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معرفی بزرگان ورزش 
کازرون

این شماره؛ 
کاظم مظلومیان

شهردار کازرون پویایی 
و پیشرفت هر کشوری 

را مرهون تالش و همت مردم 
آن کشور دانست

 رئیس شبکه بهداشت و درمان کازرون:

حدود ۹۰ درصد تجهیزات 
بیمارستان امام علی)ع( کازرون فارس 

نصب شده است

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز:

کازرون در میان پنج شهرستان دارای 
بیشترین بیمار تاالسمی در فارس

خدمت رسانی به هزار و ۶۷۱ بیمار تاالسمی 

در استان فارس

جانشین فرمانده سپاه فجر استان فارس در صبحگاه مشترک کازرون:

برنامه ریزی برای آبرسانی به ۳۷۲ نقطه در فارس
انتخاب نقاطی از سطح شهرستان کازرون برای آبرسانی

بیان  با  فارس  فجر  سپاه  فرمانده  جانشین  پناهی:  میالد  سرویس خبری/ 
اقدامات  آبرسانی  و  محرومیت زدایی  سازندگی،   حوزه های  در  اینکه 
ارزشمندی انجام شده، گفت: طی برنامه ریزی صورت گرفته ۳۷۲ نقطه در 
سطح استان فارس، برای آبرسانی برنامه ریزی شده که در سطح شهرستان 

کازرون نیز نقاطی برای این منظور انتخاب شده است.
فارس  فجر  سپاه  فرماندهی  جانشین  زاده  عبداله  حسن  پاسدار  سرهنگ 
یکی  گفت:  کازرون  شهرستان  سازندگی  بسیج  مشترک  گاه  صبح  در 
آن  می کنیم،  یاد  خوبی  به  آن  از  اسالمی  انقالب  در  که  ای  اهلل  ایام  از 
روزهایی است که ما به کمک همنوعان خود می شتابیم، این نوع دوستی 
که بحمداله مثال زدنی است به بهانه رزمایش جهادگران فاطمی بیش از 

پیش خواهد بود.
وی در این برنامه ضمن تقدیر از زحمات سرهنگ توکل فرمانده سپاه 
پهناور  امروز در سراسر میهن  بیان کرد:  بسیجیان شهرستان  کازرون و 
حال  در  مختلف  عرصه های  در  فاطمی  جهادگران  رزمایش  اسالمی مان 
انجام و برگزاری است و قرار بر این بود که ده هزار نفر در قالب ۷۰۰ 
طبق  بحمداهلل،  که  باشند  داشته  حضور  رزمایش  این  در  جهادی  گروه 
آخرین آمار، به دلیل استقبال پرشور از سراسر استان فارس، ۲۱۰۰۰ نفر 
در قالب ۱۱۲۳ گروه در عرصه های متفاوت اعالم آمادگی نموده و فعال 

هستند.
وی افزود: قرار بر این است که رزمایش جهادگران فاطمی طی ده روز 
انجام گیرد و همه بدانند بسیج و سپاه همواره در کنار مردم بوده و هستند 

و یکی از افتخارات بسیج »مردمی بودن« است.
جانشین فرمانده سپاه فجر فارس ادامه داد: بسیجیان همواره و در تمامی 
عرصه ها در صحنه بوده اند، چه در حوادث سیل، چه در ایام کرونا و ... 

همواره بسیجیان تالش داشته اند در کنار مردم باشند چرا که بسیج از دل 
مردم و در کنار مردم است و این مردمی بودن از ویژگی های بارز یک 

بسیجی است.
محرومیت زدایی،  مختلف  عرصه های  در  فارس  استان  کرد:  اذعان  وی 
... به چهار قسمت پهنه بندی شده که نواحی  پزشکی، کمک مؤمنانه و 
با  و  شده اند  انتخاب  محور  عنوان  به  اقلید  و  فسا  الرستان،  کازرون، 
مشارکت شهرستان های همجوار به وظایف خود به صورت موضوعی و 

قشری می پردازند.
 سرهنگ پاسدار حسن عبداهلل زاده تأکید کرد: گسترش فرهنگ جهادی، 
یکی از اهداف بسیج سازندگی است که در عرصه های مختلف در حال 
انجام است و استان فارس در این زمینه از آمار قابل قبولی برخوردار است.
 وی ضمن تشکر از حضور فعال بسیجیان شهرستان کازرون در رزمایش 
جهادگران فاطمی، اظهار کرد: ما در سپاه به حضور شما بسیجیان می بالیم 
و افتخار می کنیم، همانگونه که حجم مشکالت زیاد است، حجم توانمندی 

و توانایی بسیج در قالب گروه های جهادی نیز زیاد است.

دو  درمجموع  هندبال،  برتر  لیگ  فینال  دیدار  دومین  در  تساوی  با  شاملی 
قهرمانی  نایب  عنوان  به  و  مغلوب شد  اصفهان  سپاهان  مقابل  فینال،  بازی 
سی و چهارمین دوره رقابت های لیگ برتر هندبال مردان ایران بسنده کرد.

نماینده شایسته فارس و کازرون در لیگ برتر هندبال کشور پیش از این با 
صعود به بازی نهایی، برای دومین سال متوالی به عنوان یکی از دو نماینده 

کشورمان در مسابقات هندبال آسیایی سال آینده انتخاب شده بود.
فینال دوم مسابقات لیگ برتر هندبال ایران با تساوی ۲۴ - ۲۴ به اتمام رسید 
و با توجه به پیروزی ۲۳ بر ۱۹ سپاهان در فینال اول درنهایت این طالیی 

پوشان اصفهان بودند که قهرمانی لیگ برتر هندبال ایران شدند.
سلیمانی  شهید  سالن  در  که  برتر  لیگ  رقابت های  دوم  فینال  اول  نیمه 
فدراسیون برگزار شد، با برتری ۱۲ بر ۱۰ به نفع فوالد مبارکه سپاهان به 

پایان رسید و نهایتًا در نیمه دوم این مسابقه، نتیجه ۲۴ بر ۲۴ مساوی شد.
برتر  لیگ  قهرمان  گذشته  سال  کازرون  شاملی  شهید  زمینی  نیروی  تیم 

هندبال کشور شده بود.
فصل  دو  از  پس  ایران  هندبال  برتر  لیگ  در  قهرمانی  با  اصفهان  سپاهان 

مجدداً به عنوان قهرمانی باالترین سطح از هندبال ایران رسید.
به گزارش طلوع جنوب، در مراسمی که بین دو نیمه بازی دوم فینال برگزار 
مسیب زاده  چنگیز  و  سپاهان  باشگاه  مدیرعامل  ساکت  علیرضا  از  شد، 

مدیرعامل باشگاه نیروی زمینی شهید شاملی کازرون تقدیر به عمل آمد.

