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نماینده کازرون در مجلس شورای اسالمی خبر داد؛

آبگیری سد نرگسی 

تا پایان سال
پروژه سد نرگسی تاکنون حدود 70 درصد 

پیشرفت داشته است

معاون استاندار بوشهر مطرح کرد؛

تأمین 26 درصد آب بوشهر 
از کازرون

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب بوشهر: 
تا سه سال آینده، 40 تا 45 درصد آب بوشهر، با آب شیرین کن ها تأمین می شود
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معرفی بزرگان ورزش 
کازرون

این شماره؛ 
سید مظفر حسینی  

انجمن میراث پریشان کازرون 
در فهرست اعتماد اداره کل 
حفاظت محیط زیست استان 

فارس قرار گرفت

شهردار کازرون در مراسم گرامیداشت هفته 
محیط زیست مطرح کرد؛

کازرون در بین برترین شهرهای فارس 
از نظر تنظیف

هزینه روزانه ۲00 میلیون تومانی بابت 
جمع آوری و دفن پسماند

افتتاح حصار الکتریکی منطقه حفاظت 
شده ارژن و پریشان

معاون استاندار بوشهر مطرح کرد؛

تأمین 26 درصد آب بوشهر از کازرون
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب بوشهر: 

تا سه سال آینده، 40 تا 45 درصد آب بوشهر، با آب شیرین کن ها تأمین می شود

معاون امور عمرانی استاندار بوشهر گفت: 26 درصد از آب استان بوشهر 
از طریق خط آبرسانی کازرون تأمین می شود.

به گزارش ایرنا، محمدهادی رستمیان در آئین تکریم و معارفه مدیرعامل 
شرکت آب و فاضالب استان بوشهر اضافه کرد: ۴۰۰ هزار مترمکعب 
آب مورد نیاز استان بوشهر است که از این میزان ۴۰ هزار مترمکعب به 
وسیله چاه ها، ۳۷ هزار مترمکعب آب شیرین کن ها، 2۱۵ هزار مترمکعب 
از خط آبرسانی کوثر و ۱۰۵ مترمکعب از خط آبرسانی کازرون تأمین 

می شود.
میلیون  چهار  وجود  با  اکنون  کرد:  اظهار  همچنین  مسئول  مقام  این 
مترمکعب آب در سد تنگ ارم، به علت نبود خط انتقال آب این سد به 
شهر و روستاهای بخش ارم نمی رسد که برنامه هایی برای حل این مشکل 

در دست اجرا است.
محمدهادی رستمیان افزود: مجموعه وزارت نیرو در مناطق مختلف استان 
بوشهر مشغول کار هستند که برنامه ریزی شده تا در بخش ارم نیز در 

حوزه آبرسانی اقدام های موردنیاز عملیاتی شود.
وی تأکید کرد: استان های جنوبی بوشهر، خوزستان، هرمزگان و سیستان 
بلوچستان در زمینه کمبود آب با مسائل خاصی روبرو هستند که باید 

دیده شوند.
اینکه 2۵ درصد جمعیت استان بوشهر روستایی و ۷۵  بیان  با  رستمیان 
درصد شهری هستند اضافه کرد: استان بوشهر ۴۰ شهر و 622 روستا دارد 

که از این تعداد ۳6۰ روستا باالی 2۰ خانوار هستند.
فاضالب  پروژه  اجرای  زمینه  در  بوشهر  استان  داد:  ادامه  رستمیان 

عقب ماندگی هایی دارد که باید جبران شود.
فاضالب  و  آب  مهندسی  شرکت  اقتصادی  امور  و  برنامه ریزی  معاون 
اجرای طرح جهاد آبرسانی  راستای  این آئین گفت: در  نیز در  کشور 
براساس قرار منعقد شده با قرارگاه امام حسن مجتبی )ع( ۱6۰ میلیارد 

تومان اعتبار برای آبرسانی ۴۳ روستای استان بوشهر هزینه می شود.
مسعود خشایی افزود: تالش می شود وضعیت آبرسانی به روستاهای این 
استان نسبت به گذشته بهبود یابد و روستاهای بیشتری زیرپوشش قرار 

گیرد.
وی بیان کرد: امروز در بخش آب شیرین کن ها اتفاق های خوبی در استان 

بوشهر رخ داده و شرایط این استان نسبت به گذشته بهتر شده است.
استان  در  مترمکعب آب  هزار   ۳۷ حاضر  زمان  در  داد:  ادامه  خشایی   
بوشهر از طریق شیرین سازی از دریا تولید می شود که انتظار می رود تا 
پایان سال جاری ۴۰ هزار مترمکعب دیگر به این میزان افزوده شود و در 
یک برنامه زمان بندی شده این میزان باید به ۱6۰ هزار مترمکعب برسد.
وی درباره وضعیت طرح فاضالب در بوشهر گفت: طبق آخرین آمار 
هزار  دیلم ۱۰۰  و  گناوه  بوشهر،  سه شهر  در  فاضالب  مشترکان  شمار 

مشترک است که باید این ضریب افزایش یابد.
با توجه به خشکسالی های  از پساب  استفاده  خشایی در مورد ضرورت 
پساب  بوشهر  مانند  استان هایی  در  افزود: تالش می شود  شدید هر سال 
برای  و  شود  از جمله صنایع  جاهای خاص  در  جایگزین مصرف آب 

آبیاری فضای سبز شهرداری ها نیز از پساب استفاده شود.
وی ادامه داد: مهمترین پروژه های آبرسانی استان بوشهر خطوط انتقال 

آب سیراف - جم، سد تنگ ارم و مناطق شمال شهر بوشهر است که 
براساس برنامه ریزی انجام شده باید روند اجرای آنها سرعت گیرد.

آب شیرین کن ها  با  بوشهر،  آب  درصد   45 تا   40 آینده،  سال  سه  تا 
تأمین می شود

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان بوشهر گفت: در زمان حاضر 
۱6۰ هزار مترمکعب آب شیرین کن در این استان در دست ساخت است.
هزار   ۳۷ حدود  حاضر  زمان  در  میزان  این  از  افزود:  عالی  ابوالحسن 
مترمکعب مربوط به آب شیرین کن های بوشهر، شیف، گلستان و کنگان 
در مدار تولید شده و ۱2۰ هزار مترمکعب مابقی نیز در سه سال آینده 

وارد مدار تولید می شود.
استان  تأمین آب  میزان  انجام شده  برنامه ریزی  این  با  اظهار کرد:  وی 

بوشهر از طریق آب شیرین کن ها به ۴۰ تا ۴۵ درصد می رسد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان بوشهر گفت: در زمان حاضر 
بخش  در  تومان  میلیارد   ۳۰۰ و  یکهزار  تا   2۰۰ و  یکهزار  از  بیش 
تأسیس آب شیرین کن ها از سوی بخش خصوصی در این استان در حال 
سرمایه گذاری است و افزون براین قرار است دولت نیز برای خرید این 
آب به صورت تضمینی سرمایه گذاری عظیمی داشته باشد بنابراین آب 

تولیدی حاصل از شیرین سازی بسیار گران است.
وی اظهار کرد: اگر نرخ هر مترمکعب آب سد و یا چاه 2 تا سه هزار 
تومان باشد آب به دست آمده از آب شیرین کن ها ۱۵ تا 2۰ هزار تومان 
است اما با این وجود دولت این همت را دارد که برای برطرف کردن 
انجام  نیاز اساسی مردم به آب آشامیدنی این هزینه را  مشکل و تأمین 

دهد.
از  بخشی  امسال  شده  انجام  برنامه ریزی  براساس  شد:  یادآور  عالی 
آب شیرین کن  بوشهر،  مترمکعبی  هزار   ۳۵ آب شیرین کن   ظرفیت 
۱۷ هزارمترمکعبی برازجان، آب شیرین 6 هزار و ۵۰۰ مترمکعبی وحدتیه 
آب شیرین کن  ظرفیت  سوم  یک  و  تابستان  اوایل  تا  کامل  به صورت 

سیراف نیز وارد مدار بهره برداری می شود.
وی ادامه داد: همچنین عملیات اجرایی آب شیرین کن پنج هزار مترمکعبی 
به ظرفیت آب  و  آغاز  بزودی  نیز  دیر  مترمکعبی  هزار  و سه  عسلویه 

تولیدی این استان اضافه خواهد شد.
در این آیین  از زحمات عبدالحمید حمزه پور مدیرعامل سابق شرکت 
آب و فاضالب استان بوشهر تقدیر و ابوالحسن عالی به عنوان مدیرعامل 

جدید این شرکت معرفی شد.  

