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رویداد شهر

معاون درمان دانشــگاه علوم پزشکی شیراز با 
اشــاره به احتمال شیوع بیماری های مختلف تنفسی 
و گوارشــی در محله آســیب دیده از سیل شیراز، به 
اســتقرار اکیپ پزشکی بهداشــتی در محله سعدی 
اشــاره و بر لزوم حضور گروه های درمانی نیز تأکید 

کرد.
به گزارش ایســنا منطقه فــارس، عبدالخالق 
کشــاورزی جمعه نهم فروردین در حاشــیه بازدید 
از محل اســتقرار اتوبوس آمبوالنس دانشگاه علوم 
پزشکی و کمپ بسیج جامعه پزشکی فارس در محله 
ســعدی، گفت: با توجه به وسعت آسیب در شهرک 
سعدی شیراز و احتمال شیوع بیماری های تنفسی و 
گوارشــی، در کنار کارکنان حوزه بهداشت دانشگاه، 
الزم است تا گروه های درمانی نیز، برای استقرار در 
اتوبوس آمبوالنس دانشگاه مستقر شده و نسبت به 

مداوای بیماران اقدام کنند. 
وی با قدردانی از عملکرد ســریع بسیج جامعه 
پزشــکی در ســیل اخیر برای ارائه پوشش خدمات 

درمانی و پزشــکی و بهداشــتی، از تأمین و توزیع 
رایگان دارو بــرای بیماران این محله از صبح امروز 
خبر داد و تأکید کرد: دانشــگاه به صورت مســتمر، 
وضعیت موجود را رصد و پشــتیبانی کرده و هرگونه 
نیاز بهداشــتی و درمانی شهروندان را مورد پیگیری 

قرار خواهد داد. 
کشــاورزی خاطرنشــان کــرد: بــا همکاری 
شــرکت های دارویی، داروهای مورد نیاز تأمین شده 
و طبق نظر پزشــک معالج مستقر، به صورت رایگان 
در اختیــار مراجعــان قرار می گیرد. معــاون درمان 
دانشــگاه علوم پزشکی شــیراز اضافه کرد: ساکنان 
شهرک ســعدی در صورت نیاز به پزشک، پرستار، 
ماما، خدمات سرپایی و سرم درمانی، می توانند امروز 
نهم فروردین با مراجعه به حســینیه امام صادق )ع( 
واقع در بولوار شــهید وفایی محله ســعدی و مرکز 
خدمات جامع سالمت سعدی واقع در بولوار نیستان 
 ایــن محله، از خدمــات رایگان ســالمت بهره مند 

شوند.

  14 مصدوم حادثه سیل شیراز همچنان در 
بیمارستان ها بستری هستند

معاون درمان دانشــگاه علوم پزشــکی شیراز 
همچنین بیان داشت: از مجموع 110 مصدوم حادثه 
سیل شیراز هم اینک 14 نفر در بیمارستان های شهید 
فقیهی، شهید رجایی و نمازی شیراز بستری هستند 
و تا درمان کامل از همه خدمات رایگان برخوردارند. 
دکتــر عبدالخالق کشــاورزی روز شــنبه به 
خبرنگاران گفت: با جاری شــدن ســیل در شیراز، 
اورژانــس فــارس نیز بــه 143 مصــدوم، خدمات 

فوریت های پزشکی ارائه داد.
وی با اشــاره بــه تعداد باقیمانــده مصدومان 
حادثه ســیل شیراز ضمن تشریح نحوه ارائه خدمات 
به مصدومان اظهار داشت: از دیگر شهرستان ها نیز 
خواســته ایم بعد از اتمام درمان در شیراز روند درمان 

مصدومان را در محل سکونت خود پیگیری کنند. 
این مقام مســئول بیشترین علت بستری شدن 
مصدومان را شکستگی اندام و به دلیل غرق شدن و 

آسیب به دستگاه تنفسی اعالم کرد و گفت: دانشگاه 
علوم پزشکی شــیراز این آمادگی را دارد تا بهبودی 
کامل مصدومان بنا به تشــخیص پزشک معالج در 
بیمارســتان خدمات درمانی را بــه مصدومان تداوم 

بخشد.
معاون درمان دانشــگاه علوم پزشــکی شیراز 
با بیان اینکه واحدهای ســالمت برای پیشــگیری 
از بروز مشکل تنفســی و گوارشی در محله سعدی 
شیراز، مســتقر شــده گفت: به دلیل لزوم توجه به 
بیماری های گوارشــی و تنفســی احتمالی در محله 
سعدی مستقرشده ایم، شــهروندان محله سعدی بنا 
بر تشــخیص پزشــک، از خدمات رایگان درمانی و 

پاراکلینیکی دانشگاه هم استفاده می کنند. 
یادآور شد: امسال  دکتر کشــاورزی همچنین 
برای نخستین مرتبه درمانگاه فوق تخصصی شهید 
مطهــری در ایام نــوروز به بیمــاران خدمات ارائه 
می کند که از ابتدای تعطیالت تاکنون روزانه به 300 

مراجعه کننده خدمات ارائه کرده است.

مدیــرکل هواشناســی فارس گفــت: با ورود 
ســامانه بارشــی جدیدی به ایــن اســتان از اواخر 
شــنبه دهــم فروردین ماه جــاری، شــاهد بارندگی 
قابل توجهی در نقاط مختلف اســتان فارس خواهیم 
بود. مســعود دهمالیی، روز شنبه در گفت وگو با ایرنا 
افزود: این ســامانه بارشــی فعال تا اوایل سه شــنبه 
ســیزدهم فروردین ماه ادامه خواهد داشــت و باعث 

ناپایداری هایی به شکل وزش باد شدید، بارش باران 
و تگرگ، مه )به ویژه در نواحی کوهستانی و گردنه ها( 
و در برخی ســاعت ها رگبار و رعدوبرق خواهد شــد. 
وی ادامه داد: شدت فعالیت سامانه از اواخر یکشنبه تا 
صبح سه شــنبه و بیشتر در نیمه شمالی و غربی است 
و با توجه بــه رگباری بودن عمده بارش های فصلی، 
خطــر آب گرفتگی معابر عمومی و ســیالبی شــدن 

مسیل ها به طور موقت وجود دارد. او اظهار داشت: در 
روز چهارشنبه نیز در استان به ویژه در نواحی جنوبی و 
مرکزی شاهد رگبار و رعدوبرق پراکنده، پنجشنبه در 
نواحی شــمالی، غربی، مرکزی و جنوب غرب استان 
شــاهد رگبار پراکنده و در روز جمعه 16 فروردین ماه 
جاری نیز شــاهد رگبار باران همراه با رعدوبرق و در 
برخی نقاط به ویژه نیمه جنوبی اســتان شاهد بارش 

تگــرگ خواهیم بــود. مدیرکل هواشناســی فارس 
تصریح کرد: لذا به دلیل شدت و میزان قابل مالحظه 
بارش ها و به دنبال آن آب گرفتگی و سیالب، توصیه 
می شود که تمهیدات الزم جهت کاهش خسارت های 
احتمالی اندیشــیده شــود. دهمالیی، به شهروندان 
و مســافران نیز توصیه کرد که از توقف در حاشــیه 

مسیل ها و رودخانه ها خودداری کنند.

