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سرپرست حفاظت محیط زیست استان
همدان از ثبت رسمی حضور  ۲گونه جانوری
شامل «اردک سرسیاه» و «خارپشت اروپایی
شرقی» در این استان خبر داد.
به گزارش ایرنا ،سیده مریم محمدی افزود:
این  ۲گونه جانوری اردیبهشت ماه امسال توسط
«علی ثقفی» عکاس حیات وحش در استان
همدان شناسایی و تصویر آنها ثبت شده است.
وی با اشاره به اینکه ثبت رسمی این  ۲گونه
جانوری برای نخستین بار در استان همدان
انجام شده است ،اظهار کرد :این عکاس حیات
وحش اردیبهشت امسال در شهرستان اسدآباد
موفق به ثبت تصویر یک فرد «خارپشت اروپایی
شرقی» (سینه سفید جنوبی) شد.
وی گفت :همچنین این عکاس در ماه جاری
موفق به ثبت تصویر یک جفت اُردک سر سیاه
نر و ماده در محدوده شهرستان همدان است
که این اقدام نیز برای نخستین بار در استان
انجام شده است .وضعیت حفاظتی هر  ۲گونه
در فهرست سرخ گونه ها (آی.یو.سی.ان) و در
شرایط کمترین نگرانی قرار دارد ،ضمن اینکه
اُردک سرسیاه در ایران به عنوان گونه تحت
حمایت سازمان حفاظت محیط زیست شناخته
میشود.
به گفته محمدی ،خارپشت اروپایی شرقی نیز
بومی جنوب غربی آسیا ،قفقاز و شمال ایران
است که پشت و پهلوهای این خارپشت پوشیده
از خارهای تیز و یکنواخت به طول تقریبی ۳۰
میلیمتر است و خارها به تناوب دارای رنگهای
روشن و تیره با نوک سیاه هستند .اُردک سرسیاه
نیز از خانواده مرغابیها و با نوک پهن و مالقهای
به رنگ خاکستری و با پرهای سفید زنگ در
شکم و پهلوها است.

فلوشیپ اختالالت حرکتی مطرح کرد

بازگشت باستان شناسی به دوره قاجار؟

شهر قرمز و نارنجی کرونایی نداریم

وجود  ۲گونه جانوری جدید در
استان همدان ثبت رسمی شد

خبر

واکنش یک باستانشناس به طرح «استفاده بهینه از اشیاء باستانی و گنجها»

