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پنجشنبه
 سال چهارم جنوب

طرح  گفت:  فارس  زیست  محیط  حفاظت  مدیرکل 
در  محلی  جوامع  تاب آوری  ارتقاء  و  توانمندسازی 
نظیر آتش سوزی  مقابل حوادث طبیعی و مخاطراتی 
از  این حوادث و پیشگیری  با  برای مواجهه عقالنی 
شهرستان  پریشان  و  ارژن  روستاهای  در  آنها  بروز 

کازرون با همکاری یونسکو، اجرایی می شود.
به گزارش ایسنا، حمید ظهرابی در جمع خبرنگاران 
و  هماهنگی  جلسه  اولین  برگزاری  به  اشاره  با 
برنامه ریزی برای اجرای طرح توانمندسازی و ارتقاء 
تاب آوری جوامع محلی، افزود: این طرح با همکاری 
حفاظت محیط زیست استان فارس و نمایندگی دفتر 

یونسکو در ایران برای بعضی از روستاهای ذخیرگاه 
شهرستان  حوزه  در  پریشان  و  ارژن  زیست کره 

کازرون اجرا خواهد شد.
ظهرابی ادامه داد: این طرح با رایزنی انجام شده و پس 
از تهیه پیشنهاد و ارائه شرح خدمات، به شکل پایلوت 
در ذخیره گاه حوزه کازرون اجرا و نتایج آن برای 
استفاده در سایر ذخیره گاه های زیست کره کشور، به 

سازمان حفاظت محیط زیست ارائه خواهد شد.
برنامه  راستای  در  طرح  این  اینکه  به  اشاره  با  وی 
است،  شده  تدوین   MAB یا مسکون  و کره  انسان 
انسان و کره  مسکون توسط یونسکو  برنامه  افزود: 

در سال ۱۹۷۱ بنیان گذاری شد و هدف آن نزدیک 
کردن همکاری های میان رشته ای مدیریت، پژوهش 
از  استفاده  و آموزش در راستای حفظ اکوسیستم و 
منابع طبیعی برای دستیابی به توسعه پایدار و معرفی و 

حفاظت از ذخیره گاه های زیست کره است.
است  شرکت  یک  طرح  این  مجری  افزود:  ظهرابی 
انعقاد  اعتبار و  به جذب  مناقصه موفق  از طریق  که 
قرارداد با یونسکو شده و براساس توافق انجام شده، 
محیط  حفاظت  نظارت  تحت  کار  انجام  به  موظف 

زیست فارس است.
خاطرنشان  فارس  زیست  محیط  حفاظت  مدیرکل 
کرد: هدف از اجرای این طرح در مرحله اول دریافت 
و  آتش  ایجاد  از  پیشگیری  برای  الزم  آموزش های 
یادگیری اقدامات ضروری برای مهار آتش در مناطق 
ارژن و پریشان و در مرحله بعد سازماندهی نیروهای 
با  مقابله  برای  آنها  آماده سازی  و  تجهیز  و  داوطلب 
خواهد  آینده  سال های  در  احتمالی  آتش سوزی های 

بود. 
و  اعتبار  این  جذب  اول  قدم  در  افزود:  ظهرابی 
به عنوان  فارس  استان  شهرستان های  از  یکی  انتخاب 
در  امیدواریم  اما  می شود  محسوب  موفقیت  پایلوت 
رابطه با تجهیز مناطق برای مهار آتش سوزی نیز از 

حمایت های بیشتری بهره مند شویم.
تیم  گفت:  فارس  زیست  محیط  حفاظت  مدیرکل 
فراوان  تجارب  کسب  با  کل  اداره  این  مدیریتی 
مهار  در  موفق  عملکرد  و  مشابه  طرح های  انجام  در 
موفقیت  و  شده  محسوب  قوت  نقطه  آتش سوزی ها 
طرح را تضمین می کند و در این زمینه کارشناسان 
محیط زیست فارس با تمام توان خود در پیشبرد طرح 

مذکور مشارکت خواهند کرد. 

