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مقاالت3

بسیار  کشور  در  جاده ای  حوادث  آمار  ازآنجایی که 
باالست و در این رهگذر استان فارس در میان استان ها 
پرتردد  محورهای  است  جاده ای  حوادث  رکورددار 
سهم  شوربختانه  نیز  کازرون  شهرستان  پرخطر  و 
دارند  ناگوار  حوادث  قبیل  این  بروز  در  قابل توجهی 
کازرون  مرگ آفرین  محور  افتتاح  زمان  از  به ویژه 
برشمار  است  ایمن  غیر  مسیری  که  ارژن  دشت  به 
است  افزوده شده  استان  و  حوادث جاده ای شهرستان 
که در این رهگذر جان بسیاری از هم وطنان خصوصًا 
همشهریان را گرفته با این بی توجهی و چشم پوشی ها 
که به وضعیت غیراستاندارد این جاده مربوط می شود 
گویا حاال حاال این حوادث و مرگ ومیرها و صدمات 
مالی و جانی قصد دست برداشتن از سر هم وطنانمان 
را ندارد به همین دلیل الزم دیدم برای چندمین بار این 
موضوع مطرح گردد تا شاید با شروع به کار پلیس راه 

کازرون -شیراز که در شرق شهر کازرون و در این 
مسیر مستقر شده راه چاره ای برای رفع این مشکل و 

معضل شهرستان کازرون یافت شود.
حوادث  بیشترین  آگاهند  به خوبی  همگان  ازآنجاکه   
تا  کازرون  شهر  حدفاصل  محور  این  در  رانندگی 
سه راهی پل آبگینه )دریاچه پریشان( و دشت برم و 
در بخشی از محدوده دشت ارژن تا تقاطع غیرهمسطح 
و  رخ داده  است  تصادفات  از  برخی  عامل  خود  که 
می دهد لذا ضروری است برای رفع کامل این مشکل 
که عمده ترین آن به دلیل دوطرفه و کم عرض بودن 
بر  می دهد عالوه  مسیر رخ  این  حدود چهل کیلومتر 
جدیت در انعکاس مشکل و پیگیری مستمر راهداری 
و فرمانداری شهرستان و شورای شهر کازرون، به توجه 
و عنایت واقعی و دلسوزانه مسئولین راهداری استان و 
وزارت راه و مسکن شهرسازی نیز نیازاست تا عالوه 

بر کاهش آمار تصادفات استان، جلوی تلفات جانی و 
مصدومیت و معلولیت عزیزانمان گرفته شود. در این 
دست نوشته ضمن مخاطب قرار دادن همه مسئولین در 
شیراز  شهرستان  نمایندگان  و  استانداری  از  شهرستان 
انتخابیه شان تا دشت ارژن می رسد  که محدوده حوزه 
نیز درخواست پیگیری مشکلمان را داریم و اما آنچه 
پیگیری  بر  عالوه  کازرون  راهداری  و  فرمانداری 
جدی باید انجام دهند برای کوتاه مدت باید به کمک 
سیکل  نیروگاه  مسئولین  و  شهر  شورای  و  شهرداری 
ترکیبی و شوراهای دو سه روستایی که دارای راه های 
این مسیر حدفاصل شهر کازرون  فرعی و در حاشیه 
تا سه راهی پل آبگینه قرار دارند وارد عمل شوند و با 
تالشی جدی برای جلوگیری از بروز تصادفات در این 
انتخاباتی  مسیر هشت کیلومتری که روزگاری شعار 
بلوار شدنش گوش فلک را کر کرده بود اقدامی عاجل 

بنمایند. برطرف کردن مشکالت این محور در مقابل 
در  حتی  و  کشور  در  که  راه سازی  عظیم  پروژه های 
برخی محورهای مواصالتی استان انجام شده و می شود 
مسیر  کردن  تعریض  کمی  با  پس  ناچیز ست  بسیار 
خروج  و  ورود  برای  زیرگذر  چهار  سه  احداث  با  و 
قرار  با  و  حاشیه  روستاهای  و  نیروگاه  فرعی های 
و  دوطرفه  مسیر  این  جداسازی  برای  نیوجرسی  دادن 
پرحادثه مشکل تا حدودی برطرف و این مسیر، کمی 
امن می شود. هزینه ایمن سازی این مسیر در مقایسه با 
و  درمان  هزینه های  و  فوت شدگان  دیه های  پرداخت 
خسارات مالی به خودروها بسیار ناچیز و اندک است. 
با این اقدام ارزشمند شاید لیاقت و شایستگی مدیران و 
احساس وظیفه کردن مسئولین نسبت به مردم و شهر 
کازرون و اهمیت دادن به جان ها که برخی ادعایش 

را دارند تا حدودی هویدا و اثبات می شود.

