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پنجشنبه
 سال سوم جنوب

شهرستان  کشاورزی  جهاد  مدیر 
ردیابی،  به منظور  گفت:  کازرون 
با آفات مگس  مبارزه  و  شناسایی 
میوه  مگس  و  مدیترانه ای  میوه 
باغات شهرستان کازرون،  در  انبه 
از  استفاده  با  ردیابی  ایستگاه های 
چسب  و  فرمونی  و  سراتراپ  تله 

زرد، ایجاد شده است.
نقل  به  طلوع  هفته نامه  گزارش  به 
جهاد  مدیریت  عمومی  روابط  از 
کازرون،  شهرستان  کشاورزی 
اهمیت  به  اشاره  با  رشیدی  حمید 
غیرشیمیایی  کنترل  و  مبارزه 
عوامل خسارت زا در مزارع و تولید 
و  ردیابی  گفت:  سالم،  محصول 

مدیترانه ای  میوه  مگس  شناسایی 
باغات  در  انبه  میوه  مگس  و 
سال  چند  که طی  انار  و  مرکبات 

ورود  کازرون  شهرستان  به  اخیر 
شبکه  اعضای  توسط  پیداکرده، 
مراقبت و کارشناسان پهنه ها انجام 

و در همین راستا تاکنون تعداد 50 
عدد تله فرمونی دلتا، 100 عدد تله 
مربوطه،  مایع  همراه  به  سراترپ 
کارت زرد چسبنده 200 عدد و تله 
تعداد 20 عدد در سطح  به  مکفیل 
باغات آلوده نصب و روند فعالیت 
آفت موردبررسی قرارگرفته است.
الزم به ذکر است در رابطه با این 
باغداران  آگهی  جهت  و  موضوع 
و  آموزشی  کارگاه   7 تعداد 
ترویجی در این شهرستان برگزار 
چهره  به صورت  نفر   200 تعداد  و 
اطالعیه های  و  آموزش  چهره  به 
توزیع  روستاها  در  پیش آگاهی 

شده است.

کازرون  فرماندار  دهقان  داریوش 
پروژه های  پیگیری  به منظور 
به  اعتبارات  جذب  و  عمرانی 
دیدار معاون وزیر و معاون توسعه 
راه های کشور رفت و ضمن طرح 
عمرانی  حوزه  مشکالت  و  نیازها 

شهرستان پیگیر حل آنها شد.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از 
روابط عمومی فرمانداری شهرستان 
فرماندار  دهقان  داریوش  کازرون 
با  پایتخت  به  سفر  با  شهرستان 
مدیرعامل  و  وزیر  معاون  خادمی 
راه های  توسعه  و  ساخت  شرکت 
وی  معاون  کدخدازاده  و  کشور 

دیدار کرد.
بررسی  دیدار،  این  هدف  عمده 
پروژه های  مشکالت  و  مسائل 
عمرانی شهرستان کازرون ازجمله 
مواصالتی  مسیر  محرم،  تونل 
کازرون به قائمیه، روشنایی تونل 
سه  به  قائمیه  جاده  ترکان،  تنگ 
افتتاح  و  تکمیل  و  راهدار  راهی 
به  ابوالحیات  تنگ  جدید  باند 

شیراز بود.
دهقان  داریوش  دیدار  این  در 
فرماندار شهرستان ضمن تقدیر از 
وزیر  معاون  حمایت های  و  توجه 
و  ساخت  شرکت  مدیرعامل  و 
توسعه راه های کشور به شهرستان 
کازرون، گفت: شهرستان کازرون 
نقاط  دارای  مختلف  در حوزه های 
که  است  خوبی  پتانسیل  و  قوت 

گذشته  سال های  طی  متأسفانه 
کم لطفی  و  بی مهری  مورد  که 

قرارگرفته است.
تصریح  شهرستان  فرماندار  دهقان 
کرد: کازرون در حوزه زیرساختی 
و  بوده  دچار کمبودهایی  عمرانی 
پروژه های  دارای  حاضر  حال  در 
که  است  متعددی  نیمه تمام 
مسئوالن  داریم  درخواست 
مثبت  و  ویژه  نگاه  با  کشوری 
و  بودجه  تزریق  راستای  در 
مصوب جهت  اعتبارات  تخصیص 
 تکمیل این پروژه ها اهتمام داشته 

