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خبـر توافقی برای کودکان فارس؛
کتابخانه های عمومی و کانون پرورش فکری فارس تفاهم نامه همکاری امضا کردند

تفاهم نامه همکاری های مشترک فرهنگی، آموزشی، علمی و خدماتی در حوزه کودکان میان ادارات کل کتابخانه های عمومی و کانون پرورش فکری کودکان و 
نوجوانان استان فارس به امضا رسید.

به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی استان فارس، کتابخانه های عمومی و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان 
فارس به منظور همکاری های بیشتر و تخصصی در حوزه ترویج کتابخوانی کودک و نوجوان تفاهم نامه همکاری امضا کردند.

مدیرکل کتابخانه های عمومی استان فارس با اشاره به اهمیت فعالیت در حوزه کودک و نوجوان عنوان کرد: توجه به حوزه کودک و نوجوان از اولویت نهاد 
کتابخانه های عمومی کشور است و در چند سال اخیر بخشی از فعالیت های این نهاد فرهنگی به صورت تخصصی به حوزه کودک و نوجوان اختصاص یافته است.

روح اهلل منوچهری عنوان کرد: ایجاد کتابخانه های تخصصی کودک و نوجوان، ایجاد بخش کودک در کتابخانه های عمومی و ارتقای مهارت کتابداران بخش کودک 
کتابخانه های عمومی از طریق برگزاری دوره های مختلف آموزشی ازجمله برنامه هایی است که در چند سال گذشته انجام شده است.

مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای فارس 
از راه های روستایی  از تکمیل 128 کیلومتر 

استان خبر داد.
روابط  از  نقل  به  طلوع  روزنامه  گزارش  به 
حمل ونقل  و  راهداری  کل  اداره  عمومی 
با  داشت:  اظهار  سیاهپور  فارس،  جاده ای 
توجه به اینکه تکمیل این پروژه ها در قالب 
راهداری  سازمان  توسط  ابرار  ملی  طرح 
با  هم اکنون  شده،  ابالغ  استان  به  کشور 
راهسازی  و  راهداری  ماشین آالت  ظرفیت 
راه های  امانی،  به صورت  کل  اداره  این 

این طرح  قالب  در  را  اولویت دار  روستاهای 
با  که  امیدواریم  و  کرد  خواهیم  ساماندهی 
فرمانداران  سوی  از  الزم  اعتبارات  تخصیص 
و اعتبارات ملی که سازمان به این پروژه ها 
اعم  سال  پایان  تا  بتوانیم  می کند  تزریق 
بهره برداری  به  را  این حوزه  مهم   پروژه های 

برسانیم.
سیاهپور در پایان گفت: ایمن سازی محورهای 
روستایی نیز از اولویت های این اداره کل خواهد 
راه های  در سطوح  مستمر  به صورت  که   بود 

استان در حال انجام است.

مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان فارس خبر داد؛  فرمانده یگان حفاظت از اراضی 
راه و شهرسازی فارس:

504 هزار  مترمربع از اراضی ملی 
و دولتی رفع تصرف و به بیت المال 

بازگردانده شد

 آغاز احداث پروژه فضای شهری 
 در راستای  رونق حیات اجتماعی 

در حاشیه تقاطع عدالت 

معاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری شیراز خبرداد؛

  پایان حفاری و آغاز ریل گذاری 
خط دو قطار شهری شیراز

کلنگ زنی خط سه مترو در آینده نزدیک 
 ایجاد رینگ دوچرخه سواری از میدان 

صنایع تا زیباشهر

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شیراز  گفت: عدم 
استفاده از سیم اتصال زمین و فیوز مناسب، استفاده از افراد غیرمتخصص و 
به کارگیری وسایل غیراستاندارد در کولرهای آبی، خطرات برق گرفتگی 
در فصل گرما را افزایش می دهد. به گزارش  روزنامه طلوع به نقل از 
باره  دراین   قانع  محمدهادی  شیراز،  آتش نشانی  سازمان  عمومی  روابط 
گفت: ساالنه موارد قابل توجهی مرگ بر اثر برق گرفتگی رخ می دهد، 

