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ساماندهی زکات عید فطر به فرمانداران استان فارس تکلیف میشود
استاندار فارس با اشاره به اینکه نحوه مصرف زکات باید بر مبنای اعتماد عمومی    باشد،
گفت :این تکلیف را به فرمانداران دهیاران و سایر دستگاههای...

کشف افزون بر  ۱۰تن هیزم و
چوب جنگلی قاچاق در فارس

مهــر :مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری اســتان فارس از
کشــف بیش از  ۱۰تن هیزم و چــوب آالت جنگلی قاچاق در
اراضی ملی استان فارس کشف و ضبط شد
به نقل از روابط عمومی    اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری
فارس مهرزاد بوســتانی با بیان اینکه در طول تعطیالت امسال
کمترین تعــرض و تصرف را به اراضی دولتی داشــتیم گفت:
با گشــت  های نظارتــی مأموران یگان حفاظــت منابع طبیعی
شهرســتانهای فارس و نیز همکاری خوب دســتگاه قضائی و
برقراری کشــیک حفاظت از اراضی ملی بصورت  ۲۴ساعته و
شــبانه روزی در ایام نوروز از عرصههای وسیع استان حفاظت
و حراست گردید.
وی افزود :در این ایام تیمهای گشــت در تمام شهرستانها
بــرای حفاظت از منابع طبیعی و برخورد با متخلفان و متصرفان
به طور آماده باش بودند.
بوســتانی در ادامــه گفت :این محمولهها شــامل  ۱۰تن و
 ۲۶۰کیلوگرم هیــزم  ۴۱۰،کیلو گرم زغال  ۶۵۹،کیلوگرم گیاه
مرتعــی بیلهر و نیــز تعداد  ۵۰۰بوته آنغوزه بــوده که به همت
و تالش یگانهای حفاظت شهرســتانهای فیروزآباد ،سپیدان و
ممسنی کشف و ضبط گردید.
وی اضافه کرد :در این ارتباط نیز تعداد زیادی خودرو توقیف
و افراد متخلف دستگیرشده نیز به مراجع قضائی معرفی شدند.
مدیر کل منابع طبیعی فارس با بیان اینکه در این عملیاتها
ســودجویان قصد خــروج محمولههــای غیرمجــاز از طریق
گلوگاههای پنهان مرزی در شهرســتانها را داشــتند افزود :در
برخی از کشفیات صورت گرفته قاچاقچیان با ترفندهای زیرکانه
ردیف زیرین خودروها را چوبهای جنگلی و اطراف و روی آن
را با علوفه جا سازی کرده بودند که با رصد و هوشیاری نیروهای
یگان حفاظت این محمولهها از مقصد نهایی خود باز ماندند.
وی همچنین از دستگیری متجاوزان و مخربان اراضی ملی
در بخش دیگری از اراضی ملی خبر داد و افزود :در این عملیات
نیز مأموران یگان حفاظت شهرســتان حین گشــت زنی شبانه
متوجه حضور یک دســتگاه بیل مکانیکی در عرصه شــدند که
در تاریکی شــب و با استفاده از چراغ قوه قصد گوده زنی جهت
غرس غیر مجاز نهال در اراضی ملی را داشتند که بالفاصه افراد
متخلف دســتگیر ،ادوات جرم توقیف و به پارکینگ شهرداری
انتقال یافت.
بوســتانی با بیان اینکه قطع درختــان جنگلی به هر طریق
ممکن جرم محســوب و پیگرد قانونی دارد اظهار داشــت :در
راســتای صیانت از جنگلها و حفظ و نگهــداری از این منابع
ارزشمند از هیچ کوششی فروگذار نخواهیم کرد.
وی در ادامه از مردم فهیم و طبیعت دوســت استان خواست
درصورت مشــاهده حمل هرگونه چــوب ،تخریب اراضی ملی،
تهیه زغال ،قطــع درختان ،تصرف اراضــی و… مراتب را به
تلفن  ۱۵۰۴اطالعرســانی کرده تا در اســرع وقــت مأمورین
یــگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیــزداری با متخلفین برخورد
قانونی کنند.
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حمیدماهی صفت در جمع سیل زدگان شهرک سعدی
رئیس سازمان فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی شهرداری شیراز گفت :همزمان با اعیاد
شعبانیه «جشن همدلی» با حضور گسترده اهالی شهرک سعدی...

