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مشکالتنوسازیبافتهایفرسودهمازندران

گوناگون

مرکز این استان  5هزار هکتار بافت فرسوده دارد

عکس :خبرگزاری صدا و سیما

ساری  -حســین خانی /بــر اساس
آمارهای ارائه شــده از ســوی مقامهای
اداره کل راه و شهرســازی مازنــدران،
شهرستان ساری با دارا بودن حدود یک
ششــم بافت فرسوده استان از این نظر
در رأس هرم قرار گرفته است .باالترین
تراکــم بافت فرســوده ســاری در نقطه
مرکــزی این شهرســتان و در فاصلهای
نزدیــک بــا ســاختمان اســتانداری
واقــع شــده اســت .ایــن منطقــه دارای
خانههایی متراکم و کوچههایی باریک
اســت که دربیشــتر آنها امکان حرکت
با خودرو وجود نــدارد .هنوز خانههایی
گلی با ســقفهای سفالی کهنگی را در
ایــن نقطــه از شــهر حفظ کرده اســت.
کهنگی که در عین زیبایی از آن بهعنوان
یــک تهدید جــدی یاد میشــود .خطر
اینکه اگر حادثهای طبیعی چون زلزله
یــا آتشســوزی رخ دهــد ،امدادگــران
چگونه میتوانند خــود را در کوتاهترین
زمــان ممکن به آنجا برســانند .ســاری
بیــش از  600هکتــار از  5هــزار هکتــار
بافت فرسوده را در دل خود جای داده
اســت .به همیــن دلیل اســت که میان
 58شهر رتبه اول را به خود اختصاص
داده است.
ëëآسیبپذیریبافتهایفرسوده
ایــن درحالــی اســت کــه بنــا بــر
اظهــارات «ســعید میرزاپــور» رئیــس
اداره بهســازی و عمــران شــهری
مازنــدران فرســوده بــودن واحدهــای
مســکونی ،آســیبپذیری آنها در برابر
زلزله ،نداشتن معابرعمومی مناسب
و سختشــدن خدماترســانی به این
مناطق بهدلیل داشتن معابر عمومی

باریک بهدغدغه بــزرگ امنیت مردم
مرکز استان تبدیل شده است.
در کنــار ســاری ،شــهرهای بــزرگ
همجوار مرکز استان نیز با این معضل
دســت بــه گریبــان هســتند و در حالی
کــه ســامانه ثبتنام بــرای بهســازی و
نوســازی بافتهای فرسوده از مدتها
قبل ایجاد شده ،تاکنون رغبت زیادی از
سوی ساکنان این شهرها برای تخریب
بنا و ســاخت ساختمانی مهندسیساز
در این نقطه دیده نشده است .به همراه
ایــن ابــر شــهرها بســیاری از شــهرهای
تازهتأســیس مازندران که در سالهای
اخیر از روستا به شهر تبدیل شدهاند نیز
با این مشکل مواجهاند .بافت قدیمی
روستایی موجب شده که این شهرهای
تازهتأسیس همچنان سیمای روستایی
داشــته باشــند .هر چند که بعد از روی
کار آمــدن دولــت یازدهــم اقدامهــای
زیادی برای رفع این نگرانی از دفترچه
خاطرات مردم مازندران انجام گرفته،
امــا هنــوز تا رســیدن به وضعیــت ایده
آل راه زیــادی در پیــش اســت .اعطای
وامهایی تا ســقف 500میلیــون تومان
با ســود  8درصــدی در دولــت یازدهم
اتفاق مثبتی در اینباره بود ،اما دســت
اندازهــای موجــود در این راســتا باعث
تردیــد افــرادی شــده کــه رغبتــی برای
همراه شــدن با این سیاست ندارند .در
شهرهای بزرگی چون ساری ،قائمشهر،
آمل ،بابل و تنکابن میتوان محلههای
قدیمــی و فرســودهای را دیــد کــه بــه
خاطــر قدمت بناها و معابر ،وضعیت
مناســبی در دریافــت خدمات شــهری
ندارنــد .برخی از ایــن محلهها در مرکز

