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پنجشنبه
 سال چهارم جنوب

استانی  نمونه  معلمان  از  مراسمی  در 
با  همزمان  کازرون  منطقه ای  و 
ویدیو  به صورت  فارس  استان  سراسر 

کنفرانسی  تجلیل شد.
طلوع/  روزنامه  خبری  سرویس 
کشکولی:   هاشمی  محمدحسین 
محمد  حجت االسالم والمسلمین 
معلمان  از  تجلیل  مراسم  در  صباحی 
و  زنده  به صورت  که  کازرون  نمونه 
استاندار  حضور  با  کنفرانسی  ویدیو 
آموزش وپرورش  مدیرکل  فارس، 
فرماندار  و  استاندار  معاون  فارس، 
و  مدیر  کازرون،  شهرستان  ویژه 
اداره  مجموعه  معاونان  از  جمعی 
محل  در  کازرون  آموزش وپرورش 
شهر  این  رضوان  شهدای  کانون 
برگزار شد، در سخنانی با گرامیداشت 
و  مطهری  استاد  شهید  خاطره  و  یاد 
معلم  شغل  تمایز  وجه  به  معلم،  هفته 
با شغل های دیگر اشاره کرد و اظهار 
شریف  شغل ها  تمام  گرچه  داشت: 
هستند اما شغل معلمی به لحاظ اینکه با 

دارد،  سروکار  انسان  تربیت  و  تعلیم 
شغل ها  سایر  با  ملکوتی  تمایز  وجه 

پیداکرده است.
و  داشته ها  تمام  گفت:  وی 
معلمان  از  انسان ها  ما  شخصیت های 
خاطر  همین  به  و  است  خود  عزیز 
قلم  مقام  منزلت  به  خداوند  که  است 

قسم خورده است.

کرد:  تصریح  کازرون  امام جمعه 
خاطر  به  معلمی  شغل  شرافت 
بودن  اللهی  و خالفت  انسان    تربیت 

است.
خاطراتی  بابیان  ادامه  در  صباحی 
که  خود  ابتدایی  دوران  معلمان  از 
این  توسط  شخصیتشان  خمیرمایه 
شد:  متذکر  شکل گرفته،  معلمان 

مرهون  هم  فرزندانم  تربیت  در  بنده 
معلمانشان هستم، به طوری که این گونه 
سرپنجه  و  ذوق  به  بسته  فقط  تربیت 

معلمان برمی آید.
مدیر  جمشیدی،  امیرحسین 
طی  هم  کازرون،  آموزش وپرورش 
گرامیداشت  ضمن  کوتاهی  سخنان 
مطهری  شهید  استاد  خاطره  و  یاد 
داشت:  اظهار  معلم  هفته  تبریک  و 
مجموعه  در  ما  همکاران  تمامی 
توانمند و  این شهر  آموزش وپرورش 
این  در  و  هستند  باالیی  تعهد  دارای 
ایام شیوع ویروس کرونا که مدارس 
تعطیل بود، همکاران ما با تالش های 
اجازه  کاستی ها  همه  وجود  با  بیشتر 
آموزان  دانش  آموزش  به  که  ندادند 

لطمه ای وارد شود. 
 10 از  همایش  این  در  است  گفتنی 
نمونه  معلم   3 و  منطقه ای  نمونه  معلم 
کازرون  آموزش وپرورش  از  استانی 
به طور همزمان با سراسر استان فارس 

تجلیل شد.

به گزارش روزنامه طلوع به نقل از 
امور  و  شهید  بنیاد  عمومی  روابط 
اولین  ایثارگران شهرستان کازرون 
آموزش وپرورش  شاهد  ستاد  جلسه 
در سال جدید با حضور روسای بنیاد 
کازرون  آموزش وپرورش  و  شهید 
و همچنین مدیران مدارس شاهد و 
اعضای  و  شهید  بنیاد  کارشناسان 

ستاد شاهد برگزار شد.
مدارس  مدیران  ابتدا  جلسه  این  در 

شاهد به ارائه گزارشی از فعالیت های 
وجود  با  اخیر  ماه های  در  مدارس 
سپس  و  پرداختند  کرونا  بیماری 
خدمات  ارائه  جهت  رایزنی هایی 
مدارس  این  آموزان  دانش  به  بهتر 

