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شیربانی بسکتبالیست 
پیشکسوت:

پیوند من با  ورزش 
جدا نشدنی است

تاکستان های 
نی ریز 
به بار نشست

بازار گرم تعمیرات 
در آتش گرانی

ما رهبران مذهبی هیچ 
داعیه حکومت برای 

خودمان نداریم
غالمرضا شعبانپور / مدیر مسئول

این جمله مرحوم آیت ا... سید محمود طالقانی 
از مبارزان و رهبران انقالب اسالمی است که در 
مصاحبه ای در 17 بهمن ماه 13۵7)۵ روز قبل از 

پیروزی انقالب( با روزنامه اطالعات آمده  است.
»خصوصیت  گفته اند:  مصاحبه  این  در  ایشان 
انقالب اسالمی این است که ما رهبران مذهبی 
و  نداریم  خودمان  برای  حکومت  داعیه  هیچ 
انقالبی است که از  نمی خواهیم حاکم باشیم. 
همه مردم شروع شده و برای همه هست و هیچ 
حزب و جمعیت و فردی حق این را ندارد که در 
انقالب سهم بیشتری را برای خود قائل باشد و از 

این جهت حکومت را در انحصار خود در بیاورد.«
البته این موضع گیری را حضرت امام خمینی)ره( 
نیز قباًل در پاریس اعالم و در پاسخ به سؤال 
فکر  آیا  پرسید:  خبرگزاری آسوشیتدپرس که 
از سقوط رژیم فعلی شخصًا  بعد  می کنید که 
نقشی در حکومت جدید به عهده بگیرید؟ پاسخ 
دادند: »خیر، نه میل و رغبت من و نه سن و نه 

موقعیت من اجازه چنین چیزی را  می دهد.«)1(
جمعه این هفته، نوزدهم شهریور،سالروز رحلت 
آیت ا... طالقانی در سال 13۵8 است که در سن 
۶۹ سالگی بدرود حیات گفت و به سرای باقی 

شتافت.
از  و  بود  اول و دوم  پهلوی  از مخالفان  ایشان 
روحانیونی است که در زمره روشنفکران دینی 

ادامه در صفحه 3قرار می گیرد.

در هفته دولت:

افتتاح 13 مسکن، یک 
تولیدی و آبیاری نوین

  ۱۶۳۰ کالس اولی
در خط شروع

حضوری و آنالین بر اساس شرایط مدرسه

سردیس پرفسور حق شناس 

در حال ساخت

نیروی انتظامی فارس 
استخدام می کند

گفتگو با عضو 
نی ریزی انجمن 
مخترعین آسیا

َوالیت 
وارونَه

سرمقاله خبرها

ماجراهای تبعه موجاز

گفتگوی بی پرده با آل داود:

هر چشم پزشکی بیاید، حمایت می کنیم
عابد نعمتی، نی ریزان فارس: 

رئیس شبکه بهداشت و درمان، مشکالت 
را  نی ریز  شهرستان  چشم پزشکی  حوزه 
تشریح کرد. داور آل داود با بیان این که دو 
بخش درمانی دولتی و خصوصی به ترتیب 
زیرمجموعه شبکه بهداشت و نظام پزشکی 
یک  به  »نزدیک  داشت:  اظهار  هستند، 
سال است که به صورت ثابت در شهرستان 
چشم پزشک نداریم. ولی به صورت موقت 

زمانهایی  جز  به  داشته ایم؛  هفته ها  آخر 
که درمانگاه های کل کشور به علت شرایط 
قرمز تعطیل شده بود و  مجبور به تعطیلی 

کلینیک تخصصی بودیم.«
وی افزود: »با توجه به این که تأسیس مطب 
و حضور پزشک به صورت خصوصی است و 
هیچ ضرورت اجرایی دولتی نمی تواند او را 

مجبور کند،...
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فریاد بلند صادرکنندگان انجیر

فاطمه زردشتی  نی ریزی، نی ریزان فارس: 

خدا نکند این روزها وسایل برقی کسی خراب 
شود و سر و کارش به تعمیر و تعمیرگاه بیفتد. 
مردم  دست  و  است  زیاد  تعمیرات  هزینه ی 
خالی... همچنین خرید وسیله ی نو به راحتی 
تعمیر  در  گاهی  مردم  و  نیست  امکانپذیر 

وسیله ی خود می مانند... 
مردم معترض اند، از دستمزد زیاد تعمیرکاران 
و اینکه تعمیرکاران انصاف را رعایت نمی کنند، 
از آن طرف اما تعمیرکاران دالیل خاص خود 
دارند...  اجناس  تعمیر  زیاد  هزینه ی  برای  را 
تهیه کردیم که  در همین خصوص گزارشی 

می خوانید:
بازنشسته ی ارتش  پرویز پرویزی 81 ساله و 

است. 
در مورد خرابی وسایل و تعمیر آن ها می گوید: 
خدا کند این روزها وسایل برقی کسی خراب 
نشود، مگر می شود وسیله ی نو خرید؟ حتی 
به راحتی تعمیر هم نمی شود کرد. االن یخچال 
یکی از دوستانم خراب شده. بنده خدا مجبور 
بگذارد  بیاورد  را  خوراکی هایش  اکثر  است 
یخچال خانه ی ما، به طوری که حتی در این 

گرمای تابستان یخ هم از خانه ی ما می برند.
   ادامه در صفحه 3

شیر شهید 

پنجشیر 

در یازدهمین 
شماره نی تاک
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سکانس آخر

»نارگیل« دومین سریال کودک و 
نوجوان بعد از #هشتگ_خاله_سوسکه 

در نمایش خانگی به نمایش در می آید

سیدجواد هاشمی: بعد از انتشار سکانس 
»زخم کاری«، به تلویزیون راهم ندادند

قسمت سوم »قبله عالم«  یک شنبه  
14شهریور پخش می شود

واکنش وزارت ارشاد به حذف رشته 
تئاتر از هنرستان دخترانه سوره: این 
هنرستان زیر نظر حوزه هنری اداره 

می شود و سیاست های جذب و پذیرش 
هنرجوی آن از سوی حوزه هنری وضع 

می شود و ارتباطی با وزارت فرهنگ 
ندارد.

آنجلینا جولی در مطلبی که در نشریه 
تایم منتشر کرده ضمن ابراز نگرانی 

نسبت به شرایط مردم افغانستان 
نوشت:  از آمریکایی بودنم شرمسارم

»خندوانه« و »دورهمی« بعد از محرم و 
صفر دوباره به آنتن بازمی گردند

»درخت گردو« به کارگردانی 
محمدحسین مهدویان به زودی اکران 

می شود

هادی عامل، گزارشگر کشتی:
در سریال پایتخت که کشتی نقی 

معمولی را گزارش می کردم به این نتیجه 
رسیدم که اگر محسن تنابنده کشتی گیر 
می شد، حتمًا به المپیک می رفت چون 

خیلی استعداد باالیی دارد

نرگس آبیار در گفتگو با سایت گلدن 
گلوب:  در القاعده، زن کم ترین ارزش 

را دارد

نگار جواهریان
اشکان خطیبی

میرسعید 

مولویان
شبنم مقدمی

بابک حمیدیان

رضا بهبودی
ستاره پسیانی

شاهرخ 

فروتنیان
بهناز جعفری
پژمان بازغی

مهران مدیری
مهران غفوریان
پیام دهکردی

غزل شاکری
مهدی قربانی

سروش صحت

خاتون عاشقانه ای از سال 1320

خاتون عاشقانه ای از سال 1320
خاتون یک مجموعٔه نمایش خانگی ایرانی محصول سال 1400 در ژانر عاشقانه- تاریخی به کارگردانی تینا پاکروان و تهیه کنندگی علی 

اسدزاده است. 
سریال از روز دوشنبه 18 مرداد 1400 به صورت اختصاصی از »نماوا« پخش شده است و در یک فصل 1۶ قسمتی منتشر خواهد شد. 

آهنگساز سریال کیهان کلهر است.
تاریخ همیشه برای مردم جذاب بوده؛ اگر بپذیریم که در هر شکلی از روایت تاریخ، آنچه درباره گذشتگان می خوانیم به نوعی یک قصه 
و شرحی نسبتًا دراماتیک است، معلوم می شود که چرا درام های تاریخی همیشه در سینما و تلویزیون مشتری داشته و دارد و همین 
االن سریال های روز و پرطرفدار دنیا مانند تاج )The Crown(، کبیر )The Great(، دانتاون ابی  )Downton Abbey(، پیکی بالیندرز 

)Peaky Blinders(، چرنوبیل )Chernobyl( گواه همین مدعاست.

خاتون داستان عاشقانه ای را در سال 1320 و در کشاکش اشغال ایران توسط نیروهای متفقین با تأکید بر روی شخصیت زن اصلی خود 
یعنی خاتون )نگار جواهریان( روایت می کند...

شهر فرنگ

بازیگران

دیالوگ ماندگار
هیوگو

دنیا مثل ماشینی هست که ما همه قطعاتشیم، اگر یکی از ما 
نباشه این ماشین دیگه کار نمی کنه. پس قطعًا دلیلی هست که 

من به وجود اومدم.

ماجراجویی درام /کارگردان: مارتین اسکورسیزی/ 2011

اشتراک یک ساله 

هفته نامه نی ریزان فارس و ماهنامه نی تاک
با ما تماس بگیرید: 5146 731 0917 »جاللی«



C
Y

M
K

C
Y

M
K

2
یکشنبه 14 شهریور 1400خبر

 5    سپتامبر 2021 
شماره  349

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

یازدهمین شماره ماهنامه نی تاک ویژه شهریورماه 
١٤٠٠ در حالی منتشر شد که بحث اصلی مجله 
به بیست و یکمین سال ترور احمد شاه مسعود با 

عنوان شیر شهید پنجشیر می پردازد.
در این پرونده نگاهی گذرا به زندگی و زمانه مسعود، 
مسعود به روایت پری گل، نسبت ایران با احمدشاه 
مسعود، شیر پنجشیر شیفته شعر پارسی، خاطره 
یک  اندازه  به  کتابخانه ای  پدر،  از  شهید  فرزند 
کامیون، ُکلگی ای عملیات ها از خاطر اَمی ادبیاته! 

و پایان حماسه مسعود می شود.
همچنین در این شماره مطالب چندی به چاپ 

رسیده از جمله:
از افغانستان تا ایران، عراق،  لیبی و یمن

رنج مردم خاورمیانه از چیست؟

پژوهشی از محمدرضا آل ابراهیم
 زایماِن ُسنتی در استهبان
داستان کوتاه از امین فقیری

 ببینم نبضتان می زند؟
شوق به وطن

نامه دکتر پرویز ناتل خانلری به فرزندش
- کتابی برای زندگی امروز 

»آداب شهرنشینی«
- روز سینما

 با آلبومی از فراق
می توانید برای دریافت اشتراک مجله یا نسخه 

الکترونیک آن با شماره های زیر تماس بگیرید:
 ٠٩١٧٨٠٠١٨٠٨
٠٩١٧٧٣١٥١٤٦

تاکستانهاینیریزبهبارنشستشیرشهیدپنجشیردریازدهمینشمارهنیتاک
روابط عمومی مدیریت جهادکشاورزی:

برداشت انگور از اول شهریورماه آغاز شده و تا نیمه مهر ادامه 
دارد.

مدیر جهاد کشاورزی با بیان این خبر افزود: پیش بینی می شود 
امسال بیش از ٥٠٠ تن انگور از ١١٠٠ هکتار تاکستان های نی 

ریز برداشت شود.
علیرضا بصیری تصریح  کرد: به علت کاهش نزوالت آسمانی و 
بروز پدیده خشکسالی، کاهش تولید ١٥٠٠ تنی را نسبت به 

سال قبل شاهد هستیم. 
او با اشاره به اینکه رقم غالب انگور شهرستان، محلی و به صورت 
دیم است؛ اظهار کرد: سطح عمده این محصول در بخش 
مرکزی و شهر مشکان بخش پشتکوه است که بیشتر آن به 
صورت شیره انگور و بقیه به صورت تازه خوری و مویز روانه بازار 

مصرف و ضایعات آن نیز برای خوراک دام استفاده می شود.

گفت و گو با دکتر اسماعیل پیرزاده عضو انجمن بین المللی مخترعین آسیا

تولیددستگاهضدعفونیکنندههواوسطوحباقابلیتازبینبرندگیکروناویروسدرایران

دکتر اسماعیل پیرزاده عضو انجمن بین المللی مخترعین 
آسیا و کارشناس کمیته هوش مصنوعی پارک علم و فناوری 
ابتدای شیوع ویروس  از  شهرستان رودسر اظهار داشت: 
منحوس کرونا، تولید محصوالت مقابله با کرونا در دستور 
کار شرکت های دانش بنیان شهرستان رودسر قرار گرفت و 
یکی از شرکت های مستقر موفق شد برای اولین بار دستگاه 

ضدعفونی هوا و سطوح را تولید کند.
و  تاییدیه  دریافت  مراحل  دستگاه  کرد:  خاطرنشان  وی 
استانداردهای مورد نیاز را خود را در دوره بحران کرونا 
گذراند و توانست بیش از ٣٠ تأییدیه، گواهینامه و استاندارد 
مراکز مربوطه را اخذ نماید ، ازجمله این تاییدیه ها عبارت 

است از:
و  کنندگی  ضدعفونی  قدرت  تأییدیه   /
غیرفعالسازی کرونا ویروس و آنفوالنزا از آزمایشگاه اکردیته 

)UKAS(بریتانیا

از  کشی  باکتری  و  کشی  ویروس  تأییدیه   /
جمهوری  بهداشت  وزارت  )مرجع(  رفرانس  آزمایشگاه 

اسالمی ایران- دانشگاه علوم پزشکی تهران 
فعال سازی  غیر  آالیندگی،  حذف  تأییدیه   /
و جلوگیری از عفونت زایی کرونا ویروس در هوا و سطوح از 

آزمایشگاه رفرانس )مرجع( دانشگاه علوم پزشکی گیالن 

تأییدیه عدم رشد کرونا ویروس در مکان نصب   /
دستگاه از مرکز سالمت دهان و دندان وان ترکیه 

تأییدیه حذف کامل میکرو ارگانیسمهای هوا   /
و عدم انتشار گاز ازن در محیط از آزمایشگیاه Turkak و 
المللی  بین  شبکه  و  اروپا  اتحادیه  تایید  )مورد   ILAC

آزمایشگاهی(
تأییدیه حذف آالیندگی باکتری، قارچ و مخمر   /

از آزمایشگاه آکردیته وزارت بهداشت ترکیه 
تأییدیه حذف و آالیندگی ویروس آنفوالنزای   /

مرغی از آزمایشگاه مرکزی دانشگاه ارومیه
دانشگاه  زیست  محیط  پژوهشکده  تأییدیه   /
علوم پزشکی تهران مبنی بر عدم تولید گاز اوزن توسط 

دستگاه ضد کرونا
و همچنین گواهینامه ها و استاندارد ها عبارت است از:

گواهینامه پتنت بین المللی  /
گواهینامه واحد فناوری از پارک علم و فناوری   /

استان گیالن 
گواهینامه استاندارد CE اروپا   /

ISO9001:2015 گواهینامه استاندارد  /
ISO13458:2016 گواهینامه استاندارد  /

عمومی  ایمنی  استاندارد  گواهینامه   /
1-IEC60204

گواهینامه استاندارد ایمنی تجهیزات و لوازم   /
1-IEC60335 خانگی

گواهینامه استاندارد الکترومغناطیسی از مرکز   /
تحقیقات صنایع انفورماتیک

استاندارد عمومی الکتریکی تجهیزات پزشکی   /
ICE 60601-١

 ICE الکترومغناطیسی  سازگاری  آزمون   /
2-1-60601

همچنین دکتر پیرزاده خاطرنشان کرد: در این مدت نیز 
تالش برای حمایت از تولید انبوه صورت گرفت و این شرکت 
دانش بنیان موفق به تولید ١٠٠٠٠ دستگاه از مدل های 
مختلف و تجهیز مراکز بهداشتی درمانی و اماکن خصوصی 

شد.
دکتر پیرزاده اضافه کرد: تعدادی آمبوالنس اورژانس ١١٥ 
کشور در استان های شمالی، آزمایشگاه مرجع علوم پزشکی 

گیالن، بیمارستان های شمال کشور، مساجد، کتابخانه ها، 
ترمینالهای مسافربری، فروشگاه ها، منازل، شهرداری ها، 
مجموعه های ورزشی در سطح کشور و بزرگترین کارخانه 
تولید چای خاورمیانه از جمله مراکزی بودند که با دستگاه 
ضدکرونا شرکت دانش بنیان راهبران توسعه پارسی گیل 

تجهیز شده اند.
وی با اشاره به شعار سال که توسط رهبر معظم انقالب نام 
گذاری شده است، خاطرنشان کرد: تمام تالش خود را با تکیه 

بر توان شرکت های دانش بنیان و فناور بکار خواهیم بست.
گفتنی است، دستگاه تولیدی شرکت دانش بنیان راهبران 
توسعه پارسی گیل در پارک علم و فناوری گیالن-رودسر 
مستقر است و فن آوری بکار رفته در این دستگاه براساس 

پالسمای اکسیژن و تیغه های نانوتیتانیوم می باشد که می 
تواند سطوح و هوا را همزمان ضدعفونی کند . دستگاهی که 
این شرکت اختراع کرده است هم اکنون تنها دستگاهی 
در دنیاست که تأییدیه ازبین برندگی کرونا و آنفوالنزا را از 

مراجع تخصصی بین المللی و داخلی گرفته است.
جهت  را  کامل  آمادگی  شرکت  این  کرد:  اضافه  پیرزاده 
همکاری با تمامی ادارات، بانک ها، موسسات، مراکز آموزشی 
و درمانی، بیمارستان ها، دندان پزشکی و مطب ها و تجهیز 

کامل آنها دارد.
گرفتن  جهت  میتوانند  محترم  شهروندان  افزود   
نمایندگی فروش در کل استان و تهیه دستگاه با شماره 

٠٩١٧٣٣2٧22٠ تماس حاصل فرمایند.
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شما هم می توانید 
خبرنگار باشید و بر جامعه 

خود تأثیر بگذارید
عکسها و فیلمهای خود از 

زندگی مردم و طبیعت شهر 
و روستای محل زندگی اتان 
و از زشتیها و زیبایی ها را با 

هشتگ
#شهروند_خبرنگار_نی _ریزان

برای ما به شماره های 
09178001808 یا 09177315146 

از طریق واتساپ یا تلگرام
ارسال کنید
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ما رهبران مذهبی هیچ 
داعیه حکومت برای 

خودمان نداریم
ادامه از صفحه یک

... در نهضت ملی شدن صنعت نفت از هواداران نهضت بود و 
زمانی که بین دکتر مصدق و آیت ا... کاشانی اختالف افتاد، 
نزد آیت ا... کاشانی رفت و گفت: »حضرت آیت ا... دارند زیر 
پایت پوست خربزه می گذارند، مواظب باش. گفتند: نه این 

طور نیست،من حواسم جمع است.«
سالها بعد از کودتای ۲۸ مرداد به راه اندازی جبهه ملی دوم 
کمک کرد و در سال1340 خورشیدی با همراهی مرحومان 
مهندس بازرگان و یدالله سحابی حزب نهضت آزادی ایران 

را که دارای مرامی ملی و مذهبی بود بنیان گذاشت.
ایشان مسجد هدایت  و سیاسی   فعالیت مذهبی  پایگاه 
تهران بود. در آنجا نیروهای جوان و روشنفکر را دور هم گرد 
آورد و آنها را تربیت کرد. به خاطر این فعالیت ها سالها در 
دوره پهلوی دوم به زندان های طوالنی مدت رفت و مدتی 
نیز تبعید شد. در اوج مبارزات سال 13۵۷ از زندان آزاد شد و 

به مسجد هدایت بازگشت.
او مفسر قرآن بود و تفسیر »پرتوی از قرآن« را نگاشت. هّم 
و غّم طالقانی این بود که اثبات کند اسالم با دموکراسی و 

آزادی خواهی تضاد ندارد.
 جاذبه دار بود و توان ارتباط با گروه های مختلف سیاسی و 
مذهبی را داشت. با قاطعیت مدافع تشکیل شوراها در کشور 
بود و معتقد بود عمده کار باید به شوراها که منتخب مردم 
هستند سپرده شود؛ به همین دلیل پس از غائله کردستان 
در اولین ماه های پس از پیروزی انقالب به سنندج رفت و 
اولین شورا را تشکیل داد، هرچند متأسفانه عوامل مختلفی 
موجب شدند  این شورا پایدار نماند و کردستان تا سالها بعد 
دچار درگیری نظامی شود و عده ای کوس جدایی و تجزیه 

بزنند.
او اولین امام جمعه تهران بود اما طولی نکشیدکه روح 
بزرگش راهی ملکوت اعالءشد. روحش شاد و نامش جاودان 

باد.
شاد و سالم و موفق باشید

پی نوشت:
1- خمینی، روح ا...)13۷0( صحیفه نور، جلد دوم، تهران:  
سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، 

ص ۲۵۷

درهفته دولت:

افتتاح 13 مسکن، یک 
تولیدی و آبیاری نوین

روابط عمومی فرمانداری و جهاد کشاورزی:

درهفته دولت افتتاح 13 مسکن، یک تولیدی و آبیاری نوین 
انجام گرفت.

در هفتمین روز از هفته دولت تعداد 14 پروژه با اعتباری بالغ بر 
1۹.۵ میلیارد تومان، با حضور فرماندار نی ریز در بخش مرکزی به 

بهره برداری رسید.
این مراسم با حضور مراد هدایت فرماندار، محمد امین سرپرست 
بخشداری مرکزی، قدم زن رئیس اداره صمت، سلیم نژاد مسئول 
بخش  در  مسئوالن  از  جمعی  و  نی ریز  صنعتی  شهرک های 

مرکزی انجام گرفت.
این 14 پروژه شامل افتتاح همزمان 13واحد ساختمان مسکونی 
مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام )زنان بی سرپرست( با 
اعتباری بالغ بر 1.3 میلیارد تومان که از محل اعتبارات دولتی و 

کمک های مردمی احداث گردیده است.
همچنین در این روز یک کارخانه تولید سبد میوه در شهرک 
صنعتی ده فاضل بخش مرکزی که با هزینه ای بالغ بر 1۸ میلیارد 
تومان و اشتغالزایی ۸ نفر مستقیم و ۷ نفر غیر مستقیم و ظرفیت 
تولید ۸00 تن در سال توسط بخش خصوصی احداث و در 

هفتمین روز از هفته دولت به بهره برداری رسید. 
در هفته گذشته هم با حضور مراد هدایت فرماندار، علیرضا 
بصیری مدیر جهاد کشاورزی و محسن طبری بخشدار پشتکوه 

طرح آبیاری نوین بابلر در سطح پنچ هکتار افتتاح شد.
مسئول اداره امور فنی و زیربنایی این مدیریت گفت: این طرح 
برای محصول بادام و در تلمبه بهنام ضیغمی واقع در روستای 

حسن آباد بخش پشتکوه به اجرا درآمده است.
بابلر،  موضعی  سیستم  این  در  گفت:  جاللی  اسماعیل  سید 
1۵0میلیون تومان سهم بالعوض دولتی و صد میلیون تومان به 

صورت خودیاری هزینه شده است.
به گفته وی، راندمان آبیاری در این شیوه ۸0 درصد، خروجی هر 
بابلر ۶۵ لیتر در ساعت، خروجی سیستم ۸.۶ لیتر در ثانیه و دور 

آبیاری سه روز است.
هکتار   1۲۵ گذشته،  یکسال  در  اینکه  به  اشاره  با  جاللی 
آبیاری نوین به صورت دولتی و خودیاری در نی ریز اجرا شده 
است، تصریح کرد: مبلغ سهم بالعوض دولت برای اجرای هر 
هکتارآبیاری موضعی قطره ای و بابلر، 30میلیون تومان و در 
سیستم های بارانی، کم فشار و ماشین های آبیاری به ترتیب ۲۵، 

۹ و ۲1 میلیون تومان است.

بازار گرم تعمیرات در آتش گرانیسرمقاله

مدیر آموزش و پرورش نی ریز از آمادگی 1۶30 دانش آموز کالس 

اولی برای حضور در سال تحصیلی 1400- 1401 خبر داد.

امیر ولی زاده البته این را هم اضافه نمود که هنوز امکان گزارش گیری 

دقیق وجود ندارد چون بخشی ثبت نام نشده اند و پنل گزارش گیری 

فعال نیست. اما آمار فوق بسیار به واقعیت  نزدیک است.

سال گذشته 1۷31 کالس اولی با برگزاری جشن شکوفه ها به 

استقبال مهر رفتند.

نوشتنی است آمار کالس اولی های سال تحصیلی سال گذشته 4۷ 

کالس دولتی و 14 کالس غیردولتی بود.

شهرستان نی ریز دارای 1۶۷ کالس درس می باشد.

در همین رابطه مد   یرکل آموزش و پرورش گفت: د   ر مناطق مختلف 

فارس بنا به نظر والد   ین و شرایط جمعیتی، کالس ها به صورت 

حضوری و غیرحضوری و تلفیقی برگزار خواهند    شد   .

از  صورت  هر  د   ر  جد   ید     تحصیلی  سال  گفت:  اسماعیلی  فرهاد    

مهرماه پیش رو شروع خواهد    شد    و البته تأکید    ما به شرط سالمت 

د   انش آموزان و تقویت شوراهای مد   ارس است. 

او د   ر پاسخ به د   غد   غه اغلب خانواد   ه ها د   ر مورد    بازگشایی و حضوری 

بود   ن مد   ارس برای سال تحصیلی جد   ید    افزود   : مبنای بازگشایی 

مد   ارس د   ر سال تحصیلی جاری توأم با سالمت د   انش آموزان است و 

بازگشایی امسال د   ر استان فارس با توجه به مسائل کرونا که همچنان 

با ماست و تنوع متفاوت جغرافیایی استان با د   یگر نقاط کشور، باعث 

شد   ه که این بازگشایی با د   یگر نقاط متفاوت باشد   . 

وی اد   امه د   اد   : د   ر بعضی نقاط ممکن است تد   ریس کاماًل مجازی باشد    و 

د   ر بعضی نقاط د   انش آموزان به صورت نوبتی و با تراکم جمعیت کم د   ر 

کالس ها حضور پید   ا کنند    . 

به گفته وی د   ر نقاط کم جمعیت و روستایی که مسئله کرونای آنها 

کمرنگ تر است، د   انش آموزان به طور کامل د   ر مد   ارس حضور خواهند    

د   اشت. بنابراین د   ر همه نقاط استان این تنوع مد   ل های بازگشایی را 

خواهیم د   اشت. 

اسماعیلی به نقش پررنگ شوراهای مد   ارس د   ر بازگشایی مراکز 

آموزشی نیز اشاره و تأکید    کرد   : ما امسال هم مثل سال گذشته 

به انجمن های اولیاء و مربیان و به ویژه شوراهای مد   ارس چشم 

د   وخته ایم، چون د   ر این شورا هم نمایند   ه مد   یران مد   ارس، هم نمایند   ه 

معلمان و مهمتر هم نمایند   ه اولیای د   انش آموزان حضور د   ارند    و از 

این طریق این شوراهای مد   ارس هستند    که می توانند    با تباد   ل نظر 

نزد   یک با اولیاء و مشورت با آنها نوع ونحوه تحصیل فرزند   ان د   ر مد   ارس 

را به شور و مشورت کنند و نحوه بهتر فرایند تحصیلی شامل حضوری، 

مجازی و یا تلفیقی از این د   و موضوع را مشخص و پر رنگ تر کنند   .

ادامه از صفحه یک
... در مورد دستمزد تعمیرکاران می گوید:

باالی  که  کسی  می گیرند.  بخواهد  دلشان  هرچه 
سرشان نیست. تا حرف می زنی می گوید این کار را 
کردم، آن کار را کردم، این قدر هم شده هزینه اش. 
پول را می پردازی و به دو ماه نکشیده می  بینی وسیله 
خراب می شود و دوباره همان آش و همان کاسه. نو 
هم که هیچی، قیمت ها سر به فلک می زند. کاًل بدِی 
تعمیر وسایل به خاطر این است که این کار گنگ است 
و معلوم نیست تعمیرکار چکار کرده. اگر صنف نظارت 
می کرد و از تعمیرکار می خواست جداگانه در یک 
جدول و روی کاغذ نرخ تعمیر هر کاری را به دیوار 

بزنند تا مردم هم بفهمند خیلی خوب بود.
در مورد خرید وسایل دست دوم می گوید:

مسلم است که وقتی خرید وسیله ی نو گران باشد، 
مردم به وسایل دست دوم رو می آورند که البته این به 
نوعی بازی با جان مردم است. به طور مثال االن خیلی 
از مردم به الستیک های دست دوم رو آورده اند، یک 
جفت الستیک، باالی یک میلیون تومان است. طرف 
مجبور است دست دوم بخرد و بعد هم تصادف و... فقط 

باید خوِد خدا به داد مردم برسد.

برای دختر دم بختم هم نتوانسته ام یک وسیله 
برقی بخرم!

خانم م. ن ۵۲ ساله است. 
می گوید: تورا به خدا از خرابِی وسایل برقی نگویید که 
کمر آدم را می شکند. جنس نو را که نمی شود خرید، 

حتی تعمیر آن هم سخت است. 
اضافه می کند:

برای خودمان که هیچی، حتی برای دخترم هم که دم 
بخت است نتوانسته ام یک وسیله ی برقی بخرم. پول 
نیست و قیمت ها الی ماشاالله، به خاطر همین هر کس 
برای خواستگاری از دخترم زنگ می زند، می گویم 
دخترم فعاًل قصد ازدواج ندارد. نداریم که بخریم. 
باور کنید گاهی اشکم در می آید... همین ماشین 
لباسشویی امان قبل از گرانی خراب شد و رفتم یک 
اتومات بخرم گفت ۶ میلیون تومان، نتوانستم بخرم 
و آن را تعمیر کردم. االن دوباره خراب شده و این در 
حالی است که قیمت همان ماشین لباس شویی سه 

برابر شده.
از کار تعمیرکاران راضی نیست. 

می گوید:
چند وقت پیش کهنه شویی داشتم که صدا می داد 
و آن را دادم که تعمیر کنند، به خانه که آوردمش، 
خشک کن آن را هم خراب کرده بودند و کار نمی کرد. 
برخی هایشان فقط بلدند از مردم پول بگیرند. واال من 
که فکر می کنم با این اوضاع مردم کاًل باید قید جنس 
نو را بزنند و به وسایل دست دوم رو بیاورند، همانطور 
که خودم یک لباس شویی دست دوم گرفتم و مدت ها 

از آن استفاده کردم.

نشود تعمیر کرد، دست دوم می خریم
محمود پوالدستون بازنشسته ی علوم پزشکی است.

در مورد خرابی وسایلشان می گوید:
تا جایی که بشود تعمیر می کنیم، نشود هم دست دوم 
می خریم، نو که نمی شود خرید. از نظر گرانی، خیلی 
وضع مردم خراب است و در این یکی دو ماه بدتر هم 

شده.
همین اجاق گاز و یخچال خودمان، ایرانی است و زود 
به زود خراب می شود و نیاز به تعمیر دارد، همین طور 
چرخ خیاطی و تلویزیون مان، اما قدرت خرید وسایل 
نو را نداریم. تعمیرگاه ها هم که قربانشان بروم تا 
و  وانفسا  این  بتوانند گوش می برند، در  جایی که 
گرانِی اجناس، برایشان وقت خوبی است. می بینند 
مردم نمی توانند جنس نو بخرند و کارشان لنِگ آنان 
است، سوءاستفاده می کنند. رحم و مروتی ندارند. 
خیلی هایشان هم که ترجیح می دهند به جای تعمیر 
وسایل، کاًل آن را تعویض کنند، خب برایشان هم بهتر 
و راحت تر است. البته من شنیده ام تعمیر وسایل در 
استهبان ارزان تر است. همان طور که قیمت تره بار و 
بقیه مواد خوراکی در استهبان مناسب تر است. خدا را 

شکر نظارتی هم که نیست!
در مورد خرید وسایل دست دوم می گوید:

چرا که نه، خوِد ما خیلی از وسایل مان را دست دوم 
می خریم. از کابینت آشپزخانه و اجاق گاز گرفته تا 

تخت خواب و... تازه یک بخاری و یخچال پوسیده هم 
داشتیم که مدت ها روی پشت بام بودو سال گذشته 

آن ها را آوردیم و استفاده کردیم.

تعمیرکار ان هم حق دارند
»وسایل مان را تعمیر می کنیم، چون پول نیست.«

این را علی دیندارلو کارگر شهرداری می گوید. او هم 
از کسانی است که اکثر اوقات وسایلشان را برای تعمیر 

نزد تعمیرکار می برد.
از دستمزد تعمیرکاران راضی نیست. 

می گوید: پای خدا در میان است، کارشان بد نیست 
اما دستمزد زیاد می گیرند. البته آن ها هم حق دارند. 
می گویند وسایل را گران می خریم. خرج و مخارج 
خودشان هم زیاد است و به هرحال زن و زندگی دارند. 
البته در استهبان قیمت اجناس نو و حتی تعمیرات 

خیلی بهتر است، دیده ام که می گویم.
با خرید وسایل دست دوم موافق نیست و معتقد است:

جنس دست دوم عمر خود را کرده، بخری اندازه ی 
پولش هم برایت کار نمی کند.

گرانی وسایل و زیاد شدن سمساری ها
سهیال 33 ساله از افرادی است که عقیده دارد مردم 

برای تعمیر وسایل شان هم مشکل دارند.
می گوید: همین تلویزیون خودمان نزدیک به دو ماه 
است که پسر کوچکم آب روی آن ریخته و خراب شده، 
تعمیرکار گفته هزینه ی آن نزدیک به یک میلیون 
تومان است. هنوز که هنوزه نتوانسته ایم آن را درست 

کنیم.
می خندد...

دو ماه است از دیدن سریال های ترکیه ای هم عقب 
افتاده ایم.

از تعمیر وسایل شان راضی نیست.
می گوید: بعضی از تعمیرکاران واقعًا آن طور که باید 
و شاید کارشان را درست انجام نمی دهند. سرهم 
ماشین لباسشویی امان  می روند.  و  می کنند  بندی 
کلی لرزش داشت و تعمیرکاری به خانه آوردیم تا 
مشکلش را حل کند. برای 10 دقیقه کار کردن ۲00 
هزار تومان از ما گرفت. بعد به یک هفته نرسید که 

دوباره لرزش لباسشویی شروع شد.
سهیال هم از کسانی است که با خرید وسایل دست 

دوم موافق است. 
می گوید: موافقم و خودم از مشتری های پرو پا قرص 
این اجناسم. چرا االن تعداد سمساری ها و اوراقی ها 
در نی ریز اینقدر زیاد شده؟ خب به خاطر اینکه مردم 

توان خرید جنس نو را ندارند.
***

در ادامه بد ندیدیم نظر چند تعمیرکار را نیز در مورد 
صحبت های مردم جویا شویم.

خیلی از افراد توان تأمین هزینه تعمیر هم 
ندارند 

محمدنبی فوالدچنگ نمایندگی محصوالت صوتی 
تصویری دارد و کارش تعمیر و نصب ال  سی  دی و 

ال ای دی است. 
می گوید: خیلی از افراد توان پرداخت هزینه تعمیر 
و  می آورند  تعمیر  برای  دستگاه  مردم  ندارند.  هم 
کلی اصرار می کنند که زودتر کارشان را راه بیندازیم 
ولی پس از تعمیر، گاهی خیلی زمان می برد تا برای 
تحویل گرفتن آن مراجعه کنند و باید چند بار با آن ها 
تماس گرفت. خب این نشان می دهد که خیلی ها 
حتی هزینه ی تعمیر دستگاه خود را ندارند. متأسفانه 
قطعات کمیاب و قیمت آن ها چند برابر شده و این 
وسط بازار دالل ها خوب می چرخد. به نوعی آن ها 
قیمت را تعیین می کنند و ما هم مجبورم بخریم. 
قباًل ما خیلی از وسایل مان را به وسیله ی تلگرام از 
کردستان عراق و افغانستان وارد می کردیم اما االن 
افغانستان، شرایط سخت تر هم  به خاطر وضعیت 
شده. البته خیلی از مشتری ها هم هستند که پیگیر 
هزینه ی تعمیر وسیله ی خود نمی شوند. مشتری بوده 
که هزینه ی تعمیر دستگاهش۸0 هزار تومان شده 
و خواسته ۸00 هزار تومان کارت بکشد و به خاطر 
همین است که بسیاری از تعمیرکاران و خصوصًا 
چون  می کنند،  سوء استفاده  غیرمجاز  تعمیرکاران 
نمی دانند هزینه ی تعمیر دستگاه شان چقدر می شود. 
االن مشتری داشته ایم که دستگاهش را برای تعمیر 

برده و تعمیرکار در نهایت چهار میلیون تومان به 
او فاکتور داده، وسیله ای که پس از مراجعه به من 
فهمید هزینه ی تعمیر آن ۵00 هزار تومان بیشتر 
نیست. مردم باید بدانند االن شرکت های معتبر برای 
تعمیر، نرخ نامه ی خودشان را دارند و ما برای انواع 
دستگاه های متفرقه نیز از نرخ نامه ی استان استفاده 
می کنیم. متأسفانه وضعیت مالی مردم خوب نیست 
و اکثر وسایلی که مردم تا حدود دو سال پیش قصد 
تعمیر آن را نداشتند، االن برای تعمیر آن را نزد ما 

می آورند.
فوالدچنگ می گوید: 

برای  قدیمی  دستگاه های  تعمیر  حاضر  حال  در 
دستگاه های  خرید  از  صرفه تر  به  خیلی  مشتری 
جدید امروزی است. االن قیمت دستگاه های جدید 
و امروزی باالی 10 میلیون تومان است و این در حالی 
است که اصاًل کیفیت دستگا ه های قدیم را ندارند. 

واقعًا دستگاه های امروزی بی کیفیت هستند. 
در مورد دستمزد تعمیر دستگاه ها می گوید:

دستمزد خدماتی که ما انجام می دهیم نسبت به بقیه 
شهرها و خصوصًا شیراز خیلی مناسب تر است. چون 
کار ما کاِر گنگی است و مردم از آن سردر نمی آورند 
ولی این انصاف تعمیرکار است که چقدر بابت کاری 

که انجام داده دستمزد بگیرد.
است.  برقی  وسایل  تعمیرکاران  از  حبیبی  افشین 
مراجعه مردم نسبت به قبل را حدود سه برابر می داند 

و می گوید:
حدود ده سال قبل مردم ترجیح می دادند وسیله ی 
نو بخرند تا آن را تعمیر کنند ولی االن نه... به خاطر 
قیمت باالی دستگاه ها اکثر اجناس شان را تعمیر 

می کنند.
در مورد دستمزد زیاد تعمیرکاران نی ریز نسبت به 

شهرهای همجوار می گوید:
شهرهای همجوار نی ریز، شهرهایی مانند استهبان 
با آنها  هستند که اگر ما بخواهیم دستمزدمان را 
مقایسه کنیم باید بگویم بله، ما دستمزد بیشتری 
می گیریم چون اکثر دستگاه های برقی مردم نی ریز، 
نسبت به این دو شهرستان لوکس تر هستند و بالطبع 
هرچه دستگاه لوکس  تر باشد هزینه ی دستمزد آن 
هم بیشتر است، به طور مثال هزینه ی تعمیر یک 
تومان  میلیون  بوش هفت هشت  یخچال  دستگاه 
می شود، در صورتی که هزینه  ی یک یخچال آزمایش 

نهایت پانصد- ششصد هزار تومان شود.

مراجعه  که  مشتریانی  از  بعضی  وقت ها  خیلی 
می کنند، دستگاه هایی برای تعمیر می آورند که آنقدر 
از کار افتاده است که در حالت عادی هیچ کدام از ما 

حاضر نمی شویم از آن ها استفاده کنیم.
در مورد اینکه مردم نی ریز می گویند تعمیرکاران 

بیشتر تعویض کارند تا تعمیر کار می گوید:
این  حدودی  تا  است  ممکن  البته  نیستم.  موافق 
حرف درست باشد. خیلی از اوقات نظارت درستی 
از  خیلی  نمی شود.  اعمال  کسب  پروانه  در صدور 
تعمیرکاران نی ریز به طور عملی و تجربی کار انجام 
نداده اند و تنها به یک مدرک فنی حرفه ای اکتفا 
افرادی وقتی در تعمیر  کرده اند که مسلمًا چنین 
قطعه ای می مانند، ترجیح می دهند آن را تعویض 
کنند و جالب این جاست که دستمزد بیشتری هم 
از مردم می گیرند. همانطور که یکی از مشتریان ما 
از سروستان یخچالی برای تعمیر آورد که به او پنج 
میلیون فاکتور داده بودند و ما همان را با ۷00 هزار 

تومان تعمیر کردیم. 

نی ریز تعمیرکاران خبره ای دارد
اسماعیل زارع تعمیرگاه ماشین دارد. او هم به دست 

خالی مردم اشاره می کند و می گوید:
مشتری  قباًل  شده.  سخت  خیلی  مردم  اوضاع 
می آورد  ما  مغازه ی  به  تعمیر  برای  را  ماشینش 
هر  و  بده  انجام  را  آن  کارهای  و می گفت همه ی  
اما االن تا  وسیله  ای احتیاج دارد روی آن بینداز، 
مشتری مراجعه می کند از هزینه ی آن می پرسد و 
اینکه قطعه چقدر کار می کند وبا قطعه ی دست دوم 

هم کارش راه می افتد یا نه.
او هم از دالال ن قطعات شاکی است .

می گوید: متأسفانه تولیدکنندگان قطعات مجبورند 
قطعات را به گونه ای بسازند که برایشان ارزان تمام 
شود و مشتری  راحت تر بتواند آن را بخرد و همین 
باعث شده این وسط دالالن نان اصلی را بخورند و 
جنس بی کیفیت با قیمت باال به دست مشتری برسد. 
سال ۹۶ قیمت یک دیسک و صفحه ۹۶ هزار تومان 
بوده، االن همان شده دو میلیون و پانصد هزار تومان. 
البته برخی از وسایل ماشین مانند سپر، دِر ماشین، 
الستیک، رینگ و... را می شود دست دوم کار کرد اما 
وسایل موتوری باید حتمًا نو باشد و آن را جایگزین 
کرد، چون تعمیر آن خرج زیادی روی دست مشتری 
می اندازد و مقرون به صرفه هم نیست. االن بیشتر 

مردم برای خودروشان رو به خرید وسایل دست دوم 
آورده اند. ما یک مغازه ی اوراقی داریم که آنقدر تعداد 
مشتری هایمان زیاد است که حتی وقت جواب دادن 

به تلفن هایشان را نداریم.
در مورد کیفیت کار تعمیرکاران ماشین می گوید:

نی ریز تعمیرکاران خبر ه ای دارد، به گونه ای که حتی 
خیلی از مشتریان از شهرهای همجوار برای تعمیر 
وسیله ی نقلیه خود به نی ریز مراجعه می کنند. در کل 
مزد تعمیرکاران هم نسبت به تورم و افزایش قیمت 
به  قطعات زیاد نشده و تعمیرکاران نی ریز نسبت 
شهرهای بزرگ مزد زیادی نمی گیرند. از آن طرف 
مردم زورشان برای خرید وسیله به نوفروش نمی رسد 
و مجبورند قطعه  ارزانتری را بخرند و روی دستمزد 

مکانیک و تراشکار فشار می آورند. 

گاهی جنس نو را روی دستگاهی گذاشته ایم و 
آن جنس کار نکرده!

و  سردکننده  وسایل  تعمیرکار  یاربی  علیرضا 
گرم کننده است.

