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خبرها

وجود یک و نیم میلیون ویالی خوش نشینی 
در مازندران

گیالن امروز- معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مازندران در 
جلسه شورای اداری استان با اشاره به فراوانی ویال های خوش نشینان در 
استان گفت: براساس آمارحدود یک و نیم میلیون ویال در مازندران تحت 

تملک افراد غیر بومی است
روح اله سلگی افزود: وجود این ویال ها و حضور افراد غیر بومی سبب شکل 
گیری سبک زندگی خاص و شیوع برخی خرده فرهنگ ها و تحت تاثیر 

قرار گرفتن عده ای از جوانان شده است.
او ادامه داد: دو استان گیالن و مازندران در خصوص چالش های فرهنگی 
با هم شباهت های زیادی دارند و دشمن تالش کرده است در این دو 

استان نفوذ فرهنگی داشته باشد
سلگی طالق و پیری جمعیت را دو چالش اجتماعی مهم در استان دانست 
و ادامه داد: دلیل بروز برخی از این مشکالت ورود خرده فرهنگ های 

غیربومی و غربگرایانه است
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مازندران گفت: ۹۷ میلیون 
نفر شب اقامت امسال در مازندران ثبت شد که در طول تاریخ گردشگری 

این استان بی سابقه بود.
او  افزود: هجمه های متعددی در جنگ رسانه ای علیه نظام در حال انجام 
است که تالش شد تا با گفت و گوی مستقیم با مردم و ایجا دفضا برای 

شنیدن نقد های مردم با آن مقابله شود
سلگی ادامه داد: از همان ابتدای فعالیت گفته بودم که دفتر معاونت 
سیاسی استانداری بجای اینکه محل دورهم نشینی های سیاسی باشد 

محل حضور مردم است که این اتفاق افتاده است.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مازندران افزود: بیش از 
۳۶۰۰ گفتگوی اختصاصی با مردم استان فقط در دفتر معاونت سیاسی 

داشتم.

نرخ بیکاری در مازندران به 5/8
 رسیده است

گیالن امروز- معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار مازندران، با اظهار 
اینکه سهمیه در نظر گرفته شده برای ایجاد اشتغال در سال جاری در 
استان ۵۳ هزار و ۷۶۲ شغل بود، گفت: اکنون نرخ بیکاری مازندران به 
۵.۸ درصد رسیده است که از این حیث در کشور بعد از خراسان رضوی 

قرار گرفته ایم.
حسن خیریانپور در جلسه شورای اداری استان با اشاره به ارتقای میزان 
نرخ مشارکت اقتصادی استان، یادآور شد: در حال حاضر میزان مشارکت 
از  که  ۳.۸درصد  است  به حدود۴۵ درصد رسیده  مازندران  اقتصادی 

میانگین کشوری باالتر است.
معاون اقتصادی استاندار مازندران در خصوص اقدامات انجام شده در 
حوزه احیای واحدهای صنعتی مازندران، گفت: ۵۰ هکتار اراضی واقع 
در شهرک های صنعتی استان که با وجود واگذاری به سرمایه گذار مدتها 

بالاستفاده مانده بود، آزادسازی شد.
این مسئول در زمینه احیای ۹۱ واحد راکد در شهرک ها، نواحی صنعتی 
و بهره برداری از ۱۰۷ واحد صنعتی نیمه تمام در مازندران، خاطرنشان 
کرد: از ۱۹۲ واحد صنعتی مازندران که در تملک بانک ها قرار داشت، ۱۳۰ 
واحد از این وضعیت خارج شدند و با تزریق اعتبار سرمایه در گردش این 

واحدها به چرخه تولد بازگشتند.
خیریانپور تصریح کرد:۵۹۱ واحد صنعتی با پیشرفت فیزیکی بیش از ۶۰ 
درصد با سرمایه گذاری ۲۳ هزار میلیارد تومان در استان شناسایی شد 
و تمامی تالش و توان بر حول این محور قرار دارد تا این واحدها به بهره 

برداری برسند.

