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شرکت آب منطقه ای مازندران با شهرداری بابلسر قرارداد توسعه گردشگری بابلرود را به 
طول حدود پنج کیلومتر منعقد کرده است.شهرستان بابلسر از شهرهای ساحلی در استان 
مازندران است و یکی از دالیل جذابیت شهر بابلسر عبور رودخانه " بابلرود "  از میان 
این شهر است و از گذشته بخشی از مسیر این رودخانه به امکانات رفاهی همچون قایق 
های تفریحی  مجهز شده است که با عملیاتی شدن این قرارداد شاهد توسعه دوچندان 
گردشگری ساحلی رودخانه ای در این شهرستان خواهیم بود.مدیرعامل شرکت آب 
منطقه ای مازندران به آماده سازی بستر رودخانه بابلرود برای استفاده تفریحی توریستی 
با مبادله قرارداد بین آب منطقه ای و شهرداری بابلسر خبر داد و گفت: طبق این قرارداد 
شهرداری به عنوان مستاجر این طرح گردشگری باید با رعایت کلیه قوانین و مقررات 
و موارد پیش بینی شده در قرارداد نسبت به اجرای پروژه های مورد نظر با نظارت آب 
بیان این که تعدد و طوالنی بودن  با  ابراهیم یخکشی  اقدام کند.'محمد  منطقه ای 
مسیر رودخانه های مازندران ویژگی منحصر بفردی است که باید از آن برای توسعه 
گردشگری و جذب توریست استفاده کرد، افزود: به همین منظور شرکت آب منطقه 

ای آماده همکاری با شهرداری، تعاونی ها و تشکل های مرتبط در این زمینه است.
و  اجرای سازه ها  نگاه جدید  مازندران گفت: در  ای  مدیرعامل شرکت آب منطقه 
زیرساخت های گردشگری ، مدیریت سیالب و آزادسازی حریم مد نظر شرکت است 
زیرا اعمال این نگاه عالوه بر ایجاد مدیریت یکپارچه بر رودخانه ها ، زمینه ساز استفاده 
بهینه از این فضا را فراهم می کند.وی بر حفاظت و صیانت از رودخانه های مازندران 
تاکید کرد و افزود : شرکت آب منطقه ای به عنوان حافظ رودخانه ها ، اجازه ترویج 

دیدگاه برداشت شن و ماسه بی رویه و سو استفاده کنندگان از این فضا را نمی دهد.
یخکشی اجازه برداشت شن و ماسه از رودخانه را منوط به رعایت مسائل کمی ، کیفی 
، مقطع و مسائل فنی و مهندسی دانست و گفت : با تعامل دستگاه های اجرایی مرتبط 
و تشکل های مردمی در حفظ و صیانت از رودخانه ها ، کاهش میزان خسارت سیل 
را شاهد خواهیم بود.مدیرعامل شرکت آب منطقه ای مازندران با تاکید بر این نکته که 
اجرای طرح های گردشگری رودخانه های استان مورد نظر است، گفت: با توجه به 
ظرفیت باالی موجود ، مجریان طرح های گردشگری رودخانه ها مورد حمایت جدی 
قرار می گیرند.وی با اشاره به این نکته که شرکت آب منطقه ای مازندران بدنبال 
استفاده از ظرفیت گردشگری رودخانه ها برای استفاده شهروندان است ، ادامه داد: 
شهرداری ها می توانند بعنوان سرمایه گذار و مجری طرح های گردشگری رودخانه ها 
وارد عمل شوند .وی ادامه داد : رودخانه ها موهبت الهی که در زیباسازی فضای شهرها 
تاثیر بسزایی دارند و می بایست از این فضا استفاده شود .یخکشی با بیان این که هزینه 
تهیه طرح جامع سیالب رودخانه های حوزه شهری را شرکت آب منطقه ای  پرداخت 
می کند، تصریح کرد: این شرکت آماده  واگذاری مدیریت رودخانه های حوزه شهری 
در قالب تفاهم نامه به شهرداری ها است.عبور حدود ۵۰۰ کیلومتر از مجموع هفت هزار 
کیلومتری رودخانه های مازندران از درون شهرها بعنوان ظرفیت قابل استفاده برای 
اجرای طرح های گردشگری است و طبق آمار شرکت آب منطقه ای استان تاکنون 
۱۳ قرارداد واگذاری رودخانه های پر آب و دائمی در شهرهای استان با شهرداری ها 
منعقد شده است.همسو با اجرای طرح مطالعات جامع رودخانه های مازندران شرکت آب 

