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فرمانداری شهرستان  عمومی  روابط  از  نقل  به  طلوع  هفته نامه  به گزارش 
کازرون داریوش دهقان فرماندار شهرستان به همراه فروتن معاون عمرانی 
اعضای  و  رئیس  با  کازرون  شهر  شورای  دفتر  در  حضور  با  فرمانداری 

شورای شهر کازرون تشکیل جلسه داد.
در این جلسه اعضای شورای شهر کازرون ضمن تقدیر از حضور فرماندار 
شهری  مشکالت  و  مسائل  طرح  به  اسالمی،  شورای  دفتر  در  شهرستان 
ازجمله فاضالب شهر کازرون، پروژه استراتژیک تونل محرم، سد نرگسی، 

آب شرب شهری و... پرداختند.
اتحاد  همدلی،  سخنان خود  ابتدای  در  شهرستان  فرماندار  دهقان  داریوش 
در  موفقیت  عامل  مهم ترین  را  شهرستان  دست اندرکاران  میان  یکدلی  و 
است  محروم  و  پرجمعیت  شهرستانی  کازرون  و گفت:  خواند  شهرستان 
که بودجه تخصیص یافته به آن کفاف بسیاری از مشکالت و کمبودها را 
نمی دهد؛ با همه این مشکالت با اتحاد و همدلی که در شهرستان وجود 
آبادانی  و  عمران  جهت  در  اساسی  گام های  تا  گشته  علت  مزید  دارد 

شهرستان برداشته شود.
شهرستان  سطح  در  پذیرفته  صورت  فعالیت های  تشریح  به  ادامه  در  وی 

پرداخت.
گفت:  محرم  تونل  مسئله  درخصوص  شهرستان  فرماندار  دهقان  داریوش 
بی تردید از تالش های شهردار در موضوع نوسازی ناوگان شهری، در این 
شرایط سخت مالی و اقتصادی تشکر می کنم و بر همین اساس تمام تالش 
خود را به کار بسته تا با جلب نظر مقامات ارشد کشوری و استانی اعتبار 
راستا  همین  در  که  نماییم  جذب  را  فوق  پروژه  تکمیل  جهت  موردنیاز 
خوشبختانه مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون تومان اعتبار جهت عملیات 
قرار خواهد  پیمانکار  اختیار  اسرع وقت در  استانداری در  بودجه  از  فوق 

گرفت.
همچنین طرح پیشنهاد اعطای اعتباری بالغ بر ۱۰ میلیارد تومان جهت پروژه 

مذکور به سازمان برنامه وبودجه کشور از دیگر رهاوردهایی است که طی 
سفرهای متعدد حاصل گردیده است.

فرماندار شهرستان در ادامه اذعان کرد: ما به طور واضح از مشکالت کم آبی 
منطقه آگاهی داریم و پیگیری های زیادی چه در تهران و چه در دیدار با 
مقامات استانی درخصوص تکمیل سد نرگسی که یکی از زیربناهای توسعه 
تخصیص  نیز  و  مذکور  موارد  به  عنایت  با  داشته ایم که  است؛  شهرستان 

اعتباری بالغ بر ۱۱ میلیارد تومان، در تالش برای جذب آن هستیم.
بیان  به  نشست  این  ادامه  در  کازرون  شهرستان  در  دولت  عالی  نماینده 
مسائل موجود درروند آبرسانی و طرح آب شرب شهری پرداخت و افزود: 
بنیاد  رئیس  و  آبفا  مدیرعامل  فارس،  استاندار  تبادار  با  که  دیداری  طی 
اعتبار  خداوند  یاری  با  داشته ایم  استان  در  همچنین  و  تهران  در  برکت 
موردنیاز جهت اجرای طرح ها و پروژه های آب و فاضالب تأمین خواهد 
کوششی  از  خود  رسالت  انجام  در  کماکان  مسئولین  داریم  انتظار  و  شد 
طول  به  ساعت  دو  مدت  به  جلسه  این  است  شایان ذکر  نباشد.  فروگذار 
انجامید که فرماندار شهرستان با سعه صدر به تمامی سؤاالت اعضای شورای 

شهر کازرون پاسخ گفت.

