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از قرار معلوم »پوآرو« بار دیگر دست به کار 
شده و این بار قصد دارد با تربیت کارشناسانی 
برای حفاری های غیرمجاز آنهــا را به عنوان 
نمایندگان خود راهی مناطق مختلف کشور 

کند.
بــه گــزارش ایلنا، »پــوآرو« یــا همان 
مروج حفاری های غیرمجاز مدتی ســت در 
فضای مجــازی فیلمی از خــود در معرض 
انتشار گذاشــته که در آن مدعی ست ۱۴۰۰ 
کارشناســی برای حفاری هایــی غیرمجاز 
انجــام داده و اینک درصدد ارائــه فراخوانی 
برای اعطای نمایندگی به ســه کارشناس در 

استان های مختلف  است.
انتشــار این فیلم درحالی صورت گرفته که 
فرد مذکور به دلیل راه اندازی کاروانی با عنوان 
آموزش میدانــی گنج یابی و حضــور گروهی 
حــدود ۵۰۰ نفره بــا بیل و کلنــگ در یکی از 
شهرســتان های اصفهان با هدف یافتن گنج، 
سال گذشــته مورد پیگرد قانونی و تعقیب قرار 

گرفت و در نهایت در کرمانشاه دستگیر شد.
ســردار امیر رحمت الهــی، فرمانده وقت 
یگان حفاظت میراث  فرهنگی کشور، در بهمن 
ماه ســال ۱۳۹۹ در این خصوص اعالم کرد: در 
تیرماه سال جاری شخصی با اسم مستعار پوآرو 

با تبلیغ در فضــای مجازی با عنــوان آموزش 
گنج یابــی و دفینه یابی ضمن تجمیــع افراد 
زیادی با خودرو در منطقه ای در حوالی شــهر 
اصفهان اقدام به آموزش عملی گنج یابی کرده 
که خوشــبختانه با هوشــیاری نیروهای یگان 
حفاظت میراث فرهنگی و بــا همکاری نیروی 
انتظامی در مرحله نخســت ســه نفر در محل 
آموزش دستگیر و تحویل دادگاه بخش جرقویه 
شــدند، اما متأسفانه شــخص اصلی متواری و 
پرونده همچنان مفتوح بود. فرد مذکور دوباره در 
فضای مجازی اقدام به تبلیغات در این خصوص 
کرد تا فالوور جذب کند، بدین منظور به تمامی 
نیروهای یــگان حفاظــت میراث فرهنگی در 
سراسر کشور اعالم شــد با این موضوع برخورد 

قانونی انجام شود.
او عنوان کرده بــود: فرمانده یگان حفاظت 
میراث فرهنگی اســتان کرمانشــاه به محض 
انتشــار تبلیغات این فرد در فضــای مجازی، 
ضمن انجام تحقیقات گســترده در شهرستان 
جوانرود، شکایتی را علیه نامبرده تنظیم کرد. 
از سوی دیگر با توجه به اینکه در دادگاه جرقویه 
پرونده ای برای این فرد با هویت پوآرو تشکیل 
شده بود، موضوع به پلیس امنیت مرکز استان 
اصفهان برای دستگیری این فرد ارجاع شد. با 

پیگیری های زیاد یگان حفاظت میراث فرهنگی 
کرمانشاه و مراجع امنیتی و قضایی شهرستان 
جوانرود طی چند روز گذشته این فرد دستگیر 
شــد و پیگیری های قانونی برای رسیدگی به 

پرونده ادامه دارد.
با این وجود اینگونه به نظر می رسد که پوآرو 
توانســته با قرار وثیقه آزاد شود زیرا بار دیگر در 

فضای مجازی خبرساز شده است.

علی توسل پور، معاون امنیتی حفاظتی یگان 
حفاظت میراث  فرهنگی کشور، با تاکید بر آنکه 
یگان حفاظت میراث فرهنگی بر اساس وظایفی 
که برعهده دارد در آن زمان فرد معروف به پوآرو 
را به مراجع قانونی اصفهان معرفی کرده و قرار 
نیز برای او صادر شــده بود، گفت: با تحویل او 
به مراجع قانونی ســایر مراحل بــه این مرجع 

سپرده شد.
او درخصوص انتشار فیلم هایی از این دست 
و وعده هایی که درخصوص گنج یابی و حفاری 
غیرمجاز گهگاه در فضای مجــازی با آن روبه 
رو هســتیم، گفت: هر کسی می تواند در فضای 
مجازی ادعایی داشته باشد اما حرف زدن پایه و 
اساس الزم را ندارد. ضمن آنکه در بیشتر مواقع 
وعده هایی که درخصوص کارشناسی و گنج یابی 
در فضــای مجــازی انجام می دهنــد موضوع 
کالهبــرداری را در پس خــود دارد. البته برابر 
مواد قانونی در قوانین مرتبط با جرایم رایانه ای 
تشویش اذهان عمومی در فضای مجازی جرم 
است. درعین حال ما در صورت احراز جرم های 
مرتبط با حوزه ماموریتی اقدامات قانونی خود را 

