فارس

زینب برزگر  -نیم نگاه | معاونت خدمات شهری و حوزه اجرایی شهرداری شیراز از کاهش سه هزار ماموریت آتش نشانی و خدمات ایمنی در شهر شیراز خبر داد.
محمدرضا محمدحسن پور عنوان کرد :مجموعه آتش نشانی شهرداری شیراز یکی از بروز ترین و کار آمدترین مجموعه های آتش نشانی کشور می باشد و این مجموعه فراتر از محدوده قانونی گاها ماموریت های ویژه ای را که در مناطق مختلف رخ داده است همانند یک
ایثارگر در خط مقدم جریانات و حوادث و خطرات بوده است.
وی با بیان اینکه تمام تالش مجموعه شهرداری معطوف به این بوده است که بتواند با برگزاری دوره های آموزشی ماموریت های آتش نشانی و خدمات ایمنی را کم کند ،گفت :باتوجه به در دستور کار قرار گرفتن این طرح و مهیا نمودن اطالعات آموزشی و ارائه به شهروندان
برنامه هایی که مورد نیاز می باشد به خصوص در حوزه آتش نشانی و ایمنی ایجاد و به ثمر نشسته است .محمدحسن پور در ادامه اظهار داشت :در سال  ۹۸بالغ بر  ۳هزار ماموریت آتش نشانی و خدمات ایمنی کاهش یافته است که نشان دهنده اجرای موفقیت آمیز برنامه
های آموزشی در این حوزه بوده است .این مقام مسئول همچنین اضافه کرد :در خصوص کارگاه های ناایمن و غیرمجازی که در سطح شهر فعالیت دارند ،براساس ماده  ۵۵این قانون اجازه برخورد با مشاغل مزاحم را صادر نموده است ،اما در راستای ساماندهی این موضوع
بالغ بر  ۳۵۰هکتار زمین واقع در شهرک صنعتی برای این مشاغل مهیا شده است اما باتوجه به پروسه طوالنی استعالمات و تغییر کاربری ها این اقدام به کندی پیش می رود و امید است تا با اتمام این روند اقدامات الزم در خصوص جا به جایی این مشاغل صورت گیرد

vol.23 no.6446

2020 Jul 5

یکشنبه  15تیر 1399

 13ذی القعده 1441

نماینده مقام معظم رهبری در فارس:

نقطه آغاز تحول در آموزشوپرورش باور معلمین به جایگاه ویژه خود در جامعه است
معنوی که در قله قرار دارد.
وی با اشــاره به نقش
در
آموزشوپــرورش
ایجــاد حیــات طیبه در
دانش آمــوزان ،گفت :بر
اساس یافتههای علمی و
پژوهشی،فراگیری دانش
موجب کاهش افسردگی
و شکوفاتر شدن حیات در
انسان میشود و بر همین
اساس کار معلمی بسیار مهم است ،چراکه معلم دانشآموز را
به زندگی جدیدی رهنمون میشود.

نماینده مقام معظم رهبری در فارس و امامجمعه شــیراز
گفت :نقطه آغاز تحول در نظام تعلیم و تربیت ،باور داشــتن
معلمین به اهمیت کار و جایگاه ویژه خود در جامعه است و تا
زمانی که معلمین به این باور نرسند ،نمیتوانند تحول ایجاد
کنند و دیگران نیز این اهمیت را درک نخواهند کرد.
حجت االسالم و المسلمین لطف ا ...دژکام در جمع روسای
ادارات آموزشوپرورش سراســر فارس در باشگاه فرهنگیان
شــیراز ،گفت :هدفگذاری انجامشده برای سند تحول نظام
آموزشی و تربیتی کشور ،دستیابی به حیات طیبه است.
نماینده مقام معظم رهبری در فارس ضمن اشاره با آیات
الهی در قرآن کریم ،گفت :سند تحول بنیادین آموزشوپرورش
میخواهد انسان را زنده کند به حیات جدیدی ،فراتر از حیات

