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چهارشنبه
 سال سوم جنوب

چهارمین نشست کمیته بحران مقابله 
با کروناویروس در فرمانداری ویژه 

شهرستان کازرون برگزار شد.
نقل  به  طلوع  روزنامه  گزارش  به 
و  بهداشت  شبکه  عمومی  روابط  از 
رئیس  کازرون،  شهرستان  درمان 
این شبکه بهداشت و درمان گفت: 
هماهنگی  و  هم اندیشی  نشست  در 
مقابله با کرونا جدید در فرمانداری 
بررسی  بر  عالوه  کازرون  ویژه 
اجرای مصوبات جلسات پیشین این 
کمیته، مصوبات جدیدی در دستور 

کار قرار گرفت.
پیگیری  افزود:  برامکی  بندر  دکتر 
انجام گندزدایی محیط میدان میوه و 
جلوگیری  پمپ بنزین ها،  و  تره بار 
از سرو غذا در رستوران ها و اماکن 
انجام  غذایی،  مواد  توزیع  و  تهیه 
نقلیه  وسایل  سوخت گیری  روند 
جایگاه های  اپراتورهای  توسط 
رعایت  بر  نظارت  سوخت گیری، 
عرضه  هنگام  در  بهداشتی  نکات 

نانوایی ها  در  مشتریان  به  نان 
به  پذیرایی  تاالرهای  تعطیلی  و 
محول  بازاریان  و  اصناف   کمیته 

شد.
نشست  این  مصوبات  دیگر  از  او 
سبز،  فضاهای  کردن  ضدعفونی  به 
و  بنر  نصب  عمومی،  نقلیه  وسایل 
پخش تیزرهای آموزشی پیشگیری 
سطح  بیلبوردهای  در  کرونا  از 
از  شهری  تلویزیون  و  شهرستان 
سوی کمیته شهرداری و حمل ونقل 

پادگان ها،  گندزدایی  و  شهری 
و  سربازان  مرخصی  لغو  زندان ها، 
کووید  به  مشکوک  سربازان  اعزام 
از  )عج(  ولیعصر  بیمارستان  به   ۱۹
اشاره  مسلح،  نیروهای  کمیته  سوی 

کرد.
بهداشت  شبکه  مسئول  مقام  این 
کرد:  اضافه  کازرون  درمان  و 
مسئول  حسینیه ها  و  مساجد  کمیته 
اعتکاف،  مراسم  تعطیلی  پیگیری 
مراسم  برگزاری  در  محدودیت 

کردن  ضدعفونی  متوفیان،  ترحیم 
اماکن متبرکه  مساجد، حسینیه ها و 
پیگیری  و کمیته آموزش وپرورش 
به  کرونا  از  پیشگیری  آموزش 
کردن  ضدعفونی  مدارس،  مربیان 
مجازی  آموزش  و  مدارس  محیط 
عهده دار  را  پایه ها  تمامی   دروس 

شدند.
این نشست با حضور داریوش دهقان 
کازرون،  شهرستان  ویژه  فرماندار 
صباحی  محمد  حجت االسالم 
موسوی  ابراهیم  سید  امام جمعه، 
حجت االسالم  و  دادگستری  رئیس 
مصطفی انصاری فر دادستان عمومی 
امیرحسین  کازرون،  انقالب  و 
و  اجتماعی  سیاسی  معاون  مرادی 
برنامه ریزی  معاون  فروتن  یوسف 
و امور عمرانی فرماندار، کارشناس 
مرکز  واگیر  بیماری های  با  مبارزه 
مسئوالن  و  پیرویان  شهید  بهداشت 
۹ کمیته پیشگیری و مقابله با کرونا 

جدید برگزار شد.

به گزارش روزنامه طلوع به نقل از 
شهرستان  فرمانداری  عمومی  روابط 
فرماندار  دهقان  داریوش  کازرون، 
شفیعی  به اتفاق  کازرون  شهرستان 
و  شهرستان  شهرسازی  و  راه  رئیس 
پیمانکاران مربوطه با مدیرکل راه و 
شهرسازی استان فارس دیدار کردند.
داریوش دهقان در این دیدار گفت: 
محورهای  بودن  پرتردد  به  توجه  با 
تصادفات  زیاد  آمار  و  مواصالتی 
این  راه های  به  ویژه ای  توجه  باید 

شهرستان کرد.
برخی  به  ادامه  در  دهقان  داریوش 
این  مهم  و  نیمه تمام  پروژه های  از 
شهرستان ازجمله جاده های، کازرون 
قایمیه،  دریس  سه راهی  دریس، 
تنگ  شیراز،  باالده  کازرون،  باالده 
و  دهلی  بناف  پیرسبز،  چوگان 
داشتن  به  توجه  با  و  اشاره  پوسکان 
ویژه  پیگیری  خواستار  پیمانکار، 
 جهت تسریع و تکمیل این پروژه ها 

شد.

