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بعد از گذشت بیش از 1ماه از دستور رئیس جمهوری 
مبنی بر آزادسازی حریم 60متری سواحل در شمال 
و جنوب، رضا بیانی، قائم مقام ســازمان جنگل ها، 
مراتع و آبخیزداری از آزادسازی صددرصدی سواحل 
در شــمال و نزدیک به صددرصــد در جنوب خبر 
می دهد؛ بنابر اعالم مسئوالن محلی سواحل آزادشده 
قرار است با تعریف پروژه هایی چون  بازارچه محل 
پرورش و فــرآوری آبزیان دریایــی، ایجاد پارک، 
پیاده راه یا بلوار ساحلی و مراکز خدماتی در اختیار 

عموم قرار گیرند.

ایجاد بازارچه های ساحلی در گیالن 
به گــزارش همشــهری، گیــالن را شــاید بتوان 
نخستین استانی دانســت که در موعد تعیین شده 
برای آزادسازی ســواحل تا پایان بهمن این وعده 
را عملیاتی کرد. از حدود ۲۸6کیلومتر نوار ساحلی 
گیالن بخشی از ســواحل به طول ۷۹کیلومتر در 
تصرف نهادها، سازمان های دولتی و خصوصی قرار 
داشت که استاندار گیالن در روزهای پایانی بهمن 
و در گفت وگو با همشــهری از آزادسازی کامل این 

سواحل خبر داد.
اسداهلل عباســی تأکید می کند که طرح استفاده از 
مناطق آزاد شده در حال آماده سازی است و تا قبل از 
پایان سال به دفتر رئیس جمهوری ارائه خواهد شد 
تا بر مبنای آن شرایط استفاده بهینه از سوی بومیان 
و گردشگران از سوی شــهرداری ها و بخشداری ها 

فراهم شود.
به گفته وی، استفاده از سواحل در طرح سالم سازی 
دریا، ایجاد بازارچه هایی بر مبنای آمایش سرزمینی 
و مزیت های نسبی هر منطقه با هدف اشتغالزایی و 
درآمدزایی از مهم ترین موارد درنظر گرفته شده در 

این طرح است.

طرح های گردشگری و اقتصادی در مازندران 
مازندران حــدود 4۷3کیلومتر معادل حدود نیمی 
از ســواحل جنوبی دریای خزر را در اختیار دارد. از 

کل سواحل استان در ســال های گذشته ۹۲درصد 
آزادسازی  شده اســت. حدود 6درصد از باقی مانده 
ســواحل به نهادهایی اختصــاص دارد که امکان 
فاصله  گرفتن از دریا را ندارند. طبق گفته استاندار 
مازندران، ۲درصد باقی مانده از این میزان قرار بود 
طی ۲0روز آزادسازی شود. حاال بعد از گذشت بیش 
از یک ماه از دستور رئیس جمهوری و با وجود اینکه 
مسئوالن از آزادسازی صددرصدی سواحل در شمال 
خبر می دهند طبق گفته دادستان مرکز مازندران 
۲.۵کیلومتر از نوار ســاحلی در 11نقطه از استان 
هنوز آزاد نشده اســت که پیگیری برای آزادسازی 

آن ادامه دارد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مازندران با 
بیان اینکه پس از آزادســازی سواحل، 3هدف مهم 
برای آنها پیگیری می شــود به همشهری می گوید: 
این 3هدف شامل حفظ و نگهداری سواحل، اقدامات 
پیشگیرانه برای جلوگیری از تخلفات و بهره برداری 

بهینه از سواحل می شود.
رضا علیخانی کوشــکک با تأکید بر انتخاب متولی 
برای برنامه ریزی درباره سواحل از ضرورت تدوین 
ســند آمایش و همچنیــن طرح جامــع مدیریت 
ســواحل خبر می دهد و می افزاید: هم اکنون برای 
سواحل آزادشده برنامه های کوتاه مدت و بلندمدت 
طرح ریزی شده  است. برنامه کوتاه مدت استفاده از 
امکانات موجود در سواحل برای پذیرایی از مسافران 
به ویژه مسافران نوروزی است و در بخش بلندمدت 
هم به دنبال ایجــاد المان های ســاحلی تفریحی، 

