
  

شهرستان 6
 خسارت ۲۰۰ میلیارد ریالی آتش سوزی به بازار 

سنتی تبریز

معاون سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور از 
خسارت ۲۰۰ میلیارد ریالی آتش سوزی اخیر به بازار سنتی و سرپوشیده 
تبریز خبر داد و گفت: خسارت وارد شده به صاحبان مغازه ها درحال 

محاسبه است.
به گزارش ایلنا، محمدحسن طالبیان در حاشیه بازدید از قسمت های 
سوخته بازار بزرگ تبریز در سرای"ایکی قاپیلی" در جمع خبرنگاران گفت: 
در برخی از قسمت های بازار که از چوب و آهن استفاده شده شاهد 
خسارت های بیشتر و ریزش سقف بودیم ولی در قسمت های دیگر که 

آجر به کار رفته خسارت ها کمتر است.
وی با بیان اینکه بازار بزرگ تبریز ۱۰ سال پیش نیز طعمه حریق شده 
بود، افزود: قسمت هایی که در آن سال ها مرمت شده بود کمتر آسیب 

دیده است.
طالبیان با تاکید بر اینکه علت آتش سوزی بازار تبریز درحال بررسی 
است، ادامه داد: آتش نشانی قرار است فردا دلیل این آتش سوزی را اعالم 

کند.
وی با بیان اینکه تفاهمنامه احیا و مرمت سرای دو دری تنظیم می شود، 
ادارات  و  دستگاه ها  از  کدام  هر  وظیفه  تفاهمنامه  این  در  داد:  ادامه 

مشخص می شود.
طالبیان سپس با اشاره به اینکه ۱۱۳ واحد تجاری در بازار تبریز بر اثر 
این آتش سوزی خسارت دیده است، اظهار داشت: باید تالش کنیم تا روند 

مرمت این قسمت به زودی آغاز شود.

سازمان هواشناسی اعالم کرد:
رگبار و وزش باد شدید در شمال و شرق کشور

سازمان هواشناسی اعالم کرد طی امروز و فردا با رگبار باران، گاهی 
رعدوبرق و وزش باد شدید موقت در برخی از استان های کشور رو به رو 

خواهیم بود.
به گزارش ایلنا، فعالیت سامانه بارشی که از روز پنجشنبه وارد کشور 

شده در روز های شنبه و یکشنبه به شرح زیر است:
طی امروز شنبه با رگبار باران، گاهی رعدوبرق و وزش باد شدید موقت 
در خراسان شمالی، نیمه شمالی خراسان رضوی، شرق سمنان، شرق 
گلستان، ارتفاعات و نواحی مرکزی کرمان، شمال شرق آذربایجان شرقی و 

شمال اردبیل رو به رو خواهیم بود.
فردا یکشنبه با رگبار باران، گاهی رعدوبرق و وزش باد شدید موقت 
در شرق خراسان شمالی، نیمه شمالی خراسان رضوی، نواحی مرکزی و 

جنوبی کرمان مواجه خواهیم شد.
با توجه به افزایش ناپایداری فصلی جو، احتمال وقوع تگرگ و سیالب 
ناگهانی در دره ها ومناطق کوهستانی وجوددارد؛ لذا به هموطنان عزیز 
در این مناطق توصیه می شود احتیاط الزم را در عبور و توقف از مناطق 

کوهستانی به عمل آورند.

آب شرب روستاهای سیلزده لرستان وصل شد
    خرم آباد - ایرنا - مدیرعامل شرکت آب و فاضالب روستایی لرستان 
گفت: آب شرب همه روستاهای سیلزده استان بصورت موقت وصل شده 
و برای وصل دائم شبکه های آب روستایی ، تیم های امدادی در حال 
فعالیت هستند. علیرضا کاکاوند روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا 
اظهار داشت: در ۲مرحله وقوع سیل امسال در لرستان تعداد 964 روستا 
با مشکل قطعی آب مواجه شدند که بصورت موقت آب شرب تمامی 
روستاها وصل شده و اکنون بصورت روستا به روستا در حال اصولی کردن 