ëëفرسودهبودنواحدهایمسکونی،آسیبپذیریآنهادربرابرزلزله،نبودمعابرعمومیمناسبوسختشدن
خدماترســانی به این مناطق بهدلیل داشــتن معابر عمومــی باریک،دغدغه ای بزرگ اســت که امنیت مردم
ساری،مرکزمازندرانرابهمخاطرهانداختهاست
ëëباالبــودن ارزش زمیــن ،راغب نبودن مالکان برای بهســازی واحدهای فرســوده ،همکاری نکــردن بانکها و
نداشتن سند مالکیت از عمده مسائلی است که نوسازی بافتهای فرسوده شهری مازندران را با چالش روبهرو
کردهاست
ëëبنــا بر آمارهای اعالم شــده ،در ســالهای اخیر بیش از ۲۲هزار واحد مســکونی مســتقر در بافتهای فرســوده
مازندران برای نوســازی به بانکها معرفیشدهاند و درمجموع ۱۵درصد از مساحت بافتهای فرسوده استان
بهسازیشدهاست

نیمنگاه

شهرها واقع شدهاند.
ëëارائهتسهیالت
بــر اســاس اعــام میرزاپــور تاکنون
4هزار نفر برای دریافت وام در ســامانه
بافــت فرســوده ثبتنــام و بیــش از
یــک هــزار و  100نفــر از متقاضیــان نیز
تســهیالت مــورد نیــاز خــود را دریافت

کردنــد .اما این تعداد در برابر ســهمیه
 4هــزار نفری مازندران در فاز نخســت،
انــدک اســت و حکایــت از آن دارد کــه
بانــک مســکن بهعنــوان بانــک عامل
اعطــای تســهیالت ،تاکنــون سیاســت
انقباضــی را در این بــاره در پیش گرفته
است .مازندران فقط در بهسازی بافت

فرســوده بایــد هــزاران میلیــارد تومان
اعتبار در نظر داشــته باشــد که به گفته
«فرهاد عسگری» مدیرکل امور شهری
و شوراهای استانداری مازندران بخشی
از ایــن اعتبار در هر شــهر بایــد با تالش
خودشهرداریهاتأمینشود،اماتاکنون
کمتر شــهرداری به خاطــر چالشهای

تأمیــن هزینــهاش حاضــر بــه ورود بــه
ایــن حــوزه شــده اســت .ایــن درحالــی
اســت کــه بنــا بــر اظهــارات مدیــرکل
دفترامور شــهری وشوراهای استانداری
مازندران ربیعفالح اســتاندارمازندران
نیــز تأکید دارد که شــهرداران برای حل
ایــن موضــوع جدیت بیشــتری داشــته
باشــند .بنــا بر آمارهــای اعالم شــده در
ســالهای اخیر بیــش از  ۲۲هــزار واحد
مسکونی مستقر در بافتهای فرسوده
مازنــدران بــرای نوســازی بــه بانکهــا
معرفیشدهاند و درمجموع  ۱۵درصد
از مســاحت بافتهای فرســوده استان
بهسازی شده است.
ëëســکونت جمعیت قابلتوجهی در
بافتهایفرسوده
«علیاصغــر احمــدی» مدیــرکل
مدیریتبحرانمازندراننیزبراینباور
است که در بافتهای فرسوده شهری،
ل توجهی ســکونت دارند
جمعیت قاب 
و میطلبــد تــا نــگاه ویــژه و اساســی به
ایــن محدودههــا شــود .شــهرداریها و
نهادهای مرتبط دراینبــاره میتوانند
بــا همدلــی و تعامــل بــا دســتگاههای
اجرایی چون راه و شهرســازی و شرکت
مــادر تخصصــی عمــران و بهســازی
شــهری نقش ارزندهای برای تقویت و
نوســازی این محدودهها داشته باشند.
باالبــودن ارزش زمیــن ،راغــب نبودن
مالــکان بــرای بهســازی واحدهــای
فرســوده ،همکارینکــردن بانکهــا و
نداشتن سند مالکیت از عمده مسائلی
اســت که نوســازی بافتهای فرســوده
شــهری مازنــدران را با چالــش روبهرو
کرده است.

