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فارس  اســتانداری  معاونت عمرانی  سرپرست 
گفت: پیکر جان باختگان سیل شیراز پنجشنبه تشییع 

می شود. 
علی نقی لقمانی امشــب در جمع خبرنگاران به 
تشریح جزئیات حادثه شیراز پرداخت و اظهار داشت: 
ســامانه بارشی اخیر در کل کشــور حادثه آفریده و 

تذکرات الزم نیز از قبل داده شده بود. 
وی با بیان اینکــه کل عملیات امداد و نجات 
دیروز 3 ساعت طول کشــید که نشان از همکاری 
مردم و دســتگاه های اســتان دارد، گفت: در حادثه 
دیروز 201 دســتگاه خودرو در دروازه قرآن آســیب 
دیــده البته در دیگر نقاط شــیراز هــم خودروهایی 
 آسیب دیدند اما این رقم 201 مربوط به دروازه قرآن 

است. 
با  سرپرست معاونت عمرانی استانداری فارس 
اشاره به اینکه خودروهای آسیب دیده توسط نیروی 
انتظامــی در پایانه اکبرآباد نگهداری شــدند، افزود: 
امروز گروهی از کارشناسان بیمه و کارشناسان فنی 
نیــروی انتظامی کار کارشناســی نیمی از خودروها 
را انجام دادند و شــهروندان بــه هیچ عنوان نگران 

خودروها نباشند. 
وی با بیان اینکه بناست فردا در هیئت وزیران 
پیشنهادات مسئوالن اســتان برای کمک به مردم 

آســیب دیده مطــرح شــود، بیان کــرد: در صورت 
تصویب مبلغی بــه عنوان بالعــوض و مبلغی نیز 
 به عنوان تســهیالت کــم کارمزد به مــردم داده 

می شود. 
لقمانی دربــاره تعداد دقیق جان باختگان گفت: 
18 نفــر در صحنه جــان باختند و یــک نفر نیز از 
مصدومان در بیمارســتان جان باخت که در مجموع 
19 نفر کشته شدند همچنین از تعداد مصدومین نیز 
تنها 20 نفر در بیمارســتان هستند و مابقی مرخص 

شدند.
فارس  اســتانداری  معاونت عمرانی  سرپرست 
افزود: مصدومان تا هر زمان که الزم باشد در استان 
هستند و از خدمات درمانی استان به صورت رایگان 

بهره مند می شوند. 
وی بــا بیان اینکــه اجســاد جان باختگان به 
صورت کامل شناســایی شده اســت، گفت: امروز 
2 نفــر با پرواز به ســاری منتقل شــده و 2 نفر هم 
از اســتان کرج هســتند که فــردا با پــرواز منتقل 
می شــوند دیگران که از استان فارس یا استان های 
 هم جــوار بودند فــردا مقدمات تشــییع آن ها انجام 

می شود. 
لقمانــی درباره علــل حادثه نیز گفــت: بیان 
علت دقیق حادثــه باید به صورت علمی و با حضور 

کارشناسان از دستگاه های مختلف بررسی شود و اگر 
مشخص شود که دست کاری در طبیعت علت حادثه 

بوده است با متخلفان برخورد می شود. 
لقمانی با اشاره به وضعیت امروز شهر شیراز و 
میزان بارش شــدید باران در این شهر اظهار داشت: 
بارش باران امروز شدیدتر بود به گونه ای که ظرفیت 
رودخانه خشک برای گذر سیالب حداکثر 80 تا 85 
مترمکعب در ثانیه است اما امروز در مقطعی از زمان 

به 90 مترمکعب در ثانیه رسید. 
وی با بیان اینکه این حالت هشــدار جدی بود 
و تخمین می زدیم که بخشــی از شــهر به ویژه در 
منطقه پل علی بن حمزه دچار حادثه شــود، گفت: 
این مناطق در ســنوات نه چندان دور نیز دچار سیل 
شده بود بنابراین هشدارهای الزم به سکنه و اهالی 

داده شد.
با  سرپرست معاونت عمرانی استانداری فارس 
اشاره به وضعیت محله ســعدی افزود: اوضاع شهر 
کاماًل تحت کنترل بود و با مشــاهده افزایش حجم 
روان آب ها در تونل ســعدی مســیر مسدود شد که 

سبب کنترل بهتر اوضاع شد. 
لقمانی با بیان اینکــه اکنون وضعیت برخی از 
قسمت های شهر مثل بلوار سرداران و برخی از منازل 
دچار آب گرفتگی شــدند، بیان کرد: در بازدید قبل از 

غروب آب کامــاًل فروکش کرده اما رســوب هایی 
باقی است که باید ســریع تر توسط تیم های کمکی 

و امدادی تخلیه شود. 
وی با اشــاره به اینکه در منطقه سعدی محله 
گــودگل کنان بیشــترین آســیب را دیدند، تصریح 
کرد: 7 دســتگاه جرثقیل برای جابه جایی خودروها و 
چندین فقره پمپ هم برای تخلیه آب اعزام شــده 
است و مردم اطمینان داشته باشند که فرزندان شما 
در دستگاه های خدماتی تا برگشتن وضعیت به حالت 

عادی کنار شما هستند.
فارس  اســتانداری  معاونت عمرانی  سرپرست 
دربــاره وضعیت راه ها نیز گفــت: برخی از محورها 
مانند محور امامزاده اسماعیل در مسیر مرودشت به 
اقلید، محور خنجشــت در اقلید، یک محور روستای 
در ارسنجان، محورهای روســتایی پاسارگاد، محور 
آباده به خسروشــیرین و فراشــبند به کازرون دچار 
آب گرفتگی شــده که برای ایمنی مردم مسدود شده 

است. 
لقمانی بیان کرد: از مردم تقاضا داریم تا عادی 
شدن وضعیت از انجام سفرهای غیرضروری پرهیز 
کنند. وی همچنین از ورود ســامانه بارشی جدید در 
هفته آینده خبر داد و گفت: اطالعات تکمیلی درباره 

این سامانه اعالم می شود.

با اشاره  رئیس کل دادگستری اســتان فارس 
به اینکه 18 نفر از جان باختگان حادثه سیل دروازه 
قرآن شیراز شناسایی شده اند، از طی مراحل قانونی 
برای تحویل آن ها بــه خانواده ها و بازماندگان خبر 
داد و یادآور شد که در این حادثه 198 خودرو آسیب 

دیده است. 
بــه گزارش ایســنا منطقه فارس بــه نقل از 
دادگســتری اســتان فارس علی القاصــی با بیان 
اینکه بالفاصله پس از وقوع حادثه بازپرس شــعبه 
8 دادســرای شیراز به عنوان قاضی ویژه در پزشکی 
قانونی مســتقر شــد، گفت: با هماهنگی بازپرس 
اجساد جان باختگان از صحنه حادثه و مراکز درمانی 
به پزشــکی قانونی انتقال یافــت و انجام معاینات 

پزشکی و مســتندات قضایی در دســتور کار قرار 
گرفت. 

