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رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز تاکید کرد:
سرپیچی از شیوه نامه های بهداشتی را به ۱۹۰ و ۱۸۱۹ 

اطالع دهید

 شمار قربانیان کرونا در شیراز » سه رقمی«، 
در کازرون  » دو رقمی « است

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز نیز در این نشست شامر جان باختگان کرونا در استان 
فارس را ۷۲۵ مورد اعالم کرد و گفت: شامر قربانیان کرونا در شیراز »سه رقمی« ، در شهرستان های 
 مرودشت؛ کازرون؛ داراب؛ المرد، آباده ، قیروکارزین و کوار »دو رقمی« و در سایر شهرستان های  فارس 

»یک رقمی «است.

 اختصاص بزرگترین طرح تجهیز

  و تأمین امکانات بیمارستانی

پس از سال ها به کازرون، کوه چنار و خشت

 
22  اوت 2020   سال چهارم         شماره 103         بها 3000 تومان             شنبه 1 شهریور ماه 1399       2 محرم 1441 

هفتـه نـامه

toloudaily@gmail.com

مدیر آموزش و پرورش کازرون:

اردوگاه فرهنگی تربیتی شهید سلیمانی 
درخورشان دانش آموزان کازرونی است

در بازدید عباس حاجی زاده مدیرکل ورزش 
و جوانان از پروژه های ورزشی شهرستان 

کازرون عنوان شد:
مصمم هستیم پروژه بزرگ مجموعه 

ورزشی خشت و سالن ورزشی 
کنارتخته را امسال افتتاح کنیم

با اعالم نتایج هشتمین جشنواره ملی 
رویش صورت پذیرفت

 کانون کازرون شناسی دانشگاه 
سلمان فارسی کازرون، به عنوان 
کانون  برگزیده کشور انتخاب شد 

 کشف 30 فقره جرائم سایبری 
در کازرون

جلسه دادستان با روسای شبکه بهداشت 
و درمان، بیمارستان ولی عصر )عج( 
و چند تن از فعالین اجتماعی و پویش 

مردمی پیرامون مشکالت حوزه بهداشت

تجهیز  با  گفت:  کازرون  پرورش  و  آموزش  تجهیز مدیر  با  گفت:  کازرون  پرورش  و  آموزش  مدیر 
اردوگاه فرهنگی تربیتی دشت ارژن بنام شهید سپهبد اردوگاه فرهنگی تربیتی دشت ارژن بنام شهید سپهبد 
کازرون  آموزان  دانش  درخورشان  سلیمانی  کازرون قاسم  آموزان  دانش  درخورشان  سلیمانی  قاسم 

است.است.
سرویس خبری روزنامه طلوع: محمدحسین هاشمی سرویس خبری روزنامه طلوع: محمدحسین هاشمی 

کشکولیکشکولی
تفرجگاه  افتتاح  آیین  در  جمشیدی  تفرجگاه امیرحسین  افتتاح  آیین  در  جمشیدی  امیرحسین 
با  که  سلیمانی  قاسم  سپهبد  شهید  تربیتی  با فرهنگی  که  سلیمانی  قاسم  سپهبد  شهید  تربیتی  فرهنگی 
نماینده مردم کازرون و کوهچنار، مدیرکل  نماینده مردم کازرون و کوهچنار، مدیرکل حضور  حضور 
و  نوسازی  مدیرکل  و  فارس  پرورش  و  و آموزش  نوسازی  مدیرکل  و  فارس  پرورش  و  آموزش 
تجهیز مدارس فارس و جمعی از مسئولین شهرستان تجهیز مدارس فارس و جمعی از مسئولین شهرستان 
و استان در محل ییالقی دشت ارژن صورت گرفت و استان در محل ییالقی دشت ارژن صورت گرفت 
در سخنانی اظهار داشت: بسیار خوشحالم که توانستیم در سخنانی اظهار داشت: بسیار خوشحالم که توانستیم 
این تفرجگاه زیبا را بنام سردار دل ها و در شأن دانش این تفرجگاه زیبا را بنام سردار دل ها و در شأن دانش 
آموزان کازرون که یکی از نیازهای مبرم و اساسی آموزان کازرون که یکی از نیازهای مبرم و اساسی 
و  خریداری  ومسئوالن  خیران  همت  با  را  بود  و آنان  خریداری  ومسئوالن  خیران  همت  با  را  بود  آنان 