باهمکارییونسکوانجاممیشود

اجرای طرح پایلوت تاب آوری جوامع محلی فارس
روستاییان کازرون برای مهار آتش سوزی جنگل ها و مراتع آموزش می بینند

 ابالغ پروتکل های بهداشتی
 به تاکسی های کازرون
 با متخلفان برخورد می شود

سرپرست سازمان مدیریت حمل 
از  کازرون  شهرداری  نقل  و 
به  بهداشتی  پروتکل های  ابالغ 

رانندگان تاکسی ها خبر داد.
عمومی  روابط  گزارش  به 
مهندس  کازرون،  شهرداری 
دراین باره گفت:  یزدانی  محسن 
مطابق این پروتکل ها، رانندگان 
کردن  سوار  به  مجاز  تاکسی 
نفر  )یک  مسافر  سه  حداکثر 
صندلی  دونفر  و  جلو  صندلی 

عقب( هستند.
ابالغیه  این  اینکه  بیان  با  وی 
شیوع  از  پیشگیری  هدف  با 
راستای  در  و  کرونا  ویروس 
فاصله گذاری  رعایت  طرح 
افزود:  می شود،  اجرا  اجتماعی 
سوار  حق  تاکسی  رانندگان 
را  ماسک  بدون  مسافر  کردن 
ماسک  زدن  همچنین  ندارند، 

برای رانندگان نیز الزامی است.
سازمان  سرپرست  گفته  به 
نقل شهرداری  مدیریت حمل و 
در  که  رانندگانی  با  کازرون، 
تخلف  پروتکل ها  این  اجرای 
برخورد  قانون  برابر  کنند، 

خواهد شد.
اظهار  همچنین  یزدانی  مهندس 
از  پیشگیری  منظور  به  کرد: 
شیوع ویروس کرونا تعدادی از 
مجهز  درون شهری  تاکسی های 
و  شده اند  کارتخوان  دستگاه  به 
ان شاءاهلل با پیگیری های صورت 
گرفته به زودی کلیه تاکسی های 
درون شهری به کارتخوان مجهز 

خواهند شد.
او اضافه کرد: همچنین در صدد 
هستیم  دیگری  طرح  اجرای 
پرداخت  امکان  آن،  طی  که 
صورت  به  تاکسی ها  کرایه 
طریق  از  و  الکترونیک  تمام 
فراهم   )qr-code( رمزینه کد 

خواهد شد.
یزدانی  محسن  مهندس 
ضدعفونی  کرد:  خاطرنشان 
نیز  شهری  درون  تاکسی های 
شیوع  از  جلوگیری  هدف  با 
ویروس کرونا به صورت مستمر 
تاکسی های  تمام  و  دارد  ادامه 
محوطه  نیز  و  شهری  درون 
صورت  به  مسافربری  ترمینال 

روزانه ضدعفونی می شوند.

به  طلوع  روزنامه  گزارش  به 
دفتر  عمومی  روابط  از  نقل 
مردم شریف کازرون  نماینده 
فریدون  دکتر  کوه چنار،  و 
عباسی نماینده مردم این منطقه 
سید  امامزاده  زیارت  از  پس 
حسین )ع( کازرون و حضور 
و  روستا  شهدای  گلزار  در 
تکریم مقام واالی ایشان، طی 
جلسه ای در حرم امامزاده سید 
شورا،  حضور  با  )ع(  حسین 
روستا،  این  مردم  و  دهیار 
از  جمعی  و  امامزاده  متولی 
بررسی  به  کازرون  مسئولین 
دیگر  و  روستا  این  مشکالت 
آن  به  نزدیک  روستاهای 

پرداخت.
به  اشاره  با  نشست  این  در 
حسین  سید  امامزاده  وجود 
سجاد  امام  نوادگان  از  )ع( 
فرهنگی  قطب  به عنوان  )ع( 
و  کازرون  شهرستان های 
کوه چنار، به مسائل و مشکالتی 
از جمله تکمیل گنبد و گلدسته 
حرم، راه اندازی پایگاه انتظامی 
تجهیز  اورژانس،  و  شاپور 
درمانگاه  ارتقاء  بسیج،  پایگاه 
و  مرتبط  درمانی  مباحث  و 
پرداخته  شرب  آب  مبحث 
شد و از همین جلسه پیگیری 
کار  دستور  در  مشکالت  رفع 

نماینده مردم قرار گرفت.