انجام شد.
ازجمله مصوبات این جلسه می توان 

به موارد زیر اشاره کرد:
شاهد  مدرسه  نام گذاری 
شهید  نام  به  مصباح  ابتدایی 

محمد  حجت االسالم والمسلمین 
خرسند، امام جمعه شهید کازرون در 
 23( عزیز  شهید  این  شهادت  روز 
رمضان(،  نام گذاری کانون رضوان 
آموزش وپرورش به نام شهید سپهبد 
سالگرد  در  سلیمانی،  قاسم  حاج 

شهادت شهید خرسند.
در  آموزان  دانش  امور  گیری  پی 
شبکه های  طریق  از  کرونایی  ایام 
مجازی با محوریت شبکه شاد جهت 

دانش  تحصیلی  افت  از  جلوگیری 
ارتباط  شبکه  گسترش  آموزان. 
آموزان،  دانش  و  دبیران  تصویری 
و  آموزش وپرورش  همکاری  با 
مدارس  تمامی  میان  در  شهید   بنیاد 

شاهد.
از  جلسه  این  پایان  در  همچنین 
از  تقدیر  شاهد  مدارس  مدیران 
زحمات این عزیزان سپاسگزاری به 

عمل آمد.

هفته  از  روز  سومین  با  مقارن 
ویژه  فرماندار  معلم  مقام  بزرگداشت 
معاونین  شورای  و  کازرون  شهرستان 
حضور  با  شهر  این  آموزش وپرورش 
درب منزل برخی پیشکسوتان فرهنگی 
و بعضی از معلمین بیمار با آنان دیدار 

کردند.
به  طلوع  روزنامه  گزارش  به 
مدیریت  عمومی  روابط  از  نقل 
دکتر  کازرون،  آموزش وپرورش 
ویژه  فرماندار  دهقان،  داریوش 
شهرستان کازرون و معاون استاندار، در 
حاشیه این دیدارها که به خاطر شرایط 
موجود حاصل از شیوع ویروس کرونا 
بسیار  و  بهداشتی  اصول  رعایت  با 
داشت:  اظهار  گرفت،  صورت  شامخ کوتاه  مقام  برابر  در  تعظیم  و  تمام خوبی هاست کرنش  تکریم  درواقع  معلم 

که  فرمود  )ص(  پیامبر  خود  چراکه 
برای معلمی و گسترش اخالق مبعوث 
شده است. امیرحسین جمشیدی، مدیر 
طی  نیز  کازرون  آموزش وپرورش 
و  بیماران  همه  برای  کوتاهی  سخنان 
سالمتی  آرزوی  فرهنگیان  مخصوصًا 
پیشکسوتان  خصوص  در  و  کرد 
تکریم شایسته  فرهنگی تصریح کرد: 
در  بازنشستگان  امروز  مطلوب  و 
به  را  شادابی  و  نشاط  امید،  ادارات 
ادارات می بخشد، چراکه  کارکنان در 
بازنشستگان آیینه فردای کارمندان در 

نهادها و ادارات است.
لوح  اعطای  با  دیدار  این  پایان  در 
سپاس از زحمات و فداکاری های این 

عزیزان تجلیل شد.

به گزارش روزنامه طلوع به نقل از 
مردم  نماینده  دفتر  عمومی  روابط 
یازدهمین  در  کوه چنار  و  کازرون 
طی  اسالمی،  شورای  مجلس  دوره 
دیدار فریدون عباسی دوانی نماینده 
شعاع  انجم  با  انتخابیه  حوزه  این 
در  نیرو  وزارت  پارلمانی  معاون 
کازرون  منطقه  مسائل  خصوص 

کوهچنار تبادل نظر شد.
با  عباسی  فریدون  دیدار  این  در 
اشاره به اهمیت تکمیل سد نرگسی 
حوزه های  در  آن  ثمربخشی  و 
مختلف، در خصوص سد چروم بیان 
تأمین  در  چروم  سد  تأثیر  داشت: 
بخش های  توسعه  و  آب کشاورزی 
حائز  بسیار  کنارتخته  و  خشت 

اهمیت است.
کازرون  جدید  نماینده  تأکید  با 
تکمیل  لزوم  درزمینه  کوهچنار  و 
برای  چروم  سد  مطالعاتی  فازهای 
جهت  روشن  برنامه ای  داشتن 
آغاز  و  بودجه  ردیف  ایجاد 
گفتگو  و  بحث  آن  ساخت   مراحل 

شد.