وقتی جریان برق وارد بدن می شود، مسیر خود را از راهی که کمترین 
زمین  به  اتصال  نزدیک  نقطه ای  از  و  می کند  انتخاب  دارد،  را  مقاومت 
خارج می شود و این ورود و خروج سبب از بین رفتن بافت ها و ضایعات 
شدید مانند از بین رفتن عضو و حتی مرگ می شود. مدیرعامل سازمان 
هنگام  است  الزم  گفت:  شیراز  شهرداری  ایمنی  خدمات  و  آتش نشانی 
سرویس کولر حتمًا کنتور برق قطع شود و شهروندان این نکته را مدنظر 
نبودن  برق دار  بر  دلیل  به هیچ عنوان  کولر  کلید  بودن  قطع  باشند  داشته 
توجه  و  از سیستم سرمایشی  استفاده گسترده  قانع  نیست.  سیستم کولر 
برشمرد  اهمیت  بسیار حائز  را  سالیانه  ایمنی در سرویس های  نکات  به 
و تصریح کرد: بعضًا مناسب نبودن طراحی و جاسازی پمپ آب، عایق 
نبودن قطعات فلزی و نیز اتصال پوشال های خیس به بدنه، موجب انتقال 
برق به کولر شده و شرایط خطرناکی را پدید می آورد. وی نصب فیوز 
مناسب و جداگانه در کولرهای آبی و گازی را ضروری دانست و عنوان 
کرد: شهروندان همواره این نکته را مدنظر داشته باشند، ریختن آب با 
شیلنگ بر روی پوشال ها می تواند حادثه ساز باشد، اما الزم است در نصب 
کولرها به منظور جلوگیری از آتش سوزی، کولرها در مکان های امن و با 

فاصله از دودکش ها نصب شوند.

شهرداری  دو  منطقه  شهری  خدمات  معاون 
این  سطح   در  شهرداری  این  گفت:  شیراز 
حال  در  مختلف  اکیپ های  تشکیل  با  منطقه 
رفع کردن مشکالت شهری است و در تمام 
به  خدمات  ارائه  آماده  شهری  عرصه های 

شهروندان می باشد.
روابط  از  نقل  به  طلوع  روزنامه  گزارش  به 
یقطین  مهدی  دو،  منطقه  شهرداری  عمومی 
امور  و  اجرایی  پرتالش  نیروهای  گفت: 
عملیات  ابتدای  از  دو  منطقه  شهرداری  شهر 
)کرونا(   19 کووید  ویروس  شیوع  با  مقابله 
و  کاری  شیفت  سه  در  مختلف  اکیپ های  با 
ویروس  با  پیکار  در  رمضان  مبارک  ماه  در 
منطقه  سطح  گندزدایی  مشغول  ناخواسته 
شهرداری  شهری  خدمات  معاون  بودند. 
را  اقدامات  این  ازجمله  داد:  ادامه  دو  منطقه 

پاکسازی  و  منطقه  سطح  کانال های  الیروبی 
بهاری،  بارش های  در  آمادگی  جهت  جداول 
جوشکاری و تعمیر دریچه های بازدید منهول 
کانال های هدایت آب های سطحی، پاکسازی 

زمین های رها شده عنوان کرد. 
خیابان  در  آسفالت  لکه گیری  همچنین  وی 
شمس تبریزی، بهار، جنت و دیگر خیابان های 
سطح منطقه، برش موانع به وجود آمده و رفع 
رفع  شهروندان،  درتردد  سهولت  جهت  خطر 
و  منطقه  درسطح  سرقتی  دریچه های  از  خطر 
نصب قاب فلزی، مرمت تک لبه ها و موزائیک 
فرش نبش خیابان فضل آباد در بولوار مدرس 
و جمع آوری تابلو و بنرهای تبلیغاتی از سطح 
از چهره شهر و  به منظور زشتی زدایی  منطقه 
حفظ زیبایی بصری محیط و... را ازجمله دیگر 
شیراز  شهرداری  دو  منطقه  سطح  در  اقدامات 

