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چهارشنبه
 سال چهارم جنوب

بهداشت  از سوی واحد سالمت خانواده مرکز 
ملی  هفته  مناسب  به  کازرون  پیرویان  شهید 
سالمندان  به  دستی  عصای  تعدادی  سالمند، 
خمینی  امام  امداد  کمیته  پوشش  تحت  نیازمند 

)ره( اهدا شد.
روابط  از  نقل  به  طلوع  روزنامه  گزارش  به 

شهرستان  درمان  و  بهداشت  شبکه  عمومی 
سالمت  واحد  مسئول  کارشناس  کازرون، 
گفت:  پیرویان  شهید  بهداشت  مرکز  خانواده 
هفتم تا سیزدهم مهر، هفته ملی سالمند، فرصتی 
برای حفظ و ارتقای سالمت و منزلت سالمندان، 
ایجاد شرایط الزم برای خود مراقبتی و دسترسی 

خدمات  انواع  به  آنها  آسان 
ارتقای  الزم،  حمایت های  و 
توانمندی ها،  و  مهارت ها 
مشارکت اجتماعی و آموزش 
شیوه زندگی سالم برای رسیدن 

به سالمندی پویا است.
افزود:  فرد  خورشیدی  محبوبه 
پاندمی  به  توجه  با  امسال 
هفته  شعار  کروناویروس 
فرصتی  »کرونا  سالمند  ملی 
برای تغییر نگاه به سالمندان« 
انتخاب شده است که در همین 
دستی  عصای  تعدادی  راستا 
سالمندان  به  آیینی  در  و  تهیه 

نیازمند اهدا شد.
بندر  دکتر  آیین  این  در 
برامکی رئیس، زهرا طهماسبی 
معاون بهداشتی شبکه بهداشت 
کارشناس  قاسمی  عصمت  کازرون،  درمان  و 
مرکز  خانواده  سالمت  واحد  سالمندان  برنامه 
رئیس  سهرابی  بیژن  پیرویان،  شهید  بهداشت 
امام خمینی  امداد  از کارکنان کمیته  و جمعی 

)ره( حضور داشتند.

 گرامیداشت هفته ملی سالمند 
در شبکه بهداشت و درمان کازرون

داشتن  با  کازرون  شهرستان  خشت  بخش 
نزدیک به دو میلیون نخل و تولید ساالنه بیش 
از ۴۰ تا ۵۰ هزار تن رطب از مراکزهای مهم 
تولید رطب کبکاب در کشور محسوب می شود 
اما امروز نخلداران این منطقه حال و روز خوبی 

ندارند.
شیراز، کمتر  از  تسنیم  خبرگزاری  به گزارش 
خشت  بخش  آوازه  و  نام  که  است  کسی 
شهرستان کازرون را به واسطه نخل های انبوه و 
سر به فلک کشیده و رطب های شیرین و خوش 
طعمش نشنیده باشد، منطقه ای در جنوب غربی 
با  بوشهر که  استان  با  مرز  هم  و  فارس  استان 

داشتن نزدیک به دو میلیون نخل و تولید ساالنه 
بیش از 40 تا 50 هزار تن رطب از مراکزهای 
مهم تولید »رطب کبکاب« در کشور محسوب 

می شود.
اما این روزها نخلداران این بخش حال و روز 
هزینه های  برابری  چند  افزایش  ندارند،  خوشی 
عمل آوری )داشت( تا جمع آوری و نگه داری 
محصول در سردخانه ها از یک طرف و کاهش 
گذشته  سال  به  نسبت  فروش  قیمت  چشمگیر 
از  محصول  نرفتن  فروش  اوقات  بیشتر  در  و 
و  گسیخته  افسار  تورم  کنار  در  دیگر،  طرفی 
مشکالت معیشتی کشاورزان سبب شده تا کام 

صدای  و  تلخ تر  روز  به  روز  خشتی  نخلداران 
نارضایتی هایشان از وضعیت موجود بلندتر شود.
پی  در  پی  خشکسالی های  دیگر  طرفی  از 
نخلستان های  اکثر  تا  اخیر سبب شده  سال های 
گیرند،  قرار  شدن  خطر خشک  در  منطقه  این 
به  می توان  آن  نشانه های  از  که  خطری  زنگ 
عدم باردهی و در اغلب موارد، ثمر زدن نخل ها 
به صورت یک سال در میان )به جای ثمردهی 
هم  سال  آن  بازار  اگر  و  کرد  اشاره  ساالنه( 
بر  به شدت  را  باشد عرصه  امسال خراب  مثل 

