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فرماندار شهرستان کازرون گفت: آب منطقه ای 
فارس با دقت و سرعت مطالعات سد چروم را 
تمامی  گرفتن  نظر  در  با  بتوانیم  تا  دهد  انجام 
شهرستان  مردم  به  را  بهینه ای  خدمت  شرایط 

انجام دهیم.
کازرون،  از  فارس  خبرگزاری  گزارش  به 
مسائل  بررسی  جلسه  در  دهقان  داریوش 
به  اشاره  با  چروم  مخزنی  سد  مشکالت  و 
اظهار  اخیر  مدت  در  شده  انجام  پیگیری های 
داشت: از آب منطقه ای فارس خواستیم با دقت 
تا  دهد  انجام  را  چروم  سد  مطالعات  سرعت  و 
شرایط خدمت  تمامی  نظر گرفتن  در  با  بتوانیم 

بهینه ای را به مردم این منطقه انجام بدهیم.
وی گفت: اعتقاد من این است که ساخت سد 
تمام  برای  اساسی  و  بزرگ  کار  چروم  مخزنی 
کاهش  به  منجر  که  است  کازرون  شهرستان 
توسعه کشاورزی  و  رونق  و  بیکاری  چشمگیر 

منطقه می شود.

دهقان ادامه داد: کار و اقدام بسیار خوبی که در 
هستیم  آن  شاهد  خشت  منطقه  در  حاضر  حال 
تولید محصوالت  فناوری  و  دانش  نهادینه شدن 
باید در  فرآوری شده از خرما و نخل بوده که 
این زمینه با برنامه ریزی کمک بیشتری صورت 

گیرد.
فرماندار شهرستان کازرون با اشاره به فاجعه ای 
به  منجر  و  افتاد  خرامه  کربال  بخش  در  که 
مهاجرت قریب به 20 هزار نفر و از دست دادن 
مسئوالن  همه  و  ما  داشت:  بیان  شد،  شغل شان 

عزم مان جزم و آماده هرگونه همکاری هستیم 
و اعتبار مالی الزم جهت مطالعات مربوطه تأمین 

می شود.
وی تأکید کرد: نباید دست روی دست گذاشت 
که در این قضیه زمان بسیار مهم و تعیین کننده 
است که چشم امید مردم در مرحله اول به خدا و 

در مرحله بعد به همت و تالش مسئوالن است.
و  سیالب  کنترل  چروم  سد  اجرای  از  هدف 
آب  تأمین  و  سطحی  روان آب های  جمع آوری 
کشاورزی بوده که مطالعه آن از سال 83 شروع 

و بر روی رودخانه شاپور احداث می شود.
این رودخانه از ارتفاعات شمال شرقی کازرون 
سرچشمه می گیرد و پس از اتصال آب چشمه 
ساسانی و با دریافت آب شکستیان و طی یک 

مسیر کوهستانی وارد دشت خشت می شود.
این رودخانه یکی از مهم ترین منابع تأمین آب 
دشت  کازرون،  شهرستان  کشاورزی  و  شرب 

خشت و بخش عمده ای از استان بوشهر است.

کشاورز،  داود  کشکولی،  هاشمی  محمدحسین  خبری/  گروه 
همکاری  با  گفت:  کازرون  شهرستان  انتظامی  فرمانده  گلچین:  علی 
خوب دستگاه قضایی، شورای تأمین و اداری و مردم شهرستان کازرون 

شاخص های امنیتی در این شهرستان رو به بهبودی است.
سرهنگ محمد عبادی نژاد فرمانده انتظامی شهرستان کازرون که در آیین 
از  جمعی  و  فرماندار  و  کازرون  امام جمعه  حضور  با  مشترک  صبحگاه 
شد  برگزار  کازرون  انتظامی  فرماندهی  ستاد  در  شهرستان  این  مسئوالن 
در سخنانی با گرامیداشت هفته ناجا اظهار داشت: امروز خط قرمز ناجا و 

نیروهای مسلح امنیت مردم با رویکرد پیشگیرانه است.
اولویت  انتظامی  نیروی  برای  امنیت  بحث  در  امروز  آنچه  گفت:  وی 
دانشگاهی،  مراکز  با  تعامل  و  ارتباط  و  مردم  به  دادن  آگاهی  دارد 