قطع موقت ارتباط تلفنی در مرکز
تلفن سلمان

به اطالع مشــترکین گرامی     تلفن ثابت در شهرستـــان
شـــیراز می    رساند ،به منظور انجام عملیات کابل برگردان در
مرکز تلفن ســلمان ،احتمال قطعی و اختالل درخطوط تلفن
ثابــت در محدوده بولــوار امیر کبیر ،خیابان صفایی شــمالی
( قالیشــویی)  ،خیابان خجسته از ابتدا تا انتها از روز دوشنبه
مورخ  98/1/26به مدت  72ساعت وجود دارد.
به گــزارش روابط عمـــومی    مخابرات منطقه فـــارس،
بنابرایــن گــزارش چنانچــه پس از ســپری شــدن مدت
مذکــور ،ارتبــاط تلفنــی مشــترکین آن محــدوده برقرار
نگردیــد ،جهت رفــع آن با شــماره تلفــن  20117تماس
حاصل نمایند.

مدرسه  های سعدی ،سیل را شکستند
سیل فروردین  98شیراز به مدارس هم آسیب رساند تا جایی که بیم آن میرفت برای
ادامه سال تحصیلی به موقع آماده نشوند اما در بازدید از مدارس...

مدرسه  های سعدی ،سیل را شکستند

ایرنا :ســیل فروردین  98شــیراز به مدارس هم آسیب رساند تا
جایی که بیــم آن میرفت برای ادامه ســال تحصیلی بموقع آماده
نشوند اما در بازدید از مدارس شهرک سعدی پس از گذشت دو هفته
از ســیل ،آنچه دیده میشد نه ویرانی که جلوههای همکاری ،امید و
تداوم زندگی بود.
همه بارانهای بهاری شــیراز را دوســت داشتند؛ حتی مسافران.
هیچکس گلهای از شــدت بارانها نداشــت؛ چرا    که این ســرزمین
سالهای سال روی خشکسالی را دیده بود تا آنکه بارشها در پنجم
فروردین  98شــیرازیها و مسافران را عزادار کرد و بیم آن میرفت
گ تر برجای بگذارد.
که با تداوم آن در روزهای بعد غمهایی بزر 
** آب راهش را پیدا می    کند
ششــم فروردین  ،98آب در محله سعدی شــیراز افتاد .شهرکی
کــمبرخوردار با جمعیتی بســیار و خانههایی کوچک .آنجا که آدمها
برای کوچکترین داراییهایشــان بیــش از دیگران تالش کردهاند
و عرق ریختهاند.
آن روز آب از چهار جهت وارد سعدی میشد و در سراشیبیهایی
که در قدیم محل گذر آب بوده و حاال در آن خانهســازی شــده ،به
راه افتاده بود.
فیلمهایی که ســاکنان با دوربین  های موبایلشــان ضبط کردهاند
نشــان میدهد که ســرعت گذر آب تا چه حد اســت تــا جایی که
اتومبیلها را از جا برمیدارد و با خود میبرد.
در ایــن حادثه  280خانه آســیب جــدی دید و بســیاری لوازم
زندگیشان را از دست دادند.
حتی مدرســهها هم در امان نماندند؛ مدرسههایی که بزرگ تر و
مقاومتر از خانهها بودند.
آب اندیشه گذر دارد ،راهش را پیدا میکند و میرود و اگر دیواری
بر سر راهش باشــد آن را میشکند تا در سراشیبیها سرعت گیرد و
به آنجا که باید برسد.
** ردپای سنگین آب
پس از گذشــت دو هفته از ســیل ســعدی ،به ایــن محله پای
گذاشــتیم تا وضعیت مدارس و آســیبهای آنها را بررسی کنیم .آب
هنوز در گودالها و چالههای شهرک دیده میشد که برجای مانده از
بارشهای چند روز قبل بود.
در بدو ورود به محله بیش از آنکه نگاهمان به روی زمین باشــد،
بــه کوهها بود .کوههایی که خانهها در پای آن ســاخته شــده اند و
کوچههایی با سراشیبی که انتهایش به دامنه کوه میرسد.
کوههای سعدی یکدســت ســبز بودند؛ گویی مخمل روی آنها
کشیدهاند .آنچه در سالهای خشکسالی دیده نمیشد.
اولین مدرســه،دبیرستان احســان بود .طبق گفته ا ...یار رضایی
مدیر ناحیه چهار آموزش و پرورش شیراز ،این مدرسه بیشترین آسیب
را از سیل دید.