مدیرکل مدیریت بحران اســتانداری فارس 
گفــت: پس از بارندگی شــدید و ســیل اخیر در 
فارس به ویژه شــهر شــیراز، هم اینک شرایط در 
تمام نقاط اســتان عادی است. رحیم آزادی، روز 
شــنبه در گفت وگو با ایرنا افزود: با توجه به اعالم 
اداره کل هواشناســی استان مبنی بر ورود سامانه 
جدید بارشــی به اســتان از اواخر امروز )شنبه(، 

هماهنگی های الزم برای آمادگی تمام دستگاه ها 
و مجموعه های عضو ستاد مدیریت بحران انجام 
گرفته است. او ادامه داد: به منظور مقابله با حوادث 

احتمالی، اخطارها و هشدارهای الزم نیز داده شده 
است. 

وی، از شــهروندان و مســافران نــوروزی 

خواســت که تمام نکات ایمنی را رعایت کرده و 
از توقف و حضور در حاشــیه رودخانه ها، مسیل ها 
و همچنین ارتفاعات خودداری کنند. بنا به اعالم 
اداره کل هواشناسی فارس، با ورود سامانه بارشی 
جدیدی به اســتان، از اواخر امروز )شــنبه( دهم 
فروردین ماه جاری شاهد بارندگی قابل توجهی در 

نقاط مختلف فارس خواهیم بود.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز خبر داد:

استقرار اکیپ پزشکی بهداشتی در محله سیل زده شیراز

مدیرکل هواشناسی فارس اعالم کرد

سامانه بارشی جدید در راه فارس است

مدیرکل مدیریت بحران استانداری فارس اعالم کرد

شرایط در فارس عادی است

خدمت رسانی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری شیراز در مناطق سیل زده و توزیع بسته های مایحتاج اولیه بین سیل زدگان
عکس ها: اشکان پردل
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رئیس شورای اسالمی شهر شیراز ضمن حضور 
در محله ســعدی گفت: اعضای شورا از ابتدای وقوع 
حادثه ســیل در این محله به یاری آســیب دیدگان 
آمدند و در ادامه راه نیز شورا در کنار شهروندان محله 
سعدی خواهد بود.  سید احمدرضا دستغیب ضمن ابراز 
تأســف از وقوع حادثه سیل در شیراز اضافه کرد: پس 
از وقوع این حادثه، شاهد همدلی بی نظیری بین مردم 
بودیم و شــهروندان، هم وطنان، مســئولین و تمامی 
ارگان ها و نهادها در کنار هم به کمک و یاری رسانی 
شتافتند. رئیس شورای اسالمی شهر شیراز با تشکر از 
نیروهایی که با حضور شبانه روزی در محله سعدی به 
ساکنین آسیب دیده این محله خدمات رسانی می کنند، 
افــزود: توقع داریم دولت نیز به ســهم و وظیفه خود 

عمل کند. وی با بیان اینکه رودخانه و باالدســت آن 
مورد آسیب و ساخت وساز قرار گرفته و مسیر عبوری 
آب باریک شده اســت، گفت: در محله سعدی شاهد 
ساخت وســازهای غیرمجاز هســتیم و باید راهکاری 
اصولی برای آن اندیشیده شــود تا دیگر شاهد تکرار 
چنین حوادثی نباشیم. دستغیب خاطرنشان کرد: حجم 
خسارت ها و آسیب ها زیاد است اما امیدوارم با همدلی 
و همراهی همه مســئولین، نهادها و مــردم بتوانیم 
این آســیب ها را جبران کنیم. بر اساس این گزارش، 
سه شــنبه ششــم فروردین ماه با جاری شدن سیل در 
محله ســعدی به بسیاری از خانه ها و معابر این محله 
خسارت وارد شد و نیروهای شهرداری، مردم و دیگر 

ارگان ها به یاری آسیب دیدگان این محله آمدند.

به گزارش پایگاه اطالع رسانی شهرداری شیراز، 
دکتر بذرافشــان در پاســخ به برخی شایعات مبنی بر 
اینکــه کانال دروازه قرآن الیروبی نشــده بود، گفت: 
الیروبی ایــن کانال در زمان مناســب انجام شــده 
همچنین پاک ســازی حوضچــه و مســیر رودخانه 
به صــورت منظــم و در چندین مرحله کار شــده که 
آخرین تاریخ پاک ســازی نیمه اسفند 13۹۷ بوده در 
ضمن پیــش از بارندگی بررســی های الزم صورت 
گرفته است. مســتندات عملیات نیز در اختیار مراجع 
ذیصالح قــرار گرفته و هرگونه داوری بدون توجه به 

این مســتندات باطل است. وی ضمن تشریح دالیل 
اصلی ایجاد سیل اخیر گفت: شدت بی سابقه بارندگی 
و حوزه وســیع آبریز که باعث ایجاد سیالب با حجم 
زیاد آب شــد یکی از دالیل سیل اخیر بوده به صورتی 
که حجم زیاد آب امکان عبور آنی از کانال یادشــده 
را نداشته اســت. چراکه شدت بارش تقریبًا ده برابر و 
حجم آب تقریبًا سه برابر ظرفیتی بوده که در مطالعات 

احداث کانال پیش بینی شده بود.
به گفته شــهردار منطقه سه شــیراز از عوامل 
ثانویه که در ایجاد ســیل اخیر شــیراز تأثیرگذار بود 

می توان به تغییرات در حوزه باالدســت ازجمله جاده 
زیباشــهر به سعدی که توســط اداره راه احداث شده 
و همچنین ساخت وســاز دیگر ارگان ها در این مسیر 
اشــاره کرد. دکتر بذرافشــان همچنین اظهار داشت: 
جهت جلوگیری از تشــکیل روان آب و تشکیل سیل 
آبی بایــد عملیات آبخیزداری در باالدســت و دامنه 
کوه بمو در دســتور کار قرار می گرفته است. شهردار 
منطقه سه شیراز با بیان اینکه در شرایط فعلی اولویت 
اول شهرداری رفع مشــکالت مناطق سیل زده شهر 
ازجمله منطقه آسیب دیده ســعدی است گفت: قطعًا 

پس از کارشناســی های دقیق تر و پس از فارغ شدن 
از عملیــات پاک ســازی و خدمت رســانی به مناطق 
ســیل زده گزارش کامــل و مفصلی به شــهروندان 
ارائــه خواهم کرد؛ اما در شــرایطی که چشــم انتظار 
شهروندان شهرک ســعدی برای عبور و مرور آسان 
در معابر و کوچه پس کوچه های این منطقه و نیز الی 
روبی کانال های ســطح منطقه که پس از سیل دچار 
گرفتگی شده بود به شهردار منطقه است پرداختن به 
علت واقعه بدون کار کارشناســی دقیق، شتاب زده و 

غیرعلمی است.

