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 عزت اله رئیسی اردکانی استاد دانشگاه شیراز و پدر هیدرولوژی 
آب های زیرزمینی در ایران:

 مهم ترین تاالب استان فارس، پریشان است 
 که در کنوانسیون رامسر به عنوان تاالب بین المللی 

شناخته شده است
در سال 1۳۶۰ دو میلیون مترمکعب از آب دریاچه برداشت می شد که متناسب با بارندگی آن زمان بود، 

اما طی سالیان اخیر برداشت آب از این تاالب با میزان بارش همخوانی ندارد و بیش از 2۸ میلیون 
مترمکعب آب برداشت می شود که همین عامل در کنار کشت چند نوبته در خالی شدن سفره های آب 

زیرزمینی بسیار مؤثر بوده است

حمید ظهرابی مدیرکل حفاظت محیط زیست فارس:
 نیروگاه گازی که در نزدیکی دریاچه قرارگرفته دارای ۲ حلقه 
 چاه است که به طور متوسط در زمستان در هر ۲۴ ساعت هزار 
 تا هزار و ۲۰۰ مترمکعب و در تابستان هزار و ۷۰۰ تا دو هزار 

مترمکعب مصرف روزانه آن است
حدود ۳۰۰ حلقه چاه غیرمجاز و ۶۵۰ حلقه چاه مجاز در اطراف دریاچه وجود دارد که بدون 

محدودیت و رعایت حد مجاز آب برداشت می کنند
وزارت نیرو در نظر دارد تا ۱۰ میلیون مترمکعب آب از سد نرگسی به دریاچه انتقال 

دهد، اما با توجه به اینکه دریاچه ۷۰ تا ۸۰ میلیون مترمکعب ظرفیت دارد و سطح آب 
سفره زیرزمینی باال رفته است احتمااًل نمی تواند مسئله را حل کند

 اقداماتی مانند بستن چاه های غیرمجاز، گذاشتن کنتور روی چاه های مجاز 
۵و تعیین مقدار معینی از سهمیه برای چاه های مجاز می تواند چاره ساز باشد
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تاالب پریشان بزرگترین دریاچه آب شیرین ایران و خاورمیانه 
همچنان با خشکیدگی دست و پنجه نرم می کند

                  فیلم ماشیِن فروشی شما                       
                  فیلم منزل شما

                  فیلم جشن تولد خود، فرزندان و نوه هایتان             
               و فیلم انواع آگهی های خود را 

                    به ما بسپارید تا در روزنامه طلوع 
                    کنار متن ارسالی تان 

                    به نمایش بگذاریم.

روش نوین مطبوعاتی ما با فیلم

تلفن تماس دفتر روزنامه طلوع :
         32344772-3-4         42229246 

 روش نوین مطبوعاتی
 ما را به دیگران نیز یادآور شوید.

 
سال سوم         شماره  89         بها 2000 تومان چهارشنبه 21 اسفند ماه 1398         16 رجب 1441  11  مارس 2020

هفتـه نـامه

toloudaily@gmail.com

افزایش  راستای  در  کازرون  شهرستان  سالمت  حوزه  خیرین  از  جمعی 
توانمندی و مقابله با کروناویروس جدید، کمک های نقدی خود را به شبکه 

بهداشت و درمان اهدا کردند.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان 
شهرستان کازرون، در نشست شورای خیرین حوزه سالمت، فرماندار ویژه 
در  کروناویروس  شیوع  کنونی  وضعیت  بیان  ضمن  کازرون  شهرستان 
کازرون و لزوم خودکفایی در تولید ماسک و دستکش طبی، مشارکت مالی 

خیرین را در راستای تهیه و تأمین مواد اولیه تولید ماسک، ضروری خواند.
داریوش دهقان با اشاره به اقدامات انجام شده در مقابله با کروناویروس در 
شهرستان از قبیل گندزدایی اماکن عمومی با همکاری نیروهای بسیج سپاه و 
تعطیلی بازار، به شهروندان توصیه کرد: برای پیشگیری از وقوع بحران ابتال 
به کروناویروس، با خود قرنطینگی خانگی و اجتناب از تردد غیرضروری 
در اماکن شلوغ، مسئوالن شبکه بهداشت و درمان را در پیشگیری و مقابله 

