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خبـر  فراهم شدن امکان درخواست پیامکی ثبت خسارات 
بیمه کشاورزی

 شناسایی ۳۱ مورد جدید ابتال 
 به کروناویروس در استان فارس 

و افزایش مبتالیان به ۳۲۶ نفر

مدیرکل زندان های فارس:
 ستاد دیه استان در اسفندماه زمینه 
آزادی تعداد ۱۸۹ نفر از زندانیان 

جرائم غیرعمد را فراهم کرد
کمک چهار میلیارد ریالی بانوی دندانپزشک شیرازی 

برای آزادسازی زندانیان جرائم غیرعمد

باهدفکاهشترددوجلوگیریازانتشارویروسکرونا،خساراتبیمهکشاورزیبهصورتپیامکیارسالمیشود.
خدمات گروه معاون پزشکی مهندس فارس، استان کشاورزی بانک مدیریت عمومی روابط از نقل به طلوع روزنامه گزارش به
همراه شماره به پیامک ارسال با بیمهای خسارت ثبت برای میتوانند کشاورزان کرد: اعالم اطالعیهای صدور با فارس استان بیمهای
اقدام بیمه( صندوق سایت در شده )اعالم کشاورزی بیمه نمایندگی مدیرعامل یا بیمهنامه( در شده )ذکر بیمهنامه صدور کارگزار

کنند.
پزشکیافزود:همچنینبیمهگزارانمیتوانندبرایپیگیریانجامفرایندثبتخسارتبهسایتاینترنتیصندوقبیمهکشاورزیبهآدرس

CS.SABKA.IRمراجعهکنند.

سیستم تعطیلی به اشاره با شیراز شهر اسالمی شورای ترافیک و حملونقل عمران، کمیسیون رئیس
باشیوع اقداممهمترینگامدرمقابله این اتوبوسومینیبوس،گفت: حملونقلهمگانیشاملمترو،

بیماریکرونابود.
بهگزارشروزنامهطلوعبهنقلازروابطعمومیواموربینالمللشورایاسالمیشهرشیراز،دکترنواب
قائدیبااشارهبهاقداماتکمیسیونعمران،حملونقلوترافیکشورادرمقابلهباگسترشویروسکرونا
درشهر،تصریحکرد:درپیشیوعکرونادرشهرشیراز،شورایاسالمیوشهرداریشیرازبنابهوظیفه
ذاتیخودوتوقعاتیکهشهروندانازمنتخبانخودداشتند،بالفاصلهدرصددانجاماقداماتمناسبدرجهت
جلوگیریازانتشاربیشتراینویروسدرشیرازبرآمدند.ویادامهداد:پسازبرگزاریجلساتهماندیشی
اعضایشوراوشهردارتصمیماتیدراینزمینهاتخاذشدوبالفاصلهتوسطشهرداریبهاجرادرآمد.او
ایناقداماترادرراستایکاهشزمینهحضورشهرونداندرفضاهایعمومیوخطرپذیروجلوگیریاز
گسترشبیشتراینویروسدانستویادآورشد:افزایشسرفاصلهزمانیقطارهایمترووکاهشتعداد
ناوگانحملونقلعمومیشاملاتوبوسومینیبوسدرابتدایشیوعویروسدردستورکارقرارگرفت.
اینعضوشورایپنجمبااشارهبهضدعفونیکردنفضایداخلواگنهاونیزپایانههایمترودراینبازه
زمانی،اظهارداشت:اتوبوسهاومینیبوسها،معابرسطحشهر،پایانههایدرونوبرونشهری،جایگاههای

سوخت،پارکینگهایطبقاتیوروبازدرهمینزمانضدعفونیشدهاند.
ویارائهخدماتحملونقلدرونشهریتوسطناوگانتاکسیدرزمانتعطیلیسیستمحملونقلهمگانی