منطقه ای کار نقشه برداری از۵۰۰ کیلومتر  از رودخانه های استان را انجام و حد بستر 
، حریم و پهنه بندی سیالب را تعیین و مشخص کرده است.طبق مصوبه کمیسیون 
عمران استانداری مازندران منافع تفریحی و گردشگری ، تغییر کاربری حاشیه رودخانه 
ها ، بهره مندی از مصالح و بستر رودخانه ، ایمن سازی ، زیبا سازی و بهسازی در 
مدیریت رودخانه های حوزه شهری با شهرداران است و دیواره سازی، بستر متروکه و 
بستر مرده باید توسط شهرداری ها با رعایت کلیه قوانین و مقررات و موارد پیش بینی 
شده مورد توجه قرار بگیرد.شرکت آب منطقه ای به عنوان متولی رودخانه ها به دنبال 
تغییر رویکرد و نگاه سنتی در زمینه اعالم حریم رودخانه ها است و به همین منظور با 
امضای تفاهم نامه همکاری با شهرداری ها و بخش خصوصی ، تالش دارد تا طرح 
های گردشگری در حریم رودخانه ها اجرا شود.هراز، تجن ، شیررود ، سردابرود ، چشمه 
کیله ، بابلرود و تالر از مهمترین رودخانه های استان مازندران هستند که آب دائمی 
در تمام طول فصول سال داشته و بویژه اینکه این رودخانه ها در یک مسیر نه چندان 
طوالنی از کوه به جلگه سرازیر شده و با مناظر طبیعی بی نظیر خود جاذبه های بسیاری 

برای گردشگری آبی دارند.

معاون بیمه ای اداره کل تامین اجتماعی مازندران:
کارگاه آموزشی آشنایی با قوانین 
تامین اجتماعی در بابل برگزار شد

به  گفت:  مازندران  اجتماعی  تامین  کل  اداره  بیمه ای  معاون 
کارفرمایی،  تشکل های  با  دوسویه  تعامالت  منظورتوسعه 
پاسخگویی و آموزش نمایندگان کارفرمایان، تولید کنندگان و 
کارآفرینان، دوره آموزشی، فرهنگی واجتماعی رابطین بیمه ای 
کارگاه های شعب سه گانه بابل و شعبه  بابلسر درتاالراجتماعات 
شعبه یک بابل برگزار شد.حسن فالح درخصوص اهداف برگزاری 
این نشست اظهار کرد: در راستای پاسخگویی مناسب و اثرگذار، 
حفظ تکریم ارباب رجوع و با توجه به اهمیت جایگاه کارفرمایان، 
کارآفرینان و تولید کنندگان در فرآیند دستیابی به اهداف متعالی 
اقتصاد مقاومتی به منظور توسعه تعامالت دوسویه با تشکل های 
تولید  کارفرمایان،  نمایندگان  وآموزش  پاسخگویی  کارفرمایی، 
کنندگان و کارآفرینان اداره کل تأمین اجتماعی مازندران نسبت 
به برگزاری دوره آموزشی، فرهنگی واجتماعی درمناطق مختلف 
استان اقدام نموده است.وی تصریح کرد: در اجرای تحقق اهداف 
سازمانی و همچنین اقتصاد مقاومتی به منظور پاسخگویی مناسب 
و اثرگذار و حفظ تکریم مخاطبان سازمان به ویژه کارفرمایان که 
مهمترین رکن اثرگذار در اقتصاد هستند، این اداره کل درجهت 
افزایش سطح دانش و اطالعات آنان به قوانین و مقررات بیمه ای 
مربوط در حوزه های کارفرمایی و آگاهی بخشی از ارائه خدمات و 
ارائه تعهدات سازمان به بیمه شدگان و کارفرمایان که بیشترین 
تعامالت را با سازمان دارند، اقدام کرده و این برنامه ها به صورت 
دوره های آموزشی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت در دستور 
مازندران  اجتماعی  تامین  کل  اداره  بیمه ای  دارد.معاون  کار 
خاطرنشان کرد: به طور قطع توسعه  این گونه فعالیت ها و اقدامات 
با توجه به تأثیرگذاری آن در قالب کارگاه های استانی، تامین 
اهداف کالنش درخصوص  به  را در جهت دستیابی  اجتماعی 
ایجاد فضای مفاهمه و بهبود و ارتقای تعامل موثر بین کارکنان 
و مخاطبان سازمان برای افزایش رضایتمندی، بهبود روابط و 
تسهیل در ادامه خدمات کمک می کند.فالح یادآور شد: افزایش 
سطح دانش و اطالعات کارفرمایان  نسبت به قوانین و مقررات، 
رویه های اجرایی قوانین، ایجاد اعتماد متقابل، تقویت و تحکیم 
ارتباطات انسانی، مشتری مداری، گسترش تکریم مخاطبان از 

دیگر اهداف این  کارگاه  یک روزه آموزشی است.

