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پنجشنبه
 سال سوم جنوب

هماهنگی  معاون  ایرنا  گزارش  به 
منطقه ای  توسعه  و  اقتصادی  امور 
وزارت کشور در بازدید از پروژه 
نرگسی  سد  احداث  دست  در 
بر  کازرون  شهرستان  در  واقع 
طرح  این  اجرای  به  شتاب بخشی 

تأکید کرد.
در  سخنانی  در  دین پرست  بابک 
این بازدید افزود:  با توجه به اینکه 
این پروژه در توسعه استان فارس 
نقش مهمی دارد باید تالش کرد تا 
با تأمین اعتبار موردنیاز به پیشرفت 

کار سرعت بیشتری بدهیم. 
با  ادامه  در  کشور  وزیر  معاون 
اشاره به اعتبار ۲۰۰ میلیارد تومانی 
این پروژه اظهار داشت: هم اینک،  
کارگاه این طرح فعال است، ما هم 
تالش می کنیم با توجه به وضعیت 
مالی دولت تا اعتبار موردنیاز این 

سد تأمین شود.
اهداف احداث سد نرگسی

طرح  مجری  نماینده  اعالم  بر  بنا 
سد در شرکت آب منطقه ای استان 
فارس، عملیات اجرایی احداث سد 

 ۱۱۳ آبگیری  ظرفیت  با  نرگسی 
از سال ۸۹  میلیون مترمکعب آب 

آغازشده است. 
اهداف  از  گفت:  قربانی  امین 
سیالب  کنترل  طرح  این  اجرای 
اراضی  کشاورزی  آب  تأمین 
شرب  آب  تأمین  سد،  پائین دست 
کازرون،  شهرستان های  صنعت  و 
زاگرس  صنعتی  منطقه  و  فراشبند 
جنوبی و تأمین آب زیست محیطی 

و تولید انرژی برقابی است.
منطقه ای گفت: یکی  نماینده آب 
انتقال  سد  این  اهداف  از  دیگر 

آب  مترمکعب  میلیون   ۲۰ سالیانه 
به دریاچه پریشان است این مسئول 
اتمام  برای  افزود:  منطقه ای  آب 
این طرح سد نرگسی ۲۰۰ میلیارد 
تومان نیاز است که  تاکنون برای 
شده  هزینه  تومان  میلیارد   ۱۳۰
است و اعتبار موردنیاز این سد تا 
دو سال و نیم دیگر به اتمام خواهد 
رسید. وی اعتبار تخصیصی امسال 

را ۲۰ میلیارد تومان اعالم کرد.
برای انتقال آب به تاالب پریشان 
نیاز  اعتبار  تومان  میلیارد   ۷۰ به 

است

منطقه ای  آب  شرکت  نماینده 
معاون  بازدید  حاشیه  در  فارس 
نیز گفت که  را  این  وزیر کشور 
از  آب  انتقال  طرح  اجرای  برای 
 ۷۰ پریشان  تاالب  به  نرگسی  سد 
میلیارد تومان اعتبار نیاز است که 
را  اعتبار  این  از  بخشی  است  قرار 
و  محیط زیست  حفاظت  سازمان 
بخشی را نیز شرکت آب منطقه ای 
کار  مقدمات  که  کند  تأمین 

صورت گرفته است.
نوع  مسئول،  مقام  این  گفته  به 
با هسته  نرگسی سنگ ریزه ای  سد 
بستر  از  آن  ارتفاع  و  است  رسی 
سد  تاج  طول  متر،   ۷۷ رودخانه 
 ۶۰۰ متر و عرض تاج سد ۱۰ متر 

است. 
معاون وزیر کشور در ادامه سفر به 
کازرون در جلسه فعالین اقتصادی 
کرد  شرکت  کازرون  شهرستان 
در  را  آنها  مشکالت  و  مسائل  و 
با حضور مسئوالن ازجمله  نشستی 
کشاورزی  جهاد  سازمان  رئیس 

استان فارس بررسی کرد.

