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پنجشنبه
 سال چهارم جنوب

مرکز  محیط  بهداشت  کارشناسان 
کازرون  پیرویان  شهید  بهداشت 
و  فرآوری  طبخ،  مراکز  بر  نظارت 
عرضه مواد غذایی را تشدید کرده اند.

شبکه  عمومی  روابط  گزارش  به 
بهداشت و درمان شهرستان کازرون، 
کارشناس مسئول واحد بهداشت محیط 
این شبکه گفت: با توجه به اوج گیری 
تعداد  افزایش  و  کروناویروس  شیوع 
در   ۱۹ کووید  بیماری  به  مبتالیان 
بهداشت  کارشناسان  اخیر،  هفته های 
مواد  عرضه  و  طبخ  مراکز  از  محیط 
غذایی مانند رستوران ها، فست فودها و 

غذاهای بیرون بر بازدید می کنند.
محمد احمدی افزود: در این بازدیدها 
بهداشتی  وضعیت  بررسی  ضمن 

بر  غذایی،  مواد  عرضه  واحدهای 
دستورالعمل های  رعایت  ضرورت 
فیزیکی،  فاصله  حفظ  مانند  بهداشتی 
از  استفاده  محیط،  مستمر  گندزدایی 
ماسک  به ویژه  فردی  حفاظت  وسایل 
و استفاده از دستگاه کارتخوان به جای 

دریافت وجه نقد تأکید می شود.
این کارشناس بهداشت محیط با تأکید 
فودها  فست  و  رستوران ها  اینکه  بر 
طریق  به  غذا  عرضه  به  مجاز  فقط 
به شهروندان توصیه  بر هستند  بیرون 
تخلفات  مشاهده  صورت  در  کرد: 
بهداشتی، موارد را در تماس با سامانه 
بهداشتی  شکایات  به  رسیدگی   ۱۹۰
آموزش  و  درمان  بهداشت  وزارت 

پزشکی اطالع رسانی کنند.

درمان  و  بهداشت  شبکه  رئیس 
اقدام  از  کازرون  شهرستان 
اسالمی  شورای  رئیس  خیرخواهانه 
روستای مالاره در بازسازی و تجهیز 
پایگاه  کشی  گاز  و  بهداشت  خانه 
قدردانی  روستا،  این   ۱۱۵ اورژانس 

کرد.
شبکه  عمومی  روابط  گزارش  به 
بهداشت و درمان شهرستان کازرون، 
از  آیینی  در  گفت:  شبکه  رئیس 
سعید اردشیری رئیس شورای اسالمی 
روستای مالاره که با جلب مشارکت 
خیرین نسبت به مرمت، گازکشی و 
خانه  برای  سونیکیت  دستگاه  خرید 

بهداشت و گازکشی پایگاه اورژانس 
ریال  میلیون   ۱۲۰ اعتبار  با  جاده ای، 

اقدام کرده بود، تجلیل شد.
خرید  افزود:  برامکی  بندر  دکتر   
ایستگاه  برپایی  و  تب سنج  دستگاه 
تب سنجی در ورودی روستای مالاره 
در دوران شیوع کروناویروس نیز از 
اقدامات دیگر رئیس شورای اسالمی 

این روستا بود.
امر خداپسندانه  این  در  است  گفتنی 
روستای  دهیار  هاشمی  مهدی 
محمدپور  عبدالناصر  و  میرچکک 
روستای  اسالمی  شورای  رئیس 

سی سختی نیز همکاری داشتند.

 مراکز طبخ، فرآوری و عرضه مواد غذایی 
زیر ذره بین نظارت بازرسان

گازکشی خانه بهداشت و پایگاه اورژانس جاده ای روستای مالاره با کمک 
خیرین نیک اندیش

توسط معاون آموزش متوسطه آموزش و 
پرورش کازرون تشریح شد؛ 

نحوه ثبت نام و پذیرش دانش آموزان 

 در دبیرستان ها ، هنرستان ها 

و در مدارس هیئت امنایی
معاون آموزش متوسطه آموزش 
و  ضوابط  کازرون،  پرورش  و 
پذیرش  و  ثبت نام  چگونگی 
میانِی  پایه های  در  دانش آموزان 
و  هنرستان ها  و  دبیرستان ها 
هیئت امنایی  مدارس  در  ثبت نام 

