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کازرون  مدارس  االنتصاب  جدید  مدیران  توجیهی  جلسه 
اداره  معاونین و کارشناسان دوائر مختلف  با حضور مدیر، 

آموزش و پرورش این شهر برگزار شد.
به گزارش هفته نامه طلوع به نقل از روابط عمومی مدیریت 
آموزش و پرورش  سرپرست  کازرون،  آموزش وپرورش 
توجیهی  جلسه  داشت:  اظهار  مطلب  این  اعالم  با  شهر  این 
مدیران جدید االنتصاب مدارس کازرون در راستای آشنایی 
شیوه  آخرین  با  مدارس  معاونین جدیداالنتصاب  و  مدیران 
نامه های اجرایی، آشنایی با سامانه های هوشمند موجود در 
و  مدیریت  شیوه های  جدیدترین  نیز  و  آموزش وپرورش 
ساماندهی از شهریورماه تاکنون طی چندین جلسه برگزار 

گردید.
این دوره ها  برگزاری  اهداف  از دیگر  اینکه  بابیان  یزدانی 
فعالیت های  و  کارها  میدانی  بررسی  و  مدارس  از  بازدید 
افزود:  می باشد،  آموزشگاه  با  مرتبط  تربیتی  و  آموزشی 
در همین راستا دو جلسه از دوره مدیران و معاونین جدید 
االنتصاب در دبیرستان الزهرا )س( و هنرستان کاردانش امام 
رضا )ع( برگزار شد. گفتنی است در ابتدای سال تحصیلی 
جاری هم معاون آموزش متوسطه آموزش وپرورش کازرون 
با حضور در مدارس و در جمع دانش آموزان از مدیران قبلی 
مدارس تقدیر و تشکر و نسبت به معرفی مدیران جدید اقدام 
کرد که عالوه بر رسمیت بیشتر کار، فرهنگ قدرشناسی را 

نیز به دانش آموزان آموزش دهد.

کاشت  به  اقدام  کازرونی  شهروند  مسرور  حمید  ایرنا: 
مرکبات از نوع پرتقال، لیموشیرین و نارنگی بر پشت بام 

منزل خود کرد.
این شهروند کازرونی گفت: هدف من از این اقدام بردن 
کسب  همچنین  و  زیبایی  برای  بام  پشت  به  سبز  فضای 

درآمد است.
درخت  اصله   50 حدود  کاشت  به  اقدام  افزود:  مسرور 
متر   140 فضای  یک  در  نارنگی  و  شیرین  لیمو  پرتقال، 
مربعی از پشت بام منزل کردم که امسال حدود 50 تا 70 

کیلوگرم میوه از هر درختان می توان برداشت کرد.
وی گفت: چون خودم استادبنا هستم، به طور حساب شده 
و برروی ستون ها و شناژهای مقاوم اقدام به کشت درخت 

کرده ام که هیچ گونه فشاری برسقف وارد نمی شود.
این شهروند کازرونی بیان کرد: میوه این درختان کاماًل 
ارگانیک و بدون استفاده از کودهای شیمیایی تولید شده و 

نحوه آبیاری آن ها قطره ای است. 
سبز  بسیار  ما  منزل  بام  پشت  گفت:  استادبنا  این  همسر 
فضا  این  از  اقوام  و  خود  استفاده  برای  و  است  دیدنی  و 
 استفاده می کنیم که هوای خوبی دارد و نیاز به رفتن باغ

نداریم.
خبرنگار ایرنا برای دیدن و اظهارنظر در مورد این ابتکار 
کشاورزی  جهاد  کارشناسان  از  چندتن  اتفاق  به  جالب 

کازرون به محل رفت.
مدیریت  گیاهی  تولیدات  کارشناس  محمدزاده  علیرضا 
جهاد کشاورزی کازرون ضمن تأیید و مثبت بودن کار 
آپارتمان  به  فضاها  تمام  که  امروز  گفت:  مسرور  حمید 
وجود  سبز  فضای  ایجاد  برای  جایی  و  است  شده  تبدیل 
ندارد این گونه ابتکارها می تواند هم به فضای سبز شهری 
با  میوه  تولید  در  خودکفایی  درزمینه  هم  و  کند  کمک 

