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 در جلسه ویژه کمیته مقابله با کرونا 
در شهرداری کازرون تأکید شد؛

اقدامات جدید شهرداری 
کازرون متناسب با شرایط 

افزایش هشدار کروناویروس
 مردم رعایت پروتکل های بهداشتی 

را جدی بگیرند

معاون پرورشی و تربیت بدنی آموزش و پرورش کازرون:

کازرون رتبه هفتم استانی جشنواره 
نوجوان سالم را کسب کرد

حجت االسالم انصاری، دادستان شهرستان کازرون:

سپاه و قوه قضائیه نباید تحت تأثیر 
جریان های سیاسی قرار گیرند

معاون پرورشی و تربیت بدنی آموزش و پرورش کازرون از کسب رتبه 
این  آموزان  دانش  فرهنگیان،  توسط  سالم  نوجوان  جشنواره  استانی  هفتم 

شهرستان خبر داد.
به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش کازرون، هادی زال 
دانش  بی نظیر  استقبال  با  سالم  نوجوان  نهمین جشنواره  اینکه  بیان  با  زاده 
آموزان و والدین آن ها و فرهنگیان برگزار شد، افزود: 49 مقام برگزیده 
استانی در رشته های مختلف و کسب جایگاه هفتم در بین 59 منطقه استان 

حاصل این تالش بود.
 2 از  بیش  کازرون  در  سالم  نوجوان  جشنواره  دبیرخانه  داد:  توضیح  وی 
هزار اثر دریافت کرد که درنهایت پس از داوری آثار، 140 اثر به عنوان 
این  استانی  مرحله  به  اثر   53 شدند،  انتخاب  شهرستان  مرحله  برگزیده 
جشنواره راه یافتند، که از این تعداد 49 اثر موفق به کسب مقام برگزیده 

استانی شدند.
کازرون،  پرورش  و  آموزش  تربیت بدنی  و  پرورشی  معاون  گفته  به 
دانش آموزان در این جشنواره در رشته های مقاله نویسی، ایده پردازی، فیلم 
روزنامه  عکاسی،  نمایش،  و  تئاتر  پویانمایی،  کوتاه  فیلم  داستانی،  کوتاه 
گرافیک  نقاشی  ایرانی،  نقاشی  نقاشی،  چندرسانه ای،  نرم افزار  دیواری، 
و  مقاله  بخش  در  والدین  افزود:  کرده اند.وی  شرکت  ابتدایی  انشاء  و 
ابتکارات و خالقیت های مدرسه ای  ایده پردازی و فرهنگیان نیز در بخش 

فنون  و  الگوها  شامل  مدرسه ای  ابتکارات  و  ایده پردازی  مقاله،  قالب  در 
تدریس، محصوالت و منابع کمک آموزشی، پروژه های ابتکاری پیشگیری 

و اقدام پژوهی در این جشنواره شرکت کردند.

معاون پرورشی و تربیت بدنی آموزش و پرورش کازرون:
کازرون رتبه هفتم استانی جشنواره نوجوان سالم را کسب کرد
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ویژه کمیته  جلسه  در کازرون،  به کرونا  مبتالیان  آمار  افزایش  پی  در 
مقابله با کرونا تشکیل و اجرای برنامه های ویژه و متناسب مصوب شد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری کازرون، در این جلسه که با حضور 
شهرداری  خدماتی  حوزه  مسئوالن  و  شهرداری  شهری  خدمات  معاون 
کرونا  شیوع  خصوص  در  مردم  آگاه سازی  و  اطالع رسانی  شد،  برگزار 
و لزوم رعایت فاصله گذاری اجتماعی و اقدامات پیشگیرانه مورد تأکید 

قرار گرفت.
اطالع رسانی و اعالم هشدار عمومی با استفاده از ظرفیت ها و فضای شهری، 
ضدعفونی و گندزدایی سطح شهر، پارک ها، وسایل ورزشی، ایستگاه های 
اتوبوس، سرویس های بهداشتی، اماکن عمومی و محله ای تجمع و الزام به 
استفاده از ماسک توسط کارمندان اداری شهرداری و رانندگان تاکسی از 

جمله مصوبات این جلسه بود.
هشدارهای  به  اشاره  با  جلسه  این  در  شهرداری  شهری  خدمات  معاون 
وزارت بهداشت و شبکه بهداشت و درمان شهرستان از شهروندان خواست 
پروتکل های بهداشتی و الزامات فاصله گذاری اجتماعی را اکیداً رعایت 

کنند.