نمیتوان به مشــارکت اولیا و کمک آنان دلگــرم بود زیرا مردم
این ناحیه همگی مردمانی کم بضاعت هســتند که سیل اخیر برخی
از آنها را دچار مشــکالت اساسی کرده است و به گفته مدیر مدرسه
احســان حتی خانه  6دانش آموز این مدرسه دچار آبگرفتگی شدید
شده است.
براساس گفته مدیر این مدرسه بسیاری از دانشآموزان به مشاوره
نیاز دارند و دو مشــاور مدرســه به محض آغاز مجدد سال تحصیلی
ساعاتی را برای گفت وگو با بچهها و کاهش آالم آنان صرف میکنند.
مدیر مدرســه احســان بیان کرد 48 :دانشآموز اتباع نیز در این
مدرســه تحصیل میکنند که آنها هم همچون دیگر دانشآموزان از
امکانات و تسهیالت بهرهمند شدهاند؛ از جمله بستههای نوشتافزاری
که  17فروردینماه با حضور مدیرکل آموزش و پرورش فارس در بین
آنان توزیع شده است.
او نگران بود که با گرمتر شــدن هوا بیماریهایی در میان دانش
آموزان همهگیر شــود و گفت :در سالهای گذشته هر سال دستکم
سه چهار دانشآموز دچار سالک میشدند ،امسال محیط آلودهتر شده
است .رطوبت ساختمان و تاریکی کالسها یکی از معضالت ماست
و مدرسه هم هنوز سم زدایی نشده؛ از طرف دیگر مدرسه هنوز برق و
گاز ندارد و ممکن است سرمای فعلی بر وضعیت جسمی    دانشآموزان
تاثیر بگذارد.
این مدیر در   باره روند آمادهسازیمدرسه پس از سیل نیز گفت :همه
تالش این بود که مدرســه دقیق ًا در روز  17فروردینماه و بدون هیچ
تاخیر پذیرای دانشآموزان شــود؛ به همین دلیل از زمان وقوع سیل
 120نفر شبانهروز تالش کردند تا مدرسه را به شرایط عادی برگردانیم.
** خانه سرایدار
از خانم مدیر خواستیم که قسمتهای آسیب دیده مدرسه را به ما
نشــان دهد ،جز دیوار حیاط و وضعیت طبقه اول ،آنچه بیش از همه
آسیب دیده بود،خانه سرایدار بود.
سرایدار این مدرسه مجتبی رئیسی دانشجوی تربیت بدنی است،
جوان است و دو فرزند کوچک دارد.
برای رفتن به خانه آنها باید از باریکه کنار خندق میگذشــتیم ،با
احتیاط و ترس چرا که قسمتی از همین باریکه هم ترک برداشته بود.
خانه حدوداً شــصت تاهفتاد متر مربع بود .همــهچیز در اندازههای
کوچک از اتاقها گرفته تا آشپزخانه و  هال.
هیچ وســیله زندگی دیده نمیشد ،همه چیز زیر آب رفته بود .خط
سیل روی دیوارها مشخص بود .آشپزخانه هم هنوز گلی بود.
وســایل گل گرفته و اوراقی را به سالن ورزشی مدرسه برده بودند
که چون همســطح زمین نبود و در و دیوارهایی محکمتر داشت آب
نگرفته بود .در میان وسایل خانه اسباب بازی بچهها ،ظرف و ظروف
خانه ،تخت و تشــک و بالش و پتو،تلویزیــون و یخچال گلگرفته
دیده میشد.

