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خبـر رئیس روابط عمومی جهاد کشاورزی فارس:
کشاورزان وجود ملخ را به سامانه ۱۵۰۴ اطالع دهند

به منظور پیشگیری از کرونا:
 عملیات ضدعفونی نمودن 
 وسایط حمل ونقل عمومی 

ادامه دارد

رئیس اداره روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس گفت: بهره برداران بخش کشاورزی در صورت مشاهده ملخ صحرایی با سامانه ۱۵۰۴ 
اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری فارس تماس گرفته و اطالع رسانی کنند.

به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی فارس علیرضا واحدی پور گفت: کشاورزان و بهره برداران حوزه کشاورزی 
و سایر شهروندان در صورت مشاهده ملخ، ضمن تماس با سامانه ۱۵۰۴، آدرس دقیق منطقه آلوده، تعداد تقریبی ملخ های مشاهده شده در هر مترمربع و 
خصوصیت ظاهری ملخ یا رنگ آن را )زرد، قهوه ای کم رنگ یا صورتی( اعالم کنند. به گفته وی؛ دسته هایی از ملخ صحرایی روز جمعه دوم اسفندماه 
وارد مناطق جنوبی استان فارس شده و در حال حاضر به سه شهرستان جنوبی مهر، المرد و الر حمله کرده است. واحدی پور با اشاره به اینکه جنوب 
استان فارس در معرض خطر حمله آفت قرار دارد، اضافه کرد: شهرستان های سپیدان، رستم، نورآباد، کازرون، فراشبند، شیراز، سروستان، فیروزآباد، 

قیروکارزین، خنج، نی ریز، فسا، جهرم، استهبان، داراب، زرین دشت و گراش مورد پایش ملخ صحرایی قرار دارد. 

و  تعطیل  فارس  اوقاف  کل  اداره  به  وابسته  متبرکه  بقاع  زائرسراهای 
برگزاری مراسم مذهبی و مناسبتی در این مکان ها برای مقابله با شیوع 

ویروس کرونا تا اطالع ثانوی لغو شد.
سید عباس موسوی مدیرکل اوقاف و امور خیریه فارس در جلسه ستاد 
بحران اداره کل اوقاف و امور خیریه فارس بیان کرد: با توجه به شیوع 
پیشگیری  برای  احتیاطی  نکات  و  موارد  انجام  لزوم  و  ویروس کرونا 
شیراز،  و شهر  فارس  استان  در  این ویروس  از گسترش  و جلوگیری 
همکاری  با  که  واگیردار  بیماری های  از  پیشگیری  بهداشتی  شیوه نامه 
دانشگاه علوم پزشکی شیراز تهیه شده است به تمام اماکن مذهبی ابالغ 

شد.
زمینه  این  در  فارس  خیریه  امور  و  اوقاف  کل  اداره  عمومی  روابط 
نذورات در  اعالم کرد: ممنوعیت طبخ و توزیع غذا و  از وی  نقل  به 
بهداشتی  نکات  درزمینه  اطالع رسانی  مذهبی،  اماکن  و  متبرکه  بقاع 
سطح  در  پیشگیری  برای  احتیاط  و  هشداردهنده  عالئم  نصب  و 
کرونا  ویروس  کنترل  برای  دیگر  اقدامات  ازجمله  نیز  مذهبی   اماکن 

است.
تاریخی  مسجد  خاص  جایگاه  دلیل  به  داد:  ادامه  موسوی 

ازجمله  مختلف  گردشگران  حضور  و  شیراز  نصیرالملک 
ممنوع  ثانوی  اطالع  تا  نیز  مسجد  این  از  بازدید  خارجی   گردشگران 

شد.
وی اضافه کرد: به همه اماکن مذهبی ابالغ شده که ضدعفونی کردن 
کف و سطوح اماکن مذهبی با مواد ضدعفونی کننده مانند محلول های 
بروشور،  تهیه  ادعیه،  کتب  و  نماز  مهرهای  جمع آوری  وایتکس، 
با  بنر  نصب  و  متبرکه  اماکن  و  بقاع  مساجد،  بین  توزیع  و  تراکت 
پیام های پیشگیری از بیماری کرونا، نصب عالئم هشداردهنده، رعایت 
مختلف  نقاط  در  نحوه شست و شوی صحیح دست  و  بهداشتی  نکات 
قرار  کار  دستور  در  بهداشتی  سرویس های  محل  در  به ویژه   اماکن 

گیرد.
به  توجه  با  گفت:  فارس،  استان  خیریه  امور  و  اوقاف  مدیرکل 
در  غیرواقع  و  نادرست  اطالعات  و  مطالب  گسترده  حجم  وجود 
نادرست  مطالب  و  شایعات  انتشار  از  می شود  تأکید  مجازی،  فضای 
و  گروه ها  در  ویروس(  )کرونا   ۱۹-covid بیماری  درزمینه 
خودداری  جدًا  متبرکه  بقاع  به  منتسب  اطالع رسانی   کانال های 

شود.