رعایت اصول فنی مفید باشد.
درزمینه  فنی  مشاوره  هرگونه  دادن  برای  کارشناس  این 
صرفه جویی  روش  و  درختان  عمر  افزایش  و  نگهداری 
آمادگی اعالم  بیشتر  برداری  بهره  و  آب  مصرف   در 

کرد.
زهرا پناه کارشناس باغبانی جهاد کشاورزی کازرون هم 
به صورت  این طرح  اینکه آب  به  با توجه  اظهار داشت: 
قطره ای است می شود برای صرفه جویی بیشتر در مصرف 
روش  سمت  به  پالستیکی  پوشش های  از  استفاده  با  آب 
نوع  در  هم  و  درختان  عمر  در  هم  تا  برویم  گلخانه ای 

بهره وری بتوان بیشتر استفاده کرد.

دهمین نمایشگاه گردشگری پارس در شیراز برگزار شد؛ اما به دلیل حذف جشنواره 
این  استقبال عمومی مواجه شد و حتی کارشناسان  با  از سال گذشته  اقوام، کمتر 
حوزه به دلیل عدم توجه ویژه به معرفی محور تازه ثبت جهانی شده ساسانی و جای 

خالی گردشگری مذهبی، نقدهای جدی به آن وارد کردند.
دهمین نمایشگاه گردشگری پارس درهای خود را به روی عالقه مندان گشود و با 
توجه به استقبال گسترده ای که سال گذشته از این نمایشگاه شد، این انتظار وجود 
برگزار  مناسب تر  مدیریتی  با  و  بهتر  به مراتب  نیز  امسال  رویداد  این  که  داشت 
شود، درحالی که به گفته برخی کارشناسان علیرغم اینکه نمایشگاه امسال در حوزه 
گردشگری سالمت پیشرفت قابل توجهی را به نسبت دوره گذشته داشت؛ اما در 
استقبال عمومی  از  نیز  به همین علت  انتظار ظاهر و  از  از حوزه ها کمتر  بسیاری 

کمتری برخوردار شد.
اهل بیت )ع( در کشور شهره است و  به سومین حرم  استان فارس و شهر شیراز 
انتظار می رفت که بخشی از نمایشگاه گردشگری پارس به معرفی اماکن مذهبی 

بسیار و خدمات پیرامونی آن اختصاص یابد که این گونه نبود.
در  پارس  گردشگری  نمایشگاه  نهمین  با  همزمان   96 سال  ایرانی  اقوام  جشنواره 
محل این نمایشگاه برگزار شد که توانست استقبال گسترده عمومی را نیز به دنبال 
داشته باشد که البته این جشنواره با حاشیه هایی که در پی سوءمدیریت ایجاد شده 
بود نیز همراه شد، اما با نظر مسئوالن برگزار کننده این نمایشگاه به جای اعمال 
داده  ترجیح  گذشته  سال  مانند  حاشیه هایی  بروز  از  جلوگیری  و  مدیریت صحیح 
شد صورت مسئله پاک شود و این جشنواره که توانسته بود نظر مثبت مردم را به 
خود جلب کند و نشاط و پویایی به این نمایشگاه ببخشد در سال جاری به کل از 

برنامه ریزی دهمین نمایشگاه گردشگری پارس حذف شد.
جشنواره اقوام ایرانی در نمایشگاه گردشگری پارس سال 96 با سوءاستفاده عده ای 
معدود روبه رو شد به نحوی که این افراد با انجام دادن حرکات موزون در این محل 
این  تعطیلی  بهانه  کرد  منتشر  مجازی  فضای  در  رسانه ها  از  یکی  را  آن  فیلم  که 

