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6 اخبار استان ها

اخبار

مدیرکل فرودگاه هاى مازندران خبر داد:

اعزام مجدد زائران عتبات عالیات
 از فرودگاه شهداى سارى 

مدیرکل فرودگاه هاى مازنــدران از اعزام مجدد زائران عتبــات عالیات از فرودگاه 
شــهداى ســارى خبرداد و گفت: اعزام زائران عتبات عالیات بعد از ماه مبارك رمضان 

مجددا از سر گرفته خواهد شد. 
 ســعداهللا وطن خواه  از اعزام مجدد زائران عتبات عالیات از فرودگاه شهداى سارى 
خبر داد و اظهار کرد: اعزام زائران عتبات عالیات بعد از ماه مبارك رمضان مجددا از ســر 

گرفته خواهد شد.
درباره آخرین وضعیت فرودگاه شهداى رامسر در بحث پروازهاى بین المللى گفت: 
در حال حاضر در صدد تصویب مرز هوایى رامسر هستیم و یکى از اصلى ترین برنامه هاى 
ســال جارى، پیگیرى و تدارك براى اعزام و پذیرش مسافر به مقصد کشورهاى عربى و 
حوزه دریاى خزر اســت.وى با بیان اینکه در آســتانه اعزام مجدد زائران بیت اهللا الحرام 
به ســرزمین وحى قرار داریم گفت: فرودگاه شــهداى سارى در آخرین اعزام حجاج به 
عربستان با  هفت پرواز جزو 6 فرودگاه برتر کشور در این حوزه بود. مدیرکل فرودگاه هاى 
اســتان مازندران تصریح کرد: باعنایت به کاهش ظرفیت ها پیش بینى مى شــود سال 
جارى با اعزام حداقل چهار پرواز به عربســتان همچنان جــزو فرودگاه هاى برتر و در 

خدمت حجاج مازندرانى باشیم.
وطن خواه با اشــاره به پروژه هاى زیرســاختى فرودگاه شهداى ســارى بیان کرد: 
دیوارهاى حفاظتى فرودگاه سارى در سال گذشته به طول هشت کیلومتر انجام شد و 

پروژه بلوار ورودى فرودگاه در حدود 2 هزار متر به بهره بردارى رسید.
وى ادامــه داد: طرح تملک اراضى در حدود300 هزار مترمربع به منظور توســعه و 
زیباسازى ورودى فرودگاه نیز از دیگر اقداماتى بود که سال گذشته در فرودگاه شهداى 
سارى صورت پذیرفت.مدیرکل فرودگاه هاى اســتان در خصوص سامانه ILS  توضیح 
داد: این سامانه سال گذشته در فرودگاه شهداى سارى نصب شد و در حال حاضر حوزه 

معاونت هوانوردى در حال تدوین طرح هاى تقرب مربوط به آن است.
وى با اشاره به دیگر اقدامات انجام شــده در سال گذشته خاطرنشان کرد: در بحث 
فنى، خرید تابلوهاى برق و خریدبخشــى از ســامانه هاى برودتــى و حرارتى فرودگاه 
ســارى و نیز مطالعات مربوط بــه راه اندازى موتورخانه این فــرودگاه از دیگر اقدامات

 سال 1400 بود.
وطن خواه افزود: توســعه ترمینال فرودگاه شهداى رامسر با پیشرفت 35 درصدى 
همراه بوده و توسعه اپرون این فرودگاه نیز به مساحت 5 هزار مترمربع، حدود 60 درصد 
پیشــرفت فیزیکى دارد.وى با بیان اینکه در بحث توســعه زیرساخت در فرودگاه هاى 
استان به پیشرفت هاى خوبى دســت یافته ایم، گفت: اتمام پروژه جمع آورى آب هاى 
سطحى و زهکشى فرودگاه سارى و تکمیل دیگر پروژه هاى نیمه کاره و برگزارى مناقصه 
براى احداث موتورخانه وتأسیسات مرکزى فرودگاه از اهم اقدامات سال جارى خواهد 
بود. مدیرکل فرودگاه هاى اســتان مازندران در پایان با بیان اینکه 8 شرکت هواپیمایى 
در استان فعالیت دارند گفت: امســال براى اولین بار اعزام و پذیرش مسافر از فرودگاه 
نوشــهر به مقصد شــیراز و اصفهان انجام مى شــود. این در حالى است که سال جارى 
فرودگاه شهداى سارى نیز به مقصد کرمانشاه و قشم پرواز خواهد داشت که امیدواریم 

باهمکارى شرکتهاى هواپیمایى محقق شود.

