
1

2
2

وزیر آموزش و پرورش:

 امتحانات دانش آموزان حضوری است
  مگر اینکه متخصصان بهداشت 

اجازه ندهند
 آموزش در شرایط کرونا، آموزش در بحران است؛ 

بحران یعنی اینکه حال هیچکس حال طبیعی نیست

2

گامی دیگر در راستای عمران و آبادانی شهر کازرون؛

بازسازی، زیباسازی و اصالح 
 هندسی میدان فردوسی 
در دستور کار شهرداری
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ادامه در پایین همین صفحه 
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هفتـه نـامه

toloudaily@gmail.com

معاون مدیرکل و مدیر آموزش و پرورش کازرون گفت: 
همزمان با پنجم آذرماه، روز بسیج، 80 دستگاه تبلت و تلفن 
توزیع  کازرونی  نیازمند  آموزان  دانش  بین  هوشمند  همراه 

شد.
پرورش  و  آموزش  مدیریت  عمومی  روابط  گزارش  به 
بسیج  هفته  تبریک  ضمن  جمشیدی  امیرحسین  کازرون، 
تقدیر  و  بسیجی  فرهنگیان  خصوص  به  بسیجیان،  همه  به 
فرهنگیان  بسیج  کانون  مدیر  افشارنژاد،  از زحمات سرگرد 
شهرستان، اظهار داشت: در راستای تعامل و برنامه های کانون 
بسیج فرهنگیان و مدیریت آموزش و پرورش کازرون و در 
لبخند رضایت، 80 دستگاه تبلت و تلفن  ادامه اجرای طرح 

همراه هوشمند بین دانش آموزان نیازمند توزیع شد.
معاون مدیرکل و مدیر آموزش و پرورش کازرون افزود: 

طرح لبخند رضایت در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری و کمک های 
مؤمنانه و مواسات است که تاکنون در این زمینه 517 بسته حمایتی فرهنگی 
و آموزشی شامل لوازم التحریر و کتاب های درسی با حفظ کرامت انسانی در 

اختیار دانش آموزان قرار گرفته است.
جمشیدی اضافه کرد: از ابتدای شیوع بیماری کرونا تاکنون هم 1200 بسته 
بین دانش آموزان کم بضاعت  میلیون ریال،  ارزش 3  به  بسته  معیشتی، هر 

توزیع شده است.

با همکاری مدیریت آموزش و پرورش و بسیج فرهنگیان کازرون:

 80 دستگاه تبلت و تلفن همراه هوشمند بین دانش آموزان 
نیازمند کازرونی توزیع شد

معرفی بزرگان ورزش 
کازرون

   این شماره؛
عباس فلک

مرمت امامزاده 
 شاهزاده محمد 

در کازرون

با همکاری مدیریت آموزش و پرورش و بسیج 
فرهنگیان کازرون:

 80 دستگاه تبلت و تلفن همراه 
 هوشمند بین دانش آموزان 
نیازمند کازرونی توزیع شد

نشست درون بخشی ستاد اجرایی 
 مدیریت و کنترل بیماری کووید۱۹ 
در شبکه بهداشت و درمان کازرون

وزیر آموزش و پرورش گفت: آموزش در شرایط کرونا، آموزش در بحران است؛ بحران یعنی 
اینکه حال هیچکس حال طبیعی نیست و همه در این شرایط ویژه و نگران، کار را دنبال می کنند. 
به گزارش ایسنا، محسن حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه کار کردن در این 
شرایط برای همه سخت و پیچیده است گفت: همه تالش ما این است که محیط کار مناسبی را 
برای همکاران خود مهیا کنیم و مأموریت خود را به درستی انجام دهیم. به دنبال این هستیم که 
دانش آموزان در این شرایط آسیب نبینند و محتوای آموزشی به درستی به آنها منتقل شود تا افت 

تحصیلی پیدا نکنند و ترک تحصیل نیز نداشته باشند...

معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش کازرون:

 اجرای طرح بسته تحولی خوانا در مدارس ابتدایی کازرون
 کلید خورد

معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش کازرون گفت: طرح 
بسته تحولی خوانا در 13 مدرسه ابتدایی کازرون از اول دی ماه 

اجرا می شود.
مدیریت  عمومی  روابط  از  نقل  به  طلوع  روزنامه  گزارش  به 
آموزش و پرورش کازرون، اولین جلسه کارگروه طرح بسته 
تحولی خوانا با حضور مدیر و معاون آموزش ابتدایی این اداره، 
استاد  فرد،  دهقانیان  کاظم  دکتر  فرهنگیان،  دانشگاه  ریاست 
ادبیات دانشگاه، کارشناسان آموزش ابتدایی و مدیران مدارس 
شاد  شبکه  بستر  در  مجازی  صورت  به  طرح  مجری  ابتدایی 

برگزار شد.
به کار بسته تحولی  از آغاز  این جلسه  بتوان در  دکتر محمود 
خوانا در 13 مدرسه ابتدایی این شهر خبر داد و گفت: ارتقای 
سه  تلفیقی  رویکرد  با  زبانی  چهارگانه  مهارت های  سطح 
»مسئولیت پذیری،  یعنی  زندگی  مهارت های  از  اساسی  مؤلفه 
طرح این  اصلی  اهداف  از  ادب«  و  ورزی   جرأت 

است.
با  افزود:  کازرون  پرورش  و  آموزش  ابتدایی  آموزش  معاون 
اجرای این طرح عالوه بر پرداختن به دغدغه اساسی موجود که 
آموزش مهارت های پایه خواندن، نوشتن و آداب زندگی است، 
شاهد اجرای یکی از برنامه های سند تحول بنیادین در مدارس 

نیز خواهیم بود.
بتوان با اشاره به مدت زمان اجرای این طرح گفت: اجرای طرح بسته تحولی 
دانا از اول دی ماه در مدارس آغاز می شود و تا نیمه اردیبهشت ماه سال 1400 

ادامه خواهد داشت.
وی در پایان اظهار امیدواری کرد که در آینده با رفع محدودیت های ناشی 
از شیوع بیماری کرونا بتوان بسته تحولی خوانا را با همه جزئیات آن و به 

صورت حضوری در مدارس دنبال کرد.

