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طرح «استفاده بهینه از اشیای باستانی و گنج ها» با حضور کارشناسان و باستان شناسان بررسی شد

«حراج» از دور خارج شد
نماینده مرودشت: طرح فاقد پختگی بود و از دستور کار مجلس خارج شده است

شــرق: آیا چکش فروش از ســر اشــیا و آثار 
تاریخی برداشــته شــده اســت؟ این گونه که 
از ســخنان برخی نمایندگان مجلس شــنیده 
می شود، نمایندگان مطرح کننده طرح «استفاده 
بهینه از اشیای باســتانی و گنج ها» فعال کوتاه 
آمده اند و موضوع از دســتور کار مجلس خارج 

شده است.

هفته پیش نصراهللا پژمانفر، نماینده مشهد، به همراه ۴۵ نماینده 
دیگــر پارلمان این طــرح را ارائه کردند که موجــی از اعتراض را در 
بین صاحب نظران و مردم برانگیخت. بر  اســاس این طرح، اشــیای 
یافت شــده از ایران یا ســایر کشــورها یا اشیای باســتانی موجود در 
کلکسیون های شــخصی می توانند در ســامانه آثار باستانی عرضه 
شوند. در این طرح گفته شــده که کارشناسان قیمت گذاری سامانه 
موظف خواهند بود حداکثر پس از یک ماه از ثبت شیء مکشوف در 
سامانه نســبت به درج قیمت پایه اقدام کنند؛ اما در نهایت قیمت 
نهایی بر پایه میانگین رأی مخفی میان کارشناســان مربوطه خواهد 
بــود. جالب آنکه علی دارابی، معاون میراث فرهنگی، چهارشــنبه 
هفته گذشــته اعالم کرد این وزارتخانه و حتی شــخص وزیر هم در 
جریان ارائه ایــن طرح در مجلس نبوده و از طریق رســانه ها از آن 
مطلع شــده اند. او گفته درخصوص غیرقانونی بودن این طرح تذکر 
داده انــد و موارد الزم را در هشــت بند و ماده تشــریح و به مجلس 
تســلیم کرده اند. دارابی همچنین عنوان کرده که قرار است تا تدوین 
نهایی و ارســال الیحه وظایف وزارت میراث فرهنگی از سوی دولت 
به مجلس، این طرح نگه داشــته شــود. ذبیح اهللا اعظمی نماینده 
جیرفــت هم خبر داده که نصراهللا پژمانفر به عنوان طراح اصلی این 

طرح به این نتیجه رسیده که در این مورد باید دولت الیحه بدهد.
روز پنجشــنبه هفته گذشــته نیز نماینده مرودشت با عنوان این 
مطلب که این طرح فاقد پختگی الزم است و به جز نگرانی حاصلی 
نداشته، از دستور کار مجلس خارج شده است. جالل رشیدی کوچی 
به عصر ایران گفته: «مطرح کردن چنین مســائلی در شــرایط امروز 
مملکت شایسته نیست، اینکه بگوییم هر کسی می تواند با یک دوره 
آموزشی بیل و کلنگ دســتش بگیرد و با مجوز نسبت به پیداکردن 
آثار تاریخی و باستانی کشور اقدام کند، کاری غیراصولی است و هیچ 

منطقی آن را نمی پذیرد».
او عنــوان کرد: «نگاه طراحان این طــرح دو حالت دارد یا اینکه 
نگاه شان دلســوزانه بوده که البته نمی دانســتند در جهت حفظ و 
نگهداری این آثار چگونه باید اقــدام می کردند. نگاه دوم هم اینکه 
برخی واقعا عالقــه ای به حفظ و نگهداری آثار تاریخی و گذشــته 
کشور ندارند که امیدواریم این نباشد؛ اما برخی از ماده های این طرح 

