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آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه تعيين تکليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي 

تعيين  قانون  موضوع  هيأت  شماره 139760317007002421  رأي  برابر 
تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد 
سيده  خانم  متقاضي  بالمعارض  و  مالکانه  تصرفات  بهبهان  شهرستان  ثبتي 
راضيه پناهي فرزند سيدفریبرز به شماره شناسنامه 1850089698 صادره 
از بهبهان به شماره ملي 1850089698 در ششدانگ یک باب ساختمان به 
مساحت 12/72 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالک 5627/195/975 
عبدالصاحب  رسمي  مالک  از  خریداري  بهبهان  یک  بخش  در  واقع  اصلي 
اکبري آب الوان محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود. در صورتي که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار 
اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسليم و پس از اخذ 
رسيد عرضحال ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسليم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند.بدیهي است در صورت انقضاي مدت 
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد.  

8/417 م الف      28123         
تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/8/13 تاریخ انتشار نوبت اول: 97/7/28    

رئيس ثبت بهبهان-کاظمی

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين 
تکليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

هيأت   1396/06/26 مورخه   139760311001014228 شماره  رأي  برابر 
اول موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند 
رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک شيراز  ناحيه دو تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضي آقاي حسين راهپيما فرزند اصغر به شماره شناسنامه 400 
خانه  باب  در ششدانگ یک  ملي 2298420890  به شماره  شيراز  از  صادره 
به مساحت 194/39 مترمربع قسمتي از پالک 2148 اصلي واقع در بخش 4 
شيراز  خریداري از مالک رسمي طمراس فيروزي قرقاني محرز گردیده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود 
در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضي اعتراضي داشته 
باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به این اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسليم 
است  بدیهي  نمایند.  تقدیم  قضایي  مراجع  به  را  خود  دادخواست  اعتراض، 
در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکيت صادر خواهد شد.     14372/م الف         28036/17050
تاریخ انتشار نوبت اول: شنبه 1397/07/28   
تاریخ انتشار نوبت دوم: یکشنبه 1397/08/13

جهانبخش اسفندياری نيا
رييس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو شيراز

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين 
تکليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

 1397/05/25 مورخه   139760311034001394 شماره  رأي  برابر 
هيأت اول موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي 
ناحيه  شيراز   ملک  ثبت  حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد 
بردبار  تابع  علي  همت  آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  دو 
ملي  شماره  به  بيضا  از  صادره   500 شناسنامه  شماره  به  مردعلي  فرزند 
5469664082 در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 161/73 مترمربع 
قسمتي از پالک 2148 اصلي واقع در بخش 4 شيراز  خریداري از مالک 
اطالع  منظور  به  لذا  است.  گردیده  محرز  مسکن  تعاوني  شرکت  رسمي 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضي اعتراضي داشته باشند 
مي توانند از تاریخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
این اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسليم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است 
مقررات  اعتراض طبق  انقضاي مدت مذکور و عدم وصول  در صورت 

سند مالکيت صادر خواهد شد.     14373/م الف  
تاریخ انتشار نوبت اول: شنبه 1397/07/28                  

تاریخ انتشار نوبت دوم: یکشنبه 1397/08/13       28079/17094
جهانبخش اسفندياری نيا 

رييس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو شيراز

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين 
تکليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

هيأت   1397/06/14 مورخه   139760311034002269 شماره  رأي  برابر 
فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تکليف  تعيين  قانون  موضوع  اول 
سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک شيراز  ناحيه دو تصرفات 
به شماره شناسنامه  فرزند محمد  دانش  متقاضي آقاي علي  بالمعارض  مالکانه 
4625 صادره از کازرون به شماره ملي 2370465425 در ششدانگ یک باب 
کارگاه به مساحت 293/11 مترمربع قسمتي از پالک 2145 اصلي واقع در 
بخش 4 شيراز  خریداري از مالک رسمي ورثه مرحوم ابوالقاسم پایدار محرز 
گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضي 
اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. 
طبق  اعتراض  و عدم وصول  مذکور  انقضاي مدت  در صورت  است  بدیهي 
مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد.     14374/م الف     28078/17093