خسارت  25میلیارد ریالی زلزله در «خنج»

ساخت آزاد راه همدان  -کرمانشاه با همکاری ایتالیاییها

گروه ایران زمین /میزان خسارت زمین لرزه  5.1ریشتری
 17دی ماه شهرستان خنج فارس  25میلیارد ریال اعالم شد.
«حســن فیاض پور» مدیــرکل مدیریت بحران اســتانداری
فارس گفت :در زلزله خنج به  206واحد مسکونی در روستاهای
سیف آباد ،تخته و خیر آباد ،بین  40تا  60درصد خسارت وارد
شــد 29 .واحد قابل تعمیراست که برای بازسازی ،به هر واحد
آسیب دیده تا سقف  200میلیون ریال تسهیالت بانکی با بهره
 4در صد ،تا سقف  50میلیون ریال وام بالعوض و  25میلیون
ریال کمک خسارت وسایل خانگی پراخت میشود.
وی تصریــح کــرد :به تأسیســات دولتــی و زیربنایی شــامل
مراکز آموزشــی ،درمانگاه ،مسجد ،حسینیه ،شبکه آب و برق و

گــروه ایران زمیــن /بــا اعــام آمادگی یک شــرکت
ایتالیایی برای ســاخت آزاد راه همدان  -کرمانشاه ،قرارداد
ساخت این آزادراه در حال نهایی شدن است.
«مسعود شریفی» ،مدیرســاخت و توسعه راههای اداره
کل راه و شهرســازی اســتان کرمانشــاه اظهار داشت 2 :سال
اســت پیگیر ســرمایهگذاری بخــش خصوصی بــرای انجام
ایــن طرح هســتیم .شــریفی در خصوص ضرورت ســاخت
ایــن آزاد راه و ادامــه مســیر آن تــا مرز خســروی ،گفت :این
آزاده راه بــا توجــه بــه ادامه آن تــا مرز ما با کشــور عراق ،در
بحث ترانزیت کاال ،تــردد زائران و نیز مباحث امنیتی حائز
اهمیت اســت .از تهران تا همدان به صورت آزاد راه اســت

یک پل  8متری خسارت کلی وارد شده است .یادآور میشود،
زمین لرزه خنج  4کشته و  4زخمی داشت.

اجرایــی شــدن  90درصــد وعدههــا و
تفاهمنامههــای مصــوب شــده در ســفر دکتــر
حســن روحانــی ،رئیــس جمهــوری به سیســتان
وبلوچســتان ،ترســیم آینــده روشــن در مســیر
توسعه پایدار این استان است.به گزارش ایرنا ،در
ســفر رئیس جمهــوری به این اســتان در مجموع
 77وعــده و تفاهمنامــه شــامل ( 23وعــده و 54
تفاهمنامه) به تصویب رسید که حدود  70درصد
وعدهها و  98.5درصد تفاهمنامهها محقق شده
که مجموع تحقق هر دوی آنها  90درصد است.

«ماندانــا زنگنه» دبیرســتاد پیگیری مصوبات
ســفر رئیس جمهوری در سیســتان و بلوچستان،
گفــت :بیشــتر وعدههای مهم ریاســت جمهوری
در ســفر فروردیــن مــاه ســال  93بــه ایــن اســتان
از پیشــرفت قابــل قبولــی برخــوردار اســت و در
دهــه مبارک فجر امســال نیــز تعــدادی از آنها به
بهرهبــرداری میرســد .اجرایی شــدن طرحها به
معنی اتمام عملیات ســاخت آنها نیســت بلکه
بــه این معنی اســت کــه این مصوبات آغاز شــده
و با پیشــرفتهای مختلف در حال انجام اســت.

که باید این مسیر تا کرمانشاه و از آنجا تا مرز خسروی ادامه
پیدا کند.

