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یادداشتسرمقاله

اگرچه سدهای بزرگ و کوچک مازندران تا حدود زیادی حجم 
آب ناشی از بارندگی شدید را گرفته و مانع تخریب بیشتر سردهنه 
ها، دیوارهای حفاظتی و حریم رودخانه ها شد، اما گزارش های 
شرکت آب منطقه ای نشان می دهد که طغیان رودخانه ها به 
شدت خسارت به بار آورده است. با ادامه بارش باران در مناطق 
جلگه ای و برف در مناطق کوهستانی و ییالقی مازندران که از 
عصر یکشنبه آغاز شده منجر به طغیان همه رودخانه های بزرگ 
و کوچک استان شد. استان مازندران دارای 2 سد بزرگ شهید 
رجایی و البرز و هشت سد کوچک، 120 رودخانه اصلی و فرعی به 
طول حدود پنج هزار کیلومتر است. بر اساس گزارش عینی شرکت 
آب منطقه ای مازندران در حال حاضر 500سردهنه سنتی و مدرن 
زراعی رودخانه های تجن ساری ، نکا رود، تالر قائمشهر و بابلرود 
بابل تخریب شد و دیواره های حفاظتی پائین دست این رودخانه 
ها که از وسط شهرها عبور می کند دچار خسارت شد. بنابراین 
گزارش تخریب چندین دهنه پل، آبگرفتگی خزانه های شالیزاری 
و باغات حاشیه و اطراف از خسارت های طغیان رودخانه های 
بزرگ استان است.  بیشتر رودخانه های مازندران سردهنه های 
سنتی دارند و این سردهنه ها از این حیث مهم است که با باال 
آمدن آب، بستن آن دشوار می شود و در صورتی که نتوانیم آن 
را مهار کنیم، آب در زمین های کشاورزی و منازل مردم سرازیر 
شده و خسارت های سنگینی را بر جای می گذارد. از سویی دیگر 
بیشتر پل های روی رودخانه های مازندران عرض کمی داشته و 
گوشواره های آن افتاده است که این امر در زمان افزایش بارندگی 
باعث انباشت رسوب و باال آمدن سطح آب ها و جاری شدن آب 
رودخانه در معابر و خیابان ها می شود. مدیر عامل شرکت آب 
منطقه ای مازندران در گفت و گو با ایرنا با بیان اینکه حجم آب 
ذخیره 2 سد بزرگ البرز روی رودخانه تالر در منطقه سوادکوه و 
سد شهید رجایی روی رودخانه تجن در ساری همچنان رو به 
افزایش است، گفت: بر اساس برنامه فنی، بخشی از حجم ذخیره 
آب پشت سدها برای مواقع اضطراری خالی می ماند که در حال 
حاضر با بسته شدن دریچه ها، شاهد مانع افزایش دبی آب در 
پائین دست هستیم. ابراهیم یخکشی در عین افزود: البته به دلیل 
بارندگی شدید در دشت و جلگه حجم آب به شدت باال است و در 
حال حاضر همه رودخانه های استان به ویژه در مناطق حوزه میانی 
از جمله بابل ،قائمشهر ،ساری و نکا در استان وضعیت طغیانی 

خطرناکی پیدا کردند.
مدیر عامل شرکت آب منطقه ای مازندران با بیان اینکه بارندگی 
های شدید و سیالب دبی رودخانه های میان حوزه ای تجن ، 
تالر ، نکا رود و زارم رود را چندین برابر کرده است، گفت: طبق 
بررسی های صورت گرفته حدود 500میلیون تومان به سردهنه 
های سنتی و مدرن و 2میلیارد تومان نیز به دیواره های حفاظتی 
خسارت وارد شده است. یخکشی با بیان اینکه خطر افزایش دبی 
آب رودخانه تجن و نکا رود به دلیل شدت بارش در باال دست 
وجود دارد، ادامه داد: در حال حاضر همه نیروهای این شرکت به 
منظور مدیریت توزیع آب از طریق سد های انحرافی در مناطق 
مختلف حضور دارند. وی از مردم مناطق مختلف استان مازندران 
خواست تا با کارشناسان شرکت آب منطقه ای همکاری همه جانبه 
داشته باشند. به گفته یخکشی، سطح آب رودخانه های بزرگ از 
جمله تالر در قائمشهر، تجن در ساری و بابلرود در بابل از حد 
معمول خود باالتر آمده و آب در برخی ازمسیر ها سرریز و سبب 
طغیان این رودخانه ها به داخل شهر شده است. مدیر عامل شرکت 
آب منطقه ای مازندران از پر شدن 95درصدی ظرفیت آب بندان 
های استان خبر داد و گفت: با توجه به روند بارندگی ، ذخیره آب 
پشت آب بندان ها تکمیل خواهد شد. 800 قطعه آببندان با ظرفیت 

حدود 370 میلیون متر مکعب در استان مازندران وجود دارد.

