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عمومی  روابط  از  نقل  به  طلوع  هفته نامه  گزارش  به 
با  اجتماعی شهرستان کازرون  رفاه  تعاون کار و  اداره 
همکاری انجمن صنفی کارگران و استادکاران ساختمانی 
دومین دوره آموزش عمومی ایمنی و بهداشت کار ویژه 
کارگران و استادکاران شاغل در بخش صنعت ساختمان 
شهرستان کازرون با حضور 100 نفر از کارگران شاغل 
در حرفه مزبور و به مدت 8 ساعت در سالن همایش های 

شهرداری کازرون برگزار شد.
اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون  اداره  رئیس  خیر  مصطفی 
ازآنجاکه  افزود:  خبر  این  اعالم  با  کازرون  شهرستان 
کارگاه های حوزه صنعت ساختمان سازی بیشترین نرخ 
حوادث را در کشور به خود اختصاص داده اند و به طور 
کار  از  ناشی  حوادث  کل  از  درصد   40 حدود  متوسط 
کشور در این بخش رخ می دهد و از هر 2 حادثه ناشی 
از کار به فوت یک مورد آن در این بخش می انجامد که 
با بررسی حوادث شغلی بخش ساختمان مشخص گردیده 
بیش از 90 درصد از کارگران ساختمانی حادثه دیده از 
اینکه  یا  و  نبوده اند  برخوردار  الزم  ایمنی  آموزش های 
آموزش ها از اثربخشی و کیفیت الزم برخوردار نبوده اند.

را  آموزش  دوره  این  برگزاری  از  اصلی  هدف  وی 
فرهنگ  ترویج  از طریق  از کار  ناشی  کاهش حوادث 
ایمنی و افزایش آگاهی کارگران و استادکاران صنعت 

ساختمان با مقررات ایمنی و بهداشت کار عنوان کرد.
این  بازرس کار و مدرس  ادامه مصطفی محمودیان  در 
از  ناشی  بیماری های  و  حوادث  آمار  ارائه  ضمن  دوره 
کار، مباحثی نظیر عوامل زیان آور محیط کار و مهم ترین 
علل ایجاد حوادث ناشی از کار، روش های بهبود شرایط 
الزامات کارگران در هنگام کار و استفاده از  ایمنی و 
ایمنی  برق گرفتگی،  خطرات  و  فردی  حفاظت  وسایل 
کار در ارتفاع و ایمنی داربست ها به کارگران آموزش 

داده شد و در پایان به سؤاالت حاضران پاسخ داده شد.

عمومی  روابط  از  نقل  به  طلوع  هفته نامه  گزارش  به 
از  جمعی  فارس  آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  کل  اداره 
طی  کازرون  شهرستان  روستاهای  اهالی  و  باغداران 
نامه ای از مسئوالن و دست اندرکاران حوزه آبخیزداری 
منابع طبیعی استان و شهرستان کازرون در راستای انجام 
و  استان  منابع طبیعی  تأثیرگذار  فعالیت های  و  اقدامات 
بندهای  اجرای  در  مجموعه  این  ثمربخش  فعالیت های 
آبخیزداری برخی از روستاهای شهرستان کازرون تقدیر 

کردند.
در این نامه روسای شوراهای اسالمی، بخشداران، دهیاران 
و اهالی روستاهای گاوکشک علیا و سلفی این شهرستان 
استان  منابع طبیعی  به مسئوالن  نامه ای خطاب  ارسال  با 
ضمن ابراز قدردانی از زحمات و تالش های بی وقفه این 
مجموعه به دلیل احداث بندهای سنگی- مالتی در مسیر 
منطقه  باالدست  در  واقع  حنا  تنگ  رودخانه  و  آبراهه 
گاوکشک شهرستان کازرون خواستار همراهی و تداوم 

بیش ازپیش فعالیت های این مجموعه شدند.
در بخشی از این نامه ضمن اشاره به پیگیری ها و قاطعیت 
آبخیزداری  کارشناسان  و  طبیعی  منابع  مسئوالن  جدی 
استان فارس در اجرای فعالیت های سازه ای آبخیزداری 
کوتاهی  مدت  طی  شده  انجام  اقدامات  با  است  آمده 
عالوه بر خوشحالی مردم به ویژه باغداران و کشاورزان 
از آبگیری سدها و بندهای ساخته شده در این مناطق، 
سطح قابل توجهی از آب سفره های زیرزمینی و چاهای 