حضورنمایندهشهرستاندرمجلسشورایاسالمیدرمیانآتشنشانان؛
 شهردار کازرون: نیاز شهر کازرون به ایستگاه های بیشتر، 

تجهیزات جدید و خودروی باالبر
دکترعباسیدوانی:

 پیگیر درخواست ها و مشکالت سازمان آتش نشانی کازرون در پایتخت هستم

نماینده مردم شهرستان های کازرون و کوهچنار در 
مجلس شورای اسالمی در جمع آتش نشانان سازمان 
کازرون  شهرداری  ایمنی  خدمات  و  آتش نشانی 

حضور یافت.
کازرون،  شهرداری  عمومی  روابط  گزارش  به 
برنامه،  این  در  کازرون  شهردار  مهرورز  محمدامین 
منطقه  پوشش  تحت  قانونی  حیطه  تشریح  ضمن 

ایمنی  خدمات  و  نشانی  آتش  سازمان  عملیاتی 
نشانی  آتش  سازمان  کرد:  بیان  کازرون،  شهرداری 
با توجه به رسالت اخالقی و انسانی خود و فراتر از 
وظایف قانونی، حوادث و عملیات کل سطح شهرستان 
را پوشش می دهد و همین امر موجب استهالک بیشتر 
و فرسوده شدن خودروها و تجهیزات سازمان آتش 

نشانی شده است.

ایستگاه های  به  نیاز  کازرون  شهر  کرد:  اضافه  وی 
آتش نشانی بیشتر و تجهیزات جدید و خودروی باالبر 
برای خدمات دهی بهتر به همشهریان کازرونی است.
و  آتش نشانی  سازمان  سرپرست  پشنگیان  حامد 
خوش  ضمن  نیز  کازرون  شهرداری  ایمنی  خدمات 
آمدگویی و تشکر از دکتر عباسی دوانی، حضور او 
در بین پرسنل سازمان آتش نشانی را منشأ خیر و رفع 

مشکالت سازمان دانست.
شهرستان های  مردم  نماینده  دوانی  عباسی  دکتر 
اسالمی،  شورای  مجلس  در  کوهچنار  و  کازرون 
ضمن تشکر از مدیریت شهردار کازرون و فرماندهی 
و  عملیات ها  در  نشانی  آتش  سازمان  سرپرست 
کار  سختی  با  خود  آشنایی  از  آتش سوزی،  حوادث 
بودن  روز  به  افزود:  و  گفت  سخن  آتش نشانان 
تجهیزات و دانش فنی پرسنل در کیفیت و بهتر انجام 

دادن عملیات ها، ضروری و تأثیرگذار است.
رئیس کمیسیون انرژی مجلس در ادامه اظهار کرد: 
پیگیر درخواست ها و مشکالت سازمان آتش نشانی و 
خدمات ایمنی شهرداری کازرون در مرکز استان و 

پایتخت هستم.
شهرداری  ایمنی  خدمات  و  آتش نشانی  سازمان 
فعال ایستگاه  دو  دارای  حاضر  حال  در   کازرون، 

است.

 بازدید و بررسی مشکالت 
 چند شهر وروستا توسط

 نماینده مجلس

اسالمی  شورای  اعضای  و  شهردار 
با    نشستی  طی  کنارتخته  شهر 
عباسی نماینده کازرون و کوه چنار 
و  از همراهی  قدردانی  بیان  ضمن 
شهر  وضعیت  وی،  کمک رسانی 
خدمات  و  کنارتخته  شهرداری  و 
انجام شده در رفع معضالت مختلف 
به  و  کرده  تشریح  را  شهر  این 
برخی از مشکالت و نیازمندی های 
و  بودجه  تأمین  به  منطقه  این 
اشاره  رده  باال  مسئولین  حمایت 

کردند.
از جمله مسائل و مشکالت مطرح 
شده در این جلسه می توان به میدان 
نفتی منطقه، مشکالت آبخیزداری 
تأمین  لزوم  چروم،  سد  اهمیت  و 
عقب  و  تعریض  جهت  اعتبار 

