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معاون استاندار فارس:

بودجه شهرداری های 
فارس از بودجه 

عمرانی استان بسیار 
بیشتر است

مدیرکل راه و شهرسازی استان فارس خبر داد؛

اختصاص ۴۵ هکتار زمین دولتی 
در کازرون و 1۵ شهرستان فارس 

به سرانه غیرمسکونی

 
13  مارس 2022    سال پنجم         شماره 137         بها 3000 تومان           یکشنبه 22 اسفند ماه 1400      10 شعبان 1443 

هفتـه نـامه

toloudaily@gmail.com

معرفی بزرگان ورزش 
کازرون

این شماره؛ماشاءاهلل 
)هوشنگ( حسین فرد 

آداب نوروزی مردم فارس 

از پخت آش شیر 
تا نوروز خوانی مردم 

کازرون

نصب تندیس حیوانات 
بومی کازرون در 

پارک طالقانی
ایجاد فضایی برای آشنایی 

با حیوانات بومی کازرون در پارک طالقانی

دونده 69 ساله کازرونی مسیر
16 ساعته را دوید

مدیرکل راه و شهرسازی استان فارس خبر داد؛

اختصاص ۴۵ هکتار زمین دولتی در کازرون و 1۵ شهرستان فارس به سرانه 
غیرمسکونی

مدیرکل راه و شهرسازی استان فارس از اختصاص و واگذاری ۴۵ هکتار 
زمین دولتی طی سال ۱۴۰۰ در استان فارس به سرانه های غیرمسکونی 

خبر داد.
میزان  این  گفت:  خبرنگاران  به  طالبان  محمودرضا  ایسنا،  گزارش  به 
زمین به کاربری غیرمسکونی شامل اداری-آموزشی و فرهنگی، باغات، 

و  درمانی  خدماتی،  توریستی،  و  تفریحی  تجاری،  شهری  تأسیسات 
بهداشتی، کارگاهی، صنعتی، مذهبی، نظامی و انتظامی و ورزشی واگذار 
آباده،  شهرهای  در  واگذاری ها  این  کرد:  خاطرنشان  است.طالبان  شده 
خاوران،  زرین دشت،  پاسارگاد، جهرم،  بوانات،  ارسنجان،  تشک،  آباده 
نی ریز  و  مرودشت  کازرون،  فسا،  فراشبند،  شیراز،  سپیدان،  داراب، 
انجام شده است.وی درخصوص واگذاری ۱۰۰ قطعه زمین مسکونی  به 
با هدف حمایت و  افزود: در راستای قوانین مربوطه و  نیز  اقشار ویژه 
مسکونی  زمین  قطعه   ۱۰۰ تعداد  مقدس  دفاع  ایثارگران  زندگی  تسهیل 
فسا،  استهبان، خرمبید، داراب، شیراز،  در شهرهای آباده، آباده تشک، 
کازرون، مرودشت و نی ریز واگذار شده است.مدیرکل راه و شهرسازی 
روز  کارشناسی  قیمت  با  هکتار   ۴۵ این  واگذاری  کرد:  اضافه  فارس 
توسط کارشناسان رسمی دادگستری  و مطابق با ضوابط قانونی از طریق 

مزایده و فراخوان عمومی انجام شده است.

رضایی کوچی در جمع شهرداران استان فارس افزود: این تفاوت در بودجه 
شهرداری ها با بودجه عمرانی استان، از توانایی شهرداری ها برای خلق درآمد 

و از جایگاه مهم آنان برای تولید ثروت گواهی می دهد.
تاکنون  یادآور شد:  فارس، وی  استانداری  اطالع رسانی  پایگاه  به گزارش 
برخی از شهرداری های استان بودجه مصوب خود برای سال ۱۴۰۱ را اعالم 

کرده اند و برخی نیز در حال تصویب و نهایی کردن آن هستند.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری فارس در بخش دیگری از سخنان 
خود با بیان اینکه ماهیت کار شهرداری و شوراها به عنوان یک پارلمان 
محلی با سایر دستگاه های اجرایی و دولتی متفاوت است، گفت: نظام اداره 
شهرداری ها نظام درآمد هزینه ای است، هزینه کرد شهرداری از منابعی که 

در شهر تولد می شود تأمین می گردد. 
به  شهرداران  متفاوت  و خالقیت  دیدگاه  رو  این  از  وی خاطرنشان کرد: 
تولید  و  درآمد  منابع  ایجاد  در  شهرها  مدیران  عنوان  به  شهرداران  عنوان 
ثروت و در اداره شهر بسیار تأثیرگذار و تعیین کننده سرنوشت شهرها در 
بسیاری از موارد است. معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری فارس در 
تشریح وضعیت شهرداری های استان گفت: شهرداری های استان در برخی 
شاخص ها نسبت به میانگین کشوری، باالتر و در برخی شاخص ها در رتبه 

پایین تری قرار دارند. 
مدیران شهری، برنامه میان مدت پنج ساله تعریف کنند

اظهار  به ویژه شهرداران جدید  استان  به شهرداران  رضایی کوچی خطاب 
کرد: مدیران شهری باید با جدیت برنامه میان مدت پنج ساله ای در مورد 
اهداف و چشم انداز کاری خود تعریف کرده و بر اساس خط مشی حساب 
شده پیش بروند؛ در همین راستا دفتر مدیریت شهری نیز باید این برنامه را 

از شهرداران خواسته است و شرایط تحقق آن را رصد می کند. 
را  شهری  مدیران  برنامه  فارس  استانداری  عمرانی  امور  هماهنگی  معاون 
به مثابه ستون های مالی، اداری و حقوقی برای اداره شهر دانست و گفت: 
قطعًا مدیریت شهری بدون برنامه ریزی ممکن نخواهد بود و به هدر رفت 

فرصت های زیادی برای شهر منجر خواهد شد. 
وی روزمرگی را آفت عملکرد شهرداری ها دانست و اظهار کرد: در نظام 
برنامه ریزی کشور برای شهرداری ها، وحدت رویه ای تعریف شده است که 

طرح های هادی و جامع، بخشی از این رویه تعریف شده است. 

شهرداران به تکالیف خود در قبال طرح نهضت ملی مسکن عمل کنند
رضایی کوچی در ادامه و در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه 
برنامه های اساسی و مهم دولت اجرای طرح نهضت ملی و تولید  از  یکی 
مسکن است، گفت: سهم استان فارس از رقم تولید مسکن در طرح مذکور، 
فارس  استان  از شهرداران  مجموعًا معادل ۲۶۰ هزار واحد مسکونی است. 
انتظار می رود وظایف قانونی و تکالیفی که در تحقق این برنامه مهم دولت 

بر عهده شهرداری ها است را به بهترین شکل ممکن انجام دهند. 
وی،  اجرای گسترده و توانمند این برنامه مهم دولت را باعث ایجاد رشد 
ایجاد فرصت های شغلی قابل توجهی در  اقتصادی و  و شکوفایی، گردش 

شهرها اعالم کرد. 
شهرها مهیای ورود میهمانان نوروزی شوند

که  گذشته  دوسال  نوروز  با   ۱۴۰۱ نوروز  همچنین  فارس  استاندار  معاون 
دانست گفت: شهرداران  متفاوت  بود،  از شرایط آغاز شیوع کرونا  متأثر 
در روزهای پایانی سال و برای نوروز اقدامات خالقانه خود را به نمایش 
به  توجه  و  آمیزی  رنک  شهرها،  ورودی  پاکسازی  بحث  در  و  بگذارند 

شرایط ظاهری و بصری شهر، تمام همت خود را به کار بگیرند.
آمار تصادفات و تلفات جاده ای کاهش یابد

رضایی کوچی همچنین آمار سفرهای نوروزی در سال ۱۴۰۱ نسبت به دو 
سال قبل را با رشد محسوس پیش بینی کرد و گفت: در این شرایط بحث 
کنترل ترافیک ورودی و مراکز شهرها از اهمیت بسیار زیادی برخوردار 
و  دستگاه های  تمام  با کمک  باید  فارس  استان  وسعت  به  توجه  با  است. 
به  را  جاده ای  ترافیک  راهور  پلیس  و  راهداری  جمله  از  متولی  نهادهای 
بهترین نحو کنترل کنیم و به گونه ای برنامه ریزی نماییم که کاهش آمار 

تصادفات و تلفات جاده ای را شاهد باشیم.

