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رویدادشهر

اســتاندار فارس تأکید کــرد: دســتورات الزم در 
خصوص تهیه طرح ســاماندهی رودخانه و مســیل های 
ســطح شهر به سازمان جهاد کشــاورزی، آب منطقه ای، 
منابع طبیعی، محیط زیست، شــهرداری و دانشگاه ابالغ 
شــده اســت. به گزارش ایلنا، عنایت اهلل رحیمی در دیدار 
با محمد مخبر، رئیس ســتاد اجرایــی فرمان امام ضمن 
ابراز تأسف از واقعه ناگوار سیل و پیامدهای آن در شیراز، 
گفت: به رغم تالش های مستمری که انجام شده مردم در 
مناطق سیل زده با مشکالتی مواجه هستند. وی ادامه داد: 
خدمــات الزم و اضطراری از طریق جمعیت هالل احمر و 
ســایر دســتگاه های خدمات رســان در حد مقدورات به 
آســیب دیدگان ارائه شده است. اســتاندار فارس با تأکید 
بر اهمیت انجام اقداماتی در جهت مقاوم ســازی شهر در 
برابر آسیب ها اظهار داشــت: دستورات الزم در خصوص 
تهیه طرح ســاماندهی رودخانه و مسیل های سطح شهر 
به ســازمان جهاد کشاورزی، آب منطقه ای، منابع طبیعی، 

محیط زیست، شهرداری و دانشگاه ابالغ شده است. 
رحیمی افزود: طی این دســتور مقرر شد طرح های 
موجود به ســرعت ارائه و در صورت نبودن چنین طرحی 
نیز طی دو ماه آینده تهیه شــود. وی با اشاره به اینکه با 
حضور وزیر اطالعات به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهور، 
رئیس ســازمان برنامه وبودجــه، وزیر بهداشــت و وزیر 
ارتباطــات تصمیمات خوبی برای رفع مشــکالت گرفته 
شده است، تصریح کرد: در حال حاضر اسکان اضطراری 
آســیب دیدگان به اتمام رســیده و باید بــرای به جریان 
افتــادن زندگی آن ها اقدامــات و برنامه ریزی هایی انجام 
شــود. نماینده عالی دولت در استان فارس ضمن تقدیر از 
همراهی ستاد اجرایی فرمان امام در جهت رفع مشکالت 
اسکان خاطرنشــان کرد: کمیته های ارزیاب فعالیت خود 
را به منظور کارشناســی دقیق خسارات واردشده در محله 
ســعدی آغاز می کنند و اطالعات صحیح را ارائه خواهند 

داد.

سخنگوی کمیســیون اقتصادی مجلس شورای 
اســالمی گفت: دولت برای مدیریت سیل و کاهش 
آســیب های ناشــی از آن مبلغ پنج میلیارد تومان به 
صــورت تنخواه در اختیار مســئوالن اســتان فارس 
اختصاص داد که این اقدام ســریع و به موقع در خور 
قدردانی اســت. به گزارش ایرنا، رحیم زارع در حاشیه 
بازدید از روند امدادرسانی به شهرک سیل زده سعدی 
شــیراز افزود: معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان 
برنامه وبودجه، وزیر اطالعات، وزیر بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکی و وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات 
پس از ســیل اخیر به اســتان فارس سفر کردند و از 
نزدیک از روند خدمت رســانی به آسیب دیدگان سیل 
بازدید داشتند و در جریان این سفرها نیز تصمیم های 
خوبی برای رفع مشــکالت حادثه دیدگان اتخاذ شد. 
وی گفــت: معاون رئیس جمهوری و رئیس ســازمان 
برنامه وبودجه در سفر روز پنجم فروردین ماه به استان 
فارس که ســاعاتی پس از حادثه ســیل دروازه قرآن 
صورت گرفت، پنج میلیارد تومان به عنوان تنخواه در 

اختیار مسئوالن استان فارس قرار داد.
سخنگوی کمیســیون اقتصادی مجلس اضافه 
کــرد: دولت و خزانه نیز این آمادگی را اعالم کرده اند 
که با ارسال برآورد آسیب های وارده، خسارت ها سریعًا 
پرداخت شــود. زارع در بخش دیگری از سخنان خود 
گفت: انســجام نیروهای امدادی و اطالع رســانی به 

مردم پس از حادثه ســیل در شیراز باعث شد مردم و 
مســئوالن در کنار هم تنها یک هدف داشته باشند و 
آن نیز خدمت رســانی به حادثه دیدگان است. نماینده 
شهرســتان های آباده، بوانات و خــرم بید در مجلس 
شــورای اسالمی با اشــاره به فعالیت های مردمی در 
امدادرســانی به حادثه دیدگان نیــز بیان کرد: حضور 
مردم در صحنه و همکاری کــه با نیروهای امدادی 
داشــته و پس ازآن نیز با ارائه خدمات رایگان ازجمله 

اقامت و رفع نیازهای افراد سیل زده در کشور بی بدیل 
بود و استان فارس و اهالی این خطه را نسبت به سایر 

استان های کشور متمایز ساخت.
ایــن نماینده مجلــس اظهار داشــت: فعالیت 
مدیران اســتان از اســتاندار فارس گرفتــه تا دیگر 
مدیران دستگاه های اجرایی و اعضای ستاد مدیریت 
بحران قابل تقدیر اســت و این که اســتاندار فارس از 
اولین ســاعت های حادثه هــم در محل حاضر بود و 

هم این که به ســاماندهی نیروهای امدادی اقدام کرد 
قابل تقدیر اســت. زارع اســتان فارس را اولین استان 
کشــور در حوزه امدادرســانی خواند و اظهار داشت: 
استان فارس در حوزه های امدادرسانی و تسهیل امور 
مردم حادثه دیدگان اولین استان کشور است و شاهد 
بودیم که اســتاندار فارس و اعضای ســتاد بحران در 
کنار نیروهای امدادی، ســپاه و ارتش حضور به موقع 
و ســریع درصحنه داشــتند و اقدامات شایسته ای در 
زمینه امدادرسانی داشتند؛ تالش های همه فعاالن این 

عرصه در خور قدردانی است.
سخنگوی کمیســیون اقتصادی مجلس شورای 
اســالمی با بیان این که اطالع رسانی رسانه ها درباره 
رخدادهای سیل شیراز عالی بود، گفت: فعاالن رسانه 
اســتان فارس با حضور به موقــع در نقاط حادثه دیده 
و مستندســازی وقایع نقش بســیار مهمــی در ارائه 
اطالع رســانی دقیق و به موقــع و جلوگیری از دامن 
زدن به شــایعه داشــتند. زارع افزود: همه رسانه ها و 
خبرگزاری هــا و فعــاالن فضای مجــازی به موقع 
رخدادهای ســیل را اطالع رســانی کردند و هرجایی 
که نیاز به کمک آن ها بود حضور داشــتند. وی ادامه 
داد: اگر مأموریت اطالع رسانی به خوبی انجام نمی شد، 
تسهیل امور آســیب دیدگان سیل خیلی دیرتر انجام 
می شد و خســارت ها بیشــتر بود و ازاین رو، فعالیت 

رسانه ها در سیل اخیر در خور قدردانی بود.

شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی استان فارس 
با صدور اطالعیه و فراخوان، مردم و تـمامی گـروه ها، 
احزاب و تشکل های وفادار به آرمان های نظام اسالمی 
را به حضور در مراســم یــوم اهلل 12 فروردین دعوت 
کــرد. به گــزارش دریافتی ایرنا، شــورای هماهنگی 
تبلیغات اســالمی استان فارس در اطالعیه ای با اشاره 
فرارســیدن یوم اهلل 12 فروردین در چهلمین ســالگرد 
تثبیت و استقرار نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران 
و تقارن آن با ســالروز شــهادت حضرت امام موسی 
کاظم )ع( یوم اهلل 12 فروردین را تجلّی واقعی خواست 
و تجســم عینی اراده ی ملّت بزرگ ایران اســالمی 
دانســت. در این اطالعیه از امــت فهیم، والیتمدار و 

همیشه در صحنه ی اســتان فارس دعوت شده تا در 
ویژه مراســمی که در سراسر اســتان برگزار می شود 
حضور یابنــد و بار دیگر با آرمان هــا و اهداف واالی 
امام و انقالب اسالمی تجدید میثاق نمایند. در بخشی 
از این اطالعیه آمده است: یوم اهلل 12 فروردین سالروز 
استقرار و تثبیت نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران، 
روز تجلی مشــارکت و همدلی واقعی مردم در تعیین 
سرنوشــت و روز ثبت بــرگ زرینی دیگــر بر تارک 
درخشــان و تابناک مجاهدت های اســتقالل طلبانه و 
آزادی خواهانه تاریخ بشری است که می توان به جرئت 

آن را در تاریخ معاصر، بی نظیر دانست. 
در ادامه این اطالعیه آمده اســت: ملت شجاع، 

مقتــدر و غیور ایران اســالمی با حفــظ وحدت حول 
محور والیت در امتحانــات بزرگ چهار دهه پایداری 
و به ویژه در ســال گذشته، آگاهی، بصیرت، ایستادگی 
و عزم ملی خود را در تحقق شــعار بنیادی استقالل، 
آزادی، جمهوری اســالمی اثبات کرد و با سربلندی و 
ســرافرازی از کوران حوادث سال های اخیر عبور کرد 
تا نشــان دهد همچنان در مسیر تحکیم حکومت اهلل 

ثابت قدم است.
اکنــون در طلیعه ی دهه پنجم حیات طیبه نظام 
مقدس جمهوری اســالمی ایران با عبوری سرافرازانه 
از چهار دهه گذشــته، دوازدهم فروردین امسال را در 
شــرایطی پیش رو داریم که ملت عزیز ایران و استان 

فارس، در آغاز سال نو و در کوران حوادث سیل اخیر، 
همچنان همدلی و وحدت خویش در کمک رســانی به 
مناطق و مردم آســیب دیده را تجربــه کرده و در روز 
12 فروردین ماه، با حضور خود در مراســم پیش بینی 
شده در سطح استان، این روز را گرامی خواهند داشت. 
شورای هماهنگی تبلیغات اســالمی استان فارس در 
پایان این اطالعیه اعالم کرد: بزرگداشــت یوم اهلل 12 
فروردین در شــیراز روز یکشنبه 11 فروردین هم زمان 
با شــب شهادت حضرت امام موسی ابن جعفر )ع( بعد 
از نماز مغرب و عشاء در شبستان حضرت امام خمینی 
)ره( حرم مطهر حضرت احمد بن موسی شاه چراغ )ع( 

برگزار می شود.

استاندارفارسمطرحکرد

ارائه طرح ساماندهی رودخانه و مسیل ها طی دو ماه آینده

سخنگویکمیسیوناقتصادیمجلسشورایاسالمی:

اقدامدولتدرتخصیصاعتبارمدیریتسیلشیرازبهموقعبود

مردمفارسبهحضوردرآیینگرامیداشت12فروردیندعوتشدند
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معاون دفتر سالمت روانی، اجتماعی و اعتیاد 
وزارت بهداشــت نحوه ارائه خدمات سالمت روان 
وزارت بهداشت در مناطق ســیل زده استان شیراز 
را تشــریح کرد. بــه گزارش ایلنا، علی اســدی با 
اشــاره به اینکه ایران جزو 1۰ کشــور بالخیز دنیا 
است و حوادثی مانند ســیل، زلزله، رانش زمین و 
آتش سوزی های گسترده از رویدادهایی هستند که 

هرساله منجر به مرگ ومیر و آسیب های جسمی و 
روانی هزاران انسان می شــوند، گفت: این حوادث 
می توانند تنش روانی قابل توجهی برای بازماندگان 
ایجاد کنند و عوارض روانی جدی و دیرپایی را باقی 
گذارنــد. وی ادامه داد: این حــوادث در مدت زمان 
کوتاهی ظاهر می شــوند ولــی تأثیری که بر روی 
زندگی افراد می گذارنــد طوالنی مدت خواهد بود. 

معــاون دفتر ســالمت روانی، اجتماعــی و اعتیاد 
وزارت بهداشــت در خصوص ارائه خدمات سالمت 
روان در مناطق سیل زده استان شیراز اظهار داشت: 
بعد از اتمام ارائه خدمات به مهمانان نوروزی، ارائه 
خدمات سالمت روان در محل های سیل زده استان 

شیراز آغاز شد.
اســدی ازجملــه خدمات ســالمت روان به 

ســیل زدگان شــیراز، به تشــکیل 1۵ تیم دو نفره 
متشــکل از کارشناسان ارشــد روانشناسی بالینی 
و اعزام به دو منطقه ســیل زده ســعدی و نصرآباد، 
توزیع پمفلت های اطالع رسانی در تمام منازل اشاره 
کــرد. وی به راه اندازی کلینیک تخصصی در مرکز 
خدمات جامع سالمت منطقه ســیل زده و استقرار 
روان پزشک و روانشــناس در این کلینیک در تمام 
ایام تعطیالت اشاره و تصریح کرد: اطالع رسانی به 
اهالی منطقه برای اســتقرار روانشناس در مرکز و 
تشویق مراجعه به روانشناسان از دیگر فعالیت ها در 
این مناطق بوده است. معاون دفتر سالمت روانی، 
اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشــت افزود: در محله 
سعدی و نصرآباد شیراز به ۴۶۰ خانوار و 1۶2۹ نفر 
حمایت های روان شناختی اولیه ارائه شد و همچنین 
آموزش الزامی در خصوص نشانه های اضطراب را 
دریافت کردنــد که از این تعــداد 211 نفر نیاز به 
مداخالت روان شناختی داشتند که شناسایی شدند.

اســدی اضافه کرد: همچنین مقرر شده است 
در روزهــای آتی برنامه ریزی بــرای ارائه خدمات 
برای آنان انجام شــود. وی تهیه استند و نصب در 
محله های ســیل زده برای اطالع رســانی از حضور 
روانشــناس در مراکز، هماهنگی با شــورای محل 
برای استقرار روانشناس در حسینیه ها و پایگاه های 
محله های ســیل زده و همچنین استقرار روانشناس 
در بیمارســتان هایی کــه هنوز مجروحــان حادثه 
بستری هستند به منظور ارائه خدمات روان شناختی 
اولیه به خانواده آنان را از دیگر خدمات تیم سالمت 
روان وزارت بهداشــت برای ســیل زدگان شیرازی 

برشمرد.

معاوندفترسالمتروانی،اجتماعیواعتیادوزارتبهداشتتشریحکرد

ارائهخدماتسالمترواندرمناطقسیلزدهشیراز

رئیس کمیته حقیقت یاب شــورای شــهر شیراز 
گفت: خاک ریزهایی برای ســاخت جاده در باالدســت 
دروازه قرآن مشاهده شد که این دست کاری در طبیعت 
باعث جمع شــدن حجم زیادی آب و در نتیجه موجب 
سیل دروازه قرآن شــد. به گزارش پایگاه اطالع رسانی 
شهرداری شــیراز به نقل از خبرگزاری ایرنا، عبدالرزاق 
موســوی افزود: کمیته حقیقت یاب شورای شهر شیراز 
تاکنون به این نتیجه نرســیده که ســیل بند و یا ســد 
خاکی در باالدست دروازه قرآن وجود داشته است. وی 
ادامه داد: اما محل هایی در باالدست دروازه قرآن وجود 
دارد که نشان می دهد خاک ریزهایی برای ساخت جاده 
در این محل بوده و این مسئله باعث جمع شدن حجم 
زیادی آب و در نتیجه تخریب این قســمت شده است. 
موســوی گفت: این محوطه که مشــخص است حجم 
زیــادی آب در آن جمع و در پی آن تخریب شــده در 
باالتر از روســتای آب زنگی و در نزدیک جاده تازه ساز 
خرامه قرار دارد، دست اندازی هایی است که در طبیعت 
و خاک این منطقه شــده و در سیل اخیر شیراز و حادثه 
دروازه قــرآن تأثیرگذار بوده ولی میــزان این تأثیرات 
مسئله ای اســت که نیاز به کارشناسی دقیق تر و بیشتر 

دارد.
عضو شورای شهر شیراز افزود: به دلیل مسئولیت 
قانونی که بر عهده شــورای شهر شــیراز گذاشته شده 
بعــد از حادثه ســیل پنجم فروردیــن ۹8 که منجر به 
خسارات ســنگین جانی و مالی در شــیراز شد، کمیته 
ویژه حقیقت یاب بررسی عوامل این سیل فارغ از اینکه 
شهرداری شــیراز و یا دســتگاه های دیگر مقصر بروز 

