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خطرات عجیب 
سی تی اسکن که 

خیلی ها نمی دانند

مسعود معصومی زاده 
دونده کوهستان

دوندگی از
خانه تاکوه

آقای وزیر

گره کور الی رز
کی  باز می شود؟

رضا شاه : 
من کجا باید زندگی کنم؟ 
خرج واال حضرتها را چه 

کسی خواهد داد؟ !
غالمرضا شعبانپور / مدیر مسئول

پنجشنبه این هفته 25 شهریور سالروز استعفای 
 1320 سال  در  سلطنت  از  شاه  رضا  اجباری 
خورشیدی است. درست 80 سال از این واقعه 
می گذرد اما در بردارنده درس های زیادی است. 
زندگی او بسیار غیرمعمول بود. در 24 اسفند 
از  مازندران  کوه  سواد  در  خورشیدی   1256
پدری به نام عباسعلی خان و مادری گرجی به 
نام نوش آفرین متولد شد. نوش آفرین همسر 
دوم عباسعلی خان بود. پدرش نظامی و عضو 
فوج سواد کوه بود. رضا یک ساله بود که پدرش 
می میرد و مادرش راهی تهران و در منزل برادرش 
حکیم خان ساکن می شود. مادرش که جوان و 
حدود 16 سال داشت ازدواج می کند. رضا 7 ساله 
بود که مادرش به علت ابتال به بیماری تیفوس از 
دنیا می رود . دایی کوچکترش که درجه دار لشکر 
قزاق بود، سرپرست او می شود. رضای 7ساله حاال 
نه پدر داشت و نه مادر. دایی اش هم توانایی مالی 

فرستادن او به مدرسه را نداشت. 
دایی اش در 12 سالگی او را به قزاقخانه برد تا 
کارهای خدماتی انجام دهد اما نپذیرفتند. در 14 
سالگی به اصرار دایی قزاقش او را می پذیرند فقط 
در قبال غذا و لباس. او توانمندی خود را ظرف 
یک سال نشان می دهد، لذا در 15 سالگی عضو 

رسمی فوج تازه تأسیس لشکر قزاق می شود.

ادامه در صفحه 2

شورای بخش های 
مرکزی، قطرویه و 

پشتکوه انتخاب شدند

بازگشایی مدارس و 

کمبود معلم در نی ریز

پیچ و خم نهاده های دامی 

برداشته شد

نکات ضروری در تماس

با اورژانس

چگونه مأمور قالبی 
را بشناسیم

خر بهتر است
یا آدم؟

خـــــر

سرمقاله خبرها

حکایتهای ُقلمراد

10 روز بیشتر وقت نیست

ثبت نام وام کمک ود یعه مسکن د ر فارس
خبرجنوب:

ثبت نام وام کمک ود یعه مسکن که از 26 
جاری  شهریورماه  تا31  شد ه  آغاز  خرد اد  

اد امه د ارد .
مد یر کل راه و شهرسازی فارس گفت: میزان 
 40 شیراز  کالنشهر  برای  تسهیالت  این 
میلیون تومان و برای سایر مناطق شهری  25 
میلیون تومان د ر نظر گرفته شد ه است. د وره 

بازپرد اخت این تسهیالت 3 ساله  و نرخ سود  
آن 13 د رصد  است. 

افزود : برای ثبت نام د ریافت  جعفر زاهد ی 
این تسهیالت نیازی به حضور د ر اد ارات راه 
و شهرسازی نیست و فقط باید  د ر مرحله آخر 
که مراجعه به بانک است، د ر شعبه حاضر 

شوند...
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محمد جاللی، نی ریزان فارس: 

پس از داستان تلخ سقوط سربازان به دره مرگ 
در 5 سال پیش، هنوز هم این گردنه شاهد 
سیاه پوش کردن بسیاری از مردمان این دیار 
و افرادی هستند که به امیدی از باالی گردنه 
الی رز خود را به پایین دره و بختگان می رسانند 

تا از آنجا راهی شهر و  دیارشان شوند.
فرماندار نی ریز معتقد است بسیاری از کسانی 
که در این مسیر جانشان را از دست دادند بومی 
تا صدای  عامل سبب شده  و همین  نیستند 

اعتراض شان کمتر شنیده شود و غم از دست 
دادن عزیزانشان آنها را بی صدا کرده است.

گویا به عادت تبدیل شده که فقط رسانه های 
محلی و استانی خبر سقوط، واژگونی و مرگ 
افراد در این مسیر دهند و واکنشی برای اتمام 

الین دوم از سوی مسئوالن دیده نشود.
تا قبل از دوم تیرماه 13۹5 اخبار نی ریز آن 
چندان سر تیتر رسانه های داخلی و خارجی 

نمی شد؛..
   ادامه در صفحه 3

اجرای مشاغل سنتی نی ریز
در طرح بوم
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نقد نوشت

محمد جاللی، نی ریزان فارس: 

یکی از سریال های جنجالی و پر بحث 

است.  گاندو  تلویزیون  روزهای  این 

سریالی که در دولت قبل مخالفان 

جدی داشت و با مستندات می گفتند 

که این تحریف تاریخ است و همین 

تا پخش نوروزی آن  امر سبب شد 

ناتمام بماند.

اما حاال گاندو پس از اتمام کار دولت 

دوازدهم به قاب تلویزیون بازگشته و 

بدون فشارهای دولتی، هر آنچه که 

دوست دارد، بیان می کند! حال این 

واقعیت  کننده  بیان  چقدر  سریال 

است و می توان بدان به عنوان یک 

سند تاریخی معتبر در عصر جدید 

نام برد، جای بحث دارد. اما با پایان 

این سریال نمی توان آن را  بی طرف 

دانست.

اما آنچه که در این اواخر بسیار بحث 

به  اخیراً  که  است  آن  شده  برانگیز 

تشابه  یک  دلیل  به  کازرون  مردم 

اسمی توهین شده است.

برای  چنینی  این  سریال های  در 

اینکه شائبه تشابه اسمی پیش نیاید 

سعی می کنند با جستجو در منابع 

بزرگ  افراد  اسمی  تشابه  مختلف 

جامعه با کاراکتر مورد نظرشان را 

حذف کنند.

حتی به یاد دارم که مدتی سیاست 

صدا و سیما آن بود که از نامهای عربی 

ُپر استفاده مثل محمد، علی و... برای 

شخصیت های منفی استفاده نکند و 

متأسفانه جایگزین آن اسامی ایرانی 

شده بود. هر چند بر این باوریم که 

بیان کننده شخصیت آن  اسم   یک 

فرد نبوده و نیست و می تواند اسم پر 

طمطراق روی یک قاتل گذاشته شده  

باشد و یک اسم از دید ما نامناسب 

روی فردی کارا و کوشا گذاشته شده 

باشد.

اما...

اخیر  قسمت های  از  یکی  در  گاندو 

خود نام یک دکتر خائن را با نام »ناصر 

کازرونی« انتخاب کرد. او یک استاد 

دانشگاه است که تحت تأثیر توطئه 

مدیر خائنی به نام دکتر نصرآبادی 

که به سفارت انگلیس رفت و آمد دارد 

قرار گرفته و بقیه ماجرا...

شخصیت های  از  یکی  با  اسم  این 

همخوانی  کازرون  تأثیرگذار  بسیار 

کازرونی«  دیوان  »ناصر  یعنی  دارد 

و این مسئله به رنجش مردمان آن 

آن  از  منجر شد؛ هرچند پس  دیار 

خاطر  به  گاندو  سریال  کارگردان 

کازرون  مردم  از  داده  رخ  اشتباه 

عذرخواهی کرد و وعده داده به جهت 

برطرف  و  ملی  قهرمان  آن  احترام 

کردن شائبه به وجود آمده اسم این 

کاراکتر برای ثبت در آرشیو تغییر و 

اصالح شود.

نویسندگان سریال کافی بود نام این 

فرد بزرگ را در اینترنت سرچ کنند تا 

این گاف تلویزیونی رقم نخورد.

چندانی  شناخت  که  آنهایی  برای 

ندارند  کازرونی«  دیوان  »ناصر  از 

خان  دیوان  ناصر  بگوییم  باید 

لشکر  ناصر  به  معروف  کازرونی 

)زادٔه دی ماه 1253 خورشیدی در 

اردیبهشت   ۹ درگذشت  کازرون- 

1321 در کازرون( با قومیت و نسب 

پارس رهبر قیام مردم کازرون علیه 

که  بود  انگلیسی  استعمارگران 

همراه با سردار عشایر صولت الدوله 

قشقایی در جنگ اول جهانی علیه 

انگلیسی ها جنگید.

حاال نسبت دادن کاراکتر گاندو به این 

بزرگ مرد جنوب گافی بود که امید 

است تکرار نگردد و در بازپخش های 

آن که احتمااًل از دیگر شبکه ها پخش 

می شود، اصالح  گردد.

گاف  گاندو  برای فارس
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سرمقاله

رضا شاه : 

من کجا باید زندگی کنم؟ خرج واال حضرتها را چه کسی خواهد داد؟ !
ادامه از صفحه یک

...  از آنجا که هیکلی بلند و نظمی خشک 
در رفتار داشت، درجات نظامی را طی 
کرد به طوری که به عنوان »رضا خان میر 
پنج« به درجه سر تیپی و فرماندهی یکی 

از تیپ های لشکر قزاق رسید. )1(
هنگام کودتای اسفند 1299، 43 ساله 
بود. در فاصله سالهای 1300 تا 1304 
خورشیدی مقاماتی همچون وزیر جنگ، 
سردار سپه، رئیس  الوزرا  و فرماندهی کل 
قوا را به چنگ آورد. علت عمده موفقیت 
او را به طور فشرده می توان در دو مورد زیر 

خالصه کرد : 
1- توانمندی نظامی اش

2- ضعف شدید حکومت مرکزی در دوره 
احمد شاه و بهم ریختگی گسترده کشور و 
پایتخت به طوری در هر گوشه ایران کسی 
یا کسانی ادعای خود مختاری و حکومت 
مستقل داشتند. رضا خان میر پنج در 
دورۀ چهار ساله 1300 تا 1304 همه 
مدعیان تجزیه کشور را سرکوب کرد. در 
این دوره وضعیت طوری بود که مردم، 
روشنفکران، فعاالن سیاسی و نظامیان 
برای  مرکزی  توانمند  قدرت  خواهان 
برون رفت از هرج و مرج، فقر و بیچارگی 
بودند. رضا خان در این مدت توانست نظر 
بسیاری از شخصیت های مؤثر را به خود 
جلب کند، حتی رهبران مذهبی همچون 
آیت ا.... شیخ عبدالکریم حائری یزدی، 
آیت  و  اصفهانی  ابوالحسن  آیت ا...سید 
ا...میرزا محمد حسین نائینی و مراجع 

مذهبی نجف.)2( 
عده بسیار کمی در زمان تشکیل مجلس 
مؤسسان به منظور تغییر اصولی از قانون 
اساسی و خلع قاجارها و سپردن سلطنت 

به رضاخان، با او مخالف بودند. 
حسن  سید  آیت ا...  مخالفان  مهمترین 
محمد  و  مصدق  محمد  دکتر  مدرس، 
تقی بهار )ملک الشعرا( بودند که نگران 
دیکتاتوری او در آینده بودند. دغدغه ای 
که محقق شد و موجب سقوط رضا شاه 

گردید. 
اما چه شد که رضا شاه پس از نشستن بر 
تخت پادشاهی با گذشت 16 سال، در 
بازه زمانی بسیار کوتاه 22 روزه )از سوم 
تا بیست وپنجم شهریورماه 1320 ( تمام 
قدرت و شوکت خود را از دست داد و با 
اجبار تبعید شد و در تبعید درگذشت؟! 

مروری بر این چند روز می کنیم:
جنگ جهانی دوم در سال 1939 شروع 
آدولف  رهبری  به  متحدین  قوای  شد. 
هیتلر رهبر آلمان و عضویت ژاپن و ایتالیا 
فرانسه،  انگلستان،  شامل  متفقین  و 
هم  رویاروی  چین  و  شوروی  آمریکا، 
و  جنگیدند  سال  و شش  گرفتند  قرار 
ویرانی های زیادی با بیش از 80 میلیون 

کشته بر جای گذاشتند. 
قوای متفقین برای رساندن کمک های 
به  سنگین نظامی، غذایی و تجهیزاتی 
شوروی مسیر جنوب به شمال ایران را 
انتخاب کردند، لذا کشور ما به رغم اعالم 
بی طرفی، در سوم شهریور سال 1320 
به اشغال قوای روس و انگلیس در آمد. 
راه آهن سراسری جنوب به شمال، عمده 
راههای شوسه، مواد غذایی و... به دست 

متفقین افتاد. 
آنها عالوه بر هدف اصلی اشان که تقویت 
جبهه شوروی بود ، دلِ خوشی از رضا 
شاه نداشتند و او را طرفدار پنهانی هیتلر 
می دانستند لذا در صدد سقوط و تبعید او 
بودند. تهران و عمده شهرهای شمالی و 
شهرهای بزرگ زیر بمباران هواپیماهای 

روس و انگلیس قرار گرفت. 
وحشت رضا شاه را گرفت. او نگران شد 
که روسها او را به سیبری تبعید کنند یا 
انگلیسیها او و خانواده اش را بکشند. با 
شروع بمباران ها اوضاع داخلی به شدت به 
هم ریخت. ترس و وحشت مردم، قحطی 
نایاب  آور،  سرسام  گرانی  غذایی،  مواد 
شدن سوخت و بنزین کشور را فرا گرفت. 

آقای دکتر سید رضا نیازمند در کتاب 
ارزشمند »رضا شاه از سقوط تا مرگ« 
روزه   22 کوتاه  دوره  لحظه  به  لحظه 
سقوط رضا شاه را از منابع متعدد معتبر 
مستندات  مبنای  بر  است.  واکاویده 
روز  وزیران  هیئت  جلسه  کتاب  این 
چهارشنبه 5 شهریور با حضور رضا شاه 
اصرار  اتفاق  به  همه  می شود.  تشکیل 
می کنند که رجبعلی منصور از نخست 
فروغی  محمدعلی  و  رود  کنار  وزیری 
جایگزین او شود. فروغی نزدیک به 6 سال 
مورد غضب رضا شاه بود و از همه امور کنار 
گذاشته شده و مشغول تحقیقات علمی 
شدید  عارضه  دچار  آنکه  ضمن  بود. 
قلبی شده و بیمار بود. رضا شاه خطاب 
به هیئت وزیران می گوید فروغی پیرمرد 

و از کار افتاده است. با اصرار وزرا شاه 
فوری دستور احضار فروغی را می دهد و 
رئیس تشریفات دربار سریعًا او را از منزل 
به کاخ می آورد. رضا شاه به محض ورود 
»آقای  می گوید:  او  به  خطاب  فروغی 
شما  که  نیست  پیر  هم  آنقدر  فروغی 
چه  پرسید  فروغی  از  بعد  می گفتید. 
نوشتن  مشغول  کرد  عرض  می کنید؟ 
با  و خواندن هستم. رضا شاه می گوید 
مشورتی که با آقایان شد به شما تکلیف 
آقایان  این  می شود.  کابینه  تشکیل 
تعهد کرده اند که نگذارند زیادی کار به 
شما صدمه بزند. فروغی می گوید چون 
سالهاست که از جریان کار دور هستم باید 
بیشتر در کیاست به من کمک شود. شاه 
می گوید وزرا در اختیار شما هستند. وزرا 
همان هایی که هستند باشند فقط آقای 
سهیلی وزیر خارجه و آقای عامری وزیر 

کشور خواهند بود .«)3( 
بیماری،  رغم  به  فروغی  علی  محمد 
مذاکرات هر روزه و گسترده خود را در 
وزارت  و  وزیری  نخست  دفتر  منزل، 
خارجه با سفرای روس و انگلیس آغاز 
را  آنها  و عمدتًا تالش می کند  می کند 
و  متوقف  را  بمباران  که  کند  متقاعد 
پایان جنگ سریعًا  از  کنند پس  تعهد 

نیروهایشان ایران را ترک کنند. 
رضا شاه خانواده اش را با وسایل منزل 
اصفهان  به  آشپزها  و  خدمتکاران  و 
می فرستد وخودش نیز در روز 7 شهریور 
را  اصفهان  سوی  به  تهران  ترک  قصد 
می رسند  کابینه  و  فروغی  که  داشت 
آنها  می شوند.  ولیعهد  او  رفتن  مانع  و 
تهران  شاه،  رضا  رفتن  با  می دانستند 
قابل  که  می شود  آشوب  دچار  آنچنان 
کنترل نخواهد بود. روز 8 شهریور رضا 
فروغی  گزارش  شنیدن  از  پس  شاه 
مبنی بر این که چه استانها و شهرهایی 
امالک  اشغال شده اند، می گوید: »پس 
رضا  امالک  عمده  می شود؟«  چه  ما 
دوره  در  که  بود  کشور  شمال  در  شاه 
بامداد  بود.  کرده  تصرف  پادشاهی اش 
روز 21 شهریور »سرریدربوالرد« سفیر 
شاه  می کند  ابالغ  فروغی  به  انگلیس 
ظرف 5 روز باید از سلطنت کناره گیری 
این صورت قوای متفقین  کند در غیر 
ساعت  فروغی  می شوند.  پایتخت  وارد 
3 بعد از ظهر با ادبیاتی سیاسی موضوع 

را به رضا شاه می گوید . لحظه ای تاریخی 
که معمواًل قدرت طلباِن مستبِد دیکتاتور 
یک مرتبه می شکنند و فرو می ریزند فرا 
رسید. محمود فروغی که به اتفاق برادرش 
مسعود پدر بیمار را همراهی و داروهایش 
را به موقع به او می خورانده اند این لحظه 
را به نقل از پدرش چنین نگاشته است : 
» شاه بعد از شنیدن بیانات پدرم سر را به 
زیر انداخته و مدتی در اندیشه های دور 
و دراز فرو می رود. شاید روزسوم اسفند 
1299 را به یاد می آورد یا به یاد اخراج 
قاجاریه می افتد . بعد سؤال می کند بعد 
از استعفا من باید کجا زندگی کنم و خرج 
داد؟!«)4(  خواهد  کی  را  واالحضرت ها 
فروغی پس از بیان مطالبی برای کاهش 
ناراحتی رضا شاه می گوید:  بهتر این است 
که یکی از کشورهای آرام و خوش آب و 
بفرمایید.  انتخاب  سکونت  برای  را  هوا 
ان شاا... بعد از خاتمه جنگ ملت ایران 
باز  کشور  به  که  کرد  خواهند  استدعا 
و  پوزخند  طعنه،  به  رضاشاه  گردید. 
ملت  ایران!!!  ملت  می گوید:  مسخره 

ایران!!! 
من  فروغی  آقای  می دهد:  ادامه  بعد  و 
استاد  تو  نیستم،  بلد  جغرافی  و  تاریخ 
اینها هستی بگو ببینم کجا برای زندگی 
من و خانواده ام مناسب است؟! فروغی 
نام چند کشور از جمله شیلی را می برد، 
رضا شاه نفس عمیقی می کشد و می گوید: 
هر  است...  بوده  چنین  من  »سرنوشت 
کسی سرنوشتی دارد، این هم سرنوشت 

من بود.«)5(
مطلب طوالنی شد. از این جهت ادامه 
ایران  از  تا روزخروج  ماجرای رضا شاه 
و مسیری را که طی کرد در شماره بعد 

تقدیم خوانندگان عزیز خواهم نمود . 
شاد و سالم و موفق باشید

پی نوشت:
1- زیبا کالم ، صادق)1398( رضا شاه، 

تهران: انتشارات روزنه، ص 61 تا 68 
علی)1394(  سید  محمودی،   -2
نی،  نشر  تهران:  دینی،  نواندیشان 

صص101 تا 103
3- نیازمند، سید رضا )1386( رضا شاه از 
سقوط تا مرگ، تهران: حکایت قلم نوین، 

ص 181 به بعد
4- همان ، ص 338 به بعد

5- همان

شورای بخش های مرکزی، قطرویه و پشتکوه انتخاب شدند
روابط عمومی فرمانداری:

با حضور بخشداران، هیأت نظارت بخش ها 
اعضای  اسالمی،  شوراهای  منتخبین  و 
شورای اسالمی بخشهای مرکزی ،  قطرویه 

و پشتکوه  نی ریز انتخاب شدند.
از میان کاندیداهای شورای بخش مرکزی: 
منوچهر  علیخانی،  مهدی  طاطی،  خلیل 
جالل  و  علیمردانی   حسین  کریمیان، 
علیخانی به عنوان اعضای اصلی و کیکاوس 

مزیدی مرادی، منصور رونق زاده و مهدی 
علی البدل  اعضای  عنوان  به  شاهسونی 

بخش مرکزی انتخاب شدند.
بخش  شورای  کاندیداهای  میان  از 
حمید  حیدری،  ابراهیم  محمد  قطرویه: 
رنجبر  غالم  فاطمی،  محمدرضا  نیکخو، 
و منوچهر غالمی به عنوان اعضای اصلی و 
محمدعلی پرویزی، علی محمد یاراحمدی 
و عبدالحمید یار احمدی  به عنوان اعضای 

علی البدل بخش  قطرویه انتخاب شدند.
در پایان جلسه و پس از اخذ رأی از میان 
پشتکوه:  بخش  شورای  کاندیداهای  
اشکبوس زارعی، بختیار حق دوست، کریم 
حمیدرضا  قره چاهی،  اصغر  اسماعیلی، 
قره چاهی به عنوان اعضای اصلی و اسماعیل 
عنوان  به  علیمردانی  مهدی  و  ولی زاده 
اعضای علی البدل بخش  پشتکوه انتخاب 

شدند.
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آقای وزیر

گره کور الی رز کی باز می شود؟
دیدار هنرمندان با اعضای 

شورای شهر
ادامه از صفحه یک

... حتی بختگان دومین دریاچه بزرگ کشور 

با آن بزرگی اش و کوه های سر به فلک کشیده 

مرمریت  و  چینی  سنگ های  با  زاگرس 

بشناسانند.  کشور،  به  را  نی ریز  نتوانستند 

که  سرباز   21 تاریک،  شب  آن  بامداد  اما 

دوره آموزشی خود را در ۰۵ کرمان تمام 

کرده بودند  و قرار بود از گردنه پر پیچ و خم 

الی رز عبور کنند و به شیراز بروند که ناگهان 

ناقوس مرگ برایشان به صدا درآمد و اتوبوس 

آبی اشان رنگ آسمانی به خود گرفت.

21 کشته این حادثه سبب شد تا این جاده 

شهرتی نه کشوری بلکه جهانی یابد.

شبکه های  از  بسیاری  روی  بر  »#سرباز« 

جهانی ترند شد و اهمیت این جاده تا بدان 

جا رسید که تقریبًا همه مسئوالن عالی رتبه 

کشوری فرمان اصالح مسیر را دادند و در 

رأس آن مقام معظم رهبری خواستار اصالح 

هر چه سریع تر آن شدند.

جاده مرگ در اعتبارات ملی گنجانده شد و 

قرار بود 1.۵ ساله الین دوم آن ساخته شود.

پس از آن روحانی رئیس جمهور سابق و 

وزرایش که آن روزها به دنبال بهبود ناوگان 

هوایی کشوری بودند تازه فهمیدند که هنوز 

راههای زمینی پرخطری در کشور پهناورمان 

وجود دارد ! به همین دلیل دستور رسیدگی 

ملی آن صادر شد و الی رز به یک مسئله 

کشوری مبدل گشت؛ اما پس از آن، سال 

به سال وعده و وعیدها رنگ باخت تا اینکه 

به سال پنجم این ماجرا در سال 14۰۰ و 

تعویض دولت جدید رسیدیم.

مراد هدایت معتقد است علت به بهره برداری 

نرسیدن گردنه الی رز کم کار شدن پیمانکار 

و عدم توجه ویژه اداره کل راه و شهرسازی 

فارس به این مسیر می باشد.

پیمانکار می گوید طلبکار است، ولی فرماندار 

معتقد است چگونه پیمانکار طلب دارد اما در 

جاهای دیگر به او کار واگذار می شود؟

نی ریز  ترافیک  شورای  در  و  پیش  چندی 

میرزایی معاون عمرانی فرمانداری با انتقاد 

از عملکرد اداره کل راه و شهرسازی  استان 

نسبت به گردنه الی رز گفته بود: در حالی 

که فاز یک این گردنه هر روز جان بسیاری 

را می گیرد، پیمانکار دو بخش کوچک از این 

مسیر را بخاطر گرفتن مطالباتش نگه داشته  

و اقدام به بازگشایی مسیر نمی کند و داد از 

بی پولی می زند اما در کمال ناباوری فاز دوم 

را با قوت و با امکانات بسیار زیاد  شروع کرده 

است!

اتمام  چرا اداره کل راه و شهرسازی برای 

فاز نخست فکر چاره ای نمی کند تا هرچه 

سریعتر فاز نخست افتتاح گردد؟

البته با پیگیری های نی ریزان فارس مشخص 

شهرستان  دادستان  به  پیمانکار  که  شد 

نی ریز وعده داده که تا ظرف 4۰ روز آینده 

مسیر را آسفالت کند اما به گفته فرماندار 

نی ریز حتی با تحقق این وعده افتتاح الین 

دوم گردنه امکان پذیر نیست چرا که هنوز 

بحث تأیید و نصب عالئم راهنمایی و رانندگی 

که توسط راهداری باید انجام شود در برنامه 

قرار نگرفته است.

به نظر می رسد این مسیر همیشه به دالیل 

سیاسی نه فنی مورد مناقشه بوده اما بعد از 

برای ساخت  عزمی جدی  سربازان  حادثه 

کار  اواخر  در  و  آمد  وجود  به  دوم  الین 

مسعودی نماینده سابق بخشی از مطالبات 

بود،  تومان  میلیارد   ۷ حدود  که  پیمانکار 

پرداخت شد اما باز هم این پروژه به خط پایان 

نرسید.

فرهاد طهماسبی نماینده نی ریز، استهبان و 

بختگان در آغازین روزهای کار خود در سال 

گذشته به ما گفت: به پیمانکار اعالم کرده ایم 

که اگر تا دهه فجر 1۳۹۹ این قضیه را تمام 

نکند و به ظاهر سازی های خود ادامه دهد، 

سعی می کنیم وارد فاز بعدی و فسخ پیمان 

شویم اما اگر به این نتیجه برسیم که آنها بنا 

به کار کردن دارند ما نیز از طریق وزارتخانه 

پیگیر مطالبات آنها خواهیم بود.

بر اساس آنچه که طهماسبی در آن زمان 

اعالم کرد مطالبه پیمانکار چیزی حدود ۳۷ 

میلیارد تومان است اما نماینده با زیر سؤال 

بردن پیشرفت ۹4 درصدی این پروژه گفته 

بود: در پیشرفت ۹4 درصدی اغراق شده و 

بیش از ۷۰ نیست!

حال یک سال از آن ماجرا گذشته و هنوز 

خبری از وعده های داده شده نیست.

یاراحمدی رئیس اداره راه و شهرسازی با 

گردنه  فیزیکی  پیشرفتهای  آخرین  اعالم 

الی رز گفت: در خصوص پیشرفت فیزیکی 

گردنه الی رز 1۹ کیلومتر ابتدایی تا سه راهی 

انجام  اول  مرحله  آسفالت  تقریبًا  مشکان 

شده و ۳ کیلومتر مرحله دوم آسفالت به 

اتمام رسیده و مابقی مسیر به زودی آسفالت 

تا  از سه راهی مشکان  می شود. همچنین 

قطرویه  در مرحله خاکبرداری و احداث ابنیه 

فنی می باشد.

حاال انتظار می رود رستم قاسمی وزیر جدید 

راه و شهرسازی هر چه سریع تر با دستوری 

ویژه غائله گردنه الی رز را خاتمه دهد. 

مسئوالن  ارتباط  این  در  می رسد  نظر  به 

اجرایی شهرستان   کاری از دستشان ساخته 

ملی  کد  دارای  پروژه  این  که  چرا  نیست 

می باشد و در اعتبارات استانی و شهرستانی 

جایگاهی ندارد و حاال تمام نگاه ها به وزیر 

جدید است.

امید شهدان، نی ریزان فارس:

نی ریز  شهرستان  پرورش  و  آموزش   شورای 

مدیر  و  شد  برگزار  شهریور   1۵ دوشنبه 

آموزش و پرورش از کمبود معلم،  مشکالت 

نیکوکاری  مرکز  راه اندازی  مجازی،  آموزش 

یک  افتتاح  و  بی بضاعت  دانش آموزان  برای 

آموزشگاه در سال تحصیلی جدید سخن گفت.

فضای نامناسب
اینکه  اعالم  با  پرورش  و  آموزش  مدیر 

کالس   ۵۸2 در  دانش آموز   1۵.۵۰۰

تحصیلی  سال  در  مدرسه   1۶۷ و  درس 

متأسفانه  گفت:  داشت  خواهیم  پیش رو 

کرونایی  شرایط  برای  ما  آموزشگاه های 

مجازی  یا  حضوری  اما  نشده اند؛  ساخته 

بودن کالس ها منوط به دستور ستاد کرونا 

است.

بازنشستگی 28 مدیر و معاون
مدیر آموزش و پرورش این را هم گفت که 

امسال، بسیاری از نیروهایش در سمت هایی 

چون مدیر و معاون بازنشسته خواهند شد 

به گونه ای که 2۸ معاون بازنشسته می شوند.

البته ولی زاده وعده داد که در سال تحصیلی 

معلم  بدون  کالسی  هیچ     14۰۰-14۰1

نماند. او عنوان نمود: تعدادی از معلمان از 

دانشگاه فرهنگیان تأمین خواهد شد. 

مدیر آموزش و پرورش دلیل دیگر انصراف 

از ادامه کار توسط نیروهای بازنشسته، عدم 

رتبه بندی معلمان و همسان سازی حقوِق 

شاغالن و بازنشستگان اعالم کرد.

۷ مدرسه جدید
دبیر شورای آموزش و پرورش شهرستان در 

ادامه گفت: ۷ پروژه در دست ساخت داریم 

که از این تعداد آموزشگاه واقع در بلوار نصر 

شهر نی ریز به بهره برداری نزدیک است و 

امیدواریم با این ۷ پروژه، کمکی به چرخه 

تعلیم و تربیت شهرستان شود.

کمبود مشاور و افزایش  شهریه ها

مشاور  نبود  پرورش  و  آموزش  مدیر 

بزرگش  دغدغه  را  مدارس  در  تحصیلی 

هیچ گونه  سال 1۳۹۷  از  گفت:  و  خواند 

بزرگسال  مدارس  شهریه  در  افزایشی 

حاصل  تغییراتی  است  نیاز  اما  نداشتیم 

شود.

و  نماینده  مجلس  از  مسئول  مقام  این 

گستردگی  به  توجه  با  خواست  فرماندار 

حال  به  فکری  پرورش  و  آموزش  حوزه 

تأمین نیروی کنند.

پایان دوز دوم معلمان
پایان  تا  گفت:  درمان  و  بهداشت  رئیس 

شهریور دوز دوم معلمان به پایان می رسد. 

در مرحله نخست 14۰۰ دوز به معلمان 

تزریق گردید و توانستیم دیگر معلمان را که 

حق التدریس و وابسته به مراکز غیردولتی 

بودند، واکسینه کنیم.

داور آل داود از کمبود همیار سالمت در 

مدارس خبر داد.

دانش آموزان متوسطه دوم واکسینه 
شوند

فرماندار نی ریز به مهم بودن واکسیناسیون 

سراسری اشاره کرد و خاطر نشان نمود: 

اگر امکان دارد دانش آموزان متوسطه دوم 

واکسینه شوند.

مراد هدایت اضافه کرد: هنوز هیچ تصمیمی 

به  مدارس  بازگشایی  بر  مبنی  استان  از 

صورت حضوری یا مجازی گرفته نشده اما 

در روستاهای با جمعیت کم و بدون پوشش 

رعایت  با  و  حضوری  کالس ها  اینترنت 

پروتکل ها باید برگزار شود.

وی در ادامه گفت: باید سرویس مدارس را 

توجیه کنید و فضای مدرسه را آماده نمایید 

به عنوان مثال تهویه مناسب هوا، سیستم 

سرمایشی، گرمایشی و روشنایی را بررسی 

کنید.

فرماندار خواسته  کسانی که به فرمانداری 

مراجعه می کنند تدریس حضوری دانست 

و گفت: در همه مدارس از معلمان ممتاز 

استفاده شود.

دیگر  و  فرهنگیان  از  ادامه  در  هدایت 

کارکنان دولت درخواست نمود تا از طرح 

کمک به دانش آموزان بی بضاعت استقبال 

کنند و بهزیستی و کمیته  امداد هم فرزندان 

هموطنان بلوچ را که تابعیت ایرانی دارند، 

به تحصیل بازگردانند.

پیشگام در آغاز سال تحصیلی
کمک های  از  نی ریز  امداد  کمیته  مدیر 

دانش آموزان  به  تحصیلی  گرفته  انجام 

سال  در  گفت:  و  داد  خبر  تحت پوشش 

گذشته و در راستای آموزش مجازی 1۰۰ 

تبلت به دانش آموزان با اولویت ایتام داده 

شده است.

که   گفت  هم  را  این  درویش زاده  مهدی 

هرساله با برگزاری جشن عاطفه ها در تهیه 

کتاب درسی، خرید لوازم التحریر و معافیت 

تحت پوشش  افراد  به  مدارس  شهریه  

زبان زد بوده است.

معلمان باتجربه
شورای  رئیس  فقیه  عالءالدین  سید 

شهر نی ریز با بیان اینکه در به کارگیری 

باید  آموزشگاهها  در  جدید  معلمان 

سوابق و تحصیالت آموزگار و دبیر بررسی 

از  ما  دانش آموزان  متأسفانه  گفت:  شود 

شخصیت های سرشناس و تاریخی ایران 

آگاهی چندانی ندارند.

مشکالت آنالین بودن
مدارس  مدیران  برخی  جلسه،  ادامه  در 

اسکای روم  نبود  همچون  مشکالتی  به 

)جلسات وبیناری( در بسیاری آموزشگاه ها، 

کمبودهایی در نرم افزار شاد، مشکل موبایل 

دانش آموزان و معلمان و ... پرداختند.

نوشتنی است مجوز آغاز به  فعالیت مرکز 

درویش زاده  توسط  فرهنگیان  نیکوکاری 

مدیر کمیته امداد به آموزش و پرورش داده 

شد و قرار است فرهنگیان کمک هایی به 

فرزندان معنوی خود ارائه کنند.

امید شهدان، نی ریزان فارس: 

شامگاه دوشنبه ۸ شهریور، جلسه  شورای 
اداره  رئیس  حضور  با  شهردار  و  شهر 
فرهنگ و ارشاد و جمعی  از هنرمندان در 

ساختمان شورای شهر نی ریز برگزار شد.
رئیس فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت: با 
شناختی که شهرداری از مناطق و محالت 
دارد، می تواند نسبت به نیاز هر محله اقدام 

به ساخت فرهنگسرا یا کتابخانه کند.
اماکن  وجود  که  برزگر  عبدالحسین 
فرهنگی در هر شهر و محله ای را باعث 
رشد فرهنگ عمومی آن منطقه می داند از 
شورای شهر و شهردار خواست نگاه  ویژه  ای 

به این حوزه داشته باشند.

شهر خوشنویسان و ادب
او با اشاره به جایگاه میرزا احمد نی ریزی 
عنوان داشت: باید ببینیم در این شهر چند 

نفر خوشنویس تربیت کرده ایم؟!
از  را  طغرایی  عطاءا...  سید  استاد  او 
چهره های نامی خوشنویسی نی ریز خواند.

عمومی شهرستان  فرهنگ  دبیر شورای 
به سلسله نشست های برخوان سعدی هم 
اشاره ای کرد که مورد استقبال ویژه ای قرار 
گرفت اما به خاطر محدودیت های کرونا 

متوقف شد. 
برزگر به رشته موسیقی پرداخت و گفت: 
متأسفانه به رغم استعدادی که بچه های 

موسیقی دارند همدلی بین آنها کم است.

آموزشگاهی در شأن نی ریز
انجمن  مسئول  طغرایی  عطاءا...  سید 
نبود  از  با گالیه  نی ریز هم  خوشنویسی 
خوشنویسی  کالس  برای  مناسب  مکان 
انجمن  راه اندازی  از  سال   4۰ گفت: 
و  می گذرد  بنده  توسط  خوشنویسی 
توانستم خوشنویساِن ممتازی تربیت کنم 
و تنها انتظارمان یک مکان برای آموزش 

خط است.
طغرایی که نام گذاری یک خیابان به نام 
وی را از الطاف شهرداری خواند از فرغت 

شهردار نی ریز تشکر کرد.

تجلیل از مفاخر
موسوی مقدم مسئول سلسله نشست های 
برخوان سعدی هم خواسته خود را تجلیل 
از چهره ها و مفاخر شهر دانست و بیان 
داشت می خواهیم مردم شهرمان از طریق 
هنِر هنرمندان احساس آرامش و آسایش 

کنند.

قطعه هنرمندان
ادبی  انجمن  دبیر  رنجبر  محمدجالل 
گلبانگ خواهان جلوگیری از فرار مغزهای 
متفکر در نی ریز شد و تشکل های هنری را 
مانند مدرسه ای توصیف کرد که اگر جوانان 
وقت خود را در آن سپری کنند جلوی 

ناهنجاری های بسیاری را خواهد گرفت.

رنجبر ادامه داد: »با وجودی که کرونا بود، 
سال گذشته بیشترین نشر کتاب را داشتیم 
و از شورای  شهر می خواهیم جهت حمایت 
از مؤلف کتاب، آثار آن را خریداری نموده تا 

باعث دلگرمی آنان شود.
قطعه  موضوع  به  رنجبر  محمدجالل 
هنرمندان در دارالرحمه اشاره کرد و گفت: 
این پروژه که در شورای قبل هم قرار بود به 

بهره برداری برسد، به تصویب برسانید.

 اثر هنرمندان در  ادارات
علی اکبر زهری زاده مسئول هنرکده احمد 
نی ریزی اقدامات شهرداری در زیباسازی 
شهر را مطلوب ارزیابی کرد و خواست با 
هنرمندان  دیگر  آثار  مسئوالن،  حمایت 
در فضای شهر و ادارات و حتی مدارس 

استفاده شود.
از شهرداری خواست طرحی  زهری زاده 
را پیاده کند تا افراد در نمای ساختمان، از 

طرح های هنری استفاده کنند.

 حامی هنرمندانیم
شورای  رئیس  فقیه  عالءالدین  سید 
 شهر نی ریز خواستار آشنایی نسل جوان 
از  و  شد  شهرستان  فاخر  چهره های  با 

حمایت خود در به تصویب رساندن قطعه 
بحث  در  گفت:  و  داد  خبر  هنرمندان 
زیباسازی شهری با کمک مردم در محالت 

مختلف، نسبت به آن اقدام خواهیم نمود.

 سالنی برای تمرین
انجمن  مسئول  رنجبر  محمدحسین 
نمایش از ضرورت یک سالن برای تمرین 
بچه های تئاتر سخن گفت و اظهار داشت: 
رده های سنی  در  که  پتانسیل خوبی  با 
مالی  حمایت  نیازمند  داریم  مختلف 

هستیم.
وی همچنین احداث فرهنگسرا در نی ریز را 
ضروری دانست و خاطر نشان کرد: چنانچه 
فرهنگسرا ساخته شود رشته های هنری 
بیشتری می توانند در آن مشغول به فعالیت 

شوند.

 ترویج آثار
شورای  عضو  قطبی  محمدجواد  سید 
شهر پیشنهاد داد آثار هنرمندان از طریق 
تا  شود  گذاشته  تبلیغ  به  فضای مجازی 
هنرمندان بتوانند کار خود را به اشتراک 

بگذارند.
قطبی قول داد با حمایت شورای ششم 
خدمات خوبی به بخش فرهنگی ارائه شود.

 حضور کمرنگ!
با  شورا  عضو  دیگر  شاهسونی  محمد 
هنرمندان،  دیگر  عدم حضور  از  گالیه 
علت آن را جویا شد و خواست در جلسات 
انجمن های هنری  هم  از دیگر  بعدی 

دعوت شود.

قدم های بزرگ فرهنگی و هنری
شهردار نی ریز سخن خود را با چند بیت 
شعر آغاز کرد و گفت: توانستیم قدمی هر 
نی ریز  تاریخی  شهر  برای  کوچک  چند 
برداریم. با وجودی که با کمبودهایی مواجه  
کرده  سعی  شهری  مدیریت  اما  بودیم 
خدماتی در بخش فرهنگ به مردم ارائه 

دهد.
از  گزیده ای  به  ادامه  در  فرغت  حامد 
و  پرداخت  فرهنگی اش  برنامه های 
اجتماع  محرم،  سوگواره  برگزاری  گفت: 
برگزاری   ،۹۸ سال  در  اربعین  بزرگ 
 ،۹۷ سال  فطر  عید  در  خنده  کنسرت 
سال  در  پاپ  موسیقی  کنسرت  اجرای 
۹۷، نام گذاری یک خیابان به نام هنرمند 
شهرستان استاد طغرایی، کمک به اعزام 
کشوری،  جشنواره های  به  هنرمندان 
راه اندازی سینما هفتگی به مناسبت های 
مختلف، کمک در اجرای تعزیه در سال ۹۸، 
گرامیداشت روز خبرنگار و معلم، کمک 
برخوان  نشست های  برگزاری سلسله  به 
همچنین  بود.  ما  برنامه های  از  سعدی 
در  را  شیراز  همانند  سعدی  بزرگداشت 
به  قادر  کرونا  بخاطر  که  داشتیم  برنامه 

برگزاری آن نشدیم.

عمرانی اش  پروژه های  است  معتقد  وی 
پیشرفت  به  او  دارد.  فرهنگی هم  جنبه 
اشاره  شمشیری  سرای  درصدی   ۹۵
کرد که قرار است پس  از مرمت، به عنوان 

فرهنگسرا در اختیار هنرمندان قرار گیرد.

 مرمت دوباره
شهردار نی ریز از تملک یک حمام تاریخی 
خبر داد که سالهاست مورد بی مهری قرار 

گرفته است.
فرغت گفت: با وجودی که نوسانات قیمت 
و مشکالت اقتصادی وجود دارد در نماهای 

ساختمانی نمی شود مردم را مجبور کرد.
او ادامه داد: با پیمان نامه ای که با فوالد 
غدیر منعقد شد قرار است یک سالن بزرگ 
ساخته  شهرستان  هنری  اجراهای  برای 

شود. 

 ارتقاء نی ریز
چرا  که  سؤال  این  به  پاسخ  در  فرغت 
شهرداری فاقد معاونت فرهنگی می باشد 
گفت: با وجودی که شهرداری نی ریز درجه 
۸ به حساب می آید، در تالشیم آن را ارتقاء 
داده و به درجه ۹ برسانیم. قطعًا با این 
تغییر، دستمان بازتر می شود و می توانیم 

خدمات بیشتری به همشهریان بدهیم.

 بیلیبورد هنری
خواستار  هنرمندان  و  ارشاد  رئیس 
تبلیغ های  برای  بیلیبورد  یک  اختصاص 

هنری در شهر شدند.
در پایان و به رسم یادبود، یک تابلو هنری 

به رئیس  شورا  اهداء شد.

پیچ و خم 
نهاده های دامی 

برداشته شد
روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی:

امکان خرید و رصد شخصی  نهاده  
برای دامداران نی ریزی میسر  شد. 

شهرستان  کشاورزی  جهاد  مدیر 
نی ریز گفت: با توجه به راه اندازی 
سامانه »سپند دوربرد«، دامداران 
می توانند شخصًا برای خرید نهاده 

مورد نیاز خود اقدام نمایند.

کرد:  تصریح   بصیری  علیرضا 
پیامکی برای دامدارانی که مشکلی 
در  و  ارسال  نداشته اند  در سامانه 
خود متن پیام، نام کاربری و رمز 
عبور برای آنها تعریف شده است  
نهاده های  بتواند  دامدار  اواًل  که 
خریداری شده برای خودش را رصد 
کند و دومًا از  این به بعد سهمیه 
سامانه  از  مستقیمًا  را  نهاده خود 

خریداری نماید.
وی خاطر نشان کرد: میزان نهاده 
در سامانه برای هر دامدار و در هر 
مرحله بر اساس تعداد دام مشمول 
طرح، تأمین می شود و عالوه بر این 
دامدار می تواند هر کارخانه ای را که 

بخواهد، انتخاب کند.
بصیری در خصوص مبلغ واریزی 
برای خرید نهاده و عملیات بارگیری 
شخصًا  دامدار  عنوان کرد:  هم 
پیدا  حضور  کارخانه  در  می تواند 
کرده و وجه را پرداخت و نهاده خود 

را بارگیری نماید.

اجرای مشاغل 
نی ریز در 
طرح بوم
روابط عمومی آموزش و پرورش:

طرح بوم با اجرای مشاغل نی ریز 
آموزشگاه  دانش آموزان  توسط 

دخترانه عفت به اجرا در آمد.
برنامه  این  برگزارکنندگان 
معتقدند مدرسه فقط برای آموزش 
تمام  تقریبًا  نیست.  درسی  کتاب 
باورند  این  بر  مدارس  مدیران 
مدارس  در  بوم  برنامه  جای  که 
جدید  نسل  که  چرا  است  خالی 
دانش آموزان خواستار آموزش های 
عملی و مهارت های زندگی هستند 
و صرف تدریس کتاب های درسی 

برای آنان کافی نیست.
مسئوالن  رابطه  همین  در 
اجرای  از  استانی  و  شهرستانی 
دخترانه  آموزشگاه  در  بوم  طرح 
بازدید  نی ریز  شهرستان  عفت 

کردند.
ویژه  برنامه  همان  یا  بوم  برنامه 
مدرسه مدتی است که در برخی 
دنبال  جدیت  با  کشور  مدارس 
نیز  برنامه  این  هرچند  می شود، 
دچار  کرونا  گیری  همه  از  بعد 
محدودیت های زیادی شده است با 
این حال در همین دوران هم برخی 
اجرای  برای  راهکارهایی  مدارس 

آن اندیشیده اند.

