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گزارشی تکان دهنده از مشتریان جدید 

دخانیات در نی ریز

از بچه های 10ساله 
تا خانم های سیگاری

فاطمه زردشتی نی ریزی، نی ریزان فارس:

- »دو نخ وینستون لطفًا...«
پسر نوزده - بیست سال بیشتر ندارد. خوش قیافه 
است و امروزی... دو نخ سیگارش را می گیرد وآن 

را درون جیبش می گذارد...
او یکی از خیِل زیاد جوانان نی ریزی است که 
به دور از چشم خانواده سیگار می کشد. به قول 
خودش محض بیکاری است و این که این کار به 

او فاز می دهد... 
بدون این که حاضر به ادامه گفتگو شود، از مغازه 

می زند بیرون...
احسان مظفری فروشنده می گوید:

داریم.  زیاد  موردها  این  از  »می شناسمش، 
جوان هایی که اکثراً برای این که خانواده هایشان 

متوجه نشوند، سیگار را نخی می گیرند.«
باعث تأسف است... یک زمانی سیگارکشیدن 
وجهه خوبی  در میان مردم نداشت؛ اما این روزها 
کشیدن سیگار به نوعی باکالس بودن است و روز 

به روز در بین جوانان بیشتر رواج پیدا می کند. 
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از نکات عبرت آموز
در کربال

رتبه دوم
خبرنگار نی ریزان 
در  جشنواره کشوری

حمله طوفانی کرونا 
به زیر 60 ساله ها

/  آمار 2 برابری بانوان در بین مبتالیان
/  غیبت معنی دار باالی 60 ساله ها در بیمارستان

خبر

شیطنت دوقلوهای 6 ساله
و انتقام زنبورها

شیطنت دوقلوهای 6 ساله در انداختن کندوی عسل، انتقام زنبورها را در پی داشت.
به گفته مدیر اورژانس 115 نی ریز، ساعت 13:18 پنجشنبه در نزدیکی پیرمراد، 4 نفر همزمان دچار 

زنبور گزیدگی شدند.
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سکانس آخر

نه »پایتخت ۷« نه »نون.خ 4«. 
»زیرخاکی3« گزینه اصلی پخش نوروز 

شبکه یک

رضا ناجی بازیگر: شهاب حسینی خیلی 
باادب، با مرام و باشعور است

نشریه ورایتی پیش بینی خود را از 
شانس های اصلی کسب جایزه بهترین 

کارگردانی در جوایز اسکار ۲۰۲۲ 
منتشر کرد و فرهادی با »قهرمان «در 

فهرست 1۰ شانس اول قرار گرفت

فیلم سینمایی »دینامیت«در سینماها  
به فروش 8 میلیارد تومانی رسید

ابراهیم حاتمی کیا از افراد مستعد و 
باتجربه در استان های مختلف از جمله  

فارس برای حضور در تست های انتخاب 
بازیگر سریال موسی دعوت کرد

فرزانه معصومیان گوینده و مجری 
با سابقه رادیو بر اثر ابتال به کروناجان باخت

فیلم سینمایی »زاالوا« بعد از ونیز به 
جشنواره تورنتو دعوت شد

کنایه عجیب سریال »قبله عالم«! 
صدراعظم در پاسخ به اهانت های آلمانی ها 

به مادر ناصرالدین شاه پیشنهاد می دهد 
اگر قبله عالم دستور دهند، از دیوار سفارت 

باال روند!

امیر نیکیار »آقا نیکی« بازیگر طنز 
تلویزیون، بر اثر  سرطان در سن 6۹ 

سالگی درگذشت

قوانین جدید آکادمی اسکار: فیلمها در 
صورت اکران در کشوری غیر از کشور 
مبدأ نیز می توانند واجد شرایط رقابت 

در شاخه بهترین فیلم بین المللی جوایز 
سینمایی اسکار شوند

شهر فرنگ

در این شماره بنا داریم به زندگی ارشا اقدسی 
جریان  در  پیش  چندی  که  ایرانی  بدل کار 
فیلمبرداری از صحنه یک بدلکاری در لبنان جان 

خود را از دست داد بپردازیم. 
او در طول حرفٔه خود در فیلم های گوناگونی نظیر 
اسکای فال )۲۰1۲(، مرگ روشنایی )۲۰14( و 
کونگ فو یوگا )۲۰1۷( ایفای نقش کرده است. او 

بنیان گذار بدلکاران 13 بود.
ارشا اقدسی 14 اردیبهشت سال 1361 در تهران 

به دنیا آمد.

اقدسی از کودکی ورزش را دنبال می کرد و به 
فرا  را  کیدو  آی  ورزشی اش،  فعالیت های  دنبال 

گرفت و مربی آن شد.
در سال 84 به دنبال موفقیتش در کسب بورسیٔه 
تحصیلی در رشتٔه تربیت بدنی، عازم ایتالیا بود 
که از طریق یک آگهی برای دوره های بدلکاری 
و  شد  ماندگار  ایران  در  و  آشنا  ابدی  پیمان  با 
بدلکاری را ادامه داد، تا جایی که توانست سرمربی 
کالس های بدلکاری پیمان ابدی و اولین مربی 
بانجی جامپینگ ایران و نیز اولین مربی تونل باد 

صبا در ایران شود.
سپس اقدسی در 13 بهمن 1385 گروه بدلکاران 
13 را تأسیس کرد و فعالیت های خود را با گروهش 
در ایران و عرصٔه بین الملل ادامه داد. او در ادامه 
برای برگزاری مسابقه آب و آتش، مجری شبکه 

نسیم شد.
اولین تجربٔه فیلم سازی اقدسی، فیلم کوتاهی بود 
با عنوان »جمشید آریا« که برای تجلیل بازیگر 
اکشن ایرانی جمشید هاشم پور با حضور قهرمانانی 
همچون یوسف کرمی، احسان روزبهانی و حامد 

پورطالب در یک روز ساخته شده و در جشن حافظ 
به نمایش درآمد.

فیلم  بین المللی  در جشنواره  او  فیلم  همچنین 
جیپور دیپلم افتخار گرفت.

در  َامرداد 14۰۰  روز چهارشنبه ششم  اقدسی 
جریان همکاری با یک پروژه سینمایی در بیروت 
و به هنگام ضبط صحنه ای مربوط به چپ کردن 
ماشین، دچار حادثه ای سنگین شد که به دنبال 
آن، او را به بیمارستانی در بیروت منتقل کردند. 
وارده در  اثر جراحات  بر  َامرداد  اقدسی در 13 

بیروت پایتخت لبنان درگذشت.
او در ورزش هایی همچون کاراته، سابقٔه مربی گری 
سواری،  اسب  نیز  و  کیدو،  آی  رزمی  رشتٔه  در 
کمانگیری روی اسب، چتربازی، سقوط آزاد، بیس 
جامپینگ، کار با طناب، پارکور و ورزشهای رزمی 

سینمایی فعالیت داشت.
1۹ سریال ایرانی، 44 فیلم سینمایی، ۲ فیلم کوتاه، 
1۷ تله فیلم، 6 فیلم خارجی،  ۹ تئاتر، 3 مانور، 15 

تیزر تبلیغاتی از او در طول حیاتش باقی ماند.
روحش شاد

ارشا  اقدسی
بدلکاری که ترس 

را نمی شناخت  

کاراکترهای سینما
سال تولد و میزان تحصیالت بعضی از  

بازیگران ایرانی : 

دکترای  تهران.  در  متولد56  پورسرخ:  پوریا 
فیزیولوژی گیاهی

لیسانس  تهران.  در   51 متولد  اسکندری:  الله 
گرافیک

مهناز افشار : متولد 56 در تهران. دیپلم تجربی
پژمان بازغی : متولد 53 در تهران. لیسانس صنایع
عسل بدیعی : متولد 56 در تهران. لیسانس تغذیه

زیبا بروفه: متولد 54 در تهران. لیسانس حقوق 
قضایی

ماهایا پتروسیان: متولد 48 در تهران. لیسانس تئاتر
پارسا پیروزفر : متولد 51 در تهران. لیسانس نقاشی

دانشجوی  : متولد 58 در همدان.  توسلی  هانیه 
رشته نمایش نامه نویسی

هدیه تهرانی : متولد 51 در تهران. دیپلم
بهناز جعفری : متولد 53 در تهران. لیسانس ادبیات 

نمایشی
رامبد جوان : متولد 5۰ در تهران.دیپلم

دیپلم  تهران.  در   5۹ متولد  چمن ماه:  چکامه 

مجسمه سازی
در  تحصیل  تهران.  در   51 متولد  حاتمی:  لیال 
مهندسی برق و ادبیات مدرن فرانسه را در سوئیس 

نیمه کاره رها کرد.
مجید حاجی زاده: متولد 58 در تهران. تحصیل در 
رشته میکروبیولوژی را رها کرد و هم اکنون تئاتر 

می خواند.

میترا حجار : متولد 55 در تهران. دیپلم
امین حیایی : متولد 4۹ در تهران. تحصیل در رشته 

کامپیوتر را رها کرد.
شهاب حسینی : متولد 5۲ در تهران. تحصیل در 

رشته روانشناسی را رها کرد.
شهرام حقیقت دوست : متولد 51 کارشناس رشته 

تئاتر

بخش نخست

 انتشار همزمان آگهی در فضاهای مجازی نی ریزان فارس:
از 10.500 دنبال کننده  با بیش  اینستاگرام نی ریزان فارس  نام نی ریزان فارس(، پیج  کانال واتس آپ)به   17
)neyrizan.fars@(،  پیج اینستاگرام نیازمندیهای نی ریزان فارس با بیش از 6000  دنبال کننده )neyrizanfars@(،  پیج 
اینستاگرام هورگان با بیش از 9000 دنبال کننده )hourgan@(،  درج در کانال تلگرام نی ریزان فارس با 2000 دنبال 

)hourgan.ir( درج در  سایت هورگان  ،)@neyrizanfars( کننده
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خبرگزاری آنا:
در هفته گذشته از خبرنگاران و فعاالن عرصه رسانه 

تجلیل به عمل آمد.
در یکی از برنامه ها از خبرنگاران و فعاالن عرصه رسانه و 
خبر نی ریز شامل فعاالن رسانه های مکتوب و مجازی 

در فرمانداری تجلیل شد.
در این جلسه هدایت با اعالم اینکه در حوزه صنعت مقام 
دوم را در استان داریم گفت: توانسته ایم با فعالیتهای 
خوبی که توسط فعاالن عرصه صنعت صورت گرفته 
به رتبه دوم پس از شیراز ارتقاء یابیم. انتظار می رود 
خبرنگاران ما در زمینه معرفی بسترها و زمینه های 
اشتغال در شهرستان فعاالنه عمل کنند و نواقص و 
کمبودها را در کنار انعکاس دستاوردها و عملکردها 

گزارش کنند.
هدایت با ابراز تأسف از افزایش آمار فوتی های کرونا 
در شهرستان گفت: باید در شرایط حساس کنونی در 
زمینه تغییر برخی آداب و رسوم و سنن خود تجدید 
نظر کنیم و به خصوص در زمینه برگزاری مراسم 

عزاپرسی با دقت و تأمل بیشتری رفتار نماییم.
فرماندار نی ریز در بخشی از سخنان خود به مسأله 
افزایش مهاجرت از سایر استانها به شهرستان نی ریز و 
پیامدهای آن اشاره کرد و از اساتید دانشگاه و رسانه ها 
خواست تا در این زمینه مشاوره الزم را به فرمانداری 
و کارشناسان بهزیستی و دیگر سازمانها و نهادهای 

مربوطه ارائه دهند.
شهردار نی ریز هم گفت: شفافیت و نشر اخبار امیدوار 

کننده از وظایف و رسالت ها و خبرنگاران است.
حامد فرغت ادامه داد: دو مقوله ای که به نظر اینجانب 

در شرایط کنونی جامعه باید مورد توجه جدی اصحاب 
رسانه قرار گیرد شفافیت عملکرد و انعکاس و نشر اخبار 
امیدوارکننده توسط خبرنگاران و فعاالن عرصه رسانه 

است.
وی همچنین از خبرنگاران جهت انعکاس اخبار و 
فعالیت های شهرداری سپاسگزاری کرد و گفت: یکی 
است که  توسعه شفاف سازی  مهم  از شاخص های 

خبرنگاران می توانند نقش مؤثری در آن داشته باشند.
مدیر مسئول هفته نامه نی ریزان فارس و پایگاه خبری 
تندهوش  ابوالقاسم  از   تجلیل  خواستار  هورگان 

خبرنگار پیشکسوت نی ریزی شد.

غالمرضا شعبانپور ضمن تقدیر از فرمانداری و اداره 
فرهنگ و ارشاد اسالمی به جهت برگزاری نشست 
قباًل  گفت:  رسانه  فعاالن  و  خبرنگاران  از  تجلیل 
می پنداشتم که سابقه فعالیتهای خبری در نی ریز 
آقای  جناب  فعالیتهای  و  انقالب  از  بعد  به  نهایتًا 
غالمرضا متقی پیشه در روزنامه جمهوری اسالمی 
می رسد ولی با پژوهشهایی که در کتابخانه ملی ایران 
انجام دادیم، متوجه شدیم که جناب آقای ابوالقاسم 
تندهوش اولین خبرنگار نی ریز در دهه های 1330، 
پست  روزنامه  با  و  بوده اند  خورشیدی   50 و   40
تهران همکاری نزدیکی داشته اند و در آن شرایط به 

نقد عملکرد مسئوالن به ویژه رئیس وقت آموزش 
و پرورش یا اداره فرهنگ آن روز بپرداخته به طوری 
که  این انتقادات موجب تبعید ایشان از نی ریز گردیده 

است.
در ادامه این نشست از پوستر یادمان روز خبرنگار 
توسط غالمرضا متقی پیشه  و غالمرضا شعبانپور مدیر 

مسئول نی ریزان فارس رونمایی شد.
همچنین در نشست تجلیل از خبرنگاران و فعاالن 
عرصه رسانه با اعطای لوح تقدیر از سوی فرمانداری و 
اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی و اعطای هدیه اینترنت 
رایگان یکساله از سوی شهرداری با همکاری فوالد 

غدیر به خبرنگاران از فعالیت های آنان تقدیر به عمل 
آمد.

در هفته گذشته جلسه تجلیل از خبرنگاران نی ریز و 
مسئوالن پایگاه های خبری و فعاالن فضای مجازی، 
به همت حوزه بسیج ادارات شهید تندگویان و مرکز 
فضای مجازی سپاه ناحیه نی ریز در محل نمازخانه 

سپاه برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی سپاه ناحیه نی ریز، در این 
جلسه که یکشنبه 17 مردادماه برگزار شد، فرمانده 
شهید  شهادت  یادآوری  نی ریز ضمن  ناحیه  سپاه 
محمود صارمی و نامگذاری روز خبرنگار اظهار داشت: 
رسالت  شهرستان  خبرنگاران  و  خبری  »جامعه 
سنگینی را بر دوش دارند. خبرنگاران مطالبه گران 
بدون حد و مرز هستند که تمام زندگی خود را وقف 

مطالبه حقوق مردم می کنند.«
یاد و خاطره شهید الری زاده شهید  ادامه  وی در 
خبرنگار شهرستان نی ریز و دیگر شهدای خبرنگار را 

گرامی داشت.
حجت االسالم  شعبانی نیا،  از  پیش  است  نوشتنی 
زینل پور مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه 
ناحیه نی ریز ضمن سخنانی به اهمیت خبر و اصول 

خبرنگاری از دیدگاه قرآن کریم پرداخت.
در پایان این جلسه، با اهداء لوح تقدیر از زحمات و 
تالشهای خبرنگاران و اصحاب رسانه تقدیر و تشکر به 

عمل آمد.
همچنین در طول هفته گذشته مسئوالن شهرستانی 
به  را  روز  این  تبریک  پیام  یا  تقدیر  لوح  ارسال  با 

خبرنگاران تبریک گفتند.

خریدار انجیر

انجیرشمارا 
نقدًا خریداریم
09171333681

1/36012

رونمایی از سردیس حافظ در فرانکفورت

هنرنمایی جواهرآثار در آلمان
جمهوری  سرکنسولگری 
اسالمی ایران در فرانکفورت 
در  و  فرهنگی  اقدامی  در 
اشتراکات  نمایش  راستای 
از  آلمان،  و  ایران  فرهنگی 
عارف  و  شاعر  دو  سردیس 
بزرگ ایرانی و آلمانی، حافظ 
و گوته، در مقابل ساختمان 
رونمایی  سرکنسولگری  این 

کرد.
مناسبت  به  رونمایی  مراسم 

عید سعید غدیر خم انجام گرفت.
بانی هزینه های ساخت و نصب این دو اثر یکی از ایرانیان 
فرهنگ دوست مقیم فرانکفورت می باشد و طی یک سال 
گذشته، سرکنسولگری جمهوری اسالمی ایران در فرانکفورت 
برای نصب این دو سردیس، ضمن هماهنگی با شهرداری 
فرانکفورت و مدیر خانه گوته، طرح اولیه این بنا را نهایی و مجوز 

های مربوطه را اخذ کرد.
طرح نهایی این دو سردیس به سفارش سرکنسولگری ایران 
در فرانکفورت و توسط هادی جواهرآثار هنرمند پیکرتراش 

نی ریزی، خلق و به فرانکفورت انتقال یافت.

استخدام  دکلبند 
در صداوسیما
صداوسیما در تهران و مراکز استانها دکلبند استخدام می کند.

در شرایط عمومی این استخدام حداکثر سن 30 سال، متقاضیان باید آقا و بومی استان 
اعالم شده است.

داشتن مدرک دیپلم تخصصی:
دیپلم فنی هنرستان الکترونیک

دیپلم فنی هنرستان الکتروتکنیک
دیپلم فنی هنرستان ساخت و تولید

و داشتن مدرک فوق دیپلم تخصصی: 
الکترونیک

الکتروتکنیک
فنی الکترونیک )صدا و سیما(

ساخت و تولید
قالب سازی / ساخت و تولید

شناخت انواع سیستم آنتن پخش زمینی
جهت اطالعات بیشتر به سایت هورگان به نشانی زیر بروید:

hourgan.ir/fa/news/10288
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نان بعد از گرانی
مردم و نانواها چه می گویند؟

فاطمه زردشتی نی ریزی، نی ریزان فارس:
و  کرد  پیدا  افزایش  نان  قیمت  پیش  چندی 
تا  کردند  درخواست  افزایش  این  با  مسئوالن 
کیفیت نان در نی ریز بهتر شود، به همین دلیل 
به میان مردم و نانوایی ها رفتیم تا نظر آنها را جویا 

شویم.
آنگونه که مشخص است گرانی نان باعث شده تا 
حجم خرید کاسته شود. مردم کیفیت نان را غالبًا 
مطلوب دانستند و گفتند به نسبت به شهرهای 
آرد  مثل  فاکتورهایی  اما  است  مناسب  دیگر 
خوب، شاطر و خمیرکن خوب هم در کیفیت نان 
حرف اول را می زند. نانواها هم اکثراً از سهمیه کم 

آرد دلخورند.
در زیر گپ و گفتی را که با آنها شده، می خوانید: 

برای رضای خدا یکی از نان هایتان را به من 
بدهید!

زن مستأصل و درمانده است و چادر سیاهش، 
نخ نما و رنگ و رو رفته... التماس در چشمان 
سیاه درشتش موج می زند و از ظاهرش پیداست 
که آه در بساط ندارد. دستان بزرگ و زمختش 
را برای قرصی نان پیش می آورد و سرانجام این 
حمیدرضا زردشت است که یکی از نان هایش 
را به او می بخشد... زن نان را می گیرد و آقای 

زردشت با افسوس سری تکان می دهد.

مشکل قیمت نان است!
از قیمت نان ها که می پرسم حمیدرضا زردشت 

می گوید: 
گران شده، می بینید که مردم ندارند. یک نان 
سنگک شده 2000 تومان، قیمت نان یکباره دو 
برابر شده و این باعث می شود به مردم و خصوصًا 

قشر کم درآمد فشار وارد شود. 
در مورد کیفیت نان ها که می پرسم می گوید: 
کیفیت نان ها دراول پخت خوب است اما یک 
به  و  ساعت که می ماند فوری سفت می شود 
محض خرید باید آن را فریز کنی تا بشود مصرف 
کرد، البته کیفیت نان بستگی به آرد هم دارد، 
بعضی از آردها سبوس دارند و بعضی بی سبوس 
هستند. به نظرم نان نی ریز از بقیه شهرها بهتر 
است و تنوع آن هم بد نیست. تنها مشکل همین 
قیمت نان است که به یکباره حدود دو برابر شده 

و باز مردم مجبورند بخرند. 

نان باید گران می شد!
محمد نگهداری اما با نظر آقای زردشت موافق 
نیست. از نظر او نان باید گران می شد. کاًل آقای 
نگهداری با اضافه شدن اکثر چیزها مانند نان و 
آب و برق موافق است و دلیل آن را هم مصرف 
بیش از حد و اسراف مردم می داند، چیزی مثل 
نان که به عقیده ی آقای نگهداری دورریز زیادی 

دارد.
می گوید: به نظرم دولت باید قیمت این کاالها 
را زیاد کند، در صورتی که از آن طرف خدمات 

بهتری هم به مردم ارائه دهد. 
او که از کیفیت نان ها راضی نیست می گوید: 
فوری  بگویی،  که  هم  نانوا  به  خمیِرخمیرند، 
ناراحت می شود. نظارت درستی روی کار نانواها 
نیست و هر طور بخواهند نان را می دهند دست 
برای  صبح  بازرس ها  می دانند  چون  مشتری. 
می  پزند  بهتری  نان  می آیند، صبح ها  بازرسی 
و عصرها هر طور بخواهند پخت می کنند. به 
نظرم اگر بازرس ها به طور سرزده عصرها هم به 
نانوایی ها سربزنند، اوضاع تا حدی بهتر می شود. 
همین شهرهای اطراف خودمان مانند ارسنجان 
و استهبان هم خیلی کیفیت نان شان از نی ریز 
بهتر است، حتی بعضی روستاها هم از ما بهتر 

پخت می کنند. 
او که افزایش قیمت نان در خریدشان تأثیری 
نداشته می گوید: البته هستند خانواده هایی که 
خرید نان شان نسبت به قبل کمتر شده و هیچ 

شکی در این مورد نیست.

به خوِد نانوا هم بستگی دارد!
به  را  تافتون و سنگک  نان  عبداله شاهسونی 

دیگر نان ها ترجیح می دهد. او با افزایش قیمت 
نان موافق نیست و عقیده دارد در کنار خرج و 
مخارج زیاد دیگر، افزایش قیمت نان باعث شده 

به برخی افرادجامعه فشار وارد شود.
و  می داند  پایین  بسیار  را  لواش  نان  کیفیت 
می گوید: به دلیل کیفیت پایین نان بیشتر سعی 
می کنیم در خانه نان پخت کنیم و از بیرون نان 
نخریم، هرچند بعضی از نانواها معتقدند کیفیت 
نان بستگی به آرد دارد، اما به نظرم این گونه 
نیست و دست خود نانوا هم هست که چقدر 
برای مشتری وقت بگذارد. بعضی از نانوا ها فقط 
می خواهند تندتند نان شان را بپزند و بدهند 
دست مشتری. دیگر کاری به خوب و بد نان 

ندارند.

مگر مردم می توانند نان نخرند؟
مورد  در  دارد،  عجله  که  یاراحمدی  احمد 
افزایش قیمت نان ها می گوید: مگر فقط همین 
نان است؟ چه چیزی گران نشده؟ مردم چکار 
نخرند؟  نان  می توانند  مگر  بکنند؟  می توانند 
مردم دیگر توان خرید هیچ چیز را ندارند. همین 
خوِد ما از روزی که قیمت نان زیاد شده، سعی 

می کنیم تا آنجا که می توانیم کمتر بخریم.

خلوت شدن صف نانوایی ها
فرشته. ن که وضع مالی نسبتًا خوبی دارند با 
افزایش قیمت نان موافق است. برای حرفش 

توجیه جالبی هم دارد...
- از وقتی نان گران شده، صف نانوایی ها خلوت تر 
شده و این خیلی خوب است که زیاد الزم نیست 

در صف بمانیم! 
تنوع نان های نی ریز را خوب می داند و می گوید: 
اکثر نان ها در نی ریز هست، به عالوه فکر می کنم 
از روزی که قیمت نان ها زیاد شده، کیفیت نان ها 
منتظر  نانواها  قبل،  تا چندی  شده.  بهتر  هم 
نمی ماندند تا خمیر ور بیاید و این باعث می شد 
نان خوب نشود اما االن کیفیت نان ها خیلی بهتر 

شده.

مردم خیرشان به حیوانات هم نمی رسد!
»مگر می شود ناِن قرصی دو هزار تومان را دور 

ریخت؟«
این را سفرعلی اکبری می گوید.

ملت  سر  به  کاری  اکبری  سفرعلی  نظر  از 
آورده اند که مردم دیگر خیرشان به سگ، گربه 

و گنجشک هم نمی رسد.
نان مان  از  االن دیگر چیزی  اکبری می گوید: 
اضاف نمی آید که آن را جلوی جانوری یا حیوانی 
بریزیم. قباًل هر بار پنج تا نان می گرفتیم اما االن 
نمی توانیم  یعنی  نمی گیریم.  تا  سه  از  بیشتر 
و  است  خوب  نی ریز  نان های  بگیریم.کیفیت 
این وسط ما فقط با قیمتش مشکل داریم. حاال 
مگر همین نان است؟ دختر دم بخت دارم که 
نامزد دارد و در خریدن جهیزیه اش مانده ام. مگر 
می شود دیگر چیزی خرید؟یک کیلو سیب را 

می گویند 22 هزار تومان!
***

در ادامه نظر چند نانوا را هم در مورد قیمت و 
کیفیت آرد جویا شدیم.

سهمیه آردمان خیلی کم است
حسین رستمی از نانواهایی است که از کمبود آرد 
شاکی است. او نان لواش پخت می کند و عقیده 
دارد کیفیت نان نسبت به قبل تغییری نکرده و 
این آرد است که باعث خوب بودن یا بد بودن 

نان می شود.
می گوید: نان نی ریز نسبت به بقیه شهرها بهتر 
است. االن ما وزن چانه هایمان 200 گرم است و از 
لحاظ کیفیت نان در اتحادیه اول شده ایم. مردم 
هم راضی اند و تابه حال اعتراضی نداشته ایم، 
هرچند خریدشان نسبت به قبل کمتر شده. 
خب قباًل با 5 هزار تومان 15 تا نان می خریدند 

و االن 10 تا، طبیعی است که کمتر نان بخرند.
او که یک دوره نان پزی را در نانوایی حاج باقر 
زردشت گذرانده می گوید: تو را به خدا فقط در 

مورد سهمیه آردمان بنویسید. روزی 8 کیسه به 
ما می دهند، در حالی که ما تا پخت 12 کیسه هم 
مشتری داریم. وقتی هم که می گوییم می گویند 
در مغازه را ببندید و بروید! آخر این هم شد 

جواب؟

رضایت مشتری
ادریس عباسی افزایش قیمت نان را در کیفیت 
آن بی تأثیر می داند. از نظر او کیفیت نان هایشان 

همیشه خوب بوده و مشتری راضی.
برایمان  مشتری  رضایت  همیشه  می گوید: 
از همه چیز مهم تر بوده، حتی گاهی به همین 
منظور 45 دقیقه، یک ساعت بیشتر می مانیم تا 

کسی دست خالی به خانه نرود.
آرد خوب، شاطر و خمیرکن خوب را از ارکان 
اصلی نان خوب می داند ومعتقد است مهم تر از 
همه آرد خوب است که باعث نان خوب می شود. 

او که سال ها پیش در فنی و حرفه ای آموزش 
نان پزی دیده می گوید: قیمت نان نی ریز نسبت 
به بقیه شهرها مناسب تر و وزن چانه اش هم 
بیشتر است. ما وزن چانه هایمان 200 گرم و 
قیمت نان هایمان 450 تومان است، در حالی 
که بعضی شهرها وزن چانه هایشان 160 گرم 
البته  است.  تومان   500 نان هایشان  قیمت  و 
تعداد  نان  قیمت  افزایش  دلیل  به  اواخر  این 

مشتری هایمان کم شده!

مردم از کیفیت نان هایمان راضی اند 
ایمان عاشوری نان تافتون می پزد. نان هایی که 
قباًل 550 تومان بوده و در حال حاضر 900 تومان 
است. او هم از کمبود آرد ناراضی است و معتقد 
است خوب بودن آرد است که باعث کیفیت نان 

می شود. 
می گوید: مردم از کیفیت نان هایمان راضی اند، 
هر چند کمبود آرد داریم. سهمیه امان 12 کیسه 
است و گاهی تا 15 تا هم کم می آوریم. البته آرد 
ارسنجان کیفیت ندارد و آردهای شیراز خیلی 

خوبند.
 

کار با دستگاه اتوماتیک
وحید احتشام معتقد است با توجه به دستگاه 
نان  پخت  برای  که  جدیدشان  اتوماتیک 
آورده اند، مشتری هایشان نسبت به قبل خیلی 

بیشتر شده. 
می گوید: همه ی کارها را با این دستگاه انجام 
می دهیم و همین باعث شده خمیر نه سفت باشد 
و نه شل، نان ها هم نه سوخته باشند و نه خمیر. در 
کل مشتری ها راضی اند، هرچند نان شهرهای 
دیگر را ندیده ام اما به نظرم نان نی ریز کیفیت و 

تنوع خوبی داشته باشد.
در مورد قیمت جدید نان می گوید: دو سه روز 
اول کمی افت داشت اما روز به روز دارد بهتر 

می شود.

خدا کند آرد گران نشود!
از  سنگک  نان  نانوایی  شاطر  آذرگون  صمد 

کیفیت آرد ارسنجان اصاًل راضی نیست. 
می گوید: آرد ارسنجان خوب نیست و اگر آرد 
شیراز باشد نان خیلی بهتر می شود که البته به 
خاطر کرایه ی زیاد بیشتر، همان آرد ارسنجان 

را می آورند.
اعتراف می کند نان نی ریز از شهرهای مجاور 

کیفیت کمتری دارد.
می گوید: نان شهرهای دیگر بهتر است چون 
آرد بهتری دارند. االن نان استهبان نسبت به نان 
نی ریز خیلی بهتر است و فقط و فقط به خاطر 

آرد آن است.
آذرگون در مورد افزایش قیمت نان می گوید:

افت داشته ایم. قباًل تا 10 شب پخت می کردیم 
اما االن از ساعت 9 به بعد دیگر مشتری نیست. 
البته مردم هم حق دارند. 10 تا نان می خرند 
می شود 20 هزار تومان. دست شان خالی است. 
اگر با این وضعیت آرد هم گران شود که دیگر 
واویالست. کرایه ها که زیاد شده، فقط امیدواریم 

آرد گران نشود.

به بهانه سالروز کودتای
بیست و هشت َامرداد و برکناری

دکتر محمد مصدق 

چرا نهضت ملی

 صنعت نفت سرکوب شد؟
غالمرضا شعبانپور / مدیر مسئول

یکی از فرازهای تاریخ معاصر ایران »نهضت ملی صنعت نفت« 

است. این نهضت در آخرین سال های دهه 1۳20 خورشیدی 
شکل گرفت. هدف این بود که کل صنعت نفت اعم از کشف، 

استخراج و فروش در اختیار دولت ایران قرار گیرد.
تا قبل از آن امتیاز کشف، استخراج و فروش نفت به شرکتی 
انگلیسی داده شده بود که البته نام رسمی آن »شرکت نفت 
ایران و انگلیس« بود. طبق قراردادی که در زمان مظفرالدین 
شاه و پس از آن در زمان رضاشاه با این شرکت بسته شده 
بود به ترتیب سهمی 16 و 20 درصدی به اضافه مزایایی دیگر 
برای ایران پیش بینی شده بود. اما دولت ایران هیچ نقشی در 

مدیریت این صنعت بزرگ و پر سود نداشت.
نمایندگان وقت مجلس شانزدهم به رهبری دکتر محمد 
مصدق طرحی ارائه کردند که کل این صنعت در اختیار دولت 
قرار گیرد. این طرح در 29 اسفند 1۳29 به تصویب نهایی 

رسید و تبدیل به قانون ملی شدن صنعت نفت گردید.
در سال 1۳۳0 دکتر مصدق پس از مباحثی در مجلس، پست 
نخست وزیری را پذیرفت تا این قانون را اجرا کند. وقایع زیادی 
در سالهای 1۳۳0، ۳1 و ۳2 )تا روز چهارشنبه 28 اَمرداد آن 
سال( رخ داد که شرح آنها در کتابهای متعدد خارجی و فارسی 
زبان آمده است. این حرکت برای برداشته شدن موانِع سر راه، 
به خصوص مقاومتهای دولت انگلیس، تبدیل به جنبشی 
احزاب  پای سیاستمداران، علمای دینی،  و  اجتماعی شد 
سیاسی و توده مردم را به میان کشید و پس از فراز و فرودهایی 
منجر به وقوع کودتایی نظامی علیه دولت مصدق و سرنگونی 

آن در روز چهارشنبه 28  اَمرداد 1۳۳2 شد.
در 68 سالی که از این نهضت می گذرد سؤاالت و تحلیل های 

زیادی مطرح شده از جمله اینکه:
1- چرا این اتفاق افتاد؟

2-  مقصر که بود؟
۳-  آیا نمی شد جلوی این حرکت ضد منافع ملی گرفته شود؟

.... -4
بر پایه مجموع اسناد موجود می توان علت بی نتیجه ماندن 

این جنبش را در موارد زیر خالصه کرد:  
الف( همراهی آمریکا با انگلیس در رایزنی ها با دولت ایران و 
شخص دکتر مصدق برای حفظ شرکت نفت ایران و انگلیس 

که به اختصارB.P   نامیده می شد.
ب( اختالف بین سران نهضت که در رأس آن آیت الله سید 
محمود کاشانی و دکتر محمد مصدق قرار داشتند و متأسفانه 

به رغم میانجی گری ها حل نشد.
ج( دخالت گسترده حزب توده که حزبی کمونیستی و وابسته 
به شوروی سابق بود در این ماجرا موجب نگرانی مذهبیون و 
برخی علمای دینی شد و این بهانه را به دست مخالفین داد که 
کمونیستها پشت این ماجرا هستند و ایران مذهبی و شیعی به 

دامن شوروی کمونیستی می افتد.
د( سرسختی مصدق در برابر انگلیسیها و آمریکایی ها که 
وساطت می کردند دولت ایران پیشنهاد 50-50 را بپذیرد. 
قرارداد قبلی ۷0-20 بود یعنی 20 درصد ایران و ۷0 درصد 
انگلیس. اگر این پیشنهاد پذیرفته می شد انگیزه کودتا و 
سقوط دولت مصدق به وجود نمی آمد. بقای دولت مصدق 
می توانست برای ایران منافع زیادی داشته باشد؛ از جمله 
اجرای قانون اساسی مشروطه و رشد آزادی های مدنی، رفته 
رفته اجرای اقتصاد بدون نفت، اختصاص درآمد حاصل از 
نفت به سرمایه گذاری به جای صرف در هزینه های جاری ، 
برداشتن گام های بعدی برای باال بردن سهم ایران، در اختیار 
گرفتن بخش عمده ای از مدیریت شرکت نفت، تربیت نیروی 

متخصص برای صنعت نفت و...
پس از کودتا، قراردادی با کنسرسیوم نفت بسته شد و همان 
سهم 50-50 مورد توافق قرار گرفت اما همراه با دیکتاتوری 
تمام عیار پهلوی دوم و روی کار آمدن دولت های وابسته که به 

هیچ وجه قابل قیاس با دولت ملی مصدق نبودند.
هـ( انحالل مجلس شورای ملی با برگزاری رفراندوم. البته 
بعضی همفکران مصدق از جمله دکتر غالمحسین صدیقی که 
وزیر کشور و استاد دانشگاه تهران بود با این کار مخالف بودند و 
می گفتند در غیاب مجلس دست شاه برای عزل نخست وزیر باز 
می شود اما مصدق می گفت اکثریت مجلس را خریده اند و آنها 

او را استیضاح و عزل می کنند..
و( خستگی مردم از مبارزات و فشارهایی که پس از قطع دست 
انگلیسیها از صنعت نفت و در نتیجه تحریم و فروش نرفتن 
نفت، به مردم وارد شد.  اختالفات سران نهضت خستگی مردم 

را دو چندان کرد...
باشد تا از بازخوانی تاریخ درس گیریم که گفته اند ملتی که 

حافظه تاریخی نداشته باشد، تاریخ را تکرار می کند. 
شاد و سالم و موفق باشید

در جلسه ستاد کرونا مطرح شد:سرمقاله

واکسیناسیون نانوا ها  و 
آرایشگران در حال پیگیری است

امید شهدان، نی ریزان فارس:
جلسه ستاد کرونا به منظور هماهنگی اعضا در ماه محرم شنبه 16 

اَمرداد در فرمانداری نی ریز برگزار شد.
معاون بهداشت و درمان با اعالم اینکه 42 نفر در بیمارستان 
بستری هستند و تخت های بیمارستان تکمیل شده اند، اعالم 
نمود تخت خالی در بیمارستان های مراکز استان هم وجود ندارد 

و وضعیت رنگ بندی بعید می دانم به زودی به نارنجی بازگردد.
دکتر خامسی از ضرورت اجرای پروتکل ها در هیأت های مذهبی 
سخن گفت و خواست: نذورات بصورت بسته بندی بین عزاداران 

تقسیم شود.
معاون بهداشت و درمان نی ریز از ازدحام جمعیت در دارالرحمه 
گالیه کرد و از شهرداری خواست نظارت کافی بر تعداد افراد داشته 

باشد چرا که ویروس دلتا در فضای باز هم پراکنده است.
خامسی تصریح کرد: واکسیناسیون نانوا ها، آرایشگران و ... در حال 

پیگیری است تا هرچه سریعتر واکسیناسیون آنان انجام شود.
وی گفت: در روستاها افراد باالی 40 سال در حال دریافت واکسن 
هستند اما در شهر نی ریز بخاطر ترس  از ازدحام جمعیت همچنان 

براساس گروه سنی پیش خواهیم رفت.
اهمیت  می گفت  سخن  پنجم  پیک  خطرات  از  که  خامسی 
واکسیناسیون و زدن ماسک را مهم شمرد تا شهرستان شاهد 

وضعیت بدتری نشود.
وی از تبلیغات منفی علیه تزریق واکسن در روستای رودخور 
سخن به میان آورد و گفت: از طریق حراست آن را پیگیری 

می کنیم.
ادامه جلسه به مصوبات جلسه قبل اشاره   معاون فرماندار در 
کرد و افزود: هیأت ها مراسم عزاداری را در فضای باز و حداکثر 2 
ساعت برگزار کنند. حرکت دستجات ممنوع بوده و عزاداران از 
زنجیر و طبل شخصی استفاده کنند. استفاده همگانی از ماسک 
را در اولویت قرار دهید و اداره صمت ماسک مورد نیاز را فراهم 
کند. ایستگاه های صلواتی اجازه توزیع چای و... را ندارند. فاصله 
 اجتماعی 2 متر باشد و اگر کسی می خواهد نذوراتی بدهد در قالب 
بسته  کمک معیشتی باشد. روحانیون مردم را به تزریق واکسن و 
پروتکل ها ترغیب کنند و هیئت ها در فضای مجازی مراسم خود 
را برای کسانی که توانایی ندارند در جلسه شرکت کنند به تصویر 

بکشند.
علیرضا میرزایی خاطر نشان کرد: خوشبختانه رانندگان تاکسی 
واکسینه می شوند و مردم هم مانند گذشته یاور ما باشند تا شرایط 

قرمز را پشت سر بگذاریم.
معاون فرماندار از اداره ورزش و آموزش و پرورش خواست فضای  

باز خود را در اختیار هیئت ها عزاداری قرار بدهند.
حجت االسالم جنگجو رئیس تبلیغات اسالمی هم اعالم داشت که 
رؤسای هیأت ها را توجیه نموده تا پروتکل ها را رعایت کنند، و خبر 

از اجرای برنامه هر خانه و کوچه به یک حسینیه خبر داد.
مختاری رئیس ورزش و جوانان هم به نقل باشگاه های بدنسازی 
گفت: آنها خواستار بازگشایی باشگاه های بدنسازی با پروتکل های 
بیشتر هستند که با مخالفت دبیر ستاد کرونا و شبکه بهداشت 

مواجه شد.
از هر هیئت یک  حمیدرضا احمدی رئیس هالل احمر نی ریز 
همیار سالمت سخن گفت و اعالم کرد: در روز تاسوعا و عاشورا که 

جمعیت زیادی به مصال مراجعه می کنند، باید ساماندهی شوند.
نماینده پلیس ناجا از لغو محدودیت تردد شبانه در سطح شهر 

خبر داد.
رئیس اداره صمت هم اعالم کرد در تأمین ماسک کمبودی نداریم 
و در تالش هستیم صنوف ضروری را هرچه سریعتر واکسینه 

کنیم.
جانشین سپاه نی ریز از ادارات خواست فضاسازی محیط را انجام 

دهند و پرچم عزا را برافراشته کنند.

نوع مصرف  و گرمای هوا 
تعیین کننده قطعی برق

بار دیگر از سوی مدیریت برق نی ریز جدول خاموشی ها 
اعالم شد.

به گفته محمودی مدیر برق نی ریز اینکه در روز چند نوبت 
برق قطع شود و اینکه تا چه زمانی این قطعی ها ادامه می یابد 
بستگی به مصرف مشترکان و گرمای هوا دارد؛ این دو عامل 
در اختیار صنعت برق نیست و قابل پیش بینی هم نمی باشد.

جهت اطالع از جدول خاموشی ها به سایت هورگان به 
نشانی زیر بروید:

hourgan.ir/fa/news/10305

همچنین مدیر برق نی ریز در مورد قطعی مکرر برق در 
نی ریز که در بعد از ظهر چهارشنبه 20 اَمرداد رخ داد، 

توضیحاتی ارائه نمود.
به گفته محمودی، افت فرکانس ملی، عامل قطع برق کامل 

ایستگاه دانشگاه آزاد نی ریز است.
این عامل که در شرایط کمبود تولید برق بروز می کند 
کشور  سراسر  در  ایستگاه ها  برخی  برق  قطع  موجب 
می شود و دقایقی بعد با جبران افت فرکانس شرایط عادی 

می شود.
وی افزود: این مشکل سبب شده که برق تمام شهر نی ریز  و 

روستاها برای مدتی کوتاه اما در چند مرتبه قطع شود.

//

رتبه دوم خبرنگار 
نی ریزان در 

جشنواره کشوری
محمد جاللی در نخستین دوره جشنواره 
به مقام  کشوری »کتاب خوان و رسانه« 

دوم مقاله نویسی دست یافت.
در این جشنواره که با مشارکت بیش از 
۳00 خبرنگار و ارسال  900  اثر برگزار شد، 
برگزیدگان در بخش های اصلی، جنبی، 
رادیویی و تلویزیونی مراکز استانی و بخش 

ویژه تقدیر شدند.
در مراسم اختتامیه که به صورت مجازی 
و در قالب اسکای روم برگزار شد در بخش 
از  بریری  مرتضی  یادداشت  و  سرمقاله 
مشاهیر  »مهد  تیتر  با  مهر  خبرگزاری 
ادبیات هنوز کتابخانه عمومی ندارد« به 
مقام نخست دست یافت و محمد جاللی 
با تیتر »کتابخانه ها در کمای کرونا« به 

عنوان دوم دست یافت.
این مقاله در صفحه ششم روزنامه »خبر 
جنوب« در ستون »یادداشت روز« درج 

شده بود.

در خطبه های 
نماز جمعه مطرح شد:

خبرنگاری حرفه ای 
مهم و ارزشمند است

خطبه های  در  نی ریز  جمعه  خطیب 
نماز جمعه، خبرنگاری را حرفه ای مهم و 
ارزشمند خواند که بدون آن لحظه های 

نابودشدنی ماندگار نمی شوند.
رحمانی زاده  سیدرضا  حجت االسالم 
در خطبه های نماز جمعه 15  اَمرداد 
گفت: »1۷ مرداد ماه سالروز شهادت 
به  که  است  صارمی  شهید  خبرنگار 
همین مناسبت روز خبرنگار نامیده شده 
است. جا دارد این روز را گرامی داریم. کار 
خبرنگاری کار بسیار حساس و با اهمیتی 
است. اگر خبرنگاران نباشند، لحظه ها 

ماندگار نمی شوند.«
سخنان  به  نی ریز  جمعه  خطیب 
تنفیذ  مراسم  در  رهبری  معظم  مقام 
گفت:  و  کرد  اشاره  جمهوری  ریاست 
»جابه جایی قدرت در تیم جدید باعث 
نشاط آفرینی شده و دولتها نقاط ضعف 
و قوت خود را متوجه می شوند. رهبر 
بودن،  مردمی  لزوم  همچنین  انقالب 
برنامه محور بودن و استفاده از ظرفیت 
نخبگان کشور را بیان کردند. باید در 
نخبگان  از ظرفیت  حوزه های مختلف 
شورای  در  به خصوص  شود؛  استفاده 
نظر  که  نباشند  آنها  فقط  تا  نگهبان 
بزرگداشت  روز  رحمانی زاده  دهند.« 
شهدای مدافع حرم را گرامی داشت و 
افزود: »شهدای این مسیر حماسه سازی 
کردند. هدف  دفاع  کشور  امنیت  از  و 
جریان عبری عربی و غربی از تشکیل 
داعش، ایران بود. حماسه دیگر شهدای 
مدافع حرم، دفاع از امنیت منطقه بود. 
همین  بر  استکبار  دنیای  تمرکز  همه 
منطقه غرب آسیا است که ظرفیتهای 
زیادی دارد. هدف دیگر، دفاع از تفکر و 
فکر اصیل اسالمی در برابر غرب و اسالم 
تفکر  آنها  است.  آمریکایی  و  انگلیسی 
اصیل اسالمی را تقویت کردند و به حق، 

الگو های آخرالزمانی بصیرت هستند.«
آغاز  به  اشاره  با  نی ریز  خطیب جمعه 
دهه  محرم،  »دهه  گفت:  محرم  دهه 
سیدالشهدا  مکتب  از  درس آموزی 
از  باید  که  درسی  است.  عاشورا  و 
درس  بیاموزیم،  سیدالشهدا  مکتب 
توحیدباوری است. حرکت امام حسین 
یک حرکت قرآنی و احیاء امر به معروف 
و نهی از منکر است. امر به معروف و نهی 
از منکر دو اصل بنیادی در اصالح اجتماع 
نباید  ما  است.  همگانی  مسئولیت  و 
تفاوت  بی  جامعه  مشکالت  به  نسبت 
باشیم. البته باید آداب امر به معروف و 
نهی از منکر را هم بدانیم؛ یکی از آداب 
آن شناخت منکر و معروف است. یکی 
دیگر وقت شناسی، خوش زبانی، رعایت 
انصاف و عدالت و رعایت شخصیت افراد 

است.«
وی افزود: »متأسفانه امر به معروف و 
نهی از منکر در خانواده ها فراموش شده و 
برخی اوقات پدر و مادر هم فرزندان خود 

را راهنمایی نمی کنند.«

با  اسالمی  آزاد  دانشگاه  رئیس 
صدور حکمی، محمدرضا قائدی 
دانشگاه  سرپرست  به عنوان  را 
آزاد اسالمی استان فارس و واحد 

شیراز منصوب کرد.
دکتری  مدرک  دارای  قائدی 
عضو  و  سیاسی  علوم  تخصصی 

هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی 
واحد شیراز است که سوابقی از 
هیئت  دبیرخانه  رئیس  جمله 
اسالمی  آزاد  دانشگاه  امنای 
سما  معاون  فارس،  استان 
استان  اسالمی  آزاد  دانشگاه 
آزاد  دانشگاه  رئیس  و  فارس 

اسالمی واحد کیش را در کارنامه 
اجرایی خود دارد.

