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جانشین استاندار فارس در ستاد استانی مقابله با کرونا:

28 شهرستان و از جمله 
کازرون در وضعیت نارنجی 

کرونا
*از ورود خودروهای شخصی غیربومی به شهرستان های دارای 

وضعیت نارنجی جلوگیری می شود
*در شهرستان های نارنجی مشاغل سطح ۳ و ۴ تعطیل خواهند بود و 

 ۵۰ درصد کارمندان ادارات 
در محل کار حضور پیدا خواهند کرد

4

 شهردار کازرون در حاشیه بازدید 4 ساعته
 از وضعیت جداول و کانال های سطح شهر:

اقدامات فوری و کوتاه مدت برای 
کنترل و هدایت آب های سطحی 

ضعف زیرساخت های شهر برای حمل و هدایت آب در بارش های سنگین
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ستاد  در  فارس  استاندار  جانشین 
با  گفت:  کرونا  با  مقابله  استانی 
توجه به روند کاهش نزولی تعداد 
مبتالیان به کرونا در این استان، با 
دارای  مناطق  تعداد  مردم  همراهی 
شهرستان  یک  به  قرمز  وضعیت 

کاهش یافت.
نقل  به  طلوع  روزنامه  گزارش  به 
از روابط عمومی استانداری فارس، 
حال  در  گفت:  قاسم پور  عبدالرضا 
زرین دشت  شهرستان  تنها  حاضر 
وضعیت  دارای  فارس  استان  در 
کروناست  ویروس  شیوع  قرمز 
که پیش بینی می شود این شهرستان 
نیز تا سه روز آینده تغییر وضعیت 

داشته باشد.
کرد:  بیان  فارس  استاندار  معاون 
استان  این  شهرستان   ۲۸ هم اکنون 

اوز، خنج،  آباده، الرستان،  ارسنجان،  استهبان،  داراب، خرامه،  شامل، 
بوانات،  خرم بید، شیراز، سروستان، قیروکارزین، کوه چنار، سپیدان، 
رستم،  ممسنی،  بیضا،  بختگان،  فیروزآباد،  کازرون،  خفر،  جهرم، 
زرقان، سرچهان، پاسارگاد، نی ریز و گراش در وضعیت نارنجی شیوع 

کرونا قرار دارند.
کوار،  مرودشت،  اقلید،  شهرستان های  همچنین  داشت:  بیان  قاسمپور 

فسا، فراشبند، ُمهر و المرد در وضعیت زرد هستند.
معاون استاندار فارس افزود: محدودیت تردد شبانه از ساعت ۲۱ تا ۴ 
صبح در کالنشهر شیراز به قوت خود باقی است و از ورود خودروهای 
نارنجی جلوگیری  شخصی غیربومی به شهرستان های دارای وضعیت 

می شود.
در شهرستان های نارنجی مشاغل سطح ۳ و ۴ تعطیل خواهند بود و ۵۰ 

درصد کارمندان ادارات در محل کار حضور پیدا خواهند کرد.

جانشین استاندار فارس در ستاد استانی مقابله با کرونا:

28 شهرستان و از جمله کازرون در وضعیت نارنجی کرونا
*از ورود خودروهای شخصی غیربومی به شهرستان های دارای وضعیت نارنجی جلوگیری می شود
 *در شهرستان های نارنجی مشاغل سطح ۳ و ۴ تعطیل خواهند بود و ۵۰ درصد کارمندان ادارات 

در محل کار حضور پیدا خواهند کرد

هندبال برتر مردان؛ 
برتری تیم شاملی 

کازرون مقابل ذوب آهن 
اصفهان

تأثیر آراستگی 
زوجین در زندگی 

مشترک

 در جلسه وزیر ورزش و نماینده 
کازرون و کوه چنار تأکید شد:

 توجه به سالن ها و مجموعه ورزشی
 و رفع مشکالت هندبال کازرون

حمایت از فعالیت تشکل های جوانان کازرون

 اخطار قانونی رئیس پلیس
 کازرون به مشموالن غایب

اخطار قانونی رئیس پلیس کازرون به مشموالن غایب
فرمانده انتظامی شهرستان کازرون گفت: به کارگیری مشموالن فرمانده انتظامی شهرستان کازرون گفت: به کارگیری مشموالن 
با  و  بوده  ممنوع  غیردولتی  و  دولتی  مؤسسات  تمام  در  با غایب  و  بوده  ممنوع  غیردولتی  و  دولتی  مؤسسات  تمام  در  غایب 

متخلفان برخورد می شود.متخلفان برخورد می شود.
 به گزارش روزنامه طلوع به نقل از خبرنگار پایگاه خبری پلیس،  به گزارش روزنامه طلوع به نقل از خبرنگار پایگاه خبری پلیس، 
سرهنگ اسماعیل زراعتیان در تشریح این خبر اظهار کرد: برابر سرهنگ اسماعیل زراعتیان در تشریح این خبر اظهار کرد: برابر 
ماده ماده ۶۲۶۲ و  و ۶۳۶۳ قانون خدمت وظیفه عمومی استخدام مشموالن در  قانون خدمت وظیفه عمومی استخدام مشموالن در 
وزارتخانه ها، مؤسسات وابسته به دولت و خصوصی، کارخانه ها وزارتخانه ها، مؤسسات وابسته به دولت و خصوصی، کارخانه ها 
پایان خدمت  کارت  و  دائم  معافیت  داشتن  بدون  کارگاه ها  پایان خدمت و  کارت  و  دائم  معافیت  داشتن  بدون  کارگاه ها  و 

ممنوع است.ممنوع است.
مشموالن  نحوی  به  که  کسانی  مشموالن   نحوی  به  که  کسانی   ۶۳۶۳ ماده  برابر  گفت:  ماده وی  برابر  گفت:  وی 
قبیل کارخانه ها،  از  را در مؤسسات دولتی و غیردولتی  قبیل کارخانه ها، غایب  از  را در مؤسسات دولتی و غیردولتی  غایب 
شرکت ها، آموزشگاه ها، کارگاه، بنگاه ها، مغازه ها و تعمیرگاه ها شرکت ها، آموزشگاه ها، کارگاه، بنگاه ها، مغازه ها و تعمیرگاه ها 
سازمان  همچنین  و  انتظامی  نیروی  توسط  کنند،  سازمان به کارگیری  همچنین  و  انتظامی  نیروی  توسط  کنند،  به کارگیری 

تعاون کار و رفاه اجتماعی و صنعت و معدن و تجارت شناسایی و به محاکم تعاون کار و رفاه اجتماعی و صنعت و معدن و تجارت شناسایی و به محاکم 
قضایی معرفی خواهند شد.قضایی معرفی خواهند شد.

  

این مقام انتظامی افزود: مجازات اینگونه افراد برای بار اول هزینه ساالنه یک این مقام انتظامی افزود: مجازات اینگونه افراد برای بار اول هزینه ساالنه یک 
سرباز و برای بار دوم و بیشتر هزینه ساالنه سه سرباز است.سرباز و برای بار دوم و بیشتر هزینه ساالنه سه سرباز است.

همزمان با سالروز موافقت قطعی با ایجاد دانشگاه سلمان فارسی کازرون صورت گرفت 

 نشست مشترک وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، نماینده مردم کازرون و کوهچنار 
در مجلس شورای اسالمی و رئیس دانشگاه سلمان فارسی کازرون

قطعی  موافقت  سالروز  فرارسیدن  با  همزمان  و  آذرماه   ۱9 چهارشنبه،  روز 
وزارت علوم با تبدیل مجتمع آموزش عالی کازرون به دانشگاه سلمان فارسی 
کازرون در روز ۱9 آذر ۱۳9۰ صورت پذیرفت و در تقویم فرهنگی این 
است،  شده  نامگذاری  کازرون  فارسی  سلمان  دانشگاه  روز  نام  به  دانشگاه 
و  تحقیقات  علوم،  وزیر  غالمی،  منصور  دکتر  حضور  با  مشترکی  نشست 
و  کازرون  شهرستان های  نماینده  عباسی  دوانی،  فریدون  دکتر  فناوری، 
کوهچنار در مجلس شورای اسالمی و دکتر غریب فاضل نیا، رئیس دانشگاه 
سلمان فارسی کازرون، پیرامون حل مشکالت و توسعه دانشگاه های منطقه 