//

بازگشایی مدارس و کمبود معلم در نی ریز

//
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 نیم نگاه

محمد نژاد در 
سمینار توسعه 

و پیشرفت 
داوران  بسکتبال 

ایران
جواد محمد نژاد داور جوان هیئت بسکتبال 
نی ریز در سمینار توسعه و پیشرفت داوران 

جوان کشور حضور یافت.
این سمینار پنج شنبه  11 شهریور با حضور  
2۰ داور جوان از سراسر کشور در فدراسیون 

بسکتبال برگزار شد که محمدنژاد و یک داور دیگر به عنوان نمایندگان فارس در این 
سمینار مورد ارزیابی تست های داوری قرار گرفتند.

قرار است که جلسات ماهیانه ای برای این داوران برگزار شود تا آنها جایگزین داوران 
بین المللی کشور شوند .

پوریا مهرپویا ستاره و پدیده نوجوان فوتبال نی ریز و مدرسه فوتبال استعدادهای درخشان به 

فینال برنامه ستاره ساز راه یافت.

برنامه ستاره ساز که در سه شب ابتدایی هرهفته از شبکه ۳ سیمای ایران به روی آنتن می رود، 

در سه سال گذشته توانسته به معرفی استعدادهای برتر فوتبال ایران بپردازد و آنها را شناسایی 

کند.

پوریا مهرپویا نیز جزو آن دسته از بازیکنان رده پایه فوتبال نی ریز و استان است که طی حضور 

عوامل برنامه ستاره ساز در نی ریز، کار فیلمبرداری و تصویربرداری از کار با توپ این پدیده تازه 

ظهور را آغاز کردند و در قالب مستند روی آنتن شبکه سوم سیما رفت تا بتواند توانایی های خود 

را به همه ایران نشان دهد.

مهرپویا با توجه به داشتن توان بدنی و فنی و مهارت در کار با توپ، با ارسال کلیپ هایی از خود 

به برنامه ستاره ساز به این برنامه دعوت شد و از میان حدود ۶۰۰ فوتبال آموزی که در این برنامه 

شرکت کرده بودند، توانست در تست های مختلف به عنوان تنها نماینده فارس و با انتخاب 

خداداد عزیزی  در لیست نفرات نهایی قرار گیرد.

او حاال با گذشت حدود 2 ماه از شرکت در این مسابقه به فینال رسید.

این فوتبالیست در هر مرحله زیر نظر مربیانی همچون رضا شاهرودی، خداداد عزیزی، 

سیروس دین محمدی و وحید شمسایی در برنامه حاضر شد و در فینال جزو یاران سیروس 

دین محمدی مدافع و کاپیتان سابق تیم فوتبال استقالل تهران با دیگر رقبا به رقابت خواهد 

پرداخت.

پوریا مهرپویا 1۶ ساله و  از فوتبالیست های آینده دار از سن ۶ سالگی وارد دنیای فوتبال شد 

و با عضویت در مدرسه فوتبال استعدادهای درخشان نی ریز و زیر نظر مربیانی چون فاضل 

اصغرپور عضو کمیته استعدادیابی هیئت فوتبال فارس و سعید زارع بازیکن سابق باشگاه عقاب 

شیراز و مسئول سابق کمیته آموزش و مربیان هیئت فوتبال نی ریز به صورت حرفه ای فوتبال 

خود را دنبال کرد.

او با پیشرفت چشمگیر خود توانست در تیمهای رده های پایه استقالل کیش، گل گهر سیرجان 

و فوالد یزد بازی کند و در حال حاضر نیز پیشنهاداتی از چند تیم لیگ برتر کشور دارد که پس از 

پایان حضور در برنامه ستاره ساز به بررسی آنها خواهد پرداخت.

هیئت بسکتبال نی ریز  برای چهارمین بار پیاپی در انتخابات  
هیئت رئیسه فارس به عضویت این هیئت در آمد.

هیئت رئیسه شامل ۵ نماینده شهرستانهای فارس به منظور 
حضور در مجمع انتخابات رئیس هیئت بسکتبال استان است.

این انتخابات یکشنبه ۷ شهریور، با حضور رؤسای هیئت های 
از  پس  و  شد  برگزار  استان  شهرستان های  بسکتبال 
رأی گیری، حسن مروی رئیس هیئت نی ریز  به همراه رؤسای  

شهرستان های ممسنی، کازرون، استهبان و شیراز به هیئت 
رئیسه راه یافتند.

این جلسه با حضور نصیر پیرانی رئیس گروه توسعه ورزش 
قهرمانی و فریدون رئیسی مسئول امور شهرستانهای فدراسیون 
هیئت  انتخاباتی  مجمع  برگزاری  زمان  شد.  انجام  بسکتبال 
بسکتبال استان فارس پس از پیشنهاد اداره کل ورزش و جوانان 

و تأیید فدراسیون جمهوری اسالمی ایران اعالم خواهد شد.

فاطمه زردشتی نی ریزی/گروه ورزش:
کوه  خم  و  پرپیچ  مسیرهای  در  دوندگی 
شاید کار هرکسی نباشد. اما برای مسعود 
معصومی زاده یک تفریح است و او از خانه تا 

کوه را پیوسته می دود.
او که متولد سال 1۳۶1 است ورزش را  با 
بسکتبال شروع کرد و در حال حاضر دونده 
کوهستان است. با وی گفتگویی انجام دادیم 

که می خوانید:

- چه شد به ورزش روی  آوردید؟
12-11 سال بیشتر نداشتم که بسکتبال را 
به طور حرفه ای با معلم  ورزش مان محمد 
بچه ها  به  بی نهایت  او  کردم.  شروع  قرائی 
و ورزش آنها اهمیت می داد و از جان و دل 
برایشان مایه می گذاشت. یادم هست برای 
مسابقات استان هم انتخاب شدم اما به خاطر 
دهم.  ادامه  نتوانستم  داشتم  که  شرایطی 
آقای قرائی اما همیشه پیگیر کارهایم بود، به 
طوری که حتی تا پشت در خانه امان می آمد 
و از من می خواست سر تمرینات حاضر شوم و 

به مسابقات برگردم که نشد...
سال ۸۳-۸2 به رشته  بدنسازی رو آوردم و 
۵-4 سال بدنسازی کار  کردم که ناگهان مچ 
دستم شکست و نتوانستم این رشته را دنبال 

کنم.

- چه شد که دونده کوهستان شدید؟
باجناقم حسین پوزشی کوهنوردی می کرد 
تقریبًا  کردم.  شروع  را  کوهنوردی  او  با  و 
همه کوه های نی ریز را با هم رفته ایم. سال 
حسین  آقای  همسایه امان  1۳۹۶توسط 
مروت  که عضو گروه فضل بود با این گروه 
شنیدم  بعد  سال  یک  حدود  شدیم.  آشنا 
دو  همان  یا  اسکای رانینگ  نام  به  ورزشی 
کوهستان وجود دارد که با چند نفر دیگر 
تصمیم گرفتیم در این رشته کار کنیم. خب 
در زمان شروع تقریبًا 2۰-1۵ نفر بودیم که 
کم کم همه کنار کشیدند و در نهایت من 

ماندم...

- دویدن در کوهستان چگونه است؟
با وجود اینکه به کوه و کوهنوردی عالقه 
خاصی دارم اما باید بگویم این رشته واقعًا 
سخت است. من در روزهای عادی، هر روز 

بین یک تا دو ساعت می دوم. 

- چگونه در کوه می دوید؟
 حدودًا ساعت ۵ صبح بیدار می شوم. برای 
اینکه انرژی داشته باشم صبحانه  می خورم و 
حدود یک ساعت بعد از خانه بیرون می زنم. 
حدود 1۰ دقیقه پیاده روی می کنم و پس از 
1۵ - 1۰ دقیقه نرمش کردن، دویدن را شروع 
پارک  از  را  دویدنم  زمانها  بیشتر  می کنم. 
آزادی آغاز می کنم و این در حالی  است که 
بقیه افراد گروه، نصف مسیر کوهنوردی را با 
ماشین می روند. همین هفته  پیش که بنا بود 
با دوستان به چاه صندل برویم، همنوردانم 
این مسیر را تا سنگ سه پاره با ماشین رفته 
بودند. من که از پارک آزادی شروع به دویدن 
کردم نرسیده به چاه صندل به آنها  رسیدم و 
بقیه  مسیر را با آنها پیاده روی کردم . البته 
گاهی که تنها به کوه می روم مسیر برگشت 

را نیز می دوم.

- تنها دویدن در کوه برایتان سخت 
نیست؟

خب به نوعی عادت کرده ام. خیلی ها از سر 
به  اما  دارد،  نرو، خطر  دلسوزی می گویند 

خاطر عالقه ام نمی توانم آن را کنار بگذارم. 

- آیا آموزش خاصی برای این رشته 
دیده اید؟

خاص  آموز ش های  ورزشی  هر  مسلمًا 
خودش را دارد اما به خاطر نبود مربی و در 
از  نداشتن هزینه  مربی، سعی کردم  اصل 
تجربیات دیگر افراد این رشته استفاده کنم. 
به طوری که هر زمان برای مسابقات می رفتم 
از کسانی که در این رشته فعالیت داشتند، 
نکاتی می پرسیدم و آن ها را در تمریناتم به 

کار می بردم.

-توصیه اتان به کسانی که عالقه به 
کوهنوردی دارند چیست؟

از  باشند. متأسفانه بسیاری  تمرین داشته 
کسانی که به کوه می روند از اول تا آخر هفته 
هیچ تحرکی ندارند و جمعه ها می خواهند 
تالفی آن یک هفته را در بیاورند، یا اینکه 
بدون هیچ گونه نرمشی به کوه می روند که این 
باعث می شود بدنشان آسیب ببیند. همچنین 
کفش و کولی مناسب در کوهنوردی بسیار 
مهم است که نبود این دو باعث می شود به پا و 

ستون فقراتشان آسیب برسد.

- یک خاطره ؟
خب برای این ورزش باید یک کفش و نهایتًا 
برای  یادم هست  یک کولی خوب داشت. 
مسابقه ای که در تهران برگزار شد، من با یک 
کفش 1۵۰ هزار تومانی شرکت کردم و در 
نهایت در قرعه کشی، برنده  یک کفش چهار 

و نیم میلیون تومانی شدم.

- مشوقین شما در این راه چه کسانی 
بودند؟

مسئول گروه فضل آقای احمد جهانبانی، و 
جمعی از همنوردان و دوستانم ازجمله سجاد 
سیدرضا  خلیل اللهی،  هادی  سجادزاده، 
اعتباری، حسن منوری، سید حبیب دبستانی 
و خصوصًا حسین مروت که درست مثل یک 

مربی همیشه همراه من بودند.

- تا به حال چه کوه هایی را فتح 
کرده اید؟

به جز کوه های نی ریز که همه  آنها را رفته ام، 
قله  توچال تهران، دنا )بیژن یک( و دماوند را 

فتح کرده ام.

- از صعودتان به دماوند برایمان 
بگویید.

با  داشتم ساعت 11 شب،  که  سایپایی  با 
دماوند  فتح  برای  صادقی  مهران  دوستم 
به سمت تهران حرکت کردیم. یادم هست 
چادری روی سایپا کشیدیم و وسایلمان را 
حدودًا  گروهمان  دادیم.  جا  ماشین  پشت 
۳۰۰ نفر عضو داشت. نرسیده به قله، برف 
شروع به باریدن کرد و رعد و برق عجیبی 

گرفت که بسیار ترسناک بود. از ۳۰۰ نفر 
گروه مان، حدود 2۰۰ نفر برگشتند اما ما به 
هر سختی بود به مسیرمان ادامه دادیم. هوای 
سرد، نداشتن کفش مناسب، رعد و برق و... 
باعث شده بود این مسیر طوالنی تر به نظر 
برسد اما در نهایت به هر سختی که بود به قله 

رسیدیم و چقدر این صعود به ما چسبید...

- توقع شما از مسئوالن چیست؟
متأسفانه در نی ریز هیچ کس آن طور که باید 
و شاید از من حمایت نکرد. در صورتی که در 
ورزشکاران شان  برای  واقعًا  دیگر  شهرهای 
ارزش قائلند و از آنان حمایت می کنند. در 
این چند وقت اخیر،  حتی از استهبان و شیراز 
از من دعوت کرده اند تا برای آن ها بدوم اما 
من دوست داشته ام تا آنجا که می توانم برای 
اگر  نمی دانم،  کنم.  کسب  افتخار  شهرم 
شرکت هایی مانند فوالد یا سیمان بتوانند 
مرا مورد حمایت قرار دهند تا در مسابقات 
حتی به نام خود آن ها بدوم، کمک بزرگی 
به من کرده اند و گرنه با این شرایط ممکن 
است به پیشنهاد استهبان یا شیراز جواب 
مثبت دهم. البته در این جا جا دارد از آقای 
سجاد سجادزاده و همچنین بچه های گروه 
فضل که هزینه  بلیط، هتل و ... مسابقات مرا 

پرداختند تشکر کنم.

- آرزویتان چیست؟
دوست دارم تا آنجا که می توانم در نی ریز 
بمانم و برای شهرم افتخار کسب کنم. در این 
راه خیلی ها بوده اند که تشویقم کرده اند و 
افرادی که گاه دستم انداخته اند که این کار 
دیوانگی ست اما من همیشه سعی داشته ام 
به  باشم،  شهر  جوانان  برای  خوبی  الگوی 
طوری که حتی مسیر دویدن خود را کنار 
جاده  پلنگان انتخاب کرده ام، بلکه با دیدن 
من جوانی ترغیب و تشویق شود. امیدوارم در 
این راه حرف های زیادی برای گفتن داشته 
باشم و سال آینده بتوانم ۳1 قله   ایران را فتح 

کنم...

این هفته  آسیا 2۰21  قهرمانان  لیگ 
مقابل  ایرانی  تیم  سه  دیدارهای  با 
هشتم  یک  مرحله  وارد  حریفانشان 

می شود.
در ۶۰ مسابقه به انجام رسیده 1۵۰ گل 
از خط دروازه ها عبور کرد و میانگین 2.۵ 
گل به بار نشست. سه تیم از چهار تیم 
ایرانی نیز موفق به صعود از گروه خود 

شدند.
تیم های صعودکننده:

ایران: تراکتور، استقالل و پرسپولیس
عربستان: النصر، الهالل
امارات: الشارجه، الوحده

تاجیکستان: استقالل
می کنید  مشاهده  که  همانطور 
نمایندگان ایران همانطور که بیشترین 
حضور را در دور گروهی با چهار تیم 
داشتند موفق شدند بیشترین تعداد تیم 
را در دور یک هشتم نهایی هم داشته 
باشند و به جز فوالد، سه تیم دیگر موفق 
به صعود شدند تا به آمار ۷۵ درصد صعود 

برسیم.

تراکتور:
تیم  به مصاف  تراکتورسازی در حالی 
فوتبال النصر عربستان می رود که این 
تیم با وجود هزینه های نجومی در نقل 
و انتقاالت تابستانی و جذب بازیکنان 
نتیجه  نتوانسته  گرانقیمت  خارجی 

مطلوب را در یک ماه گذشته کسب کند.
تراکتورسازی در مرحله گروهی دست به 
کار بزرگی زد و برای دومین   بار به مرحله 
دوم رفت. تنها تیم بدون باخت بازی ها 
با بیشترین تعداد کلین شیت و کمترین 
گل خورده که حاال یکی از هشت تیم 
حاضر در یک هشتم نهایی از منطقه 
غرب آسیاست. تی تی ها در لحظات آخر 
و به سختی و با توجه به دیگر نتایج مجوز 

صعود گرفتند.
1۰ امتیاز، 2 برد، چهار تساوی، صفر 
گل   ۳ و  زده  گل   ۶ باخت)رکورد(، 
خورده)رکورد در کنار الوحده( و تفاضل 
مثبت سه، پنج کلین شیت)رکورد( آمار 

تراکتور در مرحله گروهی است.

استقالل:
استقالل دوشنبه 22 شهریور در امارات 
و از ساعت 21:۳۰ به وقت تهران در دبی 
رو در روی الهالل عربستان قرار می گیرد. 
تیم فوتبال الهالل یکی از پر افتخارترین 
در  دیدار  این  است.  آسیایی  تیم های 
حالی برگزار می شود که به دلیل شروع 
نشدن لیگ ایران، استقالل بدون بازی به 
مصاف تیم عربستانی می رود. اما شرایط 
الهالل متفاوت است و این تیم در لیگ 

برتر عربستان ۳ بار به میدان رفته است.
در پایان هفته سوم لیگ برتر عربستان، 
تیم فوتبال »الفیحا« با ۷ امتیاز از ۳ بازی 
و تفاضل گل ۳ در صدر جدول قرار دارد 
و الهالل نیز با ۷ امتیاز از ۳ بازی و تفاضل 
گل 2، در رده دوم ایستاده است. الهاللی 
ها در این ۳ بازی 2 بار هم کلین شیت 

داشته اند.
الهالل در این ۳ بازی ۳ گل زده و »جانگ 
»موسی  کره ای،  مدافع  سون«  هیو 
و  مالی  جمهوری  اهل  مهاجم  مارگا« 

که  هستند  بازیکنی   ۳ شهری،  صالح 
برای این تیم گلزنی کرده اند. همچنین 
یاسر الشهرانی مدافع کناری، ملی پوش 
و سرشناس الهالل هم با 2 پاس گل 

بهترین پاسور این تیم به حساب می آید.
استقالل در مرحله گروهی بعد از فوالد 
حضور  ممکن  گروه  سخت ترین  در 
داشت و توانست تنها تیم صعودکننده 
با  مجیدی  فرهاد  شاگردان  باشد. 
پیدا  دست  عنوان  این  به  شایستگی 
پرسپولیس  کنار  در  استقالل  کردند. 
 2 در  و  داشت  را  زده  گل  بیشترین 
خود  دفاعی  خط  به  نیز  پایانی  هفته 

سروسامانی نسبی داد.
11 امتیاز، سه برد، دو تساوی و یک 
باخت، 14 گل زده)رکورد( و هشت گل 
خورده و تفاضل مثبت ۶  و۳ کلین شیت 

آمار استقالل در مرحله گروهی است.

پرسپولیس:
بازی  تاجیکستان در آخرین  استقالل 
پرسپولیس،  با  دیدار  از  پیش  خود 
تا  آورد  دست  به  دیگر  پیروزی  یک 
را در غیاب  قاطعانه خود  صدرنشینی 
هوادارانش جشن بگیرد. نکته مهم این 
که باید دید لوچنکو در این بازی سیستم 
۳-۵-2 را تغییر خواهد داد یا خیر. باتوجه 
به مهره چینی او در بازیهای اخیر چنین 
امری بعید به نظر می رسد اما باید دید که 
تصمیم نهایی این سرمربی چه خواهد 

بود.
استقالل تاجیکستان در ماه منتهی به 
در  پرسپولیس  مقابل  حساسش  بازی 
لیگ قهرمانان آسیا نتایج ویژه ای کسب 
کرده و با روحیه باال به مصاف فینالیست 

سال قبل آسیا خواهد رفت.
استقالل در دیداری که با 4 گل الهالل را 
شکست داد، ترکیبی بسیار مشابه آنچه 
را پیش بینی می شود مقابل پرسپولیس 

باشد استفاده کرد.
آنها در ماه آگوست یک پیروزی ۷ و ۶ 
گله، یک پیروزی ۵ گله، دو پیروزی 4 
گله و یک برد 2 گله داشتند و تنها یک 
بار موفق به کلین شیت نشدند. باتوجه 
به همین نتایج درخشان، لوچنکو جایزه 

بهترین مربی ماه را دریافت کرد.
در   1۹:۳۰ ساعت  از  پرسپولیس 
تاجیکستان میهمان استقالل این کشور 

است.
صعود  بی دردسرترین  گروهی  مرحله 
کنار  در  که  بود  پرسپولیسی  برای 
همتای تهرانی خود بیشترین گل زده 
تنهایی صاحب رکورد  به  و  را داشت 
بیشترین برد و بیشترین امتیاز شد تا 
خیلی زود صعودش به دور یک هشتم 
یحیی  شاگردان  شود.  قطعی  نهایی 
شخصیتی  آسیا  در  گل محمدی 

فوق العاده پیدا کرده اند.
برد)رکورد(،  پنج  امتیاز)رکورد(،   1۵
گل   14 باخت،  یک  و  تساوی  صفر 
زده)رکورد( و پنج گل خورده و تفاضل 
مثبت ۹)رکورد(، دو کلین شیت آمار 

این تیم در مرحله گروهی است.
حاال سه نماینده ایران باید در مرحله 
یک هشتم نهایی به مصاف حریفان خود 

بروند و کار دشواری را پیش رو دارند.

مسعودمعصومیزادهدوندهکوهستانمیگوید:

دوندگی ازخانه تاکوه
/ کمکمهمهکنارکشیدندودرنهایتمنماندم...

/ اگرشرکتهاییمانندفوالدیاسیمانمراحمایتکنند،کمکبزرگیبهمنکردهاندوگرنهبااین
شرایطممکناستبهپیشنهاداستهبانیاشیرازجوابمثبتدهم

پدیده نوجوان فوتبال نی ریز 

در فینال ستاره ساز

عضویت نی ریز در هیئت رئیسه بسکتبال فارس 
برای چهارمین بار پیاپی
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10 روز بیشتر وقت نیست

ثبت نام وام کمک ود یعه 
مسکن د ر فارس

ادامه از صفحه یک

 ... و برای متقاضیان برای ثبت نام باید  به 
سامانه طرح اقد ام ملی مسکن به آد رس 
Tem.mrud.ir مراجعه کنند ، سپس به 

صورت کاماًل سیستمی شرایط متقاضیان 
پاالیش می شود  و هر متقاضی ای که واجد  
شرایط باشد ، شعبه بانک مورد  نظر را د ر 
نزد یک ترین محل زند گی خود  انتخاب 

کرد ه و پس از آن به بانک مراجعه می کند .

مد یر کل راه و شهرسازی فارس بیان کرد : 
بانک شرایط مورد  نظر خود  را بررسی 
واجد   متقاضی،  که  د ر صورتی  و  کرد ه 
شرایط باشد ، پرد اخت آن انجام خواهد  

شد .
وی د ر خصوص شروط الزم برای اعطای 
یکی  گفت:  مسکن  ود یعه  تسهیالت 
اینکه سرپرست خانوار باشد ، د ر مقطع 
تاریخ  و  باشد   ند اشته  مالکیت  فعلی 

انعقاد  قرارد اد  اجاره از اول مهر ۱۳۹۹ تا 
۳۱ شهریور ۱۴۰۰ مرتبط باشد . اگر این 
سه شرط را د اشته باشند  و مورد  تأیید  قرار 
بگیرد  فرد  به بانک عامل معرفی و او باید  به 

آن شعبه مراجعه کند .
زاهد ی اضافه کرد : افراد ی که د ر حال 
حاضر نسبت به انعقاد  قرارد اد  اجاره با 
موجر اقد ام می کنند  هم مشمول د ریافت 

این تسهیالت خواهند  شد . 

این هفته، متخصص چشم سه روز به 
ویزیت بیماران می پردازد.

به گفته رئیس شبکه بهداشت و درمان 
شهرستان نی ریز، شنبه و پنجشنبه 2۰ 
و 25 شهریور دکتر کریمی و دوشنبه 
22 شهریور دکتر حیدری بیماران را در 
شهدا  بیمارستان  تخصصی  کلینیک 

ویزیت می کنند.

کریمی  »دکتر  گفت:  آل داود  داور 
چهارشنبه 2۴ شهریور نیز برای عملهای 
شهدا  بیمارستان  در  چشم  جراحی 

حضور دارد.«
برای  افزود: »متقاضیان می توانند  وی 
صبح   7:۳۰ ساعت  از  نوبت،  گرفتن 
روزهای ذکر شده به کلینیک تخصصی 

بیمارستان شهدا مراجعه کنند.«

//

//

//

//

چشم پزشک 
سه روز هفته در نی ریز

خاصی  اهمیت  از  اورژانس  با  تماس  زمان 
برخوردار است. برخی افراد درتماس با اورژانس 
سریع عمل نمی کنند و تا از وضعیت اورژانسی 
بودن یک موقعیت اطمینان حاصل کنند، زمان 
طالیی برای نجات یک مصدوم یا بیمار به تأخیر 
می افتد. عدم امدادرسانی فوری، باعث مرگ 
مصدوم یا بیمار می شودیا آسیب پایدار در وی 

به وجود می آورد.
چگونه می توانید اورژانس را خبر کنید

درهنگام تماس با اورژانس در یک موقعیت 
با  خونسردی،  کامل  حفظ  اورژانسی، ضمن 
تلفن ثابت یا تلفن همراه شماره سه رقمی ۱۱5 
را که هزینه تماس با آن رایگان است بگیرید. 
با گرفتن این شماره، نزدیکترین مرکز فوریتها 

پاسخگوی شما خواهد بود.
پس از تماس با اورژانس، کارشناسان مرکز 
مورد  در  سؤاالتی  پرسیدن  با  ارتباطات 
دریافت  را  اطالعاتی  شما،  بیمار  وضعیت 
از  الزم  آموزشهای  ارائه  ضمن  و  می کنند 

سوی کارشناسان مرکز ارتباطات یا پزشکان، 
اعزام  به  نسبت  انتقال،  به  نیاز  درصورت 

آمبوالنس به نشانی مورد نظر اقدام می شود.
امداد خواهی،  موارد  همه  برای  مهم:  نکته 
برخی  در  و  نمی افتد  اتفاق  آمبوالنس  اعزام 
موارد مشکل با راهنمایی پزشک یا کارشناسان 
پرستاری اتاق فرمان اورژانس برطرف می شود.

سؤاالتی که پس از گرفتن شماره ۱۱5 از شما 
پرسیده می شود:

۱- مشکل اصلی بیمار
2- سن بیمار

۳- سابقه بیماری )قلبی، تنفسی، قندخون و...(
۴- محل دقیق حادثه و نشانی مشخص

5- نام خود را درست بیان کنید
۶- نوع حادثه، شدت و وخامت آن 

 ۳ وداشتن  پراید  خودرو  واژگونی  )مثال: 
مصدوم(

7-  وضعیت کنونی بیمار یا مصدوم تصادفی
نکته: با به همراه داشتن تلفن همراه، جهت 

امداد رسانی سریعتر در خیابان اصلی یا جاده 
اصلی منتظر رسیدن آمبوالنس بمانید.

هنگام تماس با فوریتهای پزشکی )115( 
چه مسائل دیگری را رعایت کنیم؟

 - حفظ خونسردی
- پاسخگویی به سواالت پزشکان و پرستاران 
۱۱5 )در مورد سن، جنس و تعداد مصدومان، 

سابقه  بیماری، نحوه  بروز حادثه(
- دادن نشانی کامل و در صورت امکان نام یا 
شماره کوچه و خیابان )اگر در مورد موقعیت 
مکانی خود مطمئن نیستید، سعی کنید از افراد 
محلی واطرافیان موقیعت جغرافیایی محل را 

جویا شوید.(
- به کار بستن توصیه های پزشکان و پرستاران 

۱۱5 تا رسیدن اکیپ امدادی
- دادن اطالعات در خصوص خطرات موجود 
در محل حادثه مثل وجود مواد سمی ، آسیب 
سیمهای برق یا وضعیت آب و هوا )مه یا جاده 

یخ زده(

اورژانس ۱۱5 نی ریز عملیات مختلفی را در 
هفته گذشته انجام داد.

به گزارش کچویی مدیر اورژانس ۱۱5 نی ریز، 
مهمترین این حوادث به شرح زیر بوده است:

اثر  بر  ساعت 2۰:۴7 سه شنبه ۹ شهریور، 
روستای  در  موتورسیکلت  یک  واژگونی 
ریزاب، یک پسر ۱۹ ساله دچار ضربه مغزی 
شد و با سطح هوشیاری پایین به بیمارستان 
شهدا انتقال یافت. وی در ادامه جهت جراحی 
مغز و اعصاب به بیمارستان شهید رجایی 

شیراز اعزام شد.
ساعت ۱7:۱۱ چهارشنبه ۱۰ شهریور، یک 
قطرویه  پاسگاه  حوالی  در  موتور سیکلت 
واژگون شد و دو سرنشین آن مصدوم شدند. 
یک مرد ۳۳ ساله دچار ضربه به سر و یک مرد 
۳۶ ساله دچار ضربات متعدد شد که هر دو به 

نی ریز انتقال یافتند.
یک  شهریور،   ۱2 جمعه   ۱2 ساعت 
امام  خیابان  در  ماشین  و  موتور سیکلت 
خمینی )پل حلوایی( با هم تصادف کردند. 
در این حادثه راننده ۳۳ ساله موتورسیکلت و 
دو دختر ۳ و 5 ساله وی دچار ضربه به دست 

و پا شدند.
ساختمان  در  روز  همان   2۰:۴7 ساعت 
بیمارستان جدید نی ریز، یک مرد ۴2 ساله 

ارتفاع 2 متری در کابین  از  در حین کار، 
آسانسور سقوط کرد و دچار شکستگی مچ 
دست و ضربه به پا شد. وی با حضور اورژانس 

به بیمارستان شهدا انتقال یافت.
۱۰ دقیقه قبل از آن، دو موتورسیکلت در 
روستای تل ساربانی با هم برخورد کردند. 
در این حادثه یک مرد ۳5 ساله دچار ضربه 
به دست و زانو شد و یک پسر ۱2 ساله نیز 

ضربات متعدد دید.
ساعت ۱:۱۳ بامداد شنبه ۱۳ شهریور، باز 
هم یک خودرو پیکان کنترلش را از دست 
داد و راننده 2۹ ساله آن در برخورد با درخت 
مصدوم شد. این حادثه در خیابان طالقانی، 
کنار اداره مخابرات رخ داد و بر اثر آن، راننده 
2۹ ساله پیکان از ناحیه سر، بینی و دست 

چپ آسیب دید.
یک ساعت بعد، بر اثر واژگونی یک خودرو در 
جاده روستای بهویه به سمت دهچاه، یک 

مرد 25 ساله دچار آسیب به دست و پا شد.
یک  شهریور،   ۱۴ یکشنبه   ۱8:2۰ ساعت 
از خودرو درحال حرکت  پسر بچه ۹ ساله 
کارگاه  کنار درمانگاه  در روستای رودخور 
دست  شکستگی  دچار  وی  کرد.  سقوط 
و ضربه به سر شد که به بیمارستان شهدا 

انتقال یافت.

ساعت ۴ صبح دوشنبه ۱5 شهریور، در بخش 
قطرویه )2 کیلومتری ایست و بازرسی( یک 
خودرو ۴۰5 واژگون شد که بر اثر آن دو مرد 
28 و ۴۰ ساله مصدوم شدند. مرد 28 ساله 
دچار ضربه به سر و گردن و مرد ۴۰ ساله دچار 

ضربه به قفسه سینه شد.
ساعت ۱8:۱۶ همان روز در سه راه روستای 
در  کار  حین  ساله   ۳۹ مرد  یک  تم شولی، 
باال  از طبقه  بنزین  پمپ  ساختمان جدید 
سقوط کرد و دچار ضربه به قفسه سینه و پهلو 

شد.
حوالی  موتورسیکلت  دو  بعد،  ساعت   ۴
آسیاب آبادزردشت با هم تصادف کردند و دو 
سرنشین ۱۶ و ۱8 ساله موتورسیکلت دچار 

ضربه به زانو شدند.
اثر  بر  ساعت 7:۳۰ سه شنبه ۱۶ شهریور، 
واژگونی خودرو پراید در جاده آباده به سمت 
ارسنجان، یک مرد 2۱ ساله دچار ضربه به سر 

شد.
نوشتنی است اورژانس ۱۱5 نی ریز در هفته 
گذشته 8 بیمار مبتال به کرونا را که حال 
وخیمی داشتند، به بیمارستان شهدا اعزام 
کرد. همچنین کارکنان مرکز پیام اورژانس 
۱۱5 نی ریز، 2۴ مشاوره تلفنی به بیمارانی 

که در منزل به سر می برند دادند.

نکات ضروری در تماس با اورژانس 115 

عملیات مختلف اورژانس 
در هفته گذشته

اخیراً برخی افراد با لباس و درجه های 
نیروی انتظامی و با وجهه مناسب در 
به  اقدام  برخی کالنشهرهای کشور 

کالهبرداری کرده اند.
فرمانده انتظامی شهرستان نی ریز در 

این خصوص توصیه کرد:
هر وقت شهروندان با چنین افرادی 
کارت  وی  از  حتمًا  شدند،  مواجه 

اخذ  مأموریت  حکم  یا  شناسایی 
کنند. کارت شناسایی را با چهره فرد 
مطابقت دهند و اگر باز هم مشکوک 
بودند، با سامانه دفتر نظارت همگانی 
۱۹7 و ۱۱۰ تماس بگیرند. همکاران 
ما حتمًا مراجعه و ایشان را از نظر 
تأیید  سجلی  و  فردی  مشخصات 

می کنند.

 دو خودرو پژو ۴۰5 و پراید در محور 
نی ریز - سیرجان با هم برخورد کردند. 
هالل احمر نی ریز در این حادثه برای 

امدادرسانی اعزام شد.
جمعیت  عمومی  روابط  گزارش  به 
هالل احمر شهرستان نی ریز، ساعت 2۳ 
دوشنبه ۱5 شهریور ، خبر برخورد یک 
دستگاه سواری پژو ۴۰5 با پراید در ۱7 

کیلومتری محور نی ریز - سیرجان به 
پایگاه بین شهری حسن آباد اعالم شد.

در ادامه یک تیم عملیاتی از این پایگاه 
 به محل حادثه اعزام شد. با توجه به 
خودروها،  سرنشینان  ندیدن  صدمه 
ساعته  یک  عملیاتی  در  اعزامی  تیم 
ایمن سازی صحنه  و  تثبیت  به  اقدام 

کرد.

و  بهداشت  اطالعیه شبکه  اساس   بر 
درمان نی ریز، افرادی که در رشته های 
به  کرده اند،  تحصیل  پیراپزشکی 
صورت داوطلبانه می توانند در زمینه 

و  بهداشت  شبکه  با  واکسن  تزریق 
درمان نی ریز همکاری کنند. 

به واحد  تمایل می توانید   در صورت 
توسعه شبکه بهداشت مراجعه نمایید. 

با ثبت 7۹ مبتالی جدید به کرونا در 
هفته گذشته و دو مورد فوتی، تعداد 
مبتالیان به ۳8۹۱ نفر و تعداد افرادی 
که جانشان را از دست داده اند، به 8۶ 

نفر رسید.
افراد فوت شده شامل یک مرد ۴۹ ساله 
و یک زن 77 ساله با بیماری زمینه ای 

بوده اند.
به  بختگان  مبتالیان  میزان  همزمان 

۱8۱۰ مورد رسید.
منابع  از  ما  اطالعات  اساس  بر 
بیمارستانی، هم اکنون 22 بیمار مبتال 
به کرونا در بیمارستان شهدا بستری 
هستند که حال 7 نفر از آنها وخیم است. 
نفر   227۳۶ کنون  تا  است  نوشتنی 
و  اول  دوز  نی ریز  مردم شهرستان  از 
۱۱۶۹8 نفر نیز دوز دوم واکسن کرونا را 

دریافت کرده اند.

چگونه مأمور قالبی 
را بشناسیم؟ 

برخورد پژو ۴۰۵ و پراید در 
محور نی ریز - سیرجان

فراخوان جذب داوطلب 
متخصص جهت تزریق واکسن

79 مورد جدید ابتال به 
کرونا در نی ریز

/  آمار واکسیناسیون رو به افزایش

واکسن  تیرماه  در  که  افرادی    
اسپوتنیک نوبت اول را دریافت کرده 
کشوری  دستورالعمل  مطابق  اند؛ 
وزارت  علمی  کمیته  تصویب  و 
بهداشت، جایگزین دوز دوم به این 
آسترازنکا  واکسن  دوز  یک  افراد 

تزریق می گردد. 
دوره  اتمام  از  قبل  باید  افراد  این 
اول،  دوز  تزریق  از  بعد  ماهه   ۳

پایگاه  به  دوم  دوز  تزریق  برای 
واکسیناسیون عفاف مراجعه کنند.

تزریق  که  است  بار  نخستین  برای 
ترکیبی واکسن های کرونا در ایران 

رسما تأیید می شود.
نخستین  ایران  می رسد  نظر  به 
کشور جهان است که تزریق ترکیبی 
و  اسپوتنیک وی  واکسن های 

آسترازنکا را تأیید می کند.

واکسن آسترازنکا به جای 
دوز دوم اسپوتنیک

//

//

//

مرکز نی ریز شناسی 
باید فعال شود

امام جمعه موقت نی ریز تأکید کرد باید مرکز نی ریز شناسی فعال و آثار تاریخی 
نی ریز و بزرگان و مفاخر آن معرفی شود.

با اشاره  حجت االسالم سیدجواد فقیه در خطبه های نماز جمعه ۱2 شهریور 
به سالگرد شهادت رئیسعلی دلواری و روز ملی مبارزه با استعمار اظهار داشت: 
»رئیسعلی دلواری ها اگر نبودند، طاغوت چه بر سر مردم و ایران می آورد؟ جای او 
در آموزش و پرورش و فضای مجازی خالی است. فرزندان ما از قهرمانان و تاریخ 

کشورشان چقدر اطالع دارند؟«
وی افزود: »باید مرکز نی ریز شناسی فعال و آثارتاریخی نی ریز و بزرگان و مفاخر 
آن معرفی شود؛ اما یک اتاق هم به این نام ندارد. ما در شورای فرهنگ عمومی 
پیگیری این مسئله هستیم. فقط اسم بردن و مجسمه درست کردن ادا کردن ِدین 
نیست.همچنین به بزرگان و نخبگان امروز ما هم باید توجه و معرفی شوند. خیلی 
از نی ریزی ها در شهرها و کشورهای دیگرند و ما باید از ظرفیت آنها استفاده کنیم و 

نگذاریم فراموش شوند.«
حجت االسالم فقیه به حس ناامیدی و بی اعتمادی به وزارت بهداشت اشاره کرد 
و گفت: »همه نگرانند و حرفهای متناقض در حوزه های درمان زیاد شنیده ایم. 
متأسفانه در همین وزارت بهداشت هم چند صدایی به گوش می رسد و مردم گیج 

شده اند. در ستاد کرونا یک صدای محکم و رسا وجود ندارد.«
امام جمعه موقت نی ریز به حضور نماینده مجلس در مراسم نماز جمعه اشاره کرد 
و عنوان داشت: »ایشان قول داده در آینده نزدیک صحبت کند و از اقدامات خوبی 
که صورت گرفته بگوید و گزارش دهد. امیدواریم این کارها ادامه یابد و بازدید 
میدانی در بین مردم انجام شود. « وی در جایی دیگر اظهار داشت: »باید به فقرا 
و ایتام و محرومان که انقالب را به ثمر رساندند و حفظ می کنند توجه شود. در 
همین نی ریز این همه افراد ثروتمند وجود دارد؛ ولی باید دستمان جلوی دولت 
دراز باشد. خیرین محدودند و این افراد پولها را برای وراث می گذارند و می روند. 
چقدر داریم کسانی که هیچ کمکی نکردند و رفتند و حتی به اقوام خودشان هم 

توجهی نکردند.«
امام جمعه موقت نی ریز تأکید کرد اگر قرار است فرماندار جدید منصوب شود باید 
بومی، کارآمد و قوی باشد. اگر هم غیر بومی بیاید باید کارآمد، قوی و فساد ستیز 
باشد؛ نه این که بیاید تجربه کسب کند و برود. ما تبعید گاه و گوشت قربانی نیستیم.

بازدید فرماندار و نماینده 
مجلس از روستاهای  بخش 

قطرویه و پشتکوه
روابط عمومی فرمانداری:

هدایت فرماندار نی ریز به اتفاق طهماسبی نماینده مردم  در مجلس شورای اسالمی، طبری 
بخشدار پشتکوه و جمعی از مسئوالن شهرستانی روز چهارشنبه دهم شهریور ضمن 
دیدار با اعضای شوراهای اسالمی و دهیاران  از نزدیک به مسائل و مشکالت این روستاها 

پرداختند. 
در این بازدید ابتدا فرماندار، نماینده مجلس  و مدیران ادارات شهرستان  ضمن حضور در 
گلزار مطهر شهدای قطرویه و روستای دهچاه با نثار شاخه های گل  به مقام شامخ شهدا ادای 

احترام کردند. 
سپس طی نشست هایی  با اعضای شوراهای اسالمی و دهیاران روستاهای  مجموعه 
قطاربنه، شهر ک وزیره، صادق آباد، کت آباد ، چاه ارگ، چاه شور و روستاهای دهچاه، غوری 

و شهر مشکان به بحث و گفتگو پرداختند.
مهمترین  مشکالت مطرح شده کمبود آب آشامیدنی سالم و بهداشتی، تخصیص آب 
سدچشمه عاشق جهت کشاورزی و شرب اهالی بخش قطرویه، جاده نامناسب، عدم 
دریافت شبکه های دیجیتال تلویزیون، عدم آنتن دهی تلفن همراه، عدم پوشش اینترنت  

عنوان شد.
در این ارتباط نماینده مجلس و فرماندار قول مساعد دادند.  

شبکه آب ریز اب به مناقصه رفت
شرکت آبفا استان فارس با انتشار آگهی مناقصه خبر از لوله گذاری مجموعه ریزاب داد.

در این مناقصه آمده است: شرکت آب استان فارس در نظر دارد از طریق ارزیابی کیفی و مناقصه عمومی یک مرحله ای نسبت به انتخاب 
پیمانکاران واجد شرایط حداقل رتبه 5 در رشته آب جهت پروژه خرید و لوله گذاری مجموعه ریزاب نی ریز فاز دو اقدام نماید.

بر اساس آنچه که در مفاد این قرارداد مشخص است مدت پروژه 5 ماهه است.
در همین ارتباط روابط عمومی نماینده مجلس عنوان کرد که دکتر طهماسبی وعده داده تا همه روستاهای بخش قطرویه به آب شرب متصل 
شوند و بر اساس برنامه ریزی های انجام شده این پروژه در آینده آب آشامیدنی شهرک وزیره تا انتهای بخش را تأمین خواهد کرد و در فاز دوم  

و سپس کل بخش قطرویه شهرستان نی ریز از نعمت آب شرب با کیفیت و سالم بهره مند خواهد شد. 
البته در خبری که از سوی روابط عمومی نماینده ارسال شده زمانی برای آغاز یا اتمام این وعده نیامده است.
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میراث فرهنگی، منابع طبیعی، 

صنعت معدن و تجارت، منابع آب
پروانه  اخذ  به  اقدام  سودجو  افرادی  متأسفانه 
اکتشاف معدن در بکرترین و زیباترین منطقه 
شهرستان و در روستای پهنابه و همجوار رودخانه 
بدون طی مراحل قانونی نموده اند. شروع فعالیت 
آنان باعث نابودی تفرجگاه پهنابه و عدم استفاده 
معادن  واگذاری  می شود.  زیبا  منطقه  این  از 
بدون مالحظات زیست محیطی در شهرستان 
نی ریز موجب خسارات جبران ناپذیری به حوزه 

محیط زیست و منابع طبیعی شده است.

پاسخ صمت:
اساس  بر  معدنی  محدوده های  واگذاری 
دستورالعملها و مواد قانونی جاری کشور پس از 
طی مراحل و اخذ تمام پاسخ بالمانع استعالمها 
صادر می گردد. لذا فعالیت غیرقانونی و بدون اخذ 
مجوز توسط هر شخص یا اشخاصی که صورت 
پذیرد، ادارات متولی ضمن برخورد قاطع، مراتب 
را جهت رسیدگی قضایی به دادستان محترم به 
صورت مکتوب گزارش می دهند و پیگیری خلع 

ید و رفع تصرف می نمایند.

پاسخ منابع آب:
متأسفانه به رغم قرار گیری محدوده مورد نظر 
در حریم 25 ساله آب شرب شهرستان، تاکنون 
استعالمی در خصوص واگذاری معدن مذکور به 

این اداره ارسال نشده است.
بدیهی است بدون موافقت اداره منابع آب نباید 

واگذاری صورت بپذیرد.

شبکه بهداشت و درمان
۱- در این اوضاع کرونا اگر نوبت دهی کلینیک 
به  و  قبل  از  چشم پزشک،  بخصوص  تخصصی 
صورت اینترنتی گرفته شود، خیلی بهتر از این 
است که حضوری باشد و تعداد زیادی در سالن 

تجمع کنند.
2- برنامه بقیه متخصصان را هم اعالم کنید.

پاسخ شبکه بهداشت و درمان:
۱- با سالم، با توجه به این که خیلی از بیماران از 
راه دور و روستا می آیند و از طریق اینترنت تمامی 
عزیزان مشکالت  این  برای  می شود،  پر  نوبتها 
زیادی به وجود می آید. به همین دلیل نوبت دهی 

را از حالت اینترنتی خارج کرده ایم . 
2- با سپاس از شما، تذکر داده می شود تا برنامه را 

اعالم کنند.

شهرداری نی ریز
۱- اِلمان میدان کارگر و مثلثی های اطراف آن 
مشکل فنی دارد. نبود نور کافی در اطراف میدان و 
نداشتن سرعتگیر هم در این موضوع دخیل است.

