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مدیرکل مرکز زمینشناسی و اکتشافات معدنی
جنوب کشور:

معرفی صنایعدستی
بومی شهرستان
کازرون

استان فارس بر روی کمربند زلزلهخیز
زاگرس قرار دارد

مسیر این کمربند بیشتر در بخش جنوبی و مرکزی
استان از شمال غرب یعنی شهرستان نورآباد تا جنوب
استان یعنی کازرون و فراشبند ،فیروزآباد ،الرستان و
داراب گسترده است
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توصیههای آتشنشانی به شهروندان

در نشست صمیمی دادستان با جمعی از فعالین عرصه خبر

شهروندان توصیههای ایمنی
را در خانهتکانی جدی بگیرند

از مسئولین بخواهید

2

*تمام مسئولین را خطاب قرار دهید ،مسئولین نیز در حیطه
قانونی موظف به پاسخگویی هستند

در آستانه نوروز

در شهرستان کازرون مطرح شد؛

و مطالبه گری کنید

*سایتهای خبری بدون مجوز تا پایان فروردین ماه باید مجوز
فعالیت بگیرند
1

شهردار کازرون در دیدار با اعضای هیئت رئیسه

پیادهسازی زیرساختهای

بهرهبرداری از کشاورزی هستهای
در سطح شهرستانهای
کازرون و کوهچنار
1

دفتر نظام مهندسی شهرستان:

شهرها یکی از عرصههای تجلی علم و نبوغ
مهندسین است

اهداف و وظایف مشخص و مشترکی با نظام مهندسی در عرصه
مدیریت شهری داریم

با حضور کارشناسان و مسئوالن مرتبط و طی برگزاری نشستی در دانشگاه سلمان فارسی کازرون و بازدید
میدانی از ظرفیتهای کشاورزی منطقه صورت پذیرفت

پیادهسازی زیرساختهای بهرهبرداری از کشاورزی هستهای در سطح

شهرستانهای کازرون و کوهچنار مورد ارزیابی علمی و کارشناسی قرار گرفت
نشست تبادلنظر کارشناسی و ارزیابی فنی ـ میدانی پیادهسازی
زیرساختهای بهرهبرداری از کشاورزی هستهای در سطح
شهرستانهای کازرون و کوهچنار ،با حضور هیئت رئیسه دانشگاه
سلمان فارسی کازرون ،مسئول دفتر و کارشناسان دفتر نماینده
شهرستانهای کازرون و کوهچنار در مجلس شورای اسالمی،
معاون سازمان و مدیر جهاد کشاورزی کازرون و برخی از مدیران
و کارشناسان این اداره به همراه جمعی از مدیران و کارشناسان
پژوهشکده کشاورزی هستهای پژوهشگاه علوم و فنون هستهای ،در
دانشگاه سلمان فارسی کازرون برگزار گردید.
بنا به گزارش روابط عمومی و امور بینالملل دانشگاه سلمان
فارسی کازرون ،در ابتدای این نشست ،دکتر غریب فاضلنیا،
رئیس دانشگاه سلمان فارسی کازرون ،با اشاره به ظرفیتهای
علمی و زیرساختهای این دانشگاه و همچنین بسترهای بالقوه و
متعدد شهرستان کازرون در حوزههای کشاورزی ،میراثفرهنگی،
آب ،صنعت و ...خاطرنشان نمود :ظرفیتهای بالقوه فراوانی در سطح
شهرستان کازرون وجود دارد و بهرهبرداری و استفاده از آنها در جهت
توسعه این منطقه ،از جمله مطالبههای عمومی و برجسته مردم است که
با حضور و فعالیتهای علمی و فناورانه دکتر فریدون عباسیدوانی،
نماینده مردم شریف شهرستانهای کازرون و کوهچنار ،امیدهای زیادی
برای این امر تحقق یافته است .برهمین اساس نیز امیدواریم با استفاده از
توانمندیهای علمی و اجرایی ایشان ،بتوانیم از فناوری صلحآمیز هستهای
در جهت توسعه پایدار منطقه استفاده کنیم.
رئیس دانشگاه سلمان فارسی کازرون همچنین با اشاره به گروههای
مختلف و مرتبط آموزشی فعال در دانشگاه سلمان فارسی کازرون افزود:
دانشگاه سلمان فارسی کازرون به عنوان تنها دانشگاه دولتی در غرب
استان فارس و قطب علمی منطقه ،ظرفیتها و زیرساختهای متعددی را
برای کمک به تحقق مطالبه عمومی مردم برای توسعه شهرستان کازرون
دارد و با توجه به رویکردهای جامعهمحوری که در این دانشگاه دنبال
مینماییم ،گامهای مرتبط برای نقشآفرینی در این زمینه را برداشتهایم
و امیدواریم با تداوم تعاملهای همافزا با تمامی مجموعههای مدیریتی و
تخصصی در سطح شهرستان و کشور ،بتوانیم زمینههای الزم برای تحقق
کشاورزی هستهای را با ساختارهایی دانشگاهی و مبتنی بر پژوهش و
تحقیقات ایجاد نماییم.
در ادامه این نشست ،مهندس حمید رشیدی ،معاون سازمان و مدیر جهاد
کشاورزی کازرون ،با ارائه گزارشی از سیمای کشاورزی و دامداری
در سطح منطقه ،به برخی از مشکالت عمده و برجسته کشاورزان و
دامداران در زمینه آفتها و آلودگیها با منشأهای مختلف اشاره کرد
و خاطرنشان نمود :منطقه کازرون ،ظرفیتهای کشاورزی بسیار زیادی
دارد و در برخی از محصوالت کشاورزی و باغی ،به عنوان قطب شاخص
در سطح کشور نیز شناخته میشود .با این وجود آفتها و برخی از
مشکالت دیگر ناشی از آلودگیها با منشأهای مختلف ،باعث شدهاند
هر ساله درصدهای قابلتوجهی از محصوالت مختلف از بین بروند .این
مسئله هم ضرر و زیان کشاورزان ،باغداران ،دامداران و سایر فعاالن این
حوزه را به دنبال داشته و هم باعث از بین رفتن منابع مختلف میگردد.

معاون سازمان و مدیر جهاد کشاورزی کازرون در ادامه با اشاره به
تالشهای صورت گرفته از سوی مجموعه جهاد کشاورزی کازرون
برای کنترل و کاهش این مشکالت ،افزود :گرچه با بهرهگیری از
توان تخصصی کارشناسان توانستهایم در بسیاری از این حوزهها آفتها
و مشکالت جاری را کاهش داده و کنترل نماییم ،اما با توجه به توان
تولیدی باالی منطقه در حوزههای کشاورزی و دامی ،امید داریم با
استفاده از فناوریهای هستهای و پرتودهی ،بتوانیم توان تولید کشاورز
و دامدار را افزایش داده و ضمن افزایش رونق در این حوزه و کمک به
کشاورزان و دامداران ،از اتالف منابع نیز جلوگیری کنیم.
در ادامه ،حاضرین در جلسه براساس دادههای مطرح شده به بحث
و بررسی پیرامون راهکارها و ظرفیتهای مختلف پیادهسازی
زیرساختهای بهرهبرداری از کشاورزی هستهای در سطح شهرستان
کازرون و کوهچنار پرداختند.
گفتنی است ،پس از پایان این نشست ،حاضرین با حضور در پردیس
دانشگاه سلمان فارسی کازرون ،از زیرساختهای آماده این مجموعه
دانشگاهی از جمله آزمایشگاهها ،ابنیه احداث شده و گستره محیطی
آن بازدید نمودند .پس از آن با حضور در بخشهای مختلف منطقه به
بازدید از باغهای مرکبات دهستان انارستان ،نخلستانها و سردخانههای
نگهداری خرما در بخشهای خشت ،کمارج و کنارتخته پرداختند و
ضمن بازدید میدانی و دیدار و گفتگو با باغداران و برخی از فعالین
حوزههای کشاورزی ،باغداری و بخشهای اقتصادی مرتبط با این
حوزهها ،از نزدیک با مشکالت آنها آشنا شده و به امکانسنجی
پیادهسازی زیرساختهای بهرهبرداری از کشاورزی هستهای در سطح
شهرستانهای کازرون و کوهچنار و نیز شیوههای مختلف استفاده از
فناوری صلحآمیز هستهای برای برطرف نمودن مشکالت این منطقه
پرداختند.
همچنین در پایان و پس از تجمیع نظرها مقرر گردید گروه کارشناسان
مربوطه ،طرح پیشنهادی برای مبارزه با آفات و سایر مباحث مرتبط
با کشاورزی هستهای را متناسب با سیمای کشاورزی شهرستانهای
کازرون و کوهچنار و گزارشهای کارشناسی مرتبط با آفات ،تنظیم
و ارائه نمایند.
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در نشست صمیمی دادستان با جمعی از فعالین عرصه خبر در شهرستان کازرون مطرح شد؛

