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مصایب روزهاى گرم خوزستان 

|  مجتبی طحان| روزنامه نگار| 
به روزهای آخر فصل تابستان نزديک می شويم. شايد 
پرداختن به موضوع غرق شــدگی در ايــن روزها، از نگاه 
ديگران محلی از اعراب نداشــته باشــد ولی برای استان 
خوزستان که متأسفانه رتبه نخست را در آمار غرق شدگی 
در رودخانه ها به خود اختصــاص داده، اين موضوع بايد 
يک دغدغه هميشگی باشد و برای پيشگيری از وقوع اين 

بحران خانمان سوز، چاره ای انديشيده شود.   
 در خوزستان فصل تابستان چند ماه زودتر آغاز مي شود 
و گرمای ســوزان آن مردم را به شنا در کانال های آبياری 
يا رودخانه ها وا می دارد، اما موضوع غرق شــدگی يکی از 
مشکالتی اســت که در اين اســتان طی ايام گرم سال 
همواره شناگران را در اين محل ها به شدت تهديد می کند. 
همچنين کارون با طول يک هزار و ٨٠٠ کيلومتر از کنار 
هزار روستا و هفت شهر بزرگ که در حاشيه آن قرار دارد 
مي گذرد. در حال حاضر يکی از مســائلی که با آن مواجه 
هستيم ميزان باالی غرق شدگان است و خوزستان در ١٠ 
سال اخير بيشترين آمار غرق شدگان را دارد که اين مسأله 
می تواند نگران کننده باشــد. در اين ميان بر اساس اعالم 
نهادهای ذيربط، آمارها نشــان مي دهد ٩٥ درصد غرق 
شدگان به رغم تصوري که وجود دارد بومي هستند. از اين 
تعداد غرق شده، ٧٥ درصد در رودخانه ها و ١١ درصد در 

کانال هاي آبياري غرق شده اند. 
از ســال های گذشــته درباره ساماندهي اســتفاده از 
رودخانه ها در تابستان و فاجعه بار بودن آمار غرق شدگان 
اســتان مکرر صحبت به ميان آمده و در برخی موارد هم 
جلساتی تشــکيل شــده، اما به داليل مختلف از جمله 
مشخص نبودن متولی اصلی در اين بحث مهم، آمار غرق 
شدگان روز به روز به فزونی ميل کرده است. به گفته برخی 
از مســئوالن بهترين راهکار، اطالع رساني و حصارکشي 
مناطق خطرناک است ولی هيچ دستگاهی خود را متولی 

اين امر ندانسته است.
راهکارهای مختلفی در خصوص مقابله با اين آســيب 
جدی در جامعه به ويژه در فصل تابســتان وجود دارد که 
از آن جمله می توان به احــداث پايگاه هاى امداد و نجات 
در كنار رودخانه هاى شلوغ و توسعه و تجهيز پايگاه های 
امداد و نجات موجود در اســتان اشــاره کرد. همچنين 
آموزش افرادی كه در حاشيه رودخانه ها زندگى مى كنند 
برای کمک به افراد غرق شده بسيار مفيد و کارساز است. از 
سوی ديگر ايمن سازى ساحل رودخانه ها همسان ساحل 
درياها که به ويژه در استان های شمال کشور انجام شده و 
همچنين ساخت استخر در شهرستان هاى بدون استخر 

می تواند به حل اين معضل کمک شايانی کند.
اگر آگاهی الزم درباره شــنا کــردن در مناطق ناامن و 
پرخطر به وجود بيايد شاهد حوادث غرق شدگی نخواهيم 
بود. بــرای برون  رفت از اين معضل بايد همه دســتگاه ها 
وارد کارزار شوند که در اين بين حتی جان يک انسان نيز 
با ارزش اســت و وظيفه دستگاه های مرتبط، حفظ جان 
شهروندان اســت و بايد زمينه آن فراهم شود. در همين 
راســتا، با هم افزايی و همراهی همه دستگاه های استان 
خوزســتان زمينه الزم برای رفع مخاطــرات و افزايش 
توانمندی شهروندان خوزســتانی در خصوص مقابله با 

آسيب های اجتماعی فراهم می شود.

