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عباسی دوانی نماینده کازرون:

 افزایش قیمت 
 حامل های انرژی 

 در سال آینده 
را منتفی می دانم
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دکتر فاضل نیا در نشست با اعضای هیئت علمی دانشگاه 
سلمان فارسی کازرون:

 کارآفرینی و حل 
 مسائل و مشکالت جامعه 

از اهداف ماست  
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معرفی بزرگان ورزش 
کازرون

این شماره؛ذوالفقار 
نظام آزادی

دیدنی های کازرون؛ 
 شـهری سرسبز 
در استان فارس

فرمانده انتظامی شهرستان کازرون خبر داد:

فرصتی ویژه و مجدد برای مشموالن 
غایب باالی یک سال

 تخریب و عقب نشینی دیوار
  بانک کشاورزی برای تعریض 

خیابان امام خمینی

اینکه  بیان  با  مجلس  انرژی  کمیسیون  رئیس 
با  انرژی  حامل های  و  بنزین  قیمت  افزایش 
ندارد، گفت:  نظام حقوق و دستمزد همخوانی 
نشوند  بررسی  موضوعات  این  که  زمانی  تا 
حامل های  و  قیمت  افزایش  درباره  نمی توان 

انرژی در سال آینده صحبت کرد.
ایلنا  با  گو  و  گفت  در  دوانی  عباسی  فریدون 
و  بنزین  قیمت های  افزایش  اینکه  به  اشاره  با 
مقدماتی  یک  ایجاد  به  نیاز  انرژی  حامل های 
دارد گفت: بی شک در این بخش نمی توان تمام 
حالی  در  این  بگذاریم  مردم  بر دوش  را  فشار 
در  انرژی  حامل های  قیمت  افزایش  که  است 

سال آینده را منتفی می دانم.
وضع  که  بپذیریم  باید  اینکه  به  اشاره  با  او 
شده  بدتر  گذشته  سال  چند  در  مردم  زندگی 
جهت  افزود:  شده اند  فقیرتر  مردم  و  است 
انرِژی  حامل های  و  بنزین  قیمت  افزایش 
درآمد  میزان  نخست  مرحله  در  تا  است  نیاز 
افرادی  که  طوری  به  کنیم  تعریف  را  مردم 
تمام  از  باید  می کنند  کار  دولت  برای  که 
 امکانات دوران فعالیت و بازنشستگی برخوردار 

باشند.
نماینده مردم کازرون و کوه چنار با اشاره به 
حامل های  قیمت  افزایش  خواستار  اگر  اینکه 
نخست  مرحله  در  باید  هستیم  بنزین  و  انرژی 
و  مناطق  با  افراد  دستمزد  و  حقوق  میزان 
گفت:  شود،  یکسان  خلیج فارس  کشورهای 
دهیم  افزایش  را  قیمت ها  تمام  نمی شود 
در  را  انرژی  حامل های  و  بنزین  قیمت  و 
گران  خلیج فارس  در  فوب  مطابق  کشور 
 کنیم اما میزان دستمزد با آن همخوانی نداشته 

باشد.
از  را  نباید خودش  مجلس  کرد:  تصریح   وی 
دولت مجزا بداند و در صورتی که دولت خوب 
یا بد باشد باید پذیرفت که قوه مجریه جزئی از 
نظام است و تمام قوا در چارچوب نظام باید با 

یکدیگر هماهنگ باشند.
عباسی با بیان اینکه متأسفانه دولت با سایر قوا 
هماهنگی های الزم را ندارد ادامه داد: دولت در 
حال حاضر در حال یکه تازی است و قصد دارد 
که تمام حرف هایش را به دیگر قوا قالب کند 
و این در حالی است که دولت در مقاطعی که 
به  اقدام  بنشاند  کرسی  به  را  حرفش  نمی تواند 

حذف صورت مسئله می کند.
رئیس کمیسیون انرژی مجلس در ادامه با اشاره 
باید کمی  اینکه جهت رفع مشکالت مردم  به 
تحمل کنند تا دولت در سال آینده تغییر کند 

الزم  توانایی  فعلی  دولت  متأسفانه  داد:  ادامه 
در  و  ندارد  قوا  دیگر  با  سازگاری  برای  را 
شده  مواجه  شکست  با  هم  تئوری هایش   تمام 

است.
به  نظران  از صاحب  عده ای  اینکه  بیان  با  وی 
مدنظر مجلس  اینکه دولت ساختاری که  دلیل 
بوده را رعایت نکرده اند با کلیات بودجه سال 
سبب  مهم  این  درنتیجه  گفت:  مخالفند   1400
شده تا میزان هزینه جاری بودجه افزایش پیدا 
جاری  بودجه  می شود  سبب  مهم  این  که  کند 
سال 1400 نسبت به سال 99 حدود 75 درصد 

افزایش پیدا کرده است.
انبساطی بودن بودجه 1400 امری طبیعی است
بودجه  بودن  انبساطی  اینکه  به  اشاره  با  وی 
دولت  اما  افزود:  است،  طبیعی  امری   1400
هزینه ها  و   تأمین  منابع  بودجه  بستن  در  باید 
را در نظر می گرفت به طوری که میزان افزایش 
حقوق و دستمزدها باید برابر  با قیمت ها تغییر 

کند.
مردم  زندگی  با  دستمزدها  و  حقوق  میزان 

همخوانی ندارد
نماینده مردم کازرون و کوه چنار با اشاره به 
اینکه در حال حاضر میزان حقوق و دستمزدها 
با زندگی مردم همخوانی ندارد ادامه داد: اگرچه 
افزایش  طریق  از  مردم  رفاه  تأمین  با  مجلس 
قیمت ها و حقوق ها کاماًل موافق است اما محل 
موکالن  که  است  نکاتی  از  منابع  این  تأمین 

مردم در مجلس باید به آن توجه کنند.
وی بیان کرد: با توجه به اینکه دولت فروش 
بشکه  هزار  دویست  و  میلیون   2 روزانه 
نظر  در  بشکه  هر  برای  دالر   40 قیمت  به 

بسیاری  گرفتن  نظر  در  با  که  است  گرفته 
الی   300 حدود  می شود  پیش بینی  موارد  از 
داشته  بودجه  کسری  میلیارد  هزار   320 

باشیم.
بودجه 1400 حبابی است

رئیس کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه با 
نمی رسد  نظر  به  نظر گرفتن شرایط کشور  در 
که کشور بتواند روزانه بیش از 1 میلیون بشکه 
سال  بودجه  بی شک  داد:  ادامه  بفروشد  نفت 

آینده حبابی است.
به  دولت  بدهی  سررسید  موعد   1400 سال 

صندوق توسعه 
وی با اشاره به اینکه سال 1400 موعد سررسید 
بدهی دولت به صندوق توسعه است گفت: اگر 
دولت بتواند در سال آینده بیش از یک میلیون 
 38 حدود  باید  برساند  فروش  به  نفت  بشکه 
درصد از فروش آن را بابت بدهی به صندوق 
توسعه پرداخت کند این در حالی است که اگر 
فروش نفت دولت در سال آینده کمتر از یک 
میلیون بشکه در روز باشد باید حدود 20 درصد 
پرداخت  توسعه  به صندوق  را  فروش  محل  از 

کند.
نماینده کازرون و کوه چنار با اشاره به اینکه 
توسعه در بخش  باید سهم  باید دولت  بی شک 
پرداخت  را  بخش خصوصی  به  سرمایه گذاری 
کند، افزود: دولت عالوه بر پرداخت بدهی های 
که  بدهی هایی  دیگر  تا  است  موظف  مذکور 
کند  واریز  را  است  آینده  سال  سررسیدشان 
که متأسفانه دولت این بخش را در بودجه سال 
 1400 بودجه  در  و  است  نکرده  لحاظ  آینده 

بعضی بدهی ها نادیده گرفته شده است.

