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دوشنبه
 سال چهارم جنوب

شهرداری کازرون

رعایت  و  کرونا  ویروس  شیوع  به  توجه  با  روزها  این 
پروتکل های بهداشتی مردم در تالشند که با رعایت کردن 
کلیه قوانین از ابتال به این بیماری جلوگیری کنند به طوری 
که ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا ممنوعیت راه اندازی 

صفوف طوالنی، حراجی و ... را مصوب و اجرا نمودند.
عکس و خبر / علی گلچین: 

بیمه  بازنشستگان  از  تلفنی برخی  این راستا طی تماس  در 
تأمین اجتماعی با خبرنگار روزنامه طلوع مبنی بر تجمع و 
صف به هم فشرده در خصوص ثبت نام بیمه تکمیلی به محل 
مراجعه کردیم و شاهد صفوف به هم پیوسته و تجمع بودیم.
در حاشیه های این تجمع که متأسفانه مردم فقط ماسک زده 
باال تشکیل می داد  افراد سن  را  بیشترین جمعیت  و  بودند 
گفتگویی  طی  مرد  چه  و  زن  چه  بازنشستگان  از  جمعی 
عنوان داشتند: مسئوالن امر در این اوضاع سخت کرونایی 
کاماًل  کرونا  بیماری  شیوع  که  نمی شنوند  را  ما  یا صدای 
ورود  خود،  ادارات  درون  فقط  که  طوری  به  است  جدی 
صندلی  یا  میز  یک  گذاشتن  با  را  کارمند  اتاق  به  مردم 

تعطیالت کرونایی کانون  این مدت  متأسفانه در طول  اجرایی کرده اند. 
بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی تعطیل بوده است و ما بازنشستگان با 
توجه به اینکه ثبت نام کرده بودیم جهت بیمه تکمیلی و امروز که مراجعه 
نموده ایم جهت جواب دهی باید در چنین صفی منتظر بمانیم و شاهد تجمع 

جمعیت باشیم.
به  ناراحتی  با  بودند  آمده  روستا  از  که  خانم  تن  چند  جمعیت  میان  در 
خبرنگار عنوان داشتند: چرا باید این چنین تصمیماتی باعث شود تا ما از 
روستا جهت رفت و برگشت مبلغ 25 هزار تومان هزینه کنیم و در حال 
حاضر سومین روز است که مراجعه کرده ایم و جواب نگرفته ایم و خدای 
ناکرده اگر فردی در این تجمع دچار ویروس کرونا شده باشد همه را 

آلوده خواهد کرد و باید بهای بیش از اینها جهت مداوا پرداخت کنیم 
پس از مسئوالن امر خواهش می کنیم این مسئله را حل کنند.

همچنین برخی دیگر گله مند بودند که چرا باید از ساعت 7 صبح ما در 
صف باشیم و اآلن که ساعت 9/30 صبح است انتظار بکشیم.

در پایان برخی از همسایگان مستقر در این کوچه با اشاره به خبرنگار در 
خصوص این موضوع خواهان پیگیری شدند.

شایان ذکر است که کانون بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی شهرستان 
کازرون در خیابان شریعتی کوچه روبروی کانون فرهنگی شهید عسکری 
مستقر که ساعات کار از 8/30 صبح الی 11 و پنج شنبه ها هم تعطیل است. 
ارائه  تکمیلی،  بیمه  خاطر  به  بازنشستگان  این  مراجعه  بیشترین  همچنین 

فاکتور درمانی و ... است.

بازنشستگان تأمین اجتماعی با گله مندی مطرح کردند:

مسئوالن بیمه تکمیلی در این اوضاع کرونا صدای ما را نمی شنوند 

 آشنایی مسئولین مراکز خدمات جامع سالمت شهری و روستایی شهرستان کازرون
 با شیوه اجرای طرح شهید حاج قاسم سلیمانی

در نشست بررسی جزییات اجرای طرح خانواده محور شهید 
کازرون،  درمان  و  بهداشت  شبکه  در  سلیمانی  قاسم  حاج 
روستایی  و  شهری  سالمت  جامع  خدمات  مراکز  مسئولین 
قاسم  حاج  شهید  طرح  اجرای  شیوه  با  کازرون  شهرستان 

