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حکمی،  صدور  با  فارس  استان  هالل احمر  جمعیت  مدیرعامل 
سرپرست معاونت منابع انسانی و پشتیبانی این جمعیت را منصوب 
کرد. به گزارش روابط عمومی جمعیت هالل احمر استان فارس, 
معاونت  سرپرست  به عنوان  مدیرعامل  حکم  با  خاکسار  عزیزاهلل 
منابع انسانی و پشتیبانی این جمعیت انتخاب شد. بنابراین گزارش 
در حکم حسین درویشی خطاب به عزیزاهلل خاکسار آمده است: 
»نظر به تجارب مفید و ارزشمند جنابعالی به  موجب این ابالغ و 
با حفظ سمت به عنوان سرپرست معاونت منابع انسانی و پشتیبانی 
منصوب می گردید. از جنابعالی انتظار دارم ضمن رعایت قوانین و 
معاونان  با  تعامل  و  موجود  از ظرفیت های  بهره گیری  و  مقررات 
محترم استان، تمام سعی، تجربه، توان علمی و اجرایی خویش را 
در راستای توسعه کیفی و کمی ارائه خدمت در این معاونت به کار 
دارم.« گفتنی  مسئلت  احدیت  درگاه  از  را  شما  توفیقات  گیرید. 
جمعیت  معاونان  شورای  برگزاری  حاشیه  در  مراسم  این  است 
هالل احمر صورت پذیرفت و از زحمات محمد حسین زاده به منظور 
مدت تصدی معاونت منابع انسانی و پشتیبانی جمعیت هالل احمر 

استان فارس تقدیر به عمل آمد.

انتظامی  فرمانده  پلیس,  خبری  پایگاه  خبرنگار  گزارش  برابر 
شهرستان کازرون بیان داشت: مأموران انتظامی بخش چنارشاهیجان 
جنگل های  در  که  نیسان  خودرو  دستگاه   ۲ ابوالحیات  پاسگاه  و 
بلوط حوزه استحفاظی در حال بارزدن قاچاق چوب جنگل بودند 
را متوقف کردند و مقدار ۳ تن و ۹۰۰ کیلوگرم چوب جنگلی از 
این ۲ دستگاه خودرو کشف و ۲ نفر را در این رابطه نیز دستگیر 

نمودند.
سرهنگ عبادی نژاد گفت: متهمان همراه با صورت جلسه بار قاچاق 
جهت سیر مراحل قانونی تحویل اداره منابع طبیعی گردیدند و ۲ 

دستگاه خودرو نیز تحویل پارکینگ گردید.
سرهنگ عبادی نژاد در پایان تأکید کرد: برخورد با قاچاق به عنوان 
یکی از اولویت های اصلی است و به صورت ویژه در دستور کار 

مأموران انتظامی است.

فرمانده انتظامی شهرستان کازرون از شناسایی و دستگیری ۶ نفر 
این  در  فقره سرقت   7 با کشف  اماکن خصوصی  و  منزل  سارق 

شهرستان خبر داد.
سرهنگ عبادی نژاد در گفت وگو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس 
گفت: در پی وقوع چندین فقره سرقت منزل و اماکن خصوصی 
در سطح شهرستان کازرون, موضوع به صورت ویژه در دستور کار 

مأموران پلیس قرار گرفت.
انتظامی  مأموران  داد:  ادامه  کازرون  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
شهرستان با انجام کارهای اطالعاتی و تالش شبانه روزی، موفق به 
شناسایی و دستگیری ۶ نفر سارق منزل و اماکن خصوصی شدند.

به عمل آمده  تحقیقات  در  اینکه  به  اشاره  با  عبادی نژاد  سرهنگ 
شد،  اماکن خصوصی کشف  و  منزل  سرقت  فقره   7 متهمان،  از 
و  مداربسته  دوربین  به  را  خود  منازل  کرد:  توصیه  شهروندان  به 
مواظبت  بیشتر  خود  اماکن  از  و  نمایند  مجهز  سوییچی  قفل های 
حاصل  تماس   ۱۱۰ تلفن  با  مشکل  هرگونه  در صورت  و  نمایند 

نمایند.