با این بیماری ویروسی، همراهی کنند.
و  خدمات  از  قدردانی  نیز ضمن  کازرون  درمان  و  بهداشت  شبکه  رئیس 
مشارکت های ارزنده خیرین حوزه سالمت شهرستان، همکاری آنها را در 
راستای ساماندهی برنامه های مقابله با کروناویروس در شهرستان و تأمین 

تجهیزات موردنیاز کارکنان بهداشتی و درمانی، خواستار شد.
دکتر بندر برامکی از راه اندازی خط تولید مواد ضدعفونی کننده در شهرستان 
کازرون با هماهنگی و همکاری های فرماندار و دانشگاه علوم پزشکی شیراز 
خبر داد و افزود: با این اقدام مواد موردنیاز برای گندزدایی اماکن عمومی به 

اندازه کافی در دسترس مردم و ادارات قرار خواهد گرفت.
مقاومت  ناحیه  فرمانده  افشاریان  شهرام  سرهنگ  حضور  با  نشست  این 
شبکه  ریاست  دفتر  در  شهرستان  خیرین  از  جمعی  و  کازرون  سپاه  بسیج 
نیک  خیرین  سوی  از  ریال  میلیون   ۲۷۰ و  شد  برگزار  درمان  و  بهداشت 
درمان  و  بهداشت  شبکه  به  ماسک  تولید  اولیه  مواد  تهیه  به منظور   اندیش 

اهدا شد.

جلسه  چهارمین  و  بیست  در  کازرون  درمان  و  بهداشت  شبکه  رئیس 
مدیریت بحران بیماری کرونا در شهرستان کازرون بیان داشت: متاسفانه 

نهمین مورد بیماری کرونا در شهرستان تأیید شد.
وی ضمن اظهار تشکر از اصناف و بازاریان به دلیل همکاری در تعطیلی 
بازار بزرگ شهر کازرون و شهر کنارتخته که نقش بسزایی در کنترل 

است گفت: آنچه شاهدش هستیم روند رو  داشته  بیماری ویروسی  این 
به رشد این بیماری در شهرستان کازرون است. اگر مردم به حضورشان 
در معتبر عمومی شهری و روستایی پایان ندهند متأسفانه شاهد گسترش 
خواهیم  شهرستان  سطح  در  ویروس  این  اپیدمی  نکرده  خدای  و   بیشتر 

بود.

با توجه به شیوع بیماری کرونا در کشور و حساسیت موضوع کلیه دستگاه های 
دولتی، خصوصی و مردمی به پای کار آمدند تا جهت پیشگیری و مقابله با 
این ویروس قدم بردارند. به همین منظور جلسه پیشگیری از ویروس کرونا 
همزمان با جلسه شورای اداری شهرستان کازرون با حضور فرماندار، اعضای 

شورای تأمین و جمعی از مسئوالن در فرمانداری برگزار شد.
دکتر  ابتدا  جلسه  این  در  کشاورز:  داود  و  گلچین  علی  خبری/  سرویس 
برامکی رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان کازرون طی سخنانی عنوان 
داشت: متأسفانه باوجود شیوع این بیماری در کشور استان فارس هم از وجود 
باوجود همکاری های برخی  نماند که در حال حاضر  بیماری بی نصیب  این 
از دستگاه ها و ارگان های دولتی و مردمی جهت پیشگیری از این ویروس 
شش بیمار تأیید شده بود که دو نفر دیگر به این آمار اضافه شد و هشت 
نفر دیگر هم با انجام تست های اولیه آزمایش گرفته شده است و در انتظار 

جواب قطعی هستیم.
وی ضمن تشکر از اتاق اصناف شهرستان و همکاری بازاریان افزود: در حال 
حاضر در سطح استان فارس این بیماری تا حدودی رو به کاهش است و از 
بهداشتی را جدی بگیرند و شعار »در  مردم تقاضا داریم توصیه ها و نکات 
خانه بمانیم« را مدنظر و عمل شان قرار دهند تا خدای ناکرده دچار آسیب های 

جدی تری نشوند. 
تیم  کرد:  خاطرنشان  خود  بهداشتی  تیم  درخصوص  همچنین  برامکی  دکتر 
شبانه روزی  به صورت  و  هستند  انجام وظیفه  حال  در  شبکه  این  بیماریاب 
فعالیت های سریع برای مبارزه با ویروس کرونا را در سطح شهرستان کازرون 
جزء اقدامات اولیه خود قرار دادهاند. به طوری که این ویروس در دو نوع است 
هم اکنون  که   )s( ویروس  دوم  نوع  و  است  کشنده  که   )l( ویروس  یعنی 
طریق  از  فقط  هم اکنون  که  است  کشنده  کمتر  و   است  پخش  جامعه  در 

