فــارس
یکشنبه  2مهر  3 1396محرم  1439سال بيست و پنجم شماره  300 7206تومان

 32صفحه  8 +صفحه استانی  8صفحه راهنمايسراسري

2017

پتروشیمیهای فارس در برزخ تصمیم
مسئوالن اجرایی پتروشیمی ها اعتقاد دارند که به دلیل نداشتن توجیه اقتصادی نباید ساخت این مجموعه ها ادامه یابد

بازارهای
هدف صادرات
آسیبشناسیمیشود

2

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانــی ،صنایع ،معادن و
کشاورزی شیراز گفت :با هدف شناسایی و آسیبشناسی
بازارهای هدف صادرات فارس نشستها و همایشهای تخصصی برگزار میشود.
«یلدا راهدار» در سمینار آموزشی آشنایی با بازار عراق اظهار کرد :با برگزاری این
نشستهای تخصصی به دنبال ارائه راه حل و راهکار مناسب برای صادرات بهتر
و بیشتر به کشورهای هدف صادرکنندگان و تجار استان هستیم.

کشاورزان منتظر بارانهای پاییزی نباشند
2

نمایی از کشت پاییزه در فارس  /عکس :خبرگزاری صدا و سیما

فناوری
تولید سوخت و غذای حیوانات
از فضوالت انسانی
در آفریقا حاال نگاه جدیدی به فاضالب وجــود دارد ،تا جایی که محققان به دنبال
تولید تجاری سوخت و حتی غذای حیوانات از آن هستند .نشریه نیچر در گزارشی
به این موضوع پرداخته است.
به گزارش مهر ،نیچر در این گزارش مینویســد :اینجا در روآندا که سالها درگیر
جنگ بوده حاال کامیونهایی دیده میشود که فضوالت انسانی را نه برای دفع به
شیوه سنتی ،بلکه برای به دست آوردن محصولی کاربردی به تأسیساتی پیشرفته
حمل میکنند .در واقع قرار است از این فضوالت برای تهیه سوخت استفاده شود.
بر اســاس این گزارش ،در تأسیســاتی که  Pivotنام دارد ،گروهی از محققان و
مهندســان با تکیه بر تازهترین تحقیقات صورت گرفته در عرصه تجزیه فضوالت
انسانی ،گامهای بلندی به سوی تولید ســوخت و کود برمیدارند .آنها این فرایند
را در قالب یک تجــارت پررونق دنبال میکنند و جالب اینکــه از حاصل کار آنها،
کارخانههای محلی و صنایعی نظیر تولید سیمان و آجر بهرهمند میشوند.
نیچر ادامه میدهد :موســپارت ،ســرمایهگذار ماجراجویی اســت که بهخوبی
میداند نبود سیستم سالم فاضالب در بسیاری از نقاط دنیا به یکی از بزرگترین
چالشهای فراروی ســامت عمومی مردم تبدیل شــده اســت .بر اساس آمار
ارائهشده از سوی سازمان بهداشت جهانی و یونیسف 2/8 ،میلیارد نفر از جمعیت
زمین یعنی چیزی درحدود  ۳۸درصد ســاکنان کره خاکی به سیستم فاضالب
دسترسی ندارند و فضوالت انسانی را برای دفع با ماشینآالت مخصوص به نقاط
دیگر منتقل میکنند.
پیشبینی شده که تا سال  ۲۰۳۰این رقم به  ۵میلیارد نفر خواهد رسید .در ادامه
این گزارش آمده است :تجارت فضوالت انسانی رونق خوبی پیدا کرده تا جایی که
با انجام فراوریهای الزمروی انبوه فضوالت ،امکان اســتفاده از آنها در تولیدات
صنعتی نظیر پالستیکهای زیستی تحقق یافته است.
صنایع فعال در زمینه تولیدات شیمیایی از دیگر مراکزیاند که قابلیت بهرهبرداری
از این فناوری را دارند .نیچر مینویسد :محققان دریافتهاند اسیدهای چربی که
در فاضالب وجود دارد قابلیت به کارگیری در تولید زیستپالستیکها را دارند.
همچنین میتوان در فازهای بعدی این پروژه ،مواد غذایی قابل اســتفاده برای
حیوانات را نیز از این فضوالت تهیه کرد.

امنیت مناطق حاشیه شیراز زیر کنترل پلیس

ایستگاههای پلیس سیار بهزودی در این مناطق راهاندازی میشود
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خاطرات مقاومت
در روزهای سخت
 8سال دفاع مقدس تنها حکایت سالهای استواری نیست
بلکه حکایت حماسه آفرینی و جانفشانی ملتی است که با
ایثار و شجاعت ،عشق به این مرز و بوم را در حد اعال به تمام جهان نشان دادند.
به راستی که این رشادتها و ایثار بزرگ از درون فرهنگ و باورهای ژرف ملتی
مومن سرچشمه گرفتهاند و به عنوان حماسهای بی نظیر در قلب تاریخ نقشی
ابدی به یادگار گذاشتهاند.
صفحه 8را
بخوانید

روزگاری که رفیق
گرمابه و گلستان نیست
پیشرفت تکنولوژی در همه عرصهها موجب شده تا بسیاری
از اماکن که در قدیم کاربردی حیاتی داشــتند برای نسل
امروز نوستالژیک شوند .یکی از این بناهای تاریخی گرمابه ها هستند؛ مکانهایی
که در قدیم کاربردهای فراوان فردی و اجتماعی داشتند.
صفحه 7را
بخوانید

 |4اجتماعی

مصائب رسیدن
به مدرسه

 |6فرهنگ

هزار شمع
نذر تعزیه
در تکیه دولت

2

@fars
hamshahri.org

فارس
یکشـــنبه 2 .مهــر  96شـمــــاره 7206

02123023914

07132317849

پيامك شما را درباره
روزنامه فارس م 
يخوانيم

پتروشیمیهای فارس
در برزخ تصمیم
مسئوالن بومی معتقدند انتقال پتروشیمی های
استان به صالح مردم نیست

عبدالرضا ناصری

شیراز  -خبرنگار

آن زمــان کــه اهالــی تعــدادی از
پتروشیمی شهرســتانهای فارس هنگام استقبال
مســئوالن دولت وقت ،شعار درخواست
پتروشــیمی ســر میدادند و با هزاران امیــد و آرزو
چشمهایشان را به کلنگزنی مهمترین طرحها دوخته
بودند ،به این موضوع فکر نمیکردند که بعد از گذشت
سالها از انتقال پتروشــیمیهای در حال ساخت به
استان همجوار فارس صحبت شود.
شهرستانهای کازرون ،جهرم ،فسا ،ممسنی ،فراشبند،
فیروزآباد ،داراب ،الرستان و آباده جزو شهرستانهایی
بودند که طرح احــداث پتروشــیمی در آنها مطرح
شد .بســیاری از اهالی این شهرســتانها سهامهای
پتروشیمیها را به امید سوددهی باال خریدند اما از سود
خبری نبود و البته زیان هم دادند.
از گوشه و کنار خبر میرسد حتی وزارت نفت هم اعتقاد
دارد بنا به دالیل بسیاری احداث این پتروشیمیها در
این استان توجیه اقتصادی ندارد و رؤیای این که فارس
به قطب پتروشیمی کشور تبدیل شود ،منطقی نیست.
مشکل کمآبی استان نیز مزید بر علت شد تا مسئوالن

مربوطه معتقد شوند؛ فاصله این پتروشیمیها با دریا
باعث مصرف بیش از پیش آب در این شهرســتانها
به خصوص مناطق کمآب میشــود .واقعا جای سؤال
است که چرا در شهرســتانهایی که مردمانش حتی
در تأمین آب آشامیدنی هم مشکل دارند مجوز احداث
پتروشــیمی که صنعتی آببر به شــمار میرود داده
شده اســت؟ آیا صنایع پاییندســت پتروشیمیها را
میتوان در شهرستانهای یادشده و شهرهای اطراف
احداث کرد؟
البته اخبــاری مبنی بــر تعطیلی پتروشــیمیها در
شهرســتانهای فارس منتشر شــده است .مسئوالن
اجرایی پتروشیمیهای شهرستانهای فارس اعتقاد
دارند به دلیل عــدم توجیه اقتصادی نباید ســاخت
پتروشیمیها ادامه یابد .این در حالی است که در بعضی
از آنها میلیاردها تومان سرمایهگذاری شده است.
پتروشیمی داراب مشکل آب ندارد

فرماندار داراب با اشاره به این که کلنگزنی پتروشیمی
این شهرستان در ســال  1388انجام شده است و در
حال حاضر نیــز  15درصد پیشــرفت دارد ،میگوید:
با کلنگزنی این پروژه توقعات مردم شهرســتان باال
رفته است و مسئوالن ،مردم را به حل مشکل بیکاری