آموزش وپرورش به ویژه مدارس است.
کشور  توسعه  مؤلفه های  از  یکی  کرد:  تصریح  کازرون  انتظامی  فرمانده 
وجود امنیت پایدار است و اگر امنیت ضعیف و ناامنی وجود داشته باشد، 

توسعه و پیشرفتی در کشور صورت نمی گیرد.
عبادی نژاد با اشاره به نقش و جایگاه پلیس و نیروی انتظامی در راستای باال 
بردن سطح امنیت جامعه افزود: پلیس با تقویت و بهره گیری از روش های 
علمی و مجهز شدن به امکانات برتر دنیا و بهره گیری از خرد جمعی و 
ارتباطی بین مردم و مسئوالن  پیشنهادات و نظرات رسانه ها که یک پل 
امنیت  و  نظم  ایجاد  راستای  این طریق در  از  محسوب می شوند، می تواند 

بهتر عمل کند.
وی ادامه داد: نیروی انتظامی شهرستان کازرون با همکاری دستگاه قضایی، 
اعضای شورای تأمین، رؤسای ادارات و مردم در سال گذشته شاخص های 

امنیت در این شهرستان رو به بهبودی است.
فرمانده انتظامی شهرستان کازرون با اشاره به آمار کاهش برخی جرائم و 
سرقت در این شهرستان افزود: سرقت های عادی نسبت به مدت مشابه آن 
18 درصد، سرقت های مسلحانه صددرصد، سرقت های به عنف و زورگیری 
37 درصد، قتل های عمد 37 درصد کاهش داشته و کشفیات مواد مخدر 15 

درصد افزایش کشفیات و مبارزه با سوداگران مرگ داشته است.
در  می دانیم  الزم  خود  بر  جهادی  تالش  با  کرد:  خاطرنشان  عبادی نژاد 
عرصه ای که دشمن با تبلیغات جنگ روانی سعی در برهم زدن امنیت و 
آسایش مردم عزیزمان است آنان را دررسیدن به اهداف شان ناکام گذاریم.
امام جمعه کازرون در ادامه این آیین در سخنانی اظهار داشت: شعار »پلیس 

مقتدر امین مردم« برگرفته از فرمایشات مقام معظم رهبری است که این 
شاخصه مهم تفاوت یک پلیس مردمی در یک نظام مردم ساالر دینی با یک 

پلیس در یک نظام دیکتاتور و خشن را می رساند.
حجت االسالم محمد خرسند تصریح کرد: اقتدار پلیس باید توأم با رحمت 
و صالبت و قاطعیت در برخورد با انواع فساد و برقراری آرامش فردی و 

اجتماعی جامعه باشد.
اشاره کرد  پلیس در کشورهای حاشیه خلیج فارس  اقتدار ظاهری  به  وی 
بوده چراکه  پلیس کشورهای حاشیه خلیج فارس ظاهری  اقتدار  و گفت: 
اقتدار آنان فقط برای حفظ سالمت و امنیت یک طایفه و سلطنت گروهی 
است؛ اما در نظام مردم ساالر دینی جمهوری اسالمی اقتدار پلیس در خدمت 

امنیت و آسایش مردم است.
امام جمعه کازرون افزود: پلیس در نظام اسالمی دارای حدومرز است و آن 

حدومرز فقط مقدسات و مردم است.
خرسند گفت: وظیفه اصلی پلیس این است که امین مردم باشند و مبارزه 
با انواع فساد ازجمله مالی، قاچاق، دزدی، مواد مخدر، بی نظمی اجتماعی و 

قانونی را سرلوحه کار خود قرار دهند.
وی در پایان از نیروی انتظامی خواست عالوه بر اینکه مبارزه با فساد را 
در رأس کار خود قرار می دهند باید مراقبت درونی هم داشته باشند و به 

نیروهای تحت امر خود توجه ویژه داشته باشند.
امام جمعه کازرون از دولت و مجلس درخواست کرد نواقص و مشکالت 

پیش روی نیروی خدوم انتظامی را با جدیت تمام پیگیری کنند.