بارندگی و طغیان رودخانه تجن سبب شد تا پارک ملل  شدت 
شهر ساری واقع درحاشیه این رودخانه نیز به صورت کامل زیر 
برگشت روی پل تجن ساری مسدود  و  تردد رفت  و  برود  آب 
سیمرغ  شهرستان  مرکزی  بخش  روستا   9 و  کیاکال  شد.شهر 
نیز دچار آبگرفتگی شدید شد و به دلیل طغیان رودخانه نکا رود 
کارکنان بیمارستان تامین اجتماعی شهرستان نکا نیز نتوانستند به 
محل کار خود برسند. از شب گذشته عالوه بر کاهش محسوس 
دمای هوا که در بعضی مناطق تا 12 درجه گزارش شده ، بارش 
باران در مناطق جلگه ای و بارش برف در ارتفاعات همچنان در 

حال باریدن است.
پیش بینی هواشناسی مازندران نشان می دهد که بارش باران در 
مناطق جلگه ای و بارش برف در ارتفاعات به همراه وزش باد تا 

صبح روز چهارشنبه به صورت پراکنده در استان ادامه دارد. 
آخرین باران زمستانی برخی شهر های مازندران را به 

خاموشی برد
مدیرعامل شرکت توزیع برق مازندران از قطع موقت برق برخی 
شهر های استان به دلیل بارش شدید باران خبر داد. قاسم شهابی 
مدیرعامل شرکت توزیع برق مازندران در گفتگو با خبرنگاران، از 
قطع برق برخی شهر های استان به دلیل بارش شدید باران و تند 
باد خبر داد و گفت: آخرین تندباد و باران زمستانی یک میلیارد 
ریال به شبکه توزیع برق مرکز و شرق مازندران خسارت وارد کرد. 
وی با بیان اینکه بارش شدید باران از شب یکشنبه در استان آغاز 
شده است و همچنان ادامه دارد، افزود: از ۴50 شبکه برق استان، 
برق 10 خط اصلی برخی از شهر ها به دلیل تند باد و بارش باران 
به صورت موقت قطع شده است. مدیرعامل شرکت توزیع برق 
مازندران با بیان اینکه 2 درصد برق مشترکان استان به دلیل این 
حادثه طبیعی قطع شده بود، گفت: 12۶ شبکه برق استان نیز به 
صورت مقطعی قطع شده بود. شهابی گفت: هم اکنون تمامی 
مشترکان برق استان از نعمت روشنایی بهره مند هستند. وی به 
قطع برق دو روستا در منطقه کیاسر اشاره کرد و افزود: بارش شدید 
باران در منطقه کیاسر سبب رانش زمین و سقوط تیر برق های 
این مناطق شد. وی گفت: اکیپ های اداره کل برق به این منطقه 
اعزام شدند تا با تثبیت شرایط محیطی اقدام به رفع قطع برق کنند. 
مدیرعامل شرکت توزیع برق مازندران برآورده های اولیه خسارت 

احتمالی را 50 تا 100 میلیون تومان اعالم کرد.
فرماندار ساری: هرگونه تردد از پل تجن تا اطالع 

ثانوی ممنوع است
فرمانداری ساری گفت: هرگونه تردد از پل تجن تا اطالع ثانوی 
ممنوع است. عباسعلی رضایی در محدوده پل تجن اظهار کرد: از 
شب یکشنبه بارندگی شدیدی در کل استان اتفاق افتاد که این 
بارندگی ها از غرب آغاز شده در شرق استان شدتش بیشتر است. 
وی افزود: در شهرستان ساری، جاده موصالتی ساری به کیاسر از 
نیمه های شب گذشته بسته شد که با تالش راهداری و پیمانکاران 
بخش خصوصی راه بازگشایی شد، اما مسیر جاده تاکام به کیاسر 
به جهت شدت بارش برف بسته است و در تالش هستیم تا این 
جاده را هم بازگشایی کنیم. فرمانداری ساری با بیان اینکه در شهر 
هم برای ما مشکالت شهری ایجاد نشد، خاطرنشان کرد: چون 
شدت بارندگی زیاد بود، آب رودخانه تجن باال آمده که تصمیم 
گرفتیم ساعاتی پل تجن را ببندیم تا اتفاقی نیفتد و تا زمانی که 
به حالت عادی برنگردد شاید این پل همچنان بسته باشد. این 
مسؤول با بیان اینکه مردم از جاده سمسکنده تردد کنند تا با 
مشکل مواجه نشوند، بیان کرد: توقعم از مردم ساری،روستاهای 
اطراف و افرادی که در مجاورت رودخانه تجن زندگی می کنند 
این است که از محدوده تجن فاصله بگیرند عکس گرفتن از 
این شرایط ممکن است مشکالتی را بوجود آورد. رضایی گفت: 

