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بهشت گمشده و مرموز
شهال منصوریه

رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی با بیان اینکه ضرورت ایجاد معرفت و
یکدلی برای درک عمیقتر و همزیســتی مسالمتآمیز در منطقه به شدت احساس
میشــود ،گفت :یقین داریم که این مهم قبل از هر نوع ارتباطی اعم از سیاســی،
اقتصادی و نظامی ،تنها از رهگذر فرهنگ و هنر فراهم میشود.
ابوذر ابراهیمی ترکمان در آیین افتتاحیــه هفته فرهنگی جمهوری آذربایجان در
ایران ضمن خوشآمد گویی به مهمانان خارجی و داخلی اظهار داشــت :پیوستگی
تاریخــی و فرهنگی دو ملت ایران و آذربایجــان همچون میراثی گرانبها و بیمانند
از گذشــتههای دور برجــای مانده اســت و اغراق نیســت اگر بگوییــم ،هیچ دو
کشــوری در جهان ،همانند جمهوری اســامی ایران و جمهوری آذربایجان وجود
نــدارد کــه از جهات مختلف فرهنگی ،تاریخی و مذهبی به هم شــباهت داشــته
باشند.
وی ادامه داد :ما در جغرافیای مشــترکی زندگی میکنیم ،منافع مشترکی داریم،
از سرچشــمههای معنوی و فرهنگی مشترک سیراب میشــویم و در تقسیمبندی
اقلیمهای فرهنگی جهان ،اقلیم و تاریخ مشترکی داریم.
عضو شورای انقالب فرهنگی خاطرنشان کرد :نام شهرهای باکو ،شیروان ،گنجه،
تبریز ،اردبیل ،ری ،هرات ،بخارا و خجند ،از سپیدهدم تاریخ به عنوان کانونهای تولید
فرهنگ و فضیلت و مدارا و همزیستی با یکدیگر آمده است و امروز نیز ضمن احترام
به همه مرزهای سیاســی و حاکمیتهای ملــی در این قلمرو ،ما در جهان فرهنگ
صدای واحدی هستیم.
وی ادامه داد :زبان اصیل ادب و معماری ،موســیقی ،فیلم ،تئاتر و سینما در همه
این قلمرو وسیع از بن مایهها و مولفههایی ریشه می گیرد که برای همه ما آشناست
و برای همه فرهیختگان این قلمرو ،قابل فهم و شایسته احترام است.
ابراهیمی ترکمان با اشاره به اهمیت برگزاری هفته فرهنگی جمهوری آذربایجان
گفت :برگزاری این رویداد در ایران ،تنها معرفی فرهنگ ،مدنیت و هنر یک کشــور
نیست بلکه بیانگر قسمتی از شناســنامه فرهنگی مشترکی است که زبان ارتباطی
مشــترک همه ما در این قلمرو وســیع به شــمار می آید و کوششی ارجمند برای
شناســاندن ظرفیتهای کنونی و پیوستگی فرهنگی دو کشور و این قلمرو گسترده
اســت .به گفته وی از سویی دیگر ما در منطقه ای زندگی می کنیم که در معرض
حوادث و وقایعی است که توجه به فرهنگ در آن اولویتی انکار ناپذیر است.
ابراهیمی ترکمان تاکید کرد :میراث معنوی مشترک هزاران ساله ،سرنوشت امروز
مــا را نیــز به یکدیگر گره زده اســت و به همین دلیل مــا را از پرداختن به مقوله
فرهنگ ،گریزی نیســت .رئیس ســازمان فرهنگ و ارتباطات اســامی خطاب به
حاضران در این آیین گفت :چنانچه میدانید ،پیرامون دو کشــور در منطقه ،تفکرات
متحجرانه و افراطی شکل گرفته است که فرهنگ ،صلح و دوستی را تهدید میکند
و هدف آن نابودی میراث گرانبهای اســامی ،فرهنگی و تمدنی ملتهاست؛ پس
بر ماســت تا با توجه بیشتر به فرهنگ و سنتهای اصیل مردم منطقه که برگرفته
از کرامتهای انســانی و اخالقی اســت برای مقابله با این تهدیدات تالش کنیم تا
دگر بار به جای تصاویر خشــونت بار ،اشعار نظامی گنجوی معرف فرهنگ اسالمی
در جهان باشد.
ابراهیمی ترکمان افزود :برگــزاری هفتههای فرهنگی فرصتی فراهم میکند که
هنرمندان و ارباب معرفت و مدیران فرهنگی دو کشــور در ارتباطی رویارو و گرم به
تبادل تجربه و افکار بپردازند و به پر بار شدن فضای فرهنگ کمک کنند و بیتردید،
ارزش این دستاورد بسیار زیاد و در بستر زمان موجد آثار نیک است زیرا هر نوع رفت
و آمد اهل هنر و ارباب فضیلت ،فضایی تازه برای همدلی و همراهی و تالش بیشتر
و خالقیت افزونتر باز میکند.
به گفته وی اگر قرار اســت ما در نقشه فرهنگی جهان امروز سهمی داشته باشیم
به شــدت به این آمد و رفتها و تبادل تجربیــات نیازمندیم و برگزاری هفتههای
فرهنگی فرصت مغتنمی است که برای این مهم فراهم شده است.
عضو شــورای عالی انقالب فرهنگی تاکید کرد :به این کوششهای پرنشاط باید
به دیده احترام نگریســت و تالشهای سودمندی را که برای ایجاد همدلی و ایجاد
مودت بین دو کشور صورت میگیرد باید به دیده تجلیل و احترام نگاه کرد.
هفته فرهنگی جمهوری آذربایجان ســه شنبه شــب با حضور سید رضا صالحی
امیــری و ابوالفضل قارایف وزیران فرهنگ ایران و جمهوری آذربایجان گشــایش
یافت .پخش نماهنگ ،اجرای ارکســتر ملی و اجرای موســیقی به دو زبان آذری و
فارســی ،تکخوانی و جمعخوانی هنرمندان آذربایجانــی و پخش کلیپی از معرفی
کشــور آذربایجان ،ســخنرانی وزیران فرهنگ دو کشــور و شــعرخوانی از جمله
برنامههای این آیین بود.