مدیرکل بیمه سالمت مازندران از مشارکت ۱۲ هزار نفری 
در طرح پوشش اجباری بیمه سالمت همگانی در استان 
مازندران خبر داد.رسول ظفرمند در جمع خبرنگاران با بیان 
اینکه طرح پوشش اجباری بیمه سالمت همگانی از ۱۳ 
آبان ماه سال جاری در سراسر کشور آغاز شد، اظهار کرد: 
بر این اساس تمامی متقاضیان فاقد پوشش بیمه درمان از 
تاریخ یاد شده به مدت ۶ ماه می توانند تحت پوشش بیمه 
سالمت قرار گیرند. وی تصریح کرد: از تمامی افراد فاقد 
پوشش بیمه درمان درخواست می کنیم هر چه سریعتر در 

فرصت باقی  مانده نسبت به ثبت نام در این طرح اقدام 
نموده تا از تسهیالت یارانه بیمه سالمت بهره مند شوند.

مدیر کل بیمه سالمت مازندران با اشاره به هزینه سالیانه 
حدود ۷ هزار میلیارد ریالی بیمه سالمت در این استان 
برای بیمه شدگان خود که حدود نیمی از جمعیت استان 
را تشکیل می دهند، گفت: افرادی که قادر به پرداخت حق 
ارزیابی کرده و  بیمه نیستند، می توانند درخواست  سرانه 
پس از دریافت اطالعات دهک درآمدی خانوار متقاضی 
از وزارت رفاه، متقاضی می تواند از صد در صد یا ۵۰ درصد 

تسهیالت دولت در پرداخت حق سرانه بیمه پایه استفاده 
کند.

ظفرمند ضمن تقدیر از دفاتر پیشخوان طرف قرارداد در 
راستای همکاری و مشارکت جهت اجرای طرح پوشش 
اجباری بیمه سالمت همگانی در مازندران خاطرنشان کرد: 
دفاتر پیشخوان طرف قرارداد در سطح استان ساالنه برای 
تمدید، تعویض و صدور دفترچه های بیمه سالمت ۸۵۰ 
هزار جلد دفترچه بیمه سالمت صادر و به بیمه شدگان 

تحویل می دهند.

مدیر کل بیمه سالمت مازندران خبر داد:

مشارکت 1۲ هزار نفری در طرح پوشش اجباری
 بیمه سالمت همگانی در مازندران 

مرگ تدریجی یک دنیا؛
 پیامدهای انکار تغییرات اقلیمی

جنبش های جهانی محیط زیستی نظیر »جنبش جمعه ها برای آینده« 
و »شورش علیه انقراض« صدای معترضان نسل جدیدی هستند 
شده اند. اقلیمی  بحران  برابر  در  دولت ها  پاسخگویی  خواهان  که 

