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استانیاخبار

)۰۷:۰۴-۹۹/۰۳/۱۷(مازندرانآبهایدرشنابرایهشدارها

درسا سواحل ویژه به مختلف های درآب کردن شنا ایرنا- تفری- از یکی خزر توسطریای متاسفانه که است نکتهای شنا برای الزم نکات رعایت اما ، است مازندران در مسافران رایج یحات
میانجامد.گباررمحادثهایبهمواقعبرخیوشدهگرفتهنادیدهمجاورانومسافرانازبخشی

در تلخ حادثه بارز دنمونه طرسواحل شروع با همزمان امسال خزر سالمساریای دزح غری با خرداد پانزدهم روز در مسافرانی۲قریا ، خورد رقم تهرانی مسافر

دادند.دستازراخودجان،یارددرشنافنونبهتسطعدمدلیلبهوشدندآبواردیاردساماندهیحرطازجرخادروخصوصیپالژساحلازکه

غ انگیز غم های هشدارصحنه شمال، سواحل در شدن آبهایرق از استفاده و شنا برای ساله همه که است شهروندانی تمامی و گردشگران مسافران، به ی

شوند.میخطهاینراهیخزریایردساحلی

غ عواملرخطر مازندران سواحل بویژه آبی منابع در شدن درزق فقط شنا انجام ضرورت بر عالوه دلیل همین به دارد ط۹۱یادی مناطق از درنقطه ؛رح یا

است.تاکیدموردنیزشنادرمهمنکاتیرعایتوعمومیهشدارهایبهتوجهضرورت

مسائل کارشناسان، و مسئوالن اعتقاد مزبه ناگوار و تلخ حوادث وقوع در دریادی در میر و انگارگ سهل به آن عمده که بوده موثر خزر ها،ریای خانواده ی

نا از ناشی تر مهم علت و ایمنی نکات نکردن دآرعایت سواحل وضعیت از رعایترگاهی و ها محدودیت با آشنایی شنا، اولیه فنون با است.آشنایی خزر یای

گیرند.مینادیدهخزریایردساحلیهایآببهورودهنگامیربسیاکهاستشناازقبلالزاماتینرتابتداییازآنها

د گردشگراهمیت حوزه در گردشگریا و دستی ،صنایع فرهنگی میراث کل اداره سوی از گرفته صورت های بررسی اساس بر که است مهم آنقدر مازندران یری

از بیش ،ساالنه د۹۰مازندران سواحل از استفاده هدف با گردشگران و مسافران از گذشتهردرصد دهه یک طی هم خاطر همین به و کنند می سفر استان به یا

شود.میاجرامختلفنقاطدریاردیزسالمساهایحرطسالههمه

ط این اجرای مهم اهداف از یکی چه دراگر سواحل وضعیت خاطر به ولی ، است شناگران جان از حفاظت طرح ، امکانات کمبود و خزر نقاطیریای در تنها ح

شود.میاجرایییارداینمازندرانیساحلطولکیلومتر۳۳۸از

استاندا اعالم حدودرطبق مازندران د۳۷۰ی سواحل محدوده در خیر حادثه جلرنقطه برای و است شده شناسایی خزر نصبرگیویای بر عالوه شنا از تابلویی

هستند.مستقرنقاطایندرمسافرانومجاورانسالمتحفظبراینیزنجاتگرانازنفر۹۰۰حدود"ممنوعشنا"

ط درالبته ساماندهی مرح آمار افزایش دنبال به خزر غریای از ناشی درگ ساحلی های آب در شدن سالرق از مازندران استحفاظی حوزه در خزر به۹۱یای

سال از و شد شروع آزمایشی غ۹۲صورت ناجیان حضور مدیربا و استانداریق نظارت و استان احمر هالل جمعیت انتظامی،ریت نیروی چون دستگاههای و ی

گرفت.خودبهرسمیوضعیت۱۱۵اورژانسوبدنیتربیت

ط این غراجرای کاهش باعث طورح به شد حدودریق گذشته سال در رسمی آمار براساس که ط۳۰ی در غرنفر ساماندهی های ،رح شدند درق که حالی در

بود.نفر۲۰۰ازبیششدگانقرغتعداد۹۱سال

ط چه سالمساراگر مزح آمار غری از ناشی کارشناسانرگ اعتقاد به که موضوعی ، برساند صفر به را آن دهه یک از پس نتوانست ولی ، داد کاهش را شدن ق