دست به دست هم دهیم تا در کمترین زمان مشکل را حل کنیم، 
نزوالت آسمانی نعمت است و باید تالش کنیم که مردم کمترین 

خسارت را ببینند.
مدیرکل راه آهن شمال: قطار پل سفید به شیرگاه فعال 

متوقف است
مدیرکل راه آهن شمال گفت: رانش زمین و ریزش سنگ سبب 
توقف قطار در مسیر پل سفید به گرگان شده بود اما تردد قطارهای 
حومه ای در محور گرگان به شیرگاه فعال است. یوسف گران پاشا 
اظهار کرد: بر اثر ریزش سنگ در محور پل سفید، تردد قطار در 
خط آهن پل سفید به گرگان متوقف شده بود. وی افزود: مسافرانی 
که با قطارهای این مسیر به سمت تهران در حرکت بوده یا بلیط 
رزرو کرده بودند و به هر نوع، تعهدی برای راه آهن شمال ایجاد 
شده بود را از طریق اتوبوس به مقاصد مربوطه هدایت کردیم. 
مدیرکل راه آهن شمال گفت: در حال حاضر قطارهای حومه ای از 
گرگان تا شیرگاه و بالعکس به طور کامل فعال هستند. گران پاشا 
بیان کرد: خط آهن پل سفید به شیرگاه و بالعکس به دلیل ریزش 
کوه مسدود شد که پاکسازی آن صورت گرفت اما به این علت که 
احتمال ریزش دوباره سنگ و درخت وجود دارد، لذا در حال حاضر 

اجازه تردد در این مسیر داده نمی شود.
لغو دو پرواز از فرودگاه دشت ناز ساری

پرواز های ساری - تهران -ساری و ساری - بندرعباس-ساری 
مدیرکل  خواه  وطن  شد.  لغو  امروز  ساری  ناز  دشت  فرودگاه 
فرودگاه های مازندران با توجه به شروع باران از شب گذشته و 
شدت بارندگی ها در حوزه شرقی مازندران و طغیان رودخانه ها 
و مسدود شدن راه های دسترسی به فرودگاه ساری، پرواز های 
دیروز دوشنبه 27 اسفندماه ساری - تهران و ساری - بندرعباس 
ومسیر های بالعکس باطل شد. وی افزود: پرواز ها در فرودگاه های 
مدیرکل  است.  انجام  حال  در  برنامه  طبق  رامسر  و  نوشهر 
فرودگاه های مازندران از افزایش مسیر های پروازی فرودگاه های 
نوشهر و رامسر در نوروز 98 خبر داد و گفت: پرواز مسیر های 
نوشهر - تهران، نوشهر -مشهد و شیراز - نوشهر توسط شرکت 
هواپیمایی ایران ایر و آسمان از فرودگاه نوشهر افزایش می یابد. 
وطن خواه به پرواز همه روزه مسیر رامسر - تهران توسط شرکت 
هواپیمایی آسمان و ایران ایر اشاره کرد و افزود: برای نخستین بار 
از یازدهم فروردین ماه 98 پرواز مسیر ساری - تبریز و بالعکس 

نیز چهارشنبه های هر هفته راه اندازی خواهد شد.
بزرگترین پارک تفریحی شمال کشور به زیر آب رفت 
پارک ملل ساری به عنوان بزرگترین پارک تفریحی شمال کشور 
بر اثر طغیان شدید رودخانه تجن زیر آب رفت.زارع مدیر عامل 
فضای سبز شهرداری ساری گفت: جزیره مصنوعی واقع در این 
وسایل  سبز،  فضای  بهداشتی،  سرویس های  نمازخانه،  پارک، 
ورزشی، مسیر پیاده رو و پیست دوچرخه سواری پارک ملل ساری 
با  باران و وقوع سیالب کامال زیر آب رفت. وی  اثر بارش  بر 
بیان اینکه سطح آب همچنان در حال افزایش است، افزود: برای 
جلوگیری از خطرات احتمالی هماهنگی برای مسدود کردن پل 
تجن از سمت غرب به شرق در حال انجام است. زارع با کم 
نظیر خواندن طغیان رودخانه تجن ساری، گفت: عوامل شهرداری 
ساری از زمان وقوع سیالب در محل حاضر و نسبت به هدایت آب 
اقدام کردند. مدیر عامل فضای سبز شهرداری ساری از ساکنان 
حاشیه رودخانه تجن خواست از تردد در حاشیه پارک های قائم و 
ملل ساری خودداری کنند پارک ملل ساری در زمینی به مساحت 
35 هکتار و به طول 2 کیلومتر در حاشیه غربی رودخانه تجن قرار 
دارد و سال 93 به عنوان بزرگترین پارک تفریحی شمال کشور 
بهره برداری شده بود. این مجموعه به دلیل وجود پرچم تمام 

کشور های جهان، پارک ملل نام گرفته است.

