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 دیدار شهردار و اعضای شورای اسالمی شهر کازرون
با معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان؛

شهردار: ناهماهنگی و عدم همکاری 
 برخی ادارات، باعث هدر رفتن

 پول بیت المال می شود
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فرماندار ویژه کازرون:

 پسندیده نیست 
که با کم لطفی برخی 
 مسئولین، سرمایه گذار
 از کازرون خارج شود
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هفتـه نـامه

toloudaily@gmail.com

این کازرونی های 
با انصاف   

صدور حکم پرونده 
 احتکار خودرو

در کازرون

رئیس دانشگاه آزاد اسالمی واحد کازرون:

باید برنامه های تازه و نویی 
را اجرا کرد

 در نشست کمیته اجرایی واکسیناسیون کرونا
در شبکه بهداشت و درمان کازرون عنوان شد؛

 انجام واکسیناسیون کرونا 
تا زمستان 1400

صدور حکم پرونده احتکار خودرو در کازرون

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان فارس از صدور 
حکم پرونده احتکار خودرو در شهرستان کازرون 

خبر داد.
در  فارس  استان  حکومتی  تعزیرات  مدیرکل 
باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  با  گفت وگو 
 ۷ کشف  با  گفت:  شیراز،  از  جوان  خبرنگاران 
دستگاه خودروی پژو از یک انبار متعلق به یک 
پرونده ای  کازرون،  شهرستان  در  تولیدی  واحد 
جهت بررسی موضوع در اداره تعزیرات حکومتی 

این شهرستان تشکیل شد.
این  در  نفر  یک  شناسایی  از  ساالری  غالمرضا 
انجام  تحقیقات  طبق  افزود:  و  داد  خبر  رابطه 

و  بوده  نفر  بنام یک  دستگاه خودرو،   ۷ این  همه  شد که  مشخص  شده 
خودروهای مکشوفه به قصد سوءاستفاده از التهابات بازار خودرو، در این 
مکان دپو شده است. مدیرکل تعزیرات حکومتی استان فارس با هشدار به 

افرادی که با احتکار کاال اقدام به اخالل در بازار می کنند، اظهار داشت: 
نهایتًا با بررسی های به عمل آمده و استعالم از مراجع ذیصالح، تخلف متهم 
پرونده محرز و شعبه رسیدگی کننده حکم به جریمه یک میلیارد و ۳۰۰ 

میلیون ریالی وی صادر کرد.

در نشست کمیته اجرایی واکسیناسیون کرونا در شبکه بهداشت و درمان کازرون عنوان شد؛

انجام واکسیناسیون کرونا تا زمستان 1400
معاون بهداشتی شبکه بهداشت و درمان کازرون گفت: انجام واکسیناسیون 
کرونا بر اساس پیش بینی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای 

گروه های هدف در چهار مرحله تا زمستان 14۰۰ ادامه خواهد داشت.
به گزارش هفته نامه طلوع جنوب به نقل از روابط عمومی شبکه بهداشت و 
درمان شهرستان کازرون، رئیس شبکه با اشاره به گذشت یک سال از آغاز 
اپیدمی کرونا در کشور و انجام اقدامات گوناگون در راستای مقابله با این 
واکسیناسیون  آغاز  و  کشور  به  واکسن  ورود  به  توجه  با  گفت:  ویروس، 
گروه های پرخطر، اجرای برنامه واکسیناسیون در شهرستان نیز در روزهای 

آینده با اولویت کارکنان حوزه درمان میسر خواهد شد.
دکتر بندر برامکی بر ضرورت آمادگی کارکنان حوزه سالمت درخصوص 
تحویل، انتقال، نگهداری واکسن ها در شرایط دمایی مناسب، توزیع، پیش بینی 

مکان انجام واکسیناسیون و دفع پسماندهای حاصل از واکسن تأکید کرد.
به  بهداشتی  کارشناسان  از  روسی،  واکسن های  بودن  معتبر  به  اشاره  با  او 
عنوان متولیان بهداشت خواست در راستای آگاهی بخشی به عموم مردم در 
زمینه میزان اثربخشی این واکسن و اهمیت انجام واکسیناسیون با هدف مهار 

بیماری تالش ورزند.
معاون بهداشتی شبکه بهداشت و درمان کازرون نیز افزود: انجام واکسیناسیون 
کرونا بر اساس پیش بینی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای 

گروه های هدف در چهار مرحله تا زمستان 14۰۰ ادامه خواهد داشت.
زهرا طهماسبی بر ضرورت تفکیک وظایف کارشناسان واحدهای ستادی و 
انجام مداخالت مورد نیاز در راستای پوشش واکسیناسیون گروه های هدف 
زمان،  واکسن،  کننده  دریافت  دقیق  مشخصات  ثبت  کرد:  اضافه  و  تأکید 

مکان تزریق و عوارض احتمالی در سامانه سیب با هدف پیگیری های بعدی 
ضرورت دارد.

)عج(  ولیعصر  بیمارستان  رئیس  شرافت  سجاد  دکتر  حضور  با  نشست  این 
ستادی  واحدهای  کارشناسان  و  بهورزی  آموزشگاه  مدیر  همراه،  هیئت  و 
مرکز بهداشت شهید پیرویان کازرون برگزار شد و ضمن انتصاب مسئوالن 
کارگروه های مختلف در اجرای طرح واکسیناسیون کرونا مقرر شد بر اساس 
دستورالعمل، دو مکان تزریق واکسن در بیمارستان ولیعصر )عج( و مرکز 

منتخب 16 ساعته کووید 19 در نظر گرفته شود.

بسیج  مسئوالن  با  کازرون  دانشگاه های  معاونان  و  روسا  نشست 
کازرون  فارسی  سلمان  دانشگاه  میزبانی  به  فارس  استان  دانشجویی 

برگزار گردید.
بنا به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه سلمان فارسی 
رئیس  دالوند،  محمدرضا  دکتر  نشست،  این  ابتدای  در  کازرون، 
دانشگاه آزاد اسالمی واحد کازرون، با تصریح بر لزوم ارتقا سطح 
تحلیل  بایستی  نمود:  خاطرنشان  دانشجویی  بسیج  برنامه های  کیفی 
SWOT را برای واکاوی مناسب تر برنامه ها در نظر داشت و تالش 

نمود برنامه های تازه و نویی را اجرا نمود.
در ادامه دکتر علیرضا راستی، سرپرست معاونت فرهنگی و اجتماعی 
دانشگاه سلمان فارسی کازرون، با اشاره به چالش های بروکراتیک 
از  ناشی  مشکالت  نمود:  خاطرنشان  اداری  روندهای  در  موجود 
اجرای  روند  بر  اداری،  کاغذبازی های  و  بروکراتیک  روندهای 
برنامه های فرهنگی تأثیرات نامطلوبی برجای می گذارد. همچنین باید 
توجه به احصا و رصد تهدیدهای سبک زندگی ایرانی ـ اسالمی در 

دستورکار جدی قرار گیرد.
نیز  کازرون  دختران  حرفه ای  و  فنی  آموزشکده  رئیس  قنبریان،  اعظم 
در این نشست به مسائل مرتبط با برنامه ریزی ها در حوزه های فرهنگی 
اشاره کرد و خاطرنشان نمود: یکی از ضرورت های اصلی در این حوزه، 
برنامه ریزی های فرهنگی بلندمدت است. همچنین بایستی در نظر داشت 
با توجه به شرایط به وجود آمده ناشی از شیوع کرونا، الزم است  که 
دوران  در  فرهنگی  برنامه های  اجرای  برای  را  مناسبی  برنامه ریزی های 

پساکرونا داشت.
در ادامه این نشست، ریحانی، معاون فرهنگی مرکز آموزش عالی زینب 
کبری )س( کازرون، با اشاره به برخی محدودیت های مالی، خاطرنشان 
هزینه های  صرف  نیازمند  مناسب،  کیفیت  با  برنامه های  اجرای  نمود: 
زیادی است. به عنوان مثال برای اجرای یک کارگاه فرهنگی باکیفیت، 
بایستی هزینه های باالیی را صرف نمود و در این مورد بایستی دقت نظر 

زیادی داشت تا بتوان برنامه های مطلوبی را اجرا کرد.
در  نیز  کازرون  پیام نور  دانشگاه  رئیس  احمدی قراچه،  علی محمد  دکتر 
این نشست اظهار نمود: پرهیز از شعارزدگی در روندهای مطالبه گری، 

می تواند زمینه ساز تأثیرگذاری مطلوب برنامه ها شود.
در پایان این نشست، سعید یوسفی، مسئول ناحیه بسیج دانشجویی استان 
معاونین  و  روسا  همراهی  و  حضور  از  تشکر  با  سخنانی  طی  فارس، 
و  پرداخت  دانشجویان  مطالبه گری  ضرورت  به  کازرون،  دانشگاه های 
داشت.  مسأله محور  نگاه  فرهنی،  مقوله های  به  بایستی  نمود:  خاطرنشان 
تا  نمود  دانشجویی حمایت  تحقیقاتی  مراکز  از  که  است  نیاز  همچنین 

بتوان دستاوردهای علمی مناسبی را نیز کسب کرد.
مسئول ناحیه بسیج دانشجویی استان فارس همچنین افزود: آمادگی برای 
دوران پساکرونا و ایجاد زمینه هایی جهت نشاط و فعالیت های سازنده در 
مناسبات مختلف اجتماعی، از جمله رویکردهایی است که بایستی دنبال 

شود و از ظرفیت های مختلف برای تحقق آنها بهره گرفت.