افتتاح کنیم.افتتاح کنیم.
عبادی  فرهنگی،  معنوی،  مسائل  ترویج  گفت:  عبادی وی  فرهنگی،  معنوی،  مسائل  ترویج  گفت:  وی 
ودینی دراین اردوگاه مدنظربوده وشان ومنزلت شهید ودینی دراین اردوگاه مدنظربوده وشان ومنزلت شهید 

بزرگوار سپهبد سلیمانی پاس داشته خواهدشد.بزرگوار سپهبد سلیمانی پاس داشته خواهدشد.
کرد:  تصریح  کازرون  پرورش  و  آموزش  کرد: مدیر  تصریح  کازرون  پرورش  و  آموزش  مدیر 
مجبور  روزه  یک  اردوی  برای  ما  آموزان  مجبور دانش  روزه  یک  اردوی  برای  ما  آموزان  دانش 
عالوه  که  بروند  شیراز  یا  و  بوشهر  به  شدند  عالوه می  که  بروند  شیراز  یا  و  بوشهر  به  شدند  می 
ازنظر  دانش آموزان  داشت؛  دنبال  به  ازنظر برخطراتی که  دانش آموزان  داشت؛  دنبال  به  برخطراتی که 
تربیتی دچارآسیب می شدند.جمشیدی ادامه داد: برای تربیتی دچارآسیب می شدند.جمشیدی ادامه داد: برای 
را  آموزان  دانش  مجبوربودیم  برنامه هایی  را برگزاری  آموزان  دانش  مجبوربودیم  برنامه هایی  برگزاری 
بیاوریم که  باغ های عمومی  به  ارژن  بیاوریم که درهمین دشت  باغ های عمومی  به  ارژن  درهمین دشت 
آسیب هایی به همراه داشت.وی افزود: این تفرجگاه آسیب هایی به همراه داشت.وی افزود: این تفرجگاه 
به مساحت به مساحت 44 هزارمترمربع با تمام امکانات متعلق به  هزارمترمربع با تمام امکانات متعلق به 
حوزه علمیه کازرون بود که به مبلغ افزون بر حوزه علمیه کازرون بود که به مبلغ افزون بر 850850  
با  پرورش کازرون  توسط آموزش و  تومان  با میلیون  پرورش کازرون  توسط آموزش و  تومان  میلیون 

مساعدت خیران ومسئوالن خریداری گردید.مساعدت خیران ومسئوالن خریداری گردید.
از  قدردانی  ضمن  خود  سخنان  دیگر  بخش  در  از وی  قدردانی  ضمن  خود  سخنان  دیگر  بخش  در  وی 
کوهچنار  و  کازرون  مردم  نماینده  گیری های  کوهچنار پی  و  کازرون  مردم  نماینده  گیری های  پی 
فرماندار ویژه شهرستان کازرون وکوهچنار وهم  فرماندار ویژه شهرستان کازرون وکوهچنار وهم و  و 
و  فارس  استان  مدارس  نوسازی  مدیرکل  و چنین  فارس  استان  مدارس  نوسازی  مدیرکل  چنین 
با  داشت:  بیان  فارس  پرورش  و  آموزش  با مدیرکل  داشت:  بیان  فارس  پرورش  و  آموزش  مدیرکل 

