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شیراز حال بهتری از کرمانشاه ندارد
عضو شورای اسالمی شهر شــیراز ،خواستار فراخوان تمام نیروهای متخصص برای
حل بحران های مختلف مرتبط با بافت تاریخی – فرهنگی و کهن...
یاد د اشت خبرنگار                                                           احمد رضا سهرابی  /عصر مرد م

کشور را پهنه بندی کنید
نکته اول و آخر)
دو شب پیش ،شــبکه «خبر» صدا و سیما با پخش زیرنویسی،
از اعالم نیاز زلزله زدگان کرمانشــاه بــه «نایلون»  -احتما ًال برای
کشیدن روی چادرها – خبر داد!
نتیجه گیری اخالقی ()1
چه خوشــمان بیاید و چه خوشــمان نیاید ،ایــران جزو مناطق
زلزله خیــز جهــان به شــمار می رود .حــال در همیــن رهگذر،
مدت هاست در کشور ،دولت ها – کم و بیش – هنگام بروز حوادث
غیرمترقبه همچون زلزله ،حتی آب معدنی مورد نیاز آسیب دیدگان
را هم از مردم طلب می کنند!
در چنین شــرایطی ،درست است که ملت ایران ،ملتی بزرگ و سخاوتمند هستند و از هیچ کمکی
دریغ نمی ورزند اما این دلیل نمی شــود که دولت ها از منش ســخاوتمندانه ملت سوء استفاده کنند و
به جای چاره اندیشی ،سفره دعواهای سیاسی خود را در مقابل مردم داغدار پهن کنند.
نتیجه گیری اخالقی ()2
باز ،چه خوشمان بیاید و چه خوشمان نیاید ،ایران جزو مناطق زلزله خیز جهان به شمار می رود و با
گذشت هر چند سال یکبار ،زلزله ای نسبت ًا شدید و یا شدید ،پاره ای از خاک میهن را به هم می ریزد!
در چنین شــرایطی ،این پرســش مطرح اســت که چرا دولتمــردان ،به منظور تســریع در روند
خدمات رسانی و در جهت احداث انبارهای بزرگ ملزومات و کاالهای اساسی فاسدنشدنی ،پهنه کشور
را به چهار یا پنج منطقه تقسیم نمی کنند تا در مواقع بحران ،محتاج «نایلون» نمانیم!

اهداء و ارسال  50تن خرمای از سوی مردم خشت به هموطنان زلزله زده
احمد رضا سهرابی  /عصر مرد م

مردم نیکوکار شــهر خشت ،افزون بر  50تن از محصوالت خرمای امسال خود را به هموطنان زلزله زده در
استان کرمانشاه اهداء کردند.
همچنین از سوی مردم این شهر ،در کنار خرما ،اقالمی نظیر پتو و مواد غذایی توسط  6کامیون بارگیری و
جهت ارسال ،تحویل نیروهای امدادی سپاه و کمیته امداد شد.
شایان ذکر است مردم نیکوکار شهر خشت ،چندی پیش نیز  50تن خرما به مراسم اربعین حسینی در کربال
اهداء و ارسال نمودند.

معاون سياسي استانداري فارس:

مشكل ما كمبود كتابخوان است نه كتابخانه

ایســنا :معاون سياسي ،امنيتي و اجتماعي استانداري فارس تاكيد دارد كه مشكل كشور ما كمبود كتابخوان
اســت نه كتابخانه و مكاني براي عرضهي كتاب؛ اين مشــكل بايد با مشاركت خانوادهها ،آموزش و پرورش و
كتابداران حل شود.
هادي پژوهشجهرمي دوشــنبه  29آبان در آئين نكوداشت روز كتاب ،كتابخواني و كتابدار در شيراز با طرح
اين ســئوال كه در شهرها و روســتاهاي واجد كتابخانه امروز چند كتابخوان وجود دارد؟ گفت :برگزاري چنين
آييني سالي يكبار ارزشمند است اما نياز به توسعهي فرهنگ كتاب و كتابخواني هستيم.
وي تاكيــد دارد كه براي كتابخوان شــدن افراد جامعه بايد از كانون خانواده شــروع كرد ،گفت :وقتي پدر
و مادرها كتاب نميخوانند نبايد انتظار داشــت كه فرزندان كتابخوان پرورش پيدا كند؛ در بســياري از خانهها
كتابهاي ارزشمند و گرانقيمتي در قفسهها چيده شده است اما اين كتابها سالي يكبار هم دست نميخورد.
پژوهش اعتقاد دارد كه كتابداران و مســئوالن حوزهي كتــاب و نهادكتابخانهها بايد به دنبال يافتن راهكار
براي اينكه چگونه كتاب را وارد خانهها كنند باشند.
او با تاكيد براينكه همهي مشــكل كتاب نخواندن به هزينه كتاب باز نميگردد ،دسترسي به كتاب را امروز
بســيار مناسبتر از گذشته دانست و گفت :يكي از ســازمانهاي تاثيرگذار در كتابخوان شدن افراد ،آموزش و
پرورش است؛ در دوراني كه ما دانشآموز بوديم بودند معلماني كه دانشآموزان را به شيوههاي مختلف تشويق
به كتابخواني ميكردند؛ امام جماعتهايي بودند كه با اتخاذ روشهاي تشويقي ،كتابخواني را ترويج ميدادند.
پژوهش بخشــي از سهم تالش براي كتابخوان شدن جامعه را مربوط به فعاليت كتابداران دانست و با بيان
اينكه امروز كتابداران در شــرايطي نه چندان مطلوب به فعاليت مشــغول هستند و بايد قدردان آنان بود ،گفت:
كتابداران نبايد به صرف اينكه كتابي به دســت مراجعه كننده بدهنــد ،اكتفا كنند؛ بايد تالش كرد كتاب را به
خانههاي مردم برد و خانوادهها را به كتابخانهها كشاند.
او با بيان اينكه وضعيت فارس به لحاظ جمعيت باســواد ،در مقايسه با ميانگين كشوري خوب است ،گفت:
وقتي موضوع آسيبهاي اجتماعي را آسيبشناسي ميكنيم ،مشكل اصلي به نبود آگاهيهاي كامل و جامع در
زمينه مسائل مختلف باز ميگردد.
پژوهش اســتفاده از شــيوههاي مختلف اطالعرســاني خصوصا تهيه و توزيع برشورها براي آگاهي بخشي
پيرامون آسيبهاي اجتماعي را در كاهش مشكالت جامعه بسيار تاثيرگذار دانست.
معاون سياســي استانداري فارس همچنين از خيران درخواســت كرد كه بخشي از اقدامات نيكانديشانه و
خيرخواهانه خود را به سمت ترويج كتابخواني و توسعه فرهنگ كتابخواني و مطالعه سوق دهند.
به گزارش ايسنا ،در اين مراسم از كتابداران نمونه استاني در فارس تجليل شد.