بزرگترین نمایشگاه بینالمللی کشاورزی
کشور در شیراز برگزار میشود

رئیس ســازمان جهاد کشــاورزی اســتان فارس از آغاز به
کار پانزدهمین نمایشــگاه بین اللملی کشاورزی ،ماشین آالت،
نهاده  ها و آبیاری به عنوان بزرگترین نمایشگاه کشاورزی کشور
در روز سهشنبه  27فروردین ماه در شیراز خبر داد.
به گزارش روابط عمومی    ســازمان جهاد کشــاورزی استان
فارس ،محمد مهدی قاســمی    یادآور شــد :در کشور سالیانه در
 5شــهر تهران ،مشــهد ،تبریز ،اصفهان و شــیراز نمایشــگاه
کشاورزی برگزار می    شود که این نمایشگاه با توجه به مساحت
و تعداد شرکت کنندگان بزرگترین نمایشگاه محسوب می    گردد.
وی افزود :در این نمایشــگاه  175شرکت ایرانی و خارجی
حضور دارند که به جز حضور مســتقیم شرکت  DLGاز کشور
آلمان ،نمایندگان شــرکتهای خارجی از کشورهای آسیایی و
اروپایی هستند.
وی تصریح کرد ۲۰ :هزار مترمربع فضا به این نمایشــگاه
اختصاص داده شده که شامل  ۱۷هزار متر مربع فضای مسقف
و  3هزار متر مربع فضای باز نمایشگاهی است.
رئیس ســازمان جهاد کشــاورزی اســتان فــارس تاکید
کرد:کارشناســان این ســازمان در روزهای برپایی نمایشــگاه
حضــور فعال داشــته و در دو غرفه در ســالن  های مالصدرا و
حافظ به بازدیدگان کنندگان مشــاوره علمی ،فنی و تخصصی
ارائه میدهند.
گفتنی اســت پانزدهمین نمایشــگاه بین المللی کشاورزی،
ماشــینآالت ،نهادههــا و آبیاری بعدازظهر روز ســه شــنبه
 27فروردین ماه در محل دائمی    نمایشگاههای بین المللی فارس
آغاز به کار میکند و تا روز جمعه  30فروردین ماه همه روزه از
ساعت  15تا  21پذیرای بازدید کنندگان است.
قاســمی    در ادامه افــزود :از دیگــر نکات قابــل توجه در
برگزاری این نمایشــگاه ،برگزاری  4کارگاه آموزشــی به شرح
 ) 1اهمیــت خــاک و منابع آبی در شــرایط کنونی  ) 2عوامل
تعیین کننده شــرکت در بازار غیررسمی    آب و تمایل به پرداخت
آب  هــای زیرزمینی  ) 3مقایســه روش  هــای ارزیابی آبیاری
 ) 4تحلیل خاک و عملکرد آن در تنش  های محیطی می    باشــد
که توسط اساتید و مدرسین آلمانی برای محققین ،کارشناسان،
بهره برداران پیشــرو و سایر عالقه مندان به رشته  های مربوطه
بــا همکاری اطاق بازرگانی شــیراز و مجری برگزاری همایش
تشکیل می    گردد.
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مدرسه را با نشانی دیوارهای فروریختهاش به آسانی پیدا کردیم.
مدرســهای بزرگ بود که دیوارهای دو ضلعش به طور کامل تخریب
شــده بود .کارگران نوسازی مدارس مشغول کار بودند .آنچه از نمای
رو به خیابان دیده میشــد ،آبخوری ســنگی و دیــوار توالت بود .در
اصلی مدرسه که حاال از آن خبری نبود ،از کوچه باز میشد .در نمای
کوچه صف درختان باغچه را میشــد دید کــه حاال معلوم نبود جزو
داراییهای مدرسه بوده است یا کوچه.
بعد منزل سرایداری دیده می    شد که خندقی بین آن و کوچه وجود
داشــت تا آنجا که باید با احتیاط فراوان و البته با تجربه بســیار قدم
برمیداشتیم تا به آن وارد شویم.
در مدرسه معاونان از ما استقبال کردند ،دانش آموزان سر کالس
بودند و صدای در هم پیچیده درس خواندنشان به گوش میرسید.
با آنکه مدرسه را حسابی تمیز کرده بودند،خط سیل روی دیوارها
هنوز با کمی    دقت دیده میشــد .آب در زمان سیل تا حدود یک متر
در مدرسه باال آمده بود و همه طبقه اول را گرفته بود.
صندلیهــای دفتر نو بودند و روی برخی از آنها هنوز پالســتیک
بود ،همچنین سه میز و مبلمان اداری آن .یک کمد دیواری سراسری
در ضلعی از دیوار دفتر وجود داشــت که طبقه پایین آن جای تعدادی
پرونده بود که مدیر مدرسه گفت به طور کامل از بین رفتهاند.
سیستم رایانهای هم نابود شده بود .چند کیس گِلی که تالش کرده
بودند تمیزشان کنند روی یکی از میزها بود .سیستمهای جدید را وقتی
ما به مدرســه رسیدیم برایشــان آوردند ،به اضافه یک عدد لپ تاپ.
** نگرانی مدیر
مدیر مدرسه احســان که تمایل نداشــت نامی    از او برده شود و
به گفته خودش امســال بازنشسته میشــود ،زنی بود میانسال که از
چهرهاش میشد مهر و عطوفت و خمیرمایه معلمی    را دید.
ما را به دفتر مدیریت راهنمایی کرد و در آرامش به پرســشهای
ما در   باره روز واقعه پاسخ داد .او میگفت مدرسه اش بیشترین آسیب
را از سیل دیده اســت و نگرانیاش این بود که امسال که بازنشسته
میشود مدرســهای تمیز و مرتب تحویل دهد؛ مثل همان چیزی که
تحویل گرفته بود.
خانم مدیر به ایرنا گفت :آمــوزش و پرورش فارس  100میلیون
تومان به حساب مدرسه واریز کرده است تا دوباره بتواند آن را تجهیز
کند اما جبران خسارتها ممکن است بیش از این مقدار هزینه داشته
باشــد و از همین رو مقداری از پول را صرف تجهیز دفتر مدرســه و
خرید  150صندلی دانشآموز کردیم که اولویت اساسی است.