عضو هیئت رئیسه کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: 
یک مدرسه ۹ کالسه با اعتبار ۱6 میلیارد تومان در روستای باالده، یک 
مدرسه 6 کالسه با اعتبار 6 میلیارد تومان در روستای محمدقاسمی و یک 
مدرسه ۳ کالسه با اعتبار ۳ میلیارد تومان در روستای علی آباد اوکشی 
ساخته و دبستان نیمه تمام سلحشور در شهر بیرم نیز با اعتبار ۵ میلیارد 

تومان تکمیل خواهد شد.
مجلس  در  کوه چنار  و  کازرون  مردم  نماینده  دوانی  عباسی  فریدون 
انتخابیه  در حوزه  شده  انجام  پیگیری های  از  برخی  به  اشاره  با  یازدهم 
ارتقای ۳ مسئله  به خبرنگار خبرگزاری خانه ملت گفت: پیگیر  خود، 
اصلی در حوزه سالمت، آب و ارتباطات در حوزه انتخابیه هستم که به 

اشتغال در  منطقه ختم شود.
سد نرگسی تا پایان ۱40۱ به بهره برداری می رسد 

افزود: چند سالی است در  ادامه  نماینده مردم کازرون و کوهچنار در 
شهرستان کازرون پروژه سد نرگسی در حال انجام است که هم اکنون 
تالش  با  می شود  پیش بینی  است.  داشته  پیشرفت  درصد   ۷۰ حدود  تا 
مسئوالن، پیمانکار و همکاری مردم منطقه سرعت پیشرفت آن افزایش 
یافته و تا پایان سال ۱۴۰۱ این طرح به مرحله آبگیری برسد و مورد 

بهره برداری قرار بگیرد.
 اشتغالزایی با احداث کارخانه و پارک اسید استیک 

عباسی ادامه داد: کارخانه و پارک اسید استیک در منطقه ویژه کازرون 
با همکاری شستا و پتروشیمی های وابسته به آن راه اندازی خواهد شد. 
و  دارد  صادرات  و  داخلی  مصرف  قابلیت  کارخانه  این  محصوالت 
همچنین کارخانه تولید اتانول صنعتی هم ایجاد خواهد شد که امیدواریم 

با این تالش ها شاهد اشتغال گسترده در کازرون باشیم.
کازرون به قطب کربنی کشور تبدیل می شود 

نماینده مردم در مجلس یازدهم یادآور شد: صنایع فوالد کشور به ماده ای 
به نام الکترود گرافیتی نیاز دارد که در کشور تولید نمی شود. کازرون 
مجوز این صنعت بزرگ و مهم و مافیایی را اخذ کرده است. همچنین 
برای  شده  پیش بینی  اقدامات  دیگر  از  سوزنی  کک  تولید  مجوز  اخذ 
کنارتخته-  نفتی  میدان  کامل  فعالیت  از  پس  که  است  شهرستان  این 
خشت است، به جای ارسال نفت تولیدی به گناوه و دیگر مناطق، اگر 
بتوانیم این مواد را در این شهرستان تولید کنیم بی شک شاهد اتفاقات 
برای  سرمایه گذارانی  دنبال  به  حاضر  حال  بوددر  خواهیم  خوشایندی 

اجرای این طرح هستیم.

 توسعه و تکمیل زیرساخت ها در شهرک ها و نواحی صنعتی کازرون
عباسی از توسعه و تکمیل زیرساخت ها در شهرک ها و نواحی صنعتی 
کازرون و کوه چنار خبر داد و گفت: زیرساخت های اولیه نظیر آب و 
برق، شبکه گاز و فاضالب در منطقه ویژه اقتصادی کازرون آماده شده 
است و بسترهای الزم برای استقرار واحدهای تولیدی و صنعتی فراهم 

شده و تاکنون پنج قرارداد نیز منعقد شده است.
استان فارس یکی از مهمترین استان ها در تأمین امنیت غذایی کشور

مهمترین  از  یکی  فارس  استان  کرد:  تصریح  انرژی   کمیسیون  عضو 
استان ها در تأمین امنیت غذایی کشور، به ویژه در حوزه باغبانی است 
در این استان ۳.2 میلیون تن محصوالت باغبانی تولید می شود و با توجه 

به تنوع در تولید، ویترین باغبانی کشور است.
وی با بیان اینکه در شهرستان های کازرون و کوه چنار شرایط توسعه 
گلخانه ای وجود دارد، اظهار کرد: تسهیالت بسیار خوبی در این زمینه 
در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار دارد و این وزارتخانه برای رفع 
همه موانع از جمله صدور مجوزها و اعطای تسهیالت صفر تا صد در 

خدمت متقاضیان است.
احداث شرکت های نفتی با محوریت کازرون و کوچنار 

عضو مجمع نمایندگان استان فارس یادآور شد: مذاکراتی با شرکت های 
نفتی داخلی و خارجی در زمینه حفاری و محصوالت مورد نیاز کشور 
است،  کوچنار  و  کازرون  در  آن  محوریت  که  است   گرفته  صورت 
پتروشیمی  و  گاز  و  نفت  به حوزه  این شرکت ها خدمات   تأسیس  با 
حوزه  این  در  خارجی  متخصصین  با  پیوند  تا  شد  خواهد  ارائه  کشور 
برقرار شود طی جلساتی که با آنان برگزار شد، بر حسب رفع نیازهای 
کشور جمع بندی های الزم انجام شد تا به قراردادهای مورد توافق داخل 

و خارج برسیم.

نماینده کازرون در مجلس شورای اسالمی خبر داد؛

آبگیری سد نرگسی تا پایان سال
پروژه سد نرگسی تاکنون حدود 70 درصد پیشرفت داشته است

جلسه تعامل بین پلیس و ناحیه مقاومت بسیج سپاه 
شهرستان کازرون

جلسه تعامل و همکاری بین پلیس و ناحیه مقاومت بسیج سپاه کازرون 
جلسات  سالن  در  جانبه  دو  همکاری های  و  تعامل  افزایش  راستای  در 

فرماندهی انتظامی برگزار شد.
اسماعیل  سرهنگ  فارس،  پلیس  از  جنوب  طلوع  دریافتی  گزارش  به 
موفقیت  زمینه ساز  را  فراجا  و  سپاه  بین  روابط  جلسه  این  در  زراعتیان 
در مأموریت های مشترک برشمرد و افزود: تعامل سازنده بین این دو 
نهاد انقالبی برای مقابله با ناهنجاری های اجتماعی و اخالقی در جامعه 

انتظامی گفت: استمرار تعامالت  بیش از گذشته متصور است.این مقام 
و هماهنگی های مشترک و تعمیق روابط، بسترساز اجرای موفقیت آمیز 
مأموریت های مشترک شده و تقویت امنیت اجتماعی را به دنبال خواهد 
داشت.در ادامه سرهنگ پاسدار غالمرضا توکل فرمانده سپاه شهرستان 
کازرون بیان داشت: هر چه هماهنگی بین قوای نیروهای مسلح به ویژه 
بیشتر  امنیتی  مأموریت های  در  هم پوشانی  باشد  بیشتر  پلیس  و  بسیج 