دستگیری سارق
مسلح
بانکهای شیراز
و اصفهان
فرمانده انتظامی استان فارس اعالم کرد:سارق مسلح بانکهای شیراز و اصفهان
با  12فقره ســرقت که عامل شهادت مأمور نیروی انتظامی استان اصفهان نیز بوده
در دام پلیس فارس افتاد و در شیراز دستگیر شد.
سردار سرتیپ دوم احمدعلی گودرزی در جمع خبرنگاران گفت :این سارق هشت
فقره ســرقت مسلحانه بانک در شیراز و چهار فقره سرقت مسلحانه بانک در استان
اصفهان انجام داده بود و ســال  95مأمور نیروی انتظامی استان اصفهان را هنگام
سرقت بانک در این شهر به شهادت رسانده بود.
وی بیان کرد:در پی وقوع هشــت فقره سرقت مسلحانه بانک در سالهای  94و
 95در شهرستان شــیراز و چهار فقره سرقت مسلحانه بانک در استان اصفهان که
همه آنها توسط یک نفر به صورت تک رو با اسلحه کالشینکف صورت می گرفت،
موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس آگاهی استان قرار گرفت.
وی گفت :بــا رصد کامل اطالعاتی ،ســرنخی از حضور فرد ســارق در یکی از
خیابانهای شــهر شیراز به دســت آمده و متهم به هویت « س -الف» در یکی از
مخفیگاههای خود و پس از مراقبتهای محســوس و نامحسوس طی یک عملیات
غافلگیرانه دستگیر شد.
فرمانده انتظامی اســتان فارس گفت :در بازرسی از مخفیگاه این فرد مقدار زیادی
اموال از جمله یک قبضه اســلحه غیرمجاز با دو خشــاب و 60عدد فشنگ جنگی،
یک قبضه اســلحه کلت کمری به همراه خشاب مربوط  ،تعداد زیادی پالک جعلی
خودروکه در سرقتهای مسلحانه بانکها از آن استفاده می کرد ،انواع سالح سرد،
صدا خفه کن ،انواع کاله پوششی ،انواع کلیدهای مختلف برای سرقت خودرو ،انواع
شناسنامه و پاســپورتهای جعلی ،مهرهای جعلی ادارات دولتی ،انواع شماره کوب
برای جعل پالک ،پوتین و کفش نظامی 50 ،دســتگاه کارت خوان بانکی و وسایل
تغییر چهره و گریم کشف شد.
گودرزی با بیان اینکه  2نفر از همدستان این فرد سارق نیز دستگیر شدند ،افزود:
با توجه به اینکه آدرسهایی دیگری از متهم و همدستان وی در استان اصفهان نیز
شناسایی شد ،ضمن اعالم آدرسها به پلیس آگاهی استان اصفهان مقرر شد سریع ًا
دیگر همدستان نیز دستگیر شوند.
وی گفت:درهشت فقره ســرقت بانکهای شهر شیراز حدود  262میلیون تومان
پول توسط این فرد به سرقت رفته است.
گودرزی افزود :این فرد دارای سابقه کیفری جعل و سرقت خودرو است و تحقیقات
تکمیلی پلیس پیرامون بزههای ارتکابی از این متهم کماکان ادامه دارد.