و  هماهنگی  بخشی  درون  نشست 
پیشگیری  مداخله ای  اقدامات  اجرای 
شبکه  در  کروناویروس  با  مقابله  و 
برگزار  کازرون  درمان  و  بهداشت 

شد.
نقل  به  طلوع  روزنامه  گزارش  به 
و  بهداشت  شبکه  عمومی  روابط  از 
رئیس  کازرون،  شهرستان  درمان 
این شبکه بهداشت و درمان با اشاره 
انقالب  به دستور دادستان عمومی و 
کازرون مبنی بر تعطیلی مراکز عرضه 
انجام  و  هتل ها  و  رستوران ها  قلیان، 
توسط  نقلیه  وسایل  سوخت گیری 
سوخت  عرضه  جایگاه های  اپراتور 
در راستای پیشگیری از کرونا جدید، 

متصدیان  عملکرد  نحوه  بر  نظارت 
کارشناسان  سوی  از  را  مشاغل  این 
بهداشت محیط مرکز بهداشت شهید 

پیرویان، ضروری دانست.

دکتر بندر برامکی بر کنترل راه های 
بررسی سالمت  و  شهرستان  ورودی 
نیروهای  همکاری  با  مسافران 
رعایت  بر  نظارت  سپاه،  بسیج 

متصدیان  سوی  از  بهداشتی  اصول 
هنگام  شهرستان  سطح  نانوایی های 
بر  نظارت  مشتریان،  به  نان  عرضه 
بانک ها  ضدعفونی کردن خودپرداز 
مشترک  خودکارهای  جمع آوری  و 
انجام  پیگیری  و  بانکی  باجه های  در 
جامع  خدمات  مراکز  گندزدایی 

سالمت، تأکید کرد.
این نشست با حضور زهرا طهماسبی 
کارشناسان  و  بهداشتی  معاون 
بیماری های  با  مبارزه  واحدهای 
جلب  محیط،  بهداشت  واگیر، 
مشارکت مردمی و کارشناس نظارت 
درمان  و  بهداشت  شبکه  درمان  بر 

کازرون برگزار شد.

کارشناس آموزش و ترویج مدیریت 
کازرون  شهرستان  کشاورزی  جهاد 
یکی  هرز  علف های  کنترل  گفت: 
در  تولید  جنبه های  مهمترین  از 

کشاورزی است.
نقل  به  طلوع  روزنامه  گزارش  به 
جهاد  مدیریت  عمومی  روابط  از 
کازرون  شهرستان  کشاورزی 
کارگاه  گفت:  نیاکان  وحید 
و  هرز  علف های  با  مبارزه  آموزشی 
 28 با حضور  سم پاش ها  کالیبراسیون 
پهنه،  کارشناسان  کشاورزان،  از  نفر 
پیشرو  بهره برداران  و  تراکتورداران 
ارتقاء  باهدف  کازرون  شهرستان 
با  بیش تر  چه  هر  آشنایی  و  دانش 
علف های هرز مزارع گندم و مبارزه با 

ستادی  با همکاری کارشناسان  آن ها 
جهاد  سازمان  مکانیزاسیون  واحد 
جلسات  سالن  در  فارس  کشاورزی 
و  تئوری  به صورت  مدیریت  این 

عملی برگزار شد.

رقیب  هرز  علف های  گفت:  نیاکان 
کاهش  عوامل  از  یکی  و  مهم  بسیار 
تولید در زراعت گندم و کلزا می باشند 
غذایی  مواد  از  تغذیه  بر  عالوه  و 
بیماری های  و  آفات  میزبان  خاک، 

گیاهی نیز محسوب و در صورت عدم 
کنترل و مبارزه اصولی باعث کاهش 
محصول می شوند که با تناوب زراعی، 
علف کش ها  از  استفاده  و  وجین 
کنترل  را  هرز  علف های   می توان 
کارگاه  این  در  افزود:  وی  کرد. 
رعایت  با  رابطه  در  مطالبی  آموزشی 
نکات فنی )استفاده از سم پاش پشت 
تی جت،  نازل  و  بوم دار  تراکتوری 
اطمینان از سالم بودن نازل ها، رعایت 
زمان سم پاشی با توجه به مرحله رشدی 
محصول و علف هرز و شرایط آب و 
و  قبل  ایمنی  مسائل  رعایت  هوایی، 
شرکت کنندگان  به  سم پاشی(  حین 
آموزش  عملی  و  تئوری  به صورت 

داده شد.