سلیمانی آشنا شدند.
شبکه  عمومی  روابط  از  نقل  به  طلوع  روزنامه  گزارش  به 
بهداشت و درمان شهرستان کازرون، در این نشست رئیس 
در  همه گیری کرونا  دیگر  موج  از  عبور  به  اشاره  با  شبکه 
ماه جاری، گفت: با دستور مقام معظم رهبری )مدظله العالی( 
قرارگاه شهید سلیمانی در کل کشور تشکیل و در راستای 
کرده  کار  به  آغاز   ۱۹ کووید  بیماری  کنترل  و  مدیریت 

است.
دکتر بندر برامکی افزود: اساس اجرای این قرارگاه که در 
فعالیت دارد،  به عنوان رئیس ستاد  سطح شهرستان فرماندار 
استفاده از تمامی ظرفیت ها مانند نیروهای بسیجی، هالل احمر، 
و  )ره(، شهرداری  امام خمینی  امداد  بهزیستی، کمیته  اداره 
انتقال بیماری، کاهش  سایر ادارات در راستای قطع زنجیره 
موارد مبتال به کووید ۱۹، کاهش بیماران نیازمند به بستری 
در بخش مراقبت های ویژه مراکز درمانی و در نهایت کنترل 

و مدیریت همه گیری بیماری است.
ضمن  ادامه  در  نیز  کازرون  درمان  و  بهداشت  شبکه  بهداشتی  معاون 
آموزش  مراقبت،  و  رهگیری  حمایتی،  کمیته  چهار  اقدامات  تشریح 
همگانی و پایش و نظارت در سطح شهرستان، اضافه کرد: به موازات 
این کمیته ها، تیم های عملیاتی به ریاست نماینده بسیج در سطح محیطی 
فعالیت خواهند داشت و مسئول مرکز خدمات جامع سالمت به عنوان 
گزارش  ارائه  و  هماهنگی  آموزش،  وظیفه  عملیاتی،  تیم  این  معاون 

اقدامات به شبکه بهداشت و درمان را بر عهده خواهد داشت.

زهرا طهماسبی با اشاره به نقش مؤثر آموزش در افزایش آگاهی مبتالیان 
از مسئوالن مراکز خدمات جامع  بیماری خود،  پیرامون  به کووید ۱۹ 
سالمت خواست در آموزش به تیم مراقبت عمومی بر ضرورت مراجعه 
تلفنی  سامانه  با  تماس  یا  و   salamat.gov.ir سامانه  به  افراد  روزانه 
۴۰۳۰ برای دریافت مشاوره در خصوص بیماری کووید ۱۹ تأکید کنند.
از مسئوالن مراکز خدمات جامع سالمت  با حضور جمعی  این نشست 
شهری و روستایی در سالن اجتماعات شبکه بهداشت و درمان برگزار 

شد.

 در جلسه وزیر ورزش و نماینده 
کازرون و کوه چنار تأکید شد:

 توجه به سالن ها و مجموعه ورزشی
 و رفع مشکالت هندبال کازرون

حمایت از فعالیت تشکل های جوانان کازرون

به گزارش هفته نامه طلوع جنوب 
دفتر  عمومی  روابط  از  نقل  به 
شهرستان های  مردم  نماینده 
فریدون  کوه چنار،  و  کازرون 
با  جلسه  در  دوانی  عباسی 
ورزش  وزیر  سلطانی فر  مسعود 
مطالبات،  بررسی  به  جوانان  و 
حوزه  کمبودهای  و  مشکالت 
موضوعات  بررسی  و  ورزش 
شهرستان دو  این  در   جوانان 

پرداخت.
رئیس  پاکدل  که  جلسه  این  در 
عباسی  نیز  هندبال  فدراسیون 
ورزش  بر  می کرد،  همراهی  را 
وزارت  مساعد  قول  و  همگانی 
این  تجهیزات  تأمین  بر  ورزش 
شهرداری ها  محوریت  با  حوزه 
سالمت،  پیاده روهای  توسعه  در 

تأکید بر حمایت مادی و معنوی 
از هندبال کازرون بویژه حضور 
آنان در مسابقات آسیایی، دستور 
بازسازی  و  تعمیر  جهت  فوری 
دچار  که  کازرون  هندبال  سالن 
اخیر  باران  از  ناشی  آسیب 
 گردید، تأمین اعتبار الزم جهت 
باالده،  ورزش  سالن  بازسازی 
کشتی  تشک  تعدادی  تخصیص 
و تشک ورزش های رزمی برای 
کازرون و کوه چنار، توافق جهت 
مجتمع  راه اندازی  از  حمایت 
با محوریت  زورخانه ای کازرون 
جهت  توافق  و  خیرین  بخش 
ورزشی  هیئت های  از  حمایت 
ازجمله  کوه چنار،  و  کازرون 
 تأکیدات عنوان  شده در این جلسه

بود.

