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رویداد شهر

آیین یادبود جانباختگان سیل شیراز در شاهچراغ (ع) برگزار شد

حل مشکالت با افزایش سرمایه اجتماعی محقق میشود

آیین یادبود جانباختگان ســیل شــیراز شامگاه
پنجشنبه در شبســتان امام خمینی (ره) آستان حضرت
شاهچراغ (ع) برگزار شد .این مراسم با حضور عنایتاهلل
رحیمی استاندار فارس ،آیتاهلل لطفاهلل دژکام نماینده
ولیفقیه در فارس و امامجمعه شــیراز ،آیتاهلل ســید
علیاصغر دســتغیب تولیت آســتان مقدس احمدی و
محمدی و جمعی از علما و روحانیون و همچنین مردم
شیراز برگزار شد .حجه االســام علیرضا حدائق مدیر
حوزه علمیه منصوریه شــیراز در این مراســم با گرامی
داشــت یاد جانبختگان این حادثه گفت :اگر باورهای
مذهبی در میان مردم تقویت شــود شاهد خواهیم بود
مدیرعامــل جمعیت هالل احمر اســتان فارس
گفت :امدادرسانی به محلههای درگیر سیل در شیراز
همچنان ادامــه دارد و تا بهبود کامل وضعیت زندگی
مردم این مناطق تداوم می یابد .حسین درویشی جمعه
در گفت و گو با ایرنا افزود :از ابتدای رخداد سیل پنجم
و ششــم فروردین ماه شــیراز تاکنون ،امدادرسانی و
توزیع اقالم امدادی جمعیت هالل احمر به  246خانوار
صورت گرفته اســت .وی گفت :بســته اقالم غذایی
هالل احمر شامل برنج ،موکت ،پتو ،روغن ،چای ،قند،
شکر ،نمک و کنسروجات توسط نیروهای عملیاتی این
جمعیت توزیع شده اســت .مدیرعامل جمعیت هالل
احمر فارس اظهار داشــت :تیم های ارزیاب با مراجعه
به محل های اطالع رسانی شده ،پس از ارزیابی های
فنی درخواســت اقالم مورد نیاز را ثبت میکنند و این

که فعالیتهای اجتماعی مردم بیشــتر شــده و سرمایه
انســانی افزایش مییابد .حجت االسالم حدائق اضافه
کرد :اگر به دنبال حل مشــکالت جامعه هســتیم باید
ســرمایه اجتماعی را در میان افراد جامعه افزایش داد.
وی بــا بیان ایــن که نباید در حــوادث اجتماعی نظام
اسالمی تضعیف شود تأکید کرد :نباید در حوادث طبیعی
برخی از مسئولین و نظام را تضعیف کرده و باعث ایجاد
ضعف در جامعه و تقویت دشــمنان شویم و باید با صبر
در برابر مشکالت نســبت به برطرف کردن مشکالت
درکوتاه ترین زمان اقدام کرد .وی معتقد اســت :تمامی
دستگاههای خدمت رســان طی روزهایی که به مردم

حادثه دیده خدمترســانی کردند خوش درخشــیدند و
عامه مردم نیــز نقش بی بدیلی در ایجاد آرامش روانی
حادثه دیدگان داشتند.
این روحانی شیرازی استفاده از ظرفیت نیکوکاران
اســتان را در مدیریت مســائل و مشــکالت اجتماعی
الزم دانســت و بیــان کرد :عزم جــدی و همگانی در
کنار اســتفاده از ظرفیت خیران باید وجود داشته باشد
تا عالوه بر جبران خســارتهای وارده نسبت به بهبود
شــرایط اقدام شود .حجه االســام حدائق با تجلیل از
آیتاهلل ناصر مکارم شیرازی یکی از مراجع تقلید برای
کمک به حادثه دیدگان شیراز گفت :بخش قابلتوجهی

مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان فارس:

امدادرسانی به محلههای سیل زده شیراز ادامه دارد

موارد بالفاصله توسط تیم های اجرایی به محل مورد
نظر انتقال داده میشود .درویشی همچنین از حضور
تیم های آفرود در خدمات رســانی به سیل زدگان در

مردم شیراز به یاد جانباختگان سیل شمع
روشن کردند
شــهروندان شــیرازی با برافروختن شــمع و ذکر صلوات و فاتحه در محل دروازه
قرآن این شــهر گرد هم آمدند و یاد و خاطره قربانیان سیل پنجم فروردینماه را گرامی
داشــتند .به گزارش خبرنگار ایرنا ،آیین گرامیداشت یاد جانباختگان سیل شیراز شامگاه
پنجشــنبه با حضور چشمگیر مردم شیراز و جمعی از مسافران نوروزی برگزار شد و مردم
شــیراز در این اجتماع خودجوش یکبار دیگر همبســتگی و میهماننوازی خود را نشان
دادند .دروازه قرآن شیراز میعادگاه قربانیان این حادثه در این مراسم شاهد حضور مردمی
بــود که با قرائت فاتحه و برپایی آیین عزاداری و ســرودهای حماســی ،جلوه خاصی به
این نماد تاریخی شــیراز داده بودند« .شیرازی با غیرت تسلیت ،تسلیت» ازجمله شعاری
بود که مردم در این مراســم ســر دادند .همچنیــن برخی از مردم با به همراه داشــتن
پارچه نوشــتههایی این حادثه ناگوار را به بازماندگان قربانیان سیل شیراز تسلیت گفتند.
شــماری از جوانان نیز با نواختن ســنج و دمام به عزاداری پرداختند .ایثارگری شیرازی و
یکپارچگی تمام ســازمانها و نهادها برای کمک به هموطنان آســیبدیده یکبار دیگر
آوازه میهماننوازی مردم شیراز را به رخ جهانیان کشاند.

کنار اعضای جمعیت ســخن گفت و عنوان کرد :این
تیم ها در قالب گــروه های داوطلبان جمعیت هالل
احمر شیراز ساماندهی شدهاند و برای خدمات رسانی

از خمس به حادثه دیدگان سیل شیراز اختصاص یافته
اســت .حجه االســام حدائق همچنین اظهار داشت:
دینباوری ،خداباوری و صبر و تقوا در مشــکالت سه
عاملی اســت که افراد میتوانند در مشکالت با تکیه بر
این عوامل بر مشــکالت فائق آیند .مدیر حوزه علمیه
منصوریه شــیراز عنوان کرد :صبر پیشه کردن یکی از
دســتوراتی است که خداوند به انســانها توصیه کرده
اســت تا بتوانند در عالم برتر به جایگاه واالیی برسند.
وی افزود :مســئولین فرهنگی کشــور و استان فارس
کسانی هستند که دارای صبر و تقوا هستند و در حادثه
سیل نیز نقش خدمترسانی خود را خوب ایفا کردند.
و توزیع اقالم امدادی به مناطق سیل زده اعزام شدند.
وی اعالم کرد :طی روزهای گذشــته دبیرکل
جمعیت هالل احمر کشــور از روند خدمات رســانی
به افراد درگیر ســیل شــیراز بازدید کرده و از نزدیک
در جریان امور قرار گرفته اســت .بارش شــدید باران
در روزهای پنجم و ششــم فروردیــن منجر به وقوع
سیل در مناطقی از شهر شــیراز شد .پنجم فروردین
ماه ،ســیل دروازه قرآن  19کشــته  107 ،مصدوم و
خسارات مادی بســیاری به خودروهای در حال عبور
برجای گذاشت .ششم فروردین ماه نیز مناطق پایین
دســت رودخانه خشک شیراز و مجاور این رودخانه با
مشــکل آبگرفتگی منازل و معابر روبرو شدند .در این
میان ،وضعیت منطقه ســعدی وخیم تر از سایر نقاط
بود.

