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اعتراف سارق به 10 فقره سرقت 
از اماکن خصوصی

ترسیم چشم اندازهای جدید 

همکاری های دانشگاه سلمان فارسی 

کازرون با شوراهای اسالمی

آغاز برداشت انگور دیم از تاکستان های کازرون

از شیراز، زهرا  باشگاه خبرنگاران جوان  استان های  به گزارش گروه 
اینکه  بیان  با  کازرون  شهرستان  کشاورزی  جهاد  باغبانی  مسئول  پناه 
برداشت انگور از سطح ۴۵۰ هکتار از باغات انگور دیم این شهرستان 
آغاز و تا پایان مردادماه ادامه دارد، اظهار کرد: پیش بینی می شود امسال 
۱۰۰۰ تن انگور دیم از تاکستان های این شهرستان برداشت و به بازار 

مصرف ارسال شود.
اینکه سطح عمده این باغات در روستای دوان از توابع  با اشاره به  او 
شیبدار،  اراضی  کرد:  تصریح  است،  کازرون  شهرستان  مرکزی  بخش 

خاک حاصلخیز و آب و هوای مناسب این منطقه بهترین شرایط را برای 
تولید این محصول فراهم کرده است.

پناه افزود: انگور تولیدی شهرستان کازرون از عطر، طعم و مزه بسیار 
شهرها  به  ارسال  و  خوری  تازه  بر  عالوه  که  است  برخوردار  مطلوبی 
انگور  و سرکه  شیره  تولید کشمش،  به مصرف  همجوار  استان های  و 

می رسد.
مسئول باغبانی جهاد کشاورزی شهرستان کازرون بیان کرد: شیرازی، 

یاقوتی، عسکری، نالونی از ارقام انگور دیم در کازرون است.

استاندار فارس در سفر یک روزه به شهرستان کازرون، پروژه آبرسانی 
به مجموعه روستایی کمارج را افتتاح کرد.

سرویس خبری/ صمد شهبازی فرد: عنایت اهلل رحیمی استاندار فارس 
همچنین در این سفر به همراه مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان 

فارس از روند اجرای پروژه تصفیه خانه فاضالب کازرون بازدید کرد.
هیئت  فارس،  استاندار  میزبان  که  کازرون  شهرستان  آبفای  امور  مدیر 
همراه و فرماندار کازرون بود، در این بازدید درخصوص وضعیت فعلی 
این پروژه مهم و حیاتی توضیحاتی  تصفیه خانه فاضالب شهر و آینده 

را ارائه کرد.
مدیرعامل  و  مدیره  هیئت  رئیس  بوستانی  علی  بازدید  این  جریان  در 
شرکت آبفا استان فارس با ارائه گزارشی از برنامه ها و پروژه های آب و 
فاضالب شرکت آبفا فارس در شهرها و روستاهای شهرستان کازرون، 
به روند اجرای تصفیه خانه فاضالب شهر کازرون اشاره کرد و خواستار 
کمک همه مسئولین به ویژه استاندار و فرماندار در راستای تأمین اعتبار 

و رفع موانع اجرای این پروژه شد.
نزدیک  آینده  در  تصفیه خانه  این  تکمیل  با  کرد  امیدواری  اظهار  وی 

شاهد بهره برداری از این پروژه باشیم.
به گزارش خبرنگار طلوع جنوب، در حاشیه این بازدید، خط لوله انتقال 

آب به مجموعه روستایی کمارج شهرستان کازرون به طول 7۰۰۰ متر 
در مدار بهره برداری قرار گرفت.

این خط انتقال از جنس گالوانیزه و پلی اتیلن به قطر 2۰۰ میلی متر است 
که با صرف اعتباری بالغ بر 3۰ میلیارد ریال اجرا شده و 2۰۰۰ مشترک 

مجموعه ۵ روستای کمارج از مزایای آن بهره مند می شوند.

افتتاح پروژه آبرسانی به مجموعه روستایی کمارج
بازدید استاندار فارس از تصفیه خانه فاضالب کازرون

استاندار فارس:

 پروژه های عمرانی کازرون درحال پیشرفت هستند

در  رحیمی  اهلل  عنایت  فارس،  استانداری  اطالع رسانی  پایگاه  به گزارش 
حاشیه بازدید از پروژه های عمرانی شهرستان کازرون با بیان این که سد 
نرگسی حدود ۱3۰ میلیون مترمکعب گنجایش دارد، اظهار داشت: انتظار 
داریم این پروژه در اسرع وقت به بهره برداری برسد و مردم از مزایای 

آن بهره مند شوند.
اراضی  تملک  مانند  مشکالتی  با  پروژه  این  داد:  ادامه  فارس  استاندار 
روبرو است که برای رفع مشکل افرادی که اراضی شان زیر دریاچه سد 
نرگسی قرار می گیرد خسارتشان پرداخت شود؛ افرادی که دارای اسناد 
هستند با ارائه سند خسارات آن ها پرداخت می شود، افرادی که فاقد سند 
اساس  بر  باشند  داشته  تملک زمین  بر  هستند  ولی مستندات غیررسمی 

سند  که  افرادی  و  می شود  پرداخت  آن ها  حقوق  قضایی،  محاکم  رأی 
تالش  کنند  تأیید  را  آن ها  حقوق  ذیصالح  مراجع  و  محاکم  اما  ندارند 
 می شود به وسیله تأمین زمین معوض از اراضی دولتی حقوق آنها پرداخت 

شود.
رحیمی با اشاره به این که سد نرگسی با ابعاد پایه ۶۰۰ در ۶۰۰ متر، ارتفاع 
77.۵ متر و عرض تاج ۱۰ متر با هسته رسی در حال ساخت است، افزود: 
نرگسی  سد  پروژه  به  گذشته  ماه  هفت  در  تومان  میلیارد   2۰۰ از  بیش 
پرداخت شده و بیش از ۱۰۰ درصد اعتبارات مصوب، تخصیص برای این 

پروژه ابالغ شده است.
وی با اشاره به این که پروژه بیمارستان کازرون مدتی راکد بوده است، 
گفت: اکنون مجدداً اعتبار الزم برای فعالیت این پروژه به مبلغ 3۰ میلیارد 
تومان در نظر گرفته شده است که بعد از تخصیص، پروژه آغاز به کار 

خواهد کرد.
اعتبار  از  فراشبند  به  کازرون  راه  پروژه  که  این  بیان  با  فارس  استاندار 
داد:  ادامه  است،  برخوردار  تومان  میلیارد   ۴۰ حدود  مبلغ  به  قبولی  قابل 
برای تعریض محور کازرون به امامزاده حسین و قائمیه نیز اعتبار در نظر 
گرفته شده است که به زودی تخصیص می یابد. در سفر استاندار فارس به 
شهرستان کازرون ساختمان پلیس راه شیراز کازرون در زمینی به مساحت 
چهار هزار و ۵۰۰ مترمربع و ۵۰۰ مترمربع زیربنا افتتاح شد. برای ساخت 

این پروژه 3۰ میلیارد ریال هزینه شده است.
بازدید از جاده تنگ ابوالحیات، کلنگ زنی آموزشگاه ابتدایی ۱۸ کالسه 
از  شهرستان  این  شهدای  گلزار  در  شهدا  مطهر  قبور  زیارت  و  مهدیه 

برنامه های استاندار فارس در سفر به کازرون بود. 

منتخبین ششمین دوره شوراهای اسالمی شهرهای شهرستان های 
کازرون و کوهچنار، عضو کتابخانه دانشگاه سلمان فارسی کازرون شدند

مسئولیت  و  شوراها  »دانشگاه،  تخصصی  نشست  برگزاری  با  همزمان 
مشترک اجتماعی« که روز پنج شنبه ۱۰ تیرماه و در سالن اجتماعات 
از  جمعی  حضور  با  کازرون  فارسی  سلمان  دانشگاه  دوانی  علی  استاد 
اساتید و اعضا هیئت علمی این دانشگاه و منتخبین ششمین دوره انتخابات 
شهرهای  شامل  کازرون،  شهرستان های  شهرهای  اسالمی  شوراهای 
کازرون، قائمیه، باالده، نودان، کنارتخته و خشت، برگزار گردید، برای 
هر 32 نفر عضو منتخب این شوراها کارت عضویت کتابخانه مرکزی 

آیت اهلل ایمانی دانشگاه سلمان فارسی کازرون، صادر شد.
بنا به گزارش دریافتی طلوع جنوب از روابط عمومی و امور بین الملل 
دانشگاه سلمان فارسی کازرون، دکتر غریب فاضل نیا، رئیس دانشگاه 
سلمان فارسی کازرون، در این نشست با اشاره به عضویت اعضا شوراها 
در کتابخانه آیت اهلل ایمانی دانشگاه سلمان فارسی کازرون، هدف از این 
اقدام را پیوند هرچه بیشتر دانشگاه با سطوح مختلف جامعه و هم افزایی 
در جهت استفاده از ظرفیت ها در راستای بهبود ارائه خدمات به مردم 
دانشگاه  ایمانی  آیت اهلل  مرکزی  کتابخانه  نمود:  خاطرنشان  و  برشمرد 
سلمان فارسی کازرون، از جمله کتابخانه های غنی با کتب و منابع علمی 
مرتبط  کتاب های  از  برخورداری  به واسطه  ویژه  به  که  است  متعددی 
با حوزه برنامه ریزی و مدیریت شهری، شهرسازی و... می تواند مرجع 
مناسبی برای تمامی مدیران و کارشناسان مسائل شهری باشد. بر همین 
اساس و در امتداد گام های قبلی که در راستای تقویت روند جامعه محور 
نمودن دانشگاه دنبال کردیم، با برنامه ریزی صورت گرفته، این امکان را 
به وجود آوردیم تا منتخبین شوراهای اسالمی در شهرهای شهرستان های 
مدیریت شهری، عضو  در عرصه  کازرون، طی چهار سال حضورشان 

