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معاون علوم پزشکی شیراز:

بعد از شیراز، شهرستان 
کازرون با ۱۸۷۱ مورد، 

باالترین مبتالیان به کرونا 
را دارد

سرپرست دانشگاه آزاد اسالمی کازرون عنوان کرد؛

تجهیز و راه اندازی بیمارستان 
آموزشی دانشگاه آزاد اسالمی 
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هفتـه نـامه
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 ناپیداهای 
 غار بیشاپور 

کازرون

برای اولین بار در استان فارس؛
 رشته مکاترونیک 

 در هنرستان
 دکتر شریعتی کازرون 

ایجاد شد

رئیس آموزش و پرورش کازرون در حاشیه 
اجالس سراسری روسای ادارات آموزش و پرورش 

کشور تأکید کرد:
لزوم تجهیز مدارس به ابزارهای 

هوشمند

خسروپور، سرپرست معاونت آموزشی و پژوهشی 
دانشگاه مطرح نمود؛

 آمادگی دانشگاه سلمان فارسی کازرون 
 برای برگزاری نیم سال اول سال تحصیلی 

جدید به صورت مجازی

در شبکه بهداشت و درمان شهرستان کازرون انجام شد؛

برگزاری کمیته برون بخشی اجرای پروژه مپینگ

مرکز  روان  سالمت  واحد  مسئول  مرکز کارشناس  روان  سالمت  واحد  مسئول  کارشناس 
برگزاری  از  کازرون  پیرویان  شهید  برگزاری بهداشت  از  کازرون  پیرویان  شهید  بهداشت 
در  مپینگ  پروژه  اجرای  بخشی  برون  در کمیته  مپینگ  پروژه  اجرای  بخشی  برون  کمیته 

دفتر ریاست شبکه بهداشت و درمان خبر داد.دفتر ریاست شبکه بهداشت و درمان خبر داد.
به گزارش هفته نامه طلوع به نقل از روابط عمومی به گزارش هفته نامه طلوع به نقل از روابط عمومی 
شبکه بهداشت و درمان شهرستان کازرون، در شبکه بهداشت و درمان شهرستان کازرون، در 
این نشست طاهره قنبریان پروژه مپینگ را به این نشست طاهره قنبریان پروژه مپینگ را به 
عنوان برآورد تعداد مصرف کنندگان مواد مخدر عنوان برآورد تعداد مصرف کنندگان مواد مخدر 
معرفی  جغرافیایی،  مکان یابی  روش  به  معرفی تزریقی  جغرافیایی،  مکان یابی  روش  به  تزریقی 

کرد.کرد.
پروژه  این  اجرای  از  هدف  گفت:  پروژه او  این  اجرای  از  هدف  گفت:  او 

مواد  مصرف کنندگان  پاتوق های  مواد شناسایی  مصرف کنندگان  پاتوق های  شناسایی 
ارائه  و  کازرون  شهرستان  در  تزریقی  ارائه مخدر  و  کازرون  شهرستان  در  تزریقی  مخدر 
آنها  به  آسیب  و کاهش  روان شناختی  آنها  خدمات  به  آسیب  و کاهش  روان شناختی   خدمات 

است.است.
این نشست با حضور دکتر بندر برامکی رئیس این نشست با حضور دکتر بندر برامکی رئیس 
واحد  کارشناسان  درمان،  و  بهداشت  واحد شبکه  کارشناسان  درمان،  و  بهداشت  شبکه 
و  پیرویان  شهید  بهداشت  مرکز  روان  و سالمت  پیرویان  شهید  بهداشت  مرکز  روان  سالمت 
سازمان  زندان،  اداره  فرمانداری،  از  سازمان نمایندگانی  زندان،  اداره  فرمانداری،  از  نمایندگانی 
کازرون  حرفه ای  و  فنی  دانشکده  و  کازرون بهزیستی  حرفه ای  و  فنی  دانشکده  و  بهزیستی 
برگزار و به نحوه اجرای پروژه با تعیین سطح برگزار و به نحوه اجرای پروژه با تعیین سطح 

انتظارات هر سازمان اشاره شد.انتظارات هر سازمان اشاره شد.