شــهردار نانجینگ چین در پیامی حادثه سیل 
شــیراز را به شهروندان و شــهردار این کالنشهر 

تسلیت گفت.
به گزارش پایگاه اطالع رســانی شــهرداری 
شیراز، در پیام الن شائومین شهردار شهر نانجینگ 
)خواهرخوانده شــیراز( آمده اســت: »جناب آقای 
اسکندرپور شهردار محترم شــیراز، از شنیدن خبر 
سیل شــیراز که تلفات جانی و مالی سنگینی را به 

دنبال داشت، به شــدت متأثر شدم. به نمایندگی از 
حکومت شــهرداری خلق نانجینگ و همچنین از 
جانب خودم، ضمن عرض تســلیت بــه جنابعالی، 
مراتب همدردی عمیق خود را با خانواده بازماندگان، 

مصدومان و مردم مناطق سیل زده ابراز می دارم.
شــیراز خواهرخوانده نانجینگ است و ما در 
این مصیبت همانند شهروندان شیراز احساس درد 
و رنج می کنیم. باور دارم با مدیریت قوی جنابعالی 

و شهرداری شیراز مردم شیراز در مدت زمان اندکی 
بر این مشــکل فائق آمده و منازل خود را بازسازی 

خواهند کرد. 
ارادتمند الن شــائومین شــهردار نانجینگ« 
بر اســاس این گزارش حیدر اســکندرپور شهردار 
شیراز و الن شائومین شــهردار نانجینگ چین در 
اردیبهشت ماه ۹۷ پیمان خواهرخواندگی دو شهر را 

امضا کردند.

رییس شورای اسالمی شهر شیراز:

شورا در کنار شهروندان ساکن در محله سعدی است

شهردار منطقه سه شیراز اعالم کرد: 

الی روبی کانال دروازه قرآن در زمان مناسب انجام شده است

شهردار نانجینگ چین حادثه سیل شیراز را تسلیت گفت

شهردار شیراز ضمن حضور در محله سعدی گفت: 
سرعت عمل شهرداری شیراز در ساماندهی وضعیت پس 
از سیل و زدودن آثار آن قابل تقدیر است. حیدر اسکندرپور 
با اشاره به پاک سازی و شستشوی خیابان های این محله و 
زدودن آثار گل والی از آن افزود: پس از وقوع حادثه سیل 
در محله سعدی با بسیج سه هزار نیرو در شهرک سعدی 
تالش کردیم آثار سیل و گل والی را از بین ببریم و این 
منطقه را وضعیت قبلی خود بازگردانیم. وی با بیان اینکه 
بســیاری از نیروهای شهرداری از همان ساعات ابتدایی 
پس از وقوع ســیل در شهرک سعدی حضور پیدا کردند 
و بدون وقفه در حال خدمت رســانی هستند، اضافه کرد: 
پس از اتمام عملیات پاک ســازی محله سعدی، عملیات 

بهسازی این محله آغاز می شود.  شهردار شیراز با حضور 
در محله سعدی و گفت وگو با شهروندان آسیب دیده این 
محله اعالم کرد: برای اینکه به مردم سعدی ثابت کنیم 
مجموعه شهرداری کنار آن ها باقی می ماند، از هفته آینده 
بهسازی و زیباسازی بلوار شــهید وفایی را آغاز و آن را 
به بهترین صورت به شــهروندان ساکن در این منطقه 
تقدیم می کنیم. مهندس اســکندرپور ضمن تشــکر از 
نیروهای شــهرداری حاضر در محله ســعدی همچون 
نیروهای پاکبان، فضای سبز، خدمات شهری، آتش نشان 
و ... گفت: برای یاری رســانی هر چه ســریع تر به محله 
سعدی و بازگرداندن شرایط عادی به این محله نیروهای 
ستادی، مدیران میانی و ارشد شهرداری نیز در حوزه های 

کارگری کمــک کردند. وی اضافه کرد: بخش زیادی از 
شهروندان برای کمک به آسیب دیدگان حادثه سیل در 
کنار ما بودند و این همدلی، همراهی و همگامی مردم و 
مسئولین ویژگی شاخص روزهای پس از حادثه سیل بود. 
مجموعه شهرداری نیز تالش دارد با خدمتگزاری بیشتر 
به شــهروندان از این همدلی سپاسگزاری کنیم. شهردار 
شیراز ضمن تشکر از شهروندان و گروه های مردم نهاد که 
پس از وقوع حادثه سیل به یاری شهروندان محله سعدی 

آمدند، گفت: امیدوارم همراهی و همدلی شــهروندان با 
مجموعه مدیریت شهری پس ازاین نیز ادامه داشته باشد. 
بر اساس این گزارش نیروهای شهرداری شیراز عالوه بر 
پاک سازی و بهســازی محله سعدی از آثار گل والی به 
جای مانده از سیل روز ششم فروردین ماه، اقدام به برپایی 
نانوایی صلواتی، نیازســنجی اقالم ضروری خانواده های 
آســیب دیده و توزیع بســته های کمکی بین آن ها کرده 

است.

شهردار شیراز:

سرعت عمل شهرداری در ساماندهی 
وضعیت پس از سیل قابل تقدیر است

رویداد شهر
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عضو کمیته تحقیق و تفحص ســیل شــیراز در 
شــورای شهر با بیان اینکه تونل سعدی، این شهرک را 
تلفات نجات داد گفت: هنوز علت دقیق وقوع ســیل در 

این کالن شهر مشخص نیست. 
ســیروس پاک فطــرت در گفت وگو بــا خبرنگار 
تسنیم در شیراز در حاشیه بازدید از نحوه خدمت رسانی 
به حادثه دیدگان سیل ویرانگر شیراز در شهرک سعدی 
اظهار داشــت: آنچــه در مورد علت وقوع ســیل این 

کالن شهر مطرح می شود حدس و گمانه زنی است. 
عضو شورای شهر شیراز بیان کرد: در حال حاضر 

بررسی دقیق علل سیل شیراز در ستاد بحران استانداری 
فارس، ســازمان بازرسی کل و منطقه سه کشور و یک 

شعبه بازپرس ویژه در دست اقدام است. 
وی تصریح کرد: شــورای شهر شیراز نیز با توجه 
به رسالت نظارتی خود کمیته ای را تحت عنوان کمیته 
تحقیق و تفحص در روز نخســت حادثه تشکیل داده و 
این کمیته نیز در کنار سایر دستگاه های نظارتی در حال 
بررسی موضوعات بوده که در این زمینه چندین جلسه 
تشــکیل و در حال بررسی و جمع آوری مدارک، شواهد 

و اسناد هستیم.