ورزشی و فرهنگی هستیم.
او ساخت پیاده راه  ساحلی، ایجاد مبلمان  ساحلی و 
بلوارهایی شامل پیاده راه، فضای سبز و مراکز رفاهی 
را هم از برنامه هــای بلندمدت می دانــد و توضیح 
می دهد: ایجاد پیاده راه ها و فضای ســبز در حاشیه 
ســواحل از تصرف مجدد آنها جلوگیری می کند و 

می تواند مانع پیشروی دریا باشد.
علیخانی کوشکک از توافق با دستگاه های دولتی خبر 
می دهد که طبق آن، آنها مکلف شده اند در تعامل با 
شهرداری ها سواحل آزادسازی شده ای که قبال در 
تملک شان بوده را با هزینه خود به پیاده راه، فضای 

سبز یا مراکز رفاهی تبدیل کنند.
معاون هماهنگی امور عمرانی اســتاندار مازندران 

همچنیــن از برنامه ریزی برای ۲طــرح کالن خبر 
می دهــد و اظهــار می کنــد:  الویت بــا طر ح های 
گردشــگری وتوجه به ظرفیت اقتصادی ســواحل 
استان اســت. به همین دلیل طرح های صنعتی با 
هدف پرورش و فرآوری آبزیان دریایی درنظر گرفته 
شــده. البته برای اجرای این طرح ها کمیسیون  هایی 
شــامل ســازمان های مختلف ازجمله محیط زیست 
تشکیل خواهد شد تا همه ابعاد   فنی و مطالعاتی طرح ها 

درنظر گرفته شود و آسیبی به سواحل استان نرسد.

عملیات عمرانی در سواحل بوشهر 
تصرفات ساحلی در بوشهر با شمال کشور متفاوت 
است به طوری که پیش از این منابع طبیعی هم اعالم 
کرده بود مساحت سواحل اشــغالی در این استان 

تقریبا بیش از همه استان های جنوبی است.
استاندار بوشهر هم این موضوع را تأیید می کند اما 
به همشهری می گوید: تصرف ســواحل در بوشهر 
برخالف شمال کشور که اغلب تفریحی و خدماتی 
محسوب می شود در اختیار پاالیشگاه ، پتروشیمی، 
صنعت نفت و گاز، ســازمان بنــادر، پادگان بخش 
دریایی نیروهای مســلح و... است. اغلب این نهادها 
به دلیل شرایط کاری خود نیاز به ارتباط با دریا دارند 
و حتی برخی برای رســیدن به عمق مناسب ناچار 
در دریا پیشــروی کرده اند. مثال پاالیشگاه ها باید از 
آب دریا برای سیســتم خنک کننده استفاده کنند 
یا نیروگاه اتمی هم آب مورد نیاز برای خنک شدن 

رآکتور را از دریا می گیرد و بعد به دریا برمی گرداند.
احمد محمدی زاده مجموع تصرفات سواحل بوشهر 
را از طول ۹3۷کیلومتر ســاحل این استان حدود 
۸۹کیلومتر و معادل ۹.4درصد می داند و می افزاید: 
از کل مناطــق تصرف شــده بعد از بررســی های 
کارشناســی صورت گرفته فقط ۲۹نقطه ملزم به 
آزادسازی شدند که از این عدد نیز ۲۲مورد آزاد شده 

و فقط ۷مورد باقی مانده است.
او با تأکید بــر اینکه ۷مورد تصــرف باقی مانده نیز 
به زودی آزادسازی می شود، اظهار می کند: سواحل 
آزادشده در مناطق شــهری به شهرداری ها واگذار 
شــده و شــهرداری ها مناطقی که امکاناتی چون 

آالچیق یا بلوار و مسیر دسترسی دارند را در اختیار 
مردم قرار داده  و برای بقیه سواحل نیز طبق نیاز هر 

منطقه پروژه های عمرانی تعریف کرده اند.
محمد ی زاده همچنین از واگذاری سواحل آزادشده 
در حوزه روســتاها به دهیاری ها و بقیــه به منابع 
طبیعی خبر می دهد و ادامه می دهد: نقطه مشترک 
سواحل آزادشده دسترســی شهروندان با خودرو یا 

پیاده به سواحل است.

