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دولت ایران برای مرمت طاق کسری اعالم آمادگی کرد

 ۶۰۰هزار دالر برای طاق کسری
جامعه

زهرا کشوری
خبرنگار

طاق کسری از حمله اعراب ،سیل دجله
و هجــوم داعــش جــان بــه در بــرد ،امــا
عــدم مرمــت آن ،سرنوشــت مهمترین
اثــر امپراطوری ساســانی را در تیســفون،
پایتخــت ایرانشــهر در هالــهای از ابهــام
بــرد .در تازهترین حادثــه ،بخش دیگری
از طاق کســری فــرو ریخت و یکبــار دیگر
آه از نهــاد فعاالن میــراث فرهنگی ایران
برآورد .فروریختن بخشــی از طاق کسری
یا ایوان مدائن به واکنش باستان شناسان،
هنرمندان و فعاالن میراثفرهنگی منجر
شــد .آنها در نامهها و بیانیههای مختلف
خواســتار ورود ایــران بــه عــراق بــرای
مرمــت مهمترین اثر ساســانی ایــران در
بینالنهرین(عراق امروزی) شدند .علی
اصغــر مونســان وزیــر میــراث فرهنگی،
گردشــگری و صنایــع دســتی در واکنــش
بــه ایــن دلنگرانیهــا از موافقــت دولــت
روحانی برای تأمین اعتبار مرمت این اثر
 ۱۵۰۰ساله خبر داد.
فــرو ریختن بخشــی دیگر از طاق بســتان
در ســال  ۹۹واکنــش گروههــای مختلــف
را در پــی داشــت .جمعــی از هنرمندان،
شهرســازان ،معماران ،جامعهشناسان،
کارشناســان مرمــت و باستانشناســان
برجســته کشــور نیــز بــا صــدور بیانیــهای
خطــاب بــه دولتهای ایــران و عــراق بر
لــزوم حفاظت و مرمت میــراث تاریخی
ارزشــمند طــاق کســری تأکیــد کردنــد.

هنرمندانی چون همایون شــجریان ،رضا
کیانیــان ،تهمــورث پورناظــری ،ســعید
ملکان ،سهراب پورناظری و امیر جدیدی،
طاق کســری را تنها اثر باقیمانده از شهر
باســتانی تیســفون و نماد پیوستگی میان
فرهنــگ و تمــدن امــروز دو ملــت ایــران
و عــراق دانســتند کــه در معرض آســیب
فــوری قــرار دارد .هدیــه تهرانــی ،ســحر
دولتشــاهی ،حبیــب رضایــی ،عبدالرضا
کاهانی ،فاطمــه معتمدآریــا ،کیکاووس

تاریخی این آثار باســتانی با آقای نوبخت
در دولــت صحبتهایی انجام و موافقت
ایشان برای پرداخت هزینه مرمت اعالم
و قــرار شــد ،پــس از برآوردهــای مالــی،
ســازمان برنامه و بودجــه اعتباراتی برای
احیــا و مرمــت ایــن اثــر تاریخــی در نظر
بگیــرد و در اختیار وزارت میراث فرهنگی
قرار دهد».
بهگفتــه مونســان« :کارشناســان میــراث
فرهنگی ایران به محض تحقق اعتبارات

امینی ،محمدسعید ایزدی و سیدمحمد
بهشتی در این بیانیه ،خواستار صیانت از
بزرگتریــن طاق آجری جهــان و میراث
فرهنگی هر دو کشور ایران و عراق شدند.
در واکنــش بــه ایــن درخواســتها علــی
اصغــر مونســان وزیــر میــراث فرهنگــی،
گردشــگری و صنایــع دســتی از موافقــت
ســازمان برنامــه و بودجــه بــرای مرمــت
طاق کسری میراث مشهور بر جای مانده
از دوران ساسانیان میدهد.
او بــه ایرنــا میگوید«:بــه دلیــل اهمیــت

