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ملکهای
درخرابه

مفتآباد...

گفتگو با رضا اعتباری

دورکوه
راکهنمیشود
سیمخاردارکشید

چالشجدیآبشرب
درروستاهاینیریز
فقط 15 درصد چاه های کشاورزی شیرین است

نی ریز  شهرستان  در  موجود  چاههای  کل 

نزدیک به هزار حلقه چاه می باشد که از این 

تعداد تنها ۱۷ حلقه آب شرب شهر نی ریز است 

و مابقی در دیگر حوزه ها قرار دارند.

در عین حال مدیران منابع آب نی ریز و آبفا 

و  کم آبی  شدن  برطرف  برای  که  معتقدند 

بی آبی باید کشاورزان پیشقدم شوند و به سوی 

کشاورزی نوین و کم آب بروند. 

اینها در حالی است که مدیر جهاد کشاورزی 

به  کشاورزی  آب  منابع  وضعیت  می گوید: 

لحاظ کیفیت حدود ۸۵ درصد شور و لب شور 

می باشد و حدود ۱۵ درصد شیرین است و این 

نشان دهنده این است که منابع آبی روز به روز 

در حال کاهش می باشد...             ادامه در صفحه 3

شوراهایشهروروستا،

فرصتهاوتهدیدها
غالمرضا شعبانپور / مدیر مسئول

شورای جدید شهر نی ریز و شهرهای مشکان و 
قطرویه و شورای روستاها کار رسمی خود را آغاز 
کردند. برای همه آنها آرزوی موفقیت در کلیه 

امور مربوط به آنها را دارم.
امید است شورای بخش ها، شهرستان، استان 
و عالی استانها هرچه سریعتر تشکیل و فعالیت 

خود را آغاز کنند.
مشارکت  سطح  پایه ای ترین  عنوان  به  شوراها 
مردم می توانند اقدامات مؤثر و مفیدی در جهت 
توسعه اجتماعی، اقتصادی و سیاسی داشته باشند 
هر چند قوانین موجود شوراها اختیارات کافی 
به آنها نداده اما در همین سطح فعلی نیز قادرند 

فعالیت های گسترده ای انجام دهند از جمله:
۱. مطالبه گری مداوم از دستگاه های اجرایی

و  دهیاران  و  شهرداران  عزل  و  نصب   .۲
تصمیم گیری برای اداره شهرداری ها و دهیاریها.

۳. ارتباط مداوم با مردم و بررسی مطالبات آنها 
و پیگیری این مطالبات با ارتباط با سازمان های 

دولتی و غیردولتی.
۴. شناسایی امکانات بالفعل و بالقوه اقتصادی، 
استفاده  برای  تالش  و  سیاسی  و  اجتماعی 

حداکثری از امکانات در جهت توسعه متوازن.
۵. گسترش نهادهای مدنی و ارتباط مداوم باآنها.

پشتیبانان  و  دستیاران  می توانند  نهادها  این 
بسیار خوبی برای شوراها باشند.

۶. تالش برای شناسایی منابع انسانی کارآمد و 
ایجاد زمینه برای رشد و پویایی آنها. منابع انسانی 

نیازمند حمایت جدی و همه جانبه اند.
ادامه در صفحه 2

خسارت لوازم برقی را 
چگونه بگیریم؟

دستگاه های جریمه جدید
با ابالغ فوری

دو تصادف در یک روز
دو نفر را کشت

راه حلی ساده
برای پیشگیری از کرونا

 مش غضنفر و 
مارال خانم!

سرمقاله خبرها

زبونُم الل، زبونُم الل

2

رختینوبرایبازارملکیدوزان

70 درصد تختهای کرونایی پر شد 
رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان نی ریز 
با اشاره به افزایش موارد بستری در بیمارستان، 
از تکمیل ظرفیت تختهای فعال کووید و اضافه 

کردن یک بخش دیگر خبر داد.
و  بهداشت  شبکه  عمومی  روابط  گزارش  به 

درمان شهرستان نی ریز، دکتر داور آل داود 
با اشاره به گسترش موج پنجم ویروس کرونا 
کووید  بخش  ظرفیت  تکمیل  از  نی ریز،  در 

بیمارستان شهدا خبر داد و گفت:...

7  ادامه در صفحه 4
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سکانس آخر

رضا صادقی و خانواده اش به کرونا مبتال 
شدند

سینا سرلک که در کنار محسن چاوشی 
چند ترانه پرطرفدار سریال »شهرزاد« را 

اجرا کرده از ایران مهاجرت کرد

نجمه جودکی مجری تلویزیون، از اجرا 
در صدا و سیما خداحافظی کرد

»مختارنامه« برای دوازدهمین سال 
پیاپی روی آنتن تلویزیون رفت

علی سلیمانی بازیگر سینما، تئاتر و 
تلویزیون به دلیل ابتال به کرونا در سن 

۵0 سالگی درگذشت

»دودکش ۲« پربیننده ترین سریال 
تلویزیونی در نیمه اول  َامرداد ۱۴00

سعید روستایی پیش تولید فیلم 
سینمایی »برادران لیال« را آغاز کرد

آریانا سعید، خواننده افغان، بعد از ورود 
طالبان به کابل تصویری از خود منتشر 

کرد که با روسری و حجاب است

»قهرمان« اصغر فرهادی در چهل و 
ششمین جشنواره فیلم تورنتو به نمایش 

گذاشته می شود

»زخم کاری« را پاره پاره کردند.سجاد 
پهلوان زاده تدوینگر این سریال:چطور 

ممکن است فیلمساز سفارشی 
فیلم هایش سانسور شود؟!

مونا فرجاد بازیگر تلویزیون و تئاتر، که 
اخیرًا در فاز تحقیقاتی واکسن ایرانی 

کرونا دو دوز واکسن تزریق کرده بود، به 
کرونا مبتال شد

نقد نوشت

محمد جاللی، نی ریزان فارس: 
از  آغاز کرد،  را  کار خود  داستانی عجیب  با 
عروسی نافرجام در ترکیه تا حضوری عجیب تر 
ایران  در  را  خود  حاال  که  فردی  ایران...  در 
می بیند نامی دیگر دارد، هویتی که خودش هم 

آن را نمی شناسد!
می توانست  که  است  چیزی  آن  همه  اینها 
»ملکه گدایان« را به سریالی پر مخاطب در 

شبکه نمایش خانگی تبدیل کند.
حسین سهیلی زاده که پیش از این با سریال 
»مانکن« در شبکه نمایش خانگی حضور یافته 
بود این بار موضوعی بین »واقعیت« و »خیال« 

را انتخاب کرد.
در ابتدای هر ۳0 قسمت بخشی از کودکان 
کار به نمایش گذاشته می شود؛ واقعیت هایی 
از زندگی که در گوشه گوشه شهرمان آن را 
چه  می گوییم  و  می خوریم  غبطه  می بینیم، 

می شود کرد و ما را چه به چه...
اما واقعیت همانی بود که در چند ثانیه اول به 
نمایش در می آمد و پس از آن خیال، غالب بر 

آن چیزی می شد که مخاطب را نمی توانست 
جذب کند. 

داستان نسبت ها و ربط دادن این به آن آنقدر 
پیچ در پیچ و تو در تو شد که کارگردان و 
نویسنده برای معرفی افراد و ارتباطاتشان بارها 
فلش بک های قدیم و جدید را تکرار می  کردند 
و آخر هم مشخص نشد که این که هست و آن 

کیست؟!
باران کوثری،  بازیگران مطرحی چون  حضور 
آرمان درویش، رؤیا  نو نهالی، پانته آ بهرام و 
سریال  قوت  نقطه  می توانست  فرزین  فرزاد 
باشد تا مخاطب شخصیت گرا را جذب خود 

کند اما گویا این کار هم افاقه نکرد. 
کارگردانی که سریال »فاصله ها«، »دلنوازان«، 
تلویزیون  برای  را  »پریا«  و  باران«  »آوای 
ساخته بود با همان ذهنیت اثری را در شبکه 
نمایش خانگی منتشر می کند که مخاطبان 
»شهرزاد«،  وقتی  و  دارد  سختگیرتری 
»هم گناه«، و حتی »زخم کاری« حرف های 
دیگری می زنند، نمی توان به تفکر تلویزیونی 

دل بست با آن محدودیت ها و خط نگارش 
مشخص.

نخست  محوری حرف  عام  گدایان  ملکه  در 
باز هم همچون  که  تفاوت  این  با  را می زند 
سریال های تلویزیونی نقشه های خوب خوبند 
و نقش های بد، دیوانه! ملکه ای که ُبت سریال 
بود دیوانه ای بیش نیست و در آخر هم همان را 
به تصویر می کشند تصوری که اگر غیر از این بود 
شاید داستان به گونه ای دیگر کلید می خورد 
و می شد ملکه گدایان  بر روی خط قرمز قدم 
بردارد تا مخاطب را میخکوب کند همچون 
»زخم کاری« که البته مشخص نیست قسمت 
چندمش به چندمش برسد! اما هدف کارگران 

هرگز این نبود.
عالقه وافر نویسنده به تجمل گرایی در کنار 
را  ناهمگون  تقابلی  مفت آباد  در  پایین  قشر 
ایجاد کرده بود. مشخص نشد که چرا جوان 
عاشق پیشه بی ام و سوار، خواننده و باال شهری 
باید عاشق فردی شود که بر »مفت آباد« بزرگ 
شده! و در فصل دوم نویسنده به این نتیجه 

می رسد که مفت آباد را به طبقه مفرح پیوند 
دهد، وصله ای ناجور از کودکان کاری که در 

استخر و جکوزی شادی می کنند!
ملکه گدایان چیزی کمتر از یک فیلم فارسی 
نداشت و می شد رگه هایی از »گنج قارون« را 
دید هرچند کارگردانان فیلم های سیاه و سفید 
خیلی ساده می خواستند نشان دهند که چگونه 
فردی بی پول طی یک حادثه عجیب پولدار 
می شود اما ملکه گدایان با پیچاندن این هدف 
در ساندویچ هایی چند قسمتی بنا داشت تا این 

فرضیه را پنهان کند...
این سریال معجونی بود از عشق و درام، حادثه 
و خشونت، فیلمهای مواد مخدری دهه شصتی 
نوکر صفت  لمپن های  و  بمب هایی جدید  با 

فیلم های فارسی.
اینها را گفتیم تا بدانید کارگردان ملکه گدایان 
نتوانست نتایج خوب فاصله ها، دلنوازان، آوای 
باران و پری را به دست آورد و همانند مانکن 
تماشاگران در میانه راه ملکه را به خودش را 

واگذار کردند...

ملکهایدرخرابهمفتآباد...

یک کاراکتر

کارگردانی
کهعاشقخودشبود!

بانی فیلم:
در میان فیلمسازان قدیم و جدید سینما، هیچکس را مانند آلفرد هیچکاک پیدا 

نمی کنید که تا این اندازه عالقه مند به انداختن عکس در حالت های مختلف باشد!
او به جز عشق  ِ عکس بودن، تنها کارگردانی ست که در نمای کوتاهی از فیلم هایش 

جلوی دوربین می رفت و این حضورش تقریبًا نشانه و امضای او شده بود.
امروزه شاید تماشای بسیاری از فیلم های ساخته هیچکاک برای عالقه مندان 
رویدادهایش خیلی  بر  و منطق  حاکم  باشد  نداشته  سینما چندان جذابیتی 
با عقل جور در نیاید! این نکته قابل تعمیم در مورد بسیاری دیگر از ساخته های 

سینماگران قدیمی هم مصداق دارد.
این نکته درباره هیچکاک را نباید از نظر دور داشت که او هنوز تعداد زیادی 
فیلم در توشه هنری اش دارد که گذشت سال ها و گرد وغبار مرور زمان نتوانسته 

نوآوری های شان را کهنه کند!
آلفرد هیچکاک کارگردانی است که لقب »استاد تعلیق« گرفته است.
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رختی نو برای 
بازار ملکی دوزان

بازار قدیمی در دل شهر. نمی شود بگویید 
نی ریزی هستید اما اسمی از بازار ملکی 
دوزان نشنیده باشید و یکبار از آن عبور 

نکرده باشید.
داشته های  از  یکی  مکان  این  اما 
فرهنگی امان است که کمتر برای بهسازی 

و سرپا نگه داشتن آن تالش شده است.
مورد  کمتر  تاکنون  که  گذرگاه  این 
توجه قرار گرفته و حاال نیز به غیر از یک 
مغازه چاقوسازی نصفه و نیمه که هنوز 
و  بسته اند  مابقی  باالست  کرکره هایش 

رفته اند.
حاال ُاوس باقر و ُاوس رضا معماران شیرازی 
آمده اند تا زیرنظر شهرداری نی ریز دستی 
به چهره این بازار بکشند. ُاوس باقر که 
را شیرازی  است خود  پروژه  این  معمار 
از یک سال  می خواند و می گوید: بیش 
است که در نی ریز حضور دارد دارد و چهار 

ماه است که روی این پروژه کار می کند.
در حالی که کالهی بر سر دارد تا گرمای 
کارگر  سه  با  ندهد  آزار  را  او  تابستان 
مسیر  این  به ساخت ستونهای  مشغول 

است. 
او می گوید: نمونه همین کار را در شیراز و 
در بافت قدیم بین الحرمین مابین آستانه 
مسجد  مرمت  و  کرده  کار  شاهچراغ  و 

طاهریه شیراز را هم انجام داده است.
ُاوس رضا می گوید: در شیراز، گناوه و الر 
اینگونه کارها را انجام داده است. اگر بنا 
باشد کف و دیواره ها را کار کنیم احتمااًل تا 

دو ماه دیگر این گذرگاه تمام خواهد شد.
در ادامه با شهردار نی ریز در این ارتباط 

گفتگو کردیم.
حامد فرغت در خصوص این بازار گفت: در 
مورد بازار ملکی دوزان یا گیوه دوزان به رغم 
اینکه این بازار در مرکز شهر قرار دارد اما 
اطالعات و تصاویر مناسبی از گذشته آن 
هوایی  تصاویر  و حتی  نیست  در دست 
از سازمان  سالهای ۱۳۴۶ و ۱۳۴۳ که 
نقشه برداری گرفته ایم عکسهای گویایی 
از این بازار را نشان نمی دهد و شاید جزو 
معدود آثار تاریخ نی ریز باشد که اینقدر 

اطالعات در رابطه با آن ناقص است.
اما می دانیم که در گذشته بافت نی ریز 
بوده  بازار  و  مدرسه  مسجد،  از  ترکیبی 
است که شامل کاروانسرای سروی، حمام 
حاج محمد حسن، بازار گیوه دوزان یک 
کاروانسرای دیگر که االن بانک ملی شعبه 
مرکزی شده، مسجد نظربیگی و... به سمت 
خیابان امام خمینی تا مسجد جامع صغیر 
شهر  اصلی  هسته  فعلی(  خمینی  )امام 
قدیمی نی ریز را تشکیل می داده و بازار 
ملکی دوزان هم خوب رونق داشته است 
اما با بی مهری ساختمانها و حجره های آن 
خراب شده و مجدداً بدون رعایت شرایط 
و ضوابط معماری اصیل ایرانی- اسالمی 
ساخته شده اند و عمدتًا یک سری اتاقک ها 

از آن باقی مانده است.
شهردار نی ریز به نکته ای تاریخی هم بر 
اساس شنیده ها اشاره می کند و می گوید: 
البته این نکته را نمی توانم تأیید کنم و 
فقط در حد شنیده هاست. حدود ۱۰۰ تا 
۱۲۰ سال پیش این مسیر مسقف بوده و بر 
اثر یک آتش سوزی سقف آن فرو می ریزد 
و هیچ وقت مرمت نمی شود. در عکسی 
که ما از دهه ۱۳۴۰ خورشیدی در اختیار 

داریم نشانی از مسقف بودن ندارد.
این  داشتیم  بنا  پنجم  دور  شورای  در 
کاروانسرای  محوریت  با  را  مجموعه 
اوایل  سروی احیاء و مرمت کنیم و در 
سال ۱۳۹۷ با پنج رأی موافق شورا تملک 

و  رسید  تصویب  به  سروی  کاروانسرای 
مدت زمان زیادی صرف این شد تا بتوانیم 
کاروانسرای سروی را تملک کنیم چون 
کاروانسرا  از  رسمی  سند  و  نقشه  هیچ 
وجود نداشت و از طرفی با توجه به اینکه 
مالکان متعددی داشت کار تملک را بسیار 
سخت می کرد و البته برخی از آنها حتی در 

کشور هم حضور نداشتند.
اما از آنجا که بازار ملکی دوزان احتیاج 
آن  برای  می شد  و  نداشت  تملکی  به 
برنامه ریزی نمود نقشه هایی تهیه شد و 
در اواخر سال ۱۳۹۹ کار را شروع کردیم 
اما از آنجا که مبلغ مرمت بسیار باال بود 
نتوانستیم در کمیسیون معامالت آن را به 

تصویب برسانیم. 
شهردار به نکته ای قابل تأمل هم اشاره 
کرد و گفت: متأسفانه در طرح تفصیلی که 
در شورای چهارم به تصویب رسید دقت 
نشده و کاربری تاریخی برای آن در نظر 
نگرفته اند و تأسف بار آن است که به دلیل 
ندادن اطالعات درست به مشاور این مسیر 
عنوان کوچه ای در بافت قدیمی داده شده 
و تعریض برای آن درنظر گرفته اند و کوچه 
۶ متری را 8 متر تعریف کرده اند! برای حل 
تفصیلی  اصالح طرح  پیگیر  این مسئله 
صورت  به  امکان  این  هنوز  اما  هستیم 

قانونی فراهم نشده است.
فنی  ویژگی های  مورد  در  ادامه  در  وی 
پروژه گفت: در ابتدای امسال نقشه ها را 
کامل کردیم و طرح اولیه را آماده نمودیم 
و با مهندس طباطبایی یکی از پیمانکاران 
بومی شهرستان قراردادی را امضا نمودیم. 
این قرارداد شامل ایجاد یک سری درگاه ها 
و محرابهایی در این بازارچه است به همراه 
خشت فرش و سنگ فرش کف بازارچه 
دیواره های  جداسازی  از  برش هایی  و 
پیرامونی. البته با این حجم کاری که اعالم 
شد مسیر تمام نمی شود و می بایستی با 
قرارداد دیگری بحث تعویض در مغازه ها 
حدود  و  دارند  قرار  راسته  این  در  که 
همچنین  و  می باشد  ملک  و  مغازه   ۲۰
نورپردازی آن و حذف کابلهای هوایی که 
هماهنگی هایی در این رابطه با مدیریت 
دهیم.  قرار  برنامه  در  است،  شده  برق 
فعاًل اعتباری که برای سال ۱۴۰۰ برای 
این پروژه در نظر گرفته ایم ۴۰۰ میلیون 

تومان می باشد.
وی در پاسخ به این سؤال که آیا امکان 
خیر  یا  دارد  وجود  بازار  کردن  مسقف 
گفت: با توجه به سازه هایی که وجود دارد 
و دیوارهای قدیمی موجود امکان مسقف 
کردن آن با مصالح بنایی و معماری وجود 
ندارد. در این مسیر ما فقط توانستیم ۷ 
دهانه جانمایی کنیم و امیدواریم در آینده 
سقفی با مصالح نوین و سبک برنامه ریزی 
روی  تأثیر  آن  سنگینی  تا  نماییم 

ساختمان ها نداشته باشد.
طول کل بازارچه حدود ۶۰ متر می باشد.

دیگر  باری  مرمت،  از  پس  امیدواریم 
عرضه  برای  مکانی  و  شوند  باز  مغازه ها 
محصوالت بومی شهرستان گردد و با رفع 
شهر  به  جهانگردان  و  ایرانگردان  کرونا 

نی ریز بیایند و از این مکان بازدید کنند.
البته این نکته را هم بیان کنم که این بازار از 
طرف خیابان طالقانی نیز بهسازی خواهد 
شد و با تعویض درها و ساخت و سازهای 
یکسان یک وحدت رویه در آن ایجاد می 

شود.
شهردار در پایان وعده داد در بهسازی و 
مالکان  با  این مسیر  مغازه های  نوسازی 

همکاری خوبی خواهد داشت.

شوراهای شهر و روستا، 

فرصت ها و تهدیدها
ادامه از صفحه یک 

اما شوراها با تهدیدهایی هم مواجه اند از جمله:
۱. اختالف بین آنها. یکی از مهلک ترین تهدیدها اختالفات 
بین  ناسالم  رقابت  و  جبهه گیری  رویارویی،  دامنه دار، 
اعضای شوراهاست. اختالف، شوراها را به سرعت ناکارآمد 
و زمین گیر می کند. این آسیب موجب نارضایتی مردم و 
شکاف بین شورا و مردم می شود. تجربه پنج دوره شوراها 
در کشور بیانگر آن است که اختالف در درون شورا آن را به 

ضدخود تبدیل می کند.
۲. خسته شدن تدریجی و اهمیت ندادن به حضور جدی و 
اثربخش در جلسات شورا، وقت گذاشتن برای دیدار فردی و 
عمومی با مردم طبق برنامه، ناامید شدن از پیگیری کارها و 

در نهایت منفعل شدن.
۳. استفاده نکردن از صاحب نظران، اهل تجربه و صاحبان 

سرمایه.
که  استان  و  شهرستان  بخش،  شوراهای  میان  این  در 
اختیارات بیشتری دارند مسئولیت سنگین تری دارند. آنها 
باید از تمام ظرفیت قانونی برای توسعه استان، شهرستان و 
بخش استفاده کنند. لذا شوراهای روستا و شهر باید کسی را 
از میان خود به شورای بخش، شهرستان و استان بفرستند 

که از توانمندی الزم برای ایفای این نقش برخوردار باشد.
اما نکته ای که الزم است توسط تمام اعضای شوراها به عنوان 
یک مطالبه همگانی پیگیری شود، اصالح قانون شوراهای 
ندارد که  اسالمی شهر و روستاست. هیچ دلیلی وجود 

مصوبات شوراها توسط دولت وتو شود.
نظارت برمصوبات شوراها و دقت قانونی برای حفظ منافع 
مردم می تواند درون ساختار شوراها ایجاد شود. از این 
جهت پس از ۲۳ سال فعالیت شوراها زمان آن رسیده که این 
قانون مورد بازنگری قرار گیرد. این مطالبه با ارتباط خوب 
و مداوم با نمایندگان مجلس شورای اسالمی قابل تحقق 
است. اعضای شوراها می توانند با استفاده از نظر حقوقدانان، 
اقتصاددانان، جامعه شناسان و دیگر علمای علوم انسانی، 
قانون فعلی شوراها را بررسی و پیشنهادات دقیق کارشناسی 

خود را به نمایندگان مجلس ارائه کنند.
برای همه اهالی شوراها آرزوی سالمتی و موفقیت دارم.

 شاد و سالم و موفق باشید

سرمقاله

اهداء خون
در روز تاسوعا

مردم خیراندیش نی ریز، ۲۲۵۰۰ سی سی از خون خود را به 
بیماران نیازمند اهداء کردند.

۴۵ نفر از داوطلبان با مراجعه به پایگاه انتقال خون، نسبت 
به این اقدام خیرخواهانه گام برداشتند.

پایگاه سیار فسا که روزهای چهارشنبه به نی ریز مراجعه 
به  اقدام  صبح   ۱۱ تا   8 ساعت  از  اَمرداد   ۲۷ می کند 

خون گیری کرد. 
زمان  اگر  که  است  آن  از  حاکی  ما  خبرنگار  مشاهدات 
خونگیری افزایش پیدا کند تعداد اهداءکنندگان خون هم 
زیادتر می شود. در این ارتباط و با توجه به کمبود خون در 
استان، الزم است تا مسئوالن شهرستانی و استانی دو روز از 

هفته را نسبت به خونگیری در شهر نی ریز اختصاص دهند. 

مِهین مهرورزان بریزندازداِمجانتارهامِهینمِهرورزانکهآزادهاند

خوزستان - شمال خرمشهر- پاسگاه زید -سال 1361 
خورشیدی

ایستاده از راست:مسعود پهلوان - حسین پاکنیت - نعیم عاشوری - حاجی پیرزاده - جواد مبین

                          با تشکر از جناب آقای  جواد مبین که عکس را در اختیار ما قرار دادند.

در هفته دولت که از دوم شهریورماه آغاز خواهد شد 

۱۴ پروژه با اعتبار ۱۱۴ میلیارد تومان در نی ریز افتتاح 

می شود.

همچنین یک پروژه کلنگ زنی می شود که اعتبار آن 

۲۰۵ میلیارد تومان است.

معاون فرمانداری شهرستان نی ریز در گفتگو با ما عنوان 

نمود: در پروژه کلنگ زنی که مرتبط به خط انتقال 

گاز تقویتی ۱۶ اینچ مشکان به هرات می باشد، اعتبار 

۲۰۵ میلیاردی برای آن در نظر گرفته شده است که 

پس از اجرا و افتتاح، افت فشار گاز شرق فارس برطرف 

شده و همچنین کارخانه های بزرگ شهرستان گازدار 

می شوند و در زمستان با افت فشار روبه رو نخواهیم شد.

میرزایی در مورد پروژه هایی که افتتاح می شوند گفت: 

سوله مدیریت بحران شهرداری نی ریز، آبیاری تحت 

فشار، آسفالت و مواردی در حوزه برق و شهرداری ها 

برای افتتاح در این هفته تعریف شده اند.

وی در مورد افتتاح بیمارستان جدید گفت: بیمارستان 

جدید نی ریز با اعتبار ۱۰8 میلیاردی آماده افتتاح است 

اما هنوز مشخص نیست که در این هفته به بهره برداری 

می رسد یا خیر.

جلسه  فرمانداری:  عمومی  روابط  گزارش  به  اما 

هفته  گرامی داشت  ستاد  برنامه ریزی  و  هماهنگی 

دولت، به ریاست مراد هدایت فرماندار شهرستان نی ریز 

و با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی فرماندار، 

بخشداران مرکزی، پشتکوه، قطرویه و سایر اعضاء در 

سالن اجتماعات فرمانداری برگزار گردید.

فرصت  دولت  هفته  گفت:  فرماندار  جلسه  این  در 

مناسبی است تا خدمات دولت به نحو مطلوب تری در 

جامعه انعکاس یابد، از این رو الزم است برنامه ریزی 

دقیقی با توجه به بیماری کووید ۱۹ و تقارن هفته دولت 

با ماه محرم و لزوم رعایت پروتکل های بهداشتی داشته 

باشیم.

وی تصریح کرد: خوشبختانه خدمات خوبی از سوی 

که  شده  ارائه  مردم  به  مختلف  نهادهای  و  ادارات 

هفته دولت فرصت مناسبی برای تبیین فعالیت ها، 

دستاوردها و عملکرد دولت است که باید از این فرصت 

استفاده و خدمات دولت را با توجه به شرایط موجود 

کرونایی از طریق رسانه ها و فضای مجازی به مردم 

اطالع رسانی نمود. 

در هفته دولت  و  در نی ریز:

افتتاح ۱۴ پروژه و یک کلنگ زنی میلیاردی

شرایط دریافت وام
۲۵ میلیون تومانی 

ازدواج فرزندان 
بازنشسته

باشگاه خبرنگاران:

می توانند  کشوری  بازنشستگان  فرزندان 

وام ازدواج ۲۵ میلیون تومانی با نرخ سود 

۱۰درصد دریافت کنند.

این تسهیالت با دوره بازپرداخت ۶۰ ماهه 

)۵ساله( است و پیش بینی می شود امکان 

پرداخت وام به واجدین شرایط حداکثر 

تاپایان شهریورماه سال جاری فراهم شود.

صورت  به  تسهیالت  نوع  این  نام  ثبت 

خدمات  درگاه  طریق  از  و  اینترنتی 

الکترونیک صندوق بازنشستگی کشوری 

به نشانی sabasrm.ir در بازه زمانی دو 

هفته انجام خواهد شد.

//

روابط عمومی واطالع رسانی اداره کمیته امداد امام 

خمینی نی ریز:

طرح پرداخت صدقه به وسیله کد QR با حضور 
هدایت فرماندار شهرستان نی ریز اجرایی شد.

رئیس اداره کمیته امداد امام خمینی نی ریز 
در توضیح این روش پرداخت گفت: این روش 
پرداخت یک جایگزین آسان، سریع، کاربردی 

و بهداشتی برای انتقال وجه است.
بابت هر مشترک  مهدی درویش زاده گفت: 
صندوق صدقات یک کد تعریف  شده است و در 
حال حاضر بارکد ۱۴۰۰۰ صندوق صدقات در 

شهرستان نی ریز آماده نصب می باشد.
درویش زاده با اشاره به اینکه یکی از مهم ترین 
QR ذخیره اطالعات تماس  کاربردهای کد 
کاهش  تخلیه،  زمان  کاهش  گفت:  می باشد 
آگاهی  و  اطالع رسانی  اجرایی،  هزینه های 
قبوض  حذف  مشترکان،  به  سریع  بخشی 
دیگر  از  الکترونیکی  رسید  ارائه  و  کاغذی 

ویژگی های مهم این شیوه است.
وی در مورد هزینه کرد مبالغ این صندوق ها 
و  سهم بندی  جدول  مطابق  صدقات  گفت: 
مبتنی بر نیاز جامعه هدف در امور معیشتی، 

درمان، مسکن، جهیزیه و تحصیل نیازمندان 
هزینه می شود.

در ادامه فرماندار نی ریز با تشکر از عملکرد 
کمیته امداد امام خمینی نی ریز گفت: این 
روشهای  بهترین  از  یکی  پرداخت  روش 
بهداشتی می باشد و از همه شهروندان عزیز 
درخواست دارم با استفاده از روش های نوین 
گام  کرونا  بیماری  از  پیشگیری  راستای  در 

بردارند.
در ادامه مراد هدایت طرح پرداخت صدقه به 

روش QR را در شهرستان نی ریز افتتاح نمود.

پرداخت صدقه با کد QR در نی ریز

36۴69/۱8

مقام نخست برای
 2 بانوی قصه گوی 

نی ریزی
مرحله استانی بیست و سومین جشنواره بین المللی قصه گویی در 

فارس با معرفی منتخبان به کار خود پایان داد.
هیأت داوران بخش استانی بیست و سومین جشنواره بین المللی 
قصه گویی پس از بررسی و پاالیش قصه های ارسالی قصه گویان 
برگزیده را در چند بخش مادر بزرگ ها و پدربزرگ ها، زنان و 
مردان باالی هجده سال، دختران و پسران  ۱۲الی ۱8سال و بخش 

قصه گویی سنتی- آئینی را معرفی کردند. 
قصه گوی  بانوی  جاللی  سلطان  فاطمه  برگزیدگان  میان  در 
نی ریزی در بخش مادربزرگ ها و پدر بزرگ ها مقام  اول استان و 
 محدثه شاهدی در بخش دختران و پسران ۱۲ الی ۱8سال مقام  
دوم را به خود اختصاص دادند و به مرحله رقابت منطقه ای که بین 

قصه گویان چندین استان برگزار می شود راه یافتند.
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اشتراک یک ساله 
هفته نامه نی ریزان فارس و ماهنامه نی تاک

با ما تماس بگیرید: 5146 731 0917 »جاللی«
اشتراکیکسالههفتهنامهنیریزانفارسوماهنامهنیتاک

با ما تماس بگیرید: 5146 731 0917 »جاللی«
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در اولین جلسه علنی شورای شهر

از تخفیف عوارض 
تا بهبود حمل و نقل عمومی

امید شهدان، نی ریزان فارس:

اولین جلسه علنی شورای ششم شهر نی ریز، 23 اَمرداد با 
حضور اعضای شورا و حامد فرغت شهردار نی ریز در ساختمان 

شماره دو این شورا تشکیل شد.
رئیس شورای شهر نی ریز در ابتدا به آمار بیماران کرونایی 
اشاره کرد و از شهرداری خواست ماسک بهداشتی را به صورت 

رایگان در بین مردم توزیع کند.
سید عالءالدین فقیه ادامه داد: باید توجه ویژه ای به سازمان 
تاکسیرانی شود زیرا رانندگان از ما می خواهند نرخ تاکسی ها 

افزایش یابد.
وی که از تنش های رخ داده در سازمان تاکسیرانی سخن 
می گفت خواستار ساماندهی این صنف شد و گفت: باید بیشتر 
از جوانان استفاده نمود و در بحث نرخ گذاری باید از شهرهای 

همجوار قیمت  ها استعالم شود.
فقیه خاطر نشان کرد: نی ریز باید به گونه ای باشد که بتوان به 

عنوان الگو در سازمان حمل و نقل و تاکسیرانی معرفی شود.
رئیس شورای شهر نی ریز همچنین درخواست طرح کارتخوان  
برای تاکسی ها را مطرح نمود و گفت: می شود برای خرید این 

دستگاهها به رانندگان وام داد.
وی افزود: در نما ی خانه ها، شهرداری سخت گیری می کند، اما 
باید مصوبه ای داشته باشیم تا اقشار ضعیف که توان ساخت 

نمای شکیل را ندارند از این لحاظ معاف شوند.
او از فرغت درخواست کرد تا تبلیغ تخفیف پرداخت عوارض را 
زودتر از سالهای گذشته شروع کند و گزارشی از پیشرفت ها در 
حوزه شهری به مردم بدهد و بگوید که عوارض در کجاها هزینه 

شده است.
نائب رئیس شورا در ادامه جلسه به کمبود مینی بوس در نی ریز 
اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه استقبال از مینی بوس به 
خصوص از سوی افرادکم درآمد بیشتر است باید روی این 
مسئله سرمایه گذاری نمود. همچنین خط مسکن مهر هم که 
مدتی است فاقد مینی بوس می باشد برای آن جایگزین انتخاب 

شود.
سیدمجتبی افسر همچنین درخواست نمود تا تکلیف ایستگاه  

تاکسی ها در سطح شهر روشن شود.
گفت:  شورا  اعضای  پیشنهاد  از  استقبال  با  نی ریز  شهردار 
را  جامع شهرداری  سامانه  توانستیم  سال 1397  اواخر  از 
راه اندازی نماییم که در آن تمامی اطالعات از عوارض و درآمد و 

برنامه های شهرداری در اختیار مردم قرار گرفته است.
حامد فرغت درباره افزایش نرخ تاکسی  گفت : هر ساله در 
افزایش قیمت تصمیم گیری می شود که  به  مهرماه نسبت 
الزم به ذکر است نرخ ها بر پایه افزایش تورم و مسائل اقتصادی 

می باشد.
شهردار نی ریز از تخفیفات عوارض شهری به مناسبت هفته 
بیلبورد های شهری  و  داد و گفت: در رسانه ها  دولت خبر 

جزئیات به اطالع شهروندان خواهد رسید.
تخفیف 50 درصدی عوارض پروانه ساختمانی برای آنانی 
ملی می کنند، مشخص شدن  به ساخت مسکن  اقدام  که 
زمان تخفیف عوارض از یکم شهریور به مدت 45 روز و ارائه 
گزارش عملکرد شهرداری مربوط به سال 1399 و انتشار آن در 

هفته نامه نی ریزان فارس از دیگر مصوبات این جلسه بود.

پویش نذر سالمت در موکب 
عزاداری دانشگاه آزاد  نی ریز

خبرگزاری آنا: 

رئیس دانشگاه آزاد اسالمی واحد نی ریز از برگزاری مسابقه 
کتابخوانی به مناسبت ماه محرم ویژه دانشجویان، اساتید و 
کارمندان و اجرای پویش نذر سالمت در موکب عزادارای این 

واحد دانشگاهی خبر داد.
سید محمدرضا رئیس السادات با بیان این موضوع که در شرایط 
حساس امروزی که شاهد مرگ و تلفات ناشی از ویروس کرونا 
هستیم، قطعًا یکی از راهکارهای پیشگیری و کاهش تلفات، امر 
به معروف همگان به رعایت اصول و دستورالعمل های بهداشتی 
و  پرخطر  آمیز،  مخاطره  رفتارهای  انجام  از  نهی همگان  و 
آسیب زاست، افزود: امسال با توجه به طغیان ویروس کرونا و 
افزایش تلفات ناشی از این ویروس، در موکب عزاداری دانشگاه 
که در فلکه 15 خرداد نی ریز راه اندازی شده است از محل 
نذورات کارکنان، اساتید و عزاداران حسینی، اقدام به تهیه 
ماسک و دستکش رایگان و توزیع بین عزاداران حسینی کردیم.

رئیس دانشگاه آزاد اسالمی واحد نی ریز همچنین از کارکنان، 
اساتید، دانشجویان و عموم عزاداران حسینی درخواست کرد 
به منظور کمک و مساعدت به پویش نذر سالمت،  نذرهای خود 
را در راستای مقابله با کرونا و باالتر بردن سطح رعایت اصول 

بهداشتی به موکب دانشگاه آزاد اسالمی تقدیم کنند.
مسابقه  برگزاری  به  اشاره  ضمن  همچنین  رئیس السادات 
به منظور آشنایی بیشتر  کتابخوانی ویژه ماه محرم گفت: 
دانشجویان، کارمندان و اساتید دانشگاه با اهداف قیام حسینی 
و همچنین از باب یادآوری و تذکر، کتاب حماسه حسینی 
فصول دوم و ششم از جلد اول که به موضوعات تحریفات واقعه 
کربال و امر به معروف و نهی از منکر دو عنصر اساسی در نهضت 
حسینی پرداخته است به عنوان محور مسابقه کتابخوانی در 
گروه های مجازی به جامعه هدف شامل دانشجویان، اساتید و 

کارمندان معرفی شد.

چطور برای دریافت 
خسارت لوازم برقی 

اقدام کنیم؟
یکی از بخشهای قبوض برق حق بیمه است که رقمی معادل 
100 تومان در ماه از مشترکان شهری و 50 تومان در ماه 
از مشترکان روستایی اخذ می شود تا اگر حادثه ای برای 
وسایل برقی ایجاد شد افراد بتوانند خسارت خود را از بیمه 

دریافت کنند.
از اَمرداد سال 1391 قرار بر این بود که تمامی وسایل برقی 
از سوی شرکت توانیر بیمه شوند و مبلغی در قبوض برق 
بابت همین مسأله از مشترکان اخذ شود و با کسر این مبلغ، 
مشترکین خانگی در مورد مشکالت برقی که در خانه پیش 
می آید بیمه شوند؛ اما  آیا هزینه وسایل برقی سوخته شده در 

اثر نوسانات برقی به مشترک داده می شود؟
در حال حاضر 35 میلیون مشترک برق در کشور وجود 
دارند که ماهانه به طور میانگین مبلغی حدود 3.5 میلیارد 

تومان به عنوان حق بیمه در قبض برق پرداخت می کنند.
هرچند به دلیل پایین بودن مبلغ پرداخت بیمه نسبت به 

مبلغ قبض برق، برخی از مشترکان توجهی به آن نمی کنند؛ 
به همین دلیل در هنگام وقوع حادثه از چنین تسهیالتی 
بی اطالع هستند و پیگیر دریافت حق خود نمی شوند. در 
مقابل برخی افراد که از ارائه چنین تسهیالتی آگاه هستند 
پیگیر دریافت حق بیمه خود می شوند که بسیاری از آن ها 

نیز نتیجه رضایت بخشی دریافت نمی کنند.
با وجود این که بسیاری از مشترکان مبلغ اضافه شده بابت 
بیمه را در قبوض خود مشاهده کرده اند ولی تقریبًا هیچ 
اطالع  رسانی درستی درباره چگونگی استفاده مشترکان 
از این بیمه انجام نشده و سؤاالت زیادی در این زمینه باقی 

مانده است.
سخنگوی صنعت برق در خصوص خسارت احتمالی به لوازم 
خانگی به علت قطع برق گفته: شرکت های برق منطقه ای 
ساعات محدودیت استفاده از برق را از طریق سایت، سامانه 

»برق من« اطالع رسانی می  کنند.
سخنگوی صنعت برق افزود: مشترکان در صورت خسارت 
 bime.tavanir.org.ir به لوازم خانگی، مورد را در سامانه

ثبت کنند.
مدیر برق نی ریز در این ارتباط می گوید: تمامی مشترکین 
را  بیمه  مبلغ  برقشان  قبض  در  که  تجاری  و  خانگی 
می پردازند مشمول این طرح هستند  و می توانند در صورت 
بروز خسارات ناشی از برق واحد خود، درخواست غرامت 

کنند.
از محمودی پرسیدم که آیا پس از ثبت درخواست، مسئوالن 
از ثبت  او گفت: پس  به موقع مراجعه خواهند کرد؟ و 
درخواست و بررسی بیمه اگر مشمول باشند حتمًا مراجعه 

خواهند داشت.
برق که  کارشناسان حوزه  از  یکی  ارتباط  این  در  البته 
نمی خواست نامش فاش شود گفت: اینکه برای خسارات 
ناشی از قطع و وصل مکرر برق، بیمه وسائل برقی را پوشش 
می دهد یا در حد ادعای رسانه ای است تردید دارم چون با 

مفاد قرارداد بیمه مطابقت ندارد. 
الزم است تا خوانندگان شما که از طریق این سامانه ثبت نام 
کرده اند این مسئله را به شما اعالم کنند که آیا خسارتی به 

آنان پرداخت شده یا که خیر؟

چالش جدی آب شرب در روستاهای نی ریز
فقط 15 درصد چاههای کشاورزی نی ریز، شیرین است.

1057 حلقه چاه
در  نی ریز  شهرستان  آب  منابع  رئیس 
گفتگو با نی ریزان فارس به تشریح وضعیت 
چاههای شهرستان نی ریز پرداخت و گفت: 
کل چاه های شهرستان نی ریز 1057 حلقه 
چاه می باشد که از این تعداد 57 حلقه چاه 

غیر مجاز است.
بر پایه آماری که در اختیار داریم در حوزه 
کشاورزی 814 حلقه چاه مجاز و 55 حلقه 

چاه غیرمجاز وجود دارند.
حلقه   134 خدمات  و  صنعت  بخش  در 
چاه مجوزدار وجود دارد و چاه غیر مجازی 

نداریم.
در بخش شرب و بهداشت 52 حلقه چاه 
مجاز و 2 حلقه چاه غیرمجاز )متعلق به آبفا 

و غیر آبفا ( داریم.

228 چشمه در نی ریز
آمار  تعداد  با  ارتباط  فریدون حیدری در 
چشمه های شهرستان نی ریز گفت: آماری 
به سال  ارائه می دهم مربوط  به شما  که 
1388 می باشد که تعداد 228 چشمه است 
اما اینکه چه تعداد از این چشمه ها خشک 

شده اند، باید از جهاد کشاورزی بپرسید.
او همچنین عنوان نمود که آمار مربوط به 
سال 1398 نیز گرفته شده اما به دالیلی 

هنوز منتشر نشده است.

طرح های تغذیه مصنوعی
وی همچنین عنوان نمود که در شهرستان 
مصنوعی  تغذیه  طرح های  نی ریز 
چشمه  الی حنا)1(،  پلنگان)1(،  در 
قطرویه)2(  و  پشتکوه)1(  خراسانی)1(، 

وجود دارد.
البته این طرحها توسط شرکت سهامی آب 
منطقه ای فارس احداث شده است و تعدادی 
هم توسط سازمان جهاد کشاورزی و اداره 
کل منابع طبیعی استان نیز احداث گردیده 

است.
رئیس منابع آب اعالم کرد: 80 درصد از 

چاههای نی ریز مربوط به کشاورزی است.

سد چشمه عاشق پیشنهاد دراز مدت
وی در رابطه با تأمین آب برای شهر نی ریز 
ما همین سد  دراز مدت  پیشنهاد  گفت: 
چشمه عاشق می باشد اما برای شرکت ها 
و مراکزی که مجازند و تقاضای آب دارند 
بررسی های الزم را انجام می دهیم مثاًل در 
حال حاضر برای دو شرکت در حال بررسی 
شهرک  در  تکوین  شرکت  یکی  هستیم 
صنعتی و شرکتی دیگر در اراضی شهرک 

سنگ.

کنتورهای هوشمند
از وی در مورد کنتورهای هوشمند و آخرین 
اقداماتی که انجام داده اند پرسیدم و او گفت: 
چند سال پیش توسط یک شرکت که امتیاز 
انحصاری کنتورهای برقی و آبی را در اختیار 
شهرستان  در  کنتور   150 تعداد  داشت 
نی ریز و بختگان نصب کردیم اما از آنجا که 
این کنتورهای دو زمانه قرار بود آب و برق 
را همزمان کنترل کنند، مشکالتی را برای 
اداره برق ایجاد کردند و آن اداره عنوان نمود 
نیازهایش با این کنتورها مرتفع نشده است 
و در ادامه کنتورهای اختصاصی خود را بر 

روی چاهها نصب نمود.
سپس تصمیم گرفتیم کنتورهای اختصاصی 
آب را بر روی چاهها نصب کنیم و در حال 
حاضر 71 کنتور در شهرستان نی ریز و 23 
کنتور در شهرستان بختگان خریداری شده 
است اما اینکه چه تعداد از این کنتورها نصب 

شده، اطالعی نداریم.
وی در مورد آموزش بهره برداران گفت: به جز 
سال 1399 که محدودیت های کرونایی وجود 
داشت و جلسات با بهره برداران انجام نشد به 
صورت ماهانه جلساتی را برگزار می کردیم و 

توصیه های الزم را به آنها ارائه می دادیم.

هر سال ۶0 سانتی متر افت آب
این کارشناس حوزه آب روند آبهای زیر 
زمینی در نی ریز را نزولی خواند و گفت: باید 
دقت نمود که آب های زیرزمینی در نی ریز 
هر سال ۶0 سانتی متر افت می کند و تنها 
باید ترسالی های پیاپی اتفاق بیفتد تا تغذیه 

این سفره ها انجام شود. 
بنده در کل نمی توانم آینده خوبی را برای 

سفره های زیرزمینی نی ریز متصور باشم.

17 حلقه چاه شرب
آبفا  امور  مدیر  قره چاهی  با  ادامه  در 
کردیم  برقرار  تماسی  نی ریز  شهرستان 
و در رابطه با تأمین آب شرب شهر نی ریز و 

روستاهای آن به گفتگو پرداختیم.
قره چاهی عنوان کرد که در شهر نی ریز 17 
حلقه چاه در اختیار آنها می باشد که از این 
تعداد یک حلقه چاه تجهیز نشده و یک حلقه 
نیز سالهاست از مدار خارج شده و 2 حلقه نیز 

کم آب است.

وضعیت پایدار
وی وضعیت تأمین آب شهر نی ریز را فعاًل 
با  خوشبختانه  گفت:  و  دانست  مناسب 
مدیریت مناسب فشار و پیگیری های فراوان 
و تالشهای شبانه روزی شرایط را نرمال نگه 
داشته ایم اما اگر خاموشی های برق ادامه 
یابد نگران سوختن الکتروپمپ ها هستیم و 

احتمال ایجاد کم فشاری آب وجود دارد.

افزایش مصرف آب به دلیل گرما
وی همچنین عنوان نمود: گرمای بیش از 
حد سبب شده تا با افزایش مصرف 20 تا 25 

درصدی آب توسط شهروندان روبرو باشیم.
مدیر آبفا نی ریز در ارتباط با تأمین آب از 
آب شهر  است  قرار  عاشق گفت:  چشمه 
نی ریز، شهر مشکان و بخش قطرویه از سد 
چشمه عاشق تأمین شود و بهترین راه برای 

بلند مدت همین مسئله می باشد.

تعطیلی خط انتقال 
قره چاهی در ارتباط با وضعیت خط انتقال 
به  متأسفانه  گفت:  عاشق  چشمه  سد 
مناسب،  اعتبارات  تخصیص  عدم  دلیل 
این پروژه در حال حاضر فعال نیست؛ اما 
محترم مجلس  نماینده  دکتر طهماسبی 
و آقای دکتر بوستانی مدیرعامل آبفا استان 
در تالشند تا اعتبار الزم را بگیرند و کلیه 
روستاهای بخش قطرویه را آبدار کنند و 

قول هایی در این رابطه داده شده است.
وی در ارتباط با تأمین آب فوالد و تعهدی 
که آنها نسبت به انتقال آب از سد چشمه 
عاشق برای روستاهای در مسیر دارند گفت: 
به دلیل تنش های اجتماعی و مخالفت های 
مردم سبب شده تا اجرای این طرح به تعویق 
بیفتد؛ هر چند مکاتبات متعددی شده تا 
بتوانند به نوعی این مشکل را برطرف کنند 
اما به هر حال به دنبال آن هستیم تا کمترین 

تنش در منطقه ایجاد شود و ابتدا آب شرب 
روستاهای بخش قطرویه تأمین گردد.

جلو پرت آب را گرفتیم
اینکه  با بیان  مدیر آبفا شهرستان نی ریز 
ندارد  فایده ای  حفر چاه های جدید عماًل 
گفت: البته من بر این باورم که باید پرت 
آبها را کنترل کنیم و به جای اینکه چاه 
جدید داشته باشیم اصالح شبکه  نماییم 
و جلو هدر رفت را بگیریم که خوشبختانه 
اقدامات مناسبی در چند سال گذشته انجام 
شده است تا نیاز به منابع جدید آبی نداشته 

باشیم.

3 روستای پر تنش آبی
ریزاب  و  غوری  دهچاه،  روستاهای  وی 
را از روستاهای پر تنش آبی عنوان کرد 
در  اما  است  بحرانی  فوق  که شرایط شان 
عین حال مشکل کم آبی گریبان حداقل 
50 درصد از روستاهای شهرستان نی ریز 
را گرفته است. تالش شده با تانکر سیار در 
مواقع لزوم این سه روستایی که نام بردم آب 

رسانی شود تا از فصل تابستان گذر کنیم.
وی در مورد مشکالت آب روستای ریزاب 
یکی  کشاورزی  چاه  از  استفاده  با  گفت: 
آب  ساعت  چند  توانستیم  کشاورزان  از 
را به شبکه آنجا انتقال دهیم و همچنین با 
استفاده از تانکرهای آبرسان در حال تأمین 

آب مردمان این روستا هستیم.
مدیر آبفا در پایان عنوان نمود: توصیه من 
به مردم مدیریت مصرف است. هرچند باید 
به دلیل فقر منابع آب زیرزمینی در بخش 
کشاورزی بیش از گذشته مدیریت کشت و 

استفاده بهینه از آب مدنظر قرار گیرد.