احداث واحدهای صنایع معدنی مرتبط با مواد معدنی موجود در استان 
فارس رونق بیشتری خواهد گرفت.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت فارس گفت: در جهت تکمیل 
زنجیره تولید و ایجاد ارزش افزوده در معادن استان، احداث واحدهای 
بیشتری  رونق  استان  در  موجود  معدنی  مواد  با  مرتبط  معدنی  صنایع 

خواهد گرفت.
صنعت،  سازمان  عمومی  روابط  از  نقل  به  طلوع  روزنامه  گزارش  به 
جدیدی  نسل  معادن  اینکه  به  اشاره  با  ایزدی  فارس  تجارت  و  معدن 
از فعالیت های اقتصادی است و در اقتصاد مقاومتی محور فعالیت های 
معدنی  توانمندی های  و  قابلیت ها  بررسی  به  می رود  شمار  به  تولیدی 
معدنی  زمین شناسی  ویژگی های  اساس  بر  گفت:  و  پرداخت  فارس 
هم اینک از 37 نوع ماده معدنی شناسایی شده در استان فارس 23 نوع 
ازجمله: سنگ آهک، مارن، سنگ گچ، مرمریت، سنگ چینی، خاک 
نسوز، خاک صنعتی، نمک آبی و سنگی، سیلیس، کوارتزیت، منگنز، 
حال  در  گرانیت  مس،  سنگ آهن،  باریت،  کرومیت،  روی،  سرب، 

بهره برداری است.
تنوع  گفت:  فارس  معدنی  توانمندی های  و  قابلیت ها  درخصوص  وی 
مزیت  با  نما  و  تزئینی  سنگ های  انواع  قابل برداشت،  معدنی  مواد 
صادراتی و تولید در حدود ۱۸ درصد از کل تولید کشور، وجود انواع 
خاک های نسوز و صنعتی، منابع عظیم انواع مصالح ساختمانی، کشف 

ذخایر دولومیت در جنوب استان فارس، وجود پتانسیل های سنگ آهن 
در شرق فارس، همچنین معادن فلزی استان ازجمله این قابلیت ها است.

ایزدی اضافه کرد: 643 معدن فعال با سرمایه گذاری 7275 میلیارد ریال 
و اشتغال 8335 نفر در حال بهره برداری در استان فارس فعالیت می نمایند 
که این معادن ذخیره ای معادل 3265 میلیون تن را دارا می باشند و ساالنه 

بیش از 50 میلیون تن مواد معدنی از آن استخراج می شود.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت فارس ادامه داد: سال جاری در 
بخش معدن 34 پروانه بهره برداری اکتشاف و 15 فقره گواهی کشف 

و 42 پروانه بهره برداری صادرشده است.
وی ادامه داد: فارس ازنظر تعداد معادن رتبه چهار ازنظر میزان استخراج 
رتبه چهار و ازنظر ذخایر معدنی جایگاه هفت کشور را در اختیار دارد 
و ازجمله استان هایی است که باالترین میزان کشف های معدنی کشور 
جزو  هم  معدنی  اشتغال  حوزه  در  و  است  داده  اختصاص  خود  به  را 
زنجیره  تکمیل  برتر کشور محسوب می شود که در جهت  استان های 
احداث واحدهای صنایع  استان،  معادن  ارزش افزوده در  ایجاد  و  تولید 
خواهد  بیشتری  رونق  استان  در  موجود  معدنی  مواد  با  مرتبط  معدنی 

گرفت.
که  معدنی  صنایع  واحدهای  ایجاد  همچنین  کرد:  تصریح  ایزدی 
عالوه  است،  تأمین  قابل  استان  معادن  از  آن ها  موردنیاز  معدنی  مواد 
تولید  زنجیره  تکمیل  و  معدنی  مواد  فروشی  خام  از  جلوگیری  بر 

ارزش افزوده، اشتغال پایداری را ایجاد خواهد کرد.
درخصوص  ادامه  در  فارس  تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  رئیس 
برگزاری شورای معادن استان گفت: در سال 98 شورای معادن استان 
تعداد 32  این  از  دو جلسه برگزار شد که 43 مصوبه داشته است که 

