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مروری بر میزان وام کرونایی
فعاالن گردشگری  

گروه گردشگری - ثبت نام فعاالن 
گردشــگری برای دریافت تســهیالت 
کرونایی روی ســامانه کارا از پنجشــنبه 
)۲۹ آبان( آغاز شــد؛ این تســهیالت بر 
اساس نوع فعالیت و مقیاس واحد صنفی 
و درجه و ستاره تاسیسات گردشگری از 
حداقل ۱۶میلیــون تومان تا ۹۰۰ میلیون 
تومان متغیر و نرخ ســود این تسهیالت 
۱۲ درصد است. فعاالن گردشگری برای 
آغــاز پرداخت ایــن وام از دوره تنفس 

حدود ۶ ماه برخودار شده اند.
دولت در  ابتدای سال ۹۹ تسهیالت 
۶ تا ۱۶ میلیون تومانی را برای ۱۴ رســته 
شغلی آســیب دیده در ازای حفظ شغل 
اختصــاص داده بود که با توجه به میزان 
باالی خســارت وارد شــده به صنعت 
گردشــگری در پی شیوع ویروس کرونا 
همچنیــن محدودیت های اعمال شــده 
برای سفر که همچنان ادامه دارد و افزایش 
یافته اســت، این تسهیالت به هیچ عنوان 
پاســخگوی فعاالن این صنعت نبود؛ بر 
اســاس مصوبه جدید تالش شده است 
سقف حمایت های جبرانی افزایش یابد.
میراث فرهنگــی،  وزارت 
گردشگری و صنایع دستی با توجه ویژه 
به صنعت گردشــگری و با پیگیری های 
مســتمر بر اســاس گزارش های حجم 
خسارت های این حوزه در ۹ ماه گذشته، 
موفق به تصویب دستورالعمل حمایتی از 
این گروه در »کارگروه اقتصادی مقابله با 
پیامدهای ناشــی از شیوع ویروس کرونا 
و پرداخت تســهیالت جدید به کسب و 
کارهای آســیب دیده حوزه گردشگری 

براساس بنگاه محوری« شد.
ولی تیموری معاون گردشــگری 

کشــور پیش تر گفته بــود مذاکرات و 
تالش هــای چندماهه بی نتیجــه نماند 
و میزان تســهیالت بانکی بــه تفکیک 
رسته های شغلی حوزه های گردشگری 
و نحوه اعطای آن به تایید نهایی رسیده و 

ابالغ شده است.
این تــالش ها در مهر مــاه به ثمر 
نشســت و در جلســه کارگروه مقابله 
با پیامدهای اقتصادی ناشــی از شــیوع 
ویــروس کرونا )نهم مهر ۹۹ ( با بســته 
تسهیالت جدید حمایتی موافقت شد و 
دوازدهم مهرماه نیز به تصویب ستاد ملی 
مقابله با کرونا رســید، محمد نهاوندیان 
معــاون اقتصــادی رییــس جمهوری 
»پرداخــت  اجرایــی  دســتورالعمل 
تســهیالت به فعالیت هــا و واحدهای 

کســب و کارهای بیشــتر آسیب دیده از 
ویــروس کرونا حوزه گردشــگری بر 
اســاس شیوه بنگاه محوری« ۱۴ آبان ماه 
۹۹  به وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی، 
وزیر میــراث فرهنگی، گردشــگری و 
صنایع دســتی و رییس کل بانک مرکزی 

برای اجرا ابالغ کرده است.
در این دستورالعمل، مرجع بررسی 
و تاییــد درخواســت ها و اطالعــات 
تخصصی متقاضیان، وزارت گردشگری 
تعییــن شــده و وزارت کار با همکاری 
وزارت گردشــگری نســبت به طراحی 
فرآیند تعریف شده در این دستورالعمل، 
در بســتر سامانه اقدام می کند و پرداخت 
تمــام هزینه هــا و بدهی هــای فعاالن 
گردشــگری )مالیات سال های گذشته، 

حق بیمه کارفرمایی، بازپرداخت اقساط 
بانکی، قبوض حامل های انرژی( تا پایان 

سال  ۹۹ به تعویق افتاده است.
وام ۲۰میلیونــی کرونا برای 
راهنمایان گردشــگری/ ۸۰ تا ۲۰۰ 