منطقه نیز افزایش یافته شده است.
یادآوری  ضمن  گاوکشک  منطقه  اهالی  و  مردم 
کنترل  و  مهار  در  آبخیزداری  تأثیرگذار  فعالیت های 
با  منطقه  این  فصلی  رودخانه های  مخرب  سیالب های 
 ۳۱۷ و  کشاورزی  چاه  حلقه   ۷۸ تعداد  وجود  به  اشاره 
به  مسئوالن  بیشتر  توجه  خواهان  باغی  اراضی  هکتار 
مناطق دورافتاده و کمتر توسعه یافته شده و در پایان نیز 
از تدابیر مدیریتی مسئوالن منابع طبیعی فارس که مبتنی 
در  و  رهبری  معظم  مقام  رهنمودهای  و  فرمایشات  بر 
جهت اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی است، تشکر 
خواستار  کنندگان  امضاء  و  عمل آورده  به  قدردانی  و 
در  آینده  سنوات  در  مشابه  پروژه های  اجرای  و  ادامه 
جهت کاهش و برطرف شدن مشکالت کم آبی در دیگر 

مناطق و روستاهای این شهرستان شدند.
شایان ذکر است که اعتبار پروژه سنگی مالتی تنگ حنا 
از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی و در مدتی کمتر از 

دو ماه احداث و به بهره برداری رسیده است.

زمین لرزه کنار تخته کازرون را لرزاند.
فارس،  مرکز  سیما،  و  صدا  خبرگزاری  گزارش  به 
تخته  کنار  ریشتر  دهم   ۵ و   ۲ بزرگی  به  زمین لرزه ای 

را لرزاند.
به  وابسته  ایران  لرزه نگاری  مرکز  گزارش  اساس  بر 
کیلومتری   ۷ عمق  در  زمین لرزه  این  تهران،  دانشگاه 

زمین رخ داد.
بخش کنار تخته از توابع شهرستان کازرون است.

شهرستان  سطح  در  بارندگی چشمگیر  روز  سه  طی 
در  آذرماه   2 جمعه  روز  بعدازظهر  از  که  کازرون 
سطح استان فارس و شهرستان کازرون آغاز گردید 
بیشترین  قائمیه  یافت،  ادامه  آذرماه   5 بامداد  تا  و 
اختصاص  خود  به  را  شهرستان  بارندگی های  سهم 
میزان  پریشان کمترین  آبریز  داد و همچنان حوزه 

بارندگی را شاهد بود.
شهرستان  هواشناسی  اداره  از  شده  ارائه  آمار  طبق 
از  شده  استخراج  اطالعات  با  برابر  کازرون 
ایستگاه های باران سنجی این اداره در سطح شهرستان، 
و  فارس  استان  آسمان  به  بارشی  سامانه  ورود  با 
تا  آذرماه   2 بعدازظهر جمعه  از  کازرون،  شهرستان 
اوایل بامداد دوشنبه 5 آذرماه، مجموعًا 73.5 میلی متر 

باران در کازرون بارید.
بیشتر  میلی متر  با 91  قائمیه  است که  در حالی  این 
میلی متر،   48.5 با  باالده  و  جره  و  باراندگی  میزان 
همچنین  داد؛  اختصاص  خود  به  را  میزان  کمترین 
کمترین میزان بارندگی ها در مناطق است که عمدتًا 
حوزه آبریز دریاچه پریشان را شامل می شوند. میزان 
بارندگی در سایر شهرها و مناطق شهرستان کازرون 

به شرح جدول زیر است.
روز  سه  قابل توجه  بارش های  گزارش،  بنابراین 
گذشته منجر به جاری شدن سیالب در رودخانه های 

فصلی در سطح شهرستان کازرون گردید و موجب 
بازگشت موقت حیات به رودخانه نیمه جان شاهپور 

شد. 
آب  منابع  مدیریت  از  دریافتی  گزارش  اساس  بر 
سال جاری  تابستان  در  ساسان که  کازرون، چشمه 
خشک شده بود، به آبدهی ۵۰۰ لیتر در دقیقه رسید 

