
2

2
2

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری فارس:

 یک هزارو۶۹۱ نفر 
در دستگاه های اجرایی 
فارس استخدام می شوند
این آزمون در شیراز، کازرون، اقلید، ارسنجان، جهرم، 
 داراب، فیروزآباد، فسا، الرستان، ممسنی، مرودشت،

 نی ریز و المرد برگزار می شود

2

شهردار کازرون:
 پیگیری بهسازی و نوسازی 

ناوگان اتوبوسرانی شهرداری 
کازرون در دستور کار

 استمرار حضور و خدمات دهی رانندگان شایسته تقدیر است
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دشتی ها هم حریف 
کازرون نشدند

نیروی زمینی شهید شاملی )۱۳( ۳۱
ستارگان دشتستان )۱۴( ۲۲

راه اندازی 
 کارخانه آرد 

در کازرون

 صلح و سازش در بیش از ۱50 
پرونده طالق با تالش شعبه صلحی 

 شورای حل اختالف و مصلحین 
قرآنی کازرون

معاون فرهنگی واحد کازرون مطرح کرد؛
 مشارکت بیش از 500 نفر

 در جشنواره» از حماسه تا حماسه«
ارسالبیشاز1600اثربامضامینسرداردلها

 پیام های آموزشی فرمانده انتظامی شهرستان کازرون
 با هدف اصالح باورهای نادرست نسبت به پلیس

  11-به موجب قانون آزاد کردن متهم بعد از دستگیری به تشکیل پرونده صرفًا -به موجب قانون آزاد کردن متهم بعد از دستگیری به تشکیل پرونده صرفًا 
با حکم قضایی امکان پذیر است.با حکم قضایی امکان پذیر است.

22- آیا میدانید حتی در جرائم مشهود که پلیس رأسًا بدون دستور قضایی اقدام - آیا میدانید حتی در جرائم مشهود که پلیس رأسًا بدون دستور قضایی اقدام 
به دستگیری فرد می کند آزادی متهم بعد از تشکیل پرونده بدون حکم قاضی به دستگیری فرد می کند آزادی متهم بعد از تشکیل پرونده بدون حکم قاضی 

امکان پذیر نیست؟امکان پذیر نیست؟
  33-آزاد کردن مجرمان بالفاصله بعد از دستگیری توسط نیروی انتظامی تصور -آزاد کردن مجرمان بالفاصله بعد از دستگیری توسط نیروی انتظامی تصور 
و  قانون  به  نسبت  آگاهی  فقدان  دلیل  به  افراد  از  برخی  که  است  و نادرستی  قانون  به  نسبت  آگاهی  فقدان  دلیل  به  افراد  از  برخی  که  است  نادرستی 

وظایف پلیس در سطح جامعه مطرح می کنند.وظایف پلیس در سطح جامعه مطرح می کنند.
پلیس  مأموران  سوی  از  معتبر  شناسایی  کارت  ارائه  گرامی  هموطن  پلیس -  مأموران  سوی  از  معتبر  شناسایی  کارت  ارائه  گرامی  هموطن   -44     
جزء حقوق شهروندی مسلم افراد جامعه است در این حال افراد تبهکاری که جزء حقوق شهروندی مسلم افراد جامعه است در این حال افراد تبهکاری که 
قصد دارند از این حق به نفع مقاصد مجرمانه خود سوءاستفاده نمایند با درایت قصد دارند از این حق به نفع مقاصد مجرمانه خود سوءاستفاده نمایند با درایت 

و هوشمندی معمواًل تشخیص داده خواهند شد.و هوشمندی معمواًل تشخیص داده خواهند شد.

در  نادرست  و  احساسی  قضاوت های  و  هیجانی  برخوردهای  میدانید  در -آیا  نادرست  و  احساسی  قضاوت های  و  هیجانی  برخوردهای  میدانید  55-آیا 
و  شناخت  بدون  مشهود  جرم  صحنه های  با  انتظامی  مأموران  مواجهه  و هنگام  شناخت  بدون  مشهود  جرم  صحنه های  با  انتظامی  مأموران  مواجهه  هنگام 

آگاهی از سوابق مجرم ممکن است به سادگی حق مظلومی را ضایع کند؟آگاهی از سوابق مجرم ممکن است به سادگی حق مظلومی را ضایع کند؟

به مناسبت هفته سوادآموزی؛

 آموزش دهندگان و سوادآموزاِن فعاِل نهضت سوادآموزی کازرون 
تجلیل شدند

به مناسبت هفته نهضت سوادآموزی از آموزش دهندگان و سوادآموزان فعاِل 
نهضت سوادآموزی کازرون تجلیل شد.

به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش 
کازرون، با حضور رئیس اداره سوادآموزی و کارشناس مسئول سوادآموزی 
آموزش و پرورش این شهر و مدیر تشکل، از آموزش دهندگان و سوادآموزان 
فعال و همچنین تعدادی از افراد که در کیفیت بخشی به سوادآموزی نقش 

داشتند، تقدیر و تشکر شد.
در  کازرون،  پرورش  و  آموزش  سوادآموزی  اداره  رئیس  آذرافروز،  مریم 
ویژه  به  سوادآموزی  عرصه  در  تالشگران  همه  از  تقدیر  ضمن  جلسه  این 
آموزشیاران نهضت اظهار داشت: رفع بی سوادی و تالش برای افزایش سطح 

آگاهی و توسعه فرهنگی در جامعه بسترساز پیشرفت کشور است.
وی با اشاره به هفتم دی ماه، سالروز تأسیس سازمان نهضت سوادآموزی به 
فرمان امام خمینی )ره( گفت: این کار حرکتی عظیم و جهادی برای مبارزه با 

محرومیت های فرهنگی و حل مشکل بیسوادی در جامعه بود.
گذشته  سالیان  در  سوادآموزی  نهضت  دست اندرکاران  افزود:  آذرافروز 
گسترش  برای  خوبی  اقدامات  دلسوزی  و  همت  با  سختی ها،  علی رغم 
و  داده اند  انجام  شهرستان  سطح  در  همگانی  مشارکت  جلب  و  سوادآموزی 

نتایج این زحمات در شهرستان کازرون کاماًل مشهود و قابل تقدیر است.
از فعاالن سوادآموزی  با اهدای هدیه، از جمعی  این مراسم  گفتنی است در 

آموزش و پرورش کازرون تجلیل شد.

مدیر آموزشگاه بهورزی شهرستان کازرون تأکید کرد که مصرف 
می دهد،  کاهش  صفر  نزدیک  به  را  بیمار  انتقال  اینکه  ضمن  دارو، 

امکان طول عمر طبیعی را هم برای فرد مبتال، فراهم خواهد کرد.
به گزارش ایسنا، مسعود شیبانی در وبینار تخصصی بررسی جنبه های 
جسمانی و روان شناختی ایدز، با بیان اینکه همه می توانند در کنترل 
بیماری ایدز نقش داشته باشند، خاطرنشان کرد: نباید بیمار را به عنوان 
برابر  ما در  تا رفتار  باعث می شود  ببینیم. فهم همین مسئله  خالفکار 
برای وی  را  درمان  روند  آغاز  امکان  و  کرده  پیدا  تغییر  بیمار  فرد 

مهیا کنیم. 
چگونگی  و  بدن  بر   HIV ویروس  تأثیر  روند  به  اشاره  ضمن  وی 
برای  پزشکی  دستاوردهای  به  سفید،  گلبول های  شدن  درگیر 
با این بیماری اشاره و اضافه کرد: افرادی که دارو مصرف  مواجهه 
طبیعی عمرشان  و  نزدیک  صفر  به  آنها  در  بیماری  انتقال   می کنند، 

است.
عموم  به  خصوص  این  در  آگاهی رسانی  با  کرد:  خاطرنشان  شیبانی 
مردم جامعه، امکان بازگشت فرد مبتال به روند عادی زندگی را فراهم 
آوریم. این در صورتی است که متأسفانه در مواردی در گذشته، فهم 
نادرستی پیرامون این بیماری در جامعه به وجود آمد که همین مسئله 

باعث بروز مشکل در کنترل این بیماری نیز شده است. 
با بیان اینکه شاهد تغییر وضعیت بیماری ایدز از یک  وی همچنین 
کنترل  لزوم  بر  هستیم،  رفتاری  بیماری  یک  به  ویروسی  بیماری 
نتایج  به  اشاره  با  و  تاکید  جامعه  افراد  همه  توسط  عمومی  آگاهانه 
برخی مطالعه های اخیر، خاطرنشان کرد: در حال حاضر و بنا بر نتایج 
برخی مطالعات، در جامعه ما بیش از ۱۰ درصد افراد پرخطر که عمومًا 
با  نشده  کنترل  جنسی  روابط  دارای  افراد  و  تزریقی  معتادان  شامل 

شرکای جنسی متعدد، دچار این بیماری هستند.
مرحله  در  ما  پرخطر  بگوییم گروه های  می توانیم  واقع  در  او گفت: 
اپیدمی قرار دارند که چنانچه با همت و آگاهی جمعی این روند را 
کنترل نکنیم، تأثیرات نامطلوب آن بر جامعه، طی بیست سال آینده 

نمایان خواهد شد. 