اجتماعی

تنگ بستانک فارس

رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی:

همزیستی
مسالمتآمیز
و یکدلی از
رهگذر فرهنگ

آرایشگاه ،داروخانه نیست و متصدیان و آرایشگران حق تجویز یا استفاده از دارو و مکملهای دارویی را برای مراجعان ندارند.
معاون اداره کل نظارت بر فراوردههای غذایی ،آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو با بیان این مطلب گفت :استفاده از داروهای بیحسی ،چاقی و الغری در برخی
آرایشگاهها تاکنون منجر به بروز بیماریهای متعدد برای زنان شده است .منوچهر دادگر نژاد تاکید کرد :سالنهای آرایش و زیبایی محل مناسبی برای خرید و فروش
محصوالت آرایشی و بهداشتی نیست و عرضه آنها در چنین اماکنی ،تداخل صنفی بوده و ممنوع است .این مقام مسئول در سازمان غذا و دارو گفت :مراجعان باید
توجه داشــته باشــند که تمام لوازم آرایشی ،بهداشتی وارداتی و خارجی مورد استفاده توســط متصدیان و آرایشگران مربوطه باید دارای برچسب اصالت و سالمت و
محصوالت داخلی ساخت ایران دارای پروانه بهداشتی ساخت باشند.

