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خبـر رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز خبر داد:
افزایش آمار مبتالیان و جان باختگان کرونا در میان جوانان استان فارس

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز از افزایش آمار ابتال و جان 
باختن افراد جوان و بدون بیماری زمینه ای بر اثر کرونا در فارس 

خبر داد.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم 
پزشکی شیراز، مهرزاد لطفی این موضوع را هشداری برای تمامی 
مردم فارس دانست و از مردم به ویژه جوانان خواست تا مراقبت 
از خود را جدی تر گرفته و نسبت به رعایت توصیه های بهداشتی 

در این بحران دقت ویژه ای داشته باشند.
نمونه  مورد   ۲۹۰ و  هزار  انجام  اعالم  ضمن  ادامه  در  لطفی 
آمار  بررسی  به  فارس،  در  گذشته  روز  طی  کرونا  تست 
روند  بهبودیافته،  و  بستری  افراد  میر،  و  مرگ  موارد  مبتالیان، 
درمانی  مراکز  در  مشکوک  موارد  و  مبتالیان  به  خدمت رسانی 
کروناویروس  تشخیصی  آزمایشگاهی  مراکز  عملکرد   و 

پرداخت.

رئیس اداره نظارت بر کاال و خدمات سازمان صمت 

استان فارس:

پرونده عایق های رطوبتی تقلبی روی میز 
تعزیرات فارس

استاندار فارس در دیدار معاون وزیر جهاد کشاورزی:

 فارس نیازمند توجه بیشتر 
در بخش کشاورزی است

همزمانباروزجهانیسالمنددرشیرازصورتمیگیرد؛

گفت:  شیراز  شهردار  معاون 
سالمند  جهانی  روز  با  همزمان 
باغ  در  جاری  مهرماه   1۰ در 
عفیف آباد با حضور مقامات ارشد 
به  شیراز  تحقق  منظور  به  فارس 
سالمند  دوستدار  شهر  عنوان 
کارت منزلت سالمندان رونمایی 

خواهد شد.
خدیجه   / خبری  سرویس 

غضنفری:
به  اشاره  با  جعفری  مرتضی 
تالش های انجام شده برای تهیه و 
در  سالمندان  منزلت  کارت  ارائه 
جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه 
این  اجرای  بزرگترین مشکل در 
با  اطالعاتی  بانک  تهیه  طرح، 
به  مربوط  داده های  از  کیفیت 
افراد  این  بتوان  تا  بود  سالمندان 
درنظر  مؤلفه های  اساس  بر  را 
افزود:  گرفته شده شناسایی کرد 
سایت  با طراحی  راستا  همین  در 

ثبت احوال،  به  آن  اتصال  و  اپلیکیشن  و 
راستی  سپس  و  ثبت  سالمندان  اطالعات 
منزلت  کارت  نهایت  در  و  شده  آزمایی 
صادر و خدمات درنظر گرفته به سالمندان 

ارائه می شود.
اطالعات جمع  ارزش  بر  تأکید  با  جعفری 
در  سامانه  در  سالمندان  از  شده  آوری 
این  از  استفاده  با  گفت:  شده  گرفته  نظر 
اطالعات می توان برنامه ریزی مناسبی برای 
سالمندان  به  ارائه خدمات  افزایش کیفیت 

در بخش های گوناگون انجام داد.
شهروندان  داد:  ادامه  شیراز  شهردار  معاون 
شیرازی که بیش از 6۰ سال دارند، می توانند 
در   salmandshiraz.ir آدرس  به  مراجعه  با 
و  کرده  ثبت نام  اجتماعی  منزلت  سامانه 
نزدیک ترین  از  خود  اطالعات  درج  با 

را  خود  کارت  اقامت  محل  فرهنگسرای 
دریافت کنند.

جعفری ویژگی مهم این طرح را همکاری 
افزود:  و  دانست  مختلف  دستگاه های 
و  شهرداری  بین  شده  ایجاد  همدلی  با 
شورای اسالمی شهر شیراز با دانشگاه علوم 
ادارات  و  بهزیستی  پزشکی، حوزه هنری، 
میراث  اسالمی،  ارشاد  و  فرهنگ  کل 
برای  توانستیم  جوانان  و  ورزش  فرهنگی، 
ارائه  جهت  را  مناسبی  امکانات  شروع 

خدمات به سالمندان فراهم آوریم.
وی درباره امکانات درنظر گرفته شده برای 
سالمندان از طریق کارت منزلت نیز گفت: 
بازدید رایگان از اماکن گردشگری تحت 
شهرداری،  باغ های  فرهنگی،  میراث  نظر 
سالن های  شیراز،  مترو  از  رایگان  استفاده 
مشاوره  مراکز  شهرداری،  ورزشی 