در دفتر وزیر علوم برگزار گردید.
بنا به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه 
ابتدای این نشست، دکتر فریدون عباسی دوانی،  سلمان فارسی کازرون، در 
به  اشاره  با  کوهچنار،  و  کازرون  شهرستان های  شریف  مردم  نماینده 
ظرفیت های بالقوه مراکز آموزش عالی در سطح منطقه کازرون و به ویژه 
دانشگاه سلمان فارسی کازرون و مطالبات مردمی پیرامون توسعه هرچه بیشتر 
آنها، تقویت هرچه مناسب تر دانشگاه سلمان فارسی کازرون را گامی مؤثر 
با برطرف نمودن  امیدواری کرد  در حل مشکالت منطقه برشمرد و اظهار 
این مشکالت، به ویژه در مباحث مرتبط با فعالیت های عمرانی و حل برخی 
مسائل پیش  روی اعضا هیئت علمی و کارکنان دانشگاه و همچنین تقویت 
ظرفیت های علمی این مرکز معتبر دانشگاهی، بتوان گام های مطلوبی را در 

راستای ارائه خدمات به مردم منطقه برداشت.
فارسی  سلمان  دانشگاه  رئیس  فاضل نیا،  غریب  دکتر  نشست،  این  ادامه  در 
و  مدیران  سایر  و  معاونین  وزیر،  اهتمام جدی  از  قدردانی  کازرون، ضمن 
مسئولین بخش های مختلف وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در حل مسائل 
دانشگاه سلمان فارسی کازرون و همچنین با تقدیر از نگاه علمی و دغدغه مند 
آموزش  مراکز  بیشتر  هرچه  توسعه  راستای  در  عباسی دوانی  فریدون  دکتر 
عالی منطقه و به ویژه دانشگاه سلمان فارسی کازرون و همراهی های ایشان 
با مدیران دانشگاه ها در راستای حل مسائل و مشکالت آنها و با گرامیداشت 
روز دانشگاه سلمان فارسی کازرون، به مرور برخی از دستاوردهای علمی، 
دانشگاه  گسترده  تعامالت  همچنین  و  دانشگاه  این  فرهنگی  و  پژوهشی 
ارائه  با  و  کرد  اشاره  منطقه ای  و  محلی  نهادهای  با  کازرون  فارسی  سلمان 
دو پیشنهاد و دوازده برنامه و درخواست پیرامون تمامی مجموعه های حوزه 
نمودن برخی مسائلی که  نمود: برطرف  فعالیت کاری دانشگاه، خاطرنشان 
در حال حاضر پیش روی دانشگاه سلمان فارسی کازرون قرار دارد، می تواند 
زمینه مناسبی را برای رشد سریع تر و مطلوب تر خدمات دهی این دانشگاه در 
منطقه ای  دانشگاه در  این  اینکه  به ویژه  به وجود آورد.  مختلف  حوزه های 
خاص از کشور قرار دارد که می تواند نقش حائز اهمیتی را در برنامه های 

توسعه ای استان های فارس، بوشهر و کهگیلویه و بویراحمد برجای بگذارد.
دکتر فاضل نیا در ادامه با مرور برخی تأثیرهای بالقوه ای که دانشگاه سلمان 
فارسی کازرون می تواند بر مناسبات منطقه برجای بگذارد، خاطرنشان نمود: 
مطالبات متعدد مردم و نهادهای مختلف و حمایت های آنها از دانشگاه سلمان 
علمی  به سازوکارهای  برای رونق بخشی  را  پرامیدی  زمینه  فارسی کازرون 
در راستای تحقق رویکردهای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در گستره 
توسعه هرچه  با  و  است  به وجود آورده  منطقه  وسیع شهرستان کازرون و 
بیشتر این دانشگاه، می توان روند این خدمات دهی را سرعت بخشید و دامنه 