)۷۲۰ مترمکعب در طول شبانه روز(. 
طغیان رودخانه جره  به  منجر  بارش ها  این  همچنین 

گردید. 
دوان  جاده  فصلی  رودخانه های  بارش ها  این  پی  در 
کازرون، تنگ ابوالحیات بخش کوهمره نودان و نیز 

آبشار تنگ هامون خشت  جان گرفتند. 
دشت کمارج نیز ماالمال از آب شد و مردم خشت 

نیز شاهد طغیان رودخانه خشت بودند.
آبخیزداری  پروژه های  همچنین  بارش ها  این  طی 
حوضه شهرستان کازرون به منظور کنترل سیالب و 
اساس  بر  به نحوی که  شد؛  آبگیری  مصنوعی  تغذیه 
منابع  اداره  عمومی  روابط  از  نقل  به  گزارش ها 
طبیعی و آبخیزداری کازرون مجموع حجم آبگیری 
حدود  نوبت  هر  در  آبخیزداری  اجرایی  پروژه های 
3.5 میلیون مترمکعب بوده که طی بارش های اخیر ۵ 

نوبت آبگیری و سرریز شده اند.
به  ابوالحیات  تنگ  محور  آذرماه   4 یکشنبه  شامگاه 
دشت ارژن نیز شاهد بارش اولین برف پاییزی بود.

سال  در  کازرون  مختلف  نواحی  بارش  پهنه بندی 
زراعی جاری تا ساعت ۷ صبح روز یکشنبه 4 آذر 
همکاری  با  نما  کازرون  جامع  سایت  توسط  که 
الگوی  با  مطابق  گردیده  تهیه  کازرون  هواشناسی 

زیر است.
استان  سطح  در  بارش ها  این  طی  است  شایان ذکر 
 ،96.7 با  ممسنی  نورآباد   ،109.4 با  اردکان  فارس، 
درودزن با 77.6 و کازرون با 73.5 میلی متر بیشترین 
برای  استان  ایستگاه های  بارندگی را در میان  میزان 

خود ثبت نمودند.

سرویس خبری/ علی گلچین و علیرضا گلچین: 
آئینی  طی  بسیج  هفته  پایانی  روزهای  مناسبت  به 
نکوداشت یاد و خاطره خبرنگار بسیجی زنده یاد هادی 

شفیعی در سالن دانشگاه سما کازرون برگزار شد.
فرماندهی سپاه  با حضور  این آئین نکوداشت که  در 
شفیعی  زنده یاد  برادر  سما،  دانشگاه  رئیس  کازرون، 
سما  دانشگاه  در  دانشجویان  و  مسئولین  از  جمعی  و 
برگزار شد، دوستان و عزیزانی که در طول حیات این 
زنده یاد با وی همکار، همیار و ارتباط صمیمی داشتند 

خاطرات خود را بازگو کردند.
والیت مدار،  انقالبی،  جوان  یک  جوان  خبرنگار  این 
مؤمن، متعهد و دغدغه مند بود که بی شک جای خالی 

او در شهرستان کازرون احساس می شود. 
فرهنگی  دغدغه های  همان  شفیعی  هادی  دغدغه های 
در  بصیرت افزایی  بحث  که  بود  رهبری  معظم  مقام 

دانشگاه برایش اهمیت خاصی داشت. ما پرچم وی را 
بر زمین نمی گذاریم و مسیر و راه او را ادامه خواهیم 

داد.
مسئول  شفیعی،  هادی  مرحوم  است  ذکر  به  الزم 
سابق بسیج دانشجویی در دانشگاه آزاد اسالمی واحد 
کازرون، عضو شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی 
استان فارس و کشور، دبیر اولین دبیر اجرایی جشنواره 
فیلم عمار در کازرون و از فعالین جهادگر بسیجی و 
همچنین مدیرمسئول سایت کازرون خبر بود که بدون 
در نظر گرفتن مصالح خود و خانواده اش رسالتی که 

برعهده گرفته بود را انجام می داد. 
وی متأسفانه در بعدازظهر سه شنبه )11 آبان ماه 1395( 
جان به جان آفرین تسلیم کرد و عصر )13 آبان ماه( 
مسئوالن  و  مردم  خانواده،  اندوه  و  حزن  میان  در 
هنرمندان  قطعه  در  خاک  دل  در  کازرون  شهرستان 

و اصحاب رسانه شهرستان کازرون گلزار سید محمد 
نوربخش آرام گرفت.