حدود ۴ سال است که اهالی شهرک شهیدان 
رجایی و باهنر نسبت به اِلمان میدان کارگر و 
مثلثی های اطراف آن به صورت کتبی و حضوری 
اعتراض  نی ریز  شهر  شورای  و  شهرداری  به 
کرده اند. حتی به مراتب در هفته نامه نی ریزان 
فارس به صورت مکتوب درج شده، ولی تا به 

امروز کسی به فکر این موضوع نبوده است. هر 
موقع هم مراجعه می کنیم، می گویند در دست 
اقدام و پیگیری  است و در بودجه سال آینده قرار 

می دهیم. 
اصاًل نمی دانیم هدف از این اِلمان در این میدان 
چیست؟ واقعًا جلوه زشتی به این مسیر شهری 

داده است.
اهالی شهرک رجایی و باهنر هر سال عوارض 
از  آیا  ولی  می کنند.  پرداخت  را  شهرداری 
هزینه های پرداخت شده چیزی جهت نوسازی 

این منطقه صورت گرفته است؟
پارک روبروی مسجد معراج واقع در ۱۶ متری 
دوم فاز 2 را نگاه کنید. ۱۰ تا ماشین خاک خالی 

کرده و رفته اند و اسمش شده پارک مسجد؟
پارک پشت مدرسه فاطمه آزاد واقع در خیابان 
گردان کمیل فاز ۱ را ببینید؛ فقط پر از خاک و 

خاشاک است.
میدان واقع در مسیر گوراب خیابان شهید دمیری 
آخر فاز 2 را بررسی کنید و ببینید چه شکلی 

دارد؟
بررسی کنید؛ همه خاکی  را  فاز ۱  کوچه های 

هستند.
به مسیر کنار راهنمایی و رانندگی در کنار بولوار 
 چمران به سمت گوراب هم نگاهی بیاندازید و 

ببینید چگونه است؟
سه راهی سمت آسیاب آخر بولوار چمران نه نور 
کافی دارد، نه سرعت کاهی و نه میدانی. این نقطه 

بارها وبارها عامل تصادف بوده است.
جداول آب به سمت میدان کارگر را بررسی کنید 
و ببینید در زمان بارندگی شدید چه مقدار آب در 
اطراف میدان جمع می شود و چقدر اهالی این 

منطقه به زحمت می افتند؟
هم  شهری  منطقه  این  فکر  به  خواهشمندیم 
باشید. با آمدن بیمارستان جدید به این سمت 
از شهر و شهرکهای دانشگاهی و...، حداقل باید 
یک فکر اساسی برای منطقه فاز ۱ و فاز 2 صورت 

بگیرد.
واقع   5 شماره  کوچه  به  داریم  انتظار  ما   -2
در خیابان قائم شرقی که از ۱2 قطعه فقط یک 
واحد ساخته نشده، توجه و آن را آسفالت کنید. 
در همین بولوار سرداران کوچه ای آسفالت شده 
که تنها یک واحد مسکونی در آن ساخته شده 
است. اما به رغم ارائه درخواستهای کتبی مکرر به 
شهرداری پس از گذشت چندین سال، آیا هنوز 

نوبت ما نرسیده است؟

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

شهرداری اخذ و عینًا ارسال می گردد.
در ضمن یادآوری می شود سامانه ۱۳7 شهرداری 
نی ریز از سالها پیش با هدف ایجاد زمینه مشارکت 
شهروندان در مدیریت شهری و هدایت و رفع 
مشکالت و معضالت شهری از طریق مدیریت 
غیر مستقیم مردم در شهر و دریافت دیدگاه ها و 
نقطه نظرات شهروندان با رویکرد خدمات رسانی 

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

مشکالت می گردد.
در همین راستا فرآیندهای کاری در این سامانه 
به نحوی طراحی و برنامه ریزی شده است که 

به  شهری  درخواستهای  زمان  کوتاه ترین  در 
حق شهروندان نی ریزی در حد ممکن اجابت و 

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

باما در میان بگذارند.

شهردار محترم شهر نی ریز، جناب مهندس 
فرغت

۱- در پاسخ به موارد مطروحه توسط جنابعالی 
نکات زیر را به آگاهی می رساند:

اِلمان میدان کارگر کمتر از ۶ سال پیش ساخته 
شده و بدیهی است که مشکل فنی این اِلمان ناشی 
پیشنهاد دهندگان،  بی برنامگی  و  دقتی  کم  از 
طراحان و سازندگان آن بوده است و همچنین 
در خصوص مفهوم آن نیز می بایست خود ایشان 
اظهار نظر فرمایند. هرگونه تغییر در طرح هندسی 
این میدان و سایر  جزیره های ترافیکی اطراف 
نقاط شهر صرفًا پس از طرح در شورای هماهنگی 
ترافیک شهرستان و اخذ تصمیمات کارشناسی 

الزم و طی تشریفات قانونی امکان پذیر است. 
در خصوص مشکالت زیربنایی اشاره شده توسط 
جنابعالی، صرف نظر از صحت یا عدم صحت موارد 
مطروحه، به آگاهی می رساند شهرک شهیدان 
رجایی و باهنر در اوایل دهه 7۰ خورشیدی توسط 
اداره وقت مسکن و شهرسازی احداث شده و 
تفکیک  سرانه ها،  طراحی  در  نی ریز  شهرداری 
اراضی، شبکه معابر و سیستم دفع آبهای سطحی 
آن هیچ نقشی نداشته است. شایان ذکر است 
تملک و آزاد سازی امالک بولوار شهدای گمنام، 
زیرسازی و آسفالت الین دوم بولوار مذکور، باز 
طراحی و ساخت میدان گاز، آسفالت رایگان بیش 
از ۳۰ هزار متر مربع از معابر خاکی این شهرک، 
اقداماتی است که توسط شهرداری نی ریز طی 

صرفا ۳ سال گذشته انجام شده است.
2- آسفالت معابر سطح شهر با توجه به همیاری 
پرداخت شده توسط اهالی محترم و به نوبت انجام 

خواهد شد.

شورای ترافیک - شهرداری نی ریز
در قسمت انتهای بولوار آبادزردشت روبروی زمین 
فوتبال خاکی که به فلکه کارگر منتهی می شود، 
جای یک میدان خالی است؛ چون این چهار راه 
خطرناک است. وسایل نقلیه از همه طرف وارد و 

خارج می شوند و احتمال تصادف خیلی باال است .

پاسخ شهرداری نی ریز:
آگاهی  به  جنابعالی،  پیشنهاد  از  تشکر  ضمن 
می رساند مطابق آخرین طرح تفصیلی مصوب 
شهر نی ریز، بخش قابل توجهی از منطقه مذکور 
خارج از محدوده شهر و فاقد طرح مصوب است. 
با توجه به حساسیتهای موجود، بازدید میدانی 
ترافیک  هماهنگی  شورای  محترم  اعضای 
شهرستان از محل مورد نظر انجام شده و طرحهای 
پیشنهادی پس از تصویب در شورای مذکور در 

این نقطه اجرا خواهد شد.

فرمانداری - نماینده مجلس
۱- عدم جمعیت کافی دلیل شبانه روزی نشدن 
درمانگاه های شهرهای مشکان و قطرویه عنوان 
شده است. حال آن که در سال ۹5 و با پیگیریهای 
دکتر مسعودی نماینده سابق، مجوز شبانه روزی 
شدن درمانگاه ها توسط دانشگاه علوم پزشکی 
شیراز صادر شده و حتی در سیستم کامپیوتری 

قبل  سال  استخدامی  آزمون  در  و  درمانگاه 
عنوان این درمانگاه ها شبانه روزی ذکر شده بود 
و هم اکنون نیاز به جذب نیرو برای تکمیل چارت 
اجرای  پیگیر  خواهشمندیم  شما  از  لذا  دارد. 

مصوبه شبانه روزی شدن این درمانگاه ها باشید.
آمدید؛  پشتکوه  بخش  به  بار  2- شما چندین 
چه مشکلی حل شد؟ حداقل ترتیبی دهید که 

کوچه های روستا آسفالت شود.

پاسخ روابط عمومی، امور رسانه وفضای 
مجازی دکتر طهماسبی:

۱- با سالم خدمت شهروندان گرامی، در خصوص 
و  مشکان  شهر  درمانگاه  شدن  شبانه روزی 
سؤالی که توسط شهروند گرامی پرسیده شده، 
می بایست عنوان کرد دکتر طهماسبی از ابتدای 
حضور به عنوان نماینده مردم در مجلس، پیگیر 
این مهم بوده و هر چند تا کنون بنا به قوانین و 
مقررات وزارت بهداشت موفق به حصول نتیجه 
مطلوب نگردیده، اما مجدانه در حال پیگیری 
انجام این امر مهم و ضروری می باشند. اما در 
عنوان  گرامی  شهروند  که  مجوزی  خصوص 
فرمود ه اند، در دوره نماینده قبلی مجلس دریافت 
شده، باید گفت اگر به تاریخ باالی نامه معاون 
مجلس وزارت بهداشت توجه فرمایید، این نامه 
در سال ۹5 یعنی ابتدای کار نماینده محترم قبلی 
مجلس صادر گردیده و در مدت چهار سال فعالیت 
اجرایی  مجوز  صدور  رغم  به  متأسفانه  ایشان 
نگردیده است. لذا روابط عمومی دکتر طهماسبی 
به محض مالحظه نامه، وضعیت اجرایی شدن 
این نامه را از مسئول شبکه بهداشت و درمان 
شهرستان جناب آقای دکتر آل داود پیگیر شد که 
پاسخ ایشان را در ادامه خدمتتان ارائه می نماییم: 

»سالم و خدا قوت، این نامه قبل از زمان حضور 
من انجام شده بود. بعد از تأیید این نامه، چارت 
تأیید وزارتخانه قرار نگرفته،  شبانه روزی مورد 
باید ۴ پزشک و ۴ ماما  هر پایگاه شبانه روزی 
داشته باشد. علت تأیید نشدن آن نیز جمعیت 
می باشد. بیمه برای هر نفر جمعیت ساالنه ۶۰ 
هزار تومان سرانه می دهد که این عدد برای کل 
حقوق کارکنان و مخارج درمانگاه شهر مشکان 
است. با توجه به جمعیت کم این مناطق )قطرویه 
و مشکان( عدد پرداختی بسیار محدود و ناچیز 
می باشد. از این رو کفاف پرداخت ۴ پزشک و ۴ 
ماما در یک سال را نمی دهد. )مبلغ پرداختی 
مبالغی است که بیمه به ازاء هر نفر به دانشگاه 

می پردازد.(
در صورت موافقت وزارت با چنین چارتی، باید 
دو برابر این مبلغ توسط خود وزارتخانه پرداخت 
شود که مقرون به صرفه نیست. اگر این مبلغ 
را بین ۴ پزشک و ۴ ماما تقسیم کند، از نظر 
پرداختی هیچ کس حاضر به حضور در این شرایط 

نمی باشد.
*****

با توجه به پاسخ ریاست محترم شبکه بهداشت 
که  است  واضح  پر  نی ریز،  درمان شهرستان  و 
مجوز صادر شده در سال ۹5 غیر کارشناسی و غیر 
اجرایی می باشد . اما به هر حال دکتر طهماسبی 
به جد پیگیر موضوع بوده و هستند و ان شاءا... با 
حمایت مردم و دولت جدید به نتیجه مطلوب 

دست خواهند یافت.
2- هر چند اعتقاد همه ما بر این است که هر چه 
خدمت به مردم شریف حوزه انتخابیه انجام گیرد 
قطره ای در برابر عظمت و بردباری و مظلومیت 
ایشان نیست، اما نماینده محترم در این مدت 
کوتاه خدمت اقدامات زیادی در خصوص بخش 

پشتکوه و شهر مشکان در حد امکانات و منابع 
موجود به انجام رسانیده است؛ از جمله : 

۱- تأمین اعتبار و بارها کف شکنی چاه های آب 
شرب  وتأمین تجهیزات آبرسانی. 

2- معرفی زمین و اخذ مجوز جهت ایجاد شهرک 
صنعتی در بخش. 

۳- اخذ کد اختصاصی برای جاده نقاره خانه که 
برای همه بخش از اهمیت باالیی برخوردار است 
و این پروژه را از یک پروژه بی هویت به یک پروژه 

شناسنامه دار قابل دریافت بودجه تبدیل نمود.
۴- تخصیص بیش از ۴ میلیارد تومان اعتبار برای 

تکمیل جاده دسترسی دربیدو و…
آسفالت معابر هم مشکلی کشوری است که عدم 
مالی  رایگان  و کمبود شدید منابع  قیر  تأمین 
دهیاری ها باعث کندی و توقف پروژه ها است که 
البته با فشار نمایندگان اقداماتی در دولت در 

خصوص تأمین قیر تدارک دیده شده است.

اتاق اصناف
تومان   ۳۰۰ را  پالستیک  نانوایی ها  همه 
 ..... روبروی  نانوایی  اما  می کنند؛  حساب 
می فروشد.  تومان   ۶۰۰ را  پالستیک   هر 

اگر ممکن است پیگیری کنید.

پاسخ اتاق اصناف:
با سالم و احترام، مورد در دست پیگیری قرار 

گرفت.

بنیاد مسکن
لطفًا مزایده زمین را اطالع رسانی کنید و شرایط 

وام وتسهیالت را بگویید.
در بخش پشتکوه طبق چه قانونی زمین واگذار 

نموده اید؟

پاسخ بنیاد مسکن:
مسکن  بنیاد  محترم،  شهروند  خدمت  سالم 
تا کنون به هیچ مسئولی از بخش یا شهرستان 
زمینی بدون در نظر گرفتن شرایط و مقررات 

زمینی واگذار نکرده است.
اراضی با شرایط مزایده صرفًا از طریق شهرداری 

واگذار می گردد.
بنیاد مسکن این آمادگی را دارد که به افراد واجد 
و  روستاها  در سطح  تسهیالت مسکن  شرایط 
شهر قطرویه و مشکان به میزان ۱۰۰ میلیون با 

بازپرداخت 2۰ سال اعطا نماید.

محیط زیست
دهچاه  کشاورزان  محصوالت  همه  گورخرها 
اقدامی  و محیط زیست هیچ  نابود کرده اند  را 

نمی کند. چرا؟

پاسخ محیط زیست:
با سالم و احترام خدمت همه کشاورزان و اهالی 
خوب روستاهای دهچاه و حسن آباد، به استحضار 
بروز  از  پیشگیری  قوانین  حسب  می رساند 
خسارات حیات وحش، می بایست مد نظر سازمان 
محیط زیست و مجاوران مناطق حفاظت شده 
باشد. لذا در جلسات متعدد مراتب به سازمان 

ذی ربط )جهادکشاورزی( اعالم شده است.
از جمله راهکارهای دفع و پیشگیری، استفاده 
از حصار در مسیرهای تردد و آسیب می باشد. 
البته سازمان حفاظت محیط زیست نیز اجرای 
حصارکشی پیرامون محدوده حفاظت شده را از 
سنوات قبل شروع کرده )محدوده قطرویه( که 

ان شاءا... در ادامه، اولویت با مسیر ارتباطی حسن 
آباد - دهچاه خواهد بود. 

از کلیه خسارت دیدگان مذکور تقاضا می گردد 
مراتب بروز خسارت از ناحیه حیات وحش را در 
اسرع وقت به ادارات جهاد کشاورزی و محیط 
زیست )بخش یا مرکز شهرستان( گزارش نموده 
و پس از طی مراحل قانونی)برابر دستورالعمل( 

نسبت به پرداخت خسارات اقدام خواهد شد.

رئیس شورای شهر نی ریز
منتقد محترم! انتقاد شما در اختیار رئیس شورای 

شهر قرار گرفت. منتظر پاسخ هستیم. 

توزیع برق
۱- چرا در بعضی از نقاط شهر اصاًل برق نمی رود؟ 
مانند بولوار سرداران. فرق ما با مردم این مناطق 

چیست؟
2- نزدیک به نیمی از المپهای بولوار امام رضا 

سوخته و کسی پاسخگو نیست. دلیلش چیست؟

شرکت تعاونی کشاورزی دامداران 

شهرستان نی ریز
بگویید که  به مراجعه کنندگانتان  لطف کنید 
همه  کنند.  پارک  سرکوچه  را  ماشینهایشان 
کوچه را ماشین پارک می کنند؛ به طوری که 
بهتر  حتی یک ماشین هم نمی تواند رد شود. 
نیست برایشان یک زمان بندی مشخص کنید تا 
هم مزاحم همسایه ها نباشند و هم پروتکلهای 

بهداشتی رعایت شود؟

فرمانداری
هم  پشتکوه  بخش  شامل  امسال  اعتبارات  آیا 
ادارات از عدم تخصیص بودجه  می شود؟ اکثر 

گالیه مند هستند.

نی ریزان فارس
جای  به  که  می خواهیم  شما  از  باسالم،   -۱
داستانهای تلخ زندگی بعضی از افراد که چاپ 
می شود، از زندگی افراد موفق و بی دغدغه هم 

بنویسید تا دیگران از آنها درس بیاموزند.
نی ریزان فارس؛ با سالم و درود فراوان. با تشکر 
از پیشنهاد جنابعالی، بارها با برخی زوجهای موفق 
تماس گرفته ایم تا راز موفقیت آنها را چاپ کنیم. 
اما عمومًا تمایلی نشان نمی دهند. همین جا از 
زوجهای موفق درخواست می کنیم برای انجام 

مصاحبه، با دفتر هفته نامه تماس بگیرند.
بابت  نشریه  به دست اندرکاران  دستمریزاد   -2
جالب  بسیار  مطلب  بویژه  و  نی تاک  انتشار 
واقعًا  که  پنجشیر  دره  شیر  مسعود  احمد شاه 

استفاده بردم.
مهرتان  از  فراوان.  درود  با  فارس؛  نی ریزان 
بتواند  نی تاک  مجله  امیدواریم  و  سپاسگزاریم 
ببالد و برای فرهنگ نی ریز، فارس و کشور مفید و 

روشنی بخش باشد.

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

نداده اند:
- میراث فرهنگی

- منابع طبیعی
- توزیع برق

- شورای ترافیک
- شرکت تعاونی کشاورزی دامداران 

شهرستان نی ریز
- فرمانداری

آگهی فقدان سند مالکیت بخش 22 فارس نی ریزکشاورزی علم و عمل
چون آقای سید محمدهادی فقیهی فرزند میرمحمد  با تسلیم دوبرگ استشهادیه که در دفتر خانه اسناد رسمی 
شماره 82 نی ریز تنظیم گردیده است مدعی است که تعداد یک جلد ســند مالکیت کاداستری مربوط به موازی 
ششدانگ یک دســتگاه آپارتمان مســکونی به مســاحت ۱2۹.۴5 مترمربع تحت پالک ۳۳۳۱.2257 واقع در 
نی ریز بخش 22 فارس به نام ایشــان در ذیل ثبت دفتــر الکترونیکی ۱۳۹72۰۳۱۱۰۰5۰۰2۴۴۰ با شــماره 
چاپی ۱78۰۱5 الف ۹7 صادر و تســلیم گردیده است. به موجب ســند رهنی 8۹۱۳- ۱۳۹7.۰۶.2۶ دفترخانه 
82 نی ریز در قبال مبلغ یک میلیارد و هفتصد و بیســت میلیون ریال  در رهن بانک صادرات قرار گرفته اســت به 
علت جابه جایی منزل مفقود شــده است و نامبرده تقاضای صدور ســندالمثنی نموده است. مراتب طبق دستور 
ماده ۱2۰ اصالحی آیین نامه قانون ثبت آگهی می شود که هر کس نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای کرده و یا 
مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می باشد تا ده روز پس از انتشــار آگهی به ثبت محل مراجعه و اعتراض خود را 
ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا خالصه معامله تسلیم نماید و اگرظرف مدت مقرر اعتراضی نرسیده 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: 1400/06/21 
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روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی:

معاون مرکز تحقیقات انجیر استهبان 
خسارت  کاهش  منظور  به  گفت: 
سبز  رقم  انجیر  در  نهال  سرمازدگی 
می باید حداکثر تا نیمه شهریورماه اقدام 
به مدیریت و کاهش دفعات آبیاری و 

افزایش مدت زمان دور آن نمود. 
افزایش  برای  افزود:  جعفری  مسلم 
غلظت شیره سلولی گیاهی و مقابله با 
سرمازدگی بهتر است همراه با آخرین 
آبیاری تابستانه در نیمه شهریور ماه به 
هر اصله نهال بسته به سن و میزان رشد 

بین  پنجاه تا صد گرم کود سولوپتاس به 
صورت کود آبیاری داده شود.

وی خاطرنشان کرد: به  منظور پوشاندن 
نهال های انجیر بهتر است از برگ های 
نخل که از قبل با قارچ کش و حشره کش 
ضدعفونی شده اند استفاده و از پوشش 
پالستیکی  پوشش های  با  نهال ها 

خودداری شود.
جعفری تصریح  کرد: در صورت عدم 
بارندگی پیشنهاد می شود که یک نوبت 
انجام  پاییز  نیمه  در  مناسب  آبیاری 

شود.

راه های 
کاهش 

خسارت 
سرمازدگی 

در نهال انجیر
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هنگامه نیایش
طلوع اذان صبحمهشیدیخورشیدی

غروب اذان ظهرخورشید
نیمه شب اذان مغربخورشید

شرعی
51653664912031921191000 صفر21 شهریوریک شنبه
61753764912011920190900 صفر22 شهریوردوشنبه
71753764912001918190900 صفر23 شهریورسه شنبه

81853864812591817190900 صفر24 شهریورچهارشنبه 
91953864812581816190800 صفر25 شهریورپنج شنبه
101953964812561815190800 صفر26 شهریورجمعه 
112053964712551813190800 صفر27 شهریورشنبه

تکلیف  تعیین  قانون  اول موضوع  رأی شماره 140060311023000087هیأت  برابر 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک زرین  دشت تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم زلیخا سرخابی فرزند 
زینل به شماره شناسنامه 15 صادره از زرین دشت در سه دانگ مشاع از  ششدانگ یک 
باب خانه به مساحت 267.60 متر مربع پالک 6 فرعی از 5535.2 اصلی  قطعه 8 بخش 
12  فارس شهرستان زرین دشت واقع در حاجی آباد خریداری مع الواسطه از مالک رسمی 
آقایان ابراهیم و خلیل نمدچی 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:1400/06/21 
 تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/07/04

خلیلمرادخواه-رئیسثبتاسنادوامالکزریندشت

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

1400/06/13
- مورخ 

ش 2696

36575

برابر رأی شماره 140060311023000088 هیأت اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک زرین  دشت تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای مه یار ابراهیمی 
فرزند اسمعیل به شماره شناسنامه 6227 صادره از حاجی آباد  در سه دانگ مشاع از  
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 267.60 متر مربع پالک 6 فرعی از 5535.2 اصلی  
قطعه 8 بخش 12  فارس شهرستان زرین دشت واقع در حاجی آباد خریداری مع الواسطه 
از مالک رسمی آقایان ابراهیم و خلیل نمدچی 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:1400/06/21 
 تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/07/04

خلیلمرادخواه-رئیسثبتاسنادوامالکزریندشت

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

1400/06/13
خ 

- مور
2698

ش 

36575

برابر رأی شماره 139960311023000159 - 1399/06/03 هیأت اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زرین  دشت تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
فاضل دشوارگر فرزند علی به شماره شناسنامه 1382 در ششدانگ یک باب خانه به 
مساحت 199.20 متر مربع پالک 16 فرعی از 7352 اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 
7352 قطعه 8 بخش 12  فارس شهرستان زرین دشت خریداری مع الواسطه از مالک 
رسمی آقای بخشعلی بریزی 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:1400/06/21 
 تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/07/04

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 1400/06/11
ش 2694

36543

برابر رأی شماره 140060311023000057 هیأت اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک زرین  دشت تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای عبدالرزاق مالئی 
فرزند علی به شماره شناسنامه 84 صادره از زرین دشت در ششدانگ یک باب خانه 
به مساحت 332 متر مربع پالک 1618 فرعی از 7286 اصلی  قطعه 8 بخش 12  فارس 
شهرستان زرین دشت واقع در حاجی آباد خریداری مع الواسطه از مالک رسمی آقای 
بهادرمالئی 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:1400/06/21 
 تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/07/04

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 1400/06/14
ش 2700

36575

برابر رأی شماره 14006031100500042 هیأت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
شکراله  فرزند  رختابناک  رحیم  آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  نی ریز 
به شماره شناسنامه 372 صادره از نی ریز در ششدانگ یک باب مغازه به مساحت80 
متر مربع پالک 4  فرعی از 21 متخذه از 21.2  واقع در نی ریز بخش 22 فارس خریداری از 
مالک رسمی آقای محمد آقا رختابناک 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:1400/06/21 

تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/07/06

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 1400/06/10
ش 72

36533

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
چون آگهــی و عملیات تحدیــدی اختصاصی پــالک28 فرعــی از 3572 اصلــی واقع در 
نی ریزبخش 22 فارس ملکی خانم نصرت مظفری باید تجدید شــود و برحسب تقاضای 
مالک که درخواست انتشار آگهی تحدید حدود اختصاصی نموده اند. وقت تحدید حدود 
روز یکشنبه 1400/07/18 تعیین و عملیات تحدید از ساعت 8 صبح در محل شروع و به 
عمل خواهد آمد. به وســیله این آگهی از متقاضی مزبور و کلیه صاحبان امالک مجاور بر 
طبق ماده 14 قانون ثبت دعوت می  گردد که در وقت مقرر در محل وقوع ملک حضور بهم 
رسانند. واخواهی مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی باستناد ماده 20 قانون ثبت 
از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدید تا 30 روز پذیرفته خواهد شــد که بایستی کتبًا به 
اداره ثبت محل تسلیم و رســید عرض حال دریافت نمایید. ضمنًا معترض از تاریخ تسلیم 
اعتراض به اداره ثبت یک ماه فرصت خواهد داشت که دادخواست خود را به دادگاه صالحه 
تقدیم و گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به اداره ثبت ارائه نماید. در غیر اینصورت سند 

مالکیت برابر مقررات صادر خواهد شد. 
 تاریخ انتشار:یکشنبه 1400/06/21

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

36574

- مورخ 1400/06/15
73

ش 

فروش زمین
قطعه زمینی پشت آموزشگاه 

امید، دارای سند تک برگ، 
شمالی- جنوبی، در از حیاط به 

فروش می رسد
09917451273 

1/36576

 دعوت به همکاری
به یک کارگر جهت کار در 
کارگاه بلوک زنی نیازمندیم

۰۹۱۷۹۶۳۲۶۹۲ 
)خلیل شاهمرادی(

1/36593

 دعوت به همکاری
نمایندگی فروش سپاهان جهت 
تکمیل کادر دفتری خود به دو 
همکار خانم با فن بیان باال 
همراه با حقوق عالی و بیمه 
تامین اجتماعی نیازمند است

53829880 )داخلی 108(
1/36600

دعوت به همکاری
نیازمند یک نفر نیروی 
برق کار سه  فاز برای کار 
در شهرک سنگ نی ریز

09177895190 
1/36585

دعوت به همکاری
به دو نفر کادر خانم با فن 
بیان باال و وارد به کار در 
سالن آرایشگاه نیازمندیم.
53838194 / 09178680291

1/36573

اینترنت پلنگان
 راه اندازی شد

 ثبت نام و راه اندازی:
07153833827)هدایتی(

1/36592

دو قطعه ملک پلنگان هر کدام به متراژ 
1000 متر)قطعه نخست: 9 درخت 
بزرگ(، )قطعه دوم: 15 درخت(، 
 دارای راه ماشین رو»قیمت توافقی«

09171304415 ک
مل

ش 
رو

ف

2/36587

دعوت به همکاری
به دو فروشنده خانم جهت کار در مغازه پوشاک با 

 حقوق و مزایای عالی نیازمندیم.
نشانی: فروشگاه ارزانکده، خیابان قدس، جنب پاساژ یکتا

شماره تماس:09216802367 »بهمنی« 2/36584

به یک پرستار یا ماما جهت کار در 
مطب نیازمندیم. 

۰۹۱۷4۷۷8848

دعوت به همکاری

2/36583

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

1/36594

شرکت سیمان سفید نی ریز در نظر دارد دو نفر کارشناس 
قرارداد  قالب  در  و  آقایان  بین  از  را  حرفه ای  بهداشت 
پيمانکاری تأمین نیرو از طریق آزمون کتبی و مصاحبه 
حضوری استخدام نماید. لذا از متقاضیان واجد شرایط 
مورد  مدارک  ارسال  در خصوص  می آید  عمل  به  دعوت 
نیاز حداکثر تا روز چهارشنبه مورخ 1400/06/31 از طریق 
امور  به  حضوری  مراجعه  یا   74915-163 پستی  صندوق 

کارگزینی کارخانه اقدام نمایند.
جهت اطالع از شرایط و مدارک مورد نیاز به سایت زیر 

مراجعه گردد:
www.neyrizcement.com

شرکت سیمان سفید نی ریز )سهامی عام(

 آگهی جذب نیروی انسانی

3 د/ 36586

به  یک نفر ضامن کاسب کار یا 
فیش حقوقی نیازمندیم. 

با پورسانت عالی
 0 9 1 7 2 2 9 9 3 5 5 ن

ام
 ض

ند
زم

نیا

2/36597

دفتر  نی ریزان فارس
از 7 صبح تا 8شب
یکسره باز است

)پنج شنبه ها تا 13:30(

 D:افقی
1- من و تو - از قراردادهای سنگین زمان قاجار که بین 

ایران و روسیه بسته شد - مادر 2- یک سوم چیزی - 

شهر همسایه نی ریز - پاک از گناه 3- نفی عرب - سوره 

زنان - سگ بیمار - باالی بدن 4- برداشت محصول - 

پرنده چراندنی! - فریاد شیوا 5- بسیار مهربان - جنس 

- خانه  آلودگی  پسوند  نامی دخترانه 6-   - پرطرفدار 

بزرگ - حرف عصاگونه الفبا - بیهوشی 7- رود اروپایی 

به  را  ابوعلی سینا  کتاب شفای  آلمانی که  مترجم   -

آلمانی ترجمه کرد - خانه نزدیک دریا - نیم صدای 

سگ 8- دلیری و شجاعت - رهبر قوم هون 9- پایتخت 

فراری! - فدراسیون بین المللی فوتبال - بخشنده - آب 

منجمد 10- خزینه سیم و زر - هر دست غذا - دستور 

- مادر ترکی 11- پرنده ای کوچکتر از کبوتر - شهری 

رتبه   - تله  امرا 12-  و  پادشاهان   - فارس  استان  در 

کارمندی - اسم 13-  واحد پول سامورایی ها - دسته 

گوسفند  انگور 14-  - درخت  اسباب خانه   - و جوخه 

ماده - تنگدست و بیچاره - ماه پرتابی!  15- آبدیده - از 

خانواده ویتامینهای »ب« - زندگی کن! 

 M:عمودی
1- اثری از شاملو 2- بجز - عالم فرزانه - نصف 
چیزی3- از القاب اروپایی- تالش و کوشش 4- 
اعدام  درخت   - تیر  نشانه   - قهوه خانه ای  بازی 
 - نظامی  عالی  درجات  از   - خرما  موش   -5
مثبت  حرف   - معروف  حدیث   -6 ضلعی  شش 
 -7 فارسی  زبان  نوعی   - مبارک  و  خجسته   -
اسیر  جمع   - غریدن  درحال   - »پت«  همبازی 
بر  واقف شدن   - 8- مرکز خوزستان  روز  باب   -
 - خونخوار!  جانور   - بریده!  سر  جنب   -9 امری 
 - گودال  از  عمیق تر   -10 تازه  و  جدید   - تمام 
 -11 نمونه   - گوسفندان  گله   - بدن  در  لوله ای 
کننده  نهی  ایران-  در  شهری   - هزار دانه  میوه 
کوچکترین   - کشیدنی  درس   -12 بازدارنده  و 
 - از مصالح ساختمانی  - معدن 13-  ذره جسم 
مردی که زنش مرده باشد 14- رود مرزی - آرد 
صدر  از   -15 صندلی  یار   - ماکارونی  مخصوص 

اعظم های ایران در دوران قاجار 
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زیر نظر: دکترحسنعلی پیشاهنگ پزشک عمومی و  محدثه نیک منش کارشناس ارشد تغذیه

  میوه خشک بخوریم یا نه؟
میوه خشک شده 14%  ویتامین C، حدود 50% درصد 
تیامین و 45% بتاکاروتن خود را نسبت به میوه تازه از 

دست می دهد.
میوه تازه بخورید و در صورت در دسترس نبودن، خشک 

بخورید.

 یکی از بهترین خوراکی ها برای درمان سرفه زنجبیل 
است. اگر می خواهید سرفه خیلی سریع برطرف شود، 

باید چای زنجبیل بنوشید.

 چگونه پوستی صاف و درخشان داشته باشیم؟
 صورتتان را ُبخور دهید و بعد با روغن زیتون برای7دقیقه 

ماساژ دهید.
4 - 5 روز تکرار کنید تا تأثیر فوق العاده اش را روی پوست 

ببینید.

 چرا اکثر ایرانی ها شکم دارند، حتی آنهایی که 
الغرند؟

- نخوردن صبحانه کافی و سودمند   - خوردن برنج و نان 
برای شام -  خوردن سس، نوشابه، دلستر -  نداشتن تحرک 

کافی -  استرس زیاد.

 مایع ظرفشویی و مواد شوینده مینای ناخن را از بین 
می برند و بر روی ناخن تأثیر منفی می گذارند. هنگام 

شستشو با مواد شوینده حتما دستکش بپوشید.

 اگر دستها و پاهای شما همواره سرد هستند، ممکن 
است با مشکل سطح پایین آهن در بدنتان مواجه باشید !

 گوشت قرمز،  ماهی، تخم مرغ، سبزیجات برگدار، غالت، 

شیر و مکملهای آهن استفاده کنید.

 رفع افسردگی با معجونی قوی در صبحانه!
از  زعفران،  اندکی  با  انگور  شیره  از  شربتی   نوشیدن 
مکمل های مناسب برای کسانی است که از افسردگی رنج 

می برند.
شیره انگور حاوی ویتامین های A، B، C و امالحی 

چون آهن، منیزیم، فسفر و مقداری کلسیم است.

 نوشابه مشکی گازدار ماهیتابه سوخته را پاک می کند، 
آدامس چسبیده به مو و لباس را تمیز می کند و روغن 

ریخته از اتومبیل بر روی کاشی حیاط را از بین می برد!
حاال ببینید چه بالیی سر معده شما می آورد؟

 حذف کلی لبنیات مانع موفقیت شما در الغری 
خواهد شد.  بعضی مطالعات نشان داده  است زمانی که 
کلسیم کافی تأمین شود، بدن چربی بیشتری خواهد 

سوزاند.

جهت درمان سرماخوردگی شیرخوار، مادرش   
دمنوش آویشن بنوشد.

  برای تسریع در درمان، مادر روزانه یک لیوان آب به همراه 
آبلیموی ترش تازه را با عسل شیرین کرده و میل کند.

 تحقیقات نشان داده که بهترین مدت زمان سفر 8  
روز است ! 

 شاخصهای سالمتی در روز هشتم سفر، به باالترین میزان 

خود می رسد؛ اما از روز نهم به سرعت کم شده و به شکل 
قبل برمی گردد.  بیشتر سفر بروید؛ ولی کوتاهتر.

  در طول روز این 4 خوردنی را فراموش نکنید!
-  خوردن 1 سیب در روز، سیستم ایمنی بدن شما را 

تقویت می کند .
-  خوردن 1 لیمو در روز، سطح سوخت و ساز بدن شما را 

تنظیم می کند.
-  نوشیدن 3 لیتر آب در روز، بدن شما راسالم نگه می دارد 

و سیستم دفاعی بدن شما را تقویت می کند.
-  نوشیدن 1 لیوان شیر در روز، به شما کمک می کند که از 
ابتال به بیماری های استخوانی و پوکی استخوان در امان 

بمانید.

 نوشیدن آب پرتقال با صبحانه یک عادت غلط و یک 
باور اشتباه است!

بهتر است 1 ساعت بعد از صبحانه میل شود؛ چون اسید 
آن باعث هضم زود هنگام صبحانه و دریافت نکردن مواد و 

ویتامینهای غذا می شود.

کاهش  را  اضطرابتان  ویتامین ها،  این  خوردن  با   
دهید! برای دریافت کافی ویتامین D، روزانه 20 دقیقه 
در معرض نور مستقیم خورشید قرار بگیرید یا غذاهای 
غنی از این ویتامین مانند تخم مرغ، جگر، روغنهای غنی 
با ویتامین D، انواع قارچ ها، پرتقال، ماهی، شیر و غالت 

غنی شده با ویتامین D بخورید.

چند خط سالمتی
 خواص یخ برای پوست صورت:

-  درخشان و براق شدن پوست
-  افزایش جذب محصوالت پوستی

-  بهبود حلقه های سیاه دور چشم و پف )یخ گالب+آب خیار(
 - بهبود آکنه 

-  به پوست ظاهر غیر چرب و غیر روغنی می دهد.

 خوردن پیاز در از بین بردن سلولهای سرطان سینه مؤثر 
است.

آنتی اکسیدان  چون  بخرید.  را  قرمز  پیازهای  است  بهتر 
بیشتری دارد، کلسترول بد خون و رسیک حمله قلبی را 

کاهش می دهد.

 احساسات منفی هر چند کوچک، در دراز مدت سیستم 
ایمنی بدنتان را ضعیف کرده و احتمال بروز سرطان را افزایش 

می دهند !
بنابراین از حسادت، خودخواهی های جزئی، اوقات تلخی ها و 

کنایه ها دوری کنید.

 می دانید چرا مردم در قدیم  آب گرم می خوردند؟
 چون آب گرم مانند یک داروی واقعی است که می  تواند 

گردش خون را بهبود بخشد، پیری را به تعویق انداخته و 
سموم را از بدنتان خارج کند.

 شاید باورتان نشود؛ ولی این موارد ارثی هستند:
- ژن تاسی سر مردان از مادر به ارث می رسد

- توانایی در رانندگی
- کلسترول باالی خون

- ژن کوررنگی از مادر به ارث می رسد

 »عفونت دندان« باعث آسیب به چشم و مغز می شود.

عفونت دندان می تواند به اندامهای مجاور مثل چشم یا مغز 
گسترش پیدا کرده و آسیب وارد کند.

با این اوصاف، در صورت وجود عفونت در دندان، درمان را به 
تأخیر نیندازید و در اسرع وقت به دندان پزشک مراجعه کنید!

 از نخود فرنگی غافل نشوید !
 اگر می خواهید ویتامین C بدنتان را سرشار و افسردگی را از 
خودتان دور کنید، از مصرف این نخودهای سبز کوچک غافل 
نشوید. نخود فرنگی معدن ویتامین C واسیدفولیک و دشمن 

افسردگی است.

 عالئم هشداردهنده ترکیدن آپاندیس :
-  دل درد شدید

- دردناک بودن شکم
 - حالت تهوع، استفراغ و بی اشتهایی

-  تکرر بیش  از حد ادرار
-  تب و لرز و گیج بودن

 عواقب ورزش کردن با آرایش !
 طبق نظر پزشکان، هنگام ورزش همزمان با عرق کردن، 

آلودگی ها از پوست صورت بیرون می آید.
 وقتی شما روی صورتتان آرایش دارید، مواد آرایشی منافذ 

پوستی را می پوشاند و باعث گرفتگی این منافذ می شود.
وقتی پوست نتواند نفس بکشد و منافذ پوست بسته باشد، 
احتمال ایجاد جوشهای سرسیاه و سر سفید در سطح پوست 

بیشتر می شود.

 چطوری مانع از خواب رفتن دست و پا شویم؟
برای از بین بردن خواب رفتگی، روی موضع روغن بادام تلخ 

بمالید.

 میوه ای که نمی  گذارد »پیر« شوید.
 انار عالئم پیری را به تأخیر می  اندازد و به دلیل آن که ترکیبات 
آنتی اکسیدانی دارد، باعث می   شود آسیب های پوستی و آکنه 
را درمان کند و به تقویت فولیکول  های مو پرداخته و جریان 

خون را بهبود می بخشد.

  لیموترش با تخم شربتی، یک نوشیدنی عالی برای:
تناسب  اندام، رفع تشنگی و پیشگیری از پیری زودرس 

 چراباید کودک ساعت 9  بخوابد ؟
و  می شود  ترشح  بامداد   2 تا   21 ساعت  رشد   هورمون 

کودک  رشد  و  متابولیسم  در  اختالل  سبب  کم خوابی، 
می شود!  خواب کافی کودک را با هوش می کند.

چند خط سالمتی

محمد صابر افتخاری*:
دنیا  دغدغه  رنگترین  پر  روزها  این 
قضا  از  که  است  کرونا  بیماری  شیوع 
و  تشخیص  برای  ابزار  مطمئن ترین 
میزان پیشرفت  و درگیری ریه های فرد 

مبتال، سی تی اسکن از قفسه سینه است.
 اما این ابزار با همه لطفی که به بشر و علم 
پزشکی کرده است، حقایقی در پس پرده 
دارد که همیشه - چه زمان تجویز و چه 
زمان انتخاب بهترین راه تشخیص - باید  

در نظر گرفته شود.
اشعه  اسکن  کار سی تی  اساس  و   پایه 
ایکس است که کم و بیش مردم از طریق 
عکسهای رادیولوژی با آن آشنایی دارند. 
با  یونیزه  تابشهای  از جمله  تابش  این 
طول موجهای پر انرژی است و در واقع 

ذراتی هستند که به بافتها نفوذ می کند 
تا اندامها و ساختارهای داخلی بدن را 
به  می تواند  یونیزه  اشعه  دهند.  نشان 
DNA آسیب برساند. اگر چه سلولهای 

شما بیشتر این آسیبها را ترمیم می کند، 
اما گاهی اوقات کار را ناقص انجام می دهد 
و باعث می شود مناطق کوچکی خراب 
شود. نتیجه آن جهش دی ان آ است که 
ممکن است در طی سالها زمینه پیدایش 

سرطان را در شما فراهم کند. 
تمامی  با  مقایسه  در  اسکن  سی تی 
ایکس  اشعه  تشخیصی  دستگاه های  

بیشترین میزان دوز اشعه را دارا   است. 
مثال  قضیه، چند  ملموس شدن  برای 
برایتان می زنم: در فاجعه هیروشیما، 25 
هزار نفر بازمانده ای که تحقیقات نشان 

داد احتمال خطر سرطان در آنها افزایش 
یافته است ، کمتر از 50 میلی ثانیه  اشعه 
دریافت کرده بودند . مقداری که ممکن 
است شما در 3 یا 4 بار سی تی اسکن 

دریافت کنید . 
میزان دوز تأثیر گذار با ساده ترین مقیاس 
ممکن ، زمانی که شما یک عکس بازو 
می گیرید یک هزارم و زمانی که شما یک 
عکس ساده قفسه سینه می گیرید، یک 
دهم است. این عدد در سی تی اسکن  

قفسه سینه 7   است .
 به زبان ساده تر، یک سی تی اسکن ریه 
عکس  و70  بازو  عکس   7000 معادل 
آزمون  که  بانوانی  است .  سینه  قفسه 
ماموگرافی انجام داده اند، باید بدانند که 
میزان اشعه سی تی اسکن  قفسه سینه 
تقریبًا معادل 20 بار تکرار این آزمون در 
یک ساعت است. در نظر داشته باشید 
حتی میزان اشعه عکسهای رادیولوژی 
آن  از  بتوان  که  نیست  میزانی  هم 
صرف نظر کرد. حاال با این اوصاف در 
نظر بگیرید فردی که 90 درصد خود 
جدی  مشکل  مشکلش  دارد  اطمینان 
نیست، اما صرفًا برای اطمینان خاطر از 
آن 10 درصد شک حاضر است به پزشک 
اصرار کند و این حجم از دوز اشعه را به 

جان بخرد، چقدر به خود جفا می کند.
پزشک معالج هم با وجود اطمینان از این 
که مشکل جدی وجود ندارد که بتوان 
با عکس رادیولوژی آن را تشخیص داد، 
برای رضایت بیمار و البته رفع مسئولیت 
احتمالی مجبور به تجویز این گرافی یا 
شاید  البته  که  می شود  اسکن  سی تی 
این اصرار به دلیل عدم آگاهی ازحجم و 
مضرات اشعه یونیزه ایکس توسط بیمار 

باشد .
 نکته قابل ذکر دیگر این که تأثیر دوز 
اشعه بر روی افراد جوان بیشتر از افراد 
مسن و بر روی زنان بیشتر از مردان است .

 حساس ترین نقاط بدن به اشعه ایکس 

غدد  همان  یا  گنادها  و  تیروئید  غده 
جنسی است .

برای  که  مادری  بگیرید  نظر  حال  در 
 8 بچه  دختر  کمر  مهره های  از  عکس 
مهره های  شکستگی  ترس  از  ساله اش 
کمرش به بنده مراجعه کرده است؛  دختر 
بچه ای که در راهروی بیمارستان درحال 
بازی و باال و پایین پریدن از صندلی ها 

است!!!
به صحبتهای پیشین بنده برگردید که 
بیشترین  خطر برای کودکان و جنس 
قربانی  دختر بچه  این  است !  مؤنث 
مادری   بی مورد  وحساسیت  ناآگاهی 
می شود که تا نسخه عکس را از پزشک 

نگیرد، اتاق را ترک نمی کند.
عفونت  کنترل  مبحث  بعدی   مبحث 
است که با این حجم از بیماران کرونایی 
که آمار ما گاهی به 130 تا 150 اسکن 
در 24 ساعت هم می رسد، کاری بسیار 
دشوار است. تهیه گان و یا ملحفه یک 
بار مصرف به این کنترل عفونت کمک 

شایانی می کند.
 از آن جایی که بیشتر اسکنها مثبت است، 
اجتماعی  فاصله  رعایت  است  بدیهی 
توسط  بیمارستانی  ویژه  پروتکلهای  و 
بیماران، چه زمان پذیرش و چه زمان 

انجام آزمون امری واجب است .
 از همشهریان عزیز تقاضا دارم تا زمان 
اضطرار واقعی و تشخیص پزشک، اصرار 
اسکن  تست سی تی  انجام  به  شخصی 

نداشته باشند.
 در نهایت بر خود الزم می دانم تشکرکنم 
از خیرین عزیز که در تهیه دستگاه جدید 
سی تی اسکن بیمارستان نقش داشتند. 
بدیهی است تمام تالش بنده و همکارانم 
در بخش سی تی اسکن، ارائه دقیقترین 
دوز  کمترین  با  تخصصی  اسکنهای 

ممکن است.
و  رادیولوژی  تکنولوژیست  پی نوشت: 
سی تی اسکن بیمارستان شهدای نی ریز.

