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لغو طرح بحث برانگیز مجلس
طهماسبی امضاء خود را پس گرفت

چندی پیش ۴۶ نماینده مجلس طرحی را 
با عنوان »استفاده بهینه از اشیاء باستانی 
و گنج ها« به رئیس مجلس ارائه کردند که 

مخالفان بسیاری داشت.
به  سطحی  نگاه  می گفتند:  منتقدان 
عنوان  با  ایران  تاریخی  میراث  موضوع 

»گنج و عتیقه« درست نیست.
بسیاری بر این عقیده اند طرح نمایندگان 
قاچاق های  و  حفاری ها  به  مجلس 
قانونی  وجاهت  و  رسمیت  غیرمجاز، 

می بخشد.
رئیس موزه ملی ایران با انتشار پیامی در 
از  بهینه  »استفاده  طرح  مجازی،  فضای 
اشیاء باستانی و گنج ها« مجلس را نافی 
قوانین موجود در حوزه میراث فرهنگی 
دانست و آن را آب به آسیاب دشمن ریختن 

تلقی کرد.
سپس جمعی از باستان شناسان کشور در 
نامه ای سرگشاده به رئیس مجلس ضمن 
انتقاد از این طرح، خواستار جلوگیری از 

اجرای آن شدند.
آنان در نامه خود نوشتند:

از  محافظت  عنان  که  »دیرزمانی ست 
ایران  فرهنگی  مواریث  و  دستاوردها 
خارج  امر  متولیان  کف  از  عزیزمان 
باستانی  محوطه های  شمار  است.  شده 
آسیب دیده و به تاراج رفته از عدد خارج 
است و تنها چارۀ کار، اقدام به ُمّر قانون است 
نه تغییر آن به نفع طرف سودجو. امضاء

کنندگان این نامه که از اعضای هیأت علمی 
کشور  سراسر  باستان شناسی  گروه های 
هستند، ضمن بیان اعتراض علنی و آشکار 
خود نسبت به این طرح، با اعتماد و وثوق 
کامل به مدیریت و درایت موجود در بدنۀ 
مجلس شورای اسالمی محترم، امید دارند 
تا با منفک کردن این طرح، متخصصین 

دلسوز را در پیشبرد اهداف بلند و متعالی 
یاری  سرزمین  این  در  باستان شناسی 

رسانید«.

امضاء پس گرفته شد
در همین رابطه از نماینده نی ریز در مجلس 
خواستیم تا توضیحات خود را در تأیید و 
امضاء این طرح ارائه کند که محمدمهدی 
توکل مدیر روابط عمومی و اطالع رسانی 
صوتی  فایل  یک  ارسال  با  نماینده 

توضیحات طهماسبی را اینگونه ارائه داد:
را مطرح کنیم  این مسئله  باید  ابتدا  در 
که این یک طرح است و توسط برخی از 
نمایندگان از جمله آقای پژمان فر در حال 

پیگیری بود.
متأسفانه سالیان سال است هیچ دولتی 
برنامه و الیحه جدیدی برای حوزه میراث 
فرهنگی ارائه نداده است و این کار نیاز به 

بازنگری و قانون داشت.
این طرح تا ماده۲ آن هیچ مشکلی نداشت 
و بر مسائلی از جمله عدم واگذاری حفاری 

به افراد تأکید دارد.
تاریخی  و  قیمتی  اشیاء  افرادی  اگر  اما 
داشتند می توانستند در سامانه بارگذاری 
و قیمت گذاری کنند تا از طرف دولت این 

اشیاء خریداری شود.
اما عمده ایراداتی که در این رابطه مطرح 
به بعد آن است  به مواد ۲  است مربوط 
کشور  از  تاریخی  اشیاء  خروج  بحث  که 
می باشد و بر پایه آنچه که عنوان شده اگر اثر 
در این سایت بارگذاری شد و دولت خریدار 
آن نبود آنها بتوانند در سطح بین المللی آن 
را معامله کنند که البته این جای بحث دارد 
و بسیاری از کارشناسان و اساتید دانشگاه با 

