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شرق: بهار با شــکوفه های رنگا رنگش از راه رسید. طراوتی 
کــه یادآور زندگی اســت، اما طبــق آمار، میــزان تصادفات 
در تعطیــالت نوروز، مرگ و میر بســیاری به همــراه دارد که 

هشدارها برای این مسئله را شایان اهمیت می کند.
معمــوال از روزهای قبل از شــروع ســال جدیــد، خطر 
تصادفات جاده ای شــروع می شــود و حتی احمد شیرانی، 
رئیس مرکز اطالعات و کنترل ترافیک راهور هم روز گذشــته 
اعالم کرد؛ «هم زمان با شروع سفرهای نوروزی تاکنون «۱۱۱ 
مورد» تصادف ثبت شده که منجر به کشته شدن «۱۲۵ نفر» 

شده است».
بــا وجودی کــه ســال های قبل بــه دلیل شــیوع کرونا 
محدودیت هایــی در تــردد برون شــهری وجود داشــت، به 
همان میزان تعداد تصادفات در تعطیالت نوروز هم کاهش 
چشــمگیری پیدا کرده بود؛ اما این تناســب در ســال جاری 
بیشتر شــده اســت. طبق اظهارات رئیس مرکز اطالعات و 
کنتــرل ترافیک راهور میزان ســفرهای نوروزی امســال در 
مقایسه با ســال قبل «۱۲ درصد» افزایش داشته و بیشترین 

وقــوع تصادفات جاده ای در اســتان های خراســان رضوی، 
تهران، فارس، کرمان و اصفهان بوده است.

سال گذشــته هم طبق آمار اولیه پزشکی قانونی بیش از 
۱۱۰ نفر در تصادفات نوروز جان خود را از دست دادند.

با وجــود انتقادهای کارشناســان بر ناایمنی بســیاری از 
جاده هــا و خودروهای ســواری، برخی فرهنــگ رانندگی را 
عامل مهم ایــن تصادفات می دانند. بنابراین ســاده ترین راه 
برای هشدار نسبت به کاهش تصادفات ایجاد فرهنگ سازی 
و آگاهی رسانی جمعی است تا در ایام نوروز با کمترین تعداد 

تصادف جاده ای مواجه شویم.
محمدرضا مرشد دوســت، کارشناس ایمنی، چندی پیش 
درباره چند راهکاری که دنیا برای کاهش تصادفات جاده ای 
انجام داده اســت، اظهار کرد: در مثلث تصادفات با عوامل 
انســان، ماشــین و جاده روبه رو هســتیم. دنیــا اقداماتی را 
برای کاهش تصادفات جــاده ای انجام می دهد. یکی از این 
اقدامات این است که با همکاری افرادی که بر اثر تصادفات 
دچار آســیب نخاعی شــدند، درخصوص کاهش تصادفات 
جاده ای دست به فرهنگ سازی زده است؛ به طوری که افراد 

آسیب دیده مربی حوزه تصادفات شدند و سایر شهروندان را 
آمــوزش می دهند. در این آموزش ها عــالوه بر اینکه مربیان 
علت تصادف خود را شرح می دهند، سایر بحث های مرتبط 
با ایمنی را مطرح می کنند که شنیده شــدن این موارد از زبان 
قربانیــان حوادث رانندگی برای افــراد تأثیرگذار خواهد بود. 
باید از افرادی که بر اثر تصادفات رانندگی دچار آسیب شدند 
کمک گرفت. این اتفاق به توانمندســازی افراد آســیب دیده 
نیز کمــک می کنــد. همچنیــن دنیا بــرای فرهنگ ســازی 
درخصوص کاهش تصادفات جاده ای از سلبریتی ها، مربیان 
موتورسواری و اتومبیل رانی و پلیس کمک گرفته است. این 
افراد نیز می توانند زبان گویای ســازمان های امدادی باشند. 
ســازمان های امدادی تعداد اندکی مربی دارند، اما این افراد 
بــا فراگیری آموزه هایی درباره تصادفــات می توانند آن را به 
جامعه منتقل کنند. باید به افراد آموزش داد که اگر تصادفی 
اتفاق می افتد به چه صورت امدادرســانی های اولیه را بلد 
باشند. زمانی که در شــهرها تصادفی اتفاق می افتد باالخره 
نیروهــای امدادی به محل می رســند، اما آیا این موضوع در 
جاده ها نیز امکان پذیر اســت؟ در جاده ها به دلیل مســافتی 

