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خبر

بازگشت ۱۰ واحد صنعتی راکد مازندران 
طی ۱۵ روز اخیر به چرخه تولید  

گیالن امروز- معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار مازندران گفت : 
۱۰ واحد صنعتی راکد مازندران طی ۱۵ روز اخیر با اعطای تسهیالت ۲۰ 
میلیارد تومانی و تقسیط معوقات بیمه ای ، مالیاتی و بانکی به چرخه تولید 

باز گردانده شده اند.
حسن خیریانپور در گفت و گو با ایرنا با بیان این که با برگشت این تعداد 
بنگاه اقتصادی به چرخه تولید برای ۲۶۳ نفر شغل ایجاد شده است ، افزود 
: طبق زمان بندی و با پیگیری موردی مشکالت تولیدکنندگان درصدد 

شکوفایی تولید و اشتغال در مازندران هستیم.
وی با بیان این که در ابتدای سال جاری ۳۷۵ واحد صنعتی راکد در 
معاونت  ارزیابی های  طبق   : کرد  نشان  خاطر   ، داشت  وجود  مازندران 
هماهنگی امور اقتصادی استانداری در ۶ ماه گذشته ۱۲۴ بنگاه اقتصادی 

به چرخه تولید بازگردانده شدند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار مازندران با اشاره به روند مثبت 
اشتغال زایی برای افراد بیکار در کارخانه های استان طی ماه های گذشته ، 
افزود : اشتغال زایی برای پنج هزار و ۴۲۰ نفر در حوزه صنعت مازندران از 

دستاوردهای ماندگار دولت مردمی سیزدهم است.
خیریانپور با بیان این که در ۶ ماه گذشته حدود ۱۲۰ میلیارد تومان از 
بدهی های بیمه ای و مالیاتی بنگاه های اقتصادی راکد و نیمه فعال مازندران 
با مصوبه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید تقسیط شد ، گفت : عمده 
مشکالت واحدهای صنعتی راکد مازندران داشتن معوقه مالیاتی ، تامین 

اجتماعی و بانکی است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار مازندران با بیان این که در ۶ 
ماه گذشته کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید مازندران ۳۲۰ مصوبه در 
راستای حمایت از بنگاه های اقتصادی داشت ، افزود : با دستور مستقیم 
استاندار مازندران تاکنون ۸۵ درصد از مصوبات این جلسات در گام اجرایی 

قرار گرفت و ۱۵ درصد دیگر در دست پیگیری است.
وی از پرداخت ۹۶۳میلیارد تومان تسهیالت سرمایه در گردش برای احیای 
واحدهای راکد استان در ۶ ماه گذشته خبر داد و گفت : احیای ۵۰  واحد 
صنعتی تعطیل دیگر تا پایان آذر ماه در مازندران در دستور کار قرار دارد.

آغاز  ساخت انبار ۲۵هزار تنی نگهداری 
روغن خام در مازندران 

گیالن امروز- مدیرکل غله و خدمات بازرگانی مازندران از آغاز ساخت 
انبار ۲۵ هزار تنی نگهداری روغن خام در ۱۵ کیلومتری بندرامیرآباد واقع 

در شهرستان نکا در شرق این استان خبر داد.
عباسعلی وفایی نژاد با اظهار این که عملیات ساخت این انبار مهم نگهداری 
کاالی راهبردی در زمین ۲ هکتاری متعلق به این شرکت با نهایی شدن 
روغن  مخازن  ساخت  برای   : افزود   ، است  شده  شروع  خاک  آزمایش 
خوراکی حدود ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار پیش بینی شده است که پیگیر 

تخصیص آن هستیم.  
وی ادامه داد : مازندران به واسطه وجود بندر امیرآباد به عنوان مهم ترین 
و بزرگ ترین بند شمال کشور نقش محوری را در واردات انواع کاالهای 
اساسی بخصوص روغن خام  مورد نیاز کشور دارد و به طوریقین ساخت 
انبارهای نگهداری کاالهای اساسی سبب روق اقتصادی منطقه نیز می 
شود. وفایی نژاد با اشاره به واردات ۶۳۰ هزار تن روغن و گندم طی سال 
گذشته تا کنون از طریق بندر امیرآباد، بیان داشت : ۲۳۰ هزار تن از این 
میزان روغن خام بود که نگهداری استاندارد و بهداشتی آن از دغدغه های 

جدی استان است.
وی یکی از مزیت های ساخت انبار و مخازن نگهداری کاالهای اساسی را 
کاهش رسوب کاال در بندر و گمرگ دانست و افزود : طی سال گذشته با 
اهتمام دولت حدود ۱۰ میلیارد تومان از طریق نگهداری کاالهای اساسی 

به خصوص گندم و روغن در بندر امیرآباد صرفه جویی شده است.