مصوبه اجرایی شده و 11 مصوبه در حال پیگیری است.
وی درخصوص معادن کوچک مقیاس گفت: طرح احیا، فعال سازی و 
توسعه معادن کوچک مقیاس به عنوان یکی از طرح های اصلی وزارت 
صنعت، معدن و تجارت )نهضت راه اندازی معادن کوچک( در حوزه 
و  قوت  نقاط  از  یکی  فعلی،  شرایط  در  و  شده  لحاظ  مقاومتی  اقتصاد 
امیدبخش در ایجاد اشتغال پایدار، توسعه صادرات، تقویت زنجیره های 
مناسبی  فرصت های  ایجاد  و  معدن  بخش  در  ارزش  ایجاد  و  تأمین 
شفاف سازی  و  معدن  بخش  با  مرتبط  سرمایه گذاری های  معرفی  برای 
معدنی کشور  در جامعه  مشارکت  و  فرآیندهای حضور  ساده سازی  و 
است و استان فارس در این خصوص فعالیت های خوبی را با همکاری 
سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران ایمیدرو، شرکت 
تهیه و تولید مواد معدنی ایران و بخش خصوصی را دنبال نموده است.

وی همچنین اضافه کرد در سال گذشته )97 13( میزان حقوق دولتی 
وصولی از معادن استان 351 میلیارد ریال بوده و در 10 ماهه سال جاری 
)1398( نیز 307 میلیارد ریال وصول شده که نسبت به مدت مشابه سال 

قبل 29.5% رشد داشته است.

مدیر شعب بانک کشاورزی استان فارس گفت: از ابتدای سال جاری 
تاکنون بالغ بر ۲۶ هزار میلیارد ریال منابع در اختیار بیش از 61 هزار و 
از متقاضیان در زیر بخش های مختلف کشاورزی قرارگرفته  نفر   662

است.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی 
ابراز کرد: بیش از ۱۵۶۳ میلیارد  استان فارس، محمدحسن رزاق منش 
ریال تسهیالت مکانیزاسیون کشاورزی به متقاضیان پرداخت شده که با 
بخش  ماشین آالت  انواع  دستگاه   ۱۳۳۷ تسهیالت،  میزان  این  پرداخت 
کشاورزی همچون تراکتور، کمباین و دنباله بندها خریداری شده است.
اشتغال  تسهیالت  ریال  میلیارد   ۲۷۸۱ مذکور،  مدت  در  وی؛  گفته  به 
بانک  شعب  توسط  متقاضیان  از  نفر   ۱۷۳۵ به  عشایری  و  روستایی 

کشاورزی استان فارس پرداخت شده است.
تسهیالت  ریال  میلیارد   ۱۰۹۷ از  بیش  اینکه  به  اشاره  با  منش  رزاق 
به منظور توسعه کشت های گلخانه ای در اختیار متقاضیان قرار گرفت، 
افزود: تسهیالت مذکور منجر به احداث و بهره برداری از ۶۲ طرح در 

سطحی بالغ بر ۵۳ هکتار در استان فارس شد.
به  ملی  توسعه  صندوق  تسهیالت  ریال  میلیارد   ۳۰۵۸ پرداخت  از  وی 

۲۹۳۱ نفر از متقاضیان نیز سخن گفت.
این مقام مسئول گریزی به تسهیالت پرداختی درزمینه باغبانی، زراعت 
و دامداری زد و افزود: از ابتدای سال به 33 هزار و 620 نفر از متقاضیان 

پرداخت  تسهیالت  ریال  میلیارد   358 و  هزار   13 مذکور   حوزه های 
شد.

مدیر شعب بانک کشاورزی استان فارس افزود: در راستای کمک به 
کشاورزان خسارت دیده از سیل فروردین ماه سال جاری مبلغ ۲۰۸ میلیارد 
ریال تسهیالت قرض الحسنه به تعداد ۲۶۲۴ نفر پرداخت شد و مبلغ ۳۳۶۰ 
میلیارد ریال یارانه بابت تمدید تسهیالت از محل بند »خ« و بند »ل« به 
تعداد 37 هزار و 704 نفر از کشاورزان خسارت دیده اختصاص یافت که 

موجب تقویت بنیه مالی کشاورزان در استان شده  است.
وی پرداخت بیش از ۵۱۰ میلیارد ریال تسهیالت در زیر بخش صنایع 
تبدیلی به اشخاص حقیقی و حقوقی توسط بانک کشاورزی استان فارس 
را یکی دیگر از اقدامات مهم خواند و گفت: این میزان تسهیالت به نفر 

از متقاضیان پرداخت شده است.
میلیارد  به پرداخت 5100  اشاره  با  استان  بانک کشاورزی  مدیر شعب 
ریال غرامت بیمه محصوالت کشاورزی در پنج سال اخیر گفت: در سال 
بالغ بر 600 میلیارد ریال غرامت توسط بانک کشاورزی  زراعی جاری 

استان فارس پرداخت شده است.
رزاق منش اقدامات صورت گرفته را در راستای سیاست های اقتصادی 
دولت، رونق تولید و مأموریت بانک کشاورزی درخصوص تأمین منابع 
و  غذایی  امنیت  تأمین  و  بخش کشاورزی  علمی  توسعه  به منظور  مالی 

اشتغال دانست.