شهید شاملی کازرون نایب قهرمان لیگ برتر هندبال ایران شد
آسیایی شدن نماینده کازرون و فارس برای دومین سال متوالی

حدود ۹۰ درصد تجهیزات بیمارستان امام علی)ع( کازرون فارس نصب شده است
سرویس خبری/ داود کشاورزی: رئیس شبکه بهداشت و درمان کازرون 
امام  بیمارستان  تجهیزات  درصدی   ۹۰ تقریبًا  آماده سازی  و  نصب   از 
 علی )ع( کازرون خبر داد و ابراز امیدواری کرد این بیمارستان پس از
بندر  دکتر  برسد.  بهره برداری  به  امسال  خردادماه  در  انتظار،  سال   ۱۰
برامکی که به مناسبت هفته سالمت در جمع خبرنگاران سخن می گفت، 
با بیان اینکه فراخوان جذب ۲۰۰ نیروی مورد نیاز این بیمارستان انجام 
ولیعصر  بیمارستان  بار  از  عمده ای  بخش  این  راه اندازی  با  افزود:  شده، 

)عج( کازرون و کارکنان درمانی آن کاهش خواهد یافت.
او یادآور شد: ساخت بیمارستان ۹۷ تخت خوابی امام علی )ع(  در سال 
۸۸ در زمینی به مساحت حدود ۱۱ هکتار با زیربنای ۱۳ هزار مترمربع از 

اعتبارات دانشگاه آزاد اسالمی کازرون شروع شده بود.
به گفته او، این بیمارستان دارای بخش های داخلی، زنان و زایمان، اتاق 
عمل، بخش مراقبت های ویژه، اطفال،  درمانگاه و مرکز اورژانس است.

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان کازرون همچنین از مصوب شدن 
افزود: زیرگروه های  و  داد  این شهرستان خبر  برای  آنژیوگرافی  بخش 
تخصصی از جمله قلب و اعصاب در این بیمارستان جدید امام علی )ع( 

دایر خواهد شد.
دکتر برامکی همچنین با بیان اینکه به زودی مرکز درمانی و اورژانس 
در شهرستان راه اندازی می شود، اضافه کرد: به زودی اورژانس شماره ۲ 
شهری خیرساز در انتهای جاده دوان و اورژانس جاده ای خیرساز انارستان 

سالمت  جامع  خدمات  مرکز  همچنین  شد،  خواهد  خدمت رسانی  آماده 
روستای مهرنجان و مرکز خیرساز رشد و تکامل کودکان و نوجوانان در 

آینده نزدیک راه اندازی می شود.
رئیس شبکه بهداشت درمان کازرون با اشاره به اولویت هایی که سالمت 
برای  مسئولین  و  مردم  همه  باید  اینکه  بیان  و  می کند  تهدید  را  انسان 
رفع مشکالت حوزه سالمت همکاری کنند، افزود: حل این مشکالت به 
همکاری مسئولین و مشارکت های مردمی بستگی دارد و ضروری است 

رسانه ها نیز درجذب مشارکت های خیرین نقش آفرینی کنند.
گفت:  و  کرد  اشاره  کازرون  در  کرونا  بیماری  وضعیت  به  وی 
حال  در  بسیج  و  سپاه  نیروهای  خیرین  و  مردم  بی دریغ  کمک های  با 
حاضر هیچگونه بیمار بستری کرونا نداریم و تاکنون بیش از ۹۱ درصد 
گروه های هدف ُدز اول، بیش از ۸۳ درصد دز دوم و ۷۰ درصد هم  ُدز 

سوم واکسن کرونا را دریافت کرده اند.

کشف ۲۷ میلیارد قطعات یدکی قاچاق در کازرون
انتظامی کازرون از توقیف یک دستگاه کامیون حامل لوازم و  فرمانده 
قطعات خودرو قاچاق به ارزش ۲۷ میلیارد ریال در این شهرستان خبر داد.
اسماعیل  سرهنگ  فارس،  پلیس  از  جنوب  طلوع  دریافتی  گزارش  به 
زراعتیان اظهار داشت: مأموران پلیس آگاهی در راستای مبارزه با قاچاق 
کاال و ارز، حین گشت زنی در محور مواصالتی کنارتخته-کازرون به 
بیشتر  بررسی  برای  را  آن  و  مشکوک  بار  حامل  کامیون  دستگاه  یک 

متوقف کردند.
خودرو  این  از  بازرسی  در  کازرون  آگاهی  پلیس  مأموران  افزود:  وی 
موفق به کشف یک هزار و ۷۷ کارتن انواع لوازم یدکی قاچاق از قبیل 

دیسک چرخ، میلنگ، پمپ هیدرولیک با سنگ فرز و... شدند.
محموله  ارزش  اینکه  بیان  با  کازرون  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
است،  شده  برآورد  ریال  میلیارد   ۲۷ کارشناسان  نظر  به  بنا  مکشوفه 
قضائی  مراجع  تحویل  قانونی  مراحل  سیر  برای  راننده  کرد:   تصریح 

شد.
از  یکی  همواره  کاال  قاچاق  با  مبارزه  کرد:  بیان  زراعتیان  سرهنگ 
اولویت های اصلی پلیس بوده و با برنامه ریزی و طرح ریزی عملیاتی، در 
طول شبانه روز محورهای مواصالتی به منظور پیشگیری از قاچاق کاال 

مورد پایش و کنترل قرار می گیرد.

جهانی  روز  گرامیداشت  با  شیراز  پزشکی  علوم  دانشگاه  درمان  معاون 
و  شناسایی  از  عالج،  سخت  و  خاص  بیماری های  روز  و  تاالسمی 
تحت  شهرستان های  در  تاالسمی  بیمار   ۶۷۱ و  هزار  به  خدمت رسانی 

پوشش دانشگاه خبر داد.
زیرمجموعه  درمانی  مرکز   ۲۵ در  اینکه  بیان  با  شریفی  مهرداد  دکتر 
بیماران  مجموع  از  افزود:  می شود  خدمت  ارائه  بیماران  این  به  دانشگاه 
تاالسمی شناسایی شده در شهرستان های تحت پوشش دانشگاه، یک هزار 
و ۹ بیمار به تاالسمی ماژور مبتال هستند که ۴۸۸ نفر از آنان را بانوان و 
۵۲۱ نفر را مردان تشکیل می دهند.دکتر شریفی اضافه کرد: شهرستان های 
شیراز، داراب، مرودشت، کازرون و نورآباد ممسنی به ترتیب بیشترین 

آمار بیماران مبتال به تاالسمی را به خود اختصاص داده اند.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز از مرکز آموزشی درمانی شهید 
آیت اهلل دستغیب )ره( شیراز به عنوان مرکز جامع تاالسمی دانشگاه نام 
برد و ادامه داد: در حال حاضر ۹۳۳ بیمار مبتال به تاالسمی در این مرکز 

تحت پوشش خدمات درمانی هستند.
حمایتی  شیوه نامه  اساس  بر  شد:  یادآور  دانشگاه  در  مسئول  مقام  این 
خاص  بیماران  درخصوص  پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت 

و سخت عالج، خدماتی مانند ویزیت تخصصی و فوق تخصصی، تأمین 
مشاوره  بینایی سنجی،  و  شنوایی سنجی  تزریق خون،  زدا،  آهن  داروهای 
روانشناسی و روانپزشکی، تصویربرداری پزشکی، خدمات دندانپزشکی، 
آزمایش و خدمات توانبخشی به این گروه از بیماران در مراکز درمانی 