نخلداران تنگ می کند.
از  نفر  هزار   20 به  نزدیک  اقتصاد  و  درآمد 
خاطر  به  خشت  بخش  ساکنین  و  نخلداران 
وابسته  نخلستان هایش  به  بودن  تک محصولی 
است که اشتغال بیش از پنج هزار کارگر فصلی 
در  رطب  و  خرما  بازار  رونق  برکات  از  تنها 
دور  که  تصور  این  حال  است،  خشت  بخش 
باشید،  داشته  را در ذهن  نیست  از واقعیت هم 
لحاظ  به  چه  نخلستان ها  این  برای  اتفاقی  اگر 
بازار  که  کنونی  وضعیت  مثل  یا  خشکسالی 
خراب است رخ دهد، راه درآمد و امرارمعاش 

این مردم باید از کجا تأمین شود؟
ریشه خرابی بازار خرما و رطب در کجاست؟ 
گرمای  در  که  باکیفیتی  محصول  چرا 
به  زحمت  هزاران  با  و  جنوب  طاقت فرسای 

دست می آید، باید روی دست نخلدار بماند.

 تلخی کام نخلداران استان فارس از نابسامانی
 بازار رطب و خرما

افتتاح  از  بنیاد مسکن شهرستان کازرون  مدیر 
توسعه  و  بهسازی  طرح  پنج  از  بهره برداری  و 
معابر روستایی در این شهرستان خبر داد و بیان 
داشت: این طرح ها در روستاهای دهنو انقالب، 
بید  دهنو احمدآباد، صدرآباد، جدول ترکی و 
زرد اجرا شده و طرح بهسازی و توسعه معابر 

روستای جره نیز در حال اجرا است.
اینکه  بیان  با  داوودی  قاسم  ایرنا  گزارش  به 
قالب  در  روستایی  توسعه  طرح های  اجرای 
تأثیر  روستاها  محیط  بهسازی  و  معابر  توسعه 
برای  روستاییان  انگیزه  افزایش  در  بسزایی 
ماندگاری در روستاها دارد افزود: قطعًا اجرای 
محدودیت  با  شرایطی که  در  چنین طرح هایی 

موجب  می تواند  هستیم  روبرو  مالی  منابع 
انجام  حتی  و  روستاییان  رضایتمندی  افزایش 

مهاجرت معکوس باشد.
اجرای  طرح های  مشخصات  برشمردن  با  وی 
روستای  بهسازی  پروژه  کرد:  اضافه  شده 
انقالب از توابع بخش مرکزی شهرستان  دهنو 
اطراف  فلزی  حفاظ  متر   ۲۲۰ شامل  کازرون، 
کانال سیل  بر روستا با اعتبار ۱۵۰۰ میلیون ریال 
است که اعتبارات آن  از محل اعتبارات توازن 
اسالمی  انقالب  مسکن  بنیاد  توسط  منطقه ای  

شهرستان کازرون تأمین شده است.
روستای  بهسازی  پروژه  داد:  ادامه  داوودی 
بخش مرکزی  توابع  از  احمدآباد دریس  دهنو 

شهرستان کازرون نیز، شامل ۹۰۰ مترمربع 
آسفالت ادامه محور اصلی روستا با اعتبار 
یک میلیارد ریال  است که  محل اعتبارات 

توازن تأمین و اجرا شده است.
روستای  بهسازی  پروژه  وی،  گفته  به 
صدرآباد از توابع بخش مرکزی شهرستان 
بیس  مترمربع   ۴۵۰ شامل  نیز،  کازرون 
با  روستا  اصلی  محور  ادامه  آسفالت  و 
اعتبار ۸۰۷ میلیون ریال است که از  محل 
اعتبارات استانی، توسط بنیاد مسکن انقالب 
بهره برداری  به  کازرون  شهرستان  اسالمی 

رسید.
کازرون  شهرستان  مسکن  بنیاد  مدیر 
روستای  بهسازی  پروژه  افزود:  ادامه  در 
باالده  و  جره  بخش  توابع  از  جدول ترکی 
 ۱۱۰۰ شامل  هم   کازرون  شهرستان 
یک  درجه  محورهای  آسفالت  مترمربع 
روستا با اعتبار ۱۵۰۰ میلیون ریال از محل 

