
هفته نامه تحلیلی، فرهنگی و اجتماعی

ویژه نامه نوروزی / ششم فروردین ماه 1398

سیل دروازه قرآن شیراز موجب جان باختن 19 نفر و مصدومیت دست کم 105 نفر شد

روز سخت

   عکس: اشکان پردل

پیام رهبر معظم انقالب
در پی حادثه سیل شیراز

در پی حادثه ویرانگر سیل شیراز، رهبر 
معظم انقــاب در پیامی بــه امام  جمعه ی 
شــیراز، ضمن تســلیت به مــردم داغدار، 
ســرعت و جدیــت در امر امدادرســانی به 
حادثه دیدگان را خواســتار شدند. به گزارش 
ایســنا متن پیام رهبر معظم انقاب به این 
شرح است: »بسم اهلل الّرحمن الّرحیم. جناب 
حجةاالسام آقای دژکام امام جمعه ی محترم 
شــیراز دامت توفیقاتــه. با ســام و تحیت، 
حادثه ی تأثرانگیز ســیل ویرانگر در شــیراز 
که به درگذشــت تعدادی از مــردم عزیز و 
داغدار شــدن خانواده ها در ایام عید و نیز به 
مجروحیت جمعی دیگر و ویرانی و خسارت 
در شهر انجامید، مایه ی اندوه اینجانب است. 
مقتضی است جنابعالی ضمن اباغ سام و 
تسلیت اینجانب به خانواده های مصیبت دیده 
و نیز به مجروحان این حادثه، در تاش برای 
غمگساری و جبران مصیبت ها و خسارت و 
کمک به مردم، با مسئولین دولتی همکاری و 
همگان را توصیه به سرعت و جدیت در انجام  
وظیفه نمائید. والســام علیکم و رحمة اهلل. 

سّیدعلی خامنه ای. ۶ فروردین ماه ۱۳۹۸«.



ویژه نامه نوروزی شهرراز / ششم فروردین ماه 1398
2

سیل دروازه قرآن

فاجعه بس غم انگیز و دل خراش بود؛ زخمی جانکاه 
بر تن وروان مردمان نشست و اندوه چون رخت عزا، بر 
چهره ی شــهر نشست. صبح دوشنبه پنجم فروردین ماِه 
شــیراز با باران رحمت الهی آغاز شــد، اما شدت گرفتن 
ناگهانی باران در ساعت ۱۱ صبح و رگبار تگرگ، سطح 
معابر و خیابان ها را از آب شــناور کــرد. در عرض ۱5 
دقیقه و بعد سیابی شدن معابر و روان شدن رودخانه ی 
خشک، ســیلی پرشــتاب از کناره ی دروازه قرآن وارد 
شــد و خودروهای عبوری و پارک شده را به هم کوبید. 
فاجعــه رخ داد و تا لحظه ی تنظیــم گزارش 20 نفر از 
هم شهریان و هم وطنان مان جان خود را از دست دادند 
و دســت کم 74 نفر نیز مصدوم شدند. نیروهای امدادی 
و مدیران بافاصله در محل حادثه حاضر شــدند، مردم 
هــم این بار ابتدا با ماندن در خانــه و کمک به کاهش 
ترافیک خودروهای امدادی به کمک شتافتند و سپس با 
بارش مهربانی آن ها در اسکان، خوردوخوراک، پوشاک 
و همدردی با مسافران و سیل زدگان، با حادثه دیدگان و 

مسافران نوروزی دلجویی و همدردی کردند. 

  امدادرسانی دستگاه ها و ارگان ها
از زمــان افزایــش حجم ســطح آب، ســازمان 
آتش نشــانی و خدمات ایمنی شــهرداری شیراز ضمن 
هشدار به شهروندان و تأکید بر رعایت توصیه های ایمنی 
و عدم تردد غیرضروری در سطح شهر، با نیروهای خود 
منازل و خودروهایی که دچار آب گرفتگی شده بودند را 
امدادرســانی کردند. عاوه بر آتش نشانی، هال احمر و 
دیگر ارگان های خدمات رســان و حتی نیروهای نظامی 
نظیر ســپاه و ارتش و ناجا نیز وارد عمل شدند تا حجم 
تلفات را کاهش و به حادثه دیدگان امدادرســانی کنند. 
اســتاندار فارس، شهردار شــیراز و فرماندار شیراز هم 
شــخصًا در صحنه حاضر شدند. ســاعاتی بعد سازمان 
پزشــکی قانونی اســتان فارس اعام کرد که سیل در 
شــیراز منجر به کشته شدن ۱۱ نفر و مصدوم شدن ۱5 
نفر شده است که توسط تکنسین های اورژانس به مراکز 
درمانی منتقل شــدند، این پیام کوتــاه و تأثربرانگیز از 

زیرنویس شبکه خبر اطاع رسانی شد.

  اسکان مسافران در اماکن عمومی
تصاویــر و فیلم آب گرفتگی بناهــای تاریخی در 
شــیراز نیز در فضای مجازی دست به دســت شــد، اما 
مدیرکل میراث فرهنگی در یک مصاحبه خبری اعام 
کرد: هیچ خطر و آســیبی متوجه آرامگاه سعدی و ارگ 
کریم خان زند نشــده اســت و تاکنون هیچ خسارتی بر 
بناهای تاریخی گزارش نشــده است. با توجه به اینکه 
سیابی شدن شیراز مسافران نوروزی را بیشتر غافل گیر 
و درگیــر کرده بود، مدیــرکل آموزش وپرورش فارس، 
مدیــرکل ورزش و جوانــان، مدیرکل اوقــاف و امور 
خیریه شیراز، تولیت آستان شاه چراغ )ع( و به ویژه مردم 
میهمان نواز شیراز نیز برای اســکان مسافران نوروزی 

اعــام آمادگی کردنــد. عاوه بر ارگان هــای دولتی، 
مســاجد، اقامتگاه ها و حســینیه رهپویان وصال شیراز 
نیــز آمادگی خــود را برای پذیرش مســافران اعام و 
آدرس های مختلفی نیز در فضای مجازی و رســانه ها 

منتشر شد.

  بازار داغ شایعات
دراین بین بازار شایعه نیز داغ شد؛ از شایعه شکسته 
شدن سد درودزن و آلوده شــدن آب های شرب شیراز 
گرفته تا شــایعه آب گرفتگی مترو شیراز و حتی صدور 
دســتور تخلیه شــیراز! که متولیان امر از دانشگاه علوم 
پزشــکی شــیراز، آب منطقه ای فارس و سازمان قطار 
شــهری شیراز و استانداری فارس تمام آن ها را تکذیب 
کردند. شهرداری شــیراز با اطاع رسانی معابر مسدود 
شــده از شــهروندان درخواســت کرد در معابر منتهی 
بــه خیابان ها و بلوارهــای دروازه قــرآن، چهل مقام، 
زیرگذر دانشــجو، بلوار جمهــوری، زیرگذر یادگار امام، 
کنارگذرهای رودخانه خشــک، دفــاع مقدس، زیرگذر 
چهارراه ریشــمک و مسیرهای منتهی به مراکز درمانی 
به ویژه بلوار چمران و تقاطع معالی آباد شیراز تردد نکنند. 
با گذشت زمان و پیدا کردن اجساد، تعداد جان باختگان 
ســیل در شــیراز به ۱۹ نفر و مصدومین نیز به 74 نفر 
رســید. دادستان شیراز نیز که در صحنه حاضر شده بود 
در مصاحبــه ای خبری اعام کرد: »کشــته و مجروح 
شدن تعدادی از هم وطنان در ســیاب شیراز ناشی از 
سهل انگاری دستگاه های متولی است. پرونده ای در این 
خصوص در دادســتانی شیراز گشــوده و تحت بررسی 

اســت«. صالحی تأکید کرد که با مدیران ســهل انگار 
برخورد می شود. رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز نیز 
در جمع خبرنگاران اعام کرد که بیمارستان های شیراز 
و شهرهای فارس آماده باش بوده و تجهیزات بهداشتی 
و درمانی کافی برای مقابله با صدمات ناشی از سیاب 

در شیراز فراهم شده است.