برشمرد. 
دو  منطقه  شهرداری  شهری  خدمات  معاون 
پیشگیری  و  کنترل  واحد  عملکرد  همچنین 
در  آماری  به صورت  را  منطقه  این  تخلفات 
یک ماهه اخیر، به میزان 90 مورد کنترل مجوز 
ساختمانی و 182 مورد  اخطار کتبی به موارد 
به  توقیفی  کاالی  قبض   82 صدور  تخلفات، 
از  توقیفی  کاالی  ترخیص  قبض   49 و  انبار 
در  امورات  انجام  و  پیگیری  مورد   70 انبار، 
اجرای   ،137 مرکز  با   شهروندان  تماس  پی 
)تخریب،  ماده صد  رأی کمیسیون  مورد   10
 5  ،)... و  جریمه  اولیه،  حالت  به  بازگشت 
اساس  بر  غیرمجاز  تجاری  درب  پلمپ  مورد 
رسیدگی  همچنین  صد،  ماده  کمیسیون  رأی 
و...  کتبی  و  حضوری  شکایات  مورد   35 به 

را عنوان کرد.

معاون خدمات شهری منطقه دو شهرداری شیرازعنوان کرد؛

آگهی حصر وراثت
استناد  به   5479867954 ملی  شماره  به  رزمی  عبدالرحمن  آقای 
شهادتنامه و گواهی فوت و فتوکپی شناسنامه ورثه درخواستی به شماره 
شادروان  که  داشته  اشعار  چنین  و  نموده  شورا  این  تقدیم   4/99/124
 96/1/9 تاریخ  در   5479565397 ملی  شماره  به  رزمی  جان  حسنی 
از:  عبارتند  وی  الفوت  حین  ورثه  درگذشته  خود  دایمی  اقامتگاه  در 
1- عبدالرحمن رزمی فرزند حسین به شماره ملی 5479867954 همسر 
متوفی 2- حسین رزمی فرزند عبدالرحمن به شماره ملی 5479947117 
ملی  شماره  به  عبدالرحمن  فرزند  رزمی  مهدی   -3 متوفی  پسر 
2360002481 پسر متوفی 4- کاظم رزمی فرزند عبدالرحمن به شماره 
عبدالرحمن  فرزند  رزمی  طاهره   -5 متوفی  پسر   2360251181 ملی 
فرزند  رزمی  طیبه   -6 متوفی  دختر   5479570099 ملی  شماره  به 
عبدالرحمن به شماره ملی 5479571631 دختر متوفی 7- راضیه رزمی 

فرزند عبدالرحمن به شماره ملی 5479570099 دختر متوفی
نوبت  یک  در  را  مزبور  درخواست  مقدماتی  تشریفات  انجام  با  اینک 
آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او 
باشد از تاریخ درج آگهی به مدت یک ماه به این شورا مراجعه و تقدیم 

نماید واال گواهی صادر خواهد شد.
148/م الف          9/159

 زمانی بخش – رییس شعبه چهارم شورای 
حل اختالف کازرون

آگهی حصر وراثت
درخواستی  شرح  به  کریم  مرحوم  فرزند  زاده  حیدری  اسماعیل  آقای 
صدور  درخواست  گردیده  ثبت  شورا  این   4/99/125 کالسه  به  که 
گواهی انحصار وراثت نموده و اعالم داشته که مرحومه سعادت افشاری 
فرزند مرحوم محمدتقی به شماره ملی 2370233419 – 1330 صادره 
اقامتگاه دایمی خود شهرستان  تاریخ 1399/12/23 در  از کازرون در 
کازرون فوت نموده و وراث حین الفوت وی عبارتند از: 1- اسماعیل 
حیدری زاده به شماره ملی  2371952877 – 1357 کازرون پسر متوفیه 
2- مسعود حیدری زاده به شماره ملی 2371928267 – 1355 کازرون 
پسر متوفیه 3- محمدتقی حیدری زاده به شماره ملی 2372531522 – 
1367 کازرون پسر متوفیه 4- عبدالرسول حیدری زاده به شماره ملی 
زاده  حیدری  ناصر   -5 متوفیه  پسر  کازرون   1365  –  2372498231
– 1347 کازرون پسر متوفیه 6- حواء  به شماره ملی 2371879657 
دختر  کازرون   1360  –  2371994278 ملی  شماره  به  زاده  حیدری 
 1361 – ملی 2372031317  شماره  به  زاده  اعظم حیدری  متوفیه 7- 

