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رئیس اداره آبفای کازرون در گفت و گوی اختصاصی
 با طلوع جنوب:

 ۷۰ درصد از شبکه آبرسانی شهر 
کازرون فرسودگی شدید دارد
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انتقال آب به بوشهر، در صورت داشتن آب مازاد،
از رودخانه شاپور انجام می شود

قطعی های کوتاه مدت برخی مناطق شهر و روستا
 به خاطر تعویض و یا اصالح شبکه است

بیشترین مشکل آب شرب شهرستان
در بخش جره و باالده است
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ترکیب شوراهای اسالمی 
در شهرستان کازرون 

مشخص شد

در نامه هایی از سوی وزیر میراث فرهنگی؛

مراتب ثبت ملی ۱۰ اثر 
فرهنگی تاریخی به استاندار 

فارس ابالغ شد

معاون علوم پزشکی شیراز:

کرونا تاکنون ۱۲۸ هزار شیرازی را 
مبتال کرده است

بعد از شیراز، شهرستان های کازرون با ۹۰۹۹
و مرودشت با ۷۲۴۴ بیشترین تعداد مبتالیان

 را داشته است

 بازداشت 59 متهم فراری
 در کازرون

تاکنون  اعالم کرد که  شیراز  پزشکی  علوم  بهداشت  معاون 
بیش از ۱۲۸ هزار نفر از شهروندان ساکن شهرستان شیراز به 

کووید-۱۹ مبتال شده اند.
آمار  آخرین  خبرنگاران،  جمع  در  همتی  عبدالرسول  دکتر 
وضعیت شیوع کروناویروس در استان فارس را اعالم و اضافه 
به کرونای  مبتال  بیمار   ۳۱۴ و  هزار   ۲۸۷ بین کل  از  کرد: 
شناسایی شده در استان فارس ۱۲۸ هزار و ۱۹۹ مورد مربوط 

به شهرستان شیراز بوده است.
همتی گفت: بعد از شیراز، شهرستان های کازرون با ۹۰۹۹ و 
مرودشت با ۷۲۴۴ بیشترین تعداد مبتالیان را ثبت کرده اند؛ 
از سوی  نیز  فسا  و  آمار شهرستان های جهرم، الرستان  البته 
دانشگاه یا دانشکده های علوم پزشکی همان شهرستان ها اعالم 

می شود.
معاون بهداشت علوم پزشکی شیراز خاطرنشان کرد: ممسنی ۵۶۹۰ مورد؛ 
داراب ۵۲۵۲ مورد؛ فیروزآباد ۴۵۵۸ مورد؛ آباده ۳۷۶۵ مورد؛ کوه چنار 
۳۷۴۶ مورد؛ المرد ۳۴۶۵ مورد؛ استهبان ۳۳۵۷ مورد؛ کوار ۳۲۷۱ مورد؛ 
اقلید ۳۱۰۰ مورد؛ سپیدان ۲۹۴۱ مورد؛ نی ریز ۲۷۶۷ مورد؛ قیر و کارزین 
۲۵۵۰ مورد؛ فراشبند ۲۴۵۹ مورد؛ زرین دشت ۲۳۹۳ مورد؛ رستم ۲۲۸۲ 
مورد؛ ارسنجان ۲۱۱۸ مورد؛ زرقان ۲۰۲۶ مورد؛ خرم بید ۱۹۰۰ مورد؛ 
خرامه ۱۷۸۸ مورد؛ پاسارگاد ۱۷۵۴ مورد؛ ُمهر ۱۶۰۲ مورد؛ سروستان و 
بوانات هر کدام با ۱۱۳۴ مورد؛ بختگان ۱۰۸۶ مورد؛ بیضاء ۱۰۳۲ مورد 
و سرچهان ۶۲۷ مورد از بیماران مبتال به کرونا طی ۱۶ ماه گذشته را به 

خود اختصاص داده اند.
همتی با بیان اینکه ۲۶۲ هزار و ۳۲۲ نفر از کل مبتالیان به کرونا، از ابتدا 
تاکنون در فارس بهبود یافته اند، گفت: متأسفانه طی ۲۴ ساعت گذشته ۶ 
بیمار مبتال در فارس جان خود را از دست دادند و جمع فوت شدگان این 

بیماری به ۴۷۳۸ مورد رسیده است.
معاون بهداشت دانشگاه، مجموع بیماران مثبت و مشکوک دارای عالیم 

که هم اکنون در بیمارستان های استان بستری هستند را نیز هزار و ۱۷ 
نفر اعالم کرد و افزود: از این تعداد، ۱۲۳ بیمار به دلیل وخامت شرایط 

جسمی، در بخش های ICU، مراقبت های ویژه درمانی دریافت می کنند.
او گفت: از ابتدای شیوع این بیماری تاکنون، ۹۴۵ هزار و ۲۷۹ مورد 
 ۵۰۱ و  هزار   ۲۷۰ شناسایی  به  منجر  و  تهیه  مولکولی  تشخیصی  تست 
بیمار مثبت قطعی و ۱۰۹ هزار و ۴۵۵ مورد تست سریع انجام و منجر به 

شناسایی ۱۶ هزار و ۸۱۳ بیمار مثبت شده است.
همتی، ضمن تبریک مشارکت گسترده مردم در انتخابات، از اقدامات 
نقشی  که  فارس  استان  انتخاباتی  حوزه های  در  مستقر  بهداشتی  ناظران 
ریاست  انتخابات  دوره  سیزدهمین  شدن  برگزار  بهتر  در  تأثیرگذار 
جمهوری و ششمین دوره انتخابات شهر و روستا، داشتند قدردانی کرد.

معاون بهداشت علوم پزشکی شیراز گفت: شهروندان بدانند که استفاده 
غیرضروری  ترددهای  از  پرهیز  و  فیزیکی  فاصله  رعایت  ماسک،  از 
عادی  و  ساده انگاری  از  پرهیز  همچنین  و  خانوادگی  های  دورهمی  و 
پنداری، تنها راه پیشگیری از ابتال به کروناویروس و قطع زنجیره انتقال 

این بیماری است.

معاون علوم پزشکی شیراز:

کرونا تاکنون ۱۲۸ هزار شیرازی را مبتال کرده است
بعد از شیراز، شهرستان های کازرون با ۹۰۹۹ و مرودشت با ۷۲۴۴ بیشترین تعداد مبتالیان را داشته است

هندبالیست های کازرونی به زیارت خانه خدا رفتند
اعضای تیم هندبال نیروی زمینی شهید شاملی کازرون به زیارت خانه خدا 

مشرف شدند.
به گزارش ورزش سه، تیم هندبال نیروی زمینی شهید شاملی کازرون در 
آخرین دیدار خود در چارچوب جام باشگاه های آسیا به میدان رفت و 

توانست برابر حریف ازبکستانی به برتری برسد.
این رقابت ها بود پس  نهم، دهمی  به عنوان  برای رسیدن  این دیدار که 
آن  در  که  شد  انجام  گروهی  مرحله  در  زمینی  نیروی  تیم  حضور  از 
با  و  بیایند  فائق  ازبکستانی  حریف  بر  اختالف  با  توانستند  کازرونی ها 

رسیدن به عنوان نهم جام باشگاه های آسیا به کار خود خاتمه دهند.
پس از برگزاری دیدار پایانی اعضای تیم نیروی زمینی شهید شاملی به 
طور کامل و باتمامی اعضای خود راهی شهر مکه شدند تا درنهایت شانس 
حضور در خانه خدا را از دست ندهند و به این ترتیب همه اعضا شب 

گذشته با حضور در مسجدالحرام به زیارت خانه خدا رفتند.

روز  عصر  خود،  بازی های  پایان  با  کازرون  زمینی  نیروی  هندبال  تیم 
تمام  آنها  آسیایی  سفر  ترتیب  این  به  و  رسید  خواهد  ایران  به  سه شنبه 
باشگاه های آسیا در شهر جده  رقابت های جام  از  این دوره  خواهد شد. 
آسیا  در  ایران  نماینده  دومین  کرمان  مس  تیم  و  شد  برگزار  عربستان 

توانست به عنوان پنجمی این بازی ها دست پیدا کند.

آغاز اجرای پروژه های
آسفالت همزمان با شتاب گرفتن 

پروژه های عمرانی در شهر

در نامه هایی از سوی وزیر میراث فرهنگی؛

مراتب ثبت ملی ۱۰ اثر فرهنگی تاریخی به استاندار فارس ابالغ شد
دره دشتک دوان، چشمه حوض بیدی و سیستم آبرسانی بمشق کازرون از این آثار است

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مراتب ثبت ۱۰ اثر در 
فهرست میراث فرهنگی-تاریخی ملی را به استاندار فارس ابالغ کرد.

در  مونسان  علی اصغر  آریا،  میراث  از  ایرنا  فرهنگی  به گزارش گروه 
ج  بند  اجرای  در  نوشت:  فارس  استاندار  رحیمی  عنایت اهلل  به  نامه ای 
ماده واحده قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی کشور مصوب ۱۳۶۴ 
سازمان  اساسنامه  قانون  سوم  ماده  ششم  بند  و  اسالمی  شورای  مجلس 
بر  مبنی  اسالمی  شورای  مجلس   ۱۳۶۷ مصوب  کشور  فرهنگی  میراث 
در  کشور  فرهنگی-تاریخی  غیرمنقول  و  منقول  ارزشمند  آثار  ثبت 
فرهنگی  اثر  ثبت  مراتب  ذی ربط،  فهرست های  و  ملی  آثار  فهرست 
فارس، شهرستان شیراز،  استان  تیره گل واقع در  تاریخی  خانه جمال 
بافت قدیم شیراز، خیابان کریم خان زند،  بخش مرکزی، شهر شیراز، 
 ۳۳۱۵۳ شماره  به  الزم  قانونی  تشریفات  طی  از  پس  که   ۱۸ کوچه 
ابالغ  رسیده،  ثبت  به  ایران  ملی  آثار  فهرست  در   مورخ۹۹/۷/۱۴ 

می شود. 
اثر مذکور )خانه جمال تیره گل( تحت حفاظت و نظارت این وزارت 
است و هرگونه دخل و تصرف یا اقدام عملیاتی که منجر به تخریب 
پنجم  کتاب  از   ۵۶۹ لغایت   ۵۵۸ مواد  برابر  شود  آن  هویت  تغییر  یا 
جرم  بازدارنده،  مجازات های  و  تعزیرات  اسالمی،  مجازات های  قانون 
و  قانونی خواهد شد  مجازات های  مشمول  مرتکب  و  می شود  محسوب 
 مرمت و بازسازی اثر صرفًا با تأیید و نظارت این وزارت ممکن خواهد 

بود. 
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی همچنین مراتب ثبت 
ملی ۹ اثر فرهنگی-تاریخی دیگر را به شرح زیر به استاندار فارس ابالغ 

کرد:
بقایای پل آسعدی واقع در شهرستان مرودشت، بخش درودزن، دهستان 
 ۳۲۵۷۲ شماره  به  حسام آباد  روستای  غرب  جنوب  کیلومتری   ۲ ابرج، 

مورخ۹۸/۵/۱۹
زورخانه آستانه واقع در شهر شیراز، بافت قدیم، خیابان آستانه، جانب 
 ۳۲۶۲۲ شماره  به  آستانه  زورخانه  حسین،  عالالدین  سید  بقعه   غربی 

مورخ ۹۸/۶/۲۴

 ۳۳۰۷۱ شماره  به  المرد  شهرستان  در  واقع  غیاث  قلعه   محوطه 
مورخ ۹۹/۵/۱۹

معاصر( واقع در شهرستان الرستان،  معماری  )میراث  ملی الرنو  بانک 
به  میدان طاووس  نبش  فرهنگ،  بلوار  بخش مرکزی، شهر جدید الر، 

شماره ۳۳۰۶۹ مورخ ۹۹/۳/۱۹
تأسیسات آبرسانی بمشق  واقع در شهرستان کازرون، بخش مرکزی، 
و  بیدی  حوض  چشمه  دوان،  دشتک  دره  کازرون،  شهر  شرقی  شمال 

سیستم آبرسانی بمشق به شماره ۳۳۰۷۰ مورخ ۹۹/۵/۱۹
قلعه شیریان واقع در شهرستان المرد به شماره ۳۳۰۷۲ مورخ۹۹/۵/۱۹
قلعه مسجدو واقع در شهرستان المرد به شماره ۳۳۰۷۳ مورخ۹۹/۵/۱۹

قلعه لیت واقع در شهرستان المرد به شماره ۳۳۰۷۴ مورخ۹۹/۵/۱۹
مرکزی،  بخش  نی ریز،  شهرستان  در  واقع  فاضل  ده  آبرسانی  سیستم 
دهستان رستاق، ۴.۸ کیلومتری شمال شرق روستای ده فاضل به شماره 

۳۳۱۱۰ مورخ۹۷/۵/۱۰
به گزارش ایرنا، طبق آیین نامه و دستورالعمل های مصوب، شورای ملی 
ثبت آثار، بررسی و تصویب شرایط و ارزش ثبت آثار در چهار حوزه 
آثار غیرمنقول )اماکن تاریخی فرهنگی(، آثار منقول )اموال فرهنگی و 
اشیا تاریخی(، آثار طبیعی )مناظر بدیع جغرافیایی، محوطه های طبیعی- 

تاریخی، پدیده ها و نمونه های ارزشمند گیاهی، جانوری و زیستگاه ها( 
و آثار ناملموس )رویدادها، مراسم و آیین های معنوی و فرهنگی، آواها 
ملی را  و مهارت ها و شیوه های پخت غذاهای سنتی و...( در فهرست 

در برمی گیرد.
معاون  شورا،  رئیس  صنایع دستی  و  گردشگری  فرهنگی،  میراث  وزیر 
میراث فرهنگی نایب رئیس و مدیرکل دفتر ثبت آثار و حفظ و احیای 
به  به عنوان دبیر شورا هستند که جلسات آن  میراث معنوی  و طبیعی 
اشخاص  حضور  با  موضوعی  پرونده های  اساس  بر  و  دوره ای  صورت 
حقوقی ثابت، اشخاص حقیقی و تعدادی از صاحب نظران و نمایندگان 
با هر پرونده به صورت متغیر تشکیل  دستگاه ها و سازمان های مرتبط 

می شود.
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دو شنبه
 سال پنجم جنوب

)ره( گفت:  امام  فرمان  اجرایی  ستاد  برکت  بنیاد  مدیره  هیئت  رئیس 
پارسال با اعطای تسهیالت بانکی این بنیاد، افزون بر ۱۲۰ هزار طرح 
در حدود هفت هزار و ۸۰۰ روستا و مناطق محروم کشور اجرا شد که 

ایجاد ۳۶۰ هزار شغل را در پی داشت.
به گزارش ایرنا، محمود عسکری آزاد در حاشیه بازدید از روستاهای 
میزان  داشت:  اظهار  خبرنگاران  جمع  در  فارس  کازرون  شهرستان 
تسهیالت پرداختی برای این تعداد شغل ایجاد شده رقمی افزون بر ۱۲ 

هزار میلیارد تومان بوده است.
از  سرکشی  را  بنیاد  این  ذاتی  رسالت های  و  مأموریت ها  از  یکی  وی 
این  در  شغلی  فرصت های  و  مزیت ها  ظرفیت ها،  شناسایی  و  روستاها 
مناطق دانست و گفت که سال گذشته حدود هشت هزار روستا مورد 

بازدید کارشناسان و مسئوالن این نهاد قرار گرفت.
عسکری آزاد یادآور شد: بر اساس برنامه ریزی انجام شده تا پایان سال 
جاری کارشناسان و مسئوالن این نهاد نیز در بیش از ۱۴ هزار روستا و 
منطقه محروم کشور حضور می یابند و فرصت های کار و اشتغال در این 

روستاها را نیز شناسایی خواهند کرد.
وی با بیان اینکه یکی از مأموریت های بنیاد برکت رسیدگی  و توسعه 
هیچ  گفت:  است،  روستائیان  آسایش  و  اقتصادی  رفاهی،  وضعیت 
از  متقاضیان  و  روستاییان  به  بانکی  تسهیالت  اعطای  برای  محدودیتی 

سوی این نهاد وجود ندارد.
رئیس هیئت مدیره بنیاد برکت اظهار داشت: امسال بر اساس برنامه ریزی 
انجام شده قرار است با ایجاد بیش از ۲۰۰ هزار فرصت شغلی از سوی 
این بنیاد در سطح روستاها برای حدود ۶۰۰ هزار نفر نیز شغل پایدار 

فراهم شود.
عسکری آزاد اضافه کرد: ایجاد اشتغال پایدار که یکی از اهداف مهم 
بنیاد برکت در روستاها است عالوه بر جلوگیری از مهاجرت بی رویه 

روستاییان به شهر زمینه رونق و آبادانی روستاها را نیز فراهم می کند 
که این مهم در درازمدت نیز به کاهش بسیاری از آسیب ها و چالش های 

اجتماعی و فرهنگی در حاشیه شهرها منجر خواهد شد.
عسکری آزاد ادامه داد: هدف ما این است که مشاغل پایدار همچون 
کشاورزی، دامداری و کسب و کارهای خرد و زودبازده در روستاها 
هزینه  با کمترین  کار  و جویای  فعال  افراد  و  جوانان  تا  بگیرد  شکل 

مشغول بکار شوند.
مسئول اجرایی بنیاد برکت استان فارس نیز گفت: بیش از پنج هزار و 
۱۰۰ طرح اشتغالزایی تاکنون در مناطق روستایی ۱۳ شهرستان استان از 
سوی این بنیاد اجرایی شده که برای ۱۶ هزار نفر نیز شغل ایجاد شده 

است.
عنوان  به  دیگر  شهرستان   ۱۱ نیز  امسال  افزود:  خدایاری  سعید 
این  همه  در  شناسایی شده که  بنیاد  این  از سوی  شهرستان های هدف 
اجرایی  اشتغالزایی  طرح های  آنها  هدف  روستاهای  و  شهرستان   ۲۸
خواهد شد. وی گفت: پیش بینی می شود امسال بیش از ۶ هزار فرصت و 
طرح اشتغالزایی در این شهرستان ها و روستاهای هدف در استان فارس 
اجرایی و همچنین برای بیش از ۱۸ هزار نفر نیز شغل پایدار ایجاد شود.

محمود عسکری آزاد در حاشیه بازدید از روستاهای شهرستان کازرون؛

بنیاد برکت پارسال ۳۶۰ هزار فرصت شغلی ایجاد کرد

شهرداری کازرون

شهردار کازرون خبر داد؛

همکاری شهرداری برای رفع مشکل پایان کار 
بیمارستان امام علی )ع(

شهردار کازرون از همکاری با دانشگاه آزاد درخصوص صدور پایان 
کار بیمارستان امام علی )ع( خبر داد.

قائدی  امیر  دکتر  کازرون،  شهرداری  عمومی  روابط  گزارش  به 
شهردار  دفتر  در  با حضور  کازرون  اسالمی  آزاد  دانشگاه  سرپرست 
کازرون، برای رفع مشکالت بیمارستان امام علی )ع( و دانشگاه آزاد 

اسالمی رایزنی کرد.
ریاست  به  قائدی  دکتر  انتصاب  تبریک  ضمن  کازرون  شهردار 
دانشگاه آزاد اسالمی کازرون، درخصوص بیمارستان امام )ع( گفت: 
شکی نیست که راه اندازی بیمارستان امام علی )ع( یکی از مطالبات 
جدی و اساسی شهروندان است و همه مسئوالن و دست اندرکاران نیز 

وظیفه دارند به مطالبات و خواسته های مردم توجه کنند.

است و  مردم  به همه  متعلق  بیمارستان  داد:  ادامه  مهرورز  محمدامین 
مشترک  منفعت  )ع(  علی  امام  بیمارستان  سریع تر  هر چه  راه اندازی 

همه ما و همه شهروندان به شمار می رود، بنابراین باید همه در این 
زمینه همکاری کنند.

کار  پایان  صدور  برای  موانع  بعضی  علی رغم  اینکه  بیان  با  وی 
اظهار  هستیم،  مشکل  حل  دنبال  به  راه حل هایی  ایجاد  با  بیمارستان، 
نظر  در  با  به سهم خود تالش خواهد کرد  کرد: شهرداری کازرون 
قانون و بهره گیری از  قانونی و در چارچوب  قرار دادن راهکارهای 
تسهیالت، در کمترین زمان ممکن پایان کار بیمارستان را صادر کند.

تعامل  برای  شهرداری  کرد  خاطرنشان  همچنین  مهرورز  محمدامین 
کامل با دانشگاه آزاد اسالمی در زمینه فعالیت های مشترک آمادگی 

دارد.
از  دیدار  این  در  نیز  کازرون  واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  سرپرست 

شهرداری به دلیل همکاری با دانشگاه آزاد، تقدیر کرد.

ترکیب شوراهای اسالمی در شهرستان کازرون مشخص شد

در  اسالمی  شورای  انتخابات  دوره  ششمین  آرای  شمارش  پایان  با 
شهرستان کازرون، اعضای جدید شوراهای اسالمی در شهر کازرون و 

بخش های این شهرستان مشخص شد.
توسط  شده  منتشر  اطالعیه  بر  بنا  جنوب،  طلوع  هفته نامه  گزارش  به 
محسن  آقایان  ترتیب  به  در شهر کازرون،  ویژه شهرستان،  فرمانداری 
علیرضا جاشویی، محسن روزبهی، سهراب جبری،  مهدی شهیدان،  تن، 
به شورای  آرا،  بیشترین  با کسب  پیرویان  مهرزاد  و  افشاریان  علیرضا 

ششم راه یافتند.
همچنین خانم افسانه مؤمنی و آقایان علی حسام الدینی، مهدی مهبودی 
کیا، سید فریبرز موسوی و محسن چشم براه نیز اعضای علی البدل شورا 

شدند.
تعداد آرا به شرح زیر است:

جاشوئی  علیرضا   / رأی   5288 شهیدان  مهدی  رأی/   5800 تن  محسن 
5227 رأی / محسن روزبهی 4994 رأی / سهراب جبری 4837 رأی / 
علیرضا افشاریان 4798 رأی / مهرزاد پیرویان 4087 رأی / افسانه مؤمنی 
3638 رأی / علی حسام الدینی 3601 رأی / مهدی مهبودی کیا 3386 
رأی / سید فریبرز موسوی 3124 رأی / محسن چشم براه 2318 رأی 
پناهی 2099 رأی / حمیدرضا  باقری 2298 رأی / خانم رقیه  / مهدی 
کاخساز 2078 رأی / حسین طیبی 2032 رأی / مجتبی اژدری 1966 رأی 
 1838 کازرونی  افشارزاده  ابوالفضل   / رأی   1936 سلیمانی  غالمرضا   /
 / رأی   1275 مهبودی  / صادق  رأی   1642 بنیادی  مهدیه  خانم   / رأی 
داود مروج 1221 رأی / محمدصادق بحرانی 915 رأی / محمد دهقانی 
850 رأی / خانم سمیه امیدوار 789 رأی / افشین دارابی 780 رأی / رضا 

کریمی 178 رأی
عباس  سید  علی اکبر صادقی،  آقایان  باالده،  انتخابیه  حوزه  در  همچنین 
کسب  با  رستمی  یداهلل  و  ملک زاده  نواب  رستمی،  سعید  موسوی زاده، 
بیشترین آرای مردمی، به عضویت شورای ششم در شهر باالده درآمدند.

تعداد آرا به شرح زیر است:
علی اکبر صادقی 1496 رأی / سید عباس موسوی زاده 1487 رأی / سعید 

رستمی 1327 رأی / نواب ملک زاده 1236 رأی / یداهلل رستمی 1198 
رأی / داریوش شیبانی 1192 رأی / فاطمه پورطهماسب 484 رأی.

یوسف  سلیمانی،  الیاس  باقری،  رضا  آقایان  خشت،  انتخابیه  حوزه  در 
آرای  بیشترین  کسب  با  بر  پناه  اردشیر  و  رستمی  اسداله  زاده،  رجبی 

مردمی، اعضای منتخب شورای ششم در شهر خشت شدند.
تعداد آرا به شرح زیر است:

رضا باقری 2446 رأی / الیاس سلیمانی 2352 رأی / یوسف رجبی زاده 
1759 رأی / اسداله رستمی 1664 رأی / اردشیر پناه بر 1617 رأی / 
رضا   / رأی   1168 دهقانی  ابوالقاسم   / رأی   1585 زاده  عباس  مسعود 

باغبانی 994 رأی / مهدی مردانی 837 رأی
و در حوزه انتخابیه کنارتخته نیز، آقایان ایوب رضا پشنگیان، سید عیسی 
با کسب  جاللیان، مجتبی عباسی، فرهمند آقایی و عباداله حیات خواه 

بیشترین آرای مردمی، نمایندگان مردم در شورای ششم شدند.
تعداد آرا به شرح زیر است:

ایوب رضا پشنگیان 1572 رأی / سید عیسی جاللیان 1363 رأی / مجتبی 
عباسی 1290 رأی / فرهمند آقائی 1129 رأی / عباداله حیات خواه 1041 
رأی / رحمان شجاعی 1001 رأی / سیده اشم علمداری 954 رأی / مصیب 
محمدی 744 رأی / داوود قاسمی 686 رأی / آسیه تقی زاده دارای 578 

رأی / شهربانو بکر 428 رأی / اعظم عزت کام دارای 93 رأی.

با حضور امام جمعه و جمعی از دانش آموزان 

متوسطه دوم و فرهنگیان؛

جشن دهه کرامت 
در آموزش و پرورش کازرون 

برگزار شد

آغاز اجرای پروژه های آسفالت همزمان با شتاب گرفتن پروژه های عمرانی در شهر

شهردار کازرون از آغاز اجرای پروژه های آسفالت در نقاط مختلف 
شهر خبر داد و گفت: توسعه و پیشرفت شهر با شتاب گرفتن روند 

پروژه های عمرانی ادامه می یابد.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی شهرداری کازرون، 
آسفالت کوچه های  اجرای  از  بازدید  حاشیه  در  مهرورز  محمدامین 
جمله  از  عمرانی  پروژه های  اجرای  کرد:  اظهار  پردیس  شهرک 
آسفالت خیابان ها و معابر طبق برنامه و بر اساس اولویت بندی انجام 

شده پیش می رود.

عوامل  از  یکی  را  قیر  قیمت  چشمگیر  افزایش  کازرون  شهردار 
مهم در تأخیر آسفالت معابر عنوان کرد و افزود: متأسفانه افزایش 
را  شهرداری  عمرانی  فعالیت های  از  برخی  مصالح،  و  قیر  قیمت 
پرسنل  تالش  و  سعی  با  ان شاءاهلل  که  داده  قرار  خود  تحت الشعاع 
ایجاد  خللی  شهروندان  به  خدمات رسانی  در  نمی گذاریم   شهرداری 

شود.
محمدامین مهرورز خاطرنشان کرد: طبق وعده های قبلی، امروز شاهد 
از واحد  اکیپی  آسفالت کوچه های شهر پردیس هستیم و همزمان 

عمران هم در حال لکه گیری معابر سطح شهر هستند.
وی اجرای پروژه های عمرانی را منوط به طی روند قانونی از جمله 
مشخص شدن پیمانکاران و برنده شدن در مناقصه های شهرداری عنوان 
شهرداری  و خدماتی  عمرانی  پروژه های  قانون  طبق  افزود:  و  کرد 
باید از طریق آگهی های مناقصه در روزنامه های کثیراالنتشار اعالم 
عمومی گردد و بعد از آن، با مشخص شدن برنده مناقصه، وارد فاز 
اجرا خواهد شد، در این راستا ظرف چند روز آینده با مشخص شدن 
شتابی  شهرداری،  عمرانی  فعالیت های  جدید  فصل  مناقصه ها،   برنده 

دو چندان خواهد گرفت.

اجرای مانور خود حفاظتی در شهرداری کازرون

توسط  حفاظتی  خود  مانور 
نیروهای شهرداری و با هماهنگی 
مقاومت  ناحیه  و  فرمانداری 
افزایش  هدف  با  سپاه  بسیج 
سطح  بردن  باال  و  حفاظتی  توان 
کارکنان  دفاعی  و  توانمندی 
اجرا  تهدید  هرگونه  برابر   در 

شد.
به  طلوع  روزنامه  گزارش  به 
شهرداری  عمومی  روابط  از  نقل 
اساس  بر  مانور  این  کازرون 
تعیین  پیش  از  برنامه ریزی  یک 
شده توسط حراست شهرداری و 
 در مدت زمان یک ساعت اجرا 

شد.
و  سنجش  منظور  به  همچنین 
شهردار  نیروها،  آمادگی  بررسی 
جانشین  و  فرمانده  و  کازرون 
سپاه  بسیج  مقاومت  ناحیه 
مانور  اجرای  روند  از  کازرون 

بازدید کردند.

جشن دهه کرامت با حضور امام 
و  فرهنگیان  از  جمعی  و  جمعه 
در  دوم  متوسطه  آموزان  دانش 
کازرون  پرورش  و  آموزش 

برگزار شد.
به  طلوع  نامه  هفته  گزارش  به 
مدیریت  عمومی  روابط  از  نقل 
کازرون،  پرورش  و  آموزش 
امام  جشن دهه کرامت و میالد 
رضا )ع( با حضور امام جمعه و 
بدنی  تربیت  و  پرورشی  معاون 
و  کازرون  پرورش  و  آموزش 
نیز تعدادی از فرهنگیان و دانش 
آموزان متوسطه دوم این شهر با 
در  بهداشتی  تمهیدات  رعایت 
تربیتی  فرهنگی  کانون  سالن 

شهید عسکری برگزار شد.
صباحی،  محمد  االسالم  حجت 
کازرون،  شهر  جمعه  امام 
حضرت  میالد  تبریک  ضمن 
دهه  و  )ع(  معصومه  فاطمه 

)ع(  رضا  امام  حضور  کرامت، 
را رستاخیزی در ایران نامید که 
به خاک ایران نورانیت بخشیده 

است.
 28 انتخابات  به  اشاره  با  وی 
پیروزی  از  قبل  گفت:  خرداد 
حق  مردم  اسالمی  انقالب 
را  مملکت  امور  در  اظهارنظر 
نداشتند و انتخابات فرصتی برای 
در  را  خود  نقش  تا  است  مردم 

اداره امور کشور نشان دهند.
حضور  صباحی  االسالم  حجت 
را  انتخابات  در  مردم  حماسی 
ایران  ملت  برای  پیروزی  یک 
جهان  و  انقالب  عزت  برای  و 

اسالم نامید.
سرود  اجرای  است  گفتنی 
مهر،  آوای  گروه  توسط 
جوایز  اهدای  و  مسابقه  مداحی، 
مراسم  این  برنامه های  دیگر   از 

بود.

آغاز برداشت گیاه دارویی سیاه دانه
 در کازرون

شهرستان  مدیر جهاد کشاورزی 
سیاه  برداشت  گفت:  کازرون 
دانه از مزارع این شهرستان آغاز 

شد.
عمومی  روابط  گزارش  به 
معاونت سازمان و مدیریت جهاد 
کازرون  شهرستان  کشاورزی 
در  کرد:  اظهار  رشیدی  حمید 
به  دانه  سیاه  گذشته  سال های 
شهرستان  در  موردی  صورت 
کازرون کشت می شد، اما امسال 
با مشاوره ای که صورت گرفت 
چهار  کشاورزان،  استقبال  و 
این  اراضی کشاورزی  از  هکتار 
شهرستان به کشت گیاه دارویی 

سیاه دانه اختصاص یافته است.
این مقام مسئول با بیان اینکه این 
گیاه در اواخر آذر ماه کشت و 
می شود،  برداشت  خرداد  اواخر 

هر  در  می شود  پیش بینی  افزود: 
هکتار بین 400 تا 600 کیلوگرم 
مزارع  از  دانه  سیاه  محصول 
شهرستان کازرون برداشت شود.

آبی  نیاز  کرد:  تصریح  رشیدی 
زراعی،  تناوب  رعایت  کم، 
اصالح خاک، افزایش بهره وری، 
درآمد مناسب، ارتقای معیشت و 
روستایی  خانوار  اقتصادی  رونق 
دارویی  گیاه  کشت  مزایای  از 

سیاه دانه است.
شهرستان  مدیر جهاد کشاورزی 
دانه  سیاه  کرد:  بیان  کازرون 
درمان  به  و  بوده  سرطان  ضد 
روده ای،  و  گوارشی  مشکالت 
گرفتگی  دیابت،  فشارخون، 
بینی، آنفوالنزا و سرماخوردگی، 
و  پوست  مشکالت  و  آلرژی ها 

مو کمک می کند.

 بازداشت 59 متهم فراری
 در کازرون

فرمانده   - اجتماعی  سرویس 
انتظامی کازرون از دستگیری 59 
متهم تحت تعقیب مراجع قضائی 
ماه  یک  طی  شهرستان  این  در 

اخیر خبر داد.
سرهنگ  رسیده،  گزارش  به 
اسماعیل زراعتیان در تشریح این 
خبر بیان کرد: برابر دستور مقام 
قضائی مبنی بر جلب و دستگیری 
موضوع  تعقیب،  تحت  متهمین 
کار  دستور  در  ویژه  صورت  به 
قرار  کازرون  انتظامی  مأموران 

گرفت.
این  پلیس  مأموران  افزود:  وی 

اقدامات  انجام  با  فرماندهی 
موفق شدند 59  فنی  و  اطالعاتی 
شناسایی  را  تعقیب  تحت  متهم 
چند  در  ماه  یک  طی  را  آنها  و 

عملیات دستگیر کنند.
»کازرون«  انتظامی  فرمانده 
افراد  سوابق  در  اینکه  بیان  با 
قبیل  از  جرایمی  شده  دستگیر 
مخدر،  مواد  نگهداری  و  حمل 
مالی،  جرائم  درگیری،  و  نزاع 
می خورد،  چشم  به   ... و  سرقت 
گفت: مشارکت شهروندان نقش 
جرائم  از  پیشگیری  در  مهمی 

دارد.

مدیر جهاد کشاورزی کازرون عنوان کرد:

جوجه ریزی 9۸۰ هزار قطعه ای
 در مرغداری های کازرون 

کازرون  کشاورزی  جهاد  مدیر 
تا کنون  امسال  ابتدای  از  گفت: 
در  ریزی  جوجه  مجوز   ۳۹ طی 
گوشتی  مرغ  پرورش  واحدهای 
 ۹۸۰ شهرستان،  این  مجاز 
انجام  ریزی  جوجه  قطعه   هزار 

شد.
حمید رشیدی اظهار کرد: میزان 
مرغداری های  در  جوجه ریزی 
زمان  مدت  به  نسبت  کازرون 
مشابه در سال گذشته ۱۰ درصد 
رشد داشته است و این مهم نشان 

برنامه  و  صنعت  این  پویایی  از 
ریزی منطقی است.

از  نقل  به  ایسنا  گزارش  به 
سازمان  معاونت  عمومی  روابط 
کشاورزی  جهاد  مدیریت  و 
شهرستان کازرون، او افزود: ۲۸ 
واحد مرغداری گوشتی مجاز در 
دارد  وجود  کازرون  شهرستان 
که با تولید ساالنه ۷ هزار و ۶۰۰ 
تن گوشت سفید نقش به سزایی 
استان  در  خانوار  سبد  تامین  در 

فارس دارند.
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رئیس آبفای شهرستان کازرون با بیان اینکه شبکه آبرسانی آب شرب شهر کازرون بیش از ۶۰۰ 
کیلومتر بوده که ۷۰ درصد از این شبکه فرسوده است و نیازمند تعویض و اصالح دارد.

سرویس خبری روزنامه طلوع/ محمدحسین هاشمی کشکولی: عباس صمیمی در گفت وگوی 
اختصاصی با خبرنگار روزنامه طلوع اظهار داشت: شبکه آب شرب کازرون یکی از قدیمی ترین 
شبکه های آب شرب در سطح استان بوده که با توجه به درآمد پایین، بودجه اداره آب و فاضالب 
نیاز  راستا  این  در  بنابراین  نمی دهد،  را  فرسوده  تعویض شبکه های  یا  و  اصالح  شهرستان کفاف 

ضروری به تخصیص اعتبارات عمرانی است.
رئیس اداره آبفای شهرستان کازرون ادامه داد: هرساله اعتباراتی به منظور اصالح و تعویض شبکه 
آبرسانی به این شهرستان تخصیص می یافت که بسیار ناچیز بود و نمی شد اصالحات و یا تعویض 

عمده و چشمگیری در بخش شبکه های فرسوده صورت گیرد.
مردم شهرستان کازرون در  نماینده  رایزنی  پی  داد: در سال جاری خوشبختانه در  ادامه  صمیمی 

مجلس شورای اسالمی با مدیرعامل آبفای استان فارس تصمیمات خوبی در جهت افزایش تخصیص 
میزان اعتبارات عمرانی در بحث آب شرب به این شهرستان گرفته شد و قرار بر این شد که حدود 
حداقل ۸۰ میلیارد تومان اعتبار عمرانی برای سرفصل های آب شرب شهر و روستای این شهرستان 

اختصاص یابد.
وی تصریح کرد: در جهت تخصیص اعتبارات عمرانی برای اصالح و تعویض شبکه های فرسوده 
از  بعد  فارس  استان  آبفای  بهره برداری شرکت  معاونت  با حضور  این شد که  بر  قرار  شهر  این 
انتخابات در فرمانداری شهرستان کازرون به تنظیم صورتجلسه ای مبنی بر تخصیص این اعتبارات و 

همچنین فراهم کردن مقدمات اولیه تهیه اسناد و مدارک برای مناقصه اقدام شود.
رئیس اداره آبفای کازرون اظهار امیدواری کرد: با توجه به اینکه تخصیص این میزان اعتبار در 
نوع خود بی سابقه بوده بتوانیم میزان باالیی از شبکه های فرسوده شهر و روستای این شهرستان را 

تعویض و یا اصالح کنیم.
صمیمی ادامه داد: در نظر داریم در کنار اصالح و تعویض شبکه آب شرب شهر و روستای این 
شهرستان پروژه های بزرگی مخصوصًا در بخش جره و باالده را که از سال قبل شروع شده و درحال 
حاضر به علت کمبود اعتبارات را کد مانده را به بهره برداری برسانیم و هم چنین مشکل حاد شبکه 

آب شرب بخش جره و باالده را حل نماییم.
وی با بیان اینکه به علت کاهش شدید بارش در سال های متمادی در استان فارس و کاهش منابع 
آب زیرزمینی به ویژه در شهرستان کازرون؛ در برخی مناطق با کمبود شدید آب شرب روبه رو 
هستیم، اظهار کرد: با توجه به طول عمر باالی شبکه آبرسانی شهر کازرون و روستاهای اطراف این 
شهرستان با هدر روی باالی آب در شبکه آبرسانی روبه رو هستیم که در این راستا ازهمشهریان 
درخواست می شود در مصرف آب نهایت همکاری را با امور آب داشته باشند و از هدر روی بیهوده 

آب درحد امکان جلوگیری کنند.
قطعی های کوتاه مدت برخی مناطق شهر و روستا به خاطر تعویض و یا اصالح شبکه است

صمیمی گفت: قطعی های کوتاه مدت برخی مناطق شهر و روستا به خاطر تعویض و یا اصالح شبکه 
بوده که پیشاپیش از صبوری همشهریان پوزش می طلبم و از سعه صدر آنان نهایت سپاسگزاری 

را دارم.
 رئیس آبفای شهرستان کازرون بیان کرد: با توجه به اینکه آب های شهری و روستایی ادغام شده 
است از ابتدای سال تاکنون حدود سه ماه است که قرائت کنتور مشترکین را نداشتیم که سرجمع 

بهای مصرفی وصول می شود.
انتقال آب به بوشهر، در صورت داشتن آب مازاد، از رودخانه شاپور انجام می شود

وی در بخش دیگر سخنان خود به انتقال آب از کازرون به استان بوشهر اشاره کرد و گفت: اداره 
آب و فاضالب متولی این انتقال آب نبوده اما با هماهنگی اداره امور آب به لحاظ وظیفه انسانی 
همانند سنوات گذشته در صورت داشتن آب مازاد فقط از رودخانه شاپور به استان بوشهر آب انتقال 
می یابد و از چشمه ساسان مقدار آبی که به آبفای استان بوشهر منتقل می شود به حداقل رسیده و 
آب چندانی به سمت بوشهر از این چشمه پمپاژ نمی شود و فقط بیشترین برداشت آبفای بوشهر؛ 

از رودخانه شاپور کازرون است.
نقشه بیش از 90 درصد شبکه انتقال و آبرسانی کازرون تکمیل شده

صمیمی در ادامه با اشاره به تهیه و تدوین نقشه شبکه آبرسانی این شهر اشاره کرد و گفت: در 
ابتدا و سال ها قبل، متولی آب شرب کازرون شهرداری بوده و در آن زمان نقشه درستی از شبکه 
انتقال آب در دسترس نبوده، اما در سال های اخیر توانستیم با همکاری کارمندان قدیمی شهرداری 
انتقال و آبرسانی شهر کازرون را کامل از ۹۰ درصد محل شبکه  نقشه بیش   و آب و فاضالب 

کنیم.
بیشترین مشکل کمبود آب شرب در بخش جره و باالده است

وی در پایان با اذعان به اینکه بیشترین مشکل کمبود آب شرب، در بخش جره و باالده است 
و ابراز تأسف از این موضوع، بیان کرد: بیش از ۴۰ روستا از این بخش به وسیله تانکر آبرسانی 

می شود.
رئیس آبفا شهرستان کازرون همچنین تعداد مشترکین آبفای بخش مرکزی و روستاهای اطراف 
کازرون را بیش از ۴۸ هزار مشترک و همچنین بخش های باالده ۸۵۰۰ و بخش خشت و کنارتخته 

را ۳۵۰۰ مشترک برشمرد.

رئیس اداره آبفای کازرون در گفت و گوی اختصاصی با طلوع جنوب:

 ۷۰ درصد از شبکه آبرسانی شهر کازرون فرسودگی شدید دارد
انتقالآببهبوشهر،درصورتداشتنآبمازاد،ازرودخانهشاپورانجاممیشود

قطعیهایکوتاهمدتبرخیمناطقشهروروستابهخاطرتعویضویااصالحشبکهاست

بیشترینمشکلآبشربشهرستان،دربخشجرهوباالدهاست

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی

برابر رای شماره 140060311013000189 – 1400/03/12 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک آباده تصرفات مالکانه بالمعارض آقای محمد سلیمی فرزند تقی بشناسنامه شماره 3188 صادره از 
حوزه 6 آباده و بشماره ملی 2410516610 – در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 423/85 مترمربع تحت پالک 9928/3273 مفروز و مجزی 
شده از پالک 9928 واقع در قطعه شش بخش 15 فارس شهرستان آباده شهر بهمن خیابان حرم خریداری از مالکیت آقای اصغر نعمت الهی احدی از 
ورثه حسین نعمت الهی جهت اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/03/31                                                                       تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/04/14

35995/194211                      46 م الف 
محسن مظفری نیا- رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک آباده 

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی

برابر رای شماره 139960311013000810-99/10/06 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک آباده تصرفات مالکانه بالمعارض آقای شیروان رحیمی رضایی فرزند عوض بشناسنامه شماره 2116 صادره از 
حوزه شیراز و بشماره ملی 2294198174 – در ششدانگ یک بابخانه به مساحت 256/20 مترمربع تحت پالک 9919/1548 مفروز و مجزی شده 
از پالک 9919/41 واقع در قطعه پنج بخش 15 فارس شهرستان آباده اراضی اکبرآباد خریداری از مالکیت مهدی سعادت بعنوان مالک مشاعی جهت 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/03/31                                                                               تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/04/14

36049/194212                           54 م الف 
محسن مظفری نیا- رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک آباده 

گردشگری
معروف ترین پل های معلق ایران با مناظر بی نظیر 

پل های معلق مدرن نخستین با در اوایل قرن 19 ساخته شدند و کاربرد آن ها به 
تردد عابرین و وسایل نقلیه خالصه می شد، اما به مرور زمان به دلیل ساختار و 
ظاهر متفاوت و القای هیجان مورد توجه گردشگران نیز قرار گرفتند و امروزه 
در سراسر دنیا تردد میان پل های معلق جنبه گردشگری پیدا کرده است. پیش تر 
در لست سکند به معرفی شاخص ترین پل های معلق جهان پرداختیم و اکنون در 

این مطلب معروف ترین پل های معلق ایران می پردازیم.
پل معلق پیرتقی

آدرس: استان اردبیل، شهرستان خلخال، شهر هشتجین، میان رودخانه های گیوی 
چای و قزل اوزون

اندازه: 165 متر طول، 60 متر ارتفاع و 100 سانتی متر عرض
تاریخ اتمام ساخت: 1388

ویژگی: یکی از بلندترین پل های معلق در ایران است که منظره طبیعی بسیار 
زیبایی دارد. نخستین بار پل پیر تقی جهت تردد راحت تر ساکنین بومی این 

منطقه احداث شد که به مرور زمان مورد توجه گردشگران قرار گرفت.
پل معلق نهج البالغه )پل آسمان(

آدرس: استان تهران، شهر تهران، بوستان نهج البالغه
اندازه: 280 متر طول، 65 متر ارتفاع )ارتفاع حداکثری 80 متر( و عرض 2 متری

تاریخ اتمام ساخت: آبان ماه 1397
و  می کند  متصل  پردیسان  بوستان  به  را  نهج البالغه  بوستان  پل   این  ویژگی: 
قابلیت عبور یا توقف 200 نفر را در عین واحد دارد. در کنار دسترسی مناسب 
از  بازدید  و  دوچرخه سواری  طبیعت گردی،  به  می توانند  گردشگران  پل،  این 
جاذبه های اطراف پل نهج البالغه  بپردازند. پل معلق نهج البالغه با عنوان پل معلق 

آسمان نیز شناخته می شود.

پل معلق هیر

آدرس: استان اردبیل، شهر هیر، دره دربند
اندازه: 120 متر طول، 80 متر ارتفاع 120 سانتی متر عرض

تاریخ اتمام ساخت: 21 خرداد 1399
ویژگی: عرشه پل معلق هیر از شیشه ساخته شده است و از لحاظ به عنوان اولین 
پل معلق شیشه ای در ایران شناخته می شود. همچنین در اطراف این پل دارای 

امکاناتی نظیر زیپ الین، بگ جامپ و پرش از ارتفاع ایجاد شده است.
 پل دره خزینه

آدرس: استان لرستان، شهرستان پلدختر، روستای دره خزینه
روستای دره خزینه شهرستان پلدختر
اندازه: 112 متر طول، 85 متر ارتفاع

تاریخ تخریب: 6 فروردین 1397
شهرستان  گردشگری  جاذبه های  زیباترین  از  یکی  خزینه  دره  پل  ویژگی: 
شناخته  نیز  خاورمیانه  پل های  مرتفع ترین  از  یکی  عنوان  به  که  بود  پلدختر 
می شد. متأسفانه در سال 97 عده ای ناشناس این پل را تخریب کردند و کماکان 

پس از گذشت 3 سال سؤاالتی درباره بازسازی آن وجود دارد.
پل معلق مشگین شهر

آدرس: استان اردبیل، شهر مشگین شهر، بخش غربی پارک جنگلی مشگین شهر
اندازه: 365 متر طول 80 متر ارتفاع و 2 متر عرض

تاریخ اتمام ساخت: 1394
خاورمیانه  در  معلق  پل های  بلندترین  از  یکی  شهر  مشگین  معلق  پل  ویژگی: 
محسوب می شود که به دلیل قرارگیری بر فراز پارک جنگلی مشگین شهر از 

منظره مطلوبی برخوردار است.

پل معلق نمک آبرود

آدرس: استان مازندران،  شهرک نمک آبرود، قله دیو
اندازه: 150 متر طول و 45 متر ارتفاع

ویژگی: پل معلق نمک آبرود با استفاده از چوب و طناب ساخته شده است که 
در کنار عرض کم و طبیعت فوق العاده اطراف خود می تواند تجربه به یاد ماندنی 

برای هر کس رقم بزند.

پل معلق کوه صفه

آدرس: استان اصفهان، شهر اصفهان، بلوار شهدا صفه
اندازه: 110 متر طول و 45 متر ارتفاع

ویژگی: پل معلق کوه صفه در نزدیکی تله کابین و زیپ الین کوه صفه واقع 
از آن می تواند  داشته و عبور  ارتفاع کم عرض کمی  است که در کنار  شده 

هیجان انگیز باشد.
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به رسم ادب و احترام
به رسم جوانمردی 

به رسم رفاقت و شجاعت و صداقت و شرافت 
به رسم انسانیت او 

همانیکه پشت وپناه و حامی همگان بود.
نگین الماس تاج 

وقتی در میان بهترین ها درحال جستجو هستی یا که مالک را بر 
اخالق و منش انسانی گذاشته ای بی گمان نامی برخواهی خورد 
که همه را با هم یکجا دارد مردی از جنس ورزش، فوتبالیستی 
با  نامدار  دونده ای  فراوان  افتخارات  با  خالق  تکنیک،  با  توانا 

عناوین ملی و کشوری استاد رحیم برزگر 
متولد:1339- کازرون

قهرمان   )13۵3( کازرون  نوجوانان  قهرمان  افتخارات: 
 13۵۸/ تاج  با   13۵۶ شهبازو  با   13۵۵( کازرون  باشگاه های 
باشگاه های  قهرمان  نایب  فجر(  با   13۶۵ و   13۶۴/ استقالل  با 
با  استقالل و 13۶۶  با  تاج /13۵9  با  کازرون در سا ل 13۵۷ 
فجر و 13۷۰ با شاهین( قهرمان جوانان فارس با منتخب جوانان 

کازرون )13۵۶( در الر و مقام سوم جوانان با منتخب جوانان 
13۵۷ )آباده( قهرمان بزرگساالن فارس )13۵۸( نایب قهرمان 
فارس با منتخب )13۶۴( دعوت به تیم ملی دوومیدانی نیروهای 
مسلح اعزامی به ایتالیا /قهرمان دوهای سرعت و استقامت فارس 

چندین سا ل متوالی 
رحیم برزگر  از سنن نوجوانی به فوتبال عالقه مند شد. تیم محلی 

بچه های محله
چهابی بنام تیم جالد در این عالقه مندی بسیار مؤثر بود و خیلی 

زود باعث کشف رحیم خان ما شد.
بازی های زیبا و جذاب اون زمان تیم های کازرون پای رحیم 

برزگر را به استادیوم کشید.
در اوایل سا ل ۵3 تربیت بدنی کازرون با راه اندازی یک دوره 
امثال  استعدادهایی  کشف  به  که  نوجوانان  رده  در  مسابقات 

برزگر منجر شد خدمت شایانی به فوتبال کازرون کرد.
شرکت  پرسپولیس  قدرتمند  تیم  تمرینات  در  برزگر  رحیم 
از  نظر رسول هدایت که خود  با  اول  و در همان جلسه  کرد 
و  درامد  تیم  این  به عضویت  بود  فوتبال کازرون  بهترین های 
با اقتدار کامل بهمراه این تیم به مقام قهرمانی رسید. در همین 
سا ل باحمایت استاد اصغر رهسپار به ترکیب تیم بزرگساالن 
پرسپولیس راه پیدا کرد و در بازی حساس با تیم نیرو موفق شد 
تک گل بازی را به ثمر برساند و این آغاز افتخارات بی شمار 
ایشان بود. مدرسه راهنمایی داریوش واقع در خیابان قدس فعلی 
از بهترین وتاثیر گزار ترین اماکن بود که حق بزرگی برگردن 
ورزش کازرون داشت. تیم فوتبال این مدرسه که قهرمان اون 
سال های مدارس کازرون بود تصمیم به تشکیل تیم باشگاهی 
گرفت و اول بانام تیم شهباز وچند ی بعد با نام تاج به یکی از 
بهترین باشگاه های کازرون مبدل شد واز محدود تیم های است 