که میان فردی که تصادف کرده و نیروی امدادی وجود دارد، 
نیروها دیرتر به محل می رســند، پس باید مردم برخی نکات 
اولیــه ای را که ضروری اســت در لحظــات اولیه تصادفات 
انجام شــود، آموزش ببیننــد. خودامــدادی و دیگرامدادی 
از ســوی رانندگان و سرنشینان بســیار مهم است که در دنیا 

به آن توجه شــده امــا ما از آن غافل هســتیم. همچنین در 
دنیــا راننــدگان حمل ونقل عمومــی دوره های امــدادی را 
می گذرانند. از آنجایی که این افراد در جاده ها تردد می کنند، 
خودشــان امدادگرانی محســوب می شــوند که به صورت 

تمام مدت در جاده ها تردد می کنند.
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رضا اسکندرزاده، کارشناس حقوقی: به موجب ماده ۵ قانون رسیدگی به تخلفات 
رانندگی مصوب ۱۳۸۹ «متخلف موظف اســت ظرف مدت شصت روز از تاریخ 
مندرج در قبض جریمه، یا تاریخ ابالغ  شــده در قبــض جریمه ای که به اطالع او 
می رســد، جریمه را پرداخت و رسید دریافت کند یا مراتب اعتراض خود را ظرف 
مدت مذکور با ذکر دالیل به اداره اجرائیات راهنمایی و رانندگی تسلیم کند. اداره 
مذکور موظف است حداکثر ظرف ۲۴ ساعت پس از وصول اعتراض، بررسی الزم 
را انجام داده و در صورت غیرموجه دانستن اعتراض، مراتب را به معترض، ابالغ 
کند. در صورت اصرار معترض، اداره اجرائیات، موضوع را برای رسیدگی به واحد 

رسیدگی به اعتراضات ناشی از تخلفات رانندگی، ارسال می کند».
نوع اول اعتراض به قبض جریمه

یعنــی اعتراض به یک قبض خاص که از ســوی مأمــور راهنمایی و رانندگی 
 صادر می شود. در این مورد، شخص باید به مرکز اجرائیات پلیس راهور مراجعه 
کرده و فرم شکایت نامه را پر کرده تا پرونده وی برای بررسی بیشتر به کارشناسان 
مربوطه ارجاع داده شود. نتیجه بررسی کارشناس پلیس راهور، در فاصله یک تا 

چند روزه به فرد معترض اعالم می شود.
توجه داشته باشید که در صورت اعتراض به قبض جریمه، الزم است مدارک 

زیر را به همراه داشته باشید:
۱. کارت شناسایی معتبر
۲. سند مالکیت خودرو

۳. فرم درخواست تجدید نظر
۴. کارت شناسایی معتبر مالک وسیله نقلیه یا نماینده قانونی وی.

نوع دوم اعتراض به صورت وضعیت تخلفات
معترض بایــد در مرحله اول به دفاتر پلیــس + ۱۰ مراجعه کرده و اعتراض 
خود را ثبت کند. دفتر پلیس + ۱۰ این درخواســت را از طریق سیستم برای مرکز 

اجرائیات کل کشور ارسال می کند. اجرائیات پس از رسیدگی، حداکثر ظرف مدت 
۲۴ ساعت، نتیجه را به اطالع معترض می رساند.

در صورتی کــه فرد همچنان نســبت به جریمه راهنمایــی و رانندگی صورت 
وضعیت تخلفات، اعتراض داشته باشــد، باید ضمن مراجعه به واحد رسیدگی 

پلیس راهور، اعتراض خود را ثبت کند. 
در این مرحله، هیئتی متشــکل از یک کارشــناس پلیــس راهور و یک قاضی 
تخلفات، مجددا اعتراض را بررســی کــرده و در نهایت رأی را صادر می کنند که 

قطعی و غیر قابل اعتراض مجدد خواهد بود.