اعتبارات توازن تأمین و اجرا شده است.
روستای  بهسازی  پروژه  داد:  ادامه  وی 
باالده  و  جره  بخش  توابع  از  بیدزرد 
لبه،  تک  متر   ۱۰۰ اجرای  شامل  نیز، 
مترمربع  هزار   ۳ و  کانیوو  متر   ۱۰۰
است  روستا  اصلی  محور  ادامه  زیرسازی 
شده اجرا  ریال  میلیون   ۱۳۰۰ اعتبار  با   که 

است.
داوودی مشخصات یک طرح بهسازی در حال 
اجرا در این شهرستان هم تشریح کرد و گفت: 
بخش  توابع  از  جره  روستای  بهسازی  پروژه 
جره و باالده شهرستان کازرون، شامل احداث 
کودکان  بازی  پارک  محوطه  آماده سازی  و 
شامل  که  روستا  در  مترمربع   ۲۰۰ مساحت  به 
۱۲۵ متر لبه گذاری، ۲۰۰ مترمربع بتن ریزی در 
سطح، ۲۰۰ مترمربع پارکت گذاری و نصب ۲ 
با اعتبار ۱۵۰۰ میلیون  عدد تاب بازی است و 
ریال از محل اعتبارات توازن در حال اجراست.

 پنج طرح بهسازی روستایی و توسعه معابر
 در شهرستان کازرون به بهره برداری رسید

 جذب بیش از 2 میلیارد 
و 500 میلیون تومان تسهیالت 

مکانیزاسیون کشاورزی در کازرون

شهرستان  کشاورزی  جهاد  مدیر 
کازرون گفت: نیمه نخست امسال 
ماشین آالت  متقاضیان  از  نفر   20
از  شهرستان  این  کشاورزی 
تسهیالت مکانیزاسیون کشاورزی 

برخوردار شدند.
عمومی  روابط  گزارش  به 
معاونت سازمان و مدیریت جهاد 
کازرون،  شهرستان  کشاورزی 
از  کرد:  تصریح  رشیدی  حمید 
مکانیزاسیون  تسهیالت  محل 
ادوات  دستگاه   20 کشاورزی، 
میلیون   740 مبلغ  به  کشاورزی 
به  تراکتور  دستگاه   19 و  تومان 
میلیون   900 میلیارد  یک  مبلغ 

تومان خریداری شد.
خط  محل  از  امسال  افزود:  وی 
کشاورزی،  مکانیزاسیون  اعتباری 
تسهیالت با سود 15 درصد و سهم 
با  متقاضیان  به  درصد   20 آورده 
سال  هفت  تا  پنج  بازپرداخت 

پرداخت می شود.
به  اشاره  با  مسئول  مقام  این 
مکانیزه  ماشین آالت  تأمین  اینکه 
طرح های  جمله  از  کشاورزی 
کشاورزی  بخش  اولویت دار 
است،  تسهیالت  از  استفاده  برای 
کشاورزی  بخش  بهره برداران 
تسهیالتی  از  استفاده  با  می توانند 
برای  گرفته،  نظر  در  دولت  که 
نوسازی تراکتورها و ماشین آالت 
ادوات و دنباله  فرسوده و تکمیل 
افزایش ضریب  راستای  در  بندها 
بخش  در  مکانیزاسیون  درجه  و 

کشاورزی استفاده کنند.
شهرستان  کشاورزی  جهاد  مدیر 
کاهش  کرد:  بیان  کازرون 
هزینه های تولید از طریق مدیریت 
کاهش  و  نهاده ها  مصرف 
اهداف  از  کارگری  هزینه های 
بخش  در  مکانیزاسیون  توسعه 

کشاورزی است.

 اختصاص اراضی کازرون 
به کشت زعفران

شهرستان  کشاورزی  جهاد  مدیر 
از  هکتار   ۴ گفت:  کازرون، 
به  کازرون  کشاورزی  اراضی 
زعفران  دارویی  گیاه  کشت 

اختصاص دارد.
های  استان  گروه  گزارش   به 
از  جوان  خبرنگاران  باشگاه 
شیراز، حمید رشیدی  مدیر جهاد 
کازرون،  شهرستان  کشاورزی 
زعفران  پیاز  کشت  کرد:  بیان 
انجام  حال  در  شهرستان  این  در 
نیز  مهرماه  اول  نیمه  تا  و  است 

ادامه دارد.
زعفران  کرد: کشت  تصریح  او، 
شهرستان  این  مختلف  مناطق  در 

رونق گرفته و پیش بینی می شود 
زعفران  کیلوگرم  هشت  امسال 
مرغوب در شهرستان تولید شود.