جشنواره در سال جاری را فراهم کرد.
سروستان  و  کازرون  فیروزآباد،  شهرستان  سه  در  آن  گستره  که  ساسانی  محور 
پراکنده است تیرماه 97 در فهرست میراث جهانی به ثبت رسید که انتظار می رفت 
در نمایشگاه گردشگری امسال این موضوع مهم و جهانی در ابعادی گسترده معرفی 
و برای آن برنامه ریزی جامعی انجام شود؛ درصورتی که مشاهدات خبرنگار ایرنا و 
گفت وگو با تعدادی از بازدیدکنندگان دهمین نمایشگاه گردشگری پارس، مشخص 

شد هیچ غرفه و یا نمادی درزمینه معرفی محور جهانی ساسانی مشخص نشده بود.
احمد کشاورز یکی از بازدیدکنندگان از دهمین نمایشگاه گردشگری پارس در 
مسافرتی،  شرکت های  به  مختص  تنها  امسال  نمایشگاه  گفت:  ایرنا  با  گفت وگو 

بیمارستان های شیراز و غرفه های عرضه صنایع دستی بود.
وی اظهار داشت: بهتر بود در نمایشگاه گردشگری پارس از تکنولوژی و ابزارهای 
به صورت  استان  این  جهانی  میراث  کشیدن  تصویر  به  و خصوصًا  ارتباطی  جدید 

سه بعدی نیز استفاده می شد.
وی ادامه داد: بخش وسیعی از جغرافیای استان فارس را قومیت های مختلف تشکیل 
می دهند که ظرفیت های غنی گردشگری در میان این اقوام وجود دارد که متأسفانه 

در دهمین نمایشگاه گردشگری پارس از آن استفاده نشده بود.
ساسانیان تنها دوره تمام عیار ایرانی 

ایرنا گفت:  با خبرنگار  فارس در گفت وگو  استان  فرهنگی  فعال  و  باستان شناس 
دوره ساسانیان تنهاترین دوره پرافتخار و تمام عیار ایرانی و ملی محسوب می شود.

اغلب  از  به جامانده  میراث  و  فرهنگ  هنر،  معماری،  در  افزود:  درودی  مجتبی 
دوره های مختلف تاریخی سرزمین ایران رگه هایی از فرهنگ های ملت های دیگر 
نیز دیده می شود و تنها دورانی که همه ابعاد آن کاماًل ایرانی و بومی بشمار می رود 

ساسانیان است.
وی عنوان کرد: بخش وسیعی از آثار بجا مانده از دوره ساسانی در استان فارس 
قرار دارد و این مسئله ظرفیت بسیار متمایزی برای توسعه گردشگری این استان 
پارس  گردشگری  نمایشگاه  در  پتانسیل  این  از  بود  ضروری  که  می رود  بشمار 
معرفی  است  شده  جهانی  ثبت  اخیرًا  که  میراث  این  اختصاصی  به طور  و  استفاده 
می شد به گونه ای که یک سالن مجزا و یا حداقل چندین غرفه برای معرفی دوره 
ساسانی در این نمایشگاه در نظر گرفته و با استفاده از ابزار مختلف نظیر سازه های 
سه بعدی و پخش فیلم و استفاده از استادان برجسته این دوره، محور ساسانی به مردم 

و بازدیدکنندگان معرفی می شد.
این باستان شناس فارس ادامه داد: با توجه به ثبت محور ساسانی در فهرست آثار 
نیز  حوزه  این  پژوهش های  همچنین  و  توجه  آن  به  بیشتر  باید  یونسکو  جهانی 

به صورت آکادمیک و عمیق انجام شود.
درودی اضافه کرد: نشستی در کنار برگزاری دهمین نمایشگاه گردشگری پارس 
با همت موسسه پژوهشگران سرو با حضور استادان باستان شناس برای معرفی محور 
ساسانی برگزار شد که این مسئله ابتکار خوبی بود که امسال به موازات این نمایشگاه 
رویداد  این  بهتری  برنامه ریزی  با  آینده  سال های  در  می رود  انتظار  که  شد  انجام 

شایسته تر برگزار شود.
نمایشگاه پارس باید منجر به بازار جدید گردشگری شود

مدیر انجمن دوستداران میراث فرهنگی فارس گفت: نمایشگاه گردشگری پارس 
اتفاقی است که قرار است منجر به ایجاد بازاری در حوزه گردشگری جنوب کشور 

شود.
مسعود منیعاتی افزود: دو اتفاق بی نظیر در سال جاری در حوزه میراث فرهنگی و 
گردشگری استان فارس رخ داد که ابتدا ثبت محور ساسانی در فهرست آثار جهانی 
و دوم معرفی شهر آباده به عنوان شهر خالق منبت بود که هر دو این موارد بسیار 

ارزشمند است.
فرهنگی  میراث  اداره کل  غرفه  در  امسال  نمایشگاه گردشگری  در  داد:  ادامه  او 
همین  با  بروشورهایی  ارائه  قالب  در  عظیم  دستاورد  دو  این  درخصوص  فارس 

مضمون پرداخته شد ولی نیاز به کار و معرفی بیشتری در این نمایشگاه داشت.
وی ادامه داد: ثبت جهانی محور ساسانی در فهرست یونسکو امر بسیار باارزشی بود 
که با همت و تالش اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری فارس و 

کشور در سال جاری حاصل شد.
او اضافه کرد: در بسیاری از کشورها و حتی استان های همجوار فارس، زمانی که 
یک اثر به ثبت جهانی می رسد جشن های مفصل ملی و استانی برگزار می شود که 
متأسفانه در فارس این اتفاق نیفتاد درصورتی که باید این رویدادها تقویت و در 

سطح ملی و بین المللی معرفی و اطالع رسانی شود.
نهمین  که  پیش  سال  کرد:  اشاره  فارس  فرهنگی  میراث  دوستداران  انجمن  مدیر 
نمایشگاه گردشگری پارس با رویکرد جدید آغاز به کارکرد نقطه شروع ایجاد 
بازاری جدید در این زمینه بود و چون بازار گردشگر خارجی در حوزه سالمت در 
جنوب کشور و شیراز پررونق تر است محوریت این نمایشگاه نیز به گردشگری 
سالمت اختصاص یافت و در کنار آن بخش های دیگر نیز خدمات و محصوالت 

خود را عرضه کردند.

به همه جوانب گردشگری توجه شود
وی با اشاره به اینکه برگزاری این نمایشگاه در کنار محاسنی که داشته یکسری 
ایجاد  نمایشگاه گردشگری  نظیر  رویدادی  وقتی که یک  دارد، گفت:  نیز  معایب 
می شود باید به همه جوانب آن توجه شود اما در دهمین نمایشگاه گردشگری پارس 

به نظر می رسید بخش اقوام و آداب ورسوم گردشگری آیینی کم رنگ شده بود.
برگزار  گذشته  سال  که  پارس  گردشگری  نمایشگاه  در  اینکه  بابیان  منیعاتی 
در  عظیمی  ظرفیت  گفت:  داشت،  وجود  مختلف  اقوام  رسوم  و  آیین  بخش  شد 
باارزش های ملی و  اقوام وجود دارد که اگر درست مدیریت شود و  گردشگری 

اسالمی ما منطبق باشد می تواند دستاوردهای زیادی در این حوزه ایجاد کند.
وی با اشاره به برگزاری جشنواره اقوام در نهمین نمایشگاه گردشگری پارس و 
حذف کامل این بخش در نمایشگاه گردشگری امسال، افزود: برای حل یک مشکل 
با مدیریت مشکل را  نباید صورت مسئله را به طور کامل پاک کرد بلکه می توان 

برطرف کرد.
جای خالی گردشگری مذهبی

منیعاتی اشاره کرد: معرفی نشدن اماکن گردشگری مذهبی در نمایشگاه گردشگری 
پارس امسال محسوس بود درصورتی که ضروری است فعاالن این عرصه در این 

