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دومین روز سیل شیراز

پیکرجانباختگانسیلشیرازپنجشنبهتشییعمیشود

تنها  ۲۰مصدوم در بیمارستان بستری هستند
سرپرست معاونت عمرانی اســتانداری فارس
گفت :پیکر جانباختگان سیل شیراز پنجشنبه تشییع
میشود.
علینقی 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  3ساعت طول کشــید که نشان از همکاری
مردم و دســتگاههای اســتان دارد ،گفت :در حادثه
دیروز  201دســتگاه خودرو در دروازه قرآن آســیب
دیــده البته در دیگر نقاط شــیراز هــم خودروهایی
آسیب دیدند اما این رقم  201مربوط به دروازه قرآن
است.
سرپرست معاونت عمرانی استانداری فارس با
اشاره به اینکه خودروهای آسیبدیده 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 هیئتوزیران
پیشنهادات مسئوالن اســتان برای کمک به مردم

آســیبدیده مطــرح شــود ،بیان کــرد :در صورت
تصویب مبلغی بــه عنوان بالعــوض و مبلغی نیز
به عنوان تســهیالت کــم کارمزد به مــردم داده
میشود.
لقمانی دربــاره تعداد دقیق جانباختگان گفت:
 18نفــر در صحنه جــان باختند و یــک نفر نیز از
مصدومان در بیمارســتان جان باخت که در مجموع
 19نفر کشته شدند همچنین از تعداد مصدومین نیز
تنها  20نفر در بیمارســتان هستند و مابقی مرخص
شدند.
سرپرست معاونت عمرانی اســتانداری فارس
افزود :مصدومان تا هر زمان که الزم باشد در استان
هستند و از خدمات درمانی استان به صورت رایگان
بهرهمند میشوند.
وی بــا بیان اینکــه اجســاد جانباختگان به
صورت کامل شناســایی شده اســت ،گفت :امروز
 2نفــر با پرواز به ســاری منتقل شــده و  2نفر هم
از اســتان کرج هســتند که فــردا با پــرواز منتقل
میشــوند دیگران که از استان فارس یا استانهای
همجــوار بودند فــردا مقدمات تشــییع آنها انجام
میشود.
لقمانــی درباره علــل حادثه نیز گفــت :بیان
علت دقیق حادثــه باید به صورت علمی و با حضور

کارشناسان از دستگاههای مختلف بررسی شود و اگر
مشخص شود که دستکاری در طبیعت علت حادثه
بوده است با متخلفان برخورد میشود.
لقمانی با اشاره به وضعیت امروز شهر شیراز و
میزان بارش شــدید باران در این شهر اظهار داشت:
بارش باران امروز شدیدتر بود بهگونهای که ظرفیت
رودخانه خشک برای گذر سیالب حداکثر  80تا 85
مترمکعب در ثانیه است اما امروز در مقطعی از زمان
به  90مترمکعب در ثانیه رسید.
وی با بیان اینکه این حالت هشــدار جدی بود
و تخمین میزدیم که بخشــی از شــهر بهویژه در
منطقه پل علی بن حمزه دچار حادثه شــود ،گفت:
این مناطق در ســنوات نهچندان دور نیز دچار سیل
شده بود بنابراین هشدارهای الزم به سکنه و اهالی
داده شد.
سرپرست معاونت عمرانی استانداری فارس با
اشاره به وضعیت محله ســعدی افزود :اوضاع شهر
کام ً
ال تحت کنترل بود و با مشــاهده افزایش حجم
روان آبها در تونل ســعدی مســیر مسدود شد که
سبب کنترل بهتر اوضاع شد.
لقمانی با بیان اینکــه اکنون وضعیت برخی از
قسمتهای شهر مثل بلوار سرداران و برخی از منازل
دچار آبگرفتگی شــدند ،بیان کرد :در بازدید قبل از

غروب آب کامــ ً
ا فروکش کرده اما رســوبهایی
باقی است که باید ســریعتر توسط تیمهای 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 جابهجایی خودروها و
چندین فقره پمپ هم برای تخلیه آب اعزام شــده
است و مردم اطمینان داشته باشند که فرزندان شما
در دستگاههای خدماتی تا برگشتن وضعیت به حالت
عادی کنار شما هستند.
سرپرست معاونت عمرانی اســتانداری فارس
دربــاره وضعیت راهها 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
آبگرفتگی 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 میشود.

رئیسکل دادگستری استان فارس خبر داد

آسیب دیدن  198خودرو در سیل شیراز
رئیسکل دادگستری اســتان فارس با اشاره
به اینکه  18نفر از جانباختگان حادثه سیل دروازه
قرآن شیراز شناسایی شدهاند ،از طی مراحل قانونی
برای تحویل آنها بــه خانوادهها و بازماندگان خبر
داد و یادآور شد که در این حادثه  198خودرو 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
 8دادســرای شیراز بهعنوان قاضی ویژه در پزشکی
قانونی مســتقر شــد ،گفت :با هماهنگی بازپرس
اجساد جانباختگان 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  10صبح امروز
سهشنبه  6فروردین ۱۸ ،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  ۵آگاهی
جهت شناسایی اجساد عزیزان انجام شد که تاکنون
منجر به شناســایی همه جانباختگان این حادثه با
احراز هویت و ارائه مدارک ،شناسایی شده است.
القاصــی همچنین گفت :تعــداد  198خودرو
کــه دچار آســیبهای کلی و جزئی شــده بود در
پارکینگهای محافظتشــده نگهداری میشــود؛

این خودروها پــس از اتمام اقدامات قضایی مربوط
به جانباختگان ،توســط مقام قضایی تأمین دلیل،
کارشناســی ،تعیین تکلیف و به صاحبانشان تحویل
خواهد شد.
رئیسکل دادگســتری فارس تصریح کرد که
در این خصوص هماهنگیهای اولیه با شرکتهای
بیمه و کانون کارشناســان رسمی دادگستری برای
برآورد خسارات وارده در حال انجام است.
وی افزود :دســتگاه قضایــی عالوه بر وظیفه
نظــارت بر عملکــرد دســتگاههای 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 آنها در صورت احراز تقصیر ،تعیین تکلیف
اجســاد جانباختگان و تحویل به خانواده قربانیان،
اتخاذ تدابیر الزم برای حراست از اموال و خودروها
و تعییــن تکلیف آنها و همچنین پیگیری پرداخت
خســارات به قربانیان از طریق بیمه و دستگاههای
اجرایی است.
القاصی خاطرنشان کرد :ابعاد حادثه بالفاصله
پس از بررســی دقیــق هیئت کارشناســی و اتمام
معاینه به اســتحضار عموم خواهد رسید .رئیسکل
دادگســتری به همراه جمعــی از معاونان و برخی
مسئوالن استان فارس ،از مصدومان سیل شیراز که
در بیمارســتان ترومای شیراز بستری بودند ،عیادت
کرد.
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رئیس بنیاد مسکن کشور خبر داد