رئیس دانشگاه آزاد اسالمی واحد کازرون:

باید برنامه های تازه و نویی را اجرا کرد
فرماندار ویژه کازرون:

 پسندیده نیست که با کم لطفی برخی مسئولین، سرمایه گذار
از کازرون خارج شود

فرمانداری  عمومی  روابط  از  نقل  به  جنوب  طلوع  هفته نامه  گزارش  به 
تأکید  با  کازرون  شهرستان  ویژه  فرماندار  و  استاندار  معاون  کازرون، 
باشد  به معنای واقعی گره گشا  باید کارگروه رفع موانع تولید  اینکه  بر 
و مشکالت درون شهرستان را مرتفع کند گفت: از سویی کارگاه هایی 
داریم که به اندازه ظرفیتشان فعالیت نمی کنند و یا کارگاه هایی هستند 

که توان افزایش فعالیت خود را دارند که باید به خوبی مدیریت شوند.
یا  فعال  نیمه  کارخانه ها  و  کارگاه ها  برخی  اینکه  به  اشاره  با  مظفری 
غیرفعال هستند گفت: وظیفه این کارگروه این است که پس از بازدید 

میدانی مشکالت را بررسی و این واحدهای تولیدی را فعال کنند.
فرماندار ویژه شهرستان کازرون با بیان اینکه باید همه دلسوزان شهرستان 
پای کار بیایند و متحدانه کمک کنند، خاطرنشان کرد: به دلیل اهمیت 
این  تولید، الزم است هر هفته  موانع  لزوم تسریع در رفع  این مسئله و 

جلسات تشکیل شود.
او ادامه داد: این پسندیده نیست که با وجود کم لطفی برخی مسئولین، 
ویژه  با حمایت  بلکه  شود.  شهرستان خارج  از  و  منصرف  سرمایه گذار 

مسئولین، سرمایه گذاران نیز به انجام کارهای دیگر مشتاق می شوند.
او با بیان اینکه سرمایه گذاری و کارآفرینی موجب اشتغالزایی و استحکام 

خانواده ها نیز می شود افزود: همه مدیران باید شبانه روز فعالیت کرده و 
پاسخگو باشند.

در ادامه این جلسه بحث کمک به یکی از سرمایه گذاران شهرستان برای 
ویژه  فرماندار  تأکید  با  که  شد  مطرح  مترمربع  هزار   1۷ با  سردخانه ای 
شهرستان کازرون بر تسهیل و تسریع در امر پرداخت وام برای افزایش 

فعالیت و اشتغالزایی همراه گردید.
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شهرداری کازرون

دیدار شهردار و اعضای شورای اسالمی شهر کازرون با معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان؛

 شهردار: ناهماهنگی و عدم همکاری برخی ادارات، باعث هدر رفتن پول بیت المال می شود
فرماندار: تمام داشته های کازرون مربوط به گذشته است و االن داریم روبه عقب حرکت می کنیم

شهردار کازرون اعتقاد دارد ناهماهنگی و عدم همکاری برخی ادارات، 
باعث هدر رفتن پول بیت المال می شود.

شهردار  گذشته  شب  کازرون  شهرداری  عمومی  روابط  گزارش  به 
ویژه  فرمانداری  در  حضور  با  کازرون  شهر  اسالمی  شورای  اعضای  و 
شهرستان با معاون استاندار و فرماندار ویژه دیدار و گفت و گو کردند.

شهردار کازرون ضمن تبریک انتصاب دکتر مظفری به عنوان معاونت 
استاندار و فرماندار ویژه شهرستان و تشکر بابت حمایت و همکاری با 
شهرداری در مدت تصدی مسئولیت، اظهار کرد: در مدت یک سالی که 
با حمایت اعضای محترم شورای اسالمی شهر به عنوان شهردار انتخاب 
شده ام، سعی کرده ام اعتماد این دوستان را پاسخ داده باشم و یقینًا آنچه در 

توان دارم برای خدمت مردم مضایقه نخواهم کرد.
ثمره  اخیر،  سال  در یک  را  شهرداری  دستاوردهای  مهرورز  محمدامین 
اعضای  بی دریغ  حمایت های  و  همکاری  و  شهرداری  پرسنل  تالش 
افزود: اگرچه در یک سال اخیر به  شورای اسالمی شهر عنوان کرد و 
دلیل وضعیت اقتصادی که بر کشور حاکم بوده، شهرداری با مشکالت 
متعددی روبرو بوده است، اما با توجه به وظایف شهرداری در بحث های 
خدمات شهری، تنظیف و جمع آوری زباله، آرامستان و... کار شهرداری 

نمی توانسته حتی یک لحظه تعطیل شود.
وی همچنین اظهار کرد: همانطور که شما هم اشراف دارید، متأسفانه ما 
به خاطر این شرایط اقتصادی نتوانستیم از کمک های مالی دولت بهره مند 
شویم ولی به کرات می بینیم که به شهرهای دیگر کمک می شود، البته 
حضور دکتر عباسی یک دریچه امید برای ما باز کرد و امسال توانستیم 
در بحث روشنایی معابر و جابجایی تیرهای برق از حضور ایشان بهره مند 

شویم.
و  همکاری  عدم  خود  سخنان  از  دیگری  بخش  در  کازرون  شهردار 
ناهماهنگی برخی ادارات را مورد انتقاد قرارداد و تصریح کرد: متأسفانه 
این ناهماهنگی و عدم همکاری باعث هدر رفتن پول بیت المال می شود، 
چنانکه بعضی مواقع ما پیش از آسفالت خیابان ها و کوچه های شهر به 
دارد  مشکالتی وجود  یا  تعمیرات  اگر  که  می زنیم  نامه  مربوطه  ادارات 
برطرف کنند، اما توجهی نمی کنند و بعد عملیات آسفالت شاهد کنده 
هر  مجدد  آسفالت  و  لکه گیری  که  هستیم  تعمیرات  و  آسفالت  کاری 
مجموعًا  نتیجه  در  و  است  هزینه بردار  تومان  میلیون  تا 100  مورد حتی 

هزینه ای چند میلیاردی به شهرداری تحمیل می کند.

وی با بیان اینکه تنها ارگانی که بودجه آن به طور کامل در شهر هزینه 
و مصرف می شود، شهرداری است، بیان کرد: متأسفانه برخی از ادارات 
شهرداری  عوارض  اما  کرده اند  ساز  و  ساخت  شهرداری  مجوز  بدون 
مقام  عالی ترین  عنوان  به  جنابعالی  از  راستا  این  در  که  نپرداخته اند  را 

شهرستان انتظار داریم توجه ویژه ای به شهرداری داشته باشد.
برای  شهرداری  از  شهروندان  انتظارات  یادآوری  با  مهرورز  محمدامین 
شهرداری،  بودجه  محدودیت  نیز  و  خدماتی  و  عمرانی  کارهای  اجرای 
خواستار ملزم شدن ادارات به همکاری با شهرداری شد و گفت: به عنوان 
مثال درخصوص خیابان خرمشهر که درواقع کمربندی شهر و محل تردد 
خودروهای سنگین است توقع می رود اداره راه و شهرسازی برای ترمیم 
آسفالت این قسمت همکاری الزم را با شهرداری داشته باشد، همچنین 
انتظار می رود جهت صدور پروانه از شهرداری استعالم  اتاق اصناف  از 
بگیرد چرا یکی از منابع درآمد شهرداری، عوارض کسب و پیشه است.

او همچنین با اشاره به آبگرفتگی معابر در بارندگی دو ماه قبل و ایجاد 
مشکالت برای شهروندان، اظهار کرد: شهر کازرون حدود 10 کیلومتر 
کانال سیل بر الزم دارد که هزینه ساخت آن با تملک زمین های منتهی 
به کانال چیزی در حدود 100 میلیارد تومان برآورد شده است که تأمین 
نیاز است که معاون  بنابراین  این اعتبار از توان شهرداری خارج است، 
استاندار و فرماندار ویژه به عنوان رئیس شورای هماهنگی مدیریت بحران 

شهرستان بودجه ای را جهت اجرای این امر اختصاص دهند.
شهر  شورای  مصوبات  تمام  در  کازرون:  شهر  اسالمی  شورای  رئیس 

منافع شهروندان و شهرداری در نظر گرفته می شود
رئیس شورای اسالمی شهر کازرون ضمن تبریک انتخاب دکتر مظفری، 
گفت: با توجه به روزمه خوب و موفقیت های شما در عرصه مدیریت، 
امید می رود همچون گذشته در این عرصه موفق باشید و شاهد پیشرفت 

بیش از پیش شهر کازرون باشیم.