عضو شورای شهر شیراز با اشاره به بازدید خود از 
تونل ســعدی نیز گفت: از شاهدان عینی سیل شهرک 
سعدی نیز سؤال شد که آنان نیز معتقدند اصل خروجی 
ســیل در سعدی توسط تونل ســعدی یا فضیلت خارج 
شــده و اگر این تونل نبود، تلفات جانی و مالی بیشتری 

را در سعدی روبرو می شدیم. 
وی گفت: این تونل ســبب شده تا آب به سرعت 
تخلیه شــود و اگر از این مسیر تخلیه نمی شد به منازل 
برمی گشــت و موقعیت ســعدی بیش از این به خطر 

می افتاد. 

عضو شــورای شهر شیراز خاطرنشــان کرد: 11 
منطقه شهرداری شــیراز در شهرک سعدی بسیج شده 
تا در کنار ســایر نیروهای مردمی از جمله بسیجیان تا 
خدمات رسانی به بهترین شکل ممکن به مردم صورت 

گیرد. 
پاک فطرت گفت: تســریع در آماده سازی مدارس 
نیز در اولویت است و معتقدیم باید آموزش وپرورش و به 
ویژه اداره کل نوسازی مدارس به بازسازی این مدارس 
به ویژه دبیرســتان احسان که مورد تخریب قرار گرفته 

توجه ویژه داشته باشند.

معاون حقوقی و امور مجلس وزیر آموزش وپرورش 
و مدیرکل دفتر نظارت ســازمان نوســازی توسعه و 
تجهیز مدارس کشــور از مدارس آســیب دیده حادثه 
ســیل اخیر در شــیراز بازدیــد کردند. بــه گزارش 
خبرگزاری تسنیم از شــیراز، به نقل از روابط عمومی 
آموزش وپــرورش فارس، حجت االسالم والمســلمین 
علی عســکری و ماشااهلل قاسمی که به منظور بررسی 
وضعیت مدارس آســیب دیده در ســیل اخیر به شیراز 
سفر کردند، با حضور در آموزشگاه های احسان شهرک 
سعدی، شــهید رحیم دل روســتای نصرآباد شیراز و 
هنرســتان دخترانه خواجه نصیرالدین توسی این شهر 
از نزدیک در جریان آخرین وضعیت این مدارس قرار 
گرفتند. نمایندگان ویژه وزیر آموزش وپرورش پس از 
بازدید از مدارس آسیب دیده با حضور در منزل مرحوم 

محمودرضا ناصری که در حادثه ســیل شــیراز جان 
باخته اســت با خانواده وی دیــدار و گفت وگو کردند. 
نماینــدگان ویژه وزیر آموزش وپــرورش همچنین در 
منزل یکی از فرهنگیان ناحیه 3 شیراز که منزلش در 
حادثه ســیل دچار آسیب جدی شده بود از نزدیک در 

جریان خسارت های وارده به وی قرار گرفت.
وزیــر  مجلــس  امــور  و  حقوقــی  معــاون 
آموزش وپــرورش در حاشــیه این بازدیدها با اشــاره 
به همراهی و نوع دوســتی مردم شــیراز در پی وقوع 
ســیل اخیر گفت: مردم شــیراز خوش درخشــیدند 
و نمــاد ایثــار اجتماعی را با روحیه مثبت اندیشــانه، 

آگاهانه، مهمان دوســتانه و نوع دوستانه خود به نوعی 
به تصویر کشــیدند که از این جهــت و منظر جهانی 
شدند. حجت االسالم والمسلمین علی عسکری گفت: 
وظیفه ما از نظر تعلیم و تربیت و نظام آموزشی ایجاب 
می کرد که به اســتان های سیل زده ســفر کنیم و از 
نزدیک شــاهد اتفاقات باشــیم و از مدارس تخریبی 
بازدید داشته باشیم. وی اظهار داشت: ضمن دلجویی 
از خانواده های متوفی و عیادت از آســیب دیدگان این 
حادثه در بیمارســتان طی جلسه ای با حضور استاندار 
و سایر مسئولین اســتانی خسارت های به وجود آمده 
بــرآورد و جمع بندی نموده و به ســتاد وزارت متبوع 

منعکس می شود.
وزیــر  مجلــس  امــور  و  حقوقــی  معــاون 
آموزش وپــرورش افزود: از چنــد روز فرصت تعطیلی 
بــرای آماده ســازی مدارس بــرای پذیرا شــدن از 
ســرمایه های انسانی کشــور و نظام استفاده می شود 
و با توجه به وقوع ســیل در مناطق محروم، نســبت 
به انعکاس نیازهای دانش آموزان شامل لوازم التحریر، 
ابزار و وســایل کمک آموزشی به نهادهای خدماتی و 
ســتاد بحران استان اقدام می شــود. در این بازدیدها 
آقایــان رضایی و اکبری نمایندگان مردم شــیراز در 
مجلس شــورای اســالمی و همچنین علی عســکر 
نجفــی و مهنــدس ســرفراز موصلی مدیــران کل 
آموزش وپرورش و نوســازی مدارس استان فارس نیز 

حضور داشتند.

معاون فرهنگی و اجتماعی اوقاف فارس گفت: 
از زمان وقوع ســیل تاکنون هــر وعده ۲00 پرس 
غذای گرم در محله ســعدی شیراز از محل موقوفه 
نصیرالملک توزیع شده اســت و این کار همچنان 
تداوم دارد. حجت االســالم رحیم صفری گرایی در 
گفت وگو با خبرنگار تســنیم در شــیراز، با اشاره به 
توزیــع ۲ هزار پرس غذای گرم در محله ســعدی 
شیراز از محل موقوفه نصیرالملک، اظهار داشت: از 
زمان وقوع ســیل در محله سعدی تاکنون هر وعده 
۲00 پرس غذای گرم توزیع شــده است و این کار 

تا زمانی که شــرایط زندگی سیل زدگان مهیا شود و 
جایی برای طبخ غذا داشته باشند تداوم دارد. وی با 
بیان اینکه بالغ بر ۲ هزار شــل آب معدنی از شرکت 
موقوفه اطهر آب برای محله سعدی خریداری شده 
است، اعالم کرد: از روز وقوع سیل در شیراز تاکنون 
بالغ بر ۲0 هزار پرس غذای گرم از محل موقوفات 

معزالــوزاره، صاحب دیوانــی و نصیرالملک طبخ و 
توزیع شده است.