شده  حک  متن  ایرنا  گزارش  به 
روی سنگ قبر قاتل امام جمعه شهید 
کازرون واکنش هایی در پی داشت 

که به حذف این متن منجر شد.
روی این سنگ قبر، اشعاری در مدح 
که  بود  ذکرشده  قاتل  جوانمردی 
به  به سوءقصد  اقدام  با  مغایرت آن 
انتقادهایی  کازرون،  فقید  امام جمعه 

را برانگیخت. 
بررسی ها حاکی از آن است که این 
از روی  مقام قضایی  با دستور  شعر 
سنگ قبر حمیدرضا درخشنده حذف 

شده است. 

امام جمعه  قاتل  قصاص  حکم 
کازرون طبق رأی صادره در شعبه  
اول دادگاه کیفری یک استان فارس 
ششم شهریورماه جاری در شهرستان 

کازرون و درمألعام اجرا شد.
دادگستری  رئیس کل  اعالم  بر  بنا 
نفس  قصاص  حکم  فارس،  استان 
شب  در  که  درخشنده  حمیدرضا 
به  اقدام  رمضان  ماه  سوم  و  بیست 
امام جمعه کازرون در حین  شهادت 
قدر  شب  احیاء  مراسم  از  بازگشت 
مراحل  کلیه  از طی  بود پس  کرده 
دیوان   ۱۹ شعبه  در  تأیید  و  قانونی 

عالی کشور و استیذان ریاست  قوه 
به اجرا  قضائیه در محل وقوع جرم 

درآمد.
موسوی  کاظم  سید  حجت االسالم  
بابیان اینکه قاتل پس از دستگیری 
در چندین مرحله و در حضور مقام 
طراحی  با  ارتکابی  جرم  به  قضایی 
قبلی اعتراف کرده بود گفت: تالش 
گردید با توجه به حساسیت موضوع 
احساسات  شدن  جریحه دار  و 
پرونده  این  به  رسیدگی  عمومی 
در سریع ترین زمان ممکن صورت 

پذیرد.

خرسند  محمد  حجت االسالم 
حوالی  کازرون  فقید  امام جمعه 
ساعت ۳:۳۰ بامداد چهارشنبه )هشتم 
مراسم  از  درحالی که   )۹۸ خرداد 
احیای شب بیست و سوم ماه مبارک 
رمضان )شب قدر( بازگشته بود، با 
سالح سرد موردحمله قرار گرفت و 

به شهادت رسید.
عضو  که  خرسند  حجت االسالم 
موتلفه  حزب  مرکزی  شورای 
 ۱۳۸۶ شهریورماه  از  بود  اسالمی 
بر  را  کازرون  شهر  جمعه  امامت 

عهده داشت.

شهرستان  کشاورزی  جهاد  مدیر 
اولویت های  از  یکی  گفت:  کازرون 
شهرستان  کشاورزی  جهاد  مدیریت 
کاهش  راستای  در  کازرون 
گلخانه های  احداث  آب،  مصرف 

کوچک مقیاس است.
نقل  به  طلوع  روزنامه  گزارش  به 
جهاد  مدیریت  عمومی  روابط  از 
کازرون،  شهرستان  کشاورزی 
اساس  بر  اینکه  بابیان  رشیدی  حمید 
 ۱۰۲۴ احداث  همکاری  تفاهم نامه 

در  کوچک مقیاس  گلخانه  واحد 
جهاد  سازمان  بین  فارس  استان  سطح 

امداد  کمیته  و  فارس  کشاورزی 
برنامه ریزی های  )ره(،  خمینی  امام 

گلخانه  واحد   124 احداث  برای  الزم 
اشتغال  ایجاد  باهدف  کوچک مقیاس 
برای مددجویان کمیته امداد شهرستان 

کازرون صورت گرفته شده است.
رشیدی گفت: بر اساس این تفاهم نامه، 
اخذ  به منظور  گلخانه  آموزشی  دوره 
مدیریت جهاد  توسط  مهارت  گواهی 
مجوز  و  برگزار  کازرون  کشاورزی 
برای  کوچک مقیاس  گلخانه  احداث 
افراد واجد شرایط توسط این مدیریت 

صادر می شود.