میلیونی برای بومگردی ها
بر اساس دســتورالعمل تسهیالت 
کرونایی حوزه گردشــگری، راهنمایان 
گردشــگری ۲۰ میلیون تومــان، دفاتر 
خدمــات مســافرتی بیــن ۱۵۰ تا ۳۰۰ 
میلیون تومان، شــرکت های حمل و نقل 
گردشگری ۸۰ میلیون تومان و موسسات 
آموزش گردشگری ۶۰ میلیون تومان می 

توانند تسهیالت دریافت کنند.
شــرکت های عامــل تطبیــق ۵۰ 
میلیون تومــان، ارزیابان و عوامل تطبیق 

۱۶ میلیون تومان، اقامتگاه های بومگردی 
و ســنتی براساس تعداد اتاق، مساحت و 
درجــه واحد بومگــردی بین ۸۰ تا ۲۰۰ 
میلیون تومــان از تســهیالت کرونایی 

برخوردار می شوند.
بر اســاس مصوبه ستاد ملی کرونا، 
تسهیالت جبران خسارات دوران کرونا 
برای هتل ها بر حســب ســتاره و تعداد 
اتــاق از ۲۰۰ تا ۹۰۰ میلیــون تومان، و 
هتل آپارتمان هــا، متل ها و مهمان پذیرها 
بــه تفکیک درجه و تعــداد اتاق از ۲۰۰ 

تا ۳۵۰ میلیون تومان تعیین شده است.
همچنین ســفره خانه های ســنتی 
و واحدهای پذیرایــی بین راهی، مراکز 
ســرگرمی و تفریحــی، مجتمع هــای 
گردشــگری و آب درمانی که از وزارت 
میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع 
دســتی مجوز فعالیت دارند، براســاس 
نوع و درجه واحد مــی توانند بین ۱۰۰ 
میلیون تا ۳۵۰ میلیون تومان تســهیالت 

دریافت کنند.
۶ ماه تنفس برای بازپرداخت 
اقســاط  پرداخــت  آغــاز  وام/ 

اردیبهشت ۱۴۰۰
بانــک مرکزی هم پنجــم آبان  در 
دســتورالعمل ابالغــی برای کســب و 
کارهای آســیب دیده حوزه گردشگری 
به ۲۰ بانک، تصریــح کرده بازپرداخت 
اقســاط این تسهیالت از اول اردیبهشت  
ســال ۱۴۰۰ خواهد بــود، این تنفس ۶ 
ماهه به منظــور حمایت از فعاالن حوزه 
گردشگری و اینکه با افزایش محدودیت 
های ســفر و مشخص نبودن پایان کرونا 
و نبود چشــم انداز روشن حداقل در ماه 
های آتی برای رونق گردشگری تا پایان 

سال، در نظر گرفته شده است.
همچنیــن بــر اســاس مــاده ۴ 
دســتورالعمل ابالغی، آن دسته از فعاالن 
و تاسیســات گردشگری که قبل از ابالغ 
این دستورالعمل )به استناد دستورالعمل 

قبلی( از تســهیالت مربوط به مشاغل و 
رسته های آســیب دیده از کرونا استفاده 
کرده انــد، چنانچه دوباره درخواســت 
دریافت تسهیالت داشته باشند، پرداخت 
مابه التفاوت مبلغ درخواســتی در قالب 
تسهیالت مطابق این دستورالعمل امکان 

پذیر خواهد بود.
معاون گردشــگری کشور پس از 
اعالم رســمی آغاز ثبت نام تســهیالت 
کرونایــی برای فعاالن گردشــگری در 
نامه ای به مدیــران کل میراث فرهنگی، 
گردشــگری و صنایع دســتی ۳۱ استان 
کشور از آنها خواســته است با توجه به 
اهمیت و حساســیت موضوع حمایت 
و تســریع در فرایند پرداخت تسهیالت، 
نسبت به اطالع رسانی به همه تأسیسات 
و فعاالن گردشــگری تحت پوشــش، 

اقدامات الزم انجام شود.
به گزارش ایرنا، با شــیوع کرونا در 
ایران از اســفند۹۸ نیز برنامه های دولت 