همراه  کازرون  آموزش وپرورش  سرپرست 
نماینده  و  درمان  و  بهداشت  شبکه  رئیس  با 
امام جمعه این شهر به مناسبت هفته ملی کودک 
کتاب  اهدای  با  شده  بستری  بیمار  کودکان  از 

عیادت و دلجویی کردند.
روابط  از  نقل  به  طلوع  نامه  هفته  گزارش  به 

به  کازرون،  آموزش وپرورش  مدیریت  عمومی 
از  عیادت  مراسم  کودک  جهانی  روز  مناسبت 
کودکان بستری در بیمارستان ولیعصر )عج( این 
شهر از سوی سرپرست آموزش وپرورش، رئیس 
امام جمعه  نماینده  و  درمان  و  بهداشت  شبکه 

کازرون برگزار شد.
و  کودکان  از  عیادت  ضمن  مراسم  این  در 
کتاب،  اهدای  با  آنان  خانواده های  از  دلجویی 

روز جهانی کودک گرامی داشته شد.
حاشیه  در  کازرون،  آموزش وپرورش  سرپرست 
برای  شاد  محیطی  ایجاد  گفت:  مراسم  این 
کودکان بستری در بیمارستان و کاهش آالم آنان 
این  از اهداف برگزاری  در روز جهانی کودک 

مراسم است.
اسالم  مبین  دین  اینکه  بابیان  یزدانی  عبدالرضا 
در  آن  پاداش  و  دارد  بیمار  عیادت  بر  تأکید 

پیشگاه خداوند متعال بسیار زیاد است، افزود: این 
کودکان متأسفانه به دلیل بیماری قادر به حضور 
نبوده اند؛  کودک  روز  جشن های  برنامه های  در 
آنها  از  عیادت  با  تا  دانستیم  واجب  خود  بر  لذا 

لحظات شادی را در کنارشان سپری کنیم.
سرپرست آموزش وپرورش کازرون اضافه کرد: 
روز جهانی کودک را به همه فرزندان و کودکان 
میهن عزیزمان به ویژه کودکان کازرونی تبریک 
و  پدران  همه  زحمات  و  تالش ها  از  و  می گویم 
جهت  مدارس  مربیان  و  اساتید  مدیران،  مادران، 
پرورش این کودکان تشکر و قدردانی می نمایم 
این  همه  سعادت  و  سالمتی  متعال  خداوند  از  و 

عزیزان را خواستارم.
با  همزمان  هرساله  مراسم  این  است  گفتنی 
برنامه ریزی  با  کودک  جهانی  روز  فرارسیدن 

شبکه بهداشت و درمان برگزار می شود.

به  طلوع  هفته نامه  گزارش  به 
خبری  پایگاه  خبرنگار  از  نقل 
صمیمی  دیدار  این  در  پلیس 
شهرستان  انتظامی  فرمانده 
عبادی نژاد  سرهنگ  کازرون 
فرمانده  به  خیرمقدم  ضمن 
ارتش و همراهان اظهار داشت: 
مأموریت های  و  مسئولیت 
پلیس بسیار سخت و طاقت فرسا 
برهه زمانی که  این  است و در 
کشور  اجتماعی  امنیت  دشمن 
سخت تر  داده  قرار  هدف  را 
توان  تمام  با  پلیس  بااینکه  و 
اما  دارد؛  حضور  درصحنه ها 
همیاری  و  همکاری  نیازمند 

ایجاد  برای  مسئولین  و  مردم 
نظم و امنیت هستیم.

حقیقت جو  سردار  امیر 
آموزشی  پادگان  فرمانده 
کازرون  قنبرترابی  شهید 
نیروی  هفته  تبریک  ضمن 
انتظامی  فرمانده  به  انتظامی 
عرصه  حافظان  و  شهرستان 
ما  داشت:  بیان  امنیت  و  نظم 
که  شبانه روز  از  هرزمانی  در 
کارکنان  کمک  به  باشد  الزم 
شهرستان  انتظامی  فرماندهی 
تعامل  و  آمد  خواهیم  کازرون 
و  خوب  بسیار  ما  همکاری  و 

مثال زدنی است.