این رخداد باشــند با حضور پنج عضو شورای این شهر 
تشــکیل شد. موســوی ادامه داد: طبق بند دو ماده 8۰ 
قانون شوراهای اسالمی، این نهاد در زمینه کل مسائل 
حوزه مدیریت شهری مسئول است و همچنین بررسی 
اشــکاالت و نواقص و ارجاع به سازمان های مربوط را 
عهده دار اســت. وی با بیان اینکــه کمیته حقیقت یاب 
بررســی علل و عوامل دخیل در ســیل شامگاه پنجم 
فروردین ۹8 در پی جلســه فوق العاده این نهاد تشکیل 
شــده گفت: این کمیته موظف شــد که علل و عوامل 
بروز این سیل را بررسی و در صحن علنی شورای شهر 
شــیراز ارائه کند. وی ادامه داد: در پی تشکیل جلسات 
این کمیته مقرر شــد که نظرات جمعی از کارشناسان و 
متخصصین این حوزه نیز اســتفاده شود و همچنین از 
شهرداری این شهر خواسته شد که گزارشی از اقدامات 
و وظایفــی را که دراین باره انجــام داده به این کمیته 

ارائه کند.
رئیس کمیته حقیقت یاب شورای شهر شیراز افزود: 
گزارشی را که از شهرداری شیراز خواسته شده بود این 
نهاد دیروز بــه کمیته حقیقت یاب ارائه کرد و همچنین 
دو جلســه با کارشناسان نیز تشــکیل شده که یکی از 
این جلســات در محل و صحنه رخداد این حادثه بوده 
است. او با اشــاره به بازدیدهای اعضای این کمیته به 
همراه کارشناسان امر از باالدست دروازه قرآن و مسیل 
جاری شدن ســیل گفت: امروز شنبه دهم فروردین ماه 
۹8 نیز جلســه پنجم این کمیته تشــکیل شد و در این 
جلسه کارشناسان نتایج بررسی ها و گزارش های مستند 
و تصویری خود را به کمیته حقیقت یاب شــورای شهر 

شــیراز ارائه کردند. رئیس کمیته حقیقت یاب بررســی 
دالیل سیل شــیراز اظهار داشــت: نتایج بررسی های 
اعالم شــده در خصوص علل بروز ایــن حادثه نیاز به 
محاســبات بیشــتری دارد و همچنین نیازمند دریافت 
اطالعاتی از سوی ســایر دستگاه ها است که امیدواریم 
یکشنبه 11 فروردین گزارش کلی و مقدماتی مربوط به 
بررســی های انجام شــده در این خصوص را آماده و به 

صحن شورای شهر شیراز ارائه کنیم.
موســوی با بیان این نکته که دستگاه قضایی نیز 
در حال بررســی عوامل دخیل در بروز سیل شیراز است 
گفت: به مردم وعده داده بودیم که نتایج این تحقیقات 
به آن ها اطالع رســانی خواهد شد که بر این وعده خود 

ایســتاده ایم و همچنین نتایج ایــن تحقیقات در اختیار 
دســتگاه های مربوط نیز قرار می گیــرد. رئیس کمیته 
حقیقت یاب بررســی دالیل سیل شیراز در پاسخ به این 
ســؤال که آیا الیروبی مسیل رودخانه باالدست دروازه 
قرآن قبل از بروز ســیل انجام شــده؟ گفت: شهرداری 
شیراز گزارشــی به کمیته حقیقت یاب شورای این شهر 
ارائه کرد و بر اســاس مســتندات پیوستی این گزارش 
مشــخص اســت که الیروبی مســیل انجام شده که 
بررســی صحت آن نیز در دست بررسی است. موسوی 
عنوان کرد: نتایج بررسی ها در مرحله نهایی کارشناسی 
 اســت و پیش بینی می شــود کلیــات آن را منتشــر 

می کنیم.

عضو شورای اسالمی شهر شیراز

دست کاری در طبیعت، موجب سیل شیراز شد

رویدادشهر
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رئیس اتحادیه مکانیکی های خودروهای سبک 
و سنگین شــیراز گفت: از زمان وقوع سیل تاکنون 
۳۶۰ تمــاس برای مشــاوره و تعمیــر خودروهای 
آسیب دیده داشتیم و تاکنون 1۶۰ خودرو به صورت 

رایگان تعمیر شده است. 
بارش باران از حوالی ســاعت هشت صبح روز 
دوشــنبه پنجم فروردین در شیراز آغاز شد و حوالی 
ساعت 1۰ شــدت آن افزایش یافت که در پی آن 

حادثه سیل در دروازه قرآن رخ داد. 
در همان ســاعات اولیه وقوع سیل بسیاری از 
اتحادیه ها، اصناف، گروه های مردم نهاد و غیره برای 
کمک رسانی به افراد سیل زده اعالم آمادگی کردند. 
با توجه به آســیب دیــدن خودروها در دروازه 
قرآن اتحادیه مکانیکی های خودروهای ســبک و 
ســنگین شــیراز یکی از اتحادیه های پیشتاز برای 

اعالم تعمیر رایگان خودروهای آسیب دیده بود. 
حســین آوند، رئیس اتحادیــه مکانیکی های 

خودروهای سبک و ســنگین شیراز در گفت وگو با 
تســنیم می گوید: در همان ساعت اولیه وقوع سیل 
وقتی حجم خســارت به خودروهــا را در فیلم های 
منتشرشــده از ســیل دیدم برای تعمیــر رایگان 

خودروها اعالم آمادگی کردیم. 
وی می افزاید: از زمان وقوع سیل تاکنون ۳۶۰ 
تماس برای مشــاوره و تعمیر خودروها داشــتیم و 
تاکنون 1۶۰ خودرو تعمیر و به صاحبان آن تحویل 

داده شده است.

رئیس ســتاد اجرایی فرمان حضــرت امام )ره( 
اعالم کرد: این ستاد ضمن دیدار با مسئوالن استانی و 
بررسی نیازمندی های مردم خسارت دیده از سیل شیراز 
خدمات امدادی به این مردم ارائه کرد. به گزارش ایرنا 
محمد مخبر شنبه در حاشیه سفر خود به شیراز و پس 
از بازدید از روســتای کرونی و منطقه سعدی شیراز و 
صحبت با خانواده های خسارت دیده در جمع خبرنگاران 
گفت: این ستاد هزار بسته لوازم خانگی، دو هزار بسته 
نوشت افزار و و هزار پتو به خانواده های خسارت دیده از 
سیل شیراز اهدا کرد. وی ادامه داد: بنیاد برکت وابسته 
به ســتاد اجرایی فرمان امام )ره( نیز متعهد شد 2۰۰ 
شغل اجتماع محور در مناطق سیل زده شیراز ایجاد کند.
مخبــر همچنین گفت: ســتاد اجرایــی فرمان 
حضرت امام )ره( برای مردم ســیل زده هفت اســتان 
لرســتان،  مازندران،  گلســتان، خراســان شــمالی، 
خوزستان، فارس و خراسان جنوبی خدمات رسانی کرد 

و از اولین ســاعات بروز ســیل از طریق اعزام ادوات 
ترابری سنگین و ســبک موردنیاز در مناطق سیل زده 
و همچنین ارســال وســایل امدادی از قبیل چکمه، 
بیل، پالســتیک و گونی به مردم سیل زده اقدام کرد. 
او افزود: تیم های درمانی ستاد اجرایی فرمان حضرت 
امام در قالب کاروان سالمت احسان با حضور در استان 
گلســتان و استان خوزستان نســبت به درمان سانحه 
دیدگان در مناطق ســیل زده اقدام کــرد و گروه های 
جهادی همکار ســتاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( 
نیز از دقایــق ابتدایی در کنار مردم ســیل زده حضور 
پیدا کردند و به امدادرســانی پرداختند. وی اظهار کرد: 
اسکان سیل زدگان و تأمین وسایل گرمازا و انواع البسه 
برای مردم ســیل زده و همچنین تأمین علوفه و غذای 
دام و حیوانات در مناطق ســیل زده روســتایی نیز از 
 دیگر اقدامات ســتاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره(

بود.

با توجه به بارش باران شــهروندان و مسافران از تردد 
در کنارگذرهای رودخانه خشک پرهیز کنند.