فرماندار داراب :پتروشیمی داراب نسبت
به شهرســتانهای اطراف رشد بیشتری در
ساختوساز داشته است .نزدیک به  400نفر
در این پتروشیمی مشــغول به کار بودند که
به دلیل توقف در ساختوساز به  20تا  30نفر
تقلیل یافتهاند
نماینده مردم فیروزآباد ،فراشــبند ،قیر
و کارزین در مجلس شــورای اســامی :با
پیگیر یهــای صور تگرفته پتروشــیمی
فیروزآباد تا یک سال آینده در مراحل نهایی
ساخت قرار خواهد گرفت .سایت این پروژه
آماده شده و بحث تأسیسات مطرح است که آن
هم موضوعی قابل حل محسوب میشود .این
پروژه تاکنون  13درصد پیشرفت داشته است
امیدوار کردهاند.
«عبدالرضا قاسمپور» در خصوص جابهجایی این طرح
به دلیل کمبود آب در داراب میگوید :در ســالی که
کلنگزنی این پروژه انجام شد ،داراب مشکل آب داشت

کشاورزانمنتظربارانهایپاییزینباشند

مدیریت آب سدها و کشت

پژوهشــگر و استاد دانشــگاه شــیراز همچنین به
مسئوالن سازمانهای کشاورزی و آب توصیه کرد که
مدیریت آب سدها و مدیریت کشت را بر اساس پیش
بینیهای بارندگی که با مطالعات علمی ارائه میشود
تنظیم کنند .کاهش بارندگی ممکن است به حدی
برسد که حتی برخی از سدها پر نشوند و در تابستان
سال آتی با کمبود آب مواجه شویم ،از این رو باید همه

سخنان امام جمعه

اما پیش بینی ها متعدد و گوناگون است.
وی ادامه داد :هر کسی بر اساس مدل و برنامهای که
در اختیار دارد و بر اساس مبنایی علمی از این مدل
ها اســتفاده میکند .مدلهای عــددی ،مدلهای
هوشــمند و مدلهای آماری در ایــن زمینه متعدد
است .بنابراین دهها نوع مدل پیش بینی وجود دارد
که هر کدام توانایی خود را دارند .هر چند ممکن است
نتایج این پیش بینیها یکسان نباشند اما تضادی بین
آنها نیست .پژوهشگر و اســتاد دانشگاه شیراز اضافه
کرد :ممکن است یک مدل پیش بینی در جایی خوب
جواب دهد در جایی دیگر خوب جواب ندهد .برخی
از مدلها مخصوص پاییز اســت که ممکن است در
بهار جواب ندهد .بنابراین اتکا به یک مدل پیشبینی
درست نیســت .باید نتایج همه مدل ها بررسی شود
و بهترین نتایج از آن به دست آید .بنابراین عالوه بر
سازمان هواشناسی دانشــگاهها هم باید وارد مقوله
پیش بینی هوا بشــوند تا بتوانیم نتایج علمی و قابل
استنادی به دست آوریم.

بازارهای هدف صادرات آسیبشناسی میشود
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی،
صادرات صنایع ،معادن و کشــاورزی شــیراز
گفــت :بــا هــدف شناســایی و
آسیبشناســی بازارهــای هدف صــادرات فارس
نشستها و همایشهای تخصصی برگزار میشود.
به گزارش روابطعمومی اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن
و کشاورزی شیراز «یلدا راهدار» در سمینار آموزشی
آشــنایی با بازار عراق اظهار کرد :بــا برگزاری این
نشستهای تخصصی به دنبال ارائه راه حل و راهکار
مناسب برای صادرات بهتر و بیشــتر به کشورهای
هدف صادرکنندگان و تجار اســتان هستیم .وی با

بیان اینکه عراق یکی از بازارهای صادراتی بازرگانان
فارس اســت ،افزود :آسیبشناسی و رفع مشکالت
صادرات به کشور عراق از نشستهای تخصصی اتاق
شیراز است که با اســتقبال خوب فعاالن اقتصادی
استان برگزار شده است.
راهدار ادامــه داد :در حال حاضــر بازرگانان و تجار
ایران برای حضور در بازار عراق با مشکالتی از جمله
وجود قوانین نامشخص ،مدیریت فدرالی ،تعرفههای
متفاوت در مرزهای مختلف ،عدم تردد کامیونهای
حمل بار ایرانی ،افزایش قیمت تمام شده محصوالت
ایرانی ،پیچیدگیها و قواعد خاص سیستم توزیع و

فرماندار ممسنی در خصوص پتروشیمی این شهرستان میگوید :مجوز تأمین خوراک طرح به میزان  305هزار تن در سال از
هیأت مدیره ان.پی.سی دریافت و مکاتبات الزم با واحدهای تأمینکننده خوراک انجام شده است.
«رحمتاهلل فرامرزی» برای تأمین گاز پتروشیمی به دریافت مجوز یک انشعاب از خط لوله خومهزار اشاره و در مورد تأمین برق
پتروشیمی اضافه میکند :عالوه بر برق  250کیلووات موجود در سایت یک هزار کیلووات دیگر برق مورد نیاز زمان ساخت
از طریق شبکه سراسری تأمین خواهد شد؛ همچنین برق دوران بهرهبرداری نیز از طریق نیروگاه اختصاصی تأمین میشود.
وی درباره تأمین آب پتروشیمی ممسنی نیز میافزاید :حفاری  3حلقه چاه در دستور کار قرار گرفته و در حال حاضر یک حلقه
حفاری شده که حداقل آبدهی آن  45لیتر در ثانیه به تأیید رسیده است.
فرامرزی با بیان این که تأمین آب درازمدت مورد نیاز پتروشــیمی در مطالعات احداث سد پارسیان گنجانده شده است،
میگوید :مجوز مشروط سازمان محیط زیســت دریافت و  60هکتار زمین مورد نیاز آن تأمین شده است که  32هکتار از
کشاورزان خریداری شده و 28هکتار آن را از اراضی منابع ملی اجاره کردهاند.
فرماندار ممسنی به اقدامات صورتگرفته در این پروژه اشــاره میکند و ادامه میدهد :بیشتر اقدامات مورد نیاز احداث
پتروشیمی انجام شده و موانع اساسی بر سر راه حداث این پروژه وجود ندارد .فرارزی به سهام خریداریشده توسط مردم
اشاره میکند و میگوید :تا به حال تمامی سود سهامداران واریز شده است و آنهایی که سود دریافت نکردهاند به دلیل اعالم
نکردن شماره حساب بوده است که با اعالم شماره حساب ظرف مدت یک ماه واریز میشود.
وی بر موضوع بیکاری در این منطقه تأکید میکند و میافزاید :احداث این پتروشیمی پیامدهای مطلوبی در زمینههای رفع
مشکل بیکاری ،ایجاد درآمد ملی و منطقهای ،جذب سرمایه و توسعه آنی دارد؛ به طوری که در مرحله ساخت برای یک هزار
نفر اشتغالزایی میشود و در زمان بهرهبرداری نیز به صورت مستقیم بیش از  300نفر به استخدام پتروشیمی در خواهند
آمد که با توجه به تولید 300هزار تنی پلیاتیلن در هر سال ،انتظار میرود تعداد زیادی از هموطنان در صنایع پایین دستی
نیز مشغول به کار شوند.

فروش ،صادرات خام محصوالت کشــاورزی و عدم
انطباق استانداردها با کاالهای ایرانی روبهرو هستند.
وی بیان کرد :رسالت اتاقهای بازرگانی تسهیل در
امور فعاالن و صادرات این بخش است که برنامههای
ما در اتاق شــیراز با رویکرد تســهیلگری صادرات
تدوین و دنبال میشود.
سمینار آموزشی آشنایی با بازار عراق با حضور دبیر
کل میز کشور عراق در ســازمان توسعه و تجارت،
رئیس اداره بازرگانی خارجی سازمان صنعت ،معدن
و تجارت فارس و فعاالن بخش صادرات و بازرگانان
استان برگزار شد.

افتتاح دبیرستان خیرساز در مرودشت
دبیرستان  ۶کالسه خیرساز در مرودشت به بهره برداری رسید .به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ،در آستانه
آغاز سال تحصیلی جدید ،دبیرستان  ۶کالسه پسرانه با نام حاج فرهاد اصغری در مرودشت افتتاح شد .این
دبیرستان  ۵۸۰متر مربع زیربنا دارد و برای ساخت آن یک میلیارد تومان هزینه شده است.

تعداد زیادی از حمامهای شیراز تعطیل شده اند و بازار گرمابه داران کساد است
عبدالرضا ناصری

شیراز  -خبرنگار

پیشــرفت تکنولــوژی در همه
اصناف عرصهها موجب شده تا بسیاری
از اماکن کــه در قدیم کاربردی
حیاتی داشتند برای نســل امروز نوستالژیک
شوند.
یکی از این بناهای تاریخی گرمابه ها هستند؛
مکانهایی که در قدیم کاربردهای فراوان فردی
و اجتماعی داشتند .اگر گشتی در شیراز بزنید
بســیاری از این گرمابههای سنتی را خواهید
دید که گردی از خاک بر چهره شــان نشسته
و یا تغییر کاربری داده اند .البته ممکن اســت
گرمابههایی را هم پیدا کنید که پذیرای شما
برای یک آب تنی گرم باشند و جانتان را تازگی
ببخشند.
به نظر میرســد گرمابههایی که یک تاریخ در

نماینده ولی فقیه در فارس و امام جمعه
شیراز با اشاره به ســخنان اخیر رئیس
جمهــوری آمریــکا در مجمع عمومی

«حســن گودرزی» جــوان ســاکن یکی از
شهرســتانهای اطراف شــیراز اســت .او در
کارگاهی مشغول به کار اســت و شب ها را در
آنجا سپری میکند و مجبور است هفتهای دوبار
برای استحمام به یکی از حمامهای شیراز بیاید.
وی میگوید :وجود حمامهای عمومی در سطح
شهر برای ما کارگران که از شهرستان به شیراز
آمده ایم الزم و ضروری است .هفتهای دو بار به
این حمام ها میآییم و با پرداخت مبلغ ناچیزی
به نظافت خودمان میرسیم.
گــودرزی ادامــه میدهــد :شــیراز از قدیم
حمامهای ســنتی زیادی داشت که متاسفانه
اکنون تعطیل شــده اند و فقط تعداد کمی از
آنها پا بر جاست که باید برای نگهداری از آنها
اقدامات الزم صورت گیرد.