از مسئولین بخواهید و مطالبه گری کنید

*تمام مسئولین را خطاب قرار دهید ،مسئولین نیز در حیطه قانونی موظف به پاسخگویی هستند
*سایتهای خبری بدون مجوز تا پایان فروردین ماه باید مجوز فعالیت بگیرند
از مسئولین بخواهید و مطالبه گری کنید ،از من دادستان شروع کنید و
تمام مسئولین را خطاب قرار دهید ،مسئولین نیز در حیطه قانونی موظف
به پاسخگویی هستند ،این جزو حقوق اولیه مردم است
به گزارش روابط عمومی دادگستری کازرون ،جلسهای با حفظ کلیه
پروتکلهای بهداشتی و با حضور دادستان ،رئیس اداره ارشاد ،رئیس
پلیس فتا ،رابط پیشگیری از وقوع جرم و جمعی از خبرنگاران شهرستان
کازرون در سالن اجتماعات شهید بهشتی دادگستری این شهرستان
برگزار گردید.
در ابتدا دادستان ضمن تقدیر و تشکر از حضور مدعوین و گالیه از فعالین
غائب عرصه رسانه و دعوت همه فعالین عرصه خبر در فضای مجازی و
حقیقی به برادری و مودت گفت :نباید به جای انعکاس مطالب سازنده
و شفاف ،خدایی ناکرده دست به تخریب هم بزنیم و مطلبی منتشر نماییم
که جنبه تخریب گرایانه و یا غرض ورزانه داشته باشد .نشر اکاذیب،
توهین ،تهمت و افترا جرم است و باعث تخریب یکدیگر و حتی عقب
رفت و ضعف شهرستان میشود و باید از این مسائل پرهیز شود.
دهقان با بیان اینکه باید یک خبرنگار در قبال حل مشکالت حوزه
پیرامونی خود مطالبه گر باشد گفت :از خبرنگاران توقع داریم ضمن
انعکاس به موقع اخبار شهرستان در رسانهها معضالت شهرستان را به ما
اطالع دهند و چنانچه نیاز به آموزش مباحث حقوقی نیز باشد جلسهای
ویژه جهت این امر اختصاص خواهیم داد.
دهقان ضمن تأکید بر پرداختن خبرنگاران و رسانهها به معضالت موجود
در شهر ،اظهار امیدواری کرد خبرنگاران با مطالبه گری در زمینه مسائل
و مشکالت ،گامی در جهت همکاری با دادستان و مجموعه دادستانی

برای پیگیری و رسیدگی به مشکالت شهر و شهرستان بردارند.
وی افزود :از مسئولین بخواهید و مطالبه گری کنید ،از من دادستان شروع
کنید و تمام مسئولین را خطاب قرار دهید ،مسئولین نیز در حیطه قانونی
موظف به پاسخگویی هستند ،این جزو حقوق اولیه مردم است.
دادستان شهرستان ضمن مطرح نمودن آثار زیانبار اخبارغیرموثق در
فضای مجازی و مجازات آن و فعالیتهای غیرقانونی و بدون مجوز
برخی گروهها و خبرگزاریها بیان کرد :مسئولیت درج هرگونه مطلب
در گروهها و کانالهای خبری با گردانندگان آن است و باید مدیران
این گروهها و کانالها دقت الزم و نظارت کافی را بعمل آورند و
چنانچه خبرگزاریهای بدون مجوز نیز بخواهند فعالیت نمایند باید تا
پایان فروردین ماه  1400جهت اخذ مجوز از اداره ارشاد اقدام نمایند در
غیر این صورت جلوی فعالیت آنها گرفته خواهد شد.
سپس حجت االسالم جاللی رئیس اداره ارشاد ضمن خیرمقدم به مدعوین
و تقدیر و تشکر از دادستان بابت برگزاری چنین جلسهای توضیحاتی
درخصوص نحوه اخذ مجوز برای رسانهها ،اعالم اسامی رسانههای مجوز
دار شهرستان و شرح وظایف اداره ارشاد طبق قانون مطبوعات را تشریح
نمود.
سرهنگ محمدی زاده رئیس پلیس فتای شهرستان نیز باید و نبایدهای
رسانهای ،جرائم فضای مجازی و مجازاتهای آن ،توقعات پلیس از
رسانهها را تبیین و بازگو کرد.
در آخر نیز جلسه پرسش و پاسخی جهت پاسخ دهی به سؤاالت
خبرنگاران فراهم و به کلیه ابهامات و پرسشهای آنان از سوی مسئولین
حاضر در جلسه پاسخ داده شد.

پیشتازی طرح ملی «ایران قوی» در فارس توسط کانون «منتظران ظهور» کازرون
کانون فرهنگی هنری «منتظران ظهور» کازرون از جمله کانونهایی است
که با کسب  16902امتیاز توانسته رتبه اول استان فارس را در سامانه بچههای
مسجد به خود اختصاص دهد.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از پایگاه اطالعرسانی و روابط عمومی اداره
کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان فارس؛ کانون فرهنگی هنری «منتظران
ظهور» کازرون پیشتاز طرح ملی «ایران قوی» در کانونهای فرهنگی هنری
مساجد استان فارس است که با کسب  16902امتیاز توانسته رتبه اول استان
فارس را در سامانه بچههای مسجد به خود اختصاص دهد.
محمدجعفر شفیعی مدیر کانون فرهنگی هنری منتظران ظهور کازرون ضمن
تشکر از همکاریهای اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان اظهار داشت:
کانونهای فرهنگی و هنری مساجد که از زیرمجموعههای اداره فرهنگ
و ارشاد اسالمی شهرستانها هستند ،حلقه واسطه اقشار مختلف مردم بویژه
جوانان و نوجوانان با مساجد میباشند و در راستای شناسایی ،کشف و پرورش
استعدادهای نسل جوان و نوجوانان و بصیرت افزایی و آگاهی بخشی تالش
میکنند.وی افزود :طرح ملی «ایران قوی» در لبیک به مطالبه مقام معظم
رهبری مبنی بر ساخت ایران قوی و شناسایی و به منظور شناسایی و رشد
استعداد بچههای مسجد در این عرصه ،از هفته گرامیداشت دفاع مقدس در

چهار محور قرآن و سیره اهل بیت «علیهمالسالم» ،مسجد و گام دوم انقالب
اسالمی ،پیشرفت و امید به آینده و مقاومت و عزت ایران اسالمی است.
مدیر کانون فرهنگی هنری منتظران ظهور کازرون با بیان اینکه در دومین
رویداد ملی فهما در سال جاری فعالیتهای کانونهای فرهنگی هنری باید
ذیل طرح ملی ایران قوی انجام شوند ،خاطرنشان کرد :محور ارزیابیها ارتقای
فعالیتهای قرآن و عترت ،شبکهسازی و ساماندهی ،ارتقای فعالیتهای
هنری و ادبی کانونها ،ارتقای فرهنگ کتاب و کتابخوانی ،غنیسازی اوقات
فراغت ،پاسداشت مناسبتهای ملی و مذهبی ،فضای مجازی و رسانه و
خالقیت و نوآوری است.شفیعی بیان داشت :کانون فرهنگی هنری «منتظران
ظهور» کازرون از جمله کانونهایی است که با کسب  16902امتیاز توانسته
رتبه اول استان فارس را در سامانه بچههای مسجد به خود اختصاص دهد.
شفیعی با بیان اینکه یکی از برنامههای قرآنی کانون ،اجرای طرح تالوت
نور است که ثواب قرائت آیات قرآن کریم به روح مطهر شهدا بخصوص
شهید حاج قاسم سلیمانی هدیه میشود ،خاطرنشان کرد :قرآن و عترت،
فعالیتهای اجتماعی ،ورزش و سالمت ،شبکهسازی و فضای مجازی ،آموزش
و توانمندسازی ،کتاب و کتابخوانی از محورهای اصلی فعالیت این کانون
فرهنگی هنری است که ذیل آنها رشتههای متنوع تعریف شده است.