و وصل دائم آب شرب هستیم.
وی ادامه داد: سیل ۲هزارو 6۲۰ میلیارد ریال به زیرساخت های آب و 
فاضالب روستایی لرستان خسارت زد و اکنون مهمترین مشکل در این 

راستا برای ترمیم و بازسازی، نبود نقدینگی و تامین اعتبار است.
کاکاوند همچنین بیان کرد: براثر سیل اخیر ۳۰9 کیلومتر خط انتقال و 

۱۱6 ایستگاه پمپاژ آب روستایی استان تخریب شد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب روستایی لرستان اظهار داشت: ۲هزارو 
886 روستا در لرستان وجود دارد که در سیل اول در پنجم فروردین ماه 
۱68 روستا و در سیل دوم ۱۲ فروردین ماه 796 روستا با مشکل قطعی آب 
شرب مواجه شدند. کاکاوند بیان کرد: ۳۲ دستگاه تانکر سیار آبرسان در 
مدت زمانی که آب روستاهای استان در مناطق سیلزده قطع شده بود کار 
آبرسانی به مردم روستاها را انجام می دادند. به گفته وی برای جلوگیری از 
خسارت های سیل باید ساخت و سازهای غیرقانونی در حریم رودخانه ها 
متوقف شود و همچنین سدهای نیمه کاره در استان باید به اتمام برسند.

سیل فروردین امسال بیش از 4۰هزار میلیارد ریال خسارت در لرستان 
برجای گذاشت و موجب مرگ ۱5 نفر شد.

درگیری خانوادگی در یک روستای اهواز ۲ کشته 
داشت

    اهواز - ایرنا - بخشدار اسماعیلیه از توابع شهرستان اهواز گفت: در 
یک درگیری خانوادگی در روستای »سطامیه« در اهواز ۲ نفر کشته و 6 

خانه تخلیه شده اند.
بهمن یوسفی شنبه در گفت وگو با ایرنا اظهار داشت: این درگیری در 
دقایق اولیه بامداد شنبه بر سر زمین های کشاورزی رخ داده و طی آن ۲ 
مرد کشته شدند. وی افزود : عامالن این درگیری در حال حاضر متواری 
هستند و نیروی انتظامی در حال پیگیری این پرونده است. یوسفی اضافه 

کرد: در این درگیری همچنین یک باب خانه به آتش کشیده شده است.
درهمین حال آتش پاد علی تراب پور مدیر عامل سازمان آتش نشانی و 
خدمات ایمنی شهرداری اهواز گفت : دراین درگیری سه منزل مسکونی 

آتش زده شدند که با اقدام ماموران این سازمان آتش اطفا شد.
روستای سطامیه در بخش اسماعیلیه شهرستان اهواز و در جنوب این 
شهرستان قرار دارد. جمعیت این روستا در حدود 8۰۰ نفر است. این 

روستا در کیلومتر۲۰ جاده اهواز- خرمشهر واقع شده است.

اخبار
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با  پایان یافتن امدادرسانی در منطق سیل زده شمالی کشور بررسی شد

 ترس سیل زدگان گلستان از فراموشی

فرآوری زیتون چه تغییری کرده که محیط زیست طارم نگران شده؟

قرار نبود سال گلستانی ها این گونه آغاز شود اما سیالب 
چهره عجیبی دارد؛ با بارش های خوشحال کننده می آید و 
با پاشیدن گرد فراموشی بر شهر و دیار آسیب دیده رخت 
برمی بندد. حال شهروندان سیلزده آق قال و گمیشان 
اینگونه است که جان دادند، خسارت دیدند و حاال هم از 

فراموشی می ترسند.
به گزارش خبرنگار ایرنا، با گذشت بیش از 5۰ روز سخت 
و نفس گیر همراه با تلفات و خسارات جانی و مالی به 
جامانده از سیالب ویرانگر در زندگی مردم گلستان، روان 
آب ها آرام آرام شهر و روستاها را ترک کرد و به دریا رسید.

محاصره نزدیک به دو ماهه خانه ها در میان سیالب 
گلستان، تخریب گسترده زیرساخت ها و صنایع، آسیب 
ها و مشکالت اجتماعی و روانی سیل زدگان تنها بخشی از 
خسارتی است که رفع همه آنها زمانی طوالنی را می طلبد.