15 درصد آب کشاورزی شیرین است
مورد  در  نی ریز  کشاورزی  جهاد  مدیر  از 
کردیم  سؤال  نی ریز  کشتهای  وضعیت 
و او گفت: سطح اراضی باغی و زراعی در 
هکتار   2۶000 حدود  نی ریز  شهرستان 
می باشد که شامل 8 هزار هکتار باغات دیم و 

18 هزار هکتار باغ وزراعت آبی است.
بصیری در مورد توسعه کشت گلخانه ای 
بیست  گلخانه ها  سطح  گفت:  نی ریز  در 
هکتار است که از این مقدار 18 هکتار فعال 
برای 18  میزان آب مصرفی  و  می باشند 
هکتار گلخانه فعال حدود 10 لیتر در ثانیه به 

صورت مداوم است.
وی وضعیت آب کشاورزی را هم چندان 
مطلوب ندانست و گفت: وضعیت منابع آب 
کشاورزی به لحاظ کیفیت حدود 85 درصد 
شور و لب شور می باشد و حدود 15 درصد نیز 

شیرین است.
وی در پاسخ به این سؤال که برای ترویج و 
بهینه سازی مصرف آب در بخش کشاورزی 
چند درصد کشاورزان فعال آموزش دیده 
اند؟ گفت: به بیش از 75درصد کشاورزان 
در خصوص بهینه سازی مصرف آب آموزش 

داده شده است.

/          بی آبی در روستای زیرآب/ تیر 1400

در خطبه های نماز جمعه مطرح شد:

اختالفات قبلی در شورای شهر تکرار نشود
خطیب جمعه نی ریز از اعضای جدید شورای شهر 

خواست تا از بروز اختالفات بین خود یا شهرداری 

بپرهیزند و توازن در خدمت رسانی بین نقاط مختلف 

شهر را رعایت کنند.

حجت االسالم سیدرضا رحمانی زاده در خطبه های 

نماز جمعه 22  اَمرداد خواستار توازن در عمران و 

شهر  »شورای  داشت:  عنوان  و  شد  شهر  آبادی 

و شهرداری باید همه جا را با یک چشم ببینند و 

فرهنگی  و  تاریخی  پیوست  عمرانیشان  کارهای 

داشته باشد. کاری نکنند که نفع عمومی نداشته 

باشد و فقط نفعش برای عده ای مثل مغازه داران و 

صاحبان امالک باشد. نباید دنبال این باشند که با 

فروش زمین بودجه را تأمین کنند؛ این موجب گرانی 

زمین می شود. آنها باید بین مردم حضور داشته 

باشند و مشکالت را از نزدیک ببینند و بشنوند و 

گزارش کار دهند. همچنین از اختالف بپرهیزند و 

ان شاءا... که اختالفات قبلی تکرار نشود.«

وی افزود: »باید با قوت و قدرت و با برنامه و چشم انداز 

کارشان را شروع و از ظرفیت نخبگان شهرستان 

استفاده کنند. نباید صرفًا مسائل به رأی و نظر آن 

چند نفر ختم شود .«

خطیب جمعه نی ریز مهار کرونا را مسئله اول کشور 

دانست و عنوان داشت: »کرونا معضل بزرگی شده و 

متأسفانه مردم رعایت نمی کنند. رعایت پروتکلها به 

زیر 40 درصد رسیده و این فاجعه است.«

رحمانی زاده در عین حال گفت: »برگزاری عزای 

سید الشهدا نباید ترک شود؛ اما رعایت شیوه نامه ها 

باید باشد تا بهانه ای به دست دشمنان نیفتد.«

وی عاشورای حسینی را دست نوازش انسانیت بر 

سر بی پناهان توصیف کرد و گفت: »عاشورا حضور 

نور است در سیطره بی امان ظلمت. اگر عاشورا 

قبله  پایه  و  کعبه  رکن  عاشورا  نبود.  قبله  نبود، 

است. روح نماز و حیات قرآن در عاشورا است. اگر 

قیام سیدالشهدا نبود، امروز چیزی از اسالم باقی 

نمانده بود. عاشورا در ظرف زمان و مکان خاصی 

نمی گنجد.«

//
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سرویس ورزشی: محمدصادق رجبی

 گفتگو با سید رضا اعتباری پیشکسوت فوتبال و کوهنوردی

 دور کوه را نمی شود سیم خاردار کشید
فاطمه زردشتی نی ریزی  / گروه ورزش

یک زمانی تمام دلخوشی اش این بود که پشت 
افتخار، توپ های  با هیجان و  بایستد و  دروازه 

پشت زمین را جمع کند...
مثل اکثر فوتبالیست های قدیمی، فوتبال را از 
زمین های خاکی شروع کرد، زمین های خاکِی 

اطراف محله  کیان...
رضا  نام  با  بیشتر  اعتباری.  سیدهادی 
است.   44 اَمرداد  پنجم  متولد  می شناسندش. 
کسی که فوتبال را در زمین های خاکی و با بزرگان 
ورزش  به  بعدها  و  کرده  تجربه  نی ریز  فوتبال 
کوهنوردی روی آورده و هم اکنون از اعضای 

هیئت کوهنوردی نی ریز است. 

- از چه زمانی ورزش را شروع کردید؟
مثل اکثر بچه های ایرانی از همان بچگی به فوتبال 
عالقه داشتم. یادم هست هرجا خانه خرابه ای با 
زمین باز چهل پنجاه متری می دیدیم، از آن به 
عنوان زمین خاکی استفاده می کردیم و در آن 
بازی می کردیم. وقتی جوانان محل در استادیوم 
بازی داشتند، ما که دوازده سیزده سال بیشتر 
نداشتیم، با آنها از محله کیان راه می افتادیم و از 
استادیوم  تا  فعلی(  تختی  )خیابان  کوچه باغ ها 
همراهی اشان می کردیم تا تشویقشان کنیم. اوج 
شادی امان آنجا بود که گاهی بازیکنان استقالل 
)تاج سابق(  اجازه می دادند دو سه دقیقه به جای 

آنها به زمین برویم و بازی کنیم.
زنده یادان علی فیض آبادی،  شهید  زمان   آن 
محمدزاده،  مجید  شهید  جاللی،  هوشنگ 
شهید حسن  موسی پور، شهید عباس دهقانی، 
شهید محمد مبین، شهید قاسم گلچین، شهید 
مهرداد جاللی، حسین بهرامی، حسن جوانفر، 
منوچهر جاللی، و دکتر قلمداد برای این تیم بازی 

می کردند.
جالب است بگویم حدود سالهای 55 یا 5۶، در 
یکی از همین بازی های پیش از انقالب بود که من، 
شهید  مهرداد جاللی و یکی دو نفر دیگر در مسابقه   
تیم های امید، برای دو سه دقیقه به زمین رفتیم 
که شهید جاللی در همان دو سه دقیقه یک گل 

زد.

- در مسابقات استانی هم شرکت داشتید؟
نه، چند مسابقه با تیم های شهرهای همجوار مانند 
استهبان، سروستان و... داشتیم. یعنی راستش را 
بخواهید قبل از انقالب که سن آنچنانی نداشتیم 
و بعد از آن هم که بخاطر شغل معلمی که خارج از 

استان بود، از بازی  فوتبال فاصله گرفتم.

دیگری  رشته های  چه  در  فوتبال  بجز   -
فعالیت داشتید؟

محمد  آقای  نظر  زیر  مدتی  دبیرستان  در 
می کردیم.  فعالیت  بسکتبال  رشته   در  قرائی 
ما  ورزش  معلم  و  نی ریز  اهل  ایشان 
20 شیرازند.  ساکن  هم اکنون  که   بودند 

ساله بودم که تربیت معلم  قبول شدم و کم کم به 
کوهنوردی روی آوردم. از سال 82 کوهنوردی 
را به صورت انفرادی شروع کردم و سال 90 به 
گروه کوهنوردی فضل به سرپرستی آقای احمد 

جهانبانی پیوستم.

فتح  مهمی  قله های  چه  تابه حال   -
کرده اید؟

دنا )بیژن 3(، شیرکوه، زردکوه بختیاری، هزار 
کرمان، کوشاکرمان، کرکس، الله زار کرمان، قله 

ِبل فارس و...

- آیا سابقه  مربیگری هم دارید؟
نه، ولی آنچه در حد بضاعت داشتم، در زنگ 
یک  می دادم.  آموزش  دانش آموزان  به  ورزش 
سال هم در کردستان  چند ساعت در هفته معلم 

ورزش بودم که  در حد توان مضایقه نمی کردم.

کسانی  چه  ورزش  در  شما  مشوقین   -
بودند؟

پدر و مادرم که در حد توان و بضاعت شان از 
چیزی که داشتند، برایمان دریغ نمی کردند و 
افرادی مثل شهید هوشنگ جاللی که با همان 
باعث  ما در زمین،  بازی دادن  یکی دو دقیقه 

می شد به ورزش کردن تشویق شویم.

- وضعیت گرو ه های کوهنوردی فعال نی ریز 
چگونه است؟

 از سال 95 تاکنون، فدراسیون همه گروه های 
کوهنوردی کشور را حذف کرده و گفته باید در 
قالب باشگاه کوهنوردی فعالیت کنند. االن اکثر 

گروه ها به صورت دوستانه و غیررسمی فعالند و 
ما هم به جز گروه تارم که به باشگاه کوهنوردی 

ارتقاء یافت، از این قاعده مستثنا نیستیم. 
متأسفانه در حال حاضر از ترس وقوع حادثه، 
حمایت  مورد  کوهنوردی  دوستانه     تیم های 
حقوقی واقع نمی شوند و به همین دلیل عماًل 
موجب  همین  و  شده  محدود  فعالیت هایشان 
شده تا مشکالتی برای همنوردان به وجود آید. 
واقعًا این مسئله باعث ناراحتی است که تیم ها 
واقع  جوانان  و  ورزش  وزارت  بی مهری  مورد 
شده اند. این که  بنا به دستور فدراسیون، تیم های 
کوهنوردی شهرستان باید باشگاه تشکیل بدهند 
در شهر کوچکی مثل نی ریز امکان ندارد و زدن 
چند باشگاه سخت است. راه اندازی یک باشگاه 
تجهیزات  و  امکانات  سری  یک  کوهنوردی، 
گروهی می خواهد. مربی  ثابت و  دو مدیر داخلی 
خانم و آقا می خواهد که همه  اینها هزینه بر است.

به جای هزینه در باشگاه، جایی هزینه می کنند که 
برایشان سودآور باشد. ولی در شهرهای کوچک 
نمی صرفد و مردم آن طور که باید و شاید استقبال 
نمی کنند. البته در گروه های غیر رسمی هم به 
خاطر همین مسائل حقوقی، کسی سرپرستی 

تیم را بطور رسمی قبول نمی کند.

- توصیه اتان به جوانان عالقه مند به ورزش 
چیست؟

و  کوهپیمایی  به ویژه  بروند،  ورزش  سمت  به 
بانشاطی  و  خوب  ورزش  واقعًا  که  کوهنوردی 
است. من غبطه می خورم که چرا کوهنوردی را 
از 35 سال پیش به صورت جدی دنبال نکردم. 
االن ما از کوه های خودمان برای کوهنوردی خیلی 
و پوشش های گیاهی  استفاده کنیم  می توانیم 
که در کوه های نی ریز است تقریبًا در هیچ کجا 
نیست. االن متأسفانه ما در سبد خریدمان، هزینه  
ناچیزی برای ورزش در نظر می گیریم، خصوصًا 
کوهنوردی که  ورزشی پر هزینه و پر مخاطره 
است )هزینه تجهیزات و آموزش(، درحالی که 
در شهرستان های دیگر خیلی استقبال و هزینه 

می کنند.

- چه خاطراتی از کوهنوردی دارید؟
کلون چی  قله   به  بود  قرار   94-1393 سال 
زردکوه چهارمحال و بختیاری برویم. یک هفته 
قبل از آن تصمیم گرفتیم برای آمادگی بیشتر 

به قله دور قالت برویم. همانطور که از سمت قله  
حرکت می کردیم، ناگهان از دور دودی دیدیم و 
بعد متوجه شدیم که جایی در کوه آتش گرفته 
است. بالفاصله به منابع طبیعی زنگ زدیم که 
آن ها راهنمایی امان کردند و به همت همنوردان 
می خواهم  شد.  مهار  آتش  خدا  یاری  و  فضل 
بگویم گروه های کوهنوردی یک بازوی توانمند 
برای طبیعت هستند و تعجب می کنم که چرا از 
نظر قانونی ماهیتی به نام گروه های کوهنوردی 

نداریم.
مورد دیگر اینکه در گروه فضل، با پیگیری آقای 
دوستانه  تیم  هماهنگ کننده  مروت  حسین 
یک  نفری  می رویم  هرجا  مدت هاست  فضل، 
اطراف  زباله های  و  برمی داریم  زباله   کیسه 
پالستیک  بطری های  اکثراً  که  را  مسیرمان 
و فلزی است، جمع آوری می کنیم و به این کار 
افتخار می کنیم. همانطور که در سال 98 که به 
قله  شیرکوه یزد رفته بودیم، بچه های ما به همراه 
زباله   نفری یک کیسه  یزد،  بچه های کوهنورد 
برداشتند و همه   زباله های جان پناه آنجا را جمع 
کردند و این کار ما باعث شده این عمل، تقریبًا در 
سطح شهرستان، بین تیم های فعال کوهنوردی 

فرهنگ سازی شود.

- کمی از سابقه  تدریس تان بگویید.
معلمی را از کردستان شروع کردم. چهار سال 
به  آن  از  بعد  الر،  و یک سال  بودم  کردستان 
رودخور،  روستاهای  در  شدم.  منتقل  نی ریز 
و...(  جعفرآباد  هرگان،  )محور  مرکزی  بخش 
مقطع  در  شهر  پنداری  راهنما  معلم  بعنوان 
ابتدایی انجام وظیفه نمودم. در بخش مرکزی 
اما گاهی خیلی شرایط سخت بود. با یک موتور 
باید مسافت زیاد پهنابه و چاه نصرو را که نزدیک 
مرواید داراب بود طی می کردم، درحالی که در 
داشتیم. دانش آموز   5 تنها  چاه نصرو  و   پهنابه 

صحبت پایانی:
اجازه بدهند گروه های کوهنوردی فعالیت کنند. 
دور کوه را که نمی شود سیم خاردار کشید. به 
هرحال افراد به طور خانوادگی یا با گروه ها به 
به کوه می روند. پس همان  صورت غیررسمی 
غیررسمی  تیم های  دوستانه  فعالیت  بهتراست 
هیئت های  و  جوانان  و  ورزش  وزارت  نظر  زیر 

کوهنوردی انجام پذیرد .

نصرتی مربی تیم ملی سبک کاراته شد

افتتاح پروژه های نیمه تمام ورزشی
تا پایان امسال

کاراته  سوکیوکوشین  سبک  مسئول  حکم  با 
مصطفی  خاورمیانه،  و  ایران  کاراته  فدراسیون 
سبک  ملی  تیم  کاتا  مربی  عنوان  به  نصرتی 

سوکیوکوشین کاراته  کشور منسوب شد.
بر اساس این حکم وحید بهرمان به مدت یک سال 

نصرتی را در این پست برگزیده است. 
مدرک  دارای  ساله،   42 نصرتی  مصطفی 
فنی  هنرستان  دبیر  و  برق  کارشناسی ارشد 

می باشد و به مدت 31 سال است که به ورزش 
کاراته می پردازد و دارای سوابق زیادی در عرصه 

قهرمانی و مربیگری است.
جوانان  و  نوجوانان  رده  کاتا  مربیگری  نصرتی 
سبک  استعدادیابی  کمیته  مسئول  و  ایران 
سوکیوکوشین را در کارنامه ملی خود دارد که بنا 
به این حکم از سوی فدراسیون کاراته، در سال 
تمامی  در  منتخب  تیم   کاتا  مربیگری  جاری 

رده های سنی را به کارنامه خود افزوده است.
این مربی موفق کاراته نی ریز، کار خود را زیر نظر 
اساتید خرمدل و عابدین نژاد شروع کرد و حدود 
18 سال است که به مربیگری می پردازد و مدت 
زمان 15 سال از فعالیت خود را در نی ریز گذرانده 
و در طول این مدت ورزشکاران موفق زیادی را به 
جامعه کاراته شهرستان، استان و کشور معرفی 

کرده است.

می گوید:  نی ریز  جوانان  و  ورزش  اداره  رئیس 
پروژه های ورزشی نیمه تمام که از سال های قبل 
در دست احداث بوده، تا پایان امسال به بهره برداری 

می رسد.
با گذشت حدود 4 سال از اختصاص بودجه برای 
ساخت چند پروژه ورزشی در نی ریز، اما هنوز چند 
طرح ورزشی نیمه تمام باقی مانده و منتظر دستور 

مقامات استان و تأمین اعتبار است.
به گفته رئیس ورزش و جوانان نی ریز، تعداد 8 

پروژه ورزشی نیمه تمام در کل شهرستان وجود 
دارد که با پیگیری های طهماسبی نماینده مجلس 
و هدایت فرماندار، تعدادی از آنها قرار است در هفته 
تربیت بدنی در آخر مهرماه و مابقی نیز تا پایان سال 

1400 افتتاح  شوند.
این پروژه ها که شامل 8 زمین چمن مصنوعی در 
بنه کالغی، دهچاه، شهر  قطرویه، شهرک وزیره، 
و یک سالن در  ریزاب  و  بهویه، غوری  مشکان، 

روستای کارگاه می شود.

اقدامات  تمامی  مختاری،  شهرام  اعالم  بر  بنا 
وزیره  زمین چمن مصنوعی شهرک  زیرساختی 

فراهم شده که تا چند روز آینده افتتاح می شود.
بودجه پروژه های ورزشی که قرار است در نی ریز به 
بهره برداری برسد، از محل اعتبارات استانی، وزارت 
نفت و ارزش افزوده است که با توجه به گذشت 
زمان و افتتاح نشدن آنها در موعد مقرر، با تصمیم 
مسئوالن ورزش استان اعتبارات آن باید تأمین 

شود.

نوشتار

تناسب اندام بعد از 40 سالگی
سه راهکار اساسی برای دوران بعد از جوانی

متابولیسم در هر دهه، پس از 40 سالگی حدود 5 
درصد کاهش می یابد. شما برای حفظ وزن خود 
باید هر روز 100 کالری کمتر بخورید، و اگر سعی 
در کاهش وزن دارید، بسیار کمتر از این میزان 

باید کالری مصرف کنید.
بعد از 40 سالگی، بعضی از قسمت های بدن ما 
سفت و سخت می شوند در حالی که بعضی دیگر 

گردتر و چاق تر می شوند! 
دو دلیل وجود دارد که این اتفاق می افتد:

به نظر می رسد اگر بخواهید برای حفظ وزن 
خود کمتر بخورید، خیلی بد نباشد. هر فرد بعد 
از 30 سالگی نیز در هر دهه بین 3 تا 8 درصد 
از عضلۀ خود را از دست می دهد. عضلۀ از دست 
رفته معمواًل با چربی جایگزین می شود، که باعث 
می شود احساس ضعف کنید و بعضًا گردتر به 

نظر برسید.

تناسب اندام 
عضالت و تاندون های باقی مانده سفت، سخت 
و شکننده می شوند. یک کشش سخت می تواند 
شما را با عضلۀ کشیده یا پارگی رباط به اورژانس 

بفرستد!
با این حال، متابولیسم کندتر، عضلۀ کمتر و بدن 

سفت تر بدین معناست که غیرممکن است بدن 
خود را پس از 40 سال همانند قبل حفظ کنید. 
بنابراین شما باید یاد بگیرید که چگونه با بدن 

جدید خود کار کنید.

پروتئین بیشتری بخورید
پروتئین به حفظ و ساخت عضله کمک می کند، 
بنابراین با افزایش سن به مقدار بیشتری از آن 
برای  کلی،  قاعدۀ  یک  عنوان  به  داریم.  نیاز 
دریافت 25-30 گرم پروتئین در هر وعده و 10-

15 گرم در هر میان وعده تالش کنید.
با گنجاندن 110 گرم عدس، لوبیا، سویا، مرغ، 
ماهی یا گوشت بدون چربی در وعده های غذایی 
و 30 گرم آجیل یا دو قاشق غذاخوری کره و مغز 
در میان وعده ها می توانید به این مهم دست پیدا 

کنید.

عضالت خود را تقویت کنید
بهترین راه برای جلوگیری از کاهش عضله با 
افزایش سن، استفاده کردن از عضالت است! 
و از آنجا که بیشتر افراد باالی 40 سال فرصت 
زیادی برای استفاده از ماهیچه های خود در امور 
روزمرۀ خود ندارند، انجام تمرینات قدرتی به یک 

ضرورت تبدیل می شود.
این قدرتی است که شما در بزرگسالی به آن 
احتیاج دارید زیرا احتمال این را دارد که بچه ها 
را جمع کنید، از پله ها باال بروید و مواد غذایی 
بار  یا  کنید  بارگذاری  ماشین  در  را  سنگین 

سنگینی را از باالی سر بردارید.

تمرینات تعادلی انجام دهید
منتظر نمانید تا شرایط تان وخیم شود بعد به فکر 
ورزش بیفتید! حرکاتی مانند ایستادن روی یک پا 
مانند لک لک، هنگام مسواک زدن، کمک زیادی 
به حفظ و بهبود تعادل می کند. از دیگر تمرینات 
ساده تعادلی می توان به ایستادن روی انگشتان پا 

و سپس رفتن روی پاشنۀ پا اشاره کرد.
شما ممکن است نتوانید با رونِد پیری مبارزه 
کنید.  کار  آن  پیرامون  می توانید  اما  کنید، 
عملکردی  قدرت  بخورید،  بیشتری  پروتئین 
دهید.  انجام  تعادلی  تمرینات  و  کنید  ایجاد 
عادتهای ساده در سبک  قبیل  این  داشتن  با 
یا  متابولیسم  کاهش  نگران  دیگر  زندگی، 
احساس ضعف و لرزش، با افزایش سن نخواهید 

بود.
عصر ایران

//

قاب خاطره

مسابقات کشتی قهرمانی فارس/ سال 1385 / سالن تختی شیراز
از راست ایستاده: محمد جواد مبین )سر مربی(، محمد سجاد شهامت - سعید مافی- حسن سلطانی )داور(

نشسته: محمدرضا کوه پیما  - محسن امیدوار - عادل قربانی - امید دیندار
با تشکر از جناب آقای سعید مافی که عکس را در اختیار ما قرار دادند.
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یک خودرو پژو 405 که کنار خیابان 
پارک شده بود، بر اثر اتصالی سیستم 
برق خود به خود به حرکت درآمد و 

آتش گرفت.
آتش نشانی  واحد  مسئول  گفته  به 
نی ریز،  شهرداری  ایمنی  خدمات  و 
سه شنبه   23:15 ساعت  حادثه  این 
19   اَمرداد در فاز دو شهرک شهیدان 

رجایی و باهنر رخ داد.
»خودرو  گفت:  خیراندیش  ابراهیم 

کنار خیابان پارک بود که به علت نقص 
استارت  برقرسانی  سیستم  در  فنی 
خورد و چون در دنده بود، روشن شد و 
به حرکت درآمد. خودرو لحظاتی بعد 

متوقف و دچار آتش سوزی شد.«
وی افزود: »آتش نشانان با حضور در 
محل، با استفاده از کپسول و آب آتش 
را خاموش کردند. این خودرو از ناحیه 
موتور و سیم کشی، باتری، هواکش و... 

دچار خسارت شد.«

//

//

//

//

اتصالی برق
خودرو پارک شده را

به حرکت درآورد

ادامه از صفحه یک

... »متأسفانه در چند روز گذشته شاهد 
افزایش موارد ابتال و بستری بیماران جدید 

کرونایی در بیمارستان بودیم.«
وی افزود: »با توجه به پر شدن 42 تخت 
ظرفیت  کرونایی،  بیماران  با  بیمارستان 
بخشهای کووید بیمارستان تکمیل  و 70 

درصد تختهای کرونایی پر شده است.«

»با  کرد:  اضافه  بهداشت  شبکه  رئیس 
و  جدید  بیماران  بودن  بدحال  به  توجه 
بخش  یک  ریوی،  شدید  درگیری های 
بستری دیگر به بخشهای کرونا اضافه شده 
که در مجموع 4 بخش با ۶0تخت فعال 

بیماران بدحال را پذیرش می کنند.«
رنگ بندی  درباره  همچنین  آل داود 
»وضعیت  داد:  توضیح  شهرستان  جدید 
نی ریز قرمزتر از روزهای گذشته شده و در 

رنگ بندی جدید، در دسته قرمز پرخطر 2 
قرار گرفته که این وضعیت نگران کننده، 

می تواند فاجعه آفرین باشد.«
درمان  »کادر  کرد:  تصریح  وی 
دردناک ترین روزهای خود را می گذرانند 
و تنها خواسته آنها از همشهریان، پرهیز 
و  تجمعات  در  حضور  و  دورهمی ها  از 
تردد های غیر ضروری و همچنین استفاده 

مستمر از ماسک است.«

چراغقرمزکرونادرنیریز

70 درصد تختهای کرونایی پر شد 

دوتصادفدریکروز،دونفرراُکشت
دو مرد 55 ساله در دو تصادف روز یکشنبه 
جانشان را از دست دادند و سه نفر نیز 

مصدوم شدند.
اورژانس 115 شهرستان  مدیر  گفته  به 
با   405 پژو  تصادف  اول  حادثه  نی ریز، 
تریلر بود که ساعت 10:30 صبح یکشنبه 
24  اَمرداد در 10 کیلومتری محور قطرویه 
اورژانس 115  پیام  مرکز  به  - سیرجان 

شهرستان نی ریز اعالم شد. 
»متأسفانه  گفت:  کچویی  محمدحسین 
و  جراحات  شدت  علت  به   405 راننده 
فوت  آمبوالنس  رسیدن  از  قبل  آسیب، 

کرده بود.«
وی ادامه داد: »حادثه دوم بر اثر تصادف 
موتورسیکلت با پراید در انتهای خیابان 
حادثه  این  داد.  رخ  نی ریز  خمینی  امام 
به  اَمرداد    24 یکشنبه   15:19 ساعت 
راکب  ساله   55 مرد  که  پیوست  وقوع 
صدمات  شدت  علت  به  موتورسیکلت 
عالئم حیاتی نداشت؛ هر چند کارکنان 
اورژانس وی را انتقال دادند. سه مصدوم 
سرنشین پراید نیز به علت شلوغی صحنه 
به  را  خود  شخصی  خودروی  با  حادثه، 

بیمارستان شهدا رساندند.«
کچویی گفت: »در این حادثه راننده 3۶ 
ساله پراید دچار ضربه به شکم شده بود. یک 

دختر 3 ساله سردرد داشت و یک خانم 33 
ساله نیز دچار صدمات جزئی شده بود.«

عابد نعمتی، نی ریزان فارس:
احمر  هالل  پزشکی  امانات  بانک 
نی ریز، تجهیزات پزشکی را به صورت 

رایگان به نیازمندان امانت می دهد.
به گفته رئیس جمعیت هالل احمر 
با  از سال گذشته  شهرستان نی ریز، 
هالل  بودجه های  و  خیرین  کمک 
احمر، 29 قلم تجهیزات پزشکی شامل 
اکسیمتر،  پالس  اکسیژن،  کپسول 
عصا و واکر تهیه شده که به صورت 

رایگان به مردم امانت داده می شود.
»کپسول  گفت:  احمدی  حمیدرضا 

اکسیژن برای 7 روز به بیمار امانت 
داده می شود و بعد از تحویل گرفتن، 
استریل شده و در اختیار بیمار بعدی 
یک  داشتن  با  افراد  می گیرد.  قرار 
معرفی نامه از پزشک یا بیمارستان و 
یا داشتن برگ مثبت کرونا، می توانند 
از امکانات بانک امانات پزشکی هالل 

احمر نی ریز استفاده کنند.«
وی از همشهریان و خیرین خواست تا 
برای تکمیل بانک امانات هالل احمر و 
به ویژه تهیه کپسول اکسیژن، به این 

جمعیت کمک کنند.

دستگاه  قاطع  مبارزه  راستای  در 
کل  رئیس  فساد،  با  قضایی 
دادگستری استان فارس از بازداشت 
یکی از مدیران استان به اتهام اخذ 

رشوه خبر داد.
المسلمین  و  حجت االسالم 
کل  رئیس  موسوی،  کاظم  سید 
بیان  با  فارس  استان  دادگستری 
این که یک مدیرکل استانی به اتهام 
در  و  شده  دستگیر  رشوه  دریافت 
تحقیقات انجام شده در شعبه ویژه 

دادسرای انقالب شیراز به صراحت 
به اخذ مبالغ رشوه اقرار داشته است، 
گفت: مبالغ دریافتی به صورت ارز 

بوده است.
او با اشاره به این که کشف تخلفات 
با  استانی  مدیر  این  جرائم  و 
امام  گمنام  سربازان  هوشیاری 
بر  است،  شده  انجام  زمان)عج( 
قاطعیت برخورد دستگاه قضایی با 
عوامل فساد در هر جایگاهی تأکید 

کرد.

عابد نعمتی: به گفته فرمانده انتظامی 
پیش  سال  یک  از  نی ریز،  شهرستان 
دستگاه های جدیدی شبیه تلفن همراه 
در اختیار مأموران راهنمایی و رانندگی 
اعمال  با  زمان  همان  که  گرفته  قرار 
جریمه، پیامک را بر روی تلفن همراه 

راننده متخلف ارسال می کند.
گفت:  یوسفی  سیدمحمد  سرهنگ 
نام  به  دستگاه هایی  این  از  پیش  »تا 
»هندهل« که شبیه دستگاه پوز است، 
در اختیار پلیس بود که پیامک جریمه 
با تأخیر و 24 ساعت پس از وارد کردن 
اطالعات دستگاه در سیستم راهور ناجا 

برای جریمه شونده ارسال می شد.«
ارسال  به  توجه  با  جدید  دستگاه های 
بازدارندگی  قدرت  پیامک،  همزمان 
بیشتری دارد و باعث می شود افراد نسبت 
تکرار  و  ملزم شوند  مقررات  رعایت  به 

تخلف نداشته باشند.
اما به گفته یوسفی، در حال حاضر تعداد 
محدودی از دستگاه های جدید در اختیار 
مأموران راهور و پلیس راه نی ریز قرار 
گرفته و به همین دلیل مأموران هنوز 
مجبورند از دستگاه های قدیمی هندهل 

استفاده کنند.
فرمانده انتظامی نی ریز گفت: »در حال 
پیگیری هستیم که دستگاه های بیشتری 
را در قالب هوشمند بگیریم تا بازدارندگی 
بیشتری داشته باشد و افرادی هم که 
از  می شوند،  رانندگی   تخلف  مرتکب 

اعمال جرائم خود مطلع گردند.«
پیامک  که  »کسانی  افزود:  یوسفی 

برایشان ارسال نمی شود، یا تعویض پالک 
نکرده اند و یا شماره تلفن همراهشان در 
سیستم راهور به روز رسانی نشده است. 
مراکز  به  به روز رسانی  برای  باید  آنها 

تعویض پالک بروند.«
پر  بر  مبنی  به  سؤالی   پاسخ  در  وی 
در  راهور  مأموران  حضور  نبودن  رنگ 
داشت:  عنوان  شهر،  خیابانهای  همه 
بویژه  نی ریز  خیابانهای  »زیرساخت 
ولی عصر،  )خیابانهای  شهر ،  مرکز 
طالقانی، قدس، امام خمینی و...( مناسب 
خودرو   باالی  حجم  تردد  جوابگوی  و 
نیست و در مقایسه با  شهرهای دیگر که  
بیشتر به جای خیابان بولوار است، تخلف 
کمتری از نظر پارک ممنوع، پارک دوبل 
و... در آن رخ می دهد. خیابانهای نی ریز 
کم عرض است و تنها یک پارکینگ در 
مرکز شهر، کافی نیست. مردم عزیز هم 
مقررات  رعایت  ضمن  باید  خودشان 
راهنمایی و رانندگی، به دیگر رانندگان 
احترام بگذارند و از بوجود آمدن ترافیک 

جلوگیری کنند.«
یوسفی افزود: »با توجه به حجم کار در 
قبیل  از  رانندگی  و  راهنمایی  پلیس 
امور  آزمونها،  اخذ  گواهینامه،  صدور 
خودرو  کارشناسیهای  اجرائیات، 
مردم  از  و...  تصادفات  به  رسیدگی  و 
انتظار داریم در خصوص رعایت قوانین 
راهنمایی و رانندگی، ضمن احترام به 
خود و رعایت حقوق سایر شهروندان، 
شهر،  سطح  در  آمدی  شد  نظم  بویژه 

نیروی انتظامی را یاری کنند.«

کارکنان اورژانس 115 نی ریز در هفته 
انجام  را  مختلفی  عملیات  گذشته 
دادند که مهمترین آن به شرح زیر 

است:
- ساعت 19:23 چهارشنبه 20 اَمرداد 
اثر تصادف دو خودرو در خیابان  بر 
نفر مصدوم شدند. یک  طالقانی، دو 
ناراحتی  باردار 2۶ ساله دچار  خانم 
شد و یک خانم 57 ساله را نیز استرس 
به  دو  هر  که  گرفت  بر  در  شدید 

بیمارستان شهدا اعزام شدند.
در  روز  همان   22:07 ساعت   -
یک  حسین،  امام  اجاق  نزدیکی 
موتورسیکلت با خانم 39 ساله ای که 
وی  و  برخورد  می گذشت  خیابان  از 
را از ناحیه پا مصدوم کرد. راکب 18 
ساله موتورسیکلت نیز دچار صدمات 

متعدد شد.
- ساعت 14:08 پنجشنبه 21  اَمرداد، 
دو خودرو در سه راه خیابان بهداشت 
و طالقانی برخورد کردند. بر اثر این 
حادثه، دو مرد 71 ساله دچار ضربه به 

دست و پا شدند.
- ساعت 15:55 شنبه 23  اَمرداد، یک 
موتورسیکلت در بولوار آزادی واژگون 
شد و سه نفر مصدوم شدند. یک مرد 
40 ساله دچار ضربه به قفسه سینه و 
یک زن 35 ساله دچار صدمات جزئی 
شد. یک پسربچه ۶ ساله نیز از ناحیه 

ساق پای راست آسیب دید.
- ساعت 18:30 دوشنبه 24  اَمرداد، 
انتهای  موتورسیکلت  و  خودرو  یک 
با هم تصادف  خیابان منابع طبیعی 
سرنشین  دو  حادثه  این  در  کردند. 
18 و 15 ساله موتورسیکلت از ناحیه 
سر و دست و پا آسیب دیدند و راننده 
خودرو که خانمی 37 ساله بود، دچار 

اضطراب زیاد شد.
دو  روز،  همان   20:2۶ ساعت   -
کوشکک  روستای  در  موتورسیکلت 
با هم تصادف کردند. در این حادثه 
دو مرد 80 و 20 ساله، به ترتیب دچار 
ضربه به پیشانی و دست و ضربه به 

بینی شدند.

امکانات جديد هالل احمر برای 
بيماران کرونايی

تحویل امانی کپسول اکسیژن ساز 

و لوازم پزشکی به بیماران

دستگیری یکی از مدیران کل استان 

فارس به اتهام دریافت رشوه

دستگاههایجریمهجدید
باابالغفوری

عملیاتمختلفاورژانس
درهفتهگذشته

با ثبت 13۶ مبتالی جدید به کرونا در 
هفته گذشته و 3 مورد فوتی، تعداد 
مبتالیان به 3575 نفر و تعداد افرادی 
که جانشان را از دست داده اند، به 78 

نفر رسید.
از تعداد افراد جدید، 70 زن و ۶۶ مرد به 
این بیماری مبتال شده اند و افراد فوت 
شده هم یک مرد 48 ساله و دو زن 55 

و 81 ساله با بیماری زمینه ای بوده اند.
به  بختگان  مبتالیان  میزان  همزمان 

1۶41 مورد رسید.
منابع  از  ما  اطالعات  اساس  بر 
بیمار   42 هم اکنون  بیمارستانی، 
شهدا  بیمارستان  در  کرونا  به  مبتال 

بستری هستند که حال 10 نفر از آنها 
وخیم است. با توجه به اختصاص بخش 
جراحی به کرونا، ۶0 تخت در اختیار 
که  شده  داده  قرار  کرونایی  بیماران 
تاکنون بیش از 70 درصد آن اشغال 

شده و روند رو به افزایش است.
کرونایی  بیماران  اورژانسی  اعزام 
و  زد  رکورد  نیز  بیمارستان  به 
نی ریز   115 اورژانس  آمبوالنسهای 
31 بیمار را که شرایط وخیمی داشتند، 
کارکنان  همچنین  کردند.   منتقل 
به 54  نیز  اورژانس 115  پیام  مرکز 
بیمار کرونایی در منزل، مشاوره تلفنی 

دادند.

۱۳۶موردجدیدابتالبهکرونا
درهفتهگذشته

31   اعزام کرونایی

فرماندار نی ریز از بیمارستان شهدا بازدید و 
روند درمان بیماران کرونایی را بررسی کرد. 

این بازدید صبح شنبه 23  اَمرداد انجام شد. 
فرماندار شهرستان نی ریز به همراه معاون 
ناحیه  فرمانده  عمرانی،  امور  هماهنگی 
مقاومت بسیج سپاه نی ریز و رئیس شبکه 
از  قدردانی  منظور  به  درمان  و  بهداشت 
تالشها  و زحمات  کادر درمان و بررسی روند 
رسیدگی به بیماران کرونایی از بیمارستان  
شهدای  نی ریز بازدید و با کارکنان بخش 
بیماران  بستری  بخشهای  و  اورژانس 

کرونایی دیدار و گفتگو کردند.
فرمانداری،   عمومی  روابط  گزارش  به 

فرماندار و رئیس ستاد پیشگیری و مبارزه 
با کرونای شهرستان  نی ریز در بازدید از 
بخش های اورژانس، مراقبتهای تنفسی و 
بخش های مختص بستری بیماران کرونایی 
خدمات  ارائه  روند  شهدا،  بیمارستان  
درمانی به بیماران در این مرکز درمانی را در 

موج پنجم کرونا بررسی کردند.
درمان  کادر  با  همچنین  هدایت  مراد 
قدردانی  ضمن  و  کرد  دیدار  بیمارستان 
پزشکان،  و  پرستاران  تمامی  زحمات  از 
خواستار تداوم خدمت رسانی به بیماران 

کرونایی و مراجعه کنندگان شد.
حل  و  پیگیری  که  این  بر  تأکید  با  وی 

مشکالت بیمارستان  در اولویت کار مدیریت 
شهرستان قرار دارد، گفت: در راستای ارتقاء 
شاخص های بهداشت و درمان شهرستان، 

تمام تالش خود راخواهیم کرد.
فرماندار نی ریز و هیئت همراه همچنین از 
بیماری  روند واکسیناسیون عمومی علیه 
کووید 19 در سالن اجتماعات بیمارستان  

بازدید کرد.
وی ضمن شگفتگو با تعدادی از مراجعین، 
تزریق  مختلف  مراحل  و  فراخوان  روند 
واکسن را مورد بررسی و ارزیابی قرار داد و 
و  بهداشت  کادر  شبانه روزی  تالشهای  از 

درمان تقدیر و تشکر کرد.

فرمانداردربازدیدازبیمارستانشهدا:

همه تالشمان را برای ارتقاء شاخصهای 

بهداشت و درمان خواهیم کرد

//

//

9
یکشنبه 31   اَمرداد1400تریبون آزاد

 22    آگوست 2021 
شماره  347

neyrizanfars.com
info@ neyrizanfars.ir
                 @ 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

شهرداری نی ریز - شورای شهر نی ریز
1- اِلمان میدان کارگر مناسب نیست. ضمن این که 
دو طرف میدان دو مثلثی هست که از نظر راهنمایی 
و رانندگی فنی نیست. دو طرف آن هم بلوکهای 
بزرگ گذاشته اند که مشکل ساز است. همچنین این 

میدان نور کافی ندارد.
2- امیدواریم شهرداری و شورای شهر نی ریز هم 
قرض الحسنه،  صندوق  افتتاح  فسا،  شهر  مانند 
پیگیری تفکیک زمین اراضی برای کاهش قیمت، 
ممنوع کردن واگذاری زمین به دالالن و افراد خاص، 
کارگران  حقوق  بر  نظارت  برای  کمیته ای  ایجاد 
پیمانکاران، گسترش تفکیک زمین در اطراف نی ریز 
و ایجاد روابط قوی با بنیاد مسکن و اوقاف بابت 

واگذاری زمین را در دستور کار قرار دهند.

پاسخ مشترک شهرداری و شورای شهر 
نی ریز:

1- با سالم و احترام، موضوعات مورد اشاره جنابعالی 
از مواردی نیست که شهرداری به تنهایی بتواند در 
مورد آن نظر دهد. موضوع از مصادیق دستور کار 
بدیهی است در  ترافیک شهرستان است.  شورای 
صورت تصویب نکات مد نظر جنابعالی، شهرداری 
مطابق قوانین و با توجه به بودجه ساالنه خود نسبت 

به اجرای آن اقدام می نماید.
2- شهرداری و شورای اسالمی شهر نی ریز برای ایجاد 
تسهیل در زندگی شهروندان از هیچ تالش و کوشش 
و رایزنی با نهادهای مربوطه از جمله ادارات مورد 
اشاره جنابعالی دریغ نخواهند نمود. بدیهی است 
در وظایف و اختیارات ادارات و نهادها تفکیک های 
قانونی وجود دارد که امیدواریم با عمل نمودن ادارات 
و نهادها به وظایف خود و همچنین ایجاد رابطه ای 
توأم با تعامل و همراه با تشریک مساعی و هم افزایی 
نی ریز  الیق  و  فهیم  شهروندان  به  پیش  از  بیش 

خدمت رسانی نماییم.

شهرداری نی ریز
1- در شهرک شهید رجایی و باهنر، فلکه کارگر، 1۶ 
متری اول، زباله ها کنار منازل مسکونی رها شده و 

وضعیت بدی دارد. لطفًا رسیدگی کنید.
2- »شهر زنده است« شعار شما است و می پندارید 
که همیشه در جهت آسایش و رفاه مردم در تالشید. 
لطفًا دِر پارکینگ شهرداری را در ساعت غیر اداری 
برای استفاده موقت عموم مردم باز بگذارید تا حداقل 
جلوی نانوایی ترافیک نشود و مردم اذیت نشوند؛ 

شما که نگهبان 24 ساعته دارید.
3- در مورد کم کردن گرمای هوا در شهر پیشنهادی 
داشتم. اگر آسفالت خیابانها را رنگ کنید، شاید در 

کم کردن گرمای هوا مؤثر باشد.
4- تقاضا داریم عصرها سری به خیابان جانبازان 
نرسیده به مسجد امام جعفر صادق بزنید و ببینید 
میوه و تره بار فروشی پیاده رو و خیابان را اشغال کرده 

و باعث تصادف، دعوا، و شیوع بیماری شده است.
5- در فاز یک شهرک شهیدان رجایی و باهنر پشت 
مدرسه فاطمه آزاد پارک کوچکی است که محوطه 

خاکی دارد و هیچ رسیدگی به آنجا نمی شود. آنجا 
تبدیل شده به محل ریختن زباله  از سوی مردم. از 
شهرداری که با اقدامات خوب خود چهره شهر را زیبا 
می کند، خواهشمندیم به این محله نیز رسیدگی 

کند.

پاسخ شهرداری نی ریز:
با احترام، در پاسخ به سؤاالت آن هفته نامه محترم، 
پاسخهای زیر از مدیران واحدهای 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 
رفع  و  هدایت  و  شهری  مدیریت  در  شهروندان 
مدیریت  طریق  از  شهری  معضالت  و  مشکالت 
غیر مستقیم مردم در شهر و دریافت دیدگاه ها و نقطه 
نظرات شهروندان با رویکرد خدمات رسانی مطلوبتر 

به شهروندان راه اندازی شده است.
این سامانه به لحاظ ماهیتی جزو سامانه های خدماتی 
است که به عنوان پل ارتباطی بین شهروندان و 
به  انتقال مسائل و مشکالت  با  و  مدیران شهری 
رویه  وحدت  موجب  شهرداری  اجرایی  واحدهای 

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

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

در میان بگذارند.

مسئول محترم روابط عمومی، آقای دهقان
1- با سالم و احترام، به استحضار می رساند ساعت 
جمع آوری پسماند ها به کرات و از طرق مختلف 
محترم  شهروندان  است.  شده  اطالع رسانی 
می بایست با دقت نظر به ساعات جمع آوری زباله 
نسبت به بیرون گذاشتن پسماند خود در آن محدوده 
زمانی اهتمام ورزند. در این صورت شاهد تصاویری 
همچون موضوع مورد اشاره جنابعالی نخواهیم بود. 
تذکر شما شهروند محترم به خاطیان این موضوع 
یاری  بهتر  ارائه خدمت  در  را  می تواند شهرداری 

نماید.
و  ماشین آالت  شهرداری  پارکینگ  در   -2
خودروهای شهرداری نگهداری می شود و باز نگه 
داشتن آن در ساعات غیر اداری، عالوه بر شرایط 
بی  شهرداری،  اموال  برای  خطر  ایجاد  و  ناامنی 
نظمی و هرج و مرج در در پارکینگ را به همراه 
خواهد داشت. نکته حائز اهمیت این که نگهبان 
شهرداری شرح وظایفی دارد که گستردگی و تنوع 
آن شرح وظایف باعث می شود موضوع مورد اشاره 

به جنابعالی در آن نگنجد.
3- با سالم و احترام به دل مشغولی جنابعالی، به 
عرض می رساند جنس آسفالت و عبور و مرور خودرو 
و عابرین پیاده و همچنین رنگ های معمول موجود به 
نحوی نمی باشد که پیشنهاد شما را به توان عملیاتی 
قرار  بررسی  مورد  حضرتعالی  پیشنهاد  لذا  کرد. 

خواهد گرفت.

معاونت محترم خدمات شهری، آقای 

حاجی محمدی
4- ضمن تشکر از حسن نیت جنابعالی، به اطالع 
می رساند تیم رسیدگی به تخلفات شهرداری دائمًا 
در حال گشت زنی و اعمال قانون پیرامون اجرای 
ماده 55 قانون شهرداری ها می باشد و به صورت 
مداوم برخوردهای الزم پیرامون جمع آوری سدمعبر 
با واحد صنفی متخلف صورت می گیرد. باتوجه به 
مصوبات ستاد کرونای شهرستان مبنی بر محدودیت 
شکل گیری پنجشنبه بازار در محوطه بازار روز و 
همجواری  در  مذکور  واحد  شدن  واقع  همچنین 
محدوده پنجشنبه بازار، متأسفانه تجمع زیادی را در 
این واحد صنفی شاهد هستیم. با این حال تذکرات 
اعمال  جهت  شهرداری  اجرائیات  گشت  به  الزم 
قانون و جمع آوری سدمعبر واحد مورد اشاره و سایر 
واحدهای صنفی تره بار فروشی واقع در مجاورت 
محدوده بازار روز داده شد و در اسرع وقت رفع اشکال 

می گردد.

مسئول محترم فضای سبز، آقای ساوه ای
و  درختکاری  قبل  سال  عزیز،  شهروند  سالم   -5
آبرسانی مکان مورد اشاره حضرتعالی انجام شده 

است که ان شاءا... در آینده تکمیل خواهد شد.

شورای شهر نی ریز
مورد  زمینهای  سیرجان،  شهر  همانند  لطفًا   -1
مزایده را به علت گران بودن به 3 نفر واگذار کنید. 
در سیرجان پروانه 3 واحدی صادر می کنند و افراد تا 
5 سال حق فروش ندارند. با این روش، دست دالالن 

کوتاه می شود.
2- لطفًا سامانه پیامکی یا واتس آپی برای انتقادات 
تا مردم  و پیشنهادات شهروندان راه اندازی کنید 

مشکالت محله خودشان را ارسال کنند.

پاسخ شورای شهر نی ریز:
1- فروش امالک غیر منقول شهرداری طبق ضوابط و 
مقررات مالی و قوانین حاکم بر شهرداری ها به فروش 
می رسد و شورای شهر در این خصوص نمی تواند 
بر خالف قوانین اقدام به تصویب مصوبه نماید و 
شهرداری نیز نمی تواند برخالف قوانین عمل کند. 
لذا ضمن تشکر از اعالم نظر شما شهروند گرامی،  در 
راستای کمک به مردم، پیشنهاد مورد بررسی قرار 

خواهد گرفت.
2- شهروند محترم! شماره تلفن های 53830540 
برای تماس تلفنی و فکس 53821300 در خدمت 
شهروندان گرامی  می باشد. همچنین سامانه 137 
شهرداری جهت ارتباط شهروندان با شهرداری و 

شورای شهر فعال است.

توزیع برق - شهرداری نی ریز
چرا باید برق خانه ها قطع شود، وقتی المپ پارکهای 
نی ریز )بخصوص پارک واقع در خیابان بهداشت، 
نزدیک مدرسه ابتدایی سمیه( تا ساعت 11 شب 

روشن است؟

پاسخ توزیع برق:
با سالم خدمت شهروند گرامی  و تشکر بابت دقت 
پارکها  در مدیریت مصرف برق، کنترل روشنایی 
در اختیار شهرداری محترم است و با اهتمام ایشان 
شاهد رعایت مدیریت مصرف برق در تمامی پارکها 
طبق  که  است  توضیح  به  الزم  بود.  خواهیم 

 1400/3/11 مورخ  وزیران  محترم  هیئت  مصوبه 
نهادهای  و  بانکها  سازمانها،  »تمامی ادارات، 
عمومی غیر دولتی مکلف به کاهش 50% مصرف برق 
می باشند و شهرداری هم از این مصوبه مستثنا نشده 

است.