2

اخبــار

چهارشنبه

جنوب

استان فارس بر روی کمربند زلزلهخیز زاگرس قرار دارد

مسیر این کمربند بیشتر در بخش جنوبی و مرکزی استان از شمال غرب یعنی شهرستان نورآباد تا جنوب استان یعنی کازرون و فراشبند،
فیروزآباد ،الرستان و داراب گسترده است
زمینلرزه همواره یکی چالشهای جدی مدیریت بحران در کشور بوده
و طی سالهای اخیر در کنار سیلهای ویرانگر خسارتهای سنگینی در
ابعاد مالی و جانی به مردم و دولت تحمیل کرده است.
به گزارش ایسنا ،یکی از موضوعات مهم در بحث وقوع حوادث
غیرمترقبه ،زمان و مکان این رویدادهاست ،هنوز و همچنان این
سؤاالت که آیا زمینلرزه هم مانند سیل بیشتر در فصول خاصی از سال
رخ میدهد؟ آیا نقاط زلزلهخیز کام ً
ال مشخص است و اقداماتی برای
پیشگیری از این گونه حوادث در آن نقاط اندیشیده و اجرا شده است؟
آیا فصل و رویدادهای فصلی بر این حوادث تأثیر دارد؟ و ....مطرح
میشود.
مدیرکل مرکز زمینشناسی و اکتشافات معدنی جنوب کشور در گفت
و گو با ایسنا به بخشی از این پرسشها پاسخ داده است.
طهمورث یوسفی با بیان اینکه زمین یکشی مرده نیست ،گفت :زمین
زنده است و به طور مرتب تحوالتی در آن رخ میدهد تا به ثبات و
تعادل برسد.
او با اشاره به اینکه زلزله در پوسته زمین رخ میدهد ،افزود :این تحوالتی
که برای ثبات زمین حادث میشود و نیروها که به واسطه گسلها به
وجود میآید ،باعث زلزله میشود.
یوسفی خاطرنشان کرد :زمانی که گسلها تحتفشار باشند سطح آنها
بریده شده و انفجار رخ میدهد ،بنابراین شکستگی در سطح گسلها یکی
دیگر از علتهای وقوع زلزله است.
وی با یادآوری اینکه منطقه زاگرس از نقاط زلزلهخیز در کشور
محسوب میشود ،خاطرنشان کرد :در این منطقه زلزله عمدتًا در عمق
 ۱۰کیلومتری رخ میدهد؛ بنابراین وقتی زمینلرزه در این عمق حادث
میشود ،نمیتوان گفت چرا اکثر این حوادث در فصل زمستان حادث
میشود.
بخشی از فارس روی کمربند زلزله قرار دارد
یوسفی با اشاره به اینکه گاهی اوقات اکثر زلزلهها در مناطق جنوبی
فارس ثبت شده است ،اضافه کرد :با توجه به شرایط زمینشناسی استان




مدیرکل مرکز زمینشناسی و اکتشافات معدنی جنوب کشور:

فارس ،بیش از  ۹۰درصد زلزلهها در این استان زیر  ۵ریشتر بوده است.
وی درخصوص شرایط زمینشناسی فارس نیز گفت :استان فارس بر
روی کمربند زلزلهخیز زاگرس قرار دارد که مسیر این کمربند بیشتر
در بخش جنوبی و مرکزی استان از شمال غرب یعنی شهرستان نورآباد
تا جنوب استان یعنی کازرون و فراشبند ،فیروزآباد ،الرستان و داراب
گسترده است.
یوسفی با اشاره به تابآوری استان فارس در برابر زلزله ،ادامه داد :قطعًا
تابآوری استان فارس طی سالهای اخیر در برابر زلزله افزایش یافته و
حتی در اکثر روستاها نیز خانهها مهندسی ساز شده است.
مدیرکل مرکز زمینشناسی و اکتشافات معدنی جنوب کشور یکی از
عوامل مهم تابآوری در فارس را برنامهریزی و طرح توسعه شهر و
روستا عنوان و اضافه کرد :ما در انتخاب مکان برای ایجاد شهرک و
مناطق مسکونی و استقرار صنایع و  ....باید مسائل زمینشناسی را نیز در
نظر بگیریم؛ توجه به این مهم ،تابآوری را افزایش میدهد.
یوسفی درخصوص دخالتهای انسانی در موضوع گسل ،زلزله ،فرونشت
نیز گفت :گسل جزو طبیعت و ذات زمین است ،اما اینکه روی گسلها
سازه ساخته شود باعث در معرض تخریب قرار گرفتن سازه خواهد شد؛
بنابراین در نقاطی که گسلها قرار دارد ،نباید ساختمانسازی و ساخت
سازه خصوصًا سازههای منجر به تراکم جمعیت را دنبال کنیم زیرا این
نقاط بیشترین تأثیر را در زمان زلزله بروز میدهد.
ارتباط سدسازی و زلزله
وی با اشاره به اینکه سدسازی و جمع شدن حجم زیادی آب در یک
مکان میتواند در وقوع زلزلههای کوچک تأثیر داشته باشد ،گفت:
سدسازی فراوانی زلزلهها را بیشتر میکند.
مدیرکل مرکز زمینشناسی و اکتشافات معدنی جنوب کشور خاطرنشان
کرد :در استان فارس عالوه بر فراوانی وقوع زلزله و گسلها ،فرونشست
دشتها را شاهد هستیم ،این یکی از مخاطرات تهدیدکننده در فارس
محسوب میشود .فرونشست در برخی از دشتهای فارس مشهود بوده
و حادث شده است.



یوسفی با اشاره به اینکه ناپایداریهای دامنهای یکی دیگر از مخاطرات
تهدیدکننده فارس است ،افزود :جادهسازی و شهرسازی در دامنه کوه
باعث ایجاد ناپایداری دامنهای و این ناپایداریها باعث ایجاد لغزش،
خزش ،ریزش ،پرتاب سنگ ،بهمن سنگی میشود.
مدیرکل مرکز زمینشناسی و اکتشافات معدنی جنوب کشور درخصوص
فرونشت در استان فارس نیز گفت :در برخی مناطق هشدار فرونشست
را شاهد هستیم ،برای مثال در مناطق جنوب شرقی دشت شیراز ،به دلیل
جمع شدن آب و ایجاد شرایط باتالقی و همچنین رسوبات دانهریز که
عامل ناپایداری محسوب میشود ،احتمال فرونشت تدریجی وجود دارد.
او با بیان اینکه در هر اقدام عمرانی باید موضوع زمینشناسی و مخاطرات
مختلف را مدنظر قرار دهیم ،توجه به زیرسازی در اجرای طرحهای
راهسازی را یکی از ضرورتها دانست و گفت :پهنهبندی مخاطرات باید
برای یک دشت انجام و به لحاظ مهندسی بررسی شود که آیا سازههایی
که قرار است ایجاد شود در آینده با مشکل مواجه خواهد شد یا خیر؟
یوسفی با تصریح اینکه مشکل محدوده جنوب شرقی دشت شیراز،
باال بودن سطح آب زیرزمینی است که منجر به باتالقی شدن و نهایتًا
ناپایداری میشود ،گفت :با علم به این موضوع و اشراف بر نوع زمین،
بستر و دیگر مسائل تأثیرگذار ،میتوان با زهکشی مناسب ،مشکل
فرونشست تدریجی در این منطقه را برطرف کرد.

 13اسفندماه 1399
شماره 117
سال چهارم

رایزنی هیئت رئیسه دانشگاه
سلمان فارسی کازرون
با معاونان و مسئوالن ارشد
وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

معاونان دانشگاه سلمان فارسی
کازرون با معاونان ارشد وزارت
علوم ،تحقیقات و فناوری،
پیرامون برنامههای دانشگاه
سلمان فارسی و بهبود عملکرد
سازمانی به بحث و تبادلنظر
پرداختند.
به گزارش روزنامه طلوع به
نقل از روابط عمومی دانشگاه
سلمان فارسی کازرون ،غریب
فاضلنیا رئیس دانشگاه سلمان
شهرستان کازرون
فارسی
در دیدار حضوری با برخی از
معاونان و مسئوالن ارشد وزارت
علوم ،تحقیقات و فناوری در
این وزارتخانه با ارائه گزارشی
از فعالیتهای انجام شده و
مطرح کردن برخی پیشنهادها و
تشریح مسائل پیشروی دانشگاه

سلمان فارسی کازرون ،مسائل
و بهبود عملکرد سازمانی و
ساختاری دانشگاه سلمان فارسی
این شهرستان را بررسی کردند.
به دنبال برگزاری این نشستها
و جلسهها ،غریب فاضلنیا
رئیس دانشگاه سلمان فارسی
کازرون ،با اشاره به رویکردها
و سیاستگذاریهای وزارت
علوم ،تحقیقات و فناوری ابراز
امیدواری کرد :با نگاه تخصصی
که در این وزارتخانه وجود
دارد انتظار میرود با اصالح
و عملکرد سازمانی و ساختاری
این دانشگاه بتوان به لحاظ
کمی و کیفی ،سطح مطلوبتری
از عملکرد علمی ،فرهنگی،
آموزشی و پژوهشی را ارائه
کرد.