نمایی از ساخت پروژه پتروشیمی فیروزآباد با  13درصد پیشرفت

آن هم موضوعی قابل حل است.
کرمپور آمادگی خــود را برای مناظره با کســانی که
اعتقاد دارند پتروشــیمیهای فارس باید از این استان
خارج شــوند ،اعالم و اضافه میکنــد :با پیگیریهای
صورتگرفته پتروشیمی فیروزآباد تا یک سال آینده
در مراحل نهایی ساخت قرار خواهد گرفت.

اینگونه بودند ،دشمنان اسالم و صاحبان
زر و زور امروز و فردا هم چنین هستند
و خواهند بود.
امام جمعه شــیراز در بخش دیگری از
سخنان خود ،ضمن گرامیداشت هفته
دفاع مقدس اظهار کرد :دشــمن با آغاز
کردن جنگ تحمیلی در این اندیشه بود

که در مدت یک هفته به تهران خواهد
رسید و حکومت اسالمی را از بین خواهد
برد اما  8سال این دفاع به طول انجامید
و بسیاری از عزیزان ما در این راه شهید،
جانباز و آزاده شــدند اما اجــازه ندادند
وجبی از خاک کشــورمان در دســت
دشمن بماند.

عملیات احداث جاده دسترسی به شهرک صنعتی جهرم آغاز شد
میلیون و  ۷۷۹هزار تومان افــزود :تملک زمین جاده
دسترسی با اعتبار  ۱۷۴میلیون تومان انجام شده است.
صحراییان ادامــه داد :تصفیهخانه فاضالب شــهرک
صنعتی نیز در زمینی به مســاحت ۲هزار مترمربع و
اعتبار یکمیلیــارد و  ۳۰۰میلیون تومان بهرهبرداری
شده است.
وی با تاکید بر اهمیت شــهرکهای صنعتی در جذب
سرمایهگذار و ایجاد اشتغال پایدار بیان کرد :در شهرک

صنعتی جهرم تاکنون  ۴۸قرارداد ســرمایهگذاری با
متقاضیان منعقد شده است.
صحراییان با اشــاره به اینکه از این تعــداد ۱۸واحد
بهرهبردار در مرحله فعالیت هستند ،گفت :اشتغالزایی
حاصل از این تعداد واحد تولیدی  ۴۶۶نفر بوده است.
فرماندار ویژه جهرم با اشــاره به وســعت  ۴۰هکتاری
شهرک صنعتی جهرم تصریح کرد ۳۰ :واحد صنعتی
نیز در مرحله ساخت و ساز هستند.

خانه ماساژ

اکثر گرمابه های تاریخی شیراز تعطیل شدهاند و اکنون فقط  12گرمابه فعال است

حفظ شود و حتی نسبت به ساخت حمام جدید
اقدام شود.
توکل ادامه میدهد :خیلی از کســانی که در
این حرفــه بوده اند کار خــود را تعطیل کرده
و به دلیل نبود حمایت از طرف مســئوالن به
شغلهای دیگر روی آورده اند.
کاهش فعالیت گرمابه ها در سطح شهر

رئیس اتحادیه صنف گرمابه داران شــیراز در
گفت و گو با همشهری میگوید :شاید این آمار
باور کردنی نباشد که زمانی در شیراز نزدیک
به  170گرمابه وجود داشــت و در حال حاضر
فقط12عدد فعال است.
«محمود جهاندیده» اظهــار میکند :فعالیت
گرمابه ها در سطح شــیراز کاهش زیادی پیدا
کرده اســت و دلیل اصلی آن به صرفه نبودن
این شغل است.
وی دلیل دیگر تعطیلی گرمابه ها را بی توجهی
شــهرداری به این صنــف میدانــد و عنوان
میکند :تعداد زیادی از گرمابههای سطح شهر
به دلیل عریض شدن خیابان ها و سایر مسائل
و پروژههای عمرانی شــهرداری باید تخریب
میشدند .لذا از سوی شهرداری هزینه ناچیزی
به مالکان این گرمابه ها پرداخت شده که توان

ســاخت و احیای مجدد گرمابههای جدید را
نداشتند.
وی میگویــد :تغییــر کاربری ها از ســوی
شهرداری نیز یکی از دالیل دیگر از بین رفتن
گرمابه هاست.
این مسئول به این نکته اشاره میکند که یکی از
مشکالت دیگر گرمابه داران شیرازی این است
که شــهرداری در ایام نوروز در سطح پارکها
و کمپهای ایجاد شــده تعدادی دوش نصب
میکند که همین امر باعث میشــود حضور
مسافران و گردشــگران هیچ تاثیری در رونق
اقتصادی صنف گرمابهداران نداشــته باشد.
جهاندیــده میافزاید :در حالیکه شــیراز
شهری مسافرخیز و زیارتی است و مسافری
که به این شهر برای زیارت میآید نیاز
به حمام دارد ،مسئوالن حمایت
الزم را انجام نمیدهند.
رئیس اتحادیه صنــف گرمابهداران
شــیراز میگویــد :حمــام نیــم روزی،
توکل،میرزایی و ...از حمامهای قدیمی
شیراز بوده اند که تعطیل و یا تخریب
شده اند و تغییر کاربری داده اند.
وی بیان میکند :فرهنگ غنی
گرمابه داری در حال فراموشی

امنیتمناطقحاشیهشیراززیرکنترلپلیس

فرمانده انتظامی شیراز :محله مهدیآباد در اولویت اجرای ایستگاههای پلیس سیار قرار دارد

احساس ناامنی در جامعه تنها به دلیل
پلیس
جرائم خشــونتآمیز نیســت بلکه
ناهنجاریها و رفتارهایی چون اعتیاد،
تکدیگری و دیگر آســیبهای اجتماعی از جمله
عواملی هستند که ترس و ناامنی عمومی را به وجود
آورده و زمینه گسترش دیگر جرائم هستند.
در این میان حاشیه شهرها
نقاط امنی بــرای مجرمان و
بســتری برای انجام کارهای
خالف و اقدامــات مجرمانه
هســتند .این موضوع مورد
تایید اغلب کارشناســان اجتماعی و حقوقی است.
سرهنگ «یوسف ملکزاده» فرمانده انتظامی شیراز
در گفتوگویی با تســنیم از اقدامات انجام شده و
مشکالت نیروی انتظامی برای برخورد با مظاهر جرم و
فساد در محالت حاشیهای شیراز میگوید.
نیروی انتظامی چه اقداماتی برای مقابله
با جرم در محالت حاشیهای شیراز انجام داده است؟

نیروی انتظامی همواره طرحهایی در جهت افزایش امنیت
اجتماعی در حاشیه شیراز انجام میدهد؛ چراکه به دلیل
جمعیت قابل توجهی که در حاشیه شهر زندگی میکنند
و اغلب هم مهاجرند ،مناطق حاشیهای به عنوان خاستگاه
جرم و بارانداز برخی از مجرمان قلمداد میشــوند .برخی
از مجرمانی که از دیگر شهرســتانها یا استانها متواری
هستند به این مناطق میآیند .آنان به دلیل اینکه قیمت
اجاره منزل ،پایین است ،در این مناطق امکان مخفی شدن
دارند و میتوانند به شغلهای کاذبی مانند دستفروشی،
سیگارفروشی و غیره مشــغول شوند .نیروی انتظامی در
حوزه شیراز در اغلب محالت حاشیهای یک کالنتری دائم
و مستقر دارد و در همه این محالت طرحهای پاکسازی را
در طول دورههای مختلف اجرا میکند.
چرا در میان محالت حاشیهای ،سنگ سیاه
اهمیت بیشتری دارد؟

در بافت قدیمی به ویژه محله سنگ سیاه به دلیل شرایط

خاص ،امکان رفت و آمد با ماشین یا حتی با موتورسیکلت
نیســت .همین امر زمینه سوءاســتفاده برخی از افراد را
فراهم کرده اســت .معتادان و کارتنخوابها از این بستر
استفاده و در این محله بیتوته میکنند .الزمه مقابله با آنها
حساسیت همه دستگاههاست .با توجه به شرایط محالت
حاشیهای و محله سنگ سیاه به طور خاص ،این موضوع
در اولویت شورای تامین شهرستان قرار گرفته و در حال
پیگیری است.
برخی محالت حاشیهای نظیر مهدیآباد یا
شهرک مهرگان کالنتری ندارند .نیروی انتظامی در این
زمینه چه اقدامی انجام میدهد؟