کتابخانه مرکزی آیت اهلل ایمانی دانشگاه سلمان فارسی کازرون باشند تا 
بتوانند در طول دوران برنامه ریزی برای شهرها، از خدمات این کتابخانه 

نیز بهره مند شوند.
رئیس دانشگاه سلمان فارسی کازرون همچنین ابراز امیدواری نمود این 
اقدام باعث افزایش سطح تعامل دانشگاه با نهادهای مدیریت شهری شود 
و خاطرنشان نمود: دانشگاه سلمان فارسی کازرون به عنوان قطب علمی 
خود  اجتماعی  مسئولیت  به  عمل  راستای  در  توسعه،  پیشران  و  منطقه 
این آمادگی را دارد که خدمات علمی مورد نیاز دستگاه ها و نهادهای 
علمی  ظرفیت های  نماید.  ارائه  آنها  به  را  غیردولتی  و  دولتی  مختلف 
و  فعال  دانشجویانی  توانمند،  علمی  هیئت  اعضا  از  اعم  مناسبی  بسیار 
زیرساخت های علمی متعددی در این دانشگاه فعال هستند که می توانند 
در قالب هسته های علمی در کنار تمامی مجموعه ها قرار گرفته و در 
به  را  مطلوبی  علمی  خدمات  تصمیم سازی ها،  و  تصمیم گیری ها  روند 

مدیران، برنامه ریزان و کارشناسان ارائه نمایند.
فارسی  سلمان  دانشگاه  ایمانی  آیت اهلل  مرکزی  کتابخانه  است  گفتنی 
کازرون با 3۶۰ مترمربع مساحت و دارا بودن تاالرهای مطالعه برادران 
و خواهران که در مجموع گنجایش نزدیک به ۱۵۰ نفر را دارد، دارای 
 2۶۱2 آن  بر  عالوه  است.  عنوان   ۱۸۵۶2 معادل  کتاب،  نسخه   2۶۴۸۸
مخزن  در  می شود  کتاب  عنوان   22۰۶ معادل  که  التین  کتاب  نسخه 
پژوهشگران  مراجعه  محل  کتابخانه  این  دارد.  وجود  کتابخانه  این 
که  دارد  فعال  عضو   ۱۶۱7 حاضر  حال  در  و  است  مختلف  حوزه های 
 تقریبًا تمامی آنها با رویکردهای پژوهشی از منابع این کتابخانه استفاده 

می کنند.  
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 سال پنجم جنوب

 نشست تخصصی »دانشگاه، شوراها و مسئولیت مشترک اجتماعی« با 
حضور جمعی از اعضا هیئت علمی، اساتید دانشگاه سلمان فارسی کازرون 
شهرستان های  شهرهای  اسالمی  شوراهای  دوره  ششمین  منتخبین  و 
کنارتخته  نودان،  باالده،  قائمیه،  کازرون،  شامل  کوهچنار،  و  کازرون 
استاد علی دوانی دانشگاه سلمان فارسی  و خشت، در سالن اجتماعات 

کازرون برگزار گردید.
فارسی  بین الملل دانشگاه سلمان  امور  به گزارش روابط عمومی و  بنا   
کازرون، دکتر غریب فاضل نیا، رئیس دانشگاه سلمان فارسی کازرون، 
در این نشست ضمن تبریک به تمامی منتخبین مردم در شوراهای اسالمی 
شهرها، با اشاره به توانمندی های چشم گیر علمی و زیرساختی دانشگاه 
توسعه،  پیشران  و  منطقه  علمی  عنوان قطب  به  فارسی کازرون  سلمان 
حضور هیئت علمی توانمند در رشته های مختلف دانشگاهی و همچنین 
ظرفیت ها و بسترهای متعدد این دانشگاه که می تواند در کنار مجموعه 
دانشگاه  اجتماعی  مسئولیت  راستای  در  و  گرفته  قرار  شهری  مدیران 
برای  مناسب  ظرفیت هایی  را  بپردازد  مردم  عموم  به  خدمات  ارائه  به 
ارائه خدمات به شوراهای اسالمی برشمرد و خاطرنشان نمود: به دنبال 
دانشگاه  و  مجموعه های شوراها  بین  هم افزایی  و  مشترک  تفاهم  ایجاد 
هستیم چراکه معتقدیم چنانچه شما موفق شوید، مردم موفق شده اند و 
خدمت رسان  دستگاه های  تمام  و  دانشگاه ها  شوند،  موفق  مردم  چنانچه 

موفق شده اند.
رئیس دانشگاه سلمان فارسی کازرون در ادامه با اشاره به ظرفیت هایی 
همچون وجود رشته های تحصیلی مانند رشته شهرسازی، مرکز مطالعات 
و  دانشجویان  توانمندی  به  اشاره  با  همچنین  و  اجتماعی  و  فرهنگی 
بر ضرورت  دانشگاه،  این  تحصیلی  مختلف  رشته های  دانش آموختگان 
استفاده  سمت  به  مدیریتی  مختلف  مجموعه های  بیشتر  هرچه  حرکت 
نمود  تأکید  تصمیم گیری ها  و  تصمیم سازی ها  برای  علمی  مبانی  از 

از  بخشی  که  است  داده  نشان  علمی  مختلف  مطالعات  نتایج  افزود:  و 
دلیل  به  شوراها  کاری  مختلف  عرصه های  در  گذشته  ناکارآمدی های 
هم  که  است  حالی  در  این  است.  بوده  علمی  اصول  به  توجه  فقدان 
مبانی علمی و اصولی در این زمینه ها وجود دارد و هم در این منطقه 
که  دارند  حضور  کازرون  فارسی  سلمان  دانشگاه  مانند  ظرفیت هایی 
می توانند در کنار شوراها قرار بگیرند تا با هم افزایی ظرفیت ها، زیست 
و  برای شهروندان  مختلف کالبدی شهرها  فضاهای  در  را  مطلوب تری 
عموم مردم در همه نقاط شهرستان های کازرون و کوهچنار به وجود 
بیاورند. در همین راستا ما این آمادگی را داریم تا بنا بر تشخیص شوراها 
و براساس اعالم نیاز، از تمام توان تخصصی که در اختیار داریم بهره 
گرفته و در کنار شما باشیم و در قالب های گوناگون اعم از برگزاری 
و  شهرداری ها  مجموعه های  برای  توان افزایی  و  آموزشی  کارگاه های 
شوراها تا ارائه خدمات تخصصی، انجام طرح های مطالعاتی و پژوهشی، 

ارائه خدمات نظارتی و... به ارائه خدمت بپردازیم.
در ادامه این نشست منتخبین ششمین دوره شوراهای اسالمی شهرهای 
کازرون، قائمیه، باالده، نودان، کنارتخته و خشت، ضمن بیان پرسش ها 
برای  برداشتن شوراها  ایده ها، بر ضرورت گام  نمودن برخی  و مطرح 
فارسی  سلمان  دانشگاه  علمی  ظرفیت های  از  استفاده  و  تعامل  تقویت 

کازرون تأکید نمودند.
گفتنی است در حاشیه این نشست، نمایشگاه تخصصی کتاب های حوزه 
مدیریت و برنامه ریزی شهری برای منتخبین شوراها دایر گردید و از 
سوی دانشگاه سلمان فارسی کازرون به تمامی حاضرین در نشست، یک 
DVD شامل تعداد زیادی مقاله علمی و کتب مرتبط با مباحث مطرح 
شده در این نشست و همچنین سایر منابع علمی و معتبری که می تواند 
در روند بهینه نمودن روند برنامه ریزی های شهری مورد استفاده اعضا 

شورا قرار گیرد، اهدا شد.

ترسیم چشم اندازهای جدید همکاری های دانشگاه سلمان فارسی کازرون
 با شوراهای اسالمی

شهرداری کازرون

نظارت کارشناسان شبکه بهداشت و درمان کازرون بر رعایت شیوه نامه های بهداشتی 
در حوزه های برگزاری کنکور سراسری 1400

کارشناسان سالمت محیط و ناظران مراکز خدمات جامع سالمت کازرون 
بر رعایت پروتکل های بهداشتی در حوزه های برگزاری کنکور سراسری 

نظارت می کردند.
درمان شهرستان کازرون،  و  بهداشت  روابط عمومی شبکه  به گزارش 
مرکز  مدارس  و  جوانان  نوجوانان،  سالمت  واحد  مسئول  کارشناس 
بهداشت شهید پیرویان گفت: کارشناسان بهداشتی در چهار روز متوالی 
از نهم تا دوازدهم تیر با حضور در 12 حوزه برگزاری آزمون سراسری، 
ماسک،  از  استفاده  مانند  بهداشتی  نکات  رعایت  بر  نظارت  ضمن 
فاصله گذاری مناسب، قرارگیری مواد ضدعفونی کننده در محل آزمون، 
گندزدایی محیط، برقراری تهویه مناسب و بررسی سالمت دانش آموزان 
در بدو ورود به محل آزمون، در صورت مشاهده نواقص بهداشتی موارد 

را به مسئوالن آموزش و پرورش اطالع رسانی می کردند.