عباسی دوانی نماینده کازرون:

افزایش قیمت حامل های انرژی در سال آینده را منتفی می دانم
دکتر فاضل نیا در نشست با اعضای هیئت علمی دانشگاه سلمان فارسی کازرون:

کارآفرینی و حل مسائل و مشکالت جامعه از اهداف ماست  
نشست گفتگوی رئیس دانشگاه سلمان فارسی کازرون با اعضای هیئت 
علمی این دانشگاه به همراه تکریم و معارفه معاون فرهنگی و اجتماعی 
دانشگاه سلمان فارسی کازرون در سالن اجتماعات استاد علی دوانی این 

دانشگاه برگزار گردید.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه سلمان فارسی کازرون، 
دکتر غریب فاضل نیا، رئیس این دانشگاه، در ابتدای این نشست ضمن 
تقدیر از تالش های ارزشمند دکتر مهدی رضایی، معاون سابق فرهنگی 
و اجتماعی دانشگاه سلمان فارسی کازرون، اظهار امیدواری نمود دکتر 
علیرضا راستی، سرپرست معاونت فرهنگی و اجتماعی این دانشگاه بتواند 
موفقیت های دانشگاه را در حوزه های فرهنگی و اجتماعی همچنان بسط 

و توسعه دهد.
رئیس دانشگاه سلمان فارسی کازرون در ادامه ضمن تجلیل از تالش های 
ارزشمند تمامی اعضاء هیئت علمی این دانشگاه که به ویژه در دوره شیوع 
کرونا با وجود برخی مشکالت، اما با تکیه به توان علمی و تعهد سازمانی 
خود توانستند چراغ علم اندوزی را روشن نگه دارند، خاطرنشان نمود: از 
جمله ویژگی های دانشگاه سلمان فارسی کازرون به عنوان تنها دانشگاه 
دولتی کازرون و قطب علمی منطقه، بهره مندی از فعالیت های اعضا هیئت 
برنامه ریزی های  و  ریل گذاری ها  با  امیدواریم  است که  توانمندی  علمی 
جهت  در  آنها  توانمندی های  بیشتر  هرچه  تحقق  شاهد  گرفته  صورت 
مختلفی  حوزه های  در  جامعه  به  کمک  ویژه  به  و  دانشجویان  آموزش 

همچون کارآفرینی، حل مسائل و مشکالت و... باشیم.   
برنامه ریزی های مدیریتی جدید  به رویکردها و  اشاره  با  دکتر فاضل نیا 
دانشگاه سلمان فارسی کازرون در افق های کاری پیش رو بر ضرورت 
هم دلی و تقویت وحدت در تمامی سطوح تصریح نمود و افزود: تالش در 
جهت ایجاد و بازساخت ساختار تشکیالتی ـ مدیریتی، تسهیل فرایندهای 
جذب اعضا هیئت علمی متعهد و کارآمد، افزایش تعامل نظام دانشگاهی 
سلمان فارسی کازرون با فضای اجتماعی، سمت دهی محورهای تحقیقات و 
پژوهش های دانشگاهی در جهت حل مشکالت منطقه، اهتمام درخصوص 
ارتقا سطح دانشگاه در چارچوب سیاست ها و اهداف و برنامه های کالن 
نظام آموزش عالی کشور و... از جمله برخی محورهایی است که در کنار 

سایر محورهای دیگری که می تواند به تحقق دانشگاه نسل چهارم و ایجاد 
دانشگاهی در طراز نظام دانشگاهی جمهوری اسالمی ایران منجر شود را 
دنبال می نماییم. در مسیر تحقق این اهداف ضروری است که همه ما با 
هم افزایی در کنار یکدیگر گام برداریم تا بتوانیم رسالت دانشگاهی خود 

را در برابر جامعه به خوبی ایفا نماییم.
ایشان همچنین با اشاره به رویکردهای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 
و مرور مطالبه های عمومی گروه های مختلف مردم کازرون و مسئوالن 
این شهرستان، مبنی بر ضرورت حضور و فعالیت مداوم اعضا هیئت علمی 
دانشگاه سلمان فارسی کازرون در سطح این شهرستان، تحقق این مسئله را 
گامی مهم در جهت هویت یابی هرچه مناسب تر دانشگاه و عمل به بیانیه 
مأموریت آن برشمرد و خاطرنشان نمود: در برنامه ریزی ها تالش کرده ایم 
تا با وجود محدودیت ها و قید و بندهای موجود، فرصت سازی های مناسبی 
از توانمندی های علمی و اجرایی اعضا هیئت علمی و  برای بهره گیری 
در جلسه  هم  زمینه  همین  در  بیاید.  به وجود  دانشگاه  توانمند  نیروهای 
اخیر هیئت امنا با طرح این موضوع، مصوبه ای در جهت تسهیل حضور 
اعضا هیئت علمی در سطح شهرستان کازرون پیرامون تسهیالت مرتبط 
با هدف  را  اقدامات حمایتی  همچنان  زمینه  این  در  داشته ایم.  مسکن  با 
اعضا هیئت علمی در سطح شهرستان کازرون  برای حضور  بسترسازی 
دنبال می کنیم. دکتر فاضل نیا همچنین از آغاز فرایند به روزرسانی سند 
توسعه راهبردی دانشگاه متناسب با نیازهای این مرکز علمی و همچنین 
جامعه میزبان آن خبر داد و افزود: ارتقا کّمی و کیفی دانشگاه سلمان 
فارسی کازرون متناسب با سیاست گذاری های کالن نظام آموزش عالی، 
نیازمند سطح باالیی از همراهی از سوی نیروهای اثرگذار بیرون و داخل 
دانشگاه است. در طی این مسیر با ضرورت درک جایگاه علمی دانشگاه، 
به سمت سوگیری های سیاسی و جناحی حرکت  نبایستی  به هیچ وجه 
کنیم و درگیر باندبازی ها شویم تا این امکان بالقوه وجود داشته باشد که 

بتوانیم رسالت علمی خود را در برابر جامعه به خوبی ایفا نماییم.
گفتنی است پیش از شروع این دیدار، اعضا هیئت رئیسه دانشگاه سلمان 
فارسی کازرون با حضور در دفتر کار اعضا هیئت علمی این دانشگاه و 

در فضایی صمیمی به گفتگو پرداختند. 

آگهی تاسیس شرکت
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود سفیران ارتباط یارا درتاریخ 1399/10/20 به شماره ثبت 54355 به شناسه ملی 14009712586 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که 
خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :ارائه خدمات پیشخوان دولت الکترونیک از قبیل ایجاد و بهره برداری و انجام کلیه خدمات مرتبط و 
قابل ارائه در دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی غیردولتی، انجام امور خدمات متقاضیان دریافت خدمات پیشخوان بخش دولتی و غیر دولتی در محل مورد تایید دستگاه های 
ذیصالح تماما با رعایت قوانین و مقررات موضوعه کشور درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی 
: استان فارس ، شهرستان شیراز ، بخش مرکزی ، شهر شیراز، محله قصر دشت ، کوچه 34 ، خیابان ایمان شمالی ، پالک 187 ، طبقه همکف کدپستی 7186674897 سرمایه 
شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1,000,000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا خانم زهراء پیرو سروستانی به شماره ملی 2297494580 دارنده 900000 ریال 
سهم الشرکه آقای علیرضا اوالده به شماره ملی 2360176897 دارنده 100000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره خانم زهراء پیرو سروستانی به شماره ملی 2297494580 و 
به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای علیرضا اوالده به شماره ملی 2360176897 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 
نامحدود دارندگان حق امضا : حق امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و بانکی و قرارداد ها و عقود اسالمی با خانم زهراء پیرو سروستانی مدیر عامل شرکت همراه با مهر شرکت 
معتبر است و نامه های عادی و اداری با امضای زهراء پیرو سروستانی مدیر عامل یا علیرضا اوالده نایب رئیس هیات مدیره هر کدام به تنهایی با مهر شرکت معتبر است. اختیارات 
مدیر عامل : طبق اساسنامه روزنامه کثیر االنتشار طلوع جنوب جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی 

باشد.                                                                                       1077968                       34971
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چهار شنبه
 سال چهارم جنوب

شهرداری کازرون

مسئولین مراکز خدمات جامع سالمت شهری و روستایی کازرون با شیوه 
ارجاع بیماران به کلینیک بیماری های غیرواگیر، آشنا شدند.

به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان 
اهمیت  به  اشاره  ضمن  شبکه  رئیس  نشست  این  در  کازرون،  شهرستان 
راه اندازی کلینیک بیماری های غیرواگیر )NCD( در مراقبت از بیماران 
غیرواگیر  بیماری های  کنترل  و  پیشگیری  اهمیت  گفت:  هدف،  گروه 
بین  در  قربانیان  آمار  بیشترین  وجود  به  توجه  با  کرونا  اپیدمی  بطن  در 
مبتالیان به بیماری های زمینه ای مانند فشارخون باال، دیابت، بیماری های 

قلبی عروقی و سرطان ها ملموس تر شد.
بندر برامکی اضافه وزن و چاقی، مصرف دخانیات، کم تحرکی و تغذیه 
نامناسب را از مهمترین فاکتورهای ابتال به بیماری های غیرواگیر برشمرد 
و بر ضرورت پیشگیری اولیه، غربالگری و شناسایی زودرس بیماران و 
بیماری های  از  ناشی  عوارض  بروز  از  پیشگیری  و  درمان  مراقبت،  ارائه 

غیرواگیر تأکید کرد.
در ادامه رئیس بیمارستان ولیعصر )عج( از به کارگیری پزشک متخصص 
رادیوتراپی و آنکولوژی برای غربالگری، شناسایی و تشخیص زودهنگام 
از  بیماران ارجاع شده  افزود:  این مرکز درمانی خبر داد و  سرطان ها در 
فوق  سالمت  خدمات  از  می توانند  روستایی  و  شهری  خانواده  پزشکان 
تخصصی غدد و گوارش، متخصص داخلی، قلب و عروق و چشم پزشکی 
در درمانگاه تخصصی فاطمه الزهرا )س( وابسته به این بیمارستان بهره مند 

شوند.