افزایش ۳00 درصدی تولید کنجد در شهرستان کازرون

درصدی   ۳۰۰ افزایش  از  کازرون  شهرستان  کشاورزی  جهاد  مدیر 
در  محصول  این  از  تن   ۲۰۰ و  هزار  از  بیش  تولید  و  کنجد  تولید 

شهرستان کازرون خبر داد.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی اداره جهاد کشاورزی 
شهرستان  کشاورزی  جهاد  مدیر  رشیدی  حمید  کازرون،  شهرستان 
شهرستان  مزارع  از  کنجد  برداشت  پایان  با  اینکه  بیان  با  کازرون 
کازرون، بیش از هزار و ۲۰۰ تن کنجد تولید شد، اظهار کرد: امسال، 

هزار هکتار از اراضی این شهرستان، زیرکشت دانه روغنی 
 ۳۰۰ پارسال  به  نسبت  سطح  این  که  گرفت  قرار  کنجد 

درصد افزایش داشته است.
از قطب های  اینکه شهرستان کازرون یکی  به  اشاره  با  او 
استان فارس است، تصریح کرد: همه کشت  تولید کنجد 
کنجد در این شهرستان به صورت بی خاک ورزی یا کم 
حفظ  در  مهمی  نقش  که  است  شده  انجام  خاک ورزی 

رطوبت خاک و جلوگیری از فرسایش خاک دارد.
و  آب  شرایط  با  سازگاری  کم،  آبی  نیاز  افزود:  رشیدی 
ذرت  برای  مناسب  جایگزینی  کوتاه،  رشد  دوره  هوایی، 
قیمت  و  خاک ورزی  عملیات  هزینه های  کاهش  دانه ای، 
این  زیر کشت  سطح  افزایش  باعث  فروش  برای  مناسب 

محصول در شهرستان کازرون شده است.
این مقام مسئول، فراوری گیاه کنجد در شهرستان و بحث 
صنایع تبدیلی و تکمیلی را بسیار مهم دانست و بیان کرد: متقاضیانی 
که قصد سرمایه گذاری در زمینه تولید حلوا، ارده و سایر فرآورده های 
مدیریت  به  می توانند  دارند،  را  تکمیلی  و  تبدیلی  صنایع  و  کنجدی 

جهاد کشاورزی شهرستان کازرون مراجعه کنند.
 ،۲ داراب  کرد:  اظهار  کازرون  شهرستان  کشاورزی  جهاد  مدیر 

دشتستان و محلی از ارقام کنجد در این شهرستان است.

به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی اداره حفاظت محیط زیست فارس به نقل 
از رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان کازرون: با تالش شبانه روزی نیروهای 
یگان حفاظت محیط زیست طی گشت های شبانه روزی واحد مذکور، در دهه سوم آبانماه 
از  شکار  ادوات  سایر  و  مهمات  همراه  به  شکاری  انواع سالح  قبضه  هفده  تعداد   ۱۳۹۹
شکارچیان متخلف در مناطق شکارممنوع کوه سرخ، بخش های خشت، کنارتخته، جره 
و باالده و... کشف و ضبط شد.جمال خداپرست گفت: همچنین در گشت و پایش های 
مستمر محیط بانان و قرق بانان منطقه حفاظت شده ارژن-پریشان تعداد سه دستگاه اره 
موتوری از متخلفین متعرض به جنگل کشف و ضبط و تمامی موارد مکشوفه در مسیر 

تشکیل پرونده و ارجاع به مراجع قضایی قرار گرفتند.

 کشف و ضبط ۱7 قبضه اسلحه، ادوات شکار غیرمجاز
 و دستگیری متخلفان قطع درختان جنگلی در شهرستان کازرون

گفت:  نیز  امتحانات  برگزاری  درباره  پرورش  و  آموزش  وزیر 
به  امتحانات  برگزاری  بر  اصل  است.  حضوری  آموزش  ما  ترجیح 
دانش آموز  با  ما  ارتباط  که  وقتی  از  زیرا  است  حضوری  صورت 
باشد،  مشخص  ما  برای  درس  از  او  فراگیری  میزان  باید  شده  مجازی 
وضعیتی  با  امتحانات  زمان  در  اینکه  مگر  است  حضوری  امتحان  لذا 
را  موضوع  این  اجازه  بهداشت  امر  متخصصان  که  شویم   مواجه 

ندهند. 
از شیوه فعلی خدمات و آموزش در مدارس راضی نیستیم 

وزیر آموزش و پرورش نسبت به وضعیت فعلی خدمات، پشتیبانی، شیوه 
آموزش در مدارس  ابراز نارضایتی کرد و افزود: در شرایط فعلی همه چیز 
تغییر کرده است و ما در راهی قدم گذاشتیم که قباًل طی نکرده بودیم اما 

این شرایط روز به روز بهتر خواهد شد.

وزیر آموزش و پرورش:

 امتحانات دانش آموزان حضوری است 
مگر اینکه متخصصان بهداشت اجازه ندهند 