تا  است  تالش  در  درمان  و  بهداشت  وزارت  اینکه  بیان  با  شیبانی 
روند  بتواند  تا  کند  جامعه  وارد  را   HIV سریع  تشخیص  کیت های 
تشخیص را سرعت بخشد، افزود: مطابق آمار در دانشگاه علوم پزشکی 
شیراز تا مهرماه سال ۱۳۹۹ تعداد ۳۷۱۴ مورد مبتال  و تا پایان سال 
۱۳۹۸ نیز در کل کشور ۴۱۴۹۴ مورد مبتال به این بیماری شناسایی 
شده اند و تخمین زده می شود که بالغ بر ۶۰ هزار مورد شناسایی نشده 
دیگر نیز وجود دارد. با شناسایی سریع و ایمن این موارد، هم می توان 
روند  و  اعمال  بیشتر  شیوع  از  جلوگیری  برای  را  کافی  کنترل های 

درمان این بیماران را آغاز کرد. 
فارسی  سلمان  دانشگاه  درمان  و  بهداشت  مشاوره،  مرکز  رئیس 
به  ایدز،  به  مبتال  فرد  روان شناختی  جنبه های  مرور  با  نیز  کازرون، 
روند واکنش های فرد پس از دریافت پاسخ مثبت ابتال به این بیماری 

اشاره کرد.
دکتر مسلم عباسی، گفت: به طور معمول اولین واکنش فرد در چنین 
موقعیتی، انکار است. چنانچه انکار تداوم یابد، می تواند خطرناک شود. 
دومین واکنش بعد از انکار که ممکن است از سوی فرد مبتال سر بزند، 
خشم است و بعد از خشم هم امکان دارد فرد دچار غم و افسردگی 
دارد،  بروز  امکان  اختالالتی که  از  دیگر  یکی  اینها  بر  شود. عالوه 
ترس و اضطراب خواهد بود؛ این مراحل مشابه شخصی ست که درگیر 

سوگ شده است.
او با بیان اینکه مجموع رفتارها و کنترل های پیرامونی باید به نحوی 
در چنین  افزود:  باشد،  داشته  رفتار سازگارانه ای  بتواند  فرد  باشد که 
تأیید  است.  اهمیت  حائز  بسیار  فرد  با  اطرافیان  برخورد  شرایطی 
روند  آغاز  برای  الزم  زمینه  می تواند  فرد  با  همراهی  و  احساسات 
استفاده از داروها و کنترل بیماری را به وجود آورد؛ بنابراین ضروری 
در  بتوانیم  تا  فراگیریم  خصوص  این  در  را  الزم  آموزش های  است 
اقداماتی که  از  چنین شرایطی، بهترین رفتار ممکن را بروز دهیم و 
امکان دارد فرد در هر کدام از مراحلی که ذکر شد سر بزند و منجر 
به بروز پدیده هایی مانند خودکشی یا گرایش به مصرف مواد مخدر و 

دیگر رفتارهای نابهنجار شود، جلوگیری کنیم.

یک مدیر آموزشگاه بهورزی:

مصرف دارو امکان انتقال ایدز را به صفر نزدیک می کند
معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری فارس:

یک هزارو۶۹۱ نفر در دستگاه های اجرایی فارس استخدام می شوند

فیروزآباد،  داراب،  جهرم،  ارسنجان،  اقلید،  کازرون،  شیراز،  در  آزمون  این 
فسا، الرستان، ممسنی، مرودشت، نی ریز و المرد برگزار می شود.

 ۶۹۱ و  هزار  یک  گفت:  فارس  استانداری  منابع  و  مدیریت  توسعه  معاون 
نفر نیرو در ۱۷ دستگاه اجرایی و استانداری این استان با برگزاری آزمون، 

استخدام خواهند شد.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل استانداری فارس عبدالرضا قاسم 
پور گفت: ۱۱ و ۱۲ دی ماه جاری زمان برگزاری هشتمین آزمون استخدامی 

است که ۳۲ هزار و ۱۹۶ نفر برای شرکت در این آزمون ثبت نام کرده اند 
که از این تعداد یک هزار و ۶۹۱ نفر جذب خواهند شد.

وی ادامه داد: این آزمون در شیراز، اقلید، ارسنجان، جهرم، داراب، فیروزآباد، 
فسا، کازرون، الرستان، ممسنی، مرودشت، نی ریز و المرد برگزار می شود.

تعاون، پست  توسعه  بانک  پرورش،  و  اداره کل آموزش  پور گفت:  قاسم 
بانک، حوزه هنری سازمان تبلیغات اسالمی، اداره کل  بهزیستی، اداره کل 
پزشکی قانونی، اداره کل  ثبت اسناد و امالک، اداره کل  حفاظت محیط 
کل  اداره  مسلح،  نیروهای  قضایی  سازمان  دامپزشکی،  کل   اداره  زیست، 
استاندارد، اداره کل  نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس، اداره کل  هواشناسی، 
کل  اداره  و  استانداری  کشاورزی،  جهاد  کل  اداره  فرودگاه ها،  کل  اداره 
را  شده  پذیرفته  نیروهای  که  هستند  دستگاه هایی  فارس  جوانان  و  ورزش 

جذب خواهند کرد.
معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری فارس ادامه داد: در این آزمون ۱۰۰ 
نیرو هم با هدف استخدام در فرمانداری ها و بخشداری های تازه تأسیس استان 

جذب خواهند شد.
مدیریت  ملی  ستاد  جلسه  دومین  و  چهل  مصوبات  به  توجه  با  گفت:  وی 
بیماری کرونا و رشد فزاینده بیماری کرونا در کشور و اعمال محدودیت ها 
استخدامی  آزمون  هشتمین  برگزاری  تاریخ  شد  مقرر  استان ها،  اکثر  در 
دستگاه های اجرایی در روزهای پنجشنبه یازدهم و جمعه دوازدهم دی ماه 

جاری و با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی برگزار شود.
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سه شنبه
 سال چهارم جنوب

شهرداری کازرون

با  کازرون،  واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  دانشجویی  و  فرهنگی  معاون 
اشاره به اینکه تا به امروز بیش ۱۶۰۰ اثر با مضامین سردار سلیمانی در 
این فضا تولید و بارگذاری شده است، گفت: همزمان با سالگرد حاج 
راهکارهای  عناوین  با  معرفت افزایی  نشست  هم اندیشی،  جلسات  قاسم 
ترویج گفتمان سازی مکتب شهید سلیمانی و شب شعر برگزار خواهد 

شد.
علی اکبر عارف معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسالمی واحد 
کازرون، در گفت وگو با خبرنگار گروه دانشگاه ایسکانیوز، با اشاره به 
اینکه تا به امروز ۵۲۵ نفر در جشنواره »از حماسه تا حماسه« مشارکت 
کرده اند، اظهار کرد: بیش ۱۶۰۰ اثر با مضامین سردار سلیمانی در این 

فضا تولید و بارگذاری شده است.
جلسات  دلها  سردار  شهادت  سالگرد  با  همزمان  اینکه  به  اشاره  با  وی 
هم اندیشی، نشست معرفت افزایی با عناوین راهکارهای ترویج گفتمان 
سازی مکتب شهید سلیمانی برگزار خواهد شد، گفت: همچنین به مناسبت 
این روز شب شعر شهید سلیمانی، مسابقه مقاله نویسی و کتابخوانی نیز 
برگزار خواهد شد. در کنار این برنامه های ویژه نامه شهید سیمانی تهیه 

و توزیع خواهد شد.
آزاداندیشی  مناظره  و  ۱۵ کرسی  امروز  به  تا  براینکه  تأکید  با  عارف 
برگزار شده  مسائل روز  و  مختلف  عناوین  با  دانشگاهی  واحد  این  در 
دانشجویی  نشریه   ۲۰ و  فرهنگی  کانون   ۲۵ حدود  کرد:  اظهار  است، 
و تولید یک خبرنامه در این واحد دانشگاهی فعال است. همچنین هر 
 هفته  در این واحد دانشگاهی کالس معرفت افزایی برای اساتید برگزار