تعداد  توانستیم  وخیران  مسئوالن  وهمت  تعداد مددالهی  توانستیم  وخیران  مسئوالن  وهمت  مددالهی 
نوسازی  برای  آماده  شهررا  این  فرسوده  مدرسه  نوسازی   برای  آماده  شهررا  این  فرسوده  مدرسه   1212
کنیم که ازاین تعداد پنج مدرسه توسط خیرین ساخته کنیم که ازاین تعداد پنج مدرسه توسط خیرین ساخته 
خواهد شد که بزودی کلنگ ساخت این مدارس به خواهد شد که بزودی کلنگ ساخت این مدارس به 
زمین زده می شود.معاون مدیرکل آموزش و پرورش زمین زده می شود.معاون مدیرکل آموزش و پرورش 
کازرون  درصدازمدارس  کازرون   درصدازمدارس   7070 اینکه  بابیان  اینکه فارس  بابیان  فارس 
کلنگی وفرسوده و کلنگی وفرسوده و 3030 درصد دیگرآن باالی  درصد دیگرآن باالی 3030 سال  سال 
قدمت ساخت دارند گفت: باهمت مدیرکل نوسازی قدمت ساخت دارند گفت: باهمت مدیرکل نوسازی 
مدارس استان فارس  تعداد مدارس استان فارس  تعداد 2626 مدرسه فرسوده برای  مدرسه فرسوده برای 
پایان  در  است.جمشیدی  شده  سازی  آماده  پایان ساخت  در  است.جمشیدی  شده  سازی  آماده  ساخت 
خاطرنشان کرد: آموزش و پرورش کازرون دارای خاطرنشان کرد: آموزش و پرورش کازرون دارای 
دانش  هزار  دانش   هزار   2828 وجود  و  ساله  وجود   و  ساله   120120 از  بیش  از قدمتی  بیش  قدمتی 
آموز و نزدیک به آموز و نزدیک به 44 هزار و  هزار و 300300 فرهنگی بازنشسته  فرهنگی بازنشسته 
دارااست. استان  دراین  باالی  بکارازاهمیت  دارااست.ومشغول  استان  دراین  باالی  بکارازاهمیت  ومشغول 
براساس این گزارش حجت االسالم محمدصباحی امام براساس این گزارش حجت االسالم محمدصباحی امام 
فرهنگی  تفرجگاه  افتتاحیه  آیین  در  کازرون  فرهنگی جمعه  تفرجگاه  افتتاحیه  آیین  در  کازرون  جمعه 
تربیتی شهید سلیمانی کازرون در محل دشت ارزن در تربیتی شهید سلیمانی کازرون در محل دشت ارزن در 
سخنانی اظهار داشت: بنابه فرموده مقام معظم رهبری سخنانی اظهار داشت: بنابه فرموده مقام معظم رهبری 
که استان فارس در قله هست بنابراین این استان نیاز که استان فارس در قله هست بنابراین این استان نیاز 

اساسی به مدیران قله پیما دارد.اساسی به مدیران قله پیما دارد.
از  رایکی  کازرون  پرورش  و  آموزش  مدیر  از وی  رایکی  کازرون  پرورش  و  آموزش  مدیر  وی 
توصیف   شهرستان  نگراین  وآینده  نمونه  توصیف  مدیران  شهرستان  نگراین  وآینده  نمونه  مدیران 
جامعه،  ساز  وآینده  مغزمتفکر  امروزه  گفت:  جامعه، کردو  ساز  وآینده  مغزمتفکر  امروزه  گفت:  کردو 
دانش آموزان هستندکه بایدبه درستی توسط مدیران دانش آموزان هستندکه بایدبه درستی توسط مدیران 