باج عاطفی ندهیم
مهدی حاج محمودعطار

عموما وقتی دست کسی آتو، سوتی و یا رازی داشته باشیم 
که به اهلش نگفته باشیم، و یا کاری ناشایست را نتوانسته 
باشیم از فردی پنهان کنیم، الجرم ممکن است توسط برخی 
افراد با پدیده ی »باج خواهی« مواجه شویم. باج همان پول 
زوری است که باید داد. برخی از این باج ها ممکن است از 
نزدیکان ما مورد مطالبه قرار بگیرند، تا اینجای قضیه یک 
عرف معمول حاکم است، وجه و یا توصیه ای برای باج گیرنده 
او را ممکن است تا مدتی بیخیال ما کند تا مجدد کی مورد باج 
گیری قرارگیریم! خوب تاوان کار و ناکرده کاری را با هزینه 
به آدم نااهلش می پردازیم و با این موضوع کنار می آییم. اما 
یک موضوع مهم و ظریفی این میانه ممکن است گریبان ما 
را بگیرد که جنسش از نوع »باجگیری عاطفی« خواهد بود، 
این موضوع عموما از سوی برادر و خواهر و نامزد و یا شاید 
همسرمان مورد طلب قرار گیرد، که باید مراقبت باشیم در دام 
چنین باجگیری خطرناکی نیفتیم. چرا که درمان این موضوع 
بسیار زمان بر و پر هزینه می باشد. با کمی مداقه معلوم می 
شود که باج گیرها در این مورد اصال از شما آتو و یا موضوعی 
ندارند بلکه بواسطه ی شناخت روحیات و بعضا عدم کنترل بر 
رفتارها و یا حتی ضعف در قدرت  »نه گفتن« به خواسته های 
دیگران، شما را به یک طعمه برای باجگیری خود تبدیل می 
کنند. در حقیقت شما یک ویژگی اخالقی و رفتاری خاصی 
دارید که محل ورود باجگیران به حیطه ی عاطفی و روحی 
شما می شود. و این درحقیقت یک سوء استفاده از روان و 
زندگی شماست. ممکن است حتی سبق تصمیم نیز در این نوع 
باج گیری معمول نباشد و شخص سوءاستفاده کننده در لحظه 
تصمیم به عملیاتی نمودن خواست خود کند. اگر بخواهیم برای 
بیشتر روشن شدن موضوع مثالهای ملموسی بزنیم، می توانیم 
به این جمالت رد و بدل شده بین افراد مختلف توجه کنیم : 
سوء استفاده از حس غرور و مردانگی شوهر، زن را وادار می 
کند برای رسیدن به خواسته ی خود، با گفتن : زندگی فالنی 
را ببین چقدر از ما راحت تر هستند، عواطف مرد را به منظور 
تن دادن به خواسته ی خود تحریک نماید. یا برعکس، مرد 
از حس تنها ماندن همسر خود خبر دارد و با گفتن: اگر این 
را  برای خودم خانه ی دیگری می گیرم، زن  را نکنی  کار 
وادار به انجام اراده ی خود می کند. و از این دست مثالها در 
روابط فرزندان و والدین، نامزدها، خانواده ی آنها و حتی خواهر 
و برادرهای خودتان بسیار سراغ دارید. اینها دامی هستند که 
حتی ممکن است تا مدتها روح و ذهن و جسم شما را مبتال و 
گرفتار کنند. برای مبارزه با چنین ترفندهایی اوال الزم است، 
بدانید که چنین باج گیری هایی واقعا وجود دارد. عمال وقتی 
مشکل را شناسایی کنید و باور، عمال نیمی از راه درمان را 
رفته اید، همچنین نقاط مثبت و منفی روحی و عاطفی خود را 
خوب بشناسید و در معرفی خود با کنترل بیشتری نسبت به 
آنها اقدام نمایید، عمال خود شناسی نیمه ی متمم درمان است. 
در شناسایی افرادی که مستعد به باج گیری هستند دقت کنید 
و سعی کنید هر راز و یا ضعف خود را به آنها نگویید. یکی از 
ترفند های آنان، ایجاد حس گناه در شماست، پس سعی کنید 
بیخودی خود را متهم به گناه نکنید و اگر با چنین رویکردی 
مواجه شدید با صراحت هشدار بدهید. و کلید طالیی موضوع، 
پیروی از عقل و دوری از احساسات در تصمیم گیری هاست 

که شما را از چنین دام خطرناکی می رهاند.