آب  موضوع  طرح  با  ادامه  در 
تعرفه برق  منطقه شاپور و همچنین 
مصرفی کازرون و کوه چنار از سوی 
مقرر  انتخابیه،  حوزه  این  منتخب 
رفع  برای  ممکن  راه حل های  شد 
گرفتن  نظر  در  با  مردم  مشکالت 
بررسی  برق  توزیع  شرکت  تقویت 

شوند.

نشست درون بخشی بررسی وضعیت 
با  با کروناویروس  مقابله  اقدامات  و 
حضور رئیس شبکه بهداشت و درمان 

شهرستان کازرون برگزار شد.
نقل  به  طلوع  روزنامه  گزارش  به 
و  بهداشت  شبکه  عمومی  روابط  از 
درمان شهرستان کازرون، در نشست 
مقابله  اقدامات  بررسی  بخشی  درون 
این  بهداشتی  با کروناویروس معاون 
مشارکت  از  قدردانی  ضمن  شبکه 
بهداشت  مرکز  ستاد  کارشناسان 
ناظران  و  مسئوالن  پیرویان،  شهید 
و  سالمت  جامع  خدمات  مراکز 
دو  هر  انجام  در  سالمت  پایگاه های 
همگام   ۱۹ غربالگری کووید  مرحله 
با مراقبان سالمت و بهورزان، گفت: 
بیمار  سه  اول  مرحله  غربالگری  در 

مبتال به کروناویروس شناسایی شد.
عملکرد  به  اشاره  با  طهماسبی  زهرا 
مطلوب تیم واکنش سریع و بیماریابی 
کازرون  درمان  و  بهداشت  شبکه 
افزود: ۶۰۷ مورد تست آزمایشگاهی 
کووید ۱۹ از ابتدای شیوع این بیماری 

تاکنون در این شهرستان انجام و ۵۴ 
بیمار مبتال به کروناویروس شناسایی 
نفر   ۲ تعداد  این  از  که  است  شده 
چهل ویک  بستری،  نفر  یک  فوت، 

قرنطینه  در  نیز  نفر   ۱۰ و  بهبود  نفر 
خانگی به سر می برند.

و  بهداشت  شبکه  بهداشتی  معاون 
اقدامات  ازجمله  کازرون  درمان 

در  پیرویان  شهید  بهداشت  مرکز 
کروناویروس  با  مقابله  راستای 
محتوای  هزار  شصت  توزیع  به 
پوستر،  تراکت،  قالب  در  آموزشی 
کلیپ های  و  صوتی  فایل  بنر، 
کروناویروس  از  پیشگیری  آموزش 
و  مشاوره  انجام  شهرستان،  سطح  در 
حمایت روانی ۸۷ نفر از مبتالیان به 
بیمار، نظارت  اطرافیان  کووید ۱۹ و 
کارشناسان بهداشت محیط بر مراکز 
جایگاه های  غذایی،  مواد  عرضه 
ارائه  نانوایی ها،  و  سوخت  عرضه 
مشاوره  پنجاه وچهار  و  هشت صد 
گروه های  برای  غیرحضوری  تغذیه 
توزیع  بر  نظارت  خطر،  معرض  در 
محلول های  و  ماسک  عادالنه 
داروخانه ها،  در  ضدعفونی کننده 
ارزیابی سالمت مادران باردار پرخطر 
بهداشت  کارشناسان  نظارت  و 
بهداشتی  اصول  رعایت  بر  حرفه ای 
از  کروناویروس  از  پیشگیری 
کارگران  و  مشاغل  متصدیان  سوی 

کارخانه ها اشاره کرد.