خوش فکرتربیت شوند.خوش فکرتربیت شوند.
را  پرورش  و  آموزش  ادامه  در  کازرون  جمعه  را امام  پرورش  و  آموزش  ادامه  در  کازرون  جمعه  امام 
مهمترین قشر و بافت پیش برنده نظام اسالمی عنوان مهمترین قشر و بافت پیش برنده نظام اسالمی عنوان 
کرد و متذکر شد: اگرامروزه نیروی انتظامی امنیت کرد و متذکر شد: اگرامروزه نیروی انتظامی امنیت 
پرورش  و  آموزش  آن  بردار  بهره  کند  می  پرورش ایجاد  و  آموزش  آن  بردار  بهره  کند  می  ایجاد 
تربیتی را الزمه  افتتاح تفرجگاه فرهنگی  تربیتی را الزمه هست.وی  افتتاح تفرجگاه فرهنگی  هست.وی 
آموزان  دانش  و  پرورش  و  آموزش  برای  آموزان اساسی  دانش  و  پرورش  و  آموزش  برای  اساسی 
دانست و تصریح کرد: وقتی دانش آموزان را بخاطر دانست و تصریح کرد: وقتی دانش آموزان را بخاطر 
غیرتربیتی  مکان  به  باالجبار  اختصاصی  فضای  غیرتربیتی نبود  مکان  به  باالجبار  اختصاصی  فضای  نبود 
وخصوصی می بردیم دانش آموزان ما دچارمشکالت وخصوصی می بردیم دانش آموزان ما دچارمشکالت 
وآسیب های فراوانی می شدند که این معضل الحمداهلل وآسیب های فراوانی می شدند که این معضل الحمداهلل 
پرورش  و  آموزش  توسط  تفرجگاه  پرورش باخریداین  و  آموزش  توسط  تفرجگاه  باخریداین 

کازرون برطرف گردید.کازرون برطرف گردید.

همزمان با آغاز ماه محرم انجام شد؛

برافراشته شدن پرچم ۴0 متری عزا در کازرون
سرویس خبری/ علی و علیرضا گلچین: سرویس خبری/ علی و علیرضا گلچین: 

)ع(  الحسین  اباعبداهلل  شهیدان حضرت  و ساالر  سید  عزای  و  ماتم  ماه  رسیدن  فرا  مناسبت  )ع( به  الحسین  اباعبداهلل  شهیدان حضرت  و ساالر  سید  عزای  و  ماتم  ماه  رسیدن  فرا  مناسبت  به 
ارتفاع ۴۰۴۰ متری در میدان بعثت  متری در میدان بعثت  به برافراشتن پرچم مشکی عزا  در  اقدام  ارتفاع شهرداری کازرون  به برافراشتن پرچم مشکی عزا  در  اقدام  شهرداری کازرون 

این شهر کرد.این شهر کرد.
فرا  تسلیت  سخنانی کوتاه ضمن  پرچم طی  این  برافراشتن  مراسم  ابتدای  در  کازرون  فرا شهردار  تسلیت  سخنانی کوتاه ضمن  پرچم طی  این  برافراشتن  مراسم  ابتدای  در  کازرون  شهردار 
رسیدن ایام حزن و عزای سید و ساالر شهیدان  گفت: مجموعه شهرداری همواره در پی این است رسیدن ایام حزن و عزای سید و ساالر شهیدان  گفت: مجموعه شهرداری همواره در پی این است 
که عالوه بر کارهای عمرانی خود اقدامات فرهنگی در سطح شهر به مناسبت های مختلف ملی که عالوه بر کارهای عمرانی خود اقدامات فرهنگی در سطح شهر به مناسبت های مختلف ملی 
و مذهبی انجام دهد، در همین راستا امروز آیین برافراشتن پرچم عزای حسینی اجرا شد. مهندس و مذهبی انجام دهد، در همین راستا امروز آیین برافراشتن پرچم عزای حسینی اجرا شد. مهندس 
مهرورز افزود: این پرچم به ابعاد مهرورز افزود: این پرچم به ابعاد 4242 متر مربع تهیه شده که همه ساله با توجه به ایام محرم و صفر  متر مربع تهیه شده که همه ساله با توجه به ایام محرم و صفر 
در میدان بعثت به اهزاز در می آمده، همچنین نقاط مختلف شهر نیز صورت گسترده با پرچم ها در میدان بعثت به اهزاز در می آمده، همچنین نقاط مختلف شهر نیز صورت گسترده با پرچم ها 