شهرستان  و  شهر  تاریخچه  و  قدمت  به  اشاره  با  آذین فر  رضا  مهندس 
کازرون اظهار کرد: بنابراین نیاز به یک عزم و اراده ویژه برای پیگیری 
و حل مشکالت شهرستان وجود دارد و شورای اسالمی شهر کازرون هم 
هر جا الزم باشد آماده همکاری با فرمانداری ویژه است و این آمادگی را 

دارد در کنار شما شهر کازرون را به جایگاه واقعی خود برساند.
وی خاطرنشان کرد: مسائل و مشکالت زیادی وجود دارد که شاید الزم 

باشد از طرف معتمدین و نمایندگان شهر کازرون که اشرافیت بیشتری 
نسبت به این مسائل و مشکالت دارند، از جزئیات آنها مطلع شوید.

ارتباط  و  اشتراک  نقطه  داد:  ادامه  کازرون  شهر  اسالمی  شورای  رئیس 
این  در  و  است  شهر  شورای  مصوبات  به  مربوط  فرمانداری  و  شورا 
خصوص می توانید تحقیق نمایید که در تمام مصوبات شورای شهر منافع 
شهروندان و بالطبع شهرداری در نظر گرفته شده است و در صورتی که 
داریم که حضورًا  را  این آمادگی  باشد  داشته  ابهام وجود  در مصوبه ای 

توضیحات را خدمت شما ارائه کنیم.
معاون  انتخاب  تبریک  ضمن  شهر  شورای  اعضای  از  هریک  ادامه  در 
بیان برخی از مشکالت شهر  استاندار و فرماندار ویژه شهرستان، ضمن 
این  به  شهرستان  در  دولت  عالی  نماینده  رسیدگی  و  پیگیری  خواستار 

مشکالت شدند.
به  مربوط  کازرون  داشته های  تمام  کازرون:  شهرستان  ویژه  فرماندار 
برای جبران   / گذشته است و االن داریم روبه عقب حرکت می کنیم 

عقب ماندگی ها باید شتاب و تالشمان را بیشتر کنیم
با  دیدار  این  نیز در  فرماندار ویژه شهرستان کازرون  استاندار و  معاون 
اشاره به جلسات قبلی کاری که با شورای اسالمی شهر به ویژه جلسات 
کرد:  تصریح  شده،  برگزار  انطباق  کمیته  در  شورا  مصوبات  بررسی 
صادقانه می گویم بهترین و منظم ترین مصوبات مربوط به این شهرستان 

بود که خدا را شکر از این بابت دغدغه ای نداریم.
کازرون  شهر  اسالمی  شورای  قوت  نقاط  از  دیگر  یکی  مظفری  دکتر 
را دلسوزی، تجربه، تخصص و پرتالش بودن برشمرد و افزود: من هم 
شهرستان  مرکز  شورای  افتخاری  عضو  عنوان  به  دارم  را  آمادگی  این 
خدمتی انجام دهم و در این راستا هر کاری از دستم بر بیاید برای مرکز 
شهرستان دریغ نمی کنم، چون اعتقاد دارم که مرکز شهرستان است که 

مورد قضاوت قرار می گیرد و به کل شهرستان تعمیم داده می شود.
وی ادامه داد: شهرستان کازرون از دیدگاه دیگر شهرها و استان ها جایگاه 
االن  به گذشته است و  داشته هایمان مربوط  تمام  اما  دارد؛  باالیی  خیلی 
داریم روبه عقب حرکت می کنیم، در حالی که دیگر شهرها به سرعت 

در حال پیشرفت هستند، پس باید شتاب و تالشمان را بیشتر کنیم.
معاون استاندار فارس در بخشی دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت 
لحاظ  از  انصافًا  گفت:  شهر،  یک  زیبایی  در  شهری  مبلمان  جایگاه  و 
همچنان  وجود  این  با  ولی  داشته ایم  خوبی  پیشرفت های  شهری  مبلمان 

نیازمندی های زیادی داریم.
او بازار کازرون را به عنوان یکی نمونه در این زمینه نام برد و گفت: آن 
چیزی که از بازار کازرون شنیده بودیم تا آنچه دیدیم، تفاوت داشت؛ 

باید کاری کنیم که مردم برای تماشای بازار به کازرون بیایند.
فرماندار ویژه شهرستان کازرون خاطرنشان کرد: مردم کازرون مردمی 
مهربان و قدرشناس هستند و اگر جایی هم الزم باشد و ضرورت ببینند، 
می ایستند و این خواسته ما نیز هست که مردم مطالبه گر باشند؛ ما باید با 
زبان مردم با مردم صحبت کنیم و نیازها و مشکالت آنها را درک کنیم.
وی با تأکید بر اینکه برای تغییر و پیشرفت یک شهر باید فرمانداری، 

مطمئنم که  بیان کرد:  بیایند،  پای کار  همه  مردم  و  ادارات  شهرداری، 
مردم جلوتر از ما پای کار هستند؛ وظیفه فرمانداری و شهرداری و دیگر 

ادارات است که پای کار بیایند.
دکتر مظفری اضافه کرد: ما داشته های داریم که المانشان در مرکز شهر 
نیست؛ همچنین ورودی شهر کازرون اصاًل زیبنده شهر نیست الزم است، 

بنابراین قطعًا تا پایان سال باید تکلیف ورودی شهر مشخص شود.
پایان  تا  دیگر  ماه  اینکه یک  بیان  با  کازرون  شهرستان  ویژه  فرماندار 
سال بیشتر باقی نمانده، گفت: توقع می رود در شهر یک تغییر و تحول 
و  ساماندهی وضعیت شهر  به  نسبت  باید  هم  و شهرداری  مشاهده شود 
زیباسازی آن اقدام نماید، البته قبول داریم وضعیت اقتصادی و درآمدی 
خوب نیست ولی می شود با پتانسیل موجود مثل محله محوری و تقسیم 

کار تغییراتی حاصل کنیم.
به گفته او، مدیر یک شهرستان یا اداره باید برنامه داشته باشد یعنی بداند 

چه کاری می خواهد انجام بدهد.
دکتر مظفری با اشاره به اهمیت جایگاه شورای شهر، اظهار کرد: شورا 
یعنی مردم؛ اعضای شورای اسالمی شهر نمایندگان مردم هستند و یقینًا 
هر زمان شورا از من در جلسه شورا دعوت کنند، حضور خواهم یافت 
شورای  دعوت  صورت  در  که  می کنم  مکلف  هم  را  شهر  مدیران  و 
اسالمی در جلسه آن ها حضور یابند و به سؤاالت آنها پاسخ دهند چرا که 

پاسخگویی به شورا، پاسخگویی به مردم هست
اینکه حفظ محیط زیست یکی از دغدغه های اصلی ماست،  بیان  با  وی 
کمک  زیست  محیط  حفظ  در  می تواند  ها   NGO کردن  فعال  گفت: 

شایانی بکند و همه باید در این راستا با هم همکاری داشته باشیم.
معاون استاندار فارس اظهار کرد: به عنوان نماینده دولت هر آنچه از دستم 
شهرداری  با  بیشتری  تعامل  باید  هم  ادارات  نمی کنم؛  کوتاهی  بیاید  بر 
داشته باشند چرا که وظیفه همه ما است که با یک برنامه ریزی منسجم در 

جهت توسعه و پیشرفت این شهر تالش کنیم.
دعوت  محترم  استاندار  از  آینده  در  می کنم  سعی  کرد:  خاطرنشان  وی 
کنیم جهت بررسی مشکالت به کازرون بیایند و در این جلسه مصوباتی 
خواهیم داشت؛ مثاًل یک بخش از این مصوبات می تواند اختصاص بودجه 
جهت اجرای کانال سیل بر و همچنین تأمین قیر جهت آسفالت خیابان 

خرمشهر که به عنوان کمربندی استفاده می شود باشد.