ریــال در راســتای دســتور رهبــر معظــم انقالب
مصوب شــد .اعتبار این طرح به تنهایی بیش از
پنــج برابــر کل اعتبارات مصوب تملــک دارایی
امســال استان است و شــاید غیر قابل باور باشد
کــه اعتبارات مصوب ایــن طرح به تنهایی بیش
از کل اعتبارات عمرانی منطقه سیستان واقع در
شمال استان شامل پنج شهرستان زابل ،زهک،
هامون ،هیرمند و نیمروز در قبل و بعد از انقالب
است.
«علی اوســط هاشــمی» اســتاندار سیســتان

رونمایی از یادمان
جانباختگانقطار
تبریز  -مشهد در وادی
رحمت تبریز

گزارش
مصور

میراث
فرهنگی

عکس :علی گودرزیان

عکس :فارس

بــه منظور مرمت و حفاظت پلهای تاریخی ،پایگاه ملی پلهای تاریخی اصفهان
همزمان با دهه فجر راهاندازی میشود.
«فریدون الهیاری» ،مدیرکل میراث فرهنگی ،صنایع دســتی و گردشــگری اســتان
اصفهــان با اعالم این مطلب ،در مورد وضعیت پل تاریخی ورزنه ،اظهار داشــت:
ساختار کلی این پل محکم است و تنها نیاز به بندکشی دارد و در وضعیت اضطرار
قرار ندارد.
وی دربــاره آخریــن جزئیــات آبراهه صفوی در مســجد امــام اصفهان ،بیــان کرد:
مطالعات انجام شــده وجود یک آبراهه تاریخی را در زیر مســجد امام نشــان داده
که جزئیات بیشتر نیازمند مطالعه و بررسی کامل مسیراست.

عکس :پایگاه خبری خانه خشتی

کاوش باستان شناسی در دستکند روستای «رباط آغاج» خمین

عکس :فارس

اهالی رفسنجان به یاد آیت اهلل هاشمی رفسنجانی در این شهرستان شمع روشن کردند

و بلوچســتان نیــز در دیــدار اخیــرش بــا
رئیسجمهــوری ،اظهــار داشــت :این اســتان با
عنایــت رهبــر معظــم انقــاب و توجــه دولــت
یازدهــم بــا وجــود مشــکالت فــراوان اقتصادی
کشور ،در مسیر توسعه پایدار قرار گرفته و رئیس
جمهوری نیز به تمام درخواســتهای ما پاسخ
مثبت داده اســت .در حالی که ســال  94بدترین
ســال مالی برای کشــور بود این استان تبدیل به
کارگاه عمرانی برای ساخت طرحهای زیربنایی
در مسیر توسعه و پیشرفت شد.

راهاندازی پایگاه ملی پلهای تاریخی اصفهان

همدردی به خاطر رحلت آیت هلل هاشمی رفسنجانی در روستای «زاغه» مالیر

حضورعزاداران در منزل زادگاه آیت اهلل هاشمی رفسنجانی در روستای بهرمان کرمان

گرامیداشت یاد و خاطره
آیتاهلل هاشمی رفسنجانی امروز در قم

مجلس بزرگداشــت آیتاهلل هاشــمی رفســنجانی
رئیــس مجمع تشــخیص مصلحت نظام ،از ســوی
مجلس خبرگان و جامعه مدرســین و شورای عالی
حوزههــای علمیه قم امروز پنجشــنبه بعد از نماز مغرب و عشــا در مســجد
اعظم این شهر برگزار میشــود.به گزارش ایسنا ،دبیرخانه مجلس خبرگان
رهبــری ،جامعــه مدرســین حــوزه علمیــه قــم و شــورای عالــی حوزههــای
علمیه در اطالعیهای اعالم کردند :شــرکت علمای اعالم ،طالب و فضالی
حوزههــای علمیه و عمــوم مردم والیتمدار در این مراســم ،تجلیل از مقام
شامخ آن روحانی مبارز خواهد بود.
ëëنامگذارییکیازخیابانهایامیادینکرمان
بهنامآیتاهللهاشمیرفسنجانی
همچنین به منظور یادبود آیتاهلل هاشــمی رفســنجانی ،یکی از خیابانها
یا میدانهای بزرگ شــهر کرمان به نام ایشان نامگذاری خواهد شد« .علی
اکبر مشــرفی» ،رئیس شــورای اســامی شــهر کرمان در این باره اعالم کرد:
در نخســتین فرصت و طی 2هفته آینده در خصوص اینکه کدام خیابان یا
میدان به نام ایشان نامگذاری شود ،تصمیم گیری قطعی و اقدامهای الزم
را انجام خواهیم داد.