این شهر را تشریح کرد.
عمومی  روابط  گزارش  به 
پرورش  و  آموزش  مدیریت 
در  جاویدی  رضا  کازرون، 
مورد ثبت نام دانش آموزان دوره 
اظهار  هنرستان  و  دبیرستان 
دانش آموزان  ثبت نام  داشت: 
دوره های  پایه«  »میان 
و  دوم  اول،  )متوسطه  متوسطه 
تحصیلی  سال  برای  هنرستان ها( 
روزهای  هفته  هر   ،1399-1400
مدارس  در  چهارشنبه  و  دوشنبه 
حال  در  خودشان  تحصیل  محل 

انجام است.
و  دانش آموزان  داد:  ادامه  وی 
پایه های  دانش آموزان  اولیای 
بررسی  جهت  می توانند  میانی 
نتایج، تحویل کارنامه و ثبت نام 
جدید،  تحصیلی  سال  برای 
چهارشنبه  و  دوشنبه  روزهای 
به واحد آموزشی خود  هر هفته 

مراجعه نمایند.
معاون آموزش متوسطه آموزش 
افزود: پیش  و پرورش کازرون 
پایه  دانش آموزان  اولیه  ثبت نام 
پایه  به  ورود  متقاضی  ششم 
اول  متوسطه  دبیرستان های  هفتم 
باهنر  شهید  پسرانه  هیئت امنایی 
دخترانه  و  پور  محسن  شهید  و 

الزهرا )س( و حجاب کازرون، 
از  و  اینترنتی  به صورت  صرفًا 
تاریخ 16 الی 21 تیرماه 1399 در 
https://madreseh. سایت 
امتیازهای  ارائه  با   farsedu.ir
برگ  نمودن  تکمیل  و  الزم 
و  اینترنتی،  به صورت  ثبت نام 
دریافت کد رهگیری امکان پذیر 

است.
بعد  کرد:  خاطرنشان  جاویدی 
مدارک  اولیه،  ثبت نام  پیش  از 
اولیا  طرف  از  که  امتیازآور 
تکمیل  خوداظهاری  به صورت 
شده است، از طرف ستاد ثبت نام 
مدرسه و اداره، مورد بررسی قرار 

می گیرد.
وی افزود: به تمامی دانش آموزان 
توصیه  سایت  در  کننده  ثبت نام 
به  حضوری  مراجعه  از  می شود 
خودداری  فوق الذکر  مدارس 
تیرماه   26 تاریخ  از  و  نموده 
1399 با مراجعه مجدد به سایت 
رهگیری  کد  بوسیله  فوق الذکر، 
مراجعه  نوبت  و  امتیاز  از  خود، 

حضوری خود مطلع شوند.
معاون آموزش متوسطه آموزش 
پایان  در  کازرون  پرورش  و 
مدارس  سایر  در  ثبت نام  گفت: 
از  اول  متوسطه  عادی-دولتی 
تاریخ 28 تیرماه 1399 و مدارس 
از  هنرستان ها  و  دوم  متوسطه 
با   1399 مردادماه   13 تاریخ 
مدرسه  نزدیکترین  به  مراجعه 
)محدوده  سکونت  محل 

جغرافیایی( انجام می گیرد.
به گزارش روابط عمومی فرمانداری ویژه شهرستان کازرون در بازدیدی 
که داریوش دهقان از جاده چهار خطه کازرون به باالده به همراه بخشدار 
بخش جره و باالده و ریس اداره راه و شهرسازی داشت اظهار کرد: جاده 
اقتصادی مهم برای کازرون  کازرون باالده فراشبند می تواند یک جاده 
این جاده یک جاده چهار خطه شود محصوالت تره  باشد چرا که اگر 
باری و خشکباری مورد نیاز عسلویه از سمت کازرون تأمین می گردد و 

همین در رونق اقتصاد کازرون بسیار اثرگذار است.
عهده  به  جاده  این  نمودن  آماده  قرارداد  داشت:  بیان  دهقان  داریوش 
شرکت جونک می باشد که ارزش این قرارداد ۳۴۰ میلیارد ریال می باشد.

 بازدید فرماندار شهرستان کازرون 
از جاده چهارخطه کازرون- باالده 

کاربران در فضای مجازی 
مراقب دام کالهبرداران باشند

شهرستان  انتظامی  فرمانده 
جدید  شیوه  از  کازرون 
ارسال  با  سایبری  کالهبرداران 
پیامک لینک جعلی و پرداخت 
در  تبلیغ  فعال سازی  برای  وجه 

فضای مجازی خبر داد.
در  عبادی نژاد  محمد  سرهنگ 
پایگاه  خبرنگار  با  گفت وگو 
داشت:  اظهار  پلیس،  خبری 
ارائه  در  تسریع  به منظور 
بسیاری  شهروندان،  به  خدمات 
از دستگاه های اجرایی خدمات 
خود را از طریق فضای مجازی 
به  موبایلی  برنامه های  یا  و 

شهروندان ارائه می دهند.
کالهبرداران  کرد:  اضافه  وی 
آگاهی  عدم  از  نیز  سایبری 
بسیاری از کاربران سوءاستفاده 
جدید  شگردهای  با  و  کرده 
سرقت  و  آنان  فریب  بر  سعی 
داشته  بانکی  حساب  اطالعات 
شیوه های  جدیدترین  در  و 
ارسال  با  کالهبرداری 
لینک های  حاوی  پیامک های 
اقدام  خصوص  این  در  جعلی 

کرده اند.
رئیس پلیس شهرستان کازرون 
مثال  به عنوان  کرد:  بیان 
پیامکی با محتوای تبلیغ شما در 
برای  و  ثبت گردید   ... سایت 
تومان  هزار   2 مبلغ  فعال سازی 
هدایت  برای  کنید  پرداخت 
افراد به سایت های جعلی بانکی 

استفاده شده است.
بیان  نژاد  عبادی  سرهنگ 
از  پس  کالهبرداران  داشت: 
شهروندان،  به  پیامک  ارسال 
را  آنان  وجه،  واریز  به منظور 
به سایت های جعلی و فیشینگ 
اطالعات  سرقت  با  و  هدایت 
برداشت  به  اقدام  افراد،  بانکی 
غیرمجاز از حسابشان می کنند.

شهرستان  انتظامی  فرمانده 
به  شد:  یادآور  کازرون 
سوی  از  ارسالی  پیامک های 
توجه  ناشناس  شماره های 
نکرده و از کلیک بر روی آن 

خودداری کنند.
کاربران  از  انتظامی  مقام  این 
هنگام  در  همواره  تا  خواست 
اتصال به درگاه بانکی با کنترل 
کردن آدرس بانک مربوطه در 
قسمت نوار آدرس، قفل ابتدای 
امنیتی  پروتکل  نیز  و  آدرس 
داشته  را  الزم  دقت   https
روی  بر  کلیک  از  و  باشند 
یا نصب  ناشناسی و  لینک های 
شبکه های  در  که  برنامه هایی 
نامعتبر  منابعی  از  و  اجتماعی 

تبلیغ می شود، خودداری کنند.
است  بهتر  شد:  یادآور  وی 
خدمات  انجام  برای  کاربران 
رمز  از  مجازی،  فضای  در 
استفاده  پویا  مصرف  یکبار 
 کنند تا مورد کالهبرداری قرار 

نگیرند.

۶۷۰ نفر، آخرین آمار بیماران کرونا ویروس 

کازرون

ادامه جهش کرونا درکازرون

شبکه  رئیس  برامکی  دکتر 
بهداشت و درمان شهرستان 
اعالم  اساس  بر  گفت: 
گرفته  تست های  نتایج 
آمار  شهروندان،  از  شده 
کووید  بیماری  به  مبتالیان 
روز  دو  در  شهرستان   ۱۹
گذشته با مثبت شدن نتیجه 
آزمایش ۱۹۸ نفر جدید به 

۶۷۰ نفر رسید.
خبر  این  توضیح  در  وی 
نتایج  این  داشت:  بیان 
است  افرادی  به  مربوط 
دوشنبه  روزهای  در  که 
با  گذشته  هفته  سه شنبه  و 
مراجعه به مرکز ۱۶ ساعته 
به  اقدام  کازرون  قدس 

تست نموده اند.
داشت:  بیان  ادامه  در  وی 
عدم  دلیل  به  متأسفانه 
رعایت اصول فاصله گذاری 
شاهد  فیزیکی  و  اجتماعی 
این  صعودی  افزایش 
بیماری در شهرستان هستیم 
شهر  در  آن  کانون  که 

کازرون می باشد.

شدن  بستری  به  توجه   با 
در  بیماران  از  نفر   ۵۲
)عج(،  ولی عصر  بیمارستان 
مطمئنًا در صورت ادامه این 
روند با مشکل کمبود تخت 
بنابراین  روبرو خواهیم شد 
آنچه ما از مردم توقع داریم 
حفظ  برای  که  است  این 
سالمت خود و خانواده شان 
قرنطینه  به  نسبت  اول 
سالخوردگان،  خانگی 
بیماری های  دارای  افراد 
خردساالن  زمین های، 
اجباری  که  اشخاصی  و 
سطح  در  حضور   برای 
گردد  اقدام  ندارند،  شهر 
مراودات  در  آن  از  پس  و 
خود  اجتماعی  و  شخصی 
به عنوان  ماسک  از  حتمًا 
یک عامل جلوگیری کننده 
استفاده  بیماری  شیوع  از 
طول  در  درنهایت  و  کنند 
دست های  روز  شبانه 
صابون  و  آب  با  را  خود 
شستشو و   ضدعفونی 

نمایند.

اجرای  از  کازرون  انتظامی  فرمانده 
و  آلوده  مناطق  پاکسازی  طرح 
معتاد  و  خرده فروش   52 دستگیری 

پرخطر خبر داد.
در  نژاد  عبادی  محمد  سرهنگ 
گفت وگو با خبرنگار پایگاه خبری 
پلیس، اظهار داشت: مأموران انتظامی 
هماهنگی  از  پس  شهرستان  این 
آلوده  نقاط  پاکسازی  قضائی، طرح 
به مواد مخدر را با هدف برخورد با 
توزیع کنندگان و خرده فروشان اجرا 

کردند.
این  در  افزود:  انتظامی  مقام  این 

آلوده،  مناطق  شناسایی  با  راستا 
و  تهیه  پاتوق  پاکسازی چند  ضمن 
توزیع مواد افیونی، 7 کیلو انواع مواد 

و  خرده فروش   52 و  کشف  مخدر 
معتاد پرخطر نیز شناسایی و دستگیر 

شدند.

به  اشاره  با  نژاد  عبادی  سرهنگ 
اجرای طرح های  اصلی  اینکه هدف 
پاکسازی  اجتماعی،  امنیت  ارتقاء 
وجود  از  خیز  جرم  و  آلوده  نقاط 
برهم زنندگان نظم و امنیت عمومی 
و  جدیت  با  مهم  این  گفت:  است، 
این  پلیس  توسط  روزانه  به صورت 

شهرستان اجرا می شود.
کازرون،  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
از  پس  متهمان  کرد:  خاطرنشان 
تشکیل  با  تکمیلی  بازجویی های 
به  قانونی  مراحل  سیر  برای  پرونده 

مرجع قضائی تحویل داده شدند.

دستگیری 52 خرده فروش و معتاد پرخطر در کازرون

امیر  با  دیدار  شهردار کازرون در 
مهندسی  معاون  ارجمندی  میسر 
جمهور  ارتش  زمینی  نیروی 
اسالمی ایران، تعامل میان نهادهای 
مختلف از جمله شهرداری و ارتش 
شهر  پیشرفت  و  توسعه  برای  را 

ضروری دانست.
به گزارش روابط عمومی شهرداری 
کازرون شهردار کازرون در جلسه 
زمینی  نیروی  مهندسی  معاون  با 
آموزش  مرکز  فرمانده  و  ارتش 
07 ارتش کازرون ضمن تقدیر از 
حضور امیر ارجمندی در کازرون 
ارتش  تعامل و همکاری  خواستار 
به منظور بازگشایی و تعریض بلوار 
و  شد  سلیمانی  قاسم  حاج  شهید 
گفت: این بلوار جزو ورودی شهر 
کازرون محسوب می شود و برای 
بلوار  این  زیباسازی  و  تعریض 

نیازمند همکاری ارتش هستیم.
مهرورز در بخشی دیگر از سخنان 
شهرداری ها  کرد:  بیان  خود 

نهادهای عمومی غیردولتی هستند 
از  باید  را  خود  مالی  منابع  که 
کنند؛  تأمین  شهری  عوارض 
اقتصادی  شرایط  در  متأسفانه 
که  ظالمانه ای  تحریم های  و 

شده،  کشورعزیزمان  گریبانگیر 
کار ما در زمینه درآمدزایی سخت 

شده است.
نیروی  مهندسی  معاون  ادامه  در 
کرد:  اظهار  ارتش  زمینی 

ارتباط خوبی  و  تعامل  خوشبختانه 
بین ارتش و شهرداری های کشور 
وجود دارد که حاصل این تعامالت 
در توسعه شهری مؤثر بوده است.