وی با اشاره به اینکه تا ساعت 10 صبح امروز 
سه شنبه 6 فروردین، 18 جســد به پزشکی قانونی 
تحویل شده است، گفت: از بدو وقوع حادثه با تمام 
مراجــع انتظامی و مراکز ارائــه خدمات، هماهنگی 
الزم جهــت معرفی بازماندگان به شــعبه 5 آگاهی 
جهت شناسایی اجساد عزیزان انجام شد که تاکنون 
منجر به شناســایی همه جان باختگان این حادثه با 

احراز هویت و ارائه مدارک، شناسایی شده است. 
القاصــی همچنین گفت: تعــداد 198 خودرو 
کــه دچار آســیب های کلی و جزئی شــده بود در 
پارکینگ های محافظت شــده نگهداری می شــود؛ 

این خودروها پــس از اتمام اقدامات قضایی مربوط 
به جان باختگان، توســط مقام قضایی تأمین دلیل، 
کارشناســی، تعیین تکلیف و به صاحبانشان تحویل 

خواهد شد.
رئیس کل دادگســتری فارس تصریح کرد که 
در این خصوص هماهنگی های اولیه با شرکت های 
بیمه و کانون کارشناســان رسمی دادگستری برای 

برآورد خسارات وارده در حال انجام است. 
وی افزود: دســتگاه قضایــی عالوه بر وظیفه 
نظــارت بر عملکــرد دســتگاه های اجرایی در این 
خصوص چهــار موضوع را به صــورت اختصاصی 
در اولویت و دســتور کار قرار داده که شامل بررسی 
صحنه حادثه و شناســایی عوامل مقصر احتمالی و 

تعقیب آن ها در صورت احراز تقصیر، تعیین تکلیف 
اجســاد جان باختگان و تحویل به خانواده قربانیان، 
اتخاذ تدابیر الزم برای حراست از اموال و خودروها 
و تعییــن تکلیف آن ها و همچنین پیگیری پرداخت 
خســارات به قربانیان از طریق بیمه و دستگاه های 

اجرایی است.
القاصی خاطرنشان کرد: ابعاد حادثه بالفاصله 
پس از بررســی دقیــق هیئت کارشناســی و اتمام 
معاینه به اســتحضار عموم خواهد رسید. رئیس کل 
دادگســتری به همراه جمعــی از معاونان و برخی 
مسئوالن استان فارس، از مصدومان سیل شیراز که 
در بیمارســتان ترومای شیراز بستری بودند، عیادت 

کرد.

پیکر جان باختگان سیل شیراز پنجشنبه تشییع می شود

تنها ۲۰ مصدوم در بیمارستان بستری هستند

رئیسکلدادگستریاستانفارسخبرداد
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مدیر شعب شرکت بیمه ایران در استان فارس گفت: 
بیمــه به هر یک از اتومبیل های آســیب دیده در حادثه 
ســیل شــیراز که دارای بیمه بدنه یا شخص ثالث بوده 
اســت متعهد به پرداخت و جبران فوری خسارت است.  
حمیدرضا جمالی نژاد در خصوص تمهیدات در نظر گرفته 
شده برای بهره مندی آسیب دیدگان حادثه سیل شیراز از 
بیمه گفت: تا ساعت 15 روز سه شنبه ششم فروردین ماه 

 جــاری، پرونده هیــچ خودرویی به بیمه ارجاع نشــده 
اســت. وی افزود: ازآنجاکه آسیب دیدگان این حادثه تا 
به امروز درگیر اولویت های مهم تری همچون رســیدگی 
به وضعیت ســالمتی خود و خانواده شان هستند تاکنون 
برای جبران خسارت توسط بیمه به این سازمان مراجعه 

نکرده اند. 
جمالی نژاد اظهار کرد: از ســوی دیگر اداره آگاهی 

نیروی انتظامی شیراز تاکنون اجازه ورود بیمه به پارکینگ 
دپوی خودروهای آســیب دیده را نداده اســت و امکان 
برآورد وضعیت بیمه ای خودروهای حادثه ســیل شیراز 
میسر نشــده؛ اما به محض احراز اطالعات کافی درباره 
اینکه چه تعداد از این خودروها تحت پوشش بیمه بوده اند 

اقدامات الزم به صورت فوری صورت خواهد گرفت. 
مدیر شــعب شــرکت بیمه ایران در استان فارس 

گفت: این شرکت بیمه به محض وقوع حادثه برای جبران 
خسارت آسیب دیدگان در چارچوب قانون اعالم آمادگی 
کامل کرده اســت.  وی ادامه داد: پرداخت خســارت در 
چارچوب قرارداد بیمه صــورت می گیرد؛ چنانچه در این 
قرارداد عامل حادثه مشخص شده باشد، همچنین با تأیید 
مقامات قضایی و نیروی انتظامی بیمه شــخص ثالث و 

بدنه پرداخت می شود.

مدیرشرکتبیمهایراندرفارسعنوانکرد

بیمهمتعهدبهپرداختفوریخسارتخودروهایآسیبدیدهسیلاست

فرماندار شــیراز گفت: بیش از 70 درصد آسیب 
دیدگان ســیل دوشنبه شــیراز در دروازه قرآن کمک 

بالعوض دو تا 8 میلیون تومانی دریافت کردند. 
محمدرضا امیری سه شــنبه در گفت و گو با ایرنا 
افزود: تاکنون بیش از 140 خانوار آسیب دیده در سیل 
دیروز شــیراز کمک هــای بالعوض خــود را دریافت 
کرده اند به نحوی که به خانواده های آسیب دیده براساس 
تعداد نفرات مصدوم و همچنین میزان خسارت وارده به 
خودروها بین 2 میلیون تومان تا هشــت میلیون تومان 

پرداخت شد. 
وی افزود: هزینه هایی که امــروز در فرمانداری 
شیراز به آسیب دیدگان پرداخت شده صرفاً برای تأمین 
هزینه نقل وانتقال افراد و خودروها به شهرهای مقصد 
و همچنیــن تأمین اقالم و نیازهــای ضروری آن ها تا 

رسیدن به مقصد بوده است. 
وی بــا اشــاره به اینکــه هزینه هــای درمانی 
مصدومین ســیل دیروز شــیراز حتی اگر در شهرهای 

دیگر هم ادامه یابد به صورت رایگان خواهد بود، گفت: 
تمام هزینه های انتقال کشته شدگان حادثه سیل دیروز 
از ســوی دولت پرداخت خواهد شد و انتقال اجساد به 
خارج اســتان به صورت هوایی امروز انجام می شود که 
این اجساد چهار مورد است که به شهرهای کرج، آمل 

و اصفهان اعزام می شوند. 
فرماندار شیراز افزود: انتقال درون استانی اجساد 
حادثه دیده ســیل دیروز شــیراز نیز به صورت زمینی و 
توسط آمبوالنس های شهرداری شیراز انجام خواهد شد. 
او اظهار داشت: پرداخت ها به آسیب دیدگان سیل دیروز 
براســاس مبنا و فرمولی مشخص در حال انجام است 
به گونه ای که بدون نیاز به طی شــدن روند بروکراسی 
 اداری هزینه هایی به شکل نقدی به این افراد پرداخت 
شد. وی عنوان کرد: وی دغدغه اصلی آسیب دیدگان 

ســیل دیروز شــیراز را پرداخــت خســارت وارده به 
خودروهای آن ها عنوان کرد و گفت: کارشــناس بیمه 
در فرمانداری شــیراز مستقر شــده و خسارت وارده به 
این خودروها توســط این افراد کارشناســی می شود و 
خودروهایی که بیمه دارند مبالغ خســارت را شــرکت 
بیمه گــر پرداخت خواهد کــرد و خودروهایی که فاقد 
بیمه هســتند نیز با دســتور مســتقیم رئیس سازمان 
برنامه وبودجه و استاندار فارس مبالغی به عنوان خسارت 
به صاحبان این خودروها پرداخت خواهد شد.  فرماندار 
شیراز اظهار داشت: پرداخت دیه متوفیان و مصدومین 
حادثه دیروز فرآیندی حقوقی و قضایی دارد که روال آن 
باید طی شود و مبالغی نیز به زودی در این خصوص به 
افراد پرداخت خواهد شــد. وی ادامه داد: در حال حاضر 
نیروهای امدادرســان در حال پاک ســازی اثرات سیل 

امروز سه شنبه ششم فروردین 98 در شیراز هستند.
امیری بیــان کــرد: اعضای مدیریــت بحران 
شهرستان شــیراز امروز در فرمانداری این شهر مستقر 
شــدند و در حال مدیریت اوضاع هستند تا پاک سازی 
مناطق سیل زده شیراز و منازل و مجتمع های مسکونی 
و تجاری این شهر خصوصاً در محالتی نظیر سعدی که 
بیشــترین خسارات را داشته، محقق شود. وی در ادامه 
گفت: پیگیری های الزم در خصوص آســیب دیدگان 
سیل دیروز شیراز در دروازه قرآن این شهر روز سه شنبه 

در فرمانداری این شهرستان در حال انجام بود. 
وی با اشاره به کشته شدن 19 تن و مصدومیت 
35 نفر در سیل دیروز شیراز واقع در دروازه قرآن افزود: 
بیش از 200 خودرو صدمه دیده در حادثه ســیل دیروز 
شــیراز به پارکینگ اکبرآباد و غدیر شیراز منتقل شده 
و همچنین تعــدادی دیگر خودرو نیــز وجود دارد که 
به منازل مردم انتقال داده شــده اند که اکنون در حال 

شناسایی صاحبان آن ها هستیم.