نامه ای  در  طهرانچی  دکتر 
جداگانه از زحمات محمدکاظم 
سابق  رئیس  پیشقدم  کاوه 
استان  اسالمی  آزاد  دانشگاه 
قدردانی  شیراز  واحد  و  فارس 

کرد.
الزم به ذکر است کاوه پیشقدم 
نیز طی حکم جداگانه ای از سوی 
اسالمی  آزاد  دانشگاه  رئیس 
به عنوان قائم مقام معاونت علوم 
منصوب  دانشگاه  هنر  و  انسانی 

شد.

کاوه پیشقدم رفت، قائدی سرپرست شد

//
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آرزویم قهرمانی در المپیک است
مجید پاکیزه دامن  / گروه ورزش

نیما بیگی 16 ساله اهل فخرآباد 
قهرمانی  و  درخشش  با  تنگ حنا 
به  را  خود  استانی،  مسابقات  در 
اردوی تیم ملی بوکس ایران رساند 
و حاال جزو برترین های این رشته 

محسوب می شود.
از 1۳ سالگی  را  این ورزش  نیما 
آغاز کرده و پیشرفت سریع خود 
مربیان  تالش های  حاصل  را 
و  مجدی  حسن  جمله  از  خود 
داریوش الهام پور می داند که البته 
حمایت های مهدی ذوالقدر رئیس 
هیئت بوکس و پشتوانه ای استوار 

به نام پدر را به همراه داشته است.
ورود  از  قبل  تا  می گوید:  بیگی 
کشوری  و  استانی  مسابقات  به 
رقبای  که  بودم  این  اندیشه  در 
سرسختی پیش رو دارم و مقابله با 

آنها می تواند برایم سخت باشد.
اما او بعد از حضور در مسابقات با 
خود  تکنیکی  و  فنی  توانایی های 
تا  کند  غلبه  حریفان  بر  توانست 
جایی که مورد تحسین مسئوالن 
در هیئت بوکس استان و کشور قرار 

گرفت.
نیما بیگی در مورد آخرین مسابقه 
خود برای قهرمانی استان و انتخابی 
تنها  من  ذهنیت  گفت:  ملی  تیم 
پیروزی و رسیدن به مقام قهرمانی 
به تیم ملی  را  بتوانم خود  تا  بود 

برسانم.
رئیس هیئت بوکس نیز در تأیید 
صحبت های او افزود: در مدت زمانی 
که نیما در اردوی تیم ملی حضور 
داشت، طی تماس های تلفنی که با 
او برقرار می کردیم، از روحیه باالی 

خود سخن می گفت و هیچ سختی 
که بخواهد او را مورد فشار قرار دهد 

در کار نبود.
اینکه در سن  بیگی درمورد  نیما 
تیم  انتخابی  اردوی  به  نوجوانی 
ملی راه پیدا کرده می گوید: تمام 
تالش خود را می کنم تا بتوانم به 
آرزویم  برسم و  باالتر  جایگاه های 
رسیدن به المپیک و قهرمانی در 

آن است.
از جمله افتخارات نیما می توان به 
عنوان سومی المپیاد استعدادهای 
برتر کشور در سال 1۳9۷ در رده 
نونهاالن، مقام اول مسابقات بوکس 
 ،1۳9۷ سال  در  استان  نوجوانان 
در سال  استان  نونهاالن  قهرمانی 
1۳95، قهرمانی نوجوانان جنوب 
شرق کشور در استان سیستان و 
در  استان  قهرمانی  و  بلوچستان 
سال جاری که منجر به حضور او در 
مسابقات انتخابی تیم ملی بوکس 

کشور شد اشاره کرد.
نیما بیگی یک برادر کوچکتر 12 
ساله به نام محمدصادق نیز دارد که 
زیر نظر مربیان خود حسن مجدی 

و داریوش الهام پور در حال آموزش 
بوکس است و می گوید: عالوه بر کار 
زیر نظر مربیان، خودم نیز او را در 

این راه یاری خواهم داد.
به  نیما  ورزشی  خاطره  بدترین 
المپیاد  مسابقات  در  شکست 
استعدادهای برتر کشور بر می گردد 
کرده  تصاحب  را  سوم  عنوان  که 
و بهترین خاطره او نیز حضور در 
مرحله انتخابی تیم ملی است که 
در طی چند مدت اخیر اتفاق افتاده 

است.
ورزشکاران  بین  در  او  الگوی 
تایسون  و  ِکِلی  محمدعلی 

آمریکایی است.
سالهای  مانند  می گوید:  ذوالقدر 
گذشته که از مربیان توانمند و با 
حال  در  کرده ایم،  استفاده  دانش 
حاضر نیز عالوه بر حسن مجدی و 
جوان  مربیان  الهام پور،  داریوش 
بوکس  تیم  کادر  به  نیز  دیگری 
نی ریز اضافه شده اند که می توانند 
پشتوانه مناسبی برای ما باشند و 
بتوانیم نیماهای دیگری را به جامعه 

بوکس استان و کشور بشناسانیم.

گزارشی تکان دهنده از مشتریان جدید دخانیات در نی ریز

از بچه های 10ساله  تا خانم های سیگاری

نیریزانفارسبررسیکرد

ادامه از صفحه یک
بر اساس آمار، در ایران بالغ بر 12 تا 15 
میلیون نفر سیگاری هستند و بنا به گفته  
کارشناسان، سن مصرف سیگار در ایران به 
مرز 11 سالگی رسیده است. مطمئنًا در این 

بین، نی  ریز هم از این قاعده مستثنی نیست.
مظفری می گوید:

سیگار  پاکت   ۷0 تا   50 بین  »روزانه 
می فروشم. مشتری هایم از جوانان 18- 1۷ 

ساله هستند تا پیرمردهای ۷0-60 ساله.«

فروش باالی سیگارهای ایرانی
است  فروشندگانی  دیگر  از  درستی  میالد 
که روزانه تا صد پاکت سیگار هم می فروشد. 
آن هم بیشتر سیگارهای ایرانی که قیمت 
مناسبتری دارند. معتقد است جوان ها فکر 
می کنند با سیگارکشیدن، غم و غصه هایشان 

فراموش می شود و دغدغه هایشان کم.
او می گوید:

»در کنار این ها حدود 150- 100 نخ سیگار 
هم  فروش داریم و تعداد مشتری های خانم 

هم کم نیست.«
استاد  جامعه شناس،  باهر  حسین  پرفسور 
دانشگاه و عضو جمعیت مبارزه با استعمال 
دخانیات در خصوص عوامل ایجاد انگیزه و 

رواج سیگار کشیدن دختران معتقد است:

از دالیلی که جوانان به  طور کلی و دختران به  
طور اخص به سیگار روی می آورند، بیکاری، 
تنهایی، تظاهر به خودبرتربینی و فرافکنی 
دانشگاهی  تحصیالت  دختران  اکثر  است. 
دارند؛ ولی کاری درخور ندارند و بالطبع به 
دنبال پر کردن اوقات فراغت خود به گونه ای 
خود  فراغت  اوقات  متأسفانه  که  هستند 
فراهم  با کافه نشینی و سیگار کشیدن  را 

می کنند.
باهر معتقد است چون زن خیلی مورد اعتنای 
احساس  به نوعی  نیست،  جامعه  و  خانواده 
به جای  و  می کند  هویت  کاستی  و  کمبود 
آن که کمبودهای خود را با چیزهایی همچون 
یادگیری هنر، تحصیل و... جبران کند،  در 
تالش است خود را با تابوشکنی هایی همچون 

سیگار راضی کند.

تبلیغ سیگار در سریال ها و فیلمها
جوانان،  کشیدن  سیگار  اصلی  دالیل  »از 

تبلیغ آن در فیلم ها و سریال هاست.«
می گوید.  هاشمی زاده  محمد  را  این 
فروشنده ای که حدود 140 تا 150 پاکت 

سیگار در روز می فروشد. 
می گوید: »سن مصرف سیگار در بین جوانان 
خیلی پایین آمده. مشتری 12 ساله داشته  ایم 
که برای خرید سیگار آمده و قلیانش هم زیر 
بغلش بوده! این در حالی است که مشتری 
خانم هم برای خرید سیگار زیاد داریم و روز به 

روز تعدادشان در حال افزایش است.«
از قیمت سیگارها که می پرسم می گوید:

»از 4500 تومان که سیگار 5۷ است شروع 
می شود، تا سیگار 150 هزار تومانی که مارک 
مارلبرو است. مشتری خانم و خصوصًا دختر 

هم خیلی زیاد داریم.«
از  جباری،  به  معروف  پردلی  خانم 

فروشندگانی است که یکی از عوامل مهم 
خانواده   خوِد  را  بچه ها  شدن  سیگاری 
ندانم کاری،  با  که  خانواده هایی  می داند... 
بچه ها را از 8-۷ سالگی برای خرید سیگار 
به مغازه می فرستند و همین باعث می شود 

بچه ها از سنین کم با سیگار آشنا شوند.
می گوید: »در طول روز بین 60 تا ۷0 پاکت 
سیگارهای  فروش  اما  می فروشیم؛  سیگار 
نخی امان خیلی باالست، به طوری که یک 
چیزی حدود 18-1۷ پاکت سیگار را در طول 
روز به صورت نخی می فروشیم که اکثر آن  را 

جوانان بین 15 تا 20 سال می خرند.«
به پسر 15 ساله خود که کنار دستش ایستاده 

اشاره می کند:
»باور کنید خیلی از مشتری هایمان از پسر من 
کم سن و سال ترند. مشتری خانم و خصوصًا 
دختر هم خیلی زیاد داریم. کسانی که مرتب 
زغال،  تنباکو،  سیگار،  و  می آیند  مغازه  به 

فندک و کبریت می خرند.«
سری تکان می دهد...

تمام  کاش  می گویم  خودم  پیش  »گاهی 
سیگارها را در سطح کشور جمع می کردند. 
از یک طرف می گویم سیگار نیاوریم، دوباره 
دیگر  مغازه   یک  از  نخرند،  ما  از  می گویم 
فکر  باید  نیست؛  چیزها  این  به  می خرند. 

اساسی در این مورد شود.«

پسرش می گوید:
»مادرم بعد از فروش هر پاکت سیگار، جوش 
می زند و حرص می خورد که چرا جوان این 

سن و سالی باید سیگار بکشد!«
خانم جباری می گوید: »به بعضی  جوان های 
کم سن و سال که برای خرید سیگار به مغازه 
را؛  چیزها  این  نخرید  می گویم  می آیند، 
بیشترشان با خنده می گویند: برای خودمان 
نیست! من هم می گویم شما گفتید و من هم 

باور کردم!«

فکر می کنند با کشیدن سیگار آرام 
می شوند

احمدرضا الیقمند در فروشگاهش روزانه بین 
دو تا دو میلیون و صد هزار تومان فقط سیگار 
می فروشد؛ یعنی میانگین بین 100 تا 150 
پاکت سیگار. قیمت سیگارهای  مغازه اش هم 

بین 4 تا 20 هزار تومان است.
می گوید: 

نخی  فروش  اما  پاکتی می فروشیم؛  بیشتر 
هم خوب است. 8-۷ پاکتی در روز را نخی 
می فروشیم و بیشتر جوانها هستند که نخی 
می خرند. جوان هایی که اکثراً بین 20 تا 22 
ساله هستند و از بس مشغله فکری دارند، 
فکر می کنند با کشیدن سیگار آرام می شوند. 
البته بچه های سن پایین تر هم داریم. شاید 
اما همین چند وقت پیش،  نشود؛  باورتان 
پسری یازده دوازده ساله به مغازه ام آمد و 
مقداری خوراکی خرید. وقتی همه را حساب 
کرد، از من خواست یک نخ سیگار هم به او 
بدهم. من سیگار را به او دادم و فکر کردم آن 
را برای کسی می خواهد. اما در کمال تعجب 
دیدم او سیگار را با فندکی که کنار مغازه ام 
آویزان است روشن کرد، آن را گذاشت زیر 

لبش و رفت بیرون!«

در مورد مشتری خانم که می پرسم می گوید:
»من تابه حال نداشته ام. البته این را هم بگویم 
که خانمها ترجیح می هند بیشتر از مغازه های 
َپرت خرید کنند و فروشنده هایی که زیاد 

سابقه کاری نداشته باشند.«
در ادامه بد ندیدیم با چند جوان سیگاری هم 

گفتگویی انجام دهیم.

هرکس نکشد، بچه ننه است
علیرضا ۳۳ ساله 8-۷ سال بیشتر نداشته 
که یک روز از روی کنجکاوی سیگار را با 
از  هر  بعدها  می کند.  امتحان  دوستانش 
گاهی با دوستانش پکی به سیگار می زدند. اما 
آنطور که خودش می گوید، از 18-1۷ سالگی 
شروع  حرفه ای  طور  به  را  سیگارکشیدن 
کرده، به طوری که گاهی حتی در طول یک 

روز، دو بسته می کشیده؛ یعنی 40 نخ سیگار!
او که به تازگی سیگار را کم کرده، می گوید:

»حدود نصف دوستانم سیگاری اند و هرچند 
خیلی سخت بود، اما به دلیل تنگی نفس، 
االن سیگار را خیلی کم کرده ام و بیشتر از ده 

نخ در روز نمی کشم.«
او نبود اطالعات کافی در بین جوانان را از 
می داند  آنها  سیگارکشیدن  اصلی  دالیل 
نوع  یک  سیگارکشیدن  »االن  می گوید:  و 
کالس در بین قشر جوان و خصوصًا دانشجو 

به  اگر  که  طوری  به  می شود؛  محسوب 
کسی سیگار تعارف کنند و طرف بگوید نه، 
او را مسخره می کنند و به او لقب بچه ننه 

می دهند!«

سیگار خالف سبکشان است
تابه  که  است  کسانی  از  ساله   18 فاطمه 
حال سیگار را امتحان نکرده، اما در جمع 

خانواده اش قلیان می کشد.
می گوید: »االن سیگار بین دخترها خیلی باب 
شده و چند تا از دوستان خودم سیگاری اند. به 
طوری که خودم هم بارها در جمع شان بوده ام. 
تازه سیگار خالف سبکشان است؛ قلیان، و 
... را خیلی راحت مصرف می کنند. کاًل این 
یک  می دانند،  را یک طوری کالس  کارها 

طوری جلب توجه و خودبزرگ بینی.«
می گوید:  می پرسم  که  خانواده   واکنش  از 
»خب آنها که نمی دانند، بدانند که برایشان 

خیلی بد می شود.«

اگر خانواده ام بفهمند، تکه بزرگه ام 
گوشم است

خانواده سینا 21 ساله به شدت با دود و سیگار 
او به دور از چشم  با این حال،  مخالف اند. 
خانواده  روزی 4-۳ نخ سیگار می کشد. از نظر 
او سیگار کشیدن یک صفای خاصی دارد و 
با وجود این که نماد بزرگی نیست، اما یک 

طوری مسکن است.
سینا می گوید: »پیپ را تا به حال امتحان 
باشم،  که  دوستانم  بین  در  اما  نکرده ام؛ 
مرتب قلیان می کشیم. چیزی درون سیگار 

نمی ریزیم.«
می پرسم: به نظرت اگر خانواده ات بدانند چه 

واکنشی نشان می دهند؟
می خندد:

»تشویقم می کنند و پدرم روزی یک بسته 
است،  معلوم  خب  می خرد...  برایم  سیگار 
با توجه به این که خانواده ام به شدت با دود 

مخالف اند، تکه بزرگه ام گوشم است!«

خانم هایی را می شناسم که روزی یک 
بسته سیگار می کشند

خانم ز، از کسانی است که سه چهار باری 
سیگار را امتحان کرده.

می گوید: »سه چهار بار با شوهرم کشیدم؛ 
اما خوشم نیامد. در عوض تا دلتان بخواهد با 
دوستانم قلیان می کشیدیم که البته آن را هم 

برای همیشه کنار گذاشتم.«
می شناسم  را  »خانم هایی  می دهد:  ادامه 
که روزی یک بسته سیگار می کشند و حتمًا 
خانواده هایشان هم در جریانند. چون به هر 
حال سیگار بو می دهد و نمی شود آن را کتمان 
کرد. متأسفانه االن سر ادعا و ادعا بازی رده  
سنی سیگارکشیدن در بین جوانان خیلی 
پایین آمده و عالوه بر سیگار، خیلی چیزهای 

دیگر هم مصرف می کنند.«

با بچه مثبتها حال نمی کنیم
امیر 25 ساله و فوق لیسانس از کسانی است 
که حدوداً روزی یک پاکت سیگار می کشد 
و در ماه ۷00- 600 هزار تومان بابت سیگار 

می پردازد. سیگار کشیدنی که با یکی دو نخ 
در روز و در جمع دوستان شروع شد و به یک 

پاکت رسید.
هم  گاهی  و  سیگاری اند  دوستانش  اکثر 

تفریحی قلیان می کشد. می گوید:
»نیست! دوست سالم نیست. اگر هم باشد، 
به تیپ ما نمی خورد. کاًل با بچه مثبتها حال 

نمی کنم. «
در مورد واکنش خانواده اش می گوید: »خیلی 
سعی می کنم نفهمند؛ اما به هر حال دو سه 
باری پدرم و چند باری هم مادرم مچم را 
گرفته اند که مسلمًا خیلی ناراحت شده اند 
آن  البته  شدم.  شرمنده  خیلی  هم  من  و 
کشیدنم  سیگار  می کنند  فکر  بنده خداها 
این قدر  تفریحی است و نمی دانند  بیشتر 

مصرفم زیاد است.«
در مورد ترک سیگار می گوید: »واال تا به حال 
که تصمیمی برای ترک آن نگرفته ام؛ تا بعداً 

چه پیش بیاید.«

در جمع دوستان راحت تر می کشیم
فریبا ۳8 ساله از خانمهای دیگری است که 
عالوه بر این که چای خور و قهوه خور حرفه ای 

است، روزی دوسه نخ سیگار می کشد.
می گوید: »همسرم در جریان است؛ اما به 
خاطر  وجود دو تا بچه ام، کشیدنش خیلی 
سخت است. چون یا باید آنها خواب باشند، 
یا بیرون. اما خب در جمع دوستان که باشیم، 

راحت تر سیگار می کشیم.«
او که حدوداً ماهی 100 هزار تومان بابت 
ترک  برای  قصدی  و  می پردازد  سیگار 
سیگار ندارد، می گوید: »مثاًل برای آرامش 
می  کشیم. به نظرم با سیگارکشیدن، هم فرد 
از استرس تخلیه می شود و هم این کار، کم کم 

به صورت عادت درمی آید.«

اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  شماره140060۳11005000۳92هیأت  رأی  برابر 
و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نی ریز تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی خانم زهرا هاشم نیا فرزند غالمحسین به شماره شناسنامه 10۷ صادره از نی ریز موازی 41 سهم 
مشاع از 60 سهم  سهام ششدانگ یک باب مغازه به استثنا ثمن اعیانی یک سهم و دوازده سی سهم  به 
مساحت26.55متر مربع پالک 21 فرعی از 1684 اصلی مفروز و مجزا شده از پالک 5 فرعی از 1684 متخذه  از 1684 
اصلی واقع در نی ریز بخش 22 فارس خریداری از مالک رسمی خانم گلچهره آزاد و خدیجه آزاد و فاطمه بیگم 
طباطبائی وراث مرحوم منصور آزاد 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، 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 انتشارنوبت اول:1400/05/10 

تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/05/25

محسن زواران حسینی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نی ریز

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

- مورخ 1400/05/03
ش 60

36326

اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  شماره140060۳11005000۳91هیأت  رأی  برابر 
و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نی ریز تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای مجتبی هاشم نیا فرزند غالمحسین به شماره شناسنامه 2۷1 صادره از نی ریز در موازی 19 سهم 
مشاع از 60 سهم سهام ششدانگ یک باب مغازه به استثنا ثمن اعیانی یک سهم از دوازده سهم و  سی سهم  به 
مساحت26.55متر مربع پالک 21 فرعی از 1684 اصلی مفروز و مجزا شده از پالک متخذه از پالک 1684.5 
متخذه  از 1684 خریداری از مالکین رسمی خانم ها گلچهره آزاد و خدیجه آزاد و فاطمه بیگم طباطبائی وراث 
مرحوم منصور آزاد  واقع در نی ریز بخش 22 فارس 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، 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 انتشارنوبت اول:1400/05/10 

تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/05/25

محسن زواران حسینی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نی ریز

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

- مورخ 1400/05/03
ش 59

36326

اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیأت  شماره1۳9960۳11005000۳92  رأی  برابر 
و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نی ریز تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای محمد جمعی فرزند اکبر به شماره شناسنامه 8 صادره از نی ریز در ششدانگ یک باب خانه به 
مساحت200متر مربع پالک4 فرعی از ۳568 اصلی مفروز و مجزا شده از پالک ۳568 اصلی واقع در نی ریز بخش 
22 فارس خریداری از مالک رسمی آقا / خانم نرگس عفیفی 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، 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 دوم :1400/06/08 تاریخ انتشارنوبت اول:1400/05/24   

محسن زواران حسینی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نی ریز

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

- مورخ 1400/05/13
ش 65

36374
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فرمانده انتظامی نی ریز از کشف 470 
کیلو انواع مواد مخدر در هفته گذشته 

خبر داد.
گفت:  یوسفی  سیدمحمد  سرهنگ 
»مأموران ایست و بازرسی قطرویه در 
روز دوشنبه 18  اَمرداد موفق شدند 
در بازرسی از یک تریلر کشنده، 260 
کیلو تریاک را کشف و دو متهم آن را 

بازداشت کنند.
روز  در  نیز  تریاک  کیلو   143.5
پنجشنبه 14  اَمرداد در همین مکان از 

یک کامیون بنز کشف شد.
همان روز مأموران مبارزه با مواد مخدر 
موفق شدند 40 کیلو تریاک را  از یک 

)کولبر( که در محورهای  پیاده  فرد 
خاکی تردد می کرد، کشف کنند.

یک روز قبل از آن، 22.5 کیلو تریاک 
توسط پلیس مبارزه با مواد مخدر در 
محورهای قطرویه از یک پراید  کشف 

شد.
کیلو  دو  اَمرداد،    16 شنبه  روز  در 
هروئین از یک مسافر اتوبوس در ایست 

و بازرسی قطرویه به دست آمد.
پلیس اطالعات نیروی انتظامی نیز در 
روز چهارشنبه 13  اَمرداد، یک کیلو 
هماهنگی  با  را  تریاک  گرم   300 و 
قضایی در بازرسی از منزلی در سطح 

شهر کشف کرد.

//

//

//

//

کشف 470 کیلو مواد 
مخدر در هفته گذشته

با ثبت 124 مبتالی جدید به کرونا در هفته 
گذشته و 7 مورد فوتی، تعداد مبتالیان به 
3439 نفر و تعداد افرادی که جانشان را از 

دست داده اند، به 76 نفر رسید.
از تعداد افراد جدید، 81 زن و 43 مرد به این 
بیماری مبتال شده اند که تعداد دو برابری زنان 

جای تأمل دارد.
در این بین، فوت دو مرد 22 و 51 ساله بدون 
بیماری زمینه ای، زنگ خطری برای جوانان و 

خانواده ها است.
بر اساس اطالعات ما از منابع بیمارستانی، 
در  کرونا  به  مبتال  بیمار   45 هم اکنون 
حال  که  هستند  بستری  شهدا  بیمارستان 
12 نفر از آنها وخیم است. افراد بستری شده 
نیز بین 15 تا 60 سال سن دارند که به نظر 
می رسد عامل بستری نشدن افراد باالی 60 

سال، انجام واکسیناسیون اخیر باشد.
همزمان میزان مبتالیان بختگان به 1590 
مورد و تعداد فوتی های بیماری کرونا در این 

شهرستان به عدد 21 نفر رسید.
با اشاره به  رئیس شبکه بهداشت و درمان 
روند  کووید19،  بیماری  شیوع  افزایش 
نی ریز  در  بیماران  باختن  جان  و  بستری 
گفت: »متأسفانه در 7 روز گذشته، 7 نفر از 
شهروندان بر اثر ابتال به کرونا جان خود را از 
دست داده اند که از این تعداد، دو مورد بدون 
بیماری زمینه ای و در رده سنی میانسال و 

جوان هستند.«
دکتر داور آل داود در این رابطه هشدار داد: 
»درحال حاضر میزان مراجعه به بیمارستان 
به  نسبت  فقیهی  شهید  16ساعته  مرکز  و 
هفته های گذشته افزایش یافته و در روز های 

صورت  به  کرونا  به  ابتال  موارد  گذشته 
خانوادگی و گروه های سنی جوان تر، بیشتر 

شده است.«
دوز  که  افراد  از  »تعدادی  کرد:  اضافه  وی 
رعایت  دریافت کرده اند، در  را  واکسن  اول 
دستورالعملهای بهداشتی کوتاهی می کنند و 
سبب به خطر افتادن سالمت خود و خانواده 
دو  کرونا  واکسن  که  حالی  در  می   شوند؛ 
باید  مناسب  ایمنی  برای  و  است  مرحله ای 

نوبت دوم واکسن حتمًا تزریق شود.«
رعایت  ضرورت  بر  همچنین  آل داود  دکتر 
دستورالعملهای بهداشتی در سوگواری ایام 
محرم تأکید کرد و از مردم خواست تا با رعایت 
دستورالعملهای بهداشتی و پرهیز از حضور 
مسیر  در  را  مدافعان سالمت  تجمعات،  در 

مقابله با کرونا همراهی کنند.

شهرستان   115 اورژانس  مرکز  مسئول 
نی ریز از تولد نوزاد دختر به کمک تیم 
عملیاتی اورژانس 115 در یکی از منازل 

شهرستان  خبر داد.
به گزارش روابط عمومی مرکز اورژانس 
محمدحسین  نی ریز،  شهرستان   115

کچویی گفت: ساعت 11:41 روز سه شنبه 
19 مرداد ماه، گزارشی مبنی بر درد زایمان 
خانم باردار 47 ساله به مرکز پیام اورژانس 

115 شهرستان نی ریز اعالم شد.
محل  به  آمبوالنس  بالفاصله  افزود:  وی 
رسیدن  از  قبل  دختر  نوزاد  شد.  اعزام 

و  گشوده  جهان  به  چشم  آمبوالنس 
عملیاتی  تیم  توسط  حمایتی  اقدامات 
غالمشاهی  حمیدرضا  آقایان  اورژانس، 
نوزاد  و  مادر  برای  سیف آبادی  سعید  و 
دخترش انجام شد. سپس آنها به زایشگاه 

بیمارستان شهدای نی ریز منتقل شدند.

حملهطوفانیکرونابهزیر60سالهها

تولدنوزاددختر
بهکمککارکناناورژانس115

کمک منابع طبیعی نی ریز به مهار 
آتش در هایقر فیروز آباد

اداره منابع طبیعی نی ریز برای مهار آتش در 
منطقه هایقر فیروز آباد نیروی کمکی فرستاد.

به گفته رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان 
بحران  مدیریت  تشخیص  پی  در  نی ریز، 
استانداری، فرماندار و مدیر کل منابع طبیعی 
فارس،  با توجه به طوالنی شدن آتش سوزی 
منطقه هایقر فیروزآباد ) با پوشش بسیار خوب 
مرتعی و جنگلی ( وزش شدید باد در منطقه ، 
صعب العبور بودن و شرایط توپوگرافی خاص 
آنجا ، شرایط محلی و روانی خاص پیش آمده 
در پی جان باختن سه نفر از افراد محلی و 
همچنین  و  دیگر  نفر  یک  شدید  سوختگی 
طبیعی  منابع  اداره  بخش  رضایت  عملکرد 
رئیس  ارسنجان ،  آتش سوزی  در  نی ریز 
اداره همراه با دو تیم از اداره منابع طبیعی به 
اعزام  فیروزآباد  هایقر  جنگل  آتش سوزی 

شدند.
حامد جمالی گفت: »این دو تیم تبدیل به یکی 
از گروه های اصلی و تأثیر گذار در مهار نهایی 

شدند.«
وی افزود: »با شعله ور شدن دوباره آتش در بعد 
از ظهر روز سوم، نیروها توسط بالگرد به جبهه 

آتش اعزام شدند که با کمک دیگر ادارات منابع 
طبیعی و چند نفر از افراد محلی، باالخره آتش 

جنگل هایقر فروکش کرد.«
نوشتنی است پس از پیگیریهای مجدانه مدیر 

کل منابع طبیعی، یک فروند بالگرد توسط یک  
شرکت معتبر تا پایان فصل آتش در اختیار 
منابع طبیعی استان قرار گرفت. با توجه به این 
که در سومین روز آتش سوزی فوق موضوع 
عملی شد،  نقش آن در عملیات انتقال نیروها و 

تجهیزات مشهود بود. 
گردشگران،  طبیعت گردان،  از  جمالی 
از  تقاضا کرد   ... و  دامداران، جنگل نشینان 
روشن کردن آتش در طبیعت به هر منظور 

خودداری کرده و موضوع را جدی بگیرند. 
وی افزود: »در سال جاری  همه آتش سوزیهای 
از  و  داشته  انسانی  عامل  فارس  استان 
بی احتیاطی دامداران و طبیعت گردان نشئت 

گرفته است.«

ادامه از صفحه یک
»دو  گفت:  کچویی  محمدحسین   ...
کندوی  یک  ساله   6 دوقلوی  پسر 
زنبور عسل را که بر روی درختی بود، 
اما کندو روی آنها  دستکاری کردند. 

افتاد و زنبورها حمله کردند.
 مادر دوقلوها برای نجات آنها شتافت که 

او هم گرفتار حمله زنبورها شد. سپس 
پدربزرگشان وارد صحنه شد و همگی 
شدند؛  شدید  گزیدگی  زنبور  دچار 
به شکلی که همه جای بدنشان دچار 
گزش شد. هر 4 نفر با حضور آمبوالنس 
اورژانس 115، پس از اقدامات درمانی 

اولیه به بیمارستان شهدا انتقال یافتند.

کرونا و مرگ ناشی از آن در کمین 
است و ظرفیت بیمارستانهای فارس 
سرایت  شدت  است.  شده  تکمیل 
ویروس فعلی از نوع قبلی آن 100 برابر 

سریعتر است.
ویروس جدید حتمًا  در  که  عالئمی 
باید به پزشک و بیمارستان مراجعه 

شود، عبارتند از: 
 تب بیشتر از 2-3 روز،  اکسیژن کمتر 
از 94 و تنگی نفس و سرفه زیاد، بدن 
درد شدید، ضعف و بی حالی شدید، بی 

اشتهایی شدید.
هر فرد مبتال باید تا 3 هفته قرنطینه 
باشد و تا 4 هفته ناقل صددرصد است. 
لذا کسانی که برای قدم زدن در پارک، 
طبیعت گردی  جمعی،  کوهنوردی 
گروهی و... بیرون می روند، آگاه باشند 
که با عبور یک ناقل از کنار آنها، ممکن 

است مبتال شوند.
روز   3 جدید  ویروس  عالمت  اولین 
اول  روز  از  ولی  می شود؛  ظاهر  بعد 
فرد مبتال ناقل بی عالمت است. آیا از 

سالمت نفر کنار خود مطلعید؟ 
تجمعات،  نشینی،  پارک  دورهمی، 
عروسی ها چه خانگی و چه تاالر، همه 

بیماری  و همه موجب شیوع بیشتر 
شده است.

بهبود  و  قباًل مبتال شده  کسانی که 
یافته اند و کسانی که واکسن زده اند ، 
هیچ کدام مصون نیستند؛ لذا رعایت 

موارد حفاظت فردی ضروری است.
استفاده همزمان 2 عدد ماسک ساده 
یا 1عدد ماسک N95 ضروری است تا 
از ورود حجم زیاد ویروس جلوگیری 

کند.
متولیان درمان در چند شیفت کاری 
خدمت  مشغول  مفرط  خستگی  با 
هستند؛ ولی این کار فرسایشی آنان را 
از رمق انداخته است؛ به همدیگر رحم 

کنیم.
رؤسای  کشور  حاد  فوق  شرایط 
دانشگاه ها را وادار به نوشتن نامه برای 
است؛  کرده  تجمعات  تکلیف  کسب 
پس دقت کنید وضعیت فوق تصور و 

غیرقابل باور است.
مصون  کس  هیچ  که  این  خالصه 
کنیم.  انتخاب  باید  خودمان  نیست. 
ماندن در خانه، پرهیز از رفت و آمد غیر 
ضروری، استفاده از 2 ماسک، رعایت 

فاصله، شستشوی دستها یا...

اورژانس 115 نی ریز در هفته گذشته 
از جمله  داد؛  انجام  عملیات مختلفی 
به  کرونایی  بدحال  بیماران  اعزام 
گرفته  اوج  روزها  این  که  بیمارستان 

است.
نی ریز،   115 اورژانس  مدیر  گفته  به 
ساعت 16:13 چهارشنبه 13  اَمرداد، 
یک موتورسیکلت با دو سرنشین 19 و 
22 ساله در روستای چاه سرخ واژگون 
شد. این دو دچار خراشیدگی صورت 
به  که  شدند  ران  خراشیدگی  و  پا  و 

درمانگاه آباده طشک انتقال یافتند.
در شهرک  روز  همان   19:25 ساعت 
مشکان، دو موتورسیکلت با هم برخورد 
کردند که بر اثر آن یک جوان 23 ساله 
دچار ضربه به دست و یک پسر 12 ساله 

دچار ضربه به پا شد.
اَمرداد، در  ساعت 20:19 شنبه 16  
چهارراه کوشک به سمت پیچکان، یک 
موتورسیکلت و خودرو با هم تصادف 
کردند. راننده 74 ساله موتور سیکلت 
دچار صدمات متعدد به سر، گردن، کمر 
و صورت شد و به درمانگاه امام هادی 

آباده طشک انتقال یافت.
اَمرداد    17 یکشنبه   19:08 ساعت 
یک خودرو در جاده مشکان - دهچاه 
دچار واژگونی شد که چهار سرنشین 
آن مصدوم شدند. یک فرد 16 ساله 
صدمات جزئی دید و سه سرنشین 45 ، 
52 و 54 ساله دیگر دچار ضربات متعدد 
انتقال  شهدا  بیمارستان  به  و  شدند 

یافتند.
ساعت 5:35 دوشنبه 18  اَمرداد، یک 
قاسم آباد  روستای  جاده  در  خودرو 
 16 پسر  آن  اثر  بر  که  شد  واژگون 
ساله ای دچار ضربه مغزی شد و با سطح 
هوشیاری پایین به بیمارستان شهدای 
نی ریز انتقال یافت. وی در بیمارستان 
شهدا تحت درمان قرار گرفت و چند روز 

بعد با حال رضایت بخش مرخص شد.
  19 سه شنبه  بامداد   2:22 ساعت 
اَمرداد، یک خودرو در زیرگذر نی ریز 
واژگون شد و راننده 21 ساله آن دچار 

ضربه به گردن و کمر گردید.
یک ساعت قبل از آن نیز یک خودرو 
کمربندی  جاده  در  هیوندای  سواری 
سه راهی  از  بعد  سیرجان   - نی ریز 
تل مهتابی واژگون شد. در این حادثه 
راننده 36 ساله از ناحیه سر و قفسه 
اورژانس  سینه آسیب دید که توسط 
شد.  اعزام  شهدا  بیمارستان  به   115
به  حضور  با  هم  نی ریز  آتش نشانی 
موقع در محل، خودرو و محل حادثه را 

ایمن سازی کرد.
نوشتنی است کارکنان اورژانس 115، 
بیمار کرونایی  در هفته گذشته 17  
را که حالشان وخیم بود، و همچنین 
3 نفر را که دچار عوارض واکسن شده 
بودند، به بیمارستان شهدا اعزام کردند. 
همچنین 40 مشاوره تلفنی به بیماران 
با  رابطه  در  مشاوره   15 و  کرونایی 

عوارض واکسن به همشهریان داده شد.

مراقب کالهبرداری جدید پیامکی به 
اسم ابالغیه قوه قضائیه با شماره  های 

جعلی و لینکهای الصاقی باشید.
قضاییه  قوه  رسمی  سرشماره  های 
عمومی  پیامک  ارسال  برای 
 1000499 ،1000490 ،100049

و 500049   است.
قضائیه  قوه  الکترونیک  سامانه  در 
موسوم به ثنا هیچ مبلغی از مراجعین 

دریافت نمی شود. 
در این شیوه، مجرمان متنی با عنوان 
صورت  به  قضایی  الکترونیک  ابالغ 
و  می کنند  ارسال  افراد  به  پیامک 
مشاهده  جهت  می خواهند  آنها  از 
شکایت در سامانه ابالغ ثنا به آدرس 
و  شوند  وارد  شده  اعالم  اینترنتی 

مبلغی را پرداخت کنند.
اما پس از این کار، اطالعات کارت و 
موجودی  و  شده  هک  حسابشان 

حسابشان خالی می شود.
انتظامی  فرمانده  راستا،  همین  در 
شهرستان نی ریز گفت: »اخیراً شگرد 
سایت  که  است  این  کالهبرداران 
جعلی را تحت عنوان گرفتن هدیه به 
مردم معرفی می کنند؛ اما با ورود افراد 

به سایت، اطالعاتشان هک می شود.«
سرهنگ سیدمحمد یوسفی با بیان 
توصیه هایی گفت: »از اتصال و ورود 
به این گونه سایتهای جعلی خودداری 
و  مهم  شخصی  اطالعات  کنید. 
تلفن  گوشی های  روی  را  حساس 
ندارید. مشخصات کامل  همراه نگه 
از جمله اطالعات کارت بانکیتان را 
در اختیار فروشگاه های آنالین قرار 
ندهید. برای حسابهای فروشگاه های 
آنالین حتمًا رمز عبور های منحصر 
کنید.  انتخاب  قدرتمند  و  فرد  به 
یا  غیر مجاز  و  ناشناس  ایمیلهای  از 
انجام  آنالینی  فیشینگ هیچ خرید 

ندهید.«

شیطنت دوقلوهای
6 ساله و انتقام زنبورها

هشدار!

کروناومرگناشیازآن

درکمیناست

عملیات مختلف اورژانس در 
روزهای اخیر

20اعزامو55مشاوره

کرونایی

کالهبرداری سایتهای 
جعلی در پوسته جدید

جلسه تودیع و معارفه هیئت مدیره 
پیشین و جدید سازمان نظام پزشکی 
شبکه  اجتماعات  سالن  در  نی ریز 

بهداشت و درمان برگزار شد.
در این نشست پس از سخنان دکتر 
شبکه  معاون  خامسی  زهراسادات 
بهداشت و دکتر مریم صادق رئیس 
حضور  با  پزشکی،  نظام  پیشین 
انتخابات  بر  نظارت  هیئت  اعضای 

رئیسه  هیئت  انتخاب  پزشکی  نظام 
رأی  با  نی ریز  پزشکی  سازمان نظام  

مخفی برگزار شد.
مریم  دکتر  انتخابات  این  نتیجه  در 
صادق به عنوان رئیس، دکتر حسنعلی 
پیشاهنگ به عنوان معاون و دکتر زهرا 
آزاد به عنوان دبیر و نماینده نظام پزشکی 
نی ریز در مجمع عمومی سازمان نظام 

پزشکی کشور برگزیده شدند.

دکتر صادق رئیس 
نظام پزشکی ماند

اصناف  از  گرفته  صورت  بازدیدهای  در 
سوی  از  غذایی  مواد  عرضه  مراکز  و 
واحد   4 محیط،  بهداشت  کارشناسان 
صنفی به دلیل رعایت نکردن پروتکلهای 

بهداشتی پلمب شدند.
به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت 
و درمان شهرستان نی ریز، رئیس شبکه 
بهداشت با اشاره به لزوم نظارتهای الزم بر 
اصناف و واحد های تولیدی مواد غذایی در 
شرایط کرونا گفت: کارشناسان بهداشت 
سالمت  ارتقاء  هدف  با  روزانه  محیط 
واحدهای  از  بازدید  ضمن  شهروندان، 
اجرای  روستا،  و  مختلف در سطح شهر 
داده  تذکر  را  بهداشتی  دستور العملهای 
و با موارد تخلف  برخورد می کنند. دکتر 
داور آل داود افزود: طی بازدیدهای انجام 
شده در یک هفته گذشته، 2 واحد صنفی 

تاالر در بخش قطرویه به دلیل بی توجهی 
و  ابالغی  بهداشتی  دستورالعملهای  به 

تذکرات بازرسان بهداشت و عدم انطباق با 
موازین بهداشتی و سایر نواقص بهداشتی 

پلمب شدند.

عرضه  واحد  دو  پلمب  از  همچنین  وی 
بستنی در شهرستان خبر داد و  اضافه کرد: 
با توجه به روند افزایشی تعداد مبتالیان 
صورت  در  شهرستان،  در  کووید19  به 
مشاهده و بی توجهی اصناف و اماکن به 
برخوردهای  بهداشتی،  دستورالعملهای 
قانونی الزم از قبیل پلمب واحد متخلف 
و معرفی به مراجع قضایی صورت خواهد 
ادامه،  در  بهداشت  رئیس شبکه  گرفت. 
جهت  همگانی  همراهی  و  همکاری 
حفظ سالمتی و کنترل این بیماری در 

شهرستان را ضروری دانست.
او از مردم خواست در این شرایط تا حد 
امکان از مواد غذایی خانگی استفاده و در 
صورت مشاهده هرگونه تخلف بهداشتی در 
سطح شهرستان، شکایت خود را با سامانه 

رایگان شکایات مردمی 190 مطرح کنند.

پلمب 4 واحد صنفی در نی ریز

تشدیددوبارهبازرسیهایبهداشتمحیط

//

//

//
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سامانه پیامک: 1808 800 917 1000
دفتر: 0903 5383 - 071
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شهردارینیریز-منابعطبیعی
چند وقت پیش به اتفاق خانواده به پارک جنگلی 
 رفتیم. از بس محیط آنجا کثیف و نامناسب بود، 
این یک روز به اندازه یک سال به ما سخت گذشت. 
لطفًا با توجه به این شرایط کرونایی و نیاز مردم به 
تفریح و سرگرمی، به این مسائل بی تفاوت نباشید 

و اهمیت دهید.

پاسخشهردارینیریز:
با احترام، پارک جنگلی در مالکیت اداره محترم 
منابع طبیعی است و شهرداری در جهت حفظ و 

نگهداری آن هیچ گونه مسئولیتی ندارد.

شهردارینیریز
بنر های  چرا  کنید  سؤال  شهردار  از  لطفًا   -1
کار کرد شهرداری را دوبار دوبار چاپ می کنند؟ 

پول چاپ اینها از کجا می آید؟
2- لطفًا شهر را با نورپردازی زیباتر کنید. میدان 
فضل و میدان سرباز زیبا شده است. لطفًا از این 
نورپردازی در جاهای بیشتری استفاده کنید. اگر 
درختان سرداران و بولوار میرزا کوچک خان را هم 

نور پردازی کنید، جالب می شود.
ارتفاع  سرباز،  میدان  از  نصر  بولوار  ورودی   -3
میله های فوالدی روی جوی آب از سطح زمین 
باالتر است و الستیک ماشینها را خراب می کند. 

لطفًا پیگیری کنید.
4- تکلیف پارک کنار اداره تبلیغات اسالمی چه 

شد؟
5- لطفًا تقاطع خیابانهای محیط زیست و بولوار 
را  بلوار  همین  برگشت  باند  همچنین  والیت، 

اصالح و تمام کنید . 
و  شده  تخریب  خیابانها  سرعتگیرهای   -6
خودروها  الستیک  به  صدمه  و  آسیب  باعث 
استفاده  جای  به  می شود  پیشنهاد  می شوند. 
سرعتگیرهای  پالستیکی،  سرعتگیرهای  از 

آسفالتی ساخته و بعد روی آنها رنگ زده شود.
نمی کنید؟  ولیعصر  خیابان  به  نگاهی  چرا   -7

وضعیت موزائیک آن خراب است ؟
وجود خشکسالی  با  که  است  تأسف  باعث   -8
و کم آبی، هنوز آبیاری چمنها در بولوارها ادامه 

دارد. شایسته است تغییری ایجاد شود.
9- درختان چناری دو طرف بولوار والیت در ضلع 
جنوبی مسکن مهر، بسیار منظم و مرتب کاشته 
شده و جای تقدیر و تشکر دارد . اما در اطراف آن 
خار و خاشاک زیادی هست که احتیاج به نظافت 

دارد.