دریافت  به  اشاره  با  شیراز  پزشکی  علوم  دانشگاه  بهداشت  معاون 
بهانه  به  منازل  به  کالهبردار  افراد  برخی  مراجعه  بر  مبنی  اخباری 
این  بهداشت،  وزارت  از  نامه  ارائه  با  به کروناویروس  ابتال  سنجش 
هیچ گونه  بهداشت  وزارت  مجموعه  گفت:  و  خواند  جعلی  را  نامه 
کروناویروس  به  ابتال  سنجش  برای  منازل  به  حضوری   مراجعه 

ندارد.
علوم  دانشگاه  عمومی  روابط  از  نقل  به  طلوع  روزنامه  گزارش  به 
و  کروناویروس  موضوع  افزود:  همتی  عبدالرسول  شیراز،  پزشکی 
نگرانی های عمومی درخصوص ابتال به این بیماری طی روزهای اخیر، 

با اقدامات غیرقابل توجیهی از سوی برخی افراد همراه بوده است.
او انتشار شایعات جعلی درخصوص ابتال به این بیماری را بخشی از 
این اقدامات برشمرد و ادامه داد: متأسفانه اخباری نیز مبنی بر مراجعه 

عده ای شیاد و کالهبردار به بهانه تست کرونا با نامه جعلی از وزارت 
بهداشت به درب منازل مسکونی گزارش شده که الزم است مردم در 
این زمینه هوشیار بوده و از ورود این گونه افراد به بهانه همکاری با 

مجموعه سالمت پرهیز 
کنند.

توجه  با  کرد:  تأکید  شیراز  پزشکی  علوم  دانشگاه  بهداشت  معاون 
در  بیماری،  این  برابر  در  مراقبتی  پروتکل های  روزآمدسازی  به 
از  اطالع رسانی  زمینه،  این  در  اقدام عمومی  به هرگونه  نیاز  صورت 
مراجع رسمی مانند پایگاه خبری دانشگاه علوم پزشکی شیراز، وبگاه 
https://corona. اینترنتی  نشانی  به  فارس  کروناویروس  ویژه 
 sums.ac.ir/، صداوسیمای فارس و خبرگزاری های معتبر صورت 

می گیرد.

مدیر شعب بانک کشاورزی فارس:

کمیته  نشست  مصوبه  استناد  به 
اطالع  تا   ۱۹ کویید  دانشگاهی 
تمام  در  عمومی  مالقات  ثانوی 
بخش های مراکز آموزشی و درمانی 
درمانی  مراکز  بیمارستان های  و 
تحت  غیردانشگاهی  و  دانشگاهی 
پزشکی شیراز  علوم  دانشگاه  پوشش 

ممنوع شد.
از  نقل  به  طلوع  روزنامه  گزارش  به 
روابط عمومی معاونت درمان دانشگاه 
درمان  معاون  شیراز،  پزشکی  علوم 
مصوبه  به  توجه  با  گفت:  دانشگاه 
نشست کمیته دانشگاهی کویید ۱۹، 
به دلیل جلوگیری از انتشار ویروس 
در  عمومی  مالقات  کرونا،  بیماری 
آموزشی  مراکز  بخش های  تمام 

بیمارستان های  تمامی  درمانی،  و 
تحت  غیردانشگاهی  و  دانشگاهی 
پزشکی شیراز  علوم  دانشگاه  پوشش 

ممنوع شد.
اینکه  بابیان  اکبری«  »علی  دکتر 
کنترل  راستای  در  تصمیم  این 
از  شده،  گرفته  آن  شیوع  و  بیماری 
درخصوص  تا  خواست  شهروندان 
مصوبه،  این  بهتر  هرچه  اجرای 
یاری  را  دانشگاه  این   مسئوالن 

کنند.
او ابراز امیدواری کرد که با همکاری 
رعایت  و  گرامی  شهروندان  مستمر 
شاهد  به زودی  ابالغی،  دستورالعمل 
در  بیماری  این  ریشه کنی  و  کنترل 

سطح کشور باشیم.

معاون درمان دانشگاه اعالم کرد؛