دانش آموزی  علمی  همایش  اولین 
روشن  آینده  و  تفکر  شیوه  عنوان  با 
مدارس  نهم  پایه  دانش آموزان  برای 

هیئت امنایی کازرون برگزار شد.
به  طلوع  روزنامه  گزارش  به 
مدیریت  عمومی  روابط  از  نقل 
معاون  کازرون،  آموزش وپرورش 
اعالم  با  اداره  این  متوسطه  آموزش 
بنیاد  همکاری  با  افزود:  خبر  این 
علمی  همایش  اولین  فارس  نخبگان 
و  تفکر  شیوه  عنوان  با  دانش آموزی 
پایه  دانش آموزان  برای  روشن  آینده 
کازرون  هیئت امنایی  مدارس  نهم 

برگزار شد.
باهدف  برنامه  این  افزود:  جاویدی 

آشنایی بیشتر دانش آموزان با شیوه های 
انتخاب  فرایند  مسئله،  حل  و  تفکر 
تحصیلی  رشته های  با  آشنایی  و  رشته 
آشنایی  نیز  و  دبیرستان  دوره  در 
شرکت  با  دانشگاهی،  رشته های  با 
سالن  در  دانش آموزان  از  نفر   ۱۲۰
اجتماعات دانشگاه فرهنگیان کازرون 
برگزار شد. وی ادامه داد: این همایش 
یک روزه  به صورت  که  دانش آموزی 
از هشت صبح تا هشت شب، برگزار 
و  تفکر  شیوه  کارگاه های  شامل  شد، 
حل مسئله، مشاوره تحصیلی و انتخاب 
رشته، گفتگوی صمیمانه با دانشجویان 
و مدرسان اعزامی بنیاد نخبگان فارس، 

پرسش و پاسخ و... بود.

متوسطه  آموزش  معاون 
ضمن  کازرون  آموزش وپرورش 
مستمر  همکاری های  از  قدردانی 
برگزاری  در  فارس  نخبگان  بنیاد 
برای  آموزشی  متعدد  کارگاه های 
رویکرد  کرد:  بیان  دانش آموزان، 
متوسطه  آموزش  معاونت  جدید 
طراحی  در  کازرون  آموزش وپرورش 
بر  آموزشی  کارگاه های  و  سمینارها 
همایش ها  که  است  استوار  منطق  این 
عمومی  و  کلی  حالت  از  کارگاه ها  و 
خارج و بر موضوعات ریز و خاص تر، 
متمرکز شود تا یادگیری دانش آموزان 

عمیق تر و کامل تر صورت گیرد.
نیز  همایش  این  در  افزود:  جاویدی 

انتخاب  و  »تفکر  بر  خاص  تأکید 
موردتوجه  بسیار  که  بود  رشته« 

دانش آموزان قرار گرفت.
توانمندسازی  راستای  در  است  گفتنی 
اعتمادبه نفس  افزایش  و  دانش آموزان 
آنان، شیوه اجرا در این گونه همایش ها 
است  صورت  این  به  کارگاه ها  و 
عوامل  به عنوان  هم  دانش آموزان  که 
به عنوان  هم  و  تدارکاتی  و  اجرایی 
می کنند؛  ایفا  را  مؤثری  نقش  مدرس، 
دانش آموزان  نیز  همایش  این  در  که 
فصلی  مدارس  برگزیده  دانشجویان  و 
عنوان  با  پردازی  ایده  و  خالقیت 
فعالیت های  نخبگان«،  بنیاد  »سفیران 

مؤثری داشتند.

مراسم یادبود خیر مدرسه ساز، زنده یاد 
حضور  با  اصل،  امیرزاده  ایرج  دکتر 
آموزش وپرورش،  معاونان  و  مدیر 
امیرزاده،  ایرج  زنده یاد  منسوبین 
حوزه  رئیس  شهر،  شورای  اعضای 
علمیه، فرهنگیان، مردم و دانش آموزان 
شهرک پردیس کازرون برگزار شد.

به  طلوع  روزنامه  گزارش  به 
مدیریت  عمومی  روابط  از  نقل 
این  در  کازرون،  آموزش وپرورش 
گرامیداشت  راستای  در  که  مراسم 
مدرسه ساز  خیر  مقام  به  نهادن  ارج  و 
مدیر  شد،  برگزار  امیرزاده  دکتر 
ضمن  شهر  این  آموزش وپرورش 
محرم  ماه  ایام  مناسبت  به  تسلیت 
مرد  این  برای  آمرزش  طلب  و 
ویژگی های  بیان  به  نیک اندیش 
برجسته این خیر مدرسه ساز پرداخت.