 جبران خسارت ها
از زمان بروز سیل تاکنون مقامات و مسووالن رده های 
مختلف برای سرکشی به مناطق سیلزده گلستان آمده و 
تالش کردند مطابق با ظرفیت سازمانی و اداری خود به 

مدد آسیب دیدگان بیایند.
های  خانه  برای  بالعوض  های  کمک  پرداخت  قول 
خسارت دیده و تخریب شده، اعطای وام برای کمک به 
ساخت خانه و خرید لوازم خانگی از جمله این وعده ها بود 
که گستردگی سیل و سنگینی عدد قابل پرداخت برای این 
پول ها در کنار وسعت مناطق تخریب شده و کاغذبازی و 
ساختار اداری پیچ در پیچ برای دریافت وام بانکی از جمله 
دالیلی است که احتمال کندی در روند بازسازی مناطق 

سیلزده را به ذهن متبادر می کند.
 کم شدن رفت و آمد مدیران

از زمان وقوع سیل مقامات در رده های گوناگون به 
مناطق سیلزده رفته و با مردم دیدار کرده و مشکالت را 

از زبان آن ها و مسووالن استانی و شهرستانی شنیدند.
اگر چه در ابتدا این رفت و آمدها برای مردم سیل زده 
به خصوص شهرهای محروم آق قال و گمیشان جذابیت 
داشت اما به مرور و با افزوده شدن بر این میزبانی ها 
در کنار تشریفات ناشی از قوانین حضور مدیران کشوری 
و لشگری در جمع مردم همراه با به راه افتادن کاروان 
خودرویی، مردم را از به نمایش درآمدن این آمد و شدها 
خسته کرد. از طرف دیگر حل آنی مشکالت و کمبودها 
که مورد انتظار مردم آسیب دیده بود از سوی مدیران 
امکان پذیر نبود و پس از چند روز، دیگر حضور آنان برای 

سیلزدگان جاذبه ای نداشت.
 پایان امدادرسانی

مسووالن  و  سیلزده  مردم  مهم  های  نگرانی  از  یکی 
و  ها  دستگاه  و  امدادرسان  نیروهای  خروج  گلستان، 
امکانات مربوط به پاکسازی مناطق آسیب دیده از سیل 

است.
اگر چه بسیاری از مسووالن در ابتدا گفتند که تا پایان 
حل مشکالت در مناطق سیلزده گلستان خواهند ماند 
و ضرورت  دیگر  استان های  در  بحران مشابه  بروز  اما 
امدادرسانی به آن مناطق در کنار فروکش کردن تب سیل 
گلستان، بر نگرانی فراموش شدن شهرهای خسارت دیده 

استان افزوده است.
حتی سرپرست استانداری گلستان چندی قبل تاکید 
کرد که ماشین آالت دستگاههای اجرایی ملی ، ارتش و 

سپاه باید با تشخیص استان از گلستان خارج شوند.

ابعاد گسترده خسارت ها در کنار نیازمندی به نیروی 
آالت  ماشین  کمبود  و  استان  ظرفیت  از  فراتر  انسانی 
پاکسازی شهرهای  و  امدادرسانی  برای  کافی  و  مناسب 
های  نگرانی  و  نیازها  ترین  از جدی  یکی  دیده،  آسیب 

گلستان در آستانه پنجاهمین روز سیل است.
هنوز گل و الی در شهرها باقیمانده و با وجود تالش 
مداوم نیروهای امدادرسان برای پاکسازی، هنوز آق قال و 

گمیشان درگیر این مشکالت است.
از طرفی دیگر، با گرم شدن هوا و خشک شدن گل و 
الی پراکنده شده در شهر، گرد و غبار در این شهر به پرواز 
درآورده و احتمال بروز بیماری های عفونی را گسترش 

داده است.
مطابق اعالم دامپزشکی گلستان در این سیل ۲ میلیون 
تخم مرغ نطفه دار، 8۱4 هزار قطعه مرغ گوشتی، 7۲ هزار 
قطعه مرغ مادر، سه هزار و 7۲۳ راس دام سبک، 99 
راس دام سنگین، ۲7 نفر شتر و ۲۱ هزار کندوی زنبور 
عسل تلف شد که این آمار به جز دام های تلف شده ای 
است که الشه آن ها در میان حجم فراوان سیالب و گل 