خواهد شد و مردم از امنیت بیشتری برخوردار خواهند بود.
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یکشنبه
 سال ششم جنوب

صدور مجوز تولید زالو 
در کازرون

در  زالو  کننده  تولید  کارآفرین 
کازرون از راه اندازی یک کارگاه 
خبر  شهرستان  دراین  زالو  تولید 
داد و گفت: با مجوز اداره حفاظت 
محیط زیست کازرون و با هدف 
درآمد  کسب  و  اشتغال  ایجاد 
تولید  کارگاه  اندازی  راه  به  اقدام 
مساحت به  زمینی  در  طبی   زالو 

۳۸۰ متر شده است.
پاک  رضا  خبربان،  گزارش  به 
اولین  این کارگاه  سرشت گفت: 
در  طبی  زالوی  تولید  مرکز 
در  و  است  کازرون  شهرستان 
یکهزار  پرورش  با  اولیه  مرحله 
کار  به  شروع  مولد  زالوی  قطعه 

شده است.
 ۱۰ از  تیرماه  آخر  تا  گفت:  او 

هزار   ۱۵۰ مولد  زالوی  هزار 
دست  به  استقاده  قابل  زالوی 
تولید  شرکت های  به  که  می آید 
لوازم آرایشی و شرکت های طبی 
سرشت  شد.پاک  خواهد  عرضه 
گفت: اعتبار هزینه شده تا کنون 
برای راه اندازی این کارگاه افزون 
بر۸۰۰ میلیون تومان است و برای 
۱۰ نفر ایجاد شغل شده است و در 
صورت تداوم تولید می توان برای 

۴۵ نفر شغل ایجاد کرد.

شهرداری کازرون

انتقال قاچاق با سواری های هیوندا

انتظامی  فرمانده  جانشین 
انواع  کشف  از  کوه چنار 
 9 ارزش  به  قاچاق  کاالی 
میلیارد ریال در بازرسی از 
خبر  هیوندا،  سواری های 

داد.
طلوع  دریافتی  گزارش  به 
فارس،  پلیس  از  جنوب 

ارجمند  پرویز  دوم  سرهنگ 
خبر  این  جزئیات  بیان  در 
انتظامی  مأموران  داشت:  اظهار 
در  گشت زنی  حین  کوه چنار 
دستگاه  یک  به  قائمیه  شهر 
حامل  که  خودرو  حمل  تریلر 
فاقد  هیوندا  سواری  دستگاه  دو 
را  آن  و  مشکوک  بود  پالک 
متوقف  بیشتر  بررسی  برای 

کردند.
وی افزود: مأموران در بازرسی 
بر روی  از خودروهای سواری 

تریلر 10 هزار و 645 عدد

عدد   480 و  ابزارآالت  انواع 
لوازم آرایشی و بهداشتی خارجی 
قانونی که  فاقد مجوز  قاچاق و 
جاسازی  ماهرانه ای  صورت  به 

شده بود را کشف کردند.
انتظامی  فرمانده  جانشین 
اینکه  بیان  با  کوه چنار 
اموال  ارزش  کارشناسان 
ریال  میلیارد   9 را  مکشوفه 
برآورد کرده اند، عنوان داشت: 
نفر  یک  خصوص  این  در 
مراحل  سیر  برای  و  دستگیر 
قضائی  مراجع  تحویل  قانونی 

شد.

بار در مناطق تحت  اولین  برای  الکتریکی  مرحله نخست پروژه حصار 
مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست در منطقه حفاظت شده ارژن و 

پریشان افتتاح شد.
زیست  محیط  نیروهای  ابتکار  با  پروژه  این  مهر،  خبرنگار  گزارش  به 
با صرفه جویی در فاز اول در یک هکتار اجرا شده که در روز سه شنبه 
همزمان با هفته محیط زیست با حضور معاون محیط زیست طبیعی و تنوع 
بهره برداری  به  استان  مسئولین  و  محیط کشور  سازمان حفاظت  زیستی 

رسید و عملیات اجرایی 16 هکتار دیگر به عنوان فاز دوم شروع شد.
عطا پورشیرزاد مدیر کل محیط زیست فارس در این مراسم اظهار داشت: 
پهنه مطالعاتی تکثیر و پرورش گوزن زرد ایرانی در منطقه حفاظت شده 
ارژن و پریشان قرار دارد و با توجه به موقعیت آب و هوایی مناسب در 
منطقه میان کتل کازرون، این طرح  از سال 1۳۷۲ با 19 رأس گوزن زرد 
ایرانی در مساحت فنس کشی شده 100 هکتاری ادامه یافت و در دهه 

90 به 400 هکتار افزایش پیدا کرده است.
وی با اشاره به اینکه منطقه حفاظت شده ارژن و پریشان وسعتی حدود 
نخست  فاز  در  اقدامات  از  اعظمی  بخش  افزود:  دارد،  هکتار  هزار   5۷
عملیات توسط عالقه مندان و نیروهای محیط بان و قرق بانان انجام شده 

است که هزینه ای در حدود 50 میلیون تومان در برداشته است.
همچنین حسن اکبری معاون محیط زیست طبیعی و تنوع سازمان حفاظت 
تکثیر و  پهنه  از بخش های مختلف  بازدید  محیط زیست کشور هم در 
مجموعه  تالش  از  قدردانی  با  کازرون  کتل  میان  زرد  گوزن  پرورش 
فاز  نصب  عملیات  ابتکار  و  انجام  در  کازرون  زیست  محیط  نیروهای 
نخست فنس کشی الکترونیکی در منطقه حفاظت شده، گفت: سازمان 
جانوری  مختلف  گونه های  امنیت  ایجاد  برای  زیست  محیط  حفاظت 
بهره  فلزی  فنس های  و  پایه ها  نصب  با  سنتی  از روش  تاکنون  درخطر 
منطقه هزینه های زیادی هم  منفی در  تأثیرات  بر  برده است که عالوه 

در برداشته است.

معاون سازمان محیط زیست کشور اضافه کرد: یکی از کارهای خوبی 
که در اداره کل حفاظت محیط زیست استان فارس و شهرستان کازرون 
کشی  فنس  است  شده  اجرا  کازرون  کتل  میان  در  بار  اولین  برای 
الکترونیکی برای امنیت زیستگاه گوزن زرد است که نتیجه قابل قبولی 

داشته است.
هزینه  با  که  حرکتی  این  بتوان  است  امید  داشت:  اظهار  ادامه  در  وی 
انجام شده  این منطقه  نیروهای محیط زیست کازرون در  اندک بدست 
را در سطح کشور بجای استفاده از فنس کشی به روش سنتی ترویج و 
تعمیم دهیم و از این ابتکار نیروهای محیط زیست کازرون استفاده کنیم.
شهرستان  زیست  محیط  حفاظت  اداره  سرپرست  اسکندری  ادامه  در 
حفاظت  منطقه  در  پستانداران  مختلف  گونه های  وجود  به  نیز  کازرون 
شده ارژن پریشان اشاره کرد و اظهار داشت: 1۷ گونه جانوران از نوع 
آنهاخرس  شاخص ترین  که  می کنند  زندگی  منطقه  این  در  پستانداران 
قهوه ای و پلنگ ایرانی می توان نام برد، از پرنده های موجود دراین منطقه 
هم جغد، انواع عقاب ها که شاخص ترین آن عقاب شاهی است در این 

منطقه یافت شده است.
وی همچنین اضافه کرد: سارگپه تاج دار جنگلی هم برای نخستین بار در 

منطقه حفاظت شده میان کتل مشاهده شده است.