دومین تیم دانشگاه علوم پزشکی شیراز به مناطق زلزلهزده اعزام شد

تسنیم :دومین تیم بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی شیراز ،برای یاری رساندن به هموطنان زلزلهزده
به مناطق زلزلهزده غرب کشور اعزام شد.
به نقل از روابط عمومی دانشــگاه علوم پزشکی شیراز مدیر ستاد حوادث غیر مترقبه دانشگاه علوم پزشکی
شیراز اظهار داشت :در پی حادثه دلخراش در غرب کشور ،از همان شب نخست حادثه تمامی دانشگاههای علوم
پزشکی کشور ،به صورت آمادهباش درآمدند.
محمودرضا پیروی افزود :بر اساس تصمیم وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی مقرر شد هر هفته یکی
از دانشگاههای علوم پزشکی کشور ،به عنوان دانشگاه معین خدماترسانی به دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه،
در این اســتان حضور یابد و خدمات بهداشــتی درمانی ارائهدهد که مقرر شد هفته اول دانشگاه علوم پزشکی
شیراز به مناطق زلزلهزده اعزام شود.
مدیر ستاد حوادث غیرمترقبه دانشگاه بیانکرد :روز گذشته براساس ارزیابیهای انجام شده 51 ،نیرو متشکل
از ماما ،پزشــک ،روانشناس بالینی ،کارشناســان بهداشت محیط ،مبارزه با بیماریهاو تغذیه به همراه نیروهای
خدماتی و پشتیبانی با تجهیزات به استان کرمانشاه اعزام شدند.
پیروی بیان کرد :براســاس اعالم نیاز وزارت بهداشــت و درمان 97 ،نفر از نیروهای دانشــگاه ،متشکل از
 49متخصص داخلی ،جراحی عمومی ،طب اورژانس ،قلب ،زنان ،ارتوپدی ،رادیولوژیست ،اطفال ،مسمومیتها
و پزشک عمومی و  48نفر از کادر پیراپزشکی ،کارشناس علوم آزمایشگاهی ،رادیولوژی ،پرستاری ،تکنسینهای
بیهوشی و پرستار دیالیز به منطقه اعزام شدند.
مدیر ستاد حوادث غیرمترقبه دانشگاه گفت :در صورت نیاز دوباره به اعزام کادر بهداشتی درمانی به منطقه
زلزلهزده ،دانشگاه علوم پزشکی شیراز و قطب جنوب کشور آمادگی کامل خود را اعالم میکند.

تخریب امامزاده جعلی در شهر صدرا

ایرنا :فیلمی در هفته های اخیر در فضا مجازی بین کاربران شــبکه های اجتماعی تبادل می شد که از وجود
امام زاده جدید در شــهر صدرای شــیراز خبر می داد که مدیرکل اوقاف و امور خیریه فارس می گوید این امام
زاده جعلی بود و تخریب شد.
آنگونه که در این کلیپ نمایان بود تخته سنگی بزرگ را در دامنه کوه به رنگ سبز در آورده بودند و دور تا
دور آن را با فنس و مفتول فلزی محصور کرده بودند و پارچه هایی به عنوان دخیل به سیم ها گره زده شده بود.
همچنین دیده می شد در ضلع غربی تخته سنگ نوشته شده بود امام زاده سیاوش ابن علی و در ضلع شرقی
آن سنگ سبز،عبارت امام زاده مسلم ابن محمد علی درج شده بود.
راوی این فیلم مدعی بود این امام زاده در ورودی شــهر جدید صدرا از ســمت جاده دوکوهک و پشت منبع
آب ،در مجاورت زمین های زراعی و باغ شهرها واقع شده است.
ایــن وضعیت درحالی صورت گرفته که شــهر جدید صدرا تنها دو دهه و حدود  20ســال قدمت دارد ،این
شهر در دهه هفتاد برای اسکان سرریز جمعیت کالنشهر شیراز در شمال غرب این شهر و در فاصله حدود 20
کیلومتری احداث شد اما اوج توسعه صدرا در دهه اخیر صورت گرفته است.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان فارس در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار ایرنا اعالم کرد :بعد از اطالع
از این اقدام دستور مداخله و ورود بازرسی و حراست سازمان اوقاف وامور خیریه فارس به این موضوع صادر شد.
حجت االســام سید عباس موسوی دوشنبه به ایرنا گفت :درحال حاضر این امام زاده جعلی جمع آوری شده
و بزودی جزئیات بیشتر این موضوع در اختیار رسانه ها قرار خواهد گرفت.
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لزوم تشکیل کارگروه ویژه برای ساماندهی وضعیت کارتن خوابها
در شیراز
رئیس کمیسیون حقوق شهروندی شورای شهر شیراز با اشاره به اینکه تعداد ...

کشور را پهنه بندی کنید
دو شــب پیش ،شــبکه «خبر» صدا و ســیما با پخش زیرنویســی ،از اعالم نیاز
زلزله  زدگان کرمانشاه به «نایلون»  -احتما ًال برای کشیدن روی چادرها...