امیرحسین جمشیدی بابیان اینکه امروز 

به عنوان  مدرسه  ساخت  ما  کشور  در 
جایگاه مهم در عرصه تعلیم و تربیت 
مدرسه ساز  خیرین  و  دولت  دوش  بر 
است، افزود: خوشبختانه در این عرصه 
تا  گرفته  صورت  خوبی  تالش های 
جز  دغدغه ای  مرزوبوم  این  فرزندان 
تحصیل علم نداشته باشند. وی افزود: 
به آموزش وپرورش  هر جامعه ای که 
باید  امروز  و  است  موفق تر  دهد،  بها 
جهت  در  مردم  تا  بازنماییم  را  راه 
توسعه آموزش وپرورش نقش بسزایی 

حجت االسالم  ادامه  در  باشند.  داشته 
صحرایی، رئیس حوزه علمیه صالحیه 
کازرون، به جایگاه و اهمیت مدرسه 
و مدرسه سازی و کارهای عام المنفعه 
پرداخت و اظهار داشت: مدرسه سازی 
است  رحمتی  و  نعمت  بزرگ ترین 
که به عنوان باقیات الصالحات خدا به 
خیرین مدرسه ساز عنایت کرده است.
ضمن  کازرون  شهر  شورای  اعضای 
اعالم  بزرگداشت،  این  در  شرکت 
دبستاِن  جنب  خیابان  که  کردند 
شهرک  در  امیرزاده  دکتر  ساز  خیر 
امیرزاده  خیابان  نام  به  پردیس؛ 
است  گفتنی  شد.  خواهد  نام گذاری 
در   1395 سال  در  امیرزاده  دبستان 
و  هزار  چهار  مساحت  به  زمینی 
هزار  یک  زیربنای  با  مترمربع   200
حدود  بااعتباری  و  مترمربع   860 و 
در  تومان  میلیون   200 و  میلیارد  دو 

کازرون  پردیس  شهرک  در  دوطبقه 
قریب  اکنون  و  بهره برداری رسید  به 
مشغول  آنجا  در  دانش آموز   ۶۰۰
دکتر  شادروان  هستند.  تحصیل  به 
امیرزاده، متخصص قلب و عروق، در 
سال 1321 در روستای دوان از توابع 
شهریورماه  و  آمد  دنیا  به  کازرون 
1398، در سن 77 سالگی در آمریکا، 
به دیار باقی شتافت و بنا بر وصیتش 
حرم  جوار  در  قم،  مقدس  شهر  در 
نورانی حضرت فاطمه معصومه )س(، 
در محل بهشت معصومه آرام گرفت. 
شایان ذکر است وی در آیین گشایش 
پولی  تمام  بود  گفته  آموزشگاه  این 
شده،  مدرسه  این  ساخت  صرف  که 
حاصل کار من در کشورهای آلمان و 
آمریکا بوده است و عالقه به زادگاهم 
باعث شد که این کار را در کازرون 

انجام دهم.

معاون وزیر کشور: 

عملیات ساخت سد نرگسی شتاب گیرد

ماجرای سنگ قبر قاتل امام جمعه شهید کازرون چه بود؟

 اجرای 124 واحد گلخانه کوچک مقیاس توسط مدد جویان کمیته 
امداد شهرستان کازرون

با همکاری بنیاد نخبگان فارس؛

 همایش علمی شیوه تفکر و آینده روشن برای دانش آموزان کازرون 
برگزار شد

مراسم بزرگداشت و یادبود خیر مدرسه ساز برگزار شد

گردهمایی اصالح الگوی مصرف

سه هندبالیست کازرونی به تیم ملی 
دعوت شدند

بازدید رئیس اداره شاهد و امور 
ایثارگران اداره کل آموزش وپرورش 

فارس از مدارس شاهد کازرون

طلوع  روزنامه  گزارش  به 
روابط  از  رسیده  از  نقل  به 
تیپ تکاور  تبلیغات  عمومی و 
گردهمایی  )ع(  سجاد  امام 
موضوع  با  زندگی  سبک 
از  حمایت  و  اشتغال زایی 
رونق تولید با حضور کارکنان 
امام  حسینیه  در  وظیفه  پایور 
تیپ  در  )ع(  جعفر  بن  موسی 
برگزار  )ع(  سجاد  امام   تکاور 