و پالکاردهای تهیه شده، سیاه پوش شده است. و پالکاردهای تهیه شده، سیاه پوش شده است. 
سپس امام جمعه کازرون حجت االسالم والمسلمین صباحی ضمن تسلیت فرا رسیدن عزای امام سپس امام جمعه کازرون حجت االسالم والمسلمین صباحی ضمن تسلیت فرا رسیدن عزای امام 
حسین )ع( عنوان کرد: انشاءاهلل که با برافراشته شدن این پرچم مقدس همگی ما زیر سایه پرچم حسین )ع( عنوان کرد: انشاءاهلل که با برافراشته شدن این پرچم مقدس همگی ما زیر سایه پرچم 
اهل بیت محفوظ باشیم و ضمن رعایت کلیه پروتکلهای بهداشتی، یاد و عزای شهیدان دشت اهل بیت محفوظ باشیم و ضمن رعایت کلیه پروتکلهای بهداشتی، یاد و عزای شهیدان دشت 

کربال را زنده نگه داریم.کربال را زنده نگه داریم.
این پرچم عزا  تا پایان محرم و صفر در میدان بعثت برافراشته خواهد بود.این پرچم عزا  تا پایان محرم و صفر در میدان بعثت برافراشته خواهد بود.

رئیس شورای هیئات مذهبی مطرح کرد:

با رعایت بخشنامه های جدید عزاداری پای کار مراسم های محرم ایستاده ایم

سرویس خبری/ علی و علیرضا گلچین: سرویس خبری/ علی و علیرضا گلچین: 
به مناسبت فرا رسیدن ماه حزن و عزای دهه اول به مناسبت فرا رسیدن ماه حزن و عزای دهه اول 
برگزار  شکوهتر  با  هرچه  تکاپوی  در  همه  برگزار محرم  شکوهتر  با  هرچه  تکاپوی  در  همه  محرم 
شدن عزاداری سید و ساالر شهیدان برمب آیند؛ اما شدن عزاداری سید و ساالر شهیدان برمب آیند؛ اما 
زیادی حاصل  بسیار  تفاوت  قبل  سالهای  با  زیادی حاصل امسال  بسیار  تفاوت  قبل  سالهای  با  امسال 
شده به طوری که همه مردم و شیفتگان آن حضرت شده به طوری که همه مردم و شیفتگان آن حضرت 
پیرو منویات مقام معظم رهبری در خصوص پیروی پیرو منویات مقام معظم رهبری در خصوص پیروی 
عزاداری  به  مشغول  کرونا،   ملی  ستاد  قوانین  عزاداری از  به  مشغول  کرونا،   ملی  ستاد  قوانین  از 

می شوند.می شوند.
در این راستا رئیس شورای هیئات مذهبی شهرستان در این راستا رئیس شورای هیئات مذهبی شهرستان 
ایام  فرا رسیدن  مناسبت  به  ایام کازرون ضمن تسلیت  فرا رسیدن  مناسبت  به  کازرون ضمن تسلیت 
هفته نامه  با  گفتگویی  در  حسینی  عزای  و  هفته نامه سوگ  با  گفتگویی  در  حسینی  عزای  و  سوگ 
و  فراگیری  با  امسال  کرد:  اظهار  جنوب  و طلوع  فراگیری  با  امسال  کرد:  اظهار  جنوب  طلوع 
شیوع ویروس کرونا و پیرو دستورات و ابالغات شیوع ویروس کرونا و پیرو دستورات و ابالغات 
برگزاری  نحوه  در خصوص  کشور  کرونای  برگزاری ستاد  نحوه  در خصوص  کشور  کرونای  ستاد 
شورای  اعضای  حضور  با  جلسه ای  شورای عزاداری ها،  اعضای  حضور  با  جلسه ای  عزاداری ها، 
تشکیل  شهرستان  کرونا  ستاد  و  مذهبی  تشکیل هیئات  شهرستان  کرونا  ستاد  و  مذهبی  هیئات 
گزارش های  ارائه  و  اولیه  بررسی های  از  پس  گزارش های و   ارائه  و  اولیه  بررسی های  از  پس  و  

مکتوب  و  مصوب  را  دستورالعمل هایی  ستاد،  مکتوب این  و  مصوب  را  دستورالعمل هایی  ستاد،  این 
کردیم.کردیم.

