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همکاری ایتالیاییها برای مرمت تخت جمشید

ما یک ملت هستیم
نسرین خادمی

عکس :یعقوب دالوند ایران
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مدرســه از  30تــا  100درصــد خســارت
دیــد کــه بــرآورد ریالــی این خســارتها
20میلیــارد ریــال بــوده کــه عمدتــاً این
واحدهــا در روســتاها واقع شــده اســت.
همچنیــن در جریان ســیل  2هنرســتان
فنــی و حرفــهای و دبیرســتان دخترانــه
در زیرآب دچار خســارت شــد که برآورد
ریالی این خســارتها  122میلیارد ریال
بــوده اســت .البتــه  12واحــد ورزشــی و
فرهنگــی نیــز در ایــن ســیل در منطقــه
ســوادکوه خســارت دید که برآورد ریالی
آنهــا هنــوز کامــل نشــده اســت .معاون
میــراث فرهنگــی ،صنایــع دســتی و
گردشگری مازندران تصریح کرد :بیش
از  300خانــه ،مــکان تاریخــی و مذهبی
در بافــت بــاارزش ایــن روســتا آســیب
جدی دید کــه برآورد مالی کارشناســان
ما در روستای «یوش» بیش از  3میلیارد
تومان است.
ëëبناهایتاریخیخوزستاندرآب
ســیالب کــم ســابقه نیــم قــرن اخیر
خوزســتان ،عــاوه بــر اینکــه خانههــا و
مــزارع و زیرســاختهای مختلــف ایــن
اســتان را درنوردید و باعث شــد تا بیش
از  29میلیــون لیتــر مکعــب آب را در
حوضهها و مخزنهای آبی استان شاهد
باشــیم  ،به محوطهها و بناهای تاریخی
نیز آسیبهایی رســاند؛ بهگونهای که در
یــک مــورد گزارشهــای نگرانکنندهای
از برداشــت خــاک از تپههــای باســتانی
گــزارش میشــود کــه ایــن مهــم باعث
ایجــاد نگرانیها شــده و تبعــات بعدی
برای خوزســتان به همراه خواهد آورد .از
ســویی دیگر ،در دزفول عالوه بر آســیب
رســیدن بــه  5قســمت از محوطههــا و
ســازههای پایگاه جندی شاپور 80 ،پروژه
در بافت تاریخی و تک بناهای این شــهر
هــم بــا خســارت همراه شــده اســت .در
بخشهایــی از  9بنــای ســازههای آبــی
تاریخی ثبت جهانی شوشــتر نیز شــاهد
آســیب رســیدن بــه  35بنــا در بافــت
تاریخی این شــهر کهن هــم بودهایم .در
اهــواز  5بنــا در بافــت تاریخــی ،در حوزه
پایگاه میراث جهانی چغازنبیل و هفت
تپــه  4بنــا و محوطــه ،در حــوزه پایــگاه
میراث جهانی شــوش  8محوطه و بنا از
ســیالبهای چند روز گذشــته خوزستان
متأثر بوده اســت .در ایذه  4اثر با آســیب
همراه بــوده و در بهبهان هم بــه  10بنا و
محوطه خســارتهایی وارد شــده است.
درشهرســتان اللی با توجه به کوهستانی
بــودن آن شــهر و برخــورداری از مخــزن
دریاچــه بــه  5محوطــه و در اندیــکا به 7
بنای آبی و تاریخی و قلعه این شهرستان
خســارت وارد شــده اســت .در باغملک
هــم  6بنــا و محوطــه و در شهرســتان
رامهرمــز بــه  5بنــای تاریخی در شــهر و
روستا آســیبهایی رســیده است .قلعه
جایران امیدیه و ســینما شــیرین آبادان
نیــز از جمله تــک بناهایــی بودنــد که با
بارشهای بیامان باران خســارتهایی
متوجهشان شد .در هفتکل  4تک بنا ،در
اندیمشــک  6بنا و محوطه ،در ماهشــهر
کــه بــا دریــا و خوریــات مجــاورت دارد