شد.
والی، مدیر مرکز آموزش های 
دانشگاهی  جهاد  تخصصی 
کرد:  بیان  کازرون،  شهرستان 
پلی  به عنوان  دانشگاهی  جهاد 
میان دانشگاه و صنعت تأسیس 
یکی  اقتصاد  و  اشتغال  و  شد 
رهبر  سخنان  ثابت  محور  از 
معظم انقالب در چند سال اخیر 
به  تا شاید مسئوالن  بوده است 
معضل  حل  برای  چاره ای  فکر 
به  ورود  حال  در  که  بیکاری 

مرز بحران است کنند.
اشتغال  داشت:  اظهار  وی 
حل  اصلی  شاه راه  درواقع 
ناهنجاری های  و  معضالت 
بیکاری  حل  و  است  اجتماعی 
اجتماعی،  از مشکالت  بسیاری 
را  جامعه  اقتصادی  و  روانی 
برطرف می کند به همین منظور 
سال های اخیر با موضوع اقتصاد 
و...  اشتغال  تولید،  مقاومتی، 

نام گذاری شده است. 
و  اشتغال  بین  داد:  ادامه  وی 
تولید ملی ارتباط مستقیم است، 
ایجاد  اشتغال  بخواهیم  ما  اگر 
کنیم باید تولید ملی یعنی تولید 
خدماتی  کشاورزی،  صنعتی، 
فواید  از  و  بدهیم  اهمیت  و... 
رونق تولید؛ ایجاد شغل، کاهش 
استعدادها،  شکوفایی  بیکاری، 
کاهش  صادرات،  جهش 
نشاط  اجتماعی،  ناهنجاری های 

ملی و ... است.

به  کازرونی  هندبالیست  سه 
تیم  اردوی  مرحله  چهارمین 
کسب  برای  بزرگساالن  ملی 
ژاپن   ۲۰۲۰ المپیک  سهمیه 

دعوت شدند.
هندبال  ملی  تیم  سرمربی 
 ۲۰ اسامی  ایران  بزرگساالن 
اعالم کرد که  را  هندبالیست 
محمدعلی  نام  اساس  این  بر 
علی  و  رستمی  فرزاد  قاسمی، 
رحیمی از استان فارس در این 

فهرست وجود دارد.
ملی  تیم  تمرینات  جدید  دور 
در  جاری  شهریورماه   ۲۳ از 
آغاز  تهران  هندبال  تاالر 
در  که  بازیکنانی  و  می شود 
خارج از ایران )لژیونر( بازی 
حضور  اردو  این  در  می کنند 

ندارند.
رقابت های  مقدماتی  مرحله 
برای  آسیا  هندبال  انتخابی 
به  المپیک  سهمیه  کسب 
و  بیست  از  قطر  میزبانی 
پنجم مهرماه تا پنجم آبان ۹۸ 

برگزار می شود. 
گروه  در  ایران  ملی  تیم 
تیم های  با  و  دارد  قرار  ب 
بحرین، کره جنوبی و کویت 

هم گروه است.
تیم های  آ  گروه  در  همچنین 
و  هند  عربستان،  قطر، 

هنگ کنگ قرار دارند.
سهم قاره آسیا عالوه بر ژاپن 
هست  المپیک  میزبان  که 
تیم  دیگر  تیم  هشت  بین  از 
مستقیم  صعود  جواز  نخست، 
خواهد  کسب  را  المپیک  به 
برای  هم  دوم  تیم  و  کرد 
کسب سومین سهمیه المپیک 
دیگر  تیم های  دیدار  به  باید 
قرعه کشی  اساس  بر  قاره ها 

برود.
سی و دومین دوره رقابت های 
 ۲۰۲۰ المپیک  تابستانی 
در   ۹۹ مردادماه  سوم  ژاپن، 
می شود  آغاز  توکیو  شهر 
ادامه  ماه  همین  نوزدهم  تا   و 

دارد.