نگاه دوم را تقویت می کند».
هرچند به گفته ایــن نماینده فعال طرح از دســتور کار مجلس 
خارج شده، اما در هر صورت ارائه چنین طرحی در مجلس یازدهم، 
بسیاری از کارشناسان آثار تاریخی و مردم عالقه مند را نگران کرده که 
بر ســر اشیا، گنج ها و آثار تاریخی کشور چه خواهد آمد و آیا پارلمان 

یا حتی وزارت میراث فرهنگی باز برای آنها نقشه خواهد کشید؟
 وزارتخانه خنثی

بر اساس  این در کالب هاوس ســامانه کارزار، نشستی مجازی با 
حضور روزنامه نگاران، کارشناسان و باستان شناسان برگزار شد و این 

موضوع مورد بررسی قرار گرفت.
«مجتبی گهســتونی»، خبرنگار و فعال حــوزه میراث فرهنگی، 
در این نشســت گفت: «کشــور ما در وضعیــت پرتالطمی در حوزه 
فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و محیط زیســتی قــرار دارد و با اینکه 
می دانیم مجلس به نوعــی عقب گرد نشــان داده، اما این موضوع 
برای مردم همچنان مهم اســت؛ چون اوج بي توجهي درخصوص 
ابنیه، محوطه ها و اشــیا در این طرح دیده می شــود و باعث نگرانی 
عالقه منــدان شــده اســت». او با انتقــاد از رویکــرد وزارت میراث 

شریک جرم در تخریب هاست».
او با بیان اینکه وزیر میراث فرهنگی در جایگاهی نشسته تا جلوي 
تخریب را بگیرد، عنوان کرد: «روزگاری کساني در این جایگاه مدیریت 
می کردند که در مقابل تخریب ها سکوت نکرده و مصلحت اندیشی 
نمی کردند و موضع گیری های به موقعی داشــتند؛ اما در حال حاضر 
همه مصلحت اندیش هستند و در برابر این اقدامات هیچ موضعی 
نمی گیرند و وزارت میراث فرهنگی با وجود اینکه در رأس آن افرادی 
از بدنه رسانه قرار دارند، هیچ گونه پاسخ گویی ندارد و از رسانه به طور 

کلی فاصله  دارد».
 آگاهی جامعه به کنش مؤثر  می انجامد

«مریم اطیابی»، خبرنگار حوزه میراث فرهنگی، صنایع  دســتی و 
گردشــگری نیز از بازپس گیری این طرح اســتقبال کرد و گفت: «این 
ســطح از دغدغه آن  هم در این شــرایط اقتصادی بســیار ارزشمند 
اســت و بازپس گیری نامه درس بزرگی داشــت که اگر بدنه جامعه 
آگاه باشــد، تالش هایی که انجام می شــود، مؤثر خواهد بود. ارسال 
پیش نویــس طرح درحالی که مــدت زیادی از عمر ایــن وزارتخانه 
نمی گذرد، در اولویت نیست و برای تنظیم آن باید از بدنه کارشناسان 
اســتفاده شــود و زمان کافی برای آن اختصاص یابد و در  نهایت به 

دولت و مجلس برده شود».
ایــن فعال حوزه رســانه درخصــوص عملکــرد وزارت میراث 
فرهنگی با رســانه عنوان کرد: «این خأل در گذشته به شدت احساس 
می شــد و در دوره قبل فضا به شدت بسته بود و به  عناوین  مختلف 
برای رســانه ها فشار وارد می شــد؛ اما در حال حاضر تعامل با رسانه 
نسبتا مثبت بوده و اینکه مجموعه تنشی برای خبرنگاران ایجاد نشده 

است، در حد خود قابل قبول و مطلوب است».
اطیابــی با انتقاد از عملکرد عامالن ایــن طرح افزود: «آدم هایی 
که پشت این قضیه بودند نمایندگان را به بازی گرفتند. واقعیت این 
اســت افرادی با غرض منافع خود را تا جایی پیش بردند که آبروی 
نمایندگان را به بازی بگیرند و این نمایندگان قطعا اگر آگاه بودند، این 