در روزهایی که اخبار حمله تروریستی به جان شهید سپهبد قاسم 
سلیمانی و مقابله ایران با این حمله، به سرعت به خبر روز رسانه های 
اجتماعی تبدیل شده بود و تحوالت آن لحظه به لحظه مخابره 
می شد، خبر دیگری همزمان مخاطبان رسانه ها را تحت تاثیر خود 
استرالیا.  جنگل های  در  بی سابقه  و  گسترده  آتش سوزی  داد:  قرار 
آتش سوزی مرگباری که تا پیش از انتشار تصاویر تکان دهنده آن 
عده  زیادی حتی از رخدادش هم بی اطالع بودند. این آتش سوزی از 
ماه سپتامبر ۲۰۱۹ آغاز شد و تاکنون ادامه دارد. آنچه در این میان 
محل بحث است علت اصلی رخ داد چنین فاجعه ای با پیامدهای 
فجیع انسانی، ضرر مالی و زیان اقتصادی و محیط زیستی است. 
تالش برای واکاوی دالیل بروز چنین رویدادی با این ابعاد و راه های 
رویارویی فردی و جمعی با آن از اهداف اصلی نگارش این یادداشت 
استرالیا  جنگل های  بی سابقه  آتش سوزی  از  تاکنون  است.آنچه 
می دانیم این است: آتش اکنون بخش های جنوب شرق استرالیا را در 
برگرفته، ایالت نیوساوت ولز، استرالیای جنوبی، ویکتوریا، کویینزلند و 
استرالیای غربی همگی درگیر آتش سوزی هستند. این فاجعه تاکنون 
جان ۲۶۰ تن را گرفته و نزدیک ۲۰۰۰ خانه کاماًل تخریب شده 
است. به گزارش خبرگزاری رویترز، مجموع مساحت آتش سوزی 
بیش از ۱۰,۳ ملیون هکتار )به اندازه کشور کره شمالی( برآورد شده 
که رو به افزایش گذاشته؛ پیش بینی شده تاکنون بیش از ۵۰۰ میلیون 
حیوان از انواع گونه های جانوری )پستاندارو پرنده( در این فاجعه تلف 
شده اند. تنها در یک تخمین، وزیر محیط زیست استرالیا اعالم کرد: 
حدود ۳۰ درصد از جمعیت کواالهای این کشور کاسته شده، و این 
یعنی اکوسیستم منحصربه فرد  این کشور در جاهایی در معرض 
خطر نابودی همیشگی و انقراض کامل قرار گرفته. به این موارد 
باید کاهش رشد اقتصادی استرالیا را هم افزود، رشد اقتصادی این 
کشور در این مدت ۰,۳ درصد کاهش داشته است.تصاویر منتشرشده 
از آتش سوزی جنگل های استرالیا بیش از هر چیز این پرسش را به 
افکار عمومی جهانی متبادر کرده که دلیل اصلی این اتفاق چه بوده؟ 
با وجود اینکه آتش سوزی فصلی اتفاقی طبیعی است اما چرا این دوره 
از آتش سوزی تا این حد گسترده شده و از نظر زمانی تداوم یافته؟ 
گرمای کم سابقه هوا در استرالیا به گسترش این آتش سوزی دامن 
زده؛ باد، موج آتش را به سمت سواحل برده و آتش سریع تر پیشروی 
کرده است؛ از سوی دیگر، کاهش بارندگی هم بر مشکالت افزود. 
مسئله ای که درباره آتش سوزی در استرالیا اهمیت دارد این است که 
در حالی که دانشمندان اقلیم شناس پیشتر و بارها نسبت به رابطه 
مستقیم تشدید آتش سوزی ها با تغییرات اقلیمی حاصل از گرمایش 
زمین در این منطقه هشدار دادند، اما دولت راست گرای استرالیا آن را 
نمی پذیرد. انکار تغییرات اقلیمی برای دولتمردان استرالیا تا اندازه ای 
جدی است که مقامات رسمی این کشور آتش سوزی را به اقدام 
جوامع محلی در به آتش کشیدن زمین ها گره زده و تاکنون تعدادی 
را در این خصوص بازداشت کرده اند.دولت استرالیا یکی از دولت هایی 
است که پس از خروج آمریکا از توافق نامه اقلیمی پاریس اعالم کرد 
نه تنها تولید ذغال سنگ را از سر می گیرد بلکه آن را افزایش هم 
می دهد. دولتمردان استرالیا تاکنون هیچ یک از شواهد علمی مبنی بر 
واقعی بودن تغییرات آب وهوایی را نپذیرفته اند در همین حال تحقیقی 
که توسط دانشگاه فناوری کوئینزلند استرالیا، انجام شده، گروهی از 
ربات ها را مسئول نشر اخبار نادرست در مورد آتش سوزی های استرالیا 
معرفی کرده است. یکی از پژوهشگران این دانشگاه با زیر نظر گرفتن 
عده ای از کاربران که از هشتگ های آتش افروزی برای آتش سوزی 
استرالیا استفاده می کردند، متوجه شد پروفایل های جعلی و گروه های 
دروغ پراکنی در این زمینه دست داشته اند. این نخستین بار نیست که 
فرضیه های منحرف کننده از علت اصلی فجایع محیط زیستی مطرح 
می شود. پس از آتش سوزی کمپ فایر)Camp Fire( که مخرب 
ترین و مرگبارترین آتش سوزی جنگل در تاریخ کالیفرنیا محسوب 
می شود، برخی آزمایش اسلحه فوق پیشرفته را عامل آتش سوزی 
است  بزرگی  خطر  زنگ  استرالیا  جنگل های  دانستند.آتش سوزی 
که تأثیر ویرانگر تغییرات اقلیمی را بیش از پیش آشکار می سازد؛ 
به  از سال ها پیش نسبت  اقلیم شناس  رخدادهایی که دانشمندان 
وقوع آن هشدادر می دادند اکنون به وقوع پیوسته است؛ »تشدید« 
عوامل طبیعی همچون سیل، خشکسالی، آتش سوزی، زمین لرزه و...