می شود.
معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسالمی واحد کازرون،  اضافه 
مدیریت  راهکارهای  موضوعات  متعددی  هم اندیشی  کارگاه های  کرد: 
شبکه های مجازی، مبارزه با استکبارستیزی و مقابله با بزهکاری در این 

واحد دانشگاهی برگزار شده است. بیشتر هدف ما ایجاد ارتباط تنگاتنگ 
با دانشجویان است تا جایی که جلسه ای را با حضور ۳۰۰ دانشجو برگزار 

کردیم.
با  متناسب  یک  درجه  آزاداندیشی  کرسی   ۱۵ تاکنون  افزود:  وی 
پایان  تا  که  می شود  بینی  پیش  و  شده  برگزار  کشوری  استاندارهای 

سال جاری ۱۵ کرسی دیگر برگزار شود.
حدود  به  تا  مؤمنانه  کمک های  رزمایش  راستای  در  داد:  ادامه  عارف 
۱۲ میلیون تومان جمع آوری و حدود ۷ میلیون بسته مواد غذایی تهیه و 
توزیع شده است. وی در پایان خاطرنشان کرد: در مرکز مشاوره امین 
حدود ۹ استاد در بخش های مختلف به دانشجویان مشاوره ارائه می دهند. 
دانشجویان در حوزه تحصیلی، خانوادگی،  بیشترین  مسائل  و دغدغه 

ازدواج و برقراری ارتباطات است.

معاون فرهنگی واحد کازرون مطرح کرد؛

مشارکت بیش از 500 نفر در جشنواره» از حماسه تا حماسه«
ارسالبیشاز1600اثربامضامینسرداردلها

 قدردانی مدیر آموزش و پرورش کازرون از پرستاران بیمارستان ولیعصر )عج(
 به مناسبت روز پرستار

شبکه  رؤسای  از  کازرون  پرورش  و  آموزش  مدیر 
ولیعصر  بیمارستان  پرستاران  و  درمان  و  بهداشت 

)عج( به مناسبت روز پرستار قدردانی کرد.
عمومی  روابط  از  نقل  به  طلوع  روزنامه  گزارش  به 
رئیس  کازرون،  شهرستان  درمان  و  بهداشت  شبکه 
شبکه گفت: این آیین با برنامه ریزی مدیر پژوهش 
سرای دانش آموزی رازی کازرون و با هدف قدردانی 
از تالش های کارکنان حوزه سالمت در طول ماه های 

گذشته و در خط مقدم مبارزه با کرونا برگزار شد.
مسئول  از  قدردانی  ابراز  ضمن  برامکی  بندر  دکتر 
آموزش و پرورش، این اقدام را مایه دلگرمی جامعه 
بهداشت  شبکه  افزود:  و  دانست  شهرستان  پرستاری 
و درمان و آموزش و پرورش پیش از شیوع کرونا 
سطح  ارتقای  راستای  در  مشترکی  همکاری های 
خانواده ها  بخشی  آگاهی  و  آموزان  دانش  سالمت 
داشته اند و از آغاز اپیدمی کرونا این همکاری ها به 
شیوه غیرحضوری و با آموزش و ترغیب خانواده به 
رعایت راه های پیشگیری از کووید ۱۹ رنگ دیگری 

به خود گرفته است.
اجرایی  مسئوالن  همدلی  و  مشارکت  به  اشاره  با  او 
شهرستان، خیرین، سازمان ها، ادارات و همراهی مردم 

در طول ده ماه گذشته و در راستای مقابله با کرونا، ادامه داد: بدون 
شک این بسیج همگانی و تالش امروز مدافعان سالمت در خط مقدم 
مبارزه با کرونا برگ زرین دیگری از ایثار، مقاومت و ازخودگذشتگی 

در تاریخ کشور عزیزمان به یادگار خواهد گذاشت.

مدیر  حورزاد  اعظم  رئیس،  شرافت  سجاد  دکتر  حضور  با  آیین  این 
)عج(،  ولیعصر  بیمارستان  پرستاران  از  جمعی  و  پرستاری  خدمات 
امیرحسین جمشیدی مدیر آموزش و پرورش و هیئت همراه و راضیه 
خباززاده مدیر پژوهش سرای دانش آموزی رازی برگزار و با اهدای 

تندیس از کارکنان حوزه سالمت قدردانی شد.

 صلح و سازش در بیش از 150 
پرونده طالق با تالش شعبه صلحی 

 شورای حل اختالف و مصلحین 
قرآنی کازرون

نقل  به  طلوع  روزنامه  گزارش  به 
دادگستری  عمومی  روابط  از  
توسعه  مرکز  سرپرست  کازرون 
نمود:  اعالم  فارس  اختالف  حل 
ظرفیت  از  استفاده  راستای  در 
شوراهای حل اختالف جهت حل 
آبان  ماه  دو  در  دعاوی  فصل  و 
شعبه  اعضای  وساطت  با  آذر  و 
صلحی و مصلحین قرآنی کازرون 
موضوع  با  پرونده  فقره   150 در 
حاصل  سازش  خانوادگی  دعاوی 
و از تشکیل پرونده های متعدد از 
جمله مطالبه مهریه، جهیزیه، نفقه، 
انفاق در محاکم جلوگیری  ترک 

شد.
بر  تأکید  با  توانی  االسالم  حجت 
هسته  عنوان  به  خانواده  اهمیت 
جامعه  یک  تشکیل دهنده  اصلی 
در  سازش  و  صلح  کرد:  تصریح 
و  خانواده  به  مربوط  پرونده های 
به  مربوط  پرونده های  خصوصًا 
نوع  این  ماهیت  با  توجه  با  طالق 
پرونده ها و جایگاه ویژه این نهاد 
اجتماعی در جامعه برای شوراهای 
اهمیت  دارای  اختالف  حل 
شوراهای  اعضای  و  بوده  بسزایی 
انجام  راستای  در  اختالف  حل 

تالش  تمام  خویش  ذاتی  رسالت 
خود را برای استفاده حداکثری از 
ظرفیت های خود در ایجاد مصالحه 

در این نوع پرونده ها می نمایند.
وی با تقدیر از تالش اعضای شعبه 
صلحی کازرون و مصلحین قرآنی 
شوراهای  آمادگی  و  استقبال  از 
حل اختالف از اجرای هر طرحی 
که منجر به افزایش صلح و سازش 
مربوط  پرونده های  در  ویژه  به 
مانع  و  شده  خانواده  دعاوی  به 
خانواده ها  گرم  کانون  فروپاشی 

شود خبر داد.
مصلحین  طرح  است  ذکر  شایان 
سوی  از  سالیست  چند  قرآنی 
از  پیشگیری  و  اجتماعی  معاونت 
مراجع  به  قضائیه  قوه  جرم  وقوع 
تا  ابالغ  کشور  سراسر  قضایی 
ظرفیت های  کلیه  از  استفاده  با 
علمیه،  حوزه های  جمله  از  ممکن 
و...  اختالف  حل  شوراهای 
در  سازش  و  صلح  راستای  در 
پرونده های خانوادگی اقدام نمایند 
نیز  کازرون  قضایی  حوزه  در  و 
این طرح مشترک در سال جاری 
بسیار  تاکنون  که  کار  به  آغاز 

موفق عمل نموده است.

شهردار کازرون:

پیگیری بهسازی و نوسازی ناوگان اتوبوسرانی شهرداری کازرون در دستور کار
 استمرار حضور و خدمات دهی رانندگان شایسته تقدیر است

شهردار کازرون از بهسازی و نوسازی ناوگان اتوبوسرانی شهری خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری کازرون، محمدامین مهرورز شهردار کازرون، راحله نامداری نایب رئیس 
شورای اسالمی شهر و محمدعلی برزویی معاون خدمات شهری شهرداری به مناسبت هفته حمل و نقل با 
حضور در سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری، با اهدای گل از تالش های پرسنل سازمان و جامعه حمل 

و نقل شهری کازرون تقدیر و تشکر کردند.
محمدامین مهرورز در دیدار با سرپرست سازمان مدیریت حمل و نقل ضمن تقدیر از تالش های پرسنل 
این سازمان، خدمت آنها را صادقانه توصیف کرد و گفت: شما با قشر مهمی از جامعه سر و کار دارید که 
استمرار حضور و خدمات دهی آنها شایسته تقدیر است و تا فردی در این عرصه وارد نشود، شرایط این 

قشر زحمتکش را درک نمی کند.
وی با اشاره به شرایطی که به دلیل شیوع کرونا در جامعه حاکم شده، اظهار کرد: کرونا بسیاری از امور 
حمل و نقل به ویژه اتوبوس های شهری را محدود کرد که از این بابت از شهروندان عذرخواهی می کنیم که 

نتوانستیم به شایستگی به آنها ارائه خدمت کنیم.
شهرداری کازرون به رایزنی های خود در استان اشاره کرد و افزود: با پیگیری های صورت گرفته بهسازی 
و نوسازی ناوگان اتوبوسرانی کازرون در دستور کار شهرداری قرار گرفته و در حال پیگیری است که با 
توجه به رایزنی های صورت گرفته امید می رود این امر محقق گردد و همچنین تالش می کنیم به بهترین نحو 

صرفه و صالح شهر مورد توجه قرار گیرد.
وی همچنین هدف از تغییر مکان بخش اداری سازمان مدیریت حمل و نقل را تبدیل کردن مکان فعلی به 

پایگاه متمرکز خدمات سازمان حمل و نقل عنوان کرد.
نایب رئیس شورای اسالمی شهر کازرون: مراحل ساخت بخش اداری سازمان مدیریت حمل و نقل تسریع 

شود
نایب رئیس شورای اسالمی شهر نیز در این دیدار با اشاره به پیگیری شورای چهارم جهت ارتقای بخش 
حمل ونقل شهرداری از مدیریت به سازمان، گفت: حال که این مهم به سرانجام رسیده، الزم است هر چه 
سریعتر طبقه دوم ترمینال شهر سبز که قرار است به ساختمان اداری سازمان مدیریت و حمل و نقل تبدیل 

شود، هر چه سریعتر ساخته و آماده بهره برداری شود.
راحله نامداری همچنین خواستار توسعه فیزیکی ترمینال شهر سبز و احداث بخش های تجاری در این محل با 

هدف ایجاد درآمد پایدار برای شهرداری شد.
تجهیز  و  احداث  و  ترمینال  سقف  بازسازی  طرح  شهرداری:  نقل  و  حمل  مدیریت  سازمان  سرپرست 

ساختمان اداری آغاز شده است
سرپرست سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری کازرون نیز ضمن تشکر از شهردار، نایب رئیس شورای 
شهر و همراهان، هفته حمل و نقل را فرصتی برای تقدیر از زحمات قشر زحمتکش و خدوم رانندگان و 

جامعه بزرگ حمل و نقل دانست.
مهندس یزدانی در بخش دیگری از صحبت های خود از اجرای طرح بازسازی سقف ترمینال خبر داد و افزود: 
مراحل ساخت بخش اداری سازمان مدیریت حمل و نقل در طبقه دوم ترمینال شهر سبز آغاز شده و با اتمام 

آن، یک ساختمان اداری کامل با ورودی مجزا از ترمینال آماده خواهد شد.
شهردار کازرون، نایب رئیس شورای اسالمی شهر و همراهان، پس از دیدار با سرپرست سازمان مدیریت 
حمل و نقل، با اهدای شاخه گل از پرسنل این سازمان و کارکنان حاضر در ترمینال شهر سبز تقدیر کردند. 
آنها سپس با حضور در میدان شهدا با اهدای گل و ماسک روز حمل و نقل را به رانندگان تاکسی حاضر در 

این میدان تبریک گفته و از تالش های آنها تقدیر کردند.

 بازدید سرزده دادستان عمومی
  و انقالب کازرون از پلیس آگاهی

 این شهرستان

نقل  به  طلوع  روزنامه  گزارش  به 
دادگستری  عمومی  روابط  از 
کازرون در ادامه سلسله بازدیدهای 
بعد  انتظامی،  مراجع  از  دادستانی 
دهقان  حسین  شنبه  روز  ظهر  از 
صالحی  احسان  همراه  به  دادستان 
دادستان، حسین حسن زاده   جانشین 
خشت،  بخش  قضایی  حوزه  رئیس 
قضایی  حوزه  رئیس  جوکار  ابوذر 

آگاهی  پلیس  از  کنارتخته  بخش 
آموزش های  بازدید،  شهرستان  این 
الزم و دستورات به ضابطین قضایی 
صادر و از زحمات پرسنل انتظامی 
گردید.همچنین  تشکر  و  تقدیر 
زراعتیان  سرهنگ  بازدید  این  در 
شهرستان  انتظامی  فرماندهی 
همراهی را  قضایی  مقامات   شخصًا 

کرد.

 راه اندازی کارخانه آرد 
در کازرون

نقل  به  طلوع  روزنامه  گزارش  به 
ویژه  فرمانداری  عمومی  روابط  از 
شهرستان کازرون، در جلسه معاون 
استاندار و فرماندار ویژه شهرستان 
مدیرعامل  فتوحی  با  کازرون 
شرکت شهرک های صنعتی فارس 
در  آرد  تولید  کارخانه  راه اندازی 
کازرون نورد بحث و بررسی قرار 

گرفت.
خصوص  این  در  دهقان  داریوش 
گفت: با توجه به همکاری شرکت 
بزودی  فارس  صنعتی  شهرک های 
کازرون  در  آرد  تولید  کارخانه 

کلنگ زنی خواهد شد.
راه اندازی  کرد:  خاطرنشان  وی 
به  خوبی  اشتغالزایی  کارخانه  این 
همراه خواهد داشت و درخصوص 
احداث  عملیات  شروع  در  تسریع 
در  برق  کمبود  رفع  کارخانه  این 
مصلحیان  شهید  صنعتی  شهرک 
سرمایه  به  زمین  فروش  شروع  و 
اقتصادی  ویژه  منطقه  در  گذاران 
که  هستند  مهمی  عوامل  کازرون 
تا  پذیرد  صورت  سریعتر  بایستی 
کازرون  اقتصادی  رونق  باعث 

گردد.

شاعران  از  کازرونی  لهجه  با  شعرخوانی  کلیپ های  مجموعه 
منتشر و  تولید  شهرداری  توسط  یلدا  شب  مناسبت  به   کازرون 

شد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری کازرون، در این مجموعه، پنج 

کلیپ شعرخوانی از شش شاعر کازرون خوانش شده است.
واحد  و  اجتماعی  فرهنگی  واحد  وسیله  به  که  مجموعه  این  در 
روابط عمومی تهیه و تولید شده، اشعاری با موضوعات طنز، کرونا، 

شب نشینی های یلدا و عاشقانه با گویش کازرونی وجود دارد.
آپارات  کانال  طریق  از  )برخط(  آنالین  صورت  به  مجموعه  این 
شهرداری کازرون و وب سایت رسمی شهرداری قابل دسترس عموم 

قرار گرفته است.

 راه اندازی گاوداری دو هزار رأسی 
در کازرون

نقل  به  طلوع  روزنامه  گزارش  به 
ویژه  فرمانداری  عمومی  روابط  از 
با  جلسه ای  در  کازرون  شهرستان 
حضور فرماندار شهرستان کازرون، 
طبیعی  منابع  رئیس  محبوب  ایران 
کشاورزی  جهاد  معاون  چراغی  و 
رئیس  و  مدیرعامل  با  کازرون 
رامک  لبنی  شرکت  هیئت مدیره 
صنعتی  گاوداری  راه اندازی  جهت 
مورد  کازرون  در  رأسی  هزار  دو 

بحث قرار گرفت.

و  استاندار  معاون  دهقان  داریوش 
کازرون  شهرستان  ویژه  فرماندار 
گفت: موافقت راه اندازی این واحد 
با  کازرون  شهرستان  در  دامداری 
صورت  رامک  مجموعه  مشارکت 
موافقت  صدور  از  پس  و  گرفته 
اصولی، مراحل انتقال زمین و پاسخ 
اجرایی،  نقشه های  و  استعالمات 
هزار  دو  واحد  این  احداث  مراحل 
خواهد آغاز  گاوداری   رأسی 

شد.