شهرداری و بهره مندی از تخفیف سینماها 
از جمله مزایای کارت منزلت است.
شناسایی 183 هزار سالمند شیرازی

محیط  سالمت،  کمیسیون  رئیس  ادامه  در 
زیست و خدمات شهری شورای شهر شیراز 
سالمند  هزار  اینکه حدود 183  بیان  با  نیز 
در شیراز شناسایی شده اند، گفت: یکی از 
بود  انسان محوری  پنجم  شورای  شعارهای 
که در همین راستا در روز نهم مهرماه و در 
مراسمی در باغ عفیف آباد از کارت منزلت 

سالمندان رونمایی خواهد شد.
وی از پیش بینی صدور کارت برای تمام 
با  افزود:  و  داد  خبر  شیراز  شهر  سالمندان 
و  سالمند  قشر  برای  منزلت  کارت  ارائه 
درنظر  خدمات  از  افراد  این  بهره مندی 
گرفته، برند شیراز شهر دوستدار سالمند به 

شکل عملی عینیت خواهد یافت.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب شیراز:

حق انشعاب فاضالب به ازای هر مشترک ۴ میلیون تومان در شیراز

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب شیراز گفت: در تصفیه خانه شماره 
دو شیراز ۹۵ هزار مترمکعب آب خالص در طول روز تولید می شود.

 سرویس خبری/ خدیجه غضنفری:
از تصفیه خانه شماره دو شیراز  بازدید خبرنگاران  بهمن بهروزی در 
با اشاره به اینکه مطالعات طرح فاضالب شیراز از اواخر سال 137۰ 
شروع گردید در جمع خبرنگاران گفت: فاز یک مطالعات در سال 
1374 و مطالعات فاز دو در سال 1387 به تصویب شرکت مهندسی 
عملیات  آغاز  سال 137۵  ماه  بهمن  و  رسید  فاضالب کشور  و  آب 

اجرایی شبکه فاضالب در شهر شیراز است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب شیراز ادامه داد: بر اساس طرح و 
بازنگری مطالعات مرحله دوم که در سال 13۹6 به تصویب رسید شهر 
شیراز نیازمند اجرای 3۰۵4 کیلومتر )بدن احتساب روستاهای الحاق 
شده به محدوده خدماتی شرکت آب و فاضالب شیراز در سال ۹۹( 
بوده که تا پایان مردادماه سال جاری به میزان ۲3۲۰ کیلومتر شبکه و 

خطوط انتقال فاضالب اجرا شده است.
بهروزی ادامه داد: طبق مطالعات انجام شده شهر شیراز نیازمند احداث 
۲ تصفیه خانه بوده که مدول اول تصفیه خانه شماره یک با ظرفیت 
81۰۰۰ مترمکعب در شبانه روز در سال 138۵ به بهره برداری رسید 
که مطالعات ارتقای آن نیز انجام شده که پس از ارتقای مدول اول 
جمعیت تحت پوشش آن ۵۲۵ هزار نفر است. مدول دوم نیز با ظرفیت 
۵۰/۰۰۰ مترمکعب در شبانه روز جهت جمعیت ۲۵۰/۰۰۰ نفر طراحی 
شده است که برنامه ریزی جهت اجرایی شدن آن در دست اقدام است.
رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آب و فاضالب شیراز افزود: 
تصفیه خانه شماره ۲ واقع در جنب شهرک صنعتی سلطان آباد شامل 
۵ مدول با جمعیت تحت پوشش 1/37۵/۰۰۰ نفر پیش بینی گردیده 
است که مدولهای اول و دوم آن با ظرفیت 1۰۰/۰۰۰ مترمکعب در 

شبانه روز در تیرماه سال جاری به بهره برداری رسید.
خانه  تصفیه  چهارم  و  سوم  مدولهای  مناقصه  اسناد  داد:  ادامه  وی 

برگزار  آن  مناقصه  زودی  به  که  است  تهیه  دست  در  نیز  فاضالب 
خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه تصفیه خانه شماره ۲ تیرماه سال جاری از طریق 
ویدئوکنفرانس با حضور رئیس جمهور افتتاح شد، افزود: تاکنون 1۹۰ 

میلیارد تومان برای این تصفیه خانه هزینه شده است.
وی ادامه داد: برای تکمیل این تصفیه خانه نیاز به یک هزار و 1۰۰ 
میلیارد تومان اعتبار به قیمت روز داریم تا ۵ مدول این تصفیه خانه 
تکمیل و بیش از دو میلیون و ۵۰۰ هزار نفر از خدمات این تصفیه 

خانه بهره مند شوند.
هزار   1۰۰ روزانه  شیراز   ۲ شماره  خانه  تصفیه  داشت:  اظهار  وی 
مترمکعب ورودی فاضالب دارد که از این میزان ۹۵ هزار مترمکعب 