۵۰ درصد آب بندان ۴۰ هکتاری بهشهر 
مرمت و الیروبی شد

الیروبی ۵۰  و  مرمت  از  بهشهر  کشاورزی  جهاد  مدیر  امروز-  گیالن 
درصدی آب بندان ۴۰ هکتاری منطقه خبر داد و گفت: از ابتدای امسال 
تاکنون ۴۱۰۸ تن نهاده یارانه دار به بهره برداران و تولیدکنندگان شهرستان 
توزیع شد. غالمرضا قنبری از اجرای عملیات الیروبی و مرمت آببندان ۴۰ 
هکتاری در روستای نمک چال شهرستان بهشهر خبر داد و گفت: ۱۰ 

میلیارد ریال هزینه برای احداث و الیروبی این آب بندان اختصاص یافت.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بهشهر تصریح کرد: عملیات الیروبی و 
مرمت این آب بندان از ابتدای تیرماه امسال آغاز شد که تاکنون ۵۰ درصد 
پیشرفت فیزیکی دارد و تا اواخر آبان ماه سال جاری به اتمام خواهد رسید.
زهکش،  های  آب  آوری  جمع  زراعی،  آب  تامین  کرد:  خاطرنشان  وی 
مخازن سیل گیر، پرورش ماهی و گردشگری از مزیت های آببندان ها به 
شمار می رود. قنبری در ادامه از توزیع ۴۱۰۸ تن نهاده بین دامداران این 
شهرستان خبر داد و گفت: از این تعداد، ۱۵۱۷ تن کنسانتره، ۱۱۸ تن جو 
دامی، ۵۷۱ تن ذرت دامی، ۱۲۰ تن سویا و  ۱۷۸۲ تن سبوس بود که بین 

دامداران بهشهری توزیع شد.

تولید ۲۱ میلیون قطعه جوجه یکروزه 
طی ۶ ماه در نور

گیالن امروز- مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نور از تولید ۲۱ میلیون 
قطعه جوجه یکروزه در این شهرستان طی شش ماهه نخست سال خبر 
داد. صادق خرمانی با بیان اینکه جوجه یکروزه پایه اصلی در پرورش مرغ 
گوشتی و تولید گوشت سفید است، اظهار کرد: شهرستان نور با داشتن 
۱۸ واحد مرغ مادر گوشتی به ظرفیت ۶۰۰ هزار قطعه از شهرستان های 
برتر تولید جوجه یکروزه در استان است. وی تصریح کرد: اهمیت جوجه 
یکروزه به اندازه ای است که با تغییرات عرضه و نوسانات قیمت آن، تولید 
گوشت مرغ در ماه های آینده دچار تغییرات شده و در نتیجه بازار مرغ 
دچار دگرگونی و نوسانات شد. مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نور گفت: 
۶ ماهه نخست امسال ۲۱ میلیون قطعه جوجه یک روزه گوشتی به ارزش 

اقتصادی ۱۴۷ میلیارد تومان در این شهرستان تولید شد.

آب هایی که شور می شوند
سدسازی در مازندران گرفتار هزارتوی مشکالت

علیرضا نوری کجوریان
مقصدمان در روزهایی که نفس تابستان سوزان و شهریور به شماره افتاد 
به باالدست ساری می افتد، از جاده های پرپیچ وخم به ارتفاعات می رویم 

تا به یک سد می رسیم.
روی  بر  که  مازندران  آبی  مخازن  بزرگترین  از  رجایی  شهید  سد 
سرشاخه های حوضه تجن ساخته شده است، داستانش جالب و خواندنی 
است و اولین مطالعات این حوضه رودخانه ای به سال های ۱۳۳۶ برمی 
گردد که قرار بود توسط شرکت الکساندر گیپ تهیه شود و به دلیل عدم 

تحقیق طرح های پیشنهادی دوباره در سال های ۶۰ به 
شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس واگذار شد.

