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هفتـهنـامه

toloudaily@gmail.com

کارشناس مسئول واحد سالمت کار مرکز بهداشت شهید پیرویان کازرون 
از تداوم نظارت کارشناسان این واحد بر رعایت پروتکل های بهداشتی در 

صنوف مختلف کارگاهی خبر داد.
به گزارش طلوع جنوب به نقل از روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان 
شهرستان کازرون، محمد قاسمی راد با اشاره به وضعیت شیوع کروناویروس 
رعایت  شیوه  شبکه  این  کار  سالمت  کارشناسان  گفت:  شهرستان،  در 
اصول بهداشتی در صنوف مختلف کارگاهی، جایگاه های عرضه سوخت، 
شرکت های صنعتی و رانندگان ناوگان حمل و نقل عمومی درون شهری را 

بر اساس چک لیست ارزیابی می کنند.
او شست و شوی منظم دست ها با آب و صابون به مدت 2۰ ثانیه، استفاده 
از ماسک و حفظ فاصله فیزیکی را سه راهکار مهم در قطع زنجیره انتقال 

بیماری عنوان کرد.

بهبود  کمیته  جلسه  اولین 
کنکور  وضعیت  ارتقای  و 
سراسری آموزش و پرورش 
مدیر  حضور  با  کازرون 
کارشناسان  و  معاونین  اداره، 
مدیران مدارس،  مربوطه، 
سرگروههای  مشاوران، 
آموزشی و تعدادی از دبیران 

متوسطه برگزار گردید.
به  جنوب  طلوع  گزارش  به 
امیر  کازرون،  پرورش  و  آموزش  مدیریت  عمومی  روابط  از  نقل 
بررسی  و  تحلیل  را  جلسه  این  برگزاری  از  هدف  حسین جمشیدی 
نتایج کنکور سراسری امسال و سنوات گذشته آموزش و پرورش و 
ارائه راهکارها و پیشنهادهای اجرایی جهت بهبود آن در سال جاری 

و سال های آتی عنوان کرد. 
معاون مدیر کل و مدیر آموزش و پرورش کازرون ضمن تقدیر و 
دبیران  متعهدانه  از زحمات و تالش های دلسوزانه و  فراوان  تشکر 
متوسطه، مربیان، مشاوران و مدیران مدارس بابت موفقیت های دانش 
موضوع  اهمیت  به  نهایی،  امتحانات  و  در کنکور سراسری  آموزان 
برنامه های  با  برنامه ریزی و همگام شدن  لزوم  و  کنکور سراسری 

آموزش و پرورش، تاکید کرد.
همه  از  سراسری،  کنکور  شرایط  و  ها  ویژگی  بیان  ضمن  وی 
جانبه،  همه  به صورت  نمود که  درخواست  ها  خانواده  و  همکاران 
نسبت به همکاری و تقویت برنامه ها و راهکارهای اجرایی تیم و 
کمیته برنامه ریزی کنکور سراسری شهرستان همکاری های الزم را 

مبذول نمایند.
در این جلسه  هرکدام  از اعضای کمیته، به بیان برنامه ها، شرایط 

کار، پیشنهاد ها، چالش ها و آسیب های موجود پرداختند.

مدیر آموزش و پرورش کازرون در کارگروه ارتقای وضعیت کنکور تاکید کرد:

لزومتقویتکمیتهبرنامهریزیوهمکاریخانوادههاباآموزشوپرورش
جهتکسبنتایجمطلوبتردرکنکورسراسری ادامهروندنظارتکارشناسانسالمتکارشبکهبهداشتودرمانکازرون

برفعالیتصنوفکارگاهی

نظارتکارشناسان
سالمتمحیطشبکهبهداشت
ودرمانکازرونبرتدفین

جانباختگانکرونایی

 شهردار کازرون در جلسه هم اندیشی 
مجمع خیرین شهرساز و فرهنگ ساز:
کازرونمیتواندباحمایت

ومشارکتخیریندرامرشهرسازی،
بهجایگاهواقعیخودبرسد

مجمع خیرین شهرساز و فرهنگ ساز 
به زودی آغاز به کار می کند 

 شهر، تشنه عمران و آبادانی است

در نشست قرارگاه مبارزه با کرونا مطرح شد؛

احتمالبرپایینقاهتگاهثانویهکرونا
بامحوریتهاللاحمر

رقابت انجیر دیم کازرون با استهبان 

نبودصنایعبستهبندیعلتگمنامی
انجیرکازرون

رقابت انجیر دیم کازرون با استهبان 

نبودصنایعبستهبندیعلتگمنامیانجیرکازرون
انجیر دیم یکی از محصوالتی است که بیشتر به نام استهبان شناخته می شود انجیر دیم یکی از محصوالتی است که بیشتر به نام استهبان شناخته می شود 
و کمتر کسی نامی از انجیر دیم کازرون می آورد بهره برداران نبود صنایع و کمتر کسی نامی از انجیر دیم کازرون می آورد بهره برداران نبود صنایع 