شرایط  در  سالمت  متولیان  مهم  اولویت های  از  یکی  داودی  زهرا 
همه گیری ویروس کرونا را حفظ سالمت دانش آموزان و عوامل برگزار 

کننده کنکور سراسری برشمرد.

روزهای پرکار شهرداری در حوزه عمران شهری
آغاز فعالیت گسترده عمرانی در مناطق کم برخوردار شهر

شهردار کازرون در حالی از شروع فعالیت های گسترده عمرانی در مناطق 
کم برخوردار شهر خبر داد که بعضی از این مناطق سال ها در انتظار این 

خدمات بودند.
با  مهرورز  امین  محمد  کازرون،  شهرداری  عمومی  روابط  گزارش  به 
یادآوری اینکه شروع فعالیت های عمرانی در مناطق کم برخوردار شهر 
این  متأسفانه  اقتصادی شهرداری کلید خورده، گفت:  در شرایط سخت 
مناطق شهر سال ها از امکانات و خدمات شهری محروم بودند و به دنبال 
بازدیدهایی که در چند هفته گذشته از برخی از این مناطق داشتیم و گفت 
و گوی چهره به چهره با مردم، جهت رفع محرومیت و ایجاد عدالت در 
فعالیت های  گرفته  برنامه ریزی های صورت  و  جلسات  طبق  مناطق  این 

عمرانی را در این بخش ها در دستور کار قرار دادیم.
از  نقطه  اظهار کرد: هم اکنون اکیپ های عمران شهرداری در چند  وی 
این محالت در حال انجام عملیات کانیوگذاری، جدول گذاری، زیرسازی 

و آسفالت هستند.

فاصل  حد  کوچه های  آسفالت  به  اشاره  با  ادامه  در  کازرون  شهردار 
شهرک فجر و شهید بهشتی بیان کرد: آسفالت این کوچه ها سال ها یکی 
از مطالبات شهروندان ساکن در این منطقه بود که پس از گذشت 5 سال 

انتظار هم اکنون عملیات آسفالت این کوچه ها در حال انجام است.
محمد امین مهرورز با اشاره به اینکه اولویت شهرداری کازرون در بحث 
پروژه های عمرانی محالت کمتر توسعه یافته است، تصریح کرد: برخی 
از کوچه های شهرک پردیس و باقرآباد محله مسجد شهید اهلل وردی از 

جمله مناطقی بود که عملیات خاکبرداری و کانیو گذاری آن نیز پس از 
10 سال چشم انتظاری آغاز شده است و بر اساس بودجه، تمام تالشمان را 

جهت حل مشکل این مناطق به کار خواهیم بست.
داد و  قرار  تأکید  مورد  را  فرسوده  بافت های  به  رسیدگی  وی همچنین 
گفت: با توجه به نیاز برخی از معابر بافت فرسوده به ترمیم و روکش 
آسفالت، ظرف چند هفته آینده بر اساس اولویت و نیاز بافت فرسوده 

شهری فعالیت های عمرانی را در این مناطق آغاز خواهیم کرد.
عمرانی  پروژه  چندین  اجرای  به  خود  سخنان  از  دیگر  بخشی  در  وی 
و  فرش  سنگ  پروژه های  حاضر  حال  در  گفت:  و  کرد  اشاره  دیگر 
کارگر  خیابان  پیاده رو  فرش  موزاییک  سلمان،  پارک  پیاده روسازی 
و  محوطه سازی  شمالی،  خیابان کارگر  آماده سازی  و  زیرسازی  شمالی، 
بر  سیل  کانال  اجرای  سلیمانی،  شهید  بلوار  حاشیه ای  پارک  ساماندهی 
حاشیه  پیاده روسازی  مردارنی،  پارک  از  بخش  فرش  موزاییک  بیات، 
بلوار  پیاده رو  فرش  موزاییک  رفیع،  بوستان  به  منتهی  خرمشهر  خیابان 
ارتش، لکه گیری و آسفالت معابر شهر و سنگ فرش بازار میوه و تره بار 

میدان شهدا از دیگر پروژه های در دست اجرای شهرداری است.
عملیات  بعثت،  تپه  پارک  دوم  فاز  کرد  امیدواری  ابراز  پایان  در  وی 
تکمیل میدان انقالب و نیز آیین کلنگ زنی پارک بزرگ پردیس که 
از دیگر پروژه های شهرداری هستند ظرف روزهای آینده کلید خواهند 

خورد.

شهردار کازرون در دیدار با رئیس دادگستری و دادستان عمومی و انقالب 
شهرستان کازرون:

حمایت ها و همکاری های دستگاه قضایی از شهرداری، حافظ تأمین 
منافع عمومی است

شهردار، اعضای شورای اسالمی شهر و تعدادی از پرسنل 
به صورت  دادگستری،  در  با حضور  کازرون  شهرداری 
جداگانه با رئیس دادگستری و دادستان عمومی و انقالب 

شهرستان کازرون دیدار و گفت و گو کردند.
به گزارش روابط عمومی شهرداری کازرون، محمد امین 
تبریک  ضمن  دیدار،  این  در  کازرون  شهردار  مهرورز 
دکتر  اهلل  آیت  شهادت  گرامیداشت  و  قضائیه  قوه  هفته 
بهشتی و 72 تن از یارانش، به مجموعه قضایی شهرستان 
خسته  انصاری فرد  حجت االسالم والمسلمین  ریاست  به 

نباشید و خداقوت گفت.
انصاری فرد  مثبت حجت االسالم  عملکرد  به  اشاره  با  وی 
در جایگاه ریاست دادگستری شهرستان و جلب رضایت 
مردم، بیان کرد: در این راستا حمایت ها و همکاری های 
دستگاه قضایی با شهرداری در همه حوزه ها، حافظ منافع 
عمومی خواهد بود و افزایش رضایتمندی شهروندان را به 

دنبال خواهد داشت.
محمد امین مهرورز در ادامه از همکاری دستگاه قضایی 

در همه زمینه ها به ویژه در بازگشایی برخی معابر شهری تشکر و ابراز 
امیدواری کرد که این همکاری ها استمرار داشته باشد.

وی در پایان از رئیس دادگستری و دادستان شهرستان درخواست کرد 
همچون گذشته در همه زمینه ها به ویژه در بازگشایی برخی دیگر از 

معابر شهر، شهرداری را یاری کنند.
رئیس دادگستری شهرستان نیز با تشکر از حضور شهردار و همراهان 
نقاط شهر  نتیجه زحمات شهردار و مجموعه شهرداری در همه  گفت: 
با  قدرشناس هستند و کسانی که  است، مردم کازرون مردمی  مشهود 

صداقت برای آنها کار کنند، می ستایند.
وی در پایان با بیان اینکه فرصت خدمت کوتاه است، خاطرنشان کرد: 

چشم به هم بزنیم این فرصت ها به پایان می رسد، ما باید تا زمانی که 
مسئولیتی برعهده داریم آن را غنیمت شمرده و به مردم خدمت کنیم و 

در واقع باید مردم داری کنیم.
سپس شهردار کازرون و اعضای شورای اسالمی شهر با حضور در دفتر 
انقالب شهرستان این روز را به او تبریک گفته و  دادستان عمومی و 
از وی که در زمینه های مختلف با مجموعه شهرداری همکاری داشته، 

تشکر کردند.
حسین دهقان دادستان عمومی و انقالب شهرستان کازرون در این دیدار 
ضمن گرامیداشت یاد شهدای هفتم تیر، مواردی را درخصوص مسائل 
ایمنی شهر و خدماتی که به شهروندان ارائه می شود، مطرح و از شهردار 

درخواست کرد این موارد در اسرع وقت پیگیری شود.

دیدار چهره به چهره شهردار کازرون با شهروندان
پاسخگویی حضوری شهردار به ساکنان چهار محله کم برخوردار شهر

شهردار کازرون در دیدار چهره به چهره و حضوری با اهالی چهار محله 
کم برخوردار شهر، پاسخگوی درخواست ها و مشکالت آنان شد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری کازرون، محمدامین مهرورز شهردار 
کازرون با حضور در شهرک پردیس، شهرک شهید بهشتی، محله مسجد 
اهلل وردی  شهید  مسجد  محله  و  حضرتی  خیابان  در  واقع  اسماعیل  حاج 
واقع در باقرآباد از نزدیک با اهالی و ساکنان این مناطق دیدار و گفت 

و گو کرد.
و  مشکالت  مسائل،  شنیدن  و  مناطق  این  از  بازدید  منظور  به  که  وی 
درخواست های اهالی، در میان آنها حضور پیدا کرده بود، ضمن استماع 
گفته ها و بعضًا گالیه های آنان، درخصوص برنامه ها و وظایف شهرداری 

در هر بخش با مردم سخن گفت.

