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رونمایی از کتاب «نجیب» یک شاعر و عکاس
کتاب «شیب تند عصر پنجشبه» با حضور اهالی فرهنگ و هنر رونمایی شد ،کتابی
که از آن به عنوان کتابی «نجیب» و «ساده» یاد شد...

آغاز پروژه دسترسی حرم شاهچراغ بهمحض ارائه مجوزها

رئیس شــورای اسالمی  شهر شیراز گفت :به محض ارائه مجوزهای الزم به شهرداری
کار ساخت مسیر دسترسی حرم احمد بن موسی(ع) را آغاز میکنیم...

افزايش چشمگير ذخاير آب در فارس

بهدنبال بارش رحمتالهي طي روزهاي گذشته
در فــارس ،حجم ذخيره آب در مخازن ســدها و
بندهــاي خاكي مناطق شــرقي و جنوبي فارس،
افزايش چشمگيري داشت.
به گــزارش ايســنا منطقــه فــارس ،بارش
رحمتالهي از بامداد روز دوشــنبه  24بهمن آغاز
شــد و تاكنون در بخشهايي از شــرق و جنوب
اســتان فارس ادامــه دارد و ميانگيــن بارندگي
در اســتان فارس بيــش از  65ميلــي متر اعالم
شده است.
مردم نقاط مختلف استان فارس عليرغم آنكه
به واسطه شدت بارشها در بعضي شهرستانها با
مشــكالتي نظير آبگرفتگي مواجه شده بودند اما
از نزول رحمتالهي خرســند بــوده و خصوصا از
افزايش ذخاير آبي اين استان ابراز شادماني كردند.
به گزارش ايســنا ،بارش سنگين رحمت الهي
در فارس ،موقعيتي بود كه در عمل ميزان آمادگي
اين اســتان در مواجهه با يك بحــران جدي ،در
حوزه مخاطرات طبيعي ســنجيده شــود و به حق
تا امروز ،ستاد مديريت بحران استانداري فارس از
اين آزمون سربلند خارج شده است.
اجراي طرحهاي آبخيزداري در نقاط مختلف با
برنامهريــزي اداره كل منابع طبيعي فارس ،ايجاد
بندهاي ذخيره آب در برخي شهرستانهاي استان
نظير جهرم و فســا ،احداث ســد در مســيلهاي
رودخانهاي ،برنامهريــزي و دقت عمل در اجراي
دستورالعملهاي ستاد مديريت بحران و هماهنگي

و همراهــي تمــام ادارهها ،ســازمانها و نهادها،
خروجي قابل قبولي را در بارندگي اخير داشت.
كاهش قابل توجه خســارتهاي ناشي از وقوع
ســيل ،مشــهود نبودن آبگرفتگي معابر در نقاط
مختلف كالنشهر شيراز ،كاهش قابل قبول ميزان
خاموشــيهاي برق ،قطعي آب و گاز ،جابهجايي و
انتقال بموقع ســاكنان نقاطي كه در معرض خطر
سيالب قرار داشتند و ....نشــان داد كه فارس به
درستي آماده مواجهه با بحران سيالب بود.
عملكــرد موفق آببندهــا ،بندهاي ذخيره آب
و طرحهــاي آبخوان و آبخيزداري اجرا شــده در
سراسر فارس ،به واسطه مهار روانآبهاي حاصل از
بارندگي و تجميع آنها براي استفاده در زمان نياز،
نشان از مكانيابي دقيق و كارشناسي شده داشت.
بر اســاس گزارشها ،اجراي پروژههای کنترل
سیالب حوزههای شهری در  19شهرستان فارس
زمينه مهار یک میلیون و ســیصد هزار متر مکعب
ســیالب را فراهم كرد تا بــا ممانعت از ورود اين
ميزان ســيالب مخرب به شــهرها و وارد شدن
آســيب به تاسيسات شــهري و منازل مسكوني و
اماكن تجاري ،زمينه بهرهبرداري مناســب از اين
حجم آب امكانپذير باشد.
كارشناســان اعتقاد دارند كه مهار ســيالب با
اجراي پروژههاي آبخيــزداري و آبخوانداري كه
با اعتبارات حداقلي در نقاطي مشــخص اجرا شده
است ،نقش بسيار ارزندهاي در تغذيه سفرههاي آب
زيرزميني ايفا ميكنند.