افتتاح حصار الکتریکی منطقه حفاظت شده ارژن و پریشان

انجمن مردم نهاد میراث پریشان کازرون به مدت ۳ سال در مدیریت 
پایگاه پژوهش و اطالع رسانی تاالب بین المللی پریشان مشارکت خواهد 

کرد.
مصوبه  اساس  بر  که  تفاهمنامه ای  طی  خبرنگاران،  باشگاه  گزارش  به 
تصمیم گیری  مرجع  عالی ترین  عنوان  به  پریشان  تاالب  محلی  کمیته 
درباره تاالب و در جریان بازدید مدیر کل جدید حفاظت محیط زیست 
تاالب  اطالع رسانی  و  پژوهش  پایگاه  مدیریت  شد  امضا  فارس  استان 
قرار  مجری  تشکل  قالب  در  انجمن  این  عهده  بر  پریشان  بین المللی 

گرفت.
عطا پورشیرزاد مدیر کل حفاظت محیط زیست فارس همزمان با بازدید 
از این پایگاه و در قالب کارفرمای این تفاهمنامه گفت: دستگاه دولتی 
حفاظت محیط زیست تنها یک نهاد هماهنگ کننده و نظارتی است و 
به هیچ وجه خود را از مردم و بدنه سازمان های مردم نهاد جدا نمی داند.

انجمن میراث  با شنیدن گزارش محمدجواد سیاح پور دبیر  پورشیرزاد 
پریشان از عملکرد یک ساله این انجمن در حوزه مسائل تاالب گفت: 
اداره کل، همراهی و حمایت کامل خود را از تمام تشکل هایی که در 

سطح حرفه ای، برنامه ریزی و اجرا داشته باشند، اعالم می کند.
به  تفاهمنامه  امضای  نیز گفت:  پریشان  میراث  انجمن  دبیر  پور  سیاح 

خودی خود هیچ ارزش و اعتباری بر پیشینه انجمن اضافه نمی کند بلکه 
انجام متعهدانه این مسئولیت است که ما را در برابر جوامع محلی صبور 
تاالب سربلند می کند. انجمن میراث پریشان کازرون با طیف وسیعی از 
نیروهای انسانی داوطلب و همراهی خالصانه جوامع محلی تاالب پریشان 
بنیادین  راهبردهای  طراحی  از  توانسته  محیط زیست  سایر کنشگران  و 
خود در طول یک سال اخیر دستاوردهای ارزشمندی کسب کند که از 
بنیاد جهانی  میان آن ها عنوان »قهرمانی تاالب های کشور« و »جایزه 

انرژی« را می توان نام برد.

انجمن میراث پریشان کازرون در فهرست اعتماد اداره کل 
حفاظت محیط زیست استان فارس قرار گرفت

شهردار کازرون گفت: شهرداری کازرون با کسب نمره ۹۵ در زمره 
برترین های شهرهای استان فارس از لحاظ تنظیف شهری قرار دارد.

از روابط عمومی شهرداری کازرون،  به گزارش دریافتی طلوع جنوب 
با  که  محیط زیست  هفته  گرامیداشت  مراسم  در  نوذری  رضا  مهندس 
حضور شهردار، اعضای شورای اسالمی شهر، جمعی از مدیران شهرستانی 
برگزار شد،  فعاالن و دوستداران محیط زیست در کازرون  از  و جمعی 
اظهار کرد: خدمات صادقانه پاکبانان و نیروهای شهرداری و دوستداران 
محیط زیست باعث شده که کازرون در ارزیابی استانداری فارس، در بین 

شهرهای برتر استان از لحاظ تنظیف شهری معرفی شود.
عنوان  زباله  دفن  و  را جمع آوری  معضالت شهر کازرون  از  یکی  وی 
کرد و گفت: شهرداری برای جمع آوری و دفن زباله روزانه حدود دو 
میلیارد ریال هزینه می کند که هزینه بسیار باالیی است و همه ما به نوبه 
خود باید تالش کنیم تا زباله کمتری تولید کنیم، البته برای تحقق این 
امر نیازمند کمک فعاالن محیط زیستی در زمینه فرهنگ سازی و آموزش 

شهروندان هستیم.
شهردار کازرون با یادآوری اینکه از زباله به عنوان طالی کثیف نام برده 
می شود، ادامه داد: تبدیل طالی کثیف به درآمد فرصت مناسبی است تا 
هم در تنظیف شهر و هم از لحاظ درآمدی به شهر کمک کنیم که البته 
این موضوع نیاز به حضور سرمایه گذار دارد، بنابراین آماده ایم در این 

خصوص با آغوش باز از سرمایه گذاران استقبال کنیم.
صرفه جویی ناشی از کاهش تولید روزانه زباله، می تواند به عمران و 

زیباسازی شهر اختصاص یابد
نیز در سخنانی عنوان کرد: بخش  رئیس شورای اسالمی شهر کازرون 
نامطلوب  عملکرد  از  ناشی  جهان  در  محیط زیست  مشکالت  از  اعظمی 
دولت ها در این عرصه است که منجر به خشک شدن تاالب ها، دریاچه ها، 

رودخانه ها، جمع شدن حجم زیاد ریزگردها و… می شود.
با تأکید بر اینکه در  محسن روزبهی در بخش دیگری از سخنان خود 
اندیشید، گفت:  اما جهانی  منطقه ای عمل کرد  باید  محیط زیست  حوزه 
در حوزه فضای سبز با شرایط آب پایدار می توان به توسعه فضای سبز 
کمک کرد و اگر این کار باعث کاهش تنها دو درجه ای هوا شود، تأثیر 
بزرگی در محیط زیست می گذارد و به تبع آن گونه های جدید گیاهی 

نیز افزایش خواهد یافت.
برآورد کرد و  از صد تن  بیش  را  زباله در کازرون  تولید روزانه  وی 
افزود: با یک برنامه ریزی و فرهنگ سازی مناسب می توان زباله کمتری 
تولید کرد که اگر بتوانیم این حجم از تولید زباله را به نصف یا یک 
چهارم کاهش دهیم می توانیم هزینه ناشی از صرفه جویی آن را صرف 

توسعه عمران و زیباسازی شهر کنیم.
وی با بیان اینکه راه اندازی مرکز بازیافت از عهده شهرداری به تنهایی 

گذار  سرمایه  توان  از  استفاده  جز  راهی  زمینه  این  در  و  است  خارج 
از  شهر،  اسالمی  شورای  و  شهرداری  کرد:  خاطرنشان  نیست،  واقعی 
سرمایه گذاران واقعی و توانمند در حوزه بازیافت زباله حمایت و تا حد 

امکان شرایط سرمایه گذاری را برای آنها فراهم خواهند کرد.
سیستم آبیاری فضای سبز شهر در حال تغییر به شیوه قطره ای است

در  نیز  کازرون  شهر  اسالمی  شورای  محیط زیست  کمیسیون  رئیس 
گفت:  محیط زیست  شهدای  خاطره  و  یاد  گرامیداشت  ضمن  سخنانی 
بخشی از خشکسالی ها و کم بارشی ها و گرمای هوا ناشی از قطع درختان 

و از بین بردن فضای سبز است.
قطع  به  محیط زیستی  فعال  یک  وقتی  داد:  ادامه  جبری  سهراب  دکتر 
درختی اعتراض می کند، برخی ناراحت می شوند اما اگر آن افراد فایده و 

اثر یک درخت را می دانستند، هیچ وقت چنین کاری نمی کردند.
وی همچنین با بیان اینکه تبدیل آبیاری غرقابی فضای سبز به قطره ای 
از سال گذشته کلید خورده و پیشرفت قابل قبولی داشته، ابراز امیدواری 

