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استاندار فارس ابالغ کرد؛

مأموریت به 
فرمانداران فارس برای 

رفع مشکالت بخش 
کشاورزی

مدیرکل راه و شهرسازی فارس خبر داد؛

بهره برداری از راه اصلی
 کازرون-فراشبند و 17 راه دیگر فارس
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مسعود سرشناس

غذاهای 
سنتی استان فارس 

را بشناسید

آغاز مرحله جدید 
عملیات عمرانی پارک پردیس

کازرون

افزایش 55 درصدی کشفیات 
مواد مخدر در »کازرون«

مدیر آموزش و پرورش کازرون در دیدار با ریاست دادگستری و دادستان شهرستان کازرون

به مناسبت هفته قوه قضاییه:

برای کاهش آسیب های اجتماعی ناشی از ایام آموزش های مجازی 
باید همکاری ها را افزایش دهیم

معاون مدیرکل و مدیر آموزش و پرورش کازرون گفت: همکاری های 
مستمر آموزش و پرورش و دادگستری کازرون نقش مهمی در کاهش 

آسیب های اجتماعی خواهد داشت.
به گزارش طلوع جنوب از روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش 
و  آموزش  مدیر  و  مدیرکل  معاون  جمشیدی،  امیرحسین  کازرون، 
کازرون،  شهرستان  دادگستری  ریاست  با  دیدار  در  شهر،  این  پرورش 
به همراه اعضای شورای معاونین، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهید 
مظلوم دکتر بهشتی و تبریک هفته قوه قضاییه، از زحمات مسئوالن و 

کارکنان دادگستری این شهرستان صمیمانه تقدیر و تشکر کرد.
وی با بیان اینکه تعامالت خوبی بین این دو نهاد وجود دارد و با اشاره 
طرح های  امیدوارم  گفت:  مهرماه،  از  مدارس  کامل  شدن  حضوری  به 
مشترکی که در زمینه های مختلف و به ویژه آسیب های اجتماعی بین 
دانش  مجدد  حضور  با  دارد،  وجود  دادگستری  و  پرورش  و  آموزش 

آموزان در مدارس با کیفیت بسیار بهتری انجام شود.
تربیتی  خأل  به  کازرون  پرورش  و  آموزش  مدیر  و  مدیرکل  معاون 
با  باید  تصریح کرد:  و  اشاره  مجازی  آموزش های  زمان  در  ایجاد شده 
برنامه ریزی، همکاری و نظارت بیشتر، مسائل پرورشی دانش آموزان را 

دنبال کنیم، تا آسیب های وارد شده به آنان را کاهش دهیم.
اجرای  گفت:  قضائیه  قوه  کار  اهمیت  به  اشاره  با  پایان  در  جمشیدی 
نهاد  این  عهده  بر  که  است  وظیفه ای  بزرگ ترین  و  مهمترین  عدالت 

گذاشته شده و امیدوارم مثل همیشه در اجرای این مهم موفق باشید.
در ادامه حجت االسالم مصطفی انصاری فرد، ریاست دادگستری شهرستان 
کازرون، ضمن تشکر از حضور مدیر و اعضای شورای معاونین آموزش 
آموزان  دانش  بر  جدی  آسیب های  اکنون  گفت:  شهر  این  پرورش  و 
برنامه ریزی،  مدارس،  در  نهادها، حضور  همه  با کمک  که  شده  وارده 
این آسیب ها را کاهش  باید  آنان  با  ارتباط در فضای حقیقی  تعامل و 

دهیم.
افزود:  اینکه معلمین قشر پرتالش و زحمت کشی هستند،  بیان  با  وی 
بنابراین  است،  معلمین  دست  در  ما  فرزندان  تربیت  اصلی  خمیرمایه 

مسئولیت شما بسیار سنگین است.
حجت االسالم انصاری فرد در پایان ضمن تشکر از زحمات همه معلمین، 
گفت: تقاضا دارم که مسئله حجاب برای دانش آموزان به خوبی تبیین 

شود.
صادق رحمانی، دادستان عمومی و انقالب شهرستان کازرون، نیز با بیان 
اگر  افزود:  است،  آموزشی  مسائل  بر  ارجح  تربیتی  موضوع های  اینکه 
مشکالت تربیتی و پرورشی برطرف شود، مسائل آموزشی هم براحتی 

قابل حل است.
وی تصریح کرد: جرائم نوظهور نشان می دهد که در سیاست های کالن 
آموزش و پرورش باید تجدیدنظر شود و نیز تعامل با خانواده ها افزایش 

یابد.
دادستان عمومی و انقالب شهرستان کازرون به اهمیت و نقش مشاوره 
و  آموزش  در  روانشناسی  و  تربیتی  مربی  سرانه  گفت:  و  کرد  اشاره 

پرورش مغفول مانده است.
رحمانی با بیان اینکه رسالت معلمان، رسالت پیغمبران است، افزود: خیلی 
از مشکالت دانش آموزان ریشه در الگوی رفتاری آنان دارد و معلمان 

باید الگوهای انسان خوب را به دانش آموزان معرفی نمایند.

را  فارس  اولویت دار  راه  پروژه   18 فارس  شهرسازی  و  راه  مدیرکل 
برشمرد و گفت: راه اصلی کازرون-فراشبند و 17 محور دیگر فارس، در 

صورت تأمین اعتبار، تا پایان سال به بهره برداری می رسد.
به گزارش ایرنا، محمود رضا طالبان در نشست خبری با خبرنگاران اظهار 
کرد: بر اساس برآوردهای انجام شده از سال ۹۶ تا سال 1۴۰۰ ساالنه به 
طور میانگین 1۰۵ کیلومتر بزرگراه و راه اصلی در استان ساخته شده که 

بنا داریم امسال این عدد را به ۲۰۰ کیلومتر برسانیم.
بیشتر  به طول ۲۰۶ کیلومتر که  محور  در 18  اینک  هم  افزود:  طالبان 
شامل راه اصلی و بزرگراه است فعالیت ها ادامه دارد و در صورت تأمین 
اعتبار مورد نیاز تا پایان سال مالی امسال )تیرماه 1۴۰۲( این پروژه ها را 

آماده بهره برداری خواهیم کرد.
وی ادامه داد: این پروژه ها شامل بزرگراه شیراز - فسا - داراب، بزرگراه 
بزرگراه  نی ریز،   - استهبان   - فسا  بزرگراه  بندرعباس،   - الر   - جهرم 
 - فسا  قدیم  بزرگراه  درودزن،   - مرودشت  بزرگراه  جهرم،   - شیراز 
داراب، راه اصلی سورمق - اقلید - یاسوج، راه اصلی فسا - جهرم - قیر، 
راه اصلی زرقان - قالت - خان زنیان، راه اصلی اسفندآباد - صفاشهر، 
راه اصلی زرین دشت - دولت آباد، راه اصلی خرامه - نی ریز، راه اصلی 
کازرون - فراشبند، راه اصلی مرودشت - ارسنجان و راه اصلی بوانات 

- صفاشهر می شود.
تأمین سه هزار هکتار زمین برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن

مدیرکل راه و شهرسازی فارس همچنین گفت: تاکنون حدود سه هزار 
هکتار زمین برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن در این استان تأمین 
شده است.طالبان افزود: از این میزان فرایند تصویب یک هزار و ۳۰۰ 
هکتار آن طی شده و تحویل کارگزاران ساخت از جمله بنیاد مسکن شده 

است.وی ادامه داد: یک هزار و 7۰۰ هکتار دیگر نیز در صف بررسی 
توسط شورای عالی معماری و شهرسازی قرار دارد.