دوازدهم با اولویت و محوریت حفاظت 
از جان و سالمت مردم تدوین و عملیاتی 
شــد و بر اساس شیوه نامه های بهداشتی، 
»محدودیــت در تردد و ســفر« به عنوان 
یکی از مهمترین دستورات پیشگیری از 
شــیوع و ابتال به بیمــاری، در صدر همه 
اصول قطع زنجیره انتقال ویروس کرونا 

قرار گرفت.
ایــن تصمیــم اگر چه بــه کاهش 
خســارات جانی منجر شــد، اما صنعت 
گردشگری را بشــدت تحت تاثیر قرار 
داد. علــی اصغر مونســان وزیر میراث 
فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی در 
زمانــی که هنوز موج ســوم کرونا آغاز 
نشــده بود میزان خســارت وارد شده به 
بخش گردشــگری را تا پیــش از پایان 
فصل ســفر تابســتانی،  ۱۲هزار میلیارد 
تومان اعالم کرد. یقینا با آغاز فصل پاییز 
و ایجاد محدودیت های بیشتر در ماه های 
اخیر، این خسارت ها افزایش یافته است.

  فعاالن حوزه گردشگری از راهنمایان سفر و سفره خانه های سنتی تا واحدهای بومگردی و هتلداران بنا به سطح فعالیت و رتبه صنفی، از تسهیالت از ۱۶ تا ۹۰۰ میلیون تومانی 
جبران خسارت دوران کرونا با تنفس ۶ ماهه، برخوردار شده اند.

از حداقل 16 تا 900 میلیون تومان متغیر با نرخ سود 12 درصد؛

درخواست معاون گردشگری از وزارت بهداشت؛

دسترسی به اطالعات کرونایی ها را برقرار کنید

گــروه گردشــگری - از مناطق 
کوهستانی با دشــت ها و تپه ماهورهای 
پراکنده تا کویری با نخلستان ها و تپه های 
شنی، همه بخشــی از طبیعت محافظت 
شــده بافق را رقم می زنند. بــا کاراکال 
یکــی از معروف ترین کویرهای ایران و 

عجایب آن آشنا شویم.
در قلــب کویرهای ایران جایی در 
حوالی شهر بافق از توابع استان یزد، کویر 
نام آشنای کاراکال واقع شده است. بافق 
شــهری در فاصله حدود ۱۰۰ کیلومتری 
در جنوب یزد اســت که از سمت شرق 
بــه دلیل وجود مناطق کوهســتانی، آب 
و هوای معتدل دارد و ســمت غرب آن 
بــه کویر منتهی می شــود و آب و هوایی 

خشک دارد. 
کویــر کاراکال یــا همــان کویر 
صادق آبــاد که در نزدیکی روســتایی با 
همین نام اســت نیز در همین منطقه قرار 

دارد.
کاراکال؛ قابی از رنگ و شگفتی

ایــن کویر، همزمــان تصویری از 
نخلســتان های ســر به فلک کشــیده و 
تپه های کویری با حرکت روان شــن ها 
بــر روی آنها را در مقابل چشــمان تان 

پدید می آورد. کاراکال، همچون تابلوی 
نقاشی از ترکیب رنگ هایی شکل گرفته 
که چشــم هر بیننــده ای را به خود خیره 

می کند. 
مانند تمام کویرهای مرکزی ایران، 
یک معجــزه بزرگ در دل خــود دارد. 
تماشای آسمان شب و آنچه در آن است، 
یکی از شگفتی های وصف نشدنی کویر 

کاراکال است.
از گربه کاراکال تا کویر بافق

ایــن کویر که طبیعتــی منحصر به 
فــرد و زیبا دارد، نــام عجیب خود را از 

گربه ســانانی مشــهور بــه کاراکال وام 
گرفته اســت که در این منطقه زیســت 
می کننــد. گربه کاراکال یا ســیاه گوش 
یکی از ســنگین ترین و سریع ترین انواع 
زیرخانواده گربه هاست که در خاورمیانه 
و آفریقــا زندگــی می کنــد. گربه هایی 
شــکارچی، که به ســرعت فوق العاده، 
اســتعداد و هوش باال در شکار شهرت 
دارند و شکارچیان بسیاری را شیفته خود 

کرده اند.
در گذشــته در کشــورهای هند و 
ایران از کاراکال برای شــکار پرندگان، 

خرگــوش یــا غزال های جــوان مورد 
استفاده قرار می گرفت. جدا از این گونه 
نایاب، گونه های جانوری متنوع دیگری 
نیز در این طبیعت کویری زندگی می کنند 
که این موضوع توانسته وجه تمایزش با 
دیگر کویرها شــود و توجه بســیاری از 