پاسخشهردارینیریز:
هفته نامه  آن  سؤاالت  به  پاسخ  در  احترام،  با 
واحدهای  مدیران  از  زیر  پاسخهای  محترم، 

شهرداری اخذ و عینًا ارسال می گردد.
در ضمن یادآوری می شود سامانه 137 شهرداری 
نی ریز از سالها پیش با هدف ایجاد زمینه مشارکت 
شهروندان در مدیریت شهری و هدایت و رفع 
مشکالت و معضالت شهری از طریق مدیریت 
غیر مستقیم مردم در شهر و دریافت دیدگاه ها و 
نقطه نظرات شهروندان با رویکرد خدمات رسانی 

مطلوبتر به شهروندان راه اندازی شده است.
ماهیتی جزو سامانه های  لحاظ  به  سامانه  این 

بین  ارتباطی  پل  عنوان  به  که  است  خدماتی 
شهروندان و مدیران شهری و با انتقال مسائل و 
مشکالت به واحدهای اجرایی شهرداری موجب 
در حل  تسریع  و  شهر  در  کاری  رویه  وحدت 

مشکالت می گردد.
در همین راستا فرآیندهای کاری در این سامانه 
به نحوی طراحی و برنامه ریزی شده است که 
به  شهری  درخواستهای  زمان  کوتاه ترین  در 
حق شهروندان نی ریزی در حد ممکن اجابت و 

مشکالت روزمره ایشان مرتفع می گردد.
در پایان از همه همشهریان عزیزمان تقاضامندیم 
پیشنهادات،  انتقادات،  نظرات،  نقطه  تمامی 
مشکالت و سؤاالت خود را از طریق این سامانه 

باما در میان بگذارند.

مسئولمحترمروابطعمومی،آقایدهقان
اشاره  مورد  بنرهای  احترام،  و  سالم  با   -1
ایجاد  و  چاپخانه  اشتباه  دلیل  به  حضرتعالی 
مشکل در مسائل فنی مجدداً چاپ شد که به دلیل 
هزینه  چاپخانه،  وظایف  در حیطه  ایراد  وجود 
چاپ مجدد نیز بر عهده ایشان قرار گرفت و این 
موضوع بار مالی اضافه ای برای شهرداری به همراه 

نداشت. 
جنابعالی،  توجه  حسن  از  سپاس  ضمن   -2
نورپردازی فضای سبز با نکات و استاندارد هایی 
به همراه است که ان شاءا... با جا نمایی های مناسب 

بعدی و تأمین اعتبار اقدام خواهد شد. 
3- جهت برطرف سازی به واحد مربوطه ارجاع 

گردید. 
4- پارک مد نظر حضرتعالی که به عنوان پارک 
و  طراحی  اتمام  با  شده،  نامگذاری  فرهنگ 
عملیات دیواره گذاری، ان شاءا... تا پایان امسال 
کامل می شود و به مردم آن محله و شهروندان 

خوب نی ریزی تقدیم می گردد.
5- محدوده مد نظر حضرتعالی در قالب احداث 
بولوار والیت که در مراحل پایانی خود نیز قرار 

دارد، تکمیل خواهد شد.

مسئولمحترمواحدعمران،آقایپیوندی
محترم،  شهروند  خدمت  سالم  با   -6
با روکش  سرعتگیرهای تخریب شده همزمان 
آسفالتهای سطح شهر جمع آوری و به روز رسانی 

خواهد شد.
موزائیک  محترم،  با سالم خدمت شهروند   -7
فرش پیاده روهای سطح شهر بر اساس اولویت و 

بودجه مصوب اجرا می گردد.

مسئولمحترمفضایسبز،آقایساوهای
8- همشهری عزیز! از شما تشکر می کنیم که با 
پیشنهاد قابل اجرای خود، ما را در این ارتباط 

راهنمایی بفرمایید.
9- متقاباًل از شما تشکر به عمل آورده و در ارتباط 
با خار و خاشاک مورد اشاره حضرتعالی، حتمًا 

تذکرات الزم به پیمانکار داده خواهد شد.

نمایندهمجلس
1- سال گذشته نماینده مجلس و آقای نیکزاد 
نایب رئیس مجلس به نی ریز آمدند و یکسری 

وعده دادند. می خواهم بدانم نتیجه اش چه شد؟
2- رأی شما به طرح صیانت از حقوق مردم در 
فضای مجازی چه بود؟ لطفًا شفاف پاسخ دهید. 
همه نمایندگان نظر و رأیشان را به مردم حوزه 

انتخابیه خود گفته اند.

پاسخروابطعمومی،اموررسانهوفضای
مجازیدکترطهماسبی:

1- در خصوص میزان تحقق وعده های سفر دکتر 
نیکزاد به شهر نی ریز باید گفت: طبق صورتجلسه 
دوازده بندی انجام شده در تاریخ 22 آبان ماه 
1399 در محل فرمانداری در خصوص وعده ها و 
مصوبات سفر دکتر نیکزاد، تقریبًا به جز دو بند، 
اقدامات الزم در خصوص اجرایی شدن بقیه موارد 

صورت پذیرفته و یا به طور کامل اجرا شده است. 
2- در مورد طرح صیانت از فضای مجازی، به دلیل 
غبار آلود شدن فضا توسط برخی افراد مغرض و 
فضای  جای  به  احساسی  فضای  شدن  حاکم 
منطقی در جامعه، ان شاءا... توضیحات کامل در 
خصوص این طرح، مواضع نمایندگان شما در 
مجلس شورای اسالمی و روشنگری در مورد این 
طرح، به صورت مفصل توسط خبرگزاری خانه 

ملت برای تنویر افکار عمومی منتشر خواهد شد.
الزم است شهروندان عزیز بدانند قطعًا نماینده 
شما در مجلس شورای اسالمی، هیچ گاه به هیچ 
طرحی که مسدود سازی فضای مجازی را به 

دنبال داشته باشد، رأی نخواهد داد .
*****

همچنین در پاسخ به سؤال شهروند گرامی که 
دو شماره قبل به چاپ رسید، پاسخ زیر تقدیم 

می شود:
الیه اول آسفالت کل گردنه الی رز با پیگیری و 
فشار بر مسئوالن مربوطه انجام شد و تاکنون 
3 کیلومتر از آسفالت الیه دوم گردنه نیز انجام 
جاده  از  ایمن سازی  اقدامات  همزمان  و  شده 
مربوطه انجام گردیده است. بخش دیگر اقدامات 
در  پیمانکار  توسط  مربوطه  جاده  ایمن سازی 

دست انجام می باشد. 

مسئوالنمربوط-نمایندهمجلس-

منابعآب
جنوبی  خراسان  و  اصفهان  به  آب  انتقال  چرا 
امکان پذیر است؛ اما به فوالد و دریاچه خشک 

بختگان نه؟! 
به طول  لوله گذاری  با  این طرح ها در مجموع 
آب  و  می شود   انجام  کیلومتر   700 و  هزار   3
خلیج فارس و دریای عمان را به 7 استان شامل 
خراسان  جنوبی،  خراسان  کرمان،  هرمزگان، 
بلوچستان  و  و سیستان  اصفهان  یزد،  رضوی، 

منتقل می کند.
حال فاصله نی ریز تا سیرجان 150 کیلومتر و تا 
گل گهر کمتر است. آیا نمی شود فشار آورد که این 

آب به شهرستان نی ریز هم منتقل شود؟

پاسخروابطعمومی،اموررسانهوفضای
مجازیدکترطهماسبی:

با سالم به شهروند گرامی، در خصوص سؤال 
مطرح شده باید گفت خط انتقال آب از خلیج 
بنگاه های  توسط  و…  و  یزد  کرمان  به  فارس 
صنعتی و اقتصادی دارای قدرت اقتصادی مانند 
گل گهر ، گهرزمین، فوالد مبارکه، چادرملو، مس 
سرچشمه، ذوب آهن اصفهان و… در حال اجرا 
است و اصطالحًا آب بسیار گرانی است که طرح 
آن  در توان اجرای صنایع فوق است. دلیل اجرایی 
استان هایی که ذکر  به  انتقال آب  شدن طرح 
کردید، حضور بخش خصوصی متنوع و قدرتمند 
شهر  خصوص  در  اما  می باشد؛  مالی  لحاظ  از 
نی ریز،  ظرفیت مالی و توان صنایع این شهرستان 
برای اجرای خط انتقال و خرید آب در حال حاضر 

پاسخگو نیست. 
اما نا امید نیستیم و نماینده محترم این مهم را 
پیگیری نموده و جلساتی هم در این خصوص با 
حضور دکتر طهماسبی و بخش خصوصی و برخی 

با مشارکت  تا  برگزار شده  مسئوالن عالی رتبه 
احداث  حال  در  که  صنایعی  و  موجود  صنایع 
هستند، این خط لوله مهم و تأثیر گذار اجراشود. 

البته باید دانست که این پروسه زمان بر است.

پاسخمنابعآب:
آب انتقالی از خلیج فارس هزینه بسیار زیادی 
دارد؛ به نحوی که مطلقًا برای مصارف کشاورزی 
مقرون به صرفه نیست. صرفًا جهت صنایع بزرگ 
از جمله فوالد نی ریز و … توجیه پذیر است. بدیهی 
است در صورت نیاز و پیگیری موضوع توسط 
انتقال آب به شهرستان  امکان  صنایع مذکور، 

نی ریز هم وجود دارد.

صمت
1- من یک نانوا با 20 سال سابقه کار هستم. نان 
یک  وقتی  می خواهد.  هم  قیمت خوب  خوب، 
کارگر بنا روزی 250 هزار تومان دستمزد دارد 
و یک شاطر 130 هزار تومان، مردم نباید توقع 
نان خوب داشته باشند. مگر وقتی آب و برق و گاز 
و بیمه گران می شود، کیفیتش بهتر می شود یا 
مثاًل فشار گاز و آب بیشتر می شود؟ خب تورم باال 
رفته و این قیمتها هم گران می شود. بعد هم دولت 
دارد از جیب نانوا به مردم یارانه می دهد. کارگر 
چطور باید دلش گرم باشد که نان خوب دست 

مردم بدهد؟ 
و  ماهر  شاطرهای  همه  که  این  بعدی  مورد 
مزد  کمبود  خاطر  به  زبردست  خمیر گیرهای 
نانوایی را رها کرده و به کار دیگری رو آورده اند؛ 
چون نانوایی برایشان نمی صرفد و مجبور شده اند 
کارگران بی تجربه بیاورند؛ پس هیچ وقت با این 

قیمت نمی توانند نان خوب دست مردم بدهند.
2- نانوایی های شهر و روستا با گران شدن نان، 
نایلون )پالستیک( را هم گران می فروشند. مگر 
نایلون کیلویی چند است که هر دانه آن 500 

تومان می شود؟ لطفًا رسیدگی کنید.

پاسخصمت:
1- با سالم، امور مرتبط با حقوق و مزایای کارگران 
در صالحیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی 

است.
در خصوص طرح ارتقاء کیفیت نان توسط اداره 
صمت به عنوان دبیر کارگروه آرد و نان، هیچ 
توجیهی پذیرفته نیست و عدم تحقق سایر موارد 
دلیلی برای عدم ارائه خدمات مطلوب به مصرف 
کننده نیست و حقوق مصرف کننده باید رعایت 

شود.
دستورالعمل  به  بنا  خبازی  در  نایلون  عرضه 
متأسفانه  اما  است.  ممنوع  محیط  بهداشت 
کرونا، حسب ضرورت  ویروس  شیوع  دلیل  به 
که  شده  داده  قرار  پروتکلها  حفظ  بر  اولویت 
نایلون در دسترس مصرف کننده باشد. اما دلیل 
بر گران فروشی نیست. با توجه به این که کار 
خباز فروش پالستیک نیست، بهتر است فقط 
قیمت تمام شده آن را از مشتری دریافت کند. 
در غیر این صورت بنا به گزارش مصرف کنندگان، 

پیگیری و برخورد می گردد.

شبکهبهداشتودرمان
هفته  در  روز  یک  فقط  چشم پزشک  االن   -1
به نی ریز می آید و آن هم وقتی می آید، هیچ 

دستگاهی ندارد. مردم سر کار هستند؟
2- خواهش می کنم از شبکه بهداشت بخواهید 
نگاهی به سر در بیمارستان ولی عصر بکنند و 

ببیند چه وضعی دارد؟

پاسخشبکهبهداشتودرمان:
1- به دلیل شرایط قرمز کرونا، درمانگاه ها محدود 

شده است . 
به  است  مدتها  عمرانی  بودجه  متأسفانه   -2
به  توجه  با  نشده.  واریز  بهداشت  شبکه های 
این که شرایط کرونا و بیماران آن هزینه زیادی 
برای وزارت بهداشت ایجاد کرده، تمامی مبالغ 
بیماران  بودجه  صرف  عمرانی  و  تعمیراتی 
کرونایی شده و از این  رو امکان تعمیرات در حال 

حاضر نمی باشد .

پزشکیقانونی
شما چگونه گواهی پزشکی صادر می کنید؟ یک 
نفر که بدون صورتجلسه کالنتری می آید، شما 
نباید گواهی صادر کنید؛ باید طبق مدرک گواهی 

صادرکنید.

پاسخپزشکیقانونی:
با سالم، تمامی موارد موجود در گواهی پزشکی 

قانونی طبق مستندات معتبر نوشته می شود.
دادگستری  یا  و  کالنتری  از  معرفی نامه  بدون 

گواهی صادر نمی شود.

*****
پاسخامورآبفا:

با سالم و احترام، در پاسخ به سؤاالت شهروندان 
رسید،  چاپ  به  قبل  شماره  در  که  گرامی 

پاسخهای زیر ارسال می شود:
1- تشویق مردم به امر صرفه جویی در مصرف آب 
و فرهنگ سازی در این رابطه، سالها است که در 
دستور کار شرکت آبفا قرار دارد و در این رابطه 
سرمایه گذاری )هزینه نمی گوییم( زیادی صورت 
گرفته و از پتانسیلهای خوبی استفاده شده است 
و به نتایج خوبی هم دست یافته ایم. هم اکنون و 
در آینده نیز فرهنگ سازی در مصرف آب ادامه 
از  بیش  روستاها  در  ان شاءا...  و  داشت  خواهد 
سرمایه گذاری  خطیر  امر  این  برای  گذشته 

خواهیم نمود.
2- ضمن تشکر از منتقد محترم، با توجه به کم آبی 
در سال جاری به خصوص در فصل گرم تابستان، 
امور آبفا تالش می کند که با کاهش فشار آب و 
یا ذخیره سازی آب در شب، بتواند آب مشترکان 
روستای  خوب  مردم  نماید.  تأمین  را  محترم 
مخزن  نصب  به  نسبت  چنانچه  هم  الی حنا 
ذخیره آب اقدام کنند، با مشکل بی آبی روبرو 
نخواهند شد. از این که ما را در ارائه خدمات یاری 

می نمایند، متشکریم. 

شورایترافیکبختگان
آقای .... در روستای جهان آباد یک تاکسی شهری 
دارد که با آن هیچ مسافری جا به جا نمی کند و فقط 
از آن استفاده شخصی می کند؛ در حالی که بنزین 
سهمیه تاکسی هر ماه شارژ می شود. چرا جلوی 

آن را نمی گیرید؟

درمانگاهتأمیناجتماعی-

بیمارستانشهدا
و  اجتماعی  تأمین  بین  را  الزم  قرارداد  لطفًا 
متخصص  پزشکان  و  آزمایشگاه ها   داروخانه ها ، 
با  بیمارستان  آزمایشگاه  و  رادیولوژی  ببندید. 
تأمین اجتماعی قرارداد ندارند. لطفًا برای رفاه 

حال مردم این قرارداد را منعقد نمایید.

گاز
اداره گاز مأمور می فرستد و گاز را قطع می کند؛ اما 
وقتی پرداخت می شود، دیگر نمی شود این مأمور 
را پیدا کرد . فقط یک شماره موبایل می دهند و 
می گویند ساعت 12 تا 14 به آن زنگ بزنید! سه 

هفته است که زنگ می زنیم؛ اما خاموش است.
به اداره رفتیم که مأمور را پیدا کنیم. می گویند 

عوض می شود. لطفًا به داد مردم برسید.

فرمانداری
پیامکی  سامانه  یک  ادارات  دیگر  و  شما  لطفًا 
راه انداری کنید تا مردم مشکالتشان را مطرح 

کنند.

نیریزانفارس
1- لطفًا هر ماه آرم یکی از ادارات را در اینستاگرام 
مربوطه  اداره  مورد  در  مردم  تا  دهید  قرار 
مطرح  را  پیشنهاداتشان  و  انتقادات  مشکالت، 

کنند.
نیریزانفارس؛ با سالم و درود فراوان. این کار 
منطبق بر اصول حرفه ای روزنامه نگاری نیست. 
می گیرد،  قرار  اینستاگرام  روی  که  مطالبی 
یعنی  است.  هورگان  خبری  پایگاه  از  برگرفته 
آزاد  تریبون  صفحه  رسمی.  رسانه  یک  تولید 
این هفته نامه نیز از 20 سال پیش برای دریافت 
نظرات، انتقادات و پیشنهادات خوانندگان عزیز 
قرار گرفته و منتقدان می توانند از همین طریق 
و از راه های اعالم شده در باالی همین صفحه 

مطالب خود را مطرح کنند. 
نکته دیگر این که  برخی مخاطبان اینستاگرام 
در کامنتهای خود، جانب نقد منصفانه و منطبق 
بر اعتدال و منطق را رعایت نمی کنند و موجب 
می شوند که هدف اصلی یعنی اصالح نقصها و 

کمبودها با مشکل روبرو شود.
در مشروطه،  آخوند  دو  اتحاد  و  2- همدستی 
مهمترین اتفاق مشروطه از زبان کسروی بوده. 

لطفًا یک مطلب در موردش بنویسید.
فراوان.  درود  و  سالم  با  فارس؛  نیریزان
تاریخ  کتاب  در  جمله  این  دقیق  آدرس  لطفًا 
مشروطیت کسروی را اعالم کنید تا بررسی گردد.

3- اگر ممکن است اطالع رسانی کنید کسانی هم 
که واکسن زده اند، از کرونا در امان نیستند. لطفًا 

ماسک بزنید.
متأسفانه در سطح شهر تقریبًا نیمی از افراد بدون 

ماسک تردد می کنند.
نیریزانفارس؛ با سالم و درود فراوان. تاکنون 
به  مربوط  مصاحبه های  و  گزارشها  خبرها،  در 
کرونا، این مطلب نوشته شده است. در عین حال 
تأکید خواهیم کرد. امید است همگان  مجدداً 
از ماسک استفاده کنند تا هم سالمت خودشان 
حفظ شود و هم سالمت دیگران. متخصصان بر 
این باورند که دو عامل ماسک و رعایت فاصله، 

بیشترین پیشگیری را در ابتال به کرونا دارد.

ادارات،سازمانهاونهادهاییکهدراین
شمارهبهسؤاالتوانتقاداتمردمیپاسخ

ندادهاند:
-منابعطبیعی

-شورایترافیکبختگان
-درمانگاهتأمیناجتماعی

-بیمارستانشهدا
-گاز

-فرمانداری

 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیأت   140060311005000390 شماره  رأی  برابر 
و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نی ریز تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای محمدرضا طاطی فرزند علی باز به شماره شناسنامه 17791 صادره از نی ریز در ششدانگ یک باب 
خانه به مساحت224.81متر مربع پالک 31 فرعی از 246 اصلی مفروز و مجزا شده از پالک 246 اصلی واقع در 
نی ریز بخش 22 فارس خریداری از مالک رسمی از وارث محمود گشتاسبی و آذر گشتابی و گل چهره تواضع 
نسبت به ثمن اعیانی 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، 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. 
تاریخانتشارنوبتدوم:1400/05/25   تاریخانتشارنوبتاول:1400/05/10

محسنزوارانحسینی-رئیسادارهثبتاسنادوامالکنیریز

- مورخ 1400/05/4
ش 63

36328

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

برابر رأی شماره140060311005000397 هیأت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نی ریز تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمد برزگر فرزند محمود به شماره شناسنامه 435 صادره 
از نی ریز در ششدانگ یک باب خانه به مساحت337.91 متر مربع پالک 4 فرعی از 7503 اصلی 
مفروز و مجزا شده از پالک 1 فرعی از 7503  اصلی واقع در نی ریز بخش 22 فارس خریداری 
از سهام مشاعی خود متقاضی محمد برزگر 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، 
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. 

تاریخانتشارنوبتاول:1400/05/10تاریخانتشارنوبتدوم:1400/05/25

محسنزوارانحسینی-رئیسادارهثبتاسنادوامالکنیریز

- مورخ 1400/05/03
ش 61

36329

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

برابر رأی شماره 139960311023000328 - 1399/09/29 هیأت اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
زرین  دشت تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای احمد قلی شفیع فرزند محمدقلی به شماره 
شناسنامه 7673 صادره از حاجی آباد در ششدانگ یک باب خانه به مساحت294.68متر مربع 
پالک 1616 فرعی از 7286 اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 7286  اصلی قطعه 8 بخش12 فارس 
شهرستان زرین دشت واقع در حاجی آباد خریداری مع الواسطه از مالک رسمیآقای رضا قلی و علی قلی  
و غالمحسین شجاعی 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، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. 

بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 
تاریخانتشارنوبتدوم:1400/06/07 خواهد شد.      تاریخانتشارنوبتاول:1400/05/24

خلیلمرادخواه-رئیسثبتاسنادوامالکزریندشت

- مورخ 1400/05/18
ش 2675

36424
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 D :افقی
گونه  این  را  سلطان  آموزگار  ایران  دربار  در   -1
می نامیدند - خوشه آسمانی 2- نام ترکی - دیوار 
بلند - گل نومیدی - رود ناشنوا 3- مکمل زن - 
بنایی مقدس در قطرویه - از تمدنهای قدرتمند 
 - خیالی  ترسناک  موجود   - صورت   -4 قدیم 
آهنگ نظامی 5- باال پوش بلند - دوستدار 6- آب 
منجمد - پول خارجی - اهلی - زمینه 7- طالی 
قالبی - دیدنی در ارتش - مظهر نرمی 8- پشت 
حیوان   -9 گذشته  شب   - هوش  و  خرد   - سر 
 -10 دروغین  اعتنایی  بی   - خورشید   - نجیب 
دانه خوشبو   - نژاد  و  اصل   - شهر   - خیره  نگاه 
ُگل  از  جزئی   - ایران  داستانی  پهلوانان  از   -11
12- مرکب دان - از شهرهای ایران - از مراحل 
روستایی   - دستان  رستم  13- سالح  کشاورزی 
در شهرستان داراب - انگور 14- مادر عرب - بُجز 
- باخت شطرنجی - مساوی و برابر 15- حوض 

حمام های قدیمی - آهو

 M :عمودی
 - آمریکایی  نویسنده  تواین  مارک  از  کتابی   -1

طبقه ای از جانوران 2- نوعی زبان فارسی - آماس
3- به رو خفته - نوشیدن - از حاالت اصلی مواد 

4- عید ویتنامی ها - فیلسوف اخالق  گرای اسکاتلندی 
- حرص و طمع 5- گندم سوده - کمانگیر باستانی 
و  انتها   - الک پشت   -6 ناسیونال   - ابتدا  و  آغاز   -
پایان 7- ماه پرتابی - ناب و خالص - کشتی جنگی 
8- خراسان قدیم - فیل ما قبل تاریخ - قدر و مرتبه 
9- راهبر و راهنما - آتش - قاتل امام حسین)ع( در 
نبرد کربال 10- محبوب و معشوق - کرگدن 11- از 
پسوندها - مادر - میرزا احمد نی ریزی در این خط 
 - انگلیسی  تصدیق  اعدام 12-  - درخت  بود  استاد 
شهری در مجاورت دریای مازندران - حرف فاصله 
 -14 چوپان   - گرمسیری  میوه   - ناپدری   -13
روشندل - نوعی ساعت 15- سومین پرده مغز - از 

بازیکنان پیشین تیم ملی فوتبال 
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یک دستگاه یخچال الکترو استیل 
موتور ایتالیایی

یک دستگاه فریزر  الکترو استیل 
موتور ایتالیایی

شیک و زیبا حتی برای جهیزیه
09171322207

1/36392

ثبت و امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی 

می گردد.
موضوع فعالیت: مشاوره، فروش، توزیع، طراحی، نصب، اجرا و ساخت انواع دکوراسیون 
داخلی- اجراء کلیه امور مهندسی مرتبط با طراحی و نصب دکوراسیون داخلی- اخذ و اعطاء 
نمایندگی شرکتهای معتبر داخلی و خارجی- اخذ وام و تسهیالت ریالی و ارزی از کلیه بانکها 
و مؤسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی- اعتبارات و ال سی- خرید و فروش، واردات و 
صادرات کلیه کاالهای مجاز بازرگانی- شرکت در کلیه مناقصات، پیمان ها و مزایدات دولتی 
و خصوصی- عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی و داخلی و خارجی در زمینه فعالیت 
شرکت - گاز صفحه ای- بخاری گازسوز- دیواری- شومینه- هود آشپزخانه- توستر- کابینت 
آشپزخانه- سقف کاذب- نورپردازی- کمد با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور درصورت 

لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط
مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

مرکز اصلی: استان فارس، شهرستان زرین دشت، بخش مرکزی ، شهر حاجی آباد، محله 
امام خمینی، کوچه 6 امام خمینی، خیابان امام خمینی، پالک 0، طبقه همکف کدپستی 

 7486169778
سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 10,000,000 ریال نقدی منقسم به 100 
سهم 100000 ریالی تعداد 100 سهم آن با نام عادی مبلغ 10000000 ریال توسط 
موسسین طی گواهی بانکی شماره 4128000280 مورخ 16/04/1400 نزد بانک بانک 

مسکن شعبه حاجی آباد زرین دشت با کد 4138 پرداخت گردیده است.
اعضا هیئت مدیره خانم پروانه خسروپور به شماره ملی 2480082733 و به سمت نایب 
رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم بتول خسروپور به شماره ملی 6540024665 و 
به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم 
فرزانه خسروپور به شماره ملی 6540050712 و به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت 2 
سال آقای فرهاد خسرو پور به شماره ملی 6549898471 و به سمت رئیس هیئت مدیره به 

مدت 2 سال دارندگان
حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها- 
عقود اسالمی با امضاء خانم بتول خسرو پور و آقای فرهاد خسرو پور همراه با مهر شرکت معتبر 
می باشد و نامه های اداری و عادی با امضاء آقای فرهاد خسرو پور همراه با مهر شرکت معتبر 

است.
به شماره ملی  آقای جواد خسروپور  بازرسان  اساسنامه  طبق  اختیارات مدیر عامل: 
2480201570 به سمت بازرس علی البدل به مدت 1 سال آقای محمدرضا خسروپور به 
شماره ملی 6540100027 به سمت بازرس اصلی به مدت 1 سال روزنامه کثیراالنتشار 
نی ریزان فارس جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به 

منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس 
مرجع ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری زرین دشت 

درتاریخ 1400/04/29 به شماره ثبت 473 به شناسه ملی 14010174492

تأسیس شرکت سهامی خاص رادوین سپهر زرین
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یک قطعه زمین مسکونی  سنددار  به 
فروش می رسد
09173173797

فروش زمین

2/36434

یک قطعه زمین به مساحت 

242 مترمربع واقع در خیابان 

جانبازان خیابان چنارشاهی  

کوچه شماره 6 دارای سند تک 

برگ به فروش می رسد  

09173327042

ن
می

ش ز
رو

ف

2/36327

فروشیامعاوضهدرنیریز
یکبابمنزلمسکونیتجاریواقعدرخیابانآیتالهمطهری
)شعله(دارایسهبابمغازهتجاریبهفروشمیرسدیا

معاوضهمیشود
09177329047شرفدینی 2/36418

یک باب منزل واقع در فلکه بیمارستان شهدا  بین 
فروشگاه طب الرضا و مرغ فروشی تجاری و مسکونی 

دارای یک باب مغازه  به فروش می رسد.
قیمت توافقی 

09173143016 شکوهی   09177329040 شرفدینی زل
من

ش 
رو

ف

دو دانگ از شش دانگ تلمبه 
و ده هکتار باغ پسته ثمری در محمود آباد به 

 فروش می رسد.
حسین صالحی 09131456167  ته

پس
غ 

 با
ش

رو
ف

2/36436
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عمرنجدراودادا1

یتاهغابروقگیب2

نروادالیاگر3

ارینتبتقرشا4

لقانناهربدهده5

قوسامنسرپدای6

ضلسکرکاماررم7

انروسیدادح8

تادیمایلاهاا9

همرریسامنکنت10

مهوتریخاتلولم11

دسنادزمتولی12

اادوسادوکتک13

نتمهمانراکنای14

ینهزیلهزناشجا15

قانون  اول موضوع  برابر رأی شماره 140060311023000115 - 1400/03/09 هیأت 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زرین  دشت تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
عبدالرضا اسدپور فرزند غالمرضا به شماره شناسنامه 8658 صادره از حاجی آباد در 
دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب مغازه به مساحت 57.21 متر مربع پالک 5 فرعی از 
6922 اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 6922 اصلی قطعه 8 بخش12 فارس شهرستان 
زرین دشت واقع در حاجی آباد خریداری مع الواسطه از مالک رسمی اکرم علی زاده 
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، 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 انتشارنوبت اول:1400/05/24 
 تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/06/07

خلیل مرادخواه - رئیس ثبت اسناد و امالک زرین دشت

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

- مورخ 1400/05/18
ش 2677

36415

 آگهی موضوع ماده 3 قانون 

وماده 13 آئین نامه قانون تعیین 

تکلیف  وضعیت ثبتی و اراضی و 

ساختمان های فاقد سند رسمی

شماره  رأی  برابر 
 -  140060311023000117
موضوع  اول  هیأت   1400/03/09
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
سند  فاقد  ساختمان های  و  اراضی 
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
تصرفات  زرین  دشت  ملک  ثبت 
آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه 
غالمرضا  فرزند  اسدپور  جمشید 
صادره   9544 شناسنامه  شماره  به 
از  مشاع  دانگ  دو  در  حاجی آباد  از 
ششدانگ یک باب مغازه به مساحت 
از  فرعی   4 پالک  متر مربع   109.17
6922 اصلی مفروز و مجزی شده از 
پالک 6922 اصلی قطعه 8 بخش12 
فارس شهرستان زرین دشت واقع در 
از  مع الواسطه  خریداری  آباد  حاجی 
محرز  علی زاده  اکرم  رسمی  مالک 
اطالع  منظور  به  لذا  است.  گردیده 
فاصله  به  نوبت  دو  در  مراتب  عموم 
15 روز آگهی می شود. در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
باشند،  داشته  اعتراضی  متقاضی 
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 
وصول  عدم  و  مذکور  مدت  انقضای 
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد. 

تاریخ انتشارنوبت اول:1400/05/24 
 تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/06/07

خلیل مرادخواه

رئیس ثبت اسناد و امالک 

زرین دشت

- مورخ 1400/05/18
ش 2684

36416

برابر رأی شماره 140060311023000119 - 1400/03/09 هیأت اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک زرین  دشت تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای علیرضا اسدپور 
فرزند غالمرضا به شماره شناسنامه 8659 صادره از حاجی آباد در دو دانگ مشاع از 
ششدانگ یک باب مغازه به مساحت 109.17 متر مربع پالک 4 فرعی از 6922 اصلی 
مفروز و مجزی شده از پالک 6922 اصلی قطعه 8 بخش12 فارس شهرستان زرین دشت 
واقع در حاجی آباد خریداری مع الواسطه از مالک رسمی اکرم علی زاده 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، 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 انتشارنوبت اول:1400/05/24 
 تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/06/07

خلیل مرادخواه - رئیس ثبت اسناد و امالک زرین دشت

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

- مورخ 1400/05/18
ش 2686

36416

برابر رأی شماره 140060311023000116 - 1400/03/09 هیأت اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک زرین  دشت تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای علیرضا اسدپور 
فرزند غالمرضا به شماره شناسنامه 8659 صادره از حاجی آباد در دو دانگ مشاع از 
ششدانگ یک باب مغازه به مساحت 57.21 متر مربع پالک 5 فرعی از 6922 اصلی مفروز 
و مجزی شده از پالک 6922 اصلی قطعه 8 بخش12 فارس شهرستان زرین دشت واقع 
در حاجی آباد خریداری مع الواسطه از مالک رسمی اکرم علی زاده 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، 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 انتشارنوبت اول:1400/05/24 
 تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/06/07

خلیل مرادخواه - رئیس ثبت اسناد و امالک زرین دشت

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

- مورخ 1400/05/18
ش 2681

36415

قانون  اول موضوع  برابر رأی شماره 140060311023000118 - 1400/03/09 هیأت 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زرین  دشت تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
عبدالرضا اسدپور فرزند غالمرضا به شماره شناسنامه 8658 صادره از حاجی آباد در دو 
دانگ مشاع از ششدانگ یک باب مغازه به مساحت 109.17 متر مربع پالک 4 فرعی از 
6922 اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 6922 اصلی قطعه 8 بخش12 فارس شهرستان 
زرین دشت واقع در حاجی آباد خریداری مع الواسطه از مالک رسمی اکرم علی زاده 
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، 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 انتشارنوبت اول:1400/05/24 
 تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/06/07

خلیل مرادخواه - رئیس ثبت اسناد و امالک زرین دشت

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

- مورخ 1400/05/18
ش 2688

36416

اشتراک یک ساله 
هفته نامه نی ریزان فارس و ماهنامه نی تاک

با ما تماس بگیرید: 5146 731 0917 »جاللی«

نشانی پیج نیازمندیهای نی ریزان فارس در 

 اینستاگرام
@ neyrizanfars

اصالحیه:
در شماره پیش پاسخ جدول شماره 344 اشتباه درج شده بود که ضمن پوزش، پاسخ 

درست آن را چاپ کرده ایم.
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زیر نظر: دکترحسنعلی پیشاهنگ پزشک عمومی و  محدثه نیک منش کارشناس ارشد تغذیه

 خطر خوراکی های دودی کمتر از کشیدن سیگار نیست !
متخصص تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی گفت: 
تاکنون صدها ترکیب سمی در خوراکی های دودی پیدا شده که 
برای سالمتی انسان مضر است و برخی از آنها مشابه ترکیبات 

سمی دود سیگار هستند.

 برای رفع بیحالی بارداری استراحت کافی داشته باشید.
سعی کنید مرتب ورزش متناسب با بارداری انجام شود. 

نفس کشیدن در هوای پاک و حضور در طبیعت بسیار مؤثر 
است. 

از خوراکی های مقوی وکم حجم غافل نشوید.)برای رفع کم 
خونی(

هفت مغز خام شامل فندق، پسته، گردو، بادام زمینی، بادام 
هندی، گردو و بویژه بادام عالی است.

خوردن نخود و عصاره گوشت پخته شده در شیشه و بدون آب 
پیشنهاد می شود. 

خوردن مویز بی دانه و پسته بوداده نمکی  و خوردن آب گرم با 
مخلوط کمی گالب، در رفع این حالت مؤثر است. 

در نظر داشته باشید که به دلیل تغییرات هورمونی و جسمی ، 
وضعیت به وجود آمده طبیعی است. معمواًل  این حالت تا 4 

ماهگی ادامه دارد.

 هر کس سرماخوردگی دارد، یعنی کرونای دلتا گرفته است!
 مسعود مردانی، فوق تخصص بیماری های عفونی گفت: دلتا یک 
ویروس عجیب و غریب است و هرکس ادعای سرماخوردگی 
کند، به او اعالم می کنیم حتمًا باید آزمایش دهد. دنیا با معضلی 
جدید روبرو است و منابع سازمان جهانی بهداشت از یک 

پاندمی جدید صحبت کرده اند.
 وضعیت بیمارستانها اسفناک است. یعنی تخت خالی گیر 
نمی آید و با سختی پیدا می شود. اگر قرار باشد تعطیلی مانند 
6 روزی باشد که اخیراً تعطیل بود، حتی یک ریال هم ارزش 
ندارد. الک داون به این معنی است که همه چیز در جامعه باید به 
صورت واقعی تعطیل باشد. در چنین شرایطی، تجمع و برگزاری 

هیئت عزاداری و برپایی دسته های عزاداری نباید اتفاق بیفتد.

 با هویج، ریه هایتان را تقویت کنید!
با  بتا کاروتن »ویتامین A« است که  از   هویج منبع غنی 
پیشگیری از پیشرفت مشکالت تنفسی، سالمت ریه ها را 
بهبود می بخشد. همچنین سرشار از ویتامین C است که تأثیر 
آنتی اکسیدانی آن به پاکسازی ریه ها کمک کرده و مانع از کار 

افتادگی آنها می شود.
 دیگر ترکیبات آنتی اکسیدانی هویج مانند لیکوپن، لوتئین و 
زآزانتین با رادیکال های آزاد مقابله کرده و از ابتال به سرطان ریه 

و پیشرفت آن پیشگیری می کنند.

چند خط سالمتی
 به خاطر این 10 سود، از چای سبز غافل نشوید:

افزایش طول عمر
بهبود کلی تندرستی

بهبود کارکرد مغز
بهبود تندرستی دندانها

نگهداری مغز در برابر پیری
کاهش خطر گرفتاری به چاقی

کاهش خطر گرفتاری به دیابت نوع 2
کاهش خطر گرفتاری به انواع سرطانها

سوزاندن چربی و بهبود کارکرد فیزیکی
کاهش خطر گرفتاری به بیماریهای قلبی عروقی

 توصیه دانشمندان آلمانی: در روزهای گرم به جای 
نوشیدنی سرد، چای نعناع بخورید تا خنک شوید!

 مایعات سرد باعث تولید گرما در بدن می شود تا تعادل دما 
حفظ شود. در نتیجه خنک کنندگی آنها پایدار نیست.

 کمبود ویتامین D  احتمال ابتال به سرطان روده بزرگ را 
افزایش می دهد.

 محققان دانشگاه کالیفرنیا: کمبود ویتامین D  احتمال ابتال 
به سرطان روده بزرگ را افزایش می دهد. تفاوت در میزان 
دریافتی اشعه UVB خورشید و سرطان روده بزرگ، در افراد 

باالی 45 سال بیشتر دیده می شود. 
جبران کمبود ویتامین D به ویژه در سالمندان می تواند تا 
میزان باالیی احتمال سرطان را کاهش دهد و یک روش 

مطمئن، غنی سازی مواد خوراکی با این ویتامین است.
 مواد غذایی مانند زرده تخم مرغ، ماهی، قارچ، انواع پنیر، 
شیر، حبوبات، روغن ماهی، آب پرتقال و خاویار حاوی مقدار 

زیادی ویتامین D هستند.

 عصبانیت باعث پوکی استخوان می شود.
زمان عصبانیت هورمونهای اسیدی در بدن ترشح می شود 
که باعث اختالل در جذب کلسیم و در نتیجه به مرور زمان 

موجب پوکی استخوان می شوند.
یکی از بیماری هایی که ارتباط مستقیم با نوع تغذیه دارد، 
محیط  و سبزیجات  میوه  است. مصرف  استخوان  پوکی 
اسیدی بدن را خنثی می کند و جذب امالح و ویتامینها را 

افزایش می دهد.

 نشانه های کمبود روی در بدن:
ابتال به بیماریهای مزمن،  ابتال به عفونتهای طوالنی مدت،  
ریزش مو،  از دست دادن حس چشایی، کندی در کاهش 

وزن،  درد عضالنی.

 ادرار خود را نگه ندارید. زیرا باعث:
عفونت مجرای ادراری، درد هنگام دفع، سنگ کلیه، تورم 
مثانه، خطر بروز سرطان، کیست و درد قسمت تحتانی شکم 

می شود.

 خواص باور نکردنی معجون سیر و عسل!
 مخلوط عسل و سیر  باعث می شود شخص در 1 ماه 10 کیلو 

وزن کم کند.
برای تهیه این معجون، 1حبه سیر را له کرده و در فنجان آب 
داغ قرار داده، سپس 1 قاشق عسل به آن اضافه نموده و آن را 

قبل از خواب میل کنید.

 سودمندی شیر مادر برای نوزاد:
موجب افزایش هوش نوزاد می شود.

سرشار از مواد مغذی است. 
در برابر بیماری ها بدن نوزاد را حفاظت می کند. 

موجب تندرستی دندانها می شود.
از اختالالت روانی جلوگیری می کند.

 دست و پای  شما  بی حس یا مورمور می شوند؟
این مورد با مشکالت سیستم عصبی مرتبط است که با 
ویتامین B برطرف می شود. اگر این حالت را تجربه کرده اید، 

باید مصرف خوراکی های سرشار از ویتامین B را باال ببرید.
 بی حسی دستها و پا ها معمواًل با نوسانات خلقی و ناتوانی 
در تفکر واضح همراه است. همه اینها به سیستم عصبی 
مربوط می شود؛ بنابراین برای حفظ عملکرد درست این 
سیستم، گیاه های کامل خام بیشتری بخورید، یا اگر مصرف 
 B همه  مواد مغذی ضروری برای  شما دشوار است، ویتامین

کمپلکس دریافت کنید.

 سرگیجه را جدی بگیرید.
به دلیل عدم تعادل در گردش خون و کمبود اکسیژن در 
مغز، ممکن است دچار سر گیجه شوید.  این عارضه ممکن 

است به دلیل مشکالت قلب و عروق خونی ایجاد شود.
مغزی  خون  گردش  ضعف  عالئم  اگر  حتی  بنابراین، 
)سرگیجه، ضعف، بی حسی صورت و اندامها( فقط برای چند 
ثانیه ادامه داشته باشد، این مسئله باعث نگرانی می شود. در 
صورت بروز مکرر این بیماری، به پزشک مراجعه کنید. این 

می تواند یک عامل خطر برای سکته مغزی باشد.

چند خط سالمتی

تعویض مسواک  به طور متوسط هر 3 ماه یکبار صورت گیرد.

البته این مدت زمان، بیشتر از این که به خود مسواک بستگی 

داشته باشد، به دارنده مسواک مربوط می شود. اگر شما دستان 

سنگینی داشته باشید، برس مسواک ممکن است بسیار سریعتر 

از این زمان فرسوده شود. به خاطر داشته باشید که تعیین کننده 

اساسی تقویم نیست؛ بلکه حالت برس مسواک می باشد.

بهترین زمان تعویض مسواک زمانی است که برس مسواک حالت 

خود را از دست داده وتغییر رنگ می دهد و موهای برس از حالت 

عمودی خارج شوند.

توجه داشته باشید که مسواک بچه ها نیز باید به طور منظم چک 

شود. چرا که احتمااًل به دفعات بیشتری نیاز به تعویض خواهند 

داشت.

مهمترین دالیل پدیدار شدن تار های سفید مو در جوانان و نوجوانان 

می توان به این موارد اشاره کرد:

 ژنتیک: اصلی ترین عامل در تعیین سفیدی مو 

کمبود مالنین در بدن: تولید مالنین بستگی به تغذیه و مصرف 

مکمل های پروتئینی دارد.

اختالالت پزشکی ناشی از کمبود ویتامین B 12 و یا مشکالت غده  

تیروئید و غده  هیپوفیز 

هورمون ها:عدم تعادل هورمونی باعث سفیدی موی افراد می شوند.

 استرس:فشار و استرس ناشی از مشاغل کاری، مصرف الکل و 

استفاده از غذاهای فرآوری شده 

مواد شیمیایی:استفاده از شامپو های شیمیایی، صابون ها، رنگ مو 

عوامل بیرونی:عوامل خارجی همانند آب و هوا، آلودگی و قرار 

گرفتن در معرض مواد شیمیایی خاص

بهترینزمان
تعویضمسواک

مهمتریندالیلسفید
شدنمودرجوانان

خواب شبانه بین 7 تا 9 ساعت، باعث بهبود عملکرد 
مغز و بدن برای فعالیتهای روز بعد می  شود. در صورتی 
که خواب شبانه کافی نداشته باشید، بخصوص اگر این 
موضوع در شبهای متعددی تکرار شود، شاهد تحلیل 

قوای بدنی خود خواهید بود.
خواب کافی برای سالمت روحی و جسمی ما واجب و 
ضروری است. خوابیدن به  اندازه غذا خوردن و نفس 

کشیدن برای بدن ما مهم است. 

افزایش تمرکز
مطالعات مختلفی در اوایل سال 2000 صورت گرفت 
کمبود  عوارض  بررسی  به  دانشمندان  آنها  طی  که 
خواب پرداختند. نتیجه تحقیقات نشان داد که خواب 
با چندین عملکرد مغزی مختلف در بدن انسان ارتباط 
توانایی  و  بهره وری  تمرکز،  جمله:  از  دارد.  مستقیم 

شناختی.
پژوهش جدیدتری که در سال 2015 انجام شد، گفت 
که الگوی خواب کودکان تأثیر مستقیمی بر روی رفتار و 

عملکرد تحصیلی آنها دارد.

تقویت دستگاه ایمنی
خوابیدن، در بازسازی و بهبودی عملکرد بدن مؤثر است. 
سیستم ایمنی هم از این قاعده مستثنا نیست. تحقیقات 

متعدد نشانگر این هستند که خواب با کیفیت و کافی در 
مبارزه با عفونتها به بدن کمک می کند.

پیشگیری از افسردگی
یکی از نتایج به دست آمده از تحقیقات در زمینه خواب 
و سالمتی این است که بین کمبود خواب و افسردگی 
رابطه مستقیمی وجود دارد. در یکی از این مطالعات، 
الگوهای خودکشی طی مدت 10 سال بررسی شد و 
نتیجه این بود که کمبود خواب یکی از عوامل مؤثر در 

بروز این گونه حوادث است.
مجله روان پزشکی استرالیا و نیوزیلند مطلبی را منتشر 
کرد که می گوید در افرادی که به اختالالت خواب مانند 
بی خوابی دچار هستند، احتمال بروز عالئم افسردگی 

بیشتر است.

کاهش خطر بیماریهای قلبی
یکی از عوامل خطرساز برای بیماریهای قلبی، فشار 
خون باال است. بنا به اعالم مرکز کنترل و پیشگیری از 
بیماریهای ایاالت متحده )CDC(، استراحت کافی 
در طول شب سبب می شود بدن به خوبی فشار خون را 
تنظیم و از باالرفتن فشار خون در طول روز جلوگیری 
کند. افراد با تنظیم کیفیت و مقدار خواب خود می توانند 
احتمال بروز این بیماریها را کم کنند و سالمت قلبی 

خود را بهبود بخشند.

تقویت هوش اجتماعی و عاطفی
رابطه  انسانها  اجتماعی  و  عاطفی  هوش  با  خواب، 
مستقیمی دارد. کسی که خواب کافی ندارد، به احتمال 
زیاد در تشخیص و درک احساسات و حاالت، دچار 
مشکل می شود. در یکی از تحقیقات انجام شده، پاسخ 
افراد به محرکهای عاطفی مورد بررسی قرار گرفت و 
نتیجه  بیانگر این بود که میزان همدلی عاطفی در افرادی 

که خواب کافی نداشتند، کمتر بود.

