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مدیرکل مدیریت بحران استانداری فارس:

۲۲ روستای فارس 
در معرض خطر 

فرونشست

رئیس شورای اسالمی شهر: 

شورای شهر پل ارتباطی بین مردم و مسئوالن است
دستگاه های اجرایی عوارض معوقه خود را به شهرداری پرداخت کنند

شهردار کازرون: 

تخصیص قیر رایگان می تواند بخشی از مشکالت آسفالت معابر 
را مرتفع کند

برخی در فضای مجازی تالش های شهرداری را نادیده می گیرند

2
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هفتـه نـامه

toloudaily@gmail.com

معرفی بزرگان ورزش 
کازرون

این شماره؛ 
علی نظر بسیجه

فرماندار کازرون خبر داد؛

ضرورت تشکیل شبکه جامع 
اطالع رسانی 

تسریع در تدوین سند آمایش 
سرزمینی کازرون

وزارت راه و شهرسازی:

تفاوت ساخت مسکن ملی  در کازرون 
با شهرهای دیگر 

تعیین عرصه و پیشنهاد حریم تپه 
باستانی تل  جهیدون

ماجرای تخریب خانه تاریخی در شهر کازرون چیست؟ 
پالک های با ارزش تاریخی شناسایی شد

رئیس اداره میراث فرهنگی شهرستان کازرون درباره تخریب خانه حاج 
یداهلل رهایی گفت: برخی از خانه ها اگرچه ارزش تاریخی دارند اما ثبت 
ملی نشده اند که برای جلوگیری از این اتفاق دوباره پالک های با ارزش 

تاریخی شناسایی خواهند شد.
در  شبانه  تاریخی،  ارزشمند  خانه  »یک  تسنیم،  خبرگزاری  گزارش  به 
اخیر در فضای مجازی  عبارتی که در روزهای  تخریب شد«  کازرون 
تخریب  روند  اگر  است که  مطرح  ادعا  این  و  می شود  به دست  دست 
خانه های تاریخی در این شهرستان ادامه یابد چیزی از گذشته کازرون 

باقی نماند. 
ماجرا از این قرار است که خانه ای با ارزش تاریخی متعلق به فردی به 
تخریب  می رسیده  قاجار  دوره  به  آن  قدمت  که  رهایی  یداهلل  حاج  نام 

شده است.
3000 خانه بررسی شده است

رئیس اداره میراث فرهنگی شهرستان کازرون در گفت وگو با خبرنگار 
تسنیم درباره تخریب این خانه اظهار داشت: خانه رهایی که درباره آن 
در فضای مجازی مطالبی منتشر شده خانه دارای ارزش تاریخی بوده اما 

ثبت آثار ملی نشده است و توسط مالک تخریب شده است. 
وی با بیان اینکه برای جلوگیری از اقدامی مشابه این امر، تیم کارشناسی 
برای بررسی منازل تاریخی در این شهر تشکیل شده است، افزود: 3 هزار 
خانه بررسی شده و پالک های دارای ارزش تاریخی شناسایی و در یک 

لیست به دستگاه های متولی تحویل شده است. 

جوکاری با بیان اینکه باید بین بافت فرسوده و بافت تاریخی تفکیک 
قائل شد، بیان کرد: خانه هایی که در بافت تاریخی قرار بگیرند باید حفظ 
و حراست شوند و برای ثبت آنها اقدام کرد اما همراهی مالکان یکی از 

ارکان اصلی در این زمینه است. 
اما  بوده  تاریخی  ارزش  دارای  این خانه  اینکه ضلع جنوبی  بیان  با  وی 
مالک اقدام به تخریب کرده است، عنوان کرد: به دلیل تخریب نمی توان 
به صورت  اما  بوده  دوره  به کدام  متعلق  خانه  دقیق گفت که  طور  به 

معمول خانه های تاریخی کازرون متعلق به دوران قاجار است. 
برای  اینکه  بیان  با  کازرون  شهرستان  فرهنگی  میراث  اداره  رئیس 
صورت  فرهنگ سازی  باید  تاریخی  ارزش  دارای  خانه های  از  حراست 
انجام شود  باید  اقداماتی که در این زمینه  گیرد، تصریح کرد: یکی از 
این است که مالکان متوجه ارزش خانه ها شوند و بدانند با بازسازی و 
تغییر کاربری این خانه ها و تبدیل به اقامتگاه یا رستوران سنتی می توانند 

درآمدزایی کنند. 
مشاهده  را  مورد  این  از  نمونه  یک  اگر  مردم  اینکه  بیان  با  جوکاری 

که  زمانی  گفت:  می شوند،  خود  خانه های  حفظ  به  ترغیب  کنند 
بیشتر  درآمد  کسب  و  ساز  و  ساخت  دلیل  به  مالکان  نشود  چنین 
مسئول  دستگاه های  اطالع  بدون  خود  خانه های  تخریب  به   اقدام 

می کنند. 

موقعیت جغرافیایی ۵۶, ۵3۶۶ طول، 3۲.۷3۵۶۹ عرض جغرافیایی و ارتفاع 
۸۰۷ متری از سطح دریا واقع شده است.

تعیین عرصه  منظور  به  رو  پیش  میدانی  فعالیت  آغاز  از  پیش  افزود:  وی 
و پیشنهاد حریم تل جهیدون تنها اطالعات مستند راجع به آن مربوط به 
پرونده ثبتی اثر بود که در سال ۱3۷۹ به شماره ثبت 3۲۷۸ در فهرست آثار 

ملی قرار گرفته است.
این باستان شناس اظهار داشت: تل جهیدون تپه ای است نسبتًا بزرگ به طول 
تقریبی ۲۷۰×۲۸۰ متر و ارتفاع زیاد در حدود ۱۵ متر که سطح آن هر ساله 
برروی سطح آن گندم  بطور کامل شخم زده شده و  به وسیله کشاورزان 

دیم کاشته می شود.
کیانی گفت: جاده خاکی به سمت روستای ناصرآباد که از قسمت شمالی 
را  قسمت  این  و  شده  تپه  شمالی  قسمت  تخریب  باعث  نیز  می گذرد  تپه 
قابل  به خوبی در آن  به صورت یک دیواره درآورده که داده های سفالی 

مشاهده است.