او اظهار داشت: هم اینک ساخت 1۰ هزار و ۴۰ واحد در شهر صدرا، 
۶۴8 واحد در شهر شیراز )میانرود، سهل آباد، سلطان آباد( و یک هزار 
و 7۰۰ واحد نیز در شهرهای جهرم، کازرون و مرودشت آغاز شده است 

و پیشرفت فیزیکی آنها از صفر تا 1۵ درصد است.
هزار   ۴17 مجموع  در  کرد:  تصریح  فارس  شهرسازی  و  راه  مدیر کل 
ملی  نهضت  و  ملی  اقدام  طرح  دو  قالب  در  استان  در  مسکن  متقاضی 
مسکن ثبت نام کردند که پس از پاالیش، 1۳۰ هزار نفر حائز دریافت 
مسکن شناخته شدند.طالبان گفت: از مجموع 1۳۰ هزار واحد مسکن که 
برای متقاضیان ساخته خواهد شد، ۳۰ هزار واحد در شهرهای زیر 1۰۰ 
هزار نفر جمعت، ۳۰ هزار واحد در شهرهای باالی 1۰۰ هزار نفر جمعیت 

و 7۰ هزار واحد نیز در شهر شیراز و صدرا احداث می شود.
در  که  است  این  بر  شهرسازی  و  راه  وزارت  سیاست  کرد:  بیان  وی 
شهرهای زیر ۵۰ هزار نفر واحدهای مسکونی در ۲ طبقه و ۲ واحد، در 
شهرهای بین ۵۰ تا 1۰۰ هزار نفر در ۲ طبقه و چهار واحد و در شهرهای 
باالی 1۰۰ هزار نفر در چهار طبقه ساخته شود که در شیراز ممکن است 

تا ۶ و هشت طبقه نیز می توان تعریف کرد.

مدیرکل راه و شهرسازی فارس خبر داد؛

بهره برداری از راه اصلی کازرون-فراشبند و 17 راه دیگر فارس
تا پایان سال، منوط به تأمین اعتبار

بازار شاه حمزه کازرون در دست مرمتگران
مرمت بازار تاریخی شاه حمزه کازرون آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سید موید محسن نژاد 
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان فارس گفت: 
در ادامه مرمت های قبلی بازار تاریخی شاه حمزه کازرون، مرحله جدید 

مرمت این اثر تاریخی شروع شده است.
بازار،  این طرح مرمتی شامل سنگ فرش، مرمت جدارهای  افزود:  وی 

گچ کاری و سنگ ازاره خواهد بود.
فارس  استان  صنایع دستی  و  گردشگری  میراث فرهنگی،  مدیرکل 
در  که  است  صفویه  دوره  به  مربوط  حمزه  شاه  تاریخی  بازار  گفت: 
 سال 1۳8۵ به شماره 1۵۵۳7 در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده 

است.

برگزاری آیین اختتامیه اولین دوره جشنواره کازرون )چهره نگار(
آیین اختتامیه اولین دوره جشنواره عکس کازرون )چهره نگار( در سالن 
با حضور پیشکسوتان عکاسی  همایش های سلمان فارسِی شهر کازرون 

برگزار و از برگزیدگان تقدیر شد.
حدود  عکس   ۵۶۰ میان  از  گفت:  جشنواره  این  دبیر  عباسی  علیرضا 
و  اجتماعی،  مستند  معماری،  طبیعت،  بخش  چهار  در  عکس   7۰
عکس های تاریخی کازرون توسط داوران به جشنواره راه یافتند. و در 
بخش  در  شدند.  جایزه  دریافت  حائز  رتبه   ۳ کدام  هر  اصلی  بخش  سه 
برگزیده  مساوی  بطور  عکس  کننده  ارسال  سه  هم  تاریخی   عکس های 

شدند.
گفتنی است به همه پذیرفته شدگان گواهی حضور و حق التالیف تعلق 

گرفت.
برندگان در بخش های مختلف اولین دوره این جشنواره به شرح زیر است:

بخش طبیعت: 
رتبه اول: احسان درخشنده، رتبه دوم: عبداله حاجی پور،رتبه سوم: محمد 

بشارتی
بخش معماری:

سوم:  حاجیپور،رتبه  محمدعلی  دوم:  پور،رتبه  حاجی  عبداله  اول:  رتبه 
مهدی هنرجویان

بخش مستند اجتماعی:

رتبه اول: طاهره رخ بخش زمین،رتبه دوم: عبداله حاجی پور، رتبه سوم: 
علی گلچین

بخش تاریخی: 
برگزیده با رتبه مساوی

1. اصغر معینی،۲. مهران عبادی،۳. نصراله مظلوم زاده
داوران این دوره جشنواره:

عکاسان  انجمن  مؤسس  هیئت  عضو  و  )عکاس  ازناوه  محمودی  سعید 
میراث فرهنگی و دارای نشان درجه یک هنری(

دکترای  و  شاعر  نویسنده،  کارگردان،  )عکاس،  حکمت  فرشته  فرشاد 
مطالعات عالی هنر، دانشیار دانشگاه تهران(

کارشناسی  گردشگری،  حوزه  مستندساز  و  )عکاس  طاهری  عبدالخالق 
ارشد سینما(

هیئت سیاست گذاری
عماد شیخ الحکمایی )استاد پژوهشکده باستان شناسی دانشگاه تهران(

علیرضا عباسی )عکاس و مدرس دانشگاه(
محسن سروش مهر )فعال حوزه فرهنگ و هنر(

این جشنواره، در جهت زنده نگهداشتن یاد و خاطره میرزا حسن چهره 
نگار عکاس کازرونی برگزار شده و موضوعات آن طبیعت، معماری و 

ابنیه تاریخی، مستند اجتماعی، عکس های تاریخی و خانوادگی بود.
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دوشنبه
 سال ششم جنوب

شهرداری کازرون

توقیف جرثقیل قاچاق در کازرون

در  قاچاق  جرثقیل  توقیف 
کازرون

استان  انتظامی  فرمانده  جانشین 
از کشف یک دستگاه جرثقیل 
میلیارد   115 ارزش  به  قاچاق 
پلیس  مأموران  توسط  ریال 

کازرون خبر داد.
طلوع  دریافتی  گزارش  به 
سردار  فارس،  پلیس  از  جنوب 
داشت:  اظهار  ملک زاده  یوسف 
مأموران پلیس آگاهی شهرستان 
کازرون حین کنترل محورهای 
کامیون  یک  به  مواصالتی 
دستگاه  یک  حامل  کشنده 
جرثقیل مشکوک و آن را برای 
کردند. متوقف  بیشتر  بررسی 
وی بیان کرد: در بررسی اولیه 

انتقال  برای  که  شد  مشخص 
هیچ گونه  راننده  جرثقیل  این 
مدارک و اسناد گمرکی ندارد 
وارد  غیرقانونی  مبادی  از  و 
جانشین  است.  شده  کشور 
بیان  با  استان  انتظامی  فرمانده 
مکشوفه  محموله  ارزش  اینکه 
 115 کارشناسان  نظر  برابر 
میلیارد ریال برآورد شده است، 
این خصوص  در  کرد:  تصریح 
قانونی  برای سیر مراحل  راننده 

تحویل مراجع قضائی شد.

امام جمعه کنارتخته و کمارج از توابع شهرستان کازرون جمعه پس از 
استقبال پرشور مردمی معارفه شد.

