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فارس پیشتاز آمار تلفات جاده ای

رئیــس پلیس راهور ناجا بــا بیان این که حدود  9درصد از جان باختگان ســوانح
رانندگی کشور مربوط به استان فارس است ،گفت :در  9ماهه امسال ،این استان...
زهرا جعفری

ستون کراسی

لیست واحد توأم با خرد جمعی

***

رئیــس دوره ای شــورای هماهنگی جبهه اصالحــات فارس ،رویکرد اصالح طلبــان را همانند
قبــل ترجیــح منافع ملی و جمعــی بر منافع حزبــی و جناحی اعــام کرد و گفــت :رویکرد این
شــورا در انتخابات ریاســت جمهــوری حمایــت از تنها کاندیدای مــورد حمایــت اصالح طلبان
حجت االســام والمســلمین دکتر حســن روحانی اســت امــا در انتخابات شــوراها ،بــه دنبال
خرد جمعی فارغ از هرگونه سهم خواهی حزبی و ارائه لیست واحد هستیم.
جمیله کریمی ،ســامت مالی ،اخالقی و کار ،برخورداری از تخصص های الزم در حوزه مدیریت
شهری و باور خدمت به مردم را مهم ترین مالک و شاخصه کاندیداهای مد نظر اصالح طلبان عنوان
کرد و افزود :تحقق مشارکت حداکثری ترسیم شده در چارچوب منافع ملی ،دستیابی به اجماع و وفاق
کامل در بین گروه ها و احزاب اصالح طلب ،گفت وگو و تعامل با رقبای سیاســی و شایسته ساالری
از عمده راهبردهای تعریف شده در جریان اصالح طلبی است.

رفاقت پس از رقابت

وی تصریح کرد :جریانات اصالح طلب و اصولگرا دو جریان اصالت دار و تعریف شده درون نظام
هســتند و از آنجا که برچســب زدن در نظام سیاسی ریشه در عدم بلوغ تفکر سیاسی دارد ،اعتقاد ما
جایگزین کردن تعامل و گفت وگو به جای برچسب زدن و تخریب است.
کریمــی اضافه کرد :اعتقاد داریم علیرغم رقابت جــدی در عرصه انتخابات ،فردای انتخابات باید
همه به دنبال رفاقت جدی و گفت وگو و تعامل در راستای سازندگی کشور و توسعه و پیشرفت استان
و شهرمان با حفظ هویت سیاسی باشیم.

فقط به دنبال افراد اسم و رسم  دار نیستیم

وی همچنین شایسته ســاالری را یکی از دیگر راهبردهای اصلی جریان اصالح طلبی برشمرد و
گفت :یکی از را ه های رســیدن به عدالت جنسیتی شایسته ســاالری است و در همین راستا اعتقاد
داریم باید با نگاه مثبت به استفاده از ظرفیت بانوان و جوانان نگاه شود و از ایده های جوانان در کنار
تجارب بزرگترها استفاده گردد.
کریمی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به حضور  21حزب و گروه شناسنامه دار اصالح طلب
در شــورای هماهنگی جبهه اصالحات فارس افزود :جلسات این شورا به صورت منظم و هفتگی در
حال برگزاری است و شاخصه های کاندیدای مورد حمایت لیست اصالح طلبان تعریف شده اما هنوز
وارد بحث مصادیق نشده ایم.
وی تصریح کرد :پس از اتمام زمان ثبت نام داوطلبان ،شــورا وارد بحث مصادیق خواهد شد اگر
چه مراجعات فردی زیادی داریم اما اختیار برای تصمیم گیری جهت حضور در عرصه انتخابات را به
خود افراد واگذار کرده ایم زیــرا اعتقاد داریم جریان اصالح طلبی با توجه به بدنه اجتماعی و اعتماد
عمومی مردم به آن باید بستر حضور را فراهم کند چون در این جریان افراد نخبه ،متخصص ،شایسته
و عالقمند به خدمت به وفور وجود دارد.
کریمی یادآور شــد :صرف ًا به دنبال افراد اسم و رســم دار در لیست مان جهت پیروزی نیستیم ،با
توجــه به فراگير بودن جريان اصالح طلبي و باور به گردش نخبگان در ليســت اصالح طلبان بايد
افرادي از نســل جديد كه داراي توانمندي و انگيزه خدمت هستند ديده شوند اگر چه اين ناقض اين
نگاه حضور افراد اسم و رسم دار در ليست نيست.

