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خبـر ازآمرانبهمعروفوناهیانازمنکرفارستجلیلمیشود
مدیر امر به معروف و نهی از منکر معاونت اجتماعی سپاه فجر فارس 
اعالم کرد که طی مراسمی از فعاالن عرصه احیای فریضتین و عفاف و 

حجاب این استان قدردانی خواهد شد.
مالک لیراوی گفت: در راستای ترویج فرهنگ امر به معروف و نهی از 
منکر و با هدف حمایت و انگیزه بخشی به فعاالن این حوزه، در آئینی 
که روز دوشنبه ۱۹ مهرماه، با حضور فرمانده ی محترم سپاه فجر، برگزار 
می شود، از فعاالن حوزه عفاف و حجاب و امر به معروف و نهی از منکر 

تجلیل می شود.
به گزارش ایسنا به نقل از سپاه فجر فارس، لیراوی یادآور شد که تجلیل 
از خانواده ی معظم شهدای امربه معروف و نهی از منکر و پیشکسوتان و 
نواحی،  فرماندهان  انتظامی و قضایی، رسانه،  فعاالن حوزه های کودک، 
معاونت های ستادی، مسئولین سازمان های قشری، اساتید، مطالبه گران و 
شده  گنجانده  برنامه  این  در  و حجاب،  عفاف  فعال حوزه ی  برتر  افراد 

است.

سرپرست شهرداری منطقه هفت:

روبرویپلیسراهشیراز-فسا
ترکیبیازبتنوسنگاجراخواهدشد

مدیرکل شرکت پست استان فارس، گفت: در سال گذشته بیش از 
۱3 میلیون و 400 هزار مرسوله پستی در فارس جابجا شده است که 
با سال ۹8 نشان از رشد بیش از 30 درصدی نسبت به  در مقایسه 

مدت مشابه است.
سرویس خبری / خدیجه غضنفری: مهدی آزادی به مناسبت هفته 
تقاضاهای  میزان  با شیوع کرونا  پست در جمع خبرنگاران گفت: 
پستی به شدت افزایش یافت و این درحالی بود که زیرساخت های 
زیادی  با چالش های  و  بودند  نکرده  را  این وضعیت  پیش بینی  آن 

مواجه شدند.
سراسر  در  اینکه  به  اشاره  با  فارس  استان  پست  شرکت  مدیرکل 
مرسوالت  جابجایی  تسریع  برای  پستی  هاب  پایگاه های  کشور 
هوشمند  سورتینگ  سیستم  فارس  استان  در  افزود:  شد،  تشکیل 

مرسوالت پستی راه اندازی شد.
آزادی با بیان اینکه ذائقه مردم ازپست نامه به سمت امانات پستی 
از  پست  شرکت  نقل  و  حمل  ناوگان  افزود:  است،  تغییریافته 
خدمات رسانی  در  مشکلی  تا  تغییرکرد  وانت بارها  به  موتورسواران 

به مردم ایجاد نشود.
دستگاه   50 کرد:  خاطرنشان  فارس  استان  پست  شرکت  مدیرکل 
فارس  استان  برای  پستی  مشخصات  با  مسقف  پراید  و  مزدا  وانت 
تهیه شده و به زودی فعالیت خود را درسطح شهر آغاز خواهند کرد.
و  حمل  ناوگان  نظیرنوسازی  خدماتی  موازات  به  داد:  ادامه  آزادی 
راه اندازی سیستم سورتینگ هوشمند مرسوالت پستی شاهد  نقل و 
طرح تحول دیجیتال و طرح توسعه تجارت الکترونیک در شرکت 
ملی پست هستیم که این خدمات سوءاستفاده های احتمالی را کاهش 
داده و بر روند توزیع مرسوالت پستی نظارت لحظه ای خواهد داشت.
 وی اشاره به تعامل با بخش خصوصی و استفاده از ظرفیت آنها برای 
ساماندهی ناوگان حمل و نقل سبک درون و برون شهری و تأمین 
استان ها  پست  شبکه  در  بازار  روستا  سامانه  افزود:  انسانی،  نیروی 
در  نیز  دورافتاده  نقاط  در  روستاها  بومی  محصوالت  توزیع  برای 

دستور کار قرار گرفته است.
وی با اشاره به اینکه درمهرماه سال گذشته تعداد 23۹ شرکت در 
حوزه تجارت الکترونیک با پست فارس همکاری داشتند، افزود: این 

آمار امسال به 847 فروشگاه افزایش یافته است.