وامهای بالعوض و حمایتی به سیلزدگان در شیراز پرداخت میشود

رئیس بنیاد مسکن کشــور با بیان اینکه وامهای
بالعوض و حمایتی به آسیب دیدگان سیل شیراز پرداخت
میشود گفت :این تسهیالت در قالب وامهای معیشتی 5
میلیون تومانی و وامهای حمایتی  60و  40میلیون تومانی
اعطا خواهدشد.
علیرضا تابش شــامگاه سهشنبه در نشست بررسی
خســارتهای سیل شــیراز با حضور اســتاندار فارس و
مدیران استانی افزود :در حادثه سیل شیراز خسارتهای
ناشی از این پدیده به اماکن مسکونی و خودروها جبران
خواهد شد.
رئیس بنیاد مســکن انقالب اســامی کشور بیان
کرد :کارشناسان این بنیاد در حال بررسی ابعاد خسارت و
برآورد زیانهای واردشده به اماکن مسکونی هستند که
بهمحض روشن شدن آمار خسارتها ،پرداخت تسهیالت
و کمکهای بالعوض به آسیب دیدگان آغاز میشود.

فرماندار شــیراز گفت :بیش از  70درصد آسیب
دیدگان ســیل دوشنبه شــیراز در دروازه قرآن کمک
بالعوض دو تا  8میلیون تومانی دریافت کردند.
محمدرضا امیری سهشــنبه در گفت و گو با ایرنا
افزود :تاکنون بیش از  140خانوار آسیب دیده در سیل
دیروز شــیراز کمکهــای بالعوض خــود را دریافت
کردهاند بهنحویکه به خانوادههای آسیب دیده براساس
تعداد نفرات مصدوم و همچنین میزان خسارت وارده به
خودروها بین  2میلیون تومان تا هشــت میلیون تومان
پرداخت شد.
وی افزود :هزینههایی که امــروز در فرمانداری
شیراز به آسیب دیدگان پرداخت شده صرف ًا برای تأمین
هزینه نقلوانتقال افراد و خودروها به شهرهای مقصد
و همچنیــن تأمین اقالم و نیازهــای ضروری آنها تا
رسیدن به مقصد بوده است.
وی بــا اشــاره به اینکــه هزینههــای درمانی
مصدومین ســیل دیروز شــیراز حتی اگر در شهرهای

تابــش ادامــه داد :همچنین هزینههایــی برای
حملونقل خودروهای خســارتدیده 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 میکنند و خودروهایی که
قرارداد بیمه بدنه ندارند از محل کمکهای انجامشــده،
خسارتشان جبران میشود.
رئیس بنیاد مســکن انقالب اسالمی کشور با بیان
اینکه کارشناســان این بنیاد خانه بــه خانه برای برآورد
خسارتها سرکشی میکنند 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 :وامهای معیشتی
و بالعوض در خانههایی که مســتأجر در آن ساکن بوده
به مستاجرین اعطا میشود ،افرادی که لوازم زندگی آنها

زیر آب یا آوار رفته باشــد میتوانند از کمک معیشتی و
بالعوض  5میلیون تومانی استفاده کنند ،همچنین به این
افراد تا سقف  15میلیون تومان وام کمبهره داده میشود.
استاندار فارس نیز در این نشست با بیان اینکه همه
اقدامات قانونی برای برآورد خسارتها و جبران زیانهای
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.
عنایتاهلل رحیمی اظهار داشــت :وامهای اعطایی
بنیاد مسکن برای اماکن آسیب دیده روستایی با کارمزد
 4درصد و در شهرها با کارمزد  5درصد پرداخت میشود،
این تســهیالت به صورت حمایتی و برای بازگشــت به
زندگی عادی آســیب دیدگان پرداخت میشود و هرچند
ممکن اســت در شــرایط کنونی نتواند همه آسیبها را

فرماندار شیراز خبر داد

 70درصد آسیبدیدگان سیل کمک بالعوض دریافت کردند
دیگر هم ادامه یابد بهصورت رایگان خواهد بود ،گفت:
تمام هزینههای انتقال کشتهشدگان حادثه سیل دیروز
از ســوی دولت پرداخت خواهد شد و انتقال اجساد به
خارج اســتان بهصورت هوایی امروز انجام میشود که
این اجساد چهار مورد است که به شهرهای کرج ،آمل
و اصفهان اعزام میشوند.
فرماندار شیراز افزود :انتقال درون استانی اجساد
حادثهدیده ســیل دیروز شــیراز نیز بهصورت زمینی و
توسط آمبوالنسهای شهرداری شیراز انجام خواهد شد.
او اظهار داشت :پرداختها به آسیب دیدگان سیل دیروز
براســاس مبنا و فرمولی مشخص در حال انجام است
بهگونهای که بدون نیاز به طی شــدن روند بروکراسی
اداری هزینههایی 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 آنها عنوان کرد و گفت :کارشــناس بیمه
در فرمانداری شــیراز مستقر شــده و خسارت وارده به
این خودروها توســط این افراد کارشناســی میشود و
خودروهایی که بیمه دارند مبالغ خســارت را شــرکت
بیمهگــر پرداخت خواهد کــرد و خودروهایی که فاقد
بیمه هســتند نیز با دســتور مســتقیم رئیس سازمان
برنامهوبودجه و استاندار فارس مبالغی بهعنوان 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 بهزودی در این خصوص به
افراد پرداخت خواهد شــد .وی ادامه داد :در حال حاضر
نیروهای امدادرســان در حال پاکســازی اثرات سیل

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
بافتهای مسکونی یاد شده تأکید داریم ،شهرداری شیراز
آمادگی همکاری برای اصالح بافتهای 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
اساسیترین 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.