به گزارش پایگاه اطالع رســانی شــهرداری شیراز، با 
توجه به بارش باران و پیش بینی تداوم بارش ها از شهروندان 
و مســافران تقاضا می شود از تردد در کنارگذرهای رودخانه 
خشک، ایستادن در کنار رودخانه و پل های احداث شده روی 

آن جدا خودداری کنند. 
در صورت بســته شدن کنارگذرها، هشــدارها متعاقبًا 

اعالم می شود.

مدیرعامل جمعیت هالل احمر فارس اعالم کرد که بیش از 1۰۰ دستگاه 
بخاری والر توسط این جمعیت بین سیل زدگان محله سعدی توزیع شده است. 
به نقل از روابط عمومی هالل احمر استان فارس حسین درویشی گفت: با توجه 
به ورود سامانه جدید بارشــی و پیش بینی کاهش دما، هماهنگی برای تأمین 
و توزیع وسایل گرمایشی انجام شــد. او گفت: بخاری های والر تأمین شده با 
اســتفاده از خودروهای امدادی و همکاری تیم آفرود شیراز، بین خانواده های 
شناســایی شده در محله سعدی توزیع شــد. درویشی خاطرنشان کرد که کار 
ارزیابی توســط نجات گران جمعیت هالل احمر شیراز همچنان ادامه دارد و در 

صورت نیاز، توزیع اقالم گرمایشی همچنان ادامه خواهد داشت.

سازمان هواشناسی کشور هوای روزهای یازدهم تا سیزدهم فروردین ماه 
شیراز را بارانی اعالم کرده است.

به گزارش پایگاه اطالع رسانی شهرداری شیراز، از شهروندان و مسافران 
تقاضا می شــود هشدار سازمان هواشناسی کشور را جدی گرفته و در روزهای 
یازدهم تا ســیزدهم فروردین ماه از سفرهای غیرضروری، تردد در کنارگذرها، 
کنار رودخانه ها و مســیرهای آب خودداری کنند. بنابراین برای حفظ ایمنی و 
جلوگیری از خسارت های احتمالی اقدامات زیر به شهروندان و مسافران توصیه 
می شود: تا حد امکان از سفر به مناطق غرب و جنوب غرب کشور خودداری و 
در صورت لزوم با آگاهی و آمادگی در برابر شرایط جوی مخرب اقدام شود. از 
توقف در حاشــیه و بستر رودخانه ها و مکان های مستعد سیالب جدا خودداری 

و از فعالیت های کوهنوردی اجتناب شود.

رئیس پلیس راه شــمالی اســتان فارس با اشاره 
به آغاز بــارش باران در محورهای مواصالتی از صبح 
امروز، گفــت: در حال حاضر محورهــای مواصالتی 

فارس باز و ترافیک روان و عادی است. 
به گزارش ایســنا منطقه فارس، به نقل از سایت 
پلیس فارس، ســرهنگ عبدالهاشــم دهقانی ضمن 
تشریح وضعیت ترافیکی محورهای مواصالتی استان 
فارس، افــزود: از صبح امروز یکشــنبه 11 فروردین 
شاهد بارش باران در ســطح استان و اکثر محورهای 

مواصالتی بوده ایم. 
وی گفــت: با توجه به پیش بینی های ســازمان 
هواشناسی و نظر به بارش های رگباری باران، احتمال 
آب گرفتگی معابر در ســطح اســتان وجــود دارد که 
کلیه مســافران و رانندگان باید ضمن رعایت مقررات 
 راهنمایــی و رانندگــی، به هشــدارهای پلیس توجه 

کنند.  رئیس پلیس راه شــمالی فارس بــا بیان اینکه 
در حــال حاضر کلیــه محورهای مواصالتی اســتان 
باز اســت، افزود: از کلیه مردم عزیــز تقاضا داریم از 
سفرهای غیرضروری به استان فارس خودداری کنند 
و در صورت نیاز به ســفر قبــل از حرکت، از وضعیت 
محورهای مواصالتی و ســالم بودن وسیله نقلیه خود 

اطمینان حاصل کنند.
دهقانــی با اشــاره به اینکه طبــق پیش بینی ها 
بارندگی در سطح اســتان تا روز سه شنبه ادامه خواهد 
داشت، گفت: در حال حاضر ترافیک در کلیه محورهای 

مواصالتی عادی و روان است. 
رئیس پلیــس راه شــمالی فــارس از رانندگان 
خواست تا ضمن رعایت سرعت مطمئنه در جاده ها، از 
سالمت سیستم بخاری، ترمز، برف پاک کن و روشنایی 

خودرو اطمینان حاصل کنند.

۱۶۰ خودرو آسیب دیده
در سیل شیراز رایگان تعمیر شد

خدمترسانیستاداجراییفرمانامامبهسیلزدگانشیراز

مدیرعاملجمعیتهاللاحمرفارساعالمکرد

توزیعوسایلگرمایشیبینسیلزدگان
محلهسعدیشیراز

طبقگزارشسازمانهواشناسی

دوازدهمفروردینماهشیرازبارانیاست
شهروندانومسافران
ازتردددرکنارگذرهای

رودخانهخشکپرهیزکنند

رئیسپلیسراهشمالیفارس

محورهایمواصالتیفارسبازاست
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رویدادشهر

رئیس ســازمان مدیریت حمل و نقل مســافر 
شهرداری شیراز گفت : با توجه به قرار گرفتن پایانه 
شــهید کار اندیش در مســیر ســیالب کلیه معابر و 
قسمت هایی از محوطه های کاربردی، از گل و الی 
حاصل از سیل اشباع شــد. به گزارش پایگاه اطالع 
رسانی شهرداری شــیراز، مسعود حسن شاهی افزود 
: بــا توجه به ترافیک ورودی و خروجی مســافران و 

همچنیــن جابجایی موقت پایانــه حضرت علی ابن 
حمــزه )ع( به این پایانه، پس از کم شــدن شــدت 
نزوالت بالفاصله نســبت به الی روبی مسیر های 
اصلی اقدام شد. در ساعات اولیه با کمک کلیه پرسنل 
در تمام پایانه ها و قســمت های دیگر سازمان مسیر 
های تردد پایانه به سرعت جهت تردد افراد و خودرو 

ها پاک سازی و به حالت اول بازگشت.

مدیر کل مدیریت بحران استانداری فارس گفت: 
 بارش باران مشــکلی در اســتان فارس ایجاد نکرده

است. 
رحیم آزادی در گفتگو بــا خبرنگار مهر افزود: 
این ســامانه که تا سه شنبه در اســتان فارس فعال 
اســت، موجب بــارش باران و حتی تگرگ شــده و 

احتمال آبگرفتگی نیز وجود دارد. 
وی با اشــاره به اینکه اخطارهــای الزم را در 

این خصوص دادیــم، عنوان کرد: مــردم از تردد و 
توقف در أطراف و حاشــیه رودخانه ها دوری کنند و 
روستاییان و عشــایر هم از توقف در کنار رودخانه ها 
 و ســدها اجتنــاب و از چــرای دام نیز خــودداری 

کنند. 
مدیــر کل مدیریت بحران اســتانداری فارس 
گفت: تمهیدات الزم اندیشــیده شده و همه ارگان ها 

در آماده باش کامل به سر می برند.

رئیسسازمانمدیریتحملونقلمسافرشهرداریشیراز

هنگاموقوعسیلخللیدرفعالیتپایانهشهیدکار
اندیشبهوجودنیامد

بارشهایفارسمشکلیایجادنکردهاست

همهدرآمادهباشهستند

نــوروزی  مهمانــان  اســکان  ســتاد  دبیــر 
آموزش وپــرورش فارس گفت: تا صبح روز یکشــنبه 
یازده فروردین، بالغ بر ۵۴8 هزار مسافر در مدارس و 
اماکن وابسته با آموزش وپرورش اسکان داده شده اند. 
بــه گزارش ایســنا منطقه فــارس محمدظاهر 
مزارعــی گفــت: از آغــاز بــه کار ســتاد اســکان 
آموزش وپرورش تا صبح امروز حدود ۵۴8 هزار مسافر 
در قالب 1۵2 هزار خانواده در مدارس و ســایر اماکن 
پیش بینی شــده این اداره کل در فارس اسکان داده 

شده اند.
نــوروزی  مهمانــان  اســکان  دبیــر ســتاد   
آموزش وپــرورش فارس خاطرنشــان کرد که در این 
مدت خدمات اقامتی ارائه شــده حدود یک میلیون و 

۶۴۳ هزار نفر روز بوده است. 
وی با اشــاره به اقبال هم وطنان برای ســفر به 
فارس در روزهای آغازین ســال جدید و اســکان در 
مدارس اســتان، گفت: با نــزول رحمت الهی در طی 
روزهای گذشته و وقوع سیل در شیراز و برخی از نقاط 
اســتان، آموزش وپرورش فارس از همه ظرفیت های 
خود برای خدمت رســانی به مســافرین عزیز استفاده 

کرد. 
نــوروزی  مهمانــان  اســکان  ســتاد  دبیــر 
آموزش وپرورش فارس افزود: بــا توجه به پیش بینی 
دور دوم بارش هــای بهاری در فارس و اســتان های 
هم جوار، ســتاد اسکان آموزش وپرورش فارس با تمام 

توان خود آماده ارائه تسهیالت به مسافرین است.

