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مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری خبر داد :

 ۲۵۰میلیون لیتر صرفه جویی بنزین در منطقه ساری

رویداد
پنجشنبه  23اسفند  1397شماره 309

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری گفت  :با اقبال مصرف گاز سی ان
جی در مصرف سوخت فسیلی استان  ،صرفه جویی شد  .به گزارش روابط عمومی  ،سبحان
رجب پور مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری با اشاره به اینکه باید در
فرهنگ سازی استفاده از سوخت پاک تالش کرد  ،بیان داشت  :در سال  ۹۷با مصرف ۱۷۶
میلیون کیلوگرم گاز سی ان جی توسط خودروهای مازندران حدود  ۲۵۰میلیون لیتر بنزین
صرفه جویی شد .سبحان رجب پور پدیده آلودگی هوا در مناطق شهری را یکی از ره آوردهای

گزارش
گزارشی از بایدها و نبایدهای چهارشنبهسوری

تالش برای احیای درست سنتی
که در حال رنگ باختن است

چهارشنبهسوری در مازندران و ایران به همراه  ۱۰کشور که
آیین نوروز را دارند ،برگزار میشود که همه آن با تکیه بر
افروختن آتش است و در آن برگزارکنندگان چوبهای خشک
و در مناطق که دامداری بیشتر بوده چردههای خشک یا همان
فضوالت دامی که خشک میکردند را آتش میزدند و از روی
آن میپریدند و این پریدن از روی آتش را دارای شگون و
خوشی میدانستند .هدف از آیین چهارشنبه سوری در بین
گذشتگان دورهمی و در کنار هم بودن بوده ولی درحال حاضر
بهعنوان چالش و خطری بزرگ در کمین نوجوانان و جوانان
تبدیل شده است .آیا بهتر نیست به قبل برگردیم و بهجای
دور شدن از آیین و سنتها به نقطهای برسیم که دودش
در درجه اول به چشم خودمان میرویم .امروز در شرایطی
به سر میبریم که بهتدریج آیین سنتی چهارشنبه سوری و
دورهمیهای خانوادگی در حال رنگ باختن است و به جای آن
باید نظارهگر آسیبها و پیامدهای جبرانناپذیر باشیم.
*آش چهل گیاه؛ قدیمیترین و بارزترین رسوم
مازندرانیها برای چهارشنبه آخر سال
کارشناس ارشد گردشگری اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع
دستی و گردشگری مازندران در اینباره در گفتوگو با فارس،
اظهار کرد :عدد هفت ،عددی خوش یمن است و براساس
این رسم هفت کپه آتش بر پا و غروب چهارشنبه آخر سال
بهصورت متفاوت برگزار میشد .محمد جعفریان افزود :یکی از
قدیمیترین و بارزترین رسوم مازندرانیها برای چهارشنبه آخر
سال پختن آش چهل گیاه است ،که از گیاهان خشک شده
قدیمی و برخی گیاهان جدید پخت میشود ،این آش بهدلیل
سبزیهای محلی مانند گزنه ،انارریجه ،زولنگ ،اوجی ،کدو و
 ...یکی از غذاهای بسیار مغذی محسوب میشود .وی اضافه
کرد :آش ترش نیز به نشانه نهادن بر سرما و انزجار از آن به
دلیل اینکه ترشی نشان انزجار است نیز پخت میشود.
* 132مصدوم در حوادث چهارشنبهسوری 96
مدیر مرکز فوریتهای پزشکی و اورژانس دانشگاه علوم
پزشکی مازندران در اینباره در گفتوگو با فارس ،اظهار
کرد :سال گذشته  132نفر در استان مازندران در حوادث
چهارشنبه سوری مصدوم شدند که این آمار نسبت به سال
 97افزایش  30درصدی داشته است .یحیی صالحطبری با
اشاره به اینکه بیشترین آسیب افراد در ناحیه دست و صورت