نمایشگاه شرکت می کردند.
وی ادامه داد: اداره کل اوقاف و امور خیریه فارس و تولیت حرم مطهر احمدی 
اقدامات خوبی در حوزه  استان  این  بقاع متبرکه  امامزادگان و  و محمدی و سایر 
گردشگری انجام داده اند و خدمات زیادی نیز به گردشگران داخلی و حتی خارجی 
ارائه می کنند که عدم حضور این مجموعه ها در نمایشگاه امسال یکی از ایرادهای 

جدی آن بود.
مدیر انجمن دوستداران میراث فرهنگی فارس گفت: ظرفیت های عظیم گردشگری 
بازار  به  بخواهیم  اگر  که  دارد  وجود  فارس  در  طبیعی  و  اقوام  تاریخی،  مذهبی، 

یکپارچه در این زمینه دست پیدا کنیم باید به همه ابعاد آن توجه شود.
پررنگ شدن گردشگری سالمت در نمایشگاه امسال

تدوین  لزوم  به  اشاره  با  فارس  استان  گردشگری  راهنمایان  صنفی  انجمن  رئیس 
اهداف و چشم انداز نمایشگاه گردشگری پارس، گفت: دهمین دوره این نمایشگاه 

امسال در حالی برگزار شد که ازلحاظ کمی وضعیت بهتری داشت.
افزایش  گذشته  سال  نسبت  به  نمایشگاه  این  سالن های  تعداد  افزود:  سبوکی  امیر 
بسیار  داده شد که کار  اختصاص  به گردشگری سالمت  نیز  داشت و یک سالن 

هوشمندانه ای بود.
و  دانست  حوزه  این  رکن های  مهمترین  از  یکی  را  سالمت  گردشگری  سبوکی 
اظهار داشت: اگر یک گردشگر در تورهای فرهنگی مبلغی را هزینه کند این رقم 
و  اهمیت  نشان دهنده  امر  این  که  بود  خواهد  برابر  چهار  در گردشگری سالمت 

درآمدزایی این بخش است.
وی در ادامه صحبت های خود با ایرنا عنوان کرد: صنایع دستی نیز یکی از ارکان 
جداناشدنی از حوزه گردشگری است که در پی آن درآمدزایی مناسبی نصیب مردم 
مناطق گردشگرپذیر می شود که در دهمین نمایشگاه گردشگری پارس یک سالن 
به این بخش اختصاص داده شده بود که در مجموع توانست نظر مخاطبان را به خود 

جلب کند و یکی از عناصر متمایزکننده نمایشگاه امسال بود.
کاهش استقبال عمومی در پی حذف جشنواره اقوام 

وی درباره ارزیابی از استقبال مردمی از نمایشگاه امسال گفت: مردم سال گذشته 
استقبال کردند که احساس می کنم کمرنگ شدن حضور  بیشتر  نمایشگاه  این  از 
مردم در نمایشگاه امسال به دلیل عدم برگزاری جشنواره اقوام در دهمین نمایشگاه 

گردشگری پارس بود.
رئیس انجمن صنفی راهنمایان گردشگری استان فارس ادامه داد: سال گذشته بخش 
قابل توجهی از بازدیدکنندگان را کسانی تشکیل می دادند که برای دیدن فرهنگ 

اقوام مختلف به محل نمایشگاه آمده بودند.
سبوکی بیان کرد: نمایشگاه امسال نسبت به سال گذشته تخصصی تر برگزار شد و 

افراد و شرکت های حرفه ای تری در این نمایشگاه شرکت کردند.
حضور پررنگ تر فعاالن گردشگری

دهمین  در  غرفه ای  که  الرستان  اوز  در  واقع  نریمان  بوم گردی  اقامتگاه  مدیر 
نمایشگاه گردشگری پارس به خود اختصاص داده بود گفت: فعاالن متخصص در 
امر گردشگری در نمایشگاه امسال حضور پررنگ تری داشتند که یکی از مزایای 

نمایشگاه امسال به نسبت سال گذشته بشمار می رود.
لیلی عزیزیان افزود: در نمایشگاه گردشگری امسال با هسته اصلی فعاالن گردشگری 
استان فارس و حتی کشور آشنا شدم که این امر می تواند در توسعه کسب وکار من 