دانش آموزی  سالمت  پایگاه  فعال سازی  برای  هماهنگی  نشست  اولین 
مدیریت آموزش وپرورش کازرون با همکاری نزدیک و مسئوالنه شبکه 

بهداشت، درمان و آموزش پزشکی شهرستان برگزار شد.
به گزارش هفته نامه طلوع به نقل از روابط عمومی مدیریت آموزش وپرورش 
کازرون، این پایگاه که در موقوفه زنده یاد بزرگ مجرد واقع شده است 
تغذیه، دندانپزشکی و تخصص  بینایی سنجی، شنوایی سنجی،  در حوزه های 

کودکان به دانش آموزان خدمت رسانی خواهد کرد.
به  اشاره  با  این نشست  یزدانی، سرپرست آموزش وپرورش کازرون، در 
از  پیشگیری  دانش آموزان در  به هنگام مشکالت سالمت  لزوم تشخیص 
آسیب های جسمی و روحی دوران بزرگسالی گفت: امیدبخش ترین نقش 

پایگاه سالمت دانش آموزی، آموزش بهداشت است.
از  قدردانی  ضمن  بهداشت،  شبکه  مدارس  بهداشت  کارشناس  داودی، 
به  توجه  اهمیت  بر  آموزش وپرورش،  مجموعه  نزدیک  همکاری های 
بهداشت  نیز رویکردهای جهانی  و  پیشین در سطح شهرستان  تجربه های 
در  بهره وری  حداکثر  به  دستیابی  برای  افزود:  و  کرد  تأکید  مدارس  در 
این گونه فعالیت ها باید فرآیند تشخیص، غربالگری، ارجاع و اعالم نتیجه 
پیگیری ها در چرخه همکاری دوجانبه پایگاه سالمت و نیروهای متخصص 

شبکه بهداشت کامل شود.

دندان پزشک، روستا،  دکتر عباسیان، متخصص کودکان، دکتر مهبودی، 
فروزنده و کاویانی، کارشناسان تغذیه، معصومه عفیفیان و عالی کارشناسان 
ضمن  شنوایی سنجی  کارشناسان  عفیفیان  سارا  و  هنرمندان  بینایی سنجی، 
اعالم آمادگی برای همکاری با این پایگاه درباره بهترین سازوکار ارائه 

خدمات به جامعه هدف رایزنی کرده و پیشنهادات خود را ارائه دادند.
به زودی نحوه خدمات رسانی پایگاه سالمت دانش آموزی به  گفتنی است 

اطالع مدیران مدارس و اولیا دانش آموزان خواهد رسید.

پنجمین المپیاد ورزشی درون مدرسه ای با شرکت 25 هزار دانش آموز در 
200 مدرسه کازرون آغاز شد.

به گزارش هفته نامه طلوع به نقل از روابط عمومی مدیریت آموزش وپرورش 
کازرون، سرپرست آموزش وپرورش این شهر در مراسم افتتاح این رویداد 
المپیاد درون  از برگزاری  ورزشی، در دبستان دخترانه حاج رفان، هدف 
استعدادیابی،  دانش آموزان،  جسمانی  آمادگی  کردن  نهادینه  را  مدرسه ای 
ورزشی  فضاهای  گسترش  و  ورزش  فرهنگ  توسعه  برای  زمینه سازی 

مدارس عنوان کرد.
یزدانی افزود: 25 هزار دانش آموز دختر و پسر در رشته های ورزشی توپی، 

توری، شطرنج و آمادگی جسمانی شرکت دارند.
وی ایجاد نشاط و شادابی در مدارس را از دیگر اهداف این المپیاد ذکر 
کرد و افزود: این المپیاد تا دهه فجر ادامه دارد و همه مدارس موظف به 