بر اساس اعالم وزارت بهداشت

بر اساس اعالم وزارت بهداشت ،طبق آخرین
نقشه رنگبندی کشور ،تعداد شهرهای قرمز و
نارنجی کرونایی به صفر رسید.
به گزارش ایسنا ،طبق اعالم مرکز روابط عمومی
و اطالع رسانی وزارت بهداشت ،بر اساس آخرین
به روز رسانیها ،در حال حاضر وضعیت هیچ
یک از شهرهای کشور ،قرمز نیست.
همچنین تعداد شهرهای با وضعیت نارنجی از
 ۴به صفر رسید .در عین حال تعداد شهرهای با
وضعیت زرد از  ۳۱۹به  ۲۵۹شهر رسید و تعداد
شهرهای با وضعیت آبی از  ۱۲۵به  ۱۸۹افزایش
یافت.
بر این اساس در حال حاضر صفر تعداد
شهرهای قرمز و نارنجی صفر است .همچنین
 ۲۵۹شهر در وضعیت زرد و  ۱۸۹شهر در
وضعیت آبی کرونایی قرار دارند.
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به گزارش خبرآنالین ۴۶ ،نماینده مجلس طرحی
جنجالی امضا کردند ،طرحی با عنوان «استفاده بهینه
از اشیاء باستانی و گنجها» ،حاال این طرح ِ  ۲۱مادهای
صدای اعتراض خیلیها را بلند کرده است ،از استاد
دانشگاه گرفته تا شهردار سابق تهران و معاون میراث
فرهنگی وزارتخانه ،جملگی معتقدند طرح مذکور
کارشناسی نشده است .مثال ًدر بخشی از ماده سوم این
لزایی برای فارغالتحصیالن
طرح با پیش فرض اشتغا 
رشتههای مرتبط با تاریخ ،گوهرشناسی و باستانشناسی
آمده که «وزارت میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع
دستی موظف است نسبت به صدور پروانه مسئولیت
فنی باستانشناسی در مورد جایگاه پیشنهاد شده،
به دارندگان مدرک فوق لیسانس یا دکترای رشته
باستانشناسی یا تاریخ و رشتههای مشابه یا مرتبط
و گرایشهای مختلف (نظیر باستانشناسی پیش
از تاریخ ،باستانشناسی تاریخی ،تاریخ طب ،تاریخ
ادیان) اقدام کند ».اما ،حامد وحدتی نسب ،مدیر
گروه باستانشناسی دانشگاه تربیت مدرس دراینباره
میگوید« :اصال اینطور نیست که هر کسی در رشته
باستان شناسی دکتری گرفت ،به او بگویند بفرمائید
این محوطه را کاوش کنید؛ کسی که چنین تفکری
درباره باستانشناسی دارد نمیداند یک باستانشناس
چهطوری باید کاوش کند» .از طرفی در طرح مذکور
مواد متعددی درباره امکان خرید و فروش اشیاء
تاریخی وجود دارد ،طوریکه درباره مزایای این طرح
آمده «تبدیل شدن ایران به هاب منطقهای خرید و
فروش آثار باستانی و ورود ارز به کشور»
ایندرحالیست که استاد تمام دانشگاه تربیت
مدرس میگوید« :این اشیا برای کسی نیست،
وظیفه ما نگهداری و شناخت آنها است ،آنها را
باید به فرزندانمان معرفی کنیم تا هویت خودشان را
بشناسند ،از طرفی این آثار برای جهان است ،ایران
نقطهای است که به جهان تاثیر گذاشته ،مشخص
است تمدن و امپراتوریهای این کشور چه نقشی در
تحوالت جهان داشتند ،بنابراین کسی حق ندارد از آثار
یک کشور به این مهمی کسب درآمد کند».
متن کامل گفتوگو در ادامه آمده است.
مطمئنا ً در چند روز اخیر ،طرح مجلس درباره
امکان کاوش برای یافتن اشیای تاریخی را دیدهاید،
نظرتان درباره آن چیست؟
قبل از اینکه وارد خود طرح شویم یک نقد
اساسی وجود دارد ،و آن اینکه قاعده درست برای
انجام این کار رعایت نشده است؛ توجه کنید که در
مجلس کمیسیونهای متفاوت وجود دارد و افراد
با تخصصهای گوناگون در آنها عضو هستند ،اما
لزوما ً از هر تخصص موجود در جامعه نمایندهای در
مجلس نیست ،بنابراین ممکن است هیچ متخصص
باستانشناسی در مجلس عضو نباشد ،اما با وجود
این شرایط باز هم روند داشتن یک طرح تخصصی
ساده است ،یعنی اعضای مجلس به راحتی میتوانند
با یک موتور جستوجوگر در اینترنت دو سه کلمه را
جستوجو کنند ،یک ایران ،دوم باستانشناسی و سوم
انجمن ،چون باید حدس بزنند هر نهاد علمی در یک
کشور انجمن دارد ،از این طریق میتوانند به پژوهشکده
یا انجمن علمی باستانشناسی مرتبط شوند ،میتوانند
با دانشگاههای بزرگ کشور درباره باستانشناسی ارتباط
بگیرند و از متخصص این رشته بخواهند حداقل یک
بار این طرح پیشنهادی را بخواند ،اصال ًیک دانشجوی
باستانشناسی را پیدا کنند که طرح را بخواند.
منظورتان این است که طرح اصال ًعلمی نیست؟

رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران تاکید کرد

نمایندگان مجلس شورای اسالمی طرحی با عنوان «استفاده بهینه از اشیاء باستانی و گنجها» تهیه کردهاند ،یک استاد دانشگاه میگوید« :در این طرح
ادبیاتی بهکار رفته که کامال ًمشخص است توسط افراد غیر متخصص نوشته شده است ،در خوشبینانهترین حالت اگر بخواهیم تصور کنیم هیچ سوء نیتی
در نگارش طرح نبوده است باید گفت بیدانشی فراوان درباره رشته باستان شناسی در آن موج میزند».