کرد، کل فضای سبز شهر در آینده نزدیک به این شیوه آبیاری شود.
و  نوین  شیوه های  سمت  به  حرکت  لزوم  بر  درعین حال  جبری  دکتر 
هوشمند آبیاری تأکید کرد و گفت: شورای شهر قطعًا رفتن به سمت 
آبیاری هوشمند فضای سبز را پیگیری خواهد کرد، البته تحقق این امر 

نیازمند زمان خواهد بود.
برداشته  شهر  محیط زیست  حفظ  زمینه  در  خوبی  قدم های  شهرداری 

است
جمال خداپرست نماینده سازمان محیط زیست شهرستان نیز ضمن تشکر 
از شهردار و اعضای شورای اسالمی شهر به خاطر برگزاری این جلسه 
قدم های  است که شهرداری کازرون  لمس  قابل  ما  برای  امروز  گفت: 
خوبی در راستای حفظ محیط زیست برداشته اند که از آن جمله می توان 
به ایجاد پارک حیوانات و همچنین کسب رتبه برتر تنظیف شهری در 
اقدامات مهم محیط بانان کازرون  استان اشاره کرد. وی افزود: یکی از 
برای جلوگیری از خطر انقراض گونه ها، ایجاد فنس الکترونیکی است 
که در کشور ما این موضوع برای اولین بار در کازرون اجرا شده است.
 در پایان این مراسم با اهدای لوح سپاس و هدایایی، از برخی از فعاالن 

محیط زیست تقدیر شد.

شهردار کازرون در مراسم گرامیداشت هفته محیط زیست مطرح کرد؛

کازرون در بین برترین شهرهای فارس از نظر تنظیف
هزینه روزانه ۲۰۰ میلیون تومانی بابت جمع آوری و دفن پسماند

اجرا و تکمیل همزمان 6 پروژه عمرانی و بهسازی 
در پارک مردانی

شهرداری کازرون همزمان شش پروژه عمرانی و بهسازی را در پارک 
مردانی در دست اجرا و تکمیل دارد.

به گزارش دریافتی طلوع جنوب از روابط عمومی شهرداری کازرون، 
پس از آنکه سال گذشته، فاز دوم و سوم پارک مردانی کلنگ زنی شد، 
محوطه سازی و موزائیک فرش بخش هایی از پارک، همچنین احداث 
این پارک در دستور کار  پیست دوچرخه سواری و تقویت روشنایی 

قرار گرفت.
شهردار کازرون با بیان اینکه طراحی این پروژه پس از بازنگری توسط 
بر  عالوه  امسال،  بودجه  در  افزود:  شد،  نهایی  شهرداری،  عمران  تیم 
اعتبار اولیه ای که برای طرح در نظر گرفته شده بود، اعتبار جدیدی نیز 

مصوب و تخصیص داده شد.
مهندس رضا نوذری ادامه داد: بر این اساس، در حال حاضر و به طور 
همزمان محوطه سازی، احداث پیست دوچرخه سواری، موزاییک فرش 
پیاده رو و احداث سرویس بهداشتی جدید در حال اجرا و تکمیل است.
به گفته او، همچنین بهسازی ساختمان فرهنگسرای مردانی و احداث 

سن تئاتر رو باز نیز طبق وعده قبلی در فاز عملیاتی قرار دارد.
برنامه  پایه چراغ و تقویت روشنایی را دیگر  شهردار کازرون نصب 

شهرداری برای پارک مردانی عنوان کرد.
مهندس نوذری یادآور شد: پارک مردانی یکی از بزرگترین پارک های 
پارک در ورودی  این  اینکه  به  با توجه  کازرون محسوب می شود و 
شهر قرار دارد، جدا از استفاده شهروندان، هرساله پذیرای مسافران و 
گردشگران زیادی است که به همین دلیل نیاز به تغییرات اساسی در 

زمینه بهسازی و زیباسازی داشت.

کارگاه آموزشی مهندسان طراح و ناظران سازه و معمار شهر کازرون 
با همکاری شهرداری و دفتر نمایندگی نظام مهندسی ساختمان در سالن 

اجتماعات شهرداری  برگزار شد.
به گزارش دریافتی طلوع جنوب از روابط عمومی شهرداری کازرون، در 
این کارگاه دو روزه مهندس احمدی  معاون فنی و عمرانی شهرداری به 
منظور آشنایی مهندسان با شرح وظایف درخصوص نحوه ارائه گزارش 
و نحوه کنترل ضوابط شهرسازی، کمیسیون ماده صد، مشکالت و تبعات 
حقوقی و انتظامی ناشی از عدم ارسال به موقع  گزارش تخلفات ساختمانی 
و یا گزارش خالف واقع  و اعمال تبصره 7 ماده صد توسط شهرداری 

درخصوص ناظران به تفصیل سخن گفت.
منزلت  و  شأن  و  حرفه ای  اخالق  درخصوص  یزدانی  مهندس  همچنین 
ارائه  در  تسهیل  و  همکاری  درخصوص  الزم  آموزش های  و  مهندسان 

خدمات مهندسی توضیحاتی ارائه کرد.
مشکالت  و  مسائل  درخصوص  طراحان  و  ناظران  جلسه،  این  پایان  در 
فنی  حرفه ای خود سؤاالتی را مطرح کردند که مهندس احمدی معاون 
شهرداری، مهندس حسینی رئیس سازمان نظام مهندسی و مهندس یزدانی 

به سؤاالت آنان پاسخ دادند.
شهرستان  مهندسی  نظام  سازمان  رئیس  حضور  با  آموزشی  کارگاه  این 
کازرون، معاون فنی و عمرانی شهرداری و مهندسان طراح، ناظر و معمار 
برگزار  شهرداری  اجتماعات  سالن  در  روز  دو  مدت  به  کازرون   شهر 

شد.

برگزاری کارگاه آموزشی مهندسان طراح و ناظران سازه و معمار 
شهر کازرون

دیدار جانشین انتظامی 
شهرستان کازرون با خانواده 

شهید جوکار

به  کازرون  انتظامی  جانشین 
به  کارکنان  از  تعدادی  همراه 
شهدای  مقام  پاسداشت  منظور 
تکریم  و  امنیت  و  نظم  عرصه 
با  شهدا  معظم  خانواده های 
»عیسی جوکار«  شهید  خانواده 

دیدار کرد.
روزنامه  دریافتی  گزارش  به 
طلوع از پلیس فارس، سرهنگ 
حجت اله احمدیان در این دیدار 
شهدای  به  احترام  ادای  ضمن 
عرصه  شهدای  تحمیلی،  جنگ 
نظم و امنیت و مدافعان سالمت، 
گفت: از دامان پاک مادران و 

فرزندان  شهدا  بزرگوار  پدران 
رشید، مؤمن و متعهدی پرورش 
اسالمی  ایران  امروز  که  یافتند 
امنیت مرز و بوم خود را مدیون 

خون پاک این عزیزان است.
تأکید  با  احمدیان  سرهنگ 
شهدا  خانواده  تکریم  اینکه  بر 
با  است  همگانی  وظیفه  یک 
اهدا هدیه از این خانواده شهید 

دلجویی کرد.
عیسی  شهید  است  گفتنی 
جوکار در اسفندماه سال 85 در 
به  بلوچستان  و  سیستان  استان 
درجه رفیع شهادت نائل گردید.