پل کشکان در لرستان مربوط به قرن چهارم هجری قمری که در سیل اخیر تخریب شد

3محوطه تاریخی ،در رامشیر  4محوطه
باســتانی ،در حمیدیــه و سوســنگرد 6
محوطــه تاریخــی و بنــا بــا آســیبهایی
همــراه بودهاند .در شهرســتان بــاوی که
تأثیرپذیر از رودخانه کارون بزرگ است،
محوطههــای تاریخــی عســکر مکــرم و
دســتوا هم با خســارتهایی مواجه بود.
امــا در ایــن میان ،بــه  18بافــت تاریخی
روستایی و  120کارگاه و تجهیزات صنایع
دســتی روســتایی خســارت وارد شــد.در
تأسیســات گردشگری شهری و روستایی
هم  35پروژه آسیب دیده است.
در اهــواز یکــی از مهمترین موزههای
منطقــهای در حــال ســاخت کــه در
جزیــره رودخانــه کارون قــرار دارد ،دچار
آبگرفتگی شــده است .از سویی دیگر ،در
چند روز گذشــته عمده سایتهای مهم
باســتانی در شــوش ،شوشــتر و دزفــول
و برخــی موزههــای خوزســتان از جملــه
سازههای آبی تاریخی شوشتر ،زیگورات
چغازنبیل و برخی محوطههای باستانی
شوش با تعطیلی مواجه بوده است.
ëëآسیببه100پلتاریخیلرستان
لرســتان کــه بــه پایتخــت پلهــای
تاریخی کشــور معروف است ،درجریان
سیلهای متوالی در فروردین ماه جاری
متحمــل خســارت زیــادی در بناهــای
تاریخــی و مراکــز فرهنگــی بویــژه پلها
شــده اســت .از آنجا که ســیالب در وهله
اول موجب طغیان رودخانههای استان
بویژه رودخانه کشــکان شــد ،نخســتین
بناهایی که آسیب دید پلها بود.
«زهــرا بهارونــد» معــاون میــراث
فرهنگیسازمانمیراثفرهنگی،صنایع
دســتی و گردشــگری لرســتان هم گفت:
در اســتان  100پل تاریخی به ثبت رسیده
که متأســفانه همــه آنها که عمدتاً ســازه
خشــتی دارد کــم و بیش خســارت دیده
است .در این میان ،پل تاریخی «کشکان»
کــه مهمتریــن پــل تاریخی کشــور نیز به
شمار میرود و مربوط به دوره ساسانیان
میشــود ،بیشــترین آســیب را از ســیل
لرســتان دیده؛ به گونهای که از دوپایه آن
یکی را ســیل کامالً شســته و با خــود برده

و دیگــری هم کج شــده ،اما به طور کامل
تخریب نشده اســت .وی افزود :اهمیت
تاریخی این پل به حدی است که «محمد
حسن طالبیان» معاون رئیس جمهوری
و رئیس سازمان میراث فرهنگی ،صنایع
دســتی و گردشــگری کشــور پــس از بروز
سیل ،در لرستان حضور یافت و یک تیم
کارشناســی متشکل از مهندســان سازه و
هیدرولیک را مأمور مرمت و ارائه راهکار
بــرای ســرپا نگهداشــتن این پل کــرد که
هماکنــون این تیــم کار خــود را آغاز کرده
اســت .بهارونــد گفــت :از آنجــا کــه هنوز
بسیاری از پلهای استان کماکان زیر آب
اســت نمیتوان برآورد دقیقــی از میزان
خســارت اعالم کرد ،اما برآوردهای اولیه
نشــان میدهــد ،از  70میلیــارد تومــان
خســارتی کــه بــه جاذبههــای تاریخــی و
طبیعی اســتان وارد شده حدود  45تا 50
میلیارد تومان مربوط به بناهای تاریخی
و فرهنگــی از جملــه پلها میشــود .وی
در خصــوص پل تاریخی «افرینه» شــهر
معمــوالن از توابــع شهرســتان پلدختر،
اظهارداشــت :در جریان ســیالب این پل
کامــاً در آب غــرق شــد و ما ابتــدا تصور
میکردیــم چیــزی از پــل به جــا نخواهد
ماند ،اما در کمال تعجب مشــخص شد
که آســیب خیلی زیاد نبوده و این مسأله
لزوم مرمت پلهای تاریخی را دوچندان
کرده است.
معــاون میــراث فرهنگــی ســازمان
میــراث فرهنگــی ،صنایــع دســتی و
گردشگریلرستان،قلعهتاریخی«فلک
االفالک» را بنای تاریخی دیگری دانست
که در جریان سیل اخیر بخشی از تپه آن
دچار آسیب شده و تأکید کرد :البته جای
نگرانی نیست و در حال حاضر مشغول
رفع این مشکل هستیم.
ëëبناهایتاریخیهمدانخسارتجزئی
دید
«علــی مالمیــر» ،مدیــرکل میــراث
فرهنگــی ،صنایعدســتی و گردشــگری
اســتان همــدان هم بــا اشــاره بــه اینکه
بناهای تاریخی خشــتی بــا توجه به نوع
ســازه آنهــا ،آســیب پذیرتریــن بناها در