دبیرستاداسکانآموزشوپرورشفارسخبرداد

اسکان548هزارمسافردرمدارسفارس

معاون فنی اداره کل حفاظت محیط زیست استان 
فارس گفت: نزول رحمت الهی و بارندگی های شدید در 
هفته گذشته موجب شــد اغلب تاالب ها و دریاچه های 
اســتان فارس ُپر آب شــوند و پس از سال ها خشکی 
و کم آبــی جان تازه یابند. نبــی اهلل مرادی در گفت وگو 
با ایرنا اظهار داشــت: بارندگی های شدید در باالدست 
دریاچه های طشــک و بختگان در شرق استان فارس 
موجب شــد تا هر دو دریاچه پر آب شــوند. وی با بیان 
اینکه آبگیری دریاچه بختگان نویدبخش روزهای بهتر 
برای این اثر زیســت محیطی اســت گفت: بر اســاس 
ارزیابی کارشناســان محیط زیســت دریاچــه بختگان 
بیش از ۳۰ درصد آبگیری شــده و همچنان نیز حجم 
قابل توجهی از روان آب ها به سمت این دریاچه در حال 
ورود اســت. مرادی آبگیری دریاچه طشــک در شرق 
اســتان را حدود ۵۰ درصد اعالم کرد و گفت: ورود آب 
به دریاچه طشک موجب بهبود شرایط اقلیم بر پیرامون 
این دریاچه می شــود و می تواند عــالوه برترمیم اثرات 
مخرب خشک سالی بر محیط زیست، برای کشاورزی و 

باغداری شهرستان های اطراف نیز مفید باشد.
معاون اداره کل حفاظت محیط زیســت اســتان 
فارس آبگیری دریاچه مهارلــو و تاالب کمجان را نیز 
حــدود ۹۰ درصد اعالم کرد و گفــت: آبگیری این دو 
تاالب و دریاچه موجب افزایش زیست پرندگان آبزی و 
کنار آبزی در اطراف این دو اثر زیســت محیطی خواهد 
شد. مرادی همچنین با بیان اینکه حجم قابل توجهی از 
آب به ســمت دریاچه پریشان در شهرستان کازرون در 
حال حرکت است گفت: به دلیل فراوانی چاه های مجاز 
و غیرمجــاز اطراف این دریاچــه هنوز آب قابل توجهی 
در آن جمع نشده اســت و به نظر می رسد در روزهای 
آتی نیز شاهد آبگیری پریشان نباشیم. معاون اداره کل 

حفاظت محیط زیســت اســتان فارس اضافه کرد: چند 
چشمه جوشــان در اطراف پریشــان وجود دارد که با 
افزایش بارندگی ها آب مناســبی به این دریاچه سرازیر 
می کنــد اما ازآنجاکه جنس زمین در دریاچه پریشــان 
حالت تورب و پیت دارد آب مناســب در آن جمع نشده 

است.
مرادی اضافه کرد: درعین حال ورود آب و مرطوب 

ماندن خاک تورب در پریشــان می توانــد منطقه را از 
خودســوزی خاک ها و بروز آتش سوزی و آلودگی های 
زیســت محیطی حفظ کند. به گفتــه وی دریاچه کافتر 
در شمال استان فارس و دریاچه های فصلی پراکنده در 
سایر مناطق نیز در بارندگی های اخیر آبدار شده است. بر 
اساس اعالم هواشناسی استان فارس میانگین بارندگی 
این اســتان از ابتدای سال زراعی جاری تاکنون ۳11.2 

میلی متر بوده که مقایسه این آمار با سال زراعی گذشته 
کــه ۹۴.۶ میلی متر بود، افزایش 22۹ درصدی نشــان 
می دهد. بیشترین میزان بارش های این استان از ابتدای 
ســال زراعی جاری تاکنون به ترتیب در ایستگاه های 
هواشناســی اردکان با بیش از 82۶ میلی متر، ممسنی با 
۶۳۴ میلی متر و ســد درودزن با بیش از ۵۳۰ میلی متر 

بارندگی به ثبت رسیده است.

بارندگی جان تازه به تاالب های فارس بخشید



اگر حادثه ی سیل دروازه قرآن و ورود سیالب به خانه های اهالی سعدیه، 
نوروز شــیراز را به گرد ماتم اندود کرد، اما حس تعاون و نوع دوســتی اهالی 
شیراز در وجوه گوناگون خود را تمام قد عیان ساخت تا امروز برگ دیگری بر 

کتاب پیشینه ی فرهنگی این شهر افزوده شود. حاال دیگر برخی مثال های 
آینده با اشاره به کارستان مردم این دیار در معونت و میهمان نوازی و عمل به 
گفتار ســعدی نمود می یابد که از درد عضوی از اعضای این پیکره ی انسانی، 

دیگر عضوها را قراری باقی نمی ماند.
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حسینمالکی

ققنوس

  از بین نگاشته ها
از دیگر ســو اما تالش آتش نشــانان 
شــیرازی که در میانه ی امدادرسانی به مردم 
گرفتــار در بارندگی و ســیل، وظیفه ی ذاتی 
شــغل خود را پررنگ تر از همیشه ایفا کردند، 
حتی از دور و از طریق رسانه های مجازی هم 
قابل تائید و تشــویق بوده است؛ چنان که با 
تدقیق و بازبینی نگاشته های روابط عمومی و 
خبرنگاران در روز پنجم فروردین می توان به 
یک وقایع نگاری بی واسطه از خدمت رسانی به 
شهروندان و مسافران نوروزی رسید. ظهر روز 
پنجم فروردین جاری روابط عمومی سازمان 
آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شیراز 
طی پیامی در گروه رســانه و آتش نشــانی 
اعالم می کند: »با توجه بــه حجم بارندگی 
و آب گرفتگی برخی معابر و با توجه به شدت 
بارندگی از عصر از شهروندان خواهشمندیم 
کنند.«  از ســفرهای غیرضروری خودداری 
ساعتی بعد این پیام در گروه مشاهده می شود: 
»امدادرسانی به منزل های آب گرفته در حال 

انجام است.«

  هشدار؛ ســاعاتی پیش از وقوع 
سیل

رئیس ســازمان آتش نشانی و خدمات 
ایمنی شــهرداری شــیراز با توجه به هشدار 
مدیریت بحران مبنی بر بارندگی شــدید در 
این کالنشــهر توصیه های ایمنــی زیر را به 
شــهروندان و مسافران داد. محمدهادی قانع 
با توجه به شدت بارندگی و آب گرفتگی معابر 
از شــهروندان و مسافران خواست از تردد در 
کنارگذرها خودداری و از مسیرهای جایگزین 
عبور و از سفرهای غیرشهری و غیرضروری، 
خــودداری کنند. وی تأکید کــرد: منزل ها و 
خودروهایــی که دچار آب گرفتگی شــده اند 
توسط نیروهای شــهرداری و آتش نشانی در 
حال امدادرســانی هستند.  پشت بند آن یک 
پیام تحت عنوان »هشــدار جدی« با چنین 
متنی به چشــم می خورد: »بــه دلیل ورود 
ســیالب از محل دروازه قرآن به شهر شیراز، 
از حرکت به ســمت دروازه قرآن، هفت تنان 
و محالت مجاور پرهیز کنید.« سپس پیامی 
درباره احتمال تلفات در سیل دروازه قرآن به 