در صورت تصویب شورای شهر؛

هنرمندان تاجیک ،نوروز به شیراز
می آیند
زهرا جعفری /عصر مرد م

طرح برگزاری جشنواره نوروزی تاجیکستان در کالنشهر
شیراز اعالم وصول شد.
بر اســاس طرح پیشهادی اعضای شــورا مبنی بر تبادل
فرهنگی بیشتر و معرفی جاذبه های فرهنگی – گردشگری
شهر شیراز با شهرهای خواهرخوانده خود ،مقرر گردید این بحث
در کمیسیون گردشگری و زیارت شورا مورد بررسی قرار گیرد.
در صورت مصوب شــدن این طرح در نوروز سال  97شیراز
میزبان نمایندگان و هنرمندان شــهر دوشنبه تاجیکستان در
زمینــه برگزاری نمایشــگاه های متعدد مرتبط با موســیقی
ســنتی ،غذاهای سنتی ،صنایع دستی و آیین و سنن دو شهر
خواهد بود.
بر همین اساس گفته می شــود علیرغم خواهرخواندگی
شــهر دوشــنبه تاجیکســتان با شــهر شــیراز تاکنون این
خواهرخواندگــی در حد یک تفاهم نامه بــوده و به صورت
عملــی اقدامی در جهت تبادل فرهنگی و گردشــگری میان
این دو شهر انجام نشده است.
همچنیــن انجمن دوســتی ایران و تاجیکســتان نیز در
صورت برگزاری این نمایشگاه در نوروز سال جاری در شیراز
در ســال های آینده نیز هنرمندان ایرانی را به نمایشــگاهی
مشابه در کشور تاجیکستان اعزام خواهد کرد.

مهلت ارسال اثر به جشنواره مطبوعات
استان فارس تمدید شد

تسنیم :دومین جشنواره مطبوعات استان فارس دی ماه
برگزار میشود و مهلت ارسال اثر به این جشنواره تا  ۳۰آذرماه
امسال تمدید شد.
دومین جشــنواره مطبوعات و رسانههای بر خط استان
فارس در بخشهای تیتــر ،خبر ،عکس و گزارش دی ماه
امسال در الرستان برگزار میشود.
علــی اصغــر رفعــت حقیقــی ،رئیــس اداره ارشــاد
اسالمی الرســتان در گفتوگو با تســنیم بــا بیان اینکه
تمامی افــرادی که در رســانههای اســتان فعال هســتند
میتوانند در این جشنواره شرکت کنند ،اظهار داشت :هدف
از برگزاری این جشنواره تعالی رسانهها و نشریات مکتوب
و بر خط استان فارس است.
وی با بیان اینکه امســال جشنواره با دور نخست تفاوت
پیدا کرده که از جمله آنها ثبت نام در سایت فستیوال پرس
وزارتخانه و داوری آثار توســط داوران اعالم شده از سوی
وزارتخانه اســت ،گفت :شــرکتکنندگان میتوانند تا 30
آذرماه آثار خــود را به آدرس farspressfastoval.
 irارسال کنند.
رفعتحقیقی بیان کرد :این جشنواره  25دی ماه امسال
در الرستان برگزار میشود.
نخســتین جشنواره مطبوعات استان فارس آذرماه  94با
حضور  400اثر از اصحاب رسانه این استان برگزار شد.