در یک شبانه روز چقدر باید بخوابیم؟ 

پنج دلیل که قانعتان می کند حسابی به 
خوابتان اهمیت دهید

تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیأت  شماره140060311005000395  رأی  برابر 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک نی ریز تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم جواهر رضائی شکروئی 
فرزند محمدرضا به شماره شناسنامه 2578 صادره از نی ریز در ششدانگ یک باب خانه 
به مساحت127.57 متر مربع پالک فرعی از 4747 اصلی مفروز و مجزا شده از پالک 
3 فرعی از 4747 اصلی واقع در نی ریز بخش 22 فارس خریداری از مالک رسمی آقا /

خانم تعدادی وراث امیر کشمشی )درویش، غالمرضا، اعظم، پریوش و عفت کشمشی 
ومعصومه حاتمی(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، 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 انتشارنوبت اول:1400/05/10 

تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/05/25

محسن زواران حسینی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نی ریز

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

- مورخ 1400/04/28
ش 58

36294

برابر رأی شماره 140060311023000114 - 1400/03/09 هیأت اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک زرین  دشت تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای جمشید 
اسدپور فرزند غالمرضا به شماره شناسنامه 9544 صادره از حاجی آباد در دو دانگ مشاع 
از ششدانگ یک باب مغازه به مساحت 57.21 متر مربع پالک 5 فرعی از 6922 اصلی 
مفروز و مجزی شده از پالک 6922 اصلی قطعه 8 بخش12 فارس شهرستان زرین دشت 
واقع در حاجی آباد خریداری مع الواسطه از مالک رسمی اکرم علی زاده 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، 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 انتشارنوبت اول:1400/05/24 
 تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/06/07

خلیل مرادخواه - رئیس ثبت اسناد و امالک زرین دشت

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

- مورخ 1400/05/18
ش 2679

36415

  شرکت فوالد غدیر نی ریز )سهامی خاص( در نظر دارد انجام 

خدمات پیمانکاری تأمین و بکارگیری ماشین آالت سنگین 

و نیمه سنگین جهت بارگیری، حمل و انبارش مواداولیه،آهن 

اسفنجی و لجن صنعتی و ضایعات تولیدی شرکت را از طریق 

مناقصه عمومی به پیمانکار دارای صالحیت واگذار نماید . 

لذا از کلیه پیمانکاران واجد شرایط دعوت بعمل می آید . 

- زمان تحویل پیشنهادات ساعت 16 روز پنجشنبه مورخ 

1400/05/21 می باشد. 

-محل تحویل پاکت ها : 

1-دبیرخانه کمیسیون معامالت شرکت فوالد غدیر نی ریز 

به آدرس : تهران ، خیابان بخارست ، کوچه چهاردهم غربی 

تلفن  بازرگانی  واحد   1514819711 کدپستی   17 پالک   ،

021-88754305

 2- دبیرخانه قرارداد ها واقع در محل مجتمع به آدرس: استان 

فارس، شهرستان نی ریز، کیلومتر 50جاده نی ریز- سیرجان ، 

واحد قراردادها کدپستی: 7491617831 تلفن: 53854124-

071

- ارائه ضمانت نامه بانکی به مبلغ -/10.000.000.000 ریال 

)ده میلیارد ریال( در وجه شرکت فوالد غدیر نی ریز با اعتبار3 

ماهه با قابلیت یکبار تمدید 

- اعتبار پیشنهادات 3 ماه از تاریخ تحویل پیشنهادات و با 

قابلیت یکبار تمدید

- محل انجام کار: مجتمع فوالد غدیر نی ریز 

-محل دریافت اسناد : 

WWW.NGHSCO.COM 1- سایت شرکت به آدرس

2- مجتمع فوالد غدیر نی ریز ، واحد بازرگانی 

تلفن: 53854124-071 و 53854015 و 09178680466

 شرکت فوالد غدیر نی ریز

آگهی مناقصه عمومی شرکت فوالد غدیر نی ریز  شماره105697 )نوبت سوم(
6/36417د

هنگامه نیایش
طلوع اذان صبحمهشیدیخورشیدی

غروب اذان ظهرخورشید
نیمه شب اذان مغربخورشید

شرعی
65642165812341953191500 محرم24 اَمردادیک شنبه

75742265712331952191500 محرم25 اَمرداددوشنبه

85842365712321951191500 محرم26 اَمردادسه شنبه

95942365712311950191500 محرم27 اَمردادچهارشنبه 

105942465712301949191500 محرم28 اَمردادپنج شنبه

110052465612291948191500 محرم29 اَمردادجمعه 

120152565612281947191500 محرم30 اَمردادشنبه

اول  هیأت   140060311005000389 شماره  رأی  برابر 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
بالمعارض  مالکانه  تصرفات  نی ریز  ملک  ثبت  حوزه 
متقاضی خانم راضیه اسدی فرزند غالمرضا به شماره 
شناسنامه 266 صادره از مشکان در ششدانگ یک باب 
خانه به مساحت164.97 متر مربع پالک 2 فرعی از 2346 
اصلی مفروز و مجزا شده از پالک2346 اصلی واقع در 
نی ریز بخش 22 فارس خریداری مع الواسطه از مالکین 

رسمی خانم صدیقه  بهرامی   و خانم باهره و طاهره و 
نادره و مژده همگی رشیدپور 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، 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 انتشارنوبت اول:1400/05/10 

تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/05/25

محسن زواران حسینی - رئیس اداره ثبت اسناد 
و امالک نی ریز

- مورخ 1400/05/04
ش 62

36330

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

دفتر  نی ریزان 

فارس

از 7 صبح تا 

8شب

یکسره باز است

)پنج شنبه ها تا 

)13:30
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آشپزباشی

سیب زمینی پلو
و  ساده  غذا های  از  پلو  سیب زمینی 
سریع است که با برنج و سیب زمینی 
به  زیادی  شباهت  و  می شود  تهیه 

دمپختک دارد.
موادالزم:

پیاز بزرگ: 1 عدد
سیب زمینی بزرگ:  1 عدد

برنج: 3 پیمانه
روغن: 3 قاشق غذاخوری

شویدخشک:  3 قاشق غذاخوری
کره یا روغن کرمانشاهی: به میران الزم

شیوهپخت:
ابتدا برنج را در آب و نمک به مدت یکی 

دو ساعت خیس کنید.
پیاز را خاللی ریز خرد کرده و با دو سه 
کنید.  سرخ  روغن  غذاخوری  قاشق 

سپس ۵-۴ پیمانه آب به آن اضافه کنید 
و اجازه دهید به جوش آید. آب برنج 
خیس خورده را خالی کرده و برنج را 
به قابلمه اضافه کنید. سیب زمینی ها 
را پوست گرفته و نگینی خرد کنید. 
وقتی برنج نیم پز و آب آن کمی بخار 
شد، سیب زمینی نگینی را به آن اضافه 
گذاشته  نیمه باز  را  قابلمه  در  کنید. 
و صبر کنید تا آب برنج کاماًل کشیده 

شود.
سپس شوید خشک را اضافه کرده و 
برنج را دم بگذارید.حرارت را کم کنید و 
اجازه دهید برنج به مدت 3۵-3۰ دقیقه 
دم بکشد.پس از دم کشیدن برنج، روی 
آن کره یا روغن محلی بدهید و همراه با 

ساالد شیرازی یا ترشی میل کنید./

زندگی شاد

زن آزاری چیست؟
1-خرجی دادن بامنت و تحقیر.

2-انتظار کار بیش از توانایی جسمی او. 
و  خانواده  با  زن  ارتباط  3-ممنوعیت 

دوستان خود.
از  ممانعت  و  زن  کردن  ۴-خانه نشین 

فعالیت اجتماعی او. 
۵- تحمیل عقاید و دیدگاه خود بر زن.
6-عیب جویی و بهانه گیری مستمر.

7- تحقیر خانواده زن و به رخ کشیدن 
معایب خانواده اش.

تحوالت  از  زن  داشتن  نگه  ناآگاه   -8
جامعه.

9- تحقیر وضعیت ظاهری زن و مقایسه 
او با زنان دیگر.

نظافت  و  بهداشت  رعایت  عدم   -1۰
فردی، شلختگی مرد.

کوچک  و  اشتباهات  کردن  11-بزرگ 
شمردن موفقیتهای زن.

12-عدم تأمین نیازهای عاطفی زن.
13- ایجاد حس بی اعتمادی در فرزندان 

نسبت به زن و خانواده اش. 
1۴- مشغله شغلی مرد و بی توجهی به زن.

و  داخلی  سفرهای  از  جلوگیری   -1۵
خارجی زن با دوستانش.

16- سلب آزادی زن، زیر نظر گرفتن زن و 
ممانعت از فعالیتهای مجازی او.

17- بی توجهی یا ممانعت از رفتارهای 
زنانه: زنان عالقه به خرید دارند، انسان 
لطیف و زیبا دوستند، آرایش را دوست 
مورد  و  شوند  دیده  می خواهند  دارند، 

توجه قرار گیرند.
دکتر عباس حاتمی

دانستنیهای خودرو

مواردی که رعایت آنها
عمر خودرو  را زیاد می کند

بخش نخست بخش مکانیک خودرو هنرستان فنی و حرفه ای شهید دکتر باهنر  

ابتدا  در  خودرو  فنی  نقص های  برخی 

چندان مهم نیست و در صورتی که به 

موقع از آن آگاه شویم، می توانیم آن را 

به راحتی برطرف کنیم. اما گذر زمان و 

به  که  می شود  موجب  آن  از  ناآگاهی 

مالک  گردن  بر  زیادی  هزینه  یکباره 

خودرو بیفتد.

چنانچه خودرو شما از بهترین طراحی 

اما  باشد،  برخوردار  داخلی  و  ظاهری 

در ویژگی های فنی دارای نقص باشد، 

برای  داشت.  نخواهد  ارزشی  چندان 

ماشین مدل  ترمز  اگر سیستم  نمونه، 

باشد، می تواند  نقص  باالی شما دچار 

بنابراین  بکشاند.  کام مرگ  به  را  شما 

ویژگی های فنی یک خودرو بر هر مورد 

دیگر کاماًل برتری دارد.

چک لیست سالمت فنی خودرو می تواند 

یا  ترمز  گیربکس،  موتور،  در خصوص 

سایر موارد دیگر باشد. این چک لیست 

در بسیاری مواقع کاربرد دارد از جمله 

هنگام خرید خودروهای دست دوم.

بررسیسالمتگیربکس
وظیفه گیربکس آن است که گشتاور 

تولیدی توسط موتور را به خطوط انتقال 

و همچنین میل گاردان برساند. به نوعی 

تغییر  برای  موتور  در  تولیدی  قدرت 

سرعت و حرکت به وسیله گیربکس به 

این  بنابراین  می شود.  منتقل  چرخ ها 

موتور  سرعت  بین  دارد  وظیفه  قطعه 

خودرو و همچنین سرعت ایجاد شده در 

چرخ های خودرو تعادل ایجاد کند.

می تواند  نهایت  در  گیربکس  خرابی 

منجر به از کار افتادن خودرو شود.

مشکالت  برخی  گیربکس  مورد  در 

نشت  جمله  از  دارند،  وجود  پرتکرار 

روغن. این روغن به رنگ قرمز روشن 

بوده و هر چند وقت یک بار باید آن را 

تعویض کرد. نشت این روغن نشان از 

دارد  گیربکس  سیستم  بودن  ناسالم 

روغن  نشت  شود.  بررسی  باید  که 

باشد.  داشته  متعددی  دالیل  می تواند 

بودن  ناسالم  نشانه های  از  دیگر  یکی 

سیستم گیربکس را می توان لغزش چرخ 

دنده های آن نام برد. این مشکل می تواند 

واکنش  مانند  مختلف  شکل های  به 

همراه با تأخیر در شتاب گیری خودرو و 

همچنین افزایش دور موتور به صورت 

تکان  همچنین  کند.  بروز  غیرطبیعی 

هنگام  به  خودرو  غیرطبیعی  خوردن 

تعویض دنده ها می تواند نشان از ناسالم 

بودن سیستم گیربکس خودرو باشد.

اطمینانازسالمبودنباطری
بهتر است هر چند وقت یک بار وضعیت 

کنید.  مشاهده  را  خودرو  باطری 

اطمینان از پر بودن الکترولیت  می تواند 

جلوی از کار افتادن باطری را بگیرد. 

اهمیت  نیز  باطری  سر  بودن  تمیز 

زیادی در کارایی آن دارد. غالبًا مالکان 

خودرو به علت غفلت از بازدید باطری، 

روبرو  آن  افتادن  کار  از  با  یک باره  به 

می شوند. باطری از جمله قطعات مهم 

هر خودرو به شمار می رود که خرابی آن 

مستلزم صرف هزینه قابل توجه است.

ادامه دارد

یادگاران

نمای کلی
بازار 

ملکی دوزان 
نی ریز

سال 1371 خورشیدی
عکس: غالم رضا محسن زاده

نمای این بازار قدیمی هم اکنون توسط شهرداری نی ریز 
در حال بازسازی است.

نقاش باشی
که  بامزه ست  هزارپای  بچه  یه  کوتی کوتی 
زندگی با هزار تا پا برایش خیلی سخت است 
او  برای  و غریب  اتفاقهایی عجیب  روز  و هر 
می افتد، که او به راحتی و با خوشحالی آنها را حل 
می کند. حال اگر دلتان می خواهد با کوتی کوتی 
و ماجراهایش آشنا شوید داستان این هفته ما را 

بخوانید.
توی کالس نقاشی، خانم غازه از بچه ها خواست 
نقاشی بکشند و گفت: »هر چیزی که خودتان 

دوست دارید بکشید.«
کفشدوزک یک ماشین تپل مپِل خال خالی کشید. 
ملخ به آسمان نگاه کرد و فکر کرد، بعد یک 
هواپیمای جنگی کشید. مگس به نقاشی ملخ نگاه 

کرد و یک هلی کوپتر سیاه وزوزو کشید. 
و  دفتر  نکرد.  نگاه  هیچ کس  به  کوتی کوتی 

مدادش را برداشت و رفت ته کالس....
یک  ساعت بعد خانم غازه راه افتاد و نقاشی ها را 

یکی یکی نگاه کرد: 
-  به به 

-  خوب است
-  آفرین...

-  عالی است
دست آخر رسید به نقاشی کوتی کوتی!

وری  این  از  کرد...  راستش  کرد...  کج اش 
چرخاندش.... از آن وری چرخاندش...

گفت:  »این چیه کوتی کوتی؟«
است  قطار  نمی بینید؟  »مگر  کوتی کوتی گفت: 

دیگر.«
خانم غازه با بال چپش کله اش را خاراند :  »پس 

سرش کو؟«
-  از این ور دفتر زده بیرون.

خانم غازه با بال راستش کله اش را خاراند:  »پس 
ته اش کو؟«

- از آن طرف دفتر زده بیرون..
کرد:  غرغر  و  قلنبه شد  غازه  خانم  چشم های 

»امان از دست این بچه هزارپا.«

بچه ها سالم
به کوشش سمیه نظری 
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مناسبت

یکی از مسائل واضح و مبرهن درباره حادثه 
کربال این است که این واقعه تنها یک جنگ 
جنایت  یک  که  نبود،  نظامی  درگیری  و 
انسانی بود. چیزی فراتر از جنگ و درگیری 
تاریخ  طول  در  را  کربال  حادثه  مسلحانه، 

متمایز نموده است. 
دیگر نکته حائز اهمیت این صفحه از تاریخ 
این است که این جنایت ضد بشری و ضد 

انگیزه های  با  انسانی  ضد  و  اخالقی 
دینی واقع شده است. حال این سؤال 
مطرح می شود که چگونه ممکن است 
جنایت  به  دست  متدین  انسان  یک 
به  دست  متدین  انسان  اگر  بزند؟ 
جنگ بزند و در میدان جنگ حضور 
قاعده ای  خالف  امر  باشد،  داشته 
نیست. اما جنایت چطور؟ آیا دین برای 
نیست؟  جنایت  وقوع  از  جلوگیری 
آیا دین احساسات و عواطف انسان را 
تلطیف نمی کند؟ یا به عکس دین در 
مورد برخی افراد موجب قساوت قلب 
می شود و نتیجه آن قساوت قلب وقوع 

این جنایات است؟ 
الله  رضوان  مطهری  شهید  مرحوم 
تعالی علیه در عین حال که از دین 
و دینداری دفاع می کند و با قدرت در 
تمام عمر، توانایی اش را در دفاع از دین 

قرار داده، در عین حال پنهان نمی کند که 
اگر دین درست شناخته نشود و در مسیر 
است  خطرناک  بسیار  بگیرد  قرار  انحراف 
که  هستند  دیندار  افرادمنحرف  همین  و 
ایشان  می آفرینند.  را  جنایات  بزرگترین 
می فرماید: »به طور کلی افرادى که به دین 
می گروند و سپس بیرون می روند از افرادى 
که از اول گرایش پیدا نکرده اند خشن تر و 
به حکم  زیرا دین  انسان تر می شوند؛  ضد 
نیروى عظیم خود همه عواطف دیگر انسانی 
را تحت الشعاع قرار می دهد و اگر رفت، همه 

آنها را نیز که در خود هضم و جذب کرده با 
خود می برد.

این است که افرادى که زمانی متدین بوده 
بی دین هاى  از  شده اند  بی دین  سپس  و 
بی عاطفه تر و خطرناک تر  و  اّولی خشن تر 
طبقه،  این  از  خطرناک تر  اما  می شوند. 
متدّینان منحرف شده و کج سلیقه خشکه 
مقدس اند. این طبقه عالوه بر اینکه عواطف 

انسانی شان تحت الشعاع عاطفه دینی قرار 
نیروى  افتاده،  مستقل  تأثیر  از  و  گرفته 
دین به حکم اینکه منحرف شده اثر خود 
زایل  چون  طرف  آن  از  و  نمی بخشد  را 
نشده و به صورت انحرافی کار می کند به 
همان قدرت که مقتضاى نیروى دین است 
فعال است. اینها دیگر از هر سبع ]وحشی و 
درنده[ خطرناک تر و وحشتناک ترند. تاریخ 
بی رحمانه ترین جنگها،  که  نشان می دهد 
کشتارها، زجر و شکنجه ها به وسیله خشکه 
بزرگترین  است.  گرفته  صورت  مقدسان 

می دهند  انجام  اینها  را  نمک نشناسی ها 
زیرا َیْحَسُبوَن َأنَُّهْم ُیْحِسُنوَن ُصْنعًا. ]و خود 
می  پندارند که کار خوب انجام می  دهند- 
جنگهاى  صلیبی،  جنگهاى  کهف/1۰۴[ 
دست  ساخته  کربال  فاجعه  حتی  خوارج، 
این طبقه است ...«)مجموعه آثار، ج 19، ص 

)618
پس باید توجه داشت که نوع تفکری که به 
این  وقوع  در  می شود،  تزریق  جامعه 
جنایات مؤثر است. اگر در جامعه، دین 
دینداران  شد  ترویج  اخالق  منهای 
مهیا  جنایت  به  زدن  دست  برای 
نوعی  دینی  تریبون های  اگر  هستند. 
از دینداری را ترویج کند که با هتاکی 
نسبت به انسانها توأم باشد و اساسًا در 
آن دینی که تبلیغ و ترویج می شود بویی 
از عاطفه و انسانیت و مسائل انسانی و 
یا  نشود  دیده  اخالقی  گرایش های 
که  کسانی  شود،  دیده  اندک  بسیار 
در این فضا تربیت می شوند، آمادگی 
ارتکاب هر جنایتی را دارند، چون برای 
امری  دین  نام  به  کردن  آنها جنایت 
ساده و راحت است. فاجعه کربال یکی 
از این نمونه هاست. امام حسین)ع( هم 
در روز عاشورا از آنها خواستند که اگر 
ظاهراً  ولی  باشید.  آزاده  ندارید  دین 
آن دینداری جایی برای آزادگی هم باقی 

نگذاشته بود.
ولی کالم امام حسین)ع( »ِإْن َلْم َیُکْن َلُکْم ِدیٌن 
َفُکوُنوا َأْحَراراً ِفی ُدْنَیاُکم« نشان می دهد که 
در دینداری به گونه ای باید دین را شناخت 
به  چیزی  دینی،  ارزش های  منهای  که 
عنوان حریت و جوانمردی هم وجود داشته 
باشد و آن کسی که نه در دینداری اش، نه 
در منش اخالقی و رفتاری اش، جوانمردی 
این  می زند.  جنایتی  هر  به  دست  ندارد، 
یکی از نکات عبرت آمیز در ماجرای کربال و 

عاشوراست. 

تاسوعا و عاشورای حسینی تسلیت باد

از نکات عبرت آموز 
در  کربال

حجت االسالم دکتر حسین سروش / امام جماعت حسینیه ثارالله

7
یکشنبه 24    اَمرداد 1400کافه ادبیات / شهر هرت

 15    آگوست 2021 
شماره  346

neyrizanfars.com
info@ neyrizanfars.ir
                 @ neyrizan.fars

کافه ادبیات
 به کوشش فاطمه زردشتی نی ریزی

برگی از تاریخ

اثر  در  نفت  بهای  پاییز 13۵2  در 
جنگ  ویژه  به  و  اوپک  تصمیمات 
اعراب و اسرائیل به گونه ای بی سابقه 
باال رفت و درآمد نفتی ایران چند 
دولت  تبلیغاتی  دستگاه  شد.  برابر 
سخن  داد  »پیروزی«  این  درباره 
با  دست اندرکاران  همه  و  داد 
خوش بینی از رسیدن به دروازه های 
اینان  می گفتند.  بزرگ  تمدن 
می پنداشتند که با این درآمد سرشار 
یکسره  کشور  گرفتاری های  همه 
حل خواهد شد و ایران به زودی به 
جهان  پیشرفته  کشورهای  جرگه 
خواهد پیوست. شاه که در پیشبرد 
هدف های اوپک سهمی انکار ناپذیر 
داشت، این فرصت را برای گسترش 
باز هم بیشتر اختیارات خود برازنده 
دید و در اسفند 13۵3 انحالل همه 
حزب  برپایی  و  پیشین  حزب های 
رستاخیز را اعالم داشت. چندی بعد 
نیز برای توجیه نظام تازه مدعی شد 
که »در سیستم دو حزبی اقلیت از 

فعالیت سیاسی محروم می شود.«
نظام  شدن  تک حزبی  دنبال  به 
سیاسی به تدریج توضیح داده شد 
که در درون حزب هرگونه گفتگویی 
برای هر کرسی  و  بود  آزاد خواهد 
متعددی  نامزدهای  نمایندگی، 

می توانند با یکدیگر مبارزه کنند و 
در این چهارچوب انتخابات آزادانه 
برگزار می شود. در این گیرودار شاه 
در هر فرصتی یادآور می شد که به هر 
حال این تحوالت را نباید به معنای 
آغاز دموکراسی و کاهش اختیارات 
او پنداشت و رسانه های گروهی نیز 
موظف بودند این نکته را خوب به همه 
بفهمانند. از این پس پیوسته گفتگو از 
واژه های نوساخته نظام شاهنشاهی 
و  است  شاهنشاهی  فرماندهی  و 
که  لوایحی  دارد  اصرار  شاه  حتی 
پیش از تقدیم به پارلمان به تأیید او 
رسیده اند قابل اجرا هستند و نیازی 
گذراندن  انتظار  در  دولت  نیست 
روی  دست  قانونی  مراحل  از  آنها 
دست بگذارد. ولی این دیگر چنان 
پشت پا به قانون اساسی و اختیارات 
هر چند ظاهری پارلمان می زد که 
مسئوالن امر در عمل با طفره رفتن و 
وقت گذرانی از اجرای آن سر باز زدند.

بی اعتنایی به افکار عمومی و خواست 
مردم و نپذیرفتن اصالتی برای آنان 
به تدریج دستگاه دولتی را هم فرا 
برخی دیگر حتی کمیته  و  گرفت 
دموکراسی را در پایین ترین سطوح 
نیز چنین  شاه  نداشتند.  پاس  نیز 
رفتاری را می پسندید و آن را نشانه 

نتیجه  در  و  امر  مسئوالن  قدرت 
برخی  هیچ گاه  و  می دانست  خود 
از دولتیان را که در این زمینه نامی 
به هم رساندند نه هشداری داد و نه 

سرزنشی کرد.
َعَلم می نویسد: »پریروز کمیسیونی 
روستایی  فرهنگ  خانه های  برای 
داشتیم. در آنجا صحبت از این پیش 
چه  به  دهات  انجمن های  که  آمد 
صورت انتخاب می شوند و وزیر تعاون 
و امور روستاها گفت به همان صورت 
که انتخابات مجلسین انجام می شود. 
من گفتم: چرا؟ نظر شاهنشاه بر این 
است که واقعًا مردم در سطوح پایین 
برای دموکراسی آماده شوند، برای 
شما چه فرق می کند که حسن یا 
آخر  گفت:  شود؟  انتخاب  حسین 
در بعضی مناطق برای دفاع به آنها 
نظر  فرق  گفتم  می دهیم،  تفنگ 
من و شما این است که من می گویم 
تفنگ را به صاحبخانه بدهید و شما 
در نظر دارید تفنگ را به نوکر بدهید. 
چرا نمی خواهید طوری عمل کنید 
که مردم خود را صاحبخانه بدانند نه 
نوکر؟ بحث درگرفت و گرفتار شدم. 
شاهنشاه  عرض  به  گزارش  قطعًا 
جلوگیری  قباًل  باید  من  می رسد. 
از جهات بعد گزارش کردن نموده 

باشم، یعنی خودم به عرض برسانم 
که منظور چه بوده است. چون این 
تملق  برای  که  ُمعلقی  کبوترهای 
زدن  معلق  حال  در  دائمًا  گفتن 
هستند مردمان توخالی پدرسوخته 
عجیبی هستند. )یادداشت 1۰ آذر 

 .)13۵1
یکی از تضادهای حکومت شاه این 
تازه ای  نهادهای  یکسو  از  که  بود 
را بنیان کرد و از سوی دیگر جلوی 
گرفت.  را  نهادها  این  استقالل 
به  یا  والیتی  و  ایالتی  انجمنهای 
و  استان  آن  تازه تر  اصطالح 
اساسی  قانون  در  که  شهرستان 
هیچگاه  ولی  شده  پیش بینی 
همچنین  و  بود  نیافته  تشکیل 
قانون  ساخت.  برپا  را  ده  شورای 
به  شهرداری ها  برای  پیشرفته ای 
تصویب رساند ولی هرگز نتوانست 
بپذیرد که مردم آزادانه نمایندگان 
برگزینند  انجمنها  این  در  را  خود 
و اینان در تصمیم گیری خود آزاد 

باشند.
ادامه دارد

برگرفتهجستارگونهایاز:
 )1393( علی نقی  عالیخانی،   -
یادداشتهای َعَلم، جلد اول، تهران: 

کتاب سرا، صص 7۰ تا 73

سالهای واپسین حکومت شاهنشاهی

طوری عمل کنید که مردم خود را صاحب خانه بدانند نه نوکر
بخش پنجم

گنجینه  های ادب

نمک شاه  کوه  دامنه  در  خورشیدی   13۵1 خرداد  زاده  
علمدار از توابع دبیران داراب، در سیاه چادرهای عشایر ایل 
دره شوری. از شاعران معاصر که در وصف امام حسین)ع(، شعر 
سروده.  دوران ابتدایی و راهنمایی را در دبیران گذراند و آغاز 

شاعرانگی او همان دوره راهنمایی بود.
فوت پدربزرگش که او را با اهل بیت آشنا کرده بود، و اسارت و 
شهادت هم والیتی  ها و هم  کالسی  ها در جنگ، او را در سرودن 
شعر مصّمم  تر کرد. در سال 1369 به لشکر 33 المهدی)عج( 
پیوست و در آنجا انجمن شعری راه انداخت. می  توان گفت 
این تیپ، تنها یگان سپاه است که انجمن شعر و جلسه هفتگی 
شاعران دارد. بزرگ ترین جریان شعر آیینی جهرم یعنی شب 
شعر فاطمی نتیجه تالش  های پرندآور و شاعران آیینی این 
شهر است که به علت فضاسازی سنتی در بین شاعران کشور 
مشهور است، به طوری که ادیبان کشور، جهرم را به عنوان 
یکی از قطب  های آیینی شعر در جنوب کشور معرفی کرده  اند. 
حوزه فعالیت ایوب پرندآور عالوه بر ادبیات آیینی در ادبیات 
دفاع مقدس نیز هست و او در زمینه تاریخ شفاهی فعالیت 
زیادی داشته و کتاب »کاکاعلی« از این مجموعه است. از 
ایوب پرندآور تاکنون کتاب  های »غبار عطش«، »تیغ و ترانه« 
و »دو بیتی  های نیلی رباعی  های کبود« به چاپ رسیده است. 

دو شعر زیر از سروده های اوست:
درمدححضرتقاسم)س(

بی زره رفت به میدان که بگوید حسن است
ترسی از تیر ندارد زرهش پیرهن است...

دست خطی حسنی داشت که ثابت می کرد
سیزده سال، به دنبال حسینی شدن است!

جان سِر دست گرفت و به دل میدان برد
خواست با عشق بگوید که عمو، جاِن من است

ناگهان از همه سو نعره کشیدند که آی...
تیرها! پر بگشایید که او هم حسن است

نه فرات و نه زمین، هیچ کسی درک نکرد
راز این تشنه که آماده  دریا شدن است...

******
گودال قتلگاه است، یا این که باغ سیب است؟

این بوی آشنایی از تربت حبیب است...
نهج الفصاحه در خون، نهج البالغه در اشک

جبریل پرشکسته، بر خاک ها عجیب است
قصد نماز دارد، خورشید خون گرفته

وقتی رسول اکرم بر نیزه ها خطیب است
قد قامت الصالتش صد اوج در فراز است

حی علی الفالحش صد موج در نشیب است
در این حرای زخمی، پیچیده سوره ی کهف

لحنش چه دلنشین و صوتش چه دلفریب است
شش  گوشه  مراد است این عرش خاک خورده

هرکس نیامد اینجا، از عشق بی نصیب است
احساس استجابت، در این حریم جاری ست

اینجا یکی مجاب و آن دیگری مجیب است
در این محیط زخمی در این فضای مجروح

هر کس نفس کشیده عمری ست بی شکیب است

راز  این تشنه که 
آماده دریا شدن است

ایوبپرندآور

اکفه کتاب 

نویسنده: رابین شارما
مترجم: رضا اسکندری آذر

انتشارات: نشر نون
3۵2 صفحه

پنج  باشگاه  کتاب  نام  از  که  همان  گونه 
با  مخاطب  است،  مشخص  صبحی ها 
اهمیت  و  ارزش  به  کتاب،  این  خواندن 
سحرخیزی پی می برد و می فهمد که بیدار 
می تواند  ابتدایی صبح  ساعات  در  شدن 
قدرتی شگفت انگیز و معجزه آسا برای او به 

ارمغان بیاورد. 
از نگاه رابین شارما نویسنده  کتاب، انسان 
امروز در دام مشکالت زیادی گرفتار شده 
و زندگی پرمشغله و عجیبی دارد. کتاب 
باشگاه پنج صبحی ها با این هدف نوشته 
شده که انسان را با ذات و سرشت اصلی 
او آشنا کند و به او بفهماند که می تواند با 
خواست و اراده  خود و با کمک گرفتن از 

معجزه سحرخیزی به بهترین ها برسد. 
شارما،  رابین  قلم  خصوصیات  از  یکی 
دارد  تمایل  وی  است.  او  داستان سرایی 
مقصود خود را در قالب داستان و با کلمات 
پرکشش بیان کند و بر این باور است که با 
این کار می تواند مقصود و منظور خود را 
به بهترین شکل ممکن در قلب و ذهن 

مخاطب حک کند.
کتاب باشگاه پنج صبحی ها با یک روایت 
اصلی شروع می شود که رابین شارما در 
حین روایت، درس ها و نکات مهم خودش را 
به مخاطب یادآوری می کند. در داستان ما 
سه شخصیت اصلی ایفای نقش می کنند 
کارآفرین  یک  شخصیت،  سه  این  که 
افسرده و سرخورده، یک هنرمند درمانده 
و در جستجوی خالقیت و یک میلیاردر 

بسیار موفق هستند. این سه نفر در یک 
سمینار بهینه سازی فردی با یکدیگر آشنا 
می شوند. در این سمینار اتفاقات جالبی 
رخ می دهد و باعث می شود که سر صحبت 
صحبت  این  شود.  باز  نفر  سه  این  بین 
نفر  این سه  بین  ارتباط  برای  را  مقدمه 
فراهم می کند و در نهایت میلیاردر موفق 
وقتی می بیند که این دو نفر تشنه تغییر و 
موفقیت هستند، تصمیم می گیرد که رمز 

موفقیت خودش را به آن ها بگوید...
پنج  باشگاه  کتاب  برگزیده   جمالت 

صبحی ها:
- تا وقتی آزادی، کتاب، گل و ماه هست، 

چه کسی می تواند شاد نباشد؟
- اول صبح که از روی تنبلی اکراه دارید 
خودتان  به  کنید،  ترک  را  رختخوابتان 
بگویید: من بلند می شوم تا کار یک انسان 

را انجام دهم.
- من از هر لحظه  تمرین بیزار بودم، اما به 
خودم گفتم: دست برندار؛ حاال به خودت 
فشار بیاور تا باقی عمرت را چونان یک 

قهرمان زندگی کنی.
- بهترین و زیباترین چیزهای این جهان 
را نه می توان دید و نه حتی می توان شنید، 

بلکه باید آن ها را با دل احساس کرد.
- بیدار شدن قبل از روشن شدن هوا بسیار 
خوب است؛ زیرا این عادت به سالمتی، 

ثروت و درایت اشخاص می افزاید.

معجزه بیدار شدن 

در ساعت 5 صبح

زین قند پاریس 
عطارد:عطارد به ضم »عین« وکسر »را« 
است )ُعطاِرد(. در فارسی به فتح »عین« و 
ضم »را« تلفظ می کنند )َعطاُرد(، که غلط 

است.
به  )ُعظام(  »به ضم عین«  عظام  عظام:
معنی عظیم و بزرگ و »به کسر عین« 
)ِعظام( جمع عظیم به معنی بزرگ و جمع 

اغلب در  به معنی استخوان است.  عظم 
استعمال و تلفظ این کلمه اشتباه می کنند.

برگرفتهاز:
فاحش  غلطهای  )بی تا(  حسن  عمید، 
غلطهای  عالوه  به  فارسی  فرهنگهای 
انتشارات  تهران:  متداول،  و  مشهور 

کتابخانه گوتنبرگ، ص 12۰.

 غلط های متداول در زبان فارسی
از دیدگاه استاد حسن عمید

ویژه  طنز نی ریزان فارس

سال ششم / شماره:  273
قیمت: 2 قرون

لنگ لنگان می روم من با خِر خود شاِد شاد
می زنم هی حرف حق را، هرچه بادا، هرچه باد

زبونُم الل، زبونُم الل
خروس خوانی خواننده جلف

بچه که بودم برای مدت یک ماه به خانه عمه ام در 
تهران رفتم! عمه زن مؤمن و مهربان و جدی بود 
که اصاًل از جلف بازی و به قول خودش خنک بازی 
خوشش نمی آمد و اعتقاد داشت چه زن و چه مرد 

باید سنگین و رنگین باشند! 
برعکس شوهرش اصاًل برای رفتار و کردارش فکر 
نمی کرد و همیشه از عمه ام سرکوفت و نصیحت 

می شنید! 
بچه دار  هم  آنها   و  بودم  آنها  مهمان  من  چون 
تا به من خوش  نمی شدند، هر کاری می کردند 

بگذرد! 
یک شب شوهر عمه با سه تا بلیط کنسرت به خانه 
آمد! چشمتان روز بد نبیند؛ آن شب عمه قژقرقی 
به پا کرد که بیا و ببین! به شوهرش می گفت عمراً 

بگذارم بچه برادرم را یک همچین جاهایی ببری! 
خالصه هر جوری بود عمه به خاطر من قبول کرد و 
فردا شبش به کنسرت یکی از خواننده های معروف 

آن زمان رفتیم!
وسط کنسرت من خوابم برد و هیچی نفهمیدم! 

خواب  متوجه  کنسرت  جلف  خواننده  ظاهراً 
من شده و کنسرت را قطع کرده و برای مسخره و 

خنداندن جمعیت باالی سر من آمده بود.
ناگهان باصدای شلیک خنده  حضار از خواب پریدم 
و متوجه شدم خواننده دو متر با من فاصله دارد! 
پشت میکروفنش رو به من کرد و گفت: ممنون که 
کنسرت بنده را برای خوابتان انتخاب کرده اید! ما 
زمان گرفتیم و به اندازه تایمی که خواب بودید پول 

شما را پس می دهیم!

جمعیت با صدای بلند می خندیدند!!! 
من هاج و واج وسط آن همه شلوغی و خنده هنگ 
کرده بودم! تنها چیزی که یادم هست این بود که 
عمه ام از جا بلند شد و با عصبانیت میکروفن را از 
خواننده گرفت و گفت بچه ما از تو خیلی هنرمند تر 
است که با وجود این صدای نکره ای که از تو بیرون 

می آید، جلوی این باندها و بلندگوها خوابیده!
جمعیت از خنده رفت روی هوا! 

خالصه آن خواننده جلف تا بناگوشش سرخ شد 
و دیگر صدایش مثل قبل درنیامد و مثل خروس 
می خواند و کنسرتش خراب شد. چیز دیگری از آن 
ماجرا یادم نمی آید جز کبودی پای چشم شوهر 

عمه ام موقع صبحانه فردا صبح!

قربانتان غریب آشنا

ماجراهای من و بی بی
نون لواش میسونی 450 تومن، 

انگار دری قاغذ میخوری!
بی بی که صدایم کرد، گوشی از دستم 

افتاد...
- گالاااااااااااااااااااب، گالااااااااااااااااااااااب...

پا تند کردم و رفتم توی حیاط...
- جانم بی بی ؟ جانم؟

- جانم و درد... جانم و مرضضضض، جانم 
و گولِّی برنو... ینی اگه من دو روز و دو 
شوَوم پیدام نشه تو َیی یادیم نیکنی بینی 

ِزّنه هسم یا مرده...
- ای بابا، بی بی شما ده دقه ام نیس رفتین 
رفتین  کردم  فک  من  خو  حیاط،  تو 

دسشویی...
- خیِل خو دختر، حاال بِجی اقد حرف 

مفت زدن بیا َیی ذِری کمک بده...

نگاهی به دور و بر  بی بی انداختم...
- اینا چیه بی بی؟

نان پزی  تابه  و  تخته  به  دستی  بی بی 
کشید و چپ چپ نگاهم کرد...

- تو ناف ِتیرون خو بزرگ نشدی که نفمی 
اینا چی چیه. خدا ِر شکر تا هی دیروز تو 
کِپی هندونه ُاووو می خوردی! البته تقصیر 
بغیر  که  عاروُسمه  او  تقصیر  نیسه،  تو 
خوردن و خواویدن هیچی یاِد تو نداده. 

دری می نی خو، ای تخته هه اَیم تووه!
- ای بابا، بی بی منظورم اینه که برا چی 

ُاوردی تو حیاط؟
- اوردم با خودشون ترکه بازی کنم! خو 

دختر تووه و تخته بری چی چی میَیرن؟
- ینی میخواین نون بپزین بی بی؟ اونم 

بعد از این همه سال؟؟؟
- من نع! تو ِمِخی بپزی اگه خدا باخاد!

- من بی بی؟؟؟
- ها... کوری؟ کچلی؟ چالقی؟ چته که 
نپزی؟ ُمشاال اَ همه ام خو زبوُنت درازتره! 
میه نیبینی دختر نون شده دوِنی چن؟ 
َیی نون لواشی میسونی ۴۵۰ تومن، انگاَرم 

دری قاغذ میخوری!
- ولی آخه بی بی من که بلد نیسم...

- منم خو تو ُکم ننم بلد نبودم. چار دفه 

پختی یاد میگیری...
خالصه آن روز به هربدبختی که بود به 
دستور بی بی چند کیلو آرد خمیر کردم، 

موقع نان پختن که شد اما...
نازک  نونا  ای  کنم؟  چکارش  بی بی   -

نمیشه...
- تیُرش بزنی نازک میشه...

اما هرچه تیر می زدم نازک نمیشد که 
نمیشد تا اینکه باالخره خون بی بی به 

جوش آمد...
- دختر، َخور مرُگت َملومه دری چکار 
َدس  نونی  تیر  وِضع  چه  ای  می کنی؟ 
گرفتنه ، میَفمی تاال چن تا چونه خراب 
خوُدم  تا  سِرجات  ُبتمرگ  پا  کردی؟ 

بیشینم بپزم...
بماند که بی بی آن روز چقدر غر زد تا 

نان ها را پخت...
نان ها که تمام شد بی بی دستش را زد به 

کمرش...
- مینی گالبی؟ می نی؟ یاد  بیگیر... راس 
میگن که دود اَ ُکنه پا میشه... می نی چه 
نوِنی پختم؟ َیی چار پن کیلوَشم صب 

خمیر می کنم.
آن شب اما شب خوبی نبود... بی بی تا 

صبح غر زد و از کمردرد نالید...
صبح که از خواب بیدار شد، گفتم:

- خوبی بی بی؟
- تا جون تو درشه، همش تقصیر توئه 
ناله زده هه، اگه مث آدم نوناِر پختودی 

نیخواس من بپزم که کمردرد بیگیرم...
- دیدی که بی بی خواستم بپزم، نشد، 

نتونستم... راستی بی بی...
- هااااااا؟

- بقیه  آردا رو امروز خمیر می کنیم دیگه؟ 
نه؟

- نع، ننت ماخا بیا بپزه؟ ای نوِنی که دیروز 
پختم بری من، توئم بری خودوت فکر 

چار تا نون باش!!!!
گالبتون

کارتون هفته

300همَوالیتی

در باغ هاَی َنی ریز
- زوَلیخا! چمیدان را باز کون؛ پشیمان شدم.

َیک  نداری  توان  َچرا  نجیب؟  چه  یعنی   -
تصمیم درست گرفَته کونی؟ مگر گفَته 
َنمی کردی از دست این َوالیت بی همان 

افغانیستان فرار کونیم؟
َنمی کونی  َنظاره  مگر  ولی  َمی گفتم؛   -
هم َوالیتی هایم دارند بی َوالیت ایران فرار 

َمی کونند؟ تازه داریم از تنهایی بیرون َمی آییم.
هَمه  هیچ،  که  قوندوز  هَمه  َمی گفت؛  راست  زوَلیخا  اما 
افغانیستان هم که بی َوالیت ایران روان شوند، باز هم َنی ریز 
ُولسوالی ممنوعه هست و هیچ افغانی را راه َنمی دهند. ما هم که 

َحکایتیمان فرق َمی کوند و تبَعه موجازیم.
در اخبار َنظاره کردم مردم َوالیت نیمروز از ترس طالیبان بی 
سمت ایران فرار َبکرده اند و خوشبختاَنه مرز را برای روان شدن 
بی ایران باز گوذاشته اند. لبی مرز هم موتر )ماشین( ها ایسَته 

کرده اند و هَمه را بی مرکز َوالیت ایران ُبرده َمی کونند.
اما چند روز پیش َشنیده کردم در باغهای مرز ُولسوالی َنی ریز 
عده ای از هم َوالیتی هایم آواره شده و مونتظر موِترهای اهالی 
آنجا هستند که آنها را بی َیک آبادی َرسانده کونند تا با کار و 

کنَده کاری روزی خود را بی دست بیاورند.
هَیجانی خاص مرا َبگرفت. َنمی توانستم َنظاَره کونم در چند 
قدمی من هم َوالیتی هایم آواَره اند و من که سالهاست دیلتنگ 
َنظاَره َیک افغانی در این ُولسوالی َنی ریز گیر افتاده ام، دوست 

داشتم کمک کونم مخفیاَنه بی َنی ریز روان شوند.
این بود که دوچرَخه ام را زین َبکردم و راهی آنجا شدم. آنجا 
خسَته و تشنه َکنار َیک باغ انار ایسَته کردم تا آبی َبخورم. َیکهو 
َیک صدای »پیشت« َشنیده کردم. َیک نفر آرام گفَته َمی کرد: 

پیشت، پیشت...
رویم را که برگرداندم، میاَن شاخ و برگ درختان انار 7 - 8 تا از 

هم َوالیتی هایم را َنظاره کردم که استیتار کرَده بودند.
آن قدر خوشحال و هَیجان زده شدم که از همان پایین خودم را 

بی سِر شاَخه پراندم و در بغل َیکی از آنها جای َبگرفتم.
اما شاَخه درخت شیکسَته شد و هر دو از َنشیمن گاه بی روی 

زمین افتادیم.
همین َطور داشتیم َنشیمن گاَهمان را مالش َمی دادیم که موِتر 

پولیس سر َرسید و چند مأمور َپیاده شدند.
هم َوالیتی  ام َیک پسی کَله ای َنثارم کرد و َبگفت: خاک بر سرت 
کونند. ما َنظاَره کردیم پولیس دارد گشت َمی زند. برای همین 

خوَدمان را میاَن شاخ و برگ مخفی کردیم که تو احمق آمدی.
همین َطور پسی کَله ام را َگرفته کرده بودم که پولیس با گفتن 

ایست، َیک تیر هوایی در َبکرد.
همزمان سیصد تا از هم َوالیتی هایم از باالی درختان باغ پایین 

افتادند و دستاَنشان را باال َبگرفتند.
همین َطور مانَده بودم اینها از کوجا َپیدایشان َبشد که ارباب 
پولیسها دستور َبداد هَمه را َگرفته کونند و سوار بر ماشین بی 

َوالیت افغانیستان برگردانند.
من که تازه فهمیده بودم در َچه چاهی افتاده ام، داد َبزدم: من با 

اینها نیستم، من تبعه موجازم. 
اما همان هم َوالیتی که در بغلش افتاده بودم، بی پولیس گفَته 
کرد: دروغ َمی گوید؛ این هم با ماست؛ باید بی افغانیستان بیاید تا 

نجیببی او حالی کونیم دیگر ما را َلو ندهد...

