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آداب و رسوم ماه رمضان 
در استان فارس

از رسم بیدارباش 
 

سحرگاهی تا مراسم الوداعی

فرماندار شهرستان کازرون:

اکثر پروژه های عمرانی شهرستان 
کازرون و کشور اعتبارات کمی دارند

مهمترین اولویت فعلی شهرستان کازرون، 

مدیریت تنش آبی است

بازدید مسافران نوروزی 
از بیشاپور و تنگ چوگان

پنج قرارداد سرمایه گذاری در منطقه  ویژه اقتصادی کازرون منعقد شد

افق  به  توجه  با  گفت:  فارس  صنعتی  شهرک های  شرکت  مدیرعامل 
توسعه آینده منطقه ویژه اقتصادی شهرستان کازرون، اجرای طرح توسعه 
این منطقه در دست پیگیری است و تاکنون پنج قرارداد در زمینه استقرار 

واحدهای تولیدی در این منطقه منعقد شده است.
به گزارش ایرنا، سید مصطفی هاشمی، در بازدید از منطقه ویژه اقتصادی 
کازرون افزود: زیرساخت های اولیه مانند آب و فاضالب، برق و گاز در 
این منطقه ایجاد شده و زمینه برای استقرار واحدهای تولیدی و صنعتی 
فراهم است و سایر زیرساخت ها نیز همزمان با استقرار واحدهای تولیدی 

ایجاد خواهد شد.
همچون  اموری  سرمایه گذاران،  از  حمایت  منظور  به  داشت:  اظهار  او 
صدور جواز تأسیس، جواز ساخت، پایان کار و پروانه بهره برداری در 
این ناحیه صنعتی به شکل رایگان انجام می شود و امکان واگذاری زمین 

به متقاضیان به شکل نقد و اقساط نیز وجود دارد.

متقاضیان  کرد:  اضافه  فارس  صنعتی  شهرک های  شرکت  مدیرعامل 
زمینه  در  می توانند  کازرون  اقتصادی  ویژه  منطقه  در  سرمایه گذاری 

راه اندازی واحدهای تولیدی، صنعتی، تجاری و خدماتی فعالیت کنند.
هاشمی گفت: تاکنون افزون بر ۴۰۰ میلیارد ریال برای انجام زیرساخت ها 
در منطقه ویژه اقتصادی ۷۳ هکتاری کازرون هزینه شده و تا این مرحله 
۲ طرح با افزون بر ۳۰ میلیارد ریال نیز در این منطقه در حال اجرا است.

وی، ابراز امیدواری کرد که با توجه به قابلیت های موجود در منطقه ویژه 
اشتغال  ایجاد  برای  مناسبی  زمینه  بتوانند  منطقه  این  کازرون،  اقتصادی 

پایدار و صادرات فراهم کند.
مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی فارس، همچنین در جریان بازدید 
از زیرساخت های ناحیه صنعتی شهید مصلحیان کازرون، بر لزوم سرعت 
خانه  تصفیه  دوم  مدول  وارد شدن  مدار  به  و  نواقص  رفع  روند  گرفتن 

فاضالب این ناحیه صنعتی تأکید کرد.
اخذ مجوز حفر یک  برای  انجام شده  پیگیری های  به  اشاره  با  هاشمی، 
حلقه چاه آب افزود: با حفر این چاه زمینه مناسبی برای تأمین آب پایدار 

واحدهای مستقر در این ناحیه صنعتی فراهم می شود.
ایجاد منطقه ویژه اقتصادی در کازرون در سال ۱۳۸۹ به تصویب هیئت 
وزیران رسید و شرکت شهرک های صنعتی فارس به عنوان متولی اجرای 
آن انتخاب شد. فرآیند راه اندازی منطقه ویژه اقتصادی کازرون از سال 
برای  زیرساخت هایی  نیز  تاکنون  و  قرار گرفت  در دستور کار   ۱۳۹۳

راه اندازی آن فراهم شده است.

هنری با هدف بزرگداشت هفته هنر انقالب اسالمی در این استان خبر داد.
رئیس حوزه هنری استان فارس همچنین با تأکید بر اینکه فلسفه هفته هنر 
انقالب اسالمی، معرفی داشته ها و دستاوردها در عرصه هنر انقالب اسالمی 
است، گفت: داشته هنر انقالب ما با داشته های قبلی از لحاظ فرم و مفهوم 

اصاًل قابل قیاس نیست.
او خاطرنشان کرد: ۱۸ تا ۲۵ فروردین ماه به مناسبت سالروز شهادت شهید 
آوینی تحت عنوان هفته هنر انقالب اسالمی نام گرفته است و ۱۳۰ برنامه 
فرهنگی و هنری همزمان با هفته هنر انقالب اسالمی در فارس اجرا می شود.

رئیس حوزه هنری فارس به تشریح این ویژه برنامه ها پرداخت و گفت: در 
۱۰ نقطه از شهرستان های فارس که بدون سینما هستند برنامه فرهنگی هنری 

و فیلم »موقعیت مهدی« را اکران خواهیم کرد.
نمازی با بیان اینکه امسال شاهد معرفی چهره سال انقالب اسالمی خواهیم 
بود، افزود: تاکنون ۶ نامزد برای معرفی این چهره سال  انتخاب شده که 
شهید شاخص »مهدی اثنی عشری« را به عنوان شهید شاخص سال  معرفی 

خواهد شد.
او گفت: پایان هفته جاری آیین افتتاح هفته هنر انقالب اسالمی را خواهیم 

داشت و سالگرد شهادت شهدای رهپویان وصال هم برگزار می شود.
نمازی گفت: نقشه تحولی سه ساله آینده حوزه هنری هم طراحی شده و در 

سال ۱۴۰۱ گام نخست آن آغاز می شود.
او از مصوب شدن طرح جامع سینماهای فارس خبر داد و گفت: وضعیت 
سینماهای مرکز استان به بهبودی می رسد و سینما »پرسیا« و سینما »پیام« 

به پردیس سینمایی با هفت سالن به همراه کافه کتاب بدل می شوند اما فعاًل 
دچار مشکالتی شده و پس از شروع مجدد پروژه، می توان سه چهار ماهه 

آن را افتتاح کرد.
نمازی گفت: سینما »سعدی« هم به یک پروژه با ۱۰ سالن تبدیل می شود و 
در کازرون هم یک پردیس با چهار سالن راه اندازی می شود. اولین پردیس 

سینمایی در نی ریز نیز راه اندازی خواهد شد.
او گفت: شأن مردم شیراز کمبود سینما نیست و در حالی که سرانه سینما 
در دهه ۵۰ در شیراز به ازای هر ۳۰ نفر یک صندلی بود اما امروز به همراه 

بخش خصوصی به ازای هر ۹۹۰ نفر، یک صندلی وجود دارد.
از شهر  نقطه  در یک  سینماها  تمام  نمی خواهیم  اینکه  بر  تأکید  با  نمازی 
شیراز و در بلوار زند متمرکز باشد، گفت: در حال حاضر ۱۷ سالن سینما در 
مرکز شهر وجود دارد و ۱۱ مورد تخریب و از بین رفته و یا تغییر کاربری 

داده اند و ۷ سینما در اختیار حوزه هنری است.
رئیس حوزه هنری فارس گفت: سینما »حافظ« نیز تغییر کاربری داده و در 
حال واگذاری است و از واگذاری آن مابقی پردیس ها ساماندهی می شوند.

رئیس حوزه هنری فارس خبر داد؛

پردیس سینمایی با چهار سالن در کازرون راه اندازی می شود
اجرای 130 برنامه در هفته هنر انقالب اسالمی در فارس

امام جمعه کازرون در خطبه نماز جمعه:

گروه های جهادی در ایام کم آبی برای آبرسانی به روستاها فعال شوند
امام جمعه کازرون در نخستین نماز جمعه این شهر در ماه رمضان سال 
به  آب رسانی  منظور  به  جهادی  گروه های  شدن  فعال  خواستار  جدی 

روستاها شد.
جمعه  امام  دفتر  عمومی  روابط  از  جنوب  طلوع  دریافتی  گزارش  به 
کازرون، حجت االسالم محمد صباحی امام جمعه این شهر در خطبه های 
رمضان  مبارک  ماه  فرارسیدن  تبریک  با  کازرون،  هفته  این  نمازجمعه 
گفت: مساجد به برکت ماه رمضان سرشار از حضور مؤمنین و وعظ علما 
و روحانیون و برگزاری سفره های کمک به نیازمندان است که به لطف 
خداوند ادامه خواهد یافت.او با اشاره به احتمال عدم توانایی روزه گرفتن 
برخی افراد و لزوم پرداخت کفاره روزه گفت: نیکوست که برای کفاره، 
یک وعده )مد( طعام به فقیر بدهیم. سعی کنیم جهت ادای کفاره روزه 
گرفته نشده، با تهیه و توزیع وعده غذا به فقیر جبران کنیم و محدود به 

حجم اندک آرد و گندم نمانیم که این حداقل میزان کفاره است.
خطیب جمعه کازرون با اشاره به بارش اندک باران در زمستان گذشته 
و احتمال کم آبی در تابستان پیش رو گفت: زمستان کم بارانی را سپری 
شود.  حل  خدا  لطف  به  آشامیدنی  آب  مشکالت  امیدواریم  که  کردیم 
احتمااًل تابستانی داریم که در آن شاید برخی روستاها همچون سرمشهد، 
فامور و برخی دیگر از روستاهای باالده و کمارج دچار کم آبی شوند. 
برعهده دهیاران و شوراها  را صرفًا  است که مشکل  این  لذا درخواستم 
نگذاریم، بلکه باید گروه های جهادی با کمک سپاه و ارتش فعال شوند و 

به روستاها آبرسانی گردد.
در  جهادی  طالب  شهادت  به  اشاره  با  ادامه  در  صباحی  حجت االسالم 
عطرآگین  کشور  فضای  گفت:  وهابیت  دست  به  رضوی  حرم  صحن 
به کبوترانیست که از صحن حرم امام رضا )ع( پر کشیدند. همیشه از 

بین گروه های جهادی عزیزانی پر می کشند که پیشکسوت این شهادت 
روحانیت است که همیشه سنگ صبور جامعه بوده اند.