رئیس مجمع مشورتی توسعه فارس

همدلی مردم و حضور مؤثر مسئوالن در سیل شیراز مثالزدنی بود
رئیس مجمع مشــورتی توســعه اســتان فارس همدلی و
همراهی مردم در کنار حضور تأثیرگذار مسئوالن در حادثه سیل
شــیراز را مثالزدنی ارزیابی کرد .جواد جمشیدی در گفتوگو با
ایسنا منطقه فارس ،با اشاره به لزوم بررسی کارشناسانه دلیل بروز
ســیل مخرب روز پنجم فروردین شیراز ،گفت :گرچه این حادثه
یک اتفاق حزنانگیز و تأســفبار محسوب میشود ،اما همدلی و
اتحاد مردم در کنار حضور مؤثر مســئوالن در جریان امدادرسانی
به هموطنان آســیبدیده مثالزدنی بود .وی از برنامهریزی پس
از بروز فاجعه ســیل اخیر با هدف امدادرسانی ،دلجویی و خدمت
به مــردم بهعنوان یک ضرورت یاد و اضافه کرد :خوشــبختانه
همدلی مجموعه مدیریتی استان ،نمایندگان مجلس و مجموعه
شهرداری باعث شــد تا روند خدمترسانی به مردم تسری یابد.
عضو هیئترئیســه مجمع مشــورتی توسعه اســتانهای کشور

نقش اســتاندار در مدیریت دوره بازســازی و بازتوانی بحران را
نقشی تأثیرگذار دانست و با اشــاره به حضور وزرای اهل استان
فارس در یکی دو روز پس از وقوع ســیل در شیراز ،افزود :تدبیر
هوشــمندانه اســتاندار در دعوت از معاون رئیسجمهور و رئیس
سازمان برنامهوبودجه باعث شــد تا هماهنگیهای الزم ملی و
بروناستانی جهت رفع مشــکالت هموطنان آسیبدیده از این
ســیل بسیار سریع انجام شود .جمشــیدی درعینحال مشارکت
مردمی مردم شیراز و اســتان فارس در بازگرداندن شرایط شهر
شیراز به شرایط عادی و مطابق با پیش از وقوع سیل را شایسته
ارج نهادن دانســت و گفت :در کنار تمام اتفاقات ناگوار ناشی از
جان باختن و متضرر شدن هموطنانمان ،مردم شیراز در این چند
روز صحنههایی از جنس محبت و نوعدوستی آفریدند که باید در
تاریخ پرافتخار این استان و کشور ثبت شود.
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رویداد شهر

استاندار فارس از تالش دولت برای جبران خسارتهای سیل میگوید

فارس آمادگی الزم برای موج جدید بارشها را دارد
استاندار فارس با اشاره به موج جدید بارندگیها
که بنا بر اعالم هواشناسی از یکشنبه  11فروردینماه
آغاز خواهد شــد ،گفت :دستگاههای اجرایی استان
آمادگــی الزم را برای موج جدیــد بارشها دارند.
عنایــتاهلل رحیمی روز جمعــه در گفتوگو با ایرنا
افزود :درخواســت ما از مردم و گردشگران استان
این اســت که در زمان بارندگــی در مناطق مرتفع
حضور نداشــته باشــند؛ چراکه رعدوبرقها ممکن
است آنان را دچار آسیب کند .استاندار فارس تأکید
کــرد :مردم از حضور در دامنههای پرشــیب ،کنار
مســیلها ،رودخانهها و مکانهای آبگیر خودداری
کنند؛ همچنین از اتــراق و چادر زدن پرهیز کنند.
رحیمی با بیان اینکه بارشهای فصل بهار امســال
بهصورت رگباری و شدید است ،افزود :درصورتیکه
تأسیسات از قبل ایجاد نشده باشد ،سیلی عظیم را
با نهایت آمادگی هم نمیتوان کنترل کرد .رحیمی
ابراز داشــت :الیروبی مجدد مسیرهای شهری در
حال انجام اســت و قطع ًا همــه نیروها و مجموعه
ستاد بحران آمادگی الزم را برای مقابله با اتفاقات
دارند؛ افزون بر این پیشــگیری را نیز مجددا ً آغاز
کردهایــم .وی تأکیــد کرد :ضروری اســت مردم
اطالعرسانیها و اخطارهای سازمان هواشناسی را
جدی بگیرند .استاندار فارس با بیان اینکه مرخصی
تمام فرمانداران از جمعه گذشــته لغو شــده است،
افزود :همه مســئوالن در مراکز خدمت خود حاضر
هستند ،تمام اعضای ستاد بحران استان فارس در
حالــت آمادهباش قرار دارنــد و تذکرهای الزم به
مردم نیز داده شده است .اســتاندار فارس با اشاره
به خسارات وارد شــده به خودروها و افراد تشریح
کرد :در این حادثــه  250خودرو در دروازه قرآن و
حدود  50خودرو در دیگر محالت ازجمله هفتتنان
و سعدی دچار آسیب شــدند؛ اما خسارات سیل به
همین جا منتهی نشــد و حدود صد نفر نیز مصدوم
شدند که  35تن از آنان به بیمارستان منتقل شدند.
وی اظهار داشــت 19 :نفر بر اساس آمار نهایی در
این حادثه جان باختند.
گمانهزنیهــای فضای مجازی را درباره
علل وقوع سیل تکذیب میکنیم

وی خاطرنشان کرد :در روز نخست بیشترین
بــارش در دروازه قرآن صورت گرفت و شــدت و
زمان آن یکی از اصلیترین دالیل بروز ســیل بود؛
هرچند در فضای مجــازی گمانهزنیهای مختلفی
شــکل گرفته اســت که همه این گمانهزنیها را

