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کمبود مهر و محبت 
در زندگی مشترک

جای خالی محور ساسانی و اقوام 
در دهمین نمایشگاه گردشگری پارس

اعضای هیئت رئیسه پنجمین دوره 
شورای اسالمی شهرستان کازرون 

انتخاب شدند

جمع آوری تابلوهای تبلیغاتی 
و بنرهای غیر مجاز از سطح شهر

شهروند کازرونی،
پشت بام خانه اش را 

باغ مرکبات کرد

خاطراتی از زنده یاد 
حاج یداله آمالی

مناسبت  به  گلچین:  علیرضا  گلچین،  علی  پناهی،  میالد  خبری/  گروه 
والدت امام حسن عسکری )ع( و در مراسم جشن باشکوهی، به همت 
نیکوکاران، خیرین از خانواده های شهدای ورزشکار، پیشکسوتان و مو 
نقره ای های شهرستان کازرون با اهدای لوح تقدیر و هدایا تکریم و تجلیل 

به عمل آمد.
داریوش دهقان  امام جمعه،  االسالم محمد خرسند  مراسم حجت  این  در 
فرماندار، حامد محمدی رئیس اداره ورزش و جوانان، محمدرضا نکویی 
بخش رئیس اداره راه و شهرسازی، بهادر ریاضی و محسن تن از اعضای 
شورای اسالمی، منصور صالح پور به همراه کرامت اله بحرانی پیشکسوت 
بهادر  بامداد،  داریوش  توکلی،  علی اصغر  پیروی،  محمدکریم  ورزشی، 
نامی نژاد،  نادر  صالح پور،  مسعود  رهسپار،  محمود  کازرونی،  رحیمی 
رحیم برزگر، صمد مردانی، محراب احمدی، احمد احمدی، رستم بازیار، 
محمد رعیت پیشه، عبدالرسول هدایت و محمدحسین مهرورز، محمدرضا 
رویین تن، اردشیر رضایی، شاپور تقی پور و جمعی از پیشکسوتان ورزشی 

دیار سلمان فارسی حضور داشتند.
ضمن  سخنانی  طی  کازرون  شهرستان  اسبق  فرماندار  صالح پور  منصور 

شهدای  خانواده های  و  مسئوالن  فرماندار،  جمعه،  امام  ازحضور  تقدیر 
برگزار  از  قدردانی  و  مراسم  این  در  ورزشی  پیشکسوتان  و  ورزشکار 
دیرگاه  از  گفت:  ارزشمند  و  شایسته  برنامه  این  متولیان  و  کنندگان 
تاکنون دیار سلمان فارسی مهد پرورش پهلوانان، قهرمانان در تاریخ کهن 

ایران اسالمی بوده است.
شهری به قدمت تاریخ و اهدای بیش از 1200 شهید گلگون کفن به اسالم، 
میهن، آمان های امام راحل و منویات مقام معظم رهبری و فرماندهی کل 

قوا، دین خود را با شایستگی ادا کند.
ارزنده  خدمات  پاس  به  بود  شده  تهیه  که  هدایایی  و  تقدیر  لوح  سپس 

شهدای ورزشکار، پیشکسوتان ورزشی دیار سلمان فارسی اهدا شد.
در حاشیه این مراسم حجت االسالم محمد خرسند امام جمعه و داریوش 
این  طلوع،  هفته نامه  خبرنگار  با  گفت و گو  در  کازرون  فرماندار  دهقان 
معرفی  عرصه ها  و  زمینه ها  همه  در  خوبی  پتانسیل  دارای  را  شهرستان 
کردند و از برگزارکنندگان این مراسم در پاسداشت یاد و خاطره شهدای 
تشکر  و  تقدیر  فارسی  سلمان  دیار  ورزشی  پیشکسوتان  و  ورزشکار 

نمودند.

نمایشگاه توانمندی های انجمن های علمی دانش آموزان کازرونی همزمان 
با هفته پژوهش برگزار شد.