کنارتخته  شهر  ورودی  نشینی 
چمن  زمین  کازرون،  سمت  از 
زمین  نداشتن  به  باتوجه  مصنوعی 
جوانان  برای  مناسب  ورزشی 
آبفا،  ادارات  مشکالت  شهر،  این 
آموزش و پرورش و ثبت اسناد و 
دیگر مسائل این منطقه اشاره کرد.
سپس موحدیانی شهردار کنارتخته 
اقدامات  از  گزارشی  ارائه  به  نیز 
اجرا  حال  در  عملکردهای  و 
کمک  با  شهرداری  پیگیری  یا 
سرعت  راستای  در  مردم  نماینده 
در  اجرایی  پروژه های  به  بخشیدن 
برخی  و  پرداخت  گذشته  ماه های 
برای  شهری  نیازمندی های  از 
را  مردم  به  بهتر  خدمات رسانی 

مطرح کرد.

تقدیرشهردارکازرونازرئیسپلیسراهورشهرستان
 شهردار کازرون: تالش می کنیم به پروژه های ترافیک شهر

 نگاه ویژه داشته باشیم

شهردار کازرون به همراه معاون خدمات شهری و روسای سازمانهای مدیریت 
از  با حضور در دفتر رئیس پلیس راهور شهرستان،  حمل و نقل و آتش نشانی 
تقدیر  شهرستان  رانندگی  و  راهنمایی  پلیس  پرسنل  و  کمانی  خیراله  سرهنگ 

کرد.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی شهرداری کازرون، محمدامین 
ماموریتهای  و  انتظامی وظایف  نیروی  اینکه  به  اشاره  با  دیدار  این  در  مهرورز 
و  راهنمایی  شهری،  مدیریت  حوزه  در  گفت:  می کند،  پیگیری  را  مختلفی 
رانندگی جایگاه ویژه ای دارد و پلیس راهور می تواند یار و کمک حال بزرگی 

در بحث کنترل ترافیک برای شهرداری باشد.
ماشین آالت  از  حمایت  در  انتظامی  نیروی  نقش  به  همچنین  کازرون  شهردار 
اشاره و  ارائه می دهد  به شهروندان  متعددی که شهرداری  شهرداری و خدمات 
اظهار کرد: اگر این همکاری ها نباشد، کار ما بسیار مشکل خواهد بود و شاید 

ادامه مسیر بعضی کارها ممکن نباشد.
وی ادامه داد: انتظار داریم این همکاری ها با هدف تسهیل کار و عبور و مرور 

شهروندان مانند قبل و حتی بیشتر از گذشته ادامه داشته باشد.
شهرداری،  خدمات  و  فعالیتها  باالی  تعداد  و  حجم  اشاره  با  مهرورز  محمدامین 
گفت: بعضی وقت ها به دلیل این حجم باالی کار ممکن است قصور یا نقصانی 
زیاد  تراکنش  از  ناشی  مشکالت  این  که  بیاید  وجود  به  شهرداری  جانب  از 

فعالیت های شهرداری است.

و  میادین  هندسی  اصالح  و  مسیرها  اصالح  بعضی  اجرای  لزوم  به  اشاره  با  او 
گره های  کردن  باز  در  می تواند  اصالحات  این  که  میدانیم  گفت:  خیابان ها 
ترافیکی و رفع مشکالت این حوزه تأثیرگذار باشد، اما امروز در شرایطی هستیم 
یا  لغو بعضی پروژه ها  به  ناچار  بعضًا  باالتر می رود و  به روز  که هزینه ها روز 

ادغام چند پروژه می شویم.
شهردار کازرون اضافه کرد: بنابراین ممکن است بعضی از پروژه های ترافیکی 
به همین دلیل با تأخیر مواجه شده و یا معوق شده و بعضی از قول های شهرداری 
محقق نشود، اما تالش می کنیم به پروژه های ترافیک شهر نگاه ویژه ای داشتیم و 

این پروژه ها را در اولویت بندی ها مورد توجه قرار دهیم.
وی ابراز امیدواری کرد همکاری و تعامل تنگاتنگ شهرداری و پلیس راهنمایی 
و رانندگی برای مردم منشأ خیر بوده و رضایت آنها و خداوند متعال را به همراه 

