
فاطمه مرادزاده/ گروه ايران

سواحل درياي خزر در استان هاي شمالي كشور، در حالي 
ــتان، پذيراي  ــاله و بويژه در فصل هاي بهار و تابس همه س
ميليون ها مسافر و گردشگر است كه امكانات الزم و كافي 
ــواحل فراهم نيست و طرح سالم سازي دريا  هنوز در اين س
ــال پيش  نيز كه به منظور جبران همين كمبودها از 20 س
ــده، هنوز نتوانسته است در رفع  ــواحل اجرايي ش در اين س

كامل اين نواقص موثر واقع شود.
مرگ مادري كه پره هاي قايق موتوري كمتر از يك هفته 
پيش در سواحل چمستان شهرستان آمل، دست و قسمتي 
ــت، كه هر از گاهي  ــد و مواردي از اين دس ــش را بري از بدن
ــد،  در كنار آمار  ــور رخ مي ده ــواحل كش در جاي جاي س
ــت  ــدگان در دريا، روايتگر اين حقيقت اس ــاالي غرق ش ب
كه مسئوالن با وجود تمام وعده ها و طرح هاي پيشنهادي 
ــالمي را براي  ــاي امن و س ــته اند فض ــود هنوز نتوانس خ
ــافراني كه به جهت رفع خستگي كار و  ــگران و مس گردش
ــاالانه، سفر به مناطق ساحلي در شمال و جنوب  تالش س

كشور را برمي گزينند، فراهم كنند. 
ــتن 5789  ــن مطالعات و آمار ايران با داش ــق آخري طب
كيلومتر ساحل در شمال و جنوب كشور كه 4900 كيلومتر 
ــواحل جنوبي و 889 كيلومتر آن مربوط به  آن مربوط به س
سواحل شمالي كشور است، مي تواند نقش مهمي در جذب 
ــگران خارجي و داخلي و بهره وري اقتصادي داشته  گردش
ــت كه اين سواحل نه تنها از حداقل  ــد، اين در حالي اس باش
امكانات الزم برخوردارند، بلكه همه ساله در ايام تعطيالت 

و اوج سفر، شاهد غرق شدن بسياري از مسافران است.
كمبود اعتبار، مشكل اصلي طرح سالم سازي

ــن ظرفيت طبيعي و  ــراي بهره وري بهتر از اي ــه ب گرچ
ــخگويي به نياز مسافران، طرحي  حفظ امنيت جاني و پاس
ــازي دريا، پس از انقالب و از حدود  ــا عنوان طرح سالم س ب
ــمالي كشور به  ــواحل استان هاي ش ــال پيش در س 20 س
ــال ها و  ــت س مرحله اجرا درآمد، اما اين طرح پس از گذش
ــئوالن و صرف هزينه هاي بسيار، هنوز  با وجود تالش مس
ــياري مواجه است و امكان  با محدوديت و كمبودهاي بس

پاسخ دادن به نياز تمام مسافران را ندارد.
نبود متولي مشخص و متمركز و همچنين كمبود اعتبار 
از جمله عواملي است كه به گفته مسئوالن مربوط تاكنون 

مانع اجراي كامل و درست طرح شده است.   
ــي امنيتي استانداري مازندران با اشاره به  معاون سياس
ــتان به  ــاحلي در اين اس وجود بيش از 300 كيلومتر نوار س
جام جم مي گويد: بخش زيادي از اين نوار ساحلي در اختيار 
ــم از پالژها و  ــازمان هاي دولتي و بخش خصوصي اع س
شهرك هاي خصوصي است كه البته در دولت دهم، حدود 
ــت ارگان هاي دولتي، آزادسازي  40 درصد مناطق در دس

شده، اما همچنان بخش وسيعي در اختيار بخش خصوصي 
است كه بيشر مشكالت ما در حوزه هاي اجتماعي، فرهنگي 