جلوی بروز حوادث مرگبار را بگیرید
منوچهر حبیبی

قبل از هر چیز باید توجه داشته باشیم که هدف و 
منظور اصلی از شوراهای حل اختالف ایجاد صلح 

و سازش و همچنین ایجاد آرامش و دوستی و رفع 
خانواده هاست.  و  جامعه  در  افراد  بین  اختالف ها 
امروزه  متاسفانه  که  مشکالتی  از  دیگر  یکی 
به خصوص  و  جامعه  در  افراد  بین  اختالف  باعث 
اهمیت  گردیده  مشترک  زندگی  در  خانواده ها 
نیاز جنسی  به خصوص  و  نیازهای همسر  به  ندادن 
همچنین  و  بوده  خاص  تمکین  همان  که  اوست 
این گونه رفتارها می تواند باعث از بین بردن محبت 
و مهربانی بین زن و شوهر و ایجاد اختالف و کینه 
در دل آنان شود؛ و البته می بایست زوجین این نیاز 
را به موقع و صحیح و با درک متقابل برطرف کنند. 
و  ناحیه زن  از  نشوز  و  تمکین  اوقات عدم  گاهی 
عصبانیت  و  مشاجره  آغاز یک  می تواند  یا شوهر 
جدایی  آن  پایان  که  شود  خانواده  در  درگیری  و 
بوده  خطرناک  بسیار  که  است  عاطفی  طالق  و 
طالق  به  کوتاهی  زمان  در  است  ممکن  حتی  و 
مبارات تبدیل شود و این در حالی است که زن و 
شوهر به شدت از یکدیگر تنفر پیدا می کنند که در 

ادامه زندگی زناشویی غیرممکن می گردد.  واقع 
درحالی که زن و شوهر برای رسیدن به آرامش به 
آیه  روم  سوره  در  خداوند  و  دارند  نیاز  یکدیگر 
21 از قرآن مجید هم فرموده: ما از جنس خودتان 
آرامش  کنارشان  در  که  آفریدیم  را  جفت هایی 

یابید. 
برخی زن و شوهرها اکثر اوقات خود را بیرون از 
محیط خانواده و دور از همسر خود سپری می کنند 
شیوه  عدم  با  و  ندارند  او  نیازهای  به  توجهی  و 
مهیا می کنند  را  فاصله و جدایی  بستر  همسرداری 
بودن  همسر  کنار  می کنند  احساس  همچنین  و 
می کنند  احساس  و  ندارد  برایشان  آرامشی  هیچ 
نیازهایش نمی دهد و در  به  او پاسخ مناسبی  چون 
کنارش آرامش ندارد لذا بودونبودشان برای همسر 
می شوند؛  بی احساس  و  سرد  و  ندارد  تفاوتی  هیچ 
درنتیجه  و  فوق الذکر  موارد  به  عنایت  با  بنابراین 
و  همسر  نیازهای  به  توجه  که  می رسد  نظر  به 
به خصوص نیاز جنسی او و برطرف نمودن آن به 
در  با همسر  داشتن  به موقع  ارتباط  و  شیوه صحیح 
دوام و استحکام زندگی زناشویی بسیار مؤثر بوده و 
همچنین باعث می شود که دوستی و محبت بیشتری 
بین زوجین ایجاد شود و دلبستگی آنان روزبه روز 
دوست داشتنی تر  همدیگر  نزد  و  شده   بیشتر 

شوند.