داشته باشد.
انجام بسیاری از ماموریتهای راهور بدون همکاری شهرداری ممکن نخواهد بود
سرهنگ خیراله کمانی نیز در این دیدار ضمن خوشامدگویی به شهردار کازرون 
از عهده همه ماموریتهای محوله  و هیئت همراه، گفت: پلیس راهور نمی تواند 
ناجا به تنهایی برآید، بنابراین در این زمینه نیازمند کمک و همراهی شهرداری 

هستیم.
را  رانندگی شهرستان کازرون، کمک های شهرداری  راهنمایی و  پلیس  رئیس 
این  در  ما  نهایی  افزود: هدف  و  دانست  مؤثر  بسیار  ترافیک  در حوزه کنترل 
کردن  برآورده  و  مردم  به  خدمات دهی  و  کار  تسهیل  تعامالت،  و  ارتباطات 

مطالبات آنهاست.
وی با اشاره به قدیمی بودن و فرسودگی بعضی از خیابان ها و مسیرهای شهر، 
انجام  آینده نگری  مسیرها  این  اجرای  زمان  در  اینکه  دلیل  به  خاطرنشان کرد: 
نشده، شاید بعضی تعریض ها و اقدامات عملی نباشد، اما با تعامل می توان به هدف 
نهایی که کمک به عبور و مرور مردم، تأمین ایمنی و ارائه خدمات شایسته به 

آنان است، رسید.
سرهنگ کمانی همچنین خواستار تسریع در مکاتبات و فرایندهای بین طرفین 
شد و گفت: حذف بعضی فرایندهای اداری و جلوگیری از اطاله آنها، در نهایت 

می تواند به افزایش رضایتمندی منجر شود.

 آئین گرامیداشت روز 13 آبان
 در کازرون برگزار شد

به مناسبت فرارسیدن سالروز 
تسخیر النه جاسوسی آمریکا 
مناسبت  به  آن  نامگذاری  و 
عمومی  روابط  آبان   13
کازرون  پرورش  و  آموزش 
تبلیغات  اداره  همکاری  با 
حضور  با  شهرستان  اسالمی 
جمله  از  مسئوالن  از  جمعی 
حجت االسالم  امام جمعه 
مرکزی،  بخشدار  صباحی، 
آموزش وپرورش،  ریاست 
انتظامی  و  نظامی  فرماندهان 
دانش آموزان  از  جمعی  و 

برگزار شد.
گلچین،  علی  خبر/  سرویس 
گلچین:  علیرضا  عکاس/ 
فضای  در  که  آئین  این  در 
فرهنگی  کانون  حیاط  باز 
سلیمانی  شهید  پرورشی 
ضمن  ابتدا  شد  برگزار 
توسط  روز  این  گرامیداشت 
و  ها  سرود  دانش آموز  چند 
دکلمه هایی قرائت شد سپس 
ضمن  کازرون  امام جمعه 
تبریک سالروز والدت پیامبر 
اعظم حضرت محمد مصطفی 
جعفر  امام  حضرت  و  )ص( 
گرامیداشت  و  )ع(  صادق 
سخنانی  طی  آبان   13 روز 
خون  ثمره  داشت:  عنوان 
و  اسالمی  انقالب  شهیدان 
شهیدی همچون فهمیده باعث 
دانش آموزان  شما  که  شده 
دهید  ادامه  را  پرثمر  راه  این 
به  توجه  با  حاضر  حال  در 
جامعه  در  موجود  تحریم های 
با  را  تحریم هایی  چنین  باید 
تحریم شعب ابیطالب مقایسه 
که  بدانیم  باید  پس  کرد 
همواره دشمن در کمین است 
و  است  زدن  ضربه  منتظر  و 
دشمن باید به این باور رسیده 
انقالب  فرزندان  که  باشد 
ضعیف  هیچ گاه  اسالمی 
روز  الحمداهلل  و  شد  نخواهند 
معظم  مقام  وجود  با  روز  به 

را  قدرتمند  کشوری  رهبری 
خواهیم داشت.