شهرداری کازرون
توصیههای آتشنشانی به شهروندان در آستانه نوروز

شهردار کازرون در دیدار با اعضای هیئت رئیسه دفتر نظام مهندسی شهرستان:

شهروندان توصیههای ایمنی را در خانهتکانی جدی بگیرند

شهرها یکی از عرصههای تجلی علم و نبوغ مهندسین است

اهداف و وظایف مشخص و مشترکی با نظام مهندسی در عرصه مدیریت شهری داریم

شهردار کازرون در دیدار با اعضای هیئت رئیسه دفتر نمایندگی نظام
مهندسی ساختمان شهرستان گفت :شهرها یکی از عرصههایی است که
نبوغ و علم مهندسین در آنها تجلی پیدا کرده است و این موضوع در
سراسر جهان مصداق دارد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری کازرون ،به مناسبت پنجم اسفند
روز مهندس ،شهردار ،اعضای شورای اسالمی شهر کازرون و معاونین
شهرداری با حضور در دفتر نظام مهندسی شهرستان کازرون با رئیس و
اعضای هیئت رئیسه نظام مهندسی شهرستان دیدار کرده و این روز را
به آنان تبریک گفتند.
محمد امین مهرورز شهردار کازرون در این دیدار صمیمانه ضمن
تبریک روز مهندس ،اظهار کرد :همواره یک قرابت فکری بین نظام
مهندسی و شهرداری وجود دارد چرا که اهداف وظایف مشخص و
مشترکی در عرصه مدیریت شهری با نظام مهندسی داریم.
وی با اشاره به اینکه در تقویم کشور ما ،روزهایی متناسب با رخدادهای
تاریخی ،برای گرامیداشت برخی مشاغل در نظر گرفته شده و زادروز
خواجه نصیرالدین طوسی نیز به نام روز مهندس نام گذاری شده است،
افزود :این موضوع فرصتی را به وجود آورده تا قدردان جامعه تأثیرگذار
مهندسین کشور باشیم.
شهردار کازرون خاطرنشان کرد :از ویژگیهای دوستان و همکارانم در
نظام مهندسی کازرون نکتهسنجی و مهارت باالی آنها است که همگی
از مهندسان توانمند و خوشفکر هستند.
محمدامین مهرورز یادآور شد :این وظیفه بر دوش همه ما مهندسین
است که با آشنایی کامل از قوانین و مقررات و علم رشته خود ،برای
پیشبرد اهداف سازمان برای یک جامعه هدف مشخص بهره ببریم.
وی در پایان بر تعامل و همکاری بیش از پیش نظام مهندسی و شهرداری
جهت تسهیل در امور شهروندان تأکید کرد.
رئیس شورای اسالمی شهر کازرون :جامعه علمی امروز ،مهندسان را
از کارشناسان متمایز کرده است
رئیس شورای اسالمی شهر کازرون نیز ضمن تبریک روز مهندس به
همه مهندسین شهرستان کازرون اظهار کرد :ما همچنان خود را عضو
کوچکی از مجموعه بزرگ مهندسی میدانیم و جدا از این مجموعه

نیستم.
مهندس رضا آذینفر یکی از مزیتهای امروز جامعه علمی کشور را
جداسازی جامعه مهندسی از جامعه کارشناسی عنوان کرد و گفت:
مهندس کسی است که قدرت تجزیه و تحلیل داشته باشد ،بر سیستم
خاص مهندسی ،اشرافیت کامل داشته باشد و در صورت بروز مشکل
بتواند با استفاده از علم و هوش خود ،آن مشکل را حل کند.
وی تصریح کرد :این که میگویند برای مهندسان بن بنبستی وجود
ندارد ،کام ً
ال درست است چرا که در عمل هم میبینیم که در جهان
اینگونه است و خوشحال هستیم که در کازرون مهندسان باهوش،
برجسته و نخبه زیادی حتی در سطح استان و کشور داریم که باید قدر
آنها بیشتر بدانیم و از وجودشان بیشتر استفاده کنیم.
رئیس نظام مهندسی شهرستان کازرون :هدف مشترک متولیان ساخت
و ساز در شهر ،جلب رضایت و ایمنی مردم است
رئیس دفتر نمایندگی نظام مهندسی ساختمان شهرستان هم ضمن تشکر
از حضور شهردار و شورای اسالمی شهر و تقدیر از خدمات رسانی این
مجموعه به شهروندان گفت :حضور مهندسان و متولیان اصلی ساخت و
ساز در کنار هم مایه خوشحالی است چرا که تالش و هدف مشترک
همه ما ایجاد فضای راحتی و ایمنی و درنهایت جلب رضایت مردم است.
مهندس سید علی حسینی خاطرنشان کرد :تمام کارها و فعالیتهای

سازمان نظام مهندسی به صورت الکترونیکی انجام میشود بنابراین
شهروندان برای انجام امور مرتبط با نظام مهندسی نیاز به مراجعه
حضوری ندارند؛ تنها مورد باقی مانده ،الکترونیکی کردن گزارشهای
مرحلهای ناظرین است که با شهرداری در حال رایزنی برای الکترونیکی
کردن آن هستیم.
در ادامه این دیدار دیگر اعضای شورای اسالمی شهر کازرون این روز را
به جامعه مهندسین کشور به ویژه مهندسین شهر کازرون تبریک گفتند.
در پایان این نشست صمیمی شهردار کازرون با اهدای لوح تقدیر و
شاخه گل از رئیس ،اعضای هیئت رئیسه و کارکنان دفتر نمایندگی نظام
مهندسی ساختمان شهرستان تجلیل کرد.

سرپرست سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری کازرون گفت:
با توجه به آغاز خانهتکانی در آستانه عید نوروز توجه به نکات ایمنی
به منظور کاهش آسیبهای جسمی در خانهتکانی از جمله موارد مهمی
است که باید در حین کار به آنها توجه شود.
به گزارش روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری
کازرون ،حامد پشنگیان ادامه داد :بهتر است شهروندان در زمان نظافت
خانه خود و استفاده از نردبان و چهار پایه از سطح اتکای مناسب آن با
زمین کام ً
ال مطمئن شوند و از نوع استاندارد و نردبان دو طرفه استفاده
کنند .همچنین در زمان پاک کردن شیشه و پنجرههای منزل با رعایت
احتیاط از رفتن بر روی نردهها و یا قرنیزها خودداری کنند.
به گفته او ،شستوشوی وسایل برقی در سقف و ارتفاع ،مانند لوستر،
چراغ روشنایی و غیره قبل از قطع کامل برق بسیار خطرناک است و
احتمال برقگرفتگی افراد وجود دارد ،لذا اول باید جریان برق را قطع و
سپس اقدام به نظافت کرد و حتمًا از کفش یا کفپوش عایق استفاده
شود.
پشنگیان افزود :بهتر است در زمان جابهجایی لوازمخانگی به ویژه اجاق
گاز کام ً
ال جانب احتیاط رعایت شود و همه اتصاالت مربوط به گاز اعم
از شهری و سیلندر را با کف آب و صابون کنترل کرده و از عدم نشت
گاز مطمئن شوید ،ضمنًا برای تعویض به موقع شیلنگهای رابط گاز که
فرسوده شده ،اقدام گردد.
او خاطرنشان کرد :از جابهجایی لوازم و اثاثیه سنگین منزل به صورت
فردی خودداری کرده و در این موارد از کارگران حرفهای و یا کار
گروهی بهرهگیری شود تا در ایام نوروزی دچار ناراحتی کمر و عوارض
ناشی از آن نشوید .همچنین از شستوشوی پرده ،کف آشپزخانه،
حمام و غیره که آلوده به مواد روغنی باشد با مواد سریعاالشتعال جدا
خودداری شود.
سرپرست سازمان آتش نشانی شهرداری کازرون در ادامه بیان کرد:

از ریختن مواد اشتعالپذیر در چاههای فاضالب،
دستشویی و غیره خودداری شود؛ چراکه در اثر
ریزش اینگونه مواد در محیط خانه احتمال انفجار
و آتشسوزی بسیار زیاد است و از قرار دادن مواد
شوینده مانند وایتکس ،جوهرنمک و غیره روی
زمین و در دسترس کودکان نیز خودداری و در حد
استاندارد از آنها استفاده گردد.
به گفته او ،پوشیدن ماسک هنگام استفاده از مواد
شوینده ،ضروری است و بهتر است حین استفاده به
تهویه مناسب توجه شود؛ همچنین از مخلوط کردن
مواد شوینده مختلف (پودرهای شستشو ،وایتکس،
جرم گیر و )...اکیدًا پرهیز شود چرا که این کار
موجب آزاد شدن بخارهای سمی از جمله گاز کلر
شده و به ریه ،چشم و پوست آسیب جدی خواهد
رساند.
حامد پشنگیان تأکید کرد :هیچگاه جهت از بین
بردن لکههای لباس از مایعات قابل اشتعال مثل بنزین و تینر به خصوص
در محیط بسته استفاده نکنید زیرا عالوه بر خطر انفجار و اشتعال،

استنشاق بخار این گونه مایعات باعث کاهش هوشیاری و گاه بیهوش
شدن فرد خواهد شد.
وی در ادامه افزود :از قرار دادن وسایل رنگ و نقاشی ساختمان (رنگ،
تینر ،فرچه آغشته به رنگ و )...در بالکن یا پشت بام جدا خودکاری
کنید زیرا با سرایت کوچکترین جرقه از مواد محترقه به خصوص در
شب آخرین چهارشنبه سال (چهارشنبه سوری) امکان بروز آتش سوزی
و ایجاد خسارت گاه غیر قابل جبران در ساختمان وجود دارد.
پشنگیان در پایان خاطرنشان کرد :شارژ به موقع خاموشکننده دستی
آتشنشانی موجود در محیط خانه میتواند کمک بسزایی در هنگام
آتشسوزی احتمالی باشد لذا توصیه میشود برای شارژ و آماده به کار
بودن آن اقدام شود..