محمدحسین جمشیدی، از فعالین سیاسی دوران انقالب اسالمی ایران در 
امروز، 27  انقالب در کازرون« که صبح  کازرون، در وبینار »روایت 
با استفاده از بسترهای  بهمن ماه، در دانشگاه سلمان فارسی کازرون و 
گردید،  برگزار  اینستاگرام  زنده  پخش  و   adobe connect مجازی 
ضمن بیان اینکه در دوران پیش از وقوع انقالب، نخستین گام ها را با 
سیر مطالعاتی آغاز کردیم، به مرور شکل گیری هسته های اولیه نیروهای 

مذهبی و انقالبی در کازرون و فعالیت های آنها پرداخت.
فارسی  سلمان  دانشگاه  بین الملل  امور  و  عمومی  روابط  گزارش  به  بنا 
کازرون، در ابتدای این نشست، دکتر علیرضا راستی، سرپرست معاونت 
بر  فارسی کازرون، ضمن مروری  دانشگاه سلمان  اجتماعی  فرهنگی و 
رویکردهای فرهنگی دانشگاه سلمان فارسی کازرون، خاطرنشان نمود: 
به  متعهد  دانشگاهی،  نهادی  عنوان  به  کازرون  فارسی  سلمان  دانشگاه 
انقالب اسالمی و دفاع مقدس،  مستندسازی و روایت کاوی رویدادهای 
به ویژه در سطح کازرون است و می کوشد در قالب فعالیت های مرکز 
مطالعات فرهنگی و اجتماعی دانشگاه، به تداوم نشست هایی از این دست 

بپردازد.
یک  مثابه  به  روایت پژوهی  رویکرد  به  اشاره  با  همچنین  راستی  دکتر 
روش تحقیق جدید در علوم انسانی و اجتماعی که مورد استفاده دانشگاه 
و  اسالمی  انقالب  وقوع  به  است،  گرفته  قرار  فعالیت ها  و  برنامه ها  در 
نقشی که کازرونی ها در این انقالب داشتند پرداخت و افزود: در تالشیم 
با شناسایی راویان و شاهدان وقایع انقالب در کازرون به ثبت و تحلیل 

آنها بپردازیم.
در ادامه، محمدحسین جمشیدی، از جمله نیروهای فعال سیاسی کازرون 

در دوران انقالب اسالمی، به شکل گیری هسته های اولیه فعاالن مذهبی 
و انقالبی این شهرستان اشاره کرد و خاطرنشان نمود: اولین کاری که 
در کازرون اجرا کردیم، سیر مطالعاتی بود. کتابخانه ای را در مسجد امام 
حسین )ع( دایر کردیم و کتاب های داستانی و مذهبی همچون کودک 
نیل، ابراهیم بت شکن را آوردیم. کتاب هایی از آیت اهلل مکارم و مهندس 
و  باد  پرستش،  و  مثل عشق  اضافه کردیم. کتاب هایی  هم  را  بازرگان 

باران و مجله مکتب اسالم از جمله این کتب و مجالت بودند.
دینی  امور  انجمن  فعالیت ها،  تقویت  با  نمود:  خاطرنشان  ادامه  در  وی 
کازرون شکل گرفت و ما به مرور فعالیت هایمان را در قالب این انجمن 
کار  انجمن  این  در  که  افرادی  بود  شده  گرفته  تعهد  می کردیم.  دنبال 
می کنند، حق ورود به مسائل سیاسی را ندارند. به هر حال فضای خوبی 
برای فعالیت های ما بود و در آن دوره شب ها به روستاهای منطقه کازرون 

می رفتیم و فعالیت های ترویجی را در روستاها هم دنبال می کردیم.
جمشیدی در ادامه با تصریح بر اینکه در دوره اول فعالیت هایمان بیشتر 
با معلول ها مبارزه می کردیم، تصریح نمود: با مرور فعالیت هایمان متوجه 
شدیم که مبارزه با معلول ها کافی نیست؛ بنابراین تصمیم گرفتیم که به 
سراغ علت های اصلی برویم و کار مبارزه را از آن طریق دنبال کنیم. بر 

همین اساس هم فعالیت های ما به آرامی تغییر شکل داد.
این زندانی سیاسی دوران پیش از انقالب اسالمی، در بخش دیگری از 
که  مطالعه هایی  و  جامعه  سطح  از  ما  مشاهده های  افزود:  صحبت هایش 
داشتیم، عوامل اصلی بودند که باعث شدند ما به جای درگیر شدن برای 
خارجی ها  برویم. حضور  علت ها  با  مبارزه  به سمت  معلول ها  با  مبارزه 
مسائل  در  ویژه  به  و  کشور  تصمیم گیری  مهم  فضاهای  و  مسائل  در 

به  فقر گسترده در سطح کشور و پرداخت هزینه های هنگفت  نظامی، 
خارجی هایی که در امور مختلف حضور داشتند، در کنار مسائل متعدد 
دیگر باعث شد که ما فعالیت های انقالبی مان را در کازرون تشدید کنیم. 
به دنبال تشدید فعالیت ها، برخوردها با نیروهای انقالبی کازرون از سوی 

دستگاه های امنیتی آن زمان نیز بیشتر و جدی تر شد.
فارسی  سلمان  دانشگاه  رویکرد  از  تشکر  ضمن  پایان  در  جمشیدی 
کازرون، ابراز امیدواری نمود با استفاده از ظرفیت های این دانشگاه بتوان 
زمینه های مناسبی برای روایت علمی و اصولی از وقوع انقالب اسالمی 

در کازرون به دست داد.
دانشگاه  اجتماعی  و  فرهنگی  معاونت  از سوی  وبینار  این  است  گفتنی 
سلمان فارسی کازرون و با همکاری بسیج کارکنان این دانشگاه برگزار 

گردید.

محمدحسین جمشیدی، فعال سیاسی کازرون در دوران انقالب اسالمی در نشستی به میزبانی دانشگاه سلمان فارسی کازرون مطرح نمود:

فعالیت های منجر به وقوع انقالب در کازرون را با سیر مطالعاتی شروع کردیم

صدور سند تک برگ برای اراضی ملی کازرون
به منظور حفظ و صیانت از اراضی ملی اسناد تک برگ برای بیش از دو 

هزار هکتار از اراضی ملی شهرستان کازرون صادر شد.
اداره  عمومی  روابط  از  نقل  به  جنوب  طلوع  هفته نامه  گزارش  به 
منابع  اداره  رئیس  محبوب  ایران  مجتبی  سید  کازرون،  طبیعی  منابع 

برگ  تک  اسناد  این  گفت:  کازرون،  شهرستان  آبخیزداری  و  طبیعی 
واحد  پیگیری های  با  که  است  کازرون  چروم  پالک  به  مربوط 
صادر  کازرون  امالک  و  اسناد  ثبت  ادارات  همکاری  و   ممیزی 

شد.

بر  دولت  مالکیت  تثبیت  و  تک برگی  اسناد  صدور  کرد:   بیان  او، 
در  احتمالی  تصرفات  و  تخلفات  چشمگیر  کاهش  موجب  ملی  اراضی 
نیز جلوگیری اسناد معارض  از جعل سند و صدور  اراضی شده  و   این 

می شود.

جانشین فرمانده نیروی زمینی ارتش در کازرون:
بیش از یک هزار و ۹۰۰ منزل 

 سازمانی ارتش در ۳۳ شهر
احداث شده است

زمینی  نیروی  فرمانده  جانشین 
ایران  اسالمی  جمهوری  ارتش 
تاکنون   ۱۳۹۵ سال  از  گفت: 
منزل   ۹۰۰ و  هزار  یک  از  بیش 
شهر   ۳۳ در  ارتش  سازمانی 
پایان  تا  و  شده  احداث  کشور 
به  دیگر  واحد   ۷۵۰  ,۱۳۹۹ سال 

بهره برداری می رسد.
به گزارش ایرنا، امیر سرتیپ نوذر 
نعمتی در آیین بهره برداری از ۳۶ 
مرکز  کارکنان  مسکونی  واحد 
کازرون  در  ارتش   ۰۷ آموزش 
دغدغه های  از  یکی  افزود: 
به  رسیدگی  قوا  کل  فرمانده 
مسلح  نیروی  کارکنان  معیشت 
است.وی ادامه داد: از سال ۱۳۹۵ 
یا  لبیک  عنوان  با  دستورالعملی 
امام خامنه ای » به تمام یگان های 
که  شده  ارسال  در کشور  ارتش 
برنامه  شامل  دستورالعمل  این 
عملیاتی در زمینه آمادگی رزمی 
افزایش روحیه  ارتش،  یگان های 
انتقال  و  نقل  و  کارکنان  رفاه  و 
نیروی  فرمانده  آنهاست.جانشین 
اسالمی  جمهوری  ارتش  زمینی 
اهداف  از  یکی  گفت:  ایران 
دستورالعمل »لبیک یا خامنه ای« 
مربوط به ساخت منازل  سازمانی 
در  ارتش  پادگان های  همه  در 

این  در  که  است  کشور  سراسر 
برنامه ریزی  به گونه ای  بخش 
ارتش  کارکنان  خانواده  تا  شد 
آرامش  با  و  امن  محیط  یک  در 

زندگی کنند.
امیر نعمتی بیان کرد: برنامه ریزی 
کرده ایم تا در ۶ ماهه نخست سال 
منزل  واحد  هزار  چهار   ،۱۴۰۰
سازمانی کارکنان ارتش در نقاط 
بهره برداری  به  کشور  مختلف 

برسد.
وی ادامه داد: در کنار این طرح 
بازسازی  و  نوسازی  نهضت  کار 
که  کرده ایم  آغاز  را  پادگان ها 
مترمربع  میلیون   ۳۰ تاکنون 
فضای زیبا و محیط زیست سالم 
ایجاد شده  ارتش  در پادگان های 
جمهوری  ارتش  است.فرمانده 
اسالمی ایران در استان های فارس 
در  نیز  بویراحمد  و  و کهگیلویه 
این مراسم با بیان اینکه ۲۳ هزار 
در  ارتش  سازمانی  منزل  واحد 
ساخت  حال  در  کشور  سراسر 
فارس  استان  سهم  گفت:  است، 
 ۳۰۰ و  هزار  یک  زمینه  این  در 
اجرایی  عملیات  که  است  واحد 
شده  آغاز  واحدها  این  از  بخشی 
به   ۱۴۰۲ سال  پایان  تا  مابقی  و 

بهره برداری می رسد.

