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استاندار فارس:

شبکه پایین دستی سد نرگسی 
و پنج سد دیگر فارس توسط 

قرارگاه خاتم االنبیا 
اجرا می شود

شهردار کازرون:

استفاده از الگوهای ایرانی اسالمی 
در ساخت و سازها لحاظ شود
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هفتـه نـامه

toloudaily@gmail.com

معرفی بزرگان ورزش 
کازرون

این شماره؛ 
اصغر سرشناس

عضو موسسه باستان شناسی دانشگاه تهران مطرح کرد؛

مطالعات علمی نشان می دهند 
کلمه کازرون،قدمتی حداقل 

تا دوره ساسانی دارد

فرمانده انتظامی شهرستان کازرون:

۱۸ واحد صنفی متخلف 
در کازرون مهر و موم شدند

رئیس اورژانس ۱۱۵ کازرون خبر داد؛

۲۰ هزار مزاحمت  تلفنی در مرکز 
اورژانس ۱۱۵ کازرون ثبت شد

استاندار فارس:

شبکه پایین دستی سد نرگسی و پنج سد دیگر فارس توسط قرارگاه خاتم االنبیا 
اجرا می شود

استاندار فارس گفت: تفاهم هایی در حوزه بهداشت و درمان، پتروشیمی ها، 
راه، کشاورزی و آب انجام و مقرر شد که در مجموع قرارگاه ۲۰ طرح 
را با بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان اجرا کند که مدت زمان اکثر این 

پروژه ها ظرف ۳ سال آینده در نظر گرفته شده است. 
فارس،  استانداری  اطالع رسانی  پایگاه  از  ایرنا  دریافتی  مطلب  پایه  بر 
محمدهادی ایمانیه با اشاره به دیدار و جلسه با رئیس قرارگاه سازندگی 
شد،  برگزار  استان  عمرانی  پروژه های  اجرای  منظور  به  که  خاتم االنبیا 
اظهار کرد: در حوزه بیمارستانی قرار شد قرارگاه سه پروژه بیمارستانی 
 ۱۴۰۰ بیمارستان  صدرا،  شهر  ورودی  در  خاتم االنبیا  بیمارستان  شامل 
تختخوابی هوشمند در خاورمیانه که به نام پیامبر )ص( نامگذاری شده 
و بیمارستانی که در منطقه میانرود به نام حضرت فاطمه )س( نامگذاری 

شده را انجام دهد.
گفت:  و  کرد  اشاره  راه  حوزه  در  شده  انجام  توافق  به  فارس  استاندار 
بانده   ۴ جاده  و  جم  فیروزآباد-  بزرگراه  پارسیان،  المرد-  آزادراه 
سعادتشهر -مرودشت- سروستان و خرامه از جمله پروژه های راه بود که 

برای اجرای آنها با قرارگاه خاتم توافق شد.
ایمانیه با اشاره به پروژه های بخش کشاورزی بیان کرد: در این بخش 
شهرک های  هکتار  هزار  چهار  میزان  به  خاتم االنبیا  قرارگاه  شد  قرار 

گلخانه ای را در شهرستان های استان اجرا کند.
آب یکی دیگر از مباحث مطرح شده در این جلسه بود که دکتر ایمانیه 
به آن اشاره کرد و گفت: قرار شد شبکه های پایین دستی سدهای احداث 
شده مثل چشمه عاشق، هایقر، کوار، نرگسی، تنگ سرخ و پارسیان را 

قرارگاه خاتم احداث کند.
وی با بیان اینکه قطار شهری شیراز موضوع دیگری بود که در این جلسه 
درباره آن بحث و گفت وگو شد، افزود: براین اساس قرارگاه موافقت 
کرد اتصال خط یک و خط دو را به حرم احمدبن موسی )ع( تحت عنوان 

خط ۴ انجام دهد و ادامه خط یک را تحت عنوان خط ۳ امتداد دهد. 
زمینه ساز  توافق  این  است  امید  اینکه  بیان  با  پایان  در  فارس  استاندار 
دیگر  از  پتروشیمی ها  گفت:  باشد،  استان  مردم  برای  خوب  اتفاقات 
موضوعات مطرح شده بود و امیدواریم که به زودی گره ۱۴ ساله چهار 

پتروشیمی استان با این توافق باز شود. 

اظهار کرد: ایران در حوزه تجارت از نظر ظرفیت بسیار خوبی بهره می برد 
و به دلیل اینکه در جایی قرار گرفته که می تواند مبدأ ارتباطات شرق و 
غرب جهان باشد. مسیر ایران نزدیکترین و امن ترین راه برای تجارت است 

و ما باید از این ظرفیت به خوبی استفاده کنیم.
بپردازید.  جدید  تجارت  به  بایستی  بازرگانان  داد:  ادامه  شیراز  جمعه  امام 
این تجارت ها پول، امکانات زندگی و آبادی را برای مردم ایران به ارمغان 
خواهد آورد و در دسترس قرار می دهد. دولت به نسبت حجم پولی که دارد 
تولیدکنندگان و صاحبان  تجار و  بازرگانان و  مردم،  اما  مدیریت می کند 
سرمایه هستند که باید از فرصت های پیش رویشان استفاده کنند و در مسیر 

تجارت غفلت نورزند.
دژکام اضافه کرد: سه شنبه دهم اسفندماه مبعث حضرت رسول اکرم )ص( 
که بزرگترین جشن اسالمی  است که انشاهلل در این روز در شیراز مراسم 
اختتامیه یک حرکت فرهنگی بسیار ارزشمند و بین المللی برگزار خواهد 

شد.
گفت:  هستند،  بسیج  عضو  دانشگاه  اساتید  از  نفر   ۶۰۰ اینکه  بیان  با  وی 
بسیج  همت  به  هنر  و  ادب  آینه  در  محمد )ص(  جهانی حضرت  کنگره 
شاعران  و  است  شده  برگزار  نهادها  سایر  و  فجر  سپاه  شهرداری،  اساتید، 
به  )ص(  محمد  حضرت  برای  آفریقا  تا  بنگالدش  از  را  خود  شعرهای 

دبیرخانه کنگره ارسال کنند.
دژکام با اعتقاد به اینکه باید از ارتباطات بین المللی دانشگاه استفاده کنیم، 
گفت: مهم این است که مسلمانان در سراسر جهان همدیگر را پیدا کنند و 
محکم در دهان کسانی بزنیم که به ما و دین و پیامبر ما بی احترامی می کنند.

به خوبی آغاز شده و در سطح  این حرکت  را شکر  ابراز کرد: خدا  وی 
ملی و  بین المللی پاسخ خوبی گرفته ایم و هنرمندان از کشورهای مختلف 
در هفت هنر و یک تیم متشکل از ۱۲۰ استاد به داوری هنرهای مسلمانان 
ما  شأن  عظیم  پیامبر  شود  معلوم  تا  باشند  رسانه  باید  مردم  همه  پرداختند. 
شخصیتی است که همه جهان باید در مقابل شخصیتش احترام کنند و سر 

تعظیم فرود آورند.
تربیت  تربیتی و  امور  اسفندماه روز  اینکه روز یکشنبه هشتم  بیان  با  وی 
اسالمی، است، گفت: خدا شهید باهنر و شهید رجایی را رحمت کند که 
در این عرصه گام های بلندی برداشتند. اگر به امور تربیتی نپردازیم نسل 

بعد را می بازیم.

دژکام ادامه داد: باید کار تربیتی به صورت جدی دنبال شود و کودکان 
ما باید راه شهدا را ادامه دهند. هرچند کار تربیتی محور اصلی آموزش و 
دخیل  کار  این  در  نیز  بسیج  جمله  از  دیگری  نهادهای  اما  است  پرورش 

هستند و می توانند به صورت ویژه در این زمینه کار کنند.
متأسفانه  که  زندگی،  سبک  زمینه  در  گذشته  سالهای  طول  در  گفت:  او 
رفتارهایی در آن از فرهنگ غربی استنباط شده که مطلوب نیست. هرچند با 
مواردی که در غرب با ارزش های اسالمی مخالف نباشند مخالفت نمی کنیم 

اما با ضدارزش ها مخالف هستیم.
امام جمعه شیراز ادامه داد: این ضدارزش ها باید پاالیش شود و آموزش 

سبک زندگی بایستی به روش ایرانی و اسالمی اصیل مدنظر قرار گیرد.
بن  احمد  شهادت  و  است  )ع(  بیت  اهل  حرم  سومین  شیراز  گفت:  وی 
از مناسبت های مهم  امام موسی کاظم )ع(  موسی )ع( و شهادت حضرت 
برای شیرازی ها به شمار می رود که همه ما باید نقش خود را در این روز 

به خوبی ایفا کنیم.
دژکام با اشاره به روز شهادت حضرت امام موسی کاظم علیه السالم افزود: 
متأسفانه برنامه های مناسبی برای برگزاری شهادت امام هفتم )ع( در نظر 
گرفته نشده است و باید در این زمینه تدابیر بهتری اتخاذ شود. هرچند امسال 
مردمان بلوار مطهری جنوبی و اهالی منطقه همت کردند و از همه مسلمین 
و مجاورین شهر شیراز دعوت کردند که حرکت عظیم خودرویی را برای 
بزرگداشت این امام بزرگوار ترتیب دادند. مسیر ۱۲ کیلومتری این حرکت 
از مسجد امام حسن مجتبی )ع( در بلوار مطهری جنوبی آغاز می شود تا حرم 

احمد بن موسی شاهچراغ )ع( ادامه دارد.

