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معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز:

از ابتدای شیوع کروناویروس تاکنون؛
 شیراز، مرودشت و کازرون بیشترین جانباخته

بر اثر ابتال به کرونا را داشته اند
بعد از شیراز با ۱۴8۳ نفر، مرودشت با ۲۳۴ و کازرون با ۱۲۳ مورد فوتی، 

بیشترین تعداد قربانی را داشته اند

1

مدیر کل ورزش و جوانان فارس خبرداد؛

 کلنگ زنی سالن 
سه هزار نفری شهرستان 

کازرون در دهه فجر 
امسال

 اضافه شدن 82 هزار مترمربع سرانه ورزشی  دردهه فجر
2 به استان فارس

3
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هفتـه نـامه
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برداشت 100 میلیون شاخه 

گل نرگس از نرگس زارهای 

شهرستان کازرون

رئیس مرکز مشاوره، بهداشت و درمان 
 دانشگاه سلمان فارسی کازرون

 خبر داد؛
  طرح همدلی و حوال پرسی
  با دانشجویان در کازرون 

اجرا می شود

شهردار کازرون:

مشارکت بخش خصوصی و اجرای 
 طرح های سرمایه گذاری، اشتغال زایی

 و رونق اقتصادی را در پی دارد

رئیس اداره سالمت اداره کل آموزش و پرورش 
 فارس در جلسه هم اندیشی قطب سه سالمت فارس 

به میزبانی کازرون مطرح کرد:

 تشکیل بانک اطالعات سالمت 
 دانش آموزان در دستور کار 

قرار گرفته است

برداشت 100 میلیون شاخه گل نرگس از نرگس زارهای شهرستان کازرون
با  شهرستان  این  گفت:  کازرون  شهرستان  کشاورزی  جهاد  مدیر 
برخورداری از 200 هکتار نرگس زار از مراکز اصلی تولید گل نرگس 

در کشور محسوب می شود.
به گزارش هفته نامه طلوع جنوب به نقل از روابط عمومی معاونت سازمان 
و مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان کازرون، حمید رشیدی با بیان اینکه 
ماه در کازرون  بهمن  اواخر  تا  این گل خوش عطر و خوشبو  برداشت 
ادامه دارد، اظهارداشت: پیش بینی می شود امسال 100 میلیون شاخه گل از 

نرگس زارهای این شهرستان برداشت شود.  
با قدمت  این مقام مسئول تصریح کرد: بزرگترین نرگسزار دیم کشور 
100 ساله، در بخش جره باالده شهرستان کازرون واقع شده است که یکی 

از کم نظیر ترین رویشگاه های طبیعی گل در کشور است.
رشیدی اظهار کرد: نیاز آبی کم، مقاوم بودن به شرایط نامساعد محیطی، 
اشتغالزایی، درآمد مناسب و جذب گردشگران از مزایا و اهمیت کشت و 

توسعه گل نرگس می باشد.

وی افزود: نرگس های کازرون به خاطر مرغوبیت باال، زیبایی و طراوت، 
ایران و  نقاط  اقصی  به  و  دارد  زیادی  ماندگاری خواهان  و  مطبوع  بوی 

کشورهای حاشیه های خلیج فارس و آسیای میانه صادر می شود.
نرگس  گل  انواع  کرد:  بیان  کازرون  شهرستان  کشاورزی  جهاد  مدیر 
کازرون، شهال، ُپر َپر، هزار َپر و شیپوری است که از میان آنها نرگس 

شهال به جهت داشتن زیبایی و بوی ویژه مشهور است.

 اجرای بیش از چهارصد برنامه به مناسبت دهه فجر 
در شهرستان کازرون

از  بیش  برگزاری  از  کازرون  شهرستان  سپاه  بسیج  مقاومت  ناحیه  فرمانده 
چهارصد برنامه همزمان با دهه فجر انقالب اسالمی در این شهرستان خبر داد.
سرویس خبری/ داود کشاورزی- محمدحسین هاشمی کشکولی: سرهنگ 
به  را  بیت مقدس  الی  اجرای رزمایش  توکل در جمع خبرنگاران  غالمرضا 
عنوان یکی از برنامه های این ایام نام برد و افزود: این رزمایش به مدت ده 

روز از دوازدهم تا بیست و دوم بهمن ماه اجرا می شود.
وی با بیان اینکه برنامه های مختلف فرهنگی، مذهبی و ورزشی و جشن شادی 

در هفتاد دو مسجد شهرستان برگزاری می شود، اظهار کرد: همچنین اجرای 
در   19 کووید  دیدگان  آسیب  به  کمک  هدف  با  مؤمنانه  کمک  رزمایش 

دستور کار این ایام خواهد بود.
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان کازرون دهه پنجم انقالب اسالمی 
و گفت:  عدالت خواند  و  پیشرفت  پذیری، عزت،  بصیرت، والیت  دهه  را 
امروز از نظر سیاسی، اجتماعی و علمی و پژوهشی در جایگاه خوبی در منطقه 

و جهان هستیم و حرفی برای گفتن داریم.
اسالمی،  نوین  تمدن  درخصوص  رهبری  معظم  مقام  بیانیه  به  اشاره  با  او 
برکات  از  نرم  قدرت  این  کرد:  بیان  اسالمی،  دولت  تشکیل  و  خودسازی 
شهدای انقالب اسالمی، هشت سال دفاع مقدس، شهدای مدافع حرم و مکتب 
حاج قاسم سلیمانی است. سرهنگ توکل خاطرنشان کرد: شهرستان کازرون 
جزو یازده شهرستان حکومت نظامی در دوران شاهنشاهی بود و مردم این 

شهرستان در هشت سال دفاع مقدس نقش مهمی ایفا کردند.
جلوی  که  مبارزند  و  اصیل  مردمی  کازرون  شهرستان  مردم  داد:  ادامه  او 
از  اسالمی  انقالب  در  درخشانی  سابقه  و  کردند  ایستادگی  انگلیس  استعمار 

خود به یادگار گذاشته اند.
فرمانده سپاه شهرستان کازرون تصریح کرد: امروز مسئولین باید در بین مردم 
باشند و تمام توان و تالش خود را برای خدمت به مردم امیدوار کردن آنها 
به کار گیرند چرا که دشمن در تالش است که مردم را از انقالب اسالمی 

و نظام ناامید کند.

دکتر عبدالرسول همتی گفت: در بین شهرستان های استان فارس بعد از 
شیراز، مرودشت با 2۳۴ و کازرون با 12۳ مورد فوتی، بیشترین تعداد 

قربانی را داشته اند.
به گزارش طلوع جنوب به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی 
شیراز به گفته معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 
درمانی شیراز، از ابتدای شیوع کروناویروس تاکنون، هزار و ۴۸۳ نفر 

در شیراز بر اثر ابتال به کروناویروس جان خود را از دست دادند.
در  دیگر  استانی  هم   ۶ باختن  جان  اعالم  با  همتی  عبدالرسول  دکتر 
ناشی  جانباختگان  مجموع  تاکنون،  گذشته  روز  طی  بیماری  این  اثر 
از کووید 19 از ابتدای شیوع بیماری تاکنون را سه هزار و 12۶ نفر 

اعالم کرد.
کروناویروس  به  ابتال  اثر  بر  استان  فوتی  مورد   12۶ و  هزار  سه  او 
مورد   2۳۴ شیراز؛  به  مربوط  مورد   ۴۸۳ و  هزار  را  تاکنون  شروع  از 
 ۵1 داراب؛  مورد  آباده؛ ۶۵  مورد  مورد کازرون؛ ۷۵  مرودشت؛ 12۳ 
مورد ممسنی؛ ۴۶ مورد کوار؛  ۴۴ مورد اقلید؛ ۴2 مورد نی ریز؛ ۴0 مورد 

استهبان؛ سپیدان و المرد هر کدام ۳۸ مورد؛ ۳۳ مورد زرقان؛ ۳2 مورد 
خرامه؛ فیروزآباد و قیروکارزین هر کدام ۳0 مورد؛ 2۸ مورد خرم بید؛ 
رستم، پاسارگاد و ارسنجان هر کدام 20 مورد؛ زرین دشت و سروستان 
هر کدام 19 مورد؛ 1۷ مورد بوانات؛ کوه چنار و بیضا هر کدام 1۳ مورد؛ 
10 مورد مهر؛ ۶ مورد فراشبند؛ 2 مورد بختگان و یک مورد سرچهان 
و  دانشگاه ها  دیگر  به  مربوط  نیز  را  جانباختگان  مابقی  و  کرد  عنوان 