و سایر فعاالن این عرصه مفید واقع شود.
بروشور محور ساسانی در نمایشگاه بود

از  استان فارس گفت: یکی  مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
گردشگری  نمایشگاه  دهمین  در  گردشگری  خدمات  دفاتر  حضور  اصلی  دالیل 
پارس تعریف و ارائه بسته های سفر درون استان گردی و خصوصًا بازدید از محور 

ساسانی که در سال جاری در فهرست میراث جهانی ثبت شد، بوده است.
مصیب امیری با اشاره به اقدامات انجام شده در دهمین نمایشگاه گردشگری پارس 
اظهار  جهانی،  میراث  فهرست  در  ساسانی  محور  شده  ثبت  تازه  اثر  معرفی  برای 
داشت: بروشورهایی ویژه معرفی محور ساسانی نیز تهیه و در غرفه اداره کل میراث 

فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری فارس به بازدیدکنندگان ارائه می شد.
وی بابیان این مطلب که همزمان با دهمین نمایشگاه گردشگری پارس سمیناری 
علمی با موضوع محور ساسانی در یکی از هتل های شیراز نیز برگزار شد، افزود: 
باید قبول کنیم که این نمایشگاه موضوعات مختلفی را شامل می شود و هر بخشی 
وظیفه پرداختن به حوزه ای خاص را دارد و نمی توان تمام نمایشگاه را به معرفی 

محور ساسانی اختصاص داد.
در  فارس  استان  گردشگری  و  صنایع دستی  فرهنگی،  میراث  مدیرکل  گفته  این 
حالی مطرح شد که حتی یک غرفه از دهمین نمایشگاه گردشگری پارس به طور 

اختصاصی به معرفی محور ساسانی اختصاص نداشت.
امیری در پاسخ به سؤالی درخصوص دلیل استقبال کمتر بازدیدکننده ها از نمایشگاه 
گردشگری امسال، گفت: یکی از دالیل عدم استقبال گسترده مردم از این نمایشگاه 
تبلیغات پیرامونی کمتر نسبت به سال قبل و فرصت محدودی برای انجام این کار 

بود. 
ازجمله  را  پارس  نمایشگاه گردشگری  وی تخصصی و کاربردی تر شدن دهمین 
مزیت های نمایشگاه امسال عنوان کرد و افزود: اغلب شرکت کنندگان در نمایشگاه 
امسال از حضور خود رضایت داشتند و می توان با تبلیغات بیشتر و کیفی تر کردن 

این نمایشگاه در سال های آینده مخاطبان آن را افزایش داد.
وی ادامه داد: شاید تعداد بازدیدکننده ها از نمایشگاه گردشگری امسال کمتر بود اما 
این نمایشگاه توانست نظر مخاطبان اصلی و فعالین این حوزه را جلب کند و قطعًا 
در پی این مسئله دستاوردهای تخصصی دهمین نمایشگاه گردشگری به نسبت سال 

گذشته بیشتر بوده است.
وی اختصاص یکی از سالن های نمایشگاه گردشگری امسال به حوزه سالمت را 
یکی از دستاوردهای آن عنوان کرد و اظهار داشت: هشت غرفه نمایشگاه امسال 
به دفاتر مسافرتی خارجی اختصاص داشت که در پی آن قراردادهای زیادی در 

این زمینه منعقد شد.
که  موضوع  این  به  فارس  گردشگری  و  صنایع دستی  فرهنگی،  میراث  مدیرکل 
برگزاری نمایشگاه گردشگری به شکل امسال آن عواید بهتری برای گردشگری 
فارس و کشور دارد اشاره کرد و گفت: سال گذشته استقبال عموم مردم به دلیل 
برگزاری برنامه های محلی و جشنواره اقوام بود که به دلیل بروز مسائل حاشیه ای و 

جوسازی برخی رسانه ها امسال به طور کامل لغو شد.
دائمی  محل  در  آذرماه جاری   24 لغایت   21 پارس  نمایشگاه گردشگری  دهمین 

نمایشگاه های استان فارس در شهرک گلستان شیراز برگزار شد.