از پایین دست که سد می نگری عظیم و خیره کننده 
به نظر می رسد و وقتی بر روی تاج آن قدم می زنی، 
مات و مبهوت هنر و تخصص مهندسان و متخصصان 
بومی وطنی می شوید که چنین سازه ای شگرف را بنا 
نهاده اند. ظرفیت سد بیش از ۱۶۰ میلیون مترمکعب 
 ۲۲ فقط  رسیدم  سد  باالی  به  که  روزی  در  و  است 
میلیون مترمکعب آب پشت ذخیره شده بود و مابقی 
آن طی روزهای بهار وتابستان برای سیراب شدن مزارع 
و شالیزارهای پایین دست تخلیه شد تا خشکسالی کام 

کشاورزان و حاشیه نشینان را تلخ نکند.
چندماه قبل تا لب به لب تاج سد از آب پر شده بود و 
امروز آب نزدیک کف و پی سد رسیده است و خالی 
شدن بیش از ۸۵ درصد حجم سد، زنگ هشدار را برای 
همه مردم شهر نواخت و بیش از همه متولیان امر را 

نگران کرده است.
آب های روانی که از فرسنگ ها و کیلومتر دورتر از پای 
کوهستان به سمت پایین دست و خزر روانه می شود 
و در پشت سدها دریاچه هایی را تشکیل می دهند تا 

آب های شیرین کوهساران در کام دریا شور نشود.
از آسانسور تعبیه شده در سد به پایین می رویم و ارتفاع ۱۳۸ متری را از 
تاج تا میانه سد طی می کنیم و در داخل داالن بتنی بیش از همه شکوه 
معماری و مهندسی متخصصان ایران ما را شگفت زده می کند. به ازای 
هر ۲۰ متری که به پایین می رویم، درب خرج و داالنی تعبیه شده است.

در داخل داالن ها سنسورها و دستگاه هایی مخصوصی وجود دارد که برای 
اندازه گیری شاخص های مختلف کاربرد دارد و ارقام استخراج شده از آن 
کمک می کند تا مدیریت و نگهداری سد و تنظیم ذخایر آن به درستی 

صورت گیرد.
بتنی دوقوسی با سرریز آزاد، طول تاج ۴۲۷ متر، ارتفاع سد از پی ۱۳۸ 
متر، ضخامت سد در تاج ۷۰ متر و سطح دریاچه ۵۲۰ هکتار و طول 
دریاچه هشت هزار و ۵۰۰ هکتار از جمله ویژگی های سد شهید رجایی 

است که حجم مخزن آن ۱۶۲ میلیون مکعب ظرفیت دارد.
حسن نوروز محمدی مدیر امور بهره برداری سد شهید رجایی با بیان 
اینکه برای تخلیه طغیان به میزان دو هزار مترمکعب در ثانیه، پنج دهانه 
سرریز آزاد احداث شد که مجهز به پل سرویس سراسری است، گفت: سد 
شهید رجایی بتنی دوقوسی بوده که یک دارای قوس عمومی و افقی است.

وی در گفتگو با مهر با اظهار اینکه ضخامت پی سد ۲۷ و در تاج ۷۰ متر 
است، افزود.دریاچه پشت سد ظرفیت ذخیره ۱۶۲ میلیون مترمکعب آب 
را دارد و برای تنظیم آب کشاورزی نیز دو دریچه با ظرفیت ۲۸ مترمکعب 

در ثانیه تعبیه شده است.
وی با اظهار اینکه دریچه تخلیه رسوب نیز در سد بارگزاری شده است، 
ادامه داد: این دریچه برای تخلیه رسوبات بهره گیری می شود ودر پایین 
دست سد نیز نیروگاهی به ظرفیت ۱۳.۵ مگاوات احداث شد و آب آن 
از طریق لوله ای با قطر دو متری تأمین می شود و قسمتی از برق شبکه 

سراسری را تأمین می کند.
نوروز محمدی درباره ذخایر آب سد شهید رجایی با اشاره به اینکه در 
پایان فصل کشاورزی به سر می بریم، گفت: برای آبیاری مزارع تمام آب 

سد تخلیه شد و به حجم ۲۲ میلیون مترمکعب رسیدم و این مخازن 
ذخایر برای کنترل و پایداری سد نیاز است زیرا نباید بار افقی سد کامل 