توقیف 46 دستگاه خودرو شوتی 
در محورهای کازرون

فرمانده انتظامی کازرون از توقیف 
46 دستگاه خودرو شوتی و پالک 
مواصالتی  محورهای  در  مخدوش 

این شهرستان خبر داد.
جنوب  طلوع  دریافتی  گزارش  به 
از پلیس فارس، سرهنگ اسماعیل 
این  جزئیات  تشریح  در  زراعتیان 
خبر اظهار داشت: با توجه به حمل 
شوتی  خودروهای  توسط  قاچاق 
در  تصادف  فقره  چندین  وقوع  و 
و  شهرستان  مواصالتی  محورهای 
این  کنترل  شهروندان،  نارضایتی 
خودروهای  توقیف  و  محورها 
این  پلیس  کار  دستور  در  شوتی 

فرماندهی قرار گرفت.
تالش های  با  کرد:  بیان  وی 
و  ایست  انجام  و  گرفته  صورت 
زنی  و گشت  موقت  بازرسی های 
عوامل انتظامی در محورهای اصلی 

دستگاه   46 گذشته  روز   ۲0 طی 
خودرو تندرو )شوتی( توقیف شد.
فرمانده انتظامی شهرستان کازرون 
خودروها  این  رانندگان  گفت: 
ارکان  و  اصالت  در  تغییر  با 
خودروهای خود با سرعت باال در 
جاده ها تردد و با انجام حرکات و 
خطر  به  باعث  حادثه ساز  تخلفات 
نیز  رانندگان  سایر  جان  انداختن 

می شدند.
برخورد  زراعتیان  سرهنگ 
را  شوتی  خودروهای  با  قاطعانه 
فرماندهی  این  اولویت های  از 
عنوان کرد و گفت: این روند به 
پلیس  کار  دستور  در  ویژه  طور 
می توانند  شهروندان  و  دارد  قرار 
به  را  مشکوک  موارد  هرگونه 
 110 پلیسی  فوریت های  مرکز 

اطالع دهند.



 22 خرداد ماه 1401
 شماره 142 یکشنبه 
 سال ششم

3
جنوب

گردشگریگردشگری

آگهی

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 

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 140160311013000196-1401/03/10 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 مسعود خاکسار فرزند محمد علی بشناسنامه شماره 14 صادره از حوزه مرکزی آباده و بشماره 
ملی 2411436564- درخصوص موازی غارسی دو دانگ مشاع از جمله ششدانگ یکدرب باغ بمساحت 2773 مترمربع پالک ثبتی 9979/436 واقع در بخش 
15 فارس شهرستان آباده قریه حشمتیه خریداری از مالکیت مرحومه نساء شکیبایی و مرحوم شکراله شکیبایی 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:1401/03/22                                                                            تاریخ انتشار نوبت دوم:1401/04/06

38340/196576                          63 م الف 
محسن مظفری نیا- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک آباده 

تنگ دم اسب
یکی از زیباترین جاهای دیدنی اطراف شیراز را باید تنگ دم اسب در منطقه کوهمره سرخی 
دانست. این منطقه با طبیعت بهشتی خود، یکی از پاتوق های گردشگری برای طبیعت دوست ها 

محسوب می شود.
در 45 کیلومتری جنوب غربی شیراز، این منطقه با طبیعت بکر خود دلبری می کند. آبشار، 
جریان رودخانه، بافت صخره ای، سرسبزی تماشایی و بستر دریاچه ای حاصل از رانش زمین، 

زیبایی های این قاب از طبیعت را می سازند.
+قایق رانی روی بستر این دریاچه، یکی از لذت بخش ترین خاطرات تان از سفر به این منطقه 
خواهد شد.  بافت گیاهی این منطقه از بلوط، پونه و دیگر گیاهان سرسبز تشکیل شده است و 
خزندگان از جانوران اصلی در بافت جانوری آن محسوب می شود. بهار و تابستان بهترین زمان 

سفر به این منطقه است و با شروع سال نو حال وهوایی بهشتی به خود می گیرد.
مسیر دسترسی

تا  قائمیه شوید. سپس وارد جاده کوهمره سرخی شوید و  به  از شیراز وارد بزرگراه شیراز 
رسیدن به مقصد برانید.

روستای قالت
استان فارس هم  ناب و زیبای  به سراغ روستاهای  اطراف شیراز  در فهرست جاهای دیدنی 
رفته ایم و قصد داریم یکی از خاص ترین آن ها را به شما معرفی کنیم. روستای قالت بافتی 
سنتی دارد و پر از منظره های تماشایی است. این روستا در 4۰ کیلومتری شمال غربی شیراز 
این روستای  پیشنهاد می کنیم، اگر مسافر شیراز هستید، گشت وگذار در  واقع شده است و 

کوهپایه ای را هرگز از دست ندهید.
از ویژگی های طبیعی  اکسیژن  پر  باغ های سرسبز، درختان خوش قدوقامت، چشمه و هوای 
این روستای استان فارس است. قالت ییالقی با صفا با آب وهوایی دلپذیر است که با باغ های 
دیگر  از  و چشمه  آبشار  رودخانه،  می کند.  پذیرایی  مهمانان خود  از  میوه  خوش رنگ وطعم 
و  است  مثال زدنی  قالت  روستای  دارویی  گیاهان  بافت  تنوع  است.  روستا  این  جاذبه های 
از  ببینید و  این منطقه  بومادران، آویشن، ختمی، پونه و… را در  می توانید گیاهانی همچون 

استشمام عطر آن ها لذت ببرید.
با مشاغل محلی و در عین حال  این سفر، روند زندگی مردم است که  تماشایی ترین بخش 
حیاتی مثل کشاورزی و دامپروری روزگار می گذرانند. هنر گیوه بافی و سبدبافی نیز از مشاغل 

این منطقه  از  یادگار  به  این صنایع دستی را  این روستا محسوب می شود و خرید  اصلی در 
بهشتی فراموش نکنید.

افزوده اند. کلیسا،  به ارزش تاریخی قالت  این روستا وجود دارند که  نیز در  بناهای قدیمی 
کلیسای  ارزنده قالت هستند  و  تاریخی  بناهای  از  ارسالن،  قزل  قلعه  و  قدیم  آسیاب  حمام، 
این روستا بازمانده از فاصله زمانی جنگ جهانی اول و دوم است. اما متأسفانه بنای کلیسا و 

همچنین حمام تاریخی، در وضعیت خوبی به سر نمی برند و در حال نابودی هستند. 
مسیر دسترسی

از شیراز وارد بزرگراه دکتر حسابی شوید و سپس مسیرتان را در جاده شیراز به یاسوج ادامه 
دهید. در انتها در جاده شیراز به اردکان برانید و وارد بریدگی جاده قالت شوید.

روستای دشتک

جاهای دیدنی اطراف شیراز برای مسافران این شهر تاریخی، کم از جذابیت دیدنی های داخل 
شهر ندارد. یکی از این جاهای پرجاذبه، روستای دشتک، از مناطق تماشایی در بخش درودزن 

مرودشت است که طبیعتی ناب و بافت روستایی آن حسابی دلبری می کند.
این روستای کوهستانی به ردپای قدمت تاریخی مزین است و نشانه های هخامنشی و همچنین 
سنگ نوشته هایی از قرن هفتم در آن دیده شده است. بافت پلکانی در ساخت خانه های این 

روستا مشهود است و این موضوع خود یک ویژگی مهم در زیبایی روستا محسوب می شود.
طبیعت  امتیازات  از  کوهستانی  سرسبز  مناطق  و  خوش قدوقامت  آبشار  فراوان،  چشمه های 
روستا است. بهار و تابستان آب وهوای این روستا هوش از سرتان می برد و پاییزش دنیایی 

از رنگ می شود.
عالوه بر هنردست طبیعت، سازه هایی نیز وجود دارند که برای هر گردشگری جالب توجه 
خواهند بود. ۱۲۰۰ پله سنگی در مسیر ارتباطی روستا، از قابل توجه ترین سازه های این منطقه 
است. بقعه امام زاده فخرالدین نیز یکی دیگر از آثار تاریخی این روستا است که با آرامش 