تعــداد مناطق خــوش آب و هوای ایران کم نیســت؛
بهخصوص در فصلهای گرم سال که بتوان از آب و هوای
مطلوب و خنک آن اســتفاده کرد .تنگههاییهموار که
بــه دلیل قرار گرفتن در میــان دو یا چند کوه یا صخره
مرتفع شرایط ویژه و بســیار مطلوب آب و هوایی را دارا
هستند .حال به این آب و هوای مطبوع جریان خنک رود
یا چشــمهای را هم اضافه کنید تا به موقعیت عالی این
نقاط دوست داشتنی بیشتر پی ببرید.
تعداد زیادی از این دســت نقاط در کشــورمان وجود
دارد که هرکــدام به مقصدی پر طرفدار به خصوص در
ماهها گرم سال تبدیل میشوند .تنگ بستانک ،مشهور به
«بهشت گمشده» یکی از این تنگههای خوش آب و هوا
است که در مرودشت استان فارس قرار دارد.
انبوه درختان ســر به فلک کشــیده ،رودخانههای پر
آب ،نــوای پرندگان خوش الحان در قطعهای از بهشــت
زمینی به نام بهشت گمشده در حوالی شیراز جمع شده
و عالقمنــدان به طبیعت را به آغوش خود فرا میخواند.
منطقه حفاظت شده بهشــت گمشده یا تنگ بستانک،
بخشــی از حوزه زاگرس میانی است که در امتداد شرقی
رشــته کوه دنا واقع شــده اســت .این منطقه از مناطق
عمده گردشگری طبیعی استان فارس محسوب میشود،
دربرگیرنده پدیدههای کم نظیر و منحصر به فرد طبیعی
بسیار است.
قبل از آنکه سفری به تنگ بستانک داشته باشید بعید
می دانم که چیزی که در تصاویر این منطقه می بینید را
باور کنید .باید گفت که شیراز همیشه جاذبههایی داشته
که این شهر را متمایز کرده است .بهشت گمشده شیراز،
بهشت گمشــده مرودشت یا تنگ بســتانک در منطقه
کامفیروز فارس با جاذبههای طبیعی شــگفت انگیز ،به
مانند قطعهای از بهشت بر روی زمین میدرخشد .بهشت
گمشــده یا تنگ بســتانک از جاذبههای شگفت انگیز
طبیعی فارس اســت که در منطقــه کامفیروز در فاصله
 ۱۲۰کیلومتری شمال غربی شیراز قرار دارد.
بهشــت گمشــده در منطقه ای به وســعت  ۲۰هزار
هکتار واقع شــده و ارتفاع آن از ســطح دریا یک هزار و
 ۷۴۰متر اســت .این منطقه در حوزه آبخیز سد درودزن
واقع شــده و ســالیانه  ۳۳میلیون مر مکعــب آب از آن
میگذرد .این دره سرسبز از کوههای نسبتاً مرتفعی در مرز
انتهای دهســتانهای کامفیروز و بیضاء (شهرستانهای
مرودشت و ســپیدان) به طرف دشت کامفیروز کشیده
شده است.
جغرافیا و دسترسی به تنگ بستانک
جغرافیای تنگ بستانک فارس ،این بهشت گمشده در
پنج کیلومتری کامفیروز که از توابع مرودشت میباشد،
قرار گرفته اســت .تنگ بســتانک هم به دشتی مرغوب
ختم میشــود که البته این روزها تبدیل به زمینی برای
شــالیزارها شده است و هم به ناحیهای که جنوب آن به
بخشهای کوهستانی منتهی می شود .تنگ بستانک در
یک منطقه حفاظت شــده با مساحتی بیش از  15هزار
هکتار و با ارتفاعی معادل  1700تا  2700متر خودنمایی
میکند .برای رســیدن به این تنگ طبیعی و چشمنواز
میبایست به استان فارس 120 ،کیلومتری شمال غربی

شیراز ،مرودشت و سپس کامفیروز سفر نمایید ،البته در
این بین توصیه می کنیم حتما در بیضا مدتی را ســپری
نماییــد و از محیطهای بکر طبیعت ایران در آن نواحی،
استفاده کنید.
وضعیت مشاغل این ناحیه
سطح زراعی زمینهای زیر کشت این منطقه تماشایی
استان فارس به وسعت  1576هکتار می باشد که 1227
هکتار آن به کشت آبی و  353هکتار آن به کشت دیمی
اختصاص پیدا می کند .الزم به ذکر اســت که منظور از
کشــت آبی یعنی :گندم ،جو ،لوبیا و کشت دیمی یعنی:

ت هستند و قامت
دسترسی به روشــنایی بیشتر در رقاب 
بلند و پوشــش به هم پیوســتهای دارند .پوشش گیاهی
منطقه تنگ بســتانک شــامل دو جامعه پسته و بادام و
جامعه بلوط اســت و درختــان و درختچههایی از قبیل
کیکم ،زرشک ،شیرخشت ،بنه ،چنار و گیاهان مراتعی از
قبیل خارشتر ،شیرین بیان ،درمنه ،گون و گرامینه را دارا
میباشــد .گونههای جانوری این منطقه از استان فارس
نیز شــامل قوچ ،میش ،بز وحشی ،خرس ،سمور ،کالغ و
گونههایی از پرندگان شکاری هستند.
اکوسیستم بهشت گمشده