مدیرکل شرکت پست استان فارس عنوان کرد؛

فعالیت 50 دستگاه وانت پراید مسقف با مشخصات پستی در فارس به زودی

در سمینار »تجربه های ترویج کتاب و کتابخوانی در روستاها و 
عشایر ایران« مطرح شد؛

کتابخانههایعمومی
اساستوسعهروستااست

درمانی  بهداشتی  خدمات  و  پزشکی  علوم  دانشگاه  بهداشت  معاون 
شیراز، بر مشارکت تمام مردم استان درراستای اجرای کامل برنامه 

واکسیناسیون علیه کروناویروس، تأکید کرد.
 به گزارش روزنامه به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و 

خدمات بهداشتی درمانی شیراز، عبدالرسول همتی
ایمن شدن  نیازمند  بیماری کووید ۱۹،  مهار شیوع  و  گفت: کنترل 
تمام اقشار جامعه است که این موضوع، اهمیت حضور و مشارکت 
تمام مردم در اجرای برنامه واکسیناسیون عمومی برای افزایش سطح 

ایمنی در جامعه را نشان می دهد.
کسانی  ویژه  به  فارس  استان  مردم  افزود:  دانشگاه  بهداشت  معاون 
که تاکنون برای دریافت واکسن کرونا اقدام نکرده اند، بدون توجه 
شده  تعیین  مراکز  به  واکسن کرونا  تزریق  برای  شایعات  برخی  به 

مراجعه کنند.
استان  بیمارستان های  به  بیماران کرونا  همتی همچنین آمار ورودی 
کنار  در  بهداشتی  شیوه نامه های  رعایت  و  خواند  توجه  قابل  را 
واکسیناسیون علیه کروناویروس را مهمترین عامل برای پیشگیری از 

ابتال به بیماری کووید ۱۹ دانست.
در  ابتال  میزان  فارس،  استان  در  واکسیناسیون  اجرای  روند  بررسی 

ویژه  و  عادی  بخش های  در  بیماران  شرایط  استان،  مختلف  نقاط 
بیمارستان های استان، میزان مراجعه به مراکز ۱۶ ساعته استان، آمار 
مأموریت های کرونایی مجموعه اورژانس استان و آمار بهبودیافتگان 

کرونا، از دیگر محورهای مورد بررسی در این نشست بود.
معاونان و مدیران ارشد دانشگاه نیز در این نشست گزارشی از اقدامات 
انجام شده در واحدهای زیرمجموعه دانشگاه در زمینه مقابله با کرونا 
ارائه کردند و مواردی شامل گزارش تحلیلی روزانه تست های انجام 
گذشته  روزهای  مصوبات  استان،  در  کرونا  به  ابتال  موارد  و  شده 
در  بیماران  به  ارائه خدمت  روند  و  مدیریت کرونا  دانشگاهی  ستاد 

بیمارستان ها، بررسی شد.

رئیس سازمان آتش نشانی شیراز مطرح کرد:

رئیس سازمان آتش نشانی شیراز با اشاره به اتمام طرح حافظان شهر 
به عنوان یک راهبرد اجرایی  این طرح  از  پایان فصل گرما،  من و 

برای کاهش 50 درصدی حریق مراتع یاد کرد.
به گزارش ایرنا، محمدهادی قانع در بیان اثر بخشی و موفقیت این 
طرح در کاهش وقوع حریق مراتع و فضای سبز، گفت: این طرح از 
سال ۱3۹۹ در راستای مقابله با آتش سوزی های مراتع و فضای سبز 
توسط سازمان آتش نشانی شیراز تدوین و به تصویب وزارت کشور 

رسید و سپس دستورالعمل آن در سطح کشوری ابالغ شد. 
او افزود: این طرح با شروع فصل گرما و افزایش آتش سوزی های 
 ۱400 و   ۱3۹۹ سال های  در  متوالی  به صورت  سبز  فضای  و  مراتع 
با پنج  بازه زمانی شش ماهه  توسط سازمان آتش نشانی شیراز و در 
محوریت پیش آگاهی، پیشگیری، کشف، اطفای حریق و عملیات 

پس از اطفا، اقدامات و همپوشانی های الزم را در عملیات های مربوطه 
اجرایی شد.