کازرون  شهرستان  محیط زیست  حفاظت  اداره  رئیس  ایرنا: 
جاده  در  خودرو  با  تصادف  اثر  در  کفتار  قالده  یک   گفت: 
قائمیه - کازرون مصدوم و باوجود تالش ها برای نجات این حیوان، 

تلف شد.
اثر  در  حیوان  این  افزود:  ایرنا  با  گفت وگو  در  جعفری  محمود 
برخورد با خودرو دچار مصدومیت شده بود که بالفاصله مأموران 

حفاظت محیط زیست کازرون برای نجات وی اقدام کردند. 
وی ادامه داد: کفتار آسیب دیده پس از انجام اقدام های فوری برای 
منتقل  شیراز  در  فارس  محیط زیست  اداره کل حفاظت  به   درمان 

شد. 
خبر  آخرین  گفت:  کازرون  محیط زیست  حفاظت  اداره  رئیس 
دریافتی حاکی از آن است که این حیوان بر اثر شدت جراحت ها 

تلف شده است. 
ولی  است  همه چیزخوار  تقریبًا  گربه سانان  تیره  از  ایرانی  کفتار 
رفتگر  به  از این جهت  و  می کند  تغذیه  حیوانات  الشه  از  بیشتر 
طبیعت،  نظافت  در  مهمی  بسیار  نقش  و  است  معروف  طبیعت 
 جلوگیری از انتشار آلودگی و بیماری بر اثر فساد الشه حیوانات 

دارد.
کم شدن  دالیل  اصلی ترین  از  یکی  امروزه  کارشناسان،  گفته  به 
جمعیت آن ها را می توان به تصادف های جاده ای نسبت داد؛ چراکه 
برخی از آن ها برای خوردن الشه حیواناتی که تصادف کرده اند به 

جاده ها می آیند و خود قربانی تصادف می شوند. 

فضای  مدیریت  گفت:  ناجا  فرمانده  جانشین 
این  تهدیدات  به  نسبت  آگاهی  نیز  و  مجازی 
حوزه یک ضرورت است و از اولویت های ناجا 

محسوب می شود.
به گزارش ایلنا، سردار »ایوب سلیمانی« در جمع 
کارکنان انتظامی شهرستان کازرون اظهار داشت: 
مجموعه انتظامی شهرستان کازرون عملکرد بسیار 
جرائم  با  برخورد  و  امنیت  تأمین  در  درخشانی 

داشته است.
انتظامی  نیروی  اینکه در حال حاضر  بیان  با  وی 
باوجود  افزود:  می کند،  طی  را  رو به رشدی  روند 
اقدامات و کارهای مضاعف، در اکثر استان های 

کشور، جرائم کاهش پیدا کرده است.
مدیریت  اینکه  بیان  با  ناجا  فرمانده  جانشین 

تهدیدات  به  نسبت  آگاهی  نیز  و  مجازی  فضای 
اولویت های  از  و  است  این حوزه یک ضرورت 
پلیس های  کرد:  تصریح  می شود،  محسوب  ناجا 
و  باشند  فعال  باید  مجازی  فضای  در  تخصصی 

دانش خود را در این حوزه به روز کنند.

این مقام عالی انتظامی گفت: نیروی انتظامی کاماًل 
آماده است تا هرگونه حرکت مخل نظم و امنیت 
در جامعه را خنثی کند؛ پلیس تنها سازمانی است 
که همه فعالیت های آن در منظر عموم مردم قرار 

دارد.
مقام  فارس  استان  اینکه  بیان  با  سلیمانی  سردار 
اول کشور در کاهش جرائم را به خود اختصاص 
داده است، افزود: جرائم خشن در استان فارس با 

کاهش 70 درصدی روبه رو بوده است.
میانگین  اینکه  بیان  با  ناجا  فرمانده  جانشین 
 74 کشور  در  کالنتری ها  از  مردم  رضایتمندی 
میزان  فارس  استان  در  گفت:  است،  درصد 
کالنتری،  مأموران  عملکرد  از  مردم  رضایتمندی 

باالی 90 درصد است.