اوقاف اســتان  معاون فرهنگــی و اجتماعی 
فارس با اشــاره به اعــالم بارندگی در روزهای 11 
و 1۲ فرودین ماه اعالم کرد: 40 حســینیه در شیراز 
آماده اسکان ضروری مسافران نوروزی است و حتی 

در صورت نیاز مابقی اماکن مذهبی نیز آماده اسکان 
مســافران هســتند. وی با بیان اینکه در روزهای 
پنجم، ششــم و هفتم فروردین ماه هر شــب هفت 
هزار نفر در امامزاده ها، حسینیه ها و مساجد اسکان 
یافتند، افزود: بیشترین آمار اسکان در حرم علی بن 
حمزه )ع(، ســید عالءالدین حسین )ع(، مسجد نو، 
مســاجد نزدیک به دروازه قرآن مثل مسجد سلمان 
در بلوار چهل مقام، مســجد احمد بن موســوی در 
بلوار گلســتان، مسجد امام موسوی کاظم در محله 

سعدی بود.

عضو کمیته تحقیق و تفحص سیل شیراز در شورای شهر عنوان کرد

هنوز علت دقیق وقوع سیل شیراز مشخص نیست

نمایندگان وزیر آموزش وپرورش از مدارس آسیب دیده حادثه سیل شیراز بازدید کردند

مردم شیراز نماد ایثار اجتماعی بودند

معاون فرهنگی و اجتماعی اوقاف فارس عنوان کرد

توزیع غذای گرم در محله سعدی

خدمت رسانی سازمان عمران و بازآفرینی فضای شهری شهرداری شیراز به مناطق سیل زده
عکس ها: اشکان پردل
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مسئول بســیج جامعه پزشــکی استان فارس 
از اســتقرار 1۲ تیم بســیج جامعه پزشکی در منطقه 

سیل زده شهرک سعدی شیراز خبر داد. 
فرخ بهارلویی در گفت وگو با خبرنگار تســنیم 
در شیراز، اظهار داشــت: از روز نخست حادثه سیل 
ویرانگر شــیراز، بازدید میدانی توســط بسیج جامعه 
پزشــکی انجام و پــس از آن فراخوانی پزشــک و 

پیراپزشک انجام شد. 

وی بیان کرد: در روز نخســت حادثه چهار تیم 
پزشکی حضور داشتند که تا دو نیمه شب از کمپ ها 
بازدید و ارائه خدمات درمانی به مسافران نوروزی و 

افراد سیل زده صورت گرفت. 
مسئول بســیج جامعه پزشــکی استان فارس 
گفت: در روز دوم نیز ارائه خدمات با 1۲ تیم پزشکی 
ادامه یافت که کمپ های اسکان مسافران را پوشش 
داده و در روز سوم نیز آرامش نسبی در منطقه حاکم 

شد. 
بهارلویی افزود: در شــهرک سعدی حداقل ۲0 
پزشک عمومی، ۲0 پرستار، ۲0 روانشناس و ۲0 نفر 
از ماما حضور داشــتند و نســبت به ارائه خدمات به 

سیل زدگان اقدام کردند. 
بهارلویی گفت: در مجموع توسط بسیج جامعه 
پزشــکی از بیش از 11 هزار نفر بازدید و باالی ۷00 
نفر بیمار ویزیت رایگان شدند که در همان مکان نیز 

نسبت به دریافت دارو اقدام شد. 
وی بــا بیان اینکــه در حال حاضــر تیم های 
پزشکی به همراه اتوبوس اورژانس در منطقه سعدی 
شــیراز فعال بوده و نســبت به ارائه خدمات رسانی 
مشغول هســتند، تصریح کرد: این اقدامات درمانی 
با همکاری خوب بهداری ســپاه فجر، دانشگاه علوم 
پزشکی شــیراز، شبکه بهداشت شــهدای والفجر و 

هالل احمر در حال انجام است.

رؤســای هیئت های ورزشــی، پیشکســوتان و 
قهرمانان ورزشــی اســتان فارس به همراه مدیرکل 
ورزش و جوانان از مناطق ســیل زده شهرک سعدی 
بازدیــد و کمک های نقدی و غیرنقــدی خود را اهدا 

کردند. 
مدیرکل ورزش و جوانان استان فارس در حاشیه 
این اقدام خداپسندانه در گفت وگو با خبرنگار تسنیم در 
شیراز، اظهار داشت: در پی وقوع سیل پنجم فرودین 
۹8 در شیراز که سبب کشته و مصدوم شدن تعدادی 
از هم وطنان و به ویژه شــهروندان شــیرازی شد، از 
همان ابتدا جامعه ورزش برای خدمت رسانی آماده بود. 

وی بیان کرد: پس از آن ســالن های ورزشــی 
و ســایر مکان های دیگر سرپوشــیده ورزشی که از 
قبل آماده شــده بود در اختیار مســافران نوروزی و 
شهروندانی که سیل خانه های آنان را گرفته بود قرار 

گرفت. 
کامیــاب افزود: از ابتدای کار نیز ســازمان های 
مردم نهاد و هیئت های ورزشی با قوت در صحنه بودند 
و پس از وقوع ســیل نیز این فعالیت دوچندان شــد 
و خوشــبختانه با تشکیل کارگروه هایی خدمات رسانی 
در بخش تجهیزات، پوشــاک و غذا و ســایر خدمات 

امدادی صورت گرفت.

مدیرکل ورزش و جوانان استان فارس گفت: در 
اقدامی دیگر نیز تصمیم گرفته شد به اتفاق قهرمانان، 
پیشکسوتان، مسئوالن تشکل های مردم نهاد، روسای 
هیئت های ورزشی و اهالی ورزش به شهرک سعدی 
آمــده و در کنار مردم باشــیم و یــک ارزیابی نیز از 
عملکرد جوانان داشــته و بتوانیم خدمات بیشــتری 
 را ارائــه دهیم کــه این مهم نیز اتفــاق افتاد و ادامه 

می یابد. 
کامیــاب با بیان اینکه حاصــل ورزش پهلوانی 
اخالق بوده و این دســتاوردی مهم اســت، افزود: در 
ایــن مدت بیش از 80 هزار پرس غذا توزیع شــده و 

امروز نیز بیش از 400 تخته پتو و فرش به سیل زدگان 
اهداء شــد.  وی با بیان اینکه تشــکل های مردم نهاد 
نیز وعده داده اند 30 خانه که به شــدت آســیب دیده 
را تعمیــر و بازســازی و در اختیار صاحبــان آن قرار 
دهنــد، گفت: یکی از خیران که بــا اداره کل ورزش 
و جوانان نیز همراهی می کند برای اشتغال 30 بانوی 
سرپرست خانوار که دارای مهارت خیاطی هستند نیز 
قول مســاعد داد. در این مراسم بتول معلم مدیرکل 
امور اجتماعی اســتانداری فارس و سعید رضا کیخا از 
قهرمانان برجســته رشته ژیمناســتیک کشورمان نیز 

حضور داشتند.