صاحبنظران احتمــال ميدهند كه پروژههاي
آبخيزداري اجرا شــده در فارس ،امكان بازگشت
حــدود  125ميليــون مترمكعب آب بــاران را به
ســفرههاي زيرزمينــي در  19شهرســتان داراي
مشكالت افت سطح منابع آب ،فراهم كرده است.
به گزارش ايســنا ،يكي از نكات بارز بارندگی
اخیر ،ضرورت تداوم اجرای پروژههای آبخيزداري
بــر زمين مانــده در نقاط مختلف فارس اســت؛
پروژههايي كه بر اســاس گــزارش منابع طبيعي
فارس اجراي آنها حدود  700ميليارد تومان اعتبار
نياز دارد و ميتواند با زمينهسازي بازگشت آب به
سفرههاي زيرزميني ،چندين ده برابر اين اعتبارات
را به سرزمين بزرگ فارس بازگرداند.
بارندگــي روزهــاي اخيــر ،صحنــه مانوري
بــزرگ براي تمام نهادها و ســازمانها بهشــمار
مــيرود؛ مانوري كــه طي آن ،شــاهد همكاري
نزديــك و هماهنگ تمام ســازمانها در مســير
كاهــش حداكثري خســارتها و تبديل تهديدات
به فرصت بوديم.
بيترديد در اين اثنا مردم در شهرســتانهايي
كه حجــم بارندگي در آنها بيــش از  60ميليمتر
در مدت زماني كوتاه بود ،با دشــواريهايي مواجه
شدهاند .دشواريهايي كه رفع آنها به واسطه حجم
خسارتهاي وارده ،شــايد نيازمند زمان باشد؛ اما
اقدامات ســتاد مديريت بحران استانداري فارس
نشان داد كه مديران اين استان قادر به صرف فعل
خواستن و تبديل آن به توانستن هستند.

رئیس شورای شهر شیراز خبر داد

آغاز پروژه دسترسی حرم شاهچراغ بهمحض ارائه مجوزها

رئیس شــورای اسالمی  شهر شــیراز گفت :ب ه
محــض ارائــه مجوزهای الزم به شــهرداری کار
ســاخت مسیر دسترسی حرم احمد بن موسی(ع) را
آغاز میکنیم.
غالم مهدی حقدل دیروز در گفتوگو با خبرنگار
فارس در شیراز اظهار داشت :در جلسه چند روز قبل
که به محضر آیتا ...ایمانی امامجمعه شیراز رفتیم
مقرر شــد  70درصد هزینه ساخت فیلم فاخر احمد
بن موسی (ع) توسط شهرداری و  30درصد مابقی
توســط تولیت حرم و دستگاههای دیگر تأمین شود
که توافقنامه آن در هفته جاری بین شــهرداری و
تولیــت حــرم و صدا و ســیما به امضا میرســد.
وی افزود :در مورد ایجاد راه دسترسی حرم هم در
جلسه عنوان کردیم که بهمحض آنکه مجوزهای
الزم را به شــهرداری بدهند مــا تکلیف داریم کار
ایجاد مسیر دسترسی را آغاز کنیم که در کمیسیون
عمران شــورا هم بودجه خوبی برای این امر لحاظ
شده و اینکه عرض و طول و جزییات کار چه باشد
در شــورای شهرسازی و کمیســیونهای مربوطه
بررسی میشود ضمن اینکه منوط به تأمین اعتبار،
خط ویژه مترو را نیز برای حرم احداث خواهیم کرد.
حقدل در مورد برخی انتقادات هم اظهارنظر کرد
و ادامه داد :ما اعتقاد داریم بنابر آنچه امام راحل به
ما یاد داده خالف قانون ،خالف شرع است و از این
منظر درآمد  -هزینه شــهرداری قانون دارد و اگر
کسانی فکر میکنند این نحوه درآمد  -هزینه اشکال
دارد بایــد در مجلس و دولت قانون را اصالح کنند.