محمد قائد رحمتى، امدادگر آموزش دیده دوره 
جت اسکى

سرعت نجات 10 برابر مى شود

استان خوزستان بر اساس اعالم آمار رتبه نخست را در 
تعداد افراد غرق شده دارد. پس ضرورت ایجاب مى کرد که 
با توجه به فعال بودن کمیته و انجمن جت اسکى در استان، 
این تجهیزات را به هالل احمر و امدادگران هم انتقال دهند 
تا عملیات نجات بهتر و باکیفیت تر انجام شود. بر همین 
اساس هزینه تأمین دستگاه و دوره آموزش جت اسکى را 
هالل احمر استان تقبل کرده و 17 نفر از نجات غریق هاى 
کل استان بخصوص شهرهایى با خطرپذیرى غریق باال 
مثل خرمشهر، شوشتر و اهواز و دزفول در این دوره شرکت 
کردند. برگزارى دوره و مربى بر عهده انجمن جت اسکى 
بود و مباحث مطرح شده از تعریف جت اسکى، ساختارش 
مکانیزم و قدرت و چگونگى عملیات نجات متفاوت بود که 
من به عنوان یکى از امدادگران این دوره را خیلى مفید و 
خوب دیدم. البته قرار اســت بعد از دهه محرم یک دوره 
عملى در آب هاى خروشان اســتان داشته باشیم که به 
خوبى با نحوه کار با دستگاه جت اسکى آشنا شویم. پیش از 
این تجربه نجات غریق را با قایق داشتیم باید توجه داشته 
باشیم که سرعت عمل نجات با جت اسکى در مقایسه با 
قایق 10 برابر بیشتر اســت و این ناوگان مى تواند کمک 
خیلى خوبى به امدادگران باشد و بعد از این شاهد تلفات 

کمترى در آب هاى رودخانه هاى خوزستان باشیم. 

یادداشت

دریچه

مدرسه امداد در نقاطى از ساحل به صورت غیرقابل پیش بینى آبراهه هایى درون آب به طرف دریا ایجاد مى شود که در آن آب با سرعت زیادى برخالف جهت امواج 
(به سمت دریا) راه مى افتد. این جریان ها با امواج آب تفاوت دارد که به آنها جریان هاى شکافنده مى گویند. رئیس کارگروه امدادونجات و آموزش همگانى 
مدیریت بحران خوزستان مى گوید: اگر در یک جریان شکافنده گرفتار شدید، اول آرامش خود را حفظ کنید و هرگز برخالف جریان شکافنده و به سمت 
ساحل شنا نکنید.  این کار باعث خسته شدن شناگر شده و با گرفتن رمق او باعث غرق شدنش مى شود، در این مواقع سعى کنید خود را روى آب نگه دارید. 
براى رهایى از جریان هاى شــکافنده دو راه حل وجود دارد؛ نخست اینکه اگر توان بدنى باالیى براى شنا دارید، به صورت موازى حرکت کرده و از مسیر 
جریان کامال خارج شوید و سپس به صورت مورب به سمت ساحل برگردید، ولى اگر توان بدنى معمولى دارید هم جهت با جریان به سمت دریا حرکت 

کنید، معموال جریان پس از طى چندین متر تا چند 10 متر، قدرت خود را از دست مى دهد.

اگر در یک جریان 
شکافنده گرفتار 

شدید این کارها را 
انجام دهید
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مـورد  داروهـاى  از  بسـیارى 
اسـتفاده بدون نسـخه از جمله 
داروى ضد سرفه، سرماخوردگى، 
آنفلوآنـزا و زکام باعـث گیجـى 
ناخواسـته مى شـوند که ممکن 
اسـت رانندگى را با مشکل روبه 

کند. رو 

شــهروند| آب های خروشان جنوب کشــور در بســياری از مواقع از دريا 
بی رحم تر است؛ شايد ظاهرش فريبنده باشد، آن هم در گرمای تابستان که آب 
زالل و خنک می تواند حال آدم را جا بياورد. امــا موج های گردابی و عمق زياد 
آب  رودخانه های خوزستان بستر مرگ بسياری شده است. عبدالعظيم رضايی، 
رئيس جمعيت هالل احمر شهر دزفول در گفت وگوی کوتاهی با «شهروند» از 

لزوم تجهيز و آموزش نيروی انسانی نجات غريق می گويد.
   رودخانه دز از خروشان ترين آب های استان خوزستان است؛ کمی 