چشم می خورد. 
 حضورنیروهای امدادی آتش نشانی

پس از ردوبدل پرسش های خبرنگاران از 
اوضاع واحوال شهر عکس هایی از پاک سازی 
چهارراه چهل مقام و قبل از چهارراه مذکور، 

امدادرسانی به انشــعابات خیابان هفت تن، 
تخلیــه آب معابر و خانه های همشــهریان 
به وســیله پمــپ کف کش، امدادرســانی در 
خیابان شهید قانعی، حضور نیروهای امدادی 
و تیم غواصی سازمان در خیابان خاکشناسی 
توسط نیروهای آتش نشــانی در گروه نقش 
می بندد و در جواب خبرنگاری که از خواندن 
کلمــه ی غواصی متعجب شــده یــادآوری 
می شــود که غواصی به دلیــل آب گرفتگی 
کامــل یک زیرزمیــن انجام گرفته اســت.  
تصاویر دیگری از آب گرفتگی پل گلســتان 
امدادرسانی آتش نشانان به خودروهای گرفتار 
در آب خبرمی دهد و تأکید می شود که تمامی 
تجهیزات و پمپ های آتش نشــانی شیراز در 
حال تخلیه آب گرفتگی درون منازل و مغازه ها 

هستند.
با اعــالم پیغــام خداقــوت مهندس 
اسکندرپور شــهردار شــیراز به نیروی های 
آتش نشــان که تا آن لحظه در حال عملیات 
و امدادرسانی هستند، خبرنگاران در این گروه 

پیام های تشــویقی خود را برای آتش نشانانی 
که تا صبح کار امدادرســانی و تخلیه ی آب 
محالت و مناطق را انجام می دهند، ارســال 
آتش نشــانی شیراز  روابط عمومی  می کنند. 
در بین پیغام های خبرنگاران از جلســه ویدئو 
کنفرانــس اعضای محتــرم مدیریت بحران 
استان، جناب آقای استاندار، شهردار محترم، 
معاونین و مدیران استانداری، رئیس محترم 
با  و...  اورژانــس  آتش نشــانی، هالل احمر، 
رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت خبرمی 
دهــد. ســاعت 1۴ روز بعد روابــط عمومی 
آتش نشــانی از اصحاب رسانه تقاضا می کند 
که: »لطفاً مجدداً اطالع رســانی فرمایید که 

بســیاری از خانه ها را آب گرفته است و مردم 
به هیچ عنوان در شــهر تردد نداشته باشند.« 
»اولویــت اصلی در حال حاضر نجات جان و 
منازل در حال تخریب است.« »امدادرسانی 
در حال انجام اســت.« »از تمامی شهروندان 
درخواســت همکاری با نیروهای امدادی را 

داریم.« 

  500 عملیات در 12 ساعت
آنــگاه تصاویــری ازآب گرفتگی بلوار 
گلستان و محله ی ســعدی نمایانگر میدان 
کار امداد گران آتش نشــانی اســت.  پس از 
پیام های مشوق خبرنگاران، اعالم می شود که 
طی 12 ساعت گذشته بیش از ۵۰۰ عملیات 
توسط ســازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی 
شهرداری شــیراز صورت گرفته است. عمق 
سیل در ســعدی از دروازه قرآن بیشتر و اگر 
به موقع عمل نشــده بود قطعاً فاجعه بدتری 
رخ می داد . رئیس این سازمان با بیان این که 
بیش از ۳۰ نفر توســط نیروهای آتش نشانی 

شــیراز نجات یافته اند، می گوید: امدادرسانی 
در شیراز تا فردا )هفتم فروردین( ادامه خواهد 
داشــت. محمدهادی قانع همچنین از اعزام 
تیم غواصان این ســازمان نیز به محل های 
موردنیاز برای رفع آب گرفتگی های شیراز خبر 
می دهد، همچنین اعالم می کند: برای حفظ 
ایمنی مسافران اسکان یافته نیروهای عملیاتی 
و بیش از 2۰۰ نفر از نیروهای داوطلب و حتی 
نیروهای بازنشســته و افــرادی که در نوبت 
اســتراحت و مرخصی بوده انــد همه در حال 
انجام عملیات هستند؛ که بر این اساس بیش 
از ۳۰۰ نفر از آتش نشــانان در محل حضور 
دارند و خدمت رســانی به صورت 2۴ ساعته 

ادامه دارد.

   ایمنی تمام شهر
 قانع یــادآور می شــود: از ابتدای روز 
ششــم فروردین تا ســاعت 1۹، ســه هزار 
تماس بــا مرکز 12۵ آتش نشــانی شــیراز 
گرفته شــد کــه ۵۰۰ عملیات انجــام و ۳۰ 
مورد نجات یافته داشــتیم که عمده عملیات 
رفــع آب گرفتگی، انتقــال و جابه جایی افراد 
گرفتار بوده و مســئولیت مــا تأمین ایمنی 
تمام شهر اســت. در عملیات صورت پذیرفته 
هم تمام نقاط شــهر را به واسطه 21 ایستگاه 
آتش نشانی پوشش دادیم و تمامی مسافران 
نوروزی در بیش از 2۰ مرکز اســکان استقرار 
یافتند و عملیات امدادرسانی به دلیل وسعت 
 مناطق سیل زده تا صبح هفتم فروردین ادامه

دارد.
 

  هفتم فروردین ماه
هفتم فروردین تصاویر ارسالی در گروه 
از ادامه ی تخلیــه آب و همکاری در این کار 
توسط پمپ های آتش نشــانی، کمک رسانی 
واحد تعمیرات ســبک و ســنگین ســازمان 
آتش نشــانی شــیراز و جمعی از تعمیرکاران 
مردمــی در پارکینگ خودروهای ســیل زده، 
پاک سازی کانال محله سعدی و خارج کردن 
خودرو باقی مانده از ســیل در کانال توســط 
آتش نشــانان و همکاری کارکنان زحمتکش 
شهرداری، ایســتگاه عملیاتی تیم موتورسوار 
مســتقر در آرامگاه حافظیــه روابط عمومی 
آتش نشانی شیراز 12۵ خبر می دهد و سپس 
تصاویر بزرگداشت جان باختگان حادثه سیل 
دروازه قرآن و استقرار تیم موتورسوار و واحد 
عملیاتی جهــت ایمنی این مراســم با پیام 
آتش نشانان تا آخر در کنار مردم خواهند ماند، 

در گروه منتشر می شود.

  هزاران درود
جمعه ۹ فروردین اعالم می شــود که 
۳۰ آتش نشــان و ۵۰ نفر داوطلب هشــت 
خودرو سنگین، ســه خودرو پشتیبان و تانکر 
آب رســان برای کمک به شست و شوی هر 
چه سریع تر محله سعدی شتافتند و خبرنگاران 
که برخی از آنان در صحنه حضور داشــته اند، 
با پیام های تشویقی خود هزاران درود را نثار 
آتش نشــانانی می کنند که در این برهه برای 
 آرامش شهروندان خواب را بر چشم خود حرام 

کردند.

وقایعنگاری»شهرراز«ازسیلوامدادبیوقفهآتشنشانان

امدادرسانانی که خواب 
بر چشم خود حرام کردند

اگر حادثه ی سیل 
دروازه قرآن و ورود 
سیالب به خانه های 
اهالی سعدیه، نوروز 
شیراز را به گرد ماتم 
اندود کرد، اما حس 
تعاون و نوع دوستی 
اهالی شیراز در 
وجوه گوناگون خود 
را تمام قد عیان 
ساخت تا امروز برگ 
دیگری بر کتاب 
پیشینه ی فرهنگی 
این شهر افزوده 
شود. از دیگر سو اما 
تالش آتش نشانان 
شیرازی که در میانه ی 
امدادرسانی به مردم 
گرفتار در بارندگی و 
سیل، وظیفه ی ذاتی 
شغل خود را پررنگ تر 
از همیشه ایفا کردند، 
حتی از دور و از طریق 
رسانه های مجازی هم 
قابل تائید و تشویق 
بود
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عضدالدولــه دیلمی در دوره ســلطنت خود 
دستور داد در وســط تنگ اهلل اکبر شیراز که یکی 
از ورودی های شیراز به شمار می رفت و هم اکنون 
 نیز چنین اســت، طاق مرتفعی به صــورت دروازه 

بسازند.
امیــر بعد از ســاختن دروازه دســتور داد که 
قرآنی بزرگ بر باالی آن قرار دهند تا کاروان ها به 
سالمت از زیر آن بگذرند و در سایه قرآن به شیراز 

وارد یا از آن خارج شوند.
از زمان قرار دادن قــرآن این طاق به دروازه 
قرآن مشهور شد و تاکنون به این نام باقی است. 