  امدادرسانی ارتش و سپاه و بسیج
امدادرســانی نیروهای نظامی به ســیل زدگان در 
شیراز نیز تیتر رسانه ها شد، نیروهای ارتش با تجهیزات 
وارد عمل شــدند و با تجهیزات و خودروهای تاکتیکی 
و حتی تانک به امدادرســانی مشــغول شــدند. معاون 
روابط عمومی ســپاه فارس نیز اعام کرد که امکانات 
پزشکی و مهندسی ســپاه استان فارس به صورت فعال 
در فرآیند امدادرســانی به مردم شــیراز در ســطح این 
شهرســتان حضور دارند. وی گفت: عــاوه بر نیروها 
و امکانات مهندســی سپاه پاســداران انقاب اسامی، 
جمعی از گروه های جهادی و اقشار بسیج استان فارس 
نظیر بسیج جامعه پزشکی، معاونت امداد و درمان سپاه 
فجر، بســیج سازندگی فارس و ســایر اقشار بسیج نیز 
در امدادرســانی به آســیب دیدگان حادثه سیل حضور 
فعال دارند. آیــت اهلل دژکام نماینده ولی فقیه در فارس 
و امام جمعه شیراز نیز در اطاعیه ای ضمن ابراز تسلیت 
به خانواده های داغدار در پی وقوع ســیل امروز از همه 
دستگاه های مسئول به ویژه مجموعه شهرداری شیراز، 
فرمانداری شــیراز، استانداری فارس، ســتاد مدیریت 
بحران و ارگان های نظامی درخواســت کــرد تا برای 

یاری رســاندن به سیل زدگان و تاش برای مهار تبعات 
آن حداکثر تاش خود را به کارگیرند.

  دستور ویژه روحانی برای شناسایی عوامل 
حادثه شیراز

حســن روحانی رئیس جمهور نیز طی پیامی تأکید 
کرد: مســئوالن تاش هــای خود را برای کاســتن از 
مشکات مناطق آسیب دیده و یاری مردم مضاعف کنند. 
ضروری است که وزیر کشــور و استاندار فارس سریعًا 
علل حادثه شــیراز را که شماری از هم وطنان در جریان 
آن جان باختند، بررسی و گزارش آن را به همراه علل و 
هرگونه کوتاهی یا مقصرین احتمالی سریعًا ارائه دهند. 
از مهم ترین خبرهای روز گذشــته، سفر وزیر اطاعات 
و وزیر بهداشت و رئیس ســازمان برنامه وبودجه کشور 
برای سرکشــی، نظارت و بررسی ابعاد خسارت ناشی از 
ســیل در استان فارس به شیراز بود. سید محمود علوی 
شامگاه دوشنبه وارد فرودگاه شهید دستغیب شیراز شد و 
قرار است تا ساعتی دیگر جلسه مدیریت بحران استان 
فارس برگزار شــود. همچنین محمدباقر نوبخت رئیس 
ســازمان برنامه وبودجه کشــور هم به منظور دلجویی 
از حادثه دیدگان ســیل تلخ، بررســی خسارات مناطق 
ســیل زده و ارائه راه های جبران آن در جلسه چهارشنبه 
هیئــت دولت و تصویب نهایی آن ها، بــه نمایندگی از 
رئیس جمهور عازم شــیراز شد. علیرغم ادامه بارش های 
باران اما وضعیت نسبت شامگاه دوشنبه به ظهر آرام تر 
و نیروهای خدمات رسان نیز در حال فعالیت و آماده باش 

بودند و دروازه قرآن شیراز نیز بازگشایی شد.

سیل دروازه قرآن شیراز موجب جان باختن ۱۹ نفر و مصدومیت دست کم ۱05 نفر شد
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وزیــر اطاعات گفت: در ســال ۹۸ شــاهد بروز 
خسارات ناشــی از سیل در استان های مختلفی در کشور 
بودیم اما از همه تلخ تر حادثه شــیراز است. سید محمود 
علوی بامداد سه شــنبه در کمیته بحران استان فارس در 
شیراز افزود: زمانی که فیلم های سیل دروازه قرآن شیراز را 
در فضای مجازی مشاهده کردم بسیار متعجب شدم. وی 
ادامه داد: جان باختن و مصدومیت تعدادی از هم وطنان و 
کسانی که برای سپری کردن ایام نوروز به این شهر آمده 
بودند بر تلخی این حادثه افــزود اما همدلی و هم افزایی 
مسئوالن استان فارس در مدیریت بحران کمی از تلخی 
آن کاست. وی با اشاره به بازدید شامگاه دوشنبه از صحنه 
ســیل در دروازه قرآن شــیراز گفت: در زمان بازدید اثر 
زیادی از این حادثه مشخص نبود و روحیه مصدومین در 
بیمارستان های شیراز نیز خوب و مناسب بود و در اقامتگاه 
نیز رضایتمندی در چهره حادثه دیدگان مشهود بود. وی 
در ادامه افزود: حدود ۱۶0 خودرو در این حادثه دچار آسیب 

شده که بعضی نیز کامًا غیرقابل استفاده است.
وزیر اطاعات اظهار داشــت: در مرحله امداد این 

حادثه مدیریت خوبی انجام شــد و آنچه مهم است اینکه 
امیدواریم مسئوالن اکنون تصمیماتی اتخاذ کنند که درد 

و رنج آسیب دیدگان از سیل شیراز کاهش یابد.
وی از لزوم تعیین تکلیــف دیه فوتی ها و پرداخت 
خسارت خودروها و اموال مردم از سوی شرکت ها سخن 
گفت و عنوان کرد: شــیراز در 20 ســال گذشــته چنین 
ســیابی را نداشته و اکنون باید به گونه ای اقدام شود که 
اندکی از آالم آســیب دیدگان کمتر شــود. علوی اظهار 
داشت: رودخانه خشک شیراز به نحوی است که شاید در 
بارندگی معمولی جواب دهد اما در زمان بحران و بارندگی 
شــدید نمی تواند از بروز خطرات جلوگیــری کند و باید 
تدبیری اصولی دراین باره اندیشــیده شود که دیگر شاهد 
تکرار این گونه حادثه ها نباشیم. وزیر اطاعات همچنین 
شــامگاه دوشــنبه به نمایندگی از هیئــت دولت از روند 
اسکان آسیب دیدگان سیل شیراز بازدید و مشکات آن ها 
را بررســی کرد. حجت االسام والمســلمین سید محمود 
علوی را در این بازدید عنایت اهلل رحیمی اســتاندار فارس 

همراهی می کرد.

رئیس ســازمان مدیریت و برنامه ریزی کشــور با تأکید بر اینکه حادثه شیراز همه 
اعضای هیئت دولت را متأثر کرد، خواستار اعام و گزارش تمهیدات الزم برای جلوگیری 
و کاهش خسارت های ناشــی از بارندگی ها در فارس طی روزهای آینده شد. محمدباقر 
نوبخت شــامگاه دوشنبه 5 فروردین در ســتاد بحران استان بیان کرد: خبر حادثه امروز 
شیراز نگران کننده بود و همه اعضای هیئت دولت از وقوع آن بسیار متأثر شدند. نوبخت 
خاطرنشان کرد: با دستور مستقیم ریاست جمهوری به وزرای بهداشت، اطاعات و بنده 

مأموریت داده شد که با توجه به عمق این اتفاق دردناک سریعًا به منطقه اعزام شویم.
وی اضافه کرد: آنچه برای دولت بســیار مهم است عدم تکرار این اتفاق و رخداد 
سیل در روزهای آینده است، چراکه جمع زیادی از هم وطنان در این شهر برای مسافرت 
حضور پیدا کرده اند که نباید این حادثه به هیچ وجه تکرار شــود. نوبخت تأکید کرد که با 
توجه به تداوم بارش در اســتان فارس، اگر امکان طغیان رودخانه ها به ویژه در کانشهر 
شیراز وجود دارد باید با مرتفع شدن ایرادات، از هرگونه خسارات به نفوس و اموال مردم 
پیشــگیری کرد. وی همچنین با تأکید بر اینکه آنچه اتفاق افتاد نیازمند بررســی است 
که آیا غفلت و سســتی دراین باره انجام شده بود یا نه؟ گفت: صرف نظر از اینکه امکان 
دارد در فضای مجازی مســائلی مطرح شــود اما اهمیت دارد که بــه لحاظ تحلیلی به 
جمع بندی های مناســب برسیم. رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور یادآور شد: 
عده ای از هم وطنان عزیز جان خود را از دســت داده اند که ضمن ابراز همدردی دولت با 
خانواده های این عزیزان، تعدادی از میهمانان در شیراز بستری هستند که وزیر بهداشت 

هم اینک حضور یافته اند که تسریع در روند درمانی آن ها را فراهم کنند.

 وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعام کرد که 
حادثه روز دوشنبه شــیراز ۱۹ کشته و ۱05 مصدوم برجای 
گذاشته که پس از مداوای تعداد زیادی از مصدومین هم اینک 
2۸ نفر در مراکز درمانی شیراز تحت درمان قرار دارند. سعید 
نمکی شــامگاه دوشنبه 5 فروردین در ســتاد بحران استان 
با اشــاره به آمادگی مجموعه درمانی در قالب یک ستاد در 

از  بهداشت  وزارت 
 ،۹7 اسفندماه   25
انتظار  کــرد:  بیان 
این تعداد تلفات از 
شیراز  امروز  حادثه 
رئیس  نداشــتیم. 
علــوم  دانشــگاه 
نیز  شیراز  پزشکی 
در ادامه این جلسه 
با اشاره به استقرار 
در  اورژانس  کمپ 
ابتدایی  لحظــات 
بیان  حادثه،  وقوع 

کرد: ۱05 نفر به مراکز درمانی انتقال داده شدند که در حال 
حاضر 2۸ نفر از آن ها بســتری شــده و مابقی سرپایی مداوا 
شدند. بهادر با بیان اینکه تمام تمهیدات الزم برای آبگیری 
بیمارســتان ها انجام شده است، ادامه داد: تعداد آمبوالنس ها 

از ۳4 تا به 55 دستگاه افزایش یافته است.
وی با اشاره به اعام هشــدار به همه بیمارستان های 
کرد:  عنوان  فارس، 
پمپ های کف کش 
و تمهیدات الزم نیز 
است  شده  اندیشیده 
و تمــام مدیــران و 
رؤسای بیمارستان ها 
آماده باش  حالت  به 
گرفته انــد.  قــرار 
رئیس دانشگاه علوم 
پزشکی شیراز اظهار 
کــرد کــه در حال 
حاضر هیــچ کمبود 

دارویی وجود ندارد.

دستور رئیس جمهور به وزیر کشور برای رسیدگی سریع به حادثه شیراز

تسلیت روحانی به خانواده جان باختگان
رئیس جمهــور در پیامی با تســلیت جان باختن 
شــماری از هم میهنان در ســیل اخیر در شــماری از 
اســتان های کشــور، از مســئوالن ذی ربط خواست 
تاش هــای خــود را بــرای کاســتن از مشــکات 
مناطق آســیب دیده و یــاری مردم، مضاعــف کنند. 
حجت االسام والمسلمین حســن روحانی در این پیام 
همچنین با اشــاره به اینکه در جلســه روز چهارشنبه 
هیئــت دولت ارزیابی های خســارات اخیر بررســی و 
تصمیمات الزم برای جبران خســارت های خســارت 
دیدگان اتخاذ خواهد شــد، به وزیر کشــور دستور داد 
ســریعًا علل حادثه شیراز را که شــماری از هم وطنان 
در جریان آن جان باختند، بررســی و گزارش آن را به 
همراه علــل و هرگونه کوتاهی یــا مقصرین احتمالی 
ارائــه دهند. متن پیام تســلیت رئیس جمهــور به این 
شرح است: »بســم اهلل الرحمن الرحیم. وقوع سیل در 
شماری از استان های کشور و به ویژه شهرستان شیراز 
که عاوه بر خسارات مالی فراوان به هم وطنان، منجر 
به جــان باختــن و مصدومیت جمعــی از هم میهنان 
عزیز شــد، موجب تأثر و اندوه فراوان شد. این حوادث 

غم انگیــز را به ملت عزیز ایران به ویژه مردم شــریف 
تمامی استان های ســیل زده و به خصوص خانواده های 
مصیبت دیده در حادثه امروز شــیراز، تسلیت می گویم 
و از خداونــد متعال بــرای بازماندگان صبــر و برای 

مصدومان شفای عاجل مسألت می کنم.«
  خســارت ها برآورد و به هیئت دولت ارائه 

شود
حسن روحانی در ادامه پیام خود نوشت: »از همه 
مسئوالن در دستگاه های کشوری، نهادهای امدادی و 
نیروهــای نظامی و انتظامی کــه با همه همت و توان 
به یاری ســیل زدگان شــتافتند و با به کارگیری سریع 
همــه امکانات، مانع افزایش تلفات انســانی شــدند، 
تشــکر می کنم و از آنان می خواهم تاش های خود را 
برای کاستن از مشــکات مناطق آسیب دیده و یاری 
مردم، مضاعف کنند. همچنین ضروری است که وزیر 
کشور و اســتاندار فارس سریعًا علل حادثه شیراز را که 
شماری از هم وطنان در جریان آن جان باختند، بررسی 
و گــزارش آن را بــه همراه علــل و هرگونه کوتاهی 
یا مقصریــن احتمالی ســریعًا ارائه دهند. مســئوالن 

استان های سیل زده نیز الزم است در کوتاه ترین زمان 
با همکاری ســتاد مدیریت بحران و کلیه دستگاه های 
مســئول، برآوردهای نهایی را برای جبران خسارت ها 

جمع بندی و برای بررســی و تصویب اقدامات الزم در 
نخستین جلسه هیئت دولت، آماده کنند. حسن روحانی. 

رئیس جمهوری اسامی ایران.«

وزیر اطالعات در جلسه ستاد بحران فارس حضور یافت

سیل شیراز تلخ ترین رخداد سال 98 است

حادثه شیراز هیئت دولت را متأثر کرد

ممانعت جدی از تکرار این حوادث
وزیر بهداشت خبر داد

افزایش جان باختگان سیل شیراز به 19 نفر

سیل دروازه قرآن
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اســتاندار فــارس اعام کــرد که تــا پایان 
تعطیات نــوروزی همچنــان آماده باش نیروهای 
امــدادی و اجرایی برقرار اســت و گفت: در حادثه 
 ســیل شــیراز بالغ بر ۱50 خــودرو دچار آســیب 

شد. 
عنایت اهلل رحیمی شامگاه دوشنبه 5 فروردین 
در ستاد بحران استان که با حضور محمدباقر نوبخت؛ 
معاون رئیس جمهور و آیت اهلل علوی؛ وزیر اطاعات 
برگزار شد به روند برنامه ریزی ها پیش از بروز حادثه 
امروز شیراز اشاره و خاطرنشان کرد: در ستاد بحران 
تصمیماتی در این جلسات گرفته شده بود که به ستاد 
بحران کشــور نیز ارسال شده بود و پیش بینی های 
 الزم برای جلوگیری از خطرات احتمالی اتخاذ شده

بود. 
وی ادامه داد: علی رغم اخطارهای قبلی واقعه 
تأسف باری را شاهد بودیم. از ساعت ۱0: ۳0 صبح 
بارش ها آغاز شــد و به مدت ۱0 دقیقه بارش شدید 

موجب بروز خسارات جانی و مالی شد. 
استاندار فارس با اشاره به موقعیت قرارگیری 
شــیراز در یک خط القعر و محصور شــدن توسط 
ارتفاعات، عنوان کــرد: در کمتر از ۱0 دقیقه روان 

آب سنگینی شکل گرفت. 
رحیمــی با بیــان اینکه ۱50 خــودرو در این 
حادثه دچار خســارت شــدند، گفت: مجموعه های 
ســپاه و ارتش و امدادگران هال احمر به ســرعت 
ورود کردنــد و پــس از تخلیه محــل حادثه، آب 

 کمتــر از نیم ســاعت حرکت کــرد و از محدوده 
خارج شد. 

