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یکشنبه
 سال سوم جنوب

کنترل دو و نیم میلیون مترمکعب 
روان آب و سیالب توسط بندهای 
طبیعی  منابع  احداثی  آبخیزداری 

شهرستان کازرون انجام شد.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از 
طبیعی  منابع  اداره  روابط عمومی 
آبخیزداری شهرستان کازرون  و 
ایران محبوب رئیس  مجتبی  سید 
آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  اداره 
حاشیه  در  کازرون  شهرستان 
آبخیزداری  پروژه های  از  بازدید 
شهرستان،  این  آبخوان داری  و 
اجرای  به  توجه  با  داشت:  بیان 
این پروژه ها در محدوده وظایف 
سال  چهار  طی  اداره  این  قانونی 
اخیر، حدود ۴۸۰ هزار مترمکعب 
سیالب،  کنترل  ظرفیت  بر 
آبخوان داری  و  خاک  حفاظت 
شده  افزوده   شهرستان   این 

است.
وی اجرای ۹ پروژه طی چهار سال 
گذشته را آماری مطلوب در این 

حوزه ارزیابی و اضافه کردند که 
احداثی  پروژه های  مجموع  حجم 
توسط این اداره بالغ بر ۵/۲ میلیون 
مترمکعب است که وظیفه کنترل 
سیالب و آبخوان داری را بر عهده 

دارد.
بلیانی  علی  که  بازدید  این  در 
آبخیزداری  واحد  مسئول 
در  داشت  حضور  نیز  شهرستان 
اقدامی  پروژه   ۹ تعداد  تشریح 

تنگ  در  یک بند  کرد:  بیان 
میدان خشت با ظرفیت 100 هزار 
مترمکعب و بااعتبار 800 میلیون 
خودیاری  اعتبار  محل  از  تومان 
در  یک بند  خشت؛  شهرداری 
 80 ظرفیت  با  باالده  سبز  خنگ 
 350 بااعتبار  و  مترمکعب  هزار 
میلیون تومان از محل اعتبار ملی؛ 
دو بند در حوضه شهری کازرون 
مترمکعب  هزار   70 ظرفیت  با 

تومان  میلیون   600 بااعتبار  و 
در  یک بند  ملی؛  اعتبار  محل  از 
ظرفیت  با  بلوط  مالی  روستای 
بااعتبار  و  مترمکعب  هزار   30
400 میلیون تومان از محل اعتبار 
در  یک بند  ملی؛  توسعه  صندوق 
گاوکشک  روستای  حنای  تنگ 
مترمکعب  هزار   90 ظرفیت  با 
از  تومان  میلیون   750 بااعتبار  و 
ملی؛  توسعه  اعتبار صندوق  محل 
با  موردک  روستای  در  بند  دو 
و  مترمکعب  هزار   50 ظرفیت 
از  تومان  میلیون   600 بااعتبار 
ملی؛  توسعه  اعتبار صندوق  محل 
ظرفیت  با  برم  دشت  در  یک بند 
بااعتبار  و  مترمکعب  هزار   60
700 میلیون تومان از محل اعتبار 
شده  اقدام  ملی؛  توسعه  صندوق 
علی رغم  بندها  تمامی  که  است 
سطحی  آب های  سطح  افزایش 
در  آسمانی  نزوالت  حجم  و 

وضعیت مطلوبی قرار دارند.

دوره  پنجمین  و  بیست  کتبی  بخش  آزمون 
مسابقات سراسری قرآن و عترت )ع( امروز در 
کشور  سراسر  اسالمی  آزاد  دانشگاه  واحدهای 

برگزار شد.
بخش  در  آنا  خبرگزاری  خبرنگار  گزارش  به 
مسابقات  آزمون  پنجمین  و  بیست  کتبی 
آزاد  دانشگاه  )ع(  عترت  و  قرآن  سراسری 
امتحانی مفاهیم  اسالمی، دانشجویان در ۹ رشته 
شوید،  خوشبخت  قرآن  با  کتاب  نهج البالغه، 
دو  در  استادان  احکام،  و  نماز  صحیفه سجادیه، 
رشته با محور سیره معصومین و ترجمه و تفسیر 
به  المیزان  تفسیر  از  زمر  سوره  کریم  قرآن 

