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یکشنبه
 سال چهارم جنوب

کازرون  پرورش  و  آموزش  رئیس 
ابزارهای  به  مدارس  تجهیز  لزوم 
به  مدارس  تجهیز  و  هوشمندسازی 
آزمایشگاهی  امکانات  و  کارگاه ها 
هنرستان ها  در  به ویژه  کارگاهی  و 
را یکی از نیازهای اساسی آموزش و 

پرورش عنوان کرد.
و  رسانی  اطالع  اداره  گزارش  به 
پرورش  و  آموزش  عمومی  روابط 
فارس، امیرحسین جمشیدی، درحاشیه 
اجالس  چهارمین  و  سی  برگزاری 
ادارات  رؤسای  و  مدیران  سراسری 
شیراز  در  کشور  پرورش  و  آموزش 
پیش  مشکالت  و  معضل  به  اشاره  با 
روی آموزش و پرورش اظهار داشت: 
با خروج معلمان بازنشسته، بسته شدن 
کالس ها  ازدحام  و  استخدام  مبادی 
بعضًا 45 نفره و روانه ساختن معاونان 
به  مدیران  حتی  جاها  بعضی  در  و 
و  آموزش  امروز  اجباری،  تدریس 
یک  آستانه  در  را  کشور  پرورش 

بحران جدی قرار داده است.
کازرون  پرورش  و  آموزش  رئیس 
گفت: نمایندگان مجلس و دولتمردان 
تخصصی  بطور  راستا  این  در  باید 
دانشگاه  فضاهای  گسترش  و  توسعه 
انسانی  نیروی  تربیت  و  فرهنگیان 
قرار  اولویت  در  را  توانمند  و  جوان 
پیش  و چالش  تا مشکل جدی  دهند 
برطرف  پرورش  و  آموزش  روی 

گردد.
به  مدارس  تجهیز  لزوم  جمشیدی 
تجهیز  و  هوشمندسازی  ابزارهای 
امکانات  و  کارگاه ها  به  مدارس 

در  به ویژه  و کارگاهی  آزمایشگاهی 
هنرستان ها را یکی از نیازهای اساسی 

آموزش و پرورش عنوان کرد.
دانش آموزان  بر آموزش  تمرکز  وی 
تحصیل  بهبود  و  مجازی  بستر  در 
کاهش  و  دانش آموزان  تربیت  و 
کرونا  ویروس  از  ناشی  آسیب های 
نوسازی  بر  تمرکز  دانش آموزان،  بر 
شهرستان  خیرین  ظرفیت  با  مدارس 
اقدامات  اداره نوسازی را مهمترین  و 
و  چالش ها  با  درمقابله  یافته  انجام 
مشکالت پیش روی این منطقه عنوان 

کرد.
کازرون  پرورش  و  آموزش  رئیس 
اقدامات  و  فعالیت ها  اهم  تشریح  در 
پرورش  و  آموزش  گرفته  صورت 
جدید  تحصیلی  سال  برای  کازرون 
پایه،  تکرار  نرخ  کاهش  گفت: 
افزایش ارتقاء دانش آموزان، شناسایی 
از  بازمانده  دانش آموزان  جذب  و 
نمرات  میانگین  رشد  و  تحصیل 
دانش آموزان  رشد  نهایی،  امتحانات 

در  هنری  فرهنگی  مسابقات  در 
سطح استان، رشد شاخص های مرتبط 
دانش آموزی  سراهای  پژوهش  با 
)نانوتکنولوژی، ادبی، زیست فناوری، 
صورت  اقدامات  جمله  از  را   )... و 
سال  برای  مدیریت  این  گرفته 

تحصیلی جدید برشمرد.
طرح  برگزاری  به  اشاره  با  جمشیدی 
و  آموزش  مدیریت  سطح  در  بوم 
با  بوم  طرح  کازرون گفت:  پرورش 
آموزش مدیران و معلمان و آشنا شدن 
آنها با اهداف این طرح آغاز شد و با 
دانش آموزان  و  معلمان  اجرای خوب 

برگزار شد.
مهارت های  و  طرح ها  داد:  ادامه  وی 
ملی بومی در سطح مدارس به اجرا در 
در  دانش آموزان  مهارت های  و  آمد 

این راستا ارتقای چشمگیری یافت.
کازرون  پرورش  و  آموزش  رئیس 
مهارت های  انواع  آموزش  افزود: 
فرهنگی،  فنی،  آشپزی،  هنری، 
ایران شناسی، و ... ازجمله اقداماتی بود 