 در مراسمی به صورت ویدئوکنفرانس و هماهنگ با سراسر استان صورت گرفت؛ 

برگزاری همایش تجلیل از معلمان نمونه در کازرون

برگزاری اولین جلسه ستاد شاهد شهرستان کازرون

به مناسبت هفته بزرگداشت مقام معلم انجام پذیرفت؛

دیدار فرماندار ویژه شهرستان و مدیر آموزش وپرورش کازرون با برخی 
از پیشکسوتان فرهنگی

پیگیری سدهای نرگسی و چروم، آب شاپور و تعرفه برق منطقه در دیدار 
نماینده منتخب کازرون و کوه چنار با معاون وزارت نیرو

 ادامه روند مرحله دوم غربالگری کووید ۱۹ 
در شهرستان کازرون

سیر و سیاحت کرونا در کازرون

 آغاز خرید تضمینی گندم 
در شهرستان کازرون

به مناسبت روز شوراها،

از اعضای شورای اسالمی شهر 
کازرون تجلیل شد

درمان  و  بهداشت  شبکه  رئیس 
افزایش  از  کازرون  شهرستان 
بیماران مبتال به کرونا در کازرون 

خبر داد.
نقل  به  طلوع  روزنامه  گزارش  به 
بهداشت  شبکه  عمومی  روابط  از 
بندر  کازرون  شهرستان  درمان  و 
بهداشت  شبکه  رئیس  برامکی 
در  کازرون  شهرستان  درمان  و 
گفت وگو با خبرنگار گروه استان 
از  جوان  خبرنگاران  باشگاه  های 
یک  آزمایش  کرد:  اظهار  شیراز، 
کازرون  شهرستان  در  دیگر  نفر 
مبتال  بیماران  تعداد  و  شد  مثبت 
شهرستان  در  کرونا  ویروس  به 
پیدا  افزایش  نفر   ۵۴ به  کازرون، 

کرد.
به  مبتالیان  از  اینکه  بابیان  او 
کازرون  شهرستان  در   ۱۹ کووید 
۴۱ نفر بهبودیافته اند، تصریح کرد: 
یک نفر نیز در بیمارستان بستری 

خانگی  قرنطینه  در  نفر   ۱۰ و 
هستند.

درمان  و  بهداشت  شبکه  رئیس 
کرد:  اضافه  کازرون  شهرستان 
پیش ازاین، تعداد مبتالیان به کرونا 
ویروس در شهرستان کازرون ۵۳ 
نفر بوده و ۲ نفر نیز جان باخته بود.
درمان  و  بهداشت  شبکه  رئیس 
کرد:  بیان  کازرون  شهرستان 
شهروندان برای جلوگیری از شیوع 
خود،  سالمتی  و  کرونا  ویروس 
مستقیم  ارتباط  جامعه،  و  خانواده 
خانه  در  کرده،  کم  را  اجتماعی 
ترددهای غیرضروری  از  بمانند و 

خودداری کنند.
علوم  دانشگاه  اعالم  اساس  بر 
به  مبتالیان  تعداد  شیراز،  پزشکی 
تا  فارس  استان  در  کروناویروس 
هزار   ۳ اردیبهشت ماه،   ۱۴ دیروز 
و ۷۳۶ نفر بوده است و ۸۷ نفر از 

آن ها جان خود را دست داده اند.

طلوع  روزنامه  گزارش  به 
عمومی  روابط  از  نقل  به 
همزمان  کازرون  شهرداری 
شهردار  شوراها،  ملی  روز  با 
کازرون  شهرداری  مدیران  و 
جلسات  سالن  در  حضور  با 
با  شهر  اسالمی  شورای 
دیدار  اسالمی  شورای   اعضای 

کردند.
مهرورز  دیدار  این  ابتدای  در 
شوراها  روز  تبریک  ضمن 
رسمی  تقویم  در  کرد:  اظهار 
ارج  برای  روزهایی  کشور، 
نهادها  گرامیداشت  و  نهادن 
شده  نام گذاری  سازمان ها  و 
یمن  به  می شود  باعث  که 
و  تشکر  و  تقدیر  پاسداشت، 
عرض خدا قوت، در کنار هم 
جمع شویم؛ امروز هم همزمان 
به عنوان  که  اردیبهشت   ۹ با 
نام گذاری  شوراها  ملی  روز 
شده، بهانه ای شد تا از زحمات، 
تالش های  و  دلسوزی ها 
شهر  اسالمی  شورای  اعضای 
و  اهداف  پیشبرد  در  کازرون 
تشکر  و  تقدیر  شهر  آبادانی 