رقابت پرداختند.
بخش شفاهی بیست و پنجمین دوره از مسابقات 
ماه  اسالمی  آزاد  دانشگاه  )ع(  عترت  و  قرآن 
این  برتر  نفرات  به  شد.  خواهد  برگزار  آینده 
مسابقات همه ساله از طرف دفتر فرهنگ اسالمی 

واحدهای دانشگاهی  جوایزی اهدا می شود.
پنجمین  و  بیست  داوطلبان  امتیاز  و  اولیه  نتایج 
توسط  آینده  ماه  یک  حدود  مسابقات  دوره 
پژوهشکده قرآن و عترت دانشگاه آزاد اسالمی 
اعالم می شود و عالوه بر اینکه به نفرات اول تا 

سوم هر رشته جوایز نقدی همراه با لوح سپاس 
اعطا می شود.

پیش بینی شده  جوایز  بر  عالوه  بخشنامه  مطابق 
دانشجویانی که موفق به کسب حدنصاب تعیین 
شده شوند دو نمره به دروس معارف آنها افزوده 

خواهد شد.
کتبی  مسابقات  دوره  بیست وپنجمین  منتخبان 
آزاد  دانشگاه  واحدهای  در  عترت  و  قرآن 
راه  رقابت ها  این  کشوری  مرحله  به  اسالمی 

خواهند یافت.
فرهنگی  دانشجویی  معاون  عارف  علی اکبر 
دانشگاه آزاد اسالمی واحد کازرون گفت: این 
آزمون هم زمان با واحدهای دانشگاهی امروز ۲۶ 
و  استادان  از  نفر   ۹۰۰ حدود  مشارکت  با  آذر 
دانشجویان در دو حوزه امتحانی دانشکده علوم 
واحد  این  مهندسی  و  فنی  دانشکده  و  انسانی 

دانشگاهی برگزار شد.
بیش از ۲۵۰ نفر دانشجو و استاد دانشگاه آزاد 
اسالمی واحد بین الملل ماکو در بیست و پنجمین 
دوره از بخش کتبی  مسابقات قرآن و عترت 
)ع( که همزمان با سایر واحدهای دانشگاه آزاد 

کشور  برگزار شد، شرکت کردند.

فرهنگی  و  دانشجویی  معاون  مصری نژاد  فرهاد 
دانشگاه آزاد اسالمی واحد دولت آباد در حاشیه 
برگزاری این مسابقات گفت: »با توجه به تنوع 
قرآن و  برگزاری مسابقات  موضوعاتی که در 
با  استادان  و  دانشجویان  شده،  تعریف  عترت 
رجوع به کتاب های معرفی شده اطالعات بسیار 
خوبی در حوزه های دینی، نماز، احکام، زندگی 

پیامبر )ص( و ائمه اطهار )ع( پیدا می کنند.«
وی یادآور شد که امسال مانند سال های گذشته 
این رقابت ها با حضور دانشجویان و استادان در 

این واحد دانشگاهی برگزار شد.

دانشجویی  علمی  انجمن  دبیر 
اسالمی  آزاد  دانشگاه  پرستاری 
تأمین  بر  تأکید  با  کازرون  واحد 
آموزشی  و  علمی  نیازمندی های 
از  دانشگاه  این  پرستاری  گروه 
عنوان  با  کارگاهی  راه اندازی 
خبر  مقاله نویسی  و   پروپوزال 

داد.
مهدی کابی در گفتگو با خبرنگار 
خبرگزاری آنا در کازرون درباره 
عنوان  با  کارگاهی  راه اندازی 
پروپوزال و مقاله نویسی در دانشگاه 
اظهار  کازرون  واحد  اسالمی  آزاد 
دانشجویان  علمی  انجمن  کرد: 
بیشتر  آشنایی  باهدف  پرستاری 
شیوه  و  اصول  با  دانشجویان 

و  موضوع  انتخاب  مقاله نویسی، 
برخی موضوعات، کارگاه دوروزه 
محل  در  چهارساعته  بخش  دو  در 

علوم  ساختمان  کنفرانس  سالن 
دانشگاهی  واحد  این  پزشکی 

برگزار کرده است.