دستگاه قضا و سرمایه اجتماعی
غالمرضا فدایی

تأکید  عدل  حکم  بر  روایات  و  آیات  در  همه  این  که  این 
می شود و از حاکم عادل تجلیل می  گردد به خاطر پشتوانه 
قضایی اوست و اال حاکم اگر مالک و معیار نداشته باشد 
چگونه می تواند حکم به عدل کند؟ بنابراین همه چیز به حاکم 
عادل یعنی قوه قضا برمی  گردد. آن چه امروز در کشور ما 
می گذرد و با وجود همه پیشرفت ها جایش خالی است رعایت 
برای همه است. دیروز در  قانون  اجرای  از  عدالت و ترس 
سر کوچه ما بقالی می گفت شاید قوه قضائیه و آقای رئیسی 
بتواند کاری کند واال با این افسارگسیختگی که در قیمت ها 
هست دیگر کسی کجا امیدی به رأی و انتخابات و مانند آن 
دارد. او درد دل داشت و از سر سوز می  گفت آخر این درد را 
کجا باید برد که در همین پشت مغازه ما زمینی را در اول 
امسال با متری 13 میلیون پیش فروش کرده  اند و االن که 
آخر سال است متری 30  میلیون تومان هم نمی  دهند. در 
رسانه  ها همه از عدم نظارت می  گویند و یا این که ناظران 
هم تیغشان نمی برد. بعضی می  گویند اصاًل دولت رها کرده 
است! و یا اقتدار ندارد. من نمی  گویم چقدر این حرف ها مستند 
از این بدتر است.  است ولی آن چه در افواه عمومی است 
سرمایه اجتماعی به شدت تضعیف شده است! اختالس  ها، 
رشوه خواری ها، گران فروشی ها، و افسارگسیختگی قیمت ها 
که ریشه در آن باالها دارد در پیش روی قوه قضائیه است. 
امیدواری به آقای رئیسی به عنوان رئیس قوه قضا بسیار است. 
البته اگر مسئولیت های دیگر ایشان این وظیفه سنگین را 
تحت الشعاع قرار ندهد. من با آن که این مطالب را قبل از 
انتصاب ایشان نوشته بودم ولی سخنرانی ایشان در مراسم 
بر آن داشت که در کنار نطق محکم  تودیع و معارفه مرا 
ایشان مطالبی را تذکر دهم. در شخص ایشان 3 خصلت بارز 
می بینم  که شاید در وی منحصر به فرد باشد: اول قاطعیت 
است که تاکنون کم و بیش در گفتار و رفتار وی دیده شده و 
با آن که مسئولیت های وی در قوه قضا در رده دوم مسئولیت 
او بوده است ولی سابقه خوبی از خود به جا گذاشته است. 
دوم، از متن مردم بودن وی است. وی هم چنان که خود 
در بحث هایانتخاباتی مطرح کرد از کف جامعه برخاسته و با 
دردهای مردم آشناست و استضعاف را به خوبی درک می کند. 
سوم با قوه قضا بزرگ شده است. او همه مسائل قوه قضا را 
می داند و به قول نظامیان از سربازی به سرداری رسیده است 
و این باز نقطه قوت انتخاب وی است. از این گذشته در جریان 
نامزدی انتخابات ریاست جمهوری هم به همه مسائل کشور 
از ریز و درشت تا اندازه ای وقوف پیدا کرده، به عالوه که در 
سازمان بازرسی کل کشور هم اطالعات خوبی را کسب کرده 
است. خدمت سه ساله آستان قدس هم مزید بر آن است. این 
3 ویژگی اصلی ایشان است و امیدوارم بتواند به سرعت آب 
از جوی رفته را باز گرداند و مردم را امیدوار کند که در کشور 
دوغ و دوشاب یکی نیست و علی  وار بزرگ  ترین مقامات با 
فرد عادی در پیشگاه قانون و اجرای آن مساوی اند. والبته 
مخالفانی هم دارد و منتظرند تا فعالیت های او را تحت الشعاع 
قرار دهند. اما اگر قوه قضائیه قاطع و عادل باشد و به هیچ وجه 
مسائل جناحی را در قضاوت مد نظر قرار ندهد بقیه قوه ها 
قطعاً تمکین خواهند کرد و سالمت به جامعه و به ویژه اقتصاد 
برمی گردد. قطعاً پاکی و سالمت قوه قضا و استفاده از مدیران 
دلسوز شرط اول است. دوم این که قاضیان عالوه بر قضاوت 
به حق به اصل نظام هم توجه کنند. سوم این که بدانند وقوع 
حوادث از نیک و بد رابطه  ای شبکه ای دارند و صرفاً علت و 
معلولی نیست. توضیح اینکه مقام قضا باید بداند که رابطه  ها 
صرفاً عمودی و از باال به پائین نیست. امروز روابط شبکه ای 
است. اگر اختالسی صورت می گیرد و اگر کارمثبتی انجام 
می شود تنها یک علت و عامل نیست. بلکه مجموعه از روابط 
دست به دست هم داده اند تا اتفاقی رخ داده است. قضات در 
عین استقالل باید به این رابطه شبکه ای توجه داشته باشند. 
در این شبکه بعضی قسمت ها گره و نقاط اصلی اند و عوامل 
متعدد فراوان دیگری هم هستند که سبب بروز چنان حادثه 
شده اند. وقتی دستگیری صورت می گیرد و معلوم می شود 
که فرد خاطی با تهیه تعداد فراوان کارت تجاری به نام های 
مجعول و یا ثبت شمار زیادی از شرکت  های صوری برای افراد 
ناشناس سوءاستفاده کرده باید در قضاوت همه آنها را مد نظر 
قرار دهد و اگر محکوم نمی کند دست کم به مردم معرفی کند 
که فالن دستگاه و کدام اداره زیردست و توسط چه فرد و یا 
افرادی اهمال شده است. اصاًل باید پرسید اهمال یک مسئول 
در انتخاب مسئوالن زیردست خود که منجر به ضرر به منافع 
عمومی، و یا موجب عدم التفع می شود جرم به حساب می آید 
و دادستان عمومی می تواند با شواهد برای آن اقامه دعوا کند؟ 
به نظر من قوه قضائیه 2 اقدام پیشینی و پسینی در قضا را 
باید در نظر داشته باشد: اقدام پیشینی به این معناست که سعی 
کند زمینه های بروز خطا را پیش بینی و با توصیه و اخطار به جا 
ریشه  ها را بخشکاند و یا دست کم تقلیل دهد. یکی از موارد 
پیشینی این است که قوه قضائیه بار خود را کم، و به جامعه 
اعتماد، و در محالت با شناسایی افراد مورد وثوق سعی کند 
بسیاری از دعواها را فیصله دهد و نگذارد به دادگاه برسد. اینکه 
رئیس قبلی قوه قضائیه از بررسی 17 میلیون پرونده یاد می  کند 
و با این که یک پرونده ممکن است در جاهای گوناگون ثبت 
شود و بر شمار بیفزاید خیلی مطلوب نیست. مسئله کیفیت در 
قوه قضائیه بسیار مهم تر است. در بخش پسینی باید به اجرای 
احکام صادره در امور عمومی توجه کند و تأخیر در آن را مجاز 
نداند. اگر کسی محکوم شد و دستگاه اجرائی آن را اجرا نکرد 
و یا در جائی دیگر به مقام باالتری رسید این توهین به قوه 
قضائیه است و در سطوح باالتر دست کم در شورای سران قوا 
به شدت پیگیری شود  و تقاضای برخورد جدی داشته باشد و 
نه آن که در دستگاهی تخلف صورت گیرد و به جای برخورد، 
تازه خاطی مسئولیت جدید بگیرد و یا استعفا دهد که چیزی 
معلوم نشود و یا مجلس به او در سمت دیگر رأی دهد. این 
مسئله شاید از موارد مدعی العمومی باشد به شرط آن که آن را 
دخالت قوه ها در هم تعبیر نکنند. دستگاه قضا برای این 2 مورد 
باید سازوکاری را تعریف کند اما نه این که بر هزینه ها بیفزاید. 