زیرمجموعه دانشگاه ارائه می شود.
او ابراز امیدواری کرد تا با تالش و پیگیری بیش از پیش اداره بیماران 
خاص معاونت درمان و همکاری معاونت غذا و داروی دانشگاه، اقدامات 
کردن  بهتر  هرچه  موجب  تاالسمی  بیماران  چالش های  رفع  برای  الزم 

کیفیت زندگی بیماران تاالسمی شود.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز:

کازرون در میان پنج شهرستان دارای بیشترین بیمار تاالسمی در فارس
خدمت رسانی به هزار و ۶۷۱ بیمار تاالسمی در استان فارس
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سه شنبه
 سال ششم جنوب

تداوم عملیات مبارزه 
با ملخ مراکشی در اراضی و مراتع 

شهرستان کازرون

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان 
سطح  تاکنون  گفت:  کازرون 
این  در  مراکشی  ملخ  با  مبارزه 
هکتار  هزار   8 به  شهرستان 

رسیده است.
روزنامه  دریافتی  گزارش  به 
طلوع از روابط عمومی معاونت 
جهاد  مدیریت  و  سازمان 
کازرون،  شهرستان  کشاورزی 
کرد:  اظهار  رشیدی  حمید 
عملیات کنترل ملخ مراکشی از 
اواخر فروردین ماه سال جاری 
تاالب  حاشیه  غالت  مزارع  در 
پریشان این شهرستان آغاز شده 
اوایل  تا  می شود  پیش بینی  و 

خردادماه ادامه یابد.
کرد:  تصریح  مسئول  مقام  این 
پیش بینی می شود تا پایان فصل 
ملخ  با  مبارزه  سطح  مبارزه، 
مراکشی در شهرستان کازرون 
به 12 هزار هکتار نزدیک شود.
تأمین  اینکه  بیان  با  رشیدی 
رساندن  و  غذایی  امنیت 
کشاورزی  سالم  محصوالت 
از  همواره  مردم  دست  به 
است،  مسئوالن  دغدغه های 

تأکید کرد: تمهیدات الزم برای 
در  ملخ  آفت  کنترل  و  مبارزه 
 4 و  انجام  کازرون  شهرستان 
مبارزه  و 4 گروه  پایش  گروه 
فعالیت شبانه روزی در  در حال 

این شهرستان هستند.
یابی  کانون  شد:  یادآور  وی 
تخم ریزی  محل  آلوده  مناطق 
مبارزه  تیم های  تشکیل  ملخ، 
کانون  روز،  امکانات  به  مجهز 
کوبی به محض مشاهده نخستین 
تأمین تجهیزات الزم  پوره ها و 
این  اقدامات  مهمترین  از 
با  مبارزه  منظور  به  مدیریت 
به حساب  مراکشی  ملخ  آفت 

می آید.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان 
کازرون از کشاورزان، دامداران 
کرد  درخواست  زنبورداران  و 
روزانه  سرکشی  بر  عالوه  که 
و  مراتع  به  باغ ها،  و  مزارع  به 
نیز سرکشی  علفزارهای مجاور 
کنند و به محض مشاهده آفت 
در اسرع وقت، به مراکز جهاد 
خود  سکونت  محل  کشاورزی 

اطالع دهند.

شهرداری کازرون

آموزش شیوه اجرای مانورهایملیخ 
به دانش آموزان دبستان زنده یاد 

»یدالهی« در هفته سالمت

یاد  زنده  دبستان  آموزان  دانش 
یدالهی«  »محمدحسین  حاج 
کردن  باز  شیوه  با  کازرون 
جسم  با  انسداد  در  هوایی  راه 
آشنا  هایملیخ،  مانور  خارجی، 

شدند.
روزنامه  دریافتی  گزارش  به 
شبکه  عمومی  روابط  از  طلوع 
شهرستان  درمان  و  بهداشت 
مسئول  کارشناس  کازرون، 
مرکز  سالمت  آموزش  واحد 
این  پیرویان  شهید  بهداشت 
روزشمار  به  اشاره  با  شهرستان 
با  سالمت  هفته  از  روز  سومین 
مسئولین  مردم،  »نقش  عنوان 
حوادث  مدیریت  در  سمن ها  و 
برنامه ریزی  با  گفت:  بالیا«،  و 
کارشناس کاهش خطر در بالیا 
مشارکت  با  و  شبکه  و حوادث 
کازرون،  هالل احمر  سازمان 
انجام  تکنیک  با  آموزان  دانش 
که  افرادی  در  هایملیخ  مانور 
جسم  یا  غذا  گیرافتادن  اثر  بر 
خارجی در گلویشان در معرض 
آشنا  می گیرند،  قرار  خفگی 

شدند.
این  افزود:  بنیادی«  »فاطمه 

مانور، نوعی کشش شکمی است 
خفگی  از  جلوگیری  برای  که 
ناشی از ورود یک جسم خارجی 
حال  در  فرد  تنفسی  مجرای  به 

خفگی، انجام می شود.
 او ادامه داد: ناتوانی در تنفس، 
کردن،  سرفه  و  کردن  صحبت 
کبودی  به  صورت  رنگ  تغییر 
از  هوشیاری  دادن  دست  از  و  
نشانه های شخص در حال خفگی 
است و با توجه به اینکه خفگی 
اکسیژن رسانی  کاهش  موجب 
لحظات  این  در  می شود،  مغز  به 
حیاتی، زمان ارزش فراوانی پیدا 

می کند.
این کارشناس آموزش سالمت با 
اینکه فراگیری کمک های  بیان 
با فرد  اولیه به ویژه در مواجهه 
با جسم  هوایی  راه  انسداد  دچار 
خارجی از موارد مهمی است که 
مدارس،  معلمان  والدین،  برای 
مربیان مهدکودک ها و اطرافیان 
است،  ضروری  کودکی  هر 
سوی  از  آموزش ها  این  گفت: 
و  امداد  مربی  عابدیان«  »حیدر 
ارائه  هالل احمر  سازمان  نجات 

شد.

مردم  نماینده  با  فارس  صنعتی  شهرک های  شرکت  مدیرعامل  جلسه  در 
اسالمی درخصوص  مجلس شورای  در  شهرستان های کازرون و کوهچنار 
مسائل و مشکالت و افق توسعه  شهرک ها و نواحی صنعتی این دو شهرستان  

و نیز منطقه ویژه اقتصادی کازرون بحث و تبادل نظر شد.
به گزارش دریافتی روزنامه طلوع، در این جلسه دکتر فریدون عباسی دوانی 
نماینده مردم شهرستان های کازرون و کوهچنار با اشاره به اهمیت توسعه 
صنعتی در این شهرستان ها بر همکاری و پیگیری به منظور رفع مشکالت و 

اجرای طرح های توسعه و تکمیل زیرساخت ها تأکید کرد.
عباسی دوانی با بیان اینکه توسعه پایدار صنعت در این شهرستان مورد توجه 
است گفت: شهرک های صنعتی می تواند در این زمینه نقش مهمی برعهده 

داشته باشد و ما در این زمینه حمایت می کنیم.
نماینده مردم شهرستان های کازرون و کوهچنار در مجلس شورای اسالمی 
همچنین با اشاره به تالش های انجام شده برای راه اندازی منطقه ویژه اقتصادی 