به دنبال سهم  خواهی نیستیم

مســئول جبهه پیروان خط امام و رهبری شاخه فارس هم با اشاره به شکل گیری «جبهه مردمی
نیروهای انقالب» می گوید :همراه با این جبهه در فعالیت های انتخاباتی شرکت خواهیم کرد.
ابراهیم شــعراء اضافه کرد :به دنبال سهم خواهی نیســتیم اما نیروهایی که از نظر جبهه پیروان
خط امام و رهبری صالحیت حضور در این عرصه دارند به «جبهه مردمی نیروهای انقالب» معرفی
خواهیم کرد.
وی تأکید کرد :جبهه پیروان خط امام و رهبری از لیســت و نیروهای معرفی شده توسط «جبهه
مردمی» حمایت کامل خواهد کرد.

 5اسفندماه ،نشست سراسری جبهه مردمی نیروهای انقالب

شــعراء افزود :نشست سراســری جبهه مردمی نیروهای انقالب که متشکل از همه ی گروه ها و
جریانات اصولگرایی است روز  5اسفندماه در تهران برگزار خواهد شد و پس از آن فعالیت های استانی
جبهه مردمی نیروهای انقالب به صورت رسمی آغاز خواهد شد.
وی با بیان این که جبهه مردمی نیروهای انقالب در فارس متشکل از  15حزب و گروه می باشد،
گفت :شــاخص اول برای حضور در لیســت جبهه مردمی اصولگرایی و تخصص است و افراد مورد
حمایت این جبهه حق حضور در گروه و جریانات دیگر را ندارند.

اساس اصولگرایی مبتنی بر اعتدال است

رئیس ســتاد انتخابات جبهه متحد اصولگرایی شهرســتان شیراز ،در انتخابات گذشته با بیان این
که جریان اصولگرایی استان در انتخابات آتی با محور ایجاد وحدت در بین تمام اشخاص و جریانات
اصولگــرا اهم از احزاب و تشــکل ها حول محور اتحاد و تهیه لیســت واحــد وارد کارزار انتخاباتی
می شود ،گفت :اساس اصولگرایی مبتنی بر اعتدال است.

بی  پولی عامل شکست در انتخابات مجلس

غالم مهدی حقدل یکی از نقاط آســیب جریان اصولگرایی اســتان در انتخابات گذشته را تهیه
تدارکات و پشتیبانی مالی اعالم کرد و گفت :ما به هیچ جریان مالی وصل نیستیم و بی پولی مشکل
و عامل شکست اصلی ما در انتخابات گذشته بود.
وی بــا تأکید بر اینکه برای جریان اصولگرایی مصالح نظــام ،جامعه و مردم از همه ی فکرهای
سیاســی و جناحی باالتر اســت ،گفت :در چارچوب منویات مقام معظــم رهبری حرکت می کنیم و
امیدمان این است که جریان دیگر سیاسی نیز همین روند را دنبال کند.
حقدل خاطرنشان کرد :کشور  38سال از افراط ضربه خورده لذا نیاز امروز کشور کوبیدن بر طبل
وحدت و پرهیز از هرگونه افراطی گری است.
وی خاصیت مردســاالری دینی را چرخش گوی قدرت دانســت و گفت :قرار نیست یک جناح تا
ابد حاکم باشد.

بزرگان اصولگرا به عرصه می  آیند

حقدل یادآور شد :باید از هر فرصتی برای نوکری مردم و سربازی والیت استفاده کنیم.
وی در پایان گفت :جریان اصولگرا به عنوان یک جریان اســتخوان دار و با ریشــه در کشــور ،از
ظرفیت های بســیار باالی خود در این انتخابات اســتفاده خواهد کرد و در همین راستا با عده ای از
بزرگان خود جهت ورود به عرصه انتخابات شوراها صحبت کرده است.