دانشکده های استان اعالم کرد.
بیماری  این  شیوع  ابتدای  از  کرد:  اظهار  دانشگاه  در  مسئول  مقام  این 
تاکنون، ۵۸۶ هزار و ۶۵1 تست تشخیصی مولکولی در آزمایشگاه های 
استان تهیه شده که با بررسی نمونه های انجام شده، 1۶۶ هزار و 99۶ بیمار 
مثبت قطعی شناسایی شده است؛ همچنین از ابتدای آغاز طرح شهیدحاج 
قاسم سلیمانی تاکنون، 1۷ هزار و ۸۶ مورد تست سریع انجام شده که 

از این تعداد هزار و ۳۳1 بیمار مثبت شناسایی شده است و درمجموع از 
ابتدا تاکنون، 1۶۸ هزار و ۳2۷ بیمار مبتال به کووید 19 در استان فارس 

شناسایی شده است.
دکتر همتی مجموع بیماران مثبت و مشکوک دارای عالیم که هم اکنون 
در بیمارستان های استان بستری هستند را نیز ۵۳۶ نفر اعالم کرد و افزود: 
از این تعداد، 100 بیمار به دلیل وخامت شرایط جسمی، در بخش های 

ICU، مراقبت های ویژه درمانی دریافت می کنند.

او همچنین از بهبودی 1۶2 هزار و ۳1۳ نفر از ابتدا تاکنون خبر داد که از 
بیمارستان ها ترخیص شده و یا از ایزوله خانگی خارج شده اند.

به  ابتال  از  پیشگیری  برای  کرد:  تأکید  دانشگاه  بهداشت  معاون 
کروناویروس، استفاده از ماسک، رعایت فاصله فیزیکی، شست و شوی 
مکرر دست ها، پرهیز از ترددهای غیرضرور و دورهمی های خانوادگی، 

الزامی است.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز:

از ابتدای شیوع کروناویروس تاکنون؛
شیراز، مرودشت و کازرون بیشترین جانباخته بر اثر ابتال به کرونا را داشته اند

بعد از شیراز با ۱۴8۳ نفر، مرودشت با ۲۳۴ و کازرون با ۱۲۳ مورد فوتی، بیشترین تعداد قربانی را داشته اند

 مرکز غربالگری و تشخیص زودرس سرطان 
در کازرون راه اندازی می شود

راه اندازی نخستین مرکز  از  بیمارستان ولی عصر )عج( کازرون  رئیس 
بیماری های  کلینیک  نیز  و  سرطان  زودرس  تشخیص  و  غربالگری 

غیرواگیر شهرستان های فارس در کازرون در آینده نزدیک خبر داد.
سرویس خبری/ طیبه خسروی: دکتر سجاد شرافت در گفت و گوی 
اختصاصی با طلوع گفت: این مرکز با اعتبار یک میلیارد تومان از محل 
تحویل  و  ساخته  کامل  طور  به   9۸ سال  در  بهداشت  وزارت  اعتبارات 

بیمارستان شده است.
تجهیزات  این مرکز در حال حاضر در مرحله خرید  اینکه  بیان  با  وی 
است، افزود: از مجموع پنج میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز جهت خرید 
و نصب تجهیزات، سه میلیارد تومان توسط خانواده مرحوم اکرم قنبریان 
یافته  دانشگاه علوم پزشکی شیراز تخصیص  از سوی  مابقی  پرداخت و 

است.
رئیس بیمارستان ولی عصر )عج( با بیان اینکه برای تشخیص زودهنگام 
باید  سرطان  غربالگری  که  می شود  توصیه  دوره ای  غربالگری  سرطان، 
برای سرطان هایی صورت پذیرد که تشخیص زودهنگام در آن ها برای 
امکان  اول،  مرحله  در  کرد:  اظهار  است،  مؤثر  بقا  و  بیماری  کنترل 
تشخیص زودرس و غربالگری سرطان ها و بیماری غیرواگیر مانند دیابت 
و فشارخون در کلینیک بیماری های غیرواگیر )NCD( این مرکز فراهم 
خواهد شد و در مرحله دوم، درمان بیماران مبتال به سرطان را در مرکز 

آغاز خواهیم کرد.
وی ابزار امیدواری کرد بهره برداری و ارائه خدمات مرحله اول تا حدود 

دو ماه آینده صورت گیرد.
دکتر شرافت ادامه داد: ارائه خدمات درمانی نیز دو ماه پس از مرحله اول، 

امکان پذیر خواهد بود.
به گفته او در این مرکز خدماتی همچون تست و غربالگری سرطان سینه، 
سرطان دهانه رحم، سرطان دستگاه گوارش، سرطان پروستات، سرطان 

تخمدان و سرطان دستگاه گوارش ارائه خواهد شد.
رئیس بیمارستان کازرون همچنین اضافه کرد: سه پزشک متخصص و 
مرکز  این  در  آنکولوژی  و  رادیوتراپی  و  گوارش  غدد،  تخصص  فوق 

مستقر خواهند شد.



اخبــاراخبــار 2
  9 بهمن ماه 1399 

 شماره 115
 

پنجشنبه
 سال چهارم جنوب

شهرداری کازرون

با خبرنگار  و گو  در گفت  شفیعی  محمدجعفر 
و  کتاب  اهمیت  گفت:  شبستان   خبرگزاری 
کتابخوانی و عظمت و شرافت کتاب در اسالم 
تا حدی است که خداوند متعال به قلم و به آنچه 

می نویسد، قسم یاد می کند.
 مدیر کانون فرهنگی هنری »منتظران ظهور« 
کازرون با بیان اینکه مطالعه و کتابخوانی، ابزار 
همگان  دانش  و  آگاهی  سطح  افزایش  اصلی 
مناسب  و  مفید  کتاب های  مطالعه  افزود:  است، 
مطالب و  تأمل در  با  تا  امکان می دهد  افراد  به 
بیابند،  آنها  در  را  خود  زندگی  حقیقت  محتوا، 
را  وجودشان  شناختی  مهارت های  و  ظرفیت ها 

ارتقا بخشند.
وی با اشاره به اینکه مطالعه و کتابخوانی نگرش 
و سبک زندگی فرد را تغییر می دهد و منطقی تر 
برای  بسترسازی  کرد:  خاطرنشان  می سازد، 
خالصه نویسی و معرفی کتاب یک اتفاق بسیار 
معرفی  و  مطالعه  سرانه  افزایش  برای  ضروری 
کتاب است که کانون فرهنگی هنری »منتظران 
فرهنگی  رویداد  قالب  در  را  کار  این  ظهور« 
در طرح »شنبه های کتاب« اجرا می کند و این 
در  طرح  این  راستای  در  تا  دارد  تالش  کانون 
فضای مجازی به ترویج و توسعه فرهنگ کتاب 

و کتابخوانی کمک کند.
شفیعی با اشاره به اینکه این فعالیت در راستای 
طرح ملی »ایران قوی« اجرا شده است، تأکید 
هفته  این  کتاب«  با  »شنبه های  طرح  کرد: 

در  خانواده  »تشکیل  کتاب  معرفی  به  کانون 
»سپهر«  انتشارات  از  قائمی«  »علی  اثر  اسالم« 
پرداخته که در قالب 10 بخش و با هدف بیان 
زندگی  گوناگون  ابعاد  درباره  اسالم  دیدگاه 
خانوادگی منتشر شده است و به مطالبی همچون 
مسئله ازدواج، اصولی در انتخاب همسر، پیمان 
و  حقوق  ازدواج،  روابط  و  مراسم  ازدواج، 
غیره   و  خانواده  امنیت  زوجین،  انسانی   روابط 

می پردازد.
با  قوی«  »ایران  ملی  یادآوری کرد: طرح  وی 

رقابت  نقش آفرینی،  و  مشارکت  بستر  ایجاد 
سالم، تولید و اشتراک محتوا، هماهنگی و انسجام 
فعالیت کانون های فرهنگی هنری مساجد کشور 
مؤلفه های  تقویت  راستای  در  می کند  تالش 
بر محور مسجد  اسالمی  نظام  فرهنگی  استحکام 
گام دارد و یکی از موضوعاتی که در سطح ستاد 
توجه  مورد  قوی«  »ایران  ملی  طرح  و  »فهما« 
است  کتابخوانی  و  کتاب  مسئله  گرفته،  قرار 
که امیدواریم شاهد تغییرات شگرفی در عرصه 

فرهنگ کتابخوانی در سطح جامعه باشیم.

