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رئیس شبکه بهداشت شهرستان کازرون: 

بیشترین علت ابتال به کرونا در شهرستان، 

 شرکت در دورهمی های 

خانوادگی و مراسم تجمعی است
۵۰ درصد تست ها، مثبت می شود

  عزم جدی همگانی و پیوستن مردم به جبهه 

 مقابله با کرونا، تنها راه برون رفت 

از وضعیت قرمز شیوع کرونا

با همکاری یونسکو انجام می شود

 اجرای طرح پایلوت تاب آوری
 جوامع محلی فارس

 روستاییان کازرون برای مهار آتش سوزی جنگل ها

 و مراتع آموزش می بینند
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هفتـه نـامه

toloudaily@gmail.com

به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی دفتر نماینده مردم 
عباسی  فریدون  دکتر  کوه چنار،  و  کازرون  شهرستان های  شریف 
نماینده مردم این منطقه ضمن بازدید از شهر تاریخی بیشاپور و آثار 
و  فرهنگی  میراث  حوزه  به  مربوط  مسائل  ساسانیان،  دوره  تاریخی 

گردشگری را ارزیابی کرد.
فعالین  از  جمعی  با  که  عباسی  دکتر  جلسه  و  بازدید  این  خالل  در 
اجتماعی و کارگروه میراث فرهنگی و گردشگری دفتر نماینده مردم 
و همچنین با حضور جمعی از مسئولین کازرون از جمله رئیس اداره 
میراث فرهنگی و گردشگری، فرمانده ناحیه بسیج سپاه، رئیس اداره 
همچون  مباحثی  به  شد  برگزار  کازرون  شهردار  و  شهرسازی  و  راه 
تهیه وسیله نقلیه و اعتبار برای کاوش در مجموعه تاریخی بیشاپور، 
تأمین بودجه جهت مرمت اماکن تاریخی و میراث فرهنگی همچون 
حمام مالبابا، حمایت از تولیدکنندگان صنایع دستی مانند دولچه دوزی 

و پیگیری تهیه ساختمان اداره میراث فرهنگی پرداخته شد.
همچنین مقرر شد طی بررسی سه ماهه کارگروه میراث فرهنگی و 
راه حل هایی  و  مسائل  نماینده کازرون و کوه چنار،  دفتر  جهت حمایت و رونق بیشتر در این حوزه مشخص شود.گردشگری 

 در بازدید نماینده کازرون و کوه چنار از  مجموعه تاریخی بیشاپور مطرح شد؛

 از تخصیص اعتبار برای کاووش در بیشاپور
 تا پیگیری تهیه ساختمان اداره میراث 

به بهانه روز جهانی مربی 

 مربی گری شغل نیست،
  عشق است، ذوق است،
 ایثار و فداکاری است

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان کازرون از شناسایی یک بیمار جدید مبتال به کوویدرئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان کازرون از شناسایی یک بیمار جدید مبتال به کووید۱۹۱۹ طی  طی 
شبانه روز گذشته در شهرستان خبر داد.  شبانه روز گذشته در شهرستان خبر داد.  

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ویژه شهرستان کازرون، دکتر »بندر برامکی« گفت: با مثبت به گزارش روابط عمومی فرمانداری ویژه شهرستان کازرون، دکتر »بندر برامکی« گفت: با مثبت 
شدن نتیجه تست کرونای یک نفر از شهروندان طی شبانه روز گذشته، مجموع تعداد مبتالیان از شدن نتیجه تست کرونای یک نفر از شهروندان طی شبانه روز گذشته، مجموع تعداد مبتالیان از 

ابتدای اپیدمی کرونا تا روز گذشته )ابتدای اپیدمی کرونا تا روز گذشته )۱۴۱۴ آبان  آبان ۱۳۹۹۱۳۹۹( به دو هزار و ( به دو هزار و ۷۱۹۷۱۹ نفر افزایش یافته است.  نفر افزایش یافته است. 
او افزود: او افزود: ۵۶۵۶ بیمار مشکوک و مبتال به کووید بیمار مشکوک و مبتال به کووید۱۹۱۹ در بیمارستان ولیعصر )عج( بستری هستند که حال   در بیمارستان ولیعصر )عج( بستری هستند که حال  

عمومی عمومی ۹۹ نفر از آنها وخیم گزارش شده است. نفر از آنها وخیم گزارش شده است.