از  نقل  به  طلوع  روزنامه  گزارش  به 
کازرون  شهرداری  عمومی  روابط 
شهردار  مهرورز  دستور  پیرو 
اعالمیه  راستای  در  و  کازرون 
و  پیشگیری  جهت  بهداشت  وزارت 
کرونا  ویروس  انتشار  از  جلوگیری 
به ویژه  شهروندان،  سالمت  تأمین  و 
در اماکن عمومی و پرتردد، عملیات 
حمل ونقل  ناوگان  کردن  ضدعفونی 
بازی  وسایل  مبلمان شهری،  عمومی، 
کودکان، وسایل ورزشی، جایگاه های 
سی ان جی، صندلی ها و سطل های زباله 

اتوبوس، سرویس های  و ایستگاه های 
مداوم  به طور  آبخوری ها  و  بهداشتی 
شدن  عادی  تا  و  است  اجرا  حال  در 
شرایط و ریشه کن کردن این ویروس 

ادامه دارد.
رعایت  بر  تأکید  با  شهردار کازرون 
نکات بهداشتی از سوی شهروندان از 
آنها خواست، حتی المکان از حضور 
در مناطق پرتردد و شلوغ شهر جز در 
مواقع ضروری خودداری نمایند و در 
صورت حضور از ماسک و دستکش 

استفاده نمایند.

 نشست مسئوالن کمیته های پیشگیری و مقابله با کرونا جدید 
در فرمانداری ویژه شهرستان کازرون

 دیدار فرماندار ویژه شهرستان کازرون با مدیرکل
راه و شهرسازی فارس

 تداوم اقدامات مداخله ای مقابله با کروناویروس در شبکه 
بهداشت و درمان کازرون

 برگزاری کارگاه آموزشی مبارزه با علف های هرز 
و کالیبراسیون سم پاش ها

 اقدامات گسترده شهرداری کازرون به منظور پیشگیری 
از شیوع ویروس کرونا در سطح شهر

مبارزه با ویروس کورنا در پایگاه میراث 
جهانی بیشاپور

 بازدید فرماندار ویژه شهرستان کازرون 
از روستا و جاده مواصالتی پوسکان

 به مناسبت روز امور تربیتی و هفته 
تربیت اسالمی؛

 از نیروهای ستادی حوزه پرورشی 
و تربیت بدنی آموزش وپرورش کازرون 

تجلیل شد

 مراحل پایانی نصب المان 
 سیمرغ در میدان ورودی خیابان 

سید محمد نوربخش

دیدار فرماندار ویژه شهرستان 
کازرون با مدیرکل محیط زیست 

استان فارس

به  طلوع  روزنامه  گزارش  به 
اداره  عمومی  روابط  از  نقل 
و  گردشگری  فرهنگی،  میراث 
صنایع دستی شهرستان کازرون؛ 
مجموعه  کردن  ضدعفونی 
بیشاپور  جهانی  میراث  پایگاه 
موزه  شامل  نوبت  دو  روزانه 
بیشاپور،  ساسانی  تخصصی 
بیشاپور  شهر  بلیت فروشی 
و  نمازخانه  چوگان،  تنگ  و 
درب های  بهداشتی ها،  سرویس 
که  نقاطی  کلیه  و  ورودی 

گردشگران و کارکنان اداری و 
تماس  در  آن  با  یگان حفاظت 

هستند.

نقل  به  به گزارش روزنامه طلوع 
از روابط عمومی فرمانداری ویژه 
داریوش  کازرون،  شهرستان 
دهقان، معاونین، به همراه مدیران 
و  پوسکان  روستای  از  اجرایی 
بازدید  روستا  این  جاده  همچنین 

کردند.
ویژه شهرستان کازرون  فرماندار 
که در سفر قبلی خود قول مساعد 
آب،  مشکالت  پیگیری  جهت 
برق، جاده و بهسازی را به اهالی 

روستای پوسکان داده بود در این 
سفر از ۱۴ کیلومتر خاک برداری، 
زیرسازی، ابنیه فنی و همچنین سه 
و نیم کیلومتر آسفالت این روستا 
خبر داد. داریوش دهقان گفت: با 
پیگیرهای صورت گرفته و همت 
آب  مشکل  شد  باعث  مسئولین 
شرب روستای پوسکان بااعتباری 
حل  ریال  میلیارد  شش  بالغ بر 
روستا  لوله کشی  سیستم  وارد  و 

گردد.