امروز سهشنبه ششم فروردین  98در شیراز هستند.
امیری بیــان کــرد :اعضای مدیریــت بحران
شهرستان شــیراز امروز در فرمانداری این شهر مستقر
شــدند و در حال مدیریت اوضاع هستند تا پاکسازی
مناطق سیلزده شیراز و منازل و مجتمعهای مسکونی
و تجاری این شهر خصوص ًا در محالتی نظیر سعدی که
بیشــترین خسارات را داشته ،محقق شود .وی در ادامه
گفت :پیگیریهای الزم در خصوص آســیب دیدگان
سیل دیروز شیراز در دروازه قرآن این شهر روز سهشنبه
در فرمانداری این شهرستان در حال انجام بود.
وی با اشاره به کشته شدن  19تن و مصدومیت
 35نفر در سیل دیروز شیراز واقع در دروازه قرآن افزود:
بیش از  200خودرو صدمهدیده 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 شــدهاند که اکنون در حال
شناسایی صاحبان آنها هستیم.

مدیر شرکت بیمه ایران در فارس عنوان کرد

بیمه متعهد به پرداخت فوری خسارت خودروهای آسیب دیده سیل است

مدیر شعب شرکت بیمه ایران در استان فارس گفت:
بیمــه به هر یک از اتومبیلهای 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 بهرهمندی آسیب دیدگان حادثه سیل شیراز از
بیمه گفت :تا ساعت  15روز سهشنبه ششم فروردینماه

جــاری ،پرونده هیــچ خودرویی به بیمه ارجاع نشــده
اســت .وی افزود :ازآنجاکه آسیب دیدگان این حادثه تا
به امروز درگیر اولویتهای مهمتری همچون رســیدگی
به وضعیت ســامتی خود و خانوادهشان هستند تاکنون
برای جبران خسارت توسط بیمه به این سازمان مراجعه
نکردهاند.
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 بیمهای خودروهای حادثه ســیل شیراز
میسر نشــده؛ اما بهمحض احراز اطالعات کافی درباره
اینکه چه تعداد از این خودروها تحت پوشش بیمه بودهاند
اقدامات الزم به صورت فوری صورت خواهد گرفت.
مدیر شــعب شــرکت بیمه ایران در استان فارس

گفت :این شرکت بیمه بهمحض 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 میگیرد؛ چنانچه در این
قرارداد عامل حادثه مشخص شده باشد ،همچنین با تأیید
مقامات قضایی و نیروی انتظامی بیمه شــخص ثالث و
بدنه پرداخت میشود.
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شهردار شیراز عنوان کرد

استقرار سه گروه اجرایی شهرداری در منطقه آسیبدیده سعدیه
به عوامل اجرایی شهرداری تأکید شده است که عالوه
بر پاکسازی معابر عمومی سواره و پیاده ،منازل مردم را
که بهواســطه ورود آب و گلوالی دچار مشکل شدهاند

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

را پاکســازی کنند .شهردار شــیراز تأکید کرد که کار
پاکسازی 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 گلوالی به منازل مســکونی و وارد شدن
خسارت به تعدادی از خودروهای شهروندان شیراز شد.

معاون خدمات شهری شهرداری شیراز عنوان کرد

خدمترسانی نیروهای شهرداری به مناطق دچار آبگرفتگی
معاون خدمات شهری شــهرداری شیراز گفت:
مناطق ســه و چهار شهرداری شیراز دچار آبگرفتگی
شــده که کارکنان شــهرداری و آتشنشانی این شهر
در حال خدماترســانی به ساکنان هستند .محمدرضا
محمدحســن پور افزود :در پی ادامه بارشهای بهاری
در امروز یکســری محلها در مناطق ســه شهرداری
شــیراز نظیر بلوار گلســتان ،پل پیرنیا ،محله سعدی و

همچنین بخشهایی از منطقه چهار شــیراز هماکنون
دچار آبگرفتگی شــده اســت .معاون خدمات شهری
شــهرداری شــیراز ادامه داد :تمام مجموعه ،کارکنان
و امکانات شهرداری شــیراز در مناطق یازدهگانه این
شــهر بهصورت  24ســاعته در صحنه حاضر و آماده
خدماترســانی به شــهروندان هســتند اما باال آمدن
ســطح آب از اندازهای مشخص که اکنون نیز رخ داده

ممکن است موجب بروز مشــکالتی شود .وی اظهار
داشت :صبح سهشنبه حوالی ساعت شش صبح طغیان
رودخانه خشک شیراز از سمت پل پیرنیا اتفاق افتاد که
با اقدام بهموقع 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
حملونقل عمومی استفاده کنند .معاون خدمات شهری
شهرداری شــیراز عنوان کرد :از مسافران نوروزی نیز
درخواست داریم تنها از کمپهای سرپوشیدهای که از
سوی ستاد اجرایی خدمات سفر معرفی میشود اسکان
پیدا کنند و در محلهای دیگر به دنبال اسکان نباشند.

سیروس پاکفطرت عضو شورای اسالمی شهر شیراز عنوان کرد

انجام  ۸۰عملیات آتشنشانی در دو ساعت خدمتی بینظیر است

عضو شورای اسالمی شهر شیراز گفت :انجام بیش
از  80عملیات آتشنشــانی طی مدتزمان دو ساعت در
زمان وقوع ســیل یک خدمت بینظیر اســت .سیروس
پاکفطرت ضمن بازدید از ســطح شــهر شیراز اضافه
کرد :پس از وقوع ســیل تمام ستادهای خدمات رسان
شهر شــیراز اعم از شهرداری و سایر دستگاهها با بسیج
امکانات توانســتند در زمانی کمتر از دو ساعت بحران
را مدیریت کننــد و این قابلتقدیر اســت .نایبرئیس
کمیســیون فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی شورای شهر

مدیرعامل ســازمان آتشنشانی شیراز با اشاره به
ورود ســیالب و آبگرفتگی در سعدی گفت :نیروهای
شــهرداری و آتشنشانی برای کمک به مردم و تخلیه
آب در منطقــه حضور دارند .محمدهــادی قانع اظهار
داشت :باراش باران فع ً
ال متوقف شده و کمکم وضعیت
مســاعدتر میشود اما در محله ســعدی به دلیل ورود
سیالب از پشت آرامگاه سعدی و نیستان که منتهی به
بلوار گلستان میشود ،آبگرفتگی وجود دارد.
مدیرعامل سازمان آتشنشــانی شیراز ادامه داد:
برای کمکرســانی به ســاکنان و تخلیه آب نیروهای
شــهرداری و آتشنشــانی حضور دارند .وی افزود :از
شــهروندان خواهش میکنم که از حضور غیرضروری

تأکید کرد :ضروری اســت شــهروندان و مســافران از
خطرات پس از وقوع بحران غافل نشوند و از ترددهای
غیرضروری در ســطح شــهر بهویژه اطــراف رودخانه
خشــک خودداری کنند .پاکفطرت 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
آیندهنگری و پیشگیری از حوادث آتی بررسی شود.