مدیر کانون فرهنگی هنری »منتظران ظهور« کازرون:

 اجرای مجازی طرح »شنبه های کتاب« در کانون فرهنگی هنری
 »منتظران ظهور« کازرون

مدیر کل ورزش و جوانان فارس خبرداد؛

کلنگ زنی سالن سه هزار نفری شهرستان کازرون در دهه فجر امسال
اضافه شدن 82 هزار مترمربع سرانه ورزشی  دردهه فجر به فارس

مدیر کل ورزش و جوانان استان فارس ازکلنگ زنی سالن 3هزار نفری 
شهرستان کازرون در دهه فجر امسال خبرداد.

سرویس خبری/ خدیجه غضنفری
فجرامسال  دردهه  ورزشی  پروژه   42 برداری  ازبهره  زاده  حاجی  عباس 
به  پروژه  تعداد  این  گفت:  خبردادو  خبرنگاران  جمع  در  استان  دراین 
مناسبت چهل و دومین سال پیروزی انقالب اسالمی با اعتبار 53 میلیارد 

تومان در فارس افتتاح می شود، که با افتتاح این پروژه ها 82 هزار مترمربع 
به سرانه ورزشی استان فارس اضافه می شود.

یک  و  چمن  زمین   ۳۶ ورزشی،  سالن   ۵ شامل  را  ها  پروژه  این  وی   
خوابگاه ورزشی عنوان کرد.

به  خصوصی  بخش  ظرفیت  از  استفاده  با  پروژه  افزود:3  همچنین  وی 
بهره برداری می رسد که شامل خوابگاه بازسازی شده 22 بهمن با اعتبار 
8 میلیارد تومان، استخر آزادی و استخر فسا نیز با اعتبار 9 میلیارد تومان 

توسط بخش خصوصی به بهره برداری می رسد.
مدیر کل ورزش و جوانان فارس اظهار داشت: سالن 3هزار نفری از محل 
اعتبار 10میلیارد تومان  در شهرستان کازرون دردهه  با  نفتی  اعتبارات 

فجر امسال  کلنگ زنی می شود. 
حاجی زاده ادامه داد: پروژه ورزشی خصوصی ساز در شهرستان گراش 

در 4 فاز با اعتبار 100 میلیارد تومان  در این دهه کلنگ زنی می شود.
350 پروژه نیم تمام ورزشی در سطح استان فارس

تمام  نیم  پروژه  افزود:350  فارس  استان  جوانان  و  ورزش  کل  مدیر 
ورزشی در سطح فارس وجود دارد که از این تعداد 101 پروژه داری 70 

درصد پیشرفت فیزیکی هستند که اعتبارات خوبی برای تکمیل آنها در 
نظر گرفته شده است.

 حاجی زاده افزود:دراین ایام 20 خانه ورزش روستایی  در فارس تجهیز 
امسال  فارس خاطرنشان کرد:  استان  مدیرکل ورزش وجوانان  می شود. 
ظرفیت های  از  اعتبار  تومان  میلیارد   8.3 فارس  استاندار  حمایت های  با 

مختلف بودجه به اعتبارات ورزشی فارس اضافه شده است.
طرح آمایش سرزمینی را در استان طراحی کردیم و در این طرح، حدود 

17 هیئت به عنوان هیئت های برتر مد نظر قرار دادیم.
رشته های  سمت  به  بیشتر  طرح  دراین  داد:  ادامه  گفت:   زاده  حاجی 
تخصصی ورزشی با توجه به استعداد آن شهرستان خواهیم رفت و از سال 
آینده اولین خانه های تخصصی رشته با توجه توانمندی و استعداد آن رشته 

درمناطق تجهیز و راه اندازی خواهد شد.
مدیر کل ورزش جوانان فارس اظهار داشت:در این طرح تالش شده از 
ظرفیت های دستگاه های دیگرهم استفاده شود تا آن کار را اجرا کنیم..
حاجی زاده ادامه داد:در سالجاری اعتبارات کمک های وزارت نفت به این 
حوزه 5 برابر شده و این در حالی که سال گذشته 17.2 میلیارد ریال بود.

معاون آموزش متوسطه ی آموزش و پرورش 

کازرون خبر داد:

 کسب مقام برتر استانی توسط 
معلم کازرونی

معاون آموزش متوسطه آموزش 
و پرورش کازرون گفت: یکی 
از معلمان دبیرستانی کازرون در 
محتوای  تولید  استانی  جشنواره 
حائز  رشته،  دو  در  آموزشی، 
مقام های دوم و سوم استان شده 

است.
به  طلوع  روزنامه  گزارش  به 
اداره آموزش و پرورش  از  نقل 
شهرستان کازرون، رضا جاویدی 
موفق  آذرنیو  نازنین  گفت: 
محتوای  تولید  جشنواره  در  شد 
آموزشی رشته جغرافیا مقام دوم 
محتوای  تولید  جشنواره  در  و 
آموزشی رشته زمین شناسی رتبه 
سوم استان فارس را کسب کند.

وی ادامه داد: با توجه به شرایط 
به  توجه  لزوم  و  کرونا  دوران 

سیار  متحرک،  آموزش های 
شده  تولید  محتوای  مجازی،  و 
در  توانست  توانمند،  معلم  این 
داوران  نظر  فارس،  استان  سطح 
متوسطه  آموزشی  گروه های  و 
به عنوان  نموده  جلب  را  استان 
استاندارد، حائز  الگویی  روش و 

مقام استانی گردد.
سرگروه  و  دبیر  آذرنیو،  نازنین 
آموزشی درس جغرافی شهرستان 
کازرون بوده و در دبیرستان های 
و  بانوسالمی  دولتی  نمونه 
تدریس  بهبهانی  دبیرستان 
دانشجوی  وی  همچنین  می کند. 
جغرافیا  رشته  ارشد  کارشناسی 
 - کالبدی  برنامه ریزی  گرایش 
فضایی در دانشگاه تربیت مدرس 

تهران است.

شهردار کازرون:

 مشارکت بخش خصوصی و اجرای طرح های سرمایه گذاری، اشتغال زایی
 و رونق اقتصادی را در پی دارد

شهردار کازرون در حاشیه مراسم بهره برداری از تلویزیون شهری خیابان 
طرح های  اجرای  خصوصی،  بخش  سرمایه گذاری  با  )ره(  خمینی  امام 
سرمایه گذاری و مشارکت بخش خصوصی را زمینه ساز اشتغال و رونق 

اقتصادی عنوان کرد.
از روابط عمومی شهرداری کازرون،  نقل  به  به گزارش روزنامه طلوع 
شهر  اسالمی  شورای  و  شهرداری  سیاست  افزود:  مهرورز  محمدامین 
حمایت از سرمایه گذار است  و این آمادگی وجود دارد تا با توجه به 
مختلف   عرصه های  در  سرمایه گذاران  از  شهر،  در  موجود  پتانسیل های 

شهری ازجمله گردشگری، فرهنگی و... حمایت شود. 
وی ادامه داد: افزایش طرح های سرمایه گذاری رشد و توسعه شهر را در 
پی دارد که درنهایت زمینه سازی افزایش رضایتمندی شهروندان خواهد 

شد.
شهردار کازرون درخصوص این تلویزیون شهری نیز گفت: این پروژه با 
هدف توسعه تبلیغات دیجیتالی شهری و آموزش شهروندی با مشارکت 
بهره برداری  به  تومان  میلیون   600 بر  بالغ  هزینه ای  با  بخش خصوصی 
رسیده و این نمایشگر قابلیت پخش در تمام ساعات شبانه روز را داراست.