رئیس بنیاد مسکن کشور خبر داد

وام های بالعوض و حمایتی به سیل زدگان در شیراز پرداخت می شود
رئیس بنیاد مسکن کشــور با بیان اینکه وام های 
بالعوض و حمایتی به آسیب دیدگان سیل شیراز پرداخت 
می شود گفت: این تسهیالت در قالب وام های معیشتی 5 
میلیون تومانی و وام های حمایتی 60 و 40 میلیون تومانی 

اعطا خواهدشد. 
علیرضا تابش شــامگاه سه شنبه در نشست بررسی 
خســارت های سیل شــیراز با حضور اســتاندار فارس و 
مدیران استانی افزود: در حادثه سیل شیراز خسارت های 
ناشی از این پدیده به اماکن مسکونی و خودروها جبران 

خواهد شد. 
رئیس بنیاد مســکن انقالب اســالمی کشور بیان 
کرد: کارشناسان این بنیاد در حال بررسی ابعاد خسارت و 
برآورد زیان های واردشده به اماکن مسکونی هستند که 
به محض روشن شدن آمار خسارت ها، پرداخت تسهیالت 

و کمک های بالعوض به آسیب دیدگان آغاز می شود. 

تابــش ادامــه داد: همچنین هزینه هایــی برای 
حمل ونقل خودروهای خســارت دیده در شــیراز و سایر 
شهرهای خارج از استان فارس در نظر گرفته شده است و 
آن دسته از خودروهایی که با بیمه، قرارداد جبران خسارت 
دارند از بیمه خسارت دریافت می کنند و خودروهایی که 
قرارداد بیمه بدنه ندارند از محل کمک های انجام شــده، 

خسارتشان جبران می شود. 
رئیس بنیاد مســکن انقالب اسالمی کشور با بیان 
اینکه کارشناســان این بنیاد خانه بــه خانه برای برآورد 
خسارت ها سرکشی می کنند گفت: مردم اطمینان داشته 
باشند که در این حادثه همه ابعاد موضوع دیده خواهد شد 
و بر اساس برآوردهای دقیق واحدهای تعمیری و احداثی 
مشخص خواهند شد.  تابش ادامه داد: وام های معیشتی 
و بالعوض در خانه هایی که مســتأجر در آن ساکن بوده 
به مستاجرین اعطا می شود، افرادی که لوازم زندگی آن ها 

زیر آب یا آوار رفته باشــد می توانند از کمک معیشتی و 
بالعوض 5 میلیون تومانی استفاده کنند، همچنین به این 
افراد تا سقف 15 میلیون تومان وام کم بهره داده می شود. 
استاندار فارس نیز در این نشست با بیان اینکه همه 
اقدامات قانونی برای برآورد خسارت ها و جبران زیان های 
ناشی از جاری شدن سیل در شیراز انجام شده است گفت: 
اغلب خودروهای آسیب دیده در سیل شیراز، پراید است، 
برای انجام تعمیرات و انتقال این خودروها تسهیالتی در 

نظر گرفته شده است. 
عنایت اهلل رحیمی اظهار داشــت: وام های اعطایی 
بنیاد مسکن برای اماکن آسیب دیده روستایی با کارمزد 
4 درصد و در شهرها با کارمزد 5 درصد پرداخت می شود، 
این تســهیالت به صورت حمایتی و برای بازگشــت به 
زندگی عادی آســیب دیدگان پرداخت می شود و هرچند 
ممکن اســت در شــرایط کنونی نتواند همه آسیب ها را 

جبران کند اما برای بازگشــت به شرایط عادی ضرورت  
دارد. 

استاندار فارس با اشــاره به بافت فرسوده برخی از 
اماکن مسکونی در شهرک ســعدی شیراز گفت: اغلب 
واحدهای آســیب دیده اســناد هویتی و پروانه ساخت 
ندارند، هرچند حکــم قانونی برای چنین واحدهایی طی 
شــدن روال قانونی و اخذ پروانه اســت اما ما بر اصالح 
بافت های مسکونی یاد شده تأکید داریم، شهرداری شیراز 
آمادگی همکاری برای اصالح بافت های یاد شده و صدور 
پروانه و طی شدن روند قانونی صدور اسناد هویتی را در 
این مناطق دارد.  رحیمی با بیان اینکه در شرایط کنونی 
اساسی ترین اقدام امداد و نجات است گفت: کمک فوری 
به مردم و مداوای آسیب دیدگان و همچنین امدادرسانی 
به کسانی که در شرایط سخت بعد از سیل قرار دارند در 

اولویت است.

فرماندارشیرازخبرداد

70درصدآسیبدیدگانسیلکمکبالعوضدریافتکردند
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معاون خدمات شهری شــهرداری شیراز گفت: 
مناطق ســه و چهار شهرداری شیراز دچار آب گرفتگی 
شــده که کارکنان شــهرداری و آتش نشانی این شهر 
در حال خدمات رســانی به ساکنان هستند. محمدرضا 
محمدحســن پور افزود: در پی ادامه بارش های بهاری 
در امروز یکســری محل ها در مناطق ســه شهرداری 
شــیراز نظیر بلوار گلســتان، پل پیرنیا، محله سعدی و 

همچنین بخش هایی از منطقه چهار شــیراز هم اکنون 
دچار آب گرفتگی شــده اســت. معاون خدمات شهری 
شــهرداری شــیراز ادامه داد: تمام مجموعه، کارکنان 
و امکانات شهرداری شــیراز در مناطق یازده گانه این 
شــهر به صورت 24 ســاعته در صحنه حاضر و آماده 
خدمات رســانی به شــهروندان هســتند اما باال آمدن 
ســطح آب از اندازه ای مشخص که اکنون نیز رخ داده 

ممکن است موجب بروز مشــکالتی شود. وی اظهار 
داشت: صبح سه شنبه حوالی ساعت شش صبح طغیان 
رودخانه خشک شیراز از سمت پل پیرنیا اتفاق افتاد که 
با اقدام به موقع کارکنان شــهرداری اوضاع مدیریت و 
مشکل این محل تا حدودی حل شد. محمدحسن پور با 
تأکید بر اینکه در حال حاضر شرایط دروازه قرآن بدون 
مشکل و شرایط تحت کنترل است، گفت: شهروندان 

و مسافران نوروزی تا جایی که ممکن است از تردد در 
معابر شهری شــیراز کنند و در صورت لزوم از وسایل 
حمل ونقل عمومی استفاده کنند. معاون خدمات شهری 
شهرداری شــیراز عنوان کرد: از مسافران نوروزی نیز 
درخواست داریم تنها از کمپ های سرپوشیده ای که از 
سوی ستاد اجرایی خدمات سفر معرفی می شود اسکان 
پیدا کنند و در محل های دیگر به دنبال اسکان نباشند.

مدیرعامل ســازمان آتش نشانی شیراز با اشاره به 
ورود ســیالب و آب گرفتگی در سعدی گفت: نیروهای 
شــهرداری و آتش نشانی برای کمک به مردم و تخلیه 
آب در منطقــه حضور دارند. محمدهــادی قانع اظهار 
داشت: باراش باران فعاًل متوقف شده و کم کم وضعیت 
مســاعدتر می شود اما در محله ســعدی به دلیل ورود 
سیالب از پشت آرامگاه سعدی و نیستان که منتهی به 

بلوار گلستان می شود، آب گرفتگی وجود دارد.
مدیرعامل سازمان آتش نشــانی شیراز ادامه داد: 
برای کمک رســانی به ســاکنان و تخلیه آب نیروهای 
شــهرداری و آتش نشــانی حضور دارند. وی افزود: از 
شــهروندان خواهش می کنم که از حضور غیرضروری 

در ســطح شهر جداً خودداری کنند، بزرگ ترین کمکی 
که شــهروندان در وضعیت فعلی می توانند به ما کنند 
عدم حضور آن ها در سطح شهر به ویژه سمت رودخانه 
خشــک، بلوار هفت تنان، محله سعدی و نیستان است 
چون حضور آن ها در کمک رســانی مــا به مردم خلل 

ایجاد می کنند.