برداشته شود.
سد شهید رجایی که سیستم آبگیر نیروگاه، کشاورزی، حوضچه آرامش، 
شبکه آبیاری و زهکشی غیره برخوردار است و با بهره برداری از آن آب 

کشاورزی ۲۲۶ روستای با ۱۶۵ هزار نفر جمعیت تأمین شده است.
در مازندران در مجموع ۱۱ سد کوچک و بزرگ ساخته شده که توان 
مهار و مدیریت بیش از ۴۰۰ میلیون مترمکعب آب های سطحی را دارند 
و درصد باالیی از چهار میلیارد و ۲۰۰ میلیون مترمکعب آب های سطحی 
آن وارد دریا و شور می شود. ساخت سد بزرگ شهید رجایی ۱۷ میلیارد 
تومان هزینه داشت و ساخت چنین سدی با تورم کنونی بیش از ۲۰ هزار 

میلیارد تومان خرج روی دست خواهد گذاشت.
کمبود سد و مخازن ذخایر آبی در مازندران

خالی بودن دست مازندران از سازه های بتنی و سدهای ذخیره منابع آبی 
به دلیل چالش ها و تنش های اجتماعی و زیست محیطی سبب شده تا 
زنگ خشکسالی و بحران در سال های نه چندان دور در استان پرطنین 
شنیده شود. شکل گیری جریان مخالف با سدسازی و ایجاد سازه های آبی 
با بهانه هایی نظیر تخریب طبیعت و زیست بوم درحالی است که سال های 
آینده و پیش رو بحران آب گریبان مازندران را خواهد گرفت و دایه های 

دلسوزتر از مهربان طبیعت و زیست بوم، فردا سازی دیگر خواهند زد.
حیدر داودیان معاون طرح وتوسعه آب منطقه ای مازندران نیز با اشاره به 
اینکه ۱۰ درصد ۴.۵ میلیارد مترمکعب آب های سطحی استان در سدها 
مهار و مدیریت می شود، گفت: متوسط کشور مهار و مدیریت آب های 
سطحی حدود ۵۰ درصد است وب رأی رسیدن به این سطح نیاز داریم 

برخی طرح ها مطالعه و اجرا شود.
طرح های  و  گرفته  ریزی صورت  برنامه  با  افزود:  مهر  با  گفتگو  در  وی 
درست اجرا، میزان مهار آب های سطحی به بیش از ۲۸ درصد و با تکمیل 
طرح های مطالعاتی به ۴۰ درصد خواهد رسید که 

نرمال است.
را  شرب  و  کشاورزی  برای  پایدار  آب  تأمین  وی 
الزم دانست و گفت: در صورت تأمین منابع مالی 
می توان در بازه زمانی ۱۰ می توان پروژه های آبی را 

به سرانجام رساند.
چالش های سدسازی در مازندران

با  سدسازی  بخش  در  اینکه  اظهار  با  داودیان 
اینکه  رغم  علی  روبرو هستیم، گفت:  چالش هایی 
مازندران نسبت به کشور در حوزه سدسازی دارای 
عقب ماندگی است ولی مخالفت با سدسازی در اوج 
قرار گیرد و دلیل عمده آن مسائل مرتبط با جنگل 

و زیست محیطی است.
معاون آب منطقه ای مازندران یادآور شد: همیشه 
به افرادی که دغدغه منابع طبیعی و محیط زیستی 
آب  تأمین  حال  در  ما  که  می کنیم  عنوان  دارند 
باید  گذاری  اولویت  برای  و  هستیم  مردم  شرب 

راه های مختلف را ارزیابی کرد.
وی با اشاره به اثراث سدسازی در استان گفت: بروز 
سیالب های متعدد در استان نشان می دهد هرجا 
ایمنی  از  آن  دست  پایین  داشت،  وجود  سد  که 
برخوردار بود و در غیر این صورت خسارت هایی را شاهد بودیم و نمونه 

آن را در کیاکال دیدم.
داودیان یادآور شد: در سال ۹۷ در حوزه بابلرود ۸۰۰ مترمکعب سیالب 
در ثانیه را شاهد بودیم اما به دلیل وجود سد البرز، ۴۰۰ مترمکعب سیالب 
مهار شد و اگر این سد وجود نداشت، بخش های زیادی از شهر بابل را 