به گزارش ایرنا، این آیین با حضور در مزار شهدای گمنام کنارتخته و 
ادای احترام به مقام واالی شهیدان برگزار شد.

در این آیین که با حضور مسئول نمایندگی شورای سیاستگذاری ائمه 
کازرون  فرماندارویژه  معاون  کازرون،  امام جمعه  فارس،  استان  جمعه 
شد،  برگزار  کمارج  و  کنارتخته  بخش  والبتمدار  مردم  از  جمعی  و 
محمدجواد حاج  با حکم حجت االسالم   ساریخانی  حجت االسالم حسن 
علی اکبری  ریس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور  به عنوان امام 

جمعه جدید بخش کنارتخته و کمارج معرفی شد.
در این آیین از تالش های پنج سال گذشته حجت االسالم یوسف جعفری 

امام جمعه سابق قدردانی شد.
ائمه جمعه فارس در این آیین  مسئول نمایندگی شورای سیاستگذاری 
گفت: نماز جمعه یک نهاد اجتماعی متصل به والیت است و بر همین 
اعتالی  در  انقالبی  عزیز  جوانان  ویژه  به  مؤمنین  و  مردم  نقش  اساس 
نهاد نماز جمعه، نقش برجسته به شمار می آید.حجت االسالم حاجی پور 
افزود: مسئولیت ویژه امام جمعه به عنوان فرمانده قرارگاه فرهنگی شهر، 
به خط کردن همه ظرفیت ها و راهبری و هدایت همه آنها در راستای 

عمل به مأموریت های فرهنگی و اجتماعی است.
وی ادامه داد: در کنار مأموریت مهم تقویت جبهه انقالب فرهنگی به 
ویژه جوانان مؤمن و انقالبی، مسئولیت گفتمان سازی،  توجه ویژه به 
استفاده از ظرفیت شبکه نورانی مساجد، آموزش و پرورش و خانواده، 
به عنوان سه نهاد برتر در تعلیم و تربیت و کادرسازی، نیز بر دوش امام 

جمعه در گام دوم انقالب و در دوره تحول و تعالی است.
مردم  دینی  عمیق  معرفت  و  انقالبی  شور  پور  حاجی  حجت االسالم 
کازرون و کنارتخته را از خوبی های خطه جنوب دانست و آن را میراث 
ماندگار شخصیت های بزرگی چون رئیس علی دلواری، مرحوم آیت اهلل 
فال اسیری و مرحوم آیت اهلل سید عبدالحسین الری و دیگران در تاریخ 

منطقه جنوب برشمرد.

امام جمعه کنارتخته و کمارج کازرون معرفی شد

مشکالت  رفع  برای  استان  سراسر  فرمانداران  گفت:  فارس  استاندار 
کشاورزی، دامداری، باغداری و مشکالت مربوط به آب بصورت جدی 
هر  ارشد  مدیران  و  فرمانداران  ورود جدی  بدون  زیرا  کنند  پیدا  ورود 

شهرستان این موارد برطرف نخواهد شد.
به گزارش دریافتی ایرنا،  محمدهادی ایمانیه شنبه در نشست هم اندیشی 
حضور  با  که  فارس«  استان  کشاورزی  بخش  سرمایه گذاری  »توسعه 
فرمانداران این استان برگزار شد، با تأکید بر اینکه فرمانداران بر اساس 
میزان ورود در عرصه های کشاورزی رتبه بندی می شوند، تصریح کرد: 
و  کشاورزی  وضعیت  اقلیمی،  شرایط  وقت  اسرع  در  باید  فرمانداران 

باغداری و دامداری شهرستان را شناسایی کنند.
به گفته وی، در گام بعدی باید مشکالت پنج تا ده سال گذشته عرصه های 
فرمانداران  توسط  این بخش  بهره برداران  با مشورت  تولیدی کشاورزی 

احصا شود.
وی اظهار کرد: فرمانداران باید با تعامل سازنده، از بخش خصوصی در 

حل مشکالت کمک بگیرند.
وی با اشاره به اینکه فرمانداران برای حل مشکالت باید از قدرت تفکر 
شهرستان  کشت  الگوی  اصالح  کرد:  ابراز  کنند،  استفاده  خالقیت  و 
اولویت های  از  یکی  تحقیقات  مرکز  و  کشاورزی  جهاد  مشورت  با 

فرمانداران باشد.
استاندار فارس تأکید کرد: مسئله آبخیزداری باید یکی از مطالبات جدی 

همه فرمانداران این استان باشد.
ایمانیه؛ با بیان اینکه جنگ آینده جهان درخصوص آب خواهد بود، از 
فرمانداران خواست تا در مدیریت کانال های آب کشاورزی و جلوگیری 

از هدررفت آب ورود کنند.
این مقام مسئول بیان کرد: توسعه احداث گلخانه ها، اجرای آبیاری تحت 
فشار، اصالح الگوی بذر و اصالح ژنتیک دام از دیگر مواردی است باید 

فرمانداران ورود پیدا کنند.
دفاع  محکم  سالم  سرمایه گذارهای  از  باید  اینکه  بیان  با  فارس  استاندار 
بازرسی و قوه قضاییه محکم در کنار  استانداری، سازمان  کنیم، گفت: 

خدمت گذاران مردم و خصوصًا سرمایه گذاران سالم هستند.
سهم ۱۰ درصد فارس در اجرای سامانه های نوین آبیاری کشور

معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی نیز با تأکید بر اینکه فارس 

در اجرای سامانه های نوین آبیاری جزو استان های پیشرو است، گفت: 
1۰ درصد از سامانه های نوین آبیاری کشور در این استان اجرا شده است.
ابراز کرد: تاکنون بیش از ۲.5 میلیون هکتار از اراضی  فریبرز عباسی 
آبی کشور یعنی حدود ۳۴ درصد از کل اراضی به انواع سامانه های نوین 

آبیاری تجهیز شده است.
به گفته وی؛ در کنار توسعه سامانه های نوین آبیاری، بالغ بر یک میلیون 
شده  اجرا  آبیاری  مدرن  و روش های  شبکه ها  نوسازی  و  تجهیز  هکتار 

است.
عباسی با بیان اینکه رویکردی که در طرح های آب و خاکی داریم ارتقا 
از  این راستا یکی  کیفی در کنار توسعه کمی است، تصریح کرد: در 
برنامه های اصلی که در یک سال اخیر به صورت جدی دنبال شد، توسعه 
روش های آبیاری با راندمان باال مثل انواع روش های موضعی، ماشین های 

آبیاری و سایر روش ها است.
معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی؛ از پیش بینی تخصیص ۴۰۰ 
میلیارد تومان اعتبار برای نوسازی و بازسازی قنوات نیز سخن گفت و 
افزود: در بحث قنوات اعتباری بیش از سه برابر اعتبار سال گذشته برای 

استان فارس در نظر گرفته شده است.
و  تولید  در  مؤثر  استان های  از  یکی  فارس  استان  کرد:  اظهار  عباسی 
پتانسیل های  و  ظرفیت  نیز  اقلید  شهرستان  است،  کشور  غذایی  امنیت 
خوبی را برای تولید و افزایش تولید دارد، اقدامات خوبی انجام شده است 

و امیدواریم با تالش و زحمات همه اثربخشی این اقدامات بیشتر شود.
قاطعانه از سرمایه گذاری سالم حمایت می شود

رئیس منطقه ۳ سازمان بازرسی کل کشور نیز در این آئین گفت: در 
بخش  خصوصًا  بخش ها  همه  در  سالم  سرمایه گذاری  از  قاطع  حمایت 

کشاورزی مصمم هستیم.
قاضی کاظم اکرمی با تأکید بر اینکه سرمایه گذار سالم سرباز خط مقدم 
است، اظهار کرد: خصوصًا در بخش کشاورزی که اشراف کامل دارید 
اگر خدای ناکرده اتفاق بیفتد، مال، سرمایه و آبروی فرد در خطر است.
بازرس کل استان فارس با بیان اینکه وظیفه شرعی و قانونی داریم که 
افزود: ما در کنار  از سرمایه گذار و سرمایه گذاری سالم حمایت کنیم، 
شما هستیم شما از سرمایه گذاری حمایت کنید و مطمئن باشید که بنده و 

همکارانم و دستگاه قضایی محکم در کنار شما ایستاده اند.

استاندار فارس ابالغ کرد؛

مأموریت به فرمانداران فارس برای رفع مشکالت بخش کشاورزی
افزایش 55 درصدی کشفیات مواد مخدر 

در »کازرون«

فرمانده انتظامی شهرستان کازرون 
کشفیات  درصدی   55 افزایش  از 
سال  اول  ماه   ۳ طی  مخدر  مواد 
سال  مشابه  مدت  به  نسبت  جاری 

قبل خبر داد.
جنوب  طلوع  دریافتی  گزارش  به 
از پلیس فارس، سرهنگ اسماعیل 
امروزه  داشت:  اظهار  زراعتیان، 
از  یکی  عنوان  به  مخدر  مواد 
جامعه  در  تهدیدات  مهمترین 
کسب  که  شده  شناخته  بشری 
پیامدهای  درخصوص  اطالعات 
کاهش  در  می تواند  آن  مخرب 
بالی  این  به  افراد  گرایش 

خانمان سوز تأثیرگذار باشد.
شبانه روزی  تالش  با  افزود:  وی 
افزایش  شاهد  پلیس،  کارکنان 
مواد  کشفیات  درصدی   55
درصدی   9 افزایش  مخدر، 
قاچاقچی   1۲۴ تعداد  با  دستگیری 
و خرده فروش در قالب 1۰6 طرح 
پاکسازی مناطق آلوده در ۳ ماهه 
مدت  به  نسبت  جاری  سال  اول 

مشابه سال گذشته هستیم.
سرهنگ زراعتیان  گفت: اجرای 
طرح های مختلف انتظامی، اقدامات 
با  مردم  خوب  همکاری  و  فنی 
افزایش  دالیل  مهمترین  از  پلیس 
این  در  مخدر  مواد  کشفیات 

شهرستان بوده است.
به  توصیه  با  انتظامی  مقام  این 
فرزندان  کنترل  برای  خانواده ها 
مواد  به  گرایش  در  خود 
توسعه  و  ترویج  گفت:  مخدر، 
آموزش های همگانی، آگاه کردن 
مواد  آسیب  به  نسبت  خانواده ها 
میان  جدی  هم افزایی  و  مخدر 
جمله  از  امر،  متولی  نهادهای 
مواد  توسعه  از  جلوگیری  راه های 

مخدر است.

مرحله جدید عملیات عمرانی پارک سه هکتاری پردیس کازرون کلید 
خورد.

به گزارش دریافتی روزنامه طلوع از روابط عمومی شهرداری کازرون، 
در این مرحله از پروژه پارک سه هکتاری پردیس، عملیات بتن ریزی، 
تسطیح  ادامه  شد.  خواهد  انجام  پارک  لبه  تک  و  فرش  موازئیک 
بخش هایی از پارک نیز از دیگر اقدامات عمرانی برنامه ریزی شده در 

این مرحله خواهد بود.
اعتبار در نظر گرفته شده برای این مرحله ۱۰ میلیارد ریال است.

هکتاری  سه  پارک  کازرون،  شهرداری  عمومی  روابط  گزارش  به 
پردیس، شهریور ماه سال گذشته کلنگ زنی شد و بخشی از عملیات 

عمرانی آن تا پایان سال گذشته به اتمام رسید.

آغاز مرحله جدید عملیات عمرانی پارک پردیس کازرون ترمیم موزاییک فرش پیاده رو ورودی بازار )میدان شهدا(

چاله هایی که به واسطه نشست زمین در پیاده رو ورودی بازار به وجود 
آمده بود، ترمیم و رفع خطر شد

به گزارش دریافتی روزنامه طلوع از روابط عمومی شهرداری کازرون، 
چاله هایی که به واسطه نشست زمین در پیاده رو ورودی بازار به وجود 

آمده بود، ترمیم و رفع خطر شد.
بازار در روزهای  به شلوغی  توجه  با  است شهرداری کازرون  گفتنی 
ترمیم  به دلیل تسهیل عبور و مرور و رفاه حال شهروندان،  کاری و 

موزاییک این پیاده رو را شبانه و در روز تعطیل انجام داد.

دو مصدوم و یک فوتی در تصادف شدید در محور کازرون شیراز

بر جای  فوتی  پراید دو مصدوم و یک   تصادف شدید دو خودروی 
گذاشت.

تصادف  کازرون،  شهرداری  روابط  جنوب  طلوع  دریافتی  گزارش  به 
شدید دو پراید در جاده کازرون شیراز به سامانه ۱۲۵ آتش نشانی اطالع 
داده شد و آتش نشانان ایستگاه ۲، پس از حضور در محل حادثه، اقدام 
به ایمن سازی خودروها کرده و به دلیل گرفتار بودن یکی از سرنشینان 

خودرو، اقدام به رهاسازی آن با ست نجات هیدرولیک کردند.
عوامل  تحویل  بیمارستان  به  اعزام  جهت  حادثه  این  مصدوم  نفر  اورژانس شدند.۲ 

اطفای حریق منزل مسکونی در شهر کازرون

آتش نشانان یک واحد منزل مسکونی را اطفا کردند.
به گزارش دریافتی طلوع جنوب از روابط عمومی شهرداری کازرون، 
پشنگیان سرپرست سازمان اظهار کرد: بامداد روز گذشته یک واحد 
منزل مسکونی در شهر کازرون که دچار آتش سوزی شده بود به وسیله 

آتش نشانان ایستگاه شماره یک اطفاء گردید.
دلیل  به  اطفای کانون حریق،  از  داد: آتش نشانان پس  ادامه  پشنگیان 
به تخلیه  اقدام  از فن فشار مثبت  استفاده  با  دود گرفتگی کامل منزل 
دود کردند.سرپرست سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری 

کازرون افزود: علت حادثه اتصالی داخلی برق عنوان شده است.

آتش سوزی وانت پراید در کازرون منجر به آتش سوزی
زمین زراعی شد

 آتش سوزی یک دستگاه وانت پراید منجر به آتش سوزی زمین زراعی 
شد.

کازرون،  شهرداری  عمومی  روابط  جنوب  طلوع  دریافتی  گزارش  به 
پشنگیان سرپرست سازمان در توضیح این حادثه افزود: این آتش سوزی 
آتش نشانان  توسط  داد،  رخ  کازرون  نصیرآباد  روستای  محور  در  که 
ترکیبی کازرون  نیروگاه سیکل  ایمنی  ایستگاه دو و همکاری واحد 
برق  اتصالی  علت  به  که  پراید  وانت  کرد:  اظهار  شد.پشنگیان  اطفا 
خودرو دچار حریق شده بود، به دلیل وزش باد شدید باعث آتش سوزی 

زمین زراعی حاشیه جاده شد.