باشند.
مدیرعامل  و  وزیر  معاون  خادمی 
راه های  توسعه  و  ساخت  شرکت 
شهرستان  فرماندار  حضور  کشور 
دغدغه  از  نشان  را  تهران  در 
خاطر و جدیت و پیگیری مصرانه 

تکلیف  تعیین  درخصوص  وی 
پروژه های حوزه عمرانی شهرستان 
کازرون دانست و این خصوصیت 

وی را قابل ستایش خواند.
مدیرعامل شرکت  معاون وزیر و 
کشور  راه های  توسعه  و  ساخت 
که  نامه ای  طی  کرد:  تصریح 
شهرستان  مردم  نماینده  رضازاده 
کازرون در مجلس شورای اسالمی 
رئیس جمهور  معاون  نوبخت  به 
مبلغ  که  شد  مقرر  کرد  ارسال 
محل  از  اعتبار  ریال  میلیارد   ۱۰۰
اعتبار  از  غیر  دیگر  اعتبارات 
تخصیص یافته ملی به پروژه تونل 
اختصاص  پروژه  این  به  محرم، 
رایزنی های  به  اشاره  با  وی  یابد 
شهرستان  فرماندار  دهقان  فراوان 
گفت: مبلغ ۲۰ میلیارد ریال دیگر 
نیز برای این پروژه لحاظ شد که 

امر،  این  شدن  محقق  صورت  در 
تونل  ساخت  اجرایی  عملیات 

محرم به زودی آغاز خواهد شد.
و  میلیارد   ۶ است  ذکر  به  الزم 
۴۰۰ میلیون تومان بدهی دولت به 

پیمانکار است.
پیرامون  همچنین  دیدار  این  در 
جاده  پروژه  پیمانکاران  بدهی 
به  ابوالحیات  تنگ  مواصالتی 
و  شد  تبادل نظر  و  بحث  شیراز 
پیمانکار  دو  هر  بدهی  شد  مقرر 

پرداخت شود.
جاده  پروژه  تکمیل  راستای  در 
راهی  سه  به  قائمیه  مواصالتی 
داد  مساعد  وعده  خادمی  راهدار 
آغاز  جهت  در  الزم  تدابیر  تا 
جونک  شرکت  مجدد  بکار 
در  فوق  پروژه  پیمانکار  به عنوان 
اتخاذ  ممکن،  زمان  کوتاه ترین 
کاهش  به منظور  همچنین  گردد. 
تونل  در  تصادفات  زیاد  حجم 
الزم  دستورات  ترکان  تنگ 
روشنایی  تأمین  در  تسریع  جهت 
۷ کیلومتر از طول مسیر ذکرشده 
شرکت  با  مشارکتی  به صورت 
توزیع برق استان فارس صادر شد.

طول  است  ذکر  به  الزم 
متر   ۹۰۰ ترکان  تنگ   تونل 

است.
الزم  دستورات  همچنین 
درخصوص اجرای فاز جدید جاده 

کازرون به باالده صادر کردند.

به  طلوع  هفته نامه  گزارش  به 
فرمانداری  عمومی  روابط  از  نقل 
شورای  جلسه  کازرون  شهرستان 
به  کازرون  شهرستان  کشاورزی 
فرماندار  دهقان  داریوش  ریاست 
شهرستان و با حضور رنجبر معاون 
فرمانداری  توسعه  و  برنامه ریزی 
فرمانداری  محل  در  اعضا  سایر  و 

شهرستان کازرون برگزار شد.
داریوش دهقان فرماندار شهرستان 
گفت:  جلسه  این  در  کازرون 
درزمینه  کازرون  شهرستان 
دارای  دامداری  و  کشاورزی 
با  که  است  باالیی  ظرفیت های 
برنامه ریزی و رفع مشکالت پیش 
بهره برداری  و  کشاورزان  روی 
اقدامات  می توان  بخش کشاورزی 

مؤثری در این راستا انجام داد.