به  طلوع  روزنامه  گزارش  به 
نقل از روابط عمومی شهرداری 
نصب  پایانی  مراحل  کازرون 
المان سیمرغ در میدان ورودی 
خیابان سید محمد نوربخش در 

حال انجام است.

این المان حاصل تالش دوساله 
که  است  کازرون  هنرمندان 
تکمیل  از  پس  و  به زودی 
میدان  عمرانی  فعالیت های 
رونمایی  المان  این  از  مذکور 

خواهد شد.

شهرستان  ویژه  فرماندار 
ظهرابی  با  دیدار  در  کازرون 
استان  محیط زیست  مدیرکل 
مشکالت  حل  خواستار  فارس 
شهرستان  در  سرمایه گذاران 
دهقان  داریوش  شد.  کازرون 
در  تسریع  خواستار  همچنین 
سوی  از  الزم  مجوزهای  صدور 

روند  ادامه  برای  کل،  اداره  آن 
دعوت  سرمایه گذاران  کاری 
مدیرکل  شد.  شهرستان  به  شده 
نیز  استان  محیط زیست  حفاظت 
قول مساعد برای هرگونه حمایت 
از سرمایه گذاران و کارآفرینان 
را  کازرون  شهرستان   در 

داد.

تربیت  تربیتی و هفته  امور  روز 
آموزش وپرورش  در  اسالمی 

کازرون گرامی داشته شد.
به  طلوع  روزنامه  گزارش  به 
مدیریت  عمومی  روابط  از  نقل 
کازرون،  آموزش وپرورش 
پرورشی  حوزه  اداری  نیروهای 
آموزش وپرورش  تربیت بدنی  و 
امور  روز  مناسبت  به  کازرون 
تربیتی و هفته تربیت اسالمی در 
شهدای  تربیتی  فرهنگی  کانون 
رضوان این شهر موردتقدیر قرار 

گرفتند.
مدیر  جمشیدی،  امیرحسین 
در  کازرون،  آموزش وپرورش 
هفته  داشت:  اظهار  جلسه  این 
شهیدان  یادگار  تربیتی  امور 
باوجود  و  است  باهنر  و  رجایی 
مشکالت  و  محدودیت ها  همه 
سند  اهداف  تحقق  برای  باید 
دادن  اولویت  و  بنیادین  تحول 

و  تربیتی  امور  فعالیت های  به 
پرورشی تالش کرد.

به  دشمن  این که  بابیان  وی 
تهی سازی  و  تضعیف  دنبال 
جوانان  فرهنگی  و  اعتقادی 
این  در  سرمایه گذاری  با  کشور 
باید  ما  افزود:  حوزه هاست، 
دانش آموزان  دینی  اعتقادات 
به  بتوانیم  تا  کنیم  تقویت  را 
این  وگرنه  برسیم،  شکوفایی 
مسائل  تمام  فرهنگی  تهاجم 
قرار  خود  تأثیر  تحت  را  جامعه 

خواهد داد.

 برگزاری جلسه ستاد پیشگیری 
و مقابله با ویروس کرونا در شهرداری 

کازرون

برگزاری کالس آموزشی- توجیهی، 
پیشگیری از بیماری کرونا ویژه پاکبانان 

شهرداری کازرون

 سخنگوی شورای اسالمی شهر کازرون
و نماینده ی این شورا در شورای اسالمی 

شهرستان انتخاب شدند

به  طلوع  روزنامه  گزارش  به 
شهرداری  عمومی  روابط  از  نقل 
کازرون جلسه ستاد پیشگیری و 
مقابله با ویروس کرونا با حضور 
رؤسای  شهری،  خدمات  معاون 
مسئولین  تابعه،  سازمان های 
و  شهرداری  مختلف  واحدهای 
پیمانکاران در شهرداری کازرون 

برگزار شد.
در ابتدای این جلسه معاون خدمات 
رعایت  بر  شهرداری  شهری 
تأکید  فردی  بهداشت  نکات 
اینکه  به  توجه  با  گفت:  و  کرد 
بیشترین  شهرداری  کارگران 
و  دارند  شهروندان  با  را  ارتباط 
پسماندهای  جمع آوری  مسئول 
خانگی هستند به منظور جلوگیری 
حفظ  و  کرونا  ویروس  شیوع  از 
از  استفاده  به  ملزم  سالمت خود، 

دستکش و ماسک می باشند.
وی همچنین بابیان اینکه بهترین 
گفت:  است  پیشگیری  درمان 
شهری  خدمات  شرکت های 
با  هستند  ملزم  سبز  فضای  و 
آتش نشانی  سازمان  همکاری 
به صورت روزانه و مستمر نسبت 