راهاندازی ایستگاه پلیس در همه محالت از مطالبات مردم
است اما این امکان در همه مناطق وجود ندارد .در برخی
از محالت مثل سهل آباد نیروی انتظامی پاسگاه مصوب
دارد اما باید شهرداری زمینی را در اختیار نیروی انتظامی
قرار دهد تا کالنتری مستقر شود .نیروی انتظامی به دنبال
راهاندازی ایستگاههای پلیس سیار در مناطق حاشیهای
شهر است .با راهاندازی و اجرای این طرح همه محالت از
خدمات پلیس برخوردار میشوند که محله مهدیآباد هم
جزو اولویتهاست.
در زمینه جمعآوری معتادان هم اقداماتی
انجام دادهاید؟

نیــروی انتظامی آمادگــی دارد ظرف  72ســاعت اکثر
معتادانی را که تابلو هستند یا اینکه بیماریهای پرخطر
دارند ،دستگیر کند و به دستگاه درمانی یا مرکز نگهداری
معتادان تحویل دهــد .زمانی که معتاد بــه عنوان بیمار
دیده میشود باید علوم پزشــکی یا بهزیستی نگهداری
چنین فردی را بــه عهده بگیرد اما با وجــود مرکزی که
شهرداری درســت کرده و هزار نفر ظرفیت دارد ،تعداد
افراد نگهداریشده در آن به  100نفر نیز نمیرسد .همین
مسئله سبب شده که در زمینه جمعآوری معتادان چنین
برداشت شود که از سوی دستگاههای انتظامی به خوبی
عمل نمیشود .بسیاری از جرائم خرد ،کار معتادان است اما
باید مکانی برای نگهداری این افراد باشد تا آنان نگهداری،
تغذیه و درمان شوند .در زمینه زنان معتاد نیز مرکزی برای

نگهداری وجود ندارد .قرار بود که قسمتی از مرکز ماده 16
به زنان معتاد اختصاص پیدا کند .در حال حاضر نگهداری
معتادان به علوم پزشکی و بهزیستی سپرده شده اما افراد
معتادی که دارای بیماریهای خطرناک باشــند ،در این
مرکز نگهداری نمیشوند .اگر بحث قرنطینه و نگهداری
به بهزیستی واگذار شود ،این مشکل بهتر حل میشود؛ به
ویژه در نزدیکی حرم شاهچراغ(ع) یا آرامگاه سعدی که
محل تردد زائران و گردشگران است .در زمینه جمعآوری
معتادان در  6ماه نخست ســال نزدیک به  3تا  4هزار نفر
(با احتســاب تکراری بودن برخی از آنها) دستگیر شدند.
به طور مثال فردی دستگیر میشد چون جای نگهداری
برای وی وجود نداشت ،دوباره در محیط بود و مجدد توسط
نیروی انتظامی دستگیر میشد.
یکی دیگر از مشــکالت محالت حاشیه
شهرها مزاحمتهای خیابانی است .برخورد با چنین
متخلفانی چگونه است؟

در بحث مزاحمتهای خیابانی براساس خواست مردم و
شکایاتی که میشــود ،اقدام صورت میگیرد .با این حال
با توجه به بازگشــایی مدارس طرح امنیت مدارس اجرا
میشود که یگان امداد ،کالنتری و پلیس امنیت اخالقی
به صورت روزانه در نزدیکی محیط آموزشی حضور دارند و
با مزاحمان برخورد میکنند .دستگیری مزاحمان وظیفه
ذاتی نیروی انتظامی است.
است؟

درصد امنیت در شهرستان شیراز چقدر

بیش از  80درصد .این به معنای این اســت که مشــکل
امنیتی علنی دیده نمیشود .نیروی انتظامی یک تکه از
پازل برای برقراری امنیت است و این تکه فعال بوده و به
صورت شبانهروزی آماده است اما دیگر قسمتها هم باید
پای کار باشند.

 157کودک خیابانی شیراز به مدرسه رفتند
مدیــر مرکــز حمایتــی
مهر
آموزش کودک و خانواده
موج مهر شــیراز گفت :با
اختصاص بســتههای حمایتی سازمان
بهزیستی کشــور  157کودک خیابانی
بازمانده از تحصیل شــهر شیراز نیز اول
مهر همگام بــا دیگر دانش آمــوزان به
مدرسه رفتند.
«محســن خلیفه» در گفت و گو با ایرنا
افزود :ســازمان بهزیســتی کشور برای

هر یک از کودکان خیابانــی بازمانده از
تحصیل بســته حمایتی به ارزش 300
هزار تومان اختصاص داده اســت .وی
ادامه داد :این کودکان در مراکز کودکان
خیابانی تحت نظارت اداره کل بهزیستی
فارس دارای پرونده هســتند و از بسته
حمایتی شامل لوازم شخصی ،بهداشتی،
وسایل کمک آموزشی و تغذیه برخوردار
شــدند .مدیر مرکز حمایتــی آموزش
کودک و خانواده موج مهر شــیراز اظهار

رئیس اتحادیه صنــف گرمابه داران
شیراز :زمانی در شــیراز نزدیک به
1 70گرمابه وجود داشــت و در حال
حاضر فقط 12عدد فعال است .فعالیت
گرمابهها در سطح شیراز کاهش زیادی
پیدا کرده اســت و دلیل اصلی آن به
صرفه نبودن این شغل است
اســت و در سطح شــهر بر حمامهای عربی و
اروپایی اضافه میشود .در این حمام ها سونای
خشک ،جکوزی و ...همراه با انواع دمنوش ها
ارائه میشود.

گرمابههای عمومی هنوز هم به کار میآیند

نگهداری از حمامهای قدیمی

ســازمان ملل گفت :ســخنان ترامپ
بیانگر این مطلب است که جاهطلبی و
فزونطلبی دشمن هیچ حد و حصری
ندارد.
به گزارش ایرنا ،آیت اهلل «اسداهلل ایمانی»
در خطبههای نماز جمعه شیراز افزود:
دشــمن همواره دنبال توســعه منافع
خودش است .با نگاه به صحبتهای این
فرد نادانی که رئیس جمهور آمریکا شده
است به منفعتطلبی آنها پی میبریم.
وی ادامه داد :او (ترامپ) میگوید که ما
منافعی داریم و دنبــال منافع خودمان
هستیم و آنها را هرکجا که باشد دنبال
میکنیم .ایران هم بــرود دنبال منافع
خودش .برجام هم اگر در جهت منافع
مان بود قبول میکنیم و اگر نبود آن را
نمیپذیریم.
آیت اهلل ایمانی اضافه کــرد :این یعنی
جاهطلبی دشــمن حد و حصر ندارد و
همانگونه که معاویــه و یزید و بنی امیه

فرماندار ویــژه جهرم از آغــاز عملیات
عمران اجرایی احداث جاده دسترسی به شهرک
صنعتی این شهرستان خبر داد.
به گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان «علیرضا
صحراییان» گفت :این مهم با رفع موانع موجود و تملک
زمین ،اجرایی شده است.
وی با اشاره به زیرسازی و روسازی  ۷هزار متر مربع از
جاده دسترسی به شهرک صنعتی جهرم با اعتبار ۲۱۵

دل خود دارند هنوز از پا نیفتاده اند و باز هم اگر
پا بدهد این بار میتوانند اقتصاد گردشگری را
رونق بخشند .اما اینکه چقدر به استفاده از این
ظرفیت توجه شده را باید از مسئوالن مربوطه
جویا شد اما باید دید که این بازدید از این اماکن
تاریخی چقدر برای مردم جذابیت دارد؟

«اکبر توکل » که در یکی از حمامهای شیراز
مشغول به فعالیت است ،میگوید :شیراز شهری
است که میزبان گردشگران و زائرانی است که
برای زیارت شاهچراغ (ع) میآیند و قاعدتا نیاز
به حمام دارند و باید این حمامهای باقی مانده

اشاره میکند و ادامه میدهد 8 :درصد از این پیشرفت
در سال  95حاصل شده و نباید تعطیل شود چرا که حق
مردم این شهرستان است.
این نماینده مجلس به تأمین اعتبار  60تا 70درصدی
پتروشیمی فیروزآباد اشاره میکند و میگوید :سایت
این پروژه آماده شده و بحث تأسیسات مطرح است که

پيامك شما را درباره
روزنامه فارس م 
يخوانيم

روزگاری که رفیق گرمابه و گلستان نیست

اعالم آمادگی برای مناظره با مخالفان

نماینده مردم فیروزآباد ،فراشــبند ،قیر و کارزین در
مجلس شورای اسالمی نیز در این خصوص میگوید:
پروژهای کــه در فیروزآباد کلنگزنی شــده به عنوان
تأمینکننده خوراک پتروشیمیهای جهرم ،داراب و
فسا شناخته میشود.
«کورش کرمپــور» میافزایــد :درباره پتروشــیمی
فیروزآباد کســانی باید پاسخگو باشند که کلنگ آن را
به زمین زدهاند.
وی معتقد است :مسئوالنی که کلنگ این پتروشیمیها
را به زمیــن زدهاند حرکت پوپولیســتی کرده و قصد
داشــتند به مردم بگویند ما به فکر شــما هستیم ،در
صورتی که چنین مسألهای نبوده است.
کرمپور به پیشرفت 13درصدی پتروشیمی فیروزآباد

نمازگزاران جمعه شیراز
تریبون پس از شرکت در این آیین
عبادی سیاسی با حضور در
راهپیمایی مواضع ضــد ایرانی دونالد
ترامپ رئیس جمهوری آمریکا را محکوم
کردند؛ آیینی که با تشییع پیکر مطهر
یک شــهید مدافع حرم همراه بود .این
راهپیمایی از شبستان امام خمینی (ره)
حرم مطهر حضرت احمد بن موســی
شاهچراغ (ع) به سمت چهار راه پیروزی
شیراز برگزار شد .شرکت کنندگان در
این راهپیمایی مواضع ضد ایرانی ترامپ
رئیس جمهوری آمریکا را محکوم کردند
و بر مقاومــت و ایســتادگی در مقابل
اظهارات خصمانه دشمنان تاکید کردند.