 تولید و انتشار مجموعه 
کلیپ های شعرخوانی به لهجه 

کازرونی در فضای مجازی

 تعطیلی یک نانوایی متخلف
 در کازرون به دلیل رعایت نکردن 

پروتکل های بهداشتی
دلیل  به  متخلف  نانوایی  واحد  یک 
دستورالعمل های  نکردن  رعایت 
کارشناسان  سوی  از  بهداشتی 
بهداشت  مرکز  محیط  سالمت 
تعطیل کازرون  پیرویان   شهید 

شد.
نقل  به  طلوع  روزنامه  گزارش  به 
بهداشت  شبکه  عمومی  روابط  از 

کازرون،  شهرستان  درمان  و 
کارشناس سالمت محیط این شبکه 
از  بازرسی  تشدید  دنبال  به  گفت: 
اجرای  ارزیابی  و  مختلف  صنوف 
واحد  یک  بهداشتی،  پروتکل های 
نانوایی به دلیل بی توجهی به رعایت 
بازرسان  سوی  از  بهداشتی،  اصول 

سالمت محیط تعطیل شد.
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آگهی

سردار شهید سید محمدجواد دیده ور

نام پدر: سید محمود تاریخ تولد: 1334
محل تولد: کازرون عضویت: سپاه پاسداران

تاریخ شهادت: 1359/12/26 محل شهادت: سوسنگرد
گلزار   – کازرون  دفن:  محل  سوسنگرد  محور  مسئول  مسئولیت: 

شهدای سید محمد نوربخش
شرح زندگی شهید:

شهرستان  در   1334 سال  در  ور  دیده  محمدجواد  سید  شهید  برادر 
کازرون متولد شد وی از همان اوان کودکی عالقه وافری به فراگیری 
علوم اسالمی داشت و در این مسیر از هیچ کوششی فروگذاری نکرد.
اتمام  به  ریاضی  دیپلم  مرز  تا  کازرون  در  را  خود  تحصیلی  دوران 
رسانید مدتی در ارتش شروع به کار کرد اما به دلیل ناسازگاری با 
سیستم حاکم بر ارتش )ارتش شاه معدوم( مدتی بعد از ارتش بیرون 

رفت.

امام و بطور چشمگیری  تا ورود  مبارزات  بدو  از  انقالب  در جریان 
همگام با دیگر دوستانش وجود او محسوس بود. با آنکه متأهل بود و 

نیازهای شدیدی داشت اما یک دم از انقالب غافل نبود.
مدتی در طرح دیپلمه های بیکار با پلیس راهنمایی همکاری می کرد 
و حتی خارج از برنامه انجام وظیفه می نمود وی بعد به عنوان کتابدار 
تحمیلی  جنگ  شروع  با  آمد.  در  جهاد  عضویت  به  جهاد  کتابخانه 
همراه او اولین اکیپ جهاد و حتی شهرستان عازم منطقه سوسنگرد 

شدند.
دلیل  به  مدتی  از  پس  پرداخت  کافر  صدامیان  با  نبرد  به  آنجا  در 
آمد  در  منطقه  آن  از  قسمتی  فرماندهی  به  چشمگیر  فعالیت های 
یاد  می شنوند  را  نام سوسنگرد  وقتی  شهرستان  رزمندگان  بطوری که 
دالورمردی های دیده ور می افتند. او دوبار مجروح شد ولی خم به 
ابرو نیاورد و مبارزه و جهاد در راه دین را رها نکرد تا اینکه سرانجام 
در تاریخ 59/12/26 در حمله معروف امام مهدی )عج( شرکت نمود 
قرار  تاهمرزم جدش  یار شتافت  به دیار  ماه جانبازی  پنج  از  و پس 

گیرد...
خالصه ای از وصیتنامه شهید:

با  جنگ  در  ما  اسالمی  جمهوری  عزیز  کشور  که  اکنون  آری 
ابرقدرت های شرق و غرب توسط رژیم نشانده و ارتجاعیشان عراق و 
به وسیله صدام مزدور و خائن و به قول امام امت، خمینی بت شکن، 

صدام دیوانه است.
بر هر مرد مسلمان مخصوصًا شیعه اثنی عشری است که تا آنجا که 
قدرت دارد خود را به هر نحو ممکن آماده کند و بنا به فرمان امام 
خمینی دام ظله العالی که فرمودند اکنون بر جوانان عزیز است که با 
یک دست قرآن و با دست دیگر سالح برگیرند و چنان از حیثیت 
و شرافت خود دفاع کنند که قدرت تفکر را از ابرقدرت های شرق و 
غرب بگیرند. برای همین است که در این بحران که کشور ما قرار 

گرفته بیشتر مسئولیت ها بر گردن جوانان است.
حقیر ناچیز هم به سهم خودم بر آن دیدم که هر چه زودتر خود را 
به  را  بپیوندم و کفار  به صف فشرده مسلمانان مسلم  آماده کرده و 
یاری ا... و همگام با برادران هم رزم دیگر بکوبیم و وجود کثیفشان 

را از صفحه روزگار محو و به اسفل السافلین بفرستیم.
و بعد هم خود کشته شوم و اگر این سعادت نصیبم شده و به من بنده 
گنه کار خداوند عطا کند تا شاید شامل آیه ا... سیئاتهم حسنات شوم.

آری هنوز صدای حسین ابن علی )ع( به گوش می رسد که آیا کسی 
هست که حسین را یاری کند منظور ادامه خطش و حفاظت از دین 
و قرآن امیدوارم که همگی به این ندا جواب مثبت داده و از دین، 

قرآن و دستاوردهای انقالب پاسداری و دفاع کنیم آری انا ... و انا 
الیه راجعون.

ما از سوی او آمده ایم و به سوی او باز خواهیم گشت، پس چه بهتر 
و عالی تر که در خط هابیلیان به سوی او بازگشت کنیم باز هم از خدا 
مسئلت می جویم که در راه او به خوبی بجنگم و کشته شوم و بتوانم 
در حین جان دادن جمله علی )ع( فزت و رب الکعبه بر زبان جاری 
کنم که شهادت بزرگترین آرزوی من در روی زمین خاکی و در این 

دنیای بوقلمون وار است و امیدوارم به این درجه نائل گردم انشاءاهلل.
برادران و خواهران عزیز امیدوارم تا زنده اید زینب )س( گونه و در 

وقت مردن حسین )ع( گونه باشیم.
سخن اول با خانواده عزیز به خصوص پدر و مادر گرامی ام خواهشمندم 
که با صبر عظیم مقابل تمام مصائب پایداری کنید که قرآن فرموده 
الذین اذا اصابتهم مصیبته قالو انا ... و انا الیه راجعون و بتوانید تمام 

فرزندان خود را در راه خدا بدهید که این بزرگترین نعمت است.
از نفاق بپرهیزید و همواره تعاونو علی آلبر و التقوی و ال تعاونوا علی 

االثم و العدوان را بیاد داشته عامل آن باشید.
امیدوارم اگر در طول عمر نافرمانی کرده ام مرا مورد عفو و بخشایش 
قرار دهید و از خداوند بزرگ نیز بخواهید که مرا مورد عفو و بخشش 
بیکرانش قرار دهد چون گفته اند دعای پدر و مادر در حق اوالد مورد 

اجابت است.
اگر شهید شدم این شهادت را به شما تبریک می گویم چون همان 

طور که می دانید نهایت آرزوی من بوده خدا یار و نگهدارتان.
سخن دوم حقیر با برادران و خواهران مسلمان و انقالبی ام است که به 
هیچ وجه فریب اشخاص پست صفت را به هر اسم، شکل و عنوانی 

نخورند.
و با تمام آگاهی که دارند مخصوصًا مقابل خودفروختگان داخلی را 
بگیرند و توطئه هایشان را در نطفه خفه کرده نگذارند عناصر دست 
نشانده رشد کنند جلو شایعات را با آگاهی کامل بگیرید. وحدت خود 
را از دست ندهید؛ که واعتصمو بجبل ا... و التفرقوا همواره اتکال به 

خداوند بزرگ داشته اید این را نیز حفظ کنید.
از هیچ ابرقدرتی هراس نداشته باشید که ندارید چون بنا به گفته رهبر 
کبیر انقالب و بنیانگذار جمهوری اسالمی امام خمینی آمریکا شیطان 
بزرگ هیچ غلطی نمی تواند بکند چه رسد به سایرین. من به سهم خود 
مطمئنم که بنا به الهام گیری از قرآن حق پیروز است و به یاری ا... 

اسالم جهانی خواهد شد و مهدی )عج( ظهور خواهد کرد.
باشید  او  فرمان  به  گوش  و  امام  سر  پشت  همواره  می کنم  توصیه 
امیدوارم که تحت رهبری آن بزرگ بتوانید گذشته از مسلمانان دنیا 

مستضعفین را از زیر یوغ استعمارگران برهانید که خداوند نوید داده 
و  ائمه  نجعلهم  و  االرض  فی  الستضعفوا  الذین  علی  نمن  ان  نرید  )و 

نجعلهم الوارثین(
مطمئن باشید به یقین بدانید اِن ا... ال یخلف المیعاد پس این پیروزی 

حتمی است.
پروردگار جهانیان یاریتان کرده و موفقتان دارد؛ و الخوف علیهم و ال 

هم یحزنون و انتم االعلون به امید ظهور مهدی موعود )عج(
خدا یار و پشتیبان بوده و در تمام جبهه ها موفقتان دارد؛ و التحسبن 

الذین یقاتلون فی سبیل ا... امواتًا بل احیاء عند ربهم یرزقون.
والسالم علی من التبع الهدی.