تکذیب میکنیم .اســتاندار فارس با تأکید بر اینکه
دستگاههای مربوط در حال بررسیهای کارشناسی
و فنی برای کشــف علل و عوامل مؤثر بر ســیل
شیراز هســتند ،عنوان کرد :برای اظهارنظر قطعی
درباره طراحی و اجرای بلوار قرآن و در نظر گرفتن
یا نگرفتن محاســبات برای عبور روانآبها نیاز به
کار کارشناسی اســت .وی با اشاره به اینکه رئیس
سازمان بازرسی کل کشور نیز به دستور قوه قضاییه
به شیراز آمد تا ابعاد این قضیه را بررسی کند ،گفت:
از وظایف ذاتی ســازمان بازرسی و دستگاه قضایی
اســت که موارد اینچنینی را بررســی کارشناسی،
فنی ،قضایی و حقوقی کند و نتیجه نهایی را اعالم
کنــد و خود ما نیز پیگیر این موضوع هســتیم که
در این خصوص اطالعرسانی و تصمیمگیری شود.
خدمترسانی به سییلزدگان سعدی

اســتاندار فــارس درباره تــداوم بارندگی که
باعث بروز ســیل در روز سهشــنبه و آســیب به
محله ســعدی شــد نیز توضیح داد :با آنکه در روز
سهشنبه مدتزمان بارندگی طوالنیتر و سیل بسیار
حجیمتر بود خسارات جانی نداشتیم ،هرچند برخی
خانهها که در بافت فرسوده و محالت غیررسمی از
گذشته ساخته شــده بودند ،دچار آسیبهای شدند.
رحیمــی ابراز کرد :هماکنون همــه منازل آبگیری
شده است و جبران خسارت برای افرادی که اسباب
و اثاثیه منزلشــان دچار خسارت شــده ،آغاز شده
اســت .نماینده عالی دولت در اســتان فارس بیان
کرد :در این اتفاقات شــهرداری با بیش از  2هزار
نیــرو و  170مورد مأموریت آتشنشــانی اقدامات
خوبی انجام داد؛ همچنین نیروهای ســپاه ،بسیج،
اورژانس هاللاحمر و ســمنها حضوری بســیار
پررنگ داشتند .وی افزود :آبی که در گود ِگلکنان
سعدی جمع شده بود ،بهسرعت تخلیه شد و آسیب
جانی به مردم نرســید .استاندار فارس با بیان اینکه
هماکنون همه آبهای ناشــی از سیل تخلیه شده
است ،عنوان کرد :دستور داده شد نیروهای کمکی
از شهرداریهای مرودشت ،صدرا ،کوار ،سروستان
و زرقان به شــیراز اعزام شــوند و آنان نیز اجابت
کردنــد و به یــاری مردم آمدند .رحیمی با اشــاره
به اینکه پاکســازی گلوالی توسط دستگاههای
خدماترســان و شهرداری انجام شده است ،افزود:
اســکان موقت در بیشــتر نقاط پایان یافته و مردم
به خانههای خود بازگشــتهاند و اسکان دائم را آغاز
کردهاند.

تسهیالت برای آسیب دیدگان سیل

رحیمی با اشــاره به در نظر گرفتن تسهیالت
برای آسیب دیدگان ســیل ،گفت :برای این افراد
با حضــور رئیس ســازمان برنامهوبودجه کشــور
تصمیماتی اتخاذ شــد و مقرر شد برای کسانی که
فوت شــدهاند کمکهزینــهای  15میلیون تومانی
را در نظــر بگیریم که حتمــ ًا مباحث حقوقی آنها
در ادامــه روند خود را طی میکنــد و تاکنون نیز
عــدهای این مبلغ را دریافــت کردهاند .وی افزود:
بــا تأییــد نماینده دادســتان ،نیــروی انتظامی و
نماینــده فرمانداری بیــش از  200خانوار را تحت
پوشــش قرار دادهایم که برای هزینههای ضروری
بهعنوان حمایت بهصورت نقــدی در اختیار آنها
قــرار میگیرد .اســتاندار فارس درباره شــرح این
کمکهــا گفت :مبلغ حدود پنــج میلیون تومان را
برای درمان مصدومــان در نظر گرفتیم؛ البته همه
مصدومــان بهصورت رایگان درمان شــدند و آنان
که ممکن اســت به درمان مجدد نیاز داشته باشند
به دانشــگاههای علوم پزشکی شــیراز و نیز محل
زندگی خود معرفی شدند که با دستور وزیر بهداشت
و درمان در مقصد بهصورت رایگان درمان میشوند
و داروهایشان نیز بهصورت رایگان در اختیار آنها
قرار میگیرد.
وی با اشاره به وضعیت خودروهای آسیبدیده
این حادثه بیان کرد :خسارات خودروهایی که بیمه
بدنه و شخص ثالث داشتند ،بهصورت فوری توسط
بیمه پرداخت میشــود .رحیمی افزود :کارشناسان
بیمــه درباره حــدود  350خودرویی کــه برخی از
آنها در پارکینگ نیروی انتظامی واقع در اکبرآباد
بودند و حدود  50خــودرو که به دیگر پارکینگها
برده شــدند و همچنین تعــداد خودروهایی که در
شهر آسیب دیدند ،کارشناســیهای الزم را انجام
دادهاند و میزان خسارت را تعیین کردهاند .استاندار
فارس ابراز کرد :تا سقف  10میلیون تومان خسارت
بهصورت وام بالعوض پرداخت میشود و خسارات
بیش از  10میلیون تومان را با تســهیالت با بهره
کم در اختیار قــرار میدهیم .رحیمی با بیان اینکه
ستاد بحران استان فارس یک گام از مراحل معمول
در اینگونه حوادث پیشتر است ،خاطرنشان کرد:
هماکنون در مرحله بازســازی و بازتوانی هستیم؛
بدینمعنا که پرداخت همه خســارتهای یاد شده
در حال انجام اســت .وی اضافه کرد :بنیاد مسکن
کمیتههای ارزیاب خود را تشــکیل داده اســت و
منازلی را که دچار آبگرفتگی شــدهاند بررســی