کازرون،  شهرداری  عمومی  روابط  گزارش  به 
حضور  با  حمل ونقل،  روز  گرامیداشت  مراسم 
شورای  اعضای  شهردار،  کازرون،  امام جمعه 
رانندگی  و  راهنمایی  پلیس  رئیس  شهر،  اسالمی 
کازرون، مدیرعامل سازمان حمل ونقل و ترافیک 
ناوگان  رانندگان  از  زیادی  جمع  و  شهرداری 
نصراهلل  سالن  در  کازرون  عمومی  حمل ونقل 

مردانی برگزار گردید.
رانندگان  کم نظیر  استقبال  با  که  مراسم  این  در 
سازمان  مدیرعامل  پیران  محسن  بود,  همراه 
ضمن  کازرون  شهرداری  حمل ونقل  مدیریت 
این  در  حاضران  و  مسئوالن  به  خوشامدگویی 
به عنوان  عمومی  حمل ونقل  داشت:  اظهار  مراسم 
ویترین توسعه یافتگی شهری محسوب می شود که 
باید در تهیه طرح های جامع و تفصیلی موردتوجه 

جدی قرار گیرد.
به گسترش خدمات حمل ونقل  توجه  وی گفت: 
ترافیکی در شهرها  مانع ظهور مشکالت  عمومی 

می گردد.
گذشته  سنوات  در  این که  به  اشاره  با  پیران 
بودجه  برای  تخصیص  مانعی  اقتصادی  فشارهای 
داشت:  اظهار  بود,  نقل  حمل  ناوگان  موردنیاز 
پنجم و حضور مهندس  فعالیت شورای  ابتدای  از 
تأسیس  مراحل  کازرون,  شهرداری  در  باقری 
خوشبختانه  و  گردید  تسریع  حمل ونقل  سازمان 
را  سازمان  این  تأسیس  یک سالگی  هم اکنون 

گرامی می داریم.
کازرون  شهرداری  حمل ونقل  سازمان  مدیرعامل 
گفت: رایزنی های متعددی به منظور رفع مشکالت 
مشکالت  نمودن  برطرف  اجتماعی،  تأمین  بیمه 
صنفی و معیشتی جامعه حمل ونقل صورت گرفته 

است.
رضا آذین فر رئیس شورای اسالمی شهر کازرون 
ناوگان  خدمات  از  تجلیل  ضمن  مراسم  این  در 
داشت:  اظهار  کازرون  درون شهری  حمل ونقل 
معتقدیم کمک به ناوگان حمل ونقل، گامی مؤثر 

در مسیر پیشرفت محسوب می شود.
پایانه  ساماندهی  برای  تالش  همچنین  وی 
درون شهری و رفع مشکل ترافیک در خیابان های 
اسالمی  شورای  برنامه های  از  را  شهر  اصلی 

کازرون عنوان کرد.
در ادامه مراسم حجت االسالم  والمسلمین خرسند با 
بیان این که ناوگان حمل ونقل عمومی در شهرها 
بیشترین ارتباط را با عموم مردم  دارند, گفت: هر 
یک از شما می تواند در طول روز با رفتار خوب و 
گشاده رویی فرهنگ جامعه شهری را از کسالت و 

رخوت نجات دهد.
توجه  به  ضرورت  اشاره  با  کازرون  امام جمعه 
ناوگان  رانندگان  صنفی  و  معیشتی  مسائل  به 
توقع  مدیران  از  داشت:  اظهار  شهری  حمل ونقل 
می رود بودجه های موردنیاز سازمان حمل ونقل را 
به نحو مطلوب درنظرگرفته و همچون گذشته از 

پروژه های  در  جذب شده  اعتبارات  برخی  هزینه 
دیگر خودداری کنند.