نحوه اعتراض به جرائم راهنمایی و رانندگی، به چه صورت است؟

گزارش «شرق» از هشدارهای مداوم برای احتمال افزایش تصادفات جاده ای در تعطیالت عید

احتیاط در پیچ خطرناک نوروز

ســد و تونل ســوم کوهرنگ با هدف تأمین بخشی از کمبود 
منابع آب حوضه زاینده رود و ســایر شهرهای مرکزی ایران (یزد، 
کاشان و...) تعریف و اجرا شده است. عملیات اجرائی تونل سوم 
کوهرنگ در شرایط کنونی با وجود همه مشکالت و موانع، تقریبا 
کامل شــده و آماده بهره برداری اســت. این در حالی اســت که 
عملیات اجرائی سد سوم کوهرنگ که یک سد بتنی دو قوسی با 
ارتفاع حدود ۱۳۵ متر است، با وجود اینکه در اواخر سال ۱۳۸۹ 
(پس از تصویب مطالعات تفصیلی طرح) آغاز شــده، هنوز در 
مراحــل مقدماتی اســت. عملیات اجرائی ســد کوهرنگ ۳ در 
اواخر دوره ای آغاز شد که کشور از نظر توانمندی مالی در شرایط 
مطلوبی قرار داشــت و تأمین هزینه هــای طرح های عمرانی با 
محدودیت و تنگناهای کنونی مواجه نبود، با این حال در مقطع 
زمانی کنونی، با گذشت حدود ۱۱ سال از شروع عملیات اجرائی، 
پیشــرفت واقعی عملیات اجرائی سد ســوم کوهرنگ براساس 
نظر کارشناســان حدود ۱۰ الی ۱۵ درصد برآورد می شود. چرایی 

این وضعیت را از جنبه های زیر می توان بررسی و ارزیابی کرد:
۱- مشکالت قراردادی پیمانکار

یکــی از مهم ترین دالیــل وضعیت نابســامان کنونی طرح 
کوهرنگ ۳، عدم دقت پیمانکار در ارائه پیشنهاد در زمان برگزاری 

مناقصــه این طرح و همچنین ایراد رویه ارزیابی پیشــنهادها در 
فرایند مناقصه مذکور بوده اســت. در نتیجه، پیشــنهاد پیمانکار 
اوال از نظر زمــان اجرای پروژه بدون توجــه به محدودیت های 
اقلیمی و شــرایط نســبتا دشــوار کار در منطقه ارائه شده است 
و ثانیا قیمت پیشــنهادی پیمانکار غیرواقع بینانه و نامتناسب با 
صعوبت ها و شــرایط واقعی کار ارائه شده است. مجموعه این 
عوامل ســبب شــده اســت در مدت کوتاهی پس از شروع کار، 
شــکاف بین درآمد و هزینه افزایش یابــد و پیمانکار کارآمدی و 
توانمنــدی خود برای مدیریت کارها و پیشــبرد عملیات اجرائی 
طرح را تا حد زیادی از دست بدهد و عمال به طور مستمر بخش 
مهمی از انرژی مدیران پیمانکار (و به تبع آن، سایر ارکان طرح) 
صرف رفع و رجوع مشــکالت قراردادی شده است. در نتیجه 
این رونــد، در زمان اتمام مدت قانونی قرارداد (چهار ســال)، 
پیشرفت عملیات اجرائی طرح بسیار کم بوده است. تورم های 
شــدید و جهش های مکرر قیمت ها در ســالیان پس از اتمام 
دوره قانونی قــرارداد نیز عامل تشــدیدکننده ظرفیت ناکافی 
قرارداد و ناتوانــی بیش از پیش پیمانــکار در انجام عملیات 
اجرائی و جبــران عقب ماندگی ها بوده اســت، به گونه ای که 
در وضعیــت فعلی، با وجود پیشــرفت حــدود ۵۰ درصد در 
پیمانکار، پیشرفت واقعی عملیات  قرارداد 
اجرائی طرح از منظر کارشناســان مستقل 
در حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد برآورد می شــود. 
عجیب اینکه با علــم به همه ارکان طرح، 
تاکنــون هیچ اقدام و تدبیر مؤثر و کارآمدی 
برای راهبری و مدیریت این قرارداد از سوی 

دستگاه اجرائی به عمل نیامده است.