پاسخ شهرداری نی ریز:
با سالم و احترام، مشکل قطعی برق در زمره وظایف 
مدیریت محترم برق می باشد. اما روشنایی معابر 
از  که  است  شهرداری  وظایف  جمله  از  پارکها  و 
بدیهیات حقوق شهروندی می باشد. قابل ذکر است 
که شهرداری صرفًا در موارد خاص همچون تعطیلی 
پارکها به دلیل ابالغ ستاد مقابله با کرونا می تواند 

نسبت به خاموشی پارکها اقدام نماید.

بخشداری بخش پشتکوه
نیستند،  راضی  شورا  اعضای  که  وجودی  با  چرا 
بخشداران )بخصوص بخشدار پشتکوه( اصرار دارند 

که دهیاران قبل سر کار باشند؟

بخشداری بخش پشتکوه:
با عرض سالم و احترام، با توجه به این که بعد از مراسم 
تحلیف شوراهای شهر و روستاها اولین جلسه رسمی  
شوراها انتخاب هیئت رئیسه بوده و بالفاصله پس از 
آن معرفی شهردار و دهیار یا ابقاء شهردار یا دهیار 
یا انتخاب سرپرست جدید با توجه به شرایط قانونی 
انجام می شود، لذا انتخاب دهیار در روستاهای با 
سه نفر عضو، با موافقت 2 نفر و شوراهای پنچ نفر 
عضو نیز با موافقت 3 نفر می باشد که شوراها بر اساس 
قانون می توانند آن را مصوب و به هیئت تطبیق ارائه 
دهند. با این حال تصمیم نهایی جهت معرفی دهیار 
جدید و یا ابقاء دهیار قدیم با اعضای شورا می باشد که 
طبق ماده قانونی در فرم صورتجلسه تنظیم و تقدیم 
و  الزم  بررسی های  از  پس  می نمایند.  بخشداری 
استعالم از مراجع قانونی و گزینش، حکم دهیار صادر 
می گردد . با این حال بخشداری هیچ اصراری بر ابقاء 
یا پایان فعالیت دهیاران به شوراها ننموده و تصمیم 
نهایی را با توجه به شرایط قانونی انتخاب دهیار، بر 
عهده شوراها نهاده و هیچ دخالتی در این امر نداشته 

است. 

تعاون، کار و رفاه اجتماعی
ما اعضای تعاونی 5 فرهنگیان بلوک یاس 5، با وجود 
این که با تعاونی تسویه حساب کرده ایم و برگه تسویه 
داریم، دوباره اعالم کرده اند باید مبلغ 10 میلیون 

تومان پرداخت کنیم. لطفًا به داد ما برسید.

پاسخ تعاون، کار و رفاه اجتماعی:
شایسته است اعضای محترم با به همراه داشتن برگ 
تسویه حساب به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
مراجعه نمایند تا از طریق مبادی ذی ربط موضوع 

پیگیری گردد.

دهیاری دهچاه
دهیار محترم دهچاه! آیا شما می توانید با حقوق 
یک میلیون تومان زندگی کنید که کارگر دهیاری 

می گیرد؟ 

پاسخ دهیاری دهچاه:
احترامًا ضمن تقدیر و تشکر از زحمات ایشان و 

دهیاری  در  شاغل  نیروهای  صادقانه  همکاری 
روستا، باید به عرض برسانم حضور ایشان به صورت 
پاره وقت و سه روز در هفته می باشد که بعضًا در 
ماه 12 الی 13 روز می شود و در صورت نیاز به 
حضور ایشان در ماه که بعضًا از این تعداد روز بیشتر 
می شود، همه حقوق و مزایا و حتی بیمه در آن ماه 
لحاظ و بر اساس ساعات حضور و مبلغی که از طرف 
قانون کار جهت 8 ساعت کار تعریف شده، به ایشان 

پرداخت می گردد.
الزم به ذکر است عالوه بر این، دو نفر در دهیاری 
روستا با دو نفر از کارشناسان عزیز به عنوان مسئول 
امور مالی و مسئول فنی دهیاری به صورت پاره وقت 
همکاری می نمایند و حتی با وجود این که بعضًا بیش 
از این نیاز به حضور کارگران دهیاری می باشد، به 
علت مشکالت مالی و بعضًا عدم مشارکت اهالی در 
امکان  فعاًل  پسماند،  جمع آوری  هزینه  پرداخت 

جذب به صورت تمام وقت وجود ندارد.

شبکه بهداشت و درمان
1- تکلیف کسانی که دوز اول واکسن اسپوتنیک را 
زده اند چیست؟ االن زمان تزریق دوز دوم است؛ ولی 

واکسن نیست!
2- برای تزریق واکسن به سالن عفاف رفتیم. ولی 
گفتند اینجا فقط برکت تزریق می کنیم که مخصوص 
معلمان است؛ شما بروید به درمانگاه ولیعصر. آنجا 
هم واکسن تمام شده بود. چرا بین معلمان و بقیه 
تبعیض قائل می شوید؟ چرا واکسن را به موقع وارد 

نمی کنید؟
واکسن  گروه های  جزو  سوپرمارکتی ها  چرا   -3
سراسری  تعطیلی  در  آنها  که  حالی  در  نیستند؟ 
مجبورند باز باشند و به مردم خدمت رسانی کنند و در 

ارتباط با همه هم باشند.
4- چرا شبهای محرم سری به اجاق امام حسین و 
هیئت کوی سجاد نمی زنید؟ واقعًا شلوغ است. اگر 
کادر درمان خسته شده اند، داوطلب قبول کنید. ما با 

جان و دل قبول می کنیم.

پاسخ شبکه بهداشت و درمان:
1- در حال حاضر هنوز هیچ جای کشور دوز دوم 
واکسن اسپوتنیک نیامده و از همه جا به مراکز اصلی 
توزیع واکسن درخواست داده شده ؛ نکته مهم این 
است که تا 3 ماه فرصت برای تزریق دوز دوم می باشد 

و جای نگرانی نیست.
مالک  کشوری  پروتکل های  تزریق  جهت   -2
می باشد. چون یکسری واکسنها محدود هستند و 
بعضی مشاغل از جمله معلمان عزیز باید قبل از شروع 
سال تحصیلی هر دو دوز واکسن را زده باشند. به 
خاطر همین برای این گروه واکسنهای سینوفارم و 
برکت انتخاب شده است. واکسن برکت نیز مجدداً 
واکسن،  بهترین  چند  هر  شد .  خواهد  تقسیم 

نزدیکترین واکسن به شما می باشد. 
3- ما پیرو پروتکلهای بهداشتی هستیم. در صورت 
این که جهت تزریق دستوری اعالم شود، در اسرع 

وقت اقدام خواهیم کرد.
4- دو شب پیش به مسئول هیئت تذکر جدی داده 
شد. یکشنبه شب به اتفاق رئیس ستاد کرونا و چند 
بازبینی شد .  این محل مجدد  از  مسئول مربوطه 
منتظر تصمیم و برخورد قضایی با این هیئت هستیم.

مردم شریف

یاری  به  با کمک هم  بیایید  نی ریز!  مردم شریف 
کادر درمان بشتابیم. هر کدام از ما اگر نسبت به این 
فرشتگان نجات احساس مسئولیت کنیم، زنجیره 
کرونا به امید خدا شکسته خواهد شد . بیایید جان 
خود و اطرافیانتان را با رعایت نکردن نکات بهداشتی 
به خطر نیندازیم . هر کدام از ما اگر به جای هزینه های 
گزاف که خرج جشنهای تولد ومراسم دو رهمی و... 
می کنیم، کمی به فکر آبادانی و کمک به بیمارستان 
بودیم، االن شهر ما محتاج دستگاه ام ارآی و سی تی 
هم  دست  به  دست  اگر  مردم  همه  نبود .  اسکن 
می دادند و با کمک خیرین محترم کمک می کردند، 
دستگاه ام ار ای برای بیمارستان خریداری می شد و 
بیماران راهی شهرهای اطراف نمی شدند. به جای 
نذری های پر هزینه بیایید کمک کنید تا شهر ما 

برترین شهر در زمینه درمانی شود.

بهزیستی
آیا اورژانس 123 فقط مخصوص شهرستان است؟ 
چرا در بخشها و روستاها وجود ندارد و به آنجا اهمیت 
نمی دهند؟ آیا افرادی که در بهزیستی هستند، در 

رشته مشاوره خانوادگی تحصیل کرده اند؟

نی ریزان فارس
با سالم خدمت دست اندر کاران هفته نامه نی ریزان 

فارس.
مورد  در  که  این  کنم .  را عرض  نکته ای  خواستم 
درسهای آقای الهی قمشه ای گذاشته بودید، آخرش 
که نوشته بودید یک عده از فنا شدن می ترسند، با 

عقل جور در نمی آید .
فنا شدن یک نوع حل شدن است. فنا شدن در عشق، 
دوستی، محبت وخدا از جنس عشق است. به قول 

موالنا که می گوید:
هیچ کس را نگردد او فنا

نیست ره دربارگاه کبریا
و این که ایشان به عنوان یک دکتر و مطالعه گر در باره 

عارفان، بعید می دانم چنین سخنی گفته باشد.
چون فنا لحظه حال است . من همین االن باید عشق 

بورزم، دوستی کنم و محبت نشان دهم.
نی ریزان فارس؛ با سالم و درود فراوان. 

»فنا« واژه ای عربی و در لغت به معنای نیست و نابود 
شدن است. 

شیخ بهایی می گوید: »دنیا محل فناست. اهل دنیا 
نادان و غافل و بیخبر چنان مردماِن جاهِل بی زاد 
و راحله و بی رفیق در بیابان پر خار و عمیق از عاَلم 

بیخودى در سنگالخ بیابان سفر کنند.«
در اصطالِح عارفان، مستغرق شدن بنده در حق را 
»فنا« می گویند. سالکان الی الله راه رسیدن به حق را 
به منزل هایی تقسیم نموده اند و فنا را نهایت سیر به 

سوی پروردگار می دانند.
عطار در این راه قائل به هفت منزل شده است: طلب، 

عشق، معرفت، استغنا، توحید، حیرت، و فقر و فنا.
عطار مست عشقی از عشق چند الفی

گر طالبی فنا شو مطلوب بس عیان است
را  نخست  معنی  خود  سخن  در  قمشه ای  استاد 

گفته اند. 

 ادارات، سازمانها و نهادهایی که در این 
شماره به سؤاالت و انتقادات مردمی پاسخ 
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- بهزیستی
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نیمه شب اذان مغربخورشید
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آگهی فقدان سند مالکیت بخش 22 فارس نی ریز
چون خانم دختر بس موســوی فرزند محمد حسین با تســلیم دوبرگ استشــهادیه که در دفتر خانه اسناد رسمی شماره 
۶3  نی ریز تنظیم گردیده است مدعی اســت که تعدادجلد ســند مالکیت دفترچه ای مربوط به ششدانگ یک باب خانه به 
به مســاحت 445متر مربع تحت پالک 4257.771 واقع در نی ریز بخش 22 فارس )بخش 12 فارس بخش الحاقی به 22 
فارس( به نام ایشان در ذیل ثبت 2081  صفحه 4۶3دفتر 5  امالک بخش 12 فارس با شماره چاپی 4۶8340 صادر و تسلیم 
گردیده است به علت جابجایی منزل مفقود شده است و نامبرده تقاضای صدور سندالمثنی نموده است. مراتب طبق دستور 
ماده 120 اصالحی آیین نامه قانون ثبت آگهی می شــود که هر کس نســبت به ملک مورد آگهی معامله ای کرده و یا مدعی 
وجود ســند مالکیت نزد خود می باشد تا ده روز پس از انتشــار آگهی به ثبت محل مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل 
سند مالکیت یا خالصه معامله تسلیم نماید و اگرظرف مدت مقرر اعتراضی نرســیده و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه 

نشود اداره ثبت سند مالکیت المثنی را طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد. 
تاریخ انتشار: 1400/05/31 

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

36468

- مورخ 1400/05/24
ش 66

فروشی
 

یک دستگاه یخچال الکترو استیل موتور ایتالیایی
یک دستگاه فریزر  الکترو استیل موتور ایتالیایی

شیک و زیبا حتی برای جهیزیه
09171322207

1/36392

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

با ما تماس بگیرید: 5146 731 0917 »جاللی«
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به نام انسانیت
به کام ...؟

امین رجبی / سردبیر

بحث عزاداری و مراسم عروسی و رعایت پروتکل ها بود. این که 

بعضی ها حتی به اسم امام حسین)ع( به دیگران ظلم می کنند و 

باعث شیوع بیماری می شوند. در حالی که مراجع هم این را نهی 

کرده اند.

به او گفتم: اینها افراط است. چه آن کسی که عروسی می گیرد و چه 

آن که مجلس عزای حسین)ع( را بدون رعایت پروتکلها برپا می کند. 

امام حسین)ع(  در کربال به یارانش اختیار داد که هرکس می خواهد 

برود،برود. نخواست به کسی تحمیل شود. جان مردم برایش مهم 

بود حتی برای هدفی به آن مهمی.

پاسخ داد: من اصاًل دین را قبول ندارم. از اوِل زندگی ام تا االن یک 

بار هم نماز نخوانده ام. آخوندها را که اصاًل قبول ندارم. دین یعنی 

چه؟ اسالم و شیعه چیست؟گفتم: باالخره هرکسی اعتقادی دارد 

و از دریچه ای به خدا و دین و نماز نگاه می کند. هر عقیده ای برای 

خودش محترم است به شرطی که به دیگران ظلم نکند.

جمله معروف فیلم مارمولک را گفتم که »به عدد آدمهای دنیا راه 

هست برای رسیدن به خدا«. ما نمی توانیم وجود خدا را نفی کنیم.

گفت: به اعتقاد من بهترین دین، دین انسانیت است. من به دین 

انسانیت اعتقاد دارم. شما انسان باش همه چیز درست می شود.

گفتم: دین هم برای همین آمده که از ما آدمها، انسان بسازد. دینی 

که نتواند انسان سازی کند کارش اشکال دارد.

گفت: نه! اصاًل کلمه ای به نام دین و مذهب باید پاک شود. فقط 

انسانیت.

سکوت کردم. ادامه بحث فایده ای نداشت.

دوباره بحث کرونا به میان آمد. گفتم: خدا کند زودتر واکسن به 

همه برسد بلکه مردم مظلوم ایران هم از شر بیماری رها بشوند.

با افتخار گفت: من که دو دوز  واکسن را زده ام.

گفتم: چه خوب. خدا را شکر. شما سهمیه داشتید؟

گفت: سهمیه؟ نه! یک پارتی در بیمارستان .... )شهری دیگر( 

داشتم که زنگ زدم برایم جور کرد رفتم زدم.

با خنده گفتم: آیا پارتی بازی را دین انسانیت شما قبول دارد؟

شانه ای باال انداخت و گفت: اوووه، اینقدر در این مملکت می برند 

و می خورند، حاال دو تا واکسن هم به ما برسد. این به کجا بر 

می خورد؟

سکوت کردم. در دلم گفتم کاش به همان دین انسانیت خودت 

درست و حسابی عمل می کردی.

انسان بودن شرایط دارد. شرط اول و مهم آن، رعایت حقوق 

دیگران است. انسانیت پارتی بازی و رابطه برنمی دارد. مهم این 

است که برای جان و مال و آبرو و آسایش و حق دیگران ارزش قائل 

باشی.

هم تو و هم آنانی که بدون رعایت پروتکل ها اصرار بر برگزاری هر 

مراسمی مثل عروسی و عزا و دیگر مجالس دارند در یک گروه اند.

آن افراط در برگزاری پرخطر مراسم مذهبی و غیرمذهبی که جان 

آدمها را در خطر می اندازد با این پارتی بازی در زدن واکسن هر دو 

با اصول انسانی و اخالقی و دینی در تضاد است. چه مذهبی باشی و 

چه نباشی، تو انسانیت را زیر پا گذاشته ای.

یادداشت

قوانین آرامش و جذب انرژی
1. قانون خال:

هر چه انسان از کینه و حسد و دروغ تهی باشد، بیشتر ذهنش 

جذب موهبت های الهی می شود.

2. قانون بارش:

فوران کردن، بی مضایقه بخشیدن، بارش مهر و عشق.

3. قانون نظم:

همیشه بی نظمی، برکت را از بین می برد و از ما می گیرد.

4. قانون پاکی:

پاکی جذب پاکی می شود؛ پس خودمان را پاک کنیم تا رحمت 

الهی برایمان جاری شود و این پاکی فقط منحصر به پاکی جسم 

نیست؛ بلکه پاکی ذهن، دل ، زبان و اندیشه است.

5. قانون سحرخیزی:

انرژی عالم هستی از اول صبح، هر چه به روشنایی روز نزدیک تر 

می گردد کمتر می شود. اوج انرژی ها اول صبح است.

6. قانون هماهنگی:

موفقیت یعنی پیشبرد هماهنگ تمامی جنبه های زندگی.

7. قانون تنوع:

هر چند وقت یک بار وسایل خانه را جابه جا کنیم؛ لباسهای 

رنگارنگ بپوشیم. از یک رنگ خاص نباید همیشه استفاده کرد 

چون خستگی می آورد.

8. قانون جمع:

یعنی با هم بودن. جمع انرژی اش از مجموع اجزا بیشتر است.

9. قانون عشق:

اگر کسی با ما رفتار بدی دارد، برایش عاشقانه طلب خیر کنیم. 

خوش رفتاری و سپاس نعمت، موجب دوام نعمت است.

انگیزش

ساعت 6 عصر است، می خواهیم 
برای تهیه گزارش به روستای 
را  نشانی  تلفنی  راه  بین  در  برویم.   سنگبر 
می پرسیم؛ چون هیچ تابلویی آنجا نصب نشده 
که  جایی  می شویم؛  خاکی  جاده  وارد  است. 
تلفن درست آنتن نمی دهد. جایی که مردانشان 
برای امرار معاش با همکاری زن و فرزند از صبح 
خروس خوان تا غوی جغد به کار چرا و دامداری 
مشغول هستند. روستایی که آب و گاز ندارد و 
راهشان هم خاکی است. اما نگاهشان پاک است 
که  روستایی  صمیمیت.  از  گرم  وخانه هایشان 
اهالی آن می گویند وعده های مسئوالن عملیاتی 

نشده و همچنان در حسرت آب آشامیدنی اند.   
می کند؛  خودنمایی  روستا  خانه های  دور  از 
خانه هایی آجری با درهای آهنی کوچک بدون 

آشپزخانه،  بدون سالن پذیرایی و حمام... 
یک اتاق و یک تراس؛ اما زیبا و پر از گل  با سلیقه 
از  زیبا  نقاشی های  خانه ها.  با  آن  خانم های 
کودکانی که تنها تفریح و دلخوشی شان  دویدن در 
کوچه های خاکی و بدون سبزه است و آرزویشان 
ماندن در روستا؛  البته  اگر مشکالت روستا حل 

شود. 
وارد  روستا که می شوی خالی از هر جنجال، قیل 
و قال و دود و دم است. تنها صدای سگها است که 
به روی هر غریبه ای پارس می کنند.  تراس جلوی 
اتاق  با گلهای زیبا تزیین شده. اینجا منزل مهدی 
سنگ سه پاره  روستای  شورای  رئیس  همدمی 

ا ست.

روستای سنگ بر
مورد  در  یک،  سنگبر  روستای  شورای  رئیس 
روستا می گوید: »این روستا در 12  کیلومتری 
شهرستان نی ریز واقع شده است. در این روستا 
آنها  جمعیت  که  می کنند  زندگی  خانوار   28
90-80 نفر است. البته در بعضی از فصول سال 
کمتر می شود؛ زیرا یکی دوخانواده برای تحصیل 
از  ما  روستای  می روند.  شهر  به  فرزندانشان 
امکانات اصلی فقط برق را دارد.  در مورد آب شرب 
لوله کشی شده،  برخالف وعده هایی که دو سال 
پیش داده شد، هنوز مشکل حل نشده است و بنا 
به گفته مسئوالن امور آبفا، درگیر مخزن هستند 
و هنوز آب وارد لوله ها نشده است. تلفن و گاز هم 
نداریم و مردم اینجا با هزینه خود اینترنت را در این 

منطقه راه اندازی کرده اند.«
منیژه طاووس پر معاون شورای روستای سنگبر 
می گوید:  »روستای  روستا  نامگذاری  مورد  در 
سنگبر یک، همان روستای سنگ  سه پاره  است. 
چون مردم بیشتر اینجا را به اسم سنگ سه پاره 
نام  است.  معروف  نام  این  به  می شناسند، 
سنگ سه پاره به دلیل وجود سه سنگ بزرگ در 

ابتدای روستا است.«

طرح هایی که هیچ کدام اجرایی نشدند
زینب طاووس پر همان طور که چای آتشی را 
تعارف می کند، در مورد طرح های در حال اجرای 
اسفندماه سال  بار  »آخرین  روستای می گوید: 
گذشته بود  که رؤسای اکثر ادارات به این روستا 
آمدند و در همین جا جلسه گرفتند و  قرار شد 
آبرسانی به روستا انجام شود،  سند زمینها را آزاد 
و طرح هادی را در روستا اجرا کنند. اما متأسفانه تا 
به امروز هیچ کدام از وعده ها اجرایی نشدند. آقای 
دکتر مسعودی نماینده سابق مجلس دو سال 
پیش به ما قول داد آب لوله کشی را در عرض دو 
ماه به روستا بیاورد. آن زمان  اهالی روستا با هر 
سختی که بود، خانه هایشان را لوله کشی کردند. 
اما هنوز بعد از دو سال لوله کشی، آب شرب به این 

روستا نیامده است.«
منیژه طاووس پر ضمن اشاره به مشکالت روستا 
طبیعت دوست  اینحا  »مردم  می دهد:  ادامه 
هستند و دوست دارند این روستا زودتر گازرسانی 
شود. گاز تا کارگاه آهک که در سه کیلومتری 
اینجا است آمده،  الزم است رئیس اداره گاز پیگیر 
باشد که این روستا نیز گازرسانی شود تا اهالی 
نخواهند برای پخت نان، دوغ و کشک و... طبیعت 
را به خاطر هیزم خراب کنند. مردم روستا از نعمت 

خانه بهداشت بی بهره هستند.  اینجا فقط داخل 
یکی از این ساختمانها حمام است که اهالی همه از 

آن استفاده می کنند.«

روستای بدون نام و نشان
مهدی همدمی رشته سخن را به دست می گیرد 
و می گوید: »روستای ما حتی یک تابلو ندارد.  
مراجعه  شهرسازی  و  راه  اداره  به  بار  چندین 
کرده ایم؛ اما هر بار به دالیلی و بهانه ای برایمان 
تهیه نکردند. در مسیر پلنگان به سنگبر، نیازمند 
یکی دو تابلو محل چرای دام است که متأسفانه 
نصب نمی شود. با وجودی که ما اینجا همه پروانه 
مراتع  واگذاری  بحث  گاهی  از  داریم،  هر  چرا 
برای انجیرکاری مطرح می شود. اگر قرار است 

واگذاری انجام شود، ما از همه مستحق تریم.«  
جمالی  آقای  از  تشکر  ضمن  طاووس پر  زینب 
رئیس اداره منابع طبیعی می گوید: »راه عبور 

اینجا یک دهانه خشک است که معمواًل در طول 
سال به خاطر امنیت آن را می بندند. تا به امروز 
چندین بار آنجا را  آتش زده و گوسفندان ما را 
کشتند  را  ما  گوسفندان  همین جا  یا  برده اند، 
که  عید  ایام  گذاشتند.  برایمان  را  پوستش  و 
مردم برای گردش می  آیند، زباله های خود را در 
طبیعت رها و اکثر بوته ها را با ماشین له می کنند. 
تازگی ها هم که هر بیمار کرونایی به رحمت خدا 
می رود، لباسها و وسایلش را به اینجا می  آورند و 
آتش می زنند. بعضی وقتها آتش زدن زباله های 
آنها، موجب آتش سوزی مرتع می شود.     بعد هم 
از ترس فرار می کنند. همین چند وقت پیش بود 
که چون مردی در روستا نبود، ما زنها خودمان 
سوار موتورسیکلت شدیم و رفتیم آتش را خاموش 
کردیم. این مشکالت باعث شد به اداره منابع 
طبیعی شکایت کنیم؛ آنها هم برای امنیت ما راه 
را مسدود کردند. آقای جمالی تنها مسئولی بود 
که همیشه زودتر از همه به فریاد ما رسید. اگر 

آتش سوزی شد، اولین نفری بود که خودش را  به 
منطقه رساند.«

خانه های بدون سند
 به گفته یکی دیگر از ساکنان این روستا، زمین 
در این روستا زیاد است؛ اما نمی توانند برای خود 
و یا فرزندانشان خانه ای بسازند. می گوید: »ما در 
حال حاضر نمی توانیم یک اتاق به اتاق هایمان 
اضافه کنیم. چون زمینها برای منابع طبیعی است 
و خانه های ما هیچ کدام سند ندارد. پدران ما در 
این منطقه سکونت داشته اند، ما هم اینجا ساکن 
شده ایم و به جز این زمینها چیز دیگری نداریم. 
اگر یک وجب این خاک از ما گرفته شود، انگار 
جان ما را گرفته اند. به خاطر همین از اداره منابع 
طبیعی و بنیاد مسکن می خواهیم که هر چه 
زودتر وضعیت سندهای اینجا را مشخص کنند 

و به جای طرح کاربری، طرح هادی به ما بدهند.«

حلیمه شاهسونی از آن زنهایی است که با ذوق و 
سلیقه فضای خانه را با گل و گیاهان زیبا آراسته 
و مکانی دنج برای سرگرمی فرزندانش درست 
کنار خودنمایی  و  گوشه  هر  در  هنرش  کرده. 
می کند.  می گوید: »مشکل اصلی ما آب است. ما 
زنها همگی دیسک کمر گرفته ایم؛ چون باید در 
کنار کارهای روزمره آب را هم از برکه بیاوریم. 
اینجا تلمبه ای است و قرار شده باالی تپه منبع آب 
احداث کنند و آب شرب داشته باشیم. بزرگترین 
دغدغه ما آوردن آب است. یکی دیگر از مشکالت، 
سرعت پایین و قطع و وصل شدن اینترنت است. 
ما حدود سه تا چهار میلیون هزینه کردیم تا 
اینترنتمان وصل شد. دخترانم دانشجو هستند و 
زمان امتحانات،  قطع و وصل شدن اینترنت باعث 

افت تحصیلی  شان شد.« 

شغل و پیشه پدری
او همان طور که گربه خانگی شان »مخملک« 

را که کارش گرفتن موش ها از انبار علوفه است 
امکانات  »اگر  می دهد:  ادامه  می کند،   نوازش 
ابتدایی مثل آب، برق، گاز و  اینترنت بود، عشایر 
هم از بین نمی رفتند و طبیعت زیباتر بود. شغل 
عشایری هم دست به دست می شد، یک جوان 
دغدغه شغل نداشت و پیشه و حرفه پدری خود 
را ادامه می داد. موفق هم می شد؛ چون انگیزه این 
شغل را دارد.اما اگر این محدودیتهای زندگی با 
درد و رنج باشد، بچه ها نیز از اینجا دلزده می شوند.  
مِن مادر همیشه نگران شغل فرزندانم هستم. 
االن پسرم لیسانس دارد؛ اما بیکار است. اگر دولت 
عشایر را حمایت کند، یک جوان نیز می تواند 
کارآفرین باشد و ایجاد شغل کند. اگر در روستا 
امکانات باشد، بچه ها هم می مانند و همه با هم 
کار می کنیم. پرورش بوقلمون می زنیم، پرورش 
گوسفند یا به صورت پرواربندی و یا از طریق 

تولید شیر و فراروده های آن. «   

روستای  ساکنان  از  دیگر  یکی  قدرتی  محمد 
که  وجودی  »با  است.می گوید:  یک  سنگبر 
ساکنان این منطقه همه پروانه چرا دارند، اما واقعًا 
زندگی دامداری اینجا خیلی سخت شده است. 
هزینه علوفه واقعًا باال رفته و تهیه آن با سختی 
همراه است.  گوسفند االن خرج خودش را هم 
نمی دهد و من مجبور شدم در کنار کار دامداری 
به کارگری هم بروم. االن 50 سال سن دارم؛ تا 
کی می توانم کارگری کنم. دولت برای تنظیم بازار 
قیمت گوشت،  راه بندر را بسته که گوشت صادر 
نشود. البته مردم هم تقصیری ندارند؛ باید بتوانند 
گوشت را که یکی از مایحتاجشان است، فراهم 
کنند. اما با این برنامه دولت، عشایر ضرر می کنند. 
از یک طرف هزینه باالی علوفه و از طرفی صادر 
نشدن گوشت باعث شده که ما گوسفندانمان را 
در سن پایین بفروشیم. با این حساب خیلی از 
مناطق، چوب حراج به گله و گوسفند خود زده اند. 
یعنی اگر سال آینده هم باران خوبی بیاید، ما 

گوسفندی نداریم که درآمدی داشته باشیم و این 
مشکالت باعث زمین خوردن ما می شود.« 

بعد از خانه آقای قدرتی به خانواده آقای طاووس پر 
رفتیم. کسی که نسبت به بقیه سالیان بیشتری 
یک   که  سپهری پور  نسرین  است.  بوده  اینجا 
سال بعد از انقالب به این روستا آمده،  می گوید: 
اوایل  کشیدم.  رنج  بودم  اینجا  که  زمانی  »از 
برای تأمین آب از دهانه پلنگان، با چهارپا آب 
می آوردم تا این که این تلمبه را رژیم طاغوت زد. 
این تلمبه همین طور ماند تا 7 سال پیش که به 
وسیله لوله هواکش برای ما آب شرب را تا نزدیکی 
روستا آوردند. ما هم برای تأمین آب، با فرغون و 

موتورسیکلت آب مصرفی را به خانه می آوریم.«

تولید کننده  لبنیات باید تمیز باشد
می گوید: » قباًل برای گوسفندان جهاد کشاورزی 
داشتیم؛  چشمه  و  چاه  آن موقع  می آورد.  آب 
اما متأسفانه بعد از زدن تلمبه ها آب کم شد،  
چشمه ها خشک شدند و ییالق ما خراب شد. 
االن از طریق اداره آبفا برای ما یک روز در میان 
آب می آورند که خرید آن برایمان سخت است. 
مجبور هستیم برویم از تلمبه بیاوریم؛ چون عشایر 
باید تمیز باشند. اول این که پاکیزگی از ایمان 
است، دوم این که ما تولیدکننده لبنیات هستیم 
و باید تمیز باشیم. برای تمیزی هم نیاز شدید 
به آب داریم. عشایر تولیدکننده هستند و ما هم 
پرواربندی داریم. همیشه به بچه هایم می گویم 
قیمت  با  ندهید؛  غریبه ها  به  را  گوسفندانتان 
تا  مناسب تر به همشهری های خودمان بدهید 

آنها هم مزه گوشت گوسفند بیابان را بچشند.«
یکی دیگر از خانمها می گوید: »بچه های ما برای 
رفتن به مدرسه همیشه مشکل سرویس دارند. 
االن هم که کالسها مجازی شده،  مجبوریم با یک 
گوشی و اینترنت ضعیف با چند فرزند کنار بیاییم. 
از همه اینها که بگذریم، اینجا حوصله شان سر 
می رود و به یک مکان تفریحی نیاز دارند. اینها به 
یک سرسره و تاب هم دلشان خوش است. کاش 

بخشداری فکری هم برای این قضیه بکند.« 

دخل و خرج همخوانی ندارد
زینب طاووس پر همان طور که نقاشی های زیبای 
فرزندش را نشانم می دهد، می گوید: » ما با 4 تا 
بچه در یک اتاق زندگی می کنیم. مشکل اصلی ما 
نبود درآمد است؛ بچه من نقاش است، تصاویر این 
دیوار کار خودش است؛ اما چون هزینه  کالسها باال 
است، نتوانستم او را به کالس  بفرستم. مسئوالن 
هم کارش را دیدند؛ اما دریغ از یک تشویق. از بین 
مسئوالن خانم هاشم  نیا بخشدار مرکزی سابق 
واقعًا برای روستای ما خوب بودند و رسیدگی 

خوبی داشتند. «
علی اصغر همدمی 44 سال سن دارد. می گوید : 
»من دو فرزند  دارم و آنها خرج دارند. اینجا واقعًا 
درآمد کم است،  مشکل ما، مشکل کم آبی است. 
منطقه  به  را  و آب شرب  کنند  باید رسیدگی 
جهاد  و  مسئوالن  از  خواهشم  دیگر  بیاورند. 
کشاورزی این است که به ما وامی کم بهره بدهند 
تا بتوانیم گوسفند بخریم و امرار معاش کنیم. 
نمی دانم چه سازمانی از دامداران حمایت می کند؛ 
اما واقعًا باید دولت کمک کند تا علوفه به صورت 
یارانه ای بین دامدار توزیع شود. دامداری نیازمند 

دام زیاد است تا بصرفد.«
***

مثل  روستا  آسمان  و  می کند  غروب  خورشید 
شبهای کویر  پرستاره می شود. عطر نان محلی،  
چای داغ آتشی و  هوای خنک روستا با آن باد 
مالیم، نشان از زندگی آرام و با نظم آنها دارد. با 
خود فکر می کنم به راستی مشکالت روستا به 
همین جا ختم نمی شود. نبود مدرسه،  نبود مرکز 

بهداشت، نبود یک پارک و... 
واقعًا مردم این روستا توقع زیادی ندارند؛ توقعات 
آنها فقط در حد اجرا شدن قول هایی است که 

توسط مسئوالن به آنها داده شده است.
از خانه های روستا که بیرون می  آییم، جاده شروع 
می شود و تاریکی بر سر آن می نشیند تا پارک 

بانوان...

در گفتگوی نی ریزان فارس با اهالی روستای سنگ سه پاره  مطرح شد: 

سمیه نظری
گروه گزارش

در کنار چاه آب

از نعمت آب آشامیدنی محرومیم

مهدی همدمی نسرین سپهری پورزینب طاووس پر

حسین طاووس پر

8
یکشنبه 31   اَمرداد1400تندرستی

 22    آگوست 2021 
شماره  347

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

زیر نظر: دکترحسنعلی پیشاهنگ پزشک عمومی و  محدثه نیک منش کارشناس ارشد تغذیه

 احساس شادی و نشاط با دریافت نور
زمانی که در معرض نور آفتاب )حتی در معرض روشنایی 
یک روز ابری یا سرد( قرار بگیرید، مغزتان در پاسخ شروع 
به تولید »سروتونین« می کند. پس عادت کنید هر روز 
10 الی 20 دقیقه به پیاده روی بپردازید.  همچنین ممکن 
است دریابید که این زمان، فرصت خارق العاده ای به شما 
می دهد تا برای روزی که در پیش دارید فکر و برنامه ریزی 
بیشتر  خیلی  می شود  باعث  تنها  نه  سروتونین  کنید. 
احساس شادی کنید، بلکه کمک می کند چیز های بهتری 
را به زندگیتان جذب کنید. زیرا، همان طور که می دانید 

مشابه ها همدیگر را جذب می کنند.
یکی از دالیل احترام به نور و آتش در ایران باستان، احساس 

شادی و نشاط بوده است.

 اگر قند خون دارید، به قند میوه ها توجه کنید️.
 یک تصور نادرست بین افراد دیابتی وجود دارد. آنها در واقع 
بر این باور هستند که مصرف قند میوه مشکل ساز نیست. به 
عنوان مثال چای را با تعدادی خرما، توت خشک و کشمش 
مصرف می کنند و بر این باورند که قند میوه مشکلی برای 

آنها ایجاد نمی کند. 
 باید به این نکته توجه داشته باشید که قند میوه هم در 
نهایت به گلوکز سوخت اصلی مغز تبدیل می شود. تنها 
تفاوت این موضوع، طوالنی تر شدن تبدیل قند میوه به 

گلوکز است.
 توصیه و ترجیح این است که از مصرف قند پرهیز و به جای 
آن میوه مصرف کنید؛ اما میوه هم نباید به هر اندازه استفاده 
شود. در واقع در برنامه بیماران دیابتی مقدار میوه مشخص 
شده و طبق برنامه توصیه شده پزشک خود باید عمل کنند.

 مصرف میوه به عنوان دسر ممنوع
متخصصان تغذیه همواره تأکید دارند که باید روزانه 5 نوبت 
میوه و سبزیجات مصرف کنید؛ اما بسیاری از افراد به زمان 
مصرف آنها توجه نمی کنند. تحقیقات دانشمندان نشان 
داده که مصرف میوه به عنوان دسر می تواند باعث بروز 
مشکالت گوارشی در فرد شود. در حقیقت خوردن میوه به 

جای دسر بیشتر برای بدن مضر است تا مفید. 
این اقدام در روند دستگاه گوارش ایجاد اختالل کرده و 

باعث کند شدن فرآیند هضم غذا می شود.

 سرطان کبد )جگر(
مشخص شده که سرطان کبد نیز با چاقی ارتباط دارد. 
باال بودن شاخص توده بدنی، دور کمر زیاد و دیابت نوع 
دوم همگی ارتباط غیر مستقیم با سرطان کبد دارند. آمار 
سرطان کبد از سال 1970 سه برابر شده، زیرا چاقی نیز از 
همین سالها رو به افزایش است. هر کدام از عوارض گفته 
شده، ریسک سرطان کبد را افزایش می دهند و ترکیب آنها 
نیز این ریسک را چندین برابر می کند. بیماری کبد چرب 
غیر الکلی که در میان افراد چاق شایع است، می تواند منجر 

به آسیب به کبد شود.

 بیشتر کنسروها دارای نگهدارنده، قند، نمک فراوان، 
چربی، ادویه، اسانس و مواد رنگی هستند.

پس خوردن آن برای کودکان، زنان باردار و افراد تندرست 
سفارش نمی شود.

 حداقل یک روز هفته را استراحت کنید.
 اگر زیاد کار می کنید یا درس می خوانید، داشتن حداقل 
یک روز استراحت مطلق در هفته می تواند استرس، فشار 
خون باال و احتمال سکته را کاهش دهد و باعث بهبود 

یادگیری مطالب شود.

 واکسیناسیون دانش آموزان دارای بیماری زمینه ای در 
دستور کار است.

 سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا: 2 کشور چین و کوبا 
می توانند واکسن برای افراد زیر 18 سال تأمین کنند. 
برنامه داریم حدود 6 میلیون دوز واکسن از این کشورها 
تهیه و دانش آموزان دارای بیماری زمینه ای و در معرض 
خطر را واکسینه کنیم. این اقدام در کنار واکسیناسیون 
مدارس  سرویس های  رانندگان  مدارس،  کادر  معلمان، 
و والدین دانش آموزان »در گروه های سنی« که در حال 
انجام است، می تواند به ایمنی بازگشایی مدارس کمک 

بسزایی کند.
وی گفت: اگر مهر نشد، مدارس را از آبان یا آذر بازگشایی 
کنید. یونسکو و سازمان جهانی بهداشتی تأکید می کنند، 
بازگشایی مدارس را مستقل از واکسیناسیون برنامه ریزی 
شود. معتقدم اگر مدارس سه روز در هفته فعالیت کنند، 

بهتر از آن است که تعطیل باشند.

 مصرف فولیک اسید از ۳ ماه قبل از بارداری و تا پایان ۳ 
ماهه اول برای همه خانمهای باردار الزامی است.

 مصرف آهن هم از پایان ۳ ماهه اول بارداری تا ۳ ماه بعد از 
زایمان الزامی است.

چند خط سالمتی
 عصبانیت و عوارضش رو دست کم  نگیرید !

تأثیر خشمگینی بر تندرستی بدن:
زخم معده و سرگیجه

سر درد
از دست دادن توده عضالنی
لختگی خون و سکته مغزی

بیماریهای قلبی و تنگی نفس

 در زمان بارداری موادی چون بادمجان، گوجه فرنگی و 
سیب زمینی را در حد اعتدال مصرف کنید؛ زیرا زیاده روی 

در خوردن آنها برای رشد مغز جنین زیان آور است.

 گل گاوزبان با لیمو عمانی مصرف شود.
بهتر رنگ دادن  لیمو عمانی، هم سبب  با  گل  گاو زبان 
خاصیت  که  این  هم  و  می کند  معطر  هم  و  می شود 

آرامبخشی آن چند برابر می شود.
چون گل گاوزبان گرم و مرطوب است، می توان با استفاده از 

لیمو عمانی از خاصیت گرم بودن آن کم کرد.
دم  کرده گل گاو زبان با لیمو عمانی، دم نوش مناسبی هنگام 

سرماخوردگی است.
15 گرم از این گیاه را به همراه یک لیمو عمانی سوراخ شده 
باید در یک قوری استیل به همراه آب ریخت تا بجوشد و 

سپس به مدت 20 دقیقه دم بکشد.

 چای سیاه همانند آسپرین عمل می کند.

چای سیاه کمرنگ برای بهبود سالمت قلب به ویژه  به دلیل 
چای  تحقیقات،  براساس  می باشد.  مفید  فالون  حضور 
سیاه به عنوان آسپرین عمل کرده و با رقیق کردن خون، از 
لخته شدن آن در رگها بخصوص رگهای مغزی جلوگیری 

می کند.
 نوشیدن ۳ فنجان چای کمرنگ در روز می تواند خطر ابتال 

به بیماری های قلبی عروقی را کاهش دهد.

 روشی برای کوچک کردن شکم
پتاسیم ماده ای طبیعی و ادرار آور بوده و اثر نفخ آوری نمک 
را از میان می برد. برای دریافت پتاسیم، گوجه فرنگی، موز، 

ماهی قزل آال، بادام، گیالس و خرما مصرف کنید.

 شب بیداری خطر سکته مغزی را تا 54 درصد افزایش 
می دهد.

به گفته محققان تایوانی، بی خوابی شبانه نه تنها مغز را 
خسته و فرسوده می کند، بلکه می تواند مرگ این عضو مهم 

را هم به همراه بیاورد.

 اگر می خواهید الغر شوید، قبل از خواب شیر بخورید.
پروتئین کازئین شیر دیر هضم می شود. از این رو در تمام 
طول شب به ساخت عضله کمک می کند. در نتیجه شیر 

خوردن یعنی سوخت و ساز سریعتر و کاهش وزنی ساده تر.

 آیا زنجبیل برای الغری مفید است؟خطرات آن را 
بدانید!

زنجبیل پتانسیل کمک کردن به کاهش وزن را دارد. زمانی 
که زنجبیل را با موادی که خواص آنتی اکسیدان دارند، قند 
خون را تنظیم می کنند و یا خاصیت ضد التهابی دارند 
مصرف کنید، با سرعت بیشتری به وزن متناسب نزدیک 

می شوید. 
به یاد داشته باشید که زنجبیل به تنهایی نمی تواند تأثیر 
خاصی بر کاهش وزن بگذارد. رژیم غذایی مناسب و ورزش 

منظم برای الغر شدن ضروری است.
خطرات استفاده از زنجبیل برای کاهش وزن مانند همه 
با  کمی  دارویی  تداخل  نیز  زنجبیل  گیاهی،  داروهای 
داروهای دیگر دارد. عوارض جانبی زنجبیل رایج نیستند؛ 
اما شامل موارد زیر می شوند: سوزش سر دل، گاز معده، دل 

درد، سوزش دهان.

 از هر سه زن باردار، یک نفر دچار کم خونی خفیف 
می شود. عالئم آن عبارتند از:

غیر  خستگی  دردناک،  زبان  خستگی،  پریدگی،  رنگ 
روی  دنیا  می کند  احساس  فرد  که  طوری  به  معمول 

شانه هایش سنگینی می کند.
کم خونی معمواًل نتیجه کمبود آهن است؛ هر چند کمبود 

ویتامین B12، B6 و منگنز در بروز آن بی تأثیر نیست.

چند خط سالمتی

مدیر مؤسسه آشر ابراز امیدواری کرده 
که آب نمک به عنوان روشی مؤثر برای 
کاهش اثر و کنترل شیوع کرونا تأیید 

شود.
روش  یک  نمک  آب  کردن  غرغره 
گلودرد  تسکین  برای  شده  آزمایش 
است و همچنین به عنوان گزینه ای برای 
می تواند  نمک  آب  بینی؛  شستشوی 
با  مرتبط  سینوسها  گرفتگی  رفع  به 
سرماخوردگی و آلرژیها کمک کند. اما آیا 
این ترکیب در برابر عالئم کووید-19 نیز 

مؤثر است؟
پژوهشگران در اسکاتلند آگاهی از این 
مسئله را هدف تحقیقات جدید خود قرار 
داده اند. در همین راستا، دانشمندان در 
دانشگاه ادینبورگ مطالعه ای جدید را 
در ماه ژوئن برای بررسی این که آیا آب 
افراد  در  بیماری  عالئم  می تواند  نمک 
مبتال به کووید-19 را کاهش دهد، آغاز 

کرده اند.
بیش  حضور  با  که  اولیه  پژوهش  در 
شد،  انجام  سالم  بزرگسال   60 از 
در  روز  دو  برای  ابتدا  شرکت کنندگان 
قرار  سرماخوردگی  ویروس  معرض 
گرفتند. سپس آنها به دو گروه تقسیم 
شده و از یک گروه خواسته شد غرغره 
آب نمک و شستشوی مسیرهای بینی 
گروه  و  داده  انجام  را  نمک  محلول  با 
دیگر روشی را که همواره برای درمان 
دنبال  می دادند،  انجام  سرماخوردگی 

کردند.

تمام شرکت کنندگان عالئم خود را برای 
دو هفته ثبت کردند. همچنین از آنها 
تا نمونه های مخاط بینی  خواسته شد 
را با کمک ابزاری شبیه گوش پاک کن 
ویروس  مقدار  اندازه گیری  برای 
سرماخوردگی در بینی جمع آوری کنند.

پژوهشگران دریافتند افرادی که غرغره و 
شستشوی بینی با آب نمک را انجام داده 
بودند، احتمال کمتری داشت ویروس را 
به دیگر اعضای خانواده خود انتقال دهند. 
پاکسازی ویروس در بدن آنها سریع تر 
صورت گرفت و احتمال کمتری داشت 
برای درمان از داروخانه دارو خریداری 

کنند.
پروفسور عزیز شیخ مدیر مؤسسه آشر در 
ما  اکنون  ادینبورگ می گوید:  دانشگاه 
قصد داریم تا تأثیر استفاده از آب نمک 
در افراد مشکوک یا تأیید شده مبتال به 
کووید-19 را بررسی کنیم؛ به امید آن 
که به عنوان روشی مؤثر برای کاهش اثر و 

کنترل شیوع آن تأیید شود.
هر چند نتیجه تحقیقات جدید دانشگاه 
ادینبورگ درباره اثر آب نمک بر کرونا 
هنوز نهایی نشده، اما با توجه به این که 
کرونا  ویروس های  خانواده  از  تعدادی 
عامل سرماخوردگی اند و اثر مفید آب 
نمک بر سرماخوردگی از نظر علمی ثابت 
شده، می توان به نتایج نسبتًا مشابهی در 

پژوهش جدید امیدوار بود.
بنابراین روش عاقالنه و البته بی هزینه و 
بی ضرر آن است که استفاده از آب نمک 

محیط های  در  که  آنهایی  برای  بویژه 
مورد  دارند،  آمد  و  رفت  پرجمعیت 
استفاده قرار گیرد؛ زیرا در کووید-19 
 2-SARS-CoV میزان زیادی از ویروس
بدون  افراد  فوقانی  تنفسی  در دستگاه 
عالمت و دارای عالمت قابل تشخیص 
است. میزان تراکم ویروس در بینی به 
طور معمول بیشتر از گلو است که نشان 
می دهد اقداماتی که عفونت را کنترل 
کرده و به نابودی ویروس کمک می کنند، 
ممکن است در کاهش انتقال بیماری به 

دیگران مفید باشند.
گفتنی است پیشتر دانشمندان آلمانی 
دهان شویه ها  حتی  که  کرده اند  اعالم 
نیز می توانند به مهار کرونا کمک کنند. 
به نظر می رسد بهداشت دهان و حلق 
کاهش  برای  عاملی  می تواند  بینی،  و 

ریسک ابتال به کرونا باشد.
اخیراً مطالعه ای در هنگ کنگ نیز نشان 
داده که بیماران کرونایی در هفته اول 
پس از گرفتاری )به ویژه در روز 4( دارای 
بار ویروسی زیادی در بزاق و حلق خود 
بیشتر  ویروسی   )Load( بار  و  هستند 
در این ناحیه می تواند به انتقال بیشتر 

بیماری نیز منتهی شود.
همچنین افرادی که به نوع شدیدتری از 
ویروس مبتال هستند، اغلب لود بیشتری 
از ویروس را دارا هستند؛ در نتیجه کم 
بسیار  حلق  ناحیه  در  ویروس  کردن 
ممکن  آب نمک  غرغره  و  دارد  اهمیت 
است به طور بالقوه در کنترل همه گیری 

مفید  مبتالیان  عالئم  کاهش  و  کرونا 
باشد.

همچنین در نتایج مطالعه اشاره شده: 
غرغره آب نمک سه بار در روز، می تواند 
به طور قابل توجهی )حدود ۳6%( عفونت 
را در دستگاه تنفسی فوقانی کاهش دهد 
و حتی مشخص شده است که غرغره آب 
نمک ممکن است مدت زمان بیماری را 

حدود 2 روز کاهش دهد.
به عبارتی کلر موجود در آب نمک ممکن 
جلوگیری  ویروس  تولیدمثل  از  است 
کند و اثرات ضدویروسی از خود نشان 
دهد. البته توجه داشته باشید که غرغره 
آب نمک با وجود این که می تواند لود 
ویروسی را در دستگاه تنفسی کاهش 
دهد، باعث ریشه کردن ویروس در این 

محل نخواهد شد.
چندی پیش نیز یک پزشک ایرانی در 
آثار نمک بر سالمتی تحقیق و  زمینه 
اعالم کرد که غرغره و شستشوی منظم 
در  می تواند  رقیق  نمک  آب  با  بینی 
جلوگیری از کرونا مؤثر باشد؛ چرا که 
ویروس کرونا قبل از ورود به ریه، عمدتًا 
در حلق و بینی النه گزینی می کند و از 
چند ساعت تا 24 ساعت بعد، به دیگر 

نقاط بدن به ویژه ریه حمله می کند.
برای  نمک  استاندارد  میزان  توجه: 
شستشوی حلق و بینی، 9 گرم در یک 
لیتر آب است. نمک بیش از حد می تواند 
به مخاط بینی آسیب بزند. حتمًا این مورد 

را رعایت کنید.