بارعایتمسائلایمنیوبهداشتیراقابلتوجهدانست.
قائدیبهکاهشحجمعملیاتعمرانیوتعطیلیبرخیپروژههاوالزامبهرعایتمسائلبهداشتیوایمنی
درکارگاههایعمرانیدرابتدایشیوعویروسنیزاشارهداشتوافزود:برایناساستصمیمبرتعطیلی
تمامیپروژههایعمرانیشهرداریچهپروژههایکوچکوچهپروژههایبزرگعمرانیکهبنابودهتا
پایانسالجاریبهبهرهبرداریبرسد،گرفتهشد.ویآخرینپیشنهادمطرحشدهراتعطیلی22پارکینگ

سطحشهرعنوانکردکهبالفاصلهدردستورکارقرارگرفت.

رئیسدانشگاهفنیوحرفهایاستانفارسگفت:با
توجهبهشیوعکروناونیازنهادهایمختلفاداری
ومردمیبهماسکتعدادکارگاههایتولیدماسک
پنجکارگاه به فارس وحرفهای فنی دانشگاه در

افزایشیافت.
بهگزارشروزنامهطلوعبهنقلازروابطعمومی
دانشگاهفنیوحرفهایاستانفارسمحمدجامعی
کارگاههای در ماسک تولید پیشازاین گفت:
دختران فنی دانشکدههای دوخت طراحی مهارتی

شیراز،نیریزوکازروندرحالانجامبودکهدر
و فنی دانشکده در دیگر کارگاه دو حاضر حال

حرفهایدارابواقلیدبهآناضافهشدهاست.
با اقلید دختران فنی دانشکده کرد: بیان جامعی
ازجمله کارگاهی تجهیزات گذاشتن اختیار در
مرکز این اساتید علمی ظرفیت و چرخخیاطی
شهرستان این سالمت مدافعان قرارگاه محل در
کرده ماسک تولید کارگاه راهاندازی به اقدام

است.

بابیان فارس استان فنیوحرفهای دانشگاه رئیس
و دانشکده 181 بین در ماسک تولید اینکه
آموزشکدهفنیدانشگاهفنیوحرفهایکشوربرای
نخستینبارازدانشکدهفنیدخترانشیرازآغازشد
افزود:درحالحاضراینکارارزشمنددربرخیاز
دانشکدههایکشورنیزاجراییشدهوتولیدماسک

درآنهاادامهدارد.
ویباارائهآماریازآخرینوضعیتتولیدروزانه
بیان فارس استان فنی دانشکدههای در ماسک
کرد:درحالحاضرظرفیتتولیدروزانهماسک
بهطورمیانگین18هزارعدددردانشکدههایفنی
وحرفهایایناستاناستکهدراینزمینهتأمین
مهمی موضوع پارچه ازجمله موردنیاز تجهیزات
شهرستانی مسئوالن همراهی نیازمند که است

ازجملهفرمانداراندرتأمینآناست.
حرفهای و فنی دانشکدههای کرد: بیان جامعی
هزار شش تولید ظرفیت روزانه شیراز شهر در
هزار، دو نیریز هزار، پنج کازرون ماسک،
ماسک عدد هزار دو نیز داراب و هزار دو اقلید

است.
و اجرایی دستگاههای هماهنگی با گفت: وی
از درمان و بهداشت شبکههای ازجمله نظارتی
از بیش 98 اسفندماه 26 تاکنون اسفندماه ابتدای
65هزارماسکتوسطپنجدانشکدهفنیوحرفهای
استانفارستولیدشدهودراختیارمراکزدرمانی،
و آسیبپذیر اقشار اجرایی، مختلف نهادهای
همچنینسازمانبسیجدانشجوییکشورقرارگرفته

است.
گفت: شیراز باهنر شهید فنی دانشکده رئیس
دانشگاهفنیوحرفهاییکدانشگاهمأموریتگرا
و اساتید دانشجویان، بلند همت به آنچه و است
کارکناندرتولیدماسکصورتگرفته،یکاقدام
مسئولیت و رسالت انجام راستای در خودجوش