برگزاری المپیاد در درون مدارس هستند.
سرپرست آموزش وپرورش کازرون خطاب به دانش آموزان گفت: ورزش 
دوستان  یافتن  برای  محلی  می تواند  و  می شود  دوستی ها  افزایش  موجب 

جدید برای شما باشد.
یزدانی در مورد مراحل این المپیاد خاطرنشان کرد: مسابقات ابتدا در درون 
با همدیگر  مناطق  و  نواحی  برگزیده  نفرات  می شود که  برگزار  مدارس 

رقابت کرده و به مرحله استانی راه می یابند که نفرات برگزیده استانی به 
مرحله کشوری راه می یابند.

گفتنی است دانش آموزان کازرونی طی پنج سال اخیر درمجموع مسابقات 
ورزشی دختران و پسران، مقام اول را در بین مناطق استان کسب کرده و 

نیز در برخی رشته ها به مقام های برتر کشوری نیز نائل گشته اند.

سال  شروع  فارسی  سلمان  دانشگاه  سرپرست  غفاری پور   انوشیروان 
تحصیلی و ورود به دوره تحصیالت عالی را به دانشجویان تبریک گفت. 
به وجود  برای کشور  محدودیت هایی که  به  توجه  با  غفاری پور گفت: 
مرهون  این  و  می رود  به پیش  باافتخار   و  سربلند  ما  ایران  اما  آورده اند؛ 
زحمات همه بخش های جامعه  از صنعتگران، کشاورزان و معلمان است.

اگر  است،  کشور  آینده  مدیران  پرورش  محل  دانشگاه   داد:  ادامه  وی 
دانشگاه های ما برنامه ریزی خوبی داشته باشند می توانند متخصصان دلسوز 

و متعهد تحویل جامعه بدهند.
در ادامه حجت االسالم خرسند امام جمعه شهرستان کازرون درباره اهمیت 
و جایگاه علم و عالم پروری مطالبی را بیان کرد و گفت: تنها دلیلی که 
برای اینکه کشورهای غربی، جهان را به کشورهای پیشرفته و جهان سوم 
تقسیم کرده اند؛ فقط پیشرفت های علمی بوده وگرنه ما ازلحاظ تاریخی و 
متمدن بودن، دین داری و دانشمندپروری از کشورهای صنعتی پیش روتر 

بوده ایم.
وجود  امروزه  پیشرفته  کشورهای  از  بعضی  زمان  آن  داد:  ادامه  وی 
خارجی نداشتند آنها با ربایش مغزهای سایر کشورها و جذب استعدادهای 

درخشان به این پیشرفت ها رسیده اند.
انقالب  معظم  رهبر  توصیه   اساس  بر  همچنین  خرسند  حجت االسالم 
خواستار تشکیل کرسی های آزاداندیشی در دانشگاه بود و  گفت: باید در 
مورد موضوعات مختلف دانشجویان مخالف و موافق به صورت منطقی و 

علمی به مباحثه بپردازند.

در ادامه معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه ابوذر خسروی به معرفی شهر 
کازرون و تأثیر بزرگان کازرونی در پیشرفت و توسعه کشور پرداخت 

و دانشجویان را به دانش افزایی و تولید علم دعوت کردند.
سپس مهدی رضایی معاون دانشجویی و فرهنگی به سخنرانی پرداختند. 

رضایی به فرهنگ بزرگ و شهر مذهبی کازرون و همچنین نقش مردم 
کازرون در نقاط عطف تاریخی اشاره کرد و گفت: دانشجویان باید ضمن 
رعایت آداب فرهنگی در کازرون، با شرکت در برنامه هایی که بخش 
فرهنگی دانشگاه برگزار می کند در کنار علم آموزی به تعالی روحی خود 

نیز کمک کنند.