کازرون دختر متوفیه والغیر
نوبت  یک  در  را  مزبور  درخواست  مقدماتی  تشریفات  انجام  با  اینک 
آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او 
باشد از تاریخ درج آگهی به مدت یک ماه به این شورا مراجعه و تقدیم 

نماید واال گواهی صادر خواهد شد.
149/م الف         9/161

 زمانی بخش – رییس شعبه چهارم شورای 
حل اختالف کازرون

آگهی حصر وراثت
خانم فاطمه شفیعی سیف آبادی فرزند مرحوم عزیز به شرح درخواستی که به 
انحصار  گواهی  درخواست صدور  گردیده  ثبت  شورا  این  کالسه 4/99/126 
فرزند  رهنمایی  شکر  گل  مرحومه  شادروان  که  داشته  اعالم  و  نموده  وراثت 
در  کازرون  از  صادره   1318  –  2372110535 ملی  شماره  به  حسین  مرحوم 
تاریخ 1398/8/2 در اقامتگاه دایمی خود شهرستان کازرون فوت نموده وراث 
حین الفوت وی عبارتند از: 1- حیدر شفیعی به شماره ملی 2370892641 – 
 2370893400 ملی  شماره  به  شفیعی  محمود   -2 متوفیه  پسر  کازرون   1350
ملی  به شماره  آبادی  پناه شفیعی سیف  علی  متوفیه 3-  پسر  – 1358 کازرون 
– 1346 کازرون پسر متوفیه 4- خدیجه شفیعی سیف آبادی   2370892315
حکیمه   -5 متوفیه  دختر  کازرون   1356  –  2370893036 ملی  شماره  به 
دختر  کازرون   1366  –  2372636561 ملی  شماره  به  آبادی  سیف  شفیعی 
 1354  –  2370893028 ملی  شماره  به  آبادی  سیف  شفیعی  منیژه   -6 متوفیه 
کازرون دختر متوفیه 7- زهرا شفیعی سیف آبادی به شماره ملی 2372646677 
ملی  شماره  به  آبادی  سیف  شفیعی  سکینه   -8 متوفیه  دختر  کازرون   1367  –
2372636553 – 1366 کازرون دختر متوفیه 9- ماه خانم شفیعی سیف آبادی 
به شماره ملی 2372155008 – 1341 کازرون دختر متوفیه 10- فاطمه شفیعی 
سیف آبادی به شماره ملی 2370893435 – 1360 کازرون دختر متوفیه والغیر

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می 
نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
نماید واال گواهی  تقدیم  و  مراجعه  این شورا  به  ماه  به مدت یک  درج آگهی 