که در راستای طرح بوم اجرایی شد.
شد:  متذکر  ادامه  در  جمشیدی 
چنانچه آموزش و پرورش به صورت 
آشنایی  شود؛  اداره  غیرمتمرکز 
در  محتواهایی  تولید  و  دانش آموزان 
و  محلی  و  بومی  فرهنگ  خصوص 
گردشگری،  )کشاورزی،  منطقه ای، 
مهارت های فنی و صنعتی، هنر طراحی 
و بافت فرش، نقاشی و مجسمه سازی( 
بوده  مدنظر  برنامه های درسی  ازجمله 
داده آموزش  دانش آموزان  به   که 

 شود.
و  آغاز  زمان  بودن  مناسب  به  وی 
شهرستان  در  تحصیلی  سال  پایان 
آغاز  گفت:  و  کرد  اشاره  کازرون 
پایان آن در  از مهر و  سال تحصیلی 
مناسب  منطقه  این  برای  اردیبهشت 
است چرا که اواسط خرداد به بعد هوا 

بسیار گرم و طاقت فرسا است.
کازرون  پرورش  و  آموزش  رئیس 
اولیای  دادن  مشارکت  پایان،  در 
دانش آموزان و خیرین را از برنامه های 
و  پرورش  و  آموزش  ادارات  مهم 
گفتگوی  یک  به  آن  شدن  تبدیل 
اجتماعی در برنامه کوتاه مدت عنوان 
امر  این  تحقق  کرد:  تصریح  و  کرد 
که  بپیوندد  وقوع  به  می تواند  زمانی 
این مهم در اولویت اول همه نهاد ها 
و ادارات است و نیز نقش صدا و سیما 
که  است،  مؤثر  بسیار  زمینه  این  در 
طریق  از  فرهنگ سازی  با  امیدواریم 
رسانه ملی، آموزش و پرورش به یک 
گفت و گوی اجتماعی در کوتاه ترین 

زمان تبدیل شود.

 رئیس آموزش و پرورش کازرون در حاشیه اجالس سراسری روسای ادارات

 آموزش و پرورش کشور تأکید کرد:

لزوم تجهیز مدارس به ابزارهای هوشمند

معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش کازرون 
گفت: دانش آموز آینار تقی زاده به مرحله کشوری 

مسابقات داستان کوتاه تابش راه یافت.
و  آموزش  مدیریت  عمومی  روابط  گزارش  به 
این  اعالم  ضمن  جاویدی،  رضا  کازرون،  پرورش 

دانش آموز  زاده  تقی  آیناز  دانش آموز  افزود:  خبر 
در  توانست  زاده  حسن  شهید  برادران  دبیرستان 
کوتاه  داستان  مسابقه  و  ادبیات  کشوری  جشنواره 
تابش، مقام دوم استان فارس را در بین دانش آموزان 
به  و  نماید  این جشنواره کسب  در  کننده  شرکت 

مرحله کشوری راه یابد.
عضو  دانش آموزان،  از  نفر   ۱۴۷ داد:  ادامه  وی 
عالمه  سرای  پژوهش  ادبیات  مجازی  گروه های 
دوانی کازرون بودند که تعداد ۲۲ نفر در جشنواره 
ادبیات ومسابقه داستان کوتاه تابش شرکت نمودند، 
نهایتًا سرکار خانم آیناز تقی زاده ضمن کسب  و 
مقام دوم استانی، توانست به مرحله کشوری راه پیدا 

نماید.
دانش آموزی  پژوهشسرای  مدیر  گلستان،  مهدی 
دبیرستان  مدیر  معتمدی،  منصوره  و  دوانی،  عالمه 
از  رضایت  ابراز  ضمن  زاده،  حسن  شهید  برادران 
این  در  دانش آموزان  موفقیت  و  حاصله  نتایج 
چنین  برگزاری  و  مشارکت  از  هدف  جشنواره، 
مسابقاتی را شناسایی استعدادهای ادبی دانش آموزان 

و تشویق و هدایت آنان عنوان کردند.
تقدیر  مدیریت آموزش و پرورش کازرون ضمن 
موفقیت  این  محترم،  همکاران  تمامی  زحمات  از 

ارزشمند را به دانش آموز آیناز 
تبریک عرض  خانواده  وی صمیمانه  و  زاده  تقی 
قرار  تقدیر  مورد  را  ایشان  تالش های  و  نموده 

می دهد.