عبور دریاچه نمک از وضعیت بحران
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سخت

گروه ایران زمین /مراکــز فرهنگی و آثار
باســتانی و تاریخــی اســتانهایی چــون
خراســان رضــوی از بحــران ســیلهای
چنــد روز اخیر در کشــور جان ســالم بدر
بــرده ،اما اســتانهایی چون خوزســتان،
لرستان ،گلستان و مازندران از این حادثه
متحمل زیانهای زیادی در بخشهای
مختلف فرهنگی و آثار تاریخی شده که
هنوز آمار دقیق آن بهدلیل ادامه بحران
سیل در حال حاضر امکانپذیر نیست.
بــا ایــن حال ،تــا آنجا کــه خبرنگاران
«ایران» پیگیری کردند ،بازســازی مراکز
فرهنگی این اســتانها و در برخی موارد
چــون پلدختــر و معمــوالن در لرســتان
که بیشــتر بناهای فرهنگی آنها تخریب
شــده ،نیــاز بــه ســاخت دوبــاره دارد و
مسئوالن مربوطه نباید در ساخت هرچه
سریعترآنهاغفلتکنند.
ëëتخریــب بخشهای مختلــف میراث
فرهنگیگلستان
«ابراهیــم کریمی» مدیــرکل میراث
فرهنگــی ،صنایع دســتی و گردشــگری
گلستان به «ایران» گفت :بهدلیل وقوع
ســیل در اســتان در مجموع ۱۹۹میلیارد
تومان خســارت به بخشهای مختلف
میــراث فرهنگــی ،صنایــع دســتی و
گردشــگری گلســتان وارد شــده کــه

تولیدکنندگانصنایعدستی ۱۲۶میلیارد
تومان خســارت دیدهانــد و  ۳۸میلیارد
تومان به آثار تاریخی خسارت وارد شده
و  ۳۶میلیارد تومان خسارت نیز متوجه
پروژههای گردشگری شده است.
ëëخسارت25میلیاردتومانیبهمدارس
«احســان گوهــریراد» مدیــرکل
آمــوزش و پــرورش گلســتان هــم گفت
کــه وقــوع ســیالب بــه  256مدرســه در
این استان خســارت  25میلیارد تومانی
وارد کرده اســت .وی بیشــترین خسارت
ناشــی از طوفــان و ســیالب را متوجــه
شهرســتانهای آققــا و گنبــدکاووس
دانست.
300ëëواحــد فرهنگــی و تاریخــی در
مازندرانآسیبدیدهاست
«علــی اصغــر احمــدی» مدیــرکل
مدیریــت بحــران اســتانداری مازندران
نیــز اعالم کرد :ســیل در کل حدود 1400
میلیــارد تومــان خســارت به مازنــدران
وارد کــرد .از ایــن میــزان  550میلیــارد
تومان در بخش کشاورزی 470 ،میلیارد
تومان در بخش زیرساختها و بقیه هم
در قســمت اماکن مســکونی و تجاری و
فرهنگیبود.
بنــا بر اظهــارات وی در جریان ســیل
در بخــش واحدهای آموزشــی  42واحد

ارقام  1تا  9را طوري در خانههاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها ،ستونها
و مربعهاي كوچك  3در  3يكبار ديده شود

6

متوسط

معاون میراث فرهنگی لرستان :پل تاریخی «کشکان» چگینی بیشترین آسیب را از سیل اخیر دیده است
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آسان