داریوش دهقان فرماندار شهرستان کازرون:
تونل محرم به عنوان یکی از مهم ترین مطالبات مردم شهرستان کازرون 

در نظر گرفته شده است

سرپرست آموزش وپرورش کازرون در جلسه هماهنگی پایگاه سالمت دانش آموزی:

امیدبخش ترین نقش پایگاه سالمت دانش آموزی، آموزش بهداشت است

سرپرست آموزش وپرورش کازرون در مراسم افتتاح پنجمین المپیاد ورزشی درون مدرسه ای؛

ورزش موجب افزایش دوستی ها می شود

 جلسه افتتاحیه رسمی سال تحصیلی دانشگاه سلمان فارسی 
کازرون برگزار شد

کسب رتبه اول مسابقات قرآنی کشور توسط 
معلم کازرونی

اجرای عملیات آسفالت کوچه 14 و 16 
خیابان 35 متری دوم شهرک پردیس و 

کوچه شهید بامیان

برگزاری مراسم پیاده روی به مناسبت هفته 
سالمت بانوان

فعالیت موکب خشت در جاده نجف- کربال 
آغاز شد

با حضور دبیران کار و فناوری و کارآفرینی 
دبیرستان های کازرون؛

دوره خالقیت و ایده پردازی در تدریس 
برگزار شد

مدیرکل محیط زیست فارس خبر داد:
تخریب سازه های غیرمجاز در مناطق 

ارژن و پریشان

رئیس هالل احمر کازرون:
بارندگی شدید چنارشاهیجان 

تلفات جانی نداشت

دبیران  حضور  با  تدریس  در  ایده پردازی  و  خالقیت  آموزشی  کارگاه 
کارآفرینی و کار و فناوری دبیرستان های کازرون طی دو روز برگزار 

شد.
مدیریت  حوزه  عمومی  روابط  از  نقل  به  طلوع  هفته نامه  گزارش  به 
آموزش وپرورش کازرون، معاون متوسطه آموزش وپرورش کازرون با 
آشنایی  آموزشی،  کارگاه  این  اجرای  از  هدف  افزود:  خبر  این  اعالم 
روش های  با  آشنایی  تدریس،  سبک های  و  روش ها  آخرین  با  دبیران 
خالقانه تدریس و نیز آموزش تیم سازی در افزایش یادگیری و خالقیت 

دانش آموزان است.
آموزش  معاونت  برنامه های  از  دوره  این  اینکه  به  اشاره  با  جاویدی 
متوسطه است که به صورت کارگاهی- عملی برگزار شد، اظهار داشت: 

مدرسان دوره از طرف بنیاد نخبگان فارس انتخاب و اعزام شده بودند.
وی ادامه داد: با توجه به رویکردهای جدید در تألیف کتب درسی و نیز 
اهداف متفاوت در تدوین و روش تدریس کتاب ها در پایه های مختلف، 
آموزشی  کارگاه های  و  دوره ها  دارد  قصد  کازرون  آموزش وپرورش 
جدیدی را با هدف افزایش خالقیت در یادگیری و تدریس برای معلمان 

برگزار نماید.
معاون متوسطه آموزش وپرورش کازرون بابیان اینکه معلم می بایست به 
دانش آموز خود یاد دهد که از طرق مختلف به مسائل بنگرد، افزود: در 
این دوره دبیران، در راستای جهت دهی خالقیت و ایده پردازی و تبدیل 

ایده به عمل آموزش دیدند.
و  فناوری  و  کار  دبیر   40 حدود  حضور  با  دوره  این  است  گفتنی 
کارآفرینی دبیرستان های کازرون به میزبانی پژوهش سرای دانش آموزی 

رازی برگزار شد.

ساخت وساز  مورد   4 از  فارس  استان  محیط زیست  حفاظت  مدیرکل 
غیرقانونی در مناطق حفاظت شده ارژن و پریشان خبر داد.