و ميزان غريق ها مربوط به همين مناطق است.
ــازي اين  ــادي ابراهيمي با بيان اين كه براي آزادس ه
مناطق و اجراي طرح در اين سواحل، به هزار ميليارد تومان 
اعتبار نياز است، مي افزايد: نبود نگاه ملي به دريا در استان 
ــت، چراكه در اين  ــكالت عمده ماس مازندران يكي از مش
استان به گردشگران و مسافران خدمات ملي ارائه مي شود، 

در حالي كه زيرساخت ها همچنان بومي و محلي است.
نگاه به دريا بايد تغيير كند

وي با بيان اين كه اگر سواحل را به عنوان يك ظرفيت 
ــي و الزم براي ايجاد نشاط و بهره گيري مسافران و  اساس
ــگاه به دريا تغيير  ــگران مطرح مي كنيم، بايد نوع ن گردش
كند و اعتبارات خاصي به آن اختصاص يابد، تاكيد مي كند: 
ــتاني براي  ــون هيچ اعتباري در رديف بودجه هاي اس اكن
ــت و هر سال از  ــواحل پيش بيني نشده اس ــاماندهي س س
ــا اختصاص  ــر زده و به دري ــاي بخش هاي ديگ بودجه ه

مي دهيم. 
ابراهيمي با بيان اين كه در عين حال كارهاي فرهنگي 
و نشاط آور زيادي در كنار احداث زيرساخت ها نيز تاكنون 
ــازندگي و ميراث فرهنگي در محدوده  ــيج س از طريق بس
ــت، مي گويد: اما طرح هاي دريا هنوز  طرح ها اجراشده اس
ــهرداري ها  ــئوليتي هم كه به ش متولي خاصي ندارد و مس
ــده، موقتي و گذراست و شهرداري ها هم تمايل  سپرده ش
چنداني براي سرمايه گذاري در كنار سواحل ندارند، چرا كه 

وظيفه آنها رسيدگي به مديريت شهري است. 
ــتانداري مازندران با اشاره به  ــئول اس ــناس مس كارش

تاسيس سازمان عمران ساحلي به عنوان متولي مشخص 
اجراي طرح مي گويد: براي رفع مشكل مديريت چندگانه 
ــازمان عمران ساحلي پيشنهاد  در اجراي طرح، احداث س
ــد كه با وجود پيگيري هاي فراوان هنوز اقدام عملي در  ش
ــت.ابراهيمي به ورود حجم  ــن زمينه صورت نگرفته اس اي
ــتان به مازندران  ــافران در ايام تعطيل بويژه تابس انبوه مس
اشاره و تصريح مي كند: با توجه به اين ميزان استقبال بايد 
ــتراتژيك در ارائه خدمات به  دريا را به عنوان يك نقطه اس
ــافران نگريسته و با سرمايه گذاري هاي مناسب زمينه  مس
بهره برداري صحيح و مطلوب را فراهم كنيم، به طوري كه 
هم زمينه هاي نشاط و هم هنجارهاي اجتماعي، فرهنگي 

و ديني در آن لحاظ شود.
ــته  ــال هاي گذش ــال همچون س  به همين دليل امس
ــده  ــنهادهاي خوبي براي اجراي طرح ارائه و قرار ش پيش
ــران و كميته  ــا در دو بخش كميته عم ــت اين طرح ه اس
ــا بيان اين كه طرح  ــود.وي ب فرهنگي، اجتماعي دنبال ش
ــانزدهم خرداد با دستور استاندار در  ــازي دريا از ش سالم س
ــواحل مازندران كه امكان اجرا در آن نقاط وجود  برخي س
داشت، راه اندازي شده است، مي گويد: اميدواريم بتوانيم با 
اين بضاعت محدود طرح را به صورت موقت اجرايي كرده 
ــافران خدمـــات بدهيم، چـــــرا كه اجراي آن  و به مس
به صورت پايدار به دليل مشكالت زيربنايي فراوان موجود 

فعال امكان پذير نيست.
فقط در محدوده طرح شنا كنيد

ــي امنيتي استانداري مازندران با اشاره به  معاون سياس
ــاحلي استان و وجود  ــتان س اجراي اين طرح در 14 شهرس
ــتان، از مسافران مي خواهد  چهار تا 20 طرح در هر شهرس

كه فقط در محدوده طرح و در ساعات مشخص شده و البته 
با توجه به همان امكانات حداقلي موجود شنا كنند. 