که این پیام را می رساند که اگر دولت ها در گام نخست برای کاهش 
انتشار کربن کاری انجام ندهند، امنیت آن ها مستقیماَ به مخاطره 
خواهد افتاد.  درحالی که استرالیا لحظات دشواری را تجربه می کند، 
دولت های دست راستی یا پوپولیستی همچنان واقعیت بحران اقلیمی 
را انکار می کنند؛ در چنین شرایطی تالش برای رسیدن به توافق 
انتشار  کاهش  برای  فوری  و  موثر  جدی،  اقدام  به منظور  جهانی 
گفتگوهای  می نماید، شکست  ناممکن  امری  گلخانه ای  گازهای 
کاپ ۲۵ در مادرید نیز گواه همین مدعاست. لزوم اعالم وضعیت 
»اضطرار اقلیمی« از سوی دولت ها، دستکم تا زمانیکه همه آنها 
به لزوم رویارویی با بحران اقلیمی پی نبرند در حد یک آرمان باقی 
خواهد ماند.با وجود همه تالش ها برای انکار تغییرات اقلیمی از سوی 
برخی دولت ها، بانکداران و صاحبان صنایع نفت و گاز، جنبش های 
جهانی محیط زیستی نظیر »جنبش جمعه ها برای آینده« و »شورش 
علیه انقراض« صدای معترضان نسل جدیدی هستند که خواهان 
پاسخگویی دولت ها در برابر بحران اقلیمی شده اند؛ تداوم اینگونه 
جنبش ها، صحبت درباره پیامدهای نادیده گرفتن تغییرات اقلیمی، 
استفاده از رسانه های اجتماعی برای آگاه سازی همگان، تالش برای 
تغییر نگاه جهانی در خصوص »سبک زندگی« و »شیوه مصرف« 
از طریق رسانه های اجتماعی و سازمان های محیط زیستی، گسترش 
همکاری برای مبارزه با بحران اقلیمی و انتقال تجارب با استفاده 
کوشش  بین المللی،  سازمان های  کمک  با  و  مجازی  فضای  از 
برای نشان دادن هرچه بیشتر پیامدهای مخرب تغییرات اقلیمی 
می تواند از جمله اقدامات الزم برای مقابله با این پدیده باشد. آنچه 
مشخص است این است که دولت های انکارکننده نهایتاَ ناگزیر به 
تغییر رفتار خود در مواجهه با معترضانی خواهند شد که آن ها را 
بحرانی  زیستی جهان می دانند،  بحران محیط  بزرگترین  مسئول 
شده جهانی  جامعه  وجودی  تهدید  مهمترین  به  تبدیل  حاال   که 

 است./ دلیله رحیمی آشتیانی

ستاد بازآفرینی شهرستان بابل 
برگزار شد

جلسه ستاد بازآفرینی شهرستان بابل با حضور معاون امور عمرانی فرمانداری 
،شهردار ،رئیس ستاد عمران و بهسازی و اعضای ستاد بازآفرینی تشکیل گردید.

به گزارش اداره ارتباطات و اطالع رسانی اداره کل راه و شهرسازی مازندران 
مهندس تقی پور رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان بابل عنوان نمود : جلسه 
ستاد بازآفرینی با موضوع بحث در خصوص تعیین و اعالم یک محله هدف برای 
شهرهای گتاب و گلوگاه و زرگرشهر و خشرود پی و در خصوص نحوه هزینه 

کرد دستگاه های عضو ستاد در حوزه کاری خودشان از محل ۳۰ درصد اعتبارات 
کمیته برنامه ریزی و همچنین آخرین وضعیت اقدامات ستاد از سوی دبیر جلسه 
بوده است.وی اظهار داشت :بازآفرینی شهری پایدار از مهمترین اهداف برنامه 
ششم توسعه و سند ملی راهبردی احیاء بهسازی ، نوسازی و توانمند سازی بافت 
های فرسوده و ناکارآمد شهری ، توانمند سازی اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی 
می باشد و تشریک مساعی و هماهنگی دستگاهها برای تحقق این امر الزم و 
ضروری است .همچنین وی در مورد آئین نامه ها ، دستوالعمل ها و مفاهیم و 
الزامات حوزه بازآفرینی و اقدامات مشترک دستگاههای عضو ستاد توضیحات 
مبسوطی ارائه و اعضای جلسه نیز نظرات و پیشنهادهای خود را بیان نموده و 
تصمیمات الزم اتخاذ گردید.وی عنوان کرد : در این جلسه مقرر گردید اداره راه 

و شهرسازی باهماهنگی دفتر نمایندگی نظام مهندسی بابل درخصوص کاهش 
تعرفه خدمات مهندسین ساختمان در محالت هدف شهرستان بابل به میزان ۵۰ 

درصد رایزنی و یپگیری الزم را انجام و نتیجه را در جلسه بعدی گزارش نمائید.
کلیه دستگاههای اجرای مکلف می باشند اراضی متعلق به خود را در محدوده 
های بازآفرینی شهری اعم از بافت فرسوده ، سکونت گاههای غیر رسمی ، 
محدوده تاریخی و .... که فاقد مستحدثات می باشد را جهت اجرای طرح ملی 

مسکن به اداره راه و شهرسازی شهرستان اعالم نمایند.
مقرر گردید حداکثر طی ۱۵ روز آینده کلیه دستگاههای مربوطه به نامه سال آینده 
درخصوص بازآفرینی محالت هدف و توجه ویژه به این محالت را به دبیرخانه 

ستاد بازآفرینی شهرستان بابل اعالم نمایند .