وی اضافه کرد: ایجاد این کارگاه 
با توجه به نیاز و ضرورت باال بردن 
دانشجویان  آموزشی  علمی  سطح 
به  توجه  با  و  بوده  پرستاری  رشته 
کارگاه  این  ظرفیت  بودن  محدود 
دانشجویان  پرشور  مشارکت  و 
را  دوره ها  تعداد  باید  پرستاری 

بیشتر کنیم.
پرستاری  گروه  علمی  انجمن  دبیر 
با  کرد:  عنوان  کازرون  واحد 
شغلی  آینده  حساسیت  به  توجه 
انجمن  این  پرستاری،  دانشجویان 
نیازمندی های  تمام  دارد  تالش 
پرستاری  گروه  آموزشی  و  علمی 
به  کارگاه  برگزاری  قالب  در  را 

آنان آموزش دهد.

پنجمین همایش تقدیر از پژوهشگران 
فارسی  سلمان  دانشگاه  برگزیده 
کازرون، با تقدیر از پژوهشگران برتر 

این دانشگاه برگزار شد.
از  نقل  به  طلوع  روزنامه  گزارش  به 
فارسی  سلمان  دانشگاه  عمومی  روابط 
انوشیروان  مراسم  این  در  کازرون، 
ضمن  دانشگاه،  رئیس  غفاری پور 
تأکید  و  پژوهش  هفته  تبریک 
به  بیشتر  هرچه  توجه  ضرورت  بر 
به  پژوهشی،  فعالیت های  تقویت 
پیشبرد  در  موجود  موانع  و  مشکالت 
به  و  کرد  اشاره  پژوهشی  اهداف 
موانع  این  رفع  برای  راه حل هایی  بیان 

پرداخت.

نیری،  امیراحمد  مراسم،  این  ادامه  در 
دانشگاه،  فناوری  و  پژوهش  مدیر 
دستاوردهای  از  گزارشی  ارائه  ضمن 
در  گذشته  سال  پژوهشی  بزرگ 
پیشرفت های  بیان  به  ایران،  و  جهان 
سلمان  دانشگاه  در  به دست آمده 
فارسی کازرون پرداخت. وی در این 
خوشبختانه  کرد:  تصریح  خصوص 
پژوهشی  آثار  کیفی  رشد  شاهد 
سلمان  دانشگاه  هیئت علمی  اعضای 
میانگین  که  به گونه ای  هستیم  فارسی 
مقاالت  مقصد  نشریات  تأثیر  ضریب 
 20 حدود  در  دانشگاه  این  محققین 

درصد افزایش نشان می دهد.
دانشگاه  فناوری  و  پژوهش  مدیر 

همچنین  کازرون  فارسی  سلمان 
رشد  شاخص های  از  دیگر  یکی  به 
دانشگاه  این  فعالیت های پژوهشی در 
اشاره کرد و افزود: رشد 25 درصدی 
هیئت علمی  اعضا   ISI مقاالت  چاپ 
می توان  را  فارسی  سلمان  دانشگاه 
روبه جلوی  حرکت  بر  دیگری  شاهد 
پژوهش  حوزه  در  دانشگاه   این 

دانست.
نیری در پایان به بیان برنامه های آتی 
دانشگاه  پژوهشی  مدیریت  حوزه  در 
یاری خدا  با  عنوان کرد:  و  پرداخت 
 84 حدود  خرید  با  امسال  پایان  تا 
خرید  فرآیند  تجهیزات،  یورو  هزار 
تحقیقاتی  و  آزمایشگاهی  تجهیزات 

در قالب برنامه تقویت زیرساخت های 
پژوهشی دانشگاه، ادامه خواهد یافت.

پژوهشگران  از  مراسم  این  ادامه  در 
دانشکده های  در  دانشگاه  برگزیده 
مختلف با اهدا لوح، تقدیر به عمل آمد 
علوم  دانشکده  از  عظیم پور  علیرضا  و 
انسانی، دکتر محمدرضا پورکریمی از 
سیروس  دکتر  و  پایه  علوم  دانشکده 
به عنوان  مهندسی  دانشکده  از  بهرامی 
پژوهشگران برگزیده دانشگاه در سال 

98 معرفی شدند.
کارکنان  از  مراسم  این  در  همچنین 
فعال  دانشجویان  و  دانشگاه  کتابخانه 
در حوزه کتابخوانی با اهدا لوح تقدیر 

شد.