بوده است ،افزود :بیشترین مصدومان حوادث چهارشنبهسوری
از شهرهای آمل ،ساری و قائمشهر گزارش شده است .وی با
بیان اینکه بیشتر مصدومان حوادث چهارشنبه سوری در گروه
سنی تا  20سال بودند ،تصریح کرد :نیاز است خانوادهها در این
ایام مراقب فرزندان خود بوده و بحث پول توجیبی فرزندان
خود را کنترل کنند .مدیر مرکز فوریتهای پزشکی و اورژانس
دانشگاه علوم پزشکی مازندران با تأکید بر پرهیز از برافروختن
آتش در معابر عمومی و مناطق مسکونی ،خاطرنشان کرد:
همچنین افراد از ایجاد سروصداهای بلند در اطراف مناطق
مسکونی و بیمارستانهای مازندران خودداری کنند .صالح
طبری یادآور شد :افراد از استفاده موادمحترقه خطرناک پرهیز
کنند و بهتر است به سبک سنتی مراسم را برگزار کنند .وی
با بیان اینکه افراد از رها کردن ترقه در معابر عمومی پرهیز
کنند ،تصریح کرد :درصورت هر مورد آسیبی با شماره  115و
در صورت گسترش آتش با سامانه  125تماس بگیرند .مدیر
مرکز فوریتهای پزشکی و اورژانس دانشگاه علوم پزشکی
س افراد درگیر شعله شد
مازندران ادامه داد :درصورتیکه لبا 
بهتر است با پتو مهار شود.
*آمادهباش کامل ماموران آتشنشانی مرکز
مازندران
معاون عملیات سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی
شهرداری ساری اظهار کرد :سال گذشته بیشتر آتشبازیها
در سطح شهر ساری بهصورت دورهمی خانواده بوده است.
اسماعیل حسینزاده افزود :حتی مشاهده کردیم در یکی از
مناطق ساری افراد پیکنیک را در آتش انداختند که بسیار
خطرناک است .وی بیان کرد :موضوعی که افراد باید به
آن توجه کنند این است خیلی از ترقه و وسایل آتشزا و
منفجره فاقد ایمنی هستند و افراد بدون اینکه از خطرات آن
آگاه باشند از این وسایل استفاده میکنند .معاون آتشنشانی
مرکز مازندران با اعالم اینکه مأموران آتشنشانی در حالت
آمادهباش کامل هستند ،گفت :بهتر است مردم نیز در این زمینه
با ما همکاری کرده و با آرامش به استقبال چهارشنبه سوری
رویم.
بپذیرترینقشردرحوادثچهارشنبهسوری
*آسی 
کودکان و نوجوان هستند
رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی مازندران اظهار کرد:
چهارشنبهسوری از میراث قدیمی و سنتی ما ایرانیان است که
قدیمیها بیشتر برای تعامل و رفاقت و شادی دور هم جمع
میشدند .سیدجعفر ساداتی افزود :برافروختن آتش یکی از
سنتهای چهارشنبهسوری است ولی امروز به چالشی بزرگ
تبدیل شده است .وی اضافه کرد :متاسفانه آسیبپذیرترین قشر
در حوادث چهارشنبهسوری کودکان و نوجوان هستند که اصال
آگاهی کافی در این زمینه ندارد و عاقبت کار را نمیسنجند.
رئیس پلیس آگاهی مازندران با اشاره به اینکه والدین در این
ایام بیشتر مراقب فرزندان خود باشند ،تصریح کرد :اگر فرزندان
در این حوادث آسیب ببینند نخستین مطالبهگری را از والدین
خود دارند .ساداتی خاطرنشان کرد :مهمترین موضوع در این
ایام پرهیز از خرید موادمحترقه و کنترل رفتوآمدهای فرزندان
است .به نظر میرسد جشن چهارشنبه سوری ،جشن پایان
زمستان و مراسم پیش از عید است و یک نقطه پایانی برای
خانهتکانی و آماده شدن برای شب عید است و به نوعی با این
جشن به استقبال بهار و نوروز میروند چه بهتر با سالمتی
کامل و دلی خوشی به استقبال نوروز رویم.