میکنند؛ هرچند مرحله بازسازی و بازتوانی بحران
زمانبر است و تأیید نهایی و جبران خسارت کمی
به طول میانجامد .نماینده دولت در اســتان فارس
با اشاره به تسهیالت مســکن برای آسیبدیدگان
بیان کرد :بــرای واحدهایی که احداثی هســتند،
یعنی بهصورت کامل تخریب شــدهاند در شهر 50
میلیون تومان وام با پنج درصد ســود و  12میلیون
تومان کمک بالعوض در نظر گرفته شــده است.
رحیمی در خصوص مســکن روســتایی نیز گفت:
برای منازلی که در روســتاها دچار خسارت شدهاند
 40میلیــون تومان وام با بهــره  4درصد بهاضافه
 10میلیــون تومــان بالعوض پرداخــت خواهد
شد.
اســتاندار فارس همچنین در مورد کسانی که
اســباب و اثاثیه منزلشان در ســیل دچار خسارت
شده اســت ،خاطرنشان کرد :تسهیالتی در قالب و
کمکهای بالعوض حداکثر تا سقف  5میلیون تومان
را برای ترمیم اسباب و اثاثیه منزل در نظر گرفتهایم
که این مبلغ بعــد از تأمین اعتبار اختصاص خواهد
یافت.
وی با اشــاره به اینکه زیرساختهای شهری،
تأسیســات و تجهیــزات زیربنایی در ســیل هفته
گذشــته در شــیراز آســیبدیدهاند ،عنــوان کرد:
وزارت راه و شهرســازی در مجموعه اداره کل راه
و شهرســازی و راهداری بررسیهای الزم را برای
برآورد خسارات بر عهده دارد .استاندار فارس افزود:
در مواردی کــه اراضی کشــاورزی و دامها دچار
آسیب شده باشد جهاد کشاورزی ارزیابیهای الزم
را انجام خواهد داد.
رحیمــی بــا بیــان اینکــه نهایــت تالش
رئیسجمهــور این اســت کــه جبران خســارت
بهسرعت انجام شود ،تأکید کرد :اسحاق جهانگیری
معاون اول رئیسجمهــور و محمود واعظی رئیس
دفتر رئیسجمهوری تماسهــای متعددی در این
زمینه داشــتهاند؛ همچنین وزیر کشــور و اعضای
ستاد مدیریت بحران تالشهای بسیاری در زمینه
جبران خســارتها صورت دادهاند .وی خاطرنشان
کرد :هیئت دولت پیشــنهادهای اعالمی اســتان
فارس را در خصوص جبران خسارتها پذیرفت که
باعث شد دســت ما برای ارائه خدمات به مردم باز
باشــد و بتوانیم اقدامات را بهسرعت انجام دهیم؛
هرچند چنین مسائلی به طی فرایندهای قانونی نیاز
دارد ،با مســئولیت شخصی خود تسریع در اقدامات
را پذیرفتهایم.
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رویداد شهر

نماینده ولیفقیه در استان فارس عنوان کرد

هماهنگی و همراهی در سیل اخیر سبب عزت و عظمت شیراز شد

نماینده ولیفقیه در اســتان فارس و امامجمعه شیراز
گفت :در سیل اخیر نباید از زحمات و تالشهای مدیران و
مسئوالن استان و شهر غافل شد و هماهنگی و همراهی در
سیل اخیر سبب عزت و عظمت شیراز شد .به گزارش ایرنا،
آیتاهلل لطفاهلل دژکام در خطبههای نماز جمعه شیراز افزود:
همه باید بدانیم کــه در کارهای بزرگ اینچنینی اگر همه
دستبهدست هم ندهند ،نمیتوان موضوع را سروسامان داد
و ازاینرو ،هماهنگی و همراهی در ســیل اخیر مایه عزت
و ســربلندی شیراز شــد .نماینده ولیفقیه در استان فارس
افزود :یکی از کارهای حرام غصب اســت و یکی از آنها،
غصب مسیر رودخانه است ،فرقی نمیکند چه کسی مرتکب
شده باشد؛ چه ارگان دولتی باشد و چه مردم .آیتاهلل دژکام
دلیل نگرانی از بارش رحمت الهی را بیتقوایی دانســت و
بیــان کرد :اینکه وقتی باران میبارد به جای شــکرگزاری
همــه زاری و گریه میکنند یعنی رحمت را به عقوبت بدل
مدیــرکل ورزش و جوانــان فارس گفــت :عملکرد
سازمانهای مردمنهاد جوان و ورزشکاران در کمکرسانی
به شهروندان آســیبدیده از سیل پنجم و ششم فروردین
امســال مصداق ایجاد اعتماد عمومی و افزایش مشارکت
اجتماعی اســت .حیدر علی کامیاب که در حاشــیه بازدید
از منطقه سیلزده ســعدی با خبرنگاران گفتوگو میکرد،
افزود :حضور مســئوالنه ،بهموقع و عملیاتی استاندار فارس
در بحران سیل اخیر یکی از عوامل مهم بسیج عمومی مردم
برای کمک به افراد آسیبدیده از سیل بود .کامیاب افزود:
وقتی مردم احساس کنند مســئوالن در هر شرایطی کنار

کردهایم .امامجمعه شیراز گفت :برخی فوراً دلیل این مسئله
را مســائل اخالقی عنوان میکنند؛ درحالیکه فعل حرامی
مانند غصب هم هست .وی عنوان کرد :خداوند اجازه تملک
مسیل رودخانه را نداده است و هرکس این کار را انجام داده
بیتقوایی کرده اســت و در نتیجه این بیتقوایی برکت کم
میشود؛ زیرا در برابر نعمت الهی ناسپاسی کردهایم و آنچه
نباید ســرمان بیاید ،میآید .امامجمعه شیراز با یادکرد از آیه
 25ســوره انبیاء به آزمون الهی اشاره کرد گفت :هرلحظه
زندگی ما امتحان الهی است و باید در میدان این آزمونهای
الهی ورود کنیم و مهم این است که خوب از عهدهاش بیرون
بیاییم .آیتاهلل دژکام ضمن تسلیت به همه داغداران حادثه
ســیل اخیر در سراسر کشور عنوان کرد :همهکسانی که در
این قضیه آسیب دیدند ،مبتالبه این آزمایش شدند و سربلند
از عهده آن بیرون آمدند.
نماینــده ولیفقیه در اســتان فارس با بیــان اینکه

گروههای مختلفی در این حادثه آزمایش شــدند ابراز کرد:
گروه اول کســانی هستند که عزیزانشــان را در این آزمون
الهی از دســت دادهاند .وظیفه کسی که مصیبت اینچنینی
برایش پیش میآید شکیبایی است؛ چراکه خسران او دیگر
جبرانناپذیر نیســت؛ اما پاداش صبر صلوات و رحمت الهی
اســت .وی گروه دیگر آزمونشوندگان را مردمی خواند که
وظیفه خود را در قبال همشهریان مصیبتزدهشان به خوبی
نشــان دادند و افزود :ما مــردم در این مرحله وظیفه داریم.
امتحان ما شروع شده و هنوز هم تمام نشده است؛ بااینحال
باید از عموم مردم فارس و شیراز تشکر کرد که صحنههایی
را به یادگار گذاشتند که یادآور این نکته بود که مقام معظم
رهبری فرمودند «شــیراز در قله فرهنگ است ».امامجمعه
شــیراز بیان کرد :مردم مردانگی ،غیرت و نوعدوستی را در
اوج نشان دادند و از امتحان الهی سربلند بیرون آمدند.
نماینده ولیفقیه در اســتان فارس ضمن قدردانی از
بسیجیان ،ســپاه ،ارتش ،هاللاحمر ،روحانیون و نیروهای
مردمــی تأکید کرد :مردمی که اینچنیــن به میدان آمدند
باعث شدند که هیچ مصیبتدیدهای احساس تنهایی نکند.
امامجمعه شــیراز با بیان اینکه مدیران هــم در این رویداد
امتحان شــدند ،گفت :در درجه اول مدیر باید پیش از وقوع
حادثه تالش کند که چنیــن اتفاقاتی نیفتد .آیتاهلل دژکام
عنــوان کرد :داوری اینکه مدیران و مســئوالن کار خود را
درســت انجام دادهاند یا خیر را نمیتوان در فضای مجازی
یا از تریبون نماز جمعه انجام داد؛ چراکه ممکن اســت همه
جهات قضیه برای ما روشن نباشد .وی ابراز داشت :در همین
رابطه آزمون الهی شــامل حال دستگاه قضایی هم میشود
که باید منصفانه در این موضوع ورود کند و با عدالت آن را
بررسی کند و اگر تقصیری بوده ،به تناسب آن عقوبت تعیین