  نجات ۳۰ نفر از سیل در شیراز
رئیس ســازمان آتش نشانی شــهرداری شیراز 

همچنیــن گفت: روز سه شــنبه 500 عملیات انجام و 
30 مورد نجات یافته داشــتیم که عمــده عملیات ها 
رفــع آب گرفتگــی، انتقال و جابه جایی افــراد گرفتار 
بود. محمدهادی قانع اظهار داشــت: نیروهای سازمان 
آتش نشانی در تمامی مناطق شهرمستقر هستند و طبق 
فراخوان اعالم شــده، نیروهای بازنشسته و تعداد 200 
نفر از نیروهای آتش نشان داوطلب که از قبل آموزش 
هــای الزم را دیــده بودند و نیروهایی که در شــیفت 
استراحت بودند، به وضعیت آتش نشانی برگردانده  و به 

حالت آماده باش هســتند . قانع در ادامه به عملیات های 
صورت گرفته پرداخت و بیان کرد: از ابتدای ســاعات 
امروز تا ساعت 19:00 ســه هزار تماس با مرکز 125 
آتش نشانی شیراز گرفته شــد که 500 عملیات انجام 
و 30 مــورد نجات یافته داشــتیم که عمده عملیات ها 
رفــع آب گرفتگی، انتقال و جابه جایی افراد گرفتار بود. 
وی افزود: مســئولیت ما تأمین ایمنی تمام شهر است 
و در عملیات های صورت پذیرفته تمام نقاط شــهر را 
بواسطه 21 ایستگاه آتش نشانی پوشش دادیم و تمامی 
مســافران نوروزی در بیش از 20 مرکز اسکان استقرار 
یافتند و عملیات امداد رســانی به دلیل وسعت مناطق 

سیل زده تا فردا صبح ادامه دارد.

عضو شورای اسالمی شهر شیراز گفت: انجام بیش 
از 80 عملیات آتش نشــانی طی مدت زمان دو ساعت در 
زمان وقوع ســیل یک خدمت بی نظیر اســت. سیروس 
پاک فطرت ضمن بازدید از ســطح شــهر شیراز اضافه 
کرد: پس از وقوع ســیل تمام ستادهای خدمات رسان 
شهر شــیراز اعم از شهرداری و سایر دستگاه ها با بسیج 
امکانات توانســتند در زمانی کمتر از دو ساعت بحران 
را مدیریت کننــد و این قابل تقدیر اســت. نایب رئیس 
کمیســیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای شهر 

تأکید کرد: ضروری اســت شــهروندان و مســافران از 
خطرات پس از وقوع بحران غافل نشوند و از ترددهای 
غیرضروری در ســطح شــهر به ویژه اطــراف رودخانه 
خشــک خودداری کنند. پاک فطرت با بیــان اینکه در 
شــرایط فعلی مدیریت بحران و تسهیل شرایط شهر در 
اولویت اقدامات قرار دارد، افزود: در فرصت مناسب باید 
علت حادثه توسط کارشناســان، متخصصان و متولیان 
امر مشخص شوند و چرایی رویداد این حادثه با رویکرد 

آینده نگری و پیشگیری از حوادث آتی بررسی شود.

عضو شــورای اسالمی شهر شــیراز پیام تسلیت 
مقام معظــم رهبری بــه خانواده هــای مصیبت دیده 
و مصدومیــن را یک التیام برای مردم شــیراز و ایران 
دانست و اضافه کرد: حضور وزرای اطالعات و بهداشت 
و رئیس ســازمان برنامه وبودجه کشور که به نمایندگی 
از رئیس جمهور برای بررسی وضعیت حادثه سیل، عازم 
شــیراز شده اند، نشــان از توجه ویژه مسئولین به شهر 
شیراز دارد. عضو شورای اسالمی شهر شیراز در بخش 
دیگری از ســخنانش با اشــاره به بازدید و سرکشی به 

مراکز اسکان مســافران همچون بوستان جنت، مرکز 
اسکان شــهرداری منطقه 4 و 5 اعالم کرد: هم اکنون 
مشکلی در اسکان مسافران وجود ندارد و امکانات الزم 
نیز در مراکز اسکان موجود است. نایب رئیس کمیسیون 
فرهنگی، اجتماعی و ورزشــی شورای شهر خاطرنشان 
کــرد: ارائه منزل رایگان جهت ســیل زدگان توســط 
شــهروندان مشــخص کننده روح عظیم مهمان نوازی 
شــیرازی ها است و نشــان می دهد که مردم در شرایط 

سخت کنار یکدیگر هستند.

معاونخدماتشهریشهرداریشیرازعنوانکرد

خدمترسانینیروهایشهرداریبهمناطقدچارآبگرفتگی

انجام500عملیاتامدادونجاتازسویمأمورانآتشنشانیدرحادثهسیلشیراز

نیروهایآتشنشانیدرمحلهسعدیحضوردارند

سیروسپاکفطرتعضوشورایاسالمیشهرشیرازعنوانکرد

انجام80عملیاتآتشنشانیدردوساعتخدمتیبینظیراست

شــهردار شــیراز اعالم کرد: هم اینک سه گروه 
اجرایــی از عوامل شــهرداری در منطقه آســیب دیده 
سعدیه مستقر شده اند. حیدر اسکندرپور خاطرنشان کرد: 

به عوامل اجرایی شهرداری تأکید شده است که عالوه 
بر پاک سازی معابر عمومی سواره و پیاده، منازل مردم را 
که به واســطه ورود آب و گل والی دچار مشکل شده اند 

را پاک ســازی کنند. شهردار شــیراز تأکید کرد که کار 
پاک سازی تونل سعدیه نیز در دستور کار عوامل اجرایی 
شهرداری قرار دارد. براساس این گزارش وقوع سیالب 

در محدوده پشــت آرامگاه ســعدی، موجب وارد شدن 
آب به همراه گل والی به منازل مســکونی و وارد شدن 
خسارت به تعدادی از خودروهای شهروندان شیراز شد.

شهردارشیرازعنوانکرد

استقرار سه گروه اجرایی شهرداری در منطقه آسیب دیده سعدیه 

دومینروزسیلشیراز
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فرمانده ناحیه بســیج محمد رسول اهلل )ص( 
شــمال غرب شیراز از اســکان 140 عشایر گرفتار 
ســیل در روستای قالت شــیراز خبر داد. سرهنگ 
سید حسین حسینی در گفت وگو با خبرنگار تسنیم 
در شیراز، اظهار داشــت: تمامی پایگاه های بسیج 

شمال غرب شــیراز در قالب گروه های مختلف به 
استعداد هزار نفر آماده امدادرسانی به مردم سیل زده 
هستند. وی گفت: در 24 ساعت گذشته پایگاه های 
بســیج 140 عشایر گرفتارشــده در سیل روستای 
قالت را در مســاجد، تکایا و رســتوران ها اسکان 

دادند. فرمانده ناحیه بســیج محمد رسول اهلل )ص( 
شمال غرب شیراز تصریح کرد: 220 نفر از مهمانان 
نوروزی شــمال شیراز نیز در ســالن های ورزشی 
بسیج و مساجد توسط سپاه اسکان داده شدند. وی 
گفت: بسیج آمادگی الزم برای اسکان مردم گرفتار 

در ســیل و مهمانان نوروزی در محدوده شــمال 
شــیراز را دارند و هم اکنون هزار نفر از بســیجیان 
در مناطق مختلف شــهرک گلستان، قالت، گویم، 
قمشــه و شهر صدرا کار اســکان و امدادرسانی را 

انجام می دهند.