هشدار پلیس فتا درباره کالهبردارى
 با وام فرزندآورى

رییس پلیس فتاى تهران بزرگ نســبت به کالهبردارى یا ســودجویى از اطالعات 
شخصى و هویتى شهروندان در پوشش وام فرزندآورى هشدار داد.

ســرهنگ داود معظمى گودرزى با اشاره به ســودجویى در پوشش وام فرزندآورى 
اظهارکرد: بارها گفته شــده که افراد ســودجو همواره از هر فرصتى براى کالهبردارى 
و سوءاســتفاده از کاربران اقدام مى کنند، یکى از این موارد سوء استفاده از تسهیالت و 
وام هاى بانکى است. در همین راســتا نیز این احتمال وجود دارد که مجرمان سایبرى 
تحت عنوان ثبت نام وام فرزندآورى یا دریافت خارج از نوبت این وام اقدام به درج تبلیغ 

در فضاى مجازى کنند.
وى با بیان اینکه در این روش مجرمین ســایبرى با ترفندهاى مختلف مانند ارسال 
لینک هاى جعلى در شــبکه هاى اجتماعــى با عناوینى همچون «بــراى ثبت نام وام 
فرزنــدآورى بر روى لینک زیر کلیک کنید» و ... توجه کاربران را جلب کرده و آنان را به 
صفحات دیگر هدایت کرده یا حتى در فضاى گفت وگوى خصوصى اقدام به چت کردن 

با آنان مى کنند.
رییــس پلیس فتاى تهران بزرگ با بیان اینکه مجرمان در نهایت درخواســت واریز 
وجه براى انجام امور ادارى و بانکى کرده و اطالعات شــخصى متقاضیان را نیز دریافت 
مى کنند، ادامه داد:  در ادامه این مجرمان با چند شیوه مى توانند اقدام به کالهبردارى از 
شهروندان کنند. شیوه نخست هدایت آنان به صفحات جعلى و فیشینگ است. ممکن 
است حتى مبالغ اندکى را براى ثبت نام درخواست کنند، اما این صفحات جعلى بوده و با 

کپى کردن اطالعات کارت بانکى شهروندان حساب آنان خالى مى شود.
معظمى گودرزى ادامه داد: در روش دیگر ممکن اســت مبلغى را به شیوه کارت به 
کارت دریافت کرده اما دیگر پاسخى به تماس ها ندهند. همچنین ممکن است این افراد 
با دریافت اطالعات شخصى و هویتى افراد اقدام به سوء استفاده از این اطالعات کرده و 

براى آنان مشکالت دیگرى را ایجاد کنند.
وى با تاکید بر اینکه شــهروندان به هیچ عنوان نباید فریب تبلیغات منتشرشده در 
شبکه هاى اجتماعى را بخورند، گفت:  تنها سایت معتبر و مورد تایید بانک مرکزى براى 
دریافت تسهیالت فرزندآورى، وب سایت ve.cbi.ir است. شهروندان توجه داشته باشند 
که  از مراجعه به لینک هاى دیگر خوددارى کنند و همچنین به آدرس ســایت نیز دقت 
کنند، چون ممکن است افراد سودجو با ایجاد آدرس هاى مشابه سعى در کالهبردارى 
داشته باشــند.رییس پلیس فتاى تهران بزرگ از شــهروندان خواست که در صورت 

مواجهه با هرگونه موارد مشکوك موضوع را به پلیس فتا اطالع دهند.