جمعی از فرزندان و همسران شهدا با شهردار کازرون دیدار و گفت و 
گو کردند.

از روابط عمومی شهرداری کازرون،  به گزارش دریافتی طلوع جنوب 
دیدار،  این  در  گذشته  روز  کازرون  شهردار  نوذری  رضا  مهندس 
گفت: فرزندان شهدا مایه افتخار ما هستند، انصافًا فرزندان شهدا در هر 
کوشا  و  متعهد  کارشان  به  نسبت  فعالیتند،  مشغول  که  ارگانی  یا   اداره 
و  هستیم  ایثارگران  و  شهدا  مدیون  ما  همه  افزود:  ادامه  در  هستند.وی 
در راستای اهداف آنها که همان رضایت خداوند و مردم است، نهایت 
تالش خود را انجام خواهیم داد.شهردار کازرون به ساماندهی و بازسازی 
تابلوی شهدا اشاره کرد و گفت: در این راستا در حال طراحی و اجرای 
بازسازی تابلوی عکس شهدا در بلوار گلزار هستیم که البته مراحل کار 

در حال انجام است.
در  اقدامات شهرداری کازرون  از  تشکر  فرزندان شهدا ضمن  ادامه  در 
شهرداری  پیش  از  بیش  توجه  خواستار  عمرانی،  و  فرهنگی  حوزه های 
برای ایجاد بستر مناسب به منظور گفت و گو و نزدیک شدن گروه های 

مختلف مردم به هم و توجه به خواسته و مطالبات آنها شدند.

دیدار جمعی از فرزندان شهدا با شهردار کازرون

فرمانده سپاه کازرون:

نمایشگاه اسوه در کازرون 
برگزار می شود

بسیج  مقاومت  ناحیه  فرمانده 
کازرون  شهرستان  ناحیه  سپاه 
نمایشگاه  که  کرد  اعالم 
بخش  سه  در  اسوه،  جشنواره 
از این شهرستان برگزار خواهد 

شد.
در  توکل  غالمرضا  سرهنگ 
به  اشاره  با  خبرنگاران  جمع 
برپایی نمایشگاه جشنواره اسوه 
شهرستان  بسیج  پایگاه های 
غرفه،   95 بااستعداد  کازرون، 
گفت: در این نمایشگاه، بخشی 
انجام  فعالیت های  و  اقدامات  از 
شده پایگاه های بسیج شهرستان 

عرضه و معرفی می شود.
وی ادامه داد: نمایشگاه عملکرد 
بسیج  مقاومت  پایگاه های 
شهرستان کازرون در سه منطقه 
شامل بخش خشت و کنارتخته 
با ۲۷ غرفه، بخش جره و باالده 
با 19 غرفه و شهرستان کازرون 

با ۴9 غرفه، برپا می شود.
فرمانده سپاه شهرستان کازرون، 
پیش بینی  غرفه های  در  افزود: 

پایگاه های  عملکرد  شده، 
و  برادران  بسیج  مقاومت 
خواهران در قالب عکس، فیلم، 
آثار هنری و تولیدات خانگی، 

عرضه خواهد شد.
وی مدت برپایی این نمایشگاه 
اضافه  و  اعالم  روز  سه  را 
با  اسوه،  جشنواره  کرد: 
از  قدردانی  و  شناسایی  هدف 
فعال  بسیج  مقاومت  پایگاه های 
شهرستانی،  مختلف  سطوح  در 

استانی و ملی برگزار می شود.
اینکه  یادآوری  با  توکل 
بر  عالوه  برتر  پایگاه های 
معرفی  مافوق  رده  به  تشویق 
هدف  افزود:  شد،  خواهند 
و  جشنواره  این  برگزار  از 
معرفی  بر  عالوه  نمایشگاه، 
ترویج  فعالیت ها،  و  اقدامات 
روحیه بسیجی و فرهنگ ایثار و 
شهادت و اعتالی روحیه انقالبی 
برای  آگاهی ها  ارتقا  و  گری 
در  انقالبی  جوانان  از  صیانت 

برابر توطئه های دشمنان است.

امام جمعه کازرون:

در مورد این موضوع 
)تجمع غیراخالقی بلوار چمران شیراز( 

نباید ناراحت و ناامید شویم 

طیبه خسروی:   / سرویس خبری 
محمد  حجت االسالم والمسلمین 
شهرستان  جمعه  امام  صباحی، 
قوه  تبریک هفته  کازرون، ضمن 
قضاییه  و تقدیر از عملکرد مثبت 
مجموعه قضایی شهرستان با اشاره 
به تجمع هنجارشکن چند نوجوان 
در بلوار چمران شهر شیراز گفت: 
آنچه را که عامالن ایجاد تجمع و 
تهیه  کلیپ  در  غیراخالقی  فضای 
شده از پارک بلوار چمران شیراز 
معرفی  فرهنگی  فضای  عنوان  به 
بیش  فریبی  و  اشتباه  می کنند 
نیست. آنها خودشان یک خوراک 
برای شبکه های معاند در  تبلیغاتی 

خارج از کشور هستند. 
امروز  واقعیت  داد:  ادامه  وی 
را  شیراز  فرهنگی  فضای 
 می توانید در راهپیمایی روز قدس 

ببینید.
سالم  سرود  اجرای  در  واقعیت 

و  شد  جهانی  و  ملی  که  فرمانده 
همچنین، راهپیمایی روز عفاف و 
اعزامیان  و  قدر  حجاب، شب های 

راهیان نور، بر همه آشکار است.
شهیدپرور   شهر  داد:  ادامه  وی 
سومین  پرمهرش  دامان  در  شیراز 
جایگاه  و  دارد  را  اهل بیت  حرم 

افراد مذهبی و انقالبی است.
دادن  قرار  تحت الشعاع  او 
اثرگذاری سرود سالم فرمانده، به 
ولنگاری  فضای  گذاشتن  نمایش 
پیکر  و  در  بی  مجازی  دنیای  در 
و  انقالبی  بچه  کردن  ناامید  و 
را  متعصب  باغیرت و  مذهبی های 
تجمع  این  عامالن  اهداف شوم  از 
برشمرد و گفت: بنا به فرمایشات 
مقام معظم رهبری باید مجموعه را 
ببینیم. در مورد این موضوع نباید 
چند  هر  شویم  ناامید  و  ناراحت  
رسیدگی الزم است و با این افراد 

برخورد جدی خواهد شد.
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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 

برابر رای شماره 140160311013000196-1401/03/10 هیات موضوع 
رسمی  سند  فاقد  های  ساختمان  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک آباده تصرفات مالکانه بالمعارض آقای 
مسعود خاکسار فرزند محمد علی بشناسنامه شماره 14 صادره از حوزه مرکزی 
دانگ  دو  غارسی  موازی  درخصوص  ملی 2411436564-  بشماره  و  آباده 
ثبتی  پالک  مترمربع   2773 بمساحت  باغ  یکدرب  ششدانگ  جمله  از  مشاع 
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 

می شناسیم.  بی نظیرش  و  خارق العاده  باستانی  آثار  و  ناب  تمدنی  بواسطه ی  را  فارس  استان 
تخت جمشید، نقش رستم، نقش رجب و ... عماراتی قدکشیده از دل تاریخ که با مجموعه ای از 
وقایع تلخ و شیرین گذشتگان، موهبتی تحسین برانگیز برای بازماندگان به شمار می آیند. این 
استان زیبای کشور با بهره مندی از پوشش جنگلی و گیاهان دارویی، آب و هوایی مناسب 
برای رشد گونه های مختلفی از میوه و سبزیجات بومی، از رژیم غذایی سالم و مغذی برخوردار 
است. انواع غذاهای بومی و سنتی توسط بانوان و آشپزان این خطه از کشور تهیه و طبخ می شود 