افزود:  شهرستان  فرماندار  دهقان 
سوی  از  امسال  اینکه  به  توجه  با 
مقام معظم رهبری سال رونق تولید 
نامگذاری شده است توجه به بخش 
آنان  مشکالت  رفع  و  کشاورزی 
این  در  را  اشتغال  و  تولید  مسئله 

شهرستان تا حدودی حل می کند.
شهرستان  در  دولت  عالی  نماینده 
مشکالت  از  بعضی  به  ادامه  در 
حق  ویژه  به  کشاورزی  بخش 
نکاشت کشاورزان حاشیه رودخانه 

بیشاپور پرداخت.

تهران  افزود: جلسه ای که در  وی 
در دفتر جانباز مدیرعامل شرکت 
کشور  فاضالب  و  آب  مهندسی 
و  عمرانی  معاونین  حضور  با  و 
منطقه ای  آب  شرکت  مدیرعامل 
هر دو استان فارس و بوشهر انجام 
گرفت مقرر شد به ازای هر هکتار 
به  اعتبار  ریال  میلیون   ۲۰۰ مبلغ 
کشاورزان حاشیه رودخانه بیشاپور 
پرداخت  نکاشت  حق   جهت 

شود.
تیمی  شد  مقرر  جلسه  این  در 
آب،  امور  آبیاری  از  متشکل 
بخش،  اسالمی  شورای  اعضای 
روستا،  اسالمی  شورای  اعضای 
نماینده کشاورزان جهت  و  دهیار 
حقابه  دریافت  و  قرارداد  اخذ 

تشکیل شود.

شهرستان  کشاورزی  جهاد  مدیر 
کنجد  کشت  گفت:  کازرون 
اراضی  از  هکتار   300 سطح  در 

شهرستان کازرون آغاز شد.
نقل  به  طلوع  هفته نامه  گزارش  به 
جهاد  مدیریت  عمومی  روابط  از 
کازرون،  شهرستان  کشاورزی 
امسال  اینکه  بابیان  رشیدی  حمید 
کشاورزی  اراضی  از  هکتار   300
دانه  کشت  به  کازرون  شهرستان 
اختصاص یافته  کنجد  روغنی 
این  افزود: سطح زیر کشت  است 
گذشته  سال  به  نسبت  محصول 

انتظار  و  داشته  افزایش  درصد   15
می رود میزان 300 تن کنجد از این 

مزارع تولید و روانه بازار شود.

مهم ترین  از  کرد:  اظهار  رشیدی 
مزیت های کشت کنجد در مقایسه 
به  زراعی  محصوالت  دیگر  با 

دوره  کم آبی،  به  آن  بودن  مقاوم 
با  زراعی  تناوب  کوتاه،  رشد 
برای  مناسب  جایگزینی  غالت، 
شخم  بدون  کاشت  دانه ای،  ذرت 
عملیات  هزینه های  کاهش  و 

خاک ورزی است.
هرساله  کنجد  کشت  گفت:  وی 
از اول تیرماه آغاز و برداشت آن 
صورت  مهرماه  دوم  نیمه  در  نیز 
مناطق  عمده ترین  و  می گیرد 
در  محصول  این  زیر کشت  سطح 
جره  بخش  در  کازرون  شهرستان 

و باالده است.

ردیابی و شناسایی مگس میوه مدیترانه ای و مگس میوه انبه

 دیدار فرماندار کازرون با معاون وزیر و مدیرعامل شرکت 
ساخت و توسعه راه های کشور

فرماندار شهرستان کازرون:

به ازای هر هکتار مبلغ 2۰۰ میلیون ریال اعتبار به کشاورزان حاشیه 
رودخانه بیشاپور جهت حق نکاشت پرداخت می شود

آغاز کاشت کنجد در کازرون

صندوق حمایت از توسعه بخش 
کشاورزی شهرستان کازرون تشکیل 

می شود

 اقدامات عمرانی دانشجویان 
 در مناطق محروم کازرون 

آغاز شد

جانشین فرمانده ناحیه مقاومت سپاه 
پاسداران انقالب معرفی شد

تقدیر از فعاالن طرح بسیج ملی کنترل 
فشارخون در منطقه جره و باالده 

برگزاری آیین تقدیر از فعاالن بسیج 
ملی کنترل فشارخون در کازرون 

مسئول  برنامه ریزی  با 
از  بهورزی،  آموزشگاه 
فعاالن طرح بسیج ملی کنترل 
دادین،  مناطق  در  فشارخون 
باالده  و  جره  سرمشهد، 