شهردار کازرون در حاشیه بازدید 4 ساعته از وضعیت جداول و کانال های سطح شهر:

اقدامات فوری و کوتاه مدت برای کنترل و هدایت آب های سطحی 
ضعف زیرساخت های شهر برای حمل و هدایت آب در بارش های سنگین

شهردار کازرون که در بازدیدی مشترک با مهندس رضا آذین فر رئیس 
شورای اسالمی شهر، وضعیت جداول و کانال های سطح شهر را بررسی 
اقدامات ضربتی و فوری که در کوتاه مدت قابل  انجام  از  می کردند، 
اجراست، به منظور کنترل و هدایت آب های سطحی و روان آب ها در 

هنگام بارندگی خبر داد.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی شهرداری کازرون، 
سنوات  در  متأسفانه  گفت:  بازدید  این  حاشیه  در  مهرورز  محمدامین 
گذشته تفکیک و ساخت و سازها به گونه ای انجام شده که کانال های 
دفع آب برای آنها به خوبی پیش بینی نشده که زمین های منتهی به تپه 
مشرف به جایگاه سی ان جی شهرداری یک نمونه از این موارد است که 
اقدامی جهت دفع و هدایت روان آب ها به عنوان کانال های سیل بر، 

پس از تغییرات، انجام نشده است.
هستیم  درصدد  گرفته  بررسی های صورت  و  جلسات  طی  افزود:  وی 
تا این موضوع را پیگیری و تصمیمات الزم را در این خصوص اتخاذ 

کنیم.
شهردار کازرون با اشاره به بارش کم سابقه اخیر در مدت زمان کوتاهی 
اتفاق افتاد، بیان کرد: مطابق آمار هواشناسی میزان بارندگی اخیر شهر 
کازرون حداقل در 10 سال اخیر بی سابقه بوده و حجم زیاد بارش در 

مدت زمان کوتاه، سبب بروز سیل شده است.
راه های  از  دیگر  یکی  را  شهری  معابر  ساماندهی  مهرورز  محمدامین 
کنترل و هدایت آب های سطحی دانست و گفت: با توجه به فرسودگی 
و قدیمی بودن جداول سطح شهر، نسبت به بازسازی و جدول گذاری 
تعداد زیادی از کوچه ها و خیابان های سطح شهر اقدام کرده ایم که از 
جمله آنها می توان به جدول گذاری خیابان فلسطین، خیابان امام خمینی، 
شهید  خیابان  پزشکیان،  خیابان  حمیدی،  شهید  خیابان  مولوی،  خیابان 
دوان  ابتدای جاده  دلپسند، شروع جدول گذاری  خیابان شهید  مطهری، 
کوچه های  از  زیادی  تعداد  کانیوگذاری  و  جدول گذاری  همچنین  و 
شهرک پردیس، کوچه های محله مسجدعلی بن ابی طالب، بافت فرسوده 

و... اشاره کرد.
از  را  بیات  بر  سیل  کانال  و  براتی  شهید  بر  سیل  کانال  اجرای  وی 
اقدامات مهم این شهرداری جهت کنترل و هدایت آب های سطحی و 
روان آب ها برشمرد و گفت: برای این دو کانال تاکنون حدود یک 

میلیارد تومان هزینه کرده ایم.
شهردار کازرون تأکید کرد: کارهای زیرساختی انجام شده بر اساس 
که  است  حالی  در  این  بوده،  شهرداری  بضاعت  و  بودجه  محدودیت 
کازرون  شهر  نیاز  و  بوده  ضعیف  بخش  این  در  شهر  زیرساخت های 

بسیار بیشتر از توان و بودجه شهرداری است.
سنگین  بارش های  زمان  در  شهرداری  کرد:  خاطرنشان  همچنین  وی 
به شهروندان، تالش  امدادرسانی  توان ضمن  تمام  با  اخیر  بارش  مانند 

کرده مدیریت بحران را به بهترین شکل ممکن انجام دهد.
بررسی  و  شهر  کنونی  زیرساختی  شرایط  به  توجه  با  وی،  گفته  به 

حوزه های آبریز انجام شده، در صورت تکرار بارشی مشابه بارش اخیر، 
ممکن است باز هم شاهد جاری شدن سیل در سطح شهر همچون سنوات 
گذشته باشیم که البته با رفع نقاط مستعد حادثه در چند روز اخیر، امید 