بر اساس مصوبه سفر اخیر رئیس جمهور و هیئت دولت به استان مازندران،

احداث تصفیه خانه فاضالب مرکزي در 3 شهرك 
صنعتی استان در دستور کار قرار گرفت

امینی مدیرعامل شرکت شهرکهاي صنعتی مازندران گفت: بر اساس یکی از بندهاي 
مصوبه ســفر اخیر آیت اله رئیســی رئیس جمهور و هیئت دولت به استان مازندران، 

احداث تصفیه خانه فاضالب مرکزي در 3 شهرك صنعتی در دستور کار قرار گرفت.
 به گزارش روابط عمومی شرکت شهرکهاي صنعتی مازندران، امینی اظهار داشت: 
در سفر پر خیر و برکت حضرت آیت اله رئیسی رئیس جمهور انقالبی و هیئت دولت به 
استان، مصوبات ارزشمندي به یادگار نهاده شده که قطعاً ثمرات ارزشمندي براي صنعت 
مازندران به ارمغان خواهد داشت.مدیرعامل شرکت شهرکهاي صنعتی مازندران افزود: 
مطابق این مصوبه، طراحی و احداث تصفیه خانه فاضالب مرکزي در شهرکهاي صنعتی 
نکا، ساري2 و منصورکنده بابل در دستور کار سال جاري و سال آینده قرار گرفته است.
امینی تصریح کرد: با اجرا و تکمیل این تصفیه خانه هاي فاضالب، در مجموع 1200

مترمکعب فاضالب صنعتی در شبانه روز پاالیش خواهد شد.
وي خاطرنشــان کرد: براي احداث این تصفیه خانه هاي فاضالب از محل مصوبات 
ســفر، در مجموع مبلغ 1100 میلیارد ریال پیش بینی اعتبار گردید که از این مقدار، 
مبلغ 800 میلیارد ریال در تعهد دولت و مبلغ 300 میلیارد ریال نیز در تعهد ســازمان 

صنایع کوچک و شهرکهاي صنعتی ایران قرار گرفته است.

 شــهردار چالوس ترافیک را معضل اصلى شهر بیان 
کرد و گفت: طرح ترافیکى مرکز شهر حدفاصل خیابان 
شــهید کچویى تا کالنترى 11 در دســت مطالعه براى

 اجرا است.
مســعود یعقوبى در گفتگو با خبرنگاران با اشــاره به 
اینکه 12 هزار متر زمین طى 45 روز تملک شد، افزوود: 
از این تعداد ســه هزار و 20 متر در قالــب دارایى ها و ى 
تعریض و بازگشــایى مسیر رینگ شهرى مورد استفاده 
قرار مى گیرد.وى افزود: از نظر تملک دارایى متأســفانه 
شهردارى چالوس بسیار ضعیف شده است و باید به سمت 
این ســمت برویم که اقدامات خوبى در زمینه بازگشایى 

رینگ شهرى داشته باشیم.
وى با بیان اینکه انتقاد در حوزه آســفالت بسیار زیاد 
وجود دارد، اظهار داشــت: از اوایــل خردادماه پیمانکار 
آسفالت مشــخش مى شود و طبق لیست آسفالت معابر 
شهرى در دســتور کار قرار مى گیرد.وى با عنوان اینکه 
نهضت خدمات رســانى در محالت را در دستور کار قرار 
دادیم، گفت: بتن ریــزى، بیس ریزى، لکه گیرى کوجه 
هاى محله علویکال، الیروبى انهار و رودخانه هاى محلى 
در دســتور کار قرار گرفت و این نهضت در دیگر محالت 
اجرایى مى شود.شهردار چالوس یادآور شد: تالش براین 
است که پروژه هاى تعریف شده را تکمیل کنیم و با اتحاد 
و تالش هاى شورا و شهردارى، از خردادماه به بعد اتفاقاتى 
در زمینه تعریض و بازگشــایى خیابان 17 شــهریور رخ 
مى دهد، همچنین بعد از 25 ســال خانه به دوشى شورا، 

اواسط ســال ساختمان شورا در چالوس افتتاح مى شود.
یعقوبى افتتاح بوستان اشکاردشت، ساماندهى رودخانه 
چالوس، بوستان علویکال را از جمله طرح هاى پیش روى 
بیان کرد و گفت: براى رفع معضل ترافیکى اقدامات خوبى 
در دوره پنجم رخ داد و احتمال دارد طرح ترافیکى مرکز 
شهر حدفاصل خیابان شهید کچویى تا کالنترى 11 اجرا 
شود.شهردار چالوس روان سازى و تردد در مرکز شهر را 
از اهــداف طرح ترافیکى بیان کرد و گفت: پس از تکمیل 
مطالعات اجرایى مى شــود و 170 پارکینگ حاشیه اى 
وجود دارد و شهردارى موظف است این پارکینگ را تأمین 
کنیم و امیدواریم بتوانیم طرح محدودیت ترافیکى را در 
شهر اجرا کنیم.وى تعریض خیابان هاى مختلف، احداث 
گلخانه شهردارى در آیشبن، شناسایى ساخت وسازهاى 
غیرمجــاز و مقابله با پدیــده تکدى گــرى را از جمله 
طرح هاى در دست اقدام بیان کرد و گفت: چالوس شهرى 