و  گذاری  کانیو  معابر،  و  خیابان ها  آسفالت  مهرورز  امین  محمد 
جدول گذاری برای هدایت آب های سطحی و جمع آوری به موقع زباله ها 

را از اهم برنامه های شهرداری در این محالت عنوان کرد.
مینی بوس،  و  تاکسی  سرویس دهی  عدم  مشکالت  تنظیف،  آسفالت، 
جمله  از  و...  معابر  روشنایی  پارک ها،  و  محالت  مبلمان  نیازمندی های 

مواردی بود که اهالی منطقه با شهردار در میان گذاشتند.
شهردار کازرون نیز با یادداشت مشکالت و نواقص این محالت، قول 

پیگیری و رفع نیازمندی ها و مطالبات شهروندان و ساکنان این مناطق را 
بر اساس بضاعت و برنامه ریزی های قبلی در کمترین زمان ممکن داد و 
برخی درخواست های مکتوب مردمی را نیز در محل پاراف و جهت رفع 

مشکل به کارشناسان ارجاع داد.
وی همچنین در گفت و گو با مردم، مشارکت همه جانبه شهروندان را 
ضرورت مهم پیش رفتن امور و آبادانی شهر عنوان کرد و گفت: اجرای 
امکان پذیر  شهروندان  مشارکت  بدون  خدماتی  و  عمرانی  طرح های 

نیست، لذا از شما شهروندان درخواست می کنم در بخش های مختلف، 
یاری گر مجموعه شهرداری باشید.

اعتراف سارق به 10 فقره سرقت 
از اماکن خصوصی 

کوه  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
سارق  یک  دستگیری  از  چنار 
فقره   10 با  خصوصی  اماکن 

سرقت خبر داد.
در  محمدی  اهلل  لطف  سرهنگ 
پایگاه  خبرنگار  با  گو  و  گفت 
از  پس  گفت:  پلیس،  خبری 
اماکن  سرقت  فقره  چند  وقوع 
خصوصی در سطح شهرستان کوه 
دستور  در  موضوع  بررسی  چنار، 
قرار  آگاهی  پلیس  مأموران  کار 

گرفت.
وی تصریح کرد: کارگاهان این 

روزی  شبانه  تالش  با  فرماندهی 
گشت های  گیری  کار  به  و 
سارقان  از  نفر  یک  نامحسوس، 
با  و  شناسایی  را  دار  سابقه 
هماهنگی مقام قضائی در عملیاتی 
 غافلگیرانه موفق به دستگیری وی 

شدند.
در  گفت:  محمدی   سرهنگ 
توسط  آمده  عمل  به  بازجویی 
به  شده  دستگیر  سارق  ماموران، 
10 فقره سرقت اماکن خصوصی 
در محدوده شهر ستان کوه چنار 

اعتراف کرد.

دومین جلسه شورای تخصصی دانشگاه آزاد 
اسالمی فارس؛

بررسی عوارض ساختار بدنی
 ناشی از کم تحرکی در قالب طرح 

غربالگری سالمت و راه اندازی کلینیک 
ورزشی و تندرستی

در دومین جلسه شورای تخصصی 
اسالمی  آزاد  دانشگاه  ورزش 
غربالگری  طرح  فارس  استان 
بررسی  کارکنان،  سالمت 
عوارض ساختار بدنی و پیشگیری 
ناشی  بیماری های  و  آسیب ها  از 
افزایش سن در  از کم تحرکی و 
کلینیک  راه اندازی  و  کارکنان 
ورزشی و تندرستی مورد بررسی 

قرار گرفت.
روابط  کل  اداره  گزارش  به 
دکتر  شیراز،  واحد  عمومی 
پیشقدم،  کاوه  کاظم  محمد 
اسالمی  آزاد  دانشگاه  رئیس 
آیاتی  به  اشاره  با  فارس  استان 
مهم  نقش  به  مجید  کالم اهلل  از 
از  و  پرداخت  جامعه  در  ورزش 
ملی پوشان و دانشجویان شایسته 
استان که در مسابقات بین المللی 
با اقتدار شرکت کردند و عالوه 
سهمیه  قهرمانی  عنوان  برکسب 
المپیک را بدست آوردند، تشکر 

و قدردانی کرد.
دانشگاه  ورزشی  شورای  رئیس 
فارس  استان  اسالمی  آزاد 
شورای  عملکرد  از  گزارشی 
انجام شده  فعالیت های  و  ورزش 
در واحدهای دانشگاهی ارائه داد 
و سپس دستور کار جلسه که در 
ارائه  طرح های  بررسی  با  رابطه 

شده در حوزه سالمت و تندرستی 
کارمندان و اعضا هیئت علمی و 
دانشجویان بود مورد بررسی قرار 

گرفت.
طرح  گفت:  پناه  یزدان  محمد 
کارمندان  سالمت  غربالگری 
دانشگاه  علمی  هیئت  اعضای  و 
توسط  شیراز  واحد  اسالمی  آزاد 
دکتر  و  ترکفرد  احمد  دکتر 
رابطه  طرح  مقدسی،  مهرزاد 
بدنی  ساختار  عوارض  بررسی 
و  آسیب ها  از  پیشگیری  و 
کم تحرکی  از  ناشی  بیماری های 
کارکنان  در  سن  افزایش  و 
دکتر  و  همایونفر  دکتر  توسط 
طرح  همچنین  و  حسن پور  قباد 
دکتر  خانم  سرکار  به  مربوط 
کلینیک  راه اندازی  در  کاظمی 
ورزش و تندرستی مورد ارزیابی 
شد  مقرر  که  گرفت  قرار  اعضا 
نواقص  شدن  برطرف  از  پس 
و  نرم افزاری  امکانات  ایجاد  و 
هماهنگی  با  و  سخت افزاری 
این  آموزش  و  پژوهش  حوزه 
سپس  و  گردد  اجرائی  طرح ها 
حوزه  برنامه های  و  فعالیت ها 
ورزش در تابستان جهت پرسنل 
و دانشجویان مطابق دستورالعمل 
تربیت بدنی  و  ورزش  مرکز 

دانشگاه ارائه شد.

افتتاح مدرسه شهدای بانک ملی
 ایران در روستای سید حسین 

شهرستان کازرون
ایران  ملی  بانک  شهدای  مدرسه 
در روستای سید حسین شهرستان 

کازرون افتتاح شد.
امتداد،  پایگاه خبری  به گزارش 
کریم ریگی زادگان رئیس اداره 
در  ایران  ملی  بانک  شعب  امور 
افتتاح  مراسم  در  فارس  استان 
این مدرسه که با حضور استاندار 
و  نوسازی  مدیرکل  فارس، 
جمعی  و  استان  مدارس  تجهیز 
شهرستان  فرهنگی  مسئولین  از 
مشارکت  شد،  برگزار  کازرون 
در ساخت و تجهیز مدارس سطح 
مسئولیت های  از  یکی  را  کشور 
بیان  بانک  این  اجتماعی  مهم 
که  خوشحالیم  گفت:  و  کرد 
ملی  بانک  مؤثر  حضور  شاهد 
ایران در یکی از روستاهای کم 
و  کازرون  شهرستان  برخوردار 
شریفمان  هموطنان   رضایتمندی 

هستیم.
مدارس  وجود  به  اشاره  با  وی 
در  احداث  دست  در  مشابه 

فارس  استان  دیگر  نقاط  اقصی 
از  بخشی  سال  هر  کرد:  عنوان 
ایران  ملی  بانک  بودجه بندی 
کم  نقاط  در  مدرسه  ساخت  به 
تخصیص  کشور  برخوردار 

می یابد.
دکتر رحیمی استاندار فارس نیز 
عامل  مدیریت  از  تقدیر  ضمن 
بانک ملی ایران به خاطر دغدغه 
نسبت  ایشان  نظر  دقت  و  مندی 
کشور،  برخوردار  کم  مناطق  به 
این  از مشارکت مؤثر و مستمر 
عام المنفعه  طرح های  در  بانک 
بانک  پررنگ  نقش  و  قدردانی 
را  مدرسه سازی  در  ایران  ملی 
فضیلت های  مصادیق  از  یکی 

ارزشمند سازمانی عنوان کرد.



 14  تیر ماه 1400
 شماره 122 دو شنبه
 سال پنجم
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آگهی
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 140060311013000189 – 1400/03/12 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک آباده تصرفات مالکانه بالمعارض آقای محمد سلیمی فرزند تقی بشناسنامه شماره 3188 صادره از 
حوزه 6 آباده و بشماره ملی 2410516610 – در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 423/85 مترمربع تحت پالک 9928/3273 مفروز و مجزی 
شده از پالک 9928 واقع در قطعه شش بخش 15 فارس شهرستان آباده شهر بهمن خیابان حرم خریداری از مالکیت آقای اصغر نعمت الهی احدی از 
ورثه حسین نعمت الهی جهت اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/03/31                                                                       تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/04/14

35995/194211                      46 م الف 
محسن مظفری نیا- رئیس 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 139960311013000810-99/10/06 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک آباده تصرفات مالکانه بالمعارض آقای شیروان رحیمی رضایی فرزند عوض بشناسنامه شماره 2116 صادره از 
حوزه شیراز و بشماره ملی 2294198174 – در ششدانگ یک بابخانه به مساحت 256/20 مترمربع تحت پالک 9919/1548 مفروز و مجزی شده 
از پالک 9919/41 واقع در قطعه پنج بخش 15 فارس شهرستان آباده اراضی اکبرآباد خریداری از مالکیت مهدی سعادت بعنوان مالک مشاعی جهت 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/03/31                                                                               تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/04/14

36049/194212                           54 م الف 
محسن مظفری نیا- رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک آباده 