کاهش  21درصدی تلفات ناشی از
تصادفات در شیراز طی  6ماه اول سال

قائــم مقام حوزه معاونت حمل و نقل و ترافیک در بازدید
از مرکز توانبخشــی لوتوس و دیدار با مصدومین ناشــی از
تصادفات که در آســتانه روز جهانی «یادبود قربانیان حوادث
ترافیکــی» صورت گرفــت ،گفت :میزان تلفــات تصادفات
رانندگی در شیراز طی  6ماهه نخست سال  96در مقایسه با
 6ماهه نخست سال  95حدود  21درصد کاهش یافته است.
به گزارش پایگاه اطالع رســانی شــهرداری شیراز ،دکتر
کشاورز هدف از این دیدار را که با حضور جمعی از مسئولین
شهری و استانی از جمله معاون فرمانده پلیس راهور فارس،
رییس آموزش پلیس راهور فارس ،مدیر اداره بهزیستی شیراز
و ...انجام شــد ،پررنگ کردن موضــوع فرهنگ ترافیک و
ضرورت ارتقای آن در بین شهروندان دانست و اظهار داشت:
کاهش تلفات ناشــی از تصادفات طی  6ماه اخیر نشــان از
اثرگذاری اقدامات انجام شده در این حوزه و صد البته رعایت
قوانین و مقررات توسط شهروندان دارد.
وی ضمن اشاره به حضور مسئولین مرتبط با حوزه حمل و
نقل و ترافیک در دیدار با مصدومین و همچنین خانواده های
متوفیان ناشی از حوادث ترافیکی خاطرنشان ساخت :عالوه
بر همایش بــزرگ «یادبــود قربانیان حــوادث ترافیکی»،
برنامه های دیگــری نیز نظیر برپایــی گالری های خیابانی،
ایستگاه رادیویی و اعالم پیام های فرهنگ شهروندی و ...از
ساعت  10صبح روز سه شنبه  30آبان ماه در محوطه مقابل
باغ عفیف آباد برگزار می شود که تالش داریم از این طریق،
شهروندان را نســبت به تصادفات و آسیب های ناشی از آن
بیش از پیش حساس سازیم تا خود را ملزم به رعایت قوانین
و مقررات رانندگی بدانند.
قائم مقام حوزه معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری
شــیراز با بیان اینکه با افزایش فرهنگ شهروندی به دنبال
کاهش میزان تصادفات هســتیم ،گفت :خوشبختانه امسال
علی رغم اینکه کالنشــهرهای کشــور شاهد افزایش میزان
تصادفات درون شــهری بودند اما در شــیراز با فرهنگسازی
در زمینــه رعایت قوانین راهنمایــی و رانندگی ،اصالح نقاط
حادثه خیز با همکاری پلیس راهور ،هوشــمند سازی سیستم
کنترل ســرعت و نظارت بــر معابر و ...شــاهد کاهش 21
درصدی میزان تلفات ناشی از تصادفات رانندگی طی  6ماهه
نخست امسال در مقایسه با  6ماهه نخست سال  95بودیم.
در این دیدار حمید آذرمی مدیر اداره بهزیســتی شیراز نیز
با بیان اینکه معلولیت و فوت ناشــی از تصادف تنها منحصر
به تصادفات برون شــهری نیست و در تصادفات شهری نیز
این مسأله دیده می شود ،گفت :آثار منفی تصادفات رانندگی
منجــر به فوت یا معلولیت تا ســالیان زیادی برجا می ماند و
فــرد و خانواده اش را درگیر می کند .وی تأکید کرد :قربانیان
اصلی تصادفات رانندگی ،مصدومانی هستند که تنها به دلیل
بــی احتیاطی و عــدم رعایت قوانین ،باید تــا پایان عمر با
معلولیت های جسمی و حرکتی دست و پنجه نرم کنند.
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مهدی حاجتی عضو شورای شهر:

شیراز حال بهتری از کرمانشاه ندارد
زهرا جعفری /عصر مرد م

عضو شــورای اسالمی شهر شــیراز ،خواستار
فراخوان تمــام نیروهای متخصــص برای حل
بحران های مختلف مرتبط بــا بافت تاریخی –
فرهنگی و کهن کالنشهر شیراز شد و گفت :باید
با تمام نهادها و ارگان هــا در این زمینه حداکثر
همکاری را داشــته باشــیم؛ هیچ نهادی رقیب و
مخالف ما نیست.
مهدی حاجتی افزود :امروز در شــیراز مناطقی
وجود دارد که حال بهتری از کرمانشــاهان ندارد.
امروز تن افراد ساکن در بافت تاریخی – فرهنگی
مدام می لرزد.
وی تصریح کرد :تن شــهر شــیراز زخمی از
پروژه هایی است که یا ضرورتی ندارند یا با هویت
این شهر هیچ نسبتی برقرار نمی کند.
عضو شورای اسالمی شهر شیراز تصریح کرد:
از شهردار شیراز درخواست داریم تا با کمک یک
تیم کارشناســی پروژه هــا را اولویت بندی کرده
و در شــرایط بحران مالی شــهرداری تخصیص
بودجه ها را به ســمت پروژه های دارای اولویت
سوق دهند.
حاجتی تأکید کرد :شــهردار کالنشهر شیراز،
اگر الزم شد ،شجاعانه پروژه های غیرضروری را
برای همیشه متوقف نماید.
وی در بخــش دیگری از ســخنانش از لزوم
تعریف پروژه های زیرساختی ،فرهنگی اجتماعی
برای کالنشهر شیراز سخن گفت و اظهار داشت:
امروز شــهر شــعر و ادب و فرهنگ و هنر بیش
از ســازه های خشــن بتنی به زیرســاخت های
نظیر موزه هنرهای معاصر ،ســالن های فرهنگی
– هنــری و کتابخانــه مرکزی نیــاز دارد و در
بودجه بندی پروژه ها و برنامه پنج ساله سوم شورا
باید در اولویت قرار گیرد تا در سال های پیش رو
حال مردمان این شهر بهتر شود.
وی در ادامه با انتقاد از برخی برون سپاری ها

در ســال های اخیر در شــهرداری شیراز ،گفت:
بخش اجرایی برخی از این برون ســپاری ها در
حوزه اجرایی و نیروی انسانی آلوده به رانت شده
و مواردی مشاهده می شود که چیزی از یک نظام
برده داری مدرن کم ندارد.
عضو شــورای اسالمی شهر شــیراز تصریح
کــرد :نظام بــرده داری ،فقیرتریــن الیه نیروی
انســانی را که در پی لقمه نانی می کوشد هدف
قرار می دهد؛ لذا در اینجا به عنوان نماینده مردم
از تمامی نهادهای نظارتــی از جمله اداره تعاون،
کار و رفاه اجتماعی ،بازرســی شــهرداری و امور
قراردادها درخواســت دارم در راستای دفاع از حق
این قشر زحمتکش بکوشــند زیرا همه می دانند
ســکوت این افراد به خاطر ترس از دســت دادن
همین حداقل های اقتصادی زندگی است چرا که
قانــون به میزانی که بــرای مظلوم هراس ایجاد

می کند برای ظالم نمی کند.
حاجتی همچنین در بخشی دیگر از سخنانش
از برمال شدن ســندهای فریب و خیانت در دوره
خدمتگزاری در پی زلزله کرمانشاه سخن گفت و
اظهار داشــت :به همین بهانه سخنی با نهادهای
نظارتی و امنیتی دارم.
وی افزود :در ســال های پیش تمامی افرادی
که متولــی بحران های امروز کشــور هســتند
در تمامــی حوزه-هــای اقتصــادی ،اجتماعی،
زیرساختی و ...از زیر نگاه نظارتی شما گذشته اند،
حال ســؤال اینجاست ،مگر شما با کدامین متر و
معیار این افراد را سنجیده اید که حال امروز ایران
چنین است.
وی خطاب بــه نهادهای نظارتــی و امنیتی،
گفت :به خاطر حذف نیروهای دلســوز و گذاشتن
متولیــان بحران های امروز کشــور از نگاه های
نظارتی ،مسئولیت خطای تحلیل خود را بپذیرید و
از این پس اصل نگاه نظارتی خود را بر تخصص،
دلسوزی و سالمت نفس افراد بگذارید.
حاجتی تأکیــد کرد :بخشــی از بی اعتمادی
جامعــه که بحــران اخیر ســندی بر آن اســت
محصول خیانت مدیرانی اســت کــه با رفتارها و
تصمیمات خود ذره ذره بــر این اعتماد اجتماعی
چوب حراج زده اند.
وی در همین راستا تأکید کرد :به میدان بیایید
و چرخه این مدیران را متوقف کنید؟
این عضو شورای اسالمی شهر شیراز در پایان
با بیان این که در گذشــته زمین هایی بر خالف
شرایط قانونی تحت نام مساجد ،مراکز فرهنگی و
مذهبــی و عناوینی این چنینی واگذار گردیده که
با توجه به جو حاکم ،کمتر کسی هزینه مخالفت
بــا چنین طرح هایی را به جان خریده اســت؛ لذا
از اداره های بازرسی ،حقوقی و امالک درخواست
دارم تمامــی این موارد را طی گزارشــی به مردم
ارائه دهند.