در جلسه ویژه کمیته مقابله با کرونا در شهرداری کازرون تأکید شد؛
اقدامات جدید شهرداری کازرون متناسب با شرایط افزایش هشدار کروناویروس

مردم رعایت پروتکل های بهداشتی را جدی بگیرند
شیراز-ایرنا- خیران شهرستان کازرون به مناسبت دهه کرامت، 50 قلم 
این  امداد  کمیته  مددجویان  به  ریال  میلیارد  یک  ارزش  به  لوازم خانگی 

شهرستان اهدا کردند.
مسئول کمیته امداد امام خمینی )ره( شهرستان کازرون، شنبه با بیان این 
لوازم خانگی که شامل  این  اظهار داشت:  ایرنا  با  مطلب در گفت و گو 
کولر، یخچال و پنکه است امروز )هفتم تیرماه 99( در قالب طرح نسیم 

مهرورزی در اختیار مددجویان این کمیته قرار گرفت.
قبل  از  که  خانواده هایی  به  لوازم خانگی  این  کرد:  اضافه  سهرابی  بیژن 
شناسایی شده بودند و امکان استفاده از هیچگونه وسایل مولد سرما در ایام 

گرم سال را نداشتند، تحویل داده شد.
وی ادامه داد: هم اینک سه هزار و ۷00 خانوار با جمعیت 11 هزار نفر زیر 

پوشش کمیته امداد این شهرستان قرار دارند.

خیران کازرونی ۵۰ قلم لوازم خانگی به نیازمندان اهدا کردند

تداوم اقدامات ستاد 
مقابله با کروناویروس 
در شهرستان کازرون

دعای امام رضا )ع( در حق 
برادرش شاه چراغ)ع(؛
بیعت گرفتن برای 

برادر

سید ابراهیم موسوی رئیس دادگستری شهرستان 

کازرون:

 شهروندان جهت شناسایی 
و برخورد با 

سوءاستفاده کنندگان از نام 
دستگاه قضایی و دالالن 

احتمالی با ما همکاری کنند
رئیس دادگستری کازرون با تأکید بر اهمیت مقوله داوری و مبحث 
پیشگیری از وقوع جرم، از شهروندان تقاضای همراهی و همکاری با 
دستگاه قضایی جهت شناسایی و برخورد با سوءاستفاده کنندگان از 

نام دستگاه قضایی و دالالن احتمالی شد.
به مناسبت گرامیداشت هفته قوه قضائیه، مسئولین قضایی شهرستان 
به چهره  دیدار چهره  نمازجمعه ضمن  مصلی  در  با حضور  کازرون 
مردمی صحبت ها و مشکالت برخی از شهروندان را شنیده و پاسخ های 
با  دادگستری  رئیس  موسوی  ابراهیم  سید  سپس  گردید.  ارائه  الزم 
موسوی ضمن  پرداخت.  سخنرانی  ایراد  به  تریبون  پشت  در  حضور 
گرامیداشت یاد و خاطره شهید بهشتی و ۷2 تن از یاران وی، مباحثی 
یکسال  در  دادگستری کازرون  و  قضاییه  قوه  عملکرد  در خصوص 
اخیر، سیاست های قوه، لزوم اهمیت به مقوله داوری و تأکید بر مبحث 
پیشگیری از وقوع جرم بیان نمود و در پایان از شهروندان تقاضای 
با  برخورد  با دستگاه قضایی جهت شناسایی و  همراهی و همکاری 

سوءاستفاده کنندگان از نام دستگاه قضایی و دالالن احتمالی شد.