به نیازهای همسر توجه کنیم
محمدعلي مختارزاده
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یگان اعزام کننده: تیپ تکاور امام سجاد )ع( نزسا- شهرستان کازرون
شرح زندگی شهید:

شهید علی جوکار در تاریخ 64/01/01 در خانواده ای مذهبی در روستای اسالم آباد از توابع شهرستان 
کازرون چشم به جهان گشود.

وی که از خانواده شهدا بود از همان کودکی عشق و عالقه بسیار زیادی به شهادت داشت که بعد از 
طی کردن دوران تحصیل و گذراندن دوره سربازی در سال 88 زندگی مشترک خود را آغاز کرد که 

حاصل آن دو فرزند بنام های  شادی و شایان است.
به  اسالمی  جمهوری  مقدس  به نظام  عشق  دلیل  به 
و  درمی آید  )ع(  سجاد  امام  تکاور  تیپ  عضویت 
همچنان در پایگاه مقاومت شهید اله وردی کازرون 
بار  برای  ایشان  و  است  داشته  مستمر  حضوری 
در  روز  چهل  مدت  به   94/07/16 تاریخ  در  اول 
در  دوم  بار  در  و  حضورداشته  سوریه  مأموریت 
منطقه  به  تکاور  تیپ  همراه  به   94/09/26 تاریخ 
رفیع  درجه  به   94/11/16 تاریخ  در  و  اعزام   120

شهادت نائل آمد.
خالصه ای از وصیتنامه شهید

ازآنجایی که از نوجوانی تابه حال آرزوی شهادت را 
داشته ام بدانید که این راه را با میل و رضایت خود 
و کاماًل داوطلبانه به سوی نبرد حق علیه باطل آمده 
و خود با ندای لبیک یا زینب )س( پا به این عرصه 
گذاشته ام و از خداوند هرچه خواسته ام را به من داده 

و آرزویم این است که شهادت را نیز نصیب من گرداند و وصیت من این است که از شما می خواهم که 
پشتیبان والیت فقیه باشید و از وی روی برنگردانید.

روحشان شاد راهشان پر رهرو
روابط عمومی و تبلیغات تیپ تکاور امام سجاد )ع( کازرون

شهردار  کازرون،  شهرستان  محترم  فرماندار 
و  راهنمایی  محترم  مدیر  کازرون،  محترم 
شهر  اسالمی  شورای  کازرون،  رانندگی 
شهرک های  و  مناطق  مردم  لطفًا  کازرون، 
بسیجیان،  شهرک  والفجر،  بهشتی،  شهید 
شهرک انتظام و پردیس، باقرآباد علیا و سفلی، 
درک  را  آزادگان  کوی  و  ترمینال   حومه 

کنید.
ذکر  مناطق  ساکنین  تاکنون   1386 سال  از 
روی  بر  هوایی  پل  نصب  خواهان  شده 
ورودی  نقطه  در  شهر  خروجی  و  ورودی 
ابتدای  شهرک شهید بهشتی و نقطه مقابل آن 
ترمینال  شرق  سمت  به  قطب الدین  خیابان 
و  سال  چند  از  بعد  متأسفانه  ولی  هستند، 
حل نشده  مشکل  مکاتبه،  و  مراجعه  بار   ده ها 
بریدگی  ایجاد  خواهان  حاضر  حال  در  است. 
در بلوار پریشان نقطه روبه روی شهرک شهید 

بهشتی و خیابان قطب الدین کازرونی هستیم. با 
مانع فلزی جهت ورود کودکان، دانش آموزان، 
مردم و خصوصًا معلولین، همراه با نصب چندین 
در  شهر  خروجی  و  ورودی  در  سرعت گیر 
خودروها،  سرعت  کنترل  برای  ذکرشده  نقطه 
و  هشداردهنده  تابلوی  پیاده،  عابر  خط کشی 

چراغ راهنما مشکل حل می شود.
به  مشکل  این  حل  جهت   97 اسفند  ضمنًا 
و  رانندگی  و  راهنمایی  شهرداری،  فرمانداری، 
با مهر  شورای شهر گزارشی در این خصوص 
مدارس و مهدکودک ها، اداره فنی و حرفه ای، 
ترمینال، ارائه شد، اما متأسفانه مشکل همچنان 