عكس :راه دانا

برنامهریزی ها دراین زمینه صورت گیرد.
ناظم الســادات درباره میزان دقت پیش بینیهای
بارندگی و مطالعات علمی نیز گفت :پیش بینی آب
و هوا و پیشگوییهای علمی درباره بارندگی یک علم
توام با هنر است .برای اینکه پیش بینی درست باشد
باید اطالعــات کافی از وضعیت کنونــی و وضعیت
گذشته در دسترس باشــد .باید بدانیم دمای سطح
آب دریاها در اقیانوسهای جهان در ماههای گذشته
و سرعت و جهت باد در ماههای گذشته چگونه بوده
است .استاد دانشگاه شیراز بیان کرد :باید سرعت و
جهت باد در الیههای مختلف اتمسفر از سطح زمین
تا باالی جو مطالعه شــود تا اطالعات و پیش آگاهی
درستی در اختیار مردم بگذاریم.
رئیس مرکز پژوهشهای جوی ،اقیانوســی دانشگاه
شیراز با بیان اینکه در کشور ما سازمان هواشناسی هر
سال بر اساس مدلهایی که در اختیار دارد و جهانی
است این پیش بینی ها را انجام میدهد ،گفت :پیش
بینیهای سینوپتیک بر همین اساس ارائه میشود،

اما در حال حاضر با آبگیری سد رودبال مشکل برطرف
شده است .حتی از طریق آبشار فدامی ،تصفیه پساب
فاضالب و سد سلمان اقدامات الزم را برای حل مشکل
آب پتروشیمی داراب انجام دادهایم؛ در نتیجه این که
میگویند پتروشیمی این شهرستان مشکل آب دارد،
قابل قبول نیست.
وی بــا بیان ایــن که پتروشــیمی داراب نســبت به
شهرستانهای اطراف رشــد بیشتری در ساختوساز
داشــته اســت ،میافزاید :نزدیک به  400نفر در این
پتروشیمی مشغول به کار بودند که به دلیل توقف در
ساختوساز به  20تا  30نفر تقلیل یافتهاند.
قاسمپور با تأکید بر این که مشــکلی برای اجرای این
پروژه وجود ندارد ،اضافه میکند 8 :سال از کلنگزنی
پروژه گذشــته و پول بیتالمال هزینه شــده است؛
بنابراین مســئوالن نباید کارشناســی نبودن طرح را
بهانهای برای جابهجایی و تعطیلی آن بدانند.
وی به اعتبار 100میلیارد تومانی پروژه اشاره میکند
و میگوید :با استفاده از تسهیالت بانکی مشکلی برای
تأمین اعتبار وجود ندارد.
فرماندار داراب میافزاید :با اختصــاص 203میلیارد
تومان ،طرح فاضالب و تصفیهخانه داراب نیز به زودی
اجرایی میشود که نقش مهمی در تأمین نیاز آبی این
صنعت پُرآب را دارد.
قاسمپور با تأکید بر این که مصمم هستیم پتروشیمی
داراب را به سرانجام برســانیم ،ادامه میدهد :بیشک
اولویت اصلی استان ،بهرهبرداری از پتروشیمیهاست
که به مردم قول احداث آنها داده شده است.
وی به موضوع سهامداران اشاره میکند و میگوید :نه
تنها سودی به سهامهای خریداری شده تعلق نگرفته
است بلکه با این روند سهامداران نیز بالتکلیف هستند.

وضعیت پتروشیمی ممسنی

راهپیماییاعتراضیشیرازیهاعلیهرئیسجمهورآمریکا

بارندگی در زمستان بهتر خواهد بود و کشت به آب کمتری نیاز دارد

رئیــس مرکــز پژوهشهــای جوی،
بارندگی اقیانوسی دانشگاه شیراز گفت :بر اساس
مطالعات علمی و پیش بینی ها ،پاییز
امسال در فارس شــاهد بارشهایی کمتر از میزان
طبیعی خواهیم بود .از این رو به کشــاورزان توصیه
میشود کشت پاییزه را به تاخیر بیندازند و به بارندگی
در زمستان امید بیشتری داشته باشند.
دکتر «سید محمدجعفر ناظم السادات» در گفت و
گو با ایرنا افزود :در پاییز امســال میزان تامین منابع
آبی نسبت به میانگین بلندمدت منطقه کمتر است.
بارش ها در فارس و بســیاری از نقاط کشور کمتر از
میانگین بلندمدت است .استاد دانشگاه شیراز در ادامه
با بیان اینکه باید رویکردها و راهکارها در پاییز امسال
متناسب با میزان بارندگی برنامه ریزی شود ،گفت:
پیشبینیها حکایت از بارش کمتر در پاییز اســت.
توصیه به کشاورزان این است که کشت پاییزه را عقب
بیندازند و منتظر بارشهای زمستانی باشند چرا که
کشت زمستانی به آب کمتری نیاز دارد .ناظم السادات
افزود :البته امید به بهتر شــدن وضعیت بارندگی در
زمستان داریم .اوایل بهار ســال آتی نیز بارش ها در
حد نرمال خواهد بود و تا اندازهای کمبود بارشهای
پاییزی جبران میشــود اما در مجموع بارش ساالنه
کمتر از میانگین بلندمدت اســت ،این موضوع لزوم
صرفهجویی در مصرف آب و استفاده منطقی و معقول
از آب آشامیدنی و کشاورزی را کامال نشان میدهد.

برداشت  750تن لیمو ترش در بخش اسیر شهرستان ُمهر
 750تن لیموترش از سطح  50هکتار از باغهای لیمو در بخش اسیر شهرستان ُمهر برداشت و روانه بازار مصرف
شد .محصول این منطقه عالوه بر استان برای استفاده تازهخوری به استانهای تهران ،قم ،اصفهان ،هرمزگان و
بوشهر نیز ارسال میشود .بخش اسیر مرکز عمده تولید لیموترش در این شهرستان به شمار میآید.

02123023914

کرد :از  300هزار تومان سرانه حمایتی
هر کــودک خیابانی150 ،هــزار تومان
بابت خرید بلوز و شلوار و کفش متناسب
با سلیقه هر یک از کودکان هزینه شده
اســت .وی گفت 15 :هزار تومان نیز به
تهیه لوازم بهداشــتی مورد نیاز کودکان
شــامل مســواک ،خمیردندان ،لیوان و
دستمال کاغذی و ...اختصاص یافت.
خلیفه بیان کرد :وسایل کمک آموزشی
شــامل کیف ،کتاب درسی ،نوشت افزار

متناسب با سن و سطح تحصیلی کودکان
نیز بخش دیگری از بسته حمایتی سازمان
بهزیســتی کشــور بود و برای هر یک از
کــودکان خیابانی بازمانــده از تحصیل
100هزار تومان در این زمینه هزینه شد.
مدیر این تشکل غیردولتی گفت 35 :هزار
تومان باقیمانده از این بسته حمایتی نیز
به تامین اقالم تغذیه و خوراکیهای قابل
استفاده در مدرسه برای  2هفته آغازین
سال تحصیلی اختصاص یافت.