با تخریب دو ملک دیگر در خیابان کارگر شمالی محقق شد؛

آغاز عملیات عمرانی و راهسازی مسیر کارگر شمالی-مطهری
با تخریب دو ملک دیگر خیابان کارگر شمالی، شمارش معکوس برای 

بازگشایی این خیابان آغاز شد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری کازرون دو ملک دیگر از امالک 
بود،  به تملک شهرداری درآمده  مورد مسیر خیابان کارگر شمالی که 

تخریب و پاکسازی شد.
ملک،  دو  این  تخریب  با  اظهار کرد:  کازرون  شهردار  راستا  همین  در 

فراهم  شمالی-مطهری  کارگر  مسیر  راهسازی  و  عمرانی  عملیات  زمینه 
شده و تالش می کنیم تا هر چه سریعتر کار عمرانی این مسیر را به پایان 

برسیم و این هدیه را به شهروندان اهدا کنیم.
محمدامین مهرورز اضافه کرد: دو ملک دیگر در این مسیر باقیمانده است 
که پول یکی از این امالک به حساب صندوق دادگستری واریز شده و 
برای تملک ملک دیگر در حال رایزنی هستیم و ان شاهلل خیلی زود به 

نتیجه خواهیم رسید.
که  هستند  خیابان  این  در  امالک  از  دیگر  برخی  که  شد  یادآور  وی 
قسمت کمی از آنها مورد مسیر است و در این خصوص هم رایزنی ها و 

هماهنگی هایی صورت گرفته است.
تخریب  و  تملک  از  پس  که  کرد  امیدواری  ابراز  کازرون  شهردار 
و  جدول گذاری  زیرسازی،  شامل  که  عمرانی  عملیات  دیگر،  ملک  دو 

آسفالت است، بالفاصله آغاز شود.
شایان ذکر است شهردار و اعضای شورای اسالمی شهر همزمان با تخریب 
خیابان  این  مسیر  مورد  امالک  و  خیابان  از  نزدیک  از  ملک،  دو  این 

بازدید کردند.
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گلبانگ اذان صبح در صحرای جان می پیچد. ذکری که از مادربزرگم 
حسین  سید  امامزاده  دیدار   به  می کنم.  جاری  لب  بر  را  آموخته ام  

می روم. از چشمه سار زالل مشرف بر امامزاده وضو می سازم ...
قلم را بر دوات و لیقه فرو می برم...

از تنگ چوگان و رودخانه زیبای شاپور عبور می کنم. هنوز پادشاه 
نشسته  زانویش  بر  احترام  نشانه  به  پای شاپور ساسانی  پیش  بیزانس 

است.
از روستای کشکولی می گذرم. مجسمه  شاپور به دور از گزند باد و 
باران  هنوز پابرجا ایستاده است و با آن رخ آریایی و موهای معجد 
ش  دشت زیبای تنگ چوگان را از ارتفاع هشتصد متری نظاره گر 

است.
چشمه ساسان جوش وخروش دارد. انار گاوکشک و انارستان هنوز 

هم یک تنه با انار ساوه رقابت می کند...
که  دیدم  خویشتن  چشم  به  کردم،  گذر  بیشاپور  تاریخی  شهر  از 

ستون های معبد آناهیتا در سرما و گرما با افتخار ایستاده اند.
و  برنج  بوی   . بودم  نظارگر شلوتک   دیلمی  بوشیگان  در روستای   

شالیزار آن سوی پل دیلمی روح آدمی را نوازش می دهد.
چاه های عمیق حیدرخانی مشرف به روستای مشایخ و شکوفه بادام های 

همیشه ضربه خورده از تبر از جلو چشمانم گذشتند.
از راه کتل رودک با آن روستای تقریبًا متروک که زمانی معیادگاه 

قشقایی های ایل رو بوده است گذر کردم.
 با قلمم به راه خود ادامه می دهم.

به چشم قلم خویش دیدم نخل های کنارتخته و خشت هنوز ایستاده اند. 
فصل خرماپزان را به یاد آوردم.

با  جنگ  در  قشقایی  الدوله  صولت  یاوران  ایستادگان،  همیشه  آن 
انگلیس، ساده دالن باصفا و مهمان نواز، دستان هنرساز حصیر و بوریا 

با آن تنباکوهای دخترپیچ معروف... آری کنارتخته و خشت...
که مس )کوه بزرگ باالی قلعه سید( با آن ارتفاع صعب العبور، با 
فرو  را  در کنارش عطش خود  و کبک ها  تییوها  ها که  آبه  سنگ 

می نشاندند.
تا  بدرقه می کند  مرا  میرحمال  امامزاده  قعله سید گذشتم  از سرآسیو 

وارد شهر سبز شوم.
....

از ابواسحق کازرونی از امین بلیانی از محقق های دوانی بسیار خوانده 
بودم.

بهرام  توسط  شیر  شکار  نظاره گر  سرمشهد   برجسته های  نقش  در 
ساسانی بودم.

گل های شش پر و شهال  را در نرگس زار استشمام کردم.
 ریشه های  درخت پسته وحشی که از بام امامزاده پیر بنکی روییده 

است را از نزدیک دیدم.
قعله دختر دوان ،  آتشکده گره، چشمه های دادین، کتیبه سرمشهد 

را رؤیت کردم...
در محله کوزه گرون بر بقعه بواسحق کازرونی گذر کردم.

از دهانه غار  حالل و حرام تنگ تیکوعبور کردم. امامزاده پیر کناری 
نظرم را جلب کرده بود.

گنبد،  آبی، کوی  چاه  آباد،  مجل  سوزکی،  درالسالم، گل  محله های 
آهنگرون، کوزه گرون را پیاده رفتم.

عکسی که پدرم در دهه شصت درعکاسی رستمی نبش میدان شهدا 
انداخته بود از خاطرم گذشت.

کتابخانه  مهر  با  ناز  فلک  کتاب  اول  صفحه  بر  که  نوشته ای  دست 
بنیادی حک شده بود نوستالوژی های مرا غلغلک داد.

....
از چشمه و آسیاب های معروف   قایمیه،  اله کرم خانی  از دشت  من 
مقدس  سنگ های  سرزمین  از  قندیل،  برجسته های  نقش  چنار، 
از  سمغان،  و  باغستان های کوهمره  از  گاوکشک،  انار  از  دوسیران، 

چشمه »مرواک«نودان دیدن کردم.
 از قدمت دوان از متدین بودن دریسی ها از غیرت سیف آبادی ها از 
صداقت  سرمشهدی ها از سرو با قدمت کالنی،  از زلزله جروق،   از 
و  پیرزن  رودک،  کتل  و  گذرگاه ها  از  پریشان  زیبای  بیشه زارهای 

کتل دختر حکایت ها شنیده و خوانده بودم.
   از نرگس زار زیبای جره و باالده، از نخل های  ایستاده کنارتخته 
و خشت،  از آب های  زیبای پریشان و  شاپور، از بلوط های ریشه دار 
دشت بارین )دشت برم( ، از شاعرها و نویسندگان و عارفان کازرونی 

بسیار شنیده بودم.
......

کتابفروشی  گذرانده ام.همدم  روزگار  مختلف  استان های  در  من 
پاساژهای  تهران،  بزرگ  بازار  بوده ام،  تهران  انقالب  میدان  های 
به  وجب  دلگیر  عصرهای  در  را  سپهساالر  و  عالءالدین 
فرخزاد  و   لواسانات  تا  راه آهن  و  شوش  از  گشته ام   وجب 

تهران ...
سنتی اش  چایخانه های  و  رستوران ها  آن  با  قزوین  رشت  دروازه  با 
انس و الفت داشته ام. لهجه شیرین تاتی و گیلکی مسافران و مهمانان 

غذافروشی ها را به خوبی به یاد دارم.
و  جنبان  مناره  از  پرندگان  باغ  از  تاریخی،  ابنیه های  و  اصفهان 

ترمینال هایی که سال ها مسافرش بوده ام.
میر  میدان  زیبا،  بوده ام.دخمه های  یزد  زیبای  کویر  مهمان   سال ها 
چخماق با قتاب و شیرینی های معروف،  انارهای اردکان، سیاه گوش 
به چشم دیده ام. نزدیک  از  بارها  را  یزد و کرمان  و هوبره در مرز 

باغ های زیبای تفت و بادمجان معروف ابرقویه...
اما فارس  سرزمینی دیگریست با مردمانش...

منقول و  چند سالی است که مهمان شهر کازرون هستم. سخن های 
مکتوب و منثور از این شهر شنیده و خوانده بودم.

پس از چند سال سکونت در این شهر نقل قول ها، مکتوب ها و منثورها 
برایم تداعی گشتند...

در این موضوعات سخن ها و مقاله ها بسیار بود. خواستم با قلمم دین 
خود را نسبت به این شهر ادا کنم.