است.تحقققابلشنافنینکاتبهمجاروانومسافرانتوجهصورتدرتنها
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مازندرانآبهایدرشنابرایکارشناسانهایتوصیه

د در کردن شنا درکارشناسان این در شنا به مندان عالقه و دانند می ها آب دیگر متفاوت را خزر یعنیریای , کنند رعایت را نکته چند باید چگونگیآیا از گاهی

نشوند.مشکلدچارتاکندکمکدارندرایارددرشناقصدکهافرادیبهتواندمییاردسواحلدرشنا

ج و آنرموج از ناشی های جیان بیشترربویژه که است مهم نیز نکته این ذکر و است سواحل در شنا از ناشی انسانی تلفات اصلی دالیل از یکی شکافنده، یان

کند.میقرغهمراماهرگرانشناحتیکههستندقویآنقدرکهیانیرجاستآنشکنندهیانرجوامواج،خزرساحلیهاییانرج

درج معکوس امواج مانند شکافنده دریان امواج که گونه همان . سرریاست از را مانعی هر و شود می تر خروشان رسد می ساحل نزدیک به که زمانی یا

ب و رفت در بیشتر شاید و سرعت همان با نیز عمقی های آب ، بسابد ساحل به سر به تا دارد می بر درراهش کف های شن سابند.رگشت می قدرت با را بهیا

است.شدهخالیپایمانیرزکنیممیاحساسناگهان،ایمنشستهیاایستادهعمقینقطهینرکمتدرحتییاردآبداخلوقتیکهاستهمخاطرهمین

شدن خالی وضعیت جزاین خاطر به که پا شکافندهریر بسیارریان ، رسد می شناگران سینه باالی به آب ارتفاع که ساحلی های آب از نقاطی در ، دهد می خ

شدن خالی با چون است بسیازخطرناک شود. می وحشت و ترس دچار و داده دست از را تعادلش فرد ، باشد متر یک تا است ممکن گاهی که پا یریر

غ حوادث مناطقراز این در شدگی غرق ناجیان هم خاطر همین به و دهد می معینیرخ محدوده از تا خواهند می شناگران از همواره سواحل در مستقر یق

نروند.فراتر

غ شکافنده امواج با برخورد در افراد تا شود می باعث که آنچه ، کارشناسان اعتقاد بسیاربه . آنهاست دسپاچگی ، شوند وضعیترق این در قربانیان از ی

که است این کارشناسان تاکید که درحالی برسانند ساحل به را خودشان تا کنند شنا آن مسیر خالف بر و بجنگند شکافنده امواج با تا کنند می هیچگاهتالش

شوید.همراهیانرجباوباشیدآراماینبربنانکنیدشناساحلسویبهیانرججهتخالف،نکردهمبارزهشکافندهیانرجبا

:ماننداستمهمسالمتیحفظبرایشناهنگامآنهارعایتکهداردوجودهمیردیگنکاتاینبرعالوه

است.شناازقبلالزاماتینرتابتداییازآنهارعایتوهامحدودیتباآشنایی.شنااولیهفنونباآشنایی-

ضرو آب به ورود از قبل حتی و زدن شیرجه به تصمیم از قبل آب عمق وضعیت از اطالع ور- سر به ضربه خطر عمق کم های آب در شیرجه که چرا است. ی

دهد.میافزایشراشدگیقرغخطرمبتدیان،برایعمیقآبهایبهورودچنین،همدارددنبالبهراگردنشکستگینیز

ضرو- نیز آب دمای مدتربررسی اگر مثال عنوان به است، خوددازی سرد آب به ناگهانی شدن وارد از اید، مانده آفتاب در توصیهریادی این علت کنید، ی

است.دماییکوشازیرپیشگی

کنید.خیسراسینهقفسهوشکمبعدگردنتان،ابتدایاشویدآبواردیجرتدبه-

نکنید.،شناندارندحضوریقرغنجاتکههاییمحیطدروتنهاوجههیچبه-

نکنید.خطرناکهایشوخیشناموقعوآبدر-

نکنید.شناشوند،میعضالتشدنشلیاآلودگیخوابموجبکهداروهاییمصرفازپس-

نکنید.رهاتوجهبدوندارد،وجودخردسالکودککهجاییدرراآبکوچکهایحوضچهیاوهالگنوآبهایتشتوجههیچبه-

اند.بودهآشناکاملطوربهشنافنباشدگیقرغهایقربانیسومیکید.رنگینظردرحدازبیششناکردندرراخودتوانایی-