می گوید: مراجعه مردم به ما نسبت به قبل خیلی 
بیشتر شده و این فقط و فقط به خاطر بی پولی است. 
وسایل نو گران است و مردم ترجیح می دهند اکثر 
لوازم خود را تعمیر کنند، حتی بوده وسایلی را که 
عمر آن به 1۵، ۲0 سال می رسد، برای تعمیر به مغازه 

آورده اند.
زیاد  دستمزد  نی ریز  تعمیرکاران  اینکه  مورد  در 

می گیرند می گوید:
دستمزد  اکثر  ما  نیست.  این گونه  که  من  نظر  به 
کارهایمان را بر اساس نرخ اتحادیه حساب می کنیم، 
البته این را هم بگویم که دستمزد وسایل، به انصاف 

تعمیرکار هم بستگی دارد.
از کیفیت جنس های امروزی راضی نیست. 

آنقدر  امروز  جنس های  از  برخی  البته  می گوید: 
حتی  نیستند.  تعمیر  قابل  که  هستند  بی کیفیت 
گاهی جنس نو را روی دستگاهی گذاشته ایم و آن 

جنس کار نکرده!
اکثر تعمیرکاران  این حرف مردم که می گویند  با 

تعویض کارند موافق نیست. 
می گوید: خیلی از اوقات تعمیر وسایل برای ما سود 
وسیله  تعمیر  چون  آن.  تعویض  تا  دارد  بیشتری 
همه اش مزد است، در صورتی که در زمان تعویض، 

دستمزد کمتری نصیب تعمیرکار می شود.

  ۱۶3۰ کالس اولی در خط شروع
حضوری و آنالین بر اساس شرایط مدرسه
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علی اصغر شیربانی اصالتًا نی ریزی است و ۶۲ بهار زندگی را پشت سر 

گذاشته است،  ارشد مدیریت رفاه اجتماعی و یا ساده تر بگویم مددکار 

اجتماعی است. ورزش را از سن 13 سالگی در رشته هندبال شروع کرد 

اما یک سال بعد به دلیل موقعیت شغلی پدرش به شهرستان الر رفت و 

آنجا به دلیل همسایگی با استادیوم پایش به زمین ورزش الر باز شود و 

این شروع ماجرای بسکتبالیست شدنش است.

***

-لطفًا خودتان را معرفی کنید 

زاده نی ریز هستم و دو فرزند دارم. دخترم متخصص زنان و زایمان 

و پسرم ارشد مکانیک را دارد. دوران ابتدایی را در مدرسه سده آباده 

اقلید و ۶ ماه از دوران دبیرستان را در دبیرستان احمد نی ریزی و بقیه 

را در دبیرستان صحبت الر گذراندم. سال 13۵۲ خورشیدی بود که 

به دلیل شغل خانواده به الر منتقل شدیم. از آنجایی که بخت با من 

یار بود،  خانه ما درست روبه روی استادیوم ورزشی قرار داشت و در 

همسایگی ما بسکتبالیستی زندگی می کرد که مربی ورزش بود. در 

یکی از روزها که من در کوچه ایستاده بودم. باب صحبت و آشنایی 

را با من باز کرد و آنجا وقتی پتانسیل و شرایط فیزیکی بدنم را دید 

مرا به استادیوم دعوت کرد و بعد از چند جلسه تمرین مداوم برای 

تیم بسکتبال آموزشگاه پذیرفته شدم؛ آنجا بود که من به این رشته 

عالقه مند شدم. چند سالی در الر ماندیم و بعد از پیروزی انقالب ما 

مجددًا به نی ریز بازگشتیم و دوباره با بچه های نی ریز بازی کردم.

-مربی و بازیکنان هم دوره ای شما در نی ریز چه کسانی بودند؟

در نی ریز زیر نظر استاد محمد قرایی و در کنار عزیزانی چون علی 

ناصر  مروی،  محمد  ماهوتی،  عباس  خیراتی،  محمد  پسندخاطر،  

و  حسن پور  برادران  و  تقدیر  حمید  اکبرپور،  مجید  سرچهانی، 

دیگر دوستانی که در خاطرم نیستند در تمامی مسابقات استانی و 

برون استانی برای نی ریز توپ زدیم و به دلیل درخشش در مسابقات 

استانی به اتفاق مجید اکبرپور به منتخب استان دعوت شدیم ولی 

متأسفانه در همان اوایل بازی دچار پارگی رباط زانو شدم و از ادامه 

تمرین محروم گردیم.

بعد از آسیب دیدن آیا دیگر بسکتبال را ادامه دادید؟

بعد از درمان باز هم به تیم نی ریز پیوستم. بازی ها و مسابقات ادامه 

داشت تا سال 13۸۶ و از آن سال یک سال مسئولیت هیئت جانبازان 

و معلوالن را عهده دار شدم ولی به دلیل مشغله کاری امکان همکاری 

مستمر نبود، اما ارتباطم را بطور کامل قطع نکردم، چون معتقدم 

بسکتبال یکی از جذاب ترین و بانشاط ترین ورزش هایی است که هر 

کس دست به توپ شود دیگر از آن جدا نمی شود. االن نیز هفته ای یکی 

دو بار کوهنوردی و دو  سه روز در هفته دشت نوردی در طبیعت نی ریز 

را در برنامه دارم. پیوند من با ورزش جدا نشدنی است.

- چه مقام هایی را کسب کرده اید؟

زمانی که در تیم الر بودم ۲ بار در مسابقات آموزشگاه های فارس در 

کازرون و الر مقام اول را کسب کردم و در سال 13۷۶-13۷۵ در تیم 

نی ریز که بودیم هر سال هر مسابقه ای برگزار می شد، مقام اول تا سوم 

از آن تیم ما بود. 

مسابقات برون استانی زیادی هم در شهرهای یاسوج، سیرجان، بندر 

لنگه، الر و تهران داشتیم که در آنها نیز مقام کسب کردیم.

-تلخ ترین و شیرین ترین خاطرات ورزشی خود را بیان کنید؟

خاطرات ورزشی خیلی زیادی دارم. هر بار که از تیم حریف می بردیم 

برایم قشنگ ترین خاطره است که در مجموع خودش از زیبایی های 

ورزش بسکتبال است.

بسکتبال یک ورزش پرتحرک و پرنشاط توأم با کار زیاد با توپ وحلقه 

است و گلهای زیاد رد و بدل می شود و ازکیفیت باالیی برخوردار است و 

ورزشکار را به اوج شعف و لذت می رساند.

خاطرات تلخم باخت های تیم بوده است که همیشه در ذهنم می ماند.

- بسکتبال نی ریز و آینده آن را چطور می بینید؟

تیم بسکتبال نی ریز یک تیم ریشه دار است که جوانان باانگیزه و 

متعصب  دارد که اگر مورد حمایت قرار گیرد در لیگ می تواند حرفی 

برای گفتن داشته باشد. همانطور که آگاهید، ما سالیان زیادی در 

رشته های بسکتبال صاحب عنوان های خوبی بودیم. خوشبختانه در 

حال حاضر نیز بسیار خوب است ولی نیاز شدید به حمایت همه جانبه 

شرکتها و مردم  دارد.

نی ریز یک شهر صنعتی است و ورزش آن واقعًا نیازمند حمایت جدی 

است تا ان شاء ا... در آینده نه چندان دور شاهد شکوفایی آن باشیم.

- ورزش بسکتبال در روحیه انسان چه تأثیری می گذارد؟

شخصیت  است  دانشگاهی  ورزش  یک  اینکه  دلیل  به  بسکتبال 

خاصی به بازیکنان می دهد. عالوه بر آن چون ورزش پرانرژی است 

ورزشکاران بسیار چابک و باهوش می شوند.

علی اصغر شیربانی از شروع ماجرای بسکتبالیست شدنش می گوید:

پیوند من با ورزش جدا نشدنی است

امیدواری  اظهار  نی ریز  موقت  ️امام جمعه 
کرد که دولت جدید در مسیر دولت شهیدان 

رجایی و باهنر حرکت کند.
حجت االسالم سیدجواد فقیه در خطبه های 
نماز جمعه ۵ شهریور، به سالروز انفجار دفتر 
ریاست جمهوری و شهادت رجایی و باهنر 
اشاره کرد و اظهار داشت: »آنها برای شهادت 
آماده بودند. امیدواریم مسئوالن ما هم در 
مسیر آنها باشند. مخلص، ساده زیست و نوکر 
مردم باشند؛ نه نوکر اجنبی و پول و تملق و 
مقام. این برای ما عزت می آورد. امیدواریم 
خواندند  که  عهدنامه ای  به  جدید  کابینه 

پایبند باشند.«
خطیب جمعه نی ریز افزود: »وزیر بهداشت 
باید به طب سنتی و اسالمی توجه کند و آن 
را جدی بگیرد. یعنی این قدر ارزش ندارد که 
مکانی را برای آن اختصاص دهند تا روی طب 
اسالمی امام رضا)ع( و امام صادق)ع( تحقیق 
کنند؟ عده ای با شیادی خواندن  آن، در این 
شرایط با جان مردم بازی می کنند. رویه 
وزارت بهداشت باید تغییر کند. ما خودمان 
طب داریم؛ چرا باید نوکر اجنبی و بیگانگان 

باشیم؟«

مشکالت  به  اشاره  با  فقیه  حجت االسالم 
بخش پشتکوه گفت: »قرار است نماینده 
مجلس از ۶ تا 11 شهریور برای بازدید از 
حوزه انتخابیه بیاید. ایشان باید در مواردی 
شفاف سازی کند. باید بگوید چرا در استهبان 
سه نماینده دارد و در مشکان نماینده ای 
ندارد؟ شهر مشکان امام جمعه ندارد. یزد 
روز به روز تقویت می شود و چاهک بخش 
می شود. مردم مشکان هم می خواهند به 
شهرشان توجه شود. تغییر وضعیت دادگاه 
بخشهای  می خواهند.  را  درمانگاهشان  و 
شهرستان ما بیمارستان ندارند و زنان برای 
تزریقات خود باید به مردان مراجعه کنند. 
در شرایطی که کارخانه فوالد هم در منطقه 

است و به مردم توجهی ندارد.«
وی افزود: »ما از نماینده مجلس جواب قانع 
کننده می خواهیم و ایشان باید به صورت 
شفاف توضیح دهد و شفاف سازی کند که به 
چه وزرایی رأی داده اند؟ بودجه هایی که به 
نمایندگان مجلس اختصاص داده اند، کجا 
دارد خرج می شود؟ مسئله معادن باید جدی 
گرفته شود؛ پول آن و سهم ما کجا می رود؟ 
وزیر کشور که اهل استان فارس است، باید به 

این مسائل توجه کند. مردم دهستان ریزاب 
تقاضا ارتقاء به بخش را دارند. خیلی جاها با 
جمعیتی کمتر بخش شده و آنها هم این 

تقاضا را دارند.«
وی در بین دو نماز از عدم حضور مستمر 
انتقاد  جمعه  نماز  مراسم  در  مسئوالن 
کرد و گفت: »قرار بر این داریم که کرسی 
آزاداندیشی را با حضور مردم و مسئوالن از 
هفته آینده راه اندازی کنیم تا بعد از مراسم 
از  را  سؤاالتشان  بتوانند  مردم  نماز جمعه 
مسئوالن بپرسند و مسئوالن از مشکالت 

مردم مطلع شوند.«
امام جمعه موقت نی ریز به گالیه کشاورزان از 
عدم استقبال از محصول انجیر امسال اشاره 
کرد و گفت: »کشاورزان ما ضرر کرده اند. 
یک سال زحمت کشیدند و انجیرشان را 
حاال خوب نمی خرند. پس چه شد حمایت از 
تولید؟ فرماندار و جهاد کشاورزی و مسئوالن 
باید دقت کنند در سالی که به نام حمایت از 
تولید نامگذاری شده، باید از تولیدکنندگان 
و کشاورزان حمایت کنند تا دلگرم شوند 
و ناراحت نباشند. انجیر نی ریز مرغوبترین 

انجیر است که باید قدرش دانسته شود.«

مسابقات دوستانه سال 1362 خورشیدی استادیوم شهدا
از راست:  محمد قرایی، علی اصغر شیربانی، خداداد سهیل، ناصر سرچهانی، محمد مروی، علی پسند خاطر.

//

اخبار

فراخوان جذب و استخدام نیروی کار 
شرکت رینگ اسپرت نور نی ریز در نظر دارد جهت تکمیل کادر حراست 

و نگهبانی خود از بین پرسنل بازنشسته با شرایط سنی حداکثر 50 

سال دعوت به همکاری می نماید ، متقاضیان می توانند با همراه 

داشتن رزومه کاری و مدارک شناسایی خو به شرکت رینگ اسپورت 

نور  واقع در شهرک صنعتی ده فاضل مراجعه فرمایند . 
3۶499/۶

شرکت سیمان سفید نی ریز در نظر دارد انجام عملیات تسطیح، 

دپوسازی، بارگیری و جابجایی مواد )سنگ آهک، سنگ گچ، کلینر، 

کائولن، فلورین، پودر سنگ )R3(،  نخاله های ساختمانی، ضایعات 

نسوزکاری، کوتینگ و...( در محدوده سایت کارخانه سیمان سفید 

نی ریز بوسیله یک دستگاه لودر L1۲0 ) یا معادل آن ( را به شرح 

مندرج در اسناد مناقصه به مدت یکسال از طریق مناقصه عمومی 

به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. لذا از افراد حقیقی و حقوقی 

دارای تأیید صالحیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دعوت به 

عمل می آید . ضمنًا متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد 

مناقصه به سایت

  WWW.NEYRJZCEMENT.COM 

یا امور بازرگانی شرکت در محل کارخانه مراجعه نمایند .

آخرین مهلت تحویل پیشنهادات پایان وقت اداری روز پنج شنبه 

مورخ 1400/0۶/۲۵ می باشد. سایر شرایط در اسناد مناقصه درج 

گردیده است و در صورت نیاز به اطالعات بیشتر با شماره تلفن های 

۸-۵3۸3000۶ - 0۷1 داخلی های ۲3۷ و ۲۹۶ تماس حاصل فرماید .  

امور بازگانی شرکت سیمان سفید نی ریز 

آگهی مناقصه شماره ۰۶-۱4۰۰/م ن )نوبت اول(
3۶53۰.د.4

از  حق شناس  منصور  پرفسور  زنده یاد  سردیس 

شهروندان نی ریزی توسط هادی جواهر آثار در حال 
ساخت می باشد.

مجسمه ساز نی ریزی با اعالم این خبر گفت: از اوایل 
اَمرداد کار ساخت این تندیس آغاز شده و تا اواخر 

شهریورماه ادامه خواهد یافت.
ارتفاع این سردیس 100 سانتی متر و با پایه ۲۵0 

سانتی متر می باشد.
فارس هنوز مکان  نی ریزان  پیگیری های  پایه  بر 
فرغت  حامد  اما  است  نشده  مشخص  آن  نصب 
شهردار نی ریز در توضیحی کوتاه عنوان نمود که در 

حال رایزنی برای نصب این سردیس هستیم.
دکتر حق شناس بنیانگذار انتقال خون فارس  و 

بخش پیوند مغز استخوان شیراز بود.
وی در سال 131۵ در شهرستان نی ریز دیده به 
جهان گشود و به دلیل بیماری سرطان در سن ۷۹ 
سالگی و در تاریخ ۲1 خرداد 13۹4 دار فانی را وداع 

گفت.

سردیس پرفسور

منصور حق شناس در حال ساخت

استقبال کم روستائیان دولت جدید راه رجایی و باهنر را  ادامه دهد
از   وام ۴ درصد

مدتی است که بنیاد مسکن برای نوسازی و بهسازی مسکن 
روستایی، وام 100 میلیونی با بازپرداخت ۲0 ساله و کارمزد ۵ 
درصد پرداخت می کند. در ابتدا این برداشت می شود که با توجه 
به شرایط وام، با استقبال کم نظیری روبرو شود اما گویا اینگونه 
نشده است. رئیس بنیاد مسکن شهرستان نی ریز در این ارتباط به 
ما گفت: متأسفانه استقبال بسیار کم است و از ۲۹۵ سهمیه ای که 
در اختیار داریم تا االن ۶۲ نفر به بانک معرفی شده اند و اگر مردم از 
این وام استقبال نکنند با عدم جذب و کسر سهمیه روبرو می شویم.

علی اکبر مبین در ارتباط با اعطای این وام گفت: یک سری 
منازل فرسوده و غیرقابل استفاده هستند و یکسری غیرمقاوم 
یعنی شناژی نیستند و به صورت تیرآهن می باشند. این خانه ها 
می توانند از این وام استفاده کنند. البته این را هم بگویم که وام 
شامل کسانی که زمین دارند هم می شود به شرط آنکه در روستاها 

و شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر سکونت داشته باشند.
وی در ادامه و در خصوص اعطای وام و زمین به زوج های جوان 
گفت: در قالب همین وام به آنها زمین و تسهیالت می دهیم چون 
شرط پرداخت وام و واگذاری زمین متأهل بودن است و هر جوانی 

که ازدواج کرده باشد شرایط واگذاری را دارد. 
البته کسانی که زمین ندارند نباید قباًل از تسهیالت مسکن و زمین 
استفاده کرده باشند. وی در مورد سقف وام گفت: سقف وام 100 
میلیون تومان است. سال گذشته ۵0 میلیون تومان بوده و االن ۲ 

برابر شده است.



4
یکشنبه 14 شهریور 1400حوادث

 5    سپتامبر 2021 
شماره  349

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

اورژانس ١١٥ نی ریز عملیات مختلفی را 
در هفته گذشته انجام داد.

به گزارش کچویی مدیر اورژانس ١١٥ 
نی ریز، مهمترین این حوادث به شرح زیر 

بوده است:
ساعت 23:٥4 چهارشنبه 3 شهریور، بر 
اثر تصادف یک موتورسیکلت با کامیون 
تقاطع خیابان بهداشت و طالقانی،  در 
موتورسوار ١8 ساله از ناحیه ساق پا دچار 

شکستگی شد.
هم  باز  روز،  همان   ١8:20 ساعت 
تصادف  اثر  بر  بهداشت  خیابان  در 
موتورسیکلت و خودرو، موتورسوار 4١ 

ساله از ناحیه مچ دست چپ آسیب دید.
، یک موتورسیکلت در  ساعت ١2:08 
مسکن مهر واژگون شد و سرنشین خانم 

34 ساله آن از ناحیه کمر آسیب دید.
ساعت ١١:٥3 همان روز، یک مرد 46 
ساله بر اثر ایست قلبی دچار عارضه مغزی 
شد. قلب بیمار در بیمارستان شهدا احیاء 
شد؛ اما به دلیل آسیب مغزی، این بیمار 
جان سپرد و اعضای بدنش در شیراز به 

بیماران نیازمند پیوند زده شد.
ساعت ١١ صبح پنجشنبه 4 شهریور، 
یک موتورسیکلت و خودرو با هم تصادف 
راکب ١7 ساله  آن،  پی  در  که  کردند 

موتورسیکلت دچار صدمات متعدد شد.
طالقانی،  خیابان  در  بعد  ساعت  یک 
یک  قدیم،  برق  اداره  روبروی 
تصادف  هم  با  خودرو  و  موتورسیکلت 
کردند که راکب 64 ساله موتورسیکلت 
از ناحیه مچ هر دو دست و پای راست 

مصدوم شد.
مشابه  حادثه ای  در  نیز   2١ ساعت 
ساله   32 راننده  سرباز،  میدان  در 
موتورسیکلت از ناحیه پای چپ آسیب 
اثر  بر  نیز  چپش  دست  بازوی  و  دید 

برخورد با اگزوز دچار سوختگی شد.
ساعت 22 جمعه ٥ شهریور، سه نفر از 
اعضای یک خانواده که برای پسته چینی 
رفته بودند، در بولوار شهید سلیمانی بر 

اثر خوردن پسته سم زده، مسموم و به 
بیمارستان شهدا اعزام شدند.

دو ساعت بعد از آن در روستای دهمورد، 
یک مرد 28 ساله هنگام کار، بند یکی از 
انگشتانش قطع شد و خودش به پایگاه 
با  اما  کرد.  مراجعه  دهمورد  اورژانس 
توجه به این که خونریزی زیادی نداشت، 
اورژانس  کارکنان  توسط  جا  در همان 

پانسمان شد.
ساعت ١١:30 همان روز، سه خانم بر 
اثر واژگونی خودرو در روستای غدیرگه 
مصدوم شدند.  این سه نفر که ١7، ١4 و 
33 ساله بودند، از ناحیه کمر و سر آسیب 

دیدند.
ساعت ١7:42 نیز دو خودرو در نزدیکی 
مسجد نو با هم تصادف کردند که بر اثر 
آن سه زن 22، 36 و 2١ ساله از ناحیه 
سر، شانه صورت و پهلو مصدوم شدند و به 

بیمارستان شهدا انتقال یافتند.
یک  شهریور،   7 یکشنبه   20 ساعت 
خودرو با عابر پیاده که مرد 70 ساله ای 
بود برخورد کرد. وی از ناحیه سر آسیب 

دید و به بیمارستان منتقل شد.
یک ساعت بعد در خیابان امام خمینی 
 2١ موتورسوار  امامزادگان،  روبروی  و 
ساله ای واژگون شد و ار ناحیه سر آسیب 

دید.
ساعت ١2 دوشنبه 8 شهریور، خودرویی 
در ابتدای گردنه الی رز )حوالی مسجد 
ابالفضل( واژگون شد. در این حادثه دو 
مرد 46 و 24 ساله از ناحیه دست آسیب 

دیدند.
نیزیک  روز  همان   20:١7 ساعت 
موتورسیکلت و عابر پیاده نزدیک اجاق 
امام حسین با هم برخورد کردند. در این 
حادثه پیرمرد 7٥ ساله ای از ناحیه دست 

و پا آسیب دید.
نوشتنی است کارکنان اورژانس ١١٥ در 
هفته گذشته ١3 بیمار بدحال کرونایی را 
به بیمارستان شهدا اعزام کردند و به 38 
نفر نیز در این زمینه مشاوره تلفنی دادند.

//

//

//

//

//

عملیات مختلف اورژانس 
در هفته گذشته

ادامه از صفحه یک

...  این مسئله از دست ما خارج است و هیچ 
مطب  تأسیس  در خواست  تاکنون  کس 

نداشته که ما مخالفت کنیم.«
رئیس شبکه بهداشت گفت: »ما به یک 
چشم پزشکی  مطب  تأسیس  از  شرط 
در نی ریز استقبال می کنیم و آن این که 
در  را  بی بضاعت  بیماران  چشم پزشک 
بیمارستان نی ریز عمل کند؛ چون اینجا 
را  چشم پزشکی  جراحی  عمل  امکانات 
دارد. متأسفانه برخی افراد به اسم ویزیت 
رایگان تمایل به حضور دارند؛ اما بیماران 
در  خصوصی  بیمارستانهای  راهی  را 
شهرهای بزرگ می کنند تا خودشان آنجا 
عمل کنند و درآمد بیمارستان خصوصی را 

داشته باشند.«
آل داود افزود: »اخیراً یکی از چشم پزشکان 
به  شروط  سری  یک  ارائه  با  نی ریزی 
تأسیس مطب در  فرمانداری درخواست 
نی ریز را داده که هم فرماندار و هم شبکه 
بهداشت با آن کاماًل موافق اند. ولی هنوز 
هیچ اقدام عملی انجام نشده و فقط شروع 
به حاشیه سازی برای شبکه بهداشت کرده 
است؛ وگرنه ما آمادگی همکاری با ایشان 

را داریم.«
وی گفت: »از زمان حضور من در شهرستان 
نی ریز، تعداد متخصصانی که در رشته های 
چندین  کردند  تأسیس  مطب  مختلف 
که  کس  هر  مطمئنًا  است.  شده  برابر 
به  و  استقبال می کنیم  کند،  درخواست 
او کمک خواهیم کرد؛ اما بعضی پزشکان 
به دلیل مشکالت شخصی، تحصیلی و ... 
که برایشان به وجود آمده، مجبور به ترک 

شهرستان شدند.«
داشت:  عنوان  بهداشت  شبکه  رئیس 
»بعد از آن، از چندین چشم پزشک دعوت 

به کار کردیم؛ اما به دلیل این که شرایط 
پرداختی در واحد دولتی در همه کشور 
پایین است، چشم پزشکان تمایل دارند در 
محلی کار کنند که بیمارستان خصوصی 
قول تخصیص  ما  باشد؛ هر چند  داشته 
ماه  مهر  در  را  دیگری  چشم پزشکان 

گرفته ایم.« 
آل داود افزود: »تالش ما تا به حال این بوده 
که دو روز در هفته چشم پزشک داشته 
برای ویزیت و یک روز  باشیم؛ یک روز 
برای عمل جراحی. ما در تقسیم سالیانه 
برای  مهرماه،  یا  شهریور  در  متخصصان 
تخصیص متخصص چشم پزشکی و گوش 
و حلق و بینی در اولویت دانشگاه علوم 

پزشکی شیراز هستیم.«
این منظور  به  وی گفت: »پزشکانی که 
طرحشان را می گذرانند،  دو ساله هستند 
جز  )به  هفته  در  روز   3 حداقل  باید  و 
عملهای جراحی( اینجا باشند. اگر ۹ ماه 
بگذرد، می توانند در همان  از طرحشان 
شهر مطب تأسیس کنند. اما اگر بیایند، 

ما کمک می کنیم تا این کار زودتر انجام 
شود.«

این  به  پاسخ  در  بهداشت  شبکه  رئیس 
سؤال که چرا در برخی شهرهای هم ردیف 
عنوان  دارد،  وجود  چشم پزشک  نی ریز 
داشت: »اگر هم باشد، بیشتر بومیان آنجا 
متخصصان  ماندگار شده اند.  که  هستند 
نی ریزی اما هیچ کدام تمایلی برای ماندن 
ما  نداشتند.  خودشان  شهرستان  در 
پزشکان نی ریزی زیادی داریم که ماندگار 

نشده اند.«
آل داود گفت: »بیماران چشم اورژانسی 
اما  کنیم؛  اعزام  هستیم  موظف  ما  را 
یکی  دارند که  را  این  قابلیت  سرپایی ها 
چون  بیفتد.  عقب  کارشان  هفته  دو 
شرایط کرونا رو به بهتر شدن است، دوباره 
هفته  در  روز  دو  که  کرده ایم  هماهنگ 
چشم پزشک به نی ریز بیاید. دکتر حیدری 
به جز دکتر تمدن که پنجشنبه ها حضور 
دارد، قرار است دو روز در هفته )دوشنبه و 

سه شنبه( بیماران را ویزیت کند.«

پایگاه تجمیعی  به گفته مسئول داخلی 
سیستم  عفاف،  سالن  واکسیناسیون  
به  بزرگی  کمک  پایگاه  این  نوبت دهی 
نظم بخشی و رضایت عمومی مردم کرده 

است.
»واکسیناسیون  گفت:  بیات  غالمعباس 
کرونا هر صبح ساعت 8 الی ١3 و هر عصر از 
ساعت ١6 تا 20  انجام می شود. روال کار ما 
به این شکل است که افراد صبح با دستگاه 
نوبت دهی نوبت می گیرند. ما به آنهایی که 
نوبت گرفته اند می گوییم می توانند بروند 
کارشان را انجام دهند و برگردند و نوبت آنها 
حتی اگر رد شود، در همان شیفت صبح یا 

عصر سوخت نمی شود.«
وی افزود: »همیشه اول وقت شلوغ است. 
اگر مردم این پیشنهاد را بپذیرند، حجم 
کار ما هم پخش می شود و فشار اول وقت 
را نداریم. معمواًل ساعت یازده و نیم به بعد 
مرکز خلوت است. سعی ما بر آن است 
شرایط را به گونه ای فراهم کنیم که مردم با 

احترام بیایند و بروند.«
بیات با بیان این که یک سالن انتظار هم 
بیرون از سالن ورزشی عفاف تدارک دیده 
شده، عنوان داشت: »دو نفر ابتدای سالن 
تریاژ می کنند و چهار تیم دو نفره کار ثبت 

و تزریق واکسن را انجام می دهند.«
تجمیعی  پایگاه  داخلی  مسئول 

واکسیناسیون سالن عفاف در مورد تعداد 
گفت:  پایگاه  این  روزانه  واکسیناسیون 
می شود  تزریق  که  واکسن هایی  »تعداد 
اگر  اعالمی دارد.  به گروه سنی  بستگی 
جدید  سنی  گروه  یا  باشند  اول  نوبت 
خیلی  روز  همان  معمواًل  کنند،  اعالم 
روز  در  دوز   ١٥00 تا  و  می شود  شلوغ 
تزریق می کنیم. اما روزهای عادی به طور 

میانگین 600 دوز تزریق می شود.«
*****

نفر   3  -  2 فقط  و  است   ١2:30 ساعت 
واکسیناسیون  پایگاه  در  کننده  مراجعه 

عفاف حضور دارند.
ندا احسان الهی یکی از کسانی است که در 
این ساعت از روز  واکسن زده است. او به ما 
می گوید: »من صبح آمدم، شلوغ بود و فقط 

نوبت گرفتم. اما حاال که برگشتم خلوت 
است و بدون معطلی کارم انجام شد.«

سرکارش  از  مستقیم  حسین پور  ناصر 
تجمیعی  پایگاه  به  شهر  بیرون  در 
واکسیناسیون عفاف آمده و بدون این که 
نوبت قبلی داشته باشد، به گفته خودش در 

مدت ٥ دقیقه واکسن زده است. 
خانم احسانی یکی دیگر از کسانی است 
که وارد سالن می شود. البته نه برای این که 
خودش واکسن بزند. او پدربزرگش را که 
قادر به پیاده شدن از خودرو نیست، برای 
تزریق دوز دوم واکسن آورده و  از مسئوالن 
پایگاه تقاضا می کند که تزریق را بیرون 
سالن، کنار خودرو انجام دهند. آنها هم 
و  می پذیرند  است  خلوت  سرشان  چون 

بدون معطلی انجام می دهند.

گفتگوی بی پرده با آل داود:

هر چشم پزشکی بیاید

حمایت می کنیم

سیستم نوبت دهی کمک بزرگی به 
مرکز واکسیناسیون نی ریز است

نیروی انتظامی استان فارس استخدام 
می کند.

به  فارس  استان  انتظامی  فرماندهی 
مورد  انسانی  نیروی  تأمین  منظور 
نیاز خود، از بین جوانان مؤمن، متعهد 
و بسیجی در مقاطع پیمانی ٥  سال 
درجه داری )مرد( با مدرک تحصیلی 
)کلیه  پیش دانشگاهی  و  دیپلم 
به   ثبت نام  ذیل  شرایط  با  رشته ها(، 

عمل می آورد.
تطبیق  برای  می توانند  عالقه مندان 
شرایط و تکمیل فرم ثبت نام تا اطالع 
هفته  هر  چهار شنبه  روزهای  ثانوی 
از ساعت 8  الی ١3 به مرکز گزینش 
واستخدام فرماندهی انتظامی استان 
سلمان  بلوار  شیراز-  در  واقع  فارس 
خیابان  نبش  سفر-  خیابان  فارسی- 

شهید محمدیان فرد مراجعه کنند.

کشف  از  نی ریز  انتظامی  فرمانده 
نزدیک به ١٥0 کیلو انواع مواد مخدر 

در هفته گذشته خبر داد.
گفت:  یوسفی  سیدمحمد  سرهنگ 
»مأموران ایست و بازرسی قطرویه در 
روز چهارشنبه 3 شهریور موفق شدند 
83 کیلو تریاک را از یک خودرو سمند 
کشف و راننده 32 ساله آن را دستگیر 

کنند.
در همان روز و در همان مکان، 2 کیلو 
حشیش و شیره تریاک از یک مسافر 

38 ساله اتوبوس کشف شد.«

وی افزود: »در روز دوشنبه 8 شهریور، 
مأموران ایست و بازرسی قطرویه 8 
کیلو تریاک از دو مسافر 40 و 42ساله 
کیلو   ١6.٥ کردند.  کشف  اتوبوس 
از یک پژو 40٥ و یک  شیشه مایع 
مسافر 23  یک  از  نیز  هروئین  کیلو 
ساله اتوبوس به دست آمد. همچنین 
مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر در 
همان روز از یک موتورسیکلت 37 کیلو 
تریاک کشف و خودرو 40٥ اسکورت 
وی را متوقف کردند. در این رابطه نیز 3 

متهم 30 تا 32 ساله بازداشت شدند.«

 رئیس هالل احمر شهرستان نی ریز از 
اهداء یک  دستگاه مانومتر و یک تشک 
امانات  بانک  به  خیرین  توسط  مواج 
تجهیزات پزشکی این جمعیت خبر داد.

معاونت  خبری  رابط  گزارش   به 
هالل احمر،  جمعیت  داوطلبان 
جمعیت  رئیس  احمدی  حمیدرضا 
ضمن  نی ریز  شهرستان  هالل احمر 
و  داوطلبان  کلیه  از  تشکر  و  تقدیر 
پزشکی  امانات  »بانک  خیرین، گفت: 
بیماران  به  کمک  منظور  به  شعبه 

نیازمند راه اندازی شده است.«
خیرین  و  همشهریان  کلیه  از  وی 

خواست تا در این امر خیر و خداپسندانه 
شرکت کنند.

پیش از این نیز احمدی در گفتگو با ما 
پزشکی  امانات  »بانک  داشت:  عنوان 
هالل احمر نی ریز، تجهیزات پزشکی 
را به صورت رایگان به نیازمندان امانت 

می دهد.«
با کمک  گذشته  سال  »از  گفت:  وی 
خیرین و بودجه های هالل احمر، 2۹ 
قلم تجهیزات پزشکی شامل کپسول 
اکسیژن، پالس اکسیمتر، عصا و واکر 
تهیه شده که به صورت رایگان به مردم 

امانت داده می شود.«

پمپ  روبروی  پیکان بار  خودرو  یک 
بنزین فرامرزی آتش گرفت که توسط 
اطرافیان و کارکنان آتش سوزی مهار 

شد.
به گفته مسئول واحد آتش نشانی و 
خدمات ایمنی شهرداری نی ریز، این 
حادثه ساعت ١3 روز جمعه ٥ شهریور 

ابتدا  داد که  نقص فنی رخ  به علت 
صاحب خودرو و اطرافیان با کپسول 

آتش نشانی آن را مهار کردند.
»کارکنان  گفت:  ابراهیم خیراندیش 
آتش نشانی نیز با کپسول آب و فوم آن 
را خنک سازی و در ادامه ایمن سازی 

کردند.«

نیروی انتظامی فارس 

استخدام می کند

کشف نزدیک به 150 کیلو 

مواد مخدر در هفته گذشته

اهداء یک مانومتر و یک تشک 
مواج به بانک امانات هالل احمر

آتش گرفتن پیکان بار  روبروی  
پمپ بنزین

٥ سارق اموال مردم در هفته گذشته 
دستگیر شدند و به 30 فقره سرقت 

اعتراف کردند. 
به گفته فرمانده انتظامی نی ریز، این 
خصوصی،  اماکن  از  سرقت  به  افراد 
موبایل،  نیمه کاره،  ساختمانهای 

و  منزل  وسایل  دام،  موتورسیکلت، 
مغازه اعتراف کردند.

گفت:  یوسفی  سیدمحمد  سرهنگ 
آگاهی،  پلیس  تالش  با  »سارقان 
بنه کالغی   پاسگاه  و  کالنتری ها 

دستگیر شدند.«

مسئول بهداشت محیط شبکه بهداشت 
و درمان نی ریز، از تعطیلی یک واحد 
آموزشگاه آزاد علمی به علت بی توجهی 
به مصوبات ستاد کرونا و فعالیت در 

وضعیت قرمز برای دومین بار خبر داد.
شبکه  عمومی  روابط  گزارش  به 
مسئول  نی ریز،  درمان  و  بهداشت 
بهداشت محیط شبکه با اعالم این خبر 
گفت: پیرو گزارش و شکایت مردمی 
مبنی بر فعالیت یک واحد آموزشگاه 
در شرایط قرمز شهرستان، کارشناسان 
بازدیدی  در  شبکه  محیط  بهداشت 
از این واحد، فعالیت آن را تأیید و بر 
اساس مصوبات ستاد مدیریت کرونا این 

آموزشگاه را پلمب کردند.
اکبر رحیمی با اشاره به این که این 
نیز تخلف  واحد آموزشی در گذشته 
بهداشتی داشته، افزود: پرونده تخلف 
این آموزشگاه برای پیگیری به مراجع 

قضایی ارسال شد.
او با بیان این که بر اساس مصوبه ستاد 
همه  فعالیت  باکرونا  مقابله  استانی 
در  آموزشگاه ها  و  آموزشی  مراکز 
شرایط قرمز شهرستان تا اطالع بعدی 
با  خواست  مردم  از  است،  تعطیل 
مشاهده هرگونه تجمع و یا دایر بودن 
آموزشگاه ها، مراتب را به شماره تلفن 

١۹0 اطالع دهند.

5 سارق در چنگ پلیس

تعطیلی یک آموزشگاه آزاد 
علمی به علت تخلف بهداشتی

//
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جهاد کشاورزی
سه پاره  سنگ  روستای  در  ما  که  وجودی  با 
)سنگبر١( همه پروانه چرا داریم،  هر از گاهی بحث 
واگذاری مراتع برای انجیرکاری مطرح می شود. 
همه  از  ما  شود،  انجام  واگذاری  است  قرار  اگر 

مستحق تریم.

پاسخ جهاد کشاورزی:
با سالم، بر اساس بررسیهای به عمل آمده از نظر 
تمامی شرایط جهت  بودن  دارا  و  امکان سنجی 
سنوات  طی  شیب دار  اراضی  در  کشت  توسعه 
گذشته، فقط سه نقطه در بخش پشتکوه توسط 
مناسب  واگذاری  جهت  بررسی کننده  کمیته 
و حائز شرایط شناخته شده که آن هم به دالیلی 
هنوز در هیچ جای استان فارس واگذاری اراضی 

محقق نگردیده است.

راه و شهرسازی
نادانی  از  روی  و عده ای  آگاهی  از روی  عده ای 
زمینهای کوه های کنار تلمبه آقای هوشمند به 
طرف پلنگان و حتی اول  جاده  پلنگان روبروی 
اولین آالچیقهای جنب  باشگاه ورزشی کارگران، 
زمینهای روبروی پارک موتوری  شهرداری را که 
باشگاه ورزشی است )شرق این باشگاه( راتصرف 
کرده و درخت انجیر کاشته اند. یک تانکر آب هم در 

دید عموم است. 
آیا این زمین را قانونی تصرف کرده اند یا خالف 

قانون؟
اگر قانونی تصرف کرده اند، چرا به مزایده گذاشته 
نشده؟ اگر خالف تصرف کرده اند،  چرا جلو آنها 
گرفته نمی شود که شخص تصرف کننده بعد از 
چندین سال زحمت و هزینه کردن، آن را از دست 
بدهد؟ چنانچه خالف قانون  تصرف شده وجلو آنها 
گرفته نمی شود، من هم از هفته آینده یکی دو  

هکتار تصرف می کنم.

پاسخ راه و شهرسازی:
با سالم و عرض ادب، اراضی مورد بحث جزو اراضی 
ملی است که سال 7٥ از طریق قرارداد اجاره سه 
ساله به برخی اشخاص با کاربری زراعت و باغداری 
واگذار گردیده است. لذا از آن جهت که هیچ کدام 
نتوانسته اند  )مستأجرین(  شده  یاد  اشخاص  از 
به مفاد قرارداد عمل کنند، دولت به ناچار اقدام 

مستأجرین  ید  تخلیه  و  قرارداد  فسخ  اعالم  به 
توضیحًا  است.  نموده  قضایی  مراجع  طریق  از 
این که برای نمونه می توان اراضی در تصرف این 
اشخاص را مثال زد که در حال حاضر در شعبه اول 
دادگاه عمومی حقوقی شهرستان نی ریز در حال 

رسیدگی می باشد.
ضمنًا با متصرفین غیر قانونی اراضی ملی تحت هر 
شرایط از طریق واحد حقوقی و گشت اراضی اداره 

راه و شهرسازی شهرستان برخورد خواهد شد.

امور آبفا
پیامک  گوشیها  روی  که  آب  قبضهای  در  چرا 
ذکر  آب  تعرفه  و  مصرفی  آب  مقدار  می شود، 

نمی شود؟ لطفًا به مسئول مربوطه تذکر دهید.

پاسخ امور آبفا:
ضمن عرض سالم خدمت انتقاد کننده محترم، 
باید اعالم گردد که قبوض آب بها با اطالعات اولیه 
خدمت مشترکین محترم پیامک می شود و در 
انتهای پیام، آدرس لینک قبوض آب نیز ارسال 
می گردد. مشترکان محترم می توانند با وارد شدن 
به لینک ارسالی، قبض آب خود را با جزئیات کامل 

مشاهده و پرداخت نمایند.
نکته قابل ذکر این است که گوشیهای قدیمی 
را کامل دریافت  پیامک  احتمااًل  این که  ضمن 
نمی کنند، قابلیت باز کردن لینک ارسالی و ورود 
به اینترنت را ندارند و به همین علت امکان مشاهده 

جزئیات قبوض آب وجود ندارد.

صمت
چرا حاال که بیش از 2 سال از مدت قانونی 4 ساله 
اتحادیه امالک می گذرد، هیچ انتخابات جدیدی 
برگزار نمی شود تا مشاوران امالک رئیس و اعضای 
جدید را بشناسند؟ االن 6 سال دارد می گذرد. اگر 

دلیلی دارد بگویید. 

پاسخ صمت:
با سالم، به دلیل شیوع ویروس کرونا و عدم امکان 
برگزاری انتخابات، دوره مسئولیت هیئت مدیره 
تا پایان شهریور سال جاری تمدید شده و از آخر 
باز شده،  انتخابات  ماه که مجدد سامانه  مرداد 
و  گردیده  انجام  سامانه  آماده سازی  عملیات 
ان شاءا... نیمه دوم شهریور ماه فراخوان انتخابات 

انتشار خواهد یافت.

نماینده مجلس
١- چرا شهرستان نی ریز یک دفتر نماینده دارد، اما 

استهبان 3 تا؟
2- اگر بخواهیم نماینده پیگیر کار معلمان قرآنی 

طرح امین شود، چه کار باید انجام دهیم؟ معلمان 
قرآنی که به دلیل کوتاهی مسئوالن از آزمون جا 

مانده اند.
3- لطفًا به جاده الی رز توجه ویژه کنید.

پاسخ روابط عمومی، امور رسانه وفضای 
مجازی دکتر طهماسبی:

با سالم خدمت شهروندان گرامی 
١- برنامه دکتر طهماسبی در هر سه شهرستان 
حوزه انتخابیه به گونه ای است که در هر دفتر 
پاسخگوی مردم  نفر  مستقر در شهرستان، سه 
هستند. لذا تفاوتی بین دفتر شهرستان نی ریز ، 
استهبان و بختگان وجود ندارد و در شهرستان 
نی ریز هم که مورد نظر شهروند گرامی بوده، هم 
اکنون سه نفر مستقر و پاسخگوی عزیزان ساکن 
نماینده  فعالیت  قطعًا  هستند.  شهرستان  در 
محترم برای مردم هر سه شهرستان حوزه انتخابیه 

عادالنه و بر اساس تکلیف است.
به  اگر  قرآنی عزیز  نظر می رسد معلمان  به   -2
صورت جمعی و کشوری از مجلس و کمیسیون 
هر  سپس  و  باشند  داشته  مطالبه  آموزش 
پیگیری  خودشان  نماینده  طریق  از  شهرستان 

نمایند، زودتر نتیجه می گیرند .
3- یکی از مهمترین پروژه های نماینده محترم، 
اتمام جاده گردنه الی رز است و به صورت هفتگی 

پیگیر روند پیشرفت این پروژه می باشند .