تنوری ،رئیس کمیسیون حقوق شهروندی شورای شهر تاکید کرد:

لزوم تشکیل کارگروه ویژه برای ساماندهی وضعیت کارتن خوابها
در شیراز

فارس :رئیس کمیســیون حقوق شهروندی
شورای شــهر شــیراز با اشــاره به اینکه تعداد
کارتنخوابها نســبت به جمعیت شــیراز زیاد
نیســت اما در ســطح شهر دیده میشــوند ،بر
تشــکیل کارگروه ویژه برای ساماندهی وضعیت
کارتنخوابها در شیراز تأکید کرد.
احمد تنوری بابیان اینکه توجه و رســیدگی
به افراد بیخانمان یا بهاصطالح کارتنخواب در
کالنشهرها امری ضروری است ،اظهار داشت:
در ابتدای اجرایی شــدن قانون شهرداریها در
دهه  40مســئولیت توجه به افراد بیخانمان بر
عهده شــهرداریها گذاشته شــد اما با تشکیل
سازمان بهزیستی ،بسیاری از وظایف شهرداری
در حوزه اجتماعی به بهزیستی محول شد.
وی ادامــه داد :بودجهای که به بهزیســتی
اختصاص داده میشــود در مقایسه با مسائل و
مشکالت مختلف اجتماعی اندک است ،درواقع
بودجه این ســازمان با شــرح وظایفش تناسبی
ندارد و طبیعت ًا کاســتیهایی در ســاماندهی به
وضعیت افراد بیخانمان به وجود میآید.
رئیس کمیسیون حقوق شــهروندی شورای
شــهر شــیراز افزود :تعداد افــراد بیخانمان یا
کارتنخواب نســبت بهکل جمعیت شیراز چندان
زیاد نیســت اما خب در ســطح شهر بهخصوص
درگذرهــای پرتــردد و بافــت مرکزی شــهر
به چشم میآیند.
تنوری برخی از کارتنخوابهای شهر شیراز
را جزء اتباع خارجی دانســت که طبق معیارهای
حقوق بشری ،دولت جمهوری اسالمی ایران باید
به آنها توجه و شــرایط بازگشت به کشورشان را
فراهم کند.
وی تصریــح کرد :برخی از ایــن گروه افراد
هموطنان ایرانی هستند که دچار مشکالتی شده
و به این وضعیت افتادند و شــهرداری میتواند
با توجه به اماکنی کــه در اختیار دارد ،محلی را
برای ســرپناه افراد بیخانمان یــا کارتنخواب
اختصاص دهد.
این عضو شــورای شهر شــیراز تأکید کرد:
مسئله کارتنخوابها حتم ًا باید در یک کارگروه
ویژهای متشــکل از شهرداری ،شــورای شهر،
بهزیســتی ،وزارت بهداشت که در اینجا دانشگاه
علوم پزشکی شــیراز است و هاللاحمر ،نیروی

انتظامــی ،اداره کل اتبــاع خارجــی مطــرح و
موردبررسی قرار بگیرد.
تنوری در پاسخ به این سؤال که آیا بهعنوان
رئیس کمیسیون حقوق شهروندی شورای شهر
شــیراز پیگیر برگزاری چنین کارگروهی خواهید
بــود ،گفت :فع ً
ال در شــورای شــهر دچار یک
ناهماهنگیهایی هستیم ،شرح وظایف کمیسیون
حقوق شــهروندی شورا هنوز به تصویب نرسیده
اســت و تالشهایی برای انحالل کمیســیون
وجود دارد و ممکن اســت این اتفاق بیافتد و در
قالب کمیسیون نمیشود به این مسئله پرداخت
اما بهعنوان فعال سیاســی و اجتماعی میتوانم
پیگیری کنم.
وی بیــان کرد :امــا اگر کمیســیون حقوق
شــهروندی به تصویب فرمانداری شیراز برسد،
میشــود طرحهای کارشناســی شــدهای را به
شهرداری شیراز پیشنهاد داد.
رئیس کمیته رســیدگی به درخواســتهای
مردمی و شکایات شورای شهر شیراز خاطرنشان
کرد :رســیدگی بــه کارتنخوابها کــه عموم ًا
معتاد هم هستند ،حساســیتهایی دارد که باید
موردتوجه قرار بگیــرد و طبق آن تصمیمگیری
شود؛ بخشی از این افراد ممکن است به امراض
مقاربتی ،اچ آی وی و...مبتال باشند و جمعکردن