طرح را امضا نمی کردند».
او با اشاره به آیین نامه مدیریت ساماندهی، نظارت، حمایت از 
مالکان و دارندگان امــوال تاریخی و فرهنگی منقول مجاز گفت: 
«ایــن آیین نامه مصوب ۱۳۸۴ هیئت  وزیران اســت و بر  اســاس 
 آن آثــار دوره صفــوی تا معاصر کــه در دل خاک وجــود ندارد، 
قابلیت خریدوفروش دارد. همچنین درصورتی که شــیء تاریخی 
بــر اثر حفاری تصادفی پیدا شــده و به دولت تحویل داده شــود، 

حق الکشف آن پرداخت می شود».
این روزنامه نگار با اشــاره به طرح ســاماندهی اشــیای باستانی 
عنــوان کرد: «آیین نامه ها و دســتورالعمل اجرائــی در مورد پروانه 
مجموعه داری امــوال فرهنگی-تاریخی منقــول مجاز و موزه های 
خصوصی وجود دارد؛ اما در کشــور افرادی هســتند کــه آثاری در 
اختیار دارند که قطعا از حفــاران غیرمجاز یا در محافل بین المللی 
خریداری و به کشور بازگشته است که برای این دسته اموال تعدادی 
از کارشناسان بر این عقیده هستند که باید مجموعه داران به  صورت 
خود اشــتهادی اموال خود را معرفی کرده تا در سامانه ثبت و برای 
آنها شناسنامه صادر شود تا بتوانند در داخل کشور به  صورت رسمی 
خریدوفروش شوند، ولی پس  از آن هر شی ء که وارد فضای جامعه 
شود، به عنوان شی ء غیرمجاز قابلیت پیگرد حقوقی داشته باشد؛ اما 

این طرح به مرحله اجرا درنیامده است».
 به رسمیت شناختن غارت

«محمد اسکندری»، کارشــناس ارشد باستان شناسی هم در این 
نشســت با تأکید بر لزوم بازنگری در ساختار و وظایف وزارت میراث 
فرهنگی گفت: «یکی از نقاط ضعف وزارتخانه این است که بخش 
اطالع رســانی و آموزش برای عموم نــدارد؛ درصورتی که باید حوزه 
میراث فرهنگی به  صورت علمی و اجتماعی تعریف شود. همچنین 

باید با انجام کار کارشناسی برخورد با این جریان تشدید شود».
او افزود: «در آغاز سده ۱۵ خورشیدی در کشوری که فرهنگ ساز 
بوده و همواره نقش عمیقی در فرهنگ و هنر جهان داشته، طرحی 
ارائه می شــود که غارت اشــیای تاریخی را قانونی می کند و فاجعه 
آنجاســت که عده ای قدرتی پیدا کرده اند که این طرح را به مجلس 
می برنــد تا آن را به قانون تبدیل کنند که به غارت اشــیای تاریخی و 
فرهنگی ما رســمیت ببخشند که این موضوع فاجعه و نشان دهنده 

افول است».
همچنیــن در این نشســت حامد بیدی مدیرعامــل کارزار عنوان 
کــرد: «دو حوزه میراث فرهنگی و محیط  زیســت به گونه ای اســت 
که نمی توان کنشــگری برای آن را به فردایی که روزگار بهتری است 
واگذار کرد و اگر جلوی فاجعه ها گرفته نشود، فردا دیر است و چیزی 

از بافت و فضا باقی نمی ماند که بتوانیم از آن دفاع کنیم».