لباس  پوشیدن  جرمشان  رضوی  حرم  شهیدان  اینکه  بیان  ضمن  او 
را دستگیر  قاتل  و  وارد صحنه شده  به خوبی  مردم  البته  بود که  پیامبر 
کردند؛ به شهادت روحانیت به دست فرقه های انحرافی اشاره کرد: در 
کازرون خودمان هم عزیزترین شخصمان که امام جمعه محبوبمان شهید 
حجت االسالم خرسند بود، به شهادت رسیدند و هدف فرقه انحرافی قرار 

گرفتند.
با خون شهدا  افق حوزه های علمیه  اینکه  بیان  با  خطیب جمعه کازرون 
الله گون است، به بیان برخی فعالیت های اقشار مختلف گروه های جهادی 
در کازرون از جمله قشر روحانیت پرداخت: در شهر خودمان، اعضای 
ارائه دادند که خیلی ها  اردوهای جهادی خدماتی  نیروهای  گروه های و 
به  شدن  نزدیک  جرات  کسی  کمتر  که  زمانی  مثال  طور  به  بی خبرند. 
بیماران کرونایی داشت، گروه های جهادی برای کمک رسانی به بیماران 
فوتی های  غسل  برای  یا  و  می شدند  نزدیک  بیمارستان  در  کرونایی 

کرونایی فعالیت می کردند.
به تهیه و تولید دستکش و ماسک و یا  ادامه داد: همچنین کمک  وی 
بودن  ایام آنالین  برگزاری کالس های کمک آموزشی در مساجد طی 
مناطق  در  حضور  همچنین  طالب،  و  جهادی  گروه های  توسط  مدارس 
محروم و انجام کارهای جهادی فرهنگی، علمی، و عمرانی از جمله این 
موارد است.حجت االسالم صباحی در پایان ضمن تأکید بر حفظ وحدت 
با برادران افغانستانی و جدا کردن حساب وهابیت با آنها و اهل سنت، 
گفت: همه اهل سنت این اقدام بی رحمانه را محکوم کردند. برادران اهل 

سنت و افغانستان در کنار ما هستند و ما برادریم.

فرماندار شهرستان کازرون در حاشیه بازدیدی از هفت پروژه عمرانی در 
بخش خشت این شهرستان اظهار کرد: اکثر پروژه های عمرانی شهرستان 
کازرون و کشور اعتبارات کمی دارند اما با پیشرفت کار، تالش خواهیم 

کرد این اعتبارات افزایش یابد.
ویژه  فرمانداری  عمومی  روابط  از  جنوب  طلوع  دریافتی  گزارش  به 
ویژه  فرماندار  و  استاندار  معاون  بخرد  محمدعلی  کازرون؛  شهرستان 
شهرستان کازرون در سفر یک روزه با همراهی معاونین و کارشناسان 
نقاط  از  بخش  و  شهرستان  ادارات  روسای  از  جمعی  ویژه،  فرمانداری 
جریان  در  نزدیک  از  و  آوردند  بعمل  بازدید  خشت  بخش  مختلف 

مشکالت مردم قرار گرفتند.
کازرون،  شهرستان  ویژه  فرماندار  و  استاندار  معاون  بخرد  حضور  با   
حجت االسالم عباسی امام جمعه خشت و بانشی بخشدار خشت ادای احترام 
به مقام شامخ شهدا و دیدار چهره به چهره با مسئوالن و مردم شهیدپرور 

آن بخش در این بازدیدهای میدانی انجام گرفت.
سرپوشیده،  استخر  خشت،  جمعه  مصلی  پروژه  میدانی،  بازدید  این  طی 
ورزشگاه شهید سردار حاج قاسم سلیمانی، پروژه جاده خشت به وحدتیه، 
آب شرب روستاها و بهسازی معابر و پل های نیمه تمام در دستور کار 

قرار گرفت.
رئیس شورای اداری شهرستان و هیئت همراه پس از آن در ضیافت افطار 

در جمع خادمان و خیران موکب احباب الرضا )ع( و هیئت رزمندگان 
خشت حضور یافت.

در  و  بررسی  به  اشاره  با  افطار  ضیافت  این  حاشیه  در  بخرد  محمدعلی 
دست اقدام بودن حل مشکالت مربوط بخش خشت خاطرنشان کرد: اکثر 
پروژه های عمرانی شهرستان کازرون و کشور اعتبارات کمی دارند اما با 

پیشرفت کار، تالش خواهیم کرد این اعتبارات افزایش یابد.
آبی  تنش  مدیریت  را  کازرون  شهرستان  فعلی  اولویت  مهمترین  وی 
در حل  تالش  و  توان  تمام  با  باید  مسئوالن  تمام  و گفت:  عنوان کرد 

مشکالت آبی اقدام کنند.
معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان بعد از بررسی مسائل و مشکالت 
در همان بازدیدهای میدانی به مدیران ذی ربط دستور به حل مشکالت و 

نیز پیگیری جهت رفع کمبودها و رفع مشکالت صادر کرد.

فرماندار شهرستان کازرون:

اکثر پروژه های عمرانی شهرستان کازرون و کشور اعتبارات کمی دارند
مهمترین اولویت فعلی شهرستان کازرون، مدیریت تنش آبی است
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شنبه 
 سال ششم جنوب

تشریح عملکرد نوروزی 
پلیس کازرون

در  کازرون  انتظامی  فرمانده 
پلیس  نوروزی  عملکرد  تشریح 
وقوع  درصدی   25 کاهش  از 
درصدی   156 افزایش  و  جرائم 
کشفیات کاالی قاچاق خبر داد.

طلوع  دریافتی  گزارش  به 
جنوب از پلیس فارس، سرهنگ 
داشت:  اظهار  زراعتیان  اسماعیل 
با  امن  محیطی  ایجاد  راستای  در 
ظرفیت های  تمامی  از  استفاده 
قرارگاه  تشکیل  با  و  موجود 
در  )ع(  علی  امام  نوروزی 
در  پلیس  اقدامات  شهرستان، 
با  مأموریتی  مختلف  حوزه های 
موجود  خاص  شرایط  به  توجه 

تشدید شد.
واحدهای گشتی  فعالیت  به  وی 
جهت ارتقای امنیت در تعطیالت 
روزانه  افزود:  و  کرد  اشاره 
رصد  جرم  جغرافیایی  وضعیت 
آشکار  گشتی  اکیپ های  و 
کردن  کوتاه  جهت  پنهان  و 
امنیتی  حریم  از  مجرمان  دست 

شهروندان فعال بودند.
شهرستان  انتظامی  فرمانده 
کازرون از دستگیری 40 سارق 
خبر  نوروز  تعطیالت  ایام  در 
سرقت  فقره   124 گفت:  و  داد 
و  منزل  موتورسیکلت،  از  اعم 
اماکن  و  احشام  خودرو،  داخل 
اموال  که  کشف  خصوصی 
مکشوفه با دستور مقام قضائی به 

مالباختگان تحویل شد.
سرهنگ »زراعتیان« با اشاره به 
پلیس  فعالیت  و  سایبری  جرائم 
فتا که کارشناسانه در این حوزه 

فعالیت می کند، افزود: در همین 
راستا کشف و رسیدگی به جرائم 
مقایسه  در  درصد   ۱۲۸ سایبری 
افزایش  قبل  با مدت مشابه سال 
داشته است و تعداد قابل توجهی 
دستگیر  شناسایی،  متخلف  افراد 

و تحویل مقامات قضایی شدند.
شهرستان  انتظامی  فرمانده 
افزایش  به  اشاره  با  کازرون 
کاالی  کشفیات  درصدی   156
قاچاق نسبت به مدت مشابه سال 
میلیارد   23 از  بیش  مبلغ  با  قبل 
اجرای  در  کرد:  اظهار  ریال، 
طرح برخورد با خرده فروشان و 
قاچاقچیان، 27 کیلو و 700 گرم 
 11 و  کشف  مخدر  مواد  انواع 
دستگیر  رابطه  این  در  نیز  متهم 

شدند.
اینکه  بیان  با  انتظامی  مقام  این 
تعطیالت  در  جرائم  وقوع  میزان 
مدت  به  نسبت   1401 نوروز 
درصد   25 قبل  سال  مشابه 
تصریح  است،  داشته  کاهش 
مردم  دقت  و  هوشیاری  کرد: 
توصیه های  رعایت  همچنین  و 
کاهش  در  مؤثری  نقش  پلیسی 
انواع جرائم دارد و امید است در 
مشارکت  شاهد  نیز  جدید  سال 
و  نظم  برقراری  در  شهروندان 

ارتقای امنیت موجود باشیم.
ثبت نام آزمون های ورودی پایه های 

هفتم و دهم مدارس استعدادهای 
درخشان آغاز شد

به گزارش دریافتی طلوع جنوب 
مدیریت  عمومی  روابط  از 
کازرون،  پرورش  و  آموزش 
ملی  سازمان  اطالعیه  طبق 
درخشان  استعدادهای  پرورش 
قبلی،  اطالعیه های  پیرو  و 
ثبت نام داوطلبان آزمون ورودی 
مدارس  دهم  و  هفتم  پایه های 
روز  از  درخشان  استعدادهای 
آغاز   1401/01/16 شنبه  سه 
شنبه  پنج  روز  پایان  تا  و  شده 
سامانه  طریق  از   1401/01/25
azmoon. نشانی  به  ثبت نام 
داشت.  خواهد  ادامه   medu.ir
قبل  می شود  توصیه  داوطلبان  به 

راهنمای  دفترچه  ثبت نام،  از 
ثبت نام را از سامانه فوق دریافت 
دقت  به  را  آن  مندرجات  و 
به  ورود  نمایند.کارت  مطالعه 
تاریخ  از  قبل  روز  پنج  جلسه، 
برگزاری  روز  تا  برگزاری 
آزمون از طریق سامانه ثبت نام به 
نشانی azmoon.medu.ir در 
می گیرد. قرار  داوطلبان  اختیار 
آزمون ورودی پایه هفتم، رأس 
شنبه  پنج  روز  صبح   ۹ ساعت 
آزمون  و   1401/03/26 مورخ 
صبح   ۹ ساعت  رأس  دهم،  پایه 
 ۲۷/۰۳/۱۴۰۱ مورخ  جمعه  روز 

برگزار می شود.

خودرو سمند سرقتی از تهران 
در کازرون کشف شد

شهرستان  انتظامی  فرمانده 
کازرون از کشف سواری سمند 
طرح  اجرای  نتیجه  در  سرقتی 

مبارزه با سرقت خبر داد.
طلوع  دریافتی  گزارش  به 
جنوب از پلیس فارس، سرهنگ 
کرد:  بیان  زراعتیان  اسماعیل 
باالده  و  جره  بخش  مأموران 
هنگام  کازرون  شهرستان 
حوزه  سطح  در  گشت زنی 
سواری  یک  به  استحفاظی 
کنار  در  که  پالک  فاقد  سمند 
و  مشکوک  بود  پارک  خیابان 
بررسی  مورد  را  آن  مشخصات 

قرار دادند.

از  استعالم  در  داشت:  بیان  وی 
مشخص  آگاهی  پلیس  سامانه 
از  سرقت  سابقه  خودرو  شد 

استان تهران دارد.
شهرستان  انتظامی  فرمانده 
خودرو  اینکه  بیان  با  کازرون 
تالش  و  داللت  پارکینگ  به 
ادامه  سارق  دستگیری  برای 
به شهروندان توصیه کرد  دارد، 
هشدارهای پلیس را درخصوص 
پیشگیری از سرقت جدی گرفته 
هرگونه  مشاهده  صورت  در  و 
موارد مشکوک مراتب را سریعًا 
پلیس  به   110 تلفن  طریق  از 

اطالع دهند.

شهرداری کازرون

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه کازرون:

برگزاری محفل انس با قرآن نیروهای 
مسلح در شهرستان کازرون

نیروهای  قرآن  با  انس  محفل 
کازرون  شهرستان  در  مسلح 

برگزار شد.
پناهی:  میالد  خبری/  سرویس 
غالمرضا  پاسدار  سرهنگ 
مقاومت  ناحیه  فرمانده  توکل 
کازرون  شهرستان  سپاه  بسیج 
محفل  مراسم  اولین  حاشیه  در 
مسلح  نیروهای  قرآن  با  انس 
سید  حسینیه  در  که  کازرون 
الشهدا )ع( این شهرستان برگزار 
شد، بیان کرد: اولین محفل انس 
جاری  سال  رمضان  ماه  قرآن  با 
نیروهای  و  فرماندهان  حضور  با 
مسلح  یگان های  در  امر  تحت 
شهرستان  ادارات  از  برخی  و 
این  در  شد.وی  برگزار  کازرون 
جمعه  امام  حضور  با  که  مراسم 
فرماندار  و  استاندارد  معاون  و 
مدیران  از  برخی  و  شهرستان 
شهرستان  ادارات  کارکنان  و 
برنامه  داد:  ادامه  شد،  برگزار 
یگان های  قرآن  با  انس  محفل 
در  کازرون  شهرستان  در  مسلح 
مبارک  ماه  شنبه  پنج  روزهای 
ودرپنج  می شود  برگزار  رمضان 
به  رمضان  مبارک  ماه  شنبه های 
میزبانی یکی از یگان های نظامی 

شهرستان برگزار خواهد شد.
محفل  اولین  در  توکل  سرهنگ 
انس با قرآن افزود: انس با قرآن 
برکات  و  آثار  دارای  کریم 
فریضه  این  به  و  است  فراوان 
افتخار  و  شود  توجه  باید  مهم 

داریم با هماهنگی با مجموعه های 
و  نمایندگی  دفاتر  و  فرماندهی 
عقیدتی سیاسی در سطح نیروهای 
خورشان  در  برنامه های  مسلح 

انجام دهیم.
و  نجات  راه  را  قرآن  وی 
جلوگیری از انحراف و این که هر 
کس با قرآن انس بگیرد همواره 
در مسیر راست حرکت می کند، 
انس  محفل  برنامه  داشت:  اضافه 
در  مسلح  نیروهای  قرآن  با 
شهرستان کازرون همزمان با ماه 
قاریان  با حضور  رمضان  مبارک 
شهرستان  برجسته  سخنرانان  و 
مسابقات  برگزاری  با  همراه 

برگزار می شود.
کازرون  شهرستان  سپاه  فرمانده 
انس  محافل  برگزاری  از  هدف 
یگان های  سطح  در  قرآن  با 
نیروهای مسلح در سطح شهرستان 
کازرون را ایجاد وحدت و ارتباط 
و برادری هرچه بهتر و قوی تر در 

مأموریت ها و برنامه ها نام برد.
مراسم  این  پایان  در  ضمنًا 
از  نفر   10 به  قرعه  قید  به 
مسابقه  دو  در  شرکت کنندگان 
قرآن  محفل  در  شده  برگزار 

کریم هدایایی اهدا شد.

با همراهی فرماندار و برخی  مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی فارس 
کوهچنار  شهرستان  در  چنارشاهیجان  صنعتی  ناحیه  از  شهرستان،  مسئوالن 

بازدید و آخرین وضعیت زیرساختی این ناحیه صنعتی را بررسی کرد.
صنعتی  ناحیه  از  فارس  صنعتی  شهرک های  شرکت  مدیرعامل  بازدید  در 
کوهچنار اعالم شد: تالش برای تأمین آب پایدار در   اولویت قرار گرفت.

با همراهی فرماندار و برخی  مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی فارس 
کوهچنار  شهرستان  در  چنارشاهیجان  صنعتی  ناحیه  از  شهرستان،  مسئوالن 

بازدید و آخرین وضعیت زیرساختی این ناحیه صنعتی را بررسی کرد.
مهندس سید مصطفی هاشمی در این بازدید با بیان اینکه مهمترین اولویت 
این ناحیه صنعتی تأمین آب پایدار است گفت: با توجه به از مدار خارج شدن 
چاه آب این ناحیه صنعتی، برنامه ریزی برای تأمین آب مورد نیاز صنعتگران 

فعال در این ناحیه صنعتی در اولویت قرار گرفت.
هاشمی افزود: در قالب سه برنامه کوتاه مدت شامل تأمین آب باتانکر، میان 
پیگیری جهت صدور  بلندمدت شامل  و  آبفا  از  انشعاب  مدت شامل خرید 
ناحیه صنعتی  این  تأمین آب  مجوز جابجایی و حفر یک حلقه چاه جدید، 

پیگیری می شود.
مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی فارس با بیان اینکه در سفر استاندار 
چاه  حفر  مجوز  صدور  و  جابجایی  موضوع  نیز  کوهچنار  به  فارس  محترم 
انجام و  مصوب شده گفت: مراحل ژئوفیزیک جهت مکان یابی چاه جدید 
پرونده ای نیز جهت جابجایی چاه در شرکت آب منطقه ای تشکیل شده که 

پیگیر آن خواهیم بود
. وی همچنین با اشاره به انجام طرح  شبکه داخلی گاز فارس باهزینه 1.۸ 

میلیارد ریال ، بر وصل گاز  واحدهای فعال تا دوهفته آینده و مذاکره با 
شرکت گاز برای ایجاد ایستگاه TBS گاز جهت تأمین گاز صنعتی واحدهای 

فعال این ناحیه صنعتی تأکید کرد.
هاشمی همچنین از آغاز طرح ساخت پل بر روی رودخانه فصلی واقع در 
مسیر جاده ورودی ناحیه صنعتی  با اعتبار حدود 4 میلیارد ریال خبر داد و 

گفت: این طرح تا دوماه آینده به بهره برداری می رسد.
از  برخی  و  اصلی  خیابان  و جدول   زیرسازی  زمینه  در  تصریح کرد:  وی 
خیابان های ناحیه صنعتی نیز طرح به مناقصه رفته و عملیات اجرایی آن به 

زودی با اعتبار 4 میلیارد ریال  آغاز خواهد شد.
فسخ  در  تسریع  بر  همچنین  فارس  صنعتی  شهرک های  شرکت  مدیرعامل 
قراردادهای راکد تأکید کرد و گفت: امسال بر روند ساخت و ساز واحدهای 
تعیین  راکد  اراضی  و  می گیرد  صورت  بیشتری  نظارت  و  کنترل  صنعتی 

تکلیف و در اختیار سرمایه گذاران واقعی قرارمی گیرد.

در بازدید مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی فارس از ناحیه صنعتی کوهچنار اعالم شد؛

تالش برای تأمین آب پایدار ناحیه صنعتی کوهچنار
طرحهایتوسعهزیرساختیدراینناحیهصنعتیاجرامیشود

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کازرون گفت: بیش از 340 فرصت شغلی 
شده  ایجاد  شهرستان  این  کشاورزی  مختلف  بخش های  در   1400 سال  در 

است.
به گزارش دریافتی طلوع جنوب از روابط عمومی معاونت سازمان و مدیریت 
جهاد کشاورزی شهرستان کازرون، حمید رشیدی اظهار کرد: براساس آمار 
سامانه رصد این میزان از شغل های ایجاد شده معادل 100 درصد از تعهدات 
اشتغال این مدیریت در بخش های دامداری، زراعت، باغبانی، صنایع تبدیلی 

و... در سال گذشته بوده است.
مقام مسئول تصریح کرد: فرصت های شغلی شناسایی شده شامل 134  این 
فرصت شغلی دائم و 206 اشتغال موقت است و شهرستان کازرون با تحقق 
100 درصدی تعهد اشتغال در بخش کشاورزی از موفق ترین شهرستان های 

استان فارس از این حیث بوده است.
رشیدی با اشاره به اینکه تعهد اشتغال این دستگاه در سال جاری 280 نفر 
به  توجه  با  سال  پایان  تا  تعهد  میزان  این  که:  امیدواری کرد  اظهار  است، 
پیگیری سیاست  اجرا و همچنین  اشتغال زایی در حال  طرح های کشاورزی 

حمایت و پشتیبانی از تولید توسط این مدیریت به طور کامل محقق شود.
از  تسهیالت  اعطای  کرد:  بیان  کازرون  شهرستان  کشاورزی  جهاد  مدیر 
منابع رونق تولید، تسهیالت حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار مناطق 
روستایی و عشایری، تسهیالت بند الف تبصره ۱۸، تسهیالت مشاغل خانگی، 
تسهیالت خط مکانیزاسیون به واحدهای تولیدی، نقش بسزا و قابل توجهی 
در ایجاد و تثبیت اشتغال و در نتیجه تحقق میزان اشتغال تعهد شده در بخش 

کشاورزی شهرستان کازرون داشته است.

تحقق کامل تعهد اشتغال بخش کشاورزی کازرون

بازدید مسافران نوروزی از بیشاپور و تنگ چوگان

گردشگران در نوروز ۱۴۰۱ از شهر باستانی بیشاپور و نقش نگارهای تنگه 
تاریخی چوگان بازدید کردند. 

به گزارش ایرنا، بیشاپور یکی از شهرهای باستانی ایران در بخش مرکزی 
کازرون و در استان فارس است که در زمان ساسانیان ساخته شده  و امروزه 
شهرهای  کهن ترین  از  یکی  مانده است.بیشاپور  برجای  آن  ویرانه های 
تنگه  است.  موجود  نوشته ای  سنگ  در  آن  ساخت  پیشینه  که  ایرانست 
بی  گنجینه ای  که  تاریخیست  محوطه ای  بیشاپور،  نزدیکی  در  نیز  چوگان 
نظیر از آثار و حجاری های دوره ی ساسانی را در خود دارد. رود شاپور از 
میان این تنگه سرچشمه می گیرد و سنگ نگاره های نقش برجسته شاهان 
ساسانی مانند آنچه در نقش رستم و بیستون وجود دارد در اطراف آن دیده 

می شود.

لزوم  بر  شهرداری  اداری  شورای  جلسه  اولین  در  کازرون  شهردار 
برنامه ریزی و نوآوری در کارها و تکریم ارباب رجوع تأکید کرد.

مهندس  روابط عمومی شهرداری کازرون،  از  طلوع جنوب  به گزارش 
و خالقیت  برنامه ریزی  اهمیت  بر  تأکید  با  جلسه  این  در  نوذری  رضا 
همراه  برنامه ریزی  کرد:  اظهار  شهرداری  پرسنل  به  خطاب  کارها،  در 
از  مجموعه  کل  گرفتن  فاصله  باعث  می تواند  نوآوری  و  خالقیت  با 

روزمرگی شود.
شهردار کازرون همچنین خاطرنشان کرد: همه مسئولین و کارشناسان 
شهرداری الزم است با ارباب رجوع با مهربانی و سعه صدر رفتار کنند 
با  ما  با  می شویم  اداره ای  وارد  وقتی  داریم  انتظار  ما  که  همانطور  زیرا 

مهربانی رفتار کنند، دیگران هم چنین انتظاری از ما دارند.
دانست و گفت:  برنامه ریزی دقیق  را در گرو  وی موفقیت هر کاری 
از امروز ما باید یک برنامه ریزی دقیق جهت انجام امور داشته باشیم تا 

بتوانیم کارها را بهتر به پیش ببریم.
نوذری همچنین ضمن تبریک حلول ماه رمضان، اظهار کرد: آغاز سال 
 نو همراه شده با شروع ماه مبارک رمضان، ماهی که به فرموده پیامبر 

الهی و در  مغفرت  میانه آن  الهی،  قرین رحمت  اکرم )ص( آغاز آن 
انتهایش آزادی از جهنم است، در این ماه بر مهربانی با مردم، انجام امور 

مردم، طلب استغفار و عبادت تأکید شده است.
شهردار کازرون در بخش دیگری از سخنان خود از تالش های مجموعه 
پرسنل شهرداری و حمایت های اعضای شورای اسالمی شهر کازرون به 
خاطر تحقق بودجه سال گذشته تشکر کرد و گفت: ان شاءاهلل در سال 

جدید با تالش بیشتر مجموعه شهرداری، شاهد تغییرات مثبتی در جهت 
توسعه شهر باشیم.

شهردار کازرون در اولین جلسه شورای اداری شهرداری:

برنامه ریزی و خالقیت در کارها، راهکار فاصله گرفتن از روزمرگی است

رئیس شورای اسالمی شهر کازرون:

افزایش بودجه شهرداری انتظارات را باالتر می برد

رئیس شورای اسالمی شهر که در صحن شورا میزبان شهردار و مسئوالن 
این  از  را  انتظارات  شهرداری  بودجه  افزایش  گفت:  بود،  شهرداری 

مجموعه باالتر می برد.
روابط عمومی شهرداری کازرون،  از  طلوع جنوب  دریافتی  به گزارش 
محسن روزبهی ضمن تبریک سال نو و حلول ماه مبارک رمضان، با اشاره 
به صحبت های نوذری شهردار در نخستین جلسه شورای اداری شهرداری، 
به خودمان  مقررات،  و  قانون  از  فارغ  امور  از  بخشی  انجام   اظهار کرد: 
برمی گردد که باید با تالش و بهره گیری از خالقیت و ابتکار این امور 

را به سرانجام برسانیم.
مهم  شهر  در  را  شهرداری  مسئوالن  و  شهردار  جایگاه  روزبهی  محسن 
توصیف کرد و گفت: شهردار کلیددار شهر است و مسئوالن شهرداری 
هم صاحب این خانه هستند، این موضوع معنی مهمی دارد یعنی تفکر، 
رفتارعملی، تصویب مصوبات و تصمیمات فردی و جمعی ما در زندگی 

مردم نقش دارد.

وی با تأکید بر لزوم بهره گیری از خالقیت و نوآوری در کارها، افزود: 
در این چند سال تجربه کاری به این نتیجه رسیده ایم که برخی از کارها و 
تصمیمات جدید با کمترین اعتبار و حتی بدون هزینه می تواند در روحیه 

شهروندان تأثیرات مثبتی داشته باشد.
تصریح  خود،  سخنان  از  دیگری  بخش  در  شهر  اسالمی  شورای  رئیس 
کرد: شهرداری دارای امالک و مستغالت زیادی است و این امالک و 
مستغالت متعلق به مردم است که ما امانت دار آنها هستیم؛ بنابراین باید 
با خوداتکایی و استفاده از ظرفیت های جدید کسب درآمد این امانت و 

سرمایه را برای آیندگان به ارث بگذاریم.
معرض  در  که  کرد  توصیف  ویترینی  مانند  را  شهرداری  عملکرد  وی 
دید مستقیم مردم قرار دارد و اضافه کرد: از همین رو عملکرد ما مورد 
عملکرد  که  کنیم  تالش  باید  بنابراین  گیرد،  قرارمی  مردم  قضاوت 

شهرداری مورد رضایت مردم باشد.
روزبهی با اشاره به تحقق بودجه شهرداری در سال گذشته، اظهار کرد: 
محقق  بودجه  که  داشتند  اعتقاد  خیلی ها  بودجه نویسی  زمان  در  شاید 
نمی شود اما با توکل بر خدا و همت مجموعه شهرداری و شورا توانستیم 
تولید،  نام  به  امسال  نامگذاری  به  اشاره  با  کنیم.وی  محقق  را  امر  این 
بحث  در  گفت:  رهبری  معظم  مقام  توسط  آفرین  اشتغال  و  دانش بنیان 
نوآوری، ابتکار و اشتغال شاید ما نتوانیم به طور مستقیم شغل ایجاد کنیم، 
اما می توانیم در بحث ایجاد زمینه و توسعه شهری به بحث اشتغال و اجرای 

پروژه ها با رویکرد دانش بنیان کمک کنیم.
وی همچنین خاطرنشان کرد: آبروی همه ما به هم گره خورده و وظیفه 
شورا این است که گره کار شهرداری در فرایند کاری با دیگر ادارات 
از واحدهای  ما  انتظار  باز کنیم ولی  را  استان و حتی کشور  شهرستان، 
با  که  است  این  عمران  و  شهری  خدمات  ویژه  به  شهرداری  مختلف 

برنامه ریزی به موقع و زمان بندی دقیق کارها را پیش ببرند.
شهردار کازرون: تعلل در کارها بدترین آفت است

شهردار کازرون نیز در این جلسه ضمن تبریک سال نو و فرارسیدن ماه 
دانست و گفت: شاید  افت  بدترین  را  تعلل در کارها  مبارک رمضان، 
برخی مواقع در حوزه اجرا مشکالتی پیش بیاید که طبیعی است، اما تعلل 

در کارها به هیچ وجه قابل پذیرش نیست.
برنامه ریزی دقیق تر،  با  امیدواری کرد در سال جدید  ابراز  رضا نوذری 
اجرای کارهای نو، ارائه زمان بندی برای اجرای پروژه ها و همچنین رفع 
موانعی که از سال گذشته وجود داشته، کارها را مدیریت کرده تا بتوان 

خدمات بیشتری به شهروندان ارائه نمود.
نوذری ساماندهی پارک های نیمه تمام را جزو اولویت های کاری سال 
جاری شهرداری عنوان کرد و گفت: اواخر سال گذشته کارای عمرانی را 
در چندین پارک آغاز کردیم که تمام تالش خودمان را به کار خواهیم 

بست تا این پروژه ها هر چه سریع تر به بهره برداری برسد.
ایام  در  را  شهرداری  عملکرد  خود،  سخنان  از  دیگری  بخش  در  وی 

نوروز و استقبال از میهمانان نوروزی خوب توصیف و خاطرنشان کرد: 
خوشبختانه با برنامه ریزی و پیش بینی که انجام داده بودیم، با بسیج نیروها 

و ارائه خدمات به آنها سعی کردیم تمام نواقص را برطرف کنیم.
شهردار کازرون ادامه داد: اگر چه تعداد مسافران نوروزی بیشتر از حد 
را جلب  میهمانان  اکثریت  توانستیم رضایت  اما خوشبختانه  بود،  انتظار 
کنیم، البته در این میان بروز برخی مشکالت هم طبیعی است و همکاران 
ما نیز در کوتاه ترین زمان ممکن آنها را رفع کردند، اما متأسفانه گاهی 
این  که  می کنند  بزرگنمایی  اندازه  از  بیش  را  مواردی  چنین  رسانه ها 
بزرگنمایی عالوه بر اینکه با واقعیت منطبق نیست، ممکن است وجهه 

شهر را نیز خدشه دار کند.
او همچنین اضافه کرد: الزم می دانم از همراهی و پشتیبان شورای اسالمی 
شهر و همچنین تالش و زحمات شبانه روزی پرسنل شهرداری در امر 
همراهی  و  پشتیبانی  اگر  بی شک  کنم،  تشکر  مردم  به  خدمت رسانی 
موفقیتی حاصل  نبود هیچ  با مجموعه شهرداری  اسالمی  اعضای شورای 

نمی شد.
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ماه رمضان از جمله مناسبت های دینی است که در همه جای ایران و از جمله استان 
فارس با آداب و رسوم خاصی همراه است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم از شیراز، مردم ایران در مناسبت های مختلف آداب و 
رسوم خاص دارند و با همین آداب و رسوم نیز به استقبال این مناسبت ها می روند. 
ماه رمضان از جمله مناسبت های دینی است که در همه جای ایران و از جمله استان 

فارس با آداب و رسوم خاصی همراه است.
آئین ورود به ماه مبارک رمضان 

این آداب و رسوم در شهر شیراز و برخی از نقاط استان فارس مشترک است که 
البته این روزها به ندرت اجرا می شود مانند رسم کلوخ اندازان که در شیراز و صغاد 

آباده با اندکی تفاوت قبل از ورود به ماه رمضان اجرا می شده است. 
در شهر استهبان  فارس نیز قبل از ماه رمضان از طرف خانواده داماد هدایایی برای 
نامزد یا عروس می فرستند که شامل  شیرینی، برنج، مرغ و یک جفت کفش، 

چارقد، قبا و هدایای دیگر است.
هدایا را در مجمعه ای می گذارند و همراه یکی از نزدیکان داماد به خانه عروس 
می فرستند، به این هدیه »روز والون« می گویند. خانواده عروس هم به سهم خود 
هدیه ای برای خانواده داماد می فرستند که بیشتر شامل  لباس است برای پدر داماد  

پیراهن و برای مادر داماد روسری یا چارقد می فرستند.
رسم »بیدارباش« در سحرهای ماه مبارک رمضان 

رسم دیگری که در اغلب نقاط استان فارس اجرا می شود »بیدارباش« بوده است. 
این رسم دیرینه در دیگر استان ها نیز به روش های مختلف اجرا می شده و مربوط 
به زمانی است که مردم از امکاناتی نظیر ساعت، تلویزیون و رادیو بهره مند نبودند. 
این رسم به این شیوه است که در ماه مبارک رمضان دو ساعت قبل از اذان صبح 
باش!  با آواز خوش »بیدار  را  به مساجد می روند و مردم  اجرا می شود. مؤذن ها 
بیدار باش! بنده خدا، بیدار باش! بنده مؤمن بیدار باش!« بیدار می کنند و زنان آماده 
پختن سحری می شوند. سحری ای که مردم شیراز تهیه می کنند اغلب از انواع پلوها 

و خورشت هاست.
بیشتر  اما عرقی که در رمضان  عرقیات شیراز هم بسیار معروف و متنوع است 
مصرف می شود عرق »گل گاوزبان« نام دارد که اغلب هنگام افطار می خورند و 

معتقدند که این عرق گرم است و سردی و رطوبت روزه را از بین می برد.
خوراک های ویژه ماه رمضان 

می خورند  مبارک  ماه  سحرهای  شیراز،  در  خانواده ها  برخی  که  غذاهایی   از 
»قنبرپلو« است که از گوشت، نخودچی، مغزگردو، کشمش، شیره انگور، رب 

انار، پیاز، زردچوبه، نمک، برنج و روغن ساخته می شود.
ابتدا گوشت و نخودچی را می کوبند بعد آنها را مخلوط کرده چند پیاز در آنها 
رنده می کنند و کوفته ریزه درست کرده در روغن سرخ می کنند. گردو و پیاز و 
کشمش را هم سرخ کرده هنگام دم کردن برنج کوفته ریزه را همراه این مخلوط 
الی برنج می گذارند و بعد از اینکه برنج ورآمد با کفگیر روی آن شیره و رب 

انار می ریزند و می گذارند تا برنج دم بکشد.
 ترحلوا یکی از شیرینی های سنتی شهر شیراز است که در ماه مبارک رمضان 
پخت می شود و از قدیم مصرف آن بین خانواده های شیرازی مرسوم بوده است. 
این حلوا به طور معمول در دو رنگ سفید و زرد )زعفرانی( پخته می شود و تفاوت 
این حلوا با بقیه حلواها در استفاده از نشاسته است که سبب می شود به صورت قالبی 

درآمده و راحت برش بخورد.
پخت این حلوا از بعد از افطار تا نیمه های شب، گاه تا نزدیکی های صبح  ادامه 
دارد. بعد از پخت حلوا را در سینی های بزرگ ریخته و بعد از گذشت شش تا 8 
ساعت پس از خنک شدن، حلوا را به صورت قطعات لوزی شکل بریده و عرضه 

می کنند.
فرا می رسد  ماه رمضان که  ترحلوا در واقع، یک قدمت دیرینه در شیراز دارد. 
این شیرینی بسیار مقوی در پزندگی ها خودنمایی می کند. ترکیبات ترحلوا شامل 
نشاسته، آرد برنج، شیر، آب، گالب، شکر، زعفران و انواع مغز برای تزیین است.
آداب و رسوم مردم جنوب فارس از جمله شهرستان های الر و خنج، گراش، المرد 
و مهر در ماه مبارک رمضان دیدنی و شنیدنی است. زنان و دختران الری با تهیه 
انواع حلوای محلی از قبیل مقراضی، یغدر، حلوای آرد برنج و نان های محلی مثل 
پختن نان تَپ تَپی، ُشل ُشلو، باالُتوه، لیَتک و َگُپک هم برای خانواده وهم برای 

خیرات به ویژه در شب های جمعه و شب قدر به استقبال این ماه می روند.
جزءخوانی قرآن در ماه مبارک رمضان 

مردم فارس به همراه قاریان یا افراد باسواد قرآن کریم در روزهای ماه مبارک 
رمضان قرآن تالوت می کنند که به آن »دوره« می گویند. در روستاهای کازرون، 
چون تالوت قرآن به پایان رسید، شخص یا اشخاصی که نذر ختم قرآن را داشته 
باشند گوسفندی ذبح می کنند و گوشتش را بین خانواده های نیازمند تقسیم می کنند 

که به آن »خون ریزی سی پاره« می گویند.
هم  محل گرد  بانوان  رمضان،  مبارک  ماه  ایام  در  شیراز،  خانه های  از  برخی  در 
می آیند و تا پایان ماه مبارک رمضان قرآن را ختم می کنند. چند روز قبل از ماه 
مبارک، بانوان شیراز در آن خانه جمع می شوند. محل ختم قرآن را غبارروبی و 

گالب افشانی می کنند و رحل های قرآن را آماده می کنند.
است که هر شب  بانوان  برای  قرآن خوانی در خانه ها  مراسم  برگزاری  در خنج 
زنان خنجی یک جا جمع می شوند و نماز تراویح و قرائت قرآن برگزار می کنند. 
کسانی که خواندن قرآن را می دانند، به نوبت »ریالران« می خوانند و به آن هایی 

که قرآن خواندن بلد نیستند قرآن می آموزند.
در شب های رمضان، در مساجد خنج، حلقه های تالوت قرآن، معمواًل هر حلقه از 
7 نفر تا 10 نفر، تشکیل می شود که به ترتیب به تالوت قرآن می پردازند و در این 
میان فردی که به سوره اخالص برسد باید شیرینی بدهد و همه بر این باورند که 

همه اجر و پاداش یک ختم قرآن به او می رسد.
شب های قدر 

شب های احیاء که شب 19 و 23 و 27 است مردم فارس بعد از خوردن افطاری به 
مسجد می روند و احیاء می گیرند البته بعضی از شیرازی های قدیم به شب های احیاء 

شب های الغوثی می گویند.
شب های قدر در الرستان  با غسل کردن و تمیز کردن شروع  می شود و با نماز 
خواندن وسخنرانی و تالوت قرآن کریم و دعای جوشن کبیر ادامه پیدا می کند. 

مردم الر به این شب به اصطالحانت الغوث می گویند.
برای سرگرم شدن بچه ها و حرف نزدن و توجه به دعا هر آیه که تمام می شد بند 
باریکی داشتند و گره می زدند. در مجموع صد گره می خورد و فردایش در مدرسه 

یا در کوچه به دست یا گردن می انداختند تا دعایشان مستجاب شود.
نماز  از  بعد  تا 15 ساله  صورت می گیرد.  این مراسم توسط پسران ودختران 7 
مغرب وعشا و در سه شب قدر این رسم بیشتر انجام می شود، کودکان معمواًل خود 
را زیر پوشش چادر پنهان می کنند  و به در منازل می روند و تقاضای شیرینی 
می کنند تا کام خود را شیرین کنند این سرگرمی یا به صورت انفرادی و اکثریت 

به صورت دسته جمعی صورت می گیرد و شعرهای زیبایی هم می خواندند.
رمضان آمد و مهمانیش کنم / گاو و گوساله به قربانیش کنم / َر َمُضو اُنده تا 
َرَمُضو.  َرَمُضو یارب، یارب  َمه تََمع کارِم َیک گلی تََرک / آی  پشِت َکلَک / 
جواب یا ثواب؟ بعد از خواندن این اشعار از طرف صاحب خانه یک صدا می آمد 
یعنی صبر کنید  بود  اشعار کلمه ثواب  یا جواب. اگر جواب  یا می گفت ثواب 
وتقاضای شما قبول شده وشیرینی یا مواد خوراکی به شما داده می شود. بچه ها به 
پاس تشکر از این صاحب خانه این شعر را به صورت گروهی می خواندند: در این 
خانه حوض ِ ُپِر گالب / صاحب این خانه رفته کربال / آی رمضو یارب یارب 

رمضو وشیرینی ها را بین خودشان تقسیم می کنند.
مراسم الوداع

با شور  مردم  می شود که طی آن،  برپا  مراسمی  هفته آخر رمضان،  در  اَِوز،  در 
نزول قرآن، خداحافظی می کنند و یک صدا می خوانند:  ماه  با رمضان،  و هیجان 

»الوداع، الوداع، الوداع شهُر نور والغفران!«
الودی«  »جمعه  یا  الوداعی«  »جمعه  رمضان  ماه  جمعه  آخرین  به  شیرازی ها 
به طوری  بسیار شلوغ می شود،  الوداعی مسجد جمعه شیراز  می گویند. روز جمعه 
که داخل تمام شبستان ها، ایوان ها، صحن مسجد، حتی داالن ها سجاده پهن است 
و زنان شهر هر کدام به نیت خاصی از پیش ازظهر و اوایل روز برای گرفتن جای 

مناسب به مسجد هجوم می آورند.
در مسجد جامع شیراز منبری بلند و بسیار قدیمی با پله های متعدد وجود دارد که 
به منبر امام حسن )ع( معروف است. روز جمعه الوداعی بعد از نماز جماعت و 

وعظ و سخنرانی، عده زیادی از زن ها اطراف منبر جمع می شوند.
در حیاط مسجد درختان نارنج و حوض آبی است و هر حاجت مندی برگ نارنجی 
از  هر کدام  می اندازد.  در حوض آب  برآورده شدن حاجتش  به امید  و  می چیند 
حاجتمندان هم در آخر مراسم دو رکعت نماز »تهیه« می خوانند و ثواب آن را به 
روان بانی و کسانی که مسجد را تهیه کرده اند می فرستند. مردم با انجام این عمل 

اعتقاد دارند تا جمعه آخر ماه رمضان سال بعد حاجتشان برآورده می شود. 
متاسفانه به دلیل عدم مستندنگاری بسیاری از این رسوم یا فراموش شدند یا اینکه 
فیلم و عکسی از اجرای آنها در دسترس نیست به گونه ای که حتی میراث فرهنگی 
فارس به عنوان متولی اصلی میراث ناملموس نیز هیچ فیلم یا مستندنگاری در این 
زمینه ندارد در حالی که می توان با کمک اهل هنر مستندسازی و تصویرسازی 
از این رسوم انجام و در راستای رونق گردشگری و حفظ میراث ناملموس استان 

فارس استفاده شود. 

آداب و رسوم ماه رمضان در استان فارس

 از رسم بیدارباش سحرگاهی تا مراسم الوداعی

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 140060311013001358-1400/12/02 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 حسن شکیبایی فرزند جمشید بشناسنامه شماره 1301 صادره از حوزه 
بشماره ملی 2410772390-در خصوص موازی سه دانگ  آباده و  مرکزی 
مشاع از جمله ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 18829 مترمربع 
 – – شهرستان آباده  ثبتی 346/9979 واقع در بخش 15 فارس  تحت پالک 
روستای حشمتیه، از مالکیت مرحوم حبیب مسعودی، 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  دادخواست خود  اعتراض،  تسلیم  تاریخ  از  ماه  یک  مدت  رسید ظرف 
مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

تاریخ انتشار نوبت اول:1401/01/20

تاریخ انتشار نوبت دوم:1401/02/05 

37862/196209                        1 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 140060311013001356-1400/12/02 هیات موضوع 
رسمی  سند  فاقد  های  ساختمان  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون 
بالمعارض  مالکانه  تصرفات  آباده  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر 
آقای ناصر رحیمی فرزند عباس بشناسنامه شماره 7 صادره از حوزه 6 آباده 
و بشماره ملی 2411419661- در خصوص موازی سه دانگ مشاع از جمله 
ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی بمساحت 18829 مترمربع تحت پالک ثبتی 
346/9979 واقع در بخش 15 فارس – شهرستان آباده – روستای حشمتیه، از 
به  نوبت  دو  در  مراتب  عموم  اطالع  جهت  مسعودی،  حبیب  مرحوم  مالکیت 
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 
عدم وصول  و  مذکور  مدت  انقضای  در صورت  است  بدیهی  نمایند.  تقدیم 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

تاریخ انتشار نوبت اول:1401/01/20

تاریخ انتشار نوبت دوم:1401/02/05 

37863/196210                      2 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

هیات   1400/12/07-140060311013001379 شماره  رای  برابر 
فاقد  های  ساختمان  و  اراضی  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  موضوع 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک آباده تصرفات مالکانه 
شماره 1153  بشناسنامه  فرزند حسین  محمودی  مصطفی  آقای  بالمعارض 
صادره از حوزه مرکزی آباده و بشماره ملی 2411646674- ششدانگ 
واقع  تحت پالک 2574/7  مترمربع  مساحت 146/30  به  خانه  باب  یک 
حبیب  مرحوم  مالکیت  از  خریداری  آباده  شهرستان  فارس   15 بخش  در 
صفائیان، جهت اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی 
متقاضی  مالکیت  سند  به صدور  نسبت  اشخاص  که  در صورتی  شود  می 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو 
به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت  ماه اعتراض خود را 
قضایی  مراجع  به  را  خود  دادخواست  اعتراض،  تسلیم  تاریخ  از  ماه  یک 
تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

تاریخ انتشار نوبت اول:1401/01/20

تاریخ انتشار نوبت دوم:1401/02/05 

37882/196211                    3 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

هیات   1400/11/27-140060311013001340 شماره  رای  برابر 
فاقد  های  ساختمان  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک آباده تصرفات مالکانه 
بالمعارض آقای مهدی محمودی فرزند احمد بشناسنامه شماره 978 صادره 
از حوزه مرکزی آباده و بشماره ملی 2411644949-ششدانگ یک باب 
خانه به مساحت 167/60 مترمربع تحت پالک 9928/3356 واقع در بخش 
15 فارس شهرستان آباده خریداری از مالکیت مرحومین حاج کرم کریمی 
و طاها دانا جهت اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی 
متقاضی  مالکیت  سند  صدور  به  نسبت  اشخاص  که  صورتی  در  شود  می 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

تاریخ انتشار نوبت اول:1401/01/20

تاریخ انتشار نوبت دوم:1401/02/05 

37892/196208                      5 الف 
محسن مظفری نیا- رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک آباده 
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کازرون  فوتبال  نامدار  دروازه بانان  از  دیگر  یکی 
همواره  خود  خاص  منش  و  اخالق  با  که  فردیست 

نگاه ها را به خود جلب کرده بود.  
اصغر جمال زاده 

متولد:1345 کازرون
عضو باشگاه های: عقاب- انقالب- خیبر )بانک ملی( 

- شاهین - شهدای کوی علیا )والیبال( 
کازرون  دوم  دسته  باشگاه های  قهرمان  افتخارات: 
کازرون  فوتبال  نماینده   -)1366( خیبر  تیم  با 
مقام   -)1367( استان  لیگ  در  ملی  بانک  تیم  با 
قهرمان  نایب   -)1369( کازرون  باشگاه های  سوم 
باشگاه های  سوم  )1370(-مقام  کازرون  باشگاه های 
کازرون  فوتبال  اخالق  )1371(-بازیکن  کازرون 

)۱۳۷۱
قهرمان لیگ دسته اول فارس با تیم شاهین )1373(- 
 -)1375( شاهین  با  کازرون  باشگاه های  قهرمان 
قهرمان سه دوره والیبال باشگاه های کازرون به همراه 
تیم شاهین )1 دوره( و شهدای کوی علیا )2 دوره(- 

قهرمان والیبال پیشکسوتان والیبال کازرون
در  و  عقاب  تیم  از  را  خود  فوتبال  جمال زاده  اصغر 
نامی  حیدر  نظر  زیر  کازرون  باشگاه های  دوم  دسته 
نژاد آغاز کرد و با درخشش در این تیم به دعوت 

سعید چوبدار و مرحوم کاظم کریمی به تیم پرافتخار 
انقالب پیوست تا زیر نظر استاد علی اکبر جمشیدی 
کریمی  مرحوم  کنار  در  همچنین  چوبدار  وسعید 
در  حضور  کند.  طی  یک  به  یک  را  ترقی  پله های 
تیم انقالب کمک فراوانی به حاج اصغر کرد تا در 
کنار مرحوم کریمی تجربیات گرانبهایی کسب کند. 
با فرارسیدن خدمت سربازی به تیم خیبر پیوست و 
با این تیم به مقام قهرمانی دسته دوم کازرون دست 
اول  دسته  لیگ  به  ورود  جواز  توانست  و  یافت 

کازرون را دریافت کند. 
با ورود تیم خیبر به دسته اول کازرون نام این تیم 
به بانک ملی تغییر کرد. بانک ملی با ورود خود به 
فوتبال کازرون شور و هیجان خاصی به مسابقات داد. 
در جام حذفی با درخشش اصغر جمال زاده تیم مدعی 
انقالب در ضربات پنالتی مغلوب بانک ملی شد و این 

خود سرآغاز مطرح شدن او شد. 
بر  تأییدی  مهر  بازی  این  در  پنالتی  ضربه   4 مهار 
درخشش وی بود. در مسابقات لیگ تیم بانک ملی 
تیم  این  و  ماند  تمام  نیمه  بازی ها  که  بود  پیشتاز 
برتر  لیگ  راهی  کازرون  فوتبال  نماینده  به عنوان 
به  ملی  بانک  نام  مسابقات  این  از  بعد  شد.  فارس 
نام شاهین  از چندین سال  بعد  تا  تغییر کرد  شاهین 
دوباره بر سر زبان جاری شود. شاهین به همراه تاج از 
اولین تیم های تاریخ فوتبال کازرون بود که در دهه 

40 دارای طرفداران فراوانی بود.
استاد  همچون  بزرگی  بازیکنان  درخشش  با  شاهین 
رحیم برزگر، محمد خلیل رزمی، برادران نقیبی، اصغر 
جمال زاده، بهادر دریایی سالها به عنوان یکی از بهترین 
و پرطرفدارترین تیم های فوتبال کازرون مطرح بود.
خود،  دیرینه  رقیب  از  بعد  تیم  این   1370 سال  در 
این  یافت. در  نایب قهرمانی دست  به مقام  استقالل 
سال ها بازی تیم های شاهین با استقالل، هما، انقالب 
و فجر عالوه بر جذابیت خاص و دیدنی همواره از 
پرتماشاگرترین بازی های فوتبال کازرون بود. مقام 
سوم باشگاه ها در سال 1371 و سپس حضور پرقدرت 

تیم شاهین در لیگ استان و قهرمانی در این مسابقات 
بود  همراه  عزیز  جمال زاده  درخشش  با  همگی  که 
به  کازرون  فوتبال  افتخارات  دفتر  در  زرینی  برگ 

یادگار گذاشت.
 اصغر جمال زاده در سا ل 1374 برای بازی دوستانه با 
استقالل تهران به تیم منتخب کازرون دعوت شد که 
از همراهی  لحظه  به علت آسیب دیدگی در آخرین 
این تیم بازماند. قهرمانی در سال 1375 در باشگاه های 

کازرون آخرین افتخار وی در فوتبال بود.
بیژن  تشویق  به  فوتبال  از  کناره گیری  این  از  بعد 
فرخزاد جذب رشته جذاب والیبال شد و با درخشش 
مطرح  بازیکنان  از  یکی  به  پرطرفدار  رشته  این  در 
باشگاه های  قهرمانی  در  وی  شد.  مبدل  کازرون 
شد  کازرون  والیبال  قهرمان  شاهین  تیم  با  کازرون 
علیا  کوی  شهدای  تیم  با  را  قهرمانی  این  سپس  و 
تیم  به  اینکه  جالب  و  کرد  تکرار   دیگر  دوبار 
منتخب والیبال کازرون نیز دعوت و در این تیم هم 
منشأ افتخارآفرینی شد. او یکبار نیز در کسوت تیم 
پیشکسوتان به مقام قهرمانی والیبال دست پیدا کرد.

استاد رحیم  الگوی ورزشی خود را  اصغر جمال زاده 
برزگر، معلم اخالق فوتبال کازرون می داند وزندگی 
همچنین  می داند.  ایشان  مدیون  را  خود  ورزشی 
باعث  همواره  که  نقیبی  سعید  همچون  دوستانی  از 

دلگرمی اش بودند با امتنان یاد می کند.
زیرنظر  خود  ورزشی  دوران  طول  در  عزیز  اصغر 
علی اکبر  استاد  نژاد،  نامی  حیدر  همچون  مربیانی 
راسخ،  عباس  استاد  برزگر،  رحیم  استاد  جمشیدی، 
علیرضا  حامدی،  رحیم  نقیبی،  سعید  هدایت،  رسول 
حاتمی کار کرد و خود را مدیون این عزیزان می داند.
وی بهترین خاطرات خود را در کنار دوستان ورزشی 
لیگ  در  قهرمانی  مقام  و کسب  همچنین حضور  و 
فارس که خود به تنهایی و حتی بدون داشتن ذخیره 
همراه بود می داند و تلخ ترین خاطرات خود از دست 
دادن همبازیان خود مرحوم شهرام نایب زاده، مرحوم 

کاظم کریمی و شهید اسداله توانی عنوان می کند.