گردشگرى است و وجود تکدى گرى آسیب زا است.
یعقوبى از برپایى همایش باشکوه به مناسبت عیدفطر 
در ســالن چهارهزار نفره چالوس خبــر داد و گفت: این 

جشن دو روز بعد از عید فطر برگزار مى شود.
وى از جمع آورى 80 سگ بالصاحب در شهر خبر داد 
و گفت: این سگ ها در مکانى نگهدارى مى شود و روزانه 

شمارى از سگ ها از سطح شهر جمع آورى مى شود.
شهردار چالوس با اظهار اینکه در حوزه سرمایه گذارى 
تالش داریم موانع فراروى را رفع کنیم، افزود: نشانه هاى 

خوبى از حضور سرمایه گذراان در چالوس داریم.

شهردار چالوس:

طرح ترافیکى در شهر چالوس اجرا مى شود

مدیرکل آموزش و پرورش مازنــدران گفت که 356
هنرســتان در مازندران براى نوســازى ابزار کار با هدف 
کیفیت بخشــى در ارائه آموزش هاى رشته هاى مهارتى 
حداکثر تا ســه هفتــه آینده از محل اعتبــارات ملى 16

میلیارد تومان اعتبار دریافت مى کنند. 
مصطفــى عابدى در نشســت شــوراى آمــوزش و 
پرورش مازندران در ســارى افزود: حدود 46 هزار هنرجو 
در هنرســتان هاى اســتان در حال طى کردن دوره هاى 
آموزشــى خود هســتند ، اما براى کیفیت بخشــى به 
دوره هــاى مهارتى، نوســازى ابــزار کار هنرســتان ها

 اجتناب ناپذیر است.
وى بــا اعالم این که ابزار کار 50 درصد از مجموع 356

هنرستان استان فرســوده و نیازمند نوسازى است، ادامه 
داد: توجه به مهــارت آموزى دانش آموزان یکى از اولویت 
اساسى وزارت آموزش و پرورش در دولت سیزدهم است 
که باید همه ما براى تحقق این رویکرد مهم و اساسى گام 
برداریم.مدیرکل آموزش و پرورش مازندران همچنین با 
اظهار این مطلب که تصمیم قاطع آموزش و پرورش براى 
بازگشایى کامل مدارس و آموزش حضورى بسیار ارزنده 
بود، گفت : در زمان حاضر در مجموع استقبال 250 هزار 
دانش آموز مقطــع ابتدایى مازندران از تحصیل حضورى 
93.21 درصــد و این رقــم براى دانش آمــوزان مقطع 

متوسطه 93.82 درصد است.
عابدى با بیــان این که 99.2 درصــد از دانش آموزان 
مقطع متوسطه در مازندران واکسن کرونا تزریق کردند، 

گفت: در تزریق واکسن کرونا در مقطع سنى خردساالن 
هفت تا 12 سال در استان با مشکل جدى مواجه هستیم 
و در زمان حاضر از مجموع 250 هزار دانش آموزان استان 
در ایــن مقطع تحصیلى، تنها حدود 27 درصد واکســن 

کروناى خود را دریافت کردند.
وى خاطر نشان کرد: در هفته هاى گذشته یک هزار و 
100 مورد بازدید از مدارس استان با هدف بررسى رعایت 
دستورالعمل هاى بهداشتى و کرونایى ثبت شد که تحلیل 
آمارها نشــان مى دهد که باید بیشــتر نسبت به اهمیت 
رعایت نکات بهداشــتى مانند فاصله گذارى اجتماعى و 
اســتفاده از ماســک در کالس هاى درس از سوى دانش 
آموزان توجه شــود.مدیرکل آموزش و پرورش مازندران 
اظهار داشت : توجه به سالمت روان دانش آموزان در کنار 
توجه به سالمت جســمى آنان در شرایط کرونایى بسیار 
مهم اســت و آموزش و پرورش با برگزارى اردوهاى دانش 
آموزى درصدد بازیابى روحیه محصالن و افزایش شــور 