روحانی آمیخته شده است.
در کنار این امام زاده سرو چهارصد ساله و پرماجرای این روستا نیز سبز شده است و کلمات 
در وصف زیبایی آن ناتوان هستند. در این روستا آسیاب های فراوانی نیز وجود دارد که نشان 
از سبک زندگی مردمان گذشته روستا دارد. دستان مردم دشتک به هنرهای مختلفی همچون 
این روستا می توانید  این هنرها، در  بر  قالی بافی و گیوه بافی مزین است و عالوه  گلیم بافی، 

محصوالت باغ های میوه همچون گردو، بادام، سیب، زردآلو، انار و… را به سوغات ببرید.
مسیر دسترسی

جاده  وارد  برانید.  کامفیروز  به  منتهی  جاده  در  سپس  و  برسانید  مرودشت  به  را  خودتان 
درودزن – بکان شوید و درنهایت از طریق یک بریدگی وارد جاده منتهی به روستا شوید تا 

به مقصد برسید.
آبشار مارگون

در شهرستان سپیدان و در دهستان مارگون، یکی از جاهای دیدنی اطراف شیراز و بخشی از 
طبیعت ناب استان فارس واقع شده است. آبشار خوش قدوقامت مارگون، سرآغاز یک جریان 

حیات بخش است و از دل چشمه های جوشیده در صخره متولد می شود.
طبیعت این منطقه به واسطه طراوت آبشار، بسیار سبز و تماشایی است و آب وهوای آن نیز 
دلیل  به  تابستان  در  نکنید که  فراموش  البته  است.  فرح بخش  تابستان  و  بهار  در  به خصوص 
از  باالیی  جمعیت  با  فصل،  دمای  با  منطقه  این  آب وهوایی  لذت بخش  تضاد  و  هوا  گرمای 
از  باشد.  آزاردهنده  افراد  از  بسیاری  برای  می تواند  امر  این  و  شد  خواهید  روبه رو  مسافران 
نکات خوب این آبشار دسترسی آسان برای مسافران است و بیشتر مسیر آم ماشین رو است. 
امکانات  از  استراحت مسافران،  اتراق و  برای  بهداشتی و فضای مسطح  پارکینگ، سرویس 

منطقه گردشگری آبشار مارگون است.

قسمت چهارم

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 
مالکیت ورثه مرحوم  از  بهمن خریداری  اراضی شهر   – –شهرستان آباده 
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 

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

هیات   1400/11/27-140060311013001342 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 مهین اعرابی فرزند محمد علی بشناسنامه شماره 2452 
صادره از حوزه مرکزی آباده و بشماره ملی 2410509126-درخصوص 
از  قسمتی  مترمربع  مساحت 390/62  به  خانه  باب  موازی ششدانگ یک 
پالک ثبتی 9928/321 واقع در بخش 15 فارس- شهرستان آباده – اراضی 
جهت   هاشمی،  اکبر  علی  و  نفر  مهدی  مرحومین  مالکیت  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 
اعتراض  ماه  دو  مدت  به  آگهی  اولین  انتشار  تاریخ  از  توانند  می  باشند 
از  ماه  از اخذ رسید، ظرف مدت یک  اداره تسلیم و پس  این  به  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 انتشارنوبت اول:1401/03/22

تاریخ انتشار نوبت دوم:1401/04/06
38348/196581                     64 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 
نظر به اینکه برابر رای شماره 7178-1385/05/15 هیات حل اختالف مواد 148-147 اصالحی قانون ثبت مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک آباده تصرفات 
مالکانه و بالمعارض خانم اقدس امیدوار ابرقویی در موازی 500 سهم مشاع از 1785 سهم سهام ششدانگ یک قطعه زمین زراعتی تحت پالک 3109/15 واقع در 
بخش 15 فارس – شهر آباده، خریداری از مالکیت مریم لقاء آقازاده تایید و بعدا برابر سند رسمی شماره 21493-1401/01/21 دفتر اسناد رسمی 243 آباده و 
بصورت انتقال اجرایی از طرف شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری آباده به آقای مهدی برین فرزند عباس بشماره شناسنامه 117 و شماره ملی 2411476248 
صادره از آباده انتقال قطعی گردیده است، لذا مراتب 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:1401/03/22                    تاریخ انتشار نوبت دوم:1401/04/06                         38287/196575                     58 م الف 

محسن مظفری نیا- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک آباده 
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روایت  به  کازرون  فوتبال  مطلب  ادامه  در 
خوشنام  و  بزرگ  مدافعین  معرفی  و  تاریخ 

فوتبال کازرون 
معرفی خانواده ورزشی نقیبی 

تیم  لیدر  ذاتأ  که  هستند  فوتبالیست هایی 
یعنی توی خون و رگ و ریشه شان  می شوند 

لیدر بودن است.
مثل آقا مجید که از همان زمان دانش آموزی و 
از همان دوران طالیی مدرسه داریوش، همیشه 

در صف اول و سرلیست بود.
دفاعی  ستون  سالها  و  هما  ابومسلم،  استقالل، 

شاهین صاحب زمان بود.
مجید نقیبی 

بولدوزر فوتبال کازرون 

برخاسته از مدرسه داریوش و مکتب تاج.
و اما نفر بعدی این خانواده ورزشی 

بازیکنی خوش اخالق و متین 
شیرین زبان و با معرفت 

پرورش یافته مدرسه داریوش و تیم استقالل 
باسابقه بازی در تیم های پاس، هما و شاهین 

محمد نقیبی
خانواده کاماًل ورزشی 

و  شهباز  و  تاج  تیم های  دفاعی  ستون های 
استقالل و شاهین 

برادران نقیبی 
سعید و غالم 

این  مردم داری  و  رفاقت  معرفت،  اخالق، 
خانواده زبانزد عام و خاص است.

قلدر و مستحکم 
دژ نفوذناپذیر

مهربان و خوش قلب 
صادق و بی ادعا.

تمامی  سرلیست   ۷۰ و   ۶۰ دهه  سالهای  در 
نامی  آموزشگاه ها،  و  جوانان  منتخب  تیم های 

بود که باعث باال رفتن وزن تیم منتخب می شد.
حمید نقیبی 

قهار، یک  راست کالسیک، شوت زن  مدافع 
جنگجوی تمام عیار 

کاپیتان منتخب آموزشگاه های فارس
احمد مردانی 

سال ها زحمت فوتبال کازرون را به تنهایی به 
دوش کشید.

زمانیکه تیم منتخب جوانان فارس دارای شش 
ملی پوش  قهرمان آسیا بود یک نام از جوانان 
که  نامی  می درخشید،  آن  میان  در  کازرونی 
و  درخشان  حضور  نتوانست  هم  زمان  مرور 
موثرش را در فوتبال کازرون  کم رنگ کند.

یوسف جعفری

تا  درجوارش  بمانی  باید  کنارش  باشی  باید 
را  ومعرفتش  مرام  حس  و  بودن  خوب  حس 

کامل و دقیق حس کنی ....
را  خودشان  دارند  دوست  که  هستند  خیلی ها 
خوب و بزرگ جلوه دهند، ولی خوب بودن، 
بزرگی و آقایی باید در ذات آدمها باشه نه در 

ادا واطوارشان ....
یک لیدر بزرگ نه تنها در زمین فوتبال بلکه 

در یک محله و شهر 
یک با اصالت یه نجیب زاده 

یک سد محکم در دفاع 
یک پشتوانه استعدادهای جوان

یک والیبالیست نامدار 
یک گلر خوب 

یک رفیق حسابی 
هاشم افشاریان 

یک اصیل سربازی

فوتبال کازرون به روایت تاریخ 
میدان داران بزرگ فوتبال کازرون

سید مظفر حسینی 
متولد:1346 –کازرون 

عضو: تیم های بلیان – پرسپولیس 
منتخب  و  هما   – ملی  بانک   –

جوانان و بزرگساالن کازرون
قهرمان  ورزشی:  افتخارات 
بلیان  تیم  با  کازرون  سه  دسته 
بلیان  تیم  با  دو  دسته  قهرمان   –
فارس  لیگ  قهرمان  نایب   –
فارس  )1364( –قهرمان جوانان 
جوانان  قهرمان  نایب   )1364(
 )1365( بلیان  تیم  با  کازرون 
با  کازرون  باشگاه های  قهرمان 
با  شهدا  جام  قهرمان   – هما  تیم 