وی ادامه داد: مجموعه خودروهای حادثه دیده 
به سرعت از طریق تریلرها انتقال داده شدند و تعداد 
زیادی در مصدوم نیز به بیمارســتان مادر و کودک 

منتقل شدند. 
استاندار فارس با بیان اینکه در همان ساعات 
اولیه کل صحنه به حالت اولیه بازگشــت و اجساد 
تحویل پزشــکی قانونی داده شد، خاطرنشان کرد: 
مســافران آســیب دیده در مراکــز و اماکن اقامتی 

اسکان داده شدند. 
رحیمی با اشــاره به حضور مقام ارشد قضایی 
اســتان در محل حادثه، عنوان کــرد که تمهیدات 
الزم برای برآورد خسارت خودروها و بیمه اندیشیده 

شده است. 
وی همچنیــن یادآور شــد که تــا پایان روز 
چهارشنبه هفتم فروردین بارش ها به شکل پراکنده 

در اکثر نقاط استان ادامه دارد.
اســتاندار فارس از شــهروندان و مســافران 
نوروزی خواســت تــا از رانندگی در طول شــب 
خودداری و در مراکز اقامتی اســکان یابند تا سفر 

ایمنی داشته باشند. 
رحیمــی گفــت: کارگروه هــای چهارده گانه 
ســتاد بحران پیش بینی و تاکنــون کارگروه های 
 تجسس، پشتیبانی درمان و اطاع رسانی فعال شده

است.

شهردار شیراز گفت: روز دوشنبه و هم زمان 
بــا آغاز بارش هــا، همه مجموعه شــهرداری در 
صحنه حضور داشــتند و فارغ از حواشی، به دنبال 
خدمت رســانی و کمک به شهروندان و مسافران 

بودند. 
اســکندرپور با بیــان اینکــه هم اکنون هم 
واحدهــای اجرایی شــهرداری شــیراز در حال 
کمک رســانی بــه شــهروندان و مســافران در 
بخش هایی از شیراز هســتند، گفت: حادثه امروز 
یک واقعــه غیرمترقبه بود و هنــوز هم با وجود 
گذشــت چند ساعت از وقوع سیاب، در حال کار 

و تخلیه آب هستیم. 
شــهردار شــیراز با بیــان اینکــه کل آب 
محدوده دروازه قرآن تخلیه و مســیر پاک سازی 
شده است، گفت: شــیراز دوشنبه شب و سه شنبه 
نیز بــا حجــم باالیــی از بارندگی )بر اســاس 
پیش بینی های اعام شــده( مواجــه خواهد بود، 
لــذا باید همه با کمک یکدیگر، شــهر را مراقبت 

 کرده و از وقوع مشکات جبران ناپذیر جلوگیری
 کنیم. 

اســکندرپور ضمن ابراز همــدردی با حادثه 
دیدگان سیاب امروز شیراز، گفت: دستورات الزم 

برای اسکان تمام مســافرانی که در حادثه امروز 
دچار مشکل شده اند داده شــده و بعد از اسکان، 
پیش بینی غذای گرم و ســایر مایحتاج نیز شــده 

است.

او اضافــه کرد: دســتور الزم را برای انجام 
تعمیــرات خودروهای مســافران و شــهروندانی 
کــه در مجموعــه شــهرداری قابــل تعمیــر 
باشــد، صــادر شــده و امیدواریم کــه بتوانیم 
 بخشــی از ناراحتی حادثــه دیــدگان را جبران 

کنیم.
اســکندرپور با تصریح اینکــه امروز بیش از 
هر زمان نیازمنــد آرامش، همراهی و تعامل همه 
مجموعه ها و مسئوالن و همکاری رسانه ها داریم، 
گفت: برای امشب و فردا، تمام امکانات شهرداری 
را اعم از نیروی انسانی و تجهیزات و ماشین آالت 

را بسیج کرده ایم. 
شهردار شــیراز گفت: تاش خواهیم کرد تا 
از چند کیلومتری ورودی شــیراز و محدوده های 
بزرگراه حسینی الهاشمی و تنگ سرخ، تدابیر الزم 
را برای مهار سیاب های احتمالی اعمال کنیم تا 
خدای ناکرده تجربه سیل میانه دهه هشتاد تکرار 

نشود.

آسیب دیدن 150 خودرو در سیل شیراز

سیل شیراز حاصل 10 دقیقه بارندگی بود

خدمت رسانی بی حاشیه در مواقع بحرانی اولویت شهرداری است

بسیج تمام امکانات شهرداری برای رسیدگی به حادثه سیل

اســتاندار فارس با صدور پیامی، درگذشت 
تعدادی از هم وطنان در ســیل شــیراز را تسلیت 
گفت. عنایت اهلل رحیمی به دنبال وقوع ســیل و 
کشــته و مجروح شــدن جمعی از هم وطنان در 
شیراز، پیام تسلیتی صادر کرد. متن پیام استاندار 
فارس چنین است: »انا هلل و انا الیه راجعون. ضایعه 
درگذشــت تعدادی از هم وطنان در حادثه ســیل 
شیراز موجب اندوه و تأثر همگانی شد. این جانب 
با تسلیت این حادثه تأسف بار به خانواده های این 

عزیزان و هم دردی با ایشان، برای درگذشتگان 
از درگاه الهــی آرزوی مغفــرت و رحمت و برای 
بازماندگان صبر و اجر طلــب می نمایم. مدیران 
و مســئولین اســتان فارس با کمال جدیت، در 
حال خدمت رســانی به مردم و به ویژه مســافران 
نــوروزی هســتند و نیروهای امــدادی، نظامی، 
انتظامــی و درمانــی نیز لحظه ای از رســیدگی 
 بــه وضعیت آســیب دیدگان ایــن حادثه غفلت 

نمی کنند.«

شهردار شــیراز طی پیامی جان باختن و 
مصدوم شدن تعدادی از شهروندان و هم وطنان 
را در حادثه تلخ ســیل دروازه قرآن را تســلیت 
گفت. به گزارش پایگاه اطاع رسانی شهرداری 
شــیراز، در متن پیام مهندس حیدر اسکندرپور 
آمده اســت: »اناهلل و انا الیه راجعون. اندوه ها و 
دردا که شــیراز داغدار میهمانان و شــهروندان 
عزیزی شــد که سرخوشــانه نوروز را به جشن 
نشســته بودند. حادثه تلخ و نابه هنگام ســیِل 

شیراز، ســوگ واژه های حزن را بر جان ودلمان 
فرونشــانید و مــا را در اندوهی جانــکاه فرو 
بــرد. در ژرفای اندوه بــزرگ داغداران بزرگوار 
این حادثه تلخ شــریکیم و صبر جزیلشــان را 
از خداونــد خواهانیــم، بــرای مصدومین این 
حادثــه رحمــت خداونــدی و شــفای عاجل 
آرزومندیم. بر آنیم که روح بلند درگذشــتگان، 
 قریــن رحمت الیــزال بــار پــروردگار منان

است.«

پیام تسلیت استاندار فارس برای جان باختن

جمعی از هم وطنان در شیراز

پیام تسلیت شهردار شیراز برای جان باختن

جمعی از هم وطنان درحادثه سیل شیراز

سیل دروازه قرآن



ویژه نامه نوروزی شهرراز / ششم فروردین ماه 1398
5

رئیس سازمان آتش نشــانی و خدمات ایمنی 
شهرداری شیراز گفت: به علت جاری شدن سیاب 
شهروندان از عبور در مسیر دروازه قرآن و هفت تنان 

شیراز خودداری کنند. 
محمدهادی قانع با بیان اینکه مســیر دروازه 
قرآن و هفت تنان و محله های مجاور مســدود شده 
اســت، اظهار کرد: به علت جاری شدن سیاب در 
مسیر دروازه قرآن و هفت تنان شیراز، شهروندان از 
حرکت به ســمت این دو نقطه و محله های مجاور 