گردشگران را به خود جلب کند.
یک گردش تمام عیار

بسیاری از گردشــگرانی که قصد 
سفر به کویر کاراکال را می کنند، می دانند 
که می توانند بعد از ســاعت ها پیاده روی 
بر روی شــن های نرم و ابریشمی و غرق 
شــدن در آسمان پرستاره شب کویر، دل 
به یک برنامه تفریحی جانانه خوش کنند. 
ایــن کویر که این روزهــا مورد توجه و 
اســتقبال عالقه مندان به طبیعت و کویر 
دوستان گرفته است، برنامه های بسیاری 
برای یک گردش تمام عیار چیده اســت. 
گردشــگران می تواننــد بــا موتورهای 
کویری به دل کویر بزنند، شــتر سواری 
در شــن ها را تجربه کنند و یک سافاری 

حسابی را امتحان کنند. 
در این کویر، همچنین اقامتگاه های 
ســنتی نیز بــرای میزبانــی از مهمانان 

مهیاست.

کویر کاراکال؛ قدم در زیستگاه سریع ترین گربه سان جهان

گروه گردشــگری -  بــه دنبال 
ممنوعیت جابه جایی مســافران مبتال به 
کرونــا، معاون گردشــگری از وزارت 

بهداشــت درخواســت کرد دسترسی 
بــه داده های این بیمــاران را برای همه 
تاسیســات گردشــگری برقرار کند. 

درحال حاضر امکان تشــخیص افراد 
مبتال بــه ویــروس کرونــا در مراکز 
گردشگری به ویژه هتل ها وجود ندارد.

ولــی تیموری با اشــاره به این که 
همه تاسیسات گردشــگری به سامانه 
الکترونیکــی وزارت بهداشــت برای 
شناســایی مبتالیان به ویــروس کرونا 
دسترســی ندارند، گفــت: در نامه ای 
بــه وزارت بهداشــت پیشــنهاد کردم 
دسترســی الزم بــه داده هــای مربوط 
به بیمــاران مبتال به کوویــد-۱۹ را به 
وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و 
صنایع دســتی بدهد تا همه تاسیسات 
گردشــگری از این طریق، از وضعیت 
مســافران مبتال به کرونا مطلع شوند و 
به قطع زنجیره این ویروس کمک کنند.

او اظهار کرد: در بخشــنامه اخیر 
وزارت بهداشــت فقط دفاتر خدمات 
مســافرتی امکان دسترسی به داده های 
مربــوط بــه بیمــاران مبتال بــه کرونا 
را دارنــد و ســایر تاسیســات از این 
دسترسی محروم هستند. اگر تاسیسات 
گردشگری به صورت متمرکز از طریق 
ســامانه تخصصی ارتباط برقرار کنند 
بــرای نظارت ما مناســب تر اســت و 

بهانه تراشی ها نیز کمتر خواهد شد.
طبــق اعــالم وزارت بهداشــت 
افــراد مبتال به کرونا تــا ۱۴ روز اجازه 

ســفر ندارند. معاون این وزارتخانه ۲۶ 
آبان ماه در دســتورالعملی که با موضوع 
»اجتنــاب از جابه جایی مســافران به 
صورت هوایی، دریایی، ریلی و جاده ای 
بدون دریافت نتیجه تست منفی کرونا« 
به معــاون حمل و نقــل وزارت راه و 
شهرســازی، رییس سازمان هواپیمایی 
کشــوری، رییس ســازمان راهداری و 
حمل و نقل جاده ای، مدیرعامل شرکت 
راه آهــن، معاون گردشــگری وزارت 
میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع 
دســتی و معاون عمران و توسعه امور 
شهری و روستایی وزارت کشور ابالغ 
شد، یادآوری کرده است: »بررسی های 
به عمل آمده در کشــور نشــان می دهد 
بســیاری از مبتالیان بــه کووید-۱۹ با 
وجود دریافت جــواب آزمایش مثبت 
PCR و آگاهــی از ابتال بــه بیماری، 
شــرایط قرنطینه را رعایــت نکرده و 
اقدام به مســافرت با استفاده از وسایل 
حمل و نقل مســافربری می کنند؛ لذا به 
منظــور قطع زنجیره انتقال این بیماری، 
زیرســاخت فنی مربوطه برای استعالم 
الکترونیکی وضعیت ابتــالی افراد به 
بیماری کووید-۱۹ آماده ســازی شده 

