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اولین »آش خور« های 

ایران متولد چه سالی 

بودند؟

 حضور نماینده کازرون 
و کوه چنار در روستاهای 
دهستان فامور و بررسی 
مشکالت مردم این منطقه

 جذب بیش از ۲ میلیارد 
و ۵00 میلیون تومان تسهیالت 

مکانیزاسیون کشاورزی در کازرون

 تلخی کام نخلداران استان فارس
 از نابسامانی بازار رطب و خرما

 اختصاص اراضی کازرون 
به کشت زعفران

 حضور نماینده کازرون و کوه چنار
 در روستاهای دهستان فامور و بررسی مشکالت 

مردم این منطقه

روابط  از  نقل  به  طلوع  روزنامه  گزارش  روابط به  از  نقل  به  طلوع  روزنامه  گزارش  به 
نماینده مردم کازرون و کوه چنار،  دفتر  نماینده مردم کازرون و کوه چنار، عمومی  دفتر  عمومی 
حوزه  این  مردم  نماینده  عباسی  فریدون  حوزه دکتر  این  مردم  نماینده  عباسی  فریدون  دکتر 
به  بهتر  هرچه  رسیدگی  راستای  در  به انتخابیه  بهتر  هرچه  رسیدگی  راستای  در  انتخابیه 
مطالبات مردم منطقه، ضمن سرکشی و بازدید از مطالبات مردم منطقه، ضمن سرکشی و بازدید از 

از  باالده  فامور بخش جره و  از روستاهای دهستان  باالده  فامور بخش جره و  روستاهای دهستان 
بلبلک،  بلبلک، جمله، دهپاگاه، قلعه نارنجی، سیریزجان،  جمله، دهپاگاه، قلعه نارنجی، سیریزجان، 
بررسی  به  فامور  عرب  و  مالاره  بررسی نرگس زار،  به  فامور  عرب  و  مالاره  نرگس زار، 
خواسته های مردم این منطقه همچون آب و جاده خواسته های مردم این منطقه همچون آب و جاده 

پرداخت.پرداخت.

دکتر مردانی: 

۸۲ درصد فوتی های کرونا بیماری زمینه ای دارند
تا چهار  از ویروس کرونا یک  ناشی  تا چهار  درصد فوتی های  از ویروس کرونا یک  ناشی  با کرونا گفت: ۸۲۸۲ درصد فوتی های  مقابله  با کرونا گفت: عضو ستاد ملی  مقابله  عضو ستاد ملی 

بیماری زمینه ای دارند.بیماری زمینه ای دارند.
 رویداد رویداد۲۴۲۴ مسعود مردانی افزود: میانگین سنی فوتی های ناشی از کرون به  مسعود مردانی افزود: میانگین سنی فوتی های ناشی از کرون به ۷۰.۵۷۰.۵ سال رسیده است  سال رسیده است 

و و ۸۲۸۲ درصد افرادی که جان خود را بر اثر بیماری از دست می دهند، بیماری های زمینه ای دارند. درصد افرادی که جان خود را بر اثر بیماری از دست می دهند، بیماری های زمینه ای دارند.
وی تأکید کرد: افرادی که دارای بیماری های سرطان، قلبی، عروقی، دیابت، صعب العالج و ... دارند وی تأکید کرد: افرادی که دارای بیماری های سرطان، قلبی، عروقی، دیابت، صعب العالج و ... دارند 
باید واکسن آنفلوآنزا تزریق کنند و فقط دریافت این واکسن مانند سال های گذشته مربوط به مهر باید واکسن آنفلوآنزا تزریق کنند و فقط دریافت این واکسن مانند سال های گذشته مربوط به مهر 