قرارداد شرکت آب منطقه ای مازندران با
 شهرداری بابلسر برایآماده سازی بستر رودخانه بابلرود

 مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی مازندران گفت: تاکنون ۱۱۹ 
هزار نفر در استان به طرح ملی فهما در استان پیوستند و دو 

کانون قائمشهر رتبه برتر این طرح را دارا هستند.
عباس زارع در گفتگو با خبرنگاران بابیان اینکه تاکنون ۱۱۹ 
هزار و ۶۹۲ مازندرانی به طرح فهما پیوستند، گفت: کانون های 
فرهنگی و هنری اخالص با ۱۴ هزار و ۷۴ امتیاز و شهید علی 
گرائیلی با امتیاز ۱۳ هزار و ۸۵۰، هر دو از قائم شهر در رتبه های 
 اول و دوم کسب عنوان پایتختی فهما قرار دارند.وی که با

نام نویسی در سامانه بچه های مسجد و انتخاب کانون فرهنگی 
هنری علی بن موسی الرضا )علیه السالم( ساری به زیست بوم 
مجازی بچه های مسجد کشور پیوست؛ و از این طریق رویداد 
ملی فهما را همراهی می کند، اجرای این طرح ملی را رویدادی 
سازنده و درخور تحسین دانست و گفت: اجرای این طرح سبب 
می شود تا فعالیت های کوچک و بزرگ کانون ها در یک حرکت 
جمعی قرار گیرد و با تعهد و مشارکت های جدی شاهد رشد 
و شکوفایی کانون های مساجد باشیم.مدیرکل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی مازندران به فعالیت یک هزار و ۱۶۴ کانون فرهنگی 
هنری در مساجد استان مازندران اشاره کرد و افزود: ۷۱۳ کانون 
از این تعداد در مساجد روستایی و ۴۵ کانون دیگر نیز در مساجد 
شهری فعالیت های دینی، آموزشی، قرآنی، فرهنگی، هنری، 

کتابخانه ای و… به مردم شریف دیار علویان ارائه می کنند.

از  نفر   ۶۹۲ و  هزار   ۱۱۹ تاکنون  اینکه  به  اشاره  با  وی 
مازندرانی ها با ورود به سامانه بچه های مسجد به طرح ملی 
شد:  یادآور  پیوستند،  ایران(  مساجد  هنر  و  )فرهنگ  فهما 
کانون های مساجد استان تاکنون یک میلیون و ۹۷۵ هزار و 
۶۹۴ امتیاز از سامانه بچه های مسجد کسب کردند.دبیر شورای 
هماهنگی کانون های فرهنگی هنری مساجد استان مازندران 
به درخشش فعاالن کانون های مساجد استان در حوزه های 
مختلف فرهنگی هنری چه در عرصه استانی و چه سراسری 
اشاره کرد و ابراز امیدواری کرد که با اجرای دقیق رویداد فهما 
و پیاده سازی اهداف این طرح، این ظرفیت ها به یک حرکت 
واحد تبدیل شده و شاهد افتخارآفرینی های بیشتری از بچه های 
مساجد استان باشیم.وی بابیان اینکه ۲ روز تا ارزیابی برای 
رویداد ملی فهما، باقی مانده و کانون های فرهنگی و هنری 
اخالص مسجد امیرالمؤمنین )علیه السالم( با امتیاز ۱۴ هزار و 
۷۴ و شهید علی گرائیلی مسجدالنبی )صلی اهلل علیه و آله و 
سلم( با امتیاز ۱۳ هزار و ۸۵۰، هر دو از شهرستان قائم شهر در 
رتبه های اول و دوم کشور قرار دارند، افزود: تاکنون ۲۷ هزار 
و ۲۳۸ نفر از ۹۴ کانون فرهنگی هنری مساجد شهرستان نکا 
در سامانه بچه های مساجد کشور نام نویسی کردند که این امر 
نکا را در بین سایر شهرستان های استان صدرنشین کرده است.