پرهیز کنند.  وی با بیان اینکه نیروهای شهرداری 
و آتش نشــانی در حال امدادرســانی به منزل ها و 
خودروهــای دچار آب گرفتگی هســتند، ادامه داد: 
شهروندان از تردد در کنارگذرها پرهیز و از مسیرهای 
جایگزین اســتفاده کنند و از سفرهای غیرضروری، 
خودداری کنند.  قانع اضافه کرد: برای پیشــگیری 

از خلل در اســکان مسافران، 200 آتش نشان برای 
کمک رســانی در کمپ ها و ســالن هایی که برای 
مســافران در نظر گرفته شــده، حضور دارند.  قانع 
همچنین افزود: امدادرســانی کلیه ایســتگاه های 
آتش نشــانی شــیراز تا برای کمک به هم وطنان 
در شــیراز تا صبح ادامه داشــت. محمدهادی قانع 

ادامه داد: در حال حاضر تمام ایستگاه آتش نشانان 
شــیراز در حال تخلیه آب های واردشده در خانه ها 
هستند.  رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی 
شهرداری شیراز اضافه کرد: اولویت امدادرسانی با 
منازلی اســت که احتمال ریزش و تخریب آن ها از 
بقیه منازل بیشتر است.  قانع افزود: برای پیشگیری 
از خلل در اســکان مسافران، 200 آتش نشان برای 
کمک رســانی در کمپ ها و ســالن هایی که برای 

مسافران در نظر گرفته شده، حضور دارند.

رئیس ســازمان مدیریت حمل ونقل مســافر 
شــهرداری شیراز گفت: بر اســاس دستور شهردار 
شــیراز عاوه بر خدمت رسانی کلیه خطوط ناوگان 
اتوبوس رانــی به شــهروندان و مســافران، تعداد 
اتوبوس هــا در خطوطی که میزان مســافر و تردد 
بیشــتری دارد افزایش یافته اســت. مسعود حسن 
شــاهی پیرامون وضعیــت خطــوط اتوبوس رانی 
سطح شــهر اعام کرد: هم اکنون کلیه مسیرها و 
خطوط اتوبوس رانی فعال هســتند، فقط خط 7۶ از 

مبدأ دروازه قرآن به علت مســدود بودن این معبر 
تغییر مســیر پیدا کرده و از اکبرآباد به ســمت پل 
معالی آباد مسافران جابه جا می شوند. رئیس سازمان 
مدیریت حمل ونقل مســافر شهرداری شیراز اضافه 
کرد: در خیابان ســعدی به دلیل بارندگی با اختال 
تردد روبرو هستیم. وی تأکید کرد: در صورت تغییر 
در نحوه خدمات رســانی نــاوگان اتوبوس رانی به 
شهروندان و مســافران، این تغییرات متعاقبًا اعام 

خواهد شد.

معاون بهداشــت دانشگاه علوم پزشکی شیراز با 
اشاره به انتشار مطالبی در فضای مجازی در خصوص 
آلودگی آب شرب شهری، گفت: هیچ گونه آلودگی در 
آب شرب شیراز وجود ندارد. عبدالرسول همتی افزود: 
در پی شدت یافتن بارش ها و تشکیل دو کمیته بحران 
در معاونت بهداشــت دانشــگاه، اطاعیــه ای حاوی 
مهم ترین نکات بهداشــتی در صورت وقع ســیل، از 
سوی این معاونت انتشــار یافت که در این اطاعیه، 
نســبت به آلودگی مخازن آب شرب در صورت نفوذ 
ســیاب، هشدار داده شده اســت. همتی خاطرنشان 
کرد: با انتشار این اطاعیه، مطالبی در فضای مجازی 
نســبت به آلودگی آب های شرب شهری و توصیه به 

مصرف آب معدنی در بطری های بسته بندی شده انتشار 
یافت که الزم به ذکر اســت با بررسی مداوم مخازن 
آب و نمونه برداری بازرسان بهداشت محیط، هیچ گونه 
آلودگی در آب شــرب شهر شیراز مشــاهده نشده و 
شــهروندان می توانند با اطمینان، از آن استفاده کنند. 
معاون بهداشت دانشــگاه علوم پزشکی شیراز تأکید 
کرد: با توجه به اهمیت ســامت عمومی، در صورت 
مشاهده هرگونه آلودگی و ممنوعیت مصرف، مراتب 
اطاع رسانی در رســانه های معتبر از قبیل صداوسیما 
و پایگاه خبری دانشــگاه علوم پزشــکی شیراز انجام 
می گیرد. همتی از مردم خواســت تــا در این زمینه از 

توجه به شایعات فضای مجازی پرهیز کنند.

روابط عمومی پزشکی قانونی استان فارس از 
شناسایی تعداد ۱۳ نفر از قربانیان سیل در شیراز و 

صدور جواز دفن برای آنان خبر داد.
به نقــل از روابط عمومی پزشــکی قانونی 
فــارس، صبح روز پنجم فرودین ماه ســال جاری 
با شدت گرفتن بارش باران و وقوع سیل در شیراز 
متأســفانه ۱۸ تن از هم وطنان عزیزمان جان خود 
را از دست دادند که اجساد آن ها جهت طی مراحل 

 قانونی به پزشــکی قانونی اســتان فارس منتقل 
شدند.

بر اساس این گزارش اجســاد جان باختگان 
به تاالر تشــریح پزشــکی قانونی اســتان فارس 
منتقــل و پــس از گذرانــدن مراحــل قانونــی 
از قبیــل معاینــه، احــراز هویت، علــت فوت و 
 صــدور جواز دفــن بــه خانواده ها تحویــل داده 

می شود.

رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شیراز هشدار داد

شهروندان از مسیر دروازه قرآن و هفت تنان شیراز عبور نکنند

مدیــرکل مدیریت بحران اســتانداری فارس از 
احتمــال آب گرفتگی معابر شــرقی رودخانه خشــک 
شــیراز خبر داد.  رحیــم آزادی گفت: با توجه به حجم 
بارش های شب و روز گذشــته و تداوم بارش باران در 
شیراز، احتمال آب گرفتگی محدوده ای از معابر اطراف 
رودخانه خشک شیراز وجود دارد.  آزادی گفت: از تمام 
شهروندان و ساکنان اطراف رودخانه خشک در محدوده 
پل علی ابن حمزه به سمت میدان اهلل، درخواست شده 

که به هیچ عنوان در این مســیر توقف نداشــته باشند.  
مدیرکل مدیریت بحران اســتانداری فارس همچنین 
از مردم خواســت کــه اگر در این محــدوده انبار کاال 
دارند، برای حفاظــت از آن، انبار را تخلیه کنند آزادی 
تأکید کرد که شــهروندان و مسافران به هیچ عنوان در 
اطراف رودخانه خشــک خصوصاً در محدوده شــرقی 
 این رودخانــه، توقف، تجمــع و حتی عبور نداشــته 

باشند. 