کازرون بر تکمیل زیرساخت ها تأکید کرد.
مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی فارس  نیز در سخنانی با اشاره به سفر 
اخیر خود به این دو شهرستان گفت: در این سفر ضمن بررسی وضعیت 
زیرساختی منطقه ویژه اقتصادی و نواحی شهید مصلحیان و چنارشاهیجان  
و بازدید از طرح های در حال انجام، تصمیماتی برای تسریع در طرح های 

زیرساختی اتخاذ شد که در حال انجام است.
سید مصطفی هاشمی  با بیان اینکه زیرساخت های اولیه نظیر آب و برق، 
شبکه گاز و فاضالب  در  منطقه ویژه اقتصادی کازرون آماده شده است 
گفت: بسترهای الزم  برای استقرار واحدهای تولیدی، صنعتی فراهم شده 
و تاکنون 5 قرارداد نیز منعقد شده است. وی افزود: سایر زیرساخت ها نیز 

همزمان با استقرار واحدها ایجاد می شود.
امور  تمامی  از سرمایه گذاران،  برای حمایت  اینکه  بیان  با  ادامه   وی  در 
صدور جواز تأسیس، جواز ساخت، پایان کار و پروانه بهره برداری بصورت 
رایگان انجام می شود گفت: شرایط واگذاری زمین در منطقه ویژه اقتصادی 

کازرون نیز بصورت نقد و اقساط است .
هاشمی افزود: سرمایه گذاران  در منطقه ویژه کازرون متقاضیان می توانند  
به  خدماتی   و  تجاری  صنعتی،  و  تولیدی  واحدهای  ایجاد  بخش های  در 

فعالیت بپردازند
ویژه  منطقه  اینکه   بیان  با  فارس  صنعتی  شهرک های  شرکت  مدیرعامل 
است  شده   راه اندازی  هکتار   73 مساحت  به  زمینی  در  کازرون  اقتصادی 

گفت: باتوجه به افق توسعه آینده این منطقه ویژه اقتصادی، پیگیری طرح 
توسعه آن نیز در حال انجام است

انجام  برای  ریال  میلیارد   400 از  بیش  تاکنون  اینکه  بیان  با  هاشمی  
زیرساخت ها هزینه شده است گفت: هم اکنون نیز دو طرح با مبلغ بیش از 
30 میلیارد ریال در حال انجام است و به زودی آسفالت خیابان های اصلی 

انجام می شود و دو طرح دیگر نیز در برنامه امسال قرار خواهد گرفت.
با توجه به  مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی فارس افزود: امیدواریم 
قابلیت های موجود در منطقه ویژه اقتصادی کازرون، این منطقه بتوانند زمینه 

مناسبی برای ایجاد اشتغال پایدار و صادرات فراهم کند.
دوم  مدول  آمدن  مدار  به   و  نواقص  رفع  در  تسریع  از  همچنین  هاشمی  
گفت:  و  داد  خبر  مصلحیان  شهید  صنعتی  ناحیه  فاضالب  تصفیه خانه 
انجام شده که با حفر  پیگیری هایی  برای اخذ مجوز یک حلقه چاه آب، 
این چاه بستر مناسبی برای تأمین آب پایدار واحدهای مستقر در این ناحیه 

صنعتی فراهم می شود.
هاشمی مهمترین اولویت ناحیه صنعتی کوهچنار نیز  تأمین آب پایدار اعالم 
ناحیه صنعتی،  این  مدار خارج شدن چاه آب  از  به  باتوجه  کرد و گفت: 
برنامه ریزی برای تأمین آب مورد نیاز صنعتگران فعال در این ناحیه صنعتی 

و پیگیری حفر چاه دیگر در دستور قرار گرفت.
وی همچنین با اشاره به انجام طرح  شبکه داخلی گاز بر وصل گاز  واحدهای 
فعال و مذاکره با شرکت گاز برای ایجاد ایستگاه TBS گاز جهت تأمین گاز 

صنعتی واحدهای فعال این ناحیه صنعتی تأکید کرد.
هاشمی همچنین از انجام  طرح ساخت پل بر روی رودخانه فصلی واقع در 
ماه   تا یک  این طرح  داد و گفت:  ناحیه صنعتی خبر  مسیر جاده ورودی 

آینده به بهره برداری می رسد.

در جلسه مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی فارس با نماینده مردم شهرستان های کازرون و کوهچنار 

در مجلس شورای اسالمی عنوان شد:

توسعه و تکمیل   زیرساخت ها در شهرک ها و نواحی صنعتی کازرون و کوهچنار
منطقه ویژه اقتصادی کازرون بسترساز تولید صادرات محور می شود

شهردار کازرون: 

اصالح شبکه آبیاری، اولویت اصلی فضای سبز شهرداری است

شهردار کازرون در جلسه کمیسیون فضای سبز و محیط زیست شورای 
اسالمی شهر بر اصالح شبکه آبیاری فضای سبز تأکید کرد.

به گزارش دریافتی روزنامه طلوع از روابط عمومی شهرداری کازرون، 
مهندس رضا نوذری اصالح شبکه آبیاری فضای سبز را از جمله کارهای 
اساسی و زیرساختی عنوان کرد و گفت: سیستم آب رسانی و آبیاری 
فضای سبز شهری نیاز به اصالح دارد، هر چند که این کار هزینه بر 
است اما می توان با یک برنامه ریزی دقیق با فواصل زمانی این سیستم 

را به روزرسانی کرد.
اینکه حفظ و نگهداری فضای سبز بدون  به  با اشاره  شهردار کازرون 
از شروع سال  اظهار کرد:  نیست،  امکانپذیر  قبلی  برنامه ریزی  طرح و 
و  سبز  فضای  مسئول  و  شهری  خدمات  معاون  با  جلسه  چندین  جدید 
همچنین پیمانکاران فضای سبز برگزار کرده و از آنها طرح و برنامه 
خواستم چرا که سال گذشته سال کم بارشی بود وافزایش دمای هوا و 
گرما خیلی زود شروع شد، بنابراین الزم بود با یک طرح و برنامه ریزی 
گرفته آب  کمبود  به  توجه  با  سبز  فضای  رفتن  بین  از  جلوی   دقیق 

شود.
کرد  تشکر  واحد  این  نیروهای  و  سبز  فضای  مسئول  تالش  از  وی 
حال  در  روزی  شبانه  صورت  به  سبز  فضای  نیروهای  گفت:  و 
حوادثی  مواقع  بعضی  اما  نبیند،  آسیبی  سبز  فضای  تا  هستند  تالش 
آب  پمپ  سوختن  و  آب  چاه  شدن  خشک  جمله  از  غیرمترقبه 
مواجه  بی آبی  یا  کم آبی  مشکل  با  مناطق  برخی  که  می شود  باعث 
انجام  الزم  اقدام  سرعت  به  باید  هم  مواردی  چنین  در  البته  که   شود 

شود.
دکتر سهراب جبری نیز در این جلسه طی سخنانی ضمن طرح نکات 
هوا،  زودرس  گرمای  به  توجه  با  سبز،  فضای  موضوع  در  مطالباتی  و 
ارائه  و  شهری  سبز  فضای  به  واحد  این  پیش  از  بیش  توجه  خواستار 

گزارش مستمر اقدامات به شورا شد.
ویژه  به  شهرداری  واحدهای  تالش های  از  تقدیر  ضمن  همچنین  وی 
واحد فضای سبز، تعامل شهرداری و شورا را مثبت ارزیابی کرد و افزود: 
مشکالت و موانع موجود را می توان با همین تعامل و همدلی مرتفع کرد 
چرا که هدف شورا و شهرداری در یک راستا و آن هم جلب رضایت 

شهروندان است.