59/7/21
 روحشان شاد راهشان پر رهرو

روابط عمومی و تبلیغات تیپ تکاور امام سجاد )ع( کازرون

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

سند رسمی 
موضوع  هیات   99/8/29  -1399860311013000621 شماره  رای  برابر 
رسمی  سند  فاقد  های  ساختمان  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ملک آباده تصرفات مالکانه بالمعارض آقای احمد 
شبانی فرزند حبیب بشناسنامه شماره 20 صادره از حوزه شش آباده و به شماره 
 248/05 مساحت  به  خانه  باب  یک  دانگ  شش  در   –  2411416911 ملی 
مترمربع تحت پالک 9950/551 واقع در قطعه 8 بخش 15 فارس شهرستان 
آباده شهر آباده اراضی جزدموق خریداری اعیانی از مالکیت حبیب شبانی و 
عرصه از مالکیت ناصر صادقی جهت اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهی می شود درصورتی 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 و عدم وصول اعتراض  نمایند. بدیهی است درصورت 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشارنوبت اول : 99/9/24

تاریخ انتشار نوبت دوم : 99/10/9 
34707/193136             م الف 174

عبدالمهدی باغبان- مدیر واحد ثبتی حوزه ملک آباده 

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

سند رسمی 
موضوع  هیات   99/8/29  –  1399860311013000615 شماره  رای  برابر 
رسمی  سند  فاقد  های  ساختمان  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون 
معارض  بال  مالکانه  تصرفات  آباده  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  درواحد  مستقر 
از حوزه 6 آباده و  بشناسنامه شماره 1 صادره  اله  فتح  غالمعلی عابدی فرزند 
بشماره ملی 2411292422- درشش دانگ یک باب خانه به مساحت 715/50 
مترمربع تحت پالک 9981/175 مفروز و مجزی شده از پالک 9981/60 در 
قطعه ده بخش 15 فارس شهرستان آباده شهر آباده اراضی رحیم آباد خریداری 
عرصه از مالکیت فتح اله عابدی جهت اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ  انتشار اولین آگهی به مدت 
دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم وپس از اخذ رسید، ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. 
طبق  اعتراض  وصول  عدم  و  مذکور  مدت  انقضای  صورت  در  است  بدیهی 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 99/9/24

تاریخ انتشار نوبت دوم : 99/10/9 
193157/ 34721                    177 م الف 

عبدالمهدی باغبان - مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک آباده

آگهی موضوع ماده3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 

سند رسمی 
برابر رای شماره 1399860311013000243 – 99/5/1 هیات موضوع ماده 
رسمی  سند  فاقد  های  ساختمان  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک آباده تصرفات مالکانه بالمعارض هادی 
محمودی فرزند اردشیر بشناسنامه شماره 2754 صادره از حوزه مرکزی آباده 
به مساحت  به شماره ملی 2410512224 – در شش دانگ یک باب خانه  و 
 15 بخش  شش  قطعه  در  واقع   9928/1061 پالک  تحت  مترمربع   230/56
فارس شهرستان آباده شهر بهمن خریداری از مالکیت امیرقلی نفر و غالمرضا 
نفر جهت اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود 
درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم 
است  بدیهی  نمایند.  تقدیم  قضایی  مراجع  به  را  خود  دادخواست  اعتراض، 
اعتراض طبق مقررات سند  انقضای مدت مذکور و عدم وصول  در صورت 

مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 99/9/24
تاریخ انتشار نوبت دوم : 99/10/9

193158/ 34722                   178 م الف

عبدالمهدی باغبان - مدیر 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 
برابر رای شماره 1399860311013000619-99/8/29هیات موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در 
خدیجه  خانم  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  آباده  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد 
جبروتی فرزند عزیز اله بشناسنامه شماره 964 صادره از حوزه شش آباده و به 
شماره ملی 2411644809 – درشش دانگ یک باب خانه به مساحت 268/60 
مترمربع تحت پالک 9919/1544 متخذه از پالک 9919/19 واقع در قطعه 
6 بخش 15 فارس شهرستان آباده شهر صغاد اراضی اکبر آباد خریداری مع 
الواسطه از مالکیت آقای محمد قلی سعادت جهت اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
اولین  انتشار  تاریخ  از  توانند  باشند می  اعتراضی داشته  متقاضی  مالکیت  سند 
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 
عدم  و  مذکور  مدت  انقضای  در صورت  است  بدیهی  نمایند.  تقدیم  قضایی 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 99/9/24
تاریخ انتشار نوبت دوم : 99/10/9

34712/193148           173 م الف

عبدالمهدی باغبان - مدیر 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
موضوع  هیات   99/9/22-1399860311013000665 شماره  رای  برابر 
رسمی  سند  فاقد  های  ساختمان  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک آباده تصرفات مالکانه بالمعارض صادق 
مرکزی  حوزه  از  صادره   1030 شماره  بشناسنامه  اسفندیار  فرزند  تصدیقی 
به  بابخانه  یک  اعیانی  دانگ  شش  در   -2410599923 ملی  بشماره  و  آباده 
مساحت 281/59 مترمربع تحت پالک 9961/64 واقع در قطعه نه بخش 15 
فارس شهرستان آباده اراضی عبداله آباد خیابان عرفان کوچه فرعی خریداری 
از مالکیت کلیه وراث مرحوم رضا تصدیقی جهت اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدور 
انتشار اولین  سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
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 
انقضای مدت مذکور و عدم  است در صورت  بدیهی  نمایند.  تقدیم  قضایی 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 99/10/9

تاریخ انتشار نوبت دوم : 99/10/24 
34784/193205                                   188 م الف

عبدالمهدی باغبان – مدیر 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
برابر رای شماره 139986031103000504-99/7/19 هیات موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در 
داودی  داود  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  آباده  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد 
فرزند عباسعلی بشناسنامه شماره 4 صادره از حوزه یک آباده و به شماره ملی 
مترمربع  مساحت 272/25  به  خانه  باب  یک  در ششدانگ   -2411253966
تحت پالک 10140/157 واقع در قطعه سیزده بخش 15 فارس شهرستان آباده 
روستای چنار خریداری از مالکیت علی حسین کنعانی و بی بی عصمت کنعانی 
فاصله 15 روز  به  نوبت  مراتب در دو  اطالع عموم  ناز کنعانی جهت  بی  بی 
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 دوماه 
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. 
طبق  اعتراض  وصل  عدم  و  مذکور  مدت  انقضای  صورت  در  است  بدیهی 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشارنوبت اول: 99/10/9

تاریخ انتشارنوبت دوم : 99/10/24
34788/193208                               190 م الف

عبدالمهدی باغبان – مدیر 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
برابر رای شماره 139986031103000504-99/7/19 هیات موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در 
داودی  داود  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  آباده  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد 
فرزند عباسعلی بشناسنامه شماره 4 صادره از حوزه یک آباده و به شماره ملی 
مترمربع  مساحت 135/60  به  خانه  باب  یک  در ششدانگ   -2411253966
تحت پالک 10140/156 واقع در قطعه سیزده بخش 15 فارس شهرستان آباده 
روستای چنار خریداری از مالکیت علی حسین کنعانی و بی بی عصمت کنعانی 
و بی بی نازکنعانی 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 دوماه 
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. 
طبق  اعتراض  عدم وصول  و  مذکور  مدت  انقضای  در صورت  است  بدیهی 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشارنوبت اول: 99/10/9

تاریخ انتشارنوبت دوم : 99/10/24
34789/193209                               189 م الف

عبدالمهدی باغبان – مدیر 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

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  ملی2539790623-در شش  به شماره  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

34750/193179                       180 م الف

عبدالمهدی باغبان - مدیرواحد ثبتی از حوزه ثبت ملک آباده 
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ایرانی ملقب به  محمدعلی ملک زاده، ملقب به مامی، تنها بازیکن 
این نام و در طول تاریخ. مامی، پدر و اجداد تو از »دوان« آمده 
بودند؛ یکی از منحصربه فردترین روستاهای جهان در طول تاریخ، 
دوان روستایی در نُه کیلومتری شهرستان کازرون و در دامنه رشته 