امور  و  شاهد  اداره  رئیس 
کل  اداره  ایثارگران 
از  فارس  آموزش وپرورش 
مدارس شاهد کازرون بازدید 

کرد.
طلوع  روزنامه  گزارش  به 
عمومی  روابط  از  نقل  به 
آموزش وپرورش  مدیریت 
شاهد  اداره  رئیس  کازرون، 
کل  اداره  ایثارگران  امور  و 
از  فارس  آموزش وپرورش 
مدارس شاهد کازرون بازدید 

کرد.
با  که  بازدید  و  دیدار  این 
مدیران  نماینده  همراهی 
همراه  استان  شاهد  مدارس 
بود، در راستای کیفیت بخشی 
آموزشی  امور  به  بیشتر 
شاهد  مدارس  پرورشی  و 

صورت گرفت.
شاهد  اداره  رئیس  حسینی 
کل  اداره  ایثارگران  امور  و 
فارس،  آموزش وپرورش 
و  رضایت  ابراز  ضمن 
مدارس  عملکرد  از  تشکر 

شاهد کازرون، هدف از این 
و  تعامل  را  بازدید  و  دیدار 
بین  کاری  تجربیات  تبادل 
و  کرد  بیان  مدارس  مدیران 
دبیرستان  اینکه  به  توجه  با 
در  کازرون  شیروانی  شاهد 
امتحانات  در   ۱۳۹۸ خرداد 
مقام  دوازدهم  پایه  نهایی 
اول استان را در بین مدارس 
بود،  کرده  کسب  شاهد 
این  دبیران  و  کارکنان  از 

دبیرستان قدردانی کرد.
مدیر  جمشیدی،  امیرحسین 
کازرون،  آموزش وپرورش 
مدارس  مدیران  در جمع  نیز 
از  قدردانی  ضمن  شاهد؛ 
بیان  و  همکاران  زحمات 
در  شاهد  مدارس  اهمیت 
ابراز  دانش آموزان،  تربیت 
امیدواری کرد که در تأمین 
نیروی انسانی مدارس شاهد، 
تخصص  و  تعهد  توانمندی، 
شاهد  مدارس  اصلی  نیاز  که 
است، به صورت ویژه در نظر 

گرفته شود.

پلمپ یک واحد متخلف تهیه نان فانتزی 
در کازرون

بهداشت  واحد  مسئول  کارشناس 
درمان  و  بهداشت  شبکه  محیط 
کرد:  اظهار  کازرون  شهرستان 
در پی تشدید نظارت کارشناسان 
بر  شبکه  این  محیط  بهداشت 
مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی، 
نان  تهیه  صنفی  واحد  یک 
نکردن  رعایت  علت  به  فانتزی، 
به  بی توجهی  و  بهداشتی  موازین 
تعطیل  واحد،  این  بازرسان  تذکر 
مراجع  به  متخلف  فرد  پرونده  و 

قضایی ارجاع داده شد.
کارشناسان  افزود:  احمدی  محمد 
بر  عالوه  محیط  بهداشت  واحد 
مواد  بهداشتی  وضعیت  بررسی 
اولیه  مواد  سالمت  بر  غذایی، 
مصرفی به ویژه در مراکز حساس 

نیز  غذایی  مواد  توزیع  و  تهیه 
نظارت دارند و در صورت مشاهده 
وضعیت بهداشتی نامطلوب، با فرد 
برخورد  قانونی  شیوه  به  متخلف 

می شود.
محیط  بهداشت  کارشناسان  این 
مراکز  متصدیان  به  توصیه  ضمن 
بر  غذایی  مواد  توزیع  و  تهیه 
رعایت بهداشت فردی و بهداشت 
مردم،  سالمت  حفظ  برای  محیط 
از شهروندان خواست در صورت 
بهداشتی،  مشاهده هرگونه تخلف 
با  تلفنی  تماس  طی  را  موارد 
سامانه ۱۹۰ رسیدگی به شکایات 
بهداشت محیط، اطالع رسانی کنند 
این واحد  از سوی کارشناسان  تا 

پیگیری شود.

 برداشت انجیر دیم 
از باغستان های کازرون

به  طلوع  روزنامه  گزارش  به 
مدیریت  عمومی  روابط  از  نقل 
شهرستان  کشاورزی  جهاد 
کشاورزی  جهاد  مدیر  کازرون، 
سطح  گفت:  کازرون  شهرستان 
دیم  انجیر  باغات  کشت  زیر 
هکتار   2500 کازرون  شهرستان 
انجیر  تولید  میزان  بیشترین  و 
بخش  در  کازرون  شهرستان  در 
معادل  سطحی  با  نودان  کوهمره 
پیش بینی  و  است  هکتار   ۱۷۰۰
 ۳۰۰۰ از  بیش  امسال  می شود 
خوری  تازه  و  خشک  انجیر  تن 
 از باغات این شهرستان برداشت 

شود.