پرورش  و  آموزش  متوسطه  آموزش  معاون 
کازرون گفت: برای اولین بار در استان فارس 
رشته مکاترونیک در هنرستان فنی و حرفه ای 

دکتر شریعتی کازرون ایجاد شد.
روابط  از  نقل  به  طلوع  روزنامه  گزارش  به 
پرورش  و  آموزش  مدیریت  حوزه  عمومی 
کازرون، رضا جاویدی با اعالم این خبر افزود: 
هنرستان  در  فارس  استان  در  بار  اولین  برای 
دکتر شریعتی کازرون رشته فنی مکاترونیک 

تأسیس و راه اندازی گردید.

 وی افزود: بر اساس بررسی ها و ارزیابی های 
تجهیزات،  امکانات،  از  کشوری  و  استانی 
انسانی  نیروی  قابلیت های  و  توانمندی ها 
هنرستان فنی حرفه ای دکتر شریعتی کازرون، 
در  بار  اولین  برای  مکاترونیک  جدید  رشته 
سطح استان فارس و جزء معدود هنرستان های 
کشور،  سطح  در  رشته  این  برپایی  مجری 
به عنوان مجری برگزاری این رشته انتخاب شد.
پرورش  و  آموزش  متوسطه  آموزش  معاون 
بعضی  اشباع  به  توجه  با  داد:  ادامه  کازرون 

تأسیس  لزوم  از رشته ها در سطح شهرستان و 
رشته های جدید، با کاربری ها و قابلیت های به 
روز، رشته مکاترونیک به رشته های آموزشی 
اضافه  کازرون  شریعتی  دکتر  فنی  هنرستان 
سال  شهریورماه  از  هنرستان  این  و  کردید 
۱۳۹۹ پذیرای دانش آموزان متقاضی این رشته 

است.
شریعتی  دکتر  هنرستان  مدیر  شاملی  حامد 
رشته  برپایی  از  خرسندی  ابراز  ضمن  نیز، 
کرد:  بیان  هنرستان  این  در  مکاترونیک 
اصلی  رشته های  از  تلفیقی  مکاترونیک  رشته 
مکانیک، کامپیوتر، الکترونیک و کنترل است 
و در واقع این رشته یک شاخه چند رشته ای از 

علوم مهندسی محسوب می شود.
صنایع  تمامی  در  تقریبًا  امروزه  افزود:  وی 
مختلف حضور مهندس مکاترونیک مورد نیاز 
مهندسی  کلی  دید  که  افرادی  به  نیاز  است، 
نسبت به تمامی قسمت های یک پروژه داشته 

باشند.
هنرستانی  فارغ التحصیالن  است  ذکر  به  الزم   
مهندسی  رشته  در  می توانند  رشته  این  در 
ادامه تحصیل  مکاترونیک صنعتی در دانشگاه 
صنایع  شرکت  نظیر  صنایعی  در  و  دهند 
دفاعی،  صنایع  فضایی،  صنایع  مکاترونیک، 
شرکت مخابرات، کارخانجات صنعتی، صنایع 
مشغول  غیره  و  خودروسازی  صنایع  پزشکی، 

به کار شوند.

معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش کازرون خبر داد:

راهیابی دانش آموز کازرونی به مرحله کشوری مسابقات داستان کوتاه

برای اولین بار در استان فارس؛

 رشته مکاترونیک در هنرستان
 دکتر شریعتی کازرون ایجاد شد

برداشت خرما از نخلستان های 
کازرون

کشاورزی  جهاد  مدیر 
گفت:  کازرون  شهرستان 
عملیات برداشت خرما از سطح 
نخلستان های  از  هکتار   6000

این شهرستان آغاز شده است.
عمومی  روابط  گزارش  به 
مدیریت  و  سازمان  معاونت 
جهاد کشاورزی شهرستان های 
حمید  کوهچنار،  و  کازرون 
برداشت  داشت:  اظهار  رشیدی 
در  ماه  شهربور  اوایل  از  خرما 
این شهرستان شروع و در نیمه 

مهرماه به پایان می رسد.
کرد:  ابراز  مسئول  مقام  این 
هزار   48 می شود  پیش بینی 
از  جاری  سال  در  خرما  تن 
شهرستان  این  نخلستان های 
مصرف  بازار  به  و  برداشت 

