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بانک اطالعاتی بناهای تاریخی ایجاد میشود
مدیرعامــل صنــدوق احیــا و بهرهبــرداری از اماکــن
تاریخــی و فرهنگــی بــا اشــاره بــه ضــرورت تنــوع
کاربــری بناهــای آمــاده واگــذاری بــه بخــش
خصوصــی ،گفــت :بـهزودی بانــک اطالعاتــی از تمــام
بناهــای تاریخــی آمــاد ه واگــذاری ایجــاد میشــود.
هــادی میرزایــی در گفتوگــو بــا ایرنــا بــا اشــاره
بــه ایــن کــه ظــرف  ۳مــاه آینــده ،مزایــده ۵۴
بنــای تاریخــی اعــام میشــود ،ابــراز امیــدواری
کــرد کاربریهــای ایــن بناهــای تاریخــی متعــدد
شــود .وی افــزود :یکــی از بناهایــی کــه قــرار اســت
بــهزودی در فهرســت مزایــده قــرار بگیــرد ،بنایــی
اســت کــه پیــش از ایــن خانــه حکیــم باشــی نــام
داشــته و بســیار مــی توانــد مطلــوب باشــد اگــر
پزشــکی ایــن بنــا را در اختیــار بگیــرد و پــس از
مرمــت و احیــا بنــا اقــدام بــه ویزیــت بیمارانــش در
ایــن بنــا کنــد تــا هویــت بنــا نیــز حفــظ شــود.
میرزایــی بــا اشــاره بــه فراینــد واگــذاری بناهــای
تاریخــی بــه بخــش خصوصــی ،گفــت :بــا وجــود این
کــه بــر اســاس قانــون توســعه ،ایــن وظیفــه وزارت
میــراث فرهنگــی اســت ،برخــی بــا آن مخالفــت
مــی کننــد و حاضرنــد بــرای واگــذار نشــدن آن بــه
بخــش خصوصــی هزین ـ ه کننــد در حالــی کــه اگــر

ایــن واگذاریهــا انجــام شــود هــم از تخریــب بنــا
جلوگیــری میشــود و هــم بــرای میــراث فرهنگــی
ســودآور اســت و مــی تــوان درآمدهــای حاصــل از
ایــن واگذاریهــا را در بخشهــای دیگــر میــراث
فرهنگــی هزینــه کــرد .وی دربــاره مــدت زمــان
بهــره بــرداری بنــا از ســوی بخــش خصوصــی گفــت:
مــدت زمــان واگذاریهــای بنــا خیلــی زیــاد نیســت
و معمــوال بــه میــزان هزین ـهای کــه بهــره بــردار در
زمــان مرمــت میکنــد دارد ولــی معمــوال ایــن
زمــان  ۱۰ســال اســت.
بــر اســاس اعــام صنــدوق احیــا و بهرهبــرداری از
بناهــا و اماکــن تاریخــی و فرهنگــی خانــه بهشــتیان،
خانــه یداللهــی ،حمــام شــیخ بهایــی و خانــه مغنــی
اصفهــان ،قلعــه کنجانچــم ایــام ،عمــارت کمنــدی،
عمــارت رفیعــی ،قلعــه محمدخــان دشــتی خورموج،
عمــارت گلشــن اســتان بوشــهر ،خانــه جــال آل
احمــد در تهــران ،قلعــه مدرســه خیرآبــاد بهبهــان،
خانــه تیزنــو و خانــه ســوزنگر دزفــول در اســتان
خوزســتان ،حمــام نوبــر ،خانــه ثقــه االســام،خانه
پرویــن اعتصامــی ،خانــه علــوی و خانــه امیرپرویــز
تبریــز ،مجموعــه کردشــت ارس ،کاروانســرای
گویجــه بئــل هریــس در اســتان آذربایجــان شــرقی،

حمــام قدمــگاه نیشــابور در اســتان خراســان رضوی،
عمــارت حشــمت اللشــگر وآب انبــار ســرخه اســتان
ســمنان ،حمــام تنکابنــی ،خانــه زینعلــی و اســدی،
خانــه میریــان زاده و خانــه خطیبــی قزویــن ،منــزل
جواهــری و عمــارت خســرو آبــاد ســنندج کردســتان
از جملــه بناهایــی هســتند کــه در فهرســت یادشــده
قــرار دارنــد.
همچنیــن خانــه زرشــکیان کرمانشــاه ،خانــه غفــاری
کرمــان ،خانــه فاطمــی و خانــه میرشــهیدی گــرگان
و کاخ خــوش ییــاق آزاد شــهر اســتان گلســتان،
کاروانســرای تــی تــی ســیاهکل ،هتــل ایــران رشــت،
حمــام مریــان (آق اولــر) تالــش ،خانــه صادقــی
الهیجــان در اســتان گیــان ،خانــه ابوالقاســم پــور،
خانــه غــروی ،خانــه کشــفی ،خانــه بزرگمهــری،
خانــه ایــران پــور و خانــه مســتجاب الدعــوه بروجــرد
در اســتان لرســتان نیــز از جملــه دیگــر بناهــای
آمــاده واگــذاری صنــدوق احیــاء هســتند.
قلعــه بهــادری روســتای اســفندان کمیجــان در
اســتان مرکزی،خانــه نجفــی بابــل ،کاروانســرای
کمبــوج ،خانههــای شــفاهی ،عبــادی و قریشــی
آمــل در اســتان مازنــدران ،کاروانســرای تــاج آبــاد
بهــار ،کاروانســرای فرســفج در اســتان همــدان،
خانــه کاشــفی و کازرونــی یــزد دیگــر بناهایــی
هســتند کــه در فهرســت واگذاریهــای صنــدوق
قــرار خواهنــد گرفــت.