این  در  وارفارین  و  زخم  کلینیک  بودن  دایر  به  همچنین  شرافت  سجاد 
و  دیابتی  بیماران  مختص  زخم  کلینیک  کرد:  اضافه  و  اشاره  درمانگاه 
کلینیک وارفارین نیز با هدف ارائه مشاوره به بیماران مصرف کننده این 
دارو در نظر گرفته شده است و بیماران جهت دریافت نوبت غیرحضوری 
 ،nobat.sums.ac.ir می توانند از سه شیوه مراجعه به سامانه الکترونیکی
از طریق اپلیکیشن گوشی های همراه com.www.paziresh24 و یا 

تماس با تلفن گویای نوبت دهی اقدام کنند.

 آشنایی مسئولین مراکز خدمات جامع سالمت کازرون با شیوه ارجاع بیماران
 به کلینیک بیماری های غیرواگیر

آغاز کاشت ۱۳۰۰ اصله نهال در تپه های مزین شده به نام شهید حاج قاسم سلیمانی

مراسم کاشت ۱۳۰۰ اصله نهال به یاد ۱۳۰۰ شهید گلگون کفن شهرستان 
سلیمانی  قاسم  سالروز شهادت سردار شهید حاج  آستانه  در  و  کازرون 

برگزار شد.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی شهرداری کازرون، این 
مراسم با حضور شهردار، اعضای شورای اسالمی شهر، جمعی از رؤسای 

نیروهای  زیستی،  محیط  و  اجتماعی  فعاالن  ادارات، 
تپه های  در  شهرداری   نیروهای  و  بسیجیان  مردمی، 

مشرف به بلوار شهیدان گل های داودی برگزار شد.
مراسم  این  در  کازرون  شهر  اسالمی  شورای  رئیس 
و  یاد  گرامیداشت  منظور  به  مراسم  این  کرد:  اظهار 
با  همزمان  و  کازرون  شهرستان  شهید   ۱۳۰۰ خاطره 
اولین سالگرد شهادت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی 
نام   به  را  تپه  این  نام  راستا  همین  در  و  شده  برگزار 

سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی مزین کردیم.
 مهندس رضا آذین فر افزود: بعد از سال ها تالش و 
کوشش اعضای شورای اسالمی و شهردار، توانسته ایم 
با  را  کازرون  غرب  شمال  حد  تپه  از   هکتار   ۱۵
شهرستان،  شهرسازی  و  راه  اداره  رئیس  همکاری 

جهت احداث پارک جنگلی احیا کنیم.
خدا  کرد:  اظهار  سخنانی  در  کازرون  شهردار  سپس 
را سپاس می گویم تا در یک مراسم باشکوه به پاس 
رشادت ها و دالور مردی ها شهدای گرانقدر کازرون 
به یاد ۱۳۰۰ شقایق عاشق در سالروز شهادت سردار 
دلها شهید حاج قاسم سلیمانی به نام و یاد این دلیر مرد 
 ۱۳۰۰ بتوانیم  وطن،  و  ناموس  حریم  از  دفاع  عرصه 
اصله نهال را تا روز ۱۵ اسفند روز درختکاری غرس 

کنیم.
محمدامین مهرورز خاطرنشان کرد: به کمک همه شما عزیزان توانستیم 
تپه های شمال غرب کازرون )مشرف به بلوار شهیدان گل های داودی( 
با کاربری جنگلی در طرح تفصیلی متعلق به راه و شهرسازی بود   که 

را احیا کنیم.
وی از شهرداری به عنوان یک نهاد اجتماعی و مردمی 
عرصه های  در  شهرداری  حضور  افزود:  و  کرد  یاد 
مردمی و فعالیت های اجتماعی بیشتر نمایان است چون 

متعلق به مردم است.
وی ادامه داد: حضور فعاالن اجتماعی و محیط زیستی 
این مراسم در کنار  نیروهای بسیجی و مردمی در  و 
نیز صمیمت و  و  اهمیت موضوع  از  نشان  شهرداری 

همدلی مردم با شهرداری است.
پیشرفت،  برای  مردم  اینکه  بیان  با  کازرون  شهردار 
عمران و آبادانی شهر نظرات خودشان را بیان می کنند 
و ما از نظرات آنها استقبال می کنیم، گفت: در واقع 
نظرات  از  استفاده  و  تحول  ایجاد  دنبال  به  شهرداری 

شهروندان است.
مواقع  بعضی  در  کرد:  خاطرنشان  مهرورز  محمدامین 
جهت اجرای پروژه های عمرانی ناچاریم که تعدادی 
از درختان را جابجا کنیم که این جابجایی ها را نباید به 
عنوان قطع درخت تعبیر کرد؛ شهرداری مدافع حفظ 
است و عزم  و گسترش فضای سبز و محیط زیست 

شهرداری در این زمینه جدی است.
وی اظهار کرد: این اطمینان را به فعاالن اجتماعی و 

محیط زیستی می دهم که شهرداری در کنار شما به دنبال رشد و ارتقای 
شهر کازرون در جنبه های مختلف محیط زیستی، فضای سبز و بهبود، 
رشد و ارتقای منظر شهری برای توسعه شهر کازرون در راستای توسعه 
کازرون  بود.شهردار  خواهد  زیرساختی  و  زیربنایی  عمرانی،  خدمات 

کازرون  در  را  نهال  اصله   ۲۰۰۰ گذشته  سال  در  کرد:  بیان  پایان  در 
پاس گرامیداشت شهدای  به  نیز  نهال  اصله  این ۱۳۰۰  و  غرس کردیم 
شهرستان کازرون و سردار دلها شهید حاج قاسم سلیمانی تا ۱۵ اسفند 
روز درختکاری غرس خواهد شد و با برنامه ریزی انجام شده تعداد ۳۰۰۰ 
اصله نهال دیگر هم در سال آینده در سطح شهر کازرون کاشته می شود.

فرمانده انتظامی شهرستان کازرون خبر داد:

فرصتی ویژه و مجدد برای مشموالن 
غایب باالی یک سال

فرمانده انتظامی شهرستان کازرون 
گفت: مشموالن غایب باالی یک 
درخواست  ثبت  با  می توانند  سال 
و   +۱۰ پلیس  دفاتر  در  اعزام 
عمومی،  وظیفه  به  خود  معرفی 
خدمت  اضافه  بخشش  بر  عالوه 
خدمت  انجام  به  نسبت  سنواتی، 
خود  سکونت  محل  در  سربازی 

اقدام کنند.
نقل  به  طلوع  روزنامه  گزارش  به 
شهرستان  انتظامی  فرماندهی  از 
اسماعیل  سرهنگ  کازرون، 
زراعتیان با اعالم این خبر گفت: 
سازمان  از  صادره  ابالغیه  برابر 
به  مستند  ناجا  عمومی  وظیفه 
مسلح،  نیروهای  ستاد کل  ابالغیه 
غایب  مشموالن  جذب  سامانه 
باالی یک سال در نیروی انتظامی 

فعال شده است.
وی افزود: مشموالن غایب باالی 
دست  در  با  می توانند  سال  یک 
ثبت  برای  الزم  مدارک  داشتن 
درخواست اعزام به یکی از دفاتر 
از  پس  و  مراجعه   +۱۰ پلیس 
برای  خدمت  به  اعزام  برگه  اخذ 
استان محل سکونت  به  اختصاص 
اضافه  بخشش  همچنین  و  خود 

به معاونت وظیفه  خدمت سنواتی 
شهرستان ها  یا  و  استان  عمومی 

مراجعه کنند.
زراعتیان تصریح کرد: عدم معرفی 
با  را  آنان  مشموالن،  موقع  به 
همچون  اجتماعی  محرومیت های 
دستگاه های  در  استخدام  عدم 
تحصیل  ادامه  امکان  عدم  دولتی، 
در مقاطع باالتر، خروج از کشور، 
و...  بانکی  تسهیالت  اخذ  عدم 
قانون  برابر  و  مواجه خواهد کرد 
غیردولتی  و  دولتی  مؤسسات 
کارخانه ها،  کارگاه ها،  قبیل  از 
مغازه ها،  بنگاه ها،  شرکت ها، 
تعمیرگاه ها و... چنانچه مبادرت به 
به کارگیری مشموالن غائب کنند 
قضایی  مراجع  به  معرفی  ضمن 
یک  ساالنه  هزینه  اول  بار  برای 
هزینه  بیشتر  و  دوم  بار  و  سرباز 
خواهند  جریمه  سرباز   ۳ ساالنه 

شد.