آخرین آمار رسمی کروناویروس در کازرون؛
56 نفر بیمار بستری؛ 9 بیمار با حال وخیم

 حضور نماینده شهرستان در مجلس شورای اسالمی
 در میان آتش نشانان؛

 شهردار کازرون: نیاز شهر کازرون
  به ایستگاه های بیشتر، 

تجهیزات جدید و خودروی باالبر

 در بازدید نماینده کازرون و کوه چنار 
از  مجموعه تاریخی بیشاپور مطرح شد؛

 از تخصیص اعتبار برای کاووش 
در بیشاپور تا پیگیری تهیه ساختمان 

اداره میراث

جلوه های عشق معلم به دانش آموز؛

تبریک خالقانه روز دانش آموز توسط معلم کازرونی
عشق  از  دیگری  جلوه های  کازرونی  عشق آموزگار  از  دیگری  جلوه های  کازرونی  آموزگار 

معلم به دانش آموز را به همگان نشان داد.معلم به دانش آموز را به همگان نشان داد.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی 
خانم  کازرون،  پرورش  و  آموزش  خانم مدیریت  کازرون،  پرورش  و  آموزش  مدیریت 
دبستان  چهارم  پایه  آموزگار  محمودی،  دبستان راضیه  چهارم  پایه  آموزگار  محمودی،  راضیه 
شاهد شهید رصاف این شهر، در اقدامی خالقانه شاهد شهید رصاف این شهر، در اقدامی خالقانه 
و تحسین برانگیز به مناسبت روز دانش آموز و و تحسین برانگیز به مناسبت روز دانش آموز و 
میالد پیامبر اسالم )ص( و امام جعفر صادق )ع( میالد پیامبر اسالم )ص( و امام جعفر صادق )ع( 
طی دو روز با رعایت موارد بهداشتی و حضور طی دو روز با رعایت موارد بهداشتی و حضور 
و  اهدای گل  با  دانش آموزان خود  منزل  و درب  اهدای گل  با  دانش آموزان خود  منزل  درب 
گلدان، این مناسبت ها را به آنان تبریک گفت.گلدان، این مناسبت ها را به آنان تبریک گفت.

بنا به این گزارش گل و گلدان های اهدایی به بنا به این گزارش گل و گلدان های اهدایی به 
دانش آموزان اثر هنری خود آموزگار بوده که دانش آموزان اثر هنری خود آموزگار بوده که 
معلم  این  شخصی  هزینه  با  هم  آن  اولیه  معلم مواد  این  شخصی  هزینه  با  هم  آن  اولیه  مواد 

تأمین شده است.تأمین شده است.
راضیه محمودی با بیان اینکه بدون اطالع قبلی راضیه محمودی با بیان اینکه بدون اطالع قبلی 
عنوان  دادم،  انجام  را  کار  این  عنوان دانش آموزان  دادم،  انجام  را  کار  این  دانش آموزان 
عدم  و  کرونا  بیماری  شیوع  به  توجه  با  عدم کرد:  و  کرونا  بیماری  شیوع  به  توجه  با  کرد: 
درس،  کالس های  حضوری  برگزاری  درس، امکان  کالس های  حضوری  برگزاری  امکان 
واقعًا دلتنگ دیدار دانش آموزانم بودم، به همین واقعًا دلتنگ دیدار دانش آموزانم بودم، به همین 
جهت این فرصت را غنیمت شمرده و با رعایت جهت این فرصت را غنیمت شمرده و با رعایت 
اولیای  از  تن  دو  همراهی  و  پروتکل ها  اولیای تمامی  از  تن  دو  همراهی  و  پروتکل ها  تمامی 

دانش آموزان به دیدن پسرانم رفتم.دانش آموزان به دیدن پسرانم رفتم.
وی افزود: دیدن خوشحالی و لبخند دانش آموزان و رضایت خانواده های وی افزود: دیدن خوشحالی و لبخند دانش آموزان و رضایت خانواده های 

آنان برایم بسیار ارزشمند بود و تمام خستگی و سختی های تدریس مجازی آنان برایم بسیار ارزشمند بود و تمام خستگی و سختی های تدریس مجازی 
را از تنم بیرون کرد.را از تنم بیرون کرد.

رئیس شبکه بهداشت شهرستان کازرون: 

 بیشترین علت ابتال به کرونا در شهرستان، شرکت در دورهمی های 
خانوادگی و مراسم تجمعی است

۵۰ درصد تست ها، مثبت می شود

  عزم جدی همگانی و پیوستن مردم به جبهه مقابله با کرونا، تنها راه برون رفت

 از وضعیت قرمز شیوع کرونا

ابتال به  رئیس شبکه بهداشت شهرستان کازرون معتقد است بیشترین علت 
کرونا در این شهرستان، شرکت در دورهمی ها خانوادگی و مراسم تجمعی 

است. 
برامکی در جلسه اضطراری  بندر  نامه طلوع جنوب، دکتر  به گزارش هفته 
اینکه  بیان  با  با کروناویروس در فرمانداری ویژه شهرستان  مقابله  قرارگاه 
در روزهای اخیر ۵۰ درصد نمونه های تشخیصی ارسال شده به آزمایشگاه 
ها مثبت می شود، تنها راه برون رفت از این وضعیت بحرانی را عزم جدی 

همگانی و پیوستن مردم به جبهه مقابله با کرونا همگام با کارکنان حوزه 
بهداشت و درمان دانست. 