افزود: داده های سطح االرضی شناسایی شده  باستان شناسی  سرپرست هیئت 
بر سطح تپه شامل انواع قطعات پراکنده سفال مربوط به دوره های مختلف 
بقایای ظروف سنگی شکسته شده  به همراه چند مورد  تاریخی و اسالمی 
بود که همگی دال بر اهمیت این محوطه باستان شناختی در راستای انجام 

پژوهش های علمی و هدفمند بعدی است.
وی خاطرنشان کرد: متأسفانه با گسترش سریع روستای ناصرآباد شرقی طی 
دهه های اخیر و موقعیت قرارگیری تل جهیدون در میانه مسیر کازرون به 
طرف روستای ناصرآباد در محلی که دارای اراضی مرغوب برای کشاورزی 
و سکونت است و همچنین افزایش روزافزون قیمت اراضی پیرامونی، منجر 
به شکل گیری تهدیدی اساسی در راستای تسطیح عرصه و تخریب حریم 

این اثر ارزشمند تاریخی فرهنگی شده است.
مجوز  و  فارس  استان  فرهنگی  میراث  اداره کل  موافقت  با  کیانی گفت: 
پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، عملیات گمانه زنی به منظور تعیین 
عرصه و پیشنهاد حریم تل جهیدون با نظارت محمد حسن پاک نژاد در یک 
بازه زمانی یک ماهه صورت گرفت که درنتیجه آن درمجموع ۴۰ گمانه با 

ابعاد ۱×۱ متر دورتادور تپه ایجاد شد.
سرپرست هیئت باستان شناسی گفت: همه تالش تیم باستان شناختی بر این 
بود تا با توجه به موقعیت قرارگیری تپه در میان زمین های کشاورزی از 
یک طرف و همچنین گسترش بافت مسکونی به سمت عرصه اثر از طرف 
دیگر با بیشترین تعامل با اهالی و کشاورزان محلی، ضمن انجام یک کار 
و  هزینه  کمترین  تحمیل  از  جلوگیری  و  باستان شناختی  دقیق  و  هدفمند 
آسیب به اثر، بهترین نتیجه در راستای تبیین و ترسیم خطوط عرصه و حریم 

با توجه به گمانه های ایجاد شده صورت گیرد.

تعیین عرصه و پیشنهاد حریم تپه باستانی تل  جهیدون

مدیرکل مدیریت بحران استانداری فارس:

۲۲ روستای فارس در معرض خطر فرونشست
در  فارس  روستای   ۲۲ کرد:  تأکید  فارس  استانداری  بحران  مدیرکل 
معرض خطر شناسایی شده است و در زمین های کشاورزی ۲ روستا فرو 

نشست داشته است.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی استانداری فارس، خلیل عبداللهی در نشست 
استانداری  امور عمرانی  با حضور معاون هماهنگی  مدیران پاسخگو که 
فاری و  مدیرعامل جمعیت هالل احمر فارس برگزار شد، گفت: سازمان 
مدیریت بحران در حوزه پیشگیری و مواقع بحران در خدمت مردم است 

و فارس به عنوان یک استان گسترده کمابیش دچار بحران می شود.
 وی  با بیان اینکه بیشترین   زمان برای پیگیری بحران در سال گذشته 
در حوزه سیل بود افزود: در روزهای اول سیل دی ماه حدود ۴۰۰ خانوار 
را به سرعت در چادرها اسکان داده و در مدت ۱۰ روز اعتبارات الزم 

را مصوب کردیم.
عبداللهی عنوان کرد: اعتبارات بالعوض و هزینه های بالعوض اجاره خانه 
دستگاه های  برای  تومان  میلیارد   ۵۴۰ و  چادرها  در  مستقرشدگان  برای 

اجرایی، ۱۵۴ میلیارد تومان وام با بازپرداخت ۱۵ ساله و حدود یک هزار 
میلیارد تومان در بخش کشاورزی با سود چهار درصد ارائه شده است.

عبداللهی اعالم کرد: سال گذشته شاهد کاهش ۱۰۷ موردی آتش سوزی 
در استان بوده ایم.

وی تأکید کرد: ۲۲ روستای فارس  در معرض خطر، شناسایی شده است 
دو فرونشست در زمین های کشاورزی دو روستا گزارش شده  و اخیراً 

است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان فارس ضمن اعالم ثبت نام ۴۱۴ هزار نفر 
در طرح نهضت ملی مسکن در این استان، گفت: شهر جدید صدرا با ۱۲۵ 
هزار ثبت نام صدرنشین متقاضی مسکن است و پس از آن شهر مرودشت 

با ۲۷ هزار ثبت نام دومین شهر پر متقاضی در استان فارس است.
به گزارش ایرنا از وزارت راه و شهرسازی، محمودرضا طالبان ضمن اعالم 
ثبت نام ۴۱۴ هزار نفر در طرح نهضت ملی مسکن در این استان اظهار 
کرد: تاکنون 3۷ درصد پاالیش ها انجام شده و سهمیه استان فارس ۲۸۰ 

هزار واحد است  که تعداد ثبت نامی ها بیش از سهمیه استان است.
مدیرکل راه و شهرسازی استان فارس در مورد تأمین زمین، گفت: اکنون 
در استان فارس حدود دو هزار هکتار زمین احصا شده است و در حدود 
یک هزار و ۲۵۰ هکتار در مراحل تهیه نقشه و آماده سازی قرار دارد. در 
این راستا برای مابقی اراضی پروژه تعریف شده و برای طرح اقدام ملی 

نزدیک به ۲۰ هزار واحد پروژه آغاز شده است.
وی بیشترین ثبت نامی استان را برای شهر جدید صدرا دانست و افزود: 
شهر جدید صدرا در شیراز با ۱۲۵ هزار ثبت نامی صدرنشین و متقاضی 
ثبت نام در استان است و پس از آن شهر مرودشت با ۲۷ هزار ثبت نام 

دومین شهر پر متقاضی است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان درمورد نحوه ساخت مسکن نیز افزود: در 
شهرهای کوچک که مشکل زمین وجود ندارد قطعات به صورت دو طبقه 
و چهار واحدی خواهد بود ولی در شهرهای شیراز، مرودشت، کازرون، 
فسا و جهرم که به شدت کمبود زمین وجود دارد، واحدهای مسکونی به 
صورت چهار طبقه یا ۶ طبقه ساخته خواهد شد. در شهر شیراز این احتمال 

وجود دارد که تعداد طبقات افزایش یابد.
طالبان در مورد شهر جدید صدرا نیز خاطرنشان کرد: این شهر یکی از 
پیشروترین شهرهای کشور بوده که با داشتن همه امکانات رفاهی برای 

شهروندان، زندگی در آن جاری است.

وزارت راه و شهرسازی:

تفاوت ساخت مسکن ملی  در کازرون با شهرهای دیگر 
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دو شنبه
 سال ششم جنوب

تشریح نتایج اجرای طرح ارتقای 
امنیت اجتماعی در کوه چنار

نتایج  كوه چنار  انتظامي  فرمانده 
امنيت  ارتقای  طرح  اجرای 
اجتماعي در  فروردین  ماه سال 

جاری را تشریح کرد.
طلوع  دریافتي  گزارش  به 
از پليس فارس سرهنگ  جنوب 
کرد:  بيان  محمدی  لطف اهلل 
اجتماعي  امنيت  ارتقاء  طرح 
محالت  کردن  ناامن  هدف  با 
آلوده  نقاط  پاکسازی  جرم خيز، 
در  امنيت  احساس  ارتقای  و 
بين شهروندان، توسط یگان های 
در  چنار  کوه  شهرستان  انتظامي 

فروردین ماه اجرایي شد.
وی با بيان اینكه در اجرای این 
طرح ها 3 کيلو انواع مواد مخدر 
کشف و 3 خرده فروش دستگير 
نفر   81 دستگيری  گفت:  شدند، 
دستگيری  تعقيب،  تحت  متهم 
8 سارق و کشف 53 فقره انواع 
دستگاه   68 توقيف  سرقت، 
متخلف،کشف  نقليه  وسائط 

و  قاچاق  سوخت  ليتر  هزار   2
کشف 5 قبضه سالح غيرمحاز از 
ارتقای  اجرای طرح  نتایج  دیگر 

امنيت اجتماعي بود.
شهرستان  انتظامي  فرمانده 
اینکه  به  اشاره  با  كوه چنار 
به  پرونده  تشکيل  با  متهمان 
شدند،  معرفي  قضائي  مرجع 
در  شهروندان  مشارکت  گفت: 
حائز  بسيار  پایدار  امنيت  ایجاد 

اهميت است.
از  هدف  محمدی  سرهنگ 
افزایش  را  طرح ها  این  اجرای 
احساس امنيت در بين شهروندان 
خواست  مردم  از  و  کرد  عنوان 
را  الزم  همکاری های  پليس  با 

داشته باشند.