خطراتعجیبسیتیاسکنکهخیلیهانمیدانند

هر سی تی اسکن برابر 7 هزار عکس بازو

چگونه با چای 
سبز ماسک 

صورت درست 
كنیم؟

پیشگیری از 

وز شدن مو

ابتدا یک چای سبز کیسه ای را باز 
کنید و 1 قاشق از پودر چای سبز 
را با مقدار کمی آب مخلوط کنید 
تا حالت منسجم به خود بگیرد. 
مقداری عسل و ماست نیز به آن 

اضافه کنید.
آن  تمیز،  قلم موی  از  استفاده  با 
بمالید.  صورت  پوست  روی  را 
سایر  و  گردن  برای  می توانید 
استفاده  نیز  بدن  قسمت های 

کنید.
5 دقیقه صبر کنید و سپس آن را با  
آب گرم شستشو دهید و با استفاده 
مناسب،  مرطوب کننده  یک  از 

پوست خود را مرطوب نمایید.

وزوزی،  موی  از  پیشگیری  برای 
نرم کننده  از  موها  شستن  از  بعد 
)روی ساقه مو( و ماسک )برای کل 

موهایتان( استفاده کنید.
پالستیکی  شانه های  یا  برسها  از 
استفاده نکنید. حتمًا نوع چوبی را 

انتخاب کنید.
موقع شانه کردن موها، کمی آنها را 
مرطوب کنید و سپس شانه بزنید. 
را  چوبیتان  شانه  می توانید  حتی 
نمدار کرده و بعد موهایتان را شانه 

کنید.
تا می توانید سعی کنید موهایتان در 

معرض باد و خورشید قرار نگیرد.

بسیاری از خانمها در صورت کپک زدن 
رب، فقط با قاشق روی رب و قسمت 
را  باقی رب  و  برمی دارند  را  کپک زده 
مصرف می کنند؛ اما باید بدانید اگر رب 
کپک زد، دیگر آن را مصرف نکنید؛ زیرا 
سمهایی که به وسیله کپک زدن در رب 

تولید می شود، در الیه های پایینی نفوذ 
می کند و اسپور )هاگ( قارچها  نیز که با 
چشم قابل دیدن نیستند، وارد الیه های 

پایینی می شود.
مصرف این ربها، برای سالمتی بسیار 

خطرناک است.

آیا می شود 
رب کپک زده را خورد؟
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 رفتار پیامبر با زِن خواننده
درسهای اخالقی

حکیمی  محمدرضا  استاد  زنده یاد 
می نویسد:

ساره، دو سال پس از جنگ بدر از مکه 
به مدینه آمد و نزد پیامبر اکرم)ص( رفت. 

پیامبر)ص( به او فرمود:
- مسلمان شده ای؟

- نه
مدینه  به  اسالم  دین  قبول  برای   -

آمده ای؟
- نه

- پس برای چه آمده ای؟
- شما همیشه برای ما پناه و پشتیبان 
و  ندارم  پشتیبانی  اکنون من  بودید. 
نیازمند شده ام، آمده ام تا به من کمک 
کنید؛ نه جامه ای دارم، نه مرکبی و نه 

پولی که زندگی ام را بگذرانم.
- تو که در مکه روزگاری آوازهخواِن 
جوانان بودی، چطور شد که محتاج 

شدی؟
برای  کسی  بدر  جنگ  از  پس   -
نمی آید،  من  سراغ  آوازهخوانی 
فراموش خاص و عام شده ام، به سختی 

زندگی می کنم.
پیامبر)ص( به خاندان خود دستور دادند 

که به آن زن کمک کنند. آنان کمک 
کردند و به او جامه و مرکب و پول 

دادند.
استاد ادامه می دهد:

عجیب روایتی است! هم عجیب و هم 
غریب!

یکی اینکه این زن موقعی که در مکه 
کمک  پیامبر  از  هم  بوده،  خواننده 
میگرفته و هم پیامبر پناه او بوده است.

دوم اینکه نفرمود قول بده خوانندگی 
نکنی تا کمکت کنم، بلکه دستور داد 

کمکش کنند.
و  بود  مشرک  هنوز  اینکه  سوم 
نمیخواست مسلمان شود، آمد کمک 

گرفت و رفت!
خدایا! ما چه چیزمان شبیه پیامبر تو 

است؟

منبع:
عصر ایران به نقل از:

کتاب  از  بخشی  اسالمی،  حکومت 
الحیاة جلد نهم، ص ۲۳۲، نشر الحیاة، 
از مجمع  نقل  به  اول، ۱۳۹۱،  چاپ 

البیان، ۹/۲۷۰ 

بچه ها سالم
به کوشش سمیه نظری 

میان حرف 
دویدن کودکان 

دکتر جواد فرزانفر/  مشاور  و استاد دانشگاه

اتاق مشاوره

پرسش:
بسیاری اوقات که با دوستان و اقوام در حال صحبت کردن 
هستیم فرزندم دائم میان سخنان ما می پرد و حرفهایی می زند 
که ارتباطی با گفتگوی ما ندارد. این موضوع باعث خشم ما 
می شود. نمی دانم چگونه می توانم از شر این مشکل رهایی 

یابم.
پاسخ:

توجه  به  نیاز  می کنیم  تصور  ما  آنچه  از  بیشتر  کودکان 
بزرگساالن مخصوصًا والدین دارند. یکی از دالیلی که می تواند 
باعث شود فرزندتان هنگام صحبت کردن شما با دیگران میان 
حرفتان بپرد، این است که احساس می کند کسی به او توجه 
نمی کند و در واقع بود و نبودش هیچ فرقی نمی کند و با این 

عمل می خواهد جلب توجه کند. 
بنابراین ضمن توجه به این نکته مهم و توجه به کودک خود، 

موارد زیر می تواند ثمربخش باشد:
۱. به کودک بیاموزید که در زمان گفتگوی شما با دیگران، به 
جای غرق شدن در افکار و رؤیاهایش، حواس خود را متوجه 
گفتگوی بزرگترها کرده و در صورت مشاهده وقف و مکث در 
این گفتگوها، با بر زبان راندن کلمه »ببخشید«، توجه شما را 

به سؤالش جلب کند.
از سویی دیگر چنانچه درخواست کودکتان واقعًا فوری و 
واجب نباشد، محترمانه به وی بگویید که به محض تمام شدن 

حرفهایتان، خواسته اش را مورد توجه قرار خواهید داد.
۲. با او یک قرار بگذارید و آن اینکه: هر بار کودکتان شما را 
مشغول حرف زدن با بزرگسال دیگری می بیند، به آرامی به 

شما نزدیک شده و با فشردن دستتان حضور و خواسته اش را 

به صورت غیر کالمی اعالم کند. شما نیز جهت رساندن این 
مطلب که متوجه حضورش شده اید، متقابًال دست فرزندتان را 
فشار دهید. ارتباط غیرکالمی شما به تدریج می تواند شکلهای 
متفاوتی به خود بگیرد. البته به شرطی که در خلوت برای 
کودک خود بیشتر وقت بگذارید و در مورد چگونگی درک و 
متوجه شدن این حرکات غیرکالمی با یکدیگر صحبت کنید. 
کودکان این روش را بسیار دوست دارند و با گذشت زمان بر 
اثر تمرین و تکرار، این نوع هم فهمی غیرکالمی عالوه بر این 
که برایشان جنبه هیجان انگیز خواهد داشت، تبدیل به امری 

ساده و آسان خواهد شد.
۳. زمانی که فرزندتان میان حرفتان می دود، سخن گفتن خود 
را قطع و مستقیم به چشمان او نگاه کنید. آرام و قاطعانه به وی 
بگویید که پس از دو دقیقه دیگر در اختیارش خواهید بود. اما 
اگر سماجت و اصرارش تداوم داشت، از او روی بگردانید و به 

گفتگوی قبلی خود باز گردید.
اما در حین گفتگو دو یا سه مرتبه دیگر به آرامی و مهربانی 

تکرار کنید: گفتم که اگر ساکت باشی، دو دقیقه دیگر.
اگر کودکتان ساکت شد، نگذارید زیاد این سکوت ادامه داشته 
باشد. بنابراین گفتگوی خود را قطع کنید و به سؤال یا خواسته 

او توجه کنید.
4. برای این که سکوت و صبر برای کودکتان جنبه خوشایند 
پیدا کند، در صورت انجام دادن مورد سوم از سوی او، در اولین 
فرصت به کودک خود پاداش دهید و دلیل این پاداش را به 

زبان ساده برای او توضیح دهید.

آشپزباشی

شبکه های اجتماعی

فالفل به شیوه خودمانی
راضیه یزدی نژاد/ مدرس آشپزی

نخود خیس خورده: یک کاسه متوسط
پیاز: یک عدد / سیر: 5 حبه

گوجه فرنگی کوچک پوست گرفته شده: ۱عدد
سیب زمینی کوچک خام: یک عدد

سیب زمینی کوچک پخته شده: ۱ عدد )باعث ترد 
شدن فالفل می شود(

ادویه شامل نمک، فلفل سیاه، زردچوبه، پودر گشنیز
نخودها را دو روز قبل در آب خیس کنید و چند نوبت 
آب آن را عوض کنید و در یخچال نگه دارید تا بو 
نگیرد. همه مواد را با هم چرخ کنید تا یکدست شود. 
بعد 4 تا 5 قاشق آب را به آن اضافه کنید تا مواد کمی 

نرم تر شود  و  در روغن سرخ کنید.

/ چنانچه حرفتان حق است، تحمیل نکنید، فقط 
بیان کنید. یک فرد با اعتماد به نفس، حرفش را 
در  دلش نگه نمی دارد ولی بحث هم نمی کند. فقط 

حرفش را آرام و متین و قاطع بیان می کند.

/ بزرگترین هدیه ای که می توانیم به کودکانمان 
بدهیم، سالمت روان خودمان است.

/ دنیا به زن های مقاوم  نیاز دارد؛ زن هایی که 
بی توجه به محیط پیرامونشان، مشتاق، سرزنده 
بیان  یا  حقیقت  گفتن  از  هستند؛  پرانرژی  و 
استعداد،  از  سرشار  نمی ترسند؛  اعتقاداتشان 
عاطفه و مهربانی هستند؛ خودشان را با مردها 
مقایسه نمی کنند و همواره در جستجوی زندگی 

بهتر و عشق پایدار هستند.

/ دلبستگی ناایمن در روابط عاطفی 
۱- مدام نگرانید که همسرتان در حال انجام چه 

کاری است.
۲- به شدت حسودید و همسرتان را تحت مالکیت 

کامل خود قرار می دهید.
تمام  و  دارید  به همسرتان  وابستگی شدید   -۳
زندگیتان به همسرتان معطوف است. شما نگرانید 
مبادا همسرتان بمیرد یا به نحوی او را از دست 

بدهید.
4- هیچ گاه از وفاداری و پایبندی همسرتان به 

رابطه با شما اطمینان ندارید.
می خواهید  کردن  قهر  و  گرفتن  فاصله  با   -5

همسرتان را تنبیه کنید.

سالها پیش توی یک مزرعه دهقانی با زن و 
سه پسرش به سختی زندگی می کردند. آنها 
نمی توانستند محصول زیادی به دست بیاورند. 
یک سال باران نبارید و مزرعه هیچ محصولی 
نداد. روزی مرد دهقان سه پسرش را صدا زد 
و گفت: »ما چیزی برای خوردن نداریم. بهتر 
دست  به  پولی  و  بروید  کاری  دنبال  است، 

بیاورید.«
حاضر  سفر  برای  و  کردند  قبول  پسر  سه 
شدند. وقت رفتن، دهقان گفت: »هرکدامتان 
را  سفر  تا  بردارید  خانه  از  چیزی  می توانید 

برایتان آسانتر کند.«
برادر  برداشت.  را  پدر  بزرگ،کت  برادر 
وسطی، قابلمه مادر. دیگر چیزی برای برادر 
سوم باقی نماند. برادر کوچک نگاهی به دور و 
بر خانه انداخت. میخ بزرگی به دیوار دید و آن 
را برداشت. دو برادر بزرگ تر به او خندیدند. 
یکی گفت: »این میخ به چه دردی می خورد که 
دیگری  ببری؟«  خودت  با  را  آن  می خواهی 
نه  کنی؟  چه  میخ  این  با  »می خواهی  گفت: 
می توانی آن را بفروشی، نه می توانی با آن کار 

کنی. برای چه آن را بر می داری؟«
 برادر کوچک گفت: »آن را برای یادگاری بر 
می دارم. کسی چه می داند، شاید یک روز به 

دردم بخورد.«
سه برادر به راه افتادند. رفتند و رفتند تا به 
چهارراهی رسیدند. قرار شد، هر کدام از یک 

راه بروند. 
برادر کوچکتر کمی که رفت،چشمش به یک 
بود.  نشسته  کنارش  مردی  که  افتاد  گاری 
مرد تا پسر را دید،گفت: »چرخ گاری من در 
آمده. بیا، کمک کن تا خودم را به یک آهنگر 

برسانم.«
دارم.  میخ  یک  »من  گفت:  کوچک  پسر 
می توانیم با آن چرخ گاری را جا بیندازیم و 
پیش یک آهنگر ببریم؛ اما وقتی رسیدیم باید 
میخ را به من پس بدهی. این میخ یادگار خانه 

پدرم است.«
باشد،  راحت  »خیالت  گفت:  و  خندید  مرد   

میخت را پس می دهم.«
با کمک هم میخ را به جای میله شکسته چرخ 
گذاشتند و گاری را پیش آهنگر بردند. مرد 
آهنگر چرخ را درست کرد و آن را جا انداخت. 
برادر کوچک از کار مرد آهنگر خوشش آمد 
و گفت: »من هم دوست دارم آهنگر بشوم.«  
آهنگر به او نگاهی انداخت و گفت : »تو برای 
اما  می توانی  آهنگری، خیلی کوچک هستی؛ 
به من کمک کنی.« او خوشحال شد. میخش 
را از مرد صاحب گاری پس گرفت و پیش 
آهنگر ماند. پسر خوب کار می کرد و خوب 
توانست  گذشت،  که  مدتی  می گرفت.  یاد 
خیلی چیزها بسازد. یک روز به مرد آهنگر 
گفت: »حاال وقت آن رسیده  که از اینجا بروم. 
آهنگری کار خوبی است؛ اما جاهای زیادی 
هست که باید ببینم و کارهای زیادی هست که 

باید یاد بگیرم.«
 مرد آهنگر قبول کرد. برادر کوچک مزدش 
را گرفت و به راه افتاد. رفت و رفت تا به شهری 
گذشت.  خیاطی  دکان  یک  جلوی  از  رسید. 
دکان پر از لباس بود. مرد خیاط وسط دکان 
ایستاده بود و به دور و بر نگاه می کرد. دنبال 
جایی می گشت تا لباسی را که تازه دوخته بود، 
آویزان کند. برادر کوچک توی دکان رفت 
و گفت: » من یک میخ دارم می توانیم آن را به 
دیوار بکوبیم و لباس را آویزان کنیم؛اما وقتی 
صاحب لباس آمد و لباسش را گرفت، باید میخ 
را به من پس بدهی. این میخ یادگار خانه پدرم 

است.«
پس  را  میخت  »باشد،  گفت:  خیاط  مرد   

می دهم.«
برادر کوچک میخ را به دیوار کوبید و مرد خیاط 
لباس را آویزان کرد. برادر کوچک توی دکان 
ماند تا صاحب لباس بیاید. مرد خیاط سخت 
مشغول کار بود. برادر کوچک از کار مرد خیاط 
دارم   »من هم دوست  و گفت:  آمد  خوشش 

خیاط بشوم.«
انداخت و گفت:  او  به دستهای   مرد نگاهی 
»انگشتان تو برای خیاطی مناسب نیستند؛ اما 

می توانی این جا بمانی به من کمک کنی.«
برادر کوچک خوشحال شد و پیش مرد خیاط 
ماند. خوب کار می کرد و خوب یاد می گرفت. 
زیادی  چیزهای  توانست  گذشت،  که  مدتی 

بدوزد. یک روز به مرد خیاط گفت: »وقت آن 
خوبی  کار  خیاطی  بروم.  اینجا  از  که  رسیده 
است؛ اما جاهای زیادی هست که باید ببینم و 

کارهای زیادی هست که باید یاد بگیرم.«
خیاط قبول کرد. برادر کوچک، میخ و مزدش 
را گرفت و به راه افتاد. رفت و رفت تا به یک 
کارگاه رنگرزی رسید. مرد رنگرز توی حیاط 
بود و پارچه هایی را که رنگ کرده بود روی 
طناب پهن می کرد. کم کم طناب سنگین شد. 
ناگهان میخی که سر طناب را به آن بسته بود 
شکست. چیزی نمانده بود که پارچه ها روی 
زمین بیفتند که مرد رنگرز سر طناب را توی 
هوا گرفت. پسر کوچک جلو دوید و گفت: 
»من یک میخ دارم، می توانیم آن را به دیوار 
وقتی  اما  ببندیم؛  آن  به  را  طناب  و  بکوبیم 
پارچه ها خشک شدند، باید میخ را پس بدهی.

این میخ یادگار خانه پدرم است.«
 مرد رنگرز گفت: »باشد پسرجان، میخت را 

پس می دهم. حاال بدو، آن را به دیوار بکوب.«
 برادر کوچک،میخ را به دیوار کوبید و مرد 
رنگرز، طناب را به آن بست پسر کوچک توی 
برادر  پارچه ها خشک شوند.  تا  ماند  کارگاه 
کوچک از کار رنگرز خوشش آمد و گفت: »من 

هم دوست دارم رنگرز بشوم.«
مرد رنگرز گفت: »این کار سختی است و دقت 
فراوان می خواهد. ممکن است حوصله ات سر 
برود و خسته بشوی؛ اما می توانی به من کمک 

کنی.«

برادر کوچک خوشحال شد و پیش مرد رنگرز 
ماند. برادر کوچک خوب کار می کرد و خوب 
خوبی  به  گذشت،  که  مدتی  می گرفت.  یاد 
توانست پارچه ها را رنگ بزند. یک روز به مرد 
رنگرز گفت: »حاال وقت آن رسیده که از اینجا 
اما جا های  بروم. رنگرزی کار خوبی است؛ 
زیادی هست که باید ببینم و کارهای زیادی 

هست که باید یاد بگیرم.«
مرد رنگرز قبول کرد. برادر کوچک میخ و 
مزدش را گرفت و به راه افتاد؛ اما به جای اینکه 
به جاهای دیگر برود، یکراست به طرف مزرعه 
کوچکشان رفت. در راه در یک دکان، کت 
پدرش را دید. فهمید، برادر بزرگ تر کاری 
پیدا نکرده و کت پدر را فروخته است. برادر 
کوچک کت پدرش را خرید. کمی که جلوتر 
رفت توی یک دکان دیگر، قابلمه مادرش را 
دید. فهمید برادر وسطی هم کاری پیدا نکرده 
و قابلمه مادر را فروخته است. برادر کوچک 
راه  به  و دوباره  را هم خرید  قابلمه مادرش 
افتاد. شب بود که به خانه رسید. از پنجره توی 
خانه را نگاه کرد. پدر و مادر و دو برادرش 
غمگین و ناراحت نشسته بودند. برادر کوچک 
لبخند زنان در را باز کرد و گفت: »سالم، من 

برگشتم«
همه از دیدن او خوشحال شدند. برادر کوچک 
برای آنها تعریف کرد که کجاها رفته و چه کار 
هایی کرده است. آخر سر هم کت پدر و قابلمه 
مادر و پولهایی را که به دست آورده بود، جلوی 
آنها گذاشت و گفت: »حاال من آهنگر، خیاط و 

رنگرز هستم؛ آن هم به کمک این میخ.«/

منبع:
زهره  قصه،  بازنویسی  قصه  آی  قصه   کتاب 
فکری  پرورش  کانون  پریرخ،  انتشارات 

کودکان و نوجوانان

میخی از خانه پدری

دانستنیهای خودرو

 برای هر کسی پیش آمده که در فصل 
تابستان برای مدتی خودرو خود را زیر 
نور آفتاب پارک کرده باشد. آیا این کار 

می تواند به خودرو شما آسیب برساند؟
خودرو پس از ماندن و تحمل کردن 
برای  تابستان  در  بویژه  آفتاب  نور 

سرنشینان تبدیل به یک کوره می شود.
اما این آفتاب غیر از سرنشینان، برای 

بیرون و داخل خودرو هم ضرر دارد. 
که  نقاطی  از  یکی  داخل،  در قسمت 
آفتاب  با  را  تماس مستقیم  بیشترین 
دارد، داشبورد خودرو است. شدت نور 
آفتاب و اشعه فرابنفش هنگام برخورد 
همین  و  می شود  تشدید  شیشه  به 

می تواند موجب رنگ پریدگی داشبورد 
شود.

از  شما  صندلی های  اگر  همچنین 
جنس چرم باشد، همان مشکل مشابه 
می تواند برای صندلی های خودرو نیز به 

وجود بیاید.
نکته قابل توجه این که در خودرو بیش 
از ۲۷5 نوع ماده سمی وجود دارد که 
دلیل آن هم جنس مواد شیمیایی به 
کار رفته برای ساخت بخشهای داخلی 
است. این مواد به طور مداوم گازهایی 
می کنند.  متصاعد  خود  از  را  سمی 
برای نمونه، هنگامی که خودرو جدید 
از  ناشی  خودرو  نویی  بوی  می خرید، 

متصاعد شدن این گازها است. ولی نور 
آفتاب می تواند موجب تشدید متصاعد 

شدن آنها بشود.
نور مستقیم و مداوم آفتاب همچنین 
خودرو  رنگ  خرابی  موجب  می تواند 
شما شود و قطعات پالستیکی بیرون 
خودرو مثل سپر ها و گلگیر ها را رنگ 

پریده کند.
توصیه می شود که برای حفظ سالمت 
می توانید  اگر  خودرواتان،  و  خودتان 
خودرو را در سایه پارک کنید. همچنین 
می توانید برای جلوگیری از تابش آفتاب 
به داخل خودرو، از یک پوشش برای 

شیشه های جلو استفاده کنید.

 ضررهای نور آفتاب برای خودرو
بخش مکانیک خودرو هنرستان شهید دکتر باهنر نی ریز         

یادگاران

از راست: محمد هادی خاکساری، زنده یاد دکتر مرتضی خوشنیت،زنده یاد سرهنگ محمد خوشنیت،
دکتر حمید خوشنیت، سروش خوشنیت

سال 1372 خورشیدی

با سپاس از جناب آقای محمدعلی پیشاهنگ که عکس را در اختیار ما گذاشتند.

با چاپ عکسهای قدیمی در یادگاران، خاطرات خود را ماندگار کنید.
شماره تماس برای هماهنگی بیشتر: 09178001808
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لنگ لنگان می روم من با خِر خود شاِد شاد
می زنم هی حرف حق را، هرچه بادا، هرچه باد

کافه ادبیات 
 به کوشش فاطمه زردشتی نی ریزی

گنجینه های ادب

رضا قلی خان هدایت
رضاقلی خان طبرستانی،  ملقب به »لله باشی« و 
متخّلص به »هدایت« زاده ۱۲۱۸ مهشیدی در 
تهران. از ابتدای جوانی شعر می سرود و »چاکر« 
را  »هدایت«  تخلص  بعد،  ولی  می کرد  تخّلص 
اصفهان  به  فتحعلی شاه  سفر  موقع  در  برگزید. 
و  »خان«  لقب  و  گرفت  قرار  وی  توجه  مورد 
»امیرالشعرا« یافت. پس از درگذشت فتحعلی شاه، 
به دربار محمدشاه راه یافت و به دستور او تربیت 
عباس میرزای دوم را به عهده گرفت و از آنجا به 

»لله باشی« معروف شد.
دارد.  نثر  و  نظم  به  بسیاری  تألیفات  هدایت، 
مهم ترین آثار او عبارتند از: مجمع الفصحا، تذکره 
و  لطائف العمارف  هدایت نامه،  ریاض العارفین، 

دیوان غزلیات.
دیوان غزلیات وی شامل بیش از هشت هزار بیت 

و دیوان قصاید او شامل بیش از ده هزار بیت است.
ایرانیانی  نخستین  از  هدایت  خاندان  اعضای 
به شمار می رفتند که در دوران قاجار با ساختارهای 
جدید غرب در عرصه های صنعتی و فکری آشنا 
شدند و نقش قابل توجهی در تأسیس ادارات و 
خدمات جدید، از جمله تلگراف و اداره مخابرات و 
نیز استقرار مشروطیت در ایران ایفا کردند. امروزه 
در نزد بسیاری شهرت اصلی این خاندان به سبب 
صادق هدایت نویسنده معاصر است که از همین 
خانواده بود. عالوه بر وزرا، نمایندگان مجلس و 
دیپلمات های معروفی از جمله مهدی قلی هدایت 
نخست وزیر ایران که از این خانواده بودند، افراد 
صادق  دهخدا،  اکبر  علی  چون  نامی  صاحب 
چوبک و بیژن جاللی نیز با خانواده هدایت نسبت 

خویشاوندی داشتند. 
بیشتر اشعار رضا قلی خان هدایت بیان مصائب 
اهل بیت است. هدایت در سال ۱۲۸۸ مهشیدی 

درگذشت.

*****
باد خزان وزید به باغ ارم، دریغ   

گل های تازه رفت به تاراج غم، دریغ
شد کشته نور دیده  شاْم انام، حیف

 در خون تپیده قامت فخر امم، دریغ
تاراج شد سرادق سلطان دین، فسوس

 بر باد رفت حرمت اهل حرم، دریغ
آن را که در غزا، َعَلم حق به دست بود

هم دست او فتاد ز کین هم علم، دریغ
نور دو چشم ساقی کوثر شهید گشت 

با جان و چشم پرعطش و پر ِز َنم، دریغ
آنان که همدم شه دنیا و دین ُبدند

بی او شدند همدم رنج و الم، دریغ
ننمود کم سپهر ستمکار ذره ای

با عترت رسول خدا از ستم، دریغ
یا رب، بر اهل ظلم ندانم چه ها رسد

چون روز دادخواهی این ماجرا رسد
*******

زین جورها که کرد سپهر پر انقالب 
در حیرتم که از چه دو عالم نشد خراب

آن خیمه ای که هر سحری با صد انفعال
 بی رخصت اندر آن ننمودی رخ آفتاب

از تیغ ظلم لشکر بداختر یزید  
بشکسته شد ستونش و بگسسته شد طناب

آن زینبی که بود نگهدار بی کسان
 وز اهل بیت سرور دین، فرد انتخاب

نامحرمان تیره دلش تا به شهر شام 
بر ناقه  برهنه نشاندند و بی حجاب

آن سر که بود زینت آغوش مصطفی
پیوسته بود تکیه گهش دوش بو تراب

ببریده شد ز خنجر کّفار، بی سبب
بر نیزه شد ز کینه  اشرار، بی حساب

از اهل بیت پاک برآورده گرد چرخ 
گفت آنچه گفت دشمن و کرد آنچه کرد چرخ

هم دست او فتاد ز کین
هم َعَلم، دریغ

برگی از تاریخ

واپسین  سالهای  در  ایران  نظامی  هزینه 
شاهنشاهی به راستی سرسام آور بود و در ۱۹۷۷ 
)56-۱۳55( به ۱۰/6 درصد تولید ناخالص ملی 
رسید. در حالی که این درصد در فرانسه ۳/۹، 
در انگلستان 4/۸، در ترکیه 5/5 و در عراق ۸/۷ 
بود. در آن سال ایران با همه همسایگان خود از 
مورد  و  داشت  دوستانه ای  روابط  عراق،  جمله 
هیچگونه خطر مستقیم از هیچ سو نبود و در 
نتیجه چنین هزینه چشمگیر نظامی را به هیچ 
رو نمی توان توجیه کرد. هزینه های جاری ارتش، 
خرید جنگ افزار و طرح های ساختمانی نظامی 
بخش  و  نفت  درآمد  بیشتر  کشور،  سراسر  در 
انسانی ورزیده محدود کشور  نیروی  از  بزرگی 
را به خود جذب کرد و موجب کمبود بسیاری از 
فرآورده های داخلی به ویژه مصالح ساختمانی 
شد و در ازدحام بی سابقه بندرهای کشور نیز بی 

تأثیر نبود.
تا هنگامی که روابط ایران و عراق تیره بود، شاه 
خطر این کشور را به رخ می کشید. او به َعَلم 
می گوید: »... می دانم زیاد خرج ارتش می کنم. 
ولی چه کنم؟ می شود مثًال ازعراق کتک خورد؟ 
...« )یادداشت 4 دی ۱۳4۹(. پس از توافق با 
عراق در اسفند ۱۳5۳ )مارس ۱۹۷5( - مشهور 
به قرارداد الجزایر -  و از گود بیرون شدن هرگونه 
هماوردی در منطقه خلیج فارس، شاه متوجه 
اقیانوس هند شد و از آن پس پیوسته اشاره به 
لزوم حضور نیروی دریایی ایران برای کمک به باز 
نگه داشتن راه های دریایی می کرد. هنگامی که 
آمریکایی ها بهای ناوشکن هایی را که ایران قرار 
بود بخرد سه برابر کردند، شاه به َعَلم دستور داد 
به سفیر آمریکا بگوید با این ترتیب، نمی توانیم 
این ناوشکن ها را بخریم. ولی این کار شما باعث 
می شود که در اقیانوس هند خالء ایجاد شود و 

»دیگوگارسیا«.  جزیره  با  بمانید  خودتان  شما 
اگر ما قدرت نگیریم، جز نیروی دریایی هند، 
اقیانوس  در  روسها  استثناء  به  دیگری  نیروی 
هند نمی ماند. به هند هم که آمریکا نمی خواهد 
اعتماد و تکیه کند، پاکستان هم که قدرت چنین 
خریدهایی ندارد. ما هم که با نیروی دریایی که 
خلیج  از  نمی توانیم  باشد،  نداشته  عمل  شعاع 
فارس خارج شویم. شما می مانید و خودتان و 
خدا و در مقابل شما روسها.« )یادداشت ۱6 آبان 

.)۱۳54
از این پس شاه تحوالت آفریقای خاوری را به 
دقت دنبال و سومالی را در زد و خورد با اتیوپی با 
کمک نظامی و مالی پشتیبانی می کند و با دولت 
موریس نیز روابط نزدیکی برقرار می شود و گفتگو 
برای به دست آوردن  پایگاهی برای نیروی دریایی 
ایران در آن جزیره است. کشورهای غربی در هر 
فرصت به شاه یادآور می شدند که خود از عهده 
نظارت بر آبهای اقیانوس هند برمی آیند و نیازی 
به ایران ندارند. ولی شاه اعتنایی به این اندرزها 
نداشت و در آرزوی انجام برنامه هایی بود که با 
وضعیت اقتصادی و فنی ایران سازگاری نداشت 
و نمی توانست در فهرست تقدمهای کشور قرار 

گیرد.
در ارتش نیز شاه هشیار بود که کسی پایه قدرتی 
رئیس  و  نیروها  فرماندهان  نسازد.  خود  برای 
سازمان صنایع نظامی که خرید اسلحه از خارج 
را نیز به عهده داشت - مستقل از رئیس ستاد و بی 
هیچگونه هماهنگی با یکدیگر- با شاه در تماس 
بودند. همچنین سران پلیس و ژاندارمری که روی 
کاغذ تابع وزارت کشور بودند، و رئیس ساواک که 
عنوان معاونت نخست وزیر را داشت، همه مستقیم 
به شاه گزارش می دادند و از او دستور می گرفتند. 
نظامی،  نیروهای  مسئوالن  این  همه  میان 

همچشمی و گاهی دشمنی وجود داشت و روی 
هم رفته چیزی که به آن بتوان نام هم آهنگی و 
نظارت نهاد، در کار نبود. شاه نیز چندان اعتقادی 
به فرماندهانش نداشت. او یک بار به َعلم می گوید: 
"... اصواًل فکر نمی کنم بین ژنرالهایی که بر سر 
کار داریم، آدم جنگی داشته باشیم. اینها همه 
اهل پز و نمایش هستند. شاید جز خود »ازهاری« 
رئیس ستاد که چون اهل تظاهر نیست و مرد 
جاافتاده ای است، ممکن است مرد جنگی باشد، 
گرچه امتحان نکرده ایم." اسامی یک عده را هم با 
دالیل فرمودند که فکر نمی کنند چیزی باشند.« 
)یادداشت ۱5 آذر ۱۳5۲(. در زمستان ۱۳4۹ که 
مذاکرات بسیار حساسی میان اوپک و شرکتهای 
نفتی در تهران در جریان بود و شاه نقش فعال و 
درخشانی در آن داشت، در گفتگویی با َعَلم پس 
از انتقاد از سیاست کشورهای غربی و ستمی که 
بر کشورهای نفت خیز روا می دارند می افزاید: »... 
اینها اگر فکر می کنند یکی دو میلیون دالر خرج 
و کودتا بکنند، دیگر هنگام این حرفها گذشته 
است. به عالوه مگر امرای ارتش من به یکدیگر 
اعتماد دارند؟ یا اگر اعتماد بکنند، همدیگر را 

قبول دارند؟« )یادداشت ۱۰ بهمن ۱۳4۹(.
ارزیابی شاه درباره فرماندهانی که خود برگزیده و 
به این روز در آورده بود، درست بود ولی نتیجه اش 
این شد که هنگام انقالب، سران ارتش که هرگز به 
همکاری و تفاهم با یکدیگر و هم آهنگی کارهای 
خود خو نگرفته بودند، از هرگونه تصمیم گیری 
گروهی عاجز ماندند و صرفًا ناظر فرو پاشیدن 

رژیم شدند. 
ادامه دارد

برگرفته جستارگونه ای از:
- عالیخانی، علی نقی )۱۳۹۳( یادداشتهای َعَلم، 

جلد اول، تهران: کتاب سرا، صص ۸۰ تا ۸۲

سالهای واپسین حکومت شاهنشاهی

مگر امرای ارتش من به یکدیگر اعتماد دارند؟
بخش نهم

تو  را 

می نوشم
زهرا نظری

تورامینوشم
باشکستهخاطراتیدنج
نشستهدرچهاردیوارِی

پیرهِنشرابیرنگت
تورامینوشم

البهالیجوگندمهایروییدهدر
گوشهبهگوشهپیرهنت

پیماِنپیمانهمیبندم
باآیههایمقدسچشمانت

تاریسمانببافی
بهتاردرتاِرگیسوانسپیدم

ایدیررسیدهدرمن
مینوشمت

آنگونهکهدریارا
آفتابرا
آسمانرا

یک فنجان شعر

 غلط های متداول 
در زبان فارسی

از دیدگاه استاد حسن عمید

غناء:  َغناء )به فتح غین( به معنی 
بی نیازی و توانگری، و سود و فایده، 
و به کسر غین )ِغناء( به معنی سرود 
و آواز طرب انگیز است. اغلب به معنی 
عین  کسر  به  توانگری  و  بی نیازی 

)ِغناء( 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 ۱۲۱.

زین قند پاریس

حکایتهای ُقلمراد
خر بهتر است یا آدم؟

خـــــر
به خبرهای زیر دقت کنید:

تولید خانگی صابونژ

از شیر االغ در اردن

وقتی صابون شیر االغ در اردن عرضه 

شد، اغلب این محصول مورد تمسخر 

قرار می گرفت اما اکنون که یک سال 

از آن زمان می گذرد، تجارت خانگی 

رونق  زمینه  این  در  الذهبی  سلما 

گرفته است. آن ها در حال حاضر در 

هر ماه برای 4 هزار و 5۰۰ قالب صابون 

سفارش دارند.

قالب   ۳۰ می توان  شیر  لیتر  یک  از 

صابون تولید کرد. 

بازسازی  به  االغ  شیر  آنان  گفته  به 

می کند،  کمک  پوست  سلول های 

می دهد،  کاهش  را  پیری  عالئم 

را  اگزما  مانند  پوستی  بیماری های 

درمان می کند، غنی از مواد مرطوب 

کننده است و از پوست در برابر اشعه 

ماورا بنفش محافظت می کند.

صابون های شیر االغ چندان ارزان هم 

نیستند. قیمت یک قالب ۸5 گرمی 

۱۲ یورو معادل ۳۸۰ هزار تومان است. 

در اروپا نیز قیمت شیر االغ گران است 

به طوری که یک لیتر شیر 6۰ یورو 

معادل ۱ میلیون و ۸۹۰ هزار تومان 

به فروش می رسد و گرانترین پنیرها با 

این شیر تولید می شود.

محوبیت شیر االغ در آلبانی در پی 

شیوع کرونا

فروش شیر االغ در آلبانی این روزها 

پررونق شده است چرا که بر اساس 

افسانه های کهن محلی در این کشور، 

شیر االغ مزایای فراوانی برای سالمتی 

دارد از جمله افزایش ایمنی بدن.

خود  برای  مزیتی  البته  تجارت  این 

است  داشته  همراه  به  نیز  االغ ها 

چنانکه این حیوانات اهلی از باربری در 

شرایط سخت به وضعیت آسوده تری 

رسیده اند.

کار خیر االغ ها و اسب ها؛

حفر گودال های آب برای کمک به 

دیگر حیوانات  

یک مطالعه جدید نشان می دهد که 

گودال های  حفر  با  االغ ها  و  اسب ها 

گیاهان  و  حیوانات  دیگر  به  عمیق 

مورد  حیاتی  آب  تأمین  در  بیابانی 

این  می کنند.  کمک  نیازشان 

گودال های منتهی به آب به ویژه در 

مبرم  نیاز  و  تابستان  گرم  روزهای 

جانوران به آب کارساز است.

برای  مأمنی  تنها  نه  گودال ها  این 

گونه های جانوری فراهم آورده بود که 

در برخی از این گودال های متروک، 

درختان  و  گیاهی  گونه های  برخی 

این  حفر  ترتیب  بدین  روییده اند. 

و  گیاهان  برخی  رشد  به  گودال ها 

درختان نیز کمک می کند.

مقاله ای  در  همکارانش  و  لوندگرن 

اشاره کردند که گودال های حفر شده 

زیادی  اهمیت  این جهت  از  ویژه  به 

یافتند که فعالیت انسان و تغییرات آب 

و هوایی باعث کاهش تعداد مسیل های 

همیشگی در این مناطق شده است.

و حاال تیترهای زیر را بخوانید:

انستیتو موسیقی  - تخریب سازهای 

افغانستان توسط طالبان

دستگیری  و  اعتراضات  سرکوب   -

خبرنگاران در کابل

- فوت ساالنه ۸۰۰ هزار نفر در جهان بر 

اثر »خودکشی«

علت  سوم  رتبه  در  »بی احترامی«   -

طالق  ها ایستاد

وارد  اتهام  به  متهم  دو  دستگیری   -

کردن یک ُتن مواد مخدر به مشهد

اختالس گر  کارمند  دستگیری   -

دستگاه دولتی مازندران

- طالبان: زنان نباید ورزش کنند چون 

برایشان ضروری نیست

جنایی«  »سقط   6۰۰۰۰۰ انجام   -

سالیانه در کشور

حاال قضاوت با شما.

بودن  آدم  به  اینقدر  نیست  بهتر  آیا 

خودمان غره نشویم؟

آیا خر نماد حقارت است و ما برای 

تحقیر کسی می توانیم به او بگوییم: 

خر؟!

- چگونه به خودمان اجازه می دهیم از 

خر و االغ بارکشی کنیم؟

- آیا برای نظام خلقت خرها مفیدترند 

یا برخی آدمها؟

زنده یاد سعدی می گوید:

اگر آدمی به چشم است و

دهان و گوش و بینی

چه میان نقش دیوار و میان آدمیت

خور و خواب و خشم و شهوت 

شغب است و جهل و ظلمت

حیوان خبر ندارد ز جهان آدمیت.

امضاء: ُقلمراد

ماجراهای من و بی بی

پامیشی واسکن بزنی یا پابوشونَُمت؟ 
بی بی تلفن را که قطع کرد گفت:

چه  پیرمردو  ای  نیدونم  من   -
فرکی می کنه، اصن فرک می کنه 

یا نه...
- کدوم پیرمرد بی بی؟ چی شده 

باز دوباره؟
مش  هی  پیرمرد؟  کدوم   -

موسی...
- چی شده بی بی باز؟

- هیچی، هیچی.... ۹۰ سال اَ خدا 
عمر گرفته، هنو واسکن نزده! من 
نیَفمم ای دیه بری کی گذوشته؟ 
خوُدش هیچی، او بچا اَلوگرفَتشم 

به فرُکش نیسن...
- چی بگم واال بی بی؟ حاال اونا به 
فکر نیستن، شما چرا اینقد جوش 

می زنین؟

- دختر، من جوش نزنم کی بزنه؟ 
تو  نیس؟  خدا  بِنی  دیه  او  میه 
عالم همَسیه گری، من به فرُکش 

نواشم، کی به فرُکش باشه؟ ها؟
- حرف شما درسته بی بی، حاال 

میخواین چکار کنین؟
کردم  تیلیفون  دیه،  هیچی   -
برش گفتم پامیشی بیِیی بیریم 
واسکن بزنی یا بیام پابوشوَنُمت؟ 

- وااااااااای چه خشن بی بی... حاال 
چی گفت؟

- هیچی دیه، گف درم میام... فقط 
ننه...

- جانم بی بی؟ میگم او چینیو رو 
میزنه یا او خارجیو؟

خارجی  از  منظورتون   -
آسترازنکاس بی بی؟ نه دیگه، برا 

کسایی که تا حاال نزدن، االن فقط 
برکت موجوده!

- چی چی موجوده؟
واکسن  جان،  بی بی  برکت   -

برکت...
- مال کجا هه حاال؟ 

- وا، بی بی از اسمش معلوم نیس؟ 
مال ایرانه دیگه؟

- مال کجا؟
- مال ایران دیگه بی بی...

- وووووی روم سیا، نپه بری ای 
پیرمردو زنگ بزنم بگم نیا...

- وا... برا چی بی بی؟ ینی چی؟
- ینی هی که شنفتی، اگه ایرانیه، 

خو هو نزنه بیتره...
- ینی چی بی بی؟ این چه حرفیه؟ 
واکسن  متخصص  کی  از  شما 

کرونا شدین؟
- نشدم ولی دیه اقدم حالیمه که 
یا خارجی؟  بیتره  ایرانی  جنس 
یخچال  بخی  اگه  خودوت  تو 
آزمایش  یخچال  میری  بوسونی 
میسونی یا اَ او چی چیا بودِال پی، 

ِال سی...
- چی بگم واال بی بی؟ ولی خیلی 
برکتم زدن  رفتن  از دوستامون 
خود  دیگه  بودن،  راضی  خیلی 

دانید...
- خیللللللی ممنون اَ راهنماییت 
گالب خانم... حاال اگه نصیحتات 
تموم شده، پابتمرگ ای تیلیفونه 
ِر بده من تا َیی زنگی بزنم بری ای 

پیرمردو...!

گالبتون

موکافات چوس فیل
- جمع کون، جمع کون نجیب! باید از 

شویم.  روان  شده  خراب  َوالیت  این 

همان طالیبان معرفتشان بیشتر است.

- َچه َمی گویی زوَلیخا؟ بی کوجا 

روان شویم؟ مگر َنظاره َنمی کونی 

بی جا  هم َوالیتی هاَیمان  هَمه 

)آواره( شده اند؟ همانهایی هم که مانده اند، دارند َلَتکوب 

َمی شوند.

- طالیبان اگر َنظاره کونند َیک زن برقع زده دارد خفه 

َمی شود، َیک لیوان آب دستش َمی دهند که...

- مگر َچه شده؟ تا حاال من گفَته َمی کردم برگردیم؛ 

تو َمی گفتی نه. اکنون که طالیبان هَمه جا را بی دست 

گرفته، َمی گویی روان شویم؟

- امروز صبح بی َیک مغازه  سوپرمارکیت روان شدم تا 

برای »نظیرنجیب« َیک چوس فیل گرفته کونم. خریَده 

کردم و بیرون آمدم. نظیرنجیب َبگفت اآلن باز کون تا 

َبخورم. من هم باز َبکردم و دلم َبکشید چند تا هم خودم 

باال  تا  )روبنده( چند  ُبرقع  زیر  از  خورَده کونم. آمدم 

بیندازم،  نخ ُبرقع در دندانم گیر َبکرد و اَوضاع قاطی پاتی 

شد. َیک داَنه چوس فیل در گلویم گیر َبکرد و بی شدت 

بی ُکک )سرفه( افتادم.

- خب بعد َچه شد؟ ُمردی؟

- خاک بر سرت کونند که مونتظر مرَده شدن من هستی. 

نه، َنظاره َمی کونی که موقابلت ایسَته کرده ام.

َیک مرتبه َنظاره کردم صاحیب دوکان دارد بی سمت 

بیرون َمی آید. فکر َبکردم َمی خواهد َیک لیوان آب دستم 

َبدهد. ولی همین طور که از شدتی ُکک روی زمین افتاَده 

بودم، َنظاره کردم همراه دوستش با عجله بی سمت 

آن طرف سَرک )خیابان( روان شده و با ترس مرا َنظاره 

َمی کونند.

- بعدش َچه؟

- هیچ، َنظیر نجیب که دید دارم خَفه َمی شوم داخل دکان 

برفت و َیک آبی معدنی برایم آورد و َنجاتم َبداد. بعد برای 

گرفتن تاکسی بی آن طرف سَرک روان شدیم. دوباره آنها 

فرار َبکردند و بی داخل دکان روان شدند. اما َندانم َچرا 

داشتند هَمه جا را اسپری پیف پاف َمی زدند. 

َخیلی بی من برخورد کرد. همان جا تصمیم َبگرفتم بی 

نجیبسمت طالیبان برگردم...

ماجراهای تبعه موجاز
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 رفتار پیامبر با زِن خواننده
درسهای اخالقی

حکیمی  محمدرضا  استاد  زنده یاد 
می نویسد:

ساره، دو سال پس از جنگ بدر از مکه 
به مدینه آمد و نزد پیامبر اکرم)ص( رفت. 