بیمارستان  در  کرونایی  بیماران  پذیرش  ظرفیت  تکمیل  به  اشاره  با  وی   
به کووید۱۹ ساکن شهر  مبتالیان  از  اظهار کرد: ۷۱ درصد  ولیعصر )عج( 
و  خانوادگی  های  دورهمی  در  شرکت  را  ابتال  علت  بیشترین  و  کازرون 

مراسم های تجمعی است.
رئیس شبکه بهداشت شهرستان کازرون از شهروندان خواست ضمن رعایت 
از  اجتماعی،  فاصله  از ماسک و حفظ  استفاده  مانند  بهداشتی  پروتکل های 

ترددهای غیرضروری در شهر و حضور در اجتماعات اکیدا پرهیز کنند.
 

به گزارش طلوع جنوب، تعطیلی آرایشگاه های زنانه و سالن های ورزشی و 
بدنسازی تا پایان ماه جاری، نظارت آرامستان ها بر برگزاری مراسم تدفین 
مراسم های تجمعی در  لغو هرگونه  افراد،  تعداد محدود  با حضور  ها  فوتی 
شهرستان به ویژه نظارت نیروهای انتظامی و بسیجیان بر باغچه های شخصی 
برگزاری مجالس، استفاده از پتانسیل آموزش و پرورش در آگاهی بخشی به 
دانش آموزان و خانواده ها در خصوص خطرات کرونا و راههای پیشگیری 
از آن، گندزدایی روزانه معابر اصلی شهر از سوی شهرداری، نواختن آژیر 
خطر از سوی سازمان آتش نشانی و برخورد قانونی با اصنافی که پروتکل 
های بهداشتی را رعایت نمی کنند، از مهمترین مصوبات این جلسه اضطراری 

بود.

به گزارش ایرنا، عالمه صابری بانوی کارآفرین 
درخت  را  مورینگا  گیاه  گفت:  باره  این  در 
زیاد  اهمیت  به  توجه  با  و  می شناسند  معجزه 
سرمایه گذاری  دیگر  درکشورهای  دارویی، 

خوبی روی کاشت این درخت انجام می دهند.
وی گفت کاشت این گیاه از حدود هفت سال 
قبل در ایران شروع شد و ماهم مشتاق به کشت 

در این منطقه  شدیم. 
خارج کشور،  در  افزود:  کارآفرین  بانوی  این 
به ویژه در کشور آلمان داروی سرطان ریه از 
این گیاه تولید می کنند و به کشور وارد می شود. 
کاشت  مزایای  دیگر  از  کرد:  اضافه  صابری   
در  اشتغال زایی  و  آب  کم  مصرف  گیاه،  این 

منطقه است. 
هم  کارآفرین  بانو  این  همسر  ایمانی  اشکان 
در  دارویی  گیاه  این  اینکه  به  توجه  با  گفت: 

جره  منطقه  و  است  شده  شناخته  کمتر  ایران 
برای  خوب  خاک  و  آب  ظرفیت  از  باالده  و 
کشت برخوردار است اقدام به کشت این گیاه 

کردیم. 
وی اضافه کرد این گیاه در یک دوره یکساله 
بدون  آن  عمر  و  می رسد  برداشت  مرحله  به 

آبیاری تا ۲۵ سال است. 
بخش  کشاورزی  خدمات  مسئول  و  کارشناس 
جره و باالده نیز گفت: در راستای سیاست های 
از  بهینه  استفاده  در  کشاورزی  جهاد  وزارت 
آب کشاورزی و صرفه جوئی در مصرف آب، 
نوع  چند  به کشت  اقدام  منطقه  در  کشاورزان 

گیاهان دارویی کردند.
مورینگا  گیاه  کشت  افزود:  غالمان  محمد 
 ۱۰ درسطح  سال  اولین  برای  که  است  گیاهی 
اظهار  وی  می شود.   کشت  منطقه  در  هکتار 

بر صرفه جویی  عالوه  گیاه  این  داشت: کشت 
در مصرف آب در اشتغال کشاورزان و رونق 
در  که  دارد  مؤثری  نقش  خانوارها  اقتصادی 
صورت موفق بودن کاشت این گیاه در آینده 

سطح بیشتری اختصاص خواهد یافت. 
هم  کازرون  کشاورزی  جهاد  باغبانی  مسئول 
اراضی  از  هکتار   ۵۰ از  بیش  امسال  گفت: 
دارویی  گیاهان  کشت  به  کازرون  شهرستان 
از  مورینگا  کشت  که  است  یافته  اختصاص 

جمله آنها است. 
زهرا پناه گفت: برداشت این گیاه دارویی در 
یک  دوره یکساله انجام می شود که بیش بینی 
می شود در هر دوره برداشت از هرهکتار هفت 
برداشت  دارویی  گیاه  این  برگ  تن  هشت  تا 
و  داخل  بازارهای  به  فرآوری  جهت  و  شود 

خارج عرضه شود.

گیاه دارویی مورینگا در کازرون زیر کشت رفت