بروز  فرصت  مساجد،  فعاالن  تجارب  اشتراک گذاری  زارع 

استعدادها و ایده های خالق و ایجاد بستری جهت رقابت سالم 
و تقویت تعامل کانون ها را ازجمله اهداف مهم طرح ملی فهما 
دانست و خطاب به فعاالن مسجدی استان گفت: الگوسازی 
از فعالیت های ارزنده کانون های دیگر استان ها نیز می تواند 
راهنمای خوبی برای ما باشد و امیدواریم با تبیین و اجرایی شدن 
کامل نظام فهما در این استان شاهد رشد چشمگیر فعالیت های 
کانون های مساجد باشیم.وی به تعامل خوب رابطین طرح فهما 
در ادارات فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان های مازندران 
هنری  فرهنگی  کانون های  هماهنگی  ستاد  کارشناسان  با 
مساجد استان اشاره کرد و افزود: برگزاری جلسات شهرستانی و 
نشست های چهره به چهره به صورت فردی برای آشنایی هرچه 
بیشتر مردم با این طرح و نحوه ارتباط گیری با مدیران و اعضای 
کانون ها و نیز آموزش مراحل ثبت فعالیت های کانون در سامانه 

بچه های مسجد برای رابطین این طرح موردتوجه بوده است.
اعضا  مشخصات  به روزرسانی  و  جدید  اعضای  ثبت  زارع، 
سرود،  گروه های  ارتقا  و  هنری  فعالیت های  تقویت  قدیم، 
نمایش و فیلم سازی، ثبت این گروه ها و تولیدات آن ها و نیز 
ثبت فعالیت ها و اقدامات متناسب با فعالیت های تعیین شده در 
سایت بچه های مسجد را از اولویت های کاری رابطین اصلی 
و شهرستانی در جهت تبیین رویداد فهما در استان مازندران 

برشمرد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی مازندران:

۱۱۹ هزار مازندرانی به طرح ملی فهما پیوستند

 براساس آمار رسمی، استان مازندران با داشتن ۲۲ شهرستان حدود ۱۰۰ محله حاشیه نشین دارد که 
۱۴۰ هزار نفر در تعریف جدید وزارت راه و شهرسازی از این مناطق که سکونتگاههای غیررسمی 
یاد می شود، سکونت دارند.اگرچه آمار جمعیت ساکن مناطق حاشیه نشین مازندران حدود ۴درصد 
است و نسبت به میانگین کشوری که حدود ۳۰ درصد از جمعیت حاشیه نشین هستند، پایین بوده 
ولی بررسی آمار چند سال اخیر نشان می دهد که مناطق حاشیه نشین در این خطه شمال کشور 
به خصوص شهرهای بزرگ روند افزایشی به خود گرفته است به طوری که از سال ۹۴ تاکنون ۲۰ 
هزار نفر به جمعیت این مناطق افزوده شد.طبق این آمار حدود یک هزار و ۲۰۰ هکتار از اراضی 
شهرهای مازندران دارای بافت سکونتگاههای غیر رسمی یا همان حاشیه نشین هستند که یک 
سوم از مناطق حاشیه نشین استان مربوط به شهر قائمشهر است که ۴۵۲ هکتار وسعت دارد و پس 

آن بابل با ۳۸۲ هکتار دومین شهر دارای حاشیه این استان محسوب می شود.
کاهش ۲۴ برابری اعتبار حاشیه نشینی مازندران 

براساس آمار اداره کل راه و شهرسازی مازندران میزان اعتبار مصوب برای ساماندهی مناطق 
حاشیه نشین استان در سال جاری حدود ۲۰ میلیارد ریال است که این اعتبار در سنوات گذشته 
به خصوص سال ۹۷ حدود ۴۸۰ میلیارد ریال بود که ۵۰ میلیارد ریال از این اعتبار برای ساخت 
مسجد جامع که در یکی از محالت حاشیه شهر ساری قرار دارد ، هزینه شد.این در حالیست که 
طبق این آمار حداقل برای ساماندهی مناطق حاشیه نشین که شامل ایجاد فرهنگسرا، عریض 
کردن خیابان ها، احداث کتابخانه و پارک محله  ، آسفالت معابر عمومی و سایر زیرساخت ها در 
۱۰۰ محله حاشیه شهر در این استان بیش از یک هزار میلیارد ریال اعتبار مورد نیاز است که با 
این اعتیار قطره چکانی حداقل ۵۰ سال باید صبوری کرد تا محالت موجود ساماندهی شوند، بی 
توجه به این که هر دوره ۵ تا ۱۰ ساله همین محالت در دست ساماندهی نیز نیازمند  اجرای پروژه 

های جدید و طرح های نو می شوند.