تیم هما )1372(
فوتبال دارای ژن است یک ژن 
می تواند  ژن  این  قوی  و  خوب 
خانوادگی، محله ای، روستایی و 

یا یک کشور را شامل شود.
بلیان یکی از روستاهای نزدیک 
و در واقع چسبیده به کازرون از 
قدیم االیام دارای فوتبالیست های 
بوده  مستحکمی  و  قوی  بسیار 
هریک  که  بازیکنانی  است 
تیم های بزرگ  بازی در  توانایی 

را داشتند.
سید مظفر حسینی از زمین فوتبال 
فوتبال  بزرگان  میان  در  و  بلیان 
ایام  همان  از  آغاز کرد  را  خود 
تر  و  تکنیکی  بازیکنی  کودکی 
بزرگتر  بازیکنان  بود که  فرز  و 

از خود را دچار دردسر می کرد.
فوتبال رسمی خود را با پرسپولیس 
کازرون وزیر نظر علی توکلی و 
محمود رهسپار آغاز کرد و بعد 
به تیم بلیان پیوست تا با این تیم 
دوم  دسته  و  سوم  دسته  قهرمان 
شده و با اقتدار به مسابقات دسته 

یکم کازرون راه یابد.
برادر  و  استاد  همراه  به  سپس 
بزرگ خود که از فوتبالیست های 
نامدار بلیان بود به تیم بانک ملی 
پیوست تا زیر نظر رسول هدایت 

مسیر رشد و تکامل را بپیماید.

اولین  برای   1364 سال  در  وی 
و  جوانان  منتخب  تیم  به  بار 
بزرگساالن بطور همزمان دعوت 
شد تا با تیم جوانان به مربیگری 
قهرمانی  مقام  به  احمدی  سردار 
تیم  با  و  کند  پیدا  دست  استان 
منتخب کازرون نیز به مربیگری 
مرحله  قهرمان  عباس کشتکاری 
قهرمان  نایب  سپس  و  گروهی 

لیگ فوتبال فارس شود.
در سال 1365 با تیم جوانان بلیان 
جوانان  قهرمانی  نایب  مقام  به 
کلکسیون  تا  رسید  کازرون 
افتخارات خود را تکمیل تر کرده 

باشد.
او بعد از انحالل تیم بازیکن ساز 
بلیان به تیم هما پیوست تا با این 
باشگاه های  جام  در  قهرمانی  تیم 

کازرون را نیز تجربه کند.
استثنائات  از  یکی  مظفر  سید 
توانایی  که  بود  کازرون  فوتبال 
را  مکانی  و  پست  هر  در  بازی 
پست ها  این  همه  در  و  داشت 
میدان  بهترین های  از  همواره 
به  متوالی  سال  دو  در  سید  بود. 
فارس جهت حضور  منتخب  تیم 
که  شد  دعوت  قدس  لیگ  در 
گرفتاری های شخصی باعث عدم 
فارس  منتخب  تیم  در  حضورش 

بود.
علی   – حسینی  ابوالقاسم  سید 
توکلی – محمود رهسپار- رسول 
 – احمدی  سردار   – هدایت 
بسیجه  علی   – عباس کشتکاری 
از مربیانی بودند که سید مظفر را 
برای بهترین بودن یاری کردند.

معرفی بزرگان ورزش کازرون

این شماره؛ سید مظفر حسینی  

ورزشی

مدیر کل ورزش و جوانان فارس در دیدار با رئیس بنیاد ملی نخبگان 
باالیی  بسیار  هوشی  بهره  از  قهرمانان  و  ورزشکاران  گفت:  فارس 
برخوردارند که در سطح اول ورزش دنیا افتخارآفرین می شود و نخبگان 

ورزشی هم می توانند در ساختار بنیاد ملی نخبگان قرار گیرند.
ورزش  کل  اداره  عمومی  روابط  از  جنوب  طلوع  دریافتی  گزارش  به 
شورای  اعضای  و  فارس  جوانان  و  ورزش  مدیرکل  فارس،  جوانان  و 
معاونین اداره کل با حضور در دفتر رئیس بنیاد ملی نخبگان استان فارس 

با حبیب شریف رئیس این بنیاد دیدار و گفت و گو کردند.
با اشاره به گستره حوزه ورزش و  این دیدار دکتر حیدر صفرپور  در 
جوانان گفت: مخاطبین بنیاد نخبگان و این اداره کل جوانان هستند و 
با وجود مخاطبین مشترک و حضور نخبگان در تمامی عرصه ها ارتباط 

نزدیک و مؤثر این دو مجموعه مدنظر است.
وی بیان داشت: ورزشکاران خود نخبگان حوزه ورزش هستند می توان 
با ارتباط بنیاد نخبگان و مجموعه ورزش و جوانان نخبگان ورزشی در 
کنار نخبگان علمی مورد توجه قرار گیرند و این ارتباط مفید دو سویه 

شکل گیرد.

مدیر کل ورزش و جوانان ادامه داد: اقدامات مبتنی بر علم ورزشکاران 
و اثرپذیری نخبگان از سرآمدان ورزشی می تواند نتیجه این ارتباط بین 
دستگاهی باشد و ورزشکاران و قهرمانان حتمًا از لحاظ بهره هوشی بسیار 
باالیی برخوردارند که می توانند در سطح اول ورزش دنیا افتخارآفرین 

شود.
دکتر صفر پور با ترسیم مسیر همکاری مجموعه بنیاد نخبگان و اداره 
کل ورزش و جوانان فارس گفت: می توان با نیازسنجی در سطح استان 
با استفاده از ظرفیت علمی و پژوهشی بنیاد نخبگان و محور قرار گرفتن 
اداره کل ورزش و جوانان  اقدامات مجموعه  بهره وری  این پژوهش ها 
افزایش و با حداقل زمان، هزینه و به کارگیری نیروی انسانی بیشترین 

بهره جویی در حوزه ورزش حاصل شود.
دکتر حیدر صفرپور در پایان گفت: امیدواریم با هم افزایی شکل گرفته 
ورزش  استان  دستگاه های  دیگر  با  جوانان  و  ورزش  کل  اداره  بین 
همگانی به عنوان سالمت محور و جذب مخاطب توسعه یابد و با شناسایی 
قهرمانان و یاری آنان در تثبیت جایگاه استان در ورزش پیشرفت های 

مدنظر شکل گیرد.

مدیر کل ورزش و جوانان فارس: 
نخبگان ورزشی هم می توانند در ساختار بنیاد ملی نخبگان قرار گیرند

کارشناس ورزشی:  محمدرضا پوالدی

یکی  کازرون  فوتبال 
بزرگ  قطب  دو  از 
بود.  فارس  فوتبال 
افتخارات  با  تیمی 
بزرگان  و  فراوان  

نامدار 
تیم  از  زیبا  قاب  این 

منتخب کازرون در سال ۱۳۶۲ با 
مربیگری سردار احمدی 

ایستاده از راست: مسعود کمالی، 
ابراهیم  برزگر،  رحیم  یاد  زنده 
عباس  ریحانی،  قاسم  احدی، 

زنده  و  چوبدار  سعید  پسندیده، 
یاد خلیل پاکدل 

نشسته از راست: مسعود هنرمند، 
توان،  مصطفی  راسخ،  محمدرضا 
و  جمالی  حبیب  فروغی،  حمید 

سردار احمدی

پنجره ای روبه خانه پدری

محمدرضا پوالدی