شهرداری کازرون

نظارت بازرسان سالمت کازرون بر 
رعایت پروتکل های بهداشتی در اماکن 

برگزاری آیین معنوی شب های قدر

مرکز  محیط  سالمت  بازرسان 
پیرویان کازرون  بهداشت شهید 
بر رعایت پروتکل های بهداشتی 
آیین  برگزاری  اماکن  در 

شب های قدر، نظارت می کنند.
به گزارش دریافتی طلوع جنوب 
از روابط عمومی شبکه بهداشت و 
درمان شهرستان کازرون، معاون 
بهداشتی شبکه گفت: همزمان با 
قدر  ُپرفیض  فرارسیدن شب های 
و با توجه به وضعیت همه گیری 
نظارت   ،19 کووید  بیماری 
بازرسان سالمت محیط بر رعایت 

در  بهداشتی  دستورالعمل های 
برگزاری  اماکن  سایر  و  مساجد 
آیین های مذهبی، افزایش یافت.

افزود:  طهماسبی  زهرا 
محیط  سالمت  کارشناسان 
مواردی مانند استفاده از ماسک، 
فیزیکی،  فاصله گذاری  رعایت 
بهداشت  مطبوع،  تهویه  برقراری 
و  آبدارخانه  آشپزخانه،  محیط 
تکمیل  و  بهداشتی  سرویس های 
برنامه واکسیناسیون علیه کووید 
19 از سوی ارائه دهندگان خدمت 

را بررسی می کنند.

منظور  به  اطالع رسانی  جامع  شبکه  تشکیل  گفت:  کازرون  فرماندار 
شده  انجام  فعالیت های  و  کازرون  شهرستان  ظرفیت های  بهتر  انعکاس 

ضروری به نظر می رسد.
به گزارش کازرون نما، محمدعلی بخرد در جمع خبرنگاران شهرستان 
با اشاره به انتشار برخی اخبار در فضای مجازی شهرستان بدون رعایت 
شاهد  حاضر  حال  در  کرد:  اظهار  کارشناسان  نظر  و  حرفه ای  اصول 
نوعی ولنگاری در عرصه فضای مجازی شهرستان و انتشار اخبار توسط 

رسانه های غیررسمی هستیم.
از  مجوز  دارای  رسانه های  طریق  از  بایستی  اخبار  که  این  بیان  با  وی 
سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی منتشر شود افزود: تشکیل شبکه 
جامع اطالع رسانی به منظور انعکاس بهتر ظرفیت های شهرستان کازرون 

و فعالیت های انجام شده توسط نهادهای دولتی ضروری به نظر می رسد.
به  شهرستان  ادارات  عمومی  روابط  مناسب  و  سریع  پاسخگویی  وی 

ایجاد  خبرنگاران و رسانه ها را خواستار شد و گفت: رسانه ها در مسیر 
مطالبه عمومی به منظور تسریع در روند اجرای برخی پروژه های راکد 

مانده شهرستان کازرون نقش مؤثری بر عهده دارند.
مشکالت  رفع  و  خبرنگاران  از  حمایت  درخصوص  کازرون  فرماندار 
آنان اظهار کرد: با تشکیل انجمن صنفی خبرنگاران شهرستان می توانیم 
از  و  یکپارچه رسیدگی  به صورت  را  دغدغه های خبرنگاران شهرستان 

ظرفیت های قانونی برای رفع مسائل خبرنگاران بهره مند شویم.
بخرد با اشاره به تنش آب در شهرستان کازرون تصریح کرد: تکمیل 
بودجه کافی  نیازمند  آبرسانی شهرستان کازرون  پروژه های  از  بسیاری 
است، امیدواریم در برخی از مناطق روستایی با بهره گیری از مشارکتهای 
اقدامی که در حوزه آب و  مردمی و جمعآوری کمکهای خیرین، هر 
آبرسانی الزم باشد را با همراهی ادارات آبفا و گروههای جهادی انجام 

دهیم.

وی بر لزوم تسریع در تدوین سند توسعه و آمایش سرزمین شهرستان 
مدیریت  مناسب،  کشت  الگوی  ارائه  افزود:  و  کرد  تأکید  کازرون 
بهره برداری از منابع آب، ارائه بسته های اشتغال و سرمایه گذاری در حوزه 
صنعت متناسب با اقلیم شهرستان نیازمند برنامه ریزی و زمان بندی با نگاه 

کارشناسانه و علمی جدید است.
فرماندار کازرون با اشاره به نظارت ویژه بر جلوگیری از فروش خارج 
از شبکه آرد در شهرستان کازرون اظهار کرد: با توجه به دریافت برخی 
تعطیلی غیرمجاز،  نان،  از کیفیت  نارضایتی های شهروندان  گزارشات و 
عدم رعایت ساعت پخت نان به همراه دستگاه های متولی از جمله اداره 
صمت و تعزیرات، بازدیدهای میدانی از نانوایی های سطح شهرستان در 
دستور کار قرار گرفته است و هرگونه عرضه نان با سهمیه دولتی در 
ممنوع  کازرون  شهرستان  سوپرمارکت های  و  زنجیره ای  فروشگاه های 

گردیده است.

و  جاری  سال  در  نرگسی  سد  آبگیری  برای  تالش  بخرد  محمدعلی 
در  دولت  مهم  اقدامات  از  را  کازرون  فاضالب  تصفیه خانه  راه اندازی 

شهرستان کازرون عنوان کرد.

فرماندار کازرون خبر داد؛

ضرورت تشکیل شبکه جامع اطالع رسانی 
تسریع در تدوین سند آمایش سرزمینی کازرون

معاون سازمان و مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کازرون از توزیع 730 تن 
کاالی اساسي در قالب طرح تنظيم بازار در این شهرستان خبر داد.

و  سازمان  معاونت  عمومي  روابط  از  جنوب  طلوع  دریافتي  گزارش  به 
مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان کازرون، حميد رشيدی تصریح کرد: 
ابتدای سال جاری تاکنون 380 تن برنج، 82 تن مرغ منجمد، 180 تن  از 
شکر خانوار، 84 تن شکر صنعت و 4 تن گوشت منجمد در سطح شهرستان 
توزیع شده است و برنامه ریزی برای توزیع اقالم اساسي در دستور کار قرار 

گرفته است.