کوهی به نام »کوه دوان« واقع شده است. مامی، مردم سرزمین تو 
باسواد،  استعداد، زحمتکش،  با  با هوش،  ادوار مردمانی  تمامی  در 
مهربان و ... و بی نهایت دوست داشتنی هستند. زمانی هیئت مدیره 
پاالیشگاه آبادان، به عنوان بزرگترین پاالیشگاه خاورمیانه همگی 
از اهالی این دیار شگفت انگیز بودند. گفتنی است، اگرچه به مزاح 
که »نیل آرمسترانگ« در سفر به ُکره ماه یکی از اهالی دوان و 
مشاهده  دست  در  جوشکاری  انُبر  با  را  »دوون«  شما  گویش  به 

کرده است.
مامی، تو در لباس سفید جم آبادان، به فوتبال این دیار معرفی شدی. 
داد،  نوید  را  بزرگان  دیار  در  بزرگ  بازیکنی  پیدایش  تو،  ظهور 
بازیکنی با پای چپ هنرمند که زیبایی حرکاتش به همراه توپ و 

بدون توپ، بسیار دیدنی و تحسین برانگیز بود.
علیرضا  همراه  به  سبز،  مستطیل  در  تو  پیوند  گرامی،  ملک زاده 

عزیزی، حسین بهاریان و ... خط آتشی فراموش نشدنی به ارمغان
آورده بود که فوتبالی سراسر جنوبی و زیبا را نمایش می داد، پیوند 

سه گانه، دلربا و فراموش نشدنی شما، سه شاه ماهی ابدی جنوبی
هیچگاه از یادمان سرزمین آفتاب محو نخواهد شد.

و  درآمدی  نیرو  وزارت  استخدام  به  زود  خیلی  تو  نازنین،  مامی 
ایران  لیگ سراسری  با شروع  پذیرفتی،  را  آنان  تیم  عضویت در 

موسوم به جام تخت جمشید، آوازه این تیم به عنوان نماینده اهواز 
سراسر ایران زمین را تسخیر کرد.

مامی گرانجاه، پیوند تو با کریم بوستانی، اسفندیار دوستانی، حمید 
سه برادران، غالم شیدایی، نوری خدایاری، رضی نخلی پور، حمید 
شهبازی، حبیب شریفی و ... تیمی بزرگ از دیار بزرگان را مهیا 
کرده بود که نمایش دلنواز فوتبال جنوب را نمایش می داد. تو در 
این جام بی نهایت بزرگ و جاودان نمایش دادی، حاال تمام مربیان 

این سرزمین آرزومند در اختیار داشتن ملک زاده بودند.
از جمله مربیانی که آرزوی داشتن ترا در تیم خود داشتند، مربی 
تیم  در  تو  انتخاب  مامی، عدم  بود.  نیا  بهمن صالح  ملوان،  بزرگ 
ملی، برای من، اوج کج سلیقگی و روابط مسموم در فوتبال دیار 
ما بود، امری که از نگاه مردان راستین فوتبال ایران پنهان نمانده 
است. محمد علی ملک زاده، من در نوجوانی به همت محمود زارع 

جاوید، کنار تو قرار می گرفتم تا از تو بیاموزم و بسیار آموختم.
مامی من و تمامی جنوب، تو یادگار درخشان سرزمین دود و توپ، 
تو از نقاشان بزرگ تابلوهای نقاشی فوتبال ایران زمین برای تمام

ادوار این آب و خاک، ماندگار بوده و ماندگار خواهی ماند، تو 
مامی تمامی اعصار سرزمین ایرانی. فقط همین

حبیب کارجو

معرفی بزرگان ورزش کازرون
این شماره؛محمدعلی ملک زاده

                                                                                                       ورزشی                                                                      کارشناس ورزشی: محمدرضا پوالدی

فاصله از تاج تا پاس
زمان  آن  ابرقدرت  پیشینه  با  تیمی  پیمان،  بنام  شد  تیمی 
فوتبال کازرون با سه قهرمانی متوالی با نام تاج، خیلی زود 

از پیمان به پاس تغییر نام یافتند.
کازرون اسپرت محمدرضا پوالدی

عبادی قاسم   -۲ دژکام  خداکرم   -۱ راست:  از   ایستاده 
خسروانی  منوچهر   -۵ باقرپور  باقر  راسخ۴-  عباس   -۳ 
 ۶- حسن خواجه ای ۷- غالمرضا خرمک و نشسته ازراست: 
ماشااهلل   -۳ تقی  پور  محمدحسن   -۲ شاکری  1-عباس 
نظرزاده ابوالفتح   -۵ جعفرعبادی  شادروان   فروغی۴- 

۶ -کرامت اهلل دژکام.

پنجره ای روبه خانه پدری

کازرون  باشگاه های  مسابقات 
گروه  دو  در  تیم   11 شرکت   با 
درنهایت  که  شد  برگزار  وب(  )آ 
قهرمان پیکان  بر  غلبه  با  استقالل   تیم 

شد.
پیکان،  انقالب،  تیم های  آ  گروه  در 
افسر  و  دارایی  کارگر،  و  پرسپولیس 
تیم های  ب  گروه  در  و  داشتند  حضور 
پاس  و  عقاب  اتحاد،  ببر،  استقالل، 
از  مقدماتی  دوره  برگزاری  از  بعد   که 
 گروه آ تیم های پیکان و پرسپولیس و از
نیمه نهایی  به  ببر  و  استقالل  ب  گروه 

رسیدند.
حریف  دو  ابتدا  را  نیمه نهایی  دیدار 
و  استقالل  کازرون  فوتبال  دیرین 
یکباردیگر  تا  برگزار کردند  پرسپولیس 
هیجان  سراسر  جدالی  شاهد  تماشاگران 
باشند آبی پوشان به لطف بازی گروهی 
رحیم  درخشش  همچنین  و  خود  زیبا  و 
صفر  بر  دو  نتیجه  با  شد  موفق  برزگر 
و  دهد  شکست  را  خود  سنتی  رقیب 
جوان  تیم  با  نهایی  پیکار  آماده  را  خود 
را  ببر  بود  توانسته  که  پیکان  سرحال  و 
کند.  بردارد،  رو  پیش  از   1-2 نتیجه  با 
هدایت-  رسول   – نیکویی  عبدالصاحب 
احمدی –محمدعلی  -احمد  پاکدل  خلیل 
فضل  کشتکار-کرامت  عباس  احمدی- 
محمود  و  خوابستان  سلیمان  الهی- 
مسابقات  از  دوره  این  داوران   رضازاده 

بودند.
»استقالل 5 پیکان 4«

و  پیکان  برای   )65( ابراهیمی  گل ها: 
نقطه  روی  از   )88( رزمی  خلیل  محمد 

پنالتی برای استقالل
–ابراهیم پور  برزگر-رزمی  پنالتی ها: 
پناهی- و  استقالل  برای  هنرمند  و 

شمس الدینی و ابراهیمی برای پیکان
دیدار فینال در حضور دو هزار تماشاگر 
و  امام  نماینده  نی  ایما  حجت االسالم  و 
محمد  داوری  به  کازرون  جمعه  امام 
احمد  کمک های  و  پاکدل  خلیل 
برگزار  احمدی  محمدعلی  و   احمدی 

شد.
فوتبالی زیبا و پرتحرک از سوی دو تیم 
ابتدا  بود،  آورده  سرشوق  را  تماشاگران 
طوفانی  بازی  به  رو  که  بود  پیکان  این 
آورده بود و توانست در دقیقه 65 توسط 
کند  پیدا  دست  گل  به  ابراهیمی  شاپور 
اما هوش وذکا وت رحیم برزگر کاپیتان 
هافبک های  میدان دار  و  پوشان  آبی 
تکنیکی استقاللی ها باالخره در دقیقه 88 
به بار نشست و محمد خلیل رزمی موفق 
شد از روی نقطه پنالتی قفل دروازه پیکان 

را بگشاید.
بازی در وقت اضافه گلی دربرنداشت تا 
دنبال  به  پنالتی ها  ضیافت  در  دوتیم  هر 
رحیم  توسط  استقاللی ها  باشند.  قهرمانی 
غالمحسین  رزمی،  خلیل  محمد  برزگر، 
دروازه  هنرمند  مسعود  و  پور  ابراهیم 
حریف را گشود و زردپوشان پیکان نیز 
با نصراله پناهی، شمس الدینی و ابراهیمی 