آزمایش های کلی مشخص می شود.
افزود:  ادامه سخنانش  بهداشت و درمان شهرستان کازرون در  رئیس شبکه 
جهت مقابله با این ویروس و پیشگیری های جدی، طب سنتی را قبول داریم 
و به آن اعتقاد هم داریم؛ ولی متأسفانه نباید عده ای سرخود اقدام به برپایی 
چادر در سطح شهر نمایند که خدای ناکرده دچار مشکالتی شوند. همچنین 
خواهد  ادامه  مستمراً  که  است  انجام  حال  در  روستاها  و  شهر  گندزدایی 
داشت. این مقام مسئول همچنین در پایان سخنان خود یکسری پیشنهادها و 
راهکارهای جدیدی را جهت مقابله با این ویروس به مسئوالن شورای تأمین 

ارائه داد که با موافقت روبه رو شد.
در ادامه انصاری فرد دادستان عمومی و انقالب شهرستان کازرون طی سخنانی 
ضمن تشکر ویژه از  پرستاران و پزشکان کارکنان شبکه بهداشت و درمان 
عنوان داشت: همین طور که این عزیزان در خط مقدم مبارزه با این ویروس 
بود.  درمان خواهد  و  بهداشت  تیم  مدافع  همواره  هم  قضایی  دستگاه  هستند 
این پدیده شوم  با  اظهار داشت: پرستاران و پزشکان در عرصه مبارزه  وی 
حضرت زینب را الگوی خود قرار دهند تا شاهد پیشرفت صددرصدی باشند. 
ارائه  راهکارهای  و  پیشنهاد ها  همچنین  انصاری فرد  حجت االسالم والمسلمین 
شده از سوی رئیس شبکه بهداشت و درمان را مؤثر دانست و خاطرنشان کرد: 
همه دستگاه های مربوطه باید تحت فرمان و امر یک فرمانده واحد در یک 
عملیات واحد قرار بگیرند که فرماندهی این عملیات شبکه بهداشت است تا 

بتوانیم کازرون را از این آلودگی نجات دهیم. 
وی از کلیه خیرین، دست اندرکاران خودجوش و مردم خواستار هماهنگی و 
همکاری با نیروهای بسیج و سپاه شد و گفت: درصورتی که مردم هرگونه 
خدای ناکرده  تا  باشند  هماهنگ  عزیزان  این  با  دارند  و...  مالی  کمک های 

جایی از قلم نیفتد.

در پایان دادستان کازرون درخصوص برخورد قاطع با محتکرین عنوان داشت: 
و  بهداشتی  مواد  احتکار  دریافت کوچکترین گزارشی درخصوص  به محض 
شوینده با عاملین برخورد خواهد شد و سریعًا جلسه علنی برگزار خواهد شد.

عدم  درخصوص  موسوی  ابراهیم  سید  کازرون  شهرستان  دادگستری  رئیس 
فارس  در غرب  داشت: شهرستان کازرون  عنوان  نیرو  و  بهداشتی  امکانات 
داشته  پزشکی  علوم  دانشگاه  فارس  است که شرق  بزرگی  این غم  و  است 
استان  در  بهداشتی  مشکالت  مورد  در  که  باشد  نداشته  کازرون  ولی  باشد؛ 

بتواند مؤثرتر واقع شود.
وی ادامه داد: باید تالش کنیم با همکاری تمام ظرفیت های شهرستان جهت 
مقابله با این ویروس کشنده گام های مؤثری برداریم. وی همچنین خطاب به 
نماینده منتخب مردم جهت  از  فرماندار کازرون خواستار پیگیری های الزم 

استقرار دانشگاه علوم پزشکی در شهرستان کازرون شد. 
به مناسبت وفات حضرت  افشاریان ضمن عرض تسلیت  ادامه سرهنگ  در 
زینب طی سخنانی عنوان داشت: بسیج و سپاه مطابق همیشه نیروهای خود 
را  خود  امکانات  کلیه  حاضر  حال  در  و  است  داده  قرار  آماده باش  در  را 
بسیج کرده و شبانه روز با همکاری شهرداری و مردم اقدام به ضدعفونی و 