انقالب صنعتی دانست وادامه داد  :با توجه به فعالیت  ۸۶جایگاه سی ان جی در حوزه عملیاتی
شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری  ،مصرف بنزین نسبت به مدت مشابه
سال قبل افزایش چشمگیری نداشت  .رجب پور تاکید کرد  :مبلغ ریالی این مقدار صرفه جویی
حدود  ۲۵۰میلیارد تومان می باشد .وی با برشمردن مضرات زیان بخش استفاده از سوختهای
فسیلی و تهدیدات آزاد شدن مواد آالینده ناشی از احتراق این مواد  ،اظهار کرد  :با استقبال
مردم در استفاده از گاز سی ان جی به جای بنزین به غیر از صرفه جویی در سوخت فسیلی ،
کم شدن تصدی گری دولت  ،خدمات رسانی بهتر  ،کمتر شدن آلودگی های زیست محیطی
و هوای پاک را به دنبال خواهد داشت  .رجب پور مدیر منطقه ساری تاکید کرد  :از عوامل مهم
اقبال استفاده از گاز سی ان جی قیمت پایین و در دسترس بودن آن می باشد .

دادستان عمومی و انقالب مازندران تاکید کرد؛

تداوم ارتباط با مردم در راستای تقویت اعتماد عمومی توسط دستگاه قضایی
دادستان عمومی و انقالب مرکز مازندران با اشاره
ی استانها با رئیس
به دیدار مسؤوالن عالی قضای 
جدید قوه قضائیه گفت :تقویت اعتماد عمومی،
ضرورت ارتباطگیری برای حل مشکالت مردم و
دادن پاسخهای قانعکننده و روشن را از مواردی
بود که «حجتاالسالم رئیسی» رئیس جدید
قوهقضائیه در جمع مسؤوالن قضایی بر آن تاکید
کرده است .سیدیونس حسینیعالمی در گفتوگو با
فارس با اشاره به نشست روسای کل دادگستریها
و دادستانهای مراکز استانها با رئیس جدید قوه
قضاییه در این زمینه گفت :تقویت اعتماد عمومی،
ضرورت ارتباطگیری برای حل مشکالت مردم و
دادن پاسخهای قانعکننده و روشن را از مواردی بود
که حجتاالسالم رئیسی رئیس جدید قوهقضائیه
در جمع مسؤوالن قضایی بر آن تاکید کرده است.
وی با اعالم اینکه تاکید بر نگاه تحولی و تالش
برای آینده از دیگر مباحث مطرح شده در این دیدار
بود ،افزود :تبیین بیانیه راهبردی رهبر معظم انقالب
در دهه پنجم انقالب اسالمی به عنوان یک سند
دقیق و جامع از دیگر موراد مطرح شده در این

نشست بوده است .دادستان عمومی و انقالب مرکز
مازندران با اشاره به اینکه تقویت اعتماد عمومی
توسط مسؤوالن قضایی در همه ردهها به منظور
افزایش اعتماد عمومی و ضرورت ارتباط با مردم نیز
توسط رئیس جدید دستگاه قضا مطرح شد ،خاطر
نشان کرد :در این زمینه در استان مازندران نیز
سعی شده ارتباط مستمری با مردم در موارد مختلف
صورت بگیرد که در این بخش ارتباطهای موثر و

شهرها و مناطق روستایی مازندران پیش از عید با فضاسازی و
پاکسازی محیط و آئینهای سنتی و نوبرانه به استقبال بهار رفته است.
اسفند که شروع میشود ،ماه خانه تکانی در شهرها و روستاها آغاز
میشود تا به استقبال از سال نو برویم .در روزهای گذشته تالش
دهیاران و شهرداران و دستگاههای خدمات رسان برای آمادگی
خدمات دهی در ایام نوروز مضاعفتر شده است و بخشهای مختلف
خود را برای بهار آماده کرده اند .طبق آمار میراث فرهنگی از ابتدای
سال جاری تا اسفندماه بیش از  ۵۹میلیون مسافر به مازندران سفر
کرده است و بخش قابل توجهی از آن فقط در ایام نوروز بوده است.
بررسیها و پیش بینیها حکایت از آن دارد که موج ورود مسافران
در نوروز امسال به مازندران شدت میگیرد و گردشگری داخلی در
این ایام پررونق خواهد شد .مازندران از حدود یک ماه قبل با اجرای
طرح «مازندران پاک» به استقبال بهار رفته است و پاکسازی حاشیه
راهها از زباله در دستور کار قرار گرفته و تا پایان اسفندماه قرار است
دو میلیون اصله نهال نیز به فضای سبز استان افزوده شود .مدیرکل
میراث فرهنگی مازندران با بیان اینکه بخشهای مختلف برای
استقبال از مسافران نوروزی مهیا هستند ،ظرفیت اسکان رسمی در
استان را بیش از یک میلیون و ۷۰۰هزار نفر شب اعالم کرد و گفت:
ویالها و خانههای استیجاری نیز برای سکونت مهیا هستند .شناسایی
و معرفی مسیرها و مقصدهای جدید از گامهای جدید است و بیش از
 ۱۲۵روستای هدف و مقصد گردشگری در استان شناسایی شده است
سیف اهلل فرزانه در گفتگو با خبرنگار مهر ادامه میدهد :شناسایی و
معرفی مسیرها و مقصدهای جدید از گامهای جدید است و بیش از
 ۱۲۵روستای هدف و مقصد گردشگری در استان شناسایی شده است.
وی افزود :امسال با توجه به نوسانات ارزی شاهد رونق گردشگری