تاریخ انتشار نوبت اول: شنبه 1397/07/28          
تاریخ انتشار نوبت دوم: یکشنبه 1397/08/13

جهانبخش اسفندياری نيا
رييس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو شيراز

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين 
تکليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

هيأت   1397/06/25 مورخه   139760311034002670 شماره  رأي  برابر 
فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تکليف  تعيين  قانون  موضوع  اول 
سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک شيراز  ناحيه دو تصرفات 
به  نوروزعلي  فرزند  کراني  سلماني  منور  خانم  متقاضي  بالمعارض  مالکانه 
 2451214546 ملي  شماره  به  فيروزآباد  از  صادره   1071 شناسنامه  شماره 
پالک  از  قسمتي  مترمربع   109/5 مساحت  به  خانه  باب  یک  ششدانگ  در 
زارع  از خداخواست  شيراز  خریداري   4 بخش  در  واقع  اصلي   2082/171
محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت 
متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولين آگهي به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم 
نمایند. بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد.     14375/م الف
تاریخ انتشار نوبت اول: شنبه 1397/07/28           

تاریخ انتشار نوبت دوم: یکشنبه 1397/08/13           28070/17080 
جهانبخش اسفندياری نيا

رييس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو شيراز

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين 
تکليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

هيأت   1397/05/03 مورخه   139760311034000887 شماره  رأي  برابر 
اول موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند 
رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک شيراز  ناحيه دو تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضي آقاي هادي ميرزائي فرزند محمدرضا به شماره شناسنامه 
13764 صادره از شيراز به شماره ملي 2300521709 در ششدانگ یک باب 
خانه به مساحت 101/21 مترمربع قسمتي از پالک 2071/37 اصلي واقع در 
بخش 4 شيراز  خریداري از مالک رسمي عوض شریفي شریف ابادي محرز 
گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضي 
اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. 
طبق  اعتراض  و عدم وصول  مذکور  انقضاي مدت  در صورت  است  بدیهي 

مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد.     14377/م الف
تاریخ انتشار نوبت اول: شنبه 1397/07/28          

تاریخ انتشار نوبت دوم: یکشنبه 1397/08/13                 28033/17047 
جهانبخش اسفندياری نيا 

رييس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو شيراز

آگهی ابالغ اجراييه
محکوم له: بانک توسعه تعاون
محکوم عليه: سردار معيني فر

که  فر  معيني  سردار  آقاي  به  بدینوسيله  جراید  در  منتشره  هاي  آگهي  پيرو 
مجهول المکان مي باشد ابالغ ميشود طبق اجرایيه صادره از شعبه اول دادگاه 
دادنامه  موجب  به   920705 کالسه  پرونده  در  کازرون  حقوقي  عمومي 
از شعبه اول دادگاه عمومي حقوقي  شماره 9309977180100581 صادره 
کازرون محکوم عليه محکوم به پرداخت مبلغ 82/000/000  ریال بابت اصل 
خواسته و نيز پرداخت خسارت تأخير تأدیه مبلغ مذکور حسب مفاد قرارداد 
و پرداخت مبلغ 1/767/000 ریال بابت خسارات ناشي از هزینه دادرسي در 
حق محکوم له ميباشد. پرداخت نيم عشر حق اجرا و نيز هزینه هاي اجرایي بر 
عهده محکوم عليه مي باشد.  بدیهي است با توجه به غيابي بودن حکم، اجراي 
حکم غيابي منوط به معرفي ضامن معتبر یا اخذ تأمين متناسب از محکوم له، 
یا ابالغ واقعي اجرایيه به محکوم عليه ميباشد. لذا مفاد اجرایيه صادره یک 
نوبت در اجراي ماده 73 آ.د.م و ماده 9 قانون اجراي احکام مدني در یکي از 
جراید کثيراالنتشار درج ميگردد تا ظرف ده روز پس از انتشار آگهي نسبت به 
اجراي مفاد اجرایيه اقدام گردد. در غير این صورت واحد اجراي احکام طبق 
مقررات نسبت به اجراي مدلول اجرایيه و وصول هزینه اجرایي اقدام خواهد 