مطالعاتی از دانشگاه ادینبورگ تا 
آلمان و هنگ کنگ

یک راه حل ساده 
برای پیشگیری از 

کرونا

اسب درمانی
استفاده از اسب برای درمان 

بیماریهای جسمی !

یخ چای شیر و عسل

 اسب درمانی به درمانی گفته می شود که از حرکات طبیعی 
اسب به عنوان بخشی از برنامه درمانی بیمار استفاده می کند. 
بازتاب  که  دارد  اسب حرکت سه بعدی  لگن  آنجا که  از 
فیزیولوژی راه رفتن انسان است، اسب سواری برای بیمارانی 

که معلولیت جسمی و عصبی دارند بسیار مفید خواهد بود.
 از اسب درمانی در درمان جسمی، شغلی، روانی یا حتی 
برای  محبوبی  گزینه  و  می شود  استفاده  گفتاردرمانی 
کودکان مبتال به اسکلروزیس چندگانه، اوتیسم، سندروم 

داون و سایر بیماریها است.

برای آماده کردن این یخ چای، 
4 فنجان آب را بجوشانید. بعد 
ظرف را از روی حرارت بردارید، 
15 گرم چای به آب بیفزایید و 
5 دقیقه صبر کنید تا دم بکشد. 
کمی  کنید،  صاف  را  ترکیب 
برای  عسل  مقداری  و  شیر 
اضافه  چای  کردن  شیرین 
کنید. یک ساعت صبر کنید تا 

ترکیب خنک شود؛ در نهایت یخ روی چایتان بریزید. این 
ترکیب در گرمای تابستان مفید است.
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/ ... وقتی كه من دل از دنیا بیرون فرستاده 
باشم، هر كاری كه در دنیا بكنم الهی است؛ 
چه بخورم، چه بخوابم، چه بنشینم و چه 

دعوا كنم.
و اگر دل از دنیا بیرون نفرستاده باشم، هر 
كاری بكنم دنیایی است، چه نماز بخوانم و 
روزه بگیرم و چه عرفان و كالم قدیم و جدید 

بگویم، همه اش به این دنیا بر می گردد.
این بسط وجودی من است كه من را از این 

دنیا بیرون می برد.

فتنه ها  و  كسانی كه دعوت حادثه ها   /
استكانی  یک  نمی شنوند؛  را  امتحان ها  و 
را  من  می گوید  است  كثیف  و  افتاده  كه 
بشور، یک آشغالی كه افتاده می گوید من 
را بردار، یک آدم خسته  ای كه می گوید به 
من بیاموز و درد من را تخفیف بده؛ آدمی 
نداشته  توقع  نمی  شنود  را  این صداها  كه 
باشد كه دعوت رسول را اجابت كند. اگر 
خدا  انبیاء  دعوت  مستجیب  می خواهیم 
باشیم، اگر می خواهیم فریاد »هل من ناصر« 
حسین را بشنویم و دنبال برویم، الزمه اش 
این است كه از خیلی چیزها ساده نگذریم. 
وقتی كه من از كنار یک ظرف كثیف به 
به  را  آلوده ای  دست  می گذرم،  راحتی 
راحتی می گذرم، بچه ای گرفتار است فریاد 
می زند، مظلومی صدا می كند، ماشینی توی 
چاله افتاده، خسته ای آدرسی را می پرسد، 
دعوت  همه  اینها  می گذرم،  بی خیال  من 
هستند. خوب كسی كه اینجا تمرین نكند 
چطور می تواند دعوت رسول را مستجیب 
باشد؟ مسائل بزرگ از جاهای كوچكی آغاز 
می شود. آنهایی كه بهره های بزرگ را گرفتند 
نكردند.  صرفنظر  كوچک  تمرین های  از 
همانطور كه آتش های بزرگ و جهنم های 
عظیم ما هم از یک جرقه هایی آغاز می شود. 
آتش سوزی های بزرگ می بینی ]ابتدا[ یک 
جرقه است. ولی ازش چشم پوشیدیم، حقیر 
گرفتیمش. این است كه بهش نپرداختیم. 
و در غیاب توجه ما و در غیبت حضور ما 

ریشه  فتنه ها  و  پیدا می كنند  توسعه  آنها 
»هل  فریاد  می خواهیم  اگر  می گسترانند. 
من ناصر« حسین را بشنویم و دنبال برویم، 
الزمه اش این است كه از خیلی چیزها ساده 

نگذریم.

/ اگر فقط لباس كسی را عوض كردیم و 
خوانش  نماز  و  انداختیم  سرش  بر  چادر 
كردیم و با شعارها وتلقین ها و یا تشویق

ها وتهدیدها داغش كردیم، بدون این كه 
از درون روشنش كرده باشیم و عشقی را 
در نهادش گذاشته باشیم، ناچار در محیط 
دیگر سرد می شود. همانطور كه آهن تفدیده 

در محیط دیگر سرد و سخت می شود.

چه  در  و  داری  چه  نیست  مهم  این   /
كه  است  این  مهم  هستی.  موقعیتی 
بازدهی داشته است  دارایی های تو چقدر 
و در موقعیت ها چه  نوع موضع گیری داشته 

موقعیت ها  و  شرایط  محكوم  ای.آدمی 
زاده  و  خویش  انتخاب  فرزند  كه  نیست 

موضع گیری هاست.

/ مرگ قطعی است... روزها كه می گذرند، 
مثل موش هایی هستند كه طناب عمر ما 
را می جوند... گذشت زمانه ما را به خاک بر 
می  گرداند، مگر اینكه قباًل خودمان را بقایی 
داده باشیم و ذبح كرده باشیم. آنهایی كه 
ذبح نیستند، مردار هستند. ارزش ندارند. از 

دست رفته هستند.

بارها شنیده  ایم كه یک مقدار غذای   /
معین، در چند بدن یک مقدار نیروی یكسان 
است  اینگونه[  ]هم  قرآن  این  نمی گذارد. 
می رسند.  خسارت  به  آن  با  بعضی ها  كه 
بهره برداری از قرآن به مقدار جریان تو، و 

رویش و فالح تو، كم و زیاد می شود.

/ رضایت به آنچه كه هست و قناعت به 
وضع موجود، هنر را می  كشد و ریشه آن را 
می  خشكاند. كسی كه از وضعش راضی است 

نارضایتی، یعنی بیشتر  هنرمند نمی  شود. 
و بهتر خواستن، سنگ اول ساختمان هنر 

است.

را  ما  آنچه دل  برابر  باید در  استغفار   /
خوشحال كرده و یا به رنج كشیده است، 
كسی  چه  به  دل  كه  ببینیم  باید  باشد! 
بوده ایم؟  كسی  چه  با  و  كجا  داده ایم؟ 
را كه عرش  اینطور محاسبه كنیم... دلی 
و پایتخت خدا و حریم حرم االهی است، از 
چه چیزهایی پر كرده ایم؟ چرا به غیر او دل 
دادیم؟ باید اینگونه محاسبه كنیم تا خود 

بفهمیم كه بدهكاریم.

/ هر انسانی  می  تواند به آن قله اوجی 
مهم  رسیدند.  انسان ها  عالی ترین  كه  برسد 
مقدار استعدادها نیست تا بگویید ما كمتر 
از آن ها داریم؛ چون آن ها با استعدادهاشان به 
این جریان نرسیدند. وقتی به آن قله و اوج 
رسیدند كه آنچه را داشتند،خرج كردند و به 

جریان انداختند.

/ مسئله  اعجاز و معجزه  را، بارها در این 
احتیاج   معجزه ،  كه  مسئله    گفته ام :   جمله  
به  توجیه  ندارد. تمام  هستی  معجزه است . 
با  ما  كه   است   معجزه ای   طبیعت   گفتم : 
آن  مأنوس  شده ایم  و انس گرفته ایم  و تمام  
كه   هستند  طبیعت هایی   همان   معجزه ها 
هنوز با آنها مأنوس  نشده ایم . پس  معجزه ، 
نا مأنوس  است  و طبیعت ، معجزه   طبیعت  
مأنوس . احتیاج  به  تأویل  و توجیه  ندارد. چرا 
آتش  ابراهیم  را نسوزاند؟ در رابطه  با این سؤال  
است ، چرا آتش  بسوزاند؟ این  پیوست  و عّلیت  
از كجا بوجود می آید؟ چرا عصای  موسی  
اژدها شد؟ خوب  ما می بینیم  در این  هستی ، 
مولكول ها اژدها می شوند مسأله ای  نیست . 
نظامی   می شوند.  كرگدن   می شوند،  فیل  
بوجود آمده.  مگر اینها اعجاز نیستند؟ با این  
تفاوت  كه  ما با آن  مأنوس شده ایم  و این  است  
كه  راحت  می پذیریم  و اال پرواز پشه ها هم  

اعجاز است .

 پای درس زنده یاد استاد علی صفایی حائری

اگر می خواهیم فریاد »هل من ناصر« 
حسین)ع( را بشنویم چه کنیم؟

بر اساس یک سرگذشت واقعی

جّو خانواده مینا آنچنان چنگی به دل نمی زد. 
حرف،  حرف پدر بود و دیگر هیچ. 

كسی  می گرفت  درد  سرش  اگر  خانه  در 
برایش تره هم خرد نمی كرد. از همه اینها 
شوهر  بیگاه  و  گاه  مزاحمت های  گذشته 
خواهرش بود كه تصمیم داشت خواهرش را 

طالق بدهد و به او برسد.
همین  بود.  نمانده  آرامشی  برایش  دیگر 
باعث شد به محض این كه دوستش پیشنهاد 
آشنایی با نوید را بدهد،  از خداخواسته قبول 
كند. چرا كه فكر می كرد می تواند در خانواده 
شوهرش به گونه ای كه دوست دارد زندگی 

كند. یک زندگی صمیمی و پر از آرامش.  
***

یكی دو هفته تلفنی با هم حرف زدند. نوید 
او  از صداقت  مینا  و  بود  مینا شده  عاشق 

خوشش می آمد. 
حرفهایشان به دل هم می نشست.  

نوید به گفته خودش از دار دنیا یک پدر پیر 
داشت و  مادرش چندسال پیش فوت كرده 
بود.  نه خواهری داشت و نه برادری. یک سالی 
می شد كه در یک شركت یزدی به صورت 
قراردادی كار می كرد و جز یک موتور چیزی 

نداشت. 
می گفت: دلم آرامش می خواهد و كسی كه 
همدمم باشد. قول داد تمام تالشش را بكند تا 

برای مینا خوشبختی و آرامش بیاورد.
اگر تو قول بدهی سالم  مینا هم  می گفت 
زندگی كنی، من هم قول می دهم همه كس و 

كارت باشم و با هم زندگی را بسازیم.
نوید اصالتًا یزدی بود و تازه به محله آنها آمده 
بودند.  پدر مینا نظر مثبتی داشت و به او 
می گفت: نیازی به تحقیق ندارد. سر و وضعش 
كه خوب است، شغل هم دارد،  خودش هم 
گفته از مال دنیا چیزی ندارم. صاحب كار هم 
كه تأییدش كرده،  دیگر دنبال چه هستی؟ 

می خواهی چه بدانی؟!
بدون تحقیقات خاصی مراسم خواستگاری و 

بله برون انجام شد. 
دو هفته بعد عقد كردند تا چند ماهی با هم 
باشند و بعد جشن مفصلی بگیرند و سر خانه و 

زندگی اشان بروند.
نوید چند روزی در نی ریز ماند و بعد هم به 

خاطر كارش به یزد برگشت.
مورد  نوید  اخالق  می زد.  شور  مینا  دل 
اول  همان  »از  می گوید:  نبود.  پسندش 
می كردم  سعی  اما  نبود.  جور  اخالقمان 
رفتار كنم كه زندگی خوبی  او  طبق میل 
با همه خوبی  و  ماه  باشیم. دو سه  داشته 
بدی هایش گذشت.  یک هفته می رفتم یزد 
و یک هفته نی ریز. نوید پسر یكی یكدانه ای 
بود كه با فامیل زیاد در ارتباط نبود و دلیلش 
هم اعتیاد آنها بود. بیشتر با دوستانش وقت 

می گذراند. وقتی هم پیش من بود سرش به 
فضای مجازی گرم بود. صبح و عصر می رفت 
سركار. كم كم متوجه شدم سیگار می كشد. 
ناراحت شدم و با او حرف زدم.  اصاًل انكار نكرد 
و با جرئت گفت با سیگار خستگی ام بیرون 

می رود. 
سه ماهی از عقدمان گذشته بود كه تولد 
از  گرفتم.  را جشن  پنج سالگیش  و  بیست 
خوشحالی انگشت به دهان مانده بود. ذوق 
می كرد. خودش گفت كه هیچ كس اینقدر به 
من محبت و توجه نداشته. این حرفها برایم 
یک دنیا ارزش داشت. خوشحال بودم. همان 
شب كه رفته بود دوش بگیرد، وقتی خواستم 
ببینم،  گوشی اش  در  را  تولد  عكس های 

مخاطبش  چند  تبریک  پیام های  متوجه 
شدم كه پروفایل دخترانه  داشتند. دلم شور 
افتاد. آنها كه بودند. شماره ها را از گوشی اش 
برداشتم و بعد كه تماس گرفتم متوجه شدم 

حدسم اشتباه نبوده.
بهتر دیدم به خودش بگویم. پاسخش ساده 
بود ولی برای من سنگین تمام شد. گفت 
دوستان مجازی ام هستند. چه ایرادی دارد؟ 

آدم باید به روز باشد.
انگار به داشتن دوستان دختر افتخار می كرد. 

عقاید من را عقب افتاده می دانست. 
دیگر برایش عادی شده بود. حتی جلو من 

آنها حرف می زد و چت می كرد.  با  تلفنی 
چت های غیرعادی. 

گفتم  بودم.  شده  خسته  وضعیت  این  از 
نمی توانم با این قضیه كنار بیایم. می گفت 
كنار  را  آنها  نبود  دارد؟ حاضر  ایرادی  چه 

بگذارد.
با انگشتهایی الک زده روسری اش را مرتب 
می كند و می گوید: »در این چندماهی كه 
با هم بودیم، به من خرجی درستی نمی داد.  
یعنی آه در بساط نداشت. وقتی از حقوقش 

می پرسیدم طفره می رفت. 
دو ماه دیگر به هر سختی بود با او ساختم.  
فاصله ام را روز به روز با او كمتر می كردم بلكه 
دست از كارهایش بردارد، ولی او روز به روز 

بیشتر از من دور می شد. با پدر و صاحب كارش 
صحبت كردم.  آنها هم نصیحتش كردند، اما او 
به این وضعیت عادت كرده بود. حتی حاضر 
نبود شماره موبایلش را عوض كند. حاضر نشد 

حتی یک جلسه پیش مشاور برود.
آه عمیقی می كشد و ادامه می دهد:

گفتم با خانواده ام صحبت كنم. می دانستم 
عكس العملشان چیست.  یک بار در این مدت 
از من نپرسیدند مشكل داری یا نه. برایشان 
فرقی نداشت نوید نی ریز می آید یا نه. به او 
زنگ نمی زدند و از من احوالی نمی پرسیدند. 
ولی باز هم به مادرم گفتم كه می خواهم جدا 
بشوم. گفت حرف مردم را چكار می كنی؟ 
جواب پدرت را چه می دهی؟  به پدرم گفتم 
عصبانی شد و گفت من تو را شوهر دادم و 
دیگر حاضر نیستم خرجی تو را بدهم، بمان 

همانجا درست می شود.«
دختر جوان با اشاره به رضایتش برای تعیین 
314 سكه به عنوان مهریه می گوید:  »برای 
فرار از دست پدرم و شرایط خانه به مهریه كم 
راضی شدم. االن نه روی برگشتن داشتم نه 
دلی برای ماندن. در یكی از روزها تصمیمم را 
گرفتم و به نی ریز برگشتم و به دادگاه آمدم و  

تقاضای مهریه كردم. 
من به امید زندگی رفته بودم.  با داشتن و 
نداشتنش می ساختم.  اما نمی توانستم خرد 
ببینم. مگر من چند سال  را  شدن غرورم 

دارم؟ تازه بیست سالم است. 
خودم االن فروشندگی می كنم و با قرض از 
دوست و آشنا زندگی ام را می گذرانم تا ببینم 

خدا چه میِ خواهد. 
می گوید:  و  می رود  فرو  هم  در  اخم هایش 
حرف  می دانم  است.   بد  طالق  می دانم 
به  معنی دار  نگاه های  و  است  زیاد  مردم 
آدم می كنند. اما من مثل مادرم نیستم كه 
برای حرف مردم زندگی كنم. من آرامش 

می خواهم.
این  انگار  برود. می گوید:  كه  بلند می شود 
خواب  در  ماجراها  این  همه  با  ماه  شش 
گذشته. چه خواب بدی. كاش می شد كسی 

بیدارم می كرد و می گفت خواب بودی...

کاش می شد کسی بیدارم می کرد
سمیه نظری / گروه گزارش

کدبانوی خانه

سیرترشیهفتساله
در6هفته!

طعم  و  سیاه  رنگ  ساله  هفت  ترشی های 
مالیم و ملسی دارند و خیلی سریع در دهان 
كه  قلق هایی  با  این دستور  آب می شوند. 
در خود دارد، همین ترشی سیر را تحویل 
سازنده آن خواهد داد؛ به شرطی كه نكات را 
مو به مو رعایت كرده و چیزی از دستور آن 
حذف نكنید. این دستور امتحان خود را پس 

داده و نتیجه رضایت بخش خواهد بود.
بوته سیر: 2 كیلو

سركه خرما:  به میزان الزم
سركه بالزامیک: به میزان الزم

شكر قهوه ای یا شیرخرما:  به ازای 8 بوته 
سیر، 1 قاشق غذاخوری

سس سویا: به ازای 8 بوته سیر، 1 قاشق چای 
خوری

نكته:  سركه خرما و بالزامیک، باید به نسبت 
5050 در این ترشی استفاده شوند.

شیوه آماده سازی:
پوسته  اضافه سیرها را تا جای ممكن دور 
بریزید؛ اما تمام پوسته ها را جدا نكنید. سپس 
سیرها را به همراه شكر قهوه ای یا شیره خرما 
در قابلمه بریزید. روی سیرها را مخلوطی از 
سركه خرما و سركه بالزامیک بریزید تا روی 
آنها با سركه پوشیده شود.حدوداً 15 دقیقه 
تركیب  این  در  تا  بدهید  زمان  سیرها  به 
جوشانده و كمی نرم شوند. سپس آنها را 

درون شیشه های كاماًل تمیز بریزید. سس 
سویا را اضافه كرده و دِر آن را محكم ببندید. 
شیشه های ترشی سیر را به مدت 30 تا 40 
روز در جای خشكی نگهداری كنید. پس از 
این مدت دِر آن را باز كرده و یک سیر ترشی 

ملس و جا افتاده تحویل بگیرید.
 نكات مهم:

 اگر می خواهید سیر ترشی شما رنگ سیاه 
ترشی سیرهای هفت ساله را به خود بگیرد و 
عطر بی نظیری داشته باشد، حتمًا از سركه 

بالزامیک استفاده كرده و آن را حذف نكنید.
 می توانید از 32 قاشق غذاخوری شیره 
تمر هندی له شده هم در این دستور استفاده 
كنید؛ هم رنگ را تیره می كند و هم طعم 

جالبی به آن می بخشد.
دسترس  در  بالزامیک  احیانًا سركه  اگر   
پیمانه   1 هر  ازای  به  می توانید  نداشتید، 
سركه خرما، از 3 قاشق غذاخوری تمرهندی 
شیرین و یا شیره خرما )دوشاب( استفاده 

كنید.
 اگر می خواهید این ترشی مثل قند در 
دهان آب شود، همه سركه مصرفی آن را از 
نوع بالزامیک انتخاب كنید و سس سویا را 
حذف كنید. )چراكه سركه بالزامیک به حد 
كافی خودش حاوی سس سویا و مواد مخمر 

می باشد(./

دانستنیهای خودرو
مواردی که رعایت آنها

عمر خودرو  را زیاد می کند
بخش مكانیک خودرو هنرستان فنی و حرفه ای دكتر باهنر               بخش دوم

در شماره پیش نوشتیم كه آگاهی از نقص های خودرو در 
زمان مناسب می تواند جلوی ضرر را بگیرد. اما گذر زمان 
موجب می شود كه به یكباره هزینه زیادی بر گردن مالک 
بررسی  چون  مواردی  به  شماره  آن  در  بیفتد.  خودرو 

سالمت گیربكس و باطری پرداختیم. اینک ادامه نوشتار:
موتور یا پیشرانه

خرابی موتور خودرو بیشترین میزان هزینه را روی دست 
صاحب آن می گذارد. از طرفی بیشترین دردسر نیز مربوط 
به خرابی موتور خودرو است. چرا كه نقص در بسیاری از 
قطعات را می توان به نحوی پوشش داد، اما نقص موتور 

می تواند منجر به از كار افتادن خودرو شود.
آبی  بررسی عملكرد موتور خروج دود  راه های  از  یكی 
از اگزوز ماشین است. خروج دود آبی از اگزوز به هنگام 

استارت زدن نشانه وجود ایراد در موتور است. 
برای بررسی بهتر موتور می توان در هنگام روشن بودن 
خودرو، كاپوت را باال زد و چنانچه دودی مشاهده شد، آن 
را از نقص فنی موتور دانست. این دود نشان دهنده عملكرد 
نادرست سیلندرهای خودرو یا حتی رینگ های پیستون 

خودرو است.
از دیگر موارد مهم در خرابی موتور می توان به عدم كمپرس 
موتور، خرابی واشر سرسیلندر و واشر دِر سوپاپ اشاره 
كرد. همچنین در بسیاری اوقات وجود صدای غیرطبیعی 

موتور، نشان دهنده نقص فنی آن است.
بنابراین می توان با گوش دادن دقیق به صدای موتور و 
مقایسه آن با حالت قبل یا با خودروهای مشابه، به این نقص 

پی برد.
از موارد دیگر، بررسی سیستم خنک كنندگی خودرو و 
اطمینان از كاركرد مناسب آن به همراه بازدید رادیاتور و 

بررسی نشتی آب از آن است. 
به طور كلی سیستم موتور خودرو چه در هنگام خرید و چه 
در مواقع استفاده شخصی از خودرو باید به دقت بررسی 
شود. چرا كه هر گونه ایراد در این بخش می تواند بخشی از 
خودرو را دچار نقص فنی كند.                                 ادامه دارد

بچه ها سالم
به کوشش سمیه نظری 

دانه کوچک بود و کسی او را نمی دید. سال های 
سال گذشته بود و او هنوز همان دانه کوچک 
اما  بیاید  به چشم  بود. دانه دلش می خواست 
نمی دانست چگونه. گاهی سوار باد می شد و  از 
را  خودش  گاهی  می گذشت.  چشم ها  جلوی 
روی زمینه  روشن برگ ها می انداخت و گاهی 
فریاد می زد و می گفت: »من هستم، من این جا 

هستم. تماشایم کنید. «
اما به چشم آذوقه  کسی جز پرنده هایی که قصد 
خوردنش را داشتند یا حشره هایی که زمستان 

به او نگاه می کردند، کسی به او توجه نمی کرد.
دانه خسته بود از این زندگی، از این همه گم 
بودن و کوچکی خسته بود. یک روز رو به خدا 
کرد و گفت: »نه، این رسمش نیست. من به چشم 
هیچ کس نمی آیم. کاشکی کمی بزرگتر، کمی 

بزرگتر مرا می آفریدی.«

خدا گفت: »اما عزیز کوچکم! تو بزرگی، بزرگتر 
از آن چه فکر می کنی. حیف که هیچ وقت به 
رشد  ندادی.  شدن  بزرگ  فرصت  خودت 
ماجرایی است که تو از خودت دریغ کرده ای. 
به  می خواهی  که  وقتی  تا  باشد  یادت  راستی 
از  را  خودت  نمی شوی.  دیده  بیایی،  چشم 

چشم ها پنهان کن تا دیده شوی.«
خوب  را  خدا  حرف های  معنی  کوچک  دانه  
نفهمید اما رفت زیر خاک و خودش را پنهان 

کرد. 
رفت تا به حرف های خدا بیشتر فکر کند. 

فکر کرد و فکر کرد....
بلند  سپیداری  کوچک،  دانه   بعد  سال های 
نمی توانست  هیچکس  که  بود  باشکوه  و 
به چشم همه  که  بگیرد؛ سپیداری  ندیده اش 

می آمد./

دانه ای که سپیدار بود
عرفان نظرآهاری

مادر
مادر، موهایت

خرمن ها خوبی
چشمانت مادر

گلشن ها خوبی
مادر لبخندت

صبح و صد خورشید
آوازت مادر

فردا و امید
مادر آرامش

در دستان توست
این دنیا مادر

در فرمان توست
مادر می خواهم

مادر می جویم
مادر می بینم

مادر می گویم
محمود كیانوش
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کافه ادبیات
 به كوشش فاطمه زردشتی نی ریزی

گنجینه های ادب
مپندار  این شعله 

افسرده گردد
سپیده کاشانی

مقام دار  و  ترانه سرا  شاعر،  كاشان،  در   1315 اَمرداد  زاده ی 

با  را  خود  همكاری    134۷ سال   از  بود.  ایران  اهل  فرهنگی 

مطبوعات  كشور آغاز كرد. پس  از آن ، بیشتر مجله هایی  كه  

صفحات  ادبی  پرباری  داشتند، اشعار او را به  چاپ  رساندند.

از 1۶ سالگی با اقامت در تهران به عرصه شعر و ادبیات ایران وارد 

شد و در سال 1352 نخستین مجموعه اشعارش را با نام »پروانه 

های شب« منتشر كرد.

و  شد  دعوت  رادیو  سازمان  به  خورشیدی،   1358 سال  در 

نخستین شعرش در رادیو )خاک آزادگان( خوانده شد. شعر 

خاک آزادگان او در كتاب فارسی پایه  دهم نیز آمده است.

سپیده كاشانی را می توان از نخستین بانوان شاعر دانست كه در 

آثار خود به ادبیات مقاومت و جهاد و شهادت پرداخته است.

وی به دو شیوه  كالسیک و نو شعر می سرود و سروده های او پس 

از وفاتش در دو كتاب »سخن آشنا« و »هزار دامن گل سرخ« به 

چاپ رسید. 

كاشانی در 5۶ سالگی دارفانی را وداع گفت.

اشعار زیر از این شاعر است:

معبود تویی، از تو امان می خواهم

زان چشمه ی سرمدی، نشان می خواهم

گفتی كه شهید، زنده  جاوید است

یارب ز تو عمِر جاودان می خواهم…

*****

»به خون گر كشی خاک من، دشمن من

بجوشد گل اندر گل از گلشن من

تنم گر بسوزی، به تیرم بدوزی

جداسازی ای خصم، سر از تن من

كجا می توانی، ز قلبم ربایی

تو عشق میان من و میهن من

مسلمانم و آرمانم شهادت

تجلی هستی ست، جان كندن من

مپندار این شعله افسرده گردد

كه بعد از من افروزد از مدفن من ...

*****

دمی جستجو كن، كه در دفتر من

بیابی مرا، ای گل خاطر من

به هر سطر: از پای اندوه نقشی

به هر گام آواز چشم تر من ...

مرا آتشی هست در جان، كه ترسم

به دریاچه باد ریزد پر من

مرا بی من ای دوست آنگه شناسی

كه در دست باد است خاكستر من ...

اکفه داستان
من چقدر 
ثروتمندم

از اینترنت

زین قند پاریس

و  پسر  آن  و  بود  توفانی  بدجورى  هوا 
دختر كوچولو حسابی مچاله شده بودند. 
هر دو لباسهاى كهنه و گشادى به تن 

داشتند و پشت در خانه می لرزیدند.
شما  خانم!  »ببخشین  پرسید:  پسرک 

كاغذ باطله دارین؟«
كاغذ باطله نداشتم و وضع مالی خودمان 
هم چنگی به دل نمی زد و نمی توانستم به 
آن ها كمک كنم. می خواستم یک جورى 
از سر خودم بازشان كنم كه چشمم به 
توى  كه  افتاد  آن ها  كوچک  پاهاى 
قرمز  كوچک شان  كهنه  دمپایی هاى 
شده بود. گفتم: »بیایین تو یه فنجون 
شیركاكائوى گرم براتون درست كنم.« 
و كنار  بردم  را داخل آشپزخانه  آن ها 

بخارى نشاندم تا پاهایشان را گرم كنند.
بعد یک فنجان شیركاكائو و كمی نان 
برشته و مربا به آنها دادم و مشغول كار 
خودم شدم. زیر چشمی دیدم كه دختر 
دستش  در  را  خالی  فنجان  كوچولو 
بعد  كرد.  نگاه  آن  به  خیره  و  گرفت 

پرسید: 
 »ببخشین خانم! شما پولدارین؟«

نگاهی به روكش نخ نماى مبل هایمان 
انداختم و گفتم: 
 »من اوه… نه!«

دختر كوچولو فنجان را با احتیاط روى 
نعلبكی آن گذاشت و گفت:

 »آخه رنگ فنجون و نعلبكی اش به هم 
می خوره.«

آن ها درحالی كه بسته هاى كاغذى را 
جلوى صورت شان گرفته بودند تا باران 

به صورتشان شالق نزند، رفتند.
فنجان هاى سفالی آبی رنگ را برداشتم 
و براى اولین بار در عمرم به رنگ آن ها 
دقت كردم. بعد سیب زمینی ها را داخل 
آبگوشت ریختم و هم زدم. سیب زمینی، 
آبگوشت، سقفی باالى سرم، همسرم، 
یک شغل خوب و دائمی، همه اینها به هم 
می آمدند. صندلی ها را از جلوى بخارى 
برداشتم و سرجایشان گذاشتم و اتاق 
نشیمن كوچک خانه مان را مرتب كردم.

كنار  از  را  دمپایی  كوچک  لكه هاى 
بخارى، پاک نكردم. می خواهم همیشه 
آنها را همان جا نگه دارم كه هیچ وقت 

یادم نرود چه آدم ثروتمندى هستم...

برگی از تاریخ

شاه از نبود آزادی سیاسی نگرانی 
می پنداشت  و  نداشت  چندانی 
است،  مهم  مردم  توده  برای  آنچه 
آسایش مادی است. در این زمینه 
واژه تازه »دموكراسی اقتصادی« یا 
»دموكراتیک« باب شد. از دید شاه 
سرآغاز این كار، اصالحات اجتماعی 
بهمن 1341 بود كه با دادن زمین به 
دهقانان و سهیم ساختن كارگران 
موجبات  كارخانجات،  سود  در 
بهزیستی آنان را فراهم كرده بود. در 
پی آن نیز به مناسبت دهمین سال 
صاحبان  كه  داشت  اعالم  انقالب 
صنایع باید تا 4۹ درصد سهام خود 
را به ترتیب تقدم، نخست به كارگران 
و سپس به توده مردم عرضه دارند. 
حزب  برپایی  دنبال  به  همچنین 
رستاخیز به دولت دستور داد برای 
كارگران  به  صنعتی  سهام  خرید 
داده  بهره  بدون  وام  كارمندان  و 
شود. در اسفند 1352 هنگامی كه 
نفت  درآمد  كننده  خیره  افزایش 
همه را سرمست كرده بود، به فرمان 
شاه، آموزش از كودكستان تا پایان 
دوره راهنمایی و همچنین بهداشت 
رایگان شد. گمان شاه این بود كه 
معنای  به  فرمانها  اینگونه  صدور 
چرای  و  چون  بی  اجرای  امكان 
آنهاست و در نتیجه او بر كشوری 
فرمان می راند كه اكثریت مردمش 
از بركت وجود او در آسایش به سر 
زمین  صاحب  دهقانان  و  می برند 

و كارگران صاحب سهم هستند و 
سراسر كشور زیر پوشش بهداشت 
امكان  و  درآمده  رایگان  درمان  و 
از  جوانان  و  كودكان  آموزش 
كودكستان تا دانشگاه فراهم شده 

است.
سخنی  كسی  اگر  شرایط  این  در 
زبان  به  مردم  ناخرسندی  درباره 
می آورد، نشانه بدخواهی یا ناآگاهی 
برنامه  از  شاه  بار  یک  می بود.  او 
بی بی سی كه گفته بود با این همه 
سالحی كه ایران می خرد، نیروهای 
انقالبی  جنبش  هرگونه  انتظامی 
برآشفته  كرد،  خواهند  سركوب  را 
می پرسد  عصبانیت  با  و  می شود 
چگونه كارگر و دهقان راضی ممكن 
است انقالب كنند؟ )یادداشت 15 

مهر 1351(.
این رضایت دهقانان و كارگران از آن 
انتظار  شاه  كه  است  مضمون هایی 
َعَلم و دیگر  داشت نخست وزیر و 
اطرافیان پیوسته به مردم و بیگانگان 
نوبه  به  آن  بازتاب  و  شوند  یادآور 
خود، شاه را بیش از پیش در این باور 
استوار می ساخت. به این سان، شاه 
تردیدی نداشت كه حكومت شخصی 
او به سود كشور و مورد قبول اكثریت 

مردم است.
2 شیوه حكومت و تقدم های شاه

دشواری  سالهای آغازین پادشاهی، 
عالقه ذاتی به درگیری در مسائل 
سیاسی و اجتماعی كشور و همچنین 

آرزوی نام آوری، شاه را مردی آبدیده 
و با اطالع كرده بود. كمتر كسی به 
مانند او همه جای ایران را دیده بود 
و با شرایط اقتصادی و جغرافیایی 
تماسهای  در  داشت.  آشنایی  آن 
بسیار  تشریفاتی  غیر  و  خصوصی 
به  و  خجول  اندازه ای  تا  و  مؤدب 
شده اند  مدعی  برخی  آنچه  وارونه 
بیشتر  به  بود.  دقیق  شنونده ای 
از  بسیاری  و  كرده  سفر  كشورها 
نخبگان زمان خود را دیده و به مسائل 
جهانی وارد بود. رفتار ساده همراه 
با وقار، هوش تیز و حافظه قوی در 
همه كسانی كه با او برخورد داشتند 
هرچند  می گذاشت.  عمیقی  اثر 
اطالعات او در بسیاری از زمینه ها 
ژرف نبود ولی همان دانش سطحی 
از  باالتر  ردیف  در  را  او  گسترده، 

بیشتر سران روز جهان قرار می داد.
از  این بود كه  او  گرفتاری اساسی 
پایه  به  را  ایران  یكسو می خواست 
كشورهای پیشرفته جهان برساند و 
از سوی دیگر آمادگی پذیرش الزمه 
چنین خواستی را كه حكومت قانون 
و تا اندازه ای دموكراسی و مشاركت 
نیز  را  اساسی  قانون  نداشت.  بود 
 كه هنگام رسیدن به پادشاهی به 
بود  كرده  ادا  وفاداری  سوگند  آن 
  نمی توانست از ته دل بپذیرد و آن 
را تا هنگامی كه مجلس مؤسسان 
اختیارات  خورشیدی   1328
بیشتری به شاه نداده بود »سندی 

كه علیه شاه نوشته شده بود« تلقی 
هرگونه  از  گذشته  این  از  می كرد . 
او  مذاق  به  كه  اصولی  و  ضابطه 
خوش نمی آمد یا دست و پای او را 
می بست بیزار بود و به این كه كارها 
در چهارچوبی مشخص و سنجیده 
و پس از بررسی كامل صورت گیرند 
برخی  نتیجه  در  نمی نهاد.  ارجی 
تضاد  یكدیگر  با  او  تصمیم های  از 
داشت و مسئوالن امر را دچار دردسر 
و سردرگمی می ساخت و چه بسا 
موجب دلسردی و سرخوردگی آنان 

می شد.
َعَلم كه از نزدیک شاهد این وضع بود، 
می نویسد: »هر وزیر و هر مسئولی 
می رود  و  می گیرد  دستوری  رأسًا 
اصلی  خطوط  با  دستورها  این  و 
سیاست اقتصادی و اجتماعی كشور 
هماهنگی نمی كنند. علت هم این 
است كه شاه هر قدر هم ماشاءلله 
قوی باشد ولی كامپیوتر كه نیست. 
دستورات دیگری را كه داده است 
فراموش می كند. عیب بدتر این كار 
فرامین ضد و نقیض است كه البته 
كمتر اتفاق افتاده است. ولی به هر 
صورت اتفاق می افتد و اساس كار ما 
را متزلزل می كند...« )یادداشت 18 

دی 134۹(. 
ادامه دارد

برگرفته جستارگونه ای از:
یادداشتهای   )13۹3( علی نقی  عالیخانی،   

َعَلم، جلد اول، تهران: كتاب سرا، صص ۷3 تا ۷5

سالهای واپسین حکومت شاهنشاهی

چگونه کارگر و دهقان راضی ممکن است انقالب کنند؟
بخش ششم

عظمت:  عظمت به معنی بزرگی، به فتح 
»عین«و »ظا« و »میم« است )َعَظَمت(. 
می كنند  تلفظ  »ظا«  كسر  به  اغلب 

)َعِظمت( كه غلط است.
كه  شالی  معنی  به  عمامه  عمامه: 
و  »عین«  كسر  به  می پیچند  سر  دور 
اغلب  ولی  است)ِعمامه(.  تخفیف»میم« 

تلفظ  »میم«  تشدید  و  »عین«  فتح  به 
می كنند )َعّمامه( كه غلط است.

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

كتابخانه گوتنبرگ، ص 120.

 غلط های متداول در زبان فارسی
از دیدگاه استاد حسن عمید

ویژه  طنز نی ریزان فارس

سال ششم / شماره:  2۷4
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
 مش غضنفر و مارال خانم!

شوهر خاله ام مش غضنفر برای دیدن 

دخترش چند روزی تنهایی رفته بود 

شمال!

گروه  در  فامیل  همه  كه  شب  یک 

و  گفتگو  حال  در  خانوادگی  واتساپی 

خوش و بش بودیم، شوهر خاله كه هنوز 

در شمال تشریف داشت،  وارد گروه شد! 

همه فامیل احوال او را پرسیدند و اوضاع 

و حال و هوای شمال را جویا شدند! 

داد:  جواب  صادقانه  هم  خاله  شوهر 

با  وقتی  تازه  است؛  خوب  »همه چی 

مراتع  به  دخترانش  و  خانم  پونه  گل 

خوش  خیلی  می رویم،  علفزارها  و 

دختر  مارال  كه  این  جالب  می گذرد. 

بزرگ گل پونه خانم هم به من خیلی 

همراهم  می روم  هرجا  و  دارد  عادت 

می آید. اگر خاله خانم اجازه می داد او را 

با خودم می آوردم! حتمًا وقتی برگشتم 

عكسهایی را كه با او گرفته ام  به شما 

نشان می دهم! خیلی ناز است!!

سكوت  غضنفر،  مش  حرف  این  با 

افكند و همه  بر گروه سایه  مرگباری 

اعضای گروه دانه دانه شب بخیر گفتند 

و رفتند!!! 

خودش  به  را  فامیل  همه  ذهن  آنچه 

بود.  خانم  مارال  بود،  كرده  مشغول 

دختری كه صمیمیتش با مش غضنفر 

خیلی عجیب بود!

خاله ام با گذاشتن چند شكلک عصبانی 

از گروه خارج شد و دخترها و پسرهای 

نكرده  خداحافظی  خجالت  از  خاله 

رفتند!

خیلی عجیب بود كه مش غضنفر طی 

فقط چند روز كه از خاله دور شده بود، 

هوو  خاله  سر  بر  گستاخی  با  اینگونه 

آورده بود!

را در سكوت  روزی  فامیل چند  همه 

مرگباری گذراندند تا لحظه موعود فرا 

برسد و مش غضنفر از شمال برگردد!

مش غضنفر وقتی رسید همه فامیل از 

روی كنجكاوی و دیدن عكسهای مارال، 

غضنفر  مش  دیدن  به  خاله،  هووی 

رفتیم!

خاله از لحظه ورود مش غضنفر به اتاق 

دیگری رفته و در را محكم بسته بود و 

فرزندانش در یک گوشه خانه قنبرک 

زده و غمگین و شرمسار نشسته بودند!

مش غضنفر باالی مجلس نشسته بود و 

از آب و هوای شمال برای طایفه تعریف 

می كرد! او عقیده داشت علفزارهای آنجا 

جان می دهد برای دامپروری! 

كه  می كردیم  لحظه شماری  ما  ولی 

عكسهای مارال را ببینیم.

مش غضنفر كیف بزرگی را كه با خودش 

از شمال آورده بود وسط اتاق گذاشت 

و سوغاتی ها را تقسیم كرد! در آخر هم 

پاكت بزرگی را بیرون آورد و گفت: بیایید 

عكسهای مارال خانم را نشانتان بدهم! 

همه از تعجب دهانشان باز مانده بود! 

خاله كه درون اتاق، خودش را زندانی 

كرده بود و  فقط صدای مهمانها و مش 

غضنفر را می شنید، جیغ بلندی كشید و 

گویا از شدت عصبانیت غش كرد! 

اما  قصه مش غضنفر اصاًل  غش و دود 

نداشت! مارال یک گوساله خال خالی 

شیطان و بازی گوش از گل پونه خانم 

گاو بزرگ و شیرده مزرعه شمال بود!

قربانتان غریب آشنا

ماجراهای من و بی بی

بریمنمبویهاَهوواکسنابزنی؛نیزنیتابرم
بی بی شما هنوز نشستین كه...

 پاشم چكار كنم؟
 بی بی جان مگه نگفتم باید برین 
دوز دوم واكسنتون رو بزنین؟ گفتم 

كه آماده شین.
 من نّیام...

ینی چی بی بی؟ 
 ینی هی كه ُشُنفتی... یاُدت رفته 
اوَدفه كه زدم چه حالی شدم؟ ُمرَدم 

و ِزنه شدم...
 خب بی بی این واكسنی كه شما 
زدین همینطوریه دیگه. عالئمش 
همینه. االنم بلند شین... اگه دوز 
كاری  هیچ  انگار  نزنین  رو  دوم 

نكردینا...

بی بی با غرغر بلند شد و لباسهایش 
را پوشید...

بی بی  رسیدیم  كه  درمانگاه  به 
همانطور داشت غر می زد...

سینه ای سپر كرد و رفت جلو...
 كاكا من اومدم واسكن بزنم، نوبت 

دوم...
مرد نگاهش كرد...
 چی زدی مادر؟

 هونا كه خیلی درد میگیره، ینی 
ُمردم و زنه شدم...

مرد كارت بی بی را گرفت...
 آهان، آسترازنكا زدی شما كه...

بی بی دوباره نگاهش كرد...
 دیه چی چی دری ننه به غیر ای؟

مرد خندید...
 ننه مگه میخوای پنیر بخری؟ اینو 
دور اول زدی االنم باید همینو بزنی 

دیگه...
بی بی دستش را كشید كنار...

 الزم نكرده، چیطو اوَدفه سوسن 
اوَمدود زدود آخم نگفت، ولی من 
اَ توو و لرز و جون درد ُمردم و زنه 
شدم.... بری منم بویه اَ هونا بزنی... 

نیزنی تا برم...
رفتم كنار بی بی...

 بی بی جان نمیشه كه، بنده خدا 
اثر  اصاًل  شاید  رو معطل كردی. 
واكسنی كه شما زدی بیشتر باشه...

بی بی خیره خیره نگاهم كرد...

 راس می گی ننه؟ 
 بله بی بی. راس میگم...

رو كرد به من...
 خو نپه اگه ایطوریه بزن...

فقط یی چی ننه...
 چی؟

 َیی پیرمرد خدا زدی بدبختی ام 
اونم  اسم  دریم  كوچمون  تو 

بینیویس...
 نمیشه ننه، خودش باید بیاد...

 نیشه خو ماخام نشه...
آستینش را زد باال...

 خیِل خو بیا بزن فقط اگه درد 
گرفت من میدونم و تو...!

گالبتون

ماجراهای تبعه موجاز
غربت در غربت

از  بعد  َنمی شد  باورم  كونید  باور 
20 سال كوشتار و جنگ  در َوالیت 
اول  جاَی  سر  دوباره  افغانیستان، 

خوَدمان بازگردیم.
جمع  را  پایم  و  دست  داشتم  تازه 
َمی كردم كه بی َوالیت خود روان شوم؛ 
ولی همیشه انگار تقدیر سر لج با من 

دارد.
َبگرفته ام؛ شاید  اصاًل عذاب ووجدان 
افغانیستان  بی  َنمی خواستم  من  اگر 

برگردم، این َطور َنمی شد.
از هم َوالیتی هایم  زیادی  عده  دوباره 
بی  طالیبان  و  شده اند  )آواره(  بی جا 
جای َدولت اشرف غنی نشسته كرده 
است. تنها در دره پنجشیر است كه 
احمد مسعود َجلوی طالیبان موقاومت 

َمی كوند.
صحنه مردمی كه خود را بی َطیاره 
َامریكایی چسباندند و بعد از آسیمان 
بی روی زمین پرت شدند، َیک لحَظه از 

َجلوی َچشمانم َكنار َنمی رود.
آن روز دلمرده و پریشان كنَده كاری 
َمی كردم كه ارباب آمد و گفَته كرد: 
قبراق  نجیب؟  شده  َچه  را  تو  امروز 

نیستی.
 اگر سرزمین تو هم این َطور خسته از 

جفا بود، از مِن افسرده دل بدتر بودی.
همدردیم.  همه  نباش؛  ناراحت   
هم این كه هر دو َوالیت از قدیم َیكی 
بوده اند و هم این كه ما هم دست كمی 
هنوز  است  درست  نداریم.  شوما  از 
بی جا نشده ایم و در خاَنه و كاشاَنه خود 
زینَدگانی َمی كونیم. اما احساس غربت 

هر از چند گاهی بی سوراَغمان َمی  آید.
ارباب این را كه گفَته كرد، كمی دل 
در دلم آمد. دلمرَدگی آنها هم دست 
كمی از ما ندارد. اما َندانم آخرش بی 
كجا روان َمی شویم، سرنوشَتمان َچه 

َمی شود و ما را بی كجا َمی برند...
نجیب

مواظب باشید 
هرچه خورده اید

باال نیاورید!
به لطف عملكرد رؤیایی مسئوالنی كه بیخ ریشمان هستند 
و تكان هم نمی خورند، ما تا االن 5 موج كرونا را با موفقیت و 
سربلندی پشت سر گذاشته ایم و با آمادگی كامل به سراغ موج 
ششم می رویم تا ثابت كنیم كه این موج ها برای ملت بزرگ و 
حماسی ایران عددی نیست. آن تلفات ۷00۶00 نفری روزانه  
هم عددی نیست. كاًل هیچ كس و هیچ كشوری برای ما عددی 
نیست و ما در دنیا یک تنه نفس كش می طلبیم. باید دعا كنیم به 
جان مسئوالنی كه خودشان را با واكسن محكم كاری كرده اند تا 

بتوانند از ما مردم در برابر كرونا محافظت كنند.
یكی از افتخارات كرونایی مسئوالن ما همین واكسن است. اگر 
آمارهایی را كه برای ساخت واكسن وطنی  داده اند با آمارهایی 
كه برای واردات واكسن می دهند جمع بزنیم، می توانیم نه تنها 
كل ایران بلكه خاورمیانه و حتی كشورهای آسیایی را سه دوزه 
واكسینه كنیم. قبول ندارید؟ یادتان رفته وزیر   نمكین ما گفت 
كه می توانیم به هند واكسن صادر  كنیم؟ خب االن هند كرونا را 
مهار كرده. غیر از این است كه با واكسن های اهدایی ایران بوده؟ 
ما تا بخواهیم چند میلیارد هندو را واكسینه كنیم باید صبر 

داشته باشیم و عجله نكنیم. 
از افتخارات دیگِر مسئوالن ما نترسیدن از كرونا است و نشانه 
آن هم این كه زود تسلیم نمی شوند و به این راحتی ها قرنطینه 
نمی كنند. االن در نیوزیلند پس از شناسایی 1 مورد جدید 
ابتال به كرونا )فقط یک مورد( سه روز تعطیل سراسری اعالم 
كرده اند. همچنین »اوكلند«، شهر محل شناسایی این مورد 
جدید نیز یک هفته تعطیل شد. حتمًا هم آنها از منابع ملی، به 

مردم پول می دهند تا بتمرگند داخل خانه و بیرون نیایند.
ولی مسئوالن ما از این سوسول بازی ها خوششان نمی آید و اواًل 
به این راحتی ها تعطیل نمی كنند و بعد هم كه تعطیل كردند، به 
منابع ملی و صندوق ذخیره ارزی دست نمی زنند كه بخواهند 
به ما مردم پول بدهند و ما را بدعادت كنند. البته فكر كنم پولی 
هم در صندوق نمانده. ولی اگر هم بود به ما نمی رسید كه به 
قول مادربزرگم آنقدر كور و كچل آنجا هست كه چیزی برای ما 

نمی ماسد. بگذریم.
اینها را گفتم تا ثابت كنم زندگی ما ایرانیها خیلی با دریا و مسائل 

آن دمخور شده . چگونه؟ 
یكی موج گرفتگی در كرونا كه با افتخار در حال رسیدن به موج 

ششم هستیم.
دیگری حباب زدگی در بورس و سكه و مسكن و خودرو.
بعدی سونامی آسیب های اجتماعی و فقر و خشكسالی.

دیگری جذر و مد. در مذاكرات هسته ای اروپایی ها گاهی جلو 
می آیند و گاهی عقب می كشند و به عبارتی جذر و مد می كنند. 