پروژه «انتقال آب خزر به سمنان» مغایر
قانون اساسی و شرع اسالم است

جمعی از پژوهشگران ،فعاالن و حقوقدانان حوزه منابع طبیعی و
محیطزیست و همچنین شورای اسالمی استان مازندران با تنظیم
ن حوضهای «آب دریای خزر به
نامهای اجرای طرحهای انتقال بی 
سمنان» را مغایر با شرع اسالم و قانون اساسی کشور دانستند .جمعی
از پژوهشگران ،فعاالن و حقوقدانان حوزه منابع طبیعی و محیطزیست
و همچنین شورای اسالمی استان مازندران با تنظیم نامهای خطاب
به دستگاههای قضایی و نظارتی ،نسبت به ردیفهایی که دولت در
بودجه سنواتی سال  98برای مطالعه و اجرای طرحهای انتقال بین
حوضهای آب در نظر گرفته ،معترض شده و این طرحها را مغایر با
شرع اسالم و قانون اساسی کشور دانستند .متن این نامه که خطاب
به حجتاالسالم و المسلمین محمدکاظم بهرام ،رئیس دیوان عدالت
اداری با رونوشت به دادستان کل کشور ،رئیس سازمان بازرسی ،دفتر
مقام معظم رهبری ،رئیس قوه قضاییه ،دبیر شورای نگهبان ،رئیس
دیوان محاسبات ،رئیس مجلس و رئیسجمهو تنظیم شده به شرح زیر
است :همانطور که مستحضرید دولت محترم در بودجه سنواتی سال
 1398کل کشور ردیفهایی را برای مطالعه و اجرای انتقال آب بین
حوضهای از دریای خزر و سرشاخههای رودخانههای منتهی به این دریا
به استان سمنان در نظر گرفته است .عناوین کلی طرحها به قرار ذیل
است -1 :مطالعه و ساخت برای شیرینسازی و انتقال آب دریای خزر
به سمنان  -2ساخت سد کسیلیان روی سرشاخه رود تِالر مازندران
و انتقال آب آن به سمنان  -3ساخت سد فینسک روی سرشاخه رود
تجن مازندران و انتقال آب آن به سمنان  .طرحهای فوق ،تعارضاتی
با شرع اسالم و قانون اساسی دارند که به شرح زیر به استحضار
میرسانیم -1 :طرح شیرینسازی و انتقال آب دریای خزر به سمنان
عالوه بر خسارات بیشمار محیطزیستی که قب ً
ال در بیانیهای از سوی
 41نفر از متخصصین زبده کشور به تاریخ  23فروردین  95منتشر
شد ،سبب مخالفت عامه مردم سه استان شمالی کشور( ،مازندران،
گیالن و گلستان) شده است که مکرراً در رسانهها منتشر گردیده و
مغایر بند  8از اصل  3قانون اساسی مبنی بر وظیفه دولت برای نیل
مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و
فرهنگی خویش است .در ثانی به دلیل بازده منفی این طرح و هزینه
باالی ساخت و بهرهبرداری آن و خسارات عمده به منابع طبیعی و
محیطزیست ،جنگلهای شمال ایران که بهشدت با چنین طرحهایی
عرصه ساختوسازها و نابودی شده است ،کوهستان ،مراتع و آلودگی
اکوسیستم ساحلی و آبزیان بهوسیله پساب آبشیرینکنها و مکش
نوزادان آبزیان ساحلی و تخریب زمینهای کشاورزی مسیر خط انتقال
صدوپنجاه کیلومتری ،در مقابل فایده پایین آنکه موجب تضییع حقوق
عامه و بیتالمال میگردد و سبب تحریک اختالفات بین استانی و
قومی میگردد .گزارشهای مرکز پژوهشهای مجلس شورای
اسالمی در آذر ماه  1393و گزارش سازمان مدیریت و برنامهریزی

سازندهای در استان برقرار شد و سعی برای تقویت
آن نیز وجود دارد .وی اعالم شماره عمومی برای
بیان مطالبات و تخلفات عمومی را بخشی از این
ارتباط سازنده برشمرد و یادآور شد :در مدت بیش
از دو ماه بیش از  3هزار پیامک به شماره عمومی
اینجانب از سوی مورد دریافت شده است که سعی
شده به بیشتر پیامکها پاسخ داده شود که در این
زمینه موارد زیادی در ابتدا تقدیر مردم از این اقدام

بوده است .حسینیعالمی بر ضرورت بهکارگیری از
جوانان انقالبی و باورمند در دستگاه قصایی تاکید و
گفت :ارتباط با مردم ،شنیدن خواست آنها ،و تبیین
مسائل برای آنها از ضرورت انکارناپذیر ارتباط با
مردم است چرا که معتقدم این رویه در جرمزدایی
و تقویت روحیه اعتماد عمومی به انقالب و نظام
نقش پررنگی دارد .وی با اعالم اینکه در زمینه
مبارزه با فساد و افرادی که ممکن است با این
روند در بدنه مدیریتی نفوذ کرد و اعتماد عمومی
را خدشهدار کنند به صورت جدی برخورد میشود
اما نگاه احساسی و جناحی نخواهیم داشت ،گفت:
پروندههای مختلفی در برخورد با فساد در جریان
است و با دقت و حساسیت ویژهای پیگیری و نتایج
به مردم اطالعرسانی میشود .وی به دستور رئیس
جدید قوه قضاییه به رؤسای کل دادگستریها و
دادستانهای مراکز استانها در بخش ورود به
مشکالت مردم که توسط دستگاه قضایی به عنوان
مدعیالعموم حل میشود را از دیگر موارد مطرح
شده در این جلسه عنوان کرد و گفت :با این روند
باید به حل مشکالت مردم بیشتر امیدوار بود.