کنیم.
نهم  کرد:  تصریح  مهرورز 
فرمان  یادآور  اردیبهشت 
)ره(  خمینی  امام  تاریخی 
تشکیل  بر  مبنی   ۵۸ سال  در 
جهت  درواقع  که  شوراهاست 
حکومت  تثبیت  و  استقرار 

مردمی بود.
در  مردم  کرد:  تصریح  وی 
حق  مردم ساالر  حکومت 
انتخاب  با  و  دارند  انتخاب 
و  شورا  در  خود  نمایندگان 
هستند  سهیم  تصمیم گیری ها 
بارز  نمونه  خود  این  که 

مردم ساالری دینی است.
مهرورز در پایان ضمن تشکر 
اعضای  دلسوزانه  زحمات  از 
تالش  و  شهر  اسالمی  شورای 
عمومی  منافع  راستای  در 
امیدواری کرد که  ابراز  مردم 
شورای  اعضای  حمایت  با 
اسالمی شهر و تالش مضاعف 
خدوم  کارکنان  و  مدیران 
مردم  رضایتمندی  شهرداری، 
بیش ازپیش  کازرون  شریف 

حاصل شود.

کشاورزی  جهاد  مدیر 
گفت:  کازرون  شهرستان 
برای  اصولی  برنامه ریزی های 
انجام شده است  خرید تضمینی 
بر  گندم  محصول  خرید  و 
انجام  پهنه بندی  آمار  اساس 

می شود.
استان های  گروه  گزارش  به 
جوان  خبرنگاران  باشگاه 
رشیدی  حمید  شیراز،  از 
جهاد  مدیر  و  سازمان  معاون 
کازرون  شهرستان  کشاورزی 
اظهار کرد: با برنامه ریزی های 
انجام شده، خرید تضمینی گندم 
باقیمت مصوب پایه ۲ هزار و 
تومان  و ۶۰۰  هزار   ۲ تا   ۵۰۰
 ۴( افت  شرایط  به  توجه  با 
درصد مفید، ۲ درصد غیرمفید 
و ۲ درصد سن زدگی( در این 
مراکز   ۸ به وسیله  شهرستان 

خرید انجام می شود.

او ادامه داد: پیش بینی می شود 
تن  هزار   ۷۰ از  بیش  امسال 

گندم تولید شود.
برنامه ریزی  افزود:  رشیدی 
کمباین،  ساماندهی  برای  الزم 
ماشین آالت  موردنیاز  سوخت 
کشاورزی و آماده سازی سیلو 
و مراکز خرید ازجمله اقدامات 
گندم  برداشت  برای  انجام شده 
در این شهرستان است و تعاون 
روستایی، شرکت غله و جهاد 
کشاورزی باید با هم همکاری 
چارچوب  به  تا  باشند  داشته 

مقررات ایرادی وارد نشود.
مبلغ  به موقع  واریز  گفت:  او 
یکی  گندم  تضمینی  خرید 
کشاورزان  دغدغه های  از 
انتظار  و  می آید  به حساب 
می رود پیگیری های الزم برای 
حداقل  در  و  به موقع  پرداخت 

زمان انجام شود.

به مناسبت روز جهانی کارگر؛
از کارگران نمونه شهرداری کازرون 

تجلیل شد

مرکز آموزش 07 کازرون؛ 
 از مقام معلمان و مربیان تجلیل 

به عمل آمد 

به گزارش روزنامه طلوع به نقل از 
روابط عمومی شهرداری کازرون 
با حضور شهردار، اعضای شورای 
شهر  امام جمعه  و  شهر  اسالمی 
نمونه  کارگران  از  کازرون 

شهرداری کازرون تجلیل شد.
شهردار  مراسم  این  ابتدای  در 
روز  تبریک  ضمن  کازرون 
کارگران  کرد:  اظهار  کارگر 
پرتالشی  و  دلسوز  نیروهای 
به صورت شبانه روزی،  هستند که 
گونه  جهاد  و  خالصانه  صادقانه، 
تالش  حالل  روزی  کسب  برای 