شهردار کازرون در مراسم تجلیل از مهندسین شاغل در شهرداری:

زیربناییترین اصول مهندسی برای مدیریت شهری است
به گفته شهردار کازرون زیربناییترین اصول مهندسی برای مدیریت
شهری است.
به گزارش روابط عمومی شهرداری کازرون صبح امروز به مناسبت ۵
اسفند روز مهندس از مهندسین شاغل در شهرداری تجلیل شد.
شهردار کازرون در این برنامه اظهار کرد :اصول شهرسازی و معماری

بر پایه علم مهندسی انجام میشود که مردم نتیجه آن را به وضوح میبینند،
در اقصا و نقاط جهان سازههای مختلفی از قبیل پلها و ساختمانهای بلند
مرتبهای ساخته میشود که شاید از دید بشر معمولی ،تحلیل آن سخت
باشد که این سازه چطور بنا شده است.
وی ادامه داد؛ امروزه علم مهندسی آنقدر پیشرفت کرده و بر جامعه

بشریت سیطره پیدا کرده است و نتیجه آن آسایش و راحتی مردم است.
محمدامین مهرورز تأکید کرد :انشاءاهلل در پیشبرد اهدافی که از سوی
سازمان به شما محول شده موفق باشید و این موفقیتها در توسعه مدیریت
شهری خودش را نشان دهد .در پایان توسط شهردار کازرون با اهدای
لوح سپاس و شاخه گل از مهندسان شاغل در شهرداری تجلیل کرد.
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معرفی صنایعدستی بومی شهرستان کازرون

صنایعدستی شامل تولید کاالهایی میشود که عالوه بر جنبه مصرفی دارای
ویژگیهای هنری نیز است و در هر ناحیهای این ویژگیها به صورت
طرحها و نقوش خاصی متجلی میگردد و تولید صنایعدستی عمدتًا مبتنی
بر احتیاجات مردم و منطقه به آن وسیله و همچنین در دسترس بودن مواد
الزم و اولیه در آن منطقه است .صنایعدستی هر منطقه از غنای آن منطقه
حکایت دارد.
کازرون یکی از شهرهای قدیمی و باستانی ایران است که به نوشته
جغرافیدانان و تاریخ نویسان شهری پررونق در گذشته محسوب میشده و
قدمت آن به قبل از دوران ساسانی میرسد؛ در زمان ساسانیان شهر بیشاپور
که خرابههای آن در  ۲۳کیلومتری شهر کازرون قرار دارد یکی از شهرهای
پررونق و زیبای آن روز جهان به شمار میآمده که در زمان شاپور اول
ساسانی و توسط معماران و شهر سازان و هنرمندان و اسرای رومی به بهترین
شکل ساخته و پرداخته شده بود.
مقدسی صاحب کتاب التقاسیم ( ۳۷۵ _۳۴۵ه.ق) این شهر را دمیاط ایران
شمرده است (دمیاط شهر تجاری مصر در ساحل نیل شرقی) و از تجارت
پراهمیت آن یاد میکند.
پس از حمله اعراب به ایران در زمان خلیفه دوم ،شهر بیشاپور که از مراکز
مهم نظامی و سوقالجیشی و حتی فرهنگی ،مذهبی و هنری بود رو به خرابی
و ویرانی نهاد و هنرمندان و معماران و صنعت گران آن به اطراف پراکنده
شدند .درنتیجه روستاهای راهبان دریست و نورد که در جوار یکدیگر قرار
داشتند و از توابع بیشاپور محسوب میشدند رو به توسعه گذاشت و جمعیت
هر یک افزایش یافت که با یک پارچه شدن آنها شهر بزرگ کازرون شکل
گرفت و به لحاظ واقع شدن بر سر راه شاهی و قرار داشتن بر سر راه خلیج
فارس به فالت ایران و آسیای میانه به سرعت پیشرفت کرد و محلی برای
تبادل کاالهای صادراتی و وارداتی گردید که عالوه بر مبادله کاال یک نوع
مبادله فرهنگی و هنری نیز به وجود آمد و هنرمندان و صنعت گران با رفت
و آمد به مناطق دور و فراگیری و تکمیل هنر خود به توفیقات ارزندهای
دست یافتند.
اما به دلیل تنوع آب و هوا و مساعد بودن شرایط کشاورزی ،باغداری و
دامپروری و میزان باالی تولید محصوالت متنوع کشاورزی ،باغداری و
فراوردههای لبنی ،گوشتی و دامی ،کشاورزی تفوق خاصی بر سایر بخشهای
معیشتی پیدا کرد و به تعبیری جایی برای پرداختن مردم به صنایع ظریفه و
هنرهای دستی نگذاشت .حرف و مشاغل عمده منطقه اختصاص به خدمات
جنبی کشاورزی ،دامداری و بازرگانی و داد و ستد یافت.
با پایان گرفتن حکومت ساسانی ،هنرمندان پیکره تراش ،صنعت گران

موزاییک ساز ،گچبران و ......اجبارًا دست از کار خود کشیده و به سوی
مردم رفته و در خدمت آنان قرار گرفته و این بار هنر خود را مصروف
ساختن پیکره شیر سنگی ،سنگ مقبره ،سنگ اطراف حوض ،سنگ تزیین
منازل و مساجد نمودند و دیگر هنرمندان نیز به مشاغل جنبی کشاورزی و
حرف و خدماتی روی آوردند و آهنگری ،درودگری ،رنگرزی ،سفالگری،
بافندگی ،نمدمالی و ....رواج پیدا کرد.
در شهرستان کازرون از قدیمیترین ایام ،صنایع متنوعی میان ساکنین آنجا
رایج بوده که بعضی از آنها دست خوش تغییراتی گردیده و برخی به طور
کلی فراموش شدهاند و از اساسیترین علت رکود صنایعدستی ،جایگزین
شدن صنایع ماشینی به جای صنایعدستی و سنتی میباشند.
هماکنون تولید انواعی از صنایعدستی در شهرستان کازرون رواج دارد که
اینک به ذکر این صنایعدستی پرداخته میشود.
 -۱گیوهدوزی:
شهرستان کازرون در صنعت گیوهدوزی از پیشینهای درخشان برخوردار
بوده و فراورده این صنعت در شهرستان کازرون به (ملکی) معروف است.
در مکاتبات خواجه رشیدالدین فضلاهلل ،وزیر مدبر ایلخانان مغول ،از
منسوجات معمول در کازرون ،کرباس عادیه و گیوه و میرساند که پارچه
بافی تا قرن هشتم معمول بوده و گیوه نیز شهرت داشته است .یکی دیگر از
سیاحان به نام ادوارد تریچر  edward treacheکه کتابش در سال ۱۸۹۶
میالدی در لندن به چاپ رسیده در صفحات  ۴۵و  ،۴۶مینویسد:
«در (کازرون) انواع کفش محلی ساخته میشود ......ما چند (جفت) ملکی
خریدیم .رویه آن تقریبًا با کتان بافته شده است .قسمت پاشنه میتواند
خوابیده یا بلند باشد .هنگامی که نوکرها به طور مکرر ،از اتاق بیرون میروند
و برمیگردند ،الزم است که ملکیهایی که همواره دم در قرار دارد ،همچنان
که پاشنه آنها پایین است به سادگی (پوشیده شود) تخت آنها قابل خم شدن
با قطعات استخوان محکم شده است .در بین (انواع) ملکیها اختالف زیادی
از نظر ظرافت ،نرمی و بافت رویه آنها وجود دارد».
گیوه ،یکی از پایپوشهای سنتی ایران است و بسیار راحت و برای آب و
هوای ایران بسیار مناسب است .گیوه یک زیره پارچهای به نام شیوه دارد که
دوام و مقاومت آن بسیار زیاد است و یک رویه نخی .در ساخت گیوه سه
نفر مشارکت دارند رویه گیوه را زنها با سوزن گیوهبافی و نخ پنبهای محکم و
دوال میبافند .گیوهباف از باالی رویه گیوه با چند رج که دور سر نخ بافندگی
میاندازد آغاز میکند و سپس ردیفهای پشت سر هم به آن اضافه میکند و
طبق شکل آن را به تدریج از اطراف توسعه میدهد .وقتی طول مورد لزوم به
دست آمد و بهاندازه کافی بافته شد پاشنه آن را آغاز میکند و در حدود ۲.۵
سانتیمتر از کناره آن فاصله میگیرد سپس آن را برگردانده ،دوباره به طرف
آن برمیگردد ،ردیف دوم را  ۱.۷۵سانتیمتر بیشتر میبافد ،باز خم به لبه آن
برمیگردد و  ۶تا  ۱۲بار( ،بسته بهاندازه گیوه) این عمل را تکرار میکند.
پس از این که نیمه دیگر پاشنه را در طرف مقابل درست کرد ،قسمتی که تا
به حال بافته به شکل دایره در آورده و دوازده ردیف آخر را دور این دایره
میبافد و بدین ترتیب قسمت قوزک گیوه درست میشود .بافتن یک رویه
گیوه با نخی که ضخامت آن متوسط است در حدود دو روز طول میکشد؛
بهترین گیوهها از نخ ظریف پنبهای دوال بافته شده و نقشهای هندسی زیبایی
که سوراخهای کوچکی به هنگام بافت در آن درست شده دارد که بافت این
گیوهها بیشتر طول میکشد.
نفر دوم در گیوهبافی پاره دوز (تخت کش یا شیوه کش) است .تخت گیوه