از  اساسي کشاورزی  کاالهای  بازار  بر  نظارت  اینکه  بر  تأکيد  با  رشيدی 
اساسي  کاالهای  کرد:  عنوان  است  کشاورزی  جهاد  وزارت  اولویت های 
در سطح شهرستان از طریق فروشگاه های منتخب در حال توزیع است و با 
برنامه ریزی های که انجام شده توزیع کاالهای اساسي تا پایان ماه مبارک 

رمضان ادامه خواهد داشت.
معاون سازمان و مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کازرون بيان کرد: در ماه 
با تشدید نظارت و بازرسي ها و تأمين کاالهای ضروری،  مبارک رمضان 
روند  بر  مستمر  صورت  به  شهرستان  این  بازار  تنظيم  کارگروه  بازرسان 

توزیع اقالم نظارت مي نمایند.

توزیع کاالهای اساسی تنظیم بازار در کازرون

رئيس شورای اسالمي شهر از شورای اسالمي شهر به عنوان پل ارتباطي 
مردم و مسئوالن یاد کرد و گفت: مطابق قانون، شورا مي تواند با دعوت 
در  شورا،  صحن  به  شهرستاني  و  شهری  متوليان  و  دولتي  مسئوالن  از 
محيطي دوستانه و صميمي مشکالت، مسائل و مطالبات مردم را مطرح و 

راهکارهای الزم را بررسي کند.
روابط عمومي شهرداری کازرون،  از  طلوع جنوب  دریافتي  به گزارش 
محسن روزبهي که در صحن شورا ميزبان معاون استاندار و فرماندار ویژه 
این دوره  شهرستان و شهردار کازرون بود، اظهار کرد: خوشبختانه در 
امام جمعه، نماینده مردم در مجلس شورای  با همدلي که بين فرماندار، 
اسالمي، اعضای شورای اسالمي شهر و مردم وجود دارد، انتظار مي رود با 
این همدلي و تعامل بين مسئولين ارشد شهر و مجموعه ادارات گام های 

بلندی جهت حل مشکالت مردم برداشته شود.
وی با انتقاد از برخي ناهماهنگي هایي مدیریتي که باعث عقب ماندگي و 
حتي پسرفت شهر شده، اضافه کرد: متأسفانه برخي مسئولين خودشان را 
به بخشنامه های اداری و کارهای تکراری روزانه مشغول کرده اند و این 

روحيه در برخي از آنها نهادینه شده است.
رئيس شورای اسالمي شهر کازرون ادامه داد: اگر ما انتظار داریم که یک 
فرماندار عملکرد قوی داشته باشد، باید مسئولين قوی هم در کنار او باشند 
تا با یک برنامه ریزی قوی برنامه ها پيش برود که البته با شناختي که از 

جنابعالي داریم این امر محقق خواهد شد.

را  فرماندار درخواست کرد زمينه ای  از  پایان صحبت های خود  وی در 
به  را  خود  معوقه  عوارض  دولتي  ارگان های  و  ادارات  تا  آورد  فراهم 

شهرداری پرداخت کنند.
مشکالت  از  بخشی  می تواند  رایگان  قیر  تخصیص  کازرون:  شهردار 
تالش های  مجازی  فضای  در  برخی  کند/  مرتفع  را  معابر  آسفالت 

شهرداری را نادیده می گیرند
شهرستان  فرماندار  حمایت های  از  تشکر  ضمن  نيز  کازرون  شهردار 
کازرون از شهرداری گفت: متأسفانه در چند ماهه اخير مسائلي در شهر 
بيشتر  به وجود آمد که  زباله  از جمله مسئله  درخصوص مسائل شهری 
وقت فرماندار و اعضای شورای شهر و شهرداری به جای انجام کارهای 

مهمتر معطوف حل و فصل این مسائل شد.
از  یکي  را  شهرداری  به  رایگان  قير  اختصاص  نوذری  رضا  مهندس 
درخواست های مهم شهرداری از فرمانداری عنوان کرد و گفت: بيشتر 
معابر شهر نياز به آسفالت و روکش آسفالت دارند از جمله بافت فرسوده 
و کمربندی خرمشهر که در واقع رینگ شهری و محل تردد ماشين های 
سنگين است، انتظار داریم با توجه به جایگاه فرماندار به عنوان نماینده 
با  ارتباط خوب حضرتعالي  از  بهره گيری  با  شهرستان،  در  دولت  عالي 
از  بخشي  به شهرداری  رایگان  قير  تخصيص  با  استان و کشور  مقامات 

مشکالت آسفالت معابر شهر حل شود.
وی همچنين بر ساماندهي فضای مجازی در شهر تأکيد کرد و گفت: 

را  شهر  در  شورا  و  شهرداری  مجموعه  تالش های  افراد  برخي  متأسفانه 
نادیده گرفته و مغرضانه شروع به تخریب مي کنند.

مهندس نوذری ادامه داد: افرادی که در فضای مجازی کار اطالع رساني و 
مطالبه گری انجام مي دهند مي توانند به سوی کار حرفه ای سوق داده شده 

و به نوعي ساماندهي شوند.
فرماندار کازرون: سازه های معماری بومی در شهر اجرا شود

اجرای  لزوم  بر  نيز  کازرون  شهرستان  ویژه  فرماندار  و  استاندار  معاون 
سازه های معماری بومي کازرون تأکيد کرد و گفت: شهرداری، شورای 
اسالمي شهر و نظام مهندسي شرایطي را به وجود بياورند تا از معماری 

بومي کازرون در ساخت و سازها استفاده شود.
محمدعلي بخرد همچنين انضباط مالي برای شهرداری و شورا را الزم و 
ضروری دانست و افزود: شهرداری ها یک بنگاه مالي هستند که در کنار 

فعاليت های مالي، باید کارهای خدماتي هم انجام دهند.
وی ادامه داد: شما مي توانيد پایه گذار یک حرکت نوین در شهرداری 
برای  پایدار  درآمد  یک  وام  گرفتن  و  سرمایه گذاری  با  یعني  باشيد 

شهرداری به وجود بياورید
ساماندهي دست فروشان و ایجاد بازار روز، ساماندهي المان های شهری 
و  ميدان ها  در  کازرون  بزرگان  و  مشاهير  تندیس های  از  استفاده  و 
پارک های سطح شهر از جمله دیگر موارد مورد تأکيد فرماندار کازرون 

در این جلسه بود.