 کنترل دو و نیم میلیون مترمکعب روان آب و سیالب توسط 
بندهای آبخیزداری

در واحدهای دانشگاه آزاد اسالمی صورت گرفت؛

 رقابت هزاران استاد و دانشجو در بیست و پنجمین دوره 
مسابقات قرآن و عترت

دبیر انجمن علمی پرستاری دانشگاه آزاد اسالمی کازرون:

 نیازمندی های علمی و آموزشی دانشجویان پرستاری 
تأمین می شود

 رشد 25 درصدی چاپ مقاالت ISI اعضای هیئت علمی دانشگاه 
سلمان فارسی کازرون

 پژوهشگران برگزیده دانشگاه معرفی شدند

امام جمعه کازرون:
 سدسازی ازجمله ضرورت های 

کازرون است

در نشست کارگروه سالمت و امنیت غذایی 
شهرستان انجام شد؛ 

 شست وشوی مرتب دست ها 
 راهی مؤثر در پیشگیری 
از بروز بیماری آنفلوانزا

این  گفت:  کازرون  امام جمعه 
پربارش  شهرهای  جزو  شهرستان 
آب ها  این  اما  است  فارس 
دست  از  و  نمی شود  نگهداری 
برای  سد  وجود  بنابراین  می رود 
شهرهای  جزو  که  شهرستانی 
پربارش محسوب می شود ضروری 
است. حجت االسالم محمد صباحی 
نماز  هفته  این  خطبه های  در 
از  یکی  گفت:  کازرون  جمعه 
و  آمریکا  توطئه های  و  دسیسه ها 
دولت  بدون  کشور  همدستانش، 
می دهند  انجام  کاری  آنها  است. 
در  چنانچه  شود  ساقط  دولتی  که 
و  کردند  این چنین  لبنان  و  عراق 
سپس کشور را به آشوب کشیدند. 
در  آتش  این  امروز  افزود:  وی 
دولت  و  افتاده  خودشان  دامن 
دولتی  به  تبدیل  حال  در  آمریکا 
ریشه های  که  است  بی هویت 
چنانچه  می دهد،  دست  از  را  خود 
ترامپ  استیضاح  تصویب  شاهد 
در روزهای اخیر بودیم. امام جمعه 
کازرون گفت: در قضیه استیضاح 
ترامپ توسط سناتورها باید بدانیم 
که مار سر و دمش گزنده است، 
مایه عبرت است  ما  برای  این  اما 
در  فرعون  و  قارون  و  نمرود  که 
دنیایی که خدا رب العالمین است، 
حجت االسالم  ندارند.  جایگاهی 
صباحی افزود: یهودیت و پیروان 
سنت  اهل  و  موسی  حضرت 
و  صهیونیسم  اما  داریم  قبول  را 
وهابیت را قبول نداریم، امیدواریم 
این اتفاقات در اسرائیل و آمریکا 

موجب ریشه کنی ظلم بشود.
بداند  دنیا  اینکه  به  اشاره  با  وی 
نظام اسالمی مقتدر است و قدرت 
ایمان  در  ایران  اسالمی  جمهوری 
است  ما  ایستادگی  و  ایثار  و 
و  اصیل  نظام  با  دنیا  کرد:  بیان 
ریشه داری روبرو است و این نظام 
شرارت های  با  ک  نیست  بیدی 
بلکه  بلرزد  دشمنان  احمقانه 
روزبه روز در راه پرصالبت ایمان 
و عمل صالح مقتدرانه قدم خواهیم 
کازرون  جمعه  خطیب  برداشت. 
والیتمدار  مردم  کرد:  تصریح 
که  آموخته اند  امامشان  از  ایران 

تا  و  است  واجبات  از  نظام  حفظ 
این  پای  خونشان  قطره  آخرین 

نظام ایستاده و خواهند ایستاد.
بابیان  صباحی  حجت االسالم 
خم  غدیر  برکت  به  ما  اینکه 
گمراه  و  هستیم  صاحب والیت 
نمی رویم،  کج  را  مسیر  و  نشده 
افزود: چشمه والیت آنقدر درایت 
دارد که دنیا در آن متحیر مانده و 
ما پای وصیت امام )ره( ایستاده ایم 
والیت فقیه  پشتیبان  فرمود  که 
باشید تا آسیبی به مملکتمان نرسد.