که در نوع خود منحصربه فرد و جالب خواهد بود.
استانی با تمدنی  به قدمت  پیش از میالد حضرت مسیح )ع( و با فرهنگی غنی از آداب و 
آئین اصیل ایرانی که شهرتی جهانی را برای مردمش رقم زده است. بی تردید این فرهنگ 
تاریخی مملو از خوراکی های سنتی و بومی مردمی است مهربان و سخت کوش، که با همت 
و تالش، روزگار خود را سپری کرده و کانون گرم خانواده را با غذاهای رنگین اصیل و 
دوست داشتنی سرزمین شان، گرم تر و پرحالوت تر کرده است. غذاهایی مانند: کوفته گشنیز 
شیرازی، اللک بادمجان، آش بنک )آخورک(، دمپختک عدس کلم، آش آبغوره، آش ماست 
شیرازی، آب پیازک )اشکنه ی شیرازی(، کوفته سبزی شیرازی، کوفته هلو شیرازی، آش انار 
شیراز، شوله مجکی، دمپختک کازرونی، قیمه جهرمی و لورک و ریچال که قطعا تنها بخشی 

از برنامه ی غذایی سنتی این استان را تشکیل می دهد.
کوفته گشنیز شیرازی

کوفته و تنوع بی نظیرش، نه تنها در ایران بلکه در سراسر جهان نیز از جایگاه ویژه ای برخوردار 

است. کشورهایی نظیر ترکیه، ارمنستان و کشورهای عرب زبان، از جمله مناطقی هستند که 
می توان از این غذا به عنوان خوراکی اصلی و رایج نام برد. در استان فارس نیز این غذای لذیذ 
و خوشمزه طرفداران بسیاری را از آن خود کرده است. غذایی خوش عطر و پرانرژی که با میل  
کردن انواع مختلف آن می توان ترشی، شوری، شیرینی و در یک کلمه، طعم دوست داشتنی 
ملس را به وضوح احساس کرد. بانوان کدبانوی استان فارس با ترکیب موادی مانند: گشنیز، 
تخم مرغ، آرد نخودچی، گوشت چرخ کرده، برنج، پیاز، نمک، فلفل، زردچوبه، گوجه فرنگی، 
رب گوجه فرنگی، روغن و دارچین این غذای لذیذ و فوق العاده ی سنتی را تهیه و طبخ می کنند. 
آن ها معتقدند که گشنیز یکی از موادی است که می توان آن  را به عنوان برطرف کننده ی 
عطش درنظر گرفت. همچنین این سبزی مفید برای تهوع، تسکین دهنده ی مناسبی است و به 
دلیل خاصیت بادشکن و نیروبخشی معده برای افرادی که از این قبیل مشکالت رنج می برند، 

بسیار مناسب و مفید خواهد بود.
اللک بادمجان

تنوع غذایی در سراسر استان ها و شهرهای ایران بسیار جالب و شگفت انگیز است. غذاهایی 
که ممکن است تنها اسم آن ها به دلیل گویش محلی و همچنین سبک تهیه ی مردم آن خطه، 
متفاوت به نظر آید. دانه های خرد شده ی گندم )بلغور گندم( که در شهر کازرون استان فارس 
به اللک )للک، گمنه( و در گویش مردم استان خوزستان به درشته معروف است، یکی از مواد 

غذایی مفید و لذیذ برای تهیه ی انواع غذاهای بومی و سنتی به شمار می  رود.
اللک  بادمجان یکی دیگر از غذاهای سنتی استان فارس محسوب می شود که بسیار لذیذ و 
خوشمزه به نظر می رسد. اغلب مردم شهر کازرون این خوراک لذیذ را تهیه کرده و در کنار 
اعضای خانواده ی خود میل می کنند. آن ها با ترکیب موادی مانند اللک، برنج، بادمجان، هویج، 
مرغ، شوید، روغن، سیر، ترخون، ریحان، نعناع و سیر سبز این غذای سنتی را تهیه می کنند. 

البته مواد اولیه ی این غذا به تناسب ذائقه ی افراد خانواده حذف یا اضافه می شود.

آش سبزی شیرازی
و  لذیذ  آش های  از  بی نظیری  و  جالب  تنوع  فارس،  استان  سنتی  و  بومی  غذاهای  جمله  از 

باالی  غذایی  خاصیت  به  منحصربه فرد،  عطر  و  طعم  بر  عالوه  می توان  که  است  خوش عطر 
آن ها نیز اشاره کرد. آش سبزی، معروف ترین و در عین حال محبوب ترین خوراکی است 
که در بین خانواده های شهرستان زیبا و تاریخی شیراز، رایج و به وفور طبخ و میل می شود. به 
نظر می رسد این غذای سنتی و بسیار قدیمی، اغلب به عنوان نذری طبخ و مورد استفاده قرار 
می گیرد. خوارکی خوش عطر، خوشمزه و مقوی که بانوان کدبانوی این شهرستان با استفاده از 
گوشت، برنج نیم دانه، لوبیا سفید، سبزی تره، ترخون، نمک، فلفل، پیاز، عدس، نخود، روغن و 
دارچین به تهیه  و طبخ  آن می پردازند. معموال آش سبزی شیراز همراه پیازداغ، آبلیمو و نان 
سنگک سرو می شود. پیشنهاد می کنیم هنگام سفر به شهر شیراز، این غذای لذیذ و مقوی را 

تهیه و از طعم دوست داشتنی و فوق العاده ی آن لذت ببرید. نوش جان...
دمپختک عدس و کلم

همانگونه که می دانید، غذاهای متنوع و مختلفی بوسیله ی برنج، تهیه و طبخ می شود. از جمله  
دلیل  به  است که  تهیه می کنند(  به صورت کته  را  برنج  انواع دمی )غذایی که  این غذاها، 
طعم لذیذ و حفظ مواد مغذی برنج، از محبوبیت زیادی بین خانم های کدبانو برخوردار است. 

دمپخت عدس و کلم، غذایی است محلی و مخصوص استان فارس که مصرف آن به دلیل 
مانند عدس و سبزیجاتی همچون کلم پیچ برای بدن بسیار مفید و ضروری  حضور حبوباتی 
است. از عطر وسوسه انگیز این خوراک بومی که بگذریم، طعم و ظاهر اشتهاآورش جالب و 
لذیذ به نظر می رسد. بانوان خوش ذوق استان فارس با ترکیب موادی مانند: برنج، عدس، پیاز، 
کلم پیچ، هویج، ترخون، شوید، ریحان، روغن، نمک، زردچوبه و فلفل این غذای بومی را طبخ 
و در کنار اعضای خانواده میل می کنند. از نکاتی که می توان در مورد طبخ دمپخت عدس و 
کلم ذکر کرد، استفاده از سیر تازه در فصل زمستان است که طعمی دوست داشتنی را به این 

