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نماینده مردم کازرون و کوه چنار در مجلس شورای اسالمی:

 اگر تصمیم گرفتیم 

 برق صادر کنیم، نباید 
به خاطر مسائل داخلی، برق 

آن ها را قطع کنیم
ما نیاز به تامین ارز داریم و به دلیل ادامه روند صادراتی ممکن است 

منجر به دو ساعت خاموشی در روز شود!

مدیرکل ارشاد فارس: 

باور کردن رسانه های محلی و بومی 

اجتناب ناپذیر است
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هفتـه نـامه

toloudaily@gmail.com

معرفی بزرگان ورزش 
کازرون

این شماره؛ 
عباس شاکری

آغاز بهسازی 
و رفع ناهمواری های 

بلوار خرمشهر

رئیس دانشگاه آزاد اسالمی کازرون:

با راه اندازی بیمارستان امام علی )ع(، 
زمینه تثبیت رشته پزشکی در دانشگاه 

آزاد کازرون فراهم می شود

در نشست تخصصی »چالش ها و فرصت های کنشگری 
در تاالب های پریشان و بختگان« مطرح شد؛

تدوین برنامه مدیریت جامع 
برای 38 تاالب کشور

نماینده مردم کازرون و کوه چنار در مجلس شورای اسالمی:

 اگر تصمیم گرفتیم برق صادر کنیم، نباید به خاطر مسائل داخلی، 
برق آن ها را قطع کنیم

ما نیاز به تامین ارز داریم و به دلیل ادامه روند صادراتی ممکن است منجر به دو ساعت خاموشی در روز شود!

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی پارسینه، فریدون عباسی، عضو کمیسیون 
انرژی مجلس در خصوص صادرات برق از ایران به عراق گفت: مصرف 
برق در ایران زیاد است و به همین دلیل نمی توانیم صادرات برق زیادی 
زیرمجموعه  که  انرژی  دیپلماسی  می خواهیم  وقتی  اما  باشیم،  داشته 

دیپلماسی اقتصادی است را پی بگیریم باید خوش حساب باشیم.
به  نباید  ادامه توضیح داد: اگر تصمیم گرفتیم برق صادر کنیم،  وی در 
ما  را قطع کنیم. آن ها می خواهند روی  برق آن ها  داخلی،  خاطر مسائل 
به عنوان یک شریک پایدار حساب بکنند. به همین دلیل باید به مردم 
بگوییم که ما نیاز به تأمین ارز داریم و به همین دلیل روند صادراتی ادامه 
می یابد و به همین دلیل باید صبر داشته باشیم که ممکن است منجر به دو 

ساعت خاموشی در روز شود.
عباسی اشاره کرد که ما باید به طرف خارجی نشان دهیم می تواند به ما 

اعتماد کند، زیرا ما به دنبال تأمین ارز هستیم.
ایران  بدهی  دریافت  در خصوص چگونگی  مجلس  در  کازرون  نماینده 

از عراق گفت: اینکه عراق چگونه می خواهد پول ایران را بدهد نیاز به 
مذاکره دو طرفه دارد. ممکن است ما نیاز به تهاتر کاالیی داشته باشیم که 

عراق به جای پرداخت پول آن را تأمین کند.
عضو کمیسیون انرژی تصریح کرد: مردم باید به دولت و مسئولین اعتماد 
کرده تا آن ها در مذاکرات نوع دریافت پول برق را حل کنند. یعنی وزیر 

خارجه و وزیر نیرو ممکن است در نهایت برای تهاتر معامله کنند.

آزاد اسالمی واحد کازرون در سخنانی پیش از خطبه نماز جمعه کازرون 
از  اسالمی  آزاد  دانشگاه  راه اندازی  سالگرد  چهلمین  تبریک  ضمن 
دستاوردهای عظیم این مرکز علمی مهم و بزرگ کشور سخن گفت و 
افزود: دانشگاه آزاد اسالمی که یکی از ثمرات باارزش انقالب و نظام 
جمهوری اسالمی ایران است که تاکنون خدمات باارزشی را به جامعه 

ارائه کرده است.

و  خدمات  از  گزارشی  ارائه  و  راه اندازی  تاریخچه  ارائه  با  قائدی 
مصلی  در  حاضرین  به  معتبر  دانشگاهی  واحد  این  علمی  دستاوردهای 
با  افزود: دانشگاه آزاد اسالمی کازرون همزمان  نماز جمعه شهرستان، 
بیمارستان  ساختمان  و  زد  رقم  دیگر  حماسه ای  خرمشهر،  فتح  سالروز 
۱۱۲ تختخوابی امام علی )ع(، مجهز به سیستم های راه اندازی و تجهیزات 
دانشجویی  شهریه  درآمد  محل  از  و  خود  مالی  منابع  با  که  چهارگانه 
ساخته است را با قراردادی به مدت ۱۰ سال برای ارائه خدمات درمانی و 

آموزشی به دانشگاه علوم پزشکی فارس تحویل داد.
وی گفت: دانشگاه علوم پزشکی استان فارس براساس تعهدات مندرج 
به مردم شهرستان  ارائه خدمات درمانی  بر  قرارداد فی مابین، عالوه  در 
آموزشی  امکانات  نیز  پزشکی  علوم  رشته های  دانشجویان  به  کازرون 
ازجمله کارآموزی و کارورزی در بیمارستان امام علی علیه السالم ارائه 
خواهد نمود و در ادامه این روند تثبیت رشته پزشکی واحد کازرون را 
به همراه خواهد داشت و عالوه بر ظرفیت پذیرش این رشته، رشته های 

متنوع دیگر علوم پزشکی به این واحد دانشگاهی اضافه شود.

رئیس دانشگاه آزاد اسالمی کازرون:

با راه اندازی بیمارستان امام علی )ع(، زمینه تثبیت رشته پزشکی 
در دانشگاه آزاد کازرون فراهم می شود

مدیرکل ارشاد فارس: 

باور کردن رسانه های محلی و بومی اجتناب ناپذیر است

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی فارس گفت: امروزه جهان به سوی 
رسانه های محلی و بومی گام برمی دارد و ما نیز چاره ای نداریم مگر این 
که آن را باور کنیم و می دانیم که این رویکرد، در کنار خوبی هایش، 

شاید آسیب هایی را نیز به دنبال داشته باشد.
 ۱۴۰۰ برتر  عمومی های  روابط  پاسداشت  آیین  در  قانعی  حمیدرضا   
سالروز  ماه،  خرداد  سوم  به  اشاره  با  فارس  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ 
دانست  ایران  تاریخ  در  ماندگار  رویدادی  را  آن  خرمشهر،  آزادسازی 
و گفت: امروز، نیروهای جوان متخصص و متعهد بایستی با بهره گیری 

از تجربیات پیشکسوتان، راه بالندگی، پیشرفت و آبادانی را بپیمایند. 
هنری،  بالندگی  و  فرهنگ سازی  آگاهی بخشی،  برای  شبکه سازی  وی 
ادبی، فرهنگی و دینی را از نیازهای امروز در فضای مجازی دانست و 
ادامه داد: در راستای ساده سازی و پیشرفت خبری و تولید محتوا، بر آنیم 

تا هر چه زودتر زیرساخت های الزم را فراهم کنیم.
در این آیین با پاسداشت تالش های غالمرضا خوش اقبال، مدیر پیشین 
روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی فارس، مهدی امیدبخش، 

به عنوان مدیر جدید این بخش معرفی  شد.
همچنین تالش های حمزه علیزاده از مرودشت، محمدجواد کارگران از 
کازرون، سمیه فریدونی نژاد از الرستان، سید ابراهیم حسینی از سپیدان، 
سجاد فتحی از گراش، ریحانه حسینی از اوز و عبدالحسین واعظ زاده از 
المرد که در سال ۱۴۰۰ برترین روابط عمومی شهرستانی شناخته شدند، 
به همراه سید علی اصغر محدث، ذبیح اهلل قربانی، محمدمهدی اسدزاده و 
اداره کل، پاس  این  محمد سجاد شاه محمدی، کارمندان روابط عمومی 

رئیس اورژانس فارس اعالم کرد؛داشته شد.