جذب  519میلیون دالر
سرمایهگذاری خارجی در البرز
 519میلیــون دالر ســرمایهگذاری خارجی طی  3ســال گذشــته در
استان البرز جذب شده است.
بــه گــزارش ایرنــا« ،عبــاداهلل کامــکار» معــاون هماهنگــی امــور
اقتصادی و توسعه منابع استانداری البرز گفت :طبق آمارها تا قبل
از دولت تدبیر و امید حدود  26میلیون دالر مجموع سرمایهگذاری
خارجی جذب شده در استان بود ،اما پس از روی کار آمدن دولت
یازدهم  519میلیون دالر ســرمایهگذاری خارجی در اســتان جذب
شــده اســت .انتقال فناوری به کشــور برای رونق تولید و آشنایی با
تکنولوژیهــای روز دنیــا ،از مهمتریــن اهداف در برقــراری ارتباط
میان اســتان البرز و خارج از کشــور محسوب میشــود .استان البرز
رتبه دوم جذب سرمایهگذاری خارجی شامل صنعت ،کشاورزی و
گردشگری را میان استانهای کشور از آن خود کرده است.

سرمایهگذاری برای رونق گردشگری چهارمحال و بختیاری
بیش از  300میلیارد ریال اعتبار از ابتدای امســال برای رونق بخش گردشگری
چهارمحال و بختیاری سرمایهگذاری شده است.
«حیدر صادقی» معاون گردشــگری اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و
گردشگری چهارمحال و بختیاری گفت :این میزان اعتبار از محل ستاد اقتصاد
مقاومتی و ســتاد رفع موانع تولید و تســهیل ســرمایهگذاری بخش خصوصی
تأمین شده که در مقایسه با سالهای گذشته رشد قابل توجهی داشته است.
از محل این اعتبارات  2هتل در روستای صادق آباد شهرستان سامان و روستای
ملک آباد شهرســتان کوهرنگ ساخته شــده که تا پایان امسال به بهرهبرداری
میرسد .همچنین پیشبینی میشود ،در سال آینده مرحله نخست مجموعه
تفریحی منطقه گردشگری چغاخور هم به بهرهبرداری برسد.

بزرگداشت «محمد علی تربیت» در تبریز

اجرای  90درصد مصوبات سفر رئیس جمهوری در سیستان و بلوچستان
پیگیریها و گزارشهای ارسالی استان به معاونت
اجرایی نهاد ریاســت جمهــوری در چند ماه اخیر
موجب شــده که سیســتان و بلوچســتان بهعنوان
پایلــوت برای بررســی وعدههــا و تفاهمنامههای
سفر رئیس جمهوری انتخاب شود.
وی با اشاره به طرحهای مهم در دست اجرا
در سیستان و بلوچستان ،گفت :طرح آبرسانی با
لوله در گســتره  46هزار هکتار در دشت سیستان
از وعدههــای مهــم رئیس جمهوری در ســفر به
اســتان بود که با اعتباری حدود  20هزار میلیارد
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کاوش باســتان شناســی در دستکند زیر زمینی تپه قلعه در روســتای «رباط آغاج»
شهرستان خمین در استان مرکزی آغاز شد.
«اســماعیل شــراهی» رئیس گروه حفظ و احیای بنا و محوطههای اداره کل میراث
توگو با ایرنا افزود :این
فرهنگی ،صنایع دســتی و گردشگری اســتان مرکزی در گف 
کاوشهــا به مــدت یک ماه با اعتبــار  500میلیون ریال انجام میشــود .این کاوش
میتواند اطالعاتی پیرامون چیستی ،کارکرد ،نحوه و دالیل شکلگیری ساختارهای
معماری آن را در پی داشــته باشد .شهرستان خمین از نظر معماری دستکندها و
شهرهای زیر زمینی سرآمد است و در جایگاه نخست کشور قرار دارد.