معاون علوم پزشکی شیراز:

بعد از شیراز، شهرستان کازرون با ۱۸۷۱ مورد، باالترین مبتالیان به کرونا را دارد
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز با تشریح جزئیات آماری شیوع کروناویروس معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز با تشریح جزئیات آماری شیوع کروناویروس 
در استان فارس، اعالم کرد که عدد مبتالیان به این بیماری، از ابتدا تاکنون در کالنشهر در استان فارس، اعالم کرد که عدد مبتالیان به این بیماری، از ابتدا تاکنون در کالنشهر 

شیراز به شیراز به ۲۰۲۰ هزار و  هزار و ۳۵۳۳۵۳ نفر رسیده است. نفر رسیده است.
دکتر عبدالرسول همتی در جمع خبرنگاران گفت: روند ابتال به کووید دکتر عبدالرسول همتی در جمع خبرنگاران گفت: روند ابتال به کووید ۱۹۱۹ در فارس اگرچه  در فارس اگرچه 
نسبت به مردادماه کند شده اما صعودی بوده و جمع ُکل مبتالیان به نسبت به مردادماه کند شده اما صعودی بوده و جمع ُکل مبتالیان به ۴۴۴۴ هزار و  هزار و ۶۲۸۶۲۸ مورد  مورد 

رسیده است.رسیده است.
او با یادآوری اینکه از اسفند سال گذشته تاکنون بیش از او با یادآوری اینکه از اسفند سال گذشته تاکنون بیش از ۲۵۸۲۵۸ هزار مورد نمونه گیری از  هزار مورد نمونه گیری از 
افراد مشکوک و دارای عالمت، انجام شده است، گفت: از بین افراد مشکوک و دارای عالمت، انجام شده است، گفت: از بین ۴۴۴۴ هزار و  هزار و ۶۲۸۶۲۸ مورد مثبت  مورد مثبت 
و قطعی ابتال به کووید و قطعی ابتال به کووید ۱۹۱۹ در فارس،  در فارس، ۴۱۴۱ هزار و  هزار و ۹۲۱۹۲۱ نفر یعنی  نفر یعنی ۹۴۹۴ درصد موارد، بهبود  درصد موارد، بهبود 

پیدا کرده اند.پیدا کرده اند.
نشان  را  بیماری  نشان ، عالئم شدید  را  بیماری  به کووید ۱۹۱۹، عالئم شدید  مبتالیان  از  اینکه شمار کمی  بیان  با  به کووید همتی  مبتالیان  از  اینکه شمار کمی  بیان  با  همتی 
می دهند، از کاهش تعداد موارد بستری در بیمارستان طی روزهای اخیر خبر داد و گفت: می دهند، از کاهش تعداد موارد بستری در بیمارستان طی روزهای اخیر خبر داد و گفت: 

تعداد تعداد ۶۹۶۶۹۶ بیمار در بیمارستان های مرجع کرونا در فارس بستری بوده اند. بیمار در بیمارستان های مرجع کرونا در فارس بستری بوده اند.
بیماران بستری در مراکز درمانی فارس، حال ۸۱۸۱ نفر وخیم  نفر وخیم  اینکه از کل  به  با اشاره  بیماران بستری در مراکز درمانی فارس، حال او  اینکه از کل  به  با اشاره  او 
اعالم شده است، گفت: این افراد در بخش های آی سی یو، تحت مراقبت ویژه پزشکی اعالم شده است، گفت: این افراد در بخش های آی سی یو، تحت مراقبت ویژه پزشکی 

قرار دارند.قرار دارند.
همتی با ابراز تأسف از اینکه همتی با ابراز تأسف از اینکه ۵۵ نفر طی  نفر طی ۲۴۲۴ ساعت گذشته براثر ابتال به کووید  ساعت گذشته براثر ابتال به کووید ۱۹۱۹ در فارس  در فارس 
جان باخته اند، گفت: مجموع فوتی ها براثر این بیماری در فارس به جان باخته اند، گفت: مجموع فوتی ها براثر این بیماری در فارس به ۸۴۴۸۴۴ مورد رسیده است. مورد رسیده است.
او با اشاره به اینکه او با اشاره به اینکه ۲۰۲۰ هزار و  هزار و ۳۵۳۳۵۳ بیمار از کل مبتالیان مربوط به کالنشهر شیراز بوده  بیمار از کل مبتالیان مربوط به کالنشهر شیراز بوده 
است، گفت: بعد از شیراز، شهرستان های کازرون با است، گفت: بعد از شیراز، شهرستان های کازرون با ۱۸۷۱۱۸۷۱ مورد، مرودشت با  مورد، مرودشت با ۱۴۰۹۱۴۰۹ مورد،  مورد، 
داراب با داراب با ۹۳۶۹۳۶ مورد، کوار با  مورد، کوار با ۷۵۶۷۵۶ مورد، المرد با  مورد، المرد با ۷۵۵۷۵۵ مورد، قیروکارزین با  مورد، قیروکارزین با ۷۴۴۷۴۴ مورد،  مورد، 
آباده با آباده با ۶۲۱۶۲۱ مورد، زرین دشت با  مورد، زرین دشت با ۶۱۷۶۱۷ مورد، فیروزآباد با  مورد، فیروزآباد با ۵۴۳۵۴۳ مورد و ممسنی با  مورد و ممسنی با ۵۳۲۵۳۲  