اجرای ۴۱ عملیات اورژانس هوایی در فارس
مدیر مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان فارس گفت: 
امسال ۴۱ مورد عملیات امدادی توسط اورژانس هوایی فارس با موفقیت 

انجام شده است.
محمدجواد مرادیان به خبرنگاران گفت: با اجرای ۴۱ عملیات موفق امدادی 
توسط اورژانس هوایی فارس، خدمات اورژانسی به ۴۳ مددجو ارائه شده 
است.مرادیان گفت: ۲ مورد از این عملیات ها مربوط به شهرستان داراب 
بود که طی یک فقره، کودکی ۲ ساله که در ظرف شیر داغ سقوط کرده 

بود به بیمارستان منتقل شد.او با بیان اینکه کودک یاد شده، با ۲۷ درصد 
سوختگی در بیمارستان امام حسن مجتبی )ع( داراب بستری شده و حال 
عمومی اش اکنون مطلوب است، گفت: یک فقره عملیات اورژانس هوایی 
نیز باری انتقال مصدوم تصادفی در شهرستان داراب انجام شد. رئیس مرکز 
اورژانس فارس گفت: انتقال یک بیمار که دچار سکته مغزی شده و نیاز 
به مداخله درمانی فوق تخصصی داشت، از کازرون به شیراز، یکی دیگر 

از عملیات های مهم اورژانس هوایی در فارس بوده است.

معاون اجرایی آموزش و پرورش عشایری کازرون:

در طوایف عشایری که حتی 2 دانش آموز داشته، مدرسه برپا کرده ایم
طوایف  در  گفته  کازرون  عشایری  پرورش  و  آموزش  اجرایی  معاون 

عشایری که حتی دو دانش آموز داشته، مدرسه برپا کرده ایم.
به گزارش تسنیم، مجمع جهادگران جهاد تبیین بسیج رسانه استان فارس 
در یک بازدید میدانی با حضور برخی از مسئوالن و اصحاب رسانه به 

بررسی مشکالت و مطالبات عشایر استان فارس پرداخت.
در این بازدید، یکی از عشایر طایفه قراچه در خصوص مشکالت آموزش 

عشایر سخن گفت.
دارند،  تابلو  نه  و  زیلو  نه  بخش  این  مدارس عشایری  اینکه  بیان  با  وی 
افزود: مشکل کمبود نیرو و امکانات در مدارس عشایری سبب مشکالت 
زیادی شده در حالی که هویت عشایری با مدارس عشایر تأمین می شود 

و مدرسه نباید از منطقه جابه جا نشود.
کازرون  عشایری  پرورش  و  آموزش  اجرایی  معاون  کرمی  عبدالحمید 
مهم ترین  از  دانش آموزان  جابه جایی  گفت:  مشکالت  این  به  پاسخ  در 
مشکالت آموزش عشایری است، مدارس در صورتی جابه جا نمی شود که 

دانش آموز باشد چون تعداد دانش آموزان عشایری کم است.

وی افزود:  نهایت تالش و کوشش را کردیم تا مدارس برپا باشد و جایی 
که حتی ۲ دانش آموز داشته، مدرسه دادیم و اگر درخواست بدهند حتمًا 

مدرسه می دهیم.
کمبود 225 نفر معلم عشایری؛ هیچ مدرسه عشایری تعطیل نیست

بهنام حیدری، مدیرکل آموزش و پرورش عشایر استان فارس نیز در این 
بازدید درباره کمبود نیروی انسانی در مدارس عشایری گفت: برای سال 
آینده ۲۲5 نفر در آموزش عشایر کمبود داریم اما این به معنای تعطیلی 

مدارس نبوده است.
کمبود  حق التدریس  نیروی  و  معلم  سرباز  طریق  از  اینکه  بیان  با  وی 
برای  افزود: اگر کمبود جبران شود می توان هر معلم  را جبران کردیم 
یک مدرسه و یک پایه قرار داد اما االن معلم کار تدریس و بهداشت و 

پرورش را انجام می دهد.
دانشگاه  سهمیه  جمله  از  مختلف  روش های  به  اینکه  بیان  با  حیدری 
تنظیم  کرد:  عنوان  کردیم،  اقدام  انسانی  نیروی  تأمین  برای  فرهنگیان 
قراردادی نیز برای تأمین نیروی انسانی در چند روز آینده انجام می گیرد.

معاون اداره اوقاف فارس اعالم کرد؛

اخذ سند مالکیت 33۰ هکتار اراضی موقوفات کازرون
از  فارس  خیریه  امور  و  اوقاف  اداره کل  ثبتی  و  حقوقی  معاون  فارس 
اخذ سند مالکیت موقوفه آغا بشیر واقع در روستای جوالقیان شهر باالده 

شهرستان کازرون خبر داد.
داوود عسکرپور به خبرنگاران بیان کرد: مساحت اراضی موقوفه یاد شده 
سه میلیون و ۳۰۰ هزار و ۹۷۶ مترمربع به ارزش، بیش از یک هزار و 

یکصد میلیارد ریال است.

اوقاف  سازمان  اساسی  رسالت های  از  یکی  را  موقوفات  از  صیانت  او، 
دانست و اظهار کرد: هر تالشی برای احقاق حقوق موقوفات و تثبیت 

سند مالکیت موقوفات کمک به سنت حسنه وقف است.
از  موقوفات  مالکیت  تثبیت  و  کردن  شناسنامه دار  افزود:  عسکرپور 
مهمترین برنامه های سازمان اوقاف است و به همین منظور سند مالکیت 

بیش از ۳۳۰ هکتار از اراضی موقوفه شهرستان کازرون اخذ شد.
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شنبه 
 سال ششم جنوب

شهرداری کازرون

کشف 47 کیلو تریاک در عملیات پلیس 
کازرون و بوشهر

از  کازرون  انتظامی  فرمانده 
تریاک  کیلوگرم   47 کشف 
در عملیات مشترک پلیس این 
خبر  بوشهر  استان  و  شهرستان 

داد.
طلوع  دریافتی  گزارش  به 
جنوب از پلیس فارس، سرهنگ 
اسماعیل زراعتیان اظهار داشت: 
فرماندهی  این  انتظامی  مأموران 
با همکاری پلیس مبارزه با مواد 
خبری  از  بوشهر  استان  مخدر 
مواد  مقادیری  انتقال  بر  مبنی 
در  قاچاقچیان  سوی  از  مخدر 
این  به  منتهی  مواصالتی  محور 
برنامه ریزی  و  مطلع  شهرستان 
و  شناسایی  برای  را  الزم 

دستگیری آنان آغاز کردند.
وی بیان کرد: با آغاز تحقیقات 
تخصصی، مأموران پلیس مبارزه 
با مواد مخدر شهرستان کازرون 
ارژن  شیراز-دشت  محور  به 
ایست  تور  برپایی  با  و  اعزام 
پژو  خودرو  موقت  بازرسی  و 
را  قاچاقچیان  به  متعلق  پارس 

را  ایست  دستور  و  شناسایی 
صادر کردند.

با  کازرون  انتظامی  فرمانده 
اشاره به اینکه مأموران انتظامی 
موفق شدند پس از طی مسافتی 
را  خودرو  گریز  و  تعقیب 
سرنشین   3 و  راننده  و  توقیف 
آن را نیز دستگیر کنند، گفت: 
پژو  سواری  از  بازرسی  در 
تریاک کشف   پارس 47 کیلو 

شد.
خاطرنشان  زراعتیان  سرهنگ 
پس  قاچاقچی   4 هر  کرد: 
سیر  برای  پرونده  تشکیل  از 
قضائی  مرجع  به  قانونی  مراحل 

معرفی شدند.