معاون استاندار فارس:

بودجه شهرداری های فارس از بودجه عمرانی استان بسیار بیشتر است

امام جمعه کازرون:

جشن های نیمه شعبان پرشور، همگانی و در سراسر شهرستان برگزار شود
برنامه راهیان نور نقش بسزایی در جذب جوانان و کادرسازی برای آینده کشور دارد

به گزارش روابط عمومی دفتر امام جمعه کازرون، حجت االسالم محمد 
صباحی امام جمعه این شهر در خطبه نماز جمعه این هفته ضمن تبریک 
اعیاد ماه شعبان و توصیه به توشه اندوزی و بهره مندی از این ماه مبارک، 
برنامه  برگزاری  ایام  در  پرداخت:  نور  راهیان  مراسم  اهمیت  بیان  به 
کاروان های راهیان نور و سفر به مناطق دفاع مقدس هستیم. این برنامه 
بسیار ارزشمند فرهنگی همواره نقش بسزایی در جذب جوانان به فرهنگ 

ایثار و شهادت دارد.
او افزود: امروز منطقه ای گرم و بدون چشم انداز طبیعی خاص، به قطب 
آینده سازی  برای  که  شده  تبدیل  دینی  و  بصیرتی  مذهبی،  گردشگری 

اسالم و کشور کادرسازی می کند.
خطیب جمعه کازرون با اشاره به والدت حضرت علی اکبر )ع( و روز 
تربیت می شوند.  ما  اکبرهای زمان  راهیان نور، علی  این  با  جوان گفت: 
زیبا،  صحنه های  خلق  و  رشادت ها  با  ایثارگران  و  رزمندگان  شهدا، 
شهدای  جمله  از  عزیز  شهدای  هستند.  ما  جوانان  برای  عملی  الگوهای 
کازرونی که با خون خود دشت و دریای جنوب را الله گون کرده اند، 

موجب برقراری فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه هستند.
وی اضافه کرد: نقش آفرینی این چنینی راهیان نور و تحقق ثمرات انقالب 
در ایران اسالمی، صحنه هایی مملو از امید به آینده نظام اسالمی را پدیدار 

می کند.

حجت االسالم صباحی در ادامه با اشاره به والدت امام زمان )عج( بر لزوم 
برپایی جشن های نیمه شعبان تأکید کرد: با توجه به اینکه والدت صاحب 
نقش آفرینی  ضرورت  دارد،  قرار  قرن  جمعه  آخرین  در  )عج(  زمان 
به  است.  مبرهن  شعبان  نیمه  جشن های  برپایی  در  مردمی  و  همگانی 
شهرستان  فضای  و  پارک ها  معابر،  و  محله  کوچه ها،  باید  که  گونه ای 
امام  حضرت  والدت  شادی  از  لبریز  سال  آخر  جمعه  و  پنجشنبه   در 

مهدی )عج( باشد.
امام جمعه کازرون حضور گروه های فعال فرهنگی و مذهبی در مراسم 
فعالیت و حضور  از  بخشی  داشت:  اظهار  و  برشمرد  مهم  را  نماز جمعه 
جمعی گروه های فرهنگی مذهبی باید در نماز جمعه صورت پذیرد. بیش 
از ۱۰ مسجد در اوج کار فرهنگی داریم که حضور چشمگیر و متمرکز 

آنان در نماز جمعه مشخص نیست، و الزم است به این مهم توجه شود.
برگزاری  در  مردم  حقوق  رعایت  لزوم  بیان  با  کازرون  جمعه  خطیب 
مراسمات ختم درگذشتگان گفت: همسایگان آرامستان های شهر به دلیل 
وجود سیستم های صوتی دچار مزاحمت بوده و خواستار رفع این مشکل 

هستند.
او افزود: این در حالی است که در برگزاری مراسمات عزاداری برای 
درگذشتگان، تعداد معدود است و نیازی به سیستم صوتی نیست یا نهایتًا 
سیستمی در محدوده همان جمع می توان استفاده کرد. قطعًا آزار و اذیت 
مردم زیبنده نیست و از نظر دین اسالم نیز بدترین کارهاست، که روح 

میت نیز مکدر خواهد شد.
حجت االسالم صباحی با اشاره به اهمیت کمک به نیازمندان و تخصیص 
بخشی از هزینه های مراسمات اموات برای فقرای نزدیک گفت: با توجه 
به اینکه عمومًا صرف غذا در مراسم ختم کنار گذاشته شده است، عزیزان 
می توانند هزینه ها را به فقرا و نیازمندان فامیل بدهند که برای شادی روح 

مرحوم نیز بسیار مؤثر است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری فارس، فساد ستیزی را ویژگی 
دانست و گفت: مسئوالن در  استانی و شهرستانی  ارشد  اصلی مسئوالن 
برابر هیچ فسادی نباید کوتاه بیایند و هر فسادی در هر ابعادی را نباید 

تحمل کنند.
به گزارش ایرنا، اسماعیل محبی پور در آیین تودیع و معارفه فرماندار 
جدید بیضا سهم ایرانی ها را در برابر حفظ استقالل کشور بارز دانست و 
افزود: ویژگی های انقالبی گری را باید در مدیران دستگاه های اجرایی 
فارس مشاهده کنیم و فرمانداران در هر شهرستان باید حاکمیت جمهوری 

اسالمی را اعمال کنند.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری فارس، فساد ستیزی را ویژگی 
اصلی مسئوالن دانست و ادامه داد:  فساد صرفًا موضوع اخالقی نیست و 
فساد اقتصادی هم نوعی از آن است و قرار نیست در دسترسی از منابع 
دولتی تبعیض قائل شد و باید عدالت محور امور باشد و فساد ستیزی باید 

در مسیر قانون مداری دنبال شود.
وی اظهار داشت: تحول خواهی از ویژگی های اصلی دولت سیزدهم است 
پویایی رشد  و  با حرکت  جامعه  و  نیستیم  موجود  به وضع  راضی  ما  و 
کرد:  تأکید  فارس  استانداری  اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی،  می یابد.معاون 
همه شاخص های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، شهری و ... در شهرستان های 

فارس باید در دولت سیزدهم سال به سال ارتقا یابد.
نقطه  به  استان و کشور  با تالش شرایط  قطعًا  اینکه  بیان  با  پور   محبی 
نیز  جامعه  مردم  به  باید  امید  و  این تالش  افزود:  رسید،  مطلوبی خواهد 
و  خارجی  متعدد  اندازهای  دست  طی  از  بعد  داد:  ادامه  شود.وی  اطالق 
و  دنیا  رسیده که  نقطه ای  به  امروز کشور  سال گذشته  داخلی طی چند 
کشورهایی که با ما قهر کرده و یا در برابر تهدیداتی که بر علیه کشور 
ما صورت می گرفت جرات نزدیک شدن به ایران را نداشتند و ارتباطات 

عادی را قطع کرده بودند اکنون به سمت کشور ما آمده اند.

معاون سیاسی استانداری فارس:

 فساد را در هر ابعادی نباید تحمل کرد
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یکشنبه 
 سال پنجم جنوب

کشف 9 دستگاه ماینر قاچاق 
در کازرون

فرمانده انتظامی کازرون از کشف 
9 دستگاه ماینر قاچاق در بازرسی 
این  در  مسکونی  منزل  یک  از 

شهرستان خبر داد.
جنوب  طلوع  دریافتی  گزارش  به 
از پلیس فارس، سرهنگ اسماعیل 
این  تشریح جزئیات  در  زراعیتان 
دریافت  پی  در  کرد:  بیان  خبر 
خبری مبنی بر استفاده غیرمجاز از 
دستگاه های استخراج ارز دیجیتال 
یکی  در  مسکونی  منزل  یک  در 
کازرون،  شهرستان  محله های  از 
کار  دستور  در  موضوع  بررسی 

مأموران پلیس قرار گرفت.
هماهنگی  با  مأموران  افزود:  وی 
نظر  مورد  محل  به  قضائی  مقام 

منزل  آن  از  بازرسی  در  و  اعزام 
ماینر  دستگاه   9 شدند  موفق 

خارجی قاچاق را کشف کنند.
اشاره  با  کازرون  انتظامی  فرمانده 
ارزش  کارشناسان  اینکه  به 
میلیارد   6 را  مکشوفه  ماینرهای 
در  برآورد کرده اند، گفت:  ریال 
دستگیر  نفر  یک  خصوص  این 
روانه  قانونی  مراحل  سیر  برای  و 

دادسرا شد.