را از کتان محکم یا کهنه (لته کهنه) که آن را با چاقو یا شفره به شکل
نوار  ۲سانتیمتری پهن بریدهاند درست میکنند .نوارهای بریده شده را در
محلول کتیرا خیس کرده سپس آن را روی کنده چوب گذاشته دو سر آن را
برمیگردانند تا در وسط به هم برسند و با مشته آن را میکوبند تا تخت شود.
نظر به این که در کتیرا خیس خورده همین طور دوال و تخت باقی میماند.
طول این نوارها با پهنای هر تخت کفش فرق میکند .وسط هر تخت کفش،
نوارها در حدود  ۱۲سانتیمتر میباشند .وقتی نوارهای یک تخت کفش آماده
شد پاره دوز در حدود  ۱۲عدد آن را روی کنده گذاشته و با درفش شیوه
وسط آنها را سوراخ میکند و به فاصله  ۱.۷سانتیمتر از کناره و لبه تخت از
هر دو رو نیز سوراخ میکند .سپس تعدادی تسمه چرمی از پوست گاوی که
در آهک خوابانده باشند درست شده است .این نوارهای چرمی را نیز مانند
تخت کفش ،با درفش شیوه سوراخ کرده و در گوشهای میگذارد که بعدًا
برای محکم کردن پاشنه (نعلکی ،پس_ پیش) از آن استفاده کند .وقتی همه
اینها کامل شد نوارهای پارچهای و چرمی را روی دوال نخ کرده و از وسط
تخت کفش میگذراند .یک جفت پرگ از توی سوراخهایی که در لبه تخت
کفش است رد میکند .برای نخ کشی از سیخ گرد که درفش نرمی است
استفاده میکند و با یک انبردست پرک چرمی را محکم میکشد و بعد سر
و ته آن را به چرم پاشنه و پنجه میدوزد و تخت را با کارد تیزی بهاندازه
معین میبرد .وقتی که گیوه دوز (گیوه کش) که نفر سوم صنعت گیوهبافی
است تخت کفش را از همکار خود گرفت ،وظیفه اول او این است که دوره
یا کمر محکمی در دور تا دور تخت آن بدوزد دوره و تخت گیوه را با
درفش محکمی سوراخ میکند و دقت میکند که هر بخیه روی سوراخهایی
که قب ً
ال پاره دوز درست کرده بود بیفتد .ضمن این عمل گیوه دوز چوب
پشت بند را موقتًا زیر تخت گیوه میگذارد تا اینکه راست شود؛ وقتی دوره
گیوه دوخته شد قالب چوبی روی تخت گیوه قرار داده و رویه گیوه را روی
آن کشیده و به دوره میدوزد .برای دوختن دوره و رویه گیوه از درفش
کوتاهی به نام تیغ گرد استفاده میکند .قسمت اضافه دوره گیوه را روی
نوک آن برگردانده و با سوزن به رویه میدوزد و بدین ترتیب جلوه گیوه
در برابر سنگ محکمتر میشود و آن را سنگ بر مینامند .همچنین انتهای
دوره در پشت گیوه باالی پاشنه به هم دوخته میشود .گیوههای زیادی هست
که دوره آنها را زنها به همان طریقی که رویه را میبافند درست میکنند
و آن را شیرازه بغل مینامند که به جای کمر دوره گیوه دوخته میشود و
رویه گیوه بدون قالب به آن دوخته میشود .برخی از گیوهها نوک باریک
و برخی پوزه پهن هستند .گیوههای اعلی با پارچه استر شده و توی پاشنه آن
چرمی است و برخی دیگر پیش پنجه محکمی دارند .از آن جایی که تعداد
الستیکهای فرسوده و کهنه اتومبیل در ایران زیاد است ،بسیاری از گیوه
سازان از الستیک ،تخت گیوه درست میکنند ،خود این امر سبب رکود
صنعت تخت کفش سازی شده است.
این کفش در مناطقی که دارای آب و هوای گرم و خشک است بسیار
کاربرد دارد و به دلیل راحت بودن و مانع از تعریق پا در فصول گرم سال و
خنک بودن آن یکی از پرطرفدارترین پایافزارها به شمار میرود.
امروزه با تأسیس کارخانههای کفش سازی و ورود انواع کفشها به بازار،
مصرف گیوه و ملکی رو به کاهش رفته و تقریبًا منسوخ شده و درنتیجه
صنعتکاران این حرفه نیز آن را رها کرده و به مشاغل دیگر روی آوردهاند.
 -۲نمدمالی:
نمد که در اصطالح نسج نا بافته است با ایجاد فشار ،رطوبت و حرارت
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قسمت اول
درست میشود .ساختن نمد بر اساس دو خاصیت پشم است ،یکی خاصیت
جعد یابی و دیگری پوستهای شدن .وقتی که پشم در حرارت مرطوب
مجعد شده و الیاف آن در هم میروند پوستهها نمیگذارند الیاف دوباره
از هم باز شوند این به هم پیچیدگی ،نسج نامنظمی درست میکند که
اگر ترکیبات نمد سازی (مانند قلیاها و یا خاک نمد) را به آن بیفزایند
محکمتر میشود .کارهای دستی ،یعنی نمدمالی پیوستگی الیاف را تسریع
میکند.
تولید نمد شاید یکی از ابتداییترین اشکال استفاده از پشم برای ساخت
زیرانداز باشد .تولید این زیرانداز از همان ابتدا بیشتر در مناطق پرورش دام و
تولید پشم بهخصوص مناطق سرد و مطلوب مرسوم بوده است.
مراحل تولید نمد بدین گونه است که پرز الیاف پشم به علت قرار گرفتن
در محیط آب گرم و صابون از هم باز شده و در اثر مالش و فشار دوباره
در هم فرو میروند و بافتی متراکم به وجود میآورند که رطوبت و سرما را
به سختی از خود عبور میدهد .زیراندازهای بزرگ ،کفپوش چادرها و....
را بدین صورت درست میکنند که ابتدا پشمها را بر طبق نقشه بر روی
زمین پهن کرده و آب صابون روی آن میپاشند و بعد نمدمال برای درگیر
شدن پشمها به یکدیگر (پشم گرفتن) روی آن راه میرود و اغلب چند نفر
نمدمال با پای برهنه و در کنار هم روی نمد کار میکنند و بعد با دستهای
خود با نظم و ترتیب خاصی همراه با زمزمه آواز به صورت هماهنگ عمل
نمدمالی را انجام میدهند .هنگامی که پشمها کمی فشرده شد توی کرباس
یا حصیر لوله کرده و در جوی طویلی فرو کرده و زیر آن را گرم میکنند.
چند نفر مرد روی این لوله راه میروند و در حالی که به چوبی که بلندی
آن تا کمر آنها میرسد تکیه دادهاند آن را با پای خود میگردانند .مالش
نمدهای بزرگ چند ساعت طول میکشد تا اینکه خوب به هم فشرده شود.
برای گل انداختن نمدها قبل از نمدمالی پشم را رنگ میکنند اولین مرحله
نمدمالی را با یک رنگ انجام میدهند ،آن گاه لوله را باز کرده و طبق نقشه
تزیینی که دارند پشمهای رنگی مختلف را به صورت نقوش مختلف بر روی
نمد پیاده میکنند بعد نمدمالی را ادامه میدهند به طوری که گل و آرایش
جزو قسمت پیوسته نمد میشود.
 -۳دولچه دوزی:
واژه دلو ،عربی و به معنی آوند آب کشی و ظرفی است که بیشتر از پوست
و گاهی فلز میسازند و با آن ،آب از چاه میکشند .این لغت به طور مقلوب
و به صورت دول و به همین معنی استعمال میشود .در زبان فارسی ترکیب
دوالب در متون نظم و نثر پارسی به کار رفته است.
دولچه شکل مصغر همین واژه است که در کازرون معمول است .ظرف
مخروطی شکل که از پوست دباغی شده (چرم) و یا مشک آبخوری سوراخ
شده یک عشایر ساخته شده که با سه پایه چوبی روی زمین قرار میگیرد و
سری از چوب دهانه آن را مسدود میکند .سر و پایه دولچه را چوب تراشان
(خراطان) محلی درست میکنند و اغلب به طرز زیبایی رنگ میکنند و
اطراف دولچه را با چرمها و تسمههای رنگین و آیینه دوزی تزیین میکنند.
دولچه کازرونی تا قبل از لولهکشی آب و پیدا شدن یخچال و سردکنهای
مختلف ،وسیله خوبی برای خنک نگه داشتن آب بود و همراه با گیوه
مخصوص (ملکی) سوغات مطلوب این شهر برای جاهای دیگر شمرده میشد
اما با گسترش شبکه لولهکشی و فراوانی یخچال ،این فراورده صنعتی دستی
نیز از مصرف افتاد و هنرمندان این صنعت نیز به سایر مشاغل روی آوردند.
منبع :پایگاه اطالع رسانی منظر باستان شناسی ساسانی فارس

