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پیشنهاد 8هزار میلیارد تومانی تملک  
خانه های میراثی در بودجه سال آینده

وزیر میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی اعالم کرد: برای 
تملک خانه های میراثــی ۸هزار میلیارد تومــان در بودجه۱۴۰۲ 
پیشنهاد داده ایم تا تکلیف مردمی که خانه هایشان در حریم واقع شده 
است، روشن شود. به  گزارش روابط عمومي وزارت میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی، ســیدعزت اهلل ضرغامی این خبر را در 
نشست مشترک با مجمع نمایندگان استان فارس اعالم کرد و گفت: 
با چند سرمایه گذار قطری که اولویت شان سرمایه گذاری در استان 
فارس بود، جلسه داشتم. او اســتان فارس را ایران کوچک خواند و 
افزود: استان فارس در تمامی بخش ها، ایران را نمایندگی می کند. وی 
با بیان اینکه هیچ راهی جز گفت وگو و انتقال اطالعات وجود ندارد، 
گفت: همه باید گفت وگو و اظهارنظر کنند و هر چه بیشتر این نگاه 
ایجاد شود به نفع کشور است. ضرغامی با اشاره به نشست پرسش 
و پاسخ در دانشگاه شریف افزود: باید بدانیم حرف های دانشجویان 
و نسل جدید دهه هشتادی چیست؟ تمامی مسائل مطرح شده در 
آن نشست برای روسای 3قوه ارسال شد و مطالبات دانشجویان را از 
طریق دستگاه های امنیتی و فرهنگی پیگیری می کنیم. ضرغامی، 
استان فارس را برای ســرمایه گذاران جذاب دانست و افزود: وزارت 
میراث فرهنگی در ایجاد جاذبه برای ســرمایه گذاران نقش مهمی 
دارد. وزیر میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی  با اشاره به 
تفویض اختیار ۲۶مسئولیت به استان ها گفت: این تفویض اختیارها 
برای این انجام شد تا این سیستم پوســیده، به یک  امضای طالیی 
وابسته نباشد. تنها وظیفه ما نظارت اســت و تمامی امور باید جزو 
وظیفه استان باشد. ضرغامی با تأکید بر اینکه باید کار سرمایه گذاران 
از سوی نمایندگان استانی با دلسوزی پیگیری شود، افزود: در حوزه 
تبصره۱۸ بهترین عملکرد را در کشور داشته ایم و هر میزان که برای 

تسهیالت درخواست وجود داشته باشد، اعطا می شود.
او با اعالم این موضوع که پرونده ها در شــورای برنامه ریزی برخی 
استان ها معطل می ماند، ابراز امیدواری کرد که در استان فارس چنین 
مشکلی وجود نداشته باشد. وی به امضای تفاهمنامه با ۱۱دستگاه نیز 
اشاره کرد و افزود: تقاطع هایی که با دستگاه ها داریم را احصا کرده ایم 
و با همه  دستگاه ها تعیین تکلیف کرده ایم. در سفرهای استانی نیز 
هماهنگی های بین دستگاهی را پیگیری می کنم. ضرغامی با اشاره به 
انتخاب استان فارس به عنوان الگویی برای کل کشور گفت: این استان 
باید مستقل از کشور دیده شود و با رفع مشکالت آن و اجرای طرحی 
نو به عنوان پایلوتی برای کل کشور معرفی شود. وزیر میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی به معرفی طرح هایی برای ایجاد جاذبه های 
تکمیلی در تخت جمشید اشاره کرد و افزود: با سرمایه گذاری و ایجاد 
جاذبه های تکمیلی بین مرودشت و شیراز می توان در این محدوده 
رونق ایجاد کرد. ضرغامی از تشکیل هیأت امنا برای بناهای تاریخی 
ثبت جهانی شــده نیز خبر داد و گفت: در سطح کشور ۲۶ اثر ثبت 
جهانی داریم و طرح هیأت امنایي را بررســی کرده ایم و مشکالت 
آن نیز احصا شده است. به دلیل وجود این مشکالت موضوع فعال از 

دستور کار وزارتخانه خارج شده است.