بعد از فروکش کردن ســیالب و اطمینــان از اینکه هیچ یک از
مســافران آســیب ندیدهاند ،خانواده آقای رئیســی برای کمک به
بازسازی مدرسه بسیجشدند .خانه آقای رئیسی آب گرفته بود و دیگر
امیدی به وسایل خانه نبود؛ به همین دلیل آنها تا امروز هر شب را در
منزل یکی از بســتگان میگذرانند؛ از طرف دیگر ،چون دیوار مدرسه
در حال تعمیر اســت ،او شبها بدون داشــتن جای خواب ،نگهبانی
میدهد تا اموال مدرسه در امان باشد.
به گفته مدیر مدرســه ،این ســرایدار وظیفهشناس و خانوادهاش
تالشهای بســیاری کردهاند تا مدرسه در روز  17فروردینماه آماده
بهرهبرداری شــود و حاال ،مسئوالن باید کاری کنند تا زندگی او هم
هرچه سریعتر رو به راه شود.
** انباشته از آب و گل
بعد از شنیدن ماجرای مدرسه احسان و شرح مهربانیهای مدیر و
مسئوالن مدرسه و سرایدارش که گاه با بغض فروخورده و اشک آنان
همراه بود ،راهی دبستان سعدی شدیم.
شیفت پسرانه بود و بچهها در حیاط مدرسه در حال ورزش بودند؛
انگار نه انگار که اتفاقی افتاده اســت .تنها چیزی که از سیل بر جای
مانده بود ،وضعیت نامطلوب آســفالت ،سرویس بهداشتی و سوراخی
در دیوار پشت سرویس بهداشــتی بود که تیم مدیریت بحران برای
خروج سیالب ایجاد کرده بود.
بنا بر گفته مدیر این مدرســه 22 ،ماشــین ده چرخ ،گل و الی
انباشــته در حیــاط را تخلیه کردند که ســنگینی آنها باعث تخریب
آســفالت شــد؛ همچنین چهار حلقه چاه این مدرسه پر شده است و
ســر آن را کمی    خالی کردهاند تا بتوانند به صورت موقت از سرویس
بهداشتی استفاده کنند اما این چاهها دیگر قابل استفاده نیست و باید
چاه جدید زده شود.
او ادامه داد :ســاختمان از سیل آســیبی ندیده و آب وارد مدرسه
نشده است؛ اما با توجه به مســاحت حیاط ،هزینه تعمیرات سرویس
بهداشتی ،چاه و آسفالت حدود  100میلیون خواهد بود.
** تدبیر سرایدار
مدیر مدرســه ســعدی در   باره روز حادثه گفت :با شروع بارشها،
سرایدار مدرسه آقای صفدر خسروی برای جلوگیری احتمالی از ورود
آب پشت در مدرسه خاکریزی درست کرده بود و به همین دلیل هم
آب نتوانســت با فشار وارد مدرسه شود وگرنه چون ساختمان مدرسه
دو متر پایینتر از بیرون آن اســت و زمانی آبراه بوده اســت ،همه
ساختمان زیر گل و الی میرفت.