گامی دیگر از شهرداری و شورای اسالمی شهر کازرون جهت تحقق خواسته های مردمی؛

تخریب و عقب نشینی دیوار بانک کشاورزی برای تعریض خیابان امام خمینی
 تالش موفقیت آمیز شهرداری برای گرفتن حکم قضایی تخریب

دیوار بانک کشاورزی واقع در خیابان امام خمینی هفته گذشته درحالی تخریب شد 
که شهرداری پس از ماه ها تالش و پیگیری توانست با گرفتن حکم قضایی قلع و 

قمع، زمینه تعریض خیابان را فراهم کند.
با حضور  عمومی شهرداری کازرون،  روابط  از  نقل  به  طلوع  روزنامه  به گزارش 
محمدامین مهرورز در مسند شهرداری کازرون، یکی از کارهایی که او به صورت 
جدی در دستور کار شهرداری قرار داد، تالش برای تعریض خیابان امام خمینی و 

حل مسئله دیوار بانک کشاورزی بود.
حاال اما با گذشت حدود یک سال از وعده شهردار کازرون، درنهایت شهرداری 

موفق به گرفتن حکم قانونی تخریب شد و کار تخریب را انجام داد.
 محمد امین مهرورز شهردار کازرون ضمن انتقاد از همکاری نکردن مجموعه بانک 
کشاورزی در این زمینه اظهار کرد: متأسفانه در طول یکسال گذشته، پیگیری های 

متعدد و مستمر انجام شده توسط مجموعه شهرداری و شورای اسالمی 
شهر با مجموعه مدیریتی بانک کشاورزی در شهرستان و استان برای 
به سرانجام رساندن این خواسته به حق شهروندان بی نتیجه ماند و بانک 

کشاورزی حاضر به همکاری با  شهرداری نشد.
در  شهر  پیشرفت  و  توسعه  رشد،  اینکه  بیان  با  مهرورز  محمدامین 
گرو تعامل و همکاری همه ارکان و نهادهای شهر است، گفت: در 
بین شهرداری  توافقات صورت گرفته، صلح نامه ای  سال ۱۳۸۹ طبق 
و پس  منعقد  بانک  دیوار  عقب نشینی  به  نسبت  بانک کشاورزی  و 
از آن پروانه ساخت این بانک توسط شهرداری صادر شد، اما بانک 
کشاورزی به تعهد خود عمل نکرد و نامه نگاری های متعدد انجام شده 

نیز راه به جایی نبرد.
وی با تأکید بر اینکه شهرداری برای احیای حقوق شهروندان قاطع 
است و با کسی تعارف ندارد، افزود: در طول یک سال گذشته تالش 
کردیم به دور از تنش و در فضایی دوستانه با تعامل این مشکل را رفع 
این زمینه همکاری  بانک کشاورزی در  اما مجموعه مدیریتی  کنیم 

نکرد و راهی جز تمسک به قانون برای شهرداری باقی نماند.
شهرداری، حکم  حقوقی  اقدامات  از  پس  کازرون،  شهردار  گفته  به 
این  نیز در  قلع و قمع صادر و سرانجام حکم قضایی تجدیدنظر  بدوی تخریب و 
زمینه اخذ شد و بر این اساس، شهرداری کار تخریب را پس از طی مراحل قانونی 

انجام داد.
وی با تشکر از حمایت های مستمر شورای اسالمی شهر، دستگاه قضایی شهرستان 
به ویژه رئیس دادگستری، دادستان عمومی و انقالب شهرستان و نیز فرمانده نیروی 
انتظامی، گفت: منافع این هم افزایی و حسن تعامل دستگاه قضا، شهرداری و شورای 

اسالمی شهر درنهایت متوجه مردم و شهروندان است.
به  نسبت  زودتر  هرچه  کشاورزی  بانک  مجموعه  که  کرد  امیدواری  ابراز  وی 
با سرعت  نهایی تعریض خیابان  نماید تا کار  اقدام  دیوارکشی حریم قانونی خود 

بیشتری به اتمام برسد.

شهادت یکی از دانش آموختگان 
 دانشگاه سلمان فارسی کازرون 

در حین انجام خدمت
خالدی سردشتی،  امید  مهندس 
دانشگاه  فارغ التحصیل  دانشجوی 
سلمان فارسی کازرون، در حین انجام 
به  انتظامی  نیروی  یگان  در  وظیفه 

درجه رفیع شهادت نائل آمد.
و  عمومی  روابط  گزارش  به  بنا 
سلمان  دانشگاه  بین الملل  امور 
امید  مهندس  کازرون،  فارسی 
ورودی  دانشجوی  خالدی سردشتی، 
95 رشته مهندسی شهرسازی دانشگاه 
مهرماه  که  کازرون  فارسی  سلمان 
از  کارشناسی  درجه  با  جاری  سال 
روز  شد،  فارغ التحصیل  دانشگاه  این 
انجام  حین  و  دی ماه   22 دوشنبه، 
نائل  شهادت  رفیع  درجه  به  وظیفه 
آمد.در همین رابطه و به نقل از ایرنا، 
معاون  محمدی،  کاووس  سرهنگ 
بامداد  گفت:  فارس  پلیس  اجتماعی 
 ۲۷ کالنتری  گشت  واحد  دوشنبه 
گشت زنی  هنگام  شیراز  »گلستان« 
میدان  سمت  به  کمربندی  مسیر  در 
خودرو  دستگاه  یک  به  صنایع، 
مشکوک  سرنشین  سه  با  سواری 
شدند و دستور ایست دادند. محمدی 
با بیان اینکه سرنشینان خودرو بدون 
توجه به ایست مأموران اقدام به فرار 
هشدارهای  وجود  با  افزود:  کردند، 

شلیک  با  اخطار  و  انتظامی  مأموران 
کردن  متوقف  جهت  در  هوایی  تیر 
خودرو، راننده و سرنشینان خودرو به 
گفت:  دادند.وی  ادامه  خود  حرکت 
خودرو  گریز،  و  تعقیب  هنگام  در 
مأموران انتظامی از مسیر منحرف شد 
و بر اثر برخورد شدید این خودرو با 
از مأموران  بلوار، دو تن  موانع کنار 

انتظامی جان خود را از دست دادند.
جمله  از  خالدی سردشتی،  امید  شهید 
سلمان  دانشگاه  فعال  دانشجویان 
فارسی کازرون در حوزه های مختلف 
علمی و دانشجویی بود. پذیرش یک 
مقاله از ایشان در کنفرانس بین المللی 
مهندسی عمران، شهرسازی و معماری 
در سال 1399 و عضویت در شورای 
مرکزی انجمن صنفی دانشجویان این 
دانشگاه، از جمله برخی از تالش های 
علمی و دانشجویی بود که ایشان در 
خود  دانشجویی  حیات  دوران  طول 

انجام دادند.
شهادت  دنبال  به  است  گفتنی 
هم دردی  و  تسلیت  مراتب  ایشان، 
فارسی  سلمان  دانشگاه  دانشگاهیان 
کازرون طی تماس با پدر شهید امید 
ایشان  خانواده  به  خالدی سردشتی 

منتقل گردید.

استخدام نیروی عملیاتی در اورژانس ۱۱۵ کازرون
رئیس اورژانس 115 کازرون گفت: برای اولین بار در حوزه بهداشت ۲۲ نیرو 
عملیاتی کاردانی و کارشناسی مرد در رشته های پرستاری، فوریت های پزشکی 
و هوشبری در اورژانس ۱۱۵ کازرون پذیرفته می شود. به گزارش روزنامه طلوع 
افزود: ثبت نام در  به نقل از روابط عمومی اورژانس کازرون، بهمن جمشیدی 

.https://register2 این آزمون در سایت سازمان سنجش به آدرس مستقیم
sanjesh.org/RGEMPVBehdasht99 و تا پایان روز پنج شنبه ۲۵ دی ماه 
است. لذا متقاضیان ضرورت دارد که در مهلت تعیین شده نسبت به ثبت نام اقدام 
کنند و الزم به تأکید است که مهلت اعالم شده به هیچ وجه قابل تمدید نیست.

شهردار کازرون از شروع بازسازی و زیباسازی پیاده رو خیابان 
حافظ خبر داد.