وی تصریح کرد :قانون به ما اجازه نمیدهد پول
شهر را برای احداث کارخانه هزینه کنیم که این کار
وظیفه صنعت و معدن و وزارتخانههای دیگر است
و همچنیــن اگر به فرض احــداث ،کارخانه مذکور
متضرر و ورشکسته شود چه کسی پاسخگوی منابع
هزینه شده مردم است.
حقدل بیان کرد :ما صدها کار ســنگین در حال
اجرا و محتــاج اعتبار داریم چنانکــه تنها فاز یک
قطار شــهری شــیراز یکهزار میلیارد تومان و فاز
دو هــم به همین مقدار یا بیشــتر اعتبار نیاز دارد و
ل و نقــل عمومی  که هر اتوبوس آن
یا ناوگان حم 
 500میلیون تومان هزینــه دارد باید تأمین اعتبار
شــوند و پیش بــردن این کارهــا بزرگترین کار
اقتصادی است و آیا ما میتوانیم این کارها را انجام
ندهیــم و پول مردم را جای دیگر هزینه کنیم و آیا
مردم به ما اجازه این کار را میدهند؟
وی ابراز داشــت :چندین دســتگاه نظارتی بر
فعالیت شــهرداری نظارت دارند و کســانی که بر
وظایف شــهرداری انتقاد دارند میتوانند از طریق
دولت و مجلس وظیفه شهرداری و صنایع و معدن
را عوض کنند که چنین چیزی شدنی نیست و مگر
همین جمعآوری و حمل زباله یک کالنشــهر کار
کوچک و کمهزینهای است.
حقدل خاطرنشــان کرد :احداث زیرگذر و تقاطع
و فرهنگسرا و سالن ورزشی و نمازخانه و سرویس
بهداشتی و آسفالت و پیادهرو و دهها کار فرهنگی و
حفــظ باغات و غیره و غیره همه به اعتبار و بودجه
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نیــاز دارد و ما جز بر مــدار قانون نمیتوانیم کاری
انجام دهیم.
وی یادآور شــد :در مورد اقتصــاد مقاومتی اما
شــهرداری میتواند بر مبنای نگاه به درون اقتصاد
مقاومتــی را تقویت کند کــه از مصادیق این کار
برداشــتن بخشــی از بار دولت اســت چنانکه در
ششماهه نخســت ســال جاری هیچ اعتباری از
سوی دولت به شهرداری شیراز داده نشده و با این
وجود سه برابر بودجه اســتان درآمد ایجاد و برای
شهر شیراز هزینه شده است.
رئیس شــورای شهر شــیراز عنوان کرد :امروز
 82درصد درآمد شهرداری شیراز صرف پروژههای
عمرانی میشــود که مصداق اقتصــاد مقاومتی و
اشتغالزایی اســت و اقتصاد مقاومتی یعنی اینکه
بــا کارهای عمرانــی و فرهنگی دل مــردم را به
آینده کشــور امیدوار کنیم تا خون تازه در رگهای
اقتصادی و عمرانی کشور جریان یابد.
وی متذکر شــد :ما ســه برابر بودجه دولت در
اســتان فارس را برای شــهر هزینه کردیم و این
امر وضع شهر شــیراز را متحول ساخته و با ایجاد
زیرســاختهای متوازن در جنوب و شمال ،فاصله
شمال و جنوب شهر کم شــده است ضمن اینکه
بنابر اصــل تقویت تولیدکننــدگان داخلی ،حداقل
خرید را از خارج داریم بــه جوانها میدان دادیم و
کارهای بزرگی را به نخبگان و متخصصان شــهر
خودمان واگــذار کردیم که زمانــی آرزوی دور از
دسترسی به نظر میآمد.
وی متذکر شــد :سرانه فضای سبز شیراز از 16
متر چهار ســال قبل به  22متر رســیده و امروز در
بحث خدمات شهری هیچ زبالهای درجایی از شهر
شیراز دیده نمیشود.
حقدل افزود :به هر روی ما تالش کردیم تکلیف
خود را نســبت به انقالب ،مردم و نظام انجام دهیم
اما قطع و یقین بهتر از این هم میشــد کار کرد اما
اگر توهین و نقد غیرمنصفانه کردند صبوری کردیم
و چهار سال بی تنش را گذراندیم و با دولتهایی از
جریانهای مختلف کار را پیش بردیم و خدا را برای
این چهار ســال فرصت نوکری مردم شاکر هستیم
و با افتخار شــورا را تحویل شوراییان بعد میدهیم
و کیسهای هم برای شورا ندوختهایم و در هر کجا
بتوانیم به این کشور خدمت میکنیم.