آب می برد.
معاون آب منطقه ای مازندران با اشاره به مخالفت هایی برای سدسازی و 
بهانه از بین رفتن جنگل گفت: اگر قرار است اولویت گذاری کنیم زندگی 
محیط  همیشه حفظ  آن  رغم  به  و  است  بیشتری  اولویت  دارای  مردم 
زیست و جنگل را جزو دغدغه های خود می دانیم زیرا پیمانکار چوب و 
جنگل نیستیم. وی با اظهار این اینکه باید آب شرب مردم را حتماً تأمین 
کنیم، گفت، آورد رودخانه ها و ساختگاه مناسب از جمله شاخص هایی 

است که در برای ساخت سد در منطقه مورد ارزیابی قرار می گیرد.
زیست  تشکل های  و  دوستداران  نگرانی های  و  دغدغه ها  روی  هر  به 
محیطی و منابع طبیعی طی سال های گذشته سبب شد که به درست یا 
غلط دست مازندران از سدسازی برای مهار و مدیریت آب های سطحی 
کوتاه شود و دود این مخالفت ها و تنش های اجتماعی فردای نه چندان 
دور به چشم همه اهالی مازندران خواهد رفت چراکه زنگ خشکسالی 

نزدیک است.

شگفت  از  یکی  آباد-کالردشت  عباس  جنگلی  جاده  امروز-  گیالن 
امکانات رفاهی  باکمبود  ایران و جهان  انگیزترین محورهای گردشگری 
و خدماتی نظیرسیستم روشنایی،عالئم رانندگی،گاردریل،اورژانس ۱۱۵، 
پایگاه امداد و نجات، سرویس بهداشتی و مشکالتی چون سقوط سنگ و 
پراکندگی زباله مواجه است که بایدبرای رفع آنها تدابیری ویژه ای اتخاذ 

شود.
اتصال  این محور جنگلی حدود ۳۵ کیلومتری حلقه   ، ایرنا  به گزارش 
ای، ساحلی غرب  به  مناطق جنگلی، جلگه  تهران   ، البرز  استان های 
مازندران و استان گیالن است، این مسیر به علت گذر از میان جنگل های 
انبوه و سرسبز البرز مرکزی منطقه هیرکانی مملو از  رویشگاه گونه های 
ارزشمندی مانند در ختان سربه فلک کشیده راش، توسکا و شمشاد است 
و هر  گردشگر داخلی و خارجی با عبور از آن و دیدن مناظر زیبا و آب و 
هوای خنک و مطبوع و با طراوات آن زیباترین خاطره زندگی در دفترچه 

خاطرات سفر او نقش می بندد.
های  زیبای  همین  از  برخورداری  خاطر  به  ارتباطی جنگلی  محور  این 
شگفت انگیز، بدیع و  بی نظیر است که از  آن به عنوان یکی از زیباترین 
اغلب مسافران، گردشگران  و  کنند   یاد می  و  توصیف  راه های جهان 
ساحلی  شهرهای  کالردشت،  سفرهایشان  مقصد  که  خارجی  و  داخلی 
رامسر ، تنکابن ، عباس آباد و حتی استان گیالن باشد پس از گذر از جاده 
کرج - چالوس و رسیدن به محدوده کندوان شهر مرزن آباد چالوس از 

همین راه جنگلی و پرجاذبه آمد و شد دارند. 
اهمیت این مسیر فقط به  این ویژگی ها محدود نمی شود بلکه با مروری 
به سوابق ادوار گذشته به طور کامل مشخص است  هرگاه در خطه غربی 
مازندران به ویژه  شهرستان چالوس حوادث طبیعی از جمله  سیالبی رخ 
دهد و سبب انسداد جاده کرج - چالوس محدوده مرزن آباد تا چالوس 
شود در این ایام خاص از  این گذرگاه جنگلی برای هدایت مسافران و 

گردشگران استفاده می شود.
از  برخورداری  علت  به  تاکنون  دیرباز  از  مازندران  غرب  اینکه،  تر  مهم 
موقعیت های ممتاز جنگل های سرسبز منطقه هیرکانی، دریای خزر ، آثار 
تاریخی و طبیعی مانند قلعه مارکوه ، کاخ موزه، مجموعه آبگرم معدنی در 
رامسر، تپه کالر در کالردشت، حمام های تاریخی در عباس آباد و وجود 
۲ فرودگاه نوشهر و رامسر و صدها مورد جاذبه های گردشگری، خاستگاه  
مسافران داخلی و خارجی به ویژه شیوخ عرب حاشیه خلیج فارس بوده 
بنابراین تقویت امکانات، تجهیزات و رفع نقاط حادثه خیز این  است و 
محور می تواند گامی موثر برای تسهیل در عبور و مرور گردشگران و 