فرماندار کازرون خواستار شد؛

لزوم تسریع در مطالعه و اجرای سد مخزنی چروم

فرمانده انتظامی شهرستان کازرون:

شاخص های امنیتی در شهرستان کازرون رو به بهبودی است

به مناسبت روز جهانی کودک صورت گرفت؛

عیادت سرپرست آموزش وپرورش کازرون 
از کودکان بستری در بیمارستان

دیدار فرمانده پادگان آموزشی شهید قنبر ترابی ۰۷ کازرون با فرمانده 
انتظامی شهرستان کازرون به مناسبت گرامیداشت هفته ناجا

به  طلوع  هفته نامه  گزارش  به 
دانشگاه  عمومی  روابط  از  نقل 
مراسم  کازرون  فارسی  سلمان 
میثاق  تجدید  و  گل باران  معنوی 
حضور  با  شهدا  آرمان های  با 
فارسی  سلمان  دانشگاه  دانشگاهیان 
بهشت زهرای  گلزار  در  کازرون 
کازرون برگزار شد. در این مراسم 
سرپرست  غفاری پور  انوشیروان 
امنیت  و  آرامش  گفت:  دانشگاه 
جان گذشتگی  از  مدیون  را  امروزه 
شهدا و صبر و استقامت خانواده های 
آنان هستیم و بایستی با خودسازی 
و پیشه کردن تقوی الهی در راستای 
پیشبرد آرمان های بلند امام )ره( و 
شهدا گام برداریم، تکریم از خانواده 
شهدا وظیفه همه ما است و باید به 

و  تبدیل  مسئوالن  بین  در  فرهنگی 
در  شرکت کنندگان  شود.  نهادینه 
نثار  و  فاتحه  قرائت  با  مراسم  این 
و  تجلیل  شهدا  شامخ  مقام  از  گل 
یاد و خاطره آنان را گرامی داشتند. 
ادامه از کارکنان خانواده شاهد  در 
دومین  برگزیدگان  همچنین  و 
با  اساتید  عترت  و  قرآن  جشنواره 

اهدا لوح و هدایایی تقدیر شد.

به  طلوع  هفته نامه  گزارش  به 
فرمانداری  عمومی  روابط  از  نقل 
غفاری پور  انوشیروان  کازرون 
سرپرست دانشگاه سلمان فارسی با 
با  کازرون  فرمانداری  در  حضور 
داریوش دهقان فرماندار شهرستان 

دیدار کرد.
این  در  شهرستان  فرماندار  دهقان 
به  تبریک  عرض  ضمن  دیدار 
اظهار  سلمان  دانشگاه  سرپرست 
امیدواری کرد که بتوان با اتحاد، 
رشد  شاهد  یکدلی  و  یکرنگی 
علمی  سطح  ارتقا  و  روزافزون 
دانشگاه سلمان و متعاقبًا شهرستان 

شد.
به  توجه  با  کرد:  تصریح  وی 
در  سلمان  دانشگاه  علمی  سطوح 
دانشگاه  این  برند  و  کشور  سطح 
استان،  در میان سایر دانشگاه های 
در  آن  ارزنده  نقش  از  می توانیم 
و  علمی  سیاست های  پیشبرد 

فرهنگی شهرستان بهره ببریم.

به گزارش هفته نامه طلوع به نقل از 
روابط عمومی فرمانداری شهرستان 
فرماندار  دهقان  داریوش  کازرون 
شهرستان با دهقانی مدیرعامل آب 
منطقه ای فارس و معاونین به منظور 
پیگیری مسائل و مشکالت مربوط 

گفت وگو  و  دیدار  شهرستان  به 
راستای  در  دیدار  این  کرد. 
پروژه های  تسریع  و  پیگیری 
احداث  ازجمله  شهرستان  عمرانی 
سد نرگسی و بررسی مطالعات سد 

چروم صورت پذیرفت.