قدردانی شد.
به گزارش هفته نامه طلوع به 
شبکه  عمومی  روابط  از  نقل 
شهرستان  درمان  و  بهداشت 
به  که  آیینی  در  کازرون، 
کارکنان  از  تجلیل  مناسبت 
مراکز خدمات جامع سالمت 
مناطق دادین، سرمشهد، جره 
زهرا  شد؛  برگزار  باالده  و 
طهماسبی معاون بهداشتی این 
شبکه ضمن قدردانی از نحوه 
کارکنان  تمامی  عملکرد 
ملی  بسیج  طرح  اجرای  در 
ثبت  بر  فشارخون،  کنترل 
به عنوان  موارد شناسایی شده 
باال  فشارخون  به  مبتال  بیمار 
مراقبت  و  سیب  سامانه  در 
پیگیری  و  آنها  درمان  و 
شناسایی بیماران جدید مبتال 

به فشارخون، تأکید کرد. 
مسئول  شیبانی  مسعود 
ناظر  و  بهورزی  آموزشگاه 
ملی  بسیج  طرح  ستادی 
و  جره  منطقه  در  فشارخون 
باالده نیز از جدیت و تالش 
خدمات  مراکز  کارکنان 
خانه های  و  سالمت  جامع 
در  منطقه،  این  بهداشت 

طرح  این  مطلوب  اجرای 
قدردانی کرد.

کارشناس  بیاتی  طاهره 
با  مبارزه  واحد  مسئول 
بیماری های غیر واگیر مرکز 
در  پیرویان  شهید  بهداشت 
لزوم  بر  عالوه  گفت:  ادامه 
شده  ارائه  مراقبت های  ثبت 
بیمار  به  پزشک  توسط 
خون  پرفشاری  به  مبتال 
تمامی  سیب،  سامانه  در 
و  آزمایشات  و  داروها 
مراقبت های انجام شده توسط 
و  سالمت  مراقب  یا  بهورز 
شیوه  به  مربوط  آموزش های 
در  باید  نیز  سالم  زندگی 

سامانه مذکور ثبت شود.
کارشناس  قنبریان  طاهره 
سالمت  واحد  مسئول 
دیگر  از  شبکه  این  روان 
نحوه  مراسم،  این  سخنرانان 
طرح  در  کارکنان  عملکرد 
فشارخون  کنترل  ملی  بسیج 
هدف  و  خواند  جهادی  را 
طرح  این  اجرای  از  نهایی 
ارتقا سطح سالمت جامعه   را 

دانست.
شایان ذکر است در این آیین 
بهورزی،  آموزشگاه  مربیان 
مراقبین  بهورزان،  پزشکان، 
سالمت و کارشناسان مبارزه 
با بیماری های مناطق یاد شده 

حضور داشتند.

رئیس شبکه بهداشت و درمان 
شهرستان کازرون از برگزاری 
طرح  فعاالن  از  تجلیل  مراسم 
بسیج ملی کنترل فشارخون در 

این شهرستان خبر داد.
به گزارش هفته نامه طلوع به نقل 
از روابط عمومی شبکه بهداشت 
کازرون،  شهرستان  درمان  و 
رئیس این شبکه در آیینی که 
امام  باسعادت  میالد  با  همزمان 
تجلیل  به منظور  و  )ع(  رضا 
ملی  بسیج  طرح  تالشگران  از 
شد،  برگزار  فشارخون  کنترل 
قاتل  به عنوان  فشارخون  از 
 40 گفت:  و  برد  نام  خاموش 
پرفشاری  به  مبتال  افراد  درصد 
خود  بیماری  به  نسبت  خون، 

بی اطالع هستند.
فشارخون  برامکی  بندر  دکتر 
سکته های  بروز  عامل  را  باال 
کلیه،  نارسایی  مغزی،  قلبی، 
افراد  در  ناتوانی  و  معلولیت 
خواند و افزود: با داشتن فعالیت 
رژیم  باسن،  متناسب  بدنی 
غذایی سالم، کنترل استرس های 
محیطی، تنظیم خواب و اجتناب 
الکل  و  دخانیات  مصرف  از 
می توان از ابتال به این بیماری، 