سفری امن و پرخاطره برای آنان به شمار آید.
از راه هوایی  به عنوان نمونه، مسافران و گردشگران خارجی زمانی که 
وارد فرودگاه رامسر می شوند پس از گشت و گذار در این شهر که به 
عروس شهرهای ایران شهرت دارد برای بهره مندی از آب هوای خنک 
کوهستانی، اغلبشان تمایل دارند شب ها در کالردشت بیتوته کنند که 

ترجیح می دهند برای لذت بردن از مناظر زیبا و شگفت انگیز و کوتاهی 
مسیر ، راه جنگلی عباس آباد منتهی به کالردشت را  برگزینند و ضرورت 
و  امکانات  تقویت  و  نقاط حادثه خیز  این  رفع  برای  امر  دارد مسووالن 

تجهیزات این محور تدابیر ویژه ای  بیندیشند.
این جاده جنگلی کم نظیر غرب مازندران به اعتقاد شماری از گردشگران 
گردشگری،  کارشناسان  و  تورگردانان  جهانگردان،  خارجی،  و  داخلی 
یکی زیباترین محورهای جنگلی و گردشگری جهان محسوب می شود 
که با هدف توسعه صنعت گردشگری ضروری است برای آن نقشه راه 

گردشگری تهیه و تدوین شود.  
پراکندگی زباله در حاشیه محور ، نداشتن سرویس بهداشتی ، عدم پوشش 
دهی تلفن همراه ، نداشتن نماز خانه ، عدم استقرار پایگاه ثابت امداد و 
وجود دست   ، روشنایی  از سیستم  محرومیت   ، ،اورژانس ۱۱۵   نجات 
اندازهای تند و پیچ های خطرناک ، معبر کم عرض و باریک ،نداشتن 
گاردریل و نیز اماکن خدماتی و پذیرایی از جمله چالش هایی است که 
به گفته گردشگران، این محور را به یک گذرگاه گردشگری غیر ایمن 

تبدیل کرده است.
رضا مهربانی گردشگر تهرانی در گفت و گو با ایرنا به کمبودهای امکانات 
رفاخی و خدماتی در این محور جنگلی اشاره کرد و گفت : این محور 
آن  گردشگری  امکانات  اما  است  جهان  در  جاده  زیباترین  گردشگری 

متناسب با شمار گردشگران و این محور ارتباطی نیست.
وی اظهارداشت: در این محور باید پایگاه های امداد و نجات و اورژانس 
در همه ایام شبانه روز حضور داشته باشند چون حوادث خبر نمی کنند 
بنابراین با ارایه امکانات رفاهی صنعت گردشگری منطقه نیز توسعه می 
یابد. وی نداشتن سرویس بهداشتی و سیستم های روشنایی  و راهنمایان 
گردشگری را از دیگر نیازهای این محور مهم گردشگری ایران برشمرد و 
خاطرنشان کرد : حفظ این محور جنگلی با هدف توسعه صنعت گردشگری 

نیازمند داشتن نقشه راه است تا بر جذابیت طبیعی این محور بیفزاید.
مریم مقدم اصفهانی مسافری از خمینی شهر اصفهان که با خانواده اش به 
کالردشت و رامسر سفر کرده است ، گفت : بله گفته کارشناسان میراث 
فرهنگی این محور جنگلی زیباترین جاده طبیعی دنیاست اما رسیدگی 
از جنبه های رفاهی و خدماتی چندان مطلوب  این آن  به  همه جانبه 

نیست. 
این دانشجوی کارشناسی ارشد میراث فرهنگی  پیشنهاد داد : به طور 
منحصر  و  طبیعی  و  بکر  جنگلی  های  چاده  چنین  برای  باید  معمول 
بفرد باید سامانه تبلیغاتی ویژه در شبکه اجتماعی ایجاد شود تا شمار 

گردشگران خارجی از این محور سال به سال افزایش یابد.
از سرویس های  اعم  : دیگر ملزومات و خدمات رفاهی  تاکید کرد  وی 
بهداشتی و حضور پایگاه های امداد و نجات و رفع نقاط حادثه خیز ، 
حضور مداوم نیروهای انتظامی و ساماندهی دکه های حاشیه باید بیشتر 

مدنظر مسووالن نهادهای مربوط قرار گیرد.