شبکه بهداشت  و درمان
١- چرا گروه سنی جدید را برای واکسیناسیون 

کرونا اعالم نمی کنید؟
2- کسی که اآلن نوبتش است و برای واکسن 
حاضر نمی شود، شاید بیمار باشد و پزشک به او 
اجازه واکسن زدن نمی دهد. چرا می گویید حتمًا 
به منزله عدم تمایل است و باید نوبتش را از دست 

بدهد؟ 
3- چرا نی ریز متخصص جراحی مغز و اعصاب 

ندارد و همه بیماران اعزام می شوند؟
4- چرا برای گرفتن نیروی نگهبان بیمارستان 
جدید، برای عده ای از ثبت نام کنندگان کارت ورود 
به  جلسه صادر نشد؟ با وجودی که آنها همه مراحل 
ثبت نام به درستی انجام داده و هزینه ثبت نام را 
پرداخت کرده بودند.  هیچ مشکلی در ثبت نام  نبود 
و وقتی به مسئول مربوطه در بیمارستان مراجعه 
کردیم و  علت را جویا شدیم، دلیل قانع کننده ای 
برای صادر نکردن کارت ورود به جلسه آزمون ارائه 

نشد.  
با توجه به این که این قصور و  کوتاهی از طرف 
ثبت نام  بابت  که  را  هزینه ای  باید  بوده،  شبکه 

دریافت شده به افراد برگردانده شود.
٥- چرا شهرستان نی ریز چشم پزشک ندارد؟

پاسخ شبکه بهداشت و درمان:
١- گروه سنی توسط وزارتخانه اعالم می گردد.

2- در صورتی که به علت کرونا واکسن به تأخیر 
بیفتد، شامل افراد می گردد؛ به شرطی که تست 
داده باشند و پزشکشان تأیید نماید. علت اصرار  بر 
واکسینه کردن تمامی مردم است . این که واکسن 
باشد و افراد مورد نظر نیایند، ظلم به کسانی است 

که هنوز نوبت  آنها نشده است.
3- متأسفانه دکتر رضایی متخصص جراحی مغز و 
اعصاب به علت دو مشکل جدی پزشکی نتوانستند 
از نیمه مرداد ماه در بیمارستان حضور پیدا کنند. 
ان شاءا... از مهر ماه نیروی جدید به شهرستان ما 

اضافه خواهد شد.
4- در صورت داشتن مشکل، به واحد شکایات 

بیمارستان مراجعه فرمایید.
٥- پاسخ شما در مصاحبه با رئیس شبکه بهداشت 
و درمان، در صفحه 4 همین شماره داده شده است.

شهرداری نی ریز
١- چرا چنار های کاشته شده در دو طرف  بولوار  
منتهی به آپارتمانهای فرهنگیان و مسکن مهر از 
بی آبی در حال خشک شدن هستند؟ درختان سبز 
ریه شهر و شهروندان هستند. فضای سبز شهر را 

دریابید و نگذارید خشک شود.
جلو  از  رجایی،  میدان شهید  از  راهی  لطفًا   -2
خیابان  طرف  به  سیدالشهدا  حمزه  مسجد 
جانبازان باز کنید تا ترافیک خیابان شعله برطرف 

شود.
3- لطفًا جدول آب خیابان گلشن را که پر از لجن 
و بیماری شده بشویید. چرا بلوک جدول آخر این 

خیابان را نصب نکردید؟
4- چرا ادامه بولوار امام علی را آسفالت نمی کنید؟

٥- بوی بد و تعفن کانال آب واقع در کوچه مسجد نو 
)کوچه روبروی مسجد جامع کبیر( همه منطقه را 
در بر گرفته و زندگی را برای اهالی این کوچه سخت 
کرده است. در کنار سنگفرش جلوی مسجد جامع 
کبیر، فکری هم به حال این مشکل بزرگ مردم 

کوچه روبروی آن کنید.

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 ١37 شهرداری 
نی ریز از سالها پیش با هدف ایجاد زمینه مشارکت 
شهروندان در مدیریت شهری و هدایت و رفع 
مدیریت  از طریق  و معضالت شهری  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.
سامانه های  جزو  ماهیتی  لحاظ  به  سامانه  این 
بین  ارتباطی  پل  عنوان  به  که  است  خدماتی 
شهروندان و مدیران شهری و با انتقال مسائل و 
مشکالت به واحدهای اجرایی شهرداری موجب 
حل  در  تسریع  و  شهر  در  کاری  رویه  وحدت 

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

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 واحد فضای سبز، آقای 
ساوه ای

١- شهروند گرامی! درختان چنار بولوار نامبرده به 
صورت پیشرفته هر هفته دو مرتبه آبیاری می شوند 
بی آبی  از  چنار  درختان  برگهای  زردی  این  و 
نیست؛ بلکه ناشی از تنش گرمایی شدید تابستان 
امسال و همچنین آفت  می باشد که این موضوع 
با مشاوره کارشناسان مربوطه سم پاشی و  نیز 

آفت زدایی شده است.

شهردار محترم شهر نی ریز، جناب مهندس 
فرغت

2- ضمن تشکر از پیشنهاد شما شهروند گرامی، 
به آگاهی می رساند مطابق طرح تفصیلی مصوب 
شهر نی ریز، در نقطه مورد اشاره شما صرفًا یک 

کوچه ی ١0 متری پیش بینی شده است.
4- انتهای بولوار امام علی)ع( خارج از محدوده طرح 
تفصیلی قرار دارد و شهرداری نی ریز در سال ١3۹8 
تا آن بخش از طول بولوار را که تأسیسات زیرزمینی 
آن اجرا شده است، آسفالت نموده و آسفالت ما 
بقی طول بولوار تا قبل از شکل گیری اراضی مجاور 
و اجرای تأسیسات زیر زمینی الزم به دلیل آن که 
باعث تخریب بخش زیادی از آسفالت سواره روی 

بولوار خواهد شد، امکان  پذیر نیست.

معاونت محترم خدمات شهری شهرداری 
آقای حاجی محمدی

3- عرض سالم و احترام خدمت شهروند محترم، از 
محل مورد نظر بازدید شد. دلیل مشکل پیش آمده، 
اهالی در  از  رهاسازی پساب های خانگی برخی 
جداول است که به صورت دوره ای توسط پیمانکار 
است  ذکر  به  الزم  می شود.  شستشو  مربوطه 
پیرامون مسائل رهاسازی پساب ها و فاضالب های 

خانگی، به صورت مفصل در همین نشریه به آن 
پرداخته شده است. با این حال اخطارهای الزم به 
متخلفین داده شد و در صورت عدم تمکین آنها، 
شهرداری رأسًا با هماهنگی ادارات مرتبط نسبت 
به اعمال قانون به نحو مقتضی اقدام و رفع اشکال 

می گردد.
٥- اخطارهای الزم به پیمانکار مربوطه داده شد و 
در اسرع وقت موضوع بررسی و در صورت نیاز رفع 

اشکال می گردد.

نماینده بنیاد برکت
وام بنیاد برکت به چه اقشاری تعلق می گیرد و چه 

شرایطی دارد؟ مردم باید به کجا مراجعه کنند؟

توزیع برق
اآلن مدت 4 ماه است که المپهای کوچه شماره 
8 بولوار آزادی قطع و این کوچه تاریک است. 
مردم شبها به زحمت از این کوچه عبور می کنند. 

خواهشمندیم اقدامات الزم را به عمل آورید.

بانک ملت
در این وضعیت کرونا ازدحام در بانک ملت خیلی 
زیاد است. مراجعه کنندگان زیاد معطل می شوند. 
صدور یک کارت ساده حداقل سه ساعت طول 
می کشد و باید به 6 باجه مختلف سر زد و در هر باجه 
مجدد توی نوبت بود؛ در صورتی که در بانکهای 
انجام می دهد.  را  این کار  باجه  دیگر فقط یک 
برخورد کارکنان بانک ملت با مردم مناسب نیست. 
رئیس بانک هم در مقابل اعتراض مردم بی توجه 

است. .

نی ریزان فارس
بود  مستأجران  مورد  در  روزنامه ها  تیتر  کاش 
نمی گفتند  کرونا  اوضاع  این  در  و صاحبخانه ها 
تخلیه کنید؛ چون دیگر خانه پیدا نمی کنیم. االن 
4 ماه است که شوهرم بیکار است. خانه ما قباًل ٥0 
میلیون تومان رهن کامل بوده؛ االن می گوید ٥0 
میلیون تومان با ماهی 700 هزار تومان؛ از کجا 

بیاوریم؟
قباًل  فراوان.  و درود  با سالم  نی ریزان فارس؛ 
گزارشهایی در این زمینه چاپ شده؛ به زودی نیز 

گزارشی در مورد اجاره بها منتشر خواهیم کرد.

 ادارات، سازمانها و نهادهایی که در این 
شماره به سؤاالت و انتقادات مردمی پاسخ 

نداده اند:
- نماینده بنیاد برکت

- توزیع برق
- بانک ملت

ادامه اخبار حوادث

سرپرست سازمان اورژانس کشور:
سرویس مکان یاب اورژانس فعال شده و 
زمان رسیدن بر سر بالین بیمار را حدود 
باعث سرعت  و  داده  کاهش  دقیقه  سه 

عمل می شود.
این مطلب را پیمان صابریان سرپرست 
عنوان  و  گفت  کشور  اورژانس  سازمان 
حادثه  دچار  فردی  »وقتی  داشت: 
می شود، هنگام تماس با ١١٥ از طریق 
موبایل و تلفن ثابت، سرویس مکان یاب 
اورژانس بدون نیاز به اینترنت فعال شده و 
لوکیشن محل مورد نظر شناسایی و زمان 
انجام  بیمار به سرعت  بالین  بر  رسیدن 

می شود. «
داشت:  عنوان  کچویی  محمدحسین 
»این سیستم در شیراز که دارای سیستم 
آسایار است فعال شده است. به محض 
با تلفن  با تلفن ١١٥، چه  تماس مردم 
ثابت و چه همراه، اپراتور ١١٥ از محل 
گیرنده  تماس  فرد  قرار گیری) لوکیشن( 
آگاهی پیدا می کند. این یک امکان بسیار 
مهمی است که زمان رسیدگی و ارسال 

کاهش  را  بیمار  نشانی  به  آمبوالنس 
سیستم  که  مراکزی  در  البته  می دهد. 
هدایت ناوبری اورژانس موسوم به آسایار 
را داشته باشد، مدیریت آن فعال و روی 
هم  ما  می شود.  نصب  هم  آمبوالنسها 
کمک  با  را  آسایار  سیستم  زودی  به 
خیرین نصب می کنیم و قابلیت مدیریت 

مکان یابی آن فعال می شود.«
داشت:  عنوان  کچویی  محمدحسین 
مردم  به  بزرگی  خدمت  کار  این  »با 
بیشتر  حاضر  حال  در  چون  می شود. 
صرف  نشانی  گرفتن  برای  اپراتور  وقت 
می شود و از آن طرف همراه باید بیمار را 
رها کند و سر کوچه بایستد تا آمبوالنس 
را راهنمایی کند. همچنین با راه اندازی 
این امکان، مشکل افراد مسن، کر و الل 
یا نا آشنا به آدرس که نمی توانند به خوبی 
اپراتور  زمان  و  شده  حل  دهند،  نشانی 
برای آموزش اولیه به بیمار یا همراه او 
این مزایا،  صرف می شود. در کنار همه 
نظارت کلی بر روی عملکرد اورژانس و 

آمبوالنسها افزایش می یابد.«

جای خالی نی ریز در 
میان ادارات برتر فارس

با معرفی  فارس  جشنواره شهید رجایی 
ادارات برتر به کار خود پایان داد و نامی از 

نی ریز در آن دیده نمی شود.
برگزار  ساله  هر  رجایی  شهید    جشنواره 
می شود   و شفاف سازی، کاهش بروکراسی، 
کاهش زمان جذب اعتبارات، استفاد  ه از 
اوراق و تهاتر، کاهش هزینه های جاری، 
استفاد  ه از جوانان و بانوان، کسب رضایت 
جمله  از  اسالمی  شعائر  رعایت  و  مرد  م 
تأکید   ویژه   شاخص هایی است که مورد   
قرار می گیرد و بر همین پایه مدیران برتر 

معرفی می شوند  .
اما به رغم اینکه از ادارات نی ریز نامی در این 
لیست دیده نمی شود اما نام قاسم پاک نژاد    
مد   یرکل پد   افند    غیرعامل استاند   اری که 

نی ریزی است در این لیست دیده می شود.

روابط عمومی اداره صمت :

آرد  شبکه  از  خارج  عرضه 
نی ریز  شهرستان  در  خبازی 

تخلف محسوب می شود.
اعالم  با  صمت  اداره  رئیس 
بیشتری  حساسیت  با  اینکه 
نظارت  خبازان  عملکرد  بر 
می شود گفت: یکی از واحدهای 
فیلم  استناد  به  متخلف 
ارسالی شهروندان شناسایی و 

تعزیراتی شد.

سهراب قدم زن از احراز تخلف 
به  اقدام  که  خبازی  متصدی 
بود  نموده  خبازی  آرد  عرضه 
خبر داد و گفت: پس از دریافت 
شهروندان،  مستند  گزارش 
کارشناس اداره صمت به محل 
تخلیه آرد مراجعه و ضمن تهیه 
گزارش کتبی و تصویربرداری 
آرد موجود، صحت گزارش  از 
را تصدیق نمود که روز شنبه 
6 شهریورماه متصدی خبازی 

دعوت  پرونده  بازرس  توسط 
و پس از تفهیم متن گزارش و 
ثبت اظهارات متصدی پرونده 
تخلف وی کارشناسی و تحت 
عنوان عرضه خارج از شبکه به 

تعزیرات حکومتی ارسال شد.
به  نمود:   اضافه  ادامه  در  او 
و  آرد  کارگروه  مصوبه  استناد 
نان شهرستان به میزان تخلف، 
سهمیه خبازی کسر و به سایر 

خبازی ها اضافه می گردد.

بختگان  امام خمینی  امداد  کمیته 
موفق شد در بین ٥8 اداره رتبه اول را 

کسب کند.
بر پایه اعالم اداره کل کمیته امداد امام 
خمینی، این اداره به ریاست عیسی 
بیات در ارزیابی جامع کیفی و کمی 
عملکرد اشتغال و خودکفایی در سال 
۹۹ با شعار »جهش تولید« موفق به 

کسب رتبه اول در بین   ٥8   اداره شد.
به گفته بیات این اداره سال گذشته 

نیز همین رتبه را کسب کرده بود.

سرویس مکان یاب 

اورژانس کشور فعال شد

بیش از 340 میلیون تومان کاالی قاچاق در روزهای 
گذشته توسط نیروی انتظامی کشف و ضبط شد.

فرمانده انتظامی نی ریز در شرح کشفیات کاالی قاچاق 
دستگاه  یک  شهریور،  یکم  دوشنبه  روز  »در  گفت: 
موتورسیکلت سوزوکی هزار سی سی با تالش کالنتری ١١ 
استقالل در سطح شهر نی ریز کشف و توقیف شد. ارزش 

این موتورسیکلت 300 میلیون تومان بود.
١١8٥ قوطی انواع نوشیدنی به ارزش 2١ میلیون تومان از 
یک اتوبوس در ایست و بازرسی قطرویه کشف و متهم آن 

دستگیر شد.
236 قوطی ویتامین دی، ١2 ادکلن و 2 پاور ماینر قاچاق 
نیز در ایست و بازرسی قطرویه کشف شد. ارزش این 

محموله ١4 میلیون تومان بود.
١۹2 پاکت شیر خشک یارانه ای در توزیع خارج از شبکه 
از یک اتوبوس کشف و به اداره تعزیرات حکومتی تحویل 

شد. ارزش این شیر خشکها نیز 6 میلیون تومان بود.

کشف بیش از 340 

میلیون تومان 

کاالی قاچاق

اخبار

تخلف در عرضه آرد خارج از سیستم توزیع

کمیته امداد بختگان در میان برترین ها
//
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برابر رأی شماره 139660311005000474 هیأت اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک نی ریز تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم  سکینه شاسوند حسنی 
فرزند قدمعلی به شماره شناسنامه 66 صادره از نی ریز در ششدانگ یک باب مغازه  به 
مساحت16.57 متر مربع پالک 24 فرعی از 3565  اصلی مفروز و مجزا شده از پالک 3565  
اصلی واقع در نی ریز بخش 22 فارس خریداری از مالک رسمی آ قای غالم حسین خزان 
محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی 
می شود. در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند، می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود 
را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشارنوبت اول:1400/06/14 

تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/06/29

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

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

- مورخ 1400/06/02
ش 69

36479

برابر رأی شماره 139560311005000966 هیأت اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک نی ریز تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمود نظری فرزند اکبر 
به شماره شناسنامه 189 صادره از نی ریز در ششدانگ یک باب مغازه  به مساحت34.5 
متر مربع پالک 72 فرعی از 208  اصلی مفروز و مجزا شده از پالک 208 جهت الحاق به 
پالک 208.33.34 واقع در نی ریز بخش 22 فارس خریداری از مالک رسمی آقای محمود 
حیدرقلی زاده محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهی می شود. در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت 

مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشارنوبت اول:1400/06/14 

تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/06/29

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

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

- مورخ 1400/06/06
ش 70

36513

برابر رأی شماره140060311023000150 - 1400/04/09 هیأت اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک زرین  دشت تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم مرضیه رضائی 
فرزند غالمرضا به شماره شناسنامه 1502 صادره از حاجی آباد در ششدانگ یک باب 
خانه به مساحت 163.78 متر مربع پالک 1617 فرعی از 7286 اصلی مفروز و مجزی شده 
از پالک 7286 اصلی قطعه 8  بخش 12 فارس شهرستان زرین دشت واقع در حاجی آباد 
خریداری مع الواسطه از مالک رسمی آقای علی قلی شجاعی محرز گردیده است. لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود. در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند، می توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشارنوبت اول:1400/06/14                            تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/06/28

خلیلمرادخواه-رئیسثبتاسنادوامالکزریندشت

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

- مورخ 1400/06/09
ش 2692

36531

   باطالع اعضاء محترم شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان نی 

ریز می رساند که جلسه مجتمع عمومی عادی بطور فوق 

العاده شرکت در ساعت18:30 روز دوشنبه مورخ 1400/6/15 

در محل دبیرستان دخترانه آیت اله کاشانی واقع درخیابان 

تشکیل  تعاونی  شرکت  جنب  کوچه  طالقانی  اله  آیت 

می گردد از عموم اعضاء محترم شرکت بدینوسیله دعوت 

طبق   . فرمایند  شرکت  مذکور  جلسه  در  می آید.  بعمل 

ماده 19 آئین نامه تشکیل مجامع عمومی در صورتیکه 

حضور عضوی در مجمع به عللی میسر نباشد ، می تواند 

حق رأی خود را به موجب وکالت نامه رسمی ) محضری ( به 

عضو دیگری یا نمانده تام االختیار خود  واگذار نماید ، که در 

اینصورت هیچ عضوی نمی تواند عالوه بر رأی خود پیش سه 

رأی با وکالت داشته باشد و هر شخص غیر عضو فقط حق 

یک رأی خواهد داشت. 

دستور جلسه:

1-قرائت گزارش کتبی هیأت مدیره و بازرسان در خصوص 

عملکرد سال مالی 1399 

2-رسیدگی و تصویب صورتهای مالی سال 1399

3-انتخاب اعضای هیأت مدیره اصلی و علی البدل برای مدت 

سه سال 

4-انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یکسال 

5-اتخاذ تصمیم نسبت به تقسیم سود و تعیین بودجه 

وتبیین خط مشی شرکت در سال 1400 

6-تغییر سرمایه شرکت از مبلغ 17128147000ریال در پایان 

سال 1398 به مبلغ 21109295000ریال در پایان سال 1399 

تعیین روزنامه کثیر االنتشار جهت درج آگهی های شرکت 

  

هیأت مدیره شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان نی ریز

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده

شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان نی ریز

36541.9

دعوت به همکاری
به یک همکار خانم جهت کار در فست فود نیازمندیم 

حقوق عالی 
مراجعه حضوری فقط از ساعت 10 الی 2 بعد از ظهر 

خیابان امام حسین - نبش کوچه 8 2/36528

شرکت رینگ اسپورت نور نی ریز جهت سرویس 
و ایاب ذهاب کارکنان خود از بین رانندگان مینی 

بوس هیوندا دعوت به همکاری می نماید . داوطلبان 
می توانند حضوری به شرکت نور واقع در شهرک 

صنعتی ده فاضل مراجعه فرمایند . 

فراخوان و جذب سرویس ایاب ذهاب کارکنان 

6/36499

به یک سند منزل با پایانه کار  و دو نفر 

بازنشسته )نیروی انتظامی ، سپاه  و 

ارتش(جهت ضمانت برای  اخذ وام 

بانک سپه )انصار قدیم (، با پورسانت 

عالی نیازمندیم 

تلفن: 09178351096

09178525471

09936185133

ن
ام

 ض
ند

زم
نیا

4/36534

فروشی
 

یک دستگاه یخچال الکترو استیل 
موتور ایتالیایی سفید

یک دستگاه فریزر  الکترو استیل 
موتور ایتالیایی سفید 11 کشو
شیک و زیبا حتی برای جهیزیه

09171322207
1/36516

گمشده
 

پوشه حاوی مدارک به همراه 
سند و برگ سبز ماشین بنام 

عبدالرسول  رحیمی مفقود گردیده 
از,یابنده خواهشمند است با 

شماره 09178407780 تماس 
گرفته و مژدگانی دریافت نماید.

1/36535

دعوت به همکاری 
به یک نیروی خانم یا آقا به 

صورت نیمه وقت یا تمام وقت 
جهت کار در پیتزا دانیال 

 نیازمندیم 
 ۰۹۱۷۱۳۳۵۲۱۲ نماید.

1/36535

آگهی فقدان سند مالکیت بخش 22 فارس نی ریز
چون خانم کیهان فایض فرزند فضل اله با تســلیم دوبرگ استشــهادیه که در دفتر خانه 
اسناد رسمی شــماره 11 نی ریز تنظیم گردیده است مدعی هســتند که تعدادیک جلد 
سند مالکیت گاداســتری مربوط به موازی 5 ســهم مشاع  از 7 ســهم سهام ششدانگ 
یک درب باغ به مســاحت  3352 متر مربع تحت پــالک 4176.1 واقع در نی ریز بخش 
22 فارس به نام ایشــان در ذیل ثبت دفتر الکترونیکی 139720311005000774 با 
شــماره چاپی  520342 ب 96  صادر و تســلیم گردیده اســت به علت جابجایی منزل 
مفقود شده است و نامبرده تقاضای صدور ســندالمثنی نموده است. مراتب طبق دستور 
ماده 120 اصالحی آیین نامه قانون ثبت آگهی می شود که هر کس نسبت به ملک مورد 
آگهی معامله ای کرده و یا مدعی وجود ســند مالکیت نزد خود می باشــد تا ده روز پس 
از انتشــار آگهی به ثبت محل مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل ســند مالکیت 
یا خالصه معامله تســلیم نماید و اگرظرف مدت مقرر اعتراضی نرســیده و یا در صورت 
اعتراض اصل سند ارائه نشود اداره ثبت ســند مالکیت المثنی را طبق مقررات صادر و به 

متقاضی تسلیم خواهد کرد. 

تاریخ انتشار: 1400/06/14

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

36529

- مورخ 1400/06/9
ش 71

یک قطعه باغ انجیر با 50 عدد درخت انجیر، 

منبع آب، لوله کشی آبیاری ، 2000 مترمربع 

دردامنه کوه بیدخون به فروش می رسد

09173173797 یر
نج

غ ا
 با

ش
رو

ف

2/36536

فروش 1000مترزمین برجاده سیرجان  - نی ریز روبرو رستوران گل 

سرخ /اول جاده مناسب برای هرکاری به قیمت کارشناسی  

یک سرمایه گذاریه مطمئن
 تماس09173318769

فروش زمین
2/35902

منزل نقلی 100 متری 80 مترمربع زیربنا، 20 متر مربع 

حیاط، تیر آهنی  ودارای سند به فروش می رسد.

خیابان ابوذر نزدیک به مسجد النبی   

تماس : 09336401522 ی
نقل

ل 
نز

ش م
رو

ف

2/36542

اشتراک یک ساله 

هفته نامه نی ریزان فارس 
و ماهنامه نی تاک

با ما تماس بگیرید: 5146 731 0917 »جاللی«

 انتشار همزمان آگهی
در فضاهای مجازی 

نی ریزان فارس:
17 کانال واتس آپ)به نام نی ریزان فارس(، پیج اینستاگرام 

 نی ریزان فارس با بیش از 11.500 دنبال کننده
)neyrizan.fars@(،  پیج اینستاگرام نیازمندیهای نی ریزان فارس 
با بیش از 6000  دنبال کننده )neyrizanfars@(،  پیج اینستاگرام 
هورگان با بیش از 9000 دنبال کننده )hourgan@(،  درج در کانال 
  ،)@neyrizanfars( تلگرام نی ریزان فارس با 2000 دنبال کننده

)hourgan.ir( درج در  سایت هورگان

کافیست تماس بگیرید: 5146 731 0917
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زیر نظر: دکترحسنعلی پیشاهنگ پزشک عمومی و  محدثه نیک منش کارشناس ارشد تغذیه

  برگ گوشتین گیاه آلوئه ورا را بریده و ژل آن را هر شب 
قبل خواب روی صورتتان بمالید. این ژل پوست شما را 

شفاف کرده و مانع چروک شدن آن می شود.

 تنظیم ساعات غذاخوردن در زمانهای مشخص از روز، 
یکی از راه های اساسی تنظیم سیستم اشتها در مغز است.

افرادی که نامنظم غذا می خورند، بیشتر در خطر چاق شدن 
هستند.

 خدانگهداری با سکته قلبی
پودر  می توانید  وعده صبحانه،  در  مربا  مصرف  جای  به 
دارچین را با عسل مخلوط و از آن استفاده کنید. عسل و 
دارچین می تواند کلسترول را کاهش دهد و خطر ابتال به 
بیماری قلبی را نیز کم کند. مصرف این معجون ترکیبی 

می تواند خطر سکته را هم تا حد زیادی کاهش دهد.

 دیابت )بیماری قند( چه زیانهایی برای نیروی جنسی 
دارد؟

دیابت در مردان باعث اختالل نعوظ، ناتوانی جنسی و انزال 
پس گرد می شود.

در زنان باعث خشکی واژن، کاهش میل جنسی و مقاربت 
دردناک می شود.

 برای فریز کردن لیمو؛ دور آنها فویل آلومینیومی بپیچید 
تا تلخ نشوند.

خواص  دارای  معمولی  لیموی  از  بیشتر  یخ زده  لیموی 
ضدسرطانی و تقویت کننده سیستم ایمنی بدن است .

 نارنگی مسکن خوبی برای سلسله اعصاب و از بهترین 
اکسپکتورانت  به  که  است  ضد سرفه  طبیعی  داروهای 

طبیعی در میان درمانگران طب سنتی است.

 خوراک لوبیا سبز از جمله از بین برنده سلولهای سرطان 
سینه است. 

 مصرف خاکشیر ناشتا، مخصوصًا اگر به همراه ترنجبین 
باشد، اثر معجزه آسایی در پاکسازی کبد دارد.

 پسته بهترین دارو برای رفع بوی بد دهان است و 
جویدن آن باعث التیام زخمهای داخل دهان می شود.

 هیچ گاه فرد بیهوش را بلند نکرده یا با پاشیدن آب روی 
صورتش او را هوشیار نکنید.

 پاهایش را باال برده، دکمه ها و لباسهای تنگ او را باز کنید و 
اجازه ندهید بالفاصله بعد از هوشیار شدن بایستد.

 درمانی فوق العاده برای نابودی سلولهای سرطانی:
 کوه نوردی و تنفس در هوای پاک با تقویت سیستم ایمنی 
بدن، باعث تشکیل میزان زیادی گلبول  سفید خونی برای 

نابودی تومور های سرطانی می شود.

 اگر می خواهید آلزایمر نگیرید، پیاده روی کنید.
تنها 25دقیقه پیاده روی در روز می تواند خطر زوال عقل را 

کاهش دهد.
پیاده روی منظم، همچنین اختالالت عروقی و 30 درصد 

خطر سکته مغزی را کاهش می دهد.

 اگر الغر هستید شیره انگور بخورید. شیره انگور به 
راحتی شمارا چاق می کند. 

•  همچنین برای کودکان و نوجوانان در حال رشد و افرادی 
که در اثر بیماری ضعیف شده اند نیز عالی است.

  خانم ها حتمًا باید آلوی خشک شده بخورند؛ زیرا بیشتر 
خانمها دچار کم خونی هستند و آلوی خشک سرشار از آهن 

است.

 دمنوش دارچین و سیب:
آرام بخش - درمان سوء هاضمه - بهترین دارو برای دردهای 

عضالنی - درمان دیابت - تب بر

 عوارض انداختن پاها روی هم )در طوالنی مدت( در 
هنگام نشستن: فلج عصب پرونئال - واریس و مشکالت لگن.

 بالش ها هم تاریخ انقضا دارند و بعد از 2 سال باید عوض 
شوند ! پس از این مدت، بالش مکان امنی برای کنه های گرد 
و غبار و رشد حشرات شده و با ِدفرمه شدن، موجب بروز درد 

در ناحیه گردن می شود.

 غذاهایی را که در کودکی از آنها بدتان می آمد، دوباره 
امتحان کنید.

می آید؛ چون  غذاها خوشتان  از همان  زیاد  احتمال  به 
جوانه های چشایی هر 7 سال یک بار تغییر پیدا می کنند.

چند خط سالمتی
 نشانه های عفونت ادراری: احساس سوزش حین ادرار 
- وجود خون در ادرار - ادرار با بوی تند و تیره رنگ - اضطرار 
فراوان برای ادرار کردن حتی زمانی که مثانه نیمه پر باشد - 

قطره قطره آمدن ادرار - تکرر ادرار. 

 پونه برای مقابله با حالت تهوع و استفراغ، مشکالت و 
ناراحتی های گوارشی مؤثر است.

به طوری که از ترش کردن معده جلوگیری می کند و برای 
برای  بسیار مفید است. همچنین  هضم غذا و سکسکه 

شب ادراری کودکان نیز مفید است.

 روانشناسان معتقدند استفاده از پتو و بالش سفید رنگ 
باعث ایجاد آرامش در خواب  می شود. علت آن، اثرات رنگها 

بر مغز است.

  زنانی که بصورت مداوم ورزش می کنند، همیشه دارای 
جذابیت و طراوت خاصی برای همسران خود هستند.

 زنان ورزشکار تا 4 برابر بیشتر از سایر زنان در بارداری و 
زایمان موفق تر هستند.  همچنین در مطالعات انجام شده 
نرخ باروری موفق در زنانی که به طور مداوم ورزش می کنند، 
تا سنین باالتر نیز بدون خطر بوده و همچنین شروع زمان 

یائسگی نیز به طور چشمگیری افزایش می یابد.

 پاکسازی ریه:
نعنا شامل »منتول« است که باعث تنفس راحت تر و شل 
شدن عضالت سیستم تنفسی می شود و به دلیل داشتن 

آنتی اکسیدان، با باکتری های تنفسی مبارزه می کند.

 مناسب ترین زمان برای صرف ماست، شبها قبل از 
خواب است! زیرا در آن باکتری های مفیدی وجود دارد که 

به هضم غذا، پاک کردن معده و کاهش وزن کمک می کند.

 تنظیم ساعات غذاخوردن در زمانهای مشخص از روز، 
یکی از راه های اساسی تنظیم سیستم اشتها در مغز است.

افرادی که نامنظم غذا می خورند، بیشتر در معرض خطر 
چاق شدن هستند.

 مثل مردم ژاپن آب بنوشید تا عمرتان طوالنی شود !
بسیاری از مردم ژاپن، بیش از صد سال زندگی می کنند؛ 
چون بعد از بیدار شدن آب می نوشند. نکته مهم این است 
که آبی که ناشتا می نوشید، به هیچ عنوان نباید سرد باشد. 

بهترین دمای آب در این زمان ولرم است!

عامل  انرژی زا،  نوشیدنی های  حد  از  بیش  مصرف   
خستگی مداوم !

 مصرف بیش از حد کافئین، به ویژه هنگام بعد از ظهر، 
کند.  ایجاد  شما  خواب  در  جدی  اختالل  می تواند 
نوشیدنی های انرژی زا دارای کافئین بسیار بیشتری نسبت 

به یک فنجان قهوه و همچنین سرشار از شکر هستند. 
انرژی زا،  نوشیدنی های  در   B ویتامین  باالی  سطوح   +
می تواند راه حلی سریع برای افزایش سطوح انرژی در زمانی 
باشد که با احساس خستگی مواجه هستید؛ اما در ادامه به 

افت شدید انرژی منجر خواهد شد.

 می خواهید بدنتان را سم زدایی کنید؟
گشنیز بخورید! به گفته محققان آمریکایی، گشنیز عامل 
شگفت انگیزی در دفع سموم بدن بوده، سیستم ایمنی را 

تقویت و پوست را پاکسازی می کند!

 آلوئه ورا سبب افزایش قدرت جذب رطوبت پوست 
گردیده و پوست را انعطاف پذیر می کند. بنابراین بهترین 

مرطوب کننده برای پوست است و آکنه را از بین می برد.

 مصرف سکنجبین )سرکه انگبین(،  همراه با کاهو، سبب 
تقویت کبد، کاهش حرارت بدن و رقیق شدن خون می شود. 
استفاده از این شربت برای اشخاصی که دچار کبد چرب 

هستند مناسب است.

 مصرف شیره انگور به صورت شربت یا به عنوان صبحانه 
بهترین عالج کم خونی است. 

شیره انگور بسیار مقوی است و برای افرادی که بر اثر 
بیماری یا عمل جراحی ضعیف شده اند، بسیار مفید است!

 برخالف باور عموم، اولین تأثیر ورزش بر مغز است، نه 
بدن ! 

ورزش باعث ترشح بیشتر هورمونها از مغز می شود.
افرادی که ورزش می کنند، مغزشان 10 سال جوانتر از مغز 

افراد غیر ورزشکار است.

 سماق دشمن اسید اوریک است، با باکتری سالمونال 
مبارزه می کند، ضدعفونی کننده است، اسهال کودکان را 
ازبین می برد، باعث سم زدایی از کبد شده و به درمان کبد 

چرب کمک می کند.

چند خط سالمتی

هشدار دلسوزانه یک پرستار در بخش 
درمان کروناویروس

که  می گویم  آدمهایی  برای  را   اینها 
نمی دانند افتادن زیر دستگاه ونتیالتور 
به چه معنی است و اصرار هم دارند که 

باید به کارهایشان برسند.
یک  ونتیالتور  که  بگویم  همه  از  اول 
روی  بر  که  نیست  اکسیژن  ماسک 
صورتتان نصب کنند و شما هم در حالی 
داده اید، مشغول مطالعه  لم  راحت  که 

روزنامه و مجالت روز شوید.
کووید-19  بیماران  برای  ونتیالسیون 
به معنی فرو کردن دردناک یک شلنگ 
به داخل حلق است که تا زمانی که زنده 
بمانید یا بمیرید در جای خودش باقی 

خواهد ماند.
این کار در حالت بیهوشی و به مدت2 تا 3 
هفته و بدون این که قادر به تکان خوردن 
بر  اغلب  بیمار  باشید صورت می گیرد. 
روی شکم خوابانده می شود و شلنگی که 
از دهان به لوله هوا متصل است، امکان 
می دهد که با ریتم دستگاه ریه اکسیژن 

بدنتان را تأمین کنید.
بیمار نمی تواند صحبت کند، نمی تواند 

غذا بخورد و یا هر کار طبیعی دیگری را 
انجام دهد. این دستگاه است که بیمار را 

زنده نگه می دارد. 
باعث  بیمار  درد  و  ناراحتی  احساس 
از  اطمینان  برای  پزشکان  می شود که 
تحمل شلنگ توسط وی و تا زمانی که 
دستگاه مورد نیاز باشد، داروهای مسکن 

تجویز کنند.
این به معنی قرار گرفتن در حالت کمای 
قرار  از  پس  روز   20 است.  مصنوعی 
گرفتن تحت چنین درمانی،  یک بیمار 
جوان 40 درصد از ماهیچه های خود را از 
دست می دهد، دهان و تارهای صوتی اش 
صدمه می بیند و دچار عوارض ریوی و 

قلبی می شود.
به همین خاطر است که افراد مسن و 
ضعیف تاب چنین درمانی را نمی آورند 

و می میرند.
قرار  وضعیتی  چنین  در  ما  از  خیلی 
داریم... اگر نمی خواهید به اینجا بیایید، 
هم  باز  کنید.  محافظت  خودتان  از 

می گویم؛ این آنفلوآنزا نیست!
یک شلنگ را برای رساندن غذای مایع 
از طریق بینی یا پوست وارد معده شما 

به  را  چسبناک  کیسه  یک  می کنند، 
را  اسهالتان  تا  می چسپانند  باسن شما 
جمع کند. لوله دیگری برای جمع آوری 
ادرار به شما وصل می شود. یک راه برای 
ورود مایعات و دارو به رگ وصل می شود، 
یک راه ورودی به سرخرگ گردنی برای 
متصل  خون  فشار  وضعیت  بر  نظارت 
می شود که کاماًل وابسته به دوزهای دقیق 
محاسبه شده است. تیمی از پرستاران 
باید هر یک ساعت  اندام شما را به طور 
مرتب جابه جا کنند و پتوی مخصوصی 
در زیرتان بگذارند که مایعی یخی در آن 

در جریان است تا به پایین آوردن دمای 
40 درجه ای بدنتان کمک کند.

خب کسی هست که بخواهد همه اینها را 
امتحان کند؟ 

پس در خانه بمانید. از خودتان محافظت 
کنید و فاصله را حفظ کنید.

دو ماسک بزنید.
با استفاده از داروهای تقویتی و تدابیر 
طب سنتی )با مشورت پزشک( ریسک 

ابتال به کرونا را کاهش دهید.
هر روز با آب نمک رقیق، دهان، گلو و 

درون بینی تان را شستشو دهید.

کسانی که کرونا نگرفته اند بخوانند

بهترین 
زمان برای 
خوردن شام

چه کسانی در 
معرض پوکی 

استخوان 
هستند؟

مصرف شاهدانه 
برای الغری

بنا بر اعالم محققان، وعده غذایی 
دیرهنگام در شب سبب می شود بدن 
 )high alert( در سطح آماده باش باال

قرار گیرد.
 متخصصان قلب توصیه می کنند که 
افراد بزرگسال نباید تا دو ساعت قبل 
از خواب چیزی بخورند و در حالت 
ایده آل بعد از ساعت هفت شب نباید 

چیزی خورده شود.
خوردن  باورند  این  بر  کارشناسان 
زمانی  می شود  سبب  شب هنگام 
کند،  استراحت  باید  بدن  که 

هورمون های استرس را آزاد کند.
متخصص  اوزپلیت«   »ابرو  دکتر 
نتایج  ارائه  در  عروق  و  قلب  گروه 
در  سخنرانی  یک  در  تحقیقاتش 
اروپا  عروق  و  قلب  انجمن  کنگره 

گفت:
 اگر شب هنگام دیر غذا بخوریم، بدن 
ما به جای استراحت برای خواب، 
 )high alert( آماده باش  در حالت 
به  مانند روز باقی می ماند؛ بنابراین 
چگونه خوردن نیز ممکن است به 

اندازه چه چیزی خوردن مهم باشد.
 خوردن صبحانه و ناهار مهم است؛ 
اما شام نیز نباید به هیچ وجه دیر 

خورده شود.
 بنابراین شما نباید نگران این باشید 
که چرا شام را زودتر می خورید؛ چرا 
که در حقیقت این کار برای شما 

سودمند است.

با  استخوان  پوکی  به   مبتالیان 
کاهش تراکم و استحکام استخوانها 
شکستگی  خطر  معرض  در 
که  می گیرند  قرار  استخوان 
ستون  دست،  مچ  استخوان های 
آسیب  پذیری  لگن،  و  فقرات 

بیشتری دارند.
از  بیشتر  زنان  در  استخوان   پوکی 

مردان است.
 همچنین سفیدپوستان بیشتر به این 

عارضه دچار می شوند. 
و  کوتاه  قدی  که  هم   افرادی 
عبارتی  به  و  دارند  جثه ای کوچک 
است،  کوچک  آنها  استخوان بندی 
قرار  استخوان  پوکی  معرض  در 

می گیرند.

و  صبح  هنگام  شاهدانه  مصرف 
احساس  باعث  صبحانه،  وعده  در 
شما  در  روز  طی  طوالنی  سیری 

خواهد شد.
شاهدانه برای شکمی که مدام به 

قاروقور می افتد فوق العاده است.

اگر از زردچوبه زیاد استفاده کنید، این 
10 اتفاق برایتان می افتد:

1-  سرعت بخشی به کاهش وزن
بهبود  مفاصل  التهاب  یا  آرتریت   -2

می یابد.
دارد.  وجود  پلی فنال  زردچوبه،  در 
است   آنتی اکسیدان  نوعی  پلی فنال 
بدن  در  التهابات  کاهش  موجب  که 

می شود. 
3- ضد افسردگی

 طبق مقاله ای که مجله نقد غذا و علوم 
کرده  منتشر   2019 سال  در  تغذیه 
بیماریهای  عالئم  زردچوبه  است، 
کاهش  را  افسردگی  و  اضطرابی 

می دهد.
4- کمک به کاهش قند خون

زردچوبه  که  دریافتند  پژوهشگران   
می تواند به کنترل قند خون کمک کند 
و از آسیب به کلیه و سیستم عصبی 

جلوگیری نماید.
5- ضد آلزیمر

طبق گزارش ریدرز دایجست، مردمی 
که در هند زندگی می کنند نرخ آلزایمر 
کمتری نسبت به مردم اروپا و آمریکا 
پژوهشگران  علت  همین  به  دارند. 
تهیه  زردچوبه  از  مکملی  قرص های 
کرده و برای بیمارانی که در خطر ابتال به 

این بیماری قرار دارند، تجویز می کنند.
6- ضد سرطان

7- جلوگیری از کیست تخمدان
زردچوبه  در  موجود  کورکومین  ماده 
خاصیت ضو موتاژن دارد که موجب 
برطرف ساختن این اختالالت در زنان 

می شود. 
8- ضد کلسترول خون

9- کاهش بیماری های قلبی
10- مبارزه با مولکول های رادیکالی

روی سرخ زردچوبه با این همه خواص
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 شیوه مدیریت 6۰ لیتر 
سهمیه سوخت

/ بهترین سرعت: 90 کیلومتر بر ساعت
بخش مکانیک خودرو هنرستان شهید دکتر باهنر نی ریز          

بازخوردهای  بنزین  سهمیه  بندی  طرح  دوباره  اجرای 
زیادی در جامعه داشته است. اکنون همه افرادی که خودرو 
شخصی دارند، طی ماه می توانند از ۶۰ لیتر بنزین با قیمت 
15۰۰ تومان استفاده کرده و در صورت نیاز بیشتر باید بابت 
هر لیتر دو برابر پول پرداخت کنند. در این نوشتار سعی 
کردیم نگاهی کنیم به برخی نکات که می تواند مصرف 

سوخت خودرو را کاهش دهد.

تنظیمماهانهبادالستیکها
 تنظیم نبودن باد الستیک  بیش از آنچه فکرش را بکنید در 
افزایش مصرف سوخت خودرو اثر دارد. بهتر است ابتدای 
هر ماه الستیک ها را چک کنید و در صورتی که نیاز بود هر ۴ 

چرخ را به یک میزان و با یک درجه استاندارد باد بزنید.

پیشبینیوضعیتترافیک
هم اکنون با وجود نرم افزارهای مسیریاب قادر هستید ضمن 
تخمین دقیق مسافت، خلوت ترین جاده را برای رسیدن به 
مقصد انتخاب کنید. در این وضعیت سعی کنید با انتخاب 
مسیرهای کم ترافیک، از هدر رفتن زمان و البته سهمیه 

بنزین خود جلوگیری کنید.