داخلی خواهیم بود و پیش بینی میشود شمار مسافران نوروزی استان
رشد چشمگیری داشته باشد .در عین حال ،مجتبی اکبری مدیرعامل
جمعیت هالل احمر مازندران نیز میگوید :امدادگران ،نجاتگران و
داوطلبان هالل احمر مازندران با ظرفیت  ۱۰هزار نفر و با برپایی
 ۱۰۲پایگاه برای استقبال و خدمات دهی به مسافران آمادگی دارند.
وی میگوید :مدیرعامل جمعیت هالل احمر مازندران ،برپایی سلسله
برنامههای هالل شادمانی ،طراحی اپلیکیشن نجات به صورت شبانه
روزی ،استفاده از تیم سحاب ،دوچرخه سواران داوطلب و استفاده از
طرحهای ویژه با نماد سنتی و بومی از دیگر برنامههای نوروزی هالل
احمر به شمار میرود .بخشهای بهداشتی و درمانی مازندرانعزمشان را
جزم کرده اند تا نوروز را به کام مسافران خزری شیرین کنند و به گفته
سید عباس موسوی رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران ،تمامی
مراکز درمانی و بهداشتی استان در ایام نوروز آماده باش هستند .وی
میگوید :برپایی ایستگاههای سالمت نوروزی ،ارائه صبحانه سالمت،
کشیک مراکز درمانی و بهداشتی از جمله ظرفیتها و تالشهای
استان در ایام نوروز خواهد بود .موسوی نظارت و پایش مواد غذایی
و بهداشتی و بررسی کیفیت و سالمت آبهای آشامیدنی را از دیگر
پیش برنامهها برای ورود به نوروز برشمرد .ساالنه میلیونها مسافر
به مازندران سفر میکنند که بخشی از آنان در خانهها و ویالهای
استیجاری اقامت میکنند و در حال حاضر  ۱۲۰هزار خانه مسافر
و  ۵۰هزار ویال و مرکز اقامتی خصوصی در مازندران شناسایی شده

است که بخش قابل توجهی از مسافران نوروزی در آن اقامت خواهند
کرد .در کنار تالش مسئوالن و دستگاههای خدمات رسان ،روستاهای
مازندران نیز به استقبال از بهار رفته و ساالنه درصد زیادی از مسافران
چهار فصل مازندران در روستاها اقامت میکنند .روستاهای نمونه
گردشگری کندلوس ،دو هزار و سه هزار ،روستاهای شرق و مرکز
مازندران برای استقبال از عید آغوش گشوده اند.
آئینهای نوبرانه نوروزی
شهروندان مناطق روستایی و شهری مازندران با برپایی آئینهای
سنتی نظیر نوروزخوانی ،خانه تکانی ،جشنوارههایی مانند تخم مرغ
رنگی و غیره به استقبال بهار رفته اند .در آمل چند روز گذشته برای
حفظ و ترویج سنتهای بومی جشنواره تخم مرغ رنگی برگزار شد
و برنده این مسابقه کسی بود که محکمترین تخم مرغ را برای
جنگیدن با رقیبان انتخاب میکرد .جایزه این مسابقه ،تصاحب تخم
مرغهایی است که هنگام مسابقه و برخورد و کوبیدن تخم مرغها به
هم شکسته میشد .این مسابقه به صورت دو نفره و حذفی برگزار
میشود و فردی که تخم مرغش به خاطر محکمی در یک مرحله
به مرحله نهایی میرسد ،برای مسابقه به همراه جوانان محل خود
به محالت دیگر میروند و حریف میطلبند .وقتی دو نفر برای
تخم مرغ جنگی مقابل هم قرار میگیرند ،یک نفر باید تخم مرغ
را درون دستش قرار داده و محکم بگیرد به گونهای که تنها یک
سر تخم مرغ قابل رؤیت باشد و نفر مقابل با تخم مرغش محکم
بر آن می کوبد .هر تخم مرغی که بشکند به معنای باخت صاحب
تخم مرغ است .در گذشتههای نه چندان دور برخی از جوانان در
طول ایام نوروز با شرکت در مسابقات تخم مرغ ،دهها عدد تخم مرغ
کاسب میشدند.