نماینده مردم کازرون و کوه چنار در مجلس شورای اسالمی گفت: چند 
سال آینده تعداد تخت های بیمارستان های کازرون و کوهچنار به باالی 

۵۵۰ تخت افزایش می یابد.
به گزارش دریافتی طلوع جنوب از روابط عمومی دانشگاه آزاد اسالمی 
کازرون، فریدون عباسی دوانی در آیین راه اندازی فاز نخست بیمارستان 
۱۱۲ تختخوابی امام علی )ع( این شهر به عنوان قطب سالمت غرب فارس 
اظهار کرد: سوم خرداد آغاز عملیات تاسیس دانشگاه علوم پزشکی غرب 
پزشکی  علوم  دانشگاه  تا  کرد  خواهیم  آغاز  را  عملیاتی  و  است  فارس 
غرب فارس را ایجاد کنیم و انتظار داریم پزشکان و پرستاران و کادر 

درمان در این زمینه فعالیت بیشتری کنند.
وی اضافه کرد: با اخذ مجوز از شورای انقالب فرهنگی فعالیت خود را 
آغاز کردیم و اطمینان داریم با تسریع در راه اندازی بیمارستان پردیس 
و  کازرون  بیمارستان های  تخت های  تعداد  آینده  سال  چند  کازرون، 

کوهچنار به باالی ۵۵۰ تخت افزایش یابد.
نماینده مردم کازرون و کوه چنار در مجلس شورای اسالمی متذکر شد: 
و  انقالبی  روحیه  با  که  داریم  اطمینان  فارس  پزشکی  علوم  دانشگاه  به 
جنگاوری در حوزه سالمت غرب استان فارس در حوزه سالمت به قطبی 

در کمک به شیراز تبدیل می شود.
عباسی دوانی با اشاره به وجود موانع و مشکالت در بخش درمانی استان 
فارس اظهار کرد: انتظار داشتیم بیمارستان امام علی )ع( که برای ساخت 
آن تالش و هزینه زیادی شده، در ایام کرونا راه اندازی شود، اما درک 
می کنیم مسئوالن در حوزه مدیریتی دانشگاه علوم پزشکی فارس با کمبود 

منابع مالی مواجه هستند.

وی تبیین کرد: امیدوارم در ماه های آینده این مسائل حل و کمک کنیم 
سایر تجهیزات این بیمارستان تکمیل شود.

حضور  اسالمی،  شورای  مجلس  در  چنار  کوه  و  کازرون  مردم  نماینده 
افزود: جدا  و  دانست  را ضروری  )ع(  علی  امام  بیمارستان  در  پزشکان 
بیمار، دستان و تجربیات  برای مداوای  امکانات و تجهیزات پزشکی  از 

پزشک می تواند سالمتی را برای بیمار به ارمغان بیاورد.
دانشگاه  مقاومت  به  را  فرهنگی  انقالب  شورای  دیدگاه  دوانی،  عباسی 
آزاد اسالمی درباره حفظ رشته پزشکی مثبت ارزیابی کرد و زمینه ساز 
تداوم این رشته مهم تحصیلی عنوان کرد و افزود: گسترش دانشگاه آزاد 
اسالمی واحد کازرون، به دلیل مقاومت این دانشگاه در سی سال گذشته 
برای حفظ و حراست رشته پزشکی بوده و وزارت بهداشت هم باید از 
این سخت کوشی دانشگاه آزاد اسالمی کازرون حمایت و پشتیبانی کند.

عباسی دوانی:

تعداد تخت  بیمارستان های کازرون و کوهچنار به ۵۵۰ تخت
 افزایش می یابد

تاالب های  در  کنشگری  فرصت های  و  »چالش ها  تخصصی  نشست 
پریشان و بختگان« با حضور جمعی از دانشگاهیان، متخصصان، کنشگران 
و عالقه مندان به مسائل محیط زیست و برخی از مسئوالن استانی و ملی در 

سالن کنفرانس دانشگاه سلمان فارسی کازرون برگزار شد.
به گزارش دریافتی طلوع جنوب از روابط عمومی دانشگاه سلمان فارسی 
کازرون، دکتر غریب فاضل نیا، رئیس دانشگاه سلمان فارسی کازرون، در 
محیط زیستی شهرستان  باالی  به ظرفیت های  اشاره  با  نشست  این  ابتدای 
کازرون و تأکید بر لزوم نقش آفرینی های علمی و تخصصی دانشگاهیان 
سلمان  دانشگاه  نمود:  خاطرنشان  حوزه،  این  مسائل  حل  به  کمک  در 
با تکیه به ظرفیت های متعدد خود این آمادگی را دارد  فارسی کازرون 
که در راستای اجرای سیاست های کالن وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 
بپردازد.  نقش  ایفای  به  جامعه  مختلف  مسائل  حل  به  کمک  جهت  در 
خوشبختانه این دانشگاه عالوه بر بهره مندی از اعضای هیئت علمی توانمند 
دانشجویان  فعالیت  و  حضور  از  شده،  ایجاد  که  متعددی  ساختارهای  و 
تشکل های  سایر  و  فرهنگی  کانون های  قالب  در  ویژه  به  مستعدی 
دانشجویی برخوردار است که نشان داده اند توانایی مطلوبی در طرح ریزی 

و اجرای طرح هایی حتی در سطوح ملی را نیز دارند. طراحی و اجرای سه 
دوره طرح ملی گفتگوی تاالب های ایران، نشان دهنده این توانمندی است 
این  از  حمایت  تقویت  جهت  در  برنامه ریزی ها  روند  کرده ایم  تالش  و 
دنبال  به حل مسائل جامعه  برای کمک  تقویت ظرفیت ها  دانشجویان و 
شود چراکه معتقدیم ورود دانشجویان و دانشگاهیان به حل مسائل جامعه، 
می تواند امیدهای مضاعفی را درخصوص دستیابی به راه حل های پایدار و 

بهینه ایجاد نماید.
فرزاد پوالدی، دبیر کانون محیط زیستی بلوط سبز دانشگاه سلمان فارسی 
پروژه  طرح ریزی  اهداف  تشریح  ضمن  نشست  این  در  نیز  کازرون 
با  این کانون، خاطرنشان کرد:  از سوی  ایران  تاالب های  ملی  گفتگوی 
حمایت ها و پشتیبانی های صورت گرفته از طرح دانشگاه سلمان فارسی 
کازرون، طی دو سال گذشته موفق شده ایم سه دوره گفتگو از این پروژه 
را بین تاالب های پریشان ـ ارومیه، پریشان ـ حله و پریشان ـ بختگان 
برگزار کنیم. در قالب این پروژه تالش می کنیم تا با برقراری تعامل با 
دانشگاه ها و نهادهای دولتی و غیردولتی فعال در حوزه تاالب های مختلف 
کشور، شرایط گفتگو بین کنشگران و متخصصان تاالب ها را ایجاد نموده 
و بستر مناسب تری برای اطالع طرفین از فرصت ها و چالش های همدیگر 
و  گفتگوها  این  طریق  از  تا  کنیم  ایجاد  را  فرصتی  و  آوریم  وجود  به 
ارتباط ها، روند تالش در جهت حفاظت و احیاء تاالب های کشور تقویت 

شود.
برای 38 تاالب کشور برنامه مدیریت جامع تدوین شده است

مهری اثنی عشری، مدیر ملی طرح حفاظت از تاالب های ایران نیز در این 
نشست تخصصی، با تقدیر از رویکرد تعاملی و جامعه محور دانشگاه سلمان 
فارسی کازرون و کانون های فرهنگی این دانشگاه که ظرفیت های مختلف 
خود را در جهت کمک به احیای تاالب پریشان فعال کرده اند و با اشاره 
به طرح گفتگوی تاالب های ایران که از سوی این دانشگاه در حال اجرا 
است، توجه جدی و مبتنی بر رویکردهای علمی و تعاملی به مسائل مرتبط 
با تاالب ها، به دلیل اثرگذاری آنها در سایر عرصه های زیستی و اجتماعی 

را حائز اهمیت برشمرد.