می رود که شاهد کمترین میزان آبگرفتگی در سطح شهر باشیم.
محمدامین مهرورز افزود: طبق پیش بینی هواشناسی طی روزهای آینده 
شهرداری  بحران  مدیریت  ستاد  که  داریم  پیش  در  را  بارشی  سامانه 
کازرون تمهیدات الزم در نظر گرفته و با تمام توان آماده دفع و رفع 

آبگرفتگی معابر است.
شهرستان،  آبفای  امور  معاون  صمیمی  مهندس  که  بازدید  این  در 
معاون خدمات شهری و معاون عمران، رئیس فضای سبز شهرداری و 
پیمانکاران خدمات و فضای سبز شهرداری حضور داشتند، نقاط مختلف 
شهر بازدید و دستورات الزم جهت اجرای سریع و فوری اقدامات قابل 

اجرا از سوی شهردار صادر شد.

 اجرای طرح زراعت چوب
 در کازرون

مشارکت  با  چوب  زراعت  طرح 
مراکز نظامی و پادگان های ارتش 
در شهرستان کازرون اجرا می شود.

های  استان  گروه  گزارش  به 
باشگاه خبرنگاران جوان از شیراز، 
رئیس  محبوب  ایران  مجتبی  سید 
آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  اداره 
شهرستان کازرون، گفت: با توجه 
به تأکید ریاست سازمان جنگل ها، 
بر  و  کشور  آبخیزداری  و  مراتع 
ابالغی  دستورالعمل های  اساس 
عملکردی  اجرای طرح جهش  در 
توسعه   ،۹۹ در   ۹ طرح  به  موسوم 
فعاالن  سوی  از  چوب  زراعت 
که  دولتی  و  خصوصی  بخش های 

و  داران  معدن  آن ها  شاخص ترین 
مراکز نظامی هستند در دستور کار 

قرار گرفته است.
عملیاتی  مقدمات  کرد:  بیان  او، 
زراعت  طرح  اجرای  شدن 
و  است  انجام  حال  در  چوب 
شدن  اجرایی  شاهد  زودی  به 
ارتش  پادگان های  در   آن 

هستیم.
کرد:  تصریح  محبوب،  ایران 
فراهم  بر  عالوه  طرح  این  اجرای 
برای  مناسب  بستری  کردن 
در  بسزایی  نقش  جنگل ها  تنفس 
 حفاظت از ذخایر ارزشمند جنگلی

دارد.

 معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش
 کازرون خبر داد:

کسب مقام دوم و سوم استان توسط 
 دبیران مدارس غیردولتی کازرون

 در جشنواره تولید محتوای آموزشی
متوسطه  آموزش  معاون 
کازرون  پرورش  و  آموزش 
گفت: دبیران مدارس غیردولتی 
استانی  مسابقه  در  کازرون 
تولید محتوای الکترونیکی زبان 
انگلیسی، حائز مقام های دوم و 

سوم استان شدند.
به  طلوع  روزنامه  گزارش  به 
نقل از روابط عمومی مدیریت 
کازرون،  پرورش  و  آموزش 
این  اعالم  با  جاویدی  رضا 
و  عباسپور  زهرا  افزود:  خبر 
در  توانستند  نیاکان  رسول 
صورت  به  که  مسابقات  این 
معلمان  تمام  بین  و  استانی 
غیردولتی  و  دولتی  مدارس 
برگزار  مشترک  صورت  به 

گردید، به ترتیب رتبه های دوم 
کسب  را  فارس  استان  سوم   و 

نمایند.
معاون آموزش متوسطه آموزش 
داد:  ادامه  کازرون  پرورش  و 
در  بنیادین  تغییرات  پی  در 
آموزش زبان انگلیسی و کتب 
درسی و اهمیت هرچه افزون تر 
مهارت های گفتاری و شنیداری 
همچنین  و  جدید،  رویکرد  در 
با توجه به شرایط دوران کرونا 
آموزش های  به  توجه  لزوم  و 
شده  تولید  محتوای  مجازی، 
توانست  توانمند،  معلم  دو  این 
در سطح استان فارس به عنوان 
روش و الگویی استاندارد، حائز 

مقام گردد.