احتمال آب گرفتگی معابر شرقی رودخانه خشک شیراز وجود دارد

لزوم تخلیه انبارها و برخی اماکن

رئیس سازمان مدیریت حمل ونقل مسافر شهرداری شیراز

تعداد اتوبوس ها در مسیرهای پرتردد افزایش
یافته است

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز

هیچ گونه آلودگی در آب شرب شهر شیراز مشاهده نشد

شناسایی و صدور جواز دفن جان باختگان سیل فارس

شورای اسامی شهر شیراز در پی حادثه سیل دروازه قرآن بیانیه ای 
صادر کرد و این حادثه ناگوار را که موجب درگذشــت و جراحت جمعی 
از میهمانان نوروزی و شهروندان شیرازی شد، تأثرانگیز خواند. اعضای 
شورای اسامی شهر شیراز ضمن عرض تسلیت به خانواده های داغدار، 
برای درگذشــتگان ایــن حادثه از درگاه خداوند طلــب مغفرت و برای 
آســیب دیدگان بهبودی و ســامت کامل را طلب کرد. اعضای شورای 
اسامی شهر شیراز پس از برگزاری جلسه فوق العاده در آخرین ساعات 
روز دوشــنبه پنجم فروردین ماه تا صبح روز سه شــنبه، ضمن بررســی 
ابعــاد این حادثه، موارد ذیل را به اطاع شــهروندان رســاند. ۱ـ  کلیه 

عوامل شهرداری شــیراز همچون گذشته برای ساعات آینده و تا پایان 
ســامانه بارشــی در آماده باش ۱00 درصد قرار دارند. 2 ـ ضمن تجلیل 
از همراهی و همدلی آحاد مردم شــیراز و قدردانــی از کلیه کارکنان و 
امدادگران خدوم شــهرداری شیراز، آتش نشــانی، اورژانس، هال احمر، 
ارتش، سپاه پاســداران، بســیج، ناجا و گروه های مردمی، دستگاه های 
اجرایی خدمات رســان و ســتاد مدیریت بحران، از همه دســتگاه های 
اجرایی درخواســت می کنــد ضمن اعام آماده باش بــه کارکنان خود، 
امکانات خود را برای مقابله با هرگونه حوادث احتمالی در روز سه شــنبه 
با ســتاد بحران شــهرداری شــیراز همکاری کنند. ۳ ـ کمیته اسکان 

ســتاد تسهیات نوروزی شهرداری شــیراز آمادگی کامل برای اسکان 
و همکاری با همه مســافران دارد. لــذا میهمانان عزیز می توانند ضمن 
تماس با شــماره ۱۳7 و با مراجعه به ســتادهای تســهیات نوروزی 
سطح شــهر از آخرین اطاعات اسکان آگاهی کسب کنند. 4 ـ بررسی 
علت حادثه نیازمند دقت نظر و بررســی کارشناسی است. لذا از همگان 
درخواســت داریم از هرگونه اظهارنظر غیر کارشناســی در این زمینه تا 
تعیین علت دقیق حادثه خودداری نمایند. 5 ـ شــورای اســامی شهر 
 شــیراز این موضوع را با تشکیل کمیته ویژه ای موردبررسی قرار خواهد

داد.

بیانیه شورای اسالمی شهر شیراز در خصوص حادثه سیل دروازه قرآن

سیل دروازه قرآن
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مدیرعامــل جمعیت هال احمر اســتان فارس 
گفت: مسافران نوروزی ســتادهای اسکان موقت در 
شــیراز اقام غذایی، امدادی و پتــو را از هال احمر 
فــارس دریافت کردند. بــه نقــل از روابط عمومی 
جمعیت هال احمر اســتان فارس؛ حســین درویشی 
ادامــه داد: هم زمان بــا وقوع ناگهانی ســیل صبح 
دوشــنبه 5 فروردین ۹۸ که منجر به کشته و مصدوم 
شــدن تعدادی از هم وطنان شد، تیم های هال احمر 
بافاصله وارد عمل شدند و پس از نجات زخمی ها و 
یافتن اجساد از دست رفتگان، در فازی دیگر به اسکان 

فوری مســافران نوروزی پرداختند. درویشی افزود: بر 
این اســاس ستاد اســکان اضطراری در محل دائمی 
نمایشــگاه های بین المللی فارس در شهرک گلستان 
شیراز تشــکیل شــد؛ افزون بر این مدارس، اماکن 
اقامتی فارس، حرم مطهر حضرت احمد بن موســی 
)ع( و دیگر بقاع متبرکه، ورزشــگاه ها و شبستان های 
مساجد نیز در خدمت مســافران نوروزی قرار گرفت 

تا پایان فعالیت سامانه بارشی در آن ها اسکان یابند.

وی در خصــوص وضعیت اســکان مســافران 
نــوروزی شــیراز اظهار کرد: بیــش از 2 هزار نفر در 
پایگاه های اســکان موقت شــیراز و مناطق اطراف 
اســکان یافته انــد. مدیرعامل جمعیــت هال احمر 
اســتان فارس گفت: بــر این اســاس تاکنون ۱2۹ 
چادر امدادی، یک هزار و 220 تخته پتو، 255 بســته 
غذایی 24 ســاعته، یک هزار و 2۸0 قوطی کنســرو 
و یک هــزار و ۶50 قرص نان بیــن حادثه دیدگان 

شهرســتان های شــیراز و خرمبید تقسیم شده است. 
درویشــی بیان کرد: در جریان ســیل اخیر 2 هزار و 
75۱ تن در شهرســتان های شــیراز و خرمبید حادثه 
دیده اند که به تمامی آنان اســکان موقت داده شــده 
است. مدیرعامل جمعیت هال احمر فارس یادآور شد: 
در عملیات فوق 20 تیم امدادی پنج نفره به همراه 20 
خودرو امداد و نجات به کار گرفته شــد. گفتنی است 
مقادیری دارو و تجهیزات پزشــکی نیز به همراه پنج 
تیم تخصصی برای خدمت رسانی به حادثه دیدگان به 

مناطق یاد شده اعزام شده اند.

وزیر بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکی در 
عیادت از مصدومان حادثه ســیل شیراز، گفت: روند 
درمان مصدومان در بیمارستان های شیراز به صورت 
رایگان انجام خواهد شد. صبح سه شنبه سعید نمکی 
وزیر بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکی به اتفاق 
بهادر رئیس دانشــگاه علوم پزشکی شیراز و جمعی 
از پزشکان و مقامات استانی از بیمارستان های شهید 
رجایی و نمازی شیراز بازدید و دستورات الزم را برای 
روند درمان مصدومان صادر کرد. وزیر بهداشــت در 
حاشــیه این بازدید در جمع خبرنگاران ضمن تسلیت 

به حادثه دیدگان اظهار داشت: روند درمان مصدومان 
حادثه از ســوی دانشگاه علوم پزشکی شیراز مناسب  
و به موقــع بوده و بایــد اذعان کــرد حادثه دیدگان 
به غیراز اینکه عزیزان خود را ازدســت داده، خسارت 
مالی نیز داشــته اند که باید هر چه ســریع تر به آنان 
رسیدگی شــود. مقام عالی وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکی از نحوه رســیدگی به مصدومان در 

بیمارســتان های شــیراز تقدیر کرد و افزود: بسیاری 
از مصدومان در همان ســاعات ابتدایــی مراجعه با 
دریافت خدمات درمان از بیمارســتان مرخص شدند 
که این مســئله نشــان از آمادگی کامــل کارکنان 
دانشــگاه علوم پزشــکی شــیراز در این حادثه بوده 
اســت. نمکی همچنین گفت: روند درمان مصدومان 
در بیمارســتان های شــیراز به صورت رایگان انجام 

خواهد شــد و پس از مرخص شــدن نیــز، اقدامات 
توان بخشــی برای آنان در نظر گرفته شده است. بنا 
بر اعام روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شیراز 
۱۱0 نفر در حادثه ســیل مصدوم شــده بودند که در 
حال حاضر 4۱ نفر در ســه بیمارستان، شهید فقیهی، 
نمازی و شهید رجایی بستری هستند و بقیه نیز پس 
از مداوا از بیمارســتان های مذکور ترخیص شده اند. 
۱۱0مصدوم مذکور از چهار بیمارستان شهید رجایی، 
شهید دستغیب، نمازی و شهید رجایی خدمات درمانی 

دریافت کردند.