ماجراهای تبعه موجاز
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آشپزباشی

سیب زمینی پلو
و  ساده  غذا های  از  پلو  سیب زمینی 
سریع است که با برنج و سیب زمینی 
به  زیادی  شباهت  و  می شود  تهیه 

دمپختک دارد.
موادالزم:

پیاز بزرگ: 1 عدد
سیب زمینی بزرگ:  1 عدد

برنج: 3 پیمانه
روغن: 3 قاشق غذاخوری

شویدخشک:  3 قاشق غذاخوری
کره یا روغن کرمانشاهی: به میران الزم

شیوهپخت:
ابتدا برنج را در آب و نمک به مدت یکی 

دو ساعت خیس کنید.
پیاز را خاللی ریز خرد کرده و با دو سه 
کنید.  سرخ  روغن  غذاخوری  قاشق 

سپس ۵-۴ پیمانه آب به آن اضافه کنید 
و اجازه دهید به جوش آید. آب برنج 
خیس خورده را خالی کرده و برنج را 
به قابلمه اضافه کنید. سیب زمینی ها 
را پوست گرفته و نگینی خرد کنید. 
وقتی برنج نیم پز و آب آن کمی بخار 
شد، سیب زمینی نگینی را به آن اضافه 
گذاشته  نیمه باز  را  قابلمه  در  کنید. 
و صبر کنید تا آب برنج کاماًل کشیده 

شود.
سپس شوید خشک را اضافه کرده و 
برنج را دم بگذارید.حرارت را کم کنید و 
اجازه دهید برنج به مدت 3۵-3۰ دقیقه 
دم بکشد.پس از دم کشیدن برنج، روی 
آن کره یا روغن محلی بدهید و همراه با 

ساالد شیرازی یا ترشی میل کنید./

زندگی شاد

زن آزاری چیست؟
1-خرجی دادن بامنت و تحقیر.

2-انتظار کار بیش از توانایی جسمی او. 
و  خانواده  با  زن  ارتباط  3-ممنوعیت 

دوستان خود.
از  ممانعت  و  زن  کردن  ۴-خانه نشین 

فعالیت اجتماعی او. 
۵- تحمیل عقاید و دیدگاه خود بر زن.
6-عیب جویی و بهانه گیری مستمر.

7- تحقیر خانواده زن و به رخ کشیدن 
معایب خانواده اش.

تحوالت  از  زن  داشتن  نگه  ناآگاه   -8
جامعه.

9- تحقیر وضعیت ظاهری زن و مقایسه 
او با زنان دیگر.

نظافت  و  بهداشت  رعایت  عدم   -1۰
فردی، شلختگی مرد.

کوچک  و  اشتباهات  کردن  11-بزرگ 
شمردن موفقیتهای زن.

12-عدم تأمین نیازهای عاطفی زن.
13- ایجاد حس بی اعتمادی در فرزندان 

نسبت به زن و خانواده اش. 
1۴- مشغله شغلی مرد و بی توجهی به زن.

و  داخلی  سفرهای  از  جلوگیری   -1۵
خارجی زن با دوستانش.

16- سلب آزادی زن، زیر نظر گرفتن زن و 
ممانعت از فعالیتهای مجازی او.

17- بی توجهی یا ممانعت از رفتارهای 
زنانه: زنان عالقه به خرید دارند، انسان 
لطیف و زیبا دوستند، آرایش را دوست 
مورد  و  شوند  دیده  می خواهند  دارند، 

توجه قرار گیرند.
دکتر عباس حاتمی

دانستنیهای خودرو

مواردی که رعایت آنها
عمر خودرو  را زیاد می کند

بخش نخست بخش مکانیک خودرو هنرستان فنی و حرفه ای شهید دکتر باهنر  

ابتدا  در  خودرو  فنی  نقص های  برخی 

چندان مهم نیست و در صورتی که به 

موقع از آن آگاه شویم، می توانیم آن را 

به راحتی برطرف کنیم. اما گذر زمان و 

به  که  می شود  موجب  آن  از  ناآگاهی 

مالک  گردن  بر  زیادی  هزینه  یکباره 

خودرو بیفتد.

چنانچه خودرو شما از بهترین طراحی 

اما  باشد،  برخوردار  داخلی  و  ظاهری 

در ویژگی های فنی دارای نقص باشد، 

برای  داشت.  نخواهد  ارزشی  چندان 

ماشین مدل  ترمز  اگر سیستم  نمونه، 

باشد، می تواند  نقص  باالی شما دچار 

بنابراین  بکشاند.  کام مرگ  به  را  شما 

ویژگی های فنی یک خودرو بر هر مورد 

دیگر کاماًل برتری دارد.

چک لیست سالمت فنی خودرو می تواند 

یا  ترمز  گیربکس،  موتور،  در خصوص 

سایر موارد دیگر باشد. این چک لیست 

در بسیاری مواقع کاربرد دارد از جمله 

هنگام خرید خودروهای دست دوم.

بررسیسالمتگیربکس
وظیفه گیربکس آن است که گشتاور 

تولیدی توسط موتور را به خطوط انتقال 

و همچنین میل گاردان برساند. به نوعی 

تغییر  برای  موتور  در  تولیدی  قدرت 

سرعت و حرکت به وسیله گیربکس به 

این  بنابراین  می شود.  منتقل  چرخ ها 

موتور  سرعت  بین  دارد  وظیفه  قطعه 

خودرو و همچنین سرعت ایجاد شده در 

چرخ های خودرو تعادل ایجاد کند.

می تواند  نهایت  در  گیربکس  خرابی 

منجر به از کار افتادن خودرو شود.

مشکالت  برخی  گیربکس  مورد  در 

نشت  جمله  از  دارند،  وجود  پرتکرار 

روغن. این روغن به رنگ قرمز روشن 

بوده و هر چند وقت یک بار باید آن را 

تعویض کرد. نشت این روغن نشان از 

دارد  گیربکس  سیستم  بودن  ناسالم 

روغن  نشت  شود.  بررسی  باید  که 

باشد.  داشته  متعددی  دالیل  می تواند 

بودن  ناسالم  نشانه های  از  دیگر  یکی 

سیستم گیربکس را می توان لغزش چرخ 

دنده های آن نام برد. این مشکل می تواند 

واکنش  مانند  مختلف  شکل های  به 

همراه با تأخیر در شتاب گیری خودرو و 

همچنین افزایش دور موتور به صورت 

تکان  همچنین  کند.  بروز  غیرطبیعی 

هنگام  به  خودرو  غیرطبیعی  خوردن 

تعویض دنده ها می تواند نشان از ناسالم 

بودن سیستم گیربکس خودرو باشد.

اطمینانازسالمبودنباطری
بهتر است هر چند وقت یک بار وضعیت 

کنید.  مشاهده  را  خودرو  باطری 

اطمینان از پر بودن الکترولیت  می تواند 

جلوی از کار افتادن باطری را بگیرد. 

اهمیت  نیز  باطری  سر  بودن  تمیز 

زیادی در کارایی آن دارد. غالبًا مالکان 

خودرو به علت غفلت از بازدید باطری، 

روبرو  آن  افتادن  کار  از  با  یک باره  به 

می شوند. باطری از جمله قطعات مهم 

هر خودرو به شمار می رود که خرابی آن 

مستلزم صرف هزینه قابل توجه است.

ادامه دارد

یادگاران

نمای کلی
بازار 

ملکی دوزان 
نی ریز

سال 1371 خورشیدی
عکس: غالم رضا محسن زاده

نمای این بازار قدیمی هم اکنون توسط شهرداری نی ریز 
در حال بازسازی است.

نقاش باشی
که  بامزه ست  هزارپای  بچه  یه  کوتی کوتی 
زندگی با هزار تا پا برایش خیلی سخت است 
او  برای  و غریب  اتفاقهایی عجیب  روز  و هر 
می افتد، که او به راحتی و با خوشحالی آنها را حل 
می کند. حال اگر دلتان می خواهد با کوتی کوتی 
و ماجراهایش آشنا شوید داستان این هفته ما را 

بخوانید.
توی کالس نقاشی، خانم غازه از بچه ها خواست 
نقاشی بکشند و گفت: »هر چیزی که خودتان 

دوست دارید بکشید.«
کفشدوزک یک ماشین تپل مپِل خال خالی کشید. 
ملخ به آسمان نگاه کرد و فکر کرد، بعد یک 
هواپیمای جنگی کشید. مگس به نقاشی ملخ نگاه 

کرد و یک هلی کوپتر سیاه وزوزو کشید. 
و  دفتر  نکرد.  نگاه  هیچ کس  به  کوتی کوتی 

مدادش را برداشت و رفت ته کالس....
یک  ساعت بعد خانم غازه راه افتاد و نقاشی ها را 

یکی یکی نگاه کرد: 
-  به به 

-  خوب است
-  آفرین...

-  عالی است
دست آخر رسید به نقاشی کوتی کوتی!

وری  این  از  کرد...  راستش  کرد...  کج اش 
چرخاندش.... از آن وری چرخاندش...

گفت:  »این چیه کوتی کوتی؟«
است  قطار  نمی بینید؟  »مگر  کوتی کوتی گفت: 

دیگر.«
خانم غازه با بال چپش کله اش را خاراند :  »پس 

سرش کو؟«
-  از این ور دفتر زده بیرون.

خانم غازه با بال راستش کله اش را خاراند:  »پس 
ته اش کو؟«

- از آن طرف دفتر زده بیرون..
کرد:  غرغر  و  قلنبه شد  غازه  خانم  چشم های 

»امان از دست این بچه هزارپا.«

بچه ها سالم
به کوشش سمیه نظری 
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مناسبت

یکی از مسائل واضح و مبرهن درباره حادثه 
کربال این است که این واقعه تنها یک جنگ 
جنایت  یک  که  نبود،  نظامی  درگیری  و 
انسانی بود. چیزی فراتر از جنگ و درگیری 
تاریخ  طول  در  را  کربال  حادثه  مسلحانه، 

متمایز نموده است. 
دیگر نکته حائز اهمیت این صفحه از تاریخ 
این است که این جنایت ضد بشری و ضد 

انگیزه های  با  انسانی  ضد  و  اخالقی 
دینی واقع شده است. حال این سؤال 
مطرح می شود که چگونه ممکن است 
جنایت  به  دست  متدین  انسان  یک 
به  دست  متدین  انسان  اگر  بزند؟ 
جنگ بزند و در میدان جنگ حضور 
قاعده ای  خالف  امر  باشد،  داشته 
نیست. اما جنایت چطور؟ آیا دین برای 
نیست؟  جنایت  وقوع  از  جلوگیری 
آیا دین احساسات و عواطف انسان را 
تلطیف نمی کند؟ یا به عکس دین در 
مورد برخی افراد موجب قساوت قلب 
می شود و نتیجه آن قساوت قلب وقوع 

این جنایات است؟ 
الله  رضوان  مطهری  شهید  مرحوم 
تعالی علیه در عین حال که از دین 
و دینداری دفاع می کند و با قدرت در 
تمام عمر، توانایی اش را در دفاع از دین 

قرار داده، در عین حال پنهان نمی کند که 
اگر دین درست شناخته نشود و در مسیر 
است  خطرناک  بسیار  بگیرد  قرار  انحراف 
که  هستند  دیندار  افرادمنحرف  همین  و 
ایشان  می آفرینند.  را  جنایات  بزرگترین 
می فرماید: »به طور کلی افرادى که به دین 
می گروند و سپس بیرون می روند از افرادى 
که از اول گرایش پیدا نکرده اند خشن تر و 
به حکم  زیرا دین  انسان تر می شوند؛  ضد 
نیروى عظیم خود همه عواطف دیگر انسانی 
را تحت الشعاع قرار می دهد و اگر رفت، همه 

آنها را نیز که در خود هضم و جذب کرده با 
خود می برد.

این است که افرادى که زمانی متدین بوده 
بی دین هاى  از  شده اند  بی دین  سپس  و 
بی عاطفه تر و خطرناک تر  و  اّولی خشن تر 
طبقه،  این  از  خطرناک تر  اما  می شوند. 
متدّینان منحرف شده و کج سلیقه خشکه 
مقدس اند. این طبقه عالوه بر اینکه عواطف 

انسانی شان تحت الشعاع عاطفه دینی قرار 
نیروى  افتاده،  مستقل  تأثیر  از  و  گرفته 
دین به حکم اینکه منحرف شده اثر خود 
زایل  چون  طرف  آن  از  و  نمی بخشد  را 
نشده و به صورت انحرافی کار می کند به 
همان قدرت که مقتضاى نیروى دین است 
فعال است. اینها دیگر از هر سبع ]وحشی و 
درنده[ خطرناک تر و وحشتناک ترند. تاریخ 
بی رحمانه ترین جنگها،  که  نشان می دهد 
کشتارها، زجر و شکنجه ها به وسیله خشکه 
بزرگترین  است.  گرفته  صورت  مقدسان 

می دهند  انجام  اینها  را  نمک نشناسی ها 
زیرا َیْحَسُبوَن َأنَُّهْم ُیْحِسُنوَن ُصْنعًا. ]و خود 
می  پندارند که کار خوب انجام می  دهند- 
جنگهاى  صلیبی،  جنگهاى  کهف/1۰۴[ 
دست  ساخته  کربال  فاجعه  حتی  خوارج، 
این طبقه است ...«)مجموعه آثار، ج 19، ص 

)618
پس باید توجه داشت که نوع تفکری که به 
این  وقوع  در  می شود،  تزریق  جامعه 
جنایات مؤثر است. اگر در جامعه، دین 
دینداران  شد  ترویج  اخالق  منهای 
مهیا  جنایت  به  زدن  دست  برای 
نوعی  دینی  تریبون های  اگر  هستند. 
از دینداری را ترویج کند که با هتاکی 
نسبت به انسانها توأم باشد و اساسًا در 
آن دینی که تبلیغ و ترویج می شود بویی 
از عاطفه و انسانیت و مسائل انسانی و 
یا  نشود  دیده  اخالقی  گرایش های 
که  کسانی  شود،  دیده  اندک  بسیار 
در این فضا تربیت می شوند، آمادگی 
ارتکاب هر جنایتی را دارند، چون برای 
امری  دین  نام  به  کردن  آنها جنایت 
ساده و راحت است. فاجعه کربال یکی 
از این نمونه هاست. امام حسین)ع( هم 
در روز عاشورا از آنها خواستند که اگر 
ظاهراً  ولی  باشید.  آزاده  ندارید  دین 
آن دینداری جایی برای آزادگی هم باقی 

نگذاشته بود.
ولی کالم امام حسین)ع( »ِإْن َلْم َیُکْن َلُکْم ِدیٌن 
َفُکوُنوا َأْحَراراً ِفی ُدْنَیاُکم« نشان می دهد که 
در دینداری به گونه ای باید دین را شناخت 
به  چیزی  دینی،  ارزش های  منهای  که 
عنوان حریت و جوانمردی هم وجود داشته 
باشد و آن کسی که نه در دینداری اش، نه 
در منش اخالقی و رفتاری اش، جوانمردی 
این  می زند.  جنایتی  هر  به  دست  ندارد، 
یکی از نکات عبرت آمیز در ماجرای کربال و 

عاشوراست. 

تاسوعا و عاشورای حسینی تسلیت باد

از نکات عبرت آموز 
در  کربال
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برگی از تاریخ

اثر  در  نفت  بهای  پاییز 13۵2  در 
جنگ  ویژه  به  و  اوپک  تصمیمات 
اعراب و اسرائیل به گونه ای بی سابقه 
باال رفت و درآمد نفتی ایران چند 
دولت  تبلیغاتی  دستگاه  شد.  برابر 
سخن  داد  »پیروزی«  این  درباره 
با  دست اندرکاران  همه  و  داد 
خوش بینی از رسیدن به دروازه های 
اینان  می گفتند.  بزرگ  تمدن 
می پنداشتند که با این درآمد سرشار 
یکسره  کشور  گرفتاری های  همه 
حل خواهد شد و ایران به زودی به 
جهان  پیشرفته  کشورهای  جرگه 
خواهد پیوست. شاه که در پیشبرد 
هدف های اوپک سهمی انکار ناپذیر 
داشت، این فرصت را برای گسترش 
باز هم بیشتر اختیارات خود برازنده 
دید و در اسفند 13۵3 انحالل همه 
حزب  برپایی  و  پیشین  حزب های 
رستاخیز را اعالم داشت. چندی بعد 
نیز برای توجیه نظام تازه مدعی شد 
که »در سیستم دو حزبی اقلیت از 

فعالیت سیاسی محروم می شود.«
نظام  شدن  تک حزبی  دنبال  به 
سیاسی به تدریج توضیح داده شد 
که در درون حزب هرگونه گفتگویی 
برای هر کرسی  و  بود  آزاد خواهد 
متعددی  نامزدهای  نمایندگی، 

می توانند با یکدیگر مبارزه کنند و 
در این چهارچوب انتخابات آزادانه 
برگزار می شود. در این گیرودار شاه 
در هر فرصتی یادآور می شد که به هر 
حال این تحوالت را نباید به معنای 
آغاز دموکراسی و کاهش اختیارات 
او پنداشت و رسانه های گروهی نیز 
موظف بودند این نکته را خوب به همه 
بفهمانند. از این پس پیوسته گفتگو از 
واژه های نوساخته نظام شاهنشاهی 
و  است  شاهنشاهی  فرماندهی  و 
که  لوایحی  دارد  اصرار  شاه  حتی 
پیش از تقدیم به پارلمان به تأیید او 
رسیده اند قابل اجرا هستند و نیازی 
گذراندن  انتظار  در  دولت  نیست 
روی  دست  قانونی  مراحل  از  آنها 
دست بگذارد. ولی این دیگر چنان 
پشت پا به قانون اساسی و اختیارات 
هر چند ظاهری پارلمان می زد که 
مسئوالن امر در عمل با طفره رفتن و 
وقت گذرانی از اجرای آن سر باز زدند.

بی اعتنایی به افکار عمومی و خواست 
مردم و نپذیرفتن اصالتی برای آنان 
به تدریج دستگاه دولتی را هم فرا 
برخی دیگر حتی کمیته  و  گرفت 
دموکراسی را در پایین ترین سطوح 
نیز چنین  شاه  نداشتند.  پاس  نیز 
رفتاری را می پسندید و آن را نشانه 

نتیجه  در  و  امر  مسئوالن  قدرت 
برخی  هیچ گاه  و  می دانست  خود 
از دولتیان را که در این زمینه نامی 
به هم رساندند نه هشداری داد و نه 

سرزنشی کرد.
َعَلم می نویسد: »پریروز کمیسیونی 
روستایی  فرهنگ  خانه های  برای 
داشتیم. در آنجا صحبت از این پیش 
چه  به  دهات  انجمن های  که  آمد 
صورت انتخاب می شوند و وزیر تعاون 
و امور روستاها گفت به همان صورت 
که انتخابات مجلسین انجام می شود. 
من گفتم: چرا؟ نظر شاهنشاه بر این 
است که واقعًا مردم در سطوح پایین 
برای دموکراسی آماده شوند، برای 
شما چه فرق می کند که حسن یا 
آخر  گفت:  شود؟  انتخاب  حسین 
در بعضی مناطق برای دفاع به آنها 
نظر  فرق  گفتم  می دهیم،  تفنگ 
من و شما این است که من می گویم 
تفنگ را به صاحبخانه بدهید و شما 
در نظر دارید تفنگ را به نوکر بدهید. 
چرا نمی خواهید طوری عمل کنید 
که مردم خود را صاحبخانه بدانند نه 
نوکر؟ بحث درگرفت و گرفتار شدم. 
شاهنشاه  عرض  به  گزارش  قطعًا 
جلوگیری  قباًل  باید  من  می رسد. 
از جهات بعد گزارش کردن نموده 

باشم، یعنی خودم به عرض برسانم 
که منظور چه بوده است. چون این 
تملق  برای  که  ُمعلقی  کبوترهای 
زدن  معلق  حال  در  دائمًا  گفتن 
هستند مردمان توخالی پدرسوخته 
عجیبی هستند. )یادداشت 1۰ آذر 

 .)13۵1
یکی از تضادهای حکومت شاه این 
تازه ای  نهادهای  یکسو  از  که  بود 
را بنیان کرد و از سوی دیگر جلوی 
گرفت.  را  نهادها  این  استقالل 
به  یا  والیتی  و  ایالتی  انجمنهای 
و  استان  آن  تازه تر  اصطالح 
اساسی  قانون  در  که  شهرستان 
هیچگاه  ولی  شده  پیش بینی 
همچنین  و  بود  نیافته  تشکیل 
قانون  ساخت.  برپا  را  ده  شورای 
به  شهرداری ها  برای  پیشرفته ای 
تصویب رساند ولی هرگز نتوانست 
بپذیرد که مردم آزادانه نمایندگان 
برگزینند  انجمنها  این  در  را  خود 
و اینان در تصمیم گیری خود آزاد 

باشند.
ادامه دارد

برگرفتهجستارگونهایاز:
 )1393( علی نقی  عالیخانی،   -
یادداشتهای َعَلم، جلد اول، تهران: 

کتاب سرا، صص 7۰ تا 73

سالهای واپسین حکومت شاهنشاهی

طوری عمل کنید که مردم خود را صاحب خانه بدانند نه نوکر
بخش پنجم

گنجینه  های ادب

نمک شاه  کوه  دامنه  در  خورشیدی   13۵1 خرداد  زاده  
علمدار از توابع دبیران داراب، در سیاه چادرهای عشایر ایل 
دره شوری. از شاعران معاصر که در وصف امام حسین)ع(، شعر 
سروده.  دوران ابتدایی و راهنمایی را در دبیران گذراند و آغاز 

شاعرانگی او همان دوره راهنمایی بود.
فوت پدربزرگش که او را با اهل بیت آشنا کرده بود، و اسارت و 
شهادت هم والیتی  ها و هم  کالسی  ها در جنگ، او را در سرودن 
شعر مصّمم  تر کرد. در سال 1369 به لشکر 33 المهدی)عج( 
پیوست و در آنجا انجمن شعری راه انداخت. می  توان گفت 
این تیپ، تنها یگان سپاه است که انجمن شعر و جلسه هفتگی 
شاعران دارد. بزرگ ترین جریان شعر آیینی جهرم یعنی شب 
شعر فاطمی نتیجه تالش  های پرندآور و شاعران آیینی این 
شهر است که به علت فضاسازی سنتی در بین شاعران کشور 
مشهور است، به طوری که ادیبان کشور، جهرم را به عنوان 
یکی از قطب  های آیینی شعر در جنوب کشور معرفی کرده  اند. 
حوزه فعالیت ایوب پرندآور عالوه بر ادبیات آیینی در ادبیات 
دفاع مقدس نیز هست و او در زمینه تاریخ شفاهی فعالیت 
زیادی داشته و کتاب »کاکاعلی« از این مجموعه است. از 
ایوب پرندآور تاکنون کتاب  های »غبار عطش«، »تیغ و ترانه« 
و »دو بیتی  های نیلی رباعی  های کبود« به چاپ رسیده است. 

دو شعر زیر از سروده های اوست:
درمدححضرتقاسم)س(

بی زره رفت به میدان که بگوید حسن است
ترسی از تیر ندارد زرهش پیرهن است...

دست خطی حسنی داشت که ثابت می کرد
سیزده سال، به دنبال حسینی شدن است!

جان سِر دست گرفت و به دل میدان برد
خواست با عشق بگوید که عمو، جاِن من است

ناگهان از همه سو نعره کشیدند که آی...
تیرها! پر بگشایید که او هم حسن است

نه فرات و نه زمین، هیچ کسی درک نکرد
راز این تشنه که آماده  دریا شدن است...

******
گودال قتلگاه است، یا این که باغ سیب است؟

این بوی آشنایی از تربت حبیب است...
نهج الفصاحه در خون، نهج البالغه در اشک

جبریل پرشکسته، بر خاک ها عجیب است
قصد نماز دارد، خورشید خون گرفته

وقتی رسول اکرم بر نیزه ها خطیب است
قد قامت الصالتش صد اوج در فراز است

حی علی الفالحش صد موج در نشیب است
در این حرای زخمی، پیچیده سوره ی کهف

لحنش چه دلنشین و صوتش چه دلفریب است
شش  گوشه  مراد است این عرش خاک خورده

هرکس نیامد اینجا، از عشق بی نصیب است
احساس استجابت، در این حریم جاری ست

اینجا یکی مجاب و آن دیگری مجیب است
در این محیط زخمی در این فضای مجروح

هر کس نفس کشیده عمری ست بی شکیب است

راز  این تشنه که 
آماده دریا شدن است

ایوبپرندآور

اکفه کتاب 

نویسنده: رابین شارما
مترجم: رضا اسکندری آذر

انتشارات: نشر نون
3۵2 صفحه

پنج  باشگاه  کتاب  نام  از  که  همان  گونه 
با  مخاطب  است،  مشخص  صبحی ها 
اهمیت  و  ارزش  به  کتاب،  این  خواندن 
سحرخیزی پی می برد و می فهمد که بیدار 
می تواند  ابتدایی صبح  ساعات  در  شدن 
قدرتی شگفت انگیز و معجزه آسا برای او به 

ارمغان بیاورد. 
از نگاه رابین شارما نویسنده  کتاب، انسان 
امروز در دام مشکالت زیادی گرفتار شده 
و زندگی پرمشغله و عجیبی دارد. کتاب 
باشگاه پنج صبحی ها با این هدف نوشته 
شده که انسان را با ذات و سرشت اصلی 
او آشنا کند و به او بفهماند که می تواند با 
خواست و اراده  خود و با کمک گرفتن از 

معجزه سحرخیزی به بهترین ها برسد. 
شارما،  رابین  قلم  خصوصیات  از  یکی 
دارد  تمایل  وی  است.  او  داستان سرایی 
مقصود خود را در قالب داستان و با کلمات 
پرکشش بیان کند و بر این باور است که با 
این کار می تواند مقصود و منظور خود را 
به بهترین شکل ممکن در قلب و ذهن 

مخاطب حک کند.
کتاب باشگاه پنج صبحی ها با یک روایت 
اصلی شروع می شود که رابین شارما در 
حین روایت، درس ها و نکات مهم خودش را 
به مخاطب یادآوری می کند. در داستان ما 
سه شخصیت اصلی ایفای نقش می کنند 
کارآفرین  یک  شخصیت،  سه  این  که 
افسرده و سرخورده، یک هنرمند درمانده 
و در جستجوی خالقیت و یک میلیاردر 

بسیار موفق هستند. این سه نفر در یک 
سمینار بهینه سازی فردی با یکدیگر آشنا 
می شوند. در این سمینار اتفاقات جالبی 
رخ می دهد و باعث می شود که سر صحبت 
صحبت  این  شود.  باز  نفر  سه  این  بین 
نفر  این سه  بین  ارتباط  برای  را  مقدمه 
فراهم می کند و در نهایت میلیاردر موفق 
وقتی می بیند که این دو نفر تشنه تغییر و 
موفقیت هستند، تصمیم می گیرد که رمز 

موفقیت خودش را به آن ها بگوید...
پنج  باشگاه  کتاب  برگزیده   جمالت 

صبحی ها:
- تا وقتی آزادی، کتاب، گل و ماه هست، 

چه کسی می تواند شاد نباشد؟
- اول صبح که از روی تنبلی اکراه دارید 
خودتان  به  کنید،  ترک  را  رختخوابتان 
بگویید: من بلند می شوم تا کار یک انسان 

را انجام دهم.
- من از هر لحظه  تمرین بیزار بودم، اما به 
خودم گفتم: دست برندار؛ حاال به خودت 
فشار بیاور تا باقی عمرت را چونان یک 

قهرمان زندگی کنی.
- بهترین و زیباترین چیزهای این جهان 
را نه می توان دید و نه حتی می توان شنید، 

بلکه باید آن ها را با دل احساس کرد.
- بیدار شدن قبل از روشن شدن هوا بسیار 
خوب است؛ زیرا این عادت به سالمتی، 

ثروت و درایت اشخاص می افزاید.

معجزه بیدار شدن 

در ساعت 5 صبح

زین قند پاریس 
عطارد:عطارد به ضم »عین« وکسر »را« 
است )ُعطاِرد(. در فارسی به فتح »عین« و 
ضم »را« تلفظ می کنند )َعطاُرد(، که غلط 

است.
به  )ُعظام(  »به ضم عین«  عظام  عظام:
معنی عظیم و بزرگ و »به کسر عین« 
)ِعظام( جمع عظیم به معنی بزرگ و جمع 

اغلب در  به معنی استخوان است.  عظم 
استعمال و تلفظ این کلمه اشتباه می کنند.

برگرفتهاز:
فاحش  غلطهای  )بی تا(  حسن  عمید، 
غلطهای  عالوه  به  فارسی  فرهنگهای 
انتشارات  تهران:  متداول،  و  مشهور 

کتابخانه گوتنبرگ، ص 12۰.

 غلط های متداول در زبان فارسی
از دیدگاه استاد حسن عمید

ویژه  طنز نی ریزان فارس

سال ششم / شماره:  273
قیمت: 2 قرون

لنگ لنگان می روم من با خِر خود شاِد شاد
می زنم هی حرف حق را، هرچه بادا، هرچه باد

زبونُم الل، زبونُم الل
خروس خوانی خواننده جلف

بچه که بودم برای مدت یک ماه به خانه عمه ام در 
تهران رفتم! عمه زن مؤمن و مهربان و جدی بود 
که اصاًل از جلف بازی و به قول خودش خنک بازی 
خوشش نمی آمد و اعتقاد داشت چه زن و چه مرد 

باید سنگین و رنگین باشند! 
برعکس شوهرش اصاًل برای رفتار و کردارش فکر 
نمی کرد و همیشه از عمه ام سرکوفت و نصیحت 

می شنید! 
بچه دار  هم  آنها   و  بودم  آنها  مهمان  من  چون 
تا به من خوش  نمی شدند، هر کاری می کردند 

بگذرد! 
یک شب شوهر عمه با سه تا بلیط کنسرت به خانه 
آمد! چشمتان روز بد نبیند؛ آن شب عمه قژقرقی 
به پا کرد که بیا و ببین! به شوهرش می گفت عمراً 

بگذارم بچه برادرم را یک همچین جاهایی ببری! 
خالصه هر جوری بود عمه به خاطر من قبول کرد و 
فردا شبش به کنسرت یکی از خواننده های معروف 

آن زمان رفتیم!
وسط کنسرت من خوابم برد و هیچی نفهمیدم! 

خواب  متوجه  کنسرت  جلف  خواننده  ظاهراً 
من شده و کنسرت را قطع کرده و برای مسخره و 

خنداندن جمعیت باالی سر من آمده بود.
ناگهان باصدای شلیک خنده  حضار از خواب پریدم 
و متوجه شدم خواننده دو متر با من فاصله دارد! 
پشت میکروفنش رو به من کرد و گفت: ممنون که 
کنسرت بنده را برای خوابتان انتخاب کرده اید! ما 
زمان گرفتیم و به اندازه تایمی که خواب بودید پول 

شما را پس می دهیم!

جمعیت با صدای بلند می خندیدند!!! 
من هاج و واج وسط آن همه شلوغی و خنده هنگ 
کرده بودم! تنها چیزی که یادم هست این بود که 
عمه ام از جا بلند شد و با عصبانیت میکروفن را از 
خواننده گرفت و گفت بچه ما از تو خیلی هنرمند تر 
است که با وجود این صدای نکره ای که از تو بیرون 

می آید، جلوی این باندها و بلندگوها خوابیده!
جمعیت از خنده رفت روی هوا! 

خالصه آن خواننده جلف تا بناگوشش سرخ شد 
و دیگر صدایش مثل قبل درنیامد و مثل خروس 
می خواند و کنسرتش خراب شد. چیز دیگری از آن 
ماجرا یادم نمی آید جز کبودی پای چشم شوهر 

عمه ام موقع صبحانه فردا صبح!

قربانتان غریب آشنا

ماجراهای من و بی بی
نون لواش میسونی 450 تومن، 

انگار دری قاغذ میخوری!
بی بی که صدایم کرد، گوشی از دستم 

افتاد...
- گالاااااااااااااااااااب، گالااااااااااااااااااااااب...

پا تند کردم و رفتم توی حیاط...
- جانم بی بی ؟ جانم؟

- جانم و درد... جانم و مرضضضض، جانم 
و گولِّی برنو... ینی اگه من دو روز و دو 
شوَوم پیدام نشه تو َیی یادیم نیکنی بینی 

ِزّنه هسم یا مرده...
- ای بابا، بی بی شما ده دقه ام نیس رفتین 
رفتین  کردم  فک  من  خو  حیاط،  تو 

دسشویی...
- خیِل خو دختر، حاال بِجی اقد حرف 

مفت زدن بیا َیی ذِری کمک بده...

نگاهی به دور و بر  بی بی انداختم...
- اینا چیه بی بی؟

نان پزی  تابه  و  تخته  به  دستی  بی بی 
کشید و چپ چپ نگاهم کرد...

- تو ناف ِتیرون خو بزرگ نشدی که نفمی 
اینا چی چیه. خدا ِر شکر تا هی دیروز تو 
کِپی هندونه ُاووو می خوردی! البته تقصیر 
بغیر  که  عاروُسمه  او  تقصیر  نیسه،  تو 
خوردن و خواویدن هیچی یاِد تو نداده. 

دری می نی خو، ای تخته هه اَیم تووه!
- ای بابا، بی بی منظورم اینه که برا چی 

ُاوردی تو حیاط؟
- اوردم با خودشون ترکه بازی کنم! خو 

دختر تووه و تخته بری چی چی میَیرن؟
- ینی میخواین نون بپزین بی بی؟ اونم 

بعد از این همه سال؟؟؟
- من نع! تو ِمِخی بپزی اگه خدا باخاد!

- من بی بی؟؟؟
- ها... کوری؟ کچلی؟ چالقی؟ چته که 
نپزی؟ ُمشاال اَ همه ام خو زبوُنت درازتره! 
میه نیبینی دختر نون شده دوِنی چن؟ 
َیی نون لواشی میسونی ۴۵۰ تومن، انگاَرم 

دری قاغذ میخوری!
- ولی آخه بی بی من که بلد نیسم...

- منم خو تو ُکم ننم بلد نبودم. چار دفه 

پختی یاد میگیری...
خالصه آن روز به هربدبختی که بود به 
دستور بی بی چند کیلو آرد خمیر کردم، 

موقع نان پختن که شد اما...
نازک  نونا  ای  کنم؟  چکارش  بی بی   -

نمیشه...
- تیُرش بزنی نازک میشه...

اما هرچه تیر می زدم نازک نمیشد که 
نمیشد تا اینکه باالخره خون بی بی به 

جوش آمد...
- دختر، َخور مرُگت َملومه دری چکار 
َدس  نونی  تیر  وِضع  چه  ای  می کنی؟ 
گرفتنه ، میَفمی تاال چن تا چونه خراب 
خوُدم  تا  سِرجات  ُبتمرگ  پا  کردی؟ 

بیشینم بپزم...
بماند که بی بی آن روز چقدر غر زد تا 

نان ها را پخت...
نان ها که تمام شد بی بی دستش را زد به 

کمرش...
- مینی گالبی؟ می نی؟ یاد  بیگیر... راس 
میگن که دود اَ ُکنه پا میشه... می نی چه 
نوِنی پختم؟ َیی چار پن کیلوَشم صب 

خمیر می کنم.
آن شب اما شب خوبی نبود... بی بی تا 

صبح غر زد و از کمردرد نالید...
صبح که از خواب بیدار شد، گفتم:

- خوبی بی بی؟
- تا جون تو درشه، همش تقصیر توئه 
ناله زده هه، اگه مث آدم نوناِر پختودی 

نیخواس من بپزم که کمردرد بیگیرم...
- دیدی که بی بی خواستم بپزم، نشد، 

نتونستم... راستی بی بی...
- هااااااا؟

- بقیه  آردا رو امروز خمیر می کنیم دیگه؟ 
نه؟

- نع، ننت ماخا بیا بپزه؟ ای نوِنی که دیروز 
پختم بری من، توئم بری خودوت فکر 

چار تا نون باش!!!!
گالبتون

کارتون هفته

300همَوالیتی

در باغ هاَی َنی ریز
- زوَلیخا! چمیدان را باز کون؛ پشیمان شدم.

َیک  نداری  توان  َچرا  نجیب؟  چه  یعنی   -
تصمیم درست گرفَته کونی؟ مگر گفَته 
َنمی کردی از دست این َوالیت بی همان 

افغانیستان فرار کونیم؟
َنمی کونی  َنظاره  مگر  ولی  َمی گفتم؛   -
هم َوالیتی هایم دارند بی َوالیت ایران فرار 

َمی کونند؟ تازه داریم از تنهایی بیرون َمی آییم.
هَمه  هیچ،  که  قوندوز  هَمه  َمی گفت؛  راست  زوَلیخا  اما 
افغانیستان هم که بی َوالیت ایران روان شوند، باز هم َنی ریز 
ُولسوالی ممنوعه هست و هیچ افغانی را راه َنمی دهند. ما هم که 

َحکایتیمان فرق َمی کوند و تبَعه موجازیم.
در اخبار َنظاره کردم مردم َوالیت نیمروز از ترس طالیبان بی 
سمت ایران فرار َبکرده اند و خوشبختاَنه مرز را برای روان شدن 
بی ایران باز گوذاشته اند. لبی مرز هم موتر )ماشین( ها ایسَته 

کرده اند و هَمه را بی مرکز َوالیت ایران ُبرده َمی کونند.
اما چند روز پیش َشنیده کردم در باغهای مرز ُولسوالی َنی ریز 
عده ای از هم َوالیتی هایم آواره شده و مونتظر موِترهای اهالی 
آنجا هستند که آنها را بی َیک آبادی َرسانده کونند تا با کار و 

کنَده کاری روزی خود را بی دست بیاورند.
هَیجانی خاص مرا َبگرفت. َنمی توانستم َنظاَره کونم در چند 
قدمی من هم َوالیتی هایم آواَره اند و من که سالهاست دیلتنگ 
َنظاَره َیک افغانی در این ُولسوالی َنی ریز گیر افتاده ام، دوست 

داشتم کمک کونم مخفیاَنه بی َنی ریز روان شوند.
این بود که دوچرَخه ام را زین َبکردم و راهی آنجا شدم. آنجا 
خسَته و تشنه َکنار َیک باغ انار ایسَته کردم تا آبی َبخورم. َیکهو 
َیک صدای »پیشت« َشنیده کردم. َیک نفر آرام گفَته َمی کرد: 

پیشت، پیشت...
رویم را که برگرداندم، میاَن شاخ و برگ درختان انار 7 - 8 تا از 

هم َوالیتی هایم را َنظاره کردم که استیتار کرَده بودند.
آن قدر خوشحال و هَیجان زده شدم که از همان پایین خودم را 

بی سِر شاَخه پراندم و در بغل َیکی از آنها جای َبگرفتم.
اما شاَخه درخت شیکسَته شد و هر دو از َنشیمن گاه بی روی 

زمین افتادیم.
همین َطور داشتیم َنشیمن گاَهمان را مالش َمی دادیم که موِتر 

پولیس سر َرسید و چند مأمور َپیاده شدند.
هم َوالیتی  ام َیک پسی کَله ای َنثارم کرد و َبگفت: خاک بر سرت 
کونند. ما َنظاَره کردیم پولیس دارد گشت َمی زند. برای همین 

خوَدمان را میاَن شاخ و برگ مخفی کردیم که تو احمق آمدی.
همین َطور پسی کَله ام را َگرفته کرده بودم که پولیس با گفتن 

ایست، َیک تیر هوایی در َبکرد.
همزمان سیصد تا از هم َوالیتی هایم از باالی درختان باغ پایین 

افتادند و دستاَنشان را باال َبگرفتند.
همین َطور مانَده بودم اینها از کوجا َپیدایشان َبشد که ارباب 
پولیسها دستور َبداد هَمه را َگرفته کونند و سوار بر ماشین بی 

َوالیت افغانیستان برگردانند.
من که تازه فهمیده بودم در َچه چاهی افتاده ام، داد َبزدم: من با 

اینها نیستم، من تبعه موجازم. 
اما همان هم َوالیتی که در بغلش افتاده بودم، بی پولیس گفَته 
کرد: دروغ َمی گوید؛ این هم با ماست؛ باید بی افغانیستان بیاید تا 

نجیببی او حالی کونیم دیگر ما را َلو ندهد...

ماجراهای تبعه موجاز
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 D :افقی
گونه  این  را  سلطان  آموزگار  ایران  دربار  در   -1
می نامیدند - خوشه آسمانی 2- نام ترکی - دیوار 
بلند - گل نومیدی - رود ناشنوا 3- مکمل زن - 
بنایی مقدس در قطرویه - از تمدنهای قدرتمند 
 - خیالی  ترسناک  موجود   - صورت   -4 قدیم 
آهنگ نظامی 5- باال پوش بلند - دوستدار 6- آب 
منجمد - پول خارجی - اهلی - زمینه 7- طالی 
قالبی - دیدنی در ارتش - مظهر نرمی 8- پشت 
حیوان   -9 گذشته  شب   - هوش  و  خرد   - سر 
 -10 دروغین  اعتنایی  بی   - خورشید   - نجیب 
دانه خوشبو   - نژاد  و  اصل   - شهر   - خیره  نگاه 
ُگل  از  جزئی   - ایران  داستانی  پهلوانان  از   -11
12- مرکب دان - از شهرهای ایران - از مراحل 
روستایی   - دستان  رستم  13- سالح  کشاورزی 
در شهرستان داراب - انگور 14- مادر عرب - بُجز 
- باخت شطرنجی - مساوی و برابر 15- حوض 

حمام های قدیمی - آهو

 M :عمودی
 - آمریکایی  نویسنده  تواین  مارک  از  کتابی   -1

طبقه ای از جانوران 2- نوعی زبان فارسی - آماس
3- به رو خفته - نوشیدن - از حاالت اصلی مواد 

4- عید ویتنامی ها - فیلسوف اخالق  گرای اسکاتلندی 
- حرص و طمع 5- گندم سوده - کمانگیر باستانی 
و  انتها   - الک پشت   -6 ناسیونال   - ابتدا  و  آغاز   -
پایان 7- ماه پرتابی - ناب و خالص - کشتی جنگی 
8- خراسان قدیم - فیل ما قبل تاریخ - قدر و مرتبه 
9- راهبر و راهنما - آتش - قاتل امام حسین)ع( در 
نبرد کربال 10- محبوب و معشوق - کرگدن 11- از 
پسوندها - مادر - میرزا احمد نی ریزی در این خط 
 - انگلیسی  تصدیق  اعدام 12-  - درخت  بود  استاد 
شهری در مجاورت دریای مازندران - حرف فاصله 
 -14 چوپان   - گرمسیری  میوه   - ناپدری   -13
روشندل - نوعی ساعت 15- سومین پرده مغز - از 

بازیکنان پیشین تیم ملی فوتبال 
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یک دستگاه یخچال الکترو استیل 
موتور ایتالیایی

یک دستگاه فریزر  الکترو استیل 
موتور ایتالیایی

شیک و زیبا حتی برای جهیزیه
09171322207

1/36392

ثبت و امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی 

می گردد.
موضوع فعالیت: مشاوره، فروش، توزیع، طراحی، نصب، اجرا و ساخت انواع دکوراسیون 
داخلی- اجراء کلیه امور مهندسی مرتبط با طراحی و نصب دکوراسیون داخلی- اخذ و اعطاء 
نمایندگی شرکتهای معتبر داخلی و خارجی- اخذ وام و تسهیالت ریالی و ارزی از کلیه بانکها 
و مؤسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی- اعتبارات و ال سی- خرید و فروش، واردات و 
صادرات کلیه کاالهای مجاز بازرگانی- شرکت در کلیه مناقصات، پیمان ها و مزایدات دولتی 
و خصوصی- عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی و داخلی و خارجی در زمینه فعالیت 
شرکت - گاز صفحه ای- بخاری گازسوز- دیواری- شومینه- هود آشپزخانه- توستر- کابینت 
آشپزخانه- سقف کاذب- نورپردازی- کمد با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور درصورت 

لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط
مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

مرکز اصلی: استان فارس، شهرستان زرین دشت، بخش مرکزی ، شهر حاجی آباد، محله 
امام خمینی، کوچه 6 امام خمینی، خیابان امام خمینی، پالک 0، طبقه همکف کدپستی 

 7486169778
سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 10,000,000 ریال نقدی منقسم به 100 
سهم 100000 ریالی تعداد 100 سهم آن با نام عادی مبلغ 10000000 ریال توسط 
موسسین طی گواهی بانکی شماره 4128000280 مورخ 16/04/1400 نزد بانک بانک 

مسکن شعبه حاجی آباد زرین دشت با کد 4138 پرداخت گردیده است.
اعضا هیئت مدیره خانم پروانه خسروپور به شماره ملی 2480082733 و به سمت نایب 
رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم بتول خسروپور به شماره ملی 6540024665 و 
به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم 
فرزانه خسروپور به شماره ملی 6540050712 و به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت 2 
سال آقای فرهاد خسرو پور به شماره ملی 6549898471 و به سمت رئیس هیئت مدیره به 

مدت 2 سال دارندگان
حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها- 
عقود اسالمی با امضاء خانم بتول خسرو پور و آقای فرهاد خسرو پور همراه با مهر شرکت معتبر 
می باشد و نامه های اداری و عادی با امضاء آقای فرهاد خسرو پور همراه با مهر شرکت معتبر 

است.
به شماره ملی  آقای جواد خسروپور  بازرسان  اساسنامه  طبق  اختیارات مدیر عامل: 
2480201570 به سمت بازرس علی البدل به مدت 1 سال آقای محمدرضا خسروپور به 
شماره ملی 6540100027 به سمت بازرس اصلی به مدت 1 سال روزنامه کثیراالنتشار 
نی ریزان فارس جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به 

منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس 
مرجع ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری زرین دشت 

درتاریخ 1400/04/29 به شماره ثبت 473 به شناسه ملی 14010174492

تأسیس شرکت سهامی خاص رادوین سپهر زرین

ی:
گه

 آ
سه

شنا
11

75
02

2

36433

یک قطعه زمین مسکونی  سنددار  به 
فروش می رسد
09173173797

فروش زمین

2/36434

یک قطعه زمین به مساحت 

242 مترمربع واقع در خیابان 

جانبازان خیابان چنارشاهی  

کوچه شماره 6 دارای سند تک 

برگ به فروش می رسد  

09173327042

ن
می

ش ز
رو

ف

2/36327

فروشیامعاوضهدرنیریز
یکبابمنزلمسکونیتجاریواقعدرخیابانآیتالهمطهری
)شعله(دارایسهبابمغازهتجاریبهفروشمیرسدیا

معاوضهمیشود
09177329047شرفدینی 2/36418

یک باب منزل واقع در فلکه بیمارستان شهدا  بین 
فروشگاه طب الرضا و مرغ فروشی تجاری و مسکونی 

دارای یک باب مغازه  به فروش می رسد.
قیمت توافقی 

09173143016 شکوهی   09177329040 شرفدینی زل
من

ش 
رو

ف

دو دانگ از شش دانگ تلمبه 
و ده هکتار باغ پسته ثمری در محمود آباد به 

 فروش می رسد.
حسین صالحی 09131456167  ته

پس
غ 

 با
ش

رو
ف
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عمرنجدراودادا1

یتاهغابروقگیب2

نروادالیاگر3

ارینتبتقرشا4

لقانناهربدهده5

قوسامنسرپدای6

ضلسکرکاماررم7

انروسیدادح8

تادیمایلاهاا9

همرریسامنکنت10

مهوتریخاتلولم11

دسنادزمتولی12

اادوسادوکتک13

نتمهمانراکنای14

ینهزیلهزناشجا15

قانون  اول موضوع  برابر رأی شماره 140060311023000115 - 1400/03/09 هیأت 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زرین  دشت تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
عبدالرضا اسدپور فرزند غالمرضا به شماره شناسنامه 8658 صادره از حاجی آباد در 
دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب مغازه به مساحت 57.21 متر مربع پالک 5 فرعی از 
6922 اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 6922 اصلی قطعه 8 بخش12 فارس شهرستان 
زرین دشت واقع در حاجی آباد خریداری مع الواسطه از مالک رسمی اکرم علی زاده 
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، 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 انتشارنوبت اول:1400/05/24 
 تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/06/07

خلیل مرادخواه - رئیس ثبت اسناد و امالک زرین دشت

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

- مورخ 1400/05/18
ش 2677

36415

 آگهی موضوع ماده 3 قانون 

وماده 13 آئین نامه قانون تعیین 

تکلیف  وضعیت ثبتی و اراضی و 

ساختمان های فاقد سند رسمی

شماره  رأی  برابر 
 -  140060311023000117
موضوع  اول  هیأت   1400/03/09
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
سند  فاقد  ساختمان های  و  اراضی 
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
تصرفات  زرین  دشت  ملک  ثبت 
آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه 
غالمرضا  فرزند  اسدپور  جمشید 
صادره   9544 شناسنامه  شماره  به 
از  مشاع  دانگ  دو  در  حاجی آباد  از 
ششدانگ یک باب مغازه به مساحت 
از  فرعی   4 پالک  متر مربع   109.17
6922 اصلی مفروز و مجزی شده از 
پالک 6922 اصلی قطعه 8 بخش12 
فارس شهرستان زرین دشت واقع در 
از  مع الواسطه  خریداری  آباد  حاجی 
محرز  علی زاده  اکرم  رسمی  مالک 
اطالع  منظور  به  لذا  است.  گردیده 
فاصله  به  نوبت  دو  در  مراتب  عموم 
15 روز آگهی می شود. در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
باشند،  داشته  اعتراضی  متقاضی 
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 
وصول  عدم  و  مذکور  مدت  انقضای 
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد. 

