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دستور توسعه موزه ملی  از میدان مشق
رئیس جمهوری هنگام بازدید از میدان مشق دستور واگذاری سریع ساختمان  تاریخی وزارت خارجه و کاخ شهربانی به موزه ملی ایران را صادر کرد

مازوت سوزی به اعتماد سوزی 
منجر می شود

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست 
بر استفاده این سازمان از همه ظرفیت های قانونی برای اجرای 

قانون هوای پاک تأکید کرد.
به گزارش همشهری از سازمان حفاظت محیط زیست، علی 
ســاجقه در دیدار با بازرس قضایی و کارشناسان دفتر امور 
ویژه سازمان بازرسی کل کشــور گفت: اکنون ۹کانشهر با 
مشکل آلودگی هوا مواجه هستند. بسیاری از بیماری ها نیز در 

اثر همین معضل به وجود می آید. 
وی با اشاره به چالش تامین اعتبارات در زمینه اجرای قانون 
هوای پاک، افزود: متأســفانه مردم ما در حال ســازگاری با 
مشکل آلودگی هوا هستند و این موضوع پیامدهای زیانباری 
دارد. معاون رئیس جمهوری با تأکید بر ضرورت همکاری قوای 
سه گانه در زمینه کاهش آلودگی هوا در کشور، تصریح کرد: 
اکنون صندوق ملی محیط زیســت در خدمت محیط زیست 
کشور قرار گرفته است و جدای از اعطای تسهیات به طرح های 
کاهش آلودگی هوا، در مسائل آموزشــی محیط زیست هم 
ورود پیدا کرده اســت. معاون رئیس جمهوری با اشــاره به 
پیش بینی ۱۷۴تکلیف برای دســتگاه های اجرایی در قانون 
هوای پاک، گفت: بعضی از شــهرها به سمت وضعیت جوی 
خطرناک در حال حرکت هستند و دستگاه های اجرایی باید 
با عمل به تکالیف خود مانع از این اتفاق شوند. ساجقه یکی 
از دستاوردهای دولت ســیزدهم را عدم قطعی برق با وجود 
تغییرات اقلیمی و کاهش بارش ها برشمرد و گفت: با وزارت 
نفت پیمان بسته ایم که امســال خیلی از مازوت سوزی ها را 
حذف کند زیرا مازوت ســوزی باعث اعتمادسوزی در جامعه 
می شود. وی همچنین از برگزاری جلساتی با ۶ وزارتخانه برای 
کاهش آلودگی هوا در فصول سرد سال خبر داد. در این جلسه 
همچنین بازرس قضایی دفتر امور ویژه سازمان بازرسی کل 
کشور با بیان اینکه دستگاه های حاکمیتی باید محیط زیست را 
فراتر از دستگاه های دیگر بدانند، گفت: سازمان محیط زیست 
باید دارای تجهیزات پهپادی و نظارت بر حوزه مسئولیت خود 
باشد. بابازاده، نقش ســازمان بازرسی کل کشور را شناسایی 
گلوگاه های فســاد و هدفگذاری عنوان کرد و افزود: سازمان 
بازرسی جنبه اصاحی و پیشگیرانه از بروز تخلفات دارد. وی 
ادامه داد: تاکنون جلسات متعددی با دستگاه های مسئول در 
قانون هوای پاک برگزار و تکالیف آنها و انتظارات خود را تشریح 
کردیم و امیدواریم شاهد اقدامات مؤثر و چشمگیری در این 
زمینه باشیم. بازرس قضایی دفتر امور ویژه سازمان بازرسی کل 
کشور با بیان اینکه گزارش جامع و کاملی در این زمینه تهیه 
و به ریاست عالی سازمان بازرسی کل کشور ارائه شده، تأکید 
کرد: اگرچه ما با مدیرانی که ترک فعــل کرده اند و در انجام 
وظایف خود اهمال می کنند، تعــارف نداریم و با آنها برخورد 

می کنیم اما هدف ما در وهله اول اصاح امور است.

خبر روز نقل قول خبر

سیدرضا مرتضوی
استاندار اصفهان

احقــاق حقــوق عامــه و تــرک  فعل هــا در 
موضوع احیــای زاینــده رود، به طور جدی 
پیگیری می شــود. درخواســت جلســه ای 
با حضــور ریاســت قــوه قضاییــه کرده ایم 
تا در این جلســه تشــکیل یک شعبه ویژه 
بــرای پیگیــری تــرک فعل هــای متفاوتــی 
که در ســطح ملــی و اســتان های مختلف 
اتفــاق می افتد مورد بررســی قــرار بگیرد. 
همچنین ضروری است در حوزه مباحث 

نظارتی مجلس ورود کند.