به گزارش  روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی شهرداری 
کازرون، محمدامین مهرورز با اعالم این خبر گفت: با توجه 
است   شهر  اصلی  خیابان های  جزو  حافظ  خیابان  اینکه  به 
فرسودگی پیاده رو و جداول این خیابان چهره نامناسب و بدی 

به این خیابان داده بود.
وی با بیان اینکه عملیات بازسازی و زیباسازی این خیابان با 
شهرداری  کار  دستور  در  شده،  انجام  نیازسنجی های  به  توجه 
این  خاکبرداری  عملیات  هم اکنون  کرد:  اظهار  گرفته،  قرار 
خیابان در حال انجام است و تالش می کنیم با توجه به حجم 
اتمام  به  را  پروژه  این  سریعتر  هرچه  شهر،  سطح  ترافیک 

برسانیم.
محمدامین مهرورز تأکید کرد: تالش می کنیم که در بازسازی 
و زیباسازی خیابان حافظ آسیبی به درختان این خیابان وارد 

نشود.
به گفته او، سیاست شهرداری، همواره حفظ و گسترش فضای 
سبز شهری است اما گاهی بر اساس طرح تفصیلی شهر برای 
تعریض برخی خیابان های سطح شهر، راهی جز جابجایی بعضی 

از درختان مورد مسیر وجود ندارد.
شهردار کازرون ادامه داد: خیابان های سطح شهر بر اساس نیاز 
و  جمعیت  افزایش  به  توجه  با  اما  شده  ساخته  گذشته  زمان 
روان  و  کنترل  منظور  به  تفصیلی  طرح  مطابق  نقلیه،  وسایل 
زیباسازی  و  تعریض  به  نیاز  خیابان ها  بعضی  ترافیک،  سازی 
دارند. وی با بیان اینکه صرفًا تعریض خیابان ها جوابگوی این 
به  اقدامات  شهرداری  کرد:  خاطرنشان  نیست،  ترافیک  حجم 
موازات تعریض خیابان ها اقدام دیگری را نیز اجرا کرده یا در 
دستور کار خود دارد، به عنوان مثال در مرکز شهر با صرف 
گسترش  به  اقدام  امالک،  از  تعدادی  تملک  و  زیاد  هزینه 

ظرفیت پارکینگ سلمان و ابوذر کرده است.

ادامه روند شهرداری در توسعه، عمران و آبادانی شهر؛

 زیباسازی و بازسازی پیاده رو و جداول خیابان حافظ
 کلید خورد
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جنوب
گردشگریگردشگری

آگهی

دیدنی های کازرون؛ شهری سرسبز در استان فارس

که  می شود  محسوب  فارس  استان  غربی  شهرهای  از  یکی  کازرون 
پذیرای مسافران و گردشگران  تمام فصول  متنوع، در  با دیدنی های 

مشتاق است.
کجارو: کازرون از شهرستان های غرب استان فارس است که وصف 
دیدنی های  است.  غیرممکن  کم نظیرش  طبیعت  و  زیبایی هایش 
کازرون به قدری زیاد هستند که در تمام فصول پاسخگوی مسافران 
فصل  در  بی بدیلش  طبیعت  تماشای  هستند.  مشتاق  گردشگران  و 
تابستان، آب تنی در چشمه سارها و رودخانه هایش در فصل تابستان، 
قدم زدن در باغ های مرکبات چشم نواز آن در پاییز و مدهوش شدن 
از بوی نرگس های زرد در فصل زمستان، همه جاذبه هایی هستند که 
گردشگران را شیفته خود می کنند. کازرون شهری پرجاذبه است که 
به دلیل داشتن خاک حاصلخیز، تنوع منابع طبیعی، آب های زیرزمینی 
فراوان و پوشش گوناگون گیاهی به نگین سبز استان فارس معروف 
شده است. در این مطلب شما را به تماشای جاهای دیدنی  کازرون 

دعوت می کنیم.
شهر تاریخی بیشاپور

شهر تاریخی بیشاپور از بزرگترین شهرهای دوران ساسانی به شمار 
و  »بیزانس«  نظیر  مهم جهان  با شهرهای  زمان خود  در  می رود که 
کیلومتری   ۲۳ فاصله  در  بیشاپور  است.  می کرده  برابری  »انطاکیه« 
شمال غربی کازرون در نزدیکی رودخانه شاپور قرار گرفته است. این 
شهر به خاطر نزدیکی به سواحل جنوبی خلیج فارس برای ساسانیان 

دلیل  به  شهر  این  امروزه  است.  بوده  برخوردار  زیادی  اهمیت  از 
حجاری ها، نقوش برجسته ای که از دوران ساسانیان به یادگار مانده 
و معبد آناهیتا، دارای اهمیت فراوان است و مورد توجه مردم قرار 

گرفته است.
دریاچه پریشان

کشور  شیرین  آب  دریاچه  زیباترین  و  بزرگترین  پریشان  دریاچه 
است که در ۱۲ کیلومتری جنوب شرقی کازرون قرار گرفته است. 
و  می شود  تأمین  ساالنه  بارش های  از  بیشتر  پریشان  دریاچه  آب 
بیشترین مساحت خود را در اردیبهشت ماه پیدا می کند. همچنین اگر 
در زمستان به دیدن این دریاچه بروید، می توانید از ۵۰۲ نوع پرنده با 

بیش از ۱۰۰ گونه دیدن کنید.
امام زاده سید حسین

در شمال شهر تاریخی بیشاپور، در کنار روستای سید حسین در ۲۳ 
کیلومتری جاده کازرون به شیراز،یکی از مهم ترین امام زاده های شهر 
کازرون قرار گرفته است که »امام زاده سید حسین« نامیده می شود. 
امام زاده سید حسین از نواده های امام چهارم، »امام زین العابدین« است. 
این امام زاده به دلیل وجود چشمه »سراب اردشیر« و پوشش جنگلی 
درختان سرسبز و سر به فلک کشیده و باغ های مرکبات فراوان، میان 

گردشگران و اهالی کازرون بسیار محبوب است.  
روستای دوان

روستای دوان در دو فرسخی شمال کازرون در ناحیه ای کوهستانی 
با آب و هوایی مطبوع و دلنشین قرار گرفته است. این روستا را به 
»ماسوله استان فارس« می شناسند، زیرا خانه های این روستا نیز مانند 
روستای ماسوله به صورت پلکانی ساخته شده، بطوری که حیاط یک 

خانه، بام خانه زیرین است.
سرو کالنی

قرار  کالنی  نام  به  روستایی  کازرون  شمال شرقی  کیلومتری   ۲۸ در 
گرفته است که به خاطر وجود سرو سر به فلک کشیده و کهنسالش 
معروف شده است. به جرئت می توان گفت که سرو روستای کالنی 
شناخته  سرو  یزد، کهنسال ترین  در  »ابرکوه«  معروف  سرو  از  پس 
شده در کشور است. اهالی این روستا عمر این سرو را بیش از ۵۰۰ 

سال تخمین می زنند.
غار شاپور

 غار شاپور در انتهای »تنگ چوگان« در دل کوه و در ارتفاع نزدیک 
به ۸۰۰ متری از سطح زمین قرار گرفته و به واسطه قرارگیری مجسمه 
مجسمه  این  است.  شده  معروف  شاپور  غار  به  آن  دهانه  در  شاپور 
یکی از شاهکارهای پیکرتراشی ایران باستان است که بعد از گذشت 

نزدیک به ۱۷۰۰ سال هنوز در جای خود باقی مانده و آسیبی جدی به 
آن وارد نشده است. مجسمه شاپور تنها مجسمه سنگی به جای مانده 

از دوران باستان است که نزدیک به ۶ متر ارتفاع دارد.
گردشگاه میان کتل

قرار  ناحیه ای  در  ارژن  دشت  جنوب غربی  در  کتل  میان  گردشگاه 
برخورداری  است.  مشهور  ایرانی«  گوزن  »زیستگاه  به  که  گرفته 
بلوط  درختان  انبوه  و  متراکم  پوشش جنگلی  طبیعتی کوهستانی،  از 
این  محبوبیت  باعث  سال  فصول  تمام  در  گردشگری  قابلیت های  و 
گردشگاه  این  منحصربه فرد  ویژگی های  از  است.  شده  گردشگاه 
جای  به  صفویه  دوران  از  که  کرد  اشاره  کاروانسرایی  به  می توان 

مانده است.
تنگ جیز

تنگ جیز در فاصله چهار کیلومتری شهر »خشت« و ۶۴ کیلومتری 
شهر کازرون قرار گرفته است. تنگ جیز به واسطه وجود یک چشمه 
بی نظیر و بسیار زیبا، آثار به جای مانده از دوران ساسانی و اسالمی 
از جنس ساروج و حوضچه های سنگی  قلعه دختر، جوی آبی  چون 
از اهمیت خاصی برخوردار بوده و میان گردشگران پرطرفدار است.