کشف 363 هزار نخ سیگار قاچاق 
در کازرون

فرمانده انتظامی کازرون از توقیف 
و  پارس  پژو  یک دستگاه خودرو 
کشف 363 هزار نخ سیگار قاچاق 
خبر داد. به گزارش دریافتی طلوع 
سرهنگ  فارس،  پلیس  از  جنوب 
کرد:  بیان  زراعتیان  اسماعیل 
شهرستان  امداد  یگان  مأموران 
کازرون هنگام گشت زنی در محور 
دستگاه  یک  به  شیراز   کازرون- 
و  مشکوک  پارس  پژو  خودرو 

اقدام کردند. توقیف آن  به  نسبت 
این مقام انتظامی افزود: در بازرسی 
از این خودرو، 363 هزار نخ سیگار 
خصوص  راین  د  و  کشف  قاچاق 
شد.فرمانده  دستگیر  متهم  یک 
گفت:  کازرون  شهرستان  انتظامی 
مربوطه،  کارشناسان  اعالم  برابر 
شده  کشف  قاچاق  کاالی  ارزش 
ریال  میلیون   550 و  میلیارد  یک 

برآورد شده است.

برگزاری آیین فارغ التحصیلی 
دانش آموخته های بیست و دومین 

دوره آموزش بهورزی کازرون

و  بیست  فارغ التحصیلی  آیین 
فراگیر  آموزش  دوره  دومین 
آموزش  مرکز  در  بهورزی 

بهورزی کازرون برگزار شد.
به گزارش دریافتی طلوع جنوب 
از روابط عمومی شبکه بهداشت 
کازرون،  شهرستان  درمان  و 
معاون بهداشتی شبکه گفت: در 
آموزش  دوره  دومین  و  بیست 
فراگیر بهورزی کازرون، ۸ نفر 
آزمون  در  پذیرفته شدگان  از 
علوم  دانشگاه  بهورز  جذب 
بهداشتی  خدمات  و  پزشکی 
مدارک  دارای  و  شیراز  درمانی 
کاردانی و کارشناسی رشته های 
گرایش  با  عمومی  بهداشت 
با  مبارزه  خانواده،  بهداشت 
به  مامایی  رشته  و  بیماری ها 
این  آموزش های  ماه   ۶ مدت 

دوره را با موفقیت طی کردند.
بیست  افزود:  »زهرا طهماسبی« 
و دومین دوره آموزش بهورزی 

کازرون از اواخر شهریور امسال 
آغاز شد و پانزدهم اسفند نیز با 
برگزاری آزمون نهایی کتبی و 

عملی به اتمام رسید.
نهایی  آزمون  کرد:  اضافه  او 
عملی با حضور »فرانک فتحی« 
کارشناس مسئول و »لیال قوامی« 
بهورزی  آموزش  کارشناس 
در  دانشگاه،  بهداشت  معاونت 
»قلعه  روستای  بهداشت  خانه 
جامع  آزمون  و  برگزار  سید« 
از  قبل  روز  یک  نیز  کتبی 
مسعود  سوی  از  نهایی،  آزمون 
آموزش  مرکز  مسئول  شیبانی 
بهورزی کازرون و سایر مربیان 

این مرکز برگزار شد.

جانبازان شهرداری و شورای اسالمی شهر کازرون تجلیل شدند
جانبازان  از  جانباز،  روز  و  )ع(  ابوالفضل  حضرت  میالد  مناسبت  به 

شهرداری و عضو جانباز شورای اسالمی شهر تجلیل شد.
کازرون  شهرداری  عمومی  روابط  از  جنوب  طلوع  دریافتی  گزارش  به 
برنامه،  این  در  نوذری شهردار کازرون  مهندس رضا  شهردار کازرون، 
ضمن تبریک اعیاد شعبانیه و میالد حضرت ابوالفضل )ع( و روز جانباز، 
گفت: جانبازان قهرمانان واقعی و سند افتخار انقالب اسالمی ایران هستند.
مجاهدت های  و  تالش ها  مرهون  را  اسالمی  انقالب  تثبیت  وی 

و  مجاهدت ها  اگر  کرد:  اظهار  و  دانست  جانبازان  و  ایثارگران  شهدا، 
ازخودگذشتگی شهدا و جانبازان عزیز نبود، این انقالب به نتیجه نمی رسید 

و تا امروز تداوم پیدا نمی کرد.
و  مجاهدت ها  همین  برکت  به  امروز  افزود:  کازرون  شهردار 
دنیا  در  ایران  اسالمی  جمهوری  مقدس  نظام  ایثار،  و  ازخودگذشتگی 
سرافراز است و هرجا مبارزه ای علیه زورگویان و استعمار گران صورت 

می گیرد، نشات گرفته از انقالب اسالمی ایران است.

شهرداری کازرون

دونده 69 ساله کازرونی مسیر 16 ساعته 
را دوید

ساله   69 دونده  خاکسار  نوروز 
مسن ترین  عنوان  به  کازرونی، 
در  فارس،  دونده  ورزشکار 
هفته  مناسبت  به  که  مراسمی 
مسیر  شد،  برگزار  طبیعی  منابع 
شیراز تا باالده را به مدت زمان 

۱6 ساعت دوید.
فارس  خبرگزاری  گزارش  به 
از   استقبال  مراسم  کازرون،  از 
جهان  قهرمان  خاکسار  نوروز 
شهر  ورودی  در  کشور،  و 
با حضور  باالده »دروازه قرآن« 
گسترده مردم و مسئوالن برگزار 

شد.
ساله،   69 دونده  خاکسار  نوروز 
دونده  مسن ترین  عنوان  به 
شناخته  فارس  استقامت  دو 
ورزشی  کارنامه  در  که  می شود 
کشور  ماراتن  قهرمانی  خود، 
 ۵ و  کیلومتر   ۱۰ ماده های  در 
نفر   ،۲۰۱۱ سال  در  کیلومتر 
ماراتن  دو  در  جهان  چهارم 
نفر    ،۲۰۱۲ سال  در  امارات 
در  کیلومتر   ۱۰ در  جهان  سوم 
 ۲۱ در  اول  مقام    ،۲۰۱6 سال 
طوالنی ترین  کشور،  کیلومتر 
دو در کشور به فاصله شیراز تا 
باالده در سال های 96 و 9۷، طی 
آباد  والی  تا  شیراز  دوی  نمودن 
در سال 9۴، شیراز تا کازرون در 
سال های 9۵ و 9۸ و مسیر شیراز 

به استهبان به طول ۱۸۰ کیلومتر 
در سال 99 را دارد.

مناسبت  به  که  مراسم  این  در 
درختکاری  و  طبیعی  منابع  هفته 
نمایندگی   مسئول  شد،  برگزار 
باالده  بخش  جوانان  و  ورزش 
تقدیر  شهرستان کازرون، ضمن 
شهردار،  بخش،  مسئولین  از 
بخشدار، اعضای شورای اسالمی، 
حرفه  ورزشکاران  و  دهیاران 
حضور  مراسم  در  که  ورزشی 
نوروز  حرکت  گفت:  داشتند، 
قهرمان  و  دو  دونده  خاکسار 
و  ارزشمند  بسیار  کار  کشوری 
قابل تقدیری است و این روحیه 
مقطع  سنی  این  در  ورزشکاری 
الگوی بسیار  خوبی برای جوانان 
است و در جهت سالمتی روح و 
روان آنها بسیار تأثیرگذار است.
محسن ایالنی نژاد ضمن تقدیر از 
ابراز  خاکسار  نوروز  ورزشکار، 
ورزش  این  که  کرد  امیدواری 
کند  پیدا  توسعه  بخش  سطح  در 
و مجموعه ورزش و جوانان در 
جهت  حمایت از ورزشکاران از 

نشست برنامه ریزی گرامیداشت هفته ملی سالمت جوان در دفتر رئیس شبکه هیچ تالشی دریغ نخواهند کرد.
بهداشت و درمان کازرون برگزار شد.

به گزارش طلوع جنوب از روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان 
کازرون، کارشناس مسئول واحد سالمت نوجوانان، جوانان و مدارس مرکز 
بهداشت شهید پیرویان این شهرستان با اشاره به شعار هفته ملی سالمت جوان با 
عنوان »جوان عزیز، تو الیق بهترین ها هستی« گفت: سالمت جوانان یک موضوع 
فرابخشی است که ارتقای سالمت این گروه سنی با مشارکت های بین بخشی 
 میسر می شود.زهرا داودی افزود: هفته ملی سالمت جوان فرصت مناسبی برای 
امر سالمت خود،  به  حساس سازی اجتماعی و معطوف کردن توجه جوانان 
حیطه های  زمینه  در  خانواده ها  آگاه سازی  جمعیت،  کلی  سیاست های  ابالغ 
این  در  خدمات  دریافت  درخواست  چگونگی  جوانان،  سالمت  اولویت دار 
حیطه ها و ضرورت برنامه ریزی با هدف تأمین منابع و ساختار سازی جهت 

ارائه خدمات بهداشتی به این گروه سنی در آینده است.
او بر ضرورت اطالع رسانی در زمینه انجام خودمراقبتی، ترویج سبک زندگی 
حوادث،  و  سوانح  از  پیشگیری  مخاطره آمیز،  رفتارهای  از  پیشگیری  سالم، 

از  پیشگیری  سالم،  ازدواج  مناسب،  فیزیکی  فعالیت  و  سالم  تغذیه  داشتن 
مصرف مواد مخدر و سیگار و آموزش مهارت های ارتباطی به جوانان تأکید 
کرد.داودی با اشاره به ضرورت دریافت ُدز سوم واکسن علیه کروناویروس 
به عنوان یکی از اولویت های مهم سالمت در بحران همه گیری کووید ۱9، 
از جوانان خواست برای حفظ سالمت خود در مقابل خطرات این بیماری، با 

مراجعه به پایگاه های واکسیناسیون، نوبت سوم را دریافت کنند.
این نشست با حضور دکتر بندر برامکی رئیس شبکه بهداشت و درمان، زهرا 
طهماسبی معاون بهداشتی شبکه و جمعی از کارشناسان ستاد مرکز بهداشت 

شهید پیرویان برگزار شد.

نشست هم اندیشی گرامیداشت هفته ملی سالمت جوان در شبکه بهداشت و درمان کازرون

عدم  علت  به  متخلف  صنفی  واحد   ۸۷ پلمب  از  کازرون  انتظامی  فرمانده 
رعایت مسائل بهداشتی در این شهرستان خبر داد. 

در  زراعتیان  اسماعیل  سرهنگ  فارس،  پلیس  از  جنوب  طلوع  گزارش  به 
صنفی  واحدهای  با  برخورد  طرح  اجرای  در  کرد:  بیان  خبر  این  تشریح 
اماکن  بر  نظارت  اداره  ماموران  کازرون،  شهرستان  سطح   در  متخلف 
شبکه  همکاری  با  و  قضائی  مرجع  هماهنگی  با  فرماندهی  این  عمومی 
 بهداشت درمان و اصناف، طرح تشدید کنترل و نظارت بر اصناف را اجرا 

کردند.
وي افزود: در این راستا در بازدید از ۱9۲ واحد صنفی،  ۸۷ واحد صنفي فاقد 

پروانه کسب پلمب و برای ۲۱ واحد نیز اخطاریه صادر شد.
هاي  طرح  اجراي  با  پلیس  گفت:  کازرون  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
درصدد  همواره  نظارتي،  و  کنترلي  اقدامات  و  اجتماعي  امنیت   ارتقای 
خدمت رساني به مردم بوده و آماده دریافت گزارشات از طریق شماره تلفن 

۱۱۰ است.

پلمب 87 واحد صنفی متخلف در کازرون

دکتر محمدرضا پورکریمی و دکتر بهروز خسروپور، اعضاء هیئت علمی 
دانشگاه سلمان فارسی کازرون به مرتبه دانشیاری ارتقاء یافتند.

به گزارش دریافتی طلوع جنوب از روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه 
عضو  پورکریمی،  محمدرضا  دکتر  ارتقای  پرونده  کازرون،  فارسی  سلمان 
هیئت علمی بخش فیزیک دانشگاه سلمان فارسی کازرون از مرتبه استادیاری 
به دانشیاری، در جلسه هیئت ممیزه که در تاریخ 9 اسفندماه 1400 برگزار 

گردید، بررسی شد و مورد موافقت قرار گرفت.
بخش  هیئت علمی  عضو  خسروپور،  بهروز  دکتر  ارتقای  پرونده  همچنین 
فیزیک دانشگاه سلمان فارسی کازرون از مرتبه استادیاری به دانشیاری، در 
جلسه هیئت ممیزه که در تاریخ 16 اسفندماه 1400 برگزار گردید، بررسی 

و مورد موافقت قرار گرفت.
دکتر محمدرضا پورکریمی، تاکنون فعالیت های علمی و تحقیقاتی متعددی 
را انجام داده است. از دستاوردهای علمی ایشان می توان به انتشار 25 مقاله 
ارائه  مقاله  معتبر علمی ISI و علمی پژوهشی و 17  چاپ شده در مجالت 
شده در کنفرانس ها و همایش های معتبر داخلی و خارجی اشاره کرد. دکتر 
خسروپور نیز تاکنون فعالیت های علمی متعددی را دنبال نموده که از جمله 
معتبر  مجالت  در  شده  مقاله چاپ   20 انتشار  به  می توان  آنها  دستاوردهای 
علمی ISI و علمی پژوهشی و همچنین 12 مقاله ارائه شده به کنفرانس های 

معتبر داخلی و خارجی اشاره نمود.

به دنبال ارتقای مرتبه علمی این دو عضو هیئت علمی دانشگاه سلمان فارسی 
کازرون، دکتر غریب فاضل نیا، رئیس دانشگاه سلمان فارسی کازرون طی 
پیامی با تبریک این موفقیت به دکتر پورکریمی و دکتر خسروپور، کسب 
علمی  هیئت  اعضاء  باالی  توانمندی  نشان دهنده  را  علمی  مرتبه های  چنین 
دانشگاه سلمان فارسی کازرون و ظرفیت های قابل توجه علمی این دانشگاه 
برشمرد و با تقدیر از تالش های علمی دکتر پورکریمی و دکتر خسروپور 
فارسی  سلمان  دانشگاه  مناسب  بسیار  ظرفیت های  از  نمود:  خاطرنشان 
کازرون، برخورداری از حضور و فعالیت اعضاء هیئت علمی جوانی است 
که توانمندی های علمی مطلوبی نیز دارند. ارتقاء این دو عضو هیئت علمی 
دانشگاه سلمان فارسی کازرون به مرتبه دانشیاری عالوه بر آنکه حاکی از 
توانایی های علمی آنهاست، برگ های موفقیت آمیز دیگری به کارنامه علمی 

دانشگاه سلمان فارسی کازرون در حوزه علوم پایه نیز اضافه نموده است.

ارتقای دو عضو هیئت علمی دانشگاه سلمان فارسی کازرون به مرتبه دانشیاری

آغاز اجرای پروژه نوسازی و نورپردازی سقف بیرونی سالن مرکزی ترمینال شهر سبز

سقف  نورپردازی  و  نوسازی  پروژه  اجرای  آغاز  از  کازرون  شهردار 
بیرونی سالن مرکزی ترمینال شهر سبز کازرون خبر داد.

کازرون،  شهرداری  عمومی  روابط  از  جنوب  طلوع  دریافتی  به گزارش 
مهندس رضا نوذری با اعالم این خبر گفت: این پروژه به منظور بهسازی 
و بازسازی بخش هایی از ترمینال شهر سبز از جمله بازسازی و نوسازی 
سقف، رنگ آمیزی محوطه بیرونی ساختمان و سیستم روشنایی است، در 

دستور کار شهرداری قرار گرفته و هم اکنون در حال اجرا است.
وی همچنین بازسازی و بهسازی سرویس بهداشتی ترمینال را یک امر 
عملیات  کرد:  اظهار  و  دانست  عمومی  بهداشت  بهبود  جهت  ضروری 

بازسازی و تعمیر سرویس های بهداشتی ترمینال نیز در حال اجراست که 
امید می رود تا قبل از پایان سال، کار تکمیل این پروژه ها به اتمام برسد.

در جلسه شورای اسالمی شهر کازرون با مقامات نظامی، انتظامی و قضایی 
شهر  عمومی  اماکن  و  پارک ها  جدی تر  و  مستمر  پایش  بر  شهرستان 

تأکید شد.
از روابط عمومی شهرداری و شورای  به گزارش دریافتی طلوع جنوب 
اسالمی شهر کازرون، محسن روزبهی رئیس شورای اسالمی شهر کازرون 
شامگاه امروز در این جلسه که با حضور سرهنگ زراعتیان فرمانده نیروی 
انتظامی، سرهنگ توکل فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه و دکتر رحمانی 
دادستان عمومی و انقالب شهرستان و به میزبانی شورای شهر برگزار شده 
بود، اظهار کرد: مراتب مختلف امنیت در کشور از خانواده تا محله، شهر، 
شهرستان و استان، امری پیوسته و در هم تنیده است که اثری دمینووار 
بر یکدیگر دارد و اگر به یکی از اینها خدشه ای وارد شود، آثار آن در 

دیگر بخش ها نیز بروز پیدا خواهد کرد.
دستگاه  و  انتظامی  نظامی،  نیروهای  اقدامات  و  تالش  از  تشکر  با  وی 
قضایی در تأمین امنیت گفت: امنیتی که امروز مردم در آن زندگی و 
اقصی  در  امنیت  سفیران  شبانه روزی  تالش های  حاصل  می کنند،  تنفس 
نقاط کشور است که آسایش و سالمت خود را به مخاطره می اندازند تا 

مردم بتوانند در امنیت و آرامش زندگی و کار کنند.
رئیس شورای اسالمی شهر کازرون بررسی نیازمندی های اجتماعی شهر 
را به عنوان یکی از وظایف شورای شهر نام برد و افزود: شورای شهر 
را  اجتماعی شهر  باید وضعیت و چالش های  این وظیفه،  بر حسب  باید 
رصد و پایش کرده و به مسئوالن امر انتقال دهد، بنابراین برگزاری چنین 

جلساتی امری ضروری است.
کردن  فراهم  و  پیش بینی  را  شهر  شورای  دغدغه های  از  یکی  روزبهی 
موجبات رفاه مردم در فضاهای عمومی و تفریحی برشمرد و خاطرنشان 
را  شهرداری  مصوبه ای  طی  قبل  سال  چندین  از  اساس  همین  بر  کرد: 
مکلف کردیم تا تأمین روشنایی تمام پارک های سطح شهر و پارک های 
حاشیه ای شهر را در دستور کار قرار دهد، همچنین چراغ هایی به صورت 
برج نور در نقاط کور نصب شد تا مردم بتوانند با آرامش از این فضاهای 
شهری بهره ببرند.وی با اشاره به اینکه شورای شهر و شهرداری در حال 
تجهیز فضاهای عمومی و تفریحی با امکانات مدرن و نو است، ادامه داد: 
از نیروهای نظامی و انتظامی و بسیج می خواهیم که برای تأمین آرامش 
بیشتر شهروندان در کنار مجموعه شهرداری و شورای شهر باشند و ما 
را در مدیریت شهری یاری کنند، بدون شک مجموعه مدیریت شهری 

کازرون نیز در کنار متولیان امنیتی است و دوش به دوش و دست به دست 
هر کاری که بتواند برای ارتقای امنیت و آرامش مردم انجام خواهد داد.
وضعیت  جلسه  این  در  نیز  کازرون  شهرستان  انتظامی  نیروی  فرمانده 
ارتقای  برای  و گفت:  ارزیابی کرد  مثبت  را  امنیت شهرستان کازرون 
این  به  نیازمند مشارکت همه جانبه هستیم،  امنیت در شهر و شهرستان 
معنا که نیروی انتظامی در کنار ارگان ها و مردم باید دست به دست هم 

دهند و به ارتقای بیشتر امنیت شهرستان کمک کنند.
مراقبتی  خود  سمت  به  باید  اینکه  بیان  با  زراعتیان  اسماعیل  سرهنگ 
حرکت کنیم، افزود: نیروی انتظامی آماده است با استفاده از ظرفیت های 
سطح  در  را  امنیت  مردم  و  اجرایی  دستگاه های  سایر  همکاری  و  خود 
شهر بیش از پیش افزایش دهد و حتی به سمت محله محوری در مقوله 
امنیت حرکت کند.فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان نیز ضمن 
تأکید بر هماهنگی و تعامل مثبت ارکان امنیتی شهرستان، گفت: رویکرد 
مجموعه امنیتی، اقتدار با احترام است، یعنی رفتار ما در مقابل مردم احترام 
است، اما در عین حال اقتدار در برخورد با معدود بر هم زنندگان آرامش 
مردم است.سرهنگ غالمرضا توکل ایجاد طرح امنیت پارک ها با پیوست 
فرهنگی را ضرورت شهر خواند و اضافه کرد: این طرح می تواند با کمک 
اثرگذار  بسیار  بسیج  نیروهای  ظرفیت  از  بهره گیری  و  شهرداری  خود 
باشد.در ادامه صادق رحمانی دادستان عمومی و انقالب شهرستان کازرون 
نیز در سخنانی بر ضرورت پایش مستمر اماکن عمومی و پارک ها تأکید 
نیروی  همکاری  با  پارک ها  در  جرم  وقوع  مستعد  نقاط  گفت:  و  کرد 
انتظامی و شهرداری شناسایی شده و با بهره گیری از ظرفیت های مختلف، 

گشت ها افزایش یابد.
همچنین در این جلسه مقرر شد هماهنگی الزم درخصوص تأمین امنیت 

مسافران نوروزی نیز انجام شد.

در جلسه شورای اسالمی شهر کازرون با مقامات نظامی، انتظامی و قضایی تأکید شد؛

پایش مستمر و جدی تر پارک ها و اماکن عمومی، در دستور کار

دیدار شهردار و اعضای شورای اسالمی شهر با رئیس اداره ثبت اسناد کازرون

کازرون  شهرداری  عمومی  روابط  از  جنوب  طلوع  دریافتی  گزارش  به 
شهردار و اعضای شورای اسالمی شهر با رئیس اداره ثبت اسناد و امالک 
این  ریاست  به  را  زاده  رجبی  انتصاب رضا  و  دیدار  شهرستان کازرون 

اداره تبریک گفتند.
سابق،  رئیس  انصاری  داود  از  کازرون  شهردار  نوذری  رضا  مهندس 
که  شهرستان  اسناد  ثبت  اداره  معاون  و  جدید  رئیس  رجبی زاده  رضا 

تشکر  دارند،  شهرداری  مجموعه  با  امور  همه  در  را  الزم  همکاری های 
کرد و گفت: آقای رجبی زاده فردی دارای اخالق نیکو، مسلط به قوانین 
و پیگیر کار مردم هستند.در این دیدار، دو طرف بر تعامل و همکاری 

بیش از پیش جهت خدمت رسانی مطلوب تر به شهروندان تأکید کردند.
در پایان این دیدار شهردار کازرون با اهدای لوح سپاس از رضا رجبی 

زاده رئیس اداره ثبت اسناد و امالک کازرون تجلیل کرد.

نصب تندیس حیوانات بومی کازرون در پارک طالقانی
ایجاد فضایی برای آشنایی با حیوانات بومی کازرون در پارک طالقانی

طالقانی،  پارک  در  کازرون  شهرستان  بومی  حیوانات  تندیس  نصب  با 
فضایی مشابه موزه حیوان شناسی در این پارک ایجاد می شود.

روابط عمومی شهرداری کازرون،  از  طلوع جنوب  دریافتی  به گزارش 
مهندس رضا نوذری شهردار کازرون با اعالم این خبر گفت: با توجه به 
تنوع اقلیم محیط زیستی کازرون، حیوانات متنوع و متکثری در شهرستان 
کازرون زیست می کرده و می کنند، بنابراین تصمیم گرفتیم فضایی ایجاد 

کنیم تا خانواده ها و کودکان با این حیوانات بیش از پیش آشنا شوند.
مهندس نوذری افزود: این تندیس ها در ابعاد واقعی حیوانات، توسط یکی 
همکاری  با  که  شده  ساخته  و  طراحی  استان،  چیره دست  هنرمندان  از 
پارک  در  کازرون  شهرداری  تأسیسات  واحد  و  شهری  خدمات  واحد 
طالقانی نصب شدند.وی با بیان اینکه این حیوانات بومی اقلیم شهرستان 
تندیس ها  این  از  کدام  هر  تا  شده  تالش  کرد:  اضافه  هستند،  کازرون 
متناسب با محل زندگی در نقاطی مشابه در پارک و در بعضًا در ارتفاعات 
این  برای  کازرون،  شهردار  گفته  شوند.به  نصب  و  جانمایی  کوهستانی 
تندیس ها نورپردازی متناسب برنامه ریزی شده که به زودی اجرا خواهد 
شد تا در شب ها جلوه بهتری از محیط برای شهروندان و بازدیدکنندگان 
ایجاد شود.مهندس نوذری همچنین از خانواده ها خواست با توجه به اینکه 

بعضی از تندیس های این حیوانات در ارتفاعات نصب شده، از رفتن به 
این ارتفاعات خودداری کنند.شهردار کازرون خاطرنشان کرد: از عموم 
تندیس ها  این  نگهداری  و  حفظ  در  که  داریم  تقاضا  عزیز  شهروندان 
زرد  گوزن  دو  شامل  شده  نصب  کنند.تندیس های  یاری  را  شهرداری 
قهوه ای، دو  ایرانی، دو گراز، یک خرس  بچه گوزن زرد  ایرانی، یک 
قوچ وحشی، یک بز کوهی، یک پلنگ ایرانی، دو درنا خاکستری، دو 
پلیکان، دو فالمینگو، دو دراج، سه تیهو، چهار کبک و دو لک لک است.
به  سنجاب  یک  و  عقاب  یک  تندیس ها،  این  طراح  هنرمند  همچنین 
دیگر  کنار  در  و  طالقانی  پارک  محوطه  در  که  کرد  اهدا  شهرداری 

حیوانات جانمایی و نصب شد.
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انواع  از پخت  دارند،  نوروز آداب و رسوم خاصی  ایام  برای  فارس  استان  مردم 
خوراکیها مانند آش شیر گرفته تا نوروزخوانیهای مردم کازرون که خیلی از آنها 

همچنان در میان مردم رایج است.
به گزارش خبرگزاری مهر، قدمت نوروز را از زمان جمشید پیشدادی دانسته اند که 
تا زمان حال که در سازمان ملل نیز به ثبت رسیده نیز ادامه دارد. این جشن با ورود 
اسالم به ایران تازگی و رونقی دوباره یافت، جشنی که از یک تاریخ ماندگار به 

مردم حال حاضر ارث رسیده است.
نظیر  کشورهایی  می گیرند،  جشن  جهان  در  کشور   51 هرساله  را  نوروز  عید 
افغانستان و...  ازبکستان،  تاجیکستان،  قزاقستان،  آذربایجان، ترکمنستان، ترکیه، 

که هرکدام برای خود آیین و رسوم مختلفی برای نوروز دارند.
این عید در چهارم اسفند سال 88 در سازمان ملل متحد به عنوان یک روز بین 

المللی ثبت شده و این امر گواه پیشینه تاریخی و تمدنی نوروز دارد.
نوروز واژه ای است مرکب از دو جزء که روی هم به معنای روز نوین است و بر 
نخستین روز از نخستین ماه سال خورشیدی، آنگاه که آفتاب به برج حمل انتقال 
»روز  ایرانی   - پارسی  سرسال  به جشن  اصطالح  در  و  می شود  گذارده  می یابد، 

نخستین فروردین ماه برابر 21 مارس مسیحی( که آغاز بهار برگزار می شود.
به شیوه های  این سرزمین  با خود آداب و رسومی دارد که در هرکجای  نوروز 
مختلفی در میان مردم رواج دارد. در این میان شیرازی ها و مردم استان فارس در 
بهار و نوروز سنت ها و آدابی دارند که همچنان در میان آنها جاریست و  ایام 

باشکوه خاصی دنبال می شود.
از پخت انواع شیرینی ها گرفته تا عیدی دادن، دید و بازدید نوروزی و... بخشی از 

آداب خطه فارس در ایام عید است.
نوروز در شیراز

سنتهای  درباره  فارس«  در  نوروزی  رسوم  و  »آداب  در کتاب  فقیری  ابوالقاسم 
نوروزی این خطه چنین آورده است:

سه روزه رفته ای سی روزه حاال زمستون رفته ای نوروزه حاال
شعرهای  )از  حاال  روزه  چند  ببین  کن  شمارش  میایم  هفته  سر  گفتی   خودت 

محلی فارس(
از یکی دو هفته پیش از نوروز شیرازیان به استقبال نوروز می روند و به طور کلی 
جنب و جوشی در میان مردم پدیدار می شود، بوی عید را می توانی بشنوی و این 

درست زمانی است که می توان بوی بهار را در کوچه های شیراز استشمام کرد.
مناسب  هوا  اگر  و  ببینی  می توانی  خشک  رودخانه  کنار  را  نوروزی  مرغهای 

وخشک باشد سر و کله گربه نوروزی ها هم پیدا می شود.
دور دوازده گانه نوروز

هرسال به نام حیوانی از گذشته های دور نامگذاری شده، چون پرسیده شود امسال 
چه سال است، جواب می دهند: »امسال مثاًل سال خرگوش است».

موش و بقر و پلنگ و خرگوش شمار زان چار چه بگذری نهنگ آید و مار
آن گاه به آب و گوسفند است حساب حمدونه و مرغ و سگ و خوک آخر کار

پختن نان شیرین
خانواده هایی که نذر داشته باشند قبل از عید نوروز نان شیرین می پزند، در این 
روزها نان پزها از روستاها به شهر آمده و در اکثر کوچه های شیراز عطر خوش 

نان شیرین به مشام می رسد.
معمواًل همسایگان یک کوچه جمع شده و بساط پختن نان را پهن می کنند.

باورهای مردم شیراز درباره نوروز

در این کتاب همچنان درباره باورهای مردم شیراز در نوروز آمده است: هنگام 
تحویل سال حتمًا باید در خانه شیر روی آتش داشته باشد. بعضی هم شیر برنج 

درست می کنند که در روستاها بدان آش شیر می گویند.
هنگام تحویل سال همه لباس نو می پوشند. به اصطالح باید طوق نو به گردن داشته 
باشند. هنگام تحویل سال سکهای در دست می گیرند که تا پایان سال دستشان 

بی پول نشوند.
صبح عید رسم است چهارگوشه خانه را کوبیده، می گویند: »هرچه بدر، سرش 

به سنگ«.
که  جوانانی  مخصوصًا  است.  مرسوم  شیرازیان  نزد  عیدی گرفتن  و  دادن  عیدی 
نامزد دارند و شب عید برای نامزدشان عیدی می فرستند، کسانی که دخترانشان را 

به خانه بخت فرستادند، عید اول برای آنها عیدی می فرستند.
خوردن پلو مرغ در شب عید

خانواده های نی ریزی شب عید نوروز حتمًا پلو و مرغ می خورند.
باید شب عید را پلو خورد آن مرغ سفید را جلو خورد

بعضی  این کار  برای  و  می کنند  آماده  را  مرغ  باشد  قاف  در کوه  اگر  قولی  به 
نگهداری  از عید مرغ هایشان را خریده و در خانه  قبل  ماه  از چند  از خانواده ها 

می کنند.
نوروزخوانی مردم کازرون

فقیری در کتاب آداب و رسوم نوروزی در فارس همچنین درباره نوروز در روستای 
گرگنای کازرون آورده است: در گذشته رسم بود که کودکان و نوجوانان صبح 
روز عید به در منزل بزرگان فامیل مانند پدربزرگ، مادر بزرگ، خاله و عمه ... 
با خواندن اشعاری که معروف به نوروزخوانی است از  خالو )دایی( می رفتند و 

آنها عیدی می گرفتند:
نوروز نو باز آمده بلبل به آواز آمده

قمری به پرواز آمده، کار همه ساز آمده
مادر بده نوروزی ام، تابرخوری از روزی ام
یا اسب رهوارن بده، یا قوچ پروارم بده...

حجامت در فسا
از  عید حجامتچیها  از  قبل  زادون  از جمله  فسا  روستاهای  اکثر  در  این  از  پیش 
بزرگ و کوچک خون می گرفتند و این کار را به خاطر سالمتی می دادند و بعد از 

آن مردم دانه هایی را که می خواستند سبز کنند در آب می ریختند.
بر سبزه، سیر، سرکه، سمنو، سماق، سیر و  این شهرستان عالوه  مردم  همچنین 
سنجد هفتمیم را نیز در سفره می گذاشتند که شامل مرغ، میوه، مسقطی، ماست، 

مویز، مدنی و ماهی است.
رسم است که آینه ای در کف سفره گذاشته و تخم مرغی روی آن می نهند و یک 
عدد انگشتری روی تخم مرغ گذاشته و بر این باورند که هنگام سال نو تخم مرغ 

لرزشی پیدا کرده و انگشتری می افتد.
نوروز در فیروزآباد

عالوه بر تمیز کردن خانه، خرید و سبز کردن سبزه مردم شهرستان فیروزآباد نیز 
مانند دیگر شهرستانهای استان دارای رسم و رسوماتی مخصوص خود هستند که 
به عنون نمونه می توان به پخت شیرینیهای مختلف از جمله دون برشته، پوکک 
برنجی، دون برشته گندمی اشاره کرد. زنان این شهرستان در فصل تابستان که 

هندوانه است تخم های آن را جمع کرده و برای نوروز نگه می دارند.
هسته  شاکل  می گیرد  قرار  استفاده  مورد  نوروز  در  که  نیز  فیروزآبادی  آجیل 
زردآلو، الوک، بنه، نخود، مغز پسته، فندق، کشمش، خرک، قیسی، توت خشک 

و مغز گردوست.

آداب نوروزی مردم فارس 

از پخت آش شیر تا نوروز خوانی مردم کازرون

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 
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ماشاءاهلل)هوشنگ( حسین فرد از اولین فوتبالیست های 
دیدن  با  نوجوانی  سنین  از  است که  تاریخ کازرون 
رشته  این  به  ارتش  پادگان  افسران  فوتبال  بازی 
ورزشی جذاب عالقه مند شد و بعدها خود به یکی از 
بازیکنان شایسته فوتبال مبدل گشت و برای کازرون 

افتخار آفرید.
همانطور که در اول مطالب یادی از گذشته ورزش 
در  رساندیم  فوتبال  دوستداران  عرض  به  کازرون 
با  از کازرون  منتخبی  دوتیم  بین  سال ۱۳۳۳دربازی 
همتای بوشهری خود که در زمین پل تن برگزار شد 
وی یکی از ستاره های تیم کازرون بود و در بازی 

برگشت در بوشهر هم همینطور.
نتیجه بازی برگشت یک یک مساوی تمام شد و به 

از مدافعان  از آقای حسین فرد زننده گل یکی  نقل 
منتخب کازرون به نام آقای سلیمی از افسران ارتش 
اعتراض  سلیمی  به  تیمی هایش  هم  وقتی  و  بود 
می کنند او در جواب حرف جالبی را بدین مضمون 
بیان می کند که شما جوان هستید و خام ولی سنی از 
من گذشته است اگر ما بازی را ببریم تماشاگران با 

تعصب بوشهری ما را له می کنند.
در فقر امکانات، که نه زمین مناسب، نه مربی آشنا 
به ورزش بود جوانان کازرونی با شور و اشتیاق زیاد 
افتخارات  رهگذر  این  در  و  می پرداختند  ورزش  به 

زیادی بدست میاورند.
دبیرستان شاپور با معلم ورزشی به نام آقای گروش 
که ورزش کازرون به ایشان مدیون است دارای یک 
تیم دو و میدانی می شودکه اعضای آن به قهرمانان 
با  رقابت  در  و   ۱۳۳۵ سال  در  می شوند.  مبدل  ملی 
/آذربایجان/اصفهان  /بوشهر  کرمان  از  حریفان 
و  گیج  را  همه  که  می درخشند  آنقدر  کازرونی ها 
مبهوت می کنند.در سال ۱۳۳۶ در تمام مراحل بسان 
مسابقات  در  و  داده  شکست  را  حریفان  قبل  دور 
بهترین  بعنوان  بی نظیر  درخشش  با  تهران  در  نهایی 
تیم شهرستانی می رسند و در رشته پرش طول و دو 
صد متر ماشاءاهلل حسین فرد و در رشته پرش ارتفاع 
قهرمانی کشور  مقام  به  زاده  مرحوم هوشنگ عرب 
نائل می شوند.  در سال ۱۳۳۵ اعضای تیم دو ومیدانی 
قبل  ما  مسابقات  در  قهرمانی  و  درخشش  بر  عالوه 
دوم   مقام  به  نیز  والیبال  رشته  در  اصفهان  در  نهایی 

کشور می رسند.
در  سربازی  خدمت  دوران  در  فرد  حسین  ماشاءاهلل 
مطرح  و  معروف  تیم  با  ارتش   ۲ رکن  منتخب  تیم 

اسپارتاک مسکو بازی می کند. 
بعد از دوران سربازی بعنوان کارمند اداره دامپزشکی 
آباده مشغول خدمت می شود و به عضویت تیم کلنی 
آباده درمی آید. بعدها در نورآباد نیز به همین منوال 

...
و  بازی  زمین  کردن  مهیا  برای  فراوان  تالش  از  او 
زیادی  راه سپری کرده خاطرات  این  در  رنجی که 
این سال ها هیچ  اینکه در تمام  از  می گوید همچنین 
دلگیر  نپرسیده کمی  او  از  احوالی  مسئوالن  از  یک 
است. آرزوی بزرگ خود را این می داند که روزی 
او را به یک  بفرستند و  برایش  یک کارت دعوت 
در  وی  جای  براستی  کنند.  دعوت  ورزشی  مکان 

کجای ورزش کازرون و استان بوده؟
تیمی هایش  او و هم  افتخارات  آیا گوشه نشینی مزد 
افتخار آفریده  بود. اگر او در جایی دیگر این همه 
حقیر  بنده  می گرفت.  قرار  لطف  مورد  اینطور  بود 
بعنوان قطره ناچیز از دریای بیکران ورزش کازرون 
ماشااهلل ها  آقا  تمام  از  فراموشی  سال های  تمام  بابت 

عذر خواسته و طلب بخشش می نماییم.
گرانبها  گوهر  این  از  کازرون  مسئولین  آنکه  امید 
بطور شایسته قدردانی نمایند. الزم به ذکر میدانم که 
از مادیات  انسان بی نیاز  به لطف یزدان پاک  ایشان 

است ولی دلگیر از رسم زمانه...

معرفی بزرگان ورزش کازرون
این شماره؛ماشاءاهلل )هوشنگ( حسین فرد  

فوتبال  در  قبل  سال ها  که  بذری 
مرحله  به  بود  شده  کاشته  کازرون 
برداشت رسیده بود، برگزاری منظم 
مسابقات  برگزاری  جوانان،  فوتبال 
رده  سه  در  آموزشگاه ها  فوتبال 
در  متوسطه  و  راهنمایی  ابتدایی، 
خود  که   ۶۰ دهه  آغازین  سال های 
همه  و  همه  بود،   ۵۰ دهه  راه  ادامه 
فوتبال  به  جوانانی  که  شده  باعث 
کازرون معرفی شوند که هرکدام به 
تنهایی توانایی بسیار باالیی داشتند. 

از  توانست  فجر  تیم   ۱۳۶۵ سال  در 
با  و  کند  دفاع  خود  قهرمانی  عنوان 
نماینده  بعنوان  قهرمانی  مقام  کسب 
کازرون در جام حذفی استان شرکت 

کند و در آنجا نیز بدرخشد.
با  )مهاجرین(  شاملی  شهید  تیم 
مقام  به  انقالب  تیم  دادن  شکست 
قهرمانی جام حذفی  کازرون رسید، 
این دومین قهرمانی این تیم در جام 

حذفی  بود.
مناسبت  به  هما  تیم  سال  این  در 
نورمحمد  و  ترک  محمود  شهادت 
شهدا  جام  عنوان  با  جامی  دهقان، 
و  طالقانی  تیم  دو  که  کرد  برگزار 
هما به فینال راه یافتند و در آخر  تیم 
طالقانی موفق به شکست تیم هما و 

قهرمان شد.
اقتدار  با  انقالب  تیم   ۱۳۶۶ سال  در 
باشگاه های  قهرمان  شکست  وبدون 
کازرون شد و فجر قهرمان دو دوره 
قبل نایب قهرمان و تیم ببر به مقام 
سومی رسید.در این سال تیم جوانان 

انقالب نیز به مقام قهرمانی رسید.
نام به استقالل  با تغییر   تیم طالقانی 
یکی از پدیده های این مسابقات بود. 
با  کازرون  جوانان  منتخب  تیم 
لیگ  در  توان  مصطفی  سرمربیگری 
در  و  کرد  شرکت  فارس  جوانان 
آخر  به مقام نایب قهرمانی این دوره 

از مسابقات دست پیدا کرد.
این تیم را می توان  محصول مشترک 
وپرورش  آموزش   بدنی  تربیت 
که  دانست  آزاد   بدنی  تربیت  و 
مدون  برنامه  با  قبل  سال  چندین  از 
بازیکنانی  شکوفایی  و  رشد  باعث 
ملی  تیم  پیراهن  به  حتی  که  شدند 
باشگاه های  رسیدند.بازی های  نیز 
قهرمانی  با   ۱۳۶۷ سال  در  کازرون 
تیم هما و نایب قهرمانی فجر  و مقام 

سومی پیکان به پایان رسید.
این اولین قهرمانی تیم پرطرفدار هما 
بود که فعالیت خود را از سال ۱۳۵۴ 

آغاز  کرده بودند.

فوتبال کازرون به روایت تاریخ 

ورزشی

یکی از تیم های قدیمی و با اصالت در فوتبال کازرون، تیم قدرتمند پرسپولیس 
بود که سال های سال به همراه تیم های تاج و نیرو و ببر و پاس و...  گرمابخش 

فوتبال کازرون بودند.
این تیم با ریشه از تیم پیکان مجل آباد در اواخر دهه ۴۰ به همت بزرگمرد 
فوتبال،  رشته های  در  و  شد  تشکیل  رهسپار  علی اصغر  استاد  کازرون  ورزش 

والیبال، هندبال، کشتی ... فعالیت و به افتخارات بزرگی دست یافت.
این قاب از آخرین روزهای حیات این تیم و در اوایل دهه ۶۰ است.

داود  پیشه،  رعیت  محمد  قبایی،  اله  فضل  رهسپار،   محمود  راست:  از  ایستاده 
عباسی، حسین رعیت پیشه، صدراله حبیبی، امراله بهادران، حسنعلی فرهادیان، 

عبدالنبی مهرورز
نشسته از راست: لطف اله شهیم، هوشنگ دشتی، زنده یاد محمد احترامی، خسرو 

سیاح پور و...

پنجره ای روبه خانه پدری

کارشناس ورزشی:  محمدرضا پوالدی

بین المللی  فدراسیون  رئیس  نایب 
هندبال از سالن ۱۲ هزار نفری آزادی 

کرد.
فدراسیون  به گزارش روابط عمومی 
فدراسیون  رئیس  نایب  هندبال، 
بازدید از سالن  بین المللی هندبال در 
برای  نفر آزادی شرایط را  ۱۲ هزار 
میزبانی ایران از رقابت های بین المللی 
در رشته هندبال سالنی مورد ارزیابی 

قرار داد.
نایب  سفر  نخست  روز  جریان  در 
هندبال  بین المللی  فدراسیون  رئیس 
استقرار  محل  هتل های  همچنین 
قهرمانی  رقابت های  برگزار  عوامل 

آسیا مورد بازید قرار گرفت.
همچنین نشست مشترکی میان نایب 
هندبال  بین المللی  فدراسیون  رئیس 

فدراسیون  رئیس  پاکدل  علیرضا  با 
رئیسه  هیئت  عضو  و  ایران  هندبال 
میترا  و  آسیا  هندبال  فدراسیون 
نوری رئیس کمیته توسعه فدراسیون 
هندبال آسیا در مورد آخرین شرایط 
و تدارکات در نظر گرفته شده برای 
میزبانی از رقابت های هندبال ساحلی 

قهرمانی آسیا برگزار شد.
از  کامل  گزارش  نشست  این  در 
از  میزبانی  برای  ایران  آماده سازی 
قهرمانی  ساحلی  هندبال  رقابت های 
آسیا توسط رئیس فدراسیون هندبال 

ایران ارائه گردید.
فدراسیون  رئیس  نایب  همچنین 
ساحلی  زمین  از  هندبال  بین المللی 
نیز  آسیا  قهرمانی  مسابقات  میزبانی 

بازدید به عمل آورد.

سفر نایب رئیس فدراسیون بین المللی 
هندبال به ایران

بازدید از سالن ۱۲ هزار نفری آزادی و جلسه با رئیس 

فدراسیون هندبال ایران

بیست و دومین دوره مسابقات آموزشگاه های فارس با شرکت 1500 ورزشکار 
دختر و پسر به مدت شش روز در کازرون برگزار شد و در رده دختران تیم فسا 

و در رده پسران تیم کازرون به مقام قهرمانی رسیدند.
این مسابقات حضور  نواحی دوگانه در  تیم های  از شیراز  به ذکر است که  الزم 

داشتند که امتیازات آنها در رده بندی کلی حائز نشده است.
نتایج بخش دختران:

والیبال: آباده )قهرمان( فیروزآباد و فسا دوم و سوم
بسکتبال: فیروزآباد )قهرمان( جهرم و کازرون به ترتیب دوم و سوم

تنیس رومیز: فسا )قهرمان( مرودشت و کازرون در رده های بعدی
دوومیدانی: فسا )قهرمان( داراب و الر دوم و سوم

شطرنج: فسا )قهرمان( مرودشت و کازرون دوم و سوم
هندبال: کازرون )قهرمان( فسا و استهبان رده های دوم و سوم

عنایت-   - فروغی  جمشیدی-  مرادی-  فرد-شجاعی-  زهرایی-گلستان  خانم ها: 
هندبال  منتخب  تیم  زاده   استوانی   - پور-باقرپور-  صادق  مهردادیان-  نصیری- 

دختران کازرون به مربیگری رضا رهایی فرد
در رده پسران:

بسکتبال: نی ریز )قهرمان(-کازرون )دوم( و جهرم )سوم(
تنیس رومیز: الر )قهرمان(- جهرم )دوم( و فسا )سوم(

دوچرخه سواری: جهرم )قهرمان( آباده و الر رده های بعدی
شطرنج: آباده )قهرمان( فسا دوم و کازرون سوم

کشتی آزاد: فیروزآباد )قهرمان( فسا و استهبان در رده های بعدی
کشتی فرنگی: کازرون )قهرمان( فیروزآباد )دوم( و فسا )سوم(

در رشته فرنگی کازرون با کسب 5 مدال طال در اوزان:48 شاپور مکاریان -56 

محبوبی نژاد 60، کیلوگرم عبا س شجاعی 65 کیلوگرم کرامت فضل الهی -و در 
70 کیلوگرم دهقان و کسب یک مدال نقره در وزن 52 کیلوگرم توسط گودرزی 

به مقام قهرمانی رسید.
در کشتی آزاد کازرون با تک مدال طال پرویز سرشناس بکار خود پایان داد.

والیبال: کازرون )قهرمان(-استهبان )دوم( و آباده )سوم(
بازایی-محسن  اوحدیان-  رضا  طبیبی-داودی-  عبدالحسین  کازرون:  منتخب  تیم 

آصف جاه ـ صمد یعقوب زاده-مستاجری و جمشید سرشناس
مربی: عبدالصاحب بازایی

هندبال: کازرون )قهرمان( فسا )دوم( فیروزآباد )سوم(
نظرزاده-حسین  اسدالهی-شاپورنوروزپور-ابوالفتح  ابراهیم  کازرون:  منتخب  تیم 
توکلی- اصغر یوسفیان- حسین میرشکاری-حسن رزمی- خلیل پاکدل-جعفراولیا-
رضا نظربین-ضیایی،مربی: رضا رهایی فرد،دوومیدانی: کازرون )قهرمان( داراب 
)دوم( و فسا )سوم(،تیم منتخب کازرون: قاسم صمیمی -عبدالکریم داراب پور- 
باروتی-محمود  فرهادیان-افشارنژاد-پرویزچوبدار-تقی  ن-محمود  مرادیا  خسرو 

معصومی-محمد بندری- جوکار- یوسف پشنگ-قربانپور
با مربیگری: سید عبدالحمید کاظمینی 

قاسم صمیمی در رشته های پرتابه وزنه و پرتاب دیسک به قهرمانی دست یافت 
به مقام قهرمانی دو صد متر رسید عبدالکریم داراب پور قهرمان  پرویز چوبدار 

پرش سه گام شد و یوسف پشنگ قهرمان دو 400 متر شد.
محمود معصومی برنده مدال برنز دو 400 متر و جوکار نیز مدال برنز پرش طول 

همچنین قربانپور هم مدال برنز پرتاب وزنه دریافت کرد.
 در دو و میدانی دختران هم خا نم ملی پور از کازرون در دو رشته پرتاب دیسک 

و وزنه برنده دو مدال برنز شد.

برگی از تاریخ ورزش مدارس

قسمت پنجم