رئیس شورای اسالمی شهر: 

شورای شهر پل ارتباطی بین مردم و مسئوالن است
دستگاه های اجرایی عوارض معوقه خود را به شهرداری پرداخت کنند

شهردار کازرون: 

تخصیص قیر رایگان می تواند بخشی از مشکالت آسفالت معابر را مرتفع کند
برخی در فضای مجازی تالش های شهرداری را نادیده می گیرند

برنامه ریزی و هماهنگی برای مقابله با آتش سوزی های فصل گرما در جلسه ستاد 
مدیریت بحران شهرداری کازرون

انجام اقدامات فوری و عملی برای حفظ فضای سبز شهری در فصل گرم سال

در آستانه آغاز فصل گرما و با توجه به افزایش احتمال وقوع آتش سوزی 
با  مقابله  و  مواجهه  در  الزم  اقدامات  بازبيني  و  هماهنگي  منظور  به 
شهرداری  بحران  مدیریت  ستاد  جلسه  باغات،  و  مراتع  آتش سوزی های 

کازرون تشکيل شد.
به گزارش دریافتي روزنامه طلوع از روابط عمومي شهرداری کازرون، 
مدیریت  ستاد  عملکرد  از  تشکر  کازرون ضمن  شهردار  جلسه  این  در 
بحران شهرداری در مواقع بحران اظهار کرد: آتش سوزی مراتع و باغات 
با رسيدن فصل گرما یکي از بحران هایي است که شهرداری و نيروهای 
ستاد مدیریت بحران با آن مواجه هستند که در این خصوص الزم است 

پيش از وقوع بحران اقدامات الزم انجام گيرد.
حضور  با  مشترک  کارگروه  تشکيل  بر  ادامه  در  نوذری  رضا  مهندس 
واحدهای مربوطه جهت بازبيني نقاط شناسایي شده مستعد آتش سوزی 
تأکيد کرد و گفت: از هم اکنون مي توانيم با هزینه کمتر جلوی بحران را 
بگيریم، بنابراین در این راستا الزم است کارگروه های تشکيل شده پس 

از بازبيني نقاط حادثه خيز شناسایي شده، بالفاصله نسبت به پاکسازی و 
از بين بردن علف های هرز اقدام کنند.

نامطلوب  وضعيت  به  اشاره  با  خود  سخنان  از  دیگری  بخش  در  وی 
منطقه  در  هوا  دمای  زودهنگام  افزایش  و  گذشته  زمستان  در  بارش ها 
گرم  تابستان  و  هوا  دمای  افزایش  به  توجه  با  کرد:  تصریح  کازرون، 
اولویت های  از  یکي  شهری  سبز  فضای  موجود  وضع  حفظ  رو،  پيش 
صورت  به  را  موضوع  این  سبز  فضای  واحد  بنابراین  است،  شهرداری 

ویژه در نظر داشته باشد و تمهيدات مختلف درخصوص آبياری فضای 
سبز شهری به صورت روزانه و مستمر انجام شود و در این خصوص اگر 
 کمبودی هم وجود دارد، در اسرع وقت نسبت به تأمين نيازمندی ها اقدام 

شود.
با  مقابله  نشاني جهت  توسط سازمان آتش  نيروهای شهرداری  آموزش 
از  پيشگيری  برای  شهروندی  آموزش  و  سازی  فرهنگ  سوزی،  آتش 
آتش سوزی، پاک سازی علف های هرز حاشيه خيابان ها، مراتع و تپه ها، 

تهيه ادوات و ماشين آالت و هماهنگي با ادارات ذی ربط از جمله مصوبات 
این جلسه بود.

شهردار کازرون گفت: اتصال خيابان کارگر شمالي به مطهری جنوبي 
آغاز شده است.

به گزارش دریافتي روزنامه طلوع از روابط عمومي شهرداری کازرون، 
مهندس رضا نوذری در تشریح جزئيات این طرح، گفت: با توجه به در 
خيابان  تکميل  راستای  در  شهرداری  از  شهروندان  مطالبات  و  خواست 
به  عمراني  عمليات  مطهری جنوبي،  خيابان  به  اتصال  و  کارگر شمالي 

منظور اتصال دو خيابان و احداث تقاطع آغاز شده است.
وی تسهيل در تردد خودروها و روان سازی ترافيک را از اهداف این 
پروژه عنوان کرد و گفت: با احداث و اتصال این دو خيابان به هم بار 

ترافيکي خيابان انتظام و خيابان حافظ کاهش مي یابد.

شهردار کازرون ادامه داد: هم اکنون عمليات خاکبرداری جهت احداث 
ميدان و اتصال این دو خيابان در حال انجام است که ان شاءاهلل به زودی 
پس از عمليات زیرسازی خيابان کارگر شمالي ادامه آسفالت این خيابان 

از سر گرفته خواهد شد.

آغاز اتصال خیابان کارگر شمالی به مطهری جنوبی
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روزنـامـه طلـوع آگهـی 

و مشــترک می پـذیـرد

 32344772

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 
 – آباده  شهرستان   – فارس  بخش 15  در  واقع  ثبتی 346/9979  پالک  تحت 
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 

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

هیات   1400/12/03-140060311013001369 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 
بشماره شناسنامه 1002 و  بالمعارض خانم مریم خسروی فرزند خسرو  و 
شماره ملی 2410804926 صادره از آباده، در خصوص موازی سه دانگ 
مشاع از جمله ششدانگ یک باب انباری به مساحت 342 مترمربع قسمتی از 
پالک ثبتی 9963/76 واقع در بخش 15 فارس –شهرستان آباده – اراضی 
مزرعه یوسف آباد، از مالکیت مرحوم خسرو خسروی جهت اطالع عموم 
که  صورتی  در  شود  می  آگهی  روز   15 فاصله  به  نوبت  دو  در  مراتب 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می 
به  را  خود  اعتراض  ماه  دو  مدت  به  آگهی  اولین  انتشار  تاریخ  از  توانند 
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 
اعتراض، طبق مقررات  انقضای مدت مذکور و عدم وصول  در صورت 

سند مالکیت صادر خواهد شد.

تاریخ انتشار نوبت اول:1401/02/05

تاریخ انتشار نوبت دوم:1401/02/20

38005/196297                      20م الف 
محسن مظفری نیا – رئیس ثبت اسناد آباده 

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

هیات   1400/11/21-140060311013001290 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 
 765 شماره  بشناسنامه  قهرمان  فرزند  مالیی  دادرس  آقای  بالمعارض  و 
صادره از حوزه مرکزی اقلید و بشماره ملی 2539177311- در خصوص 
از  بمساحت 61155 مترمربع قسمتی  ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی 
پالک ثبتی 839 واقع در بخش 6 فارس – شهرستان آباده- اراضی خسرو و 
شیرین، از مالکیت مشاعی 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 

و عدم وصول اعتراض، طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

تاریخ انتشار نوبت اول:1401/02/05    

تاریخ انتشار نوبت دوم:1401/02/20

37993/196300                           18 م الف
محسن مظفری نیا – رئیس ثبت اسناد آباده 

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

هیات   1400/11/30-140060311013001352 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 
و بالمعارض خانم مرجان خسروی فرزند خسرو بشماره شناسنامه 832 و 
شماره ملی 2410803253 صادره از آباده، در خصوص موازی ششدانگ 
یک باب انباری به مساحت 223 مترمربع قسمتی از پالک ثبتی 9963/76 
واقع در بخش 15 فارس – شهرستان آباده- اراضی مزرعه یوسف آباد، از 
مالکیت مرحوم خسرو خسروی جهت اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
اولین  انتشار  تاریخ  از  توانند  می  باشند  داشته  اعتراضی  متقاضی  مالکیت 
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:1401/02/05