است.
با توجه به این که سرویس برخط 
اســتعالم الکترونیکی وضعیت ابتال به 
کووید-۱۹ ارائه شــده از سوی وزارت 
بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکی 
با اســتفاده از رابط نرم افــزاری )وب 
سرویس( براساس پارامترهای ورودی 
)کد ملی و تاریخ ســفر( نتیجه وضعیت 
ابتــالی افراد در تاریخ ارسال شــده را 
پاســخ می دهــد، الزم اســت در تمام 
ســامانه های مرکــزی ارائــه خدمات 
مسافربری و همچنین درگاه های فروش 
بلیت اینترنتی، پارامترهای مطروحه به 
ازای هر شــخص متقاضــی دریافت و 
اســتعالم برخط برای فرد انجام شــود 
و چنان چه نتیجه اســتعالم الکترونیکی 
براســاس »تاریخ سفر« مثبت اعالم شد 
باید از فروش بلیــت ممانعت به عمل 
آید. )به مــدت ۱۴ روز  از زمان تاریخ 

ثبت مثبت کووید-۱۹(
الزم است این فرایند الکترونیکی 
در لحظه ســفر و قبل از ســوار شــدن 
مسافر به داخل وســیله نقلیه دوباره به 
صورت الکترونیکی انجام و در صورت 
مثبت بودن پاســخ از ســوار شدن فرد 

به وســیله نقلیه جلوگیری شود.  تمام 
شــرکت های ارائه دهنده سامانه فروش 
بلیت مســافربری به صــورت انفرادی 
و چارتــری که هم اکنون ســامانه های 
ایشــان در دفاتر خدمات مســافربری 
و گردشــگری کشــور درحال استفاده 
اســت، ملزم به انجام به روزرسانی های 
فنــی مربوطــه در نرم افزارهــای خود 
هســتند تا از آن طریق قابلیت استعالم 
الکترونیکی و ممانعت از فروش بلیت 
برای فروشــندگان بلیت مسافربری در 
سراســر کشور فراهم شــود. به منظور 
بهره برداری از این سرویس الکترونیکی 
و پیاده سازی آن در سامانه های مربوطه 
مقتضی است در گام نخست شرکت ها 
نســبت به برقــراری ارتباط شــبکه با 
گذرگاه خدمات الکترونیکی »ســروا 
PGSB« ســازمان فناوری اطالعات 

ایران اقدام کنند...«
معــاون  ـ  تیمــوری  نامــه  در 
گردشــگری وزارت میراث فرهنگی، 
گردشــگری و صنایع دستیـ  به  معاون 
وزارت بهداشــت، درمــان و آموزش 
پزشــکی که در اختیار ایســنا قرار داده 
شــده، نیز آمده اســت: »در خصوص 

دســتورالعمل ممنوعیــت جابه جایی 
مســافران مبتال به کروناویروس بدون 
اخذ تســت کوویــد ۱۹، بــا توجه به 
این که درحال حاضر تمام تاسیســات 
گردشــگری اقامتی و پذیرایی در بستر 
ســامانه جامع نظارت و اطالعات این 
وزارتخانه موســوم به »ســامانه جانا« 
فعالیــت می کننــد در چارچوب بند ۱ 
و ســایر مفاد دستورالعمل فوق الذکر با 
عنایت به این که سرویس برخط استعالم 
الکترونیکی وضیعت ابتال به کووید-۱۹ 
از سوی آن وزارتخانه با استفاده از رابط 
نرم افزاری )وب ســرویس( و براساس 
پارامتر )کد ملی و تاریخ ســفر( نتیجه 
وضعیــت ابتــالی افراد را مشــخص 
می کند، پیشــنهاد می شــود دسترسی 
الزم به ایــن وزارتخانه اعطا شــود تا 
تاسیســات گردشــگری اعم از هتل، 
متــل، مهمانپذیر، واحدهای پذیرایی و 
... از وضعیت مســافران مبتال به کرونا 
اطالع پیــدا کرده و ضمن رعایت دقیق 
پروتکل های بهداشــتی، تمهیدات الزم 
را در ایــن خصوص به عمل آورند و با 
قطع زنجیره از گســترش و شیوع بیشتر 