یاد سخن پدرم در سال های دور افتادم
پدرم در دهه شصت و هفتاد برای امور مختلف با این شهر و مردم این 

شهر  داد و ستد  داشت.
همیشه می گفت این کازرونی های با انصاف...

...
نظری افکندم بر کازرون بزرگ و سبز ...

کشاورزهای قامت خمیده ابوعلی و مشتان  از نظرم گذشتند. نسلی که 
خمیدند برای لقمه ای حالل اما سم های کشاورزی را داخل در غذای 

مردم نکردند.
فاضالب،  با  اما  خشکید،  چاهشان  کردند،  ضرر  ایستادند،  خمیدند، 

مزارع را آبیاری نکردند.
###

دبیرستان بستانپور و  بزرگ مجرد  نوستالوژی های  دانش است و 
اندیشه...

نطنج با آن گاراژ معروفش هنوز هم بوی  مینی بوس های گازوییلی 
دهه شصت را دارد.

هندوانه میدان حافظ را برداشته اند اما هنوز هم هنداونه های کازرون 
یک چیز دیگر است.

تنقالت  به  را  خود  جای  هنوز  دوراهی  بادام  و  )آخورک(  اهلوک 
چینی نداده است.

هم  هنوز  قشقایی،  کباب  مطبوع  بوی  بارگاهی،  علی  استاد  تخصص 
شیرینی و مسقطی با پدربزرگ مزه می دهد.

و  معیار  هنوز  دادگستری  چهارراه  در  ابراهیمی  باتری  نمایندگی 
مالکش در کسب و کار  عدالت و رعایت انصاف است.

برادران افشار هنوز هم در یک طرفه کازرون انصافشان بر هنرشان 
می چربد.

از آش کازرون نگذریم. کل شکری معروف، از آش کارده خوشمزه 
کازرون بگویم. حاصل دست کوهمره ای های هنرمند، از ترشی گلک 

که با منصفانه ترین قیمت در شهدای جنوبی عرضه می شود.
باید در پایتخت یا شهری مثل یزد به دنبال این اجناس برویم تا به 

انصاف کازرونی ها پی ببریم.
انصاف را در پمپ بنزین نطنج دیدم وقتی 30 لیتر بنزین این پمپ را 

با شهرهای  دیگر مقایسه کردم.
دورزی  منصف ترین دست  استاد صمد  بازار  نبش  شویم،  بازار  وارد 

ها را دارد.
در بازار کازرون بسیاری از بازاریان قدیم از قسم خوردن موقع فروش 

امتناع می کنند.
و  دست  معماری  آن  با  یوسفی  خواجه  و  قیصرانی  پاساژ  هنوز 
با  نتوانسته  هم  برلیان  دارد  حرمت  روستاییان  پیش  پاشکسته اش 

درخشندگی اش شهرت بازار قدیم را کاهش دهد.
روح  قدیمی  بازار  در  طیپ  سنبل  و  ادویه جات  داروها،  عطر  بوی 
افزاست ... بازار رومی ها، لباس محلی های رنگارنگ و آن ابزارفروشی 

منصف سر گذر هر رهگذری را به خود وامی دارد.
هنوز هم  لبافی های با وجدان در این بازار باحیا و منصف کاسبی 

می کنند.
جلب  را  نظرم  دولچه  چند  نیست.  دوزی  دولچه  و  دولچه  از  خبری 

می کند. بیشتر جنبه تزئینی دارد.
اما ریوار و گیوه داستان دیگری دارد، استاد ماشااهلل در ضلع شمالی 
بازار  هنوز در برابر کفش های چینی ایستاده و یک تنه در حجره دو 
بوم  مرز  این  هنر  از  بی مصرف  رنگین  پاساژهای  برابر  در  متری اش 

دفاع می کند.
ریوار هایی )رووارهایی( که از دهستان دشت برم و روستاهای کالنی 

و عبدوئی  می آید و حاصل دست هنرمندان این منطقه است.
دارد و  ها و شیرازی ها جا  برازجونی  هنوز در دل   گیوه کازرون  

مشتری پرو پاقرص اش هستند.
ناخواسته  یا  خواسته  یدکی ها  سعدی،  خیابان  معروف  بندی  بستنی 
کازرون  کمربندی  در  زاده  شکری  می رود،  فلک  به  سر  قیمتشان 

قیمت ها را با نرخ منصفانه عرضه می دارد تا با نرخ دالر ...
......

همه اینها را گفتم که از  این شهر و انصاف مردمانش  بگویم.
قلم را خسته کردم تا این خصلت زیبا را یادآوری کنم.

برای نسل حاضر نوشتم تا ادامه دهنده نسل با انصاف پیشین  باشند.
در خرید و فروش کم نگذارند.

قسم نخورند. در  فروش وجدان را میزان قرار دهند.
در خدمت به خلق انصاف به خرج دهند. هنر و صنایع دستی را ارج 

بنهند. به کم قانع باشند.
چه بسا که ریوار و گیوه دستباف رو به فراموشی برود. چه بسا که 

بزرگ می طلبد و آگاهی  ...یک همت  از ذهن ها پاک شود  دولچه 
نسل حاضر...

حرف های زیبا جایشان در اینستاگرام و پیج ها است. این عملکردهاست  
که فرهنگ و سنت های یک مردم را زنده نگه می دارد.

گلزار شهدای کازرون و عملیات کربالی چهار و پنج  بارزترین نوع 
وجدان و بصیرت جوانان کازرونی  است در صیانت از این خاک و 

مرز و بوم...
در محله باال نانوایی را دیدم که چونه های نان را در ترازوی انصاف 

یکی یکی وزن می کرد.
به  را  نرخ روز مسافران  به  پایان شب هم  تاکسی هایی ک حتی در 
مقصد می رساندند. راننده تاکسی را دیدم که  ایستاد و پیاده شد و با 

صبر و حوصله فراوان یک کهنسال فرتوت را سوار نمود.
پیک های بهداشت یکی از باوجدان ترین نیروی کار در این شهرند. 
پاسی از شب که خوش خرامیده ایم، نظافت شهر را بی هیچ چشم داشتی 

برعهده دارند. 
سابق  نرخ  همان  با  را  اجناس  که  دیدم  را  دکانی هایی  شهر  این  در 

میفروختن چرا که میزانشان انصاف بود نه قیمت دالر...
....

رستوران و بیرون بر ترنج-  جنب دانشگاه سلمان -  که حق و انصاف 
تا مدت ها در کیفیت غذا و انصاف حرف اول را می زد ایده جالبی را 

برای یک مورد خاص در این شهر پایه گذاری کرد.
 این بیرون بر برای زنده نگاه داشتن امثال و حکم دلنشین کازرونی 
در زمان انتظار برای تحویل غذا - در سالن انتظار یا فاکتورهای ارائه 
شده توسط پیک ها- جمالت، ضرب المثل ها و نکته های شیرین لهجه 
کازرونی را می نگاشتند. برای حفاظت از لهجه شیرین کازرونی که 

قابل ستایش بود.
یا میوه و تره بار سنگ فرش در میدان شهدا که حق و انصاف تازه ترین 
و مقرون به صرفه ترین میوه و تره بارها را به ویژه در این ایام کرونایی 

بدون هیچ خللی با بهترین قیمت ها به مردم ارائه دادند.
انسان های  قدس  پایگاه  پرسنل  به ویژه  کازرون  پزشکی  پرسنل  یا 
بر  کرونا  با  مقابله  مقدم  خط  در  وجدانشان  بسا  چه  که  شریفی 

زیرساخت های موجود  می چربد.
اکنون سیمرغ با درایت مسئوالن و دست اندرکاران  به ورودی شهر 
کازرون آمده تا بگوید ما از پی هزاران باز متولد خواهیم شد. در جوار 
امامزاده سید حسین چون نخل های خشت و کنارتخته استوار، همچون 
چون  شده  داده  صیق  و  صاف  باالرونده،  و  شعله ور  جره  آتشکده 
سنگ های معبد آناهیتا، با شهدی ناب و بویی خوش چون نرگسزار، 
پایبند و ریشه دار همچون بلوط زار دشت برم به سادگی  امامزاده پیر 

بنکی به زاللی چشمه سارهای شاپور و ساسان...
 به بلندای کوه قاف ...به دیرینگی فارس...

####
پی نوشت :1 درسته دکتر محمد عارف توی یه نغمه کازرونی سروده: 
انصاف  انصافًا  میگم  من  اما  نم ِچَنن  یا  بلبلن  یا  ُگلَن  شهِر  نگین  هِی 

بازاری و کسبه کازرون وا مردمش زبون زدن .
را  آدمی  گانه  پنج  حواس  انواع  کهن  دیار  این  خالصه  پی نوشت:2 
نوازش می کند. آثار باستانی این دیار  چشم ها را، نرگس زار باالده 
و  بازرنگان  رودخانه  نوازشگر  نسیم های   را،   رایحه ها  خوشبوترین 
تپه های شاپور حس بساوایی را، بلبل هزار و خرما در  نخلستان های 
خشت کنارتخته گوش نوازترین و رودخانه چنار و ساسان و شاپور 

شیرین ترین طعم ها را تداعی می کنن...
قبال  باقی می ماند و آن حس مسئولیت پذیری در  تنها یک حس  و 
یکدیگر است و آن چیزی نیست جز انصاف و وجدان بیدار که باید 

تا همیشه در تمام مشاغل و صنف ها سرلوحه همگان باشد.
جاده  سوی  به  را  راهم  پیاده روی  برای  می گذارم.  قلمدان  در  را  قلم 
بر تمام صورتم  از زیر ماسک  سالمت کج می کنم. نسیمی منصفانه 

می وزد...
تندرست، منصف و مانا باشید ...

