ایرانشهر

بهشت زمینشناسی ایران در یونسکو ثبت میشود
سومین پرونده ژئوپارک جهانی ایران برای ثبت در یونسکو ،باز شد« .طبس» که عنوان بهشت زمین شناسی را یدک میکشد به عنوان سومین ژئوپارک پیشنهادی ایران برای ثبت جهانی مطرح
شده است .به گزارش ایسنا ،قشم به عنوان نخستین ژئوپارک ایران و خاورمیانه سال  )۲۰۰۶( ۱۳۸۵درشبکه جهانی ژئوپارکهای یونسکو ثبت شد ،اما به خاطر ناتوانی در اجرای استانداردهای
جهانی ،در سال  ۱۳۹۱از این فهرست خارج شد .این ژئوپارک اردیبهشتماه امسال پس از رفع مشکالت ،دوباره تاییدِ شبکه جهانی ژئوپارکهای یونسکو را دریافت کرد و به فهرست جهانی
بازگشت .پرونده ژئوپارک ارس نیز از سال  ۱۳۸۷باز و برای ثبت جهانی به یونسکو پیشنهاد شد که هنوز به سرانجام نرسیده است .ایران همزمان درحال آماده کردن پرونده سومین ژئوپارک برای
ثبت در یونسکو است.

سه الشه پرنده مبتال به ویروس آنفلوانزای فوق حاد در چیتگر تهران مشاهده شد

دوباره آنفلوآنزا در کمین پرندگان

گروه ایرانشهر :خبرها حکایت از آن دارد که «زنگ خطر»
آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان در کشور به صدا درآمده
است .گرچه تا پیش از این نیز آنفوالنزای پرندگان مشاهده
شده بود و حتی از آذرماه امسال تا کنون این بیماری به
معدومسازی  ۲۵میلیون قطعه مرغ منجر شده بود اما
آنچه که زنگ خطر را به صدا در آورده ،مشاهده سه الشه
پرنده مبتال به ویروس آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان در
چیتگر تهران است .اتفاقی که نگرانی از ابتالی انسان به
این بیماری را شدت بخشیده است .با این حال اما سیامک
مسعودی ،رئیس گروه بیماریهای حیات وحش سازمان
حفاظت محیطزیست ،نوع آنفوالنزای این سه پرنده را
برای انسان خطرناک نمیداند و میگوید :نوع ویروسی
که در الشه پرندگان دریاچه چیتگر تهران مشاهده شده
همان ویروسی است که سال قبل هم در کشور وجود
داشته .با این حال اما نگرانی تنها به سبب انتقال بیماری به
انسان نیست ،بلکهنوع آنفلوآنزایی که در تهران مشاهده
شده موجب تلف شدن طیور اهلی میشود و همین
میتواند گرانی تخم مرغ را نیز به دنبال داشته باشد.
این اولین بار نیست که ایران بحران شیوع آنفوالنزای پرندگان را
پشت سر میگذارد .سال گذشته نیز انتقال ویروس H5N8بین
پرندگان و طیور سبب مرگ و معدومسازی آنها توسط متولیان
ذیربط شد .با این حال اما در سالجاری در پی شیوع بیماری
آنفلوانزای فوق حاد پرندگان بیش از  ۵۰۰واحد آلوده شدند که
این ۵۰۰واحد از  ۲۴هزار واحد مرغداری بودهاند ،که بالفاصله
شناسایی و معدومسازی شدند .اتفاقی که حتی پایش به سخنان
رئیس جمهوری نیز باز شد .حسن روحانی در سخنرانی خود
در مراسم  22بهمن از رسانهها خواست که واقعیتها را درباره
این واقعه پوشش دهند و افزایش قیمت تخم مرغ را که به علت
معدومسازی مر غ و طیور برای سالمت مردم بوده به گوش مردم
برسانند.
با این حال اما تا روزهای گذشته که هنوز خبر مشاهده سه
الشه پرنده مبتال به ویروس آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در
چیتگر تهران توسط رسانهها منتشر نشده بود ،شیوع آنفلوآنزای
مرغی که گاه و بیگاه در رسانهها منتشر میشد نتوانسته بود
ت را نزد افکار عمومی ایجاد کند .اما خبری که
آنچنان حساسی 
محمدحسین بازگیر ،رئیس اداره محیط زیست شهر تهران
به رسانهها داد ،ماجرا را متحول کرد .او با بیان اینکه دو هفته
پیش سه الشه کاکایی مبتال به آنفلوانزای فوق حاد در اطراف

