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تغییرات آبوهوایی محرک کاهش
جمعیت پرندگان
نتایج گزارشهــای جدید تأیید میکنــد گونههای پرندگان
بهطور پیوسته در حال کاهش است .نشــریه بینالمللی ارث
در اینباره اعالم کرد که جمعیت و مهاجرت پرندگان توســط
سازمانهای حفاظت از محیطزیست و پرندهنگرهای مشتاق در
سراسر جهان نظارت میشود .به همین دلیل پرندگان احتماال
کاملترین طبقهبندی بزرگ موجودات در سطح جهان را دارند
اما وضعیت گونههای پرندگان جهان هماکنون دلگرمکننده
نیست .الکساندر لیز ،محقق ارشد این مطالعه و مدرس ارشد
دانشگاه متروپولیتن منچستر ،اظهار کرد :اکنون شاهد نخستین
نشانههایشکلگیریموججدیدیازانقراضگونههایپرندگان
پراکنده قارهای هستیم .تنوع پرندگان در سراسر جهان در مناطق
استوایی به اوج خود میرسد و آنجاست که ما بیشترین تعداد
گونههای در معرض تهدید را نیز پیدا میکنیم .براســاس این
مطالعه تهدیدهای کلیدی برای تعداد و تنوع پرندگان شامل از
ت دادن و تخریب زیستگاههای طبیعی و بهرهبرداری بیش
دس 
از حد از بسیاری از گونههاست .عالوه بر این تغییرات آبوهوایی
بهعنوان یک محرک نوظهور کاهش جمعیت پرندگان شناخته
شده است .در این مطالعه محققان وضعیت ۱۱هزار گونه پرنده
را درنظر گرفتند .آنان دریافتند حــدود ۴۸درصد از گونههای
پرندگان موجود به کاهش جمعیت شناخت ه شده یا مشکوک
هستند .جمعیت برای ۳۹درصد بیشــتر گونهها پایدار است؛
درحالیکه تنها ۶درصد افزایش را نشان میدهد .وضعیت هفت
درصد باقی مانده از گونههای پرندگان نیز هنوز ناشناخته است.
این یافتهها نتایج یک مطالعه مهم در سال ۲۰۱۹را منعکس
میکند که نشان میدهد نزدیک به 3میلیارد پرنده مولد طی
۵۰سال گذشته در سراسر ایاالت متحده و کانادا تلف شدهاند.
کن روزنبرگ ،دانشمند محیطزیست از آزمایشگاه کرنل ،در این
خصوص گفت :پس از ثبت تلفات نزدیک به3میلیارد پرنده تنها
در آمریکای شمالی مشاهده همان الگوهای کاهش جمعیت و
انقراض در سطح جهان ناامیدکننده بود .از آنجایی که پرندگان
شاخصهای بسیار قابل مشاهده و حساسی برای سالمت محیط
هستند ،از دست دادن آنها نشانه از دست دادن بسیار گستردهتر
تنوع زیســتی و تهدیدی برای ســامت و رفاه انسان است.
کارشناسان میگویند با وجود نتایج نگرانکننده این مطالعه
هنوز امیدی به تالشهای حفاظت از پرندگان وجود دارد .آنان
بیان میکنند برای جلوگیری از کاهش تعداد پرندگان تغییرات
بسیاری الزم اســت .بهگفته آنان سرنوشت جمعیت پرندگان
بهشدت به توقف از بین رفتن و تخریب زیستگاههای آنها بستگی
دارد .روزنبرگ بیان کرد :خوشبختانه شبکه جهانی سازمانهای
حفاظت از پرندگان که در این مطالعه شرکت میکنند ،ابزارهایی
برای جلوگیری از تلفات بیشتر گونههای پرندگان و فراوانی دارند
که شامل حفاظت از زمین تا سیاستهای حمایت از استفاده
پایدار از منابع است.