می کنند.
وی با اشاره به اینکه همه ما باید 
این قشر شریف  قدردان زحمات 
کارگران  کرد:  تصریح  باشیم، 
مشکالت،  تمامی  در  شهرداری 
و...  سیل ها  بارندگی ها،  بحران ها، 
ما  همراه  شبانه روزی  به صورت 

بوده اند.
مهرورز در پایان خاطرنشان کرد: 
جایگاه کارگران در ایران جایگاه 
علی رغم  چراکه  است  واالیی 
وضعیت سخت اقتصادی کشور و 
عزیز  قشر  این  معیشتی،  وضعیت 
این  که  هستیم  شاهد  جامعه،  از 
عزیزان کار خود را به نحو احسن 
انجام می دهند و این نشان از ایثار 
کشورمان  کارگران  فداکاری  و 
دارد که ما باید این ویژگی آن ها 

را الگوی خودمان قرار دهیم.
حجت االسالم والمسلمین  ادامه  در 
کازرون  شهر  امام جمعه  صباحی 
ضمن تبریک روز کارگر گفت: 
بر  زیادی  تأکید  اسالم،  دین  در 
است.  شده  انسانی  کرامت  حفظ 
بر اساس روایات، همه انسان ها با 
هم برابرند و کسی که امورات تو 
را انجام می دهد تو مالک و خالق 
او نیستی و روزی او به دست تو 

تو  دست  از  باش  مواظب  نیست 
آزار نبیند.

اهمیت  به  کازرون  امام جمعه 
در  کارگران  واالی  جایگاه  و 
اسالم اشاره کرد و گفت: هنگام 
از  )ص(  خدا  پیامبر  برگشتن 
سعد  مدینه  به  تبوک  غزوه 
و  آمد  پیامبر  استقبال  به  انصاری 
زبر  دستان  )ص(  محمد  حضرت 
و ترک خورده سعد را دید و علت 
داد  پاسخ  سعد  که  شد  جویا  را 
با  خانواده ام  مخارج  تأمین  برای 
دستان  بر  پیامبر  می کنم،  بیل کار 
او بوسه زد و فرمود این دست ها 
از آتش جهنم محفوظ است و آن 

را نمی سوزاند.
بابیان  صباحی  حجت االسالم 
باید  اینکه در یک مجموعه همه 
یک دست باشند تصریح کرد: همه 
باید  هستیم  که  مقامی  هر  در  ما 
بدانیم؛  راستا  یک  در  را  خودمان 
واگذار  ما  به  شهر  امور  که  حال 
شده و در برابر این وظیفه ای که 

پذیرفته ایم مسئولیت پذیر باشیم.
را  کاری  وجدان  پایان  در  وی 
انسانی  مهم  ویژگی های  از  یکی 
در  ما  اگر  گفت:  و  کرد  بیان 
کارهایمان وجدان داشته باشیم و 
خداوند را ناظر اعمال خود بدانیم 
خواهیم  موفق  خود  زندگی  در 
راضی  ما  از  هم  مردم  بالطبع  شد 

خواهند بود.
نمونه  کارگران  از  پایان  در 
لوح  اهدای  با  کازرون  شهرداری 
عمل  به  تجلیل  هدایایی  و  تقدیر 

آمد.
این مراسم  اتمام  از  همچنین پس 
مبارک  ماه  ویژه  معیشتی  سبد 
شهرداری  توسط  که  رمضان 
بین  بود  شده  دیده  تدارک 

کارگران توزیع شد.

به گزارش روزنامه طلوع به نقل 
از روابط عمومی نیروی زمینی 
گرامیداشت   هفته  در  ارتش، 
معلمان  مربیان و  از  معلم،  مقام 
 ۰۷ وظیفه  آموزش  مرکز 

با حضور   ترابی کازرون  شهید 
سرهنگ مجتبی واحدی فرمانده 
مرکز آموزش و  حجت االسالم 
عقیدتی  رئیس  درویش  رسول 

سیاسی  تقدیر شد.