پیگیری خواهیم کرد.
توسل پور با اشــاره به آنکه در برخی مواقع 
موضوعاتی در فضای مجازی مطرح می شــود 
که حساسیت زا هستند، درخصوص حساسیتی 
که در فضای باستان شناسی کشور درخصوص 
فعالیت های پوآرو ایجاد شــده، گفت: هرچند 
دراین خصوص نیز حساسیت وجود دارد اما این 
مورد؛ یکی از نمونــه  فعالیت های کالهبرداری 
مشــابه در بین معدود فعالیت هاســت و پس 
از بررســی الزم؛ پیگیری حقوقــی آن صورت 
می پذیرد. نبایــد فراموش کرد که کوهســار 
بادفر دارای پرونده قضایی اســت و می توان از 
این طریق شــکایت های الزم را توســط دفتر 
حقوقی وزارتخانه و استان های مرتبط تنظیم 
کرد. البته این امر نیز تضمینی برای جلوگیری 
از فعالیت مشابه نخواهد بود چراکه این شکایت 
نیز به مراجع قانونی سپرده شــده و در نهایت 
برابر قوانین، مرجع قضایی بایــد رای نهایی را 

صادر کند.
او ادامه داد: مورد تازه ایــن فرد با فعالیت 
قبلی وی کــه در محلی مشــخص فراخوان 
داده بود، متفاوت اســت. گویا در حال حاضر 

ادعا کرده که در آینده قرار است افرادی را به 
عنوان نماینده خود به استان ها اعزام کند. اگر 
فردی در حال حفاری باشد دستگیر می شود 
اما اینکه کســی در فضای مجــازی ادعایی 
داشته باشد، هرچند موضوع تشویش اذهان 
عمومی آن قابل پیگیری اســت، اما این امر با 
مجازات های مرتبط با انجام حفاری غیرمجاز 
متفاوت است. در واقع نوع جرم مرتبط با جرایم 
حوزه فضای مجازی است که ممکن است در 
مرحله بعدی به جرایم چندگانه حوزه میراث 
فرهنگی بینجامــد. در این مــورد نیز یگان 
حفاظت پس از بررسی های الزم پیگیری های 

بعدی را انجام می دهد.
شکل گیری کارناوال های تخریبی در 

حوزه میراث 
نوروز رجبی، باستان شــناس و کارشناس 
قضایی، با اشــاره به اینکه قانــون درخصوص 
میراث فرهنگــی و وظایفــی کــه وزارتخانه 
میراث فرهنگــی دارد به صراحــت موضوعات 
را مطرح کرده اســت، گفت: قانون درخصوص 
مبارزه با گروه ها، قاچاق، مافیا و تمام کســانی 
که قصد تاراج آثار تاریخــی و میراث فرهنگی 
کشــور را دارند، به تصریح صحبت کرده است. 
البته چند مســئله وجود دارد که آن هم انفعال 
سازمان ها و نهادهایی است که به وظایف خود 

عمل نمی کنند.
او ادامــه داد: در اثر انفعــال وزارت میراث  
فرهنگی و سازمان هایی که باید به امور میراثی 
بپردازند ما شاهد روزگار فالکت باری برای آثار 
میراث فرهنگی در کشور هستیم. این درحالی 
اســت که جامعه باستان شناسی ایران از یکسو 
و موسســه باستان شناســی از دیگر سو بارها 
درخصوص لزوم صیانت از میراث و آثار باستانی 

سخن گفته است.
وی کــه رئیــس هیــات مدیــره جامعــه 
باستان شناسی ایران نیز هست، ادامه داد: هرچند 
در برخی موارد از خال قانونی در مواجهه با مجرمان 
در حوزه میراث صحبت می شــود، اما هیچ خأل 
قانونی وجود ندارد بلکه قانون به صورت کامال روشن 
موضع خود را بیان کرده اما با این وجود مسئوالن به 
سادگی از کنار این موضوعات می گذرند و درنهایت 
شاهد شکل گیری کارناوال های تخریبی در حوزه 

میراث و آثار تاریخی هستیم.