صادر خواهد شد.
151/م الف                  9/163

 زمانی بخش – رییس شعبه چهارم شورای
 حل اختالف کازرون

آگهی حصر وراثت
شرح  به   2294665740 ملی  شماره  به  پیرآلو  سیدسیابخش  آقای 
دادخواست به کالسه 4/99/128 از این دادگاه درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان سیدعبدالحمید پیرآلو به 
شماره ملی 2372166735 در تاریخ 1398/11/10 در اقامتگاه دایمی 
است  منحصر  مرحوم  آن  الفوت  حین  ورثه  گفته  زندگی  بدرود  خود 
به: 1- سیدسیابخش پیرآلو فرزند نجف قلی ش ملی 2294665740 – 
1333 صادره از حوزه شیراز پدر متوفی 2- پروین پیرآلو فرزند قلندر 
متوفی  مادر  از حوزه سمیرم  – 1339 صادره  ملی 1209317710  ش 
 1200016181 ملی  ش  اله  حبیب  فرزند  قراچه  عطایی  نساء  ماه   -3
پیرآلو  سیدسامیار   -4 متوفی  زوجه  سمیرم  حوزه  از  صادره   1367  –
فرزند سیدعبدالحمید ش ملی 2361317737 – 1397 صادره از حوزه 
کازرون پسر متوفی 5- سارینا سادات پیرآلو فرزند سیدعبدالحمید ش 

ملی 2361182785 – 1393 صادره از حوزه کازرون دختر متوفی
نوبت  یک  در  را  مزبور  درخواست  مقدماتی  تشریفات  انجام  با  اینک 
آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او 
باشد از تاریخ درج آگهی به مدت یک ماه به این شورا مراجعه و تقدیم 

نماید واال گواهی صادر خواهد شد.
152/م الف          9/167

 زمانی بخش – رییس شعبه چهارم شورای 
حل اختالف کازرون

آگهی احضار متهم
نظر به اینکه آقای اسماعیل رحیمیان نیا فرزند زهراب به اتهام فروش مال غیر موضوع شکایت رجب نظری دریسی فرزند علی 
داد ازطرف این دادسرا در پرونده کالسه 99/7643/142102/4 ک 12  شعبه دوم بازپرسی دادسرای کازرون تحت تعقیب 
می باشد وابالغ اوراق احضاریه بواسطه نامعلوم بودن محل اقامت او میسر نگردید بدینوسیله دراجرای ماده 174 قانون آیین 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب درامور کیفری مصوب 1392 مراتب بنامبرده ابالغ تا ظرف مهلت یکماه از انتشار این 
آگهی بمنظور پاسخگویی ودفاع ازاتهام انتسابی درشعبه دوم بازپرسی دادسرای عمومی  و انقالب  کازرون حاضر شوید. درغیر 

اینصورت بازپرس شعبه پس از انقضای مهلت مقرر به موضوع رسیدگی و اظهار عقیده مینماید.  150/م الف         9/166
شعبه دوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب کازرون

آگهی ابالغ اجراییه
بدین وسیله به آقای روح اله چمن دار فرزند چراغ به شماره شناسنامه 69 و شماره ملی 2372655930 به نشانی کازرون روستای دهنو کشکولی، امامزاده سیدحسین 
مدیون پرونده اجرایی کالسه 9800561  اجرای ثبت اسناد کازرون  ابالغ میگردد که خانم محبوبه تلخوی فرزند محمود بابت بدهی شما موضوع سند نکاحیه 15013 
– 84/5/3  دفترخانه 155  ازدواج خشت جهت وصول مبلغ 107/527/417  تومان  و 14 عدد سکه طال بهارآزادی طرح جدید به انضمام نیمعشر اجرایی متعلقه علیه 
شما اجراییه صادر نموده است که پس از تشکیل پرونده اجرایی به کالسه مذکور، چون بنا به اظهار مأمور اداره پست مشاهده و شناخته نگردیده اید و بستانکار آدرس 
دقیقی از شما نداشت لذا حسب درخواست بستانکار و به استناد ماده 18 آیین نامه اجرای  اسناد رسمی الزم االجرا به شما ابالغ میگردد چنانچه ظرف مدت ده روز پس 
از انتشار این آگهی اقدام به پرداخت بدهی خود و یا جلب رضایت بستانکار ننمایید عملیات اجرایی برابر مقررات علیه شما ادامه خواهد یافت و غیر از این آگهی و 

آگهی مزایده )چنانچه الزم باشد( آگهی دیگری صادر نخواهد شد.    9/168                 153/م الف

   داود انصاری – مدیر اجرای واحد اجرای اسناد رسمی کازرون