شوق و تمایل آنان به کالس هاى درس هستند.
عابدى تصریح کرد: شــادابى محیــط مدارس یکى 
دیگر از اولویت هاى براى جلب نظــر دانش آموزان براى 
شرکت در کالس هاى درس است که در این وادى حدود 6
میلیارد تومان براى رنگ آمیزى مدارس استان تخصیص

 پیدا کرد.
به گــزارش ایرنا، مازندران داراى 520 هزار دانش آموز 
45 هــزار معلــم و  چهار هزار و 205 مدرســه در مقاطع 

مختلف تحصیلى است.

هنرستان هاى مازندران 16 میلیارد تومان
 اعتبار مى گیرند

معاون مسکن و ســاختمان :که تاکنون حدود 
هشت هزار نفر از شهروندان مازندرانى متقاضى 
خانه دار شــدن در طرح نهضت ملى مســکن 

تسهیالت بانکى ساخت خانه را دریافت کرده اند.
 سید عباس رهگشاى معاون مسکن و ساختمان اداره 
کل مبلغ تســهیالت پرداختى به این متقاضیان را حدود 
2 هــزار و 700 میلیارد  تومان اعــالم کرد و افزود: میزان 
تسهیالت پرداختى به هر نفر طبق شرایط از قبل تعیین 
شده 350 میلیون تومان براى مرکز استان و 300 میلیون 

تومان براى سایر شهرستان ها بوده است.
رهگشــاى گفت: تاکنون هشــت بانک عامل مستقر 
در مازندران 11 هزار میلیــارد تومان از منابع مالى مورد 
نیاز براى ساخت 35 هزار خانه در قالب طرح نهضت ملى 
مسکن را تامین کرده اند. رهگشاى با بیان این که کارمزد 
این تسهیالت 18 درصد و بازپرداخت آن 20 ساله است، 
افزود: هشت هزار نفرى که تســهیالت بانکى را دریافت 
کرده اند در حال ســاخت خانه هایشان هستند و پرو ژه 

ها نیز در مرحله بتن ریزى، ســفت کارى و اسکلت بندى 
قرار دارد.

وى درباره پراکنش جغرافیایى ساخت این خانه ها هم 
توضیح داد: 500 واحد از این خانه ها در بابل، 500 واحد 
در آمل، 500 واحد در قائمشــهر، 500 واحد در سارى، 
یک هزار و 500 واحد به صورت خودمالک در شــهرهاى 
مختلف اســتان و چهار هزار و 500 واحــد هم به عنوان 
طرح روســتایى در سراسر استان در دست ساخت است.

معاون راه و شهرســازى مازندران با اعالم این که ساخت 
خانه در طرح نهضت ملى مسکن در دیگر شهرستان هاى 
مازندران با جمع بندى تعداد متقاضیان واجد شرایط در 
هفته هاى آینــده در گام اجرایى قرار مــى گیرد، گفت: 
حدود 200 انبوه ساز و پیمانکار در اجراى این طرح با راه 
و شهرسازى مازندران همکارى دارند.رهگشاى با تاکید 
بر این که متقاضیان خانه دار شــدن در طرح نهضت ملى 
مسکن مازندران قبل از دریافت تسهیالت باید آورده 400

میلیون ریالى خود را به حســاب راه و شهرسازى استان 

واریز کنند، افــزود: تاکنون حدود 25 هــزار نفر از افراد 
واجدشرایط اقدام به واریز این مبلغ کرده اند.
تصویب 80 هزار میلیارد تومان اعتبار

رهگشــاى همچنین گفت: براى ســاخت 152 هزار 
واحد مســکونى در قالب طرح نهضت ملى مســکن در 
مازندران طى چهار ســال حدود 80 هزار میلیارد تومان 
منابع مالى بانکى تصویب شده است که طبق برنامه ریزى  