خبر روزنقل قول خبر

گردشگری با سرمایه گذاری 1200میلیارد 
تومان در اســتان گیالن بــه بهره برداری 
رســید و به گفته ولــی جهانــی، مدیرکل 
میراث فرهنگی این استان، پروژه های به 
بهره برداری رســیده برای 700نفر ایجاد 
اشــتغال کــرد. 53موافقــت اصولی نیز 
بــا حجــم ســرمایه گذاری 4700میلیــارد 
تومان و ظرفیت اشتغال زایی برای 5هزار 

شاغل صادر شده است.

 70
پروژه  

از احــداث دژ نظامــی دوره مادهــا در 
محوطــه تاریخــی ریــوی در اســتان 
حــاال  و  می گــذرد  خراسان شــمالی 
باستان شــناس ها در بخــش جنوبــی 
ایــن محوطــه باســتانی توانســته اند 
دژ 2700ســاله را در دهمیــن فصــل 
کاوش هــای باستان شناســی مشــترک 
ایــران و آلمــان کشــف کننــد. عــالوه بــر 
کشــف دژ، یــک گورســتان عصــر آهــن 
و گل مهرهــای نقــش دار هــم در ریــوی 

کشف شده است.

 2700
سال  

عدد خبر

علیرضا ایزدی 
مدیرکل میــراث فرهنگی، گردشــگری و 

صنایع دستی اصفهان
بــا توجــه بــه مرمت هــای متعــدد گنبــد 
مســجد امــام اصفهــان در 400ســال 
گذشته، هیچ کاشی اصیل صفوی روی 
گنبــد ایــن اثر ثبــت جهانــی شــده باقی 
نمانده اســت. ضمن آنکه ایــن روزها با 
انــواع آلودگی هــای موجــود در هوا عمر 
کاشی ها کاهش یافته است. عمر مفید 
کاشی ها نیز حدود 25تا30 سال است.

یعقوب گویلیان 
مدیرکل میــراث فرهنگی، گردشــگری و 

صنایع دستی کردستان
با وجود سهمیه محدود کشــورها برای ثبت 
قطعــی آثــار در فهرســت میراث جهانــی و 
محدودیت ارســال پرونده های پیشــنهادی 
)هرســال یک اثر(، ثبــت موقت پرونــده غار 
باســتانی کرفتــو در دســتور کار دفتــر ثبت و 
حریــم آثــار، حفــظ و احیــای میراث معنــوی 
و طبیعی قــرار گرفــت. غــار باســتانی کرفتو 

بهمن ماه 131۸ ثبت ملی شده است.

كاهش 19هزار تن آالينده  با 34هزار ميليارد تومان
مرکز پژوهش هاي مجلس: نوسازی همه ۵۰هزار اتوبوس کشور با ۲۰درصد کل بودجه امسال ممکن مي شود

سیدمحمد فخارگزارش
روزنامه نگار

نخستین موج آلودگي هوا در ۶روز از هفته گذشته، هواي تهران و کرج را آلوده 
کرد و با وقوع بارش ها و باد فروکش کرد، اما موج جدید آلودگي هوا این بار قرار 

است در ۶  استان کشور نمایان شود. 
در این باره سازمان هاي حفاظت محیط زیست و هواشناسی طي اطالعیه هایي 
اعالم کردند که در هفته جاري سکون هوا و افزایش غلظت آالینده های جوی 
در ۶استان کشور رخ خواهد داد و نســبت به مدیریت بهینه در استفاده از 
سوخت های فسیلی، کاهش تردد غیرضروری و انجام ندادن حرکات ورزشی 
در فضای باز، به ویژه برای ســالمندان، کودکان و افراد باسابقه بیماری های 

قلبی و تنفسی هشدار دادند.
سازمان هواشناسي در اطالعیه اي با هشدار آلودگی هواي سطح زرد، شرایط 
را براي پایداری هوا از روز یکشنبه، ۲۹آبان  تا روز سه شنبه اول آذر آورده است 
که سکون هوا و افزایش غلظت آالینده های جوی در اراک، اصفهان، تبریز، 
ارومیه، کرج و تهران پیش بینی می شود. بر این اساس، احتمال افزایش غلظت 
آالینده ها، افزایش شاخص های آلودگی هوا، کاهش کیفیت هوا در حد ناسالم 
برای گروه های حساس و در صورت عدم مهار منابع آالینده )ثابت و متحرک( 
در بعضی از ساعت ها در حد ناسالم برای تمام گروه ها وجود دارد. از سویي در 
تهران، کرج و اصفهان تا پایان هفته شرایط براي پایداري هوا مساعد خواهد 
بود، از حجم آلودگي تنها در ساعاتي که باد و باران مي وزد کاسته مي شود و 