بازگشایی دژ خاکی اروند برای شهروندان
خوزســتان نیز حدود ۸31کیلومتر ساحل دارد که 
به گفته استاندار، تصرفات دولتی زیادی ندارد. صادق 
خلیلیان با بیان اینکه آزادسازی دژ خاکی در سواحل 
اروندرود که در اختیار نیرو های انتظامی، نظامی و 
مرزبانی اســت به زودی آغاز می شود به همشهری 
می گوید: بخشــی از دژ در جزیره مینوی خرمشهر 
آزادسازی می شــود و همچنین حدود ۸00متر از 

سواحل کارون نیز در آبادان آزاد خواهد شد.
به گفته وی، 1۵0متر هم در باغ موزه شــهر آبادان 
آزادسازی شده است تا دسترسی مردم به آن فراهم 

باشد.
خلیلیان همچنین درباره تصرف بخشی از سواحل 
خورموســی که در اختیار واحد های پتروشــیمی 
است توضیح می دهد که ضرورتی بر رفع این تصرف 
وجود ندارد، ولی برنامه ای تدوین و مصوب شده که 
پساب های صنعتی پس از تصفیه در آب های ساحلی 

رهاسازی شود.

آزادسازی در جنوب ادامه دارد
درحالی که بنابر اعالم قائم مقام ســازمان جنگل ها، 
مراتع و آبخیزداری کشــور آزادســازی سواحل در 
شمال کشور به پایان رسیده، بخش کوچکی از کار در 

سواحل جنوبی هنوز باقی است.
رضا بیانی با بیان اینکه در جنوب کشور فقط عملیات 
آزادسازی در سیســتان و بلوچســتان باقی مانده 
اســت به همشــهری می  گوید: تصرفات دولتی در 
بوشهر، خوزستان و هرمزگان تقریبا به صورت کامل 
آزادسازی شــده و تصرفات باقی مانده در سیستان 
وبلوچستان هم از سوی دادستانی این استان در حال 
پیگیری است. او تأکید می کند سواحل آزادسازی 
شده در حریم 60متری دریا از سوی منابع طبیعی 

رصد می شود تا مجدد تحت تصرف قرار نگیرند.

     
طبــق آمار، کشــور مــا ۷اســتان ســاحلی دارد 
کــه در مجمــوع ۵۸00 کیلومتــر خط ســاحلی 
دارند؛۸۹0کیلومتر از این میزان متعلق به شــمال 

و 4۹10کیلومتر متعلق به جنوب است.

سواحلچگونهدراختیارشهروندانقرارمیگیرند؟
سواحل آزادشده در شمال و جنوب کشور در قالب پروژه هایی چون بازارچه، محل پرورش و فرآوری آبزیان دریایی، ایجاد 

پارک، پیاده راه یا بلوار ساحلی و مراکز خدماتی در اختیار شهروندان قرار خواهند گرفت

تأکید رئیس جمهوری بر استفاده از سواحل آزادشده

رئیس جمهوری روز گذشته )جمعه( در سفر به مازندران و بازدید از سواحل آزادشده این استان 
بر ضرورت ایجاد امکانات در سواحل آزاد شده برای استفاده مردم تأکید کرد. سیدابراهیم 
رئیسی با حضور در پالژ وزارت کشور در سواحل ساری با ابراز رضایت از آزادسازی سواحل و 
در اختیار مردم قرار گرفتن سواحل نهاد های دولتی اظهار کرد که از این پس مسائل امنیتی و 
حفظ جان مردم در استفاده از این سواحل حائز اهمیت و نیاز است با تعیین برخی مناطق آزاد 

شده در سواحل با فراهم سازی  مسائل امنیتی، امکان استفاده فراهم شود.