سقوط سنگ در صدر جدول مشکالت این محور 
سقوط سنگ از ارتفاعات به روی خودروهای در حال گذر به عنوان یکی 
از حوادث تلخ و تاسف باری است که سه ماه گذشته چندین مورد در این 

محور گردشگری غرب مازندران رخ داده است.
رییس جمعیت هالل احمر عباس آباد در این باره گفت: فقط طی یک 
هفته گذشته در این محور ۲ مورد حادثه سقوط سنگ از ارتفاعات به روی 

خودروهای گذری رخ داده است که خسارت مالی بر جا گذاشته است. 
محسنی همچنین به واژگونی یک موتورسیکلت و سقوط یک دستگاه 
این محور جنگلی اشاره کرد که سرنشیسنان آن  به دره های   خودرو 
مصدوم شدند. وی ادامه داد : نگرانی های ناشی از موقتی بودن پایگاه 
امداد و نجات با توجه شلوغی این مسیر ارتباطی در تمامی فصول سال از 
یکسو و ریزش کوه ، رانش زمین و نیز افتادن درختان در حاشیه محور 
با هر بارندگی و تندباد از سوی دیگر از جمله مواردی است که باید برای 
به  با اشاره  آباد  رفع آن تدبیر شود. رییس جمعیت هالل احمر عباس 
اینکه پایگاه امداد و نجات با استقرار یک کانکس آهنی و یک خودرو و 
سه نیروی امداد و نجات به طور موقت آن هم در فصول تابستان و نوروز 
فعالیت دارد، خاطرنشان کرد : در صورت وقوع حوادث در فصول پاییز و 
زمستان که مسافران زیادی در این ایام از این محور دیدن می کنند امکان 

ارایه خدمات به آنان ممکن  نیست.
جواداصالنی سرپرست جدید فرمانداری عباس آباد برای چرایی علت وقوع 
این حوادث با برگزاری نشستی به مسووالن دست اندرکار برای جلوگیری 
از سقوط این سنگ ها از ارتفاعات به کف جاده ضرب االجل یک هفته ای 
تعیین کرد. وی خاطرنشان کرد: پس از این نشست بازدیدی هم  به اتفاق 
مسووالن  از نقاط حادثه خیز این راه ارتباطی انجام گرفت و متاسفانه 
عالوه بر مشاهده خودروهای خسارت دیده در کنار این جاده بلکه سنگ 
های معلق  هم در دامنه عرصه های جنگلی این مسیر دیده شد و  احتمال 
دارد با هر بارندگی و طوفان شدید این سنگ ها حرکت کنند و پس از 
سرازیر شدن به پایین دست تلفان جانی و نیز مالی برای عابران سواره 
رو در این مسیر برجای بگذارند. وی  وجود درختان در حاشیه این مسیر 
ارتباطی را از دیگر عوامل تهدید کننده این مسیر ارتباطی مطرح و توضیح 
داد : در گذشته هم این گونه بوده با هر بارندگی و بادی عالوه انتقال 
حجم انبوه گل و الی به سطح جاده بلکه شاهد شکستگی تنه و شاخ و 
برگ درختان در این محور جنگلی بوده ایم و همین عوامل سبب انسداد 
این مسیر و در پی آن نارضایتی و سرگردانی مردم بومی و مسافران و 

گردشگران در این راه ارتباطی بوده ایم.
سیدمحمود حسینی پور نوری استاندار مازندران محور ارتباطی کالردشت 
- عباس آباد را به عنوان حلقه اتصال کریدور کوهستان به جلگه و ساحلی 
توصیف و تاکید کرد : از آنجایی که این مسیر گذرگاه خیلی از مسافران، 
گردشگران داخلی و خارجی است بنابراین باید امکانات و تجهیزات مورد 

نیاز در این راه تقویت شود.

زیباترین جاده جنگلی جهان در غرب مازندران نیازمند امکانات 
رفاهی و خدماتی مناسب