سیدمحمدمهدی میرزایی قمی
مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوا 

وارونگــی دمــا بیشــتر در ماه هــای ســرد 
ســال اثــرات منفــی خــود را بــر  آلودگــی 
هوا نشــان می دهــد. در ماه هایی مانند 
آذر و دی که هوا ســردتر اســت بــا توجه 
به کاهش ارتفاع الیه مرزی، بستر برای 
افزایش حجم و غلظــت آالینده ها مهیا 
می شــود و با وجــود پدیــده وارونگی دما 
و فقدان جریان جوی و تجمع آالینده ها 

این مشکل تشدید می شود.

شــدن تغییرات اقلیمی و خشکسالی 
گــزارش  بــه  دارد.  انســانی  علــت 
خبرگزاری فرانسه دانشــمندان اعالم 
کــرد کــه تغییــرات آب وهوایــی ناشــی 
از عامــل انســانی، وقوع خشکســالی 
تابستان امســال در نیمکره شمالی را 
حداقــل ۲۰برابــر بیشــتر کــرده و اروپا، 
چین و آمریکای شمالی را بین ماه های 

گرم سال فرا گرفته است.
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متوســط دبــی رودخانه هــای اصلــی 
لرســتان کاهــش یافتــه اســت. بــه 
گزارش ایسنا، متوسط بارش لرستان 
از مهــر۱۴۰۰ تــا پایــان شــهریور۱۴۰۱ 
برابــر 36۴.7 میلی متــر بــوده اســت. 
این میزان بارش نســبت به ســال آبی 
گذشــته 3۴9.۴میلی متــر بــوده و۴ 
درصــد افزایش و نســبت به متوســط 
دوره آماری 57۴.۱میلی متر 36درصد 

کاهش را نشان می دهد.
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عدد خبر

رئیس جمهوری با هدف نظارت بر فرایند ســتادی 
دستگاه های اجرایی کشور به موزه ملی ایران رفت و گزارش

گزارش عزت اهلل ضرغامی، وزیــر میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی درخصوص حوزه های سه گانه فعالیت او را 
شنید. اما اتفاق مهم تر از این گزارش قدم زدن سیدابراهیم رئیسی در 
محوطه میدان مشق تهران بود که بیش از نیم ساعت به طول انجامید. 
به گزارش همشــهری، سیدابراهیم رئیســی پس از برگزاری جلسه 
نظارت ســتادی در موزه ملی ایران درحضور عزت اهلل ضرغامی، وزیر 
میراث فرهنگی و جبرئیل نوکنده، رئیس موزه ملی ایران به مخزن این 
موزه رفت و از اشیای موجود در آن بازدید کرد. اما باز هم مهم  تر از این 
بازدید همان پیاده روی نیم ساعته ســیدابراهیم رئیسی در محوطه 

میدان مشق بود که به یک تصمیم مهم انجامید.

پایان یک دهه انتظار
  برنامه پیــاده  روی در میدان مشــق تهران در فهرســت برنامه های 
رئیس جمهوری در بازدید از موزه ملی ایران نبود اما جبرئیل نوکنده، 
رئیس موزه ملی ایران از رئیس جمهوری خواسته است چند دقیقه از 
کنار موزه ملی ایران وارد میدان مشق شود تا رئیس جمهوری بتواند 
با ارزش هــای تاریخی این میدان نیز آشــنا شــود.    رئیس جمهوری 
درخواســت قدم زدن کوتاه در محوطــه میدان مشــق را به بیش از 
نیم ســاعت افزایش داده و همانجا تصمیم به اجرای مصوبه واگذاری 
2ساختمان تاریخی در اختیار وزارت خارجه و ساختمان شهربانی به 
موزه ملی ایران را با هدف تغییر کاربری به موزه و اجرای طرح بر زمین 
مانده ساماندهی میدان مشق که از دولت دهم مصوبه هیأت وزیران 
داشت و طی 3دولت گذشته بی نتیجه بر زمین مانده بود، گرفت. میدان 
مشــق تهران یک محوطه تاریخی مربوط به دوره قاجار است که در 
محدوده خیابان های امام خمینی)ره( و ســی تیر  است. این محوطه 
تاریخی ۱2مهرماه سال۱3۷۷ با شــماره2۱3۰ در فهرست آثار ملی 
کشور ثبت شده است. میدان مشق مدت کوتاهی نیز در دوره پهلوی 
اول به باغ ملی تغییر نام یافت. میدان مشق ابتدا منطقه ای نظامی بود 
که برای تمرین رزمی قشون قاجار در دوران فتحعلی شاه ساخته شد 
و پس از آنکه طرح برپایی نخســتین باغ همگانی )پارک شهر( تهران 
در زمین های درون میدان مشــق برنامه ریزی و پیاده سازی شد، نام 