نشناسی
باستا 
مانندجراحی
است ،هر
پزشکی
که جراحی
نمیکند،
بنابراینهر
نشناسی
باستا 
هم نباید کاوش
کند؛ یعنی نه
تبحر دارد و نه
اجازه دارد
ببینید در این طرح ادبیاتی بهکار رفته که کامال ً
مشخص است توسط افراد غیرمتخصص نوشته شده
است ،در خوشبینانهترین حالت اگر بخواهیم تصور
کنیم هیچ سوءنیتی در نگارش طرح نبوده است باید
گفت بی دانشی فراوان درباره رشته باستان شناسی در
آن موج میزند ،جمله به جمله طرح مشخص است که
نویسندگان اصال ً نمیدانند باستان شناسی چیست و
باستان شناس چه کاری انجام میدهد ،ذهنیت آنها از
باستان شناسی این است که یک فرد باستان شناس با
یک کاله روی یک صندلی باالی تپه نشسته است و چند
نفری دارند پایین کوه کلنگ میزنند و هر از گاهی یک
مجسمه یا ظرف سفالی پیدا میکنند ،این تفکر درباره
باستان شناسی برای دوران قاجاری است ،درحالیکه ما
االن چند دهه از باستان شناسی مدرن عبور کردهایم.
در طرح مذکور آمده افراد به صرف داشتن مدرک
تاریخ ،باستانشناسی و موارد مرتبط میتوانند کاوش
انجام دهند ،نظرتان چیست؟
باستانشناسی مانند جراحی است ،هر پزشکی که
جراحی نمیکند ،بنابراین هر باستانشناسی هم نباید
کاوش کند؛ یعنی نه تبحر دارد و نه اجازه دارد ،اصال
اینطور نیست که هر کسی در رشته باستان شناسی
دکتری گرفت بگویند بفرمائید این محوطه را کاوش
کنید؛ کسی که چنین تفکری درباره باستان شناسی
دارد نمیداند یک باستان شناس چه طوری باید کاوش
کند ،نمیداند یک باستان شناس چه طور الیهها را
برمیدارد ۱۵ ،متخصص از رشتههای مختلف برای یک
کاوش کنار ما میایستند اما نویسندگان طرح این موارد
را نمیدانند ،آنها فقط به درآوردن گنج از زیر خاک
فکر میکنند.
خیلیها به همین کلمه «گنج» در عنوان و متن
طرح انتقاد کردند ،نظر شما چیست؟
وقتی شما کلمه «گنج» را در این طرح میبینید باید
به این مصیبت پی ببرید؛ کلمه گنج را چهکسانی بهکار
میبرند ،نویسندگان طرح نگاهشان به باستانشناسی
محدود به بیرون کشیدن اشیا از زیر زمین است،
درست مانند مواردی که ما موقع کار میدانی با محلیها

فرونشست زمین بیخ گوش تهران

آنطور که مسئوالن امر میگویند فرونشست یا دهان باز کردن زمین به
بیخ گوش تهران رسیده و حاال به نقطهای رسیده که باید در وهله اول برای
آن یک سازمان متولی پیدا کرد و بعد از آن فکری به حال مهار آن کرد.
به گزارش ایسنا ،فرونشست زمین اصطالحی است که به حرکت عمودی
و روبه پایین سطح زمین اطالق می شود ،حرکتی که به دلیل برداشت
بیش از حد استاندار آبهای زیرزمینی ایجاد میشود و حاال طبق آمار هر
سال چیزی حدود  ۲۵سانتی متر در دشتهای تهران فرونشست صورت
میگیرد و سطح آب در این دشتها نیز از  ۴۵سانتی متر تا  ۱.۵متر در حال
کاهش است و آنطور که مسئوالن اعالم کردند تهران روزی یک میلی متر
دچار فرونشست میشود که عدد بسیار زیادی است.
فرونشست در حالی به بیخ گوش تهران رسیده که به گفته رئیس کمیته
عمران شورای شهر تهران باید آستین همتی برای پیدا کردن یک سازمان
متولی برای این بحران باال زد و بعد از آن فکری به حال مهار این پدیده
نامیمون کرد.
حجت االسالم و المسلمین آقامیری ،درباره وضعیت فرونشست در
تهران و نتیجه سلسله جلسات کمیته عمران شورای شهر تهران با اساتید
دانشگاهها میگوید :بال استثناء تمام کارشناسان و اساتیدی که در جلسات
فرونشست کمیته عمران شرکت کردهاند عنوان میکنند که فرونشست
مسئلهای جدی و مخاطره آمیز ،نه تنها برای تهران؛ بلکه برای کل کشور