که هنوز به فعالیتش ادامه می دهد.
رحیم برزگراز بنیان گزاران این تیم بود واز همان ابتدا بعنوان 

کاپیتان در این تیم شروع به فعالیت نمود. رحیم برزگر در کنار 
فوتبال در رشته دوومیدانی هم از قهرمانان مطرح و پرافتخار فا 
تیم  به  رس و کشور بود و در دوران خدمت مقدس سربازی 
این تیم  نیروهای مسلح دعوت شد واز اعضای پرامید  منتخب 
بود که در آخرین لحظه بعلت آسیب دیدگی نتوانست تیم را 
درمسابقات قهرمانی جهان همراهی کند. رحیم برزگر درسا ل 
۵۴ برای اولین بار به تیم منتخب اموزشگاهها کازرون دعوت 

شد و تا سال های سال
سال  ودرهمان  بود  کازرون  منتخب  تیم های  اعضای  از  یکی 
به مقام قهرمانی رسید درسال ۵۵ اول باتیم شهباز وسپس باتیم 

جوانان کازرون در شهرستان الر به مقام قهرما نی رسید.
دومی  مقام  به  تیم  دو  هر  با  قبل  ل  سا  به عکس   ۵۶ ل  درسا 

دستیافت ودرسالهای بعد نیز به مقامهای مشابه دست یافت.
 رحیم برزگر عالوه بر مسائل فنی که یک الگو کامل بود در 
منش  و  اخالق  بهترین های  از  یکی  خود  ورزش  دوران  تمام 
در  همیشه  فراوان  دیدگیهای  آسیب  وجود  با  و  بود  پهلوانی 
خالف  بر  نیز  حاضر  حال  در  و  بود  کازرون  فوتبال  خدمت 
نظر پزشکان که وی را از انجام هر گونه فعالیت ورزشی منع 

کرده اند به فعالیت غیر رسمی ورزشی ادامه می دهد.
برزگر بهترین خاطرات ورزشی خود را نه قهرما نی ها ونه بردها 
تیم ها  وهم  دوستان  و  ورزش  میادین  ر  کنا  در  حضور  بلکه 
عزیزان  از  برخی  دادن  دست  از  هم  ان  بدترینهای  و  می داند 

ورزشکار می داند.
ابتدا عالوه بر بازیگری به مربیگری نیز  رحیم برزگر ازهمان 
رو آورد و در این زمینه هم بسیار موفق بود و شاگردان زیادی 

به فوتبال کازرون هدیه نمود. خدا قوت حاج رحیم .............
رحیم برزگر با تیم های فجر و شاهین نیز همکاری نمود و با این 
تیمها نیز به افتخارات زیادی رسید و با پیراهن شاهین به فعالیت 

رسمی خود پایان داد.

معرفی بزرگان ورزش کازرون
این شماره؛ رحیم برزگر   

                                                                                                       ورزشی                                                                      کارشناس ورزشی: محمدرضا پوالدی

در دهه ۶۰ و بعد از آغاز جنگ تحمیلی، بچه های آبادانی  که به 
کازرون مهاجرت کرده بودند تیمی بنام مهاجرین و بعد از شهادت 
ناصر شاملی بنام شهید شاملی تشکیل دادند  که دوبار در سال های 
پیدا  دست  کازرون  حذفی  جام  قهرمانی  مقام  به   13۶۵ و   13۶3 

کردند.
آراسته،   عبدالنبی  جوکار،  علی  سالمی،  علی  راست:  از  ایستاده 

ایزدپناه، سیامک لطیفی، اصغر هاشمپور 
مسعود  نژاد،  نخلی  عباس  جوانمردی،  حسین  راست:  از  نشسته  و 

دشتی، محمد نجف پور و محمد حسین دهقانی

پنجره ای روبه خانه پدری

مناسبت  به  و  فوتبال  عالقه مندان  همت  به 
با  پراور  قاسم  و  اعتمادی  حسن  شهادت 
ابوذر،  رهبر،  طالقانی،  تیم   ۱۲ شرکت 
اعتمادی  شهید  ملی،  بانک  سرباز،  دارایی، 
مهاجرین،  )پیکان(،  پراور  شهید  )پاس(، 
گروه  سه  در  پرسپولیس  انقالب،  امت، 
برگزار شد که سرانجام  شش تیم اعتمادی، 
پراور، دارایی، سرباز، بانک ملی، مهاجرین 
گروه  دور  در  و  کرده  صعود  بعد  دور  به 
درنهایت  و  پرداختند  رقابت  به  تیمی  سه 
و  اعتمادی  شهیدان  تیم های  الف  گروه  از 
پراور و از گروه ب تیم های سرباز و دارایی 

صعود کردند.
دارایی  تیم  با یک گل  اعتمادی  تیم شهید 
را مغلوب  کرد و به فینال راه یافت و تیم 
شهید  تیم  یک  به  دو  نتیجه  با  هم  سرباز 
پراور رو شکست داد تا در فینال به مصاف 

تیم اعتمادی برود.
با  پراور  شهید  تیم  رده بندی  بازی  در 
این  برد  را  دارایی  صفر  بر  دو  نتیجه 
در  و  بود؛  هدایت  رسول  داوری  به  بازی 
تیم  پاکدل  خلیل  داوری  با  فینال  دیدار 
صفر  بر  یک  نتیجه  با  شد  موفق  اعتمادی 
قهرمان  و  دهد  شکست  را  سرباز   تیم 

شود.
با ۸ گل  تیم سرباز  مهاجم  اردشیر چوبدار 

زده آقای گل رقابت ها شد.

تیم شهید پراور هم بهترین تیم اخالق شد.
شد  کازرون  دوم  دسته  قهرمان  انقالب 

)۱۳۷۱(
با  کازرون  دوم  دسته  قهرمانی  مسابقات 
وحدت،  قدس،  صیاد،  پیام،  تیم   ۹ شرکت 
انقالب، شاهد، امت، دارائی و پیروزی آغاز 
شده بود سرانجام با قهرمانی تیم انقالب به 
پایان رسید و تیم شاهد بلیان دوم شد تا با 
تیم انقالب به دسته اول باشگاه های کازرون 

صعود کنند.
بازیکنان تیم انقالب: علی زکی پور، احمد 
محمدعلی  موسوی،  محمود  دولت خواه، 
نصیری، سیاوش توانی، کریم رنجبر، اصغر 
قاسمی، کاظم کریمی، مصطفی توان، اصغر 
رعیت  اردشیر  فرهادیان،  عباس  هاشمپور، 
ظریفکار،  هادی  رسولی،  علیرضا  پیشه، 

حمید هزارسی، علی صالح
سال ۱۳۶۷

نوجوانان  ملی  تیم  اردوی   ۱۳۶۷ خردادماه 
تختی  استادیوم  در  بازیکن   ۱۷ با  ایران 
با  تا  به مدت ده روز برگزار شد  کازرون 
راهی کشور  مردادماه  در  مطلوب  آمادگی 

قطر جهت مسابقات آسیایی  شوند.
محمود  سرمربیگری   با  نوجوانان  ملی  تیم 
بیداریان در یک بازی دوستانه با تیم انقالب 
کازرون با نتیجه سه بر یک مغلوب بچه های 

کازرون شد.

 تقویم تاریخ ورزش کازرون
)قسمت دوازدهم(

جام شهید حسن اعتمادی 

کازرون سال ۶۱

جذب  به  توخل  توماس  هدایت  با  چلسی 
و  دارد  عالقه  مادرید  رئال  پیشین  کاپیتان 
مذاکرات خود را با این بازیکن آغاز کرده 

است.
 ، le10sport به گزارش ایسنا و به نقل از
بعد  مادرید  رئال  و  راموس  داستان  سرانجام 
با  بازیکن  این  و  رسید  پایان  به  سال  از ۱۶ 

چشمان اشک بار از کهکشانی ها جدا شد.
جهان  مدافعان  بهترین  از  هم چنان  راموس 
تا تیم های بزرگ  است و همین باعث شده 

اروپایی به جذب او عالقه داشته باشند.
طبق اعالم شبکه le10sport توماس توخل 
همین  به  و  دارد  عالقه  راموس  جذب  به 
خاطر از سران باشگاه خواسته است تا با این 

بازیکن وارد مذاکره شوند.
اعالم  این  از  پیش  هم  ایتالیایی  رسانه های 
کردند که باشگاه میالن هم با مدیر برنامه های 
مالی  پیشنهاد  اما  شد  مذاکره  وارد  راموس 
باالی این بازیکن باعث شد تا آن ها بی خیال 

جذب او شوند.