ظرفیت اقامت مسافران در مازندران 
افزایش یافت

گیالن امروز- معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری 
یک  اسکان  قابلیت  مازندران  مازندران گفت:   مازندران  وصنایع دستی 
میلیون و ۲۵۰ هزار نفر شب - اقامت را در استان دارد و این میزان نسبت 
به سال قبل افزایش داشته است.مهران حسنی با بیان اینکه میزان اقامت 
طی سال قبل یک میلیون و ۲۲۰ هزار نفر بوده است، افزود: به دلیل 
تقارن عید نوروز با ماه رمضان، فصلی خوبی را در پیش خواهیم داشت.
او با بیان اینکه از دی ماه ستاد خدمات سفر استان به ریاست استاندار 
و معاونت سیاسی امنیتی تشکیل شده است، گفت: تمامی امکانات و 
ظرفیت ها برای پذیرایی از مسافران نوروزی در استان مهیا شده است.
حسنی از آمادگی کمیته های مختلف نظیر حمل و نقل در استان برای 
جابجایی مسافران خبر داد و گفت: در شهرستان های استان نیز آمادگی 
است. فراهم شده  نوروزی  مسافران  از  میزبانی  برای  الزم  تمهیدات  و 

معاون گردشگری مازندران افزود: امسال دبیرخانه ستاد مرکزی، شروع 
آمارگیری از مسافران نوروزی را از ۱۹ اسفند اعالم کرده و دلیل این 
کار تعطیالت و سفر های شعبانیه است.او با اشاره به نظارت بر اماکن و 
تاسیسات گردشگری گفت: طرح نظارت از تاسیسات گردشگری از بهمن 

ماه شروع شده و تا پایان تعطیالت نوروزی ادامه دارد.

واگذاری ۱5 خودروی حمل زباله 
به دهیاری های مازندران

گیالن امروز- در مراسمی ۱۵ دستگاه خودروی نیسان حمل زباله، صبح 
امروز به دهیاری های ۱۰ شهرستان مازندران واگذار شد.

مدیر کل امور روستایی و شورا های استانداری مازندران گفت: هر یک از 
۱۵ نیسان حمل زباله واگذار شده به دهیاری ها، برای ۱۰ دهیاری قابل 
استفاده است.احمدی با اشاره به اینکه این خوردرو ها با هدف حمل زباله 
و فعالیت های عمرانی به صورت رایگان در اختیار دهیاری های مازندران 
قرار گرفته است افزود: دولت از محل اعتبارات ماده ۵۸ برای تامین این 
خودرو ها هزینه کرده است.وی هزینه میانگین تامین هر خودروی نیسان 
حمل زباله را حداقل ۷۰۰ میلیون تومان اعالم کرد.مدیر کل امور روستایی 
و شورا های استانداری مازندران با بیان اینکه برای واگذاری خودرو های 
حمل زباله، هفت شاخص در نظر گرفته و ارزیابی شد، شاخص هایی از 
قبیل روستا های دارای جمعیت باالی ۱۰ هزار نفر که تاکنون خودرویی 
دریافت نکرده اند و مرکزیت این دهیاری ها نسبت به دیگر دهیاری های 
منطقه را، از مهم ترین شاخص های اعطا ۱۵ خودرو نیسان حمل زباله، به 
دهیاری ها بر شمرد.احمدی گفت: ۱۲۱ روستای مازندران در بررسی های 
صورت گرفته از این شاخص ها بهره مند بودند که به دلیل محدودیت 
تعداد خودرو ها، در این مرحله فقط به ۱۵ دهیاری استان خودرو های 

نیسان حمل زباله اختصاص یافت.