مورد قرار دارند.مورد قرار دارند.
همتی همچنین گفت: شهرستان های مهر، زرقان، سپیدان، استهبان، کوه چنار، سروستان، همتی همچنین گفت: شهرستان های مهر، زرقان، سپیدان، استهبان، کوه چنار، سروستان، 
خرامه، ارسنجان، بیضا، بوانات، سرچهان و بختگان به لحاظ تعداد مبتالیان شناسایی شده خرامه، ارسنجان، بیضا، بوانات، سرچهان و بختگان به لحاظ تعداد مبتالیان شناسایی شده 

قرار دارند.قرار دارند.
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز با اشاره به آغاز سال تحصیلی جدید، بر نظارت معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز با اشاره به آغاز سال تحصیلی جدید، بر نظارت 
کامل و مستمر بر روند اجرای دستورالعمل های بهداشتی در مدارسی که آموزش به شکل کامل و مستمر بر روند اجرای دستورالعمل های بهداشتی در مدارسی که آموزش به شکل 

حضوری و نیمه حضوری انجام می شود، تأکید کرد.حضوری و نیمه حضوری انجام می شود، تأکید کرد.
شامل  بهداشتی  پروتکل های  رعایت  به  نسبت  درخواست کرد که  مردم  عموم  از  شامل همتی  بهداشتی  پروتکل های  رعایت  به  نسبت  درخواست کرد که  مردم  عموم  از  همتی 
استفاده از ماسک و رعایت فاصله فیزیکی دقت نظر ویژه داشته باشند تا بتوانیم با مشارکت استفاده از ماسک و رعایت فاصله فیزیکی دقت نظر ویژه داشته باشند تا بتوانیم با مشارکت 

دسته جمعی شاهد ریشه کنی این بیماری باشیم.دسته جمعی شاهد ریشه کنی این بیماری باشیم.

خسروپور، سرپرست معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه مطرح نمود؛

  آمادگی دانشگاه سلمان فارسی کازرون برای برگزاری نیم سال اول سال تحصیلی 
جدید به صورت مجازی

فارسی  سلمان  دانشگاه  پژوهشی  و  آموزشی  معاونت  فارسی سرپرست  سلمان  دانشگاه  پژوهشی  و  آموزشی  معاونت  سرپرست 
کازرون در قالب ارائه گزارشی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در کازرون در قالب ارائه گزارشی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در 
حوزه آموزش، از آمادگی این دانشگاه برای برگزاری نیم سال جدید حوزه آموزش، از آمادگی این دانشگاه برای برگزاری نیم سال جدید 

به صورت مجازی خبر داد.به صورت مجازی خبر داد.
کازرون،  فارسی  سلمان  دانشگاه  عمومی  روابط  گزارش  به  کازرون، بنا  فارسی  سلمان  دانشگاه  عمومی  روابط  گزارش  به  بنا 
فراهم سازی  به  اشاره  با  خصوص  این  در  خسروپور  بهروز  فراهم سازی دکتر  به  اشاره  با  خصوص  این  در  خسروپور  بهروز  دکتر 

و  مجازی  آموزش  و سخت افزاری جهت  نرم افزاری  و زیرساخت های  مجازی  آموزش  و سخت افزاری جهت  نرم افزاری  زیرساخت های 
دانشگاهی،  آموزش های  ارائه  برای  فضا  این  از  حداکثری  دانشگاهی، استفاده  آموزش های  ارائه  برای  فضا  این  از  حداکثری  استفاده 
خاطرنشان نمود: در راستای تحقق سیاست ها و اهداف کالن وزارت خاطرنشان نمود: در راستای تحقق سیاست ها و اهداف کالن وزارت 
ارتقای کیفی خدمات آموزشی  دنبال  به  فناوری،  ارتقای کیفی خدمات آموزشی علوم، تحقیقات و  دنبال  به  فناوری،  علوم، تحقیقات و 
مختلف  زمینه های  در  کازرون  فارسی  سلمان  دانشگاه  پژوهشی  مختلف و  زمینه های  در  کازرون  فارسی  سلمان  دانشگاه  پژوهشی  و 
زیرساخت های  ارتقا  آموزش،  حوزه  در  ما  اصلی  اولویت  و  زیرساخت های هستیم  ارتقا  آموزش،  حوزه  در  ما  اصلی  اولویت  و  هستیم 
الزم جهت آموزش های مجازی در نیم سال اول الزم جهت آموزش های مجازی در نیم سال اول 14001400--13991399 است و  است و 
در حال حاضر با پیش بینی کردن تمهیدات الزم، این آمادگی را داریم در حال حاضر با پیش بینی کردن تمهیدات الزم، این آمادگی را داریم 
همچنین  و  بهداشتی  دستورالعمل های  با  مطابق  را  جدید  نیم سال  همچنین که  و  بهداشتی  دستورالعمل های  با  مطابق  را  جدید  نیم سال  که 
سیاست گذاری های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برگزار نماییم.سیاست گذاری های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برگزار نماییم.