 رئیس مرکز مشاوره، بهداشت و درمان 

دانشگاه سلمان فارسی کازرون خبر داد؛
  طرح همدلی و احوال پرسی
  با دانشجویان در کازرون 

اجرا می شود

همدالنه  فضایی  ایجاد  هدف  با 
و شناسایی مشکالت دانشجویان 
آنها،  رفع  برای  تالش  و 
احوال پرسی  و  همدلی  طرح 
سلمان  دانشگاه  دانشجویان  با 
زمانی  بازه  در  کازرون  فارسی 
از  اسفندماه سال جاری  بهمن و 
سوی مرکز مشاوره، بهداشت و 
اجرا خواهد  دانشگاه  این  درمان 

شد.
به  طلوع  روزنامه  گزارش  به 
دانشگاه  عمومی  روابط  از  نقل 
مسلم  کازرون،  فارسی  سلمان 
مشاوره،  مرکز  رئیس  عباسی، 
دانشگاه  درمان  و  بهداشت 
سلمان فارسی کازرون، با اعالم 
این مطلب به ضرورت همدلی با 
و  کرونا  دوران  در  دانشجویان 
بررسی وضعیت آنها اشاره کرد 
قالب  در  نمود:  خاطرنشان  و 
کارشناس ها  طرح،  این  اجرای 
مرکز  متخصص  نیروهای  و 
درمان  و  بهداشت  مشاوره، 
کازرون  فارسی  سلمان  دانشگاه 
تماس  شماره  طریق  از 
با  تماس  ضمن   07142220618
دانشجویان این دانشگاه، مواردی 
روان  سالمت  وضعیت  جمله  از 
و جسم دانشجو و اعضا خانواده 
وی، میزان رضایت و انس گیری 
مجازی،  آموزش  به  دانشجویان 
یا  و  دانشجو  ابتالی  وضعیت 
کرونا  بیماری  به  وی  خانواده 
خانوادگی  وضعیت  همچنین  و 
جویا  را  دانشجویان  اقتصادی  و 

خواهند شد.
بهداشت  مشاوره،  مرکز  رئیس 
سلمان  دانشگاه  درمان  و 
با  ادامه  در  کازرون  فارسی 
این  اجرای  اینکه  بر  تأکید 
خدمات  ارائه  راستای  در  طرح 
دانشجویان  به  دانشگاه  حمایتی 
افزود:  گرفت،  خواهد  صورت 
از  که  سنجش هایی  براساس 
مرکز  این  کارشناس های  سوی 
تالش  گرفت،  خواهد  صورت 
دانشجویان  چنانچه  تا  می شود 
خدمات  دریافت  به  نیاز 
تخصصی و یا مشاوره دارند، این 
و  متخصصان  به  ارجاع  با  روند 
بهره گیری از خدمات قابل ارائه 
مرکز مشاوره، بهداشت و درمان 
کازرون  فارسی  سلمان  دانشگاه 

محقق شود.
با  پایان  در  عباسی  دکتر 
دانشجویان  تمامی  از  دعوت 
برای  ایشان  خانواده های  و 
ابراز  طرح،  این  با  همکاری 
اجرای  با  بتوان  نمود  امیدواری 
احوال پرسی،  و  همدلی  طرح 
ضمن تقویت ارتباط دانشجویان 
از  مناسبی  داده های  دانشگاه،  با 
در  دانشجویان  سالمت  وضعیت 
آورد  دست  به  کرونا  دوران 
برای  مناسب تری  زمینه  و 
مشاوره،  مرکز  خدمات  ارائه 
دانشگاه  درمان  و  بهداشت 
تعداد  به  فارسی کازرون  سلمان 
ایجاد  را  دانشجویان  از   بیشتری 

نمود.

با آغاز اجرای فاز اول پروژه سنگ فرش بازار میوه و تره بار 
میدان شهدا فصل جدیدی از خدمات عمرانی شهرداری آغاز 

شد.
از روابط عمومی شهرداری  نقل  به  به گزارش روزنامه طلوع 
آغاز  اعالم  با  کازرون  شهردار  مهرورز  محمدامین  کازرون، 
به  توجه  با  گفت:  بازار  این  سنگ فرش  اجرایی  فاز  عملیات 
بازار در تأمین بخشی از هزینه ها  اینکه در این پروژه کسبه 
در  جدیدی  فصل  آغاز  شاهد  بنابراین  کرده اند،  مشارکت 

اجرای پروژه های عمرانی توأم با مشارکت مردم هستیم. 
وی با بیان اینکه شهرداری برای اجرای فاز اول این پروژه، 
250 میلیون تومان تخصیص داده، افزود: در فاز دوم نیز 150 
میلیون تومان دیگر از سوی شهرداری برای این پروژه هزینه 

خواهد شد.
شهردار کازرون با تأکید بر اینکه عزم شهرداری برای عمران 
و آبادانی شهر جدی است، خاطرنشان کرد: در این راه نیازمند 
فرایند  آن ها،  مشارکت  با  هستیم چرا که  همیاری شهروندان 

توسعه شهر تسریع می شود.
کرد:  اظهار  کازرون  بازار  قدمت  به  اشاره  با  همچنین  وی 
اهداف  از  کازرون  بازار  منظر  و  سیما  در  تغییر  و  زیباسازی 
هم  و  شهروندان  هم  کسبه،  هم  کار،  این  با  که  چرا  ماست 
مسافران و گردشگران احساس بهتری خواهند داشت و نمای 

این بخش قدیمی شهر نیز زیباتر خواهد شد. 
گفت:  خود  سخنان  از  دیگری  بخش  در  مهرورز  محمدامین 
پیاده روها، جداول، معابر و حتی بسیاری از کوچه های در شهر 
با توجه به قدمت زیاد، فرسوده شده اند و از آغاز کار عزممان 
که  مناطقی  و  فرسوده  بافت  زیباسازی  و  بازسازی  جهت  را 

وضعیت خوبی نداشتند، جزم کردیم.
شهر،  اسالمی  شورای  و  شهرداری  کلی  سیاست  او،  گفته  به 
بهره مندی تمام شهروندان کازرون از خدمات عمرانی و شهری 

شهرداری به طور عادالنه است.

 فرش سنگی شهرداری زیر پای کسبه بازار میوه و تره بار

رئیس اداره سالمت اداره کل آموزش و پرورش فارس در جلسه هم اندیشی قطب سه سالمت 
فارس به میزبانی کازرون مطرح کرد:

تشکیل بانک اطالعات سالمت دانش آموزان در دستور کار قرار گرفته است
جلسه هم اندیشی قطب سه سالمت فارس به میزبانی آموزش و پرورش 

کازرون برگزار شد.
مدیریت  عمومی  روابط  از  نقل  به  جنوب  طلوع  هفته نامه  گزارش  به 
آموزش و پرورش کازرون، محمد علی زارعی در جلسه هم اندیشی قطب 
سه سالمت فارس که در سالن جلسات باشگاه فرهنگیان کازرون برگزار 
آینده سازان  عنوان  به  آموزان  دانش  سالمت  حفظ  داشت:  اظهار  شد، 

کشور تضمین کننده سالمت جامعه است.
اینکه  بیان  با  فارس  اداره کل آموزش و پرورش  اداره سالمت  رئیس 

کارشناسان سالمت ادارات مستندسازی را باید در اولویت کارهای خود 
در  آموزان  دانش  سالمت  اطالعات  بانک  تشکیل  افزود:  دهند،  قرار 

دستور کار قرار گرفته است.
وی ادامه داد: ارتقای سالمت دانش آموزان با تالش کارشناسان سالمت 
ادارات، مراقبین سالمت، مدیران مدارس، همکاران فرهنگی و همراهی 

خانواده ها قابل دسترسی است.
زارعی در جمع تعدادی از دبیران تربیت بدنی و مراقبان سالمت کازرون 
تقویت اجرای طرح کوچ )کنترل وزن و چاقی دانش آموزان( را مورد 

فرهنگی و خانواده ها  با همت همه همکاران  داد و گفت:  قرار  تأکید 
نیز کنترل و  را  آنان  دانش آموزان، وزن  بر حفظ سالمت  باید عالوه 

نظارت کنیم.
پرورش  و  آموزش  تربیت بدنی  و  پرورشی  معاون  زاده،  زال  هادی 
ارتقای سالمت  فعالیت های صورت گرفته جهت  به  اشاره  با  کازرون، 
دانش آموزان این شهر گفت: همکاران ما در مجموعه آموزش و پرورش 
کازرون در این دوران سخت کرونایی با باال بردن سطح آگاهی دانش 