امام جمعه شیراز: 

بازرگانان فارس باید خارج از غرب آسیا و کشورهای آسیای میانه 
میدان داری کنند

به گزارش طلوع جنوب به نقل از ایسنا، فریدون عباسی دوانی نماینده 
کازرون در واکنش به طرح صیانت از فضای مجازی در توئیتی نوشت: 
اطالعات  تبادل  تسهیل  و  ارتباطی  زیرساخت های  تقویت  در  هزینه 

الکترونیک، صرفه جویی در وقت و هزینه ها را به دنبال دارد. 

و  امنیت کشور، حقوق کودکان  باید  از فضای مجازی  طرح   صیانت  
سالمت جامعه را مطابق قوانین کشور حفظ کند. حفظ استقالل، آزادی 
 و رونق کسب و کار و جلب اطمینان سرمایه اجتماعی از ضروریات 

است. 

واکنش نماینده کازرون به طرح صیانت:

طرح صیانت باید امنیت کشور، حقوق کودکان و سالمت جامعه را حفظ کند

زیرساخت های تبدیل دانش به فعالیت های اقتصادی فراهم می شود
است  نیاز  دانش  و  علم  در عرصه  فارس  استان  ظرفیت های  به  توجه  با 
ایجاد  اقتصادی و  به فعالیت های  زیرساخت های الزم برای تبدیل دانش 

اشتغال، فراهم شود.
مدیرکل امور زنان و خانواده استانداری فارس در بازدید از پارک علم 
و فناوری فارس گفت: نبود اطالع یا کم اطالعی مردم از شور، نشاط، 
انگیزه و ظرفیت های علمی موجود در این شرکت ها، ممکن است باعث 
کمتر دیده شدن افق های پیش روی جامعه ما بشود و این وظیفه ماست 
که به معرفی و تبیین بهتر این فعالیت به مردم بپردازیم.زهرا یقطین با 
اشاره به دیدار استاندار فارس با بانوان نخبه در هفته بزرگداشت مقام زن، 
بیان داشت: استان فارس به لحاظ دانشگاه و افراد دانش آموخته بسیار غنی 
است و با وجود تالش های صورت گرفته در سال های گذشته برای توسعه 
از زیرساخت های  استان بیش  این  زیرساخت ها، ظرفیت های موجود در 
ایجاد شده است و امید است که برای تبدیل دانش این افراد به فعالیت های 

اقتصادی و ایجاد اشتغال، زیرساخت های الزم فراهم شود.

از  بازدید  این  در  فارس  استانداری  خانواده  و  زنان  امور  کل  مدیر 
و  طراحی  و  صنعتی  شیمیایی  مواد  و  کاتالیزورها  تولید  شرکت های 
پلتفرم  و  سازمانی  نرم افزارهای  تولید  شیمیایی،  فرآیندهای  مهندسی 
با  غیرنظامی  پهپادهای  ساخت  و  طراحی  شرکت  اینترنتی،  بازرگانی 
مجتمع  مدارهای  تولید  و  اشیا  اینترنت  شرکت  کشاورزی،  محوریت 
گفت: صنعتی، تولید نهاده ها و غذاهای دام، طیور و حیوانات خانگی بازدید کرد. فارس  استانداری  گردشگری  و  زائرین  امور  هماهنگی  معاون 

حاکمیتی  از  باید  و  است  خودگردان  صنعت  یک  گردشگری  صنعت 
بودن در این صنعت فاصله گرفت تا باعث ایجاد رونق شود.

محمد فرخ زاده، در جلسه ستاد اجرایی خدمات سفر استان فارس در شیراز 
بهبود  صورت  در  می شود  پیش بینی  که  آتی  سال  در  امیدواریم  افزود: 
شرایط از نظر شیوع کرونا افزایش سفر و تعداد مسافران را داشته باشیم 

بتوانیم خدمات خوبی با نگاه تحولی ارائه دهیم.
او ادامه داد: ارائه خدمات به گردشگران نیازمند سطح بندی است و چنانچه 
این مهم محقق شود می توانیم از برخی آسیب هایی که ممکن است در این 

حوزه ایجاد شود دور باشیم.

وی، با اشاره به ظرفیت ها و جاذبه های موجود در استان فارس بیان کرد: 
وجود افزون بر سه هزار اثر ثبتی به همراه جاذبه های متعدد گردشگری 
مذهبی، فرهنگی، تاریخی، طبیعی و سالمت زمینه را برای جذب گردشگر 

در حوزه های مختلف فراهم کرده است.

معاون استانداری فارس: 

باید از حاکمیتی بودن صنعت گردشگری فاصله بگیریم
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شنبه 
 سال پنجم جنوب

نشست انجمن صنفی 
کارگران و استادکاران ساختمانی 

کازرون با فرماندار

سرویس خبری/ علیرضا گلچین: 
صنفی  انجمن  اعضای  دیدار  در 
کارگران و استادکاران ساختمانی 
از  فرماندار شهرستان،  با  کازرون 
مسابقه  در  که  افرادی  از  نفر   ۴۳
بودند،  کرده  شرکت  مجازی 
و  شهرستان  ویژه  فرماندار  توسط 
و  کارگران  صنفی  انجمن  رئیس 

استادکاران تقدیر شد.
معاون  صمیمی،  نشست  این  در 
ویژه  فرماندار  و  استاندار 
شور  از  تقدیر  ضمن  شهرستان، 
و  کارگران  فرزندان  اشتیاق  و 
مسابقه  این  در  که  استادکاران 
یادآوری  بودند،  کرده  شرکت 
کرد: ماه های رجب و شعبان منشأ 
خیرات و برکت فراوانی است و 
برگزاری  در  افراد  همه  اهلل  انشاء 
گسترده تر  و  پرشورتر  چه  هر 
باشند.حسینی  سهیم  شعبانیه  اعیاد 
رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی 
کارگران و استادکاران شهرستان 
تبریک  ضمن  نیز  کازرون 

انتصاب محمدعلی بخرد گفت: در 
 ۲۰۰ بر  بالغ  مجازی،  مسابقه  این 
استادکاران  و  کارگران  از  نفر 
نفر   ۴۳ به  داشته اند که  مشارکت 
مسابقه  در  شرکت کنندگان  از 
لوح تقدیر و جوایزی اهدا شد.وی 
سپس مسائل و مشکالت معیشتی، 
شغلی، بیمه ای و طرح سازماندهی 
فعالیت  مجوز  و صدور  کارگران 
از  بخشی  عنوان  به  را  آنان 
کرد. مطرح  قشر  این  مشکالت 

استماع  از  پس  کازرون  فرماندار 
و  کارگران  مسائل  و  دغدغه ها 
استادکاران دستور پیگیری و اقدام 
سریع را صادر کرد و گفت که تا 
این قشر زحمتکش  از  حد امکان 

حمایت خواهد کرد.

رئیس اورژانس ۱۱۵ کازرون خبر داد؛
2۰ هزار مزاحمت  تلفنی در مرکز 

اورژانس ۱۱۵ کازرون ثبت شد
به گزارش طلوع جنوب از روابط 
کازرون،   115 اورژانس  عمومی 
بهمن جمشیدی، گفت: ۲۰ هزار 
مزاحمت تلفنی طی ۱۱ ماه گذشته 
در مرکز اورژانس ۱۱۵ کازرون 
میانگین  طور  به  که  شده  ثبت 
مزاحم  تلفنی  تماس   ۶۰ روزانه 

بوده است.
باالی  آمار  به  اشاره  با  وی 
اورژانس  به  تلفنی  مزاحمت های 
مزاحمت های  کرد:  بیان   ۱۱۵
فرصت  طرف  یک  از  تلفنی 
تماس بیماران نیازمند به خدمات 
بودن  اشغال  دلیل  به  را  اورژانس 
و  می برد  بین  از  ارتباطی  خطوط 
منجر به آسیب و یا فوت بیماران 

طرفی  از  و  می شود  مصدومان  و 
کارکنان  توان  کاهش  باعث 
در  بیمارستانی  پیش  اورژانس 
برخی  در  و  ارتباطات  مرکز 
می شود. عملیاتی  پرسنل  موارد 

برخی  کرد:  تصریح  جمشیدی 
به  منجر  مزاحمت ها  این  از 
اعزام  و  کاذب  مأموریت های 
بر  عالوه  که  می شود  آمبوالنس 
سرمایه های  و  هزینه  رفتن  هدر 
آمبوالنس ها  تردد  علت  به  ملی 
ترافیکی  بار  می تواند  مسیرها  در 
را افزایش دهد و حادثه ساز باشد 
به  خدمات رسانی  فرصت  نیز  و 
از  را  واقعی  مصدومان  و  بیماران 

بین ببرد.

شهرداری کازرون

فرمانده انتظامی شهرستان کازرون:

۱۸ واحد صنفی متخلف 
در کازرون مهر و موم شدند

شهرستان  انتظامی  فرمانده 
واحد   ۱۸ کرد:  اعالم  کازرون 
صنفی در این شهرستان به دلیل 
دستورالعمل های  رعایت  عدم 

بهداشتی مهر و موم شدند.
طلوع  دریافتی  گزارش  به 
جنوب از پلیس فارس، سرهنگ 
باره  این  در  زراعتیان  اسماعیل 
طرح  اجرای  هدف  با  افزود: 
به  و  اجتماعی  امنیت  ارتقای 
واحدهای  ساماندهی  منظور 
تخلفات  با  برخورد  و  صنفی 
امنیت  پلیس  مأموران  صنوف 
صورت   به  کازرون  عمومی 
 ۵۶ از  نامحسوس  و  محسوس 

واحد صنفی بازدید کردند.
ادامه  کازرون  انتظامی  فرمانده 
 ۱۸ طرح  این  اجرای  با  داد: 
دلیل  به  متخلف  صنفی  واحد 
مقررات  و   قوانین  رعایت  عدم 
مربوطه پلمب شدند و ۱۱ مورد 

نیز تذکر کتبی دریافت کردند.
تداوم  بر  تأکید  با  زراعتیان 
و  برنامه ها  اینگونه  تشدید  و 
اقدامات کنترلی و نظارتی پلیس 
شهروندان  از  شهرستان   این  در 
مشاهده  درصورت  خواست 
از  را  موضوع  تخلف  هرگونه 
تا  دهند  اطالع   ۱۱۰ تلفن  طریق 
و  مشکالت  به  وقت  اسرع  در 

شکایات رسیدگی شود.
کازرون از شهرستان های جنوب 
غربی فارس است که در فاصله 
واقع  شیراز  از  کیلومتری   ۱۳۰

شده است.

و  آتش نشانی  سازمان  عمومی  روابط  از  جنوب  طلوع  دریافتی  گزارش  به 
خدمات ایمنی شهرداری کازرون، در پی اعالم حادثه آتش سوزی اتاقک 
نگهبانی در شهر کازرون، آتش نشانان ایستگاه شماره ۱ پس از حضور اقدام 
به اطفاء حریق اتاقک کرده و بعد از آن عملیات سرد کردن و جداسازی 

وسایل موجود در اتاقک نگهبانی را انجام دادند.
گرم  نیک جهت  پیک  کپسول  از  استفاده  و  بی احتیاطی  حادثه  این  علت 

کردن بوده است.
پیوست،  وقوع  به  سلطنه  شاه  روستای  در  که  دیگری  حادثه  در  همچنین 
آتش سوزی یک دستگاه خودروی پارس به ایستگاه شماره ۱ اطالع داده شد 

که آتش نشانان پس از حضور، اقدام به اطفاء حریق خودرو کردند.
علت این حادثه نقص فنی خودرو بوده است.

در سومین حادثه که رخ داد، یک دستگاه وانت پیکان در تصادف شدید با 
کامیون یک نفر مصدوم بر جای گذاشت.

ایمنی شهرداری  و خدمات  آتش نشانی  سازمان  عمومی  روابط  به گزارش 

کازرون، گزارش تصادف شدید در محور کازرون به شیراز به آتش نشانان 
ایستگاه شماره ۲ اطالع داده شد.

ابتدا  وانت،  راننده  گیرکردن  دلیل  به  و  حادثه  محل  در  حضور  از  پس 
آتش نشانان عملیات رهاسازی فرد گرفتار را انجام داده و پس از آن اقدام 

به ایمن سازی محل حادثه و خودروها کردند.

سه حادثه در واپسین روز کاری هفته؛

از آتش سوزی اتاقک نگهبانی تا تصادف شدید وانت پیکان با کامیون

پزشکی  علوم  دانشگاه  عمومی  روابط  از  جنوب  طلوع  دریافتی  گزارش  به 
دانشگاه  منابع  و  مدیریت  توسعه  معاون  سوی  از  حکمی  طی   شیراز، 
علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز، علیرضا کیارستمی به عنوان 
منصوب  کازرون  شهر  )عج(  ولی عصر  حضرت  بیمارستان  داخلی   مدیر 

شد.
بر اساس این گزارش، تا پیش از این، کیارستمی، سرپرستی مدیریت داخلی 

بیمارستان ولی عصر عج کازرون را بر عهده داشته است.
»علیرضا  به  خطاب  اصل«  هاشمی  ابوالفضل  »سید  دکتر  حکم  متن  در 

کیارستمی« آمده است:
اجرایی  و  علمی  توانمندی های  و  تعهد  شایستگی،  مراتب  به  عنایت  با 
جنابعالی، به موجب این ابالغ به عنوان »مدیر بیمارستان حضرت ولی عصر 

)عج( شهرستان کازرون« منصوب می گردید.
مهم ترین انتظارات این معاونت به شرح زیر است:

۱-تدوین برنامه عملیاتی آن بیمارستان مبتنی بر برنامه و قوانین باالدستی
۲-استخراج دقیق هزینه های بیمارستان و برنامه ریزی در کاهش هزینه ها و 

ارسال این برنامه ها به این معاونت
با  سالمت(  الکترونیک  پرونده  و  سالمت  )تحول  برنامه  دقیق  ۳-اجرای 

اولویت کاهش هزینه ها در این برنامه
عنوان  به  انسانی  نیروی  سرمایه  از  بهینه  استفاده  جهت  ۴-برنامه ریزی 
رویکرد  با  انسانی  نیروی  توانمندسازی  و  سالمت  توسعه  محور  اصلی ترین 
آموزش ضمن خدمت کارآ و اثربخش، ارزشیابی منطقی، مشارکت محسوس 
و  دیگرساز  و  تشویقی  نظام های  از  استفاده  تصمیم گیری ها،  در  کارکنان 

کارهای انگیزشی
با  انبارها  و  کارپردازی  تدارکات،  پشتیبانی،  خدمات  بر  مستمر  ۵-نظارت 

اولویت کاهش هزینه ها
به  مقاومتی  اقتصاد  اهداف سیاست های  قاطعانه تحقق  ۶-پیگیری عالمانه و 

ویژه مدیریت مصرف
۷-حمایت مطلق و همه جانبه از کاالی ایرانی و ترویج فرهنگ استفاده از 

کاال و لوازم مصرفی پزشکی و غیرپزشکی ایرانی
تکریم  بیمارستان،  محیط  در  اسالمی  و  انسانی  ارزش های  و  اخالق  ۸-بسط 

ارباب رجوع، اقامه نماز جماعت و بزرگداشت مناسبت های مذهبی و ملی
موازین  با  بیمارستان  فنی  و  اداری  امور  انطباق  قانون  اجرای  و  ۹-پیگیری 

شرع مقدس
بیمارستان های  و  درمانی  آموزشی  مراکز  سایر  تجارب  از  ۱۰-بهره گیری 

دولتی
۱۱-برنامه ریزی افزایش درآمد بیمارستان با استفاده از منابع جدید درآمدی

۱۲-برنامه ریزی جهت نگهداشت و حفظ اموال منقول و غیرمنقول )تجهیزات 
پزشکی - ساختمان - موتورخانه و ...( و جلوگیری از اسقاط اموال قبل از 

پایان عمر مفید تعریف شده
نقش آفرینی  بر  تأکید  با  اسالمی  انقالب  بیانیه گام دوم  از  بهره گیری   -۱۳

جوانان
و  شناسایی  بحران،  مدیریت  و  غیرعامل  پدافند  اصول  به  کامل  توجه   -۱۴

مقابله با انواع تهدیدها به ویژه در حوزه زیستی و زیرساختی
امید است با نوآوری، مدیریت جهادی، توکل به پروردگار توانا و همدلی 
و  بقیه اهلل  حضرت  توجهات  سایه  در  و  مرکز  آن  کارکنان  همراهی  و 
تحت  مجموعه  شکوفایی  و  ترقی  شاهد  والیت  عظمای  مقام  رهنمودهای 

مدیریت جنابعالی باشیم.

انتصاب مدیر بیمارستان حضرت ولی عصر )عج( کازرون

ثبت ۱ فوتی و شناسایی 2۱ بیمار مبتال به 
کروناویروس در شهرستان کازرون

جنوب  طلوع  دریافتی  گزارش  به 
از روابط عمومی فرمانداری ویژه 
شبکه  رئیس  کازرون،  شهرستان 
شهرستان  درمان  و  بهداشت 
 ۲۱ شناسایی  با  گفت:  کازرون 
بیمار مبتال به کووید ۱۹، مجموع 
اپیدمی  ابتدای  از  مبتالیان  آمار 
به  گذشته  هفته  پایان  تا  کرونا 
۱۵ هزار و ۳۸۵ نفر افزایش یافته 
است.دکتر بندر برامکی افزود: ۲۰ 
نفر از بیماران شناسایی شده ساکن 
شهر کازرون و ۱ نفر دیگر ساکن 

روستای تل نادر هستند.
او ادامه داد: ۲۲ بیمار مشکوک و 
بیمارستان  به کووید ۱۹ در  مبتال 
ولیعصر )عج( بستری هستند که ۶ 
نفر از آنها در بخش مراقبت های 

ویژه قرار دارند.
درمان  و  بهداشت  شبکه  رئیس 
دیگر  نفر   ۱ فوت  با  کرد:  اضافه 
از بیماران، مجموع آمار فوتی های 
نفر   ۳۶۷ به  نیز  کرونا  قطعی 

افزایش یافت.
اولویت  بر  تأکید  با  برامکی 
ویژه  به  پیشگیرانه  اقدامات 
و  بهداشتی  شیوه نامه های  رعایت 
در  واکسن کرونا  ُدزهای  تکمیل 
مدیریت و کنترل بیماری کووید 
کرد:  عنوان  مردم،  سوی  از   ۱۹
وضعیت  به  توجه  با  باید  مردم 
با  کرونا،  ویروس  همه گیری 
پنداری  عادی  هرگونه  از  پرهیز 
توصیه های  به  ساده انگاری،  و 

بهداشتی پایبند باشند.

شهردار کازرون:

استفاده از الگوهای ایرانی اسالمی در ساخت و سازها لحاظ شود

مهندسی  نظام  دفتر  رئیسه  هیئت  اعضای  با  دیدار  در  کازرون  شهردار 
با استفاده از توانمندی و خالقیتی که دارند  شهرستان گفت: مهندسین 

الگوهای ایرانی اسالمی را در ساختمان های جدید لحاظ کنند.
به گزارش دریافتی طلوع جنوب از روابط عمومی شهرداری کازرون، به 
مناسبت پنجم اسفند روز مهندسی، مهندس رضا نوذری شهردار، مهندس 
مهرزاد پیرویان عضو شورای اسالمی شهر کازرون و معاونین شهرداری 
با حضور در دفتر نظام مهندسی شهرستان با رئیس و اعضای هیئت رئیسه 
نظام مهندسی شهرستان دیدار کرده و این روز را به آنان تبریک گفتند.
فرماندار  با حضور  مقارن  که  دیدار صمیمانه  این  در  کازرون  شهردار 
ویژه شهرستان نیز شد، ضمن تبریک روز مهندس، اظهار کرد: سازمان 
دارد  زیادی  پتانسیل های  و  مهندسی شهرستان کازرون ظرفیت ها  نظام 
و حتی یکی از قطب های مهندسی استان به شمار می آید، از مهندسین 
شهرستان کازرون انتظار می رود طرح ها و ایده های نو به ما ارائه دهند 
تا ما با رایزنی با مقامات باالتر بتوانیم بیشتر از طرح ها و ظرفیت آنها 

استفاده کنیم.

رعایت  گفت:  خود  سخنان  از  دیگری  بخش  در  نوذری  رضا  مهندس 
شاید  و  طوالنی  سابقه ای  ایران  در  حوزه ها  تمامی  در  مهندسی  اصول 
3500 ساله داشته باشد که نمونه از آن ساخت شهر بیشاپور است که در 
موقعیتی ساخته شده که امکان تصرف آن، از سوی دیگر کشورهای آن 

زمان سخت بوده است.
ایرانی  الگوهای  از  استفاده  لزوم  بر  تأکید  با  شهردار کازرون همچنین 
اسالمی در ساخت و سازهای شهری، افزود: نقش مهندسان شهرستان در 
این بخش نقشی ویژه و ممتاز است، آن ها می توانند با تکیه بر خالقیت 
و توانمندی خود، عامل احیای این الگوها در ساخت و سازهای شهری 

باشند.
از فرصت به وجود آمده در طرح اقدام ملی مسکن استفاده شود

مهندس  روز  تبریک  ضمن  نیز  کازرون  شهر  اسالمی  شورای  عضو 
اظهار کرد: اگرچه اعضای نظام مهندسی به واسطه توان علمی که دارند 
به  رسیدن  تا  اما  نیستند،  نهادی  هیچ  نظر  زیر  و  بوده  مستقل  سازمانی 

جایگاه اصلی خود نیز فاصله زیادی دارند.

مهندس مهرزاد پیرویان در بحث اقدام ملی مسکن از ادارات ذی ربط 
خواست تا با تعامل و همکاری با هم شهر را از این فرصت و ظرفیت به 
وجود آمده بهره مند کنند. او افزود: اعتقاد دارم در سال های گذشته آن 

طور که باید، از ظرفیت مسکن مهر کازرون استفاده نشد.
رئیس دفتر نمایندگی نظام مهندسی ساختمان شهرستان هم ضمن تشکر 
نمایندگی  اظهار کرد:  اسالمی شهر  و عضو شورای  از حضور شهردار 
کازرون در حال حاضر 800 عضو دارد و چه از حیث تعداد عضو، چه 
از نظر کیفیت و چه از حیث تعداد پروانه های ساخت در استان بعد از 

شیراز در جایگاه دوم قرار داریم.
مهندس سید علی حسینی همچنین ارتباط دفتر نظام مهندسی شهرستان 
را با شهرداری مثبت ارزیابی کرد و گفت: خوشبختانه تعارضی بین دو 
طرف وجود نداشته و خوشبختانه تعامل مثبتی میان دو نهاد برقرار بوده 
است.گفتنی است در این جلسه معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان 

کازرون نیز طی سخنانی این روز را به اعضای نظام مهندسی شهرستان 
کازرون تبریک گفت.در پایان این دیدار، شهردار کازرون، با اهدای 
شاخه گل از رئیس، اعضای هیئت رئیسه و کارکنان دفتر نمایندگی نظام 

مهندسی ساختمان شهرستان تجلیل کرد.

شهردار کازرون با بیان اینکه چرای احشام در محدوده ای که برای فضای 
با متخلفان  سبز شهر یا شهروندان مشکل ساز شود، تخلف است، گفت: 

مطابق قانون رفتار می شود.
شهرداری  عمومی  روابط  از  جنوب  طلوع  دریافتی  گزارش  به 
کازرون،مهندس رضا نوذری در واکنش به ویدئویی که اخیرًا از چرای 
به  توجه  با  کرد:  اظهار  شده،  منتشر  مجازی  فضای  در  شهر  در  احشام 
بیندازد،  مخاطره  به  را  شهروندان  بهداشت  است  ممکن  کار  این  اینکه 
بنابراین شهرداری مطابق بند ۲۰ ماده 55 قانون شهرداری ها در صورتی 

که چرای دام در محدوده ای باشد که برای سالمت شهروندان و محیط 
شهری مخاطره آمیز باشد، با چنین مصادیقی برخورد می کند.

وی توضیح داد: مطابق قانون اگر چنین تخلفی مشاهده یا گزارش شود، 
در مرحله اول متخلف اخطار کتبی دریافت می کند و در صورت تکرار 
 عالوه بر توقیف بخشی از اموال، متخلف به مقام قضایی معرفی خواهد 
طریق  از  یا  تخلفاتی  چنین  غالبًا  کرد:  خاطرنشان  کازرون  شد.شهردار 
مردم گزارش داده می شود و یا در گشت زنی نیروهای شهرداری مشاهده 

و صورتجلسه می گردد.