دست های خالی از گردشگری در زمستان
و  بهار  از  زیباست  مازندران  فصل  چهار  امروز-  گیالن 
تابستان گرفته تا پاییز و زمستان و نسخه هایی که متولیان 
می نویسند،  فصل ها  همه  در  استان  گردشگری  برای  امر 
یکی و واحد است و برایشان معنایی ندارد تابستان باشد 

یا بهار و زمستان.
به  چشمشان  و  است  مسافر  ورود  آمار  برایشان  مهم 
دستگاه های تردد شمار و پالک خوانی است که آمار ورود و 
خروج را ثبت می کنند و بعد نیز همه مسئوالن از آن باالیی ها 
تا دربان اداره گردشگری، باد به سینه می اندازد و می گوید 

فالن تعداد سفر ثبت شد.
آمار و ارقام های ارائه شده را در هر ظرف و ماشین حسابی 
ضرب یا جمع و یا کسر کنید با عقل جور در نمی آید، سفر ۹۰ 
میلیون مسافر، اقامت ۵۰ میلیون گردشگر و هزاران آماری 
دیگر که تیترخور خوبی برای رسانه ها و برای مسئوالن نیز 

دهان پرکن است.
در  زیرشاخه  نوع   ۸۰ از  بیش  با  گردشگری  صنعت 
سالمت،  کشاورزی،  گردشگری  مانند  مختلف  بخش های 
گردشگری ماجراجویانه، طبیعت گردی، گردشگری غذا و 
… از بزرگترین صنایع تولیدی جهان است که بنا به گفته 
کارشناسان این رشته به واسطه نبود برنامه ریزی و راهبرد 
مشخص، چند متولی بودن این صنعت و درگیری ۲۱ دستگاه 
دولتی با این مقوله مهم و البته نبود زیرساخت های مورد نیاز 
و مناسب، این صنعت پول ساز نتوانسته جایگاه خود را در 

سهم سود ناخالص ملی تثبیت کند.
گردشگری زمستانی یکی از تخصصی ترین رشته های صنعت 
گردشگری است که در حال حاضر در کشور ما علیرغم وجود 
جاذبه های بیشمار در فصل زمستان رونق نگرفته است. کوچ 
پرنده های کاکایی به شهر زیبای تنکابن و همزیستی آنها با 
انسان و پرواز زیبایشان بروی پل تاریخی چشمه کیله این 
شهر یکی از جلوه های بسیار زیبای شهر تنکابن در فصل 

زمستان است که کسی آن را ندیده است.
ورود و مهاجرت ساالنه میلیون های پرنده مهاجر از قوهای 
آوازه خوان گرفته تا درناهای عاشق و امید و رؤیا از دیگر 
این  و  است  زمستانه  گردشگری  در  مازندران  ظرفیت های 
استان همچنان در حسرت ایجاد سایت پرنده نگری مانده 
است. کمی که از جلگه فاصله بگیری، کوچ زمستانه دامداران، 
اسکی روی برف، پیمایش مسیر کوهستانی و جنگلی پوشیده 
از برف و رسیدن به دشت دریاسر از دیگر جاذبه های زمستانه 
این منطقه به شمار می روند و نام گردشگری زمستانه برای 

مسئوالن هم غریبه است چه رسد به مردم.
خوردن غذاهای بومی و محلی در روستاهای باالدست چون 
مران و درجان و اقامت در خانه های بومگردی روستاهایی 
و  رامسر  میجران  سد  حاشیه  در  روی  پیاده  و  یوج  چون 
روستاهای باالبند تنکابن تنها گوشه ای از داشته های زمستانی 

غرب مازندران به شمار می روند.