رئیس اتحادیه صنف گرمابه داران شــیراز از
آغاز فعالیت خانه ماســاژ ایرانیان در شــیراز
در آیندهای نزدیک خبــر میدهد و میگوید:
ســاخت چنین مراکزی موجب رکود بیشتر
بازار گرمابه داران میشود .لذا ما به دنبال این
هستیم که اولویت فعالیت در طرحهای جدید
بیان شده با کسانی باشــد که سال ها در این
صنعت و شغل فعالیت داشته اند.
وی عنوان میکند :هزینــه و یا همان نمره هر
نوبت حمام  5هزار و  500تومان تعیین شده که
قاعدتا مبلغ ناچیزی است و حتی هزینههای
گرمابه داران را هم تامین نمیکند چه برسد که
بخواهد آنها را به سود دهی نیز برساند.
جهاندیده میافزاید :راه نجات این شغل احیای
سنتهای گذشــته گرمابه داری با همکاری
سایر مسئوالن است چون مردم تمایل زیادی
به سمت سنتهای گذشته دارند.
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یک حمام دلچسب در گرمابه
«مهدی کاوه» کارشناس تاریخ در مورد
روزنه
آداب و رســوم حمامهــای تاریخی در
شــیراز میگوید :اهالی هر محل اقالً
هفتهای یک بار به منظور نظافت به حمام میرفتند .با
این تفاوت که مردان قبل از طلوع آفتاب تا ساعت 8
صبح حمام میگرفتند و از آن ساعت تا ظهر و حتی
چند ساعت بعد از ظهر حمام در اختیار زنان بود .کاوه
ادامه میدهد :حمام تنها محلی برای استحمام نبوده
اســت بلکه محفلی برای گفت و گو وتعامل مردم با
یکدیگر و رایزنی درباره مســائل گوناگون بود .شاید
قرارگیری حمامهای سنتی در کنار بازارها و مساجد
بزرگ شــهر نیز در ایجاد چنین بســتر تعاملی نقش
بسزایی داشته است .وی بیان میکند :حمامهای شیراز
روایتی از تلخی و شــیرینی زندگی مردمان در اعصار
گوناگون بوده است که محفل گرمی چون حمام را به
مکانی برای تبادل اطالعات و ارتباطات با یکدیگر در موضوعات مختلف سیاسی ،فرهنگی،
هنری و اجتماعی تبدیل میکردند و چیزهای زیادی یاد میگرفتند.
این تاریخ شناس ادامه میدهد :حمام جایی بود که خانواده ها دختران را برای پسران خویش
خواستگاری میکردند و حتی حمام را برای تازه عروس ها و زنانی که تازه زایمان کرده بودند
قرق میکردند .وی اضافه میکند :حمامهای سنتی به خصوص آنهایی که توسط استاد کاران
ماهر و خوش سلیقه و زبده طراحی و ساخته میشد ،کاشی کاری و نقاشی و آهک بری ها
استادانه داشت که در واقع نمایشگاهی از هنرهای گوناگون را در معرض دید مشتریان حمام
قرار میداد .حمامهای شیراز اکثرا سقف بلند و نورگیرهای کوچک دارند و این موضوع را در
معماری حمامهای سنتی ایران در سراسر کشور میشود مشاهده کرد.
کارشناس تاریخ بیان میکند :ساختارهای اصلی حمامهای قدیم شیراز تقریبا شبیه به هم
بوده است و وقتی کسی از در حمام سنتی وارد میشد به محلی میرفت تا چند دقیقهای در
آنجا بنشیند تا کم کم به هوای گرم و مرطوب حمام عادت کند .بعد لباس از تن میکندند و
لنگ میبستند .اگر تمایل به اصالح و کوتاه کردن سر و صورت داشتند کسانی بودند که این
کار را قبل از اینکه تن به آب بدهند ،انجام دهند .کاوه میگوید :در حمامهای قدیم 2خزینه
آب سرد و گرم وجود داشــت و در بعضی حمام ها که از لحاظ وسعت بزرگ تر بودند یک
خزینه آب ولرم هم وجود داشت .برای تامین آب جوش از دیگهای بزرگ بهره میبردند که
اکثرا از جنس سرب ،قلع و مس بود و زیر آن آتش روشن میکردند تا آب گرم حمام
را تامین کنند .خاصیت دیگ ها این بود که آب ها دیر سرد میشدند و مدت
زیادی آبهای جوش را در خود نگه میداشتند .کاوه به حضور کیسهکشها
در حمام نیز اشــاره و اضافه میکند :آنها به درخواست مراجعهکننده و
باگرفتن انعام به کیسه کشیدن افراد اقدام میکردند .بعد از کیسهکشی
افرادی بودند که به سر شور مشهور بوده و با کنار سر افراد را شستوشو
میدادند .بعد از این مرحله نوبت به مشــت و مال دادن و یا بهاصطالح
امروزی ماساژ دادن میرســید که این کار هم توسط افراد ماهری صورت میگرفت.
بعد از اتمام این مراحل افراد بعد از شستن خود در خزینهها ،افراد درخواست لنگ
خشک میکردند .این درخواست نشان از اتمام حمام کردن افراد داشت .آنها
بعد از پوشیدن لباس و در صورت تمایل نوشیدن چای و شاید کشیدن قلیان
به یک حمام دلچسب خاتمه میدادند.

اقتصاد مقاومتی :تولید  -اشتغال
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تحریریه و ضمائم همشهری استانها در تهران021 - 88894383 :
سازمان توزیع021 -44181228- 29 :
سازمان آگهیها ( امور استانها)021 - 29164500 :
سازمان نیازمندیها ( امور استانها)021 - 88861819 :

گروه ضمائم همشهری ،ناشر نشریات:
استانها ،محله ،آشپزی ،دوچرخه و حقوق
آدرس :تهران ،خیابان ولیعصر(عج) نرسیده به پارکوی  -کوچه تورج  -شماره  - 14گروه
ضمائم همشهری
تلفن 23023523 :دورنگار23023590 :
پست الكترونيكfars@hamshahri.org :

تهران ،صندوقپستي ،19395/5446كدپستي1966653381

کمی حال و هوای روزهــای جنگ را بازگو کرد،
اما در حقیقت آنچه که آن روزها اتفاق افتاد ،اصال
قابل توصیف نیست.
خســروانی در ادامــه میگوید :خوشــبختانه
دالوریها و از خودگذشــتگیهای مردم عزیز
کشورمان در نهایت باعث سرافرازی ایران شد .این
سربلندی بهای بسیار سنگینی داشت که مردم
آن را پرداختند .امیدوارم که نسلهای بعدی نیز
به درستی از میراث گرانقدری که مردم حماسه
ساز ایران به یادگار گذاشته اند ،نگهداری کنند.
کم توجهی مسئوالن

خاطرات مقاومت
در روزهای سخت

پرستار شیرازی از روزهای حضور در جبهههای دفاع مقدس میگوید
مژده دادگری

شیراز  -خبرنگار

 8سال دفاع مقدس تنها حکایت
دفاع
مقدس سا لهای اســتواری نیست بلکه
حکایــت حماســه آفرینــی و
جانفشانی ملتی اســت که با ایثار و شجاعت،
عشق به این مرز و بوم را در حد اعال به تمام جهان
نشان دادند .به راستی که این رشادتها و ایثار
بزرگ از درون فرهنگ و باورهــای ژرف ملتی
مومن سرچشمه گرفتهاند و به عنوان حماسهای
بینظیر در قلب تاریخ نقشــی ابــدی به یادگار
گذاشتهاند.
هنگامی که آتش جنگ در شهریور  ۱۳۵۹شعله
ور شد ،مردم چون کوهی استوار در برابر تهاجم
دشمنان قد برافراشــتند .حضور گسترده مردم
از جای جای کشــور عزیزمان همچنین ایمان،
شهامت و شهادتطلبی آنان ،دشمنان را در بهت
و حیرت فرو برد و قدرت ایمان و اراده ایرانیان را
به رژیم بعث نشــان داد .حضور چشمگیر مردم
فارس در جبهههــای جنگ ،آن را بــه یکی از
شهیدپرورترین اســتانهای کشورتبدیل کرده
است .طبق آمار 13 ،هزار و  ۷۳۴شهید این استان
برای حفاظت از سرزمینمان جان خود را فداکارانه
تسلیم کردند ،اما نکتهای که نباید فراموش شود
حضور یکپارچه مــردم و همدلی و همکاری بی
نظیر آنها در پشــت جبهههای مقاومت اســت.
کمکهایی که با توجه بــه تواناییهای هر فرد
میشــد ،به صورت کامال هماهنــگ و همگانی
صورت میگرفت .در این میان زنان نقش بسیار
مهم و موثری داشــتند .بافتن لباس گرم برای
رزمندگان و نوشتن نامههای تشکرآمیز توسط
دانشآمــوزان در فضای تاریک و خاکســتری
آن روزها و در سایه وحشــت حمالت موشکی
از کوچکتریــن حمایتهای مــردم در جبهه
پشــتیبانی بود کــه خــود گویــای وحدت و
یکپارچگی مردم ایران است.

«شهناز خسروانی» یکی
از پرستاران شیرازی بود
که در ســال  ۱۳۶۰به
همراه همکاران پزشک و
پیراپزشــک راهی اهواز

شد.
او به همراه تیم پزشکی و پرستاری پس از تحمل
سختیهای فراوان در مسیر رسیدن به اهواز ،پس
از  ۱۸ساعت معطلی در نیمه شب به بیمارستان
کوت عبداهلل قدم گذاشــت .به گفته خسروانی
صبح روز بعد پس از معرفی برای شروع کار ،هر
فرد به بخش مورد نیاز رفــت و او که از کارکنان
بخش اطفال بود به بخش عفونی اطفال منتقل
شد.
او میگوید :به علت هوای گرم و آب آلوده ،بیماری
«وبا» شــیوع پیدا کرده بود و افراد زیادی به این
بیماری مبتال شده بودند؛ به طوری که در بخشی
که  ۵۰تخت داشت حدود  ۱۰۰کودک بستری
بودنــد .وضعیت به قدری وخیم بــود که روزانه
حدود  ۱۰الی  ۱۲کودک زیر  ۲سال جان خود را
از دست میدادند.
خســروانی میافزاید :با وجود جنگ تحمیلی،
خوشبختانه ازلحاظ وسایل پزشکی کامال مجهز
بودیم و در زمینه دارویی هیچ کمبودی احساس
نمیشد.
وی در خصــوص حمــات موشــکی در مدت
خدمتش در بیمارســتان کوت عبــداهلل ادامه
میدهد :طی ۲۰روزی که در این بیمارســتان
خدمت کردم ،چندین مرتبه هواپیماهای عراقی
به اهواز حمله کردند .روزی یکی از آنها بیمارستان
را هدف قرار داده بود که توسط نیروهای شجاع
ایرانی منهدم و سرنگون شد .پس از آن راهآهن
اهواز را هدف حمالت راکتی خود قرار دادند که
متاسفانه افراد زیادی جان خود را از دست دادند.