غ یک با مواجه صورت در غر- نجات فن با اگر انسانیریق، زنجیره تشکیل یا و نجات جلیقه یا طناب یا چوب از استفاده با فقط کنید سعی نیستید، آشنا یق

کنید.کمکویبه

نکند.تقالبخواهیداوازوشویدنزدیکیقرغبهپشتازید.ربگینظردرراخودامنیتاولیقرغیکنجاتبرای-

ید.ربگیتماساورژانسبایعرسساحل،بهیقرغرساندنازپس-
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دارد)دنبالبهرافردگرمگردنشکستگیدلیلبهعمقکمآبهایدرزدنشیرجهمواردازیربسیادر(باشید.گردنهایشکستگیمراقب-

مازندرانآبیکانالهایوآببندهاسدها،،رودخانههادرشدنقرغخطر

مازندران استان ،۱۲۰در رودخانه ،۱۰رشته و۸۰۰سد بندان آب مد۵۰۰قطعه کانال درکیلومتر کنار در که دارد گیرندرن می قرار استفاده مورد هم شنا برای یا

بگیرد.قرارتوجهموردبایدکهداردوجودعمومیهایهشداروهامحدودیتنیزاماکناینازاستفادهبرایکه

ش رسمی اعالم مازندرانرطبق استان ای منطقه آب دکت در آبیارشنا های کانال همچنین و مخزنی سدهای پشت تفریاچه از یکی که مردمری رایج یحات

ممنوع ، رود می شمار به مسافران و مازندران استان کهبومی چرا ، بهزتمامیاست آب انتقال برای تنها مناطق این در شده تعبیه تاسیسات و ها ساخت یر

ندارد.وجودآنهادرکردنشنابرایامکاناتیواستیزکشاورهایزمین

بسیا که کنند می اعالم ظاهرکارشناسان وجود با ها رودخانه از درری رفتن جلو قدم چند از بعد فرد که نحوی به هستند عمیق و خطرناک بسیار آرام ی

عمق متوجه هزرودخانه رودخانه وضعیت از اطالع بدون که است این اکید توصیه بنابراین شود، می گردآب گرفتار و شده آن اقدامریاد آن در شنا برای گز

نکنید.

آمار اساس قانونیبر مازندرانپزشکی گذشتهاستان د۱۰۹سال در غرنفر استان آبی های کانال و استخر ، رودخانه ، کهریا شدند تعدادق این در۶۲از نفر

،رد ،۳۳یا رودخانه در د۲نفر در هم نفر چهار ، شنا استخر در سدرنفر و مصنوعی چهاریاچه استخر، هم نفر یک و ها مکان سایر هم نفر سه و کانال در نفر

باختند.جانیاردحرطمحدودهازجرخادرشناهنگامنفر۳۲،یاردقربانینفر۶۲ازکهاینمهنکتهدادند.دستازراجانشانیزکشاور

آنالینیرهمشهمازند،پیامیرخبپایگاهدیگر:منابع

)۱۳:۴۰-۹۹/۰۳/۱۷(باختندجانلرستانرانندگیتصادفاتدرنفر523لرستان:قانونیپزشکیکلرمدی

باختند.جانگذشتهسالطیاستانرانندگیتصادفاتدرنفر523گفت:لرستان،قانونیپزشکیکلرمدی

خب پایگاه گزارش فوتربه به اشاره با رسانهها با گو و گفت در نظیفی حمیدرضا ، فردا» «شهر تحلیلی - طی523ی رانندگی تصادفات دلیل به لرستان در نفر

است.یافتهافزایشدرصد10.6آن،ازقبلسالبهنسبتفوتیتعداداینداشت:اظهارگذشته،سال

است.بودهشهرهادرونبهمربوطدرصد11.5وروستاییویرشهبرونجادههایبهمربوطتصادفاتایندرصد86.8کرد:عنوانوی،

قانونیکلرمدی ازپزشکی بیش افزود: حدود43لرستان، و بوده هم با نقلیه وسیله دو برخورد تصادفات وا30درصد دلیل به نیز نقلیهژدرصد وسایل گونی

است.بوده
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اند.کردهفوتنقلیهوسایلسرنشیناندرصد37.1ورانندهدرصد44.7متأسفانهتصادفاتایندرگفت:نظیفی،

اند.کردهفوتکهاندبودهپیادهینرعابتصادفات،اینازدرصد17.4داشت:بیانوی،
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