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فراهم شدن امکان درخواست پیامکی ثبت خسارات
بیمه کشاورزی

باهدف کاهش تردد و جلوگیری از انتشار ویروس کرونا ،خسارات بیمه کشاورزی بهصورت پیامکی ارسال میشود.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی مدیریت بانک کشاورزی استان فارس ،مهندس پزشکی معاون گروه خدمات
بیمهای استان فارس با صدور اطالعیهای اعالم کرد :کشاورزان میتوانند برای ثبت خسارت بیمهای با ارسال پیامک به شماره همراه
کارگزار صدور بیمهنامه (ذکر شده در بیمهنامه) یا مدیرعامل نمایندگی بیمه کشاورزی (اعالم شده در سایت صندوق بیمه) اقدام
کنند.
پزشکی افزود :همچنین بیمهگزاران میتوانند برای پیگیری انجام فرایند ثبت خسارت به سایت اینترنتی صندوق بیمه کشاورزی به آدرس
 CS.SABKA.IRمراجعه کنند.

رئیس کمیسیون عمران ،حملونقل و ترافیک شورای اسالمی شهر شیراز:

رئیس کمیسیون عمران ،حملونقل و ترافیک شورای اسالمی شهر شیراز با اشاره به تعطیلی سیستم
حملونقل همگانی شامل مترو ،اتوبوس و مینیبوس ،گفت :این اقدام مهمترین گام در مقابله با شیوع
بیماری کرونا بود.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی و امور بینالملل شورای اسالمی شهر شیراز ،دکتر نواب
قائدی با اشاره به اقدامات کمیسیون عمران ،حملونقل و ترافیک شورا در مقابله با گسترش ویروس کرونا
در شهر ،تصریح کرد :در پی شیوع کرونا در شهر شیراز ،شورای اسالمی و شهرداری شیراز بنا به وظیفه
ذاتی خود و توقعاتی که شهروندان از منتخبان خود داشتند ،بالفاصله درصدد انجام اقدامات مناسب در جهت
جلوگیری از انتشار بیشتر این ویروس در شیراز برآمدند .وی ادامه داد :پس از برگزاری جلسات هماندیشی
اعضای شورا و شهردار تصمیماتی در این زمینه اتخاذ شد و بالفاصله توسط شهرداری به اجرا درآمد .او
این اقدامات را در راستای کاهش زمینه حضور شهروندان در فضاهای عمومی و خطرپذیر و جلوگیری از
گسترش بیشتر این ویروس دانست و یادآور شد :افزایش سرفاصله زمانی قطارهای مترو و کاهش تعداد
ناوگان حملونقل عمومی شامل اتوبوس و مینیبوس در ابتدای شیوع ویروس در دستور کار قرار گرفت.
این عضو شورای پنجم با اشاره به ضدعفونی کردن فضای داخل واگنها و نیز پایانههای مترو در این بازه
زمانی ،اظهار داشت :اتوبوسها و مینیبوسها ،معابر سطح شهر ،پایانههای درون و برونشهری ،جایگاههای
سوخت ،پارکینگهای طبقاتی و روباز در همین زمان ضدعفونی شدهاند.
وی ارائه خدمات حملونقل درونشهری توسط ناوگان تاکسی در زمان تعطیلی سیستم حملونقل همگانی
با رعایت مسائل ایمنی و بهداشتی را قابلتوجه دانست.
قائدی به کاهش حجم عملیات عمرانی و تعطیلی برخی پروژهها و الزام به رعایت مسائل بهداشتی و ایمنی
در کارگاههای عمرانی در ابتدای شیوع ویروس نیز اشاره داشت و افزود :براین اساس تصمیم بر تعطیلی
تمامی پروژههای عمرانی شهرداری چه پروژههای کوچک و چه پروژههای بزرگ عمرانی که بنا بوده تا
پایان سال جاری به بهرهبرداری برسد ،گرفته شد .وی آخرین پیشنهاد مطرح شده را تعطیلی  22پارکینگ
سطح شهر عنوان کرد که بالفاصله در دستور کار قرار گرفت.
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شناسایی  ۳۱مورد جدید ابتال
به کروناویروس در استان فارس
و افزایش مبتالیان به  ۳۲۶نفر

مدیرکل زندانهای فارس:

ستاد دیه استان در اسفندماه زمینه
آزادی تعداد  ۱۸۹نفر از زندانیان
جرائم غیرعمد را فراهم کرد

کمک چهار میلیارد ریالی بانوی دندانپزشک شیرازی
برای آزادسازی زندانیان جرائم غیرعمد

رئیس دانشگاه فنی و حرفهای استان فارس گفت :با
توجه به شیوع کرونا و نیاز نهادهای مختلف اداری
و مردمی به ماسک تعداد کارگاههای تولید ماسک
در دانشگاه فنی و حرفهای فارس به پنج کارگاه
افزایش یافت.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی
دانشگاه فنی و حرفهای استان فارس محمد جامعی
گفت :پیشازاین تولید ماسک در کارگاههای
مهارتی طراحی دوخت دانشکدههای فنی دختران

شیراز ،نیریز و کازرون در حال انجام بود که در
حال حاضر دو کارگاه دیگر در دانشکده فنی و
حرفهای داراب و اقلید به آن اضافه شده است.
جامعی بیان کرد :دانشکده فنی دختران اقلید با
در اختیار گذاشتن تجهیزات کارگاهی ازجمله
چرخخیاطی و ظرفیت علمی اساتید این مرکز
در محل قرارگاه مدافعان سالمت این شهرستان
اقدام به راهاندازی کارگاه تولید ماسک کرده
است.