به گزارش دریافتی طلوع جنوب از روابط عمومی شهرداری کازرون، 
مهندس رضا نوذری در مراسم تجلیل از کارگران و پیمانکاران نمونه 
با حضور رئیس و اعضای شورای  شهرداری و سازمان های وابسته که 
اسالمی شهر، معاونین شهرداری، روسای سازمان ها و جمعی از کارگران 
در سالن اجتماعات شهرداری برگزار شد، با اشاره به اینکه خدمت به 
مردم افتخاری بزرگ است اظهار کرد: اگر امروز شهری تمیز و زیبا 
داریم، همه مرهون تالش و زحمات شما کارگران عزیز است، چرا که 

به صورت شبانه روز به مردم خدمت می کنید.
وی تصریح کرد: همان اندازه که اجرای یک پروژه عمرانی در شهر 
ارزش دارد، برداشتن یک زباله کوچک از روی زمین هم ارزشمند است.
اهمیت و جایگاه واالی کارگران در دین  به  اشاره  با  نوذری  مهندس 
پیامبر  چنانچه  هستند  محبوب  خداوند  نزد  کارگران  گفت:   اسالم 

اکرم )ص( بر دست کارگر بوسه زدند.
بدون  اینکه خدمات شهرداری شبانه روزی و  بیان  با  شهردار کازرون 
اعتالی  و  مردم  به  خدمت  راه  در  ما  همه  کرد:  تصریح  است  وقفه 
کارگران  به خصوص  شهرداری  مجموعه  می کنیم،  تالش  کشورمان 
مجموعه  از  مردم  در حال کارند و خوشبختانه  شبانه روز  زحمت کش 
افتخار بزرگ،  این  شهرداری و شورای اسالمی شهر راضی هستند که 

حاصل تالش و زحمات شما عزیزان است.
و  خود  دغدغه های  از  یکی  را  کارگران  معیشتی  وضعیت  بهبود  وی 
اعضای شورای اسالمی دانست و گفت: یکی از حالل ترین و پاکترین 
را  شما  زحمات  و  تالش  ما  است؛  کارگری  شغل  دستمزد  درآمدها، 

می بینیم و درک می کنیم، از این رو تمام تالش مجموعه شهرداری و 
شورای اسالمی شهر این است که حقوق همه شما به موقع و آخر هر ماه 
پرداخت شود و علی رغم مشکالت زیاد تالش کرده ایم از بابت حقوق به 

موقع شما عزیزان مشکلی به وجود نیاید.
*رئیس شورای اسالمی شهر: کارگران، خالق زیبایی شهر هستند

رئیس شورای اسالمی شهر کازرون نیز در این مراسم ضمن تبریک روز 
کارگر اظهار کرد: روز کارگر در کشور ما بر اساس اندیشه های دینی 

است و ریشه در کالم وحی و گفتار و رفتار بزرگان دین دارد.
محسن روزبهی کارگران را خالقان زیبایی شهر توصیف کرد و افزود: 
شما کارگران هر روز خلق می کنید یعنی با تنظیف شهر و رسیدگی به 
فضای سبز، شهری تمیز، زنده و هوایی پاک را خلق می کنید که این، 

ریشه در تفکر الهی دارد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود ضمن تشکر از همه دوایر شهرداری 
شهر،  اسالمی  شورای  مجموعه  نظر  از  می گویم  صادقانه  کرد:  اظهار 
قداست و شرافت و جایگاه شما که لحظه به لحظه در جهت خدمت به 
مردم تالش می کنید در نزد ما جایگاهی ارزشمند و شریف است و ما 

برای همه شما احترام ویژه ای قائل هستیم.
وی اضافه کرد: در این چندسال خصوصًا از شروع شورای ششم تالش 
و  شهردار  دست  دارد  امکان  که  جایی  تا  شورا  مصوبات  در  کردیم 
مجموعه اداری شهرداری در ارزش گذاری به خدمت شما را باز بگذاریم.
راستای خدمت و  ما در یک جبهه در  اینکه همه  به  اشاره  با  روزبهی 
پاسخگویی به مردم قرار داریم، گفت: همگی باید برحسب وظیفه خود 

باید پاسخگوی مردم باشیم.
رئیس شورای اسالمی شهر کازرون خاطرنشان کرد: ما نباید داشته های 
خود را از دست بدهیم بلکه باید بر قوت های خود اضافه کنیم چرا که 
پهنه شهر کازرون گستره ای بیش از جمعیت آن دارد، بنابراین ما در 
حیطه وظایف خود باید تالش و دقت بیشتری داشته باشیم و با همکاری 

و همدلی هم شهر کازرون را به جایگاهی اصلی خودش برسانیم.
از  هدایای  و  تقدیر  لوح  و  گل  شاخه  اهدای  با  مراسم  این  پایان  در 
آمد،  عمل  به  تجلیل  کازرون  شهرداری  نمونه  پیمانکاران  و  کارگران 
همچنین به قید قرعه به ۸ نفر از کارگران شهرداری کمک هزینه سفر 

به مشهد مقدس اهدا شد.

شهردار کازرون پویایی و پیشرفت هر کشوری را مرهون 
تالش و همت مردم آن کشور دانست

به منظور جلوگیری از ورود موتورسواران به پارک ها صورت گرفت؛

محدودسازی و ایجاد مانع در ورودی های پارک های سطح شهر
شهرداری کازرون با هدف جلوگیری از ورود موتورسواران به محدوده 

پارک ها، ورود به پارک های سطح شهر را با ایجاد مانع، محدود کرد.
به گزارش دریافتی روزنامه طلوع از روابط عمومی شهرداری کازرون، 
مهندس رضا نوذری شهردار کازرون با اشاره به اینکه تردد موتورسواران 
در پارک ها، نظم و آرامش خانواده ها و شهروندان را مخدوش می کند، 
محوطه  به  موتورسواران  ورود  از  شهروندان  شکایات  پی  در  گفت: 
هستند،  باز  محیط هایی  نفسه  فی  پارک ها  اینکه  به  توجه  با  پارک ها، 
بنابراین محصور کردن کامل آنها منطقی نیست، از این رو با بررسی 
ورود  راه  موانعی،  ایجاد  با  پارک ها  به  موتورسواران  ورودی  نقاط 

موتورسواران را مسدود و محدود کردیم.
وی اضافه کرد: پارک های آزادی، پارک 1300 شهید، پارک سلمان 
و بخشی از پارک مردانی از جمله پارک هایی هستند که شهرداری راه 

ورودی موتورسواران را با ایجاد موانع، مسدود و محدود کرده است.
تأمین روشنایی  ایمن سازی و  شهردار کازرون خاطرنشان کرد: وظیفه 

به  نیاز  پارک ها  امنیت  تأمین  اما  است،  شهرداری  برعهده  پارک ها 
بین  همکاری های خوبی  دارد که خوشبختانه  انتظامی  نیروی  همکاری 

دو طرف برقرار است.
بیان  فرهنگ سازی،  مقوله  اهمیت  به  اشاره  با  همچنین  نوذری  مهندس 
درزمینه  هم  خانواده ها  و  مردمی  گروه های  رسانه ها،  همکاری  کرد: 
مسائل  دیگر  و  پارک ها  به  موتورسواران  ورود  عدم  فرهنگ سازی 

فرهنگی با شهرداری بسیار حائز اهمیت و اثرگذار است.