۱۳۲ زخمی در مراسم چهارشنبه آخرسال پارسال
132 نفر پارسال در مراسم چهارشنبه آخر سال زخمی شدند که در مقایسه با سال 95، 32 درصد افزایش داشت. یحیی صالح طبری 
رییس مرکز فوریت های پیش بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی مازندران با بیان اینکه 132 نفر پارسال در مراسم چهارشنبه آخر 
سال زخمی شدند، گفت: این آمار در مقایسه با سال 95، 32 درصد افزایش داشت. وی افزود: میانگین سن زخمی ها 18 تا 28 سال 
بوده است. صالح طبری گفت: همه مراکز درمانی، بیمارستان ها و آمبوالنس ها از 15 اسفند آماده باش هستند. وی افزود: آموزش 
در مدارس، نصب بنر با عنوان چهارشنبه سوری سالمت، مسابقه نقاشی و طراحی بنر چهارشنبه سوری از برنامه های مهم اورژانس 
مازندران برای کاهش زخمی های چهارشنبه آخرسال است. ÷رییس مرکز فوریت های پیش بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی 
مازندران با اشاره به پیش بینی ورود 20 میلیون مسافر امسال به مازندران، گفت: 90 پایگاه شهری، روستایی و جاده ای اورژانس 