مدیر ملی طرح حفاظت از تاالب های ایران در ادامه با تصریح بر اینکه 
اثرات  که  باشند  صورتی  به  بایستی  هدف گذاری ها  و  برنامه ریزی ها 
نظر  در  آنها  همجوار  مناطق  برای  هم  و  تاالب ها  برای  هم  را  بلندمدت 
بگیرند، از تالش سازمان حفاظت محیط زیست برای تحقق این مسئله در 
قالب تدوین برنامه مدیریت جامع تاالب ها خبر داد و خاطرنشان نمود: 
تاکنون برای 38 تاالب کشور برنامه مدیریت جامع تدوین شده است. در 
این برنامه ها نقش همه بهره برداران و اثرگذاران شناسایی شده و آنها را در 
برنامه ریزی ها دخیل می کند و در ادامه به یک سری اهداف استراتژیک 
ایجاد  تاالب  هر  شرایط  براساس  که  می رسیم  مشترک  چشم اندازهای  و 

شده است.
اثنی عشری خاطرنشان کرد: باید راه هایی پیدا کنیم تا هم بهره برداری ها و 
پروژه های توسعه ای در زمان مناسب و با مکان یابی مناسب انجام شوند و 

هم کارکردهای تاالب ها در بلندمدت حفظ شوند.
بستر  از  استفاده  با  و  نیمه حضوری  صورت  به  که  نشست  این  ادامه  در 
پیرامون مسائل  به بحث و گفتگو  برگزار شد، شرکت کنندگان  مجازی 

مطرح شده از سوی سخنران ها پرداختند.

در نشست تخصصی »چالش ها و فرصت های کنشگری در تاالب های پریشان و بختگان« مطرح شد؛

تدوین برنامه مدیریت جامع برای 38 تاالب کشور

از  پیشگیری  راستای  در  را  شهرداری  این  اقدامات  کازرون  شهردار 
آتش سوزی بوستان ها و پارک های جنگلی در فصل گرما تشریح کرد و 
از شهروندان خواست نقاط مستعد آتش سوزی علف های خشک در شهر 

را به سامانه 125 اعالم کنند.

به گزارش دریافتی طلوع جنوب از روابط عمومی شهرداری کازرون، 
احتمال  و  دما  افزایش  به  توجه  با  داد:  توضیح  نوذری  رضا  مهندس 
وقوع آتش سوزی در مراتع و بوستان ها، طرح پاکسازی و جمع آوری 
کار  دستور  در  موعد  از  زودتر  را  آتش سوزی  مستعد  هرز  علف های 

شهرداری قرار دادیم.
وی پاکسازی به موقع علف های هرز در سطح شهر را اقدامی مهم برای 
پیشگیری از حوادث احتمالی دانست و اظهار کرد: با توجه به اینکه سال 
باعث شد که گرمای هوا  این موضوع  و  بود  بارشی  گذشته، سال کم 

شناسایی  با  تا  اکیپ مشخص کردیم  بنابراین چند  زودتر شروع شود، 
نقاط  آن  هرز  علف های  پاکسازی  به  نسبت  آتش سوزی  مستعد  نقاط 

اقدام کنند.
مدیریت  مجموعه  در  طرحی  اجرای  از  همچنین  کازرون  شهردار 
بحران شهرداری خبر داد که با هدف کاهش احتمال حداکثری وقوع 
شهروندان  طرح  این  در  گفت:  او  می شود،  اجرا  شهر  در  آتش سوزی 
نقاطی را به دلیل حجم باالی علف های خشک مستعد حریق هستند از 
طریق سامانه 125 به مرکز پیام سازمان آتش نشانی اطالع می دهند تا پس 

با همکاری واحد خدمات شهری، کار  تأیید کارشناسان،  و  بررسی  از 
پاکسازی و رفع خطر انجام شود.

وی با دعوت از مردم برای مشارکت و همکاری در این طرح، افزود: 
این طرح صرفًا مربوط به محدوده شهر است و خارج از محدوده قانونی 

شهر در این طرح پوشش داده نمی شود.
ابتدای  از  کرد:  خاطرنشان  نشانی  آتش  سازمان  سرپرست  همچنین 
از  ناشی  عمدتًا  داشته ایم که  مزارع  آتش سوزی  مورد   20 تاکنون  سال 
آتش  عملیاتی  تیم های  و  بود  ایمنی  نکات  رعایت  عدم  و  بی احتیاطی 
بالفاصله در محل حاضر  دریافت گزارش آتش سوزی،  از  نشانی، پس 

شده و این حریق ها را مهار کردند.
و  کرد  عنوان  شهرداری  اقدام  دیگر  را  حریق  با  مقابله  آموزش  وی 
ادامه داد: همچنین با توجه به اهمیت موضوع، کارگران خدمات شهری 
با  مقابله  زمینه  در  داوطلب  نیروهای  همچنین  و  شهری  سبز  فضای  و 

آتش سوزی آموزش دیدند.

شهردار کازرون:

مردم نقاط مستعد آتش سوزی علف های خشک در شهر را به 12۵ اطالع دهند
اقدامات شهرداری کازرون به منظور پیشگیری از آتش سوزی های فصل گرما

آغاز بهسازی و رفع ناهمواری های بلوار خرمشهر
شهردار کازرون از آغاز بهسازی و رفع ناهمواری های خیابان خرمشهر 

خبر داد.
به گزارش دریافتی طلوع جنوب از روابط عمومی شهرداری کازرون، 
مهندس رضا نوذری در توضیح جزئیات این خبر گفت: یکی از مسائلی 
وجود  بود،  کرده  مشکل  خرمشهر  بلوار  در  را  شهروندان  تردد  که 
ناهمواری ها و افت کیفیت سطح این خیابان بود و همین مسئله باعث 
زمره  در  خرمشهر  خیابان  ناهمواری های  رفع  و  بهسازی  تا  بود  شده 

درخواست های پرتکرار شهروندان باشد.
وی با اشاره به اینکه این خیابان به نوعی رینگ شهری محسوب می شود 
و بیشتر تردد ماشین های سبک و سنگین از این خیابان صورت می گیرد، 
ادامه داد: بر همین اساس بهسازی بخشی از این خیابان را در دستور کار 
قرار دادیم و سعی کرده ایم با کمترین مزاحمت برای شهروندان آن را 

اجرا کنیم.
شهردار کازرون همچنین خاطرنشان کرد: مناقصه آسفالت معابر شهر 

کازرون هم به زودی برگزار می شود و پس از تشریفات قانونی و معرفی 
پیمانکار، آسفالت معابر از سر گرفته خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری کازرون، خیابان خرمشهر، روبروی 
مدرسه شهید باهنر و میدان حافظ محدوده هایی هستند که بهسازی آنها 

آغاز شده است.

مشارکت  با  چلچله  آموزی  دانش  سرود  جشنواره  نخستین 
شهرداری کازرون، ناحیه مقاومت بسیج سپاه و اداره آموزش و 

پرورش شهرستان برگزار شد.
به گزارش دریافتی طلوع جنوب از روابط عمومی شهرداری کازرون، 
 در این جشنواره که در سالن شهید عسکری کازرون برگزار شد، 
۹ گروه سرود از مدارس شهر کازرون شرکت کردند که به 
ترتیب گروه سرود مدرسه شهید صادق زاد، گروه سرود مدرسه 
شهید بانو برنجی و گروه سرود مدرسه شهید حسن زاده مقام های 

اول تا سوم را به خود اختصاص دادند.
ناحیه  فرمانده  جمعه،  امام  شهردار،  اختتامیه  مراسم  این  در 
پرورش  و  آموزش  مدیر  و  شهرستان  سپاه  بسیج  مقاومت 
کازرون و جمعی از دانش آموزان حضور داشتند که در پایان 
برتر  از گروه های  هدایایی  و  لوح سپاس  اهدای  با  مراسم  این 

تجلیل به عمل آمد.

برگزاری اولین جشنواره چلچله در کازرون

فرمانده سپاه کازرون:

یادواره 2۹ شهید روحانی کازرون 
برگزار می شود

گفت:  کازرون  سپاه  فرمانده 
روحانی  شهید   ۲۹ یادواره 
سخنرانی  با  کازرون  شهرستان 
مدیر حوزه علیمه فارس برگزار 

می شود.
غالمرضا  پاسدار  سرهنگ 
مقاومت  ناحیه  فرمانده  توکل 
کازرون  شهرستان  سپاه  بسیج 
 4 کنگره  راستای  در  گفت: 
هزار شهید روحانی و همزمان با 
االسالم  حجت  شهادت  سالروز 
جمعه  امام  خرسند  والمسلمین 
فقید کازرون یادواره ۲۹ شهید 
کازرون  شهرستان  در  روحانی 

برگزار می شود.
شهید   ۲۹ یادواره  گفت:  او 
شهرستان  روحانی  واالمقام 
ماه،  خرداد   8 یکشنبه  کازرون 
عشا  و  مغرب  نماز  با  همزمان 

صالحیه  علمیه  حوزه  محل  در 
واقع  کازرون  الصادق  مکتب 
سخنرانی  با  قدمگاه  خیابان  در 
حجت االسالم والمسلمین استوار 
علمیه  حوزه  مدیر  میمندی 
خواهد  برگزار  فارس   استان 

شد.
فرمانده سپاه شهرستان کازرون 
به  عنایت  با  داریم  بنا  گفت: 
رسالت دینی و ملی خود، نقش 
مقدس  دفاع  در  را  روحانیون 
شهیدپرور  و  عزیز  مردم  به 
و  ترسیم  کازرون  شهرستان 

تبیین کنیم.
در  یادواره  این  کرد:  اضافه  او 
راستای کنگره چهار هزار شهید 
خردادماه  چهارم  که  روحانی 
شد،  برگزار  قم  شهرستان  در 

برنامه ریزی و اجرا می شود.

استقبال فرماندار کازرون از طرح بسیج 
استانی کنترل فشارخون باال

با  کازرون  شهرستان  فرماندار 
حضور در ایستگاه سالمت سنجش 
مصالی  در  نمازگزاران  فشارخون 
از اجرای  این شهرستان  نمازجمعه 
ُپرفشاری  کنترل  استانی  بسیج 

خون، استقبال کرد.
جنوب  طلوع  دریافتی  گزارش  به 
بهداشت  شبکه  عمومی  روابط  از 
و درمان شهرستان کازرون، دکتر 
با  بهداشت  شبکه  رئیس  برامکی 
بیان اینکه فشارخون باال مهمترین 
مرگ  بروز  پیشگیری  قابل  عامل 
زودرس و ناتوانی در ایران و سایر 
گفت:  می شود،  محسوب  کشورها 
با توجه به اینکه این بیماری گاهی 
می تواند  و  بوده  عالمت  بدون 
روی  بر  جبران ناپذیری  عوارض 
از  گذارد  جا  به  فرد  بدن  اعضای 
»قاتل  عنوان  به  باال  فشارخون 

خاموش« یاد می شود.
افزود:  برامکی«  »بندر  دکتر 
خدمات  و  پزشکی  علوم  دانشگاه 
کمپین  شیراز  درمانی  بهداشتی 
فشارخون  کنترل  و  پیشگیری 
با   ۱4۰۱ اردیبهشت   ۲7 از  را  باال 

هدف شناسایی، مراقبت، درمان و 
پیشگیری از بروز عوارض ناشی از 
بیماری در افراد باالی ۱8 سال در 

استان راه اندازی کرده است.
او ادامه داد: کارشناسان واحد مبارزه 
با بیماری های غیرواگیر با برپایی 
ایستگاه سالمت سنجش فشارخون 
کازرون  نمازجمعه  مصالی  در 
نمازگزاران،  غربالگری  ضمن 
این  به  مشکوک  و  قطعی  موارد 
پزشکان  به  و  شناسایی  را  بیماری 
خانواده ارجاع دادند.برامکی اضافه 
مسئول  سوی  از  همچنین  کرد: 
خدمات  مرکز  کارشناسان  و 
نیز  »باالده«  شهر  سالمت  جامع 
در  فشارخون  سنجش  ایستگاه 
برپا  شهر  این  نمازجمعه  مصالی 
شد.رئیس شبکه بهداشت و درمان 
اساس  بر  اینکه  بیان  با  کازرون 
شاخص کشوری انتظار می رود 3۵ 
مبتال  باال  به  سال   ۱8 افراد  درصد 
گفت:  باشند،  خون  ُپرفشاری  به 
طرح  این  اجرای  با  امیدواریم 
تمامی افراد مبتال به فشارخون باال 

شناسایی و درمان شوند.
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جنوب

گردشگریگردشگری

آگهی

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

هیات   1401/03/02-140160311013000169 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 
غالمرضا  مرحوم  فرزند  اللهی  نعمت  شکوه  خانم  متقاضی  بالمعارض 
ملی  بشماره  و  آباده  مرکزی  حوزه  از  صادره   43 شماره  بشناسنامه 
به  باغ  درب  یک  دانگ  شش  ملکی  از  مشاع  دانگ  سه   2411263360
بخش 15  در  واقع  تحت پالک 9928/230  مترمربع  مساحت 1866/20 
فارس شهرستان آباده اراضی حسین آباد بهمن خریداری از مالکیت ورثه 
مرحوم حبیب اله نعمت اللهی لذا به منظور 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 انتشارنوبت اول:1401/03/07

تاریخ انتشار نوبت دوم:1401/03/22

38269                     54 م الف 
محسن مظفری نیا- رئیس ثبت اسناد و امالک مهر 

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

هیات   1401/02/31-140060311013000163 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 مهراب کریمی فرزند محمد علی به شماره شناسنامه 6 و 
خصوص  در  آباده  مرکزی  حوزه  از  صادره   2411472005 ملی  شماره 
موازی ششدانگ یک باب خانه مشتمل بر بمساحت 97/20 مترمربع قسمتی 
از پالک ثبتی 9928/341 واقع در بخش 15 فارس- شهرستان آباده اراضی 
منظور  به  لذا  اللهی  نعمت  مالکیت مرحوم حاج سید جالل  از  بهمن-  شهر 
در  شود  می  آگهی  روز   15 فاصله  به  نوبت  دو  در  مراتب  عموم  اطالع 
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 انتشارنوبت اول:1401/03/07

تاریخ انتشار نوبت دوم:1401/03/22

38268                        55 م الف 
محسن مظفری نیا- رئیس ثبت اسناد و امالک مهر 

شهر باستانی گور و آثار به جا مانده در آن
فیروزآباد یکی دیگر از مناطق تاریخی در استان فارس است که آثار شهر باستانی گور در آن یافت 
شده است. اردشیر بابکان از پادشاهان ساسانی این شهر را بنا کرده و طرح این شهر باستانی به شکل 
دایره ای و سبک خاصی از شهرسازی است. در این شهر بناهای حکومتی و تاریخی بنا شده و امروزه 

باقی مانده این مجموعه عظیم در ۴ کیلومتری غرب شهر فیروزآباد واقع شده است.
شهر شیراز نیز در شمال شهر گور و در فاصله ۱۰۰ کیلومتری آن جا خوش کرده است. درون این شهر 
باستانی و اطراف فیروزآباد بناهای تاریخی بسیاری برای تماشا و ماجراجویی وجود دارد. رصدخانه، 
قلعه دختر، آتشکده اردشیر بابکان، پل مهر نرسه و… از بناهای این مجموعه تاریخی هستند و هر کدام 

می توانند ذهن شما را درگیر زیبایی، طراحی و عظمت خود کنند.
مسیر دسترسی

از شیراز باید وارد جاده شیراز به جهرم شوید و مسیرتان را به سمت فیروزآباد ادامه دهید. سپس وارد 
جاده شیراز به کوار شوید. در جاده کوار به فیروزآباد تا رسیدن به کمربندی فیروزآباد پیش بروید. 