و الی پیدا نشد.
یکی دیگر از موضوعات نگران کننده در مناطق سیل 
زده، احتمال بروز آسیب های اجتماعی و روحی برای مردم 
خسارت دیده است. از بین رفتن ناگهانی همه سرمایه های 
زندگی و ضرورت اسکان در چادر تا مدتی نامعلوم ممکن 
است برای خیلی ها از جمله گروه های آسیب پذیر چون 
دختران و زنان تحمل ناپذیر باشد؛ موضوعی که به گفته 
یکی از مدیران استان در نتیجه آن تاکنون بیش از 5۰ نفر 
از سیلزدگان اقدام به خودکشی کرده اند که البته اغلب 

آنها ناکام مانده است.
همچنین به گفته مدیر کل بهزیستی گلستان ۱968 نفر 
در مناطق سیلزده گلستان دچار اختالل روانی و استرس 

فوق حاد ناشی از سیل شده اند.
بروز این آسیب مهم و نگران کننده در شرایطی است 
که میرمحمد غراوی سرپرست استانداری گلستان اعتقاد 
دیگری دارد بطوریکه حاضر به تفکیک جنسیت و متفاوت 
بودن آسیب روحی نیست و در این رابطه به ایرنا گفت: 
'شاید شما نگاهتان این باشد که دختران و مادران بیشتر 
تحت تاثیر سیل قرار داشتند و به حالت افسردگی بیشتر 
همه  چون  نیستم  قائل  این  به  من  اما  اند  شده  دچار 
خانواده زیرفشار حاصل از سیل بوده اند و همه به یک 

اندازه متاثر شده اند'.
 ضرورت جابه جایی برخی روستاها

چندین  شهرها،  بر  عالوه  گلستان  ویرانگر  سیل 
با  که  کرد  سنگین  متحمل خسارت  را  استان  روستای 
توجه به ابعاد گسترده آن و آسیب های ناشی از رانش 
بنیان  و سست شدن  ای  هفته  ماندابی چند  و  زمین 
خانه ها، ضرورت تغییر مکان روستاها بیش از پیش 

احساس می شود.
های  پایه  با  روستایی  مانده  آب  و  گل  در  های  خانه 
سست و قدیمی توانی برای ایستادگی نداشته و اگر نظارت 
جدی بر سنجش استحکام آن ها صورت نگیرد چه بسا 
خبر ویران و تخریب شدن یکی پس از دیگری خانه ها، به 

خطر جاری گلستان تبدیل شود.
مسووالن  توجه  مورد  روستاها  برخی  جانمایی  تغییر 
استانی هم قرار گرفته و سرپرست استانداری از بخش 
برای  مناسب  های  زمین  خواست  مردم  و  خصوصی 
جابجایی برخی روستاهای در معرض خطر را در اختیار 

دولت بگذارند.
عادت به چادر نشینی

و  شهری  مناطق  در  خانه  هزار   ۱7 حدود  به  سیل 
روستایی گلستان خسارت زد که از این تعداد بیش از 7 

هزار منزل نیازمند نوسازی است به این معنا که ساکنان 
آن ها باید تا زمان ساخت دوباره در کمپ های اضطراری 

سکونت کنند.
از  مدیرعامل جمعیت هالل احمر گلستان گفت که 
اسکان  بر  تاکنون عالوه  استان  این  آغاز سیل در  زمان 
حدود ۱6 هزار سیل زده در اردوگاه های اسکان اضطراری 4 
هزار و 574 چادر امدادی هم میان سیل زدگان توزیع شد.