اجتماعیدانشگاهاست.
ویروس شدن ریشهکن تا کرد: تأکید  جامعی
کرونادرکنارمردمودستگاههایمختلفاجرایی
بهویژهمدافعانعرصهسالمتهستیموتمامتالش

خودرابرایخدمتبکارمیگیریم.
رئیسدانشگاهفنیوحرفهایاستانفارسگفت:
ایندانشگاهبادارابودنرشتههایصنایعشیمایی
آمادگیخودرابرایتولیدمحلولهایضدعفونی
ایزوله لباسهای دوخت و طراحی همچنین و

بیمارستانیاعالممیکند.
جامعیدرموردکالسهایدانشجویاندانشگاهفنی
زمینه این در گفت: نیز فارس استان حرفهای و
استان فنی دانشکدههای در مختلف جلسههای
به توجه با و مختلف روشهای با و برگزارشده
امکاناتموجودآموزشهایدانشجویانبهصورت

مجازیدرحالبرگزاریاست.
رئیسشورایاداریدانشگاهفنیوحرفهایاستان
دانشجویی خوابگاههای وضعیت مورد در فارس
۱۳ در فعال خوابگاههای تمام کرد: تصریح نیز
دانشکدهفنیاستانتحتکنترلبودهوضدعفونی

الزمانجامشدهاست.

بهگزارشروزنامهطلوعبهنقلازروابطعمومی
زیستی پدافند قرارگاه رئیس صدرا شهرداری
گرفته صورت اقدامات بررسی با صدرا شهر
اجرایی، دستگاههای توسط گذشته روزهای در
انتظامی نیروی عمرانصدرا، شرکت شهرداری،
اگرچهپیشبینی بسیجگفت: ومجموعهسپاهو
شدهاستکهدرروزهایآتیموجشیوعویروس
اقدامات مجموعه اما کند؛ پیدا شدت کرونا
انجامشدهدرشهرصدراحکایتازاینداردکه
ارادهایجهادیحاکماستتاباهماهنگیمردم،
مسئولینونیروهایبسیجی،هرچهزودترزنجیره

شیوعاینبیماریقطعگردد.
انفرادی تجهیزات خریداری به اشاره با وی
دستگاههای و جهادی گروههای موردنیاز
شهرداری امکانات دادن قرار و ضدعفونی
و لجستیکی و خودرویی امکانات بهخصوص
ماشینهایآتشنشانیگفت:بهزودیبامشارکت
شرکتعمرانواورژانسصدرادرورودیشهر
مستقر بدن دمای کنترل و غربالگری ایستگاه

میگردد.
پیشگیرانه فعالیتهای استمرار اعالم با پرنیان
و نظارت کنترل، گفت: کرونا با مبارزه و
بارفروشان محدودیتسازیمستمرشهرداریبر
با بلوارخلیجفارسوسطحشهر ودستفروشان
همکارینیرویانتظامی،برخوردبامنازلمبلهو
پلمپآنانبادستورقضایی،ضدعفونیوگندزدایی
و اطالعرسانی مسکونی، مجتمعهای و معابر
آگاهیبخشیبهمردموهیئتمدیرهمجتمعهای

مسکونیادامهدارد.
صدرا شهر زیستی پدافند قرارگاه رئیس پرنیان
ضمنتشکرازحساسیتاعضایشورایاسالمی
نیروهای و آنان مستمر پیگیری و صدرا شهر
از مبارزه، این در آنان تالش و بسیج مخلص
مبارزه ادامه در اجرایی دستگاههای مشارکت
با است امید ساخت: خاطرنشان و داد خبر
بهداشتی، مسائل مستمر رعایت و مردم همراهی
بیماری این ریشهکنی شاهد سریعتر هرچه

باشیم.

رئیس کمیسیون عمران، حمل ونقل و ترافیک شورای اسالمی شهر شیراز:

 پرنیان رئیس قرارگاه پدافند زیستی و شهردار صدرا:


