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 در دیدار وزیر نیرو با نماینده کازرون
 عنوان شد؛

لزوم تسریع در اجرای طرح 
 پروژه سد نرگسی
 و آبگیری اولیه

بازدید فرماندار شهرستان 
کازرون  از جاده چهارخطه 

کازرون- باالده

 مدیر آموزش و پرورش کازرون در جلسه شورای آموزش و پرورش گفت: 
برای رعایت فاصله در آزمون سراسری امسال به تعداد سالن ها و حوزه های 

امتحانی بیشتری نیاز داریم.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی حوزه مدیریت آموزش و 
پرورش کازرون، امیرحسین جمشیدی با بیان اینکه بر اساس اعالم سازمان 
سنجش کشور کنکور سراسری امسال طی روزهای پنج شنبه و جمعه، 30 و 
31 مردادماه، برگزار خواهد شد، اظهار داشت: کنکور امسال با توجه به شیوع 

ویروس کرونا دقت و حساسیت خاصی را در برگزاری می طلبد.
بیماری  از  حاصل  شده  ایجاد  محدودیت های  و  معضالت  به  اشاره  با  وی 
کرونا گفت: انتظار داریم همه دستگاه های اجرایی نهایت همکاری را برای 

برگزاری هر چه بهتر کنکور سراسری با آموزش و پرورش داشته باشند.
مدیر آموزش و پرورش کازرون گفت: با توجه به شرایط کرونایی جامعه 
وحساسیت موضوع، امکانات آموزش و پرورش این شهرستان به تنهایی برای 

برگزاری کنکور کافی نیست.
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مردم  نماینده  دفتر  عمومی  روابط  از  نقل  به  طلوع  روزنامه  گزارش  به 
شهرستان های کازرون و کوه چنار، فریدون عباسی دوانی نماینده این حوزه 
رضا  با  انتخابیه  حوزه  و  فارس  استان  برق  و  آب  مسائل  پیرامون  انتخابیه 

اردکانیان وزیر نیرو دیدار و گفتگو کرد.
در این دیدار که با حضور معاونین وزیر نیرو همراه بود، مسائل حوزه آب 

شهرستان های کازرون و کوه چنار مورد بررسی و پیگیری قرار گرفت.
عباسی دوانی با بیان اهمیت پروژه سد نرگسی و درخواست تأمین اعتبار الزم 
جهت تکمیل هرچه سریع تر آن، خاطرنشان کرد: الزم است که پروژه سد 

نرگسی در طرح جهش قرار گرفته و امسال به آبگیری اولیه برسد.
گرفته  انجام  مطالعات  به  اشاره  با  ادامه  در  مجلس  انرژی  کمیسیون  رئیس 
پیرامون سد چروم، از وزیر نیرو خواستار تکمیل هرچه سریع تر این مطالعات 

و مشخص شدن مکان سد و پیمانکار مربوطه جهت احداث این پروژه شد.
نماینده کازرون و کوه چنار ضمن اشاره به آب هایی که از کازرون خارج 
می شود، خواستار تجدید نظر در این زمینه و ساماندهی خروج آب ها شد و 

همچنین با تأکید بر احیای دریاچه پریشان به بررسی راهکارهای احیای آن 
پرداخت.

موارد  دیگر  از  فاز یک آن  اندازی  راه  و  منطقه  فاضالب  تکمیل  همچنین 
مطرح شده در این جلسه بود که با مبحث تأمین بودجه الزم برای دو پروژه 
اصالح شبکه شهری و جابجایی لوله آب از جاده کازرون به کوه چنار همراه 

شد.
افزایش مدت  از جمله  منطقه  برق  متعددی در حوزه  موارد  ادامه جلسه  در 

ماهیانه تعرفه گرمسیری برق در کازرون و کوه چنار مطرح شد.
اقتصادی  ویژه  منطقه  برق  احداث پست  پیگیری  با  دوانی همچنین  عباسی 
و  اشاره کرد و خواستار جابجایی  باالده  برق  به مشکالت پست  کازرون، 

ارتقاء آن برای تأمین برق منطقه شد.
تأمین هزینه چراغ و جمع آوری  از آن،  نماینده کازرون و کوه چنار پس 
تیرهای برق جامانده در خیابان ها و جابجایی دکل های مسلط بر منازل را از 

وزیر نیرو درخواست کرد.