نمود.          972/ م الف              7/1285
 شعبه اول دادگاه عمومی )حقوقی( دادگستری کازرون

آگهی حصر وراثت
خانم سکينه حسيني داراي شناسنامه شماره 2098 به شرح دادخواست 
به کالسه یک سيار از این شورا درخواست گواهي حصر وراثت نموده 
و چنين توضيح داده که شادروان ایاز دهقاني به شماره شناسنامه 2548 
در تاریخ 85/3/2 در اقامتگاه دایمي خود بدرود زندگي گفته ورثه 
متولد  حسيني  سکينه   -1 به:  است  منحصر  مرحوم  آن  الفوت  حين 
متولد  دهقاني  سکينه   -2 متوفي  همسر   2098 ش  ش   1346/10/1
1310/8/9 ش م 5479642979 مادر متوفي 3- جعفر دهقاني متولد 
دهقاني  احمد   -4 متوفي  پسر   5470066673 م  ش   1379/3/30
متولد 1384/12/23 ش م 5470095304 پسر متوفي 5- محمدباقر 

دهقاني متولد 1380/11/14 ش م 5470074641 پسر متوفي
 اینک با انجام تشریفات مقدماتي درخواست مزبور را در یک نوبت آگهي 
او  نزد  از متوفي  یا وصيتنامه  اعتراضي دارد و  تا هرکسي  نماید  مي 
باشد از تاریخ نشر آگهي ظرف یک ماه به این شورا مراجعه و تقدیم 
نماید  واال گواهي صادر خواهد شد.    973/ م الف                 7/1285

برومند – رييس شورای حل اختالف شهر خشت

اولویت های  سخنگوی شورای اسالمی شهر کازرون 
کاری این شورا و شهرداری کازرون را اعالم کرد.

گروه خبری/ محمدحسین هاشمی کشکولی، 
علی گلچین، منوچهر حبیبی و علیرضا گلچین: 
خبرنگاران  با  گفت وگو  در  مهرورز  محمدامین 
با اشاره به وظایف اصلی شوراهای اسالمی  کازرون 
شهر اظهار داشت: در آیین نامه اجرایی شوراها هفت 
اصل از قانون اساسی متعلق به وظایف شوراهاست که 
بر اساس آن شوراها باید نظارت بر مدیریت شهری 

داشته باشند.
اساسی  قانون  و  اجرایی  آیین نامه  آنچه  گفت:  وی 
به عنوان وظایف برای شوراها در نظر گرفته، در 34 
بندهای  مهم ترین  از  یکی  که  گردیده  مشخص  بند 
نارسایی های  و  نیازها  بررسی شناخت کمبودها،  آن 
رفاهی،  اقتصادی،  آموزشی،  فرهنگی،  اجتماعی، 
بهداشتی و هم چنین تهیه طرح تفصیلی و ارائه آن به 

مقامات ذی ربط است.
ادامه  در  کازرون  شهر  اسالمی  شورای  سخنگوی 
از  قوانین  این  اجرای  برای  شورا  کرد:  تصریح 
بر  و  نیست  برخوردار  خوبی  قانونی  توانمندی های 
همین اساس شوراها در عمل به شوراهای شهرداری 

تبدیل شده اند.
که  کرد  درخواست  دولت  و  مجلس  از  مهرورز 
همکاری الزم را با شورای عالی استان ها داشته باشند 
و به الیحه مدیریت یکپارچه شهری دید مثبت داشته 

باشند تا شوراها به جایگاه واقعی خود بازگردد.
وی با اشاره به تشکیل کمیسیون ها در شورای شهر 
هیچ  در  تاکنون  کمیسیون ها  شد:  متذکر  کازرون 
پنجم  دوره  در  صرفًا  فقط  و  نشده  تشکیل  دوره ای 
چند کمیسیون انتخاب گردیده که فعالیت های خود 
را در زمینه های عمرانی، آموزشی، بهداشتی و... آغاز 

کرده اند.
وی مصوب شدن طرح ساخت مقبره ناصر دیوان را 
یکی از مصوبات شورا در این کمیسیون ها بیان کرد 
و افزود: شهرداری و شورای شهر قصد ساخت این بنا 

را در سه فاز دارند.
عضو شورای اسالمی شهر کازرون در ادامه از شهردار 
راستای  در  خود  شبانه روزی  تالش  با  که  شهر  این 
رضایتمندی  و  شهر  اسالمی  شورای  مصوبات  تحقق 

عمومی شهروندان گام برمی دارد تقدیر کرد.