درنهایت باید وارد خیابان گلزار شهدا شوید تا به مقصد برسید.
مجموعه سلطنتی پاسارگاد و آرامگاه کوروش

در شهرستان پاسارگاد استان فارس، مجموعه ای عظیم از سازه های حکومت هخامنشی به جامانده و به 
همین دلیل این منطقه یکی از گزینه های گردشگری بسیار مطلوب در میان جاهای دیدنی اطراف شیراز 

محسوب می شود. مجموعه سلطنتی پاسارگاد با مقبره کوروش بزرگ بیشتر شناخته می شود.
این آرامگاه از سنگ های طویل آهکی و به رنگ سفید ساخته شده و طراحی آن با سکوی پلکانی و 
سازه ای مکعبی شکل کامل شده است. عالوه بر این سازه، بناهای دیگری همچون آرامگاه کمبوجیه، 
مسجد پاسارگاد، کاخ بارعام، کاخ اختصاصی، کاخ دروازه، کاروانسرای مظفری و… تشکیل شده است.

مسیر دسترسی
پاسارگاد در فاصله تقریبی ۱۲۵ کیلومتری شمال شرقی شیراز واقع شده است و برای رسیدن به آن 
باید مسیر مرودشت را در پیش بگیرید. جاده شیراز به پرسپولیس را در پیش بگیرید و درنهایت وارد 
بزرگراه مرودشت به سعادت شهر شوید. درنهایت مسیرتان را در بزرگراه سعادت شهر به صفا شهر 

ادامه دهید تا به جاده پاسارگاد برسید. 
دریاچه مهارلو

دریاچه خوش آب ورنگ مهارلو یکی دیگر از جاهای دیدنی اطراف شیراز است که زیبایی خیال انگیزی 
دارد. این دریاچه یکی از پدیده های ناب طبیعت استان فارس و شهرستان سروستان است که برخالف 
قاعده، آبی دیده نمی شود و به رنگ صورتی درآمده است. این دریاچه منبعی غنی از نمک است و این 

ماده سفیدرنگ عالوه بر امتیاز غذایی و اقتصادی، سبب زیبایی ساحل دریچه نیز شده است.
رنگ  مهارلو  دریاچه  است.  شده  واقع  هکتاری  هزار   ۲۵ دریاچه  این  همسایگی  در  مهارلو  روستای 
صورتی خود را مدیون نوعی جلبک به نام »دونالیال سالینا« است و این رنگ رؤیایی با پرندگان مهاجر، 

قابی هنرمندانه می سازد.
فالمینگو، اردک، عقاب طالیی و… نمونه هایی از مهمانان مهارلو هستند. این دریاچه شور در تابستان 
بیشتر حجم آب خود را از دست می دهد و با بارش های فصلی در پاییز و زمستان جان دوباره می گیرد. 
سه رودخانه سلطان آباد، خشک شیراز و چنارراه، منبع تغذیه دریاچه مهارلو هستند و هرچه بارش بیشتر 

شود، این رودخانه ها با دست پرتری به سراغ مهارلو خواهند آمد.
مسیر دسترسی

برای رسیدن به دریاچه مهارلو، باید از شیراز وارد جاده منتهی به بندرعباس شوید. کمی که گذشت 
دریاچه خوش رنگ فارس خودش را به شما نشان می دهد.

دریاچه های هفت برم

یکی از دیدنی ترین مناطق گردشگری استان فارس، محدوده دریاچه های هفت برم است که در فاصله 
تقریبی ۷۶ کیلومتری شمال غربی شیراز واقع شده است. در این منطقه سادگی مهم ترین عنصر زیبایی 
است و منظره هایی با این خاصیت شما را شیفته خود می کند. برم به معنی آبگیر و تاالب است و در 

این مجموعه هفت گانه چهار آبگیر دائمی وجود  دارد و مابقی فصلی هستند.
در اطراف این دریاچه چندگانه، اقامتگاه هایی وجود دارد که با دریافت خدمات متوسط می توانید شب 
را در آن ها سپری کنید. عالوه بر اهالی شیراز، این منطقه از انتخاب های ساکنان یا مسافران شهرهای 
کازرون و سپیدان برای تفریح و خوش گذرانی است و هر کدام به ترتیب ۱۰۷ و ۹۰ کیلومتر از این 
جاذبه فاصله دارند. این منطقه در بیشتر فصول تماشایی است، اما در زمستان باید خودتان را برای دمای 
بسیار پایین آماده کنید. بدون شک این منطقه برای سفر در بهار و تابستان یک مقصد فوق العاده خواهد 

بود.
مسیر دسترسی

اگر از شیراز به سمت این منطقه راه بیفتید، باید وارد بزرگراه شیراز به قائمیه شوید. در واقع باید در 
مسیری برانید که درنهایت به کازرون ختم می شود. اگر در نقطه خروج از شهر نزدیک به ۴۰ کیلومتر 
در این بزرگراه برانید، به یک بریدگی خواهید رسید که بعد از تقریبًا ۲۰ کیلومتر شما را به هفت برم 

می رساند.
دریاچه سد درودزن

دریاچه سد درودزن یکی از جاهای دیدنی اطراف شیراز است که در ۷۳ کیلومتری مرودشت و در 
شمال غربی آن واقع شده است. این سد لقب قدیمی ترین سد خاکی را در خاورمیانه گرفته است و از 

سال ۱۳۵۱ به روی رود »کر« خودنمایی می کند.
کر بزرگ ترین رود حیات بخش استان فارس محسوب می شود و جریان خروشان آن در سد درودزن 
به یک دریاچه تماشایی تبدیل شده است. این سد با هدف تأمین آب نوشیدنی و کشاورزی ساخته شده 
و امروزه یکی از مناطق گردشگری نیز محسوب می شود. ایده ساخت و پردازش اولیه این سد به زمان 
داریوش هخامنشی مربوط است و این سازه مهندسی ایرانی در گذشته به سد داریوش شناخته می شد. 

امروزه با نام درودزن آن را می شناسیم که هم نام روستایی در همسایگی خود شده است. 
مسیر دسترسی

از آنکه در حدود ۷۰  بعد  به کامفیروز شوید.  باید وارد جاده مرودشت  به مرودشت،  از رسیدن  بعد 

کیلومتر راندید به مقصد خواهید رسید.
دشت برم و دشت ارژن

ارژن یکی از جاهای دیدنی اطراف شیراز است که در حدفاصل این شهر با کازرون واقع شده است و از 
طبیعت های بهشتی استان فارس محسوب می شود. دشت ارژن طبیعت کاملی از تمام زیبایی های فارس 

است و در آن می توانید سرسبزی دشت و آبی دریاچه را با هم تجربه کنید.
این بهشت فارس در زاگرس جنوبی جا خوش کرده و بیش از همه پذیرای مردم شیراز و کازرون 
است. یکی از جذابیت های دشت ارژن به خصوص در زمستان، آبشار چرونیز است که در فصل سرما، 

سراسر بافتی کریستالی پیدا می کند و به ملکه یخی تبدیل می شود.
دریاچه ارژن و پرندگان مهاجران، از دیگر زیبایی های این منطقه است که همچون تابلویی هنرمندانه 

ارژن را به تصویر می کشد.
بافت جانوری این دشت به اندازه بافت گیاهی آن زیباست و حیواناتی همچون آهو، گوزن، گاو و 
گوسفند در این دشت پیدا می شوند. از جاذبه های نزدیک دشت ارژن می توان به دشت برم و دریاچه 
پریشان که در واقع در محدوده شهرستان کازرون قرار دارند، اشاره کرد. دریاچه پریشان روزگاری 
زیبایی منحصربه فردی داشت و دشت ارژن با بافتی طبیعی و بکر چشم هر بیننده ای را به خود جلب می 
کند. همچنین مجموعه تاریخی بیشاپور نیز در نزدیکی شهر کازرون جا خوش کرده و ارزش تاریخی 
این شهر را دو چندان کرده است. سنگ نبشته، نقش برجسته شاپور، معبد آناهیتا و غار شاپور، ردپای 

تاریخ ساسانی در منطقه بیشاپور است و ماجراجویی در آن ها هوش از سرتان می برد. 
مسیر دسترسی

دشت ارژن در فاصله قریبی ۶۵ کیلومتری غرب شیراز واقع شده است. از شیراز به سمت جاده کازرون 
حرکت کنید و سپس مسیرتان را در کمربندی خان زنیان ادامه دهید. بعد از این کمربندی، تا رسیدن 