به تاریخ  28فروردین  1395بر ضرر اقتصادی این طرح صحه گذاشته
و مغایرت این طرح با اصل  40قانون اساسی را به نمایش میگذارد؛
اصلی که تصریح میکند هیچکس نمیتواند اعمال حق خویش را
وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد .این طرح
همچنین مغایر با اصل  50قانون اساسی است که تصریح میکند
فعالیتهای اقتصادی و غیر آ ن که با آلودگی محیطزیست یا تخریب
غیرقابلجبران آن مالزمه پیدا کند ،ممنوع است؛ این طرح با بند  5از
اصل  43قانون اساسی مبنی بر منع اضرار به غیر هم مغایر است .ثالث ًا
این طرح به دلیل مصرف زیاد انرژی برای پمپاژ و قیمت تمامشده
گزاف آب تولیدی و انتقالی به مقصد ،با بند  8از اصل  43قانون اساسی
مغایر است .رابع ًا در بودجه امسال از «مطالعه و اجرای» این طرح
نامبرده شده و هزینه  50میلیارد ریال را طلب کرده که در مقابل هزینه
اجرای حداقل  250هزار میلیارد ریالی این طرح رقمی ناچیزی است
لذا استفاده از واژه «اجرا» در ارائه ردیف بودجه ،مصداق عدم شفافیت
است همچنین درگذشته حدود  10میلیارد ریال جهت مطالعه این
طرح صرف شده است و هزینه مجدد مطالعه بیمورد و به هدر دادن
بیتالمال به نظر میرسد .این طرح باسیاستهای کلی محیطزیست
ابالغی مقام معظم رهبری ،منطبق با بند  1از اصل  110قانون اساسی
به شرح زیر مغایرت دارد :مغایر بند  :1به دلیل عدم مشارکت مردمی.
مغایر بند  :3به دلیل عدم رعایت عدالت و حقوق بین نسلی.مغایر بند
 :4به دلیل انتشار انواع آلودگیهای غیرمجاز در ساحل دریای خزر از
طریق شیرینسازی و تخلیه پسابها .مغایر بند  :5به دلیل عدم رعایت
برنامههای آمایش سرزمین.مغایر بند  :6به دلیل عدم حفاظت از منابع
ژنتیک با عبور از رویشگاههای درختان ممنوعالقطع سرخدار ،شمشاد و
اُرس و ...مغایر بند  :8-1به دلیل عدم رعایت صنعت کمکربن با صرف
انرژی فسیلی بسیار زیاد برای پمپاژ آب به ارتفاعات باالی  2300متر.
همچنین این طرح با بند «ر» از ماده  38قانون پنجساله ششم توسعه،
به دلیل عدول از پوشش 100درصد حفاظت جنگلها و مراتع و اراضی
ملی و دولتی و مناطق چهارگانه زیستمحیطی و بهدور از مشارکت
جوامع محلی و کاهش ضریب حفاظت و ناپایداری جنگل ،مغایرت
دارد .این طرح مغایر بند ب از ماده  12قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر
و ارتقای نظام مالی کشور است که بهصراحت دولت را مکلف میکند
طرحهایی که به کاهش گازهای گلخانهای منجر میشود را اجرا
کند .2 .طرحهای عنوان  2و  3این نامه که ساخت سد و انتقال بین
حوضهای آب را شامل میشوند ،پیامدهای منفی بسیار زیستمحیطی،
اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی به بار خواهند آورد .این دو طرح سبب
وارد آمدن خسارات محیطزیستی به اکوسیستم آبی و بر هم زدن چرخه
بازگشت و جبران آب در حوضه آبریز میشود که شامل رودخانه و
نهرهای سنتی و آبهای زیرزمینی است .این دو طرح مغایر با اصول
 3و  40و  50و بند  5از اصل  43قانون اساسی بوده و بنابر استفتائات
اخذشده از مراجع عظام ،شرع ًا جایز نبوده و مغایر با ماده  158قانون
مدنی کشور میباشد؛ کشاورزانی که هماکنون نیز در مضیقه هستند