ابتال به پارکینسون قابل پیشگیری
نیست

است.
وی با بیان اینکه همه به دنبال تعیین متولی برای فرونشست در کشور
هستیم ،اظهار میکند :کارشناسان در این جلسات نظرات خود را در مورد
کل کشور به اشتراک میگذارند و اگر سازمانی متولی فرونشست در کشور
باشد میتواند از این تجارب ،تحقیقات و بررسیهای کارشناسان استفاده
کند.
رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران با تاکید بر اینکه وضعیت
فرونشست در کشور بیش از آن چیزی که تصور میشود در حال پیشروی
است ،میگوید :متأسفانه این پدیده در حال پیشروی است و در کالنشهرها
نیز به شدت ظاهر شده و از دشتها به سمت شهرها در حال نفوذ است و
اصال وضعیت جالبی در این مورد نداریم.
وی با بیان اینکه حداقل یک دهه کار مستمر و جدی برای کنترل
فرونشست در کشور نیاز داریم ،میافزاید :ما نیاز داریم که همه دستگاههای
مسئول که بیش از  ۲۰دستگاه هستند ،وارد عمل شوند و همگی به وظایف
محوله در سطح تهران و کشور عمل کنند؛ به عبارت دیگر باید همه پای
کار بیایند تا فرونشست در کشور مهار شود و خوشبختانه توانستیم در
این جلسات با اکثر سازمانها و اساتید مطرح در این حوزه صحبت کنیم و
نظرات آنها را جویا شویم.
آقامیری با تاکید بر اینکه باید از حرف و سخن و همایش در مورد
فرونشست عبور کنیم و ضمن تعیین یک سازمان به عنوان متولی ،وارد
فاز عملیاتی شویم ،ادامه میدهد :مجموع نتایج و بررسیهای کمیته عمران
در مورد فرونشست از طریق شورای عالی استانها در قالب الیحهای تقدیم
مجلس خواهد شد تا در آنجا تصمیمگیری نهایی انجام شود و شرح وظایف
دستگاهها و نهادها مشخص شود تا مسئله فرونشست در ردیف بودجه و
تشکیالت قرار گیرد و بتوانیم در یک دوره  ۱۰ساله کشور را از این معضل
نجات دهیم.
فرونشست در تهران در حال پیشروی است
وی در مورد وضعیت فرونشست در تهران نیز میگوید :وضعیت تهران
در این خصوص جالب نیست چراکه در سمت جنوب غربی پیشرفتهایی
را در برخی مناطق داریم که از طریق سازمان نقشهبرداری ،زمین شهری و
آبفا گزارشهایی دادند که فرونشست در حال پیش روی است و وضعیت
جالب نیست بگونهای که حوالی بزرگراه آزادگان فرونشست داریم و سازمان
نقشهبرداری که کدهای ارتفاعی مناطق را از سالهای قبل در اختیار دارد با
بررسی این موضوع ،به فرونشستها صحه گذاشته و تائید کرده است که
فرونشست جدی است و در برخی نقاط اتفاق افتاده است.
آقامیری در پاسخ به این سوال که آیا فرونشست تنها در جنوب غربی
تهران رویت شده یا نه؟ یادآور میشود :از جنوب و جنوب غرب در حال
پیشرفت به سمت تهران است که در این مدت نیز با برخی سازمانها
همچون آب و فاضالب رایزنیهایی انجام دادیم اما برای مهار این پدیده
نیازمند هماهنگی بین دستگاهی هستیم و نیاز است یک سازمان ،متولی
این کار باشد و وظایف همه دستگاهها را ابالغ کند چراکه نمی شود هر
دستگاهی آتش به اختیار وارد میدان شود و کاری کند؛ بلکه باید نظم در
این کار علمی باشد.
وی تاکید میکند :سعی داریم تا در شش ماهه اول سال جاری الیحه
مذکور را آماده و برای بررسی از طریق شورایعالی استانها به مجلس ارسال
کنیم و در این مدت نیز با نمایندگان دیدار و گفت وگو خواهیم داشت تا کار
با سرعت بیشتری طی شود.