و زمان بندى وزارت راه و شهرسازى پرداخت مى شود.
وى با اظهار این که 120 هزار نفر در طرح نهضت ملى 
مسکن مازندران نام نویسى کردند، افزود: از میان این افراد 
20 هزار نفر به علت نداشــتن شرایط قانونى حذف شدند 
و علت مهم احراز نشــدن صالحیت این افراد را نداشتن 
شرط سابقه پنج سال سکونت در شهر منتخب و داشتن 
ملک خصوصى اعالم کرد.رهگشــاى یادآور شد: سهمیه 
مازندران در طرح نهضت ملى مســکن ســاخت ساالنه 
38 هزار واحد مســکونى و در مجموع چهار ســال دولت 
سیزدهم 152 هزار خانه است. طبق مقررات نهضت ملى 

مســکن، متقاضیان با داشتن پنج شرط تاهل، سرپرست 
خانوار بودن و مردان مجرد 23 سال به باال، حداقل سابقه 
پنج سال سکونت درشــهر مورد تقاضا، نداشتن مالکیت 
خصوصى و در نهایت عدم اســتفاده از امکانات دولتى از 
اول انقالب در حوزه مســکن، مى توانند نسبت به ثبت نام 

اقدام کنند.
بر اســاس این قانون، زنان خودسرپرست مشروط به 
داشتن حداقل 35 سال سن، معلوالن جسمى و حرکتى 
با 20 سال ســن مى توانند در قانون جهش تولید مسکن 

(نهضت ملى مسکن) مشارکت داشته باشند. 
همچنین، قانون براى سرپرســتان خانوار، محدودیت 
سنى نگذاشته اســت چرا که این افراد سرپرست خانوار 
تعریف مى شــوند و براى قانونگذار متاهل یا سرپرســت 
خانوار بودن مالك اســت. در عین حــال، زنان و مردان 
سرپرســت خانوار که به دلیل متارکه به صورت مجردى 
زندگى مى کنند و سرپرست فرزندان خود هستند خانوار 

تلقى شده و بدون مالك سن مى توانند ثبت نام کنند.

معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازى استان مازندران خبر داد:

هشت هزار مازندرانى تسهیالت نهضت ملى مسکن
 را دریافت کردند 

معاون مسکن و ساختمان :که تاکنون حدود هشت هزار نفر از شهروندان مازندرانى متقاضى 
خانه دار شدن در طرح نهضت ملى مسکن تسهیالت بانکى ساخت خانه را دریافت کرده اند.

 سید عباس رهگشاى معاون مسکن و ساختمان اداره کل مبلغ تسهیالت پرداختى به این 
متقاضیان را حدود 2 هزار و 700 میلیارد  تومان اعالم کرد و افزود: میزان تسهیالت پرداختى 
به هر نفر طبق شرایط از قبل تعیین شده 350 میلیون تومان براى مرکز استان و 300 میلیون 

تومان براى سایر شهرستان ها بوده است...

برج ســازى و بلند مرتبه ســازى که به نظر مى رســد شیوه 
اجتناب ناپذیرى در توسعه شهرى مازندران است در زمانى تجویز 
شــده که به اعتقاد بسیارى از کارشناسان با وجود مفید بودن، به 
دلیل فقدان برخوردارى از برخى پیش نیازها اقدامى شتاب زده 
محسوب مى شــود و ممکن اســت پیامدهاى جبران ناپذیرى 

تحمیل کند.
صورت مساله این است که فروردین ماه امسال شوراى عالى 
معمارى و شهرسازى کشــور بلندمرتبه سازى در مازندران را به 
صورت پایلوت مصوب و ابالغ کرد. این شــورا شهر سرخرود را به 
عنوان اجراى آزمایشى این طرح انتخاب کرده است. البته اجراى 
چنین طرحى درخواست اداره کل راه و شهرسازى مازندران بود 
که اسفند 98 براى شوراى عالى معمارى و شهرسازى اررسال شد 
و این شورا هم در نشست تخصصى 22 فروردین ماه امسال خود 

طرح را مصوب و ضوابط و مقررات آن را تعیین کرد.
طبق این مصوبه قرار اســت بلند مرتبه ســازى در حدود 56