کارش بااهمیت اســت و به آن عشق بورزد ،زیرا معلمی که
عاشق کار خود نباشد همیشه احساس زیان میکند.
وی نقطه آغاز تحول در نظام تعلیم و تربیت را باور داشتن
معلمین به اهمیت کار و جایگاه ویژه خود در جامعه دانست
و گفت :تا زمانی که معلمین به این باور نرســند که جایگاه
آنها مهم اســت ،نمیتوانند تحول ایجــاد کنند و دیگران
نیــز این اهمیت را درک نخواهنــد کرد.نماینده مقام معظم
رهبری در فارس خطاب به روســای ادارات آموزشوپرورش
استان،گفت:شما بهعنوان کســانی که به دنبال اجرای سند
تحول بنیادین هســتید ،در قدم اول باید خودتان به اهمیت
جایگاه معلمی که در آن قرار دارید پی ببرید تا خداوند نیز به
کار شما وسعت دهد.

دژکام بهضــرورت
اشــتغال افــراد در
بخشهــای مختلــف
جامعه تأکید کرد و گفت:
در جامعه به همه شغلها
نیاز اســت ،اما نیازی که
زندگی را رشــد و معنا
میدهد ،کاری است که
معلمین انجام میدهند
و بســیاری از آن آگاه

نیستن .د
امامجمعه شیراز گفت :معلم باید خود به این باور برسد که

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی فارس اعالم کرد:

انعقاد  49قرارداد با سرمایه گذاران شهرک صنعتی خرامه

عبدالغفور مصطفایی  -نیم نگاه | مدیرعامل شــرکت
شهرکهای صنعتی فارس گفت :در سال جهش تولید  49قرار
داد با سرمایهگذاران شهرک صنعتی خرامه منعقد گردیده است.
احد فتوحی در حاشــیه نشست ستاد تسهيل و رفع موانع
توليد اســتان كه در شهرستان خرامه برگزار شــد ،افزود :در
راستای برطرف شــدن مسائل و مشكالت واحد هاي توليدي
و صنعتي و نیز فراهم بودن زیرســاختها در شهرک صنعتی
خرامه فعالیتهای چشمگیری انجام شده است.
وی خاطر نشان کرد :معافیتهای مالیاتی 13ساله ،پرداخت
اقساطی هزینه حق انتفاع در 48ماه و نیز کاهش درصد سهم
نقدی پرداخت حق انتفاع به ميزان  10از كل مبلغ ،اعمال می
گردد تا انگیزههای بیشــتری برای ســرمایهگذاران در بخش
صنعت فراهم شود.
وی افــزود :طرحهای متعددی درزمین ه توســعه و تکمیل
زیرساختها در این شهرک صنعتی،از محل اعتبارات شرکت

شــهرکهای صنعتی فارس انجام و بسترهای الزم در بخش
زیرساختی برای جذب سرمایهگذاران فراه م شده است.
فتوحي اضافه کرد :سايت اســتقرار اصناف مزاحم در اين
شهرك صنعتي طراحي و در مرحله واگذاري به متقاضيان است
و دراین مورد واگذاري زمين به اصناف به صورت فرآيند مزايده
اجرایی و عملیاتی میشود.
وي اظهارکرد :مه مترين مشــكل ،توسعه شهرك صنعتي
خرامه را آب اعالم و خواستار اختصاص مجوز جهت صدور يك
حلقه چاه آب در این منطقه شد.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی فارس خاطر نشان
کرد :راه انــدازي برخي واحد هاي صنعتي در اين شــهرك
صنعتي درآينده نزدیک و نیــز راهاندازی كارخانه توليد قير را
ازدیگر فعالیتهای شرکت شهرکهای صنعتی فارس دانست.
فتوحــی تصریح کرد :در اجرای طرح بزرگ صنعتي تولید
کاغذ از کربنات کلســیم مذاكراتی توسط سازمان گسترش و