مکث

سیده زهرا عباسی- حمیده پازوکیگزارش
خبرنگار

هجوم گردوخاک به یزد
توفان گرد و خاک که از ساعات ابتدایی جمعه ۲0اسفند در یزد 
وزید، راه های این استان را مسدود کرد و موجب بروز تصادف های 
رانندگی و آسیب دیدگی شهروندان شد. به گفته کارشناس اداره 
هواشناسی یزد، این توفان با سرعتی معادل ۹3کیلومتر بر ساعت 
در میبد آغاز شد و دید افقی در این شــهر را به کمتر از ۲0متر 
رساند. با این حال سرعت توفان در ساعات بعد افزایش یافت و 
تا 104کیلومتر هم رسید. توفان عبور و مرور مردم در شهرهای 
استان را هم دشوار کرد. یک شــهروند اهل یزد با بیان اینکه 
توفان هوای شهر را غبار آلود کرد، به همشهری می گوید: انگار 
باران خاک در شهر آمده، عابری در خیابان ها دیده نمی شد 
و ترافیک شدیدی در شهرهایی مثل مهریز و یزد اتفاق افتاد 

که مردم را بسیار معطل کرد.

مسدود شدن راه ها
بسته شدن راه های مواصالتی استان یکی از پیامدهای این توفان 
بود که مشکالت بسیاری را برای شهروندان و مسافران پدید آورد. 
به گفته رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی یزد، 3محور خروجی 
و اصلی این اســتان یعنی یزد به کرمان، یزد به نایین و یزد به 

شیراز، مسدود شده و تردد در آنها امکانپذیر نیست.

تصادف زنجیره ای
باوجود آنکه در ســاعت های ابتدای بروز توفان، پلیس راه یزد 
هشدارهای متعددی را از طریق رســانه ها صادر و به رانندگان 
توصیه کرد برای جلوگیری از بروز تصادف، موارد ایمنی را رعایت 
کنند، تصادف زنجیره ای در محــور مواصالتی انار-یزد موجب 
بروز خسارت و جان باختن یک نفر شد. در این تصادف 3دستگاه 
خودروی پژو40۵، کامیون و تریلر برخورد کردند که ۲نفر هم در 

این حادثه مجروح شدند.
البته تصادف ها به همین مورد ختم نشــد، واژگونی )پراید( در 
محور اردکان-نایین با 3مصدوم، برخورد و واژگونی 4دستگاه 
خودروی سنگین در محور مهریز-مسجد ابوالفضل)ع(، تصادف 
بین ۲دستگاه سواری سمند و پراید در بلوار جوان یزد از دیگر 

تصادفاتی بود که براثر این توفان اتفاق افتاد.

روز شلوغ و پرحادثه اورژانس یزد 
بروز توفان و کاهش دید افقــی در راه های مواصالتی یزد عالوه 
بر بروز تصادفات، موجب عوارض جسمی همچون تنگی نفس و 

مشکالت قلبی برای برخی افراد شد.
فقط در بازه زمانی ســاعت ۷ صبح تا 13 دیــروز، اورژانس یزد 
۵۵مأموریت برای رســیدگی به افراد بدحال انجام داد. از این 
ماموریت ها ۲0مورد تصادف، ۵مورد تنگی نفس و ۷مورد بروز 

مشکالت قلبی بود.

همه مسیرها باز شده است
باوجود بروز مشکالت متعدد و بسته شــدن  راه ها مدیرکل 
بحران یزد درباره توفان پیش آمده در این استان به همشهری 
می گوید: در حال حاضر مسیرها باز شــده است و تردد در 

راه های استان امکان پذیر است. 
محمد علی ملک زاده درباره خســارت های واردشــده بر اثر 
توفان اظهار می کند: به تابلوهای تبلیغاتی، گلخانه ها، بعضی 
ساختمانها، دیوارها و بعضی مزارع و درختان خسارت هایی 
وارد شده اســت اما هنوز برآورد نهایی خسارت ها به پایان 

نرسیده است.
وی با بیان اینکه توفان و گردوخاک در روز شنبه ۲1 اسفند 
هم در استان جریان دارد، می افزاید: شدت گردوخاک نسبت 
به روز جمعه کمتر اســت. همچنین براساس گزارش های 
هواشناسی از فردا یکشنبه هم بارش باران برای استان اعالم 
شده است، دستگاه ها آماده باش هستند تا درصورت بروز باران 

شدید برای امدادرسانی اقدام کنند.