همه علیه طرح ضدمیراث

عالوه برآنکه 5نماینده مجلس امضای خود را پس گرفتند وزارت میراث از مجلس خواست طرح
استفاده بهینه از آثار باستانی را از دستور کار خارج کند
گزارش

محمد باریکانی

دبیر گروه زیست بوم

نمایندگان امضاکننده طرح «استفاده بهینه از آثار
باســتانی و گنجها» یک به یک در حال خروج از
این طرح و پس گرفتن امضاهای خود هســتند .تا
عصر دیروز براساس گفتوگوی نماینده شیراز با
صدای میراث5 ،نماینده مجلس پس از آنکه متوجه
حساســیتهای این طرح و مغایرت آن با قوانین
جاری و باالدستی کشــور شدند تصمیم به حذف
نام و امضای خود از پــای طرحی که به موجب آن
کاوش و حفاری در محوطههای باستانی و خرید و
فروش آثار تاریخی کشور در داخل و خارج قانونی
و آزاد میشود ،گرفتند .براساس خبرهای منتشر
شده و پیگیریهای همشهری مشخص شده که
برخی نمایندگان مجلس ،پای طرحی را که طراح
اصلی آن نصراهلل پژمانفر ،نماینده مشهد و کالت
اســت ،نخوانده و از جزئیــات آن بیاطالع بودند.

براساس طرح پیشنهادی ارائه شده به هیأت رئیسه
مجلس که 46نماینده پــای آنرا امضا زده بودند،
کاوش و حفاری در محوطههای باستانی ثبت ملی
نشده کشور نهتنها جرم نیست که تبدیل به قانون
میشود و خرید و فروش آثار ب ه دست آمده حاصل
از کاوشها نیز آزاد خواهد شد .در این طرح وزارت
میراث فرهنگی ،گردشــگری و صنایعدستی نیز
ملزم به همکاری برای انبارداری آثار بهدست آمده
از کاوشهــای عمومی در محوطههای باســتانی
و حتی هموارکننده خرید و فروش آثار بهدســت
آمده از حفاریهاست .ارسال طرح پیشنهادی به
هیأت رئیســه مجلس بالفاصله با مخالفت شدید
باستانشناسها و کارشناسان میراث فرهنگی حتی
وزیر میراثفرهنگی و معاون میراثفرهنگی این
وزارتخانه مواجه شــد .کارزار مخالفت با این طرح
نیز همین دیروز توانســت بیش از  24هزار امضا
جمع کند و عالوه بر 46اســتاد دانشگاه در رشته
باستانشناســی از سراسر کشــور که نامه مردود
دانستن این طرح را برای محمدباقر قالیباف ،رئیس

مجلس ارسال و از او خواستند این طرح را از دستور
هیأت رئیسه مجلس برای همیشه خارج کند ،علی
دارابی معاون میراثفرهنگی وزارت میراث فرهنگی،
گردشگری و صنایعدستی نیز در نامهای خطاب به
نمایندگان مجلس تصویب این طــرح را «آغازگر
نهضت عظیم برای حفاری غیرقانونی در کشــور»
دانست و با ارسال8ایراد اصلی به طرح ارسال شده به
هیأت رئیسه مجلس آنرا با آزادسازی خریدوفروش
و تجارت موادمخدر مشابه دانست .علی دارابی در
نامه خود خطاب به نمایندگان مجلس ،طرح ارائه
شده را نشانه تقلیل دادن معناشناسی ،عبرتاندوزی
و هویتی میراثفرهنگی بــه امر مادی و اقتصادی
دانست کهچنین نگاهی در مدیریت میراث فرهنگی
جهان نیز منسوخ شده است .معاون میراث فرهنگی
همچنین طرح «اســتفاده بهینه از آثار باستانی و
گنجها» را در تناقض با کنوانســیونهای جهانی
دانست که ایران از متقدمین پیوستن به آنها بود.
براساس اعالم معاون میراث فرهنگی کشور ،احکامی
که دادگاههای بینالمللی برای اســترداد اشیای