نوسازي صنايع «ايدرو» صورت گرفته و برای اجرایی و عملیاتی
شــدن قرارداد منعقد و زمين براي اجراي اين طرح تصویب
شده است.
وی بیان داشت :توسعه ســرمایه گذاری در مناطق کمتر
توســعه یافته و ایجاد اشتغال ،تولید ساالنه  20هزار تُن کاغذ
از کربنات کلسیم که دارای اثرات زیست محیطی مثبت بوده
و باعث جلوگیری از قطع بی رویه درختان می شودمهمترین
اهداف این شهرک صنعتی است.
فتوحی گفت :اعضاي ستاد تسهيل و رفع موانع توليد استان
با حضور در شــهرك صنعتي خرامــه از دو واحد صنعتي در
آستانه راه اندازي كه دچار مشكالت تامين منابع مالي و سرمايه
درگردش بودند بازديد و بر لزوم تسريع در راه اندازي اين واحدها
تاكيد كردند.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی فارس تصریح کرد:
شهرک صنعتی خرامه با  ۹۷هکتار مساحت بستری مناسبی

جانشین رئیس ستاد مبارزه با کروناویروس استان فارس
گفت :از امروز یکشــنبه  ۱۵تیرماه به مدت یک هفته اکثر
فعالیتهــا و تجمعها در سراســر فــارس تعطیل و تعلیق
خواهد بود.
عبدالرضا قاسمپور ،با اشاره به روند افزایشی شمار بیماران
مبتال به کووید ۱۹در فارس و کاهش حساسیت مردم نسبت
به این بیماری ،گفت :براساس تصمیم اتخاذ شده ،فعالیتهای
جمعی نظیر همایشها ،مراسمهای جشن و عزا ،رویدادهای
علمی و آموزشی ،در سراسر استان فارس به مدت یک هفته
ممنوع است.
وی با اشــاره به تعطیلی کامل کافیشاپها ،کافینتها،

برای توسعه زیر ساختهای عمرانی و صنعتی است.
وی خاطر نشــان کرد :دراین نشســت که با حضور معاون
هماهنگي امور اقتصادي استانداري فارس برگزارشد مسائل و
مشــكالت بخش توليد وصنعت شهرستان خرامه تصميماتي
جهت رفع مشكالت اتخاذ شد.

فارس؛ یک هفته تعطیل!

تمام فعالیتهای جمعی اعم از آموزشی ،تفریحی ،ورزشی،
فرهنگی ،هنری و  ...درشهرستانهای گراش ،جهرم ،فسا و الر،
تا اطالع ثانوی تعطیل خواهد بود.
قاسمپور با یادآوری اینکه نماز جمعه در شهرستانهایی که
وضعیت آنها قرمز است ،برگزار نخواهد شد ،گفت :اجتماعات
مذهبی نیز در این شهرستانها به شکل کامل تعطیل خواهد
بود.معاون اســتانداری فارس خاطرنشــان کرد که فعالیت
مراکزی نظیر ســینما ،موزه ،ســالنهای زیبایی و آرایشی،
استخر ،باشگاههای ورزشی ،قهوه و چایخانهها و دیگر مراکزی
که به شکل تجمعی فعالیت دارند ،تعطیل خواهد شد.
قاسمپور از تشکیل  ۸۲اکیپ بازرسی در سطح فارس خبر

داد و گفت :هر اکیپ با استفاده از  ۲خودرو ،روند فعالیتها و
اجرای دستورالعملهای ستاد مبارزه با کرونا در سطح استان
را رصد و گزارش خواهد کرد.
جانشین رئیس ستاد مبارزه با کروناویروس استان فارس
یادآور شــد که این اکیپهــا از ادارات ،مراکز خرید ،پارک و
بوستانها ،مراکزی که فعالیت آنها ممنوع اعالم شده و مراکز
تولیدی و توزیعی بازدید کرده و روند اجرای پروتکلها را به
شکل کامل و دقیق بررسی خواهند کرد.قاسمپور ،استفاده از
ماسک توسط رانندگان تاکسی را الزامی ذکر و تاکید کرد که
شــهروندان در صورت ضرورت به تردد در شهر ،باید الزاما از
ماسک استفاده کنند.

مدیر کل ارشاد فارس عنوان کرد:

روز قلم ،بهانهای برای گرامیداشت اندیشورزان

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی فارس با گرامیداشت روز
قلم گفت :روز قلم ،بهانهای است برای گرامیداشت اندیشورزانی
که اندیشههایشان را ،سوار بر پیکان قلم نموده ،تا صفحات تفکر
را زینت بخشند.