غذا خواهد بخشید.
آش ماست شیرازی

در رژیم غذایی مردم نواحی مختلف کشور، حضور آش های متنوع و در عین حال بومی، به 
وفور و در مقیاسی قابل توجه مشاهده می شود. نکته ای که در نوع خود جالب و حائز اهمیت 
است، وجود غذای سنتی و بومی خاصی است که به صورت مشترک، متعلق به چند منطقه ی 
جغرافیایی مختلف است. تنها ممکن است سبک تهیه و یا برخی از مواد اولیه ی مصرفی که 
آشپزها در طبخ و تدارک آن استفاده می کنند، متفاوت باشد. با وجود این، شمار زیادی از 
این قبیل خوراک های سنتی با سبک تهیه و مواد اولیه ی یکسان نیز در مناطق مختلف کشور 
وجود دارد که برگرفته از فرهنگ غذایی و ذائقه ی مشابه مردم این مناطق با یکدیگر است. 
به عنوان مثال می توان به آش ماست اشاره کرد که به عنوان یکی از غذاهای سنتی تعدادی از 
استان های کشور از جمله استان فارس، شناخته می شود. بانوان و مادران هنرمند استان فارس  
این غذای سنتی و مخصوص شهر شیراز را که به دلیل طعم بسیار لذیذ و عطر فوق العاده اش، 
در سراسر کشور مشهور و پرطرفدار است، با استفاده از ماست، سبزی آش )ترخان و شوید(، 
پیاز، لپه، برنج، ماست غلیظ، نمک، فلفل سیاه، زردچوبه و گوشت تهیه می کنند. این غذای 
سنتی بسیار سبک بوده و معموال به عنوان خوراکی مناسب برای وعده ی افطار ایام ماه مبارک 

رمضان، درنظر گرفته می شود.
آب پیازک )اشکنه ی شیرازی(

در دوران گذشته، آب پیازک یا اشکنه از جمله غذاهایی  بود که برای قشر کم درآمد و فقیر 
بومی  از چندین خوراک  این غذا یکی  امروزه  مناسب و کم هزینه محسوب می شد.  جامعه، 
و سنتی استان فارس است که به دلیل سادگی و طعمی لذیذ، بدون در نظر گرفتن طبقات 
این  مردم  توسط  رایج  و  دوست داشتنی  غذایی  عنوان  به  آن  مصرف  اقتصادی،  و  اجتماعی 
استان زیبا و کهن به شمار می رود. بانوان کدبانو و خوش سلیقه ی این خطه از سرزمین مان با 
استفاده از تخم مرغ، پیاز، روغن، ماست، شنبلیله ی تازه، نعناع خشک، نمک و زردچوبه به طبخ 

آب پیازک مشهور شیرازی می پردازند. این غذای بومی همراه نان تازه سرو می شود.

قسمت اول
غذاهای سنتی استان فارس را بشناسید 

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 
 500 موازی  در  ابرقویی  امیدوار  اقدس  خانم  بالمعارض  و  مالکانه  تصرفات 
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 

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 
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بازی  زمان  چه  داشتیم که  فوتبالیست  یک سری 
چه بعد از آن، در سکوت و آرامش خاصی بازی 
کردند و افتخار کسب کردند و رفتند نه اهل جار 

و جنجال بودند و نه اهل منم منم.
جنتلمن و بزرگ زاده 

یک پاسی اصیل و با وقار 
با سه فعالیت مستمر در فوتبال کازرون 

صمد شجاعی 

رفیقی شفیق
یک جنتلمن واقعی یک فوتبالیست متعصب 

از تاج تا پیمان و پاس 
زنده یاد جعفر عبادی 

مدافع بلند باالی تیم پاس 
در دوستی یگانه 

روح جعفر عزیز شاد.
بهزاد مهرویان 

متولد:1339
عضو باشگاه های: بانک ملی و استقالل

افتخارات ورزشی: فینالیست جام حذفی با استقالل 
)1367(- نایب قهرمان باشگاه های کازرون با تیم 
با  باشگاه های کازرون  قهرمان  استقالل )1369(- 

تیم استقالل )1370(
فوتبال پرافتخار کازرون بزرگانی به جامعه ورزش 
و  معرفت  از  الگویی  کدام  هر  که  داده  تحویل 
از  بعد  که  بزرگانی  بودند  اخالق  و  جوانمردی 
جاری  زبانی  سر  بر  اسمشان  زمانیکه  سال  سالیان 
باید کاله  انسان به احترامشان  می شود ناخودآگاه 

از سر بردارد.
که  است  بزرگان  این  از  یکی  مهرویان  بهزاد 
فوتبال خود را از تیم بازیکن ساز و پرافتخار بانک 
ملی و زیر نظر رسول هدایت آغاز کرد وبه تدریج 

خود را به سطح اول فوتبال کازرون رساند. 
در  که  مورب  پاس های  با  کالسیک  چپ  مدافع 

کنار  در  می شود  دیده  ندرت  به  ایران  فوتبال 
مهرویان  بهزاد  نام  عالی  اخالقی  خصوصیات 
ابدی کازرونی  فوتبالدوستان  جان  و  دل  در   را 

کرد.
سال 1345 در یکی از خانه های این شهر فرزندی 
پا به عرصه وجود گذاشت که خیلی زود درمیان 
ورسمی  اسم  خود  برای  کازرون  فوتبال  بزرگان 

بدست آورد.
توپ  نداشت که عاشق  بیشتر  سالی  دوازده  و  ده 
و بازی فوتبال شد تیم محلی شهید علی نژاد اولین 
جذب  سپس  کرد  بازی  آن  در  که  بود  تیمی 
رویای  که  بود  تیمی  وهما  شد  باشگاهی  تیم های 

بازی درآن را به همراه داشت.
اهلل داد جوکار 

عضو: تیم هما – منتخب جوانا ن کازرون –منتخب 
بزرگساالن  منتخب  و  کازرون  آموزشگاه های 

کازرون
افتخارات ورزشی: قهرمان جوانان کازرون )1363- 
 -1364( فارس  آموزشگاه های  –قهرمان  هما( 
کازرون( – قهرمان جوانان فارس )1364-منتخب 
جوانان کازرون( –قهرمان منطقه دو فارس )1364 

–مرحله اول با منتخب بزرگساالن کازرون(
قهرمان سه سال متوالی )1362-1364( دو استقامت 
کازرون و نایب قهرمان دو نیمه استقامت )بهمن 

1363( کازرون.
افتخارات پسر  تمام  پرافتخار و پرهیجان  دو سال 
نوجوانی بود که جسارت و جنگندگی را چاشنی 
تکنیک و دوندگی و تعصب خود کرده بود ولی 
سال  سرد  و  سیاه  زمستان  در  تلخی  حادثه  یک 
که  رؤیایی  تمام  تا  گردید  باعث  وچهار  شصت 

ساخته بود نقش بر آب شود.