دیدید كه زندگی ما ایرانی ها خیلی دریازده شده؟ فقط در این 
بین باید مواظب باشیم كه دریازدگی باعث نشود كه هرچه 
از برنج كیلو 50 هزار تومان و گوشت كیلو 150 هزارتومان 

خورده ایم قبل از هضِم كامل باال بیاوریم.
امضاء: ُقلمراد

حکایتهای ُقلمراد
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/ ... وقتی كه من دل از دنیا بیرون فرستاده 
باشم، هر كاری كه در دنیا بكنم الهی است؛ 
چه بخورم، چه بخوابم، چه بنشینم و چه 

دعوا كنم.
و اگر دل از دنیا بیرون نفرستاده باشم، هر 
كاری بكنم دنیایی است، چه نماز بخوانم و 
روزه بگیرم و چه عرفان و كالم قدیم و جدید 

بگویم، همه اش به این دنیا بر می گردد.
این بسط وجودی من است كه من را از این 

دنیا بیرون می برد.

فتنه ها  و  كسانی كه دعوت حادثه ها   /
استكانی  یک  نمی شنوند؛  را  امتحان ها  و 
را  من  می گوید  است  كثیف  و  افتاده  كه 
بشور، یک آشغالی كه افتاده می گوید من 
را بردار، یک آدم خسته  ای كه می گوید به 
من بیاموز و درد من را تخفیف بده؛ آدمی 
نداشته  توقع  نمی  شنود  را  این صداها  كه 
باشد كه دعوت رسول را اجابت كند. اگر 
خدا  انبیاء  دعوت  مستجیب  می خواهیم 
باشیم، اگر می خواهیم فریاد »هل من ناصر« 
حسین را بشنویم و دنبال برویم، الزمه اش 
این است كه از خیلی چیزها ساده نگذریم. 
وقتی كه من از كنار یک ظرف كثیف به 
به  را  آلوده ای  دست  می گذرم،  راحتی 
راحتی می گذرم، بچه ای گرفتار است فریاد 
می زند، مظلومی صدا می كند، ماشینی توی 
چاله افتاده، خسته ای آدرسی را می پرسد، 
دعوت  همه  اینها  می گذرم،  بی خیال  من 
هستند. خوب كسی كه اینجا تمرین نكند 
چطور می تواند دعوت رسول را مستجیب 
باشد؟ مسائل بزرگ از جاهای كوچكی آغاز 
می شود. آنهایی كه بهره های بزرگ را گرفتند 
نكردند.  صرفنظر  كوچک  تمرین های  از 
همانطور كه آتش های بزرگ و جهنم های 
عظیم ما هم از یک جرقه هایی آغاز می شود. 
آتش سوزی های بزرگ می بینی ]ابتدا[ یک 
جرقه است. ولی ازش چشم پوشیدیم، حقیر 
گرفتیمش. این است كه بهش نپرداختیم. 
و در غیاب توجه ما و در غیبت حضور ما 

ریشه  فتنه ها  و  پیدا می كنند  توسعه  آنها 
»هل  فریاد  می خواهیم  اگر  می گسترانند. 
من ناصر« حسین را بشنویم و دنبال برویم، 
الزمه اش این است كه از خیلی چیزها ساده 

نگذریم.

/ اگر فقط لباس كسی را عوض كردیم و 
خوانش  نماز  و  انداختیم  سرش  بر  چادر 
كردیم و با شعارها وتلقین ها و یا تشویق

ها وتهدیدها داغش كردیم، بدون این كه 
از درون روشنش كرده باشیم و عشقی را 
در نهادش گذاشته باشیم، ناچار در محیط 
دیگر سرد می شود. همانطور كه آهن تفدیده 

در محیط دیگر سرد و سخت می شود.

چه  در  و  داری  چه  نیست  مهم  این   /
كه  است  این  مهم  هستی.  موقعیتی 
بازدهی داشته است  دارایی های تو چقدر 
و در موقعیت ها چه  نوع موضع گیری داشته 

موقعیت ها  و  شرایط  محكوم  ای.آدمی 
زاده  و  خویش  انتخاب  فرزند  كه  نیست 

موضع گیری هاست.

/ مرگ قطعی است... روزها كه می گذرند، 
مثل موش هایی هستند كه طناب عمر ما 
را می جوند... گذشت زمانه ما را به خاک بر 
می  گرداند، مگر اینكه قباًل خودمان را بقایی 
داده باشیم و ذبح كرده باشیم. آنهایی كه 
ذبح نیستند، مردار هستند. ارزش ندارند. از 

دست رفته هستند.

بارها شنیده  ایم كه یک مقدار غذای   /
معین، در چند بدن یک مقدار نیروی یكسان 
است  اینگونه[  ]هم  قرآن  این  نمی گذارد. 
می رسند.  خسارت  به  آن  با  بعضی ها  كه 
بهره برداری از قرآن به مقدار جریان تو، و 

رویش و فالح تو، كم و زیاد می شود.

/ رضایت به آنچه كه هست و قناعت به 
وضع موجود، هنر را می  كشد و ریشه آن را 
می  خشكاند. كسی كه از وضعش راضی است 

نارضایتی، یعنی بیشتر  هنرمند نمی  شود. 
و بهتر خواستن، سنگ اول ساختمان هنر 

است.

را  ما  آنچه دل  برابر  باید در  استغفار   /
خوشحال كرده و یا به رنج كشیده است، 
كسی  چه  به  دل  كه  ببینیم  باید  باشد! 
بوده ایم؟  كسی  چه  با  و  كجا  داده ایم؟ 
را كه عرش  اینطور محاسبه كنیم... دلی 
و پایتخت خدا و حریم حرم االهی است، از 
چه چیزهایی پر كرده ایم؟ چرا به غیر او دل 
دادیم؟ باید اینگونه محاسبه كنیم تا خود 

بفهمیم كه بدهكاریم.

/ هر انسانی  می  تواند به آن قله اوجی 
مهم  رسیدند.  انسان ها  عالی ترین  كه  برسد 
مقدار استعدادها نیست تا بگویید ما كمتر 
از آن ها داریم؛ چون آن ها با استعدادهاشان به 
این جریان نرسیدند. وقتی به آن قله و اوج 
رسیدند كه آنچه را داشتند،خرج كردند و به 

جریان انداختند.

/ مسئله  اعجاز و معجزه  را، بارها در این 
احتیاج   معجزه ،  كه  مسئله    گفته ام :   جمله  
به  توجیه  ندارد. تمام  هستی  معجزه است . 
با  ما  كه   است   معجزه ای   طبیعت   گفتم : 
آن  مأنوس  شده ایم  و انس گرفته ایم  و تمام  
كه   هستند  طبیعت هایی   همان   معجزه ها 
هنوز با آنها مأنوس  نشده ایم . پس  معجزه ، 
نا مأنوس  است  و طبیعت ، معجزه   طبیعت  
مأنوس . احتیاج  به  تأویل  و توجیه  ندارد. چرا 
آتش  ابراهیم  را نسوزاند؟ در رابطه  با این سؤال  
است ، چرا آتش  بسوزاند؟ این  پیوست  و عّلیت  
از كجا بوجود می آید؟ چرا عصای  موسی  
اژدها شد؟ خوب  ما می بینیم  در این  هستی ، 
مولكول ها اژدها می شوند مسأله ای  نیست . 
نظامی   می شوند.  كرگدن   می شوند،  فیل  
بوجود آمده.  مگر اینها اعجاز نیستند؟ با این  
تفاوت  كه  ما با آن  مأنوس شده ایم  و این  است  
كه  راحت  می پذیریم  و اال پرواز پشه ها هم  

اعجاز است .

 پای درس زنده یاد استاد علی صفایی حائری

اگر می خواهیم فریاد »هل من ناصر« 
حسین)ع( را بشنویم چه کنیم؟

بر اساس یک سرگذشت واقعی

جّو خانواده مینا آنچنان چنگی به دل نمی زد. 
حرف،  حرف پدر بود و دیگر هیچ. 

كسی  می گرفت  درد  سرش  اگر  خانه  در 
برایش تره هم خرد نمی كرد. از همه اینها 
شوهر  بیگاه  و  گاه  مزاحمت های  گذشته 
خواهرش بود كه تصمیم داشت خواهرش را 

طالق بدهد و به او برسد.
همین  بود.  نمانده  آرامشی  برایش  دیگر 
باعث شد به محض این كه دوستش پیشنهاد 
آشنایی با نوید را بدهد،  از خداخواسته قبول 
كند. چرا كه فكر می كرد می تواند در خانواده 
شوهرش به گونه ای كه دوست دارد زندگی 

كند. یک زندگی صمیمی و پر از آرامش.  
***

یكی دو هفته تلفنی با هم حرف زدند. نوید 
او  از صداقت  مینا  و  بود  مینا شده  عاشق 

خوشش می آمد. 
حرفهایشان به دل هم می نشست.  

نوید به گفته خودش از دار دنیا یک پدر پیر 
داشت و  مادرش چندسال پیش فوت كرده 
بود.  نه خواهری داشت و نه برادری. یک سالی 
می شد كه در یک شركت یزدی به صورت 
قراردادی كار می كرد و جز یک موتور چیزی 

نداشت. 
می گفت: دلم آرامش می خواهد و كسی كه 
همدمم باشد. قول داد تمام تالشش را بكند تا 

برای مینا خوشبختی و آرامش بیاورد.
اگر تو قول بدهی سالم  مینا هم  می گفت 
زندگی كنی، من هم قول می دهم همه كس و 

كارت باشم و با هم زندگی را بسازیم.
نوید اصالتًا یزدی بود و تازه به محله آنها آمده 
بودند.  پدر مینا نظر مثبتی داشت و به او 
می گفت: نیازی به تحقیق ندارد. سر و وضعش 
كه خوب است، شغل هم دارد،  خودش هم 
گفته از مال دنیا چیزی ندارم. صاحب كار هم 
كه تأییدش كرده،  دیگر دنبال چه هستی؟ 

می خواهی چه بدانی؟!
بدون تحقیقات خاصی مراسم خواستگاری و 

بله برون انجام شد. 
دو هفته بعد عقد كردند تا چند ماهی با هم 
باشند و بعد جشن مفصلی بگیرند و سر خانه و 

زندگی اشان بروند.
نوید چند روزی در نی ریز ماند و بعد هم به 

خاطر كارش به یزد برگشت.
مورد  نوید  اخالق  می زد.  شور  مینا  دل 
اول  همان  »از  می گوید:  نبود.  پسندش 
می كردم  سعی  اما  نبود.  جور  اخالقمان 
رفتار كنم كه زندگی خوبی  او  طبق میل 
با همه خوبی  و  ماه  باشیم. دو سه  داشته 
بدی هایش گذشت.  یک هفته می رفتم یزد 
و یک هفته نی ریز. نوید پسر یكی یكدانه ای 
بود كه با فامیل زیاد در ارتباط نبود و دلیلش 
هم اعتیاد آنها بود. بیشتر با دوستانش وقت 

می گذراند. وقتی هم پیش من بود سرش به 
فضای مجازی گرم بود. صبح و عصر می رفت 
سركار. كم كم متوجه شدم سیگار می كشد. 
ناراحت شدم و با او حرف زدم.  اصاًل انكار نكرد 
و با جرئت گفت با سیگار خستگی ام بیرون 

می رود. 
سه ماهی از عقدمان گذشته بود كه تولد 
از  گرفتم.  را جشن  پنج سالگیش  و  بیست 
خوشحالی انگشت به دهان مانده بود. ذوق 
می كرد. خودش گفت كه هیچ كس اینقدر به 
من محبت و توجه نداشته. این حرفها برایم 
یک دنیا ارزش داشت. خوشحال بودم. همان 
شب كه رفته بود دوش بگیرد، وقتی خواستم 
ببینم،  گوشی اش  در  را  تولد  عكس های 

مخاطبش  چند  تبریک  پیام های  متوجه 
شدم كه پروفایل دخترانه  داشتند. دلم شور 
افتاد. آنها كه بودند. شماره ها را از گوشی اش 
برداشتم و بعد كه تماس گرفتم متوجه شدم 

حدسم اشتباه نبوده.
بهتر دیدم به خودش بگویم. پاسخش ساده 
بود ولی برای من سنگین تمام شد. گفت 
دوستان مجازی ام هستند. چه ایرادی دارد؟ 

آدم باید به روز باشد.
انگار به داشتن دوستان دختر افتخار می كرد. 

عقاید من را عقب افتاده می دانست. 
دیگر برایش عادی شده بود. حتی جلو من 

آنها حرف می زد و چت می كرد.  با  تلفنی 
چت های غیرعادی. 

گفتم  بودم.  شده  خسته  وضعیت  این  از 
نمی توانم با این قضیه كنار بیایم. می گفت 
كنار  را  آنها  نبود  دارد؟ حاضر  ایرادی  چه 

بگذارد.
با انگشتهایی الک زده روسری اش را مرتب 
می كند و می گوید: »در این چندماهی كه 
با هم بودیم، به من خرجی درستی نمی داد.  
یعنی آه در بساط نداشت. وقتی از حقوقش 

می پرسیدم طفره می رفت. 
دو ماه دیگر به هر سختی بود با او ساختم.  
فاصله ام را روز به روز با او كمتر می كردم بلكه 
دست از كارهایش بردارد، ولی او روز به روز 

بیشتر از من دور می شد. با پدر و صاحب كارش 
صحبت كردم.  آنها هم نصیحتش كردند، اما او 
به این وضعیت عادت كرده بود. حتی حاضر 
نبود شماره موبایلش را عوض كند. حاضر نشد 

حتی یک جلسه پیش مشاور برود.
آه عمیقی می كشد و ادامه می دهد:

گفتم با خانواده ام صحبت كنم. می دانستم 
عكس العملشان چیست.  یک بار در این مدت 
از من نپرسیدند مشكل داری یا نه. برایشان 
فرقی نداشت نوید نی ریز می آید یا نه. به او 
زنگ نمی زدند و از من احوالی نمی پرسیدند. 
ولی باز هم به مادرم گفتم كه می خواهم جدا 
بشوم. گفت حرف مردم را چكار می كنی؟ 
جواب پدرت را چه می دهی؟  به پدرم گفتم 
عصبانی شد و گفت من تو را شوهر دادم و 
دیگر حاضر نیستم خرجی تو را بدهم، بمان 

همانجا درست می شود.«
دختر جوان با اشاره به رضایتش برای تعیین 
314 سكه به عنوان مهریه می گوید:  »برای 
فرار از دست پدرم و شرایط خانه به مهریه كم 
راضی شدم. االن نه روی برگشتن داشتم نه 
دلی برای ماندن. در یكی از روزها تصمیمم را 
گرفتم و به نی ریز برگشتم و به دادگاه آمدم و  

تقاضای مهریه كردم. 
من به امید زندگی رفته بودم.  با داشتن و 
نداشتنش می ساختم.  اما نمی توانستم خرد 
ببینم. مگر من چند سال  را  شدن غرورم 

دارم؟ تازه بیست سالم است. 
خودم االن فروشندگی می كنم و با قرض از 
دوست و آشنا زندگی ام را می گذرانم تا ببینم 

خدا چه میِ خواهد. 
می گوید:  و  می رود  فرو  هم  در  اخم هایش 
حرف  می دانم  است.   بد  طالق  می دانم 
به  معنی دار  نگاه های  و  است  زیاد  مردم 
آدم می كنند. اما من مثل مادرم نیستم كه 
برای حرف مردم زندگی كنم. من آرامش 

می خواهم.
این  انگار  برود. می گوید:  كه  بلند می شود 
خواب  در  ماجراها  این  همه  با  ماه  شش 
گذشته. چه خواب بدی. كاش می شد كسی 

بیدارم می كرد و می گفت خواب بودی...

کاش می شد کسی بیدارم می کرد
سمیه نظری / گروه گزارش

کدبانوی خانه

سیرترشیهفتساله
در6هفته!

طعم  و  سیاه  رنگ  ساله  هفت  ترشی های 
مالیم و ملسی دارند و خیلی سریع در دهان 
كه  قلق هایی  با  این دستور  آب می شوند. 
در خود دارد، همین ترشی سیر را تحویل 
سازنده آن خواهد داد؛ به شرطی كه نكات را 
مو به مو رعایت كرده و چیزی از دستور آن 
حذف نكنید. این دستور امتحان خود را پس 

داده و نتیجه رضایت بخش خواهد بود.
بوته سیر: 2 كیلو

سركه خرما:  به میزان الزم
سركه بالزامیک: به میزان الزم

شكر قهوه ای یا شیرخرما:  به ازای 8 بوته 
سیر، 1 قاشق غذاخوری

سس سویا: به ازای 8 بوته سیر، 1 قاشق چای 
خوری

نكته:  سركه خرما و بالزامیک، باید به نسبت 
5050 در این ترشی استفاده شوند.

شیوه آماده سازی:
پوسته  اضافه سیرها را تا جای ممكن دور 
بریزید؛ اما تمام پوسته ها را جدا نكنید. سپس 
سیرها را به همراه شكر قهوه ای یا شیره خرما 
در قابلمه بریزید. روی سیرها را مخلوطی از 
سركه خرما و سركه بالزامیک بریزید تا روی 
آنها با سركه پوشیده شود.حدوداً 15 دقیقه 
تركیب  این  در  تا  بدهید  زمان  سیرها  به 
جوشانده و كمی نرم شوند. سپس آنها را 

درون شیشه های كاماًل تمیز بریزید. سس 
سویا را اضافه كرده و دِر آن را محكم ببندید. 
شیشه های ترشی سیر را به مدت 30 تا 40 
روز در جای خشكی نگهداری كنید. پس از 
این مدت دِر آن را باز كرده و یک سیر ترشی 

ملس و جا افتاده تحویل بگیرید.
 نكات مهم:

 اگر می خواهید سیر ترشی شما رنگ سیاه 
ترشی سیرهای هفت ساله را به خود بگیرد و 
عطر بی نظیری داشته باشد، حتمًا از سركه 

بالزامیک استفاده كرده و آن را حذف نكنید.
 می توانید از 32 قاشق غذاخوری شیره 
تمر هندی له شده هم در این دستور استفاده 
كنید؛ هم رنگ را تیره می كند و هم طعم 

جالبی به آن می بخشد.
دسترس  در  بالزامیک  احیانًا سركه  اگر   
پیمانه   1 هر  ازای  به  می توانید  نداشتید، 
سركه خرما، از 3 قاشق غذاخوری تمرهندی 
شیرین و یا شیره خرما )دوشاب( استفاده 

كنید.
 اگر می خواهید این ترشی مثل قند در 
دهان آب شود، همه سركه مصرفی آن را از 
نوع بالزامیک انتخاب كنید و سس سویا را 
حذف كنید. )چراكه سركه بالزامیک به حد 
كافی خودش حاوی سس سویا و مواد مخمر 

می باشد(./

دانستنیهای خودرو
مواردی که رعایت آنها

عمر خودرو  را زیاد می کند
بخش مكانیک خودرو هنرستان فنی و حرفه ای دكتر باهنر               بخش دوم

در شماره پیش نوشتیم كه آگاهی از نقص های خودرو در 
زمان مناسب می تواند جلوی ضرر را بگیرد. اما گذر زمان 
موجب می شود كه به یكباره هزینه زیادی بر گردن مالک 
بررسی  چون  مواردی  به  شماره  آن  در  بیفتد.  خودرو 

سالمت گیربكس و باطری پرداختیم. اینک ادامه نوشتار:
موتور یا پیشرانه

خرابی موتور خودرو بیشترین میزان هزینه را روی دست 
صاحب آن می گذارد. از طرفی بیشترین دردسر نیز مربوط 
به خرابی موتور خودرو است. چرا كه نقص در بسیاری از 
قطعات را می توان به نحوی پوشش داد، اما نقص موتور 

می تواند منجر به از كار افتادن خودرو شود.
آبی  بررسی عملكرد موتور خروج دود  راه های  از  یكی 
از اگزوز ماشین است. خروج دود آبی از اگزوز به هنگام 

استارت زدن نشانه وجود ایراد در موتور است. 
برای بررسی بهتر موتور می توان در هنگام روشن بودن 
خودرو، كاپوت را باال زد و چنانچه دودی مشاهده شد، آن 
را از نقص فنی موتور دانست. این دود نشان دهنده عملكرد 
نادرست سیلندرهای خودرو یا حتی رینگ های پیستون 

خودرو است.
از دیگر موارد مهم در خرابی موتور می توان به عدم كمپرس 
موتور، خرابی واشر سرسیلندر و واشر دِر سوپاپ اشاره 
كرد. همچنین در بسیاری اوقات وجود صدای غیرطبیعی 

موتور، نشان دهنده نقص فنی آن است.
بنابراین می توان با گوش دادن دقیق به صدای موتور و 
مقایسه آن با حالت قبل یا با خودروهای مشابه، به این نقص 

پی برد.
از موارد دیگر، بررسی سیستم خنک كنندگی خودرو و 
اطمینان از كاركرد مناسب آن به همراه بازدید رادیاتور و 

بررسی نشتی آب از آن است. 
به طور كلی سیستم موتور خودرو چه در هنگام خرید و چه 
در مواقع استفاده شخصی از خودرو باید به دقت بررسی 
شود. چرا كه هر گونه ایراد در این بخش می تواند بخشی از 
خودرو را دچار نقص فنی كند.                                 ادامه دارد

بچه ها سالم
به کوشش سمیه نظری 

دانه کوچک بود و کسی او را نمی دید. سال های 
سال گذشته بود و او هنوز همان دانه کوچک 
اما  بیاید  به چشم  بود. دانه دلش می خواست 
نمی دانست چگونه. گاهی سوار باد می شد و  از 
را  خودش  گاهی  می گذشت.  چشم ها  جلوی 
روی زمینه  روشن برگ ها می انداخت و گاهی 
فریاد می زد و می گفت: »من هستم، من این جا 

هستم. تماشایم کنید. «
اما به چشم آذوقه  کسی جز پرنده هایی که قصد 
خوردنش را داشتند یا حشره هایی که زمستان 

به او نگاه می کردند، کسی به او توجه نمی کرد.
دانه خسته بود از این زندگی، از این همه گم 
بودن و کوچکی خسته بود. یک روز رو به خدا 
کرد و گفت: »نه، این رسمش نیست. من به چشم 
هیچ کس نمی آیم. کاشکی کمی بزرگتر، کمی 

بزرگتر مرا می آفریدی.«

خدا گفت: »اما عزیز کوچکم! تو بزرگی، بزرگتر 
از آن چه فکر می کنی. حیف که هیچ وقت به 
رشد  ندادی.  شدن  بزرگ  فرصت  خودت 
ماجرایی است که تو از خودت دریغ کرده ای. 
به  می خواهی  که  وقتی  تا  باشد  یادت  راستی 
از  را  خودت  نمی شوی.  دیده  بیایی،  چشم 

چشم ها پنهان کن تا دیده شوی.«
خوب  را  خدا  حرف های  معنی  کوچک  دانه  
نفهمید اما رفت زیر خاک و خودش را پنهان 

کرد. 
رفت تا به حرف های خدا بیشتر فکر کند. 

فکر کرد و فکر کرد....
بلند  سپیداری  کوچک،  دانه   بعد  سال های 
نمی توانست  هیچکس  که  بود  باشکوه  و 
به چشم همه  که  بگیرد؛ سپیداری  ندیده اش 

می آمد./

دانه ای که سپیدار بود
عرفان نظرآهاری

مادر
مادر، موهایت

خرمن ها خوبی
چشمانت مادر

گلشن ها خوبی
مادر لبخندت

صبح و صد خورشید
آوازت مادر

فردا و امید
مادر آرامش

در دستان توست
این دنیا مادر

در فرمان توست
مادر می خواهم

مادر می جویم
مادر می بینم

مادر می گویم
محمود كیانوش
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کافه ادبیات
 به كوشش فاطمه زردشتی نی ریزی

گنجینه های ادب
مپندار  این شعله 

افسرده گردد
سپیده کاشانی

مقام دار  و  ترانه سرا  شاعر،  كاشان،  در   1315 اَمرداد  زاده ی 

با  را  خود  همكاری    134۷ سال   از  بود.  ایران  اهل  فرهنگی 

مطبوعات  كشور آغاز كرد. پس  از آن ، بیشتر مجله هایی  كه  

صفحات  ادبی  پرباری  داشتند، اشعار او را به  چاپ  رساندند.

از 1۶ سالگی با اقامت در تهران به عرصه شعر و ادبیات ایران وارد 

شد و در سال 1352 نخستین مجموعه اشعارش را با نام »پروانه 

های شب« منتشر كرد.

و  شد  دعوت  رادیو  سازمان  به  خورشیدی،   1358 سال  در 

نخستین شعرش در رادیو )خاک آزادگان( خوانده شد. شعر 

خاک آزادگان او در كتاب فارسی پایه  دهم نیز آمده است.

سپیده كاشانی را می توان از نخستین بانوان شاعر دانست كه در 

آثار خود به ادبیات مقاومت و جهاد و شهادت پرداخته است.

وی به دو شیوه  كالسیک و نو شعر می سرود و سروده های او پس 

از وفاتش در دو كتاب »سخن آشنا« و »هزار دامن گل سرخ« به 

چاپ رسید. 

كاشانی در 5۶ سالگی دارفانی را وداع گفت.

اشعار زیر از این شاعر است:

معبود تویی، از تو امان می خواهم

زان چشمه ی سرمدی، نشان می خواهم

گفتی كه شهید، زنده  جاوید است

یارب ز تو عمِر جاودان می خواهم…

*****

»به خون گر كشی خاک من، دشمن من

بجوشد گل اندر گل از گلشن من

تنم گر بسوزی، به تیرم بدوزی

جداسازی ای خصم، سر از تن من

كجا می توانی، ز قلبم ربایی

تو عشق میان من و میهن من

مسلمانم و آرمانم شهادت

تجلی هستی ست، جان كندن من

مپندار این شعله افسرده گردد

كه بعد از من افروزد از مدفن من ...

*****

دمی جستجو كن، كه در دفتر من

بیابی مرا، ای گل خاطر من

به هر سطر: از پای اندوه نقشی

به هر گام آواز چشم تر من ...

مرا آتشی هست در جان، كه ترسم

به دریاچه باد ریزد پر من

مرا بی من ای دوست آنگه شناسی

كه در دست باد است خاكستر من ...

اکفه داستان
من چقدر 
ثروتمندم

از اینترنت

زین قند پاریس

و  پسر  آن  و  بود  توفانی  بدجورى  هوا 
دختر كوچولو حسابی مچاله شده بودند. 
هر دو لباسهاى كهنه و گشادى به تن 

داشتند و پشت در خانه می لرزیدند.
شما  خانم!  »ببخشین  پرسید:  پسرک 

كاغذ باطله دارین؟«
كاغذ باطله نداشتم و وضع مالی خودمان 
هم چنگی به دل نمی زد و نمی توانستم به 
آن ها كمک كنم. می خواستم یک جورى 
از سر خودم بازشان كنم كه چشمم به 
توى  كه  افتاد  آن ها  كوچک  پاهاى 
قرمز  كوچک شان  كهنه  دمپایی هاى 
شده بود. گفتم: »بیایین تو یه فنجون 
شیركاكائوى گرم براتون درست كنم.« 
و كنار  بردم  را داخل آشپزخانه  آن ها 

بخارى نشاندم تا پاهایشان را گرم كنند.
بعد یک فنجان شیركاكائو و كمی نان 
برشته و مربا به آنها دادم و مشغول كار 
خودم شدم. زیر چشمی دیدم كه دختر 
دستش  در  را  خالی  فنجان  كوچولو 
بعد  كرد.  نگاه  آن  به  خیره  و  گرفت 

پرسید: 
 »ببخشین خانم! شما پولدارین؟«

نگاهی به روكش نخ نماى مبل هایمان 
انداختم و گفتم: 
 »من اوه… نه!«

دختر كوچولو فنجان را با احتیاط روى 
نعلبكی آن گذاشت و گفت:

 »آخه رنگ فنجون و نعلبكی اش به هم 
می خوره.«

آن ها درحالی كه بسته هاى كاغذى را 
جلوى صورت شان گرفته بودند تا باران 

به صورتشان شالق نزند، رفتند.
فنجان هاى سفالی آبی رنگ را برداشتم 
و براى اولین بار در عمرم به رنگ آن ها 
دقت كردم. بعد سیب زمینی ها را داخل 
آبگوشت ریختم و هم زدم. سیب زمینی، 
آبگوشت، سقفی باالى سرم، همسرم، 
یک شغل خوب و دائمی، همه اینها به هم 
می آمدند. صندلی ها را از جلوى بخارى 
برداشتم و سرجایشان گذاشتم و اتاق 
نشیمن كوچک خانه مان را مرتب كردم.

كنار  از  را  دمپایی  كوچک  لكه هاى 
بخارى، پاک نكردم. می خواهم همیشه 
آنها را همان جا نگه دارم كه هیچ وقت 

یادم نرود چه آدم ثروتمندى هستم...

برگی از تاریخ

شاه از نبود آزادی سیاسی نگرانی 
می پنداشت  و  نداشت  چندانی 
است،  مهم  مردم  توده  برای  آنچه 
آسایش مادی است. در این زمینه 
واژه تازه »دموكراسی اقتصادی« یا 
»دموكراتیک« باب شد. از دید شاه 
سرآغاز این كار، اصالحات اجتماعی 
بهمن 1341 بود كه با دادن زمین به 
دهقانان و سهیم ساختن كارگران 
موجبات  كارخانجات،  سود  در 
بهزیستی آنان را فراهم كرده بود. در 
پی آن نیز به مناسبت دهمین سال 
صاحبان  كه  داشت  اعالم  انقالب 
صنایع باید تا 4۹ درصد سهام خود 
را به ترتیب تقدم، نخست به كارگران 
و سپس به توده مردم عرضه دارند. 
حزب  برپایی  دنبال  به  همچنین 
رستاخیز به دولت دستور داد برای 
كارگران  به  صنعتی  سهام  خرید 
داده  بهره  بدون  وام  كارمندان  و 
شود. در اسفند 1352 هنگامی كه 
نفت  درآمد  كننده  خیره  افزایش 
همه را سرمست كرده بود، به فرمان 
شاه، آموزش از كودكستان تا پایان 
دوره راهنمایی و همچنین بهداشت 
رایگان شد. گمان شاه این بود كه 
معنای  به  فرمانها  اینگونه  صدور 
چرای  و  چون  بی  اجرای  امكان 
آنهاست و در نتیجه او بر كشوری 
فرمان می راند كه اكثریت مردمش 
از بركت وجود او در آسایش به سر 
زمین  صاحب  دهقانان  و  می برند 

و كارگران صاحب سهم هستند و 
سراسر كشور زیر پوشش بهداشت 
امكان  و  درآمده  رایگان  درمان  و 
از  جوانان  و  كودكان  آموزش 
كودكستان تا دانشگاه فراهم شده 

است.
سخنی  كسی  اگر  شرایط  این  در 
زبان  به  مردم  ناخرسندی  درباره 
می آورد، نشانه بدخواهی یا ناآگاهی 
برنامه  از  شاه  بار  یک  می بود.  او 
بی بی سی كه گفته بود با این همه 
سالحی كه ایران می خرد، نیروهای 
انقالبی  جنبش  هرگونه  انتظامی 
برآشفته  كرد،  خواهند  سركوب  را 
می پرسد  عصبانیت  با  و  می شود 
چگونه كارگر و دهقان راضی ممكن 
است انقالب كنند؟ )یادداشت 15 

مهر 1351(.
این رضایت دهقانان و كارگران از آن 
انتظار  شاه  كه  است  مضمون هایی 
َعَلم و دیگر  داشت نخست وزیر و 
اطرافیان پیوسته به مردم و بیگانگان 
نوبه  به  آن  بازتاب  و  شوند  یادآور 
خود، شاه را بیش از پیش در این باور 
استوار می ساخت. به این سان، شاه 
تردیدی نداشت كه حكومت شخصی 
او به سود كشور و مورد قبول اكثریت 

مردم است.
2 شیوه حكومت و تقدم های شاه

دشواری  سالهای آغازین پادشاهی، 
عالقه ذاتی به درگیری در مسائل 
سیاسی و اجتماعی كشور و همچنین 

آرزوی نام آوری، شاه را مردی آبدیده 
و با اطالع كرده بود. كمتر كسی به 
مانند او همه جای ایران را دیده بود 
و با شرایط اقتصادی و جغرافیایی 
تماسهای  در  داشت.  آشنایی  آن 
بسیار  تشریفاتی  غیر  و  خصوصی 
به  و  خجول  اندازه ای  تا  و  مؤدب 
شده اند  مدعی  برخی  آنچه  وارونه 
بیشتر  به  بود.  دقیق  شنونده ای 
از  بسیاری  و  كرده  سفر  كشورها 
نخبگان زمان خود را دیده و به مسائل 
جهانی وارد بود. رفتار ساده همراه 
با وقار، هوش تیز و حافظه قوی در 
همه كسانی كه با او برخورد داشتند 
هرچند  می گذاشت.  عمیقی  اثر 
اطالعات او در بسیاری از زمینه ها 
ژرف نبود ولی همان دانش سطحی 
از  باالتر  ردیف  در  را  او  گسترده، 

بیشتر سران روز جهان قرار می داد.
از  این بود كه  او  گرفتاری اساسی 
پایه  به  را  ایران  یكسو می خواست 
كشورهای پیشرفته جهان برساند و 
از سوی دیگر آمادگی پذیرش الزمه 
چنین خواستی را كه حكومت قانون 
و تا اندازه ای دموكراسی و مشاركت 
نیز  را  اساسی  قانون  نداشت.  بود 
 كه هنگام رسیدن به پادشاهی به 
بود  كرده  ادا  وفاداری  سوگند  آن 
  نمی توانست از ته دل بپذیرد و آن 
را تا هنگامی كه مجلس مؤسسان 
اختیارات  خورشیدی   1328
بیشتری به شاه نداده بود »سندی 

كه علیه شاه نوشته شده بود« تلقی 
هرگونه  از  گذشته  این  از  می كرد . 
او  مذاق  به  كه  اصولی  و  ضابطه 
خوش نمی آمد یا دست و پای او را 
می بست بیزار بود و به این كه كارها 
در چهارچوبی مشخص و سنجیده 
و پس از بررسی كامل صورت گیرند 
برخی  نتیجه  در  نمی نهاد.  ارجی 
تضاد  یكدیگر  با  او  تصمیم های  از 
داشت و مسئوالن امر را دچار دردسر 
و سردرگمی می ساخت و چه بسا 
موجب دلسردی و سرخوردگی آنان 

می شد.
َعَلم كه از نزدیک شاهد این وضع بود، 
می نویسد: »هر وزیر و هر مسئولی 
می رود  و  می گیرد  دستوری  رأسًا 
اصلی  خطوط  با  دستورها  این  و 
سیاست اقتصادی و اجتماعی كشور 
هماهنگی نمی كنند. علت هم این 
است كه شاه هر قدر هم ماشاءلله 
قوی باشد ولی كامپیوتر كه نیست. 
دستورات دیگری را كه داده است 
فراموش می كند. عیب بدتر این كار 
فرامین ضد و نقیض است كه البته 
كمتر اتفاق افتاده است. ولی به هر 
صورت اتفاق می افتد و اساس كار ما 
را متزلزل می كند...« )یادداشت 18 

دی 134۹(. 
ادامه دارد

برگرفته جستارگونه ای از:
یادداشتهای   )13۹3( علی نقی  عالیخانی،   

َعَلم، جلد اول، تهران: كتاب سرا، صص ۷3 تا ۷5

سالهای واپسین حکومت شاهنشاهی

چگونه کارگر و دهقان راضی ممکن است انقالب کنند؟
بخش ششم

عظمت:  عظمت به معنی بزرگی، به فتح 
»عین«و »ظا« و »میم« است )َعَظَمت(. 
می كنند  تلفظ  »ظا«  كسر  به  اغلب 

)َعِظمت( كه غلط است.
كه  شالی  معنی  به  عمامه  عمامه: 
و  »عین«  كسر  به  می پیچند  سر  دور 
اغلب  ولی  است)ِعمامه(.  تخفیف»میم« 

تلفظ  »میم«  تشدید  و  »عین«  فتح  به 
می كنند )َعّمامه( كه غلط است.

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

كتابخانه گوتنبرگ، ص 120.

 غلط های متداول در زبان فارسی
از دیدگاه استاد حسن عمید

ویژه  طنز نی ریزان فارس

سال ششم / شماره:  2۷4
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
 مش غضنفر و مارال خانم!

شوهر خاله ام مش غضنفر برای دیدن 

دخترش چند روزی تنهایی رفته بود 

شمال!

گروه  در  فامیل  همه  كه  شب  یک 

و  گفتگو  حال  در  خانوادگی  واتساپی 

خوش و بش بودیم، شوهر خاله كه هنوز 

در شمال تشریف داشت،  وارد گروه شد! 

همه فامیل احوال او را پرسیدند و اوضاع 

و حال و هوای شمال را جویا شدند! 

داد:  جواب  صادقانه  هم  خاله  شوهر 

با  وقتی  تازه  است؛  خوب  »همه چی 

مراتع  به  دخترانش  و  خانم  پونه  گل 

خوش  خیلی  می رویم،  علفزارها  و 

دختر  مارال  كه  این  جالب  می گذرد. 

بزرگ گل پونه خانم هم به من خیلی 

همراهم  می روم  هرجا  و  دارد  عادت 

می آید. اگر خاله خانم اجازه می داد او را 

با خودم می آوردم! حتمًا وقتی برگشتم 

عكسهایی را كه با او گرفته ام  به شما 

نشان می دهم! خیلی ناز است!!

سكوت  غضنفر،  مش  حرف  این  با 

افكند و همه  بر گروه سایه  مرگباری 

اعضای گروه دانه دانه شب بخیر گفتند 

و رفتند!!! 

خودش  به  را  فامیل  همه  ذهن  آنچه 

بود.  خانم  مارال  بود،  كرده  مشغول 

دختری كه صمیمیتش با مش غضنفر 

خیلی عجیب بود!

خاله ام با گذاشتن چند شكلک عصبانی 

از گروه خارج شد و دخترها و پسرهای 

نكرده  خداحافظی  خجالت  از  خاله 

رفتند!

خیلی عجیب بود كه مش غضنفر طی 

فقط چند روز كه از خاله دور شده بود، 

هوو  خاله  سر  بر  گستاخی  با  اینگونه 

آورده بود!

را در سكوت  روزی  فامیل چند  همه 

مرگباری گذراندند تا لحظه موعود فرا 

برسد و مش غضنفر از شمال برگردد!

مش غضنفر وقتی رسید همه فامیل از 

روی كنجكاوی و دیدن عكسهای مارال، 

غضنفر  مش  دیدن  به  خاله،  هووی 

رفتیم!

خاله از لحظه ورود مش غضنفر به اتاق 

دیگری رفته و در را محكم بسته بود و 

فرزندانش در یک گوشه خانه قنبرک 

زده و غمگین و شرمسار نشسته بودند!

مش غضنفر باالی مجلس نشسته بود و 

از آب و هوای شمال برای طایفه تعریف 

می كرد! او عقیده داشت علفزارهای آنجا 

جان می دهد برای دامپروری! 

كه  می كردیم  لحظه شماری  ما  ولی 

عكسهای مارال را ببینیم.

مش غضنفر كیف بزرگی را كه با خودش 

از شمال آورده بود وسط اتاق گذاشت 

و سوغاتی ها را تقسیم كرد! در آخر هم 

پاكت بزرگی را بیرون آورد و گفت: بیایید 

عكسهای مارال خانم را نشانتان بدهم! 

همه از تعجب دهانشان باز مانده بود! 

خاله كه درون اتاق، خودش را زندانی 

كرده بود و  فقط صدای مهمانها و مش 

غضنفر را می شنید، جیغ بلندی كشید و 

گویا از شدت عصبانیت غش كرد! 

اما  قصه مش غضنفر اصاًل  غش و دود 

نداشت! مارال یک گوساله خال خالی 

شیطان و بازی گوش از گل پونه خانم 

گاو بزرگ و شیرده مزرعه شمال بود!

قربانتان غریب آشنا

ماجراهای من و بی بی

بریمنمبویهاَهوواکسنابزنی؛نیزنیتابرم
بی بی شما هنوز نشستین كه...

 پاشم چكار كنم؟
 بی بی جان مگه نگفتم باید برین 
دوز دوم واكسنتون رو بزنین؟ گفتم 

كه آماده شین.
 من نّیام...

ینی چی بی بی؟ 
 ینی هی كه ُشُنفتی... یاُدت رفته 
اوَدفه كه زدم چه حالی شدم؟ ُمرَدم 

و ِزنه شدم...
 خب بی بی این واكسنی كه شما 
زدین همینطوریه دیگه. عالئمش 
همینه. االنم بلند شین... اگه دوز 
كاری  هیچ  انگار  نزنین  رو  دوم 

نكردینا...

بی بی با غرغر بلند شد و لباسهایش 
را پوشید...

بی بی  رسیدیم  كه  درمانگاه  به 
همانطور داشت غر می زد...

سینه ای سپر كرد و رفت جلو...
 كاكا من اومدم واسكن بزنم، نوبت 

دوم...
مرد نگاهش كرد...
 چی زدی مادر؟

 هونا كه خیلی درد میگیره، ینی 
ُمردم و زنه شدم...

مرد كارت بی بی را گرفت...
 آهان، آسترازنكا زدی شما كه...

بی بی دوباره نگاهش كرد...
 دیه چی چی دری ننه به غیر ای؟

مرد خندید...
 ننه مگه میخوای پنیر بخری؟ اینو 
دور اول زدی االنم باید همینو بزنی 

دیگه...
بی بی دستش را كشید كنار...

 الزم نكرده، چیطو اوَدفه سوسن 
اوَمدود زدود آخم نگفت، ولی من 
اَ توو و لرز و جون درد ُمردم و زنه 
شدم.... بری منم بویه اَ هونا بزنی... 

نیزنی تا برم...
رفتم كنار بی بی...

 بی بی جان نمیشه كه، بنده خدا 
اثر  اصاًل  شاید  رو معطل كردی. 
واكسنی كه شما زدی بیشتر باشه...

بی بی خیره خیره نگاهم كرد...

 راس می گی ننه؟ 
 بله بی بی. راس میگم...

رو كرد به من...
 خو نپه اگه ایطوریه بزن...

فقط یی چی ننه...
 چی؟

 َیی پیرمرد خدا زدی بدبختی ام 
اونم  اسم  دریم  كوچمون  تو 

بینیویس...
 نمیشه ننه، خودش باید بیاد...

 نیشه خو ماخام نشه...
آستینش را زد باال...

 خیِل خو بیا بزن فقط اگه درد 
گرفت من میدونم و تو...!

گالبتون

ماجراهای تبعه موجاز
غربت در غربت

از  بعد  َنمی شد  باورم  كونید  باور 
20 سال كوشتار و جنگ  در َوالیت 
اول  جاَی  سر  دوباره  افغانیستان، 

خوَدمان بازگردیم.
جمع  را  پایم  و  دست  داشتم  تازه 
َمی كردم كه بی َوالیت خود روان شوم؛ 
ولی همیشه انگار تقدیر سر لج با من 

دارد.
َبگرفته ام؛ شاید  اصاًل عذاب ووجدان 
افغانیستان  بی  َنمی خواستم  من  اگر 

برگردم، این َطور َنمی شد.
از هم َوالیتی هایم  زیادی  عده  دوباره 
بی  طالیبان  و  شده اند  )آواره(  بی جا 
جای َدولت اشرف غنی نشسته كرده 
است. تنها در دره پنجشیر است كه 
احمد مسعود َجلوی طالیبان موقاومت 

َمی كوند.
صحنه مردمی كه خود را بی َطیاره 
َامریكایی چسباندند و بعد از آسیمان 
بی روی زمین پرت شدند، َیک لحَظه از 

َجلوی َچشمانم َكنار َنمی رود.
آن روز دلمرده و پریشان كنَده كاری 
َمی كردم كه ارباب آمد و گفَته كرد: 
قبراق  نجیب؟  شده  َچه  را  تو  امروز 

نیستی.
 اگر سرزمین تو هم این َطور خسته از 

جفا بود، از مِن افسرده دل بدتر بودی.
همدردیم.  همه  نباش؛  ناراحت   
هم این كه هر دو َوالیت از قدیم َیكی 
بوده اند و هم این كه ما هم دست كمی 
هنوز  است  درست  نداریم.  شوما  از 
بی جا نشده ایم و در خاَنه و كاشاَنه خود 
زینَدگانی َمی كونیم. اما احساس غربت 

هر از چند گاهی بی سوراَغمان َمی  آید.
ارباب این را كه گفَته كرد، كمی دل 
در دلم آمد. دلمرَدگی آنها هم دست 
كمی از ما ندارد. اما َندانم آخرش بی 
كجا روان َمی شویم، سرنوشَتمان َچه 

َمی شود و ما را بی كجا َمی برند...
نجیب

مواظب باشید 
هرچه خورده اید

باال نیاورید!
به لطف عملكرد رؤیایی مسئوالنی كه بیخ ریشمان هستند 
و تكان هم نمی خورند، ما تا االن 5 موج كرونا را با موفقیت و 
سربلندی پشت سر گذاشته ایم و با آمادگی كامل به سراغ موج 
ششم می رویم تا ثابت كنیم كه این موج ها برای ملت بزرگ و 
حماسی ایران عددی نیست. آن تلفات ۷00۶00 نفری روزانه  
هم عددی نیست. كاًل هیچ كس و هیچ كشوری برای ما عددی 
نیست و ما در دنیا یک تنه نفس كش می طلبیم. باید دعا كنیم به 
جان مسئوالنی كه خودشان را با واكسن محكم كاری كرده اند تا 

بتوانند از ما مردم در برابر كرونا محافظت كنند.
یكی از افتخارات كرونایی مسئوالن ما همین واكسن است. اگر 
آمارهایی را كه برای ساخت واكسن وطنی  داده اند با آمارهایی 
كه برای واردات واكسن می دهند جمع بزنیم، می توانیم نه تنها 
كل ایران بلكه خاورمیانه و حتی كشورهای آسیایی را سه دوزه 
واكسینه كنیم. قبول ندارید؟ یادتان رفته وزیر   نمكین ما گفت 
كه می توانیم به هند واكسن صادر  كنیم؟ خب االن هند كرونا را 
مهار كرده. غیر از این است كه با واكسن های اهدایی ایران بوده؟ 
ما تا بخواهیم چند میلیارد هندو را واكسینه كنیم باید صبر 

داشته باشیم و عجله نكنیم. 
از افتخارات دیگِر مسئوالن ما نترسیدن از كرونا است و نشانه 
آن هم این كه زود تسلیم نمی شوند و به این راحتی ها قرنطینه 
نمی كنند. االن در نیوزیلند پس از شناسایی 1 مورد جدید 
ابتال به كرونا )فقط یک مورد( سه روز تعطیل سراسری اعالم 
كرده اند. همچنین »اوكلند«، شهر محل شناسایی این مورد 
جدید نیز یک هفته تعطیل شد. حتمًا هم آنها از منابع ملی، به 

مردم پول می دهند تا بتمرگند داخل خانه و بیرون نیایند.
ولی مسئوالن ما از این سوسول بازی ها خوششان نمی آید و اواًل 
به این راحتی ها تعطیل نمی كنند و بعد هم كه تعطیل كردند، به 
منابع ملی و صندوق ذخیره ارزی دست نمی زنند كه بخواهند 
به ما مردم پول بدهند و ما را بدعادت كنند. البته فكر كنم پولی 
هم در صندوق نمانده. ولی اگر هم بود به ما نمی رسید كه به 
قول مادربزرگم آنقدر كور و كچل آنجا هست كه چیزی برای ما 

نمی ماسد. بگذریم.
اینها را گفتم تا ثابت كنم زندگی ما ایرانیها خیلی با دریا و مسائل 

آن دمخور شده . چگونه؟ 
یكی موج گرفتگی در كرونا كه با افتخار در حال رسیدن به موج 

ششم هستیم.
دیگری حباب زدگی در بورس و سكه و مسكن و خودرو.
بعدی سونامی آسیب های اجتماعی و فقر و خشكسالی.

دیگری جذر و مد. در مذاكرات هسته ای اروپایی ها گاهی جلو 
می آیند و گاهی عقب می كشند و به عبارتی جذر و مد می كنند. 

دیدید كه زندگی ما ایرانی ها خیلی دریازده شده؟ فقط در این 
بین باید مواظب باشیم كه دریازدگی باعث نشود كه هرچه 
از برنج كیلو 50 هزار تومان و گوشت كیلو 150 هزارتومان 

خورده ایم قبل از هضِم كامل باال بیاوریم.
امضاء: ُقلمراد

حکایتهای ُقلمراد
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به نام انسانیت
به کام ...؟

امین رجبی / سردبیر

بحث عزاداری و مراسم عروسی و رعایت پروتکل ها بود. این که 

بعضی ها حتی به اسم امام حسین)ع( به دیگران ظلم می کنند و 

باعث شیوع بیماری می شوند. در حالی که مراجع هم این را نهی 

کرده اند.

به او گفتم: اینها افراط است. چه آن کسی که عروسی می گیرد و چه 

آن که مجلس عزای حسین)ع( را بدون رعایت پروتکلها برپا می کند. 

امام حسین)ع(  در کربال به یارانش اختیار داد که هرکس می خواهد 

برود،برود. نخواست به کسی تحمیل شود. جان مردم برایش مهم 

بود حتی برای هدفی به آن مهمی.

پاسخ داد: من اصاًل دین را قبول ندارم. از اوِل زندگی ام تا االن یک 

بار هم نماز نخوانده ام. آخوندها را که اصاًل قبول ندارم. دین یعنی 

چه؟ اسالم و شیعه چیست؟گفتم: باالخره هرکسی اعتقادی دارد 

و از دریچه ای به خدا و دین و نماز نگاه می کند. هر عقیده ای برای 

خودش محترم است به شرطی که به دیگران ظلم نکند.

جمله معروف فیلم مارمولک را گفتم که »به عدد آدمهای دنیا راه 

هست برای رسیدن به خدا«. ما نمی توانیم وجود خدا را نفی کنیم.

گفت: به اعتقاد من بهترین دین، دین انسانیت است. من به دین 

انسانیت اعتقاد دارم. شما انسان باش همه چیز درست می شود.