درمورد ويژگی های منطقه برايمان توضيح می دهيد؟
دزفول در فصل های گرم  ســال به خصوص سه ماه تابســتان شاهد هجوم 
بسياری از ساکنان استان و مسافران برای استفاده از هوای مطبوع کنار رودخانه 
و آبتنی کردن در آب خنک رود دز است. به همين دليل حوادث زيادی هم اتفاق 
می افتد. عمق رود دز زياد و آب زالل و خنک اســت و هر کسی دوست دارد در 
ساعت های گرم روز، شنا می کند. ما يک پايگاه ساحلی در ساحل دز داريم که در 
چند ماه اخير دست کم  هزار نفر از آسيب ديدگان حوادث رودخانه ای را درمان 

کرده اند؛ از شکستگی ها و زخم های سطحی تا ايست قلبی و موارد جدی تر که در 
اين بين ٥٠ نفر به بيمارستان انتقال داده شدند.

   آموزش جت اســکی هم بر اساس همين نيازها در استان برگزار 
شد؟

بله، با اين حساب، تجهيرات بهتر و بيشتری برای کمک به موارد آسيب ديده 
در رودخانه وجود داشــت، به خصوص بعد از حادثه  سال گذشته که در نواحی 
بســيار خطرناک و صعب العبور رودخانه اتفاق افتاد و فقط جت اسکی توانست 
جان يک خانم گرفتار در مسير رودخانه را نجات دهد؛ بالگرد به دليل ارتفاع دره 
نمی توانست فرود بيايد و قايق هم به دليل وجود صخره های زياد نمی توانست 

نزديک شود.  
   چه تعداد دستگاه جت اسکی در استان فعال است و چند نفر از 

امدادگران شهر دزفول در اين دوره شرکت کرده اند؟
در حال حاضر دو دســتگاه در پايگاه های اســتانی فعال است و يک دستگاه 
جت اسکی ديگر هم به زودی فعال می شود تا در دزفول، خرمشهر و شوشتر که 

آب های خروشان و مناطق پرخطر بيشتری محسوب می شوندف مستقر باشند. 
٥ نفر از امدادگران دزفول در دوره آموزش جت اســکی هفته گذشته شرکت 
کرده اند که البته يک دوره عملياتی هم به زودی برگزار می شــود و گواهی نامه 
تخصصی برای امدادگران صادر خواهد شــد. پيش از اين هم ما در استان مرکز 
آموزش های تخصصی جست وجو در سيالب و آب های خروشان را داشته ايم که 
سال هاست امدادگران استان و ديگر مناطق کشور را آموزش می دهد و چندين 
دوره کشوری در حوزه امداد ساحلی برگزار کرده ايم و ٥ مربی تخصصی در آن 
فعاليت می کنند و به نظر من اين تجهيزات و آموزش های نيروی انسانی می تواند  

به کاهش تلفات و حوادث ساحلی کمک کند.

رئیس هالل احمر دزفول در گفت وگو با «شهروند» خبر داد

تجهیز پایگاه هاى امداد خوزستان
 به 3 دستگاه جت اسکى 

راضیه زرگرى| گرماى تابستان در خوزستان 
چند ماه زودتر از روزهاى تقویم سر و کله اش 
پیدا مى شود؛ گرمایى که شــاید کولر و پنکه 
به سختى چاره ســاز آن باشد، بخصوص چله 
تابســتان که دماى هوا به باالى 50 و 60 درجه 
سانتیگراد هم مى رسد و اگر شرجى و رطوبت 
وحشتناك را هم به این داغى اضافه کنید، دیگر 
غیر قابل تحمل مى شــود. بسیارى تنها چاره 
خنک شدن زیر آفتاب سوزان اهواز، دزفول و 
آبادان را آبتنى کردن مى دانند، اما تن به آب زدن 
و شنا کردن اصول خودش را دارد؛ نباید بى گدار 
به آب زد. گزارش پیش رو به مناسبت برگزارى 
نخستین دوره آموزش جت اسکى سوارى براى 
امدادگران هالل احمر استان خوزستان تهیه 