1۴0عشایرگرفتاردرسیلتوسطبسیجیانشیرازنجاتیافتند

سخنگوی شورای شهر شیراز شامگاه سه شنبه در 
گفت و گو با خبرنگار ایرنا گفت: از نوروز ســال گذشته 
برپایی چادرهای مسافرتی در معابر و پارک های شیراز 
ممنــوع اعالم که این مســئله در نــوروز 98 با جدیت 
بیشتری دنبال شــد و اگر این اقدام صورت نگرفته بود 
قطعًا سیل دیروز و امروز شیراز تلفات انسانی بی شماری 

از خود به جای می گذاشت. 
نواب قائدی افزود: مســافرین نوروزی امسال در 
مکان های مشخص اسکان داده شدند و از دوشنبه شب 
نیز با تشدید بارش و ایجاد سیل مسافران در محیط های 
سرپوشــیده نظیر مســاجد، بقاع متبرکه و ســالن های 

سرپوشیده مستقر شدند. 
وی با اشــاره به رایگان شــدن خدمات پارکینگ 
بین الحرمین از دوشــنبه گفت: در پی تشدید بارش های 
امروز روستاهای ماه فیروزان، اقبال آباد و کوشک شیراز 

نیز به طور کامل تخلیه شدند. 
وی عنــوان کــرد: از ســاعات اولیه سه شــنبه 
مســیرهای منتهــی به رودخانه خشــک تخلیه شــد 

و از ترددهــای غیرضــروری در ایــن محل هــا نیــز 
جلوگیــری به عمل آمد و همچنیــن مدیریت پل های 
ایــن رودخانه با تعدادی مأمور مســتقر انجام شــد تا 
آب وارد معابر شــهری نشــود و در صــورت بروز این 
 مســئله ســریعًا مدیریت و از ادامه این روند جلوگیری

شود.

 وعده پاک سازی کامل طی دو روز
عضو هیئت رئیسه کمیسیون عمران، حمل ونقل و 
ترافیک شورای شهر شیراز با بیان اینکه در حال حاضر 
از شــدت بارش ها در شیراز کاســته و در پی آن سیل 
در این شــهر نیز فروکش کرده افــزود: قطعًا ظرف دو 
روز آینده پاک ســازی کامل شــیراز انجام خواهد شد و 
این شهر دوباره برای پذیرایی بهتر از میهمانان نوروزی 

آماده خواهد شد. 
قائــدی عنوان کــرد: در پی پیش بینــی افزایش 
بارش های سه شنبه در شــیراز، دوشنبه شب مسیرهای 
پرخطــر نظیر زیرگذرهــا و تقاطع های غیرهمســطح 

مسدود شد. 
ســخنگوی شــورای شــهر شــیراز بیشــترین 
آب گرفتگی منازل شــهروندان شــیرازی را در روز دوم 
سیل این شهر متعلق به ســاکنین محله سعدی شیراز 
دانســت و گفت: آب از ارتفاعات اطراف شیراز و با گذر 
از تونل ســعدی وارد منازل مــردم در این محدوده و 
خصوصًا محله ســعدی و بلوار سرداران شد اما کارکنان 
دســتگاه های امدادرسان ســریعًا به تخلیه آب گرفتگی 

منازل شهروندان پرداختند. 
وی وظیفه دســتگاه های مختلــف را بعد از بروز 
سیل ســنگین تر عنوان کرد و گفت: آب گرفتگی منازل 
 و مجتمع های مســکونی و تجاری ســریعًا باید انجام 

شود.

 جلوگیری از تخریب خانه های تاریخی
قائدی افزود: در پی بروز سیل امروز سه آواربرداری 
در منطقه تاریخی و فرهنگی و بافت فرســوده شــیراز 
انجام شــده و همچنین با پوشش پالستیک از تخریب 

خانه های تاریخی در معرض خطــر در این مناطق نیز 
جلوگیری شد. 

وی در پاسخ به ســؤالی در خصوص علل حادثه 
ناگوار سیل دیروز و انتشار فیلم ها و شایعاتی در فضای 
مجازی در خصوص بروز عوامل انســانی در این حادثه 
گفــت: تصاویر دوربین های مداربســته در دروازه قرآن 
بازبینی و مشخص شــده که سیالب به یک باره در این 
منطقه رخ داده است اما بررسی های دقیق تر دراین باره 

باید در آینده صورت پذیرد. 
وی عنوان کرد: شورای شهر شیراز کمیته ای ویژه 
برای بررسی علل حادثه دیروز دروازه قرآن تشکیل داده 
که نتایج بررسی های آن در آینده به اطالع مردم خواهد 

رسید. 
عضو هیئت رئیســه و رئیس کمیســیون عمران، 
حمل ونقل و ترافیک شــورای شهر شــیراز بیان کرد: 
لوله گــذاری آب های ســطحی شــیراز طرحی اســت 
 کــه به جد دنبال و در ســال 98 به طــور کامل انجام 

خواهد شد.

سخنگویشورایشهرشیرازازتشکیلکمیتهایویژهبرایبررسیعللحادثهسیلدردروازهقرآنخبرداد

پاک سازی کامل شیراز از سیل تا دو روز آینده

مدیرکل امور حقوقی شــهرداری شیراز اعالم 
کرد که بیمه مسئولیت مدنی شهرداری برای تأمین 
بخشی از خســارت های وارده به افراد در سیل اخیر 

اختصاص خواهد یافت. 
عبدالحمید ناصرپور گفت: شهرداری شیراز، از 
20 اســفندماه 97 از طریق مناقصه با شرکت بیمه 
تعاون، بیمه نامه مســئولیت مدنی خــود را در قبال 

شهروندان و اشخاص ثالث منعقد کرده است. 
او با بیان اینکه تمام شــهروندان و اشــخاص 

ثالث در قبال خسارت هایی که به موجب رأی مراجع 
قضایی شــهرداری مســئول جبران آن باشد، بیمه 
هستند، تاکید کرد که در خصوص حادثه سیل شیراز 

نباید بدون انجام کار کارشناسی قضاوت کرد. 
مدیرکل امور حقوقی شــهرداری شیراز یادآور 
شــد: در حال حاضر آنچه اهمیت دارد همدلی همه 
دستگاه های امدادرسان و خدمات رسان در کمک به 
آسیب دیدگان و جلوگیری از بروز خطرات احتمالی 

است.

رئیــس پلیــس راهنمایی و رانندگی شــیراز 
گفت: براساس گزارشات رســیده بخشی از خیابان 
نیســتان کوچــه 52 دچــار رانش شــده و همین 
 امر عبــور و مــرور را در آن منطقــه مختل کرده

است. 
سرهنگ صادق سلیمی اظهار داشت: براساس 
گزارشات رسیده بخشی از خیابان نیستان کوچه 52 
دچار رانش شــده و همین امر عبور و مرور را در آن 

منطقه مختل کرده است. 
وی با بیان اینکه تمامی ورودی و خروجی های 

شــیراز باز است، گفت: از ساعتی پیش مسیر دروازه 
قرآن به ســمت اصفهان نیز باز شده و هیچ مشکلی 

برای تردد نیست. 
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی شیراز افزود: 
در حال حاضر تونل سعدی و کنارگذرهای رودخانه 
خشک مسدود است و عبور و مرور در آن به صورت 

مقطعی انجام می شود. 
وی از مردم درخواست کرد از تردد غیرضروری 
پرهیــز و از رفتن به کنار رودخانه ها به ویژه رودخانه 

خشک شیراز خودداری کنند.