شهردار و اعضای شورای اسالمی شهر به مناسبت روز معلم در واپسین 
روز ماه بهار قرآن، با معلمان قرآن دوران دبستان خود دیدار کردند.

به گزارش دریافتی روزنامه طلوع از روابط عمومی شهرداری کازرون، 
مهندس رضا نوذری شهردار کازرون در این دیدار با اشاره به جایگاه 
ارزشمند معلمان در جامعه گفت: معلمان وظیفه مهم تعلیم و تربیت را 
بر عهده دارند که تالش آنها در این کسوت، موجب رشد و آگاهی 

جامعه می شود.
تأثیر  آموزان  دانش  رفتار  و  شخصیت  در  معلمان  اینکه  بیان  با  وی 
می گذارند، اظهار کرد: پیشرفت و مسیر رشد کشور به دست معلمان 

رقم می خورد چرا که نقش معلمان در شکل گیری شخصیت و تربیت 
نیروهای متعهد غیرقابل انکار است.

شهردار کازرون ادامه داد: وظیفه همه ما است تا در ابن فرصت مغتنم 
از کسانی که در عرصه تعلیم و تربیت جامعه زحمت می کشند، تجلیل 

کنیم.
در ادامه رئیس شورای اسالمی شهر کازرون ضمن گرامیداشت سالروز 
شهادت آیت اهلل مطهری و روز معلم گفت: بی شک امروزه معلمان در 

توسعه و پیشرفت کشور نقش مهمی ایفا می کنند.
استان  سطح  در  کازرونی  مدیرانی  ما  امروز  افزود:  روزبهی  محسن 
رشد  و  دیده  آموزش  عزیز  معلمان  شما  توسط  که  داریم  کشور   و 

کرده اند.
وی با اشاره به اینکه فرهنگیان، قشری شریف و وظیفه شناس هستند، 
با تمام وجود به  گفت: این قشر شریف، علی رغم مشکالت پیش رو 
دانش آموزان آموزش می دهند، چرا که آینده کشور و دانش آموزان 
این  بی تردید  و  است  باارزش تر  و  مهم تر  آن ها  برای  چیزی  هر  از 

فداکاری ها جای تقدیر دارد.
رئیس شورای  روابط عمومی شهرداری کازرون، شهردار،  به گزارش 
و  کازرون  شهر  اسالمی  شورای  دیگر عضو  تن  محسن  شهر،  اسالمی 
معلمان  منزل  در  حضور  با  شهرداری  اجتماعی  فرهنگی  امور  مسئول 
قرآن دوران ابتدایی خود یداله، اسد اله و سعید محمودیان با اهدای دسته 

گل و لوح سپاس از آنها تجلیل کردند.

به مناسبت گرامیداشت روز معلم صورت گرفت؛

تجلیل شهردار و اعضای شورای اسالمی شهر کازرون 
از معلمان دوران دبستان خود
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آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

هیات   1400/11/27-140060311013001343 شماره  رای  برابر 
فاقد  های  ساختمان  و  اراضی  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  موضوع 
سندرسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک آباده تصرفات مالکانه 
بالمعارض خانم اعظم سادات یاری فرزند سید محمد بشناسنامه شماره 78 
ملی 2411481535-ششدانگ  بشماره  و  آباده  مرکزی  از حوزه  صادره 
یک باب خانه به مساحت 452/85 مترمربع تحت پالک 9928/298 واقع 
کریم  مرحوم  مالکیت  از  خریداری  آباده  شهرستان  فارس   15 بخش  در 
زعفرانی 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:1401/02/20 

37932/196220                         7 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   1400/11/27-140060311013001339 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 
 417 شماره  بشناسنامه  فریدون  فرزند  اسدی  محمدرضا  آقای  بالمعارض 
2410925189-ششدانگ  ملی  بشماره  و  آباده  مرکزی  حوزه  از  صادره 
یک باب مغازه به مساحت 18/27 مترمربع تحت پالک 258 و 259 واقع 
از مالکیت مرحوم فریدون  در بخش 15 فارس شهرستان آباده خریداری 
آگهی  روز   15 فاصله  به  نوبت  دو  در  مراتب  عموم  اطالع  جهت  اسدی 
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:1401/02/05             

تاریخ انتشار نوبت دوم:1401/02/20

38018/196302                 26 م الف 
محسن مظفری نیا – رئیس ثبت اسناد آباده 

نقش برجسته رجب
اگر شیفته ماجراهای تاریخی و تماشای آثار به جامانده از گذشته ایران هستید، در میان جاهای 
دیدنی اطراف شیراز، مرودشت را در اولویت قرار دهید. یکی دیگر از این آثار تاریخی فارس 
که با نام نقش رستم شناخته می شود، در این منطقه قرار دارد. نقش رجب در شمال مجموعه 

تخت جمشید جا خوش کرده و برای رفتن به آن بعد از پشت سر گذاشتن تخت، جمشید باید 
در حدود ۹ کیلومتر برانید.

همچنین این اثر با ارزش حجاری در جهت شمال شرقی مرودشت و شیراز با فواصل ۱۳ و 
۶۷ کیلومتر واقع شده است. نقش رستم از ماجراهای تاج گذاری و مراسم تشریفاتی در زمان 

ساسانی حکایت می کند.
در این نقش سه مجلس روایت می شود. در مجلس یکم شاپور اول را سوار بر اسب در جمعی 
از بزرگان می بینیم و این کنده کاری از یک جشن مهم الهام گرفته شده است. مجلس دوم 
شرح مراسم تاج گذاری اردشیر بابکان است و مجلس سوم به تاج گذاری شاپور یکم، فرزند 

اردشیر اشاره می کند.
شهر باستانی استخر

در حوالی مرودشت و در فاصله ۷۰ کیلومتری شمال شرق شیراز، شهری پررمز و راز از دل 
تاریخ سردرآورده است. شهر استانی استخر )یا به عبارتی اصطخر(، از دیارهای به جامانده به 

سبک شهرنشینی است و خرابه های آن نشان از سکونت گذشتگان در این منطقه دارد.این شهر 
تاریخی به گفته باستان شناسان چهار دروازه داشته و وسعت آن قابل توجه بوده است. نزدیکی 
این شهر به تخت جمشید، این احتمال را تقویت می کند که استخر شهری برای سکونت مردم 

عادی در همسایگی اقامتگاه های سلسله پادشاهی در کاخ های تخت جمشید بوده است.