صابر ســهرابی ،ادامه داد :فارس ،از دیربــاز ،دیار نامآوران و
اندیشــمندانی بوده است که نوشتههایشــان سالها ،دههها،
ســدهها و هزارهها بر روان و اندیشــهها نه تنها ایرانیان ،بلکه
جهانیان نشسته است؛ بزرگانی چون شیخ ابواسحق کازرونی،
عالمه جاللالدین دوانی ،حافظ ،مالصدرای شیرازی ،ابوحیان
شیرازی ،قطبالدین کازرونی ،شوریده شیرازی ،جهانگیرخان
صور اسرافیل ،مجدالدین فیروزآبادی و  ...و تا به امروز که بزرگانی
چون نصرا ...مردانی ،رضا شــیرازی ،ســیمین دانشور ،شهریار
مندنیپور ،محمد کشاورز ،ابوتراب خسروی و اکبر صحرایی و
دیگر کســانی که هر کدام در زمان حال خوش درخشیدند و
پرچمدار قلم در این استان هستند.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی فارس افزود :هم اکنون در
استان فارس  100کانون ادبی و بیش از  50مؤسسه فرهنگی و
پژوهشی در راستای پژوهشهای ادبی در ساختن جریان نوشتن
درکارند و جوانانی عالقمند ،بیهیچ چشمداشتی ،روشنگرانه و

آزادانه در این فضاهای سالم فرهنگی ،قلم را وسیلهای برای ارتقاء
منزلت انسانی و اسالمی خویش کردهاند.
وی اضافــه کرد :بیش از  150مرکز نشــر نیــز با این گروه
ق همراه شــدهاند تا در مســیر چاپ ،نشــر و پخش
خوشذو 
نوشتارها در دنیای صنعتی امروز کمک کنند .همچنین بیش از
 300رسانه برخط و چاپی استان ،نویسندگان پرتوان و پرتالش
این شــهر و دیار را همراهند تا هر روزشان را با انباشت کلمات
رنگین این نویسندگان ،زیبا کنند.
دبیر شورای فرهنگ عمومی فارس بیان داشت :در یک سال
گذشته بیش از  1000عنوان کتاب با متوسط تیراژ  1000نخسه
در فارس منتشــر شده است که به طور متوسط در نوشتن هر
کتاب  3نویسنده همکاری دارند.
سهرابی همچنین با اشاره به چهلمین سالگرد دفاع مقدس
گفت 10 :انتشــارات در استان فارس به صورت ویژه در زمینه
دفاع مقدس فعالیت دارند که در سه ماهه نخست امسال بیش از

 30عنوان کتاب در این زمینه را منتشر نمودهاند.
دبیر شورای اطالعرسانی فارس تأکید کرد :کتابهای دفاع
مقدســی با مضامینی همچون خاطرات ،داستان و رمان ،شعر
و پژوهشهای تحلیلی از رزمندگان اســتان فارس در راستای
پاسداشت رشادتها و فداکاریهای آنان نوشته شده است.
دبیر شــورای فضای مجازی استان فارس خاطرنشان کرد:
فضای مجازی در سالهای اخیر ،زمینهای برای حضور فعالتر
نویسندگان را فراهم آورده است؛ زمینهای که به تولید و انتشار
نوشتهها به ویژه نوشتههای کوتاه انجامیده است و نویسندگان و
فعاالن حوزه قلم فارس با بهرهگیری مناسب از آن توانستهاند با
بیش از میلیونها بیننده ،زمینه تأثیرگزاری بیشتر را در جامعه
فراهمنمایند.
مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسالمی فارس با تبریک این روز
به اصحاب قلم ،آنان را پاســداران و نگاهداران فرهنگ ،ادب و
دانش دانست.