مدیرکلامورحقوقیشهرداریشیرازخبرداد

اختصاصبیمهمسئولیتمدنیشهرداریدرقبال
خسارتها

رانشبخشیازیکخیاباندرشیراز

تونلسعدیمسدودشد

دومینروزسیلشیراز



هوای بهاری کمی تا قســمتی مســافران نــوروزی را در بالتکلیفی 
می گذارد. در طول روز و سیطره ی آفتاب در هوای معتدل شیراز، گاه می توان 
با تک پیراهنی نشست، بدون آن که ســرمایی تن آدم را بلرزاند؛ اما زمانی 
به محض پا پس کشــیدن خورشید جهان افروز، ناگهان درجه ی برودت هوا 
همه را وا می دارد که تن پوشی گرم تر انتخاب کنند و یا اگر قصد خواب درون 

چادرهای مسافرتی را داشته باشــند، از لوازم گرمازا مانند کپسول های 
کوچک گاز مایع مشهور به پیک نیکی اســتفاده کنند. برخی نیز با احساس 
سرمای بیشتری حتی زغال هم روشن می کنند که ممکن است به سبب دود 
کردن و ایجاد مونواکسید کربن ـ که در فضای بسته به شدت مسموم کننده 
و خطرناک است و به آن گازگرفتگی می گویند ـ اتفاقی بیفتد که به آن مبادا 

می گویند. 

 گازگرفتگی نــوروزی به خاطر 
در چادر  پیک نیک  از  اســتفاده 

مسافرتی
این گونه اســت که برخی مسافران 
نوروزی چه در شــیراز و چه شــهرهای 
به هشــدارهای  بــدون  توجــه  دیگر، 
آتش نشانان حاضر در محل های اسکان، 
دچار گازگرفتگی می شوند. همان طور که 
اخیراً در شهر آباده، گازگرفتگی در چادر 
مسافرتی مسافران نوروزی متأسفانه به 
فوت یک نفر انجامیــد و دو نفر هم در 
این میان راهی بیمارســتان شــدند. به 
گفته ی فرمانده انتظامی آباده مسمومیت 
با گاز مونوکسید کربن در پارک جنگلی 
فرهمند ایــن شهرســتان، موجب این 
حادثه شــده اســت و در بررســی های 
صورت گرفته و گزارش پزشک قانونی، 
مشــخص شــد که این افــراد به دلیل 
نامناسب  گرمایشی  وســایل  از  استفاده 
و استنشــاق گاز مونوکســید کربــن با 
روشــن کردن پیک نیک در چادر، دچار 
مسمومیت شــده اند. در شــیراز هم تا 
لحظه نوشــتن این مطلب ســه نفر از 
مهمانان نوروزی در چادرهای مسافرتی 
دچار گازگرفتگی شــدند. این مسافران 
نوروزی هم که در پی اســتفاده از زغال 
دچار گازگرفتگی شــده بودند، با کمک 
نیروهای آتش نشان و داوطلب مستقر در 
کمپ مسافران به بیمارستان انتقالیافتند. 

 تمهیدات ایمنی آتش نشــانی 
شیراز

در همین راستا، مدیرعامل سازمان 
آتش نشــانی و خدمات ایمنی شهرداری 
شیراز به شهروندان توصیه کرد که موارد 
هشداردهنده استفاده از وسایل گرمایشی 

را جدی بگیرند تا شــاهد چنین حوادث 
ناگواری نباشیم. محمدهادی قانع ضمن 
اشاره به تمهیدات سازمان آتش نشانی و 
خدمات ایمنی شــهرداری شیراز در ایام 
نــوروز از اقدامات صــورت گرفته این 
ســازمان در ایام نوروز خبر داده اســت. 
او می گوید: با توجه به فرارســیدن سال 
جدیــد و بر اســاس برنامه ریزی های از 
پیش تعیین شــده، یکی از اقدامات مهم 
سازمان آتش نشانی آموزش و آگاه سازی 
مسئولین کمپ ها در سالن های نوروزی 
اســت تا به نســبت به مســائل ایمنی 
آگاهی داشتهباشــند. بــه گفته ی قانع 
هر شــب 200 نیروی آتش نشانی آماده 
خدمت رسانی هستند که با استقرار روزانه 
28 خــودروی آتش نشــانی و پنج گروه 
موتورسوار در نقاط پرتردد شهر و اماکن 

تجمعی به صــورت آماده باش در خدمت 
شهروندان و مسافران خواهند بود. هدف 
از آن هم این اســت که در صورت بروز 
حــوادث احتمالی و با توجه به ترافیک و 
شلوغی معابر، زمان رسیدن آتش نشانان 
به محل حادثه کاهش پیدا کند. با توجه 
به آموزش بیش از 80 نیروی آتش نشان 
داوطلــب و فعالیت آن هــا در 18 کمپ 
به همراه  داوطلب  آتش نشانان  نوروزی، 
آتش نشانان از ساعت 19 در بیش از 18 
سالن ورزشی و محل های اسکان مسافر 
نوروزی و پنج کمپ اســکان مســافر 
ثابت شــهرداری تا صبح حضور داشته و 

سرکشیمی کنند.

بانــوان  بامــدادی  امــداد   
آتش نشان

نکته ی قابل توجه دیگر این اســت 
که گــروه بانوان آتش نشــان نیز در دو 
نوبت ساعت های 2 و 5 بامداد، افزون بر 
انجام عملیات از کل پارک های محدوده 
خود بازدید می کنند تــا در صورت نیاز 
نکات ایمنی را به شهروندان و مسافران 
یادآوری کنند. قانع با اشاره به 952 تذکر 
ایمنی و مشــاهده 232 موارد ناایمن از 
27 اســفندماه تاکنون، از شــهروندان و 
تمامی مسافران خواست هرگز در اطراف 
و درون چادرهــای مســافرتی خود از 
پیک نیک و زغال استفاده نکنند و فاصله 
خود را با چادرهای اطراف حفظ کرده تا 

خطر گســترش حریق کاهش یابد. یک 
نکتــه را دراین باره اضافه می کنیم و آن 
هم این اســت که استنشاق مونواکسید 
کربن یا گازگرفتگی مســمومیتی است 
که به وسیله ی انواع وسایل گازسوز مثل 
بخــاری، آبگرمکــن، پیک نیک و حتی 
زغال ایجاد می شــود اغلب در روزهای 
سرد ســال دیده می شود؛ و این عارضه 
زمانی پیش می آید که مونواکسید کربن 
امکان خروج نمی یابد، در محیط منتشر 
شــده و سبب مســمومیت و در نهایت 

خفگی و مرگ می شود. 

 عالئم مرگ خاموش
مرگ بر اثر گازگرفتگی را »مرگ 
خاموش« می نامنــد. عالئم گازگرفتگی 
عالئمی  اســت.  ســرماخوردگی  مانند 
مانند سردرد، سرگیجه و سوزش چشم. 
ازآنجاکه مونواکســید کربــن، یک گاز 
سمی اســت که طعم و بو ندارد، ممکن 
است کسی در لحظات اولیه مسمومیت 
متوجــه وجود ایــن عارضــه در افراد 
حادثه دیده نشــود؛ ازهمین رو شهروندان 
باید در اســتفاده از وسایل گرمازا درون 
چادرهای مســافرتی نهایت دقت را به 
کار ببرنــد و پیــش از خوابیدن مطمئن 
شــوند که هیچ نقصی در وسایل مذکور 
نیســت و همچنین منفذی برای خروج 
مونواکســید کربــن احتمالــی در چادر 

مسافرتی تعبیه کنند.