به گزارش هفته نامه طلوع به نقل از 
روابط عمومی شهرداری کازرون، 
با  شهر  نقاط  اکثر  در  شهرداری 
وجود رکود اقتصادی و همچنین 
کاهش درآمد بدون وقفه در حال 
جهت  عمرانی  پروژه های  انجام 
خدمات رسانی به همشهریان عزیز 
پروژه های  مهم ترین  از  است. 
عمرانی می توان به اجرای عملیات 
در  واقع  بابونه  خیابان  آسفالت 
مردانی،  پارک  جنوبی  ضلع 
و  فرمانداری  اراضی  کوچه های 
دادگستری  اراضی  کوچه های 
شهروندان  حال  رفاه  به منظور 
اشاره  خودروها  تردد  بهبود  و 
جدول گذاری  اینکه  ضمن  کرد، 
با  هم  مناطق  این  کانیوگذاری  و 
به  شهرداری  عمران  واحد  تالش 

انجام رسیده است.
در  عمرانی  پروژه های  دیگر  از 
اجرای  به  می توان  اقدام  دست 
طول  به  بیات  سرپوشیده  کانال 

 ۵۰۰ بالغ بر  هزینه ای  با  متر   ۴۰۰
هدایت  به منظور  تومان  میلیون 
اشاره  سیالب  و  جاری  آب های 

کرد.
عالوه بر این پروژه جدول گذاری 
و  کوچه ها  کانیوگذاری  و 
ازجمله  شهر  سطح  خیابان های 
امام  شهدا،  فلسطین،  خیابان های 
رضا )ع(، قدمگاه، بلوار پریشان، 
و  )ره(  خمینی  امام  خیابان 
بلوار  رفوژ وسط  فرش  موزاییک 
فرش  موزاییک  و  کوهنورد 
جنب  ملت  بلوار  حاشیه  پارک 
در  )ع(  سجاد  امام  تکاور  تیپ 
اینکه  ضمن  است.  اجرا  حال 
باقری شهردار کازرون در بازدید 
حال  در  پروژه های  از  میدانی 
و  ناظرین  دقیق  نظارت  بر  انجام 
پروژه های  اجرای  در  مهندسین 
در  تسریع  جهت  شهر  عمرانی 
انجام کارها و رضایت و آرامش 

مردم تأکید کرد.

جعفری افزود: در عملیات اول در  
منطقه سر مشهد کازرون مأموران 
و  گشت  هنگام  در  اداره  این 
کنترل منطقه حفاظت شده پریشان 
دو  قطع  به  اقدام  که  را  متخلفی 
منطقه کرده  این  اصله درخت در 
بود را دستگیر کردند؛ که خودرو 

یک  و  توقیف  متخلف  نیسان 
کشف  وی  از  اره برقی  دستگاه 
تخلف  این  پرونده  شد.  ضبط  و 
تشکیل و به پاسگاه انتظامی منطقه 

تحویل داده شد.
عملیات  در  گفت:  ادامه  در  وی 
حفاظت  یگان  مأمورین  نیز  دوم 
محیط زیست شهرستان کازرون با 
همکاری نیروی انتظامی شهرستان، 
اسلحه  دوقبضه  متخلف  نفر  دو  از 
یک  و  دولول  اسلحه  قبضه  )یک 
قطعه   ۴ همراه  به   )pcp قبضه 

کبوتر کشف و ضبط کردند.

نقل  به  به گزارش هفته نامه طلوع 
پلیس  خبری  پایگاه  خبرنگار  از 
فرمانده  صمیمی  دیدار  این  در 
انتظامی شهرستان کازرون  اظهار 
انتظامی  نیروی  کارکنان  داشت: 

امنیت  ایجاد  برای  شهرستان 
حامل  کامیون های  و  خودروها 
در  شدنی  فاسد  مواد  و  سوخت 
تالش  شهرستان  سطح  جاده های 
دادستان  از  می نمایند؛  فعالیت  و 
با  داریم  تقاضا  قضایی  مقام  و 
که  جاده ها  در  ناامنی  عامالن 
به وسیله مأمورین دستگیر می شوند 
برخورد شدیدتری گردد. دادستان 
از  حمایت  ضمن  شهرستان 
داد  قول  انتظامی  نیروی  اقدامات 
شدیدًا با این افراد برخورد نمایند.