رئیس کمیسیون سالمت ،محیط زیست وخدمات شهری شورای شهر شیراز:

فاضالب شهری صدرا جان دومیلیون نفر از شهروندان شیراز را به خطر می اندازد
زینب برزگر -نیم نگاه | رئیس کمیسیون سالمت ،محیط زیست و آتش نشــانی ،اما براساس استاندارد پیش بینی شده این تعداد باید ایستگاه هایی می باشند که عملیات بهسازی آنها در دستور کار است.
خدمات شهری اظهار داشت :با جذب  ۱۵۸نیروی جدید تعداد نیروی به  ۳۲ایستگاه برسد که در شورای اسالمی شهر شیراز و کمیسیون
این عضو شورای شهر همچنین در زمینه خرید تجهیزات به روز
سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شــیراز به  ۶۷۰نیرو افزایش سالمت ،محیط زیست وخدمات شهری پیش بینی شده که در هر در سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی ،بیان کرد :با بودجه تعیین
سال حداقل تا سه ایستگاه را به بهره برداری برسانیم.
می یابد.
شده  ،برای کلیه آتش نشانان پروژکتورهای روشنایی شب خریداری
علی ناصری در نشست خبری خود در خصوص اقدامات سازمان
ناصری خاطر نشان کرد :در ســال جاری می توانیم این نوید را شده است و همچنین بعد از حادثه آتش سوزی هتل آسمان که می
آتش نشــانی و خدمات ایمنی شهرداری شیراز عنوان کرد :سازمان بدهیم که دو ایستگاه آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرک گویم و توانست یک پالسکو دیگر باشد در این راستا اقدام به خرید دوربین
آتش نشــانی وخدمات ایمنی شهرداری شیراز در حال حاضر  ۵۱۲بزرگراه حسینی الهاشمی را به بهره برداری برسانیم.
های حرارت ســنج برای سازمان نمودیم که یکی از کمک کنندگی
هنری
های
کانون
مدیرمیستاد
سایت پسماند
فرهنگینشانی ویژه
اینکه ایستگاه آتش
اشــاره به
هماهنگی وی با
باشــند که در ۲۲
نیرو دارد که از این تعداد  ۱۵نفر از آنها بانوان
فارس:ها تعیین میزان حرارت در حین عملیات و نشان دهنده
مساجد این دوربین
ی باشند.
ایستگاه آتش نشانی در سطح شهر مشغول فعالیت شبانه روزی می برمشور نیز افتتاح شده است  ،افزود :طراحی جهت احداث ایستگاه کانون آتش م 
سازمان آتش نشانی در
شهر از جمله ایستگاه
های آتش نشانی در دیگر نقاط
باشند.
مجموعه آموزش آتشان نشانی
بزرگترین
ادامه از افتتاح
مدیریت و ناصری در
فارس:
ریزی
برنامه
رئیس
وی اظهار داشــت :از روز دوشنبه هفته جاری تعداد  ۱۵۸نیروی بلوار هویزه و ایستگاه خیابان بنی هاشمی و ایستگاه بلوار مدرس در و خدمات ایمنی در جنوب کشــور خبر داد و افزود :این مرکز شامل
جدید آتش نشــان که از طریق آزمون سراسری جذب آنها صورت دست بررسی می باشد.
چند سایت آموزشی از جمله سایت آموزش سگ های تجسس گر،
گرفته است و در مصاحبه علمی شرکت نمودند به مجموعه سازمان
ناصری با بیان اینکه برخی از ایستگاه های آتش نشانی مربوط به ساختمان آموزشی اطفای حریق زیر زمین ،اماکن مسکونی و تجاری
آتش نشــانی اضافه می شــود که با این تعداد مجموعا  ۶۷۰نیروی قبل می باشد و هم اکنون در حال تجدید بنا می باشد ،گفت :ایستگاه ویژه آموزش کلیه آتش نشــانان جنوب کشور و افتتاح سایت علت
آتش نشان داریم .
آتش نشانی شماره یک واقع در پل حر و ایستگاه شماره بیست واقع یابی حریق می باشــد .وی تاکید کرد :تنها شهری که سایت علت
این مقام مسئول به بعد ساختمان ها و ایستگاه های آتش نشانی در بلوار شاهد از جمله این ایستگاه ها میباشد و همچنین دو ایستگاه یابی حریق را دارد اســتان تهران می باشد و بعد از آن دومین شهر
موجود در کالنشهر شــیراز اشاره کرد و گفت :با وجود  ۲۲ایستگاه شماره  ۹در بلوار هفت تنان و ایستگاه شماره  ۱۸در خیابان صنعت از در کشور شهر شیراز خواهد بود که اقدام به افتتاح سایت علت یابی