گفتم: دین هم برای همین آمده که از ما آدمها، انسان بسازد. دینی 

که نتواند انسان سازی کند کارش اشکال دارد.

گفت: نه! اصاًل کلمه ای به نام دین و مذهب باید پاک شود. فقط 

انسانیت.

سکوت کردم. ادامه بحث فایده ای نداشت.

دوباره بحث کرونا به میان آمد. گفتم: خدا کند زودتر واکسن به 

همه برسد بلکه مردم مظلوم ایران هم از شر بیماری رها بشوند.

با افتخار گفت: من که دو دوز  واکسن را زده ام.

گفتم: چه خوب. خدا را شکر. شما سهمیه داشتید؟

گفت: سهمیه؟ نه! یک پارتی در بیمارستان .... )شهری دیگر( 

داشتم که زنگ زدم برایم جور کرد رفتم زدم.

با خنده گفتم: آیا پارتی بازی را دین انسانیت شما قبول دارد؟

شانه ای باال انداخت و گفت: اوووه، اینقدر در این مملکت می برند 

و می خورند، حاال دو تا واکسن هم به ما برسد. این به کجا بر 

می خورد؟

سکوت کردم. در دلم گفتم کاش به همان دین انسانیت خودت 

درست و حسابی عمل می کردی.

انسان بودن شرایط دارد. شرط اول و مهم آن، رعایت حقوق 

دیگران است. انسانیت پارتی بازی و رابطه برنمی دارد. مهم این 

است که برای جان و مال و آبرو و آسایش و حق دیگران ارزش قائل 

باشی.

هم تو و هم آنانی که بدون رعایت پروتکل ها اصرار بر برگزاری هر 

مراسمی مثل عروسی و عزا و دیگر مجالس دارند در یک گروه اند.

آن افراط در برگزاری پرخطر مراسم مذهبی و غیرمذهبی که جان 

آدمها را در خطر می اندازد با این پارتی بازی در زدن واکسن هر دو 

با اصول انسانی و اخالقی و دینی در تضاد است. چه مذهبی باشی و 

چه نباشی، تو انسانیت را زیر پا گذاشته ای.

یادداشت

قوانین آرامش و جذب انرژی
1. قانون خال:

هر چه انسان از کینه و حسد و دروغ تهی باشد، بیشتر ذهنش 

جذب موهبت های الهی می شود.

2. قانون بارش:

فوران کردن، بی مضایقه بخشیدن، بارش مهر و عشق.

3. قانون نظم:

همیشه بی نظمی، برکت را از بین می برد و از ما می گیرد.

4. قانون پاکی:

پاکی جذب پاکی می شود؛ پس خودمان را پاک کنیم تا رحمت 

الهی برایمان جاری شود و این پاکی فقط منحصر به پاکی جسم 

نیست؛ بلکه پاکی ذهن، دل ، زبان و اندیشه است.

5. قانون سحرخیزی:

انرژی عالم هستی از اول صبح، هر چه به روشنایی روز نزدیک تر 

می گردد کمتر می شود. اوج انرژی ها اول صبح است.

6. قانون هماهنگی:

موفقیت یعنی پیشبرد هماهنگ تمامی جنبه های زندگی.

7. قانون تنوع:

هر چند وقت یک بار وسایل خانه را جابه جا کنیم؛ لباسهای 

رنگارنگ بپوشیم. از یک رنگ خاص نباید همیشه استفاده کرد 

چون خستگی می آورد.

8. قانون جمع:

یعنی با هم بودن. جمع انرژی اش از مجموع اجزا بیشتر است.

9. قانون عشق:

اگر کسی با ما رفتار بدی دارد، برایش عاشقانه طلب خیر کنیم. 

خوش رفتاری و سپاس نعمت، موجب دوام نعمت است.

انگیزش

ساعت 6 عصر است، می خواهیم 
برای تهیه گزارش به روستای 
را  نشانی  تلفنی  راه  بین  در  برویم.   سنگبر 
می پرسیم؛ چون هیچ تابلویی آنجا نصب نشده 
که  جایی  می شویم؛  خاکی  جاده  وارد  است. 
تلفن درست آنتن نمی دهد. جایی که مردانشان 
برای امرار معاش با همکاری زن و فرزند از صبح 
خروس خوان تا غوی جغد به کار چرا و دامداری 
مشغول هستند. روستایی که آب و گاز ندارد و 
راهشان هم خاکی است. اما نگاهشان پاک است 
که  روستایی  صمیمیت.  از  گرم  وخانه هایشان 
اهالی آن می گویند وعده های مسئوالن عملیاتی 

نشده و همچنان در حسرت آب آشامیدنی اند.   
می کند؛  خودنمایی  روستا  خانه های  دور  از 
خانه هایی آجری با درهای آهنی کوچک بدون 

آشپزخانه،  بدون سالن پذیرایی و حمام... 
یک اتاق و یک تراس؛ اما زیبا و پر از گل  با سلیقه 
از  زیبا  نقاشی های  خانه ها.  با  آن  خانم های 
کودکانی که تنها تفریح و دلخوشی شان  دویدن در 
کوچه های خاکی و بدون سبزه است و آرزویشان 
ماندن در روستا؛  البته  اگر مشکالت روستا حل 

شود. 
وارد  روستا که می شوی خالی از هر جنجال، قیل 
و قال و دود و دم است. تنها صدای سگها است که 
به روی هر غریبه ای پارس می کنند.  تراس جلوی 
اتاق  با گلهای زیبا تزیین شده. اینجا منزل مهدی 
سنگ سه پاره  روستای  شورای  رئیس  همدمی 

ا ست.

روستای سنگ بر
مورد  در  یک،  سنگبر  روستای  شورای  رئیس 
روستا می گوید: »این روستا در 12  کیلومتری 
شهرستان نی ریز واقع شده است. در این روستا 
آنها  جمعیت  که  می کنند  زندگی  خانوار   28
90-80 نفر است. البته در بعضی از فصول سال 
کمتر می شود؛ زیرا یکی دوخانواده برای تحصیل 
از  ما  روستای  می روند.  شهر  به  فرزندانشان 
امکانات اصلی فقط برق را دارد.  در مورد آب شرب 
لوله کشی شده،  برخالف وعده هایی که دو سال 
پیش داده شد، هنوز مشکل حل نشده است و بنا 
به گفته مسئوالن امور آبفا، درگیر مخزن هستند 
و هنوز آب وارد لوله ها نشده است. تلفن و گاز هم 
نداریم و مردم اینجا با هزینه خود اینترنت را در این 

منطقه راه اندازی کرده اند.«
منیژه طاووس پر معاون شورای روستای سنگبر 
می گوید:  »روستای  روستا  نامگذاری  مورد  در 
سنگبر یک، همان روستای سنگ  سه پاره  است. 
چون مردم بیشتر اینجا را به اسم سنگ سه پاره 
نام  است.  معروف  نام  این  به  می شناسند، 
سنگ سه پاره به دلیل وجود سه سنگ بزرگ در 

ابتدای روستا است.«

طرح هایی که هیچ کدام اجرایی نشدند
زینب طاووس پر همان طور که چای آتشی را 
تعارف می کند، در مورد طرح های در حال اجرای 
اسفندماه سال  بار  »آخرین  روستای می گوید: 
گذشته بود  که رؤسای اکثر ادارات به این روستا 
آمدند و در همین جا جلسه گرفتند و  قرار شد 
آبرسانی به روستا انجام شود،  سند زمینها را آزاد 
و طرح هادی را در روستا اجرا کنند. اما متأسفانه تا 
به امروز هیچ کدام از وعده ها اجرایی نشدند. آقای 
دکتر مسعودی نماینده سابق مجلس دو سال 
پیش به ما قول داد آب لوله کشی را در عرض دو 
ماه به روستا بیاورد. آن زمان  اهالی روستا با هر 
سختی که بود، خانه هایشان را لوله کشی کردند. 
اما هنوز بعد از دو سال لوله کشی، آب شرب به این 

روستا نیامده است.«
منیژه طاووس پر ضمن اشاره به مشکالت روستا 
طبیعت دوست  اینحا  »مردم  می دهد:  ادامه 
هستند و دوست دارند این روستا زودتر گازرسانی 
شود. گاز تا کارگاه آهک که در سه کیلومتری 
اینجا است آمده،  الزم است رئیس اداره گاز پیگیر 
باشد که این روستا نیز گازرسانی شود تا اهالی 
نخواهند برای پخت نان، دوغ و کشک و... طبیعت 
را به خاطر هیزم خراب کنند. مردم روستا از نعمت 

خانه بهداشت بی بهره هستند.  اینجا فقط داخل 
یکی از این ساختمانها حمام است که اهالی همه از 

آن استفاده می کنند.«

روستای بدون نام و نشان
مهدی همدمی رشته سخن را به دست می گیرد 
و می گوید: »روستای ما حتی یک تابلو ندارد.  
مراجعه  شهرسازی  و  راه  اداره  به  بار  چندین 
کرده ایم؛ اما هر بار به دالیلی و بهانه ای برایمان 
تهیه نکردند. در مسیر پلنگان به سنگبر، نیازمند 
یکی دو تابلو محل چرای دام است که متأسفانه 
نصب نمی شود. با وجودی که ما اینجا همه پروانه 
مراتع  واگذاری  بحث  گاهی  از  داریم،  هر  چرا 
برای انجیرکاری مطرح می شود. اگر قرار است 

واگذاری انجام شود، ما از همه مستحق تریم.«  
جمالی  آقای  از  تشکر  ضمن  طاووس پر  زینب 
رئیس اداره منابع طبیعی می گوید: »راه عبور 

اینجا یک دهانه خشک است که معمواًل در طول 
سال به خاطر امنیت آن را می بندند. تا به امروز 
چندین بار آنجا را  آتش زده و گوسفندان ما را 
کشتند  را  ما  گوسفندان  همین جا  یا  برده اند، 
که  عید  ایام  گذاشتند.  برایمان  را  پوستش  و 
مردم برای گردش می  آیند، زباله های خود را در 
طبیعت رها و اکثر بوته ها را با ماشین له می کنند. 
تازگی ها هم که هر بیمار کرونایی به رحمت خدا 
می رود، لباسها و وسایلش را به اینجا می  آورند و 
آتش می زنند. بعضی وقتها آتش زدن زباله های 
آنها، موجب آتش سوزی مرتع می شود.     بعد هم 
از ترس فرار می کنند. همین چند وقت پیش بود 
که چون مردی در روستا نبود، ما زنها خودمان 
سوار موتورسیکلت شدیم و رفتیم آتش را خاموش 
کردیم. این مشکالت باعث شد به اداره منابع 
طبیعی شکایت کنیم؛ آنها هم برای امنیت ما راه 
را مسدود کردند. آقای جمالی تنها مسئولی بود 
که همیشه زودتر از همه به فریاد ما رسید. اگر 

آتش سوزی شد، اولین نفری بود که خودش را  به 
منطقه رساند.«

خانه های بدون سند
 به گفته یکی دیگر از ساکنان این روستا، زمین 
در این روستا زیاد است؛ اما نمی توانند برای خود 
و یا فرزندانشان خانه ای بسازند. می گوید: »ما در 
حال حاضر نمی توانیم یک اتاق به اتاق هایمان 
اضافه کنیم. چون زمینها برای منابع طبیعی است 
و خانه های ما هیچ کدام سند ندارد. پدران ما در 
این منطقه سکونت داشته اند، ما هم اینجا ساکن 
شده ایم و به جز این زمینها چیز دیگری نداریم. 
اگر یک وجب این خاک از ما گرفته شود، انگار 
جان ما را گرفته اند. به خاطر همین از اداره منابع 
طبیعی و بنیاد مسکن می خواهیم که هر چه 
زودتر وضعیت سندهای اینجا را مشخص کنند 

و به جای طرح کاربری، طرح هادی به ما بدهند.«

حلیمه شاهسونی از آن زنهایی است که با ذوق و 
سلیقه فضای خانه را با گل و گیاهان زیبا آراسته 
و مکانی دنج برای سرگرمی فرزندانش درست 
کنار خودنمایی  و  گوشه  هر  در  هنرش  کرده. 
می کند.  می گوید: »مشکل اصلی ما آب است. ما 
زنها همگی دیسک کمر گرفته ایم؛ چون باید در 
کنار کارهای روزمره آب را هم از برکه بیاوریم. 
اینجا تلمبه ای است و قرار شده باالی تپه منبع آب 
احداث کنند و آب شرب داشته باشیم. بزرگترین 
دغدغه ما آوردن آب است. یکی دیگر از مشکالت، 
سرعت پایین و قطع و وصل شدن اینترنت است. 
ما حدود سه تا چهار میلیون هزینه کردیم تا 
اینترنتمان وصل شد. دخترانم دانشجو هستند و 
زمان امتحانات،  قطع و وصل شدن اینترنت باعث 

افت تحصیلی  شان شد.« 

شغل و پیشه پدری
او همان طور که گربه خانگی شان »مخملک« 

را که کارش گرفتن موش ها از انبار علوفه است 
امکانات  »اگر  می دهد:  ادامه  می کند،   نوازش 
ابتدایی مثل آب، برق، گاز و  اینترنت بود، عشایر 
هم از بین نمی رفتند و طبیعت زیباتر بود. شغل 
عشایری هم دست به دست می شد، یک جوان 
دغدغه شغل نداشت و پیشه و حرفه پدری خود 
را ادامه می داد. موفق هم می شد؛ چون انگیزه این 
شغل را دارد.اما اگر این محدودیتهای زندگی با 
درد و رنج باشد، بچه ها نیز از اینجا دلزده می شوند.  
مِن مادر همیشه نگران شغل فرزندانم هستم. 
االن پسرم لیسانس دارد؛ اما بیکار است. اگر دولت 
عشایر را حمایت کند، یک جوان نیز می تواند 
کارآفرین باشد و ایجاد شغل کند. اگر در روستا 
امکانات باشد، بچه ها هم می مانند و همه با هم 
کار می کنیم. پرورش بوقلمون می زنیم، پرورش 
گوسفند یا به صورت پرواربندی و یا از طریق 

تولید شیر و فراروده های آن. «   

روستای  ساکنان  از  دیگر  یکی  قدرتی  محمد 
که  وجودی  »با  است.می گوید:  یک  سنگبر 
ساکنان این منطقه همه پروانه چرا دارند، اما واقعًا 
زندگی دامداری اینجا خیلی سخت شده است. 
هزینه علوفه واقعًا باال رفته و تهیه آن با سختی 
همراه است.  گوسفند االن خرج خودش را هم 
نمی دهد و من مجبور شدم در کنار کار دامداری 
به کارگری هم بروم. االن 50 سال سن دارم؛ تا 
کی می توانم کارگری کنم. دولت برای تنظیم بازار 
قیمت گوشت،  راه بندر را بسته که گوشت صادر 
نشود. البته مردم هم تقصیری ندارند؛ باید بتوانند 
گوشت را که یکی از مایحتاجشان است، فراهم 
کنند. اما با این برنامه دولت، عشایر ضرر می کنند. 
از یک طرف هزینه باالی علوفه و از طرفی صادر 
نشدن گوشت باعث شده که ما گوسفندانمان را 
در سن پایین بفروشیم. با این حساب خیلی از 
مناطق، چوب حراج به گله و گوسفند خود زده اند. 
یعنی اگر سال آینده هم باران خوبی بیاید، ما 

گوسفندی نداریم که درآمدی داشته باشیم و این 
مشکالت باعث زمین خوردن ما می شود.« 

بعد از خانه آقای قدرتی به خانواده آقای طاووس پر 
رفتیم. کسی که نسبت به بقیه سالیان بیشتری 
یک   که  سپهری پور  نسرین  است.  بوده  اینجا 
سال بعد از انقالب به این روستا آمده،  می گوید: 
اوایل  کشیدم.  رنج  بودم  اینجا  که  زمانی  »از 
برای تأمین آب از دهانه پلنگان، با چهارپا آب 
می آوردم تا این که این تلمبه را رژیم طاغوت زد. 
این تلمبه همین طور ماند تا 7 سال پیش که به 
وسیله لوله هواکش برای ما آب شرب را تا نزدیکی 
روستا آوردند. ما هم برای تأمین آب، با فرغون و 

موتورسیکلت آب مصرفی را به خانه می آوریم.«

تولید کننده  لبنیات باید تمیز باشد
می گوید: » قباًل برای گوسفندان جهاد کشاورزی 
داشتیم؛  چشمه  و  چاه  آن موقع  می آورد.  آب 
اما متأسفانه بعد از زدن تلمبه ها آب کم شد،  
چشمه ها خشک شدند و ییالق ما خراب شد. 
االن از طریق اداره آبفا برای ما یک روز در میان 
آب می آورند که خرید آن برایمان سخت است. 
مجبور هستیم برویم از تلمبه بیاوریم؛ چون عشایر 
باید تمیز باشند. اول این که پاکیزگی از ایمان 
است، دوم این که ما تولیدکننده لبنیات هستیم 
و باید تمیز باشیم. برای تمیزی هم نیاز شدید 
به آب داریم. عشایر تولیدکننده هستند و ما هم 
پرواربندی داریم. همیشه به بچه هایم می گویم 
قیمت  با  ندهید؛  غریبه ها  به  را  گوسفندانتان 
تا  مناسب تر به همشهری های خودمان بدهید 

آنها هم مزه گوشت گوسفند بیابان را بچشند.«
یکی دیگر از خانمها می گوید: »بچه های ما برای 
رفتن به مدرسه همیشه مشکل سرویس دارند. 
االن هم که کالسها مجازی شده،  مجبوریم با یک 
گوشی و اینترنت ضعیف با چند فرزند کنار بیاییم. 
از همه اینها که بگذریم، اینجا حوصله شان سر 
می رود و به یک مکان تفریحی نیاز دارند. اینها به 
یک سرسره و تاب هم دلشان خوش است. کاش 

بخشداری فکری هم برای این قضیه بکند.« 

دخل و خرج همخوانی ندارد
زینب طاووس پر همان طور که نقاشی های زیبای 
فرزندش را نشانم می دهد، می گوید: » ما با 4 تا 
بچه در یک اتاق زندگی می کنیم. مشکل اصلی ما 
نبود درآمد است؛ بچه من نقاش است، تصاویر این 
دیوار کار خودش است؛ اما چون هزینه  کالسها باال 
است، نتوانستم او را به کالس  بفرستم. مسئوالن 
هم کارش را دیدند؛ اما دریغ از یک تشویق. از بین 
مسئوالن خانم هاشم  نیا بخشدار مرکزی سابق 
واقعًا برای روستای ما خوب بودند و رسیدگی 

خوبی داشتند. «
علی اصغر همدمی 44 سال سن دارد. می گوید : 
»من دو فرزند  دارم و آنها خرج دارند. اینجا واقعًا 
درآمد کم است،  مشکل ما، مشکل کم آبی است. 
منطقه  به  را  و آب شرب  کنند  باید رسیدگی 
جهاد  و  مسئوالن  از  خواهشم  دیگر  بیاورند. 
کشاورزی این است که به ما وامی کم بهره بدهند 
تا بتوانیم گوسفند بخریم و امرار معاش کنیم. 
نمی دانم چه سازمانی از دامداران حمایت می کند؛ 
اما واقعًا باید دولت کمک کند تا علوفه به صورت 
یارانه ای بین دامدار توزیع شود. دامداری نیازمند 

دام زیاد است تا بصرفد.«
***

مثل  روستا  آسمان  و  می کند  غروب  خورشید 
شبهای کویر  پرستاره می شود. عطر نان محلی،  
چای داغ آتشی و  هوای خنک روستا با آن باد 
مالیم، نشان از زندگی آرام و با نظم آنها دارد. با 
خود فکر می کنم به راستی مشکالت روستا به 
همین جا ختم نمی شود. نبود مدرسه،  نبود مرکز 

بهداشت، نبود یک پارک و... 
واقعًا مردم این روستا توقع زیادی ندارند؛ توقعات 
آنها فقط در حد اجرا شدن قول هایی است که 

توسط مسئوالن به آنها داده شده است.
از خانه های روستا که بیرون می  آییم، جاده شروع 
می شود و تاریکی بر سر آن می نشیند تا پارک 

بانوان...

در گفتگوی نی ریزان فارس با اهالی روستای سنگ سه پاره  مطرح شد: 

سمیه نظری
گروه گزارش

در کنار چاه آب

از نعمت آب آشامیدنی محرومیم

مهدی همدمی نسرین سپهری پورزینب طاووس پر

حسین طاووس پر
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 احساس شادی و نشاط با دریافت نور
زمانی که در معرض نور آفتاب )حتی در معرض روشنایی 
یک روز ابری یا سرد( قرار بگیرید، مغزتان در پاسخ شروع 
به تولید »سروتونین« می کند. پس عادت کنید هر روز 
10 الی 20 دقیقه به پیاده روی بپردازید.  همچنین ممکن 
است دریابید که این زمان، فرصت خارق العاده ای به شما 
می دهد تا برای روزی که در پیش دارید فکر و برنامه ریزی 
بیشتر  خیلی  می شود  باعث  تنها  نه  سروتونین  کنید. 
احساس شادی کنید، بلکه کمک می کند چیز های بهتری 
را به زندگیتان جذب کنید. زیرا، همان طور که می دانید 

مشابه ها همدیگر را جذب می کنند.
یکی از دالیل احترام به نور و آتش در ایران باستان، احساس 

شادی و نشاط بوده است.

 اگر قند خون دارید، به قند میوه ها توجه کنید️.
 یک تصور نادرست بین افراد دیابتی وجود دارد. آنها در واقع 
بر این باور هستند که مصرف قند میوه مشکل ساز نیست. به 
عنوان مثال چای را با تعدادی خرما، توت خشک و کشمش 
مصرف می کنند و بر این باورند که قند میوه مشکلی برای 

آنها ایجاد نمی کند. 
 باید به این نکته توجه داشته باشید که قند میوه هم در 
نهایت به گلوکز سوخت اصلی مغز تبدیل می شود. تنها 
تفاوت این موضوع، طوالنی تر شدن تبدیل قند میوه به 

گلوکز است.
 توصیه و ترجیح این است که از مصرف قند پرهیز و به جای 
آن میوه مصرف کنید؛ اما میوه هم نباید به هر اندازه استفاده 
شود. در واقع در برنامه بیماران دیابتی مقدار میوه مشخص 
شده و طبق برنامه توصیه شده پزشک خود باید عمل کنند.

 مصرف میوه به عنوان دسر ممنوع
متخصصان تغذیه همواره تأکید دارند که باید روزانه 5 نوبت 
میوه و سبزیجات مصرف کنید؛ اما بسیاری از افراد به زمان 
مصرف آنها توجه نمی کنند. تحقیقات دانشمندان نشان 
داده که مصرف میوه به عنوان دسر می تواند باعث بروز 
مشکالت گوارشی در فرد شود. در حقیقت خوردن میوه به 

جای دسر بیشتر برای بدن مضر است تا مفید. 
این اقدام در روند دستگاه گوارش ایجاد اختالل کرده و 

باعث کند شدن فرآیند هضم غذا می شود.

 سرطان کبد )جگر(
مشخص شده که سرطان کبد نیز با چاقی ارتباط دارد. 
باال بودن شاخص توده بدنی، دور کمر زیاد و دیابت نوع 
دوم همگی ارتباط غیر مستقیم با سرطان کبد دارند. آمار 
سرطان کبد از سال 1970 سه برابر شده، زیرا چاقی نیز از 
همین سالها رو به افزایش است. هر کدام از عوارض گفته 
شده، ریسک سرطان کبد را افزایش می دهند و ترکیب آنها 
نیز این ریسک را چندین برابر می کند. بیماری کبد چرب 
غیر الکلی که در میان افراد چاق شایع است، می تواند منجر 

به آسیب به کبد شود.

 بیشتر کنسروها دارای نگهدارنده، قند، نمک فراوان، 
چربی، ادویه، اسانس و مواد رنگی هستند.

پس خوردن آن برای کودکان، زنان باردار و افراد تندرست 
سفارش نمی شود.

 حداقل یک روز هفته را استراحت کنید.
 اگر زیاد کار می کنید یا درس می خوانید، داشتن حداقل 
یک روز استراحت مطلق در هفته می تواند استرس، فشار 
خون باال و احتمال سکته را کاهش دهد و باعث بهبود 

یادگیری مطالب شود.

 واکسیناسیون دانش آموزان دارای بیماری زمینه ای در 
دستور کار است.

 سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا: 2 کشور چین و کوبا 
می توانند واکسن برای افراد زیر 18 سال تأمین کنند. 
برنامه داریم حدود 6 میلیون دوز واکسن از این کشورها 
تهیه و دانش آموزان دارای بیماری زمینه ای و در معرض 
خطر را واکسینه کنیم. این اقدام در کنار واکسیناسیون 
مدارس  سرویس های  رانندگان  مدارس،  کادر  معلمان، 
و والدین دانش آموزان »در گروه های سنی« که در حال 
انجام است، می تواند به ایمنی بازگشایی مدارس کمک 

بسزایی کند.
وی گفت: اگر مهر نشد، مدارس را از آبان یا آذر بازگشایی 
کنید. یونسکو و سازمان جهانی بهداشتی تأکید می کنند، 
بازگشایی مدارس را مستقل از واکسیناسیون برنامه ریزی 
شود. معتقدم اگر مدارس سه روز در هفته فعالیت کنند، 

بهتر از آن است که تعطیل باشند.

 مصرف فولیک اسید از ۳ ماه قبل از بارداری و تا پایان ۳ 
ماهه اول برای همه خانمهای باردار الزامی است.

 مصرف آهن هم از پایان ۳ ماهه اول بارداری تا ۳ ماه بعد از 
زایمان الزامی است.

چند خط سالمتی
 عصبانیت و عوارضش رو دست کم  نگیرید !

تأثیر خشمگینی بر تندرستی بدن:
زخم معده و سرگیجه

سر درد
از دست دادن توده عضالنی
لختگی خون و سکته مغزی

بیماریهای قلبی و تنگی نفس

 در زمان بارداری موادی چون بادمجان، گوجه فرنگی و 
سیب زمینی را در حد اعتدال مصرف کنید؛ زیرا زیاده روی 

در خوردن آنها برای رشد مغز جنین زیان آور است.

 گل گاوزبان با لیمو عمانی مصرف شود.
بهتر رنگ دادن  لیمو عمانی، هم سبب  با  گل  گاو زبان 
خاصیت  که  این  هم  و  می کند  معطر  هم  و  می شود 

آرامبخشی آن چند برابر می شود.
چون گل گاوزبان گرم و مرطوب است، می توان با استفاده از 

لیمو عمانی از خاصیت گرم بودن آن کم کرد.
دم  کرده گل گاو زبان با لیمو عمانی، دم نوش مناسبی هنگام 

سرماخوردگی است.
15 گرم از این گیاه را به همراه یک لیمو عمانی سوراخ شده 
باید در یک قوری استیل به همراه آب ریخت تا بجوشد و 

سپس به مدت 20 دقیقه دم بکشد.

 چای سیاه همانند آسپرین عمل می کند.

چای سیاه کمرنگ برای بهبود سالمت قلب به ویژه  به دلیل 
چای  تحقیقات،  براساس  می باشد.  مفید  فالون  حضور 
سیاه به عنوان آسپرین عمل کرده و با رقیق کردن خون، از 
لخته شدن آن در رگها بخصوص رگهای مغزی جلوگیری 

می کند.
 نوشیدن ۳ فنجان چای کمرنگ در روز می تواند خطر ابتال 

به بیماری های قلبی عروقی را کاهش دهد.

 روشی برای کوچک کردن شکم
پتاسیم ماده ای طبیعی و ادرار آور بوده و اثر نفخ آوری نمک 
را از میان می برد. برای دریافت پتاسیم، گوجه فرنگی، موز، 

ماهی قزل آال، بادام، گیالس و خرما مصرف کنید.

 شب بیداری خطر سکته مغزی را تا 54 درصد افزایش 
می دهد.

به گفته محققان تایوانی، بی خوابی شبانه نه تنها مغز را 
خسته و فرسوده می کند، بلکه می تواند مرگ این عضو مهم 

را هم به همراه بیاورد.

 اگر می خواهید الغر شوید، قبل از خواب شیر بخورید.
پروتئین کازئین شیر دیر هضم می شود. از این رو در تمام 
طول شب به ساخت عضله کمک می کند. در نتیجه شیر 

خوردن یعنی سوخت و ساز سریعتر و کاهش وزنی ساده تر.

 آیا زنجبیل برای الغری مفید است؟خطرات آن را 
بدانید!

زنجبیل پتانسیل کمک کردن به کاهش وزن را دارد. زمانی 
که زنجبیل را با موادی که خواص آنتی اکسیدان دارند، قند 
خون را تنظیم می کنند و یا خاصیت ضد التهابی دارند 
مصرف کنید، با سرعت بیشتری به وزن متناسب نزدیک 

می شوید. 
به یاد داشته باشید که زنجبیل به تنهایی نمی تواند تأثیر 
خاصی بر کاهش وزن بگذارد. رژیم غذایی مناسب و ورزش 

منظم برای الغر شدن ضروری است.
خطرات استفاده از زنجبیل برای کاهش وزن مانند همه 
با  کمی  دارویی  تداخل  نیز  زنجبیل  گیاهی،  داروهای 
داروهای دیگر دارد. عوارض جانبی زنجبیل رایج نیستند؛ 
اما شامل موارد زیر می شوند: سوزش سر دل، گاز معده، دل 

درد، سوزش دهان.

 از هر سه زن باردار، یک نفر دچار کم خونی خفیف 
می شود. عالئم آن عبارتند از:

غیر  خستگی  دردناک،  زبان  خستگی،  پریدگی،  رنگ 
روی  دنیا  می کند  احساس  فرد  که  طوری  به  معمول 

شانه هایش سنگینی می کند.
کم خونی معمواًل نتیجه کمبود آهن است؛ هر چند کمبود 

ویتامین B12، B6 و منگنز در بروز آن بی تأثیر نیست.

چند خط سالمتی

مدیر مؤسسه آشر ابراز امیدواری کرده 
که آب نمک به عنوان روشی مؤثر برای 
کاهش اثر و کنترل شیوع کرونا تأیید 

شود.
روش  یک  نمک  آب  کردن  غرغره 
گلودرد  تسکین  برای  شده  آزمایش 
است و همچنین به عنوان گزینه ای برای 
می تواند  نمک  آب  بینی؛  شستشوی 
با  مرتبط  سینوسها  گرفتگی  رفع  به 
سرماخوردگی و آلرژیها کمک کند. اما آیا 
این ترکیب در برابر عالئم کووید-19 نیز 

مؤثر است؟
پژوهشگران در اسکاتلند آگاهی از این 
مسئله را هدف تحقیقات جدید خود قرار 
داده اند. در همین راستا، دانشمندان در 
دانشگاه ادینبورگ مطالعه ای جدید را 
در ماه ژوئن برای بررسی این که آیا آب 
افراد  در  بیماری  عالئم  می تواند  نمک 
مبتال به کووید-19 را کاهش دهد، آغاز 

کرده اند.
بیش  حضور  با  که  اولیه  پژوهش  در 
شد،  انجام  سالم  بزرگسال   60 از 
در  روز  دو  برای  ابتدا  شرکت کنندگان 
قرار  سرماخوردگی  ویروس  معرض 
گرفتند. سپس آنها به دو گروه تقسیم 
شده و از یک گروه خواسته شد غرغره 
آب نمک و شستشوی مسیرهای بینی 
گروه  و  داده  انجام  را  نمک  محلول  با 
دیگر روشی را که همواره برای درمان 
دنبال  می دادند،  انجام  سرماخوردگی 

کردند.

تمام شرکت کنندگان عالئم خود را برای 
دو هفته ثبت کردند. همچنین از آنها 
تا نمونه های مخاط بینی  خواسته شد 
را با کمک ابزاری شبیه گوش پاک کن 
ویروس  مقدار  اندازه گیری  برای 
سرماخوردگی در بینی جمع آوری کنند.

پژوهشگران دریافتند افرادی که غرغره و 
شستشوی بینی با آب نمک را انجام داده 
بودند، احتمال کمتری داشت ویروس را 
به دیگر اعضای خانواده خود انتقال دهند. 
پاکسازی ویروس در بدن آنها سریع تر 
صورت گرفت و احتمال کمتری داشت 
برای درمان از داروخانه دارو خریداری 

کنند.
پروفسور عزیز شیخ مدیر مؤسسه آشر در 
ما  اکنون  ادینبورگ می گوید:  دانشگاه 
قصد داریم تا تأثیر استفاده از آب نمک 
در افراد مشکوک یا تأیید شده مبتال به 
کووید-19 را بررسی کنیم؛ به امید آن 
که به عنوان روشی مؤثر برای کاهش اثر و 

کنترل شیوع آن تأیید شود.
هر چند نتیجه تحقیقات جدید دانشگاه 
ادینبورگ درباره اثر آب نمک بر کرونا 
هنوز نهایی نشده، اما با توجه به این که 
کرونا  ویروس های  خانواده  از  تعدادی 
عامل سرماخوردگی اند و اثر مفید آب 
نمک بر سرماخوردگی از نظر علمی ثابت 
شده، می توان به نتایج نسبتًا مشابهی در 

پژوهش جدید امیدوار بود.
بنابراین روش عاقالنه و البته بی هزینه و 
بی ضرر آن است که استفاده از آب نمک 

محیط های  در  که  آنهایی  برای  بویژه 
مورد  دارند،  آمد  و  رفت  پرجمعیت 
استفاده قرار گیرد؛ زیرا در کووید-19 
 2-SARS-CoV میزان زیادی از ویروس
بدون  افراد  فوقانی  تنفسی  در دستگاه 
عالمت و دارای عالمت قابل تشخیص 
است. میزان تراکم ویروس در بینی به 
طور معمول بیشتر از گلو است که نشان 
می دهد اقداماتی که عفونت را کنترل 
کرده و به نابودی ویروس کمک می کنند، 
ممکن است در کاهش انتقال بیماری به 

دیگران مفید باشند.
گفتنی است پیشتر دانشمندان آلمانی 
دهان شویه ها  حتی  که  کرده اند  اعالم 
نیز می توانند به مهار کرونا کمک کنند. 
به نظر می رسد بهداشت دهان و حلق 
کاهش  برای  عاملی  می تواند  بینی،  و 

ریسک ابتال به کرونا باشد.
اخیراً مطالعه ای در هنگ کنگ نیز نشان 
داده که بیماران کرونایی در هفته اول 
پس از گرفتاری )به ویژه در روز 4( دارای 
بار ویروسی زیادی در بزاق و حلق خود 
بیشتر  ویروسی   )Load( بار  و  هستند 
در این ناحیه می تواند به انتقال بیشتر 

بیماری نیز منتهی شود.
همچنین افرادی که به نوع شدیدتری از 
ویروس مبتال هستند، اغلب لود بیشتری 
از ویروس را دارا هستند؛ در نتیجه کم 
بسیار  حلق  ناحیه  در  ویروس  کردن 
ممکن  آب نمک  غرغره  و  دارد  اهمیت 
است به طور بالقوه در کنترل همه گیری 

مفید  مبتالیان  عالئم  کاهش  و  کرونا 
باشد.

همچنین در نتایج مطالعه اشاره شده: 
غرغره آب نمک سه بار در روز، می تواند 
به طور قابل توجهی )حدود ۳6%( عفونت 
را در دستگاه تنفسی فوقانی کاهش دهد 
و حتی مشخص شده است که غرغره آب 
نمک ممکن است مدت زمان بیماری را 

حدود 2 روز کاهش دهد.
به عبارتی کلر موجود در آب نمک ممکن 
جلوگیری  ویروس  تولیدمثل  از  است 
کند و اثرات ضدویروسی از خود نشان 
دهد. البته توجه داشته باشید که غرغره 
آب نمک با وجود این که می تواند لود 
ویروسی را در دستگاه تنفسی کاهش 
دهد، باعث ریشه کردن ویروس در این 

محل نخواهد شد.
چندی پیش نیز یک پزشک ایرانی در 
آثار نمک بر سالمتی تحقیق و  زمینه 
اعالم کرد که غرغره و شستشوی منظم 
در  می تواند  رقیق  نمک  آب  با  بینی 
جلوگیری از کرونا مؤثر باشد؛ چرا که 
ویروس کرونا قبل از ورود به ریه، عمدتًا 
در حلق و بینی النه گزینی می کند و از 
چند ساعت تا 24 ساعت بعد، به دیگر 

نقاط بدن به ویژه ریه حمله می کند.
برای  نمک  استاندارد  میزان  توجه: 
شستشوی حلق و بینی، 9 گرم در یک 
لیتر آب است. نمک بیش از حد می تواند 
به مخاط بینی آسیب بزند. حتمًا این مورد 

را رعایت کنید.

مطالعاتی از دانشگاه ادینبورگ تا 
آلمان و هنگ کنگ

یک راه حل ساده 
برای پیشگیری از 

کرونا

اسب درمانی
استفاده از اسب برای درمان 

بیماریهای جسمی !

یخ چای شیر و عسل

 اسب درمانی به درمانی گفته می شود که از حرکات طبیعی 
اسب به عنوان بخشی از برنامه درمانی بیمار استفاده می کند. 
بازتاب  که  دارد  اسب حرکت سه بعدی  لگن  آنجا که  از 
فیزیولوژی راه رفتن انسان است، اسب سواری برای بیمارانی 

که معلولیت جسمی و عصبی دارند بسیار مفید خواهد بود.
 از اسب درمانی در درمان جسمی، شغلی، روانی یا حتی 
برای  محبوبی  گزینه  و  می شود  استفاده  گفتاردرمانی 
کودکان مبتال به اسکلروزیس چندگانه، اوتیسم، سندروم 

داون و سایر بیماریها است.

برای آماده کردن این یخ چای، 
4 فنجان آب را بجوشانید. بعد 
ظرف را از روی حرارت بردارید، 
15 گرم چای به آب بیفزایید و 
5 دقیقه صبر کنید تا دم بکشد. 
کمی  کنید،  صاف  را  ترکیب 
برای  عسل  مقداری  و  شیر 
اضافه  چای  کردن  شیرین 
کنید. یک ساعت صبر کنید تا 

ترکیب خنک شود؛ در نهایت یخ روی چایتان بریزید. این 
ترکیب در گرمای تابستان مفید است.
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یک خودرو پژو 405 که کنار خیابان 
پارک شده بود، بر اثر اتصالی سیستم 
برق خود به خود به حرکت درآمد و 

آتش گرفت.
آتش نشانی  واحد  مسئول  گفته  به 
نی ریز،  شهرداری  ایمنی  خدمات  و 
سه شنبه   23:15 ساعت  حادثه  این 
19   اَمرداد در فاز دو شهرک شهیدان 

رجایی و باهنر رخ داد.
»خودرو  گفت:  خیراندیش  ابراهیم 

کنار خیابان پارک بود که به علت نقص 
استارت  برقرسانی  سیستم  در  فنی 
خورد و چون در دنده بود، روشن شد و 
به حرکت درآمد. خودرو لحظاتی بعد 

متوقف و دچار آتش سوزی شد.«
وی افزود: »آتش نشانان با حضور در 
محل، با استفاده از کپسول و آب آتش 
را خاموش کردند. این خودرو از ناحیه 
موتور و سیم کشی، باتری، هواکش و... 

دچار خسارت شد.«

//

//

//

//

اتصالی برق
خودرو پارک شده را

به حرکت درآورد

ادامه از صفحه یک

... »متأسفانه در چند روز گذشته شاهد 
افزایش موارد ابتال و بستری بیماران جدید 

کرونایی در بیمارستان بودیم.«
وی افزود: »با توجه به پر شدن 42 تخت 
ظرفیت  کرونایی،  بیماران  با  بیمارستان 
بخشهای کووید بیمارستان تکمیل  و 70 

درصد تختهای کرونایی پر شده است.«

»با  کرد:  اضافه  بهداشت  شبکه  رئیس 
و  جدید  بیماران  بودن  بدحال  به  توجه 
بخش  یک  ریوی،  شدید  درگیری های 
بستری دیگر به بخشهای کرونا اضافه شده 
که در مجموع 4 بخش با ۶0تخت فعال 

بیماران بدحال را پذیرش می کنند.«
رنگ بندی  درباره  همچنین  آل داود 
»وضعیت  داد:  توضیح  شهرستان  جدید 
نی ریز قرمزتر از روزهای گذشته شده و در 

رنگ بندی جدید، در دسته قرمز پرخطر 2 
قرار گرفته که این وضعیت نگران کننده، 

می تواند فاجعه آفرین باشد.«
درمان  »کادر  کرد:  تصریح  وی 
دردناک ترین روزهای خود را می گذرانند 
و تنها خواسته آنها از همشهریان، پرهیز 
و  تجمعات  در  حضور  و  دورهمی ها  از 
تردد های غیر ضروری و همچنین استفاده 

مستمر از ماسک است.«

چراغقرمزکرونادرنیریز

70 درصد تختهای کرونایی پر شد 

دوتصادفدریکروز،دونفرراُکشت
دو مرد 55 ساله در دو تصادف روز یکشنبه 
جانشان را از دست دادند و سه نفر نیز 

مصدوم شدند.
اورژانس 115 شهرستان  مدیر  گفته  به 
با   405 پژو  تصادف  اول  حادثه  نی ریز، 
تریلر بود که ساعت 10:30 صبح یکشنبه 
24  اَمرداد در 10 کیلومتری محور قطرویه 
اورژانس 115  پیام  مرکز  به  - سیرجان 

شهرستان نی ریز اعالم شد. 
»متأسفانه  گفت:  کچویی  محمدحسین 
و  جراحات  شدت  علت  به   405 راننده 
فوت  آمبوالنس  رسیدن  از  قبل  آسیب، 

کرده بود.«
وی ادامه داد: »حادثه دوم بر اثر تصادف 
موتورسیکلت با پراید در انتهای خیابان 
حادثه  این  داد.  رخ  نی ریز  خمینی  امام 
به  اَمرداد    24 یکشنبه   15:19 ساعت 
راکب  ساله   55 مرد  که  پیوست  وقوع 
صدمات  شدت  علت  به  موتورسیکلت 
عالئم حیاتی نداشت؛ هر چند کارکنان 
اورژانس وی را انتقال دادند. سه مصدوم 
سرنشین پراید نیز به علت شلوغی صحنه 
به  را  خود  شخصی  خودروی  با  حادثه، 

بیمارستان شهدا رساندند.«
کچویی گفت: »در این حادثه راننده 3۶ 
ساله پراید دچار ضربه به شکم شده بود. یک 

دختر 3 ساله سردرد داشت و یک خانم 33 
ساله نیز دچار صدمات جزئی شده بود.«

عابد نعمتی، نی ریزان فارس:
احمر  هالل  پزشکی  امانات  بانک 
نی ریز، تجهیزات پزشکی را به صورت 

رایگان به نیازمندان امانت می دهد.
به گفته رئیس جمعیت هالل احمر 
با  از سال گذشته  شهرستان نی ریز، 
هالل  بودجه های  و  خیرین  کمک 
احمر، 29 قلم تجهیزات پزشکی شامل 
اکسیمتر،  پالس  اکسیژن،  کپسول 
عصا و واکر تهیه شده که به صورت 

رایگان به مردم امانت داده می شود.
»کپسول  گفت:  احمدی  حمیدرضا 

اکسیژن برای 7 روز به بیمار امانت 
داده می شود و بعد از تحویل گرفتن، 
استریل شده و در اختیار بیمار بعدی 
یک  داشتن  با  افراد  می گیرد.  قرار 
معرفی نامه از پزشک یا بیمارستان و 
یا داشتن برگ مثبت کرونا، می توانند 
از امکانات بانک امانات پزشکی هالل 

احمر نی ریز استفاده کنند.«
وی از همشهریان و خیرین خواست تا 
برای تکمیل بانک امانات هالل احمر و 
به ویژه تهیه کپسول اکسیژن، به این 

جمعیت کمک کنند.

دستگاه  قاطع  مبارزه  راستای  در 
کل  رئیس  فساد،  با  قضایی 
دادگستری استان فارس از بازداشت 
یکی از مدیران استان به اتهام اخذ 

رشوه خبر داد.
المسلمین  و  حجت االسالم 
کل  رئیس  موسوی،  کاظم  سید 
بیان  با  فارس  استان  دادگستری 
این که یک مدیرکل استانی به اتهام 
در  و  شده  دستگیر  رشوه  دریافت 
تحقیقات انجام شده در شعبه ویژه 

دادسرای انقالب شیراز به صراحت 
به اخذ مبالغ رشوه اقرار داشته است، 
گفت: مبالغ دریافتی به صورت ارز 

بوده است.
او با اشاره به این که کشف تخلفات 
با  استانی  مدیر  این  جرائم  و 
امام  گمنام  سربازان  هوشیاری 
بر  است،  شده  انجام  زمان)عج( 
قاطعیت برخورد دستگاه قضایی با 
عوامل فساد در هر جایگاهی تأکید 

کرد.

عابد نعمتی: به گفته فرمانده انتظامی 
پیش  سال  یک  از  نی ریز،  شهرستان 
دستگاه های جدیدی شبیه تلفن همراه 
در اختیار مأموران راهنمایی و رانندگی 
اعمال  با  زمان  همان  که  گرفته  قرار 
جریمه، پیامک را بر روی تلفن همراه 

راننده متخلف ارسال می کند.
گفت:  یوسفی  سیدمحمد  سرهنگ 
نام  به  دستگاه هایی  این  از  پیش  »تا 
»هندهل« که شبیه دستگاه پوز است، 
در اختیار پلیس بود که پیامک جریمه 
با تأخیر و 24 ساعت پس از وارد کردن 
اطالعات دستگاه در سیستم راهور ناجا 

برای جریمه شونده ارسال می شد.«
ارسال  به  توجه  با  جدید  دستگاه های 
بازدارندگی  قدرت  پیامک،  همزمان 
بیشتری دارد و باعث می شود افراد نسبت 
تکرار  و  ملزم شوند  مقررات  رعایت  به 

تخلف نداشته باشند.
اما به گفته یوسفی، در حال حاضر تعداد 
محدودی از دستگاه های جدید در اختیار 
مأموران راهور و پلیس راه نی ریز قرار 
گرفته و به همین دلیل مأموران هنوز 
مجبورند از دستگاه های قدیمی هندهل 

استفاده کنند.
فرمانده انتظامی نی ریز گفت: »در حال 
پیگیری هستیم که دستگاه های بیشتری 
را در قالب هوشمند بگیریم تا بازدارندگی 
بیشتری داشته باشد و افرادی هم که 
از  می شوند،  رانندگی   تخلف  مرتکب 

اعمال جرائم خود مطلع گردند.«
پیامک  که  »کسانی  افزود:  یوسفی 

برایشان ارسال نمی شود، یا تعویض پالک 
نکرده اند و یا شماره تلفن همراهشان در 
سیستم راهور به روز رسانی نشده است. 
مراکز  به  به روز رسانی  برای  باید  آنها 

تعویض پالک بروند.«
پر  بر  مبنی  به  سؤالی   پاسخ  در  وی 
در  راهور  مأموران  حضور  نبودن  رنگ 
داشت:  عنوان  شهر،  خیابانهای  همه 
بویژه  نی ریز  خیابانهای  »زیرساخت 
ولی عصر،  )خیابانهای  شهر ،  مرکز 
طالقانی، قدس، امام خمینی و...( مناسب 
خودرو   باالی  حجم  تردد  جوابگوی  و 
نیست و در مقایسه با  شهرهای دیگر که  
بیشتر به جای خیابان بولوار است، تخلف 
کمتری از نظر پارک ممنوع، پارک دوبل 
و... در آن رخ می دهد. خیابانهای نی ریز 
کم عرض است و تنها یک پارکینگ در 
مرکز شهر، کافی نیست. مردم عزیز هم 
مقررات  رعایت  ضمن  باید  خودشان 
راهنمایی و رانندگی، به دیگر رانندگان 
احترام بگذارند و از بوجود آمدن ترافیک 

جلوگیری کنند.«
یوسفی افزود: »با توجه به حجم کار در 
قبیل  از  رانندگی  و  راهنمایی  پلیس 
امور  آزمونها،  اخذ  گواهینامه،  صدور 
خودرو  کارشناسیهای  اجرائیات، 
مردم  از  و...  تصادفات  به  رسیدگی  و 
انتظار داریم در خصوص رعایت قوانین 
راهنمایی و رانندگی، ضمن احترام به 
خود و رعایت حقوق سایر شهروندان، 
شهر،  سطح  در  آمدی  شد  نظم  بویژه 

نیروی انتظامی را یاری کنند.«

کارکنان اورژانس 115 نی ریز در هفته 
انجام  را  مختلفی  عملیات  گذشته 
دادند که مهمترین آن به شرح زیر 

است:
- ساعت 19:23 چهارشنبه 20 اَمرداد 
اثر تصادف دو خودرو در خیابان  بر 
نفر مصدوم شدند. یک  طالقانی، دو 
ناراحتی  باردار 2۶ ساله دچار  خانم 
شد و یک خانم 57 ساله را نیز استرس 
به  دو  هر  که  گرفت  بر  در  شدید 

بیمارستان شهدا اعزام شدند.
در  روز  همان   22:07 ساعت   -
یک  حسین،  امام  اجاق  نزدیکی 
موتورسیکلت با خانم 39 ساله ای که 
وی  و  برخورد  می گذشت  خیابان  از 
را از ناحیه پا مصدوم کرد. راکب 18 
ساله موتورسیکلت نیز دچار صدمات 

متعدد شد.
- ساعت 14:08 پنجشنبه 21  اَمرداد، 
دو خودرو در سه راه خیابان بهداشت 
و طالقانی برخورد کردند. بر اثر این 
حادثه، دو مرد 71 ساله دچار ضربه به 

دست و پا شدند.
- ساعت 15:55 شنبه 23  اَمرداد، یک 
موتورسیکلت در بولوار آزادی واژگون 
شد و سه نفر مصدوم شدند. یک مرد 
40 ساله دچار ضربه به قفسه سینه و 
یک زن 35 ساله دچار صدمات جزئی 
شد. یک پسربچه ۶ ساله نیز از ناحیه 

ساق پای راست آسیب دید.
- ساعت 18:30 دوشنبه 24  اَمرداد، 
انتهای  موتورسیکلت  و  خودرو  یک 
با هم تصادف  خیابان منابع طبیعی 
سرنشین  دو  حادثه  این  در  کردند. 
18 و 15 ساله موتورسیکلت از ناحیه 
سر و دست و پا آسیب دیدند و راننده 
خودرو که خانمی 37 ساله بود، دچار 

اضطراب زیاد شد.
دو  روز،  همان   20:2۶ ساعت   -
کوشکک  روستای  در  موتورسیکلت 
با هم تصادف کردند. در این حادثه 
دو مرد 80 و 20 ساله، به ترتیب دچار 
ضربه به پیشانی و دست و ضربه به 

بینی شدند.