ــواحل  ابراهيمي با بيان اين كه به دليل طوالني بودن س
ــتان و با توجه به كمبود نيرو و اعتبارات، امكان نظارت  اس
و استقرار نيروي غريق نجات در تمام سواحل وجود ندارد، 
ــدگان سال گذشته اين استان  مي افزايد: تمام آمار غرق ش
ــنا  ــت كه در خارج از محدوده طرح ش مربوط به افرادي اس
ــئوليت غرق شدن افرادي كه در خارج از  كرده بودند و مس

محدوده طرح شنا مي كنند، به عهده خود افراد است. 
ــاه رمضان به طور  ــازي در م به گفته وي طرح سالم س

كامل تعطيل خواهد شد.
ــاره به كمبود اعتبار به عنوان يكي از  ــئول با اش اين مس
ــال، يادآور مي شود:  عوامل اجراي ديرهنگام طرح در امس
ــته ناجيان غريق استان پرداخت  ــال گذش هنوز حقوق س
نشده است. به گفته وي نحوه مديريت اجراي طرح نيز كه 
اكنون با حدود 20 متولي در حال اداره شدن است، از ديگر 
ــت كه اگر همچنان ادامه يابد، نمي توان انتظار  عواملي اس

داشت طرح با موفقيت اجرا شود.
فقط برخي سواحل امكانات خوبي دارد

ــتان  ــاحلي در اس ــش از 300 كيلومتر نوار س ــود بي وج
ــتارا تا چابكسر با چشم اندازهاي بي نظير، اين  گيالن از آس
ــمال ايران  ــگري ش ديار را نيز به يكي از قطب هاي گردش
تبديل كرده؛  اين در حالي است كه اجراي طرح سالم سازي 

دريا در اين استان نيز با نواقص زيادي همراه است. 
خدايگاني، رئيس شوراي اسالمي استان گيالن با بيان 
ــاماني شديدي در سواحل گيالن  اين كه بي نظمي و نابس
وجود دارد، درخصوص نحوه اجراي طرح سالم سازي دريا 

در اين استان به جام جم مي گويد: در گذشته اجراي طرح به 
شهرداري ها سپرده شد و فقط شهرداري هايي كه از وضع 
ــتان هاي رودسر،  مالي خوبي برخوردار بودند، مانند شهرس
لنگرود و تالش توانستند در مناطق ساحلي خود با اقداماتي 
ــازي، زيباسازي و ايجاد مبلمان شهري و  نظير محوطه س
استقرار امكانات تا حدي در اجراي طرح موفق عمل كنند، 
ــاحلي با موفقيت همراه  ــتر نقاط س اما اجراي طرح در بيش

نبوده و امكانات در اين نقاط در حد صفر و حداقلي است.
در همين حال دبير كميته ساماندهي سواحل گيالن نيز 
ــرح را كمبود اعتبار عنوان مي كند  ــت اجراي ناموفق ط عل
ــخصي  و به جام جم مي گويد: اين طرح متولي خاص و مش
هم ندارد، به همين دليل از دو سال پيش تاسيس سازماني 
با عنوان عمران ساحلي به دولت پيشنهاد شد كه در مجلس 
نيز به تصويب رسيد، اما اكنون مدتي است كه پرونده آن در 