شــهردار منطقه ۹ شیراز از ســاکنین این منطقه خواســت از نزدیک شدن به حریم 
رودخانــه چنار راهدار خودداری کنند. فرزاد میرزایی اعام کرد: آب رودخانه چنار راهدار در 
حال باال آمدن اســت، از همه ساکنین منطقه ۹ شهرداری خواهشمندیم از نزدیک شدن به 

حریم رود اکیداً خودداری و به هشدارها توجه جدی کنند.
وی تأکید کرد به دلیل احتمال رانش زمین در خیابان شهدای احمدآباد )منطقه ۹(، از 

تردد در این مسیر خودداری شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسامی اســتان فارس با ابراز همدردی و تسلیت به خانواده جان باختگان حادثه سیل اخیر در 
شیراز گفت: مجتمع های فرهنگی هنری تمام شهرستان ها و شیراز برای اسکان حادثه دیدگان اختصاص یافت. صابر سهرابی 
پس از وقوع ســیل در شــیراز گفت: تعداد ۳5 ساختمان از مکان های یاد شده در سراســر شهرستان های فارس به این مهم 
اختصاص داده شــده اســت. وی ادامه داد: همچنین مجتمع هایی چون لپویی، داریون؛ ارژن، خانه زنیون و مجتمع کوی زهرا 
)س( و تاالر حافظ نیز برای مسافران مستقر در شهر شیراز آمادگی دارند و هم اینک پذیرای مهمانان هستند. مدیرکل فرهنگ 
و ارشاد اسامی استان فارس بیان کرد: این اداره کل نیز همانند همه دستگاه های عضو ستاد مدیریت بحران با بهره گیری از 

تمام ظرفیت خود پای کار است و مشغول امدادرسانی و خدمات دهی به شهروندان و مسافران نوروزی است. 

توزیع اقالم امدادی و غذایی بین مسافران در شیراز

وزیر بهداشت در عیادت از مصدومان سیل شیراز از تحت درمان بودن 41 مصدوم خبر داد

هزینه  درمان مصدومان حادثه سیل شیراز رایگان است

شهردار منطقه 9 شیراز هشدار داد

شهروندان به حریم رودخانه چنار راهدار نزدیک نشوند
اسکان اضطراری مسافران در مجتمع های فرهنگی هنری استان فارس

مدیر مرکز کنترل ترافیک شــهرداری شــیراز 
آخرین وضعیت ترافیکی خیابان های شــیراز پس از 
حادثه سیل دروازه قرآن را تشریح کرد. علویان مهر 
اعام کرد: تمامی معابر و مسیرهای منتهی به دروازه 
قرآن از سمت حافظیه، ادبیات، چهل مقام، زیباشهر 
مســدود اســت. هم اکنون با توجه بــه بارندگی ها 

مســیر دروازه قرآن تا حدی دچار آب گرفتگی شــده 
امــا وضعیت تحت کنترل نیروهای خدمات رســان 
شهرداری، پلیس راهور و سایر دستگاه های خدمات 
رسان اســت. مدیر مرکز کنترل ترافیک شهرداری 
شــیراز اضافه کرد: هم اکنون برخی از معابر ســطح 
شــهر ازجمله بلوار فرهنگ شهر، بلوار رسول اعظم، 

زیرگذر شهیدان شــیخی، تقاطع سیاحت گر، چهارراه 
بنفشه، مسیرها و معابر پشت آرامگاه سعدی، خیابان 
شهید گرجی، راست گرد تقاطع دفاع مقدس از سمت 
کوی زهرا، خیابان نبی اکرم به ســمت کمربندی و 
تقاطع سیاحت گر ـ  بنفشه دچار آب گرفتگی هستند، 
ازاین رو از شهروندان و مسافران خواهشمندیم برای 

تردد از مسیرهای جایگزین اســتفاده کنند. علویان 
مهر تأکید کرد: هم اکنون سطح آب رودخانه خشک 
به ویژه در ضلع جنوبی باال آمده و آب وارد کنارگذرها 
شده است، از شهروندان و مســافران خواهشمندیم 
از ایســتادن کنار رودخانه و پل هــای روی آن اکیداً 

خودداری کنند.

مدیر مرکز کنترل ترافیک شهرداری شیراز

معابر منتهی به دروازه قرآن مسدود است

سیل دروازه قرآن
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مدیرکل آموزش وپرورش فارس اعام کرد:در 
پی وقوع حادثه سیل در شیراز، تمام مدارس استان 
و خصوصًا شــهر شــیراز باز و آماده پذیرش همه 
هم وطنانمان شــد. علی عسکر نجفی در بازدید از 
مدارس محل اسکان مهمانان نوروزی در شیراز و 
مرودشــت گفت:با توجه به هشدارهایی که از قبل 
توســط هواشناســی و مدیریت بحران استانداری 
دریافت کرده بودیم با تشــکیل ستادهای بحران 
همــه تمهیــدات الزم برای پذیــرش اضطراری 

مهمانان نوروزی در استان و شهر شیراز پیش بینی 
شــده بود. نجفی گفت: بر اســاس گزارش هایی 
که از سراســر استان فارس داشــتیم تقریبًا همه 
مراجعه کنندگان به ســتادهای پذیــرش مهمانان 
نوروزی در مدارس و ســالن های ورزشــی و سایر 
اقامتگاه های زیر نظر آموزش وپرورش اسکان داده 

شدند.
مدیــرکل آموزش وپرورش فارس گفت: همه 
مســئوالن آموزش وپرورش از دقایــق اولیه وقوع 

سیل در شــیراز در آمادگی کامل به سر می بردند 
و برخی مســئوالن و همــکاران فرهنگی نیز در 
محل حادثه حاضر شــدند و کار امدادرسانی را در 
کنار سایر دســتگاه های خدمت رسان انجام دادند. 
نجفی گفت: بافاصله چند آموزشگاه نزدیک محل 
حادثه آماده شــد و خانواده های آسیب دیدگان در 
آنجا اسکان اولیه و اضطراری داده شدند. مدیرکل 
آموزش وپرورش فارس گفت: فعالیت ستاد اسکان 
آموزش وپرورش شــبانه روزی است و بیش از سه 

هزار نفر به صورت مســتقیم کار خدمت رســانی و 
پذیرش مهمانان نوروزی را بر عهده دارند که البته 
در شب گذشته نیروهای ذخیره نیز فراخوانده شدند 
و کار اسکان با سرعت بیشتری انجام گرفت. نجفی 
افزود: تا صبح سه شنبه ششم فروردین ۹۸ نزدیک 
بــه ۳42 هزار نفر در قالــب ۹5 هزار خانواده و در 
مجموع بیش از یک میلیون و بیست وپنج هزار نفر 
روز در مدارس و اماکن وابسته به آموزش وپرورش 

فارس اسکان داده شدند.

مسیرهای جایگزین ورودی و خروجی شیراز از سمت دروازه قرآن اعام شد. سرهنگ عبدالهاشم دهقانی 
رئیس پلیس راه شــمالی استان فارس گفت: مسیر پل اسکندری به سمت دروازه قرآن به علت محدودیت های 
ایجادشــده در محدوده دروازه قرآن مسدود است و مســیرهای جایگزین پیش بینی شده است. دهقانی افزود: 
مســافران ورودی به شیراز می توانند به جای مسیر پل اسکندری به ســمت دروازه قرآن از کمربندی جوادیه 
استفاده کنند. وی ادامه داد: مسافران و افرادی که قصد خروج از شیراز به سمت محور شمالی را دارند می توانند 
از مســیر سعدی و کمربندی جدید زیباشهر استفاده کنند. رئیس پلیس راه شمالی استان فارس به مردم توصیه 

کرد تا عادی شدن وضعیت جوی از سفرهای غیرضروری خودداری کنند.

هواشناســی استان فارس درباره سیاب و آب گرفتگی معابر هشدار داد. مدیرکل هواشناسی فارس 
گفت: با فعالیت ســامانه بارشــی از روز یکشــنبه در اســتان، احتمال آب گرفتگی معابر، سیابی شدن 
مســیل ها و رودخانه ها وجود دارد. دهمایی افزود: فعالیت این سامانه امروز موجب وقوع سیل و بارش 
تگرگ در ســطح استان است. وی اظهار داشت: از غروب امروز شرایط ناپایدار جوی تضعیف و از حجم 
بارش ها کاســته می شود. مدیرکل هواشناسی فارس گفت: برای فردا چهارشنبه در شمال و مرکز استان 
 وضعیــت جوی مه آلــود و در جنوب و جنوب شــرق نیمه ابری همراه با بارش هــای پراکنده پیش بینی 

می شود.