دست خالی مازندران از سند حاشیه نشینی 
با وجود این که ۱۴۰ هزار نفراز جمعیت این استان در حدود ۱۰۰ محله حاشیه نشین سکونت دارند 
که عمده مشکالت این مناطق صرف نظر از نداشتن امکانات زیرساختی، آسیب های اجتماعی و 
باال بودن بزهکاری در آنهاست. با وجود خیزی که از حدود چهار تا پنج سال گذشته برای تصویب 
سند حاشیه نشینی در استان مازندران برداشته شد تا بتوانند با این سند طرح ها را متناسب با نیاز 
این محالت پیش ببرند، همچنان این سند که از سوی دستگاههای مختلف از راه و شهرسازی 
تا بهزیستی و حتی نیروی انتظامی در آن دخالت دارند و زیر نظر استانداری مازندران پیگیری می 
شود، در نیمه راه قرار دارد.پیش بینی می شود پایان سند حاشیه نشینی استان مازندران حدود دو 
سال آینده به درازابکشد و در این صورت به نظر می رسد پیش از تکمیل این سند، باید به دنبال 

سند جدیدی با نیازمندهای نو و تازه باشند.
سندحاشیه نشینی در دست تدوین 

مدیرکل راه و شهرسازی مازندران در این باره اظهار داشت: سند حاشیه نشینی استان با رویکرد 
اجتماعی از چند سال قبل در دست تدوین قرار گرفته و به نظر می رسد که بزودی این سند تدوین 

و در اختیار دستگاههای مرتبط قرار گیرد.
سید محمد نظری گفت: ساماندهی حاشیه نشینی یا سکونتگاههای غیر رسمی صرفا در حیطه 
اختیارات این اداره کل قرار ندارد و سایر دستگاهها به خصوص دستگاههای اجتماعی نیز در آن 
دخالت دارند و سند حاشیه نشینی نیز زیر نظر استانداری مازندران و با دخالت دستگاههای دیگر در 
دست تدوین قرار دارد.به گفته وی در صورت تدوین سند حاشیه نشینی خدمات رسانی نیز طبق 

این سند عملیاتی می شود.
طرح ساماندهی در ۱۹ محله سکونتگاهی غیر رسمی )حاشیه نشین (

اداره کل راه و شهرسازی مازندران می گوید: طرح ساماندهی  بازآفرینی شهری  اداره  رییس 

این  از محالت شهرهای  از ۱۹ محله  بازآفرینی شهری  قالب  سکونتگاههای غیر رسمی در 
خطه شمال کشور در دست اجراست و در سال جاری نیز حدود ۲۰ میلیارد ریال اعتبار برای آن 
مصوب شد.سامره داداشی افزود : در سال جاری ۵۸ پروژه در قالب بازآفرینی شهری در شهرهای 
این استان در دست اجرا قرار گرفت که دو سوم از این طرح ها و پروژه ها در محالت دارای 
سکونتگاههای غیر رسمی عملیاتی می شود.وی مهمترین مشکل اجرای طرح های ساماندهی 
در سکونتگاههای غیر رسمی را کمبود اعتبار بیان کرد و اظهارداشت: در سال گذشته در مجموع 
حدود ۴۸۰ میلیارد ریال اعتبار برای بازآفرینی شهری از جمله سکونتگاههای غیر رسمی مصوب 
شد که این استان به دلیل وقوع سیل و برخی مشکالت دیگر صرفا موفق به جذب ۹ درصد از 
اعتبار این بخش شد.وی خاطرنشان کرد : همچنین حدود ۵۰ میلیارد ریال از محل این اعتبار برای 
نوسازی و بهسازی مسجد جامع شهر ساری که در یکی از محالت سکونتگاههای غیر رسمی و 

بافت تاریخی قرار داشت، هزینه شد.
عمران مناطق حاشیه نشین در حیطه اختیار شهرداری ها

معاون عمرانی استاندار مازندران در این باره گفت:در حوزه عمرانی هیچ برنامه ای برای تدوین سند 
حاشیه نشینی در حوزه عمرانی استان مازندران در دست اجرا قرار ندارد و احتمال می رود این سند 
در قالب طرح های آسیب های اجتماعی در حوزه اجتماعی پیگیری شود.مهدی رازجویان افزود : 
تمام برنامه های ما در حوزه ساماندهی مناطق حاشیه نشین یا همان سکونتگاههای غیر رسمی 
در شهرها در قالب بازآفرینی شهری دنبال می شود و شهرداری ها نیز موظفند تا در اجرای طرح 

های بازآفرینی اولویت خود را به این مناطق اختصاص دهند.
وی اضافه کرد : اعتبار اجرای طرح های عمرانی در این مناطق نیز باید از طریق شورای برنامه 
ریزی شهرستان ها تامین شود و به فرمانداران نیز توصیه شد تا در تخصیص اعتبار به بازآفرینی 
شهری الویت بیشتری قایل شوند.مازندران سه میلیون و ۳۰۰ هزار نفر جمعیت دارد که طبق آمار 
۱۰۰ محله با ۱۴۰ هزار نفر جمعیت در مناطق حاشیه نشین سکونت دارند و تاکنون بهزیستی 
استان نیز حدود ۶۰ هزار نفر از جمعیت حاشیه نشین را در برنامه های حمایتی و توانمند سازی 

خود قرار داده است.

حرکت کند مازندران برای ساماندهی مناطق حاشیه نشین