با  همگام  امروز  کرد:  تأکید  وی 
دشمن شکن  انتخاباتی  والیت فقیه 
خود  رأی  با  و  کرد  خواهیم  برپا 

موجب اقتدار نظام خواهیم شد.
بر  تأکید  با  کازرون  امام جمعه 
تأیید  مورد  نگهبان  شورای  اینکه 
و حمایت رهبر انقالب و همچنین 
امام خمینی )ره( تأسیس  به وسیله 
قطعًا  شورا  این  افزود:  است،  شده 
خانواده های  مردم،  موردحمایت 
پیروز  همیشه  بسیج  و  ایثارگران 
است  اسالمی  نظام  دلسوزان  از  و 
از پشتوانه  و قطعًا شورای نگهبان 

مردمی برخوردار است.
به  اشاره  با  صباحی  حجت االسالم 
مردم  توسط  افراد  انتخاب  اهمیت 
رأی  موشکافانه  باید  مردم  افزود: 
اختیار  و  دسترنج  چراکه  دهند 
شهر و کشورمان را می خواهیم در 
اختیار افرادی قرار بدهیم که خود 
من و شما آنها را انتخاب می کنیم 
حساسیت  و  دقت  توقع  بنابراین 
و  داریم  را  نگهبان  شورای  توسط 
البته زمینه برای حضور احزاب و 

تفکرات مختلف را نیز خواهانیم.
وی با اشاره به اینکه درصد زیادی 
کشاورز  شهرستان  این  مردم  از 
خوب  ویژگی  گفت:  هستند، 
کازرون به یمن دعای مؤمنین این 
پربارش  شهرهای  جزو  که  است 
این  عجیب  نکته  اما  است  فارس 
نگهداری  آب ها  این  که  است 
می رود  دست  از  و  نمی شود 
بنابراین وجود سد برای شهرستانی 
پربارش  شهرهای  جزو  که 
ضروری  می شود  محسوب   استان 

است.

واحد  مسئول  کارشناس 
بهداشت محیط مرکز بهداشت 
از  کازرون  پیرویان  شهید 
و  سالمت  کارگروه  نشست 
فرمانداری  در  غذایی  امنیت 

شهرستان، خبر داد.
به  طلوع  روزنامه  گزارش  به 
شبکه  عمومی  روابط  از  نقل 
شهرستان  درمان  و  بهداشت 
کازرون، در نشست کارگروه 
سالمت و امنیت غذایی رئیس 
درمان  و  بهداشت  شبکه  این 
پیشگیری  اهمیت  به  اشاره  با 
انجام  بر  آنفلوانزا،  بیماری  از 
گروه های  برای  واکسیناسیون 
ازجمله  خطر  معرض  در 
کودکان شش ماه تا پنج سال، 
 ۶۵ باالی  افراد  باردار،  مادران 
سال و بیماران با ضعف سیستم 

ایمنی تأکید کرد.
اداره  از  برامکی  بندر  دکتر 
خواست  آموزش وپرورش 
بروز  از  پیشگیری  راستای  در 
آموزش های  آنفلوانزا،  بیماری 
بهداشت  رعایت  پیرامون  الزم 
مرتب  شستشوی  و  فردی 
دست ها توسط مربیان بهداشت 
ارائه  دانش آموزان  به  مدارس 

شود.
مسئول  کارشناس  ادامه  در 
مرکز  محیط  بهداشت  واحد 

ضمن  پیرویان  شهید  بهداشت 
پیشین  جلسه  مصوبات  بیان 
درخصوص  کارگروه  این 
دفن  جدید  مکان  پیگیری 
زباله شهر کازرون، به مواردی 
جوندگان  با  مبارزه  ازجمله 
سطح  در  ولگرد  سگ های  و 
بهداشت  بر  نظارت  و  شهر 
مخازن آب آشامیدنی با توجه 
به بارندگی های اخیر و احتمال 
ساسان،  چشمه  آب  کدورت 