سیالب با فشار وارد مدرســه نشد و چیزی را خراب نکرد اما آب
به حیاط مدرسه راه یافت و اگر تالشهای ماموران شهرداری و ستاد
بحران نبود مدرسه بموقع آماده نمیشد.
** بیماری و نگرانی
ایــن مدیر در   باره شــیوع بیمــاری نگرانی نداشــت و میگفت
ســاختمان نم و رطوبت ندارد و در چند ســال گذشته هم سالک یا
بیماری اینچنینی مشاهده نشده است.
او در   بــاره وضعیت دانشآموزان و خانوادههــای آنان هم گفت:
این مدرســه در دو شیفت فعالیت میکند که در شیفت دخترانه 370
دانشآموز و در شیفت پســرانه  410دانشآموز تحصیل میکنند ،از
میان دانشآموزان پســر منازل  17نفــر را آب گرفته و حتی جهیزیه
خواهر یکی از این دانشآموزان از بین رفته است.
مدیر دبستان ســعدی ابراز داشت :چهار دانشآموز شیفت پسرانه
کتابهای درسی  شــان را از دســت داده بودند که در اختیار آنها قرار
گرفت؛ همچنین نوشــت افزار به همه دانشآموزان این مدرسه در دو
شیفت تعلق گرفته است.
مسیر بعدی ما هنرستان خواجه نصیرالدین طوسی بود که به گفته
مدیر آموزش و پرورش ناحیه  4باید تخریب شود و از نو ساخته شود.
این هنرســتان در محدوده مدارس ناحیه  4در بلوار گلستان است که
خارج از شهرک سعدی قرار دارد.
** کوه سبز ،چرخ زندگی
س کوچههای شــهرک ســعدی
در طــول راه بایــد از کوچهپ 
میگذشــتیم .زندگی دو هفته بعد از سیل در این محله از سر گرفته
شده بود .در بیشتر خانهها باز بود .به رسم معمول محالت قدیمی    زنان
دم در خانهها جمع شــده بودند و باهم سبزی پاک میکردند ،برخی
هم باقله برای پاک کردن (باقال) داشتند.
بچهها هم ســوار دوچرخههایشــان بودند .روی زمینهای خاکی
گلهای خودرو در آمده بود و پس زمینه خانهها ســبزی کوهها بود.
روی دیوار تک و توکی از خانهها هم فرش ســرخی دیده میشد که
تازه شسته شده بود و زیر آفتاب جا خوش کرده بود تا خشک شود.
** فرورفتگی کف حیاط در هنرستان
در خارج از ســعدی ،بلوار گلســتان که در روزهای نخست بارش
گلی ،خاکی و باران خورده بود ،حال و روز بهتری داشــت .در خیابان
شهید معزی جز هنرستان خواجه نصیر ،چند مدرسه دیگر هم بود اما
آنها آسیب ندیده بودند.
وارد حیاط هنرستان شدیم .هنرستان بزرگی بود .به نظر نمیرسید
آسیبی دیده باشد ،زنگ تفریح رسیدیم دانشآموزان در حیاط ،تعدادی
از والدین هم بودند ،دفتر شــلوغ بود و مدیر مدرسه برای جلسهای به
اداره رفته بود.
معاون مدرســه ما را به سمت گوشــهای از حیاط راهنمایی کرد
که ســیل آن را در هم شکســته بود .پشــت دیوار مدرسه ساختمان
نیمه ســازی بود که آب از درون آن عبور کرده بود و با فشار نخالهها
و بلوکها دیوار را خراب کرده بود .در امتداد همین دیوار ،همســایه
پشــتی برای خالی کردن آب خانهاش ،دیوار مدرسه را سوراخ کرده
بــود تا آب را به حیاط مدرســه هدایت کنــد .کالسها و تجهیزات
آسیب ندیده بود؛ اما ترکها و فرورفتگی  های کف حیاط ،خطر ریزش
احتمالی و فرونشست را یادآوری میکرد.
** نشست زمین  /نجات جهیزیه
معاون مدرســه گفت که قسمتی از زیر حیاط خالی است؛ زیرا در
گذشــته سنگر بوده و حاال که ورودی ســنگر مسدود شده است ،در
حال نشســت است و با بارشهای اخیر وضعیت آن نامساعد شده به
همین دلیل هم این هنرستان در فهرست مدارس تخریبی آموزش و
پرورش قرار گرفته است.
در حال خروج از مدرســه بودیم که مردی ما را صدا زد ،چهرهای
خسته و مهربان داشت ،تا فهمید خبرنگار هستیم ،گفت که منتظرمان
بوده است .این مرد سرایدار مدرسه ابراهیم روستا بود.
روستا ما را به خانهاش برد و با اندوه اتاقک کوچک انباریمانندی
را نشانمان داد که جهیزیه دخترش را در آن گذاشته بود.
دیگر چیــزی از جهیزیه باقی نمانده بود ،چون کام ً
ال زیر و گل و
الی رفته بود ،برای آنکه دخترش کمتر غصه بخورد وسایل آبگرفته
را به خانه عمویشان منتقل کرده بودند.
این ســرایدار میگفت وقتی دیوار مدرسه شکسته ،آب همه حیاط
را گرفته و با سرعتی بسیار در ســرازیری منتهی به کوچه راه افتاده
اســت از در خانه او گذشته و به ساختمان انباری رسیده ،شدت باران
به حدی بوده که سقف هم ریزش کرده است.
بخــش اصلی خانــه چندان آســیبی ندیده بود؛ امــا فرشهای
نم کشیدهاش گوشه حیاط بود .همچنین سبدی که کتابهای کنکور
پسرش توی آن بود و میگفت آنها را کمکم از سی هزار تومان تا 90
هزار تومان خریده و دیگر قدرت خرید دوباره آنها را ندارد.
** اندوه خوردن برای دانش آموزان
آقای روســتا میگفت دوست ندارد اســباب و اثاثیه خراب شده
منزلش جلوی چشــمش باشد ،میگفت میخواهد آنها را دور بیندازد؛
اما به او گفتهاند که دســت نگه دارد تا مســئوالن برای کارشناسی
بیاینــد .از خانه او بازدیدهایی صورت گرفته بود؛ ولی طوالنیشــدن
روند بازدید نهایی او را کمی    کالفه کرده بود و خواســتار آن بود که
زودتر به دردش رســیدگی کنند و نگــران بود که تجمیع مگس دور
وسایل گل گرفته خانه ،بچههای مدرسه را بیمار کند.
این ســرایدار هم بیش از آنکه غم خود را داشــته باشد ،به فکر
مدرسه و سالمتی بچههای مدرسه بود.
بیشتر آثار سیل ششــم فروردین از چهره شهر شیراز زدوده شده
اســت و با آنکه بسیاری خانوادههای کمبرخوردار در این سیل آسیب
دیدند ،شــور زندگی و میل به دوباره ساختن بیش از خرابیها آبادی
به بار آورده است.
به گفته مسئول شــورای فرهنگی ورزشی شهرک سعدی شیراز،
کمکهای غیرنقدی مردمی    از مرز سه میلیارد تومان گذشته است و
70درصد منازل نیز در حال بازسازی و مرمت است.
مدارس هم با آمدن بچهها دوبــاره رونق و برکت گرفته ،تا آنجا
که در بدو ورود به هر مدرسه پیش از آنکه ویرانیها خودنمایی کنند،
شــور بچهها خود را نشان میدهد .دیدن سرایدارانی که خانههایشان
آســیب دیده یا لوازم زندگیشان از دست رفته ،اما چهرههایی امیدوار
و راضــی دارند و هریک بیش از آنکه به فکر خود باشــند ،در تالطم
نجات مسافران ،مدرســه و مردم بودهاند ،یادآوری میکند که ثروت
عظیم این سرزمین ،قلب سرشار مردمان آن است که در مواقع بحران
اول برای دیگری و بعد برای خودشان میتپد.
سیل خیلی چیزها را با خود میبرد؛ اما اندوختههای بسیاری به بار
میآورد ،یکی همین که سرمایههای انسانی کم نیستند و امید در دل
ناامیدی و ویرانی آبادی به بار میآورد.
فرموده ســعدی را به یاد داشته باشــیم :باران در لطافت طبعش
خالف نیست.