سورت و بسته بندی را علت این گمنامی عنوان می کنند.سورت و بسته بندی را علت این گمنامی عنوان می کنند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، شهرستان کازرون با دارا بودن بیش از به گزارش خبرگزاری تسنیم، شهرستان کازرون با دارا بودن بیش از 2۰2۰  
فارس  قطب های کشاورزی  از  یکی  زراعی  و  باغی  اراضی  فارس هزار هکتار  قطب های کشاورزی  از  یکی  زراعی  و  باغی  اراضی  هزار هکتار 
حبوبات،  مثل  مختلفی  محصوالت  اینکه  وجود  با  و  می شود  حبوبات، محسوب  مثل  مختلفی  محصوالت  اینکه  وجود  با  و  می شود  محسوب 
انار و غیره در این شهرستان تولید می شود بیشتر به  انار و غیره در این شهرستان تولید می شود بیشتر به صیفی جات، خرما،  صیفی جات، خرما، 
محصوالت  از  برخی  هنوز  و  می شود  شناخته  فرنگی  گوجه  تولید  محصوالت قطب  از  برخی  هنوز  و  می شود  شناخته  فرنگی  گوجه  تولید  قطب 

کشاورزی این شهرستان گمنام است.کشاورزی این شهرستان گمنام است.
شناخته  استهبان  نام  به  بیشتر  که  است  محصوالتی  از  یکی  دیم  شناخته انجیر  استهبان  نام  به  بیشتر  که  است  محصوالتی  از  یکی  دیم  انجیر 
می شود و کمتر کسی نامی از انجیر دیم کازرون می آورد. به گفته حمید می شود و کمتر کسی نامی از انجیر دیم کازرون می آورد. به گفته حمید 
انجیر دیم در  انجیر دیم در رشیدی، مدیر جهاد کشاورزی کازرون سطح زیر کشت  رشیدی، مدیر جهاد کشاورزی کازرون سطح زیر کشت 
این شهرستان این شهرستان 25۰۰25۰۰ هکتار است و بخش کوهمره نودان با  هکتار است و بخش کوهمره نودان با 17۰۰17۰۰ هکتار  هکتار 

بیشترین میزان تولید انجیر را در شهرستان کازرون دارد.بیشترین میزان تولید انجیر را در شهرستان کازرون دارد.
روستاهای  به  کازرون  شهرستان  دیم  انجیر  کشت  زیر  سطح  روستاهای بیشترین  به  کازرون  شهرستان  دیم  انجیر  کشت  زیر  سطح  بیشترین 
دوسیران، باغستان کنده ای، باغستان ابوالحیات و سمغان تعلق دارد و رقم دوسیران، باغستان کنده ای، باغستان ابوالحیات و سمغان تعلق دارد و رقم 

ازمیر مهم ترین رقم انجیر این مناطق محسوب می شود.ازمیر مهم ترین رقم انجیر این مناطق محسوب می شود.
که  خانه  وارد  می رویم  دوسیران  در  انجیر  بهره برداران  از  یکی  خانه  که به  خانه  وارد  می رویم  دوسیران  در  انجیر  بهره برداران  از  یکی  خانه  به 
می شویم انباری پر از انجیر خشک مشاهده می کنیم که روی هم انباشه می شویم انباری پر از انجیر خشک مشاهده می کنیم که روی هم انباشه 
شده است. کیفیت انجیرها متفاوت است. دو نفر از اعضای خانواده در شده است. کیفیت انجیرها متفاوت است. دو نفر از اعضای خانواده در 
هستند  انجیرها  سورت  و  جداسازی  مشغول  دستی  روش  با  اتاق  هستند همان  انجیرها  سورت  و  جداسازی  مشغول  دستی  روش  با  اتاق  همان 

روشی کامال سنتی و زمان بر که از قدیم رایج بوده است.روشی کامال سنتی و زمان بر که از قدیم رایج بوده است.
وی می گوید: این انجیرها محصول امسال است و چون اینجا صنایع سورت وی می گوید: این انجیرها محصول امسال است و چون اینجا صنایع سورت 
و بسته بندی نداریم خودمان با روش دستی انجیرها را درجه بندی می کنیم و بسته بندی نداریم خودمان با روش دستی انجیرها را درجه بندی می کنیم 