عضو شــورای اسالمی شهر شــیراز پیام تسلیت
مقام معظــم رهبری بــه خانوادههــای مصیبتدیده
و مصدومیــن را یک التیام برای مردم شــیراز و ایران
دانست و اضافه کرد :حضور وزرای اطالعات و بهداشت
و رئیس ســازمان برنامهوبودجه کشور که به نمایندگی
از رئیسجمهور برای بررسی وضعیت حادثه سیل ،عازم
شــیراز شدهاند ،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

انجام  500عملیات امداد و نجات از سوی مأموران آتشنشانی در حادثه سیل شیراز

نیروهای آتشنشانی در محله سعدی حضور دارند

در ســطح شهر جداً خودداری کنند ،بزرگترین کمکی
که شــهروندان در وضعیت فعلی میتوانند به ما کنند
عدم حضور آنها در سطح شهر بهویژه سمت رودخانه
خشــک ،بلوار هفتتنان ،محله سعدی و نیستان است
چون حضور آنها در کمکرســانی مــا به مردم خلل
ایجاد میکنند.
نجات  ۳۰نفر از سیل در شیراز

رئیس ســازمان آتش نشانی شــهرداری شیراز

همچنیــن گفت :روز سهشــنبه  ۵۰۰عملیات انجام و
 ۳۰مورد نجات یافته داشــتیم که عمــده عملیاتها
رفــع آب گرفتگــی ،انتقال و جابهجایی افــراد گرفتار
بود .محمدهادی قانع اظهار داشــت :نیروهای سازمان
آتشنشانی 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 آتشنشانی برگرداند ه و به

مراکز اسکان مســافران همچون بوستان جنت ،مرکز
اسکان شــهرداری منطقه  ۴و  5اعالم کرد :هماکنون
مشکلی در اسکان مسافران وجود ندارد و امکانات الزم
نیز در مراکز اسکان موجود است .نایبرئیس کمیسیون
فرهنگی ،اجتماعی و ورزشــی شورای شهر خاطرنشان
کــرد :ارائه منزل رایگان جهت ســیلزدگان توســط
شــهروندان مشــخصکننده روح عظیم مهماننوازی
شــیرازیها است و نشــان میدهد که مردم در شرایط
سخت کنار یکدیگر هستند.

حالت آمادهباش هســتند .قانع در ادامه به عملیاتهای
صورت گرفته پرداخت و بیان کرد :از ابتدای ســاعات
امروز تا ساعت  19:00ســه هزار تماس با مرکز 125
آتشنشانی شیراز گرفته شــد که  500عملیات انجام
و  30مــورد نجات یافته داشــتیم که عمده عملیاتها
رفــع آب گرفتگی ،انتقال و جابهجایی افراد گرفتار بود.
وی افزود :مســئولیت ما تأمین ایمنی تمام شهر است
و در عملیاتهای صورت پذیرفته تمام نقاط شــهر را
بواسطه  21ایستگاه آتش نشانی پوشش دادیم و تمامی
مســافران نوروزی در بیش از  20مرکز اسکان استقرار
یافتند و عملیات امداد رســانی به دلیل وسعت مناطق
سیل زده تا فردا صبح ادامه دارد.
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سخنگوی شورای شهر شیراز از تشکیل کمیتهای ویژه برای بررسی علل حادثه سیل در دروازه قرآن خبر داد

پاکسازی کامل شیراز از سیل تا دو روز آینده

سخنگوی شورای شهر شیراز شامگاه سهشنبه در
گفت و گو با خبرنگار ایرنا گفت :از نوروز ســال گذشته
برپایی چادرهای مسافرتی در معابر و پارکهای شیراز
ممنــوع اعالم که این مســئله در نــوروز  98با جدیت
بیشتری دنبال شــد و اگر این اقدام صورت نگرفته بود
قطع ًا سیل دیروز و امروز شیراز تلفات انسانی بیشماری
از خود به جای میگذاشت.
نواب قائدی افزود :مســافرین نوروزی امسال در
مکانهای مشخص اسکان داده شدند و از دوشنبهشب
نیز با تشدید بارش و ایجاد سیل مسافران در محیطهای
سرپوشــیده نظیر مســاجد ،بقاع متبرکه و ســالنهای
سرپوشیده مستقر شدند.
وی با اشــاره به رایگان شــدن خدمات پارکینگ
بینالحرمین از دوشــنبه گفت :در پی تشدید بارشهای
امروز روستاهای ماه فیروزان ،اقبالآباد و کوشک شیراز
نیز بهطور کامل تخلیه شدند.
وی عنــوان کــرد :از ســاعات اولیه سهشــنبه
مســیرهای منتهــی به رودخانه خشــک تخلیه شــد

و از ترددهــای غیرضــروری در ایــن محلهــا نیــز
جلوگیــری به عمل آمد و همچنیــن مدیریت پلهای
ایــن رودخانه با تعدادی مأمور مســتقر انجام شــد تا
آب وارد معابر شــهری نشــود و در صــورت بروز این
مســئله ســریع ًا مدیریت و از ادامه این روند جلوگیری
شود.
وعده پاکسازی کامل طی دو روز

عضو هیئترئیسه کمیسیون عمران ،حملونقل و
ترافیک شورای شهر شیراز با بیان اینکه در حال حاضر
از شــدت بارشها در شیراز کاســته و در پی آن سیل
در این شــهر نیز فروکش کرده افــزود :قطع ًا ظرف دو
روز آینده پاکســازی کامل شــیراز انجام خواهد شد و
این شهر دوباره برای پذیرایی بهتر از میهمانان نوروزی
آماده خواهد شد.
قائــدی عنوان کــرد :در پی پیشبینــی افزایش
بارشهای سهشنبه در شــیراز ،دوشنبهشب مسیرهای
پرخطــر نظیر زیرگذرهــا و تقاطعهای غیرهمســطح