مدیریت  عمومی  روابط  از  نقل  به  طلوع  هفته نامه  گزارش  به 
آموزش وپرورش کازرون، به مناسبت هفته پژوهش نمایشگاهی از آثار 
عالمه  دانش آموزی  پژوهش سرای  علمی  انجمن های  توانمندی های  و 
دوانی این شهر در رشته های هوافضا، رباتیک، دومینو، چنگا، لیوان چینی، 
علوم آزمایشگاهی و... در محل کانون فرهنگی تربیتی شهید عسکری در 
حال برگزاری است. معاون متوسطه آموزش وپرورش کازرون، در حاشیه 
برگزاری این نمایشگاه، اظهار داشت: هفته پژوهش فرصت مناسبی برای 

شناسایی دانش آموزان مبتکر و خالق است.
جاویدی افزود: در جهت توسعه پایدار و تعالی و پیشرفت کشور نیازمند 
تغییر سیستم آموزشی از حافظه محوری به سمت مهارت پروری هستیم که 

این مهم، تنها از طریق کار پژوهشی حاصل می شود.
امان اله فیروزی، مدیر پژوهش سرای رازی، نیز بر اهمیت لزوم توجه به 
گفت:  و  کرد  تأکید  دانش آموزان  خالقیت  پرورش  و  پژوهش  حوزه 
دانش آموزان با کسب مهارت می توانند نقش مؤثرتری را در عرصه های 
تشویق  نمایشگاه،  این  برگزاری  از  هدف  و  کنند  ایفا  کشور  مختلف 

دانش آموزان به پژوهش است.

وی ادامه داد: برگزاری مسابقات مختلف، سمینار سلول های بنیادی و... 
از مهم ترین برنامه های پژوهش سرای دانش آموزی عالمه دوانی در هفته 
ازجمله  جذابی  موارد  نمایشگاه  این  در  افزود:  فیروزی  است.  پژوهش 
موشک  پرتاب  آزمایشگاهی،  جذاب  عملیات  انجام  چشم،  مغز،  تشریح 
توسط  و...  دومینو  جالب  اجرای  رباتیک،  حرکات  پهپاد،  پرواز  آبی، 

دانش آموزان انجام می شود.

از صاحبان  ۲۶ آذرماه ۱۳۹۷ در هفته پژوهش 
شهرستان  این  مشاهیر  و  کازرون  صنایع دستی 

توسط هنرستان فاطمه زهرا )س( تقدیر شد.
هنرستان  این  مدیر  نوروزی دوست  فروزان 
هنرستان  این  گرافیک  رشته  هنرجویان  گفت: 
گرافیک  رشته  مدرس  خبیر  سارا  نظر  تحت 
تن  چند  چهره  همگانی  نقاشی  پروژه  یک  در 
از مشاهیر کازرون را به تصویر کشیدند و طی 
مراسمی از مشاهیر دعوت به عمل آمد و از آنها 

تقدیر شد.

مشاهیری که در این مراسم حضور داشتند:
صاحبان صنایع دستی

استاد  پایدار  استاد  گیوه دوز،  استاد  جساس 
دولچه دوز، استاد فرهاد پور استاد نمدمال،

مشاهیر عرصه هنر و فرهنگ
استاد حکیم استاد نقاش، استاد دهقان استاد نقاش، 
فرهنگسرای  رئیس  الحکمایی  شیخ  استاد حسام 
مردانی و استاد تئاتر و اعضای خانواده پزشکیان 
به  که  چهره هایی  دیگر  و  نویسنده  و  شاعر 

تصویر کشیده شد.

استاد مجسمه سازی،  الحکمایی  استاد طاهر شیخ 
مهتاب نصیرپور بازیگر، محمد بحرانی بازیگر، 

محمود پاک نیت بازیگر.

جلسه انتخاب اعضای هیئت رئیسه پنجمین دوره 
شورای اسالمی شهرستان کازرون برای سال دوم 

در فرمانداری برگزار شد.
شوراهای  نمایندگان  حضور  با  جلسه ای  در 
کازرون   شهرستان  بخش های  و  شهرها  اسالمی 
سید حمید هاشمی به عنوان رئیس شورای اسالمی 

این شهرستان برای سال دوم باقی ماند.
شورای  دوم  سال  هیئت رئیسه  انتخاب  جلسه 
اسالمی شهرستان کازرون که در سالن اجتماعات 
رأی گیری  با  کازرون  شهرستان  فرمانداری 
مخفی برگزار شد، بعد از شمارش آرا سید حمید 
هاشمی رئیس، گودرز جعفری نایب رئیس، رضا 

اول،  منشی  شهریاری  مظفر  سخنگو،  شفیعی 
حسینعلی محمدی منشی دوم با اکثریت انتخاب 

شدند.
از  تشکر  و  تقدیر  ضمن  هاشمی  حمید  سید 
فرماندار، نماینده مردم در مجلس شورای اسالمی، 
دستگاه های  شهرداران،  بخشداران،  جمعه،  ائمه 
شوراهای  اعضای  و  انتظامی  امنیتی،  اجرایی، 
عشایری  تیره های  و  روستایی  شهر،  اسالمی 
اسالمی  شورای  فعالیت  دوم  سال  برای  گفت: 
در  شوراها  جایگاه  ارتقای  کازرون  شهرستان 
خواهد  برخوردار  بسزایی  اهمیت  از  و  اولویت 
بود و تمام تالش خود را به کار خواهیم بست تا 