برخی سیلزدگان راضی به سکونت در کمپ ها هستند 
اما این که تا چه زمانی باید و می توانند به اقامت در 
چادرها ادامه داده و دل از این مکان های اسکان اضطراری 
بکنند، معلوم نیست. مسووالن هم اعالم نکرده اند تا چه 
زمانی این امکانات مورد نیاز را در اختیار این سیل زدگان 

قرار خواهند داد؟
برخی سیل زدگان هم ترجیح داده اند به خانه برگردند 
و چادر را در ویرانه حیاطی که قبال مامن و پناهگاه آن ها 
بود برپا کنند. دست این سیلزده ها حتما بیشتر از قبل به 
آسمان است و دعا می کنند دیگر بارانی نبارد که همین 

سقف نازک را هم بر سر آن ها خراب کند.
 سیل نرفته، برگشت

آغاز  استان های دیگر  از  سیل گلستان بسیار زودتر 
شد و با وجود شدت بیشتر سیالب برخی استان ها مانند 
خوزستان، مشکالت آن ها زودتر به پایان رسید و از مرحله 
بحران خارج شد اما در گلستان نه تنها خبری از پایان 
بحران نبوده و نیست بلکه از چند روز قبل مردم شهرهای 
آق قال و گمیشان با موج دوم سیالب مواجه شده و بار 

دیگر به خانه اول برگشته و به مبارزه سیالب رفتند.
برای آن ها روز بار دیگر از نو شروع شد و شهروندان 
با کمک نیروهای امدادی به مصاف سیالب رفتند و تا 
توانستند کیسه ها را از شن و خاک پر کردند و مانع ورود 

آب های سرگردان به شهرها شدند.
که  گفت  گلستان  دادگستری  رییس  ارتباط  این  در 
اعالم غافلگیری در بروز سیالب دوم پذیرفتنی نیست و 
مدیرانی که در این راه مرتکب قصور یا کوتاهی شده اند 

باید پاسخگو باشند.
موج دوم سیالب در شرایطی به آق قال و گمیشان آمد 
که مردم با هزار زحمت و مشقت، گل و الی را از خانه 
خارج کرده و به خیابان و کوچه ها ریختند تا سر و سامانی 
به منازل تا کمر در آب رفته خود بدهند اما با ورود موج 
دوم سیالب، بار دیگر این گل و الی به خانه ها برگشت و 

همه چیز اول شروع شد.
سیل بند شکست، جاده ها شکافته شد، خانه ها را آب 
گرفت و آق قال به محاصره انبوه ناتمامی از آب درآمد و 
گمیشان آماده باش شد تا این مناطق بار دیگر به دغدغه 

اول مسووالن گلستان تبدیل شود.
 سیل زده های نگران

همه این اتفاقات باعث می شود مردم سیلزده و خسارت 
دیده سیل گلستان نگران روزهای آینده باشند؛ روزهای 
سخت و دشواری که آرام آرام از راه می رسد و با ترک 
کامل مناطق توسط امدادگران و نیروهای عملیاتی، فقط 

آن ها می مانند و خودشان!
اگر شعر یا ضرب المثل 'هزار وعده خوبان یکی وفا نکند 
' راست باشد، باید روزهای سختی را برای مردم سیلزده 
گلستان متصور بود، روزهای سخت و تلخ و غمباری که 
الکاتبین  کرام  با  فقط  رساندنش  به سرانجام  و  پایانش 

است.

دغدغه  مهم ترین  زیتون،  فرآوری  واحدهای  پساب 
زیست محیطی طارم است.

به گزارش ایسنا، شهرستان طارم به دلیل برخورداری 
از آب و هوای مناسب یکی از مناطق مستعد کشاورزی 
استان زنجان محسوب می شود که ساالنه درصد باالیی 
مرتفع  زمینه محصوالت کشاورزی  در  را  استان  نیاز  از 

می سازد.
یکی از محصوالت شاخص شهرستان طارم، زیتون است 
که عالوه بر اینکه نیاز عمده کشور به این محصول را مرتفع 
می سازد، ردپای آن در صادرات غیرنفتی نیز دیده می شود 
اما در کنار این مزایا موضوعی که می تواند به عنوان زنگ 
پساب های  موضوع  باشد  زیست  محیط  برای  خطری 
واحدهای فرآوری زیتون است که در صورت تصفیه نشدن 
می تواند صدمات زیادی به آب و خاک منطقه به علت 

استفاده از ماده قلیایی سود و سوزآور وارد سازد.