با حضور سرپرست آموزش و پرورش 
کازرون؛

جلسه توجیهی مدیران 
جدید االنتصاب مدارس کازرون 

برگزار شد

شهروند کازرونی، پشت بام 
خانه اش را باغ مرکبات کرد

جای خالی محور ساسانی و اقوام در دهمین نمایشگاه گردشگری پارس جمع آوری تابلوهای تبلیغاتی و بنرهای غیر 
مجاز از سطح شهر

برگزاری کارگاه آموزشی حفاظت فنی، 
ایمنی و بهداشت محیط کار ویژه نیروهای 

خدمات شهری شهرداری کازرون

به  طلوع  هفته نامه  گزارش  به 
شهرداری  عمومی  روابط  از  نقل 
اخطارهای  به  توجه  با  کازرون 
مکرر مأموران واحد تخلفات و سد 
معبر شهرداری متأسفانه برخی از 
شهرداری  مجوز  بدون  شهروندان 
اقدام به نصب بنر، تابلوی تبلیغاتی 
و تجاوز به حریم پیاده رو می کنند 
اقدام عالوه بر اخالل در  این  که 
منظر  به  خدشه  و  مرور  و  عبور 
زیبایی شهر، موجب تضییع حقوق 

دیگران می شوند.
قانون   55 ماده  براساس 
خیابان ها،  ایجاد  شهرداری ها 
همچنین  و  میدان ها  و  کوچه ها 
گسترش و توسعه معابر از وظایف 
شهرداری است و مطابق تبصره 1 
بند 2 همین ماده جلوگیری از سد 
بر  صنفی  واحدهای  توسط  معبر 
عهده شهرداری گذاشته شده است 
آن  از  است  مکلف  شهرداری  و 
جلوگیری و در رفع موانع موجود 
اماکن  و  معابر  نمودن  آزاد  و 
خود  مأمورین  وسیله  به  مذکور 
اقدام نماید. بند 20 ماده 55  راسا 
سد  شهرداری ها  قانون  اصالحی 
پیاده روها  اشغال  و  عمومی  معابر 
میدان ها،  از  غیرمجاز  استفاده  و 
برای  باغ های عمومی  و  پارک ها 
کسب و سکونت را ممنوع اعالم 

کرده است.
اجرایی  مأموران  راستا  همین  در 
کازرون  شهرداری  معبر  سد 

جمع آوری  موانع،  رفع  به  نسبت 
این تابلوها و بنرهای غیرمجاز از 

سطح شهر اقدام کردند.
انواع  نصب  است  ذکر  شایان 
مجوز  بدون  و  غیرمجاز  تابلوهای 
و  پوستر  تراکت،  همچنین  و 
اطالعیه بر روی دیوارها مغایر با 
قوانین بوده و در صورت مشاهده 
در  شهرداری  مذکور  موارد 
راستای وظایف و اختیارات قانونی 
برخورد قاطع می نماید و همچنین 
بنر  نصب  به  نیاز  که  شهروندانی 
و پالکارد و موارد مشابه تبلیغات 
با مراجعه  دارند می توانند  محیطی 
شهری  خدمات  معاونت  حوزه  به 
را  مجوز الزم  شهرداری کازرون 

اخذ نمایند.
پیام شهروندی

از شهروندانی  دسته  آن  اطالع  به 
 100 ماده  کمیسیون  آرای  که 
سنوات  در  شهرداری ها  قانون 
آنها  امالک  درخصوص  گذشته 
صادر و قطعیت یافته می رساند که 
اجرای  به  نسبت  وقت  اسرع  در 
مفاد رأی کمیسیون اقدام کنند در 
برابر  شهرداری  صورت  این  غیر 
مقررات و ضوابط و با هماهنگی 
به  نسبت  ذی ربط  دستگاه های 
اساس  بر  صادره  آرای  اجرای 
عواقب  و  می نماید  اقدام  قانون 
عدم اجرای احکام صادره قبل از 
تخریب توسط شهرداری به عهده 

مالکین خواهد بود.