شده است. 
رودخانه و دریا همچنان قربانى مى گیرد

آمار غرق شدگان در خوزستان نگران کننده 
است؛ این استان در رتبه اول تا سوم کشورى در 
میزان غرق شدن شناگران قرار دارد و این اعداد 
و ارقام نگران کننده است. به گفته مسئوالن، 
باید دنبال راه چاره بود. خوزســتان سال هاى 
94 و 95 با بیش از 135نفر در سال باالترین آمار 
غرق شدگان در کشور را داشــت. این رقم در 
سال گذشته هم سیر صعودى داشت، به طورى 
که 141 مرد و 20 زن سال 96 در آب هاى استان 

خوزستان جان خود را از دست دادند.  
یک هزار و 70 قربانى در 6 سال

گزارش ســازمان امداد و نجات استان نشان 
مى دهد از سال 90 تا 96 جمعا بیش از یک هزار 
و 70 نفر در خوزســتان غرق شده اند. این آمار 
زمانى نگران کننده تر مى شود که بفهمیم در 
سال گذشته غرق شدگان جنوب از شمال هم 
بیشتر بوده اســت. آمار کلى تلفات ساحلى و 
رودخانه اى امسال هنوز تکمیل نشده است، 
ولى از ابتداى ســال تا مردادمــاه از تعداد 40 
حادثه دیده در کناره رودخانه یا سواحل استان 

خوزستان، 9 نفر جان خود را از دست داده اند.
اما چه باید کرد؟ این ســوالى است که همه 
دست اندرکاران امداد و نجات کشور هر سال 

برایش جواب ها و راهکارهاى تــازه اى ارایه 
مى دهند که اگر مردم به آن توجه کنند، بى شک 
آمار تلفات آبتنى در گرماى ســوزان تابستان 
کمتر مى شود و یک شناى ساده فعالیتى مفرح 

محسوب مى شود نه قاتل جان آدم ها. 
هالل احمرى ها بر آمــوزش و توجیه افراد 
و خانواده ها درباره مخاطــرات موجود تاکید 
دارند. بر همین اســاس در برخى نقاط کانونى 
و پرازدحام که بیشترین آمار غریق را داشته 
است، کانال هاى کم عمق و عریض در موازات 
رودخانه ایجاد شده اســت تا مردم از این فضا 

استفاده کنند و از شنا کردن در جریان اصلى 
رودخانه ها جلوگیرى شــود. ایجاد شناگاه 

(محل هاى ایمن سازى شــده با استفاده از 
نجات غریق و ارایه خدمــات رفاهى ) و  

برقرارى پست هاى امداد و 
نجات ساحلى در مناطق 
توجه  مورد  و  پرتراکم 
کردن  شنا  براى  مردم 
در رودخانه هاى دزفول 
- شــوش – شوشتر- 
گتونــد - آبــادان – 
خرمشهر و  اهواز از دیگر 
هالل احمر  برنامه هاى 

استان است.
تفاوت هاى شنا در 
دریا با شنا در استخر 

جمعیت  مدیرعامل 
هالل احمــر اســتان 
خوزستان در گفت وگو 
با «شــهروند» با اشاره 

به اینکه نــگاه این نهاد در حــوادث، نگاهى 
پیشگیرانه است، مى گوید: متاسفانه هر ساله 
صدها نفر به دلیل رعایت نکردن نکات ایمنى 
در استان دچار غرق شدگى مى شوند. شنا در 
دریا هرگز مثل شنا در استخر نیست و عالوه 
بر دانستن فن شنا و داشتن مهارت زیاد، باید 
ویژگى هاى آب دریا را هم شناخت. امواج دریا 
با حرکت به سمت ساحل حجم زیادى از آب را 

به طرف خشکى مى برند؛ این حجم وسیع از آب 
باید دوباره به دریا برگردد.