استاندار مطرح کرد:

ساماندهی زکات عید فطر به
فرمانداران استان فارس تکلیف میشود

استاندار فارس با اشاره به اینکه نحوه مصرف زکات باید بر
مبنای اعتماد عمومی    باشد ،گفت :این تکلیف را به فرمانداران
دهیاران و ســایر دســتگاههای مرتبط جهت اخذ و ساماندهی
زکات میدهیم که در روز عید فطر وارد عمل شوند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از شیراز ،عنایتا ...رحیمی    ظهر
دیروز در جلسه شورای زکات اســتان فارس با اشاره به اینکه
زکات یک فریضه الهی اســت ،اظهار داشــت :پرداخت زکات
موجب نزدیک شدن دلها و افزایش رزق میشود.
وی بــا بیان اینکه زکات فقــر را از بین میببرد ،افزود :این
نعمتی اســت که خداونــد به ما داده تا ذخیــره آخرت خود را
افزایــش دهیم ،قطعا این تکلیف را بــه فرمانداران دهیاران و
سایر دستگاههای مرتبط جهت اخذ و ساماندهی زکات خواهیم
داد که در روز عید فطر وارد عمل شوند.
وی بــه بخش هزینــه مصرفی زکات اشــاره و بیان کرد:
هزینهکــرد در محل اخذ از اهمیت ویژهای برخوردار اســت و
تاکید ما نیز این است که زکات واجبی که مردم برای کارهای
عمرانی میگذارند در آن محل انجام شود.
رحیمی    با اشاره به این مطلب که هزینه پرداخت و دریافت
همچنین نحوه مصرفی زکات باید بر مبنای اعتماد کامل مردم
باشد ،گفت :از جمله مواردی که باید به آن توجه شود این است
که برنامه جمعآوری و هزینه کرد مکتوب داشته باشیم.
وی همچنیــن در ادامــه پرداخت حقالزحمه بــه افراد در
جمعآوری زکات را مورد توجه قرار داد و عنوان کرد :در ارتباط
با کســانی کــه در مجموعههای دولتی هســتند به هیچ وجه
پرداختی را در این زمینه نخواهیم داشت چرا    که آنان به عنوان
وظایف خود باید به این عمل کنند.
اســتاندار فارس تاکید کرد :بایــد برنامههایی ارائه دهیم تا
بتوانیم این زکات را ترویج و تبیین کنیم ،اگر فردی متمول نیز
باشد در هر جامعهای نمیتواند از نعمات آن ثروت استفاده کند،
اگر این اقدام خدا پسندانه را در قالب پرداخت زکات انجام شود
خشنودی بیشتری را دارد.