مواجه میشویم ،آنها به این اشیا نگاه گنج دارند ،اما
حاال  ۴۶نماینده مجلس یک طرحی با همین ادبیات
نوشتهاند .عنوان طرح وحشتناک است ،پیغام من
به آنها این است که بپذیرند خیلی اشتباه کردید و
دیگر پی این ماجرا را نگیرید ،بگذارید مردم فراموش
کنند ،بذارید جامعه این اتفاق وحشتناکی که شما
میخواستید رقم بزنید را از یاد ببرد.
برخی انتقادها به این طرح این است که سبب

افزایش حفاری غیرمجاز میشود؛ موافقید؟
انگار به ملت بگوییم بروید دوره کندن زمین یاد
ن افراد اگر یک شی را از زیر خاک هم بیرون
بگیرید؛ ای 
بیاورند اتفاقا ً نابودش میکنند؛ چراکه نه محافظت از
آن را بلند هستند ،نه اینکه شی در رابطه با چه اشیای
دیگر بوده است ،در چه خاک و عمقی بوده است ،چه
آزمایشهایی باید برای آن انجام شود ،صدها اطالعات
از این اشیا به دست میآید ،ما اینها را از زیر خاک
بیرون نمیآوریم که در ویترین بگذاریم ،گاهی خود
شی مهم نیست ،انسانهایی که در طول تاریخ آن شی
را ساختهاند مهم هستند ،اینکه اجداد ما چه کسانی
بودند اهمیت دارد ،اینکه محیط زندگی آنها چه طور
بوده است برای ما اهمیت پیدا میکند نه صرفا ً خود
شی که آن هم مهم است.
همین نگاه به اشیا تاریخی به عنوان گنج در بین
نمایندگان مجلس دلیل این نیست که در طرحشان
خرید و فروش این اشیا را مطرح کردهاند؟
اصال ً این بند وحشتناک و باورکردنی نیست ،در
خیلی از کارها پول هست اما آیا باید آنها را انجام داد؟،
امروز خرید و فروش آثار باستانی جرم است و مجازات
دارد .ببینید اصال ً این طرح را هر دانشجوی باستان
شناسی ببیند شاخ درمیآورند ،طی همین دو سه روز
از دانشجویان لیسانس باستان شناسی کلی نقد نوشته
شده که برخی از آنها هم بسیار زیبا هستند ،اما
نمایندگان مجلس ما از ماجرا پرت هستند و نمیدانند
درباره چه چیزی دارند طرح مینویسند ،دوستان گاهی
فراموش میکنند در چه جایگاهی هستند ،با توجه به
دین و فرهنگی که داریم یک نماینده مجلس امپراتور

نیست که از باال به پایین نگاه کند ،یکی مانند ما است
که از طرف مردم رای گرفته تا به امور ملت رسیدگی
کند ،از کسی باالتر و پایینتر نیست ،حقوقی که
میگیرد از مالیات تک تک مردم است ،باید پاسخگو
باشد ،آیا نمایندهای ما واقعا ًاینطور هستند ،آنها چرا
به خودشان اجازه دادند درباره یک موضوع تخصصی
بدون بهره بردن از متخصصان آن علم طرح بنویسند،
این اعتماد به نفسی که دارند از کجا میآید ،این طرحها
را که میبینیم اگر خوشبینانه قضاوت کنیم باید بگوییم
بی دانش آن را نوشتهاند ،اگر هم خوشبینانه نگاه نکنیم
احتماال خیلی از چیزهای دیگر وجود دارد.
در مزایای طرح پیشنهادی نوشته شده تبدیل ایران
به هاب خرید و فروش اشیای باستانی ،این عجیب
نیست
باور کنید این حرفها را نمیشود در ادبیات عنوان
کرد ،برای من باستان شناس که اشیای باستانی برایم
اهمیت فوقالعاده باالیی دارد ،دیدن این عبارات مثل
این است که بگوییم ایران را تبدیل به هاب فحشا یا قمار
در منطقه کنیم ،این میراث کشور برای کسی نیست،
برای یک کشور و برای جهان است ،کسی مگر میتواند
روی این اشیا قیمت بگذارد و از آن پول دربیاورد،
درحالیکه ما در این کشور پول درمیآوریم که از میراث
کشور مراقبت کنیم .بند بند این طرح بو دار است ،در
طرح آمده فرد میتواند با دیدن یک دوره درخواست
مجوز حفاری بدهد ،بعد باید در سه هفته جواب مجوز
داده شود ،چرا اینقدر عجله دارند ،انگار دارند درباره
یک بسته تخم مرغ حرف میزنند که قرار است فاسد
شود و باید زود تبدیل به پول شود ،من در شگفت
هستم این افراد از کجای این طرح دفاع میکنند.
چنین طرحی در کشورهای دیگر وجود دارد؟
اوال ً اگر یک کشوری دست به این کار زده باشد
یعنی در نهایت انحطاط فرهنگی است ،دوما من خودم
تجربه کار کردن در خیلی از کشورها را دارم که گاهی
ما آنها را اصال ًقبول نداریم ،مانند اتیوپی ،همین کشور
درباره اشیای باستانی چنان قوانینی دارد که شما یک
دانه میخ نمیتوانید جابهجا کنید.