گندم ،عدس ،نخود و دیگر موارد! در کامفیروز ،باغداری
نیز رواج دارد و در چند ســال اخیر با رشــد قابل قبولی
همراه بوده اســت که بیشــترین باغهای آبی ،متعلق به
روستای کهکران می باشد؛ و اما دامداری که قطعا یکی از
گزینههای اشتغال اصلی مردمان بومی این منطقه است!
دامداری در این منطقه اســتان فارس به صورت سنتی و
نگهداری دامها در کنار منازل مسکونی صاحبانشان شکل
میگیرد .در این منطقه طبق آخرین آمار بهدست آمده،
حدود  4005راس گوسفند 3025 ،راس بز و  494راس
گاو در حال چرا و پرورش میباشند!
اکوسیستم منطقه
بهشــت گمشــده اســتان فارس که زیبایی درختان
انبوهش و پر آبی رودخانههایش چشــم هر بینندهای را
مینوازد و مخطبان خود را به تحســین آفریدگار هستی
وا میدارد ،از جمله مناطق حفاظت شــده استان فارس
میباشد .پوشش گیاهی مناســب ،آبشارهای کم ارتفاع
همراه با صدای دلنشــین و منظره تماشــایی کوههای
مغرور فارس ســبب گشــته تا این ناحیه از زیباییهای
وصف نشــدنی قابل توجهی برخوردار شود .درختان این
ناحیه در برخی نقاط ،چنان به یکدیگر تکیه دادهاند که
گویی به هم پیوند خورده اند و ســقفی از نوازش بر سر
رهگذارن و عاشــقان این چنین محیطهای بکر طبیعی،
ایجاد مینمایند.
در ایــن منطقه زیبا و دیدنی ،آنچه به چشــم میآید،
سبزی و زیبایی مناظر شگرف و آنچه به گوش میرسد،
صــدای نوازشــگر آب و نغمه پردازی پرنــدگان و آنچه
احســاس میشــود ،طراوت و سرزندگی اســت .یکی از
ویژگیهای این پدیده طبیعی ،بستر سنگی کف دره است
که رویشــگاه درختان چنار ،گردو و گیاهان سایه پسند
اســت .این درختان در فضای کمنور تنگ بستانک برای

وجود روســتاهای زیبای جنوب تنگ بستانک فارس
همچون ســاران و کهکرون با چشمههای زیبا و قدمتی
هزار ســاله نیز از دیگر جاذبههای گردشگری فارس می
باشــند .جالب اســت بدانید که مســیر پر فراز و نشیب
رسیدن به بهشت گمشــده و مرموز فارس ،خودش یک
تور گردشــگری می باشــد؛ چرا که در این بین ،بناهای
تاریخی همانند :تخت جمشــید ،نقش رستم و پاسارگاد
به عنوان جاذبههای مصنوعی برجای مانده از گذشتگان
و همچنین آبشــار مارگون و تنگ براق از ســوی دیگر،
لــذت مضاعفی را برای هر بیننده و گردشــگر داخلی و
خارجی به ارمغان می آورد! در پایان ،مثل همیشــه این
نکته را نیز باید دوبــاره یادآوری کنیم که ،حال و هوای
مکانهای طبیعی کشور عزیزمان ایران ،با تمام توجهات
و حفاظتهای الزم که برایشــان در نظر گرفته میشود،
خوب نیســت و ما نیز میبایســت به عنــوان نقشهای
کوچــک این جامعه ،به نوبه خــود در حفظ و نگهداری
چنین مکانهای گردشگری ،کوشا باشیم.
انبوه درختان در منطقه بهشــت گمشــده در پارهای
از مناطق چنان پنجه در پنجه هم انداخت ه و ســقفی از
نوازش بر سر رهگذران و گردشگران ساخته که به سختی
میتوان درخشش آفتاب را از میان شاخ و برگ درختان
دید .در این منطقه زیبا و دیدنی آنچه به چشــم میآید
ســبزی و زیبایی مناظر شگرف و آنچه به گوش میرسد
صــدای نوازشــگر آب و نغمه پردازی پرنــدگان و آنچه
احساس میشود طراوت و سرزندگی است.
ویژگی این منطقه
یکی از ویژگیهای این پدیده طبیعی بستر سنگی کف
دره است که رویشگاه درختان چنار ،گردو و گیاهان سایه
پسند است .این درختان در فضای کم نور تنگ بستانک
برای دسترســی به نور ،در رقابت هستند و قامت بلند و