حمیدماهی صفت در جمع سیل زدگان
شهرک سعدی

رئیس ســازمان فرهنگی ،اجتماعی و ورزشــی شهرداری
شــیراز گفت :همزمان با اعیاد شــعبانیه «جشــن همدلی» با
حضور گسترده اهالی شهرک سعدی برگزار شد.
به گــزارش اداره ارتباطات ســازمان فرهنگی ،اجتماعی و
ورزشی شهرداری شیراز ،ابراهیم گشتاسبی راد اظهار کرد :به
مناسبت اعیاد شعبانیه «جشــن همدلی شهرک سعدی» روز
جمعه با حضور شهروندان ساکن در این منطقه برگزار شد.
دکتــر گشتاســبی راد ،درخصوص این جشــنواره تصریح
کرد« :جشــن همدلی» با هدف ایجاد فضای نشاط اجتماعی
در شــهرک ســعدی پس از پایان یافتن حادثه سیل و با نگاه
قدردانی از مهربانی و همدلی مردم شیراز برگزار شد.
وی افزود :در این برنامه جمعی از هنرمندان ملی و شیرازی
حضور داشــتند که همکاری و مشــارکت آنها نشــان دهنده
همدلی تمام مردم ایران با شــهر شیراز و حادثه دیدگان اتفاق
اخیر است.
در ادامه جمشــید رضایی ،معاون فرهنگی ،هنری سازمان
فرهنگی ،اجتماعی شــهرداری شــیراز گفت« :جشن همدلی
شــهرک ســعدی» برنامهای ســه ســاعته بود که با حضور
افتخاری هنرمند ملی «حمید ماهی صفت» و دیگر هنرمندان
شــیرازی از جمله سیدمحســن خیراندیش (نوازنده نی ،داوود
زارع مهذبیه(خواننده) ،علــی مطلق (خواننده پاپ) و با اجرای
بهــرام ســلمانی (هنرمند خــوب و مجری توانمند شــیراز)
برگزار شد.
به گفتــه وی حمیدماهی صفت پیش تــر در زمان حادثه
سیل از شــهرک سعدی و خانواده  های سیل زده شیراز بازدید
و ضمن ابراز همــدردی با حادثه دیدگان ،بــا اعالم آمادگی
برای اجرای این برنامه شــاد ،مجموعه شهرداری شیراز را در
جهت ایجاد فضای شــادی و نشــاط اجتماعی در آن منطقه
همراهی کرد.
معاون فرهنگی هنری سازمان فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی
شهرداری شیراز عنوان کرد« :جشن همدلی» به همت سازمان
فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی شهرداری و با همکاری مؤسسه
مردم نهاد کانون فرهنگی آوای فرهنگ و هنر از ســاعت 16
تا  19روز جمعه  23فروردین ماه در ورزشگاه شهدای شهرک
سعدی با حضور شهروندان شریف این محله برگزار شد.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز خبر
داد

انجام حدود  ۱۶۰۰سیکل دیالیز مهمان
و اورژانس در تعطیالت نوروزی

معاون درمان دانشــگاه علوم پزشکی شیراز از انجام نزدیک
به یک هزار و ششــصد ســیکل دیالیز برای بیمــاران مهمان و
اورژانسی در ایام تعطیالت نوروز سال  ۹۸خبر داد.
به گزارش روابط عمومی    دانشــگاه علوم پزشکی شیراز ،دکتر
«عبدالخالق کشــاورزی» گفت :بیمــاران همودیالیز به صورت
مکرر و طبق معمول هفته ای ســه بار و هر بار به مدت دســت
کم چهار ساعت دیالیز می    شوند ،همچنین بیمارانی که به دالیل
مختلف پزشکی دچار نارســایی حاد کلیه می    شوند و یا بیماران
همودیالیز که به دلیل عوارض شــدید بســتری می    شوند ،نیاز
بــه انجام دیالیز مکرر دارند که با تالش و پیگیری پزشــکان و
کارکنان در طــول تعطیالت نوروزی در بخش  های همودیالیز و
دیالیــز صفاقی ،ارائه خدمات به بیماران مزمن نارســایی کلیوی
همانند قبل صورت پذیرفته است .
رئیس اداره بیماری  های خاص و پیوند اعضای دانشگاه بیان
کرد :عالوه بر انجام بیش از ۱۰هزار ســیکل دیالیز برای بیماران
مزمن ،پذیرش بیماران مهمان و اورژانســی نیز به خوبی انجام
پذیرفته است و بیماران مهمان دیالیز صفاقی با مراجعه به بخش
دیالیز صفاقی ،محلول  های الزم را دریافت کردند.
دکتــر «داوود حدادی» افزود :با رایزنی و پیگیری  های انجام
شــده و همکاری و هماهنگی معاونان توسعه مدیریت و منابع و
غذا و دارو از پیش از آغاز تعطیــات نوروزی ،تمامی    تجهیزات
مصرفــی بخش  های دیالیز تأمین شــده و این بخش  ها در ایام
نوروز با هیچ گونه کمبود تجهیزات مصرفی مواجه نبودند.

