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 انجام عمل جراحی
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کازرون
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دهقان، فرماندار ویژه کازرون خبر داد:

  قریب به ۳۰۰ میلیارد ریال 

 پروژه آبرسانی در سطح 
شهرستان کازرون اجرا خواهد شد
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هفتـه نـامه

toloudaily@gmail.com

معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش کازرون از برگزاری اولین کارگاه 
آموزشی آموزگاران پایه اول این شهر در بستر فضای مجازی در برنامه شاد 

خبر داد.
به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش کازرون، محمود بتوان 
با اعالم این خبر افزود: این کارگاه با حضور حداکثری آموزگاران پایه اول 

ابتدایی این شهر به صورت پخش زنده برگزار گردید.
این  از برگزاری  ابتدایی آموزش و پرورش کازرون هدف  معاون آموزش 
گفت:  و  کرد  عنوان  ابتدایی  اول  پایه  آموزگاران  توانمندسازی  را  کارگاه 
آموزش و فعالیت در فضای مجازی و روش های تخصصی فعال تدریس در 

این فضا از موضوعات مطرح شده در این کارگاه آموزشی بود.
بتوان در پایان با اشاره به اینکه هیچ نوع آموزشی جایگزین آموزش حضوری 
نخواهد شد، گفت: در شرایط فعلی ما ناگزیر از ارائه آموزش مجازی هستیم 

و برنامه ریزی برای برگزاری کارگاه های مشابه جهت دیگر پایه های دوره 
ابتدایی نیز صورت گرفته است.

در  کرونا  بیماری  مدیریت  و  پیشگیری  اجرایی  ستاد  اعضای  نشست 
فرمانداری ویژه کازرون برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان کازرون، رئیس 
شبکه با اشاره به انجام ۹ هزار و ششصد نمونه گیری آزمایشگاهی از افراد 
مشکوک به کووید ۱۹ در شهرستان از ابتدای شیوع بیماری تاکنون، گفت: 
در حال حاضر بیش از ۵۰ درصد تخت های بستری تنها بیمارستان کازرون 

به بیماران کرونایی اختصاص داده شده است.
بیمارستان  با تأکید بر ظرفیت معین تخت های بستری  بندر برامکی  دکتر 
رعایت  به  شهروندان  بی توجهی  صورت  در  افزود:  )عج(،  ولیعصر 
آینده،  روزهای  در  مبتالیان  تعداد  افزایش  و  بهداشتی  پروتکل های 
انتظار  از  دور  بیماران  به  درمانی  خدمات  ارائه  در  اختالل  ایجاد  احتمال 
و  بهداشت  شبکه  سریع  واکنش  تیم  اقدامات  برشمردن  ضمن  او  نیست. 
بازدید  مورد   ۱۹۸ انجام  از   ،۱۹ کووید  به  مبتالیان  با  مواجهه  در  درمان 
تعزیرات  اداره  اصناف،  اتاق  فرمانداری،  محیط،  بازرسان سالمت  مشترک 
حکومتی، نیروی انتظامی و بسیجیان از واحدهای صنفی، سازمانی و اداری 
مقام  این  داد.  خبر  گذشته  هفته  دو  طول  در  عصر  و  صبح  نوبت  دو  در 
مقابله  و  پیشگیری  اساسی  راهکار  سه  درمان  و  بهداشت  شبکه  مسئول 
و  ماسک  از  استفاده  دست ها،  بهداشت  رعایت  را   ۱۹ کووید  بیماری  با 
نشست  این  از مصوبات  برامکی  عنوان کرد.  اجتماعی  فاصله گذاری  حفظ 
آموزش  روند  ادامه  مجالس،  برگزاری  سالن های  و  تاالرها  تعطیلی  به 
پارک ها  در  شهروندان  تجمع  از  جلوگیری  دانشگاه ها،  و  مدارس  مجازی 
با تدابیر شهرداری و نظارت نیروی انتظامی، استفاده اجباری ارائه دهندگان 

و گیرندگان خدمت در ادارات از ماسک، تعطیلی مراکز ورزشی دولتی و 
خصوصی، ادامه تعطیلی ناوگان اتوبوس حمل و نقل عمومی درون شهری و 
 محدودیت در تعداد جابجایی مسافر در تاکسی ها، تعطیلی تفرجگاه امامزاده
ازدواج،  دفاتر  در  نفر   ۱۰ از  بیش  حضور  ممنوعیت  و  )ع(«  حسین  سید 