به ضدعفونی کردن معابر عمومی، 
پارک ها،  و  پیاده روها  صندلی 
سرویس های  ورزشی،  وسایل 
بهداشتی و دقت در شارژ مرتب 
مواد شوینده و آبخوری بوستان ها 

اقدام نمایند. 
همچنین  شهری  خدمات  معاون 
شهرداری  حمل ونقل  سازمان  از 
اسرع  در  خواست  کازرون 
ضدعفونی  به  نسبت  وقت 
مینی بوس ها،  اتوبوس ها،  کردن 
و  درون شهری  تاکسی های 
انجام  را  الزم  اقدامات  ترمینال 

دهند.
از  شهری  خدمات  معاون 
کنترل  تا  خواست  شهروندان 
در  حضور  از  بیماری  این  کامل 
و...  پارک ها  عمومی،  اماکن 
مگر در مواقع ضروری خودداری 

نمایند.
کرد:  خاطرنشان  پایان  در  وی 
این بیماری یک بیماری ویروسی 
بود،  نگران  خیلی  نباید  و  است 
اگر شهروندان بهداشت فردی را 
به سالمت  می توانیم  کنند  رعایت 

از این بیماری بگذریم.

به گزارش روزنامه طلوع به نقل از 
روابط عمومی شهرداری کازرون 
توجیهی جهت  آموزشی-  کالس 
بیماری کرونا ویژه  از  پیشگیری 
حضور  با  شهرداری  پاکبانان 
در  بهداشت  شبکه  کارشناسان 
سالن اجتماعات شهرداری برگزار 

شد.
بهداشت  شبکه  کارشناس  شیبانی 
این  حاضر  حال  در  اینکه  بابیان 
مناسبی  واکسن  هیچ  ویروس 
توصیه  بهترین  اظهار کرد:  ندارد 
ابتال  از  پیشگیری  برای  بهداشتی 
پاکبانان،  بین  کرونا  ویروس  به 
دست ها،  مداوم  شوی  و  شست 
استفاده از دستکش و ماسک های 
مخصوص جهت حمل زباله،  تغذیه 
مناسب، استراحت، عدم برخورد و 
مواجه شدن با فرد مشکوک دارای 
عالئم سرماخوردگی، تنگی نفس، 

ضعف و بی حالی است.

الزم  آموزش های  ادامه  در  وی 
این  انتقال  راه های  را درخصوص 
بیماری و روش های پیشگیری از 

ابتال شدن ارائه کرد.
شهرداری  است  ذکر  به  الزم 
کازرون به منظور سالمت پاکبانان 
ویروس  به  ابتال  از  پیشگیری  و 
حوزه  پیمانکاران  تمامی  کرونا، 
تهیه  به  ملزم  را  شهری  خدمات 
ملزومات بهداشتی اعم از ماسک، 
استفاده  جهت  و...  دستکش 

نیروهای خود نموده است.
ضدعفونی  و  نظافت  همچنین 
سرویس های  مداوم  کردن 
آبخوری های  بهداشتی، 
کردن  ضدعفونی  بوستان ها، 
اتوبوس ها  مسافربری،  ترمینال 
از  درون شهری  تاکسی های  و 
جهت  شهرداری  اقدامات  دیگر 
این  انتقال  و  پخش  از  جلوگیری 

ویروس است.

به عنوان  ریاضی  بهادر  آرا  به اتفاق 
شهر  اسالمی  شورای  سخنگوی 
سروآزاد  عبدالرحمن  و  کازرون 
شورای  در  شورا  نماینده  به عنوان 

اسالمی شهرستان انتخاب شدند.
محمدامین  استعفای  به  توجه  با 
شهر  اسالمی  شورای  از  مهرورز 
به عنوان  وی  انتخاب  و  کازرون 
پست های  شدن  خالی  و  شهردار 
نماینده  و  شورا  در  وی  عضویت 
شهرستان  اسالمی  شورای  در  شورا 

شورای  سخنگوی  و  کازرون 
مشخص  به منظور  لذا  اسالمی، 
اسالمی  شورای  نماینده  شدن 
اسالمی  شورای  در  کازرون  شهر 
سخنگوی  همچنین  و  شهرستان 
آزاد  سرو  عبدالرحمان  حاج  شورا، 
شورای  در  شورا  نماینده  به عنوان 
آقای  اسالمی شهرستان کازرون و 
سخنگوی  به عنوان  ریاضی  بهادر 
آرا  به اتفاق  شهر  اسالمی  شورا 

انتخاب و معرفی شدند.