پیامبر)ص( به او فرمود:
- مسلمان شده ای؟

- نه
مدینه  به  اسالم  دین  قبول  برای   -

آمده ای؟
- نه

- پس برای چه آمده ای؟
- شما همیشه برای ما پناه و پشتیبان 
و  ندارم  پشتیبانی  اکنون من  بودید. 
نیازمند شده ام، آمده ام تا به من کمک 
کنید؛ نه جامه ای دارم، نه مرکبی و نه 

پولی که زندگی ام را بگذرانم.
- تو که در مکه روزگاری آوازهخواِن 
جوانان بودی، چطور شد که محتاج 

شدی؟
برای  کسی  بدر  جنگ  از  پس   -
نمی آید،  من  سراغ  آوازهخوانی 
فراموش خاص و عام شده ام، به سختی 

زندگی می کنم.
پیامبر)ص( به خاندان خود دستور دادند 

که به آن زن کمک کنند. آنان کمک 
کردند و به او جامه و مرکب و پول 

دادند.
استاد ادامه می دهد:

عجیب روایتی است! هم عجیب و هم 
غریب!

یکی اینکه این زن موقعی که در مکه 
کمک  پیامبر  از  هم  بوده،  خواننده 
میگرفته و هم پیامبر پناه او بوده است.

دوم اینکه نفرمود قول بده خوانندگی 
نکنی تا کمکت کنم، بلکه دستور داد 

کمکش کنند.
و  بود  مشرک  هنوز  اینکه  سوم 
نمیخواست مسلمان شود، آمد کمک 

گرفت و رفت!
خدایا! ما چه چیزمان شبیه پیامبر تو 

است؟

منبع:
عصر ایران به نقل از:

کتاب  از  بخشی  اسالمی،  حکومت 
الحیاة جلد نهم، ص ۲۳۲، نشر الحیاة، 
از مجمع  نقل  به  اول، ۱۳۹۱،  چاپ 

البیان، ۹/۲۷۰ 

بچه ها سالم
به کوشش سمیه نظری 

میان حرف 
دویدن کودکان 

دکتر جواد فرزانفر/  مشاور  و استاد دانشگاه

اتاق مشاوره

پرسش:
بسیاری اوقات که با دوستان و اقوام در حال صحبت کردن 
هستیم فرزندم دائم میان سخنان ما می پرد و حرفهایی می زند 
که ارتباطی با گفتگوی ما ندارد. این موضوع باعث خشم ما 
می شود. نمی دانم چگونه می توانم از شر این مشکل رهایی 

یابم.
پاسخ:

توجه  به  نیاز  می کنیم  تصور  ما  آنچه  از  بیشتر  کودکان 
بزرگساالن مخصوصًا والدین دارند. یکی از دالیلی که می تواند 
باعث شود فرزندتان هنگام صحبت کردن شما با دیگران میان 
حرفتان بپرد، این است که احساس می کند کسی به او توجه 
نمی کند و در واقع بود و نبودش هیچ فرقی نمی کند و با این 

عمل می خواهد جلب توجه کند. 
بنابراین ضمن توجه به این نکته مهم و توجه به کودک خود، 

موارد زیر می تواند ثمربخش باشد:
۱. به کودک بیاموزید که در زمان گفتگوی شما با دیگران، به 
جای غرق شدن در افکار و رؤیاهایش، حواس خود را متوجه 
گفتگوی بزرگترها کرده و در صورت مشاهده وقف و مکث در 
این گفتگوها، با بر زبان راندن کلمه »ببخشید«، توجه شما را 

به سؤالش جلب کند.
از سویی دیگر چنانچه درخواست کودکتان واقعًا فوری و 
واجب نباشد، محترمانه به وی بگویید که به محض تمام شدن 

حرفهایتان، خواسته اش را مورد توجه قرار خواهید داد.
۲. با او یک قرار بگذارید و آن اینکه: هر بار کودکتان شما را 
مشغول حرف زدن با بزرگسال دیگری می بیند، به آرامی به 

شما نزدیک شده و با فشردن دستتان حضور و خواسته اش را 

به صورت غیر کالمی اعالم کند. شما نیز جهت رساندن این 
مطلب که متوجه حضورش شده اید، متقابًال دست فرزندتان را 
فشار دهید. ارتباط غیرکالمی شما به تدریج می تواند شکلهای 
متفاوتی به خود بگیرد. البته به شرطی که در خلوت برای 
کودک خود بیشتر وقت بگذارید و در مورد چگونگی درک و 
متوجه شدن این حرکات غیرکالمی با یکدیگر صحبت کنید. 
کودکان این روش را بسیار دوست دارند و با گذشت زمان بر 
اثر تمرین و تکرار، این نوع هم فهمی غیرکالمی عالوه بر این 
که برایشان جنبه هیجان انگیز خواهد داشت، تبدیل به امری 

ساده و آسان خواهد شد.
۳. زمانی که فرزندتان میان حرفتان می دود، سخن گفتن خود 
را قطع و مستقیم به چشمان او نگاه کنید. آرام و قاطعانه به وی 
بگویید که پس از دو دقیقه دیگر در اختیارش خواهید بود. اما 
اگر سماجت و اصرارش تداوم داشت، از او روی بگردانید و به 

گفتگوی قبلی خود باز گردید.
اما در حین گفتگو دو یا سه مرتبه دیگر به آرامی و مهربانی 

تکرار کنید: گفتم که اگر ساکت باشی، دو دقیقه دیگر.
اگر کودکتان ساکت شد، نگذارید زیاد این سکوت ادامه داشته 
باشد. بنابراین گفتگوی خود را قطع کنید و به سؤال یا خواسته 

او توجه کنید.
4. برای این که سکوت و صبر برای کودکتان جنبه خوشایند 
پیدا کند، در صورت انجام دادن مورد سوم از سوی او، در اولین 
فرصت به کودک خود پاداش دهید و دلیل این پاداش را به 

زبان ساده برای او توضیح دهید.

آشپزباشی

شبکه های اجتماعی

فالفل به شیوه خودمانی
راضیه یزدی نژاد/ مدرس آشپزی

نخود خیس خورده: یک کاسه متوسط
پیاز: یک عدد / سیر: 5 حبه

گوجه فرنگی کوچک پوست گرفته شده: ۱عدد
سیب زمینی کوچک خام: یک عدد

سیب زمینی کوچک پخته شده: ۱ عدد )باعث ترد 
شدن فالفل می شود(

ادویه شامل نمک، فلفل سیاه، زردچوبه، پودر گشنیز
نخودها را دو روز قبل در آب خیس کنید و چند نوبت 
آب آن را عوض کنید و در یخچال نگه دارید تا بو 
نگیرد. همه مواد را با هم چرخ کنید تا یکدست شود. 
بعد 4 تا 5 قاشق آب را به آن اضافه کنید تا مواد کمی 

نرم تر شود  و  در روغن سرخ کنید.

/ چنانچه حرفتان حق است، تحمیل نکنید، فقط 
بیان کنید. یک فرد با اعتماد به نفس، حرفش را 
در  دلش نگه نمی دارد ولی بحث هم نمی کند. فقط 

حرفش را آرام و متین و قاطع بیان می کند.

/ بزرگترین هدیه ای که می توانیم به کودکانمان 
بدهیم، سالمت روان خودمان است.

/ دنیا به زن های مقاوم  نیاز دارد؛ زن هایی که 
بی توجه به محیط پیرامونشان، مشتاق، سرزنده 
بیان  یا  حقیقت  گفتن  از  هستند؛  پرانرژی  و 
استعداد،  از  سرشار  نمی ترسند؛  اعتقاداتشان 
عاطفه و مهربانی هستند؛ خودشان را با مردها 
مقایسه نمی کنند و همواره در جستجوی زندگی 

بهتر و عشق پایدار هستند.

/ دلبستگی ناایمن در روابط عاطفی 
۱- مدام نگرانید که همسرتان در حال انجام چه 

کاری است.
۲- به شدت حسودید و همسرتان را تحت مالکیت 

کامل خود قرار می دهید.
تمام  و  دارید  به همسرتان  وابستگی شدید   -۳
زندگیتان به همسرتان معطوف است. شما نگرانید 
مبادا همسرتان بمیرد یا به نحوی او را از دست 

بدهید.
4- هیچ گاه از وفاداری و پایبندی همسرتان به 

رابطه با شما اطمینان ندارید.
می خواهید  کردن  قهر  و  گرفتن  فاصله  با   -5

همسرتان را تنبیه کنید.

سالها پیش توی یک مزرعه دهقانی با زن و 
سه پسرش به سختی زندگی می کردند. آنها 
نمی توانستند محصول زیادی به دست بیاورند. 
یک سال باران نبارید و مزرعه هیچ محصولی 
نداد. روزی مرد دهقان سه پسرش را صدا زد 
و گفت: »ما چیزی برای خوردن نداریم. بهتر 
دست  به  پولی  و  بروید  کاری  دنبال  است، 

بیاورید.«
حاضر  سفر  برای  و  کردند  قبول  پسر  سه 
شدند. وقت رفتن، دهقان گفت: »هرکدامتان 
را  سفر  تا  بردارید  خانه  از  چیزی  می توانید 

برایتان آسانتر کند.«
برادر  برداشت.  را  پدر  بزرگ،کت  برادر 
وسطی، قابلمه مادر. دیگر چیزی برای برادر 
سوم باقی نماند. برادر کوچک نگاهی به دور و 
بر خانه انداخت. میخ بزرگی به دیوار دید و آن 
را برداشت. دو برادر بزرگ تر به او خندیدند. 
یکی گفت: »این میخ به چه دردی می خورد که 
دیگری  ببری؟«  خودت  با  را  آن  می خواهی 
نه  کنی؟  چه  میخ  این  با  »می خواهی  گفت: 
می توانی آن را بفروشی، نه می توانی با آن کار 

کنی. برای چه آن را بر می داری؟«
 برادر کوچک گفت: »آن را برای یادگاری بر 
می دارم. کسی چه می داند، شاید یک روز به 

دردم بخورد.«
سه برادر به راه افتادند. رفتند و رفتند تا به 
چهارراهی رسیدند. قرار شد، هر کدام از یک 

راه بروند. 
برادر کوچکتر کمی که رفت،چشمش به یک 
بود.  نشسته  کنارش  مردی  که  افتاد  گاری 
مرد تا پسر را دید،گفت: »چرخ گاری من در 
آمده. بیا، کمک کن تا خودم را به یک آهنگر 

برسانم.«
دارم.  میخ  یک  »من  گفت:  کوچک  پسر 
می توانیم با آن چرخ گاری را جا بیندازیم و 
پیش یک آهنگر ببریم؛ اما وقتی رسیدیم باید 
میخ را به من پس بدهی. این میخ یادگار خانه 

پدرم است.«
باشد،  راحت  »خیالت  گفت:  و  خندید  مرد   

میخت را پس می دهم.«
با کمک هم میخ را به جای میله شکسته چرخ 
گذاشتند و گاری را پیش آهنگر بردند. مرد 
آهنگر چرخ را درست کرد و آن را جا انداخت. 
برادر کوچک از کار مرد آهنگر خوشش آمد 
و گفت: »من هم دوست دارم آهنگر بشوم.«  
آهنگر به او نگاهی انداخت و گفت : »تو برای 
اما  می توانی  آهنگری، خیلی کوچک هستی؛ 
به من کمک کنی.« او خوشحال شد. میخش 
را از مرد صاحب گاری پس گرفت و پیش 
آهنگر ماند. پسر خوب کار می کرد و خوب 
توانست  گذشت،  که  مدتی  می گرفت.  یاد 
خیلی چیزها بسازد. یک روز به مرد آهنگر 
گفت: »حاال وقت آن رسیده  که از اینجا بروم. 
آهنگری کار خوبی است؛ اما جاهای زیادی 
هست که باید ببینم و کارهای زیادی هست که 

باید یاد بگیرم.«
 مرد آهنگر قبول کرد. برادر کوچک مزدش 
را گرفت و به راه افتاد. رفت و رفت تا به شهری 
گذشت.  خیاطی  دکان  یک  جلوی  از  رسید. 
دکان پر از لباس بود. مرد خیاط وسط دکان 
ایستاده بود و به دور و بر نگاه می کرد. دنبال 
جایی می گشت تا لباسی را که تازه دوخته بود، 
آویزان کند. برادر کوچک توی دکان رفت 
و گفت: » من یک میخ دارم می توانیم آن را به 
دیوار بکوبیم و لباس را آویزان کنیم؛اما وقتی 
صاحب لباس آمد و لباسش را گرفت، باید میخ 
را به من پس بدهی. این میخ یادگار خانه پدرم 

است.«
پس  را  میخت  »باشد،  گفت:  خیاط  مرد   

می دهم.«
برادر کوچک میخ را به دیوار کوبید و مرد خیاط 
لباس را آویزان کرد. برادر کوچک توی دکان 
ماند تا صاحب لباس بیاید. مرد خیاط سخت 
مشغول کار بود. برادر کوچک از کار مرد خیاط 
دارم   »من هم دوست  و گفت:  آمد  خوشش 

خیاط بشوم.«
انداخت و گفت:  او  به دستهای   مرد نگاهی 
»انگشتان تو برای خیاطی مناسب نیستند؛ اما 

می توانی این جا بمانی به من کمک کنی.«
برادر کوچک خوشحال شد و پیش مرد خیاط 
ماند. خوب کار می کرد و خوب یاد می گرفت. 
زیادی  چیزهای  توانست  گذشت،  که  مدتی 

بدوزد. یک روز به مرد خیاط گفت: »وقت آن 
خوبی  کار  خیاطی  بروم.  اینجا  از  که  رسیده 
است؛ اما جاهای زیادی هست که باید ببینم و 

کارهای زیادی هست که باید یاد بگیرم.«
خیاط قبول کرد. برادر کوچک، میخ و مزدش 
را گرفت و به راه افتاد. رفت و رفت تا به یک 
کارگاه رنگرزی رسید. مرد رنگرز توی حیاط 
بود و پارچه هایی را که رنگ کرده بود روی 
طناب پهن می کرد. کم کم طناب سنگین شد. 
ناگهان میخی که سر طناب را به آن بسته بود 
شکست. چیزی نمانده بود که پارچه ها روی 
زمین بیفتند که مرد رنگرز سر طناب را توی 
هوا گرفت. پسر کوچک جلو دوید و گفت: 
»من یک میخ دارم، می توانیم آن را به دیوار 
وقتی  اما  ببندیم؛  آن  به  را  طناب  و  بکوبیم 
پارچه ها خشک شدند، باید میخ را پس بدهی.

این میخ یادگار خانه پدرم است.«
 مرد رنگرز گفت: »باشد پسرجان، میخت را 

پس می دهم. حاال بدو، آن را به دیوار بکوب.«
 برادر کوچک،میخ را به دیوار کوبید و مرد 
رنگرز، طناب را به آن بست پسر کوچک توی 
برادر  پارچه ها خشک شوند.  تا  ماند  کارگاه 
کوچک از کار رنگرز خوشش آمد و گفت: »من 

هم دوست دارم رنگرز بشوم.«
مرد رنگرز گفت: »این کار سختی است و دقت 
فراوان می خواهد. ممکن است حوصله ات سر 
برود و خسته بشوی؛ اما می توانی به من کمک 

کنی.«

برادر کوچک خوشحال شد و پیش مرد رنگرز 
ماند. برادر کوچک خوب کار می کرد و خوب 
خوبی  به  گذشت،  که  مدتی  می گرفت.  یاد 
توانست پارچه ها را رنگ بزند. یک روز به مرد 
رنگرز گفت: »حاال وقت آن رسیده که از اینجا 
اما جا های  بروم. رنگرزی کار خوبی است؛ 
زیادی هست که باید ببینم و کارهای زیادی 

هست که باید یاد بگیرم.«
مرد رنگرز قبول کرد. برادر کوچک میخ و 
مزدش را گرفت و به راه افتاد؛ اما به جای اینکه 
به جاهای دیگر برود، یکراست به طرف مزرعه 
کوچکشان رفت. در راه در یک دکان، کت 
پدرش را دید. فهمید، برادر بزرگ تر کاری 
پیدا نکرده و کت پدر را فروخته است. برادر 
کوچک کت پدرش را خرید. کمی که جلوتر 
رفت توی یک دکان دیگر، قابلمه مادرش را 
دید. فهمید برادر وسطی هم کاری پیدا نکرده 
و قابلمه مادر را فروخته است. برادر کوچک 
راه  به  و دوباره  را هم خرید  قابلمه مادرش 
افتاد. شب بود که به خانه رسید. از پنجره توی 
خانه را نگاه کرد. پدر و مادر و دو برادرش 
غمگین و ناراحت نشسته بودند. برادر کوچک 
لبخند زنان در را باز کرد و گفت: »سالم، من 

برگشتم«
همه از دیدن او خوشحال شدند. برادر کوچک 
برای آنها تعریف کرد که کجاها رفته و چه کار 
هایی کرده است. آخر سر هم کت پدر و قابلمه 
مادر و پولهایی را که به دست آورده بود، جلوی 
آنها گذاشت و گفت: »حاال من آهنگر، خیاط و 

رنگرز هستم؛ آن هم به کمک این میخ.«/

منبع:
زهره  قصه،  بازنویسی  قصه  آی  قصه   کتاب 
فکری  پرورش  کانون  پریرخ،  انتشارات 

کودکان و نوجوانان

میخی از خانه پدری

دانستنیهای خودرو

 برای هر کسی پیش آمده که در فصل 
تابستان برای مدتی خودرو خود را زیر 
نور آفتاب پارک کرده باشد. آیا این کار 

می تواند به خودرو شما آسیب برساند؟
خودرو پس از ماندن و تحمل کردن 
برای  تابستان  در  بویژه  آفتاب  نور 

سرنشینان تبدیل به یک کوره می شود.
اما این آفتاب غیر از سرنشینان، برای 

بیرون و داخل خودرو هم ضرر دارد. 
که  نقاطی  از  یکی  داخل،  در قسمت 
آفتاب  با  را  تماس مستقیم  بیشترین 
دارد، داشبورد خودرو است. شدت نور 
آفتاب و اشعه فرابنفش هنگام برخورد 
همین  و  می شود  تشدید  شیشه  به 

می تواند موجب رنگ پریدگی داشبورد 
شود.

از  شما  صندلی های  اگر  همچنین 
جنس چرم باشد، همان مشکل مشابه 
می تواند برای صندلی های خودرو نیز به 

وجود بیاید.
نکته قابل توجه این که در خودرو بیش 
از ۲۷5 نوع ماده سمی وجود دارد که 
دلیل آن هم جنس مواد شیمیایی به 
کار رفته برای ساخت بخشهای داخلی 
است. این مواد به طور مداوم گازهایی 
می کنند.  متصاعد  خود  از  را  سمی 
برای نمونه، هنگامی که خودرو جدید 
از  ناشی  خودرو  نویی  بوی  می خرید، 

متصاعد شدن این گازها است. ولی نور 
آفتاب می تواند موجب تشدید متصاعد 

شدن آنها بشود.
نور مستقیم و مداوم آفتاب همچنین 
خودرو  رنگ  خرابی  موجب  می تواند 
شما شود و قطعات پالستیکی بیرون 
خودرو مثل سپر ها و گلگیر ها را رنگ 

پریده کند.
توصیه می شود که برای حفظ سالمت 
می توانید  اگر  خودرواتان،  و  خودتان 
خودرو را در سایه پارک کنید. همچنین 
می توانید برای جلوگیری از تابش آفتاب 
به داخل خودرو، از یک پوشش برای 

شیشه های جلو استفاده کنید.

 ضررهای نور آفتاب برای خودرو
بخش مکانیک خودرو هنرستان شهید دکتر باهنر نی ریز         

یادگاران

از راست: محمد هادی خاکساری، زنده یاد دکتر مرتضی خوشنیت،زنده یاد سرهنگ محمد خوشنیت،
دکتر حمید خوشنیت، سروش خوشنیت

سال 1372 خورشیدی

با سپاس از جناب آقای محمدعلی پیشاهنگ که عکس را در اختیار ما گذاشتند.

با چاپ عکسهای قدیمی در یادگاران، خاطرات خود را ماندگار کنید.
شماره تماس برای هماهنگی بیشتر: 09178001808
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ویژه  طنز نی ریزان فارس

سال ششم / شماره:  ۲۷۰
قیمت: 2 قرون

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

کافه ادبیات 
 به کوشش فاطمه زردشتی نی ریزی

گنجینه های ادب

رضا قلی خان هدایت
رضاقلی خان طبرستانی،  ملقب به »لله باشی« و 
متخّلص به »هدایت« زاده ۱۲۱۸ مهشیدی در 
تهران. از ابتدای جوانی شعر می سرود و »چاکر« 
را  »هدایت«  تخلص  بعد،  ولی  می کرد  تخّلص 
اصفهان  به  فتحعلی شاه  سفر  موقع  در  برگزید. 
و  »خان«  لقب  و  گرفت  قرار  وی  توجه  مورد 
»امیرالشعرا« یافت. پس از درگذشت فتحعلی شاه، 
به دربار محمدشاه راه یافت و به دستور او تربیت 
عباس میرزای دوم را به عهده گرفت و از آنجا به 

»لله باشی« معروف شد.
دارد.  نثر  و  نظم  به  بسیاری  تألیفات  هدایت، 
مهم ترین آثار او عبارتند از: مجمع الفصحا، تذکره 
و  لطائف العمارف  هدایت نامه،  ریاض العارفین، 

دیوان غزلیات.
دیوان غزلیات وی شامل بیش از هشت هزار بیت 

و دیوان قصاید او شامل بیش از ده هزار بیت است.
ایرانیانی  نخستین  از  هدایت  خاندان  اعضای 
به شمار می رفتند که در دوران قاجار با ساختارهای 
جدید غرب در عرصه های صنعتی و فکری آشنا 
شدند و نقش قابل توجهی در تأسیس ادارات و 
خدمات جدید، از جمله تلگراف و اداره مخابرات و 
نیز استقرار مشروطیت در ایران ایفا کردند. امروزه 
در نزد بسیاری شهرت اصلی این خاندان به سبب 
صادق هدایت نویسنده معاصر است که از همین 
خانواده بود. عالوه بر وزرا، نمایندگان مجلس و 
دیپلمات های معروفی از جمله مهدی قلی هدایت 
نخست وزیر ایران که از این خانواده بودند، افراد 
صادق  دهخدا،  اکبر  علی  چون  نامی  صاحب 
چوبک و بیژن جاللی نیز با خانواده هدایت نسبت 

خویشاوندی داشتند. 
بیشتر اشعار رضا قلی خان هدایت بیان مصائب 
اهل بیت است. هدایت در سال ۱۲۸۸ مهشیدی 

درگذشت.

*****
باد خزان وزید به باغ ارم، دریغ   

گل های تازه رفت به تاراج غم، دریغ
شد کشته نور دیده  شاْم انام، حیف

 در خون تپیده قامت فخر امم، دریغ
تاراج شد سرادق سلطان دین، فسوس

 بر باد رفت حرمت اهل حرم، دریغ
آن را که در غزا، َعَلم حق به دست بود

هم دست او فتاد ز کین هم علم، دریغ
نور دو چشم ساقی کوثر شهید گشت 

با جان و چشم پرعطش و پر ِز َنم، دریغ
آنان که همدم شه دنیا و دین ُبدند

بی او شدند همدم رنج و الم، دریغ
ننمود کم سپهر ستمکار ذره ای

با عترت رسول خدا از ستم، دریغ
یا رب، بر اهل ظلم ندانم چه ها رسد

چون روز دادخواهی این ماجرا رسد
*******

زین جورها که کرد سپهر پر انقالب 
در حیرتم که از چه دو عالم نشد خراب

آن خیمه ای که هر سحری با صد انفعال
 بی رخصت اندر آن ننمودی رخ آفتاب

از تیغ ظلم لشکر بداختر یزید  
بشکسته شد ستونش و بگسسته شد طناب

آن زینبی که بود نگهدار بی کسان
 وز اهل بیت سرور دین، فرد انتخاب

نامحرمان تیره دلش تا به شهر شام 
بر ناقه  برهنه نشاندند و بی حجاب

آن سر که بود زینت آغوش مصطفی
پیوسته بود تکیه گهش دوش بو تراب

ببریده شد ز خنجر کّفار، بی سبب
بر نیزه شد ز کینه  اشرار، بی حساب

از اهل بیت پاک برآورده گرد چرخ 
گفت آنچه گفت دشمن و کرد آنچه کرد چرخ

هم دست او فتاد ز کین
هم َعَلم، دریغ

برگی از تاریخ

واپسین  سالهای  در  ایران  نظامی  هزینه 
شاهنشاهی به راستی سرسام آور بود و در ۱۹۷۷ 
)56-۱۳55( به ۱۰/6 درصد تولید ناخالص ملی 
رسید. در حالی که این درصد در فرانسه ۳/۹، 
در انگلستان 4/۸، در ترکیه 5/5 و در عراق ۸/۷ 
بود. در آن سال ایران با همه همسایگان خود از 
مورد  و  داشت  دوستانه ای  روابط  عراق،  جمله 
هیچگونه خطر مستقیم از هیچ سو نبود و در 
نتیجه چنین هزینه چشمگیر نظامی را به هیچ 
رو نمی توان توجیه کرد. هزینه های جاری ارتش، 
خرید جنگ افزار و طرح های ساختمانی نظامی 
بخش  و  نفت  درآمد  بیشتر  کشور،  سراسر  در 
انسانی ورزیده محدود کشور  نیروی  از  بزرگی 
را به خود جذب کرد و موجب کمبود بسیاری از 
فرآورده های داخلی به ویژه مصالح ساختمانی 
شد و در ازدحام بی سابقه بندرهای کشور نیز بی 

تأثیر نبود.
تا هنگامی که روابط ایران و عراق تیره بود، شاه 
خطر این کشور را به رخ می کشید. او به َعَلم 
می گوید: »... می دانم زیاد خرج ارتش می کنم. 
ولی چه کنم؟ می شود مثًال ازعراق کتک خورد؟ 
...« )یادداشت 4 دی ۱۳4۹(. پس از توافق با 
عراق در اسفند ۱۳5۳ )مارس ۱۹۷5( - مشهور 
به قرارداد الجزایر -  و از گود بیرون شدن هرگونه 
هماوردی در منطقه خلیج فارس، شاه متوجه 
اقیانوس هند شد و از آن پس پیوسته اشاره به 
لزوم حضور نیروی دریایی ایران برای کمک به باز 
نگه داشتن راه های دریایی می کرد. هنگامی که 
آمریکایی ها بهای ناوشکن هایی را که ایران قرار 
بود بخرد سه برابر کردند، شاه به َعَلم دستور داد 
به سفیر آمریکا بگوید با این ترتیب، نمی توانیم 
این ناوشکن ها را بخریم. ولی این کار شما باعث 
می شود که در اقیانوس هند خالء ایجاد شود و 

»دیگوگارسیا«.  جزیره  با  بمانید  خودتان  شما 
اگر ما قدرت نگیریم، جز نیروی دریایی هند، 
اقیانوس  در  روسها  استثناء  به  دیگری  نیروی 
هند نمی ماند. به هند هم که آمریکا نمی خواهد 
اعتماد و تکیه کند، پاکستان هم که قدرت چنین 
خریدهایی ندارد. ما هم که با نیروی دریایی که 
خلیج  از  نمی توانیم  باشد،  نداشته  عمل  شعاع 
فارس خارج شویم. شما می مانید و خودتان و 
خدا و در مقابل شما روسها.« )یادداشت ۱6 آبان 

.)۱۳54
از این پس شاه تحوالت آفریقای خاوری را به 
دقت دنبال و سومالی را در زد و خورد با اتیوپی با 
کمک نظامی و مالی پشتیبانی می کند و با دولت 
موریس نیز روابط نزدیکی برقرار می شود و گفتگو 
برای به دست آوردن  پایگاهی برای نیروی دریایی 
ایران در آن جزیره است. کشورهای غربی در هر 
فرصت به شاه یادآور می شدند که خود از عهده 
نظارت بر آبهای اقیانوس هند برمی آیند و نیازی 
به ایران ندارند. ولی شاه اعتنایی به این اندرزها 
نداشت و در آرزوی انجام برنامه هایی بود که با 
وضعیت اقتصادی و فنی ایران سازگاری نداشت 
و نمی توانست در فهرست تقدمهای کشور قرار 

گیرد.
در ارتش نیز شاه هشیار بود که کسی پایه قدرتی 
رئیس  و  نیروها  فرماندهان  نسازد.  خود  برای 
سازمان صنایع نظامی که خرید اسلحه از خارج 
را نیز به عهده داشت - مستقل از رئیس ستاد و بی 
هیچگونه هماهنگی با یکدیگر- با شاه در تماس 
بودند. همچنین سران پلیس و ژاندارمری که روی 
کاغذ تابع وزارت کشور بودند، و رئیس ساواک که 
عنوان معاونت نخست وزیر را داشت، همه مستقیم 
به شاه گزارش می دادند و از او دستور می گرفتند. 
نظامی،  نیروهای  مسئوالن  این  همه  میان 

همچشمی و گاهی دشمنی وجود داشت و روی 
هم رفته چیزی که به آن بتوان نام هم آهنگی و 
نظارت نهاد، در کار نبود. شاه نیز چندان اعتقادی 
به فرماندهانش نداشت. او یک بار به َعلم می گوید: 
"... اصواًل فکر نمی کنم بین ژنرالهایی که بر سر 
کار داریم، آدم جنگی داشته باشیم. اینها همه 
اهل پز و نمایش هستند. شاید جز خود »ازهاری« 
رئیس ستاد که چون اهل تظاهر نیست و مرد 
جاافتاده ای است، ممکن است مرد جنگی باشد، 
گرچه امتحان نکرده ایم." اسامی یک عده را هم با 
دالیل فرمودند که فکر نمی کنند چیزی باشند.« 
)یادداشت ۱5 آذر ۱۳5۲(. در زمستان ۱۳4۹ که 
مذاکرات بسیار حساسی میان اوپک و شرکتهای 
نفتی در تهران در جریان بود و شاه نقش فعال و 
درخشانی در آن داشت، در گفتگویی با َعَلم پس 
از انتقاد از سیاست کشورهای غربی و ستمی که 
بر کشورهای نفت خیز روا می دارند می افزاید: »... 
اینها اگر فکر می کنند یکی دو میلیون دالر خرج 
و کودتا بکنند، دیگر هنگام این حرفها گذشته 
است. به عالوه مگر امرای ارتش من به یکدیگر 
اعتماد دارند؟ یا اگر اعتماد بکنند، همدیگر را 

قبول دارند؟« )یادداشت ۱۰ بهمن ۱۳4۹(.
ارزیابی شاه درباره فرماندهانی که خود برگزیده و 
به این روز در آورده بود، درست بود ولی نتیجه اش 
این شد که هنگام انقالب، سران ارتش که هرگز به 
همکاری و تفاهم با یکدیگر و هم آهنگی کارهای 
خود خو نگرفته بودند، از هرگونه تصمیم گیری 
گروهی عاجز ماندند و صرفًا ناظر فرو پاشیدن 

رژیم شدند. 
ادامه دارد

برگرفته جستارگونه ای از:
- عالیخانی، علی نقی )۱۳۹۳( یادداشتهای َعَلم، 

جلد اول، تهران: کتاب سرا، صص ۸۰ تا ۸۲

سالهای واپسین حکومت شاهنشاهی

مگر امرای ارتش من به یکدیگر اعتماد دارند؟
بخش نهم

تو  را 

می نوشم
زهرا نظری

تورامینوشم
باشکستهخاطراتیدنج
نشستهدرچهاردیوارِی

پیرهِنشرابیرنگت
تورامینوشم

البهالیجوگندمهایروییدهدر
گوشهبهگوشهپیرهنت

پیماِنپیمانهمیبندم
باآیههایمقدسچشمانت

تاریسمانببافی
بهتاردرتاِرگیسوانسپیدم

ایدیررسیدهدرمن
مینوشمت

آنگونهکهدریارا
آفتابرا
آسمانرا

یک فنجان شعر

 غلط های متداول 
در زبان فارسی

از دیدگاه استاد حسن عمید

غناء:  َغناء )به فتح غین( به معنی 
بی نیازی و توانگری، و سود و فایده، 
و به کسر غین )ِغناء( به معنی سرود 
و آواز طرب انگیز است. اغلب به معنی 
عین  کسر  به  توانگری  و  بی نیازی 

)ِغناء( 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 ۱۲۱.

زین قند پاریس

حکایتهای ُقلمراد
خر بهتر است یا آدم؟

خـــــر
به خبرهای زیر دقت کنید:

تولید خانگی صابونژ

از شیر االغ در اردن

وقتی صابون شیر االغ در اردن عرضه 

شد، اغلب این محصول مورد تمسخر 

قرار می گرفت اما اکنون که یک سال 

از آن زمان می گذرد، تجارت خانگی 

رونق  زمینه  این  در  الذهبی  سلما 

گرفته است. آن ها در حال حاضر در 

هر ماه برای 4 هزار و 5۰۰ قالب صابون 

سفارش دارند.

قالب   ۳۰ می توان  شیر  لیتر  یک  از 

صابون تولید کرد. 

بازسازی  به  االغ  شیر  آنان  گفته  به 

می کند،  کمک  پوست  سلول های 

می دهد،  کاهش  را  پیری  عالئم 

را  اگزما  مانند  پوستی  بیماری های 

درمان می کند، غنی از مواد مرطوب 

کننده است و از پوست در برابر اشعه 

ماورا بنفش محافظت می کند.

صابون های شیر االغ چندان ارزان هم 

نیستند. قیمت یک قالب ۸5 گرمی 

۱۲ یورو معادل ۳۸۰ هزار تومان است. 

در اروپا نیز قیمت شیر االغ گران است 

به طوری که یک لیتر شیر 6۰ یورو 

معادل ۱ میلیون و ۸۹۰ هزار تومان 

به فروش می رسد و گرانترین پنیرها با 

این شیر تولید می شود.

محوبیت شیر االغ در آلبانی در پی 

شیوع کرونا

فروش شیر االغ در آلبانی این روزها 

پررونق شده است چرا که بر اساس 

افسانه های کهن محلی در این کشور، 

شیر االغ مزایای فراوانی برای سالمتی 

دارد از جمله افزایش ایمنی بدن.

خود  برای  مزیتی  البته  تجارت  این 

است  داشته  همراه  به  نیز  االغ ها 

چنانکه این حیوانات اهلی از باربری در 

شرایط سخت به وضعیت آسوده تری 

رسیده اند.

کار خیر االغ ها و اسب ها؛

حفر گودال های آب برای کمک به 

دیگر حیوانات  

یک مطالعه جدید نشان می دهد که 

گودال های  حفر  با  االغ ها  و  اسب ها 

گیاهان  و  حیوانات  دیگر  به  عمیق 

مورد  حیاتی  آب  تأمین  در  بیابانی 

این  می کنند.  کمک  نیازشان 

گودال های منتهی به آب به ویژه در 

مبرم  نیاز  و  تابستان  گرم  روزهای 

جانوران به آب کارساز است.

برای  مأمنی  تنها  نه  گودال ها  این 

گونه های جانوری فراهم آورده بود که 

در برخی از این گودال های متروک، 

درختان  و  گیاهی  گونه های  برخی 

این  حفر  ترتیب  بدین  روییده اند. 

و  گیاهان  برخی  رشد  به  گودال ها 

درختان نیز کمک می کند.

مقاله ای  در  همکارانش  و  لوندگرن 

اشاره کردند که گودال های حفر شده 

زیادی  اهمیت  این جهت  از  ویژه  به 

یافتند که فعالیت انسان و تغییرات آب 

و هوایی باعث کاهش تعداد مسیل های 

همیشگی در این مناطق شده است.

و حاال تیترهای زیر را بخوانید:

انستیتو موسیقی  - تخریب سازهای 

افغانستان توسط طالبان

دستگیری  و  اعتراضات  سرکوب   -

خبرنگاران در کابل

- فوت ساالنه ۸۰۰ هزار نفر در جهان بر 

اثر »خودکشی«

علت  سوم  رتبه  در  »بی احترامی«   -

طالق  ها ایستاد

وارد  اتهام  به  متهم  دو  دستگیری   -

کردن یک ُتن مواد مخدر به مشهد

اختالس گر  کارمند  دستگیری   -

دستگاه دولتی مازندران

- طالبان: زنان نباید ورزش کنند چون 

برایشان ضروری نیست

جنایی«  »سقط   6۰۰۰۰۰ انجام   -

سالیانه در کشور

حاال قضاوت با شما.

بودن  آدم  به  اینقدر  نیست  بهتر  آیا 

خودمان غره نشویم؟

آیا خر نماد حقارت است و ما برای 

تحقیر کسی می توانیم به او بگوییم: 

خر؟!

- چگونه به خودمان اجازه می دهیم از 

خر و االغ بارکشی کنیم؟

- آیا برای نظام خلقت خرها مفیدترند 

یا برخی آدمها؟

زنده یاد سعدی می گوید:

اگر آدمی به چشم است و

دهان و گوش و بینی

چه میان نقش دیوار و میان آدمیت

خور و خواب و خشم و شهوت 

شغب است و جهل و ظلمت

حیوان خبر ندارد ز جهان آدمیت.

امضاء: ُقلمراد

ماجراهای من و بی بی

پامیشی واسکن بزنی یا پابوشونَُمت؟ 
بی بی تلفن را که قطع کرد گفت:

چه  پیرمردو  ای  نیدونم  من   -
فرکی می کنه، اصن فرک می کنه 

یا نه...
- کدوم پیرمرد بی بی؟ چی شده 

باز دوباره؟
مش  هی  پیرمرد؟  کدوم   -

موسی...
- چی شده بی بی باز؟

- هیچی، هیچی.... ۹۰ سال اَ خدا 
عمر گرفته، هنو واسکن نزده! من 
نیَفمم ای دیه بری کی گذوشته؟ 
خوُدش هیچی، او بچا اَلوگرفَتشم 

به فرُکش نیسن...
- چی بگم واال بی بی؟ حاال اونا به 
فکر نیستن، شما چرا اینقد جوش 

می زنین؟

- دختر، من جوش نزنم کی بزنه؟ 
تو  نیس؟  خدا  بِنی  دیه  او  میه 
عالم همَسیه گری، من به فرُکش 

نواشم، کی به فرُکش باشه؟ ها؟
- حرف شما درسته بی بی، حاال 

میخواین چکار کنین؟
کردم  تیلیفون  دیه،  هیچی   -
برش گفتم پامیشی بیِیی بیریم 
واسکن بزنی یا بیام پابوشوَنُمت؟ 

- وااااااااای چه خشن بی بی... حاال 
چی گفت؟

- هیچی دیه، گف درم میام... فقط 
ننه...

- جانم بی بی؟ میگم او چینیو رو 
میزنه یا او خارجیو؟

خارجی  از  منظورتون   -
آسترازنکاس بی بی؟ نه دیگه، برا 

کسایی که تا حاال نزدن، االن فقط 
برکت موجوده!

- چی چی موجوده؟
واکسن  جان،  بی بی  برکت   -

برکت...
- مال کجا هه حاال؟ 

- وا، بی بی از اسمش معلوم نیس؟ 
مال ایرانه دیگه؟

- مال کجا؟
- مال ایران دیگه بی بی...

- وووووی روم سیا، نپه بری ای 
پیرمردو زنگ بزنم بگم نیا...

- وا... برا چی بی بی؟ ینی چی؟
- ینی هی که شنفتی، اگه ایرانیه، 

خو هو نزنه بیتره...
- ینی چی بی بی؟ این چه حرفیه؟ 
واکسن  متخصص  کی  از  شما 

کرونا شدین؟
- نشدم ولی دیه اقدم حالیمه که 
یا خارجی؟  بیتره  ایرانی  جنس 
یخچال  بخی  اگه  خودوت  تو 
آزمایش  یخچال  میری  بوسونی 
میسونی یا اَ او چی چیا بودِال پی، 

ِال سی...
- چی بگم واال بی بی؟ ولی خیلی 
برکتم زدن  رفتن  از دوستامون 
خود  دیگه  بودن،  راضی  خیلی 

دانید...
- خیللللللی ممنون اَ راهنماییت 
گالب خانم... حاال اگه نصیحتات 
تموم شده، پابتمرگ ای تیلیفونه 
ِر بده من تا َیی زنگی بزنم بری ای 

پیرمردو...!

گالبتون

موکافات چوس فیل
- جمع کون، جمع کون نجیب! باید از 

شویم.  روان  شده  خراب  َوالیت  این 

همان طالیبان معرفتشان بیشتر است.

- َچه َمی گویی زوَلیخا؟ بی کوجا 

روان شویم؟ مگر َنظاره َنمی کونی 

بی جا  هم َوالیتی هاَیمان  هَمه 

)آواره( شده اند؟ همانهایی هم که مانده اند، دارند َلَتکوب 

َمی شوند.

- طالیبان اگر َنظاره کونند َیک زن برقع زده دارد خفه 

َمی شود، َیک لیوان آب دستش َمی دهند که...

- مگر َچه شده؟ تا حاال من گفَته َمی کردم برگردیم؛ 

تو َمی گفتی نه. اکنون که طالیبان هَمه جا را بی دست 

گرفته، َمی گویی روان شویم؟

- امروز صبح بی َیک مغازه  سوپرمارکیت روان شدم تا 

برای »نظیرنجیب« َیک چوس فیل گرفته کونم. خریَده 

کردم و بیرون آمدم. نظیرنجیب َبگفت اآلن باز کون تا 

َبخورم. من هم باز َبکردم و دلم َبکشید چند تا هم خودم 

باال  تا  )روبنده( چند  ُبرقع  زیر  از  خورَده کونم. آمدم 

بیندازم،  نخ ُبرقع در دندانم گیر َبکرد و اَوضاع قاطی پاتی 

شد. َیک داَنه چوس فیل در گلویم گیر َبکرد و بی شدت 

بی ُکک )سرفه( افتادم.

- خب بعد َچه شد؟ ُمردی؟

- خاک بر سرت کونند که مونتظر مرَده شدن من هستی. 

نه، َنظاره َمی کونی که موقابلت ایسَته کرده ام.

َیک مرتبه َنظاره کردم صاحیب دوکان دارد بی سمت 

بیرون َمی آید. فکر َبکردم َمی خواهد َیک لیوان آب دستم 

َبدهد. ولی همین طور که از شدتی ُکک روی زمین افتاَده 

بودم، َنظاره کردم همراه دوستش با عجله بی سمت 

آن طرف سَرک )خیابان( روان شده و با ترس مرا َنظاره 

َمی کونند.

- بعدش َچه؟

- هیچ، َنظیر نجیب که دید دارم خَفه َمی شوم داخل دکان 

برفت و َیک آبی معدنی برایم آورد و َنجاتم َبداد. بعد برای 

گرفتن تاکسی بی آن طرف سَرک روان شدیم. دوباره آنها 

فرار َبکردند و بی داخل دکان روان شدند. اما َندانم َچرا 

داشتند هَمه جا را اسپری پیف پاف َمی زدند. 

َخیلی بی من برخورد کرد. همان جا تصمیم َبگرفتم بی 

نجیبسمت طالیبان برگردم...