وی همچنین از صبوری و در نظر گرفتن وضعیت 
عمومی  حمل ونقل  ناوگان  رانندگان  اقتصادی 
گردید  دشمنان  سوءاستفاده  مانع  که  کازرون 

تشکر کرد.
نام گذاری  کازرون  شهردار  باقری  علی  مهندس 
جمهوری  نظام  توجه  نشانه  را  حمل ونقل  روز 
و  دانست  مجموعه  این  تأثیرگذاری  به  اسالمی 
اظهار داشت: گسترش خدمات حمل ونقل عمومی 

رضایتمندی شهروندان را به دنبال خواهد داشت.
وی گفت: باوجود مشکالت اقتصادی گریبان گیر 
با  مجموعه  مدیریت  که  هستیم  شاهد  شهرداری، 
کاهش  تبعات  بر  توانسته  قانونمند  برنامه ریزی 

بودجه چیره شود.
تالش  نهایت  اینکه  بیان  با  کازرون  شهردار 
خود را برای بهسازی معابر شهری و روان سازی 
ما  همه  کرد:  اذعان  داد,  خواهد  انجام  ترافیک 
بایستی  کمک کنیم تا فرهنگ استفاده از ناوگان 

حمل ونقل عمومی نهادینه شود.
در  را  شهدا  میدان  ساماندهی  طرح  افزود:  باقری 
اولویت قرار داده ایم و برای انجام هرچه بهتر این 
بهره   مشاوران  و  طرح ها  بهترین  از  قطعًا  پروژه 

خواهیم گرفت.
معابر  مناسب سازی  و  توسعه  کرد:  تصریح  وی 
و  دستگاه ها  دیگر  تعامل  و  مساعدت  به  اصلی 
ادارات نیاز دارد، امیدواریم  نهادهای مورد مسیر 
بادرنظرگرفتن منافع عمومی, شهرداری را در این 

امر یاری کنند.
در این مراسم به 26 نفر از رانندگان هدایایی تعلق 

گرفت.

شورای  در  کازرون  آموزش وپرورش  اداره 
پشتیبانی سوادآموزی, مقام برتر استانی را کسب 

کرد.
مدیریت  عمومی  روابط  گزارش  به 
جلسه  شانزدهمین  در  کازرون،  آموزش وپرورش 
شورای پشتیبانی سوادآموزی استان فارس که در 
سالن جلسات استانداری فارس و با حضور دکتر 
پژوهش  آموزش وپرورش،  وزیر  معاون  باقرزاده 
و  فرمانداران  استانداری،  سیاسی امنیتی  معاون 
درزمینه  برتر  آموزش وپرورش  ادارات  روسای 
گردید،  برگزار  سوادآموزی  پشتیبانی  شورای 
سرپرست  استانی,  برتر  مقام  کسب  خاطر  به 
آموزش وپرورش و فرماندار کازرون تقدیر شدند.
سرپرست آموزش وپرورش کازرون ضمن تقدیر 
سوادآموزی  پشتیبانی  شورای  اعضای  همه  از 
شورای  تشکیل  هدف  گفت:  کازرون  شهرستان 

پشتیبانی در راستای اجرای برنامه عملی و پیگیری 
استان  پشتیبانی  شورای  مصوبات  و  سیاست ها 
درزمینه جذب و نگهداشت دوره های سوادآموزی 
مستقیم  مسئولیت  دارای  را  شورا  این  و  است 
سطح  در  بی سوادی  ریشه کنی  برنامه  اجرای  در 

شهرستان و راهکارهای اجرای بهتر آن دانست.
عبدالرضا یزدانی همچنین ضمن گرامیداشت هفته 

سوادآموزی که از یکم تا هفتم دی ماه است، ادامه 
سوادآموزی,  شاخص های  این که  علی رغم  داد: 
بهبود وضعیت کازرون نسبت به میانگین بی سوادی 
در استان را نشان می دهد و کازرون در این زمینه 
دارای مقام های برتر استان است, وجود حتی یک 
نفر بی سواد شایسته شهرستان و مردم  بافرهنگ و 

فرهنگ دوست کازرون نیست.
در  بی سوادی  ریشه کنی  اینکه  به  اشاره  با  وی 
این  جدی  عزم  بر  است,  همه  دغدغه  شهرستان 