توضیحات شهرداری کازرون درباره موضوع تردد سگ های بالصاحب

تردد  درخصوص  شهروندان  گالیه  پی  در  جنوب  طلوع  گزارش  به 
کازرون  شهرداری  عمومی  روابط  شهر،  سطح  در  بالصاحب  سگ های 

توضیحاتی ارائه کرد که متن آن را در ادامه می خوانید:
وضعیت سگ های  ساماندهی  درخصوص  شهروندان  مطالبه  راستای  در 
بالصاحب در شهر، موارد زیر به استحضار شهروندان محترم کازرونی و 

مخاطبان و دغدغه مندان می رسد:
1- حضور و جوالن سگ های بالصاحب در شهرها معضلی است که تنها 
به کازرون محدود نمی شود و تقریبًا همه شهرهای کشور کم و زیاد با 
این معضل دست به گریبان هستند، به طوری که حتی در کالنشهرهای 
کشور و به طور خاص در شیراز به عنوان مرکز استان فارس نیز این 
معضل وجود دارد و در اکثر شهرهای کشور هنوز راه حلی عملی که 

نتایج قطعی آن لمس شده باشد به مرحله اجرا در نیامده است.
شهری،  خدمات  پیمانکار  با  کازرون  شهرداری  قرارداد  مطابق   -2
راستا  این  در  که  است  انجام  حال  در  بالصاحب  جمع آوری سگ های 

اکیپی کار جمع آوری و زنده گیری سگ ها را انجام می دهد.
زمینه  باعث خنثی شدن تالش های شهرداری در  عللی که  از  3- یکی 
ساماندهی این سگ ها می شود، حمایت و پذیرایی برخی از شهروندان از 
این سگ هاست. متأسفانه عده ای از شهروندان با غذا دادن و پناه دادن 
به سگ ها، باعث شده اند تا زیستگاه سگ ها از خارج شهر به داخل شهر 
تغییر یابد، به طوری که حتی پس از جمع آوری، چند روز بعد، باز به 

داخل شهر برمی گردند و این چرخه دوباره تکرار می شود.
شهرداری  نیروهای  که  هنگامی  متعددی  موارد  در  این،  بر  عالوه   -4
از  برخی  هستند،  در حال جمع آوری سگ ها  قانونی خود  وظیفه  برابر 
و  می کنند  خلل  ایجاد  آنها  کار  در  یا  شده  آنها  کار  مانع  شهروندان 
در حمایت از سگ ها حتی با نیروهای شهرداری درگیر شده و تالش 
برای  مسئله،  این  که  کنند  آزاد  را  شده  می کنند سگ های جمع آوری 

شهرداری مشکل ایجاد کرده است.
5- یکی دیگر از مشکالتی که حضور سگ ها در شهر ایجاد می کند، 
آسیب وارد شدن به اکوسیستم است، مسئله ای که شاید در آینده مضرات 
جانوری  اکوسیستم  خوردن  هم  به  این  حتی  شود،  دیده  نیز  آن  بیشتر 
مطابق گفته کارشناسان منجر به تولد گرگاس ها )دو رگه های سگ و 
گرگ( خواهد شد که تهدید بیشتری برای اکوسیستم طبیعی و جانوری 

و شاید شهروندان محسوب می شود.
کازرون  شهرداری  شد،  ذکر  که  مواردی  همه  به  توجه  با  حال  هر  به 
همچنان به وظیفه قانونی خود مبنی بر جمع آوری سگ های بالصاحب 
به  اما  دارد،  ادامه  توقف  بدون  کار  این  و  می کند  عمل  شهر  سطح  از 
علت مواردی که مطرح شد، اگرچه پیش بینی می شود در آینده نزدیک 
سگ ها،  جمع آوری  اکیپ های  افزایش  و  شده  انجام  برنامه ریزی  با 
تالش های شهرداری در نظر شهروندان ملموس تر گردد، اما احتمااًل الزم 
دستگاه های  دیگر  مشارکت  با  جامع تری  راهکارهای  و  اقدامات  است 

متولی و ذی ربط در سراسر کشور انجام شود.

شهردار کازرون:

با چرای دام در محدوده شهر در صورتی که سالمت مردم را به خطر بیندازد 
برخورد می شود

مطالبه در فضای مجازی نباید باعث رنجش مردم، ایجاد تنش و توهین به شهر شود
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نشستی تخصصی با عنوان »پیشینه تاریخی نام کازرون؛ از باورهای عامه تا سندهای 
تاریخی«، با سخنرانی عمادالدین شیخ الحکمایی، پژوهشگر تاریخ و عضو موسسه 
باستان شناسی دانشگاه تهران، از سوی کانون کازرون شناسی دانشگاه سلمان فارسی 
کازرون و با حضور جمعی از اعضای هیئت علمی دانشگاه ها، دانشجویان و برخی 

از عالقه مندان به مباحث تاریخی برگزار شد.
به گزارش طلوع جنوب از روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه سلمان فارسی 
کازرون، عمادالدین شیخ الحکمایی در این نشست با مرور اسناد مختلف، خاطرنشان 
نمود: غالب نام هایی که از اعماق تاریخ باقی مانده اند، از جمله نام برخی شهرهای 
تاریخی، ممکن است دچار تغییراتی در تلفظ شده باشند، به این دلیل که معنای 
اصلی آنها در طول تاریخ محو شده است. واژه کازرون نیز از جمله کلمه هایی 
است که بنا بر اسناد معتبر به دست آمده، قدمتی حداقل 1500 تا 1700 دارد و 

معنی دقیق این کلمه و ریشه شناسی آن با اتکا به اسنادی که تاکنون کشف و 
مطالعه شده اند، مشخص نیست.

تعبیرهای  از  برخی  مرور  با  ادامه  در  تهران  دانشگاه  باستان شناسی  موسسه  عضو 
افزود:  برده می شود،  به کار  نام کازرون  ریشه شناسی  عامیانه ای که درخصوص 
در دوره های متأخر، نخستین کسی که تالش نمود ریشه شناسی برای نام کازرون 
ارائه دهد، صدرالسادات سالمی، مؤلف کتاب آثارالرضا است که واژه کازرون 
را شکل تغییر یافته کوه زران می داند. برخی منابع دیگر، کلمه کازرون را تغییر 
تاریخی  است که در هیچ سند  این ها در صورتی  یافته گازرگاه می دانند.  شکل 
گازرگاه  آن  بر  عالوه  نداریم.  کازرون  اطراف  کوه های  در  زر  وجود  از  ردی 
کلمه ای به کار رفته در متون دوره اسالمی است و عالوه در کازرون، در نقاط 
مختلف دیگری از کشور نیز اماکنی به نام گازرگاه وجود داشته است. با وجودی 
که صنعت پارچه بافی در کازرون در قرن های سوم و چهارم قمری و در دوره 
آل بویه، رونق فراوانی داشته است، اما هم در سندهای مربوط به آن دوره کازرون 
را به همین شکل، یعنی به صورت کازرون ذکر کرده اند و هم سندهای معتبر به 
دست آمده از دوران قبل از دوره آل بویه که قدمت برخی از آنها به حدود 1500 
تا 1700 سال پیش برمی گردد، حاکی از آن است که در دوره ساسانیان هم نام 
این منطقه کازرون بوده و این نام در آن دوره هم با حرف کاف شروع می شده 
است. بنابراین ریشه نام کازرون به گازرگاه نیز تعبیری فاقد سندیت تاریخی و 

اشتباه است.
این پژوهشگر نسخ تاریخی، در بخش دیگری از صحبت های خود با مروری بر 
از  اینکه برخی  یادآوری  با  میانه اسالمی و  به قرون  متعلق  تاریخی  اسناد  برخی 
این متون از جمله فارسنامه ابن بلخی، نزهه القلوب مستوفی، شیرازنامه و... برای نام 
کازرون و بنا نهادن این شهر، ریشه های اساطیری قائل شده اند، به پاره ای دیگر از 

نام های به کار رفته به جای کازرون در متون مختلف اشاره کرد و افزود: برخی 
اسامی دیگری که به کازرون اتالق می شوند، کارکرد صفت داشته اند. کلمه هایی 
مانند »بلدالعتیق«، »دمیاط العجم«، »شهرسبز« و... از همین دست کلمه ها هستند 
مثال  عنوان  به  دارند.  نیز  نقاط  دیگر  در  مشابه ای  نمونه های  آنها،  از  برخی  که 
بلدالعتیق یا شهر کهنه، تعبیری بوده که برای اشاره به محل قدیمی تر یک بنا یا 

یک شهر به کار برده می شده است.
شیخ الحکمایی در ادامه یادآور شد: منابع مکتوب پیش از اسالم و اسناد مختلف و 
معتبر تاریخی از جمله ِگل مهرهای به دست آمده از کاوش های باستان شناسی در 
سایت ُتل قلعه سیف آباد، برخی سکه های ضرب شده در دوران ساسانی و قرون 
اول اسالمی و برخی متون مکتوب به جا مانده از دوران ساسانی که همگی به زبان 
پهلوی نوشته و یا ضرب شده اند، به لحاظ علمی اسنادی معتبر محسوب می شوند 
که در ارتباط با آنها پژوهش های مختلفی نیز صورت گرفته و نتایج شان منتشر 
شده است. این اسناد تردیدی باقی نمی گذارند که قدمت نام کازرون حداقل به 

دوره ساسانیان برمی گردد.
که  جمشید  تخت  از  آمده  دست  به  لوح  هزار  چند  هنوز  افزود:  ادامه  در  وی 
مربوط به دوره هخامنشیان است، خوانده نشده و همچنان کتیبه های متعددی از 
در  که  دارد  وجود  احتمال  این  نشده اند.  خوانده  که  دارد  وجود  عیالمی  دوره 
این  در  که  شود  خوانده  کتیبه ها  یا  الواح  این  از  یکی  در  کازرون  نام  آینده، 
بازخواهد  نیز  ساسانیان  دوره  از  عقب تر  دورانی  به  کلمه  این  قدمت  صورت، 
گشت. به ویژه که در برخی از اسناد معتبر قرون اولیه اسالمی، آورده شده که 
کازرون، پیش از بنا نهاده شدن شهر بیشاپور نیز وجود داشته و همزمان با ساخته 
 شدن بیشاپور در دوره شاهپور اول ساسانی، کازرون نیز بازسازی و تعمیر شده 

است.