رئیس سازمان آتش نشانی شیراز مهمترین بخش طرح حافظان شهر 
داوطلب، کارشناسان  نیروهای  داد:  ادامه  و  معرفی  پیشگیری  را  من 
پیشگیری و آموزش این سازمان با حضور در مکان های ناایمن اعالم 
وبینار  برگزاری  و  مجازی  آموزش های  با  و  شهروندان  توسط  شده 

برای کاهش حوادث تالش کردند.
قانع یادآور شد: در سال ۱3۹۹ تعداد 242۹ عملیات مرتبط با فضای 
کوه،  دامنه های  محصور،  زمین های  درختان،  بایر،  زمین های  سبز) 
فضای سبز میدان و بلوارها ، باغ ها و ...( توسط نیروهای آتش نشان 
انجام شد و در بازه زمانی شش ماهه نخست امسال نیز این عملیات ها 

به تعداد ۱242 مورد کاهش یافت.

تزریقواکسنکرونادرفارس
ازسهمیلیونو۷۸۰هزاردوزعبورکرد

بهمناسبتهفتهوقفصورتمیگیرد؛

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان فارس از اجرای بیش از 80 عنوان 
برنامه به مناسبت هفته وقف در این استان خبر داد.

جمع  در  موسوی  عباس  غضنفری:  خدیجه  خبری/  سرویس 
خبرنگاران گفت: درهفته وقف اجرای طرح رایگان درمان از محل 
ویزیت  شامل  می شود که  اجرا  پوستچی  و  نمازی  مرحوم  موقوفات 
کم  محالت  در  نیازمندان  درمان  و  رایگان  سنجی  بینایی  رایگان، 

برخوردار شیراز است.
برگزاری  گفت:  فارس  استان  خیریه  امور  و  اوقاف  مدیرکل 
حسنه  سنت  ترویج  منظور  به  وقف  صنفی  و  تخصصی  نشست های 
وقف، اجرای طرح ماندگار و تهیه و توزیع 4 هزار بسته معیشتی از 
محل موقوفات به نیازمندان و جامعه هدف فارس، اجرای طرح مهر 

تحصیلی و توزیع 3 هزار بسته لوازم التحریر، برگزاری همایش یاوران 
وقف با حضور مسئوالن استانی در حرم مطهر سیدعالءالدین ازجمله 

برنامه های هفته وقف در این استان عنوان کرد.
شرکت  افزود:  اوقاف  سازمان  جدید  رویکرد  به  توجه  با  موسوی 
شرکت های  بزرگترین  از  یکی  عنوان  به  کوثر  سالمت  دانش بنیان 
موقوفه استان برای تولید قطعات پزشکی با اعتبار 70 میلیارد تومانی و 
3 سوله در شهرک صنعتی شیراز راه اندازی شده و مشغول به فعالیت 

است.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه فارس با اشاره به پروژه های این اداره 

کل افزود: در حال حاضر بالغ بر 25 پروژه آماده افتتاح است.
ادامه گفت:در یکسال  اوقاف فارس در  اجتماعی  معاون فرهنگی و 
و  هزینه  تومان  میلیارد   4 درمان  حوزه  در  واقفان  و  خیران  گذشته 

کمک کردند.
رحیم صفری گرایی افزود: تهیه و توزیع یک میلیون و 500 هزار 
پرس غذای گرم بین نیازمندان، اجرا و انجام 350 حکم برای هیئت 
به  خدمت  شمیم  کارگاه   ۱0 برپایی  استان،  درسطح  مساجد  امنای 
منظوراشتغال افراد کم برخوردار و ثبت 40 مورد وقف طی یکسال 

گذاشته در استان از دیگر اقدامات انجام شده است.
معاون فرهنگی و اجتماعی اوقاف فارس خاطرنشان کرد: از ابتدای 
افراد  بین  معیشتی  بسته  هزار   ۱40 تاکنون  کرونا  ویروس  شیوع 

کم بضاعت توزیع شده است.