و  پدر  به  سپاس  و  تقدیر  لوح  مراسم  این  پایان  در 
سرهنگ  کازرون  سپاه  فرمانده  توسط  وی  خانواده  ی 
افشار و رئیس دانشکده سما مهندس بازیار اهدا گردید.

سرویس خبری/ علی گلچین و علیرضا گلچین: 
با توجه به وضعیت معیشتی مردم و حمایت از اقشار 
کم درآمد دولت دهم در سال 89 سایت رفاهی را برای 
پرداخت یارانه نقدی طراحی و پیاده سازی کرد و حال 
و  معدن  صنعت،  وزارت  محوریت  با  یازدهم  دولت 
تجارت، سایت یارانه کاال را طراحی تا بتواند بخشی از 
مشکالت مردم را حل کند لذا در این خصوص اقدام به 
توزیع بسته حمایتی سبد کاال در کل کشور کرد که 
اولین بسته حمایتی آن توسط فروشگاه های زنجیره ای 

رفاه به نیازمندان تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی 
در حال توزیع است.

مدیر فروشگاه زنجیره ای رفاه کازرون عنوان داشت: 
اولین سبد کاالی حمایتی در حال حاضر بیش از 10 
روز است در حال توزیع است که خوشبختانه تاکنون 
بهزیستی  و  امداد  کمیته  حمایت  تحت  که  افرادی 
بسته  تومان  میلیون   150 از  بیش  خریدی  با  بوده اند 

حمایتی خودشان را دریافت کرده اند. 
مختلف  اقشار  دیگر  مبین همچنین درخصوص  کریم 
بر  داشت:  عنوان  کاال  سبد  دریافت  جهت  مردم 
شامل  خانوار  سرپرستان  دولت  تصمیمات  اساس 
رسمی،  یا  پیمانی  قراردادی،  از  اعم  دولت  کارمندان 
و  متأهل  دانشجویان  و  خبرنگاران  کارگران، طالب، 
خواهند  برخوردار  کاالیی  سبد  این  از  بازنشستگان 
از  اطالع  می توانند جهت کسب  شهروندان  البته  شد؛ 
دریافت سبد کاال که آیا شامل شان می شود یا نه با کد 
دستوری #24*4* ارسال کنند و با ثبت کد ملی خود 

از وضعیت بسته حمایتی اطالع پیدا کنند.
این مدیر همچنین درخصوص توزیع این سبد کاالها 

سبد  عرضه کننده  فروشگاه های  که  شد  خاطرنشان 
کاال مجاز به اخذ هیچ گونه وجه نقدی و غیرنقدی از 
شهروندان نیستند و جهت دریافت سبد کاالی حمایتی 
خانوار  سرپرست  بانک  عابر  کارت  داشتن  همراه  به 
الزامی است. همچنین تالش بر این است سبد کاالی 
حمایتی به صورت یکجا به خانوارهای مشمول تحویل 

شود. 
به  اول  مراجعه  در  بودن سبد کاال  ناقص  در صورت 
اقالم  دریافت  برای  مجدد  مراجعه  امکان  فروشگاه 

باقی مانده آن در طول ماه وجود دارد.
برنج،  این سبد کاال را  اقالم  مبین در گوشه ای دیگر 
خاطرنشان  و  نمود  معرفی  و...  تخم مرغ  مرغ،  روغن، 
می توانند  نیازشان  صورت  در  افراد  برخی  که  کرد 

جنس های دیگر جایگزین چنین اقالمی کنند.
شهرستان  رفاه  زنجیره ای  فروشگاه  مدیر  پایان  در 
کازرون گفت: عالوه بر فروشگاه رفاه، کورش و اتکا 
شهروندان  که  می باشند  کاال  سبد  توزیع  مشغول  هم 
پس از ابالغ دولت درخصوص توزیع به دیگر اقشار، 

فروشگاه ها آماده خدمت رسانی به مردم هستند.