این مسئله مشکل داشتند.
در ادامه دکتر طهماسبی با مشورت هایی 

صورت  به  را  مسئله  و  نمود  آنان  با  که 
ایرادات  متوجه  کرد،  پیگیری  تخصصی 

اساسی این طرح شد.
در همین زمینه دولت اعالم کرد که خود 
به  کارشناسان  نظر  با  جدید  الیحه  یک 
مجلس ارائه خواهد داد و دکتر طهماسبی 
نیز امضاء خود را از این طرح پس گرفت 
وحاال مجلس منتظر الیحه دولت است؛ 
هرچند اگر این طرح وارد مجلس می شد 
نظرات موافق و مخالف شنیده می شد و 
نظرات کارشناسان و اساتید دانشگاه نیز 
مورد بررسی قرار می گرفت. به هر روی در 

این رابطه جای نگرانی وجود ندارد.
نمود  عنوان  طهماسبی  دکتر  همچنین 
که مخالفان این طرح دقیقًا موضع خود 
را مشخص کنند که با چه چیز این طرح 

مخالف هستند و دالیلشان چیست؟

از دستور کار مجلس خارج شد
در روز پنج شنبه ۲9 اردیبهشت رشیدی 
کوچی نماینده مرودشت در گفتگو با عصر 
از  تاریخی  آثار  فروش  ایران گفت: طرح 

دستور کار مجلس خارج شده است.
او گفت: اینکه بگوییم هر کسی می تواند 
با یک دوره آموزشی بیل و کلنگ دستش 
بگیرد و با مجوز نسبت به پیدا کردن آثار 
تاریخی و باستانی کشور اقدام کند کاری 
را  آن  منطقی  هیچ  و  است  غیراصولی 
الزم  پختگی  فاقد  طرح  این  نمی پذیرد. 
است و به جز نگرانی حاصلی نداشت که 
مجلس  کار  دستور  از  خوشبختانه  البته 

خارج شد.
***

سایت  به  طرح  این  مواد  از  اطالع  برای 
هورگان مراجعه کنید:

hourgan.ir/fa/news/13264

مهدی منفرد، نی ریزان فارس:

آئین اختتامیه جشنواره »قطرویه جان 
زمین« با حضور مسئوالن شهرستان و 
محیط زیست  عمومی  روابط  مدیرکل 
ارشاد  اداره فرهنگ و  استان در سالن 
شد.   برگزار  نی ریز  شهرستان  اسالمی 
پرورش  و  آموزش  مراسم  این  میزبان 

نی ریز بود.
این  از  هدف  پرورش  و  آموزش  مدیر 
جشنواره را معرفی پارک ملی قطرویه و 
در  و  زیست محیطی  مختلف  گونه های 

خطر انقراض به  نسل جوان خواند.
قصد  ما  گفت:  همچنین  جمالی  رضا 
در  را  جشنواره  این  آینده  در  داریم 
سطحی وسیع تر و در منطقه حفاظت 
شده بهرام گور اجرا کنیم و امروز به همراه 
شرکت کنندگان جشنواره از پارک ملی 

قطرویه دیدن خواهیم کرد. 
هنرمند  دانش آموزان  از  ادامه  در 
شهرستانهای شیراز، نی ریز، یزد، مروست 

و خاتم که آثارشان در قالب شعر، نقاشی 
دبیرخانه  به  الکترونیکی  کتابهای  و 
جشنواره ارسال شده بود رونمایی و آثار 

برتر انتخاب شد.
صفورا کاظمی دبیر جشنواره گفت: در 
ماه های آخر سال 1۴00 از سوی انجمن 
ادبی چکاوک پیشنهاد برگزاری جشنواره 
»قطرویه جان زمین« به اداره کل آموزش 
و پرورش فارس ارائه شد که با استقبال 
و همکاری مدیریت آموزش و پرورش 
شهرستان نی ریز روبرو شد و حدود 1۲0 
اثر در قالب داستان، نقاشی و شعر به 

دبیرخانه ارسال و ۶ اثر برتر انتخاب شد.
به  اشاره  با  نی ریز  فرماندار  ادامه  در 
و  آموزش  مدیر  از  جشنواره  موضوع 
پرورش خواست چنین جشنواره هایی را 

در قطرویه برگزار کند.
مختار یوسفی افزود: باید در مصرف آب 
اکثر  که  همانطور  کنیم  صرفه جویی 
اندیشمندان گفته اند جنگ آینده، جنگ 

آب است.
در پایان مراسم ضمن رونمایی از آثار 
برتر  نفرات  از  نمایشگاه،  به  شده  ارائه 

تقدیر شد.