رشیدی، ادامه داد: کشت زعفران 
جایگزینی  برای  گزینه  بهترین 
آبی  نیاز  با  محصوالت  کشت 
باال است و نیاز آبی کم و ارزش 
خصوصیات  از  باال  اقتصادی 

کشت زعفران است.
شهرستان  کشاورزی  جهاد  مدیر 
دارای  زعفران  افزود:  کازرون، 
درمان  در  دارویی  خواص 
گرفتگی  آسم،  بیماری های 
و  کم خونی  استرس،  عضالت، 

نارسایی قلب است.

 دلجویی از کودکان بستری 
 در بیمارستان ولیعصر )عج( 
به مناسبت روز جهانی کودک

سالمت  واحد  ریزی  برنامه  با 
شهید  بهداشت  مرکز  خانواده 
مناسبت  به  کازرون  پیرویان 
جهانی  روز  مهر،  شانزدهم 
کودک، از کودکان بستری در 
بخش اطفال بیمارستان ولیعصر 

)عج( عیادت و دلجویی شد.
به  طلوع  روزنامه  گزارش  به 
شبکه  عمومی  روابط  از  نقل 
شهرستان  درمان  و  بهداشت 
مسئول  کارشناس  کازرون، 
مرکز  خانواده  سالمت  واحد 
پیرویان  شهید  بهداشت 
کودکان  اینکه  بیان  با 
در  گروه  آسیب پذیرترین 
می شوند،  محسوب  جامعه  هر 
عنوان  به  کودکان  گفت: 
برای  جامعه  آینده  سرمایه های 
نیازها  خود  بالندگی  و  رشد 
به  باید  که  دارند  حقوقی  و 

درستی به آن پرداخته شود.

ضمن  فرد  خورشیدی  محبوبه 
در  خانواده  نقش  به  اشاره 
کودک،  شخصیت  بالندگی 
کودک،  جهانی  روز  افزود: 
دنیای  به  ورود  برای  فرصتی 
افکار  توجه  جلب  و  کودکان 
دوران  اهمیت  به  عمومی 
نیازها و خواسته های  کودکی، 

این قشر به شمار می رود.
این کارشناس سالمت خانواده 
با  بهانه  همین  به  کرد:  اضافه 
شرافت  سجاد  دکتر  حضور 
رئیس بیمارستان ولیعصر )عج( 
و اعظم حورزاد رئیس خدمات 
طهماسبی  زهرا  پرستاری، 
اله  حجت  و  بهداشتی  معاون 
محمدی مسئول حراست شبکه 
کازرون  درمان  و  بهداشت 
اطفال  بخش  کودکان  از 
با  )عج(  ولیعصر  بیمارستان 

اهدای جوایز، دلجویی شد.

تولید بیش از 2 هزار تن گوشت 
قرمز در کازرون

کشاورزی  جهاد  مدیر 
شهرستان کازرون از تولید ۲ 
هزار و ۸۰۰ تن گوشت قرمز 
 ۶ در  کازرون  شهرستان  در 

ماهه نخست امسال خبر داد.
گروه  خبرنگار  گزارش  به 
استان های باشگاه خبرنگاران 
جوان از شیراز، حمید رشیدی 
کشاورزی  جهاد  مدیر 
اشاره  با  کازرون  شهرستان 
تن   ۸۰۰ و  هزار   ۲ تولید  به 
شهرستان  در  قرمز  گوشت 
نخست  ماهه   ۶ در  کازرون 
تعداد  کرد:  اظهار  امسال، 
صنعتی  پرواربندی  واحد   ۷۰
واحد   ۲۰۰ و  نیمه صنعتی  و 
این  در  سنتی  پرواربندی 

شهرستان فعال است.
این مقام مسئول تصریح کرد: 
 ۶۸ سالیانه  واحدها  این  در 
 ۹ و  سبک  دام  رأس  هزار 
هزار و ۵۰۰ رأس دام سنگین 
گاومیش(  و  گوساله  )گاو، 
قرمز  گوشت  تأمین  برای 

پرورش داده می شوند.
حال  در  کرد:  بیان  رشیدی 
سعی  مدیریت  این  حاضر 

تبدیل  ضریب  بردن  باال  در 
با  الشه  وزن  افزایش  و 
و  سبک  دام  نژاد  اصالح 
نژاد  مانند  تولید  پر  سنگین 
سیمینتال و  آلپاین   سانن، 

دارد.
حوزه  در  کرد:  تصریح  او 
پرورش  و  پرواربندی 
دام های گوشتی در شهرستان 
نفر   ۵۰۰ برای  کازرون، 
شده  ایجاد  مستقیم  اشتغال 
نفر هم  است و هزار و ۱۰۰ 
این  در  غیرمستقیم  طور  به 
عرصه مشغول به کار هستند.