 وى با اشاره به اینکه  با برنامه ریزى مناسب 
در زمینه هاى مختلف مى توان تا حدود زیادى 
جلوى این حوادث را گرفت، از احداث پایگاه هاى 
امداد و نجات ســاحلى، افزایش تجهیزات، 
آموزش آحاد جامعه، نصب تابلوى شنا ممنوع 
در مناطــق پرخطر و حصارکشــى کانال ها 
به عنوان عوامل موثر در کاهش این خطرات نام 
مى برد. بر همین اساس، افزایش میزان آمادگى 
و توانمندى امدادگران مهمترین 
بحث در حــوزه امداد و نجات 
براى هالل احمر است تا نقش 
موثرى را در عملیات امداد و 

نجات ایفا کنند. 
برگزارى دوره آموزش 

تخصصى جت اسکى 
مسابقات  برگزارى 
از  یکى  اسکى  جت 
استان  راهکارهاى 
براى  خوزســتان 
تقویت توان امدادى 
میزان  افزایــش  و 
امدادگران  آمادگى 
اســت تا امدادگران 
را  توانمندى هایشان 
به صورت منظم ارتقا 
دهند و آمادگى الزم 
را بــراى حضور در 
داشته  کمک رسانى 
باشند. به گفته دکتر 
خدادادى، فرصت هاى زیادى در بنادر در حوزه 
دریایى وجود دارد که هنوز اســتفاده نشده و 
ارایه خدمات امدادى  به کشتى ها و درآمدزایى 

از آنها یکى از این فرصت هاست.
با اینکــه جمعیت هالل احمــر در رابطه با 
افزایش آمار غرق شــدگان متولى نیســت، 
ولى در صورت درخواســت، به عنوان معین و 
همکار وارد عمل مى شود. معاون امداد و نجات 

جمعیت هالل احمر خوزســتان در این رابطه 
از برگزارى دوره آموزش جت اســکى براى 
امدادگران هالل احمر خبــر داد؛ به طورى که  
20 امدادگر و نجاتگر این جمعیت در نخستین 
دوره آموزشى تخصصى جت اسکى در آب هاى 
آزاد شرکت کردند. صادق سالمت با اشاره به 
برگزارى نخســتین دوره آموزشى تخصصى 
جت اسکى مى گوید: این دوره با هدف آشنایى 
امدادگران و نجاتگران هالل احمر خوزستان با 
نحوه کار با جت اسکى در آب هاى آزاد برگزار 
شد. به گفته سالمت،  20 امدادگر از سه شهر 
شوشــتر، دزفول و خرمشــهر در این دوره 

شرکت کردند.
جریان متفاوت آب هاى جنوب

غرق شدگى به علت آشنایى نداشتن با فنون 
شنا به ویژه در آب هاى آزاد است. معاون امداد 
و نجات جمعیت هالل احمر خوزستان به این 
مسأله اشاره و تصریح مى کند: به دلیل وجود 
آب ها و سواحل فراوان، ساالنه حوادث و سوانح 
زیادى در این مناطــق رخ مى دهد. جریان آب 
کارون در شوشتر و دز در دزفول از نوع گردابى و 
نیازمند مهارت بسیار باالى شناست و بیشترین 
آمار غرق شدگى را در این نوع آب ها داریم. به 
گفته این مسئول استانى، جمعیت هالل احمر 
خوزستان به منظور کاهش آمار تلفات حوادث 
آبى و افزایش ســرعت امدادرسانى اقدام به 
تکمیل بخش امداد و نجات ساحلى و دریایى 

کرده است.
مدیرعامل جمعیت هالل احمر  خوزســتان 
معتقد است: «به واسطه تجهیزات مدرن و به روز 
و آموزش هاى مرتبط با آن، توانایى هاى مطلوبى 
به دست مى آید و فضاهاى مناسبى براى امداد و 
نجات با توجه به ویژگى هایى که این تجهیزات 
دارد، مهیا مى شــود.  انجمن جت اســکى با 
برنامه ریزى مناســب مى تواند زمینه مناسب 
را براى این کار فراهم کند و نقطه شروع خوبى 
براى توسعه زیرساخت ها با توجه به قابلیت هاى 
خوزســتان در حوزه ســواحل، رودخانه ها و 

گردشگرى و تفریحات آبى است.»

نگاهى به برگزارى نخستین دوره آموزشى جت اسکى 
براى امدادگران خوزستانى

چرا نباید 
بى گدار به آب بزنیم ؟

ارتقاى توانایى، نیازمند تجهیزات مدرن و آموزش مناسب است

مديرعامل  جمعيت هالل احمر خوزستان: 
به واسطه تجهيزات مدرن و به روز و 

آموزش های مرتبط با آن، توانايی های 
مطلوبی به دست می آيد و فضاهای مناسبی 
برای امداد و نجات با توجه به ويژگی هايی که 

اين تجهيزات دارد، مهيا می شود