تبریز -خبرنگار «ایران» /مراســم بزرگداشت زنده یاد «محمد
علی تربیت» ،اندیشمند ،ادیب ،نویسنده و روزنامه نگار کشور ،روز
پنجشنبه سیام دی ماه در سالن اجتماعات بنیاد پژوهشی شهریار
در تبریز برگزار میشود.
در این مراســم تجلیل که از ســوی بنیاد پژوهشی شهریار در تبریز
برپا میشود و حضور برای عموم در آن آزاد است« ،رحیم رئیس
نیا» ،مورخ و محقق« ،باقر صدری نیا» ،استاد دانشگاه و پژوهشگر
تاریــخ و ادبیــات دوران مشــروطه و «عبــاس قدیمــی قیــداری»
دانشــیار دانشــکده حقوق و علوم اجتماعی دانشگاه تبریز و مورخ
و پژوهشــگر تاریخ ،پیرامون شــخصیت علمی و سیاسی شادروان
تربیت سخنرانی خواهند کرد.

ثبت ملی درخت  ۴۵۰ساله سوادکوه

گروه ایران زمین /درخت کهنســال 450ســاله افرای روســتای «ارفعده»
ســوادکوه در مازنــدران امســال بــه ثبــت ملــی رســیده و در حیــاط کوچــک
خ و برگ گسترانیده و آخرین برگهایش در
امامزادگان «سام و الم»(ع) ،شا 
باالترین شاخهها ،پنجه در آسمان کشید ه است.
«رضــا دانشزاده» رئیس اداره میراث فرهنگی ،گردشــگری و صنایعدســتی
شهرستان ســوادکوه در رابطه با تخمین عمر این درخت ،گفت :با شیوههای
مختلفی قدمت یک درخت تعیین و اندازهگیری میشــود که براین اســاس
عمر این درخت کهنسال ۴۵۰ ،سال تخمین زده شده است.

دی ماه بیبرف برای اردبیلی ها

به رغم گذشــت  23روز از زمســتان هنوز خبــری از بارش برف در
استان اردبیل نیست و بر اساس پیشبینیها دست کم تا دوشنبه
هفتــه آینــده نیــز خبــری از بارندگــی در این اســتان نخواهــد بود.
بهگــزارش ایرنا ،هواشناســی اســتان اردبیل اعالم کرد که بررســی
نقشههای هواشناسی نشان میدهد ،امروز پنجشنبه آسمان اغلب
مناطق اســتان صاف تا نیمه ابری است و در برخی مناطق تندباد
خواهد وزید .اردبیلیها که در ماههای آبان و آذر شاهد بارش برف
و باران مناســبی بودند ،امیدوارند در روزهای پایانی امســال شاهد
بارش باران و برف در استان باشند.

برگزاری جشنواره زمستانی در سرعین

ن ماه امسال
گروه ایران زمین /جشنواره زمستانی سرعین از اول تا  ۱۵بهم 
با ارائه تخفیف ۵۰درصدی مراکز اقامتی -تفریحی در این شهرســتان استان
اردبیل برگزار میشود.
«عاطــف ناصــری» فرمانــدار ســرعین تصریــح کــرد :ایــن جشــنواره
در روزهــای اول ،هفتــم و چهاردهــم بهمــن مــاه یعنــی روزهــای
جمعــه ویــژه برنامــه خواهــد داشــت و مابقــی روزهــا برنامــه ویــژهای
اجرا نمیشود.