بیشترین  گفت:  رشیدی  حمید 
سطح کشت انجیر دیم شهرستان 
به روستاهای دوسیران،  کازرون 
باغستان  کنده ای،  باغستان 
دارد  تعلق  سمغان  و  ابوالحیات 
انجیر  و رقم ازمیر مهمترین رقم 

کشت شده در این مناطق است.
این  برداشت  افزود:  رشیدی 
ماه  دو  به مدت  محصول هرسال 
تا  و  شروع  مردادماه  اواخر  از 
عدم  و  دارد  ادامه  مهرماه  اواخر 
و  فرآوری  واحدهای  وجود 
انجیر ازجمله چالش ها  بسته بندی 
در  انجیر  تولید  مشکالت  و 

شهرستان کازرون است.

برگزاری مسابقه ماجراجویانه 
دانش آموزی در کازرون

 پخت نذری 4۰۰۰ نفری 
در بخش خشت

دانش آموزی  مسابقه  اولین 
خالقیت و هیجان با عنوان »اتاق 
دخترانه  دبیرستان  در  ناپا«  فرار 

فرزانگان کازرون برگزار شد.
به  طلوع  روزنامه  گزارش  به 
مدیریت  عمومی  روابط  از  نقل 
رضا  کازرون،  آموزش وپرورش 
جاویدی، معاون آموزش متوسطه 
با  شهر،  این  آموزش وپرورش 
داشت:  اظهار  خبر  این  اعالم 
توسط  ماجراجویانه  مسابقه  این 
تعدادی از دانش آموزان دبیرستان 
همکاری  با  و  طراحی  فرزانگان 
اجرا  آموزشگاه  مدیریت  کادر 

شد.
وی هدف از برگزاری این مسابقه 
را ایجاد انگیزه، شورونشاط بیشتر 
و تفکر گروهی بین دانش آموزان 

عنوان کرد.
متوسطه  آموزش  معاون 

بابیان  کازرون  آموزش وپرورش 
اینکه برای اولین بار در کازرون 
مسابقه  ابتکاری  اقدامی  در  و 
هیجان  و  خالقیت  دانش آموزی 
در  ناپا«  فرار  »اتاق  عنوان  با 
استعدادهای  دخترانه  دبیرستان 
شد،  برگزار  فرزانگان  درخشان 
و  هنری  مهارت های  افزایش 
شناخت  کشف،  نیز  و  ارتباطی 
و  استعدادها  بیشتر  پرورش  و 
از  را  دانش آموزان  مهارت های 
ذکر  مسابقه  این  اهداف  دیگر 

کرد.
دانش آموزان  طرح  این  در 
در  نفره،  پنج  تیم های  به صورت 
چند آیتم مانند اتاق ترس و فرار، 
و...  نجوم  اتاق  موسیقی،  استعداد 
فضایی  در  و  پرداخته  رقابت  به 
یک  شادی،  و  نشاط  از  سرشار 

روز به یادماندنی را رقم زدند.

نذری  نوذری:  محمود  خبرنگار/ 
هیئت  توسط  چهارهزارنفری 
علی )ع( خشت طبخ  امام  محبان 

عزاداران  بین  عاشورا  روز  در  و 
توزیع شد.

محمدی  محمود  سید  گفته  به 
محبان  هیئت  هیئت امنای  مسئول 
امام علی )ع( در پخت این نذری 
نزدیک به ۸۰۰ کیلو برنج و ۳۰۰ 
به کاررفته،   قرمز  گوشت  کیلو 
کمک آشپز  و  آشپز   ۲۰ که 
مشارکت  آن  پخت  در   نیز 

داشته اند.
افزود: این نذری از ۱۹ سال  وی 
قیمه  دست   ۶۰۰ پخت  با  پیش 
 ۴۰۰۰ به  هم اکنون  و  شد  شروع 

هزار پرس رسیده است.