از ظرفیت شوراها برای رفع بسیاری از مشکالت 
اشتغال  و  آب  حوزه  در  بخصوص  شهرستان 
صورت بهینه  استفاده  و...  سرمایه گذاری   و 

گیرد.
رئیس شورای اسالمی شهرستان کازرون افزود: 
با مسئولین و  تالش شوراها در کنار هماهنگی 
دستگاه های اجرایی و نظارتی می تواند توفیقات 

و رسیدن به مطلوب را بیشتر کند.
گفتنی است در این جلسه ابراهیم دهقان مشتانی 
فرمانداری  ناظر  به عنوان  سیاسی  اداره  رئیس 
انتخابات  برگزاری  روند  بر  کازرون  شهرستان 

نظارت داشت.

روابط  از  نقل  به  طلوع  هفته نامه  گزارش  به 
عمومی فرمانداری شهرستان کازرون جلسه ای 
حوزه  مشکالت  و  مسائل  بررسی  به منظور 
دهقان  داریوش  حضور  با  انتظامی  نیروی 
فرمانده  گودرزی  سردار  شهرستان،  فرماندار 
سرهنگ  فارس،  استان  انتظامی  نیروی 
معاونین  و  انتظامی  نیروی  فرمانده  عبادی نژاد 

وی در مرکز استان تشکیل شد.
دهقان  داریوش  اخیر  دیدار  پیرو  جلسه  این 
سلیمانی  ایوب  سردار  با  شهرستان  فرماندار 

که  کشور  انتظامی  نیروی  فرمانده  جانشین 
رسید  انجام  به  تهران  در  گذشته  هفته  طی 
برگزار پذیرفته  صورت  مکاتبات  نیز   و 

شد.
فرمانده  گودرزی  سردار  با  جلسه  این  طی 
نیروی انتظامی استان فارس، فرماندار شهرستان 
به تحلیل و بررسی مسائل و مشکالت موجود 
در حوزه نیروی انتظامی پرداخت و خواستار 
و  موانع  رفع  و  حوزه  این  توسعه  و  ارتقا 

مشکالت موجود شد.

و  راحتی  به  را  خیر  کار  که  نیکوکاری  مرد 
تجمالت دنیایی ترجیح داده است.

مهدی  مانی  صداوسیما،  خبرگزاری  گزارش  به 
تومان  میلیارد  نیم  و  دو  که  مدرسه سازی  خیر 
برای ساخت یک مدرسه هیجده کالسه در یکی 
است؛  هزینه کرده  اسالمشهر  محروم  مناطق  از 
و  ساده  پیکان  خودرو  دستگاه  یک  سوار  خود 

قدیمی می شود.
این فرد نیکوکار و ساده زیست، پارسال، ساخت 
مشکالتی  باوجود  و  کرد  آغاز  را  مدرسه  این 
را  مدرسه  ساخت  کار  فوت همسرش،  همچون 

رها نکرد و آن را به نتیجه رساند.
بنار مدیر آموزش وپرورش اسالمشهر  حسینعلی 
خیرساز،  مدرسه  این  از  بهره برداری  با  گفت: 

در  دانش آموز  هزار  تحصیل  برای  الزم  فضای 
منطقه قائمیه اسالمشهر فراهم شد.

وی افزود: اگر این مدرسه ساخته نمی شد؛ مجبور 
شیفت  سه  را  منطقه  این  دیگر  مدارس  بودیم 

کنیم. 
این خیر مدرسه ساز به زودی ساخت مدرسه دوم 

را در اسالمشهر آغاز می کند.

با حضور امام جمعه، فرماندار و مدیران ارشد شهرستان کازرون؛

خانواده شهدای ورزشکار و پیشکسوتان ورزشی دیار سلمان فارسی تکریم شدند

همزمان با هفته پژوهش؛
نمایشگاهی از آثار و فعالیت های علمی و پژوهشی دانش آموزان کازرونی برگزار شد

 تقدیر از صاحبان صنایع دستی و مشاهیر کازرون

اعضای هیئت رئیسه پنجمین دوره شورای اسالمی شهرستان کازرون انتخاب شدند

پیگیری مشکالت حوزه نیروی انتظامی شهرستان کازرون

خیر ساده زیست