موفق بودند.
 4-5 نتیجه  با  سرانجام  زیبا  بازی  این 
به  کازرون  آبی های  بسود  درمجموع 
پرسپولیس  و  دوم  پیکان  رسید،  اتمام 
جوایز  توزیع  هنگام  به  شدند.  سوم 
جام  استقاللی ها  کاپیتان  برزگر  رحیم 
جوانمردانه  حرکت  پاس  به  را  قهرمانی 
به  تیم  این  سرمربی  و  پیکان  بازیکنان 
تقدیم  پیکان  کاپیتان  ابراهیمی  شاپور 
مشتاق  تماشاگران  عمل  این  که  کرد 
دقایقی طوالنی  و  آمده  بوجود  کازرونی 
این  کردند.  تشویق  را  دوتیم  بازیکنان 
معروف  جوانمردان  بازی  به  بعدها   بازی 

شد.
باشگاه های  قهرمان  استقالل  بازیکنان 

کازرون )1359(:
قاسم اندام – رحمان سرکار زاده – رضا 
سعید  رنگین کمان-  –حمیدرضا  دریایی 
برزگر-  رحیم  هنرمند-  مسعود   – نقیبی 
امیرحکیمی-  –بهادر  رزمی  خلیل  محمد 
زارع-  کاظم  پور-  ابراهیم  غالمحسین 
اصغر   – نقیبی  مجید  محسنی-  رحیم 

حاتمی و عابدی
مربی: رحیم برزگر

پرآور- قاسم  نایب قهرمان:  پیکان 
فرد-فرزاد  گلستان  )خیراله(  محمدهای 
رسته – مسعود صادقی- کرامت نیاکان- 
یعقوب یعقوبی- شهید اصغر پرمور )امام 
دوست(-محمدرضا شمس الدینی –مسعود 
ابراهیم  اعتمادی-  یوسف  پور-  کمالی 
خواه- رضا  –قاسم  ابراهیمی  )شاپور( 
پورباقر- اله  حبیب  باروتی-  محمدتقی 

نصراله پناهی-فرخ اعتمادی
مربی و سرپرست: عبدالنبی توکلی

شد  کازرون  والیبال  قهرمان  رستاخیز 
)1357(

شرکت  با  والیبال  مسابقه  دوره  یک 
–پرسپولیس-ببر-پاس  رستاخیز  تیم های 
و بانک ملی به مدت سه هفته در استادیوم 
را  قهرمانی  که  شد  برگزار  کوروش 
پرسپولیس  سندزدو  خود  بنام  رستاخیز 

دوم شد.
ملی  بانک  و  ببروپاس  تیم های  رستاخیز 
را با نتیجه دو بر صفر برد و رقیب سنتی 
یک  بر  دو  نتیجه  با  را  پرسپولیس  خود 

مغلوب کرد.
فرد-  رهایی  رضا  بازایی-  عبدالصاحب 
داوران  رستمی  و  جمشیدی  علی اکبر 
این دوره از بازی ها بودند که با قضاوت 
داده  خاصی  انسجام  بازی ها  به   خوب 

بودند.
بازیکنان رستاخیز:

محمودی-  جاه-ابراهیم  آصف  محسن 
اندیشگر-سعیدچوبدار-غالم  مهدی 
پیشه-حسن  فخارنژاد-محمدرعیت 

حسنی-ناصرپزشکیان و ابراهیم رضایی
بازیکنان پرسپولیس:

مجید  سرشناس-  پرویز  حبیبی-  صدراله 
محمدکاوه- حبیبی-  عباس  صنعتی- 
باقر  و  دوزنده  محسن  محمداحترامی-0 

شافع

 تقویم تاریخ ورزش کازرون
)قسمت چهارم(

استقالل به سختی قهرمان باشگاه های کازرون شد )1359(

دور  افتاده  عقب  بازهای  واز  هندبال  برتر  لیگ  مسابقات  ادامه  در 
 اول نیروی زمینی شهیدشاملی کازرون به مصاف ستارگان دشتستان 
رفت. این بازی که در نیمه اول بسود ستارگان دنبال شد در نیمه دوم 
با درخشش علی رحیمی دروازه بان کازرونی ها باعث شد تا اختالف 
گل به ۵ و ۶ گل برسد و خیال قرمز پوشان کازرونی رو از یک 

برد دیگر راحت کند. 
سرویس خبری: محمدرضا پوالدی

این بازی سرانجام با اختالف ۹ بسود کازرون بپایان رسید.
کوبل داوری: رهام تقویان و وحید افرا

امیر  کازرونی،  رحیمی  علی  کازرون:  شاملی  شهید  زمینی  نیروی 
فرزاد  قاسمی،  محمدعلی  کرمیان،  مجتبی  شجاعی،  رضا  فرهادیان، 
محمد  زاده،  فاتحی  بهشاد  یاسین کریمیان،  محمد صفری،  رستمی، 
ایوبی پور، مهران حسینی، علی محبت پور، محمدعلی خواجه زاده، 

مصطفی شیرازی مقدم، سید سجاد مرتضویان
سرمربی: مهدی آزاد منحیری

مربیان: مهدی خجسته، فردین شاملی 
سرپرست علیرضا صفری

دشتی ها هم حریف کازرون نشدند
نیروی زمینی شهید شاملی )13( 31

ستارگان دشتستان )1۴( ۲۲

حقوقی

شوراهای  اهداف  مهمترین  از  که  باشیم  داشته  توجه  باید  چیز  هر  از  قبل 
اصالح  درخصوص  تالش  و  اشخاص  مشکالت  فصل  و  حل  اختالف  حل 
می دانیم  همه  اینکه  به  توجه  با  و  است  خانواده ها  ویژه  به  البین  ذات 
با  اوقات  گاهی  اما  است  اهمیت  حائز  و  مهم  بسیار  خانواده  کیان  حفظ 
می شویم. مقابل  طرف  نارضایتی  و  اختالف  مسبب  حد  از  بیش   انتظار 
حل  شوراهای  در  مطروحه  پرونده های  برخی  در  امروزه  متأسفانه 
از  یکی  که  می شود  مشاهده  لذا  زوجین  بین  اختالفات  موضوع  با  اختالف 
 مشکالت بعضی از زن و شوهرها همان زیاده خواهی در ارتباط با همسر و 
متقابل  درک  نداشتن  واقع  در  که  است  زناشویی  رابطه  خصوص   به 
هست.گاهی اوقات زن و یا شوهر به دلیل عدم آگاهی و نداشتن اطالعات 

کافی درخصوص برقراری رابطه جنسی با همسرشان و یا با نادیده گرفتن 
شرایط او انتظار بیش از حد داشته و همچنین باعث زیاده خواهی و نارضایتی 
و آسیب زدن به محیط و کیان خانواده می شوند. مثاًل مرد با توجه به اینکه 
جنسی  ارتباط  شرایط  و  تمایل  که  اوقاتی  در  یا  و  دارد  مشکل  همسرش 
که  است  حالی  در  این  و  می کنند  رابطه  این  انجام  به  ملزم  را  او  ندارد  را 
تأثیر  می تواند  نادرست  رفتارهای  اینگونه  و  گرفته  صورت  زیاده خواهی 
همچنین  و  باشد  داشته  زوجین  همدلی  و  خانواده  کیان  تخریب  در  زیادی 
باعث ایجاد تنفر و کم رنگ شدن ارتباط زناشویی آنان می شود که در نهایت 
منجر به بحث و درگیری و یا مراجعه به مراجع قضایی و گاهی اوقات تبدیل 
به یک مشکل بزرگ مانند جدایی و یا طالق خواهد شد؛ بنابراین و با توجه 

به موارد فوق به نظر می رسد زوجین می بایست در برقراری ارتباط با همسر 
ضمن داشتن منطق و برخورد شایسته با همسر اواًل حقوق همسر را رعایت 
کرده و با مالحظه حال او درک متقابل داشته باشند و ثانیًا توجه داشته باشند 
که بازتاب احترام و محبت به همسر همان )محبت( است بنابراین و در نتیجه 
می توان گفت که چنانچه ارتباط زوجین به خصوص رابطه جنسی بین آنان 
هماهنگ و با همدلی و محبت باشد نه تنها موجب زیاده خواهی و نارضایتی 
همسر نمی شود بلکه باعث عشق و محبت و عالقه و جاذبه بیشتر بین زن و 

شوهر شده که البته در استحکام کیان خانواده نقش بسزایی دارد.
محمدعلی مختارزاده

کارشناس حقوق و رییس شورای حل اختالف شعبه سوم کازرون

تأثیر زیاده خواهی زوجین در زندگی مشترک