جوانان و ورزشکاران در رفع مشکالت سیل حضوری پررنگ داشتند

افزایش سرمایه اجتماعی

آنها هستند با انگیزه و توان بیشتری وارد عمل میشوند.
دبیر ستاد ساماندهی امور جوانان استان فارس عملکرد
سازمانهای مردمنهاد جوان در این سیل را ستودنی دانست
و گفــت :پیشتر نیز بارها گفتهام هر کجــا که به جوانان
میدان دادیم و به آنها کمک کردیم موفق بودهایم .کامیاب
از توزیــع یک کامیون آبمعدنــی ،تهیه و توزیع حدود ۸۰
هزار وعده غذایی و تهیه و توزیع اقالم گرمایشی ،بهداشتی،

توسط سازمانهای مردمنهاد و هیئتهای ورزشی همچنین
تهیه و توزیع  10تخته فرش ۱۰ ،دستگاه بخاری و  10تخته
پتو به ارزش  ۱۵میلیون تومان توسط هیئت پزشکی ورزشی
استان بین افراد آسیبدیده از سیل خبر داد و گفت :تیمهای
آفرود اســتان بهصورت تخصصی و از زمان وقوع سیل با
محوریت ســازمانهای مردمنهاد مشغول خدمترسانی به
مردم ســیلزده خصوص ًا شهروندان ساکن در محله سعدی

کند؛ همچنین اگر مدیری اشــتباه کرده اســت و تقصیری
داشته باید خود ،مردانه آن را بپذیرد .امامجمعه شیراز گفت:
آزمون دیگر مدیران در سیل اخیر این بود که دریافتند نقاطی
از شــهر مشــکالتی دارد و باید از این پس در هزینههای
خود اولویتهــا را در نظر بگیرند .آیتاهلل دژکام با تأکید بر
اینکه حق حیات و حق مســکن برای همه مردم است ،ابراز
کــرد :مدیران باید به صورت جهادی بــه میدان بیایند و با
اولویتبندی تدبیری کنند که این مسائل در بارانهای بعدی
پیش نیاید .وی با اشاره به پیام مقام معظم رهبری به مردم
سیلزده فارس گفت :ایشان در پیام خود خواستار تسریع در
پیگیری امر بودهاند و ما نیز این مسئله را منعکس کردهایم.
باور کنیم که میتوانیم جنس خوب تولید کنیم

امامجمعه شــیراز همچنیــن در بخــش دیگری از
خطبههای نماز جمعه با اشــاره به با اشــاره به شعار سال،
عنوان کرد :باید باور کنیم که ما هم میتوانیم جنس خوب
تولید کنیم .وی افزود :شیراز و فارس  200سال پیش مرکز
مهم جاری دنیا بوده است و باز هم میتواند به این قله دست
یابد .آیتاهلل دژکام بــا تأکید بر اینکه اقتصاد مقاومتی باید
درونگرا باشــد ،ابراز کرد :در اینجا هم تقوا چهارچوبهای
انصاف و عدالت در معامله را تعریف میکند .نماینده ولیفقیه
در اســتان فارس گفت :بازار کشورهای همسایه بر روی ما
گشوده است؛ جنســی که به این کشورها میفرستیم باید
نمایشــگر ایمان و تقوا باشد و تقلب در آن نباشد .وی ابراز
امیدواری کرد :رونق تولید که به فرمان و تشــخیص مقام
معظم رهبری شــعار ســال جدید ایران شده است در سایه
ایمان و تقوای مردم و مدیریت خوب مســئوالن و دولت به
نتیجه مناسبی برسد و نقاط ضعف ما برطرف شود.
بودهاند .این در حالی اســت که به گفتــه وی  300مکان
ورزشــی سرپوشــیده در سطح اســتان پس از وقوع سیل
جهت اسکان در اختیار شهروندان و مسافران نوروزی قرار
گرفته اســت .وی همچنین از بازید گروهی و سازماندهی
شــده هیئتهای ورزشی ،ورزشــکاران ،داوران ،مربیان و
پیشکسوتان ورزشــی از محلههای آسیبدیده از سیل خبر
داد و گفــت :در این بازدید اعضــای هیئتهای کونگفو،
اتومبیلرانی و موتورسواری ،شنا و قایقرانی در خدمترسانی
به شــهروندان آســیبدیده از سیل بســیار پررنگ حاضر
شدند.

عکس نوشت:

بازدید اعضای شورای اسالمی شهر شیراز و کمیته کارشناسی شورا از حوزه آبخیزداری منطقه جهت بررسی عوامل حوادث اخیر
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عکس :محمد امین توانگر

شهردارشیراز:

مسیل های دروازه قرآن الیروبی شده بودند
شهردار شیراز با تاکید بر اینکه شهرداری شیراز برنامه
مدون سالیانه برای الیروبی تمامی مسیل ها و جوی های
سطح شــهر دارد ،گفت :بر اساس این برنامه مشخص در
فصل تابستان مســیل ها و جوی های الیروبی می شوند
تا برای بارش های باران فصل پاییز و زمستان شهر آماده
شود .طبق این برنامه ریزی مسیل های دروازه قرآن نیز در
مرداد  97الیروبی شدند و مستندات آن نیز موجود است.
به گزارش پایگاه اطالع رســانی شــهرداری شیراز،
مهندس اســکندرپور ضمن عرض تســلیت بــه خانواده
جانباختگان حادثه سیل دروازه قرآن و شهروندان شیرازی
خاطرنشان کرد :در جلسه با شهرداران مناطق 11گانه اقدام
به تقســیم بندی منطقه کردیم و طبق این تقسیم بندی
از چهارشــنبه اقدام به الیروبی کانال های محله ســعدی
کردیم .بازرســان نیز بر کار الیروبی این کانال ها نظارت
مــی کنند .همچنین همزمان با پاک کردن آثار ســیل در
محله سعدی  ،تمهیدات الزم برای سامانه بارشی پیش رو
نیز دیده می شود و برای شرایط بارانی آمادگی کامل داریم.
مهندس اسکندرپور اضافه کرد :مجموعه شهرداری از
ابتدای وقوع سیل پنجم فروردین ماه در دروازه قرآن با تمام
توان به دنبال مدیریت شرایط بعد از حادثه و بازگرداندن هر
چه سریعتر شهر به حالت عادی بود.
شهردار شیراز با بیان اینکه در حادثه سیل دروازه قرآن
با بیش از  2هزار نیرو از همان ساعت وقوع حادثه شروع به
خدمت رسانی کردیم ،گفت :پس از حدود  6ساعت از وقوع
حادثه سیل دروازه قرآن با همدلی و همراهی همه دستگاه
ها و کمک های مردمی ،شیراز به حالت عادی بازگشت و
تردد در محور دروازه قرآن نیز انجام شــد و این یک نقطه
قوت محسوب می شود.
بســیج  3هزار نیروی شــهرداری در محله
سعدی