امکانات جديد هالل احمر برای 
بيماران کرونايی

تحویل امانی کپسول اکسیژن ساز 

و لوازم پزشکی به بیماران

دستگیری یکی از مدیران کل استان 

فارس به اتهام دریافت رشوه

دستگاههایجریمهجدید
باابالغفوری

عملیاتمختلفاورژانس
درهفتهگذشته

با ثبت 13۶ مبتالی جدید به کرونا در 
هفته گذشته و 3 مورد فوتی، تعداد 
مبتالیان به 3575 نفر و تعداد افرادی 
که جانشان را از دست داده اند، به 78 

نفر رسید.
از تعداد افراد جدید، 70 زن و ۶۶ مرد به 
این بیماری مبتال شده اند و افراد فوت 
شده هم یک مرد 48 ساله و دو زن 55 

و 81 ساله با بیماری زمینه ای بوده اند.
به  بختگان  مبتالیان  میزان  همزمان 

1۶41 مورد رسید.
منابع  از  ما  اطالعات  اساس  بر 
بیمار   42 هم اکنون  بیمارستانی، 
شهدا  بیمارستان  در  کرونا  به  مبتال 

بستری هستند که حال 10 نفر از آنها 
وخیم است. با توجه به اختصاص بخش 
جراحی به کرونا، ۶0 تخت در اختیار 
که  شده  داده  قرار  کرونایی  بیماران 
تاکنون بیش از 70 درصد آن اشغال 

شده و روند رو به افزایش است.
کرونایی  بیماران  اورژانسی  اعزام 
و  زد  رکورد  نیز  بیمارستان  به 
نی ریز   115 اورژانس  آمبوالنسهای 
31 بیمار را که شرایط وخیمی داشتند، 
کارکنان  همچنین  کردند.   منتقل 
به 54  نیز  اورژانس 115  پیام  مرکز 
بیمار کرونایی در منزل، مشاوره تلفنی 

دادند.

۱۳۶موردجدیدابتالبهکرونا
درهفتهگذشته

31   اعزام کرونایی

فرماندار نی ریز از بیمارستان شهدا بازدید و 
روند درمان بیماران کرونایی را بررسی کرد. 

این بازدید صبح شنبه 23  اَمرداد انجام شد. 
فرماندار شهرستان نی ریز به همراه معاون 
ناحیه  فرمانده  عمرانی،  امور  هماهنگی 
مقاومت بسیج سپاه نی ریز و رئیس شبکه 
از  قدردانی  منظور  به  درمان  و  بهداشت 
تالشها  و زحمات  کادر درمان و بررسی روند 
رسیدگی به بیماران کرونایی از بیمارستان  
شهدای  نی ریز بازدید و با کارکنان بخش 
بیماران  بستری  بخشهای  و  اورژانس 

کرونایی دیدار و گفتگو کردند.
فرمانداری،   عمومی  روابط  گزارش  به 

فرماندار و رئیس ستاد پیشگیری و مبارزه 
با کرونای شهرستان  نی ریز در بازدید از 
بخش های اورژانس، مراقبتهای تنفسی و 
بخش های مختص بستری بیماران کرونایی 
خدمات  ارائه  روند  شهدا،  بیمارستان  
درمانی به بیماران در این مرکز درمانی را در 

موج پنجم کرونا بررسی کردند.
درمان  کادر  با  همچنین  هدایت  مراد 
قدردانی  ضمن  و  کرد  دیدار  بیمارستان 
پزشکان،  و  پرستاران  تمامی  زحمات  از 
خواستار تداوم خدمت رسانی به بیماران 

کرونایی و مراجعه کنندگان شد.
حل  و  پیگیری  که  این  بر  تأکید  با  وی 

مشکالت بیمارستان  در اولویت کار مدیریت 
شهرستان قرار دارد، گفت: در راستای ارتقاء 
شاخص های بهداشت و درمان شهرستان، 

تمام تالش خود راخواهیم کرد.
فرماندار نی ریز و هیئت همراه همچنین از 
بیماری  روند واکسیناسیون عمومی علیه 
کووید 19 در سالن اجتماعات بیمارستان  

بازدید کرد.
وی ضمن شگفتگو با تعدادی از مراجعین، 
تزریق  مختلف  مراحل  و  فراخوان  روند 
واکسن را مورد بررسی و ارزیابی قرار داد و 
و  بهداشت  کادر  شبانه روزی  تالشهای  از 

درمان تقدیر و تشکر کرد.

فرمانداردربازدیدازبیمارستانشهدا:

همه تالشمان را برای ارتقاء شاخصهای 

بهداشت و درمان خواهیم کرد

//

//
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شهرداری نی ریز - شورای شهر نی ریز
1- اِلمان میدان کارگر مناسب نیست. ضمن این که 
دو طرف میدان دو مثلثی هست که از نظر راهنمایی 
و رانندگی فنی نیست. دو طرف آن هم بلوکهای 
بزرگ گذاشته اند که مشکل ساز است. همچنین این 

میدان نور کافی ندارد.
2- امیدواریم شهرداری و شورای شهر نی ریز هم 
قرض الحسنه،  صندوق  افتتاح  فسا،  شهر  مانند 
پیگیری تفکیک زمین اراضی برای کاهش قیمت، 
ممنوع کردن واگذاری زمین به دالالن و افراد خاص، 
کارگران  حقوق  بر  نظارت  برای  کمیته ای  ایجاد 
پیمانکاران، گسترش تفکیک زمین در اطراف نی ریز 
و ایجاد روابط قوی با بنیاد مسکن و اوقاف بابت 

واگذاری زمین را در دستور کار قرار دهند.

پاسخ مشترک شهرداری و شورای شهر 
نی ریز:

1- با سالم و احترام، موضوعات مورد اشاره جنابعالی 
از مواردی نیست که شهرداری به تنهایی بتواند در 
مورد آن نظر دهد. موضوع از مصادیق دستور کار 
بدیهی است در  ترافیک شهرستان است.  شورای 
صورت تصویب نکات مد نظر جنابعالی، شهرداری 
مطابق قوانین و با توجه به بودجه ساالنه خود نسبت 

به اجرای آن اقدام می نماید.
2- شهرداری و شورای اسالمی شهر نی ریز برای ایجاد 
تسهیل در زندگی شهروندان از هیچ تالش و کوشش 
و رایزنی با نهادهای مربوطه از جمله ادارات مورد 
اشاره جنابعالی دریغ نخواهند نمود. بدیهی است 
در وظایف و اختیارات ادارات و نهادها تفکیک های 
قانونی وجود دارد که امیدواریم با عمل نمودن ادارات 
و نهادها به وظایف خود و همچنین ایجاد رابطه ای 
توأم با تعامل و همراه با تشریک مساعی و هم افزایی 
نی ریز  الیق  و  فهیم  شهروندان  به  پیش  از  بیش 

خدمت رسانی نماییم.

شهرداری نی ریز
1- در شهرک شهید رجایی و باهنر، فلکه کارگر، 1۶ 
متری اول، زباله ها کنار منازل مسکونی رها شده و 

وضعیت بدی دارد. لطفًا رسیدگی کنید.
2- »شهر زنده است« شعار شما است و می پندارید 
که همیشه در جهت آسایش و رفاه مردم در تالشید. 
لطفًا دِر پارکینگ شهرداری را در ساعت غیر اداری 
برای استفاده موقت عموم مردم باز بگذارید تا حداقل 
جلوی نانوایی ترافیک نشود و مردم اذیت نشوند؛ 

شما که نگهبان 24 ساعته دارید.
3- در مورد کم کردن گرمای هوا در شهر پیشنهادی 
داشتم. اگر آسفالت خیابانها را رنگ کنید، شاید در 

کم کردن گرمای هوا مؤثر باشد.
4- تقاضا داریم عصرها سری به خیابان جانبازان 
نرسیده به مسجد امام جعفر صادق بزنید و ببینید 
میوه و تره بار فروشی پیاده رو و خیابان را اشغال کرده 

و باعث تصادف، دعوا، و شیوع بیماری شده است.
5- در فاز یک شهرک شهیدان رجایی و باهنر پشت 
مدرسه فاطمه آزاد پارک کوچکی است که محوطه 

خاکی دارد و هیچ رسیدگی به آنجا نمی شود. آنجا 
تبدیل شده به محل ریختن زباله  از سوی مردم. از 
شهرداری که با اقدامات خوب خود چهره شهر را زیبا 
می کند، خواهشمندیم به این محله نیز رسیدگی 

کند.

پاسخ شهرداری نی ریز:
با احترام، در پاسخ به سؤاالت آن هفته نامه محترم، 
پاسخهای زیر از مدیران واحدهای 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 
رفع  و  هدایت  و  شهری  مدیریت  در  شهروندان 
مدیریت  طریق  از  شهری  معضالت  و  مشکالت 
غیر مستقیم مردم در شهر و دریافت دیدگاه ها و نقطه 
نظرات شهروندان با رویکرد خدمات رسانی مطلوبتر 

به شهروندان راه اندازی شده است.
این سامانه به لحاظ ماهیتی جزو سامانه های خدماتی 
است که به عنوان پل ارتباطی بین شهروندان و 
به  انتقال مسائل و مشکالت  با  و  مدیران شهری 
رویه  وحدت  موجب  شهرداری  اجرایی  واحدهای 

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

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

در میان بگذارند.

مسئول محترم روابط عمومی، آقای دهقان
1- با سالم و احترام، به استحضار می رساند ساعت 
جمع آوری پسماند ها به کرات و از طرق مختلف 
محترم  شهروندان  است.  شده  اطالع رسانی 
می بایست با دقت نظر به ساعات جمع آوری زباله 
نسبت به بیرون گذاشتن پسماند خود در آن محدوده 
زمانی اهتمام ورزند. در این صورت شاهد تصاویری 
همچون موضوع مورد اشاره جنابعالی نخواهیم بود. 
تذکر شما شهروند محترم به خاطیان این موضوع 
یاری  بهتر  ارائه خدمت  در  را  می تواند شهرداری 

نماید.
و  ماشین آالت  شهرداری  پارکینگ  در   -2
خودروهای شهرداری نگهداری می شود و باز نگه 
داشتن آن در ساعات غیر اداری، عالوه بر شرایط 
بی  شهرداری،  اموال  برای  خطر  ایجاد  و  ناامنی 
نظمی و هرج و مرج در در پارکینگ را به همراه 
خواهد داشت. نکته حائز اهمیت این که نگهبان 
شهرداری شرح وظایفی دارد که گستردگی و تنوع 
آن شرح وظایف باعث می شود موضوع مورد اشاره 

به جنابعالی در آن نگنجد.
3- با سالم و احترام به دل مشغولی جنابعالی، به 
عرض می رساند جنس آسفالت و عبور و مرور خودرو 
و عابرین پیاده و همچنین رنگ های معمول موجود به 
نحوی نمی باشد که پیشنهاد شما را به توان عملیاتی 
قرار  بررسی  مورد  حضرتعالی  پیشنهاد  لذا  کرد. 

خواهد گرفت.

معاونت محترم خدمات شهری، آقای 

حاجی محمدی
4- ضمن تشکر از حسن نیت جنابعالی، به اطالع 
می رساند تیم رسیدگی به تخلفات شهرداری دائمًا 
در حال گشت زنی و اعمال قانون پیرامون اجرای 
ماده 55 قانون شهرداری ها می باشد و به صورت 
مداوم برخوردهای الزم پیرامون جمع آوری سدمعبر 
با واحد صنفی متخلف صورت می گیرد. باتوجه به 
مصوبات ستاد کرونای شهرستان مبنی بر محدودیت 
شکل گیری پنجشنبه بازار در محوطه بازار روز و 
همجواری  در  مذکور  واحد  شدن  واقع  همچنین 
محدوده پنجشنبه بازار، متأسفانه تجمع زیادی را در 
این واحد صنفی شاهد هستیم. با این حال تذکرات 
اعمال  جهت  شهرداری  اجرائیات  گشت  به  الزم 
قانون و جمع آوری سدمعبر واحد مورد اشاره و سایر 
واحدهای صنفی تره بار فروشی واقع در مجاورت 
محدوده بازار روز داده شد و در اسرع وقت رفع اشکال 

می گردد.

مسئول محترم فضای سبز، آقای ساوه ای
و  درختکاری  قبل  سال  عزیز،  شهروند  سالم   -5
آبرسانی مکان مورد اشاره حضرتعالی انجام شده 

است که ان شاءا... در آینده تکمیل خواهد شد.

شورای شهر نی ریز
مورد  زمینهای  سیرجان،  شهر  همانند  لطفًا   -1
مزایده را به علت گران بودن به 3 نفر واگذار کنید. 
در سیرجان پروانه 3 واحدی صادر می کنند و افراد تا 
5 سال حق فروش ندارند. با این روش، دست دالالن 

کوتاه می شود.
2- لطفًا سامانه پیامکی یا واتس آپی برای انتقادات 
تا مردم  و پیشنهادات شهروندان راه اندازی کنید 

مشکالت محله خودشان را ارسال کنند.

پاسخ شورای شهر نی ریز:
1- فروش امالک غیر منقول شهرداری طبق ضوابط و 
مقررات مالی و قوانین حاکم بر شهرداری ها به فروش 
می رسد و شورای شهر در این خصوص نمی تواند 
بر خالف قوانین اقدام به تصویب مصوبه نماید و 
شهرداری نیز نمی تواند برخالف قوانین عمل کند. 
لذا ضمن تشکر از اعالم نظر شما شهروند گرامی،  در 
راستای کمک به مردم، پیشنهاد مورد بررسی قرار 

خواهد گرفت.
2- شهروند محترم! شماره تلفن های 53830540 
برای تماس تلفنی و فکس 53821300 در خدمت 
شهروندان گرامی  می باشد. همچنین سامانه 137 
شهرداری جهت ارتباط شهروندان با شهرداری و 

شورای شهر فعال است.

توزیع برق - شهرداری نی ریز
چرا باید برق خانه ها قطع شود، وقتی المپ پارکهای 
نی ریز )بخصوص پارک واقع در خیابان بهداشت، 
نزدیک مدرسه ابتدایی سمیه( تا ساعت 11 شب 

روشن است؟

پاسخ توزیع برق:
با سالم خدمت شهروند گرامی  و تشکر بابت دقت 
پارکها  در مدیریت مصرف برق، کنترل روشنایی 
در اختیار شهرداری محترم است و با اهتمام ایشان 
شاهد رعایت مدیریت مصرف برق در تمامی پارکها 
طبق  که  است  توضیح  به  الزم  بود.  خواهیم 

 1400/3/11 مورخ  وزیران  محترم  هیئت  مصوبه 
نهادهای  و  بانکها  سازمانها،  »تمامی ادارات، 
عمومی غیر دولتی مکلف به کاهش 50% مصرف برق 
می باشند و شهرداری هم از این مصوبه مستثنا نشده 

است.

پاسخ شهرداری نی ریز:
با سالم و احترام، مشکل قطعی برق در زمره وظایف 
مدیریت محترم برق می باشد. اما روشنایی معابر 
از  که  است  شهرداری  وظایف  جمله  از  پارکها  و 
بدیهیات حقوق شهروندی می باشد. قابل ذکر است 
که شهرداری صرفًا در موارد خاص همچون تعطیلی 
پارکها به دلیل ابالغ ستاد مقابله با کرونا می تواند 

نسبت به خاموشی پارکها اقدام نماید.

بخشداری بخش پشتکوه
نیستند،  راضی  شورا  اعضای  که  وجودی  با  چرا 
بخشداران )بخصوص بخشدار پشتکوه( اصرار دارند 

که دهیاران قبل سر کار باشند؟

بخشداری بخش پشتکوه:
با عرض سالم و احترام، با توجه به این که بعد از مراسم 
تحلیف شوراهای شهر و روستاها اولین جلسه رسمی  
شوراها انتخاب هیئت رئیسه بوده و بالفاصله پس از 
آن معرفی شهردار و دهیار یا ابقاء شهردار یا دهیار 
یا انتخاب سرپرست جدید با توجه به شرایط قانونی 
انجام می شود، لذا انتخاب دهیار در روستاهای با 
سه نفر عضو، با موافقت 2 نفر و شوراهای پنچ نفر 
عضو نیز با موافقت 3 نفر می باشد که شوراها بر اساس 
قانون می توانند آن را مصوب و به هیئت تطبیق ارائه 
دهند. با این حال تصمیم نهایی جهت معرفی دهیار 
جدید و یا ابقاء دهیار قدیم با اعضای شورا می باشد که 
طبق ماده قانونی در فرم صورتجلسه تنظیم و تقدیم 
و  الزم  بررسی های  از  پس  می نمایند.  بخشداری 
استعالم از مراجع قانونی و گزینش، حکم دهیار صادر 
می گردد . با این حال بخشداری هیچ اصراری بر ابقاء 
یا پایان فعالیت دهیاران به شوراها ننموده و تصمیم 
نهایی را با توجه به شرایط قانونی انتخاب دهیار، بر 
عهده شوراها نهاده و هیچ دخالتی در این امر نداشته 

است. 

تعاون، کار و رفاه اجتماعی
ما اعضای تعاونی 5 فرهنگیان بلوک یاس 5، با وجود 
این که با تعاونی تسویه حساب کرده ایم و برگه تسویه 
داریم، دوباره اعالم کرده اند باید مبلغ 10 میلیون 

تومان پرداخت کنیم. لطفًا به داد ما برسید.

پاسخ تعاون، کار و رفاه اجتماعی:
شایسته است اعضای محترم با به همراه داشتن برگ 
تسویه حساب به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
مراجعه نمایند تا از طریق مبادی ذی ربط موضوع 

پیگیری گردد.

دهیاری دهچاه
دهیار محترم دهچاه! آیا شما می توانید با حقوق 
یک میلیون تومان زندگی کنید که کارگر دهیاری 

می گیرد؟ 

پاسخ دهیاری دهچاه:
احترامًا ضمن تقدیر و تشکر از زحمات ایشان و 

دهیاری  در  شاغل  نیروهای  صادقانه  همکاری 
روستا، باید به عرض برسانم حضور ایشان به صورت 
پاره وقت و سه روز در هفته می باشد که بعضًا در 
ماه 12 الی 13 روز می شود و در صورت نیاز به 
حضور ایشان در ماه که بعضًا از این تعداد روز بیشتر 
می شود، همه حقوق و مزایا و حتی بیمه در آن ماه 
لحاظ و بر اساس ساعات حضور و مبلغی که از طرف 
قانون کار جهت 8 ساعت کار تعریف شده، به ایشان 

پرداخت می گردد.
الزم به ذکر است عالوه بر این، دو نفر در دهیاری 
روستا با دو نفر از کارشناسان عزیز به عنوان مسئول 
امور مالی و مسئول فنی دهیاری به صورت پاره وقت 
همکاری می نمایند و حتی با وجود این که بعضًا بیش 
از این نیاز به حضور کارگران دهیاری می باشد، به 
علت مشکالت مالی و بعضًا عدم مشارکت اهالی در 
امکان  فعاًل  پسماند،  جمع آوری  هزینه  پرداخت 

جذب به صورت تمام وقت وجود ندارد.

شبکه بهداشت و درمان
1- تکلیف کسانی که دوز اول واکسن اسپوتنیک را 
زده اند چیست؟ االن زمان تزریق دوز دوم است؛ ولی 

واکسن نیست!
2- برای تزریق واکسن به سالن عفاف رفتیم. ولی 
گفتند اینجا فقط برکت تزریق می کنیم که مخصوص 
معلمان است؛ شما بروید به درمانگاه ولیعصر. آنجا 
هم واکسن تمام شده بود. چرا بین معلمان و بقیه 
تبعیض قائل می شوید؟ چرا واکسن را به موقع وارد 

نمی کنید؟
واکسن  گروه های  جزو  سوپرمارکتی ها  چرا   -3
سراسری  تعطیلی  در  آنها  که  حالی  در  نیستند؟ 
مجبورند باز باشند و به مردم خدمت رسانی کنند و در 

ارتباط با همه هم باشند.
4- چرا شبهای محرم سری به اجاق امام حسین و 
هیئت کوی سجاد نمی زنید؟ واقعًا شلوغ است. اگر 
کادر درمان خسته شده اند، داوطلب قبول کنید. ما با 

جان و دل قبول می کنیم.

پاسخ شبکه بهداشت و درمان:
1- در حال حاضر هنوز هیچ جای کشور دوز دوم 
واکسن اسپوتنیک نیامده و از همه جا به مراکز اصلی 
توزیع واکسن درخواست داده شده ؛ نکته مهم این 
است که تا 3 ماه فرصت برای تزریق دوز دوم می باشد 

و جای نگرانی نیست.
مالک  کشوری  پروتکل های  تزریق  جهت   -2
می باشد. چون یکسری واکسنها محدود هستند و 
بعضی مشاغل از جمله معلمان عزیز باید قبل از شروع 
سال تحصیلی هر دو دوز واکسن را زده باشند. به 
خاطر همین برای این گروه واکسنهای سینوفارم و 
برکت انتخاب شده است. واکسن برکت نیز مجدداً 
واکسن،  بهترین  چند  هر  شد .  خواهد  تقسیم 

نزدیکترین واکسن به شما می باشد. 
3- ما پیرو پروتکلهای بهداشتی هستیم. در صورت 
این که جهت تزریق دستوری اعالم شود، در اسرع 

وقت اقدام خواهیم کرد.
4- دو شب پیش به مسئول هیئت تذکر جدی داده 
شد. یکشنبه شب به اتفاق رئیس ستاد کرونا و چند 
بازبینی شد .  این محل مجدد  از  مسئول مربوطه 
منتظر تصمیم و برخورد قضایی با این هیئت هستیم.

مردم شریف

یاری  به  با کمک هم  بیایید  نی ریز!  مردم شریف 
کادر درمان بشتابیم. هر کدام از ما اگر نسبت به این 
فرشتگان نجات احساس مسئولیت کنیم، زنجیره 
کرونا به امید خدا شکسته خواهد شد . بیایید جان 
خود و اطرافیانتان را با رعایت نکردن نکات بهداشتی 
به خطر نیندازیم . هر کدام از ما اگر به جای هزینه های 
گزاف که خرج جشنهای تولد ومراسم دو رهمی و... 
می کنیم، کمی به فکر آبادانی و کمک به بیمارستان 
بودیم، االن شهر ما محتاج دستگاه ام ارآی و سی تی 
هم  دست  به  دست  اگر  مردم  همه  نبود .  اسکن 
می دادند و با کمک خیرین محترم کمک می کردند، 
دستگاه ام ار ای برای بیمارستان خریداری می شد و 
بیماران راهی شهرهای اطراف نمی شدند. به جای 
نذری های پر هزینه بیایید کمک کنید تا شهر ما 

برترین شهر در زمینه درمانی شود.

بهزیستی
آیا اورژانس 123 فقط مخصوص شهرستان است؟ 
چرا در بخشها و روستاها وجود ندارد و به آنجا اهمیت 
نمی دهند؟ آیا افرادی که در بهزیستی هستند، در 

رشته مشاوره خانوادگی تحصیل کرده اند؟

نی ریزان فارس
با سالم خدمت دست اندر کاران هفته نامه نی ریزان 

فارس.
مورد  در  که  این  کنم .  را عرض  نکته ای  خواستم 
درسهای آقای الهی قمشه ای گذاشته بودید، آخرش 
که نوشته بودید یک عده از فنا شدن می ترسند، با 

عقل جور در نمی آید .
فنا شدن یک نوع حل شدن است. فنا شدن در عشق، 
دوستی، محبت وخدا از جنس عشق است. به قول 

موالنا که می گوید:
هیچ کس را نگردد او فنا

نیست ره دربارگاه کبریا
و این که ایشان به عنوان یک دکتر و مطالعه گر در باره 

عارفان، بعید می دانم چنین سخنی گفته باشد.
چون فنا لحظه حال است . من همین االن باید عشق 

بورزم، دوستی کنم و محبت نشان دهم.
نی ریزان فارس؛ با سالم و درود فراوان. 

»فنا« واژه ای عربی و در لغت به معنای نیست و نابود 
شدن است. 

شیخ بهایی می گوید: »دنیا محل فناست. اهل دنیا 
نادان و غافل و بیخبر چنان مردماِن جاهِل بی زاد 
و راحله و بی رفیق در بیابان پر خار و عمیق از عاَلم 

بیخودى در سنگالخ بیابان سفر کنند.«
در اصطالِح عارفان، مستغرق شدن بنده در حق را 
»فنا« می گویند. سالکان الی الله راه رسیدن به حق را 
به منزل هایی تقسیم نموده اند و فنا را نهایت سیر به 

سوی پروردگار می دانند.
عطار در این راه قائل به هفت منزل شده است: طلب، 

عشق، معرفت، استغنا، توحید، حیرت، و فقر و فنا.
عطار مست عشقی از عشق چند الفی

گر طالبی فنا شو مطلوب بس عیان است
را  نخست  معنی  خود  سخن  در  قمشه ای  استاد 

گفته اند. 

 ادارات، سازمانها و نهادهایی که در این 
شماره به سؤاالت و انتقادات مردمی پاسخ 

نداده اند:
- بهزیستی

هنگامه نیایش
طلوع اذان صبحمهشیدیخورشیدی

غروب اذان ظهرخورشید
نیمه شب اذان مغربخورشید

شرعی
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آگهی فقدان سند مالکیت بخش 22 فارس نی ریز
چون خانم دختر بس موســوی فرزند محمد حسین با تســلیم دوبرگ استشــهادیه که در دفتر خانه اسناد رسمی شماره 
۶3  نی ریز تنظیم گردیده است مدعی اســت که تعدادجلد ســند مالکیت دفترچه ای مربوط به ششدانگ یک باب خانه به 
به مســاحت 445متر مربع تحت پالک 4257.771 واقع در نی ریز بخش 22 فارس )بخش 12 فارس بخش الحاقی به 22 
فارس( به نام ایشان در ذیل ثبت 2081  صفحه 4۶3دفتر 5  امالک بخش 12 فارس با شماره چاپی 4۶8340 صادر و تسلیم 
گردیده است به علت جابجایی منزل مفقود شده است و نامبرده تقاضای صدور سندالمثنی نموده است. مراتب طبق دستور 
ماده 120 اصالحی آیین نامه قانون ثبت آگهی می شــود که هر کس نســبت به ملک مورد آگهی معامله ای کرده و یا مدعی 
وجود ســند مالکیت نزد خود می باشد تا ده روز پس از انتشــار آگهی به ثبت محل مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل 
سند مالکیت یا خالصه معامله تسلیم نماید و اگرظرف مدت مقرر اعتراضی نرســیده و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه 

نشود اداره ثبت سند مالکیت المثنی را طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد. 
تاریخ انتشار: 1400/05/31 

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

36468

- مورخ 1400/05/24
ش 66

فروشی
 

یک دستگاه یخچال الکترو استیل موتور ایتالیایی
یک دستگاه فریزر  الکترو استیل موتور ایتالیایی

شیک و زیبا حتی برای جهیزیه
09171322207
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اشتراک یک ساله 
هفته نامه نی ریزان فارس و ماهنامه نی تاک

با ما تماس بگیرید: 5146 731 0917 »جاللی«
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در اولین جلسه علنی شورای شهر

از تخفیف عوارض 
تا بهبود حمل و نقل عمومی

امید شهدان، نی ریزان فارس:

اولین جلسه علنی شورای ششم شهر نی ریز، 23 اَمرداد با 
حضور اعضای شورا و حامد فرغت شهردار نی ریز در ساختمان 

شماره دو این شورا تشکیل شد.
رئیس شورای شهر نی ریز در ابتدا به آمار بیماران کرونایی 
اشاره کرد و از شهرداری خواست ماسک بهداشتی را به صورت 

رایگان در بین مردم توزیع کند.
سید عالءالدین فقیه ادامه داد: باید توجه ویژه ای به سازمان 
تاکسیرانی شود زیرا رانندگان از ما می خواهند نرخ تاکسی ها 

افزایش یابد.
وی که از تنش های رخ داده در سازمان تاکسیرانی سخن 
می گفت خواستار ساماندهی این صنف شد و گفت: باید بیشتر 
از جوانان استفاده نمود و در بحث نرخ گذاری باید از شهرهای 

همجوار قیمت  ها استعالم شود.
فقیه خاطر نشان کرد: نی ریز باید به گونه ای باشد که بتوان به 

عنوان الگو در سازمان حمل و نقل و تاکسیرانی معرفی شود.
رئیس شورای شهر نی ریز همچنین درخواست طرح کارتخوان  
برای تاکسی ها را مطرح نمود و گفت: می شود برای خرید این 

دستگاهها به رانندگان وام داد.
وی افزود: در نما ی خانه ها، شهرداری سخت گیری می کند، اما 
باید مصوبه ای داشته باشیم تا اقشار ضعیف که توان ساخت 

نمای شکیل را ندارند از این لحاظ معاف شوند.
او از فرغت درخواست کرد تا تبلیغ تخفیف پرداخت عوارض را 
زودتر از سالهای گذشته شروع کند و گزارشی از پیشرفت ها در 
حوزه شهری به مردم بدهد و بگوید که عوارض در کجاها هزینه 

شده است.
نائب رئیس شورا در ادامه جلسه به کمبود مینی بوس در نی ریز 
اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه استقبال از مینی بوس به 
خصوص از سوی افرادکم درآمد بیشتر است باید روی این 
مسئله سرمایه گذاری نمود. همچنین خط مسکن مهر هم که 
مدتی است فاقد مینی بوس می باشد برای آن جایگزین انتخاب 

شود.
سیدمجتبی افسر همچنین درخواست نمود تا تکلیف ایستگاه  

تاکسی ها در سطح شهر روشن شود.
گفت:  شورا  اعضای  پیشنهاد  از  استقبال  با  نی ریز  شهردار 
را  جامع شهرداری  سامانه  توانستیم  سال 1397  اواخر  از 
راه اندازی نماییم که در آن تمامی اطالعات از عوارض و درآمد و 

برنامه های شهرداری در اختیار مردم قرار گرفته است.
حامد فرغت درباره افزایش نرخ تاکسی  گفت : هر ساله در 
افزایش قیمت تصمیم گیری می شود که  به  مهرماه نسبت 
الزم به ذکر است نرخ ها بر پایه افزایش تورم و مسائل اقتصادی 

می باشد.
شهردار نی ریز از تخفیفات عوارض شهری به مناسبت هفته 
بیلبورد های شهری  و  داد و گفت: در رسانه ها  دولت خبر 

جزئیات به اطالع شهروندان خواهد رسید.
تخفیف 50 درصدی عوارض پروانه ساختمانی برای آنانی 
ملی می کنند، مشخص شدن  به ساخت مسکن  اقدام  که 
زمان تخفیف عوارض از یکم شهریور به مدت 45 روز و ارائه 
گزارش عملکرد شهرداری مربوط به سال 1399 و انتشار آن در 

هفته نامه نی ریزان فارس از دیگر مصوبات این جلسه بود.

پویش نذر سالمت در موکب 
عزاداری دانشگاه آزاد  نی ریز

خبرگزاری آنا: 

رئیس دانشگاه آزاد اسالمی واحد نی ریز از برگزاری مسابقه 
کتابخوانی به مناسبت ماه محرم ویژه دانشجویان، اساتید و 
کارمندان و اجرای پویش نذر سالمت در موکب عزادارای این 

واحد دانشگاهی خبر داد.
سید محمدرضا رئیس السادات با بیان این موضوع که در شرایط 
حساس امروزی که شاهد مرگ و تلفات ناشی از ویروس کرونا 
هستیم، قطعًا یکی از راهکارهای پیشگیری و کاهش تلفات، امر 
به معروف همگان به رعایت اصول و دستورالعمل های بهداشتی 
و  پرخطر  آمیز،  مخاطره  رفتارهای  انجام  از  نهی همگان  و 
آسیب زاست، افزود: امسال با توجه به طغیان ویروس کرونا و 
افزایش تلفات ناشی از این ویروس، در موکب عزاداری دانشگاه 
که در فلکه 15 خرداد نی ریز راه اندازی شده است از محل 
نذورات کارکنان، اساتید و عزاداران حسینی، اقدام به تهیه 
ماسک و دستکش رایگان و توزیع بین عزاداران حسینی کردیم.

رئیس دانشگاه آزاد اسالمی واحد نی ریز همچنین از کارکنان، 
اساتید، دانشجویان و عموم عزاداران حسینی درخواست کرد 
به منظور کمک و مساعدت به پویش نذر سالمت،  نذرهای خود 
را در راستای مقابله با کرونا و باالتر بردن سطح رعایت اصول 

بهداشتی به موکب دانشگاه آزاد اسالمی تقدیم کنند.
مسابقه  برگزاری  به  اشاره  ضمن  همچنین  رئیس السادات 
به منظور آشنایی بیشتر  کتابخوانی ویژه ماه محرم گفت: 
دانشجویان، کارمندان و اساتید دانشگاه با اهداف قیام حسینی 
و همچنین از باب یادآوری و تذکر، کتاب حماسه حسینی 
فصول دوم و ششم از جلد اول که به موضوعات تحریفات واقعه 
کربال و امر به معروف و نهی از منکر دو عنصر اساسی در نهضت 
حسینی پرداخته است به عنوان محور مسابقه کتابخوانی در 
گروه های مجازی به جامعه هدف شامل دانشجویان، اساتید و 

کارمندان معرفی شد.

چطور برای دریافت 
خسارت لوازم برقی 

اقدام کنیم؟
یکی از بخشهای قبوض برق حق بیمه است که رقمی معادل 
100 تومان در ماه از مشترکان شهری و 50 تومان در ماه 
از مشترکان روستایی اخذ می شود تا اگر حادثه ای برای 
وسایل برقی ایجاد شد افراد بتوانند خسارت خود را از بیمه 

دریافت کنند.
از اَمرداد سال 1391 قرار بر این بود که تمامی وسایل برقی 
از سوی شرکت توانیر بیمه شوند و مبلغی در قبوض برق 
بابت همین مسأله از مشترکان اخذ شود و با کسر این مبلغ، 
مشترکین خانگی در مورد مشکالت برقی که در خانه پیش 
می آید بیمه شوند؛ اما  آیا هزینه وسایل برقی سوخته شده در 

اثر نوسانات برقی به مشترک داده می شود؟
در حال حاضر 35 میلیون مشترک برق در کشور وجود 
دارند که ماهانه به طور میانگین مبلغی حدود 3.5 میلیارد 

تومان به عنوان حق بیمه در قبض برق پرداخت می کنند.
هرچند به دلیل پایین بودن مبلغ پرداخت بیمه نسبت به 

مبلغ قبض برق، برخی از مشترکان توجهی به آن نمی کنند؛ 
به همین دلیل در هنگام وقوع حادثه از چنین تسهیالتی 
بی اطالع هستند و پیگیر دریافت حق خود نمی شوند. در 
مقابل برخی افراد که از ارائه چنین تسهیالتی آگاه هستند 
پیگیر دریافت حق بیمه خود می شوند که بسیاری از آن ها 

نیز نتیجه رضایت بخشی دریافت نمی کنند.
با وجود این که بسیاری از مشترکان مبلغ اضافه شده بابت 
بیمه را در قبوض خود مشاهده کرده اند ولی تقریبًا هیچ 
اطالع  رسانی درستی درباره چگونگی استفاده مشترکان 
از این بیمه انجام نشده و سؤاالت زیادی در این زمینه باقی 

مانده است.
سخنگوی صنعت برق در خصوص خسارت احتمالی به لوازم 
خانگی به علت قطع برق گفته: شرکت های برق منطقه ای 
ساعات محدودیت استفاده از برق را از طریق سایت، سامانه 

»برق من« اطالع رسانی می  کنند.
سخنگوی صنعت برق افزود: مشترکان در صورت خسارت 
 bime.tavanir.org.ir به لوازم خانگی، مورد را در سامانه

ثبت کنند.
مدیر برق نی ریز در این ارتباط می گوید: تمامی مشترکین 
را  بیمه  مبلغ  برقشان  قبض  در  که  تجاری  و  خانگی 
می پردازند مشمول این طرح هستند  و می توانند در صورت 
بروز خسارات ناشی از برق واحد خود، درخواست غرامت 

کنند.
از محمودی پرسیدم که آیا پس از ثبت درخواست، مسئوالن 
از ثبت  او گفت: پس  به موقع مراجعه خواهند کرد؟ و 
درخواست و بررسی بیمه اگر مشمول باشند حتمًا مراجعه 

خواهند داشت.
برق که  کارشناسان حوزه  از  یکی  ارتباط  این  در  البته 
نمی خواست نامش فاش شود گفت: اینکه برای خسارات 
ناشی از قطع و وصل مکرر برق، بیمه وسائل برقی را پوشش 
می دهد یا در حد ادعای رسانه ای است تردید دارم چون با 

مفاد قرارداد بیمه مطابقت ندارد. 
الزم است تا خوانندگان شما که از طریق این سامانه ثبت نام 
کرده اند این مسئله را به شما اعالم کنند که آیا خسارتی به 

آنان پرداخت شده یا که خیر؟

چالش جدی آب شرب در روستاهای نی ریز
فقط 15 درصد چاههای کشاورزی نی ریز، شیرین است.

1057 حلقه چاه
در  نی ریز  شهرستان  آب  منابع  رئیس 
گفتگو با نی ریزان فارس به تشریح وضعیت 
چاههای شهرستان نی ریز پرداخت و گفت: 
کل چاه های شهرستان نی ریز 1057 حلقه 
چاه می باشد که از این تعداد 57 حلقه چاه 

غیر مجاز است.
بر پایه آماری که در اختیار داریم در حوزه 
کشاورزی 814 حلقه چاه مجاز و 55 حلقه 

چاه غیرمجاز وجود دارند.
حلقه   134 خدمات  و  صنعت  بخش  در 
چاه مجوزدار وجود دارد و چاه غیر مجازی 

نداریم.
در بخش شرب و بهداشت 52 حلقه چاه 
مجاز و 2 حلقه چاه غیرمجاز )متعلق به آبفا 

و غیر آبفا ( داریم.

228 چشمه در نی ریز
آمار  تعداد  با  ارتباط  فریدون حیدری در 
چشمه های شهرستان نی ریز گفت: آماری 
به سال  ارائه می دهم مربوط  به شما  که 
1388 می باشد که تعداد 228 چشمه است 
اما اینکه چه تعداد از این چشمه ها خشک 

شده اند، باید از جهاد کشاورزی بپرسید.
او همچنین عنوان نمود که آمار مربوط به 
سال 1398 نیز گرفته شده اما به دالیلی 

هنوز منتشر نشده است.

طرح های تغذیه مصنوعی
وی همچنین عنوان نمود که در شهرستان 
مصنوعی  تغذیه  طرح های  نی ریز 
چشمه  الی حنا)1(،  پلنگان)1(،  در 
قطرویه)2(  و  پشتکوه)1(  خراسانی)1(، 

وجود دارد.
البته این طرحها توسط شرکت سهامی آب 
منطقه ای فارس احداث شده است و تعدادی 
هم توسط سازمان جهاد کشاورزی و اداره 
کل منابع طبیعی استان نیز احداث گردیده 

است.
رئیس منابع آب اعالم کرد: 80 درصد از 

چاههای نی ریز مربوط به کشاورزی است.

سد چشمه عاشق پیشنهاد دراز مدت
وی در رابطه با تأمین آب برای شهر نی ریز 
ما همین سد  دراز مدت  پیشنهاد  گفت: 
چشمه عاشق می باشد اما برای شرکت ها 
و مراکزی که مجازند و تقاضای آب دارند 
بررسی های الزم را انجام می دهیم مثاًل در 
حال حاضر برای دو شرکت در حال بررسی 
شهرک  در  تکوین  شرکت  یکی  هستیم 
صنعتی و شرکتی دیگر در اراضی شهرک 

سنگ.

کنتورهای هوشمند
از وی در مورد کنتورهای هوشمند و آخرین 
اقداماتی که انجام داده اند پرسیدم و او گفت: 
چند سال پیش توسط یک شرکت که امتیاز 
انحصاری کنتورهای برقی و آبی را در اختیار 
شهرستان  در  کنتور   150 تعداد  داشت 
نی ریز و بختگان نصب کردیم اما از آنجا که 
این کنتورهای دو زمانه قرار بود آب و برق 
را همزمان کنترل کنند، مشکالتی را برای 
اداره برق ایجاد کردند و آن اداره عنوان نمود 
نیازهایش با این کنتورها مرتفع نشده است 
و در ادامه کنتورهای اختصاصی خود را بر 

روی چاهها نصب نمود.
سپس تصمیم گرفتیم کنتورهای اختصاصی 
آب را بر روی چاهها نصب کنیم و در حال 
حاضر 71 کنتور در شهرستان نی ریز و 23 
کنتور در شهرستان بختگان خریداری شده 
است اما اینکه چه تعداد از این کنتورها نصب 

شده، اطالعی نداریم.
وی در مورد آموزش بهره برداران گفت: به جز 
سال 1399 که محدودیت های کرونایی وجود 
داشت و جلسات با بهره برداران انجام نشد به 
صورت ماهانه جلساتی را برگزار می کردیم و 

توصیه های الزم را به آنها ارائه می دادیم.

هر سال ۶0 سانتی متر افت آب
این کارشناس حوزه آب روند آبهای زیر 
زمینی در نی ریز را نزولی خواند و گفت: باید 
دقت نمود که آب های زیرزمینی در نی ریز 
هر سال ۶0 سانتی متر افت می کند و تنها 
باید ترسالی های پیاپی اتفاق بیفتد تا تغذیه 

این سفره ها انجام شود. 
بنده در کل نمی توانم آینده خوبی را برای 

سفره های زیرزمینی نی ریز متصور باشم.

17 حلقه چاه شرب
آبفا  امور  مدیر  قره چاهی  با  ادامه  در 
کردیم  برقرار  تماسی  نی ریز  شهرستان 
و در رابطه با تأمین آب شرب شهر نی ریز و 

روستاهای آن به گفتگو پرداختیم.
قره چاهی عنوان کرد که در شهر نی ریز 17 
حلقه چاه در اختیار آنها می باشد که از این 
تعداد یک حلقه چاه تجهیز نشده و یک حلقه 
نیز سالهاست از مدار خارج شده و 2 حلقه نیز 

کم آب است.

وضعیت پایدار
وی وضعیت تأمین آب شهر نی ریز را فعاًل 
با  خوشبختانه  گفت:  و  دانست  مناسب 
مدیریت مناسب فشار و پیگیری های فراوان 
و تالشهای شبانه روزی شرایط را نرمال نگه 
داشته ایم اما اگر خاموشی های برق ادامه 
یابد نگران سوختن الکتروپمپ ها هستیم و 

احتمال ایجاد کم فشاری آب وجود دارد.

افزایش مصرف آب به دلیل گرما
وی همچنین عنوان نمود: گرمای بیش از 
حد سبب شده تا با افزایش مصرف 20 تا 25 

درصدی آب توسط شهروندان روبرو باشیم.
مدیر آبفا نی ریز در ارتباط با تأمین آب از 
آب شهر  است  قرار  عاشق گفت:  چشمه 
نی ریز، شهر مشکان و بخش قطرویه از سد 
چشمه عاشق تأمین شود و بهترین راه برای 

بلند مدت همین مسئله می باشد.

تعطیلی خط انتقال 
قره چاهی در ارتباط با وضعیت خط انتقال 
به  متأسفانه  گفت:  عاشق  چشمه  سد 
مناسب،  اعتبارات  تخصیص  عدم  دلیل 
این پروژه در حال حاضر فعال نیست؛ اما 
محترم مجلس  نماینده  دکتر طهماسبی 
و آقای دکتر بوستانی مدیرعامل آبفا استان 
در تالشند تا اعتبار الزم را بگیرند و کلیه 
روستاهای بخش قطرویه را آبدار کنند و 

قول هایی در این رابطه داده شده است.
وی در ارتباط با تأمین آب فوالد و تعهدی 
که آنها نسبت به انتقال آب از سد چشمه 
عاشق برای روستاهای در مسیر دارند گفت: 
به دلیل تنش های اجتماعی و مخالفت های 
مردم سبب شده تا اجرای این طرح به تعویق 
بیفتد؛ هر چند مکاتبات متعددی شده تا 
بتوانند به نوعی این مشکل را برطرف کنند 
اما به هر حال به دنبال آن هستیم تا کمترین 

تنش در منطقه ایجاد شود و ابتدا آب شرب 
روستاهای بخش قطرویه تأمین گردد.

جلو پرت آب را گرفتیم
اینکه  با بیان  مدیر آبفا شهرستان نی ریز 
ندارد  فایده ای  حفر چاه های جدید عماًل 
گفت: البته من بر این باورم که باید پرت 
آبها را کنترل کنیم و به جای اینکه چاه 
جدید داشته باشیم اصالح شبکه  نماییم 
و جلو هدر رفت را بگیریم که خوشبختانه 
اقدامات مناسبی در چند سال گذشته انجام 
شده است تا نیاز به منابع جدید آبی نداشته 

باشیم.

3 روستای پر تنش آبی
ریزاب  و  غوری  دهچاه،  روستاهای  وی 
را از روستاهای پر تنش آبی عنوان کرد 
در  اما  است  بحرانی  فوق  که شرایط شان 
عین حال مشکل کم آبی گریبان حداقل 
50 درصد از روستاهای شهرستان نی ریز 
را گرفته است. تالش شده با تانکر سیار در 
مواقع لزوم این سه روستایی که نام بردم آب 

رسانی شود تا از فصل تابستان گذر کنیم.
وی در مورد مشکالت آب روستای ریزاب 
یکی  کشاورزی  چاه  از  استفاده  با  گفت: 
آب  ساعت  چند  توانستیم  کشاورزان  از 
را به شبکه آنجا انتقال دهیم و همچنین با 
استفاده از تانکرهای آبرسان در حال تأمین 

آب مردمان این روستا هستیم.
مدیر آبفا در پایان عنوان نمود: توصیه من 
به مردم مدیریت مصرف است. هرچند باید 
به دلیل فقر منابع آب زیرزمینی در بخش 
کشاورزی بیش از گذشته مدیریت کشت و 

استفاده بهینه از آب مدنظر قرار گیرد.

15 درصد آب کشاورزی شیرین است
مورد  در  نی ریز  کشاورزی  جهاد  مدیر  از 
کردیم  سؤال  نی ریز  کشتهای  وضعیت 
و او گفت: سطح اراضی باغی و زراعی در 
هکتار   2۶000 حدود  نی ریز  شهرستان 
می باشد که شامل 8 هزار هکتار باغات دیم و 

18 هزار هکتار باغ وزراعت آبی است.
بصیری در مورد توسعه کشت گلخانه ای 
بیست  گلخانه ها  سطح  گفت:  نی ریز  در 
هکتار است که از این مقدار 18 هکتار فعال 
برای 18  میزان آب مصرفی  و  می باشند 
هکتار گلخانه فعال حدود 10 لیتر در ثانیه به 

صورت مداوم است.
وی وضعیت آب کشاورزی را هم چندان 
مطلوب ندانست و گفت: وضعیت منابع آب 
کشاورزی به لحاظ کیفیت حدود 85 درصد 
شور و لب شور می باشد و حدود 15 درصد نیز 

شیرین است.
وی در پاسخ به این سؤال که برای ترویج و 
بهینه سازی مصرف آب در بخش کشاورزی 
چند درصد کشاورزان فعال آموزش دیده 
اند؟ گفت: به بیش از 75درصد کشاورزان 
در خصوص بهینه سازی مصرف آب آموزش 

داده شده است.

/          بی آبی در روستای زیرآب/ تیر 1400

در خطبه های نماز جمعه مطرح شد:

اختالفات قبلی در شورای شهر تکرار نشود
خطیب جمعه نی ریز از اعضای جدید شورای شهر 

خواست تا از بروز اختالفات بین خود یا شهرداری 

بپرهیزند و توازن در خدمت رسانی بین نقاط مختلف 

شهر را رعایت کنند.

حجت االسالم سیدرضا رحمانی زاده در خطبه های 

نماز جمعه 22  اَمرداد خواستار توازن در عمران و 

شهر  »شورای  داشت:  عنوان  و  شد  شهر  آبادی 

و شهرداری باید همه جا را با یک چشم ببینند و 

فرهنگی  و  تاریخی  پیوست  عمرانیشان  کارهای 

داشته باشد. کاری نکنند که نفع عمومی نداشته 

باشد و فقط نفعش برای عده ای مثل مغازه داران و 

صاحبان امالک باشد. نباید دنبال این باشند که با 

فروش زمین بودجه را تأمین کنند؛ این موجب گرانی 

زمین می شود. آنها باید بین مردم حضور داشته 

باشند و مشکالت را از نزدیک ببینند و بشنوند و 

گزارش کار دهند. همچنین از اختالف بپرهیزند و 

ان شاءا... که اختالفات قبلی تکرار نشود.«

وی افزود: »باید با قوت و قدرت و با برنامه و چشم انداز 

کارشان را شروع و از ظرفیت نخبگان شهرستان 

استفاده کنند. نباید صرفًا مسائل به رأی و نظر آن 

چند نفر ختم شود .«

خطیب جمعه نی ریز مهار کرونا را مسئله اول کشور 

دانست و عنوان داشت: »کرونا معضل بزرگی شده و 

متأسفانه مردم رعایت نمی کنند. رعایت پروتکلها به 

زیر 40 درصد رسیده و این فاجعه است.«

رحمانی زاده در عین حال گفت: »برگزاری عزای 

سید الشهدا نباید ترک شود؛ اما رعایت شیوه نامه ها 

باید باشد تا بهانه ای به دست دشمنان نیفتد.«

وی عاشورای حسینی را دست نوازش انسانیت بر 

سر بی پناهان توصیف کرد و گفت: »عاشورا حضور 

نور است در سیطره بی امان ظلمت. اگر عاشورا 

قبله  پایه  و  کعبه  رکن  عاشورا  نبود.  قبله  نبود، 

است. روح نماز و حیات قرآن در عاشورا است. اگر 

قیام سیدالشهدا نبود، امروز چیزی از اسالم باقی 

نمانده بود. عاشورا در ظرف زمان و مکان خاصی 

نمی گنجد.«

//
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 گفتگو با سید رضا اعتباری پیشکسوت فوتبال و کوهنوردی

 دور کوه را نمی شود سیم خاردار کشید
فاطمه زردشتی نی ریزی  / گروه ورزش

یک زمانی تمام دلخوشی اش این بود که پشت 
افتخار، توپ های  با هیجان و  بایستد و  دروازه 

پشت زمین را جمع کند...
مثل اکثر فوتبالیست های قدیمی، فوتبال را از 
زمین های خاکی شروع کرد، زمین های خاکِی 

اطراف محله  کیان...
رضا  نام  با  بیشتر  اعتباری.  سیدهادی 
است.   44 اَمرداد  پنجم  متولد  می شناسندش. 
کسی که فوتبال را در زمین های خاکی و با بزرگان 
ورزش  به  بعدها  و  کرده  تجربه  نی ریز  فوتبال 
کوهنوردی روی آورده و هم اکنون از اعضای 

هیئت کوهنوردی نی ریز است. 