در ایام نوروز 200 نیروی آتش نشانی و 80 آتش نشان داوطلب در آماده باش کامل انجام خدمات ایمنی برای شهروندان و مسافران نوروزی هستند

موارد هشداردهنده استفاده
از وسایل گرمایشی را جدی بگیرید

حسینمالکی
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فرهنگشهروندی

با فرارسیدن سال 
جدید سازمان 
آتش نشانی شهرداری 
شیراز نسبت به 
آموزش و آگاه سازی 
مسئولین کمپ ها در 
سالن های نوروزی 
اقدام کرده است تا 
شهروندان و مسافران 
به نسبت به مسائل 
ایمنی آگاهی داشته 
باشند. هر شب ۲۰۰ 
نیروی آتش نشانی 
با استقرار روزانه ۲۸ 
خودروی آتش نشانی 
و پنج گروه موتورسوار 
در نقاط پرتردد شهر 
و اماکن تجمعی، 
به صورت آماده باش در 
خدمت شهروندان و 
مسافران خواهند بود. 
همچنین ۸۰ نیروی 
آتش نشان داوطلب 
آموزش های الزم را 
دیده اند و به همراه 
آتش نشانان، هر شب 
از ساعت 19 در بیش 
از 1۸ سالن ورزشی 
و محل های اسکان 
مسافر نوروزی و پنج 
کمپ اسکان مسافر 
ثابت شهرداری تا 
صبح حضور دارند و 
سرکشی می کنند

،،

،،
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صنایعدستی

نگاهیبههنرخاتمشیراز؛
بهبهانهبرپایینمایشگاه»هزاردستان«درگذرحافظیه

خاتم شیراز باکیفیت ترین
و اصیل ترین خاتم جهان است

 خاتم شیراز 1۰ قرن عمر دارد
زمــان آغاز هنر خاتم ســازی کاماًل 
مشــخص نیســت؛ اما آنچه مشــخص 
اســت این است که خاتم شــیراز بیش از 
10 قــرن عمــر دارد از روزگاری که منبر 
مسجد جامع عتیق این شهر را هنرمندان 
بی ادعای آن خاتم کاری کردند تا به امروز 
که نمونه های مختلف خاتم را می توان در 
اشــیای گوناگون قیمتی جست. اوج رونق 
خاتم ســازی مربوط به دوره صفویه است 
و افول آن بــه دوره قاجاریه بازمی گردد. 
در سده های پیشــین هنرمندان خاتم ساز 
شــیرازی، صندوقچه هــای خاتم بســیار 
نفیســی برای مرقد مطهر امامان معصوم 
)ع( در عراق ســاخته اند و در اوایل ســده 
حاضــر نیز خاتم کاری کاخ مرمر توســط 

هنرمندان چیره دست شیرازی انجام شد.

 مراحل خاتم سازی
در تعریفــی ســاده می تــوان گفت 
خاتم ســازی هنری است که در آن سطح 
اشــیای چوبی را با مثلث های کوچک به 
شــکل موزاییــک می آرایند. مــواد اولیه 
خاتم ســازی چوب عاج، استخوان، برنج و 
طالســت. هنرمند خاتم کار در دو مرحله 
کامــاًل متفاوت اثــر هنــری اش را ارائه 
می کند؛ نخست خاتم سازی یا خاتم پیچی 
و دیگــری خاتم کاری یا خاتم چســبانی. 
در مرحله نخســت )خاتم ســازی یا خاتم 
پیچــی( هنرمندان با کنار هم گذاشــتن 
انواع چوب های رنگــی،  همچون آبنوس، 
فوفل، ســرخدار، نارنج، گــردو و عناب و 
تلفیق آن ها با انواع اســتخوان، استخوان 
قلم دســت و پای شــتر یــا گاو و نیز با 
به کارگیری انواع فلز، از نقره گرفته تا مس 
و برنج اشــکالی بی نهایت ظریف را خلق 
می کند و در نهایت با کنار هم گذاشــتن 
این اشــکال، طرحی نــو درمی اندازد که 
قامه نام دارد. ســپس خاتم ســاز، با برش 
الیه به الیــه قامه، برگه های زیبای خاتم 
را می سازد و با گذاشــتن الیه های نازک 
چوبی با عنوان آستری، به اثرش استقامت 
می بخشــد. در مرحلــه خاتم چســبانی یا 
خاتم کاری برگ های آستر شده را بر روی 
زیرساخت های چوبی مانند میز و صندلی، 
قــاب، جعبــه و یا هر محصــول دیگری 
به دقت با سریشــم، چســبانده می شود و 

اثری بسیار زیبا را خلق می کند. در آخرین 
پله، هنرمند با جــال دهنده هایی همچون 
ســیلر، کیلر و پلی اســتر با ایجاد الیه ای 
شیشــه ای، خاتم را در برابــر گذر زمان و 

فرسایش حفظ می کند.

 ویژگی خاتم مرغوب
خاتم مرغوب را باید بر اســاس نوع 
مواد مورداســتفاده و همچنیــن عملکرد 
خاتم ســاز و خاتم کار در تولید آن شناخت. 
مرغوب ترین خاتم ها »پره وارو« و »سیم« 
نام دارند. در ســاخت خاتم اصیل رعایت 
اصولــی دوازده گانــه ضروری اســت که 
عبارت انــد از نظم در اشــکال هندســی، 
رعایــت اصــل قرینه، داشــتن گل هایی 
با اضالع کمتر یا بیشــتر از شــش ضلع، 
کوچک بودن مثلث ها، استفاده از استخوان 
و مفتول های فلزی، بهره گیری از آستر در 
پشت برش ها، اســتفاده از چسب مرغوب 
رنگی،  از چوب های  بهره گیــری  طبیعی، 
یکدستی و صافی سطح زیر کار، مشخص 
نبودن بتونه کاری ســطح زیرکار، صاف و 
یکدســت بودن الک و جال و استفاده از 

الیه برنجی بین پره ها، توگلوها و لوزها.

 آنچــه خاتم شــیراز را متمایز 
می کند

اما در این میــان چهار ویژگی خاتم 
شــیراز را از دیگر نمونه هــای آن متمایز 
می کند. این شاخصه ها در دیگر انواع خاتم 
کمتر دیده می شــود یا اصاًل وجود ندارد. 
هنرمندان شیرازی در ساخت خاتم از الیه 
برنجــی در بین پره هــا، توگلوها و لوزها 
اســتفاده می کنند؛ افزون بر این، آن ها در 
پشــت برش ها یا برگ های خاتم از آستر 
چوبی بهره می گیرند، همچنین اســتفاده 
از سریشم به عنوان چســب از دیگر وجه 
ممیزه های خاتم شیراز است؛ اما مهم ترین 
ویژگی خاتم شیراز زدن طرح هایی خاص 
اســت. طرح هایی که تکراری نیســت و 
تنوع را می توان در آن ها بافت. از منظری 
دیگر، بــا کنار هم قــرار دادن خاتم های 
دیگر اســتان ها طرح ها بسیار شبیه هم یا 
نزدیک به هم هستند؛ اما طرح های خاتم 
شیراز بســیار متفاوت و چشم نواز است و 
درعین حال اصل ظرافت در آن به شــدت 

رعایت شده است.

 خانه سعادت، موزه خاتم شیراز
در اهمیت خاتم شیراز همین بس که 
خانه ســعادت در محله سنگ سیاه شیراز، 
با عنوان موزه خاتم شناخته می شود. خانه 
سعادت که خانه ای قدیمی با حیاط مرکزی 
و اتاق های ســه دری و پنج دری است، در 
ســال 1382 به ثبت ملی رسیده است. در 
آجرکاری،  کاشــی کاری،  تزئینات  اتاق ها 
گره چینی، ســنگ های حجاری شــده و 
ســقف های چوبی دیده می شود؛ همچنین 
این خانه ســتون هایی گچ بری شده دارد. 
در ســال 1384 بخش هایــی از این خانه 
مرمت شــد و به موزه یا نمایشگاه دائمی 
هنــر خاتم بدل شــد و در حال حاضر نیز 
کارگاه خاتم و صنایع دســتی است. در این 
ابزارآالت قدیمی، محصوالت خاتم،  موزه 
عکس های قدیمی مربوط به استادکاران و 
هنرمندان و دست سازهای آن ها در معرض 

دید عموم قرار دارد.