شهردار شیراز با اشاره به وقوع حادثه سیل در محله
سعدی در ششم فروردین ماه اضافه کرد :برای مدیریت این
حادثه با هماهنگی پلیس راهور اقدام به کنترل ترافیک و
کاهش عبور و مرور به ویژه در محدوده رودخانه خشک و
منطقه شرق شیراز کردیم.
وی با بیان اینکه پس از بارندگی روز ســه شــنبه و
حادثه سیل در سعدی ،یک بســیج عمومی در شهرداری
شکل گرفت و تمامی امکانات حوزه های مختلف مدیریت
شــهری را در این منطقه متمرکز کردیم ،گفت :با بســیج

نیروها ابتدا معابر اصلی و سپس معابر فرعی و کوچه ها را
بازگشــایی کردیم ،حجم آب را کاهش دهیم و پس از آن
اقدام به تمیز کردن و شستشوی محدوده کردیم همچنین
بسیجیان و مردم نیز تخلیه آب منازل را بر عهده دارند.
مهندس اسکندرپور ضمن اشاره به حضور شهرداران
مناطق یازده گانه شیراز و نیروهای اجرایی مناطق در محله
ســعدی افزود :در روزهای چهارشــنبه هفتم فروردین ماه
و پنج شــنبه هشــتم فروردین ماه بیــش از  3هزار نفر از
نیروهای شهرداری با برنامه ریزی و اولویت بندی در سطح
مناطق  3و ( 11محدوده آسیب دیده از حادثه سیل) مستقر
شــدند و هم اکنون در حال پاکسازی و بهسازی محدوده
منطقه هستند.
شــهردار شیراز ضمن اشــاره به اینکه تالش داریم
در هفته آینده محله ســعدی و سایر محالت آسیب دیده
از حادثه ســیل را بــه حالت عادی بازگردانیــم ،افزود :به
شــهروندان و به ویژه ساکنین محله سعدی قول می دهم
که با همتی که در همه دســتگاه ها وجود دارد بتوانیم طی
چند روز آینده وضعیت این محله را ساماندهی کنیم.

علت حادثه باید پس از بررسی کارشناسان و
متخصصان اعالم شود

مهندس اسکندرپور با بیان اینکه معتقدیم در ساعات
اولیــه اینگونه حــوادث نمی توان اظهار نظــر دقیقی در
خصوص علت اصلی حادثه کــرد ،گفت :علت حادثه باید
پس از بررســی کارشناسان و متخصصان اعالم شود .هم
اکنون در شهرداری کارگروهی تشکیل شده و سوابق حادثه
در حال بررسی است که طی روزهای آینده تیم کارشناسی
نتیجه حاصل را ارائه خواهند کرد .همچنین در استانداری
و شورای شهر نیز کارگروهی مشابه تشکیل شده است.
«مهمان نوازی» و «مهربانی» بار دیگر به برند
شیراز تبدیل شد

شهردار شــیراز ضمن ابراز تاسف از وقوع حادثه تلخ
سیل در این کالنشــهر افزود :پس از این حادثه در نتیجه
مهربانی و همگامی مردم و مســئولین بــار دیگر صفت
مهمان نوازی شــیرازی ها در کشــور و جهــان پرآوازه و
«مهمان نوازی» و «مهربانی» به برند شیراز تبدیل شد.

مهندس اسکندرپور با بیان اینکه در این حادثه همه
نهادها همچون شهرداری ،صداوسیما ،ارتش ،سپاه ،بسیج،
نیروهای امدادی ،گروه های مردم نهاد و شــهروندان در
کنــار یکدیگر بودند یک تابلوی بی نظیر از همبســتگی،
همراهــی و همدلی را نمایش دادند ،خاطرنشــان کرد :در
 48ســاعت اولیه حادثه همه نیروهای شــهرداری اعم از
نیروهای ستادی ،مدیران ارشد و میانی و نیروهای اجرایی
کنار یکدیگر بودند و حتی در این دو روز لحظه ای چشم بر
هم نگذاشتند .الزم می دانم از همه همکارانم در مجموعه
شــهرداری به ویژه پاکبان ها و نیروهای خدمات شهری
تشــکر کنم .در این حادثه صحنه هایــی از ایثار و تالش
پاکبان هــا را دیدم و افتخار می کنم که همکار پاکبان ها
هستم.
وی ضمن یادآوری اینکه شــهرداری شیراز امسال
تالش کرد تا نوروز زیبایی را تقدیم به شــهروندان و مردم
ایران کند ،گفت :بالفاصله پس از ســاماندهی وضعیت و
زدودن آثار گل و الی دوباره شــیراز را برای مردم شیراز و
ایران زیبا خواهیم کرد.
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مدیر شعب شرکت بیمه ایران در استان فارس خبر داد

 200خودرو زیاندیده سیل شیراز کارشناسی میزان خسارت شدند
مدیر شعب شرکت بیمه ایران در استان فارس
گفت 200 :خودرو زیاندیده در ســیل دروازه قرآن
شــیراز که به پارکینگ نیروی انتظامی منتقل شده
بودند مورد کارشناسی میزان خسارت قرار گرفتهاند.
حمیدرضا جمالی نژاد روز پنجشــنبه در گفتوگو با
خبرنگار ایرنا با بیان اینکه  20درصد این خودروها
بیمه بدنه ایران و  50درصد نیز بیمه شــخص ثالث
این شــرکت را دارند افزود :بررسیهای اولیه برای
پرداخت خســارت وارده به خودروهای حادثهدیده
در ســیل دروازه قرآن شیراز صورت گرفته و میزان
خســارت به خودروها نیز کارشناســی شده است.
جمالی نــژاد ادامه داد :در حــال حاضر تمام 200
خودرویی که به پارکینگ نیــروی انتظامی منتقل
شــدند مورد کارشناســی میزان زیــان وارده قرار
گرفتهاند که از این تعداد  20خودرو بیمه بدنه ایران
داشــته و  100خودرو نیز از بیمهنامه شخص ثالث
ایران استفاده میکنند.
وی ادامه داد :بعد از انتقال ســند خودروهای
خســارتدیدهای که بیمه بدنه ایران دارند ،خسارت
بــه مالکین ایــن اتومبیلها پرداخت خواهد شــد.
مدیر شــعب شــرکت بیمه ایران در استان فارس
تصریــح کرد :در حــال حاضر زیــان وارده از این