خود  گفتگوی  از  دیگری  بخش  در  زاده  خود حسن  گفتگوی  از  دیگری  بخش  در  زاده  حسن 
هیئات  کلیه  که  دانیم  می  ما  کرد:  نشان  هیئات خاطر  کلیه  که  دانیم  می  ما  کرد:  نشان  خاطر 
مذهبی شهرستان همه ساله پیرو دستورات و قوانین مذهبی شهرستان همه ساله پیرو دستورات و قوانین 
بوده اند  عزاداری  به  مشغول  شورا  شده  بوده اند مصوب  عزاداری  به  مشغول  شورا  شده  مصوب 
ولی در حال حاضر با توجه به مشکالت امسال و ولی در حال حاضر با توجه به مشکالت امسال و 
منویات مقام معظم رهبری در خصوص همکاری با منویات مقام معظم رهبری در خصوص همکاری با 
ستادکرونای کشور جهت پیشگیری از این بیماری ستادکرونای کشور جهت پیشگیری از این بیماری 
ملی کرونا  ستاد  توسط  دستورالعمل هایی که  ملی کرونا کلیه  ستاد  توسط  دستورالعمل هایی که  کلیه 
ارائه  وصفر  محرم  ماه  در  مراسم  برگزاری  ارائه جهت  وصفر  محرم  ماه  در  مراسم  برگزاری  جهت 
شده، در همه مناطق شهرها، بخش ها و  روستاهای شده، در همه مناطق شهرها، بخش ها و  روستاهای 
صورت  در  و  االجراست  الزم  کازرون  صورت شهرستان  در  و  االجراست  الزم  کازرون  شهرستان 
تخطی از این قوانین برابر مقررات برخورد قانونی تخطی از این قوانین برابر مقررات برخورد قانونی 

صورت خواهد گرفت.صورت خواهد گرفت.
هیئات  کلیه  از  تشکر  ضمن  زاده  حسن  هیئات کورش  کلیه  از  تشکر  ضمن  زاده  حسن  کورش 
مذهبی که با همکاری خود در پیشگیری از انتقال مذهبی که با همکاری خود در پیشگیری از انتقال 
ویروس کرونا قدم برداشته اند،  دستورالعمل اجرایی ویروس کرونا قدم برداشته اند،  دستورالعمل اجرایی 

عزاداری این شهرستان را به شرح زیر اعالم کرد:عزاداری این شهرستان را به شرح زیر اعالم کرد:
شهرها،  برای  دستورالعمل ها  محرم  ایام  در  شهرها، (  برای  دستورالعمل ها  محرم  ایام  در   )11
صورت  به  و  است  یکسان  روستاها  و  صورت بخش ها  به  و  است  یکسان  روستاها  و  بخش ها 
سخت گیرانه در شرایط قرمز اجرایی می شود و با سخت گیرانه در شرایط قرمز اجرایی می شود و با 
این دستورالعمل ها در تمام کشور مراسمات برگزار  این دستورالعمل ها در تمام کشور مراسمات برگزار  

خواهد شد.خواهد شد.
22( همه هیئت ها الزم است در سامانه بیرق جهت ( همه هیئت ها الزم است در سامانه بیرق جهت 
و  کنند  نام  ثبت  عزاداری  مجوز  موقت  و صدور  کنند  نام  ثبت  عزاداری  مجوز  موقت  صدور 

مسئول هیئت تعهد نامه مربوطه را امضاء کند.مسئول هیئت تعهد نامه مربوطه را امضاء کند.
مراسم  هیئات  و  مداحان  همه  می شود   توصیه  مراسم (  هیئات  و  مداحان  همه  می شود   توصیه   )33
مردم  تجمع  متوسط  تا  نمایند  برگزار  را  مردم ماه محرم  تجمع  متوسط  تا  نمایند  برگزار  را  ماه محرم 