مسئول بسیج جامعه پزشکی استان فارس خبر داد

استقرار ۱۲ تیم بسیج جامعه پزشکی در منطقه سعدی

مدیرکل ورزش و جوانان استان فارس خبر داد

کمک جامعه ورزش فارس به سیل زدگان شهرک سعدی 

مدیــرکل کمیته امداد اســتان فــارس گفت: 
تمامی منازل مددجویان محله ســعدی شیراز دارای 
بیمه حوادث بوده و خســارات دیده شــده به صورت 

کامل پرداخت می شود. 
محمــد بذرافشــان در گفت وگو بــا خبرنگار 
تســنیم در شیراز، با اشــاره به وقوع سیل در محله 
سعدی شیراز، اظهار داشت: بر اساس پیش بینی های 
صــورت گرفته از قبــل تمامی منــازل مددجویان 

کمیته امداد در این محلــه دارای بیمه حوادث بوده 
 و خســارات دیده شــده به صورت کامــل پرداخت 

می شود. 
وی از تخصیــص 10 میلیــون ریــال کمک 
بالعوض به هر مددجو در محله ســعدی شیراز خبر 
داد و در توضیح افزود: این کمک بالعوض به تعداد 
افراد خانوار انجام می شــود به طــور مثال به خانوار 
3 نفــره 30 میلیون ریال کمک بالعوض اختصاص 

می یابد. 
مدیرکل کمیته امداد استان فارس عنوان کرد: 
عالوه بر ایــن به خانوارهای تحت پوشــش محله 
ســعدی 50 میلیون ریال وام کارگشایی اختصاص 

می یابد. 
وی با اشــاره به توزیع اقالم ضــروری مورد 
نیاز خانوار در بین خانواده های تحت پوشــش محله 
ســعدی به همت خیران و مردم نوع دوست، گفت: 

تعمیرات کلی و جزئی منازل مددجویان که در سیل 
آسیب دیده است به صورت بالعوض انجام می شود. 
بذرافشــان با بیان اینکه خانه های مددجویان 
کمیته امــداد در این محله کاماًل پاک ســازی و از 
وســایل خســارت دیده صورت برداری شده است، 
عنوان کرد: هزینه تمام وســایل آســیب دیده منزل 
مددجویان مثــل تلویزیون، یخچال، فرش، بخاری، 

کاالی خواب و غیره پرداخت می شود.

تمام منازل مددجویان محله سعدی شیراز بیمه حوادث است

تعمیر منازل سیل زده به صورت بالعوض

شست وشوی خیابان های محله سعدی توسط پاکبان ها و نیروهای آتش نشانی
عکس ها: اشکان پردل
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رویداد شهر

مســئول شــورای فرهنگی ورزشــی شهرک 
ســعدی با بیان این که تالش های همدالنه مردم و 
مسئوالن برای حل مشــکالت این محله سیل زده 
در خور قدردانی اســت، گفت: اکنــون به وضعیت 
عادی رســیده ایم و آب گرفتگی منازل برطرف و در 
بخشــی از خانه ها خشک هم شده است. محمدرضا 
هاجــری در گفت وگــو با ایرنا افــزود: در مجموع، 
۲5 هــزار خانوار با حدود ۷0 هزار نفر در شــهرک 
سعدی زندگی می کنند که از این تعداد منازل 500 
تا 600 خانوار دچار مشــکل آب گرفتگی و سیالب 
شده اند. وی اظهار داشــت: به دنبال سیالب ششم 
فروردین ماه جاری، این منازل بین 10 تا 100 درصد 
دچار آب گرفتگی و خســارت شدند. مسئول شورای 
هماهنگی مســاجد شهرک سعدی گفت: از ساعات 
اولیه وقوع سیالب، نیروهای ستاد مدیریت بحران، 
شهرداری، سپاه و بسیج، جمعیت هالل احمر و دیگر 
نهادهای متولی برای امدادرسانی به مردم در منطقه 
حضور یافتند. وی ادامه داد: در نخســتین گام که با 
مشارکت جوانان محله سعدی صورت گرفت، موانع 
فراروی ســیالب برداشته شد تا سیالب جریان پیدا 
کند. هاجری گفت: خسارت واردشده در برخی منازل 

به حدی بود که قابل اســکان نبودند و ازاین رو، این 
گروه از همشــهریان در مساجد و حسینیه ها اسکان 
داده شــدند و حتی مهمانان نوروزی حاضر در این 
محله نیز از امکانات اسکان در فرهنگسرای منطقه 

برخوردار شدند.
وی که عضویت در شورای اسالمی شهر شیراز 
را در کارنامه دارد، اظهار داشــت: شهرداری شیراز 
حداکثر امکانات خود را برای کمک کردن به مردم 
شهرک ســعدی به کار گرفت. هاجری با اشاره به 
برخی مباحث مطرح شده در شــبکه های اجتماعی 
تأکید کرد: امروز نباید برخی افراد در موضوع ســیل 
به دنبال گروکشــی سیاســی و انتقام گیری باشند، 
امروز مردم مشــکل دارند و باید همدل و همراه با 
یکدیگر مشکالت مردم را برطرف کنیم. وی گفت: 
هم اینک و به دنبــال همدلی و همراهی خوبی بین 
دســتگاه های و نهادهای مسئول در امدادرسانی به 
مردم شهرک سعدی وجود دارد، وضعیت خوبی را در 
گره گشایی از مشکالت مردم شاهد هستیم. مسئول 
شــورای فرهنگی ورزشی شهرک ســعدی اظهار 
داشــت: برخی نیازهای مردم این منطقه، اورژانسی 
و فوریتی اســت که در این زمینه فعالیت ها به خوبی 

در حال انجام اســت. وی ادامه داد: انتظار اســت 
مسئوالن ضمن پیگیری برای حل مشکالت مردم 
ازجمله جبران خســارات ناشی از آب گرفتگی منازل 
و خرابی وســایل برقی مانند یخچــال و تلویزیون، 
پیش بینی های الزم برای پیشــگیری از آسیب های 

ناشی از سیالب های آتی را داشته باشند.
هاجری گفت: هم اینک در شــهرک ســعدی، 
کارشناســان بنیاد مســکن در حال ثبت نــام افراد 
خســارت دیده در ســیل ششــم فروردین هستند 
تا متناســب با خســارت های وارده، از تســهیالت 
و کمک هــای دولــت برخوردار شــوند. وی افزود: 
به عنــوان نمایندگی از مردم ســعدی از همه مردم 
شیراز و دســتگاه های مســئول ازجمله استانداری 
فارس، ســتاد مدیریت بحران، شــهرداری، سپاه و 
بســیج، جمعیت هالل احمر و... که برای بازگشــت 
وضعیت عادی به این منطقه در حال تالش هستند، 
تشکر می کنم. این عضو پیشــین شورای اسالمی 
شــهر شــیراز همچنین گفت: بخش عمــده ای از 
آب هایی که تبدیل به ســیالب محله ســعدی شد، 
از پارک ملی بمو روانه این شــهرک شد و ازاین رو، 
اتخــاذ تدابیری در این پارک ملــی در زمینه تعبیه 