فرمانده سپاه فجر فارس اعالم كرد:

آمادگي بسيج و سپاه براي مقابله با
خسارتهاي احتمالي سيل

فرمانده ســپاه فجر اســتان فارس از اعالم آمادگي
كامل نواحي بسيج ســپاه در سراسر استان براي مقابله
با خســارات احتمالي ناشــي از بارندگيها و وقوع سيل
خبر داد.
به گزارش ايســنا منطقه فارس ،ســردار ســرتيپ
سيد  هاشم غياثي سهشنبه  26بهمن در جمع خبرنگاران
گفت :حضور سپاه پاســداران و بسیجیان در کنار سایر
نیروهای امدادی و همافزایی سازمانهای امدادرسان در
زمان حوادث فرآیند امدادرســانی را تســریع و تسهیل
كرده و آرامش خاطر را برای مردم به ارمغان ميآورد.
وي بــا بیان اینکه ســپاه پاســداران و بســیج در
هــر عرصهای کــه انتفاع مردم در آن باشــد حضوري
همهجانبــه داشــته و دارد،گفت :دســتورات الزم برای
مقابله با خســارات احتمالی سیل و بارندگی و كمك در
امدادرسانی به آسیب دیدگان احتمالی ابالغ شده است.
غياثي با تصريح اينكه فرماندهان نواحی بســیج در
سراســر فارس در خصوص همراهي با ســازمانهاي
امدادرسان توجيه هستند و آمادگي كامل دارند ،گفت :در
روزهاي اخير ،نيروهاي بسيج در شهرستانهاي مختلف
فارس ،در حالت آمادهباش كامل بسر ميبرند.
فرمانده ســپاه فجــر فارس اضافه كرد :ســولههای
ورزشی سپاه و بسيج برای اسکان احتمالي آسيبديدگان
ســيل مهيا بوده و ســپاه در فارس آمــاده تامين اقالم
ضروری مانند کیسه خواب و پتو است.
غياثــي تاكيد كرد كه ســپاه فــارس آمادگي كامل
براي در اختيار گذاشــتن امکانات و تجهيزات مهندسی
در مســير مقابله با مشــكالت احتمالي ناشي از تداوم
بارندگيها و وقوع سيالب ،را دارد.

محبيپور عنوان كرد:

پرداخت  800ميليون تومان تسهيالت به
طرحهاي اقتصاد مقاومتي در شيراز

فرمانده ناحیه بســیج ســپاه ثارا( ...ع) شیراز گفت:
امســال بالغ بر  800ميليون تومان تســهيالت اقتصاد
مقاومتي بــه متقاضيان كارگاههــاي كوچك پرداخت
شده است.
به گزارش ايســنا منطقه فارس ،سرهنگ اسماعيل
محبيپور سهشــنبه  26بهمن در جمــع خبرنگاران و با
بيان اينكه حمايت از طرحهاي توليدي طي ســالهاي
اخير مد نظر اين ناحيه از ســپاه شيراز بوده است ،گفت:
معاونت بسیج سازندگی ســپاه ناحیه ثارا(...ع) اقدامات
تاثيرگذاري را در زمينه تحقق اقتصاد مقاومتي ،اجرايي
كرده است.
او بــا يادآوري اينكه اقدامات مورد نظر ســپاه ثارا...
(ع) شــيراز مربوط بــه محدوده غرب شــیراز تا بخش
ارژن بوده اســت ،گفت :مدیری که هنوز بعد از گذشت
10ماه از سال در جلسات اقتصاد مقاومتی تنها به تكرار
بیانــات مقام معظم رهبری اكتفا ميكند ،در حد شــعار
باقي مانده است.
محبيپور با اشــاره به اینکه امسال  13واحد پرورش
طیــور و  11واحد پرورش قارچ و تعــدادي كارگاههاي
كوچك توليدي با اعطاي تســهيالت اقتصاد مقاومتي
در غرب شــيراز راهاندازي شده است ،گفت :امسال 35
عرصــه اقتصاد مقاومتی از غرب شــیراز تا بخش ارژن
ایجاد و زمينه اشتغال براي جوانان فراهم شده است.
او افزود :پرورش طيور ،پرورش قارچ ،پرورش ماهي،
اصالح باغها ،زنبورداري ،صنايع تبديلي ،صنايعدستي و
مشــاغل خانگي ،پرورش دام و ...از طرحهايي است كه
در راستاي اقتصاد مقاومتي و در ابعاد كوچك با حمايت
بسيج سپاه ثارا(...ع) شيراز راهاندازي شد.
محبيپور همچنين با اشــاره به اینکه از اردیبهشت
ســال آینده روند ثبت نام از متقاضیان ایجاد عرصههای
تولیدی ،شروع خواهد شد ،گفت :متقاضيان ميتوانند از
نيمه دوم ارديبهشــت براي ارائه درخواستهاي خود به
سپاه ناحيه ثارا(...ع) يا پايگاههاي مقاومت زيرمجموعه
اين ناحيه ،مراجعه كنند.
فرمانده ســپاه ناحيه ثارا(...ع) شــيراز گفت :از سال
آینده حمایت از گارگاههای کوچک صنایع تبدیلی میوه،
گیاهان دارویی و مشــاغل خانگی بيش از گذشته مورد
توجه بوده و در اولويت حمايت قرار ميگيرد.
اين مقام نظامي يادآور شــد كــه تعاونيهاي صنايع
تبديلــي و كارگاههــاي توليد آبميوه ،شــوريجات و
ترشيجات ،در اولويت حمايت قرار خواهند داشت.

آزمون ورود به حرفه مهندسی  19و
 20اسفند ماه  95برگزار خواهد شد

آزمون ورود به حرفه مهندسی ساختمان در تاریخ 19
و  20اســفند ماه  95در تمام رشته  های مهندسی برگزار
خواهد شد.
به گزارش روابط عمومی  اداره کل راه و شهرســازی
فارس مهندس محمد حسین حمیدی زاده مدیر مسکن
و ســاختمان راه و شهرســازی فــارس گفــت :مراحل
ثبت نام مهندســان در رشــته  های  7گانــه معماری،
عمران ،تاسیسات برقی ،تاسیسات مکانیکی ،شهرسازی،
نقشه برداری و ترافیک در دو مقطع مهندسی و کاردانی
صورت گرفته است.
وی خاطر نشان ســاخت :مجری این آزمون سازمان
سنجش کشــور اســت که به نمایندگی از وزارت راه و
شهرســازی و تحت نظارت آن برگــزاری این آزمون را
به عهده دارد.
مدیر مسکن و ساختمان راه و شهرسازی اضافه کرد:
منبع و مبنای این آزمــون کلیه دروس مرتبط با مدرک
دانشــگاهی ،قانون نظام مهندسی ســاختمان و مباحث
مقررات ملی ســاختمان بوده و نتیجه آزمون حداکثر دو
ماه بعد از اجرای آزمون اعالم خواهد شد.

افزايش چشمگير ذخاير آب در فارس
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بهدنبــال بارش رحمتالهي طي روزهاي گذشــته در فارس ،حجم ذخيره آب در
مخازن سدها و بندهاي خاكي مناطق شرقي و جنوبي فارس ،افزايش...