آموزان و خانواده ها به عنوان مدافع سالمت آنان عمل می کنند.
گفتنی است در این نشست آمار نیروهای مراقبت سالمت مدارس، طرح 
سفیران سالمت، مکمل یاری ویتامین دی، طرح کوچ و کمپین سپاس 
از مدافعان سالمت با حضور مسئولین استانی و کارشناسان ادارات ارژن، 
باالده، خشت و کمارج، فراشبند، کوهچنار، کوهمره نودان و کازرون 
مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در پایان تعدادی از مدارس کازرون 
و  سالمت  حوزه  طرح های  اجرای  نحوه  و  انتخاب  تصادفی  بطور  هم 

تربیت بدنی در آنان مورد بررسی و بازدید قرار گرفت.
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معرفی مقاالت و پژوهش های علمی مرتبط با کازرونمدرسه گریزی در کودکان کالس اول

 کودکان تا قبل از ۷ سالگی در محیطی آزاد 
را  خود  رشد  مراحل  خانواده،  نظر  تحت  و 
برای  آنها  زمان  بیشترین  و  می کنند  سپری 
بازی صرف می شود. با ورود به هفت سالگی 
در  حضور  تجربه  اولین  مدرسه،  به  رفتن  و 
اجتماع را خواهند داشت که معمواًل با یک 
سری ضوابط و قید و بندهایی همراه است و 
ما شاهد این مسئله هستیم که برخی کودکان 
در اولین سال ورود به مدرسه دچار مدرسه 
گریزی می شوند؛ که این عامل معضالتی را 
دانش آموزان  خود  و  خانواده  مدرسه،  برای 
ایجاد می کند. معمواًل برخی از دانش آموزان 
دچار  گریزی،  مدرسه  بر  عالوه  سن  این 
و  ترس  با  که  می باشند  نیز  هراسی  مدرسه 

دلهره همراه است.
گریزی  مدرسه  در  می تواند  مختلفی  عوامل 
باشد همچون عدم  دانش آموزان نقش داشته 
برقراری در ارتباط با دیگران، اضطراب ناشی 

از جدا شدن والدین، سختگیری و بدرفتاری 
معلم، عدم پویایی و کسل آور بودن حضور 
اهمیت  حائز  اینجا  که  نکته ای  مدرسه.  در 
است این است که کودک در مدرسه درگیر 
را  سابق  آزادی  و  می شود  بندهایی  و  قید 
رقم  طوری  است  ممکن  اینها  همه  و  ندارد 
بخورد که محیط مدرسه برایش جالب نباشد. 
تفریحات  و  کند  بازی  دارد  نیاز  کودک 
را  او  یکباره  نمی شود  باشد،  داشته  را  خود 
اول  کالس  معلمان  بنابراین  کرد؛  محدود 
علل  دنبال  به  و  باشند  محور  پژوهش  باید 
برای  را  راه حل هایی  تا  بگردند  عوامل  و 
بیابند.  مختلف  ویژگی های  دارای  کودکان 
به  از سخت گیری معلم نسبت  باید  همچنین 
این دانش آموزان کاسته شود و معلم تالش 
و  سرگرمی  با  همراه  که  محیطی  در  کند 
دارا  را  خود  آزادی  کودک  و  است  بازی 
است آموزش را انجام دهد تا برای کودک 
خود،  همساالن  کنار  در  و  باشد  جالب 
تجربه حضور در اجتماع مطلوبی را به دست 
بزرگ تر  شهرهای  برخی  در  البته  آورد. 
می باشند  پیشرفته تر  امکانات  نظر  از  که 
معمواًل  دانش آموزی  اهمیت  همچنین  و 
کودکان قبل از ورود به مدرسه در محیطی 
با همچنین فضایی آشنا  نام پیش دبستانی  به 
می شوند. در پیش دبستانی برای کودک هیچ 
کودک  و  ندارد  وجود  سختی  بندی  و  قید 
این  از  و  است  بازی  به  مشغول  آزاد  کاماًل 
مدرسه  پدیده  و  می بیند؛  آموزش  طریق 
به  ورود  از  قبل  که  کودکانی  در  گریزی 
مدرسه پیش دبستانی را تجربه کرده اند کم تر 

است. پس باید سعی شود محیط کالس اول 
به محیط پیش دبستانی طراحی شود  نزدیک 
با  به پیش دبستانی  تا کودک همچون رفتن 
به  عالقه به مدرسه برود و معلم تالش کند 
تدریج قوانین مدرسه را در وجود آنها نهادینه 
کند. مدرسه گریزی از فرضیه هایی است که 
صورت  آن  درباره  بسیاری  پژوهش های 
گرفته از بین عوامل مختلف بیشترین عاملی 
که مورد توجه بوده، عدم آزادی در مدرسه 

برای کودک است.
شاهد  نزدیک،  آینده ای  در  است  امید 
نوین  ایده های  و  روش ها  با  مدرسه هایی 
تدریس باشیم به طوری که مدرسه گریزی 

را به صفر برسانیم.
دانشگاه  دانشجوی  الهی  زهرا  گردآورنده: 
فرهنگیان واحد زینب کبری کازرون، زیر 

نظر دکتر اعتماد.

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

34818/193235                         194 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 
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 موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 

سند رسمی
موضوع  هیات   99/10/20-  139960311013000834 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 خانم 
راضیه شفیعی فرزند ابراهیم بشناسنامه شماره 3 صادره از حوزه مرکزی آباده 
و بشماره ملی 2411470630- درششدانگ یک باب انباری به مساحت 231 
مترمربع تحت پالک 9952/966 مفروز و مجزی شده از 9952/121 واقع در 
قطعه 8 بخش 15 فارس شهرستان آباده شهر آباده اراضی عنایت آباد خریداری 
عموم  اطالع  جهت  مصطفوی  همگی  عطاء  محمد  و  یحیی  مرحوم  مالک  از 
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 تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 99/11/09 
تاریخ انتشار نوبت دوم : 99/11/28

34978/193360                        226 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 
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

روزنـامـه طلـوع و هفته نامه طلوع جنوب آگهـی و مشــترک می پـذیـرد

42229246 - 32344772

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 139960311013000076 -99/3/18 هیات موضوع قانون 
مستقر  فاقد سند رسمی  های  و ساختمان  اراضی  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک آباده تصرفات مالکانه بالمعارض خانم اختر 
کریمی فرزند خانعلی بشناسنامه شماره 79 صادره از حوزه مرکزی آباده و 
بشماره ملی 2411393482 – در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 261/50 
 9928/1455 از  شده  مجزی  و  مفروز   9928/3262 پالک  تحت  مترمربع 
پیروزی  خیابان  بهمن  شهر  آباده  شهرستان  فارس   15 بخش   6 قطعه  در  واقع 
جنب پارک خریداری مع الواسطه از مالکیت وراث مرحومان علی و فتحعلی 
زعفرانی 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 
بدیهی  نمایند.  تقدیم  قضایی  مراجع  به  را  خود  دادخواست  اعتراض،  تسلیم 
است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم  وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 99/11/09
تاریخ انتشار نوبت دوم : 99/11/28

34983/193370                             225 م الف 

محسن مظفری نیا- سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک آباده

آگهی تاسیس شرکت
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود سینا افق فن آور درتاریخ 1399/11/05به شماره ثبت 54491 به شناسه ملی 14009753435 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده 
انواع کاالهای مجاز،  بازرگانی اعم از خرید، فروش، صادرات و واردات  به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :کلیه امور  که خالصه آن 
تهیه، ساخت، تولید و تامین مواد برد های الکتریکی، طراحی، تولید و مشاوره در زمینه تجارت الکترونیک، مهندسی الکترواپتیک، مکانیک و ابزار دقیق و اتوماسیون 
صنعتی، 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 ، بلوار عالمه امینی ، کوچه 18 عالمه امینی ، پالک 250 ، طبقه همکف کدپستی 
7189833479 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 10,000,000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقای سیدعلیرضا اوحدی کازرونی به شماره 
ملی 2282758633 دارنده 500000 ریال سهم الشرکه آقای سیداصغر اوحدی کازرونی به شماره ملی 2370386797 دارنده 9500000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت 
مدیره آقای سیدعلیرضا اوحدی کازرونی به شماره ملی 2282758633 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای سیداصغر اوحدی کازرونی به شماره ملی 
2370386797 و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود 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 سیداصغر اوحدی کازرونی همراه با مهر شرکت 
معتبر می باشد. 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.                                     1084540                         35072