پوشش به هم پیوســتهای دارند .پوشش گیاهی منطقه
تنگ بستانک شامل دو جامعه پسته و بادام و جامعه بلوط
اســت و درختان و درختچههایی از قبیل کیکم ،زرشک،
شیرخشت ،بنه ،چنار و گیاهان مرتعی از قبیل خارشتر،
شیرین بیان ،درمنه ،گون و گرامینه را دارا میباشد.
گونههای جانوری این منطقه نیز شــامل قوچ ،میش،
بز وحشی ،خرس ،ســمور ،کالغ و گونههایی از پرندگان
شکاری اســت .در همین حوالی روستایی به نام دشتک
نیز وجود دارد که جاذبههای آن هر مســافری را به خود
جلب میکند.
چگونه برویم؟
شــاید بتوان مســیر منتهی بــه بیضــا را بهترین راه
دسترسی به تنگ بستانک دانست .این مسیر را میتوانید
در جادهی شیراز-یاسوج ،بعد از گویم بیابید.
خوشــبختانه در طول این مســیر تابلوهای راهنمایی
نصب شــده است که شــما را به خوبی به این منطقهی
دوست داشتنی هدایت میکنند .پس از عبور از بیضا وارد
منطقهی کامفیروز خواهید شد.
مسیر دسترسی به تنگ بســتانک از میان روستاهای
بیضــا و کامفیــروز و کوچه باغها مــزارع و باغات اولین
جاذبهای اســت که گردشگران درسفر به بهشت گمشده
تجربه میکننــد منظره بدیع دریاچه ســد درودزن در
مســیر جاده جنگلهای انبوه بلوط معماری روستاهای
منطقه در کنار مزارع وســیع و شــالیزارهای سر سبز تا
ورودی بهشــت گمشده انسان را مشایعت میکند از این
نقطه کوچه باغی نســبتاً وســیع و رویایی در پیچ و تاب
رودخانهای زیبا تا محل ابشار تنگ بستانک ادامه مییابد
اینجاست که انبوهی از جنگل چنار در تنگهای نه چندان
باریک بــه همراه پیچ و تاب روســوباتی از جنس آهک
یکی از شگفتانگیزترین چهرههای طبیعت را به نمایش
میگذارد به راســتی که بهشــت چنین جایی باید باشد
امتداد این مسیر پیادهرو از بستر رودخانه تا روستایی بکر
در نقطــهای دور از ذهن زیبایی و جذابیت این منطقه را
تکمیل میکند.
توصیه میکنیم حتما در بیضا و کامفیروز دســت کم
یک نیمروز را ســپری و از جاذبههای آنها دیدن کنید.
پس از آن میتوانید بهشــت گمشده را بین دو روستای
«محجن آباد» و «منگان» پیدا کنید.
بهترین زمان برای ســفر به بهشت گمشده فصل بهار
(اواخر فروردین و اردیبهشــت) تا اواسط تابستان است.
البته زمستان و پاییز هم زیباییهای خاص خود را دارند،
اما شاید سرمای هوا در این تنگه برای بسیاری آزار دهنده
باشد.
محوطهســازی و ســاخت آب نماها ،نیمکت ،آالچیق،
منقلهــای پخت کباب ،ســرویس بهداشــتی و نصب
سطلهای زباله به رونق گردشگری در این ناحیه کمک
فراوانی کرده است .خوشبختانه برای عالقمندان به خواب
شبانه در طبیعت هم محلهای مناسبی مانند تختهای
روان روی آب برای چادر زدن تعبیه شدهاند که میتواند
تجرب ه مضاعفی را به آنها منتقل کند.
البته برای اســتفاده از این تختها بایــد مبلغی را به
عنوان اجاره بپردازید.