و بدون بسته بندی به صورت کیسه ای به فروش می رسانیم.و بدون بسته بندی به صورت کیسه ای به فروش می رسانیم.
این بهره بردار دوسیرانی نبود صنایع سورت و بسته بندی را علت گمنامی این بهره بردار دوسیرانی نبود صنایع سورت و بسته بندی را علت گمنامی 
تبریز و  قم،  از  منطقه می داند و می افزاید: دالل ها و واسطه ها  این  و انجیر  تبریز  قم،  از  منطقه می داند و می افزاید: دالل ها و واسطه ها  این  انجیر 
جاهای مختلف برای خرید انجیر به اینجا می آیند ولی در نهایت انجیری جاهای مختلف برای خرید انجیر به اینجا می آیند ولی در نهایت انجیری 
نام و برند شهرهای  با  اینجا می   برند را  از  نام و برند شهرهای که به صورت فله و کیسه ای  با  اینجا می   برند را  از  که به صورت فله و کیسه ای 

دیگر به فروش می رسانند و کسی نام کازرون و دوسیران را نمی شناسد.دیگر به فروش می رسانند و کسی نام کازرون و دوسیران را نمی شناسد.
باعث شده که  بازار پسند  بسته  بندی شکیل و  باعث شده که وی می گوید: همین عدم  بازار پسند  بسته  بندی شکیل و  وی می گوید: همین عدم 
دالالن انجیر تولید شده دوسیران را با قیمت ارزان از ما بخرند و با سود دالالن انجیر تولید شده دوسیران را با قیمت ارزان از ما بخرند و با سود 

8۰8۰ تا  تا 1۰۰1۰۰ درصد به بازار ارائه کنند. درصد به بازار ارائه کنند.
این بهره بردار دوسیرانی با اشاره به مشکل باغداران برای خشک کردن این بهره بردار دوسیرانی با اشاره به مشکل باغداران برای خشک کردن 
انجیر می گوید: باغ های انجیر در دل کوه است برای خشک شدن انجیرها انجیر می گوید: باغ های انجیر در دل کوه است برای خشک شدن انجیرها 
باید اشپنگ )جایگاهی سیمانی برای جمع آوری میوه( در باغ ها احداث باید اشپنگ )جایگاهی سیمانی برای جمع آوری میوه( در باغ ها احداث 
به  کمک  برای  کردیم  درخواست  کشاورزی  جهاد  از  هم  چندبار  به شود  کمک  برای  کردیم  درخواست  کشاورزی  جهاد  از  هم  چندبار  شود 

احداث اشپنگ اما تاکنون کمکی نشده است.احداث اشپنگ اما تاکنون کمکی نشده است.
نبود واحدهای فرآوری و  نیز  نبود واحدهای فرآوری و مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کازرون  نیز  مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کازرون 
بسته بندی انجیر را از جمله چالش ها و مشکالت تولید انجیر در شهرستان بسته بندی انجیر را از جمله چالش ها و مشکالت تولید انجیر در شهرستان 
کازرون عنوا ن کرده و گفته است: از سرمایه گذاران بخش خصوصی که کازرون عنوا ن کرده و گفته است: از سرمایه گذاران بخش خصوصی که 

به این حوزه ورود کنند حمایت می شود.به این حوزه ورود کنند حمایت می شود.
هر ساله به هنگام برداشت انجیر مشکالتی از قبیل خرید ارزان محصول هر ساله به هنگام برداشت انجیر مشکالتی از قبیل خرید ارزان محصول 
توسط دالالن، نداشتن بسته بندی مناسب، نبود صنایع سورت و بسته بندی توسط دالالن، نداشتن بسته بندی مناسب، نبود صنایع سورت و بسته بندی 
و انبار و سردخانه برای نگهداری محصول به مدت طوالنی سبب می شود و انبار و سردخانه برای نگهداری محصول به مدت طوالنی سبب می شود 
که انجیر کازرون به قیمت پایین و به اسم دیگر شهرها به فروش برسد که انجیر کازرون به قیمت پایین و به اسم دیگر شهرها به فروش برسد 
و خواسته انجیرکاران این است که این وضعیت سر و سامانی پیدا کند تا و خواسته انجیرکاران این است که این وضعیت سر و سامانی پیدا کند تا 

چرخ معیشت آنها به چرخش درآید.چرخ معیشت آنها به چرخش درآید.