در  هیئت کم شود.در  هیئت کم شود.
چیدمان  با  باز  فضای  در  مراسم ها  برگزاری  چیدمان (  با  باز  فضای  در  مراسم ها  برگزاری   )44
پروتکل های  رعایت  با  متری  پروتکل های   رعایت  با  متری   22 فاصله  و  فاصله صندلی  و  صندلی 
بهداشتی ، زدن  ماسک، ضدعفونی محل و صندلی ها بهداشتی ، زدن  ماسک، ضدعفونی محل و صندلی ها 
مأمورین   حضور  و  مراسم  از  بعد  شب  هر  مأمورین  در  حضور  و  مراسم  از  بعد  شب  هر  در 
بهداشت در ورودی محل عزاداری الزامی می باشد و بهداشت در ورودی محل عزاداری الزامی می باشد و 
در صورت عدم زدن ماسک عزادار، هیئت موظف در صورت عدم زدن ماسک عزادار، هیئت موظف 

است ماسک تهیه و در اختیار عزادار قرار دهد.است ماسک تهیه و در اختیار عزادار قرار دهد.
تمام  در  حسینی  عزادار  برای  ماسک  زدن  تمام (  در  حسینی  عزادار  برای  ماسک  زدن   )55
اینکه   ضمن  است  ضروری  محافل  و  اینکه  مراسم ها  ضمن  است  ضروری  محافل  و  مراسم ها 
تمهیداتی انجام پذیرد که در هنگام ورود و خروج تمهیداتی انجام پذیرد که در هنگام ورود و خروج 
به  مردم  و  نباشد  مردم  تجمع  مجالس  از  به عزاداران  مردم  و  نباشد  مردم  تجمع  مجالس  از  عزاداران 

نوبت و با فاصله وارد یا خارج نشوند.نوبت و با فاصله وارد یا خارج نشوند.
مزمن  بیماری های  و  سن  کهولت  با  افراد  مزمن (  بیماری های  و  سن  کهولت  با  افراد   )66
)ریوی، دیابت، قلبی و ...( در خانه بمانند از حضور )ریوی، دیابت، قلبی و ...( در خانه بمانند از حضور 

در تکایا و حسینیه ها  خوددر ای بفرمایند.در تکایا و حسینیه ها  خوددر ای بفرمایند.
77( نذورات بصورت  مواد خام و بسته های معیشتی ( نذورات بصورت  مواد خام و بسته های معیشتی 

و کمک های مؤمنانه باشد.و کمک های مؤمنانه باشد.
88( باتوجه به تشکیل قرارگاه مواسات کمک های ( باتوجه به تشکیل قرارگاه مواسات کمک های 
مردمی در بحث نذورات در اداره تبلیغات اسالمی، مردمی در بحث نذورات در اداره تبلیغات اسالمی، 
هیئت ها می توانند کمک های مؤمنانه خود را جهت هیئت ها می توانند کمک های مؤمنانه خود را جهت 
بسته بندی و پخش بین فقرا و نیازمندان تحویل یا بسته بندی و پخش بین فقرا و نیازمندان تحویل یا 
به حساب زیر واریز نمایند: شماره حساب شورای به حساب زیر واریز نمایند: شماره حساب شورای 

هیئات مذهبی شهرستان کازرون  هیئات مذهبی شهرستان کازرون  51719888235171988823((
99( مسئولین هیئت ها با کمک امت عزادار نسبت به ( مسئولین هیئت ها با کمک امت عزادار نسبت به 
سیاه پوش کردن اطراف و نمای بیرونی حسینیه ها، سیاه پوش کردن اطراف و نمای بیرونی حسینیه ها، 
تکایا و مساجد اقدام نمایند. نصب تابلوها، المان ها، تکایا و مساجد اقدام نمایند. نصب تابلوها، المان ها، 
دست نوشته ها ، احادیث و روایات درمورد واقعه و دست نوشته ها ، احادیث و روایات درمورد واقعه و 

فرهنگ عاشورا اقدام نمایند.فرهنگ عاشورا اقدام نمایند.