قسمت دوم

جاهای دیدنی اطراف شیراز: 

کمی آن طرف تر از بهشت

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

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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تمامی  در  بسیار  بزرگان  کازرون  پرافتخار  فوتبال 
مهاجم  تا  دروازه بان  از  است  دیده  خود  به  سطوح 
خط  به  بزرگان  معرفی  ادامه  در  گلزن  و  حریص 

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

باشگاهی بوده است.
عبدالرسول هدایت 

یکی از بزرگان فوتبال کازرون بی شک کسی نیست 
پربار  فعالیت  طول  در  که  هدایت  عبدالرسول  مگر 
بازیگری چه مربیگری و  ورزشی خود چه در مقام 
کازرون  فوتبال  تاریخ  در  بهترین ها  ز  ا  داوری  چه 

بوده است.
خانواده  چندین  از  یکی  هدایت   خانواده 
سهم  ورزشکار  پرورش5  با  کازرون  ورزشکار پرور 
بسزایی در کسب افتخارات ورزش کازرون داشته اند.

متولد:1334 - کازرون
عضو باشگاه های: پرسپولیس - بانک ملی 

جوانان  قهرمان  نایب  ورزشی:  افتخارات 
فارس  آموزشگاه های  قهرمان   -)1351( فارس 
پرسپولیس  با  کازرون  باشگاه های  )1352(-قهرمان 
)1357(-قهرمان بزرگساالن فارس )1358(-قهرمان 

جوانان فارس- مقام سوم جوانان فارس 
)1353( و در مقام سرمربیگری: کسب مقام قهرمانی 
 -)1353( پرسپولیس  با  خاتم  ارتشبد  جام  نوجوانان 
کسب مقام قهرمانی نوجوانان با بانک ملی )1356( 
)1366(-مقام  ببر  با  کازرون  باشگاه های  سوم  مقام 
سوم باشگاه های کازرون با تیم ببر )1370( و چندین 

دور سرمربی تیم منتخب کازرون
 فوتبال خود را با تیم محلی هفت ستاره آغاز کرد 
مجال  پیکان  بزرگ تر  و  مطرح تر  تیم  به  سپس  و 
آباد پیوست و بعد از آن به تیم کانادا که به همت 
مدتی  پیوست  بود  شده  تشکیل  رهسپار  اصغر  استاد 
و رسول  داد  نام  تغییر  پرسپولیس  به  کانادا  تیم  بعد 
توسط   1351 ل  سا  در  شد.  تیم  این  بهترین های  از 
محمدرضا سلطانی به تیم منتخب کازرون دعوت شد 
فارس  جوانان  قهرمانی  نایب  مقام  به  تیم  این  با  و 
دست پیدا کرد، در سا ل 1352 که کازرون میزبان 
مسابقات آموزشگاه های فارس بود با درخشش رسول 
فینال موفق  تیم کازرون در  بازیکنان  خان و دیگر 
قهرمان  و  دهد  شکست  را  آباده  تیم  دوگل  با  شد 
شود حاال نام رسول هدایت در کنار بزرگان فوتبال 
از  تیمی  بود و هر  قبل شده  از  کازرون درخشان تر 
جوانان و آموزشگاه ها که به مسابقات استانی اعزام 
می شد رسول یکی از ارکان و ستاره های آن تیم بود. 
رسول بارها به تیم منتخب فارس که چندین ملی پوش 
را همواره در خود داشت دعوت شده  ایران  فوتبال 
نیز  اصفهان  در  قهرمانی کشوری  برای  حتی  و  بود 

انتخاب شد.
توانایی  و  استعداد  بازیگری  کنار  در  هدایت  رسول 

خود در عرصه مربیگری را نیز در جوانی به همگان 
بخوبی نشان داد در سال 1353 با اینکه خود بازیکن 
جوانان کازرون بود موفق شد تیم نوجوانان پرسپولیس 
بزرگی همچون  بازیکنان  قهرمان کازرون کندو  را 

رحیم برزگر را به همگان معرفی کند.
جعفر شیرنژاد 

اولین باری که در عمرم فوتبال را از نزدیک دیدم 
زمین  در  کازرون  دارایی  با  استقالل  تیم  دو  بازی 

خاکی دارایی بود.
جمعیت زیادی اطراف زمین  بازی را تماشا می کردند 
عده ای روی ماشین های پارک شده کنار زمین، عده ای 
بر روی موتورسیکلت ها،  تعدادی هم سنگی کلوخی 

چیزی را برای خودشان صندلی کرده بودند....
من هم پشت دروازه جنوبی نشسته بودم تماشاگران 

سمت چپ من تشویق های پرشوری می کردند 
» نون و پنیر بامیه 

خلیل بزن تو زاویه « 
و اتفاقًا ستاره زمین هم آقا خلیل بود که دوگل برای 

استقاللی ها زد ....
اواخر بازی بود که یک بازیکن تیم دارایی که خیلی 
هم قلدر و گردن  کلفت بازی می کرد از فاصله دور 
با یک شوت بسیار محکم دروازه استقالل را باز کرد 

و .....
و  استقالل  روز  آن  الغراندام  و  جوان  دروازه بان 
پیرمرد شکم دار امروز هرچه خودش را برای مهار 
توی  رفت  توپ  و  بود  بی نتیجه  آورد  کش  توپ 

دروازه  ....
و  خالق  بازیکن  را  زیبا  گل  آن  محکم  شوت   آن 

تکنیکی و جنگنده ای بنام جعفر شیر نژاد  زد.

سید قاسم حسینی 
جنگنده تکنیکی 

تیم  هافبک  ناپذیر خط  و سد رسوخ  طراح حمالت 
بلیان و منتخب کازرون 

بازیکنی بااخالق، با تکنیک، سرعتی و گلزن 
محمدصادق اعتمادی 

اگر تیم فجر خوب بازی می کرد آگر قاسم ریحانی 
خوب گل می زد آگر ابراهیم احدی  باخیال راحت  
بازی را مدیریت  می کرد آگر مسعود صادقی خوب 

دفاعشان را رهبری می کرد .....
همه خیالشان راحت بود که موتور پرقدرت با چندین 

تالش  پرتوان  و  می جنگد  زمین  وسط  بخار  اسب 
می کند. 

بهمن خوشبخت 
فراتر از سن و سالش فوتبال می کرد، خوش تکنیک، 

گلزن، قدرت مدیریت بازی در حداعال 
دسته گلی از خانواده ورزشی خوشبخت 

تیم جنگنده ببر با بازیکنان بزرگ با آن خط حمله 
بهمن  نام  به  پشتوانه ای  دارای  داشت  که  آتشینی 

خوشبخت بود.
بزن بهمن خوشبخت که ..... شده بدبخت

رضا پاساد 

فوتبال  میدان داران  از  سخن  و  حرف  وقتی 
بازیکن  از  که  گزافیست  بی انصافی  است  کازرون 
و  سرباز  تیم های  پنالتی زن  و  طراح  خوش تکنیک، 
انقالب و امید نیرو و دارایی بوشهر حرفی در میان 

نباشد.
فراموش  را  متانتش  و  ادب  زیبا،  بازی های  هیچگاه 

نخواهیم کرد.
بیژن محمدی 

کوه غیرت  و تعصب 
بولدوزر سربازی ها 

گلزن  نامدار 
بیژن  محمدی 

هرجای زمین که بود بوی گل در فضا پخش بود.
سربازی متعصب و خوش تکنیک، بازیکن تیم منتخب 