 نگاه ها به گردشگری همانند خط تولید کارخانه است
روح اله گلین مقدم فعال گردشگری در گفتگو با خبرنگار 
درباره  باید  مسئوالن  و  مردم  دیدگاه  اینکه  بیان  با  مهر، 
گردشگری تغییر کند، اظهار داشت: در حال حاضر دیدگاه 
عامه مردم و مدیران به مقوله ی مهم و پول ساز به مثابه خط 

تولید کارخانه است.
وی افزود: این نوع دیدگاه، دقیقاً همان نقطه آسیب زایی است 
که سبب رونق نگرفتن صنعت گردشگری به معنای واقعی 

اش در کشور است.
تمامی  واقع  در  گردشگری  اینکه  بر  تاکید  با  مقدم  گلین 
چیزهایی است که ما با آنها زندگی می کنیم، خاطر نشان کرد: 
زندگی ما، سراسر جاذبه ای است که باید به جامعه مهمان 

معرفی شود.این فعال گردشگری با بیان اینکه مازندران یک 
داد:  ادامه  است،  فصل  گردشگری چهار  برای  عظیم  منبع 
زمستان مازندران سراسر از جاذبه هایی است که فرهنگ غنی 
مردمان این دیار و شیوه زندگی آنان در مواقع سخت را به 

نمایش می گذارد.

  سه شاخه فراموش شده گردشگری زمستانه
و  ماجراجویانه  و  روستایی  گردشگری  اینکه  بیان  با  وی 
ورزشی سه شاخه مهم گردشگری در فصل زمستان است، 
تصریح کرد: دیدن زندگی مردمان روستاهای باالدست در 
دیدن  محلی،  و  بومی  زمستانی  غذاهای  زمستان،  فصل 
محورها و روستاهای جنگلی پوشیده از برف و پیمایش در 
آنها، پرنده نگری از جمله جاذبه های گردشگری زمستانه 

مازندران است.
گلین مقدم، دیدن کوچ زمستانه دامداران را یک جاذبه غنی 
و قوی و در واقع یک برند گردشگری برشمرد و گفت: کوچ 
دامداران یک سبک زندگی خاص است که جاذبه های دیدنی 

و شنیدنی بسیاری را با خود به همراه دارد.
وی ماهیگیری در رودخانه ها و دریا و تماشای صیادانی که 
روزی خود را از دریا تأمین می کنند، را از دیگر جاذبه های 
زمستانی مازندران دانست و بیان داشت: موضوع مهم این 
است که جامعه میزبان به این باور برسند که در زمستان نیز 
می توانند بازار گردشگری ایجاد کنند و به گردشگران خدمات 

بدهند.
در  زمستانه  شمار  بی  جاذبه های  به  اشاره  با  مقدم  گلین 
مازندران بر تقویت باور مردم و مدیران مبنی بر اینکه زمستان 
هم فصل گردشگری بوده و نیاز به مواد اولیه خاصی ندارد، 

تاکید کرد.
مهمترین  از  یکی  را  زمستانه  رویدادهای  برگزاری  وی 

راهکارهای تقویت گردشگری زمستانه در مازندران برشمرد.
صید ماهی با مزه منحصر به فرد از رودخانه، چشمه کیله 
و تیروم رود تنکابن از دیگر داشته های کم نظیر زمستانی 
مازندران است که نظر و ذائقه هر بیننده ای را به خود جلب 
عکاسی  برفی،  آدم  زمستانه  جشنواره های  برپایی  می کند، 
طبیعت، پرنده نگری، دیدن قوهای مهاجر و درناهای عاشق 
همه و همه می تواند از مظاهر گردشگری زمستانه باشد که 

اکنون هیچ تولی گری خاصی ندارد.
محمد رضا اورمزدی دکترای گردشگری در گفتگو با خبرنگار 

مهر با بیان اینکه ۸۰ گرایش در صنعت گردشگری در جهان 
فعال است، اظهار داشت: یکی از تخصصی ترین گرایش ها و 

زیر شاخه های صنعت توریسم، گردشگری زمستانه ست.
وی گفت: جاذبه های بی بدیل و منحصر به فرد در کشور چهار 
فصل ما از جمله اقلیم کم نظیر مازندران، فرصتی بی نظیر 