حضور چشــمگیر مردم فارس در
جبهههــای جنــگ ،آن را به یکی
از شــهیدپرورترین اســتانهای
کشورتبدیل کرده است .طبق آمار،
 13هزار و  ۷۳۴شهید این استان برای
حفاظت از سرزمینمان جان خود را
فداکارانه تسلیم کردند
خســروانی به تاثیرگذارترین اتفاقات آن روزها
اشــاره میکند و میگوید :روزی به علت اینکه
تعداد مجروحان زیاد بود برای کمکرســانی به
بخش جراحی رفتم .خلبانی اهل مشهد مجروح
شــده بود و دستش به شدت آســیب دیده بود.
زمانی که قصد کمک به او را داشــتیم با اصرار و
خواهش به ما میگفت که حالش خوب اســت و
برویم به بقیه مجروحان رسیدگی کنیم.
وی اضافه میکند :هنگامی که جلوی خونریزی
را گرفته و جراحت پانسمان شد ،برای انجام عمل
جراحی او را به اتاق عمل منتقل کردیم .در حین
انجام عمل ،وضعیت قرمز شد اما اتاق عمل برق
اضطراری داشت .در حالی که هواپیماهای عراقی
باالی سر بیمارستان بودند ،پزشکان و پرستاران
با کمال آرامش و خونســردی به کار خود ادامه
دادند.
خســروانی میافزاید :از این قبیل اتفاقات بسیار
رخ میداد امــا تنها چیزی که بــرای هیچ کس
اهمیت نداشــت ،مرگ و تــرس از آن بود .همه
گروه با تمام توان و نیرویــی مضاعف با یکدیگر
همکاری میکردنــد و همواره یــاد و توکل به
خداوند گرمابخش دلهای ما بود.
وی معتقد است؛ شــاید با ذکر این موارد بتوان

چاپ :رسانه برتر(اصفهان)

دفتــر سرپرســتی روزنامــه همشــهری در فارس:
ســیدمیعاد آل علی هارونی  -نشانی :شــيراز ،خيابان
فلســطین ،تقاطــع اردیبهشــت به ســمت مالصدرا ،
ســاختمان همشــهری  -تلفکس0713-2317849 :

«غالمحسین پوشیاس»
نیز حدود  4سال با لباس
گروهان مهندسی تیپ
 ۵۵هوابــرد در تمامی
عملیات هوابرد شرکت
داشته است .او با  ۴۸درصد جانبازی ارتش و ۴۰
درصد بنیاد جانبازان و  ۵۰ماه جبهه در حالیکه از
بیماریهایی مانند کلیه درد به شدت رنج میبرد،
به عنوان گروهبان یک بازنشسته شده است .او با
مدرک فوق دیپلم و وضعیت جانبازی حداقل باید
به عنوان سرگرد یا سرهنگ  ۲بازنشسته میشد.
به گفته او به علت کم توجهی مسئوالنی که در
راس امور جانبازان هســتند ،در مقابل خانواده
خود شرمنده است.
پوشیاس با بیان اینکه متاســفانه هیچ پاداشی
توسط بنیاد جانبازان برایش در نظر گرفته نشده،
میگوید :در تهران هیچ توجهی به نامهای که از
ارتش دریافت کردم ،نشده است.
او میافزاید :مــا برای حفظ خــاک میهن پا به
جبهههای نبرد گذاشتیم ،اما توقع داریم نیازهای
درمانی و معیشتی ما که در هشــت سال دفاع
مقدس جنگیدیم ،برآورده شود.
دشمنی دیرینه

ســتوان دوم «گودرز رســولی» طی  30سال
خدمت به وطن در  4جنگ شرکت کرده است.
اولین حضور وي در دفاع از خاک وطن در جنگ
ایران و عراق بوده که نشان میدهد کینهتوزی از
عراقي ها تنها مربوط به جنگ تحميلي نيست.
دومین حضورش در جبهه جنگ در خاک عمان
بوده است .وي در اين خصوص مي گويد :در آن
زمان مکلف بودیم برای مقابله با دشمن از کشور
خارج شویم و قبل از ورود دشمن به خاک ایران،
دفاع کنیم .وی که روزهای جنگ را حتی با روز،
ماه ،ســال و تعداد همرزمانش که به شــهادت
رســیده اند به خاطر دارد ،میگوید :در بیست و
هفتم اسفند  ،57سی و پنج روز پس از پیروزی
انقالب شکوهمند جمهوری اسالمی در کردستان
بر اثر پاتک شبانه نیروهای کرد عراق از ناحیه هر
 2پا مجروح شــدم و از زیــر پيراهنی خود برای
جلوگیری از خونریزی استفاده كردم.
این دالور رزمنده اضافه مي كند :آن شــب که

در گردان مهندســی مخابرات ماموریت داشتم.
کومولهها  47نفــر از همرزمانم را به شــهادت
رساندند و  107نفر را به اسارت گرفتند.
رسولي میافزاید :فرداي آن روز درخواست کمک
کردیم و تیپ  55هوابرد توسط نیروهای چترباز
توانستند محاصره را بشکنند و ما را نجات دهند.
وی ادامه مي دهد :بنا به وظیفهای که داشتم در
روزهای آخر شهریور  59که آغاز جنگ  8ساله
ایران و عراق بود در خط مقــدم جبهه با عنوان
نیروی مخابراتــی از گردان ارتــش جمهوری
اسالمی به اهواز اعزام شدم.
رسولي معتقد است؛ جنگ همیشه سخت است
و زماني سختتر مي شود که تمامی کشورهای
دنیا بخواهند علیه ایران مبارزه کنند.
وي كه  70ماه در جبهــه جنگ تحميلي حضور
داشــته اســت ،مي گويد :از آنجا که در رســته
مهندسي مخابرات وظیفه مهمی را برای دریافت
رمز و اطالعرســانی آن از اتاق جنــگ بر عهده
داشــتم ،هنوز برخی از رمزهای عملیات مانند
رستم ،پدر با جوجه ها میآید و اینکه امروز نخود
لوبیا زیاد شده را به خاطر دارم.
وقتی از او ســوال میکنم که «چرا ارتش و نظام
را برای شغل انتخاب کردهايد؟» پاسخ میدهد:
در ابتدا کارگر کارخانه سیمان بودم و به توصیه
برادرم که نظامی بود و به خوابم آمد ،برای حفظ
خاک وطــن ،نظامی شــدم .وي ادامه مي دهد:
من هنوز خودم را کهنهســرباز نظام میدانم و
برای دفاع از خاک میهن آمادهام که با دشــمن
مبارزه کنم.
رســولی که قدردان لطــف مردم ايران اســت
میگوید :در زمان جنگ زنانی داشــتیم که در
پشت جبهههای جنگ برای رزمندگان ژاکت یا
دستکش و شــالگردن مي بافتند و آنها را برای
رزمندگان ارسال میکردند؛ همین مهربانی ها
بود که به رزمندگان روحیــه میداد و در نهایت
پیروز شدیم.
وی ادامه میدهد :در جنگ ایران و عراق  45روز
در تپههای ملک شــاهی ایالم غرب مفقوداالثر
بودم و دیگر امیدی نداشــتم به آغوش خانواده
بازگردم .این جانباز ارتش جمهوری اســامی
اضافه مي كند :امروز به لطــف خداوند و تالش
همرزمان و شــهدا میتوانم بــا آرامش در کنار
خانواده و فرزندانم زندگی کنم.

همشهری
صدای
زندگی بهتر
021-88932308

یــا

07132317850

[ستون صدای همشهري براي نوشتن مشكالت شماســت ،معضالتي كه منعكس ميشوند تا
مسئوالن آنها را بخوانند و در پي يافتن راه حلي براي رفع آنها برآیند .برای بازگو کردن مشکالت
با ما تماس بگیرید].