اشاره کرد.
»امیرحسین  و  ویژه  فرماندار  دهقان«  »داریوش  حضور  با  نشست  این 
معاون  طهماسبی«  »زهرا  فرماندار،  اجتماعی  و  سیاسی  معاون  مرادی« 
بهداشتی و کارشناسان سالمت محیط و بهداشت حرفه ای شبکه بهداشت و 

درمان کازرون و سایر اعضا در فرمانداری ویژه برگزار شد.

در نشست اعضای ستاد اجرایی مقابله با کرونا مطرح شد؛

بیش از 5۰ درصد تخت های بستری بیمارستان کازرون به بیماران کرونایی 
اختصاص داده شد

معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش کازرون خبر داد:

 اولین کارگاه آموزشی آموزگاران پایه اول ابتدایی در بستر فضای مجازی
 در برنامه شاد برگزار شد

 استارت مقتدرانه 
بانوان هندبالیست 
 کازرونی در لیگ 

برتر کشور

خسارت کرونا برفعالیت 
آموزشگاه های آزاد 
فنی حرفه ای کازرون
پرداخت تسهیالت حداقل خواسته 

مدیران آموزشگاه های خصوصی

 بازگشایی مسیر کارگر
  شمالی - مطهری به پیشرفت

 8۰ درصدی رسید

 در نشست اعضای ستاد اجرایی مقابله
 با کرونا مطرح شد؛

بیش از 5۰ درصد تخت های بستری 
بیمارستان کازرون به بیماران 

کرونایی اختصاص داده شد

نماینده مردم کازرون و کوهچنار در مجلس شورای اسالمی خواستار شد؛

 لزوم تسریع در تکمیل و بهره برداری
 از کتابخانه مرکزی کازرون

در  )ایبنا(  ایران  کتاب  خبرگزاری  خبرنگار  گزارش  در به  )ایبنا(  ایران  کتاب  خبرگزاری  خبرنگار  گزارش  به 
عمومی  کتابخانه های  مدیرکل  منوچهری،  روح اهلل  عمومی فارس،  کتابخانه های  مدیرکل  منوچهری،  روح اهلل  فارس، 
استان فارس در ادامه دیدارهای خود با نمایندگان منتخب استان فارس در ادامه دیدارهای خود با نمایندگان منتخب 
نهاد  قانونی  تناقضات  بررسی  هدف  با  فارس،  نهاد مردم  قانونی  تناقضات  بررسی  هدف  با  فارس،  مردم 
کتابداران  معیشتی  مشکالت  حل  عمومی،  کتابداران کتابخانه های  معیشتی  مشکالت  حل  عمومی،  کتابخانه های 
شهرستان های  عمومی  کتابخانه های  وضعیت  بررسی  شهرستان های و  عمومی  کتابخانه های  وضعیت  بررسی  و 
نماینده  دوانی،  عباسی  فریدون  با  کوهچنار،  و  نماینده کازرون  دوانی،  عباسی  فریدون  با  کوهچنار،  و  کازرون 
شورای  مجلس  در  کوهچنار  و  کازرون  مردم  شورای منتخب  مجلس  در  کوهچنار  و  کازرون  مردم  منتخب 

اسالمی دیدار و گفتگو کرد.اسالمی دیدار و گفتگو کرد.
 مدیرکل کتابخانه های عمومی استان فارس در این دیدار  مدیرکل کتابخانه های عمومی استان فارس در این دیدار 
با اشاره به فعالیت ها و خدمات کتابخانه های عمومی عنوان با اشاره به فعالیت ها و خدمات کتابخانه های عمومی عنوان 
خود  سنتی  رویکرد  از  عمومی  کتابخانه های  امروز  خود کرد:  سنتی  رویکرد  از  عمومی  کتابخانه های  امروز  کرد: 
فرهنگسراهای  به  شدن  تبدیل  سمت  به  و  شده  فرهنگسراهای خارج  به  شدن  تبدیل  سمت  به  و  شده  خارج 