بیماری جلوگیری به عمل آید.«

گروه گردشــگری -  کارشناس و 
پژوهشگر میراث فرهنگی گفت:تا وقتی 
که ساختار وزارت میراث فرهنگی اصالح 
نشــود، روز به روز بر دامنه آســیب ها در 
حــوزه میــراث فرهنگی و گردشــگری 

افزوده می شود.
محمد رضا محبوب فر، کارشــناس 
و پژوهشگر میراث فرهنگی و گردشگری 
و عضــو انجمــن علمــی گردشــگری 
ایران درباره متولیــان میراث فرهنگی در 
خصوص آســیب هایی کــه متوجه ابنیه 
تاریخی می شود، گفت: روزانه ده ها بنای 
تاریخی فرهنگی هنری در کشور در حال 
تخریب عمدی یا غیر عمدی هستند. یکی 
از ایــن تخریب های عمدی، آلودگی هوا، 
عدم رســیدگی به بنا های تاریخی به دلیل 
مصالح فاقد مقاومت است که این ها نیاز به 
بازسازی، مرمت و احیا دارند، اما توجهی 

نمی شود.
او دربــاره متولیــان رســیدگی به 
آســیب های بنا هــای تاریخــی گفت: 
گردشگری در کشور ما و بنا های تاریخی 
فــراوان آن، متولیــان زیــادی دارد، اما به 
صورت موازی اقدام می کنند، برای همین 

متاسفانه این حوزه بدون متولی است.
این کارشــناس میراث فرهنگی از 
وزارت میراث فرهنگی به دلیل بی توجهی 
به آسیب های این حوزه گالیه ای هم کرد 
و گفت:سازمان میراث فرهنگی به وظایف 
خود عمل نکــرده، چه امروز که به عنوان 
وزارت خانــه ایفای نقــش می کند و چه 
دیروز که معاونت ریاســت جمهوری و 
یک سازمان بود. میراث فرهنگی به نقش 
خود واقف نیست و انگیزه الزم در کلیت 
وزارت میراث فرهنگی ایجاد نشده است.

او ادامه داد: به جای اینکه از نیرو های 

متخصــص در وزارت میــراث فرهنگی 
استفاده شــود، از نیرو های سیاسی و غیر 
متخصص اســتفاده می کند. این وزارت 
خانه به صــورت باندی، قومی و قبیله ای 
اداره می شــود. تا وقتی که ساختار وزارت 
میراث فرهنگی اصالح نشود، روز به روز 
بر دامنه آسیب ها در حوزه میراث فرهنگی 

و گردشگری افزوده می شود.
او مشکل دیگری هم در رابطه با این 
وزارت خانه عنوان کرد و گفت: حتی اگر 
باور تغییر و بهبــودی در میراث فرهنگی 
ایجاد شــود، وضعیت تحریم ها، بیماری 
کرونا از یک ســو و چهره ای که مخالفان 
کشور از ایران در دنیا به نمایش گذاشته اند 
باعث می شــود تا گردشگران خارجی که 
ارز آور هستند و میراث می تواند روی آنان 
حساب کند، اجازه ورود به ایران را نداشته 
باشــند یا کمتر به ایــران بیایند و از لحاظ 

اعتبارات مالی برای مرمت و احیای بنا های 
تاریخی وزارت میراث فرهنگی متاسفانه 
در مضیقه است و محدودیت های زیادی 

دارد.
محبوب فــر درباره مشــکل دیگر 
وزارت میراث فرهنگی گفت: اگر اصالح 
ساختاری در میراث فرهنگی اتفاق بیفتد با 
توجه به کمبــود اعتبارات مالی در میراث 
فرهنگــی این وزارت خانه با مشــکالت 
زیادی رو به رو است. اگر به آسیب شناسی 
میراث فرهنگی و ادارات کل آن در مراکز 
اســتان بپردازیم مشکالت آن چند وجهی 
اســت که دو وجه اصلی آن اشــکاالت 

ساختاری و کمبود اعتبارات مالی است.

اشکاالت ســاختاری و کمبود اعتبارات مالی، ابنیه 
تاریخی را به خطر انداخته است

کارشناس و پژوهشگر میراث فرهنگی؛
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