حادثه بــه مالکینی کــه خودروهــای آنها بیمه
بدنه دارند ســریع ًا پرداخت میشــود و در خصوص
خودروهایی که بیمه شخص ثالث استفاده میکنند
نیز باید مقصر این حادثه مشخص شود تا پرداخت
خســارت آنها نیز صورت بگیرد .وی اضافه کرد:
مالکیــن خودروهایی که بیمه بدنــه ایران دارند و
در این حادثه دچار خســارت شدهاند نیز باید هرچه
ســریعتر به دفاتر این بیمه مراجعه و ســند خودرو
را بــه نام بیمه ایران انتقــال دهند و ظرف حداکثر
دو ســاعت خســارت وارده به آنها نیــز پرداخت
خواهد شــد ،انتقال سند به این دلیل انجام میشود
چــون خودروهایی که دچار آبگرفتگی میشــود
جز خســارات کلی محســوب و دیگر قابلاستفاده
نیست.
مدیر شــعب شــرکت بیمه ایران در اســتان
فارس در پاســخ به این سؤال که آیا هزینه مجموع
خســارت خودروها در ســیل دروازه قرآن شــیراز
برآورد شــده؟ گفت :مجموع خســارتهای وارده
به تمامی خودروها در ایــن حادثه هنوز جمعبندی
نهایی نشده اســت .وی عنوان کرد :منتظر هستیم
مقصر نهایی این حادثه از ســوی مسئوالن قضائی
مشخص شــود .وی اظهار داشــت :تاکنون کسی

از مالکیــن خودروهایی که احتمــال دارد از محل
حادثه دروازه قرآن به منازل شــخصی مردم منتقل
شده باشند به شــرکت بیمه ایران برای پیگیری و
کارشناســی خســارت مراجعه نکرده است .جمالی
نژاد در پایان خاطرنشــان کــرد :تاکنون تنها یک

نفر زیاندیــده در این حادثه که خودروی وی بیمه
بدنه ایران داشــته و حدود  120میلیون نیز در این
رخداد زیاندیده ،ســند اتومبیل خود را به نام بیمه
ایران منتقل و خســارت خــود را نیز دریافت کرده
است.

مدیرکل امور بانوان استانداری فارس

حجم کمک جوانان به مناطق سیلزده باعث شگفتی است
مدیــرکل امور بانــوان و خانواده اســتانداری
فــارس گفت :حجــم کمک ســمنهای جوان به
مناطق ســیلزده و شهروندان آســیبدیده از سیل
باعث شگفتی است .به گزارش ایسنا منطقه فارس،
سیده معصومه دســتغیب در حاشیه بازدید سرزده از
یکی از آشــپزخانههای پخــت و توزیع غذا در جمع

خبرنگاران گفت :این آشــپزخانه توسط سازمانهای
مردمنهاد جــوان برای تأمین بخشــی از نیاز مردم
سیلزده شیراز راهاندازی شده است .او با بیان اینکه
معاونت فرهنگی و امــور جوانان اداره کل ورزش و
جوانان در مدیریت فعالیتهای اجتماعی استان بین
تمــام ارگانهای اجتماعی منحصربهفرد و پیشــرو

اســت ،افزود :جوانان در واقعه ســیل امسال نشان
دادند که از چــه ظرفیت و توان باالیی برای حضور
در عرصههــای مختلف اجتماعــی برخوردارند .وی
استفاده از ظرفیتهای جوانان را برای کشور سازنده
و کارساز دانســت و گفت :امروز میتوانیم با افتخار
عنوان کنیم که جوانان شــهر شیراز و استان فارس

جوانان سرافراز کشورمان هستند .مدیرکل بانوان و
امور خانواده استانداری فارس بهترین راه قدردانی از
جوانان را اســتفاده از ظرفیتها و تواناییهای آنها
در عرصههای مختلف عنوان کرد و با تقدیر از ایثار
و فــداکاری جوانان ســازمانهای مردمنهاد گفت:
انرژی ،انگیزه و تعهد جوانان بسیاری از افراد را برای
خدمترسانی به مردم در فاجعه سیل پای کار آورد.
دســتغیب ســازمانهای مردمنهــاد را نظام
پنهــان ارتقاء ســامت اجتماعی دانســت و گفت:
این ســازمانها صدای مردم و حلقه اتصال اقشــار
مختلف جامعه با دولت است .وی دیدهبانی ،تحقیق
و شبکهســازی را توســط ســازمانهای مردمنهاد
را یکی از شــیوههای تســهیل در خدمترسانی به
مردم دانســت و با اشــاره به اقدامات انجام شــده
توســط ســمنهای جوان در محله ســعدی گفت:
پایش اجتماعی که توســط این سازمانها در محله
سعدی انجام شده اطالعات گرانقدری را در اختیار
مسئوالن حوزههای مختلف فرهنگی اجتماعی قرار
میدهد که میتواند کارگشای بسیاری از مشکالت
باشد .دســتغیب در پایان با تأکید بر توان جوانان در
ســازمانهای مردمنهاد گفت :دولت مفتخر اســت
که با شــناخت دقیق از توان جوانان مأموریتهای
ویژه اجتماعی خود را با خیالی راحت به دست آنها
میسپارد.

 840هزار نفر از یادمانهای تاریخی فارس بازدید کردند
مدیــرکل میراث فرهنگی ،صنایعدســتی و
گردشگری استان فارس گفت 847 :هزار و 190
نفر از ابتدای تعطیالت نوروزی تا  8فروردین 98
از یادمانهای تاریخــی و فرهنگی فارس بازدید
کردند .مصیب امیری افزود :اماکن در صدر بازدید

میهمانــان نوروزی این اســتان در این مدت ،به
ترتیــب مجموعه فرهنگی حافظیه با  219هزار و
 671نفر ،مجموعــه زندیه  166هزار و  968نفر،
مجموعه جهانی تخت جمشید با  155هزار و 237
نفر ،مجموعه فرهنگی سعدی با  138هزار و 827

نفر و مجموعه جهانی پاســارگاد  85هزار و 854
نفر بوده است.
وی اظهار داشــت :آمار تجمیعی واحدهای
اقامتی این اســتان از  27اسفندماه  97الی هفتم
فروردینماه  ،98شــامل هتل ،هتــل آپارتمان،

مهمانپذیــر ،کمپهــای موقــت کالسهای
مدارس ،منازل اســتیجاری ،چادرهای مسافرتی،
مهمانســراهای ادارات ،خوابگاههای دانشجویی و
ســالنهای ورزشی 2 ،میلیون و  329هزار و 346
نفر شب بوده است.
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نگاهی به چشمانداز شیراز که در آیندهای نزدیک میتواند شهر دوستدار دوچرخه باشد