پیشگیری کرد.
مجموعه  کارکنان  تالش  از  او 
و  درمان  و  بهداشت  شبکه 
بخشی  بین  همکاری های 
سازمان  قبیل  از  اداراتی 
بسیج  و  شهرداری  هالل احمر، 
مقاومت  ناحیه  پزشکی  جامعه 
همچنین  شهرستان،  سپاه 
دانشجویان  و  داوطلبان سالمت 
از  بیش  شناسایی  به  منجر  که 
پنج هزار نفر بیمار جدید مبتال 
شهرستان  در  باال  فشارخون  به 

شد، قدردانی کرد.
بهداشت  شبکه  بهداشتی  معاون 
از عمده  نیز  و درمان کازرون 
کنترل  ملی  بسیج  اهداف 
افراد  شناسایی  را  فشارخون 
مبتال به این بیماری، مراقبت و 
درمان آنها، ارتقا سطح آگاهی 
عوارض  به  نسبت  جامعه 
و  بیماری  این  پیامدهای  و 
سالم  زندگی  سبک  آموزش 

دانست.
 55 علت  طهماسبی  زهرا 
مرگ ومیر  موارد  درصد 
شهرستان کازرون در سال 97 
مغزی  و  قلبی  سکته های  را 
برشمرد و با اشاره به ارزشمند 
کنترل  ملی  بسیج  طرح  بودن 
تالش  از  تقدیر  و  فشارخون  
سنجشگران  و  سالمت  تیم 
ادامه  بر  طرح،  این  اجرای  در 
شناسایی  جهت  آنها  فعالیت 
غربال  افراد  در  جدید  موارد 

نشده، تأکید کرد.
بسیج  مسئول  ارشادی  حسین 
مقاومت  ناحیه  پزشکی  جامعه 
سپاه شهرستان نیز ضمن اشاره 
به تعامل سپاه با شبکه بهداشت 
و درمان در اجرای طرح بسیج 
تالش  فشارخون،  کنترل  ملی 
نیت  خلوص  با  و  بی وقفه 
را  ملی  طرح  این  تالشگران 

نوعی صدقه جاریه برشمرد.
فرمانده  جانشین  آیین  این  در 
سپاه  بسیج  مقاومت  ناحیه 
سازمان  رئیس  و  شهرستان 
داشتند  حضور  نیز  هالل احمر 
در  مستقر  سنجشگران  از  و 
ایستگاه های ثابت و سیار فعال 
در این طرح ملی، با اهدا لوح و 

جوایز، تقدیر شد.

حمیدرضا  خبری/  سرویس 
پاسدار  سرگرد  بشکار: 
به عنوان  دهقانی  محمدکاظم 
جانشین فرماندهی ناحیه مقاومت 
شهرستان  پاسداران  سپاه  بسیج 

کازرون معرفی شد. 
وی از نیروهای جوان و انقالبی 
 ۱۳۵۷ شهریور  متولد  که  است 
در بخش خشت دهستان بورکی 
علیا به دنیا آمد و هم اکنون دارای 
کارشناسی  تحصیلی  مدرک 

ارشد حقوق خصوصی است.
حوزه های  فرمانده  وی  سوابق 
خشت  بخش  بسیج  مقاومت 
نیروی  مسئول  کنارتخته،  و 
انسانی ناحیه مقاومت بسیج سپاه 
بسیج  کانون  مسئول  کازرون، 
کازرون،  شهرستان  حقوقدانان 
عضویابی  و  گزینش  مسئول 
سپاه  بسیج  مقاومت  ناحیه 
به  را  خود  کارنامه  در  کازرون 

ثبت رسانده است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان 
صندوق  گفت:  کازرون 
بخش  توسعه  از  حمایت 
از  حمایت  باهدف  کشاورزی 
تولیدات بهره برداران کشاورزی 
تشکیل  کازرون  شهرستان 

می شود.
به  طلوع  هفته نامه  گزارش  به 
مدیریت  عمومی  روابط  از  نقل 
شهرستان  کشاورزی  جهاد 
بابیان  رشیدی  حمید  کازرون، 
قطب های  از  کازرون  اینکه 
زراعی،  محصوالت  تولید 
فارس  استان  در  دامی  باغی، 
صندوق  این  راه اندازی  و  بوده 
بخش ها  این  از  حمایت  برای 
تأسیس  گفت:  است،  ضروری 
توسعه  از  حمایت  صندوق 
شهرستان  در  کشاورزی  بخش 
اساسی  و  مهم  گامی  کازرون 
بخش  به  بخشیدن  رونق  برای 
کشاورزی این شهرستان است.