برای گردشگری فصلی است.
اورمزدی با بیان اینکه، برای صنعت گردشگری، برنامه ریزی 
درستی در کشور نداریم، افزود: درباره گردشگری زمستانه هم 
مانند دیگر زیر شاخه های این صنعت، بسته های سفر لحاظ 

نشده است.
این فعال گردشگری، با اشاره به نقش راهنمایان تور و دفاتر 
گردشگری در معرفی، جاذبه های گردشگری مناطق مختلف 
کشور، تصریح کرد: بسیاری از ورزش های زمستانی می توانند، 
از گردشگری محسوب  این شاخه  برای  جاذبه کم نظیری 

شوند.

  نقش مؤثر رویدادها در معرفی فرصت های گردشگری 
زمستانه

این استاد دانشگاه با اشاره به نقش مؤثر برگزاری رویدادها 
در معرفی فرصت های گردشگری زمستانی خاطرنشان کرد: 
کوه های پوشیده از برف و کوه پیمایی در مازندران یکی از 

غنی ترین جاذبه های گردشگری است.
کانادا  کشور  گردشگری  برند  اینکه  بیان  با  اورمزدی 
حالیست  در  این  داد:  ادامه  هستند،  کوه ها  همین 
از  مازندران  جمله  از  ما  کشور  ارتفاعات  و  کوه ها  که 
بسته  و  ریزی  برنامه  اما  هستند  نظیر  بی  زیبایی  نظر 
فعال  است.این  نشده  تعریف  آن  برای  درستی  سفر 
گردشگری همچنین نوار ساحلی، دشت ها و کوه های بی 
دیگر  از  را  استان  این  باغ های  و  مزارع  و  مازندران  نظیر 
جاذبه هایی برشمرد که در زمستان هم یک ظرفیت قوی 

گردشگری محسوب می شوند.
شکم  و  غذا  گردشگری  نگری،  پرنده  نگری،  تاالب  وی 
برشمرد  زمستانی  گردشگری  مصادیق  از  نیز  را  گردی 
صنعت  در  راهبرد  و  برنامه  نداشتن  از  فارغ  گفت:  و 
گردشگری، رسانه ها هم در معرفی داشته های گردشگری 
تاکنون آن طور که باید نپرداخته و تبلیغ درستی برای آن 
نداشتیم و این مهم یکی دیگر از نقاط آسیب در صنعت 

گردشگری است.

اورمزدی همچنین حضور در نمایشگاه های گردشگری ملی 
و بین المللی را مرکز اتصال جهانی و هاب برشمرد و بیان 
داشت: متأسفانه حضور کشورمان در این نمایشگاه ها بسیار 
کمرنگ است در حالی که ما می توانیم با حضور فعال در این 

نمایشگاه ها بسته سفر بفروشیم.
بر این اساس با توجه به نقش راهبردی صنعت گردشگری 
در ارزآوری و جایگاه ویژه آن در ایجاد ارزش افزوده و تقویت 
اقتصاد منطقه ای، مسئوالن و متولیان امر در ابتدا باید برنامه 
راهبردی مشخصی را برای این صنعت تدوین و اجرایی سازند.

 صادق برزگر به فرنگ رفت و معاون هم در دسترس 
نیست

تالش دو هفته ای خبرنگار مهر برای کسب نظرات متولیان 
میراث فرهنگی در مازندران بی نتیجه ماند، صادق برزگر که 
در سفر خارج از کشور حضور دارد و مهران حسنی معاون 
گردشگری نیز تاکنون پاسخگویی در این زمینه نداشته است. 