تاریخچه و انواع آبگوشت؛ غذای اصیل ایرانی

اگر بخواهیم به سنتی ترین غذای ایرانی فکر کنیم یا طعم اصیل ایران را 
اولین گزینه آبگوشت در ذهنمان  به ذائقه توریست ها بشناسیم، معمواًل 
آداب  با  خانوادگی  جمع های  در  کودکی  از  که  غذایی  می شود.  تداعی 
سنتی خودش در خاطرمان نقش بسته و هنوز که هنوز است، برای لمس 
دوباره آن خاطرات در جمع های آخر هفته خانوادگی، از غذاهای محبوب 

محسوب می شود.
این غذای سنتی به اندازه ای با زندگی مان عجین شده که شاید هیچ وقت 
به این فکر نکنیم که تاریخچه اش به چه زمانی برمی گردد و آیا طی این 
زمانی که گذشته، تغییراتی داشته یا نه؟ اصاًل با گذر زمان آیا جایگاه این 
غذا بین مردم تغییر کرده؟ و سؤال دیگر این است که آبگوشت همین 
یک سبک متداولی است که می خوریم یا برای خودش انواعی دارد؟ در 
این مطلب، به تمام این موارد می پردازیم و سعی می کنیم اطالعات جامع و 

مفیدی درباره این غذای سنتی و اصیل ایرانی ارائه کنیم.
تاریخچه آبگوشت

 

قدیمی ترین  اّما  نیست  معلوم  دقیقًا  ایرانیان  میان  آبگوشت  دقیق  حضور 
هجری   8 قرن  حدود  به  باشد  برده  نام  غذا  این  از  شده  پیدا  که  سندی 
نام  غذا  این  از  آبگوشت  نام  با  خیلی  قدیمی  متون  در  البته  برمی گردد! 
از  پیش تر  خیلی  همچنین  می شود.  نامیده  »شورباج«  بیشتر  و  نبرده اند 
این ها، این غذا به عنوان نخودآب یا یخنی بین مردم رایج بود؛ بنابراین 

پخت غذایی با محتوای آبگوشت، به سالیان پیش برمی گردد.
و  مثل کازرون  بعضی شهرها  میان  یخنی  نام  است  هنوز  هنوز که  البته 
شیراز شنیده می شود که غذایی مانند آبگوشت است. اّما در کل آبگوشت 
غذایی است که تقریبًا در کل ایران رایج است و در حال حاضر غذای 
طبقه متوسط جامعه است. در گذشته، این غذا به عنوان غذای مهمانی هم 
در سفره  مقوی  عنوان یک غذای  به  مهمانی ها هم  در  و  شناخته می شد 

قرار می گرفت.
انواع آبگوشت

سبک  یک  فقط  حاضر  حال  در  ما  بیشتر  ذهن  در  که  است  درست 
آبگوشت وجود دارد اّما آبگوشت انواع مختلفی دارد. آبگوشت هایی که 
در ایران رایج شد از نظر مواد تشکیل دهنده و ادویه جات به انواع مختلفی 

تقسیم می شود:
1. آبگوشت ساده: گوسفند، پیاز، نخود، لوبیا و سیب زمینی

2.آبگوشت لیمو: آبگوشت ساده با چاشنی لیموعمانی
3.آبگوشت ترشاله: آبگوشت همراه با برگه زردآلو )در کرمان می پزند(

4.آبگوشت برنج: آبگوشت ساده همراه با برنج و زیره
دارچین،  پیاز،  بلغور پوست کنده،  نخود،  بره،  با گوشت  بره:  5.نخودآب 
زنجبیل و گوشت به صورت کوفته ریزه یا سرگنجشکی و اسفناج می پزند 

و پس از پختن، مقداری ُکندر در آب کوبیده به آن اضافه می کنند.
6.بزباش یا آبگوشت سبزی: آن را با گوشت گوسفند، پیاز، لوبیای سفید 

و قرمز، نخود، تره، جعفری، شنبلیله و لیموعمانی یا گردغوره می پزند.
7.آبگوشت غوره: آبگوشت ساده همراه با سبزی و غوره

نخود خام کوبیده و سبزی را  یا  قاتِقو: گوشت و نخودچی  8.آبگوشت 
با هم مخلوط و کوفته می کنند، بعد در روغن سرخ می کنند و با سیب و 
گوجه سرخ شده در آب می جوشانند و چاشنی آن آب نارنج یا لیموترش 
است. )این نوع آبگوشت مخصوص کرمانی ها است و قاتق گوشت نامیده 

می شود(
9.آبگوشت ُقَنبید )= قنبیط، یا کلم ُقمری(: آن را با گوشت پرچربی و پیاز 
و گاهی کمی برنج، گندم، نخود و کلم قمری می پزند و هنگام خوردن آن، 

گرد لیموعمانی روی تریدش می پاشند.
10.آبگوشت کشک و بادنجان: که آن را با گوشت و پیاز و عدس و 

بادنجان می پزند و با کشک می خورند.

و  لوبیا  و  نخود  و  پیاز  و  شامل گوشت  11.آبگوشت گوجه فرنگی: که 
گوجه فرنگی است.

12.آبگوشت ُمَتْنِجنه: که از آبگوشت های مخصوص مردم کرمان است و 
آن را با گوشت، مغزگردو برگه زردآلو خرمای قصب و شنبلیله می پزند.
13.آبگوشت نعناعـ  جعفری و گوجه: که با گوشت و پیاز و لوبیا و نعناع 

و جعفری و گوجه سبز می پزند.
و  به  و  لوبیا  و  پیاز  و  گوشت  شامل  سرکه شیره:  و  به  14.آبگوشت 

سرکه شیره یا سرکه قند است.

15.آبگوشت سیب: که مشابه آبگوشت به و سرکه شیره است، اما به جای 
به در آن سیب می ریزند.

16.آبگوشت مرغ: آن را با مرغی که شکم آن را خالی کرده و با دل و 
جگر آن و برنج و لیموعمانی و آلوبخارا و پیاز و نخود و لپه و سیب زمینی 
پر کرده و دوخته اند، درست می کنند. این غذا را با خروس و غاز یا کبک 
مردم  بین  آبگوشت  این  می کنند.  تهیه  هم  دیگر  پرنده های  و  کبوتر  و 

کازرون متداول است.
17.نخودآب رقیق: مواد اصلی آن مرغ و گوشت پهلو یا پشت یا سینه 

گوسفند و نخود و پیاز و دارچین و مقداری اسفناج است.
18.نخودآب غلیظ: که آن را با مرغ و چرب روده آکنده با قیمه و گوشت 
و نخود پوست کنده و برنج و پیاز و اسفناج و زیره و دارچین و ادویه 

تهیه می کنند وقتی آماده شد کمی مصطکی و گالب در آن می ریزند.
لپه  با گوشت ُخرد و سرخ شده و  این آبگوشت را  قیمه:  19.آبگوشت 
می پزند و به آن آب لیمو می زنند و در تهران به آن قیمه آبدار می گویند. 

آبگوشت قیمه از غذاهای کرمانی ها محسوب می شود.
آن  به  و  می ریزند  لپه  آن  در  که  ساده ای  آبگوشت  لپه:  20.آبگوشت 

چاشنی لیمو عمانی می زنند.
آبگوشت یا دیزی؟ مسئله این است...

 گاهی برایمان این سؤال پیش می آید که نام این غذای قدیمی باالخره 
باید گفت در واقع دیزی نوعی از آبگوشت  آبگوشت است یا دیزی؟ 
ساده است که در ظرف مخصوص دیزی می پزند که در قهوه خانه ها و 

دیزی پزی ها متداول بوده.
در تهران و برخی شهرها چند مدل دیزی متداول بوده که عبارتند از:

ارزان قیمت و  بازار می پختند و  دیزی صّناری: در جنوب شهر تهران و 
مخصوص مشتریان کم درآمد بود.

پخته  سنگکی  نانوایی های  در  که  دیزی  نوع  دو  عنوان  سنگکی:  دیزی 
می شد: یک نوع »دیزی ُمزدی« بود که هر دو سه کاسب محل مشترکًا 
گوشت و مواد آن را فراهم می کردند و به دکان سنگکی می فرستادند تا 
آن را در تنور نانوایی بپزند. نوع دیگر دیزی مخصوص کارگران سنگکی 

می شد،  پرداخت  نانوایی  )درآمد(  از دخل  آن  مواد  تهیه  هزینه  بود که 
گاهی نیز گوشت و موادش را از دیزی های مشتریان تأمین می کردند؛

دیزی قهوه خانه ای: در کنار یا دور منقل بزرگ آتش بار می گذاشتند و 
سفالی  ظرف های  از  قهوه خانه ای  دیزی  پختن  برای  قدیم  در  می پختند. 
دیزی  این  قیمت  می کردند.  استفاده  سنگی  دیزی  یا  لعاب دار  یا  ساده 

قهوه خانه ای، ارزان تر از دیزی دیزی پزان بود؛
دیزی قابلمه: آبگوشتی بود که در دیزی مسی و در تنوری که با هیزم داغ 
می شد، می پختند. چربی این نوع آبگوشت کم و منحصر به دنبه گوشت 