مدیریت برای باسوادی همه افراد تأکید کرد.
این  تحقق  کازرون  آموزش وپرورش  سرپرست 
ارگان های  و  نهادها  تمام  کمک  مستلزم  را  امر 
مقام  رهنمودهای  به  بنا  گفت:  و  دانست  دولتی 
معظم رهبری باید طی چند سال آینده در شهرستان 

هیچ بی سوادی نداشته باشیم.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری فارس از تهیه و تنظیم 
پرونده نرگس زارهای جره و بلبلک بخش جره و باالده شهرستان کازرون 

برای ثبت در فهرست آثار طبیعی کشور خبر داد.
به گزارش کازرون نما، مصیب امیری مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشگری فارس گفت: هم اکنون تهیه و تنظیم پرونده های نرگس زارهای 
جره و بلبلک کازرون و چشمه تنگه رغز داراب برای ثبت در فهرست آثار 
طبیعی کشور در دست تهیه است و تا قبل از پایان سال به شورای ثبت آثار 

ارسال خواهد شد.
استان،  طبیعی  آثار  بررسی  و  مطالعه  اول طرح  مرحله  اجرای  با  افزود:  وی 
اثر طبیعی شناسایی  از ۱۰۰  برای ثبت در فهرست آثار ملی، تاکنون بیش 

شده است.
امیری گفت: از جمله این آثار غارهای آبی، درختان کهن سال، رویشگاه های 
و  جغرافیایی  بدیع  مناظر  رودخانه،  دریاچه،  آبشار،  نادر،  گیاهی  گونه های 

زمین شناسی است.
مدیرکل میراث فرهنگی فارس ادامه داد: آثار فوق بنا به منحصربه فردترین 
و در معرض خطر بودن، در اولویت تهیه و تنظیم پرونده های ثبت ملی قرار 

گرفته اند.
وی با اشاره به گام اول حفظ آثار طبیعی که ثبت ملی آن هاست، تصریح 
و  حفاظتی  طرح های  با  مالکانه،  حقوق  رعایت  ضمن  ثبت،  از  پس  کرد: 
خواهند  قرار  بهره برداری  و  احیا  حفظ،  مورد  آثار  این  مصوب،  مدیریتی 

گرفت.

نرگس زارهای  از جمله مشهورترین  بلبلک و جره  نرگس زار  است:  گفتنی 
کازرون است که از تنوع گونه ای فراوان همچون نرگس شش پر، شهال و 

معمولی برخوردار است.
گیاهان خانواده نرگس، عالوه بر ارزش زینتی به لحاظ دارابودن ترکیبات 

آلکالوئیدی از نظر خواص دارویی نیز اهمیت دارند. 
این گیاه پیازدار با ارتفاع بین ۳۰ تا ۴۵ سانتی متر و با گل های ۳ تا ۸ تایی 

در فصل زمستان به گل می نشیند.
حدود ایام گل دهی نرگس کازرون ۴۵ روز است که از اوایل دی ماه تا اواسط 
بهمن ماه است و از جاذبه های گردشگری شهرستان کازرون به شمار می رود.

عزیزاهلل خاکسار سرپرست جدید 
معاونت منابع انسانی و پشتیبانی جمعیت 

هالل احمر استان فارس شد

کشف ۳ تن و ۹۰۰ کیلوگرم چوب و 
فرآورده های جنگلی در کازرون

دستگیری سارقان منزل و اماکن 
خصوصی ۷ فقره سرقت در کازرون

خودروی عبوری جان کفتار را در 
کازرون گرفت

جانشین فرمانده ناجا در سفر به کازرون:

جرائم خشن در استان فارس با کاهش ۷۰ درصدی روبه رو بوده است

شهردار کازرون در مراسم گرامیداشت روز حمل ونقل:

باوجود مشکالت اقتصادی گریبان گیر شهرداری، بر تبعات کاهش بودجه 
چیره شده ایم

مدیر آموزش وپرورش کازرون خبر داد؛

وجود حتی یک نفر بی سواد شایسته شهرستان کازرون نیست
کسب مقام برتر استانی آموزش وپرورش کازرون در شورای پشتیبانی سوادآموزی