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

آگهی تاسیس شرکت
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود فن آوران آینده آریا پارس درتاریخ 1399/10/23 به شماره ثبت 54396 به شناسه ملی 14009725340 ثبت و امضا ذیل 
دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :انجام کلیه امور بازرگانی از جمله خرید، فروش، صادرات 
و واردات انواع کاالهای مجاز، طراحی، تولید و مشاوره در زمینه تجارت الکترونیک، فعالیت های کشاورزی و گلخانه شامل بسته بندی، عرضه و فروش انواع 
محصوالت و کاالهای مجاز کشاورزی و مواد غذایی، 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 شهرک ارین ، کوچه 2 شهرک آرین 
، خیابان فن آوری ، پالک 0 ، طبقه دوم کدپستی 7197687811 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 10,000,000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر 
یک از شرکا آقای محمدرضا صدرنژاد به شماره ملی 2281418332 دارنده 5000000 ریال سهم الشرکه آقای علیرضا استکی به شماره ملی 2281428311 
دارنده 2500000 ریال سهم الشرکه آقای سعید نیاکان به شماره ملی 2298510334 دارنده 2500000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقای محمدرضا 
صدرنژاد به شماره ملی 2281418332 و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای علیرضا استکی به شماره ملی 
2281428311 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای سعید نیاکان به شماره ملی 2298510334 و به سمت عضو اصلی 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 محمدرضا صدرنژاد همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 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.
35052                    1082874

 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 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

نقش شیخ ابواسحاق کازرونی در گسترش اسالم در کازرون؛
                                             )نیمه دوم قرن چهارم تا اوایل قرن پنجم هجری(                 اعظم رحیمی جابری

چکیده:
شیخ ابواسحاق کازرونی در نیمه دوم قرن چهارم هجری در خانواده 

زرتشتی نومسلمانی در کازرون متولد شد.
به گزارش پایگاه مجالت تخصص نور، این دوره مقارن با حکومت 
آل بویه بود که با سیاست تسامح مذهبی از اقلیت های دینی حمایت 
می کرد و کازرون از اصلی ترین مراکز زرتشتی نشین فارس محسوب 
می شد. شیخ ابواسحاق بعد از تحصیل نزد مشایخ فارس، وارد طریقت 
ابن خفیف )از عارفان بزرگ شیراز( شد؛ چرا که کاربرد عملی این 
طریقت را در حوزه مذهبی بیشتر منطبق با اعتقادات خود می دید. از 
این رو، مقاله حاضر با روش توصیفی ـ تحلیلی و با تکیه بر منابع 
اصلی، درصدد پاسخ به این پرسش است که شیخ ابواسحاق چه نقشی 
در ترویج دین اسالم در کازرون داشتند؟ نتیجه تحقیق حاکی از آن 
است که شیخ ابواسحاق در اواخر قرن چهارم هجری طریقت خاص 
را  موعظه خود  و  تأسیس کرد  را  مرشدیه  طریقت  به  موسوم  خود، 

در راستای نشر اسالم در مساجد کازرون آغاز نمود که با مخالفت 
نیز با ساخت مسجد و  ابواسحاق  حاکمان زرتشتی روبه رو شد. شیخ 
نسبت  در کازرون،  مطوعه  دسته  تشکیل  همچنین  و  مرشدیه  خانقاه 
غایت  در  عوامل،  این  نمود که  اقدام  زرتشتیان  موقعیت  تضعیف  به 

موجب گسترش دین اسالم در کازرون شد.

 بررسی عوامل مؤثر بر دیدگاه کشاورزان در پذیرش کشاورزی ارگانیک 
                              )روستاهای بخش مرکزی شهرستان کازرون(  حسین جوینده و فرزاد مزارعی

چکیده:
با هدف بررسی عوامل مؤثر بر دیدگاه کشاورزان در  این پژوهش 
پژوهش  این  همچنین  گرفت.  انجام  ارگانیک  کشاورزی  پذیرش 
به شکل  داده ها  جمع آوری  نحوه  نظر  از  و  کاربردی  هدف  لحاظ  از 
شامل  پژوهش  این  آماری  جامعه  شد.  انجام  توصیفی-پیمایشی 
کشاورزان ۶ روستای واقع در بخش مرکزی شهرستان کازرون بود...

خالصه ماشینی:
به گزارش پایگاه مجالت تخصص نور، نتایج نشان داد که بر اساس 
آزمون تحلیل واریانس یکطرفه و برحسب متغیرهای میزان به کارگیری 
کشاورزی  به کارگیری  در  الزم  عوامل  و  ارگانیک  کشاورزی 

در  معنی داری  آماری  تفاوت  دارای  مالکیت  نوع  متغیر  ارگانیک، 
کشاورزی  مهم  نقش  به  توجه  با  منظور  همین  به  بود.   0/05 سطح 
با  اشتغال زایی و همچنین  نقش مهم آن در  مواد غذایی و  تأمین  در 
در  متداول  کشاورزی  توسعه  برای  شده  عنوان  پیامدهای  به  توجه 
سال های گذشته ضرورت دارد در کشاورزی معمول تغییراتی جهت 
به  نهاده های شیمیایی و کاهش خسارات وارد شده  کاهش مصرف 
منابع طبیعی و محیط زیست و همچنین کیفیت محصوالت کشاورزی 
به عنوان یکی  ارگانیک  این راستا کشاورزی  صورت گیرد که در 
از مهم ترین سیاست های کشاورزی جایگزین برای تولید مواد غذایی 

سالم و بدون هرگونه مواد شیمیایی مورد توجه قرار گرفته است.
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از بدو فوتبال کازرون بسیار بازیکنانی آمدند و رفتند که هم 
خاطره ساز بودند و هم الگوی جوانان و ورزشکاران ولی از 
اینها تعدادی بودند و هستند که برای همیشه ماندگار شدند 

اخالق و ادب در کنار منش جوانمردی ورزشکار را جاوید 
و همیشگی می کند.

مصطفی توان متولد اول فروردین 1338:
دبیر ورزش مدارس کازرون فوتبال خود را از تیم نوجوانان 
نیرو در سال 1353 آغاز کرد و درست دو سا ل بعد در سال 
1355 به تیم منتخب بزرگساالن کازرون به مربیگری استاد 
حسن شکرریز دعوت شد و از آن زمان در تمامی تیم های 
منتخب از جوانان و مدارس گرفته تا بزرگساالن حضور فعال 
داشته و با این تیم بارها به مقام قهرمانی رسید. آقا مصطفی 
فعالیت  انقالب  و  نام های رستاخیز  با  بعدها  نیرو که  تیم  با 
می کرد نیز بارها موفق به کسب مقام و عناوین مختلف در 

سطح شهرستان  شده است.
مصطفی توان بعد از استخدام در آموزش وپرورش کازرون 
از سال 1360 تا هم اکنون به عنوان مربی و معلم ورزشکاران 
بسیار زیادی را به جامعه ورزش کازرون تحویل داده است 
منتخب جوانان کسب  تیم های  همچنین در مسند مربیگری 
مقام قهرمانی فارس در سال 64 به همراه سردار احمدی و در 
سال 66 و 67 به سرمربیگری خودشان و کسب مقام نایب 
قهرمانی در سا ل 69 دست یافته و در رده سرمربیگری منتخب 
کسب  به  موفق   63 و   62 سال های  در  راهنمایی  مدارس  
دبیرستان ها  منتخب  تیم  با  و  استان  سطح  در  قهرمانی  مقام 
 در سال 69 و 70 هم موفق به کسب مقام قهرمانی گردیده 

است. 
آقا مصطفی در پست هافبک بازی های ماندگاری از خود به 
نمایش گذشت و بارها باعث شادی تماشا گران و طرفداران 
قدرتمند  تیم  مقابل  در  را  خود  بازی  بهترین  شد.  فوتبال 
شاهین بوشهر بنمایش گذاشته و زننده تنها گل تیم انقالب 

کازرون در آن بازی زیبا بود.
بعنوان  کازرون  انقالب  تیم  با   69 سال  در  مصطفی   آقا 

سرمربی- بازیکن به مقام قهرمانی رسید.  
در طول دوران پربار ورزشی ایشان اساتید زیادی به پیشرفت 
را  آقا مصطفی خود  آقا مصطفی کمک کردند که  فوتبال 
استاد علی اکبر جمشیدی/  از جمله:  به آنها مدیون می داند 
راسخ/  نیکویی/عباس  عبدالصاحب   / متوسل  عبدالحمید 
هدایت/سردار  کشتکار/رسول  کاظمینی/عباس  حمید  سید 

احمدی/ غالمحسین ماهیانه و استاد حسن شکرریز 
آقا مصطفی شاگردان نیز به جامعه ورزشی کازرون تحویل 
آنها  بردن   نام  از  بسیارند  تعداد  این  که  آنجا  از  که  داده 

معذور هستیم
آقا مصطفی در عرضه داوری نیز یکی از زحمتکشان فوتبال 

کازرون بود.
ورزش  پیشکسوتان  مابین  نظرسنجی  در  توان  مصطفی 
کازرون برای انتخاب بهترین های خط هافبک تاریخ فوتبال 

کازرون بیشترین رأی را کسب کرد.