تکمیل آرامگاه فردوسی از کتاب قانون درآمد

مجلس شورای اسالمی سه قانون جزئی متعلق به قوانین  ۱۳۰۹را الغا کرده
و دیگــر قوانین مربوط به این حوز ه فرهنگ ضمانت اجرایی خود را از دســت
ندادهاند.
 ۱۶خرداد امسال ،مجلس شورای اسالمی در طرحی ،الغای برخی از قوانین
ســالهای  ۱۲۸۵تا  ۱۳۰۹را به تصویب نمایندگان و تائید شــورای نگهبان
رساند .نمایندگان مجلس در آن روز و در جلسه علنی خود با  ۱۶۵رای موافق،
 ۱۹رای مخالف و  ۷رای ممتنــع از مجموع  ۲۴۵نماینده حاضر در مجلس با
کلیات طــرح الغای برخی قوانین از تاریــخ  ۱۲۸۵ /۶ /۱۸تا ۱۳۰۹ /۱۲ /۳۰
موافقت کردند ،اما در میان  ۵۸۴قانون منســوخ شــده نام «میراث فرهنگی و
گردشــگری» نیز به چشم میخورد ،ســازمانی که بیش از نیمی از قوانیناش
مصوبه سال  ۱۳۰۹است و میتوان گفت آنچه از میراث فرهنگی کشور باقی
مانده امروز مدیون آن قوانین است.
با انتشار این خبر شــبهه و ترسهایی از آنچه که مجلس شورای اسالمی
تصویب کرده ،بین دوستداران میراث فرهنگی به وجود آمد که آنچه تا امروز
راهی برای حفاظت از میراث فرهنگی کشــور محسوب میشد ،در صورت الغا
شــدن ،راه را برای هر نوع تخریب و حذف تاریخ ایران باز کند و در اقدامات
آینده مالکان بناهای تاریخی تاثیر داشته باشد.

به گزارش ایســنا ،میرهادی قره سید رومیانی ،معاون امور مجلس ،حقوقی و
استانهای سازمان میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی قوانین الغا شده
متعلق به میراث فرهنگی و گردشگری از  ۱۲۸۵تا  ۱۳۰۹را تشریح میکند.
او میگویــد :این طرح بــرای قوانینی که در تاریخهای فوق اجرا شــده یا
اجرای آنها متوقف یا موضوع آنها منتفی شــده یا به موجب قانون الهه ،فسخ
ضمنی شده باشد ،منسوخ اعالم شده است .وی موارد الغا شده از قانون میراث
فرهنگی مربوط به  ۱۳۰۹را هم قانون دانست و توضیح میدهد :بر این اساس
«قانون تکمیل ساختمان مقبره حکیم فردوسی مصوب سوم تیر  ۱۳۰۹مجلس
شــورای ملی»« ،قانون جلسهای درباره دعوت دولت برای تعمیر مقبره حکیم
ابولقاسم فردوسی مصوب  ۱۵اسفند  ۱۳۰۳در مجلس شورای ملی» و «اقامه
عزاداری در عمارت مجلس مصوب  ۵شهریور  ۱۳۰۵در مجلس شورای ملی»
با تصویب مجلس شــورای اسالمی و تائید شــورای نگهبان الغا شدهاند .او با
تاکید بر اینکه ،موضوع الغا شــده از سوی مجلس در این قوانین بحثی کلی
نبوده است ،میافزاید :اجرای این حکم در سالهای گذشته به سرانجام رسیده
و با توجه به منتفی شــدن آن امروز این قانون به خوبی موارد منسوخ شده را
اعالم میکند.
قره ســید رومیانی ،ادامه میدهد :قوانین مربوط به میراث فرهنگی فقط در

این سه زمینه احصا شده است ،بنابراین آنها تاثیری بر قوانین دیگر ندارند.
او با تاکید براینکه دیگر قوانین متعلق به سال  ۱۳۰۹اجراو ضمانت اجرایی
دارند و مانند قوانین دیگر باید اجرایی شــوند ،میگوید :این قوانین جزو قانون
رسمی کشور هستند و هیچ تاثیری در حقوق افراد و از بین بردن آنها و حتی
تخریب یا بیتوجهی به بناهای تاریخی نمیشود.