این کازرونی های با انصاف    

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

هیات   98/2/28-  139860311013000169 شماره  رای  برابر 
های  ساختمان  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک آباده تصرفات 
مالکانه بالمعارض آقای رحمت اله محمودی فرزند لطف اله بشناسنامه 
شماره 243 صادره از حوزه یک آباده و بشماره ملی 2410868894-

در موازی چهاردانگ و هشت دهم دانگ مشاع از شش دانگ یکباب 
خانه به مساحت 199/61 مترمربع تحت پالک 926/20 مفروز ومجزی 
شده از پالک 926 واقع در قطعه یک بخش 15 فارس شهرستان آباده 
خریداری از مالکیت وراث لطف اله محمودی ) علی اکبر و محمد رضا 
و شکوفه و مرضیه ( جهت اطالع عمومی 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 
از  پس  و  تسلیم  اداره  این  به  را  اعتراض خود  ماه  دو  مدت  به  آگهی 
اخذ رسید، ظرف 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 : 99/11/28

تاریخ انتشار نوبت دوم : 99/12/13 
35196/193533                      241 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 

هیات   98/2/28-  139860311013000170 شماره  رای  برابر 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک آباده تصرفات مالکانه 
بشناسنامه شماره  اله  لطف  فرزند  اصغر محمودی  بالمعارض آقای علی 
بشماره ملی 2410862251 – در  از حوزه یک آباده و  142 صادره 
به  بابخانه  از ششدانگ یک  دانگ مشاع  دانگ و دو دهم  موازی یک 
مساحت 199/61 مترمربع تحت پالک 926/20 مفروز و مجزی شده از 
پالک 926 واقع در قطعه یک بخش 15 فارس شهرستان آباده خریداری 
اله محمودی جهت اطالع عموم مراتب در دو  از مالکیت وراث لطف 
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 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 : 99/11/28

تاریخ انتشار نوبت دوم : 99/12/13 
35195/193532                            241 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 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

 اسکندر نجفی
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حاجی )عبدالحمید( متوسل: گلزن با تکنیک و خوشنام دهه 
۴۰ فوتبال کازرون.

خانواده متوسل از جمله خانواده های ورزشکا ر و ورزشکار 
پرور کازرون بوده و چه از لحاظ فنی و چه از لحاظ اخالقی 

زبان زده عام وخاص بوده وهستند.
کازرون اسپرت محمدرضا پوالدی 

قهرمانان دو ومیدا نی و  از  متوسل  ا هیم  ابر  مرحوم محمد 
در  کازرون  آموزشگاه های  ومیدانی   دو  منتخب  تیم  عضو 

۱۳۳۶ که قهرمان کشور شدند.
و  والیبال  فوتبال/  نامدار  ستاره  از  متوسل  عبدالنبی  مرحوم 

بسکتبال کازرون بوده .
تیم  عضو  و  فوتبالیست  نیز  کوچکتر  بردار  متوسل  مهدی 

منتخب دانشگاه تهران بوده؛ و اما حاجی متوسل:....
متولد ۱۳۲۵ در شهر سبز کازرون از همان ابتدایی کودکی 
تحت تأثیر برادر بزرگ به ورزش عالقه مند شد و با حضور 
اسطوره های ورزش کازرون  از  یکی  به  میادین ورزش  در 

مبدل گشت.
با  در دهه سی که هنوز فوتبال در کازرون رونقی نداشت 
تماشا بازی های که در زمین پل تن و سایر زمین های دیگر 
انجام می شد به فوتبال گرایش پیدا کرد و در آغاز دهه ۴۰ و 
با رونق فوتبال و تشکیل دوتیم عقاب و شاهین به پای ثابت 

زمین های فوتبال مبدل گشت.
از همان ابتدا عضو ثابت تیم منتخب کازرون بود و با برادران 
ما  شهر  در  زیبا  ورزش  این  ترویج  و  رونق  باعث  دژکام 

شدند.
فارس در جهرم  دربازی های آموزشگاه های  در سال ۱۳۴۷ 
با اقتدار به مقام اول دست یافته و در همین مسابقات با ۱۶ 
گلزده به مقام آقای گلی رسید. در مسابقات قهرمان کشوری 

نیز یکی از ستاره
مرحوم  اتفاق  به  نیرو  تیم  تشکیل  با  بود.  کازرون  منتخب 
عبدالنبی متوسل به این تیم پیوسته و تا آخر دوران بازیگری 
و  عالی  اخالق  و  زیبا  بازی های  شد.  ماندگار  تیم  این  در 

تواضع و فروتنی از ویژگیهای بارز حاجی متوسل بود.
و  بوده  نیز  بسکتبال کازرون  بزرگان  از  متوسل  عبدالحمید 
بارها چه در کسوت بازیگری و چه در کسوت مربیگری در 

این رشته جذاب برای کازرون افتخار آفریده است... 
به  بعدها  و  نیز رو آورد  داوری  به  زیبا  بازی های  در کنار 

درجه داوری ملی رسید و بازی های مهمی را سوت زد.
سخت ترین قضاوت خود را بازی کلنی اهواز و کلنی آبادان 

که ملی پوشان زیادی در دوتیم حاضر بودند می داند.
گمرک  در  و  رفته  خرمشهر  به  دیپلم  مدرک  اخذ  از  بعد 
عنوان  به  هم  گمرک  تیم  در  و  شد  کار  مشغول  خرمشهر 
درکالس   ۵۴ سال  در  نمود.  فعالیت  مربی  وهم  بازیکن 
مربیگری استاد داود نصیری شرکت نمود و با درجه خوب 

مدرک مربیگری اخذ نمود.
از هم دوره ایشان در این کالس حسن حبیبی/ اصغر شرفی/ 

عبدالواحد بزمه/حسن سالمی/غالم دهکری و... بودند.  
 ایشان با تیم جوانان کازرون نیز به مقام قهرمانی در فا رس 
رسیدند همچنین با تیم نیرو نیز دارای مقام و کسب افتخار 
شدند. ایشان از کارمندان عالی رتبه تربیت بدنی بوده وسالها 

ریاست تربیت بدنی نورآباد ممسنی و تربیت بدنی
سروستان بوده و در حال حاضر بازنشسته این اداره است.

همسر ایشان خانم گلستان نیز از جمله قهرمانان دوومیدانی 
کازرون و استان بوده است.

دغدغه ما »مهم بودن« نیست »مفید بودن« خیلی باارزش تر 
است.

معرفی بزرگان ورزش کازرون
این شماره؛عبدالحمید متوسل   

                                                                                                       ورزشی                                                                      کارشناس ورزشی: محمدرضا پوالدی

بالمنازع  قطب های  از  و  سرآمد  رشته  همه  در  کازرون  پرافتخار  ورزش 
ورزش فارس بود.

در  نماینده  و  فارس  قهرمان  بوکس کازرون  تیم  به  مربوط  زیبا  قاب  این 
مسابقات کشوری مدارس بود.

و  کتویی  عبداله  زاده-  نبی  ابراهیم   - عضدی  امیر  رضا  محمد  راست:  از 
زنده یاد محمدعلی کمان ترکی

پنجره ای روبه خانه پدری

مدیریت  توکلی  علی اصغر  همت  به 
پرورش  و  آموزش  تربیت بدنی  جدید 
و  دو  مسابقات  یکدوره  کازرون 
کازرون  دبیرستان های  مابین  میدانی 
شرح  بدین  آن  نتایج  که  شد   برگزار 

است.
)شاهپور(  دهقان  1-محمود  متر:   100
2- غالمعلی شفیعی )بواسحق( 3- حبیب 

شاملی )بواسحق(
)بواسحق(2-  دشتی  1-اکبر  متر:   200
ضرابی  )شاهپور(3-حمید  دهقان  محمود 

)مجرد(
کمان  رنگین  حمیدرضا  متر:1-   400
)هنرستان(  دارابی  کاظم   -2 )هنرستان( 

3- رضا محسنی )شاهپور(
 -2 )شاهپور(  برزگر  متر:1-رحیم   800
رضا رنگین کمان )شاکر( 3- حمیدرضا 

رنگین کمان )هنرستان(
1500 متر: 1-رضا رنگین کمان )شاکر( 
حمیدرضا  )شاهپور(3-  برزگر  رحیم   -2

رنگین کمان )هنرستان(
3000 متر:1- رحیم برزگر )شاهپور( 2- 
رضا رنگین کمان )شاکر(3- ابراهیم سی 