گرمکردنخودروممنوع
فرهنگ نادرستی که در بین مردم رواج دارد، صرف 5  الی 
1۰ دقیقه زمان برای گرم کردن خودرو پیش از راه افتادن 
است. این کار الزم نیست! موتورهای انژکتوری احتیاجی 
به گرم شدن ندارند. پس به محض چک کردن نکات ایمنی 

خودرو  و استارت زدن، به سمت مقصد حرکت کنید.

تعویضبهموقعدندهها
این مورد هم در کنترل مصرف سوخت اثر چشمگیری دارد. 
رانندگان برای کاهش مصرف سوخت باید تا حد امکان از 
سرعت ثابت و دور موتور پایین بهره ببرند. یعنی با استفاده 

از باالترین دنده و با پایین ترین دور موتور رانندگی کنند.

خاموشکردنخودرودرتوقفهایطوالنی
گاهی به ناچار در راه بندان های سنگین گرفتار می شوید. در 
این وضعیت ممکن است مجبور باشید ساعت ها منتظر باز 
شدن مسیر بمانید. بهتر است به جای روشن نگه داشتن 

خودرو، آن را خاموش کنید.

اضافهبارحملنکنید
هر خودرویی بسته به قدرت موتور، ظرفیت مشخصی برای 
حمل بار دارد. به هیچ عنوان نباید بیش از ظرفیت خودرو بار 
حمل کنید. این در افزایش مصرف سوخت اثر چشمگیری 
را در  بار  راننده ها همیشه حجم مشخصی  دارد. بعضی 
صندوق عقب خودرو دارند که همین امر موجب می شود 

ماهانه مجبور به مصرف ۴ الی ۸ لیتر بنزین بیشتر باشند.

سرویسبهموقعخودرو
برای عملکرد عالی خودرو حتمًا سرویس های ماهانه را انجام 
بدهید. این سرویس ها عالوه بر کاهش مصرف سوخت، به 
افزایش عمر مفید خودرو هم کمک خواهد کرد. برای مثال 
فیلتر هوای استاندارد به میزان 1۰درصد باعث صرفه  جویی 

در مصرف سوخت می شود.

خودرودوگانهسوزبخرید
انجام این مورد شاید در توان همه نباشد. ولی به هر حال اگر 
قصد خرید خودرو جدید داشتید، بد نیست به دوگانه سوز 
بودنش فکر کنید. دوگانه سوز کردن خودروهای بنزینی هم 
ایده بدی نیست ولی به شرطی که به  دست افراد متخصص 
انجام بشود. چون انجام چنین تغییراتی حساسیت باالیی 
دارد و در صورت سهل انگاری می تواند به پیشرانه خودرو 

شما آسیب بزند.

سرعتمجاز
مناسب ترین سرعت برای خودرو ۹۰ کیلومتر در ساعت 
است. در این شرایط شما بهترین مصرف سوخت را خواهید 
داشت. بهتر است از رانندگی تهاجمی و شتاب دار پرهیز 

کنید.  

دانستنیهای خودرو

عابد نعمتی، نی ریزان فارس:
باز هم شهریور رسید و بازار خرید و فروش 
انجیر گرم شد. این میوه بهشتی در این فصل 
سال حسابی سر مردم نی ریز و استهبان را گرم 

می کند و آنها را به تکاپو می اندازد.
در این هفته با برخی از تاجران انجیر استهبان 
صحبت کردیم و نظرشان را درباره میزان و 
مشکالت صادرات این محصول پرسیدیم که 

در زیر می خوانید:

 انجیر برکت زندگی ما است
شرکت  مدیرعامل  یارمحمدی  محمد 
الماس یار، عضو هیئت رئیسه اتحادیه صادر 
کنندگان خشکبار ایران و مسئول دپارتمان 

یا بخش انجیر در این اتحادیه است.  

او می گوید: »انجیر از بدو خلقت با انسان رابطه 
عاطفی، حمایتی و پوششی داشته است. ما 
یک  با  مسلمان،  عنوان  به  هم  
می کنیم؛  نگاه  مسئله  این  به  دینی  رابطه 
چون خداوند به آن قسم خورده و برای او 
عزیز بوده است. پس رابطه انجیر و انسان، 
رابطه تاریخی، فرهنگی و دینی است. من 
به عنوان کسی که سالی 1۲ هزار تن پسته 
صادر می کنم، این را می گویم که انجیر برکت 
زندگی ما است. اگر صد کیلو انجیر بفروشم، 
برکت آن از یک تن و حتی ده تن پسته بیشتر 
است. اصاًل چیز عجیب و غریبی است و اگر 
روشن  زندگی ات  بزنی،  انجیر  به  دست 

می شود.«

40سالتجربهصادرات
او که به گفته خودش اولین کسی است که ۴۰ 
سال پیش به استهبان آمده و کارخانه ُسرت، 
کرده،  احداث  انجیر  فراوری  و  بسته بندی 
می گوید: »ما روی طیفهای مختلف انجیر کار 
می کنیم و روی این مسئله سرمایه گذاری 

علمی کرده ایم.«
وی معتقد است بین انجیر نی ریز و استهبان 
هم  کنار  چون  ندارد؛  وجود  زیادی  فرق 
هستند: »معمواًل شرکتها از بخر بفروش ها یا 
پیله وران استهبان و نی ریز خرید می کنند. 
بنابراین یک مقدار تقریبی را نمی توان از آن 
به دست آورد. عماًل انجیر نی ریز و استهبان 
قاطی است و نمی شود آن را از هم تفکیک 

کرد.«
این تاجر بسته به میزان تولید هر سال، بیش 
از 3 هزار تن انجیر خریداری و 1۰۰ درصد 
آن را صادر می کند؛ به گفته خودش به خیلی 
از کشورهای دنیا مثل آمریکا، کانادا، ژاپن، 

تایوان، چین و کره جنوبی.
می گوید: »امسال محصول انجیر کم بارتر 
است و 3۰ تا ۴۰ درصد نسبت به سال گذشته 
که  است  این  خودمان  پیش بینی  کمتر. 
امسال بین 3 الی ۴ هزار تن بخریم و صادر 

کنیم.«

تاجرانیکهبهانجیرجفامیکنند
وی از عملکرد برخی تاجران در فروش انجیر 
اولین  ادامه می دهد: »من  و  ناراحت است 
کسی بودم که ۴۰ سال پیش انجیر ایران را 
صادر کردم. انجیر را به بیش از 5 دالر رساندم 
و تحویل آقایان دادم؛ اما آنها قیمت را روی 
3 و 3.5 دالر پایین آوردند. متأسفانه سال 

گذشته انجیری که می توانستیم بین 5 تا 
۶ دالر بفروشیم، در چین به قیمت 3 و 3.5 
دالر فروخته شد. این به دلیل ناتوانی تجار 
از کارت  مدعی صادرات است؛ کسانی که 
یکبار مصرف استفاده می کنند و از آن طرف 
به جای این که رسمًا به مبادی ورودی چین 
بفرستند، به صورت قاچاق از طریق ویتنام 
نماهایی  صادر کننده  آنها  می فرستند. 
هستند که دو طرفه دارند قاچاق می کنند؛ 
یعنی جنس هم از ایران به صورت قاچاق 
صادر می شود و هم در چین به صورت قاچاق 

وارد می شود.«
یارمحمدی ادامه می دهد: »متأسفانه دو سه 
سالی است که در استهبان و اطراف، تعدادی 
صادر کننده جنسها را به شکل امانی برای 

چین می فرستند و در واقع بازار چین کار را 
خراب کرده است. از این طرف با کارت یکبار 
مصرف و اجاره ای که صاحبان آن عماًل هویت 
ندارند می فرستند و چون  قانونی  و  واقعی 
قاچاقچی  عماًل  نمی گردانند،  بر  را  آن  ارز 
به حساب می آیند. متأسفانه مقدار زیادی 
از محصول در مسیر تلف و مقداری هم در 
آقایان  این  ویتنام و چین توقیف می شود. 
چون  ندارند؛  چانه زنی  قدرت  صادرکننده 
آنها صاحب حقیقی جنس نیستند. بنابراین 
اگر آنجا به هر دلیلی بازار افت کند، چون 
اینها سرمایه های خود شان نیست، قیمتها را 
پایین و به کشاورزان فشار می آورند.  بعضی 
وقتها هم پول کشاورزان با تأخیر چند ماهه 
به  بعضیها  هم  گاهی  و  می شود  پرداخت 

پولشان نمی رسند.«

حیفاستازبینبرود
وی ادامه می دهد: »این آفتی است که در 
صادرات  در  و  دارد  وجود  انجیر  صادرات 
پسته  و  کشمش  مثل  دیگری  محصوالت 
را  خودشان  عزت  همیشه  آنها  نیست. 
دارند؛ ولی تنها عامل کم توجهی به انجیر 
وگرنه  است.  رویه  و  نگرش  طرز  همین 
مشتری  که  است  میوه ای  ماهیتًا  انجیر 
خودش را دارد. انجیر خشک در استهبان و 
و  است  فردی  به  منحصر  محصول  نی ریز 
اگر آقایان صادرکننده و تجار درست با این 
محصول برخورد کرده و رقابت منفی ایجاد 
نکنند، هم از نظر قیمتی باالتر می رود، هم 
از نظر کیفیت قابل کنترل است و هم این 
که صادرات آبرومندی دارد و حق کشاورز و 
صادرکننده ضایع نمی شود. با توجه به این 
که تعداد زیادی از مردم روی این محصول 
از  است که  سرمایه گذاری کرده اند، حیف 

بین برود. «
این تاجر باسابقه اضافه می کند: »وقتی این 
تاجران قدرت چانه زنی یا اطالعات کافی از 
جنسشان  باشند،  نداشته  خارجی  تجارت 
را ارزان می فروشند. وقتی ارزان بفروشند، 
مجبورند به در و دیوار بزنند. در و دیوارش 
هم آن است که یا کیفیت را پایین بیاورند، 
یعنی جنس را قاطی کنند یا این که به صورت 
قاچاق بفروشند که دیگر ارز آن را به دولت 
که   ۹۷ سال  از  متأسفانه  نمی گردانند.  بر 
بحث برگرداندن ارز به سامانه نیما مطرح 
شده، این قضیه تشدید شده و روز به روز بدتر 

می شود.«

انجیرنیریزواستهبانسالمتراست
یارمحمدی کیفیت انجیر استهبان و نی ریز 
به هم می داند و می گوید:  تقریبًا شبیه  را 
»انجیر های نی ریز و استهبان میزان کپک و 
باکتری کمتری نسبت به انجیر های مناطق 
دیگر دارند. یعنی وقتی ما تست توکسین 
یا کپک و سموم انجیر استهبان و نی ریز را 
می گیریم، میزان آن به شدت کمتر از مناطق 
دیگری مثل کازرون، مهارلو، آبسرد و جاهای 
دیگر است. انجیر نی ریز و استهبان سالمتر و 

خوشمزه تر و ماندگاری آن بیشتر است.«
وی بیان می کند: »کسانی که انجیر نی ریز 
و استهبان را از هم جدا می کنند، واقعًا به 
هر دو طرف جفا می کنند. من از چهل سال 
پیش که به استهبان آمدم و کارخانه احداث 
کردم، هر دو انجیر نی ریز و استهبان را به یک 
چشم دیدم و االن هم به یک چشم می بینم. 
آزمایشگاه های ژاپن که ۴۲1 تست شیمیایی 
و میکروبی روی آن انجام داده اند، این دو را 
مثل هم دیده اند. هر کس هم می خواهد این 
دو را جدا کند یا از روی تعصب است، یا نادانی 

و یا غرض ورزی.«

آبیاریدرختانجیر؛بزرگتریناشتباه
یارمحمدی آبیاری درخت انجیر را اشتباه 
بزرگی می داند و عنوان می کند: »مناطقی 
که آب می دهند، اشتباه بزرگی می کنند. من 
خودم شخصًا از کشاورزانی که به درختانشان 
آب می دهند، انجیر نمی خرم؛ چون بدترین 
نوع انجیر را تولید می کنند. افتخار و مزیت 
انجیر ایران به دیم بودن آن است و آب دادن 
به شکل مصنوعی، زندگی درخت انجیر را از 
بین می برد؛ مگر در مواقعی که به علت کم آبی، 
جان درخت در خطر باشد. اما آب دادن برای 
افزایش محصول، بسیار کار اشتباهی است. 
به عنوان مثال، من یک زمان در منطقه ُگرده 
۲ هزار تن انجیر می خریدم؛ اما االن شاید 
5۰ تن هم از آنجا نخرم؛ چون مخالف شدید 
آب دادن هستم. می گویند آب می دهیم که 
ترک بخورد؛ اما همان انجیر دهان بسته ای 
که سالم است و کپک و آلودگی و توکسین 
ندارد، به راحتی به قیمت ترک دار در خارج 
از کشور به فروش می رود. وقتی دنیا به انجیر 
ایران نیاز دارد، چه دلیلی دارد که قیمت آن را 
پایین بیاوریم؟ چه دلیلی دارد که به زور در آن 

دستکاری و آن را ترکدار کنیم؟«
وی اضافه می کند:»انجیر پس از جمع آوری 
نباید در گونی ریخته شود؛ باید آن را در 
آفتاب  در  جاها  بعضی  کنند.  پهن  آفتاب 
کافی  اندازه  به  آن  رطوبت  تا  نمی گذارند 
کم  آن  وزن  می کنند  فکر  شود.  گرفته 
می شود؛ در صورتی که شاید تنها ۲ تا 3 درصد 
تأثیر داشته باشد. باید دو تا سه روز در هوای 
انجیر  که  باعث می شود  این  بگذارند.  آزاد 
رنگ خودش را حفظ کند، تیره نشود و میزان 

آلودگی آن نزدیک به صفر برسد.«

همهازقیمتهاناراحتند
حاج جواد آئینه یکی دیگر از تاجران استهبان 
است که انجیر خریداری شده را در داخل 

کشور توزیع می کند.
انجیر  تن  هزار  حدود  »ساالنه  می گوید: 
خریداری می کنیم. فرقی نمی کند از کجا؛ هر 
کس بیاورد، می خریم. چه از استهبان و نی ریز 
باشد، چه از داراب، کازرون یا جهرم. برای 
همین مشخص نمی شود از هر شهرستان چه 

مقدار می خریم.«
وی درباره قیمت خرید و فروش انجیر عنوان 
می کند: »قیمت خرید سال گذشته ما ۷۰ تا 
۸۰ هزار تومان بود و امسال هم همان است. 
برای همین همه ناراحتند که با وجود افزایش 
می شود  گفته  نرفته.  باال  قیمتها  هزینه ها، 
علت آن این است که انجیر سال گذشته در 
خارج کشور مانده و فروش نرفته است. ما 
انجیرهایی را که می خریم، تفکیک می کنیم؛ 
 A ۲ انجیرA 3  انجیرA انجیر صد یک، انجیر

و ضایعات آنها.

کارگری،  هزینه  تومان  هزار   5 کیلویی 
بسته بندی و کارتن است و حدود 5 درصد 
اضافه می شود و فروش  این قیمت  به  هم 

می رود.«
این تاجر درباره کیفیت انجیر نی ریز می گوید: 
»انجیر ترک و صدیک نی ریز انجیر قشنگ 
و بهتری است و قیمتش باالتر است. اما بقیه 
و  است  استهبان  انجیر  مثل  انجیرهایش 
مشخص نمی شود. در کل انجیر استهبان و 
نی ریز در یک حدی است و معمواًل مشخص 
نمی شود که انجیر استهبان است یا نی ریز و 

قابل تشخیص نیست.«

بارانتابستانهکیفیترنگانجیررا
کاهشداد

حاج علی آئینه برادر حاج جواد اما در کار 

صادرات انجیر به خارج کشور است.
وی سالیانه  ۲ تا 3 هزار تن خریداری می کند 
انجیر را برایش  و می گوید چون واسطه ها 
یا  است  نی ریز  انجیر  نمی پرسد  می آورند، 

استهبان.
می گوید: »سال گذشته انجیر درهم را از 5۰ 
هزار تومان خریدیم تا 1۲۰ هزار تومان. چون 
پایین  باال  قیمتها نوسان داشت و دالر هم 
می شد. امسال چون بارندگی شد و انجیرها 
باران خورد، کیفیت پایین تر آمد؛ وگرنه انجیر 
نی ریز انجیر بسیار زیبا و سفیدی است. انجیر 
نی ریز و استهبان از همه جا بهتر است؛ هر چند 
کاًل امسال کیفیت رنگ انجیرها نسبت به سال 
گذشته پایین تر آمده و چون انجیرهای درخت 
باران خورده، رنگش تیره تر شده و از سفیدی به 

سمت قهوه ای متمایل شده است.«
وی معتقد است با این وجود قیمتها کمتر 
نشده و اگر همان انجیر سال گذشته بود، االن 

کیلویی 1۲۰ هزار تومان فروش می رفت.
*****

بایدبهدنبالبازارجهانیجدیدباشیم
گفتگو  در  استهبان  کشاورزی  جهاد  مدیر 
را   نی ریز  و  استهبان  خشک  انجیر  ما،  با 
محصولی منحصر به فرد می داند که با این 

شیوه، فقط در ایران تولید می شود. 
»همین  می گوید:  اعیان منش  مهدی 
به  بیشتری  و قدرت عمل  انحصار  مسئله، 
صادرکنندگان می دهد؛ اما متأسفانه بعضی 
از آنها این نعمت را آن طور که باید و شاید 
قدردان نیستند. در حالی که باید قیمت گذار 

اصلی انجیر خشک باشد، بازار هدف برای ما 
تعیین تکلیف می کند و چون اتفاق نظری بین 
بعضی صادرکنندگان نیست، این به قیمت 
برای  کارهایی  گرچه  می زند.  لطمه  انجیر 
تشکل قوی جهت صادرات انجام شده، اما 

اصاًل مؤثر نبوده است.«
وی اضافه می کند: »عمده صادرات انجیر به 
کشور چین است که این مسئله نیز صادرات 
این محصول را با مخاطره مواجه می کند. در 
این راستا باید دنبال بازارهای جدید باشیم؛ 
گرچه معدود صادرکنندگانی بازارهای خاص 
خود را دارند که سود آن را هم می برند. مسئله 
دیگر خام فروشی محصول است که محصول 
بسته بندی های  به صورت  بیشتر  صادراتی 
5 و 1۰ کیلویی صادر می شود. اگر فرآوری 
و بسته بندی های جدید مد نظر قرار گیرد، 

ارزش افزوده این محصول بیشتر خواهد شد.
قیمت خرید و فروش انجیر هم تابع عرضه 
و تقاضا است و با جمیع شرایط، محصولی 
اقتصادی با ارزش افزوده مطلوب به حساب 

می آید.«
راه اندازی  استهبان  کشاورزی  جهاد  مدیر 
اتحادیه را ایده ای قدیمی می داند و می گوید: 
»عرضه محصوالت جدید به ویژه محصوالت 
جدید کشاورزی در دنیا، با شیوه ای جدید 
است که تولید و عرضه محصول در زنجیره 
ارزش قرار می گیرد و برای محصول، تولید 
ارزش می شود. در این شیوه تمام حلقه های 
هم  به  محصول  صادرات  و  عرضه  تولید، 
متصل شده و منافع تمامی اعضای حلقه 
هم  راستا  این  در  می خورد.  پیوند  هم  به 
تولید کننده، هم تأمین کننده، هم پشتیبان ، 
هم صاحبان صنایع و هم صادرکنندگان در 
یک راستا و زنجیره منافع مشترکی دارند . 
جهاد  سیاستهای  اصلی ترین  از  یکی  این 
کشاورزی است که از قبل کلید خورده و 
در همین برنامه تا کنون دو زنجیره ارزش 
گرفته  مجوز  استهبان  در  انجیر  محصول 
و مشغول فعالیت شده است که ان شاءا... 
شاهد رونق بیشتر این محصول خواهیم بود. 

»
وی اضافه می کند: »تسهیل در روند صادرات 
و رفع موانع صادرکنندگان در سالهای اخیر 
روند فزاینده ای داشته که این خود نیز تأمین 
صادرکننده  و  تولید کننده  منافع  کننده 

است.«

فریاد بلند صادرکنندگان انجیر

محمد   یارمحمدی

مهدی   اعیان منش
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کافه ادبیات 
 به کوشش فاطمه زردشتی نی ریزی

برگی از تاریخ

 یک بار که ناوگان ایران در خلیج 
فارس از برابر شاه رژه می روند، وی 
که  می دهد  دستور  آنها  به  ناگهان 
تیراندازی  ثابتی  هدف  سوی  به 
گلوله شلیک  در حدود صد  کنند. 
به  نمونه  برای  یکی هم  و  می شود 
 1۶ )یادداشت  نمی خورد  هدف 
اردیبهشت 135۲(. با آن که شاه از 
این امر سخت عصبانی است، باز هم 
به َعَلم می گوید که نیروی دریایی 
تا شش ماه دیگر مجهز به موشک 
روز  موشک  پیشرفته ترین  هارپون 
خواهد شد. دو چیز به این گرایش 
بیمارگونه شاه به خرید جنگ افزار 
نیکسون  دستور  یکی  کرد:  یاری 
بهار  در  آمریکا  جمهوری  رئیس 
1351 )1۹۷۲( به وزارت دفاع که 
خرید  برای  ایران  درخواست های 
اسلحه متعارف را از نیاز به تصویب 
حقیقت  در  و  کرد  معاف  قبلی 
دست شاه را بازگذاشت که هر چه 
می خواهد سفارش بدهد. عامل دیگر 
افزایش بی سابقه درآمد نفت بود که 
شاه را به هوس انداخت تا ارتشی را 
پایه ریزی کند که شمار سربازان آن 
می بایست به یک میلیون تن برسد. 
ارتشی به سالح های  تجهیز چنین 
مدرن بدون هیچگونه بررسی قبلی 
صورت  مشخصی  منطقی  روش  و 
می گرفت و آنچنان در این کار گزاف 
فروشنده  کشورهای  حتی  که  شد 
اسلحه نیز از این ریخت و پاش به 
دیداری  پایان  در  افتادند.  شگفتی 

که سفیر انگلیس با َعَلم داشته، به 
طور خصوصی به او یادآور می شود 
اگر چه معامله ۸۰۰ تانک چیفتین 
)Chieftain( به سود صنایع و خزانه 
کشور اوست و به ایجاد کار در آنجا 
کمک می کند، ولی این تانک برای 
یا  رودخانه ای  کوهستانی،  مناطق 
باتالقی )اشاره به شرایط جغرافیایی 
نامناسب است.  ایران و عراق(  مرز 
تانک ها  این  نگهداری  وانگهی 
دشوار و نیازمند داشتن افراد فنی 
ورزیده ای است که در ایران فراهم 
نیست )یادداشت 1۷ خرداد 135۲(. 
بعد هم معلوم شد که قدرت واقعی 
موتور این تانک ها از آنچه در دفترچه 
کمتر  بود،  شده  نوشته  مشخصات 
است. ولی هیچ کدام از اینها نه فقط 
نگرفت،  را  چیفتین  خرید  جلوی 
ایران هزینه پژوهش و  بلکه دولت 
تولید مدل کم نقص تری از چیفتین 
را پرداخت و تنها دلخوشی این بود 
این  برابر  در  انگلیسی  سازنده  که 
از  دور  و  حساب  بی  سخاوتمندی 
هرگونه عرف بازرگانی، نام مدل تازه 

را »شیر ایران« نهاد!
حال اگر هم قرار بود این همه پول 
صرف خرید اسلحه شود، ای کاش 
دست کم کوششی برای ساختن این 
جنگ افزارها در خود ایران می شد که 
هم به پیشرفت صنعتی و اقتصادی 
داخلی کمک کند و هم در روز مبادا 
کشور با تحریم فروش اسلحه روبرو 
نشود. در آن هنگام قدرت صنعتی 

ایران به ویژه در زمینه فوالدریزی و 
ریخته گری، به حدی رسیده بود که 
جنگ افزارها،  از  بسیاری  ساختن 
از جمله پوسته، زنجیر و برج تانک، 
کاماًل شدنی بود و میزان سفارشهای 
ارتش نیز آنچنان عظیم بود که تولید 
داخلی را می توانست از نظر اقتصادی 
توجیه کند. از قضا سفیر آلمان در 
َعَلم  به  هنگام  همان  در  نیز  ایران 
گفته بود که اگر به جای چیفتین، از 
آلمان تانک لئوپارد می خریدند، آنها 
کارخانه  ایران  در  داشتند  آمادگی 
تانک سازی بر پا کنند. ولی وقتی َعلم 
این موضوع را برای شاه نقل می کند، 
او پاسخ می دهد که در این صورت 
می بایست ده سال صبر می کردیم. 

)یادداشت 1۷ اردیبهشت 1355(. 
سراسر  تدریج  به  پنجاه  دهه  در 
برای  کارگاهی  به  تبدیل  کشور 
طرح های نظامی شد و در همه جا 
فعالیت ارتشیان به چشم می خورد. 
شتاب بی مورد در اجرای این طرحها 
که بیشتر بی هیچ برنامه سنجیده و 
مدیریت شایسته ای انجام می گرفت، 
خارجی  شرکتهای  برای  بهشتی 
و برخی از مسئوالن آزمند داخلی 
فراهم کرده بود. در همه کشورهایی 
ضابطه  پایه  بر  دولتی  کارهای  که 
در  دفاعی  بودجه  می پذیرد،  انجام 
وزیر  و  است  جنگ  وزارت  اختیار 
جنگ - یا دفاع - به عنوان عضو دولت 
می بایست برنامه های خود را به تأیید 
و  برساند  پارلمان  تصویب  و  دولت 

در  دفاعی  هزینه های  پاسخگوی 
برابر قوه مقنِّن و دیوان محاسبات 
باشد. ولی از آن جا که شاه مداخله 
هیچ مقامی مگر خودش را در امور 
ارتش اجازه نمی داد، وظیفه ای را که 
در اصل می بایست به عهده وزارت 
جنگ باشد، به ستاد ارتش واگذار 
کرد و به وزیر جنگ نیز ابالغ شده 
بود که نقش او صرفًا رابط میان ارتش 
و دولت و پارلمان است. به این سان 
وزیر جنگ کوچکترین آگاهی از آنچه 
در ارتش می گذشت، نداشت و حتی 
نمی دانست قائم مقام او که مسئول 
سازمان صنایع نظامی و خریدهای 
ارتش و مستقیم با شاه در تماس بود، 
چه می کند! گرفتاری در این بود که 
ستاد ارتش هم اختیاری برای نظارت 
بر هزینه نیروها نداشت و فرماندهان 
دستور  شاه  از  مستقیم  نیروها 
می گرفتند و با رئیس ستاد ارتش و 

دستگاه او کاری نداشتند.
 این وضع موجب هرج و مرج مالی 
غریبی در همه نیروها شد که از یک 
کالن  استفاده های  سوء  امکان  سو 
به برخی داد و از سوی دیگر روحیه 
افسران پاکدامن و جدی را که شاهد 
این از هم گسیختگی بودند، تضعیف 

کرد. 
ادامه دارد

برگرفته جستارگونه ای از:
 )13۹3( علی نقی  عالیخانی،   -
یادداشتهای َعَلم، جلد اول، تهران: 

کتاب سرا، صص ۷۷ تا ۸۰

سالهای واپسین حکومت شاهنشاهی

خرید تجهیزات نظامی گسترده به دستور شاه
بخش هشتم

اکفه کتاب
پهنه پلنگان

در قاب یک کتاب
امین رجبی

با خبر شدیم کتاب پلنگان نی ریز 
پیشاهنگ  محمدعلی  همت  به 
پژوهشگر نام آشنای تاریخ و فرهنگ 

فارس و نی ریز منتشر شده است.
وی در این کتاب ۲15 صفحه ای، 
مطالب مختلفی درباره دره زیبا و 
پرماجرای پلنگان به تحریر درآورده 

است.
پلنگان برای اهالی نی ریز فقط یک 
منطقه کشاورزی و تفریحی نیست 
بلکه در ذهن و زبان مردم دارای 
است  فراوانی  تاریخی  ماجراهای 

که سینه به سینه نقل شده و به 
زمانه ما رسیده است. اکنون برای 
بار است که مجموعه ای  نخستین 
از ابعاد طبیعی، زیستی، اعتقادی، 
گرد  کتاب  یک  در  آن  تاریخی  و 

می آید.
پیشاهنگ خود فرزند پلنگان است 
و اجداد او در این دره دارای ملک 
بوده اند و خود نیز از کودکی با پلنگان 
و مردمان و چشمه ساران و درختان و 

پرندگان و جانورانش زیسته. 
کتاب بیشتر محتوای تاریخی دارد 
و در کنار آن از رودها و چشمه ها و 
باغ ها و گیاهان و جانوران پلنگان نیز 

سخن به میان آمده است.
می کند،  خواندنی  را  کتاب  آنچه 
شرح چند ماجرای تاریخی است که 
بر پلنگان رفته و به یادگار مانده؛ از 
جمله: جنگ سید یحیی با حاج زین 

العابدین خان حاکم نی ریز، جنگ 
اتابک جالل الدین چاولی خوانساالر 
باج  ماجرای  شبانکاره،  ملوک  با 
گرفتن از مالکین پلنگان، آمدن نظام 
الدین حسن با سپاهش از پلنگان به 

نی ریز، و ...
گردآوری  بر  عالوه  کتاب  ُحسن 
یک  در  پلنگان  به  مربوط  مطالب 
برخی  بار، ذکر  برای نخستین  جا 
ماجراهاست که قباًل کمتر شنیده 
شده و در سینه افراد محفوظ بوده 
و با اهتمام جناب پیشاهنگ مکتوب 
و ماندگار شده که کاری است بس 

مهم و ارزشمند.
از  دارد.  نیز  عیب هایی  کتاب  اما 
و  مرتب  ساختار  که  این  جمله 
موزونی ندارد و این نیست که از 
یک جا آغاز و به جایی پایان یابد. 
میانه  در  گاهی  تاریخی  مطالِب 
مطالب مربوط به زیست بوم آمده 
و بلعکس که موجب آزار خواننده 
او  ذهنی  انسجام  جلو  و  می شود 
در  می گیرد.  را  مطالعه  حین  در 
مطالب  نیز  کتاب  پایانی  صفحات 
نظر  به  که  آمده  عکس هایی  و 
کتاب  این  در  آنها  جای  می رسد 
نیست.  مطالب تاریخی کتاب بعضًا 
فاقد منبع است. غلط های تایپی و 

ویرایشی کتاب نیز کم نیست.
امید می رود در چاپ های بعدی این 

نقایص رفع شود.
ما باید قدردان کسانی چون جناب 
زمانه ای  در  که  باشیم  پیشاهنگ 
که فرهنگ بومی در بوته فراموشی 
می کنند  همت  است،  خاموشی  و 
و با هزینه شخصی و صرف وقت و 
آخرین  نمی گذارند  انرژی  و  توان 
خاموش  فرهنگ  شمع  شعله های 

شود. 
و  می نهیم  ارج  را  کاری  چنین 
مریزاد  دست  آن  نویسنده  به 

می گوییم.

با هم بخشی از کتاب را می خوانیم:
ضمیری  محمد حسن  حاج 
)131۰-13۸۰/۲/1خورشیدی( 
فرزند حاج محمد، فرزند مالحسن، 
فرزند کربالیی محمد تقی بناکننده 
مسجد حاج مهدی )و دو برکه و وقف 
زمین هنرستان باهنر( فرزند جعفر 
به  محمد،  فرزند  جهرمی  خیاط 
نگارنده گفت در زمان های گذشته 
بوده  ایالت  مرتع  پلنگان  جبل 
است. عشایر هنگامی که سرحد و 
گرمسیر می کردند زمان عبور آنها از 
دره پلنگان و برای رسیدن به داراب 
و الرستان ضرر و زیان زیادی به 
مالکین می رسانیدند. نقل است که 
حاکم وقت نی ریز جنت تراز، گویا 
محمدحسین خان، وجهی به سران 
ایالت می دهد و منطقه پلنگان را 
خریداری می کند و به اهالی نی ریز 
خودتان  برای  بروید  می گوید: 
آن  و صاحب  کنید  درخت غرس 
شوید به همین خاطر عده ای به این 
درختان  و  می نهند  گردن  فرمان 
فراوان انجیر، بادام، انگور و... در آنجا 
انجیرستان،  صاحب  و  می نشاند 

بادامستان و تاکستان و... می شوند.
محمدرضا عمان شاعر و خوشنویس 
 13۲۰ )1۲۴۹-اسفند  نی ریز 
آقا  حاج  فرزند  خورشیدی( 
)بناکننده مسجد حاج آقا در کوچه 
شیخ علی قاضی و برکه زیر ساباط 
بین کوچه هفت پیچ و خواجه ها( 
 13۰۶ سال  در  الله  لطف  فرزند 
خورشیدی در مورد تعداد درختان 
انجیر، بادام و رز) انگور( می نویسد: 

از حد تقریر بیرون است.
انتشارات  چاپ  پلنگان  کتاب 
آقای  مطبوعاتی  دکه  در  سیوند، 
خیابان  ابتدای  در  واقع  افراسیابی 
شده  عرضه  فروش  برای  طالقانی 

است.

دل من  
غرق 

سکوت است
محبوبه راهپیما

پر کن از غصه و دلتنگی و غم جامم را

تا که باران برساند به تو پیغامم را

دل من غرق سکوت است ولی می ترسم

سنگ برهم بزند برکه  آرامم را

هی شکستم که در این بی کسی و تنهایی

درد در آینه تکثیر کند نامم را

گفته ای دل به نگاه تو سپردن غلط است

کاش آماده کنی جوخه  اعدامم را

مانده ام زار و پریشان وسط دیروزم

بی صدا باخته ام بی تو سرانجامم را

مرگ رؤیای قشنِگ  شب و روزم شده تا

خاک در خود بدهد جا دل ناکامم را

یک فنجان شعر

غلطهایمتداول
درزبانفارسی

از دیدگاه استاد حسن عمید

عمله:  
َعَمله جمع عامل است. در فارسی به 
طور مفرد، به معنی کارگر استعمال 
عمله جات  را  آن  جمع  و  می کنند 

می گویند که غلط است.
عنقاء:  

َعنقاء مؤنث اعنق  و به معنی زن دراز 
گردن است. سیمرغ را هم می گویند. 
اغلب در فارسی ُعنقاء تلفظ می کنند 

که غلط است.
عوض:  

ِعوض به کسر عین و فتح واو است. 
اغلب به فتح عین و واو )َعَوض( تلفظ 

می کنند که غلط است.

)بی تا(  حسن  عمید،  از:   برگرفته   

به  فارسی  فرهنگهای  فاحش  غلطهای 

عالوه غلطهای مشهور و متداول، تهران: 

انتشارات کتابخانه گوتنبرگ، ص 1۲۰.

زین قند پاریس

ویژه  طنز نی ریزان فارس

سال ششم / شماره:  ۲۶۹
قیمت: 2 قرون

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

ماجراهای تبعه موجاز
َوالیت وارونَه

َشنیده  که  همین  گوذشته  هفَته 
کردم موعتادها را هم واکسین َکرونا 
َمی زنند، در حال کنَده کاری از َهولم 
شصت  انگشت  روی  بی  کولنگ  با 
َلنگ چپم َبزدم و از شدتی درد از ته 

چاه بی بیرون پریدم.
ول  را  دول  ایرانی ام  شاگرد  پرویز 
َبکرد و َبگفت: »َچه شد ارباب؟ من که 

چیزی نگفتم.«
گفَته کردم: »خاک بر سرت کونند. 

راست َمی گویی؟«
روی  نشدم،  جیوابش  مونتظر 
بی  سرعت  بی  و  پریدم  دوچرَخه 

سمت سالون عیفاف روان شدم.
برای  جا  َبشدم،  که  حیاط  وارد 
برای  هَمه  نبود.  انداختن  سوزن 
َنوبت َبگرفتن، از سر و کول هم باال 

َمی رفتند.
»عجب  کردم:  گفَته  خودم  پیش 
واکسین  وقتی  هستند؛  مردمانی 
باید  و  َنمی زد  کسی  بود،  فراوان 
که  حاال  َمی کردند.  التیماَسشان 
کم شده، هَمه صف بسته اند. َوالیت 

واروَنه بی این گفَته َمی کونند. اَنگار 
باید هَمه چیز صفی شود تا هجوم 

َبیاورند.« 
مانَده بودم َچکار کونم که َیک فکری 
از  پر  َیک ساکی  َبرسید.  بی ذهنم 
خرت و پرت ترک دوچرَخه ام بود. آن 
را برداشتم، َلباس قوندوزی که تنم 
بود؛ با دونباله دستار سرم، صورتم را 
هم پوشاندم تا حسابی شبیه برادران 

طالب در َوالیت افغانیستان شوم.
با َصدای بولند َیک تکبیر َبگفتم و 
ساک را میان جمعیت پرتاب کردم. 
ملخ  و  مور  َمثال  هَمه  کونید  باور 
بی  ساختیمان  از  و  شدند  پراکنَده 
درون کوَچه دویدند. حتی از اربابان 
واکسین بزن هم دیگر کسی نمانَده 

بود.
من هم با َخیال راحت بی درون سالن 
واکسین  قوطی  َیک  شدم.  روان 

برداشتم و از در پوشتی َبگروختم.
کار تزریق را هم که دیگر خودتان 

َمی دانید بلدم...
نجیب

ماجراهای من و بی بی
دختر تو میه عقل و شهور ندری که هویج 

کیلو 30 تومنی اسدی؟
را که گذاشتم روی زمین  تره بار 
بی بی آمد باالی سرم... آنها را باال 
به  افتاد  نگاهش  و  کرد  پایین  و 

هویج های توی پالستیک...
- اینا چی چیه ِاسدی؟

- هویجه دیگه بی بی، پس چیه؟
- درم مینم، کور خو نیسم دختر، 

میگم بری چی چی ِاسدی؟
- برا شما گرفتم دیگه بی بی... مگه 
شده،  کم سو  چشاتون  نگفتین 
سرگیجه دارین، ویتامین بدنتون 
کم شده؟ گرفتم براتون آب هویج 

بگیرم.
- دختر میه هویج کیلو سی تومن 

نیس؟
- بله بی بی، دو کیلو گرفتم شد ۶۰ 

تومن.
- تیر ناحق بخورم من، گوِلی برنو 
عقل  میه  تو  دختر  من،  بخورم 
ندری؟ میه شهور ندری که رفتی 

هویج کیلو سی تومنی اسدی؟

- بی بی جون برا خودم که نگرفتم، 
برا شما گرفتم...

- اَ کارت خودوت پول ورُدشتی؟
- نه بی بی، کارت من که خیلی وقته 
پول نداره دیگه، از کارت خودتون 

برداشتم.
- واااااااااااااای، وااااااااااااای به روز سیا 
بیشینی دختر که منه اَ روز سیا 

نوشوندی. پوشو برو بده پس و بیا...
- ینی چی بی بی؟ زشته... نمیشه 

که.
- دختر میگم پوشو برو بده پس و 

بیا...
- بی بی واال من نمیرم، اصرار نکن... 
تازه بی بی میدونین اگه این هویجا 
برا  کلی  بخوری  بگیری  آب  رو 
پوستتم خوبه و رنگ و رختون باز 

میشه.
- راس می گی گالبی؟

- آره بی بی، نمیدونین که چقد زرد 
شدین...

بی بی کمی ساکت شد...
با  باشی،  اسده  که  اصن  حاال   -

چی چی ِمخی اووشه بیگیری؟
- مگه اون آبمیوه گیری قدیمیه رو 

ندارین بی بی؟
می لرزه  بس  از  ولی  هه  او خو   -
وختی روَشُنش می کنی، میره َیی 
دوری تو هال می زنه میا، نیشه با 

خوُدش اوهویج بیگیری!
ای بابا، ینی اینقد وضعش خرابه 

بی بی؟
- ها هیقد وُضش خرابه...

کمی فکر کردم...
- کاری که نداره بی بی، االن میرم 
دقه  یه  خانم  اقدس  پسر  میدم 

تعمیرش کنه بیاد...
چیزی  و  داد  تکان  سری  بی بی 

نگفت...
از در که آمدم تو، بی بی هویج  ها را 

پوست کنده و منتظر من بود...
- اومدی گالبی؟

- بله بی بی... اومدم....
- ُدُرس شد؟

- بله بی بی، درس شد فقط...
- فقط چی چی؟

- فقط...
- جون بکن دختر، فقط چی چی 

خو؟
تومن میشه هزینه   - گفت 15۰ 

تعمیر آبمیوه گیری...
بی بی برای چند ثانیه هنگ کرد...

- چن؟
-15۰ هزار تومن بی بی...

- ینی االن هر لیوان ُاْوهویج نزیکه 
صد هزار تومن پوی من دراومده؟

کمی ساکت شدم...
- اگه بخواین پول هویجا با تعمیر 
حساب  هم  رو  رو  آبمیوه گیری 

کنین یه چیزی تو همین مایه ها...
از  پس  از  یکی  بی بی  هویج های 

دیگری به طرفم پرتاب شدند...!
گالبتون

زبونُم الل، زبونُم الل
حالم زیاد خوب نبود! حس بیماری داشتم! ترسیده بودم... با خودم گفتم 

: نکند کرونا گرفته باشم!
هر روز بدتر و بدتر می شدم! آبریزش بینی! بدن درد! سر درد! تب و سرفه!

به پزشک خانوادگی زنگ زدم. نشانه های بیماری را که به 
دکتر دادم تشخیصش کرونا بود!

پرسید: آیا احساس خفگی خفیف و کمبود 
اکسیژن یا تهوع هم دارید؟!

گفتم: نه این دو نشانه را ندارم!
شکر  را  خدا  پس  گفت:  دکتر 
نشده  درگیر  معده تان  و  ریه 
می شوید؛  معالجه  زودتر  و 
سریع خودتان را به بیمارستان 

برسانید تا چک شوید!
چه  شما  از  گذاشتم.  را  گوشی 

پنهان حسابی ترسیده بودم چون 
سن و سالم باال بود و نگران خودم 

بودم!
ناگهان تلفن خانه، با یک 
شماره ناشناس و با پیش 
صدا  به  تهران  درآمد!شماره 

گوشی را برداشتم! خانمی جوان که خیلی هم شمرده و مؤدب صحبت 
می کرد گفت: برای یک نظرسنجی مزاحم وقت شما می شوم!

گفتم اشکالی ندارد و آن بنده  خدا هم شروع به پرسش در خصوص 
مسائل سیاسی و اقتصادی کشور و چشم اندازهای آینده با سؤاالت چهار 

گزینه ای کرد! 
در آخر گفت: یکی از کارشناسان اقتصادی  گفته که اقتصاد کشور تا 15 

سال آینده جزو سومین اقتصاد دنیا می شود؛ نظر شما چیست؟!
کارشناس  گفتید  ببخشید  پرسیدم:  تعجب  با 

فرموده اند 15 سال آینده؟!
خانم جوان با لحن مؤدبانه جواب دادند: 

بله... بله... نظرتان را بفرمایید!
خندیدم و گفتم: اجازه می دهید 
یک حکایت کوتاه در جوابتان 

بگویم؟!
گفت: خواهش می کنم اشکال 

ندارد!
یک  قدیم  زمانهای  در  گفتم: 
پادشاه  از  هنگفتی  پول  آقایی 
گرفت به شرط اینکه در مدت ۲۰ 

سال به خر پادشاه زبان بیاموزد!
کار  عجب  گفتند:  او  به  مردم 
نشدنی را قبول کرده ای! 
را  تو  پادشاه  نتوانی  اگر 

خواهد کشت!
آن مرد جواب داد: چه ساده هستید شما مردم! تا ۲۰ سال آینده یا من 

مرده ام یا خر! مهم االن است که من پول هنگفتی را به دست آورده ام!
دختر جوان پرسشگر سریع خداحافظی و قطع کرد!