تاریخ انتشار نوبت دوم:1401/02/20

38006/196298                     21 م الف 
محسن مظفری نیا – رئیس ثبت اسناد آباده 

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

هیات   1400/11/25-140060311013001329 شماره  رای  برابر 
فاقد  های  ساختمان  و  اراضی  ثتبی  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  موضوع 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک آباده، تصرفات مالکانه 
شماره  بشناسنامه  عبدالعلی  فرزند  الهی  نعمت  محمد  آقای  بالمعارض  و 
4096 صادره از حوزه آباده و بشماره ملی 2410252768-در خصوص 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 306/10 مترمربع قسمتی از پالک ثبتی 
شهر  اراضی   – آباده  شهرستان   – فارس   15 بخش  در  واقع   9928/158
بهمن، از مالکیت مرحوم احمد علی نعمت الهی جهت اطالع عموم مراتب 
اشخاص  که  در صورتی  می شود  آگهی  روز  فاصله 15  به  نوبت  دو  در 
توانند  می  باشند  داشته  اعتراضی  متقاضی  مالکیت  سند  صدور  به  نسبت 
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:1401/02/05

تاریخ انتشار نوبت دوم:1401/02/20

37998                                       19 م الف 
محسن مظفری نیا – رئیس ثبت اسناد آباده 

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

هیات   1400/11/24-140060311013001317 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 
و بالمعارض آقای محمد رضا اهالی فرزند علی بشناسنامه شماره 57 صادره 
ششدانگ  2411303696-درخصوص  ملی  بشماره  و  آباده  حوزه  از 
قسمتی از یک باب مغازه به مساحت 36/68 مترمربع قسمتی از پالک ثبتی 
373/9922 واقع در بخش 15 فارس – شهرستان آباده- اراضی محمد آباد 
صغاد، ازمالکیت مرحوم محمدرضا احمدی 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 
انقضای  در صورت  است  بدیهی  نمایند.  تقدیم  قضایی  مراجع  به  را  خود 
صادر  مالکیت  سند  مقررات  طبق  اعتراض،  وصول  عدم  و  مذکور  مدت 

خواهد شد.

تاریخ انتشار نوبت اول:1401/02/05

تاریخ انتشار نوبت دوم:1401/02/20

38010/196296                       22 م الف 
محسن مظفری نیا – رئیس ثبت اسناد آباده 

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

هیات   1400/12/02-140060311013001354 شماره  رای  برابر 
فاقد  های  و ساختمان  اراضی  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  موضوع 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک آباده ، تصرفات مالکانه 
و بالمعارض آقای ابراهیم جان نثار فرزند غالمحسین بشماره شناسنامه 104 
و شماره ملی 2410894410 صادره از حوزه آباده، در خصوص موازی 
ثبتی  پالک  تحت  مترمربع   139/40 مساحت  به  خانه  یکباب  ششدانگ 
9976/16 واقع در بخش 15 فارس- شهرستان آباده – مزرعه میرزا محمد 
اهلل شهبازی و مرحومان علی، مصطفی،  مالکیت مرحوم حبیب  از  خانی، 
روز آگهی  فاصله 15  به  نوبت  دو  در  مراتب  عموم  اطالع  عباس، جهت 
متقاضی  مالکیت  سند  به صدور  نسبت  اشخاص  در صورتی که  می شود 
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 
قضایی  مراجع  به  را  دادخواست خود  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:1401/02/05         

تاریخ انتشار نوبت دوم:1401/02/20

37984/196299                             13 م الف 
محسن مظفری نیا – رئیس ثبت اسناد آباده 

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

هیات   1400/11/27-140060311013001338 شماره  رای  برابر 
فاقد  های  و ساختمان  اراضی  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  موضوع 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک آباده تصرفات مالکانه 
بالمعارض آقای میثم اسدی فرزند فریدون بشناسنامه شماره 115 صادره 
از حوزه مرکزی آباده و بشماره ملی 2410980406-ششدانگ یک باب 
مغازه به مساحت 17/08 مترمربع قسمتی از پالک 258 و 259 واقع در 
بخش 15 فارس شهرستان آباده خریداری ازمالکیت مرحوم فریدون اسدی 
جهت اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود 
اعتراضی  مالکیت متقاضی  به صدور سند  در صورتی که اشخاص نسبت 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از  خود را 
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:1401/02/05

تاریخ انتشار نوبت دوم:1401/02/20

38017/196303                     24 م الف 

محسن مظفری نیا – رئیس ثبت اسناد 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 140060311013001339-1400/11/27 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 محمدرضا اسدی فرزند فریدون بشناسنامه شماره 417 صادره 
از حوزه مرکزی آباده و بشماره ملی 2410925189-ششدانگ یک باب مغازه به مساحت 18/27 مترمربع تحت پالک 258 و 259 واقع در بخش 
15 فارس شهرستان آباده خریداری از مالکیت مرحوم فریدون اسدی جهت اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. 

بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض، طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

تاریخ انتشار نوبت اول:1401/02/05                                                                             تاریخ انتشار نوبت دوم:1401/02/20

38018/196302                 26 م الف 

محسن مظفری نیا – رئیس ثبت اسناد آباده 

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

هیات   1400/11/27-140060311013001337 شماره  رای  برابر 
فاقد  های  و ساختمان  اراضی  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  موضوع 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک آباده تصرفات مالکانه 
بالمعارض آقای سعید اسدی فرزند محمدرضا بشناسنامه شماره 0 صادره از 
حوزه مرکزی آباده و بشماره ملی 2981017462- ششدانگ یک باب 
مغازه به مساحت 19/92 مترمربع تحت پالک 258 و 259 واقع در بخش 
اسدی  فریدون  مرحوم  مالکیت  از  خریداری  آباده  شهرستان  فارس   15
جهت اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود 
اعتراضی  مالکیت متقاضی  به صدور سند  در صورتی که اشخاص نسبت 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از  خود را 
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:1401/02/05

تاریخ انتشار نوبت دوم:1401/02/20

38016/196304                          25 م الف 

محسن مظفری نیا – رئیس ثبت اسناد آباده 
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به  سطوح  تمامی  در  بسیار  بزرگان  کازرون  پرافتخار  فوتبال 
خود دیده است. از دروازه بان تا مهاجم حریص و گلزن؛ اما در 

ادامه معرفی بزرگان به خط هافبک ها خواهیم پرداخت.
الزم به ذکر است که  این مطلب با مشورت از برخی بزرگان و 
کارشناسان فوتبال کازرون و مالک انتخاب بعد فنی – اخالقی 
و سابقه پوشیدن پیراهن تیم منتخب و یا استمرار و مداومت در 

تیم های باشگاهی بوده است.
1-استاد عباس راسخ:

و  –پاس  تاج   – نیرو  تیم های  بازیکن  کازرون   1335 متولد 
با استیل خاص و  انقالب از بهترین های دوران خود بازیکنی 
تکنیک ناب که بارها با درخشش موجب کسب افتخار برای 