در شیراز صورت گرفت

رونمایی از کتاب «نجیب» یک شاعر و عکاس

کتاب «شــیب تند عصر پنجشــبه» با حضور اهالی فرهنگ و هنر رونمایی شد ،کتابی که از آن به
عنوان کتابی «نجیب» و «ساده» یاد شد.
به گزارش خبرنگار مهر ،کتابخانه ملی و مرکز اســناد اســتان فارس دیروز میزبان کتاب شیب تند
عصر پنجشنبه زهره صحت شد .کتابی که اشعار و عکس های زهره صحت در طول یک دهه فعالیت
جدی او در این دو حوزه را شامل می شود.
این کتاب دربرگیرنده  ٣٣عکس و  ٣٧قطعه شــعر است که در کنار یکدیگر به ترکیب و هم نشینی
عکس و متن منجر شده است.
مراســم رونمایی این کتاب را سیروس پاک فطرت مدیر کل حوزه شهردار شیراز آغاز کرد و چنین
مراسم ها و تولیدات فرهنگی را عامل موثر بر فرهنگ کتاب خوانی و همچنین حمایت از جوانان اهل
فرهنگ و قلم و کتاب دانست.
وی ضمن برشمردن سوابق و دستاوردهای زهره صحت در حوزه عکاسی بیان کرد :صحت سوابقی
نظیر همکاری با ســرویس عکس خبرگزاری فارس ،کســب مقام دوم جشنواره عکس آبرنگ ،دبیری
صفحه کودک و نوجوان و  ...را داشته است.
مدیر حوزه ریاست شهردار شیراز با اشاره به ویژگی های کتاب زهره صحت بیان کرد :عکس هایی
که در این کتاب اســتفاده شده با مخاطب حرف می زد و در ویراستاری و انتخاب آنها نهایت دقت به
عمل آمده است.
وی در انتهای سخنان خود  ۵۰جلد از این کتاب را در حمایت از فرهنگ کتابخوانی برای شهرداری
شیراز خریداری کرد.
در ادامه جلســه محمود رضا طالبان نائب رئیس شــورای شهر شیراز نیز با اشاره به اینکه ما مدعی
پایتخت فرهنگی کشــور و در حال پیگیری برای عنوان شــهر خالق ادبی برای شیراز هستیم ،افزود:
برای اینکه شیراز عنوان شهر خالق ادبی را از یونسکو دریافت کند مجموعه شهرداری تیمی را تشکیل
داده اما یونســکو اعالم می کند که پیشــینه های ادبی بزرگی مثل حافظ و ســعدی مربوط به گذشته
است و اکنون باید دستاوردهای کنونی فرهنگی و رویدادهای فرهنگی و ادبی که شیراز از آن میزبانی
می کند را تشریح و معرفی کنید.
وی گفت :این موضوع تحقق یافتنی نیســت مگر اینکه سایر مجموعه ها به کمک شهرداری بیایند
و همچنین جوانان و نوجوانان فرهنگی برای این عنوان همکاری کنند.
در ادامه امیر سبوکی مشاور شهردار شیراز و یکی متخصص حوزه عکاسی نیز به تشریح خصوصیات
کتاب صحت پرداخت و گفت :ســوابق زهره صحت سرشــار از موفقیت در جشنواره ها و رویدادهای
هنری است.
وی با طرح این سوال که چرا عکس های صحت متفاوت است ،بیان کرد :عکس های زهره صحت
بدون ترکیب بندی های پیچیده ،ســاده هســتند و در همین ســاده بودن است که سعی شده عوامل
غیر ضروری در عکس حذف شود.
ســبوکی بیان کرد :عکس های صحت خیلی به عکس های مینی مال این روزها شــبیه است اما
عمق خاصی از لحاظ معنایی دارد.
وی با اشاره به اینکه مخاطب عکس های صحت را دوست دارد ،افزود :سوژه مناسب از ویژگی های
عکس های صحت هستند که با حوصله  ،زمان و نور مناسب عکاسی شده اند.
وی کتاب صحت را ســاده و صمیمی توصیف کرد که بر دل ها می نشیند و افزود :می توان کتاب
زهره صحت را ســاده و نجیب توصیف کرد و عکس هایی که در آن دیده می شــود سوژه هایی است
که در زندگی روزمره با آن مواجه هستیم.
پایان بخش مراســم نیز سخنرانی زهره صحت بود که گفت :چاپ کتاب مثل تولد فرزند برای مادر
است .وی افزود :تولد این کتاب با تولد  ۱۸سالگی فرزندم همزمان شده و این کتاب نیز همراه سالهای
نوجوانی پسرم است.
صحت بیان کرد :در یک دهه گذشته سعی کردم که سادگی را در شعر و عکس های داشته باشم.
در ادامه با حضور اهالی فرهنگ و هنر از کتاب شیب تند عصر پنجشبه رونمایی شد.