برگزاری دوره آموزش عمومی 
ایمنی و بهداشت کار در کازرون

در راستای انجام اقدامات و فعالیت های 
تأثیرگذار منابع طبیعی استان؛
تقدیر باغداران و مردم 

شهرستان کازرون از مسئوالن 
منابع طبیعی فارس

باران مداوم 3 روزه، کازرون را طراوت بخشید
قائمیه بیشترین و دریاچه پریشان 
کمترین میزان بارندگی را داشت

طی آئین نکوداشتی؛

یاد و خاطره خبرنگار بسیجی مرحوم مهندس شفیعی گرامی داشته شد

مدیر فروشگاه رفاه کازرون:

توزیع سبد کاال ویژه بهزیستی و کمیته امداد بدون هیچ مشکلی انجام شده است

یادواره 55 شهید دهستان های امام زاده سید 
حسین، شاپور و انارستان برگزار شد

 تریلر حامل 15 میلیارد ریال کاالی قاچاق
در کازرون توقیف شد

مهار آتش سوزی سنگین و انفجار مرکز عرضه 
گاز مایع در کازرون

تخصیص بیش از دو میلیارد تومان اعتبار 
از محل ملی رهاورد سفر اخیر فرماندار 

شهرستان کازرون به استان

سرپرست بسیج رسانه شهرستان کازرون معرفی شد

برگزاری مراسم پخت عقیقه به روال هرسال در دبیرستان نمونه دولتی بانو سالمی کازرون

هم زمان با هفته گرامیداشت بسیج، 
گلگون کفن  شهید   55 یادواره 
امام زاده سید حسین،  دهستان های 
شاپور و انارستان از بخش مرکزی 
امام جمعه  حضور  با  کازرون 
و  شهید  بنیاد  رئیس  شهرستان، 
امور ایثارگران، فرماندهان نظامی 
شاخص  چهره های  انتظامی،  و 
شهیدپرور  مردم  و  مقدس  دفاع 

کازرون برگزار شد.
سردار  مراسم  این  ویژه  سخنران 
ظهراب قنبری جانشین فرماندهی 
بود.  فارس  استان  فجر   19 لشکر 
از  تجلیل  ضمن  سخنانی  در  وی 
جبهه های  در  کازرون  شهدای 
روزهای  اولین  از  نبرد  مختلف 
پیروزی انقالب تا به امروز، بسیج 
امام  نامید و گفت:  امام  ابتکار  را 
)ره( روحیه بسیجی را به جوانان 
تزریق کرد و جوانان ما با همین 
فرهنگ، با دست خالی در مقابل 

و  ایستادند  جهان  قدرت های 
است  این  بسیجی  تفکر  حاصل 
منطقه برتر  قدرت  ما  امروز   که 

هستیم. 
و  امروز  شرایط  مقایسه  با  وی 
)ص(  محمد  حضرت  تحریم های 
کرد،  اضافه  ابی طالب  شعب  در 
پیامبر  همان دشمنی که آن روز 
و  اقتصادی  محاصره  در  را  اسالم 
را  اسالم  توسعه  تا  قرارداد  نظامی 
متوقف کند امروز تالش می کند 
شده  نخ نما  حربه های  همان  با 
)ص(  محمدی  ناب  اسالم  توسعه 
متوقف  امروز  مادی  دنیای  در  را 
خمینی  امام  درایت  با  اما  کند؛ 
)ره( و مقام معظم رهبری هرروز 
و  اسالم  نصیب  جدیدی  پیروزی 
تمامی  و  می شود  مقاومت  جبهه 
هر  که  می دانند  دنیا  کشورهای 
طرحی در خاورمیانه بدون حضور 

ایران ابتر و بی سرانجام است.

استان  انتظامی  فرمانده  ایرنا: 
تریلر  دستگاه  یک  گفت:  فارس 
اسباب بازی  و  نوشت افزار  حامل 
قاچاق به ارزش 15 میلیارد و 40 
میلیون ریال در شهرستان کازرون 

توقیف شد.
فرماندهی  اجتماعی  معاونت 
انتظامی استان فارس در گزارشی از 
قول سردار سرتیپ دوم احمدعلی 
پلیس  مأموران  افزود:  گودرزی 
آگاهی شهرستان کازرون، هنگام 
کنترل خودروهای عبوری به یک 
را  تریلر مشکوک و آن  دستگاه 

متوقف کردند. 
بازرسی  در  داشت:  اظهار  وی 
کارتن   583 شده،  یاد  خودرو  از 
و  نوشت افزار  انواع  حاوی  که 
اسباب بازی قاچاق و فاقد مدارک 
قانونی بود، کشف شد.  گودرزی 
کارشناسان  اینکه،  به  اشاره  با 
 15 را  قاچاق  محموله  این  ارزش 
میلیارد و 40 میلیون ریال برآورد 
متهم  نفر  یک  گفت:  کرده اند، 
از  پس  و  دستگیر  زمینه  این  در 
تشکیل پرونده برای انجام مراحل 

قانونی تحویل مرجع قضایی شد.