هکتار از اراضى محدوده شــهرى سرخ رود اجرایى شود. شهردار 
سرخرود هم اعالم کرد که بر اساس مصوبه شوراى عالى معمارى 
و شهرســازى بلند مرتبه سازى در سه اندازه 12 ، 16 و 25 طبقه 
براى این شهر ساحلى مازندران که از توابع شهرستان محمودآباد 
است ، تعریف شده است.اگر چه علت انتخاب سرخرود براى این 
منظور به صورت رســمى اعالم نشده است ، ولى مى توان حدس 
زد که تراکم باالى جمعیت غیربومى در این منطقه ســبب روى 
آورى بسیارى از ساخت و ســازگران به ساخت بناهاى خارج از 
ارتفاع متعارف حتى به صورت غیرمجاز شده و در دستور کار قرار 
گرفتن برج سازى به صورت رسمى را اجتناب ناپذیر ساخته است.
اعالم عمومى مصوبه شــوراى عالى معمارى و شهرســازى 
براى برج سازى در سرخرود حتى به صورت پایلوت این پرسش 
را براى کارشناســان برنامه ریزى شهرى ایجاد کرده است که آیا 

بلند مرتبه سازى با توجه به زیرساخت هاى کنونى مازندران که 
حتى پاسخگوى بومیان منطقه نیست ، مناسب است یا تصمیمى 

شتاب زده محسوب مى شود؟
البته رشــد جمعیت ، افزایش تقاضا ، کمبود زمین و افزایش 
سرسام آور قیمت زمین در ســالیان اخیر سبب حرکت بیشتر 
شــهرهاى کشور به سمت بلند مرتبه ســازى شده است ، شیوه 
اى که بیش از هر نقطه از کشور ایران در استان مازندران به خاطر 
کمبود و ارزشــمندى زمین آن با توجه بــه نقش بى بدیلش در 

امنیت غذایى کشور مورد نیاز بوده است. 
 بلند مرتبه ســازى در کنار مزایایى همچــون جلوگیرى از 
گســترش دامنه شهرى که براى استانى مانند مازندران با عرصه 
هاى طبیعى حساس مفید اســت ، اما در صورت عدم مدیریت و 
تامین زیرســاخت هاى الزم مى تواند آسیب زا باشد و در برخى 
مواقع حتى به یک بحران تبدیل شــود. یکى دیگر از مزایاى بلند 
مرتبه  سازى کاهش هزینه ســاخت و ساز و به دنبال آن کاهش 
قیمت تمام شده مســکن و مدیریت جمعیت شهرى است ، اما 
مزیت هاى این شیوه ساخت و ساز در صورتى نصیب شهرها مى 
شود که پیش از هر چیزى زیرساخت هاى الزم فرهنگى، عمرانى 
و آموزشى در آنها فراهم باشد.بسیارى از کارشناسان معتقدند که 
بلند مرتبه سازى اقدامى عجوالنه و تجویزى ناپخته براى مدیریت 
شهرى و جمعیت مازندران است، هرچند که این افراد معتقدند که 
بلند مرتبه سازى  راهى براى تامین نیازهاى استان و جلوگیرى 
از دست اندازى به عرصه هاى طبیعى است اما به  اعتقاد این افراد 
بلند مرتبه سازى در وضعیت کنونى نه تنها مشکلى از مازندران 
حــل نخواهد کرد بلکه به مشــکالت آن مــى افزاید. طبق نظر 
کارشناسان نیاز به تکنولوژى ساخت،خاك و پى، رعایت ایمنى 
در ارتفاع، عدم نورگیرى شهرى در صورت عدم طراحى مناسب، 
فقدان برخوردارى از تجهیزات ایمنى و آتش نشانى و همچنین 

محدودیت انرژى همچون آب و برق ضعف بزرگى است که قبل از  
اقدام به بلند مرتبه سازى باید به آن توجه شود.

به اعتقاد این کارشناســان حال که مازندران نخستین گام را 
به سمت بلند مرتبه ســازى گرفته، الزم است نیازهاى اساسى 
این حوزه دیده شــود تا دچار گرفتارى تصمیمات گذشــته در 
حوزه شهرى نشود. تصمیماتى که بدون توجه به توان محیطى 
و زیرســاخت هاى خدماتى آسیب جدى همچون  سوختن برج 
رامیــال چالوس، بحران کم آبى در ســرخ رود، افزایش جمعیت 
شهرهاى کوچک و ناهمخوانى زیرساخت با این میزان جمعیت و 