معرفی بزرگان ورزش کازرون
این شماره؛ اصغر جمال زاده 

کم  فوتبال   20 دهه  اوایل  در  وقتی 
کم در ایران ترویج پیدا کرد، عده ای 
در  مستقر  ارتش  پادگان  افسران  از 
کازرون که از شهرهای دیگر مأمور 
به خدمت در کازرون شده بودند با 
خود فوتبال را برای مردم کازرون به 

ارمغان آوردند.
همه  با  کازرون  مردم   20 دهه  در 
امکانات،  کمبود  و  کاستی ها 
رشته های  به  را  خود  عالقمندی 
باستانی،  ورزش  قبیل  از  ورزشی 
والیبال و دوومیدانی نشان داده بودند 
فوتبال  با  آشنایی  زمان  آن  تا  ولی 
با  حتی  که  ارتش  افسران  نداشتند. 
خود توپ مخصوص فوتبال را همراه 
داشتند با تالش فراوان ابتدا زمینی را 
برای برگزاری بازی در کنار پادگان 
مشغول  آن  در  خود  و  نمودند  مهیا 
اینکه کم کم جوانان  تا  بازی شدند 
افسران  این  بازی  دیدن  با  کازرونی 
آنها   کنار  در  و  عالقه مند  فوتبال  به 

مشغول بازی شدند.
اواسط  و  سی  و  بیست  دهه های  در 
داشتن  از  کازرون  چهل  دهه 
استادیوم محروم بود و پادگان ارتش 
برگزاری  برای  شاپور  دبیرستان  و 
دوومیدانی  یا  و  فوتبال  بازی های 
یاری  به  دیگر  ورزش های  سایر  یا 
می آمد.  کازرونی  ورزشکاران 
سالها  ارتش در طول آن  فرماندهان 
و  ورزش  انجمن  با  همکاری  کمال 
برگزاری  فرمانداری کازرون جهت 
–مذهبی  ملی  و جشن های  مسابقات 

را داشتند.
پادگان ارتش به روایت موی سپیدان 
موجود  مستند  تصاویر  همچنین  و 
زمینه ساز  و  مهم  عوامل  از  یکی 
افتخارات ورزشی کازرون بوده است 
این نهاد حتی برای ساخت استادیوم 
ورزشی کازرون نیروی انسانی الزم 
اختیار  در  هیچ چشمداشتی  بدون  را 

مسئوالن قرار می داده است.
نهاد  این  دیگر  بارز  خصوصیات  از 
نظامی جذب سربازانی بود که اکثرًا 
ورزشکار بودند و در بین آنها حتی 
بازیکنان ملی پوش و مطرحی همچون 
مرحوم عزت اله جانملکی مدافع چپ 

ایران و تاج تهران در  پای تیم ملی 
سالهای 1347 تا 1349، احمد رزمی 
جام  در  شیراز  برق  سابق  کاپیتان 
تخت جمشید، علی صیاد دروازه بان 
مسرور  کریم  انزلی،  ملوان  بزرگ 
گلزن نامدار ابومسلم خراسان و ملی 
ایران، صمد خانزاده بازیکن  جوانان 
کریم  ماشین سازی   تیم  تبریزی 
قهرمان  و  نامدار  دونده  شاهخوره 
آسیا و چندین و چند قهرمان عنوان 
کشتی  و  والیبال   دوومیدانی،  دار 
گیران شمالی ... که هرکدام از آنها 
توانسته بودند تأثیر بسزایی بر ورزش 
و ورزشکار کازرونی بگذارند و در 
لباس  سربازی  مقدس  دوران  مدت 
بپوشند.  را  کازرون  منتخب  تیم های 
عزت اله جانملکی در کنار بازیگری 
فوتبال کازرون  نیز  قضاوت  امر  در 
با  رزمی  احمد  می داد.  ری  یا  را 
حضور در استادیوم در  امر آموزش 
فوتبالیست های کازرون نیز همکاری 
می کرد همچنین وی بارها با پوشیدن 
پیراهن تیم منتخب کازرون این تیم 
را همراهی می کرد همچنان که علی 
صیاد در دهه 40 دروازه بان منتخب 

کازرون بود.
از مرحوم سید حسن سالمی  نقل  به 
است  آمده  کازرون  ورزش  پدر 
ورزش  در  نظر  هر  از  هرگاه  که 
فرماندهان  می ماندیم  در  کازرون 
ورزش دوست پادگان فرشته نجات 
می شدند و با در اختیار گذاشتن زمین 
یا نیروی انسانی و ورزشکار ورزش 

کازرون را همراهی می کردند.
می توان  نهاد  این  خدمات  دیگر  از 
سکوهای  ساخت  در  همکاری  به 
دیوارکشی  استادیوم،  سیمانی 
استادیوم تسطیح زمین فوتبال، فنس 
های اطراف زمین فوتبال و همچنین 
والیبال،  فوتبال،  تیم های  تشکیل 
در  حضور  و  کشتی  و  دوومیدانی 

مسابقات اشاره کرد.
در چند سال اخیر نیز ستاد مشترک 
هندبال  از  خود  حمایت  با  ارتش 
نیروی زمینی شهید  بانام  کازرون و 
و  ورزش  به  بزرگی  لطف  شاملی 

ورزشکاران کازرونی نموده است.

ارتش و خدمات آن به ورزش 
کازرون

ورزشی

در طول تاریخ پرافتخار فوتبال کازرون بازیکنان و تیم های بزرگ و مهمی در 
کازرون حضور پیدا کردند.

استقالل تهران، ملوان بندرانزلی، برق شیراز، سپاهان اصفهان، پاس تهران، مس 
کرمان، فجر سپاسی، مرصاد شیراز، شاهین بوشهر، امیدهای پرسپولیس و ...

تهامی  ابراهیم  آمد سید  به کازرون  بزرگ و خوشنامی که  بازیکنان  از  یکی 
ملی پوش سابق خوزستانی است که بار اول در سال ۱۳۶۴ در عضویت در جوانان 
بار سوم  در  بار دوم سال ۶۸ در عضویت  تیم جهان آرا  شیراز و در  شیراز 

کسوت بازیکن و پیشکسوت فوتبال آبادان به کازرون سفر کرد.
این قاب زیبا مربوط به بازی  دوستانه بین دو تیم پیشکسوتان آبادان و کازرون 
و  بوشهر  شاهین  مهاجرین،  تیم های  سابق  مهاجم  دهقانی  محمدحسین  است، 
پتروشیمی آبادان  و منتخب کازرون در کنار کرامت گله داری داور باتجربه و 

قدیمی فوتبال کازرون

پنجره ای روبه خانه پدری

کارشناس ورزشی:  محمدرضا پوالدی

سال ۱۳۶۸ 
علت  به  شود  آغاز  تیرماه  از  بود  قرار  که  کازرون  باشگاه های  جوانان  فوتبال 

درگذشت امام خمینی )ره( بعد از چندین بار تعویق بی سرانجام ماند. 
اختالفات  و  درگیری  علت  به  و  هفته   ۵ از  بعد  نیز  کازرون  باشگاه های  فوتبال 
فراوان میان باشگاه ها با هیئت فوتبال و تربیت بدنی به تعطیلی کشیده شد تا تیم 
بانک ملی که در صدر جدول بود به عنوان اولین نماینده فوتبال کازرون در اولین 
دوره جام باشگاه های فارس شرکت کند که بعد از کسب نتایج خیره  کننده این 
تیم نیز دچار محرومیت عدیده بازیکنان خود شد و در ادامه راه با بازیکنان جوان 

در مسابقات شرکت کرد.
تیم منتخب نوجوانان کازرون با سرمربیگری ابراهیم سرشار به مقام سوم فارس 
و تیم منتخب جوانان با سرمربیگری مصطفی توان به نایب قهرمانی استان دست 

یافتند.
تیم فجر در فینال جام حذفی با غلبه  بر استقالل به مقام قهرمانی رسید. 

سال ۱۳۶۹ 
بانک ملی نماینده سال قبل کازرون در فوتبال فارس به شاهین تغییر نام داد، تیم 
سرباز با سرمربیگری سید حمید کاظمینی و حسن شکرریز پدیده فوتبال کازرون 
شد تا بعد از تیم انقالب که قهرمان شد به طور مشترک با استقالل در جایگاه دوم 

بایستد و به عنوان بهترین تیم اخالق نیز شناخته شود. شاهین سوم شد.
تیم انقالب نماینده شایسته کازرون در جام باشگاه های استان بود که در یکی دو 

بازی آخر  کم آورد و از صعود به لیگ سراسری بازماند.
سال  این  در  انقالب  از  بعد  کازرون  باشگاه های  نوجوانان  بازی های  دوره  اولین 
برگزار شد که تیم نوجوانان هما قهرمان شد.در رده جوانان نیز تیم هما قهرمان شد.

سال ۱۳۷۰
فوتبال کازرون در این سال شاهد  اتفاقات زیادی بود سقوط تیم مطرح پرافتخار 
 انقالب به دسته دوم، قهرمانی تیم استقالل نایب قهرمان سال قبل، قهرمانی تیم جوانان 

پیکان ...

فوتبال کازرون به روایت تاریخ 
قسمت ششم

محمدرضا پوالدی

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

تعیین  قانون  موضوع  هیات   1400/11/27-140060311013001343 شماره  رای  برابر 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سندرسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک آباده تصرفات مالکانه بالمعارض خانم اعظم سادات یاری فرزند سید محمد بشناسنامه 
شماره 78 صادره از حوزه مرکزی آباده و بشماره ملی 2411481535-ششدانگ یک باب 
خانه به مساحت 452/85 مترمربع تحت پالک 9928/298 واقع در بخش 15 فارس شهرستان 
آباده خریداری از مالکیت مرحوم کریم زعفرانی 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 
اعتراض،  تسلیم  تاریخ  از  ماه  مدت یک  رسید ظرف  اخذ  از  پس  و  تسلیم  اداره  این  به  را 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت 

مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول:1401/01/20

تاریخ انتشار نوبت دوم:1401/02/05 
37932/196220                         7 م الف 

محسن مظفری نیا- 
رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک آباده 