مراکز تاریخی و فرهنگی از سیل در امان نماند

9

جــــدول
سـودوکو

عکس :امین برنجکار

بقــای انســان بر کره زمین نشــان میدهد کــه مهر و نعمتهــای خدادادی
طبیعت بیشــتر از خشــم و خروش آن است .ما از سیل و زلزله ضعیفتریم
و این ما هســتیم که باید با آنها کنار بیاییم و با دانش و همبستگی ویرانیها
و مصیبتهــای ناشــی از آنهــا را کــم و بر خــود همــوار کنیم؛ باید بــه قانون
طبیعت احترام گذاشــت .ســهراب ســپهری میگوید« :روی قانون چمن پا
نگذاریم» ،پیشــینیان ما نیز در مدارای با طبیعت هشــدار دادهاند؛ ســعدی
شــیرازی میفرماید« :شک نیست که در مسیر ســیالب /خانه چو بنا کنی بر
آب اســت» و عجیب اینکه در شهر خودش شیراز این نصیحت خردمندانه
او را گوش نکردند؛ ویرانی ب ه بار آمد و گروهی از هموطنان را مرگ ربود.
در هفتههــای گذشــته کشــور گرفتــار بالی خانمانبرانداز ســیل شــد ،بخش
بزرگــی از آن به زیــر آب رفت ،هزاران نفــر از هموطنــان از کنارههای دریای
مازنــدران ،آققــا و گمیشــان تــا شــیراز در مرکز ایران تــا سوســنگرد و ُرفیع
در نزدیکــی ســواحل خلیــج فارس خانه و کاشــانه خــود را از دســت دادند،
گروهی جان باختند و خسارتهای سنگین و جبرانناپذیر به بار آمد .اکنون
بازســازی و جبــران آنچه جبرانشــدنی اســت وظیفه ســازمانهای رســمی
ودولــت اســت و نقش ملت پشــتیبانی و حمایــت از آســیبدیدگان و یاری
رساندن به آنهاست.
ملــت ایران بارهــا و بارها ثابت کــرده در روز تلخ و مصیبت یکپارچه اســت
و هیچکــس و هیچ جا تنها نیســت .ملت ایران در طــول قرنها درهم تنیده
شــد ه و مشترکات آنها چنان وسیع و متنوع اســت که همچون تن واحد اند؛
هــر ایرانــی خــود را نه تنهــا متعلق به مــکان و منطقه خــود کــه از آن ایران
میدانــد و بهمحــض آنکــه در هــر نقط ه حادثــهای پیش می آیــد بیدرنگ
به یاری میشــتابد؛ در زلزله سال گذشته کرمانشــاه ،جهان همبستگی ملی
ایرانیان را با تحســین و شــگفتی دید ؛تصاویر صف هــای چند ده کیلومتری
اتومبیــل های پر از کمــک های مردمــی از مهمترین شــبکههای تلویزیونی
جهان پخش شــد و در مطبوعات بینالمللی و شبکههای اجتماعی بازتاب
گسترده داشت.
خبرهــا از گســیل کمکهــای مردمی به ســوی پلدختر و معمــوالن حکایت
میکند؛ از دور و نزدیک ،از سیســتان و بلوچســتان تا آذربایجان و کردستان؛
برخــی خبرهــا دل انســان را سرشــار از زیبایــی و مهــر میکنــد ،جوانــان
«رومشــکان» 30کیلومتر کوهپیمایی میکنند تا به مردم آســیب دیده مواد
غذایی برسانند ،گروههای کوچک محلی در شهرهای دور و نزدیک در حال
جمعآوری و ارسال کمک هستند و در این میان تالش زلزلهزدگان کرمانشاه
با همه سختیهایی که تحمل میکنند نشانی آشکار و شوقانگیز از عواطف
انسانی و همبستگی ملی است.
مردم لرســتان با صنعت ،کشــاورزی و دامداری شــان یاور اقتصاد کشورند؛
در شــادی و ســرور ایران کمانچه و سرنای لرســتان به دل ها شادی بخشیده
است.
اکنون یاری لرســتان بی آنکه لحظه ای مردم ترکمن صحراو خوزستان را از
یاد ببریم فریضه ایران است ،ملت ما بارها چنین فریضههایی را ادا کرده و
این بار نیز بیشــک چنین خواهد شــد ،همچون همیشه دست به دستهم
بدهیم .ما یک ملت هستیم.
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شــیراز  -خبرنــگار «ایــران» براســاس
هماهنگیهــای بــه عمــل آمــده،
مرمتگــران بــدون مــرز ایتالیــا از 7
اردیبهشــت ماه تا  17خرداد ماه امسال
بــرای مرمت تخت جمشــید ،در فارس
حضور خواهند داشت.
«حمیــد فدایــی» ،مدیر پایــگاه جهانی
تخــت جمشــید بــا اشــاره بــه جزئیــات
موضــوع مرمــت «تخــت جمشــید»
توســط ایتالیاییهــا ،گفــت :براســاس