ازسرگیریعملیاتحفاریتونلمحرمپسازدوسالوقفه
یکی از مهمترین آرزوهای مردم کازرون، این بار رنگ واقعیت می گیرد؟

ازسرگیریعملیاتازسرگیریعملیات
حفاریحفاریتونلمحرمتونلمحرم
پسازدوسالوقفهپسازدوسالوقفه

عملیات حفاری تونل محرم پس از دو سال وقفه، مجددا آغاز شد. عملیات حفاری تونل محرم پس از دو سال وقفه، مجددا آغاز شد. 
به گزارش طلوع جنوب، تونل محرم که در سالهای گذشته همواره یکی به گزارش طلوع جنوب، تونل محرم که در سالهای گذشته همواره یکی 
از اولین و مهمترین خواسته ها و مطالبات مردم شهرستان بوده، این بار از اولین و مهمترین خواسته ها و مطالبات مردم شهرستان بوده، این بار 
اعتباری تخصیص  با  اسالمی  شورای  مجلس  در  مردم  نماینده  گفته  اعتباری به  تخصیص  با  اسالمی  شورای  مجلس  در  مردم  نماینده  گفته   به 

1515 میلیارد تومانی عملیات اجرایی آن از سرگیری شده است.  میلیارد تومانی عملیات اجرایی آن از سرگیری شده است. 
اسالمی  شورای  مجلس  در  کوه چنار  و  کازرون  مردم  اسالمی نماینده  شورای  مجلس  در  کوه چنار  و  کازرون  مردم  نماینده 
وقفه،  دوسال  از  پس  محرم  تونل  حفاری  عملیات  ادامه  وقفه، گفت:  دوسال  از  پس  محرم  تونل  حفاری  عملیات  ادامه  گفت: 
اتمام  که  بود،  کازرون  شهرستان  مردم  دیرینه  های  دغدغه  از  اتمام یکی  که  بود،  کازرون  شهرستان  مردم  دیرینه  های  دغدغه  از  یکی 
طرح،  این  اجرای  و  محرم  تونل  طریق  از  بوشهر  به  کازرون  طرح، محور  این  اجرای  و  محرم  تونل  طریق  از  بوشهر  به  کازرون  محور 
دارد. دنبال  به  را  شهرستان  این  گذشته  سال  دارد.  دنبال  به  را  شهرستان  این  گذشته  سال   5۰5۰ بست  بن  از  بست  نجات  بن  از   نجات 
دکتر فریدون عباسی افزود: با پیگیری های انجام گرفته، به دستور وزیر دکتر فریدون عباسی افزود: با پیگیری های انجام گرفته، به دستور وزیر 
راه و رئیس سازمان برنامه و بودجه با تخصیص مبلغ راه و رئیس سازمان برنامه و بودجه با تخصیص مبلغ 1515 میلیارد تومان  میلیارد تومان 
 اعتبار، ادامه حفاری این تونل در محور پرترافیک جنوب کشور آغاز شد. اعتبار، ادامه حفاری این تونل در محور پرترافیک جنوب کشور آغاز شد.
وضعیت  به  توجه  با  کرد:  اضافه  مجلس  انرژی  کمیسیون  وضعیت  رئیس  به  توجه  با  کرد:  اضافه  مجلس  انرژی  کمیسیون   رئیس 
سال  بودجه  در  تا  کنیم  می  تالش  کشور  موجود  سال اقتصادی  بودجه  در  تا  کنیم  می  تالش  کشور  موجود  اقتصادی 
شود. گرفته  درنظر  طرح  این  برای  بیشتری  اعتبارات  شود.  گرفته  درنظر  طرح  این  برای  بیشتری  اعتبارات   1۴۰۰ 1۴۰۰ 