گندزدایی با کمترین امکانات کرده است.
فرماندهی سپاه ناحیه کازرون همچنین ضمن تشکر ویژه از اتاق اصناف و 
بازاریان خاطرنشان کرد: در حال حاضر باوجود شرایط اقتصادی بد بازاریان 
اقدام به تعطیلی مغازه ها و کسب خود کرده اند که حتمًا دستگاه های متولی 
ازجمله صنعت و معدن، اتاق اصناف و دارایی یک برنامه تشویقی برای جبران 

ضرر و زیان این افراد داشته باشند. 
داد  را  کرونا  ویروس  ویژه  خبری  استادیو  راه اندازی  از  خبر  همچنین  وی 
و عنوان داشت: مردم سعی کنند کلیه اخبار و گزارش های موثق را از این 

استادیو در فضای مجازی رصد کنند.
از  تشکر  کازرون ضمن  شهرستان  ویژه  فرماندار  دهقان  داریوش  پایان  در 
عوامل بهداشت و درمان گفت: همیشه به مدافعان حرم افتخار می کردیم و در 
حال حاضر به مدافعان سالمت و جهادگران سالمت افتخار می کنیم که شب 
و روز را نمی فهمند وی این بیماری را  بسیار خطرناک دانست و ادامه داد: 
هشدار در خانه بمانیم را باید مردم جدی بگیرند، زیرا که بهترین درمان همین 
شعار است.  فرماندار ویژه شهرستان گفت: اگر تا بیست روز رفت وآمد و 
بازار را کنترل کنیم موفق خواهیم شد و باید خودمان برای وضعیت بحرانی 
آمادگی کامل را داشته باشیم و اگر سطح آگاهی مردم از این ویروس باال 

باشد مشکالت کمتری خواهیم داشت.
این مقام مسئول همچنین درخصوص کمبود امکانات بهداشتی ازجمله ماسک 
مواد  و  ماسک  مشکل  شده  انجام  پیگیری های  با  خوشبختانه  داشت:  عنوان 
ضدعفونی در شهرستان حل خواهد شد به طوری که نماینده منتخب تا حدودی 
نسبت به کمبود ماسک همکاری های الزم را به عمل آورده اند و خیرین هم با 
کمک های مالی خود توانسته اند پارچه الزمه جهت تولید ماسک را خریداری 

کنند تا در شهرستان تولید شود.
باوجود  داشت:  عنوان  مدافعان سالمت  به  همچنین خطاب  مسئول  مقام  این 
ویروس  این  پیشگیری  در  مدافعان سالمت  و  پیرویان  شهید  دکتر  قرارگاه 
موفق بوده ایم؛ به طوری که همه دست به دست هم داده ایم تا کمپینگ هایی در 

ورودی های شهر و روستا و بخش ها دائر کنیم.
گفت:  و  داد  خبر  )ع(  علی  امام  بیمارستان  تجهیز  و  پیگیری  از  وی 
این  که  شده  این  بر  قرار  تهران  و  استان  با  رایزنی ها  و  مداوم  پیگیری  با 
راه اندازی  پشتیبان  به عنوان  ویروس  این  با  مقابله  جهت   بیمارستان 

شود.

 پیوستن خیرین حوزه سالمت شهرستان کازرون به جبهه 
مقابله با کروناویروس

دکتر برامکی:
نهمین شهروند کازرونی به بیماری کرونا مبتال شد

فرماندار کازرون در جلسه شورای اداری مطرح کرد؛
باوجود قرارگاه دکتر شهید پیرویان و مدافعان سالمت در پیشگیری موفق بوده ایم

دکتر برامکی:
 نهمین شهروند 

کازرونی به بیماری کرونا 
مبتال شد

دکتر کیاوش هوشمندی، محقق و پژوهشگر 
مرکز رشد سالمت کازرون طی گفتگویی 

عنوان کرد؛
پیک ابتال به کرونا 10 فروردین 
و کاهش آن 10 اردیبهشت سال 

1399 است

 بسیج تمامی ظرفیت ها 
 و امکانات شهرداری در مقابله 

با کرونا

 حمل گوشت توسط ماشین مزدا 
در کازرون

شهرداری پیگیری می کند

 پذیرش میهمانان نوروزی 
در کازرون ممنوع شد

انصاری رئیس اداره 
ثبت اسناد و امالک 

کازرون:

مردم نگران 
تعویض اسناد 

مالکیت دفترچه ای 
خود نباشند