نقش برجسته پل آبگینه )تیمور میرزا(
تیمور میرزا از نوادگان »فتحعلی شاه قاجار«، حاکم منطقه کازرون در 
دوران قاجاریه است. نقش برجسته او در ۱۲ کیلومتری جنوب شرقی 
کازرون، در نزدیکی دریاچه زیبای پریشان قرار گرفته است. در این 
نقش برجسته »تیمور میرزا« بر یک صندلی تکیه داده و شیری را 
رام کرده است. در نقاط مختلف این نقش برجسته، اشعاری در وصف 

تیمور میرزا به خط زیبای نستعلیق نیز دیده می شود.
دشت برم )دشت شقایق(

شهر  گردشگری  جاذبه های  جمله  از  شقایق ها  دشت  یا  برم  دشت 
کازرون و جاهای دیدنی استان فارس است که در فاصله ۲۰ کیلومتری 
آن در مسیر جاده جدید کازرون به شیراز قرار گرفته است. این منطقه 
شقایق  گل های  و  بلوط  درختان  از  که  است  دیدنی  و  زیبا  بهشتی 
برخوردار است. برای دیدنی این منطقه بهشتی بهتر است که در اواخر 

زمستان و در فصل بهار به آن سفر کنید.
چهارطاقی باالده )آتشکده کازرون(

به  کازرون  جاده  مجاورت  در  کازرون  کیلومتری   ۵۰ فاصله  در   
فراشبند، تاالری مربع که هر وجه آن با طاقی بیضی شکل به بیرون 
راه دارد و برفراز آن گنبدی نهاده شده، قرار گرفته که »چهارطاقی 
مشهور  نیز  کازرون  آتشکده  به  که  بنا  این  می شود.  نامیده  باالده« 
است یکی از چهار آتشکده بزرگی است که به دست »مهرنرسی« 

وزیر بزرگ »بهرام پنجم«، پادشاه ساسانی بنا شده است و تا به امروز 
به عنوان  بنا  این  از  دور  گذشته های  در  است.  مانده  پابرجا  همچنان 

مکانی برای نگهداری آتش مقدس استفاده می شده است.
نرگس زارهای کازرون

زیباترین  از  بی شک  کازرون  نرگس زارهای  و  نرگس  گل های 
جاذبه های طبیعی و دیدنی این شهر هستند. ساالنه هزاران کیلو گل 
به ویژه کشورهای حاشیه  به کشورهای خارجی  این شهر  از  نرگس 
خلیج فارس صادر می شود. برای دیدنی این گل های نرگس می توانید 

اواخر دی ماه تا اواسط بهمن ماه به کازرون بروید.
بقعه عالمه دوانی

عالمه به نام، »جالل الدین دوانی« دانشمند و مفسر بزرگ قرآن کریم 
تاریخی دوان در شمال غربی کازرون  او در روستای  بقعه  است که 
قرار گرفته است. ساختمان بقعه عالمه دوانی دارای سابقه قدیمی تری 
تأثیر چهارطاقی های ساسانی  بنا که تحت  نقشه  به  باتوجه  است که 
دوران  در  احتمااًل  مذکور  بنای  که  می شود  گفته  است،  شده  ساخته 

ساسانیان کاربرد دیگری داشته است.
چشمه دادین

 چشمه دادین از تعداد زیادی چشمه کوچک تبدیل شده است و یکی 
چشمه  این  می رود.  شمار  به  کازرون  دیدنی  و  گردشگری  نقاط  از 
 در ۵۰ کیلومتری جنوب شهر کازرون در دهستان دادین واقع شده 

است.

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

سند رسمی 
موضوع  هیات   99/7/3-139960311013000443 شماره  رای  برابر 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
بالمعارض  مالکانه  آباده تصرفات  ثبت ملک  ثبتی حوزه  مستقر در واحد 
خانم زبیده نعمت الهی فرزند محمد بشناسنامه شماره 66 صادره از حوزه 
آباده و بشماره ملی 2411250551 - شش دانگ یک باب خانه به مساحت 
بخش   6 قطعه  در  واقع  اصلی  تحت پالک 9928/559  مترمربع   163/55
حسن  محمد  مالکیت  از  خریداری  بهمن  شهر  آباده  شهرستان  فارس   15
نعمت الهی جهت اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی 
متقاضی  مالکیت  سند  صدور  به  نسبت  اشخاص  که  صورتی  در  شود  می 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/10/24
تاریخ انتشار نوبت دوم : 99/11/9
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محسن مظفری نیا- سرپرست 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 139960311013000318 -99/5/25 هیات موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک آباده تصرفات مالکانه بالمعارض آقای سید یاسر 
مهدوی فرزند سید مهدی بشناسنامه شماره 3472 صادره از حوزه یک مرکزی 
به  مخروبه  خانه  باب  یک  ششدانگ   –  2410519482 ملی  بشماره  و  آباده 
مساحت 347/30 مترمربع تحت پالک 9931/67 اصلی مفروز و مجزی شده 
از 9931 واقع در قطعه 6 بخش 15 فارس شهرستان آباده روستای عباس آباد 
اطالع  جهت  خمینی  امام  امداد  کمیته  اقتصادی  مجتمع  مالکیت  از  خریداری 
به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که  عموم مراتب در دو نوبت 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت 

مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 99/10/24
تاریخ انتشار نوبت دوم : 99/11/9

34923/193295                       214 م الف 

 محسن مظفری نیا- سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک آباده

آگهی تاسیس شرکت
تاریخ  در  زاگرس  تجهیز  پژوهش  سلمان  محدود  مسئولیت  با  شرکت  تاسیس 
1399/09/26به شماره ثبت 54155 به شناسه ملی 14009654560 ثبت و امضا ذیل 
میگردد.  آگهی  عموم  اطالع  جهت  زیر  شرح  به  آن  که خالصه  گردیده  دفاترتکمیل 
موضوع فعالیت: انجام کلیه امور بازرگانی از جمله خرید،  فروش، صادرات و واردات. 
خرید، فروش، واردات و صادرات و تولید کلیه کاالها و خدمات مربوط به حوزه های 
شیمیایی، زیست فناوری و همچنین حوزه درمان شامل پزشکی، داروسازی، دندانپزشکی، 
طراحی و تولید و همچنین کلیه امور بازرگانی در حوزه انواع تجهیزات پزشکی تماما 
با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از 
مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان فارس، 
شهرستان شیراز ، بخش مرکزی ، شهر شیراز، محله گلستان ، خیابان ش معزی ، کوچه 
3  پالک 0 ، طبقه همکف ، واحد 2 کدپستی 7146784786 سرمایه شخصیت حقوقی 
عبارت است از مبلغ 10,000,000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقای 
الشرکه  سهم  ریال  دارنده 9500000   2280233711 ملی  شماره  به  اله صرامی  روح 
آقای محمدرضا مرادی مهرآبادی به شماره ملی 2282371860 دارنده 500000 ریال 
سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقای روح اله صرامی به شماره ملی 2280233711 و 
به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود 
آقای محمدرضا مرادی مهرآبادی به شماره ملی 2282371860 و به سمت نایب رئیس 
هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد 
آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها، عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه 
های عادی و اداری با امضاء آقای روح اله صرامی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 
طلوع جنوب جهت درج  االنتشار  کثیر  روزنامه  اساسنامه  طبق   : عامل  مدیر  اختیارات 
آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور 

پروانه فعالیت نمی باشد.                  1073026                          34887

  اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس اداره ثبت شرکت ها 
و موسسات غیرتجاری شیراز

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 139960311013000682 -99/9/27 هیات موضوع قانون 
مستقر  رسمی  سند  فاقد  های  ساختمان  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین 
ثبتی حوزه ثبت ملک آباده تصرفات مالکانه بالمعارض خانم مریم  در واحد 
قنبری فرزند یداله بشناسنامه شماره 138 صادره از حوزه 6 آباده و به شماره 
ملی 2411343371 – شش دانگ یک باب خانه به مساحت 162/40 مترمربع 
تحت پالک 9922/971 اصلی واقع در قطعه 5 بخش 15 فارس شهرستان آباده 
از  امام کوچه حضرت زینب خریداری  اراضی محمد آباد خیابان  شهر صغاد 
مالکیت محمد حشمتی جهت اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه 
نمایند.  تقدیم  قضایی  مراجع  به  را  دادخواست خود  اعتراض،  تسلیم  ازتاریخ 
طبق  اعتراض  وصول  عدم  و  مذکور  مدت  انقضای  صورت  در  است  بدیهی 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 99/10/24
تاریخ انتشار نوبت دوم : 99/11/9