و بهنوبت از آب استفاده میکنند و پیشتر به دلیل ا انتقال آب چشمه

روزیه از سرشاخههای رودخانه تالر مازندران به سمنان مشهود دچار
خسارت و آسیب شدهاند .این دو طرح باسیاستهای کلی محیطزیست
ابالغی مقام معظم رهبری ،منطبق با بند  1از اصل  110قانون اساسی
به شرح زیر مغایرت دارند :مغایر بند  :1به دلیل عدم مشارکت مردمی
مغایر بند  :3به دلیل عدم رعایت عدالت و حقوق بین نسلی مغایر بند
 :5به دلیل عدم رعایت برنامههای آمایش سرزمین مغایر بند  :6به دلیل
عدم رعایت توان اکولوژیک و اختالل در اکوسیستمهای حساس و
ارزشمند مغایر بند  :8-2به دلیل عدم اصالح الگوی تولید و بهینهسازی
الگوی مصرف آب مغایر بند  :9به دلیل اختالل در تعادل و حفاظت
کیفی آبهای زیرزمینی  .بدین ترتیب طرحهای مذکور با گرفتن آب
از مردم مازندران و انتقال آن به استانی دیگر به جهت مصارف صنعتی،
مصداق بارز تضییع حقوق عامه در این استان است که بدون رضایت
و مشارکت کشاورزان و جوامع بومی محقق خواهد شد .طرحهایی
که هم آب شیرین منتهی به دریا را از مردم سلب خواهد کرد و هم
آب سالم و شور دریا که محل پرورش ماهیها و رونق شیالت است
اما اعمال نفوذ سیاستمداران دولت در اجرای این طرحها به وضوح
مشهود است و با اصل  48قانون اساسی مغایرت دارد که تصریح
میکند در بهرهبرداری از منابع طبیعی و استفاده از درآمدهای ملی در
سطح استانها و توزیع فعالیتهای اقتصادی میان استانها و مناطق
مختلف کشور ،نباید تبعیض در کار باشد ،بهطوریکه هر منطقه بر
اساس نیازها و استعداد رشد خود ،سرمایه و امکانات الزم را در دسترس
داشته باشد .همچنین هر سه این طرحها به دلیل فقدان مطالعات در
زمینه مشارکت مردمی و نظرپرسی از ذینفعان (ذیضرران) طرح و عدم
نظر شوراهای روستایی و شهری ،مغایر اصل  100قانون اساسی است.
به عالوه ،هر سه این طرحها فاقد مطالعات نیازسنجی بوده و مشخص
نیست با این هزینه سرسامآور بناست برای کدام نقطه دقیق ،کدام
مصرف ،کدام مصرفکننده یا مصرفکنندگان ،آب تامین کند .آیا این
مصارف با موازین بومشناختی و پایداری هماهنگی دارد؟ هر سه این
طرحها فاقد گزینهیابی مستدل و مستند هستند .گزینههای جایگزین
این طرح مانند مدیریت تقاضای آب ،کاهش مصرف ،حذف مصارف
نامولد و بازچرخانی آب در مطالعات آنها دیده نشده و مغایر با بندهای
 1و  5و  7و  8و  10ابالغیه سیاستهای کلی اصالح الگوی مصرف
از سوی مقام معظم رهبری ،منطبق با بند  1از اصل  110قانون اساسی
است .نهایتا هر سه این طرحها به دلیل نادیده گرفتن مالکیت و سهم
بخش خصوصی و مردمی در کشاورزی و صنعت کشور با اصل 44
قانون اساسی مغایر هستند .با در نظر گرفتن موارد فوق که به اتفاق
پژوهشگران ،فعاالن و حقوقدانان حوزه منابع طبیعی و محیطزیست
و همچنین شورای اسالمی استان مازندران تهیه شده بدین وسیله
درخواست داریم به منظور جلوگیری از نابوی سرمایههای ملی کشور
و تضییع حقوق مردم استانهای شمالی ،درخواست بازنگری در
ردیفهایی داریم که در بودجه سال  98برای مطالعه و اجرای انتقال
آب بین حوضهای از دریای خزر و سرشاخههای رودخانههای منتهی به
این دریا به استان سمنان را داریم/.تسنیم