تاریخ انتشارنوبت اول:1400/05/24 
 تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/06/07

خلیل مرادخواه

رئیس ثبت اسناد و امالک 

زرین دشت

- مورخ 1400/05/18
ش 2684

36416

برابر رأی شماره 140060311023000119 - 1400/03/09 هیأت اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک زرین  دشت تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای علیرضا اسدپور 
فرزند غالمرضا به شماره شناسنامه 8659 صادره از حاجی آباد در دو دانگ مشاع از 
ششدانگ یک باب مغازه به مساحت 109.17 متر مربع پالک 4 فرعی از 6922 اصلی 
مفروز و مجزی شده از پالک 6922 اصلی قطعه 8 بخش12 فارس شهرستان زرین دشت 
واقع در حاجی آباد خریداری مع الواسطه از مالک رسمی اکرم علی زاده 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، 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 انتشارنوبت اول:1400/05/24 
 تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/06/07

خلیل مرادخواه - رئیس ثبت اسناد و امالک زرین دشت

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

- مورخ 1400/05/18
ش 2686

36416

برابر رأی شماره 140060311023000116 - 1400/03/09 هیأت اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک زرین  دشت تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای علیرضا اسدپور 
فرزند غالمرضا به شماره شناسنامه 8659 صادره از حاجی آباد در دو دانگ مشاع از 
ششدانگ یک باب مغازه به مساحت 57.21 متر مربع پالک 5 فرعی از 6922 اصلی مفروز 
و مجزی شده از پالک 6922 اصلی قطعه 8 بخش12 فارس شهرستان زرین دشت واقع 
در حاجی آباد خریداری مع الواسطه از مالک رسمی اکرم علی زاده 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، 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 انتشارنوبت اول:1400/05/24 
 تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/06/07

خلیل مرادخواه - رئیس ثبت اسناد و امالک زرین دشت

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

- مورخ 1400/05/18
ش 2681

36415

قانون  اول موضوع  برابر رأی شماره 140060311023000118 - 1400/03/09 هیأت 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زرین  دشت تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
عبدالرضا اسدپور فرزند غالمرضا به شماره شناسنامه 8658 صادره از حاجی آباد در دو 
دانگ مشاع از ششدانگ یک باب مغازه به مساحت 109.17 متر مربع پالک 4 فرعی از 
6922 اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 6922 اصلی قطعه 8 بخش12 فارس شهرستان 
زرین دشت واقع در حاجی آباد خریداری مع الواسطه از مالک رسمی اکرم علی زاده 
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، 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 انتشارنوبت اول:1400/05/24 
 تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/06/07

خلیل مرادخواه - رئیس ثبت اسناد و امالک زرین دشت

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

- مورخ 1400/05/18
ش 2688

36416

اشتراک یک ساله 
هفته نامه نی ریزان فارس و ماهنامه نی تاک

با ما تماس بگیرید: 5146 731 0917 »جاللی«

نشانی پیج نیازمندیهای نی ریزان فارس در 

 اینستاگرام
@ neyrizanfars

اصالحیه:
در شماره پیش پاسخ جدول شماره 344 اشتباه درج شده بود که ضمن پوزش، پاسخ 

درست آن را چاپ کرده ایم.
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neyrizanfars.com
info@ neyrizanfars.ir
                 @ neyrizan.fars

زیر نظر: دکترحسنعلی پیشاهنگ پزشک عمومی و  محدثه نیک منش کارشناس ارشد تغذیه

 خطر خوراکی های دودی کمتر از کشیدن سیگار نیست !
متخصص تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی گفت: 
تاکنون صدها ترکیب سمی در خوراکی های دودی پیدا شده که 
برای سالمتی انسان مضر است و برخی از آنها مشابه ترکیبات 

سمی دود سیگار هستند.

 برای رفع بیحالی بارداری استراحت کافی داشته باشید.
سعی کنید مرتب ورزش متناسب با بارداری انجام شود. 

نفس کشیدن در هوای پاک و حضور در طبیعت بسیار مؤثر 
است. 

از خوراکی های مقوی وکم حجم غافل نشوید.)برای رفع کم 
خونی(

هفت مغز خام شامل فندق، پسته، گردو، بادام زمینی، بادام 
هندی، گردو و بویژه بادام عالی است.

خوردن نخود و عصاره گوشت پخته شده در شیشه و بدون آب 
پیشنهاد می شود. 

خوردن مویز بی دانه و پسته بوداده نمکی  و خوردن آب گرم با 
مخلوط کمی گالب، در رفع این حالت مؤثر است. 

در نظر داشته باشید که به دلیل تغییرات هورمونی و جسمی ، 
وضعیت به وجود آمده طبیعی است. معمواًل  این حالت تا 4 

ماهگی ادامه دارد.

 هر کس سرماخوردگی دارد، یعنی کرونای دلتا گرفته است!
 مسعود مردانی، فوق تخصص بیماری های عفونی گفت: دلتا یک 
ویروس عجیب و غریب است و هرکس ادعای سرماخوردگی 
کند، به او اعالم می کنیم حتمًا باید آزمایش دهد. دنیا با معضلی 
جدید روبرو است و منابع سازمان جهانی بهداشت از یک 

پاندمی جدید صحبت کرده اند.
 وضعیت بیمارستانها اسفناک است. یعنی تخت خالی گیر 
نمی آید و با سختی پیدا می شود. اگر قرار باشد تعطیلی مانند 
6 روزی باشد که اخیراً تعطیل بود، حتی یک ریال هم ارزش 
ندارد. الک داون به این معنی است که همه چیز در جامعه باید به 
صورت واقعی تعطیل باشد. در چنین شرایطی، تجمع و برگزاری 

هیئت عزاداری و برپایی دسته های عزاداری نباید اتفاق بیفتد.

 با هویج، ریه هایتان را تقویت کنید!
با  بتا کاروتن »ویتامین A« است که  از   هویج منبع غنی 
پیشگیری از پیشرفت مشکالت تنفسی، سالمت ریه ها را 
بهبود می بخشد. همچنین سرشار از ویتامین C است که تأثیر 
آنتی اکسیدانی آن به پاکسازی ریه ها کمک کرده و مانع از کار 

افتادگی آنها می شود.
 دیگر ترکیبات آنتی اکسیدانی هویج مانند لیکوپن، لوتئین و 
زآزانتین با رادیکال های آزاد مقابله کرده و از ابتال به سرطان ریه 

و پیشرفت آن پیشگیری می کنند.

چند خط سالمتی
 به خاطر این 10 سود، از چای سبز غافل نشوید:

افزایش طول عمر
بهبود کلی تندرستی

بهبود کارکرد مغز
بهبود تندرستی دندانها

نگهداری مغز در برابر پیری
کاهش خطر گرفتاری به چاقی

کاهش خطر گرفتاری به دیابت نوع 2
کاهش خطر گرفتاری به انواع سرطانها

سوزاندن چربی و بهبود کارکرد فیزیکی
کاهش خطر گرفتاری به بیماریهای قلبی عروقی

 توصیه دانشمندان آلمانی: در روزهای گرم به جای 
نوشیدنی سرد، چای نعناع بخورید تا خنک شوید!

 مایعات سرد باعث تولید گرما در بدن می شود تا تعادل دما 
حفظ شود. در نتیجه خنک کنندگی آنها پایدار نیست.

 کمبود ویتامین D  احتمال ابتال به سرطان روده بزرگ را 
افزایش می دهد.

 محققان دانشگاه کالیفرنیا: کمبود ویتامین D  احتمال ابتال 
به سرطان روده بزرگ را افزایش می دهد. تفاوت در میزان 
دریافتی اشعه UVB خورشید و سرطان روده بزرگ، در افراد 

باالی 45 سال بیشتر دیده می شود. 
جبران کمبود ویتامین D به ویژه در سالمندان می تواند تا 
میزان باالیی احتمال سرطان را کاهش دهد و یک روش 

مطمئن، غنی سازی مواد خوراکی با این ویتامین است.
 مواد غذایی مانند زرده تخم مرغ، ماهی، قارچ، انواع پنیر، 
شیر، حبوبات، روغن ماهی، آب پرتقال و خاویار حاوی مقدار 

زیادی ویتامین D هستند.

 عصبانیت باعث پوکی استخوان می شود.
زمان عصبانیت هورمونهای اسیدی در بدن ترشح می شود 
که باعث اختالل در جذب کلسیم و در نتیجه به مرور زمان 

موجب پوکی استخوان می شوند.
یکی از بیماری هایی که ارتباط مستقیم با نوع تغذیه دارد، 
محیط  و سبزیجات  میوه  است. مصرف  استخوان  پوکی 
اسیدی بدن را خنثی می کند و جذب امالح و ویتامینها را 

افزایش می دهد.

 نشانه های کمبود روی در بدن:
ابتال به بیماریهای مزمن،  ابتال به عفونتهای طوالنی مدت،  
ریزش مو،  از دست دادن حس چشایی، کندی در کاهش 

وزن،  درد عضالنی.

 ادرار خود را نگه ندارید. زیرا باعث:
عفونت مجرای ادراری، درد هنگام دفع، سنگ کلیه، تورم 
مثانه، خطر بروز سرطان، کیست و درد قسمت تحتانی شکم 

می شود.

 خواص باور نکردنی معجون سیر و عسل!
 مخلوط عسل و سیر  باعث می شود شخص در 1 ماه 10 کیلو 

وزن کم کند.
برای تهیه این معجون، 1حبه سیر را له کرده و در فنجان آب 
داغ قرار داده، سپس 1 قاشق عسل به آن اضافه نموده و آن را 

قبل از خواب میل کنید.

 سودمندی شیر مادر برای نوزاد:
موجب افزایش هوش نوزاد می شود.

سرشار از مواد مغذی است. 
در برابر بیماری ها بدن نوزاد را حفاظت می کند. 

موجب تندرستی دندانها می شود.
از اختالالت روانی جلوگیری می کند.

 دست و پای  شما  بی حس یا مورمور می شوند؟
این مورد با مشکالت سیستم عصبی مرتبط است که با 
ویتامین B برطرف می شود. اگر این حالت را تجربه کرده اید، 

باید مصرف خوراکی های سرشار از ویتامین B را باال ببرید.
 بی حسی دستها و پا ها معمواًل با نوسانات خلقی و ناتوانی 
در تفکر واضح همراه است. همه اینها به سیستم عصبی 
مربوط می شود؛ بنابراین برای حفظ عملکرد درست این 
سیستم، گیاه های کامل خام بیشتری بخورید، یا اگر مصرف 
 B همه  مواد مغذی ضروری برای  شما دشوار است، ویتامین

کمپلکس دریافت کنید.

 سرگیجه را جدی بگیرید.
به دلیل عدم تعادل در گردش خون و کمبود اکسیژن در 
مغز، ممکن است دچار سر گیجه شوید.  این عارضه ممکن 

است به دلیل مشکالت قلب و عروق خونی ایجاد شود.
مغزی  خون  گردش  ضعف  عالئم  اگر  حتی  بنابراین، 
)سرگیجه، ضعف، بی حسی صورت و اندامها( فقط برای چند 
ثانیه ادامه داشته باشد، این مسئله باعث نگرانی می شود. در 
صورت بروز مکرر این بیماری، به پزشک مراجعه کنید. این 

می تواند یک عامل خطر برای سکته مغزی باشد.

چند خط سالمتی

تعویض مسواک  به طور متوسط هر 3 ماه یکبار صورت گیرد.

البته این مدت زمان، بیشتر از این که به خود مسواک بستگی 

داشته باشد، به دارنده مسواک مربوط می شود. اگر شما دستان 

سنگینی داشته باشید، برس مسواک ممکن است بسیار سریعتر 

از این زمان فرسوده شود. به خاطر داشته باشید که تعیین کننده 

اساسی تقویم نیست؛ بلکه حالت برس مسواک می باشد.

بهترین زمان تعویض مسواک زمانی است که برس مسواک حالت 

خود را از دست داده وتغییر رنگ می دهد و موهای برس از حالت 

عمودی خارج شوند.

توجه داشته باشید که مسواک بچه ها نیز باید به طور منظم چک 

شود. چرا که احتمااًل به دفعات بیشتری نیاز به تعویض خواهند 

داشت.

مهمترین دالیل پدیدار شدن تار های سفید مو در جوانان و نوجوانان 

می توان به این موارد اشاره کرد:

 ژنتیک: اصلی ترین عامل در تعیین سفیدی مو 

کمبود مالنین در بدن: تولید مالنین بستگی به تغذیه و مصرف 

مکمل های پروتئینی دارد.

اختالالت پزشکی ناشی از کمبود ویتامین B 12 و یا مشکالت غده  

تیروئید و غده  هیپوفیز 

هورمون ها:عدم تعادل هورمونی باعث سفیدی موی افراد می شوند.

 استرس:فشار و استرس ناشی از مشاغل کاری، مصرف الکل و 

استفاده از غذاهای فرآوری شده 

مواد شیمیایی:استفاده از شامپو های شیمیایی، صابون ها، رنگ مو 

عوامل بیرونی:عوامل خارجی همانند آب و هوا، آلودگی و قرار 

گرفتن در معرض مواد شیمیایی خاص

بهترینزمان
تعویضمسواک

مهمتریندالیلسفید
شدنمودرجوانان

خواب شبانه بین 7 تا 9 ساعت، باعث بهبود عملکرد 
مغز و بدن برای فعالیتهای روز بعد می  شود. در صورتی 
که خواب شبانه کافی نداشته باشید، بخصوص اگر این 
موضوع در شبهای متعددی تکرار شود، شاهد تحلیل 

قوای بدنی خود خواهید بود.
خواب کافی برای سالمت روحی و جسمی ما واجب و 
ضروری است. خوابیدن به  اندازه غذا خوردن و نفس 

کشیدن برای بدن ما مهم است. 

افزایش تمرکز
مطالعات مختلفی در اوایل سال 2000 صورت گرفت 
کمبود  عوارض  بررسی  به  دانشمندان  آنها  طی  که 
خواب پرداختند. نتیجه تحقیقات نشان داد که خواب 
با چندین عملکرد مغزی مختلف در بدن انسان ارتباط 
توانایی  و  بهره وری  تمرکز،  جمله:  از  دارد.  مستقیم 

شناختی.
پژوهش جدیدتری که در سال 2015 انجام شد، گفت 
که الگوی خواب کودکان تأثیر مستقیمی بر روی رفتار و 

عملکرد تحصیلی آنها دارد.

تقویت دستگاه ایمنی
خوابیدن، در بازسازی و بهبودی عملکرد بدن مؤثر است. 
سیستم ایمنی هم از این قاعده مستثنا نیست. تحقیقات 

متعدد نشانگر این هستند که خواب با کیفیت و کافی در 
مبارزه با عفونتها به بدن کمک می کند.

پیشگیری از افسردگی
یکی از نتایج به دست آمده از تحقیقات در زمینه خواب 
و سالمتی این است که بین کمبود خواب و افسردگی 
رابطه مستقیمی وجود دارد. در یکی از این مطالعات، 
الگوهای خودکشی طی مدت 10 سال بررسی شد و 
نتیجه این بود که کمبود خواب یکی از عوامل مؤثر در 

بروز این گونه حوادث است.
مجله روان پزشکی استرالیا و نیوزیلند مطلبی را منتشر 
کرد که می گوید در افرادی که به اختالالت خواب مانند 
بی خوابی دچار هستند، احتمال بروز عالئم افسردگی 

بیشتر است.

کاهش خطر بیماریهای قلبی
یکی از عوامل خطرساز برای بیماریهای قلبی، فشار 
خون باال است. بنا به اعالم مرکز کنترل و پیشگیری از 
بیماریهای ایاالت متحده )CDC(، استراحت کافی 
در طول شب سبب می شود بدن به خوبی فشار خون را 
تنظیم و از باالرفتن فشار خون در طول روز جلوگیری 
کند. افراد با تنظیم کیفیت و مقدار خواب خود می توانند 
احتمال بروز این بیماریها را کم کنند و سالمت قلبی 

خود را بهبود بخشند.

تقویت هوش اجتماعی و عاطفی
رابطه  انسانها  اجتماعی  و  عاطفی  هوش  با  خواب، 
مستقیمی دارد. کسی که خواب کافی ندارد، به احتمال 
زیاد در تشخیص و درک احساسات و حاالت، دچار 
مشکل می شود. در یکی از تحقیقات انجام شده، پاسخ 
افراد به محرکهای عاطفی مورد بررسی قرار گرفت و 
نتیجه  بیانگر این بود که میزان همدلی عاطفی در افرادی 

که خواب کافی نداشتند، کمتر بود.

در یک شبانه روز چقدر باید بخوابیم؟ 

پنج دلیل که قانعتان می کند حسابی به 
خوابتان اهمیت دهید

تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیأت  شماره140060311005000395  رأی  برابر 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک نی ریز تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم جواهر رضائی شکروئی 
فرزند محمدرضا به شماره شناسنامه 2578 صادره از نی ریز در ششدانگ یک باب خانه 
به مساحت127.57 متر مربع پالک فرعی از 4747 اصلی مفروز و مجزا شده از پالک 
3 فرعی از 4747 اصلی واقع در نی ریز بخش 22 فارس خریداری از مالک رسمی آقا /

خانم تعدادی وراث امیر کشمشی )درویش، غالمرضا، اعظم، پریوش و عفت کشمشی 
ومعصومه حاتمی(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، 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 انتشارنوبت اول:1400/05/10 

تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/05/25

محسن زواران حسینی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نی ریز

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

- مورخ 1400/04/28
ش 58
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برابر رأی شماره 140060311023000114 - 1400/03/09 هیأت اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک زرین  دشت تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای جمشید 
اسدپور فرزند غالمرضا به شماره شناسنامه 9544 صادره از حاجی آباد در دو دانگ مشاع 
از ششدانگ یک باب مغازه به مساحت 57.21 متر مربع پالک 5 فرعی از 6922 اصلی 
مفروز و مجزی شده از پالک 6922 اصلی قطعه 8 بخش12 فارس شهرستان زرین دشت 
واقع در حاجی آباد خریداری مع الواسطه از مالک رسمی اکرم علی زاده 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، 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 انتشارنوبت اول:1400/05/24 
 تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/06/07

خلیل مرادخواه - رئیس ثبت اسناد و امالک زرین دشت

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

- مورخ 1400/05/18
ش 2679

36415

  شرکت فوالد غدیر نی ریز )سهامی خاص( در نظر دارد انجام 

خدمات پیمانکاری تأمین و بکارگیری ماشین آالت سنگین 

و نیمه سنگین جهت بارگیری، حمل و انبارش مواداولیه،آهن 

اسفنجی و لجن صنعتی و ضایعات تولیدی شرکت را از طریق 

مناقصه عمومی به پیمانکار دارای صالحیت واگذار نماید . 

لذا از کلیه پیمانکاران واجد شرایط دعوت بعمل می آید . 

- زمان تحویل پیشنهادات ساعت 16 روز پنجشنبه مورخ 

1400/05/21 می باشد. 

-محل تحویل پاکت ها : 

1-دبیرخانه کمیسیون معامالت شرکت فوالد غدیر نی ریز 

به آدرس : تهران ، خیابان بخارست ، کوچه چهاردهم غربی 

تلفن  بازرگانی  واحد   1514819711 کدپستی   17 پالک   ،

021-88754305

 2- دبیرخانه قرارداد ها واقع در محل مجتمع به آدرس: استان 

فارس، شهرستان نی ریز، کیلومتر 50جاده نی ریز- سیرجان ، 

واحد قراردادها کدپستی: 7491617831 تلفن: 53854124-

071

- ارائه ضمانت نامه بانکی به مبلغ -/10.000.000.000 ریال 

)ده میلیارد ریال( در وجه شرکت فوالد غدیر نی ریز با اعتبار3 

ماهه با قابلیت یکبار تمدید 

- اعتبار پیشنهادات 3 ماه از تاریخ تحویل پیشنهادات و با 

قابلیت یکبار تمدید

- محل انجام کار: مجتمع فوالد غدیر نی ریز 

-محل دریافت اسناد : 

WWW.NGHSCO.COM 1- سایت شرکت به آدرس

2- مجتمع فوالد غدیر نی ریز ، واحد بازرگانی 

تلفن: 53854124-071 و 53854015 و 09178680466

 شرکت فوالد غدیر نی ریز

آگهی مناقصه عمومی شرکت فوالد غدیر نی ریز  شماره105697 )نوبت سوم(
6/36417د

هنگامه نیایش
طلوع اذان صبحمهشیدیخورشیدی

غروب اذان ظهرخورشید
نیمه شب اذان مغربخورشید

شرعی
65642165812341953191500 محرم24 اَمردادیک شنبه

75742265712331952191500 محرم25 اَمرداددوشنبه

85842365712321951191500 محرم26 اَمردادسه شنبه

95942365712311950191500 محرم27 اَمردادچهارشنبه 

105942465712301949191500 محرم28 اَمردادپنج شنبه

110052465612291948191500 محرم29 اَمردادجمعه 

120152565612281947191500 محرم30 اَمردادشنبه

اول  هیأت   140060311005000389 شماره  رأی  برابر 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
بالمعارض  مالکانه  تصرفات  نی ریز  ملک  ثبت  حوزه 
متقاضی خانم راضیه اسدی فرزند غالمرضا به شماره 
شناسنامه 266 صادره از مشکان در ششدانگ یک باب 
خانه به مساحت164.97 متر مربع پالک 2 فرعی از 2346 
اصلی مفروز و مجزا شده از پالک2346 اصلی واقع در 
نی ریز بخش 22 فارس خریداری مع الواسطه از مالکین 

رسمی خانم صدیقه  بهرامی   و خانم باهره و طاهره و 
نادره و مژده همگی رشیدپور 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، 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 انتشارنوبت اول:1400/05/10 

تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/05/25

محسن زواران حسینی - رئیس اداره ثبت اسناد 
و امالک نی ریز

- مورخ 1400/05/04
ش 62

36330

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

دفتر  نی ریزان 

فارس

از 7 صبح تا 

8شب

یکسره باز است

)پنج شنبه ها تا 

)13:30
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فرمانده انتظامی نی ریز از کشف 470 
کیلو انواع مواد مخدر در هفته گذشته 

خبر داد.
گفت:  یوسفی  سیدمحمد  سرهنگ 
»مأموران ایست و بازرسی قطرویه در 
روز دوشنبه 18  اَمرداد موفق شدند 
در بازرسی از یک تریلر کشنده، 260 
کیلو تریاک را کشف و دو متهم آن را 

بازداشت کنند.
روز  در  نیز  تریاک  کیلو   143.5
پنجشنبه 14  اَمرداد در همین مکان از 

یک کامیون بنز کشف شد.
همان روز مأموران مبارزه با مواد مخدر 
موفق شدند 40 کیلو تریاک را  از یک 

)کولبر( که در محورهای  پیاده  فرد 
خاکی تردد می کرد، کشف کنند.

یک روز قبل از آن، 22.5 کیلو تریاک 
توسط پلیس مبارزه با مواد مخدر در 
محورهای قطرویه از یک پراید  کشف 

شد.
کیلو  دو  اَمرداد،    16 شنبه  روز  در 
هروئین از یک مسافر اتوبوس در ایست 

و بازرسی قطرویه به دست آمد.
پلیس اطالعات نیروی انتظامی نیز در 
روز چهارشنبه 13  اَمرداد، یک کیلو 
هماهنگی  با  را  تریاک  گرم   300 و 
قضایی در بازرسی از منزلی در سطح 

شهر کشف کرد.

//

//

//

//

کشف 470 کیلو مواد 
مخدر در هفته گذشته

با ثبت 124 مبتالی جدید به کرونا در هفته 
گذشته و 7 مورد فوتی، تعداد مبتالیان به 
3439 نفر و تعداد افرادی که جانشان را از 

دست داده اند، به 76 نفر رسید.
از تعداد افراد جدید، 81 زن و 43 مرد به این 
بیماری مبتال شده اند که تعداد دو برابری زنان 

جای تأمل دارد.
در این بین، فوت دو مرد 22 و 51 ساله بدون 
بیماری زمینه ای، زنگ خطری برای جوانان و 

خانواده ها است.
بر اساس اطالعات ما از منابع بیمارستانی، 
در  کرونا  به  مبتال  بیمار   45 هم اکنون 
حال  که  هستند  بستری  شهدا  بیمارستان 
12 نفر از آنها وخیم است. افراد بستری شده 
نیز بین 15 تا 60 سال سن دارند که به نظر 
می رسد عامل بستری نشدن افراد باالی 60 

سال، انجام واکسیناسیون اخیر باشد.
همزمان میزان مبتالیان بختگان به 1590 
مورد و تعداد فوتی های بیماری کرونا در این 

شهرستان به عدد 21 نفر رسید.
با اشاره به  رئیس شبکه بهداشت و درمان 
روند  کووید19،  بیماری  شیوع  افزایش 
نی ریز  در  بیماران  باختن  جان  و  بستری 
گفت: »متأسفانه در 7 روز گذشته، 7 نفر از 
شهروندان بر اثر ابتال به کرونا جان خود را از 
دست داده اند که از این تعداد، دو مورد بدون 
بیماری زمینه ای و در رده سنی میانسال و 

جوان هستند.«
دکتر داور آل داود در این رابطه هشدار داد: 
»درحال حاضر میزان مراجعه به بیمارستان 
به  نسبت  فقیهی  شهید  16ساعته  مرکز  و 
هفته های گذشته افزایش یافته و در روز های 

صورت  به  کرونا  به  ابتال  موارد  گذشته 
خانوادگی و گروه های سنی جوان تر، بیشتر 

شده است.«
دوز  که  افراد  از  »تعدادی  کرد:  اضافه  وی 
رعایت  دریافت کرده اند، در  را  واکسن  اول 
دستورالعملهای بهداشتی کوتاهی می کنند و 
سبب به خطر افتادن سالمت خود و خانواده 
دو  کرونا  واکسن  که  حالی  در  می   شوند؛ 
باید  مناسب  ایمنی  برای  و  است  مرحله ای 

نوبت دوم واکسن حتمًا تزریق شود.«
رعایت  ضرورت  بر  همچنین  آل داود  دکتر 
دستورالعملهای بهداشتی در سوگواری ایام 
محرم تأکید کرد و از مردم خواست تا با رعایت 
دستورالعملهای بهداشتی و پرهیز از حضور 
مسیر  در  را  مدافعان سالمت  تجمعات،  در 

مقابله با کرونا همراهی کنند.

شهرستان   115 اورژانس  مرکز  مسئول 
نی ریز از تولد نوزاد دختر به کمک تیم 
عملیاتی اورژانس 115 در یکی از منازل 

شهرستان  خبر داد.
به گزارش روابط عمومی مرکز اورژانس 
محمدحسین  نی ریز،  شهرستان   115

کچویی گفت: ساعت 11:41 روز سه شنبه 
19 مرداد ماه، گزارشی مبنی بر درد زایمان 
خانم باردار 47 ساله به مرکز پیام اورژانس 

115 شهرستان نی ریز اعالم شد.
محل  به  آمبوالنس  بالفاصله  افزود:  وی 
رسیدن  از  قبل  دختر  نوزاد  شد.  اعزام 

و  گشوده  جهان  به  چشم  آمبوالنس 
عملیاتی  تیم  توسط  حمایتی  اقدامات 
غالمشاهی  حمیدرضا  آقایان  اورژانس، 
نوزاد  و  مادر  برای  سیف آبادی  سعید  و 
دخترش انجام شد. سپس آنها به زایشگاه 

بیمارستان شهدای نی ریز منتقل شدند.

حملهطوفانیکرونابهزیر60سالهها

تولدنوزاددختر
بهکمککارکناناورژانس115

کمک منابع طبیعی نی ریز به مهار 
آتش در هایقر فیروز آباد

اداره منابع طبیعی نی ریز برای مهار آتش در 
منطقه هایقر فیروز آباد نیروی کمکی فرستاد.

به گفته رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان 
بحران  مدیریت  تشخیص  پی  در  نی ریز، 
استانداری، فرماندار و مدیر کل منابع طبیعی 
فارس،  با توجه به طوالنی شدن آتش سوزی 
منطقه هایقر فیروزآباد ) با پوشش بسیار خوب 
مرتعی و جنگلی ( وزش شدید باد در منطقه ، 
صعب العبور بودن و شرایط توپوگرافی خاص 
آنجا ، شرایط محلی و روانی خاص پیش آمده 
در پی جان باختن سه نفر از افراد محلی و 
همچنین  و  دیگر  نفر  یک  شدید  سوختگی 
طبیعی  منابع  اداره  بخش  رضایت  عملکرد 
رئیس  ارسنجان ،  آتش سوزی  در  نی ریز 
اداره همراه با دو تیم از اداره منابع طبیعی به 
اعزام  فیروزآباد  هایقر  جنگل  آتش سوزی 

شدند.
حامد جمالی گفت: »این دو تیم تبدیل به یکی 
از گروه های اصلی و تأثیر گذار در مهار نهایی 

شدند.«
وی افزود: »با شعله ور شدن دوباره آتش در بعد 
از ظهر روز سوم، نیروها توسط بالگرد به جبهه 

آتش اعزام شدند که با کمک دیگر ادارات منابع 
طبیعی و چند نفر از افراد محلی، باالخره آتش 

جنگل هایقر فروکش کرد.«
نوشتنی است پس از پیگیریهای مجدانه مدیر 

کل منابع طبیعی، یک فروند بالگرد توسط یک  
شرکت معتبر تا پایان فصل آتش در اختیار 
منابع طبیعی استان قرار گرفت. با توجه به این 
که در سومین روز آتش سوزی فوق موضوع 
عملی شد،  نقش آن در عملیات انتقال نیروها و 

تجهیزات مشهود بود. 
گردشگران،  طبیعت گردان،  از  جمالی 
از  تقاضا کرد   ... و  دامداران، جنگل نشینان 
روشن کردن آتش در طبیعت به هر منظور 

خودداری کرده و موضوع را جدی بگیرند. 
وی افزود: »در سال جاری  همه آتش سوزیهای 
از  و  داشته  انسانی  عامل  فارس  استان 
بی احتیاطی دامداران و طبیعت گردان نشئت 

گرفته است.«

ادامه از صفحه یک
»دو  گفت:  کچویی  محمدحسین   ...
کندوی  یک  ساله   6 دوقلوی  پسر 
زنبور عسل را که بر روی درختی بود، 
اما کندو روی آنها  دستکاری کردند. 

افتاد و زنبورها حمله کردند.
 مادر دوقلوها برای نجات آنها شتافت که 

او هم گرفتار حمله زنبورها شد. سپس 
پدربزرگشان وارد صحنه شد و همگی 
شدند؛  شدید  گزیدگی  زنبور  دچار 
به شکلی که همه جای بدنشان دچار 
گزش شد. هر 4 نفر با حضور آمبوالنس 
اورژانس 115، پس از اقدامات درمانی 

اولیه به بیمارستان شهدا انتقال یافتند.

کرونا و مرگ ناشی از آن در کمین 
است و ظرفیت بیمارستانهای فارس 
سرایت  شدت  است.  شده  تکمیل 
ویروس فعلی از نوع قبلی آن 100 برابر 

سریعتر است.
ویروس جدید حتمًا  در  که  عالئمی 
باید به پزشک و بیمارستان مراجعه 

شود، عبارتند از: 
 تب بیشتر از 2-3 روز،  اکسیژن کمتر 
از 94 و تنگی نفس و سرفه زیاد، بدن 
درد شدید، ضعف و بی حالی شدید، بی 

اشتهایی شدید.
هر فرد مبتال باید تا 3 هفته قرنطینه 
باشد و تا 4 هفته ناقل صددرصد است. 
لذا کسانی که برای قدم زدن در پارک، 
طبیعت گردی  جمعی،  کوهنوردی 
گروهی و... بیرون می روند، آگاه باشند 
که با عبور یک ناقل از کنار آنها، ممکن 

است مبتال شوند.
روز   3 جدید  ویروس  عالمت  اولین 
اول  روز  از  ولی  می شود؛  ظاهر  بعد 
فرد مبتال ناقل بی عالمت است. آیا از 

سالمت نفر کنار خود مطلعید؟ 
تجمعات،  نشینی،  پارک  دورهمی، 
عروسی ها چه خانگی و چه تاالر، همه 

بیماری  و همه موجب شیوع بیشتر 
شده است.

بهبود  و  قباًل مبتال شده  کسانی که 
یافته اند و کسانی که واکسن زده اند ، 
هیچ کدام مصون نیستند؛ لذا رعایت 

موارد حفاظت فردی ضروری است.
استفاده همزمان 2 عدد ماسک ساده 
یا 1عدد ماسک N95 ضروری است تا 
از ورود حجم زیاد ویروس جلوگیری 

کند.
متولیان درمان در چند شیفت کاری 
خدمت  مشغول  مفرط  خستگی  با 
هستند؛ ولی این کار فرسایشی آنان را 
از رمق انداخته است؛ به همدیگر رحم 

کنیم.
رؤسای  کشور  حاد  فوق  شرایط 
دانشگاه ها را وادار به نوشتن نامه برای 
است؛  کرده  تجمعات  تکلیف  کسب 
پس دقت کنید وضعیت فوق تصور و 

غیرقابل باور است.
مصون  کس  هیچ  که  این  خالصه 
کنیم.  انتخاب  باید  خودمان  نیست. 
ماندن در خانه، پرهیز از رفت و آمد غیر 
ضروری، استفاده از 2 ماسک، رعایت 

فاصله، شستشوی دستها یا...

اورژانس 115 نی ریز در هفته گذشته 
از جمله  داد؛  انجام  عملیات مختلفی 
به  کرونایی  بدحال  بیماران  اعزام 
گرفته  اوج  روزها  این  که  بیمارستان 

است.
نی ریز،   115 اورژانس  مدیر  گفته  به 
ساعت 16:13 چهارشنبه 13  اَمرداد، 
یک موتورسیکلت با دو سرنشین 19 و 
22 ساله در روستای چاه سرخ واژگون 
شد. این دو دچار خراشیدگی صورت 
به  که  شدند  ران  خراشیدگی  و  پا  و 

درمانگاه آباده طشک انتقال یافتند.
در شهرک  روز  همان   19:25 ساعت 
مشکان، دو موتورسیکلت با هم برخورد 
کردند که بر اثر آن یک جوان 23 ساله 
دچار ضربه به دست و یک پسر 12 ساله 

دچار ضربه به پا شد.
اَمرداد، در  ساعت 20:19 شنبه 16  
چهارراه کوشک به سمت پیچکان، یک 
موتورسیکلت و خودرو با هم تصادف 
کردند. راننده 74 ساله موتور سیکلت 
دچار صدمات متعدد به سر، گردن، کمر 
و صورت شد و به درمانگاه امام هادی 

آباده طشک انتقال یافت.
اَمرداد    17 یکشنبه   19:08 ساعت 
یک خودرو در جاده مشکان - دهچاه 
دچار واژگونی شد که چهار سرنشین 
آن مصدوم شدند. یک فرد 16 ساله 
صدمات جزئی دید و سه سرنشین 45 ، 
52 و 54 ساله دیگر دچار ضربات متعدد 
انتقال  شهدا  بیمارستان  به  و  شدند 

یافتند.
ساعت 5:35 دوشنبه 18  اَمرداد، یک 
قاسم آباد  روستای  جاده  در  خودرو 
 16 پسر  آن  اثر  بر  که  شد  واژگون 
ساله ای دچار ضربه مغزی شد و با سطح 
هوشیاری پایین به بیمارستان شهدای 
نی ریز انتقال یافت. وی در بیمارستان 
شهدا تحت درمان قرار گرفت و چند روز 

بعد با حال رضایت بخش مرخص شد.
  19 سه شنبه  بامداد   2:22 ساعت 
اَمرداد، یک خودرو در زیرگذر نی ریز 
واژگون شد و راننده 21 ساله آن دچار 

ضربه به گردن و کمر گردید.
یک ساعت قبل از آن نیز یک خودرو 
کمربندی  جاده  در  هیوندای  سواری 
سه راهی  از  بعد  سیرجان   - نی ریز 
تل مهتابی واژگون شد. در این حادثه 
راننده 36 ساله از ناحیه سر و قفسه 
اورژانس  سینه آسیب دید که توسط 
شد.  اعزام  شهدا  بیمارستان  به   115
به  حضور  با  هم  نی ریز  آتش نشانی 
موقع در محل، خودرو و محل حادثه را 

ایمن سازی کرد.
نوشتنی است کارکنان اورژانس 115، 
بیمار کرونایی  در هفته گذشته 17  
را که حالشان وخیم بود، و همچنین 
3 نفر را که دچار عوارض واکسن شده 
بودند، به بیمارستان شهدا اعزام کردند. 
همچنین 40 مشاوره تلفنی به بیماران 
با  رابطه  در  مشاوره   15 و  کرونایی 

عوارض واکسن به همشهریان داده شد.

مراقب کالهبرداری جدید پیامکی به 
اسم ابالغیه قوه قضائیه با شماره  های 

جعلی و لینکهای الصاقی باشید.
قضاییه  قوه  رسمی  سرشماره  های 
عمومی  پیامک  ارسال  برای 
 1000499 ،1000490 ،100049

و 500049   است.
قضائیه  قوه  الکترونیک  سامانه  در 
موسوم به ثنا هیچ مبلغی از مراجعین 

دریافت نمی شود. 
در این شیوه، مجرمان متنی با عنوان 
صورت  به  قضایی  الکترونیک  ابالغ 
و  می کنند  ارسال  افراد  به  پیامک 
مشاهده  جهت  می خواهند  آنها  از 
شکایت در سامانه ابالغ ثنا به آدرس 
و  شوند  وارد  شده  اعالم  اینترنتی 

مبلغی را پرداخت کنند.
اما پس از این کار، اطالعات کارت و 
موجودی  و  شده  هک  حسابشان 

حسابشان خالی می شود.
انتظامی  فرمانده  راستا،  همین  در 
شهرستان نی ریز گفت: »اخیراً شگرد 
سایت  که  است  این  کالهبرداران 
جعلی را تحت عنوان گرفتن هدیه به 
مردم معرفی می کنند؛ اما با ورود افراد 

به سایت، اطالعاتشان هک می شود.«
سرهنگ سیدمحمد یوسفی با بیان 
توصیه هایی گفت: »از اتصال و ورود 
به این گونه سایتهای جعلی خودداری 
و  مهم  شخصی  اطالعات  کنید. 
تلفن  گوشی های  روی  را  حساس 
ندارید. مشخصات کامل  همراه نگه 
از جمله اطالعات کارت بانکیتان را 
در اختیار فروشگاه های آنالین قرار 
ندهید. برای حسابهای فروشگاه های 
آنالین حتمًا رمز عبور های منحصر 
کنید.  انتخاب  قدرتمند  و  فرد  به 
یا  غیر مجاز  و  ناشناس  ایمیلهای  از 
انجام  آنالینی  فیشینگ هیچ خرید 

ندهید.«

شیطنت دوقلوهای
6 ساله و انتقام زنبورها

هشدار!

کروناومرگناشیازآن

درکمیناست

عملیات مختلف اورژانس در 
روزهای اخیر

20اعزامو55مشاوره

کرونایی

کالهبرداری سایتهای 
جعلی در پوسته جدید

جلسه تودیع و معارفه هیئت مدیره 
پیشین و جدید سازمان نظام پزشکی 
شبکه  اجتماعات  سالن  در  نی ریز 

بهداشت و درمان برگزار شد.
در این نشست پس از سخنان دکتر 
شبکه  معاون  خامسی  زهراسادات 
بهداشت و دکتر مریم صادق رئیس 
حضور  با  پزشکی،  نظام  پیشین 
انتخابات  بر  نظارت  هیئت  اعضای 

رئیسه  هیئت  انتخاب  پزشکی  نظام 
رأی  با  نی ریز  پزشکی  سازمان نظام  

مخفی برگزار شد.
مریم  دکتر  انتخابات  این  نتیجه  در 
صادق به عنوان رئیس، دکتر حسنعلی 
پیشاهنگ به عنوان معاون و دکتر زهرا 
آزاد به عنوان دبیر و نماینده نظام پزشکی 
نی ریز در مجمع عمومی سازمان نظام 

پزشکی کشور برگزیده شدند.

دکتر صادق رئیس 
نظام پزشکی ماند

اصناف  از  گرفته  صورت  بازدیدهای  در 
سوی  از  غذایی  مواد  عرضه  مراکز  و 
واحد   4 محیط،  بهداشت  کارشناسان 
صنفی به دلیل رعایت نکردن پروتکلهای 

بهداشتی پلمب شدند.
به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت 
و درمان شهرستان نی ریز، رئیس شبکه 
بهداشت با اشاره به لزوم نظارتهای الزم بر 
اصناف و واحد های تولیدی مواد غذایی در 
شرایط کرونا گفت: کارشناسان بهداشت 
سالمت  ارتقاء  هدف  با  روزانه  محیط 
واحدهای  از  بازدید  ضمن  شهروندان، 
اجرای  روستا،  و  مختلف در سطح شهر 
داده  تذکر  را  بهداشتی  دستور العملهای 
و با موارد تخلف  برخورد می کنند. دکتر 
داور آل داود افزود: طی بازدیدهای انجام 
شده در یک هفته گذشته، 2 واحد صنفی 

تاالر در بخش قطرویه به دلیل بی توجهی 
و  ابالغی  بهداشتی  دستورالعملهای  به 

تذکرات بازرسان بهداشت و عدم انطباق با 
موازین بهداشتی و سایر نواقص بهداشتی 

پلمب شدند.

عرضه  واحد  دو  پلمب  از  همچنین  وی 
بستنی در شهرستان خبر داد و  اضافه کرد: 
با توجه به روند افزایشی تعداد مبتالیان 
صورت  در  شهرستان،  در  کووید19  به 
مشاهده و بی توجهی اصناف و اماکن به 
برخوردهای  بهداشتی،  دستورالعملهای 
قانونی الزم از قبیل پلمب واحد متخلف 
و معرفی به مراجع قضایی صورت خواهد 
ادامه،  در  بهداشت  رئیس شبکه  گرفت. 
جهت  همگانی  همراهی  و  همکاری 
حفظ سالمتی و کنترل این بیماری در 

شهرستان را ضروری دانست.
او از مردم خواست در این شرایط تا حد 
امکان از مواد غذایی خانگی استفاده و در 
صورت مشاهده هرگونه تخلف بهداشتی در 
سطح شهرستان، شکایت خود را با سامانه 

رایگان شکایات مردمی 190 مطرح کنند.

پلمب 4 واحد صنفی در نی ریز

تشدیددوبارهبازرسیهایبهداشتمحیط

//

//

//
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                 @ neyrizan.fars

ما نشّسیم پای حرف دلتون

راه های ارتباطی:
واتساپ و تلگرام: 1808 800 917 0

سامانه پیامک: 1808 800 917 1000
دفتر: 0903 5383 - 071

info@neyrizanfars.ir:)رایانامه )ایمیل

شهردارینیریز-منابعطبیعی
چند وقت پیش به اتفاق خانواده به پارک جنگلی 
 رفتیم. از بس محیط آنجا کثیف و نامناسب بود، 
این یک روز به اندازه یک سال به ما سخت گذشت. 
لطفًا با توجه به این شرایط کرونایی و نیاز مردم به 
تفریح و سرگرمی، به این مسائل بی تفاوت نباشید 

و اهمیت دهید.

پاسخشهردارینیریز:
با احترام، پارک جنگلی در مالکیت اداره محترم 
منابع طبیعی است و شهرداری در جهت حفظ و 

نگهداری آن هیچ گونه مسئولیتی ندارد.