در دیگر ساعات هفته آلودگي باقي خواهد ماند. 
در ایران بسیاري از شهرهاي بزرگ و متوسط هر سال با آالینده هاي هوایي 
مواجه هستند که انتشار آن شرایط استانداردي ندارد. حتي برآورد می شود 
با احتســاب تأثیر پدیده ریزگردها، بیش از ۶۵درصد جمعیت کل کشــور 
در معرض آلودگی قرار دارند. در عین حال منابع متحرک آلودگي شــامل 
خودروها، موتورســیکلت هاي کاربراتوري و کامیون ها همچنان به ســهم 
فزاینده خود در آلودگي هوا ادامه مي دهند. از سویي در بخش منابع ثابت، 
صنایع، پاالیشگاه ها و نیروگاه هاي داراي سوخت مازوت و گازوئیل،  پایانه هاي 
اتوبوســراني و جایگاه هاي عرضه بنزین طي ســال هاي اخیر از سهم ۲۰ تا 

۴۶درصدي خود در آلودگي هوا هیچ گاه نکاسته اند. 

گزارش موثر مركز پژوهش هاي مجلس
 موج هاي آلودگي هوا در ۶ ماه دوم هر ســال بخش وســیعي از کشــور را 
دربر مي گیرند، اما هنوز اقدام عاجلي براي کاهش و کنترل آنها در نظر گرفته 
نشده است. مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسالمي به تازگي در گزارشي 
به بیان راهکارهاي سریع براي کاهش میزان معتنابهي از آالینده هاي جوي 

پرداخته است. 
طبق این گزارش که ۲3مهر امسال با عنوان »راهکارهای کم هزینه و زودبازده 
برای کاهش آلودگی هوا« تهیه شده و نسخه اي از آن در اختیار همشهري 
قرار گرفته است، در شهري مثل تهران با اجرای ۱۵راهکار منتخب کم هزینه 
و زودبازده، حداقل ۲7.۸درصد از انتشار آالینده های گازی و ۱۹.۶درصد از 
انتشار آالینده ذرات معلق کاهش پیدا خواهد کرد. برای این میزان کاهش 

چیزی در حدود ۱۰.7هزار میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز است که بخشی 
از آن توسط دولت، بخشی توسط شــهرداری ها، بخشی آورده متقاضیان و 
باقی از سایر منابع قابل تأمین است. با صرف این هزینه، حداقل ۱7.۶هزار 
میلیارد تومان عایدی اقتصادی ناشی از کاهش آلودگی هوا خواهد شد که 
نشان می دهد طول دوره بازگشت سرمایه کمتر از یک سال است. این ارقام 
در مقایســه با اجرای راهکارهای اصلی کاهش آلودگی هوا بســیار مقرون 
به صرفه تر و مؤثرتر اســت؛ به گونه ای که با صرف کمتر از یک سوم هزینه، 

بین ۲ تا 3برابر کاهش آلودگی هوا ایجاد خواهد شد. از سویي حدود ۵۰هزار 
دستگاه اتوبوس در کل کشــور وجود دارند که نوسازی این تعداد اتوبوس با 
فرض قیمت ۵۰میلیارد ریالی هر اتوبوس نو، حدود ۲.۵هزار میلیارد تومان 
بودجه نیاز دارد. این رقم برابر با ۲۰ درصد از کل بودجه عمومی کشور در سال 
۱۴۰۱ است. از سویي طبق گزارش مجلس،  با صرف 3۴هزار میلیارد تومان 
از بودجه، مي توان ساالنه ۱۹هزار و ۱۰۰ تن از آالینده هاي خطرناک شامل 
اکسیدهاي نیتروژن و ذرات معلق کاست که رقم بسیار معتنابه و مهمي است. 

اقدامات و اعتبارات برنامه کاهش آلودگی هوا 

وسعت اجرا عنوان اقدام
)دستگاه(

 پيش بينی 
کاهش انتشار

 هزينه کل اجرا
)ميليون تومان(

 سهم دولت
 )ميليون تومان(
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