با هماهنگی همتایــان عراقی به محوطه
طاق کســری اعزام می شــوند و عملیات
مرمت و احیا را آغاز میکنند».
برآورد مالی اولیه وزارت میراث فرهنگی
نشــان میدهــد کــه بــرای مرمــت طــاق
کســری به اعتبــاری  ۶۰۰هــزار دالری نیاز
اســت .افکارعمومــی امیــدوار اســت این
بار میــراث فرهنگــی به وعده خــود برای
مرمت ایوان مدائن وفا کند.
مشــروح این گــزارش را فردا در صفحه 11
روزنامه ایران بخوانید.
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کوتاه از کرونا
علیرضــا زالــی فرمانده ســتاد عملیات مدیریــت بیماری
کرونا در تهران ،از کاهش میزان مبتال و مرگ و میر ناشــی از
این بیماری در کشــور بویژه در پایتخــت ،خبر داد .وی گفت:
در تهران از ابتدای آذرماه تا کنون ،شاهد کاهش ۷۹درصدی
در آمار مرگ و میر۷۱ ،درصدی در آمار مراجعه بیمارستانی
و ۷۶درصدی در آمار مراجعه روزانه افراد به مراکز بهداشت
و درمــان بودهایــم .همچنیــن در این بــازه زمانــی در میزان
بســتری در بخــش مراقبتهــای ویــژه ،کاهــش ۴۱درصدی
گزارش شده است .ایسنا
سخنگوی سازمان غذا و دارو از ثبت و تأیید واکسن سینوفارم
چین در هفت کشور منطقه و همسایه ایران خبر داد .به گفته
کیانوش جهانپور واکســن کرونای سینوفارم عالوه بر چین تا
این لحظه در امارات ،بحرین ،عربستان ،ترکیه ،اردن ،مصر و
پاکستان ،ثبت و تأیید شده است .توئیتر
«بیونتــک» که در همکاری با شــرکت داروســازی «فایزر»
از اولین تولیدکنندههای واکســن کروناســت اعــام کرد که با
گسترش خط تولید و بستهبندی دوزهای بیشتر در هر بطری
حاوی واکســن میزان تولید پیشبینی شده این شرکت برای
ســال  ۲۰۲۱از حــدود  ۱.۳میلیــارد بــه حدود دو میلیــارد دوز
افزایش خواهد یافت .رویترز
نیروی انتظامی اعالم کرد :در روز گذشته از ادامه سفر بیش
از ۱۴هــزار خــودرو جلوگیــری کرده اســت .تعــداد خودروهای
جریمه شده در طرح محدودیت تردد شبانه در روز گذشته ۵۰
هزار و  ۲۰۵دســتگاه اســت .همچنین  ۳۷هزار و  ۵۲۶دستگاه
خودروی سواری نیز در مناطق نارنجی جریمه شدند.ایسنا
دولت چین اعالم کرد کارشناسان سازمان جهانی بهداشت
قرار است روز پنجشنبه این هفته برای تحقیق در مورد منشأ
ویــروس کرونــا وارد چین شــوند .هنوز مشــخص نیســت که
آیا کارشناســان سازمان جهانی بهداشــت قرار است به شهر
ووهان در مرکز چین هم ســفر کنند یا نه؛ شــهری که ویروس
کرونــا بــرای اولین بــار در اواخر ســال  ۲۰۱۹در آن شناســایی
شد.آسوشیتدپرس
پروانه ثمودی مسئول دفتر کودکان بهزیستی استان تهران
از فعالیــت مهدهای کودک این اســتان با پذیرش یکســوم
ظرفیــت خبر داد و گفــت :با توجه به اینکه اســتان تهران در
موقعیــت زرد قرار گرفتــه ،مهدهای کودک اســتان نیز از روز
شنبه فعالیت خود را با یکسوم ظرفیت آغاز کردهاند .ایسنا
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