و از نامداران بزرگ فوتبال کازرون

فوتبال کازرون به روایت تاریخ 
میدان داران بزرگ فوتبال کازرون

کم  کازرون  شهر  در  فوتبال  رشد  با 
یک  حداقل  دارای  محله  همه  کم 
نقاط  برخی  در  و  شدند  فوتبال  تیم 
و  سه  یا  دو  به  تعداد  این  محله ها  و 
شاید هم بیشتر رسید. یکی از محله ها 
بود  خیابان حضرتی  در  چهابی  محله 
بود  زیادی  محلی  تیم های  دارای  که 
و بزرگانی به فوتبال کازرون تحویل 
غالمحسین  تا  برزگرها  رحیم  از  داد 
فوتبالیست هایی  تا  و  پورها  ابراهیم 
که هرکدام دارای اسم و رسم فراوانی 

بودند ....
یک   60 دهه  آغازین  سال های  در 
تیم  تیم محلی شکل گرفت که  آن 
پیراهن  با  کردند  نامگذاری  سپاه  را 
در  قرمز  رنگ  از  رگه هایی  و  سفید 
این تیم پسر نازک اندامی با تکنیک 
به  را  چشم نواز  فوتبالی  منحصربه فرد 
معرض نمایش می گذاشت و از همان 
ایام نوید یک فوتبالیست بزرگ را به 

همگان داد.
 کاظم مظلومیان متولد 1350 کازرون
)ابومسلم(/ استقالل  تیم های:  عضو 
و  کازرون  انقالب   / هما  طالقانی/ 

عمران شهرداری یاسوج
باشگاه های  قهرمان  افتخارات: 
استقالل  با   70 سال های  در  کازرون 
تیم  با   79 و  هما  تیم  با   77 و   74  /

انقالب 
کازرون  باشگاه های  قهرمان  نایب 
در سال 69 با استقالل/73 با تیم هما 
-فینالیست جام حذفی با تیم استقالل 

در سال 68
در  کازرون  باشگاه های  گل  آقای   
سال 77 / نایب قهرمان جوانا ن فارس 
در سال 68 با منتخب جوانان کازرون
کاظم مظلومیان فوتبال خود را از تیم 
محلی سپاه آغاز کرد و در سال 60 با 
مربیگری  )با  مدرسی  آموزشگاه  تیم 
قهرمانی  مقام  اولین  به  سالمی(  علی 
یافت. سپس در سال 63  خود دست 
استقالل  پرافتخار  تیم  عضویت  به 
جثه  علیرغم  و  درآمد  )ابومسلم( 
نحیف در این تیم در کنار بازیکنان 
برپا  رسمی  و  اسم  خود  برای  نامدار 
این  انحالل  با  و   64 سال  در  کرد. 
تیم به تیم طالقانی پیوست و درست 
یکسال بعد و در سال 65 این تیم به 

استقالل تغییر نام داد. 
صنعت  مطرح  تیم  ایام  همین  در 
به  دوستانه  بازی  جهت  آبادان  نفت 
کازرون سفر کرد و کاظم موفق شد 
بزرگانی  مقابل  در  بازی  دقایقی  تا 
/علی  برزگری  عبدالرضا  همچون 
را  آزادی  نظام  ذوالفقار  فیروزی/ 
تجربه کند و این خود سرآغازی شد 
برای اینکه به یکی از بزرگان فوتبال 

کازرون مبدل شود.
استاد عباس راسخ مربی نامدار استقالل 
او  بازی  به  ویژه ای  اعتقاد  کازرون 

داشت و همین عالقه مربی به او باعث 
دلگرمی بیشتر و تالش مضاعفش شد 
تا جایی که به عنوان یکی از بهترین 
تبدیل  کازرون  تاریخ  هافبک های 
افتخاراتی  کاظم  درخشان  بازی  شد 
اوج  که  زد  رقم  تیمش  برای  زیادی 
آن قهرمانی در سال 70 بود در سال 
72 با انحالل تیم استقالل که به خاطر 
مسئوالن  با  تیم  این  شدید  اختالف 
وقت تربیت بدنی کازرون بود کاظم 
مظلومیان که خواهان بسیاری داشت 
به تیم هما پیوست و افتخارات زیادی 
را با این تیم بدست آورد در سال 75 
به تیم عمران شهرداری یاسوج که در 
پیوست  می کرد  رقابت  کشور  لیگ 
اولین  از  شجاعی  ایرج  همراه  به  و 
بازیکنان کازرونی بودند که در لیگ 

کشور بازی کردند.
که  شد  باعث  او  حساس  روحیه   
نتواند دوری از خانواده را تحمل کند 
با  و  بازگشت  هما  تیم  به  دوباره  و 
این تیم مجددًا به مقام قهرمانی رسید 
و در همین سال )77( نیز آقای گل 
اصرار  به   79 سال  در  شد  کازرون 
تیم  به  راسخ(  )استاد  سابقش  مربی 
به  هم  تیم  این  با  و  پیوست  انقالب 
حیث  این  از  تا  رسید  قهرمانی  مقام 
کازرون  فوتبال  استثنائات  از   هم 

باشد.
بدنی  منحصربه فرد/قدرت  تکنیک 
قدرت  بی نقص/   شوت های   / باال 
و  طالیی  /پاس های  بازیخوانی 
از  عالی  /اخالق  کم نظیر  خالقیت 

خصوصیات او بود.
و  زیبا  گل های  مظلومیان  کاظم 
یادها  از  که  رسانده  ثمر  به  حساسی 
نمی شود:  پاک  هرگز  خاطره های  و 
گل به مس کرمان / امید پرسپولیس 
شهید   / مرودشت  آزمایش  تهران/ 

باستان )از فاصله 45 متری( و....
 کاظم خان الگوی فنی خود را رحیم 
مربیانش  تمامی  از  و  می داند  برزگر 
سالمی  /علی  راسخ  عباس  آقایان 
سرشناس/ مسعود  رادفر/  منصور   /
بسیجه/مصطفی  علی  سرشار/  ابراهیم 

توان کمال تشکر را ابراز می کند.
همبازی های  و  دوستان  یاد  همچنین 
خود را که دیگر در قید حیات نیستند 
سرشناس/ حبیب  می دارد:  گرامی  را 
مجید ابراهیم پور / عبدالحبیب الهیار/
/ کوشکی  /رضا  کریمی  کاظم 

حمیدرضا امیری و....

معرفی بزرگان ورزش کازرون
این شماره؛ کاظم مظلومیان

کارشناس ورزشی:  محمدرضا پوالدیورزشی

بقول  یا  منتخب  تیم  به  شدن  دعوت 
قدیمی ها تیم کلنی یکی از بزرگترین 
بطوریکه  بود  فوتبالیستی  هر  آرزوی 
موجب  عمر  پایان  تا  افتخار  این 

سرفرازی بود...
تیم  آخرین   بازیکنان  از  زیبا  قابی 

منتخب کازرون در سال ۱۳۶۷ 
بهزاد استوان، زنده یاد کاظم  کریمی، 
حبیب  معینی،  احمد  توان،  مصطفی 
مهرزاد  بخش،  نادررصاف  جمالی 

حمید  و  اعتمادی  محمدصادق  رسته 
رئیسی

پنجره ای روبه خانه پدری

محمدرضا پوالدی