دوره های آموزشی مشترک مدیران کانون های فرهنگی هنری و
فرماندهان بسیج مساجد استان فارس برگزار می شود

معاون سیاسی استانداری فارس اعالم کرد:

فراهم شدن زیرساختها برای
بازگشایی مدارس در فارس

معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی استانداری فارس ،با اشاره به بازگشایی
مدارس از  ۱۵شــهریور ،بر لزوم فراهم شــدن کامل زیرساختها از ابتدای
بازگشایی مدارس و آغاز سال جدید تحصیلی ،تاکید کرد.
ســید احمد احمدیزاده در جمع روســای ادارههای آموزش و پرورش
شهرســتانهای اســتان فارس ،با تاکید بر اهمیت ایجاد و توسعه عدالت
آموزشی ،گفت :ثمربخشی آموزشوپرورش  ۲خروجی باید داشته باشد؛ یکی
تبدیل انسانهای مستعد به انسانهای بالنده ،متعالی ،مدیر و مدبر و دیگری
تأمین نیروی انسانی کارآمد در حوزههای فرهنگی اجتماعی و اقتصادی.
او ابراز امیدواری کرد که با تشــکیل یک کمیته در ادارههای آموزش و
پرورش شهرستانها ،مسائل مرتبط با بازگشایی مدارس ،پایش و بررسی شده
و راهکارهای مناسبی برای رفع مشکالت ،پیش بینی و اجرا شود.
احمدی زاده افزود :اساسیترین مسئله در تمام کشورهای دنیا و دولتها
اعم از دولتهای بزرگ ،کوچک ،قدرتمند ،ضعیف ،درحا ل توسعه و صنعتی،
آموزش و پرورش است؛ این موضوع در ایران اسالمی جایگاه ویژهای دارد و
مسئولیتها سخت و سنگینتر است زیرا باید ابعاد مختلف معنوی ،دینی،
مذهبی ،انسانی و اخالقی و ملی را در برگیرد.معاون سیاسی استانداری فارس
همچنین به اقدامات اجرایی شده در راستای مبارزه با کروناویروس اشاره و
خاطرنشان کرد :تاکنون  ۹هزار بسته معیشتی توسط خیرین و مردم تهیه
و به خانوادههای نیازمند سراسر استان تحویل داده شده است.احمدیزاده با
اشاره به فعالیت  ۱۵کارخانه در زمینه تولید مواد ضدعفونی کننده در استان
فارس ،گفت :در گذشته امکان تولید  ۵هزار ماسک در فارس وجود داشت اما
امروز روزانه بالغ بر  ۴۰۰هزار ماسک تولید میشود.

رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی
شهرداری شیراز:

معاون استانداری فارس اعالم کرد:

گیم نتها و  ...به مدت یک هفته در سراســر استان فارس،
خاطرنشــان کرد :از امروز یکشــنبه  ۱۵تیرمــاه ،فعالیت
اتوبوسهای درونشــهری در سراسر فارس و فعالیت مترو در
شیراز ،به مدت یکهفته تعلیق خواهد شد.
قاسمپور با تاکید براینکه رستورانها و فست فودیها تنها
اجازه عرضه غذا به شــکل بیرون بر را خواهند داشت ،گفت:
فعالیت تمام مراکز آموزشــی ،ورزشــی و تفریحی ،پارکها و
بوستانها در سراسر استان فارس مشمول تعطیل یک هفتهای
خواهد بود.
وی با بیان اینکه خوشــبختانه تعداد شهرستانهای قرمز
فارس از  ۶شهرستان به  ۴شهرستان کاسته شده است ،گفت:

سال بیست و سوم
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معاونت خدمات شهری و حوزه اجرایی شهرداری شیراز :کاهش سه هزار ماموریت آتش نشانی و خدمات ایمنی در سال ۹۸