34855/193259                         195 م الف 

محسن مظفری نیا- سرپرست 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 
برابر رای شماره 139960311013000701 -99/9/30 هیات موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در 
فتحی  عباس  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  آباده  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد 
فرزند طوفانعلی بشناسنامه شماره 359 صادره از حوزه مرکزی آباده و بشماره 
ملی 2410785281 - ششدانگ یک باب مغازه به مساحت 25/05 مترمربع 
واقع   9928/187 از  شده  مجزی  و  مفروز  اصلی   9928/3260 پالک  تحت 
در قطعه 6 بخش 15 فارس شهرستان آباده شهر بهمن خریداری مع الواسطه از 
مالکیت حسینعلی قاسمی تودشکجوییه جهت اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی 
وصول  وعدم  مذکور  مدت  انقضای  درصورت  است  بدیهی  نمایند.  تقدیم 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشارنوبت اول : 99/10/24
تاریخ انتشار نوبت دوم : 99/11/9

34828/19325                          198 م الف 

محسن مظفری نیا - سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک آباده
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غزال جنوب 
ذوالفقار نظام آزادی 

آبادان سال 1327

قرن  یک  از  فراتر  سابقه ای  با  ایران  فوتبال  مهد  خوزستان 
و خاک زرخیز آبادان پایتخت فوتبال ایران بزرگانی را به 
فوتبال ایران هدیه کرد که تا آخر دنیا این نام ها و خاطراتشان 
 کابوسی برای حریفان و رؤیای شیرینی برای دوستان خواهد 

بود.
سرعت زیاد، قدرت حمل توپ، شم گلزنی عالی، موقعیت ساز 
و از بهترین پاسورها و موقعیت سازهای فوتبال ایران در دهه 
50 به بزرگی نامش که ذوالفقار بود و به ابهت نام فامیلش 
معصومیت  و  خندان  همیشه  چهره  با  بود  آزادی  نظام  که 
و  گلسازی  و  گلزنی  تشنه  آتشین  درونی  با  ولی  خاص 
موفقیت برای تیمش همه و همه باعث شد تا با 32 گل زده 
در میان ده گلزن بزرگ فوتبال ایران در دهه 50 قرار بگیرد.

ذوالفقار نظام آزادی 
متولد 1327

استاد  نظر  تیم مطرح کیان  آبادان و زیر  از  فوتبال خود را 
عضویت  به   1344 سال  در  کرد  آغاز  آغاجری  محمد 
و  تکنیک  و  سرعت  درآمد  آبادان  جوانان  منتخب  تیم 
متمایز  خود  هم نسالن  دیگر  از  تا  شد  باعث  او  گلزنی  شم 
آن  قانون  خاطر  به  تاج آبادان  وقتی   50 دهه  اوایل  شود 
تخت  جام  به  شایستگی هایش  علیرغم  نتوانست  زمان 
که  منتخب  تیم  یک  تدارک  ها  آبادانی  برسد  جمشید 

پیدا  حضور  جمشید  تحت  در  نفت  صنعت  بانام   بعدها 
کردند.

برزیل  از ستارگان آن سال های  نظام آزادی یکی  ذوالفقار 
ایران بود و کابوس مدافعان که در تقابل با او یا در سرعت او 
گرفتار می شدند و یا مجبور به دریبل خوردن از او می شدند.

اوج درخشش او در جام سوم بود که تا نیم فصل با 7 گل در 
کنار صفر ایرانپاک در صدر جدول گلزنان بود و تیم صنعت 
در رده سوم جدول ولی اختالفات سوزنده باعث شد تا در 
دور برگشت آبادانی ها 8 هفته بدون نظام در میادین حاضر 
شوند رویاهای قهرمانی از سرشان بپرد بعد از بازگشت مجدد 
او 4 گل دیگر به ثمر رساند تا در رده دوم گلزنان بعد از 

ناصر نورایی قرار بگیرد.
از  ولی  می شناسند  بزرگ  گل  یک  به عنوان  را  او  همه 
بازیکنان  دیگر  برای  او  طالیی  پاس های  و  موقعیت سازی 

نفت غفلت می کنند.
باز کردن  به  موفق  بار  نظام در دوران طالیی خود سه  آقا 
دروازه تاج شد و یکبار نیز در تهران دروازه پرسپولیس را 

باز کرد.
بازی های زیبا، قدرت و شهامت و جسارت و گلزنی های آقا 
نظام هیچگاه از خاطر فوتبال دوستان ایران محو نخواهد شد.

ای کاش مدیران فوتبال ایران بهتر و بیشتر قدر جواهرات 
این چنینی را بدانند.

معرفی بزرگان ورزش کازرون
این شماره؛ذوالفقار نظام آزادی  

                                                                                                       ورزشی                                                                      کارشناس ورزشی: محمدرضا پوالدی

فعال  رشته ها  همه  در  کازرون  پرافتخار  ورزش 
وپرافتخاربود از فوتبال و هندبال تا بوکس و شطرنج 

و تنیس رومیز 
رومیز  تنیس  تیم  یینان  افر  افتخار  از  زیبا  قاب  این 
کازرون در اواخر دهه ۴۰ است تیمی با مربیگری و 
سرپرستی مرد نام آور ورزش کازرون استاد علی اصغر  
گروش که خود از قهرمانان بنام استان در رشته تنیس 

بود.
ایستاده از راست: مهندس هدایت ستودگان - پرویز 
و  علی اصغر گروش- حسینی  استاد   - شهیدی-مدیسا 

حسن دهقان

پنجره ای روبه خانه پدری

با  کازرون  نوجوانان  کشتی  مسابقات 
حضور 90 کشتی گیر برگزار شد که در 
پایان تیم شاهین با کسب 36 امتیاز اول 
پرسپولیس با 34 امتیاز دوم و تیم پیکان 

با 20 امتیاز سوم شد.
اوزان مختلف بدین شرح  نفرات اول در 

بود:
ا  23 کیلوگرم: سروه  در 26 کیلوگرم: 
صغر شجاعی در 29 کیلوگرم: محمدتقی 
نظرزاده در 32 کیلوگرم رحیم خدایاری 
در 35 کیلوگرم روزبه  در 42 کیلوگرم 
سعید  کیلوگرم   46 در  صادقپور   سعید 
در 55  باغبانی  کیلوگرم  در 50  گرگین 
کیلوگرم برزگر در 60 کیلوگرم شاپور 
مکاریان در 70 کیلوگرم یوسفی و در 80 

کیلوگرم جواد پیمان قهرمان شدند.
سکوت ورزش دختران کازرون شکست 

)1355(
پس از سال ها سکوت در ورزش دختران 
را  همت  آستین  تربیت بدنی  کازرون، 
باال زده و با برگزاری یک دوره مسابقه 
بسکتبال به این سکوت پایان داد. دوتیم 
روزانه و شبانه بهبهانی به فینال راه یافتند 
مقام  به  بهبهانی  تیم روزانه  پایان  در  که 
تیم  و  دوم  بهبهانی  شبانه  رسید  قهرمانی 

25 شهریور سوم شد.
این  از  دختران کازرونی  پرشور  استقبال 
حضور  همچنین  و  مسابقات  از  دوره 

روغنی فرماندار، تیمسار سرتیپ احمد
 ، توپخانه   22 گروه  فرمانده  غفاری 
و  شهربانی  رئیس  مکانی  گل  سرهنگ 
دیگر مقامات از نکات ویژه این مسابقات 

بود.
بازیکنان بسکتبال روزانه بهبهانی: شکوه 
فرحناز  عضدی-  امیر  بهرامپور-فرحناز 
ن-اکرم  پیرا  چمن  اژدری-اشرف 
آژنده- میترا  زمانی-  نسرین  جوکار- 

فرشته داراب پور- هدی رزمی 
مربی: علی اصغر توکلی

سرپرست: خانم شاکری
اختر  بهبهانی:  شبانه  دبیرستان  بازیکنان 
سعیدی- الهه  روز-  خرم  –محبوبه  دادار 
بازایی-افسانه  زهراجعفری-مهری 

رمضانی زاده-زهره محمدی-زهراشهیم 
سرمربی: محمدجعفر آیین پرست

محبوبه خرم  خانم ها  مسابقات  این  ستاره 
رضا  آقایان  و  بودند  دادار  اختر  و  روز 
حبیب  رأفت-  فرد-رستمی-  رهایی 
مهندسی  و  توکلی  اصغر  آسیایی- 