یکشنبه
۱ خرداد ۱۴۰۱

سال نوزدهم      شماره ۴۲۸۴

بـازتـاب

خـبـر  بـرگـزیـده

بیانیه انجمن ترویج حقوق شهروندی
 در پی بازداشت دکتر سعید مدنی

نگران گسترش برخورد با 
اندیشمندان حوزه اجتماعی هستیم

شــرق:  انجمن ترویج حقوق شهروندی در پی بازداشت دکتر سعید 
مدنی بیانیه ای را صادر کرد. در متن این بیانیه که در اختیار «شــرق» 
قرار گرفته، آمده است: متأسفانه چند روز پیش، دکتر سعید مدنی از 
همراهان انجمن ترویج حقوق شهروندی، به اتهام ارتباط مشکوک 
خارجی و اقدامات ضد امنیتی بازداشت شده است. چندی پیش هم 
بدون هیچ توضیح و دلیلی از خروج او از کشور جلوگیری شده بود. 
سعید مدنی چهره متعهد و شناخته شده علمی و پژوهشی در عرصه 
حقوق و نارســایی های اجتماعی است که مســئوالنه و متعهدانه 
تالش می کند آســیب های اجتماعــی را رصد کرده و هشــدارهای 
الزم را به موقع به مســئوالن امر گوشزد کند. او همچنین یک کنشگر 
فعال و متعهد در حوزه حقوق شهروندی است. بازداشت این چهره 
علمی یک سوء تفاهم بدبینانه است. انجمن ترویج حقوق شهروندی 
به شدت نگران گسترش این گونه برخوردها با اندیشمندان حوزه های 
اجتماعی و شــهروندی اســت و از مســئوالن ذی ربط می خواهد با 
آزادی ایشــان و دیگر کنشگران این عرصه، نشــان دهند که وظیفه 
آنها مبارزه با فساد و فاسدان است و نه به بندکشیدن افشاگران فساد 
و آســیب های اجتماعی. بی صبرانه آرزومندیم که شــاهد آزادی و 

فعالیت همه دغدغه مندان عزت و سربلندی ایران عزیز باشیم.

رد اظهارات عضو شورای شهر
 از سوی پلیس

ایســنا: رئیس پلیس پایتخت به اظهارات یک عضو شورای شهر که 
از ســرقت های سریالی تجهیزات شهری خبر داده بود، واکنش نشان 
داد و بــا رد این موضوع گفت: ایشــان از آمارها اطالعی ندارد و نباید 
چنین حرفی بزند. ۱۸ اردیبهشت  سال جاری ناصر امانی، عضو شورای 
شهر تهران، در تذکری از نهادهای پلیس و امنیتی خواست که پشت 
پرده ســرقت های سریالی تجهیزات شــهری را کشف کنند. او با بیان 
اینکه نگهداری از ســرمایه های شــهر یکی از وظایف شــورای شهر 
اســت، گفته بود: چندی پیش در مورد سرقت از اموال عمومی شهر 
به ویژه پل حکیم تذکر دادم و از شــهرداری خواستم که با هماهنگی 
پلیس، عوامل سرقت را شناسایی و معرفی کنند و ان شاءاهللا حتما این 
موضوع در دســتور کار است؛ اما امسال در تعطیالت سال نو سرقتی 
دیگر در پل صدر رخ داد و روکش تزریق بتونی ربوده شد. این اظهارات 
در حالی بیان شده که پلیس که متولی تأمین نظم و امنیت در تهران 
است، آن را تأیید نمی کند. ســردار حسین رحیمی، فرمانده انتظامی 
تهران بزرگ، درباره اینکه آیا آمار ســرقت تجهیزات شهری در تهران 
افزایش یافته یا خیر؟ می گوید:  فردی کــه این اظهارات را بیان کرده 
در جایگاهی نیست که درباره این موضوعات نظر بدهد. حاال ممکن 
اســت سرقت در جایی رخ دهد، اما معنایش افزایش سرقت نیست. 
رحیمی با بیان اینکه ایشــان از این آمارها اطالعی ندارد و نباید بدون 
اطالع حرفی زد، ادامه می دهد: ما مسئول امنیت شهریم و الحمدهللا 
این را به شــما اعالم می کنم که ما در بهترین شرایط امنیتی هستیم. 
باالخره در یک شهر با حدود ۱۳ میلیون نفر جمعیت، سرقت و سارق 
هم وجود دارد و ما هم با آنها برخورد می کنیم، اما نباید این موضوع 

را تعمیم دهیم و این موارد به معنای افزایش سرقت و... نیست. 