مدیرکل امور حقوقی شهرداری شیراز خبر داد

اختصاص بیمه مسئولیت مدنی شهرداری در قبال
خسارتها

مدیرکل امور حقوقی شــهرداری شیراز اعالم
کرد که بیمه مسئولیت مدنی شهرداری برای تأمین
بخشی از خســارتهای وارده به افراد در سیل اخیر
اختصاص خواهد یافت.
عبدالحمید ناصرپور گفت :شهرداری شیراز ،از
 20اســفندماه  97از طریق مناقصه با شرکت بیمه
تعاون ،بیمهنامه مســئولیت مدنی خــود را در قبال
شهروندان و اشخاص ثالث منعقد کرده است.
او با بیان اینکه تمام شــهروندان و اشــخاص

ثالث در قبال خسارتهایی 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
دستگاههای امدادرسان و خدمات رسان در کمک به
آسیب دیدگان و جلوگیری از بروز خطرات احتمالی
است.

مسدود شد.
ســخنگوی شــورای شــهر شــیراز بیشــترین
آبگرفتگی 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
خصوص ًا محله ســعدی و بلوار سرداران شد اما کارکنان
دســتگاههای امدادرسان ســریع ًا به تخلیه آبگرفتگی
منازل شهروندان پرداختند.
وی وظیفه دســتگاههای مختلــف را بعد از بروز
سیل ســنگینتر عنوان کرد و گفت :آبگرفتگی منازل
و مجتمعهای مســکونی و تجاری ســریع ًا باید انجام
شود.
جلوگیری از تخریب خانههای 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

خانههای تاریخی در معرض خطــر در این مناطق نیز
جلوگیری شد.
وی در پاسخ به ســؤالی در خصوص علل حادثه
ناگوار سیل دیروز و انتشار فیلمها و شایعاتی در فضای
مجازی در خصوص بروز عوامل انســانی در این حادثه
گفــت :تصاویر دوربینهای مداربســته در دروازه قرآن
بازبینی و مشخص شــده که سیالب بهیکباره در این
منطقه رخ داده است اما بررسیهای دقیقتر دراینباره
باید در آینده صورت پذیرد.
وی عنوان کرد :شورای شهر شیراز کمیتهای ویژه
برای بررسی علل حادثه دیروز دروازه قرآن تشکیل داده
که نتایج بررسیهای آن در آینده به اطالع مردم خواهد
رسید.
عضو هیئترئیســه و رئیس کمیســیون عمران،
حملونقل و ترافیک شــورای شهر شــیراز بیان کرد:
لولهگــذاری آبهای ســطحی شــیراز طرحی اســت
کــه به جد دنبال و در ســال  98بهطــور کامل انجام
خواهد شد.

رانش بخشی از یک خیابان در شیراز

تونل سعدی مسدود شد

رئیــس پلیــس راهنمایی و رانندگی شــیراز
گفت :براساس گزارشات رســیده بخشی از خیابان
نیســتان کوچــه  ۵۲دچــار 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 خروجیهای

شــیراز باز است ،گفت :از ساعتی پیش مسیر دروازه
قرآن بهســمت 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 بهصورت
مقطعی انجام میشود.
وی از مردم درخواست کرد از تردد غیرضروری
پرهیــز و از رفتن به کنار رودخانهها بهویژه رودخانه
خشک شیراز خودداری کنند.

 ۱۴۰عشایر گرفتار در سیل توسط بسیجیان شیراز نجات یافتند
فرمانده ناحیه بســیج محمد رسولاهلل (ص)
شــمال غرب شیراز از اســکان  ۱۴۰عشایر گرفتار
ســیل در روستای قالت شــیراز خبر داد .سرهنگ
سید حسین حسینی در گفتوگو با خبرنگار تسنیم
در شیراز ،اظهار داشــت :تمامی پایگاههای بسیج

شمال غرب شــیراز در قالب گروههای مختلف به
استعداد هزار نفر آماده امدادرسانی به مردم سیلزده
هستند .وی گفت :در  24ساعت گذشته پایگاههای
بســیج  140عشایر گرفتارشــده در سیل روستای
قالت را در مســاجد ،تکایا و رســتورانها اسکان

دادند .فرمانده ناحیه بســیج محمد رسولاهلل (ص)
شمال غرب شیراز تصریح کرد 220 :نفر از مهمانان
نوروزی شــمال شیراز نیز در ســالنهای 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 هماکنون هزار نفر از بســیجیان
در مناطق مختلف شــهرک گلستان ،قالت ،گویم،
قمشــه و شهر صدرا کار اســکان و امدادرسانی را
انجام میدهند.
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در ایام نوروز  ۲۰۰نیروی آتشنشانی و  80آتشنشان داوطلب در آمادهباش کامل انجام خدمات ایمنی برای شهروندان و مسافران نوروزی هستند

موارد هشداردهنده استفاده
از وسایل گرمایشی را جدی بگیرید

،،
با فرارسیدن سال
جدید سازمان
آتشنشانی شهرداری
شیراز نسبت به
آموزش و آگاهسازی
مسئولین کمپها در
سالنهای نوروزی
اقدام کرده است تا
شهروندان و مسافران
به نسبت به مسائل
ایمنی آگاهی داشته
باشند .هر شب ۲۰۰
نیروی آتشنشانی
با استقرار روزانه ۲۸
خودروی آتشنشانی
و پنج گروه موتورسوار
در نقاط پرتردد شهر
و اماکن تجمعی،
بهصورت آمادهباش در
خدمت شهروندان و
مسافران خواهند بود.
همچنین  ۸۰نیروی
آتشنشان داوطلب
آموزشهای الزم را
دیدهاند و به همراه
آتشنشانان ،هر شب
از ساعت  19در بیش
از  ۱۸سالن ورزشی
و محلهای اسکان
مسافر نوروزی و پنج
کمپ اسکان مسافر
ثابت شهرداری تا
صبح حضور دارند و
سرکشی میکنند