تیم های خود شد.
مربیگری  به  قهرمانی  دوران  شدن  سپری  از  بعد  راسخ  استاد 
روی آورد و در این راه نیز از پرافتخارترین مربیان باشگاه های 
را  منتخب کازرون  تیم  در  مربیگری  سابقه  او  است  کازرون 

بیش از ده سال در کارنامه پربار خود دارد.
2- رحیم برزگر

 – تاج   – پرسپولیس  تیم های  بازیکن  کازرون   1339 متولد 
استقالل فجر و شاهین کازرون با خصوصیات منحصربه فرد

رحیم برزگر هافبکی بسیار تکنیکی، دونده و گلزن بوده است 
که با حرکات زیبا عاشقان فراوانی را جذب بازی زیبای خود 

کرد.
رحیم برزگر از دونده های بنام و عنوان دار در سطح استان و 
عضو تیم ملی ارتش ها جهت اعزام به مسابقات بین المللی ایتالیا 
در سال 1983 بوده است. رحیم برزگر سابقه 12 سال عضویت 

در تیم منتخب کازرون را در کارنامه ورزشی خود دارد.
3-محمود )مظفر( شاملی 

 – )آبادان(  بندر  جوانان  تیم های  بازیکن  آبادان   1340 متولد 

هما و پیکان )کازرون( –صنعت نفت آبادان 
وقتی جنگ تحمیلی آغاز شد با تمامی مصیبت هایش یک حسن 
برای فوتبال کازرون داشت و آن مهاجرت جنگ زدگان بود 
که با خود شور و هیجان یک فوتبال پر از تکنیک را به ارمغان 
آوردند. محمود شاملی با حرکات خاص بدن و دریبل های زیبا 
ناصر شاملی در جام تخت  برادرش شهید  اوج  یادآور دوران 
چندین  آبادان  به  برگشت  از  بعد  شاملی  محمود  بود.  جمشید 
سال در لیگ آزادگان کاپیتان تیم صنعت بود و در حال حاضر 

6 سال است که رئیس هیئت فوتبال آبادان است.
4- شهید ناصر شاملی 

متولد 1329 کازرون

عضو تیم های تاج و صنعت نفت آبادان – مهاجرین کازرون 
و بهداری آبادان

شهید ناصر شاملی از بزرگان و اسطوره های فوتبال آبادان از 
ایران در دهه 50 و جام تخت جمشید ستاره  فوتبال  بزرگان 
جام علم و عضو منتخب جوانان ایران به رهبری مستر رایکوف 
تیم قهرمان  این  با  تاج آبادان آغاز کرد و  با  فوتبال خود را 
زیر گروه جام تخت جمشید شد ولی به خاطر قانون همنامان 
تیم  این  با  تیم صنعت شده و  به تشکیل  تاج تهران مجبور  با 

راهی جام شدند.
قدرت تکنیکی و بدنی ناصر در زمان خود منحصربه فرد بود. 
شهید ناصر شاملی در اردیبهشت 1364 در حین تمرین در زمین 
شهادت  به  توپ  گلوله  ترکش  اصابت  براثر  آبادان  بهداری 

رسید.
5- شهید حسن اعتمادی:

متولد 1334 کازرون

شهادت 18 /1359/10 – سوسنگرد
قدرت  با  بازیکنی   50 دهه  در  کازرون  فوتبال  ستاره های  از 
بدنی باال و تکنیک خاص قهرمان سه دوره پیاپی باشگاه های 
کازرون با تیم تاج بازیکن منتخب تیم های والیبال – بسکتبال 

و تنیس روی میز کازرون 
و  چندین  در  که  بود  ورزشکارانی  معدود  از  اعتمادی  حسن 
چند رشته مختلف از بهترین ها بود و بارها با تیم منتخب برای 

کازرون افتخار آفرید. 
آخرین افتخار قبل از شهادت کسب مقام سومی لیگ فوتبال 

استان در 4 ماه قبل از شهادت بود.
حسن اعتمادی سرانجام در دفاع از مام مهین در سوسنگرد عزیز 

به شهادت رسید.
6- مصطفی توان:

متولد:1339 کازرون

در  نوجوانان  مسابقات   1353 سال  در  بار  اولین  برای  وقتی 
و  نقش  ریز  بازیکن  نیرو  امید  تیم  در  شد  برگزار  کازرون 
اهالی  همه  بین  نامش  زود  خیلی  که  بود  میدان دار  الغراندام 
متعصب  و  جنگنده  بازیکنی  توان  مصطفی  شد.  پخش  فوتبال 
استان،  جوانان  قهرمانی  می کرد.  بازی  عاشقانه  را  فوتبال  که 

مقام سوم جوانان استان مقام سوم بزرگساالن، قهرمانی استان و 
نایب قهرمانی استان و چندین قهرمانی در باشگاه های کازرون 
در رده بزرگساالن و جوانان و حضور ده ساله در تیم منتخب 

کازرون از افتخارات مهم دوران بازیگری آقا مصطفی است.
کازرون  مدارس  ورزش  خوشنام  دبیران  از  که  مصطفی  آقا 
بوده در کسوت مربیگری نیز بازیکنان بزرگی تربیت کرده 
و افتخارات مهم بسیاری در کارنامه خود دارد قهرمانی جوانان 
فارس – نایب قهرمانی جوانان فارس –قهرمان آموزشگاه های 

فارس چند بار و غیره
7- ابراهیم احدی:

متولد 1336 کازرون
آقا ابراهیم فوتبال خود را از تیم افسر شروع کرد و در سال 

55 توسط حسن شکرریز به تیم جوانان کازرون دعوت شد در 
سال 57 به تیم انقالب پیوست و درست بعد از پیروزی انقالب 
در اولین دوره جام شهدا با این تیم قهرمان شد و در سال 1359 
در یک فینال زیبا برتیم خوب و منسجم استقالل غلبه کرده و 
قهرمان کازرون شدند. در سا ل 1360 تیم پیام انقالب تأسیس 
شد و او یکی از بنیان گذاران این تیم بود و جالب اینکه هیچ گاه 
تماشاگران این تیم را با این نام نشناختند بلکه این تیم به تیم 
مقام  کسب  به  موفق   60 سال  درهمان  که  شد  معروف  سپاه 

قهرمانی در کازرون گردید. 
این  نیز  نایب قهرمان و سپس در سال 64 و 65  در سال 61 
این  ابراهیم احدی در  اینکه  عناوین تکرار شد و نکته جالب 
نیز  را  تیم  این  مربیگری  وظیفه  بازیگری  بر  عالوه  سال ها 
یکی  مدام  بطور   1359 ل  سا  از  احدی  داشت.ابراهیم  برعهده 
از اعضای اصلی تیم منتخب کازرون بود و در پست هافبک 
بازی های ماندگاری را انجام داد و این روند تا سا ل 67 ادامه 
داشت.ابراهیم احدی در دوران مربیگری نیز بازیکنان زیا دی 

به فوتبال کازرون معرفی کرد.
8-نادر امینی :