فارسی  سلمان  دانشگاه  که  مطلب  این  یادآوری  با  خسروپور  فارسی دکتر  سلمان  دانشگاه  که  مطلب  این  یادآوری  با  خسروپور  دکتر 
کازرون به عنوان قطب علمی منطقه، از جمله دانشگاه های پیش رو در کازرون به عنوان قطب علمی منطقه، از جمله دانشگاه های پیش رو در 
اقدامات  اقدامات ارایه خدمات آموزشی در بسترهای مجازی بود، به تشریح  ارایه خدمات آموزشی در بسترهای مجازی بود، به تشریح 
و  کرد  اشاره  خدمات  این  کیفی  سطح  ارتقا  برای  گرفته  و صورت  کرد  اشاره  خدمات  این  کیفی  سطح  ارتقا  برای  گرفته  صورت 
پیگیری های  پیشین،  بسترهای  تقویت  بر  عالوه  نمود:  پیگیری های خاطرنشان  پیشین،  بسترهای  تقویت  بر  عالوه  نمود:  خاطرنشان 
الزم را جهت خرید تجهیزات و امکانات جدید از جمله قلم نوری و الزم را جهت خرید تجهیزات و امکانات جدید از جمله قلم نوری و 

به روزرسانی نرم افزارها و سخت افزارهای حوزه آموزش الکترونیک به روزرسانی نرم افزارها و سخت افزارهای حوزه آموزش الکترونیک 
جهت ارتقای کیفیت خدمات آموزش مجازی دنبال کرده ایم.جهت ارتقای کیفیت خدمات آموزش مجازی دنبال کرده ایم.

مبنی  دانشگاه،  ریاست  ویژه  تأکیدهای  به  اشاره  با  همچنین  مبنی ایشان  دانشگاه،  ریاست  ویژه  تأکیدهای  به  اشاره  با  همچنین  ایشان 
اقدامات  از  بهداشتی،  دستورالعمل های  کامل  رعایت  ضرورت  اقدامات بر  از  بهداشتی،  دستورالعمل های  کامل  رعایت  ضرورت  بر 
بر  نمود: عالوه  و خاطرنشان  داد  خبر  زمینه  این  در  بر صورت گرفته  نمود: عالوه  و خاطرنشان  داد  خبر  زمینه  این  در  صورت گرفته 
اینکه زمینه های الزم برای انجام بسیاری از امور آموزش را به گونه ای اینکه زمینه های الزم برای انجام بسیاری از امور آموزش را به گونه ای 
به  و  نباشد  دانشجویان  مراجعه حضوری  به  نیاز  به فراهم آورده ایم که  و  نباشد  دانشجویان  مراجعه حضوری  به  نیاز  فراهم آورده ایم که 
عنوان مثال کلیه روند فارغ التحصیلی دانشجویان بدون نیاز به مراجعه عنوان مثال کلیه روند فارغ التحصیلی دانشجویان بدون نیاز به مراجعه 
حضوری آنها صورت می گیرد، حتی به دنبال تهیه و اجرایی نمودن حضوری آنها صورت می گیرد، حتی به دنبال تهیه و اجرایی نمودن 
طرحی هم هستیم که دفتر کار همکاران گرامی هیئت علمی نیز بر طرحی هم هستیم که دفتر کار همکاران گرامی هیئت علمی نیز بر 