اجتماعی پیش رفته است.اجتماعی پیش رفته است.
وی گفت: در حالی که بسیاری از فعالیت های خدماتی و وی گفت: در حالی که بسیاری از فعالیت های خدماتی و 

فرهنگی در دوران شیوع کرونا در کشور تعطیل است، کتابخانه های فرهنگی در دوران شیوع کرونا در کشور تعطیل است، کتابخانه های 
فعالیت های ترویجی و خدماتی کتابخانه ها در  فعالیت های ترویجی و خدماتی کتابخانه ها در عمومی تعطیل نشد و  عمومی تعطیل نشد و 

قالبی متفاوت و متناسب با نیاز روز به کاربران ارائه می شود.قالبی متفاوت و متناسب با نیاز روز به کاربران ارائه می شود.
منوچهری کمبود اعتبارات را بزرگترین چالش کتابخانه های عمومی منوچهری کمبود اعتبارات را بزرگترین چالش کتابخانه های عمومی 
عنوان و تصریح کرد: اگر مشکالت بودجه این سازمان برطرف شود، عنوان و تصریح کرد: اگر مشکالت بودجه این سازمان برطرف شود، 
نهاد کتابخانه های عمومی می تواند، بیش از پیش و با انرژی افزون تر نهاد کتابخانه های عمومی می تواند، بیش از پیش و با انرژی افزون تر 
به  خدمت رسانی  و  فرهنگ  ترویج  همان  که  خود  اصلی  رسالت  به به  خدمت رسانی  و  فرهنگ  ترویج  همان  که  خود  اصلی  رسالت  به 

عموم است بپردازد.عموم است بپردازد.
وی تصریح کرد: قانون تأسیس و نحوه اداره نهاد کتابخانه های عمومی وی تصریح کرد: قانون تأسیس و نحوه اداره نهاد کتابخانه های عمومی 
کشور دارای تعارضات و تناقضاتی است که امید داریم با همکاری کشور دارای تعارضات و تناقضاتی است که امید داریم با همکاری 
نمایندگان مجلس شورای اسالمی این مشکالت حل شود. از جمله در نمایندگان مجلس شورای اسالمی این مشکالت حل شود. از جمله در 
قانون ساخت کتابخانه از وظایف نهاد کتابخانه های عمومی است اما قانون ساخت کتابخانه از وظایف نهاد کتابخانه های عمومی است اما 

بودجه ای برای این منظور در نظر گرفته نشده است.بودجه ای برای این منظور در نظر گرفته نشده است.
حمایت  با  کرد:  اضافه  فارس  استان  عمومی  کتابخانه های  مدیرکل  حمایت   با  کرد:  اضافه  فارس  استان  عمومی  کتابخانه های  مدیرکل   
نهاد  این  مشکالت  رفع  و  عمومی  کتابخانه های  از  مردم  نهاد نمایندگان  این  مشکالت  رفع  و  عمومی  کتابخانه های  از  مردم  نمایندگان 
صددرصد فرهنگی، عموم مردم می توانند از برکات کتاب و کتابخوانی صددرصد فرهنگی، عموم مردم می توانند از برکات کتاب و کتابخوانی 

بهره مند شوند.بهره مند شوند.
کازرون  شهرستان های  مردم  منتخب  نماینده  دوانی،  عباسی  کازرون فریدون  شهرستان های  مردم  منتخب  نماینده  دوانی،  عباسی  فریدون 
و کوهچنار نیز در این دیدار با تأکید بر رفع مشکالت قانونی نهاد، و کوهچنار نیز در این دیدار با تأکید بر رفع مشکالت قانونی نهاد، 
کتابداران  و  عمومی  کتابخانه های  حقوق  از  مردم  نمایندگان  کتابداران گفت:  و  عمومی  کتابخانه های  حقوق  از  مردم  نمایندگان  گفت: 

عمومی حمایت می کنند.عمومی حمایت می کنند.
 وی همچنین با تأکید بر اتمام پروژه های کتابخانه ای در شهرستان های  وی همچنین با تأکید بر اتمام پروژه های کتابخانه ای در شهرستان های 
کازرون و کوهچنار گفت: اتمام و بهره برداری از کتابخانه مرکزی کازرون و کوهچنار گفت: اتمام و بهره برداری از کتابخانه مرکزی 
کازرون نیاز مردم این شهر است و باید هرچه سریع تر به نتیجه برسد.کازرون نیاز مردم این شهر است و باید هرچه سریع تر به نتیجه برسد.