مازندران به پیشواز بهار رفت؛

آیین های نوبرانه نوروزی

گزارش

جاده کندوان  ،مار خوش خط و
خال کوه و جنگل

محور چالوس  -کرج (کندوان ) یکی از زیباترین و مهیج ترین
جاده های کشور که ارتباط مازندران و کرج و پایتخت را به هم
وصل می کند با همه زیباهای منحصربفرد و چشم اندازش به
دلیل حجم باالی تردد خودروها خصوصا در تعطیالت نوروزی
با مخاطراتی همراه است .ین جاده کوهستانی و برف گیر به
طول  176کیلومتر و در سال  1312ساخته شده است که از
این میزان حدود  78کیلومتر جزو استان مازندران است .این
جاده باریک و کوهستانی با اینکه در ذهن همه به عنوان یکی
از جاده های پر مخاطره کشور است ولی به دلیل زیبایی های
دیدنی و بکر نظیر کوه  ،دره و بخش جنگلی آن رانندگان با
ریسک باال این مسیر را برای سفر به سرزمین های شمالی
انتخاب می کنند .با وجود مناظر طبیعی زیبای این جاده ،
عالوه بر خطرات ترافیکی خودروها  ،به دلیل جنس آهکی و
رسوبی کوه ها هر از گاهی با ریزش سنگ مسیر بسته شده
که به دلیل عرض کم جاده خطرات زیادی متوجه خودروها
می شود .مسئوالن و کارشناسان ،یکطرفه شدن مسیر به
علت تراکم باالی ترافیکی  ،عرض کم و وضعیت توپوگرافی
و صخره ای جاده را از عمده ترین علت های بروز حوادثی نظیر
ریزش کوه  ،ریزش بهمن و نیز سوانح دلخراش رانندگی در
این محور می دانند که در بیشتر روزهای سال بویژه نوروز رخ
می دهد .طبیعتا این جاده با چنین وضعیتی مشکالتی هم به
همراه دارد و آن اینکه روند خدمات رسانی نهادهای امدادرسان
به آسیب دیدگان جاده ای را دچار اختالل کرده و در نتیجه عده
زیادی از آسیب دیدگان جاده ای به علت تاخیر در انتقال بموقع
آنان به مراکز درمانی جانشان را از دست می دهند.
** تبعات یکطرفه شدن جاده چالوس
مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان چالوس گفت  :در
آستانه سال نو و آغاز سفرهای نوروزی  ،این جاده کامال به
علت تردد خودروها قفل می شود و بنحوی که مسافران
ساعت ها باید در پشت ترافیک معطل بمانند و در نتیجه اگر
دراین میان حادثه ای رخ دهد  ،خودروهای اورژانس برای
ارائه خدمات فوریت های پزشکی دچار مشکل می شوند .دکتر
حدیث گردکلی افزود  :حدود چهار پایگاه اورژانس  115در
مناطق «دونا» « ،ولی آباد» « ،مجالر» و «مرزن آباد» این
جاده مستقراست اما با یکطرفه شدن جاده چالوس نمی توان
به آسانی به بیماران جاده ای خدمات رائه داد .وی اظهار داشت
 :به عنوان نمونه درصورتی اگر حوادثی مانند ریزش سنگ
از ارتفاعات بر روی خودروها در حال گذر از این مسیر رخ
دهد شاید پایگاه های اورژانس  115بتوانند در کوتاه ترین
زمان بر سرصحنه حادثه حضور یابند اما در مسیر برگشت
کادر پرستاری این پایگاه ها متاسفانه در ترافیک انبوه خودرو
ها محاصره می شوند .مدیر شبکه بهداشت و درمان چالوس
گفت  :مورد بعدی آنکه در حاشیه این مسیر اهالی حدود 90
روستای بخش مرزن آباد ساکن هستند اگر در این روستاها
فردی دچار بیماری شدید شود یا آنکه زن باردار بخواهد برای
وضع حمل به مراکز درمانی انتقال یابد به علت تراکم باالی
ترافیکی در این مسیر دچار مشکل می شود .گردکلی افزود :
برای ارائه خدمات امداد رسانی به بیماران جاده ای هماهنگی
های الزم با مسئوالن بهداشتی و درمانی استان البرز صورت
گرفته و وعده داده اند در زمان اوج ترافیک اگر حوادث جاده
ای رخ دهد مسئوالن پایگاههای اورژانس  115این استان نیز
همکاری الزم را داشته باشند .وی اظهارداشت  :البته اورژانس
موبایل آی سی یو نیز به امکانات و تجهیزات فوریت های
پزشکی برای ارائه خدمات رسانی به مصدومان جاده ای در
نورز امسال اضافه شده و حتی هماهنگی های الزم هم با
مسئوالن هالل احمر مازندران  ،پلیس راه و نیز راهداری و
حمل و نقل جاده ای انجام گرفته تا در زمان وقوع حوادث
جاده ای همکاری بیشتری در این حوزه داشته باشند  .گزارش
های رسمی نیز نشان می دهد که تعداد خودروها عبوری ثبت
شده نوروز سال  97در جاده کندوان بیش از 40هزار دستگاه به
طور متوسط در هر روز بوده است.
**استقرارچهارپایگاه امداد و نجات در جاده چالوس
رئیس جمعیت هالل احمر چالوس نیز گفت  :حدود چهار
پایگاه امداد و نجات با همراهی دست کم  90نجاتگر امسال
در مسیرهای ارتباطی بویژه در جاده کندوان به مسافران
نوروزی خدمات ارائه می دهند  .امیرحسین عسگرزاده افزود
 :این پایگاه ها در مناطق الرک  ،پل زنگوله  ،دهانه شمالی
تونل کندوان و نیز قطعه چهارم آزاد راه تهران  -شمال با
برخورداری از همه نوع امکانات امداد و نجات در زمان وقوع
حوادث احتمالی مانند سانحه رانندگی یا دیگر بالیای طبیعی
و غیر طبیعی به مسافران حادثه دیده خدمات ارائه می دهند.
وی اضافه کرد یک خودروی آتش نشانی نیز امسال برای ارائه
خدمات در زمان وقوع سوانح و آتش سوزی خودروها در جاده
کندوان استقرار داده می شود و برخالف سال های گذشته
یکی از دغدغه های جدی در این حوزه که بارها مشاهده این
بود که تعدادی از خودروها براثر ریزش کوه دچار سوختگی
شده بودند و به علت نبود خودروهای آتش نشان نجاتگران
جمعیت هالل احمر نتوانستند کاری کنند و متاسفانه این
خودروها و سرنشینان آن ها در شرائط خیلی بدی جان باختند.
رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای چالوس گفت  :از
طول مسیر حدود  78کیلومتر کندوان حوزه مازندران  ،حدود
 30کیلومتر آن حادثه خیز است یعنی صخره ای بوده و هر آن
ممکن است در طول این مسیر حادثه رخ دهد .مهدی صفایی
افزود  :برای ایمن سازی این جاده اقداماتی مانند روکش
آسفالت به طول حدود  50کیلومتر  ،تعویض تابلوهای راهنما و
خط کشی انجام گرفته است ولی از اینکه احتمال دارد حوادثی
نظیر ریزش کوه و درپی آن خسارت هایی به خودروهای در
حال گذر از این مسیر رخ دهد  ،بروز این حوادث بسیار محتمل
است .وی گفت  :هم اکنون گروههای راهداری برای ارائه
خدمات به مسافران نوروزی از بیست و پنجم همین ماه به
شکل آماده باش می باشند و مشکلی در این حوزه وجود ندارد.
صفایی افزود  :جاده کندوان بسیار حادثه خیز بوده و امیدوارم
بزودی طرح ملی آزاد راه تهران  -شمال به طورکامل اجرا شود
و دغدغه هرساله مسئوالن ذیربط و مسافران از بروز احتمالی
حوادث در این مسیر رفع گردد.
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