آن را وسیع تر نمود.
سال  نامگذاری  پیشنهاد  با  همچنین  کازرون  فارسی  سلمان  دانشگاه  رئیس 
»علم  سال  نام  به  می شود  محسوب  آتی  قرن  برای  آغازین  سال  که   ۱۴۰۰
باید منجر به فرهیختگی شود« در راستای جهت گیری برجسته تر دانشگاه ها 
از  فارسی،  سلمان  اعطا جایزه سلوک  پیشنهاد  فرهنگ سازی،  در حوزه های 
با  نمود:  را مطرح کرد و خاطرنشان  فارسی کازرون  دانشگاه سلمان  سوی 
می توان  فارسی کازرون،  سلمان  دانشگاه  در  جایزه  این  دبیرخانه  راه اندازی 
الگوی  عنوان یک  به  فارسی  سلمان  مشی  و  نمودن سلوک  ضمن مشخص 
را  فارسی  سلمان  سلوک  جایزه  اسالمی،  ـ  ایرانی  مدیریت  تراز  در  موفق 
الگوهای مناسب و  بتوان  این طریق  از  تا  نمود  اهدا  به کارگزاران منتخب 
مؤثری را که برخاسته از آموزه های دینی مان نیز می باشند به جامعه معرفی 

و تقویت نمود.
نیز  فناوری  و  تحقیقات  علوم،  وزیر  غالمی،  دکتر  نشست،  این  ادامه  در 
طی سخنانی با خوش یمن دانستن همزمانی این نشست با روزی که به نام 
دانشگاه سلمان فارسی کازرون نامگذاری شده است، با اشاره به رویکردها 
کشور،  علمی  توان  تقویت  راستای  در  علوم  وزارت  سیاست گذاری های  و 
اظهار امیدواری نمود با بررسی مشکالت و مسائل مطرح شده و با استفاده 
و  رویکردها  مناسب تر  هرچه  تحقق  راستای  در  و  موجود  ظرفیت های  از 
سیاست های کالن وزارت علوم، بتوان این مسائل را متناسب با رویکردها و 

به گونه ای مناسب برطرف نمود.
عصر روز چهارشنبه و در پی برگزاری این جلسه، نشست دیگری با هدف 
و  تحقیقات  علوم،  وزیر  حضور  با  مسائل  جزء  به  جزء  و  دقیق تر  بررسی 
علوم  دفتر کار وزیر  در  فارسی کازرون،  سلمان  دانشگاه  رئیس  و  فناوری 
بررسی  و  بحث  مورد  بیشتری  با جزئیات  مطرح شده  مسائل  و  تشکیل شد 
متناسب  مباحث  شد  مقرر  نشست،  این  دنبال  به  قرار گرفت.  نظر  تبادل  و 
با محتوای هرکدام از برنامه ها و درخواست ها از طریق وزیر محترم جهت 

پیگیری های بعدی به واحدهای ذی ربط ارجاع داده شود.
همچنین در این نشست اثر هنری یکی از هنرمندان کازرونی که به عنوان 
هدیه ایشان به وزیر علوم و به پاس خدمات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 
در شهرستان کازرون تحریر شده بود، از سوی دکتر فاضل نیا به دکتر منصور 

غالمی تقدیم گردید.
فارسی کازرون،  گفتنی است دکتر غریب فاضل نیا، رئیس دانشگاه سلمان 
نماینده کازرون و کوهچنار در  با وزیر علوم و  از برگزاری نشست  پیش 
مجلس شورای اسالمی، در قالب جلساتی جداگانه پیرامون مسائل و برنامه های 
دانشگاه با برخی از مسئولین و مدیران وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به 

بحث و تبادل نظر پرداخت.