و  اسالمی  شورای  نقدی  کمک های  به  مهرورز 
به ویژه  ورزشی  فعالیت های  به  کازرون  شهرداری 
سال  در  گفت:  و  کرد  اشاره  کازرون  هندبال  تیم 
ریال  میلیون  بر 100  افزون  این شورا  توسط  گذشته 
با مصوبه شورای  ریال  میلیون  نیز 500  و شهرداری 

اسالمی به تیم هندبال کازرون کمک کرده اند.
ایجاد  از  کازرون  شهر  اسالمی  شورای  سخنگوی 
داد  خبر  این شهر  اسالمی  دفتر شورای  در  دبیرخانه 
و تصریح کرد: در دبیرخانه شورا به روی همه مردم 
باز است و هر شهروندی اعم از عام و خاص در هر 
به  به طور مکتوب  را  پیشنهاد خود  حوزه ای می تواند 
این دبیرخانه ارائه دهد تا موردبررسی در کمیسیون ها 

قرار گیرد.
وی در بخش دیگر سخنان خود عدم وجود بازارچه 
کازرون  در  اساسی  مشکل  یک  به عنوان  را  آبزیان 
ماهی فروشان  تجمع  عدم  داشت:  بیان  و  کرد  عنوان 
شورا  برای  بزرگی  چالش  بهداشتی،  مشکالت  و 
ادوار  در  به طوری که  بوده،  شهر  این  شهرداری  و 
راستا  این  در  سرمایه گذاران  از  دعوت  با  گذشته 
انصراف  با  اجرا  در  متأسفانه  اما  شده  آمادگی  اعالم 

سرمایه گذار روبه رو بوده ایم.
مهرورز خاطرنشان کرد: برای رفع این معضل به طور 
جواداالئمه  بیمارستان  که  شده  تصمیم گیری  موقت 
گرفته  نظر  در  صنف  این  ساماندهی  مکان  به عنوان 
شود و در حال حاضر این پروژه در حال طراحی و 

اخذ مجوز قرارگرفته است.
وی پیرامون زمین CNG و قطع درختان مجاور آن 
مالکیت  موردادعای   CNG ایستگاه  زمین  گفت: 
شهرداری  زمان  آن  در  که  گرفت  قرار  شخصی 
یا  خسارت  تومان  میلیارد  دو  پرداخت  محکوم  به 
تحویل این ایستگاه و یا تهاتر زمین گردید و نهایتًا 

مقرر شد شهرداری در قبال زمین جایگاه و ۱۵۰۰ متر 
زمین دیگر و همچنین زمین مورد مسیر تعریض بلوار 
اقدام به تخصیص قطعه زمین دیگری به مالک نماید 
و مالک نیز متعهد به کاشت یک هزار اصله درخت 

شده است.
خاطر  به  کازرون  شهر  اسالمی  شورای  عضو 
معابر  بازگشایی  و  دولتی  اماکن  برخی  عقب نشینی 
از آن ها تشکر  اصلی  به ویژه در خیابان های  عمومی 
کشاورزی  بانک  به ویژه  ادارات  بعضی  از  و  کرد 
و  کرد  انتقاد  نمی کنند  همکاری  راستا  این  در  که 
گفت: باوجود تعهدات قانونی که در سال های پیش 
تعهدات  از  متأسفانه  داده شده  در جهت عقب نشینی 

خودشان سرباز می زنند و سنگ اندازی هم می کنند.
مهرورز مذاکرات عقب نشینی آمادگاه شهید چمران 
با فرماندهی این پادگان را نیز رضایت بخش دانست 
و متذکر شد که این اقدام در حال پیگیری بوده و با 
موافقت مسئوالن رده  باالی نظامی و بر اساس قوانین 