کشاورزی  جهاد  مدیر 
بیان  با  کازرون  شهرستان 
اینکه تولید گوشت قرمز در 
این شهرستان با رعایت کامل 
بهداشتی  مقررات  و  قوانین 
هنگام  در  و  گرفته  صورت 
کامل  نظارت های  هم  کشتار 
صورت  بهداشتی  و  شرعی 
گوشت  افزود:  می گیرد، 
تولید شده از لحاظ بهداشتی و 
شرعی بدون هیچ مشکلی در 
قرار  مصرف کنندگان  اختیار 

می گیرد.

سمفونی؛ نخستین شماره نشریه 
کانون موسیقی دانشگاه سلمان 

فارسی کازرون منتشر شد

نخستین شماره گاهنامه کانون 
سلمان  دانشگاه  موسیقی 
عنوان  با  کازرون  فارسی 
مدیرمسئولی  به  »سمفونی«، 
مهرداد پیردهقان و سردبیری 
منتشر صبوکی   آناهیتا 

شد.
طلوع  روزنامه  گزارش  به 
و  عمومی  روابط  از  نقل  به 
امور بین الملل دانشگاه سلمان 
پیردهقان،  کازرون،  فارسی 
با  نشریه  این  مدیرمسئول 
شماره  یادداشتی  انتشار 
تشریح  به  سمفونی،  اول 
و  پرداخته  آن  رویکردهای 
آورده است: در سمفونی قرار 
سه  در  را  موضوع  هر  است 
شماره نشریه که به سه سطح 
فا و دو تقسیم می شود،  سل، 
پوشش دهیم. سطح سل، سطح 
موضوع  و  است  مقدماتی 
نشریه را با بیانی ساده بررسی 
سطح  یک  فا،  می کنیم؛ 
است و در آن  از سل  باالتر 
موضوع  به  عمیق تر  کمی 
دو  نهایت  در  و  می پردازیم 

که سطح پیشرفته است.
صبوکی، سردبیر سمفونی نیز 
ستون  در  که  یادداشتی  در 
نشریه  این  سردبیر  سخن 
تالش های  از  شده  منتشر 
توسط  گرفته  صورت 
سمفونی  گاهنامه  تحریریه 
علیرغم  آن  انتشار  برای 
ناشی  محدودیت های  وجود 
و  داده  خبر  کرونا  شیوع  از 
گاهنامه  در  است:  آورده 
عالوه  شده  سعی  سمفونی، 
آموزش،  و  آگاه سازی  بر 

که  آوریم  فراهم  را  فضایی 
از زاویه  همراهی موسیقی را 
شما  با  دیگر  دیدگاهی  و 
با  دوستان  بگذاریم؛  میان  در 
استعدادمان را به شما معرفی، 
مصاحبه و داستان های مرتبط 
کنار  در  و  کنیم  روایت  را 
تمام نشدنی  خواندنی هاِی 
را  کالمی  چند  موسیقی، 
یاد  هم  با  آموزش  بخش  در 
بگیریم و در دیگر بخش های 
با  را  اتصالمان  رشته  نشریه، 

موسیقی محکم کنیم.
اول  شماره  است  گفتنی 
 16 در  سمفونی  نشریه 
در  و  شده  منتشر  صفحه 
انتشار  بر  عالوه  شماره  این 
ستوده،  سیامک  با  گفتگویی 
دانشجویان  از  یادداشت هایی 
صاحب نظران  برخی  و 
منتشر  نیز  دانشگاه  از  خارج 
و  ریاحی  غزل  است.  شده 
در  محمدپورشیرازی  زهرا 
همکاری  نشریه  این  انتشار 
و  آثار  و  داشته  فعالی 
ابراهیمی،  زهرا  از  نوشتاری 
محمدحسین  اوجی،  پردیس 
کمالی،  مهتاب  نوربخش، 
محمد ذوالقدر و کاوه رئیسی 
از  دیگر  برخی  همراه  به 
منتشر  آن  در  صاحب نظران 
جهت  عالقمندان  است.  شده 
می توانند  نشریه  این  تهیه 
رسمی  آدرس  طریق  از 
دانشگاه  موسیقی  کانون 
کازرون  فارسی  سلمان 
شناسه  با  اینستاگرام  در 
اقدام   8th_ksfu_note 

نمایند.