حریق نموده است.
ناصری با اشاره به اینکه افتتاح سایت آموزش و نجات از چاه ،افتتاح
آموزش تیم مداخله در بحران خودکشی و آموزش تیم واکنش سریع
از دیگر سایت های این مجموعه می باشد ،افزود :در سال  ۹۸تعداد
 ۱۲هزار و  ۶۶۲عملیات امداد و نجات و اطفای حریق داشته ایم و در
سه ماه اول سال جاری تاکنون  ۴هزار و  ۱۳۷مورد عملیات امداد و
نجات و اطفای حریق صورت گرفته است.
وی در خصوص میانگین زمان رســیدن به محل حادثه و حریق
خاطر نشان کرد :براساس استاندارد جهانی این زمان زیر شش دقیقه
می باشد اما میانگین زمان رسیدن به محل حریق هم اکنون ۴دقیقه
و  ۵۱ثانیه است و میانگین رسیدن به صحنه عملیات امداد و نجات ۴
دقیقه و  ۳۰ثانیه می باشد.این عضو شورای شهر در ادامه در خصوص
بازدید و آموزش هایی که سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی داشته
است ،گفت :در سال  ۹۸تعداد  ۱۳هزار و  ۲۶۷مورد بازدید ایمنی و
ابنیه صورت گرفته است و بیش از  ۷هزار بازدید مسکونی و در حوزه
آموزش رایگان شهروندی نیز تعداد  ۲۱هزار و  ۶۷۶نفر نیز در راستای
خدمات ایمنی و شهروندی آموزش دیده اند.
*فاضالب شهری صدرا جان  ۲میلیون نفر از شهروندان
شیراز را به خطر می اندازد
رئیس کمیسیون سالمت ،محیط زیست وخدمات شهری شورای
اسالمی شهر شیراز با تاکید بر این نکته که سالمتی ،ایمنی و زیست
محیطی جزو این کمیسیون اســت و در خصوص سالمت مردم به

ساختمان هایی که از فرسودگی
بیشتری برخوردارند دارای بیشترین
میزانناایمنیهستند

زینب برزگر  -نیم نگاه | رئیس ســازمان آتش نشــانی و خدمات ایمنی
شهرداری شیراز خبر داد :ساختمان هایی که از فرسودگی بیشتری برخوردارند
دارای بیشترین میزان ناایمنی هستند.
محمد هادی قانع در نشســت خبری خود با اشاره به اینکه در سال گذشته
بیش از  ۱۲هزار عملیات در سطح شیراز
توسط این سازمان انجام شده است ،بیان کرد :در سال گذشته یکی از الزمات
مهم سازمان موضوع شناسنامه دار کردن ساختمانها در حوزه ایمنی ساختمان
صورت گرفت که بیش از  ۱۳هزار بازدید در سطح شهر از ساختمان ها صورت
گرفت و موارد و عوامل ناایمن ساختمان ها گزارش شد.
این مقام مسئول به آتش سوزی هفته اخیر اشاره کرد و گفت :طی دو سال
 ۹۷و  ۹۸شاهد بارندگی های موثری بودیم و در سال جاری نیز شاهد این بارش
ها طی ماه های ابتدایی سال بودیم ،پیش بینی گردید که حوادث آتش سوزی
بیش از گذشته باشد و از ابتدای امر تمهیدات ویژه ای در خصوص آتش سوزی
ها شد و باتوجه به اینکه آتش سوزی های بسیاری در زمین ها و باغات روی داد
این حریق ها به سطح شهر کشیده نشد.
حریق روز پنج شــنبه در یکی از باغات بلوار مطهری از دیگر موضوعاتی بود
که رئیس سازمان آتش نشــانی و خدمات ایمنی شهرداری شیراز به آن اشاره
کرد و گفت :براساس قوانین در باغات اگر آتش سوزی رخ بدهد به خصوص در
باغات گروه اول که گروه های اصلی هستند به هیچ عنوان قابلیت تغییر کاربری
آن وجود ندارد و حتی با شــخم زدن و آتش سوزی نیز تغییر کاربری آن وجود
نخواهد داشت.
قانع بیان کرد :این باغ شامل یک زمین بزرگ بوده است که دیواره هایی اطراف
آن وجود دارد و باتوجه به رویش علف های هرز  ،این مکان فاقد هر گونه درخت
ثمری بوده است .این مقام مسئول همچنین به خرید تجهیزات مورد نیاز سازمان
در خصوص اطفاء حریق اشاره کرد و افزود :با هماهنگی انجام شده با شهرداری
توانستیم دو دستگاه دوربین حرارت سنج را از کشور فرانسه خریداری کنیم.
قانع همچنین عنوان کرد :یکی از اقدامات ســازمان آتش نشانی و خدمات
ایمنی در حوزه گاز ال پی جی ،از تعداد  ۴۸مرکز شارژ و فروش کپسول های گاز
بازدید بعمل آمد و اخطارهای الزم در خصوص مراکزی که ناایمن بودند صادر شد
و جهت پیگیری به دادستانی استان ارسال شد.
وی با تاکید بر این موضوع که از  ۱۳هزار بازدیدی که در سال  ۹۸در خصوص
اخطارهای ناایمن در کلیه حوزه آغاز شده است ،گفت :در این راستا از ساختمان
های ناایمن همچون مراکز اقامتی ،درمانی و  ۱۳۸مرکز تجاری و تفریحی بزرگ
و فعال بازدید شده است و اخطارهای ناایمنی صادر شده است و ساختمان هایی
که از فرســودگی بیشتری برخوردارند دارای بیشترین میزان ناایمنی هستند و
اغلب این ناایمنی ها در حوزه مکان هایی اســت که راه های خروج برای وقوع
حادثه پیش بینی نشده است.رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات شهری شیراز
در خصوص تعداد تماس های مردمی با ســازمان یادآور شد :در سال  ۹۸تعداد
 ۲۸۶هزار و  ۵۰۰تماس گرفته شده است که قریب به  ۳۵درصد از این تماس
ها مزاحمت های تلفنی بوده اســت و قریب به  ۴۵درصد از تماس ها مربوط به
تماس های عملیاتی و مابقی که در حدود  ۲۰درصد می باشد مربوط به خدمات
مشاوره ای است که برای ایمنی شهروندان ارائه می شود.