- از چه زمانی ورزش را شروع کردید؟
مثل اکثر بچه های ایرانی از همان بچگی به فوتبال 
عالقه داشتم. یادم هست هرجا خانه خرابه ای با 
زمین باز چهل پنجاه متری می دیدیم، از آن به 
عنوان زمین خاکی استفاده می کردیم و در آن 
بازی می کردیم. وقتی جوانان محل در استادیوم 
بازی داشتند، ما که دوازده سیزده سال بیشتر 
نداشتیم، با آنها از محله کیان راه می افتادیم و از 
استادیوم  تا  فعلی(  تختی  )خیابان  کوچه باغ ها 
همراهی اشان می کردیم تا تشویقشان کنیم. اوج 
شادی امان آنجا بود که گاهی بازیکنان استقالل 
)تاج سابق(  اجازه می دادند دو سه دقیقه به جای 

آنها به زمین برویم و بازی کنیم.
زنده یادان علی فیض آبادی،  شهید  زمان   آن 
محمدزاده،  مجید  شهید  جاللی،  هوشنگ 
شهید حسن  موسی پور، شهید عباس دهقانی، 
شهید محمد مبین، شهید قاسم گلچین، شهید 
مهرداد جاللی، حسین بهرامی، حسن جوانفر، 
منوچهر جاللی، و دکتر قلمداد برای این تیم بازی 

می کردند.
جالب است بگویم حدود سالهای 55 یا 5۶، در 
یکی از همین بازی های پیش از انقالب بود که من، 
شهید  مهرداد جاللی و یکی دو نفر دیگر در مسابقه   
تیم های امید، برای دو سه دقیقه به زمین رفتیم 
که شهید جاللی در همان دو سه دقیقه یک گل 

زد.

- در مسابقات استانی هم شرکت داشتید؟
نه، چند مسابقه با تیم های شهرهای همجوار مانند 
استهبان، سروستان و... داشتیم. یعنی راستش را 
بخواهید قبل از انقالب که سن آنچنانی نداشتیم 
و بعد از آن هم که بخاطر شغل معلمی که خارج از 

استان بود، از بازی  فوتبال فاصله گرفتم.

دیگری  رشته های  چه  در  فوتبال  بجز   -
فعالیت داشتید؟

محمد  آقای  نظر  زیر  مدتی  دبیرستان  در 
می کردیم.  فعالیت  بسکتبال  رشته   در  قرائی 
ما  ورزش  معلم  و  نی ریز  اهل  ایشان 
20 شیرازند.  ساکن  هم اکنون  که   بودند 

ساله بودم که تربیت معلم  قبول شدم و کم کم به 
کوهنوردی روی آوردم. از سال 82 کوهنوردی 
را به صورت انفرادی شروع کردم و سال 90 به 
گروه کوهنوردی فضل به سرپرستی آقای احمد 

جهانبانی پیوستم.

فتح  مهمی  قله های  چه  تابه حال   -
کرده اید؟

دنا )بیژن 3(، شیرکوه، زردکوه بختیاری، هزار 
کرمان، کوشاکرمان، کرکس، الله زار کرمان، قله 

ِبل فارس و...

- آیا سابقه  مربیگری هم دارید؟
نه، ولی آنچه در حد بضاعت داشتم، در زنگ 
یک  می دادم.  آموزش  دانش آموزان  به  ورزش 
سال هم در کردستان  چند ساعت در هفته معلم 

ورزش بودم که  در حد توان مضایقه نمی کردم.

کسانی  چه  ورزش  در  شما  مشوقین   -
بودند؟

پدر و مادرم که در حد توان و بضاعت شان از 
چیزی که داشتند، برایمان دریغ نمی کردند و 
افرادی مثل شهید هوشنگ جاللی که با همان 
باعث  ما در زمین،  بازی دادن  یکی دو دقیقه 

می شد به ورزش کردن تشویق شویم.

- وضعیت گرو ه های کوهنوردی فعال نی ریز 
چگونه است؟

 از سال 95 تاکنون، فدراسیون همه گروه های 
کوهنوردی کشور را حذف کرده و گفته باید در 
قالب باشگاه کوهنوردی فعالیت کنند. االن اکثر 

گروه ها به صورت دوستانه و غیررسمی فعالند و 
ما هم به جز گروه تارم که به باشگاه کوهنوردی 

ارتقاء یافت، از این قاعده مستثنا نیستیم. 
متأسفانه در حال حاضر از ترس وقوع حادثه، 
حمایت  مورد  کوهنوردی  دوستانه     تیم های 
حقوقی واقع نمی شوند و به همین دلیل عماًل 
موجب  همین  و  شده  محدود  فعالیت هایشان 
شده تا مشکالتی برای همنوردان به وجود آید. 
واقعًا این مسئله باعث ناراحتی است که تیم ها 
واقع  جوانان  و  ورزش  وزارت  بی مهری  مورد 
شده اند. این که  بنا به دستور فدراسیون، تیم های 
کوهنوردی شهرستان باید باشگاه تشکیل بدهند 
در شهر کوچکی مثل نی ریز امکان ندارد و زدن 
چند باشگاه سخت است. راه اندازی یک باشگاه 
تجهیزات  و  امکانات  سری  یک  کوهنوردی، 
گروهی می خواهد. مربی  ثابت و  دو مدیر داخلی 
خانم و آقا می خواهد که همه  اینها هزینه بر است.

به جای هزینه در باشگاه، جایی هزینه می کنند که 
برایشان سودآور باشد. ولی در شهرهای کوچک 
نمی صرفد و مردم آن طور که باید و شاید استقبال 
نمی کنند. البته در گروه های غیر رسمی هم به 
خاطر همین مسائل حقوقی، کسی سرپرستی 

تیم را بطور رسمی قبول نمی کند.

- توصیه اتان به جوانان عالقه مند به ورزش 
چیست؟

و  کوهپیمایی  به ویژه  بروند،  ورزش  سمت  به 
بانشاطی  و  خوب  ورزش  واقعًا  که  کوهنوردی 
است. من غبطه می خورم که چرا کوهنوردی را 
از 35 سال پیش به صورت جدی دنبال نکردم. 
االن ما از کوه های خودمان برای کوهنوردی خیلی 
و پوشش های گیاهی  استفاده کنیم  می توانیم 
که در کوه های نی ریز است تقریبًا در هیچ کجا 
نیست. االن متأسفانه ما در سبد خریدمان، هزینه  
ناچیزی برای ورزش در نظر می گیریم، خصوصًا 
کوهنوردی که  ورزشی پر هزینه و پر مخاطره 
است )هزینه تجهیزات و آموزش(، درحالی که 
در شهرستان های دیگر خیلی استقبال و هزینه 

می کنند.

- چه خاطراتی از کوهنوردی دارید؟
کلون چی  قله   به  بود  قرار   94-1393 سال 
زردکوه چهارمحال و بختیاری برویم. یک هفته 
قبل از آن تصمیم گرفتیم برای آمادگی بیشتر 

به قله دور قالت برویم. همانطور که از سمت قله  
حرکت می کردیم، ناگهان از دور دودی دیدیم و 
بعد متوجه شدیم که جایی در کوه آتش گرفته 
است. بالفاصله به منابع طبیعی زنگ زدیم که 
آن ها راهنمایی امان کردند و به همت همنوردان 
می خواهم  شد.  مهار  آتش  خدا  یاری  و  فضل 
بگویم گروه های کوهنوردی یک بازوی توانمند 
برای طبیعت هستند و تعجب می کنم که چرا از 
نظر قانونی ماهیتی به نام گروه های کوهنوردی 

نداریم.
مورد دیگر اینکه در گروه فضل، با پیگیری آقای 
دوستانه  تیم  هماهنگ کننده  مروت  حسین 
یک  نفری  می رویم  هرجا  مدت هاست  فضل، 
اطراف  زباله های  و  برمی داریم  زباله   کیسه 
پالستیک  بطری های  اکثراً  که  را  مسیرمان 
و فلزی است، جمع آوری می کنیم و به این کار 
افتخار می کنیم. همانطور که در سال 98 که به 
قله  شیرکوه یزد رفته بودیم، بچه های ما به همراه 
زباله   نفری یک کیسه  یزد،  بچه های کوهنورد 
برداشتند و همه   زباله های جان پناه آنجا را جمع 
کردند و این کار ما باعث شده این عمل، تقریبًا در 
سطح شهرستان، بین تیم های فعال کوهنوردی 

فرهنگ سازی شود.

- کمی از سابقه  تدریس تان بگویید.
معلمی را از کردستان شروع کردم. چهار سال 
به  آن  از  بعد  الر،  و یک سال  بودم  کردستان 
رودخور،  روستاهای  در  شدم.  منتقل  نی ریز 
و...(  جعفرآباد  هرگان،  )محور  مرکزی  بخش 
مقطع  در  شهر  پنداری  راهنما  معلم  بعنوان 
ابتدایی انجام وظیفه نمودم. در بخش مرکزی 
اما گاهی خیلی شرایط سخت بود. با یک موتور 
باید مسافت زیاد پهنابه و چاه نصرو را که نزدیک 
مرواید داراب بود طی می کردم، درحالی که در 
داشتیم. دانش آموز   5 تنها  چاه نصرو  و   پهنابه 

صحبت پایانی:
اجازه بدهند گروه های کوهنوردی فعالیت کنند. 
دور کوه را که نمی شود سیم خاردار کشید. به 
هرحال افراد به طور خانوادگی یا با گروه ها به 
به کوه می روند. پس همان  صورت غیررسمی 
غیررسمی  تیم های  دوستانه  فعالیت  بهتراست 
هیئت های  و  جوانان  و  ورزش  وزارت  نظر  زیر 

کوهنوردی انجام پذیرد .

نصرتی مربی تیم ملی سبک کاراته شد

افتتاح پروژه های نیمه تمام ورزشی
تا پایان امسال

کاراته  سوکیوکوشین  سبک  مسئول  حکم  با 
مصطفی  خاورمیانه،  و  ایران  کاراته  فدراسیون 
سبک  ملی  تیم  کاتا  مربی  عنوان  به  نصرتی 

سوکیوکوشین کاراته  کشور منسوب شد.
بر اساس این حکم وحید بهرمان به مدت یک سال 

نصرتی را در این پست برگزیده است. 
مدرک  دارای  ساله،   42 نصرتی  مصطفی 
فنی  هنرستان  دبیر  و  برق  کارشناسی ارشد 

می باشد و به مدت 31 سال است که به ورزش 
کاراته می پردازد و دارای سوابق زیادی در عرصه 

قهرمانی و مربیگری است.
جوانان  و  نوجوانان  رده  کاتا  مربیگری  نصرتی 
سبک  استعدادیابی  کمیته  مسئول  و  ایران 
سوکیوکوشین را در کارنامه ملی خود دارد که بنا 
به این حکم از سوی فدراسیون کاراته، در سال 
تمامی  در  منتخب  تیم   کاتا  مربیگری  جاری 

رده های سنی را به کارنامه خود افزوده است.
این مربی موفق کاراته نی ریز، کار خود را زیر نظر 
اساتید خرمدل و عابدین نژاد شروع کرد و حدود 
18 سال است که به مربیگری می پردازد و مدت 
زمان 15 سال از فعالیت خود را در نی ریز گذرانده 
و در طول این مدت ورزشکاران موفق زیادی را به 
جامعه کاراته شهرستان، استان و کشور معرفی 

کرده است.

می گوید:  نی ریز  جوانان  و  ورزش  اداره  رئیس 
پروژه های ورزشی نیمه تمام که از سال های قبل 
در دست احداث بوده، تا پایان امسال به بهره برداری 

می رسد.
با گذشت حدود 4 سال از اختصاص بودجه برای 
ساخت چند پروژه ورزشی در نی ریز، اما هنوز چند 
طرح ورزشی نیمه تمام باقی مانده و منتظر دستور 

مقامات استان و تأمین اعتبار است.
به گفته رئیس ورزش و جوانان نی ریز، تعداد 8 

پروژه ورزشی نیمه تمام در کل شهرستان وجود 
دارد که با پیگیری های طهماسبی نماینده مجلس 
و هدایت فرماندار، تعدادی از آنها قرار است در هفته 
تربیت بدنی در آخر مهرماه و مابقی نیز تا پایان سال 

1400 افتتاح  شوند.
این پروژه ها که شامل 8 زمین چمن مصنوعی در 
بنه کالغی، دهچاه، شهر  قطرویه، شهرک وزیره، 
و یک سالن در  ریزاب  و  بهویه، غوری  مشکان، 

روستای کارگاه می شود.

اقدامات  تمامی  مختاری،  شهرام  اعالم  بر  بنا 
وزیره  زمین چمن مصنوعی شهرک  زیرساختی 

فراهم شده که تا چند روز آینده افتتاح می شود.
بودجه پروژه های ورزشی که قرار است در نی ریز به 
بهره برداری برسد، از محل اعتبارات استانی، وزارت 
نفت و ارزش افزوده است که با توجه به گذشت 
زمان و افتتاح نشدن آنها در موعد مقرر، با تصمیم 
مسئوالن ورزش استان اعتبارات آن باید تأمین 

شود.

نوشتار

تناسب اندام بعد از 40 سالگی
سه راهکار اساسی برای دوران بعد از جوانی

متابولیسم در هر دهه، پس از 40 سالگی حدود 5 
درصد کاهش می یابد. شما برای حفظ وزن خود 
باید هر روز 100 کالری کمتر بخورید، و اگر سعی 
در کاهش وزن دارید، بسیار کمتر از این میزان 

باید کالری مصرف کنید.
بعد از 40 سالگی، بعضی از قسمت های بدن ما 
سفت و سخت می شوند در حالی که بعضی دیگر 

گردتر و چاق تر می شوند! 
دو دلیل وجود دارد که این اتفاق می افتد:

به نظر می رسد اگر بخواهید برای حفظ وزن 
خود کمتر بخورید، خیلی بد نباشد. هر فرد بعد 
از 30 سالگی نیز در هر دهه بین 3 تا 8 درصد 
از عضلۀ خود را از دست می دهد. عضلۀ از دست 
رفته معمواًل با چربی جایگزین می شود، که باعث 
می شود احساس ضعف کنید و بعضًا گردتر به 

نظر برسید.

تناسب اندام 
عضالت و تاندون های باقی مانده سفت، سخت 
و شکننده می شوند. یک کشش سخت می تواند 
شما را با عضلۀ کشیده یا پارگی رباط به اورژانس 

بفرستد!
با این حال، متابولیسم کندتر، عضلۀ کمتر و بدن 

سفت تر بدین معناست که غیرممکن است بدن 
خود را پس از 40 سال همانند قبل حفظ کنید. 
بنابراین شما باید یاد بگیرید که چگونه با بدن 

جدید خود کار کنید.

پروتئین بیشتری بخورید
پروتئین به حفظ و ساخت عضله کمک می کند، 
بنابراین با افزایش سن به مقدار بیشتری از آن 
برای  کلی،  قاعدۀ  یک  عنوان  به  داریم.  نیاز 
دریافت 25-30 گرم پروتئین در هر وعده و 10-

15 گرم در هر میان وعده تالش کنید.
با گنجاندن 110 گرم عدس، لوبیا، سویا، مرغ، 
ماهی یا گوشت بدون چربی در وعده های غذایی 
و 30 گرم آجیل یا دو قاشق غذاخوری کره و مغز 
در میان وعده ها می توانید به این مهم دست پیدا 

کنید.

عضالت خود را تقویت کنید
بهترین راه برای جلوگیری از کاهش عضله با 
افزایش سن، استفاده کردن از عضالت است! 
و از آنجا که بیشتر افراد باالی 40 سال فرصت 
زیادی برای استفاده از ماهیچه های خود در امور 
روزمرۀ خود ندارند، انجام تمرینات قدرتی به یک 

ضرورت تبدیل می شود.
این قدرتی است که شما در بزرگسالی به آن 
احتیاج دارید زیرا احتمال این را دارد که بچه ها 
را جمع کنید، از پله ها باال بروید و مواد غذایی 
بار  یا  کنید  بارگذاری  ماشین  در  را  سنگین 

سنگینی را از باالی سر بردارید.

تمرینات تعادلی انجام دهید
منتظر نمانید تا شرایط تان وخیم شود بعد به فکر 
ورزش بیفتید! حرکاتی مانند ایستادن روی یک پا 
مانند لک لک، هنگام مسواک زدن، کمک زیادی 
به حفظ و بهبود تعادل می کند. از دیگر تمرینات 
ساده تعادلی می توان به ایستادن روی انگشتان پا 

و سپس رفتن روی پاشنۀ پا اشاره کرد.
شما ممکن است نتوانید با رونِد پیری مبارزه 
کنید.  کار  آن  پیرامون  می توانید  اما  کنید، 
عملکردی  قدرت  بخورید،  بیشتری  پروتئین 
دهید.  انجام  تعادلی  تمرینات  و  کنید  ایجاد 
عادتهای ساده در سبک  قبیل  این  داشتن  با 
یا  متابولیسم  کاهش  نگران  دیگر  زندگی، 
احساس ضعف و لرزش، با افزایش سن نخواهید 

بود.
عصر ایران

//

قاب خاطره

مسابقات کشتی قهرمانی فارس/ سال 1385 / سالن تختی شیراز
از راست ایستاده: محمد جواد مبین )سر مربی(، محمد سجاد شهامت - سعید مافی- حسن سلطانی )داور(

نشسته: محمدرضا کوه پیما  - محسن امیدوار - عادل قربانی - امید دیندار
با تشکر از جناب آقای سعید مافی که عکس را در اختیار ما قرار دادند.
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رختی نو برای 
بازار ملکی دوزان

بازار قدیمی در دل شهر. نمی شود بگویید 
نی ریزی هستید اما اسمی از بازار ملکی 
دوزان نشنیده باشید و یکبار از آن عبور 

نکرده باشید.
داشته های  از  یکی  مکان  این  اما 
فرهنگی امان است که کمتر برای بهسازی 

و سرپا نگه داشتن آن تالش شده است.
مورد  کمتر  تاکنون  که  گذرگاه  این 
توجه قرار گرفته و حاال نیز به غیر از یک 
مغازه چاقوسازی نصفه و نیمه که هنوز 
و  بسته اند  مابقی  باالست  کرکره هایش 

رفته اند.
حاال ُاوس باقر و ُاوس رضا معماران شیرازی 
آمده اند تا زیرنظر شهرداری نی ریز دستی 
به چهره این بازار بکشند. ُاوس باقر که 
را شیرازی  است خود  پروژه  این  معمار 
از یک سال  می خواند و می گوید: بیش 
است که در نی ریز حضور دارد دارد و چهار 

ماه است که روی این پروژه کار می کند.
در حالی که کالهی بر سر دارد تا گرمای 
کارگر  سه  با  ندهد  آزار  را  او  تابستان 
مسیر  این  به ساخت ستونهای  مشغول 

است. 
او می گوید: نمونه همین کار را در شیراز و 
در بافت قدیم بین الحرمین مابین آستانه 
مسجد  مرمت  و  کرده  کار  شاهچراغ  و 

طاهریه شیراز را هم انجام داده است.
ُاوس رضا می گوید: در شیراز، گناوه و الر 
اینگونه کارها را انجام داده است. اگر بنا 
باشد کف و دیواره ها را کار کنیم احتمااًل تا 

دو ماه دیگر این گذرگاه تمام خواهد شد.
در ادامه با شهردار نی ریز در این ارتباط 

گفتگو کردیم.
حامد فرغت در خصوص این بازار گفت: در 
مورد بازار ملکی دوزان یا گیوه دوزان به رغم 
اینکه این بازار در مرکز شهر قرار دارد اما 
اطالعات و تصاویر مناسبی از گذشته آن 
هوایی  تصاویر  و حتی  نیست  در دست 
از سازمان  سالهای ۱۳۴۶ و ۱۳۴۳ که 
نقشه برداری گرفته ایم عکسهای گویایی 
از این بازار را نشان نمی دهد و شاید جزو 
معدود آثار تاریخ نی ریز باشد که اینقدر 

اطالعات در رابطه با آن ناقص است.
اما می دانیم که در گذشته بافت نی ریز 
بوده  بازار  و  مدرسه  مسجد،  از  ترکیبی 
است که شامل کاروانسرای سروی، حمام 
حاج محمد حسن، بازار گیوه دوزان یک 
کاروانسرای دیگر که االن بانک ملی شعبه 
مرکزی شده، مسجد نظربیگی و... به سمت 
خیابان امام خمینی تا مسجد جامع صغیر 
شهر  اصلی  هسته  فعلی(  خمینی  )امام 
قدیمی نی ریز را تشکیل می داده و بازار 
ملکی دوزان هم خوب رونق داشته است 
اما با بی مهری ساختمانها و حجره های آن 
خراب شده و مجدداً بدون رعایت شرایط 
و ضوابط معماری اصیل ایرانی- اسالمی 
ساخته شده اند و عمدتًا یک سری اتاقک ها 

از آن باقی مانده است.
شهردار نی ریز به نکته ای تاریخی هم بر 
اساس شنیده ها اشاره می کند و می گوید: 
البته این نکته را نمی توانم تأیید کنم و 
فقط در حد شنیده هاست. حدود ۱۰۰ تا 
۱۲۰ سال پیش این مسیر مسقف بوده و بر 
اثر یک آتش سوزی سقف آن فرو می ریزد 
و هیچ وقت مرمت نمی شود. در عکسی 
که ما از دهه ۱۳۴۰ خورشیدی در اختیار 

داریم نشانی از مسقف بودن ندارد.
این  داشتیم  بنا  پنجم  دور  شورای  در 
کاروانسرای  محوریت  با  را  مجموعه 
اوایل  سروی احیاء و مرمت کنیم و در 
سال ۱۳۹۷ با پنج رأی موافق شورا تملک 

و  رسید  تصویب  به  سروی  کاروانسرای 
مدت زمان زیادی صرف این شد تا بتوانیم 
کاروانسرای سروی را تملک کنیم چون 
کاروانسرا  از  رسمی  سند  و  نقشه  هیچ 
وجود نداشت و از طرفی با توجه به اینکه 
مالکان متعددی داشت کار تملک را بسیار 
سخت می کرد و البته برخی از آنها حتی در 

کشور هم حضور نداشتند.
اما از آنجا که بازار ملکی دوزان احتیاج 
آن  برای  می شد  و  نداشت  تملکی  به 
برنامه ریزی نمود نقشه هایی تهیه شد و 
در اواخر سال ۱۳۹۹ کار را شروع کردیم 
اما از آنجا که مبلغ مرمت بسیار باال بود 
نتوانستیم در کمیسیون معامالت آن را به 

تصویب برسانیم. 
شهردار به نکته ای قابل تأمل هم اشاره 
کرد و گفت: متأسفانه در طرح تفصیلی که 
در شورای چهارم به تصویب رسید دقت 
نشده و کاربری تاریخی برای آن در نظر 
نگرفته اند و تأسف بار آن است که به دلیل 
ندادن اطالعات درست به مشاور این مسیر 
عنوان کوچه ای در بافت قدیمی داده شده 
و تعریض برای آن درنظر گرفته اند و کوچه 
۶ متری را 8 متر تعریف کرده اند! برای حل 
تفصیلی  اصالح طرح  پیگیر  این مسئله 
صورت  به  امکان  این  هنوز  اما  هستیم 

قانونی فراهم نشده است.
فنی  ویژگی های  مورد  در  ادامه  در  وی 
پروژه گفت: در ابتدای امسال نقشه ها را 
کامل کردیم و طرح اولیه را آماده نمودیم 
و با مهندس طباطبایی یکی از پیمانکاران 
بومی شهرستان قراردادی را امضا نمودیم. 
این قرارداد شامل ایجاد یک سری درگاه ها 
و محرابهایی در این بازارچه است به همراه 
خشت فرش و سنگ فرش کف بازارچه 
دیواره های  جداسازی  از  برش هایی  و 
پیرامونی. البته با این حجم کاری که اعالم 
شد مسیر تمام نمی شود و می بایستی با 
قرارداد دیگری بحث تعویض در مغازه ها 
حدود  و  دارند  قرار  راسته  این  در  که 
همچنین  و  می باشد  ملک  و  مغازه   ۲۰
نورپردازی آن و حذف کابلهای هوایی که 
هماهنگی هایی در این رابطه با مدیریت 
دهیم.  قرار  برنامه  در  است،  شده  برق 
فعاًل اعتباری که برای سال ۱۴۰۰ برای 
این پروژه در نظر گرفته ایم ۴۰۰ میلیون 

تومان می باشد.
وی در پاسخ به این سؤال که آیا امکان 
خیر  یا  دارد  وجود  بازار  کردن  مسقف 
گفت: با توجه به سازه هایی که وجود دارد 
و دیوارهای قدیمی موجود امکان مسقف 
کردن آن با مصالح بنایی و معماری وجود 
ندارد. در این مسیر ما فقط توانستیم ۷ 
دهانه جانمایی کنیم و امیدواریم در آینده 
سقفی با مصالح نوین و سبک برنامه ریزی 
روی  تأثیر  آن  سنگینی  تا  نماییم 

ساختمان ها نداشته باشد.
طول کل بازارچه حدود ۶۰ متر می باشد.

دیگر  باری  مرمت،  از  پس  امیدواریم 
عرضه  برای  مکانی  و  شوند  باز  مغازه ها 
محصوالت بومی شهرستان گردد و با رفع 
شهر  به  جهانگردان  و  ایرانگردان  کرونا 

نی ریز بیایند و از این مکان بازدید کنند.
البته این نکته را هم بیان کنم که این بازار از 
طرف خیابان طالقانی نیز بهسازی خواهد 
شد و با تعویض درها و ساخت و سازهای 
یکسان یک وحدت رویه در آن ایجاد می 

شود.
شهردار در پایان وعده داد در بهسازی و 
مالکان  با  این مسیر  مغازه های  نوسازی 

همکاری خوبی خواهد داشت.

شوراهای شهر و روستا، 

فرصت ها و تهدیدها
ادامه از صفحه یک 

اما شوراها با تهدیدهایی هم مواجه اند از جمله:
۱. اختالف بین آنها. یکی از مهلک ترین تهدیدها اختالفات 
بین  ناسالم  رقابت  و  جبهه گیری  رویارویی،  دامنه دار، 
اعضای شوراهاست. اختالف، شوراها را به سرعت ناکارآمد 
و زمین گیر می کند. این آسیب موجب نارضایتی مردم و 
شکاف بین شورا و مردم می شود. تجربه پنج دوره شوراها 
در کشور بیانگر آن است که اختالف در درون شورا آن را به 

ضدخود تبدیل می کند.
۲. خسته شدن تدریجی و اهمیت ندادن به حضور جدی و 
اثربخش در جلسات شورا، وقت گذاشتن برای دیدار فردی و 
عمومی با مردم طبق برنامه، ناامید شدن از پیگیری کارها و 

در نهایت منفعل شدن.
۳. استفاده نکردن از صاحب نظران، اهل تجربه و صاحبان 

سرمایه.
که  استان  و  شهرستان  بخش،  شوراهای  میان  این  در 
اختیارات بیشتری دارند مسئولیت سنگین تری دارند. آنها 
باید از تمام ظرفیت قانونی برای توسعه استان، شهرستان و 
بخش استفاده کنند. لذا شوراهای روستا و شهر باید کسی را 
از میان خود به شورای بخش، شهرستان و استان بفرستند 

که از توانمندی الزم برای ایفای این نقش برخوردار باشد.
اما نکته ای که الزم است توسط تمام اعضای شوراها به عنوان 
یک مطالبه همگانی پیگیری شود، اصالح قانون شوراهای 
ندارد که  اسالمی شهر و روستاست. هیچ دلیلی وجود 

مصوبات شوراها توسط دولت وتو شود.
نظارت برمصوبات شوراها و دقت قانونی برای حفظ منافع 
مردم می تواند درون ساختار شوراها ایجاد شود. از این 
جهت پس از ۲۳ سال فعالیت شوراها زمان آن رسیده که این 
قانون مورد بازنگری قرار گیرد. این مطالبه با ارتباط خوب 
و مداوم با نمایندگان مجلس شورای اسالمی قابل تحقق 
است. اعضای شوراها می توانند با استفاده از نظر حقوقدانان، 
اقتصاددانان، جامعه شناسان و دیگر علمای علوم انسانی، 
قانون فعلی شوراها را بررسی و پیشنهادات دقیق کارشناسی 

خود را به نمایندگان مجلس ارائه کنند.
برای همه اهالی شوراها آرزوی سالمتی و موفقیت دارم.

 شاد و سالم و موفق باشید

سرمقاله

اهداء خون
در روز تاسوعا

مردم خیراندیش نی ریز، ۲۲۵۰۰ سی سی از خون خود را به 
بیماران نیازمند اهداء کردند.

۴۵ نفر از داوطلبان با مراجعه به پایگاه انتقال خون، نسبت 
به این اقدام خیرخواهانه گام برداشتند.

پایگاه سیار فسا که روزهای چهارشنبه به نی ریز مراجعه 
به  اقدام  صبح   ۱۱ تا   8 ساعت  از  اَمرداد   ۲۷ می کند 

خون گیری کرد. 
زمان  اگر  که  است  آن  از  حاکی  ما  خبرنگار  مشاهدات 
خونگیری افزایش پیدا کند تعداد اهداءکنندگان خون هم 
زیادتر می شود. در این ارتباط و با توجه به کمبود خون در 
استان، الزم است تا مسئوالن شهرستانی و استانی دو روز از 

هفته را نسبت به خونگیری در شهر نی ریز اختصاص دهند. 

مِهین مهرورزان بریزندازداِمجانتارهامِهینمِهرورزانکهآزادهاند

خوزستان - شمال خرمشهر- پاسگاه زید -سال 1361 
خورشیدی

ایستاده از راست:مسعود پهلوان - حسین پاکنیت - نعیم عاشوری - حاجی پیرزاده - جواد مبین

                          با تشکر از جناب آقای  جواد مبین که عکس را در اختیار ما قرار دادند.

در هفته دولت که از دوم شهریورماه آغاز خواهد شد 

۱۴ پروژه با اعتبار ۱۱۴ میلیارد تومان در نی ریز افتتاح 

می شود.

همچنین یک پروژه کلنگ زنی می شود که اعتبار آن 

۲۰۵ میلیارد تومان است.

معاون فرمانداری شهرستان نی ریز در گفتگو با ما عنوان 

نمود: در پروژه کلنگ زنی که مرتبط به خط انتقال 

گاز تقویتی ۱۶ اینچ مشکان به هرات می باشد، اعتبار 

۲۰۵ میلیاردی برای آن در نظر گرفته شده است که 

پس از اجرا و افتتاح، افت فشار گاز شرق فارس برطرف 

شده و همچنین کارخانه های بزرگ شهرستان گازدار 

می شوند و در زمستان با افت فشار روبه رو نخواهیم شد.

میرزایی در مورد پروژه هایی که افتتاح می شوند گفت: 

سوله مدیریت بحران شهرداری نی ریز، آبیاری تحت 

فشار، آسفالت و مواردی در حوزه برق و شهرداری ها 

برای افتتاح در این هفته تعریف شده اند.

وی در مورد افتتاح بیمارستان جدید گفت: بیمارستان 

جدید نی ریز با اعتبار ۱۰8 میلیاردی آماده افتتاح است 

اما هنوز مشخص نیست که در این هفته به بهره برداری 

می رسد یا خیر.

جلسه  فرمانداری:  عمومی  روابط  گزارش  به  اما 

هفته  گرامی داشت  ستاد  برنامه ریزی  و  هماهنگی 

دولت، به ریاست مراد هدایت فرماندار شهرستان نی ریز 

و با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی فرماندار، 

بخشداران مرکزی، پشتکوه، قطرویه و سایر اعضاء در 

سالن اجتماعات فرمانداری برگزار گردید.

فرصت  دولت  هفته  گفت:  فرماندار  جلسه  این  در 

مناسبی است تا خدمات دولت به نحو مطلوب تری در 

جامعه انعکاس یابد، از این رو الزم است برنامه ریزی 

دقیقی با توجه به بیماری کووید ۱۹ و تقارن هفته دولت 

با ماه محرم و لزوم رعایت پروتکل های بهداشتی داشته 

باشیم.

وی تصریح کرد: خوشبختانه خدمات خوبی از سوی 

که  شده  ارائه  مردم  به  مختلف  نهادهای  و  ادارات 

هفته دولت فرصت مناسبی برای تبیین فعالیت ها، 

دستاوردها و عملکرد دولت است که باید از این فرصت 

استفاده و خدمات دولت را با توجه به شرایط موجود 

کرونایی از طریق رسانه ها و فضای مجازی به مردم 

اطالع رسانی نمود. 

در هفته دولت  و  در نی ریز:

افتتاح ۱۴ پروژه و یک کلنگ زنی میلیاردی

شرایط دریافت وام
۲۵ میلیون تومانی 

ازدواج فرزندان 
بازنشسته

باشگاه خبرنگاران:

می توانند  کشوری  بازنشستگان  فرزندان 

وام ازدواج ۲۵ میلیون تومانی با نرخ سود 

۱۰درصد دریافت کنند.

این تسهیالت با دوره بازپرداخت ۶۰ ماهه 

)۵ساله( است و پیش بینی می شود امکان 

پرداخت وام به واجدین شرایط حداکثر 

تاپایان شهریورماه سال جاری فراهم شود.

صورت  به  تسهیالت  نوع  این  نام  ثبت 

خدمات  درگاه  طریق  از  و  اینترنتی 

الکترونیک صندوق بازنشستگی کشوری 

به نشانی sabasrm.ir در بازه زمانی دو 

هفته انجام خواهد شد.

//

روابط عمومی واطالع رسانی اداره کمیته امداد امام 

خمینی نی ریز:

طرح پرداخت صدقه به وسیله کد QR با حضور 
هدایت فرماندار شهرستان نی ریز اجرایی شد.

رئیس اداره کمیته امداد امام خمینی نی ریز 
در توضیح این روش پرداخت گفت: این روش 
پرداخت یک جایگزین آسان، سریع، کاربردی 

و بهداشتی برای انتقال وجه است.
بابت هر مشترک  مهدی درویش زاده گفت: 
صندوق صدقات یک کد تعریف  شده است و در 
حال حاضر بارکد ۱۴۰۰۰ صندوق صدقات در 

شهرستان نی ریز آماده نصب می باشد.
درویش زاده با اشاره به اینکه یکی از مهم ترین 
QR ذخیره اطالعات تماس  کاربردهای کد 
کاهش  تخلیه،  زمان  کاهش  گفت:  می باشد 
آگاهی  و  اطالع رسانی  اجرایی،  هزینه های 
قبوض  حذف  مشترکان،  به  سریع  بخشی 
دیگر  از  الکترونیکی  رسید  ارائه  و  کاغذی 

ویژگی های مهم این شیوه است.
وی در مورد هزینه کرد مبالغ این صندوق ها 
و  سهم بندی  جدول  مطابق  صدقات  گفت: 
مبتنی بر نیاز جامعه هدف در امور معیشتی، 

درمان، مسکن، جهیزیه و تحصیل نیازمندان 
هزینه می شود.

در ادامه فرماندار نی ریز با تشکر از عملکرد 
کمیته امداد امام خمینی نی ریز گفت: این 
روشهای  بهترین  از  یکی  پرداخت  روش 
بهداشتی می باشد و از همه شهروندان عزیز 
درخواست دارم با استفاده از روش های نوین 
گام  کرونا  بیماری  از  پیشگیری  راستای  در 

بردارند.
در ادامه مراد هدایت طرح پرداخت صدقه به 

روش QR را در شهرستان نی ریز افتتاح نمود.

پرداخت صدقه با کد QR در نی ریز

36۴69/۱8

مقام نخست برای
 2 بانوی قصه گوی 

نی ریزی
مرحله استانی بیست و سومین جشنواره بین المللی قصه گویی در 

فارس با معرفی منتخبان به کار خود پایان داد.
هیأت داوران بخش استانی بیست و سومین جشنواره بین المللی 
قصه گویی پس از بررسی و پاالیش قصه های ارسالی قصه گویان 
برگزیده را در چند بخش مادر بزرگ ها و پدربزرگ ها، زنان و 
مردان باالی هجده سال، دختران و پسران  ۱۲الی ۱8سال و بخش 

قصه گویی سنتی- آئینی را معرفی کردند. 
قصه گوی  بانوی  جاللی  سلطان  فاطمه  برگزیدگان  میان  در 
نی ریزی در بخش مادربزرگ ها و پدر بزرگ ها مقام  اول استان و 
 محدثه شاهدی در بخش دختران و پسران ۱۲ الی ۱8سال مقام  
دوم را به خود اختصاص دادند و به مرحله رقابت منطقه ای که بین 

قصه گویان چندین استان برگزار می شود راه یافتند.

۱۱
یکشنبه 31   اَمرداد1400
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نقد نوشت

ملکهای
درخرابه

مفتآباد...

گفتگو با رضا اعتباری

دورکوه
راکهنمیشود
سیمخاردارکشید

چالشجدیآبشرب
درروستاهاینیریز
فقط 15 درصد چاه های کشاورزی شیرین است

نی ریز  شهرستان  در  موجود  چاههای  کل 

نزدیک به هزار حلقه چاه می باشد که از این 

تعداد تنها ۱۷ حلقه آب شرب شهر نی ریز است 

و مابقی در دیگر حوزه ها قرار دارند.

در عین حال مدیران منابع آب نی ریز و آبفا 

و  کم آبی  شدن  برطرف  برای  که  معتقدند 

بی آبی باید کشاورزان پیشقدم شوند و به سوی 

کشاورزی نوین و کم آب بروند. 

اینها در حالی است که مدیر جهاد کشاورزی 

به  کشاورزی  آب  منابع  وضعیت  می گوید: 

لحاظ کیفیت حدود ۸۵ درصد شور و لب شور 

می باشد و حدود ۱۵ درصد شیرین است و این 

نشان دهنده این است که منابع آبی روز به روز 

در حال کاهش می باشد...             ادامه در صفحه 3

شوراهایشهروروستا،

فرصتهاوتهدیدها
غالمرضا شعبانپور / مدیر مسئول

شورای جدید شهر نی ریز و شهرهای مشکان و 
قطرویه و شورای روستاها کار رسمی خود را آغاز 
کردند. برای همه آنها آرزوی موفقیت در کلیه 

امور مربوط به آنها را دارم.
امید است شورای بخش ها، شهرستان، استان 
و عالی استانها هرچه سریعتر تشکیل و فعالیت 

خود را آغاز کنند.
مشارکت  سطح  پایه ای ترین  عنوان  به  شوراها 
مردم می توانند اقدامات مؤثر و مفیدی در جهت 
توسعه اجتماعی، اقتصادی و سیاسی داشته باشند 
هر چند قوانین موجود شوراها اختیارات کافی 
به آنها نداده اما در همین سطح فعلی نیز قادرند 

فعالیت های گسترده ای انجام دهند از جمله:
۱. مطالبه گری مداوم از دستگاه های اجرایی

و  دهیاران  و  شهرداران  عزل  و  نصب   .۲
تصمیم گیری برای اداره شهرداری ها و دهیاریها.

۳. ارتباط مداوم با مردم و بررسی مطالبات آنها 
و پیگیری این مطالبات با ارتباط با سازمان های 

دولتی و غیردولتی.
۴. شناسایی امکانات بالفعل و بالقوه اقتصادی، 
استفاده  برای  تالش  و  سیاسی  و  اجتماعی 

حداکثری از امکانات در جهت توسعه متوازن.
۵. گسترش نهادهای مدنی و ارتباط مداوم باآنها.

پشتیبانان  و  دستیاران  می توانند  نهادها  این 
بسیار خوبی برای شوراها باشند.

۶. تالش برای شناسایی منابع انسانی کارآمد و 
ایجاد زمینه برای رشد و پویایی آنها. منابع انسانی 

نیازمند حمایت جدی و همه جانبه اند.
ادامه در صفحه 2

خسارت لوازم برقی را 
چگونه بگیریم؟

دستگاه های جریمه جدید
با ابالغ فوری

دو تصادف در یک روز
دو نفر را کشت

راه حلی ساده
برای پیشگیری از کرونا

 مش غضنفر و 
مارال خانم!

سرمقاله خبرها

زبونُم الل، زبونُم الل

2

رختینوبرایبازارملکیدوزان

70 درصد تختهای کرونایی پر شد 
رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان نی ریز 
با اشاره به افزایش موارد بستری در بیمارستان، 
از تکمیل ظرفیت تختهای فعال کووید و اضافه 

کردن یک بخش دیگر خبر داد.
و  بهداشت  شبکه  عمومی  روابط  گزارش  به 

درمان شهرستان نی ریز، دکتر داور آل داود 
با اشاره به گسترش موج پنجم ویروس کرونا 
کووید  بخش  ظرفیت  تکمیل  از  نی ریز،  در 

بیمارستان شهدا خبر داد و گفت:...

7  ادامه در صفحه 4

صفحه ۳

صفحه ۴

صفحه ۴

صفحه ۸

پایصحبتهایمردمروستای
سنگسهپاره

5
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سکانس آخر

رضا صادقی و خانواده اش به کرونا مبتال 
شدند

سینا سرلک که در کنار محسن چاوشی 
چند ترانه پرطرفدار سریال »شهرزاد« را 

اجرا کرده از ایران مهاجرت کرد

نجمه جودکی مجری تلویزیون، از اجرا 
در صدا و سیما خداحافظی کرد

»مختارنامه« برای دوازدهمین سال 
پیاپی روی آنتن تلویزیون رفت

علی سلیمانی بازیگر سینما، تئاتر و 
تلویزیون به دلیل ابتال به کرونا در سن 

۵0 سالگی درگذشت

»دودکش ۲« پربیننده ترین سریال 
تلویزیونی در نیمه اول  َامرداد ۱۴00

سعید روستایی پیش تولید فیلم 
سینمایی »برادران لیال« را آغاز کرد

آریانا سعید، خواننده افغان، بعد از ورود 
طالبان به کابل تصویری از خود منتشر 

کرد که با روسری و حجاب است

»قهرمان« اصغر فرهادی در چهل و 
ششمین جشنواره فیلم تورنتو به نمایش 

گذاشته می شود

»زخم کاری« را پاره پاره کردند.سجاد 
پهلوان زاده تدوینگر این سریال:چطور 

ممکن است فیلمساز سفارشی 
فیلم هایش سانسور شود؟!

مونا فرجاد بازیگر تلویزیون و تئاتر، که 
اخیرًا در فاز تحقیقاتی واکسن ایرانی 

کرونا دو دوز واکسن تزریق کرده بود، به 
کرونا مبتال شد

نقد نوشت

محمد جاللی، نی ریزان فارس: 
از  آغاز کرد،  را  کار خود  داستانی عجیب  با 
عروسی نافرجام در ترکیه تا حضوری عجیب تر 
ایران  در  را  خود  حاال  که  فردی  ایران...  در 
می بیند نامی دیگر دارد، هویتی که خودش هم 

آن را نمی شناسد!
می توانست  که  است  چیزی  آن  همه  اینها 
»ملکه گدایان« را به سریالی پر مخاطب در 

شبکه نمایش خانگی تبدیل کند.
حسین سهیلی زاده که پیش از این با سریال 
»مانکن« در شبکه نمایش خانگی حضور یافته 
بود این بار موضوعی بین »واقعیت« و »خیال« 

را انتخاب کرد.
در ابتدای هر ۳0 قسمت بخشی از کودکان 
کار به نمایش گذاشته می شود؛ واقعیت هایی 
از زندگی که در گوشه گوشه شهرمان آن را 
چه  می گوییم  و  می خوریم  غبطه  می بینیم، 

می شود کرد و ما را چه به چه...
اما واقعیت همانی بود که در چند ثانیه اول به 
نمایش در می آمد و پس از آن خیال، غالب بر 

آن چیزی می شد که مخاطب را نمی توانست 
جذب کند. 

داستان نسبت ها و ربط دادن این به آن آنقدر 
پیچ در پیچ و تو در تو شد که کارگردان و 
نویسنده برای معرفی افراد و ارتباطاتشان بارها 
فلش بک های قدیم و جدید را تکرار می  کردند 
و آخر هم مشخص نشد که این که هست و آن 

کیست؟!
باران کوثری،  بازیگران مطرحی چون  حضور 
آرمان درویش، رؤیا  نو نهالی، پانته آ بهرام و 
سریال  قوت  نقطه  می توانست  فرزین  فرزاد 
باشد تا مخاطب شخصیت گرا را جذب خود 

کند اما گویا این کار هم افاقه نکرد. 
کارگردانی که سریال »فاصله ها«، »دلنوازان«، 
تلویزیون  برای  را  »پریا«  و  باران«  »آوای 
ساخته بود با همان ذهنیت اثری را در شبکه 
نمایش خانگی منتشر می کند که مخاطبان 
»شهرزاد«،  وقتی  و  دارد  سختگیرتری 
»هم گناه«، و حتی »زخم کاری« حرف های 
دیگری می زنند، نمی توان به تفکر تلویزیونی 

دل بست با آن محدودیت ها و خط نگارش 
مشخص.

نخست  محوری حرف  عام  گدایان  ملکه  در 
باز هم همچون  که  تفاوت  این  با  را می زند 
سریال های تلویزیونی نقشه های خوب خوبند 
و نقش های بد، دیوانه! ملکه ای که ُبت سریال 
بود دیوانه ای بیش نیست و در آخر هم همان را 
به تصویر می کشند تصوری که اگر غیر از این بود 
شاید داستان به گونه ای دیگر کلید می خورد 
و می شد ملکه گدایان  بر روی خط قرمز قدم 
بردارد تا مخاطب را میخکوب کند همچون 
»زخم کاری« که البته مشخص نیست قسمت 
چندمش به چندمش برسد! اما هدف کارگران 

هرگز این نبود.
عالقه وافر نویسنده به تجمل گرایی در کنار 
را  ناهمگون  تقابلی  مفت آباد  در  پایین  قشر 
ایجاد کرده بود. مشخص نشد که چرا جوان 
عاشق پیشه بی ام و سوار، خواننده و باال شهری 
باید عاشق فردی شود که بر »مفت آباد« بزرگ 
شده! و در فصل دوم نویسنده به این نتیجه 

می رسد که مفت آباد را به طبقه مفرح پیوند 
دهد، وصله ای ناجور از کودکان کاری که در 

استخر و جکوزی شادی می کنند!
ملکه گدایان چیزی کمتر از یک فیلم فارسی 
نداشت و می شد رگه هایی از »گنج قارون« را 
دید هرچند کارگردانان فیلم های سیاه و سفید 
خیلی ساده می خواستند نشان دهند که چگونه 
فردی بی پول طی یک حادثه عجیب پولدار 
می شود اما ملکه گدایان با پیچاندن این هدف 
در ساندویچ هایی چند قسمتی بنا داشت تا این 

فرضیه را پنهان کند...
این سریال معجونی بود از عشق و درام، حادثه 
و خشونت، فیلمهای مواد مخدری دهه شصتی 
نوکر صفت  لمپن های  و  بمب هایی جدید  با 

فیلم های فارسی.
اینها را گفتیم تا بدانید کارگردان ملکه گدایان 
نتوانست نتایج خوب فاصله ها، دلنوازان، آوای 
باران و پری را به دست آورد و همانند مانکن 
تماشاگران در میانه راه ملکه را به خودش را 

واگذار کردند...

ملکهایدرخرابهمفتآباد...

یک کاراکتر

کارگردانی
کهعاشقخودشبود!

بانی فیلم:
در میان فیلمسازان قدیم و جدید سینما، هیچکس را مانند آلفرد هیچکاک پیدا 

نمی کنید که تا این اندازه عالقه مند به انداختن عکس در حالت های مختلف باشد!
او به جز عشق  ِ عکس بودن، تنها کارگردانی ست که در نمای کوتاهی از فیلم هایش 

جلوی دوربین می رفت و این حضورش تقریبًا نشانه و امضای او شده بود.
امروزه شاید تماشای بسیاری از فیلم های ساخته هیچکاک برای عالقه مندان 
رویدادهایش خیلی  بر  و منطق  حاکم  باشد  نداشته  سینما چندان جذابیتی 
با عقل جور در نیاید! این نکته قابل تعمیم در مورد بسیاری دیگر از ساخته های 

سینماگران قدیمی هم مصداق دارد.
این نکته درباره هیچکاک را نباید از نظر دور داشت که او هنوز تعداد زیادی 
فیلم در توشه هنری اش دارد که گذشت سال ها و گرد وغبار مرور زمان نتوانسته 

نوآوری های شان را کهنه کند!
آلفرد هیچکاک کارگردانی است که لقب »استاد تعلیق« گرفته است.
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