فوتبال کازرون به روایت تاریخ 
میدان داران بزرگ فوتبال کازرون

دهها  از  یکی  سرشناس  خانواده 
کازرونی  ورزشکارپرور  خانواده 
است. در این خانواده بزرگانی در 
رشته های کشتی /والیبال و فوتبال 
بوده که هر کدام خدماتی فراوانی 

به ورزش کازرون کرده اند.
متولد  سرشناس  )احمد(  مسعود 

1339 کازرون
/طالقانی/ کارگر  تیم های  عضو 

استقالل )ابومسلم(
افتخارات: نایب قهرمان دسته دوم 
 /)1355( کارگر  تیم  با  کازرون 
نایب قهرمان جام حذفی با استقالل 
)1367( /نایب قهرمان باشگاه های 
/)1369( استقالل  با  کازرون 

با  کازرون  باشگاه های  قهرمان 
بازیکن  بعنوان    )1370( استقالل 
مربی:  و  سرپرست  کسوت  در  و 
با  کازرون  دوم  دسته  قهرمان 
)1381(/قهرمان  و   )76( استقالل 
استقالل  با  کازرون  باشگاه های 
باشگاه های  قهرمان  )1382(/نایب 
کازرون با استقالل )1383( / مقام 
فارس  کارگری  مسابقات  سوم 
فوتسال  قهرمان  )1383(/نایب 
استان با استقالل )1390( و قهرمان 
استقالل  با  کازرون  پیشکسوتان 

)1385 و 1390(.
دیگر  مانند  به  سرشناس  مسعود 
کوچه  از  کازرونی  فوتبالیستهای 
محلی  تیم های  و  پس کوچه ها 
تیم  کرد.  آغاز  را  خود  فعالیت 
ادغام  بود.  او  تیم  اولین  آریا   2
وانتخاب  آریا  دوم  و  اول  تیم های 
نام کارگر آغاز فعالیت رسمی این 
استاد  مربیگری  به  بازیکن ساز  تیم 
به  مسعود  و  بود  کشتکار  عباس 
عنوان یکی از بازیکنان اصلی این 
را  خود  ورزشی  پربار  دوران  تیم 

استارت زد.
حضور  سال  چند  در  کارگر  تیم 
کازرون  فوتبال  در  خود  پربار 
به  نامداری  و  بزرگ  بازیکنان 
تحویل  کازرون  ورزشی  جامعه 
ریحانی/ قاسم  از  می توان  که  داد 

سرشار/علی  برمکی/ابراهیم  کمال 
رهگشا/  رسول  دکتر  نظربسیجه/ 
رادفر/اصغرحاتمی/ منصور 
/ سرشناس  جعفرشیرنژاد/مسعود 

عظیم مالک و... نام برد.
بعد از انحالل این تیم مسعود به تیم 
قائم پیوست وسپس به تیم طالقانی 
بزرگ  تیم  به  تیم  آن  از  و  رفت 
استقالل پیوست. با استقالل قهرمان 
جام شهدای نورآباد در سال 1362 

دسته  کوچ  با   64 سال  در  و  شد 
تیم  به  استقالل  بازکنان  جمعی 
ملحق  تیم  این  به  نیز  وی  ابومسلم 
تیم  این  بعد  یکسال  درست  و  شد 
با  اختالفات  ای  پاره  علت  به  هم 
تربیت بدنی منحل اعالم شد و این 
او  ورزشی  دوران  خاطره  بدترین 

بود.
طالقانی  خود  قدیمی  تیم  به  وی 
هفته  تا  تیم که  این  با  و  برگشت 
آخر درصدر جدول بود، با شکست 
و  عجیب  قانون  و  آخر  روز  در 
وقت  بدنی  تربیت  من درآوردی 
این  گرفت.  جای  چهارم  رده  در 
استقالل  نام  با   1366 سال  در  تیم 
به  تا  او  به مسابقات گذاشت و  پا 
امروز خود را وقف این تیم نموده 
وبواقع همه کاره این تیم است. از 
بازیگری تا مربیگری و سرپرستی 
تیم  این  آچارفرانسه  به هرحال  و.. 

بوده وهست.
با  کناری  مدافعین  از  یکی  مسعود 
که  نفوذ  غیرقابل  و  عالی  سرعت 
باالترین امتیازش قدرت یارگیری 
همواره  که  بود  بازی  مدیریت  و 
ومشوق  بوده  مربی  دست  عصای 

سایر هم تیمی ها.
او  مربی  دیگر  راسخ  عباس  استاد 
بوده که حق بزرگی بر گردن وی 
دارد و او خود را هم به استاد راسخ 
دانسته  مدیون  کشتکار  استاد  وهم 
و شاگردی هردو را افتخار بزرگی 

می داند.
لباس  در  سرشناس  مسعود 
سال  قهرمان  استقالل  پیشکسوتان 

۱۳۹۰
سال  در  قهرمانی  مقام  کسب  با 
1370 آقا مسعود از دنیای بازیگری 
عنوان  به  و  کرد  کناره گیری 
به  سرپرستی  وسپس  مربی  کمک 
نمود همچنین  استقالل خدمت  تیم 
سالهای زیادی سرمربی تیم جوانان 
وفوتبالیستهای  بود  باشگاه  این 
قابلی را به ورزش کازرون تحویل 
قبل  منوال  به  هم  هنوزم  او  داد. 
جامعه  و  استقالل  تیم  خدمت  در 

ورزشی کازرون است.
بهترین  از  فراوان  دوستان  یافتن 
بازی  و  مرد  بزرگ  این  خاطرات 
در مقابل عبدالرضا بزرگری و علی 
فوتبال  اسبق  پوشان  ملی  فیروزی 
خاطرات  از  دو  این  مهار  و  ایران 

فراموش نشدنی اوست.
نباشی آقا مسعود خدا قوت  خسته 

ای زحمتکش بی ادعا

معرفی بزرگان ورزش کازرون

این شماره؛ مسعود سرشناس    

کارشناس ورزشی:  محمدرضا پوالدیورزشی

محمدرضا پوالدی

قابی از تیم استقالل در سال ۶۷, بازی دوستانه با تیم دارایی مسجدسلیمان با 
بازیکنانی که از نامداران فوتبال خوزستان و ایران شدند.

ایستاده از راست: مسعود سرشناس، محمود زمانی بخش، افشین فرحی، کاظم 
مظلومیان، بهزاد مهرویان، رضا دریاشکن، حمید محمدی 

نشسته از راست: حبیب جمالی، اصغر سرشناس، حمید رییسی، مسعود رجبیان، 
ایرج تاجمال

این بازی با نتیجه دو بر یک به نفع استقالل کازرون به پایان رسید.

پنجره ای روبه خانه پدری

مسابقات کشتی فرنگی شهدای دانش آموز در خانه کشتی شهید میرسنجری 
بوشهر برگزار شد.

به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان 
استان بوشهر؛ مسابقات کشتی فرنگی شهدای دانش آموز با حضور ۱۱۶ کشتی 
ومنطقه  کرمان  بویراحمد،  و  کهگیلویه  خوزستان،  فارس،  استان های  گیران 
کشتی  هیئت  مشارکت  با  جوانان  و  نوجوانان  نونهاالن،  رده  در  اروند  آزاد 
میرسنجری  شهید  کشتی  خانه  در  پرورش  و  آموزش  بدنی  تربیت  و  استان 
تیم کشتی  بوشهر،  تیم آکادمی خانه کشتی  برگزار شد که درپایان  بوشهر 

منطقه آزاد اروند و تیم گل گهر سیرجان اول تا سوم شدند.
اختتامیه این رقابت ها با حضور رحیمی فرماندار بوشهر، عابدی معاون سیاسی 
و امنیتی فرماندار بوشهر، تقوی نیا مشاوراستاندار بوشهر، پورکبگانی رئیس 
شورای اسالمی شهر بوشهر، صالح احمدی سرپرست اداره کل ورزش وجوانان، 
اداره کل ورزش  اداره کل، پوربهی رئیس حراست  کشتکار معاون ورزش 
و جوانان، فرامرزی رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان بوشهر، عبدالرضا 

دشتی سرپرست هیئت کشتی و جمعی از مسئولین برگزار و مدال نفرات برتر 
هر وزن اهدا شد.

تیم های برتر مسابقات کشتی فرنگی چند جانبه کشوری شهدای دانش آموز 
در بوشهر مشخص شدند