رئیس دانشگاه فنی و حرفهای استان فارس بابیان
اینکه تولید ماسک در بین  181دانشکده و
آموزشکده فنی دانشگاه فنی و حرفهای کشور برای
نخستین بار از دانشکده فنی دختران شیراز آغاز شد
افزود :در حال حاضر این کار ارزشمند در برخی از
دانشکدههای کشور نیز اجرایی شده و تولید ماسک
در آنها ادامه دارد.
وی با ارائه آماری از آخرین وضعیت تولید روزانه
ماسک در دانشکدههای فنی استان فارس بیان
کرد :در حال حاضر ظرفیت تولید روزانه ماسک
بهطور میانگین  18هزار عدد در دانشکدههای فنی
و حرفهای این استان است که در این زمینه تأمین
تجهیزات موردنیاز ازجمله پارچه موضوع مهمی
است که نیازمند همراهی مسئوالن شهرستانی
ازجمله فرمانداران در تأمین آن است.
جامعی بیان کرد :دانشکدههای فنی و حرفهای
در شهر شیراز روزانه ظرفیت تولید شش هزار
ماسک ،کازرون پنج هزار ،نیریز دو هزار،
اقلید دو هزار و داراب نیز دو هزار عدد ماسک
است.
وی گفت :با هماهنگی دستگاههای اجرایی و
نظارتی ازجمله شبکههای بهداشت و درمان از
ابتدای اسفندماه تاکنون  26اسفندماه  98بیش از
 65هزار ماسک توسط پنج دانشکده فنی و حرفهای
استان فارس تولیدشده و در اختیار مراکز درمانی،
نهادهای مختلف اجرایی ،اقشار آسیبپذیر و
همچنین سازمان بسیج دانشجویی کشور قرارگرفته

است.
رئیس دانشکده فنی شهید باهنر شیراز گفت:
دانشگاه فنی و حرفهای یک دانشگاه مأموریت گرا
است و آنچه به همت بلند دانشجویان ،اساتید و
کارکنان در تولید ماسک صورت گرفته ،یک اقدام
خودجوش در راستای انجام رسالت و مسئولیت
اجتماعی دانشگاه است.
جامعی   تأکید کرد :تا ریشهکن شدن ویروس
کرونا در کنار مردم و دستگاههای مختلف اجرایی
بهویژه مدافعان عرصه سالمت هستیم و تمام تالش
خود را برای خدمت بکار میگیریم.
رئیس دانشگاه فنی و حرفهای استان فارس  گفت:
این دانشگاه با دارا بودن رشتههای صنایع شیمایی
آمادگی خود را برای تولید محلولهای ضدعفونی
و همچنین طراحی و دوخت لباسهای ایزوله
بیمارستانی اعالم میکند.
جامعی در مورد کالسهای دانشجویان دانشگاه فنی
و حرفهای استان فارس نیز گفت :در این زمینه
جلسههای مختلف در دانشکدههای فنی استان
برگزارشده و با روشهای مختلف و با توجه به
امکانات موجود آموزشهای دانشجویان بهصورت
مجازی در حال برگزاری است.
رئیس شورای اداری دانشگاه فنی و حرفهای استان
فارس در مورد وضعیت خوابگاههای دانشجویی
نیز تصریح کرد :تمام خوابگاههای فعال در ۱۳
دانشکده فنی استان تحت کنترل بوده و ضدعفونی
الزم انجامشده است.

پرنیان رئیس قرارگاه پدافند زیستی و شهردار صدرا:

به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی
شهرداری صدرا رئیس قرارگاه پدافند زیستی
شهر صدرا با بررسی اقدامات صورت گرفته
در روزهای گذشته توسط دستگاههای اجرایی،
شهرداری ،شرکت عمران صدرا ،نیروی انتظامی
و مجموعه سپاه و بسیج گفت :اگرچه پیشبینی
شده است که در روزهای آتی موج شیوع ویروس
کرونا شدت پیدا کند؛ اما مجموعه اقدامات
انجامشده در شهر صدرا حکایت از این دارد که
ارادهای جهادی حاکم است تا با هماهنگی مردم،
مسئولین و نیروهای بسیجی ،هرچه زودتر زنجیره
شیوع این بیماری قطع گردد.
وی با اشاره به خریداری تجهیزات انفرادی
موردنیاز گروههای جهادی و دستگاههای
ضدعفونی و قرار دادن امکانات شهرداری
بهخصوص امکانات خودرویی و لجستیکی و
ماشینهای آتشنشانی گفت :بهزودی با مشارکت
شرکت عمران و اورژانس صدرا در ورودی شهر
ایستگاه غربالگری و کنترل دمای بدن مستقر

میگردد.
پرنیان با اعالم استمرار فعالیتهای پیشگیرانه
و مبارزه با کرونا گفت :کنترل ،نظارت و
محدودیت سازی مستمر شهرداری بر بارفروشان
و دستفروشان بلوار خلیجفارس و سطح شهر با
همکاری نیروی انتظامی ،برخورد با منازل مبله و
پلمپ آنان با دستور قضایی ،ضدعفونی و گندزدایی
معابر و مجتمعهای مسکونی ،اطالعرسانی و
آگاهی بخشی به مردم و هیئتمدیره مجتمعهای
مسکونی ادامه دارد.
پرنیان رئیس قرارگاه پدافند زیستی شهر صدرا
ضمن تشکر از حساسیت اعضای شورای اسالمی
شهر صدرا و پیگیری مستمر آنان و نیروهای
مخلص بسیج و تالش آنان در این مبارزه ،از
مشارکت دستگاههای اجرایی در ادامه مبارزه
خبر داد و خاطرنشان ساخت :امید است با
همراهی مردم و رعایت مستمر مسائل بهداشتی،
هرچه سریعتر شاهد ریشهکنی این بیماری
باشیم.