شبکه  رئیس  محمدی  علی  دکتر 
شهرستان  درمان  و  بهداشت 
علی  دکتر  بازدید  از  کازرون، 
ارزشیابی  و  پایش  مسئول  تهمتن 
بهداشتی  معاونت  توسعه  مدیریت 
و  شیراز  پزشکی  علوم  دانشگاه 
خبر  شبکه،  این  از  همراه  هیئت 

داد.
نقل  به  به گزارش هفته نامه طلوع 
بهداشت  شبکه  عمومی  روابط  از 
کازرون،  شهرستان  درمان  و 
سفر  طی  داشت:  اظهار  محمدی 
دکتر تهمتن و کارشناسان معاون 
پزشکی  علوم  دانشگاه  بهداشتی 
واحدهای  از  کازرون،  به  شیراز 
شهید  بهداشت  مرکز  ستادی 
پیرویان و سه مرکز خدمات جامع 
ابوتراب،  شیخ  سعدی،  سالمت 
سید حسین، خانه بهداشت دریس 
خانواده  پزشک  پایگاه  یک  و 
و  آمد  عمل  به  بازدید  خصوصی، 

حیطه  در  خدمات رسانی  کیفیت 
ضوابط  و  اصول  رعایت  سالمت، 
و مشکالت کارکنان موردبررسی 

قرار گرفت.
وی افزود: در مراکز خدمات جامع 
خدمات  ارائه  شده  ذکر  سالمت 
دندانپزشکی،  درزمینه  سالمت 
مبارزه  محیط،  بهداشت  پزشکی، 
حرفه ای،  بهداشت  بیماری ها،  با 
مراقبت  روان،  و  تغذیه  مشاوره 
مادران باردار، کودکان، نوجوانان 
سالمندان  و  میان ساالن  جوانان،  و 
رفع  در جهت  می گردد که  انجام 
مشکالت و ارتقا سالمت جمعیت 
ارزشیابی  و  پایش  پوشش،  تحت 

صورت پذیرفت.
در این سفر دکتر علیرضا گودرزی 
شبکه های  گسترش  گروه  رئیس 
توسعه  مدیریت  درمانی  بهداشتی 
دکتر  بهداشتی،  معاونت  شبکه 
سالمت  مدیر  صفاری  معصومه 
جمعیت، خانواده و مدارس، دکتر 
امور  کارشناس  بصیر  سوزان 
محسن  بهداشتی،  معاونت  دارویی 
بیماری های  کارشناس  اکبرپور 
واگیر و نازیال رحیمی کارشناس 
دکتر  غیرواگیر،  بیماری های 

تهمتن را همراهی کردند.

دهداری:  محمد  خبری/  سرویس 
هماهنگی  و  مسئولین  پیگیری  با 
فرماندار شهرستان کازرون و جلسه 
کازرون،  فرماندار  دهقان  مشترک 
و  دهداری  نودان،  شهردار  خیاط 
سیاوشی اعضای شورای اسالمی شهر 
نودان، دهقانی رئیس اداره آموزش 
نجفی  با  نودان  و پرورش کوهمره 
استان  آموزش وپرورش  مدیرکل 
فارس؛ مشکالت و کمبودهای اداره 
آموزش وپرورش کوهمره نودان و 

مدارس مطرح گردید.
مدیرکل  جلسه  این  در 

آموزش وپرورش قول های مساعدی 
داد که یکی از آنها نصب دوربین 
آموزش وپرورش  اداره  مداربسته 
بود که سریعًا انجام و نصب گردید 
که درخصوص حفاظت فیزیکی و 
به منظور  بر ورود و خروج  نظارت 
بیشتر  تالش  و  ارباب رجوع  تکریم 
واقع  مفید  خدمت رسانی  برای 

خواهد شد.
یک  تحویل  به  نسبت  همچنین 
خودرو به صورت مشارکتی و دیگر 
از  بعضی  خرید  و  خدماتی  موارد 
تجهیزات مدارس قول مساعد دادند.

علی  سید  خبرنگار/  و  عکاس 
هاشمی: کالس کارگاه آموزشی 
مصرف  مدیریت  در  زنان  نقش 
آب با حضور خلیلی معاون روابط 
استان  شهری  آبفای  عمومی 
فارس، مدیر روابط عمومی آبفای 
شهرستان کازرون، میرزایی رئیس 
دانش آموزان  اولیا  منطقه و  آبفای 
آموزشگاه  اجتماعات  سالن  در 

شهید نجفی خشت برگزار شد.