انفجار و آتش سوزی سنگین یک 
مرکز عرضه و شارژ گاز مایع در 
آتش نشانان  که  شد  مهار  حالی 
یکی  به عنوان  حریق  این  از 
سخت ترین  و  سنگین ترین  از 
یاد  خود  کاری  عملیات های 

می کنند.
به  طلوع  هفته نامه  گزارش  به 
شهرداری  عمومی  روابط  از  نقل 
حادثه  این  جریان  در  کازرون، 
زبانه  داد،  رخ  ملت  بلوار  در  که 
که  بود  حدی  به  آتش  شعله های 
از میدان امام حسین )ع( به راحتی 

قابل رؤیت بود.
آتش نشانی  سازمان  رئیس 
جزئیات  تشریح  در  کازرون 
بالفاصله  کرد:  اظهار  حادثه  این 
حادثه،  گزارش  دریافت  از  پس 
از  آتش نشانی  عملیاتی  تیم های 
هر دو ایستگاه به محل اعزام شدند 
نیروهای  از  عملیاتی  تیم  یک  و 
و  شده  فراخوانی  نیز  آماده باش 
نیروهای  کمک  به  به سرعت 

عملیاتی رفتند.
توصیف  در  صادق زاده  مهدی 

در  گفت:  حادثه  محل  شرایط 
گاز  کپسول   120 حریق  محل 
مایع )LPG( وجود داشت که هم 
موجب افزایش لحظه ای شعله ها و 
هم موجب وقوع انفجارهای متعدد 
مسئله  همین  و  می شد  محل  در 

مهار حریق را دشوار کرده بود.
آتش سوزی سرانجام پس از یک 
بی وقفه  جدال  و  تالش  ساعت 

آتش نشانان با شعله ها مهار شد.
درباره  آتش نشانان  از  یکی 
این  که  است  گفته  حادثه  این 
عملیات  سه  جزو  آتش سوزی 
حرفه ای  دوران  سنگین  و  دشوار 

کار او بوده است.
و  آتش نشانی  سازمان  رئیس 
خدمات ایمنی شهرداری کازرون 
که از همان دقایق ابتدایی خود را 
به محل حادثه رسانده و فرماندهی 
عملیات را به عهده گرفته بود نیز 
از دو  این عملیات  بیان کرد: در 
دو  اطفایی،  عملیاتی  خودروی 
خودروی آبرسان و هشت نیروی 

آتش نشان استفاده شد.
مهار  برای  صادق زاده  گفته  به 
عملیات،  این  در  آتش  شعله های 

12 هزار لیتر آب مصرف شد.
هیچ  حادثه  این  اینکه  بابیان  وی 
افزود:  برنداشته،  در  مصدومی 
علت حادثه توسط کارشناسان در 

دست بررسی است.

به گزارش هفته نامه طلوع به نقل از 
روابط عمومی فرمانداری شهرستان 
فرماندار  دهقان  داریوش  کازرون 
دیدارهای  ادامه  در  شهرستان 
جهاد  مدیرکل  قاسمی  با  خود 
کشاورزی استان فارس و معاونین 
در  شده  مطرح  مسائل  پیگیر  وی 

حوزه کشاورزی شهرستان شد.
دیدارهای  پیرو  که  دیدار  این  در 
شدن  اجرایی  راستای  در  قبلی 
پروژه تسطیح جاده های بین مزارع 

پذیرفت  کانال صورت  پوشش  و 
داریوش دهقان فرماندار شهرستان 
کازرون موفق گردید بیش از دو 
ملی  محل  از  اعتبار  تومان  میلیارد 

اخذ نماید.
فرماندار  دهقان  آن  بر  عالوه 
سفر  این  در  کازرون  شهرستان 
در  خدمات  مرکز  ایجاد  خواستار 
بخش کنار تخته و کمارج شد که 
اجرای  راستای  در  الزم  دستورات 

این طرح صادر گردید.