عضو موسسه باستان شناسی دانشگاه تهران در نشستی تخصصی به میزبانی دانشگاه سلمان فارسی کازرون مطرح کرد؛

مطالعات علمی نشان می دهند کلمه کازرون،قدمتی حداقل تا دوره ساسانی دارد
کوه زران، گازرگاه و سایر تعابیر عامیانه، فاقد مبنای تاریخی هستند

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 140060311013001331-1400/11/25 هیات موضوع 
رسمی  سند  فاقد  های  ساختمان  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک آباده تصرفات مالکانه بالمعارض آقای 
محمد باقر نعمت الهی فرزند هدایت اله بشناسنامه شماره 753 صادره از بهمن 
حوزه مرکزی آباده و بشماره ملی 2411642695- در ششدانگ یک بابخانه 
به مساحت 219/40 مترمربع تحت پالک 9928/3353 مفروز و مجزی شده 
از پالک 9928/70 واقع در قطعه 6 بخش 15 فارس شهرستان آباده خریداری 
به فاصله  نوبت  مالکیت مشاعی متقاضی جهت اطالع عموم مراتب در دو  از 
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 وعدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

تاریخ انتشارنوبت اول: 1400/12/07

تاریخ انتشارنوبت دوم: 1400/12/22

37756/196007                 296 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 140060311013001306-1400/11/24 هیات موضوع 
رسمی  سند  فاقد  های  ساختمان  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک آباده تصرفات مالکانه بالمعارض اداره 
سهیلی  عبدالجواد  آقای  نمایندگی  با  آباده  شهرستان  امورخیریه  و  اوقاف 
مساحت  به  ساختمان  باب  یک  ششدانگ  در  وقف-  بر  تولیت  درخصوص 
از پالک  مترمربع تحت پالک 9928/3352 مفروز و مجزی شده   142/19
شهر  اراضی  آباده  شهرستان  فارس   15 بخش   6 قطعه  در  واقع   9928/1332
حاج  و  تودشکوییه  قاسمی  کاظم  مرحومان  ورثه  مالکیت  از  بهمن خریداری 
محمد علی نهنگی تودشکوییه و اسداله 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 
به  را  اعتراض، دادخواست خود  تسلیم  تاریخ  از  ماه  رسید، ظرف مدت یک 
مذکور  مدت  انقضای  در صورت  است  بدیهی  نمایند.  تقدیم  قضایی  مراجع 

وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

تاریخ انتشارنوبت اول: 1400/12/07

تاریخ انتشارنوبت دوم: 1400/12/22

37763              303 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 140060311013001308-1400/11/24 هیات موضوع 
رسمی  سند  فاقد  های  ساختمان  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک آباده تصرفات مالکانه بالمعارض اداره 
سهیلی  عبدالجواد  آقای  نمایندگی  با  آباده  شهرستان  امورخیریه  و  اوقاف 
موسوم  ساختمان  باب  یک  ششدانگ  در   - وقف  بر  تولیت  خصوصی  در 
پالک  تحت  مترمربع   233/02 مساحت  به  االیمه)ع(  جواد  دارالقرآن   ( به 
از پالک 9928/1333 واقع در قطعه 6  9928/3351 مفروز و مجزی شده 
بخش 15 فارس شهرستان آباده اراضی شهر بهمن خریداری از مالکیت ورثه 
مرحوم مرتضی قلی ایلیایی 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 وعدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

تاریخ انتشارنوبت اول: 1400/12/07

تاریخ انتشارنوبت دوم: 1400/12/22

37764                          302 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

موضوع  هیات  شماره 1400/11/24-140060311013001311  رای  برابر 
رسمی  سند  فاقد  های  ساختمان  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک آباده تصرفات مالکانه بالمعارض آقای 
جعفرعلی نفر فرزند نادعلی بشناسنامه شماره 39 صادره از حوزه مرکزی آباده 
و بشماره ملی 2411243928-ششدانگ یک باب خانه به مساحت 313/50 
مترمربع تحت پالک 9928/1016 واقع در قطعه 6 بخش 15 فارس شهرستان 
آباده اراضی شهر بهمن خریداری از مالکیت مرحوم محمد علی سبزی جهت 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی 
باشند می  به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته  که اشخاص نسبت 
این  به  را  اعتراض خود  ماه  دو  مدت  به  آگهی  اولین  انتشار  تاریخ  از  توانند 
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
است در صورت  بدیهی  نمایند.  تقدیم  مراجع قضایی  به  را  دادخواست خود 
انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد.

تاریخ انتشارنوبت اول: 1400/12/07

تاریخ انتشارنوبت دوم: 1400/12/22

37737/196006                   292 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 140060311013001327-1400/11/25 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 حسن نوروزی بهمنی فرزند احمد به شناسنامه شماره 0 صادره از حوزه مرکزی آباده و 
بشماره ملی 2400151709- موازی ششدانگ یک باب خانه به مساحت 377/90 مترمربع تحت پالک 9928/3354 مفروز و مجزی شده از پالک 9928/946 
واقع در قطعه 6 بخش 15 فارس شهرستان آباده اراضی شهر بهمن خریداری از مالکیت آقایان کرم کریمی و مصطفی کریمی 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 وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

تاریخ انتشارنوبت اول: 1400/12/07                                                                 تاریخ انتشارنوبت دوم: 1400/12/22

37735/196005                     294 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 140060311013001325-1400/11/25 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر 
ملی  بشماره  و  صغاد  از  صادره   38 شماره  بشناسنامه  غالمعلی  فرزند  شفیعی  حمزه  آقای  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  آباده  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در 
2411396287-در قسمتی از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 188/20 مترمربع تحت پالک 9922/887 واقع در قطعه 5 بخش 15 فارس شهرستان آباده 
اراضی محمد آباد صغاد خریداری از مالکیت مرحوم حسن اهالی آباده متقاضی 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 وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

تاریخ انتشارنوبت اول: 1400/12/07                                                                                تاریخ انتشارنوبت دوم: 1400/12/22

37736/196004                 293 م الف 

محسن مظفری نیا- رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک آباده 

چشم انداز باستان شناسی ساسانی منطقه فارس

که  است  ایران  های  استان  زیباترین  از  یکی  فارس  استان 
دارای بناهای تاریخی و جاذبه های گردشگری زیادی است. 
استان فارس دارای چندین شهر و روستای تاریخی است که 
در زمان باستان ظاهری متفاوت داشتند. یکی از این مناطق، 
از  باستان شناسی ساسانی منطقه فارس است که  انداز  چشم 

میراث فرهنگی مهم و ثبت شده در فهرست یونسکو به شمار 
می رود.

این  بیانگر  محققان  و  مورخان  شناسان،  باستان  مطالعات 
به عنوان  به مدت 400 سال  استان فارس  موضوع است که 
است.  قرار گرفته  استفاده  امپراتوری ساسانی مورد  پایتخت 
آمار جهانی نشان داده است که بیشترین بناهای تاریخی در 
منطقه  ساسانی  شناسی  باستان  انداز  چشم  یعنی  منطقه،  این 

فارس ثبت شده اند.
تاریخ  های  دوره  ترین  برجسته  از  یکی  ساسانی  امپراتوری 
ایران به اوج خود  ایران است که در طول این دوره تمدن 
رسید. امپراتوری ساسانی همزمان با امپراتوری بیزانس در رم 
بود و به همین دلیل در زمینه فرهنگ و معماری آن دوران، 

شباهت هایی میان این دو تمدن مشاهده می شود.
استان فارس، حدود  باستان شناسی در  به تحقیقات  با توجه 
3000 اثر تاریخی یافته شده است که مرتبط به دوران شکل 

دهنده  نشان  موضوع  این  و  بوده  ساسانی  انداز  گیری چشم 
حضور قدرتمند حکومت در آن منطقه است.