اشاره کرد.
نظارت  گفت:  احمدی  محمد 
شهرداری  سازمان  کارشناسان 
محل  بر  محیط زیست  اداره  و 
با  بازیافتی،  زباله های  ذخیره 
بازیافت  طرح  آغاز  به  توجه 
زباله توسط شهرداری کازرون 
نرده کشی  درروند  تسریع  و 
کشتارگاه  سرد  پیش  واحد 
شهر کازرون توسط شهرداری، 
از دیگر موضوعات مطرح شده 

در این جلسه بود.
این نشست با حضور امیرحسین 
و  سیاسی  معاون  مرادی 
کازرون،  فرمانداری  اجتماعی 
کارشناس  نوروزی  مجتبی 
بیماری های  با  مبارزه  واحد 
شهید  بهداشت  مرکز  واگیر 
برگزار  اعضا  سایر  و  پیرویان 

شد.

 آیت اهلل غروی در جمع طالب کازرون 
مطرح کرد؛

اعضای شورای عالی با مسائل حوزه 
آشنا هستند

افزایش سطح آگاهی دانشجویان 
 دانشگاه سلمان فارسی در مورد 

ایدز و دیابت

بازدید مشترک کارشناسان بهداشت 
محیط شبکه بهداشت و درمان کازرون 

و اداره دامپزشکی از مراکز عرضه مواد 
غذایی پروتئینی

طالب  جمع  در  غروی  آیت اهلل 
کازرون و نورآباد ممسنی به نقش 
حوزه های  عالی  شورای  جایگاه  و 
اعضای  گفت:  و  کرد  اشاره  علمیه 
شورا عالی با مسائل حوزه آشنا بوده 
تقلید  عظام  مراجع  تأیید  مورد  و 

هستند.
از  حوزه  خبرگزاری  گزارش  به 
غروی،  محمد  سید  آیت اهلل  شیراز، 
نورآباد  و  در جمع طالب کازرون 
اجتماعات  سالن  در  که  ممسنی 
کازرون  صالحیه  علمیه  مدرسه 
خداوند  این که  بابیان  شد،  برگزار 
هرکدام انبیا )ع( را از کسانی قرار 
داده که اهل علم هستند، گفت: انبیا 
تبیین دین و هدایت مردم را  نقش 
به سمت خدای متعال را ایفا کردند.
عضو شورای عالی حوزه های علمیه 
کشور ادامه داد: افرادی که اهل علم 
هستند، راه خدا را پیش می گیرند و 
جایگاه  و  می کنند  هدایت  را  مردم 

ویژه ای دارند.
سخنان  از  دیگری  بخش  در  وی 
شورای  جایگاه  و  نقش  به  خود 
اشاره  علمیه  حوزه های  عالی 

نقش  عالی  شورای  افزود:  و  کرد 
علمیه  حوزه های  سیاست گذاری 
کشور را ایفا می کند. البته  این شورا 
منصوب  را  علمیه  حوزه های  مدیر 
می کند، اما نقش آن سیاست گذاری 
به  مربوط  کالن  مسائل  بررسی  و 

حوزه هاست.
آیت اهلل غروی، نقش دیگر شورای 
بر  کالن  نظارت  را  حوزه  عالی 
علمیه   حوزه های  مدیریت  کارهای 
عنوان کرد و ابراز داشت: بخشی از 
کار بر عهده دبیرخانه شورای عالی 
بر  را  نظارت  مسئولیت  که  است 

عهده دارد.
عضو شورای عالی حوزه های علمیه 
تخصیص  و  تأمین  همچنین  کشور 
بودجه را سومین وظیفه مهم شورای 
عالی دانست و یادآور شد: اعضای 
این شورا با مسائل حوزه آشنا بوده 
و مورد تأیید مراجع عظام تقلید نیز 

هستند.
کرد:  خاطرنشان  پایان  در  وی 
جلسه  دو  هفته  در  عالی  شورای 
کالن  مسائل  به  و  می کند  برگزار 

حوزه می پردازد.