شهردارینیریز
بنر های  چرا  کنید  سؤال  شهردار  از  لطفًا   -1
کار کرد شهرداری را دوبار دوبار چاپ می کنند؟ 

پول چاپ اینها از کجا می آید؟
2- لطفًا شهر را با نورپردازی زیباتر کنید. میدان 
فضل و میدان سرباز زیبا شده است. لطفًا از این 
نورپردازی در جاهای بیشتری استفاده کنید. اگر 
درختان سرداران و بولوار میرزا کوچک خان را هم 

نور پردازی کنید، جالب می شود.
ارتفاع  سرباز،  میدان  از  نصر  بولوار  ورودی   -3
میله های فوالدی روی جوی آب از سطح زمین 
باالتر است و الستیک ماشینها را خراب می کند. 

لطفًا پیگیری کنید.
4- تکلیف پارک کنار اداره تبلیغات اسالمی چه 

شد؟
5- لطفًا تقاطع خیابانهای محیط زیست و بولوار 
را  بلوار  همین  برگشت  باند  همچنین  والیت، 

اصالح و تمام کنید . 
و  شده  تخریب  خیابانها  سرعتگیرهای   -6
خودروها  الستیک  به  صدمه  و  آسیب  باعث 
استفاده  جای  به  می شود  پیشنهاد  می شوند. 
سرعتگیرهای  پالستیکی،  سرعتگیرهای  از 

آسفالتی ساخته و بعد روی آنها رنگ زده شود.
نمی کنید؟  ولیعصر  خیابان  به  نگاهی  چرا   -7

وضعیت موزائیک آن خراب است ؟
وجود خشکسالی  با  که  است  تأسف  باعث   -8
و کم آبی، هنوز آبیاری چمنها در بولوارها ادامه 

دارد. شایسته است تغییری ایجاد شود.
9- درختان چناری دو طرف بولوار والیت در ضلع 
جنوبی مسکن مهر، بسیار منظم و مرتب کاشته 
شده و جای تقدیر و تشکر دارد . اما در اطراف آن 
خار و خاشاک زیادی هست که احتیاج به نظافت 

دارد.

پاسخشهردارینیریز:
هفته نامه  آن  سؤاالت  به  پاسخ  در  احترام،  با 
واحدهای  مدیران  از  زیر  پاسخهای  محترم، 

شهرداری اخذ و عینًا ارسال می گردد.
در ضمن یادآوری می شود سامانه 137 شهرداری 
نی ریز از سالها پیش با هدف ایجاد زمینه مشارکت 
شهروندان در مدیریت شهری و هدایت و رفع 
مشکالت و معضالت شهری از طریق مدیریت 
غیر مستقیم مردم در شهر و دریافت دیدگاه ها و 
نقطه نظرات شهروندان با رویکرد خدمات رسانی 

مطلوبتر به شهروندان راه اندازی شده است.
ماهیتی جزو سامانه های  لحاظ  به  سامانه  این 

بین  ارتباطی  پل  عنوان  به  که  است  خدماتی 
شهروندان و مدیران شهری و با انتقال مسائل و 
مشکالت به واحدهای اجرایی شهرداری موجب 
در حل  تسریع  و  شهر  در  کاری  رویه  وحدت 

مشکالت می گردد.
در همین راستا فرآیندهای کاری در این سامانه 
به نحوی طراحی و برنامه ریزی شده است که 
به  شهری  درخواستهای  زمان  کوتاه ترین  در 
حق شهروندان نی ریزی در حد ممکن اجابت و 

مشکالت روزمره ایشان مرتفع می گردد.
در پایان از همه همشهریان عزیزمان تقاضامندیم 
پیشنهادات،  انتقادات،  نظرات،  نقطه  تمامی 
مشکالت و سؤاالت خود را از طریق این سامانه 

باما در میان بگذارند.

مسئولمحترمروابطعمومی،آقایدهقان
اشاره  مورد  بنرهای  احترام،  و  سالم  با   -1
ایجاد  و  چاپخانه  اشتباه  دلیل  به  حضرتعالی 
مشکل در مسائل فنی مجدداً چاپ شد که به دلیل 
هزینه  چاپخانه،  وظایف  در حیطه  ایراد  وجود 
چاپ مجدد نیز بر عهده ایشان قرار گرفت و این 
موضوع بار مالی اضافه ای برای شهرداری به همراه 

نداشت. 
جنابعالی،  توجه  حسن  از  سپاس  ضمن   -2
نورپردازی فضای سبز با نکات و استاندارد هایی 
به همراه است که ان شاءا... با جا نمایی های مناسب 

بعدی و تأمین اعتبار اقدام خواهد شد. 
3- جهت برطرف سازی به واحد مربوطه ارجاع 

گردید. 
4- پارک مد نظر حضرتعالی که به عنوان پارک 
و  طراحی  اتمام  با  شده،  نامگذاری  فرهنگ 
عملیات دیواره گذاری، ان شاءا... تا پایان امسال 
کامل می شود و به مردم آن محله و شهروندان 

خوب نی ریزی تقدیم می گردد.
5- محدوده مد نظر حضرتعالی در قالب احداث 
بولوار والیت که در مراحل پایانی خود نیز قرار 

دارد، تکمیل خواهد شد.

مسئولمحترمواحدعمران،آقایپیوندی
محترم،  شهروند  خدمت  سالم  با   -6
با روکش  سرعتگیرهای تخریب شده همزمان 
آسفالتهای سطح شهر جمع آوری و به روز رسانی 

خواهد شد.
موزائیک  محترم،  با سالم خدمت شهروند   -7
فرش پیاده روهای سطح شهر بر اساس اولویت و 

بودجه مصوب اجرا می گردد.

مسئولمحترمفضایسبز،آقایساوهای
8- همشهری عزیز! از شما تشکر می کنیم که با 
پیشنهاد قابل اجرای خود، ما را در این ارتباط 

راهنمایی بفرمایید.
9- متقاباًل از شما تشکر به عمل آورده و در ارتباط 
با خار و خاشاک مورد اشاره حضرتعالی، حتمًا 

تذکرات الزم به پیمانکار داده خواهد شد.

نمایندهمجلس
1- سال گذشته نماینده مجلس و آقای نیکزاد 
نایب رئیس مجلس به نی ریز آمدند و یکسری 

وعده دادند. می خواهم بدانم نتیجه اش چه شد؟
2- رأی شما به طرح صیانت از حقوق مردم در 
فضای مجازی چه بود؟ لطفًا شفاف پاسخ دهید. 
همه نمایندگان نظر و رأیشان را به مردم حوزه 

انتخابیه خود گفته اند.

پاسخروابطعمومی،اموررسانهوفضای
مجازیدکترطهماسبی:

1- در خصوص میزان تحقق وعده های سفر دکتر 
نیکزاد به شهر نی ریز باید گفت: طبق صورتجلسه 
دوازده بندی انجام شده در تاریخ 22 آبان ماه 
1399 در محل فرمانداری در خصوص وعده ها و 
مصوبات سفر دکتر نیکزاد، تقریبًا به جز دو بند، 
اقدامات الزم در خصوص اجرایی شدن بقیه موارد 

صورت پذیرفته و یا به طور کامل اجرا شده است. 
2- در مورد طرح صیانت از فضای مجازی، به دلیل 
غبار آلود شدن فضا توسط برخی افراد مغرض و 
فضای  جای  به  احساسی  فضای  شدن  حاکم 
منطقی در جامعه، ان شاءا... توضیحات کامل در 
خصوص این طرح، مواضع نمایندگان شما در 
مجلس شورای اسالمی و روشنگری در مورد این 
طرح، به صورت مفصل توسط خبرگزاری خانه 

ملت برای تنویر افکار عمومی منتشر خواهد شد.
الزم است شهروندان عزیز بدانند قطعًا نماینده 
شما در مجلس شورای اسالمی، هیچ گاه به هیچ 
طرحی که مسدود سازی فضای مجازی را به 

دنبال داشته باشد، رأی نخواهد داد .
*****

همچنین در پاسخ به سؤال شهروند گرامی که 
دو شماره قبل به چاپ رسید، پاسخ زیر تقدیم 

می شود:
الیه اول آسفالت کل گردنه الی رز با پیگیری و 
فشار بر مسئوالن مربوطه انجام شد و تاکنون 
3 کیلومتر از آسفالت الیه دوم گردنه نیز انجام 
جاده  از  ایمن سازی  اقدامات  همزمان  و  شده 
مربوطه انجام گردیده است. بخش دیگر اقدامات 
در  پیمانکار  توسط  مربوطه  جاده  ایمن سازی 

دست انجام می باشد. 

مسئوالنمربوط-نمایندهمجلس-

منابعآب
جنوبی  خراسان  و  اصفهان  به  آب  انتقال  چرا 
امکان پذیر است؛ اما به فوالد و دریاچه خشک 

بختگان نه؟! 
به طول  لوله گذاری  با  این طرح ها در مجموع 
آب  و  می شود   انجام  کیلومتر   700 و  هزار   3
خلیج فارس و دریای عمان را به 7 استان شامل 
خراسان  جنوبی،  خراسان  کرمان،  هرمزگان، 
بلوچستان  و  و سیستان  اصفهان  یزد،  رضوی، 

منتقل می کند.
حال فاصله نی ریز تا سیرجان 150 کیلومتر و تا 
گل گهر کمتر است. آیا نمی شود فشار آورد که این 

آب به شهرستان نی ریز هم منتقل شود؟

پاسخروابطعمومی،اموررسانهوفضای
مجازیدکترطهماسبی:

با سالم به شهروند گرامی، در خصوص سؤال 
مطرح شده باید گفت خط انتقال آب از خلیج 
بنگاه های  توسط  و…  و  یزد  کرمان  به  فارس 
صنعتی و اقتصادی دارای قدرت اقتصادی مانند 
گل گهر ، گهرزمین، فوالد مبارکه، چادرملو، مس 
سرچشمه، ذوب آهن اصفهان و… در حال اجرا 
است و اصطالحًا آب بسیار گرانی است که طرح 
آن  در توان اجرای صنایع فوق است. دلیل اجرایی 
استان هایی که ذکر  به  انتقال آب  شدن طرح 
کردید، حضور بخش خصوصی متنوع و قدرتمند 
شهر  خصوص  در  اما  می باشد؛  مالی  لحاظ  از 
نی ریز،  ظرفیت مالی و توان صنایع این شهرستان 
برای اجرای خط انتقال و خرید آب در حال حاضر 

پاسخگو نیست. 
اما نا امید نیستیم و نماینده محترم این مهم را 
پیگیری نموده و جلساتی هم در این خصوص با 
حضور دکتر طهماسبی و بخش خصوصی و برخی 

با مشارکت  تا  برگزار شده  مسئوالن عالی رتبه 
احداث  حال  در  که  صنایعی  و  موجود  صنایع 
هستند، این خط لوله مهم و تأثیر گذار اجراشود. 

البته باید دانست که این پروسه زمان بر است.

پاسخمنابعآب:
آب انتقالی از خلیج فارس هزینه بسیار زیادی 
دارد؛ به نحوی که مطلقًا برای مصارف کشاورزی 
مقرون به صرفه نیست. صرفًا جهت صنایع بزرگ 
از جمله فوالد نی ریز و … توجیه پذیر است. بدیهی 
است در صورت نیاز و پیگیری موضوع توسط 
انتقال آب به شهرستان  امکان  صنایع مذکور، 

نی ریز هم وجود دارد.

صمت
1- من یک نانوا با 20 سال سابقه کار هستم. نان 
یک  وقتی  می خواهد.  هم  قیمت خوب  خوب، 
کارگر بنا روزی 250 هزار تومان دستمزد دارد 
و یک شاطر 130 هزار تومان، مردم نباید توقع 
نان خوب داشته باشند. مگر وقتی آب و برق و گاز 
و بیمه گران می شود، کیفیتش بهتر می شود یا 
مثاًل فشار گاز و آب بیشتر می شود؟ خب تورم باال 
رفته و این قیمتها هم گران می شود. بعد هم دولت 
دارد از جیب نانوا به مردم یارانه می دهد. کارگر 
چطور باید دلش گرم باشد که نان خوب دست 

مردم بدهد؟ 
و  ماهر  شاطرهای  همه  که  این  بعدی  مورد 
مزد  کمبود  خاطر  به  زبردست  خمیر گیرهای 
نانوایی را رها کرده و به کار دیگری رو آورده اند؛ 
چون نانوایی برایشان نمی صرفد و مجبور شده اند 
کارگران بی تجربه بیاورند؛ پس هیچ وقت با این 

قیمت نمی توانند نان خوب دست مردم بدهند.
2- نانوایی های شهر و روستا با گران شدن نان، 
نایلون )پالستیک( را هم گران می فروشند. مگر 
نایلون کیلویی چند است که هر دانه آن 500 

تومان می شود؟ لطفًا رسیدگی کنید.

پاسخصمت:
1- با سالم، امور مرتبط با حقوق و مزایای کارگران 
در صالحیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی 

است.
در خصوص طرح ارتقاء کیفیت نان توسط اداره 
صمت به عنوان دبیر کارگروه آرد و نان، هیچ 
توجیهی پذیرفته نیست و عدم تحقق سایر موارد 
دلیلی برای عدم ارائه خدمات مطلوب به مصرف 
کننده نیست و حقوق مصرف کننده باید رعایت 

شود.
دستورالعمل  به  بنا  خبازی  در  نایلون  عرضه 
متأسفانه  اما  است.  ممنوع  محیط  بهداشت 
کرونا، حسب ضرورت  ویروس  شیوع  دلیل  به 
که  شده  داده  قرار  پروتکلها  حفظ  بر  اولویت 
نایلون در دسترس مصرف کننده باشد. اما دلیل 
بر گران فروشی نیست. با توجه به این که کار 
خباز فروش پالستیک نیست، بهتر است فقط 
قیمت تمام شده آن را از مشتری دریافت کند. 
در غیر این صورت بنا به گزارش مصرف کنندگان، 

پیگیری و برخورد می گردد.

شبکهبهداشتودرمان
هفته  در  روز  یک  فقط  چشم پزشک  االن   -1
به نی ریز می آید و آن هم وقتی می آید، هیچ 

دستگاهی ندارد. مردم سر کار هستند؟
2- خواهش می کنم از شبکه بهداشت بخواهید 
نگاهی به سر در بیمارستان ولی عصر بکنند و 

ببیند چه وضعی دارد؟

پاسخشبکهبهداشتودرمان:
1- به دلیل شرایط قرمز کرونا، درمانگاه ها محدود 

شده است . 
به  است  مدتها  عمرانی  بودجه  متأسفانه   -2
به  توجه  با  نشده.  واریز  بهداشت  شبکه های 
این که شرایط کرونا و بیماران آن هزینه زیادی 
برای وزارت بهداشت ایجاد کرده، تمامی مبالغ 
بیماران  بودجه  صرف  عمرانی  و  تعمیراتی 
کرونایی شده و از این  رو امکان تعمیرات در حال 

حاضر نمی باشد .

پزشکیقانونی
شما چگونه گواهی پزشکی صادر می کنید؟ یک 
نفر که بدون صورتجلسه کالنتری می آید، شما 
نباید گواهی صادر کنید؛ باید طبق مدرک گواهی 

صادرکنید.

پاسخپزشکیقانونی:
با سالم، تمامی موارد موجود در گواهی پزشکی 

قانونی طبق مستندات معتبر نوشته می شود.
دادگستری  یا  و  کالنتری  از  معرفی نامه  بدون 

گواهی صادر نمی شود.

*****
پاسخامورآبفا:

با سالم و احترام، در پاسخ به سؤاالت شهروندان 
رسید،  چاپ  به  قبل  شماره  در  که  گرامی 

پاسخهای زیر ارسال می شود:
1- تشویق مردم به امر صرفه جویی در مصرف آب 
و فرهنگ سازی در این رابطه، سالها است که در 
دستور کار شرکت آبفا قرار دارد و در این رابطه 
سرمایه گذاری )هزینه نمی گوییم( زیادی صورت 
گرفته و از پتانسیلهای خوبی استفاده شده است 
و به نتایج خوبی هم دست یافته ایم. هم اکنون و 
در آینده نیز فرهنگ سازی در مصرف آب ادامه 
از  بیش  روستاها  در  ان شاءا...  و  داشت  خواهد 
سرمایه گذاری  خطیر  امر  این  برای  گذشته 

خواهیم نمود.
2- ضمن تشکر از منتقد محترم، با توجه به کم آبی 
در سال جاری به خصوص در فصل گرم تابستان، 
امور آبفا تالش می کند که با کاهش فشار آب و 
یا ذخیره سازی آب در شب، بتواند آب مشترکان 
روستای  خوب  مردم  نماید.  تأمین  را  محترم 
مخزن  نصب  به  نسبت  چنانچه  هم  الی حنا 
ذخیره آب اقدام کنند، با مشکل بی آبی روبرو 
نخواهند شد. از این که ما را در ارائه خدمات یاری 

می نمایند، متشکریم. 

شورایترافیکبختگان
آقای .... در روستای جهان آباد یک تاکسی شهری 
دارد که با آن هیچ مسافری جا به جا نمی کند و فقط 
از آن استفاده شخصی می کند؛ در حالی که بنزین 
سهمیه تاکسی هر ماه شارژ می شود. چرا جلوی 

آن را نمی گیرید؟

درمانگاهتأمیناجتماعی-

بیمارستانشهدا
و  اجتماعی  تأمین  بین  را  الزم  قرارداد  لطفًا 
متخصص  پزشکان  و  آزمایشگاه ها   داروخانه ها ، 
با  بیمارستان  آزمایشگاه  و  رادیولوژی  ببندید. 
تأمین اجتماعی قرارداد ندارند. لطفًا برای رفاه 

حال مردم این قرارداد را منعقد نمایید.

گاز
اداره گاز مأمور می فرستد و گاز را قطع می کند؛ اما 
وقتی پرداخت می شود، دیگر نمی شود این مأمور 
را پیدا کرد . فقط یک شماره موبایل می دهند و 
می گویند ساعت 12 تا 14 به آن زنگ بزنید! سه 

هفته است که زنگ می زنیم؛ اما خاموش است.
به اداره رفتیم که مأمور را پیدا کنیم. می گویند 

عوض می شود. لطفًا به داد مردم برسید.

فرمانداری
پیامکی  سامانه  یک  ادارات  دیگر  و  شما  لطفًا 
راه انداری کنید تا مردم مشکالتشان را مطرح 

کنند.

نیریزانفارس
1- لطفًا هر ماه آرم یکی از ادارات را در اینستاگرام 
مربوطه  اداره  مورد  در  مردم  تا  دهید  قرار 
مطرح  را  پیشنهاداتشان  و  انتقادات  مشکالت، 

کنند.
نیریزانفارس؛ با سالم و درود فراوان. این کار 
منطبق بر اصول حرفه ای روزنامه نگاری نیست. 
می گیرد،  قرار  اینستاگرام  روی  که  مطالبی 
یعنی  است.  هورگان  خبری  پایگاه  از  برگرفته 
آزاد  تریبون  صفحه  رسمی.  رسانه  یک  تولید 
این هفته نامه نیز از 20 سال پیش برای دریافت 
نظرات، انتقادات و پیشنهادات خوانندگان عزیز 
قرار گرفته و منتقدان می توانند از همین طریق 
و از راه های اعالم شده در باالی همین صفحه 

مطالب خود را مطرح کنند. 
نکته دیگر این که  برخی مخاطبان اینستاگرام 
در کامنتهای خود، جانب نقد منصفانه و منطبق 
بر اعتدال و منطق را رعایت نمی کنند و موجب 
می شوند که هدف اصلی یعنی اصالح نقصها و 

کمبودها با مشکل روبرو شود.
در مشروطه،  آخوند  دو  اتحاد  و  2- همدستی 
مهمترین اتفاق مشروطه از زبان کسروی بوده. 

لطفًا یک مطلب در موردش بنویسید.
فراوان.  درود  و  سالم  با  فارس؛  نیریزان
تاریخ  کتاب  در  جمله  این  دقیق  آدرس  لطفًا 
مشروطیت کسروی را اعالم کنید تا بررسی گردد.

3- اگر ممکن است اطالع رسانی کنید کسانی هم 
که واکسن زده اند، از کرونا در امان نیستند. لطفًا 

ماسک بزنید.
متأسفانه در سطح شهر تقریبًا نیمی از افراد بدون 

ماسک تردد می کنند.
نیریزانفارس؛ با سالم و درود فراوان. تاکنون 
به  مربوط  مصاحبه های  و  گزارشها  خبرها،  در 
کرونا، این مطلب نوشته شده است. در عین حال 
تأکید خواهیم کرد. امید است همگان  مجدداً 
از ماسک استفاده کنند تا هم سالمت خودشان 
حفظ شود و هم سالمت دیگران. متخصصان بر 
این باورند که دو عامل ماسک و رعایت فاصله، 

بیشترین پیشگیری را در ابتال به کرونا دارد.

ادارات،سازمانهاونهادهاییکهدراین
شمارهبهسؤاالتوانتقاداتمردمیپاسخ

ندادهاند:
-منابعطبیعی

-شورایترافیکبختگان
-درمانگاهتأمیناجتماعی

-بیمارستانشهدا
-گاز

-فرمانداری

 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیأت   140060311005000390 شماره  رأی  برابر 
و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نی ریز تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای محمدرضا طاطی فرزند علی باز به شماره شناسنامه 17791 صادره از نی ریز در ششدانگ یک باب 
خانه به مساحت224.81متر مربع پالک 31 فرعی از 246 اصلی مفروز و مجزا شده از پالک 246 اصلی واقع در 
نی ریز بخش 22 فارس خریداری از مالک رسمی از وارث محمود گشتاسبی و آذر گشتابی و گل چهره تواضع 
نسبت به ثمن اعیانی 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، 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. 
تاریخانتشارنوبتدوم:1400/05/25   تاریخانتشارنوبتاول:1400/05/10
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 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رأی شماره140060311005000397 هیأت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نی ریز تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمد برزگر فرزند محمود به شماره شناسنامه 435 صادره 
از نی ریز در ششدانگ یک باب خانه به مساحت337.91 متر مربع پالک 4 فرعی از 7503 اصلی 
مفروز و مجزا شده از پالک 1 فرعی از 7503  اصلی واقع در نی ریز بخش 22 فارس خریداری 
از سهام مشاعی خود متقاضی محمد برزگر 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، 
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. 

تاریخانتشارنوبتاول:1400/05/10تاریخانتشارنوبتدوم:1400/05/25

محسنزوارانحسینی-رئیسادارهثبتاسنادوامالکنیریز

- مورخ 1400/05/03
ش 61

36329

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

برابر رأی شماره 139960311023000328 - 1399/09/29 هیأت اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
زرین  دشت تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای احمد قلی شفیع فرزند محمدقلی به شماره 
شناسنامه 7673 صادره از حاجی آباد در ششدانگ یک باب خانه به مساحت294.68متر مربع 
پالک 1616 فرعی از 7286 اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 7286  اصلی قطعه 8 بخش12 فارس 
شهرستان زرین دشت واقع در حاجی آباد خریداری مع الواسطه از مالک رسمیآقای رضا قلی و علی قلی  
و غالمحسین شجاعی 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، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. 

بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 
تاریخانتشارنوبتدوم:1400/06/07 خواهد شد.      تاریخانتشارنوبتاول:1400/05/24

خلیلمرادخواه-رئیسثبتاسنادوامالکزریندشت

- مورخ 1400/05/18
ش 2675

36424
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نان بعد از گرانی
مردم و نانواها چه می گویند؟

فاطمه زردشتی نی ریزی، نی ریزان فارس:
و  کرد  پیدا  افزایش  نان  قیمت  پیش  چندی 
تا  کردند  درخواست  افزایش  این  با  مسئوالن 
کیفیت نان در نی ریز بهتر شود، به همین دلیل 
به میان مردم و نانوایی ها رفتیم تا نظر آنها را جویا 

شویم.
آنگونه که مشخص است گرانی نان باعث شده تا 
حجم خرید کاسته شود. مردم کیفیت نان را غالبًا 
مطلوب دانستند و گفتند به نسبت به شهرهای 
آرد  مثل  فاکتورهایی  اما  است  مناسب  دیگر 
خوب، شاطر و خمیرکن خوب هم در کیفیت نان 
حرف اول را می زند. نانواها هم اکثراً از سهمیه کم 

آرد دلخورند.
در زیر گپ و گفتی را که با آنها شده، می خوانید: 

برای رضای خدا یکی از نان هایتان را به من 
بدهید!

زن مستأصل و درمانده است و چادر سیاهش، 
نخ نما و رنگ و رو رفته... التماس در چشمان 
سیاه درشتش موج می زند و از ظاهرش پیداست 
که آه در بساط ندارد. دستان بزرگ و زمختش 
را برای قرصی نان پیش می آورد و سرانجام این 
حمیدرضا زردشت است که یکی از نان هایش 
را به او می بخشد... زن نان را می گیرد و آقای 

زردشت با افسوس سری تکان می دهد.

مشکل قیمت نان است!
از قیمت نان ها که می پرسم حمیدرضا زردشت 

می گوید: 
گران شده، می بینید که مردم ندارند. یک نان 
سنگک شده 2000 تومان، قیمت نان یکباره دو 
برابر شده و این باعث می شود به مردم و خصوصًا 

قشر کم درآمد فشار وارد شود. 
در مورد کیفیت نان ها که می پرسم می گوید: 
کیفیت نان ها دراول پخت خوب است اما یک 
به  و  ساعت که می ماند فوری سفت می شود 
محض خرید باید آن را فریز کنی تا بشود مصرف 
کرد، البته کیفیت نان بستگی به آرد هم دارد، 
بعضی از آردها سبوس دارند و بعضی بی سبوس 
هستند. به نظرم نان نی ریز از بقیه شهرها بهتر 
است و تنوع آن هم بد نیست. تنها مشکل همین 
قیمت نان است که به یکباره حدود دو برابر شده 

و باز مردم مجبورند بخرند. 

نان باید گران می شد!
محمد نگهداری اما با نظر آقای زردشت موافق 
نیست. از نظر او نان باید گران می شد. کاًل آقای 
نگهداری با اضافه شدن اکثر چیزها مانند نان و 
آب و برق موافق است و دلیل آن را هم مصرف 
بیش از حد و اسراف مردم می داند، چیزی مثل 
نان که به عقیده ی آقای نگهداری دورریز زیادی 

دارد.
می گوید: به نظرم دولت باید قیمت این کاالها 
را زیاد کند، در صورتی که از آن طرف خدمات 

بهتری هم به مردم ارائه دهد. 
او که از کیفیت نان ها راضی نیست می گوید: 
فوری  بگویی،  که  هم  نانوا  به  خمیِرخمیرند، 
ناراحت می شود. نظارت درستی روی کار نانواها 
نیست و هر طور بخواهند نان را می دهند دست 
برای  صبح  بازرس ها  می دانند  چون  مشتری. 
می  پزند  بهتری  نان  می آیند، صبح ها  بازرسی 
و عصرها هر طور بخواهند پخت می کنند. به 
نظرم اگر بازرس ها به طور سرزده عصرها هم به 
نانوایی ها سربزنند، اوضاع تا حدی بهتر می شود. 
همین شهرهای اطراف خودمان مانند ارسنجان 
و استهبان هم خیلی کیفیت نان شان از نی ریز 
بهتر است، حتی بعضی روستاها هم از ما بهتر 

پخت می کنند. 
او که افزایش قیمت نان در خریدشان تأثیری 
نداشته می گوید: البته هستند خانواده هایی که 
خرید نان شان نسبت به قبل کمتر شده و هیچ 

شکی در این مورد نیست.

به خوِد نانوا هم بستگی دارد!
به  را  تافتون و سنگک  نان  عبداله شاهسونی 

دیگر نان ها ترجیح می دهد. او با افزایش قیمت 
نان موافق نیست و عقیده دارد در کنار خرج و 
مخارج زیاد دیگر، افزایش قیمت نان باعث شده 

به برخی افرادجامعه فشار وارد شود.
و  می داند  پایین  بسیار  را  لواش  نان  کیفیت 
می گوید: به دلیل کیفیت پایین نان بیشتر سعی 
می کنیم در خانه نان پخت کنیم و از بیرون نان 
نخریم، هرچند بعضی از نانواها معتقدند کیفیت 
نان بستگی به آرد دارد، اما به نظرم این گونه 
نیست و دست خود نانوا هم هست که چقدر 
برای مشتری وقت بگذارد. بعضی از نانوا ها فقط 
می خواهند تندتند نان شان را بپزند و بدهند 
دست مشتری. دیگر کاری به خوب و بد نان 

ندارند.

مگر مردم می توانند نان نخرند؟
مورد  در  دارد،  عجله  که  یاراحمدی  احمد 
افزایش قیمت نان ها می گوید: مگر فقط همین 
نان است؟ چه چیزی گران نشده؟ مردم چکار 
نخرند؟  نان  می توانند  مگر  بکنند؟  می توانند 
مردم دیگر توان خرید هیچ چیز را ندارند. همین 
خوِد ما از روزی که قیمت نان زیاد شده، سعی 

می کنیم تا آنجا که می توانیم کمتر بخریم.

خلوت شدن صف نانوایی ها
فرشته. ن که وضع مالی نسبتًا خوبی دارند با 
افزایش قیمت نان موافق است. برای حرفش 

توجیه جالبی هم دارد...
- از وقتی نان گران شده، صف نانوایی ها خلوت تر 
شده و این خیلی خوب است که زیاد الزم نیست 

در صف بمانیم! 
تنوع نان های نی ریز را خوب می داند و می گوید: 
اکثر نان ها در نی ریز هست، به عالوه فکر می کنم 
از روزی که قیمت نان ها زیاد شده، کیفیت نان ها 
منتظر  نانواها  قبل،  تا چندی  شده.  بهتر  هم 
نمی ماندند تا خمیر ور بیاید و این باعث می شد 
نان خوب نشود اما االن کیفیت نان ها خیلی بهتر 

شده.

مردم خیرشان به حیوانات هم نمی رسد!
»مگر می شود ناِن قرصی دو هزار تومان را دور 

ریخت؟«
این را سفرعلی اکبری می گوید.

ملت  سر  به  کاری  اکبری  سفرعلی  نظر  از 
آورده اند که مردم دیگر خیرشان به سگ، گربه 

و گنجشک هم نمی رسد.
نان مان  از  االن دیگر چیزی  اکبری می گوید: 
اضاف نمی آید که آن را جلوی جانوری یا حیوانی 
بریزیم. قباًل هر بار پنج تا نان می گرفتیم اما االن 
نمی توانیم  یعنی  نمی گیریم.  تا  سه  از  بیشتر 
و  است  خوب  نی ریز  نان های  بگیریم.کیفیت 
این وسط ما فقط با قیمتش مشکل داریم. حاال 
مگر همین نان است؟ دختر دم بخت دارم که 
نامزد دارد و در خریدن جهیزیه اش مانده ام. مگر 
می شود دیگر چیزی خرید؟یک کیلو سیب را 

می گویند 22 هزار تومان!
***

در ادامه نظر چند نانوا را هم در مورد قیمت و 
کیفیت آرد جویا شدیم.

سهمیه آردمان خیلی کم است
حسین رستمی از نانواهایی است که از کمبود آرد 
شاکی است. او نان لواش پخت می کند و عقیده 
دارد کیفیت نان نسبت به قبل تغییری نکرده و 
این آرد است که باعث خوب بودن یا بد بودن 

نان می شود.
می گوید: نان نی ریز نسبت به بقیه شهرها بهتر 
است. االن ما وزن چانه هایمان 200 گرم است و از 
لحاظ کیفیت نان در اتحادیه اول شده ایم. مردم 
هم راضی اند و تابه حال اعتراضی نداشته ایم، 
هرچند خریدشان نسبت به قبل کمتر شده. 
خب قباًل با 5 هزار تومان 15 تا نان می خریدند 

و االن 10 تا، طبیعی است که کمتر نان بخرند.
او که یک دوره نان پزی را در نانوایی حاج باقر 
زردشت گذرانده می گوید: تو را به خدا فقط در 

مورد سهمیه آردمان بنویسید. روزی 8 کیسه به 
ما می دهند، در حالی که ما تا پخت 12 کیسه هم 
مشتری داریم. وقتی هم که می گوییم می گویند 
در مغازه را ببندید و بروید! آخر این هم شد 

جواب؟

رضایت مشتری
ادریس عباسی افزایش قیمت نان را در کیفیت 
آن بی تأثیر می داند. از نظر او کیفیت نان هایشان 

همیشه خوب بوده و مشتری راضی.
برایمان  مشتری  رضایت  همیشه  می گوید: 
از همه چیز مهم تر بوده، حتی گاهی به همین 
منظور 45 دقیقه، یک ساعت بیشتر می مانیم تا 

کسی دست خالی به خانه نرود.
آرد خوب، شاطر و خمیرکن خوب را از ارکان 
اصلی نان خوب می داند ومعتقد است مهم تر از 
همه آرد خوب است که باعث نان خوب می شود. 

او که سال ها پیش در فنی و حرفه ای آموزش 
نان پزی دیده می گوید: قیمت نان نی ریز نسبت 
به بقیه شهرها مناسب تر و وزن چانه اش هم 
بیشتر است. ما وزن چانه هایمان 200 گرم و 
قیمت نان هایمان 450 تومان است، در حالی 
که بعضی شهرها وزن چانه هایشان 160 گرم 
البته  است.  تومان   500 نان هایشان  قیمت  و 
تعداد  نان  قیمت  افزایش  دلیل  به  اواخر  این 

مشتری هایمان کم شده!

مردم از کیفیت نان هایمان راضی اند 
ایمان عاشوری نان تافتون می پزد. نان هایی که 
قباًل 550 تومان بوده و در حال حاضر 900 تومان 
است. او هم از کمبود آرد ناراضی است و معتقد 
است خوب بودن آرد است که باعث کیفیت نان 

می شود. 
می گوید: مردم از کیفیت نان هایمان راضی اند، 
هر چند کمبود آرد داریم. سهمیه امان 12 کیسه 
است و گاهی تا 15 تا هم کم می آوریم. البته آرد 
ارسنجان کیفیت ندارد و آردهای شیراز خیلی 

خوبند.
 

کار با دستگاه اتوماتیک
وحید احتشام معتقد است با توجه به دستگاه 
نان  پخت  برای  که  جدیدشان  اتوماتیک 
آورده اند، مشتری هایشان نسبت به قبل خیلی 

بیشتر شده. 
می گوید: همه ی کارها را با این دستگاه انجام 
می دهیم و همین باعث شده خمیر نه سفت باشد 
و نه شل، نان ها هم نه سوخته باشند و نه خمیر. در 
کل مشتری ها راضی اند، هرچند نان شهرهای 
دیگر را ندیده ام اما به نظرم نان نی ریز کیفیت و 

تنوع خوبی داشته باشد.
در مورد قیمت جدید نان می گوید: دو سه روز 
اول کمی افت داشت اما روز به روز دارد بهتر 

می شود.

خدا کند آرد گران نشود!
از  سنگک  نان  نانوایی  شاطر  آذرگون  صمد 

کیفیت آرد ارسنجان اصاًل راضی نیست. 
می گوید: آرد ارسنجان خوب نیست و اگر آرد 
شیراز باشد نان خیلی بهتر می شود که البته به 
خاطر کرایه ی زیاد بیشتر، همان آرد ارسنجان 

را می آورند.
اعتراف می کند نان نی ریز از شهرهای مجاور 

کیفیت کمتری دارد.
می گوید: نان شهرهای دیگر بهتر است چون 
آرد بهتری دارند. االن نان استهبان نسبت به نان 
نی ریز خیلی بهتر است و فقط و فقط به خاطر 

آرد آن است.
آذرگون در مورد افزایش قیمت نان می گوید:

افت داشته ایم. قباًل تا 10 شب پخت می کردیم 
اما االن از ساعت 9 به بعد دیگر مشتری نیست. 
البته مردم هم حق دارند. 10 تا نان می خرند 
می شود 20 هزار تومان. دست شان خالی است. 
اگر با این وضعیت آرد هم گران شود که دیگر 
واویالست. کرایه ها که زیاد شده، فقط امیدواریم 

آرد گران نشود.

به بهانه سالروز کودتای
بیست و هشت َامرداد و برکناری

دکتر محمد مصدق 

چرا نهضت ملی

 صنعت نفت سرکوب شد؟
غالمرضا شعبانپور / مدیر مسئول

یکی از فرازهای تاریخ معاصر ایران »نهضت ملی صنعت نفت« 

است. این نهضت در آخرین سال های دهه 1۳20 خورشیدی 
شکل گرفت. هدف این بود که کل صنعت نفت اعم از کشف، 

استخراج و فروش در اختیار دولت ایران قرار گیرد.
تا قبل از آن امتیاز کشف، استخراج و فروش نفت به شرکتی 
انگلیسی داده شده بود که البته نام رسمی آن »شرکت نفت 
ایران و انگلیس« بود. طبق قراردادی که در زمان مظفرالدین 
شاه و پس از آن در زمان رضاشاه با این شرکت بسته شده 
بود به ترتیب سهمی 16 و 20 درصدی به اضافه مزایایی دیگر 
برای ایران پیش بینی شده بود. اما دولت ایران هیچ نقشی در 

مدیریت این صنعت بزرگ و پر سود نداشت.
نمایندگان وقت مجلس شانزدهم به رهبری دکتر محمد 
مصدق طرحی ارائه کردند که کل این صنعت در اختیار دولت 
قرار گیرد. این طرح در 29 اسفند 1۳29 به تصویب نهایی 

رسید و تبدیل به قانون ملی شدن صنعت نفت گردید.
در سال 1۳۳0 دکتر مصدق پس از مباحثی در مجلس، پست 
نخست وزیری را پذیرفت تا این قانون را اجرا کند. وقایع زیادی 
در سالهای 1۳۳0، ۳1 و ۳2 )تا روز چهارشنبه 28 اَمرداد آن 
سال( رخ داد که شرح آنها در کتابهای متعدد خارجی و فارسی 
زبان آمده است. این حرکت برای برداشته شدن موانِع سر راه، 
به خصوص مقاومتهای دولت انگلیس، تبدیل به جنبشی 
احزاب  پای سیاستمداران، علمای دینی،  و  اجتماعی شد 
سیاسی و توده مردم را به میان کشید و پس از فراز و فرودهایی 
منجر به وقوع کودتایی نظامی علیه دولت مصدق و سرنگونی 

آن در روز چهارشنبه 28  اَمرداد 1۳۳2 شد.
در 68 سالی که از این نهضت می گذرد سؤاالت و تحلیل های 

زیادی مطرح شده از جمله اینکه:
1- چرا این اتفاق افتاد؟

2-  مقصر که بود؟
۳-  آیا نمی شد جلوی این حرکت ضد منافع ملی گرفته شود؟

.... -4
بر پایه مجموع اسناد موجود می توان علت بی نتیجه ماندن 

این جنبش را در موارد زیر خالصه کرد:  
الف( همراهی آمریکا با انگلیس در رایزنی ها با دولت ایران و 
شخص دکتر مصدق برای حفظ شرکت نفت ایران و انگلیس 

که به اختصارB.P   نامیده می شد.
ب( اختالف بین سران نهضت که در رأس آن آیت الله سید 
محمود کاشانی و دکتر محمد مصدق قرار داشتند و متأسفانه 

به رغم میانجی گری ها حل نشد.
ج( دخالت گسترده حزب توده که حزبی کمونیستی و وابسته 
به شوروی سابق بود در این ماجرا موجب نگرانی مذهبیون و 
برخی علمای دینی شد و این بهانه را به دست مخالفین داد که 
کمونیستها پشت این ماجرا هستند و ایران مذهبی و شیعی به 

دامن شوروی کمونیستی می افتد.
د( سرسختی مصدق در برابر انگلیسیها و آمریکایی ها که 
وساطت می کردند دولت ایران پیشنهاد 50-50 را بپذیرد. 
قرارداد قبلی ۷0-20 بود یعنی 20 درصد ایران و ۷0 درصد 
انگلیس. اگر این پیشنهاد پذیرفته می شد انگیزه کودتا و 
سقوط دولت مصدق به وجود نمی آمد. بقای دولت مصدق 
می توانست برای ایران منافع زیادی داشته باشد؛ از جمله 
اجرای قانون اساسی مشروطه و رشد آزادی های مدنی، رفته 
رفته اجرای اقتصاد بدون نفت، اختصاص درآمد حاصل از 
نفت به سرمایه گذاری به جای صرف در هزینه های جاری ، 
برداشتن گام های بعدی برای باال بردن سهم ایران، در اختیار 
گرفتن بخش عمده ای از مدیریت شرکت نفت، تربیت نیروی 

متخصص برای صنعت نفت و...
پس از کودتا، قراردادی با کنسرسیوم نفت بسته شد و همان 
سهم 50-50 مورد توافق قرار گرفت اما همراه با دیکتاتوری 
تمام عیار پهلوی دوم و روی کار آمدن دولت های وابسته که به 

هیچ وجه قابل قیاس با دولت ملی مصدق نبودند.
هـ( انحالل مجلس شورای ملی با برگزاری رفراندوم. البته 
بعضی همفکران مصدق از جمله دکتر غالمحسین صدیقی که 
وزیر کشور و استاد دانشگاه تهران بود با این کار مخالف بودند و 
می گفتند در غیاب مجلس دست شاه برای عزل نخست وزیر باز 
می شود اما مصدق می گفت اکثریت مجلس را خریده اند و آنها 

او را استیضاح و عزل می کنند..
و( خستگی مردم از مبارزات و فشارهایی که پس از قطع دست 
انگلیسیها از صنعت نفت و در نتیجه تحریم و فروش نرفتن 
نفت، به مردم وارد شد.  اختالفات سران نهضت خستگی مردم 

را دو چندان کرد...
باشد تا از بازخوانی تاریخ درس گیریم که گفته اند ملتی که 

حافظه تاریخی نداشته باشد، تاریخ را تکرار می کند. 
شاد و سالم و موفق باشید

در جلسه ستاد کرونا مطرح شد:سرمقاله

واکسیناسیون نانوا ها  و 
آرایشگران در حال پیگیری است

امید شهدان، نی ریزان فارس:
جلسه ستاد کرونا به منظور هماهنگی اعضا در ماه محرم شنبه 16 

اَمرداد در فرمانداری نی ریز برگزار شد.
معاون بهداشت و درمان با اعالم اینکه 42 نفر در بیمارستان 
بستری هستند و تخت های بیمارستان تکمیل شده اند، اعالم 
نمود تخت خالی در بیمارستان های مراکز استان هم وجود ندارد 

و وضعیت رنگ بندی بعید می دانم به زودی به نارنجی بازگردد.
دکتر خامسی از ضرورت اجرای پروتکل ها در هیأت های مذهبی 
سخن گفت و خواست: نذورات بصورت بسته بندی بین عزاداران 

تقسیم شود.
معاون بهداشت و درمان نی ریز از ازدحام جمعیت در دارالرحمه 
گالیه کرد و از شهرداری خواست نظارت کافی بر تعداد افراد داشته 

باشد چرا که ویروس دلتا در فضای باز هم پراکنده است.
خامسی تصریح کرد: واکسیناسیون نانوا ها، آرایشگران و ... در حال 

پیگیری است تا هرچه سریعتر واکسیناسیون آنان انجام شود.
وی گفت: در روستاها افراد باالی 40 سال در حال دریافت واکسن 
هستند اما در شهر نی ریز بخاطر ترس  از ازدحام جمعیت همچنان 

براساس گروه سنی پیش خواهیم رفت.
اهمیت  می گفت  سخن  پنجم  پیک  خطرات  از  که  خامسی 
واکسیناسیون و زدن ماسک را مهم شمرد تا شهرستان شاهد 

وضعیت بدتری نشود.
وی از تبلیغات منفی علیه تزریق واکسن در روستای رودخور 
سخن به میان آورد و گفت: از طریق حراست آن را پیگیری 

می کنیم.
ادامه جلسه به مصوبات جلسه قبل اشاره   معاون فرماندار در 
کرد و افزود: هیأت ها مراسم عزاداری را در فضای باز و حداکثر 2 
ساعت برگزار کنند. حرکت دستجات ممنوع بوده و عزاداران از 
زنجیر و طبل شخصی استفاده کنند. استفاده همگانی از ماسک 
را در اولویت قرار دهید و اداره صمت ماسک مورد نیاز را فراهم 
کند. ایستگاه های صلواتی اجازه توزیع چای و... را ندارند. فاصله 
 اجتماعی 2 متر باشد و اگر کسی می خواهد نذوراتی بدهد در قالب 
بسته  کمک معیشتی باشد. روحانیون مردم را به تزریق واکسن و 
پروتکل ها ترغیب کنند و هیئت ها در فضای مجازی مراسم خود 
را برای کسانی که توانایی ندارند در جلسه شرکت کنند به تصویر 

بکشند.
علیرضا میرزایی خاطر نشان کرد: خوشبختانه رانندگان تاکسی 
واکسینه می شوند و مردم هم مانند گذشته یاور ما باشند تا شرایط 

قرمز را پشت سر بگذاریم.
معاون فرماندار از اداره ورزش و آموزش و پرورش خواست فضای  

باز خود را در اختیار هیئت ها عزاداری قرار بدهند.
حجت االسالم جنگجو رئیس تبلیغات اسالمی هم اعالم داشت که 
رؤسای هیأت ها را توجیه نموده تا پروتکل ها را رعایت کنند، و خبر 

از اجرای برنامه هر خانه و کوچه به یک حسینیه خبر داد.
مختاری رئیس ورزش و جوانان هم به نقل باشگاه های بدنسازی 
گفت: آنها خواستار بازگشایی باشگاه های بدنسازی با پروتکل های 
بیشتر هستند که با مخالفت دبیر ستاد کرونا و شبکه بهداشت 

مواجه شد.
از هر هیئت یک  حمیدرضا احمدی رئیس هالل احمر نی ریز 
همیار سالمت سخن گفت و اعالم کرد: در روز تاسوعا و عاشورا که 

جمعیت زیادی به مصال مراجعه می کنند، باید ساماندهی شوند.
نماینده پلیس ناجا از لغو محدودیت تردد شبانه در سطح شهر 

خبر داد.
رئیس اداره صمت هم اعالم کرد در تأمین ماسک کمبودی نداریم 
و در تالش هستیم صنوف ضروری را هرچه سریعتر واکسینه 

کنیم.
جانشین سپاه نی ریز از ادارات خواست فضاسازی محیط را انجام 

دهند و پرچم عزا را برافراشته کنند.