 سرمای شدید 
در روزهای پایانی اسفند

 حدود یک هفتــه تا پایــان ســال1400 باقی مانده اســت.
گرچه زمستان امسال آنطور که باید با نزوالت جوی همراه نبود، 
اما آب وهوای روزهای پایانی ســال ناپایدار و پربارش گزارش 

شده است.
به گفته صادق ضیاییان، رئیس مرکز ملی پیش بینی و مدیریت 
بحران مخاطرات وضع هوا، بارش باران تا سه شــنبه ۲4اسفند 
ادامه دارد و گستره فعالیت سامانه بارشی در روزهای منتهی به 
۲4اسفند بیشتر استان ها را شامل خواهد شد؛ سامانه ای که به 
جز باران، رعد و برق و مواج شدن سواحل شمال و جنوب کشور 

را هم به دنبال خواهد داشت.
اما از ۲۵اسفند سامانه دیگری از شمال غرب کشور وارد خواهد 

شد که موجب سرمای شدید تا آخرین روز سال می شود.
کارشناس سازمان هواشناسی درباره این وضعیت جدید جوی 
به همشهری می گوید: ســامانه جدید دمای هوای استان های 
شمال غرب کشور یعنی اردبیل، آذربایجان غربی و شرقی را ۵ تا 
۷درجه کاهش خواهد داد و موجب بارش برف در این استان ها 
خواهد شد. فریبا گودرزی می افزاید: کاهش دما در کردستان و 
کرمانشاه به این اندازه شدید نیست و بارش ها در این استان ها به 

شکل باران خواهد بود. 
وی با بیان اینکه نوار ساحلی شمال کشور و دامنه های جنوبی 
البرز هم بر اثر عملکرد این سامانه جدید ۵ تا ۷درجه کاهش دما 
خواهند داشت، اظهار می کند: بارش ها در این منطقه هم به شکل 
برف و باران خواهد بود. کارشناس مرکز هواشناسی کشور درباره 
هشداربرانگیز بودن این سامانه جدید می گوید: سرمای هوا در 
روزهای پایانی سال می تواند به مرحله هشدار در مناطق یادشده 
برســد، اما باتوجه به اینکه هنوز تا ورود این سامانه زمانی باقی 

مانده، هشداری اعالم نشده است.

     اخذ عوارض در آزادراه تبریز- سهند 
متوقف شد

بــا پیگیری هــای اســتاندار و ســایر مســئوالن 
آذربایجان شــرقی، دریافت عوارض تــردد در آزادراه 
تبریز- ســهند به صورت موقت تا پایان مــاه رمضان 
متوقف شده است. به گزارش روابط عمومی استانداری 
آذربایجان شرقی، جلسات بررسی و تصمیم گیری درباره 
دریافت عــوارض عبور از این آزادراه بــا حضور معاون 
عمرانی اســتاندار، فرمانداران تبریز و اسکو، مدیرکل 
راه و شهرسازی، مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید 

سهند و سرمایه گذار پروژه تشکیل شد.
بر این اساس جمع بندی این جلسات در نامه ای از طرف 
استاندار آذربایجان  شرقی به وزیر راه و شهرسازی ارسال 
و ضمن تشریح موضوع، پیشنهادهای مهمی ارائه شد. 
در نتیجه این مکاتبه و دیگر پیگیری ها قرار شده است 
اخذ عوارض تا پایان ماه مبارک رمضان متوقف شود تا 
مالحظات الزم برای اعمال تخفیف خودروهای پرتردد 
)ساکنان سهند( و وسایل حمل ونقل عمومی و تعیین 
تکلیف ترددکنندگان به شهرک اندیشه و شهرک شهید 
سلیمانی تدبیر شود. طبق این اطالعیه اخذ عوارض از 
خودروها در آزادراه تبریز- سهند طبق قرارداد مشارکت 

از سوی سرمایه گذار  انجام شده است.