در زمان زندیه کریم خان زند بهســازی تنگه 
اهلل اکبر را نیز در دســتور کار قرار داد؛ بدین ترتیب 
او دروازه را که به دلیل گذشت زمان و وقوع زلزله 
نیمه مخروبه شــده بود، مرمت کرد و در دو سوی 
آن اتاق هایی به عنوان پاســگاه و نیز اتاق راهداری 
ایجاد کرد و آب انباری هم در کنار آن ســاخت که 
از آب رکن آباد پر می شــد و مسافران از راه رسیده 

از آن می آشامیدند.
در زمــان قاجاریه بــا وقوع چندیــن زلزله 
آســیب هایی بــه دروازه قرآن وارد شــد و محمد 

 زکی خــان نــوری مســئولیت بازســازی آن را
بر عهده گرفت.

  نماد شیراز
در سال 1۳1۰ خورشیدی کم کم خودروهای 

موتوری جایگزین چهارپایان شــدند و از همین رو، 
دهنه ســابق دروازه قرآن برای رفت وآمد وســایل 
نقلیــه به ویــژه کامیون ها تنــگ و خطرناک بود؛ 
بنابراین شهرداری شــیراز در سال 1۳1۵ آن را با 
دینامیــت ویران کرد و بعدها به دلیل نگرانی مردم 
شــیراز از نبود دروازه در سال 1۳27 خورشیدی، به 
کوشش مرحوم حاج حسین ایگار معروف به اعتماد 
تجار دروازه فعلــی کمی پایین تر از جایگاه قبلی با 
دهنه ای بازتر ساخته شــد و قرآنی را بر باالی آن 
قرار دادند. دروازه فعلی تا ســال 1۳۶۵ خورشیدی 
برای رفت وآمد مورد اســتفاده قرار می گرفت اما با 
افزایش روزافزون وسایل نقلیه به دلیل ظرفیت کم 
دهنه آن، دره عمیق شــرقی تنگه را پر کردند و بر 
ســطح آن خیابانی عریض و دوطرفه ایجاد کردند. 
در حال حاضر این دروازه به عنوان یکی از نمادهای 

زیبای شیراز در دنیا معروف است.
آخرین قرآنی که بر فراز دروازه قرار داشت و 
معــروف به قرآن هفده منی بود، در حال حاضر در 
موزه پارس نگهداری می شود. این قرآن در دو جلد 
به خط ثلث عالی به دســت خوشنویس به نام آن 

زمان سلطان ابراهیم نوشته شده است.
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آیینه ای در برابر آینه؛ ابدیت معماری شیراز

 آینه نمــاد نــور و زیبایی و پاکی اســت و از 
همیــن رو از دیرین ترین زمــان از قطعات آینه برای 
زینت بخشــی به بناها و ســاخت حــوض و آب نما و 
همچنین عمق بخشــی به معنویت بارگاه های مقدس 
مورد اســتفاده قرار می گرفته اســت. بدین معنا آینه 
برای ایرانیان چیزی فراتر از شیشــه ای صیقل یافته و 
جیوه اندود است. در هر خانه نو، در سر سفره هفت سین 
و سفره عقد، وجود آیینه معنابخش زندگی بوده است. 
در فارس و شیراز شکوه آیینه کاری را در بناهای بیشتر 
به جای مانده از دوره قاجار همچون نارنجستان قوام، 
خانه زینت الملک قوامی و خانــه نصیرالملک قوامی 
می توان یافت. افزون بر ایــن، هنرمندان آینه کار در 

ساخت بقعه های متبرکی همچون حرم شاه چراغ )ع( 
اوج این هنر را به کار گرفته اند. در آینه کاری شــیراز 
بیشــتر نقش لچک و ترنج کشــیده می شود و کارها 

ریزتر و از برجستگی کمتری برخوردارند.

 مرغوبیت آینه کاری در شیراز
آینه از قــرن دهم به منزله یکــی از کاالهای 
وارداتی، عمدتًا از ونیز ایتالیا به ایران وارد می شــد. 
طبیعــی اســت که در طــول راه برخــی آینه ها به 
دالیل مختلف می شکســتند؛ امــا هنرمندان ایرانی 
این تکه های شکســته و دورریختنی را دســتمایه 
ارائه هنری بی بدیل کردند. این هنرمندان تکه های 
شکسته آینه ها را به طرح هایی هندسی بدل می کردند 

و که در این میان، طرح اسلیمی و ختایی با قوس ها 
و پیچ های اســلیمی و گل وبوته ها از شــاهکارهای 
خارق العــاده آینــه کاری به شــمار مــی رود. گرچه 
آینه کاری در شــهرهایی دیگر همچون قم، مشهد، 
تهران و اصفهان نیز رایج اســت، کیفیت ظرافت و 
ایران بی همتاست  مرغوبیت استادکاران شیرازی در 
و دشواری این هنر نشــان از سخت کوشی و همت 

هنرمندان این دیار دارد.

 آینه کاری در بناهای مذهبی
آینه کاری در بناهای مذهبی نیز به کار می رود و 
مهم ترین و کلیدی ترین مفهوم آن رسیدن از کثرت 
به وحدت است؛ همچنین به بنا عمق می بخشد و آن 

را بزرگ تر و شــفاف تر می نمایاند. آینه کاری از دوره 
صفویه رواج می یابد و در دوره قاجار و زند در شیراز 
به ســبکی منحصربه فرد و پرطرفدار بدل می شود؛ 
درواقع ایــن هنر در ســده ســیزدهم بیش ازپیش 
گســترش می یابد و رونق می یابــد. کریم خان زند 
ایــن هنر را که پس از ســقوط صفویان و ناپایداری 
سیاســی و اقتصادی دچار رکود شــده بود با ساخت 
دیوان خانه در شــیراز رونق می بخشــد؛ هرچند این 
بنا را آغامحمدخان قاجار ویران کرد و ســتون های 
یکپارچه و حجاری شــده و درهای خاتم و آیینه های 
بزرگ آن را برای توسعه و بازسازی ایوان داراالماره 
تهران یا ایوان تخــت مرمر کنونی به تهران منتقل 

شد.

سمیرامتیننژاد

دروازه قرآن 



معاون فرهنگی و هنری ســازمان 
فرهنگی، اجتماعی و ورزشــی شهرداری 
شــیراز گفت: 1۰ فروردین 1۳۹8، دروازه 
قــرآن، دیــواره مجموعه خواجــو، ارگ 
کریم خانی و میدان شــهدا )شــهرداری( 
هم زمان با اجرای برنامه جهانی ســاعت 
زمیــن برابر با ۳۰ مــارس به مدت یک 
ساعت خاموش شــدند.  به گزارش اداره 
ارتباطات ســازمان فرهنگی، اجتماعی و 
ورزشی شهرداری شیراز، جمشید رضایی 
با اشــاره به اینکه پنج سال است تجربه 
اجرای برنامه ســاعت زمین در شیراز را 
داریم، اظهار کرد: هر سال برخی از مراکز 
تاریخی، گردشــگری و یا ساختمان های 
نمادین شهر شــیراز طبق برنامه جهانی 
برای خاموش کردن روشنایی این مراکز 
با هدف ایجاد حساسیت نسبت به مسائل 
زیست محیطی و مصرف بهینه انرژی در 
نظر گرفته می شود. در همین راستا جمشید 
رضایی گفت: بعد از انقالب صنعتی، انسان 
با مصرف بی رویه منابع و انرژی و تبعات 
این مصرف بی رویــه از قبیل تولید انبوه 
گازهای گلخانه ای، سرنوشت کره زمین را 
با تغییرات زیادی مواجه کرده است   یکی 
از برنامه هایی که در راستایی اطالع رسانی 