۲- عدم کفایت مطالعات و انتقال ریسک ها و مشکالت فنی 
طرح به دوره اجرا  

موضوعــات کلیــدی مطــرح در دوره مطالعــات پروژه های 
سدســازی شــامل بررســی و ارزیابی پارامترهای اصلی مؤثر بر 
توجیه پذیری پروژه مبتنی بر تعریف حدود اهداف طرح در تأمین 
منابــع آب (و...) و ارزیابــی اقتصادی هزینه هــا و منافع طرح و 
همچنین بررســی و تحلیل پارامترهای فنی مؤثر بر امکان پذیری 
طــرح از منظر پایداری ســد و آب بندی مخزن اســت. عالوه بر 
ایــن، عدم تعارض پروژه با محیط زیســت در حوضه های مبدأ و 
مقصــد نیز باید در زمان انجام مطالعات در حد کفایت بررســی 
شــود. بدیهی است در صورت عدم دستیابی به نتایج مناسب در 
هریــک از موضوعات کلیدی فوق، اجــرای پروژه تا رفع ابهامات 
و موانع فنی، اقتصادی و محیط زیســتی غیرمنطقی خواهد بود. 
مطابق اســناد و مدارک موجــود، تصویب مطالعــات تفصیلی 
ســد ســوم کوهرنگ به صورت مشــروط و با وجود ابهاماتی که 
درخصــوص میزان اثرگــذاری ایجاد یک ســد مخزنی (با حجم 
حدود ۳۸۰ میلیــون مترمکعب) بر تأمین اهداف کنترل و انتقال 
منابع آب به حوضه مقصد وجود دارد و همچنین عدم شناخت 
کافی درخصوص توســعه کارســت (KARST) و وجود ریسک 
بیش از حد در رابطه با آب بندی مخزن ســد انجام یافته اســت. 
بر اساس این شــرایط، کمیته های تخصصی تصویب مطالعات، 
شــروع عملیات اجرائی این ســد را با تردید جدی مواجه کرده و 
دســتگاه اجرائی را به مطالعه و بررســی بیشتر، به خصوص در 
موضوع آب بندی تکیه گاه های سد و مخزن توصیه کرده است. با 
وجود این، به دالیل مختلف (که بخشــی از آن مرتبط با قرارداد 
نامناســب و عدم پویایی پیمانکار بوده اســت)، ارکان طرح یک 
رویکرد انفعالی و ناکارآمد را 
الزامات  پیگیری  درخصوص 
و توصیه هــای فنــی مذکور 
اتخــاذ کرده انــد، به گونه ای 
و  معضــالت  برخــی  کــه 
مطرح  جــدی  تهدیدهــای 
درباره آب بندی مخزن ســد 
از  (پس  دیرهنــگام  بســیار 
گذشت حدود هشت سال از 

آغاز عملیات اجرائی) شناســایی شده و این موضوع سبب رکود 
مضاعف روند عملیات اجرائی و انفعال بیشــتر دستگاه اجرائی 
در زمینه اتخاذ تدابیر الزم شــده است. در نتیجه این شرایط، پس 
از گذشــت بالغ بر ۱۱ ســال ، اجرای این سد در ساختگاه فعلی با 
ریسک جدی فرار آب مواجه شده است. عالوه بر این، حفاری های 
مکرر تکیه گاه ها از یک ســو و بررســی های کارشناسی تکمیلی 
انجام شده داللت بر عدم پایداری کافی تکیه گاه های سد داشته و 
از این منظر نیز اجرای این ســد مطابق طرح پیشنهادی مشاور، با 
ابهام جدی درخصوص پایداری ســد مواجه خواهد بود. در کنار 
این موضوعات، با توجه به شــرایط منابع آب کنونی حوضه های 
مبدأ و مقصد، میزان اثرگذاری احداث ســد مخزنی در محل سد 
کوهرنگ ۳ بر تأمین اهداف انتقال آب نیز به هیچ وجه منطبق بر 
شــاخص ها و اهداف اولیه تعیین شده در زمان مطالعات نیست. 
برایند شرایط فوق، عمال توجیه پذیری و امکان پذیری احداث سد 

سوم کوهرنگ را با ابهام و تهدید جدی مواجه کرده است.
تعهدات  انجــام  در  اجرائــی  دســتگاه  ناتوانی  و  تأخیــر   -۳