و آبان نبوده و می توان در هر زمانی آن را انجام داد.و آبان نبوده و می توان در هر زمانی آن را انجام داد.
افرادی هستند که در ترشحات دستگاه  ناقالن ویروس کرونا بدون عالمت  اظهار داشت:  افرادی هستند که در ترشحات دستگاه مردانی  ناقالن ویروس کرونا بدون عالمت  اظهار داشت:  مردانی 
فردی که  کنیم  فکر  باید  و  ندارند  بالینی  اما عالیم  هستند،  ویروس  عامل  تحتانی خود  و  که تنفسی  فردی  کنیم  فکر  باید  و  ندارند  بالینی  اما عالیم  هستند،  ویروس  عامل  تحتانی خود  و  تنفسی 
متخصص  باشد.این  ویروس  ناقل  است  ممکن  اماکن عمومی هست،  سایر  یا  اتوبوس  یا  مترو  متخصص در  باشد.این  ویروس  ناقل  است  ممکن  اماکن عمومی هست،  سایر  یا  اتوبوس  یا  مترو  در 
بیماری های عفونی ادامه داد: این افراد از نظر اپیدمیولوژی و انتقال بیماری، مهم هستند و به دلیل بیماری های عفونی ادامه داد: این افراد از نظر اپیدمیولوژی و انتقال بیماری، مهم هستند و به دلیل 
اینکه این افراد به مدت اینکه این افراد به مدت ۱۴۱۴ روز می توانند این ویروس را به دیگران منتقل کنند در نتیجه ناقالن  روز می توانند این ویروس را به دیگران منتقل کنند در نتیجه ناقالن 
بدون عالمت را باید جداسازی کنیم و بگوییم در خانه به مدت دو هفته استراحت کنند، دستان خود بدون عالمت را باید جداسازی کنیم و بگوییم در خانه به مدت دو هفته استراحت کنند، دستان خود 
را مرتب بشویند و از ماسک و دستکش استفاده شود.به گفته مردانی، ویروس کرونا از طریق تماس را مرتب بشویند و از ماسک و دستکش استفاده شود.به گفته مردانی، ویروس کرونا از طریق تماس 
مستقیم با فرد بیمار، ترشحات تنفسی منتقل می شود. همچنین می تواند از طریق لمس سطح آلوده مستقیم با فرد بیمار، ترشحات تنفسی منتقل می شود. همچنین می تواند از طریق لمس سطح آلوده 

سرایت پیدا کند مردم حتمًا اصول بهداشتی را رعایت کرده و ماسک بزنند.سرایت پیدا کند مردم حتمًا اصول بهداشتی را رعایت کرده و ماسک بزنند.
وی خاطرنشان کرد: شست و شوی مکرر دست، مصرف مایعات، سرفه کردن در قسمت داخلی وی خاطرنشان کرد: شست و شوی مکرر دست، مصرف مایعات، سرفه کردن در قسمت داخلی 

آرنج یا دستمال کاغذی و ماندن در خانه در صورت احساس بیماری را به افراد بیمار توصیه می کنیم آرنج یا دستمال کاغذی و ماندن در خانه در صورت احساس بیماری را به افراد بیمار توصیه می کنیم 
و حتی اگر بیمار نیستید در خانه بمانید، مگر اینکه واقعًا الزم باشد بیرون بروید و فاصله گذاری و حتی اگر بیمار نیستید در خانه بمانید، مگر اینکه واقعًا الزم باشد بیرون بروید و فاصله گذاری 
اجتماعی را رعایت کنید و ماسک بزنید تا دهان و بینی را کامل بپوشاند.مردانی، تب، لرز، سردرد، اجتماعی را رعایت کنید و ماسک بزنید تا دهان و بینی را کامل بپوشاند.مردانی، تب، لرز، سردرد، 
سرفه، گلودرد، انسداد بینی یا آبریزش بینی، از دست دادن ناگهانی حس چشایی یا بویایی، تنگی سرفه، گلودرد، انسداد بینی یا آبریزش بینی، از دست دادن ناگهانی حس چشایی یا بویایی، تنگی 
نفس یا مشکل در تنفس، حالت تهوع، استفراغ یا اسهال و سرگیجه یا درد عضالت و بدن را از نفس یا مشکل در تنفس، حالت تهوع، استفراغ یا اسهال و سرگیجه یا درد عضالت و بدن را از 
عالیم کرونا بیان کرد و گفت: هیچ واکسنی برای مهار کرونا وجود ندارد و همه ملزم به رعایت عالیم کرونا بیان کرد و گفت: هیچ واکسنی برای مهار کرونا وجود ندارد و همه ملزم به رعایت 

اصول بهداشتی هستند.اصول بهداشتی هستند.