خبرکوتاه

آب و هوا

تصویب ۱۰ میلیارد تومان برای بهسازی بازار شیراز
اســتاندار فارس گفت: برای بهسازی 

ومسقف شدن ابنیه بازارهای تاریخی خبر
کالنشــهر شــیراز اعتبار 10 میلیارد 
تومانی مصوب شده که نیاز است مسئوالن مربوطه برای 

اجرای این پروژه آستین باال بزنند. 
به گزارش ایسنا، محمدهادی ایمانیه اظهار کرد: با توجه 
به اینکه در بحث فرهنگی اعتبار الزم برای احداث تاالر 
مرکزی شیراز به تصویب رسیده که نیاز است مجموعه 

شهرداری شیراز به صورت مشــترک با اداره کل فرهنگ وارشاد اسالمی اســتان در زمینه ساخت و 
بهره برداری از این مجموعه همکاری های الزم را داشته باشند تا شاهد بهره برداری یکی از تاالرهای 
تخصصی در این شهر باشیم. وی با تاکید براهمیت احداث خانه عالم با هدف رونق در امور فعالیت های 
مساجد، افزود: ۲00 میلیارد تومان اعتبار برای ساخت خانه عالم در فارس توسط وزارت راه و شهرسازی 
مصوب شده است. ایمانیه در بخش دیگری به موضوع مسیر انتقال آب به شیراز نیز اشاره و اضافه کرد: 
6 کیلومتر از مسیر انتقال آب به شیراز باقی مانده است و با تمهیداتی که اندیشیده شده است مجریان 

طرح متعهد هستند تا قبل از تابستان این پروژه را به اتمام برسانند.

طبقآمار،کشــورما7اســتانساحلی
داردکهدرمجمــوع۵۸۰۰کیلومترخط
ســاحلیدارند؛۸۹۰کیلومتــرازایــن
میزانمتعلقبهشمالو۴۹۱۰کیلومتر

متعلقبهجنوباست

عدد خبر

طــرح ۹۰میلیاردتومانــی برق رســانی 
به دیشــموک و قلعه رئیسی با حضور 
بویراحمــد  و  کهگیلویــه  اســتاندار 
و جمعــی از مســئوالن اســتانی و 

شهرستانی کلنگ زنی شد.
به گزارش ایسنا، سیدعلی احمدزاده، 
اســتاندار در ایــن مراســم اظهــار کرد: 
این طرح جزو مصوبات امســال ســفر 
ریاســت جمهوری بــه اســتان اســت 
 کــه بــا تعهــد شــرکت بــرق تــا پایــان 
خــرداد ســال ۱۴۰۱ بــه بهره بــرداری 

خواهد رسید.

۹۰
میلیارد

کهگیلویه و بویراحمد

عکس خبر

 زندگی در ییالق »خطبه سرا« 
ییالقات خطبه سرا در شهرستان تالش استان گیالن از زیباترین 

مناطق ییالقی کشور است که همچنان بکر و دست نخورده 
باقی مانده. منطقه خطبه سرا با حدود ۱۵هزار نفر جمعیت در 
بخش کرگانرود در ۲۵کیلومتری شهرستان تالش قرار دارد. 

زبان مردم این منطقه تالشی و آذری است. با وجود چشمه ها 
و رودهای جاری، جنگل های سرسبز و خاک حاصلخیز، مردمی 

که در این مناطق زندگی می کنند، روزگار خود را با سختی و 
محرومیت سپری می کنند. /ایسنا

گیالن

۱۲واحد تولیدی غیرفعال و نیمه فعال 
در چهارمحــال و بختیــاری بــه چرخــه 

تولید بازگشت. 
به گزارش باشــگاه خبرنــگاران جوان، 
صنــدوق کارآفرینــی امیــد امســال 
کشــور  در  تومــان  ۴۵۰۰میلیــارد 
تســهیالت پرداخــت کــرده کــه از ایــن 
مبلــغ ۶۹میلیــارد تومــان بــه اســتان 
چهارمحــال و بختیاری پرداخت شــده 
است. واحد تولید گلیم و نمد روستای 
بهرام آباد شــهرکرد با اشتغال ۱۵۰نفر 
یکــی از واحدهــای احیاشــده بــا ایــن 

تسهیالت است.

۱۲
واحد

چهارمحال و بختیاری

آذربایجان شرقی
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