،،

حسین مالکی
هوای بهاری کمی تا قســمتی مســافران نــوروزی را در بالتکلیفی
میگذارد .در طول روز و سیطرهی آفتاب در هوای معتدل شیراز ،گاه میتوان
با تکپیراهنی نشست ،بدون آنکه ســرمایی تن آدم را بلرزاند؛ اما زمانی
بهمحض پا پس کشــیدن خورشید جهانافروز ،ناگهان درجهی برودت هوا
همه را وامیدارد که تنپوشی گرمتر انتخاب کنند و یا اگر قصد خواب درون

گازگرفتگی نــوروزی بهخاطر
اســتفاده از پیکنیک در چادر
مسافرتی

اینگونه اســت که برخی مسافران
نوروزی چه در شــیراز و چه شــهرهای
دیگر ،بــدون توجــه به هشــدارهای
آتشنشانان حاضر در محلهای اسکان،
دچار گازگرفتگی میشوند .همانطور که
اخیرا ً 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
گفتهی فرمانده انتظامی آباده مسمومیت
با گاز مونوکسید کربن در پارک جنگلی
فرهمند ایــن شهرســتان ،موجب این
حادثه شــده اســت و در بررســیهای
صورت گرفته و گزارش پزشک قانونی،
مشــخص شــد که این افــراد به دلیل
استفاده از وســایل گرمایشی نامناسب
و استنشــاق گاز مونوکســید کربــن با
روشــن کردن پیکنیک در چادر ،دچار
مسمومیت شــدهاند .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 آتشنشان و داوطلب مستقر در
کمپ مسافران به بیمارستان انتقالیافتند.
تمهیدات ایمنی آتشنشــانی
شیراز

در همین راستا ،مدیرعامل سازمان
آتشنشــانی 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 آتشنشانی و
خدمات ایمنی شــهرداری شیراز در ایام
نــوروز از اقدامات صــورت گرفته این
ســازمان در ایام نوروز خبر داده اســت.
او میگوید :با توجه به فرارســیدن سال
جدیــد و بر اســاس برنامهریزیهای از
پیش تعیینشــده ،یکی از اقدامات مهم
سازمان آتشنشانی آموزش و آگاهسازی
مسئولین کمپها در سالنهای نوروزی
اســت تا به نســبت به مســائل ایمنی
آگاهی داشتهباشــند .بــه گفتهی قانع
هر شــب  ۲۰۰نیروی آتشنشانی آماده
خدمترسانی هستند که با استقرار روزانه
 ۲۸خــودروی آتشنشــانی و پنج گروه
موتورسوار در نقاط پرتردد شهر و اماکن

چادرهای مسافرتی را داشته باشــند ،از لوازم گرمازا مانند کپسولهای
کوچک گاز مایع مشهور به پیکنیکی اســتفاده کنند .برخی نیز با احساس
سرمای بیشتری حتی زغال هم روشن میکنند که ممکن است به سبب دود
کردن و ایجاد مونواکسید کربن ـ که در فضای بسته بهشدت مسمومکننده
و خطرناک است و به آن گازگرفتگی میگویند ـ اتفاقی بیفتد که به آن مبادا
میگویند.

تجمعی بهصــورت آمادهباش 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 آتشنشانان
به محل حادثه کاهش پیدا کند .با توجه
به آموزش بیش از  ۸۰نیروی آتشنشان
داوطلــب و فعالیت آنهــا در  18کمپ
نوروزی ،آتشنشانان داوطلب به همراه
آتشنشانان از ساعت  19در بیش از ۱۸
سالن ورزشی و محلهای اسکان مسافر
نوروزی و پنج کمپ اســکان مســافر
ثابت شــهرداری تا صبح حضور داشته و
سرکشیمیکنند.
امــداد بامــدادی بانــوان
آتشنشان

نکتهی قابلتوجه دیگر این اســت
که گــروه بانوان آتشنشــان نیز در دو
نوبت ساعتهای  ۲و  ۵بامداد ،افزون بر
انجام عملیات از کل پارکهای محدوده
خود بازدید میکنند تــا در صورت نیاز
نکات ایمنی را به شهروندان و مسافران
یادآوری کنند .قانع با اشاره به  952تذکر
ایمنی و مشــاهده  232موارد ناایمن از
 27اســفندماه تاکنون ،از شــهروندان و
تمامی مسافران خواست هرگز در اطراف
و درون چادرهــای مســافرتی خود از
پیکنیک و زغال استفاده نکنند و فاصله
خود را با چادرهای اطراف حفظ کرده تا

خطر گســترش حریق کاهش یابد .یک
نکتــه را دراینباره اضافه میکنیم و آن
هم این اســت که استنشاق مونواکسید
کربن یا گازگرفتگی مســمومیتی است
که بهوسیلهی انواع وسایل گازسوز مثل
بخــاری ،آبگرمکــن ،پیکنیک و حتی
زغال ایجاد میشــود اغلب در روزهای
سرد ســال دیده میشود؛ و این عارضه
زمانی پیش میآید که مونواکسید کربن
امکان خروج نمییابد ،در محیط منتشر
شــده و سبب مســمومیت و در نهایت
خفگی و مرگ میشود.
عالئم مرگ خاموش

مرگ بر اثر گازگرفتگی را «مرگ
خاموش» مینامنــد .عالئم گازگرفتگی
مانند ســرماخوردگی اســت .عالئمی
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
حادثهدیده نشــود؛ ازهمینرو 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.
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نگاهی به هنر خاتم شیراز؛
بهبهانهبرپایینمایشگاه«هزاردستان»درگذرحافظیه

،،

خاتمشیرازباکیفیتترین
و اصیلترین خاتم جهان است
سمیرا متین نژاد
شــیراز بیهیچ ادعایی مهد هنرهای اصیل و بــه قول قدیمیها ظرایف
اســت .ظرایف ازآنرو که هنرمندان این خطه با دقت و حوصله آثاری را خلق
میکنند که هیچ نمونه مشابه داخلی و خارجی ندارد؛ هرچند تولیدات صنعتی و
بازارگرمیها بتواند نیاز سلیقههای معمولی را رفع کند ،هنر شیرازیها بهویژه
خاتم شیراز  10قرن عمر دارد