حوضچه ها و آبخیزداری برای پیشــگیری از روانه 
شدن سیل به شهرک سعدی ضروری است. مسئول 
شورای فرهنگی ورزشی شهرک سعدی در ادامه با 
قدردانی از کمک های مردمی به ســاکنان سیل زده 
ایــن محله گفت: مردم به انــدازه ای کمک کرده اند 
که نه تنها کمبودی از نظر غذا و آذوقه نیســت بلکه 
بیشــتر از نیاز مردم نیز وجــود دارد. وی ادامه داد: 
برای حفظ شــأن مردم سیل زده و با توجه به این که 
خانوارهای آســیب دیده از ســیل شناسایی شده اند، 
انتظار می رود کمک ها از طریق ســازمان دهی شده 
به دســت خانوارهای مســتحق این کمک ها برسد 
و نیک اندیشــان به طور مستقیم از توزیع کمک ها 

خودداری کنند.
هاجری با اشــاره به مشــارکت ۲۷ مسجد و 
پایگاه های مقاومت بســیج در مساجد محله سعدی 
برای کمک رســانی به مردم این منطقه گفت: مردم 
این شــهرک 156 شــهید در راه انقالب اسالمی 
داده اند که 14 تن از شــهدا مربوط به مبارزات قبل 
انقالب اســت و ازاین رو، بایدشــان و جایگاه مردم 
این منطقه به شــکل ویژه ای در جریان توزیع اقالم 

امدادی و کمک ها حفظ شود.

مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق شیراز 
اعالم کرد که علی رغم وقوع سیل و مشکالت بعد 
از آن، به واســطه مدیریت مناســب بحران، شاهد 
کمترین میزان خاموشــی در سطح شیراز و مناطق 

آسیب دیده از سیل بودیم. 
جالل زراعت پیشــه با تصریح اینکه شرکت 
توزیع نیــروی برق شــیراز، طی دو ســال اخیر، 
شــبکه های توزیع برق در قســمت های مختلف 
کالنشهر شیراز نوسازی و بهسازی شده بود، گفت: 
با توجه بــه برنامه ریزی هــای درازمدت و اجرای 
برنامه های مقاوم سازی شبکه های برق، خوشبختانه 

هیچ موردی از خاموشی به دلیل بارندگی یا جاری 
شدن سیالب حادث نشد. زراعت پیشه با بیان اینکه 
تمام تماس های وارده بــه مرکز 1۲1 فوریت های 
برق ضبط می شود، گفت: شواهد نشان می دهد که 
در ۲ روز بارندگی و وقوع ســیالب در بخش های 
مختلف شهر، خوشــبختانه تعداد تماس های وارده 
و گزارش وقوع خاموشی، علی رغم وسعت آسیب، 

زیاد نبوده است. 
مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق شیراز 
گفت: روز پنجــم فروردین ایســتگاه برق دروازه 
قــرآن و روز 6 فروردین ایســتگاه ســعدی نه به 

دلیل مشــکالت شبکه بلکه به واسطه حفظ ایمنی 
شهروندان و جلوگیری از بروز مشکالت ثانویه، به 

شکل دستی از مدار خارج شد. 
زراعت پیشه با تصریح اینکه بعد از چند ساعت 
و با رفع مخاطرات ناشــی از سیل، مراکز فوق نیز 
وارد مدار شــد، گفت: اگرچه مشــکل جاری شدن 
سیالب در محدوده دروازه قرآن و هفت تنان بیش 
از سایر نقاط شدت داشــت اما در سایر نقاط شهر 
نظیر چهارراه پانزده خرداد، بلوار امیرکبیر، بلوار زند، 
رودخانه خشک،  کنارگذرهای  ریشــمک،  زیرگذر 
کمربندی حدفاصل پل امام حســن و ... نیز شاهد 

آب گرفتگی نسبتًا شــدید و اخالل در فعالیت های 
روزمره بودیم. 

مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق شیراز 
با یادآوری اینکه ســیل و ســیالب و آب گرفتگی 
معابــر به تعدادی از پایه ها، پســت های زیرزمینی 
و تابلوهــای برق در معابر عمومی خســاراتی وارد 
کرد، گفت: خوشــبختانه به دلیل اقدامات مدیریت 
بحرانی که از گذشــته در دســتور کار قرار داشت 
و آمادگی کامل نیروهــای عملیاتی در موقع بروز 
ســیل شاهد بروز کمترین مشکل در برق رسانی به 

مشترکان بودیم. 

شهرداری شیراز حداکثر امکانات خود را برای کمک کردن به مردم شهرک سعدی به کار گرفت

قدردانی از تالش ها برای حل مشکالت منطقه سیل زده سعدی 

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق شیراز مطرح کرد

وقوع کمترین میزان خاموشی در سیل شیراز

جرای برنامه های متنوع فرهنگی و شاد کودکانه جهت روحیه دادن و شاد کردن کودکان محالت آسیب دیده سیل
در شهرک سعدی توسط معاونت اجتماعی سازمان فرهنگی اجتماعی شهرداری

عکس ها: محمد معطری



گزارشی درباره ابواسحاق اطعمه شاعر شیرازی که در صحن چهل تنان آرمیده است

شاعر اجتماعی

 دیوان اشعار
دیوان شــعر این شــاعر از روزگار 
حیاتش به شهرت رسید و به قول خودش 
»حال به جایی رسید که قاف تا قاف بوی 
کله پاچه و قطایف ما بگرفت و در ممالک 
ایران و تــوران آوازه بوی فرنی و بورانی 
ما رفته و لوت خوران آذربایجان در خیال 
کشــک و بادمجان افتادنــد و پهلوانان 
خراسان در اشــتیاق این سیر کوبیدند و 
شکران سمرقند تشنه شربت قند ما شدند 
و حکمــای هند حســرت هندوانه ما در 

غرقاب افتادند.«

 شاعر خوردوخوراک
اســحاق شــاعری با ذوق اســت 
که اشــعار خود را معطــوف به غذا کرده 
است. شــعر او به دلیل به کارگیری الفاظ 
و ترکیبات و تشبیهات و مضامین مربوط 
به غذا و نوشیدنی محدودیت های لفظی 
بســیاری دارد و تنوع و عمق و گســتره 
معنایی ندارد؛ اما نوعی ســادگی و روانی 
و تأثیرگذاری شــیرین و دل نشــین در 
شــعر او وجود دارد که در نمونه بسیاری 
از شــاعران متوســط معاصر یا بعد از او 

وجود ندارد.