آن بود و ساده و بدون چاشنی پخته می شد.
آبگوشت در فرهنگ ایرانی

همانطور که در مطالب قبل به این موضوع پرداختیم، غذاهایی که مدت 
طوالنی با جوامع بشری همراه می شدند در فرهنگ و مراسمشان هم وارد 
در  است  ممکن  بنابراین  غذاهاست؛  دست  این  از  آبگوشت  و  می شدند 
آیین های  حّتی  یا  نوزاد  تولد  سوگواری،  عروسی،  مثل  مختلف  مراسم 
را  مناسبتی  آبگوشت های  از  تعدادی  زیر  در  ببینیم.  را  غذا  این  مذهبی 

نام می بریم:
آبگوشت آجیل: که از غذاهای مخصوص سحر مردم تهران در قدیم بود 
و آن را با گوشت گردن و سینه، یا ماهیچه و نخود پوست کنده و فندق و 
پسته و بادام و گردو کشمش و لواشک، یا گوجه بَرغانی و پیاز و زعفران 
و گاهی هم شکر می پختند. از دیگر سحری های مردم تهران، آبگوشت به 

و سرکه شیره و آبگوشت کلم قمری بود
شب  و  سحر  مخصوص  غذاهای  از  آبگوشت  این  مرغ:  آبگوشت 

بیست ویکم ماه رمضان در کازرون بوده است.
درست  گوسفند  پاچه  و  کله  از  یزدی ها  که  آبگوشتی  کله:  آبگوشت 
می کنند و از غذاهای مخصوص روز کلوخ اندازان )روز آخر ماه شعبان( 

در یزد است.
آبگوشت امام حسینی: همانطور که از نامش معلوم است، آبگوشت نذری 
ایام عاشوراست که در برخی شهرها مثل کرمان آن را از گوشت بره و 

برگه زردآلو مغزگردو تهیه می کنند.
آبگوشت عقیقه:  آبگوشت عقیقه را با گوشت گوسفند قربانی و نخود و 
لوبیا و سیب زمینی و ادویه می پزند. این آبگوشت را معمواًل به مناسبت 
برای  دیگر  روایتی  به  و  تولد  از  پس  سال  چند  هر  تا  نوزاد  بودن  پسر 
نخستین فرزند در پایان دوسالگی و از شیر گرفتن کودک می پزند. گاهی 
کسانی که نوزاد پسرشان پا نمی گرفت و می مرد، برای زنده ماندن فرزند 
بعدی شان نذر می کردند و گوسفند دوساله ای را قربانی و عقیقه می کردند.
برابر  در  مصونیت  ایجاد  برای  را  عجیب  آبگوشت  این  مار:  آبگوشت 
از  می پختند.  ویژه  شرایط  با  همراه  سحر  کردن  باطل  و  مارگزیدگی 

گوشت مار پس از قطع سر و دم آن می پختند.

تاریخچه مناره در اسالم:
والی  خواست  به  قمری  هجری   ۴۵ سال  مناره،  نخستین 

عراق زیاد بن ابیه)1( در مسجد جامع بصره برپا شد. 
فلسفه ایجاد مناره کنار مسجد، فقط اعالن اذان از جایی 
متفاوت  نگرش  می کرد.  کفایت  مناره  یک  و  بود  بلند 
تشیع باعث گردید که شیعیان بر سر در مساجد و آرامگاه 

امامان و امامزاده ها، دو مناره، بنا کنند!
مناره در ایران پیش از اسالم: ساقه یا بدنه اغلب مناره ها 

در ایران، چهارگوش )مکعب مربع قاعده( بود.
یا  استوانه  شکل،  به  و  شد  متحول  اسالمی  دوران  در 

مخروطی در آمد.
گلدسته زیبای مسجد حسینی:

به  از آبادان   آبان ماه سال  تحصیلی  ۱۳۴۶-۱۳۴۷ که 
کازرون آمدم و در دبستان فردوسی مشغول به تحصیل 
شدم، نخستین دوستانم دو دانش آموز همکالسم بودند که 
یکی در کوچه مسجد امام حسین )بدرود( زندگی می کرد 
نیاکان )دانشجوی فعلی( که به نام  و دیگری در کوچه 
فاصله  و  بود  شده  نامگذاری  نیاکان  حبیب  حاج  پدرش 
شد  باعث  دوستی  این  نداشت.  مسجد حسینی  با  چندانی 
بگذرانم،  مناره  این  کنار  را  عمرم  از  زیادی  بخش  که 
قد  و  کردیم  رشد  مناره  این  کنار  دوستان  دیگر  و  من 
کشیدیم و سایه آن گلدسته زیبا باالی سرمان بود، چند 

بار من از پله های حلزونی آن باال رفتم و از پنجره باالی 
بلندترین  انقالب،  از  پیش  تا  نگریستم.  اطراف  به  آن  
ارتفاع نسبت به ساختمان های اطراف و کازرون را داشت.  
بدنه یا ساقه مناره ۱۴ متر ارتفاع داشت. سقف یا تاج یا 
کالهک آن، از شیروانی گالوانیزه ضخیم  ۶ تیکه ای که 
در هر تیکه مثلثی آن دو قوس زیبا، ایجاد شده بود و چون 
چتری بر سر مناره، آن را از نفوذ آب  باران حفظ می کرد 
و زیبایی خاصی به آن می بخشید. باالی سقف شیروانی 
که نیم متر به بلندی گلدسته افزوده بود، میله ای به ارتفاع 
بر  رنگی  سبز  پرچم  داشت که  قرار  متر وسط آن  یک 
با پرچم قرمز  اهتزاز بود، در ماه محرم و صفر   آن در 
رنگ عوض می شد. مناره را آنطور که از بیرون می دیدم 
از  سانتیمتر    ۷۰ و  متر   ۲ قطر   به  ساقه،  پایین  قسمت 
سنگ های زیبای چکشی تراش خورده محدب، استوانه ای 
زیبا و موزن ایجاد کرده بود، بدنه سنگی مناره، تا انتها، 
قطر یکسانی داشت، ساقه روی پایه یا سکوی محکمی بنا 
شده بود که وزن مناره را تحمل می کرد و آخرین ردیف 
که  آبچکی  چون  برجسته ای  قرنیز  شکل  به  آن  سنگی 
باالیش انحنای زیبایی داشت مانند برگینی دایره ای، هم  
به زیبایی آن می افزود و هم چون کمربندی، بخش  ساقه 
سنگی مناره به ارتفای ۳ متر را از بخش آجری باالی آن 
که با کالهک 11.50 متر می شد، جدا می کرد، ادامه بنای 

سنگی مناره، با آجرچینی بسیار زیبا، که بینشان آجرهای 
ایجاد  لوزی های منظمی  دور گلدسته  فیروزه ای،  لعابدار 
کرده بود، به زیبایی آن می افزود. آجرهای زرد تا زیر 
شش پنجره باالی مناره که جای ایستادن مؤذن بود، ادامه 
داشت و در آخرین دورها به مرور بر قطرش افزوده و 
دایره  نیم  طاقدیس های  با  پنجره ها  می شد.   شش گوش 
در  که  آجرهایی  زیر  تا  منظم،   گوش  شش  قاعده   و 
سه - چهار ردیف باالی  پنجره ها بطور عمودی به ترتیب 
بیرون زده بود و قطر بیرونی مناره را بزرگ تر و باز مدور 
می ساخت، ادامه داشت! دگرگونی قاعده از دایره به شش 
توانمندی  معماری  از  دایره  به  گوش  شش  از  و  گوش 
برخوردار بود. پنجره ها رو به بخش های مختلف کازرون 
قرار داشت، روی ستون پنجره ها کاشی های معرق زیبا در 
رنگ های الجوردی و فیروزه ای و خاکستری با گل های 
قرمز و زرد و سپید و برگ های سبز، زیبایی خاصی به 

گلدسته بخشیده بود.
مسجد حسینی )امام حسین( واقع در خیابان ششم بهمن 
که  بود  کازرون  مسجد  تنها  کنونی(  )شریعتی  سابق 
پله های  از  اذان  برای  مؤذن  و  داشت  مناره  یا  گلدسته 
باال  ادامه داشت  اتاق  تا  از کف  مارپیچ  به طور  آن که 
می رفت. حدود چهل پله با خیزهای بلند ۳۰ سانتی متری و 
کف هایی که در مرکز دایره مناره صفر بود و کنار دیوار 

داخلی به ۳۰ سانتیمتر می رسید. 
 ۷۰ عرض  و  سانتیمتر   ۱۸۰ طول  به  مناره  ورودی  درِ 
داشت و حول  قرار  به شرق  رو  داخل مسجد،  سانتیمتر، 
ساقه  داخلی  قطر  می شد.  باز  بیرون  به  لوالیش،  گردش 
مناره 2.10 متر می شد. این گلدسته زیبا را  مرحوم حاج 
کازرون،  خیر  به  دست  بخشندگان  از  سپرهم،  علی اکبر 
فرزند روانشاد کربالیی آقاجان طبیب که چشم پزشک 
حاذقی بود. با هزینه شخصی خود در سال ۱۳۳۴ ساخته بود 
و بخشی از مصالح آن، از جمله سنگ و آجر و کاشی های 
معرق را، از اصفهان آورده بود. این مناره توسط معماران 
توانمند و حرفه ای اصفهانی با ظرافت خاصی بنا گردیده 
بود.  مدخل این مناره در درون مسجد و خود مناره در 
بیرونی، کنار در ورودی مسجد، حدود  گوشه ساختمان 

۷۰ سانت پایین تر از سطح خیابان قرار داشت.
مناره دارای کتیبه ای با کاشی فیروزه ای بر زمینه آجری 