زمان پیشنهادی: ۲۰ دقیقه 
سودوکو
سودوکو Sudoku یك واژه ترکیبي 
ژاپني به معناي عددهاي بي تکرار 
است و امروزه به جدولي از اعداد 
گفته مي شود که به عنوان یك 
سرگرمي رایج در نشریات کشورهاي 
مختلف به چاپ مي رسد. 

تکرار حرف دوازدهــم ۹- فرمان های مغز را به اندام های 
بدن می رساند- گستاخ- ماده مخدر تریاک ۱۰- نسبت دادن 
خطــا به کســی- واهمــه- دســتی ۱۱- داســتانی کوتاه 
نوشته گوگول- چیره شــونده- مکتب ها ۱۲- از پهپاد های 

ســاخت ایــران- از پیامبران الهــی- از تقســیمات قرآن 
۱۳- لطف و مهربانی- قلعه- شــکم بند طبی ۱۴- از آثار 
عطار نیشــابوری- عایدی ۱۵- رودی جاری در مازندران- 

استخوان دیواره قفسه سینه- مصونیت از خطر افقی: 
دســتنبو  جنبــش-  پیــکار-  و  جنــگ   -۱ 
۲- نمایش نامه ای مشــهور از هارولد پینتر- درازگوش 
۳- حرف محرمانه- نشــان تجاری کاال- شــهر تجاری 
و صنعتــی ایالت جورجیای آمریکا ۴- ســهل انگاری- 
اتاقی که باالی قبر بزرگان دینی می ســازند- اجازه نامه 
۵- پســندیده- تنبــل- اعتراف کــردن ۶- از ارتفاعات 
کرمانشــاه- جای تنگ و تاریک- اســتخوان بلند ساعد 
۷- سبز روشن- دســتوری- ضمیر سوم شخص جمع 
۸- قومی ایرانــی- باران منجمد- ســالک- باالآمدن 
آب دریا ۹- ایوان عبرت- آســمان- تردیــد ۱۰- زندان 
مسعود ســعد سلمان- فرمانده- روده ها ۱۱- مالمت- 
متوسل شدن- باالپوش بلند مردان قدیم ۱۲- همسایه 
ســومالی و اوگاندا- پانصد هزار- قومی از نژاد ســامی 
۱۳- بزرگ ترین رود آســیای مرکزی- فنی در کشــتی- 
مادر عرب ۱۴- شــماره دروازه بــان- بازیگر خانم فیلم 
کازابالنکا ۱۵- خوراکی از تخم مرغ- برای تزیین سطوح 
کیف و کفش به کار می رود- سبک ادبی صائب تبریزی 

عمودی: 
۱- باردار- بی دســت و پا- حادث شــونده ۲- کنترل 
دقیق- شــش مومیایــی کشف شــده در معدن نمک 
چهرآباد زنجــان به این نام مشــهورند ۳- باغ انگور- 
ژانری در ســینما- بهره هوشــی ۴- از اجزای پیراهن- 
فیلمی ســاخته اســتیون اســپیلبرگ- مجبــور ۵- از 
باشــگاه های فوتبال آلمان- معصیت- کامیون ارتشی 
۶- قوم مغول- ســقف فروریخته- معطر و خوشــبو
۷- جالل و شکوه- بدخلق و عصبی- غذایی از گوشت 
ران گوســاله ۸- نفس بلند- بزن بهادر- شــعاع نور- 

زمان پیشنهادی: ۴۰ دقیقه
قانون هاي حل جدول سودوکو:
۱- در هر سطر و ستون باید اعداد یك 
تا ۹ نوشته شود. بدیهي است که هیچ 
عددي نباید تکرار شود. 
۲- در هر مربع ۳×۳ اعداد یك تا 
۹ باید نوشته شود و در نتیجه هیچ 
عددي نباید تکرار شود.