متولد 1335 – آبادان 
وفات اردیبهشت ماه 1373 بر اثر حادثه تصادف

از  و  بود  توپ  عاشق  خوزستانی ها  همه  مانند  به  امینی  نادر 
اینکه  با  نادر  داد.  نشان  را  وافر خود  عالقه  این  بچگی  همان 
متولد آبادان بود ولی بزرگ شده کازرون بود و با پیشرفت 
فوتبال کازرون در دهه 40 و توسعه فوتبال محالت در شهر، 
دانش آموزان دبیرستان ابواسحق تیمی را تشکیل داده و نام آن 
را طوفان گذاشتند. تیم طوفان یک تیم منسجم و پرقدرت بود 
که بارها در مقابل تیم های باشگاهی درخشید و نتایج درخشانی 
گرفت. نادر امینی یکی از بازیکنان این تیم بود که با تکنیک 

ناب خود در موفقیت های این تیم نقش مهمی را ایفا نمود.
تیم  بازیکنان  اکثر  نیرو  تیم  تأسیس  با  و   40 دهه  اواخر  در 
طوفان به این تیم پیوستند و نادر هم از جمله این بازیکنان بود.
امینی در دهه 50  در تمام رده ها به تیم منتخب  مرحوم نادر 
افتخارات  تیم ها  این  در  درخشش  با  و  شد  دعوت  کازرون 

فراموش نشدنی برای شهر همیشه سبز کازرون آفرید.
/ کازرون  آموزشگاهی  منتخب  تیم  با  قهرمانی  مقام  کسب 
کسب مقام قهرمانی جوانان فا رس با منتخب کازرون و حضور 
مستمر در تیم کلنی بزرگساالن کازرون از جمله افتخارات آن 

مرحوم است.

فوتبال کازرون به روایت تاریخ 
میدان داران بزرگ فوتبال کازرون

لذت بخش ترین  خاکی  زمین های 
لحظات  به یادماندنی خیلی از بزرگان 
فوتبال کازرون بوده و هرگاه یادی از 
آن روزها می شود اشک در دیدگان 
این عزیزان حلقه میزند یاد خاطرات 
با دوستان بودن و صفا و صمیمیتی 
گرفتارهای  و  ایام  گذر  حتی  که 
غباری  نتوانسته  نیز  زندگی  روزمره 

بر آن روزگار بکشد.
با  و   50 دهه  آغازین  سال های  در   
کازرون  در  فوتبال  چشمگیر  رشد 
همچنین  و  محلی  تیم های  تعدد 
گذشته  از  بیش  خاکی  زمین های 
خودنمایی می کرد یکی از این تیم ها، 
از  متشکل  که  بود  نوربخش  تیم 
تعدادی جوان گمنام بود ولی همین 
بزرگان  به  بعد  سال های  در  جوانان 
کریم  شدند.  مبدل  شهر  این  فوتبال 
 / اندام  قاسم  اوتی(/  )کریم  رنجبر 
)امامدوست(/ اصغرپرمور  شهید 

اکبرپرمور/علی نظر بسیجه و....
 1341 متولد  بسیجه  نظر  علی  

کازرون
نوربخش/کارگر/هما  تیم های:  عضو 
/پیام هما /جوان /منتخب جوانان و 
بزرگساالن کازرون به مدت  ۷ سال
سال  در  استان  قهرمان  افتخارات: 
سال  در  استان  قهرمان  1358/نایب 
64 /مقام سوم جوانان استان در  سال 
منتخب  با  استان  سوم  /مقام   1357
باشگاه های  ۱۳۵۹/قهرمان  سال  در 
کازرون در سال 1368 با تیم هما /
مقام  در  کازرون  دوم  دسته  قهرمان 
مربیگری با تیم پیام علی نظر بسیجه 
فوتبال خود را از زمین های خاکی و 
آغاز  سالگی   10 سن  در  محلی  تیم 
کرد و خیلی زود و در همان ایام به 
با درخشش  تیم نوربخش پیوست و 
در این تیم نام خود را پرآوازه نمود 
تیم  انحالل  با  و   50 دهه  اواسط  در 
نوربخش به تیم کارگر به مربیگری 
استاد عباس کشتکار پیوست و این 
در  او  طالیی  دوران  شروع  خود 

فوتبال کازرون بود. 
دانش آموزی  دوران  در  آقا  علی 
یکی از بازیکنان  مطرح در دو رشته 

فوتبال و هندبال )پست دروازه بانی( 
نیز بود و در کنار این دو رشته در 
نیز صاحب  آموزشگاه ها  دوومیدانی 

مقام شد.
اصغر توکلی و مرحومین رهایی فر 
و محمد جعفر آیین پرست از مربیان 

وی در دوران آموزشگاهی بودند.
در سال 1357 به تیم منتخب جوانان 
نظر  زیر  و  شد  دعوت  کازرون 
قدرتمندی  تیم  نیکویی  عبدالصاحب 
تمام  با  نهایتًا  که  دادند  تشکیل  را 
استان  در  سوم  مقام  به  بدشانسی ها 
این  در  عضویت  وی  یافتند.  دست 
تیم و محبت های مرحوم سید حسن 
تربیت بدنی  وقت  رئیس  سالمی 
کازرون و همچنین گلی که در بازی 
رده بندی به ثمررسانده را از بهترین 

خاطرات خود می داند.
باعث  کارگر  تیم  در  او  درخشش 
سن  در  و   1358 ل  سا  در  که   شد 
تیم  ارکان  از  یکی  به  سالگی   17
این  با  و  تبدیل   کازرون  منتخب 
تیم و با اقتداربه مقام قهرمانی استان 

دست یابد. 
چندین  تا  منتخب  تیم  در  عضویت 
او  تا زمان مصدومیت شدید  و  سال 

ادامه داشت.
همراه  به  کارگر  تیم  شدن  منحل  با 
هما  تیم  به  سرشار  محمدابراهیم 
از  یکی  به  تیم  این  در  و  پیوست 
اسطوره های دوست داشتنی مبدل شد.

وی در کنار بازیگری به امر خطیر 
افتخارات  و  پرداخت  نیز  مربیگری 
دیگری نیز از این طریق به افتخارات 
قبلی خود افزود و شاگردان بی شماری 
تحویل  کازرون  ورزش  جامعه   به 

داد.

معرفی بزرگان ورزش کازرون
این شماره؛ علی نظر بسیجه

کارشناس ورزشی:  محمدرضا پوالدیورزشی

بودند  کازرون  پرافتخار  ورزش  در 
عملکردی  فداکاری  با  که  بزرگانی 
داشتند   ورزشکار  یک  از  فراتر 
وزنه ای  تنهایی  به  هرکدام  کسانیکه 

سنگین در این ورزش بودند.
نامدار  چهره  دو  از  زیبا  قاب  این 
والیبال کازرون است دو بزرگی که 
خدمت  ورزش  به  دهه  سه  از  بیش 

کردند.
ابراهیم محمودی 

آچار فرانسه ورزش کازرون
آگاه،  داوری  توانا،  والیبالیستی 
داور  مفسر،  گزارشگر،  فرهنگی، 
والیبالیستی  پاریاب  اکبر  و  فوتبال 
خوشنام، فرهنگی، داور والیبال  مربی  

و دبیر ورزش

پنجره ای روبه خانه پدری

محمدرضا پوالدی