آگهی

روزنـامـه طلـوع
و هفته نامه طلوع جنوب آگهـی و مشــترک
میپـذیـرد
42229246 - 32344772
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رای شماره  98/2/28- 139860311013000169هیات
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 رحمت اله محمودی فرزند لطف اله بشناسنامه
شماره  243صادره از حوزه یک آباده و بشماره ملی -2410868894
در موازی چهاردانگ و هشت دهم دانگ مشاع از شش دانگ یکباب
خانه به مساحت  199/61مترمربع تحت پالک  926/20مفروز ومجزی
شده از پالک  926واقع در قطعه یک بخش  15فارس 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
 15روز 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 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 :
 241                      35196/193533م الف
محسن مظفری نیا – سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک آباده

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رای شماره  98/2/28- 139860311013000170هیات
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 علی اصغر محمودی فرزند لطف اله بشناسنامه شماره
 142صادره از حوزه یک آباده و بشماره ملی  – 2410862251در
موازی یک دانگ و دو دهم دانگ مشاع از ششدانگ یک بابخانه به
مساحت  199/61مترمربع تحت پالک  926/20مفروز و مجزی شده از
پالک  926واقع در قطعه یک بخش  15فارس شهرستان آباده خریداری
از مالکیت وراث لطف اله محمودی جهت اطالع عموم مراتب در دو
نوبت به فاصله  15روز 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 :
 241                            35195/193532م الف
محسن مظفری نیا – سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک آباده

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

برابر رای شماره  93/02/17-1393860311013000331هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک آباده تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای علی اصغر یوسفی فرزند محمد باقر بشناسنامه شماره
 122صادره از حوزه مرکزی آباده و بشماره ملی -2411490951ششدانگ یک باب خانه به مساحت  195/44مترمربع تحت پالک 9928/2681
مفروزه از پالک  9928/185واقع در قطعه شش بخش  15فارس شهرستان آباده شهر بهمن خریداری از مالکیت ورثه مرحوم عبدالغفار غفاریان
جهت اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز 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                                                                    99/12/13 :تاریخ انتشار نوبت دوم99/12/28 :
 270                             35402/193686م الف
محسن مظفری نیا  -سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک آباده
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رای شماره  99/11/11 – 139960311013000960هیات
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک آباده تصرفات
مالکانه بالمعارض اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان آباده و به شناسه
ملی  -14002931103در شش دانگ یک باب مسجد موسوم به مسجد
فاطمه الزهرای جزمودق به مساحت  687/75مترمربع تحت پالک
 9951/1814مفروز و مجزی شده از پالک  9951/220واقع در قطعه
هشت بخش  15فارس شهرستان آباده خریداری از مالکیت آقایان حمزه
و مهدی و خلیل شهرت همگی نعمت الهی و مرحوم اسد قلی اسدی و
صفر قاسم پور مالکین رسمی پالک فوق الذکر(  )9951/220جهت
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز 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 درصورت انقضای مدت مذکور و عدم
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول 99/12/13 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 99/12/28 :
 249                               35246/193573م الف
محسن مظفری نیا-سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک آباده

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

برابر رای شماره  99/10/16- 1399860311013000812هیات
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک آباده تصرفات مالکانه
بالمعارض متقاضی آقای قدرت اله ترابی فرزند کرامت اله بشناسنامه
شماره  2صادره از حوزه  6آباده و بشماره ملی  – 2411364202در
شش دانگ یک باب خانه به مساحت  290/61مترمربع تحت پالک
 9979/42واقع در قطعه ده بخش  15فارس شهرستان آباده اراضی
حشمتیه خریداری از مالکیت میرزاعلی کریمی جهت اطالع عموم
مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز 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 درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول 99/12/13 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 99/12/28 :
 263                              35385/193656م الف
محسن مظفری نیا-سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک آباده
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ورزشی

کارشناس ورزشی :محمدرضا پوالدی

معرفی بزرگان ورزش کازرون

تقویم تاریخ ورزش کازرون

این شماره؛کاظم افشاریان

متولد  ۱۳۳۷کازرون:
عضو تیمهای :نیرو ،رستاخیز ،سرباز و تیم منتخب جوانان
کازرون ،منتخب بزرگساالن کازرون
افتخارات ورزشی :نایب قهرمان باشگاههای کازرون
(-۱۳۵۴رستاخیز) ،قهرمان جوانان کازرون (-۱۳۵۵رستاخیز)
قهرمان جوانان کازرون مشترکا با تیم تاج (-۱۳۵۶
رستاخیز) ،قهرمان جوانان فا رس (-۱۳۵۶منتخب کازرون)،

قهرمان فارس (منتخب کازرون  )۱۳۵۸مقام سوم فارس
(-۱۳۵۹منتخب کازرون) ،نایب قهرمان فارس (منتخب
کازرون  ،)۱۳۶۴نایب قهرمان نوجوانان فارس ( )۱۳۶۸در
کسوت سرپرست ،نایب قهرمان باشگاههای کازرون با تیم
سرباز ( -1369مشترکا با تیم استقالل)  -قهرمان باشگاههای
کازرون ( )۱۳۷۹با تیم استقالل جوان ،قهرمان باشگاههای فا
رس ( )۱۳۸۲با تیم فجر شهدای کازرون و راهیابی به لیگ
 ۳کشور،
کاظم افشاریان یکی از دروازه بانان دوران طالیی فوتبال
کازرون در اواسط دهه  50بود که در تیمهای منتخب جوانان
و آموزشگاهی دارای مقام قهرمانی هست و همچنین در تیم
باشگاهیش (رستاخیز) و بارها به تیم منتخب بزرگساالن
نیز دعوت شد و در این تیم نیز با درخشش خود باعث
افتخارآفرینی برای فوتبال کازرون شد .اوج درخشش آقا
کاظم در سال  56بود که با تیم جوانان رستاخیز و منتخب
جوانان کازرون به مقام قهرمانی رسیدند .در سال  1362با
تشکیل تیم سرباز به این تیم پیوست و کار مربیگری را از
همین تیم آغاز کرد و در سال  1363با قهرمانی در دسته
دوم باشگاههای کازرون به دسته اول صعود کردند .در همین
سالها دروازه بان اول منتخب کازرون بود.
از سال  70تا  71در تیم جوانان کازرون و از سا ل  75تا
 78در تیم شهید چمران به امر مربیگری پرداخت .با تیم
استقالل جوان در سا ل  79قهرمان کازرون شد .از  80تا 82

(قسمت هشتم)
در تیم فجر شهدا مشغول خدمت بود که در سا ل  82قهرمان
باشگاههای فارس شد و به لیگ دسته سوم کشور راه یافت.
آقا کاظم با تیمهای مختلف بارها به مقام افتخار دست یافته
و با شرکت در کالسهای مربیگری معتبر سطح علمی خود
را ارتقا داد .در سال  90هم با درخشش در سوپر لیگ استان
با تیم شهدای سیفآباد باعث سربلندی کازرون در فوتبال
استان شدند.
آقا کاظم دارای مدرک مربیگری درجه  Bآسیا و از مربیان
با دانش استان میباشد در سال  1394بعنوان بهترین مربی
پایه در سطح استان شناخته شدند.
کاظم افشاریان از مربیان خود که باعث پیشرفت وی شدند
به نیکی یاد میکند از آقایان :استاد علیاکبر جمشیدی/
عبدالصاحب نیکویی /برادران دژکام  /رسول هدایت /عباس
راسخ  /عباس کشتکار  /حسن شکرریز و ...
آقا کاظم شاگردان زیا دی به جامعه ورزش کازرون
تحویل داده که حتی به پیراهن ملی نیز رسیدهاند از جمله
محمدحسن ابراهیمی بازیکن فعلی تیم تراکتورسازی تبریز،
یاور اسکندری (تیم ملی نوجوانان ایران) و حضور حاج احد
(هاشم) اسماعیلپور و اسماعیل دهقان و محسن عربلو در
لیگ دسته اول کشور
کاظم افشاریان از خانواده ورزشی و خوشنام کازرون بوده
و در راه اعتالی فوتبال کازرون زحمات فراوانی محتمل
شده است.