کشاورز،  داود  گلچین،  علی  خبری/  گروه 
فرمانده ی  حضور  با  آئینی  طی  گلچین:  علیرضا 
رسانه،  اصحاب  از  جمعی  و  افشاریان  سرهنگ  سپاه 
داود قاسمی کازرونی به سمت سرپرست بسیج رسانه 

شهرستان کازرون معرفی شد.
سخنانی خطاب  افشاریان طی  آئین سرهنگ  این  در 
جزء  واقعًا  کسانی  داشت:  عنوان  رسانه  اصحاب  به 
را  نرم  جنگ  که  می شوند  محسوب  رسانه  اصحاب 
شاهد گسترش  هرروز  ما  به طوری که  باشند؛  شناخته 
استقبال مردم از فضای مجازی هستیم و قطعًا به این 
نتیجه رسیده ایم که اصحاب رسانه هستند که با تالش 
خود می توانند مردم را از ضرر و زیان هایی که در این 

فضا متحمل خواهند شد بیدار کنند. 
کشور  در  را  رسانه  بسیج  راه اندازی  همچنین  وی 
کرد:  خاطرنشان  و  دانست  حیاتی  و  مهم  امر  یک 
ید واحده که می گویند همان رسانه هایی هستند که 
بصیرت افزایی  با  همراه  روزبه روز  خود  وحدت  با 
که  دارد  را  شکر  جای  این  و  موفق ترند  کشور  در 
شهرستان کازرون با قدمت فرهنگی تاریخی که دارا 
این  همچنین  دارد.  پرتالشی  و  فعال  نشریات  است 
اصحاب  قداست  خود  سخنان  پایان  در  مسئول  مقام 
و  دانست  رسانه ای  ارزش  در سرعت بخشی  را  رسانه 
عنوان داشت: اصحاب رسانه ای که به حزب و گروه 

و جناحی نگرش پیدا کند موفق نخواهد بود.
بسیج رسانه هادی  قبلی  از مسئول  پایان همچنین  در 

صنعتی تقدیر شد.

پخت  مراسم  خسروی:  طیبه  خبری/  سرویس 
بانو  عقیقه به روال هرسال در دبیرستان نمونه دولتی 

و  دانش آموزان  گسترده  حضور  با  کازرون  سالمی 
کارکنان این آموزشگاه برگزار شد.

برپایی نماز جماعت به امامت حجت االسالم حاجی پور، 
مدیحه سرایی،  دانش آموزان،  توسط  مجید  قرآن  ختم 
سفره اطعام امام زمان و ناهار، شیرینی و میوه ازجمله 

برنامه های اجرا شده در این مراسم بود.
حاجی پور طی سخنانی پیرامون فلسفه انتظار و غیبت و 

نقش شیعه در زمان غیبت سخنانی ایراد کرد.
رزاق پور مدیر دبیرستان اظهار داشت: با توجه به اینکه 
و هرسال  ما همیشه  ماست،  زنده  امام  تنها  زمان  امام 
به صورت ویژه به نیت سالمتی این امام بزرگوار سعی 
در  نه تنها  و  دهیم  ترویج  را  انتظار  فرهنگ  می کنیم 
دیگری  برنامه های  سال  ایام  تمام  در  بلکه  روز،  این 

هم داریم.
این زمینه،  انجام شده در  افزود: ازجمله کارهای  وی 
که  است  مدرسه  ورودی  در  شمار  صلوات  نصب 
دانش آموزان هنگام ورود هرکدام به نیت سالمتی امام 

زمان، صلوات می فرستند.
مدرسه،  و  خوابگاه  در  نماز  و  دعا  هفته  هر  همچنین 
جاری است و پیرامون این مبحث، نشریه های مختلف 

هم توزیع می شود.
ما  دانش آموزان  را  فرهنگ  این  اگر  که  معتقدیم  ما 
بدانند و با آن آشنا شوند، می توانند به عنوان سفیران ما 

به خانه و جامعه نیز منتقل کنند.
رزاق پور گفت: امیدوارم این برنامه هرسال پربارتر از 

سال قبل برگزار شود.

زمین لرزه در کنار تخته