و کلمات و عبارات مذهبی تزیین شده بود.   
مناره سنگ های تراش خورده  این  بکار رفته در  مصالح 
منحنی. آجر. مالت، ساروج. گچ و تزیینات مناره، آجر 
لعابدار و کاشی های معرق زیبا در اشکال هندسی بود که 
با مهارت کنار هم چیده و نقوش زیبایی خلق نموده که 

ترکیب رنگ ها دران چشم نواز و کم نظیر بود.
 بلندای مناره با تاج 14.50 متر از سطح زمین. قطر آن در 

قطر  و  متر   2.90 مناره  وانت های  متر   2.70 زمین  سطح 
کالهتان ۳ متر می شد. این مناره زیبا که توسط معماران 
بنام اصفهانی در اوایل دهه سی، ساخته شده و زینت بخش 
مسجد و شهرستان بود، شوربختانه اوایل دهه شصت، برای 
تجدید ساختمان قدیمی مسجد که آن هم میراث زیبا و 
ماندگاری بود، مسجد تخریب گردید. دریغ و درد از این 
این  از  پاسداری  در  مسئولین  سهل انگاری  ناسخته،  کار 
گلدسته با ارزش، داغی بر دل،  دوستداران معماری ایرانی 
و میراث فرهنگی هنری گذاشت. در حالیکه بنای مسجد 
را می شد بدون تخریب این مناره باشکوه، بازسازی نمود! 
محمد رجبی

)1( : زیاد ابن ابیه. والی عراق زمان حضرت علی و 
معاویه.

 به یاد شادروان حاج علی اکبر سپرهممناره مسجد حسینی
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ورزشکار  احمدی،  ورزشی  خانواده  گل های  از  دیگر  یکی 
هنرمند، اخالق مدار، فروتن و مهاجم گلزنیست که با بازی های 
توپ  با  و  را خیره حرکات خود می کرد  زیبای خود چشم ها 

دلبری می کرد.
بهروز احمدی 

متولد:1340- کازرون
-1359( کازرون  آموزشگاه های  قهرمان  ورزشی:  افتخارات 
1358 دبیرستان بزرگ مجرد(- فینالیست جام حذفی کازرون 
)1363-ببر(- مقام قهرمانی مرحله گروهی استان )1361-منتخب 
کازرون( - نایب قهرمان لیگ سراسری فارس )1364- منتخب 
باشگاه های کازرون )1366-ببر(-  کازرون(-کسب مقام سوم 

مقام سوم باشگاه های کازرون )1370-ببر(
عضو تیم های منتخب کازرون )1370-1360(

فوتبال را زیر نظر زنده یاد محمدعلی احمدی و با تیم ببر در 
زمین های خاکی آغاز کرد و با توجه به استعداد ذاتی از همان 
سن نوجوانی به تیم بزرگساالن ببر راه یافت تا در کنار بزرگان 
احمدی  یادان محمدعلی  بهادر رحیمی -زنده  مانند  به  تیم  این 
و حبیب معالیی - عبدالرسول صحرایی - مسعود حق شناس- 
ابوالحسنی  نعمت  شهیدان   - پور  صالح  مسعود  رستمی  ابراهیم 
خوشبخت  خلیل   - احمدی  عبدالنبی   - مرحمتی  عبدالحمید  و 

ببر  تیم  افتخار  کسب  برای  خود  زیبای  بازی های  با   و... 
بدرخشد.

بهروز احمدی بهترین خاطره ورزشی خود را درخشش در بازی 
بازیکن  مقابل دو  بازی  تیم مهاجرین می داند که ضمن  با  ببر 
نظام  ذوالفقار  و  شاملی  ناصر  شهید  تیم  این  نامدار  و  بزرگ 
آزادی موفق به دبل شد تا با این دوگل بازی دو به یک باخت 

را با برد سه به دو عوض کنند.
بهروز احمد همچنین از زحمات تمام مربیان خود آقایان: عباس 
یاد محمدعلی  راسخ - رسول هدایت -زنده  عباس   - کشتکار 
احمدی وایضا زحمتکشان هیئت فوتبال در دهه 60 و 70 آقایان 
-علی  پیروی  کریم  محمد   - کاظمینی  حمید  سید  یاد  زنده 
عبدالصاحب   - توکلی  پور-عبدالنی  صالح  منصور   - سالمی 
نیکویی- علی اکبرجمشیدی - ابراهیم محمودی -برادران دژکام 
و برادران رهسپار کمال تشکر و سپاس را دارد و نقش آن ها 
را در پیشرفت و بزرگی فوتبال کازرون، نقش ارزنده و بزرگی 
می داند و از یزدان پاک آرزوی صحت و سالمتی را برای یک 

یک عزیزان را دارد.

معرفی بزرگان ورزش کازرون
این شماره؛ بهروز احمدی   

                                                                                                       ورزشی                                                                      کارشناس ورزشی: محمدرضا پوالدی

قاب زیبا از یک تیم پرافتخار 
استقالل کازرون - سال 1362 

ایستاده از راست: بهادر امیر حکیمی - مجید نقیبی - غالمحسین ابراهیم پور - حمید 
و  حاتمی  اصغر   - پسندیده  عباس  پور-  ابراهیم  عزیز   - ایزدی  حسن   - فروغی 

غالمحسین جباری )سرپرست(
از راست: هادی عمویی - فردین هنرمند- مسعود سرشناس -کاظم زارع -  نشسته 

مسعود هنرمند- حسن هنرمند
گل  آقای  نقیبی  مجید  و  شد  نورآباد  شهدای  جام  قهرمان  ترکیب  این  با  تیم  این 

مسابقات.
با آرزوی تندرستی و شادکامی برای همه عزیزان پیشکسوت

پنجره ای روبه خانه پدری

پوالدی:  محمدرضا   / ورزشی  سرویس 
باشگاهی  بازی های  قهرمان  پرسپولیس 

کازرون شد.
مسابقات باشگاه های کازرون در سال ۱۳۵۶ 
ملی،  بانک  پرسپولیس،  تیم های  شرکت  با 
تاج، پاسارگاد، رستاخیز، بانک سپه، روزنامه 
اطالعات، ابومسلم، گروه ۲۲ توپخانه در دو 
گروه برگزار شد که تیم های پرسپولیس و 
از  شدند  موفق  ملی  بانک  و  تاج  پاسارگاد، 

گروه های  خود صعود کنند.
پرسپولیس به مصاف تاج رفت و در ضربات 
فینال  به ۴ پیروز و راهی  نتیجه ۵  با  پنالتی 
گل  یک  با  ملی  بانک  دیگر  سوی  در  شد 
پرسپولیس  تا حریف  برد  رو  پاسارگاد  تیم 

در فینال شود.
نتیجه  با  سومی  مقام  کسب  برای  تاج  تیم 
و  برد  رو  پاسارگاد  صفر  بر  چهار  پرگل 

سوم شد.
بازی زیبا دوتیم بانک ملی و پرسپولیس نیز 
با نتیجه ۳ به ۲ به نفع پرسپولیس تمام شد تا 

این تیم شایسته قهرماِن شود
بازیکنان تیم پرسپولیس:

هنرمند،  حسن  و  مسعود  خانی،  عیسی  رضا 
کاظم، مهدی 

نژاد،  بهبهانی  رأفت، محمود رهسپار، کاظم 
مسعود  بایستی،  قاسم  نیرومنش،  منصور 
موحد، صدراله حبیبی، محمد احترامی، غالم 
عبادی،  قاسم  دشتی،  هوشنگ  ملک زاده، 

مصطفی رجحانی، حمید خوشکام،
مربی توکلی 

سرپرست علی اصغر رهسپار
بازیکن بانک ملی:

شهریار  و  مهرزاد  بهزاد،  پیران،  نقی  علی 
هدایت،  رسول  پشنگیان،  یوسف  مهرویان، 
بهنام  صادقی،  مسعود  کمان،  رنگین  رضا 
حسن  مصالیی،  رضا   و  مهدی  دهقان، 

راستار،  تقی  محمد  پیران،  رضا  ایزدیمحمد 
جمشید دهقان و فضل اهلل قبایی 

مربی  رسول هدایت 
سرپرست: حبیب آسیایی

کازرون  حذفی  جام  قهرمان  شاملی  شهید 
شد )۱۳۶۵(

مسابقات جام حذفی کازرون در سال ۱۳۶۵ 
با شرکت ۲۵ تیم از دسته های اول، دوم  و 
تیم  سوم کازرون آغاز شد که سرانجام دو 
رقابت ها  فینال  به  شاملی  شهید  و  انقالب 

رسیدند.
نیمه  در  انقالب  تیم  برتری  با  تیم  دو  بازید 
پایان  به  اردشیر چوبدار  با تک گل  و  اول 
رسید ولی تیم شاملی که عزم خود را برای 
و  دوم  نیمه  در  بود  کرده  جزم  قهرمانی 
توسط  تا  شد  موفق  تماشایی  بازی  یک  در 
رست  تساوی  گل  به  دهقانی  محمدحسین 
پیدا کند. تیم انقالب در این نیمه دو ضربه  

پنالتی را از دست داد.
بعد از یکصد و بیست دقیقه تالش دوتیم این 
پنالتی  بود که در ضربات  تیم شهید شاملی 
موفق شد با نتیجه ۵ بر ۳ انقالب را مغلوب 