دریاچه شهدای خلیج فارس دیده شده است ،از مردم خواست
تا آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان را جدی بگیرند و با دیدن موارد
مشکوک دستگاه مرتبط را در جریان قرار دهند .محمدحسین
بازگیر گفته است :ماموران محیط زیست در گشت و پایشهای
دو هفته پیش مواردی از آنفلوانزای فوق حاد پرندگان را مشاهده
کردند که بالفاصله مراتب را به سازمان دامپزشکی اطالع دادند.
پس از بررسیهای دامپزشکی و سازمان محیط زیست نتیجه
مثبت اعالم شد و اکنون مشخص است که این پرندگان مبتال به
آنفلوانزای فوق حاد پرندگان بودند.
به دنبال پیدا شدن الشه سه پرنده مبتال به ویروس آنفلوانزای
فوق حاد پرندگان در اطراف دریاچه چیتگر سیامک مسعودی،
رئیس گروه بیماریهای حیات وحش سازمان حفاظت محیط
زیست در گفتوگو با ایسنا ،اظهار کرد :نمونه پرنده تلف شده
در دریاچه چیتگر در اختیار سازمان دامپزشکی قرار گرفت و

بر اساس آزمایشهای اعالم شد که دلیل تلف شدن پرندگان
آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان است ،البته نوع آنفلوآنزای اعالم
شده برای انسان خطرناک نیست .وی با بیان اینکه منتظر جواب
آزمایشهای تکمیلی سازمان دامپزشکی هستیم ،گفت :دریاچه
چیتگر مورد پایش و رصد مستمر ماموران سازمان محیط زیست
قرار دارد تا در صورت مشاهده مورد دیگر از پرندگان تلف شده،
نمونه را جمعآوری و اقدامات الزم مثل ضدعفونی منطقه انجام
شود .رئیس گروه بیماریهای حیات وحش سازمان حفاظت
محیط زیست افزود :نوع آنفلوانزایی که در تهران مشاهده شده
موجب تلف شدن طیور اهلی میشود .به مردم توصیه میشود
به هیچ وجه به پرندگان وحشی نزدیک نشوند و از تماس
با آنها خودداری کنند همچنین نباید پرندگان وحشی را در
کنار پرندگان اهلی نگهداری کنند .وی افزود :بر اساس آخرین
گزارشها ،طی دو هفته اخیر در تاالب بوجاق  ۲۱۰۰قطعه پرنده
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اخبار
عیسی کالنتری در حاشیه جلسه هیات دولت:

مهاجر جمعآوری و امحا شده است .آنفلوانزای پرندگان در تاالب
بوجاق گیالن نوعی از ویروس آنفلوانزاست که برای اولین بار در
کشور ما گزارش شده است که نام آن ویروس  H5n6است اما
نوع ویروسی که در دریاچه چیتگر تهران مشاهده شده همان
ویروسی است که سال قبل هم در کشور با نام  H5N8مشاهده
شده بود .افزون بر این امسال درتاالب میقان استان مرکزی در
نمونهبرداری از پرندگان وحشی نتیجه یک نمونه مثبت بود.
مسعودی با اشاره به اقدامات کمیته پیشگیری و کنترل
آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان در سازمان حفاظت محیط زیست،
گفت :در این کمیته بهطور مرتب موضوع آنفلوانزای فوق حاد
پرندگان مورد رصد قرار گرفته و با سازمان دامپزشکی در این
زمینه ارتباط داریم و تصمیمات الزم مثل اعمال قرنطینه از سوی
این کمیته اتخاذ میشود؛ همان طور که تاالب بوجاق قرنطینه
شده است.
روز گذشته محمدمهدی گویا ،رئیس مرکز مدیریت
بیماریهای واگیر وزارت بهداشت تاکید کرد :احتمال انتقال
ویروس آنفلوآنزای پرندگان « »H۵N۶به انسان بسیار ناچیز
است ،اما همچنان الزم است که مردم از تماس و شکار پرندگان
وحشی خودداری کنند و این موضوع را جدی بگیرند .تا کنون
فقط  ۱۸مورد از ابتال به این بیماری در دنیا گزارش شده
و همه این موارد نیز در کشور چین اتفاق افتاده است .این
ویروس توانایی انتقال به انسان را دارد ،اما تا امروز این بیماری
به جز چین در هیچ کشور دیگری مشاهده نشده است .وی با
بیان اینکه احتمال انتقال این بیماری به انسان بسیار ناچیز
است ،گفت :این بیماری در ایران فقط بین پرندگان وحشی
و در منطقه محدودی از استان گیالن مشاهده شده است.
سازمانهای دامپزشکی ،محیط زیست و وزارت بهداشت نیز
تمام اقدامات کنترلی الزم را در این زمینه انجام دادهاند .در
حال حاضر نیز تمام کسانی که با این پرندگان در ارتباط بودهاند
واکسینه شدهاند .داروی پیشگیری نیز به آنها داده شده است و
 ۱۰روز تحت مراقبت قرار میگیرند تا مطمئن شویم جلوی هر
نوع خطری گرفته شده است .رئیس مرکز مدیریت بیماریهای
واگیر وزارت بهداشت همچنین توصیه کرد :مردم باید از تماس
با پرندگان وحشی و شکار آنها خودداری کنند و این موضوع را
جدی بگیرند؛ چون میتواند باعث انتقال بیماری شود .عالوه بر
آن اگر مواردی از تلفات پرندگان را مشاهده کردند به سازمان
دامپزشکی گزارش کنند .تالش میکنیم که بیماری به شهرهای
دیگر منتقل نشود ،اما هیچ چیز قابل پیشبینی نیست.

سازمان حفاظت محیط زیست پرونده سیدامامی را
یکند
پیگیری م 
رئیس سازمان محیط زیست درباره پرونده بازداشت فعاالن زیستمحیطی
گفت :ما پرونده سید امامی را دنبال میکنیم ولی مسائل باید از کانالهای
خودش پیگیری شود .االن نمیشود جزئیات را گفت ما دنبال این هستیم که
از کانالهای ذیربط این موضوعات را پیگیری کنیم.
به گزارش ایلنا ،عیسی کالنتری در پایان جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران
درباره آلودگی هوای اهواز عنوان کرد :آلودگی اهواز برای ریزگردها است .وقتی آب
نیست و حقآبه زیستمحیطی را نمیدهند معلوم است وقتی باد بیاید ریزگردهای
باالی  ۱۰میکرون افزایش پیدا میکند .این ریزگردها هم منشا داخلی داشته است.
سالهای سال است حقآبه زیستمحیطی را نمیدهند برای همین هم تاالبها
خشک است و رودخانه کارون و دشتها هم همینطور است .وی درباره بازداشت
فعاالن محیطزیست گفت :وزارت اطالعات این مسائل را دنبال میکند .رئیس سازمان
حفاظت محیط زیست درباره خبر بازداشت کاوه مدنی و پرونده سیدامامی گفت :کاوه
مدنی بازداشت نشده اصال بازجویی هم نشده است .از پرونده آقای سیدامامی هم
اطالعی ندارم .ما پرونده را دنبال میکنیم ولی مسائل باید از کانالهای خودش پیگیری
شود .االن نمیشود جزئیات را گفت ما دنبال این هستیم که از کانالهای ذیربط
این موضوعات را پیگیری کنیم .کالنتری درباره اظهارات سرلشکر فیروزآبادی درباره
فعالیتهای جاسوسی در قالب فعالیت زیستمحیطی ،گفت :من از این موضوعات
اطالعی ندارم باید از متخصصان امر سوال کنید .وی در مورد شایعه نصب برخی
دوربینهای زیست محیطی که گفته میشود اینها برای رصد فعالیتهای موشکی
بوده گفت :این دوربینها را برای دیدن یوزپلنگها استفاده میکنند که برد آنها بیش
از  ۵۰متر نیست.

ِ
ثبت دوباره خانه نیما یوشیج در ابهام
معاون میراث فرهنگی استان تهران میگوید :پروند ه خان ه نیما در شورای
ثبت و حریم سازمان میراث فرهنگی مطرح شده و با ثبت مجدد آن
موافقت کردهاند ولی هنوز خبری مبنی بر ثبت مجدد آن به ما اعالم نشده
است .تا شمار ه ثبت خانه صادر نشود ،این خانه به فهرست آثار ملی کشور
بازنمیگردد.
به گزارش ایلنا ،چندی پیش از سوی فرهاد نظری (مدیرکل دفتر ثبت آثار تاریخی
کشور) اعالم شد «خانه نیما یوشیج در کمیته میراث فرهنگی تهران مطرح و در کمیته
ملی ثبت شد ».این در حالی است که سپیده سیروسنیا (معاون میراث فرهنگی استان
تهران) به ایلنا میگوید :پروند ه خانهی نیما ،در شورای ثبت و حریم سازمان میراث
فرهنگی مطرح شده و با ثبت مجدد آن موافقت کردهاند ولی هنوز خبری مبنی بر
ثبت مجدد آن به ما اعالم نشده است .تا شمار ه ثبت خانه هم صادر نشود ،این خانه به
فهرست آثار ملی کشور بازنمیگردد .مدیرکل دفتر ثبت آثار تاریخی کشور نیز اینطور
میگوید در حال حاضر ،معاونت حقوقی میراث در حال بررسی پروند ه خانه نیماست
و دارد آن را دنبال میکند .ممکن است به این نتیجه برسند که این خانه در فهرست
آثار ملی بماند .ما منتظر نتایج بخش حقوقی هستیم .فع ً
ال هنوز خبری مبنی بر ثبت
مجدد این خانه به ما داده نشده و منتظریم که معاونت حقوقی بر سر این موضوع به
نتیجه برسد .گفتنی است؛ پس از انتشار خبر خروج از ثبت خانه نیما ،تنها بر پایه
ی ِ آینده این خانه ،از سفرهخانه تا پاتوقی برای
یکسری گمانهزنیها راجعبه کاربر 
دوستاران کتاب یا مرکزی برای جایزه شعر نیمایی که هنوز وجود خارجی ندارد و ،...
مطالبی از سوی افراد مختلف منتشر شد .در تمام این مدت؛ گویی نظر اولین مالک
خانه و سپس صاحب فعلی خانه که آن را از ثبت ملی نیز خارج کرده ،اهمیت نداشت.
پی برقراری یک گفتگ و با صاحب خانه نبودهاند .با
حتی مسئوالن میراث فرهنگی در ِ
پیگیریهای خبرنگار ایلنا برای یافتن شماره تلفنی از خانواد ه شریفنیا ،معلوم شد که
هیچکس نه در دفتر حقوقی میراث فرهنگی استان تهران و نه در ادارهکل سازمان
شماره تماسی از این خانواده را ندارد .از گفتههای مسئوالن نیز اینگونه برمیآید که
حداقل تا امروز به دنبال برقراریِ یک مکالمه کوتاه بر سر آیند ه این خانه نبودهاند.
سیروسنیا در همینباره به ایلنا میگوید :هنوز میراث فرهنگی وارد هیچگونه گفتگویی
ی آن نیز صحبتی درنگرفته ولی ما ترجیح
با صاحبخانه نشده است و دربار ه کاربر 
ی فرهنگی به آن داده شود .ما مکاتباتمان را با شهرداری انجام
میدهیم یک کاربر 
دادهایم مبنی بر اینکه از صدور هرگونه مجوز ساختمانی پرهیز کند .فرهاد نظری نیز در
واکنش به این بحث اظهار میکند :این گفت ه درستی است که میراث باید با این خانواده
وارد گفت وگو شود؛ چراکه آنها نیز یک طرف قضیهاند اما این کار ابتدا باید از طرف
میراث استان تهران صورت بگیرد .فرضاً اگر یک خانهای در چابهار یک چنین وضعیتی
برایش پیش بیاید ،آیا من به عنوان مدیرکل دفتر ثبت آثار تاریخی باید اطالع داشته
باشم؟ اداره کل استان نمایند ه سازمان میراث فرهنگی است .قاعده به همین منوال
است .در ابتدای امر که نباید ما مستقیماً مداخله کنیم .اداره کل هر استان نماینده
تمام فعالیتهای سازمان مرکزی است .وی اظهارنظر خود را چنین به پایان میبرد:
اگر از دفتر حقوقی به نتیجه رسیدیم و این خانه مجددا ً به ثبت رسید ،احتماالً میراث
فرهنگی و شهرداری نیز اقداماتی درخصوص معرفی ،مرمت ،و ساماندهی این خانه
برای حفظ آن انجام خواهند داد و قدمهایی برداشته خواهد شد .گفتنی است؛ خانه
دزاشیب نیمایوشیج در تاریخ  15آبان سال جاری به دستور دیوان عدالت اداری و با
پیگیریهای مالک خانه (شریفنیا) از فهرست آثار ملی کشور خارج شد.