قربانتان غریب آشنا
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 شیوه مدیریت 6۰ لیتر 
سهمیه سوخت

/ بهترین سرعت: 90 کیلومتر بر ساعت
بخش مکانیک خودرو هنرستان شهید دکتر باهنر نی ریز          

بازخوردهای  بنزین  سهمیه  بندی  طرح  دوباره  اجرای 
زیادی در جامعه داشته است. اکنون همه افرادی که خودرو 
شخصی دارند، طی ماه می توانند از ۶۰ لیتر بنزین با قیمت 
15۰۰ تومان استفاده کرده و در صورت نیاز بیشتر باید بابت 
هر لیتر دو برابر پول پرداخت کنند. در این نوشتار سعی 
کردیم نگاهی کنیم به برخی نکات که می تواند مصرف 

سوخت خودرو را کاهش دهد.

تنظیمماهانهبادالستیکها
 تنظیم نبودن باد الستیک  بیش از آنچه فکرش را بکنید در 
افزایش مصرف سوخت خودرو اثر دارد. بهتر است ابتدای 
هر ماه الستیک ها را چک کنید و در صورتی که نیاز بود هر ۴ 

چرخ را به یک میزان و با یک درجه استاندارد باد بزنید.

پیشبینیوضعیتترافیک
هم اکنون با وجود نرم افزارهای مسیریاب قادر هستید ضمن 
تخمین دقیق مسافت، خلوت ترین جاده را برای رسیدن به 
مقصد انتخاب کنید. در این وضعیت سعی کنید با انتخاب 
مسیرهای کم ترافیک، از هدر رفتن زمان و البته سهمیه 

بنزین خود جلوگیری کنید.

گرمکردنخودروممنوع
فرهنگ نادرستی که در بین مردم رواج دارد، صرف 5  الی 
1۰ دقیقه زمان برای گرم کردن خودرو پیش از راه افتادن 
است. این کار الزم نیست! موتورهای انژکتوری احتیاجی 
به گرم شدن ندارند. پس به محض چک کردن نکات ایمنی 

خودرو  و استارت زدن، به سمت مقصد حرکت کنید.

تعویضبهموقعدندهها
این مورد هم در کنترل مصرف سوخت اثر چشمگیری دارد. 
رانندگان برای کاهش مصرف سوخت باید تا حد امکان از 
سرعت ثابت و دور موتور پایین بهره ببرند. یعنی با استفاده 

از باالترین دنده و با پایین ترین دور موتور رانندگی کنند.

خاموشکردنخودرودرتوقفهایطوالنی
گاهی به ناچار در راه بندان های سنگین گرفتار می شوید. در 
این وضعیت ممکن است مجبور باشید ساعت ها منتظر باز 
شدن مسیر بمانید. بهتر است به جای روشن نگه داشتن 

خودرو، آن را خاموش کنید.

اضافهبارحملنکنید
هر خودرویی بسته به قدرت موتور، ظرفیت مشخصی برای 
حمل بار دارد. به هیچ عنوان نباید بیش از ظرفیت خودرو بار 
حمل کنید. این در افزایش مصرف سوخت اثر چشمگیری 
را در  بار  راننده ها همیشه حجم مشخصی  دارد. بعضی 
صندوق عقب خودرو دارند که همین امر موجب می شود 

ماهانه مجبور به مصرف ۴ الی ۸ لیتر بنزین بیشتر باشند.

سرویسبهموقعخودرو
برای عملکرد عالی خودرو حتمًا سرویس های ماهانه را انجام 
بدهید. این سرویس ها عالوه بر کاهش مصرف سوخت، به 
افزایش عمر مفید خودرو هم کمک خواهد کرد. برای مثال 
فیلتر هوای استاندارد به میزان 1۰درصد باعث صرفه  جویی 

در مصرف سوخت می شود.

خودرودوگانهسوزبخرید
انجام این مورد شاید در توان همه نباشد. ولی به هر حال اگر 
قصد خرید خودرو جدید داشتید، بد نیست به دوگانه سوز 
بودنش فکر کنید. دوگانه سوز کردن خودروهای بنزینی هم 
ایده بدی نیست ولی به شرطی که به  دست افراد متخصص 
انجام بشود. چون انجام چنین تغییراتی حساسیت باالیی 
دارد و در صورت سهل انگاری می تواند به پیشرانه خودرو 

شما آسیب بزند.

سرعتمجاز
مناسب ترین سرعت برای خودرو ۹۰ کیلومتر در ساعت 
است. در این شرایط شما بهترین مصرف سوخت را خواهید 
داشت. بهتر است از رانندگی تهاجمی و شتاب دار پرهیز 

کنید.  

دانستنیهای خودرو

عابد نعمتی، نی ریزان فارس:
باز هم شهریور رسید و بازار خرید و فروش 
انجیر گرم شد. این میوه بهشتی در این فصل 
سال حسابی سر مردم نی ریز و استهبان را گرم 

می کند و آنها را به تکاپو می اندازد.
در این هفته با برخی از تاجران انجیر استهبان 
صحبت کردیم و نظرشان را درباره میزان و 
مشکالت صادرات این محصول پرسیدیم که 

در زیر می خوانید:

 انجیر برکت زندگی ما است
شرکت  مدیرعامل  یارمحمدی  محمد 
الماس یار، عضو هیئت رئیسه اتحادیه صادر 
کنندگان خشکبار ایران و مسئول دپارتمان 

یا بخش انجیر در این اتحادیه است.  

او می گوید: »انجیر از بدو خلقت با انسان رابطه 
عاطفی، حمایتی و پوششی داشته است. ما 
یک  با  مسلمان،  عنوان  به  هم  
می کنیم؛  نگاه  مسئله  این  به  دینی  رابطه 
چون خداوند به آن قسم خورده و برای او 
عزیز بوده است. پس رابطه انجیر و انسان، 
رابطه تاریخی، فرهنگی و دینی است. من 
به عنوان کسی که سالی 1۲ هزار تن پسته 
صادر می کنم، این را می گویم که انجیر برکت 
زندگی ما است. اگر صد کیلو انجیر بفروشم، 
برکت آن از یک تن و حتی ده تن پسته بیشتر 
است. اصاًل چیز عجیب و غریبی است و اگر 
روشن  زندگی ات  بزنی،  انجیر  به  دست 

می شود.«

40سالتجربهصادرات
او که به گفته خودش اولین کسی است که ۴۰ 
سال پیش به استهبان آمده و کارخانه ُسرت، 
کرده،  احداث  انجیر  فراوری  و  بسته بندی 
می گوید: »ما روی طیفهای مختلف انجیر کار 
می کنیم و روی این مسئله سرمایه گذاری 

علمی کرده ایم.«
وی معتقد است بین انجیر نی ریز و استهبان 
هم  کنار  چون  ندارد؛  وجود  زیادی  فرق 
هستند: »معمواًل شرکتها از بخر بفروش ها یا 
پیله وران استهبان و نی ریز خرید می کنند. 
بنابراین یک مقدار تقریبی را نمی توان از آن 
به دست آورد. عماًل انجیر نی ریز و استهبان 
قاطی است و نمی شود آن را از هم تفکیک 

کرد.«
این تاجر بسته به میزان تولید هر سال، بیش 
از 3 هزار تن انجیر خریداری و 1۰۰ درصد 
آن را صادر می کند؛ به گفته خودش به خیلی 
از کشورهای دنیا مثل آمریکا، کانادا، ژاپن، 

تایوان، چین و کره جنوبی.
می گوید: »امسال محصول انجیر کم بارتر 
است و 3۰ تا ۴۰ درصد نسبت به سال گذشته 
که  است  این  خودمان  پیش بینی  کمتر. 
امسال بین 3 الی ۴ هزار تن بخریم و صادر 

کنیم.«

تاجرانیکهبهانجیرجفامیکنند
وی از عملکرد برخی تاجران در فروش انجیر 
اولین  ادامه می دهد: »من  و  ناراحت است 
کسی بودم که ۴۰ سال پیش انجیر ایران را 
صادر کردم. انجیر را به بیش از 5 دالر رساندم 
و تحویل آقایان دادم؛ اما آنها قیمت را روی 
3 و 3.5 دالر پایین آوردند. متأسفانه سال 

گذشته انجیری که می توانستیم بین 5 تا 
۶ دالر بفروشیم، در چین به قیمت 3 و 3.5 
دالر فروخته شد. این به دلیل ناتوانی تجار 
از کارت  مدعی صادرات است؛ کسانی که 
یکبار مصرف استفاده می کنند و از آن طرف 
به جای این که رسمًا به مبادی ورودی چین 
بفرستند، به صورت قاچاق از طریق ویتنام 
نماهایی  صادر کننده  آنها  می فرستند. 
هستند که دو طرفه دارند قاچاق می کنند؛ 
یعنی جنس هم از ایران به صورت قاچاق 
صادر می شود و هم در چین به صورت قاچاق 

وارد می شود.«
یارمحمدی ادامه می دهد: »متأسفانه دو سه 
سالی است که در استهبان و اطراف، تعدادی 
صادر کننده جنسها را به شکل امانی برای 

چین می فرستند و در واقع بازار چین کار را 
خراب کرده است. از این طرف با کارت یکبار 
مصرف و اجاره ای که صاحبان آن عماًل هویت 
ندارند می فرستند و چون  قانونی  و  واقعی 
قاچاقچی  عماًل  نمی گردانند،  بر  را  آن  ارز 
به حساب می آیند. متأسفانه مقدار زیادی 
از محصول در مسیر تلف و مقداری هم در 
آقایان  این  ویتنام و چین توقیف می شود. 
چون  ندارند؛  چانه زنی  قدرت  صادرکننده 
آنها صاحب حقیقی جنس نیستند. بنابراین 
اگر آنجا به هر دلیلی بازار افت کند، چون 
اینها سرمایه های خود شان نیست، قیمتها را 
پایین و به کشاورزان فشار می آورند.  بعضی 
وقتها هم پول کشاورزان با تأخیر چند ماهه 
به  بعضیها  هم  گاهی  و  می شود  پرداخت 

پولشان نمی رسند.«

حیفاستازبینبرود
وی ادامه می دهد: »این آفتی است که در 
صادرات  در  و  دارد  وجود  انجیر  صادرات 
پسته  و  کشمش  مثل  دیگری  محصوالت 
را  خودشان  عزت  همیشه  آنها  نیست. 
دارند؛ ولی تنها عامل کم توجهی به انجیر 
وگرنه  است.  رویه  و  نگرش  طرز  همین 
مشتری  که  است  میوه ای  ماهیتًا  انجیر 
خودش را دارد. انجیر خشک در استهبان و 
و  است  فردی  به  منحصر  محصول  نی ریز 
اگر آقایان صادرکننده و تجار درست با این 
محصول برخورد کرده و رقابت منفی ایجاد 
نکنند، هم از نظر قیمتی باالتر می رود، هم 
از نظر کیفیت قابل کنترل است و هم این 
که صادرات آبرومندی دارد و حق کشاورز و 
صادرکننده ضایع نمی شود. با توجه به این 
که تعداد زیادی از مردم روی این محصول 
از  است که  سرمایه گذاری کرده اند، حیف 

بین برود. «
این تاجر باسابقه اضافه می کند: »وقتی این 
تاجران قدرت چانه زنی یا اطالعات کافی از 
جنسشان  باشند،  نداشته  خارجی  تجارت 
را ارزان می فروشند. وقتی ارزان بفروشند، 
مجبورند به در و دیوار بزنند. در و دیوارش 
هم آن است که یا کیفیت را پایین بیاورند، 
یعنی جنس را قاطی کنند یا این که به صورت 
قاچاق بفروشند که دیگر ارز آن را به دولت 
که   ۹۷ سال  از  متأسفانه  نمی گردانند.  بر 
بحث برگرداندن ارز به سامانه نیما مطرح 
شده، این قضیه تشدید شده و روز به روز بدتر 

می شود.«

انجیرنیریزواستهبانسالمتراست
یارمحمدی کیفیت انجیر استهبان و نی ریز 
به هم می داند و می گوید:  تقریبًا شبیه  را 
»انجیر های نی ریز و استهبان میزان کپک و 
باکتری کمتری نسبت به انجیر های مناطق 
دیگر دارند. یعنی وقتی ما تست توکسین 
یا کپک و سموم انجیر استهبان و نی ریز را 
می گیریم، میزان آن به شدت کمتر از مناطق 
دیگری مثل کازرون، مهارلو، آبسرد و جاهای 
دیگر است. انجیر نی ریز و استهبان سالمتر و 

خوشمزه تر و ماندگاری آن بیشتر است.«
وی بیان می کند: »کسانی که انجیر نی ریز 
و استهبان را از هم جدا می کنند، واقعًا به 
هر دو طرف جفا می کنند. من از چهل سال 
پیش که به استهبان آمدم و کارخانه احداث 
کردم، هر دو انجیر نی ریز و استهبان را به یک 
چشم دیدم و االن هم به یک چشم می بینم. 
آزمایشگاه های ژاپن که ۴۲1 تست شیمیایی 
و میکروبی روی آن انجام داده اند، این دو را 
مثل هم دیده اند. هر کس هم می خواهد این 
دو را جدا کند یا از روی تعصب است، یا نادانی 

و یا غرض ورزی.«

آبیاریدرختانجیر؛بزرگتریناشتباه
یارمحمدی آبیاری درخت انجیر را اشتباه 
بزرگی می داند و عنوان می کند: »مناطقی 
که آب می دهند، اشتباه بزرگی می کنند. من 
خودم شخصًا از کشاورزانی که به درختانشان 
آب می دهند، انجیر نمی خرم؛ چون بدترین 
نوع انجیر را تولید می کنند. افتخار و مزیت 
انجیر ایران به دیم بودن آن است و آب دادن 
به شکل مصنوعی، زندگی درخت انجیر را از 
بین می برد؛ مگر در مواقعی که به علت کم آبی، 
جان درخت در خطر باشد. اما آب دادن برای 
افزایش محصول، بسیار کار اشتباهی است. 
به عنوان مثال، من یک زمان در منطقه ُگرده 
۲ هزار تن انجیر می خریدم؛ اما االن شاید 
5۰ تن هم از آنجا نخرم؛ چون مخالف شدید 
آب دادن هستم. می گویند آب می دهیم که 
ترک بخورد؛ اما همان انجیر دهان بسته ای 
که سالم است و کپک و آلودگی و توکسین 
ندارد، به راحتی به قیمت ترک دار در خارج 
از کشور به فروش می رود. وقتی دنیا به انجیر 
ایران نیاز دارد، چه دلیلی دارد که قیمت آن را 
پایین بیاوریم؟ چه دلیلی دارد که به زور در آن 

دستکاری و آن را ترکدار کنیم؟«
وی اضافه می کند:»انجیر پس از جمع آوری 
نباید در گونی ریخته شود؛ باید آن را در 
آفتاب  در  جاها  بعضی  کنند.  پهن  آفتاب 
کافی  اندازه  به  آن  رطوبت  تا  نمی گذارند 
کم  آن  وزن  می کنند  فکر  شود.  گرفته 
می شود؛ در صورتی که شاید تنها ۲ تا 3 درصد 
تأثیر داشته باشد. باید دو تا سه روز در هوای 
انجیر  که  باعث می شود  این  بگذارند.  آزاد 
رنگ خودش را حفظ کند، تیره نشود و میزان 

آلودگی آن نزدیک به صفر برسد.«

همهازقیمتهاناراحتند
حاج جواد آئینه یکی دیگر از تاجران استهبان 
است که انجیر خریداری شده را در داخل 

کشور توزیع می کند.
انجیر  تن  هزار  حدود  »ساالنه  می گوید: 
خریداری می کنیم. فرقی نمی کند از کجا؛ هر 
کس بیاورد، می خریم. چه از استهبان و نی ریز 
باشد، چه از داراب، کازرون یا جهرم. برای 
همین مشخص نمی شود از هر شهرستان چه 

مقدار می خریم.«
وی درباره قیمت خرید و فروش انجیر عنوان 
می کند: »قیمت خرید سال گذشته ما ۷۰ تا 
۸۰ هزار تومان بود و امسال هم همان است. 
برای همین همه ناراحتند که با وجود افزایش 
می شود  گفته  نرفته.  باال  قیمتها  هزینه ها، 
علت آن این است که انجیر سال گذشته در 
خارج کشور مانده و فروش نرفته است. ما 
انجیرهایی را که می خریم، تفکیک می کنیم؛ 
 A ۲ انجیرA 3  انجیرA انجیر صد یک، انجیر

و ضایعات آنها.

کارگری،  هزینه  تومان  هزار   5 کیلویی 
بسته بندی و کارتن است و حدود 5 درصد 
اضافه می شود و فروش  این قیمت  به  هم 

می رود.«
این تاجر درباره کیفیت انجیر نی ریز می گوید: 
»انجیر ترک و صدیک نی ریز انجیر قشنگ 
و بهتری است و قیمتش باالتر است. اما بقیه 
و  است  استهبان  انجیر  مثل  انجیرهایش 
مشخص نمی شود. در کل انجیر استهبان و 
نی ریز در یک حدی است و معمواًل مشخص 
نمی شود که انجیر استهبان است یا نی ریز و 

قابل تشخیص نیست.«

بارانتابستانهکیفیترنگانجیررا
کاهشداد

حاج علی آئینه برادر حاج جواد اما در کار 

صادرات انجیر به خارج کشور است.
وی سالیانه  ۲ تا 3 هزار تن خریداری می کند 
انجیر را برایش  و می گوید چون واسطه ها 
یا  است  نی ریز  انجیر  نمی پرسد  می آورند، 

استهبان.
می گوید: »سال گذشته انجیر درهم را از 5۰ 
هزار تومان خریدیم تا 1۲۰ هزار تومان. چون 
پایین  باال  قیمتها نوسان داشت و دالر هم 
می شد. امسال چون بارندگی شد و انجیرها 
باران خورد، کیفیت پایین تر آمد؛ وگرنه انجیر 
نی ریز انجیر بسیار زیبا و سفیدی است. انجیر 
نی ریز و استهبان از همه جا بهتر است؛ هر چند 
کاًل امسال کیفیت رنگ انجیرها نسبت به سال 
گذشته پایین تر آمده و چون انجیرهای درخت 
باران خورده، رنگش تیره تر شده و از سفیدی به 

سمت قهوه ای متمایل شده است.«
وی معتقد است با این وجود قیمتها کمتر 
نشده و اگر همان انجیر سال گذشته بود، االن 

کیلویی 1۲۰ هزار تومان فروش می رفت.
*****

بایدبهدنبالبازارجهانیجدیدباشیم
گفتگو  در  استهبان  کشاورزی  جهاد  مدیر 
را   نی ریز  و  استهبان  خشک  انجیر  ما،  با 
محصولی منحصر به فرد می داند که با این 

شیوه، فقط در ایران تولید می شود. 
»همین  می گوید:  اعیان منش  مهدی 
به  بیشتری  و قدرت عمل  انحصار  مسئله، 
صادرکنندگان می دهد؛ اما متأسفانه بعضی 
از آنها این نعمت را آن طور که باید و شاید 
قدردان نیستند. در حالی که باید قیمت گذار 

اصلی انجیر خشک باشد، بازار هدف برای ما 
تعیین تکلیف می کند و چون اتفاق نظری بین 
بعضی صادرکنندگان نیست، این به قیمت 
برای  کارهایی  گرچه  می زند.  لطمه  انجیر 
تشکل قوی جهت صادرات انجام شده، اما 

اصاًل مؤثر نبوده است.«
وی اضافه می کند: »عمده صادرات انجیر به 
کشور چین است که این مسئله نیز صادرات 
این محصول را با مخاطره مواجه می کند. در 
این راستا باید دنبال بازارهای جدید باشیم؛ 
گرچه معدود صادرکنندگانی بازارهای خاص 
خود را دارند که سود آن را هم می برند. مسئله 
دیگر خام فروشی محصول است که محصول 
بسته بندی های  به صورت  بیشتر  صادراتی 
5 و 1۰ کیلویی صادر می شود. اگر فرآوری 
و بسته بندی های جدید مد نظر قرار گیرد، 

ارزش افزوده این محصول بیشتر خواهد شد.
قیمت خرید و فروش انجیر هم تابع عرضه 
و تقاضا است و با جمیع شرایط، محصولی 
اقتصادی با ارزش افزوده مطلوب به حساب 

می آید.«
راه اندازی  استهبان  کشاورزی  جهاد  مدیر 
اتحادیه را ایده ای قدیمی می داند و می گوید: 
»عرضه محصوالت جدید به ویژه محصوالت 
جدید کشاورزی در دنیا، با شیوه ای جدید 
است که تولید و عرضه محصول در زنجیره 
ارزش قرار می گیرد و برای محصول، تولید 
ارزش می شود. در این شیوه تمام حلقه های 
هم  به  محصول  صادرات  و  عرضه  تولید، 
متصل شده و منافع تمامی اعضای حلقه 
هم  راستا  این  در  می خورد.  پیوند  هم  به 
تولید کننده، هم تأمین کننده، هم پشتیبان ، 
هم صاحبان صنایع و هم صادرکنندگان در 
یک راستا و زنجیره منافع مشترکی دارند . 
جهاد  سیاستهای  اصلی ترین  از  یکی  این 
کشاورزی است که از قبل کلید خورده و 
در همین برنامه تا کنون دو زنجیره ارزش 
گرفته  مجوز  استهبان  در  انجیر  محصول 
و مشغول فعالیت شده است که ان شاءا... 
شاهد رونق بیشتر این محصول خواهیم بود. 

»
وی اضافه می کند: »تسهیل در روند صادرات 
و رفع موانع صادرکنندگان در سالهای اخیر 
روند فزاینده ای داشته که این خود نیز تأمین 
صادرکننده  و  تولید کننده  منافع  کننده 

است.«

فریاد بلند صادرکنندگان انجیر

محمد   یارمحمدی

مهدی   اعیان منش
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کافه ادبیات 
 به کوشش فاطمه زردشتی نی ریزی

برگی از تاریخ

 یک بار که ناوگان ایران در خلیج 
فارس از برابر شاه رژه می روند، وی 
که  می دهد  دستور  آنها  به  ناگهان 
تیراندازی  ثابتی  هدف  سوی  به 
گلوله شلیک  در حدود صد  کنند. 
به  نمونه  برای  یکی هم  و  می شود 
 1۶ )یادداشت  نمی خورد  هدف 
اردیبهشت 135۲(. با آن که شاه از 
این امر سخت عصبانی است، باز هم 
به َعَلم می گوید که نیروی دریایی 
تا شش ماه دیگر مجهز به موشک 
روز  موشک  پیشرفته ترین  هارپون 
خواهد شد. دو چیز به این گرایش 
بیمارگونه شاه به خرید جنگ افزار 
نیکسون  دستور  یکی  کرد:  یاری 
بهار  در  آمریکا  جمهوری  رئیس 
1351 )1۹۷۲( به وزارت دفاع که 
خرید  برای  ایران  درخواست های 
اسلحه متعارف را از نیاز به تصویب 
حقیقت  در  و  کرد  معاف  قبلی 
دست شاه را بازگذاشت که هر چه 
می خواهد سفارش بدهد. عامل دیگر 
افزایش بی سابقه درآمد نفت بود که 
شاه را به هوس انداخت تا ارتشی را 
پایه ریزی کند که شمار سربازان آن 
می بایست به یک میلیون تن برسد. 
ارتشی به سالح های  تجهیز چنین 
مدرن بدون هیچگونه بررسی قبلی 
صورت  مشخصی  منطقی  روش  و 
می گرفت و آنچنان در این کار گزاف 
فروشنده  کشورهای  حتی  که  شد 
اسلحه نیز از این ریخت و پاش به 
دیداری  پایان  در  افتادند.  شگفتی 

که سفیر انگلیس با َعَلم داشته، به 
طور خصوصی به او یادآور می شود 
اگر چه معامله ۸۰۰ تانک چیفتین 
)Chieftain( به سود صنایع و خزانه 
کشور اوست و به ایجاد کار در آنجا 
کمک می کند، ولی این تانک برای 
یا  رودخانه ای  کوهستانی،  مناطق 
باتالقی )اشاره به شرایط جغرافیایی 
نامناسب است.  ایران و عراق(  مرز 
تانک ها  این  نگهداری  وانگهی 
دشوار و نیازمند داشتن افراد فنی 
ورزیده ای است که در ایران فراهم 
نیست )یادداشت 1۷ خرداد 135۲(. 
بعد هم معلوم شد که قدرت واقعی 
موتور این تانک ها از آنچه در دفترچه 
کمتر  بود،  شده  نوشته  مشخصات 
است. ولی هیچ کدام از اینها نه فقط 
نگرفت،  را  چیفتین  خرید  جلوی 
ایران هزینه پژوهش و  بلکه دولت 
تولید مدل کم نقص تری از چیفتین 
را پرداخت و تنها دلخوشی این بود 
این  برابر  در  انگلیسی  سازنده  که 
از  دور  و  حساب  بی  سخاوتمندی 
هرگونه عرف بازرگانی، نام مدل تازه 

را »شیر ایران« نهاد!
حال اگر هم قرار بود این همه پول 
صرف خرید اسلحه شود، ای کاش 
دست کم کوششی برای ساختن این 
جنگ افزارها در خود ایران می شد که 
هم به پیشرفت صنعتی و اقتصادی 
داخلی کمک کند و هم در روز مبادا 
کشور با تحریم فروش اسلحه روبرو 
نشود. در آن هنگام قدرت صنعتی 

ایران به ویژه در زمینه فوالدریزی و 
ریخته گری، به حدی رسیده بود که 
جنگ افزارها،  از  بسیاری  ساختن 
از جمله پوسته، زنجیر و برج تانک، 
کاماًل شدنی بود و میزان سفارشهای 
ارتش نیز آنچنان عظیم بود که تولید 
داخلی را می توانست از نظر اقتصادی 
توجیه کند. از قضا سفیر آلمان در 
َعَلم  به  هنگام  همان  در  نیز  ایران 
گفته بود که اگر به جای چیفتین، از 
آلمان تانک لئوپارد می خریدند، آنها 
کارخانه  ایران  در  داشتند  آمادگی 
تانک سازی بر پا کنند. ولی وقتی َعلم 
این موضوع را برای شاه نقل می کند، 
او پاسخ می دهد که در این صورت 
می بایست ده سال صبر می کردیم. 

)یادداشت 1۷ اردیبهشت 1355(. 
سراسر  تدریج  به  پنجاه  دهه  در 
برای  کارگاهی  به  تبدیل  کشور 
طرح های نظامی شد و در همه جا 
فعالیت ارتشیان به چشم می خورد. 
شتاب بی مورد در اجرای این طرحها 
که بیشتر بی هیچ برنامه سنجیده و 
مدیریت شایسته ای انجام می گرفت، 
خارجی  شرکتهای  برای  بهشتی 
و برخی از مسئوالن آزمند داخلی 
فراهم کرده بود. در همه کشورهایی 
ضابطه  پایه  بر  دولتی  کارهای  که 
در  دفاعی  بودجه  می پذیرد،  انجام 
وزیر  و  است  جنگ  وزارت  اختیار 
جنگ - یا دفاع - به عنوان عضو دولت 
می بایست برنامه های خود را به تأیید 
و  برساند  پارلمان  تصویب  و  دولت 

در  دفاعی  هزینه های  پاسخگوی 
برابر قوه مقنِّن و دیوان محاسبات 
باشد. ولی از آن جا که شاه مداخله 
هیچ مقامی مگر خودش را در امور 
ارتش اجازه نمی داد، وظیفه ای را که 
در اصل می بایست به عهده وزارت 
جنگ باشد، به ستاد ارتش واگذار 
کرد و به وزیر جنگ نیز ابالغ شده 
بود که نقش او صرفًا رابط میان ارتش 
و دولت و پارلمان است. به این سان 
وزیر جنگ کوچکترین آگاهی از آنچه 
در ارتش می گذشت، نداشت و حتی 
نمی دانست قائم مقام او که مسئول 
سازمان صنایع نظامی و خریدهای 
ارتش و مستقیم با شاه در تماس بود، 
چه می کند! گرفتاری در این بود که 
ستاد ارتش هم اختیاری برای نظارت 
بر هزینه نیروها نداشت و فرماندهان 
دستور  شاه  از  مستقیم  نیروها 
می گرفتند و با رئیس ستاد ارتش و 

دستگاه او کاری نداشتند.
 این وضع موجب هرج و مرج مالی 
غریبی در همه نیروها شد که از یک 
کالن  استفاده های  سوء  امکان  سو 
به برخی داد و از سوی دیگر روحیه 
افسران پاکدامن و جدی را که شاهد 
این از هم گسیختگی بودند، تضعیف 

کرد. 
ادامه دارد

برگرفته جستارگونه ای از:
 )13۹3( علی نقی  عالیخانی،   -
یادداشتهای َعَلم، جلد اول، تهران: 

کتاب سرا، صص ۷۷ تا ۸۰

سالهای واپسین حکومت شاهنشاهی

خرید تجهیزات نظامی گسترده به دستور شاه
بخش هشتم

اکفه کتاب
پهنه پلنگان

در قاب یک کتاب
امین رجبی

با خبر شدیم کتاب پلنگان نی ریز 
پیشاهنگ  محمدعلی  همت  به 
پژوهشگر نام آشنای تاریخ و فرهنگ 

فارس و نی ریز منتشر شده است.
وی در این کتاب ۲15 صفحه ای، 
مطالب مختلفی درباره دره زیبا و 
پرماجرای پلنگان به تحریر درآورده 

است.
پلنگان برای اهالی نی ریز فقط یک 
منطقه کشاورزی و تفریحی نیست 
بلکه در ذهن و زبان مردم دارای 
است  فراوانی  تاریخی  ماجراهای 

که سینه به سینه نقل شده و به 
زمانه ما رسیده است. اکنون برای 
بار است که مجموعه ای  نخستین 
از ابعاد طبیعی، زیستی، اعتقادی، 
گرد  کتاب  یک  در  آن  تاریخی  و 

می آید.
پیشاهنگ خود فرزند پلنگان است 
و اجداد او در این دره دارای ملک 
بوده اند و خود نیز از کودکی با پلنگان 
و مردمان و چشمه ساران و درختان و 

پرندگان و جانورانش زیسته. 
کتاب بیشتر محتوای تاریخی دارد 
و در کنار آن از رودها و چشمه ها و 
باغ ها و گیاهان و جانوران پلنگان نیز 

سخن به میان آمده است.
می کند،  خواندنی  را  کتاب  آنچه 
شرح چند ماجرای تاریخی است که 
بر پلنگان رفته و به یادگار مانده؛ از 
جمله: جنگ سید یحیی با حاج زین 

العابدین خان حاکم نی ریز، جنگ 
اتابک جالل الدین چاولی خوانساالر 
باج  ماجرای  شبانکاره،  ملوک  با 
گرفتن از مالکین پلنگان، آمدن نظام 
الدین حسن با سپاهش از پلنگان به 

نی ریز، و ...
گردآوری  بر  عالوه  کتاب  ُحسن 
یک  در  پلنگان  به  مربوط  مطالب 
برخی  بار، ذکر  برای نخستین  جا 
ماجراهاست که قباًل کمتر شنیده 
شده و در سینه افراد محفوظ بوده 
و با اهتمام جناب پیشاهنگ مکتوب 
و ماندگار شده که کاری است بس 

مهم و ارزشمند.
از  دارد.  نیز  عیب هایی  کتاب  اما 
و  مرتب  ساختار  که  این  جمله 
موزونی ندارد و این نیست که از 
یک جا آغاز و به جایی پایان یابد. 
میانه  در  گاهی  تاریخی  مطالِب 
مطالب مربوط به زیست بوم آمده 
و بلعکس که موجب آزار خواننده 
او  ذهنی  انسجام  جلو  و  می شود 
در  می گیرد.  را  مطالعه  حین  در 
مطالب  نیز  کتاب  پایانی  صفحات 
نظر  به  که  آمده  عکس هایی  و 
کتاب  این  در  آنها  جای  می رسد 
نیست.  مطالب تاریخی کتاب بعضًا 
فاقد منبع است. غلط های تایپی و 

ویرایشی کتاب نیز کم نیست.
امید می رود در چاپ های بعدی این 

نقایص رفع شود.
ما باید قدردان کسانی چون جناب 
زمانه ای  در  که  باشیم  پیشاهنگ 
که فرهنگ بومی در بوته فراموشی 
می کنند  همت  است،  خاموشی  و 
و با هزینه شخصی و صرف وقت و 
آخرین  نمی گذارند  انرژی  و  توان 
خاموش  فرهنگ  شمع  شعله های 

شود. 
و  می نهیم  ارج  را  کاری  چنین 
مریزاد  دست  آن  نویسنده  به 

می گوییم.

با هم بخشی از کتاب را می خوانیم:
ضمیری  محمد حسن  حاج 
)131۰-13۸۰/۲/1خورشیدی( 
فرزند حاج محمد، فرزند مالحسن، 
فرزند کربالیی محمد تقی بناکننده 
مسجد حاج مهدی )و دو برکه و وقف 
زمین هنرستان باهنر( فرزند جعفر 
به  محمد،  فرزند  جهرمی  خیاط 
نگارنده گفت در زمان های گذشته 
بوده  ایالت  مرتع  پلنگان  جبل 
است. عشایر هنگامی که سرحد و 
گرمسیر می کردند زمان عبور آنها از 
دره پلنگان و برای رسیدن به داراب 
و الرستان ضرر و زیان زیادی به 
مالکین می رسانیدند. نقل است که 
حاکم وقت نی ریز جنت تراز، گویا 
محمدحسین خان، وجهی به سران 
ایالت می دهد و منطقه پلنگان را 
خریداری می کند و به اهالی نی ریز 
خودتان  برای  بروید  می گوید: 
آن  و صاحب  کنید  درخت غرس 
شوید به همین خاطر عده ای به این 
درختان  و  می نهند  گردن  فرمان 
فراوان انجیر، بادام، انگور و... در آنجا 
انجیرستان،  صاحب  و  می نشاند 

بادامستان و تاکستان و... می شوند.
محمدرضا عمان شاعر و خوشنویس 
 13۲۰ )1۲۴۹-اسفند  نی ریز 
آقا  حاج  فرزند  خورشیدی( 
)بناکننده مسجد حاج آقا در کوچه 
شیخ علی قاضی و برکه زیر ساباط 
بین کوچه هفت پیچ و خواجه ها( 
 13۰۶ سال  در  الله  لطف  فرزند 
خورشیدی در مورد تعداد درختان 
انجیر، بادام و رز) انگور( می نویسد: 

از حد تقریر بیرون است.
انتشارات  چاپ  پلنگان  کتاب 
آقای  مطبوعاتی  دکه  در  سیوند، 
خیابان  ابتدای  در  واقع  افراسیابی 
شده  عرضه  فروش  برای  طالقانی 

است.

دل من  
غرق 

سکوت است
محبوبه راهپیما

پر کن از غصه و دلتنگی و غم جامم را

تا که باران برساند به تو پیغامم را

دل من غرق سکوت است ولی می ترسم

سنگ برهم بزند برکه  آرامم را

هی شکستم که در این بی کسی و تنهایی

درد در آینه تکثیر کند نامم را

گفته ای دل به نگاه تو سپردن غلط است

کاش آماده کنی جوخه  اعدامم را

مانده ام زار و پریشان وسط دیروزم

بی صدا باخته ام بی تو سرانجامم را

مرگ رؤیای قشنِگ  شب و روزم شده تا

خاک در خود بدهد جا دل ناکامم را

یک فنجان شعر

غلطهایمتداول
درزبانفارسی

از دیدگاه استاد حسن عمید

عمله:  
َعَمله جمع عامل است. در فارسی به 
طور مفرد، به معنی کارگر استعمال 
عمله جات  را  آن  جمع  و  می کنند 

می گویند که غلط است.
عنقاء:  

َعنقاء مؤنث اعنق  و به معنی زن دراز 
گردن است. سیمرغ را هم می گویند. 
اغلب در فارسی ُعنقاء تلفظ می کنند 

که غلط است.
عوض:  

ِعوض به کسر عین و فتح واو است. 
اغلب به فتح عین و واو )َعَوض( تلفظ 

می کنند که غلط است.

)بی تا(  حسن  عمید،  از:   برگرفته   

به  فارسی  فرهنگهای  فاحش  غلطهای 

عالوه غلطهای مشهور و متداول، تهران: 

انتشارات کتابخانه گوتنبرگ، ص 1۲۰.

زین قند پاریس

ویژه  طنز نی ریزان فارس

سال ششم / شماره:  ۲۶۹
قیمت: 2 قرون

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

ماجراهای تبعه موجاز
َوالیت وارونَه

َشنیده  که  همین  گوذشته  هفَته 
کردم موعتادها را هم واکسین َکرونا 
َمی زنند، در حال کنَده کاری از َهولم 
شصت  انگشت  روی  بی  کولنگ  با 
َلنگ چپم َبزدم و از شدتی درد از ته 

چاه بی بیرون پریدم.
ول  را  دول  ایرانی ام  شاگرد  پرویز 
َبکرد و َبگفت: »َچه شد ارباب؟ من که 

چیزی نگفتم.«
گفَته کردم: »خاک بر سرت کونند. 

راست َمی گویی؟«
روی  نشدم،  جیوابش  مونتظر 
بی  سرعت  بی  و  پریدم  دوچرَخه 

سمت سالون عیفاف روان شدم.
برای  جا  َبشدم،  که  حیاط  وارد 
برای  هَمه  نبود.  انداختن  سوزن 
َنوبت َبگرفتن، از سر و کول هم باال 

َمی رفتند.
»عجب  کردم:  گفَته  خودم  پیش 
واکسین  وقتی  هستند؛  مردمانی 
باید  و  َنمی زد  کسی  بود،  فراوان 
که  حاال  َمی کردند.  التیماَسشان 
کم شده، هَمه صف بسته اند. َوالیت 

واروَنه بی این گفَته َمی کونند. اَنگار 
باید هَمه چیز صفی شود تا هجوم 

َبیاورند.« 
مانَده بودم َچکار کونم که َیک فکری 
از  پر  َیک ساکی  َبرسید.  بی ذهنم 
خرت و پرت ترک دوچرَخه ام بود. آن 
را برداشتم، َلباس قوندوزی که تنم 
بود؛ با دونباله دستار سرم، صورتم را 
هم پوشاندم تا حسابی شبیه برادران 

طالب در َوالیت افغانیستان شوم.
با َصدای بولند َیک تکبیر َبگفتم و 
ساک را میان جمعیت پرتاب کردم. 
ملخ  و  مور  َمثال  هَمه  کونید  باور 
بی  ساختیمان  از  و  شدند  پراکنَده 
درون کوَچه دویدند. حتی از اربابان 
واکسین بزن هم دیگر کسی نمانَده 

بود.
من هم با َخیال راحت بی درون سالن 
واکسین  قوطی  َیک  شدم.  روان 

برداشتم و از در پوشتی َبگروختم.
کار تزریق را هم که دیگر خودتان 

َمی دانید بلدم...
نجیب

ماجراهای من و بی بی
دختر تو میه عقل و شهور ندری که هویج 

کیلو 30 تومنی اسدی؟
را که گذاشتم روی زمین  تره بار 
بی بی آمد باالی سرم... آنها را باال 
به  افتاد  نگاهش  و  کرد  پایین  و 

هویج های توی پالستیک...
- اینا چی چیه ِاسدی؟

- هویجه دیگه بی بی، پس چیه؟
- درم مینم، کور خو نیسم دختر، 

میگم بری چی چی ِاسدی؟
- برا شما گرفتم دیگه بی بی... مگه 
شده،  کم سو  چشاتون  نگفتین 
سرگیجه دارین، ویتامین بدنتون 
کم شده؟ گرفتم براتون آب هویج 

بگیرم.
- دختر میه هویج کیلو سی تومن 

نیس؟
- بله بی بی، دو کیلو گرفتم شد ۶۰ 

تومن.
- تیر ناحق بخورم من، گوِلی برنو 
عقل  میه  تو  دختر  من،  بخورم 
ندری؟ میه شهور ندری که رفتی 

هویج کیلو سی تومنی اسدی؟

- بی بی جون برا خودم که نگرفتم، 
برا شما گرفتم...

- اَ کارت خودوت پول ورُدشتی؟
- نه بی بی، کارت من که خیلی وقته 
پول نداره دیگه، از کارت خودتون 

برداشتم.
- واااااااااااااای، وااااااااااااای به روز سیا 
بیشینی دختر که منه اَ روز سیا 

نوشوندی. پوشو برو بده پس و بیا...
- ینی چی بی بی؟ زشته... نمیشه 

که.
- دختر میگم پوشو برو بده پس و 

بیا...
- بی بی واال من نمیرم، اصرار نکن... 
تازه بی بی میدونین اگه این هویجا 
برا  کلی  بخوری  بگیری  آب  رو 
پوستتم خوبه و رنگ و رختون باز 

میشه.
- راس می گی گالبی؟

- آره بی بی، نمیدونین که چقد زرد 
شدین...

بی بی کمی ساکت شد...
با  باشی،  اسده  که  اصن  حاال   -

چی چی ِمخی اووشه بیگیری؟
- مگه اون آبمیوه گیری قدیمیه رو 

ندارین بی بی؟
می لرزه  بس  از  ولی  هه  او خو   -
وختی روَشُنش می کنی، میره َیی 
دوری تو هال می زنه میا، نیشه با 

خوُدش اوهویج بیگیری!
ای بابا، ینی اینقد وضعش خرابه 

بی بی؟
- ها هیقد وُضش خرابه...

کمی فکر کردم...
- کاری که نداره بی بی، االن میرم 
دقه  یه  خانم  اقدس  پسر  میدم 

تعمیرش کنه بیاد...
چیزی  و  داد  تکان  سری  بی بی 

نگفت...
از در که آمدم تو، بی بی هویج  ها را 

پوست کنده و منتظر من بود...
- اومدی گالبی؟

- بله بی بی... اومدم....
- ُدُرس شد؟

- بله بی بی، درس شد فقط...
- فقط چی چی؟

- فقط...
- جون بکن دختر، فقط چی چی 

خو؟
تومن میشه هزینه   - گفت 15۰ 

تعمیر آبمیوه گیری...
بی بی برای چند ثانیه هنگ کرد...

- چن؟
-15۰ هزار تومن بی بی...

- ینی االن هر لیوان ُاْوهویج نزیکه 
صد هزار تومن پوی من دراومده؟

کمی ساکت شدم...
- اگه بخواین پول هویجا با تعمیر 
حساب  هم  رو  رو  آبمیوه گیری 

کنین یه چیزی تو همین مایه ها...
از  پس  از  یکی  بی بی  هویج های 

دیگری به طرفم پرتاب شدند...!
گالبتون

زبونُم الل، زبونُم الل
حالم زیاد خوب نبود! حس بیماری داشتم! ترسیده بودم... با خودم گفتم 

: نکند کرونا گرفته باشم!
هر روز بدتر و بدتر می شدم! آبریزش بینی! بدن درد! سر درد! تب و سرفه!

به پزشک خانوادگی زنگ زدم. نشانه های بیماری را که به 
دکتر دادم تشخیصش کرونا بود!

پرسید: آیا احساس خفگی خفیف و کمبود 
اکسیژن یا تهوع هم دارید؟!

گفتم: نه این دو نشانه را ندارم!
شکر  را  خدا  پس  گفت:  دکتر 
نشده  درگیر  معده تان  و  ریه 
می شوید؛  معالجه  زودتر  و 
سریع خودتان را به بیمارستان 

برسانید تا چک شوید!
چه  شما  از  گذاشتم.  را  گوشی 

پنهان حسابی ترسیده بودم چون 
سن و سالم باال بود و نگران خودم 

بودم!
ناگهان تلفن خانه، با یک 
شماره ناشناس و با پیش 
صدا  به  تهران  درآمد!شماره 

گوشی را برداشتم! خانمی جوان که خیلی هم شمرده و مؤدب صحبت 
می کرد گفت: برای یک نظرسنجی مزاحم وقت شما می شوم!