مدیرکل میراث فرهنگی فارس خبر داد؛

نرگس زار جره کازرون ثبت ملی می شود

کاله برداری که ۳۵۰ میلیون ریال آب خورد

برگزاری کارگاه آموزشی پیشگیری از اعتیاد 
ویژه کارگران شهرداری کازرون

صنایع تبدیلی حلقه اصلی تکمیل زنجیره 
تولیدات کشاورزی در شهرستان کازرون

شهرستان  انتظامی  فرمانده 
فقره  یک  کشف  از  کازرون 
دستگیری  و  کاله برداری 
این  فتا  پلیس  توسط  کاله بردار 

شهرستان خبر داد.
پایگاه  خبرنگار  گزارش  برابر 
خبری پلیس, سرهنگ عبادی نژاد 
اظهار داشت: شخصی به پلیس فتا 
شهرستان کازرون مراجعه و بیان 
تلگرامی  کانال  طریق  از  داشته 
تصمیم گرفتم کفشی را خریداری 
نمایم و هنگامی که مرا به درگاه 
کردند  هدایت  بانک  اینترنتی 
اطالعات  کفش  خرید  برای  و 
حساب بانکی خود را وارد نمودم 
بعدًا متوجه شدم در چندین فقره 
مبلغ ۳۵۰ میلیون ریال از حساب 
بنده برداشت  شده است. بالفاصله 

اقدامات فنی و پلیسی الزم توسط 
شهرستان  فتا  پلیس  مأمورین 
جهت دستگیری کاله بردار انجام 
جوانی  شد  مشخص  و  گرفت 
وب سایت  راه اندازی  با  ساله   ۱۷
بانک(  جعلی  )درگاه  فیشینگ 
که  نموده  کاله برداری  به  اقدام 
با  و  مأموران دستگیر شد  توسط 
محترم  مقام  به  پرونده  تشکیل 

قضایی معرفی گردید.
از  پایان  در  عبادی نژاد  سرهنگ 
به هیچ عنوان  خواست  شهروندان 
اجتماعی  شبکه های  تبلیغات  به 
فروشگاه های  از  و  نکنند  اعتنا 
در  و  نمایند  خریداری  معتبر 
تلفن  با  مشکل  هرگونه  صورت 
تماس  فتا  پلیس   ۰۷۱۴۲۲۲۸۸۸۵

حاصل نمایند.

عمومی  روابط  گزارش  به 
کارگاه  کازرون  شهرداری 
آموزشی پیشگیری از اعتیاد روز 
حضور  با  آذرماه   ۲۸ چهارشنبه 
رفاه  و  کار  تعاون،  اداره  نماینده 
شهریور  فاطمه  خانم  اجتماعی، 
و  روان  و  سالمت  کارشناس 
سالن  در  شهرداری  کارگران 
کازرون  شهرداری  اجتماعات 

برگزار گردید.
خانم  آموزشی  کارگاه  این  در 
مؤثر  نقش  و  اهمیت  به  شهریور 
اشاره  فرزندان  تربیت  در  والدین 
از  افراد  تربیت  گفت:  و  کرد 
تربیت  و  می شود  آغاز  خانواده 
صحیح و ایجاد فضای صمیمی در 
پیشگیری  مهم  عوامل  از  خانواده 

از اعتیاد است.
یک  اعتیاد  اینکه  بیان  با  وی 
است،  اجتماعی  معضل  و  مشکل 
آسان  دسترسی  داشت:  اظهار 
هم جواری  و  مواد  به  ارزان  و 
و  افغانستان  کشورهای  با 
تولیدکنندگان  به عنوان  پاکستان 
از  بیکاری  و  مخدر  مواد  اصلی 
جامعه  در  اعتیاد  افزایش   عوامل 