نیروهای مسلح امکان انجام خواهد داشت.
سخنگوی شورای اسالمی شهر کازرون کلیه مراحل 
پرونده حریم شرب این شهر را قانونی و کارشناسی 
شده بیان کرده و افزود: در حال حاضر مالک اقدام 
به ساخت وساز و تعبیه سیستم فاضالب در سه ردیف 
نموده است و تنها یک ردیف در شعاع ۳۰۰ متری 
چاه آب شرب است، همچنین ساخت بخش تجاری 
فاضالب  و  بهداشتی  سرویس  ساخت  عدم  به شرط 

بالمانع است.
مهرورز در مورد مابقی زمین های واقع در حریم آب 
شرب افزود: با نظر مثبت مدیران استان و وعده های 
داده شده در حال رایزنی و مذاکره جهت در اختیار 
این  در  تا  هستیم  مالک  به  معوق  زمین  دادن  قرار 

محدوده ساخت وسازی صورت نگیرد.
حقوق  پرداخت  جهت  تالش  پایان  در  مهرورز 
به موقع و منظم کارکنان شهرداری، اجرای طرح های 
جهت  الله  پارک  کامل  تملک  شهرداری،  نیمه تمام 
استفاده مردم، پارک سه هکتاری پردیس که اکنون 
الیحه  پیگیری  دارد،  قرار  مطالعاتی  طرح  مرحله  در 
عالی  شورای  طریق  از  شهری  یکپارچه  مدیریت 
آرامستان ها  ساماندهی  و  مربوطه  مراجع  و  استان ها 
ازجمله  را  نوربخش  محمد  سید  آرامستان  به ویژه 

اولویت های کاری این شورا برشمرد.

عمومی  روابط  از  نقل  به  طلوع  روزنامه  به گزارش 
پزشکی  فوریت های  و  حوادث  مدیریت  مرکز 
سرپرست  جمشیدی  بهمن  کازرون،  شهرستان 
اعزام  مراسم  حاشیه  در  کازرون   ۱۱۵ اورژانس 
نیروهای امدادی اورژانس فارس گفت: یک دستگاه 
آمبوالنس مجهز و سه نیروی عملیاتی آموزش دیده 
از کازرون نیز برای پوشش امدادی و خدمت رسانی 
به زائران اربعین حسینی با کاروان امدادی اورژانس 

فارس به کار گرفته  شده و با بدرقه امام جمعه شهر 
کازرون اعزام شدند.

زائران  پرشور  حضور  به  توجه  با  داد:  ادامه  وی 
حسینی در مراسم عظیم پیاده روی اربعین و تمهیدات 
به کار گرفته  شده، این نیروها در پایگاه های مستقر 
زائران  مسیرهای  به  منتهی  مواصالتی  جاده های  در 
خدمت رسانی  مراسم  این  پایان  تا  و  شده اند  مستقر 

می کنند.

از سوی سخنگوی شورای اسالمی شهر کازرون مطرح شد؛

اعالم اولويت های کاری شورای شهر و شهرداری کازرون
پژوهشگر تاریخ اسالم تأکید کرد؛

لزوم تناسب بين جوانان و افراد سن باال در جامعه

برپايی غرفه مشاوره و غربالگری HIV در دانشگاه 
آزاد اسالمی واحد کازرون

شهردار کازرون در همایش پیاده روی 
عنوان کرد؛

سالمتی، رفاه و شادابی مردم 
جزء اولويت کاری شهرداری است

 تشکيل کارگروه مقابله 
با کوره های غيرمجاز توليد زغال 

در کازرون

تأکید  اسالم  تاریخ  پژوهشگر 
جوانان  بین  تناسب  باید  کرد: 
هر  در  جامعه  باالی  سن  افراد  و 

کاری رعایت شود.
خبرگزاری  خبرنگار  گزارش  به 
محمدحسین  کازرون،  از  آنا 
با  رجبی دوانی در همایش علمی 
محوریت نقش جوانان در قیام امام 
دانشجویان  جمع  در  )ع(  حسین 
واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه 
کازرون گفت: جوانان و نوجوانان 
در نزد پیامبر گرامی اسالم )ص( 
دارای ارزش و اهمیت ویژه و در 
تمام صحنه های جنگ در کربال، 

نقش آفرین و کارساز بودند.
حسین  امام  قیام  در  گفت:  وی 
)ع(، حضرت عباس )ع( به عنوان 
امام  سپاه  فرمانده  و  پرچم دار 
حسین )ع( در آن زمان فقط ۳۴ 
سال داشت و برادران وی حتی در 
از  سن ۱۰ و ۱۲ سالگی در دفاع 
حریم امام جان خود را فدا کردند 

و به شهادت رسیدند. 

رجبی دوانی افزود: اگر به رزومه 
مسئوالن امروز جامعه نگاه کنیم، 
هشت  و  انقالب  اوایل  همگی، 
بوده اند  جوان  مقدس  دفاع  سال 
نیروی  و  توان  از  زمان  و در آن 
ثمر  به  راستای  در  خود  جوانی 
نشستن پیروزی انقالب اسالمی و 
نیز سرنوشت جنگ تحمیلی نقش 
امروز  اقتدار  و  داشتند  بسزایی 
حاصل  اسالمی  نظام  و  جامعه 
تالش این عزیزان و دیگر جوانان 

کشور بوده است.
اینکه  بابیان  تهران  دانشگاه  استاد 
افراد سن باال در جامعه  ضرورت 
غذا  طعم دهنده  و  نمک  مانند 
بین  تناسب  باید  گفت:  هستند، 
جامعه  باالی  سن  افراد  و  جوانان 
و  شود  رعایت  کاری  هر  در 
همان گونه که رهبر معظم انقالب 
بارها تأکید داشته اند، باید جوانان 
را باور داشت و از توان آنان در 

کارها بهره گرفت.
از  دوم  بخش  در  دوانی  رجبی 
شخصیت  مورد  در  خود  سخنان 
ایشان  محبوبیت  و  فارسی  سلمان 
)ص(  اسالم  گرامی  پیامبر  نزد 
بی مهری  از  و  ایراد  را  بیاناتی 
مردمان نژادپرست عرب و فارسی 

آن زمان گالیه کرد.

غربالگری  و  مشاوره  غرفه 
آزاد  دانشگاه  در   HIV ویروس 

اسالمی واحد کازرون برپا شد.
خبرگزاری  خبرنگار  گزارش  به 
علمی  انجمن  کازرون،  از  آنا 
دانشجویان رشته بهداشت عمومی 
واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه 
و  غربالگری  باهدف  کازرون 
رابطه  در  دانشجویان  آگاه سازی 
از   پیشگیری  و  ایدز  بیماری  با 

و  مشاوره  غرفه   ،HIV ویروس 
برپا  را  ویروس  این  غربالگری 

کردند.
همکاری  با  که  غرفه  این  در 
شبکه بهداشت و درمان شهرستان 
آزمایش  شد،  برگزار  کازرون 
دانشجویان  از  نفر   ۷۵ از   HIV

واحد کازرون انجام گرفت.
فرهاد شجاعی کارشناس و مسئول 
شهرستان  رفتاری  بیماری های 
گفت:  غرفه  این  درباره  کازرون 
برپایی غرفه یک روزه دانشجویی 
پاسخ  و   HIV تست انجام  با  که 
دانشجویان  متعدد  سؤاالت  به 
دانشجویان  پرشور  استقبال  و 
رشته های مختلف صورت گرفت، 
راستای  در  مثبت  و  مهم  گامی 

بهبود سالمت جامعه است.