حفاظت  عمومی  روابط  از  نقل  به  فارس  منطقه  ایسنا  گزارش  به 
حفاظت  یگان  مأموران  گفت:  محمودی  سعید  فارس،  محیط زیست 
محیط زیست شهرستان کازرون با توجه به وظایف سازمانی در عملیاتی 
شده  حفاظت  منطقه  در  غیرمجاز  ساخت وسازهای  از  جلوگیری  ضمن 
ارژن و پریشان در سرحد عبدویی پای آب، نسبت به قلع وقمع 4 مورد 

از ساخت وسازهای پنهانی اقدام کردند. 
وی با اشاره به کشف و ضبط 2 قبضه اسلحه و مقداری ادوات شکار در 
این مناطق گفت: اسلحه های مکشوفه شامل یک قبضه تفنگ ساچمه زنی 
دولول و یک قبضه تفنگ پنج تیر پران بود که به همراه 30 عدد فشنگ 

مربوطه و یک کوله پشتی کشف شده است.
ساخت وساز  مورد   4 تخریب  بر  عالوه  که  کرد  خاطرنشان  محمودی 
غیرمجاز در مناطق ارژن و پریشان، یک مورد اقدام به ساخت غیرقانونی 
بنا نیز به واسطه حضور به موقع مأموران یگان ویژه حفاظت محیط زیست، 

ناکام ماند.
او اضافه کرد: باوجود اخطارهای مکرر یگان حفاظت به افراد سودجو 
مبنی بر خودداری از تصرف اراضی ملی، متأسفانه گاهی افراد خاطی با 
بی توجهی اقدام به ساخت وساز در چنین مناطقی کرده و به تذکراتی که 

برای رفع تصرف می شود واکنشی نشان نمی دهند.
 55 ماده  و  اسالمی  مجازات  قانون   69 ماده  اساس  بر  گفت:  محمودی 
قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع، دستگاه های مسئول با 
هماهنگی دستگاه قضایی و نیروی انتظامی می توانند نسبت به قلع وقمع 

سازه ها اقدام کنند.
وی تأکید کرد: هرگونه ساخت وساز و توسعه در مناطق حفاظت شده 
باید بر اساس طرح جامع و تفضیلی مدیریت منطقه انجام شود و سازمان 
حفاظت محیط زیست در مناطق حفاظت شده قائم مقام تمام دستگاه های 
این  در  غیرمجاز  کاربری  تغییر  هرگونه  با  و  می شود  محسوب  دولتی 

مناطق به شدت برخورد کرده و خواهد کرد.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان فارس تصریح کرد: هرگونه تغییر 
کاربری جدید در مناطق حفاظت شده و اراضی زراعی و باغی عالوه بر 
قلع وقمع بناهای احداثی مشمول مجازات های کیفری شدیدی خواهد شد.
روابط عمومی حفاظت محیط زیست فارس از مردم درخواست کرده است 
و تصرف عرصه های  تخریب  وقوع هرگونه گزارش آتش سوزی،  که 
ملی و حفاظت شده، شکار و صید و... را از طریق سامانه ارتباطی  ۱۵۴۰  

اطالع دهند.

بخش  در  شدید  بارندگی  گفت:  کازرون  هالل احمر  جمعیت  رئیس 
چنارشاهیجان تلفات جانی به همراه نداشته است.

عزیزاله خاکسار در گفت وگو با خبرنگار فارس در کازرون با اشاره به 
بارندگی شدید باران در بخش چنارشاهیجان اظهار داشت: این بارندگی 
چهار  به  آسیب  و  قائمیه  اردشیری  محله  در  منازل  باعث آب گرفتگی 

خودرو و عشایر بخش چنارشاهیجان شد.
تلفات  اینکه  بر  تأکید  با  کازرون  شهرستان  هالل احمر  جمعیت  رئیس 
جانی در این بارندگی نداشتیم گفت: با وقوع باران چهار تیم هالل احمر 

به امدادرسانی مشغول شدند.
از توابع شهرستان  به گزارش فارس، قائمیه مرکز بخش چنارشاهیجان 

کازرون در 120 کیلومتری جنوب غرب شیراز در استان فارس است.