استفاده از ماده قلیایی سود سوزآور در محصول زیتون 
برای از بین بردن تلخی آن در صنایع تبدیلی موجب شده 
تا نگرانی هایی درباره عوارض تخریبی و محیط زیستی این 
ماده در طارم قوت گیرد. زیتون خام برای رسیدن به دست 
مصرف کننده نیاز به یک سری اقدامات تبدیلی دارد که این 
امر ضرورت ایجاد صنایع تبدیلی مانند واحدهای فراوری 
را بیش از بیش آشکار می سازد اما موضوع مهمی که در 
رابطه با این فرآوری ها وجود دارد، موضوع پساب واحدهای 
فراوری است. در حالی که در سال های دور برای فرآوری 
زیتون از آب به تنهایی استفاده می شد که تنها عیب اش 
سود  مخلوط  اخیر  سال های  در  اما  بود،  بودن  زمان بر 
سوزآور با آب که زمان فرآوری آن را به کم ترین زمان ممکن 
می رساند موجب شده تا بسیاری از واحدهای صنعتی و 
سنتی از این روش استفاده کرده و پساب های آلوده آن 
را در محیط  زیست رها کنند. در همین رابطه سرپرست 

فرمانداری شهرستان طارم با تایید این مطلب، می گوید: 
اصلی  دغدغه های  از  زیتون  فرآوری  واحدهای  پساب 
محیط زیست طارم است. ستار صفری، مدیریت پساب 
واحدهای فرآوری زیتون را از دغدغه های مهم شهرستان 
برشمرده و می افزاید: نهادهای متولی برای مدیریت بهینه 
پساب تولیدی کارخانجات فرآوری زیتون بایستی راهکار 
عملیاتی ارائه کنند. پساب های زیتون منجر به آلودگی 
محیط  زیست می شود که این نوع آلودگی شامل بحث 
فرآوری و روغن کشی است. در همین رابطه رئیس اداره 
محیط زیست طارم در پاسخ به پیگیری خبرنگار ایسنا، 
با اشاره به این که در حوزه فرآوری، شیرین سازی زیتون 
مواد  این  می گوید:  می گیرد،  صورت  شیمیایی  مواد  با 
دارای PH باالیی  است که پساب تصفیه نشده آن به 
زمین نفوذ کرده و موجب آلودگی خاک، آب های سطحی 
راه اندازی  عباسی،  غالمرضا  می شود.  نیمه سطحی  و 

تصفیه خانه مرکزی را از راهکارهای موثر در مقابله با این 
آلودگی ها عنوان کرده و ادامه می دهد: تصفیه مناسب 
پساب های زیتون سبب می شود PH آب  پایین آمده و از 
آب تصفیه شده مجددا برای آبیاری استفاده کرد که این 
امر عالوه بر این که جلوی آلودگی آب و خاک را می گیرد، 
در مدیریت منابع آبی به ویژه آب های زیرزمینی بسیار 
میدانی صورت  بازدیدهای  به  اشاره  با  وی  است.  موثر 
گرفته توسط مسئوالن استانی و شهرستانی از واحدهای 
صورت  بازدیدهای  طی  می دهد:  ادامه  زیتون،  فراوری 
گرفته تصمیمات خوبی برای حل این مشکل در سال های 

آتی اتخاذ شد.
راه اندازی  مکان یابی  این که  بیان  با  مسئول  این 
تصفیه خانه مرکزی در شهرک صنعتی آب بر در توسط 
شرکت شهرک های صنعتی انجام شده است، می افزاید: 

این پروژه در مرحله مطالعه طرح قرار دارد.

 نبود بودجه ملی ، پاشنه آشیل طرح دریا در مازندران
های  هزینه  تامین  مازندران  در  خزر  دریای  ساماندهی  طرح  سخنگوی 
اجرای این طرح از بودجه استانی را مهم ترین مشکل آن دانست و خواستار 

تخصیص اعتبار ملی شد.
به گزارش خبرنگار ایرنا ، طرح ساماندهی دریا که بیشتر با نام سالمسازی 
دریا شناخته می شود از اول خرداد در سواحل دریای مازندران به اجرا گذاشته 