همایش دبیران زمین شناسی در شیراز
گروه خبر

همایش دبیران زمین شناســی مقطع تحصیلی دبیرستان با حضور حدود  90دبیر این رشته در
شیراز برگزار شد.
زهرا پســران سرگروه زمین شناسی اداره کل آموزش و پرورش فارس در حاشیه برگزاری این
همایش در گفت وگو با «عصر مردم» با اشــاره به زلزله خیز بودن این اســتان بر لزوم برگزاری
این دوره  های آموزشی تأکید کرد.
او تبادل نظر دبیران زمین شناســی اســتان در زمینه آشــنایی بیشــتر با این پدیده طبیعی و
همچنین ارائه راهکارهای پیشگیری را از جمله اهداف همایش برشمرد.
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از نشست خيابان زند تا شکستن سد محمد آباد جهرم

 وضعیت فارس پس از پنج روز بارندگی پیاپی تحت کنترل است
استاندار فارس مطالب منتشر شده در شبکه  های اجتماعی مبنی بر شکسته شدن سد
سلمان فارسی در این استان را نادرست خواند و گفت :وضعیت مناطق مختلف ...

مديركل مديريت بحران اســتانداري فارس گفت :مشكل مسدود شدن ورودي دروازه
قرآن شيراز بهدليل آبگرفتگي يكي از پلها بود كه با رفع آن مشكل مرتفع..

استاندار:

 وضعیت فارس پس از پنج روز بارندگی
پیاپی تحت کنترل است

استاندار فارس مطالب منتشر شده در شبکه  های اجتماعی
مبنی بر شکســته شدن سد ســلمان فارســی در این استان را
نادرست خواند و گفت :وضعیت مناطق مختلف استان پس از پنج
شــبانه روز بارندگی  های پیاپی در این استان تحت کنترل و این
بارش  ها پس از ســپری شدن دوره خشکسالی موجب خوشحالی
مردم شده است.
به گزارش دریافتی جمعه ایرنا ،ســیدمحمدعلی افشــانی در
گفت و گو با پایگاه اطالع رســانی دولت افزود:در برخی مناطق
جنوبی اســتان فارس بارش  400میلی متر باران ثبت شــده و
تاکنون هیچ خســارت جانی ناشــی از بارندگی  های یک هفته
گذشته در استان ثبت نشده است.
اســتاندار فارس اظهار کرد :این اســتان یکی از پهناورترین
اســتانهای کشور اســت و به همین دلیل میزان بارش در نقاط
مختلف اســتان متفاوت است و بیشــتر بارشها در نقاط جنوبی
شامل شهرهای فســا ،جهرم ،فراشــبند ،قیر ،المرد و فیروزآباد
است.
وی ادامه داد:میزان بارشها در نقاط شمال استان بسیار کمتر
است و کمترین میزان ثبت شده بارش طی بارندگیهای اخیر در
یکی از ایستگاههای شمالی هواشناســی تنها  10میلیمتر بوده
است.
افشانی با اشاره به شادی مردم استان از بارشهای اخیر گفت:
اکثریت قریب به اتفاق مردم از بارندگیهای روزهای گذشته شاد
و خرسندند ،چرا که رودها و دریاچهها بعد از مدتها خشکسالی ،با
دخایر آب کافی مواجه شدهاند.
وی اظهار کرد :ســتاد مدیریت بحران اســتان فارس هم با
همکاری تمام نهادها و دســتگاهها از جمله سپاه ،بسیج ،ارتش،
راهــداری ،نیروی انتظامی ،هالل احمر و ...به صورت آماده باش
در حال خدماترسانی به مردم هستند.
خبر غیرواقعی در باره شکســته شدن سد سلمان
فارسی
استاندار فارس با گالیه از انتشار اخبار غیر واقعی در خصوص
شکسته شدن سد ســلمان فارسی گفت :هم اینک هر ثانیه یک
هزار و  500متر مکعب آب وارد این سد میشود ،اما هیچ مشکلی
برای این ســد به وجود نیامده و با توجه به اینکه این سد حدود
یــک میلیارد متر مکعب ظرفیــت دارد ،اکنون تنها  450میلیون
متر مکعب آب در دریاچه آن ذخیره شده است.
وی اظهار کرد :نگرانی از بابت اســتحکام یا ظرفیت سدهای
استان از جمله سلمان فارسی و یا سد درودزن وجود ندارد.
افشــانی ادامه داد :با توجه به پیشبینیهایــی که از میزان
بارشها میشــد ،نســبت به تخلیه ساکنان روســتاهایی که در
حاشــیه دریاچه سلمان فارســی زندگی میکردند ،اقدام کردیم.
این در حالی اســت که پیش از ایــن زمین و خانههای این افراد
خریداری شــده و مبالغ الزم نیز به آنها داده شده بود ،اما به علت
خشکسالی همچنان در حاشــیه این دریاچه زندگی میکردند و
با وقوع بارشهای اخیر نســبت به تخلیه آنها اقدام شــد و این
روند به هیچ عنوان ارتباطی به شکسته شدن سد سلمان فارسی
نداشته است.
پیش از این برخی کانال  ها در شــبکه  های اجتماعی شامگاه
پنجشــنبه مدعی شکسته شدن سد سلمان فارسی شده بودند که
ادعایی نادرست بود.
امدادرسانی به حادثه دیدگان سیل
اســتاندار فارس با اشاره به خسارتهای ناشی از سیل در این
اســتان گفت :خساراتی به برخی از روستاهای جنوبی استان وارد
آمده است چرا که بارش  300میلیمتر باران که بخش اعظم آن
در  48ساعت گذشته رخ داده را تاب نیاوردند اما با این حال تمام
دستگاههای استان در حال خدمات رسانی به سیلزدگان احتمالی
در شهرهای جنوبی فارس هستند.
وی با اشــاره به اینکه بارشها در از ابتدای هفته گذشته آغاز
شد ،گفت :ابتدا حدود  3روز بارش مداوم داشتیم که باعث شد تا
زمینهای تشــنه و رودها و دریاچهها از آب سرشار شوند .اما بعد
از وقفهای یک روزه بار دیگر به مدت  48ســاعت بارش مداوم را
شاهد بودیم که باعث شد تا در برخی نقاط به شکل سیل در آید.
وی ادامــه داد :با این حال در سراســر اســتان فارس ،هیچ
موردی از قطعی آب ،برق و گاز را شــاهد نیســتیم و امیدواریم
این وضعیت تا صبح شــنبه که این سامانه بارشی در استان فعال
است،تداوم یابد.
 2سامانه بارشی از شامگاه یکشنبه  24بهمن ماه جاری هوای
استان فارس را تحت تاثیر قرار داده و بارش  های گسترده موجب
خوشحالی مردم استان شده است.
در همین حال ،برخی زیرساخت  ها و منازل روستاییان و بافت
فرسوده برخی شهرهای استان در اثر این بارش  ها و به راه افتادن
ســیالب ،آسیب دیده است و به طور همزمان،امدادگران در حال
امدادرسانی به مردم حادثه دیده هستند و ساکنان برخی روستاها
در شهرستان  های جهرم،فسا و داراب و دیگر مناطق استان برای
پیشگیری از خسارات بیشتر به محل  های اسکان  های اضطراری
انتقال یافته اند.

دبیر ستاد انتخابات شهرستان شیراز
منصوب شد

چهارمین جلسه ســتاد انتخابات دوازدهمین دوره ریاست
جمهوری و پنجمین دوره انتخابات شــوراهای اسالمی  شهرو
روســتا در محل ســالن جلســات فرماندار به ریاست سعیدی
معاون سیاســی اجتماعی فرمانداری و رئیس ســتاد انتخابات
شهرستان شیراز برگزار گردید.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی و روابط عمومی  فرمانداری
شــیراز،در این جلســه کمیته  های ســتاد انتخابــات گزارش
فعالیت  های خود را ارائه و موانع و مشــکالت و پیشــنهادات
خود را مطرح نمودند .در این جلســه سعیدی حکم دبیر ستاد
انتخابات را به حمید جورکش ابالغ نمود و اذعان داشت کلیه
کمیته  ها با برنامه ریزی دقیق و تالش بی وقفه فعالیت  های
خود را با هماهنگی دبیر ســتاد انجام دهند .جورکش مسؤلیت
کمیته اطالع رسانی و تبلیغات ستاد انتخابات را نیز بعهده دارد.
در این جلســه تمهیــدات الزم جهت تأمیــن تجهیزات و
همچنین نیروی انســانی مورد نیاز جهت ثبت نام داوطلبین با
توجه به حجم پیش بینی شده مراجعات اندیشیده شد.
در پایان سعیدی ضمن تشــکر از تمامی  کمیته  های ستاد
انتخابات خواســتار ایجاد فضایی امن توأم با آرامش و نظم که
در آن به حقوق انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان به عنوان
حق الناس توجه الزم گردد  ،شد.
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رئیس پلیس راهور ناجا در شیراز اعالم کرد:

فارس ،پیشتاز آمار تلفات جاده ای
عکس:علی گزبلند  /عصر مرد م

نگاهی به روزشمار انتخابات نشان می دهد که کمتر از  90روز به آغاز دوازدهمین
دوره انتخابات ریاست جمهوری و پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسالمی شهر
و روســتا باقی است و در این فضا ،هر روز شاهد داغ تر شدن بازار گمانه زنی ها و
جدی و علنی تر شدن تحرکات در اردوگاه چپ و راست هستیم.
در همین راستا ،گروه سیاسی و انتخابات «عصر مردم» فارغ از هرگونه جانبداری
یا حمایت از گروه یا جریانی خاص تالش خواهد داشت آخرین تحرکات ،اقدامات،
رویکردها و راهبردهای گروه های سیاسی و کاندیداها را با رویکرد تحقق مشارکت
حداکثری در اختیار عالقمندان و مخاطبان خود قرار دهد.

فارس

رئیس پلیس راهور ناجا با بیان این که حدود
 9درصد از جان باختگان ســوانح رانندگی کشور
مربوط به اســتان فارس است ،گفت :در  9ماهه
امســال ،این استان در بین اســتان  های کشور
بیشترین سهم کشته  ها در حوادث ترافیکی را دارد.
به گزارش ایرنا ،ســردار تقی مهری شــامگاه
پنجشــنبه در آییــن اختتامیه هفتمین ســمینار
بین المللی کاهش ســوانح و حوادث رانندگی در
شیراز افزود 51:درصد تلفات سوانح رانندگی در
ایران مربوط به موتورســواران اســت که بیشتر
جانباختگان بین  21تا  50سال سن دارند.
وی گفــت :در دنیــا به ازای هــر  100هزار
وســیله نقلیــه 57 ،نفر جان خــود را در حوادث
رانندگی از دســت می  دهند که این رقم در ایران

 75نفر است.
رئیــس پلیس راهور ناجا اظهــار کرد :در دنیا
ســاالنه افزون بر یک میلیــون و  250هزار نفر
جان خود را در حوادث رانندگی از دست می  دهند
و بین  50تا  55میلیون نفر نیز مجروح می  شوند.
ســردار مهری در ادامه با اشــاره به ســهم
موتورسواران در تلفات حوادث جاده ای و شهری
گفت :فرهنگ ســازی بیشــتر برای استفاده از
موتورسیکلت ضروری است.
فرمانده انتظامی  استان فارس نیز در این آیین
گفت :در حوادث ترافیکی  10ماهه امسال ،یک
هزار و  180نفر از شهروندان در این استان جان
خود را از دســت داده اند که در مقایسه با مدت
مشابه پارسال ،هفت درصد افزایش داشته است.

سردار سرتیپ دوم احمدعلی گودرزی افزود:
آموزش و فرهنگ سازی اجتماعی می  تواند برای
کاهش تلفات سوانح رانندگی اثربخش باشد.
هفتمین ســمینار بین المللی کاهش سوانح و
حوادث رانندگی که چهارشنبه در شیراز گشایش
یافته بود ،شامگاه پنجشنبه با معرفی مقاله  های
برتر به کار خود پایان داد.
این ســمینار با حضــور صاحــب نظرانی از
رشته  های مختلف مانند علوم سالمت ،مهندسی
ایمنی جاده ،علوم شــناختی و علوم اجتماعی و
سخنرانی از اتحادیه اروپا برگزار شد.
در این ســمینار  2روزه ،از میــان  80مقاله
دریافتی 30 ،مقاله به صورت ســخنرانی ارائه و
پنج میزگرد تخصصی برگزار شد.