از  همچنین  ارجمندی  امیر 
کازرون  شهرداری  پیگیری های 
کار  فلسفه  گفت:  و  کرد  تشکر 
دو  هر  شهرداری ها،  و  ارتش 

خدمت به مردم است.
از  پس  کرد  امیدواری  ابراز  او 
خصوص  در  قانونی  مراحل  سیر 
شهید  بلوار  مجاور  زمین های 
نزدیک  آینده  در  سلیمانی، 
خواهد  صورت  خوبی  توافقات 

گرفت.
که  شد  قرار  جلسه  این  پایان  در 
از  هیئتی  آینده  روز  چند  در 
برگزاری  با  شهرداری  و  ارتش 
را  موضوع  مشترک،  جلسه 
این  در  و  قرارداده  بررسی  مورد 
اتخاذ   خصوص تصمیمات الزم را 

کنند.

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

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

مدیر آموزش و پرورش کازرون:

آزمون مدارس نمونه دولتی با رعایت 
پروتکل های بهداشتی برگزار می شود

مدیر آموزش و پرورش کازرون 
ورودی  آزمون  برگزاری  از 
با  دولتی  نمونه  مدارس  دهم  پایه 
بهداشتی  پروتکل های  رعایت 

خبر داد.
عمومی  روابط  گزارش  به 
پرورش  و  آموزش  مدیریت 
جمشیدی  امیرحسین  کازرون، 
نمونه  مدارس  آزمون  گفت: 
جمعه  صبح   9 ساعت  دولتی 
سراسر  با  همزمان  تیرماه،   20
نفر   686 شرکت  با  کشور، 
دانش آموز دختر و پسر کازرونی 
رعایت  با  امتحانی  حوزه  پنج  در 
برگزار  بهداشتی  دستورالعمل های 

خواهد شد.
پسر  دانش آموز   379 افزود:  وی 
و 307 دانش آموز دختر پایه نهم 
برای ورود به مدارس نمونه دولتی 
متوسطه دوم با یکدیگر به رقابت 

خواهند پرداخت.
مدیر آموزش و پرورش کازرون 
با بیان اینکه با تصمیم وزارتخانه 
مدارس  ورودی  آزمون  امسال 
تیزهوشان  و  دولتی  نمونه 
خواهد  برگزار  مجزا  بصورت 
ورود  کارت  کرد:  اضافه  شد، 
دولتی  نمونه  آزمون  جلسه  به 
قابل  تیرماه   16 دوشنبه  روز  از 
 19 پنجشنبه  تا  و  بوده  دریافت 
sanjesh. تیرماه از طریق سایت

امکان  این  نیز   farsedu.ir
همچنان وجود دارد.

جمشیدی در ادامه با اشاره به شیوع 

بیماری کرونا و نگرانی خانواده ها 
از این موضوع، گفت: برای حفظ 
سالمت عوامل اجرایی و داوطلبین 
شرکت کننده در آزمون، حوزه ها 
فاصله  با رعایت  و  پایین  آمار  با 
چیده  صندلی ها  متر   2 تا   1/8
اجرایی  عوامل  همه  و  است  شده 
استفاده  به  ملزم  دانش آموزان  و 
از ماسک و رعایت فاصله گذاری 

اجتماعی هستند.
از  قبل  روز  کرد:  اضافه  وی 
حوزه ها  فیزیکی  محیط  آزمون 
ضدعفونی و گندزدایی خواهد شد 
و نیز اتاق قرنطینه جهت برخورد 
با مورد مشکوک به کرونا در نظر 

گرفته شده است.
مدیر آموزش و پرورش کازرون 
خانواده ها  تجمع  از  اینکه  بیان  با 
در محوطه محل برگزاری آزمون، 
آنان،  سالمت  حفظ  جهت  به 
جلوگیری می شود، گفت: رعایت 
این  در  بهداشتی  دستورالعمل های 
آزمون الزامی بوده و دانش آموزان 
باید از ماسک و دستکش استفاده 
از  شخصی  لوازم التحریر  و  نموده 
پاک کن  خودکار،  مداد،  قبیل 

همراه خود داشته باشند.
جمشیدی در پایان گفت: با توجه 
تمهیدات الزم  گرفتن  نظر  در  به 
ایمن تر  چه  هر  برگزاری  برای 
عزیز  دانش آموزان  به  آزمون 
آرامش  حفظ  با  می کنیم  توصیه 
برگزاری  حوزه های  در  خاطر 

آزمون حاضر شوند.