گفتم اشکالی ندارد و آن بنده  خدا هم شروع به پرسش در خصوص 
مسائل سیاسی و اقتصادی کشور و چشم اندازهای آینده با سؤاالت چهار 

گزینه ای کرد! 
در آخر گفت: یکی از کارشناسان اقتصادی  گفته که اقتصاد کشور تا 15 

سال آینده جزو سومین اقتصاد دنیا می شود؛ نظر شما چیست؟!
کارشناس  گفتید  ببخشید  پرسیدم:  تعجب  با 

فرموده اند 15 سال آینده؟!
خانم جوان با لحن مؤدبانه جواب دادند: 

بله... بله... نظرتان را بفرمایید!
خندیدم و گفتم: اجازه می دهید 
یک حکایت کوتاه در جوابتان 

بگویم؟!
گفت: خواهش می کنم اشکال 

ندارد!
یک  قدیم  زمانهای  در  گفتم: 
پادشاه  از  هنگفتی  پول  آقایی 
گرفت به شرط اینکه در مدت ۲۰ 

سال به خر پادشاه زبان بیاموزد!
کار  عجب  گفتند:  او  به  مردم 
نشدنی را قبول کرده ای! 
را  تو  پادشاه  نتوانی  اگر 

خواهد کشت!
آن مرد جواب داد: چه ساده هستید شما مردم! تا ۲۰ سال آینده یا من 

مرده ام یا خر! مهم االن است که من پول هنگفتی را به دست آورده ام!
دختر جوان پرسشگر سریع خداحافظی و قطع کرد!

قربانتان غریب آشنا
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101553565012051923191000 صفر19 شهریورجمعه 
111653665012041922191000صفر20 شهریورشنبه
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برابر رأی شماره 139660311005000474 هیأت اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک نی ریز تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم  سکینه شاسوند حسنی 
فرزند قدمعلی به شماره شناسنامه 66 صادره از نی ریز در ششدانگ یک باب مغازه  به 
مساحت16.57 متر مربع پالک 24 فرعی از 3565  اصلی مفروز و مجزا شده از پالک 3565  
اصلی واقع در نی ریز بخش 22 فارس خریداری از مالک رسمی آ قای غالم حسین خزان 
محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی 
می شود. در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند، می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود 
را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشارنوبت اول:1400/06/14 

تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/06/29

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

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

- مورخ 1400/06/02
ش 69

36479

برابر رأی شماره 139560311005000966 هیأت اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک نی ریز تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمود نظری فرزند اکبر 
به شماره شناسنامه 189 صادره از نی ریز در ششدانگ یک باب مغازه  به مساحت34.5 
متر مربع پالک 72 فرعی از 208  اصلی مفروز و مجزا شده از پالک 208 جهت الحاق به 
پالک 208.33.34 واقع در نی ریز بخش 22 فارس خریداری از مالک رسمی آقای محمود 
حیدرقلی زاده محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهی می شود. در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت 

مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشارنوبت اول:1400/06/14 

تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/06/29

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

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

- مورخ 1400/06/06
ش 70

36513

برابر رأی شماره140060311023000150 - 1400/04/09 هیأت اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک زرین  دشت تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم مرضیه رضائی 
فرزند غالمرضا به شماره شناسنامه 1502 صادره از حاجی آباد در ششدانگ یک باب 
خانه به مساحت 163.78 متر مربع پالک 1617 فرعی از 7286 اصلی مفروز و مجزی شده 
از پالک 7286 اصلی قطعه 8  بخش 12 فارس شهرستان زرین دشت واقع در حاجی آباد 
خریداری مع الواسطه از مالک رسمی آقای علی قلی شجاعی محرز گردیده است. لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود. در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند، می توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشارنوبت اول:1400/06/14                            تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/06/28

خلیلمرادخواه-رئیسثبتاسنادوامالکزریندشت

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

- مورخ 1400/06/09
ش 2692

36531

   باطالع اعضاء محترم شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان نی 

ریز می رساند که جلسه مجتمع عمومی عادی بطور فوق 

العاده شرکت در ساعت18:30 روز دوشنبه مورخ 1400/6/15 

در محل دبیرستان دخترانه آیت اله کاشانی واقع درخیابان 

تشکیل  تعاونی  شرکت  جنب  کوچه  طالقانی  اله  آیت 

می گردد از عموم اعضاء محترم شرکت بدینوسیله دعوت 

طبق   . فرمایند  شرکت  مذکور  جلسه  در  می آید.  بعمل 

ماده 19 آئین نامه تشکیل مجامع عمومی در صورتیکه 

حضور عضوی در مجمع به عللی میسر نباشد ، می تواند 

حق رأی خود را به موجب وکالت نامه رسمی ) محضری ( به 

عضو دیگری یا نمانده تام االختیار خود  واگذار نماید ، که در 

اینصورت هیچ عضوی نمی تواند عالوه بر رأی خود پیش سه 

رأی با وکالت داشته باشد و هر شخص غیر عضو فقط حق 

یک رأی خواهد داشت. 

دستور جلسه:

1-قرائت گزارش کتبی هیأت مدیره و بازرسان در خصوص 

عملکرد سال مالی 1399 

2-رسیدگی و تصویب صورتهای مالی سال 1399

3-انتخاب اعضای هیأت مدیره اصلی و علی البدل برای مدت 

سه سال 

4-انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یکسال 

5-اتخاذ تصمیم نسبت به تقسیم سود و تعیین بودجه 

وتبیین خط مشی شرکت در سال 1400 

6-تغییر سرمایه شرکت از مبلغ 17128147000ریال در پایان 

سال 1398 به مبلغ 21109295000ریال در پایان سال 1399 

تعیین روزنامه کثیر االنتشار جهت درج آگهی های شرکت 

  

هیأت مدیره شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان نی ریز

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده

شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان نی ریز

36541.9

دعوت به همکاری
به یک همکار خانم جهت کار در فست فود نیازمندیم 

حقوق عالی 
مراجعه حضوری فقط از ساعت 10 الی 2 بعد از ظهر 

خیابان امام حسین - نبش کوچه 8 2/36528

شرکت رینگ اسپورت نور نی ریز جهت سرویس 
و ایاب ذهاب کارکنان خود از بین رانندگان مینی 

بوس هیوندا دعوت به همکاری می نماید . داوطلبان 
می توانند حضوری به شرکت نور واقع در شهرک 

صنعتی ده فاضل مراجعه فرمایند . 

فراخوان و جذب سرویس ایاب ذهاب کارکنان 

6/36499

به یک سند منزل با پایانه کار  و دو نفر 

بازنشسته )نیروی انتظامی ، سپاه  و 

ارتش(جهت ضمانت برای  اخذ وام 

بانک سپه )انصار قدیم (، با پورسانت 

عالی نیازمندیم 

تلفن: 09178351096

09178525471

09936185133

ن
ام

 ض
ند

زم
نیا

4/36534

فروشی
 

یک دستگاه یخچال الکترو استیل 
موتور ایتالیایی سفید

یک دستگاه فریزر  الکترو استیل 
موتور ایتالیایی سفید 11 کشو
شیک و زیبا حتی برای جهیزیه

09171322207
1/36516

گمشده
 

پوشه حاوی مدارک به همراه 
سند و برگ سبز ماشین بنام 

عبدالرسول  رحیمی مفقود گردیده 
از,یابنده خواهشمند است با 

شماره 09178407780 تماس 
گرفته و مژدگانی دریافت نماید.

1/36535

دعوت به همکاری 
به یک نیروی خانم یا آقا به 

صورت نیمه وقت یا تمام وقت 
جهت کار در پیتزا دانیال 

 نیازمندیم 
 ۰۹۱۷۱۳۳۵۲۱۲ نماید.

1/36535

آگهی فقدان سند مالکیت بخش 22 فارس نی ریز
چون خانم کیهان فایض فرزند فضل اله با تســلیم دوبرگ استشــهادیه که در دفتر خانه 
اسناد رسمی شــماره 11 نی ریز تنظیم گردیده است مدعی هســتند که تعدادیک جلد 
سند مالکیت گاداســتری مربوط به موازی 5 ســهم مشاع  از 7 ســهم سهام ششدانگ 
یک درب باغ به مســاحت  3352 متر مربع تحت پــالک 4176.1 واقع در نی ریز بخش 
22 فارس به نام ایشــان در ذیل ثبت دفتر الکترونیکی 139720311005000774 با 
شــماره چاپی  520342 ب 96  صادر و تســلیم گردیده اســت به علت جابجایی منزل 
مفقود شده است و نامبرده تقاضای صدور ســندالمثنی نموده است. مراتب طبق دستور 
ماده 120 اصالحی آیین نامه قانون ثبت آگهی می شود که هر کس نسبت به ملک مورد 
آگهی معامله ای کرده و یا مدعی وجود ســند مالکیت نزد خود می باشــد تا ده روز پس 
از انتشــار آگهی به ثبت محل مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل ســند مالکیت 
یا خالصه معامله تســلیم نماید و اگرظرف مدت مقرر اعتراضی نرســیده و یا در صورت 
اعتراض اصل سند ارائه نشود اداره ثبت ســند مالکیت المثنی را طبق مقررات صادر و به 

متقاضی تسلیم خواهد کرد. 

تاریخ انتشار: 1400/06/14

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

36529

- مورخ 1400/06/9
ش 71

یک قطعه باغ انجیر با 50 عدد درخت انجیر، 

منبع آب، لوله کشی آبیاری ، 2000 مترمربع 

دردامنه کوه بیدخون به فروش می رسد

09173173797 یر
نج

غ ا
 با

ش
رو

ف

2/36536

فروش 1000مترزمین برجاده سیرجان  - نی ریز روبرو رستوران گل 

سرخ /اول جاده مناسب برای هرکاری به قیمت کارشناسی  

یک سرمایه گذاریه مطمئن
 تماس09173318769

فروش زمین

2/35902

منزل نقلی 100 متری 80 مترمربع زیربنا، 20 متر مربع 

حیاط، تیر آهنی  ودارای سند به فروش می رسد.

خیابان ابوذر نزدیک به مسجد النبی   

تماس : 09336401522 ی
نقل

ل 
نز

ش م
رو

ف

2/36542

اشتراک یک ساله 

هفته نامه نی ریزان فارس 
و ماهنامه نی تاک

با ما تماس بگیرید: 5146 731 0917 »جاللی«

 انتشار همزمان آگهی
در فضاهای مجازی 

نی ریزان فارس:
17 کانال واتس آپ)به نام نی ریزان فارس(، پیج اینستاگرام 

 نی ریزان فارس با بیش از 11.500 دنبال کننده
)neyrizan.fars@(،  پیج اینستاگرام نیازمندیهای نی ریزان فارس 
با بیش از 6000  دنبال کننده )neyrizanfars@(،  پیج اینستاگرام 
هورگان با بیش از 9000 دنبال کننده )hourgan@(،  درج در کانال 
  ،)@neyrizanfars( تلگرام نی ریزان فارس با 2000 دنبال کننده

)hourgan.ir( درج در  سایت هورگان

کافیست تماس بگیرید: 5146 731 0917
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neyrizanfars.com
info@ neyrizanfars.ir
                 @ neyrizan.fars

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

  برگ گوشتین گیاه آلوئه ورا را بریده و ژل آن را هر شب 
قبل خواب روی صورتتان بمالید. این ژل پوست شما را 

شفاف کرده و مانع چروک شدن آن می شود.

 تنظیم ساعات غذاخوردن در زمانهای مشخص از روز، 
یکی از راه های اساسی تنظیم سیستم اشتها در مغز است.

افرادی که نامنظم غذا می خورند، بیشتر در خطر چاق شدن 
هستند.

 خدانگهداری با سکته قلبی
پودر  می توانید  وعده صبحانه،  در  مربا  مصرف  جای  به 
دارچین را با عسل مخلوط و از آن استفاده کنید. عسل و 
دارچین می تواند کلسترول را کاهش دهد و خطر ابتال به 
بیماری قلبی را نیز کم کند. مصرف این معجون ترکیبی 

می تواند خطر سکته را هم تا حد زیادی کاهش دهد.

 دیابت )بیماری قند( چه زیانهایی برای نیروی جنسی 
دارد؟

دیابت در مردان باعث اختالل نعوظ، ناتوانی جنسی و انزال 
پس گرد می شود.

در زنان باعث خشکی واژن، کاهش میل جنسی و مقاربت 
دردناک می شود.

 برای فریز کردن لیمو؛ دور آنها فویل آلومینیومی بپیچید 
تا تلخ نشوند.

خواص  دارای  معمولی  لیموی  از  بیشتر  یخ زده  لیموی 
ضدسرطانی و تقویت کننده سیستم ایمنی بدن است .

 نارنگی مسکن خوبی برای سلسله اعصاب و از بهترین 
اکسپکتورانت  به  که  است  ضد سرفه  طبیعی  داروهای 

طبیعی در میان درمانگران طب سنتی است.

 خوراک لوبیا سبز از جمله از بین برنده سلولهای سرطان 
سینه است. 

 مصرف خاکشیر ناشتا، مخصوصًا اگر به همراه ترنجبین 
باشد، اثر معجزه آسایی در پاکسازی کبد دارد.

 پسته بهترین دارو برای رفع بوی بد دهان است و 
جویدن آن باعث التیام زخمهای داخل دهان می شود.

 هیچ گاه فرد بیهوش را بلند نکرده یا با پاشیدن آب روی 
صورتش او را هوشیار نکنید.

 پاهایش را باال برده، دکمه ها و لباسهای تنگ او را باز کنید و 
اجازه ندهید بالفاصله بعد از هوشیار شدن بایستد.

 درمانی فوق العاده برای نابودی سلولهای سرطانی:
 کوه نوردی و تنفس در هوای پاک با تقویت سیستم ایمنی 
بدن، باعث تشکیل میزان زیادی گلبول  سفید خونی برای 

نابودی تومور های سرطانی می شود.

 اگر می خواهید آلزایمر نگیرید، پیاده روی کنید.
تنها 25دقیقه پیاده روی در روز می تواند خطر زوال عقل را 

کاهش دهد.
پیاده روی منظم، همچنین اختالالت عروقی و 30 درصد 

خطر سکته مغزی را کاهش می دهد.

 اگر الغر هستید شیره انگور بخورید. شیره انگور به 
راحتی شمارا چاق می کند. 

•  همچنین برای کودکان و نوجوانان در حال رشد و افرادی 
که در اثر بیماری ضعیف شده اند نیز عالی است.

  خانم ها حتمًا باید آلوی خشک شده بخورند؛ زیرا بیشتر 
خانمها دچار کم خونی هستند و آلوی خشک سرشار از آهن 

است.

 دمنوش دارچین و سیب:
آرام بخش - درمان سوء هاضمه - بهترین دارو برای دردهای 

عضالنی - درمان دیابت - تب بر

 عوارض انداختن پاها روی هم )در طوالنی مدت( در 
هنگام نشستن: فلج عصب پرونئال - واریس و مشکالت لگن.

 بالش ها هم تاریخ انقضا دارند و بعد از 2 سال باید عوض 
شوند ! پس از این مدت، بالش مکان امنی برای کنه های گرد 
و غبار و رشد حشرات شده و با ِدفرمه شدن، موجب بروز درد 

در ناحیه گردن می شود.

 غذاهایی را که در کودکی از آنها بدتان می آمد، دوباره 
امتحان کنید.

می آید؛ چون  غذاها خوشتان  از همان  زیاد  احتمال  به 
جوانه های چشایی هر 7 سال یک بار تغییر پیدا می کنند.

چند خط سالمتی
 نشانه های عفونت ادراری: احساس سوزش حین ادرار 
- وجود خون در ادرار - ادرار با بوی تند و تیره رنگ - اضطرار 
فراوان برای ادرار کردن حتی زمانی که مثانه نیمه پر باشد - 

قطره قطره آمدن ادرار - تکرر ادرار. 

 پونه برای مقابله با حالت تهوع و استفراغ، مشکالت و 
ناراحتی های گوارشی مؤثر است.

به طوری که از ترش کردن معده جلوگیری می کند و برای 
برای  بسیار مفید است. همچنین  هضم غذا و سکسکه 

شب ادراری کودکان نیز مفید است.

 روانشناسان معتقدند استفاده از پتو و بالش سفید رنگ 
باعث ایجاد آرامش در خواب  می شود. علت آن، اثرات رنگها 

بر مغز است.

  زنانی که بصورت مداوم ورزش می کنند، همیشه دارای 
جذابیت و طراوت خاصی برای همسران خود هستند.

 زنان ورزشکار تا 4 برابر بیشتر از سایر زنان در بارداری و 
زایمان موفق تر هستند.  همچنین در مطالعات انجام شده 
نرخ باروری موفق در زنانی که به طور مداوم ورزش می کنند، 
تا سنین باالتر نیز بدون خطر بوده و همچنین شروع زمان 

یائسگی نیز به طور چشمگیری افزایش می یابد.

 پاکسازی ریه:
نعنا شامل »منتول« است که باعث تنفس راحت تر و شل 
شدن عضالت سیستم تنفسی می شود و به دلیل داشتن 

آنتی اکسیدان، با باکتری های تنفسی مبارزه می کند.

 مناسب ترین زمان برای صرف ماست، شبها قبل از 
خواب است! زیرا در آن باکتری های مفیدی وجود دارد که 

به هضم غذا، پاک کردن معده و کاهش وزن کمک می کند.

 تنظیم ساعات غذاخوردن در زمانهای مشخص از روز، 
یکی از راه های اساسی تنظیم سیستم اشتها در مغز است.

افرادی که نامنظم غذا می خورند، بیشتر در معرض خطر 
چاق شدن هستند.

 مثل مردم ژاپن آب بنوشید تا عمرتان طوالنی شود !
بسیاری از مردم ژاپن، بیش از صد سال زندگی می کنند؛ 
چون بعد از بیدار شدن آب می نوشند. نکته مهم این است 
که آبی که ناشتا می نوشید، به هیچ عنوان نباید سرد باشد. 

بهترین دمای آب در این زمان ولرم است!

عامل  انرژی زا،  نوشیدنی های  حد  از  بیش  مصرف   
خستگی مداوم !

 مصرف بیش از حد کافئین، به ویژه هنگام بعد از ظهر، 
کند.  ایجاد  شما  خواب  در  جدی  اختالل  می تواند 
نوشیدنی های انرژی زا دارای کافئین بسیار بیشتری نسبت 

به یک فنجان قهوه و همچنین سرشار از شکر هستند. 
انرژی زا،  نوشیدنی های  در   B ویتامین  باالی  سطوح   +
می تواند راه حلی سریع برای افزایش سطوح انرژی در زمانی 
باشد که با احساس خستگی مواجه هستید؛ اما در ادامه به 

افت شدید انرژی منجر خواهد شد.

 می خواهید بدنتان را سم زدایی کنید؟
گشنیز بخورید! به گفته محققان آمریکایی، گشنیز عامل 
شگفت انگیزی در دفع سموم بدن بوده، سیستم ایمنی را 

تقویت و پوست را پاکسازی می کند!

 آلوئه ورا سبب افزایش قدرت جذب رطوبت پوست 
گردیده و پوست را انعطاف پذیر می کند. بنابراین بهترین 

مرطوب کننده برای پوست است و آکنه را از بین می برد.

 مصرف سکنجبین )سرکه انگبین(،  همراه با کاهو، سبب 
تقویت کبد، کاهش حرارت بدن و رقیق شدن خون می شود. 
استفاده از این شربت برای اشخاصی که دچار کبد چرب 

هستند مناسب است.

 مصرف شیره انگور به صورت شربت یا به عنوان صبحانه 
بهترین عالج کم خونی است. 

شیره انگور بسیار مقوی است و برای افرادی که بر اثر 
بیماری یا عمل جراحی ضعیف شده اند، بسیار مفید است!

 برخالف باور عموم، اولین تأثیر ورزش بر مغز است، نه 
بدن ! 

ورزش باعث ترشح بیشتر هورمونها از مغز می شود.
افرادی که ورزش می کنند، مغزشان 10 سال جوانتر از مغز 

افراد غیر ورزشکار است.

 سماق دشمن اسید اوریک است، با باکتری سالمونال 
مبارزه می کند، ضدعفونی کننده است، اسهال کودکان را 
ازبین می برد، باعث سم زدایی از کبد شده و به درمان کبد 

چرب کمک می کند.

چند خط سالمتی

هشدار دلسوزانه یک پرستار در بخش 
درمان کروناویروس

که  می گویم  آدمهایی  برای  را   اینها 
نمی دانند افتادن زیر دستگاه ونتیالتور 
به چه معنی است و اصرار هم دارند که 

باید به کارهایشان برسند.
یک  ونتیالتور  که  بگویم  همه  از  اول 
روی  بر  که  نیست  اکسیژن  ماسک 
صورتتان نصب کنند و شما هم در حالی 
داده اید، مشغول مطالعه  لم  راحت  که 

روزنامه و مجالت روز شوید.
کووید-19  بیماران  برای  ونتیالسیون 
به معنی فرو کردن دردناک یک شلنگ 
به داخل حلق است که تا زمانی که زنده 
بمانید یا بمیرید در جای خودش باقی 

خواهد ماند.
این کار در حالت بیهوشی و به مدت2 تا 3 
هفته و بدون این که قادر به تکان خوردن 
بر  اغلب  بیمار  باشید صورت می گیرد. 
روی شکم خوابانده می شود و شلنگی که 
از دهان به لوله هوا متصل است، امکان 
می دهد که با ریتم دستگاه ریه اکسیژن 

بدنتان را تأمین کنید.
بیمار نمی تواند صحبت کند، نمی تواند 

غذا بخورد و یا هر کار طبیعی دیگری را 
انجام دهد. این دستگاه است که بیمار را 

زنده نگه می دارد. 
باعث  بیمار  درد  و  ناراحتی  احساس 
از  اطمینان  برای  پزشکان  می شود که 
تحمل شلنگ توسط وی و تا زمانی که 
دستگاه مورد نیاز باشد، داروهای مسکن 

تجویز کنند.
این به معنی قرار گرفتن در حالت کمای 
قرار  از  پس  روز   20 است.  مصنوعی 
گرفتن تحت چنین درمانی،  یک بیمار 
جوان 40 درصد از ماهیچه های خود را از 
دست می دهد، دهان و تارهای صوتی اش 
صدمه می بیند و دچار عوارض ریوی و 

قلبی می شود.
به همین خاطر است که افراد مسن و 
ضعیف تاب چنین درمانی را نمی آورند 

و می میرند.
قرار  وضعیتی  چنین  در  ما  از  خیلی 
داریم... اگر نمی خواهید به اینجا بیایید، 
هم  باز  کنید.  محافظت  خودتان  از 

می گویم؛ این آنفلوآنزا نیست!
یک شلنگ را برای رساندن غذای مایع 
از طریق بینی یا پوست وارد معده شما 

به  را  چسبناک  کیسه  یک  می کنند، 
را  اسهالتان  تا  می چسپانند  باسن شما 
جمع کند. لوله دیگری برای جمع آوری 
ادرار به شما وصل می شود. یک راه برای 
ورود مایعات و دارو به رگ وصل می شود، 
یک راه ورودی به سرخرگ گردنی برای 
متصل  خون  فشار  وضعیت  بر  نظارت 
می شود که کاماًل وابسته به دوزهای دقیق 
محاسبه شده است. تیمی از پرستاران 
باید هر یک ساعت  اندام شما را به طور 
مرتب جابه جا کنند و پتوی مخصوصی 
در زیرتان بگذارند که مایعی یخی در آن 

در جریان است تا به پایین آوردن دمای 
40 درجه ای بدنتان کمک کند.

خب کسی هست که بخواهد همه اینها را 
امتحان کند؟ 

پس در خانه بمانید. از خودتان محافظت 
کنید و فاصله را حفظ کنید.

دو ماسک بزنید.
با استفاده از داروهای تقویتی و تدابیر 
طب سنتی )با مشورت پزشک( ریسک 

ابتال به کرونا را کاهش دهید.
هر روز با آب نمک رقیق، دهان، گلو و 

درون بینی تان را شستشو دهید.

کسانی که کرونا نگرفته اند بخوانند

بهترین 
زمان برای 
خوردن شام

چه کسانی در 
معرض پوکی 

استخوان 
هستند؟

مصرف شاهدانه 
برای الغری

بنا بر اعالم محققان، وعده غذایی 
دیرهنگام در شب سبب می شود بدن 
 )high alert( در سطح آماده باش باال

قرار گیرد.
 متخصصان قلب توصیه می کنند که 
افراد بزرگسال نباید تا دو ساعت قبل 
از خواب چیزی بخورند و در حالت 
ایده آل بعد از ساعت هفت شب نباید 

چیزی خورده شود.
خوردن  باورند  این  بر  کارشناسان 
زمانی  می شود  سبب  شب هنگام 
کند،  استراحت  باید  بدن  که 

هورمون های استرس را آزاد کند.
متخصص  اوزپلیت«   »ابرو  دکتر 
نتایج  ارائه  در  عروق  و  قلب  گروه 
در  سخنرانی  یک  در  تحقیقاتش 
اروپا  عروق  و  قلب  انجمن  کنگره 

گفت:
 اگر شب هنگام دیر غذا بخوریم، بدن 
ما به جای استراحت برای خواب، 
 )high alert( آماده باش  در حالت 
به  مانند روز باقی می ماند؛ بنابراین 
چگونه خوردن نیز ممکن است به 

اندازه چه چیزی خوردن مهم باشد.
 خوردن صبحانه و ناهار مهم است؛ 
اما شام نیز نباید به هیچ وجه دیر 

خورده شود.
 بنابراین شما نباید نگران این باشید 
که چرا شام را زودتر می خورید؛ چرا 
که در حقیقت این کار برای شما 

سودمند است.

با  استخوان  پوکی  به   مبتالیان 
کاهش تراکم و استحکام استخوانها 
شکستگی  خطر  معرض  در 
که  می گیرند  قرار  استخوان 
ستون  دست،  مچ  استخوان های 
آسیب  پذیری  لگن،  و  فقرات 

بیشتری دارند.
از  بیشتر  زنان  در  استخوان   پوکی 

مردان است.
 همچنین سفیدپوستان بیشتر به این 

عارضه دچار می شوند. 
و  کوتاه  قدی  که  هم   افرادی 
عبارتی  به  و  دارند  جثه ای کوچک 
است،  کوچک  آنها  استخوان بندی 
قرار  استخوان  پوکی  معرض  در 

می گیرند.

و  صبح  هنگام  شاهدانه  مصرف 
احساس  باعث  صبحانه،  وعده  در 
شما  در  روز  طی  طوالنی  سیری 

خواهد شد.
شاهدانه برای شکمی که مدام به 

قاروقور می افتد فوق العاده است.

اگر از زردچوبه زیاد استفاده کنید، این 
10 اتفاق برایتان می افتد:

1-  سرعت بخشی به کاهش وزن
بهبود  مفاصل  التهاب  یا  آرتریت   -2

می یابد.
دارد.  وجود  پلی فنال  زردچوبه،  در 
است   آنتی اکسیدان  نوعی  پلی فنال 
بدن  در  التهابات  کاهش  موجب  که 

می شود. 
3- ضد افسردگی

 طبق مقاله ای که مجله نقد غذا و علوم 
کرده  منتشر   2019 سال  در  تغذیه 
بیماریهای  عالئم  زردچوبه  است، 
کاهش  را  افسردگی  و  اضطرابی 

می دهد.
4- کمک به کاهش قند خون

زردچوبه  که  دریافتند  پژوهشگران   
می تواند به کنترل قند خون کمک کند 
و از آسیب به کلیه و سیستم عصبی 

جلوگیری نماید.
5- ضد آلزیمر

طبق گزارش ریدرز دایجست، مردمی 
که در هند زندگی می کنند نرخ آلزایمر 
کمتری نسبت به مردم اروپا و آمریکا 
پژوهشگران  علت  همین  به  دارند. 
تهیه  زردچوبه  از  مکملی  قرص های 
کرده و برای بیمارانی که در خطر ابتال به 

این بیماری قرار دارند، تجویز می کنند.
6- ضد سرطان

7- جلوگیری از کیست تخمدان
زردچوبه  در  موجود  کورکومین  ماده 
خاصیت ضو موتاژن دارد که موجب 
برطرف ساختن این اختالالت در زنان 

می شود. 
8- ضد کلسترول خون

9- کاهش بیماری های قلبی
10- مبارزه با مولکول های رادیکالی

روی سرخ زردچوبه با این همه خواص
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اورژانس ١١٥ نی ریز عملیات مختلفی را 
در هفته گذشته انجام داد.

به گزارش کچویی مدیر اورژانس ١١٥ 
نی ریز، مهمترین این حوادث به شرح زیر 

بوده است:
ساعت 23:٥4 چهارشنبه 3 شهریور، بر 
اثر تصادف یک موتورسیکلت با کامیون 
تقاطع خیابان بهداشت و طالقانی،  در 
موتورسوار ١8 ساله از ناحیه ساق پا دچار 

شکستگی شد.
هم  باز  روز،  همان   ١8:20 ساعت 
تصادف  اثر  بر  بهداشت  خیابان  در 
موتورسیکلت و خودرو، موتورسوار 4١ 

ساله از ناحیه مچ دست چپ آسیب دید.
، یک موتورسیکلت در  ساعت ١2:08 
مسکن مهر واژگون شد و سرنشین خانم 

34 ساله آن از ناحیه کمر آسیب دید.
ساعت ١١:٥3 همان روز، یک مرد 46 
ساله بر اثر ایست قلبی دچار عارضه مغزی 
شد. قلب بیمار در بیمارستان شهدا احیاء 
شد؛ اما به دلیل آسیب مغزی، این بیمار 
جان سپرد و اعضای بدنش در شیراز به 

بیماران نیازمند پیوند زده شد.
ساعت ١١ صبح پنجشنبه 4 شهریور، 
یک موتورسیکلت و خودرو با هم تصادف 
راکب ١7 ساله  آن،  پی  در  که  کردند 

موتورسیکلت دچار صدمات متعدد شد.
طالقانی،  خیابان  در  بعد  ساعت  یک 
یک  قدیم،  برق  اداره  روبروی 
تصادف  هم  با  خودرو  و  موتورسیکلت 
کردند که راکب 64 ساله موتورسیکلت 
از ناحیه مچ هر دو دست و پای راست 

مصدوم شد.
مشابه  حادثه ای  در  نیز   2١ ساعت 
ساله   32 راننده  سرباز،  میدان  در 
موتورسیکلت از ناحیه پای چپ آسیب 
اثر  بر  نیز  چپش  دست  بازوی  و  دید 

برخورد با اگزوز دچار سوختگی شد.
ساعت 22 جمعه ٥ شهریور، سه نفر از 
اعضای یک خانواده که برای پسته چینی 
رفته بودند، در بولوار شهید سلیمانی بر 

اثر خوردن پسته سم زده، مسموم و به 
بیمارستان شهدا اعزام شدند.

دو ساعت بعد از آن در روستای دهمورد، 
یک مرد 28 ساله هنگام کار، بند یکی از 
انگشتانش قطع شد و خودش به پایگاه 
با  اما  کرد.  مراجعه  دهمورد  اورژانس 
توجه به این که خونریزی زیادی نداشت، 
اورژانس  کارکنان  توسط  جا  در همان 

پانسمان شد.
ساعت ١١:30 همان روز، سه خانم بر 
اثر واژگونی خودرو در روستای غدیرگه 
مصدوم شدند.  این سه نفر که ١7، ١4 و 
33 ساله بودند، از ناحیه کمر و سر آسیب 

دیدند.
ساعت ١7:42 نیز دو خودرو در نزدیکی 
مسجد نو با هم تصادف کردند که بر اثر 
آن سه زن 22، 36 و 2١ ساله از ناحیه 
سر، شانه صورت و پهلو مصدوم شدند و به 

بیمارستان شهدا انتقال یافتند.
یک  شهریور،   7 یکشنبه   20 ساعت 
خودرو با عابر پیاده که مرد 70 ساله ای 
بود برخورد کرد. وی از ناحیه سر آسیب 

دید و به بیمارستان منتقل شد.
یک ساعت بعد در خیابان امام خمینی 
 2١ موتورسوار  امامزادگان،  روبروی  و 
ساله ای واژگون شد و ار ناحیه سر آسیب 

دید.
ساعت ١2 دوشنبه 8 شهریور، خودرویی 
در ابتدای گردنه الی رز )حوالی مسجد 
ابالفضل( واژگون شد. در این حادثه دو 
مرد 46 و 24 ساله از ناحیه دست آسیب 

دیدند.
نیزیک  روز  همان   20:١7 ساعت 
موتورسیکلت و عابر پیاده نزدیک اجاق 
امام حسین با هم برخورد کردند. در این 
حادثه پیرمرد 7٥ ساله ای از ناحیه دست 

و پا آسیب دید.
نوشتنی است کارکنان اورژانس ١١٥ در 
هفته گذشته ١3 بیمار بدحال کرونایی را 
به بیمارستان شهدا اعزام کردند و به 38 
نفر نیز در این زمینه مشاوره تلفنی دادند.

//

//

//

//

//

عملیات مختلف اورژانس 
در هفته گذشته

ادامه از صفحه یک

...  این مسئله از دست ما خارج است و هیچ 
مطب  تأسیس  در خواست  تاکنون  کس 

نداشته که ما مخالفت کنیم.«
رئیس شبکه بهداشت گفت: »ما به یک 
چشم پزشکی  مطب  تأسیس  از  شرط 
در نی ریز استقبال می کنیم و آن این که 
در  را  بی بضاعت  بیماران  چشم پزشک 
بیمارستان نی ریز عمل کند؛ چون اینجا 
را  چشم پزشکی  جراحی  عمل  امکانات 
دارد. متأسفانه برخی افراد به اسم ویزیت 
رایگان تمایل به حضور دارند؛ اما بیماران 
در  خصوصی  بیمارستانهای  راهی  را 
شهرهای بزرگ می کنند تا خودشان آنجا 
عمل کنند و درآمد بیمارستان خصوصی را 

داشته باشند.«
آل داود افزود: »اخیراً یکی از چشم پزشکان 
به  شروط  سری  یک  ارائه  با  نی ریزی 
تأسیس مطب در  فرمانداری درخواست 
نی ریز را داده که هم فرماندار و هم شبکه 
بهداشت با آن کاماًل موافق اند. ولی هنوز 
هیچ اقدام عملی انجام نشده و فقط شروع 
به حاشیه سازی برای شبکه بهداشت کرده 
است؛ وگرنه ما آمادگی همکاری با ایشان 

را داریم.«
وی گفت: »از زمان حضور من در شهرستان 
نی ریز، تعداد متخصصانی که در رشته های 
چندین  کردند  تأسیس  مطب  مختلف 
که  کس  هر  مطمئنًا  است.  شده  برابر 
به  و  استقبال می کنیم  کند،  درخواست 
او کمک خواهیم کرد؛ اما بعضی پزشکان 
به دلیل مشکالت شخصی، تحصیلی و ... 
که برایشان به وجود آمده، مجبور به ترک 

شهرستان شدند.«
داشت:  عنوان  بهداشت  شبکه  رئیس 
»بعد از آن، از چندین چشم پزشک دعوت 

به کار کردیم؛ اما به دلیل این که شرایط 
پرداختی در واحد دولتی در همه کشور 
پایین است، چشم پزشکان تمایل دارند در 
محلی کار کنند که بیمارستان خصوصی 
قول تخصیص  ما  باشد؛ هر چند  داشته 
ماه  مهر  در  را  دیگری  چشم پزشکان 

گرفته ایم.« 
آل داود افزود: »تالش ما تا به حال این بوده 
که دو روز در هفته چشم پزشک داشته 
برای ویزیت و یک روز  باشیم؛ یک روز 
برای عمل جراحی. ما در تقسیم سالیانه 
برای  مهرماه،  یا  شهریور  در  متخصصان 
تخصیص متخصص چشم پزشکی و گوش 
و حلق و بینی در اولویت دانشگاه علوم 

پزشکی شیراز هستیم.«
این منظور  به  وی گفت: »پزشکانی که 
طرحشان را می گذرانند،  دو ساله هستند 
جز  )به  هفته  در  روز   3 حداقل  باید  و 
عملهای جراحی( اینجا باشند. اگر ۹ ماه 
بگذرد، می توانند در همان  از طرحشان 
شهر مطب تأسیس کنند. اما اگر بیایند، 

ما کمک می کنیم تا این کار زودتر انجام 
شود.«

این  به  پاسخ  در  بهداشت  شبکه  رئیس 
سؤال که چرا در برخی شهرهای هم ردیف 
عنوان  دارد،  وجود  چشم پزشک  نی ریز 
داشت: »اگر هم باشد، بیشتر بومیان آنجا 
متخصصان  ماندگار شده اند.  که  هستند 
نی ریزی اما هیچ کدام تمایلی برای ماندن 
ما  نداشتند.  خودشان  شهرستان  در 
پزشکان نی ریزی زیادی داریم که ماندگار 

نشده اند.«
آل داود گفت: »بیماران چشم اورژانسی 
اما  کنیم؛  اعزام  هستیم  موظف  ما  را 
یکی  دارند که  را  این  قابلیت  سرپایی ها 
چون  بیفتد.  عقب  کارشان  هفته  دو 
شرایط کرونا رو به بهتر شدن است، دوباره 
هفته  در  روز  دو  که  کرده ایم  هماهنگ 
چشم پزشک به نی ریز بیاید. دکتر حیدری 
به جز دکتر تمدن که پنجشنبه ها حضور 
دارد، قرار است دو روز در هفته )دوشنبه و 

سه شنبه( بیماران را ویزیت کند.«

به گفته مسئول داخلی پایگاه تجمیعی 
سیستم  عفاف،  سالن  واکسیناسیون  
به  بزرگی  کمک  پایگاه  این  نوبت دهی 
نظم بخشی و رضایت عمومی مردم کرده 

است.
»واکسیناسیون  گفت:  بیات  غالمعباس 
کرونا هر صبح ساعت 8 الی ١3 و هر عصر از 
ساعت ١6 تا 20  انجام می شود. روال کار ما 
به این شکل است که افراد صبح با دستگاه 
نوبت دهی نوبت می گیرند. ما به آنهایی که 
نوبت گرفته اند می گوییم می توانند بروند 
کارشان را انجام دهند و برگردند و نوبت آنها 
حتی اگر رد شود، در همان شیفت صبح یا 

عصر سوخت نمی شود.«
وی افزود: »همیشه اول وقت شلوغ است. 
اگر مردم این پیشنهاد را بپذیرند، حجم 
کار ما هم پخش می شود و فشار اول وقت 
را نداریم. معمواًل ساعت یازده و نیم به بعد 
مرکز خلوت است. سعی ما بر آن است 
شرایط را به گونه ای فراهم کنیم که مردم با 

احترام بیایند و بروند.«
بیات با بیان این که یک سالن انتظار هم 
بیرون از سالن ورزشی عفاف تدارک دیده 
شده، عنوان داشت: »دو نفر ابتدای سالن 
تریاژ می کنند و چهار تیم دو نفره کار ثبت 

و تزریق واکسن را انجام می دهند.«
تجمیعی  پایگاه  داخلی  مسئول 

واکسیناسیون سالن عفاف در مورد تعداد 
گفت:  پایگاه  این  روزانه  واکسیناسیون 
می شود  تزریق  که  واکسن هایی  »تعداد 
اگر  اعالمی دارد.  به گروه سنی  بستگی 
جدید  سنی  گروه  یا  باشند  اول  نوبت 
خیلی  روز  همان  معمواًل  کنند،  اعالم 
روز  در  دوز   ١٥00 تا  و  می شود  شلوغ 
تزریق می کنیم. اما روزهای عادی به طور 

میانگین 600 دوز تزریق می شود.«
*****

نفر   3  -  2 فقط  و  است   ١2:30 ساعت 
واکسیناسیون  پایگاه  در  کننده  مراجعه 

عفاف حضور دارند.
ندا احسان الهی یکی از کسانی است که در 
این ساعت از روز  واکسن زده است. او به ما 
می گوید: »من صبح آمدم، شلوغ بود و فقط 

نوبت گرفتم. اما حاال که برگشتم خلوت 
است و بدون معطلی کارم انجام شد.«

سرکارش  از  مستقیم  حسین پور  ناصر 
تجمیعی  پایگاه  به  شهر  بیرون  در 
واکسیناسیون عفاف آمده و بدون این که 
نوبت قبلی داشته باشد، به گفته خودش در 

مدت ٥ دقیقه واکسن زده است. 
خانم احسانی یکی دیگر از کسانی است 
که وارد سالن می شود. البته نه برای این که 
خودش واکسن بزند. او پدربزرگش را که 
قادر به پیاده شدن از خودرو نیست، برای 
تزریق دوز دوم واکسن آورده و  از مسئوالن 
پایگاه تقاضا می کند که تزریق را بیرون 
سالن، کنار خودرو انجام دهند. آنها هم 
و  می پذیرند  است  خلوت  سرشان  چون 

بدون معطلی انجام می دهند.

گفتگوی بی پرده با آل داود:

هر چشم پزشکی بیاید

حمایت می کنیم

سیستم نوبت دهی کمک بزرگی به 
مرکز واکسیناسیون نی ریز است

نیروی انتظامی استان فارس استخدام 
می کند.

به  فارس  استان  انتظامی  فرماندهی 
مورد  انسانی  نیروی  تأمین  منظور 
نیاز خود، از بین جوانان مؤمن، متعهد 
و بسیجی در مقاطع پیمانی ٥  سال 
درجه داری )مرد( با مدرک تحصیلی 
)کلیه  پیش دانشگاهی  و  دیپلم 
به   ثبت نام  ذیل  شرایط  با  رشته ها(، 

عمل می آورد.
تطبیق  برای  می توانند  عالقه مندان 
شرایط و تکمیل فرم ثبت نام تا اطالع 
هفته  هر  چهار شنبه  روزهای  ثانوی 
از ساعت 8  الی ١3 به مرکز گزینش 
واستخدام فرماندهی انتظامی استان 
سلمان  بلوار  شیراز-  در  واقع  فارس 
خیابان  نبش  سفر-  خیابان  فارسی- 

شهید محمدیان فرد مراجعه کنند.

کشف  از  نی ریز  انتظامی  فرمانده 
نزدیک به ١٥0 کیلو انواع مواد مخدر 

در هفته گذشته خبر داد.
گفت:  یوسفی  سیدمحمد  سرهنگ 
»مأموران ایست و بازرسی قطرویه در 
روز چهارشنبه 3 شهریور موفق شدند 
83 کیلو تریاک را از یک خودرو سمند 
کشف و راننده 32 ساله آن را دستگیر 

کنند.
در همان روز و در همان مکان، 2 کیلو 
حشیش و شیره تریاک از یک مسافر 

38 ساله اتوبوس کشف شد.«

وی افزود: »در روز دوشنبه 8 شهریور، 
مأموران ایست و بازرسی قطرویه 8 
کیلو تریاک از دو مسافر 40 و 42ساله 
کیلو   ١6.٥ کردند.  کشف  اتوبوس 
از یک پژو 40٥ و یک  شیشه مایع 
مسافر 23  یک  از  نیز  هروئین  کیلو 
ساله اتوبوس به دست آمد. همچنین 
مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر در 
همان روز از یک موتورسیکلت 37 کیلو 
تریاک کشف و خودرو 40٥ اسکورت 
وی را متوقف کردند. در این رابطه نیز 3 

متهم 30 تا 32 ساله بازداشت شدند.«

 رئیس هالل احمر شهرستان نی ریز از 
اهداء یک  دستگاه مانومتر و یک تشک 
امانات  بانک  به  خیرین  توسط  مواج 
تجهیزات پزشکی این جمعیت خبر داد.