معرفی بزرگان ورزش کازرون
این شماره؛مصطفی توان  

                                                                                                       ورزشی                                                                      کارشناس ورزشی: محمدرضا پوالدی

در فوتبال دنیا تیم هایی هستند که عالوه بر قهرمانی و افتخارات مهم بیشتر شهره به 
بازیکن سازی هستند تیم های به مانند آژاکس آمستردام، لیورپول انگلیس و... در 
فوتبال ایران هم تیم های مانند راه آهن  و بانک ملی تهران پرورش دهنده خیلی از 
بزرگان فوتبال ایران بودند در شهر ما هم یکی از تیم هایی که بازیکنان بزرگی رو 

پرورش داد و به فوتبال کازرون معرفی کرد تیم خوشنام بانک ملی بود.
ایستاده از راست:

مهرزاد مهرویان،  فضل اله قبایی  شهریار مهرویان،  
محمدتقی راستاد، اصغر شجاعی،  مسلم  تقی پور، مهدی مصالیی پور،  علی نقی 

پیران، عبدالرسول هدایت 
نشسته از راست:

رضا رنگین کمان،  مسعود صادقی،  بهنام دهقان،  شادروان سعید فتوت،  اسداهلل 
شیرنژاد

پنجره ای روبه خانه پدری

تیم مس کرمان تنها نماینده استان کرمان 
که  ایران   دوم  دسته  لیگ  مسابقات  در 
به  دوستانه  دیدار  دو  برگزاری  جهت 
اولین  در  بود  کرده  سفر  فارس  استان 
کازرون  بتون  کوپل  تیم  مغلوب  دیدار 

شد.
سیزدهم  دوشنبه  روز  که  دیدار  این 
مردادماه هفتاد و شش در استادیوم تختی 
کازرون برگزار شد با نتیجه سه بر دو به 

نفع کازرونی ها به پایان رسید.
توسط  بتون  کوپال   7 دقیقه  در  ابتدا  
کاظم مظلومیان به گل رسید ولی کرمانی 
توسط  شدند  موفق   15 و   9 دقیقه  در 
غالمرضایی  احمد  و  جوشانی  محمدرضا 

دروازه سلطانی را باز کنند.
حمایت  که  کازرونی  دوم  نیمه  در 
همیشه  از  بیشتر  خود  از  را  تماشاگران 
 90 و   79 دقایق  در  شدند  موفق  دیدند 
حمیدرضا  و  حسینی  سعید  سید  توسط 
مغلوب  را  خود  نامدار  حریف  یاوری 

کنند.
اله دهقان و بهادر  اصغر دهقان –عنایت 
برعهده  را  بازی  این  قضاوت  خاکسبز 

داشتند.
مطرحی  بازیکنان  کرمان  مس  تیم  در 
سابق  )بازیکن  پور  شیر  اصغر  همچون 
انزلی( علی  بندر  ملوان  تهران و  استقالل 
پورموقری )بازیکن سابق ملوان( و احمد 
شموشک  سابق  )بازیکن  غالمرضایی 
بهمن  استاد  و  می کردند  بازی  نوشهر( 
صالح نیا و محمد احمدزاده نیز مربیان تیم 

مس کرمان بودند.
مغلوب  را  خود  دیرینه  حریف  رستاخیز 

کرد )1356(
از  بعد  کازرون  والیبال  مسابقات  فینال 
چند هفته پیکار میان دو تیم رستاخیز و 
پرسپولیس برگزار شد و رستاخیز حریف 

خود را با نتیجه 2-1 مغلوب کند.
عبدالصاحب بازایی – رضا رهایی فرد و 

رستمی  داوران این دیدار بودند.
رستاخیز )قهرمان(: محسن آصف جاه – 
ابراهیم محمودی – مهدی اندیشگر-سعید 
رعیت  نژاد-محمد  فخار  غالم   – چوبدار 
پیشه – حسین حسنی – ناصر پزشکیان 

– ابراهیم رضایی 
مربی:  علی اکبر جمشیدی 

صدراله  قهرمان(:  )نایب  پرسپولیس 
حبیبی – پرویز سرشناس- مجید صنعتی 
–محمد  کاوه  محمد   – حبیبی  –عباس 

احترامی –محسن دوزنده و باقر شافع 
مربی: علی اصغر رهسپار

انقالب فاتح فوتبال کازرون شد )1369(
فوتبال باشگاه های کازرون که با شرکت 
سرباز-  انقالب-   – استقالل  تیم  یازده 
شاهین- هما - ببر- باستان – بلیان – پاس 
– پیکان و فجر آغاز شده بود با قهرمانی 
تیم انقالب به پایان رسید استقالل و سرباز 
هم مشترکا به مقام نایب قهرمانی رسیدند 
و شاهین، فجر و باستان به مقام های سوم 

تا پنجم دست یافتند.
تیم سرباز با دریافت 5 کارت زرد بهترین 

تیم اخالق شد.
کاظم  )قهرمان(:  انقالب  تیم  بازیکنان 
خلیل  محمد   – رسولی  شاکر   – کریمی 
موسوی  محمود  –سید  زاده  صادقی 
نصیری-  محمدعلی   – توان  –مصطفی 
 – نوذری  سعید  سید   – رسولی  علیرضا 
–اصغر  اخالقی  غالمرضا   – پیران  فرزاد 
موسوی  فریبرز  رنجبر-  هاشمپور-کریم 
 – راسخ  –محمدرضا  شریفی  شعبان   –
رضا  پاساد-  غالمرضا   – توانی  سیاوش 
– حاجی زاده  هوشنگ   – کشاورزان 
جوانمردی  –حسین  دشتیان  مسعود 
 – کریمی  –علیرضا  سی  هزار  –حمید 

داریوش حاجی زاده –علیرضا یزدانی 
سرمربی: علی اکبر جمشیدی 

مربی: حمید رنجبر
سرپرست: حاج نادر جعفری

 تقویم تاریخ ورزش کازرون
)قسمت ششم(

شکست مس کرمان در کازرون )1376(

محمد رضا پوالدی: به گزارش روابط عمومی باشگاه شهید شاملی کازرون، تیمی که 
نایب قهرمان سال قبل لیگ برتر هندبال ایران شد و سهمیه آسیایی را کسب کرد حاال 

دیگر در سپهر هندبال ایران به نامی شناخته شده تبدیل شده است.
مهرتاش شاملی مالک این باشگاه می توانست در رشته های دیگر ورود کند که هم 
بیشتر دیده شود و هم عواید مالی فراوانی نصیبش شود ولی ترجیح  کسب و کارش 
داد برای زنده نگه داشتن نام پدر شهیدش و ادای دین به مردمان شهری که خود را 
مدیون آنها می دید در هندبال کازرون سرمایه گزاری کند. مهندس شاملی فرزند شهید 
ناصرشاملی بازیکن اسبق تیم ملی فوتبال کشورمان پیش از انقالب ، سال گذشته  و 
در اولین سال حضور تیمش در لیگ برتر هندبال نایب قهرمانی را کسب کرد و هم 
اکنون بدون باخت و با امتیاز حداکثری وارد دور رفت مرحله سوم رقابت های لیگ 

برتر هندبال کشور شده است .
وی در مورد اتفاقات چند وقت اخیر هندبال و باشگاه شهید شاملی گفت: از سال گذشته 
که وارد مقوله سرمایه گذاری در هندبال شده ایم تاکنون از هیچ گونه تقاضای کمک 
مالی و این قبیل را نداشته ایم و فقط کاش مقداری حق و وظیفه استان و شهرستان در 
برابر این تیم لیگ برتری احقاق می شد اما برخی مسئولین استانی و شهرستانی حتی 
جویای احوال این تیم نمی شوند.شاید اگر از آنها پرس و جو کنید به این نتیجه می رسید 
که نمی دانند تیم نیروی زمینی شهید شاملی کازرون و همچنین تیم بانوان هندبال شهید 
شاملی کازرون در سال گذشته نایب قهرمان لیگ برتر ایران شده اند و اینک نماینده 
ایران در مسابقات جام باشگاه های آسیاست و حتی بعضی اوقات هوادارانمان نیز مانند 

تمام نقاط دنیا در برابر رشد و پایدار ماندن تیم مورد حمایتشان وظایفی دارند که متاسفانه تا 
به امروز شاهد آن نبوده ایم.