خود کند.
فرامرز نوایی ستاره تیم شعید شاملی بود که 
در ضربات  پنالتی موفق به مهار دو ضربه 

پنالتی تیم انقالب شد.
تیم شهید شاملی:

فرامرز نوایی، حسین جوانمردی، امیرحومی، 
عبدالنبی آراسته، حمید آراسته، محمدحسین 
دهقانی، کریم موسوی، سیامک لطیفی، رضا 
جوکار،  علی  هاشمپور،  فرهاد  نژاد،  نخلی 
فرهاد حیدریان، محمد حدیده، ذوالفقار نظام 
آزادی، احمد دیور، شیروانی، مسعود دشتی، 

محمدحسین قاسمی 
سرمربی: علی سالمی 

سرپرست عبدالرضا شادمانی

 تقویم تاریخ ورزش کازرون
)قسمت سیزدهم(

فدراسیون  جهانی بسکتبال نوشت: اینکه تیم 
جوانان ایران تنها یک بازیکن باالی 2 متر 
و 2 سانت دارد عالمت تعجب بزرگی است!
جام جهانی  رقابت های  ایسنا،  گزارش  به 
شد.  آغاز  لتونی،   2021 جوانان  بسکتبال 
به  نیز   )FIBA( بسکتبال  جهانی  فدراسیون 
تیم های  درباره  را  گزارشی  منظور  همین 
کرده  منتشر  رقابت ها  این  در  حاضر 
به  نسبت  گزارش،  این  واسطه  به  که  است 
تعجب  ابراز  ایران  بازیکنان  قدی   میانگین 

کرد.
ایران  ملی  تیم   مورد  در  جهانی  فدراسیون  

نیز نوشت:
برای  اصلی ترین  مشکالت  از  یکی  »همیشه 
تیم ها در مسابقات زیر 19 سال، مدت زمان 
الزم برای هماهنگ شدن بازیکنان یک تیم 
در کنار همدیگر است. موضوعی که برای 

تیم ایران نگران کننده نیست. 
تیم  قالب  در  ایران  بازیکن  چرا که هر 12 

ایران  لیگ  در  یکدیگر  کنار  آمل  کوچین 
بازی کرده اند. تیمی که صرفا برای حمایت 
از استعدادها و پرورش آن ها تشکیل شده و 
سال آینده نیز در لیگ حضور خواهد داشت. 
نیز محمدرضا نوری  ایران  سرمربی تیم ملی 

همان سرمربی تیم کوچین است.
دوقلو  برادر  جفت  دو  دارای  ایران  تیم 
لکزایی فرد  محمدمهدی  و  )محمدهادی 
است.  یازرلو(  نصرت اهلل  و  امیرحسین   -
سورنا علیزاده هم در اردوی بسکتبال بدون 
شرکت  ایران  تیم  با   2019 سال  آسیا  مرز 
در  نیز  تیم  این  کاپیتان  فالح  پارسا  و  کرد 
و  کرد  کمک  را  کوچین  تیم  ریباندینگ 

دومین گلزن برتر بود.
باید دید که آیا این تداوم برای جبران کمبود 
یا خیر - در  استعداد و نخبگان کافی است 
 2.02 باالی  بازیکن  یک  فقط  ایران  لیست 
متر وجود دارد - که همچنان یک عالمت 

تعجب بزرگ است!«

تعجب FIBA از میانگین 
قدی بسکتبالیست های جوان ایران

با سالم
از دوران طالیی ورزش فارس در کشور سال هاست که گذشته است دیگر نه خبری از تیم های برق و کما و مرصاد است نه از بسکتبال  

و والیبال فارس، فقط نیم نفسی برای فجر شهید سپاسی مانده و تک ستارگانی در کشتی ...
کازرون در سال های نه چندان دور  یکی از دو قطب برتر ورزش فارس نیز دلخوش به هندبال دارد و بس.

نیروی زمینی شهید شاملی کازرون که در فصل قبل با تمامی مشکالت پیش رو و با مدیریت بخش خصوصی موفق به کسب مقام قهرمانی 
لیگ برتر شد و همین چند روز قبل در جام باشگاه های آسیا بعنوان نماینده کشور شرکت کرد، تنها دلخوشی مردم کازرون است.

حال که فدراسیون هندبال دست به شناسایی استعداد برتر در سطح کشور زده چرا از طرف استان  یا شهرستان کازرون و هیئت های متبوع 
برای ایجاد پایگاه استعدادیابی اقدامی نشده است؟

آیا  صرفًا مسائل مالی دلیل عدم اقدام بوده؟ یا اینکه دالیل دیگری برای کم توجهی به شهرستان پراستعداد کازرون وجود داشته است؟ 
خواهشمند است  جواب صریح خود را درخصوص عدم تقاضا  برای ایجاد پایگاه استعدادیابی از فدراسیون هندبال را جهت تنویر افکار 

عمومی  بیان فرمایید.  با تشکر                                                                                        محمدرضا پوالدی

پرسشی از مدیرکل ورزش و جوانان استان فارس و مدیر
 اداره ورزش و جوانان شهرستان کازرون 

 1924 المپیک  بازی های  در  بار  اولین  برای 
جهانی  انجمن  تأسیس  مناسبت  به  و  پاریس 
خدمات  از  تجلیل  برای  و  نویسان  ورزشی 
عکاسان  و  نویسندگان  خبرنگاران،  ارزشمند 
دنیا  ورزش  پیشبرد  مسیر  در  ورزشی 

نامگذاری شد.
بهانه ای برای یاد کردن از زحمات  این روز 
شبانه روزی عزیزانی که با صداقت و سالمت 
در حوزه رسانه ای عرصه مهم و جامعه سازی 

چون ورزش فعالیت دارند.
و  افتخارآفرینی  فرهنگ سازی،  که  عرصه ای 
سالمت جامعه دران مبحثی تعیین کننده است 
رشد  و  متعالی  اهداف  به  رسیدن  بی تردید  و 
هدایت  و  حمایت  بدون  آن  در  پیشرفت  و 

رسانه های ورزشی امکان پذیر نخواهد بود.
این روز را به تمام قلم بدستان شرافتمند، پاک 

و صادق تبریک میگوییم.

دوم جوالی روز جهانی ورزشی نویسان 

امروزه مبحث تمرینات انفرادی در دنیا بسیار وسیع شده و تمرین 
دهنده های شخصی به در منازل رفته و یا در سالن های تمرینی به 
صورت اختصاصی با افراد جویای نام و خواستار تست در تیم های 

بزرگ کار می کنند.
باشید  بدون شک زمانی که شما بخواهید تمرین ورزشی داشته 
با موجود پیچیده ای به نام آدمی بر خواهید خورد و نیاز است تا 

از یک مشاور یا به عبارتی مربی برای این منظور بهره ببرید.
انتخاب مربیان  باید در  اشاره می کنیم که  بدان  مواردی در زیر 

لحاظ گردند.
 1- صرف داشتن کارت مربیگری، نشان از تبحر و صالحیت 

علمی نیست.
 2- صرف داشتن قهرمانی، نشان از صالحیت نیست. مربی هر 
چند باید تجربه ورزشی داشته باشد و نیاز است. ولی قهرمانی نیاز 
صد در صد نیست و بیش از داشتن حکم قهرمانی داشتن توانایی 

علمی مهم تر است.
 3- تحصیالت دانشگاهی: بهترین مربیان دنیا در حوزه های علوم 
ورزشی فارغ التحصیل شده اند. فارغ التحصیالن فیزیولوژی ورزشی، 
علم تمرین، بیومکانیک و... از بهترین تمرین دهنده ها می باشند.

 4- مربی منظم: مطمئن باشید با دانش ترین مربی در صورتی که 

منظم نباشد نمی تواند شما را در رسیدن به موفقیت یاری رساند. 
5- داشتن برنامه مکتوب و قابل بحث: بسیاری از مربیان برنامه 
را ذهنی دانسته و از ارائه کتبی آن خودداری می ورزند. داشتن 
برنامه تمرین برای هر فرد از مهمترین خصیصه های یک مربی 

خوب است.
6- به روز بودن: برنامه های تمرینی همه روزه بهبود می یابند و 

نیاز است تا مربی داشته باشید که به روز باشد.
مربی  می تواند  زمانی  تنها  مربی  یک  بداند:  را  مرتبط  7-علوم 
موفقی باشد که از حوزه آسیب شناسی، حرکت شناسی و تغذیه 
ورزشی اطالعات کاملی داشته باشد و صرف دانستن چند جمله 

کفایت نمی کند.
9- پرهیز از دادن برنامه های مختلف مکملی: بسیاری از مربیان 
مصرف  با  را  خود  تمرینی  برنامه های  در  ضعف  از  ناشی  خأل 
مکمل های مختلف غذایی جبران می کنند. هرچند رسیدن زود به 
نتیجه با مصرف مکمل ها ناشی می گردد ولی بازگشت زود هنگام 

و عوارض جانبی موارد زیادی می باشند که نباید نادیده بگیریم.
در  مربیان  رفتار و شخصیت  باشید.  مؤدب  و  رفتار  10- خوش 
که  است  مهمی  فاکتورهای  از  جامعه  مختلف  افراد  با  مواجهه 

مراکز عمده تربیت مربی در دنیا بدان توجه می کنند

قابل توجه بازیکنان جویای نام

بهترین مربی کیست؟