   جدول۴۲۲۷    طراح: بیژن گورانی
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   حل جدول  ۴۲۲۶

   سودوکو سخت  ۳۲۲۳   

   سودوکو ساده  ۳۲۲۳   

فرهنگی، صنایع  دســتی و گردشــگری درخصوص این طرح عنوان 
کرد: «با وجود اینکه انتظار می رفت وزیر در این زمینه اظهارنظر کرده 
و واکنش صریح داشته باشــد، تنها شاهد واکنشی از قائم مقام وزیر 

بودیم که نامه ای به مجلس نوشت».
این فعال رســانه با اشاره به ســابقه مجلس در دستور جلسات 
روزمــره و کم رنگ بودن حوزه میــراث فرهنگــی در آن گفت: «این 
نشــان می دهد مجلس با موضوع میراث فرهنگی عجین نیست و 
فکر می کند پرداختن به این موضوع وقت تلف کردن اســت. هرچند 
معدود نمایندگانی وجود دارند که عالقه مند به این حوزه هستند، اما 
اثرات آن را در مجلس شــاهد نیستیم و یکی از دالیل واکنش به این 

موضوع این است که مجلس اساسا بی تفاوت است».
گهســتونی با بیان این جمله که بخشــی از جریان ها با نفوذ در 
ارکان مختلف ســعی دارند تا به امیال خود برسند، افزود: «عالوه بر 
اینکه بخشی از دالیل قاچاق و حفاری های غیرمجاز به فقر و ناچاری 
بازمی گــردد، اما عده ای به  صورت ســازمان یافته ایــن کار را انجام 

می دهند که بسیار نگران کننده است».
او وضعیت موزه ها، بناها و اشــیای کشف شــده را مبهم خواند 
و عنــوان کرد: «موضوعی به نام امین امــوال وجود دارد، اما باز هم 
سؤالی مطرح است که اشیایی که در طول ده ها سال اخیر پیدا شده 
چگونه نگهداری، ســاماندهی و حسابرسی می شوند؟ اگرچه امروز 
باید کشــفیات ثبت شود، اما شاهد بودیم ســکه های کشف شده به  

صورت کامل به انبار نرسیده است».
این فعــال حوزه میــراث فرهنگی بــا تأکید بر عملکــرد رو به 
بهبــود وزارت میراث فرهنگــی در تعامل با رســانه در دوره جدید 
گفــت: «وضعیت اطالع رســانی در وزارت میراث ایدئال نیســت و 
رفتــار وزارتخانه را گاهی خنثی و گاهی در مقــام توجیه دیده ایم و 
در بیشــتر مواقع خبرنگاران به دروغ گویــی و جعل واقعیت متهم 
شــده اند. همچنین وضعیت ادارات کل و مراکز شهرستانی به شدت 
فاجعه اســت و محدودیــت وجود دارد؛ امــا در رأس وزارتخانه در 
پاسخ گویی به رســانه کمی رفتار حرفه ای می بینیم که قطعا ایدئال 
نیست. دلیل اصلی اینکه بسیاری از محوطه های باستانی از تخریب 
و دست درازی نجات پیدا نمی کنند، به پیگیری نکردن اخبار از سوی 
رسانه ها برمی گردد و در صورت پیگیری خبر حتما به نتیجه مطلوب 