معاونت  خبری  رابط  گزارش   به 
هالل احمر،  جمعیت  داوطلبان 
جمعیت  رئیس  احمدی  حمیدرضا 
ضمن  نی ریز  شهرستان  هالل احمر 
و  داوطلبان  کلیه  از  تشکر  و  تقدیر 
پزشکی  امانات  »بانک  خیرین، گفت: 
بیماران  به  کمک  منظور  به  شعبه 

نیازمند راه اندازی شده است.«
خیرین  و  همشهریان  کلیه  از  وی 

خواست تا در این امر خیر و خداپسندانه 
شرکت کنند.

پیش از این نیز احمدی در گفتگو با ما 
پزشکی  امانات  »بانک  داشت:  عنوان 
هالل احمر نی ریز، تجهیزات پزشکی 
را به صورت رایگان به نیازمندان امانت 

می دهد.«
با کمک  گذشته  سال  »از  گفت:  وی 
خیرین و بودجه های هالل احمر، 2۹ 
قلم تجهیزات پزشکی شامل کپسول 
اکسیژن، پالس اکسیمتر، عصا و واکر 
تهیه شده که به صورت رایگان به مردم 

امانت داده می شود.«

پمپ  روبروی  پیکان بار  خودرو  یک 
بنزین فرامرزی آتش گرفت که توسط 
اطرافیان و کارکنان آتش سوزی مهار 

شد.
به گفته مسئول واحد آتش نشانی و 
خدمات ایمنی شهرداری نی ریز، این 
حادثه ساعت ١3 روز جمعه ٥ شهریور 

ابتدا  داد که  نقص فنی رخ  به علت 
صاحب خودرو و اطرافیان با کپسول 

آتش نشانی آن را مهار کردند.
»کارکنان  گفت:  ابراهیم خیراندیش 
آتش نشانی نیز با کپسول آب و فوم آن 
را خنک سازی و در ادامه ایمن سازی 

کردند.«

نیروی انتظامی فارس 

استخدام می کند

کشف نزدیک به 150 کیلو 

مواد مخدر در هفته گذشته

اهداء یک مانومتر و یک تشک 
مواج به بانک امانات هالل احمر

آتش گرفتن پیکان بار  روبروی  
پمپ بنزین

٥ سارق اموال مردم در هفته گذشته 
دستگیر شدند و به 30 فقره سرقت 

اعتراف کردند. 
به گفته فرمانده انتظامی نی ریز، این 
خصوصی،  اماکن  از  سرقت  به  افراد 
موبایل،  نیمه کاره،  ساختمانهای 

و  منزل  وسایل  دام،  موتورسیکلت، 
مغازه اعتراف کردند.

گفت:  یوسفی  سیدمحمد  سرهنگ 
آگاهی،  پلیس  تالش  با  »سارقان 
بنه کالغی   پاسگاه  و  کالنتری ها 

دستگیر شدند.«

مسئول بهداشت محیط شبکه بهداشت 
و درمان نی ریز، از تعطیلی یک واحد 
آموزشگاه آزاد علمی به علت بی توجهی 
به مصوبات ستاد کرونا و فعالیت در 

وضعیت قرمز برای دومین بار خبر داد.
شبکه  عمومی  روابط  گزارش  به 
مسئول  نی ریز،  درمان  و  بهداشت 
بهداشت محیط شبکه با اعالم این خبر 
گفت: پیرو گزارش و شکایت مردمی 
مبنی بر فعالیت یک واحد آموزشگاه 
در شرایط قرمز شهرستان، کارشناسان 
بازدیدی  در  شبکه  محیط  بهداشت 
از این واحد، فعالیت آن را تأیید و بر 
اساس مصوبات ستاد مدیریت کرونا این 

آموزشگاه را پلمب کردند.
اکبر رحیمی با اشاره به این که این 
نیز تخلف  واحد آموزشی در گذشته 
بهداشتی داشته، افزود: پرونده تخلف 
این آموزشگاه برای پیگیری به مراجع 

قضایی ارسال شد.
او با بیان این که بر اساس مصوبه ستاد 
همه  فعالیت  باکرونا  مقابله  استانی 
در  آموزشگاه ها  و  آموزشی  مراکز 
شرایط قرمز شهرستان تا اطالع بعدی 
با  خواست  مردم  از  است،  تعطیل 
مشاهده هرگونه تجمع و یا دایر بودن 
آموزشگاه ها، مراتب را به شماره تلفن 

١۹0 اطالع دهند.

5 سارق در چنگ پلیس

تعطیلی یک آموزشگاه آزاد 
علمی به علت تخلف بهداشتی

//
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جهاد کشاورزی
سه پاره  سنگ  روستای  در  ما  که  وجودی  با 
)سنگبر١( همه پروانه چرا داریم،  هر از گاهی بحث 
واگذاری مراتع برای انجیرکاری مطرح می شود. 
همه  از  ما  شود،  انجام  واگذاری  است  قرار  اگر 

مستحق تریم.

پاسخ جهاد کشاورزی:
با سالم، بر اساس بررسیهای به عمل آمده از نظر 
تمامی شرایط جهت  بودن  دارا  و  امکان سنجی 
سنوات  طی  شیب دار  اراضی  در  کشت  توسعه 
گذشته، فقط سه نقطه در بخش پشتکوه توسط 
مناسب  واگذاری  جهت  بررسی کننده  کمیته 
و حائز شرایط شناخته شده که آن هم به دالیلی 
هنوز در هیچ جای استان فارس واگذاری اراضی 

محقق نگردیده است.

راه و شهرسازی
نادانی  از  روی  و عده ای  آگاهی  از روی  عده ای 
زمینهای کوه های کنار تلمبه آقای هوشمند به 
طرف پلنگان و حتی اول  جاده  پلنگان روبروی 
اولین آالچیقهای جنب  باشگاه ورزشی کارگران، 
زمینهای روبروی پارک موتوری  شهرداری را که 
باشگاه ورزشی است )شرق این باشگاه( راتصرف 
کرده و درخت انجیر کاشته اند. یک تانکر آب هم در 

دید عموم است. 
آیا این زمین را قانونی تصرف کرده اند یا خالف 

قانون؟
اگر قانونی تصرف کرده اند، چرا به مزایده گذاشته 
نشده؟ اگر خالف تصرف کرده اند،  چرا جلو آنها 
گرفته نمی شود که شخص تصرف کننده بعد از 
چندین سال زحمت و هزینه کردن، آن را از دست 
بدهد؟ چنانچه خالف قانون  تصرف شده وجلو آنها 
گرفته نمی شود، من هم از هفته آینده یکی دو  

هکتار تصرف می کنم.

پاسخ راه و شهرسازی:
با سالم و عرض ادب، اراضی مورد بحث جزو اراضی 
ملی است که سال 7٥ از طریق قرارداد اجاره سه 
ساله به برخی اشخاص با کاربری زراعت و باغداری 
واگذار گردیده است. لذا از آن جهت که هیچ کدام 
نتوانسته اند  )مستأجرین(  شده  یاد  اشخاص  از 
به مفاد قرارداد عمل کنند، دولت به ناچار اقدام 

مستأجرین  ید  تخلیه  و  قرارداد  فسخ  اعالم  به 
توضیحًا  است.  نموده  قضایی  مراجع  طریق  از 
این که برای نمونه می توان اراضی در تصرف این 
اشخاص را مثال زد که در حال حاضر در شعبه اول 
دادگاه عمومی حقوقی شهرستان نی ریز در حال 

رسیدگی می باشد.
ضمنًا با متصرفین غیر قانونی اراضی ملی تحت هر 
شرایط از طریق واحد حقوقی و گشت اراضی اداره 

راه و شهرسازی شهرستان برخورد خواهد شد.

امور آبفا
پیامک  گوشیها  روی  که  آب  قبضهای  در  چرا 
ذکر  آب  تعرفه  و  مصرفی  آب  مقدار  می شود، 

نمی شود؟ لطفًا به مسئول مربوطه تذکر دهید.

پاسخ امور آبفا:
ضمن عرض سالم خدمت انتقاد کننده محترم، 
باید اعالم گردد که قبوض آب بها با اطالعات اولیه 
خدمت مشترکین محترم پیامک می شود و در 
انتهای پیام، آدرس لینک قبوض آب نیز ارسال 
می گردد. مشترکان محترم می توانند با وارد شدن 
به لینک ارسالی، قبض آب خود را با جزئیات کامل 

مشاهده و پرداخت نمایند.
نکته قابل ذکر این است که گوشیهای قدیمی 
را کامل دریافت  پیامک  احتمااًل  این که  ضمن 
نمی کنند، قابلیت باز کردن لینک ارسالی و ورود 
به اینترنت را ندارند و به همین علت امکان مشاهده 

جزئیات قبوض آب وجود ندارد.

صمت
چرا حاال که بیش از 2 سال از مدت قانونی 4 ساله 
اتحادیه امالک می گذرد، هیچ انتخابات جدیدی 
برگزار نمی شود تا مشاوران امالک رئیس و اعضای 
جدید را بشناسند؟ االن 6 سال دارد می گذرد. اگر 

دلیلی دارد بگویید. 

پاسخ صمت:
با سالم، به دلیل شیوع ویروس کرونا و عدم امکان 
برگزاری انتخابات، دوره مسئولیت هیئت مدیره 
تا پایان شهریور سال جاری تمدید شده و از آخر 
باز شده،  انتخابات  ماه که مجدد سامانه  مرداد 
و  گردیده  انجام  سامانه  آماده سازی  عملیات 
ان شاءا... نیمه دوم شهریور ماه فراخوان انتخابات 

انتشار خواهد یافت.

نماینده مجلس
١- چرا شهرستان نی ریز یک دفتر نماینده دارد، اما 

استهبان 3 تا؟
2- اگر بخواهیم نماینده پیگیر کار معلمان قرآنی 

طرح امین شود، چه کار باید انجام دهیم؟ معلمان 
قرآنی که به دلیل کوتاهی مسئوالن از آزمون جا 

مانده اند.
3- لطفًا به جاده الی رز توجه ویژه کنید.

پاسخ روابط عمومی، امور رسانه وفضای 
مجازی دکتر طهماسبی:

با سالم خدمت شهروندان گرامی 
١- برنامه دکتر طهماسبی در هر سه شهرستان 
حوزه انتخابیه به گونه ای است که در هر دفتر 
پاسخگوی مردم  نفر  مستقر در شهرستان، سه 
هستند. لذا تفاوتی بین دفتر شهرستان نی ریز ، 
استهبان و بختگان وجود ندارد و در شهرستان 
نی ریز هم که مورد نظر شهروند گرامی بوده، هم 
اکنون سه نفر مستقر و پاسخگوی عزیزان ساکن 
نماینده  فعالیت  قطعًا  هستند.  شهرستان  در 
محترم برای مردم هر سه شهرستان حوزه انتخابیه 

عادالنه و بر اساس تکلیف است.
به  اگر  قرآنی عزیز  نظر می رسد معلمان  به   -2
صورت جمعی و کشوری از مجلس و کمیسیون 
هر  سپس  و  باشند  داشته  مطالبه  آموزش 
پیگیری  خودشان  نماینده  طریق  از  شهرستان 

نمایند، زودتر نتیجه می گیرند .
3- یکی از مهمترین پروژه های نماینده محترم، 
اتمام جاده گردنه الی رز است و به صورت هفتگی 

پیگیر روند پیشرفت این پروژه می باشند .

شبکه بهداشت  و درمان
١- چرا گروه سنی جدید را برای واکسیناسیون 

کرونا اعالم نمی کنید؟
2- کسی که اآلن نوبتش است و برای واکسن 
حاضر نمی شود، شاید بیمار باشد و پزشک به او 
اجازه واکسن زدن نمی دهد. چرا می گویید حتمًا 
به منزله عدم تمایل است و باید نوبتش را از دست 

بدهد؟ 
3- چرا نی ریز متخصص جراحی مغز و اعصاب 

ندارد و همه بیماران اعزام می شوند؟
4- چرا برای گرفتن نیروی نگهبان بیمارستان 
جدید، برای عده ای از ثبت نام کنندگان کارت ورود 
به  جلسه صادر نشد؟ با وجودی که آنها همه مراحل 
ثبت نام به درستی انجام داده و هزینه ثبت نام را 
پرداخت کرده بودند.  هیچ مشکلی در ثبت نام  نبود 
و وقتی به مسئول مربوطه در بیمارستان مراجعه 
کردیم و  علت را جویا شدیم، دلیل قانع کننده ای 
برای صادر نکردن کارت ورود به جلسه آزمون ارائه 

نشد.  
با توجه به این که این قصور و  کوتاهی از طرف 
ثبت نام  بابت  که  را  هزینه ای  باید  بوده،  شبکه 

دریافت شده به افراد برگردانده شود.
٥- چرا شهرستان نی ریز چشم پزشک ندارد؟

پاسخ شبکه بهداشت و درمان:
١- گروه سنی توسط وزارتخانه اعالم می گردد.

2- در صورتی که به علت کرونا واکسن به تأخیر 
بیفتد، شامل افراد می گردد؛ به شرطی که تست 
داده باشند و پزشکشان تأیید نماید. علت اصرار  بر 
واکسینه کردن تمامی مردم است . این که واکسن 
باشد و افراد مورد نظر نیایند، ظلم به کسانی است 

که هنوز نوبت  آنها نشده است.
3- متأسفانه دکتر رضایی متخصص جراحی مغز و 
اعصاب به علت دو مشکل جدی پزشکی نتوانستند 
از نیمه مرداد ماه در بیمارستان حضور پیدا کنند. 
ان شاءا... از مهر ماه نیروی جدید به شهرستان ما 

اضافه خواهد شد.
4- در صورت داشتن مشکل، به واحد شکایات 

بیمارستان مراجعه فرمایید.
٥- پاسخ شما در مصاحبه با رئیس شبکه بهداشت 
و درمان، در صفحه 4 همین شماره داده شده است.

شهرداری نی ریز
١- چرا چنار های کاشته شده در دو طرف  بولوار  
منتهی به آپارتمانهای فرهنگیان و مسکن مهر از 
بی آبی در حال خشک شدن هستند؟ درختان سبز 
ریه شهر و شهروندان هستند. فضای سبز شهر را 

دریابید و نگذارید خشک شود.
جلو  از  رجایی،  میدان شهید  از  راهی  لطفًا   -2
خیابان  طرف  به  سیدالشهدا  حمزه  مسجد 
جانبازان باز کنید تا ترافیک خیابان شعله برطرف 

شود.
3- لطفًا جدول آب خیابان گلشن را که پر از لجن 
و بیماری شده بشویید. چرا بلوک جدول آخر این 

خیابان را نصب نکردید؟
4- چرا ادامه بولوار امام علی را آسفالت نمی کنید؟

٥- بوی بد و تعفن کانال آب واقع در کوچه مسجد نو 
)کوچه روبروی مسجد جامع کبیر( همه منطقه را 
در بر گرفته و زندگی را برای اهالی این کوچه سخت 
کرده است. در کنار سنگفرش جلوی مسجد جامع 
کبیر، فکری هم به حال این مشکل بزرگ مردم 

کوچه روبروی آن کنید.

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 ١37 شهرداری 
نی ریز از سالها پیش با هدف ایجاد زمینه مشارکت 
شهروندان در مدیریت شهری و هدایت و رفع 
مدیریت  از طریق  و معضالت شهری  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.
سامانه های  جزو  ماهیتی  لحاظ  به  سامانه  این 
بین  ارتباطی  پل  عنوان  به  که  است  خدماتی 
شهروندان و مدیران شهری و با انتقال مسائل و 
مشکالت به واحدهای اجرایی شهرداری موجب 
حل  در  تسریع  و  شهر  در  کاری  رویه  وحدت 

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

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 واحد فضای سبز، آقای 
ساوه ای

١- شهروند گرامی! درختان چنار بولوار نامبرده به 
صورت پیشرفته هر هفته دو مرتبه آبیاری می شوند 
بی آبی  از  چنار  درختان  برگهای  زردی  این  و 
نیست؛ بلکه ناشی از تنش گرمایی شدید تابستان 
امسال و همچنین آفت  می باشد که این موضوع 
با مشاوره کارشناسان مربوطه سم پاشی و  نیز 

آفت زدایی شده است.

شهردار محترم شهر نی ریز، جناب مهندس 
فرغت

2- ضمن تشکر از پیشنهاد شما شهروند گرامی، 
به آگاهی می رساند مطابق طرح تفصیلی مصوب 
شهر نی ریز، در نقطه مورد اشاره شما صرفًا یک 

کوچه ی ١0 متری پیش بینی شده است.
4- انتهای بولوار امام علی)ع( خارج از محدوده طرح 
تفصیلی قرار دارد و شهرداری نی ریز در سال ١3۹8 
تا آن بخش از طول بولوار را که تأسیسات زیرزمینی 
آن اجرا شده است، آسفالت نموده و آسفالت ما 
بقی طول بولوار تا قبل از شکل گیری اراضی مجاور 
و اجرای تأسیسات زیر زمینی الزم به دلیل آن که 
باعث تخریب بخش زیادی از آسفالت سواره روی 

بولوار خواهد شد، امکان  پذیر نیست.

معاونت محترم خدمات شهری شهرداری 
آقای حاجی محمدی

3- عرض سالم و احترام خدمت شهروند محترم، از 
محل مورد نظر بازدید شد. دلیل مشکل پیش آمده، 
اهالی در  از  رهاسازی پساب های خانگی برخی 
جداول است که به صورت دوره ای توسط پیمانکار 
است  ذکر  به  الزم  می شود.  شستشو  مربوطه 
پیرامون مسائل رهاسازی پساب ها و فاضالب های 

خانگی، به صورت مفصل در همین نشریه به آن 
پرداخته شده است. با این حال اخطارهای الزم به 
متخلفین داده شد و در صورت عدم تمکین آنها، 
شهرداری رأسًا با هماهنگی ادارات مرتبط نسبت 
به اعمال قانون به نحو مقتضی اقدام و رفع اشکال 

می گردد.
٥- اخطارهای الزم به پیمانکار مربوطه داده شد و 
در اسرع وقت موضوع بررسی و در صورت نیاز رفع 

اشکال می گردد.

نماینده بنیاد برکت
وام بنیاد برکت به چه اقشاری تعلق می گیرد و چه 

شرایطی دارد؟ مردم باید به کجا مراجعه کنند؟

توزیع برق
اآلن مدت 4 ماه است که المپهای کوچه شماره 
8 بولوار آزادی قطع و این کوچه تاریک است. 
مردم شبها به زحمت از این کوچه عبور می کنند. 

خواهشمندیم اقدامات الزم را به عمل آورید.

بانک ملت
در این وضعیت کرونا ازدحام در بانک ملت خیلی 
زیاد است. مراجعه کنندگان زیاد معطل می شوند. 
صدور یک کارت ساده حداقل سه ساعت طول 
می کشد و باید به 6 باجه مختلف سر زد و در هر باجه 
مجدد توی نوبت بود؛ در صورتی که در بانکهای 
انجام می دهد.  را  این کار  باجه  دیگر فقط یک 
برخورد کارکنان بانک ملت با مردم مناسب نیست. 
رئیس بانک هم در مقابل اعتراض مردم بی توجه 

است. .

نی ریزان فارس
بود  مستأجران  مورد  در  روزنامه ها  تیتر  کاش 
نمی گفتند  کرونا  اوضاع  این  در  و صاحبخانه ها 
تخلیه کنید؛ چون دیگر خانه پیدا نمی کنیم. االن 
4 ماه است که شوهرم بیکار است. خانه ما قباًل ٥0 
میلیون تومان رهن کامل بوده؛ االن می گوید ٥0 
میلیون تومان با ماهی 700 هزار تومان؛ از کجا 

بیاوریم؟
قباًل  فراوان.  و درود  با سالم  نی ریزان فارس؛ 
گزارشهایی در این زمینه چاپ شده؛ به زودی نیز 

گزارشی در مورد اجاره بها منتشر خواهیم کرد.

 ادارات، سازمانها و نهادهایی که در این 
شماره به سؤاالت و انتقادات مردمی پاسخ 

نداده اند:
- نماینده بنیاد برکت

- توزیع برق
- بانک ملت

ادامه اخبار حوادث

سرپرست سازمان اورژانس کشور:
سرویس مکان یاب اورژانس فعال شده و 
زمان رسیدن بر سر بالین بیمار را حدود 
باعث سرعت  و  داده  کاهش  دقیقه  سه 

عمل می شود.
این مطلب را پیمان صابریان سرپرست 
عنوان  و  گفت  کشور  اورژانس  سازمان 
حادثه  دچار  فردی  »وقتی  داشت: 
می شود، هنگام تماس با ١١٥ از طریق 
موبایل و تلفن ثابت، سرویس مکان یاب 
اورژانس بدون نیاز به اینترنت فعال شده و 
لوکیشن محل مورد نظر شناسایی و زمان 
انجام  بیمار به سرعت  بالین  بر  رسیدن 

می شود. «
داشت:  عنوان  کچویی  محمدحسین 
»این سیستم در شیراز که دارای سیستم 
آسایار است فعال شده است. به محض 
با تلفن  با تلفن ١١٥، چه  تماس مردم 
ثابت و چه همراه، اپراتور ١١٥ از محل 
گیرنده  تماس  فرد  قرار گیری) لوکیشن( 
آگاهی پیدا می کند. این یک امکان بسیار 
مهمی است که زمان رسیدگی و ارسال 

کاهش  را  بیمار  نشانی  به  آمبوالنس 
سیستم  که  مراکزی  در  البته  می دهد. 
هدایت ناوبری اورژانس موسوم به آسایار 
را داشته باشد، مدیریت آن فعال و روی 
هم  ما  می شود.  نصب  هم  آمبوالنسها 
کمک  با  را  آسایار  سیستم  زودی  به 
خیرین نصب می کنیم و قابلیت مدیریت 

مکان یابی آن فعال می شود.«
داشت:  عنوان  کچویی  محمدحسین 
مردم  به  بزرگی  خدمت  کار  این  »با 
بیشتر  حاضر  حال  در  چون  می شود. 
صرف  نشانی  گرفتن  برای  اپراتور  وقت 
می شود و از آن طرف همراه باید بیمار را 
رها کند و سر کوچه بایستد تا آمبوالنس 
را راهنمایی کند. همچنین با راه اندازی 
این امکان، مشکل افراد مسن، کر و الل 
یا نا آشنا به آدرس که نمی توانند به خوبی 
اپراتور  زمان  و  شده  حل  دهند،  نشانی 
برای آموزش اولیه به بیمار یا همراه او 
این مزایا،  صرف می شود. در کنار همه 
نظارت کلی بر روی عملکرد اورژانس و 

آمبوالنسها افزایش می یابد.«

جای خالی نی ریز در 
میان ادارات برتر فارس

با معرفی  فارس  جشنواره شهید رجایی 
ادارات برتر به کار خود پایان داد و نامی از 

نی ریز در آن دیده نمی شود.
برگزار  ساله  هر  رجایی  شهید    جشنواره 
می شود   و شفاف سازی، کاهش بروکراسی، 
کاهش زمان جذب اعتبارات، استفاد  ه از 
اوراق و تهاتر، کاهش هزینه های جاری، 
استفاد  ه از جوانان و بانوان، کسب رضایت 
جمله  از  اسالمی  شعائر  رعایت  و  مرد  م 
تأکید   ویژه   شاخص هایی است که مورد   
قرار می گیرد و بر همین پایه مدیران برتر 

معرفی می شوند  .
اما به رغم اینکه از ادارات نی ریز نامی در این 
لیست دیده نمی شود اما نام قاسم پاک نژاد    
مد   یرکل پد   افند    غیرعامل استاند   اری که 

نی ریزی است در این لیست دیده می شود.

روابط عمومی اداره صمت :

آرد  شبکه  از  خارج  عرضه 
نی ریز  شهرستان  در  خبازی 

تخلف محسوب می شود.
اعالم  با  صمت  اداره  رئیس 
بیشتری  حساسیت  با  اینکه 
نظارت  خبازان  عملکرد  بر 
می شود گفت: یکی از واحدهای 
فیلم  استناد  به  متخلف 
ارسالی شهروندان شناسایی و 

تعزیراتی شد.

سهراب قدم زن از احراز تخلف 
به  اقدام  که  خبازی  متصدی 
بود  نموده  خبازی  آرد  عرضه 
خبر داد و گفت: پس از دریافت 
شهروندان،  مستند  گزارش 
کارشناس اداره صمت به محل 
تخلیه آرد مراجعه و ضمن تهیه 
گزارش کتبی و تصویربرداری 
آرد موجود، صحت گزارش  از 
را تصدیق نمود که روز شنبه 
6 شهریورماه متصدی خبازی 

دعوت  پرونده  بازرس  توسط 
و پس از تفهیم متن گزارش و 
ثبت اظهارات متصدی پرونده 
تخلف وی کارشناسی و تحت 
عنوان عرضه خارج از شبکه به 

تعزیرات حکومتی ارسال شد.
به  نمود:   اضافه  ادامه  در  او 
و  آرد  کارگروه  مصوبه  استناد 
نان شهرستان به میزان تخلف، 
سهمیه خبازی کسر و به سایر 

خبازی ها اضافه می گردد.

بختگان  امام خمینی  امداد  کمیته 
موفق شد در بین ٥8 اداره رتبه اول را 

کسب کند.
بر پایه اعالم اداره کل کمیته امداد امام 
خمینی، این اداره به ریاست عیسی 
بیات در ارزیابی جامع کیفی و کمی 
عملکرد اشتغال و خودکفایی در سال 
۹۹ با شعار »جهش تولید« موفق به 

کسب رتبه اول در بین   ٥8   اداره شد.
به گفته بیات این اداره سال گذشته 

نیز همین رتبه را کسب کرده بود.

سرویس مکان یاب 

اورژانس کشور فعال شد

بیش از 340 میلیون تومان کاالی قاچاق در روزهای 
گذشته توسط نیروی انتظامی کشف و ضبط شد.

فرمانده انتظامی نی ریز در شرح کشفیات کاالی قاچاق 
دستگاه  یک  شهریور،  یکم  دوشنبه  روز  »در  گفت: 
موتورسیکلت سوزوکی هزار سی سی با تالش کالنتری ١١ 
استقالل در سطح شهر نی ریز کشف و توقیف شد. ارزش 

این موتورسیکلت 300 میلیون تومان بود.
١١8٥ قوطی انواع نوشیدنی به ارزش 2١ میلیون تومان از 
یک اتوبوس در ایست و بازرسی قطرویه کشف و متهم آن 

دستگیر شد.
236 قوطی ویتامین دی، ١2 ادکلن و 2 پاور ماینر قاچاق 
نیز در ایست و بازرسی قطرویه کشف شد. ارزش این 

محموله ١4 میلیون تومان بود.
١۹2 پاکت شیر خشک یارانه ای در توزیع خارج از شبکه 
از یک اتوبوس کشف و به اداره تعزیرات حکومتی تحویل 

شد. ارزش این شیر خشکها نیز 6 میلیون تومان بود.

کشف بیش از 340 

میلیون تومان 

کاالی قاچاق

اخبار

تخلف در عرضه آرد خارج از سیستم توزیع

کمیته امداد بختگان در میان برترین ها
//
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ما رهبران مذهبی هیچ 
داعیه حکومت برای 

خودمان نداریم
ادامه از صفحه یک

... در نهضت ملی شدن صنعت نفت از هواداران نهضت بود و 
زمانی که بین دکتر مصدق و آیت ا... کاشانی اختالف افتاد، 
نزد آیت ا... کاشانی رفت و گفت: »حضرت آیت ا... دارند زیر 
پایت پوست خربزه می گذارند، مواظب باش. گفتند: نه این 

طور نیست،من حواسم جمع است.«
سالها بعد از کودتای ۲۸ مرداد به راه اندازی جبهه ملی دوم 
کمک کرد و در سال1340 خورشیدی با همراهی مرحومان 
مهندس بازرگان و یدالله سحابی حزب نهضت آزادی ایران 

را که دارای مرامی ملی و مذهبی بود بنیان گذاشت.
ایشان مسجد هدایت  و سیاسی   فعالیت مذهبی  پایگاه 
تهران بود. در آنجا نیروهای جوان و روشنفکر را دور هم گرد 
آورد و آنها را تربیت کرد. به خاطر این فعالیت ها سالها در 
دوره پهلوی دوم به زندان های طوالنی مدت رفت و مدتی 
نیز تبعید شد. در اوج مبارزات سال 13۵۷ از زندان آزاد شد و 

به مسجد هدایت بازگشت.
او مفسر قرآن بود و تفسیر »پرتوی از قرآن« را نگاشت. هّم 
و غّم طالقانی این بود که اثبات کند اسالم با دموکراسی و 

آزادی خواهی تضاد ندارد.
 جاذبه دار بود و توان ارتباط با گروه های مختلف سیاسی و 
مذهبی را داشت. با قاطعیت مدافع تشکیل شوراها در کشور 
بود و معتقد بود عمده کار باید به شوراها که منتخب مردم 
هستند سپرده شود؛ به همین دلیل پس از غائله کردستان 
در اولین ماه های پس از پیروزی انقالب به سنندج رفت و 
اولین شورا را تشکیل داد، هرچند متأسفانه عوامل مختلفی 
موجب شدند  این شورا پایدار نماند و کردستان تا سالها بعد 
دچار درگیری نظامی شود و عده ای کوس جدایی و تجزیه 

بزنند.
او اولین امام جمعه تهران بود اما طولی نکشیدکه روح 
بزرگش راهی ملکوت اعالءشد. روحش شاد و نامش جاودان 

باد.
شاد و سالم و موفق باشید

پی نوشت:
1- خمینی، روح ا...)13۷0( صحیفه نور، جلد دوم، تهران:  
سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، 

ص ۲۵۷

درهفته دولت:

افتتاح 13 مسکن، یک 
تولیدی و آبیاری نوین

روابط عمومی فرمانداری و جهاد کشاورزی:

درهفته دولت افتتاح 13 مسکن، یک تولیدی و آبیاری نوین 
انجام گرفت.

در هفتمین روز از هفته دولت تعداد 14 پروژه با اعتباری بالغ بر 
1۹.۵ میلیارد تومان، با حضور فرماندار نی ریز در بخش مرکزی به 

بهره برداری رسید.
این مراسم با حضور مراد هدایت فرماندار، محمد امین سرپرست 
بخشداری مرکزی، قدم زن رئیس اداره صمت، سلیم نژاد مسئول 
بخش  در  مسئوالن  از  جمعی  و  نی ریز  صنعتی  شهرک های 

مرکزی انجام گرفت.
این 14 پروژه شامل افتتاح همزمان 13واحد ساختمان مسکونی 
مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام )زنان بی سرپرست( با 
اعتباری بالغ بر 1.3 میلیارد تومان که از محل اعتبارات دولتی و 

کمک های مردمی احداث گردیده است.
همچنین در این روز یک کارخانه تولید سبد میوه در شهرک 
صنعتی ده فاضل بخش مرکزی که با هزینه ای بالغ بر 1۸ میلیارد 
تومان و اشتغالزایی ۸ نفر مستقیم و ۷ نفر غیر مستقیم و ظرفیت 
تولید ۸00 تن در سال توسط بخش خصوصی احداث و در 

هفتمین روز از هفته دولت به بهره برداری رسید. 
در هفته گذشته هم با حضور مراد هدایت فرماندار، علیرضا 
بصیری مدیر جهاد کشاورزی و محسن طبری بخشدار پشتکوه 

طرح آبیاری نوین بابلر در سطح پنچ هکتار افتتاح شد.
مسئول اداره امور فنی و زیربنایی این مدیریت گفت: این طرح 
برای محصول بادام و در تلمبه بهنام ضیغمی واقع در روستای 

حسن آباد بخش پشتکوه به اجرا درآمده است.
بابلر،  موضعی  سیستم  این  در  گفت:  جاللی  اسماعیل  سید 
1۵0میلیون تومان سهم بالعوض دولتی و صد میلیون تومان به 

صورت خودیاری هزینه شده است.
به گفته وی، راندمان آبیاری در این شیوه ۸0 درصد، خروجی هر 
بابلر ۶۵ لیتر در ساعت، خروجی سیستم ۸.۶ لیتر در ثانیه و دور 

آبیاری سه روز است.
هکتار   1۲۵ گذشته،  یکسال  در  اینکه  به  اشاره  با  جاللی 
آبیاری نوین به صورت دولتی و خودیاری در نی ریز اجرا شده 
است، تصریح کرد: مبلغ سهم بالعوض دولت برای اجرای هر 
هکتارآبیاری موضعی قطره ای و بابلر، 30میلیون تومان و در 
سیستم های بارانی، کم فشار و ماشین های آبیاری به ترتیب ۲۵، 

۹ و ۲1 میلیون تومان است.

بازار گرم تعمیرات در آتش گرانیسرمقاله

مدیر آموزش و پرورش نی ریز از آمادگی 1۶30 دانش آموز کالس 

اولی برای حضور در سال تحصیلی 1400- 1401 خبر داد.

امیر ولی زاده البته این را هم اضافه نمود که هنوز امکان گزارش گیری 

دقیق وجود ندارد چون بخشی ثبت نام نشده اند و پنل گزارش گیری 

فعال نیست. اما آمار فوق بسیار به واقعیت  نزدیک است.

سال گذشته 1۷31 کالس اولی با برگزاری جشن شکوفه ها به 

استقبال مهر رفتند.

نوشتنی است آمار کالس اولی های سال تحصیلی سال گذشته 4۷ 

کالس دولتی و 14 کالس غیردولتی بود.

شهرستان نی ریز دارای 1۶۷ کالس درس می باشد.

در همین رابطه مد   یرکل آموزش و پرورش گفت: د   ر مناطق مختلف 

فارس بنا به نظر والد   ین و شرایط جمعیتی، کالس ها به صورت 

حضوری و غیرحضوری و تلفیقی برگزار خواهند    شد   .

از  صورت  هر  د   ر  جد   ید     تحصیلی  سال  گفت:  اسماعیلی  فرهاد    

مهرماه پیش رو شروع خواهد    شد    و البته تأکید    ما به شرط سالمت 

د   انش آموزان و تقویت شوراهای مد   ارس است. 

او د   ر پاسخ به د   غد   غه اغلب خانواد   ه ها د   ر مورد    بازگشایی و حضوری 

بود   ن مد   ارس برای سال تحصیلی جد   ید    افزود   : مبنای بازگشایی 

مد   ارس د   ر سال تحصیلی جاری توأم با سالمت د   انش آموزان است و 

بازگشایی امسال د   ر استان فارس با توجه به مسائل کرونا که همچنان 

با ماست و تنوع متفاوت جغرافیایی استان با د   یگر نقاط کشور، باعث 

شد   ه که این بازگشایی با د   یگر نقاط متفاوت باشد   . 

وی اد   امه د   اد   : د   ر بعضی نقاط ممکن است تد   ریس کاماًل مجازی باشد    و 

د   ر بعضی نقاط د   انش آموزان به صورت نوبتی و با تراکم جمعیت کم د   ر 

کالس ها حضور پید   ا کنند    . 

به گفته وی د   ر نقاط کم جمعیت و روستایی که مسئله کرونای آنها 

کمرنگ تر است، د   انش آموزان به طور کامل د   ر مد   ارس حضور خواهند    

د   اشت. بنابراین د   ر همه نقاط استان این تنوع مد   ل های بازگشایی را 

خواهیم د   اشت. 

اسماعیلی به نقش پررنگ شوراهای مد   ارس د   ر بازگشایی مراکز 

آموزشی نیز اشاره و تأکید    کرد   : ما امسال هم مثل سال گذشته 

به انجمن های اولیاء و مربیان و به ویژه شوراهای مد   ارس چشم 

د   وخته ایم، چون د   ر این شورا هم نمایند   ه مد   یران مد   ارس، هم نمایند   ه 

معلمان و مهمتر هم نمایند   ه اولیای د   انش آموزان حضور د   ارند    و از 

این طریق این شوراهای مد   ارس هستند    که می توانند    با تباد   ل نظر 

نزد   یک با اولیاء و مشورت با آنها نوع ونحوه تحصیل فرزند   ان د   ر مد   ارس 

را به شور و مشورت کنند و نحوه بهتر فرایند تحصیلی شامل حضوری، 

مجازی و یا تلفیقی از این د   و موضوع را مشخص و پر رنگ تر کنند   .

ادامه از صفحه یک
... در مورد دستمزد تعمیرکاران می گوید:

باالی  که  کسی  می گیرند.  بخواهد  دلشان  هرچه 
سرشان نیست. تا حرف می زنی می گوید این کار را 
کردم، آن کار را کردم، این قدر هم شده هزینه اش. 
پول را می پردازی و به دو ماه نکشیده می  بینی وسیله 
خراب می شود و دوباره همان آش و همان کاسه. نو 
هم که هیچی، قیمت ها سر به فلک می زند. کاًل بدِی 
تعمیر وسایل به خاطر این است که این کار گنگ است 
و معلوم نیست تعمیرکار چکار کرده. اگر صنف نظارت 
می کرد و از تعمیرکار می خواست جداگانه در یک 
جدول و روی کاغذ نرخ تعمیر هر کاری را به دیوار 

بزنند تا مردم هم بفهمند خیلی خوب بود.
در مورد خرید وسایل دست دوم می گوید:

مسلم است که وقتی خرید وسیله ی نو گران باشد، 
مردم به وسایل دست دوم رو می آورند که البته این به 
نوعی بازی با جان مردم است. به طور مثال االن خیلی 
از مردم به الستیک های دست دوم رو آورده اند، یک 
جفت الستیک، باالی یک میلیون تومان است. طرف 
مجبور است دست دوم بخرد و بعد هم تصادف و... فقط 

باید خوِد خدا به داد مردم برسد.

برای دختر دم بختم هم نتوانسته ام یک وسیله 
برقی بخرم!

خانم م. ن ۵۲ ساله است. 
می گوید: تورا به خدا از خرابِی وسایل برقی نگویید که 
کمر آدم را می شکند. جنس نو را که نمی شود خرید، 

حتی تعمیر آن هم سخت است. 
اضافه می کند:

برای خودمان که هیچی، حتی برای دخترم هم که دم 
بخت است نتوانسته ام یک وسیله ی برقی بخرم. پول 
نیست و قیمت ها الی ماشاالله، به خاطر همین هر کس 
برای خواستگاری از دخترم زنگ می زند، می گویم 
دخترم فعاًل قصد ازدواج ندارد. نداریم که بخریم. 
باور کنید گاهی اشکم در می آید... همین ماشین 
لباسشویی امان قبل از گرانی خراب شد و رفتم یک 
اتومات بخرم گفت ۶ میلیون تومان، نتوانستم بخرم 
و آن را تعمیر کردم. االن دوباره خراب شده و این در 
حالی است که قیمت همان ماشین لباس شویی سه 

برابر شده.
از کار تعمیرکاران راضی نیست. 

می گوید:
چند وقت پیش کهنه شویی داشتم که صدا می داد 
و آن را دادم که تعمیر کنند، به خانه که آوردمش، 
خشک کن آن را هم خراب کرده بودند و کار نمی کرد. 
برخی هایشان فقط بلدند از مردم پول بگیرند. واال من 
که فکر می کنم با این اوضاع مردم کاًل باید قید جنس 
نو را بزنند و به وسایل دست دوم رو بیاورند، همانطور 
که خودم یک لباس شویی دست دوم گرفتم و مدت ها 

از آن استفاده کردم.

نشود تعمیر کرد، دست دوم می خریم
محمود پوالدستون بازنشسته ی علوم پزشکی است.

در مورد خرابی وسایلشان می گوید:
تا جایی که بشود تعمیر می کنیم، نشود هم دست دوم 
می خریم، نو که نمی شود خرید. از نظر گرانی، خیلی 
وضع مردم خراب است و در این یکی دو ماه بدتر هم 

شده.
همین اجاق گاز و یخچال خودمان، ایرانی است و زود 
به زود خراب می شود و نیاز به تعمیر دارد، همین طور 
چرخ خیاطی و تلویزیون مان، اما قدرت خرید وسایل 
نو را نداریم. تعمیرگاه ها هم که قربانشان بروم تا 
و  وانفسا  این  بتوانند گوش می برند، در  جایی که 
گرانِی اجناس، برایشان وقت خوبی است. می بینند 
مردم نمی توانند جنس نو بخرند و کارشان لنِگ آنان 
است، سوءاستفاده می کنند. رحم و مروتی ندارند. 
خیلی هایشان هم که ترجیح می دهند به جای تعمیر 
وسایل، کاًل آن را تعویض کنند، خب برایشان هم بهتر 
و راحت تر است. البته من شنیده ام تعمیر وسایل در 
استهبان ارزان تر است. همان طور که قیمت تره بار و 
بقیه مواد خوراکی در استهبان مناسب تر است. خدا را 

شکر نظارتی هم که نیست!
در مورد خرید وسایل دست دوم می گوید:

چرا که نه، خوِد ما خیلی از وسایل مان را دست دوم 
می خریم. از کابینت آشپزخانه و اجاق گاز گرفته تا 

تخت خواب و... تازه یک بخاری و یخچال پوسیده هم 
داشتیم که مدت ها روی پشت بام بودو سال گذشته 

آن ها را آوردیم و استفاده کردیم.

تعمیرکار ان هم حق دارند
»وسایل مان را تعمیر می کنیم، چون پول نیست.«

این را علی دیندارلو کارگر شهرداری می گوید. او هم 
از کسانی است که اکثر اوقات وسایلشان را برای تعمیر 

نزد تعمیرکار می برد.
از دستمزد تعمیرکاران راضی نیست. 

می گوید: پای خدا در میان است، کارشان بد نیست 
اما دستمزد زیاد می گیرند. البته آن ها هم حق دارند. 
می گویند وسایل را گران می خریم. خرج و مخارج 
خودشان هم زیاد است و به هرحال زن و زندگی دارند. 
البته در استهبان قیمت اجناس نو و حتی تعمیرات 

خیلی بهتر است، دیده ام که می گویم.
با خرید وسایل دست دوم موافق نیست و معتقد است:

جنس دست دوم عمر خود را کرده، بخری اندازه ی 
پولش هم برایت کار نمی کند.

گرانی وسایل و زیاد شدن سمساری ها
سهیال 33 ساله از افرادی است که عقیده دارد مردم 

برای تعمیر وسایل شان هم مشکل دارند.
می گوید: همین تلویزیون خودمان نزدیک به دو ماه 
است که پسر کوچکم آب روی آن ریخته و خراب شده، 
تعمیرکار گفته هزینه ی آن نزدیک به یک میلیون 
تومان است. هنوز که هنوزه نتوانسته ایم آن را درست 

کنیم.
می خندد...

دو ماه است از دیدن سریال های ترکیه ای هم عقب 
افتاده ایم.

از تعمیر وسایل شان راضی نیست.
می گوید: بعضی از تعمیرکاران واقعًا آن طور که باید 
و شاید کارشان را درست انجام نمی دهند. سرهم 
ماشین لباسشویی امان  می روند.  و  می کنند  بندی 
کلی لرزش داشت و تعمیرکاری به خانه آوردیم تا 
مشکلش را حل کند. برای 10 دقیقه کار کردن ۲00 
هزار تومان از ما گرفت. بعد به یک هفته نرسید که 

دوباره لرزش لباسشویی شروع شد.
سهیال هم از کسانی است که با خرید وسایل دست 

دوم موافق است. 
می گوید: موافقم و خودم از مشتری های پرو پا قرص 
این اجناسم. چرا االن تعداد سمساری ها و اوراقی ها 
در نی ریز اینقدر زیاد شده؟ خب به خاطر اینکه مردم 

توان خرید جنس نو را ندارند.
***

در ادامه بد ندیدیم نظر چند تعمیرکار را نیز در مورد 
صحبت های مردم جویا شویم.