او معتقد است: فعال شدن باندهای مافیایی 
از یکســو و افزایش خرید و فروش دستگاه های 
فلزیاب از دیگر سو به امری بدیهی تبدیل شده. 
مراجع قانونی و انتظامی روزانه با تعداد زیادی 
از این پرونده ها روبه رو هســتند. با این وجود 
مسائل پیچیده ای نشان از وجود مافیای اشیای 
عتیقه و آثــار فرهنگی تاریخی فعــال دارد. به 
طور مثال در سال ۶۷ پرونده ای رقم می خورد 
که منجر به کشف ۱۸ هزار شــیء در فرودگاه 
مهرآباد می شــود و به دســتور رئیس جمهور 
وقت، وزارت اطالعات پیگیر پرونده می شــود. 
اینگونه به نظر می رســد که اگر در پس برخی 
فعالیت حفــاران غیرمجاز و افــرادی که این 
روزها در فضای مجازی به راحتی درصدد تبلیغ 
کارشناسی و کشــف گنج برمی آیند، افرادی 
 صاحب نفوذ وجود نداشــته باشد، چنین امری 

رقم نمی خورد.
او کــه کارشــناس قضایی اســت، تصریح 
کرد: بارها تجربه کرده ام هــر پرونده ای که به 
مراجع قضایی ارجاع شــده، با کمترین مشکل 
به نتیجه رسیده اســت. معتقدم پرونده هایی 
که به نتیجه نمی رســند به دلیل ضعف بخش 
حقوقی وزارتخانه میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دستی است. به این ترتیب نیاز است تا 
این وزارتخانه از وجود افرادی بهره مند شود که 
به این حوزه اشراف داشته باشد همچنین باید 
میان معاونت میراث فرهنگی، بخش حقوقی و 
اســناد و یگان حفاظت میراث فرهنگی ارتباط 
سنجیده ای وجود داشته باشد تا اگر موضوعی 
توسط یگان حفاظت گزارش شد؛ بخش حقوقی 

پیگیر شکایت آن شود.

موضع نهادهای ذی ربط درقبال مافیای اشیای عتیقه، انفعال است

ظهورمجدد »پوآرو« در عرصه میراث فرهنگی

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

کانون پرورش فکــری کــودکان و نوجوانان، با ارســال۳۰ اثر،  
در چهارمین مســابقه بین المللی نقاشــی کشــور رومانی در سال 
2۰2۰شــرکت کرد که 2۰ عضو هنرمند مراکز کانون پرورش فکری 
کودکان و نوجوانان، از این مســابقه، دیپلم افتخار و پنج نشان طال، 

هشت نقره و هفت جایزه ویژه دریافت کردند.
 به گزارش ایلنا، این دوره از مســابقات نقاشی کشــور رومانی با 
موضوع  »شهر و محل زندگی شــما و گل ها« در سال 2۰2۰برگزار 

شد.
شایان ذکراســت، »کوثر رضایی« عضو ۶ســاله کانون بهبهان، 

»علی تامرادی« ۱۱ســاله عضو کانون باغملــک و »مریم یزدانی« 
۱۳ساله از کانون اهواز هر سه از استان خوزستان، »دانیال رضایی« 
۱۰ســاله از مرکز شــماره 2۱  کانون تهران و »ریحانــه علی زاده« 
نوجوان ۱۷ســاله عضو مرکز شــماره 2کانون اصفهان نشان طال و 
دیپلم افتخار چهارمین مســابقه بین المللی نقاشــی کشور رومانی 

را دریافت کردند.
همچنیــن »آندیــا حیدری« ۶/۵ ســاله، »ســارینا ســهیلی« 
۱۰ســاله، »دیانا ویســی« ۱۱ســاله، »رضا گراوندی« ۱2ساله و 
»ملیکا امجدیان« ۱۱ســاله اعضای مرکز مجتمع کانون کرمانشاه، 

»کیارش صمیمی تبار« ۹ســاله عضو مرکز شــماره ۳کرمانشــاه، 
»آیلین صاری پور« ۱۵ســاله عضو کانون گرگان در استان گلستان 

و »امیرحســین کریمی« ۱۰ســاله از مرکــز کانــون گلپایگان در 
اســتان اصفهان موفق بــه دریافت دیپلــم افتخار نشــان نقره این 
رویــداد بین المللی و »مریــم یزدانی« عضو ۱۳ســاله کانون اهواز، 
 برنده نشــان طال و دیپلــم افتخــار چهارمین مســابقه بین المللی 

نقاشی رومانی شدند.
در همین حــال، »محمدرضا مســعودی نیا« ۱۴ســاله و »پرناز 
گودرزی« ۷ساله هر دو عضو کانون کرمانشــاه، »نهال دیده بان« و 
»نازنین ســاداتی« دو  عضو ۹ســاله و »آوا جلویانی« ۷ساله هر سه 
از کانون بهبهان خوزســتان و »آناهید آموزش« عضو ۸ساله کانون 
اهواز، »هستی زنگنه« ۱۱ساله از شهر قدس تهران نیز دیپلم افتخار 
جایزه ویژه چهارمین مســابقه بین المللی نقاشــی رومانی در سال 

2۰2۰را از آن خود کردند.