 وصف غذاها
مهم تریــن محور معنایی اشــعار و 
آثار منثور ابواســحاق به طــور طبیعی و 
باید  البته  غذاهاســت؛  تخصصی وصف 
توجــه کنیم که همه غذاها به یک اندازه 
در شعر او موردتوجه نیستند و گاهی هم 
غذاها به صورت های خاص مثل تشــبیه 
و اســتعاره را ارائــه و تصویرهای زنده و 
پویا موردتوجه قرار می گیرند؛ اما حقیقت 
این است که وصف غذاها بهانه به دست 
می دهــد تا در شــعر خود بتوانــد فقر و 
وضعیــت اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی 

مردم زمان خود را مطرح کند.

 شاعر گرسنگان
او خود را شــاعر گرسنگان می داند؛ 
بنابراین هدف او حرص و شکم پرســتی 
نیســت؛ بلکه با طرح عالقه خود به غذا 
بر فقر، ناامنی، عدم تأمین فردی و امنیت 
تأکید می کند و بر عادات و رسوم متروک 
اجتماعی انگشت می گذارد. او از غذاهای 
ســفره ها یاد می کنند از نان های خشک 
غذاهایی  و  نمک سود  کرده، گوشت های 
را به یادمان می آورد که به دالیل فراوان 
امروز از ســفره ایرانیان حذف شده است، 
از انــواع آش و حلوا و ترشــی. عالقه او 
به چربی ها، جگر، آش ها، شــیرینی ها و 
ته مانده ســفره ها یادآور فقر گســترده و 

نبود امنیــت در جامعه و فرهنگ غذایی 
کم کیفیت تغذیه در کشور بوده است که 
به دالیل اقتصادی و اجتماعی و بهداشتی 

قابل بازسازی و استفاده هم نیست. 

 شاعر اجتماعی
این مســئله وقتــی تأمل برانگیزتر 
می شود که شــاعری مانند ابواسحاق با 
شیفتگی و عشق از آن ها سخن می گوید 
و غذاهای بســیار معمولی را می ستاید و 
آرزومنــد برخورداری از آن هاســت. این 
مســئله بیان کننده بحــران اجتماعی و 
اقتصادی وســیعی است که پس از حمله 
مغول در ایران حاکم شــده بود در نتیجه 

مســئله غذا و حداقل معیشــت به عنوان 
پدیده ای بســیار مهم و حیاتی در اشعار 
او مطرح می شــود تا آنجا که شــاعر با 
چنان اشــتیاق و دل بســتگی از گرده ای 
نــان و خوراکی بی کیفیت یاد می کند که 

حیرت انگیز می نمایند.

 قرص نان مانند ماه
نــان بــرای او عــروس اســت و 
چشــم هایش را به خود خیــره می کند 
و قــرص نان برایش ماننــد ماه جلوه گر 
می شود. آگاهی از غذاها نمادهای بسیار 
زیبا و تأثیرگذار می سازد و به همین دلیل 
کتــاب خود را بیان کننده اســرار می داند 
این شــاعر در آثار خود نوعی زهرخند به 
زندگی می زند و به جای شــرح مستقیم 
مفاسد جامعه بیان آرزوهای گرسنگان را 

در سفره ثروتمندان برگزیده است.

 در صحن چهل تنان
ابواســحاق طعم و رنــگ و طرز 
تهیه غذاها و دلپذیر بــودن آن ها را به 
می کشــد  تصویر  به  مختلف  گونه های 
تا بتواند با شــیفتگی شکم بارگان را پیدا 
کننــد و احترام و ارج بعضــی از غذاها 
و بی اعتنایــی و تحقیر برخــی دیگر از 
غذاها را به خوبی نشــان دهد. گاهی هم 
غذاها را زنده، متفکر، فعال و اندیشــمند 
نشان می دهد با آن ها به جنگ می رود؛ 
مثاًل برنج لشکرکشــی می کند، زعفران 
کشورگشــا می شــود، یکــی بددهن و 
بدرفتار و دیگری زیبا خوش نواز اســت. 
آرامگاه بواســحاق در صحن چهل تنان 
حدفاصــل چهــارراه ادبیــات و خیابان 
چهل مقام در یــک کیلومتری آرامگاه 
حافظ قــرار دارد. روی ســنگ مزار او 
نوشــته: »زینهار ار بگذری روزی به قبر 
این گدا/ شــاد کن قلب من مسکین به 

حلوای دعا«.

شاعری مانند 
ابواسحاق با شیفتگی 

و عشق از آن ها 
سخن می گوید 

و غذاهای بسیار 
معمولی را می ستاید 

و آرزومند برخورداری 
از آن هاست. این 
مسئله بیان کننده 

بحران اجتماعی و 
اقتصادی وسیعی 

است که پس از حمله 
مغول در ایران حاکم 

شده بود در نتیجه 
مسئله غذا و حداقل 

معیشت به عنوان 
پدیده ای بسیار مهم 

و حیاتی در اشعار 
او مطرح می شود تا 

آنجا که شاعر با چنان 
اشتیاق و دل بستگی 

از گرده ای نان و 
خوراکی بی کیفیت یاد 
می کند که حیرت انگیز 

می نمایند

،،

،،

حالج اطعمه شیرازی شــاعر، نویسنده و طنزپرداز شیرازی در سده 
نهم هجری است که او را شــیخ اطعمه، شیخ ابواسحاق، بسحاق اطعمه 
و موالنا بسحاق شــیرازی هم نامیده اند. واژه بسحاق مخفف ابواسحاق 
است که کنیه اوســت و آن را به عنوان نام یا تخلص خود در شعر به کار 

می برد. او خود را حالج، شاعر طعام، شاعر اطعمه و مرشد گرسنگان 
می خواند. در مورد سال تولد او اطالعات دقیقی در دست نیست؛ ظاهراً در 
اواسط قرن هشتم و سال های دهه دوم از نیمه دوم این قرن متولد شده؛ 
اما تاریخ وفاتش مشخص اســت و گویا در سال ۸۳۰ یا ۸4۰ قمری در 

شیراز فوت کرده است. 

سمیرا متین نژاد
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 shahreraaz97 @gmail.com :آدرس الکترونیکی

 shahreraaz.shiraz.ir :وب گاه

تلفن:  07۱3۲۲۲9706

هفته نامه  تحلیلی فرهنگی و اجتماعی
 صاحب امتیاز و مدیر مسئول: شهرداری شیراز

 زیر نظر شورای سردبیری
 مشاوران: فرزاد صدری، امید صدیق

 آدرس: شیراز بلوار زند، خیابان دهنادی
اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری شیراز

 چاپ: پوریا تبلیغ
تلفن: 07۱3۲۲4۱4۲6

صفحه آخر

زندگی جاری است...
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