آنها در یک محیط مشــترک ممکن است باعث
مراودات بین آنها و گسترش بیماریها شود.
تنــوری ادامــه داد :بحث دیگــر مربوط به
بزهکاری این افراد میشــود که باید پیشینهشان
را از طریق نیروی انتظامی به دست آوریم چراکه
بدون تحلیل پیشــینه افراد ممکن است ،تجمیع
آنها باعث انتقــال تجربیات در زمینههای متعدد
خالفکاری شود.
این عضو شورای شهر شیراز افزود :با مشکل
جدیدی هم روبرو هستیم که مربوط به برخی از
اتباع پاکستانی است که در قالب متکدیان حرفهای
در شــیراز و حاشیه شهر مشــاهده میشوند؛ در
ظاهر بیخانمان تلقی میشوند اما اینها متکدیان
حرفهای هســتند که ســطح درآمد روزانهشان
باال است.
تنوری معتقد اســت کــه نباید بــه همهی
کارتنخوابها به یکچشــم نگاه کرد و بهترین
کار صرف ًا جمعآوری آنها در یک محیط نیست.
وی بابیان اینکه به دلیل اعتدال هوا در شیراز
خطر فوت ناشی از ســرمازدگی کارتنخوابها
کمتر از تهران اســت و شبها افراد کارتنخواب
به برخــی خانههای متروک بافت قدیم شــیراز
میروند ،گفت :در تهران یا برخی کالنشهرهای
دیگر صرف ًا مکانی بــرای محل خواب این افراد
مشــخص کرده اند که اعضای شورا و شهرداری
یا مسئوالن ذیربط هم رفتند و عکس یادگاری
هم با افراد کارتنخواب گرفتند اما تبعات دیگری
هم اتفاق افتاده که کمتر موردتوجه میگیرد.
این عضو شــورای شهر شــیراز در خصوص
دهکده سالمی شیراز که محلی برای جمعآوری
و ساماندهی کارتنخوابها و معتادین شهر شیراز
اســت و گویا به بخش خصوصی نیز واگذارشده
اســت ،بیان کرد :بنده با شیوه جمعآوری و ترک
دادن معتادینــی که در دهکده سالمی هســتند،
موافق نیســتم و اطالعی از خصوصی شدن آن
نــدارم اما معتقدم از فردی که میخواهد خدمات
دریافت کند ،نباید هزینهای دریافت شود.
تنوری تأکیــد کرد :در خصــوص تغییر این
شیوه شخص ًا پیگیری خواهم کرد اما این وظیفه
کمیســیون فرهنگی اجتماعی و خدمات شهری،
محیط زیســت و سالمت شورای شهر شیراز نیز
هست که فع ً
ال ناهماهنگیهایی وجود دارد.

مالقات حضوري معاون هماهنگ كننده فرماندهي انتظامي فارس با شهروندان

معــاون هماهنگ كننــده فرماندهي انتظامي
اســتان با حضور در دفتر نظارت همگاني (،)197
با تعدادي از شهروندان به صورت چهره به چهره

ديــدار كرد .به گــزارش خبرنــگار پايگاه خبري
پليس ،ســرهنگ "ناصر كشاورز" صبح دیروز به
همــراه معاونان و رؤســاي پليس هاي تخصصي

در دفتــر نظارت همگانــي ( )197حضور يافته و
ضمن ديدار با تعدادي از شهروندان به مشكالت
انتظامي آنان رسيدگي كردند.