پنجرهای روبه خانه پدری
کازرون سال ۱۳۷۰
تیم فوتبال استقالل کازرون موفق شد قهرمان باشگاههای کازرون با بیشترین گلزده شود.
ایستاده از راست :استاد عباس راسخ (سرمربی) – حمید محمدی (مربی) – مسعود رجبیان
–ایرج تاجمال – بهزاد مهرویان –هادی آرین – کاظم مظلومیان – بهنام سرشناس –حبیب
جمالی –رضا دریاشکن
نشسته از راست (ردیف وسط) :مجتبی عباسی – مجتبی مرادی –ولی فرجی – رجبعلی
فروزانپور-اصغر سرشناس – اسماعیل رزمی –امین پردل و حمید حسین کریمی – زنده
یاد منصور فروزانپور (سرپرست)
نشسته از راست :مسعود سرشناس –حامد کریمی – محمود زمانی بخش –شاهین فرحی و
محمدرضا پوالدی

شیر زنان کازرونی نایب قهرمان لیگ برتر هندبال بانوان شدند
تیم هندبال شهید شاملی کازرون در گام آخر و نقابل تیم اشتهاد مشهد با
اختالف سه گل شکست خورد تا به مانند سال قبل روی سکوی دوم لیگ
برتر قرار بگیرد.
تیم دختران کازرون با کسب این مقام  ،جواز حضور در مسابقات آسیایی سال
آینده نیز بدست آوردند هرچند که برگزاری این مسابقات در هاله ایی از ابهام
بخاطر بیماری کرونا قرار دارد و شاید به مانند بازیهای جوانان و نوجوانان
آسیا آن نیز لغو شود.
بازیکنان:
 )۱کیمیا نوروزی  )۲بهار ایزدگشب  )۳آرزو محمدی  )۴نگین بشارتی پور
 )۵نرجس گلهداری  )۶صونا بیداد  )۷نگار زنده بودی  )۸سیده لیال حسینی )۹
رؤیا نوروزی  )۱۰زهرا فقیهی  )۱۱توران سلمان پور  )۱۲زینب بذرافکن )۱۳
ستاره رحمانیان  )۱۴آیناز اژدری  )۱۵صبا بخشی پور  )۱۶پریسا علیپور ) ۱۷
شیما زارع  )۱۸محبوبه جهان مهر
کادر فنی
سرمربی :خدیجه قانع  -مربی :هاجر خواجهزاده  -مدیر تیم :راحله نامداری -
تدارکات :الهام نورمحمدی

شهباز قهرمان باشگاههای کازرون شد ()1355
مسابقات فوتبال باشگاههای کازرون با
حضور  12تیم آغاز شده بود سرانجام با
دیدار فینال بین دو تیم شهباز و رستاخیز
به پایان رسید.
این بازی که در حضور چهار هزار
تماشاگر مشتاق کازرونی به قضاوت
حسن شکرریز با کمکهای محمد خلیل
پاکدل و حبیب آسیایی برگزار شد در
نیمه اول علیرغم حمالت دو تیم با نتیجه
مساوی به پایان رسید.
در آغاز نیمه دوم جوانان شهباز با استفاده
از تکنیک ناب و سرعت باالی خود
حریف را درمنگنه قرار داده و موفق
شدند با گلهای غالمحسین ابراهیم پور
و محمد خلیل رزمی با نتیجه دو بر صفر
حریف نامدار خود را شکست دهند؛ و
برای اولین بار بر سکوی قهرمانی تکیه
زنند رستاخیز دوم شد و پرسپولیس به
مقام سوم بسنده کرد.
بازیکنان شهباز قهرمان باشگاههای
کازرون :عباس بصیری – حسین بصیری
–رضا دریایی – شاپور مکاریان –
تقی باروتی – مسعود درخواه -محمود
معصومی – رحیم برزگر (کاپیتان)-
خسرو مرادیان – محمد خلیل رزمی
–کاظم عابدی –غالمحسین ابراهیم پور
–محمود دهقان-فتح اله عظیمی –بهادر
امیر حکیمی و حمیدرضا رنگینکمان
سرمربی :عباس راسخ
بازیکنان رستاخیز نایب قهرمان :سهراب
فرهادیان – سعید چوبدار -حمید پایدار
– سردار احمدی – کاظم دارنگ
(کاپیتان)-عزیز راسخ – حسن کامکار-
حسین آقاجانی –علی عفتی عموزاده –
حمید تمدن -اکبر رهنما-صمد خانزاده
–شهرام امیر عضدی – منصور عباسی-
محمود صادقی –مصطفی توان و نادر
امینی

سرمربی :علیاکبر جمشیدی
پاس قهرمان بسکتبال کازرون شد
()1356
از سوی تربیتبدنی کازرون یکدوره
مسابقات بسکتبال مابین تیمهای پاس –
تاج – رستاخیز –بانک ملی –پرسپولیس
و گروه  22توپخانه برگزار شد که در
نهایت تیم پاس به مقام قهرمانی رسید
گروه  22توپخانه دوم و پرسپولیس سوم
شد .در حاشیه این بازی کنار کشیدن تیم
مدعی بانک ملی بعد از هفته دوم بود که
علیرغم برد در هردوبازی از ادامه کار
منصرف شد.
پاس قهرمان :حسن اعتمادی – قاسم
مذنب – صمد رهایی – ایرج قاسمی
–محمود قصابی – اکبر موحد – مهدی
نیاکان -گودرز بردبار -عباس اعتمادی
–غالمحسین عطری –عباس مهماننواز
مربی :کرامت فضل الهی
سرپرست :سروان شجاع حقیقی
 22توپخانه نایب قهرمان :جلیل محمودی
– آرموند اوشان –پرویز بهزاد مهر –
گرمکی –مجریان خبازی –معصوم زاده
–سلیمی – خلیلی –سالیق – باقری و
دلشکسته
مربی :منصور افسر کازرونی
سرپرست :سروان قاسمی
کازرون باالخره صاحب سالن سرپوشیده
شد ()1360
بعد از سالها خون دل خوردن اهالی
ورزش کازرون باالخره سالن نیمه تمام
کازرون به همت مردم و ورزشکاران
به اتمام رسید و نام زیبای شهید حسن
اعتمادی بر روی آن گذاشته شد این
سالن که قبل از پیروزی انقالب در
مجموعه ورزشی کازرون بنا شده بود بعد
از گذشت چند سال آماده بهرهبرداری
شد.

برد پرگل تاتنهام در لیگ برتر
با درخشش بیل
تاتنهام با درخشش گرت بیل توانست
برنلی را در لیگ برتر انگلیس شکست
دهد.
به گزارش ایسنا ،در ادامه دیدارهای هفته
جاری لیگ برتر انگلیس تاتنهام در خانه
به دیدار برنلی رفت و با  ۴گل حریف
خود را شکست داد.
گرت بیل در این دیدار ستاره تیمش بود
و توانست بعد از  ۸سال در لیگ برتر
بیش از یک گل در یک بازی به ثمر
برساند و با زدن دو گل بهترین بازیکن

زمین شد .هری کین و لوکاس مورا نیز
دیگر گلهای اسپرز را در این دیدار به
ثمر رساندند تا  ۳امتیاز این دیدار به تیم
لندنی برسد.
در حساس ترین دیدار هفته نیز چلسی
در خانه به دیدار منچستریونایتد می رود.
تاتنهام نیز بعد از این دیدار باید خودش را
برای بازی با فوالم و در ادامه با کریستال
پاالس در لیگ برتر آماده کند تا در
صورت برتری در این دیدارها در جمع
تیم های باالنشین قرار گیرد.

حقوقی
تأثیر توقعات زیادی از همسر در زندگی زناشویی
قبل از هر چیز باید توجه داشته باشیم که از مهمترین اهداف شوراهای حل اختالف حل و
فصل مشکالت اشخاص و اصالح ذات البین و به ویژه خانوادهها میباشد .از آنجا که حفظ
کیان خانواده از اهمیت ویژهای برخوردار است اما برخی زوجین گاهی اوقات با توقع زیادی
از همسرشان باعث ایجاد فاصله و ناراحتی و در نتیجه فروپاشی زندگی خود و طرف مقابل
میشوند.
یکی دیگر از مشکالتی که برخی زوجین در دعاوی خانوادگی دارند همان داشتن توقعات
زیادی از همسر است و همچنین گاهی اوقات این توقعات میتواند مشکالتی را به بار آورد
که کیان خانواده را متزلزل و حتی کار را به جدایی و طالق ختم کند.
بعضی از توقعات زوجین نسبت به همسرشان آنقدر باالست که به هیچ عنوان منطقی به نظر
نمیرسد مث ً
ال با توجه به اینکه میداند در توان همسرش نیست اما به او میگوید که چون
فالنی زندگی الکچری دارد من هم باید داشته باشم و یا پس از مدتی کم کم از لحاظ رفتاری
تغییراتی پیدا میکند که این تغییرات باعث باال رفتن برخی توقعات از همسر و یا چشم

همچشمی و رقابت با دیگران میشود که در فروپاشی زندگی زناشویی نقش بسزایی دارد.
البته اگر توقع از همسر توقعاتی مانند کمک کردن در امور خانه و بزرگ کردن فرزندان
باشد یا تشکر کردن از زحمات و هدیه دادن به او در مناسبتهای خاص و یا داشتن اعتماد
باشد منطقی است و اتفاقًا زندگی را شیرینتر میکند اما خواستههای نامعقول و توقعات
زیادی از همسر نه تنها فشار سنگینی به طرف مقابل وارد میکند بلکه باعث ایجاد نارضایتی
و بیمهری نسبت به محیط خانواده و همسر میشود؛ بنابراین و با توجه به موارد فوق میتوان
گفت به نظر میرسد که زن و شوهر باید خوشبختی و آرامش و محبت کردن و درک متقابل
را اصلیترین توقعات را از همسر خود بدانند و همچنین با داشتن یک زندگی مشترک در حد
متعارف همراه با آرامش و درک متقابل قانع باشند که در نتیجه زوجین میتوانند در کنار
خانواده خود احساس امنیت و آرامش داشته و با همسرشان دوستداشتنیتر و بدون توقعات
زیادی زندگی شیرین و بامحبت داشته باشند.
محمدعلی مختارزاده-کارشناس حقوق و رئیس شورای حل اختالف شعبه سوم کازرون