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کازرون 
به نقل هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی شهرستان،

مشتان(  )روستای  مست  کوه  منطقه  در  حریق  وقوع  دنبال  به   
هماهنگی  با  کوهستان  محیط  حفظ  کارگروه  کازرون،  شهرستان 
ستاد بحران شهرستان و با همراه داشتن تجهیزات الزم و به ویژه دو 

نیروهای  سایر  کنار  در  اطفاء حریق، ضمن حضور  دمنده  دستگاه 
نقش  حریق  گسترش  از  پیشگیری  و  اطفا  در  منطقه،  در  حاضر 
بسزایی ایفا نمودند؛ روز بعد نیز با شعله ور شدن مجدد آتش در محل 
حاضر و با توجه به نیاز مبرم به نیروی انسانی و پیوستن کوهنوردان 

به عملیات اطفاء حریق نهایتًا آتش به طور کامل مهار گردید.

 همراهی جامعه کوهنوردی شهرستان کازرون در عملیات دو روزه اطفای حریق
 کوه مست روستای مشتان

امام  تکاور  تیپ  تبلیغات  و  عمومی  روابط  از  رسیده  گزارش   برابر 
سجاد )ع(: به مناسبت گرامی داشت هفته قوه قضائیه، شهادت شهید بهشتی 
و ۷2 تن از یارانش، جمعی از اعضاء شورای فرماندهی تیپ تکاور امام 
سجاد )ع( با رئیس دادگستری و دادستان شهرستان کازرون دیدار نمودند.
در این دیدار موسوی، رئیس دادگستری شهرستان کازرون، ضمن عرض 
خیرمقدم و تقدیر، بیان داشت که سپاه مایه افتخار ما و یکی از مخلص ترین 
مسائل  در  حتی  مردم  امید  چشم  و  است  نظام  حاکمیتی  دستگاه های 
 اقتصادی نیز امروز به سپاه می باشد. در بحث کرونا و سالمت، سازندگی و 
مردم یاری، اطالعاتی و نظامی، فرهنگی و ... حضور پررنگ سپاه و بسیج 
را مردم مشاهده می کنند و تیپ امام سجاد )ع( آبرویی برای شهرستان و 

کشور می باشد.
در ادامه حجت االسالم انصاری، دادستان شهرستان کازرون، ضمن عرض 
سالم و درود به ارواح ملکوتی امام )ره( و شهدا و شهید مظلوم آیت اهلل 
بهشتی و خیرمقدم، ابراز داشت چند نهاد حاکمیتی از ابتدای انقالب مورد 
سپاه  و  قضائیه  قوه  نگهبان،  شورای  بوده اند؛  نظام  دشمنان  دائمی  هجمه 
پاسداران و سپاه جانانه به قوه قضائیه کمک می کند و سپاه و قوه قضائیه 
نباید تحت تأثیر جریان های سیاسی قرار گیرند بلکه مانند گذشته پشت 
سر والیت حرکت کنند.  سپس سرهنگ فریدونی، جانشین تیپ، ضمن 
ارائه گزارشی از عملکرد یگان در منطقه مأموریتی و  عرض تبریک به 

عقبه پرداخت و پاسداران تیپ تکاور را به عنوان سربازان و خادمین مردم 
و نظام تا پای جان از آرمان های انقالب اسالمی دفاع خواهند کرد و در 

هر صحنه ای آماده خدمت رسانی به مردم و نظام می باشد. 
در پایان ضمن گرامی داشت این هفته با اهدای قاب لوح و کتاب هایی 
از شهدا از رئیس دادگستری و دادستان شهرستان کازرون تجلیل به عمل 

آمد.

حجت االسالم انصاری، دادستان شهرستان کازرون:

سپاه و قوه قضائیه نباید تحت تأثیر جریان های سیاسی قرار گیرند