با این حال به سراغ مسئوالن کشوری رفتیم!
وزارت  گردشگری  توسعه  مدیرکل  فاطمی  مصطفی  سید 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در گفتگو با مهر 
با بیان اینکه کشورمان در تمامی فصول سرشار از جاذبه های 
بی نظیر است، اظهار داشت: یکی از مهمترین دالیل رونق 
نگرفتن گردشگری زمستانه در کشور نبود تعطیالت در این 
فصل است.وی افزود: به همین دلیل، ساماندهی تعطیالت 
زمستانه در دستور کار وزارت میراث فرهنگی و گردشگری 

قرار گرفت.
فاطمی ادامه داد: تعطیلی پنج شنبه ها در جهت ساماندهی 
تعطیالت در فصل زمستان و رونق گردشگری زمستانه مطرح 

و در حال پیگیری است.

  نبود حتی یک پیست اسکی در مازندران
پوشیده  و کوهستانی  ییالقی  مناطق  مازندران  آن  رغم  به 
از برف زیادی دارد و ۹۰۰ روستای آن برفگیر است جای 
جشنواره های زمستانه در آن خالی است و از داشتن پیست 
اسکی نیز محروم است، از این رو بناست با همکاری هیئت 
اسکی مازندران اولین پیست در بخش کجور نوشهر راه اندازی 

شود.
مهرداد باباپور رئیس هیئت اسکی مازندران در حاشیه برپایی 
جشنواره آدم برفی شهر پول در گفتگو با مهر با بیان اینکه 
طبق تقویم ورزشی، هر استانی یک روز را به عنوان روز برف و 
جشنواره آدم برفی برای آشنایی مردم با طبیعت و ورزش های 
برفی  اولین جشنواره  افزود:  ثبت می کند،  و  انتخاب  بومی 
مازندران به شکل زیبا و پسندیده با همکاری شهرداری پول 

در این شهر برگزار شده است.
افتتاح پیست اسکی برای منطقه  اینکه پیگیر  با بیان  وی 
کجور در مازندران هستیم، گفت: اگر این طرح اجرایی شود از 
نظر اقتصادی و اشتغال مردم منطقه تأثیر بسزایی دارد و عزم 

را برای ایجاد این پیست جزم کردیم.
حتی  و  جایی  هیچ  مازندران  تاریخ  در  شد:  یادآور  باباپور 
مدرسه ای به صورت آزمایشی برای اسکی وجود ندارد و تمام 

تالش ما این است که یک کار درست انجام دهیم.
فراوانی  گردشگری  و  طبیعی  جاذبه های  مازندران 
بازدید  و  برای حضور  نیز می توان  زمستان  در  دارد که 
نبود  و  کرد  ریزی  برنامه  آن  در  و گردشگران  مسافران 
استان  گردشگری  حوزه  در  راه  نقشه  و  مناسب  برنامه 
برنامه ها معطوف  تا بیشتر سرمایه گذاری و  سبب شده 
به تعطیالت چند روزه عید و یا فرصت محدود تابستان 
پاییز  از فرصت های بی نظیر دیگر فصل ها نظیر  شود و 

و زمستان غفلت شود.

گیالن امروز- ناقوس تخریب بنای تاریخی این بار برای 
نگرانی که سال ها  آمد؛  در  به صدا  بابل  خانه شیخ کبیر 
برای جلوگیری از وقوع این مصیبت تاریخی تالش شد اما 
تاثیری نداشت و اکنون روند تخریب آن را شاهد هستیم.

پایگاه  اولین  کبیر  شیخ  تاریخی  خانه  ایرنا،  گزارش  به 
شود  می  شناخته  مازندران  خواهی  مشروعه  مشروطه 
که هم اکنون کل بنا در معرض تخریب کامل قرار دارد. 
در  دارد،  قدمت  سال   ۱۵۰ که  کبیر  شیخ  تاریخی  خانه 
همسایگی مسجد محدثین بابل واقع است و در تاریخ ۱۸ 
آثار  فهرست  در   ۳۱  ۲۱۱ شماره  به   ۱۳۹۳ سال  بهمن 