خیلی از افراد توان تأمین هزینه تعمیر هم 
ندارند 

محمدنبی فوالدچنگ نمایندگی محصوالت صوتی 
تصویری دارد و کارش تعمیر و نصب ال  سی  دی و 

ال ای دی است. 
می گوید: خیلی از افراد توان پرداخت هزینه تعمیر 
و  می آورند  تعمیر  برای  دستگاه  مردم  ندارند.  هم 
کلی اصرار می کنند که زودتر کارشان را راه بیندازیم 
ولی پس از تعمیر، گاهی خیلی زمان می برد تا برای 
تحویل گرفتن آن مراجعه کنند و باید چند بار با آن ها 
تماس گرفت. خب این نشان می دهد که خیلی ها 
حتی هزینه ی تعمیر دستگاه خود را ندارند. متأسفانه 
قطعات کمیاب و قیمت آن ها چند برابر شده و این 
وسط بازار دالل ها خوب می چرخد. به نوعی آن ها 
قیمت را تعیین می کنند و ما هم مجبورم بخریم. 
قباًل ما خیلی از وسایل مان را به وسیله ی تلگرام از 
کردستان عراق و افغانستان وارد می کردیم اما االن 
افغانستان، شرایط سخت تر هم  به خاطر وضعیت 
شده. البته خیلی از مشتری ها هم هستند که پیگیر 
هزینه ی تعمیر وسیله ی خود نمی شوند. مشتری بوده 
که هزینه ی تعمیر دستگاهش۸0 هزار تومان شده 
و خواسته ۸00 هزار تومان کارت بکشد و به خاطر 
همین است که بسیاری از تعمیرکاران و خصوصًا 
چون  می کنند،  سوء استفاده  غیرمجاز  تعمیرکاران 
نمی دانند هزینه ی تعمیر دستگاه شان چقدر می شود. 
االن مشتری داشته ایم که دستگاهش را برای تعمیر 

برده و تعمیرکار در نهایت چهار میلیون تومان به 
او فاکتور داده، وسیله ای که پس از مراجعه به من 
فهمید هزینه ی تعمیر آن ۵00 هزار تومان بیشتر 
نیست. مردم باید بدانند االن شرکت های معتبر برای 
تعمیر، نرخ نامه ی خودشان را دارند و ما برای انواع 
دستگاه های متفرقه نیز از نرخ نامه ی استان استفاده 
می کنیم. متأسفانه وضعیت مالی مردم خوب نیست 
و اکثر وسایلی که مردم تا حدود دو سال پیش قصد 
تعمیر آن را نداشتند، االن برای تعمیر آن را نزد ما 

می آورند.
فوالدچنگ می گوید: 

برای  قدیمی  دستگاه های  تعمیر  حاضر  حال  در 
دستگاه های  خرید  از  صرفه تر  به  خیلی  مشتری 
جدید امروزی است. االن قیمت دستگاه های جدید 
و امروزی باالی 10 میلیون تومان است و این در حالی 
است که اصاًل کیفیت دستگا ه های قدیم را ندارند. 

واقعًا دستگاه های امروزی بی کیفیت هستند. 
در مورد دستمزد تعمیر دستگاه ها می گوید:

دستمزد خدماتی که ما انجام می دهیم نسبت به بقیه 
شهرها و خصوصًا شیراز خیلی مناسب تر است. چون 
کار ما کاِر گنگی است و مردم از آن سردر نمی آورند 
ولی این انصاف تعمیرکار است که چقدر بابت کاری 

که انجام داده دستمزد بگیرد.
است.  برقی  وسایل  تعمیرکاران  از  حبیبی  افشین 
مراجعه مردم نسبت به قبل را حدود سه برابر می داند 

و می گوید:
حدود ده سال قبل مردم ترجیح می دادند وسیله ی 
نو بخرند تا آن را تعمیر کنند ولی االن نه... به خاطر 
قیمت باالی دستگاه ها اکثر اجناس شان را تعمیر 

می کنند.
در مورد دستمزد زیاد تعمیرکاران نی ریز نسبت به 

شهرهای همجوار می گوید:
شهرهای همجوار نی ریز، شهرهایی مانند استهبان 
با آنها  هستند که اگر ما بخواهیم دستمزدمان را 
مقایسه کنیم باید بگویم بله، ما دستمزد بیشتری 
می گیریم چون اکثر دستگاه های برقی مردم نی ریز، 
نسبت به این دو شهرستان لوکس تر هستند و بالطبع 
هرچه دستگاه لوکس  تر باشد هزینه ی دستمزد آن 
هم بیشتر است، به طور مثال هزینه ی تعمیر یک 
تومان  میلیون  بوش هفت هشت  یخچال  دستگاه 
می شود، در صورتی که هزینه  ی یک یخچال آزمایش 

نهایت پانصد- ششصد هزار تومان شود.

مراجعه  که  مشتریانی  از  بعضی  وقت ها  خیلی 
می کنند، دستگاه هایی برای تعمیر می آورند که آنقدر 
از کار افتاده است که در حالت عادی هیچ کدام از ما 

حاضر نمی شویم از آن ها استفاده کنیم.
در مورد اینکه مردم نی ریز می گویند تعمیرکاران 

بیشتر تعویض کارند تا تعمیر کار می گوید:
این  حدودی  تا  است  ممکن  البته  نیستم.  موافق 
حرف درست باشد. خیلی از اوقات نظارت درستی 
از  خیلی  نمی شود.  اعمال  کسب  پروانه  در صدور 
تعمیرکاران نی ریز به طور عملی و تجربی کار انجام 
نداده اند و تنها به یک مدرک فنی حرفه ای اکتفا 
افرادی وقتی در تعمیر  کرده اند که مسلمًا چنین 
قطعه ای می مانند، ترجیح می دهند آن را تعویض 
کنند و جالب این جاست که دستمزد بیشتری هم 
از مردم می گیرند. همانطور که یکی از مشتریان ما 
از سروستان یخچالی برای تعمیر آورد که به او پنج 
میلیون فاکتور داده بودند و ما همان را با ۷00 هزار 

تومان تعمیر کردیم. 

نی ریز تعمیرکاران خبره ای دارد
اسماعیل زارع تعمیرگاه ماشین دارد. او هم به دست 

خالی مردم اشاره می کند و می گوید:
مشتری  قباًل  شده.  سخت  خیلی  مردم  اوضاع 
می آورد  ما  مغازه ی  به  تعمیر  برای  را  ماشینش 
هر  و  بده  انجام  را  آن  کارهای  و می گفت همه ی  
اما االن تا  وسیله  ای احتیاج دارد روی آن بینداز، 
مشتری مراجعه می کند از هزینه ی آن می پرسد و 
اینکه قطعه چقدر کار می کند وبا قطعه ی دست دوم 

هم کارش راه می افتد یا نه.
او هم از دالال ن قطعات شاکی است .

می گوید: متأسفانه تولیدکنندگان قطعات مجبورند 
قطعات را به گونه ای بسازند که برایشان ارزان تمام 
شود و مشتری  راحت تر بتواند آن را بخرد و همین 
باعث شده این وسط دالالن نان اصلی را بخورند و 
جنس بی کیفیت با قیمت باال به دست مشتری برسد. 
سال ۹۶ قیمت یک دیسک و صفحه ۹۶ هزار تومان 
بوده، االن همان شده دو میلیون و پانصد هزار تومان. 
البته برخی از وسایل ماشین مانند سپر، دِر ماشین، 
الستیک، رینگ و... را می شود دست دوم کار کرد اما 
وسایل موتوری باید حتمًا نو باشد و آن را جایگزین 
کرد، چون تعمیر آن خرج زیادی روی دست مشتری 
می اندازد و مقرون به صرفه هم نیست. االن بیشتر 

مردم برای خودروشان رو به خرید وسایل دست دوم 
آورده اند. ما یک مغازه ی اوراقی داریم که آنقدر تعداد 
مشتری هایمان زیاد است که حتی وقت جواب دادن 

به تلفن هایشان را نداریم.
در مورد کیفیت کار تعمیرکاران ماشین می گوید:

نی ریز تعمیرکاران خبر ه ای دارد، به گونه ای که حتی 
خیلی از مشتریان از شهرهای همجوار برای تعمیر 
وسیله ی نقلیه خود به نی ریز مراجعه می کنند. در کل 
مزد تعمیرکاران هم نسبت به تورم و افزایش قیمت 
به  قطعات زیاد نشده و تعمیرکاران نی ریز نسبت 
شهرهای بزرگ مزد زیادی نمی گیرند. از آن طرف 
مردم زورشان برای خرید وسیله به نوفروش نمی رسد 
و مجبورند قطعه  ارزانتری را بخرند و روی دستمزد 

مکانیک و تراشکار فشار می آورند. 

گاهی جنس نو را روی دستگاهی گذاشته ایم و 
آن جنس کار نکرده!

و  سردکننده  وسایل  تعمیرکار  یاربی  علیرضا 
گرم کننده است.

می گوید: مراجعه مردم به ما نسبت به قبل خیلی 
بیشتر شده و این فقط و فقط به خاطر بی پولی است. 
وسایل نو گران است و مردم ترجیح می دهند اکثر 
لوازم خود را تعمیر کنند، حتی بوده وسایلی را که 
عمر آن به 1۵، ۲0 سال می رسد، برای تعمیر به مغازه 

آورده اند.
زیاد  دستمزد  نی ریز  تعمیرکاران  اینکه  مورد  در 

می گیرند می گوید:
دستمزد  اکثر  ما  نیست.  این گونه  که  من  نظر  به 
کارهایمان را بر اساس نرخ اتحادیه حساب می کنیم، 
البته این را هم بگویم که دستمزد وسایل، به انصاف 

تعمیرکار هم بستگی دارد.
از کیفیت جنس های امروزی راضی نیست. 

آنقدر  امروز  جنس های  از  برخی  البته  می گوید: 
حتی  نیستند.  تعمیر  قابل  که  هستند  بی کیفیت 
گاهی جنس نو را روی دستگاهی گذاشته ایم و آن 

جنس کار نکرده!
اکثر تعمیرکاران  این حرف مردم که می گویند  با 

تعویض کارند موافق نیست. 
می گوید: خیلی از اوقات تعمیر وسایل برای ما سود 
وسیله  تعمیر  چون  آن.  تعویض  تا  دارد  بیشتری 
همه اش مزد است، در صورتی که در زمان تعویض، 

دستمزد کمتری نصیب تعمیرکار می شود.

  ۱۶3۰ کالس اولی در خط شروع
حضوری و آنالین بر اساس شرایط مدرسه
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سرویس ورزشی: محمدصادق رجبی

علی اصغر شیربانی اصالتًا نی ریزی است و ۶۲ بهار زندگی را پشت سر 

گذاشته است،  ارشد مدیریت رفاه اجتماعی و یا ساده تر بگویم مددکار 

اجتماعی است. ورزش را از سن 13 سالگی در رشته هندبال شروع کرد 

اما یک سال بعد به دلیل موقعیت شغلی پدرش به شهرستان الر رفت و 

آنجا به دلیل همسایگی با استادیوم پایش به زمین ورزش الر باز شود و 

این شروع ماجرای بسکتبالیست شدنش است.

***

-لطفًا خودتان را معرفی کنید 

زاده نی ریز هستم و دو فرزند دارم. دخترم متخصص زنان و زایمان 

و پسرم ارشد مکانیک را دارد. دوران ابتدایی را در مدرسه سده آباده 

اقلید و ۶ ماه از دوران دبیرستان را در دبیرستان احمد نی ریزی و بقیه 

را در دبیرستان صحبت الر گذراندم. سال 13۵۲ خورشیدی بود که 

به دلیل شغل خانواده به الر منتقل شدیم. از آنجایی که بخت با من 

یار بود،  خانه ما درست روبه روی استادیوم ورزشی قرار داشت و در 

همسایگی ما بسکتبالیستی زندگی می کرد که مربی ورزش بود. در 

یکی از روزها که من در کوچه ایستاده بودم. باب صحبت و آشنایی 

را با من باز کرد و آنجا وقتی پتانسیل و شرایط فیزیکی بدنم را دید 

مرا به استادیوم دعوت کرد و بعد از چند جلسه تمرین مداوم برای 

تیم بسکتبال آموزشگاه پذیرفته شدم؛ آنجا بود که من به این رشته 

عالقه مند شدم. چند سالی در الر ماندیم و بعد از پیروزی انقالب ما 

مجددًا به نی ریز بازگشتیم و دوباره با بچه های نی ریز بازی کردم.

-مربی و بازیکنان هم دوره ای شما در نی ریز چه کسانی بودند؟

در نی ریز زیر نظر استاد محمد قرایی و در کنار عزیزانی چون علی 

ناصر  مروی،  محمد  ماهوتی،  عباس  خیراتی،  محمد  پسندخاطر،  

و  حسن پور  برادران  و  تقدیر  حمید  اکبرپور،  مجید  سرچهانی، 

دیگر دوستانی که در خاطرم نیستند در تمامی مسابقات استانی و 

برون استانی برای نی ریز توپ زدیم و به دلیل درخشش در مسابقات 

استانی به اتفاق مجید اکبرپور به منتخب استان دعوت شدیم ولی 

متأسفانه در همان اوایل بازی دچار پارگی رباط زانو شدم و از ادامه 

تمرین محروم گردیم.

بعد از آسیب دیدن آیا دیگر بسکتبال را ادامه دادید؟

بعد از درمان باز هم به تیم نی ریز پیوستم. بازی ها و مسابقات ادامه 

داشت تا سال 13۸۶ و از آن سال یک سال مسئولیت هیئت جانبازان 

و معلوالن را عهده دار شدم ولی به دلیل مشغله کاری امکان همکاری 

مستمر نبود، اما ارتباطم را بطور کامل قطع نکردم، چون معتقدم 

بسکتبال یکی از جذاب ترین و بانشاط ترین ورزش هایی است که هر 

کس دست به توپ شود دیگر از آن جدا نمی شود. االن نیز هفته ای یکی 

دو بار کوهنوردی و دو  سه روز در هفته دشت نوردی در طبیعت نی ریز 

را در برنامه دارم. پیوند من با ورزش جدا نشدنی است.

- چه مقام هایی را کسب کرده اید؟

زمانی که در تیم الر بودم ۲ بار در مسابقات آموزشگاه های فارس در 

کازرون و الر مقام اول را کسب کردم و در سال 13۷۶-13۷۵ در تیم 

نی ریز که بودیم هر سال هر مسابقه ای برگزار می شد، مقام اول تا سوم 

از آن تیم ما بود. 

مسابقات برون استانی زیادی هم در شهرهای یاسوج، سیرجان، بندر 

لنگه، الر و تهران داشتیم که در آنها نیز مقام کسب کردیم.

-تلخ ترین و شیرین ترین خاطرات ورزشی خود را بیان کنید؟

خاطرات ورزشی خیلی زیادی دارم. هر بار که از تیم حریف می بردیم 

برایم قشنگ ترین خاطره است که در مجموع خودش از زیبایی های 

ورزش بسکتبال است.

بسکتبال یک ورزش پرتحرک و پرنشاط توأم با کار زیاد با توپ وحلقه 

است و گلهای زیاد رد و بدل می شود و ازکیفیت باالیی برخوردار است و 

ورزشکار را به اوج شعف و لذت می رساند.

خاطرات تلخم باخت های تیم بوده است که همیشه در ذهنم می ماند.

- بسکتبال نی ریز و آینده آن را چطور می بینید؟

تیم بسکتبال نی ریز یک تیم ریشه دار است که جوانان باانگیزه و 

متعصب  دارد که اگر مورد حمایت قرار گیرد در لیگ می تواند حرفی 

برای گفتن داشته باشد. همانطور که آگاهید، ما سالیان زیادی در 

رشته های بسکتبال صاحب عنوان های خوبی بودیم. خوشبختانه در 

حال حاضر نیز بسیار خوب است ولی نیاز شدید به حمایت همه جانبه 

شرکتها و مردم  دارد.

نی ریز یک شهر صنعتی است و ورزش آن واقعًا نیازمند حمایت جدی 

است تا ان شاء ا... در آینده نه چندان دور شاهد شکوفایی آن باشیم.

- ورزش بسکتبال در روحیه انسان چه تأثیری می گذارد؟

شخصیت  است  دانشگاهی  ورزش  یک  اینکه  دلیل  به  بسکتبال 

خاصی به بازیکنان می دهد. عالوه بر آن چون ورزش پرانرژی است 

ورزشکاران بسیار چابک و باهوش می شوند.

علی اصغر شیربانی از شروع ماجرای بسکتبالیست شدنش می گوید:

پیوند من با ورزش جدا نشدنی است

امیدواری  اظهار  نی ریز  موقت  ️امام جمعه 
کرد که دولت جدید در مسیر دولت شهیدان 

رجایی و باهنر حرکت کند.
حجت االسالم سیدجواد فقیه در خطبه های 
نماز جمعه ۵ شهریور، به سالروز انفجار دفتر 
ریاست جمهوری و شهادت رجایی و باهنر 
اشاره کرد و اظهار داشت: »آنها برای شهادت 
آماده بودند. امیدواریم مسئوالن ما هم در 
مسیر آنها باشند. مخلص، ساده زیست و نوکر 
مردم باشند؛ نه نوکر اجنبی و پول و تملق و 
مقام. این برای ما عزت می آورد. امیدواریم 
خواندند  که  عهدنامه ای  به  جدید  کابینه 

پایبند باشند.«
خطیب جمعه نی ریز افزود: »وزیر بهداشت 
باید به طب سنتی و اسالمی توجه کند و آن 
را جدی بگیرد. یعنی این قدر ارزش ندارد که 
مکانی را برای آن اختصاص دهند تا روی طب 
اسالمی امام رضا)ع( و امام صادق)ع( تحقیق 
کنند؟ عده ای با شیادی خواندن  آن، در این 
شرایط با جان مردم بازی می کنند. رویه 
وزارت بهداشت باید تغییر کند. ما خودمان 
طب داریم؛ چرا باید نوکر اجنبی و بیگانگان 

باشیم؟«

مشکالت  به  اشاره  با  فقیه  حجت االسالم 
بخش پشتکوه گفت: »قرار است نماینده 
مجلس از ۶ تا 11 شهریور برای بازدید از 
حوزه انتخابیه بیاید. ایشان باید در مواردی 
شفاف سازی کند. باید بگوید چرا در استهبان 
سه نماینده دارد و در مشکان نماینده ای 
ندارد؟ شهر مشکان امام جمعه ندارد. یزد 
روز به روز تقویت می شود و چاهک بخش 
می شود. مردم مشکان هم می خواهند به 
شهرشان توجه شود. تغییر وضعیت دادگاه 
بخشهای  می خواهند.  را  درمانگاهشان  و 
شهرستان ما بیمارستان ندارند و زنان برای 
تزریقات خود باید به مردان مراجعه کنند. 
در شرایطی که کارخانه فوالد هم در منطقه 

است و به مردم توجهی ندارد.«
وی افزود: »ما از نماینده مجلس جواب قانع 
کننده می خواهیم و ایشان باید به صورت 
شفاف توضیح دهد و شفاف سازی کند که به 
چه وزرایی رأی داده اند؟ بودجه هایی که به 
نمایندگان مجلس اختصاص داده اند، کجا 
دارد خرج می شود؟ مسئله معادن باید جدی 
گرفته شود؛ پول آن و سهم ما کجا می رود؟ 
وزیر کشور که اهل استان فارس است، باید به 

این مسائل توجه کند. مردم دهستان ریزاب 
تقاضا ارتقاء به بخش را دارند. خیلی جاها با 
جمعیتی کمتر بخش شده و آنها هم این 

تقاضا را دارند.«
وی در بین دو نماز از عدم حضور مستمر 
انتقاد  جمعه  نماز  مراسم  در  مسئوالن 
کرد و گفت: »قرار بر این داریم که کرسی 
آزاداندیشی را با حضور مردم و مسئوالن از 
هفته آینده راه اندازی کنیم تا بعد از مراسم 
از  را  سؤاالتشان  بتوانند  مردم  نماز جمعه 
مسئوالن بپرسند و مسئوالن از مشکالت 

مردم مطلع شوند.«
امام جمعه موقت نی ریز به گالیه کشاورزان از 
عدم استقبال از محصول انجیر امسال اشاره 
کرد و گفت: »کشاورزان ما ضرر کرده اند. 
یک سال زحمت کشیدند و انجیرشان را 
حاال خوب نمی خرند. پس چه شد حمایت از 
تولید؟ فرماندار و جهاد کشاورزی و مسئوالن 
باید دقت کنند در سالی که به نام حمایت از 
تولید نامگذاری شده، باید از تولیدکنندگان 
و کشاورزان حمایت کنند تا دلگرم شوند 
و ناراحت نباشند. انجیر نی ریز مرغوبترین 

انجیر است که باید قدرش دانسته شود.«

مسابقات دوستانه سال 1362 خورشیدی استادیوم شهدا
از راست:  محمد قرایی، علی اصغر شیربانی، خداداد سهیل، ناصر سرچهانی، محمد مروی، علی پسند خاطر.

//

اخبار

فراخوان جذب و استخدام نیروی کار 
شرکت رینگ اسپرت نور نی ریز در نظر دارد جهت تکمیل کادر حراست 

و نگهبانی خود از بین پرسنل بازنشسته با شرایط سنی حداکثر 50 

سال دعوت به همکاری می نماید ، متقاضیان می توانند با همراه 

داشتن رزومه کاری و مدارک شناسایی خو به شرکت رینگ اسپورت 

نور  واقع در شهرک صنعتی ده فاضل مراجعه فرمایند . 
3۶499/۶

شرکت سیمان سفید نی ریز در نظر دارد انجام عملیات تسطیح، 

دپوسازی، بارگیری و جابجایی مواد )سنگ آهک، سنگ گچ، کلینر، 

کائولن، فلورین، پودر سنگ )R3(،  نخاله های ساختمانی، ضایعات 

نسوزکاری، کوتینگ و...( در محدوده سایت کارخانه سیمان سفید 

نی ریز بوسیله یک دستگاه لودر L1۲0 ) یا معادل آن ( را به شرح 

مندرج در اسناد مناقصه به مدت یکسال از طریق مناقصه عمومی 

به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. لذا از افراد حقیقی و حقوقی 

دارای تأیید صالحیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دعوت به 

عمل می آید . ضمنًا متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد 

مناقصه به سایت

  WWW.NEYRJZCEMENT.COM 

یا امور بازرگانی شرکت در محل کارخانه مراجعه نمایند .

آخرین مهلت تحویل پیشنهادات پایان وقت اداری روز پنج شنبه 

مورخ 1400/0۶/۲۵ می باشد. سایر شرایط در اسناد مناقصه درج 

گردیده است و در صورت نیاز به اطالعات بیشتر با شماره تلفن های 

۸-۵3۸3000۶ - 0۷1 داخلی های ۲3۷ و ۲۹۶ تماس حاصل فرماید .  

امور بازگانی شرکت سیمان سفید نی ریز 

آگهی مناقصه شماره ۰۶-۱4۰۰/م ن )نوبت اول(
3۶53۰.د.4

از  حق شناس  منصور  پرفسور  زنده یاد  سردیس 

شهروندان نی ریزی توسط هادی جواهر آثار در حال 
ساخت می باشد.

مجسمه ساز نی ریزی با اعالم این خبر گفت: از اوایل 
اَمرداد کار ساخت این تندیس آغاز شده و تا اواخر 

شهریورماه ادامه خواهد یافت.
ارتفاع این سردیس 100 سانتی متر و با پایه ۲۵0 

سانتی متر می باشد.
فارس هنوز مکان  نی ریزان  پیگیری های  پایه  بر 
فرغت  حامد  اما  است  نشده  مشخص  آن  نصب 
شهردار نی ریز در توضیحی کوتاه عنوان نمود که در 

حال رایزنی برای نصب این سردیس هستیم.
دکتر حق شناس بنیانگذار انتقال خون فارس  و 

بخش پیوند مغز استخوان شیراز بود.
وی در سال 131۵ در شهرستان نی ریز دیده به 
جهان گشود و به دلیل بیماری سرطان در سن ۷۹ 
سالگی و در تاریخ ۲1 خرداد 13۹4 دار فانی را وداع 

گفت.

سردیس پرفسور

منصور حق شناس در حال ساخت

استقبال کم روستائیان دولت جدید راه رجایی و باهنر را  ادامه دهد
از   وام ۴ درصد

مدتی است که بنیاد مسکن برای نوسازی و بهسازی مسکن 
روستایی، وام 100 میلیونی با بازپرداخت ۲0 ساله و کارمزد ۵ 
درصد پرداخت می کند. در ابتدا این برداشت می شود که با توجه 
به شرایط وام، با استقبال کم نظیری روبرو شود اما گویا اینگونه 
نشده است. رئیس بنیاد مسکن شهرستان نی ریز در این ارتباط به 
ما گفت: متأسفانه استقبال بسیار کم است و از ۲۹۵ سهمیه ای که 
در اختیار داریم تا االن ۶۲ نفر به بانک معرفی شده اند و اگر مردم از 
این وام استقبال نکنند با عدم جذب و کسر سهمیه روبرو می شویم.

علی اکبر مبین در ارتباط با اعطای این وام گفت: یک سری 
منازل فرسوده و غیرقابل استفاده هستند و یکسری غیرمقاوم 
یعنی شناژی نیستند و به صورت تیرآهن می باشند. این خانه ها 
می توانند از این وام استفاده کنند. البته این را هم بگویم که وام 
شامل کسانی که زمین دارند هم می شود به شرط آنکه در روستاها 

و شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر سکونت داشته باشند.
وی در ادامه و در خصوص اعطای وام و زمین به زوج های جوان 
گفت: در قالب همین وام به آنها زمین و تسهیالت می دهیم چون 
شرط پرداخت وام و واگذاری زمین متأهل بودن است و هر جوانی 

که ازدواج کرده باشد شرایط واگذاری را دارد. 
البته کسانی که زمین ندارند نباید قباًل از تسهیالت مسکن و زمین 
استفاده کرده باشند. وی در مورد سقف وام گفت: سقف وام 100 
میلیون تومان است. سال گذشته ۵0 میلیون تومان بوده و االن ۲ 

برابر شده است.
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یازدهمین شماره ماهنامه نی تاک ویژه شهریورماه 
١٤٠٠ در حالی منتشر شد که بحث اصلی مجله 
به بیست و یکمین سال ترور احمد شاه مسعود با 

عنوان شیر شهید پنجشیر می پردازد.
در این پرونده نگاهی گذرا به زندگی و زمانه مسعود، 
مسعود به روایت پری گل، نسبت ایران با احمدشاه 
مسعود، شیر پنجشیر شیفته شعر پارسی، خاطره 
یک  اندازه  به  کتابخانه ای  پدر،  از  شهید  فرزند 
کامیون، ُکلگی ای عملیات ها از خاطر اَمی ادبیاته! 

و پایان حماسه مسعود می شود.
همچنین در این شماره مطالب چندی به چاپ 

رسیده از جمله:
از افغانستان تا ایران، عراق،  لیبی و یمن

رنج مردم خاورمیانه از چیست؟

پژوهشی از محمدرضا آل ابراهیم
 زایماِن ُسنتی در استهبان
داستان کوتاه از امین فقیری

 ببینم نبضتان می زند؟
شوق به وطن

نامه دکتر پرویز ناتل خانلری به فرزندش
- کتابی برای زندگی امروز 

»آداب شهرنشینی«
- روز سینما

 با آلبومی از فراق
می توانید برای دریافت اشتراک مجله یا نسخه 

الکترونیک آن با شماره های زیر تماس بگیرید:
 ٠٩١٧٨٠٠١٨٠٨
٠٩١٧٧٣١٥١٤٦

تاکستانهاینیریزبهبارنشستشیرشهیدپنجشیردریازدهمینشمارهنیتاک
روابط عمومی مدیریت جهادکشاورزی:

برداشت انگور از اول شهریورماه آغاز شده و تا نیمه مهر ادامه 
دارد.

مدیر جهاد کشاورزی با بیان این خبر افزود: پیش بینی می شود 
امسال بیش از ٥٠٠ تن انگور از ١١٠٠ هکتار تاکستان های نی 

ریز برداشت شود.
علیرضا بصیری تصریح  کرد: به علت کاهش نزوالت آسمانی و 
بروز پدیده خشکسالی، کاهش تولید ١٥٠٠ تنی را نسبت به 

سال قبل شاهد هستیم. 
او با اشاره به اینکه رقم غالب انگور شهرستان، محلی و به صورت 
دیم است؛ اظهار کرد: سطح عمده این محصول در بخش 
مرکزی و شهر مشکان بخش پشتکوه است که بیشتر آن به 
صورت شیره انگور و بقیه به صورت تازه خوری و مویز روانه بازار 

مصرف و ضایعات آن نیز برای خوراک دام استفاده می شود.

گفت و گو با دکتر اسماعیل پیرزاده عضو انجمن بین المللی مخترعین آسیا

تولیددستگاهضدعفونیکنندههواوسطوحباقابلیتازبینبرندگیکروناویروسدرایران

دکتر اسماعیل پیرزاده عضو انجمن بین المللی مخترعین 
آسیا و کارشناس کمیته هوش مصنوعی پارک علم و فناوری 
ابتدای شیوع ویروس  از  شهرستان رودسر اظهار داشت: 
منحوس کرونا، تولید محصوالت مقابله با کرونا در دستور 
کار شرکت های دانش بنیان شهرستان رودسر قرار گرفت و 
یکی از شرکت های مستقر موفق شد برای اولین بار دستگاه 

ضدعفونی هوا و سطوح را تولید کند.
و  تاییدیه  دریافت  مراحل  دستگاه  کرد:  خاطرنشان  وی 
استانداردهای مورد نیاز را خود را در دوره بحران کرونا 
گذراند و توانست بیش از ٣٠ تأییدیه، گواهینامه و استاندارد 
مراکز مربوطه را اخذ نماید ، ازجمله این تاییدیه ها عبارت 

است از:
و  کنندگی  ضدعفونی  قدرت  تأییدیه   /
غیرفعالسازی کرونا ویروس و آنفوالنزا از آزمایشگاه اکردیته 

)UKAS(بریتانیا

از  کشی  باکتری  و  کشی  ویروس  تأییدیه   /
جمهوری  بهداشت  وزارت  )مرجع(  رفرانس  آزمایشگاه 

اسالمی ایران- دانشگاه علوم پزشکی تهران 
فعال سازی  غیر  آالیندگی،  حذف  تأییدیه   /
و جلوگیری از عفونت زایی کرونا ویروس در هوا و سطوح از 

آزمایشگاه رفرانس )مرجع( دانشگاه علوم پزشکی گیالن 

تأییدیه عدم رشد کرونا ویروس در مکان نصب   /
دستگاه از مرکز سالمت دهان و دندان وان ترکیه 

تأییدیه حذف کامل میکرو ارگانیسمهای هوا   /
و عدم انتشار گاز ازن در محیط از آزمایشگیاه Turkak و 
المللی  بین  شبکه  و  اروپا  اتحادیه  تایید  )مورد   ILAC

آزمایشگاهی(
تأییدیه حذف آالیندگی باکتری، قارچ و مخمر   /

از آزمایشگاه آکردیته وزارت بهداشت ترکیه 
تأییدیه حذف و آالیندگی ویروس آنفوالنزای   /

مرغی از آزمایشگاه مرکزی دانشگاه ارومیه
دانشگاه  زیست  محیط  پژوهشکده  تأییدیه   /
علوم پزشکی تهران مبنی بر عدم تولید گاز اوزن توسط 

دستگاه ضد کرونا
و همچنین گواهینامه ها و استاندارد ها عبارت است از:

گواهینامه پتنت بین المللی  /
گواهینامه واحد فناوری از پارک علم و فناوری   /

استان گیالن 
گواهینامه استاندارد CE اروپا   /

ISO9001:2015 گواهینامه استاندارد  /
ISO13458:2016 گواهینامه استاندارد  /

عمومی  ایمنی  استاندارد  گواهینامه   /
1-IEC60204

گواهینامه استاندارد ایمنی تجهیزات و لوازم   /
1-IEC60335 خانگی

گواهینامه استاندارد الکترومغناطیسی از مرکز   /
تحقیقات صنایع انفورماتیک

استاندارد عمومی الکتریکی تجهیزات پزشکی   /
ICE 60601-١

 ICE الکترومغناطیسی  سازگاری  آزمون   /
2-1-60601

همچنین دکتر پیرزاده خاطرنشان کرد: در این مدت نیز 
تالش برای حمایت از تولید انبوه صورت گرفت و این شرکت 
دانش بنیان موفق به تولید ١٠٠٠٠ دستگاه از مدل های 
مختلف و تجهیز مراکز بهداشتی درمانی و اماکن خصوصی 

شد.
دکتر پیرزاده اضافه کرد: تعدادی آمبوالنس اورژانس ١١٥ 
کشور در استان های شمالی، آزمایشگاه مرجع علوم پزشکی 

گیالن، بیمارستان های شمال کشور، مساجد، کتابخانه ها، 
ترمینالهای مسافربری، فروشگاه ها، منازل، شهرداری ها، 
مجموعه های ورزشی در سطح کشور و بزرگترین کارخانه 
تولید چای خاورمیانه از جمله مراکزی بودند که با دستگاه 
ضدکرونا شرکت دانش بنیان راهبران توسعه پارسی گیل 

تجهیز شده اند.
وی با اشاره به شعار سال که توسط رهبر معظم انقالب نام 
گذاری شده است، خاطرنشان کرد: تمام تالش خود را با تکیه 

بر توان شرکت های دانش بنیان و فناور بکار خواهیم بست.
گفتنی است، دستگاه تولیدی شرکت دانش بنیان راهبران 
توسعه پارسی گیل در پارک علم و فناوری گیالن-رودسر 
مستقر است و فن آوری بکار رفته در این دستگاه براساس 

پالسمای اکسیژن و تیغه های نانوتیتانیوم می باشد که می 
تواند سطوح و هوا را همزمان ضدعفونی کند . دستگاهی که 
این شرکت اختراع کرده است هم اکنون تنها دستگاهی 
در دنیاست که تأییدیه ازبین برندگی کرونا و آنفوالنزا را از 

مراجع تخصصی بین المللی و داخلی گرفته است.
جهت  را  کامل  آمادگی  شرکت  این  کرد:  اضافه  پیرزاده 
همکاری با تمامی ادارات، بانک ها، موسسات، مراکز آموزشی 
و درمانی، بیمارستان ها، دندان پزشکی و مطب ها و تجهیز 

کامل آنها دارد.
گرفتن  جهت  میتوانند  محترم  شهروندان  افزود   
نمایندگی فروش در کل استان و تهیه دستگاه با شماره 

٠٩١٧٣٣2٧22٠ تماس حاصل فرمایند.
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شما هم می توانید 
خبرنگار باشید و بر جامعه 

خود تأثیر بگذارید
عکسها و فیلمهای خود از 

زندگی مردم و طبیعت شهر 
و روستای محل زندگی اتان 
و از زشتیها و زیبایی ها را با 

هشتگ
#شهروند_خبرنگار_نی _ریزان

برای ما به شماره های 
09178001808 یا 09177315146 

از طریق واتساپ یا تلگرام
ارسال کنید
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شیربانی بسکتبالیست 
پیشکسوت:

پیوند من با  ورزش 
جدا نشدنی است

تاکستان های 
نی ریز 
به بار نشست

بازار گرم تعمیرات 
در آتش گرانی

ما رهبران مذهبی هیچ 
داعیه حکومت برای 

خودمان نداریم
غالمرضا شعبانپور / مدیر مسئول

این جمله مرحوم آیت ا... سید محمود طالقانی 
از مبارزان و رهبران انقالب اسالمی است که در 
مصاحبه ای در 17 بهمن ماه 13۵7)۵ روز قبل از 

پیروزی انقالب( با روزنامه اطالعات آمده  است.
»خصوصیت  گفته اند:  مصاحبه  این  در  ایشان 
انقالب اسالمی این است که ما رهبران مذهبی 
و  نداریم  خودمان  برای  حکومت  داعیه  هیچ 
انقالبی است که از  نمی خواهیم حاکم باشیم. 
همه مردم شروع شده و برای همه هست و هیچ 
حزب و جمعیت و فردی حق این را ندارد که در 
انقالب سهم بیشتری را برای خود قائل باشد و از 

این جهت حکومت را در انحصار خود در بیاورد.«
البته این موضع گیری را حضرت امام خمینی)ره( 
نیز قباًل در پاریس اعالم و در پاسخ به سؤال 
فکر  آیا  پرسید:  خبرگزاری آسوشیتدپرس که 
از سقوط رژیم فعلی شخصًا  بعد  می کنید که 
نقشی در حکومت جدید به عهده بگیرید؟ پاسخ 
دادند: »خیر، نه میل و رغبت من و نه سن و نه 

موقعیت من اجازه چنین چیزی را  می دهد.«)1(
جمعه این هفته، نوزدهم شهریور،سالروز رحلت 
آیت ا... طالقانی در سال 13۵8 است که در سن 
۶۹ سالگی بدرود حیات گفت و به سرای باقی 

شتافت.
از  و  بود  اول و دوم  پهلوی  از مخالفان  ایشان 
روحانیونی است که در زمره روشنفکران دینی 

ادامه در صفحه 3قرار می گیرد.

در هفته دولت:

افتتاح 13 مسکن، یک 
تولیدی و آبیاری نوین

  ۱۶۳۰ کالس اولی
در خط شروع

حضوری و آنالین بر اساس شرایط مدرسه

سردیس پرفسور حق شناس 

در حال ساخت

نیروی انتظامی فارس 
استخدام می کند

گفتگو با عضو 
نی ریزی انجمن 
مخترعین آسیا

َوالیت 
وارونَه

سرمقاله خبرها

ماجراهای تبعه موجاز

گفتگوی بی پرده با آل داود:

هر چشم پزشکی بیاید، حمایت می کنیم
عابد نعمتی، نی ریزان فارس: 

رئیس شبکه بهداشت و درمان، مشکالت 
را  نی ریز  شهرستان  چشم پزشکی  حوزه 
تشریح کرد. داور آل داود با بیان این که دو 
بخش درمانی دولتی و خصوصی به ترتیب 
زیرمجموعه شبکه بهداشت و نظام پزشکی 
یک  به  »نزدیک  داشت:  اظهار  هستند، 
سال است که به صورت ثابت در شهرستان 
چشم پزشک نداریم. ولی به صورت موقت 

زمانهایی  جز  به  داشته ایم؛  هفته ها  آخر 
که درمانگاه های کل کشور به علت شرایط 
قرمز تعطیل شده بود و  مجبور به تعطیلی 

کلینیک تخصصی بودیم.«
وی افزود: »با توجه به این که تأسیس مطب 
و حضور پزشک به صورت خصوصی است و 
هیچ ضرورت اجرایی دولتی نمی تواند او را 

مجبور کند،...
7 ادامه در صفحه 4
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فریاد بلند صادرکنندگان انجیر

فاطمه زردشتی  نی ریزی، نی ریزان فارس: 

خدا نکند این روزها وسایل برقی کسی خراب 
شود و سر و کارش به تعمیر و تعمیرگاه بیفتد. 
مردم  دست  و  است  زیاد  تعمیرات  هزینه ی 
خالی... همچنین خرید وسیله ی نو به راحتی 
تعمیر  در  گاهی  مردم  و  نیست  امکانپذیر 

وسیله ی خود می مانند... 
مردم معترض اند، از دستمزد زیاد تعمیرکاران 
و اینکه تعمیرکاران انصاف را رعایت نمی کنند، 
از آن طرف اما تعمیرکاران دالیل خاص خود 
دارند...  اجناس  تعمیر  زیاد  هزینه ی  برای  را 
تهیه کردیم که  در همین خصوص گزارشی 

می خوانید:
بازنشسته ی ارتش  پرویز پرویزی 81 ساله و 

است. 
در مورد خرابی وسایل و تعمیر آن ها می گوید: 
خدا کند این روزها وسایل برقی کسی خراب 
نشود، مگر می شود وسیله ی نو خرید؟ حتی 
به راحتی تعمیر هم نمی شود کرد. االن یخچال 
یکی از دوستانم خراب شده. بنده خدا مجبور 
بگذارد  بیاورد  را  خوراکی هایش  اکثر  است 
یخچال خانه ی ما، به طوری که حتی در این 

گرمای تابستان یخ هم از خانه ی ما می برند.
   ادامه در صفحه 3

شیر شهید 
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سکانس آخر

»نارگیل« دومین سریال کودک و 
نوجوان بعد از #هشتگ_خاله_سوسکه 

در نمایش خانگی به نمایش در می آید

سیدجواد هاشمی: بعد از انتشار سکانس 
»زخم کاری«، به تلویزیون راهم ندادند

قسمت سوم »قبله عالم«  یک شنبه  
14شهریور پخش می شود

واکنش وزارت ارشاد به حذف رشته 
تئاتر از هنرستان دخترانه سوره: این 
هنرستان زیر نظر حوزه هنری اداره 

می شود و سیاست های جذب و پذیرش 
هنرجوی آن از سوی حوزه هنری وضع 

می شود و ارتباطی با وزارت فرهنگ 
ندارد.

آنجلینا جولی در مطلبی که در نشریه 
تایم منتشر کرده ضمن ابراز نگرانی 

نسبت به شرایط مردم افغانستان 
نوشت:  از آمریکایی بودنم شرمسارم

»خندوانه« و »دورهمی« بعد از محرم و 
صفر دوباره به آنتن بازمی گردند

»درخت گردو« به کارگردانی 
محمدحسین مهدویان به زودی اکران 

می شود

هادی عامل، گزارشگر کشتی:
در سریال پایتخت که کشتی نقی 

معمولی را گزارش می کردم به این نتیجه 
رسیدم که اگر محسن تنابنده کشتی گیر 
می شد، حتمًا به المپیک می رفت چون 

خیلی استعداد باالیی دارد

نرگس آبیار در گفتگو با سایت گلدن 
گلوب:  در القاعده، زن کم ترین ارزش 

را دارد

نگار جواهریان
اشکان خطیبی

میرسعید 

مولویان
شبنم مقدمی

بابک حمیدیان

رضا بهبودی
ستاره پسیانی

شاهرخ 

فروتنیان
بهناز جعفری
پژمان بازغی

مهران مدیری
مهران غفوریان
پیام دهکردی

غزل شاکری
مهدی قربانی

سروش صحت

خاتون عاشقانه ای از سال 1320

خاتون عاشقانه ای از سال 1320
خاتون یک مجموعٔه نمایش خانگی ایرانی محصول سال 1400 در ژانر عاشقانه- تاریخی به کارگردانی تینا پاکروان و تهیه کنندگی علی 

اسدزاده است. 
سریال از روز دوشنبه 18 مرداد 1400 به صورت اختصاصی از »نماوا« پخش شده است و در یک فصل 1۶ قسمتی منتشر خواهد شد. 

آهنگساز سریال کیهان کلهر است.
تاریخ همیشه برای مردم جذاب بوده؛ اگر بپذیریم که در هر شکلی از روایت تاریخ، آنچه درباره گذشتگان می خوانیم به نوعی یک قصه 
و شرحی نسبتًا دراماتیک است، معلوم می شود که چرا درام های تاریخی همیشه در سینما و تلویزیون مشتری داشته و دارد و همین 
االن سریال های روز و پرطرفدار دنیا مانند تاج )The Crown(، کبیر )The Great(، دانتاون ابی  )Downton Abbey(، پیکی بالیندرز 

)Peaky Blinders(، چرنوبیل )Chernobyl( گواه همین مدعاست.

خاتون داستان عاشقانه ای را در سال 1320 و در کشاکش اشغال ایران توسط نیروهای متفقین با تأکید بر روی شخصیت زن اصلی خود 
یعنی خاتون )نگار جواهریان( روایت می کند...

شهر فرنگ

بازیگران

دیالوگ ماندگار
هیوگو

دنیا مثل ماشینی هست که ما همه قطعاتشیم، اگر یکی از ما 
نباشه این ماشین دیگه کار نمی کنه. پس قطعًا دلیلی هست که 

من به وجود اومدم.

ماجراجویی درام /کارگردان: مارتین اسکورسیزی/ 2011

اشتراک یک ساله 

هفته نامه نی ریزان فارس و ماهنامه نی تاک
با ما تماس بگیرید: 5146 731 0917 »جاللی«
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