آب خالص در طول روز تولید می شود.
بهروزی با بیان اینکه در حال حاضر ۲4 قرارداد فعال اجرای شبکه 
فاضالب در شهر شیراز وجود دارد افزود: اجرای شبکه فاضالب در 
جنوب  شهرک های  سعدی،  شهرک  جمله  از  شهر  مختلف  مناطق 
محدوده  و  جنوبی  سپاه  چنارراهدار،  رودخانه  محدوده  و  کمربندی 
بلوار سیبویه تا بلوار دولت، والفجر و مناطق پراکنده در سطح شهر در 

حال حفاری و لوله گذاری شبکه فاضالب است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب شیراز از جمله برنامه های آتی این 
شرکت در 6 ماهه دوم سال ۹۹ و سال 14۰۰ انتخاب پیمانکار جهت 
اجرای شبکه فاضالب شهرک های جماران و مهدیه، شهرک گلستان 

شمالی، عنوان کرد.
 بهروزی با بیان اینکه شهر شیراز با داشتن 44۰ هزار مشترک فاضالب 

از جمله شهرهای پیشرو در گسترش شبکه و تصفیه خانه های فاضالب 
است افزود: ۵۵ در صد جمعیت شهر تحت پوشش تصفیه خانه است 

که از متوسط کشوری که حدود 3۰ درصد است بسیار باالتر است.
 وی ادامه داد: با شروع بهره برداری از دو مدول تصفیه خانه شماره 
۲ که مدرن ترین و بزرگترین تصفیه خانه در جنوب کشور است در 
تیرماه سال جاری از ورود حدود 1۰۰ هزار مترمکعب فاضالب خام 

در شبانه روز به محیط زیست جلوگیری شده است.
فاضالب شامل  دفع  و  تخلیه  مناطق  بهبود شرایط زیست محیطی  وی 
بهبود  منطقه،  مسیل های  و  رودخانه ها  و  شیراز  شهر  اطراف  اراضی 
کیفیت آب های زیرزمینی منطقه، کاهش آلودگی های موجود منابع 
آب و جلوگیری از افزایش آلودگی ها در آینده، تصفیه و بازیافت 
فاضالب و تولید پساب و کود قابل استفاده در کشاورزی و صنعت و 
رفع مشکالت موجود مربوط به احداث چاه های جذبی، تخلیه فاضالب 
و زحمات مربوط به نگهداری از سیستم های فاضالب موجود در منطقه 

از جمله مزایای راه اندازی تصفیه خانه شماره ۲ شیراز برشمرد.
بهروزی با بیان اینکه شیراز حدود دو میلیون نفر جمعیت دارد بیان 
داشت: آنچه تاکنون طراحی شده است سه هزار و 4۰۰ کیلومتر شبکه 
فاضالب بوده که تاکنون دو هزار و 4۲۰ کیلومتر آن اجرایی شده 
و 1۵۰ هزار مترمکعب دیگر نیاز است و این مقدار، یک و نیم برابر 

تصفیه خانه فعلی است.
وی افزود: در حال حاضر یک میلیون و 4۰ هزار نفر تحت پوشش 
این تصفیه خانه قرار گرفتند و در افق 14۰۵ برای یک میلیون و 4۰۰ 

هزار نفر دیگر باید تصفیه خانه ایجاد شود.

وی با اشاره به ایجاد تصفیه خانه های لوکال در شیراز افزود: احداث 
این تصفیه خانه ها هزینه کمتری نسبت به تصفیه خانه های بزرگ دارد، 
برای شهرک ها یا مجتمع های ۵ الی 6 هزار نفری توجیه اقتصادی دارد 
اما در برخی از نقاط شهر شیراز که زیرساخت انجام شده و هزینه نیز 

پرداخت شده است توجیهی برای اجرای آن وجود ندارد.
به  فاضالب  انشعاب  حق  شیراز  فاضالب  و  آب  شرکت  مدیرعامل 
ازای هر مشترک را 4 میلیون تومان عنوان کرد و افزود: حق انشعاب 
تمهیداتی  و  می شود  مشخص  ملک  ارزش  براساس  شیراز  مناطق  در 
اندیشیده شده تا کسانی که توان پرداخت را به صورت یک جا ندارند 

هزینه را به شکل اقساط و در قالب 18 تا ۲۰ قسط، پرداخت کنند.
تولیدکنندگان  مشاوران،  پیمانکاران،  به  شرکت  این  بدهی  بهروزی 

و سازمان های آب، برق را بیش از 1۵۰ میلیارد تومان عنوان کرد.
گفتنی است در پایان خبرنگاران از تصفیه خانه شماره دو شیراز

بازدید کردند.