ملی ثبت شد.
دارد،  قرار  بابل  طوقداربن  تاریخی  محله  در  خانه  این 
محله ای که چندین بنای تاریخی همچون مقبره مالنصیرا 
خانه  و  خلیل زاده  خانه  مالجعفرا،  تکیه  کبیر،  شیخ  و 
تاریخی  خانه  این  است.  داده  جای  خود  در  را  کرباسی 
آهک  و  ساروج  مصالح  و  آجر  با  قاجاریه  دوره  به  متعلق 
ساخته شده است، اما تعمیر بخشی از نمای بیرونی این 
خانه تاریخی با بتن در سال های اخیر هم سبب شده تا 
نمای آن چنان زشت جلوه کند که کسی متوجه تاریخی 

بودن آن نشود.
با این وصف سقف خانه شیخ کبیر شیروانی و سفال بام 
درب  است.  رفته  کار  به  چوب  هم  سقفش  زیر  و  است 
در  و  نماکاری شده  از جنس چوب  نیز  بنا  این  پنجره  و 
قالب بناهای دوران قاجاریه است. به نوشته کتاب » نگین 
محل  کبیر  شیخ  خانه  کبیر«،  شیخ  حال  محدثین شرح 
سال  در  شاه  ناصرالدین  و  بود  ایران  پادشاه  سه  جلوس 
۱۲۹۲ هجری قمری در سفری که به بارفروش داشت در 

منزل شیخ کبیر حضور یافت.
سال  در  که  بود  پادشاهی  دومین  قاجار  شاه  محمدعلی 
منظور  به  شمسی  هجری   ۱۲۹۰ قمری  هجری   ۱۳۲۹
استرداد تاج و تخت بر باد رفته از روسیه وارد گنبد شد و 
روز ۱۲ مرداد سال ۱۲۹۰ هجری شمسی وارد ساری شد 
و سپس برای جلب نظر شیخ کبیر برای تصاحب پادشاهی 
کرد.  دریافت  منفی  جواب  شیخ  از  که  رسید  منزلش  به 
رضاشاه پهلوی هم چندین مرحله زمانی که سردار سپه و 

نخست وزیر بود به منزل شیخ کبیر سفر کرد.
طی سالهای اخیر مسووالن وقت در خصوص مرمت این 

خانه تاریخی وعده دادند که از آن جمله سخنان فرماندار 
وقت بابل در بازدید از این خانه تاریخی در سال ۱۳۹۸ 
بود که گفته بود : برنامه مرمت خانه تاریخی شیخ کبیر 
ظرف مدت یک هفته آینده آماده و برای بازسازی تحویل 

اوقاف می شود.
گردشگری  و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  هرچند 
و  ها  برنامه  اجرای  برای  اعتبار  کمبود  به دلیل  مازندران 
طرح های مرمت و بازسازی خود با مشکالتی مواجه است 
اما حفظ و نگهداشت خانه شیخ کبیر از نظر آنها دور نماند 
و بنا به گفته مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری مازندران این نهاد حاضر به تزریق اعتبار برای 

اجرای اقدامات الزم در این زمینه خصوص بود.
تعیین تکلیف نشدن موضوع از سوی مالک بنا پاِی لنگ 
مجموعه میراث برای مرمت و بازسازی بود مساله ای که 
اکنون بسیاری از خانه های قدیمی ثبتی مازندران با این 

معضل مواجه هستند.
پیشتر نیز معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری مازندران در این خصوص در 
خانه  فرهنگی  میراث  ثبت  و  حفاظت  نوع  بندی  تقسیم 
های تاریخی گفت: خانه های قدیمی و مخروبه واقع در 

بافت های تاریخی که ارزش ثبت ندارند که این بناها اجازه 
بناهای جدید می  اما در ساخت  دارند  را  تجدید ساخت 

بایست ضوابط و قوانین ذکر شده لحاظ شود.
در  که  قدیمی  خانه  همچنین  افزود:  عابدینی  مهدی 
محسوب  حافظتی  بناهای  جزو  و  ثبت  فرهنگی  میراث 
می شوند که تخریب و ساخت بنای جدید در این اماکن 