درخشش کودکان ایرانی در مسابقه  نقاشی رومانی 

محمدرضا شیروانی زاده

محسن جمالی نیک از نادر هنرمندانی است 
که رویکردی کامال نوین به نقاشی معاصر دارد. او 
با تالشی گسترده چه از دریچه نقاشی و چه با زبانی 
سرخ و فارغ از هیاهوی سیاسی، برخوردی پرسشگر 

با ایدئولوژی، اقتصاد هنر و قدرت دارد.
در کارنامه  کاری وی تالش هــای فراوانی در 
جهت ایجاد گفتمان از دریچه جهان بینی هنرمند با 
مخاطبان هنر به چشم می خورد. از جمله این موارد 
که می توان به آن ها اشــاره داشت نمایشگاه های 
انفرادی متعدد وی در گالری های معتبر، فروش 

آثــارش در حراج های هنری داخلــی و خارجی، 
شرکت در چندین بی ینال و فاین آرت بین المللی 
و همچنین حضور او در مقام برگزارکننده چندین 

نمایشگاه تجسمی بوده است.
جمالی نیک، برخوردی متفاوت و کامال شخصی 
نســبت به ایدئولوژی ها و باورها و اسطوره ها دارد. 
در نگاه اول مخاطب با عناصــر تصویری خاصی 
همچون زنان سوداگر، مار، گل های آفتابگردان، 
پوشش مذهبی و... روبرو می شود. این هنرمند چه 
در بدنه فرمی آثارش و چــه در برخورد با متریال و 
رنگ و چه انتخاب مضمون نگاهی نقادانه به الیه های 

مختلف فکری و حتی هنــری ادوار مختلف دارد. 
لذا بیننده نقاشی هایش را درگیر الیه های زیرین 
ذهن می کند. تاش های قشری رنگ، ضرباهنگ 
تند و کنشگر قلم مو و گاهی ریزش رنگ از بخش 
باالیی اثر به ســمت پایین، فیگورهایی ناتمام و 
درنهایت موضوعاتی حاشــیه مند و چالش ساز از 
جامعه فکری و هنری، کلید واژگانی هستند برای 
رســیدن به دغدغه های اصلی هنرمند. این فرو 
رفتن در ذهن مخاطب به جای پرداختن به جزئیات 
فرمی، فضایی عریض ایجاد کرده تا هنرمند بتواند 
آزادانه تر به پارادوکس های فکری و نقد خرافه ها 

و ایدئولوژی های تندرو و بعضا اسطوره ها بپردازد. 
گویی مخاطب با محتویات ذهنی هنرمند درگیر 
می شــود که تعلق به زمان و مکان خاصی ندارد. 
ازاین رو جمالی نیک ارتبــاط مخاطب با جامعه و 
حتی اثر را قطع می کند و با خود همراه می سازد تا او 

را به هرگونه تعبیر و تفسیری وا دارد.
عناصر حاضــر در متــن آثار وی بــه لحاظ 
نمادشناسی و تاریخی بعضا شباهت هایی فرمی با 
آثار برخی هنرمندان معاصر و کهن دارد. جمالی 
نیک در بیانی نامتعارف و به دور از شــعارهای پر 
طمطراق متداول زبان به نقد گشــوده است. گویا 
نقاش با جهان چندبعدی اش تالش دارد از سویی با 
طفره رفتن از جزئیات بتواند قدرت مضمون و سوژه 
را نسبت به فرم غالب ســازد و از سویی با فلش بک 
نقادانه به گذشــته ای غیرتاریخــی، معیارهای 

زیبایی شناسانه را به بوته نقد بکشاند.

بررسی مینی مال نقاشی های محسن جمالی نیک

معیارهای زیباشناسانه در بوته نقد

تجسمی

 به نظر می رسد که اگر در 
پِس برخی فعالیت حفاران 
غیرمجاز و افرادی که این 

روزها در فضای مجازی 
به راحتی درصدد تبلیغ 
کارشناسی و کشف گنج 

برمی آیند، افرادی صاحب 
نفوذ وجود نداشته باشد، 

چنین امری رقم نمی خورد

»پوآرو« یا همان مروج 
حفاری های غیرمجاز 
مدتی ست در فضای 

مجازی فیلمی از خود در 
معرض انتشار گذاشته 

که در آن مدعی ست 
۱۴۰۰ کارشناسی برای 
حفاری هایی غیرمجاز 

انجام داده و اینک درصدد 
ارائه فراخوانی برای اعطای 
نمایندگی به سه کارشناس 
در استان های مختلف  است
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