زمــان آغاز هنر خاتمســازی کام ً
ال
مشــخص نیســت؛ اما آنچه مشــخص
اســت این است که خاتم شــیراز بیش از
 ۱۰قــرن عمــر دارد از روزگاری که منبر
مسجد جامع عتیق این شهر را هنرمندان
بیادعای آن خاتمکاری کردند تا به امروز
که نمونههای مختلف خاتم را میتوان در
اشــیای گوناگون قیمتی جست .اوج رونق
خاتمســازی مربوط به دوره صفویه است
و افول آن بــه دوره قاجاریه بازمیگردد.
در سدههای پیشــین هنرمندان خاتمساز
شــیرازی ،صندوقچههــای خاتم بســیار
نفیســی برای مرقد مطهر امامان معصوم
(ع) در عراق ســاختهاند و در اوایل ســده
حاضــر نیز خاتمکاری کاخ مرمر توســط
هنرمندان چیرهدست شیرازی انجام شد.
مراحل خاتمسازی

در تعریفــی ســاده میتــوان گفت
خاتمســازی هنری است که در آن سطح
اشــیای چوبی را با مثلثهای کوچک به
شــکل موزاییــک میآرایند .مــواد اولیه
خاتمســازی چوب عاج ،استخوان ،برنج و
طالســت .هنرمند خاتمکار در دو مرحله
کامــ ً
ا متفاوت اثــر هنــریاش را ارائه
میکند؛ نخست خاتمسازی یا خاتم پیچی
و دیگــری خاتمکاری یا خاتمچســبانی.
در مرحله نخســت (خاتمســازی یا خاتم
پیچــی) هنرمندان با کنار هم گذاشــتن
انواع چوبهای رنگــی ،همچون آبنوس،
فوفل ،ســرخدار ،نارنج ،گــردو و عناب و
تلفیق آنها با انواع اســتخوان ،استخوان
قلم دســت و پای شــتر یــا گاو و نیز با
بهکارگیری انواع فلز ،از نقره گرفته تا مس
و برنج اشــکالی بینهایت ظریف را خلق
میکند و در نهایت با کنار هم گذاشــتن
این اشــکال ،طرحی نــو درمیاندازد که
قامه نام دارد .ســپس خاتمســاز ،با برش
الیه به الیــه قامه ،برگههای زیبای خاتم
را میسازد و با گذاشــتن الیههای نازک
چوبی با عنوان آستری ،به اثرش استقامت
میبخشــد .در مرحلــه خاتمچســبانی یا
خاتمکاری برگهای آستر شده را بر روی
زیرساختهای چوبی مانند میز و صندلی،
قــاب ،جعبــه و یا هر محصــول دیگری
بهدقت با سریشــم ،چســبانده میشود و

اثری بسیار زیبا را خلق میکند .در آخرین
پله ،هنرمند با جــا دهندههایی همچون
ســیلر ،کیلر و پلیاســتر با ایجاد الیهای
شیشــهای ،خاتم را در برابــر گذر زمان و
فرسایش حفظ میکند.
ویژگی خاتم مرغوب

خاتم مرغوب را باید بر اســاس نوع
مواد مورداســتفاده و همچنیــن عملکرد
خاتمســاز و خاتمکار در تولید آن شناخت.
مرغوبترین خاتمها «پره وارو» و «سیم»
نام دارند .در ســاخت خاتم اصیل رعایت
اصولــی دوازدهگانــه ضروری اســت که
عبارتانــد از نظم در اشــکال هندســی،
رعایــت اصــل قرینه ،داشــتن گلهایی
با اضالع کمتر یا بیشــتر از شــش ضلع،
کوچک بودن مثلثها ،استفاده از استخوان
و مفتولهای فلزی ،بهرهگیری از آستر در
پشت برشها ،اســتفاده از چسب مرغوب
طبیعی ،بهرهگیــری از چوبهای رنگی،
یکدستی و صافی سطح زیر کار ،مشخص
نبودن بتونهکاری ســطح زیرکار ،صاف و
یکدســت بودن الک و جال و استفاده از
الیه برنجی بین پرهها ،توگلوها و لوزها.
آنچــه خاتم شــیراز را متمایز
میکند

اما در این میــان چهار ویژگی خاتم
شــیراز را از دیگر نمونههــای آن متمایز
میکند .این شاخصهها در دیگر انواع خاتم
کمتر دیده میشــود یا اص ً
ال وجود ندارد.
هنرمندان شیرازی در ساخت خاتم از الیه
برنجــی در بین پرههــا ،توگلوها و لوزها
اســتفاده میکنند؛ افزون بر این ،آنها در
پشــت برشها یا برگهای خاتم از آستر
چوبی بهره میگیرند ،همچنین اســتفاده
از سریشم بهعنوان چســب از دیگر وجه
ممیزههای خاتم شیراز است؛ اما مهمترین
ویژگی خاتم شیراز زدن طرحهایی خاص
اســت .طرحهایی که تکراری نیســت و
تنوع را میتوان در آنها بافت .از منظری
دیگر ،بــا کنار هم قــرار دادن خاتمهای
دیگر اســتانها طرحها بسیار شبیه هم یا
نزدیک به هم هستند؛ اما طرحهای خاتم
شیراز بســیار متفاوت و چشمنواز است و
درعینحال اصل ظرافت در آن بهشــدت
رعایت شده است.

در خاتم ،طبعهای هنرمندانه و نکتهسنج را بهسوی خود میکشاند .خاتم
شیراز باکیفیتترین و اصیلترین خاتم جهان است که با دیگر نمونههای آن
هیچگونه جمعی نمیپذیرد .علم شــناخت هندسه ،نقاشی و طراحی ،هنر کار
با چوب و فلز و اســتخوان ،شناخت رنگ و اصول نجاری بهاضافه شکیبایی و
حوصله همگی باعث شده خاتم شیراز جلوهای دیگرگونه داشته باشد.