عضو هئیت مدیره انجمن پارکینسون ایران با
اشاره به اینکه ابتال به پارکینسون قابل پیشگیری
نیست و تنها میشود روند بیماری را بعد از ابتال
کنترل و پیشرفت آن را کندتر کرد گفت :ایجاد
حالتهای کند در افراد به لحاظ حرکتی نشانهای
مهم از ابتالی فرد به بیماری پارکینسون است.
به گزارش انجمن پارکینسون ایران ،امیرحسن
حبیبی فلوشیپ اختالالت حرکتی و عضو هئیت
مدیره انجمن پارکینسون ایران با اشاره به امکان
ایجاد تاخیر در ابتال به بیماری پارکینسون،
گفت :ابتال به پارکینسون قابل پیشگیری نیست
و تنها میشود روند بیماری را بعد از ابتال کنترل
و پیشرفت آن را کندتر کرد.
این متخصص مغز و اعصاب با اشاره به نقش
تاثیرگذار ورزش و فعالیتهای روزانه در به تاخیر
انداختن ابتال به پارکینسون ،ادامه داد :پرهیز و
یا مصرف ویتامینها ،مکملها و داروهای خاصی
که بتواند از ابتال به بیماری پارکینسون جلوگیری
کند ثابت شده نیست ،مگر در مواردی ایجاد
تاخیر در روند پیشرفت بیماری داشته باشند.
حبیبی کندی در حرکت را از نکات مهم در ابتال
به پارکینسون برشمرد و گفت :لرزش در اندام
تنها نشانه بیماری پارکینسون نیست ،زیرا نوعی
از پارکینسون بدون لرزش نیز وجود دارد و در
حقیقت ایجاد حالتهای کند در افراد به لحاظ
حرکتی یعنی قدرت انجام کار را دارد ولی سرعت
انجام دادن کار کاهش پیدا میکند مثل کندی در
حرکت راه رفتن نشانهای مهم از ابتالی فرد به
بیماری پارکینسون است.
وی اصلی ترین و مهمترین روش تشخیص
بیماری پارکینسون را معاینات بالینی توسط
پزشک متخصص دانست و اظهار کرد :موارد
استفاده از روشهای تصویربرداری و MRI
برای بیماریهایست که تشابه عالمتی با بیماری
پارکینسون دارند و تشخیص پارکینسون از
بیماریهای دیگر است.
این عضو هئیت مدیره انجمن پارکینسون ایران
یادآور شد ،همچون بیماری های دیگر بیماری
پارکینسون نیز درمان قطعی ندارد و فقط روند
بیماری را می توان مدیریت و کنترل کرد و ادامه
داد :امروزه شاهد پیشرفت درمانی این بیماری
در سطح جهان و ایران هستیم و خوشبختانه
تمام تکنیکهای درمانی روز از لحاظ دارو
درمانی و جراحی در کشورمان مورد استفاده
قرار میگیرد و هیچ تفاوتی در مراحل درمان این
بیماری در ایران با دیگر کشورها نیست.