شوراي نگهبان راكد مانده است. 
اجراي طرح از اول تيرماه

ــراي ديرهنگام اين طرح  ــزي درباره اج عزيز پورعزي
مي افزايد: از آنجا كه هنوز سفرهاي تابستاني به طور كامل 
آغاز نشده،  تصميم گرفته شده است كه اجراي طرح همزمان 
ــتاني  ــفرها و هماهنگي با ديگر نهادهاي اس با آغاز اين س
ــود.مديركل امور اجتماعي استانداري  و كشوري انجام ش
گيالن درباره امكانات اين محدوده ها خاطرنشان مي كند: 
امكانات موجود در اين محدوده ها در حد متوسط است كه 
ــه دارد.پورعزيزي  ــتاندارد موجود در دنيا فاصل هنوز با اس
ــت، تالش، لنگرود، انزلي و چابكسر را از جمله  سواحل رش
مناطقي عنوان مي كند كه اجراي طرح در آنها موفقيت آميز 

بوده و با امكانات كامل تري ارائه مي شود. 
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تصويب سند راهبردي 
توسعه كمي و كيفي زيارت 

ــتاندار خراسان رضوي، كليات سند راهبردي  با حضور اس
توسعه كمي و كيفي زيارت به تصويب رسيد. 

ــتاني  ــه كارگروه اس ــين فروزان مهر در جلس محمدحس
ــهد مقدس براساس سند چشم انداز  زيارت با بيان اين كه مش
ــافر خواهد بود،  در افق 1404، پذيراي 40 ميليون زائر و مس
ــاخت هاي مورد نياز زائران  اظهار كرد: بايد براي تامين زيرس

در بخش هاي مختلف برنامه ريزي شود. 
وي افزود: گرچه هدف اصلي حضور زائران در شهر مقدس 
مشهد استفاده از فيوضات معنوي بارگاه ملكوتي حضرت رضا 
ــه ريزي جهت تعميق و  ــي بايد به موازات برنام ــت، ول (ع) اس
ــازي براي بهره برداري  ــترش فرهنگ رضوي و زمينه س گس
ــان از قبيل  ــه ديگر نيازهاي آن ــري از اين فرصت، ب حداكث

خدمات رفاهي و گردشگري نيز توجه شود. 
ــان رضوي با تاكيد بر لزوم برنامه ريزي  ــتاندار خراس اس
ــم انداز در حوزه زيارت افزود:  ــند چش براي تحقق اهداف س
ــناد  ــي وكيفي زيارت، اهداف اس ــعه كم ــند توس بايد در س
ــتي استان از جمله سند توسعه و آمايش مد نظر قرار  باالدس

گيرد. 
ــان رضوي تصريح كرد: از دستگاه هاي  ــتاندار خراس اس
اجرايي عضو كارگروه انتظار مي رود به منظور عملياتي شدن 
ــند توسعه زيارت با معاونت هماهنگي  برنامه هاي اجرايي س

امور زائران همكاري الزم را داشته باشند. 
ــور زائران  ــي، معاون هماهنگي ام ــدي اعالي محمدمه
ــه، زيارت را  ــز در اين جلس ــان رضوي ني ــتانداري خراس اس
ــعه استان توصيف كرد و گفت: بايد  محوري ترين مقوله توس

از تمام امكانات، منابع و اختيارات موجود استفاده كرد. 
معاون هماهنگي امور زائران استانداري خراسان رضوي 
ــه زيارت و جذب  ــه در جهت تخصيص بودج ــا بيان اين ك ب
حداكثري منابع در اين حوزه، از هيچ تالشي فروگذار نخواهد 
ــد، تصريح كرد: پيشبرد اهداف و برنامه ها نبايد متوقف به  ش

دريافت بودجه زيارت باشد.  /  ايسنا

حريق در اراضي كشاورزي 
قصرشيرين 

ــي  ــار از اراض ــت: 3/5 هكت ــيرين گف ــدار قصرش  فرمان
كشاورزي حومه شهر قصرشيرين طعمه حريق شد. 