خلیلی  آموزشی  کالس  این  در 
منطقه  آبفای  رئیس  میرزایی  و 
آب  بحران  وضعیت  درخصوص 
در  صرفه جویی  لزوم  و  منطقه  در 
مصرف آب مطالبی را بیان داشتند.

در  منطقه  آبفای  رئیس  میرزایی 
آب  داشت:  اظهار  مراسم  این 
شرب شهر خشت از طریق چاه ها 
و خط بوشیگان تأمین می شود که 
شرایط  بوشیگان  خط  هم اکنون 
می رود  انتظار  ندارد.  مناسبی 
را  صرفه جویی  نهایت  شهروندان 

در مصرف آب داشته باشند
مراسم  این  برنامه های  دیگر  از 
درخصوص  دکلمه  و  شعر  قرائت 

وضعیت بحران آب بود.

به گزارش هفته نامه طوع به نقل از 
کازرون  شهرداری  عمومی  روابط 
برنامه ریزی  و  هماهنگی  جلسه 
جهت برگزاری همایش پیاده روی 
با  تربیت بدنی  هفته  مناسبت  به 
اسالمی  شورای  اعضای  حضور 
شهرداری،  نماینده  کازرون،  شهر 
و  جوانان  و  ورزش  اداره  نماینده 
همگانی  ورزش  هیئت های  رئیس 
سازمان  در  کازرون  شهرستان 
شهرداری  ترافیک  و  حمل ونقل 

کازرون برگزار شد.
مسئولین در این جلسه درخصوص 
زمان  و  مکان  برگزاری،  نحوه 
تبادل نظر  و  بحث  به  همایش  این 
پرداختند و مقرر شد این پیاده روی 
توافقات  اساس  بر  خانوادگی 
صورت گرفته با همکاری شورای 

شهرداری،  کازرون،  شهر  اسالمی 
هیئت  و  جوانان  و  ورزش  اداره 
در  شهرستان  همگانی  ورزش های 
روز جمعه مورخ ۲۷ مهرماه رأس 
از  حرکت  مسیر   ۶:۳۰ ساعت 
گلزار شهدای سید محمد نوربخش 
برگزار  طالقانی  پارک آیت اهلل  تا 
مراسم  این  پایان  در  گردد. ضمنًا 
در  شرکت کنندگان  به  به قیدقرعه 
تقدیم  ارزشمندی  جوایز  همایش 

شود.
در  پیران  محسن  است  شایان ذکر 
اواخر تیرماه سال جاری طی حکمی 
پاک فطرت  سیروس  سوی  از 
همگانی  ورزش های  هیئت  رئیس 
استان فارس به عنوان رئیس هیئت 
شهرستان  همگانی  ورزش های 

منصوب گردید.

تجدید میثاق با شهدا توسط دانشگاهیان 
سلمان فارسی کازرون

دیدار سرپرست دانشگاه سلمان فارسی 
کازرون با فرماندار شهرستان

دیدار فرماندار شهرستان کازرون با 
مدیرعامل آب منطقه ای فارس

روزهای پرکار شهرداری کازرون در اجرای 
پروژه های عمرانی در سطح شهر

جعفری رئیس اداره محیط زیست کازرون گفت: 
طی دو عملیات موفق به دستگیری سه نفر  

متخلف شدیم

دیدار صمیمی دادستان و رئیس دادگستری 
کازرون با فرمانده انتظامی شهرستان کازرون

بررسی کیفیت خدمات رسانی در حوزه سالمت 
شهرستان کازرون

با حضور مدیرکل آموزش وپرورش استان فارس؛
مشکالت و کمبودهای اداره آموزش وپرورش 

کوهمره نودان بررسی شد

کارگاه آموزشی نقش زنان در مدیریت مصرف 
آب در شهر خشت برگزار شد

جلسه هماهنگی و برنامه ریزی همایش 
پیاده روی خانوادگی به مناسبت 

هفته تربیت بدنی