اساس پروتکل های دقیق بهداشتی آماده و مهیا گردد.اساس پروتکل های دقیق بهداشتی آماده و مهیا گردد.
دکتر خسروپور در ادامه به برخی دیگر از برنامه ها برای ارتقا سطح دکتر خسروپور در ادامه به برخی دیگر از برنامه ها برای ارتقا سطح 
کیفیت آموزشی دانشگاه سلمان فارسی کازرون اشاره کرد و افزود: کیفیت آموزشی دانشگاه سلمان فارسی کازرون اشاره کرد و افزود: 
پیگیری جهت سرعت بخشیدن به جذب و تکمیل هرم هیئت علمی پیگیری جهت سرعت بخشیدن به جذب و تکمیل هرم هیئت علمی 
دانشگاه از جمله برنامه های اساسی دیگری است که در حوزه آموزش دانشگاه از جمله برنامه های اساسی دیگری است که در حوزه آموزش 

دنبال می کنیم.دنبال می کنیم.

کشف 60 دستگاه استخراج ارز دیجیتال قاچاق 
در کازرون

دستگاه  دستگاه    6060 کشف  از  کازرون  انتظامی  کشف فرمانده  از  کازرون  انتظامی  فرمانده 
میلیارد  میلیارد    1212 ارزش  به  قاچاق  دیجیتال  ارز  ارزش استخراج  به  قاچاق  دیجیتال  ارز  استخراج 

ریال خبر داد.ریال خبر داد.
با  گفت وگو  در  زراعتیان  اسماعیل  با سرهنگ  گفت وگو  در  زراعتیان  اسماعیل  سرهنگ 
از  داشت: پس  اظهار  پلیس،  پایگاه خبری  از خبرنگار  داشت: پس  اظهار  پلیس،  پایگاه خبری  خبرنگار 
دریافت خبری مبنی بر نگهداری و استفاده غیرمجاز دریافت خبری مبنی بر نگهداری و استفاده غیرمجاز 
دستگاه های استخراج ارز دیجیتال در دو شرکت واقع دستگاه های استخراج ارز دیجیتال در دو شرکت واقع 
در یکی از محله های این شهرستان، بررسی موضوع در یکی از محله های این شهرستان، بررسی موضوع 
در دستور کار مأموران دایره مبارزه با قاچاق کاال و در دستور کار مأموران دایره مبارزه با قاچاق کاال و 

ارز این فرماندهی قرار گرفت.  ارز این فرماندهی قرار گرفت.  
انجام  از  پس  آگاهی  پلیس  مأمورین  افزود:  انجام وی  از  پس  آگاهی  پلیس  مأمورین  افزود:  وی 
نماینده  همراه  به  قضائی  مقام  با  نماینده هماهنگی های الزم  همراه  به  قضائی  مقام  با  هماهنگی های الزم 
از  بازرسی  در  که  اعزام  مذکور  محل  به  برق  از اداره  بازرسی  در  که  اعزام  مذکور  محل  به  برق  اداره 

آن مکان ها، آن مکان ها، 6060 دستگاه استخراج ارز دیجیتال قاچاق  دستگاه استخراج ارز دیجیتال قاچاق 
کشف شد.کشف شد.

کارشناسان  اینکه  به  اشاره  با  زراعتیان  کارشناسان سرهنگ  اینکه  به  اشاره  با  زراعتیان  سرهنگ 
ارزش دستگاه های مکشوفه را ارزش دستگاه های مکشوفه را 1212 میلیارد ریال اعالم  میلیارد ریال اعالم 
دستگیر  نفر  دستگیر   نفر   22 رابطه  این  در  داشت:  بیان  رابطه کردند،  این  در  داشت:  بیان  کردند، 
معرفی قضائی  مراجع  به  پرونده  تشکیل  از  پس  معرفی و  قضائی  مراجع  به  پرونده  تشکیل  از  پس   و 

 شدند. شدند.
کرد:  تأکید  کازرون  شهرستان  انتظامی  کرد: فرمانده  تأکید  کازرون  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
شناسایی و دستگیری مجرمان همواره در دستور کار شناسایی و دستگیری مجرمان همواره در دستور کار 
پلیس قرار دارد و از مردم عزیز تقاضا می شود برای پلیس قرار دارد و از مردم عزیز تقاضا می شود برای 
امنیت جامعه،  اقتصاد، آرامش و خصوصًا  به  امنیت جامعه، کمک  اقتصاد، آرامش و خصوصًا  به  کمک 
در صورت اطالع از اینگونه موارد، بالفاصله موضوع در صورت اطالع از اینگونه موارد، بالفاصله موضوع 
را از طریق تماس با شماره را از طریق تماس با شماره 110110 به پلیس اطالع دهند. به پلیس اطالع دهند.