اجتماعی در منطقه طرح
تصویــب و اجرائی شــدن طرح های سدســازی، در کنار منافع 
حاصــل از بهره بــرداری از آنها، همواره ســبب ایجاد یک ســری 
خســارات و محدودیت ها در توسعه سکونتگاه ها و معیشت های 
حریم مخزن و ســاختگاه سد می شود. جبران این خسارات به طور 
معمول در چارچوب تملک به موقع اراضی واقع در حریم مخزن 
و فراهم سازی بســتر ایجاد اقامتگاه ها و کسب وکارهای جایگزین 
برای جامعه خســارت دیده باید مورد توجه دســتگاه اجرائی قرار 
گیرد. درخصوص طرح ســد ســوم کوهرنگ، هم زمان با تطویل و 
فرسایشی شــدن فرایند عملیات اجرائی طرح، عدم انجام به موقع 
تعهدات دســتگاه اجرائی درخصوص اســتمالک اراضی منطقه 
طرح و بسترســازی کســب وکارهای جایگزین، موجبات نارضایتی 
گســترده مســئوالن منطقه ای و اهالی تأثیرپذیر از طرح را فراهم 
کرده و بحران هــای اجتماعی شــدیدی را در منطقه طرح ایجاد 
کرده اســت، به گونه ای که در شــرایط کنونی ایــن موضوع خود 
به تنهایــی به منزله یــک تهدید جدی برای تحقــق اهداف طرح 
محســوب می شــود. با توجه به مجموعه بحران ها و تهدیدهای 
فــوق، رویکرد فعلی مجموعه وزارت نیــرو از منظر فنی مبتنی بر 
دیدگاهــی ســاده انگارانه و خوش بینانه درخصوص مشــکالت و 

معضالت آب بندی مخزن ســد استوار شده اســت؛ رویکردی که 
از نظــر مجامع علمی و بین المللی نامناســب بــوده و نتیجه آن 
تحمیل هزینه های بســیار زیاد بر کشور همراه با ریسک های جدی 

درخصوص تحقق اهداف حداقلی اجرای این طرح است.
درباره سایر مســائل قراردادی و بحران های اجتماعی مبتالبه 
طرح نیز هیچ چشــم انداز و اســتراتژی روشنی در دستگاه اجرائی 
طرح مشاهده نمی شود و این شرایط منجر به حالتی شبیه احتضار 

برای پروژه سد سوم کوهرنگ شده است.
در شرایط کنونی، پافشاری دســتگاه اجرائی بر تداوم عملیات 
اجرائــی پروژه ســد ســوم کوهرنگ با تمســک بــه دیدگاه های 
ســاده انگارانه درخصوص معضالت فنی جدی مبتالبه این طرح 
به نوع تداعی کننده رویکرد اتخاذ تصمیم ها و تدابیر اشــتباه جدید 
برای جبران یا پوشاندن خطاها و تصمیم های اشتباه قبلی است. از 
سوی دیگر، با توجه به اینکه پیشرفت واقعی عملیات اجرائی سد 
سوم کوهرنگ فقط در حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد برآورد می شود، اصرار 
بــر ادامه عملیــات اجرائی این پروژه در یک چارچوب و ســاختار 
معیوب و پرهزینه و عدم توجه به اخطارهای فنی کارشناســان و 
متخصصان ذی ربط درباره ضرورت انجام بررسی های کارشناسی 
جامع برای روشن شــدن ابهامات و ابعاد ریسک های جدی اثرگذار 
بر تحقق اهداف طرح (قبل از ادامه عملیات اجرائی طرح)، بسیار 
غیرمنطقی بوده و بدیهی است تداوم اتخاذ چنین رویکرد پرریسک 
و پرهزینه ای برای کشور، مسئولیت خطیری برای مجموعه وزارت 
نیرو در قبال طرح سد سوم کوهرنگ به همراه خواهد داشت. امید 
آنکه مســئوالن محترم وزارت نیرو در راســتای رسالت و تعهدی 
کــه بر عهــده دارند، زمینه و جســارت پذیرش مســئولیت برخی 
تصمیم های ناصحیح و عجوالنه گذشــته را کــه در نتیجه اتخاذ 
تدابیــر و خطاهای متوالی بعدی در حال حاضر خود که می تواند 
تبدیل به یک چالش منطقه ای و ملی شود، فراهم آورند و مانع از 

تداوم رویه ناصواب گذشته شوند.
مجمع ملی احیای دائمی زاینده رود به عنوان یک سمن فعال 
در حوضه آبریز زاینده رود با تأکید بر نظر کارشناســان، مســئولیت 
خطیــر وزارت نیرو را یــادآوری می کند و انتظــار دارد به معضل 
به وجود آمــده در طرح ســد ســوم کوهرنگ قبــل از تبدیل آن به 

چالش ملی، مداخله کند و درباره آن تصمیم بگیرد.
مجمع ملی احیای دائمی زاینده رود

مسئولیت خطیر وزارت نیرو در طرح سد سوم کوهرنگ
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