عمومی در خصوص توجه به محیط زیست 
و مصرف صحیــح منابع و انرژی صورت 
گرفته اســت، رویداد جهانی ساعت زمین 
اســت.  وی خاطرنشــان کرد: امســال 
روشنایی دروازه قرآن و مجموعه خواجوی 
کرمانــی و همچنیــن ارگ کریم خانی و 
میدان شهدا شــهرداری از ساعت 2۰:۳۰ 
تا 21:۳۰ به مدت یک ســاعت خاموش 
ماند و این پیام روشنی است برای دعوت 

ســازمان ها،  ارگان ها،  خانواده هــا،  همه 
نهادها و شرکت های مختلف تا به پویش 
صرفه جویی و استفاده بهینه از منابع زمین 
بپیوندند. معاون فرهنگی و هنری سازمان 
فرهنگی، اجتماعی و ورزشــی شهرداری 
شیراز با بیان اینکه امسال این برنامه با دو 
هدف اجرا شد تصریح کرد: عالوه بر ایجاد 
حساسیت نسبت به مسائل زیست محیطی 
و مصرف بهینه انرژی، امسال دروازه قرآن 

با هدف احترام به جان باختگان سیل شیراز 
انتخاب شــده اســت. بنابراین گزارش، 
ساعت زمین همه ساله در آخرین شنبه ماه 
مارس، از ســاعت 2۰: ۳۰ تا 21: ۳۰، به 
وقت محلی شرکت کنندگان در این برنامه 
برگزار می شــود. نخســتین گرامیداشت 
ســاعت زمین در ایران در سال 1۳۹۰ و 
با خاموشی چراغ های برج میالد در تهران 
انجام شد. در سال های بعد تعداد بیشتری 
از شهرها و سازه های معروف ایران به این 
حرکت پیوســتند و افزون بر برج میالد، 
برج آزادی تهران، سی وســه پل اصفهان، 
دروازه قرآن شــیراز و پل سفید اهواز نیز 
چراغ های خــود را خاموش کردند. طبق 
برآوردها، اگر ۳۰ میلیون مشــترک برق 
در ایران، هرکدام، تنها معادل یک المپ 
یک صد واتی از مصارف روشــنایی خود 
را بین ســاعت 2۰: ۳۰ تا 21: ۳۰ در روز 
دهم فروردین مــاه خاموش کنند، موجب 
صرفه جویی ســه هزار مگاواتی مصرف 
انرژی می شوند مراسم گرامیداشت ساعت 
زمین در ایران همه ســاله با مشــارکت 
تعدادی از شهرهای ایران ازجمله تهران، 
شیراز، تبریز، اصفهان، رشت و قم صورت 

می گیرد.

معاونفرهنگیوهنریسازمانفرهنگیاجتماعیشهرداریشیراز

دروازه قرآن شیراز و ارگ کریم خانی به مدت یک ساعت خاموش شد

ساعت زمین

رئیس کمیســیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر 
شــیراز در بازدیــد از اداره کل ارتباطــات و امور بین الملل 
شــهرداری از تالش های این اداره در انعــکاس اقدامات 
شهرداری برای ایام نوروز و همچنین اطالع رسانی به موقع و 
صحیح در رابطه با حادثه سیل شیراز تشکر و قدردانی کرد. 
به گزارش پایگاه اطالع رسانی شهرداری اداره کل ارتباطات 
و امور بین الملل، احمد تنوری شهر شیراز را یکی از مهم ترین 
مقاصد گردشــگری ایران و بلکه گل سرســبد این مقاصد 
دانســت و اظهار داشت: اهمیت اطالع رسانی برای شهری 
مثل شــیراز به ویژه در ایام نوروز و شناســاندن جاذبه های 

شهر شیراز از جایگاه ویژه ای برخوردار است که خوشبختانه 
دوســتان و همکاران ما در اداره کل ارتباطات شــهرداری 
توانستند به شکلی حرفه ای شهر شیراز و زیبایی های شهر را 
به خوبی به عالقه مندان سفر و گردشگری معرفی کنند. وی 
با اظهار تأسف از حادثه سیل شیراز و تسلیت به بازماندگان 
این حادثه تلخ عنوان کرد: اطالع رســانی به موقع و صحیح 
پیــش از وقوع  و در جریان حادثه ســیل و پس ازآن نقش 
مهمی در کاهش خســارات و صدمات ایفــا کرد و از این 
نظر نیز اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری شیراز 
به رســالت ذاتی و حرفه ای خود خــوب عمل کرد. رئیس 

کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسالمی شهر شیراز 
ضمن بازدید از آرشــیو فیلم و عکس های موجود این اداره 
کل بر ضــرورت تقویت نرم افزاری و ســخت افزاری واحد 
ســمعی بصری تأکید کرد و با اشاره به وجود فناوری های 
نوین آرشیو فیلم و عکس گفت متأسفانه اداره کل ارتباطات 
و امور بین الملل شهرداری شیراز نرم افزاری به روز و کارآمد 
جهت ساماندهی بانک اطالعاتی شهر ندارد که این موضوع 
برای شــهری که داعیه فرهنگی دارد و شعار شورای شهر 
و شــهردار منتخبش مباحث فرهنگی است صورت خوشی 
ندارد، از همین رو خوشــحالم اعالم کنم که به زودی طرح 

پیشنهادی کمیســیون فرهنگی به تهیه امکانات مناسب 
نرم افــزاری و ســخت افزاری جهت تقویت و ســاماندهی 
این آرشــیو مهم مطرح  و تقدیم شــورا خواهد شد. تنوری 
با اشاره به ســوابق ارزشمند و تجارب مفید مدیرکل جدید 
ارتباطات و امور بین الملل شــهرداری شیراز اظهار داشت با 
توجه به خالقیــت مدیریتی که از آقای محمدرضا دهقانی 
سراغ دارم، مطمئنم حضور ایشان در این سمت نویدبخش 
تحــوالت مؤثر و روبه جلو در این حوزه خواهد بود و در این 
راه کمیسیون فرهنگی، اجتماعی شورا در کمک به ایشان از 

هیچ کوششی دریغ نخواهد کرد.

دربازدیدرئیسکمیسیونفرهنگیواجتماعیشورایاسالمیشهرازادارهکلارتباطاتشهرداریشیرازعنوانشد

لزوم استفاده از فناوری های نوین برای ساماندهی بانک اطالعات شهر
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بیژن سمندر
بیژن ســمندر پاســبان 
لهجه شــیرازی است. شاعری 
که شــیراز و گویــش مردمان 
آن را با او می شناســند؛ هرچند 
بیژن ســراینده بسیار ترانه های 
مانــدگار، همچون گل ســنگ 
اســت که همه نسل ها با آن ها 
خاطــره دارند. او بیش و پیش از هر چیز متعلق به شــیراز و 
شیراز متعلق به او است. این شاعر در سال 1۳1۶ خورشیدی 
زاده شد. او در دبیرستان سلطانی شیراز تحت تعلیم علی محمد 
کامرانی، دایی اش که معاون آن دبیرســتان بود، قرار گرفت. 
طبع ســمندر به بسیاری هنرها خوگر شده بود؛ او خوشنویس 
و نوازنده و شــاعر بود و در دو رشته ادبیان فارسی و معماری 
در آمریکا دکترا گرفت. مهم ترین اقدام سمندر سرایش شعر به 
گویش و لهجه شیرازی است؛ گرچه پیش از او شاعران بزرگی 
همچون سعدی به این هنر اهتمام داشتند، سمندر این کار را 
به گونه ای بی نظیر انجام داد. او سالیان سال را در جست وجوی 
واژگان گمشده، فرهنگ مردم شیراز را مورد تدقیق و تحقیق 
قرار داد، آن ها را می یافت و در اشــعار و ترانه های شــیرینش 

زنده نگاه می داشت.
 روایت کننده ی زندگی مردم شیراز

شعرهای ســمندر زندگی مردم شیراز را بازگو می کند، 
غذاهای شــیرازی، محالت مختلف و آداب ورسوم گوناگون 
را می توان در اشــعار او شــناخت. آشنایی ســمندر با ساز و 
دستگاه های ایرانی باعث شد ترانه هایش موسیقی پذیر باشند 
به گونه ای که بارها با ملودی های مختلف اجرا شدند. دو کتاب 
شعر شیراز و شعر شهر از آثار او به لهجه شیرین شیرازی است. 
سمندر الگوی تمام عیار شیرازی بودن و شیرازی ماندن است.

او در 17 دی ماه ۹7 دار فانی را وداع گفت.

              مشاهیر شیراز
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