1010( توصیه می شود  هر خانه یک حسینیه، با نصب ( توصیه می شود  هر خانه یک حسینیه، با نصب 
اقامه عزاداری سید و   بر درب منازل جهت  اقامه عزاداری سید و  پرچم  بر درب منازل جهت  پرچم 

ساالرشهیدان.ساالرشهیدان.
1111( برپایی کتل  )ساز و نقاره( بالمانع می باشد.( برپایی کتل  )ساز و نقاره( بالمانع می باشد.

1212( توزیع آب و نوشیدنی بصورت بسته بندی یک ( توزیع آب و نوشیدنی بصورت بسته بندی یک 
نفره باشد.نفره باشد.

حاشیه  در  همچنین  مذهبی  هیئات  شورای  حاشیه مسئول  در  همچنین  مذهبی  هیئات  شورای  مسئول 
ممنوعیت های مصوب  از  برخی دیگر  ممنوعیت های مصوب این گفتگو  از  برخی دیگر  این گفتگو 
شده را اعالم و اظهار کرد: حرکت هیئت ها از یک شده را اعالم و اظهار کرد: حرکت هیئت ها از یک 
امامزاده ها ممنوع  به دیگر  امامزاده ها ممنوع هیئت به یک هیئت و  به دیگر  هیئت به یک هیئت و 
بوده و عزاداری در فضای بسته، مسقف و مجالس بوده و عزاداری در فضای بسته، مسقف و مجالس 
خانگی، سینه زنی بوشهری، گراشی، شور و هیئتی خانگی، سینه زنی بوشهری، گراشی، شور و هیئتی 
مسئول  مقام  می باشد.این  ممنوعیت  این  شامل  مسئول هم  مقام  می باشد.این  ممنوعیت  این  شامل  هم 
با اشاره به اینکه همه ساله جوانان زیادی به عشق با اشاره به اینکه همه ساله جوانان زیادی به عشق 
ایستگاه  خیمه،  برپایی  به  مشغول  )ع(  حسین  ایستگاه امام  خیمه،  برپایی  به  مشغول  )ع(  حسین  امام 
صلواتی، طبل و سنج زنی بوشهری می نمودند عنوان صلواتی، طبل و سنج زنی بوشهری می نمودند عنوان 
داشت: هرگونه برپایی مراسم سینه زنی، طبل زنی، داشت: هرگونه برپایی مراسم سینه زنی، طبل زنی، 
شیرخوارگان  مراسم  خوانی،  تعزیه  شیرخوارگان زنجیرزنی،  مراسم  خوانی،  تعزیه  زنجیرزنی، 
حسینی و برپایی کاروان هاینمادین هم جزء قوانین حسینی و برپایی کاروان هاینمادین هم جزء قوانین 
مصوب ممنوعیت ستاد کرونای شهرستان می باشد مصوب ممنوعیت ستاد کرونای شهرستان می باشد 
این  که  داریم  استدعا  عزاداران حسینی  کلیه  از  این و  که  داریم  استدعا  عزاداران حسینی  کلیه  از  و 
از ویروس کرونا اجرا  از ویروس کرونا اجرا قوانین را جهت پیشگیری  قوانین را جهت پیشگیری 
نمایند.  وی در پایان در خصوص برپایی خیمه های نمایند.  وی در پایان در خصوص برپایی خیمه های 
سطح شهر خاطر نشان کرد:  برپایی خیمه بصورت سطح شهر خاطر نشان کرد:  برپایی خیمه بصورت 
چهارگوش ممنوع و تنها به صورت عمودی و افقی چهارگوش ممنوع و تنها به صورت عمودی و افقی 
مجاز است. همچنین ذبح و قربانی احشام در مقابل مجاز است. همچنین ذبح و قربانی احشام در مقابل 
هیئات، مساجد و ... هم ممنوع بوده و صرف غذادر هیئات، مساجد و ... هم ممنوع بوده و صرف غذادر 
از جمله  می شود(  تجمع  باعث  )که  هیئت ها  از جمله محل  می شود(  تجمع  باعث  )که  هیئت ها  محل 

این ممنوعیت ها است. این ممنوعیت ها است. 