در پی بارندگی های اخیر اتفاق افتاد؛

از نشست خيابان زند تا شکستن سد محمد آباد جهرم

مديركل مديريت بحران اســتانداري فارس
گفت :مشكل مسدود شدن ورودي دروازه قرآن
شيراز بهدليل آبگرفتگي يكي از پلها بود كه با
رفع آن مشكل مرتفع شده است.
حســن فياضپــور در گفت و گو با ايســنا
منطقه فارس افزود :عليرغم هشــدارهاي جدي
دســتگاههاي اجرايي ،مردم شــيراز كه مدتها
شــاهد بارش مناســب باران نبودند ،خوشحالي
خود از بارش رحمــت الهي را با حضور در كنار
رودخانهها و فضاي سبز اين شهر نمايان كردند.
وي با بيــان اينكه از ســاعات اوليه بامداد،
با توجه به تشــديد و تداوم بارشها در شــيراز،
مسيرهاي كنارگذر رودخانه خشك و مسيرهاي
پرخطر در شــيراز مسدود شــده است ،گفت :از
مردم درخواســت ميكنيم كه بههيچ عنوان در
كنار مســيلها ،رودخانهها و روي پلها تجمع
نكنند زيرا احتمال سقوط در آب بسيار زياد است.
فياضپور تاكيد كرد كه نيروي انتظامي براي
هدايت مردم از روي پلها و كنار مسيلها وارد
عمل شده است.
او همچنيــن در خصوص نشســت نقطهاي
نزديك حمام بهارســتان شــيراز نيز گفت :در
نقطهاي از اين مســير كه بافت قديمي شــيراز
است شــاهد نشست بوديم كه با توجه به وجود
خطر نشــت گاز ،جريان گاز شهري قطع شده و
عوامل در حال بررسي و رفع مشكل هستند كه
بالفاصله بعد از حل مشــكل ،جريان گاز وصل
ميشود.
فياضپور از بروز مخاطراتي در روســتاهاي
تفيهان و بيد زرد در جنوب شــيراز و پائيندست
رودخانه خشــك و چنارراهدار خبر داد و گفت:
نيروهاي امدادي و كارشناســي به محل اعزام
شــدهاند اما وقوع ســيل در اين نقاط گزارش
نشده است.
وي همچنين گفت :با توجه به شدت بارندگي
در شهرستان شيراز ،احتمال بروز مشكالتي در
روستاهاي شورآّب و احمدآباد در سياخ دارنگون
و اقبال آباد ،ماهفيروزان و سلطان آّباد وجود دارد
كه به مردم هشدارهاي الزم داده شده است.
فياضپور با تاكيد براينكه ســپاه و ارتش نيز
در كنار نيروهاي امدادي هاللاحمر ،شهرداري،
آتشنشــاني و ...در سطح شــهر مستقر بوده و
براي كمك رســاني آماده هســتند ،تاكيد كرد
كه امكانات براي اســكان موقــت اضطراري
پيشبيني شده است.
مديركل مديريت بحران اســتانداري فارس
از حضور اســتاندار و معاون عمراني استانداري
فارس به همراه شهردار شــيراز در سطح شهر
براي رصد وضعيت خبر داد.
همه ســدهای فــارس در وضعیت
طبیعی بهره برداری هستند
مدیرکل مدیریت بحران اســتانداری فارس
گفت :هم اینک هفت سد در حال بهره برداری
در استان در وضعیت طبیعی کارکرد خود هستند
و ادعای مطرح شده در    باره شکستن یک سد در
این استان ،نادرست است.