آثار برتر:
در مقطع متوسطه عرفان منفرد از نی ریز 
اول و سپهر مهدوی و شادی کاظمی دوم 
و سوم شدند. در پایه ابتدایی النا مریخ 
رتبه اول، نیایش محمدی دوم و آرمین 
بالدی نژاد رتبه سوم را به دست آوردند. 
شیراز  ساکن  مابقی  منفرد  از  غیر  به 

هستند.
تقدیر  شایسته  نیز  تعدادی  همچنین 

شدند.
در این مراسم از کتاب زندگینامه شهید 
سید رسول حسینی به نام »لحظه گرگ 
و میش« نوشته نویسنده نوجوان غزل 
سفالییان از شهرستان مروست رونمایی 

شد.

محمدرضا هدایتی، نی ریزان فارس:

شهیدان  مادر  زینل پور  مریم 
به  علی زاده  عبداله  و  احمد 

فرزندان شهیدش پیوست.
زنده یاد زینل پور بعد از مدت ها 
 ۲8 چهارشنبه  بیماری، 
 77 سن  در   1۴01 اردیبهشت 

سالگی درگذشت.
شهریور  علی زاده  عبداله  شهید 
13۴۶ در مشکان به دنیا آمد و 
در 19 دی ماه 13۶5 در عملیات 
کربالی 5 در شلمچه به شهادت 

رسید.
َامرداد  علی زاده  احمد  شهید 

به  چشم  مشکان  در   13۴8
از  بعد  روز  و یک  جهان گشود 
برادرش در  ۲0 دی ماه 13۶5 در 
عملیات کربالی 5 در شلمچه به 

شهادت رسید.
سرانجام جسم هر دو شهید در 
یک تابوت در حالی که در آغوش 
هم به آرامش رسیده بودند با 11 
نفر دیگر از همرزمانشان که در 
این عملیات به شهادت رسیدند، 

در مشکان تشییع شد.
 ۲9 پنجشنبه  ارزنده  مادر  این 
شهدای  گلزار  در  اردیبهشت 

مشکان به خاک سپرده شد.

روابط عمومی کمیته امداد:

از طرح ۴0 هزار واحدی در کشور، ۴ واحد مسکونی 
اداره  رئیس  می شود.  ساخته  نی ریز  ده فاضل  در 
مدیران  از  تعدادی  حضور  با  نی ریز  امداد  کمیته 
ادارات شهرستان نی ریز از این منازل در حال احداث 
نمود.  بازدید  سازندگی  بسیج  هفته  مناسبت  به 
درویش زاده گفت: ساخت این واحد های مسکونی با 

وجود اینکه در سایر شهرستانهای استان در مرحله 
تحویل زمین و کلنگ زنی است در نی ریز تا مرحله 
اجرای دیوار چینی پیشرفت داشته است. وی در 
همین رابطه از زحمات سرهنگ شعبانی نیا فرمانده 
سپاه و سرهنگ میرزاپور مسئول بسیج سازندگی 
نی ریز تقدیر و تشکر کرد. این پروژه با مشارکت کمیته 

امداد و سپاه در حال ساخت می باشد.