علیرضا  و  گلچین  علی  عکس/  و  خبر  گروه 
گلچین: به مناسبت فرارسیدن هفته تربیت بدنی و با 
شهردار  مردم،  میان  ورزش  فرهنگ  ترویج  به  توجه 
به  اقدام  شهر  اسالمی  شورای  همکاری  با  کازرون 
این  کردند.  پیاده روی  بزرگ  همایش  راه اندازی 
از قدمگاه شهدای  همایش صبح روز جمعه ساعت 7 

گمنام تا پارک طالقانی برگزار شد. 
باقری شهردار کازرون ضمن تبریک هفته تربیت بدنی 
داشت:  عنوان  کوتاه  سخنانی  طی  خوش آمدگویی  و 
اهمیت ورزش در میان جامعه باید به قدری درخشش 
داشته باشد که مردم فقط به دنبال چنین همایش هایی 
سالمتی،  چراکه  نباشند  مختلف  ارگان های  سوی  از 
شهرداری  کاری  اولویت  جزء  مردم  شادابی  و  رفاه 
داشت:  عنوان  مردم  به  خطاب  همچنین  وی  است. 
شهرداری کازرون در نظر دارد در آینده ای نه چندان 
دور برنامه های ورزش  صبحگاهی را با همکاری اداره 
پارک ها  در  ورزشی  هیئت های  و  جوانان  و  ورزش 

راه اندازی کند.
خود  سخنان  از  دیگر  گوشه ای  در  مسئول  مقام  این 
از مردم به خاطر پیش آمدن پاره ای از مشکالت در 
همایش عذرخواهی و خاطرنشان کرد: در برنامه بعدی 
شاهد همایشی بزرگ تر خواهیم بود تا درجهت نشاط 

و شادابی مردم گام مؤثری برداشته باشیم.
اعضای  از  تشکر  ضمن  کازرون  شهردار  پایان  در 
شورای این شهر در برپایی این همایش به 65 نفر از 
شرکت کنندگان در پیاده روی به قید قرعه جوایز نقدی 
اهدا کرد. جایزه نفر اول که مبلغ یک میلیون تومان 
و  گردید  کازرون  شهرداری  از  پاکبانی  نصیب  بود 

موجب خوشحالی مردم شد.

اعزام کاروان امدادی اورژانس کازرون جهت پوشش مراسم اربعين حسينی
استقرار نیروهای امدادی کازرون در جاده های مواصالتی منتهی به مسیر زائران کربال

برپایی جلسه فرماندار کازرون با مدیرکل جهاد کشاورزی فارس
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی فرمانداری شهرستان کازرون داریوش دهقان فرماندار شهرستان با حضور در مرکز استان با 

قاسمی مدیرکل جهاد کشاورزی استان فارس درخصوص پیگیری مسائل مربوط به حوزه کشاورزی شهرستان تشکیل جلسه داد.
در این جلسه دهقان فرماندار شهرستان با اشاره به مشکالت کشاورزان گفت: احداث جاده های بین مزارع، تأمین آب کشاورزی و حمایت از 

کشاورزان در مورداستفاده از تسهیالت می تواند بخش زیادی از مشکالت این قشر زحمتکش را مرتفع کند.
از ضروریات  تبدیلی  اجرای طرح های کشاورزی و صنایع  مطالعه و  اعتبار،  تأمین  به صنعت کشاورزی در جهت  بیشتر  افزود: توجه  وی 
فعالیت های  گسترش  برای  بخش  این  ظرفیت های  و  پتانسیل ها  همه  از  استفاده  که  است  کازرون  شهرستان  کشاورزی  بخش  فعالیت های 
کشاورزی ضروری است. در پایان این دیدار و طی تصمیمی که گرفته شد مقرر گردید قاسمی مدیرکل جهاد کشاورزی استان فارس با حضور 

در شهرستان کازرون ضمن دیدار با کشاورزان و باغداران از باغات و مزارع شهرستان نیز بازدید به عمل آورد.

عمومی  روابط  از  نقل  به  طلوع  روزنامه  گزارش  به 
کازرون  شهرستان  آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  اداره 
روستاهای  در  زغال  تولید  کوره های  ایجاد  پی  در 
بخش مرکزی کازرون ضمن تشکیل کارگروه مقابله 
حضور  با  شهرستان  این  در  غیرمجاز  کوره های  با 
امور  آبخیزداری،  و  طبیعی  منابع  اداره  نمایندگان 
اراضی جهاد کشاورزی، اداره حفاظت محیط زیست و 
شبکه بهداشت مقرر گردید با کوره های تولید زغال 

برخورد گردد.