همزمان با هفته اطالع رسانی ایدز، 
باهدف  آگاهی رسانی  ویژه  غرفه 
دانشجویان  اطالعات  افزایش 
با  مرتبط  مختلف  مسائل  پیرامون 
فارسی  سلمان  دانشگاه  در  ایدز 

کازرون برگزار شد.
نقل  به  طلوع  روزنامه  گزارش  به 
سلمان  دانشگاه  عمومی  روابط  از 
همیاران  کانون  کازرون،  فارسی 
بهداشت  سالمت،  مرکز  بهداشت 
و درمان دانشگاه سلمان فارسی با 
آگاهی رسانی  به  غرفه ای  برپایی 
عالئم  ایدز،  بیماری  پیرامون 
بیماری  این  انتقال  شیوه های  و 
غرفه  این  در  همچنین  پرداخت. 
مرکز  کارشناسان  حضور  با  که 
سالمت، بهداشت و درمان دانشگاه 
این  محوطه  در  و  فارسی  سلمان 
دانشگاه برپا گردید، تست رایگان 
صورت  متقاضیان  از  نیز   HIV

گرفت. 
غرفه،  این  برپایی  با  همزمان 

دیابت  درخصوص  اطالع رسانی 
نیز صورت گرفت و آزمایش قند 
انجام  داوطلب  متقاضیان  از  خون 
حاضر  کارشناسان  همچنین  شد. 
توضیحاتی  ارائه  با  غرفه،  در 
و  غذایی  رژیم  اصالح  پیرامون 
جلوگیری  برای  الزم  پرهیزهای 
از ابتال به دیابت، به آگاهی رسانی 
اقدام  خصوص  این   در 

کردند.
روز  امسال  شعار  است  گفتنی 
پیشگیری،  »آگاهی،  ایدز  جهانی 
همه   ،HIV درمان  و  آزمایش 
بوده  نشسته ایم«  کشتی  یک  در 
بهداشت  همیاران  کانون  و  است 
دانشگاه سلمان فارسی نیز همگام 
کشور  فعال  نهادهای  سایر  با 
مسائل  اطالع رسانی  حوزه  در 
با  تا  است  تالش  در  بهداشتی، 
افزایش  به  برنامه هایی  برگزاری 
سطح آگاهی، پیرامون این بیماری 

اقدام کند.

محیط  بهداشت  واحد  کارشناسان 
کازرون  درمان  و  بهداشت  شبکه 
مراکز  از  دامپزشکی،  اداره  و 
عرضه محصوالت پروتئینی، بازدید 

کردند.
نقل  به  طلوع  روزنامه  گزارش  به 
بهداشت  شبکه  عمومی  روابط  از 
کازرون،  شهرستان  درمان  و 
بهداشت  واحد  مسئول  کارشناس 
محیط این شبکه گفت: کارشناسان 
کارشناسان  همراهی  با  واحد  این 
از  شهرستان،  دامپزشکی  اداره 
مراکز عرضه مواد غذایی پروتئینی 
قصابی ها،  کبابی ها،  قبیل  از 
فروشگاه های  و  رستوران ها 
عالوه  و  کردند  بازدید  زنجیره ای 
فرآورده های  سالمت  بررسی  بر 

خام موجود در این مراکز، بهداشت 
تجهیزات  و  ابزار  بهداشت  فردی، 
بر  را  آنها  ساختمان  بهداشت  و 
به  مربوط  لیست های  چک  اساس 
اجرای آیین نامه مقررات بهداشتی، 

موردسنجش قراردادند.
قدردانی  ضمن  احمدی  محمد 
با  دامپزشکی  اداره  مشارکت  از 
و  بهداشت  شبکه  این  کارشناسان 
نظارت  اجرای  راستای  در  درمان 
توصیه  شهروندان  به  مشترک، 
هرگونه  مشاهده  در صورت  کرد: 
مشکل بهداشتی، مورد را از طریق 
تماس با سامانه تلفنی ۱۹۰ وزارت 
از  تا  کنند  اطالع رسانی  بهداشت، 
محیط،  بهداشت  کارشناسان  سوی 

بررسی شود.