تفاهمنامــهای کــه بیــن پایــگاه میــراث
جهانــی تخــت جمشــید و پژوهشــکده
حفاظــت و مرمــت پژوهشــگاه میــراث
فرهنگی کشــور با این مرمتگران منعقد
شــده تعدادی از آنان بزودی وارد ایران
میشوند.
بــه گفته فدایــی ،مرمــت بخشهایی از
پلکان جنوبی تجر و کاخ شورا در این نیم
فصل در دستور کار این مرمتگران است.
تخــت جمشــید یــا «پارســه» و

«پرســپولیس» ،نــام یکــی از شــهرهای
باســتانی ایران اســت کــه طی ســالیان،
پیوســته پایتخــت باشــکوه و تشــریفاتی
پادشــاهی ایــران در زمــان امپراطــوری
هخامنشــیان بــود ه اســت .در این شــهر
باســتانی کاخی بــه نام تخت جمشــید
وجــود دارد کــه در دوران زمامــداری
داریوش بزرگ ،خشایارشا و اردشیر اول
بنا شــد ه و بــه مدت  200ســال آباد بوده
است .در نخستین روز سال نو گروههای

زیادی از کشورهای گوناگون به نمایندگی
از فرمانداریهــا یــا اســتانداریها بــا
پیشکشهایی متنوع در تخت جمشید
جمع میشدند و هدایای خود را به شاه
پیشــکش میکردند .در سال  518پیش
از میــاد بنــای تخت جمشــید بهعنوان
پایتخت جدید هخامنشــیان در پارســه
آغاز شــد .این مکان تاریخی از سال 57
یکــی از آثار ثبت شــده ایــران در میراث
جهانی یونسکو است.

به دنبال بارشهای اخیر ،دریاچه نمک
قــم از وضعیــت بحرانــی ســال گذشــته
عبور کرد .بهگزارش ایســنا« ،ســید احمد
شــفیعی» معاون فنــی اداره کل محیط
زیســت اســتان قــم اظهــار داشــت :در
صورت حفــظ آبهای موجــود میتوان
چشمانداز مناسبی در خصوص دریاچه
م برای سالهای آتی
نمک و تاالبهای ق 
داشــت .وی ادامه داد :به رغم آن چیزی
کــه در ظاهر برای عموم مشــهود اســت،
قــم یک اســتان تاالبــی بــوده و  10درصد
ایــن اســتان را تاالبها تشــکیل دادهاند.
وی با بیان اینکه برخی تاالبهای قم در
محدوده شــهر قرار گرفته و در طرحهای
توسعه شــهری میتوان از آنها بهره برد،

افــزود :بــه طــور کلی تعــداد  ۷تــاالب در
قــم به ثبت رســیده کــه هر کــدام از اینها
بهلحــاظ جــذب پرنــدگان مهاجــر یــا در
زمینــه گردشــگری ،از اهمیــت و ارزش
باالییبرخوردارهستند.
معــاون فنــی اداره کل محیــط زیســت
اســتان قــم خاطرنشــان کــرد :کشــور بــه
حوضــه هــای آبخیــز مختلفــی تقســیم
میشود که در انتهای هر حوضه ،تمامی
رودخانههــا و منابــع آبــی در یــک تاالب
یــا دریــا دفــع میشــوند .دریاچــه نمک
نیــز حوضــه آبخیــزی دارد کــه رودخانــه
و منابــع آبــی در نهایــت به ایــن دریاچه
میریزند .شفیعی با اشاره به اینکه استان
قم در انتهای حوضه آبخیز اســتانهایی