مازندران از 25 اسفند برای ایام نوروز آماده باش هستند. صالح طبری با بیان اینکه 2 دستگاه اتوبوس آمبوالنس در جاده های 
کندوان و هراز مستقر شده است، افزود: 2 دستگاه موتورالنس هم در بابلسر و محمودآباد مستقر هستند. وی گفت: به 20 دستگاه 
موتورالنس در مازندران نیاز است و اکنون تعداد اتوبوس آمبوالنس و موتورالنس کمبود دادیم.طبری رییس مرکز فوریت های 
پیش بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی مازندران افزود: ماموران اورژانس مازندران پارسال 3 هزار و 700 حادثه تصادف را پوشش 
دادند. وی با بیان اینکه همه آمبوالنس ها مجهز به موبایل و امکانات آی سی یو است، گفت: 50 درصد آمبوالنس ها نوسازی 
شده و پارسال 50 دستگاه آمبوالنس با به روزترین امکانات به اورژانس مازندران اضافه شد. صالح طبری افزود: متوسط حضور 
آمبوالنس ها در حوادث شهری و جاده ای کمتر از 9 دقیقه است. طبری رییس مرکز فوریت های پیش بیمارستانی دانشگاه علوم 
پزشکی مازندران گفت: ۶2 درصد تماس ها به اورژانس معادل 32 هزار تماس مزاحمت تلفنی بود که این امار امسال به کمتر از 

یک درصد رسیده است.

خبر

به دلیل بارندگی و 
طغیان رودخانه:
تاسیسات 
آبرسانی 

مجتمع سیمرغ 
از مدار 
خارج شد

آبفاشهری  غیرعامل  پدافند  و  بحران  مدیریت  مدیردفتر 
مازندران گفت: به دلیل بارندگی های شدید و طغیان رودخانه ، 
ایستگاه پمپاژ مجتمع آبرسانی سیمرغ از مدار خارج و برخی از 
شهرها دچار افت فشار و یا قطع آب شدند. به گزارش شرکت 
آبفاشهری مازندران، مهندس خدابخش پور با اعالم خبر باال 
افزود: درحال حاضر مشترکین شهرهای سیمرغ، جویبار، بهنمیر 
و روستاهایی که در مسیر آبرسانی مجتمع سیمرغ قرار دارند، 
با افت فشار و یا قطع آب مواجه هستند. وی با اشاره به طغیان 
رودخانه و سرریز شدن سیالب به درون شهر سیمرغ افزود: 
3-۴ تیم واکنش سریع فنی با تجهیزات کامل به حالت آماده 
باش درآمدند تا به محض کاهش میزان آبگرفتگی و فروکش 
سیالب،  تاسیسات آبرسانی مجتمع سیمرغ را تعمیر و سپس 
وارد مدار نمایند. مدیردفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل 
آبفاشهری مازندران، ادامه داد:در شیرگاه نیز به دنبال آسیب خط 
انتقال آب که درپی تخریب پل ارتباطی نارنج بن  رخ داد ،300 
مشترک این شهر با قطع آب مواجه بودند که با تالش همکاران 
و جابجایی شبکه توزیع آب مشکل کمبود و یا قطع آب 250 
مشترک این شهر برطرف شد. مهندس خدابخش پور، ادامه 
داد: سیل و آبگرفتگی امکان دسترسی به تاسیسات آبرسانی را 
با مشکل رو به رو  ساختهد و درحال حاضر امکان رفع مشکل 
مدیردفتر  ندارد.  وجود  شیرگاه  شهر  مشترک   آب 50  قطع 
مازندران،،  آبفاشهری  غیرعامل  پدافند  و  بحران  مدیریت 
خاطرنشان کرد: در شرق و مرکز و برخی از شهرهای دیگر 
استان  به دلیل نوسانات برق، با کاهش تولید آب مواجه هستیم 
و مشترکین این شهرها با افت فشار آب مواجه هستند. وی، از 
مشترکین خواست تا اتمام بارندگی و فروکش شدن سیالب و 
فعالیت مجدد تاسیسات آبرسانی در مصرف آب صرفه جویی 

نموده و با مدیریت صحیح از قطع کامل آب جلوگیری نمایند.