مســئول هماهنگی مساجد شــهرک سعدی 
شــیراز گفت: در سیاب شیراز 50 منزل و مغازه در 
محله سعدی دچار آسیب شد. محمدرضا هاجری در 
این رابطه با آخرین وضعیت محله ســعدی توضیح 

داد: به دلیل بارش های اخیر در شهر شیراز 50 منزل 
مســکونی و مغازه در این محله دچار آب گرفتگی و 

تخریب شد. 
وی ادامه داد: مردم این محله از نظر مالی در 

شــرایط خوبی نیستند و انتظار می رود که مسئوالن 
بــرای حمایت از آن ها آســتین بــاال بزنند. عضو 
سابق شورای شهر شــیراز افزود: در سیاب شیراز 
ایــن منازل و مغازه ها دچار آب گرفتگی شــده و در 

حال حاضر تخلیه شــده اند. هاجری خواستار توجه 
مســئوالن برای حمایت از این افراد خسارت دیده 
شد و بیان کرد: ضرورت دارد که مسئوالن امر برای 

حمایت از این افراد اقداماتی را انجام دهند.

خسارت سیالب به 50 منزل و مغازه در محله سعدی شیراز

آموزش وپرورش فارس امکانات خودرا دراختیارسیل زدگان قرار داد

اعالم مسیرهای جایگزین ورودی و خروجی شیراز

رئیس کل دادگستری استان فارس با بیان اینکه 
از ۱۹ نفر فوت شده تاکنون هویت ۱4 نفر مشخص 
شده اســت، گفت: حادثه به دقت موردبررسی قرار 
می گیرد و با افرادی که مقصر این حادثه هســتند، 

برخورد می شود. 
به گزارش خبرگزاری تســنیم از شــیراز، علی 
القاصی مهر در جلســه کمیته بحران اســتان فارس 
اظهار داشت: پرداخت خســاراتی که به اموال افراد 
وارد شده به عنوان اولویت در دستور کار دادگستری 

استان قرار داد. 
وی گفت: بااین حال پیشــنهاد می شود زمانی 

مشخص شود و شرکت های بیمه بدون صدور حکم 
قضایی دیه افراد را پرداخت کنند.

القاصی مهــر با بیــان اینکــه از ۱۹ نفر فوت 
شــده تاکنون هویت ۱4 نفر مشــخص شده است، 
افزود: در حال حاضر مســئول مشخصی برای ارائه 
خدمات یکپارچه وجود ندارد تا نسبت به ساماندهی 

و هزینه ها رسیدگی شود. 
رئیس کل دادگســتری استان فارس بیان کرد: 
حادثه به دقت موردبررســی قرار می گیرد و افرادی 
که مقصر این حادثه هســتند، مورد رسیدگی قانونی 

قرار می گیرند. 

رئیس کل دادگستری استان فارس خبر داد

شناسایی هویت 14 نفر از جان باختگان

هشدار هواشناسی فارس در مورد سیالب و آب گرفتگی معابر

شــهردار شــیراز در خصــوص وضعیت این 
کانشــهر یک روز پس از حادثه سیل دروازه قرآن 
گفت: مجموعه شهرداری با بسیج امکانات در کنار 
سایر دستگاه ها اقدام به خدمت رسانی در این حادثه 
کرد و توانســت در فاصله زمانــی کوتاهی بحران 

حاصل از سیل دروازه قرآن را مدیریت کند. 
حیدر اســکندرپور کــه به منظــور نظارت بر 
وضعیت رودخانه خشک در محل پل علی بن حمزه 
)ع( حضور داشت ضمن تسلیت مجدد به بازماندگان 
و حادثه دیدگان واقعه تأســف بار سیل دروازه قرآن 
اعام کرد: به علت بارندگی های شــب گذشته در 

چندین نقطه شهر ازجمله شــهرک سعدی، برخی 
معابر ســطح منطقــه 4 و 2 و دروازه قرآن شــاهد 
آب گرفتگی هستیم. شهردار شیراز با بین اینکه طبق 
اطاعات دریافتی گفته می شود سیابی از باالدست 
رودخانه خشک در حال جاری شدن است که حدود 
50 هــزار مترمکعب آب را به ایــن رودخانه اضافه 
می کند، افزود: هم اکنون در همه پل های روی این 
رودخانه نیروهای شهرداری برای کنترل مشکات 

احتمالی حضور دارند. 
اســکندرپور اضافه کرد: همچنیــن به منظور 
حفظ جان ســاکنین روستاهای پایین دست رودخانه 

خشــک به آن ها اطاع رسانی شــده است و با در 
اختیــار دادن اتوبوس اقدام به تخلیه این روســتاها 
کرده ایم. شــهردار شیراز در پاســخ به سؤالی مبنی 
بر نحوه پرداخت بیمه به ماشــین های خسارت دیده 
در سیل دروازه قرآن گفت: استاندار فارس به عنوان 
رئیس ســتاد بحران استان در جلسه با دکتر نوبخت 
رئیس سازمان برنامه وبودجه کشور که به نمایندگی 
از رئیس جمهور برای بررســی وضعیت حادثه سیل، 
عازم شیراز شده اند، توافقاتی در این خصوص داشتند 

که متعاقبًا اعام می شود. 
در همین راســتا سخنگوی شــورای اسامی 

شــهر شــیراز از اعــزام ۱0 اتوبوس بــرای انتقال 
اهالی روســتای ماه فیروزان و کوشکک در حوالی 

شهرستان شیراز خبر داد. 
نواب قائدی با اشــاره به اینکــه به دلیل عدم 
همــکاری اهالی منطقــه روند انتقال با مشــکل 
مواجه شده اســت، گفت: با توجه به پیش بینی های 
صورت گرفته در خصوص ادامه بارش ها و به منظور 
پیشــگیری از صدمــات جانی و مالی به ســاکنین 
روســتاهای پایین دســت رودخانه خشک مجموعه 
شهرداری تعداد ۱0 دســتگاه اتوبوس برای انتقال 

اهالی منطقه را در این دو روستا مستقر کرد.

اعزام 10 دستگاه اتوبوس برای تخلیه روستاهای »ماه فیروزان« و »کوشکک«

مجموعه شهرداری با بسیج امکانات اقدام به خدمت رسانی
در حادثه سیل دروازه قرآن کرد

سیل دروازه قرآن



شیرازی ها مهمان نوازی را در هنگامه ی فاجعه نیز فراموش نکردند

بارش مهربانی

ویژه نامه نوروزی / ششم فروردین ماه 1398

 shahreraaz97 @gmail.com :آدرس الکترونیکی

 shahreraaz.shiraz.ir :وب گاه

تلفن:  07132229821

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: 07132241426

صفحه آخر

سیل دروازه قرآن شــیراز اتفاقی غم انگیز و اندوه بار بود؛ به ویژه آنکه در میان 
جان باختگان، مسافران نوروزی نیز حضور داشتند و تعداد قابل توجهی از آن ها 
نیز دچار مصدومیت و خســارت هایی شدند. بااین حال آنچه این روز غم انگیز 
را تســلی بخشــید، همدلی، مهر و همیاری مردم و مسئوالن شهر بود. همه 
دست به دست دادند و هرکس در حیطه ی وظیفه و مسئولیت خود، باری از دوش 
سیل زدگان برداشت: خدمت رسانی بی دریغ و شبانه روزی نیروهای امدادی و 
خدمات رســان از یک سو، و مهمان نوازی شیرازی ها در اسکان و پناه دادن به 
مسافران، میزبانی از آن ها و حتی تعمیر رایگان خودرو و وسایل آسیب دیده در 
سیل، جلوه هایی زیبا از همدلی و همبستگی مردمان این دیار بود. حتی  کمپینی 
با عنوان »هر خانواده شیرازی میزبان یک خانوار مسافر« به راه افتاد و افراد و 
گروه های مختلف مردمی داوطلب کمک به هم نوعان آسیب دیده شدند. تصاویر 
کمک های مردمی و شــهروندان پالکارد به دست برای راهنمایی مسافران و 
اطمینان بخشــیدن به آن ها که تنها نیســتند و در زیر بارش باران بی سرپناه 

نخواهند بود، در حافظه ی دوربین ها و ذهن تاریخ این شهر ثبت شد. 