همچــون تهــران ،البــرز و مرکــزی قــرار
گرفته ،گفت :منابع آبی که در استانهای
باالدست برداشت میشــود ،بر تاالبها
و رودخانههــای پاییــن دســت از جملــه
تاالبهــای اســتان قــم تأثیر میگــذارد.
وی با تأکید بر اینکه وضعیت تاالبهای
استان قم ،در دو دهه اخیر ،به هیچ وجه
مناسب نبود ،اظهار داشت :بررسیهایی
که توسط کارشناسان اداره محیط زیست
قــم ،از دریاچه نمــک در بهمن مــاه ۹۷
صورت گرفت ،وضعیت بسیار بحرانی را
از تاالبهــای قم و دریاچه نمک گزارش
مــیداد .البتــه بارشهایــی کــه از ابتدای
امسال شــروع شده ،شرایط اکوسیستمی
خوبی را برای استان ایجاد کرده است.

مقابــل بارشهاســت ،اظهــار داشــت:
همدان نیز یکی از اســتانهایی است که
تعداد بناهای خشــتی در آن زیاد است،
اما خوشبختانه در بارشهای بیسابقه
امســال کمترین میزان خســارت در این
زمینــه را داشــته اســت .وی ادامــه داد:
5بنای تاریخی استان در شهرستانهای
نهاونــد ،فامنیــن و تویســرکان حــدود
 800میلیــون تومــان خســارت دیده که
بیشــترین خســارت مربوط بــه «یخدان
میرفتاح» مالیر اســت .مدیرکل میراث
فرهنگــی ،صنایعدســتی و گردشــگری
اســتان همدان بــا بیان اینکــه در نهاوند
«پــل زرامین» در قســمتی از طاق دچار
آســیب شــده و ســیل برگردانهــا نیــز
تخریــب شــده ،گفــت :برآورد خســارت
وارد شــده در ایــن شهرســتان حــدود
 ۳۰۰میلیــون تومــان اســت .در فامنین
نیز«مســجد بــازران» کــه در فهرســت
آثار ملــی قرار دارد ،دچار آســیب شــده
اســت .همچنین یکی از چشمه طاقها
بــر اثر بــارش بــاران تخریب شــده و نیاز
به مرمــت فــوری دارد .در کل خســارت
وارد شــده به این شهرستان  ۸۰میلیون
تومان برآورد شــده اســت .همچنین در
تویســرکان نیز منــزل «اقتــداری» و «پل
ب و بارشها 400
فرســفج» بر اثر ســیال 
میلیون تومان آسیب دید ه است.
ëëزیــان  8میلیــاردی ســیل بــه بناهــای
تاریخیایالم
همچنین «عبدالمالک شنبهزاده»،
مدیــراداره کل میــراث فرهنگی ،صنایع
دســتی و گردشــگری اســتان ایالم هم از
آســیب  8میلیارد تومانی ســیل اخیر به
آثار تاریخی این استان خبر داد.
شــنبهزاده بــا بیــان اینکــه بــاران و
بهدنبــال آن ســیل در 2مرحلــه بــه آثار
تاریخــی ایــام آســیب وارد کــرد ،افزود:
آســیب رســیده بــه آثــار تاریخی اســتان
جزئــی بود و تنهــا  7اثر تاریخی هر کدام
با آســیبهای  10تــا  15درصدی مواجه
شد .این آثار در بخشهایی دچار نشت
آب شده ،گچها از بین رفته و دیوارها نیز
آسیب داشته است.

ممنوعیت صید کیلکا
در گیالن

رشت  -خبرنگار «ایران» بهدلیل
آغــاز فصــل تخمریــزی ماهیــان
استخوانی دریای خزر ،صید کیلکا
به مــدت  ۴۵روز در گیالن ممنوع
شد« .اکبر ایلدریم» ،معاون صید
و بنــادر ماهیگیری شــیالت گیالن
بــا بیــان اینکــه  ۲۱۰صیــاد گیالنی
بــا اســتفاده از  ۳۰شــناور اقدام به
صید کیلکا از دریای خزر میکنند،
گفت :براساس این تصمیم صید
کیلکا از اوایل خرداد ماه امســال از
ســرگرفته میشــود .گفتنی اســت،
صیــادان گیالنــی ســال گذشــته
۶هــزار و  ۱۸۵تــن کیلکا بــه ارزش
 ۸۷میلیارد ریال صید کردند.