است.
مرکز  آمار  اساس  بر  وی گفت: 
 ۵/۳ حدود  اعتیاد  مطالعات  ملی 
نیم  و  دو  حدود  یعنی  درصد 
دچار  هم وطنانمان  از  نفر  میلیون 
حدود  اینکه  ضمن  هستند  اعتیاد 
۳ میلیون نفر هم به صورت تفننی 
محدوده  و  می کنند  مصرف  مواد 
سنی بیشتر معتادان بین ۱۵ تا ۲۶ 
استعمال  با  معمواًل  است که  سال 

سیگار شروع می شود.
خانم شهریور تصریح کرد: اعتیاد 

یک بیماری است که در به وجود 
عوامل  از  مجموعه ای  آن  آمدن 
میان  این  از  که  دارند  دخالت 
باالیی  اهمیت  از  خانواده  نقش 
در  شرکت  و  است  برخوردار 
مهارت های  آموزشی  کالس های 
زندگی و بهبود روابط خانوادگی 
به  می تواند  فرزندپروری  و 
و  کودکان  از  والدین  شناخت 
در  کودکان  افتادن  از  جلوگیری 

دام اعتیاد کمک نماید.
و  شخصیت  کرد:  تصریح  وی 
رفتار  اساس  بر  کودکان  رفتار 
والدین آن ها شکل می گیرد، پس 
خوبی  الگوی  بتوانند  باید  والدین 
برای فرزندان خود بوده و با آن ها 
کنند  برقرار  صمیمانه ای  ارتباط 
خود  فرزندان  به  باید  همچنین  و 
نه گفتن را آموزش دهند  قدرت 
و در پیدا کردن دوستان خوب و 

مثبت به آن ها کمک نمایند.
خصوص  در  ادامه  در  وی 
فرزندان،  اعتمادبه نفس  مهارت 
خصوصیات  و  نیازها  شناخت 
با  مناسب  برخورد  فرزندان،  سنی 
روش های  و  راه  سنی،  دوره  هر 
شیوه  فرزندان،  استرس  کاهش 
درست بیان احساسات، نظارت بر 
فعالیت فرزندان و عالئم احتمالی 
ارائه  را  مطالبی  مواد  مصرف 

نمودند.
کارگاه  این  برگزاری  از  هدف 
آگاهی  سطح  ارتقای  آموزشی 
عوارض  و  آثار  از  کارگران 
عوامل  مخدر،  مواد  مصرف 
از  پیشگیری  و  اعتیاد  زمینه ساز 
جامعه  در  اجتماعی  آسیب های 

می باشد.

جهاد  مدیر  رشیدی،  حمید 
کازرون  شهرستان  کشاورزی 
گفت: در این شهرستان ۴۸ واحد 
مجوز  با  غذایی  و  تبدیلی  صنایع 
جذب بیش از ۱۲۴ هزار تن ماده 

خام فعالیت می کند.
وی افزود: از ابتدای امسال تاکنون 
درزمینه های  اصولی  موافقت   ۳۸
دارویی،  گیاهان  انواع  بسته بندی 
غالت،  و  حبوبات  بسته بندی 
دو  سردخانه  تازه،  میوه  و  خرما 
در  دام  آماده  خوراک  و  مداره 
شده  صادر  کازرون   شهرستان 

است.
وی ادامه داد: از این تعداد موافقت 
اصولی، ۱۱ مورد منجر به صدور 
 ۶۵ اشتغال زایی  با  تأسیس  جواز 

نفر و همچنین تعداد چهار پروانه 
سرمایه گذاری  با  بهره برداری 
۱۰۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال، 
ظرفیت  و  نفر   ۲۵ اشتغال زایی 
جذب ۵ هزار و ۷۰۰ تن ماده خام 

صادر شده است.
صنایع  اینکه  بیان  با  وی 
تولید  از  پس  اقدامات  و  تبدیلی 
به عنوان  کشاورزی  محصوالت 
زنجیره  تکمیل  در  نهایی  حلقه 
مهمی  نقش  کشاورزی  تولیدات 
صنایع  کرد:  تأکید  می کند،  ایفا 
تبدیلی زمینه مناسبی برای توسعه 
مناطق روستایی فراهم کرده و به 
افزایش تولیدات روستایی و ایجاد 
خواهد  منجر  شغلی  فرصت های 

شد.