آثار تاریخی کشف شده در چشم انداز باستان شناسی بیشتر 
است.  سروستان  و  فیروزآباد  بیشاپور،  شهرهای  به  مربوط 
همچنین چند مسیر جاده ای در این منطقه وجود دارد که در 
دوره ساسانیان ساخته شده اند. بیشاپور، فیروزآباد و سروستان 
توسط همین مسیرهایی که در دوره ساسانیان ساخته شده اند 

به یکدیگر متصل می شوند.
ساسانیان اساس فرهنگ و تمدن ایران باستان را در این منطقه 
تقویت کردند که این کار با استفاده از ساخت آثار زیبا و با 
شکوه و ساختمان های بی نظیر انجام شده است. کاخ اردشیر، 
های  کتیبه  و  ساسان  باستانی گور، کاخ  آناهیتا، شهر  معبد 
سنگی تنها بخشی از چشم انداز باستان شناسی ساسانی منطقه 

فارس هستند.
دیگر  فیروزآباد،  و  سروستان  بیشاپور،  شهرهای  بر  عالوه 

شهرهای استان فارس نیز دارای آثار تاریخی جذابی هستند 
که می توانند در جذب توریست بسیار موثر باشند. اگر چه 
تاریخی بسیار  از لحاظ  نیز  استان فارس  تاریخی  دیگر آثار 
لیست  در  ها  آن  از  کمی  تعداد  تنها  اما  هستند،  ارزشمند 

میراث جهانی یونسکو قرار گرفته اند.
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فراوانی  بزرگان  سرشناس،  ورزشکارپرور  خانواده 
به جامعه ورزش کازرون تقدیم کرده است که در 
رشته های مختلف ورزشی درخشیده و کسب افتخار 

نموده اند.
 اصغر سرشناس متولد 1346 

هما  استقالل،  طالقانی،  ابومسلم،  باشگاه های:  عضو 
سایپا

افتخارات: قهرمان آموزشگاه های کازرون در مقطع 
راهنمایی )2 مرتبه( در اوایل دهه 60، نایب قهرمان 
آموزشگاه های کازرون )1 مرتبه( در اوایل دهه 60، 
راهنمایی  مدرسه  با  تیمی  میز  روی   تنیس  قهرمان 
شهید بهبهانی نژاد )داریوش( و مقام دوم انفرادی در 
همین رده، قهرمان آموزشگاه های فارس )2 مرتبه( و 
یک مقام سومی در مقطع راهنمایی در اوایل دهه 60، 
قهرمان  فارس،  آموزشگاه های  مسابقات  گل  آقای 
-1364( خدمات  دبیرستان  با  آموزشگاه ها  هندبال 
65(، قهرمان باشگاه های کازرون با استقالل )1370-
با  باشگاه های کازرون  نایب قهرمان   ،)1385-1381
باشگاه های  سومی  مقام  کسب  دوره(،   4( استقالل 
کازرون با استقالل )3 دوره(، فینالیست جام حذفی 
دوم  دسته  قهرمان  دوره(   1( استقالل  با  کازرون 
مسابقات  سوم  مقام  دوره(،   2( کازرون  باشگاه های 
کارگری فارس با تیم کاشی سرامیک کازرون، آقای 
گل باشگاه های کازرون )یک دوره(، نایب قهرمان 
پیشکسوتان  قهرمان  استقالل،  با  کازرون  فوتسال 

منتخب  تیم  عضو  و   )1390( استقالل  با  کازرون 
کازرون  در دوران بازیگری

همجواری استادیوم تاجگذاری )ارتش سوم( شیراز با 
منزل اصغر خان در دوران کودکی و دیدن بزرگان 
فوتبال ایران از نزدیک بهترین عامل گرایش وی به 
فوتبال بود. مهاجرت به زادگاه پدری در اواخر دهه 
از  بیش  را  عالقه  این  ورزشی  خانواده  داشتن  و   50

پیش تشدید کرد.
داریوش،  به یادماندنی  مدرسه  و  حضرتی  خیابان 
بزرگان زیادی را به جامعه ورزش کازرون و کشور 
هدیه کرد که یکی از این بزرگان کسی نیست مگر 

اصغر سرشناس ...
 تیم فوتبال مدرسه راهنمایی داریوش اولین تیمی بود 
که اصغر فوتبال خود را با آن آغاز کرد و با کسب 
نظر  زیر  قهرمانی  نایب   یک  و  قهرمانی  دوره  دو 
استاد محمدحسن مصالیی استارت افتخارآفرینی های 
آینده او بود. این مدرسه که محل تجمع بزرگان تیم 
استقالل کازرون بود خیلی زود اصغر را جذب خود 
ابومسلم  به  استقالل  اختالفات  از  پاره ای  براثر  کرد، 
اولین  ابومسلم  جوانان  تیم  با  اصغر  و  داد  نام  تغییر 
بازی های باشگاهی خود را تجربه کرد. تکنیک ناب، 
سرعت و شم گلزنی باعث شد که مربیان ابومسلم او 
را به تیم بزرگساالن فرابخوانند. تابستان سال 1363 
ابومسلم  بزرگساالن  تیم  در  خود  حضور  اولین  در 
موفق به گلزنی شد. ابومسلم پرطرفدار در سا ل 1364 
اعالم  منحل  وقت  تربیت بدنی  با  اختالف  علت  به 
تیم  به  مسعود  آقا  همراه  به  سرشناس  اصغر  و  شد 
مبدل  اصلی  مهره  به  تیم  آن  در  و  پیوستند  طالقانی 
داد  نام  تغییر  استقالل  به  شد درسا ل 1366 طالقانی 
تیم  این  ستاره  به  چشم نواز  و  زیبا  بازی های  با  واو 
بی نظیر  اورلپ های  و  تکنیکی  حرکات  شد.  تبدیل 
و زدن گل های زیبا مربیان تیم منتخب کازرون را 
مجاب کرد که وی را به تیم منتخب دعوت کنند. 
بازی در مقابل تیم های بزرگی همچون صنعت نفت 
پاس  ایرانجوان، شاهین و  انزلی،  بندر  ملوان  آبادان، 
ایران  تیم ملی نوجوانان  بوشهر، آزمایش مرودشت، 

او را پخته تر از گذشت کرد.
ماندگارترین  از  یکی  بی شک  سرشناس  اصغر   

ورزشکاران کازرون بوده که بیش سی سال در سطح 
اول فوتبال کازرون درخشیده و افتخارات فراوانی را 

کسب کرده است.
در سال 1370 و علیرغم جوانی از طرف استاد عباس 
کازرون  استقالل  جوانان  تیم  مربیگری  به  راسخ 
منصوب شد و این خود شروعی بر افتخارات آینده 

او در مربیگری بود.
خاطر  به  استقالل  پرقدرت  تیم   1372 سال  در 
کازرون  فوتبال  در  شده  ایجاد  مشکالت  برخی 
اعالم  خاطیان،  با  تربیت بدنی  قاطع  برخورد  وعدم 
کناره گیری از فعالیت ورزشی نمود. استقالل دوباره 
منحل شد و در سال 1374 و با کنار رفتن مسئوالن 
به میدان برگشتند و  استقاللی ها دوباره  تربیت بدنی، 
را  تیم  شبانه روزی  با تالش  اصغر سرشناس  بار  این 
دوباره جمع وجور کرد. در سال 1376 با قهرمانی در 
 دسته دوم به رقابت ها دسته یک برگشت و به عنوان 

مربی - بازیکن خدماتی بزرگ به تیم خود کرد.
اصغر سرشناس در دوران مربیگری هم به افتخارات 
زیادی دست پیدا کرد و سال ها به عنوان مربی منتخب 
کازرون در رده های نوجوانان، جوانان، بزرگساالن، 
ورزش  به  امید  نور،  پیام  دانشگاه  عالی،  دانشگاه 

کازرون خدمت کرد.
از  قرنی  ربع  تداوم  گلزنی،  تکنیک،  اخالق، 
مهره  و  بازیگری  دوران  طول  در  او  خصوصیات 
چینی، استعدادیابی، بازیخوانی از خصوصیات دوران 

مربیگری اش بوده است.
وی بهترین خاطره اش را حضور پردوام در میادین 
بدترین  و  راه  این  در  زیاد  یافتن دوستان  و  ورزش 
خاطره خود از دست دادن برادر کوچک ترش حبیب 
تیم  بزرگ  فوتبالیست های  از  خود  که  سرشناس 

استقالل بوده می داند.
مربیانی که در طول این سال ها برای او زحمات بی 
هنرمند،  از: مرحوم شاهپور  عبارتند  شائبه کشیده اند 
باقریه،  قنبر  توان،  مصطفی  مصالیی،  حسن  محمد 
شکراله باقریه، علی سالمی، زنده یاد رضا رهایی فرد، 
استاد عباس راسخ، رسول هدایت، مسعود سرشناس، 
کاظم زارع، منصور فروزانپور، حمید محمدی، ابراهیم 

سرشار منصور رادفر و مسعود رجبیان.