نوع مصرف  و گرمای هوا 
تعیین کننده قطعی برق

بار دیگر از سوی مدیریت برق نی ریز جدول خاموشی ها 
اعالم شد.

به گفته محمودی مدیر برق نی ریز اینکه در روز چند نوبت 
برق قطع شود و اینکه تا چه زمانی این قطعی ها ادامه می یابد 
بستگی به مصرف مشترکان و گرمای هوا دارد؛ این دو عامل 
در اختیار صنعت برق نیست و قابل پیش بینی هم نمی باشد.

جهت اطالع از جدول خاموشی ها به سایت هورگان به 
نشانی زیر بروید:

hourgan.ir/fa/news/10305

همچنین مدیر برق نی ریز در مورد قطعی مکرر برق در 
نی ریز که در بعد از ظهر چهارشنبه 20 اَمرداد رخ داد، 

توضیحاتی ارائه نمود.
به گفته محمودی، افت فرکانس ملی، عامل قطع برق کامل 

ایستگاه دانشگاه آزاد نی ریز است.
این عامل که در شرایط کمبود تولید برق بروز می کند 
کشور  سراسر  در  ایستگاه ها  برخی  برق  قطع  موجب 
می شود و دقایقی بعد با جبران افت فرکانس شرایط عادی 

می شود.
وی افزود: این مشکل سبب شده که برق تمام شهر نی ریز  و 

روستاها برای مدتی کوتاه اما در چند مرتبه قطع شود.

//

رتبه دوم خبرنگار 
نی ریزان در 

جشنواره کشوری
محمد جاللی در نخستین دوره جشنواره 
به مقام  کشوری »کتاب خوان و رسانه« 

دوم مقاله نویسی دست یافت.
در این جشنواره که با مشارکت بیش از 
۳00 خبرنگار و ارسال  900  اثر برگزار شد، 
برگزیدگان در بخش های اصلی، جنبی، 
رادیویی و تلویزیونی مراکز استانی و بخش 

ویژه تقدیر شدند.
در مراسم اختتامیه که به صورت مجازی 
و در قالب اسکای روم برگزار شد در بخش 
از  بریری  مرتضی  یادداشت  و  سرمقاله 
مشاهیر  »مهد  تیتر  با  مهر  خبرگزاری 
ادبیات هنوز کتابخانه عمومی ندارد« به 
مقام نخست دست یافت و محمد جاللی 
با تیتر »کتابخانه ها در کمای کرونا« به 

عنوان دوم دست یافت.
این مقاله در صفحه ششم روزنامه »خبر 
جنوب« در ستون »یادداشت روز« درج 

شده بود.

در خطبه های 
نماز جمعه مطرح شد:

خبرنگاری حرفه ای 
مهم و ارزشمند است

خطبه های  در  نی ریز  جمعه  خطیب 
نماز جمعه، خبرنگاری را حرفه ای مهم و 
ارزشمند خواند که بدون آن لحظه های 

نابودشدنی ماندگار نمی شوند.
رحمانی زاده  سیدرضا  حجت االسالم 
در خطبه های نماز جمعه 15  اَمرداد 
گفت: »1۷ مرداد ماه سالروز شهادت 
به  که  است  صارمی  شهید  خبرنگار 
همین مناسبت روز خبرنگار نامیده شده 
است. جا دارد این روز را گرامی داریم. کار 
خبرنگاری کار بسیار حساس و با اهمیتی 
است. اگر خبرنگاران نباشند، لحظه ها 

ماندگار نمی شوند.«
سخنان  به  نی ریز  جمعه  خطیب 
تنفیذ  مراسم  در  رهبری  معظم  مقام 
گفت:  و  کرد  اشاره  جمهوری  ریاست 
»جابه جایی قدرت در تیم جدید باعث 
نشاط آفرینی شده و دولتها نقاط ضعف 
و قوت خود را متوجه می شوند. رهبر 
بودن،  مردمی  لزوم  همچنین  انقالب 
برنامه محور بودن و استفاده از ظرفیت 
نخبگان کشور را بیان کردند. باید در 
نخبگان  از ظرفیت  حوزه های مختلف 
شورای  در  به خصوص  شود؛  استفاده 
نظر  که  نباشند  آنها  فقط  تا  نگهبان 
بزرگداشت  روز  رحمانی زاده  دهند.« 
شهدای مدافع حرم را گرامی داشت و 
افزود: »شهدای این مسیر حماسه سازی 
کردند. هدف  دفاع  کشور  امنیت  از  و 
جریان عبری عربی و غربی از تشکیل 
داعش، ایران بود. حماسه دیگر شهدای 
مدافع حرم، دفاع از امنیت منطقه بود. 
همین  بر  استکبار  دنیای  تمرکز  همه 
منطقه غرب آسیا است که ظرفیتهای 
زیادی دارد. هدف دیگر، دفاع از تفکر و 
فکر اصیل اسالمی در برابر غرب و اسالم 
تفکر  آنها  است.  آمریکایی  و  انگلیسی 
اصیل اسالمی را تقویت کردند و به حق، 

الگو های آخرالزمانی بصیرت هستند.«
آغاز  به  اشاره  با  نی ریز  خطیب جمعه 
دهه  محرم،  »دهه  گفت:  محرم  دهه 
سیدالشهدا  مکتب  از  درس آموزی 
از  باید  که  درسی  است.  عاشورا  و 
درس  بیاموزیم،  سیدالشهدا  مکتب 
توحیدباوری است. حرکت امام حسین 
یک حرکت قرآنی و احیاء امر به معروف 
و نهی از منکر است. امر به معروف و نهی 
از منکر دو اصل بنیادی در اصالح اجتماع 
نباید  ما  است.  همگانی  مسئولیت  و 
تفاوت  بی  جامعه  مشکالت  به  نسبت 
باشیم. البته باید آداب امر به معروف و 
نهی از منکر را هم بدانیم؛ یکی از آداب 
آن شناخت منکر و معروف است. یکی 
دیگر وقت شناسی، خوش زبانی، رعایت 
انصاف و عدالت و رعایت شخصیت افراد 

است.«
وی افزود: »متأسفانه امر به معروف و 
نهی از منکر در خانواده ها فراموش شده و 
برخی اوقات پدر و مادر هم فرزندان خود 

را راهنمایی نمی کنند.«

با  اسالمی  آزاد  دانشگاه  رئیس 
صدور حکمی، محمدرضا قائدی 
دانشگاه  سرپرست  به عنوان  را 
آزاد اسالمی استان فارس و واحد 

شیراز منصوب کرد.
دکتری  مدرک  دارای  قائدی 
عضو  و  سیاسی  علوم  تخصصی 

هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی 
واحد شیراز است که سوابقی از 
هیئت  دبیرخانه  رئیس  جمله 
اسالمی  آزاد  دانشگاه  امنای 
سما  معاون  فارس،  استان 
استان  اسالمی  آزاد  دانشگاه 
آزاد  دانشگاه  رئیس  و  فارس 

اسالمی واحد کیش را در کارنامه 
اجرایی خود دارد.

نامه ای  در  طهرانچی  دکتر 
جداگانه از زحمات محمدکاظم 
سابق  رئیس  پیشقدم  کاوه 
استان  اسالمی  آزاد  دانشگاه 
قدردانی  شیراز  واحد  و  فارس 

کرد.
الزم به ذکر است کاوه پیشقدم 
نیز طی حکم جداگانه ای از سوی 
اسالمی  آزاد  دانشگاه  رئیس 
به عنوان قائم مقام معاونت علوم 
منصوب  دانشگاه  هنر  و  انسانی 

شد.

کاوه پیشقدم رفت، قائدی سرپرست شد
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آرزویم قهرمانی در المپیک است
مجید پاکیزه دامن  / گروه ورزش

نیما بیگی 16 ساله اهل فخرآباد 
قهرمانی  و  درخشش  با  تنگ حنا 
به  را  خود  استانی،  مسابقات  در 
اردوی تیم ملی بوکس ایران رساند 
و حاال جزو برترین های این رشته 

محسوب می شود.
از 1۳ سالگی  را  این ورزش  نیما 
آغاز کرده و پیشرفت سریع خود 
مربیان  تالش های  حاصل  را 
و  مجدی  حسن  جمله  از  خود 
داریوش الهام پور می داند که البته 
حمایت های مهدی ذوالقدر رئیس 
هیئت بوکس و پشتوانه ای استوار 

به نام پدر را به همراه داشته است.
ورود  از  قبل  تا  می گوید:  بیگی 
کشوری  و  استانی  مسابقات  به 
رقبای  که  بودم  این  اندیشه  در 
سرسختی پیش رو دارم و مقابله با 

آنها می تواند برایم سخت باشد.
اما او بعد از حضور در مسابقات با 
خود  تکنیکی  و  فنی  توانایی های 
تا  کند  غلبه  حریفان  بر  توانست 
جایی که مورد تحسین مسئوالن 
در هیئت بوکس استان و کشور قرار 

گرفت.
نیما بیگی در مورد آخرین مسابقه 
خود برای قهرمانی استان و انتخابی 
تنها  من  ذهنیت  گفت:  ملی  تیم 
پیروزی و رسیدن به مقام قهرمانی 
به تیم ملی  را  بتوانم خود  تا  بود 

برسانم.
رئیس هیئت بوکس نیز در تأیید 
صحبت های او افزود: در مدت زمانی 
که نیما در اردوی تیم ملی حضور 
داشت، طی تماس های تلفنی که با 
او برقرار می کردیم، از روحیه باالی 

خود سخن می گفت و هیچ سختی 
که بخواهد او را مورد فشار قرار دهد 

در کار نبود.
اینکه در سن  بیگی درمورد  نیما 
تیم  انتخابی  اردوی  به  نوجوانی 
ملی راه پیدا کرده می گوید: تمام 
تالش خود را می کنم تا بتوانم به 
آرزویم  برسم و  باالتر  جایگاه های 
رسیدن به المپیک و قهرمانی در 

آن است.
از جمله افتخارات نیما می توان به 
عنوان سومی المپیاد استعدادهای 
برتر کشور در سال 1۳9۷ در رده 
نونهاالن، مقام اول مسابقات بوکس 
 ،1۳9۷ سال  در  استان  نوجوانان 
در سال  استان  نونهاالن  قهرمانی 
1۳95، قهرمانی نوجوانان جنوب 
شرق کشور در استان سیستان و 
در  استان  قهرمانی  و  بلوچستان 
سال جاری که منجر به حضور او در 
مسابقات انتخابی تیم ملی بوکس 

کشور شد اشاره کرد.
نیما بیگی یک برادر کوچکتر 12 
ساله به نام محمدصادق نیز دارد که 
زیر نظر مربیان خود حسن مجدی 

و داریوش الهام پور در حال آموزش 
بوکس است و می گوید: عالوه بر کار 
زیر نظر مربیان، خودم نیز او را در 

این راه یاری خواهم داد.
به  نیما  ورزشی  خاطره  بدترین 
المپیاد  مسابقات  در  شکست 
استعدادهای برتر کشور بر می گردد 
کرده  تصاحب  را  سوم  عنوان  که 
و بهترین خاطره او نیز حضور در 
مرحله انتخابی تیم ملی است که 
در طی چند مدت اخیر اتفاق افتاده 

است.
ورزشکاران  بین  در  او  الگوی 
تایسون  و  ِکِلی  محمدعلی 

آمریکایی است.
سالهای  مانند  می گوید:  ذوالقدر 
گذشته که از مربیان توانمند و با 
حال  در  کرده ایم،  استفاده  دانش 
حاضر نیز عالوه بر حسن مجدی و 
جوان  مربیان  الهام پور،  داریوش 
بوکس  تیم  کادر  به  نیز  دیگری 
نی ریز اضافه شده اند که می توانند 
پشتوانه مناسبی برای ما باشند و 
بتوانیم نیماهای دیگری را به جامعه 

بوکس استان و کشور بشناسانیم.

گزارشی تکان دهنده از مشتریان جدید دخانیات در نی ریز

از بچه های 10ساله  تا خانم های سیگاری

نیریزانفارسبررسیکرد

ادامه از صفحه یک
بر اساس آمار، در ایران بالغ بر 12 تا 15 
میلیون نفر سیگاری هستند و بنا به گفته  
کارشناسان، سن مصرف سیگار در ایران به 
مرز 11 سالگی رسیده است. مطمئنًا در این 

بین، نی  ریز هم از این قاعده مستثنی نیست.
مظفری می گوید:

سیگار  پاکت   ۷0 تا   50 بین  »روزانه 
می فروشم. مشتری هایم از جوانان 18- 1۷ 

ساله هستند تا پیرمردهای ۷0-60 ساله.«

فروش باالی سیگارهای ایرانی
است  فروشندگانی  دیگر  از  درستی  میالد 
که روزانه تا صد پاکت سیگار هم می فروشد. 
آن هم بیشتر سیگارهای ایرانی که قیمت 
مناسبتری دارند. معتقد است جوان ها فکر 
می کنند با سیگارکشیدن، غم و غصه هایشان 

فراموش می شود و دغدغه هایشان کم.
او می گوید:

»در کنار این ها حدود 150- 100 نخ سیگار 
هم  فروش داریم و تعداد مشتری های خانم 

هم کم نیست.«
استاد  جامعه شناس،  باهر  حسین  پرفسور 
دانشگاه و عضو جمعیت مبارزه با استعمال 
دخانیات در خصوص عوامل ایجاد انگیزه و 

رواج سیگار کشیدن دختران معتقد است:

از دالیلی که جوانان به  طور کلی و دختران به  
طور اخص به سیگار روی می آورند، بیکاری، 
تنهایی، تظاهر به خودبرتربینی و فرافکنی 
دانشگاهی  تحصیالت  دختران  اکثر  است. 
دارند؛ ولی کاری درخور ندارند و بالطبع به 
دنبال پر کردن اوقات فراغت خود به گونه ای 
خود  فراغت  اوقات  متأسفانه  که  هستند 
فراهم  با کافه نشینی و سیگار کشیدن  را 

می کنند.
باهر معتقد است چون زن خیلی مورد اعتنای 
احساس  به نوعی  نیست،  جامعه  و  خانواده 
به جای  و  می کند  هویت  کاستی  و  کمبود 
آن که کمبودهای خود را با چیزهایی همچون 
یادگیری هنر، تحصیل و... جبران کند،  در 
تالش است خود را با تابوشکنی هایی همچون 

سیگار راضی کند.

تبلیغ سیگار در سریال ها و فیلمها
جوانان،  کشیدن  سیگار  اصلی  دالیل  »از 

تبلیغ آن در فیلم ها و سریال هاست.«
می گوید.  هاشمی زاده  محمد  را  این 
فروشنده ای که حدود 140 تا 150 پاکت 

سیگار در روز می فروشد. 
می گوید: »سن مصرف سیگار در بین جوانان 
خیلی پایین آمده. مشتری 12 ساله داشته  ایم 
که برای خرید سیگار آمده و قلیانش هم زیر 
بغلش بوده! این در حالی است که مشتری 
خانم هم برای خرید سیگار زیاد داریم و روز به 

روز تعدادشان در حال افزایش است.«
از قیمت سیگارها که می پرسم می گوید:

»از 4500 تومان که سیگار 5۷ است شروع 
می شود، تا سیگار 150 هزار تومانی که مارک 
مارلبرو است. مشتری خانم و خصوصًا دختر 

هم خیلی زیاد داریم.«
از  جباری،  به  معروف  پردلی  خانم 

فروشندگانی است که یکی از عوامل مهم 
خانواده   خوِد  را  بچه ها  شدن  سیگاری 
ندانم کاری،  با  که  خانواده هایی  می داند... 
بچه ها را از 8-۷ سالگی برای خرید سیگار 
به مغازه می فرستند و همین باعث می شود 

بچه ها از سنین کم با سیگار آشنا شوند.
می گوید: »در طول روز بین 60 تا ۷0 پاکت 
سیگارهای  فروش  اما  می فروشیم؛  سیگار 
نخی امان خیلی باالست، به طوری که یک 
چیزی حدود 18-1۷ پاکت سیگار را در طول 
روز به صورت نخی می فروشیم که اکثر آن  را 

جوانان بین 15 تا 20 سال می خرند.«
به پسر 15 ساله خود که کنار دستش ایستاده 

اشاره می کند:
»باور کنید خیلی از مشتری هایمان از پسر من 
کم سن و سال ترند. مشتری خانم و خصوصًا 
دختر هم خیلی زیاد داریم. کسانی که مرتب 
زغال،  تنباکو،  سیگار،  و  می آیند  مغازه  به 

فندک و کبریت می خرند.«
سری تکان می دهد...

تمام  کاش  می گویم  خودم  پیش  »گاهی 
سیگارها را در سطح کشور جمع می کردند. 
از یک طرف می گویم سیگار نیاوریم، دوباره 
دیگر  مغازه   یک  از  نخرند،  ما  از  می گویم 
فکر  باید  نیست؛  چیزها  این  به  می خرند. 

اساسی در این مورد شود.«

پسرش می گوید:
»مادرم بعد از فروش هر پاکت سیگار، جوش 
می زند و حرص می خورد که چرا جوان این 

سن و سالی باید سیگار بکشد!«
خانم جباری می گوید: »به بعضی  جوان های 
کم سن و سال که برای خرید سیگار به مغازه 
را؛  چیزها  این  نخرید  می گویم  می آیند، 
بیشترشان با خنده می گویند: برای خودمان 
نیست! من هم می گویم شما گفتید و من هم 

باور کردم!«

فکر می کنند با کشیدن سیگار آرام 
می شوند

احمدرضا الیقمند در فروشگاهش روزانه بین 
دو تا دو میلیون و صد هزار تومان فقط سیگار 
می فروشد؛ یعنی میانگین بین 100 تا 150 
پاکت سیگار. قیمت سیگارهای  مغازه اش هم 

بین 4 تا 20 هزار تومان است.
می گوید: 

نخی  فروش  اما  پاکتی می فروشیم؛  بیشتر 
هم خوب است. 8-۷ پاکتی در روز را نخی 
می فروشیم و بیشتر جوانها هستند که نخی 
می خرند. جوان هایی که اکثراً بین 20 تا 22 
ساله هستند و از بس مشغله فکری دارند، 
فکر می کنند با کشیدن سیگار آرام می شوند. 
البته بچه های سن پایین تر هم داریم. شاید 
اما همین چند وقت پیش،  نشود؛  باورتان 
پسری یازده دوازده ساله به مغازه ام آمد و 
مقداری خوراکی خرید. وقتی همه را حساب 
کرد، از من خواست یک نخ سیگار هم به او 
بدهم. من سیگار را به او دادم و فکر کردم آن 
را برای کسی می خواهد. اما در کمال تعجب 
دیدم او سیگار را با فندکی که کنار مغازه ام 
آویزان است روشن کرد، آن را گذاشت زیر 

لبش و رفت بیرون!«

در مورد مشتری خانم که می پرسم می گوید:
»من تابه حال نداشته ام. البته این را هم بگویم 
که خانمها ترجیح می هند بیشتر از مغازه های 
َپرت خرید کنند و فروشنده هایی که زیاد 

سابقه کاری نداشته باشند.«
در ادامه بد ندیدیم با چند جوان سیگاری هم 

گفتگویی انجام دهیم.

هرکس نکشد، بچه ننه است
علیرضا ۳۳ ساله 8-۷ سال بیشتر نداشته 
که یک روز از روی کنجکاوی سیگار را با 
از  هر  بعدها  می کند.  امتحان  دوستانش 
گاهی با دوستانش پکی به سیگار می زدند. اما 
آنطور که خودش می گوید، از 18-1۷ سالگی 
شروع  حرفه ای  طور  به  را  سیگارکشیدن 
کرده، به طوری که گاهی حتی در طول یک 

روز، دو بسته می کشیده؛ یعنی 40 نخ سیگار!
او که به تازگی سیگار را کم کرده، می گوید:

»حدود نصف دوستانم سیگاری اند و هرچند 
خیلی سخت بود، اما به دلیل تنگی نفس، 
االن سیگار را خیلی کم کرده ام و بیشتر از ده 

نخ در روز نمی کشم.«
او نبود اطالعات کافی در بین جوانان را از 
می داند  آنها  سیگارکشیدن  اصلی  دالیل 
نوع  یک  سیگارکشیدن  »االن  می گوید:  و 
کالس در بین قشر جوان و خصوصًا دانشجو 

به  اگر  که  طوری  به  می شود؛  محسوب 
کسی سیگار تعارف کنند و طرف بگوید نه، 
او را مسخره می کنند و به او لقب بچه ننه 

می دهند!«

سیگار خالف سبکشان است
تابه  که  است  کسانی  از  ساله   18 فاطمه 
حال سیگار را امتحان نکرده، اما در جمع 

خانواده اش قلیان می کشد.
می گوید: »االن سیگار بین دخترها خیلی باب 
شده و چند تا از دوستان خودم سیگاری اند. به 
طوری که خودم هم بارها در جمع شان بوده ام. 
تازه سیگار خالف سبکشان است؛ قلیان، و 
... را خیلی راحت مصرف می کنند. کاًل این 
یک  می دانند،  را یک طوری کالس  کارها 

طوری جلب توجه و خودبزرگ بینی.«
می گوید:  می پرسم  که  خانواده   واکنش  از 
»خب آنها که نمی دانند، بدانند که برایشان 

خیلی بد می شود.«

اگر خانواده ام بفهمند، تکه بزرگه ام 
گوشم است

خانواده سینا 21 ساله به شدت با دود و سیگار 
او به دور از چشم  با این حال،  مخالف اند. 
خانواده  روزی 4-۳ نخ سیگار می کشد. از نظر 
او سیگار کشیدن یک صفای خاصی دارد و 
با وجود این که نماد بزرگی نیست، اما یک 

طوری مسکن است.
سینا می گوید: »پیپ را تا به حال امتحان 
باشم،  که  دوستانم  بین  در  اما  نکرده ام؛ 
مرتب قلیان می کشیم. چیزی درون سیگار 

نمی ریزیم.«
می پرسم: به نظرت اگر خانواده ات بدانند چه 

واکنشی نشان می دهند؟
می خندد:

»تشویقم می کنند و پدرم روزی یک بسته 
است،  معلوم  خب  می خرد...  برایم  سیگار 
با توجه به این که خانواده ام به شدت با دود 

مخالف اند، تکه بزرگه ام گوشم است!«

خانم هایی را می شناسم که روزی یک 
بسته سیگار می کشند

خانم ز، از کسانی است که سه چهار باری 
سیگار را امتحان کرده.

می گوید: »سه چهار بار با شوهرم کشیدم؛ 
اما خوشم نیامد. در عوض تا دلتان بخواهد با 
دوستانم قلیان می کشیدیم که البته آن را هم 

برای همیشه کنار گذاشتم.«
می شناسم  را  »خانم هایی  می دهد:  ادامه 
که روزی یک بسته سیگار می کشند و حتمًا 
خانواده هایشان هم در جریانند. چون به هر 
حال سیگار بو می دهد و نمی شود آن را کتمان 
کرد. متأسفانه االن سر ادعا و ادعا بازی رده  
سنی سیگارکشیدن در بین جوانان خیلی 
پایین آمده و عالوه بر سیگار، خیلی چیزهای 

دیگر هم مصرف می کنند.«

با بچه مثبتها حال نمی کنیم
امیر 25 ساله و فوق لیسانس از کسانی است 
که حدوداً روزی یک پاکت سیگار می کشد 
و در ماه ۷00- 600 هزار تومان بابت سیگار 

می پردازد. سیگار کشیدنی که با یکی دو نخ 
در روز و در جمع دوستان شروع شد و به یک 

پاکت رسید.
هم  گاهی  و  سیگاری اند  دوستانش  اکثر 

تفریحی قلیان می کشد. می گوید:
»نیست! دوست سالم نیست. اگر هم باشد، 
به تیپ ما نمی خورد. کاًل با بچه مثبتها حال 

نمی کنم. «
در مورد واکنش خانواده اش می گوید: »خیلی 
سعی می کنم نفهمند؛ اما به هر حال دو سه 
باری پدرم و چند باری هم مادرم مچم را 
گرفته اند که مسلمًا خیلی ناراحت شده اند 
آن  البته  شدم.  شرمنده  خیلی  هم  من  و 
کشیدنم  سیگار  می کنند  فکر  بنده خداها 
این قدر  تفریحی است و نمی دانند  بیشتر 

مصرفم زیاد است.«
در مورد ترک سیگار می گوید: »واال تا به حال 
که تصمیمی برای ترک آن نگرفته ام؛ تا بعداً 

چه پیش بیاید.«

در جمع دوستان راحت تر می کشیم
فریبا ۳8 ساله از خانمهای دیگری است که 
عالوه بر این که چای خور و قهوه خور حرفه ای 

است، روزی دوسه نخ سیگار می کشد.
می گوید: »همسرم در جریان است؛ اما به 
خاطر  وجود دو تا بچه ام، کشیدنش خیلی 
سخت است. چون یا باید آنها خواب باشند، 
یا بیرون. اما خب در جمع دوستان که باشیم، 

راحت تر سیگار می کشیم.«
او که حدوداً ماهی 100 هزار تومان بابت 
ترک  برای  قصدی  و  می پردازد  سیگار 
سیگار ندارد، می گوید: »مثاًل برای آرامش 
می  کشیم. به نظرم با سیگارکشیدن، هم فرد 
از استرس تخلیه می شود و هم این کار، کم کم 

به صورت عادت درمی آید.«

اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  شماره140060۳11005000۳92هیأت  رأی  برابر 
و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نی ریز تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی خانم زهرا هاشم نیا فرزند غالمحسین به شماره شناسنامه 10۷ صادره از نی ریز موازی 41 سهم 
مشاع از 60 سهم  سهام ششدانگ یک باب مغازه به استثنا ثمن اعیانی یک سهم و دوازده سی سهم  به 
مساحت26.55متر مربع پالک 21 فرعی از 1684 اصلی مفروز و مجزا شده از پالک 5 فرعی از 1684 متخذه  از 1684 
اصلی واقع در نی ریز بخش 22 فارس خریداری از مالک رسمی خانم گلچهره آزاد و خدیجه آزاد و فاطمه بیگم 
طباطبائی وراث مرحوم منصور آزاد 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، 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 انتشارنوبت اول:1400/05/10 

تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/05/25

محسن زواران حسینی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نی ریز

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

- مورخ 1400/05/03
ش 60
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اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  شماره140060۳11005000۳91هیأت  رأی  برابر 
و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نی ریز تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای مجتبی هاشم نیا فرزند غالمحسین به شماره شناسنامه 2۷1 صادره از نی ریز در موازی 19 سهم 
مشاع از 60 سهم سهام ششدانگ یک باب مغازه به استثنا ثمن اعیانی یک سهم از دوازده سهم و  سی سهم  به 
مساحت26.55متر مربع پالک 21 فرعی از 1684 اصلی مفروز و مجزا شده از پالک متخذه از پالک 1684.5 
متخذه  از 1684 خریداری از مالکین رسمی خانم ها گلچهره آزاد و خدیجه آزاد و فاطمه بیگم طباطبائی وراث 
مرحوم منصور آزاد  واقع در نی ریز بخش 22 فارس 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، 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 انتشارنوبت اول:1400/05/10 

تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/05/25

محسن زواران حسینی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نی ریز

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

- مورخ 1400/05/03
ش 59
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اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیأت  شماره1۳9960۳11005000۳92  رأی  برابر 
و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نی ریز تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای محمد جمعی فرزند اکبر به شماره شناسنامه 8 صادره از نی ریز در ششدانگ یک باب خانه به 
مساحت200متر مربع پالک4 فرعی از ۳568 اصلی مفروز و مجزا شده از پالک ۳568 اصلی واقع در نی ریز بخش 
22 فارس خریداری از مالک رسمی آقا / خانم نرگس عفیفی 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، 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 دوم :1400/06/08 تاریخ انتشارنوبت اول:1400/05/24   

محسن زواران حسینی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نی ریز

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

- مورخ 1400/05/13
ش 65

36374
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                 @ neyrizan.fars

خبرگزاری آنا:
در هفته گذشته از خبرنگاران و فعاالن عرصه رسانه 

تجلیل به عمل آمد.
در یکی از برنامه ها از خبرنگاران و فعاالن عرصه رسانه و 
خبر نی ریز شامل فعاالن رسانه های مکتوب و مجازی 

در فرمانداری تجلیل شد.
در این جلسه هدایت با اعالم اینکه در حوزه صنعت مقام 
دوم را در استان داریم گفت: توانسته ایم با فعالیتهای 
خوبی که توسط فعاالن عرصه صنعت صورت گرفته 
به رتبه دوم پس از شیراز ارتقاء یابیم. انتظار می رود 
خبرنگاران ما در زمینه معرفی بسترها و زمینه های 
اشتغال در شهرستان فعاالنه عمل کنند و نواقص و 
کمبودها را در کنار انعکاس دستاوردها و عملکردها 

گزارش کنند.
هدایت با ابراز تأسف از افزایش آمار فوتی های کرونا 
در شهرستان گفت: باید در شرایط حساس کنونی در 
زمینه تغییر برخی آداب و رسوم و سنن خود تجدید 
نظر کنیم و به خصوص در زمینه برگزاری مراسم 

عزاپرسی با دقت و تأمل بیشتری رفتار نماییم.
فرماندار نی ریز در بخشی از سخنان خود به مسأله 
افزایش مهاجرت از سایر استانها به شهرستان نی ریز و 
پیامدهای آن اشاره کرد و از اساتید دانشگاه و رسانه ها 
خواست تا در این زمینه مشاوره الزم را به فرمانداری 
و کارشناسان بهزیستی و دیگر سازمانها و نهادهای 

مربوطه ارائه دهند.
شهردار نی ریز هم گفت: شفافیت و نشر اخبار امیدوار 

کننده از وظایف و رسالت ها و خبرنگاران است.
حامد فرغت ادامه داد: دو مقوله ای که به نظر اینجانب 

در شرایط کنونی جامعه باید مورد توجه جدی اصحاب 
رسانه قرار گیرد شفافیت عملکرد و انعکاس و نشر اخبار 
امیدوارکننده توسط خبرنگاران و فعاالن عرصه رسانه 

است.
وی همچنین از خبرنگاران جهت انعکاس اخبار و 
فعالیت های شهرداری سپاسگزاری کرد و گفت: یکی 
است که  توسعه شفاف سازی  مهم  از شاخص های 

خبرنگاران می توانند نقش مؤثری در آن داشته باشند.
مدیر مسئول هفته نامه نی ریزان فارس و پایگاه خبری 
تندهوش  ابوالقاسم  از   تجلیل  خواستار  هورگان 

خبرنگار پیشکسوت نی ریزی شد.

غالمرضا شعبانپور ضمن تقدیر از فرمانداری و اداره 
فرهنگ و ارشاد اسالمی به جهت برگزاری نشست 
قباًل  گفت:  رسانه  فعاالن  و  خبرنگاران  از  تجلیل 
می پنداشتم که سابقه فعالیتهای خبری در نی ریز 
آقای  جناب  فعالیتهای  و  انقالب  از  بعد  به  نهایتًا 
غالمرضا متقی پیشه در روزنامه جمهوری اسالمی 
می رسد ولی با پژوهشهایی که در کتابخانه ملی ایران 
انجام دادیم، متوجه شدیم که جناب آقای ابوالقاسم 
تندهوش اولین خبرنگار نی ریز در دهه های 1330، 
پست  روزنامه  با  و  بوده اند  خورشیدی   50 و   40
تهران همکاری نزدیکی داشته اند و در آن شرایط به 

نقد عملکرد مسئوالن به ویژه رئیس وقت آموزش 
و پرورش یا اداره فرهنگ آن روز بپرداخته به طوری 
که  این انتقادات موجب تبعید ایشان از نی ریز گردیده 

است.
در ادامه این نشست از پوستر یادمان روز خبرنگار 
توسط غالمرضا متقی پیشه  و غالمرضا شعبانپور مدیر 

مسئول نی ریزان فارس رونمایی شد.
همچنین در نشست تجلیل از خبرنگاران و فعاالن 
عرصه رسانه با اعطای لوح تقدیر از سوی فرمانداری و 
اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی و اعطای هدیه اینترنت 
رایگان یکساله از سوی شهرداری با همکاری فوالد 

غدیر به خبرنگاران از فعالیت های آنان تقدیر به عمل 
آمد.

در هفته گذشته جلسه تجلیل از خبرنگاران نی ریز و 
مسئوالن پایگاه های خبری و فعاالن فضای مجازی، 
به همت حوزه بسیج ادارات شهید تندگویان و مرکز 
فضای مجازی سپاه ناحیه نی ریز در محل نمازخانه 

سپاه برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی سپاه ناحیه نی ریز، در این 
جلسه که یکشنبه 17 مردادماه برگزار شد، فرمانده 
شهید  شهادت  یادآوری  نی ریز ضمن  ناحیه  سپاه 
محمود صارمی و نامگذاری روز خبرنگار اظهار داشت: 
رسالت  شهرستان  خبرنگاران  و  خبری  »جامعه 
سنگینی را بر دوش دارند. خبرنگاران مطالبه گران 
بدون حد و مرز هستند که تمام زندگی خود را وقف 

مطالبه حقوق مردم می کنند.«
یاد و خاطره شهید الری زاده شهید  ادامه  وی در 
خبرنگار شهرستان نی ریز و دیگر شهدای خبرنگار را 

گرامی داشت.
حجت االسالم  شعبانی نیا،  از  پیش  است  نوشتنی 
زینل پور مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه 
ناحیه نی ریز ضمن سخنانی به اهمیت خبر و اصول 

خبرنگاری از دیدگاه قرآن کریم پرداخت.
در پایان این جلسه، با اهداء لوح تقدیر از زحمات و 
تالشهای خبرنگاران و اصحاب رسانه تقدیر و تشکر به 

عمل آمد.
همچنین در طول هفته گذشته مسئوالن شهرستانی 
به  را  روز  این  تبریک  پیام  یا  تقدیر  لوح  ارسال  با 

خبرنگاران تبریک گفتند.

خریدار انجیر

انجیرشمارا 
نقدًا خریداریم
09171333681
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رونمایی از سردیس حافظ در فرانکفورت

هنرنمایی جواهرآثار در آلمان
جمهوری  سرکنسولگری 
اسالمی ایران در فرانکفورت 
در  و  فرهنگی  اقدامی  در 
اشتراکات  نمایش  راستای 
از  آلمان،  و  ایران  فرهنگی 
عارف  و  شاعر  دو  سردیس 
بزرگ ایرانی و آلمانی، حافظ 
و گوته، در مقابل ساختمان 
رونمایی  سرکنسولگری  این 

کرد.
مناسبت  به  رونمایی  مراسم 

عید سعید غدیر خم انجام گرفت.
بانی هزینه های ساخت و نصب این دو اثر یکی از ایرانیان 
فرهنگ دوست مقیم فرانکفورت می باشد و طی یک سال 
گذشته، سرکنسولگری جمهوری اسالمی ایران در فرانکفورت 
برای نصب این دو سردیس، ضمن هماهنگی با شهرداری 
فرانکفورت و مدیر خانه گوته، طرح اولیه این بنا را نهایی و مجوز 

های مربوطه را اخذ کرد.
طرح نهایی این دو سردیس به سفارش سرکنسولگری ایران 
در فرانکفورت و توسط هادی جواهرآثار هنرمند پیکرتراش 

نی ریزی، خلق و به فرانکفورت انتقال یافت.

استخدام  دکلبند 
در صداوسیما
صداوسیما در تهران و مراکز استانها دکلبند استخدام می کند.

در شرایط عمومی این استخدام حداکثر سن 30 سال، متقاضیان باید آقا و بومی استان 
اعالم شده است.

داشتن مدرک دیپلم تخصصی:
دیپلم فنی هنرستان الکترونیک

دیپلم فنی هنرستان الکتروتکنیک
دیپلم فنی هنرستان ساخت و تولید

و داشتن مدرک فوق دیپلم تخصصی: 
الکترونیک

الکتروتکنیک
فنی الکترونیک )صدا و سیما(

ساخت و تولید
قالب سازی / ساخت و تولید

شناخت انواع سیستم آنتن پخش زمینی
جهت اطالعات بیشتر به سایت هورگان به نشانی زیر بروید:

hourgan.ir/fa/news/10288
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گزارشی تکان دهنده از مشتریان جدید 

دخانیات در نی ریز

از بچه های 10ساله 
تا خانم های سیگاری

فاطمه زردشتی نی ریزی، نی ریزان فارس:

- »دو نخ وینستون لطفًا...«
پسر نوزده - بیست سال بیشتر ندارد. خوش قیافه 
است و امروزی... دو نخ سیگارش را می گیرد وآن 

را درون جیبش می گذارد...
او یکی از خیِل زیاد جوانان نی ریزی است که 
به دور از چشم خانواده سیگار می کشد. به قول 
خودش محض بیکاری است و این که این کار به 

او فاز می دهد... 
بدون این که حاضر به ادامه گفتگو شود، از مغازه 

می زند بیرون...
احسان مظفری فروشنده می گوید:

داریم.  زیاد  موردها  این  از  »می شناسمش، 
جوان هایی که اکثراً برای این که خانواده هایشان 

متوجه نشوند، سیگار را نخی می گیرند.«
باعث تأسف است... یک زمانی سیگارکشیدن 
وجهه خوبی  در میان مردم نداشت؛ اما این روزها 
کشیدن سیگار به نوعی باکالس بودن است و روز 

به روز در بین جوانان بیشتر رواج پیدا می کند. 
ادامه در صفحه 10
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صفحه 3

صفحه 6

از نکات عبرت آموز
در کربال

رتبه دوم
خبرنگار نی ریزان 
در  جشنواره کشوری

حمله طوفانی کرونا 
به زیر 60 ساله ها

/  آمار 2 برابری بانوان در بین مبتالیان
/  غیبت معنی دار باالی 60 ساله ها در بیمارستان

خبر

شیطنت دوقلوهای 6 ساله
و انتقام زنبورها

شیطنت دوقلوهای 6 ساله در انداختن کندوی عسل، انتقام زنبورها را در پی داشت.
به گفته مدیر اورژانس 115 نی ریز، ساعت 13:18 پنجشنبه در نزدیکی پیرمراد، 4 نفر همزمان دچار 

زنبور گزیدگی شدند.
 ادامه در صفحه 4
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ماجراهای تبعه موجاز

نان بعد از گرانی
مردمونانواهاچهمیگویند؟

چرا 
نهضت ملی 
صنعت نفت 
سرکوب شد؟

10

گفتگو 
با نیما بیگی 

بوکسور نی ریزی:

آرزویم قهرمانی 
در المپیک است

کالهبرداری سایت های 
جعلی در پوسته جدید

تاسوعا و عاشورای حسینی 
تسلیت باد

سرمقاله
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سکانس آخر

نه »پایتخت ۷« نه »نون.خ 4«. 
»زیرخاکی3« گزینه اصلی پخش نوروز 

شبکه یک

رضا ناجی بازیگر: شهاب حسینی خیلی 
باادب، با مرام و باشعور است

نشریه ورایتی پیش بینی خود را از 
شانس های اصلی کسب جایزه بهترین 

کارگردانی در جوایز اسکار ۲۰۲۲ 
منتشر کرد و فرهادی با »قهرمان «در 

فهرست 1۰ شانس اول قرار گرفت

فیلم سینمایی »دینامیت«در سینماها  
به فروش 8 میلیارد تومانی رسید

ابراهیم حاتمی کیا از افراد مستعد و 
باتجربه در استان های مختلف از جمله  

فارس برای حضور در تست های انتخاب 
بازیگر سریال موسی دعوت کرد

فرزانه معصومیان گوینده و مجری 
با سابقه رادیو بر اثر ابتال به کروناجان باخت

فیلم سینمایی »زاالوا« بعد از ونیز به 
جشنواره تورنتو دعوت شد

کنایه عجیب سریال »قبله عالم«! 
صدراعظم در پاسخ به اهانت های آلمانی ها 

به مادر ناصرالدین شاه پیشنهاد می دهد 
اگر قبله عالم دستور دهند، از دیوار سفارت 

باال روند!

امیر نیکیار »آقا نیکی« بازیگر طنز 
تلویزیون، بر اثر  سرطان در سن 6۹ 

سالگی درگذشت

قوانین جدید آکادمی اسکار: فیلمها در 
صورت اکران در کشوری غیر از کشور 
مبدأ نیز می توانند واجد شرایط رقابت 

در شاخه بهترین فیلم بین المللی جوایز 
سینمایی اسکار شوند

شهر فرنگ

در این شماره بنا داریم به زندگی ارشا اقدسی 
جریان  در  پیش  چندی  که  ایرانی  بدل کار 
فیلمبرداری از صحنه یک بدلکاری در لبنان جان 

خود را از دست داد بپردازیم. 
او در طول حرفٔه خود در فیلم های گوناگونی نظیر 
اسکای فال )۲۰1۲(، مرگ روشنایی )۲۰14( و 
کونگ فو یوگا )۲۰1۷( ایفای نقش کرده است. او 

بنیان گذار بدلکاران 13 بود.
ارشا اقدسی 14 اردیبهشت سال 1361 در تهران 

به دنیا آمد.

اقدسی از کودکی ورزش را دنبال می کرد و به 
فرا  را  کیدو  آی  ورزشی اش،  فعالیت های  دنبال 

گرفت و مربی آن شد.
در سال 84 به دنبال موفقیتش در کسب بورسیٔه 
تحصیلی در رشتٔه تربیت بدنی، عازم ایتالیا بود 
که از طریق یک آگهی برای دوره های بدلکاری 
و  شد  ماندگار  ایران  در  و  آشنا  ابدی  پیمان  با 
بدلکاری را ادامه داد، تا جایی که توانست سرمربی 
کالس های بدلکاری پیمان ابدی و اولین مربی 
بانجی جامپینگ ایران و نیز اولین مربی تونل باد 

صبا در ایران شود.
سپس اقدسی در 13 بهمن 1385 گروه بدلکاران 
13 را تأسیس کرد و فعالیت های خود را با گروهش 
در ایران و عرصٔه بین الملل ادامه داد. او در ادامه 
برای برگزاری مسابقه آب و آتش، مجری شبکه 

نسیم شد.
اولین تجربٔه فیلم سازی اقدسی، فیلم کوتاهی بود 
با عنوان »جمشید آریا« که برای تجلیل بازیگر 
اکشن ایرانی جمشید هاشم پور با حضور قهرمانانی 
همچون یوسف کرمی، احسان روزبهانی و حامد 

پورطالب در یک روز ساخته شده و در جشن حافظ 
به نمایش درآمد.

فیلم  بین المللی  در جشنواره  او  فیلم  همچنین 
جیپور دیپلم افتخار گرفت.

در  َامرداد 14۰۰  روز چهارشنبه ششم  اقدسی 
جریان همکاری با یک پروژه سینمایی در بیروت 
و به هنگام ضبط صحنه ای مربوط به چپ کردن 
ماشین، دچار حادثه ای سنگین شد که به دنبال 
آن، او را به بیمارستانی در بیروت منتقل کردند. 
وارده در  اثر جراحات  بر  َامرداد  اقدسی در 13 

بیروت پایتخت لبنان درگذشت.
او در ورزش هایی همچون کاراته، سابقٔه مربی گری 
سواری،  اسب  نیز  و  کیدو،  آی  رزمی  رشتٔه  در 
کمانگیری روی اسب، چتربازی، سقوط آزاد، بیس 
جامپینگ، کار با طناب، پارکور و ورزشهای رزمی 

سینمایی فعالیت داشت.
1۹ سریال ایرانی، 44 فیلم سینمایی، ۲ فیلم کوتاه، 
1۷ تله فیلم، 6 فیلم خارجی،  ۹ تئاتر، 3 مانور، 15 

تیزر تبلیغاتی از او در طول حیاتش باقی ماند.
روحش شاد

ارشا  اقدسی
بدلکاری که ترس 

را نمی شناخت  

کاراکترهای سینما
سال تولد و میزان تحصیالت بعضی از  

بازیگران ایرانی : 

دکترای  تهران.  در  متولد56  پورسرخ:  پوریا 
فیزیولوژی گیاهی

لیسانس  تهران.  در   51 متولد  اسکندری:  الله 
گرافیک

مهناز افشار : متولد 56 در تهران. دیپلم تجربی
پژمان بازغی : متولد 53 در تهران. لیسانس صنایع
عسل بدیعی : متولد 56 در تهران. لیسانس تغذیه

زیبا بروفه: متولد 54 در تهران. لیسانس حقوق 
قضایی

ماهایا پتروسیان: متولد 48 در تهران. لیسانس تئاتر
پارسا پیروزفر : متولد 51 در تهران. لیسانس نقاشی

دانشجوی  : متولد 58 در همدان.  توسلی  هانیه 
رشته نمایش نامه نویسی

هدیه تهرانی : متولد 51 در تهران. دیپلم
بهناز جعفری : متولد 53 در تهران. لیسانس ادبیات 

نمایشی
رامبد جوان : متولد 5۰ در تهران.دیپلم

دیپلم  تهران.  در   5۹ متولد  چمن ماه:  چکامه 

مجسمه سازی
در  تحصیل  تهران.  در   51 متولد  حاتمی:  لیال 
مهندسی برق و ادبیات مدرن فرانسه را در سوئیس 

نیمه کاره رها کرد.
مجید حاجی زاده: متولد 58 در تهران. تحصیل در 
رشته میکروبیولوژی را رها کرد و هم اکنون تئاتر 

می خواند.

میترا حجار : متولد 55 در تهران. دیپلم
امین حیایی : متولد 4۹ در تهران. تحصیل در رشته 

کامپیوتر را رها کرد.
شهاب حسینی : متولد 5۲ در تهران. تحصیل در 

رشته روانشناسی را رها کرد.
شهرام حقیقت دوست : متولد 51 کارشناس رشته 

تئاتر

بخش نخست

 انتشار همزمان آگهی در فضاهای مجازی نی ریزان فارس:
از 10.500 دنبال کننده  با بیش  اینستاگرام نی ریزان فارس  نام نی ریزان فارس(، پیج  کانال واتس آپ)به   17
)neyrizan.fars@(،  پیج اینستاگرام نیازمندیهای نی ریزان فارس با بیش از 6000  دنبال کننده )neyrizanfars@(،  پیج 
اینستاگرام هورگان با بیش از 9000 دنبال کننده )hourgan@(،  درج در کانال تلگرام نی ریزان فارس با 2000 دنبال 

)hourgan.ir( درج در  سایت هورگان  ،)@neyrizanfars( کننده
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