ماجراهای تبعه موجاز
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هنگامه نیایش
طلوع اذان صبحمهشیدیخورشیدی

غروب اذان ظهرخورشید
نیمه شب اذان مغربخورشید

شرعی
51653664912031921191000 صفر21 شهریوریک شنبه
61753764912011920190900 صفر22 شهریوردوشنبه
71753764912001918190900 صفر23 شهریورسه شنبه

81853864812591817190900 صفر24 شهریورچهارشنبه 
91953864812581816190800 صفر25 شهریورپنج شنبه
101953964812561815190800 صفر26 شهریورجمعه 
112053964712551813190800 صفر27 شهریورشنبه

تکلیف  تعیین  قانون  اول موضوع  رأی شماره 140060311023000087هیأت  برابر 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک زرین  دشت تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم زلیخا سرخابی فرزند 
زینل به شماره شناسنامه 15 صادره از زرین دشت در سه دانگ مشاع از  ششدانگ یک 
باب خانه به مساحت 267.60 متر مربع پالک 6 فرعی از 5535.2 اصلی  قطعه 8 بخش 
12  فارس شهرستان زرین دشت واقع در حاجی آباد خریداری مع الواسطه از مالک رسمی 
آقایان ابراهیم و خلیل نمدچی 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:1400/06/21 
 تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/07/04

خلیلمرادخواه-رئیسثبتاسنادوامالکزریندشت

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

1400/06/13
- مورخ 

ش 2696

36575

برابر رأی شماره 140060311023000088 هیأت اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک زرین  دشت تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای مه یار ابراهیمی 
فرزند اسمعیل به شماره شناسنامه 6227 صادره از حاجی آباد  در سه دانگ مشاع از  
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 267.60 متر مربع پالک 6 فرعی از 5535.2 اصلی  
قطعه 8 بخش 12  فارس شهرستان زرین دشت واقع در حاجی آباد خریداری مع الواسطه 
از مالک رسمی آقایان ابراهیم و خلیل نمدچی 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:1400/06/21 
 تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/07/04

خلیلمرادخواه-رئیسثبتاسنادوامالکزریندشت

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

1400/06/13
خ 

- مور
2698

ش 

36575

برابر رأی شماره 139960311023000159 - 1399/06/03 هیأت اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زرین  دشت تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
فاضل دشوارگر فرزند علی به شماره شناسنامه 1382 در ششدانگ یک باب خانه به 
مساحت 199.20 متر مربع پالک 16 فرعی از 7352 اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 
7352 قطعه 8 بخش 12  فارس شهرستان زرین دشت خریداری مع الواسطه از مالک 
رسمی آقای بخشعلی بریزی 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:1400/06/21 
 تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/07/04

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 1400/06/11
ش 2694

36543

برابر رأی شماره 140060311023000057 هیأت اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک زرین  دشت تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای عبدالرزاق مالئی 
فرزند علی به شماره شناسنامه 84 صادره از زرین دشت در ششدانگ یک باب خانه 
به مساحت 332 متر مربع پالک 1618 فرعی از 7286 اصلی  قطعه 8 بخش 12  فارس 
شهرستان زرین دشت واقع در حاجی آباد خریداری مع الواسطه از مالک رسمی آقای 
بهادرمالئی 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:1400/06/21 
 تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/07/04

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 1400/06/14
ش 2700

36575

برابر رأی شماره 14006031100500042 هیأت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
شکراله  فرزند  رختابناک  رحیم  آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  نی ریز 
به شماره شناسنامه 372 صادره از نی ریز در ششدانگ یک باب مغازه به مساحت80 
متر مربع پالک 4  فرعی از 21 متخذه از 21.2  واقع در نی ریز بخش 22 فارس خریداری از 
مالک رسمی آقای محمد آقا رختابناک 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:1400/06/21 

تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/07/06

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 1400/06/10
ش 72

36533

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
چون آگهــی و عملیات تحدیــدی اختصاصی پــالک28 فرعــی از 3572 اصلــی واقع در 
نی ریزبخش 22 فارس ملکی خانم نصرت مظفری باید تجدید شــود و برحسب تقاضای 
مالک که درخواست انتشار آگهی تحدید حدود اختصاصی نموده اند. وقت تحدید حدود 
روز یکشنبه 1400/07/18 تعیین و عملیات تحدید از ساعت 8 صبح در محل شروع و به 
عمل خواهد آمد. به وســیله این آگهی از متقاضی مزبور و کلیه صاحبان امالک مجاور بر 
طبق ماده 14 قانون ثبت دعوت می  گردد که در وقت مقرر در محل وقوع ملک حضور بهم 
رسانند. واخواهی مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی باستناد ماده 20 قانون ثبت 
از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدید تا 30 روز پذیرفته خواهد شــد که بایستی کتبًا به 
اداره ثبت محل تسلیم و رســید عرض حال دریافت نمایید. ضمنًا معترض از تاریخ تسلیم 
اعتراض به اداره ثبت یک ماه فرصت خواهد داشت که دادخواست خود را به دادگاه صالحه 
تقدیم و گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به اداره ثبت ارائه نماید. در غیر اینصورت سند 

مالکیت برابر مقررات صادر خواهد شد. 
 تاریخ انتشار:یکشنبه 1400/06/21

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

36574

- مورخ 1400/06/15
73

ش 

فروش زمین
قطعه زمینی پشت آموزشگاه 

امید، دارای سند تک برگ، 
شمالی- جنوبی، در از حیاط به 

فروش می رسد
09917451273 

1/36576

 دعوت به همکاری
به یک کارگر جهت کار در 
کارگاه بلوک زنی نیازمندیم

۰۹۱۷۹۶۳۲۶۹۲ 
)خلیل شاهمرادی(

1/36593

 دعوت به همکاری
نمایندگی فروش سپاهان جهت 
تکمیل کادر دفتری خود به دو 
همکار خانم با فن بیان باال 
همراه با حقوق عالی و بیمه 
تامین اجتماعی نیازمند است

53829880 )داخلی 108(
1/36600

دعوت به همکاری
نیازمند یک نفر نیروی 
برق کار سه  فاز برای کار 
در شهرک سنگ نی ریز

09177895190 
1/36585

دعوت به همکاری
به دو نفر کادر خانم با فن 
بیان باال و وارد به کار در 
سالن آرایشگاه نیازمندیم.
53838194 / 09178680291

1/36573

اینترنت پلنگان
 راه اندازی شد

 ثبت نام و راه اندازی:
07153833827)هدایتی(

1/36592

دو قطعه ملک پلنگان هر کدام به متراژ 
1000 متر)قطعه نخست: 9 درخت 
بزرگ(، )قطعه دوم: 15 درخت(، 
 دارای راه ماشین رو»قیمت توافقی«

09171304415 ک
مل

ش 
رو

ف

2/36587

دعوت به همکاری
به دو فروشنده خانم جهت کار در مغازه پوشاک با 

 حقوق و مزایای عالی نیازمندیم.
نشانی: فروشگاه ارزانکده، خیابان قدس، جنب پاساژ یکتا

شماره تماس:09216802367 »بهمنی« 2/36584

به یک پرستار یا ماما جهت کار در 
مطب نیازمندیم. 

۰۹۱۷4۷۷8848

دعوت به همکاری

2/36583

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

1/36594

شرکت سیمان سفید نی ریز در نظر دارد دو نفر کارشناس 
قرارداد  قالب  در  و  آقایان  بین  از  را  حرفه ای  بهداشت 
پيمانکاری تأمین نیرو از طریق آزمون کتبی و مصاحبه 
حضوری استخدام نماید. لذا از متقاضیان واجد شرایط 
مورد  مدارک  ارسال  در خصوص  می آید  عمل  به  دعوت 
نیاز حداکثر تا روز چهارشنبه مورخ 1400/06/31 از طریق 
امور  به  حضوری  مراجعه  یا   74915-163 پستی  صندوق 

کارگزینی کارخانه اقدام نمایند.
جهت اطالع از شرایط و مدارک مورد نیاز به سایت زیر 

مراجعه گردد:
www.neyrizcement.com

شرکت سیمان سفید نی ریز )سهامی عام(

 آگهی جذب نیروی انسانی

3 د/ 36586

به  یک نفر ضامن کاسب کار یا 
فیش حقوقی نیازمندیم. 

با پورسانت عالی
 0 9 1 7 2 2 9 9 3 5 5 ن

ام
 ض

ند
زم

نیا

2/36597

دفتر  نی ریزان فارس
از 7 صبح تا 8شب
یکسره باز است

)پنج شنبه ها تا 13:30(

 D:افقی
1- من و تو - از قراردادهای سنگین زمان قاجار که بین 

ایران و روسیه بسته شد - مادر 2- یک سوم چیزی - 

شهر همسایه نی ریز - پاک از گناه 3- نفی عرب - سوره 

زنان - سگ بیمار - باالی بدن 4- برداشت محصول - 

پرنده چراندنی! - فریاد شیوا 5- بسیار مهربان - جنس 

- خانه  آلودگی  پسوند  نامی دخترانه 6-   - پرطرفدار 

بزرگ - حرف عصاگونه الفبا - بیهوشی 7- رود اروپایی 

به  را  ابوعلی سینا  کتاب شفای  آلمانی که  مترجم   -

آلمانی ترجمه کرد - خانه نزدیک دریا - نیم صدای 

سگ 8- دلیری و شجاعت - رهبر قوم هون 9- پایتخت 

فراری! - فدراسیون بین المللی فوتبال - بخشنده - آب 

منجمد 10- خزینه سیم و زر - هر دست غذا - دستور 

- مادر ترکی 11- پرنده ای کوچکتر از کبوتر - شهری 

رتبه   - تله  امرا 12-  و  پادشاهان   - فارس  استان  در 

کارمندی - اسم 13-  واحد پول سامورایی ها - دسته 

گوسفند  انگور 14-  - درخت  اسباب خانه   - و جوخه 

ماده - تنگدست و بیچاره - ماه پرتابی!  15- آبدیده - از 

خانواده ویتامینهای »ب« - زندگی کن! 

 M:عمودی
1- اثری از شاملو 2- بجز - عالم فرزانه - نصف 
چیزی3- از القاب اروپایی- تالش و کوشش 4- 
اعدام  درخت   - تیر  نشانه   - قهوه خانه ای  بازی 
 - نظامی  عالی  درجات  از   - خرما  موش   -5
مثبت  حرف   - معروف  حدیث   -6 ضلعی  شش 
 -7 فارسی  زبان  نوعی   - مبارک  و  خجسته   -
اسیر  جمع   - غریدن  درحال   - »پت«  همبازی 
بر  واقف شدن   - 8- مرکز خوزستان  روز  باب   -
 - خونخوار!  جانور   - بریده!  سر  جنب   -9 امری 
 - گودال  از  عمیق تر   -10 تازه  و  جدید   - تمام 
 -11 نمونه   - گوسفندان  گله   - بدن  در  لوله ای 
کننده  نهی  ایران-  در  شهری   - هزار دانه  میوه 
کوچکترین   - کشیدنی  درس   -12 بازدارنده  و 
 - از مصالح ساختمانی  - معدن 13-  ذره جسم 
مردی که زنش مرده باشد 14- رود مرزی - آرد 
صدر  از   -15 صندلی  یار   - ماکارونی  مخصوص 

اعظم های ایران در دوران قاجار 
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زیر نظر: دکترحسنعلی پیشاهنگ پزشک عمومی و  محدثه نیک منش کارشناس ارشد تغذیه

  میوه خشک بخوریم یا نه؟
میوه خشک شده 14%  ویتامین C، حدود 50% درصد 
تیامین و 45% بتاکاروتن خود را نسبت به میوه تازه از 

دست می دهد.
میوه تازه بخورید و در صورت در دسترس نبودن، خشک 

بخورید.

 یکی از بهترین خوراکی ها برای درمان سرفه زنجبیل 
است. اگر می خواهید سرفه خیلی سریع برطرف شود، 

باید چای زنجبیل بنوشید.

 چگونه پوستی صاف و درخشان داشته باشیم؟
 صورتتان را ُبخور دهید و بعد با روغن زیتون برای7دقیقه 

ماساژ دهید.
4 - 5 روز تکرار کنید تا تأثیر فوق العاده اش را روی پوست 

ببینید.

 چرا اکثر ایرانی ها شکم دارند، حتی آنهایی که 
الغرند؟

- نخوردن صبحانه کافی و سودمند   - خوردن برنج و نان 
برای شام -  خوردن سس، نوشابه، دلستر -  نداشتن تحرک 

کافی -  استرس زیاد.

 مایع ظرفشویی و مواد شوینده مینای ناخن را از بین 
می برند و بر روی ناخن تأثیر منفی می گذارند. هنگام 

شستشو با مواد شوینده حتما دستکش بپوشید.

 اگر دستها و پاهای شما همواره سرد هستند، ممکن 
است با مشکل سطح پایین آهن در بدنتان مواجه باشید !

 گوشت قرمز،  ماهی، تخم مرغ، سبزیجات برگدار، غالت، 

شیر و مکملهای آهن استفاده کنید.

 رفع افسردگی با معجونی قوی در صبحانه!
از  زعفران،  اندکی  با  انگور  شیره  از  شربتی   نوشیدن 
مکمل های مناسب برای کسانی است که از افسردگی رنج 

می برند.
شیره انگور حاوی ویتامین های A، B، C و امالحی 

چون آهن، منیزیم، فسفر و مقداری کلسیم است.

 نوشابه مشکی گازدار ماهیتابه سوخته را پاک می کند، 
آدامس چسبیده به مو و لباس را تمیز می کند و روغن 

ریخته از اتومبیل بر روی کاشی حیاط را از بین می برد!
حاال ببینید چه بالیی سر معده شما می آورد؟

 حذف کلی لبنیات مانع موفقیت شما در الغری 
خواهد شد.  بعضی مطالعات نشان داده  است زمانی که 
کلسیم کافی تأمین شود، بدن چربی بیشتری خواهد 

سوزاند.

جهت درمان سرماخوردگی شیرخوار، مادرش   
دمنوش آویشن بنوشد.

  برای تسریع در درمان، مادر روزانه یک لیوان آب به همراه 
آبلیموی ترش تازه را با عسل شیرین کرده و میل کند.

 تحقیقات نشان داده که بهترین مدت زمان سفر 8  
روز است ! 

 شاخصهای سالمتی در روز هشتم سفر، به باالترین میزان 

خود می رسد؛ اما از روز نهم به سرعت کم شده و به شکل 
قبل برمی گردد.  بیشتر سفر بروید؛ ولی کوتاهتر.

  در طول روز این 4 خوردنی را فراموش نکنید!
-  خوردن 1 سیب در روز، سیستم ایمنی بدن شما را 

تقویت می کند .
-  خوردن 1 لیمو در روز، سطح سوخت و ساز بدن شما را 

تنظیم می کند.
-  نوشیدن 3 لیتر آب در روز، بدن شما راسالم نگه می دارد 

و سیستم دفاعی بدن شما را تقویت می کند.
-  نوشیدن 1 لیوان شیر در روز، به شما کمک می کند که از 
ابتال به بیماری های استخوانی و پوکی استخوان در امان 

بمانید.

 نوشیدن آب پرتقال با صبحانه یک عادت غلط و یک 
باور اشتباه است!

بهتر است 1 ساعت بعد از صبحانه میل شود؛ چون اسید 
آن باعث هضم زود هنگام صبحانه و دریافت نکردن مواد و 

ویتامینهای غذا می شود.

کاهش  را  اضطرابتان  ویتامین ها،  این  خوردن  با   
دهید! برای دریافت کافی ویتامین D، روزانه 20 دقیقه 
در معرض نور مستقیم خورشید قرار بگیرید یا غذاهای 
غنی از این ویتامین مانند تخم مرغ، جگر، روغنهای غنی 
با ویتامین D، انواع قارچ ها، پرتقال، ماهی، شیر و غالت 

غنی شده با ویتامین D بخورید.

چند خط سالمتی
 خواص یخ برای پوست صورت:

-  درخشان و براق شدن پوست
-  افزایش جذب محصوالت پوستی

-  بهبود حلقه های سیاه دور چشم و پف )یخ گالب+آب خیار(
 - بهبود آکنه 

-  به پوست ظاهر غیر چرب و غیر روغنی می دهد.

 خوردن پیاز در از بین بردن سلولهای سرطان سینه مؤثر 
است.

آنتی اکسیدان  چون  بخرید.  را  قرمز  پیازهای  است  بهتر 
بیشتری دارد، کلسترول بد خون و رسیک حمله قلبی را 

کاهش می دهد.

 احساسات منفی هر چند کوچک، در دراز مدت سیستم 
ایمنی بدنتان را ضعیف کرده و احتمال بروز سرطان را افزایش 

می دهند !
بنابراین از حسادت، خودخواهی های جزئی، اوقات تلخی ها و 

کنایه ها دوری کنید.

 می دانید چرا مردم در قدیم  آب گرم می خوردند؟
 چون آب گرم مانند یک داروی واقعی است که می  تواند 

گردش خون را بهبود بخشد، پیری را به تعویق انداخته و 
سموم را از بدنتان خارج کند.

 شاید باورتان نشود؛ ولی این موارد ارثی هستند:
- ژن تاسی سر مردان از مادر به ارث می رسد

- توانایی در رانندگی
- کلسترول باالی خون

- ژن کوررنگی از مادر به ارث می رسد

 »عفونت دندان« باعث آسیب به چشم و مغز می شود.

عفونت دندان می تواند به اندامهای مجاور مثل چشم یا مغز 
گسترش پیدا کرده و آسیب وارد کند.

با این اوصاف، در صورت وجود عفونت در دندان، درمان را به 
تأخیر نیندازید و در اسرع وقت به دندان پزشک مراجعه کنید!

 از نخود فرنگی غافل نشوید !
 اگر می خواهید ویتامین C بدنتان را سرشار و افسردگی را از 
خودتان دور کنید، از مصرف این نخودهای سبز کوچک غافل 
نشوید. نخود فرنگی معدن ویتامین C واسیدفولیک و دشمن 

افسردگی است.

 عالئم هشداردهنده ترکیدن آپاندیس :
-  دل درد شدید

- دردناک بودن شکم
 - حالت تهوع، استفراغ و بی اشتهایی

-  تکرر بیش  از حد ادرار
-  تب و لرز و گیج بودن

 عواقب ورزش کردن با آرایش !
 طبق نظر پزشکان، هنگام ورزش همزمان با عرق کردن، 

آلودگی ها از پوست صورت بیرون می آید.
 وقتی شما روی صورتتان آرایش دارید، مواد آرایشی منافذ 

پوستی را می پوشاند و باعث گرفتگی این منافذ می شود.
وقتی پوست نتواند نفس بکشد و منافذ پوست بسته باشد، 
احتمال ایجاد جوشهای سرسیاه و سر سفید در سطح پوست 

بیشتر می شود.

 چطوری مانع از خواب رفتن دست و پا شویم؟
برای از بین بردن خواب رفتگی، روی موضع روغن بادام تلخ 

بمالید.

 میوه ای که نمی  گذارد »پیر« شوید.
 انار عالئم پیری را به تأخیر می  اندازد و به دلیل آن که ترکیبات 
آنتی اکسیدانی دارد، باعث می   شود آسیب های پوستی و آکنه 
را درمان کند و به تقویت فولیکول  های مو پرداخته و جریان 

خون را بهبود می بخشد.

  لیموترش با تخم شربتی، یک نوشیدنی عالی برای:
تناسب  اندام، رفع تشنگی و پیشگیری از پیری زودرس 

 چراباید کودک ساعت 9  بخوابد ؟
و  می شود  ترشح  بامداد   2 تا   21 ساعت  رشد   هورمون 

کودک  رشد  و  متابولیسم  در  اختالل  سبب  کم خوابی، 
می شود!  خواب کافی کودک را با هوش می کند.

چند خط سالمتی

محمد صابر افتخاری*:
دنیا  دغدغه  رنگترین  پر  روزها  این 
قضا  از  که  است  کرونا  بیماری  شیوع 
و  تشخیص  برای  ابزار  مطمئن ترین 
میزان پیشرفت  و درگیری ریه های فرد 

مبتال، سی تی اسکن از قفسه سینه است.
 اما این ابزار با همه لطفی که به بشر و علم 
پزشکی کرده است، حقایقی در پس پرده 
دارد که همیشه - چه زمان تجویز و چه 
زمان انتخاب بهترین راه تشخیص - باید  

در نظر گرفته شود.
اشعه  اسکن  کار سی تی  اساس  و   پایه 
ایکس است که کم و بیش مردم از طریق 
عکسهای رادیولوژی با آن آشنایی دارند. 
با  یونیزه  تابشهای  از جمله  تابش  این 
طول موجهای پر انرژی است و در واقع 

ذراتی هستند که به بافتها نفوذ می کند 
تا اندامها و ساختارهای داخلی بدن را 
به  می تواند  یونیزه  اشعه  دهند.  نشان 
DNA آسیب برساند. اگر چه سلولهای 

شما بیشتر این آسیبها را ترمیم می کند، 
اما گاهی اوقات کار را ناقص انجام می دهد 
و باعث می شود مناطق کوچکی خراب 
شود. نتیجه آن جهش دی ان آ است که 
ممکن است در طی سالها زمینه پیدایش 

سرطان را در شما فراهم کند. 
تمامی  با  مقایسه  در  اسکن  سی تی 
ایکس  اشعه  تشخیصی  دستگاه های  

بیشترین میزان دوز اشعه را دارا   است. 
مثال  قضیه، چند  ملموس شدن  برای 
برایتان می زنم: در فاجعه هیروشیما، 25 
هزار نفر بازمانده ای که تحقیقات نشان 

داد احتمال خطر سرطان در آنها افزایش 
یافته است ، کمتر از 50 میلی ثانیه  اشعه 
دریافت کرده بودند . مقداری که ممکن 
است شما در 3 یا 4 بار سی تی اسکن 

دریافت کنید . 
میزان دوز تأثیر گذار با ساده ترین مقیاس 
ممکن ، زمانی که شما یک عکس بازو 
می گیرید یک هزارم و زمانی که شما یک 
عکس ساده قفسه سینه می گیرید، یک 
دهم است. این عدد در سی تی اسکن  

قفسه سینه 7   است .
 به زبان ساده تر، یک سی تی اسکن ریه 
عکس  و70  بازو  عکس   7000 معادل 
آزمون  که  بانوانی  است .  سینه  قفسه 
ماموگرافی انجام داده اند، باید بدانند که 
میزان اشعه سی تی اسکن  قفسه سینه 
تقریبًا معادل 20 بار تکرار این آزمون در 
یک ساعت است. در نظر داشته باشید 
حتی میزان اشعه عکسهای رادیولوژی 
آن  از  بتوان  که  نیست  میزانی  هم 
صرف نظر کرد. حاال با این اوصاف در 
نظر بگیرید فردی که 90 درصد خود 
جدی  مشکل  مشکلش  دارد  اطمینان 
نیست، اما صرفًا برای اطمینان خاطر از 
آن 10 درصد شک حاضر است به پزشک 
اصرار کند و این حجم از دوز اشعه را به 

جان بخرد، چقدر به خود جفا می کند.
پزشک معالج هم با وجود اطمینان از این 
که مشکل جدی وجود ندارد که بتوان 
با عکس رادیولوژی آن را تشخیص داد، 
برای رضایت بیمار و البته رفع مسئولیت 
احتمالی مجبور به تجویز این گرافی یا 
شاید  البته  که  می شود  اسکن  سی تی 
این اصرار به دلیل عدم آگاهی ازحجم و 
مضرات اشعه یونیزه ایکس توسط بیمار 

باشد .
 نکته قابل ذکر دیگر این که تأثیر دوز 
اشعه بر روی افراد جوان بیشتر از افراد 
مسن و بر روی زنان بیشتر از مردان است .

 حساس ترین نقاط بدن به اشعه ایکس 

غدد  همان  یا  گنادها  و  تیروئید  غده 
جنسی است .

برای  که  مادری  بگیرید  نظر  حال  در 
 8 بچه  دختر  کمر  مهره های  از  عکس 
مهره های  شکستگی  ترس  از  ساله اش 
کمرش به بنده مراجعه کرده است؛  دختر 
بچه ای که در راهروی بیمارستان درحال 
بازی و باال و پایین پریدن از صندلی ها 

است!!!
به صحبتهای پیشین بنده برگردید که 
بیشترین  خطر برای کودکان و جنس 
قربانی  دختر بچه  این  است !  مؤنث 
مادری   بی مورد  وحساسیت  ناآگاهی 
می شود که تا نسخه عکس را از پزشک 

نگیرد، اتاق را ترک نمی کند.
عفونت  کنترل  مبحث  بعدی   مبحث 
است که با این حجم از بیماران کرونایی 
که آمار ما گاهی به 130 تا 150 اسکن 
در 24 ساعت هم می رسد، کاری بسیار 
دشوار است. تهیه گان و یا ملحفه یک 
بار مصرف به این کنترل عفونت کمک 

شایانی می کند.
 از آن جایی که بیشتر اسکنها مثبت است، 
اجتماعی  فاصله  رعایت  است  بدیهی 
توسط  بیمارستانی  ویژه  پروتکلهای  و 
بیماران، چه زمان پذیرش و چه زمان 

انجام آزمون امری واجب است .
 از همشهریان عزیز تقاضا دارم تا زمان 
اضطرار واقعی و تشخیص پزشک، اصرار 
اسکن  تست سی تی  انجام  به  شخصی 

نداشته باشند.
 در نهایت بر خود الزم می دانم تشکرکنم 
از خیرین عزیز که در تهیه دستگاه جدید 
سی تی اسکن بیمارستان نقش داشتند. 
بدیهی است تمام تالش بنده و همکارانم 
در بخش سی تی اسکن، ارائه دقیقترین 
دوز  کمترین  با  تخصصی  اسکنهای 

ممکن است.
و  رادیولوژی  تکنولوژیست  پی نوشت: 
سی تی اسکن بیمارستان شهدای نی ریز.

خطراتعجیبسیتیاسکنکهخیلیهانمیدانند

هر سی تی اسکن برابر 7 هزار عکس بازو

چگونه با چای 
سبز ماسک 

صورت درست 
كنیم؟

پیشگیری از 

وز شدن مو

ابتدا یک چای سبز کیسه ای را باز 
کنید و 1 قاشق از پودر چای سبز 
را با مقدار کمی آب مخلوط کنید 
تا حالت منسجم به خود بگیرد. 
مقداری عسل و ماست نیز به آن 

اضافه کنید.
آن  تمیز،  قلم موی  از  استفاده  با 
بمالید.  صورت  پوست  روی  را 
سایر  و  گردن  برای  می توانید 
استفاده  نیز  بدن  قسمت های 

کنید.
5 دقیقه صبر کنید و سپس آن را با  
آب گرم شستشو دهید و با استفاده 
مناسب،  مرطوب کننده  یک  از 

پوست خود را مرطوب نمایید.

وزوزی،  موی  از  پیشگیری  برای 
نرم کننده  از  موها  شستن  از  بعد 
)روی ساقه مو( و ماسک )برای کل 

موهایتان( استفاده کنید.
پالستیکی  شانه های  یا  برسها  از 
استفاده نکنید. حتمًا نوع چوبی را 

انتخاب کنید.
موقع شانه کردن موها، کمی آنها را 
مرطوب کنید و سپس شانه بزنید. 
را  چوبیتان  شانه  می توانید  حتی 
نمدار کرده و بعد موهایتان را شانه 

کنید.
تا می توانید سعی کنید موهایتان در 

معرض باد و خورشید قرار نگیرد.

بسیاری از خانمها در صورت کپک زدن 
رب، فقط با قاشق روی رب و قسمت 
را  باقی رب  و  برمی دارند  را  کپک زده 
مصرف می کنند؛ اما باید بدانید اگر رب 
کپک زد، دیگر آن را مصرف نکنید؛ زیرا 
سمهایی که به وسیله کپک زدن در رب 

تولید می شود، در الیه های پایینی نفوذ 
می کند و اسپور )هاگ( قارچها  نیز که با 
چشم قابل دیدن نیستند، وارد الیه های 

پایینی می شود.
مصرف این ربها، برای سالمتی بسیار 

خطرناک است.

آیا می شود 
رب کپک زده را خورد؟
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10 روز بیشتر وقت نیست

ثبت نام وام کمک ود یعه 
مسکن د ر فارس

ادامه از صفحه یک

 ... و برای متقاضیان برای ثبت نام باید  به 
سامانه طرح اقد ام ملی مسکن به آد رس 
Tem.mrud.ir مراجعه کنند ، سپس به 

صورت کاماًل سیستمی شرایط متقاضیان 
پاالیش می شود  و هر متقاضی ای که واجد  
شرایط باشد ، شعبه بانک مورد  نظر را د ر 
نزد یک ترین محل زند گی خود  انتخاب 

کرد ه و پس از آن به بانک مراجعه می کند .

مد یر کل راه و شهرسازی فارس بیان کرد : 
بانک شرایط مورد  نظر خود  را بررسی 
واجد   متقاضی،  که  د ر صورتی  و  کرد ه 
شرایط باشد ، پرد اخت آن انجام خواهد  

شد .
وی د ر خصوص شروط الزم برای اعطای 
یکی  گفت:  مسکن  ود یعه  تسهیالت 
اینکه سرپرست خانوار باشد ، د ر مقطع 
تاریخ  و  باشد   ند اشته  مالکیت  فعلی 

انعقاد  قرارد اد  اجاره از اول مهر ۱۳۹۹ تا 
۳۱ شهریور ۱۴۰۰ مرتبط باشد . اگر این 
سه شرط را د اشته باشند  و مورد  تأیید  قرار 
بگیرد  فرد  به بانک عامل معرفی و او باید  به 

آن شعبه مراجعه کند .
زاهد ی اضافه کرد : افراد ی که د ر حال 
حاضر نسبت به انعقاد  قرارد اد  اجاره با 
موجر اقد ام می کنند  هم مشمول د ریافت 

این تسهیالت خواهند  شد . 

این هفته، متخصص چشم سه روز به 
ویزیت بیماران می پردازد.

به گفته رئیس شبکه بهداشت و درمان 
شهرستان نی ریز، شنبه و پنجشنبه 2۰ 
و 25 شهریور دکتر کریمی و دوشنبه 
22 شهریور دکتر حیدری بیماران را در 
شهدا  بیمارستان  تخصصی  کلینیک 

ویزیت می کنند.

کریمی  »دکتر  گفت:  آل داود  داور 
چهارشنبه 2۴ شهریور نیز برای عملهای 
شهدا  بیمارستان  در  چشم  جراحی 

حضور دارد.«
برای  افزود: »متقاضیان می توانند  وی 
صبح   7:۳۰ ساعت  از  نوبت،  گرفتن 
روزهای ذکر شده به کلینیک تخصصی 

بیمارستان شهدا مراجعه کنند.«

//

//

//

//

چشم پزشک 
سه روز هفته در نی ریز

خاصی  اهمیت  از  اورژانس  با  تماس  زمان 
برخوردار است. برخی افراد درتماس با اورژانس 
سریع عمل نمی کنند و تا از وضعیت اورژانسی 
بودن یک موقعیت اطمینان حاصل کنند، زمان 
طالیی برای نجات یک مصدوم یا بیمار به تأخیر 
می افتد. عدم امدادرسانی فوری، باعث مرگ 
مصدوم یا بیمار می شودیا آسیب پایدار در وی 

به وجود می آورد.
چگونه می توانید اورژانس را خبر کنید

درهنگام تماس با اورژانس در یک موقعیت 
با  خونسردی،  کامل  حفظ  اورژانسی، ضمن 
تلفن ثابت یا تلفن همراه شماره سه رقمی ۱۱5 
را که هزینه تماس با آن رایگان است بگیرید. 
با گرفتن این شماره، نزدیکترین مرکز فوریتها 

پاسخگوی شما خواهد بود.
پس از تماس با اورژانس، کارشناسان مرکز 
مورد  در  سؤاالتی  پرسیدن  با  ارتباطات 
دریافت  را  اطالعاتی  شما،  بیمار  وضعیت 
از  الزم  آموزشهای  ارائه  ضمن  و  می کنند 

سوی کارشناسان مرکز ارتباطات یا پزشکان، 
اعزام  به  نسبت  انتقال،  به  نیاز  درصورت 

آمبوالنس به نشانی مورد نظر اقدام می شود.
امداد خواهی،  موارد  همه  برای  مهم:  نکته 
برخی  در  و  نمی افتد  اتفاق  آمبوالنس  اعزام 
موارد مشکل با راهنمایی پزشک یا کارشناسان 
پرستاری اتاق فرمان اورژانس برطرف می شود.

سؤاالتی که پس از گرفتن شماره ۱۱5 از شما 
پرسیده می شود:

۱- مشکل اصلی بیمار
2- سن بیمار

۳- سابقه بیماری )قلبی، تنفسی، قندخون و...(
۴- محل دقیق حادثه و نشانی مشخص

5- نام خود را درست بیان کنید
۶- نوع حادثه، شدت و وخامت آن 

 ۳ وداشتن  پراید  خودرو  واژگونی  )مثال: 
مصدوم(

7-  وضعیت کنونی بیمار یا مصدوم تصادفی
نکته: با به همراه داشتن تلفن همراه، جهت 

امداد رسانی سریعتر در خیابان اصلی یا جاده 
اصلی منتظر رسیدن آمبوالنس بمانید.

هنگام تماس با فوریتهای پزشکی )115( 
چه مسائل دیگری را رعایت کنیم؟

 - حفظ خونسردی
- پاسخگویی به سواالت پزشکان و پرستاران 
۱۱5 )در مورد سن، جنس و تعداد مصدومان، 

سابقه  بیماری، نحوه  بروز حادثه(
- دادن نشانی کامل و در صورت امکان نام یا 
شماره کوچه و خیابان )اگر در مورد موقعیت 
مکانی خود مطمئن نیستید، سعی کنید از افراد 
محلی واطرافیان موقیعت جغرافیایی محل را 

جویا شوید.(
- به کار بستن توصیه های پزشکان و پرستاران 

۱۱5 تا رسیدن اکیپ امدادی
- دادن اطالعات در خصوص خطرات موجود 
در محل حادثه مثل وجود مواد سمی ، آسیب 
سیمهای برق یا وضعیت آب و هوا )مه یا جاده 

یخ زده(

اورژانس ۱۱5 نی ریز عملیات مختلفی را در 
هفته گذشته انجام داد.

به گزارش کچویی مدیر اورژانس ۱۱5 نی ریز، 
مهمترین این حوادث به شرح زیر بوده است:

اثر  بر  ساعت 2۰:۴7 سه شنبه ۹ شهریور، 
روستای  در  موتورسیکلت  یک  واژگونی 
ریزاب، یک پسر ۱۹ ساله دچار ضربه مغزی 
شد و با سطح هوشیاری پایین به بیمارستان 
شهدا انتقال یافت. وی در ادامه جهت جراحی 
مغز و اعصاب به بیمارستان شهید رجایی 

شیراز اعزام شد.
ساعت ۱7:۱۱ چهارشنبه ۱۰ شهریور، یک 
قطرویه  پاسگاه  حوالی  در  موتور سیکلت 
واژگون شد و دو سرنشین آن مصدوم شدند. 
یک مرد ۳۳ ساله دچار ضربه به سر و یک مرد 
۳۶ ساله دچار ضربات متعدد شد که هر دو به 

نی ریز انتقال یافتند.
یک  شهریور،   ۱2 جمعه   ۱2 ساعت 
امام  خیابان  در  ماشین  و  موتور سیکلت 
خمینی )پل حلوایی( با هم تصادف کردند. 
در این حادثه راننده ۳۳ ساله موتورسیکلت و 
دو دختر ۳ و 5 ساله وی دچار ضربه به دست 

و پا شدند.
ساختمان  در  روز  همان   2۰:۴7 ساعت 
بیمارستان جدید نی ریز، یک مرد ۴2 ساله 

ارتفاع 2 متری در کابین  از  در حین کار، 
آسانسور سقوط کرد و دچار شکستگی مچ 
دست و ضربه به پا شد. وی با حضور اورژانس 

به بیمارستان شهدا انتقال یافت.
۱۰ دقیقه قبل از آن، دو موتورسیکلت در 
روستای تل ساربانی با هم برخورد کردند. 
در این حادثه یک مرد ۳5 ساله دچار ضربه 
به دست و زانو شد و یک پسر ۱2 ساله نیز 

ضربات متعدد دید.
ساعت ۱:۱۳ بامداد شنبه ۱۳ شهریور، باز 
هم یک خودرو پیکان کنترلش را از دست 
داد و راننده 2۹ ساله آن در برخورد با درخت 
مصدوم شد. این حادثه در خیابان طالقانی، 
کنار اداره مخابرات رخ داد و بر اثر آن، راننده 
2۹ ساله پیکان از ناحیه سر، بینی و دست 

چپ آسیب دید.
یک ساعت بعد، بر اثر واژگونی یک خودرو در 
جاده روستای بهویه به سمت دهچاه، یک 

مرد 25 ساله دچار آسیب به دست و پا شد.
یک  شهریور،   ۱۴ یکشنبه   ۱8:2۰ ساعت 
از خودرو درحال حرکت  پسر بچه ۹ ساله 
کارگاه  کنار درمانگاه  در روستای رودخور 
دست  شکستگی  دچار  وی  کرد.  سقوط 
و ضربه به سر شد که به بیمارستان شهدا 

انتقال یافت.

ساعت ۴ صبح دوشنبه ۱5 شهریور، در بخش 
قطرویه )2 کیلومتری ایست و بازرسی( یک 
خودرو ۴۰5 واژگون شد که بر اثر آن دو مرد 
28 و ۴۰ ساله مصدوم شدند. مرد 28 ساله 
دچار ضربه به سر و گردن و مرد ۴۰ ساله دچار 

ضربه به قفسه سینه شد.
ساعت ۱8:۱۶ همان روز در سه راه روستای 
در  کار  حین  ساله   ۳۹ مرد  یک  تم شولی، 
باال  از طبقه  بنزین  پمپ  ساختمان جدید 
سقوط کرد و دچار ضربه به قفسه سینه و پهلو 

شد.
حوالی  موتورسیکلت  دو  بعد،  ساعت   ۴
آسیاب آبادزردشت با هم تصادف کردند و دو 
سرنشین ۱۶ و ۱8 ساله موتورسیکلت دچار 

ضربه به زانو شدند.
اثر  بر  ساعت 7:۳۰ سه شنبه ۱۶ شهریور، 
واژگونی خودرو پراید در جاده آباده به سمت 
ارسنجان، یک مرد 2۱ ساله دچار ضربه به سر 

شد.
نوشتنی است اورژانس ۱۱5 نی ریز در هفته 
گذشته 8 بیمار مبتال به کرونا را که حال 
وخیمی داشتند، به بیمارستان شهدا اعزام 
کرد. همچنین کارکنان مرکز پیام اورژانس 
۱۱5 نی ریز، 2۴ مشاوره تلفنی به بیمارانی 

که در منزل به سر می برند دادند.
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عملیات مختلف اورژانس 
در هفته گذشته

اخیراً برخی افراد با لباس و درجه های 
نیروی انتظامی و با وجهه مناسب در 
به  اقدام  برخی کالنشهرهای کشور 

کالهبرداری کرده اند.
فرمانده انتظامی شهرستان نی ریز در 

این خصوص توصیه کرد:
هر وقت شهروندان با چنین افرادی 
کارت  وی  از  حتمًا  شدند،  مواجه 

اخذ  مأموریت  حکم  یا  شناسایی 
کنند. کارت شناسایی را با چهره فرد 
مطابقت دهند و اگر باز هم مشکوک 
بودند، با سامانه دفتر نظارت همگانی 
۱۹7 و ۱۱۰ تماس بگیرند. همکاران 
ما حتمًا مراجعه و ایشان را از نظر 
تأیید  سجلی  و  فردی  مشخصات 

می کنند.

 دو خودرو پژو ۴۰5 و پراید در محور 
نی ریز - سیرجان با هم برخورد کردند. 
هالل احمر نی ریز در این حادثه برای 

امدادرسانی اعزام شد.
جمعیت  عمومی  روابط  گزارش  به 
هالل احمر شهرستان نی ریز، ساعت 2۳ 
دوشنبه ۱5 شهریور ، خبر برخورد یک 
دستگاه سواری پژو ۴۰5 با پراید در ۱7 

کیلومتری محور نی ریز - سیرجان به 
پایگاه بین شهری حسن آباد اعالم شد.

در ادامه یک تیم عملیاتی از این پایگاه 
 به محل حادثه اعزام شد. با توجه به 
خودروها،  سرنشینان  ندیدن  صدمه 
ساعته  یک  عملیاتی  در  اعزامی  تیم 
ایمن سازی صحنه  و  تثبیت  به  اقدام 

کرد.

و  بهداشت  اطالعیه شبکه  اساس   بر 
درمان نی ریز، افرادی که در رشته های 
به  کرده اند،  تحصیل  پیراپزشکی 
صورت داوطلبانه می توانند در زمینه 

و  بهداشت  شبکه  با  واکسن  تزریق 
درمان نی ریز همکاری کنند. 

به واحد  تمایل می توانید   در صورت 
توسعه شبکه بهداشت مراجعه نمایید. 

با ثبت 7۹ مبتالی جدید به کرونا در 
هفته گذشته و دو مورد فوتی، تعداد 
مبتالیان به ۳8۹۱ نفر و تعداد افرادی 
که جانشان را از دست داده اند، به 8۶ 

نفر رسید.
افراد فوت شده شامل یک مرد ۴۹ ساله 
و یک زن 77 ساله با بیماری زمینه ای 

بوده اند.
به  بختگان  مبتالیان  میزان  همزمان 

۱8۱۰ مورد رسید.
منابع  از  ما  اطالعات  اساس  بر 
بیمارستانی، هم اکنون 22 بیمار مبتال 
به کرونا در بیمارستان شهدا بستری 
هستند که حال 7 نفر از آنها وخیم است. 
نفر   227۳۶ کنون  تا  است  نوشتنی 
و  اول  دوز  نی ریز  مردم شهرستان  از 
۱۱۶۹8 نفر نیز دوز دوم واکسن کرونا را 

دریافت کرده اند.

چگونه مأمور قالبی 
را بشناسیم؟ 

برخورد پژو ۴۰۵ و پراید در 
محور نی ریز - سیرجان

فراخوان جذب داوطلب 
متخصص جهت تزریق واکسن

79 مورد جدید ابتال به 
کرونا در نی ریز

/  آمار واکسیناسیون رو به افزایش

واکسن  تیرماه  در  که  افرادی    
اسپوتنیک نوبت اول را دریافت کرده 
کشوری  دستورالعمل  مطابق  اند؛ 
وزارت  علمی  کمیته  تصویب  و 
بهداشت، جایگزین دوز دوم به این 
آسترازنکا  واکسن  دوز  یک  افراد 

تزریق می گردد. 
دوره  اتمام  از  قبل  باید  افراد  این 
اول،  دوز  تزریق  از  بعد  ماهه   ۳

پایگاه  به  دوم  دوز  تزریق  برای 
واکسیناسیون عفاف مراجعه کنند.

تزریق  که  است  بار  نخستین  برای 
ترکیبی واکسن های کرونا در ایران 

رسما تأیید می شود.
نخستین  ایران  می رسد  نظر  به 
کشور جهان است که تزریق ترکیبی 
و  اسپوتنیک وی  واکسن های 

آسترازنکا را تأیید می کند.

واکسن آسترازنکا به جای 
دوز دوم اسپوتنیک

//

//

//

مرکز نی ریز شناسی 
باید فعال شود

امام جمعه موقت نی ریز تأکید کرد باید مرکز نی ریز شناسی فعال و آثار تاریخی 
نی ریز و بزرگان و مفاخر آن معرفی شود.

با اشاره  حجت االسالم سیدجواد فقیه در خطبه های نماز جمعه ۱2 شهریور 
به سالگرد شهادت رئیسعلی دلواری و روز ملی مبارزه با استعمار اظهار داشت: 
»رئیسعلی دلواری ها اگر نبودند، طاغوت چه بر سر مردم و ایران می آورد؟ جای او 
در آموزش و پرورش و فضای مجازی خالی است. فرزندان ما از قهرمانان و تاریخ 

کشورشان چقدر اطالع دارند؟«
وی افزود: »باید مرکز نی ریز شناسی فعال و آثارتاریخی نی ریز و بزرگان و مفاخر 
آن معرفی شود؛ اما یک اتاق هم به این نام ندارد. ما در شورای فرهنگ عمومی 
پیگیری این مسئله هستیم. فقط اسم بردن و مجسمه درست کردن ادا کردن ِدین 
نیست.همچنین به بزرگان و نخبگان امروز ما هم باید توجه و معرفی شوند. خیلی 
از نی ریزی ها در شهرها و کشورهای دیگرند و ما باید از ظرفیت آنها استفاده کنیم و 

نگذاریم فراموش شوند.«
حجت االسالم فقیه به حس ناامیدی و بی اعتمادی به وزارت بهداشت اشاره کرد 
و گفت: »همه نگرانند و حرفهای متناقض در حوزه های درمان زیاد شنیده ایم. 
متأسفانه در همین وزارت بهداشت هم چند صدایی به گوش می رسد و مردم گیج 

شده اند. در ستاد کرونا یک صدای محکم و رسا وجود ندارد.«
امام جمعه موقت نی ریز به حضور نماینده مجلس در مراسم نماز جمعه اشاره کرد 
و عنوان داشت: »ایشان قول داده در آینده نزدیک صحبت کند و از اقدامات خوبی 
که صورت گرفته بگوید و گزارش دهد. امیدواریم این کارها ادامه یابد و بازدید 
میدانی در بین مردم انجام شود. « وی در جایی دیگر اظهار داشت: »باید به فقرا 
و ایتام و محرومان که انقالب را به ثمر رساندند و حفظ می کنند توجه شود. در 
همین نی ریز این همه افراد ثروتمند وجود دارد؛ ولی باید دستمان جلوی دولت 
دراز باشد. خیرین محدودند و این افراد پولها را برای وراث می گذارند و می روند. 
چقدر داریم کسانی که هیچ کمکی نکردند و رفتند و حتی به اقوام خودشان هم 

توجهی نکردند.«
امام جمعه موقت نی ریز تأکید کرد اگر قرار است فرماندار جدید منصوب شود باید 
بومی، کارآمد و قوی باشد. اگر هم غیر بومی بیاید باید کارآمد، قوی و فساد ستیز 
باشد؛ نه این که بیاید تجربه کسب کند و برود. ما تبعید گاه و گوشت قربانی نیستیم.

بازدید فرماندار و نماینده 
مجلس از روستاهای  بخش 

قطرویه و پشتکوه
روابط عمومی فرمانداری:

هدایت فرماندار نی ریز به اتفاق طهماسبی نماینده مردم  در مجلس شورای اسالمی، طبری 
بخشدار پشتکوه و جمعی از مسئوالن شهرستانی روز چهارشنبه دهم شهریور ضمن 
دیدار با اعضای شوراهای اسالمی و دهیاران  از نزدیک به مسائل و مشکالت این روستاها 

پرداختند. 
در این بازدید ابتدا فرماندار، نماینده مجلس  و مدیران ادارات شهرستان  ضمن حضور در 
گلزار مطهر شهدای قطرویه و روستای دهچاه با نثار شاخه های گل  به مقام شامخ شهدا ادای 

احترام کردند. 
سپس طی نشست هایی  با اعضای شوراهای اسالمی و دهیاران روستاهای  مجموعه 
قطاربنه، شهر ک وزیره، صادق آباد، کت آباد ، چاه ارگ، چاه شور و روستاهای دهچاه، غوری 

و شهر مشکان به بحث و گفتگو پرداختند.
مهمترین  مشکالت مطرح شده کمبود آب آشامیدنی سالم و بهداشتی، تخصیص آب 
سدچشمه عاشق جهت کشاورزی و شرب اهالی بخش قطرویه، جاده نامناسب، عدم 
دریافت شبکه های دیجیتال تلویزیون، عدم آنتن دهی تلفن همراه، عدم پوشش اینترنت  

عنوان شد.
در این ارتباط نماینده مجلس و فرماندار قول مساعد دادند.  

شبکه آب ریز اب به مناقصه رفت
شرکت آبفا استان فارس با انتشار آگهی مناقصه خبر از لوله گذاری مجموعه ریزاب داد.

در این مناقصه آمده است: شرکت آب استان فارس در نظر دارد از طریق ارزیابی کیفی و مناقصه عمومی یک مرحله ای نسبت به انتخاب 
پیمانکاران واجد شرایط حداقل رتبه 5 در رشته آب جهت پروژه خرید و لوله گذاری مجموعه ریزاب نی ریز فاز دو اقدام نماید.