باقی است.
ساکنین شهرک های شهید بهشتی، والفجر، 

بسیجیان، انتظام، پردیس، باقرآباد علیا و سفلی، 
آپارتمان های توسعه و عمران و دلگرم، کوی 
آزادگان، حومه ترمینال و ترمینال مسافربری

مردم چه می گویند؟

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد 

سند رسمی
 1398/07/30  -  139860311016001035 شماره  رأی  برابر 
و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیأت 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
آقای  متقاضی  بالمعارض  و  مالکانه  تصرفات  سپیدان)اردکان( 
مهرداد صدیق اردکانی فرزند غفار به شماره شناسنامه 3794 صادره 
از سپیدان در ششدانگ یک قطعه باغ آبی به مساحت 45918/13  
مترمربع پالک 490 فرعی از 830 اصلی واقع در قطعه یک بخش 
6 فارس مشهور به کهمر حصه مشاعی خود متقاضی محرز گردیده 
است. لذا به منظور 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، 
است  بدیهی  نمایند.  تقدیم  مراجع قضایی  به  را  دادخواست خود 
طبق  اعتراض  وصول  عدم  و  مذکور  مدت  انقضای  صورت  در 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.  121/م الف           
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/08/12

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/08/27                     
31935/191503

محسن مظفری نیا – رییس ثبت اسناد و امالک سپیدان

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد 

سند رسمی
 1398/07/21  -  139860311016000956 شماره  رأی  برابر 
و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیأت 
ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای 
متقاضی  بالمعارض  و  مالکانه  تصرفات  سپیدان)اردکان(  ملک 
به شماره شناسنامه 8  بازعلی معینی آب گرمی فرزند نجیم  آقای 
مساحت  به  گاوداری  واحد  یک  ششدانگ  در  سپیدان  از  صادره 
1153/94  مترمربع پالک 1034 فرعی از 37 اصلی واقع در قطعه 
یک بخش 6 فارس مشهور به رودبال حصه مشاعی خود متقاضی 
محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت 
توانند  باشند می  اعتراضی داشته  مالکیت متقاضی  به صدور سند 
به  را  اعتراض خود  ماه  به مدت دو  اولین آگهی  انتشار  تاریخ  از 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. 
وصول  عدم  و  مذکور  مدت  انقضای  صورت  در  است  بدیهی 
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.  124/م الف           

تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/08/12
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/08/27                     

31940/191509
محسن مظفری نیا – رییس ثبت اسناد و امالک سپیدان

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد 

سند رسمی
 1398/07/21  -  139860311016000952 شماره  رأی  برابر 
و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیأت 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
آقای  متقاضی  بالمعارض  و  مالکانه  تصرفات  سپیدان)اردکان( 
سعید سیروس فرزند کاکاجان به شماره شناسنامه 12506 صادره 
به مساحت  از سپیدان در ششدانگ یک واحد مجتمع جهانگردی 
از 830 اصلی واقع  مترمربع تحت پالک 492 فرعی   3860/38
به کمهر حصه مشاعی خود  فارس مشهور  قطعه یک بخش 6  در 
متقاضی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
می  باشند  داشته  اعتراضی  متقاضی  مالکیت  سند  به صدور  نسبت 
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.  122/م الف           

تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/08/12
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/08/27                     

31941/191507
محسن مظفری نیا – رییس ثبت اسناد و امالک سپیدان

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد 

سند رسمی
 1398/07/21  -  139860311016000953 شماره  رأی  برابر 
و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیأت 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
آقای  متقاضی  بالمعارض  و  مالکانه  تصرفات  سپیدان)اردکان( 
سعید سیروس فرزند کاکاجان به شماره شناسنامه 12506 صادره 
به مساحت  از سپیدان در ششدانگ یک واحد مجتمع جهانگردی 
14175/67 مترمربع تحت پالک 491 فرعی از 830 اصلی واقع 
به کمهر حصه مشاعی خود  فارس مشهور  قطعه یک بخش 6  در 
متقاضی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
می  باشند  داشته  اعتراضی  متقاضی  مالکیت  سند  به صدور  نسبت 
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.  123/م الف           

تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/08/12
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/08/27         31942/191508

محسن مظفری نیا – رییس ثبت اسناد و امالک 
سپیدان