به مقصد باید راه را ادامه دهید.
تنگ تیزاب

در میان جاهای دیدنی اطراف شیراز، به شهرستان سپیدان می رویم و در نزدیکی شهر اردکان استان 
فارس به طبیعت گردی مشغول می شویم. تنگ تیزاب یکی از هنرآفرینی های طبیعت است که ترکیبی 
تماشایی از جریان رود، صخره ها و سرسبزی درختان وگیاهان به وجود آورده است. در واقع قسمتی از 
رودخانه پرخروش »بشار« از این قسمت می گذرد و این جریان زالل که از کوه های سپیدان مسیرش 

را آغاز کرده، طراوت و سرسبزی از خود باقی می گذارد.
در تنگ تیزاب بافت گیاهی متنوعی خواهید دید و از نمونه های آن می توان به درخت بلوط، بادام، بید 
و… اشاره کرد. در تنگ تیزاب قسمت هایی برای استراحت مسافران همچون سکو تعبیه شده و بخشی 
از این منطقه، به کمپ و چادرزنی اختصاص داده شده است. هوای فرح بخش این منطقه از سپیدان از 
اردیبهشت تا پاییز، خواستنی تر می شود؛ به خصوص تابستان و گرمای آتشینش که به لطف رودخانه 

در این منطقه، مهار می شود.
مسیر دسترسی

باید به شهرستان سپیدان بروید و سپس به سمت اردکان حرکت کنید. شهر اردکان تا این منطقه در 
حدود ۲۹ کیلومتر فاصله دارد و در جنوب شرقی آن واقع شده است. در جاده اردکان به یاسوج، تابلو 

تنگ تیزاب را خواهید دید.

قسمت سوم

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

رای  و   1400/11/27-14006031101300341 شماره  رای  برابر 
هیات   1401/02/27-  140160311013000157 شماره27-  اصالحی 
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 متقاضی آقای حسن اعرابی فرزند امامقلی بشناسنامه شماره 9 
صادره از حوزه مرکزی آباده و بشماره ملی 2411256744 در ششدانگ 
 9928/3355 پالک  تحت  مترمربع   2265 بمساحت  دامداری  باب  یک 
مفروز و مجزی شده از پالک 9928/875 واقع در قطعه 6 بخش 15 فارس 
مرحوم  ورثه  مالکیت  از  خریداری  بهمن  شهر  اراضی   – آباده  –شهرستان 
حاج محمد علی وفاق نعمت اللهی 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 انتشارنوبت اول:1401/03/07

تاریخ انتشار نوبت دوم:1401/03/22
38027/196482                         51 م الف 

محسن مظفری نیا- رئیس ثبت اسناد و امالک مهر 
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به  کازرون  فوتبال  به  دیگر  نگاهی  ادامه  در 
کازرون  فوتبال  بااخالق  و  بزرگ  مدافعین 
خواهیم پرداخت، مدافعینی که هرکدام ستاره 

تابناکی در آسمان فوتبال کازرون بودند.
وحید بستانیان 

متولد:1345 – کازرون
استقالل   - پاس   ابوذر-  باشگاه های:  عضو 

کاشی سرامیک

باشگاه های  قهرمان  نایب  ورزشی:  افتخارات 
کازرون با تیم پاس )1364( – قهرمان جوانان 
 )1364( کازرون  جوانان  منتخب  با  فارس 
پاس  تیم  با  کازرون  باشگاه های  قهرمان   –
پاس  تیم  با  کازرون  جوانان  قهرمان   )1371(

)در مقام سرمربیگری – 1365(
به مانند دیگر بزرگان فوتبال خود را از ورزش 
مدارس استارت زد و مدرسه قدسی اولین مکان 
خوش اخالق ترین  از  یکی  استعداد  بروز  برای 
و  بود  کازرون  تاریخ  مدافعان  فنی ترین  و 
استاد ماشاءاهلل دژکام خیلی زود این استعداد را 
کشف کرد و به تیم دوم پاس که با نام ابوذر 

فعالیت می کرد برد.
و  آمد  پاس  اصلی  تیم  به  فصل  یک  از  بعد 
بیش از ده سال در این تیم ماند. وحید در کنار 
فوتبال یکی از هندبالیست های خوب کازرون 
او  فوتبال  به  بود ولی عشق و عالقه وافر  نیز 
در  بارها  که  هرچند  کرد  جدا  هندبال  از  را 
ترکیب تیم هندبال بانک ملی حضور داشت و 

چندین مقام قهرمانی کسب کرد.
و  پاس  تیم  با   1364 سال  در  قهرمانی  نایب 

همچنین قهرمانی در جوانا ن فارس در همین 
سال نام وحید را در فوتبال کازرون پرآوازه تر 
کرد. تا در کنار اخالق حسنه، و منش پهلوانان 
پرافتخار کازرون  تاریخ  دل  در  را  نیکش  نام 

جاودان سازد.
ابتدای  در  خود  که  حالی  در   1365 سال  در 
جوانی و جویای نام بود در مقام سرمربیگری  
مقام  به  را  تیم  این  توانست  پاس  جوانان  تیم 
بازیکنانی  که  تیمی  برساند  کازرون  قهرمانی 
و  جعفری  محمد   – پژوه  دین  رحمان  نظیر 
وحید  می کردند.  بازی  آن  در  نقیبی  محمد 
بستانیان در دوران خدمت مقدس سربازی نیز 
با تیم ژاندارمری فارس در مسابقات قهرمانی 
مقام  به  و  کرد  شرکت  ایران  ژاندارمری های 

چهارم رسید.
برادران دژکام – صمد رهایی – قاسم عبادی 
– شجاعی  –صمد  عبادی  جعفر  زنده یاد   –
در  که  بودند  مربیانی  جمله  از  احمدی  سردار 
اخالق  درس  ورزش  کنار  در  ورزشی  دوران 

به او آموختند.
ولی فرجی 

متولد:1349- کازرون 

عضو: تیم های پیکان – استقالل منتخب مدارس 
کازرون – منتخب نوجوانان و جوانان فارس – 

منتخب کازرون 
متوالی  دوره  سه  قهرمان  ورزشی:  افتخارات 
شهید  تیم  با  کازرون  راهنمایی  مدارس 
دورمتوالی  سه  قهرمان  نایب  نژاد-  بهبهانی 
آموزشگاه های فارس – نایب قهرمان نوجوانان 

ایران با تیم نوجوانان فارس )نور-مازندران( – 
دعوت به اردوی تیم ملی نوجوانان –  فینالیست 

جام حذفی کازرون با تیم پیکان )1363(-
استقالل  با  کازرون  حذفی  جام  فینالیست 
کازرون  باشگاه های  قهرمان  )1367(-نایب 
باشگاه های  قهرمان   -)1369( استقالل  تیم  با 

کازرون با استقالل )1370( 
محله مجل آباد یکی از محالت کاماًل فوتبالی 
کازرون از دهه 40 به بعد بوده است محله ای 
که تیم های پیکان اوس کمال و مبارز داشت 
تا رسید به ساسان و کانادا و پرسپولیس دنیای 

ورزش و پیکان استاد عبدالنبی توکلی 
پیکان  تیم  و  آباد  مجل  محله  از  فرجی  ولی 
آغاز  خاکی  قاسم  نظر  زیر  را  خود  فوتبال 
شهید  راهنمایی  مدرسه  در  حضور  با  تا  کرد 
بهبهانی نژاد و زیر نظر محمدحسن مصالیی پور 

به شکوفایی برسد.
به دعوت دکتر شاپور  بنا  در سن 11 سالگی 
ابراهیمی بطور همزمان در سه رده سنی نوجوانان 
– جوانان و بزرگساالن پیکان به بازی گرفته 
شد با ادامه درخشش مربیان تیم های نوجوانان 
فارس را مجاب کرد تا بعنوان مهره اصلی خط 
کشور  قهرمانی  مسابقات  در  تیم  این  دفاعی 
شرکت کند و با بازی های زیبای خود مربیان 
برای  دعوت نامه  ارسال  به  راضی  را  ملی  تیم 
اردوی تیم ملی برای او کنند. که با مخالفت 

خانواده موفق به حضور در اردو نشد.
تیم  دفاعی  خط  در  ولی  زوج  اینکه  جالب 
منتخب فارس افشین پیروانی کاپیتان سابق تیم 

ملی و پرسپولیس تهران بود.
با کناره گیری تیم پیکان  در سال 1365 جهت 
حمایت از تیم پاس، به تیم استقالل پیوست و 
تا آخرین روز فوتبال خود با استقالل ماند تا با 
کسب یک مقام قهرمانی و یک نایب قهرمانی 
در  ایران  فوتبال  در  خود  پرافتخار  حضور  به 

سن 21 سالگی خاتمه دهد.
توکلی – مصطفی  عبدالنبی  احمدی –  سردار 
باقریه – عباس راسخ – منصور  قنبر  توان – 
مربیان  جمله  از  سرشناس  مسعود  فروزانپورو 
پرافتخار ورزشی  در دوران  فرجی  ولی  دیگر 

او بودند.