رکورد  ۵۰ساله دمای اهواز شکسته نشد

در روزهای گذشــته اخباری مبنی بر افزایش بیســابقه دمای شهر اهواز در
رســانههای داخلی و برخی رسانههای خارجی منتشر شد اما رئیس مرکز ملی
خشکسالی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی کشور -رکوردشکنی افزایش
دما در اهواز را نادرست دانست و گفت :دمایی باالتر از این در تاریخچه دمایی
اهواز ثبت شده است.
در روزهای گذشــته اخباری مبنی بر افزایش بیســابقه دمای شهر اهواز در

رســانههای داخلی و برخی رسانههای خارجی منتشر شد .هفته پیش کوروش
بهادری  -مدیرکل هواشناســی استان خوزستان -از دمای  ۵۴درجهای دما در
روز پنجشنبه ( ۸تیرماه) خبر داد و این دما را بیسابقه دانست.
ادعای تجربه دمای بیسابقه اهواز ،موجبات نگرانیهای شهروندان این شهر
را فراهم کرد .شــاهرخ فاتح  -رئیس مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران
ســازمان هواشناسی کشــور -دراین باره در گفتوگو با ایسنا ،اظهار کرد :در
روزهای گذشــته دمای اســتان خوزســتان بهویژه اهواز افزایش یافته اما این
افزایش در حدی نبوده که ادعا شــود دمای این شــهر از رکوردهای گذشــته
خود فراتر رفته اســت .اگرچه عدد  ۵۳.۷برای روز هشــتم تیر بسیار باال تلقی
میشــود ولی اطالعات آماری ایستگاه هواشناسی اهواز در طول تاریخ حاکی
از وقوع دماهای باالتر از این هم هســت؛ به طوریکه با جستجوی در آمارها
متوجه میشــویم که در  ۲۳و  ۲۴تیرماه سال  ۱۳۴۶ایستگاه هواشناسی اهواز
دمای ۵۴درجه سلســیوس را ثبت کرده است .به گزارش ایسنا ،این کارشناس
ســازمان هواشناســی تاکید میکند :تردیدی در زمینه باال بودن دمای اهواز
در این مقطع ســال و دشواریهای ناشــی از آن وجود ندارد اما آنچه محور و
محل توجه اســت این است که طرح این موضوع که امسال اتفاق بیسابقهای
و خارق العادهای در اهواز به وقوع پیوســته و تاکنون دمایی تا این حد به ثبت

نرســیده است ،دقیق نیســت چون دمای  ۵۴درجه سلسیوس در تاریخ دمایی
اهواز ثبت شــده است .همانگونه که نمودار زیر نشان میدهد از ابتدای خرداد
امســال در اکثر روزها دمای اهواز از میانگین بلند مدت خود کمتر بوده اســت
و تنها در ســه یا چهار روز از آن پیشــی گرفته اســت بنابراین شرایط دمایی
طبیعی تابستانه آن تلقی
این روزهای اهواز نظیر همه مناطق کشــور شــرایط
ِ
میشود.
فاتح در مورد امکان پیشبینی وضعیت دمایی استان خوزستان بهویژه شهر
اهواز طی ماههای آینده اظهار کرد :پیشبینی بلندمدت دمای نقاط مشــخص
به طور دقیق و با ذکر اعداد و ارقام مشــخص با امکانات فعلی میســر نیست
بلکه تنها میتوان حدود و دامنه دمایی را برای ماههای آتی و با قطعیت  ۶۵تا
 ۷۰درصدی مطرح کرد.
وی در پایان با اشاره به پیشبینیهای فصلی ارائه شده  -که به طور ماهیانه
از ســوی پژوهشکده اقلیمشناسی کشور اعالم میشــود -اظهار کرد :آخرین
نســخه از پیشبینی فصلی  -که در ابتدای تیرماه برای کل کشوراعالم شده
است -نشان میدهد که طی سه ماه تیر ،مرداد و شهریور بیشتر مناطق کشور
از جمله خوزســتان حدود نیم تا یک و نیم درجه سلســیوس گرمتر از شرایط
طبیعی مورد انتظار خواهند بود.