ترغیب شهروندان به استفاده از دوچرخه در کارهای روزمره
حسین مالکی
قصهی عالقهی من به دوچرخه رازی است که تمام دوران کودکی و
نوجوانی ،آن را ســالها در دل زندانی کرده بودم .در آن سالها گاهگاه که
فرصتی مییافتم یک دوچرخهی ســایز  28را که گوشهی حیاط خانه در
زنجیر مانده بود ،پنهانی بیرون میبردم و چون سنوسالام اجازه نمیداد
که روی زین بنشــینم ،به صورت میانبر ـ یعنــی از الی میلهی بین زین
و رکاب و در حالتی بســیار مشکل ـ دوچرخهســواری میکردم .این کار
تا دوران جوانی که توانســتم روی زین بنشــینم به صورت مستمر ادامه
رویکرد جدی

در ماههای پایانی ســال گذشته اما
مســئوالن شهرداری شــیراز که موضوع
انسانمحوری را در جایجای برنامههای
کاری خــود فصل الخطاب قــرار دادهاند،
ایجــاد مســیرهای دوچرخهســواری در
معابر شــهر را تجربه کردند .این رویکرد
شهرداری شــیراز ـ که موضوع را از روی
کاغذ بــه ســطح خیابانها کشــاند ـ با
وجود بحثهای لــه و علیه ،آنقدر جدی
گرفته شــد که هرکــدام از مدیریتهای
زیرمجموعهی این دستگاه ،در این زمینه
دست به تجربههای جدیدی زدند .ازجمله
ایجاد اولین پیســت دوچرخهســواری در
بافت تاریخی شهر شــیراز که به گفتهی
هادی شهدوست شیرازی شهردار منطقهی

هشت ،بدون اعتبارات شهرداری و توسط
ســرمایهگذار بخش خصوصی اجرا شده و
قرار اســت مراحل تکمیلی آن به نحوی
باشــد که مــردم بتوانند دوچرخــه را از
ایســتگاه مقابــل ارگ کریمخان تحویل
بگیرند و پس از تردد در ســطح شــهر در
انتها به منــزل بروند و ازآنجــا با تماس
تلفنی ،دوچرخه را از د ِر منزل تحویل دهند.
گفته میشود بیمه شدن دوچرخهسوارانی
که از ایستگاههای بافت تاریخی دوچرخه
کرایه میکنند ،برای نخستین بار در کشور
صورت اجرا پیدا کرده است.
راهنمایان دوچرخهسوار

خبرهای گوناگون دوچرخهای در این
چند ماههی اخیر در شــیراز هر از چندی

داشــت .و حاال هر وقــت صحبتی از دوچرخه و دوچرخهســواری به
میان میآید ،ناگهان به یاد آن همه خاطرهی شــیرین و گاه تلخ میافتم
که واســطهی آنها وسیلهای است که سالهاســت تنها در مسابقهها و
آئینهای نمادین مورداستفاده قرار میگیرد ،درحالیکه در همایش روزانه
و همیشگی خودروهای گوناگون که کوی و برزن را زیر چرخهای سنگین
خود گرفتهاند ،نشستن روی زین دوچرخههای بینیاز از سوخت حداقل در
فواصل بین خانه و فروشگاههای اطراف محله ،سادهترین و عاقالنهترین
کاری است که میتوان انجام داد.

نکتهی تازهای داشــت تــا اینکه موعد
نوروز رسید و کارها برای فراگیرسازی امر
دوچرخهسواری و تعمیم آن به برنامههای
فرهنگی شــهرداری چنان مداومت یافت
که اینک سرپرست گردشگری شهرداری
رایگان
شــیراز دربارهی ارائهی خدمــات
ِ
 25دوچرخهســوار راهنمای گردشــگری
بــه مســافران نــوروزی در مســیرهای
پرتردد گردشــگری این شــهر خبر داده
اســت .از قول مسئوالن شهرداری شیراز،
ایســتگاههای اطالعرســانی گردشگری
و دوچرخههــای «از من بپرس» مســتقر
در  18نقطــه اطراف اماکن گردشــگری
و کمپهــای نوروزی از ســاعت  8صبح
تا  24تــا روز  12فروردین  98اطالعات
و محصوالت راهنمای گردشــگری را به
مســافرین نوروزی ارائه میکنند و هدف
از ایــن کار هم معرفی داشــتههای کمتر
شناختهشــدهی شــیراز و ظرفیتهــای
گردشــگری ادبی ،خوراک ،گردشــگری
مذهبی ،تاریخی فرهنگی است.
مزایای اتوبوسهای گردشگری

این راهنمایان گردشــگری سوار بر
دوچرخه در کولهپشــتی خود نقشــههای
شــهر شــیراز را به همراه دارنــد که آن
را به مســافران و گردشــگران عرضه و
ضمن ًا آنان را به اســتفاده از وسایل نقلیه

عمومــی مثل اتوبوس ،متــرو و دوچرخه
ترغیب میکنند زیرا تورهای گردشــگری
و خط اتوبوس ویژه از کمپهای اســکان
مسافران نوروزی برای مسافران نوروزی و
گردشگران پیشبینی شده که به وسیلهی
آن میتواننــد بدون وجهی بــه بازدید از
این اماکن بروند و بر این اساس مدیریت
شهری شــیراز باور دارد که اســتفاده از
اتوبوسهای رایگان گردشــگری و عدم
اســتفاده از خودروهای شــخصی نه تنها
بــه کاهش ترافیک در مرکز شــهر منجر
میشــود بلکه دسترســی گردشگران به
اماکن گردشگری را نیز تسهیل میکند.
آیندهی روشن

شــاید با این ترتیب که شــهرداری
و زیرمجموعههــای آن در اهتمــام بــه
دوچرخهســواری پیــش میروند ،آیندهی
شــیراز از خبرهــا و ابتــکارات تــازه و
نوآورانهی ای متصل بــه موضوعاتی که
فصل مشترک آنها دوچرخه است ،خالی
نماند و هر از چندی ابتکار جدیدی در این
رابطه پردهبرداری شــود .این چشــمانداز
که زیرســاختهای آن در شــهر شــیراز
آمــاده اســت ،میتواند ما را بــه عینیت
قابللمستــری از ترغیب شــهروندان به
اســتفاده از دوچرخــه در کارهای روزمره
برساند.

ایستگاههای
اطالعرسانی
گردشگری و
دوچرخههای «از من
بپرس» مستقر در 18
نقطه اطراف اماکن
گردشگری و کمپهای
نوروزی از ساعت 8
صبح تا  24تا روز
 12فروردین 98
اطالعات و محصوالت
راهنمای گردشگری
را به مسافرین
نوروزی ارائه میکنند
و هدف از این کار هم
معرفی داشتههای
کمتر شناختهشدهی
شیراز و ظرفیتهای
گردشگری ادبی،
خوراک ،گردشگری
مذهبی ،تاریخی
فرهنگی است.
شاید با این ترتیب
که شهرداری و
زیرمجموعههای
آن در اهتمام به
دوچرخهسواری پیش
میروند ،آیندهی شیراز
از خبرها و ابتکارات
تازه و نوآورانهی ای
متصل به موضوعاتی
که فصل مشترک آنها
دوچرخه است ،خالی
نماند و هر از چندی
ابتکار جدیدی در این
رابطه پردهبرداری
شود
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