به گزارش هفته نامه طلوع به نقل از 
روابط عمومی شهرداری کازرون، 
فنی،  حفاظت  آموزشی  کارگاه 
با  کار  محیط  بهداشت  و  ایمنی 
حضور ابوالفضل اشرف منصوری 
رئیس انجمن های صنفی مسئولین 
فارس،  استان  بهداشت  و  ایمنی 
آموزشگاه  مسئول  شیبانی  مسعود 
لیال  کازرون،  شهرستان  بهورزی 
طهماسبی نماینده شبکه بهداشت، 
تعاون،  اداره  نماینده  ابراهیمی 
نیروهای  و  اجتماعی  رفاه  و  کار 
خدمات شهری شهرداری کازرون 
شهرداری  آمفی تئاتر  سالن  در 

کازرون برگزار شد.
اشرف منصوری در این کارگاه با 
از  بهتر  پیشگیری  اینکه  به  اشاره 
درمان است گفت: یکی از مواردی 
وجود  کارگران  با  رابطه  در  که 
دارد بحث حوادث و بیماری های 
و همچنین حفاظت  از کار  ناشی 
نیروهای  از  از سالمت و صیانت 
ما  کشور  متأسفانه  است،  انسانی 
در بین 189 کشور جهان ازلحاظ 
ایمنی در جایگاه 102 قرار گرفته 
بحث  است  این  نشان دهنده  که 
و  آموزش  درستی  به  کار  ایمنی 
ضمن  است  نشده  فرهنگ سازی 
اینکه جهت ارتقای سطح آموزش 
نوع  با  متناسب  کالس های  باید 

کار کارگران برگزار شود.
اساس  بر  کرد:  تصریح  وی 
سازمان  توسط  شده  منتشر  آمار 
گذشته  سال  در  قانونی  پزشکی 
1896 نفر در اثر حوادث ناشی از 
باالیی  رقم  که  کردند  فوت  کار 
آمار  اساس  بر  همچنین  است؛ 

نفر   14000 تعداد  وزارتخانه ها 
از کار جان  ناشی  بیماری  اثر  بر 
خودشان را ازدست دادند که واقعًا 
فرهنگ  یک  است،  معضل  یک 
و  کارفرمایان  بین  که  غلطی 
سازمان های مرتبط وجود دارد این 
است که به جای اینکه به سمت 
آموزش و فرهنگ سازی بروند به 

سمت جبران خسارت می روند.
کسی  اگر  امروزه  گفت:  وی 
بی توجهی  یا  بی احتیاطی  اثر  بر 
شود  عضو  نقص  دچار  کارفرما 
یک  بعنوان  را  خودش  جایگاه 
ازدست  کار  نیروی  و  کارگر 
می دهد؛ زیرا کارفرمایان بیشتر از 
استفاده  سالم  کارگری  نیروهای 

می کنند.
طهماسبی  و  شیبانی  ادامه  در 
درخصوص  را  الزم  آموزش های 
ازجمله  واگیردار  بیماری های 
طریقه  و  سرطان  ایدز،  هپاتیت، 
شرایط  رعایت  با  بار  جابجایی 
از  صحیح  استفاده  نحوه  ایمنی، 
دستکش  و  ماسک  ایمنی  وسایل 
شهری  خدمات  کارگران  به  و... 
آموزش دادند. هدف از برگزاری 
کاهش  آموزشی  کارگاه  این 
شناخت  کار،  از  ناشی  حوادث 
بیماری های واگیردار و پیشگیری 
از آن و همچنین افزایش آگاهی 
و  ایمنی کار  کارگران در حوزه 

حفظ سالمت آنها می باشد. 
آموزشی  کالس  این  پایان  در 
از  نفر   ۵ تعداد  به  قرعه  قید  به 
کمک  شهری  خدمات  کارگران 
اهدا  مقدس  مشهد  به  سفر  هزینه 

گردید.