یاد و نام خرمشهریان 
جاودانه باد

ادامه از صفحه یک

... دادگاهی که به نوشته ژنرال مجید رشید رعد حمدانی از 
فرماندهان عالی رتبه ارتش بعث، دادگاه نبود بلکه سراسر 
هتاکی و فحاشی بود که در آن فرمانده منطقه خرمشهر 
را تیرباران کردند. عملیات فتح جبهه جنوبی خوزستان 
که از هویزه تا خرمشهر  از اشغال خارج شد ۲۴ روز طول 
کشید و ایران عزیز با تقدیم ۶000 شهید توانست این 
بخش وسیع به ویژه خرمشهر  نگین ایران زمین  را آزاد 
سازد. یاد و نام همه آنان که در این حماسه حضور داشتند 
به ویژه شهدای این عملیات، همیشه بر تارک تاریخ سرخ 

ایران پاینده باد. روحشان شاد
شاد و سالم و موفق باشید

از سر گیری برخوان سعدی 
در نی ریز

روابط عمومی فرهنگ و ارشاد اسالمی:

یکم  از  سعدی«،  »برخوان  هفتگی  نشست های  سلسله 
اردیبهشت ماه همزمان با بزرگداشت روز سعدی در نی ریز 

از سر گرفته شده است.

این جلسات تخصصی که از تیرماه سال 1398 در نی ریز و 
در ادامه نشست های شیراز آغاز شده بود، پس از چندین 
ماه توقف به دلیل شیوع کرونا دوباره با حضور شعرا و ادبا در 

نی ریز در حال برگزاری است.
جواد قطرانی سرپرست اداره ارشاد با اعالم این خبر گفت: 
سال های  از  که  شناسی  سعدی  تخصصی  نشست های 
گذشته با حمایت اساتید ادبی شیراز، دکتر فرح نیازکار 
رئیس انجمن فرهنگ و ادب شیراز و همچنین دکتر کورش 
کمالی سروستانی رئیس بنیاد سعدی شناسی در نی ریز 
با استقبال خوب فرهنگ دوستان روبرو شد، امسال هم با 
تالش اساتید و ادبا از سر گرفته شده و امید است که باز هم 

مثل گذشته با موفقیت به پیش برود.
در سومین جلسه ادبی این نشست روز شنبه بیست و چهارم 
اردیبهشت ماه دکتر آرزو حقیقی شاعر و پژوهشگر ادبی 
درباره »عشق« در آثار سعدی و موالنا سخن گفت و سید 
احمد موسوی مقدم، سید احمد علوی، محمدجالل رنجبر 
و حسین تمنادار غزلیاتی از سعدی را سرایش و درباره آن به 

بحث و گفتگو نشستند.
گفتنی است این جلسات با همکاری اداره ارشاد نی ریز، 
روزهای شنبه هر هفته ساعت 18 در نگارخانه زنده یاد 
رجبی، در محل اداره ارشاد اسالمی نی ریز برگزار می شود و 

پذیرای عالقه مندان به سعدی است.

توزیع بیش از هزار 
بسته معیشتی در نی ریز

روابط عمومی سپاه ناحیه نی ریز:

بیش از هزار بسته معیشتی توسط سپاه شهرستان نی ریز 
توزیع شد.

فرمانده این ناحیه گفت: از آغاز رزمایش مؤمنانه تاکنون 
10 سری کمک های مؤمنانه افزون بر 11 هزار و ۲00 بسته 
کمک معیشتی اعم از برنج، روغن، مرغ و... توزیع شده 

است.
وی با اشاره به اینکه سپاه نهادی مردمی است که برای 
کمک به قشر محروم تالش می کند، افزود: در مرحله دهم 
کمک های مؤمنانه افزون بر یک هزار بسته توسط ۲8 گروه 

جهادی توزیع شده است.
وی خاطرنشان کرد: تاکنون و در ایام کرونا 11 هزار و ۲00 

بسته معیشتی به نیازمندان اهداء شده است.

سرمقاله

//

مِهین مهرورزان بریزند از داِم جان تارهامِهین مِهرورزان که آزاده اند

اهواز-  سال اهواز-  سال 13621362
از راست: شهید علی اکبر سرافراز، شهیدمحمود راحتی

                          با تشکر ازآورنده عکس

پایان کار جشنواره قطرویه جان زمین

عروج مادر شهیدان علی زاده

آغاز ساخت 4 واحد مسکونی در ده فاضل
//

//
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