ارسال شود.
این  اینکه  بر  تأکید  با  رشیدی 
موقعیت  به  توجه  با  شهرستان 

و  آب  و  جغرافیایی  خاص 
تولید  اول  جایگاه  هوایی 
خود  به  فارس  در  را  خرما 
افزود:  است،  داده  اختصاص 
این  خرمای  محصول  عمده 
بخش های خشت  در  شهرستان 
تولید  باالده  و  کنارتخته  و 

می شود.
و  اصالح  به  اشاره  با  وی 
کازرون  نخلستان های  نوسازی 
و  استعداد  به  توجه  با  گفت: 
شهرستان  این  مناسب  شرایط 
کشت  توسعه  خرما،  تولید  در 
ارقام جدید تجاری و بازار پسند 
نظیر خرمای پیارم و مجول در 
قرار  مدیریت  این  کار  دستور 

دارد.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان 
مهم  ارقام  کرد:  بیان  کازرون 
خرما در این شهرستان کبکاب، 

زاهدی )قصب( است.

 توزیع کود اوره
 در شهرستان کازرون

عمومی  روابط  گزارش  به 
حمایتی  خدمات  شرکت 

کشاورزی استان فارس،
خدمات  شرکت  سرپرست 
استان  کشاورزی  حمایتی 
 260 از  بیش  توزیع  از  فارس 

در  کشاورزی  اوره  کود  تن 
ماهه  شهرستان کازرون در 5 
نخست سال جاری و همچنین 
مردادماه  در  تن   150 مقدار 
تحت  کارگزاران  طریق  از 

پوشش این شرکت خبر داد.

 گرامیداشت روز بهورز 
در شبکه بهداشت و درمان کازرون

در  بهورزان  عملکرد  از  او 
کرونا  مدیریت  و  غربالگری 
همگام با سایر کارکنان حوزه 
بهداشت قدردانی و اضافه کرد: 
شرایط  در  بهورزان  حضور 
به  کرونا  ویروس  همه گیری 
عنوان تالشگران گمنام عرصه 
با این  سالمت در جبهه مقابله 
مؤثرتر  و  پررنگ تر  ویروس، 

از همیشه نمایان شد.
بهورزی  آموزشگاه  مدیر 
ضمن  ادامه  در  نیز  کازرون 
بهورز،  روز  گرامیداشت 
ارائه  در  را  بهورزان  فعالیت 
مردم  به  سالمت  خدمات 
ارزشمند  روستایی  مناطق 
برشمرد و گفت: از دهیاری ها، 

و  روستاها  اسالمی  شورای 
داریم  انتظار  روستا  اهالی 
گرامیداشت  برنامه های  در 
مسئوالن  بهورز،  روز 
همراهی  را  بهداشت   حوزه 

کنند.
بهورزان  از  شیبانی  مسعود 
خواست با خلق نیکو، همدلی و 
همکاری بیشتر در محیط کار 
در راستای ارتقای شاخص های 

بهداشتی گام بردارند.
مربیان  حضور  با  آیین  این 
و  بهورزی  آموزشگاه 
واحد  مسئول  کارشناس 
بهداشت  مرکز  روان  سالمت 
شهید پیرویان کازرون برگزار 

شد.

سرپرست دانشگاه آزاد اسالمی کازرون 
عنوان کرد؛

تجهیز و راه اندازی بیمارستان 
آموزشی دانشگاه آزاد اسالمی 

کازرون در آینده نزدیک

آزاد  دانشگاه  سرپرست 
کازرون  واحد  اسالمی 
آموزشی  بیمارستان  گفت: 
دانشگاه  این  علی)ع(  امام 
و  تجهیز  نزدیک  آینده  در 

راه اندازی می شود.
خبرنگار  گزارش  به 
کازرون،  از  آنا  خبرگزاری 
حاشیه  در  دالوند  محمدرضا 
بررسی  جلسه  برگزاری 
پزشکی  رشته  اعتباربخشی 
واحد  اسالمی   آزاد  دانشگاه 
حضور  با  که  کازرون 
علوم  کارشناسان  و  مسئوالن 
پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی 
ویدئوکنفرانس  صورت  به 
استان  گفت:  شد،  برگزار 
و  امکانات  بیشترین   فارس 
آموزشی  زیرساخت های  
زمینه  در  را  کشور  بالینی  و 
علوم پزشکی در اختیار دارد 
تربیت  و  آموزش  برای  و 
متخصص  نیروی  تأمین   و 
باید  جامعه  سالمت  بخش 
تجربیات  و  توانمندی ها  از 

بهره  استان  این  در  استادان 
گرفت.