جزییات برگزاری ۲۵ هزار مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد
رئیس مرکز سنجش، پذیرش و فارغ التحصیلی دانشگاه آزاد اسالمی جزئیات نحوه برگزاری بیش رئیس مرکز سنجش، پذیرش و فارغ التحصیلی دانشگاه آزاد اسالمی جزئیات نحوه برگزاری بیش 

از از ۲۵۲۵ هزار مصاحبه دکتری سال  هزار مصاحبه دکتری سال ۱۳۹۹۱۳۹۹ دانشگاه آزاد اسالمی به صورت مجازی را تشریح کرد. دانشگاه آزاد اسالمی به صورت مجازی را تشریح کرد.
برگزاری جلسات مصاحبه  به  اشاره  با  بهروز طهماسب کاظمی  اسالمی،  دانشگاه آزاد  برگزاری جلسات مصاحبه به گزارش  به  اشاره  با  بهروز طهماسب کاظمی  اسالمی،  دانشگاه آزاد  به گزارش 
دکتری گفت: امسال شاهد درخواست بیش از دکتری گفت: امسال شاهد درخواست بیش از ۵۰۵۰ هزار نفر از داوطلبان متقاضی تحصیل در دوره  هزار نفر از داوطلبان متقاضی تحصیل در دوره 
دکتری دانشگاه آزاد اسالمی بودیم که با بررسی نمرات آزمون دکتری سال دکتری دانشگاه آزاد اسالمی بودیم که با بررسی نمرات آزمون دکتری سال ۱۳۹۹۱۳۹۹ و سوابق تحصیلی  و سوابق تحصیلی 

و پژوهشی داوطلبان، برنامه ریزی های الزم برای مصاحبه داوطلبان انجام شد.و پژوهشی داوطلبان، برنامه ریزی های الزم برای مصاحبه داوطلبان انجام شد.
وی ادامه داد: پس از این بررسی ها، بیش از وی ادامه داد: پس از این بررسی ها، بیش از ۲۵۲۵ هزار نفر برای شرکت در مصاحبه ورودی دوره  هزار نفر برای شرکت در مصاحبه ورودی دوره 
دکتری سال دکتری سال ۱۳۹۹۱۳۹۹ دانشگاه آزاد اسالمی دعوت شدند و این مصاحبه ها از روز شنبه  دانشگاه آزاد اسالمی دعوت شدند و این مصاحبه ها از روز شنبه ۱۹۱۹ مهرماه آغاز  مهرماه آغاز 

شد و تا شد و تا ۳۰۳۰ مهر ادامه خواهد شد. مهر ادامه خواهد شد.
طهماسب کاظمی با اشاره به ضوابط مرکز سنجش، پذیرش و فارغ التحصیلی دانشگاه آزاد اسالمی طهماسب کاظمی با اشاره به ضوابط مرکز سنجش، پذیرش و فارغ التحصیلی دانشگاه آزاد اسالمی 
برای رعایت پروتکل های بهداشتی، اظهار داشت: با توجه به شیوع ویروس کرونا، برگزاری جلسات برای رعایت پروتکل های بهداشتی، اظهار داشت: با توجه به شیوع ویروس کرونا، برگزاری جلسات 
مصاحبه دکتری به صورت غیرحضوری در دستورکار قرار گرفت و بیش از مصاحبه دکتری به صورت غیرحضوری در دستورکار قرار گرفت و بیش از ۱۳۰۰۱۳۰۰ نفر از اساتید  نفر از اساتید 
تهران  تحقیقات،  و  علوم  واحدهای  در  با حضور  البرز،  و  تهران  استان های  اسالمی  آزاد  تهران دانشگاه  تحقیقات،  و  علوم  واحدهای  در  با حضور  البرز،  و  تهران  استان های  اسالمی  آزاد  دانشگاه 