بر اساس آنچه که در مفاد این قرارداد مشخص است مدت پروژه 5 ماهه است.
در همین ارتباط روابط عمومی نماینده مجلس عنوان کرد که دکتر طهماسبی وعده داده تا همه روستاهای بخش قطرویه به آب شرب متصل 
شوند و بر اساس برنامه ریزی های انجام شده این پروژه در آینده آب آشامیدنی شهرک وزیره تا انتهای بخش را تأمین خواهد کرد و در فاز دوم  

و سپس کل بخش قطرویه شهرستان نی ریز از نعمت آب شرب با کیفیت و سالم بهره مند خواهد شد. 
البته در خبری که از سوی روابط عمومی نماینده ارسال شده زمانی برای آغاز یا اتمام این وعده نیامده است.
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میراث فرهنگی، منابع طبیعی، 

صنعت معدن و تجارت، منابع آب
پروانه  اخذ  به  اقدام  سودجو  افرادی  متأسفانه 
اکتشاف معدن در بکرترین و زیباترین منطقه 
شهرستان و در روستای پهنابه و همجوار رودخانه 
بدون طی مراحل قانونی نموده اند. شروع فعالیت 
آنان باعث نابودی تفرجگاه پهنابه و عدم استفاده 
معادن  واگذاری  می شود.  زیبا  منطقه  این  از 
بدون مالحظات زیست محیطی در شهرستان 
نی ریز موجب خسارات جبران ناپذیری به حوزه 

محیط زیست و منابع طبیعی شده است.

پاسخ صمت:
اساس  بر  معدنی  محدوده های  واگذاری 
دستورالعملها و مواد قانونی جاری کشور پس از 
طی مراحل و اخذ تمام پاسخ بالمانع استعالمها 
صادر می گردد. لذا فعالیت غیرقانونی و بدون اخذ 
مجوز توسط هر شخص یا اشخاصی که صورت 
پذیرد، ادارات متولی ضمن برخورد قاطع، مراتب 
را جهت رسیدگی قضایی به دادستان محترم به 
صورت مکتوب گزارش می دهند و پیگیری خلع 

ید و رفع تصرف می نمایند.

پاسخ منابع آب:
متأسفانه به رغم قرار گیری محدوده مورد نظر 
در حریم 25 ساله آب شرب شهرستان، تاکنون 
استعالمی در خصوص واگذاری معدن مذکور به 

این اداره ارسال نشده است.
بدیهی است بدون موافقت اداره منابع آب نباید 

واگذاری صورت بپذیرد.

شبکه بهداشت و درمان
۱- در این اوضاع کرونا اگر نوبت دهی کلینیک 
به  و  قبل  از  چشم پزشک،  بخصوص  تخصصی 
صورت اینترنتی گرفته شود، خیلی بهتر از این 
است که حضوری باشد و تعداد زیادی در سالن 

تجمع کنند.
2- برنامه بقیه متخصصان را هم اعالم کنید.

پاسخ شبکه بهداشت و درمان:
۱- با سالم، با توجه به این که خیلی از بیماران از 
راه دور و روستا می آیند و از طریق اینترنت تمامی 
عزیزان مشکالت  این  برای  می شود،  پر  نوبتها 
زیادی به وجود می آید. به همین دلیل نوبت دهی 

را از حالت اینترنتی خارج کرده ایم . 
2- با سپاس از شما، تذکر داده می شود تا برنامه را 

اعالم کنند.

شهرداری نی ریز
۱- اِلمان میدان کارگر و مثلثی های اطراف آن 
مشکل فنی دارد. نبود نور کافی در اطراف میدان و 
نداشتن سرعتگیر هم در این موضوع دخیل است.

حدود ۴ سال است که اهالی شهرک شهیدان 
رجایی و باهنر نسبت به اِلمان میدان کارگر و 
مثلثی های اطراف آن به صورت کتبی و حضوری 
اعتراض  نی ریز  شهر  شورای  و  شهرداری  به 
کرده اند. حتی به مراتب در هفته نامه نی ریزان 
فارس به صورت مکتوب درج شده، ولی تا به 

امروز کسی به فکر این موضوع نبوده است. هر 
موقع هم مراجعه می کنیم، می گویند در دست 
اقدام و پیگیری  است و در بودجه سال آینده قرار 

می دهیم. 
اصاًل نمی دانیم هدف از این اِلمان در این میدان 
چیست؟ واقعًا جلوه زشتی به این مسیر شهری 

داده است.
اهالی شهرک رجایی و باهنر هر سال عوارض 
از  آیا  ولی  می کنند.  پرداخت  را  شهرداری 
هزینه های پرداخت شده چیزی جهت نوسازی 

این منطقه صورت گرفته است؟
پارک روبروی مسجد معراج واقع در ۱۶ متری 
دوم فاز 2 را نگاه کنید. ۱۰ تا ماشین خاک خالی 

کرده و رفته اند و اسمش شده پارک مسجد؟
پارک پشت مدرسه فاطمه آزاد واقع در خیابان 
گردان کمیل فاز ۱ را ببینید؛ فقط پر از خاک و 

خاشاک است.
میدان واقع در مسیر گوراب خیابان شهید دمیری 
آخر فاز 2 را بررسی کنید و ببینید چه شکلی 

دارد؟
بررسی کنید؛ همه خاکی  را  فاز ۱  کوچه های 

هستند.
به مسیر کنار راهنمایی و رانندگی در کنار بولوار 
 چمران به سمت گوراب هم نگاهی بیاندازید و 

ببینید چگونه است؟
سه راهی سمت آسیاب آخر بولوار چمران نه نور 
کافی دارد، نه سرعت کاهی و نه میدانی. این نقطه 

بارها وبارها عامل تصادف بوده است.
جداول آب به سمت میدان کارگر را بررسی کنید 
و ببینید در زمان بارندگی شدید چه مقدار آب در 
اطراف میدان جمع می شود و چقدر اهالی این 

منطقه به زحمت می افتند؟
هم  شهری  منطقه  این  فکر  به  خواهشمندیم 
باشید. با آمدن بیمارستان جدید به این سمت 
از شهر و شهرکهای دانشگاهی و...، حداقل باید 
یک فکر اساسی برای منطقه فاز ۱ و فاز 2 صورت 

بگیرد.
واقع   5 شماره  کوچه  به  داریم  انتظار  ما   -2
در خیابان قائم شرقی که از ۱2 قطعه فقط یک 
واحد ساخته نشده، توجه و آن را آسفالت کنید. 
در همین بولوار سرداران کوچه ای آسفالت شده 
که تنها یک واحد مسکونی در آن ساخته شده 
است. اما به رغم ارائه درخواستهای کتبی مکرر به 
شهرداری پس از گذشت چندین سال، آیا هنوز 

نوبت ما نرسیده است؟

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

شهرداری اخذ و عینًا ارسال می گردد.
در ضمن یادآوری می شود سامانه ۱۳7 شهرداری 
نی ریز از سالها پیش با هدف ایجاد زمینه مشارکت 
شهروندان در مدیریت شهری و هدایت و رفع 
مشکالت و معضالت شهری از طریق مدیریت 
غیر مستقیم مردم در شهر و دریافت دیدگاه ها و 
نقطه نظرات شهروندان با رویکرد خدمات رسانی 

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

مشکالت می گردد.
در همین راستا فرآیندهای کاری در این سامانه 
به نحوی طراحی و برنامه ریزی شده است که 

به  شهری  درخواستهای  زمان  کوتاه ترین  در 
حق شهروندان نی ریزی در حد ممکن اجابت و 

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

باما در میان بگذارند.

شهردار محترم شهر نی ریز، جناب مهندس 
فرغت

۱- در پاسخ به موارد مطروحه توسط جنابعالی 
نکات زیر را به آگاهی می رساند:

اِلمان میدان کارگر کمتر از ۶ سال پیش ساخته 
شده و بدیهی است که مشکل فنی این اِلمان ناشی 
پیشنهاد دهندگان،  بی برنامگی  و  دقتی  کم  از 
طراحان و سازندگان آن بوده است و همچنین 
در خصوص مفهوم آن نیز می بایست خود ایشان 
اظهار نظر فرمایند. هرگونه تغییر در طرح هندسی 
این میدان و سایر  جزیره های ترافیکی اطراف 
نقاط شهر صرفًا پس از طرح در شورای هماهنگی 
ترافیک شهرستان و اخذ تصمیمات کارشناسی 

الزم و طی تشریفات قانونی امکان پذیر است. 
در خصوص مشکالت زیربنایی اشاره شده توسط 
جنابعالی، صرف نظر از صحت یا عدم صحت موارد 
مطروحه، به آگاهی می رساند شهرک شهیدان 
رجایی و باهنر در اوایل دهه 7۰ خورشیدی توسط 
اداره وقت مسکن و شهرسازی احداث شده و 
تفکیک  سرانه ها،  طراحی  در  نی ریز  شهرداری 
اراضی، شبکه معابر و سیستم دفع آبهای سطحی 
آن هیچ نقشی نداشته است. شایان ذکر است 
تملک و آزاد سازی امالک بولوار شهدای گمنام، 
زیرسازی و آسفالت الین دوم بولوار مذکور، باز 
طراحی و ساخت میدان گاز، آسفالت رایگان بیش 
از ۳۰ هزار متر مربع از معابر خاکی این شهرک، 
اقداماتی است که توسط شهرداری نی ریز طی 

صرفا ۳ سال گذشته انجام شده است.
2- آسفالت معابر سطح شهر با توجه به همیاری 
پرداخت شده توسط اهالی محترم و به نوبت انجام 

خواهد شد.

شورای ترافیک - شهرداری نی ریز
در قسمت انتهای بولوار آبادزردشت روبروی زمین 
فوتبال خاکی که به فلکه کارگر منتهی می شود، 
جای یک میدان خالی است؛ چون این چهار راه 
خطرناک است. وسایل نقلیه از همه طرف وارد و 

خارج می شوند و احتمال تصادف خیلی باال است .

پاسخ شهرداری نی ریز:
آگاهی  به  جنابعالی،  پیشنهاد  از  تشکر  ضمن 
می رساند مطابق آخرین طرح تفصیلی مصوب 
شهر نی ریز، بخش قابل توجهی از منطقه مذکور 
خارج از محدوده شهر و فاقد طرح مصوب است. 
با توجه به حساسیتهای موجود، بازدید میدانی 
ترافیک  هماهنگی  شورای  محترم  اعضای 
شهرستان از محل مورد نظر انجام شده و طرحهای 
پیشنهادی پس از تصویب در شورای مذکور در 

این نقطه اجرا خواهد شد.

فرمانداری - نماینده مجلس
۱- عدم جمعیت کافی دلیل شبانه روزی نشدن 
درمانگاه های شهرهای مشکان و قطرویه عنوان 
شده است. حال آن که در سال ۹5 و با پیگیریهای 
دکتر مسعودی نماینده سابق، مجوز شبانه روزی 
شدن درمانگاه ها توسط دانشگاه علوم پزشکی 
شیراز صادر شده و حتی در سیستم کامپیوتری 

قبل  سال  استخدامی  آزمون  در  و  درمانگاه 
عنوان این درمانگاه ها شبانه روزی ذکر شده بود 
و هم اکنون نیاز به جذب نیرو برای تکمیل چارت 
اجرای  پیگیر  خواهشمندیم  شما  از  لذا  دارد. 

مصوبه شبانه روزی شدن این درمانگاه ها باشید.
آمدید؛  پشتکوه  بخش  به  بار  2- شما چندین 
چه مشکلی حل شد؟ حداقل ترتیبی دهید که 

کوچه های روستا آسفالت شود.

پاسخ روابط عمومی، امور رسانه وفضای 
مجازی دکتر طهماسبی:

۱- با سالم خدمت شهروندان گرامی، در خصوص 
و  مشکان  شهر  درمانگاه  شدن  شبانه روزی 
سؤالی که توسط شهروند گرامی پرسیده شده، 
می بایست عنوان کرد دکتر طهماسبی از ابتدای 
حضور به عنوان نماینده مردم در مجلس، پیگیر 
این مهم بوده و هر چند تا کنون بنا به قوانین و 
مقررات وزارت بهداشت موفق به حصول نتیجه 
مطلوب نگردیده، اما مجدانه در حال پیگیری 
انجام این امر مهم و ضروری می باشند. اما در 
عنوان  گرامی  شهروند  که  مجوزی  خصوص 
فرمود ه اند، در دوره نماینده قبلی مجلس دریافت 
شده، باید گفت اگر به تاریخ باالی نامه معاون 
مجلس وزارت بهداشت توجه فرمایید، این نامه 
در سال ۹5 یعنی ابتدای کار نماینده محترم قبلی 
مجلس صادر گردیده و در مدت چهار سال فعالیت 
اجرایی  مجوز  صدور  رغم  به  متأسفانه  ایشان 
نگردیده است. لذا روابط عمومی دکتر طهماسبی 
به محض مالحظه نامه، وضعیت اجرایی شدن 
این نامه را از مسئول شبکه بهداشت و درمان 
شهرستان جناب آقای دکتر آل داود پیگیر شد که 
پاسخ ایشان را در ادامه خدمتتان ارائه می نماییم: 

»سالم و خدا قوت، این نامه قبل از زمان حضور 
من انجام شده بود. بعد از تأیید این نامه، چارت 
تأیید وزارتخانه قرار نگرفته،  شبانه روزی مورد 
باید ۴ پزشک و ۴ ماما  هر پایگاه شبانه روزی 
داشته باشد. علت تأیید نشدن آن نیز جمعیت 
می باشد. بیمه برای هر نفر جمعیت ساالنه ۶۰ 
هزار تومان سرانه می دهد که این عدد برای کل 
حقوق کارکنان و مخارج درمانگاه شهر مشکان 
است. با توجه به جمعیت کم این مناطق )قطرویه 
و مشکان( عدد پرداختی بسیار محدود و ناچیز 
می باشد. از این رو کفاف پرداخت ۴ پزشک و ۴ 
ماما در یک سال را نمی دهد. )مبلغ پرداختی 
مبالغی است که بیمه به ازاء هر نفر به دانشگاه 

می پردازد.(
در صورت موافقت وزارت با چنین چارتی، باید 
دو برابر این مبلغ توسط خود وزارتخانه پرداخت 
شود که مقرون به صرفه نیست. اگر این مبلغ 
را بین ۴ پزشک و ۴ ماما تقسیم کند، از نظر 
پرداختی هیچ کس حاضر به حضور در این شرایط 

نمی باشد.
*****

با توجه به پاسخ ریاست محترم شبکه بهداشت 
که  است  واضح  پر  نی ریز،  درمان شهرستان  و 
مجوز صادر شده در سال ۹5 غیر کارشناسی و غیر 
اجرایی می باشد . اما به هر حال دکتر طهماسبی 
به جد پیگیر موضوع بوده و هستند و ان شاءا... با 
حمایت مردم و دولت جدید به نتیجه مطلوب 

دست خواهند یافت.
2- هر چند اعتقاد همه ما بر این است که هر چه 
خدمت به مردم شریف حوزه انتخابیه انجام گیرد 
قطره ای در برابر عظمت و بردباری و مظلومیت 
ایشان نیست، اما نماینده محترم در این مدت 
کوتاه خدمت اقدامات زیادی در خصوص بخش 

پشتکوه و شهر مشکان در حد امکانات و منابع 
موجود به انجام رسانیده است؛ از جمله : 

۱- تأمین اعتبار و بارها کف شکنی چاه های آب 
شرب  وتأمین تجهیزات آبرسانی. 

2- معرفی زمین و اخذ مجوز جهت ایجاد شهرک 
صنعتی در بخش. 

۳- اخذ کد اختصاصی برای جاده نقاره خانه که 
برای همه بخش از اهمیت باالیی برخوردار است 
و این پروژه را از یک پروژه بی هویت به یک پروژه 

شناسنامه دار قابل دریافت بودجه تبدیل نمود.
۴- تخصیص بیش از ۴ میلیارد تومان اعتبار برای 

تکمیل جاده دسترسی دربیدو و…
آسفالت معابر هم مشکلی کشوری است که عدم 
مالی  رایگان  و کمبود شدید منابع  قیر  تأمین 
دهیاری ها باعث کندی و توقف پروژه ها است که 
البته با فشار نمایندگان اقداماتی در دولت در 

خصوص تأمین قیر تدارک دیده شده است.

اتاق اصناف
تومان   ۳۰۰ را  پالستیک  نانوایی ها  همه 
 ..... روبروی  نانوایی  اما  می کنند؛  حساب 
می فروشد.  تومان   ۶۰۰ را  پالستیک   هر 

اگر ممکن است پیگیری کنید.

پاسخ اتاق اصناف:
با سالم و احترام، مورد در دست پیگیری قرار 

گرفت.

بنیاد مسکن
لطفًا مزایده زمین را اطالع رسانی کنید و شرایط 

وام وتسهیالت را بگویید.
در بخش پشتکوه طبق چه قانونی زمین واگذار 

نموده اید؟

پاسخ بنیاد مسکن:
مسکن  بنیاد  محترم،  شهروند  خدمت  سالم 
تا کنون به هیچ مسئولی از بخش یا شهرستان 
زمینی بدون در نظر گرفتن شرایط و مقررات 

زمینی واگذار نکرده است.
اراضی با شرایط مزایده صرفًا از طریق شهرداری 

واگذار می گردد.
بنیاد مسکن این آمادگی را دارد که به افراد واجد 
و  روستاها  در سطح  تسهیالت مسکن  شرایط 
شهر قطرویه و مشکان به میزان ۱۰۰ میلیون با 

بازپرداخت 2۰ سال اعطا نماید.

محیط زیست
دهچاه  کشاورزان  محصوالت  همه  گورخرها 
اقدامی  و محیط زیست هیچ  نابود کرده اند  را 

نمی کند. چرا؟

پاسخ محیط زیست:
با سالم و احترام خدمت همه کشاورزان و اهالی 
خوب روستاهای دهچاه و حسن آباد، به استحضار 
بروز  از  پیشگیری  قوانین  حسب  می رساند 
خسارات حیات وحش، می بایست مد نظر سازمان 
محیط زیست و مجاوران مناطق حفاظت شده 
باشد. لذا در جلسات متعدد مراتب به سازمان 

ذی ربط )جهادکشاورزی( اعالم شده است.
از جمله راهکارهای دفع و پیشگیری، استفاده 
از حصار در مسیرهای تردد و آسیب می باشد. 
البته سازمان حفاظت محیط زیست نیز اجرای 
حصارکشی پیرامون محدوده حفاظت شده را از 
سنوات قبل شروع کرده )محدوده قطرویه( که 

ان شاءا... در ادامه، اولویت با مسیر ارتباطی حسن 
آباد - دهچاه خواهد بود. 

از کلیه خسارت دیدگان مذکور تقاضا می گردد 
مراتب بروز خسارت از ناحیه حیات وحش را در 
اسرع وقت به ادارات جهاد کشاورزی و محیط 
زیست )بخش یا مرکز شهرستان( گزارش نموده 
و پس از طی مراحل قانونی)برابر دستورالعمل( 

نسبت به پرداخت خسارات اقدام خواهد شد.

رئیس شورای شهر نی ریز
منتقد محترم! انتقاد شما در اختیار رئیس شورای 

شهر قرار گرفت. منتظر پاسخ هستیم. 

توزیع برق
۱- چرا در بعضی از نقاط شهر اصاًل برق نمی رود؟ 
مانند بولوار سرداران. فرق ما با مردم این مناطق 

چیست؟
2- نزدیک به نیمی از المپهای بولوار امام رضا 

سوخته و کسی پاسخگو نیست. دلیلش چیست؟

شرکت تعاونی کشاورزی دامداران 

شهرستان نی ریز
بگویید که  به مراجعه کنندگانتان  لطف کنید 
همه  کنند.  پارک  سرکوچه  را  ماشینهایشان 
کوچه را ماشین پارک می کنند؛ به طوری که 
بهتر  حتی یک ماشین هم نمی تواند رد شود. 
نیست برایشان یک زمان بندی مشخص کنید تا 
هم مزاحم همسایه ها نباشند و هم پروتکلهای 

بهداشتی رعایت شود؟

فرمانداری
هم  پشتکوه  بخش  شامل  امسال  اعتبارات  آیا 
ادارات از عدم تخصیص بودجه  می شود؟ اکثر 

گالیه مند هستند.

نی ریزان فارس
جای  به  که  می خواهیم  شما  از  باسالم،   -۱
داستانهای تلخ زندگی بعضی از افراد که چاپ 
می شود، از زندگی افراد موفق و بی دغدغه هم 

بنویسید تا دیگران از آنها درس بیاموزند.
نی ریزان فارس؛ با سالم و درود فراوان. با تشکر 
از پیشنهاد جنابعالی، بارها با برخی زوجهای موفق 
تماس گرفته ایم تا راز موفقیت آنها را چاپ کنیم. 
اما عمومًا تمایلی نشان نمی دهند. همین جا از 
زوجهای موفق درخواست می کنیم برای انجام 

مصاحبه، با دفتر هفته نامه تماس بگیرند.
بابت  نشریه  به دست اندرکاران  دستمریزاد   -2
جالب  بسیار  مطلب  بویژه  و  نی تاک  انتشار 
واقعًا  که  پنجشیر  دره  شیر  مسعود  احمد شاه 

استفاده بردم.
مهرتان  از  فراوان.  درود  با  فارس؛  نی ریزان 
بتواند  نی تاک  مجله  امیدواریم  و  سپاسگزاریم 
ببالد و برای فرهنگ نی ریز، فارس و کشور مفید و 

روشنی بخش باشد.

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

نداده اند:
- میراث فرهنگی

- منابع طبیعی
- توزیع برق

- شورای ترافیک
- شرکت تعاونی کشاورزی دامداران 

شهرستان نی ریز
- فرمانداری

آگهی فقدان سند مالکیت بخش 22 فارس نی ریزکشاورزی علم و عمل
چون آقای سید محمدهادی فقیهی فرزند میرمحمد  با تسلیم دوبرگ استشهادیه که در دفتر خانه اسناد رسمی 
شماره 82 نی ریز تنظیم گردیده است مدعی است که تعداد یک جلد ســند مالکیت کاداستری مربوط به موازی 
ششدانگ یک دســتگاه آپارتمان مســکونی به مســاحت ۱2۹.۴5 مترمربع تحت پالک ۳۳۳۱.2257 واقع در 
نی ریز بخش 22 فارس به نام ایشــان در ذیل ثبت دفتــر الکترونیکی ۱۳۹72۰۳۱۱۰۰5۰۰2۴۴۰ با شــماره 
چاپی ۱78۰۱5 الف ۹7 صادر و تســلیم گردیده است. به موجب ســند رهنی 8۹۱۳- ۱۳۹7.۰۶.2۶ دفترخانه 
82 نی ریز در قبال مبلغ یک میلیارد و هفتصد و بیســت میلیون ریال  در رهن بانک صادرات قرار گرفته اســت به 
علت جابه جایی منزل مفقود شــده است و نامبرده تقاضای صدور ســندالمثنی نموده است. مراتب طبق دستور 
ماده ۱2۰ اصالحی آیین نامه قانون ثبت آگهی می شود که هر کس نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای کرده و یا 
مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می باشد تا ده روز پس از انتشــار آگهی به ثبت محل مراجعه و اعتراض خود را 
ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا خالصه معامله تسلیم نماید و اگرظرف مدت مقرر اعتراضی نرسیده 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: 1400/06/21 

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

36599

- مورخ 1400/06/18
ش 75

روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی:

معاون مرکز تحقیقات انجیر استهبان 
خسارت  کاهش  منظور  به  گفت: 
سبز  رقم  انجیر  در  نهال  سرمازدگی 
می باید حداکثر تا نیمه شهریورماه اقدام 
به مدیریت و کاهش دفعات آبیاری و 

افزایش مدت زمان دور آن نمود. 
افزایش  برای  افزود:  جعفری  مسلم 
غلظت شیره سلولی گیاهی و مقابله با 
سرمازدگی بهتر است همراه با آخرین 
آبیاری تابستانه در نیمه شهریور ماه به 
هر اصله نهال بسته به سن و میزان رشد 

بین  پنجاه تا صد گرم کود سولوپتاس به 
صورت کود آبیاری داده شود.

وی خاطرنشان کرد: به  منظور پوشاندن 
نهال های انجیر بهتر است از برگ های 
نخل که از قبل با قارچ کش و حشره کش 
ضدعفونی شده اند استفاده و از پوشش 
پالستیکی  پوشش های  با  نهال ها 

خودداری شود.
جعفری تصریح  کرد: در صورت عدم 
بارندگی پیشنهاد می شود که یک نوبت 
انجام  پاییز  نیمه  در  مناسب  آبیاری 

شود.

راه های 
کاهش 

خسارت 
سرمازدگی 

در نهال انجیر
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آقای وزیر

گره کور الی رز کی باز می شود؟
دیدار هنرمندان با اعضای 

شورای شهر
ادامه از صفحه یک

... حتی بختگان دومین دریاچه بزرگ کشور 

با آن بزرگی اش و کوه های سر به فلک کشیده 

مرمریت  و  چینی  سنگ های  با  زاگرس 

بشناسانند.  کشور،  به  را  نی ریز  نتوانستند 

که  سرباز   21 تاریک،  شب  آن  بامداد  اما 

دوره آموزشی خود را در ۰۵ کرمان تمام 

کرده بودند  و قرار بود از گردنه پر پیچ و خم 

الی رز عبور کنند و به شیراز بروند که ناگهان 

ناقوس مرگ برایشان به صدا درآمد و اتوبوس 

آبی اشان رنگ آسمانی به خود گرفت.

21 کشته این حادثه سبب شد تا این جاده 

شهرتی نه کشوری بلکه جهانی یابد.

شبکه های  از  بسیاری  روی  بر  »#سرباز« 

جهانی ترند شد و اهمیت این جاده تا بدان 

جا رسید که تقریبًا همه مسئوالن عالی رتبه 

کشوری فرمان اصالح مسیر را دادند و در 

رأس آن مقام معظم رهبری خواستار اصالح 

هر چه سریع تر آن شدند.

جاده مرگ در اعتبارات ملی گنجانده شد و 

قرار بود 1.۵ ساله الین دوم آن ساخته شود.

پس از آن روحانی رئیس جمهور سابق و 

وزرایش که آن روزها به دنبال بهبود ناوگان 

هوایی کشوری بودند تازه فهمیدند که هنوز 

راههای زمینی پرخطری در کشور پهناورمان 

وجود دارد ! به همین دلیل دستور رسیدگی 

ملی آن صادر شد و الی رز به یک مسئله 

کشوری مبدل گشت؛ اما پس از آن، سال 

به سال وعده و وعیدها رنگ باخت تا اینکه 

به سال پنجم این ماجرا در سال 14۰۰ و 

تعویض دولت جدید رسیدیم.

مراد هدایت معتقد است علت به بهره برداری 

نرسیدن گردنه الی رز کم کار شدن پیمانکار 

و عدم توجه ویژه اداره کل راه و شهرسازی 

فارس به این مسیر می باشد.

پیمانکار می گوید طلبکار است، ولی فرماندار 

معتقد است چگونه پیمانکار طلب دارد اما در 

جاهای دیگر به او کار واگذار می شود؟

نی ریز  ترافیک  شورای  در  و  پیش  چندی 

میرزایی معاون عمرانی فرمانداری با انتقاد 

از عملکرد اداره کل راه و شهرسازی  استان 

نسبت به گردنه الی رز گفته بود: در حالی 

که فاز یک این گردنه هر روز جان بسیاری 

را می گیرد، پیمانکار دو بخش کوچک از این 

مسیر را بخاطر گرفتن مطالباتش نگه داشته  

و اقدام به بازگشایی مسیر نمی کند و داد از 

بی پولی می زند اما در کمال ناباوری فاز دوم 

را با قوت و با امکانات بسیار زیاد  شروع کرده 

است!

اتمام  چرا اداره کل راه و شهرسازی برای 

فاز نخست فکر چاره ای نمی کند تا هرچه 

سریعتر فاز نخست افتتاح گردد؟

البته با پیگیری های نی ریزان فارس مشخص 

شهرستان  دادستان  به  پیمانکار  که  شد 

نی ریز وعده داده که تا ظرف 4۰ روز آینده 

مسیر را آسفالت کند اما به گفته فرماندار 

نی ریز حتی با تحقق این وعده افتتاح الین 

دوم گردنه امکان پذیر نیست چرا که هنوز 

بحث تأیید و نصب عالئم راهنمایی و رانندگی 

که توسط راهداری باید انجام شود در برنامه 

قرار نگرفته است.

به نظر می رسد این مسیر همیشه به دالیل 

سیاسی نه فنی مورد مناقشه بوده اما بعد از 

برای ساخت  عزمی جدی  سربازان  حادثه 

کار  اواخر  در  و  آمد  وجود  به  دوم  الین 

مسعودی نماینده سابق بخشی از مطالبات 

بود،  تومان  میلیارد   ۷ حدود  که  پیمانکار 

پرداخت شد اما باز هم این پروژه به خط پایان 

نرسید.

فرهاد طهماسبی نماینده نی ریز، استهبان و 

بختگان در آغازین روزهای کار خود در سال 

گذشته به ما گفت: به پیمانکار اعالم کرده ایم 

که اگر تا دهه فجر 1۳۹۹ این قضیه را تمام 

نکند و به ظاهر سازی های خود ادامه دهد، 

سعی می کنیم وارد فاز بعدی و فسخ پیمان 

شویم اما اگر به این نتیجه برسیم که آنها بنا 

به کار کردن دارند ما نیز از طریق وزارتخانه 

پیگیر مطالبات آنها خواهیم بود.

بر اساس آنچه که طهماسبی در آن زمان 

اعالم کرد مطالبه پیمانکار چیزی حدود ۳۷ 

میلیارد تومان است اما نماینده با زیر سؤال 

بردن پیشرفت ۹4 درصدی این پروژه گفته 

بود: در پیشرفت ۹4 درصدی اغراق شده و 

بیش از ۷۰ نیست!

حال یک سال از آن ماجرا گذشته و هنوز 

خبری از وعده های داده شده نیست.

یاراحمدی رئیس اداره راه و شهرسازی با 

گردنه  فیزیکی  پیشرفتهای  آخرین  اعالم 

الی رز گفت: در خصوص پیشرفت فیزیکی 

گردنه الی رز 1۹ کیلومتر ابتدایی تا سه راهی 

انجام  اول  مرحله  آسفالت  تقریبًا  مشکان 

شده و ۳ کیلومتر مرحله دوم آسفالت به 

اتمام رسیده و مابقی مسیر به زودی آسفالت 

تا  از سه راهی مشکان  می شود. همچنین 

قطرویه  در مرحله خاکبرداری و احداث ابنیه 

فنی می باشد.

حاال انتظار می رود رستم قاسمی وزیر جدید 

راه و شهرسازی هر چه سریع تر با دستوری 

ویژه غائله گردنه الی رز را خاتمه دهد. 

مسئوالن  ارتباط  این  در  می رسد  نظر  به 

اجرایی شهرستان   کاری از دستشان ساخته 

ملی  کد  دارای  پروژه  این  که  چرا  نیست 

می باشد و در اعتبارات استانی و شهرستانی 

جایگاهی ندارد و حاال تمام نگاه ها به وزیر 

جدید است.

امید شهدان، نی ریزان فارس:

نی ریز  شهرستان  پرورش  و  آموزش   شورای 

مدیر  و  شد  برگزار  شهریور   1۵ دوشنبه 

آموزش و پرورش از کمبود معلم،  مشکالت 

نیکوکاری  مرکز  راه اندازی  مجازی،  آموزش 

یک  افتتاح  و  بی بضاعت  دانش آموزان  برای 

آموزشگاه در سال تحصیلی جدید سخن گفت.

فضای نامناسب
اینکه  اعالم  با  پرورش  و  آموزش  مدیر 

کالس   ۵۸2 در  دانش آموز   1۵.۵۰۰

تحصیلی  سال  در  مدرسه   1۶۷ و  درس 

متأسفانه  گفت:  داشت  خواهیم  پیش رو 

کرونایی  شرایط  برای  ما  آموزشگاه های 

مجازی  یا  حضوری  اما  نشده اند؛  ساخته 

بودن کالس ها منوط به دستور ستاد کرونا 

است.

بازنشستگی 28 مدیر و معاون
مدیر آموزش و پرورش این را هم گفت که 

امسال، بسیاری از نیروهایش در سمت هایی 

چون مدیر و معاون بازنشسته خواهند شد 

به گونه ای که 2۸ معاون بازنشسته می شوند.

البته ولی زاده وعده داد که در سال تحصیلی 

معلم  بدون  کالسی  هیچ     14۰۰-14۰1

نماند. او عنوان نمود: تعدادی از معلمان از 

دانشگاه فرهنگیان تأمین خواهد شد. 

مدیر آموزش و پرورش دلیل دیگر انصراف 

از ادامه کار توسط نیروهای بازنشسته، عدم 

رتبه بندی معلمان و همسان سازی حقوِق 

شاغالن و بازنشستگان اعالم کرد.

۷ مدرسه جدید
دبیر شورای آموزش و پرورش شهرستان در 

ادامه گفت: ۷ پروژه در دست ساخت داریم 

که از این تعداد آموزشگاه واقع در بلوار نصر 

شهر نی ریز به بهره برداری نزدیک است و 

امیدواریم با این ۷ پروژه، کمکی به چرخه 

تعلیم و تربیت شهرستان شود.

کمبود مشاور و افزایش  شهریه ها

مشاور  نبود  پرورش  و  آموزش  مدیر 

بزرگش  دغدغه  را  مدارس  در  تحصیلی 

هیچ گونه  سال 1۳۹۷  از  گفت:  و  خواند 

بزرگسال  مدارس  شهریه  در  افزایشی 

حاصل  تغییراتی  است  نیاز  اما  نداشتیم 

شود.

و  نماینده  مجلس  از  مسئول  مقام  این 

گستردگی  به  توجه  با  خواست  فرماندار 

حال  به  فکری  پرورش  و  آموزش  حوزه 

تأمین نیروی کنند.

پایان دوز دوم معلمان
پایان  تا  گفت:  درمان  و  بهداشت  رئیس 

شهریور دوز دوم معلمان به پایان می رسد. 

در مرحله نخست 14۰۰ دوز به معلمان 

تزریق گردید و توانستیم دیگر معلمان را که 

حق التدریس و وابسته به مراکز غیردولتی 

بودند، واکسینه کنیم.

داور آل داود از کمبود همیار سالمت در 

مدارس خبر داد.

دانش آموزان متوسطه دوم واکسینه 
شوند

فرماندار نی ریز به مهم بودن واکسیناسیون 

سراسری اشاره کرد و خاطر نشان نمود: 

اگر امکان دارد دانش آموزان متوسطه دوم 

واکسینه شوند.

مراد هدایت اضافه کرد: هنوز هیچ تصمیمی 

به  مدارس  بازگشایی  بر  مبنی  استان  از 

صورت حضوری یا مجازی گرفته نشده اما 

در روستاهای با جمعیت کم و بدون پوشش 

رعایت  با  و  حضوری  کالس ها  اینترنت 

پروتکل ها باید برگزار شود.

وی در ادامه گفت: باید سرویس مدارس را 

توجیه کنید و فضای مدرسه را آماده نمایید 

به عنوان مثال تهویه مناسب هوا، سیستم 

سرمایشی، گرمایشی و روشنایی را بررسی 

کنید.

فرماندار خواسته  کسانی که به فرمانداری 

مراجعه می کنند تدریس حضوری دانست 

و گفت: در همه مدارس از معلمان ممتاز 

استفاده شود.

دیگر  و  فرهنگیان  از  ادامه  در  هدایت 

کارکنان دولت درخواست نمود تا از طرح 

کمک به دانش آموزان بی بضاعت استقبال 

کنند و بهزیستی و کمیته  امداد هم فرزندان 

هموطنان بلوچ را که تابعیت ایرانی دارند، 

به تحصیل بازگردانند.

پیشگام در آغاز سال تحصیلی
کمک های  از  نی ریز  امداد  کمیته  مدیر 

دانش آموزان  به  تحصیلی  گرفته  انجام 

سال  در  گفت:  و  داد  خبر  تحت پوشش 

گذشته و در راستای آموزش مجازی 1۰۰ 

تبلت به دانش آموزان با اولویت ایتام داده 

شده است.

که   گفت  هم  را  این  درویش زاده  مهدی 

هرساله با برگزاری جشن عاطفه ها در تهیه 

کتاب درسی، خرید لوازم التحریر و معافیت 

تحت پوشش  افراد  به  مدارس  شهریه  

زبان زد بوده است.

معلمان باتجربه
شورای  رئیس  فقیه  عالءالدین  سید 

شهر نی ریز با بیان اینکه در به کارگیری 

باید  آموزشگاهها  در  جدید  معلمان 

سوابق و تحصیالت آموزگار و دبیر بررسی 

از  ما  دانش آموزان  متأسفانه  گفت:  شود 

شخصیت های سرشناس و تاریخی ایران 

آگاهی چندانی ندارند.

مشکالت آنالین بودن
مدارس  مدیران  برخی  جلسه،  ادامه  در 

اسکای روم  نبود  همچون  مشکالتی  به 

)جلسات وبیناری( در بسیاری آموزشگاه ها، 

کمبودهایی در نرم افزار شاد، مشکل موبایل 

دانش آموزان و معلمان و ... پرداختند.

نوشتنی است مجوز آغاز به  فعالیت مرکز 

درویش زاده  توسط  فرهنگیان  نیکوکاری 

مدیر کمیته امداد به آموزش و پرورش داده 

شد و قرار است فرهنگیان کمک هایی به 

فرزندان معنوی خود ارائه کنند.

امید شهدان، نی ریزان فارس: 

شامگاه دوشنبه ۸ شهریور، جلسه  شورای 
اداره  رئیس  حضور  با  شهردار  و  شهر 
فرهنگ و ارشاد و جمعی  از هنرمندان در 

ساختمان شورای شهر نی ریز برگزار شد.
رئیس فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت: با 
شناختی که شهرداری از مناطق و محالت 
دارد، می تواند نسبت به نیاز هر محله اقدام 

به ساخت فرهنگسرا یا کتابخانه کند.
اماکن  وجود  که  برزگر  عبدالحسین 
فرهنگی در هر شهر و محله ای را باعث 
رشد فرهنگ عمومی آن منطقه می داند از 
شورای شهر و شهردار خواست نگاه  ویژه  ای 

به این حوزه داشته باشند.

شهر خوشنویسان و ادب
او با اشاره به جایگاه میرزا احمد نی ریزی 
عنوان داشت: باید ببینیم در این شهر چند 

نفر خوشنویس تربیت کرده ایم؟!
از  را  طغرایی  عطاءا...  سید  استاد  او 
چهره های نامی خوشنویسی نی ریز خواند.

عمومی شهرستان  فرهنگ  دبیر شورای 
به سلسله نشست های برخوان سعدی هم 
اشاره ای کرد که مورد استقبال ویژه ای قرار 
گرفت اما به خاطر محدودیت های کرونا 

متوقف شد. 
برزگر به رشته موسیقی پرداخت و گفت: 
متأسفانه به رغم استعدادی که بچه های 

موسیقی دارند همدلی بین آنها کم است.

آموزشگاهی در شأن نی ریز
انجمن  مسئول  طغرایی  عطاءا...  سید 
نبود  از  با گالیه  نی ریز هم  خوشنویسی 
خوشنویسی  کالس  برای  مناسب  مکان 
انجمن  راه اندازی  از  سال   4۰ گفت: 
و  می گذرد  بنده  توسط  خوشنویسی 
توانستم خوشنویساِن ممتازی تربیت کنم 
و تنها انتظارمان یک مکان برای آموزش 

خط است.
طغرایی که نام گذاری یک خیابان به نام 
وی را از الطاف شهرداری خواند از فرغت 

شهردار نی ریز تشکر کرد.

تجلیل از مفاخر
موسوی مقدم مسئول سلسله نشست های 
برخوان سعدی هم خواسته خود را تجلیل 
از چهره ها و مفاخر شهر دانست و بیان 
داشت می خواهیم مردم شهرمان از طریق 
هنِر هنرمندان احساس آرامش و آسایش 

کنند.

قطعه هنرمندان
ادبی  انجمن  دبیر  رنجبر  محمدجالل 
گلبانگ خواهان جلوگیری از فرار مغزهای 
متفکر در نی ریز شد و تشکل های هنری را 
مانند مدرسه ای توصیف کرد که اگر جوانان 
وقت خود را در آن سپری کنند جلوی 

ناهنجاری های بسیاری را خواهد گرفت.

رنجبر ادامه داد: »با وجودی که کرونا بود، 
سال گذشته بیشترین نشر کتاب را داشتیم 
و از شورای  شهر می خواهیم جهت حمایت 
از مؤلف کتاب، آثار آن را خریداری نموده تا 

باعث دلگرمی آنان شود.
قطعه  موضوع  به  رنجبر  محمدجالل 
هنرمندان در دارالرحمه اشاره کرد و گفت: 
این پروژه که در شورای قبل هم قرار بود به 

بهره برداری برسد، به تصویب برسانید.

 اثر هنرمندان در  ادارات
علی اکبر زهری زاده مسئول هنرکده احمد 
نی ریزی اقدامات شهرداری در زیباسازی 
شهر را مطلوب ارزیابی کرد و خواست با 
هنرمندان  دیگر  آثار  مسئوالن،  حمایت 
در فضای شهر و ادارات و حتی مدارس 

استفاده شود.
از شهرداری خواست طرحی  زهری زاده 
را پیاده کند تا افراد در نمای ساختمان، از 

طرح های هنری استفاده کنند.

 حامی هنرمندانیم
شورای  رئیس  فقیه  عالءالدین  سید 
 شهر نی ریز خواستار آشنایی نسل جوان 
از  و  شد  شهرستان  فاخر  چهره های  با 

حمایت خود در به تصویب رساندن قطعه 
بحث  در  گفت:  و  داد  خبر  هنرمندان 
زیباسازی شهری با کمک مردم در محالت 

مختلف، نسبت به آن اقدام خواهیم نمود.

 سالنی برای تمرین
انجمن  مسئول  رنجبر  محمدحسین 
نمایش از ضرورت یک سالن برای تمرین 
بچه های تئاتر سخن گفت و اظهار داشت: 
رده های سنی  در  که  پتانسیل خوبی  با 
مالی  حمایت  نیازمند  داریم  مختلف 

هستیم.
وی همچنین احداث فرهنگسرا در نی ریز را 
ضروری دانست و خاطر نشان کرد: چنانچه 
فرهنگسرا ساخته شود رشته های هنری 
بیشتری می توانند در آن مشغول به فعالیت 

شوند.

 ترویج آثار
شورای  عضو  قطبی  محمدجواد  سید 
شهر پیشنهاد داد آثار هنرمندان از طریق 
تا  شود  گذاشته  تبلیغ  به  فضای مجازی 
هنرمندان بتوانند کار خود را به اشتراک 

بگذارند.
قطبی قول داد با حمایت شورای ششم 
خدمات خوبی به بخش فرهنگی ارائه شود.

 حضور کمرنگ!
با  شورا  عضو  دیگر  شاهسونی  محمد 
هنرمندان،  دیگر  عدم حضور  از  گالیه 
علت آن را جویا شد و خواست در جلسات 
انجمن های هنری  هم  از دیگر  بعدی 

دعوت شود.

قدم های بزرگ فرهنگی و هنری
شهردار نی ریز سخن خود را با چند بیت 
شعر آغاز کرد و گفت: توانستیم قدمی هر 
نی ریز  تاریخی  شهر  برای  کوچک  چند 
برداریم. با وجودی که با کمبودهایی مواجه  
کرده  سعی  شهری  مدیریت  اما  بودیم 
خدماتی در بخش فرهنگ به مردم ارائه 

دهد.
از  گزیده ای  به  ادامه  در  فرغت  حامد 
و  پرداخت  فرهنگی اش  برنامه های 
اجتماع  محرم،  سوگواره  برگزاری  گفت: 
برگزاری   ،۹۸ سال  در  اربعین  بزرگ 
 ،۹۷ سال  فطر  عید  در  خنده  کنسرت 
سال  در  پاپ  موسیقی  کنسرت  اجرای 
۹۷، نام گذاری یک خیابان به نام هنرمند 
شهرستان استاد طغرایی، کمک به اعزام 
کشوری،  جشنواره های  به  هنرمندان 
راه اندازی سینما هفتگی به مناسبت های 
مختلف، کمک در اجرای تعزیه در سال ۹۸، 
گرامیداشت روز خبرنگار و معلم، کمک 
برخوان  نشست های  برگزاری سلسله  به 
همچنین  بود.  ما  برنامه های  از  سعدی 
در  را  شیراز  همانند  سعدی  بزرگداشت 
به  قادر  کرونا  بخاطر  که  داشتیم  برنامه 

برگزاری آن نشدیم.

عمرانی اش  پروژه های  است  معتقد  وی 
پیشرفت  به  او  دارد.  فرهنگی هم  جنبه 
اشاره  شمشیری  سرای  درصدی   ۹۵
کرد که قرار است پس  از مرمت، به عنوان 

فرهنگسرا در اختیار هنرمندان قرار گیرد.

 مرمت دوباره
شهردار نی ریز از تملک یک حمام تاریخی 
خبر داد که سالهاست مورد بی مهری قرار 

گرفته است.
فرغت گفت: با وجودی که نوسانات قیمت 
و مشکالت اقتصادی وجود دارد در نماهای 

ساختمانی نمی شود مردم را مجبور کرد.
او ادامه داد: با پیمان نامه ای که با فوالد 
غدیر منعقد شد قرار است یک سالن بزرگ 
ساخته  شهرستان  هنری  اجراهای  برای 

شود. 

 ارتقاء نی ریز
چرا  که  سؤال  این  به  پاسخ  در  فرغت 
شهرداری فاقد معاونت فرهنگی می باشد 
گفت: با وجودی که شهرداری نی ریز درجه 
۸ به حساب می آید، در تالشیم آن را ارتقاء 
داده و به درجه ۹ برسانیم. قطعًا با این 
تغییر، دستمان بازتر می شود و می توانیم 

خدمات بیشتری به همشهریان بدهیم.

 بیلیبورد هنری
خواستار  هنرمندان  و  ارشاد  رئیس 
تبلیغ های  برای  بیلیبورد  یک  اختصاص 

هنری در شهر شدند.
در پایان و به رسم یادبود، یک تابلو هنری 

به رئیس  شورا  اهداء شد.

پیچ و خم 
نهاده های دامی 

برداشته شد
روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی:

امکان خرید و رصد شخصی  نهاده  
برای دامداران نی ریزی میسر  شد. 