می شود و تا پایان شهریور ادامه می یابد.
در این طرح عالوه بر تعریف نقاط مختلف در سراسر ساحل خزر به عنوان 
شناگاه با نظارت محیط زیست ، شبکه بهداشت و دیگر دستگاههای ذیربط ، 
ناجیان غریق هم برای تامین امنیت سالمت شناگران به کار گرفته می شوند و 
از طریق رصد مستمر مناطق حادثه خیز و شناممنوع از ورود شناگران به این 

مناطق هم جلوگیری به عمل می آید.
عیسی قاسمی طوسی روز شنبه در آستانه اجرای طرح ساماندهی دریای 
خزر به خبرنگار ایرنا گفت : هم اکنون حدود ۳۳8 کیلومتر از ساحل دریای 
خزر در حوزه استحفاظی مازندران قرار دارد که ۲5۰ کیلومتر آن ساحل آزاد 

است.
وی اضافه کرد : با وجود آزاد بودن ۲5۰ کیلومتر از ساحل خزر ، به خاطر 
نبود اعتبار ملی کمتر از یک هزار نجاتگر برای مراقبت از شناگران در اجرای 

طرح دریا به کار گرفته می شوند که ناکافی است.
مدیرکل امور اجتماعی استانداری مازندران به کارگیری بیشتر نجاتگران را 
مستلزم تامین اعتبار ملی دانست و توضیح داد : با وجود این که بیش از 9۰ 
درصد از شناگران آب های ساحلی خزر را در طول سال مهمانانی از اقصی 

نقاط کشور تشکیل می دهند، میزان اعتبار اختصاصی برای ساماندهی طرح 
دریا ناچیز است و باید اعتبار ملی اختصاص یابد تا بتوان با رفع نواقص نسبت 

به کاهش آمار مرگ ناشی از غرق شدگی گام برداشت.
وی اضافه کرد : از سال 9۲ تاکنون با اجرای طرح ساماندهی دریای خزر در 
دولت تدبیر و امید آمار مرگ ناشی از غرق شدن در دریای مازندران حدود 
8۰ درصد کاهش یافت و از بیشتر از ۲۰۰ نفر در سال 9۲ به 6۰ نفر در سال 

گذشته رسید.

مدیرکل دفتر امور اجتماعی استانداری مازندران گفت : افزون بر 8۰ درصد 
از کسانی که سال گذشته در دریا غرق شدند ، افرادی بودند که در خارج از 

طرح دریا و یا در زمان پایان اجرای روزانه طرح به دریا زدند.
طرح دریا همه روزه از ساعت هشت صبح شروع می شود و به طور معمول 

تا هشت شب ادامه می یابد.
** شناسایی ۳7۰ نقطه حادثه خیز در خزر

سخنگوی طرح ساماندهی دریای خزر در مازندران همچنین گفت که هم 
اکنون ساحل ۲5۰ کیلومتری دریای خزر در این استان حدود ۳7۰نقطه حادثه 

خیز دارد که به معنای وجود یک نطقه حادثه خیز در هر 8۰۰ متر است.
طوسی افزود : با وجود نصب پرچم شنا ممنوع در این مناطق و گماردن 

نجاتگر ، همچنان بهره گیری از این نقاط رو به افزایش است.
امواج  را وجود  به عنوان حادثه خیز  نقاط  این  وی دلیل شناخته شدن 
شکافنده و مرگ آور دانست و اظهار داشت : عدم آشنایی مسافران به نقاط 
حادثه خیز و بی توجهی آنها به هشدارها باعث شده تا نتوانیم آمار مرگ ناشی 

از غرق شدگی را به صفر برسانیم .
بر اساس آمارهای رسمی ، پارسال 6۲ نفر بر اثر غرق شدن در آب های 
ساحلی دریای مازندران جانشان را از دست دادند. آمار سال 96 در این زمینه 

هم 8۰ نفر بود.
گزارش های رسمی حاکیست که پارسال حدود 4۰ درصد از غرق شدگان در 
گروه سنی 8 تا ۲۰ سال بودند که به خاطر بی توجهی به هشدارهای ناجیان و 
شنا در زمان تعطیلی طرح های سالم سازی یا در مناطق ممنوعه جان باختند.

روزنامه صبح ایران