قضاوت ها را بر عهده داشتند.
شد  کازرون  باشگاه های  قهرمان  فجر 

)1364(
مسابقات فوتبال باشگاه های کازرون که 
فجر – تیم   16 با حضور  سال 1363  در 
مهاجرین  ابومسلم-  پاس-هما-انقالب- 
طالقانی-بانک  –ببر-دارایی-پیکان- 
استقالل  سرباز-  باستان-  ملی-شهید 
آغاز  اکباتان  و  کنارتخته-پرسپولیس 
تا  شد  کشیده  بعد  سال  به  بود  گشته 
برسد  قهرمانی  مقام  به  فجر  تیم  انتها  در 
انقالب  و  سوم  هما  دوم  پاس  تیم های 

چهارم و ابومسلم پنجم شدند.
تیم های پرسپولیس –استقالل کنارتخته و 
کردند.  سقوط  پایین تر  دسته  به  اکباتان 
بازی های بسیار زیبا ازجمله تقابل تیم های 
با فجر و هما و پاس، مهاجرین  ابومسلم 
با انقالب و فجر گرمابخش این مسابقات 

بودند.
بهترین  دارای  و  باخت  بدون  فجر  تیم 
گلزن   بهترین  و  حمله  –خط  دفاع  خط 
رحیم  شد  مسابقات  ریحانی(  )قاسم 
ریحانی- قاسم  احدی-  ابراهیم  برزگر- 
–مسعود  مشکین  –رحمان  مالک  عظیم 
صادقی –کرامت نیاکان از ستارگان تیم 

فجر بودند.
مشکین-  رحمان  فجر:  تیم  بازیکنان 
حمید رنگین کمان- عظیم مالک- مسعود 
احدی  ابراهیم  نیاکان-  کرامت  صادقی- 
علیرضا  برزگر-  )کاپیتان(-رحیم 
باقریه-محمودفارسیمدان-احمدکامیاب- 
قاسم  مالک-  قنبربادپیما-عبدالصاحب 
ریحانی –حمیدزارعی-عبدالنبی درخش-
محمدکریم فرد-اسماعیل خرسند –کاظم 

رضایی –یوسف اعتمادی
و  رنگین کمان  حمیدرضا  سرمربی: 

سرپرست: قاسم اندام

 تقویم تاریخ ورزش کازرون
)قسمت پنجم(

شاهین قهرمان کشتی نوجوانان کازرون شد )1355(

سال نودونه سال نه چندان خوبی برای ورزش کازرون بود در 
این سال بزرگانی از ورزش این شهر پرکشیدن که هرکدام از 

آنها ستونی برای ورزش پرافتخار کازرون بودند.
زاده،  صادقی  محمود  بحرانی،  کرامت  حاج  شجاعی،  عباس 
حسن شکرریز، حاج عبدالرحمان رحیم زاده، حاج ایمانی و ...
تا  شاید  که  داد  دست  از  دیگری  عزیز  کازرون  ورزش 

سال های سال جای خالی او را نتوان پر کرد.
مردی از آب  زالل تر از گل خوش بوتر، مردی از جنس بلور، 

خوش قلب و رئوف، الگو مهربانی و معرفت....
حرف و سخن از کسی است که در غم  فراق او باید پرچم ها 
را نیمه افراشته کرد، شخصی که سال های سال با ممارست و 
تربیت  سالم در جامعه ورزش  اخالق و  باال مروج  کوشش 

بود...
اصغر  دهقان 

و   ادب  و  علم  سنگر  در  که  کازرون  فرهنگی  چهره های  از 
ورزش نام نیکش تا ابد جاودان خواهد ماند.

و   ۱۳۳۶ سال  در  بود  طبیعت  زایش  آغاز  با  مصاف  تولدش 
و  کوچه  و  شد  گرد  توپ  عاشق  همساالنش  همه  مانند  به 

پس کوچه محله را میدان نمایش خود قرارداد.
با جابجایی آر محله گنبد به بلوار و رفاقت با شاپور جنگی، 

ابراهیم سرشار، حمید دارنگ، سیاوش چابک، شریعتی، 
تأسیس  را  هما  تیم   ۱۳۵۳ سال  در  زاده  سرکار  غالم 
کردند و درست یکسال بعد با هما قهرمان رقابت های 

دسته دوم کازرون شدند.
اصغر دهقان درواقع ستون و شاکله اصلی تیم هما  بود 
که چه در زمان بازیگری، چه سرپرستی نقش یک پدر 
تحویل  را  شاگردانی  فراوان  زحمت  با  دلسوز  معلم  و 
جامعه دهد که هرکدام مایه افتخار باشگاه، خانواده خود 

شدند.
تقدیم شش شهید ورزشکار تیم هما و تعدادی جانباز و 
آزاده  همه و همه از  افتخارات تیم هما به سرپرستی 

زنده یاد اصغر دهقان بوده است.
از پرکارترین  نیز یکی  اصغر دهقان در زمینه داوری 
از  همچنین  وی  بود  کازرون  فوتبال  داورهای 
سی  از  بیش  در  فوتبال  هیئت  فعاالن  زحمتکش ترین 

سال بود.
زنده یاد دهقان همواره خود را مدیون و وام دار مربیان 
خود زنده یاد حاج رحیم زاده، محمدرضا بصیرت دکتر 

محمد داستان می دانست.
روح بزرگ او شاد.

سوگ پرواز

حقوقی

قبل از هر چیز باید توجه داشته باشیم که از اهداف اصلی  شوراهای حل اختالف 
ایجاد صلح و سازش و همچنین آرامش و دوستی و رفع اختالف ها بین افراد در 
جامعه و خانواده هاست. یکی دیگر از مشکالتی که متأسفانه امروزه باعث فاصله 
بین  زوجین در زندگی مشترک شده همان ظهور شخص سومی است که در 
ایجاد فاصله به طرق مختلف از جمله انتقال بدگویی های یکی از زوجین در حال 
عصبانیت و ناراحتی از همسر،  نقش آفرینی می کند که باعث تشدید ناراحتی و 
فاصله بین زوجین می شود؛ بنابراین و با توجه به موارد فوق می توان گفت در یک 
زندگی مشترک هیچ چیز به اندازه همدلی و دوستی بین زن و شوهر نمی تواند 
باعث استحکام کیان خانواده شود و بهترین زن و شوهر، زوجی هستند که مکمل 
نیست  قادر  سومی  شخص  هیچ  که  هستند  هم  به  وابسته  آنگونه  و  یکدیگرند 

کوچک ترین فاصله ای بین آنان ایجاد کند. گاهی اوقات شخص سوم از ناحیه زن 
و یا شوهر بدگویی های طرفین را می شنود و به طرف مقابل او منتقل می کند که 
البته کار بسیار ناپسندی است و متأسفانه در برخی اختالفات خانوادگی زوجین 
مشترک  زندگی  در  می بایست  زوجین  می رسد  نظر  به  درنتیجه  می شود.  دیده 
مکمل یکدیگر باشند و از همدیگر حمایت کنند حتی در اوقاتی که از همسرشان 
نه تنها هیچ شخصی نمی تواند باعث  آزرده خاطر هستند، این در حالی است که 
فاصله و جدایی بین آنان شود بلکه می تواند باعث ایجاد عشق و عالقه بیشتری 
 نسبت به همسرشان شده و این عالقه و دوستی به مراتب بیشتر از قبل خواهد شد. 
شعبه  اختالف  حل  شورای  رئیس  و  حقوق  -کارشناس  مختارزاده  محمدعلی 

سوم کازرون

زوجین مکمل یکدیگر باشند

ظاهری،  شباهت  بر  عالوه  رووال  نیکولو 
شبیه  هم  بازی  سبک  نظر  از  می خواهد 

لوکا مودریچ باشد.
رووال  نیکولو  طرفداری،  گزارش  به 
مانولو  ازای  در  جنوا  ساله   19 هافبک 
بازیکن جوان  پترلی، دو  الیا  پورتانووا و 
یوونتوس راهی بیانکونری می شود و فقط 
است.  مانده  باقی  انتقال  این  شدن  رسمی 
داشتن  برای  رووال  نیکولو  حال  این  با 
فرصت بازی بیشتر به صورت قرضی در 

جنوا می ماند.

ایتالیایی  دفاعی  هافبک  رووال،  نیکولو 
ویک  اسپورت  با  مصاحبه  در  جنوا 
درخصوص آینده اش و الگوی فوتبالی اش 
بود  خواهد  جنوا  در  من  آینده  گفت:  
کنم.  پیشرفت  دارم  نیاز  هنوز  چون 
جنوا  در  منظم  صورت  به  می خواهم 
اصالح  فرصت  تیم  این  در  و  کنم  بازی 
بازی  منظم  طریق  از  دارم.  را  اشتباهاتم 
اصالح  را  اشتباهاتم  می توانم  کردن 
من  فوتبالی  الگوی  مودریچ  لوکا   کنم. 

است. 

 نیکولو رووال، خرید جدید یوونتوس:

الگویم مودریچ است