تماس چلسی با راموس

آخر  می لرزید،  دستانم  برداشتم،  که  را  جوانیم  خاطرات  دفتر 
آدم های  بهترین  کنار  در  بودن  خاطرات  از  است  پر  دفتر  این 
زندگی ام. پدرم، مادرم، برادرانم و دوستانم، این دفتر انگار قرآن 
نام دوستانم  برایم مقدس است. آرام آرام دفتر را ورق می زنم. 
هفتاد  دهه  سال های  به  می نشیند  لبانم  بر  لبخندی  می بینم  را که 
سال های  باید  را  دوران  این  می افتد  تپش  به  قلبم  می رسم،  که 
طالیی زندگی ام بنامم، خیابان حضرتی و عکاسی افسون  یادآور 
گره  بهم  شادی هایش  و  غم ها  که  خاطره انگیزی ست  روزهای 

خورده است. 
بذله گو   و  شوخ  شاد،  و  پرانرژی  بودم  جوانی  روزگار  آن  در 
هنر  خانه  این  به  مرا  پای  سعید  آقا  با   دوستی  و  تقدیر  دست 
باز کرده بود، در آن باالخانه کوچک، در پشت میزی چوبی و 
قهوه ای رنگ مردی نشسته بود که نگاه نافذش از پشت سیمای 
مهربانش چون تیری رها شده از چله کمان بر دلت می نشست 
و   کشیده  قامتی  با  دریایی  رضا  آن طرف تر،  نه  این طرف تر  نه 
افراشته و با صورتی جذاب و سبیلی پرپشت  و جوگندمی، پشت 
آن میز چوبی قلبت را نشانه رفته بود و با لبخندهای همیشگی اش 

به استقبال گام هایت می آمد.
آنچه در آن شش هفت سال دوستی و رفاقت با رضا دستگیرم 
شدم دنیایی از تجربیاتی بود که او به عنوان برادری بزرگ تر به 

ما می آموخت، 
پاتوق  از یک  فراتر  مراتب  به  من چیزی  برای  افسون  عکاسی 
دوستانه بود، میعادگاه بود که هر  روزه مهربانی را با هم تقسیم 
می کردیم، عصر که خسته از تدریس و معلمی به خانه بازمی گشتم 
هنوز به مادر سالم نکرده، خداحافظی می کردم از پله های عکاسی 
داخل  از  رضا  که  بود  آشنا  آنقدر  پایم  می رفتم صدای  باال  که 
می کرد:  خطابم  مهربانی  با  می داد،  تشخیصش  تاریک خانه  اتاق 
محمود آقا بنشین که آمدم، دیری نمی پایید که در باز می شد و 
او با  پارچه ای در دست بیرون می آمد و با همان پارچه مرطوب 

و  میز   کردن  تمیز  به  می کرد  شروع 
بارزی که  از  ویژگی  صندلی ها، یکی 
مرتب  و  انضباط  و  نظم  همین  داشت 
جای  چیز  هر  رضا  برای  بود،  بودنش 
خودش را داشت، همه چیز باید آنکادر 
می بود، کشوها،  منظم  و  مرتب  و  شده 
این  قاب ها،  عکس ها،  پاکت  کاغذها، 
نظم و ترتیبش خیلی به دلم می نشست، 
بعدها همین کارش برایم الگوی زندگی 

شد،
برمی داشتیم  تا صندلی  عصرها  دو سه 
و به تراس مشرف به خیابان می آمدیم 
و از هر دری سخن به میان می آوردیم، 
عام  و  شاکر  آقای  صدای  باال  آن  از 
با  کل احمد هم به گوش می رسید که 
غروب   داشتند،  مگو  و  بگو  مشتری ها 
که می شد دوستان دیگر هم می رسیدند 

و جمعمان جمع می شد، عمو کرامت که می آمد کمی خودمان 
را جمع و جور می کردیم، جذبه خاصی در نگاه پرنفوذش بود، 
آقا رضا با آن سن و سالش خیلی خیلی احترام پدر را داشت، عام 
کرامت هنوز زرنگ و چاالک  بود، آخر هنوز غم فراق جمشید 
نازنین کمرش را خم نکرده بود، جمشید که آفتاب عمرش زود 
غروب کرد، رضا بال و پرش را  از دست داد و  پدر کمرش 
شکست و من به چشم خویش می دیدم که چگونه رفتن جمشید 
رضا را تکیده کرد و پدر را به سراشیبی عمر افکند، جمشید که 
رفت  غمی دیگر بر غم های رضا افزوده گشت، روزهای شاد و 
پر از لبخند سپری می شد و آن روی غم انگیز سکه زندگی خودش 
را نشان می داد، سال ها گذشت و گذشت و گذشت  ما سرمان به 
زندگی گرم شد و  او هم مثل خیلی های دیگر به فکر هجرت و 

شیراز نشینی افتاد،
داستان جوانی ما  و عکاسخانه افسون  هم به خاطره ها پیوست و 
در کنج صندوقچه دلمان جای گرفت، هر چند که هر بار به سراغ 
این صندوقچه می روم هنوز بوی تازگی و عشق از آن برمی خیزد. 
دیشب اما باز دلم هوای آن عکاسخانه را کرد، جلو پله ها ایستاده 
بودم اما توان رفتنم نبود، حس غریبی در من موج می زد  پله ها 
و  تاریک  بی صدا،  و  نمودم  همه جا خاموش  به سختی طی  را 
گوش  به  هم صدایی  تاریکخانه  از  بود،  سیاه  و  غمگین  سرد   
نمی رسید، قاب ها خاک گرفته بودند و دوربین ها بر زمین افتاده 
بودند، دیگر از آقای هنر  خبری نبود، انگار او هم هوای رسیدن 
به جمشید را کرده بود، هوای پیوستن به دریا، آری دیشب او 

جاودانه شد، او به دریا پیوست و دریایی شد.
محمودرضا پوالدی

برای آقای هنر رضا دریایی نازنین

اردیبهشت ماه  در  تأثر  و  تأسف  کمال  با 
سال جاری فوتبال کازرون سه پیشکسوت 
خوش نام  بزرگ، نامدار و اخالق مدار خود 

را در کمتر از دو هفته از دست داد.
و  شهباز  تیم های  سابق  مدافع  دریایی  رضا 
تاج )استقالل( و منتخب مدارس و جوانان 
 ،13۵۷ استان  سوم  مقام  دارنده  کازرون 
قهرمان باشگاه های کازرون در سال 13۵۵ 
 ،13۵9 قهرمان  نایب   ،13۵۸ و   13۵۷ و 

قهرمان جوانان کازرون در سال 13۵۷
با  و  خوشنامان  از  یکی  دریایی  رضا 
تاریخ  در  کازرون  فوتبال  اخالق های 
وداع  را  دارفانی  اردیبهشت ماه   هجدهم 

گفت.
تیم  گلزن  و  سرعتی  مهاجم  دشتی  اکبر 
پرسپولیس و منتخب جوانان کازرون دارنده 
مقام قهرمانی در دوهای سرعت، مقام سوم 
باشگاه های کازرون  قهرمان  استان،  جوانان 
با پرسپولیس 13۵۶ نیز در اثر ایست قلبی به 

سوی معبد خود پرکشید. 

و  خوشنامان  از  نیز  دشتی  اکبر 
خوش اخالق های فوتبال کازرون بود.

فوتبال  اردیبهشت ماه  روز  آخرین  در 
و  فوتبال  زمین  در  را  عزیزی  کازرون 
درحین بازی از دست داد که چهره شهر را 
غمگین ساخت، مرد ادب و متانت، اسطوره 
پنجاه  از  بیش  که  کسی  معرفت  و  اخالق 
ورزش  اعتالی  راه  در  را  خود  عمر  سال 

کازرون سپری کرده بود.
پنج شنبه  آخرین  در  برزگر  رحیم  استاد 
مصنوعی  چمن  زمین  در  اردیبهشت ماه 
مردانی دچار ایست قلبی شد و درگذشت تا 
به آرزوی  دیرینه خود که عشق به فوتبال 

و رفتن در مکان مقدس آن بود برسد.
روح همه رفتگان شاد.

درگذشت  طلوع  روزنامه  ورزشی  سرویس 
محترم،  خانواده  به  را  عزیز  سه  این 
دوستداران و جامعه ورزش کازرون تسلیت 
از  را  بازماندگان  عمر  بقای  نموده  عرض 

یزدان پاک مسئلت می نماید.

اردیبهشت سیاه برای 
فوتبال کازرون