تاریخی ایران از سایر کشورها صادر خواهند کرد نیز
تحتالشعاع این طرح قرار خواهند گرفت .به نوشته
علی دارابی ،خطاب به نمایندگان مجلس ،ایران به
لحاظ قوانین و مقررات حفاظت از آثار ،وضع و شرایط
مناسبیداشتهکههمهاقداماتغیرعلمیوغیرمجاز
را منع میکنــد ،این طرح ناقــض چندین قانون
مصوب مجلسهای سده گذشته ،مانند قانون حفظ
آثار ملی مصوب ،١٣٠٩قانون حفاریهای غیرمجاز
و کاوش به قصد بهدست آوردن اشیای عتیقه و آثار
تاریخی مصوب  ١٣٥٨و یا مواد ٥٦٣-٥٦٢-٥٦١
قانون مجازات اســامی مصــوب  ١٣٧٥مجلس
شورای اسالمی است .براساس آنچه معاون میراث
فرهنگی کشور خطاب به نمایندگان مجلس نوشته
است« :بهعلت ایجاد انگیزه در حفاران غیرمجاز،
با تصویب این قانون ،نهضت عظیمی برای حفاری
غیرقانونی در کشــور ایجاد خواهد شد که البته به
علت نداشتن شناســنامه رسمی باستانشناسی
مانند محل کشــف ،نوع الیه و امثالهم ،حتی پس
از کشف نیز ارزش باالیی نخواهند داشت؛ چرا که
موزههای ایرانی و خارجی ،آثار فاقد شناســنامه را
به نمایش نخواهند گذاشت ».علی دارابی خطاب
به نمایندگان مجلس تأکید کرده است« :بیشک
راهکار جلوگیری از چنین رویهای تأســی به اصل
 ٨٣قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران است که
تأکید دارد تالشها میبایست برای پیشگیری از
خرید و فروش آثار باستانی و نفایس ملی و منحصر
به فــرد از طریق وضع قوانین در دســتور کار قرار
گیرد و حمایتهای جــدی برای تقویت نیروهای
یگان حفاظت میراث فرهنگــی و ارتقای جایگاه
باستانشناسی در کشور صورت پذیرد».قائممقام
وزیر میراث فرهنگی همچنین از نمایندگان مجلس
خواسته است با انصراف از طرح ارائه شده «نگرانی و
بیم را از حوزه میراث فرهنگی دور کنند».
این نامه در شرایطی نگاشته شده است که سایت
خبری صدای میراث در گفتوگــو با نمایندگان
امضاکننده طرح «استفاده بهینه از آثار باستانی و
گنجها» اعالم کرد که برخی امضاکنندگان طرح
جزئیات طــرح را نخوانده بودند و پــس از آنکه از
حساسیتها و مغایرتهای این طرح با قوانین جاری
و باالدستی کشــور اطالع یافتهاند اقدام به بازپس
گرفتن امضای خود کردهاند.
براســاس آنچه جعفر قادری ،نماینده شــیراز در
مجلس و یکــی از نماینــدگان امضاکننده طرح
«استفاده بهینه از آثار باستانی و گنجها» به صدای
میراث گفته است« ،هیأت رئیسه مجلس میتواند
طرحهای مغایر با قوانین باالدستی کشور را رد کند
و روز یکشنبه نیز نمایندگان از محمدباقر قالیباف،
رئیس مجلس درخواست میکنند با طراحان اصلی
طرح برای پس گرفتن آن رایزنی کند».

نقلقول
رضا فرجی
سرپرست دفتر حفاظت و مدیریت حیات
وحش سازمان حفاظت محیطزیست
تنهــا 30پرنــده میــش مــرغ در ایــران
باقی مانــده و اینگونــه نــادر در معرض
خطر انقــراض اســت .اعــزام گروههای
کاری در قالب ماموریتهای محوله به
محل زیست میش مرغ ،تعیین اعتبار
الزم بــرای احــداث قرنطینــه و افزایــش
حفاظت زیستی از میش مرغ را ازجمله
اقدامهای دیگر این دفتر برای حفاظت
از این پرنده باارزش ذکرکرد.

تانژو بیلگیچ
سخنگوی وزارت خارجه ترکیه
توفانهای شن و گردوغبار تا حد زیادی
یک پدیده طبیعی است و این ادعا که
سدها در ترکیه باعث ایجاد توفانهای
شــن و گردوغبــار در جغرافیــای ایــران
میشــوند ،علمــی نیســت .آ بهــای
فرامرزی به جای تضاد بین کشــورهای
ســاحلی ،عنصــر همــکاری هســتند و
ترکیه آماده هرگونه همکاری علمی با
ایران در این زمینه است.
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میلیارد

وزنــی اســت کــه تولــه یوزپلنگهــای
تــازه متولــد شــده بــه آن رســیدهاند.
بــه گــزارش ایرنــا ،بهرامعلــی ظاهری،
مدیرکل حفاظت محیطزیست استان
ســمنان در اینبــاره گفــت  :یــوز مــادر
تولههــا را بــرای شــیردهی نپذیرفــت،
اما دو توله یوزپلنگ در شــرایط ایزوله
تحت نظارت نگهداری میشوند.
تن گردوغبار در سراســر دنیا میچرخد.
به گزارش ایســنا محمد مجابی  ،رئیس
کمیته محیطزیســت مجمع تشخیص
مصلحــت نظــام در اینبــاره گفــت:
هماکنــون درصــدی ( ۲۰تا ۲۵درصــد) از
گردوغبارهــای موجــود در جــو بهعلــت
فعالیتهــای انســانی افزایــش یافتــه
است.