امکان ندارد.
وی گفت: از ۸۰ اثر مازندران که در میراث فرهنگی ثبت 

شده است حدود ۴۰ درصد خانه های تاریخی هستند.
فرهنگی، صنایع  میراث  اداره کل  فرهنگی  میراث  معاون 
دستی و گردشگری مازندران از شهردارانی خواست تا در 
اعطای مجوز برای ساخت بنا در بافت های تاریخی قوانین 
و ضوابط مورد نظر پیاده و اجرا شود تا جلوی ساخت بی 
گرفته  تاریخی  های  مکان  این  در  بنا  ضابطه  بی  و  رویه 

شود.
دار  دنباله  سریال  تاریخی  بنای  این  تخریب  برای  تالش 
تخریب  بنا  این  از  بخشی  نیز  امسال  بهمن  اوایل  حتی 
شد و با اقدامات آنزمان اداره کل میراث فرهنگی، صنایع 
تخریبش  از  مقطع  آن  در  مازندران  گردشگری  و  دستی 

جلوگیری شد .

گردشگری  و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  کل  مدیر 
استان مازندران روز پنجشبه به خبرنگار ایرنا گفت: خانه 
استان  ارزشمند  و  تاریخی  بناهای  جمله  از  کبیر  شیخ 
و  حفظ  پیگیری  سالها  نهاد  این  که  رود  می  شمار  به 

نگهداشت آن است.
از  اعظمی  تاریخی بخش  افزود: خانه های  برزگر  حسین 
آثار تاریخی مازندران به شمار می روند که مالکیت همگی 
آنها برعهده اشخاص و یا برخی ادارات از جمله اوقاف و 

امور خیریه است.
تاریخی  آثار  عنوان  به  ها  خانه  این  ثبت   : داد  ادامه  وی 
اداره کل میراث فرهنگی، صنایع  فعالیت های  از  بخشی 
دستی و گردشگری برای حفظ و صیانت از این مجموعه 
مواجه  اندازهایی  دست  با  انجام  مسیر  در  اما  است  ها 

هستیم.
گردشگری  و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  کل  مدیر 
همین  جمله  از  کبیر  شیخ  خانه  کرد:  اضافه  مازندران 
مواجه  حفظ  برای  اندازهایی  دست  با  که  است  بناهایی 
بوده است که از آن جمله همراهی نکردن مالک بنا است.

دیوان  رای  اخذ  با  بنا  مالک  سالها  این  طی  افزود:  وی 
توانست این بنا را از ثبت آثار تاریخی خارج کند و بدین 

نحو مبادرت به تخریب بنا کرده است.
بنا در حال  با این دلیل که سقف  بنا  برزگر گفت: مالک 
درحالیست  این  کرد  کار  این  به  مبادرت  است  تخریب 
همواره از سوی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشگری مازندران همراهی های الزم برای ترمیم بنا 

اعالم شد.
وی ادامه داد: متاسفانه همواره این ذهنیت در عامه مردم 
تاریخی  اثر  به عنوان  یا مکانی  وجود دارد که ثبت خانه 
صاحبان  و  افراد  دست  از  آن  مالکیت  خارج شدن  یعنی 
بنا است درحالیکه هدف از ثبت یک بنا تنها برای کمک 
به حفظ و صیانت از آن در قالب جذب اعتبار مورد نیاز 

می باشد.
و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  کل  مدیر  گفته  به 
گردشگری مازندران همین ذهنیت و تصور قوی باعث می 
شود که هر از گاهی شاهد تخریب و یا تالش برای تخریب 
خانه های قدیمی باشیم که در تازه ترین آن خانه شیخ 

کبیر بابل تخریب شد.

سایه سنگین تخریب بر سر خانه قدیمی شیخ کبیر