آزاد  دانشگاه  سرپرست 
اسالمی واحد کازرون افزود: 
در جلسه بررسی اعتباربخشی 
آزاد  دانشگاه  پزشکی  رشته 
اسالمی واحد کازرون درباره 
تجهیز و راه اندازی بیمارستان 
واحد  علی)ع(  امام  آموزشی 
نزدیک  آینده  در  کازرون 
صورت  تبادل نظر  و  بحث 

گرفت.
مدیرکل  ادهمی مقدم  فرهاد 
امور  و  آموزش  توسعه 
پزشکی  علوم  دانشجویان 
تأکید  نیز  مرکزی  سازمان 
اهمیت  به  توجه  با  کرد: 
رشته های  اعتباربخشی 
تأکید  و  عمومی  پزشکی 
درمان  بهداشت،  وزارت 
موارد  پزشکی  آموزش  و 
اعالم شده با جدیت پیگیری 
رشته  مجری  واحدهای  و 
پزشکی عمومی اقدامات الزم 

را انجام خواهند داد.

نظارت مستمر بر فروشگاه های 
 عرضه سموم کشاورزی 

در شهرستان کازرون

جهاد  مدیر  رشیدی  حمید 
شهرستان های  کشاورزی 
در  کوهچنار  و  کازرون 
گروه  خبرنگار  با  گفت وگو 
خبرنگاران  باشگاه  های  استان 
اینکه  بیان  با  شیراز،  از  جوان 
 ۳۰ تاکنون  امسال  ابتدای  از 
فروشگاه عرضه سموم نباتی در 
شده  پایش  کازرون  شهرستان 
اند، اظهار کرد: در این شهرستان 
۴۶ فروشگاه عرضه سموم نباتی 
خصوصی  و  تعاونی  بخش  در 
فعالیت دارند که بر اساس برنامه 
به صورت ماهیانه مورد بازدید و 

بررسی قرار می گیرند.
کرد:  تصریح  مسئول  مقام  این 
جلوگیری  پایش،  این  از  هدف 
از توزیع سموم غیرمجاز، حذفی، 

تاریخ گذشته و قاچاق است.
مدیریت  نقش  به  اشاره  با  او 

شیمیایی  کود  مصرف  صحیح 
و  سالم  غذای  تولید  در  سم  و 
زیست  آلودگی های  کاهش 
محیطی، اضافه کرد: نصب تابلو 
استفاده  و  فعالیت  پروانه  مجوز 
از فاکتور فروش و حضور گیاه 
پزشک به عنوان مسئول فنی در 

فروشگاه الزامی است.
کشاورزی  جهاد  مدیر 
و  کازرون  شهرستان های 
پایش  این  در  افزود:  کوهچنار 
مسئول  حضور  وضعیت  ها، 
فروشگاه، فروش سموم  فنی در 
بدون نسخه گیاهپزشکی، وجود 
در  منقضی  تاریخ  نداشتن سموم 
فروشگاه و درج قیمت بر روی 
قرار  بررسی  مورد  محصوالت 
و  کتبی  اخطار های  و  گرفت 
متخلف  فروشگاه های  به  شفاهی 

ابالغ شد.

 از سوی یک کارگروه مشترک

 صورت می گیرد؛

بازرسی از صنوف شهر کازرون

مشترک،  کارگروه 
دادستان  نماینده  از  متشکل 
پلیس  انقالب،  و  عمومی 
حکومتی،  تعزیرات  اماکن، 
جهت  اصناف  اتاق  صمت، 
گرانفروشی،  از  پیشگیری 
با  و  احتکار  و  فروشی  کم 
و  عمومی  دادستان  دستور 
کازرون  شهرستان  انقالب 
همچنان بازرسی های خود از 
صنوف شهر را ادامه می دهد

مشترک،  کارگروه  این 
قیمت  افزایش  هرگونه  با 

و  مصوب  نرخ  از  خارج 
قاطعیت  با  گران فروشی 

برخورد می کند.
چنانچه  نیز  شهروندان 
خصوص  در  گزارشی 
مصرف  حقوق  تضییع 
احتکار،  طریق  از  کننده 
فروشی  کم  گرانفروشی، 
صنوف  سوی  از  و... 
را  مراتب  نمودند  مشاهده 
مربوطه  ادارات  به  سریعًا 
گزارش  124 شماره  یا   و 

 نمایند.