مواردى از این دست را به همراه داشته است.
بلند مرتبه سازى نیازمند نگاهى عمیق

دکتر عماد مطالبى کارشناس برنامه ریزى شهرى در گفت و 
گو با خبرنگار ایرنا گفت: در برنامه ریزى و طرح ریزى شهرى عالوه 
بر اینکه الگوهاى آمایشى نوین شهرى را مد نظر باید قرار داد، باید 
به بافت، فرهنگ ،حس تعلق خاطر وحس تعلق مکانى شهروندان 

،محیط زیست و پایدارى محیطى نیز توجه ویژه نمود. 
وى توضیح داد: ما شهر را در وهله اول براى انسان و براى آرامش 
او مى سازیم و باید توجه داشت که شهروندان صاحبان اصلى شهر 
هســتند و آرامش، سرزندگى و نشاط آنان باید مورد توجه برنامه 
ریزان ، مدیران و تصمیم گیران در حوزه شهرى و شهرسازى قرار 
گیرد.مطالبى به الگوى بلند مرتبه سازى براى شهرهاى ساحلى 
مازندران اشاره کرد و گفت: شهرهاى ساحلى بویژه در مازندران و 
منطقه گردش پذیرى همچون سرخ رود، ظرفیت هاى بسیارى 
دارند اما باید توجه کرد که هر الگوى آمایشى و مدل شهرى بدون 
توجه به بافت فرهنگ، ظرفیت هاى بومى و محیط زیست آن مى 
تواند باعث تخریب، آشــفتگى و از بین رفتن فرصت ها  شود و در 

نتیجه آثار خطرناکى بر محیط زیست شهرى بگذارد.
این کارشناس آمایش شهرى ادامه داد: بلند مرتبه سازى در 

این پهنه ها ســبب مى شــود که از نظر منظر و سیما چهره ایى 
ناهماهنگ و غیرآشنا براى شهروندان تداعى و ایجاد شود و حس 
تعلق مکانى مردم را از بین ببرد و عالوه بر این، سبب محدودیت 
افق هاى دید و مخدوش شــدن دید سواحل و منظر مى گردد و 
سایه سنگینى بر سواحل  در این منطقه جغرافیایى ایجاد مى کند.

به گفته مطالبى، همچنین بلند مرتبه ســازى و ایجاد برج ها 
در ســواحل در اجراى طرح هاى مناطق امن و ایمن براى شناى 
گردشگران و طرح هاى سالم ســازى دریا مى تواند محدودیت 
هایى را فراهم ســازد و در چیدمان شهرى لکه هاى نامتعادلى از 
کالبدهاى ساختمانى ایجاد کند که افزایش  آنها در این پهنه ها 
حس مسلط شدن پدیده ســاختمانى را در پى خواهد داشت  و 

سوغاتى جز ایجاد حس قفس در مردم این منطقه ندارد.
این کارشناس محیط زیست اظهار داشت: بلند مرتبه سازى 
سبب افزایش جمعیت، ازدحام شلوغى و ترافیک در مسیرهاى 
دسترسى مى شود که مى تواند اثرات جبران ناپذیر محیط زیستى 
مانند افزایش پسماند و زباله، فاضالب و آلودگى هاى بصرى و هوا 
را نیز به دنبال داشته باشد..وى گفت: ممکن است در ظاهر بگوییم 
که بلند مرتبه سازى سبب میگردد که از تغییرکاربرى زمین هاى 
پیرامونى دیگر و گسترده شــهرى جلوگیرى شود ولى باید باور 
کنیم این مسئله سبب افزایش بیشتر سوداگرى در بخش زمین و 

مسکن مى شود و بازار واسطه گرى را رونق خواهد داد.
مطالبى اظهار داشت: افزایش ساختمان ها و طبقات در ارتفاع 
و بلند مرتبه سازى در مناطق ســاحلى بویژه سرخ رود عالوه بر 
چالش ها و آســیب هاى محیط زیست، سبب تغییر فرهنگ در 
این خطه خواهد شد و افزایش جمعیتى که به دنبال این فرآیند 
صورت مى گیــرد روش زندگى و فرهنگ بومــى این منطقه را 
تغییر خواهد داد و براى  باورهاى بومى، فرهنگى و سبک زندگى

 آسیب زا باشد./ ایرنا
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