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

موضوع  99/8/29هیات   –  1399860311013000617 شماره  رای  برابر 
رسمی  سند  فاقد  های  وساختمان  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون 
مستقر در واحد ثبتی حوزه  ثبت ملک آباده تصرفات مالکانه بالمعارض خانم 
عالم میرزایی منفرد فرزند محمد حسین به شناسنامه شماره 15 صادر از حوزه 
باب خانه  دانگ یک  به شماره ملی2539790623-در شش  و  اقلید  مرکزی 
به مساحت 266/80مترمربع تحت پالک  9928/3256 مفروز ومجزی شده 
از پالک 9928/304 واقع در قطعه شش بخش 15 فارس شهرستان آباده شهر 
بهمن خریداری عرصه از مالکیت وراث مرحوم قاسم نعمت الهی و اعیانی از 
فاصله  به  نوبت  مراتب در دو  اطالع عموم  بهمنی جهت  مالکیت عباس عرب 
15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ 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 
انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض  نمایند. بدیهی است در صورت 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول :99/9/24
تاریخ انتشارنوبت دوم : 99/10/9
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 ملک آباده 

 برگزاری کمیته 
 آموزش و اطالع رسانی طرح

  شهید حاج قاسم سلیمانی 
در شبکه بهداشت و درمان کازرون

طرح  آموزش  کمیته  اعضای 
سلیمانی  قاسم  حاج  شهید  ملی 
درمان  و  بهداشت  شبکه  در 
جلسه تشکیل   کازرون 

دادند.
نقل  به  طلوع  روزنامه  گزارش  به 
بهداشت  شبکه  عمومی  روابط  از 
کازرون،  شهرستان  درمان  و 
کارشناس مسئول آموزش سالمت 
پیرویان  شهید  بهداشت  مرکز 
این طرح را  از اجرای  هدف کلی 
کووید  اپیدمی  کنترل  و  مدیریت 
۱۹ به شیوه محله و خانواده محور 
بین  هماهنگی  مردم،  مشارکت  با 
کمک  از  بهره گیری  و  بخشی 
نیروهای بسیج و داوطلب مردمی، 
سالمت  داوطلبان  و  سفیران 
افزایش  کرد:  اضافه  و  عنوان 
خصوص  در  جامعه  آگاهی  میزان 
بیماری کووید ۱۹، راه های انتقال، 
روش های پیشگیری و کنترل این 
اختصاصی  اهداف  از  نیز  بیماری 
این  کمیته آموزش و اطالع رسانی 

طرح است.
و  برنامه ریزی  بنیادی  فاطمه 
آموزش  راستای  در  هماهنگی 
همگانی و ارتقای دانش و مهارت 
کووید  با  رویارویی  برای  مردم 
۱۹ با تکیه بر برنامه هر خانه یک 
از  بهره گیری  و  سالمت  پایگاه 
امکانات محلی و مشارکت  تمامی 
مردم  و  بسیج  پایگاه های  گسترده 
را از وظایف این کمیته برشمرد و 
بر ضرورت تالش برای بهره گیری 

از این ظرفیت ها تأکید کرد.
در  ماندن  فرهنگ سازی  او 
خدمات  از  بهره گیری  و  خانه 
آموزش  محور،  محله  سالمت 
و  اجتماعی  فاصله گذاری  حفظ 
کرونا،  دوران  در  زندگی  سبک 
اطالع رسانی فعالیت ها و مکان های 
منتخب کووید ۱۹  استقرار مراکز 
این  خدمات  از  استفاده  شیوه  و 
گروه های  فعال  مشارکت  مراکز، 
سایر  و  غربالگری  در  هدف 
کرونا  با  مقابله  ملی  طرح  اجزای 
 را از راهبردهای این کمیته عنوان 

کرد.
بر ضرورت  تأکید  بنیادی ضمن   
تشکیل تیم آموزش و اطالع رسانی 
سالمت،  جامع  خدمات  مراکز  در 
طریق  از  که  آموزش هایی  گفت: 
و  نظارتی  مراقبتی،  تیم های 
حمایتی صورت می گیرد بر اساس 
از  که  است  آموزشی  محتواهای 
سوی کمیته آموزش و اطالع رسانی 
شبکه بهداشت و درمان تهیه و در 

اختیار آنها قرار داده می شود.
پایان بخش این نشست که با حضور 
بهداشتی  معاون  طهماسبی«  »زهرا 
کازرون،  درمان  و  بهداشت  شبکه 
مرکز  ستادی  واحدهای  مسئوالن 
جمعی  و  پیرویان  شهید  بهداشت 
جامع  خدمات  مراکز  مسئوالن  از 
سالمت شهری و روستایی برگزار 
سفیران  جذب  شیوه  آموزش  شد، 
محله  سالمت  داوطلبان  و  سالمت 

بود.