مرکزی، تهران جنوب، تهران شمال و تهران غرب، مسئولیت انجام مصاحبه ها را برعهده گرفتند.مرکزی، تهران جنوب، تهران شمال و تهران غرب، مسئولیت انجام مصاحبه ها را برعهده گرفتند.
وی افزود: در این شیوه، سوابق آموزشی و پژوهشی دانشجویان از قبل در سامانه بارگذاری شده و در وی افزود: در این شیوه، سوابق آموزشی و پژوهشی دانشجویان از قبل در سامانه بارگذاری شده و در 
اختیار اساتید قرار می گیرد. براساس این سوابق و نمرات متقاضی در آزمون، مصاحبه انجام می شود؛ اختیار اساتید قرار می گیرد. براساس این سوابق و نمرات متقاضی در آزمون، مصاحبه انجام می شود؛ 
بدین صورت که چهار استاد در واحد دانشگاهی مستقر می شوند و داوطلب از محل دسترسی خود به بدین صورت که چهار استاد در واحد دانشگاهی مستقر می شوند و داوطلب از محل دسترسی خود به 

اینترنت، در زمان تعیین شده باید به سامانه متصل شده و مصاحبه را انجام دهد.اینترنت، در زمان تعیین شده باید به سامانه متصل شده و مصاحبه را انجام دهد.
رئیس سنجش، پذیرش و فارغ التحصیلی دانشگاه آزاد اسالمی با اشاره به فراهم کردن زیرساخت های رئیس سنجش، پذیرش و فارغ التحصیلی دانشگاه آزاد اسالمی با اشاره به فراهم کردن زیرساخت های 
الزم برای برگزاری مصاحبه دکتری به صورت مجازی، گفت: زیرساخت فراهم شده توسط دانشگاه الزم برای برگزاری مصاحبه دکتری به صورت مجازی، گفت: زیرساخت فراهم شده توسط دانشگاه 
آزاد اسالمی، پنج برابر ظرفیت مورد نیاز است به طوری که آمادگی برگزاری مصاحبه از آزاد اسالمی، پنج برابر ظرفیت مورد نیاز است به طوری که آمادگی برگزاری مصاحبه از ۸۰۰۸۰۰ نفر  نفر 

را داریم؛ اما داوطلبان در را داریم؛ اما داوطلبان در ۱۴۰۱۴۰ تا  تا ۱۶۰۱۶۰ اتاق مصاحبه به طور همزمان در حال مصاحبه هستند. اتاق مصاحبه به طور همزمان در حال مصاحبه هستند.
طهماسب کاظمی خاطرنشان کرد: بالفاصله پس از انجام مصاحبه از داوطلبان، نمرات آنها در سامانه طهماسب کاظمی خاطرنشان کرد: بالفاصله پس از انجام مصاحبه از داوطلبان، نمرات آنها در سامانه 
دانشگاه آزاد  مقطع دکتری  پذیرفته شدگان  نتایج  نهایی،  بررسی  پردازش و  از  دانشگاه آزاد بارگذاری و پس  مقطع دکتری  پذیرفته شدگان  نتایج  نهایی،  بررسی  پردازش و  از  بارگذاری و پس 
اسالمی حداکثر تا اسالمی حداکثر تا ۵۵ آبان ماه اعالم خواهد شد. پس از اعالم نتایج، ثبت نام در واحدهای دانشگاهی  آبان ماه اعالم خواهد شد. پس از اعالم نتایج، ثبت نام در واحدهای دانشگاهی 

و از طریق سامانه آموزشیار انجام می شود.و از طریق سامانه آموزشیار انجام می شود.