مدیرکل امور موزهها و اموال منقول فرهنگیتاریخی کشور خبر داد

راه اندازی نخستین موزه شخصی فرش در ایران
رضی میری درچهلمین سالگرد تأسیس موزه ملی فرش ایران گفت :ما
شأن فرش ایرانی را رعایت نکردهایم و فرش ما با پیشینه چندهزارساله در
بازارهای جهانی به ثمن بحث و به یک هزارم ارزش واقعی فروخته میشود.
به گزارش مهر ،محمدرضا کارگر در مراسم چهلمین سالگرد تأسیس موزه ملی
فرش ایران گفت :خوشبختانه در دهه  ۵۰اتفاقات خوبی در حوزه موزه داری افتاد
که از جمله آن می توان به تأسیس موزه هنرهای معاصر ،آبگینه ،فرش و همچنین
فرهنگسرای نیاوران اشاره کرد .وی افزود :گویی این دهه سرآغازی بود برای نگاه تازه
افکندن به موزه و موزه داری در ایران و ما خوشحالیم که چندی پیش هشتادمین
سالگرد تأسیس موزه ایران باستان و امروز چهل سالگی موزه ملی فرش را جشن
میگیریم .مدیر کل موزه ها همچنین از راه اندازی نخستین موزه شخصی فرش در
ایران خبر داد و ادامه داد :در حال حاضر جدای از موزه ملی فرش ،یک موزه تخصصی
در آستان قدس رضوی وجود دارد .موزه دیگری هم در شهر تبریز که به عنوان شهر
جهانی فرش ثبت شده در حال ساخت است ،جدای از این یک هنرمند فرهیخته
 ۲۰۰تخته فرش خود را در قالب نخستین موزه شخصی به نمایش میگذارد .کارگر با
اشاره به اینکه حمایت از فرش و در کل حمایت از هنر نمی تواند دولتی باشد ،تصریح
کرد :هنرمندان باید خود به معرفی هنرشان بپردازند وگرنه دولت نه هنرمند است و
نه صنعت گر خوبی است و نه خانه ساز خوبی و نه هنر را آنگونه که باید می شناسد
بنابراین هنر فرش باید از جانب خود هنرمندان حمایت شود تا از لحاظ تجاری به
اعتالی خود برسد .پس از آن رضی میری پژوهشگر و کارشناس فرش گفت ۴۰ :سال
پیش موزهای در ایران با نام موزه ملی ایران شکل گرفت پس از آن زمان دولت مردان
به لزوم این کار پی برده بودند و به ساخت چنین موزهای همت گماردند.