شاملی در این مورد افزود : در هیچ مرحله از حضور در سطح اول هندبال کشور در لیگ برتر 
، مسئولین استانی و شهرستانی ظرفیت های باشگاه و کمبودهای آن را ندیده و یا نخواسته اند 
که ببینند. حتی در ابتدایی ترین امر یعنی تهیه خوابگاه ورزشکاران در حالی که باشگاه قصد 
نپرداختن و یا تخفیف را نداشته است ولی از کوچکترین مساعدت در این امر امتناع می شود 

که جای بسی تعجب دارد. 
مهرتاش شاملی در بخش دیگری از صحبت هایش به اتفاقات رخ داده پس از صدور حکم 
کمیته انضباطی مرتبط با بازی تیم های فرازبام و سپاهان اشاره کرد و گفت : تمام این فعل 
و انفعاالت در حالی که در آن دخیل نبوده ایم به ضرر ما تمام شد و دودش به چشم ما رفت 
و تیم های گروه A بدترین لطمه را از این رای دیدند و عالوه به هزینه های مضاعفی که بر 
دوش باشگاه ها گذاشته شد و ما باید در عرض چند روز ۴ بازی فینال گونه را انجام دهیم، با 
این حساب ما فقط با تیم های کیمیا کاشت کردستان و پرواز اصفهان بازی نکرده ایم و با 
این حال نمی دانم دوگروه کردن این بازی ها چه معنی ای داشت فقط به خاطر ۴ بازی کمتر، 

ما باید این همه اجحاف در حقمان را تحمل کنیم.

وی افزود : اگر نگاهی به برنامه مسابقات در مرحله بعد بیندازید می بینید که تیم شهید شاملی 
باید با چهار تیم پرقدرت  در هفته آینده مواجه شود که البته این موضوع در صورتی که 
احکام کمیته انضباطی صادر نمی شد بدین گونه چیدمان نمی شد در حالی که در بازیهای 
گروه B این رقابت ها با شرایط متفاوت می باشد و این بخاطر صعود چهارتیم از هرگروه 

است با اینکه  از ابتدا قرار بود که از هرگروه سه تیم صعود کند.
مالک باشگاه شهید شاملی ضمن انتقاد از رای صادره توسط کمیته انضباطی گفت : این یک 
معادله دومجهولی است : یا تبانی شده است یا نشده است. اگر تبانی شده است پس چرا باشگاه 
ها و مسببین جریمه نشده اند و اگر تبانی نبوده است پس جریمه بازیکنان محلی از اعراب 

ندارد و بی معنی می باشد.
مهندس شاملی افزود :فدراسیون هندبال بجای اینکه بیشتر به فکر تنبیه خطاکاران باشد سعی 
کرده است طرف سوم ماجرا که از صعود بازمانده بود را راضی کند که  پس از صدور این 
حکم که حقوق باشگاه شهید شاملی را تضییع کرده است پاسخگوی ما نیست و در مقابل 

مطالبه ما در مورد اجحاف در حق تیم ما سکوت اختیار کرده است.
اگر فشارهایی بابت اخذ این تصمیمات از بیرون شده آیا با اعالم کناره گیری برخی تیمها 
بخاطر این بی عدالتی می توان از طرف آن شهر و استان فشارهای وارد شده را مدیریت کرد؟!  

امیدوارم کسی پاسخگوی این همه سوال باشد.

درد دلهای مالک تیم هندبال کازرون 

 مهرتاش شاملی : مسئولین فدراسیون پاسخگوی ما نیستند 
 از رای صادره فدراسیون فقط تیم های گروه مقابل لطمه خوردند

از  اطالعیه ای  در  فوتبال  فدراسیون 
یک  در  شده  مطرح  اظهارات  به  ورود 
مربیانی  سوی  از  تلویزیونی  برنامه 
قلعه نویی  و  گل محمدی  رحمتی،  مانند 
مصادیق  را  موارد  این  و  داده  خبر 
را  موضوع  این  و  دانسته  اکاذیب  نشر 
به  رسیدگی  و  تعقیب  بررسی،  جهت 
کرده  ارجاع  فدراسیون  قضایی   ارکان 

است.
هفته   ۱۲ گذشت  با  ایسنا،  گزارش  به 
مشکالت  از  تیم ها  اکثر  برتر،  لیگ  از 
حاال  و  دارند  گالیه  داوری  اشتباهات  و 
آمده  در  هم  مربیان  ساکت ترین  صدای 
است. در این بین برخی از مربیان و ارکان 
ناکامی های  برای  هم  سناریوهایی  تیم ها 
یعنی  برتری  لیگ  مربی  سه  دارند.  خود 
و  قلعه نویی  امیر  گل محمدی،   یحیی 
تلویزیونی  برنامه  در  رحمتی  مهدی  سید 
رابطه  در  را  اظهاراتی  برتر،  فوتبال 
داوران  چینش  جمله  از  اقدامات  برخی 
شد  مطرح  مسابقات  ریزی  برنامه  و 
شده  تیمشان  نگرفتن  نتیجه  باعث   که 

است.
چهره  سه  این  توسط  مسائل  این  طرح 
عجیب  بیانیه ای  انتشار  باعث  سرشناس 
اهالی  از سوی فدراسیون فوتبال شده که 
اخالقی  کدهای  رعایت  به  را  فوتبال 
داده  هشدار  متخلفان  به  و  کرده  دعوت 
اخالقی،  کدهای  به  عنایت  »با  است: 

مقررات انضباطی و مقررات اخالقی کلیه 
اهالی فوتبال می بایست در ایراد اظهارات 
و انجام مصاحبه های خود مراقبت کنند تا 
امر خالف واقع را به هیچ فرد حقیقی یا 
حقوقی نسبت ندهند، در غیر این صورت 
تواند  می  مورد  تناسب  به  آنها  اظهارات 
اکاذیب  نشر  یا  افترا  توهین،  مصادیق  از 

باشد.
در  مطروحه  موارد  درباره  اساس،  این  بر 
آنجا  از  تلویزیونی  های  برنامه  از  یکی 
مصادیق  شده  مطرح  اظهارات  برخی  که 
نشر اکاذیب بوده موضوع جهت بررسی، 
قضایی  ارکان  به  رسیدگی  و  تعقیب 
اشخاص  با  مضافا  شد.  ارجاع  فدراسیون 
انضباطی  و  اخالقی  کدهای  وفق  متخلف 
تصمیم گیری و اطالع رسانی خواهد شد.«
اظهارات  بررسی  از  فوتبال  فدراسیون 
خبر  برتر  فوتبال  برنامه  در  شده  مطرح 
با  ارتباط  در  خبرهایی  احتماال  و  داده 
و  انضباطی  کمیته  به  مربیان  این  دعوت 
در  مربیان  این  محرومیت  و  جریمه  یا 
می تواند  که  شود  منتشر  آینده  روزهای 
داغ  ایران  برتر  لیگ  در  را  حواشی   تنور 

کند.
فدراسیون  پرهیز  توجه  جالب  نکته  البته 
برنامه مذکور و همینطور  از  نام بردن  از 
از  تا فعال  برنامه بوده  اشخاص حاضر در 
سایر  به  نوعی  به  و  کند  دوری  حواشی 

اهالی فوتبال هشدار داده باشد.

تهدید به سبک فدراسیون فوتبال
جریمه و محرومیت در انتظار 

رحمتی، قلعه نویی و گل محمدی؟