مزایای  از  یکی  گفت:  رشیدی 
حمایت  صندوق های  راه اندازی 
کشاورزی،  بخش  توسعه  از 
با  بهره برداران  وام  پرداخت 
با  و  است  درصد   4 کارمزد 
توجه به اینکه بانک ها وام هایی 
با درصد سود باال اعطا می کنند 
بااهمیت  بسیار  موضوع  این 

از  بعد  صندوق  و  بود  خواهد 
تشکیل و انتخاب اعضا می تواند 
و  ارائه  در  را  خود  فعالیت 
پرداخت تسهیالت با نرخ ارزان 
کشاورزان  به  قرض الحسنه  و 

شروع کند.
صندوق  اینکه  به  توجه  با  وی 
بخش  توسعه  از  حمایت 
بخش  دو  از  کشاورزی 
خصوصی و دولتی تشکیل شده 
بهره برداران  گفت: سهم آورده 
صندوق  این  در  کشاورزان  و 
 ۴۹ دولت  سهم  و  درصد   ۵۱
بابیان  رشیدی  است.  درصد 
آسان  و  سریع  پرداخت  اینکه 
اعضا،  به  ارزان قیمت  تسهیالت 
بخش  تسهیالت  بهینه  مدیریت 
در  مالی  تأمین  و  کشاورزی 
بخش نهاده ها و خرید توافقی از 
دیگر مزایای راه اندازی صندوق 
حمایت از توسعه سرمایه گذاری 
گفت:  است  کشاورزی  بخش 
صندوق توسعه بخش کشاورزی 
با  است  مردمی  و  مستقل  که 
هیئت مدیره  خوب  برنامه ریزی 
داشته  موفقی  عملکرد  می تواند 
و  بهره برداران  اعتماد  و  باشد 
بهترین  صندوق  به  کشاورزان 
محسوب  آن  برای  سرمایه 

خواهد شد.

اردوی جهادی بسیج دانشجویی 
نفر   30 اعزام  با  کازرون  در 
این  محروم  مناطق  به  اعضا  از 

شهرستان آغاز شد.
مسئول برگزاری اردوی جهادی 
بسیج دانشجویی کازرون گفت: 
همه ساله در ایام تابستان باهدف 
روستاهای  از  محرومیت زدایی 
نیروهای  برخوردار،  کم 
و  همراهی  برای  دانشجویی 
همکاری در عرصه های مختلف 
محروم  مناطق  به  مردم  با 

روستایی اعزام می شوند.
مصاحبه  در  رحمانی  محسن 
مرحله  هر  ر  افزود:  ایرنا  با 
برای  داوطلب  دانشجوی   ۳۰
در  روستاییان  به  خدمت رسانی 
فرهنگی،  مختلف  عرصه های 
و  پزشکی  عمرانی،  آموزشی، 

مناطق  و  بخش ها  به  دامپزشکی 
محروم اعزام می شوند.

این اردو در سه مرحله تا پایان 
که  می شود  برگزار  شهریورماه 
مرحله اول این اردو در یکی از 
روستاهای محروم بخش جره و 
آغاز  سه شنبه  از  کازرون  باالده 

شد.
مناطق  در  مردادماه  دوم  مرحله 
خوزستان  استان  سیل زده 
بازسازی  و  مرمت  باهدف 
آسیب دیده  مسکونی  واحدهای 
سوم  مرحله  و  می شود  برگزار 
از  دیگر  یکی  در  شهریور  در 
شهرستان  محروم  روستاهای 
خواهد  برگزار   کازرون 

شد.
مدت اجرای هر مرحله ۱۰ روز 

است.