ــوزي در اراضي  ــن افزود: عالوه بر آتش س ــين پروي حس
كشاورزي به بخشي از باغ هاي شهر قصرشيرين نيز خسارت 

وارد شد و 20 نفر درخت خرما نيز آتش  گرفت. 
وي تصريح كرد: علت اين آتش سوزي هنوزمعلوم نيست 
و درباره خسارت وارده نيز برآوردي از سوي كارشناسان جهاد 

كشاورزي انجام نشده است. 
فرماندار قصرشيرين يادآور شد: به محض اطالع از وقوع 
آتش سوزي اعضاي ستاد بحران، آتش نشاني، منابع طبيعي، 
ــيج در محل حادثه حضور يافتند و آتش  نيروي انتظامي و بس

را مهار كردند.  /  ايسنا

سالم سازي دريا؛ ديرهنگام و كم امكاناتايران زمين
سفرهاي تابستاني به خطه شمال در حالي آغاز شده كه سواحل اين مناطق امكانات و آمادگي پذيرش مسافر را ندارد
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به علت پرداخت نشدن خسارت هاي كشاورزان استان خوزستان نظير خسارت برخي بيماري ها اين 
كشاورزان براي كشت محصوالت جديد با ترديد جدي مواجه شده اند.

ــتان شوش در اين باره  به مهر گفت: توليدات  ــاورزان شهرس رئيس هيات مديره انجمن صنفي كش
كشاورزي امسال استان نسبت به سال گذشته بسيار نامناسب بود. از ميان 8500 هكتار گندمي كه زير 
كشت گندم رفته، تنها 15 درصد آن هم قبل از بارندگي برداشت شده است. بقيه نيز بر زمين مانده و زير 
ــاره به موضوع بيماري زنگ زرد به وجود آمده در گندمزارها  ــت.عبدالرحيم رحيمي نيا با اش آب رفته اس
گفت: همچنان كشاورزان استان در انتظار هستند كه بيماري زنگ زرد تحت پوشش بيمه محصوالت 
كشاورزي قرار گيرد.وي با اشاره به نرخ خريد تضميني گندم توضيح داد: امسال هر كيلو گندم معمولي 
720 تومان و گندم درم 750 تومان اعالم شد كه قرار بود براي هر كيلو گندم 50 تومان به عنوان كرايه 
ــود.به گفته وي، چند سال بود كه هزينه كرايه را برداشته بودند كه اكنون  ــيلو در نظر گرفته ش حمل تا س

دو سالي است كه دولت هزينه كرايه هر كيلو را اعالم مي كند.

دسترنج باغداران كردستاني به كام دالالن
ــترنج باغداران، از مشكالت عمده باغداران كردستاني  ــي از دس وجود دالالن و به يغما بردن بخش
است .عبداهللا فرجي، رئيس نظام صنفي كشاورزي و منابع طبيعي استان كردستان گفت: متاسفانه نبود 

نظارت بر تعيين قيمت محصوالت باغداران، فرصت سودجويي به دالالن داده  است. 
ــاره به اين كه طبق اساسنامه، كار نظارت بر تعيين قيمت محصوالت به  ــنا،وي با اش به گزارش ايس
ــت، افزود: اگر اين كار به عهده نظام صنفي كشاورزي  ــاورزي و منابع طبيعي اس عهده نظام صنفي كش
و منابع طبيعي باشد، دست دالالن از بازار ميوه و سودجويي كوتاه خواهد  شد، اما متاسفانه تاكنون اين 
نظام صنفي نتوانسته بر كار تعيين قيمت محصوالت نظارت داشته باشد، ادامه داد: اميدواريم مسئوالن 

در زمينه شناساندن نظام صنفي به كشاورزان اقدامات اساسي را انجام دهند. 
ــنايي كامل  ــردن دوره هاي ترويجي در رابطه با آش ــرد: بايد درخصوص فراگير ك ــح ك وي تصري
ــت. رئيس نظام صنفي  ــي برداش ــش نوين باغداري و تخصص فني گام هاي اساس ــاورزي از دان كش
كشاورزي و منابع طبيعي استان كردستان دور بودن از مراكز عمده فروش محصوالت باغي را  از ديگر 

مشكالت باغداران كردستان عنوان كرد. 

گندمزارهاي خوزستان امسال به سوددهي نرسيد
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