طی همکاری شهرداری با بیمارستان؛

 عقد قرارداد سه ساله شهرداری و بیمارستان ولی عصر)عج( کازرون جهت دفن
 نمونه های عفونی بخش پاتولوژی

امین مهرورز، شهردار کازرون  امین مهرورز، شهردار کازرون با همکاری مهندس محمد  با همکاری مهندس محمد 
بیمارستان ولی عصر برای  بیمارستان ولی عصر برای و دکتر سجاد شرافت، ریاست  و دکتر سجاد شرافت، ریاست 
دفن بهداشتی نمونه های عفونی بخش پاتولوژی بیمارستان؛ دفن بهداشتی نمونه های عفونی بخش پاتولوژی بیمارستان؛ 

قراردادی سه ساله بسته شد.قراردادی سه ساله بسته شد.
به گزارش کازرون نما به نقل از روابط عمومی بیمارستان به گزارش کازرون نما به نقل از روابط عمومی بیمارستان 
دفن  برای  بیمارستان  که  بود  مدت ها  دفن ولی عصر کازرون؛  برای  بیمارستان  که  بود  مدت ها  ولی عصر کازرون؛ 

بود و  پاتولوژی دچار مشکل شده  بود و زباله های عفونی بخش  پاتولوژی دچار مشکل شده  زباله های عفونی بخش 
بیمارستان  فضای  از  آن ها  ریختن  دور  برای  کافی  بیمارستان فضای  فضای  از  آن ها  ریختن  دور  برای  کافی  فضای 
را نداشت. پس از نامه ها و همچنین پیگیری های بیمارستان را نداشت. پس از نامه ها و همچنین پیگیری های بیمارستان 
از جانب  باالخره دستور همکاری  باره؛  این  از جانب ولی عصر در  باالخره دستور همکاری  باره؛  این  ولی عصر در 
ساله  سه  قراردادی  عقد  با  و  شد  صادر  کازرون  ساله شهردار  سه  قراردادی  عقد  با  و  شد  صادر  کازرون  شهردار 
دفن  برای  نهایی  تصمیم  هزینه ای؛  هیچ  پرداخت  بدون  دفن و  برای  نهایی  تصمیم  هزینه ای؛  هیچ  پرداخت  بدون  و 

زباله های بخش پاتولوژی بیمارستان گرفته شد.زباله های بخش پاتولوژی بیمارستان گرفته شد.
دکتر سجاد شرافت ریاست بیمارستان و همچنین مدیریت دکتر سجاد شرافت ریاست بیمارستان و همچنین مدیریت 
بهای  گران  زحمات  از  فخارنژاد  خانم  سرکار  بهای بیمارستان  گران  زحمات  از  فخارنژاد  خانم  سرکار  بیمارستان 
مثبت  حرکت  و  کرده  قدردانی  کازرون  محترم  مثبت شهردار  حرکت  و  کرده  قدردانی  کازرون  محترم  شهردار 
ایشان در راستای بهورزی کیفیت بیمارستان ولی عصر را ایشان در راستای بهورزی کیفیت بیمارستان ولی عصر را 

قابل تحسین خواندند.قابل تحسین خواندند.