سختی )بواسحق(
)مجرد(  حیدری  1-حیدر  طول:  پرش 
عیدی  )بواسحق(3-  شفیعی  غالمعلی   -2

دشمن زیا ری )هنرستان(
)شاکر(2-  لکی  اله  ارتفاع:1-فرج  پرش 
شیدایی  حسن  )شاهپور(3-  قاسمی  ایرج 

)شاکر(
)مجرد(  پرش سه گام:1- حیدر حیدری 
پیران  )شاهپور(3-  قاسمی  ایرج   -2

)شاکر(
 -2 احمدی  مهراب  وزنه:1-  پرتاب 
جمشید خیری )هنرستان(3- فرج اله لکی 

)شاکر(
زیاری  دشمن  عبدی  دیسک:1-  پرتاب 
 -3 )شاهپور(  بنی عباس  )هنرستان(2- 

فریدون پوردان )شاکر(

نتایج تیمی: بواسحق با 63 امتیاز قهرمان 
و شاهپور با 62 امتیاز و هنرستان با 53.5 
جای  سوم  و  دوم  رتبه های  در  امتیاز 

گرفتند.
رستمی  بازایی-  فرد-  رهایی   – توکلی 
این  داوران  مصالیی  رضا  و  آسیایی 

مسابقات بودند.
فوتبال  شایسته  قهرمان  شاهپور 

آموزشگاه های کازرون )1356(
با  کازرون  مدارس  فوتبال  مسابقات 
کازرونی  تماشاگران  نظیر  کم  استقبال 
آموزان  دانش  شایستگی  تا  بود  همراه 
شاهپور و درخشش آنها را مشاهده کنند.
دبیرستان مجرد نایب قهرمان و دبیرستان 

بواسحق به مقام سومی رسیدند.
بازیکنان تیم فوتبال شاهپور کازرون:

ابوالفتح نظر زاده – شاهپور جنگی – رحیم 
محمد  خسروی-  حمید  شهید  برزگر- 
حسن کامکار- مرحوم ناصر پزشکیان – 
رضا   – اردشیر حسن زاده  ایزدی-  حسن 
محسنی –مرحوم محمد احترامی – محسن 
پیما ن - اولیا ء –مصطفی توان –مسعود 

صادقی
مربی: استاد علی اصغر گروش 

مدارس  هندبال  بزرگ  مجرد  بزرگ 
کازرون )1356(

با شایستگی  دانش آموزان بزرگ مجرد 
به  شاکر  ایستادند  کازرون  هندبال  بربام 
مقام دومی رسید و بواسحق در جای سوم 

ایستاد.
بازیکنان تیم بزرگ مجرد:

 – توکلی  حسین   – اسدالهی  ابراهیم 
 – افشاریان  کاظم   – فرهادیان  محمود 
فرهادیان  علی  حسن  افشاریان-  حاجی 

– حیدر حیدری 
مربی: رضا رهایی فرد

 – توکلی  مسابقات:  این  داوران 
فرد و رستمی   گروش- آسیایی- رهایی 

بودند.

 تقویم تاریخ ورزش کازرون
)قسمت هفتم(

نتایج مسابقات دو ومیدانی آموزشگاه های کازرون )1356(

منچستریونایتد در زمین وست بروم انتهای جدولی به نتیجه ای بهتر از تساوی یک بر 
یک دست نیافت.

به گزارش ایسنا، هفته بیست و چهارم رقابت های لیگ برتر انگلیس با برگزاری دو 
دیدار ادامه یافت که در اولین دیدار ولورهمپتون با نتیجه ۲ بر یک از سد ساوتهمپتون 
گذشت. روبن نه وس و نتو برای مهمان در این دیدار گلزنی کردند و دنی اینگز تنها 

گل ساوتهمپتون را به زیبایی وارد دروازه حریف کرد.
در دیگر دیدار وست برومویچ به دیدار منچستریونایتد رفت و این دیدار درنهایت با 
تساوی یک بر یک به پایان رسید. دینیه ابتدا در دقیقه ۲ برای میبان گلزنی کرد ولی 
برونو فرناندس توانست در ثانیه های پایانی نیمه اول گلزنی کند و این دیدار درنهایت 

با تساوی یک بر یک خاتمه یابد.
در ادامه دیدارهای این هفته آرسنال در خانه به دیدار لیدز خواهد رفت و اورتون بدون 

کلورت الوین بهترین گلزن خو با فوالم مصاف خواهد داشت.
لیگ  نهایی  شانزدهم  دور یک  برای  را  باید خودش  دیدار  این  از  بعد  منچستریونایتد 
اروپا و مصاف با رئال سوسیداد آماده کند که دیدار رفت آن در ورزشگاه تورین ایتالیا 

برگزار می شود.
در جدول رده بندی لیگ برتر انگلیس منچسترسیتی با ۵۳ امتیاز در صدر جدول قرار گرفته و 

مدعی نخست قهرمانی محسوب می شود.

توقف یونایتد در زمین تیم نوزدهم جدول

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 امروزه متأسفانه باعث اختالف بین زوجین در زندگی مشترک 

شده، داشتن تصورات منفی نسبت به  همسر است. قبل از اینکه در ذهن زوجین موضوعی 
منفی تصور شود الزم است بدانند که هیچ چیز بهتر از یک رفتار و کردار مناسب و مثبت، 
نمی تواند باعث ایجاد تصورات مثبت و ایجاد اعتماد در وجود همسر شود. بنابراین می توان 
گفت چنانچه رفتار و کردار زوجین نسبت به یکدیگر  شفاف و بدون شک و تردید و همراه 
مثبت  بیشتر و  اعتماد  باعث  بلکه  بین می برد  از  را  منفی  تنها تصورات  نه  باشد،  با صداقت 
نگری نسبت به همسر خواهد شد. لذا با توجه به موارد فوق و درنتیجه به نظر می رسد که: 
زوجین باید با رفتار و کردار شایسته خود به صورت شفاف و آشکار باعث شوند که طرف 
مقابل باورشان داشته و همسر نسبت به رفتارشان فقط تصورات مثبت داشته باشد و احساس 
امنیت کند که درنتیجه  به نظر می رسد برای مرتفع شدن این گونه مشکالت و منفی نگری ها، 
می بایست زن و شوهر ضمن داشتن رفتار و کردار مناسب و شفاف، همدیگر را باور داشته 
باشند و آنگونه با رفتار خود ثابت کنند که طرف مقابل احساس امنیت و اعتماد کند و نسبت 
به هرگونه رفتار و کردار همسرشان حسن ظن داشته و مثبت نگر  شوند که این نیز در حفظ 
کیان خانواده و ایجاد عشق و محبت بین زن و شوهر نقش بسزایی دارد و ارتباط آنان را به 

مراتب بهتر خواهد کرد.
محمدعلی مختارزاده-کارشناس حقوق و رئیس شورای حل اختالف شعبه سوم کازرون

زوجین منفی گرا نباشند 
پنجاه ساله در  از   بیش  با سابقه  هندبال 
لیگ  مختلف  ادوار  برگزاری  و  ایران 
شیرمردان  به  لیگ   در  قهرمانی  یک 

کازرونی بدهکار بوده و هست.
بدهکار  این   ۱۳۶۳ سال  در  بار  اولین 
همه  جاییکه  خورد  رقم  ایران  هندبال 
تیم های  قالب  در  ایران  هندبال  بزرگان 
خراسان  اصفهان،  کرمان،  استانی، 
کازرون  در  تهران  لرستان،  چهارمحال، 
در  کازرونی  شیرمردان  و  آمدند  گرد 
مقام  کسب  آستانه  تا  فارس  تیم  قالب 
قهرمانی کشور پیشرفتند و شاید به علت 
اکتفا  سومی  مقام  به  نهایتًا  کم تجربگی 

کردند.
و  لیگ  در  درخشش  درپی  بار  دومین 
هندبال  به  را  خود  بزرگی  شیالت  بانام 
ایران نشان دادند و در جام حذفی  کشور 
کارتن  تیم  همچون  بزرگانی  حذف  با 

مشهد که ده ها ملی پوش داشت در مرحله 
نهایی حذف  شدند.

بار سوم همین تیم فعلی بود که سال ۹۶ 
فقط به بی تجربگی مدیران تیم و مسئولین 
جوزده کازرون جام را در روزهای آخر 
با سپاهان در اصفهان  بازی  و بخصوص 
جام را از دست داد و به مقام دومی بسنده 

کرد.
و  خود  درخشش  با  فصل  این  تیم  و 
شکست دادن همه رقبا با کسب فتح جام 

فقط یکی دو قدم فاصله دارد ...
امید که این بار مدیران تیم و شهرستان 
و  آرامش  با  و  کنند  عمل  حرفه ای تر 
ناخواسته   حاشیه های  بروز  از  جلوگیری 
به شیران جوان کازرون در راه رسیدن به 

این افتخار بزرگ کمک کنند.
ما کازرونی ها مظهر شور و هیجانیم 

از شیر نترسید که خود شیر ژیانید

شیر ژیان 

حقوقی