معرفی بزرگان ورزش کازرون
این شماره؛ اصغر سرشناس 

استادیوم  زمین چمن  در سال ۱۳۶۳ 
با  سال   ۵ گذشت  از  بعد  کازرون 
مردم  و  ورزشکاران  خود  همت 
چمن  باالخره  فوتبال  به  عالقه مند 
شد تا از این پس باشگاه های فوتبال 

بتوانند از این زمین استفاده کنند.
همیشه  فوتبالش  که  شهری  برای 
یکی از دو قطب فوتبال استان بود و 
بارها روی سکوی قهرمانی رفته بود 
ممکن  خبر  بهترین  می توانست  این 

باشد.
مسابقات  سری  از  هما  و  ببر  دوتیم 
برگزارکننده  کازرون  حذفی  جام 
بودند  چمن  زمین  افتتاحیه  دیدار 
به  اضافه  و  قانونی  وقت  در  بازی 
هما  تیم  و  رسید  دو  بر  دو  تساوی 
ببر رو  پنالتی  موفق شد در ضربات 

مغلوب کند.
غلبه   با  مهاجرین  تیم  سال  این  در 
حذفی  جام  قهرمان  پیکان  تیم  بر 

کازرون شد.
فجر  تیم  نیز  باشگاه ها  مسابقات  در 
شد  قهرمانی  مقام  کسب  به  موفق 
در  ابومسلم  و  هما  و  پاس  تیم های 

جایگاه های بعدی قرار گرفتند.
نکته جالب اینکه مسابقات باشگاهی 
بود  شده  آغاز   ۱۳۶۳ سال  از  که 
اصل  در  و  یافت  ادامه  بعد  سال  تا 
قهرمانی تیم فجر شامل فصل ۶۴_۶۳ 
مسابقات   ۱۳۶۴ سال  می شود.در 
زیرگروه جهت انتخاب تیم های برتر 
سراسری  لیگ  در  شرکت  جهت 
که  شد  برگزار  داراب  در  فارس  
تیم منتخب کازرون با اقتدار قهرمان 
گروه خودش شد تا به اتفاق ۵ تیم 
مسابقات  در  دیگر  گروه های  برتر 

لیگ سراسری شرکت کند.

مسابقات  این  در  کازرون  منتخب 
مقام  به  شیراز  منتخب  از  بعد  
نایب قهرمانی استان رسید و جالب تر 
رفت  مسابقه  در  کازرونی ها  اینکه 
تمام  با  را  شیرازی ها  گل  یک  با 
بزرگانشان شکست دادند و دربازی 
یک  کسب  به  موفق  هم  برگشت 

تساوی شدند.
منتخب  تیم   ۶۴ سال  تابستان  در 
مسابقات  در  کازرون  جوانان 
در  که  فارس  جوانان  قهرمانی 
کازرون برگزار شد با اقتدار به مقام 
قهرمانی رسید و تیم منتخب جوانان 
شیراز که از بازیکنان مطرح استفاده 
می کرد را در فینال با سه گل مغلوب  
خود کرد.بهنام هوایی، بهزاد استوان، 
حسنعلی احمدی، حسین جوانمردی، 
بهمن خوشبخت و عبداله ابراهیمی به 
تیم جوانان استان دعوت شدند که در 
مسابقات قهرمانی کشور با تیم فارس 

به مقام نایب قهرمانی  رسیدند.
فوتبال  در  تاریک  نکته  چند 
رخ   ۱۳۶۴ سال  در  کازرون 
از  که  شاملی  ناصر  داد:شهادت 
آبادانی  فوتبالیست های  مطرح ترین 
بود.مصدومیت  اردیبهشت ماه ۶۴  در 
اهلل داد جوکار پدیده آن سال فوتبال 
کازرون که منجر به پایان فوتبال او 
شد و اشتباه محض و مسلم  کسانیکه 
استقالل  پرافتخار  و  بزرگ  تیم 
تا  کردند  اعالم  منحل  را  )ابومسلم( 
دیگر این تیم پرقدرت وجود خارجی 
تغییر  باعث  اینکار  که  باشد  نداشته 
کازرون  فوتبال  رشد  روبه  روند  در 
تا سال ها  اسفناک آن  نتایج  شد که 

بعد قابل مشاهده بود.
ادامه دارد...

فوتبال کازرون به روایت تاریخ 

ورزشی

در تمام ملل دنیا پایه و اساس ورزش از ورزش مدارس شروع می شود و اهمیت آن بسیار 
زیاد است.

در دوران طالیی ورزش کازرون نیز ورزش مدارس خدمات بسیاری به جامعه ورزش کرد و 
یکی از این مدارس، مدرسه راهنمایی داریوش )شهید بهبهانی نژاد فعلی( بود.

تیم والیبال مدرسه راهنمایی داریوش 
معدن استعدادهای ناب ورزش 

ایستاده از راست: محمدحسن مصالیی پور، مهدی هنرجویان )آب شیرینی(، شاپور غالمیان، 
زنده یاد حسن پاالری، غالمحسین ابراهیم پور، بهمن باقری 

و نشسته از راست: علیرضا جعفری، بهنام سرشناس، شهید رضا محمدی، شهید مهدی سلیمانی
الزم به ذکر است که شهید محمدرضا محمدی نایب قهرمان وزنه برداری نیروهای مسلح ایران 
را نیز در کارنامه طالیی خود  دارا است و شهید مهدی سلیمانی نیز از باستانی کاران نامدار بود. 

روحشان شاد.

پنجره ای روبه خانه پدری

کارشناس ورزشی:  محمدرضا پوالدی

باشگاه ها  نوجوانان  هندبال  مسابقات 
بخش  در  کشور  آزاد  دسته های  و 

دختران برگزار می شود.
از  نقل  به  جنوب  طلوع  گزارش  به 
هندبال  فدراسیون  عمومی  روابط 
مسابقات  کمیته  اعالم  اساس  بر  و 
فدراسیون مسابقات هندبال نوجوانان 
باشگاه ها و دسته های آزاد کشور در 
 ۱۶ لغایت  یازدهم  از  دختران  بخش 
منطقه  دو  در  جاری  سال  ماه  اسفند 

شمال و جنوب برگزار خواهد شد.
هندبال  مسابقات  اساس  همین  بر   
باشگاه ها و دسته های آزاد  نوجوانان 
با  جنوب  منطقه  در  دختران  کشور 

حضور تیم های سنگ آهن بافق، لوله 
شهید  مشهد،  برزین  اسفراین،  گستر 
بهبهان،  زاگرس  کازرون،  شاملی 
هندبال  تیم  سپاهان،  مبارکه  فوالد 
میزبانی  به  شاهرود  و کات  اصفهان 

اصفهان برگزار خواهد شد.
جوان  پویان  هدف  تیم   ۸ همچنین   
ایالم،  هانیوان  تهران،  آتریسای  قم، 
هیانان ایالم، تأسیسات دریایی، یکتا 
تیم  و  مالیر  شهرداری  البرز،  افروز 
هندبال تبریز در منطقه شمال شرکت 
شمال  منطقه  مسابقات  کرده اند. 
برگزار  تبریز  میزبانی  به  است   قرار 

گردد.

برگزاری مسابقات هندبال 
نوجوانان باشگاه ها و دسته  های آزاد 

دختران کشور
حضور نماینده کازرون در مسابقات

کازرون سال ۱۳۴۰
ورزشکارانی که باصفای دل، عاشقانه، بی مزد و منت 
برای سالمتی خود و خوشحالی مردم شهرشان ورزش 

می کردند.
انتخابی،  اله  لطف  حاج  زنده یاد  راست:  از  ایستاده 
نصراله  )پهلوان(،  دادباز  هاشم  محمد  حاج  زنده یاد 
علی اکبر  زنده یاد  انتخابی،  نصراله  زنده یاد  پناهی، 
حاج  مرشد  زنده یاد  کالهی،  محمود  یاوری، 

عبدالرحمان رحیم زاده، سید محمدعلی نحوی 
نشسته زنده یاد محمدعلی کمان ترکی و خلیل سالمی

گوشه ای از تاریخ ورزش کازرون

قسمت چهارم