نیاز به مرکز فرهنگی

شهرســتان قیر و کارزین به یک مرکز فرهنگی نیاز دارد تا نوجوانان بتوانند از
آن استفاده کنند و آینده خود را بسازند .لطفا مسئوالن به این موضوع توجه و
عدالت را در سراسر فارس برقرار کنند.
محمدزاده از قیر و کارزین

توقف پروژههای عمرانی

با تغییر شهردار شیراز بیشتر پروژههای عمرانی شهر متوقف شده اند .از شهردار
جدید تقاضا داریم برای رفع ترافیک خیابانها پروژههای پل سازی را با همان
سرعت ادامه دهد.
خشنود از شیراز

مشکالت وحدت بتن صدرا

با اینکه هیات مدیره مجتمع وحدت بتن شهر جدید صدرا شارژ مجتمع را به
صورت ســاالنه دریافت میکنند ،اما به نظافت آن رسیدگی نمیشود .ضمن
اینکه با توجه به جمعیت باید فروشگاههای بیشتری در مجتمع راه اندازی شود.
موسوی از صدرا

پایانه مسافربری زرقان

پایانه مسافربری شهر زرقان به لحاظ خدمات رسانی وضعیت مناسبی ندارد و
فقط صبح ها مینی بوس ها از این شهر به شیراز مسافر میبرند.
امین زاده از زرقان

پرندهفروشهای چهارراه مشیر

باید با فروش پرنده در چهارراه مشــیر که یکی از مناطق تاریخی شیراز است
برخورد شود .روزانه گردشگران بسیاری از این منطقه عبور میکنند بنابراین
به نظارت بیشتری نیاز دارد.
پویا از شیراز

سرویس مدارس

بعضی از مدارس هنوز وضع سرویس بچهها را ســاماندهی نکردهاند و والدین
مجبورند در روزهای آغاز سال تحصیلی خودشان دانش آموز را به مدرسه ببرند.
کیوانی از شیراز

شلیک تیر هوایی

هنوز در برخی از مراسمهای عروسی عشایر تیر هوایی شلیک میشود .محرم و
صفر فرصت مناسبی است تا در این زمینه به صورت گسترده فرهنگسازی شود.
کرمی از فیروزآباد

احداث پل عابر پیاده

خیابان همت با توجه به وجود مدارس و آموزشگاهها در این محدوده نیاز به پل
عابر پیاده دارد.
تقی زاده از شیراز

نبود امکانات رفاهی و تفریحی

اهالی شهرستان فسا به دلیل نبود امکانات رفاهی و تفریحی در تنگنا قرار دارند.
از مسئوالن تقاضا داریم با فراهم کردن این امکانات برای جوانان از بروز جرم در
این شهرستان جلوگیری کنند.
فرهمند از فسا

طوالنی بودن چراغ راهنمایی

چراغ راهنمایی خیابان مالصدرا از خلدبرین به ســمت میدان نمازی بســیار
طوالنی است و موجب اتالف وقت میشود.
نبی پور از شیراز

احداث مرکز اقامتی

احداث یک مرکز اقامتی در منطقه دشت ارژن فارس ضروری است .این منطقه
زیبا در روزهای تعطیل بازدیدکنندگان بسیاری را به سمت خود میکشاند و این
موضوع میتواند در درآمدزایی اهالی تاثیرگذار باشد.
فالح از دشت ارژن

آسفالت نیاز اساسی کوچهها

شهرداری شــیراز باید به کوچههایی که نیازمند آســفالت و ترمیم لبهگذار 
ی
جویها و باغچهها هســتند توجه الزم را داشته باشــد .محدوده کوی وحدت
سالهاست آسفالت نشده و به دلیل ساخت و سازهای زیاد ،آسفالت موجود به
هیچ عنوان مناسب نیست .از طرفی باغچهها لبه گذاری مناسبی ندارد به همین
دلیل تمام آبی که توسط تانکرهای شــهرداری و با هدف آبیاری فضای سبز به
باغچه داده میشود ،وسط معابر رها میشود.

حضور اثرگذار شیرزنان

عالوه بر دالورمردان ،کم نبودند شــیرزنانی که
با عزم و اراده راسخ و قلبی گشاده فراتر از جبهه
پشتیبانی رفته و قدم به جبهههای جنگ نهادند.
آنان برای پشتیبانی از این مرز و بوم داوطلبانه به
سمت مناطق مرزی شتافتند.

کیانی از شیراز

اجرای۱۳۷۰برنامهویژههفتهدفاعمقدسدرفارس
جانشین فرماندهی سپاه فجر فارس با بیان اینکه
مناسبت  1370ویژهبرنامه به مناسبت هفته دفاع مقدس در
استان برگزار میشود ،گفت :تجلیل از سردار اسدی
و ســردار رودکی به عنوان شــهدای زنده در قالــب گردهمایی
پیشکسوتان دفاع مقدس ،برگزاری دویست یادواره شهدا ،پخش
برنامه شــبانه بهشــت خاکی با حضور فرماندهان دفاع مقدس،
بازسازی عملیات دفاع از حرم اهل بیت (علیهم السالم) از صدا و
سیمای فارس و معرفی برترین و اولینهای استان در عرصه دفاع
مقدس از شبکه فارس جزو برنامههای شاخص هفته دفاع مقدس
هستند.
به گزارش شیرازه «ابوالفضل گزنی» در نشست خبری با تشریح
ویژهبرنامههای سپاه فجر به مناسبت هفته دفاع مقدس اظهار کرد:
جنگ با سناریوی آمریکا و صهیونیسم به ملت ایران تحمیل شد اما
حضور حماسهآفرین مردم در عرصه دفاع از انقالب اسالمی باعث
شد دفاع مقدس برای ملتهای منطقه و جهان به یک الگو تبدیل
و مایه عزت و سربلندی نظام جمهوری اسالمی و ملت ایران شود.
وی با بیان اینکه تقارن هفته دفاع مقدس با ماه محرم یک فرصت

بسیار ارزشمند است ،عنوان کرد :فرهنگ عاشورایی دفاع مقدس
برگرفته از فرهنگ امام حسین(ع) است.
جانشین فرماندهی ســپاه فجر با بیان اینکه شعار محوری هفته
دفاع مقدس در سال جاری «من انقالبی ام» است ،گفت :دو نکته
مهم «جلوگیری از فراموش شدن دفاع مقدس» و «جلوگیری از
تحریف حقایق دفاع مقدس» در برگزاری ویژهبرنامههای هفته
دفاع مقدس مورد توجه قرار گرفته اند .وی افزود :ویژهبرنامههای
دفاع مقدس با نگاهی به  3حوزه مهم پاسخگویی به «چرایی دفاع
مقدس»« ،اثرگذاری و نقش رهبری در دفاع مقدس» و «نقش
بسیج مردمی در اداره جنگ» طراحی شده اند.
سردار گزنی با بیان اینکه دفاع مقدس الگوی اصلی مقاومت در
مقابل استکبار جهانی در سوریه ،یمن و سایر نقاط است ،گفت:
یکی از رویکردهای مهم ویژهبرنامههای هفته دفاع مقدس تبیین
حضور گسترده مردم در دفاع مقدس است.
این مسئول با بیان اینکه برگزاری اردوهای جهادی و فعالیتهای
خدمت رسانی یکی از محورهای مهم ویژه برنامههای هفته دفاع
مقدس است ،بیان کرد :برگزاری اردوهای جهادی دانش آموزی

و دانشجویی و برپایی بیمارستان صحرایی و اعزام تیمهای بسیج
پزشــکی به مناطق محروم فارس همزمان با هفته دفاع مقدس
برنامهریزی شده است.
وی افزود :دیدار با خانوادههای شهدا ،حضور در گلزارهای شهدا و
زیارت و غبارروبی قبور ،نواختن زنگ مقاومت در مدارس ،حضور
راویان دفاع مقدس در مدارس ،برگزاری همایش نقش مساجد در
دفاع مقدس ،برگزاری همایش تجلیل از نخبگان علمی و قرآنی،
برگزاری نشستهای بصیرتی «پدران آسمانی» ،تجلیل از آواهای
ماندگار دفاع مقدس و تبیین نقش مداحــان در ترویج فرهنگ
عاشورایی از دیگر ویژهبرنامههای سپاه فجر به مناسبت هفته دفاع
مقدس هستند .نشست انس و مودت نیروهای مسلح فارس نیز به
میزبانی سپاه فجر برگزار میشود.
جانشین فرماندهی سپاه فجر ادامه داد :ویژهبرنامه تجلیل از 3500
دانش آموز و فرهنگی شــهید فارس ،ویژهبرنامه تجلیل از بانوان
فعال در دفاع مقدس با عنوان «تربیت فاطمی» ،برپایی نمایشگاه
با هدف تقویــت صنایع دفاعی بومی فارس ،بازســازی عملیات
ثامناالئمه در شهرستان فیروزآباد ،برگزاری جشنواره فرهنگی و

هنری دفاع مقدس در جهرم ،برگزاری همایش گرامیداشت روز
سرباز در سراسر فارس و مناطقی که شهروندان اهل سنت ساکن
هستند ،برگزاری برنامه «رفیق آســمانی» در مدارس ،برگزاری
یادواره شهدای عشــایر ،برگزاری همایش مادران؛ پرچمداران

جنگ نرم و ترویج ســبک زندگی مادران شهدا ،تجلیل از بانوان
شــهیده ،برگزاری پیادهروی خانوادگی و همایــش تحلیلی -
دانشجویی «جنگ دیروز ،جنگ امروز» از دیگر ویژهبرنامههای
سپاه فجر به مناسبت هفته دفاع مقدس هستند.