مسئوالن  مشترک  نشست  در  و  انتظامی  نیروی  هفته  آستانه  در 

دانشگاه با فرمانده نیروی انتظامی کازرون مطرح شد؛

 سرهنگ زراعتیان: دانشگاه سلمان فارسی 
کازرون می تواند در جامعه محور کردن امنیت، 

کمک رسان نیروی انتظامی باشد
بین الملل  امور  و  عمومی  روابط  گزارش  به  بین الملل بنا  امور  و  عمومی  روابط  گزارش  به  بنا 
این  ابتدای  در  کازرون،  فارسی  سلمان  این دانشگاه  ابتدای  در  کازرون،  فارسی  سلمان  دانشگاه 
نیروی  هفته  گرامیداشت  با  فاضل نیا  نیروی نشست،  هفته  گرامیداشت  با  فاضل نیا  نشست، 
فرماندهان،  خدمات  به  احترام  ادای  و  فرماندهان، انتظامی  خدمات  به  احترام  ادای  و  انتظامی 
پرسنل و کارکنان ناجا و با تصریح بر اینکه شاهد پرسنل و کارکنان ناجا و با تصریح بر اینکه شاهد 
انتظامی  نیروی  اعتالی سطح موفقیت های  انتظامی ارتقا و  نیروی  اعتالی سطح موفقیت های  ارتقا و 
در ارائه خدمات به مردم هستیم، خاطرنشان کرد: در ارائه خدمات به مردم هستیم، خاطرنشان کرد: 
تعمیق باورهای دینی و اعتقادی در میان پرسنل و تعمیق باورهای دینی و اعتقادی در میان پرسنل و 
ایران،  اسالمی  انتظامی جمهوری  نیروی  ایران، کارکنان  اسالمی  انتظامی جمهوری  نیروی  کارکنان 
به  را  مجموعه  این  کارآمدی  و  عملکردی  به سطح  را  مجموعه  این  کارآمدی  و  عملکردی  سطح 
عمل  در  را  آن  بارز  نمود  و  داده  ارتقا  عمل وضوح  در  را  آن  بارز  نمود  و  داده  ارتقا  وضوح 
هستیم.  شاهد  می گیرد  صورت  که  هستیم. خالصانه ای  شاهد  می گیرد  صورت  که  خالصانه ای 
نیروی  اصلی  تمایزهای  از  یکی  مسئله  نیروی همین  اصلی  تمایزهای  از  یکی  مسئله  همین 
مشابه در سایر  انتظامی  نیروهای  با  ایران  مشابه در سایر انتظامی  انتظامی  نیروهای  با  ایران  انتظامی 
کشورها محسوب می شود که بایستی همچنان آن کشورها محسوب می شود که بایستی همچنان آن 

را حفظ و تقویت نمود.را حفظ و تقویت نمود.
فرمانده  زراعتیان  سرهنگ  نشست  این  ادامه  فرمانده در  زراعتیان  سرهنگ  نشست  این  ادامه  در 

نیروی انتظامی شهرستان کازرون خاطرنشان نمود: نیروی انتظامی شهرستان کازرون خاطرنشان نمود: 
مجموعه  به  شما  که  مناسبی  و  علمی  مجموعه نگاه های  به  شما  که  مناسبی  و  علمی  نگاه های 
نیروی انتظامی دارید و حضورتان در این مجموعه نیروی انتظامی دارید و حضورتان در این مجموعه 
در  ما  تالش  تقویت  باعث  و  است  کننده  در دلگرم  ما  تالش  تقویت  باعث  و  است  کننده  دلگرم 
ارائه خدمات مطلوب به عموم مردم جامعه می شود.ارائه خدمات مطلوب به عموم مردم جامعه می شود.
فرمانده نیروی انتظامی شهرستان کازرون با اشاره فرمانده نیروی انتظامی شهرستان کازرون با اشاره 
به حضور قریب به سه ماهه اش در این شهرستان به حضور قریب به سه ماهه اش در این شهرستان 
افزود: در همین مدت به خوبی متوجه شده ام که افزود: در همین مدت به خوبی متوجه شده ام که 
این  برای  زیادی  دلسوزی  شهرستان  این  این مردم  برای  زیادی  دلسوزی  شهرستان  این  مردم 
قدرشناس  مردمی  آن،  بر  عالوه  و  دارند  قدرشناس منطقه  مردمی  آن،  بر  عالوه  و  دارند  منطقه 
را  افراد و سازمان هایی  ارزش  به خوبی  و  را هستند  افراد و سازمان هایی  ارزش  به خوبی  و  هستند 
آنها خدمت رسانی  به  نیت  با خلوص  آنها خدمت رسانی می دانند که  به  نیت  با خلوص  می دانند که 

می کنند.می کنند.
گفتنی است در پایان این نشست، غریب فاضل نیا گفتنی است در پایان این نشست، غریب فاضل نیا 
لوح یادبودی را در پاسداشت خدمات فرماندهان، لوح یادبودی را در پاسداشت خدمات فرماندهان، 
سرهنگ  به  انتظامی  نیروی  کارکنان  و  سرهنگ پرسنل  به  انتظامی  نیروی  کارکنان  و  پرسنل 

زراعتیان تقدیم نمود.زراعتیان تقدیم نمود.