 معرفــی هنر خاتم شــیراز در 
مهم ترین جاذبه گردشگری ایران

مجموعــه حافظیه به گــواه آمار و 
ارقام مهم ترین جاذبه گردشگری ایران در 
ایام نوروز اســت که از بیشترین گردشگر 
میزبانــی می کنــد. امســال در مقابل در 
ورودی آرامگاه حافــظ در فضایی جذاب 
نمایشــگاهی با عنوان »هزاردستان« نیز 
به جاذبه های حافظیه افزوده شــده است. 
در این نمایشــگاه پنج هنر ســنتی اصیل 
شــیرازی در معــرض دید صدهــا هزار 
گردشــگر قرار گرفته است. این نمایشگاه 
که توسط ســازمان فرهنگی و اجتماعی 
شهرداری شــیراز ترتیب داده شده است، 
هنرهای خاتم، قلم زنی، گل و مرغ، کاشی 
هفت رنگ و ُجــَوک کاری در ویترین هایی 
بــه نمایــش در آمده اســت. نکته جالب 
از  استفاده  نمایشگاه هزاردســتان،  درباره 
آثار شاخص و منحصربه فرد برای معرفی 

هنرهای اصیل شیرازی است.

 سینی خاتم 15۰ ساله
در ویتریــن »خاتــم« یک ســینی 
خاتم کاری نفیس با قدمت دست کم 150 
ســال اثر زنده یاد عبدالعلی گلریز خاتمی 
چشــم نوازی می کند که به خوبی نمایانگر 

تمایزات و شــکوه خاتم شــیراز نســبت 
به خاتم ســازی ســایر نقاط کشور است. 
کاشــی هفت رنگ شــیراز نیز همان طور 
کــه از تزیینات بناهایی همچون مســجد 
نصیرالملک و مشیر پیداست، ازنظر رنگ و 
نحوه پخت با سایر کاشی های هفت رنگ 
ایــران تفاوت های عمده ای دارد. نمونه ای 
از کاشی هفت رنگ مدرسه خان، کاشی ای 
اثر ابراهیم کاشــی پز از عمارت شاپوری از 
آرشیو استاد مسعود شیشه گر و چند اثر تاره 
ساخته شده توسط این هنرمند کاشی هفت 
شــیراز در ویترین این هنر در نمایشــگاه 

»هزاردستان« به چشم می خورد.

 آثار منحصربه فرد نمایشگاه
دو اثــر قلم زنی منحصربه فرد نیز اثر 
استاد سید احمد حمیدی هم در نمایشگاه 
وجــود دارد. یک ظرف و تابلویی با نقوش 
ویژه که به خوبی نشان دهنده تمایز قلم زنی 
ریشه دار شیراز نســبت به شهرهای دیگر 
است. نقاشــی گل و مرغ مکتب شیراز اثر 
مهسا روستا و یک ظرف ُجَوک کاری اثر 
امین همتی از شــاگردان استاد جورریزی 
هنرمنــد جوک کار هم در نمایشــگاه در 
معرض دید گردشــگران و شیرازی ها قرار 
دارد. نمایشــگاه »هزاردســتان« در گذر 
حافظیه بــه جاذبه ای جدید برای مهمانان 
نوروزی بدل شــده که افزون بر آشــنایی 
با هنرهای ســنتی و اصیل شیراز، خاطره 
آن را با خــود به شهرهایشــان می برند. 
این نمایشــگاه که در مقابــل در ورودی 
آرامگاه خواجه اهل راز برپا شــده است تا 
15 فروردین ماه میزبان گردشگران و مردم 

شیراز خواهد بود.

شــیراز بی هیچ ادعایی مهد هنرهای اصیل و بــه قول قدیمی ها ظرایف 
اســت. ظرایف ازآن رو که هنرمندان این خطه با دقت و حوصله آثاری را خلق 
می کنند که هیچ نمونه مشابه داخلی و خارجی ندارد؛ هرچند تولیدات صنعتی و 
بازارگرمی ها بتواند نیاز سلیقه های معمولی را رفع کند، هنر شیرازی ها به ویژه 

در خاتم، طبع های هنرمندانه و نکته سنج را به سوی خود می کشاند. خاتم 
شیراز باکیفیت ترین و اصیل ترین خاتم جهان است که با دیگر نمونه های آن 
هیچ گونه جمعی نمی پذیرد. علم شــناخت هندسه، نقاشی و طراحی، هنر کار 
با چوب و فلز و اســتخوان، شناخت رنگ و اصول نجاری به اضافه شکیبایی و 

حوصله همگی باعث شده خاتم شیراز جلوه ای دیگرگونه داشته باشد.

سمیرامتیننژاد

زمان آغاز هنر 
خاتم سازی کاماًل 

مشخص نیست؛ اما 
آنچه مشخص است 

این است که خاتم 
شیراز بیش از ۱۰ قرن 

عمر دارد از روزگاری 
که منبر مسجد جامع 

عتیق این شهر را 
هنرمندان بی ادعای 

آن خاتم کاری کردند 
تا به امروز که 

نمونه های مختلف 
خاتم را می توان 

در اشیای گوناگون 
قیمتی جست. خاتم 
شیراز باکیفیت ترین 

و اصیل ترین خاتم 
جهان است که با دیگر 
نمونه های آن هیچ گونه 

جمعی نمی پذیرد. 
علم شناخت هندسه، 
نقاشی و طراحی، هنر 

کار با چوب و فلز و 
استخوان، شناخت 

رنگ و اصول نجاری 
به اضافه شکیبایی و 
حوصله همگی باعث 

شده خاتم شیراز 
جلوه ای دیگرگونه 

داشته باشد

،،

،،



ویژه نامه نوروزی / هفتم فروردین ماه 1398

 shahreraaz97@gmail.com :آدرسالکترونیکی

shahreraaz.shiraz.ir:وبگاه

تلفن:07132229821

هفته نامه  تحلیلی فرهنگی و اجتماعی
 صاحبامتیازومدیرمسئول:شهرداریشیراز

 زیرنظرشورایسردبیری
 مشاوران:فرزادصدری،امیدصدیق

 آدرس:شیرازبلوارزند،خیاباندهنادی
ادارهکلارتباطاتواموربینالمللشهرداریشیراز

 چاپ:پوریاتبلیغ
تلفن:071322۴1۴26

صفحهآخر

سیل شیراز از دریچه ی دوربین عکاسان
بازدید شــبانه شهردار شیراز از مسیل های دروازه قرآن، سعدی 

و پل علی ابن حمزه
عکس: اشکان پردل

حضور سید احمدرضا دســتغیب رئیس شورای اسالمی شهر 
شیراز در محل حادثه سیل دروازه قرآن

عکس: اشکان پردل

جلسه ویدئوکنفرانس اســتاندار فارس و شــهردار با ریاست 
جمهوری در خصوص بررسی مسائل مرتبط با سیل شیراز

 عکس: اشکان پردل

ورود ســیالب به مناطق شرق شیراز نظیر محالت سعدی، هفت 
تن، دلگشا، بلوار نصر و میدان گلستان ،آب در کوچه ها جاری شده 

و بسیاری از منازل دچار آبگرفتگی شدند
عکس: عرفان سامان فر

ورود سیالب به خانه ها در محله سعدی
عکس: علی محمدی راد

آیــت اهلل دژکام نماینده ولی فقیه در اســتان فارس و امام جمعه 
شیراز به همراه برخی دیگر از مسئولین، بعدازظهر امروز از نزدیک 
از مناطق ســیل زده بازدید نمودند و با خانواده های آسیب دیده 

همدردی کردند
عکس: امین برنجکار

در دومین روز بارش شــدید باران در شیراز مناطق پایین دست 
رودخانه خشک شیراز در محدوده شهرداری منطقه هفت دچار 
آبگرفتگی شــد و سیالب به ســطح بلوار نصر و منطقه کفترک 

رسیده و موجب بسته شدن تمام کنارگذرها و پلها شد
عکس: رضا قادری

ششم فروردین ماه در محله سعدی شیراز سیالب جاری شد
عکس: امین فائضی

محمدباقــر نوبخت، معاون رئیس جمهوری و رئیس ســازمان 
برنامــه و بودجه با همراهی عنایت اهلل رحیمی اســتاندار فارس، 
ضمن حضور در بیمارستان نمازی شیراز، از مصدومان حادثه سیل 

شیراز عیادت کردعکس« فرزاد شبان