 

بر  پرورش  و  آموزش  شورای  جلسه  در  کازرون  شهرستان  ویژه  فرماندار 
ضرورت همکاری دستگاه های اجرایی برای برگزاری هر چه بهتر کنکور 

سراسری تأکید کرد.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی حوزه مدیریت آموزش و 
پرورش کازرون، داریوش دهقان در جلسه شورای آموزش و پرورش افزود: 
دستگاه های  و  ادارات  همه  سراسری  کنکور  برگزاری  اهمیت  به  توجه  با 

اجرایی با سعی و تالش خود باید زمینه را برای برگزاری هرچه بهتر این 
شیوع  از  ناشی  خاص  شرایط  به  اشاره  با  کنند.وی  فراهم  سراسری  آزمون 
امنیت  بهداشتی، آرامش و  ویروس کرونا، بر ضرورت برقراری تمهیدات 
رفاهی  امکانات  تمام  باید  داشت:  اظهار  سراسری  کنکور  برگزاری  برای 
ممکن برای سالمت، آسایش و آرامش شرکت کنندگان فراهم گردد تا این 
آزمون به بهترین شکل ممکن برگزار شود.رئیس شورای آموزش و پرورش 
کازرون با اشاره به حساسیت و اهمیت برگزاری کنکور سراسری به عنوان 
مهم ترین رویداد علمی کشور، بهترین کمک به داوطلبین کنکور را ایجاد 
بیان داشت: ما  فضای آرام در حوزه های محل برگزاری کنکور دانست و 
به عنوان متولیان برگزاری کنکور در شهرستان باید از تمامی ظرفیت ها برای 
شورای  جلسه  است  کنیم.گفتنی  استفاده  علمی  مهم  رویداد  این  برگزاری 
آموزش و پرورش کازرون با ریاست معاون استاندار و فرماندار ویژه این 
شهرستان، مدیر آموزش و پرورش، ریاست شبکه بهداشت و درمان، روسای 
دانشگاه های کازرون و دیگر اعضا، با محوریت برگزاری کنکور سراسری 

99 در دفتر فرماندار ویژه شهرستان برگزار شد.

در دیدار وزیر نیرو با نماینده کازرون و کوه چنار عنوان شد؛
 لزوم تسریع در اجرای طرح پروژه سد نرگسی

 و آبگیری اولیه 

فرماندار ویژه شهرستان کازرون تأکید کرد:

 همه دستگاه های اجرایی برای برگزاری هر چه بهتر کنکور سراسری 
در کازرون همکاری کنند

مدیر آموزش و پرورش کازرون:

30 و 31 مردادماه کنکور سراسری در کازرون برگزار خواهد شد

دکتر داودی عضو 
کمیته پزشکی 

فدراسیون هندبال 
کشور شد

معرفی بزرگان ورزش 
کازرون

این شماره؛
 غالمحسین ابراهیم پور

شهردار کازرون در دیدار با معاون مهندسی نیروی 
زمینی ارتش کشور:

تعامل میان ارتش و شهرداری برای 
توسعه و پیشرفت شهر ضروری است

۶۷۰ نفر، آخرین آمار بیماران کرونا 
ویروس کازرون

ادامه جهش کرونا درکازرون

دستگیری 52 خرده فروش 
و معتاد پرخطر در کازرون

                  فیلم ماشیِن فروشی شما                       
                  فیلم منزل شما

                  فیلم جشن تولد خود، فرزندان و نوه هایتان             
               و فیلم انواع آگهی های خود را 

                    به ما بسپارید تا در روزنامه طلوع 
                    کنار متن ارسالی تان 

                    به نمایش بگذاریم.

روش نوین مطبوعاتی ما با فیلم

تلفن تماس دفتر روزنامه طلوع :تلفن تماس دفتر روزنامه طلوع :
                  3234477232344772--33--44                  4222924642229246  

روش نوین مطبوعاتی 
ما را به دیگران نیز 

یادآور شوید.