این ســخنان پس از آن مطرح شد که برخی
کانال  ها در شــبکه  های اجتماعی خبر شکسته
شدن سدی در جهرم فارس را منتشر کردند.
حســن فیاض پور شــامگاه پنجشــنبه در
گفت و گو با ایرنا با نادرست خواندن این مطالب
افزود :سد سلمان فارسی افزون بر  900میلیون
متر مکعــب ظرفیت دارد و تاکنــون تنها 430
میلیون مترمکعب آن آبگیری شده است.
وی اظهار کرد :با توجه به این وضعیت ،تنها
حدود نیمی  از ظرفیت این سد آبگیری شده است
و نگرانی مبنی بر سرریز آب این سد وجود ندارد.
سد سلمان فارسی به عنوان منبع اصلی تأمین
آب شــرب شهرها و روســتاهای جنوبی استان
فارس ،نقش حیاتی در تأمین آب شــرب منطقه
به ویژه در شــرایط خشکسالی ســالهای اخیر
داشته است.
 2ســامانه بارشــی از شــامگاه یکشــنبه
 24بهمن ماه جاری موجــب بارش قابل توجه
باران در اســتان فارس شــده است و در برخی
مناطق با آبگرفتگی و به راه افتادن ســیالب و
بروز خساراتی به منازل و برخی زیرساخت  های
ارتباطی همراه بوده است.
روســتاهای پایین دســت رودخانه
خشک شیراز تخلیه می شود
معاون اجرایی و خدمات شــهری شهرداری
شــیراز گفت :با توجه به طغیان رودخانه خشک
شیراز ،روســتاهای پایین دســت این رودخانه
تخلیه می  شود.
رمضان امینی در این رابطه با اشاره به ساخت
منازل مسکونی در حاشــیه رودخانه خشک به
خبرنگار مهر گفت :در این راستا به صاحبان این
منازل هشــدار داده بودیم که در حال حاضر به
دلیل بارش شــدید باران و طغیان این رودخانه
مسیرهای کنارگذر شیراز مسدود شده است.
معاون اجرایی و خدمات شــهری شهرداری
شــیراز تاکید کرد :با توجه به شدت بارندگی و
حضور نیروهای خدمات رســان در سطح شهر،
به شــهروندان توصیه می  شود که از انجام سفر
خودداری کنند.
اسكان  3هزار و  686نفر در فارس
مديركل هاللاحمر فــارس گفت :تاكنون

 3686نفر در اســتان فارس توسط اين جمعيت
اسكان داده شدهاند.
فيضا ...جعفري در گفت و گو با ايسنا منطقه
فارس افزود :از زمان ورود ســامانه بارشــی به
استان و بهرهمندی مردم از رحمتالهی جمعیت
هالل احمــر بــا آمادهباش كامــل در صحنه
حضوري فعال داشته و دارد.
وي گفت 2747 :امدادگــر و نيروي اجرايي
در قالب  291تیم عملیاتی در استان فارس و با
استفاده از  388خودرو فعال هستند.
جعفــري گفــت :بــه دنبــال عملیاتهای
شــبانه روزی در چنــد روز گذشــته  3686نفر
اسکان یافتهاند.
مدير كل جمعيــت هالل احمر فارس افزود:
 722دستگاه چادر 2759 ،تخته پتو 709 ،تخته
موکت 21 ،هزار و  684کیلوگرم نایلون و 438
شــعله والور بين خانوارهاي اســكان داده شده
توزيع كردهايم.
جعفري گفت 64 :کلمن 24 ،ســت ظروف،
 11هزار و  144قوطی کنســرو به همراه 3792
مورد اقالم غذایی دیگر بین  28هزار و  342نفر از
حادثه دیدگان توزیع شده است.
مديــركل جمعيــت هاللاحمــر فــارس
خاطرنشان كرد :همچنین عملیات  های امدادی
در کل استان همچنان با شدت در حال پیگیری
و انجام است.
شکستن سد محمدآباد جهرم
فرماندار ويژه شهرســتان جهرم از شكستن
سد محمدآباد اين شهرستان خبر داد.
به گزارش ايســنا منطقه فــارس ،عليرضا
صحرائيان گفت :ســد محدآباد اين شهرستان
شكســته و احتمال خطر آبگرفتگي در مناطق
پائين دست وجود دارد.
صحرائيان اضافه كرد :اهالي فرهنگشــهر،
زيباشــهر و خارقــان كــه در معــرض خطر
هســتند ،برای امنیت بیشــتر ایــن منطقه را
تخليه كنند.
به گــزارش ايســنا بــا تــداوم بارندگيها
لولــه اصلــي انتقال آب شــرب به اين شــهر
آســيب ديده و آب بخشــي از شهرستان قطع
شده است.