این  اتمام  پیگیری  از  هدف  اینکه  بیان  با  دوانی  عباسی  این  دکتر  اتمام  پیگیری  از  هدف  اینکه  بیان  با  دوانی  عباسی   دکتر 
شهرستان  این  که  است  بستی  بن  از  کازرون  نجات  شهرستان محور  این  که  است  بستی  بن  از  کازرون  نجات  محور 
اجرای  اهداف  دیگر  جمله  از  افزود:  کرده اند  تحمل  مردم  اجرای و  اهداف  دیگر  جمله  از  افزود:  کرده اند  تحمل  مردم  و 
است. شهرستان  این  در  اقتصادی  رونق  یک  ایجاد  طرح  است. این  شهرستان  این  در  اقتصادی  رونق  یک  ایجاد  طرح   این 
هستیم  پیگیری  و  در تالش  تصریح کرد:  و کوه چنار  هستیم  نماینده کازرون  پیگیری  و  در تالش  تصریح کرد:  و کوه چنار   نماینده کازرون 
طریق  از  کشور  مرکز  به  بوشهر  محور  شدن  کوتاه تر  خاطر  به  طریق که  از  کشور  مرکز  به  بوشهر  محور  شدن  کوتاه تر  خاطر  به  که 
کازرون، مطالعات تونل دوم به نام تونل مقاومت )دیکانک( انجام شود کازرون، مطالعات تونل دوم به نام تونل مقاومت )دیکانک( انجام شود 
 و عالوه بر کازرون، فاصله استان بوشهر را نیز به شیراز کوتاه تر کند. و عالوه بر کازرون، فاصله استان بوشهر را نیز به شیراز کوتاه تر کند.
گفت:  نیز  کازرون  شهرسازی  و  راه  اداره  رئیس  ادامه  گفت:  در  نیز  کازرون  شهرسازی  و  راه  اداره  رئیس  ادامه   در 
باتوجه  که  شد  شروع  باتوجه   که  شد  شروع   8۹8۹ سال  از  محرم  تونل  حفاری  سال عملیات  از  محرم  تونل  حفاری  عملیات 
است. شده  متوقف  مرحله  چندین  اعتباری  مشکالت  است. به  شده  متوقف  مرحله  چندین  اعتباری  مشکالت   به 
کوتاه  بر  عالوه  محور  این  افزود:  نکوئی بخش  کوتاه  محمدرضا  بر  عالوه  محور  این  افزود:  نکوئی بخش   محمدرضا 
به عنوان  فارس  استان  مرکز  به  بوشهر  استان  مسیر  به عنوان کردن  فارس  استان  مرکز  به  بوشهر  استان  مسیر  کردن 
کرد. استفاده  آن  از  توان  می  نیز  عامل  غیر  پدافند  جاده  کرد. یک  استفاده  آن  از  توان  می  نیز  عامل  غیر  پدافند  جاده   یک 
هزینه  تونل  این  حفر  برای  تاکنون  که  اعتباری  کرد:  اضافه  هزینه  وی  تونل  این  حفر  برای  تاکنون  که  اعتباری  کرد:  اضافه   وی 
جاری  سال  در  اینکه  رغم  علی  و  است  تومان  میلیارد  جاری   سال  در  اینکه  رغم  علی  و  است  تومان  میلیارد   1۶1۶ شده شده 
با  بود،  شده  گرفته  نظر  در  اعتبار  میلیارد  با   بود،  شده  گرفته  نظر  در  اعتبار  میلیارد   55 مبلغ  پروژه  این  مبلغ برای  پروژه  این  برای 
این  منابع  سایر  محل  از  مردم  نماینده  توسط  شده  انجام  این پیگیری های  منابع  سایر  محل  از  مردم  نماینده  توسط  شده  انجام  پیگیری های 
باید  خصوص  این  در  که  یافت  افزایش  تومان  میلیارد  باید   خصوص  این  در  که  یافت  افزایش  تومان  میلیارد   1515 به  به اعتبار  اعتبار 
باشیم. عباسی  دکتر  آقای  جناب  محترم  نماینده  زحمات  باشیم. قدردان  عباسی  دکتر  آقای  جناب  محترم  نماینده  زحمات   قدردان 
 همچنین رضا ردائی سرپرست کارگاه حفاری تونل محرم با انتقاد از عدم  همچنین رضا ردائی سرپرست کارگاه حفاری تونل محرم با انتقاد از عدم 
حمایت برخی مسوولین از این پروژه در دو سال گذشته گفت: این تونل حمایت برخی مسوولین از این پروژه در دو سال گذشته گفت: این تونل 
با طول با طول 22۰۰22۰۰ متر، حدود  متر، حدود 5۰5۰ درصد از آن حفاری شده است که با تزریق  درصد از آن حفاری شده است که با تزریق 
این مبلغ اعتبار امیدواریم ظرف یکسال بتوانیم حفاری تونل را بطور کامل این مبلغ اعتبار امیدواریم ظرف یکسال بتوانیم حفاری تونل را بطور کامل 

به اتمام برسانیم.به اتمام برسانیم.
حال باید دید آیا این بار، از سر گیری حفاری تونل و وعده های جدید، حال باید دید آیا این بار، از سر گیری حفاری تونل و وعده های جدید، 

به تحقق مطالبه دیرینه مردم کازرون ختم خواهد شد؟به تحقق مطالبه دیرینه مردم کازرون ختم خواهد شد؟

یکیازمهمترینآرزوهایمردمکازرون،اینباررنگواقعیتمیگیرد؟یکیازمهمترینآرزوهایمردمکازرون،اینباررنگواقعیتمیگیرد؟