خانه سعادت ،موزه خاتم شیراز

در اهمیت خاتم شیراز همین بس که
خانه ســعادت در محله سنگ سیاه شیراز،
با عنوان موزه خاتم شناخته میشود .خانه
سعادت که خانهای قدیمی با حیاط مرکزی
و اتاقهای ســهدری و پنجدری است ،در
ســال  ۱۳۸۲به ثبت ملی رسیده است .در
اتاقها تزئینات کاشــیکاری ،آجرکاری،
گره چینی ،ســنگهای حجاریشــده و
ســقفهای چوبی دیده میشود؛ همچنین
این خانه ســتونهایی گچبری شده دارد.
در ســال  ۱۳۸۴بخشهایــی از این خانه
مرمت شــد و به موزه یا نمایشگاه دائمی
هنــر خاتم بدل شــد و در حال حاضر نیز
کارگاه خاتم و صنایعدســتی است .در این
موزه ابزارآالت قدیمی ،محصوالت خاتم،
عکسهای قدیمی مربوط به استادکاران و
هنرمندان و دستسازهای آنها در معرض
دید عموم قرار دارد.
معرفــی هنر خاتم شــیراز در
مهمترین جاذبه گردشگری ایران

مجموعــه حافظیه به گــواه آمار و
ارقام مهمترین جاذبه گردشگری ایران در
ایام نوروز اســت که از بیشترین گردشگر
میزبانــی میکنــد .امســال در مقابل در
ورودی آرامگاه حافــظ در فضایی جذاب
نمایشــگاهی با عنوان «هزاردستان» نیز
به جاذبههای 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 ،قلمزنی ،گل و مرغ ،کاشی
هفترنگ و ُجــ َوککاری در ویترینهایی
بــه نمایــش در آمده اســت .نکته جالب
درباره نمایشگاه هزاردســتان ،استفاده از
آثار شاخص و منحصربهفرد برای معرفی
هنرهای اصیل شیرازی است.
سینی خاتم  150ساله

در ویتریــن «خاتــم» یک ســینی
خاتمکاری نفیس با قدمت دستکم ۱۵۰
ســال اثر زندهیاد عبدالعلی گلریز خاتمی
چشــمنوازی میکند که بهخوبی نمایانگر

تمایزات و شــکوه خاتم شــیراز نســبت
به خاتمســازی ســایر نقاط کشور است.
کاشــی هفترنگ شــیراز نیز همانطور
کــه از تزیینات بناهایی همچون مســجد
نصیرالملک و مشیر پیداست ،ازنظر رنگ و
نحوه پخت با سایر کاشیهای هفترنگ
ایــران تفاوتهای عمدهای دارد .نمونهای
از کاشی هفترنگ مدرسه خان ،کاشیای
اثر ابراهیم کاشــیپز از عمارت شاپوری از
آرشیو استاد مسعود شیشهگر و چند اثر تاره
ساختهشده توسط این هنرمند کاشی هفت
شــیراز در ویترین این هنر در نمایشــگاه
«هزاردستان» به چشم میخورد.
آثار منحصربهفرد نمایشگاه

دو اثــر قلمزنی منحصربهفرد نیز اثر
استاد سید احمد حمیدی هم در نمایشگاه
وجــود دارد .یک ظرف و تابلویی با نقوش
ویژه که بهخوبی نشاندهنده تمایز قلمزنی
ریشهدار شیراز نســبت به شهرهای دیگر
است .نقاشــی گل و مرغ مکتب شیراز اثر
مهسا روستا و یک ظرف ُج َوک کاری اثر
امین همتی از شــاگردان استاد جورریزی
هنرمنــد جوک کار هم در نمایشــگاه در
معرض دید گردشــگران و شیرازیها قرار
دارد .نمایشــگاه «هزاردســتان» در گذر
حافظیه بــه جاذبهای جدید برای مهمانان
نوروزی بدل شــده که افزون بر آشــنایی
با هنرهای ســنتی و اصیل شیراز ،خاطره
آن را با خــود به شهرهایشــان میبرند.
این نمایشــگاه که در مقابــل در ورودی
آرامگاه خواجه اهل راز برپا شــده است تا
 ۱۵فروردینماه میزبان گردشگران و مردم
شیراز خواهد بود.

زمان آغاز هنر
خاتمسازی کام ً
ال
مشخص نیست؛ اما
آنچه مشخص است
این است که خاتم
شیراز بیش از  ۱۰قرن
عمر دارد از روزگاری
که منبر مسجد جامع
عتیق این شهر را
هنرمندان بیادعای
آن خاتمکاری کردند
تا به امروز که
نمونههای مختلف
خاتم را میتوان
در اشیای گوناگون
قیمتی جست .خاتم
شیراز باکیفیتترین
و اصیلترین خاتم
جهان است که با دیگر
نمونههای آن هیچگونه
جمعی نمیپذیرد.
علم شناخت هندسه،
نقاشی و طراحی ،هنر
کار با چوب و فلز و
استخوان ،شناخت
رنگ و اصول نجاری
بهاضافه شکیبایی و
حوصله همگی باعث
شده خاتم شیراز
جلوهای دیگرگونه
داشته باشد

،،
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صفحه آخر

ه تحلیلی فرهنگی و اجتماعی
هفتهنام 

صاحبامتیاز 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 بینالملل شهرداری شیراز
چاپ :پوریا تبلیغ
تلفن07132241426 :

آدرس الکترونیکیshahreraaz97 @gmail.com :
وبگاهshahreraaz.shiraz.ir :
تلفن07132229821  :

سیل شیراز از دریچهی دوربین عکاسان
بازدید شــبانه شهردار شیراز از مسیل های دروازه قرآن ،سعدی
و پل علی ابن حمزه
عکس :اشکان پردل

آیــتاهلل دژکام نماینده ولیفقیه در اســتان فارس و امامجمعه
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

محمدباقــر نوبخت ،معاون رئیس جمهوری و رئیس ســازمان
برنامــه و بودجه با همراهی عنایتاهلل رحیمی اســتاندار فارس،
ضمن حضور در بیمارستان نمازی شیراز ،از مصدومان حادثه سیل
شیراز عیادت کردعکس» فرزاد شبان

حضور سید احمدرضا دســتغیب رئیس شورای اسالمی شهر
شیراز در محل حادثه سیل دروازهقرآن
عکس :اشکان پردل

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

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 فروردینماه در محله سعدی شیراز سیالب جاری شد
عکس :امین فائضی

ورود ســیالب به مناطق شرق شیراز نظیر محالت سعدی ،هفت
تن ،دلگشا ،بلوار نصر و میدان گلستان ،آب در کوچهها جاری شده
و بسیاری از منازل دچار آبگرفتگی شدند
عکس :عرفان سامانفر
ورود سیالب به خانهها در محله سعدی

عکس :علی محمدیراد