با  دیگر  بخشی  در  وی 
عزت  و  استقالل  به  اشاره 
امروز  شد:  خاطرنشان  ایران 
کشوری  تنها  خوشبختانه 
دشمنان  و  کفر  برعلیه  که 
ایستاده است ایران است و با 
روحیه ای که جنگ را دنبال 
برهه  این  از  مطمئنًا  کردیم 
سیاسی  و  اقتصادی  سخت 
دنیا  کرد.  خواهیم  خروج 
به طوری  نمی پذیرد  را  اهانت 
که  افرادی  دسته  آن  که 
دشنام  اهل بیت)ع(  برعلیه 
که  است  مشخص  می گویند 
ضعف شدیدی را گرفته اند و 
در زمان کمتری شاهد نابودی 

این چنین افراد خواهیم بود.
ناحیه  سپاه  فرمانده  سپس 
سخنانی  طی  هم  کازرون 
داشت:  عنوان  کوتاه 
ابرقدرت ها بدانند که تا زمانی 
که بخواهند با جوانان ایرانی 
گودالی  در  قطعًا  کنند  مقابله 
نابودیشان  که  افتاد  خواهند 
حتمی است. سرهنگ توکل 
انقالب  را  آبان   13 همچنین 
خاطرنشان  و  خواند  دوم 
امام  زمان  این  در  که   شد 
حضور  در  خمینی )ره( 
دانش آموزان  و  دانشجویان 
غلطی  هیچ  آمریکا  فرمودند 
باید این  نمی تواند بکند و ما 
آینده  نسل های  تا  را  سخن 
شهدا  راه  وی  بدهیم.  انتقال 
خواند  نشدنی  تمام  راهی  را 
زمانی  تا  داشت:  عنوان  و 
و  والیت  پیرو  زنده ایم  که 
شهدا  رسم  و  راه  رکاب  در 
خواهیم  دفاع  انقالب  این   از 

کرد.
در پایان کلیه حضار ضمن به 
آمریکا  پرچم  کشیدن  آتش 
بر  مرگ  ندای  اسرائیل  و 

اسرائیل و آمریکا سر دادند.

عباسی  فریدون  دکتر 
از  جمعی  همراه  به  دوانی 
فرمانده  جمله  از  مسئولین 
اداره  رئیس  و  سپاه  بسیج 
راه و شهرسازی و جمعی از 
فعالین اجتماعی کازرون، از 
روستای گلستان )کاسکان( 
کازرون بازدید و مشکالت 
و  اهالی  خواسته های  و 
بررسی  را  روستا  مسئولین 

کرد.

پیرامون  بازدید  این  در 
بهبود  همچون  پروژه هایی 
و  روستایی  جاده  وضعیت 
روشنایی مسیر، تکمیل سالن 
زمین  ساخت  تمام،  نیمه 
و  کوچک  مصنوعی  چمن 
روستای  گردشگری  توسعه 
بررسی  و  گفتگو  گلستان 
مورد  آنان  از  برخی  و  شد 

بازدید قرار گرفت.

میدانی  بازدیدهای  ادامه  در 
نماینده مردم از مناطق مختلف 
حوزه انتخابیه، فریدون عباسی 
روستای  از  بازدید  ضمن 
از  جمعی  همراه  به  سید  قلعه 
مسئولین از جمله فرمانده سپاه، 
اداره راه و شهرسازی،  رئیس 
فعالین  از  جمعی  و  شهردار 
و  مردم  کازرون،  اجتماعی 
سید،  قلعه  روستای  مسئولین 
مشکالت و مطالبات روستا را 

مورد بررسی قرار داد.

برخی  از  بازدید  این  در 
سالن  همچون  پروژه ها 
دهیاری،  ساختمان  ورزشی، 
جاده امامزاده میرعمادالدین و 
بازدید  قلعه سید  نوساز  مدرسه 
مورد  بودجه  تأمین  جهت  و 
قرار گرفت. همچنین  بررسی 
مانند  مطالباتی  و  مشکالت 
و  معابر  بهسازی  آسفالت، 
و  آشامیدنی  آب  مباحث 
کشاورزی این روستا ارزیابی 

شد.

شهر کنارتخته 

روستای امامزاده سید حسین )ع(

روستای گلستان 

روستای قلعه سید 