عملکرد ستاد مدیریت بحران فارس قابلقبول است

معاون هماهنگی امور عمرانی اســتانداری فارس گفت :پس از دو روز بارش شدید باران و سیل در
استان عملکرد مسئولین و اعضای ستاد مدیریت بحران فارس قابلقبول است.
خلیل رضاییان در گفتوگو با خبرنگار مهر ،با اشــاره به اینکه خوشــبختانه هیچگونه مصدوم و یا
فوتی در اســتان فارس پس از بارشهای شدید نداشــتیم تأکید کرد :طی دو روز گذشته شاهد بارش
شدید و جاری شدن سیل در اکثر شهرستانهای فارس هستیم که خوشبختانه هیچگونه خسارت جانی
به همراه داشته است.
وی ادامه داد :اینکه طی دو روز بارندگی و جاری شدن شدید سیل در برخی از شهرستانها حتی یک
مصدومیت اندک نیز برای مردم ایجاد نشده نشان از موفقیت و آمادگی کامل تیم مدیریت بحران استان
شامل دستگاههای امداد و نجات ،فرمانداران ،بخشداران ،مسئولین ستاد بحران و ..است.
معاون هماهنگی امورعمرانی اســتانداری فارس یادآور شــد :برنامهریزی و هماهنگیهای الزم در
تمامی بخشها از هفته گذشــته در استان فارس انجامشــده بود و مردم نیز همکاری بسیار مناسبی با
تیمهای امدادی و مدیریت بحران داشتهاند.
رضاییان تأکید کرد :امیدوارم طی چند روز آینده که همچنان سامانه بارشی در استان فارس حضور
دارد مدیریت بحران و مردم همکاری الزم را در خصوص رفع مشکالت داشته باشند.

پنج واحد متخلف تهیه مواد غذایی در شیراز تعطیل شدند

رئیس مرکزبهداشت شهدای والفجر اعالم کرد :پنج واحد صنفی متخلف که در زمینه تهیه و توزیع
مواد غذایی فعالیت دارند تعطیل شدند.
به گزارش دریافتی ســه شــنبه ایرنا ،دکترعبدالحسین فرح بخش گفت:این واحدهای صنفی شامل
یک باب کافی شــاپ و  2باب چایخانه به علت عرضه قلیــان و  2باب کبابی به علت رعایت نکردن
موازین بهداشــتی و بی توجهی به اخطارهای صادره ،با دســتور مقام قضایی تعطیل شــدند و پرونده
متخلفان به دادسرا ارجاع شد.
وی اضافه کرد :طرح تشدید بازدید از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی با اولویت عرضه کنندگان مواد
غذایی حساس شامل رستوران ها ،اغذیه فروشی ها ،قنادی ها و دیگر مراکز تهیه و توزیع و نیز اماکن
عمومی حســاس شامل هتل ،مهمانپذیر و مسافرخانه و محل های اســکان موقت مسافران در قالب
طرح بسیج سالمت نوروزی ،از ابتدای اسفند  95و ایام نوروز 96همراه با سراسر کشور اجرا می شود.
فرح بخش افزود :در این طرح ،بازرســان بهداشــت اقدام بهنظارت بهداشتی می کنند که هدف از
آن ارزیابی بهداشــتی تمام مراکز با تاکید بر رعایت بهداشــت فردی ،لوازم و ابزار کار و بهداشت مواد
غذایی است.
او گفت :طبق هماهنگی با مراجع قضایی و بازدیدهای مشــترک با نمایندگان دادســرا از مراکز ،با
متخلفان برابر مقررات و بدون هیچ اغماضی برخورد می شود.
مسئول واحد بهداشت محیط این مرکز نیز گفت :در طرح بسیج سالمت نوروزی ،گروه های نظارتی
متشکل از کارشناسان بهداشت محیط در قالب گروه های ضربت ،نظارت بر تمام واحدهای صنفی تهیه
و توزیع مواد غذایی را انجام می دهند.
حمیدرضا مفیدی از شــهروندان خواســت در صورت مشــاهده هر گونه تخلف بهداشتی ،مراتب را
به ســامانه اطالع رســانی به شــماره  190اعالم کنند تا در ســریع ترین زمان ممکن ،نسبت به آن
اقدام شود.