هیچ عنوان با افرادی که بخواهند سالمت مردم را به خطر بیاندازند
کوتاهی نخواهیم کرد.
ناصری با بیان اینکه یکی از مهم ترین مسائل زیست محیطی که
کالنشهر شیراز با آن روبرو است رها شدن فاضالب شهری شهر صدرا
می باشــد ،گفت :این فاضالب از دره قره پیری وارد پردیس جوادیه
می باشد و باتوجه به اینکه بالغ بر  ۳۰۰هزارمتر باغ وجود دارد که به
رودخانه نهر اعظم و رودخانه خشک منتهی می شود که فاضالب بالغ
بر  ۱۲۰هزار شهروند صدرا به سطح شهر شیراز وارد می شود و جان
قریب به  ۲میلیون نفر از مردم را به خطر می اندازد.
این مقام مســئول در پایان با اشاره به اینکه فاضالب شهر صدرا
از ســال  ۸۵رها شــده اســت ،یادآور شــد :این در حالی است که
کالنشهر شیراز با احتساب شهر صدرا باید به میزان  ۳۲۰۰کیلومتر
خط فاضالب شهری داشته باشد و جمعیت شهر شیراز با احتساب
جمعیت حاشیه نشینان قریب به  ۲میلیون نفر می باشد که از سه
هزار و دویست کیلومتر خط فاضالب شهری ،تصفیه خانه شماره یک
فاضالب شهری  ۴۲۰هزار شهروند را پوشش میدهد و تصفیه خانه
شماره دو که در روز پنج شنبه افتتاح شد فاضالب شهری  ۶۳۰هزار
شهروند را در بر می گیرد که مجموعا فاضالب شهری یک میلیون و
پنجاه هزار خانوار شهری شیراز را پوشش میدهد و باتوجه به جمعیت
شهر شیراز فاضالب شهری بیش از  ۹۰۰شهروند باید پیش بینی شود
و از سوی دیگر باید  ۱۲۰۰کیلومتر شبکه ایجاد شود ایناقدامنیازمند
بودجه مورد نیاز می باشد .