فوتبال کازرون به روایت تاریخ 
میدان داران بزرگ فوتبال کازرون

را  خود  جای  فوتبال  سی  دهه 
کازرون  مردم  دل  در  کم  کم 
باز کرده بود، بازیکنانی همچون 
ماشاءاهلل حسینی فرد، محمدهاشم 
آقا  علی  خدابخش،  امیری، 
امکانات  کمترین  با  همایونی 
با  را  فوتبال  فراگیری  موجبات 
سرانجام  به  بخوبی  سختی  همه 

رساندند.
فوتبال  شکوفای  دهه   40 دهه 
همچون  بزرگانی  با  کازرون 
دژکام،  برادران  متوسل،  حاجی 
غالمرضا  زاده،  امیری  علی 
و...به  بامداد  داریوش  خرمک، 
مراتب بیشتر از قبل شد. تیم های 
فوتبال زیادی بوجود آمد تا تنور 
قبل  از  داغتر  کازرون  فوتبال 

شود.
جدیدی  نسل   50 دهه  در  اما  و 
بوجود آمد که در کنار بزرگان 
فوتبال  افتخارات  بر  دوم  نسل 
که  بزرگانی  افزودند.  کازرون 
هرکدام وزنه ای در فوتبال فارس 

بودند.
عباس شاکری 

متولد 1333 - کازرون
مقیم: ایاالت متحده آمریکا
عضو باشگاه: تاج – پا س 

سه  قهرمان  ورزشی:  افتخارات 
کازرون  باشگاه های  پیاپی  دوره 
قهرمان  نایب   -)52-51-1350(
جوانان کازرون )1351( -قهرمان 
تیم  با   )1352( کازرون  جوانان 
آموزشگاه های  قهرمان  تاج، 
فارس )1352(- مقام سوم جوانان 

فارس )1353( 
دیگر  از  یکی  شاکری  عباس 
از  یافته  پرورش  پدیده های 
است که  مدارس  مکتب ورزش 
مدارس  فوتبال  در  درخشش  با 
پیوست  تاج  تیم  به  زود  خیلی 
و  جوانان  تیم  در  همزمان  و 
افتخارات  به  تیم  این  بزرگساالن 

فراوانی دست یافت.
تکنیکی ترین  از  عباس 
هافبک های فوتبال کازرون بوده 
است که با توجه به تکنیک ناب، 
توانایی بازی در پست های دیگر 
بخصوص خط دفاعی را نیز داشته 

است.
وی در تیم تاج و سپس با تغییر 
نظر  زیر  پاس  به  تیم  این  نام 
مرحوم جوادی و برادران دژکام 
تیم  در  و  پرداخت  فعالیت  به 
همچون  مربیانی  با  هم  منتخب 
حاجی  و  سلطانی  محمدرضا 

متوسل کار کرده بود.
بازیکنان   50 دهه  اوایل  در 
کازرون  مدارس  منتخب  تیم 
تیم های  در  همزمان  بطور  اکثرًا 
باشگاهی خود و منتخب جوانان 
بطور  کازرون  وبزرگساالن 
فیکس بازی می کردند. او هم از 
این جمله بازیکنان بود که بطور 
همزمان در همه تیم های منتخب 
آفریده  افتخار  خود  باشگاهی  و 

بود.
با  شاکری  عباس  ترکیب 
حسن  شهید  و  راسخ  عباس 
خط  اول  حرف  سال ها  اعتمادی 
بود  کازرون  فوتبال  هافبک های 
کازرون  فوتبال  برای  بارها  و 

افتخار آفریدند.
خدمت  دوران  فرارسیدن  با  او 
و  شد  دور  فوتبال  از  سربازی 
به  دوران  این  از  بعد  بالفاصله 
و  کرد  مهاجرت  آمریکا  کشور 
تا به امروز در آنجا ساکن است.

دوری وی از شهر آبا و اجدادی 
و  شهر  به  عالقه اش  از  نتوانست 
دیارش و فوتبال بکاهد بطوریکه 
وطن  به  که  گاهی  چند  هراز 
مراجعه می کند با همان همبازیان 
قدیمی خود دوباره به سیاق دهه 

50 یادی از ایام شباب می کنند.
خاطرات  عزیز  شاکری  عباس 
و  شما  افتخارآفرینی های 
تالش های هم نسالن شما هیچگاه 
پاک  کازرون  خاطرمردم  از 

نخواهد شد.

معرفی بزرگان ورزش کازرون

این شماره؛ عباس شاکری 

ورزشی

از اولین روزهای فعالیت هندبال در ایران که مربوط به اواسط دهه چهل 
است، کازرون همواره پای ثابت مسابقات هندبال چه در سطح استان و 
چه در سطح کشور بوده  بطوریکه دو شهرستان کازرون و سبزوار را 

مهد هندبال ایران می نامیدند.
جهت  کشور  استان های  نمایندگان  انتخاب  جهت   ۱۳۶۹ تابستان  در 
باستان  شهید  تیم  دو  فارس  استان  از  هندبال،  قهرمانی  لیگ  برگزاری 
کازرون و شهدای فسا در کازرون و در مقابل سیل عظیم هندبال دوستان 
به میدان رفتند که کازرونی ها در یک بازی زیبا موفق شدند با نتیجه 
فسا را شکست دهند و جواز حضور در مسابقات  تیم شهدای   ۱۴_۲۴

زیرگروه کشوری را به دست آورند.
ستاره این بازی بهادر ریاضی ملی پوش خوش استیل مازرونی ها بود که 

با زدن ۱۱ گل مؤثرترین بازیکن کازرون بود.
نیز با کسب  کازرون در مسابقات زیرگروه که در تبریز برگزار شد 

مقام سومی کشور موفق به صعود به لیگ دسته اول کشور شد.
بهادر ریاضی در این مسابقات با زدن ۶۷ گل عنوان آقای گلی مسابقات 

به دست آورد.
قهرمانان کازرونی تیم شهید باستان:

علی نقی پیران، بهادر ریاضی، محمد هدایت، وحید محمدعلیزاده، حمید 
محمدجعفر  ارغوان،  مسعود  کرمی،  مسعود  خواجه  رمضان،  طهماسبی، 
محمد  گلچین،  ابراهیم  خداییان،  مهدی  گلستان،  عبدالحسین  ارغوان، 
باقرپیران، محمود، هادی و محسن پرهیزکار، جعفر خشنود، امیرشجری، 

امید رام، مصطفی نیاکان
سرمربی غالمحسین نیکویی
سرپرست قاسم مسعود زاده

هندبال کازرون در گذر زمان

کارشناس ورزشی:  محمدرضا پوالدی

ورزشکار  سه  از  زیبا  قاب  یک 
بزرگ، با اصالت و نجیب فوتبال 

کازرون 
ورزشکارانی که الگوی اخالق و 

رفتار ورزشکاری بودند.
سید خلیل موسوی 

خداکرم دژکام 
و زنده یاد رحیم برزگر 

درگذشت  از  سال  یک  که 
ناباورانه او می گذرد.

پنجره ای روبه خانه پدری

محمدرضا پوالدی