مسئول واحدهای پذیرایی بین راهی مازندران گفت: استاندار مازندران 
دستور داده بود سهمیه گوشت قرمز برای واحدهای پذیرایی درنظر 
گرفته شود اما این دستور هنوز محقق نشده است. دستور استاندار 
برای اختصاص گوشت به رستوران ها روی زمین ماند واحدهای 
پذیرایی بین راهی مازندران، سهم مهمی در توسعه اقتصاد گردشگری 
استان دارند چراکه این واحدها در ایجاد ارزش افزوده اقتصاد استان 
تاثیر داشته و هم با ارائه خدمات مناسب و غذای با کیفیت، گردشگران 
بیشتری را جذب مازندران خواهند کرد. غالمرضا صادقی الریجانی با 
بیان اینکه استاندار مازندران در جلسه اخیر ستاد هماهنگی سفر استان، 
دستور داد به واحدهای بین راهی، سهمیه گوشت قرمز اختصاص 
یابد، ادامه داد: اما این دستور استاندار مازندران هنوز محقق نشده و 
برای تهیه گوشت قرمز با مشکل مواجه هستیم. مسئول واحدهای 
پذیرایی بین راهی مازندران گفت: در چهار محور مواصالتی مازندران 
نزدیک به 350 واحد پذیرایی بین راهی، خدمات رسانی می کنند. 
صادقی الریجانی با بیان اینکه حداقل 10 و حداکثر ۶0نفر در هر 
واحد پذیرایی بین راهی مشغول به کار هستند، اظهار کرد: رقابت 
مسافران، فضای  به  بهتر  ارائه خدمات  برای  راهی  بین  واحدهای 

مناسبی ایجاد کرده و گردشگران با اطمینان خاطر در این واحدها، 
غذا سفارش می دهند در حالی که در گذشته این اطمینان کمرنگ 
بود و گردشگران رغبت چندانی برای استفاده از این واحدها نداشتند. 
وی با اشاره به توزیع روزانه گوشت گرم و منجمد، تصریح کرد: اگرچه 
برای نیاز روزانه مردم، گوشت قرمز و گوشت مرغ توزیع می شود اما 
نیازمندیم به واحدهای پذیرایی بین راهی هم سهمیه گوشت قرمز و 
مرغ اختصاص دهند. صادقی الریجانی با بیان اینکه برخی واحدهای 
پذیرایی بین راهی، فاکتورهایی ارائه کرده اند مبنی بر اینکه هر کیلو 
گوشت را به قیمت 1۴8 و 15۴ هزار تومان تهیه کرده اند، خاطرنشان 
کرد: یک کیلو گوشت کبابی پس از آماده شدن به کیلویی 180 هزار 
تومان می رسد در حالی که سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشگری مازندران زیر بار نرخ اضافه نمی رود. وی با بیان اینکه 
برخی واحدها پذیرایی، گوشت قرمز را از منوی غذایی خود حذف 
کرده و سراغ تهیه غذاهای بدون گوشت رفته اند، اظهار کرد: همین 
مساله باعث کاهش درآمد واحدهای پذیرایی بین راهی شده است 
چون به عنوان نمونه خانواده ۶ نفره، سه غذا سفارش می دهد و مردم 
توان پرداخت این هزینه ها را ندارند. صادقی الریجانی با اشاره به 

اینکه قیمت مرغ را 10 هزار و 500 تومان اعالم کرده اند اما واحدهای 
پذیرایی مرغ به قیمت 18 هزار تومان می خرند، افزود: ماهی قزل 
آال از کیلویی 20 هزار تومان به کیلویی 38 هزار تومان افزایش یافته 
و نظارتی در این زمینه وجود ندارد. معاون اداره کل صنعت، معدن و 
تجارت مازندران درباره توزیع مرغ و گوشت قرمز گفت: اداره کل 
جهاد کشاورزی و شرکت پشتیبانی امور دام، در توزیع گوشت قرمز و 
مرغ با ما همکاری می کنند. حسین اصغرزاده با اشاره به اینکه حدود 
700 تن مرغ منجمد ذخیره سازی شده و آماده توزیع است، افزود: 
از هفتم اسفند ماه توزیع روزانه حدود 70 تن گوشت مرغ گرم شروع 
شده و امروز به 270 تن افزایش یافته است که این میزان توزیع در 
شرایط عادی، پاسخگوی نیاز شهروندان در روزهای پایانی سال است. 
معاون اداره کل صنعت معدن و تجارت مازندران با اشاره به اینکه 
گوشت مرغ با قیمت مصوب 11 هزار و 500 تومان در تمامی جایگاه 
های عرضه مرغ با حضور ناظران ما در حال توزیع است، ادامه داد: با 
اطمینان 99 درصدی عنوان می کنم به دست مصرف کننده واقعی 
می رسد چرا که ناظران ما در این واحدها مستقر هستند و در هیچ 
جایگاهی، مرغ فروش به تنهایی نسبت به توزیع مرغ اقدام نمی کند.

مسئول واحدهای پذیرایی بین راهی مازندران:

دستور استاندار برای اختصاص گوشت به رستوران ها روی زمین ماند