خواهیم رسید».
او همچنیــن با انتقاد از عملکرد فعــاالن حوزه میراث فرهنگی 
افزود: «باستان شناسان و کارشناسان باید اظهارنظر کنند، اما منفعل 
عمــل می کنند و امروز اگر نمایندگان مجلس و دیگر مســئوالن این 
طــرح یا دیگــر طرح ها را که بــه تخریب بافت تاریخی در شــیراز، 
مشــهد و اصفهان منجر می شود، به تصویب می رسانند، به انفعال 

جامعه تخصصی میراث فرهنگی و باستان شناسی برمی گردد؛ چون 
انگیزه های الزم وجود ندارد».
 رسمیت بخشیدن به قاچاق

در ادامه این نشســت «شــاهرخ کالنتری»، پژوهشــگر مرمت و 
احیای بناها و بافت های تاریخی، با اشاره به سابقه فعالیت باندهای 
قاچاق آثار تاریخی در کشور گفت: «این جریان همواره وجود داشته، 
اما امروز وقیح تر شــده و این جریان های مخفی رنگ علنی به خود 
گرفته اســت که باعث می شــود کارهایی که روزی غیرقانونی بود، 
قانونی شود که جنس قاچاق در صورت شناسایی توقیف نشود و به  

صورت رسمی از کشور خارج شود».
او افزود: «بر اساس قانون هرگونه تخریب بنای تاریخی ثبتی در 
بافت های تاریخی غیرقانونی اســت و مسبب آن به زندان محکوم 
می شــود؛ اما در ســال گذشــته وزیر راه، وزیر میراث و وزیر کشور در 
جلسه استانی هیئت دولت در شیراز تصمیم گرفتند ۲۰۰ پالک از ثبت 
ملی خارج شود تا تخریب  شده و توسعه حرم اتفاق بیفتد؛ یعنی کار 

غیرقانونی رنگ و بوی قانونی پیدا کرد».
کالنتری با بیان اینکه برخی از مدیران در مافیای قاچاق اشــیای 
عتیقه دســت دارند، عنوان کرد: «برخی از اشــیای توقیف شــده به 
موزه ها وارد نمی شود و درحالی که فروشنده اشیای عتیقه به زندان 
می افتد، اشــیا به دست امین نمی رسد و یک جریان پنهان همچنان 

این اشیا را قاچاق می کند».
او با اشاره به بازداشت رئیس سابق موزه ایران باستان در جریان 
فــروش آثار عتیقه موجود در مخزن های موزه ایران باســتان گفت: 
«افرادی که پشت این موضوع هستند، با اطالع کامل به دنبال فروش 
رسمی اشیای عتیقه و باستانی بوده و به دنبال اشتغال زایی نیستند 
و همان طــور که قاچاق و خریدوفروش آثار تاریخی از ســوی برخي 
مدیران همیشــه وجود داشــته، به دنبال رسمیت بخشــیدن به آن 
هستند». این پژوهشگر ادامه داد: «فرانسه بیشترین آثار تاریخی کشور 
را خارج کرده اســت و موزه لوور از قاچاق اشــیای باستانی ایران پر 
شد؛ همان طور که بخش ایران در بیشتر موزه های جهان از غنی ترین 
بخش هاست. عده ای از آدم های عادی پشت این تجارت هستند، اما 
وقتی خروج اشیا در حجم باال و به تعداد چند ده کانتینر رخ می دهد 
یعنی این قاچاق از ســوی افراد عادی نیست، بلکه از سوی افرادی 

است که قدرت داشته و بندر اختصاصی دارند».
کالنتری بــا انتقاد از عــدم پاســخ گویی در وزارت جدید میراث 
فرهنگی، صنایع  دســتی و گردشگری گفت: «پنج ماه پیش راجع به 
بافت شیراز به عزت اهللا ضرغامی نامه ای نوشتم و خواستار برگزاری 
جلسه شدم؛ اما پاسخی دریافت نکردیم و با پیگیری های انجام شده 
دریافتیم که وزیر پیگیری موضوع شــیراز را به کسی سپرده که خود 