دهقان، فرماندار ویژه کازرون خبر داد:

 قریب به ۳۰۰ میلیارد ریال پروژه آبرسانی 
در سطح شهرستان کازرون اجرا خواهد شد

ویژه  فرمانداری  عمومی  روابط  از  نقل  به  طلوع  روزنامه  گزارش  ویژه به  فرمانداری  عمومی  روابط  از  نقل  به  طلوع  روزنامه  گزارش  به 
ویژه  فرماندار  و  استاندار  معاون  دهقان  داریوش  کازرون  ویژه شهرستان  فرماندار  و  استاندار  معاون  دهقان  داریوش  کازرون  شهرستان 

شهرستان کازرون گفت:شهرستان کازرون گفت:
با همکاری و پیگیری نماینده مردم کازرون در مجلس شورای اسالمی با همکاری و پیگیری نماینده مردم کازرون در مجلس شورای اسالمی 

  ۳۰۰۳۰۰ به  قریب  شهرستان  آبفای  ریاست  و  استان  آبفای  مدیرعامل  به و  قریب  شهرستان  آبفای  ریاست  و  استان  آبفای  مدیرعامل  و 
میلیارد ریال پروژه آب رسانی در سطح شهرستان در حال انجام و در حال میلیارد ریال پروژه آب رسانی در سطح شهرستان در حال انجام و در حال 

برگزاری مناقصه است.برگزاری مناقصه است.
این پروژه ها در مجموعه های آبرسانی  افزود:  این خصوص  این پروژه ها در مجموعه های آبرسانی  دهقان در  افزود:  این خصوص   دهقان در 
انارستان با انارستان با ۴۶۴۶ میلیارد ریال و مجموعه باالده و دادین با اعتبار قریب به  میلیارد ریال و مجموعه باالده و دادین با اعتبار قریب به 
ماه سال  بوده و دهم آبان  مناقصه  برگزاری  میلیارد ریال در حال  ماه سال   بوده و دهم آبان  مناقصه  برگزاری  میلیارد ریال در حال   ۱۳۰۱۳۰

جاری موعد بازگشایی پاکت مناقصات این پروژه ها است.جاری موعد بازگشایی پاکت مناقصات این پروژه ها است.
همچنین مجموعه آبرسانی بلیان با همچنین مجموعه آبرسانی بلیان با ۲۰۲۰ میلیارد ریال اعتبار نیز پیمانکار آن  میلیارد ریال اعتبار نیز پیمانکار آن 
مشخص شده و به زودی مشغول کار خواهد و پروژه آبرسانی روستای مشخص شده و به زودی مشغول کار خواهد و پروژه آبرسانی روستای 
بورکی نیز با مبلغ بورکی نیز با مبلغ ۲۰۲۰ میلیارد ریال پیمانکار آن مشخص و درحال انجام  میلیارد ریال پیمانکار آن مشخص و درحال انجام 

کار است.کار است.
شهر  فاضالب  فرعی  انشعابات  طرح  تکمیل  جهت  و  راستا  همین  شهر در  فاضالب  فرعی  انشعابات  طرح  تکمیل  جهت  و  راستا  همین  در 

کازرون با کازرون با ۳۵۳۵ میلیارد ریال اعتبار در حال انجام است. میلیارد ریال اعتبار در حال انجام است.
انجام  اعتبار در حال  ریال  میلیارد  انجام   اعتبار در حال  ریال  میلیارد  مبلغ ۵۰۵۰  با  آبرسانی کمارج  مبلغ مجموعه  با  آبرسانی کمارج  مجموعه 
بوده و انشاهلل به زودی پروژه آبرسانی به روستای تنگ مناره به مناقصه بوده و انشاهلل به زودی پروژه آبرسانی به روستای تنگ مناره به مناقصه 
توازن  بودجه  و  برکت  بنیاد  از کمک های  آن  اعتبار  که  رفت  توازن خواهد  بودجه  و  برکت  بنیاد  از کمک های  آن  اعتبار  که  رفت  خواهد 

تأمین خواهد شد.تأمین خواهد شد.