شهرستان  کشاورزی  جهاد  مدیر 
نی ریز گفت: با توجه به راه اندازی 
سامانه »سپند دوربرد«، دامداران 
می توانند شخصًا برای خرید نهاده 

مورد نیاز خود اقدام نمایند.

کرد:  تصریح   بصیری  علیرضا 
پیامکی برای دامدارانی که مشکلی 
در  و  ارسال  نداشته اند  در سامانه 
خود متن پیام، نام کاربری و رمز 
عبور برای آنها تعریف شده است  
نهاده های  بتواند  دامدار  اواًل  که 
خریداری شده برای خودش را رصد 
کند و دومًا از  این به بعد سهمیه 
سامانه  از  مستقیمًا  را  نهاده خود 

خریداری نماید.
وی خاطر نشان کرد: میزان نهاده 
در سامانه برای هر دامدار و در هر 
مرحله بر اساس تعداد دام مشمول 
طرح، تأمین می شود و عالوه بر این 
دامدار می تواند هر کارخانه ای را که 

بخواهد، انتخاب کند.
بصیری در خصوص مبلغ واریزی 
برای خرید نهاده و عملیات بارگیری 
شخصًا  دامدار  عنوان کرد:  هم 
پیدا  حضور  کارخانه  در  می تواند 
کرده و وجه را پرداخت و نهاده خود 

را بارگیری نماید.

اجرای مشاغل 
نی ریز در 
طرح بوم
روابط عمومی آموزش و پرورش:

طرح بوم با اجرای مشاغل نی ریز 
آموزشگاه  دانش آموزان  توسط 

دخترانه عفت به اجرا در آمد.
برنامه  این  برگزارکنندگان 
معتقدند مدرسه فقط برای آموزش 
تمام  تقریبًا  نیست.  درسی  کتاب 
باورند  این  بر  مدارس  مدیران 
مدارس  در  بوم  برنامه  جای  که 
جدید  نسل  که  چرا  است  خالی 
دانش آموزان خواستار آموزش های 
عملی و مهارت های زندگی هستند 
و صرف تدریس کتاب های درسی 

برای آنان کافی نیست.
مسئوالن  رابطه  همین  در 
اجرای  از  استانی  و  شهرستانی 
دخترانه  آموزشگاه  در  بوم  طرح 
بازدید  نی ریز  شهرستان  عفت 

کردند.
ویژه  برنامه  همان  یا  بوم  برنامه 
مدرسه مدتی است که در برخی 
دنبال  جدیت  با  کشور  مدارس 
نیز  برنامه  این  هرچند  می شود، 
دچار  کرونا  گیری  همه  از  بعد 
محدودیت های زیادی شده است با 
این حال در همین دوران هم برخی 
اجرای  برای  راهکارهایی  مدارس 

آن اندیشیده اند.

//

بازگشایی مدارس و کمبود معلم در نی ریز

//

10
یکشنبه 21 شهریور 1400ورزشی

 12    سپتامبر 2021 
شماره  350

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

سرویس ورزشی: محمدصادق رجبی

وضعیت نمایندگان 

فوتبال ایران در لیگ 

قهرمانان آسیا 2021

مجید پاکیزه دامن/نی ریزان فارس

 

 نیم نگاه

محمد نژاد در 
سمینار توسعه 

و پیشرفت 
داوران  بسکتبال 

ایران
جواد محمد نژاد داور جوان هیئت بسکتبال 
نی ریز در سمینار توسعه و پیشرفت داوران 

جوان کشور حضور یافت.
این سمینار پنج شنبه  11 شهریور با حضور  
2۰ داور جوان از سراسر کشور در فدراسیون 

بسکتبال برگزار شد که محمدنژاد و یک داور دیگر به عنوان نمایندگان فارس در این 
سمینار مورد ارزیابی تست های داوری قرار گرفتند.

قرار است که جلسات ماهیانه ای برای این داوران برگزار شود تا آنها جایگزین داوران 
بین المللی کشور شوند .

پوریا مهرپویا ستاره و پدیده نوجوان فوتبال نی ریز و مدرسه فوتبال استعدادهای درخشان به 

فینال برنامه ستاره ساز راه یافت.

برنامه ستاره ساز که در سه شب ابتدایی هرهفته از شبکه ۳ سیمای ایران به روی آنتن می رود، 

در سه سال گذشته توانسته به معرفی استعدادهای برتر فوتبال ایران بپردازد و آنها را شناسایی 

کند.

پوریا مهرپویا نیز جزو آن دسته از بازیکنان رده پایه فوتبال نی ریز و استان است که طی حضور 

عوامل برنامه ستاره ساز در نی ریز، کار فیلمبرداری و تصویربرداری از کار با توپ این پدیده تازه 

ظهور را آغاز کردند و در قالب مستند روی آنتن شبکه سوم سیما رفت تا بتواند توانایی های خود 

را به همه ایران نشان دهد.

مهرپویا با توجه به داشتن توان بدنی و فنی و مهارت در کار با توپ، با ارسال کلیپ هایی از خود 

به برنامه ستاره ساز به این برنامه دعوت شد و از میان حدود ۶۰۰ فوتبال آموزی که در این برنامه 

شرکت کرده بودند، توانست در تست های مختلف به عنوان تنها نماینده فارس و با انتخاب 

خداداد عزیزی  در لیست نفرات نهایی قرار گیرد.

او حاال با گذشت حدود 2 ماه از شرکت در این مسابقه به فینال رسید.

این فوتبالیست در هر مرحله زیر نظر مربیانی همچون رضا شاهرودی، خداداد عزیزی، 

سیروس دین محمدی و وحید شمسایی در برنامه حاضر شد و در فینال جزو یاران سیروس 

دین محمدی مدافع و کاپیتان سابق تیم فوتبال استقالل تهران با دیگر رقبا به رقابت خواهد 

پرداخت.

پوریا مهرپویا 1۶ ساله و  از فوتبالیست های آینده دار از سن ۶ سالگی وارد دنیای فوتبال شد 

و با عضویت در مدرسه فوتبال استعدادهای درخشان نی ریز و زیر نظر مربیانی چون فاضل 

اصغرپور عضو کمیته استعدادیابی هیئت فوتبال فارس و سعید زارع بازیکن سابق باشگاه عقاب 

شیراز و مسئول سابق کمیته آموزش و مربیان هیئت فوتبال نی ریز به صورت حرفه ای فوتبال 

خود را دنبال کرد.

او با پیشرفت چشمگیر خود توانست در تیمهای رده های پایه استقالل کیش، گل گهر سیرجان 

و فوالد یزد بازی کند و در حال حاضر نیز پیشنهاداتی از چند تیم لیگ برتر کشور دارد که پس از 

پایان حضور در برنامه ستاره ساز به بررسی آنها خواهد پرداخت.

هیئت بسکتبال نی ریز  برای چهارمین بار پیاپی در انتخابات  
هیئت رئیسه فارس به عضویت این هیئت در آمد.

هیئت رئیسه شامل ۵ نماینده شهرستانهای فارس به منظور 
حضور در مجمع انتخابات رئیس هیئت بسکتبال استان است.

این انتخابات یکشنبه ۷ شهریور، با حضور رؤسای هیئت های 
از  پس  و  شد  برگزار  استان  شهرستان های  بسکتبال 
رأی گیری، حسن مروی رئیس هیئت نی ریز  به همراه رؤسای  

شهرستان های ممسنی، کازرون، استهبان و شیراز به هیئت 
رئیسه راه یافتند.

این جلسه با حضور نصیر پیرانی رئیس گروه توسعه ورزش 
قهرمانی و فریدون رئیسی مسئول امور شهرستانهای فدراسیون 
هیئت  انتخاباتی  مجمع  برگزاری  زمان  شد.  انجام  بسکتبال 
بسکتبال استان فارس پس از پیشنهاد اداره کل ورزش و جوانان 

و تأیید فدراسیون جمهوری اسالمی ایران اعالم خواهد شد.

فاطمه زردشتی نی ریزی/گروه ورزش:
کوه  خم  و  پرپیچ  مسیرهای  در  دوندگی 
شاید کار هرکسی نباشد. اما برای مسعود 
معصومی زاده یک تفریح است و او از خانه تا 

کوه را پیوسته می دود.
او که متولد سال 1۳۶1 است ورزش را  با 
بسکتبال شروع کرد و در حال حاضر دونده 
کوهستان است. با وی گفتگویی انجام دادیم 

که می خوانید:

- چه شد به ورزش روی  آوردید؟
12-11 سال بیشتر نداشتم که بسکتبال را 
به طور حرفه ای با معلم  ورزش مان محمد 
بچه ها  به  بی نهایت  او  کردم.  شروع  قرائی 
و ورزش آنها اهمیت می داد و از جان و دل 
برایشان مایه می گذاشت. یادم هست برای 
مسابقات استان هم انتخاب شدم اما به خاطر 
دهم.  ادامه  نتوانستم  داشتم  که  شرایطی 
آقای قرائی اما همیشه پیگیر کارهایم بود، به 
طوری که حتی تا پشت در خانه امان می آمد 
و از من می خواست سر تمرینات حاضر شوم و 

به مسابقات برگردم که نشد...
سال ۸۳-۸2 به رشته  بدنسازی رو آوردم و 
۵-4 سال بدنسازی کار  کردم که ناگهان مچ 
دستم شکست و نتوانستم این رشته را دنبال 

کنم.

- چه شد که دونده کوهستان شدید؟
باجناقم حسین پوزشی کوهنوردی می کرد 
تقریبًا  کردم.  شروع  را  کوهنوردی  او  با  و 
همه کوه های نی ریز را با هم رفته ایم. سال 
حسین  آقای  همسایه امان  1۳۹۶توسط 
مروت  که عضو گروه فضل بود با این گروه 
شنیدم  بعد  سال  یک  حدود  شدیم.  آشنا 
دو  همان  یا  اسکای رانینگ  نام  به  ورزشی 
کوهستان وجود دارد که با چند نفر دیگر 
تصمیم گرفتیم در این رشته کار کنیم. خب 
در زمان شروع تقریبًا 2۰-1۵ نفر بودیم که 
کم کم همه کنار کشیدند و در نهایت من 

ماندم...

- دویدن در کوهستان چگونه است؟
با وجود اینکه به کوه و کوهنوردی عالقه 
خاصی دارم اما باید بگویم این رشته واقعًا 
سخت است. من در روزهای عادی، هر روز 

بین یک تا دو ساعت می دوم. 

- چگونه در کوه می دوید؟
 حدودًا ساعت ۵ صبح بیدار می شوم. برای 
اینکه انرژی داشته باشم صبحانه  می خورم و 
حدود یک ساعت بعد از خانه بیرون می زنم. 
حدود 1۰ دقیقه پیاده روی می کنم و پس از 
1۵ - 1۰ دقیقه نرمش کردن، دویدن را شروع 
پارک  از  را  دویدنم  زمانها  بیشتر  می کنم. 
آزادی آغاز می کنم و این در حالی  است که 
بقیه افراد گروه، نصف مسیر کوهنوردی را با 
ماشین می روند. همین هفته  پیش که بنا بود 
با دوستان به چاه صندل برویم، همنوردانم 
این مسیر را تا سنگ سه پاره با ماشین رفته 
بودند. من که از پارک آزادی شروع به دویدن 
کردم نرسیده به چاه صندل به آنها  رسیدم و 
بقیه  مسیر را با آنها پیاده روی کردم . البته 
گاهی که تنها به کوه می روم مسیر برگشت 

را نیز می دوم.

- تنها دویدن در کوه برایتان سخت 
نیست؟

خب به نوعی عادت کرده ام. خیلی ها از سر 
به  اما  دارد،  نرو، خطر  دلسوزی می گویند 

خاطر عالقه ام نمی توانم آن را کنار بگذارم. 

- آیا آموزش خاصی برای این رشته 
دیده اید؟

خاص  آموز ش های  ورزشی  هر  مسلمًا 
خودش را دارد اما به خاطر نبود مربی و در 
از  نداشتن هزینه  مربی، سعی کردم  اصل 
تجربیات دیگر افراد این رشته استفاده کنم. 
به طوری که هر زمان برای مسابقات می رفتم 
از کسانی که در این رشته فعالیت داشتند، 
نکاتی می پرسیدم و آن ها را در تمریناتم به 

کار می بردم.

-توصیه اتان به کسانی که عالقه به 
کوهنوردی دارند چیست؟

از  باشند. متأسفانه بسیاری  تمرین داشته 
کسانی که به کوه می روند از اول تا آخر هفته 
هیچ تحرکی ندارند و جمعه ها می خواهند 
تالفی آن یک هفته را در بیاورند، یا اینکه 
بدون هیچ گونه نرمشی به کوه می روند که این 
باعث می شود بدنشان آسیب ببیند. همچنین 
کفش و کولی مناسب در کوهنوردی بسیار 
مهم است که نبود این دو باعث می شود به پا و 

ستون فقراتشان آسیب برسد.

- یک خاطره ؟
خب برای این ورزش باید یک کفش و نهایتًا 
برای  یادم هست  یک کولی خوب داشت. 
مسابقه ای که در تهران برگزار شد، من با یک 
کفش 1۵۰ هزار تومانی شرکت کردم و در 
نهایت در قرعه کشی، برنده  یک کفش چهار 

و نیم میلیون تومانی شدم.

- مشوقین شما در این راه چه کسانی 
بودند؟

مسئول گروه فضل آقای احمد جهانبانی، و 
جمعی از همنوردان و دوستانم ازجمله سجاد 
سیدرضا  خلیل اللهی،  هادی  سجادزاده، 
اعتباری، حسن منوری، سید حبیب دبستانی 
و خصوصًا حسین مروت که درست مثل یک 

مربی همیشه همراه من بودند.

- تا به حال چه کوه هایی را فتح 
کرده اید؟

به جز کوه های نی ریز که همه  آنها را رفته ام، 
قله  توچال تهران، دنا )بیژن یک( و دماوند را 

فتح کرده ام.

- از صعودتان به دماوند برایمان 
بگویید.

با  داشتم ساعت 11 شب،  که  سایپایی  با 
دماوند  فتح  برای  صادقی  مهران  دوستم 
به سمت تهران حرکت کردیم. یادم هست 
چادری روی سایپا کشیدیم و وسایلمان را 
حدودًا  گروهمان  دادیم.  جا  ماشین  پشت 
۳۰۰ نفر عضو داشت. نرسیده به قله، برف 
شروع به باریدن کرد و رعد و برق عجیبی 

گرفت که بسیار ترسناک بود. از ۳۰۰ نفر 
گروه مان، حدود 2۰۰ نفر برگشتند اما ما به 
هر سختی بود به مسیرمان ادامه دادیم. هوای 
سرد، نداشتن کفش مناسب، رعد و برق و... 
باعث شده بود این مسیر طوالنی تر به نظر 
برسد اما در نهایت به هر سختی که بود به قله 

رسیدیم و چقدر این صعود به ما چسبید...

- توقع شما از مسئوالن چیست؟
متأسفانه در نی ریز هیچ کس آن طور که باید 
و شاید از من حمایت نکرد. در صورتی که در 
ورزشکاران شان  برای  واقعًا  دیگر  شهرهای 
ارزش قائلند و از آنان حمایت می کنند. در 
این چند وقت اخیر،  حتی از استهبان و شیراز 
از من دعوت کرده اند تا برای آن ها بدوم اما 
من دوست داشته ام تا آنجا که می توانم برای 
اگر  نمی دانم،  کنم.  کسب  افتخار  شهرم 
شرکت هایی مانند فوالد یا سیمان بتوانند 
مرا مورد حمایت قرار دهند تا در مسابقات 
حتی به نام خود آن ها بدوم، کمک بزرگی 
به من کرده اند و گرنه با این شرایط ممکن 
است به پیشنهاد استهبان یا شیراز جواب 
مثبت دهم. البته در این جا جا دارد از آقای 
سجاد سجادزاده و همچنین بچه های گروه 
فضل که هزینه  بلیط، هتل و ... مسابقات مرا 

پرداختند تشکر کنم.

- آرزویتان چیست؟
دوست دارم تا آنجا که می توانم در نی ریز 
بمانم و برای شهرم افتخار کسب کنم. در این 
راه خیلی ها بوده اند که تشویقم کرده اند و 
افرادی که گاه دستم انداخته اند که این کار 
دیوانگی ست اما من همیشه سعی داشته ام 
به  باشم،  شهر  جوانان  برای  خوبی  الگوی 
طوری که حتی مسیر دویدن خود را کنار 
جاده  پلنگان انتخاب کرده ام، بلکه با دیدن 
من جوانی ترغیب و تشویق شود. امیدوارم در 
این راه حرف های زیادی برای گفتن داشته 
باشم و سال آینده بتوانم ۳1 قله   ایران را فتح 

کنم...

این هفته  آسیا 2۰21  قهرمانان  لیگ 
مقابل  ایرانی  تیم  سه  دیدارهای  با 
هشتم  یک  مرحله  وارد  حریفانشان 

می شود.
در ۶۰ مسابقه به انجام رسیده 1۵۰ گل 
از خط دروازه ها عبور کرد و میانگین 2.۵ 
گل به بار نشست. سه تیم از چهار تیم 
ایرانی نیز موفق به صعود از گروه خود 

شدند.
تیم های صعودکننده:

ایران: تراکتور، استقالل و پرسپولیس
عربستان: النصر، الهالل
امارات: الشارجه، الوحده

تاجیکستان: استقالل
می کنید  مشاهده  که  همانطور 
نمایندگان ایران همانطور که بیشترین 
حضور را در دور گروهی با چهار تیم 
داشتند موفق شدند بیشترین تعداد تیم 
را در دور یک هشتم نهایی هم داشته 
باشند و به جز فوالد، سه تیم دیگر موفق 
به صعود شدند تا به آمار ۷۵ درصد صعود 

برسیم.

تراکتور:
تیم  به مصاف  تراکتورسازی در حالی 
فوتبال النصر عربستان می رود که این 
تیم با وجود هزینه های نجومی در نقل 
و انتقاالت تابستانی و جذب بازیکنان 
نتیجه  نتوانسته  گرانقیمت  خارجی 

مطلوب را در یک ماه گذشته کسب کند.
تراکتورسازی در مرحله گروهی دست به 
کار بزرگی زد و برای دومین   بار به مرحله 
دوم رفت. تنها تیم بدون باخت بازی ها 
با بیشترین تعداد کلین شیت و کمترین 
گل خورده که حاال یکی از هشت تیم 
حاضر در یک هشتم نهایی از منطقه 
غرب آسیاست. تی تی ها در لحظات آخر 
و به سختی و با توجه به دیگر نتایج مجوز 

صعود گرفتند.
1۰ امتیاز، 2 برد، چهار تساوی، صفر 
گل   ۳ و  زده  گل   ۶ باخت)رکورد(، 
خورده)رکورد در کنار الوحده( و تفاضل 
مثبت سه، پنج کلین شیت)رکورد( آمار 

تراکتور در مرحله گروهی است.

استقالل:
استقالل دوشنبه 22 شهریور در امارات 
و از ساعت 21:۳۰ به وقت تهران در دبی 
رو در روی الهالل عربستان قرار می گیرد. 
تیم فوتبال الهالل یکی از پر افتخارترین 
در  دیدار  این  است.  آسیایی  تیم های 
حالی برگزار می شود که به دلیل شروع 
نشدن لیگ ایران، استقالل بدون بازی به 
مصاف تیم عربستانی می رود. اما شرایط 
الهالل متفاوت است و این تیم در لیگ 

برتر عربستان ۳ بار به میدان رفته است.
در پایان هفته سوم لیگ برتر عربستان، 
تیم فوتبال »الفیحا« با ۷ امتیاز از ۳ بازی 
و تفاضل گل ۳ در صدر جدول قرار دارد 
و الهالل نیز با ۷ امتیاز از ۳ بازی و تفاضل 
گل 2، در رده دوم ایستاده است. الهاللی 
ها در این ۳ بازی 2 بار هم کلین شیت 

داشته اند.
الهالل در این ۳ بازی ۳ گل زده و »جانگ 
»موسی  کره ای،  مدافع  سون«  هیو 
و  مالی  جمهوری  اهل  مهاجم  مارگا« 

که  هستند  بازیکنی   ۳ شهری،  صالح 
برای این تیم گلزنی کرده اند. همچنین 
یاسر الشهرانی مدافع کناری، ملی پوش 
و سرشناس الهالل هم با 2 پاس گل 

بهترین پاسور این تیم به حساب می آید.
استقالل در مرحله گروهی بعد از فوالد 
حضور  ممکن  گروه  سخت ترین  در 
داشت و توانست تنها تیم صعودکننده 
با  مجیدی  فرهاد  شاگردان  باشد. 
پیدا  دست  عنوان  این  به  شایستگی 
پرسپولیس  کنار  در  استقالل  کردند. 
 2 در  و  داشت  را  زده  گل  بیشترین 
خود  دفاعی  خط  به  نیز  پایانی  هفته 

سروسامانی نسبی داد.
11 امتیاز، سه برد، دو تساوی و یک 
باخت، 14 گل زده)رکورد( و هشت گل 
خورده و تفاضل مثبت ۶  و۳ کلین شیت 

آمار استقالل در مرحله گروهی است.

پرسپولیس:
بازی  تاجیکستان در آخرین  استقالل 
پرسپولیس،  با  دیدار  از  پیش  خود 
تا  آورد  دست  به  دیگر  پیروزی  یک 
را در غیاب  قاطعانه خود  صدرنشینی 
هوادارانش جشن بگیرد. نکته مهم این 
که باید دید لوچنکو در این بازی سیستم 
۳-۵-2 را تغییر خواهد داد یا خیر. باتوجه 
به مهره چینی او در بازیهای اخیر چنین 
امری بعید به نظر می رسد اما باید دید که 
تصمیم نهایی این سرمربی چه خواهد 

بود.
استقالل تاجیکستان در ماه منتهی به 
در  پرسپولیس  مقابل  حساسش  بازی 
لیگ قهرمانان آسیا نتایج ویژه ای کسب 
کرده و با روحیه باال به مصاف فینالیست 

سال قبل آسیا خواهد رفت.
استقالل در دیداری که با 4 گل الهالل را 
شکست داد، ترکیبی بسیار مشابه آنچه 
را پیش بینی می شود مقابل پرسپولیس 

باشد استفاده کرد.
آنها در ماه آگوست یک پیروزی ۷ و ۶ 
گله، یک پیروزی ۵ گله، دو پیروزی 4 
گله و یک برد 2 گله داشتند و تنها یک 
بار موفق به کلین شیت نشدند. باتوجه 
به همین نتایج درخشان، لوچنکو جایزه 

بهترین مربی ماه را دریافت کرد.
در   1۹:۳۰ ساعت  از  پرسپولیس 
تاجیکستان میهمان استقالل این کشور 

است.
صعود  بی دردسرترین  گروهی  مرحله 
کنار  در  که  بود  پرسپولیسی  برای 
همتای تهرانی خود بیشترین گل زده 
تنهایی صاحب رکورد  به  و  را داشت 
بیشترین برد و بیشترین امتیاز شد تا 
خیلی زود صعودش به دور یک هشتم 
یحیی  شاگردان  شود.  قطعی  نهایی 
شخصیتی  آسیا  در  گل محمدی 

فوق العاده پیدا کرده اند.
برد)رکورد(،  پنج  امتیاز)رکورد(،   1۵
گل   14 باخت،  یک  و  تساوی  صفر 
زده)رکورد( و پنج گل خورده و تفاضل 
مثبت ۹)رکورد(، دو کلین شیت آمار 

این تیم در مرحله گروهی است.
حاال سه نماینده ایران باید در مرحله 
یک هشتم نهایی به مصاف حریفان خود 

بروند و کار دشواری را پیش رو دارند.

مسعودمعصومیزادهدوندهکوهستانمیگوید:

دوندگی ازخانه تاکوه
/ کمکمهمهکنارکشیدندودرنهایتمنماندم...

/ اگرشرکتهاییمانندفوالدیاسیمانمراحمایتکنند،کمکبزرگیبهمنکردهاندوگرنهبااین
شرایطممکناستبهپیشنهاداستهبانیاشیرازجوابمثبتدهم

پدیده نوجوان فوتبال نی ریز 

در فینال ستاره ساز

عضویت نی ریز در هیئت رئیسه بسکتبال فارس 
برای چهارمین بار پیاپی
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سرمقاله

رضا شاه : 

من کجا باید زندگی کنم؟ خرج واال حضرتها را چه کسی خواهد داد؟ !
ادامه از صفحه یک

...  از آنجا که هیکلی بلند و نظمی خشک 
در رفتار داشت، درجات نظامی را طی 
کرد به طوری که به عنوان »رضا خان میر 
پنج« به درجه سر تیپی و فرماندهی یکی 

از تیپ های لشکر قزاق رسید. )1(
هنگام کودتای اسفند 1299، 43 ساله 
بود. در فاصله سالهای 1300 تا 1304 
خورشیدی مقاماتی همچون وزیر جنگ، 
سردار سپه، رئیس  الوزرا  و فرماندهی کل 
قوا را به چنگ آورد. علت عمده موفقیت 
او را به طور فشرده می توان در دو مورد زیر 

خالصه کرد : 
1- توانمندی نظامی اش

2- ضعف شدید حکومت مرکزی در دوره 
احمد شاه و بهم ریختگی گسترده کشور و 
پایتخت به طوری در هر گوشه ایران کسی 
یا کسانی ادعای خود مختاری و حکومت 
مستقل داشتند. رضا خان میر پنج در 
دورۀ چهار ساله 1300 تا 1304 همه 
مدعیان تجزیه کشور را سرکوب کرد. در 
این دوره وضعیت طوری بود که مردم، 
روشنفکران، فعاالن سیاسی و نظامیان 
برای  مرکزی  توانمند  قدرت  خواهان 
برون رفت از هرج و مرج، فقر و بیچارگی 
بودند. رضا خان در این مدت توانست نظر 
بسیاری از شخصیت های مؤثر را به خود 
جلب کند، حتی رهبران مذهبی همچون 
آیت ا.... شیخ عبدالکریم حائری یزدی، 
آیت  و  اصفهانی  ابوالحسن  آیت ا...سید 
ا...میرزا محمد حسین نائینی و مراجع 

مذهبی نجف.)2( 
عده بسیار کمی در زمان تشکیل مجلس 
مؤسسان به منظور تغییر اصولی از قانون 
اساسی و خلع قاجارها و سپردن سلطنت 

به رضاخان، با او مخالف بودند. 
حسن  سید  آیت ا...  مخالفان  مهمترین 
محمد  و  مصدق  محمد  دکتر  مدرس، 
تقی بهار )ملک الشعرا( بودند که نگران 
دیکتاتوری او در آینده بودند. دغدغه ای 
که محقق شد و موجب سقوط رضا شاه 

گردید. 
اما چه شد که رضا شاه پس از نشستن بر 
تخت پادشاهی با گذشت 16 سال، در 
بازه زمانی بسیار کوتاه 22 روزه )از سوم 
تا بیست وپنجم شهریورماه 1320 ( تمام 
قدرت و شوکت خود را از دست داد و با 
اجبار تبعید شد و در تبعید درگذشت؟! 

مروری بر این چند روز می کنیم:
جنگ جهانی دوم در سال 1939 شروع 
آدولف  رهبری  به  متحدین  قوای  شد. 
هیتلر رهبر آلمان و عضویت ژاپن و ایتالیا 
فرانسه،  انگلستان،  شامل  متفقین  و 
هم  رویاروی  چین  و  شوروی  آمریکا، 
و  جنگیدند  سال  و شش  گرفتند  قرار 
ویرانی های زیادی با بیش از 80 میلیون 

کشته بر جای گذاشتند. 
قوای متفقین برای رساندن کمک های 
به  سنگین نظامی، غذایی و تجهیزاتی 
شوروی مسیر جنوب به شمال ایران را 
انتخاب کردند، لذا کشور ما به رغم اعالم 
بی طرفی، در سوم شهریور سال 1320 
به اشغال قوای روس و انگلیس در آمد. 
راه آهن سراسری جنوب به شمال، عمده 
راههای شوسه، مواد غذایی و... به دست 

متفقین افتاد. 
آنها عالوه بر هدف اصلی اشان که تقویت 
جبهه شوروی بود ، دلِ خوشی از رضا 
شاه نداشتند و او را طرفدار پنهانی هیتلر 
می دانستند لذا در صدد سقوط و تبعید او 
بودند. تهران و عمده شهرهای شمالی و 
شهرهای بزرگ زیر بمباران هواپیماهای 

روس و انگلیس قرار گرفت. 
وحشت رضا شاه را گرفت. او نگران شد 
که روسها او را به سیبری تبعید کنند یا 
انگلیسیها او و خانواده اش را بکشند. با 
شروع بمباران ها اوضاع داخلی به شدت به 
هم ریخت. ترس و وحشت مردم، قحطی 
نایاب  آور،  سرسام  گرانی  غذایی،  مواد 
شدن سوخت و بنزین کشور را فرا گرفت. 

آقای دکتر سید رضا نیازمند در کتاب 
ارزشمند »رضا شاه از سقوط تا مرگ« 
روزه   22 کوتاه  دوره  لحظه  به  لحظه 
سقوط رضا شاه را از منابع متعدد معتبر 
مستندات  مبنای  بر  است.  واکاویده 
روز  وزیران  هیئت  جلسه  کتاب  این 
چهارشنبه 5 شهریور با حضور رضا شاه 
اصرار  اتفاق  به  همه  می شود.  تشکیل 
می کنند که رجبعلی منصور از نخست 
فروغی  محمدعلی  و  رود  کنار  وزیری 
جایگزین او شود. فروغی نزدیک به 6 سال 
مورد غضب رضا شاه بود و از همه امور کنار 
گذاشته شده و مشغول تحقیقات علمی 
شدید  عارضه  دچار  آنکه  ضمن  بود. 
قلبی شده و بیمار بود. رضا شاه خطاب 
به هیئت وزیران می گوید فروغی پیرمرد 

و از کار افتاده است. با اصرار وزرا شاه 
فوری دستور احضار فروغی را می دهد و 
رئیس تشریفات دربار سریعًا او را از منزل 
به کاخ می آورد. رضا شاه به محض ورود 
»آقای  می گوید:  او  به  خطاب  فروغی 
شما  که  نیست  پیر  هم  آنقدر  فروغی 
چه  پرسید  فروغی  از  بعد  می گفتید. 
نوشتن  مشغول  کرد  عرض  می کنید؟ 
با  و خواندن هستم. رضا شاه می گوید 
مشورتی که با آقایان شد به شما تکلیف 
آقایان  این  می شود.  کابینه  تشکیل 
تعهد کرده اند که نگذارند زیادی کار به 
شما صدمه بزند. فروغی می گوید چون 
سالهاست که از جریان کار دور هستم باید 
بیشتر در کیاست به من کمک شود. شاه 
می گوید وزرا در اختیار شما هستند. وزرا 
همان هایی که هستند باشند فقط آقای 
سهیلی وزیر خارجه و آقای عامری وزیر 

کشور خواهند بود .«)3( 
بیماری،  رغم  به  فروغی  علی  محمد 
مذاکرات هر روزه و گسترده خود را در 
وزارت  و  وزیری  نخست  دفتر  منزل، 
خارجه با سفرای روس و انگلیس آغاز 
را  آنها  و عمدتًا تالش می کند  می کند 
و  متوقف  را  بمباران  که  کند  متقاعد 
پایان جنگ سریعًا  از  کنند پس  تعهد 

نیروهایشان ایران را ترک کنند. 
رضا شاه خانواده اش را با وسایل منزل 
اصفهان  به  آشپزها  و  خدمتکاران  و 
می فرستد وخودش نیز در روز 7 شهریور 
را  اصفهان  سوی  به  تهران  ترک  قصد 
می رسند  کابینه  و  فروغی  که  داشت 
آنها  می شوند.  ولیعهد  او  رفتن  مانع  و 
تهران  شاه،  رضا  رفتن  با  می دانستند 
قابل  که  می شود  آشوب  دچار  آنچنان 
کنترل نخواهد بود. روز 8 شهریور رضا 
فروغی  گزارش  شنیدن  از  پس  شاه 
مبنی بر این که چه استانها و شهرهایی 
امالک  اشغال شده اند، می گوید: »پس 
رضا  امالک  عمده  می شود؟«  چه  ما 
دوره  در  که  بود  کشور  شمال  در  شاه 
بامداد  بود.  کرده  تصرف  پادشاهی اش 
روز 21 شهریور »سرریدربوالرد« سفیر 
شاه  می کند  ابالغ  فروغی  به  انگلیس 
ظرف 5 روز باید از سلطنت کناره گیری 
این صورت قوای متفقین  کند در غیر 
ساعت  فروغی  می شوند.  پایتخت  وارد 
3 بعد از ظهر با ادبیاتی سیاسی موضوع 

را به رضا شاه می گوید . لحظه ای تاریخی 
که معمواًل قدرت طلباِن مستبِد دیکتاتور 
یک مرتبه می شکنند و فرو می ریزند فرا 
رسید. محمود فروغی که به اتفاق برادرش 
مسعود پدر بیمار را همراهی و داروهایش 
را به موقع به او می خورانده اند این لحظه 
را به نقل از پدرش چنین نگاشته است : 
» شاه بعد از شنیدن بیانات پدرم سر را به 
زیر انداخته و مدتی در اندیشه های دور 
و دراز فرو می رود. شاید روزسوم اسفند 
1299 را به یاد می آورد یا به یاد اخراج 
قاجاریه می افتد . بعد سؤال می کند بعد 
از استعفا من باید کجا زندگی کنم و خرج 
داد؟!«)4(  خواهد  کی  را  واالحضرت ها 
فروغی پس از بیان مطالبی برای کاهش 
ناراحتی رضا شاه می گوید:  بهتر این است 
که یکی از کشورهای آرام و خوش آب و 
بفرمایید.  انتخاب  سکونت  برای  را  هوا 
ان شاا... بعد از خاتمه جنگ ملت ایران 
باز  کشور  به  که  کرد  خواهند  استدعا 
و  پوزخند  طعنه،  به  رضاشاه  گردید. 
ملت  ایران!!!  ملت  می گوید:  مسخره 

ایران!!! 
من  فروغی  آقای  می دهد:  ادامه  بعد  و 
استاد  تو  نیستم،  بلد  جغرافی  و  تاریخ 
اینها هستی بگو ببینم کجا برای زندگی 
من و خانواده ام مناسب است؟! فروغی 
نام چند کشور از جمله شیلی را می برد، 
رضا شاه نفس عمیقی می کشد و می گوید: 
هر  است...  بوده  چنین  من  »سرنوشت 
کسی سرنوشتی دارد، این هم سرنوشت 

من بود.«)5(
مطلب طوالنی شد. از این جهت ادامه 
ایران  از  تا روزخروج  ماجرای رضا شاه 
و مسیری را که طی کرد در شماره بعد 

تقدیم خوانندگان عزیز خواهم نمود . 
شاد و سالم و موفق باشید

پی نوشت:
1- زیبا کالم ، صادق)1398( رضا شاه، 

تهران: انتشارات روزنه، ص 61 تا 68 
علی)1394(  سید  محمودی،   -2
نی،  نشر  تهران:  دینی،  نواندیشان 

صص101 تا 103
3- نیازمند، سید رضا )1386( رضا شاه از 
سقوط تا مرگ، تهران: حکایت قلم نوین، 

ص 181 به بعد
4- همان ، ص 338 به بعد

5- همان

شورای بخش های مرکزی، قطرویه و پشتکوه انتخاب شدند
روابط عمومی فرمانداری:

با حضور بخشداران، هیأت نظارت بخش ها 
اعضای  اسالمی،  شوراهای  منتخبین  و 
شورای اسالمی بخشهای مرکزی ،  قطرویه 

و پشتکوه  نی ریز انتخاب شدند.
از میان کاندیداهای شورای بخش مرکزی: 
منوچهر  علیخانی،  مهدی  طاطی،  خلیل 
جالل  و  علیمردانی   حسین  کریمیان، 
علیخانی به عنوان اعضای اصلی و کیکاوس 

مزیدی مرادی، منصور رونق زاده و مهدی 
علی البدل  اعضای  عنوان  به  شاهسونی 

بخش مرکزی انتخاب شدند.
بخش  شورای  کاندیداهای  میان  از 
حمید  حیدری،  ابراهیم  محمد  قطرویه: 
رنجبر  غالم  فاطمی،  محمدرضا  نیکخو، 
و منوچهر غالمی به عنوان اعضای اصلی و 
محمدعلی پرویزی، علی محمد یاراحمدی 
و عبدالحمید یار احمدی  به عنوان اعضای 

علی البدل بخش  قطرویه انتخاب شدند.
در پایان جلسه و پس از اخذ رأی از میان 
پشتکوه:  بخش  شورای  کاندیداهای  
اشکبوس زارعی، بختیار حق دوست، کریم 
حمیدرضا  قره چاهی،  اصغر  اسماعیلی، 
قره چاهی به عنوان اعضای اصلی و اسماعیل 
عنوان  به  علیمردانی  مهدی  و  ولی زاده 
اعضای علی البدل بخش  پشتکوه انتخاب 

شدند.

11
یکشنبه 21 شهریور 1400

 12    سپتامبر 2021 
شماره  350

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

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



C
Y

M
K

C
Y

M
K

Neyrizan Fars Weekly یكشنبه 21   شهریور  1400  5  صفر  1443 سال هفتم  شماره  350 12 صفحه  2000 تومان  o12. September.2021  no 327 ین ریزان فارس  زبان مردم است

صفحه 10 صفحه 8

خطرات عجیب 
سی تی اسکن که 

خیلی ها نمی دانند

مسعود معصومی زاده 
دونده کوهستان

دوندگی از
خانه تاکوه

آقای وزیر

گره کور الی رز
کی  باز می شود؟

رضا شاه : 
من کجا باید زندگی کنم؟ 
خرج واال حضرتها را چه 

کسی خواهد داد؟ !
غالمرضا شعبانپور / مدیر مسئول

پنجشنبه این هفته 25 شهریور سالروز استعفای 
 1320 سال  در  سلطنت  از  شاه  رضا  اجباری 
خورشیدی است. درست 80 سال از این واقعه 
می گذرد اما در بردارنده درس های زیادی است. 
زندگی او بسیار غیرمعمول بود. در 24 اسفند 
از  مازندران  کوه  سواد  در  خورشیدی   1256
پدری به نام عباسعلی خان و مادری گرجی به 
نام نوش آفرین متولد شد. نوش آفرین همسر 
دوم عباسعلی خان بود. پدرش نظامی و عضو 
فوج سواد کوه بود. رضا یک ساله بود که پدرش 
می میرد و مادرش راهی تهران و در منزل برادرش 
حکیم خان ساکن می شود. مادرش که جوان و 
حدود 16 سال داشت ازدواج می کند. رضا 7 ساله 
بود که مادرش به علت ابتال به بیماری تیفوس از 
دنیا می رود . دایی کوچکترش که درجه دار لشکر 
قزاق بود، سرپرست او می شود. رضای 7ساله حاال 
نه پدر داشت و نه مادر. دایی اش هم توانایی مالی 

فرستادن او به مدرسه را نداشت. 
دایی اش در 12 سالگی او را به قزاقخانه برد تا 
کارهای خدماتی انجام دهد اما نپذیرفتند. در 14 
سالگی به اصرار دایی قزاقش او را می پذیرند فقط 
در قبال غذا و لباس. او توانمندی خود را ظرف 
یک سال نشان می دهد، لذا در 15 سالگی عضو 

رسمی فوج تازه تأسیس لشکر قزاق می شود.

ادامه در صفحه 2

شورای بخش های 
مرکزی، قطرویه و 

پشتکوه انتخاب شدند

بازگشایی مدارس و 

کمبود معلم در نی ریز

پیچ و خم نهاده های دامی 

برداشته شد

نکات ضروری در تماس

با اورژانس

چگونه مأمور قالبی 
را بشناسیم

خر بهتر است
یا آدم؟

خـــــر

سرمقاله خبرها

حکایتهای ُقلمراد

10 روز بیشتر وقت نیست

ثبت نام وام کمک ود یعه مسکن د ر فارس
خبرجنوب:

ثبت نام وام کمک ود یعه مسکن که از 26 
جاری  شهریورماه  تا31  شد ه  آغاز  خرد اد  

اد امه د ارد .
مد یر کل راه و شهرسازی فارس گفت: میزان 
 40 شیراز  کالنشهر  برای  تسهیالت  این 
میلیون تومان و برای سایر مناطق شهری  25 
میلیون تومان د ر نظر گرفته شد ه است. د وره 

بازپرد اخت این تسهیالت 3 ساله  و نرخ سود  
آن 13 د رصد  است. 

افزود : برای ثبت نام د ریافت  جعفر زاهد ی 
این تسهیالت نیازی به حضور د ر اد ارات راه 
و شهرسازی نیست و فقط باید  د ر مرحله آخر 
که مراجعه به بانک است، د ر شعبه حاضر 

شوند...
ادامه در صفحه 4 7
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محمد جاللی، نی ریزان فارس: 

پس از داستان تلخ سقوط سربازان به دره مرگ 
در 5 سال پیش، هنوز هم این گردنه شاهد 
سیاه پوش کردن بسیاری از مردمان این دیار 
و افرادی هستند که به امیدی از باالی گردنه 
الی رز خود را به پایین دره و بختگان می رسانند 

تا از آنجا راهی شهر و  دیارشان شوند.
فرماندار نی ریز معتقد است بسیاری از کسانی 
که در این مسیر جانشان را از دست دادند بومی 
تا صدای  عامل سبب شده  و همین  نیستند 

اعتراض شان کمتر شنیده شود و غم از دست 
دادن عزیزانشان آنها را بی صدا کرده است.

گویا به عادت تبدیل شده که فقط رسانه های 
محلی و استانی خبر سقوط، واژگونی و مرگ 
افراد در این مسیر دهند و واکنشی برای اتمام 

الین دوم از سوی مسئوالن دیده نشود.
تا قبل از دوم تیرماه 13۹5 اخبار نی ریز آن 
چندان سر تیتر رسانه های داخلی و خارجی 

نمی شد؛..
   ادامه در صفحه 3

اجرای مشاغل سنتی نی ریز
در طرح بوم
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نقد نوشت

محمد جاللی، نی ریزان فارس: 

یکی از سریال های جنجالی و پر بحث 

است.  گاندو  تلویزیون  روزهای  این 

سریالی که در دولت قبل مخالفان 

جدی داشت و با مستندات می گفتند 

که این تحریف تاریخ است و همین 

تا پخش نوروزی آن  امر سبب شد 

ناتمام بماند.

اما حاال گاندو پس از اتمام کار دولت 

دوازدهم به قاب تلویزیون بازگشته و 

بدون فشارهای دولتی، هر آنچه که 

دوست دارد، بیان می کند! حال این 

واقعیت  کننده  بیان  چقدر  سریال 

است و می توان بدان به عنوان یک 

سند تاریخی معتبر در عصر جدید 

نام برد، جای بحث دارد. اما با پایان 

این سریال نمی توان آن را  بی طرف 

دانست.

اما آنچه که در این اواخر بسیار بحث 

به  اخیراً  که  است  آن  شده  برانگیز 

تشابه  یک  دلیل  به  کازرون  مردم 

اسمی توهین شده است.

برای  چنینی  این  سریال های  در 

اینکه شائبه تشابه اسمی پیش نیاید 

سعی می کنند با جستجو در منابع 

بزرگ  افراد  اسمی  تشابه  مختلف 

جامعه با کاراکتر مورد نظرشان را 

حذف کنند.

حتی به یاد دارم که مدتی سیاست 

صدا و سیما آن بود که از نامهای عربی 

ُپر استفاده مثل محمد، علی و... برای 

شخصیت های منفی استفاده نکند و 

متأسفانه جایگزین آن اسامی ایرانی 

شده بود. هر چند بر این باوریم که 

بیان کننده شخصیت آن  اسم   یک 

فرد نبوده و نیست و می تواند اسم پر 

طمطراق روی یک قاتل گذاشته شده  

باشد و یک اسم از دید ما نامناسب 

روی فردی کارا و کوشا گذاشته شده 

باشد.

اما...

اخیر  قسمت های  از  یکی  در  گاندو 

خود نام یک دکتر خائن را با نام »ناصر 

کازرونی« انتخاب کرد. او یک استاد 

دانشگاه است که تحت تأثیر توطئه 

مدیر خائنی به نام دکتر نصرآبادی 

که به سفارت انگلیس رفت و آمد دارد 

قرار گرفته و بقیه ماجرا...

شخصیت های  از  یکی  با  اسم  این 

همخوانی  کازرون  تأثیرگذار  بسیار 

کازرونی«  دیوان  »ناصر  یعنی  دارد 

و این مسئله به رنجش مردمان آن 

آن  از  منجر شد؛ هرچند پس  دیار 

خاطر  به  گاندو  سریال  کارگردان 

کازرون  مردم  از  داده  رخ  اشتباه 

عذرخواهی کرد و وعده داده به جهت 

برطرف  و  ملی  قهرمان  آن  احترام 

کردن شائبه به وجود آمده اسم این 

کاراکتر برای ثبت در آرشیو تغییر و 

اصالح شود.

نویسندگان سریال کافی بود نام این 

فرد بزرگ را در اینترنت سرچ کنند تا 

این گاف تلویزیونی رقم نخورد.

چندانی  شناخت  که  آنهایی  برای 

ندارند  کازرونی«  دیوان  »ناصر  از 

خان  دیوان  ناصر  بگوییم  باید 

لشکر  ناصر  به  معروف  کازرونی 

)زادٔه دی ماه 1253 خورشیدی در 

اردیبهشت   ۹ درگذشت  کازرون- 

1321 در کازرون( با قومیت و نسب 

پارس رهبر قیام مردم کازرون علیه 

که  بود  انگلیسی  استعمارگران 

همراه با سردار عشایر صولت الدوله 

قشقایی در جنگ اول جهانی علیه 

انگلیسی ها جنگید.

حاال نسبت دادن کاراکتر گاندو به این 

بزرگ مرد جنوب گافی بود که امید 

است تکرار نگردد و در بازپخش های 

آن که احتمااًل از دیگر شبکه ها پخش 

می شود، اصالح  گردد.

گاف  گاندو  برای فارس
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