آزاد  دانشگاه  اساتید  کریم  قرآن  مسابقات  اول  مقام  کازرونی  معلم 
اسالمی سراسر کشور را کسب کرد.

مدیریت  عمومی  روابط  از  نقل  به  طلوع  هفته نامه  گزارش  به 
آموزش وپرورش کازرون، روح اله راسخی، در مسابقات قرآن و عترت 
به کسب  موفق  ارومیه  در  اسالمی سراسر کشور  آزاد  دانشگاه  اساتید 

رتبه اول شد.
کارشناس روابط عمومی مدیریت آموزش وپرورش کازرون افزود: این 
همکار فرهنگی در دبیرستان شهید محسن پور این شهر معاون پرورشی 
است و در رشته حفظ 10 جزء قرآن در این مسابقات شرکت کرده بود.
گفتنی است روح اله راسخی به عنوان نماینده اساتید دانشگاه آزاد اسالمی 
استان فارس در رشته حفظ 10 جزء در این دوره از مسابقات شرکت 

داشت.

به گزارش هفته نامه طلوع به نقل از روابط عمومی شهرداری کازرون 
به منظور رفاه حال شهروندان و بهبود تردد خودروها و بهسازی معابر 
عمرانی  پروژه  اجرای  در  عدالت محوری  راستای  در  و  شهر  سطح 
و   14 آسفالت کوچه های  عملیات  اجرای  به  اقدام  کازرون  شهرداری 
16 خیابان 35 متری دوم شهرک پردیس کرده است. همچنین قیرپاشی 
بامیان واقع در خیابان کارگر شمالی و کوچه روبه روی  کوچه شهید 
خیابان بهاران واقع در فرهنگ شهر انجام شده و به زودی این دو کوچه 

توسط واحد عمران شهرداری آسفالت خواهد شد.
از دیگر پروژه های در دست اقدام شهرداری می توان به اجرای عملیات 
زیرسازی و آماده سازی کوچه سنگ فرش واقع در خیابان شهدا جهت 

آسفالت اشاره کرد.
خیابان چمران  حاشیه  در  دفنی  چراغ های  نصب  با  شهرداری  همچنین 

عالوه بر روشنایی خیابان مذکور بر زیباسازی این معبر افزوده است.

به مناسبت هفته سالمت بانوان با شعار پیش به سوی سالمت بانوان مراسم 
پیاده روی با حضور رئیس و معاون بهداشتی و جمعی از کارکنان شبکه 

بهداشت، برگزار شد.
و  بهداشت  شبکه  عمومی  روابط  از  نقل  به  طلوع  هفته نامه  گزارش  به 
درمان شهرستان کازرون، لیال توکلیان کارشناس سالمت بانوان مرکز 
بهداشت شهید پیرویان هدف از برگزاری این مراسم را ترویج و توسعه 
فرهنگ ورزش همگانی به عنوان تأمین کننده سالمت جامعه ذکر کرد.

و  خانواده  سالمت  حفظ  زنان،  خودمراقبتی  اصل  به  تأکید  ضمن  وی 
جامعه را درگرو سالمت روح و جسم بانوان دانست.

در پایان این پیاده روی صبحگاهی که از محل ساختمان شبکه بهداشت 
به طرف پارک طالقانی صورت گرفت، جوایزی به قیدقرعه به تعدادی 

از کارکنان اهدا گردید.

موکب احباب الرضا )ع( بخش خشت که خادمان آن ۲۱ مهرماه جهت 
برپایی موکب راهی کربال شده بودند پس از تهیه زیرساخت های الزم 

رسمًا فعالیت خود را آغاز کردند.
الیاس سلیمانی مدیر اجرایی ستاد اربعین خشت گفت: تعداد ۹۰ خادم 
افتخاری مرد و زن از بخش خشت تا روز اربعین به مدت ۱۰ روز به 

زائرین پیاده روی اربعین خدمات رسانی می کنند.