»میدان مشق« به »باغ ملی« در دوران پهلوی اول تغییر یافت. 
رئیســی نیز در بازدید از این میدان تاریخی و پیاده روی میدان مشق، 
خطاب به وزیر میراث فرهنگی گفته اســت که بافاصله باید مصوبه 
ســاماندهی میدان مشــق و توســعه موزه ملی ایران در این میدان 
تاریخی اجرایی شود و ساختمان دیگری برای استقرار وزارت خارجه 
درنظر گرفته شود تا ساختمان در اختیار وزارت امور خارجه به همراه 
ساختمان شهربانی به موزه ملی ایران برای توسعه این موزه تحویل شود.

ظرفیت ورود ۱۵میلیون گردشگر خارجی
رئیس جمهوری اما پیش از بازدید از میدان مشق تهران و صدور دستور 

واگذاری سریع بناهای تاریخی این میدان به موزه ملی ایران، در جمع 
وزیر میراث فرهنگی و مدیران وزارت میراث فرهنگی، گردشــگری و 
صنایع دستی، تعیین حریم آثار فرهنگی و تاریخی را مهم و حساس 
خواند و گفت: »باید مراقــب بود که تعیین ایــن حریم، اختال در 

کسب وکار و معاش مردم ایجاد نکند.«
رئیس جمهوری با تأیید برنامه وزارت میراث فرهنگی برای توســعه 
موزه ها به یک هزار موزه اعــام کرد: این اقدام باعث می شــود آثار 
کشف شده تاریخی و فرهنگی که نمادهای تاریخ و تمدن غنی و کهن 
ملت ایران هستند، به جای ماندن در انبارها، در معرض دید مردم و 

به ویژه نسل جوان باشند.
سیدابراهیم رئیسی به موضوع گردشگری نیز اشاره کرد و با اعام این 
موضوع که رونق صنعت گردشگری، اقتصاد گردشگری را فعال و در 
کنار گردش مالی قابل توجه و ظرفیت های فراوان برای ایجاد اشتغال، 
بار فرهنگی عظیم نیز دارد، گفت: ظرفیت فراوان برای رسیدن عدد 
گردشگران خارجی به ۱۵میلیون نفر در ســال وجود دارد.   رئیسی 
گفت: گردشگری خانواده محور، لغو روادید گردشگری با کشورهای 
هدف، تسهیل و حمایت از سرمایه گذاری بخش خصوصی در بخش 
گردشگری با اعطای تسهیات و امکانات ازجمله اقدامات الزم برای 

توسعه و رونق گردشگری است.
عزت اهلل ضرغامی، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 

نیز عصر همان روزی که رئیس جمهوری به بازدید از موزه ملی ایران 
و قدم زدن در میدان مشــق پرداخت، در جمع خبرنــگاران گفت: 
رئیس جمهوری موافقت کرد تا ۱۰هزار نفر از فعاالن صنایع دســتی 
بیمه شوند. معاونت صنایع دستی نیز مســئول پیگیری آن شد تا با 

برنامه ریزی دقیق، کسانی که در اولویت قرار دارند بیمه شوند.
وی گفت: یکی از خواســته های ما از رئیس جمهوری درباره توسعه 
موزه ملی ایران بود. در این موزه ارزشمند آثار و قطعات میلیونی داریم 
که جایی برای نمایش آنها نیست. رئیس جمهوری از مخزن این موزه 
بازدید کرد و دید که چه اشیایی از نگاه مردم پنهان هستند. بنابراین 
طرح توســعه موزه ملی داده شــد. اما از آنجا که به نتیجه رسیدن 
پروژه های عظیم زمان زیادی می برد، از رئیس جمهوری خواســتیم 
2 بنای مهم در میدان مشــق به موزه ملی تعلق بگیرد. ســاختمان 
شهربانی که حدود ۱۰۰هزار مترمربع است برای این موضوع اختصاص 
داده خواهد شد. همچنین قرار است وزارت خارجه نیز به مکان دیگری 
منتقل شود. این موضوع تصویب شــد و اگر این اتفاق بیفتد، تا حد 

زیادی مسئله موزه ملی حل می شود. 
رئیس جمهوری هم قول داد برای وزارت خارجه ســاختمان دیگری 
فراهم شود. ساختمان کتابخانه ملی نیز در جای دیگری احداث شده، 
ولی هنوز ســاختمان قبلی به موزه ملی متصل نشده است و تاش 

می کنیم این موضوع نیز انجام شود.
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