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صفحه 7 صفحه 10
گفتگو با عین اله زارع مربی کشتی

از  ورزشکار،
اخالق و منش پهلوانی 

می ماند

عروج حکیم 
دین و داد

حاصلیکسالتالشپستهکاران

7.5 میلیون کیلو
پسته در نی ریز

صنایع تبدیلی یک ضرورت

چرا حوادث رانندگی در 
شهر نی ریز فراوان است؟ 

امین رجبی / سردبیر

نی ریز  در  ترافیکی  حادثه  چند  پیش  هفته 
خبرساز شد. 

سه  حامل  پیکان  شدید  برخورد  آنها  اولیِن 
سرنشیِن جوان با درخت در خیابان طالقانی و در 
حوالی میدان سرباز بود. متأسفانه در این حادثه 
یک جوان 24 ساله جان داد و دو نفر دیگر مصدوم 
شدند.  یکی دو روز بعد در همین محدوده باز هم 
یک پراید و موتور با هم برخورد کردند و پراید 
پس از برخورد با درخت متوقف شد. این حادثه 

شکستگی پای موتورسوار را در پی داشت.
سلیمانی  شهید  بولوار  در  دیگر  حادثه ای  در 
)استقالل( یک پژو 405  از مسیر منحرف شد و به 
شدت با درخت برخورد کرد و خانم جوان راننده 

مصدوم شد.
تربیتی،  انسانی،  مختلف  عوامل  از  نشان  اینها 
فرهنگی، و فیزیکی مانند مشکالت ترافیکی بعضی 

از خیابانهای نی ریز دارد.
بارها گفته شده که عوامل گوناگونی دست به 
دست هم می دهد تا حوادث ترافیکی رخ دهد. 
مهم تریِن آن، عامل انسانی و فرهنگ رانندگی 
است. و در مراحل بعدی استاندارد خودرو و جاده  

و خیابان.
حاال باید شورای ترافیک نی ریز دست به کار شود 

و در کارگروه ویژه ای به این مهم بپردازد که:
- چرا این همه حوادث موتوری و خودرویی در 

شهر کوچک نی ریز فراوان است؟ 
- چه عوامل انسانی این تصادفات را رقم می زند؟

- چگونه باید عوامل انسانی را کنکاش و پاالیش 
کرد؟                        ادامه در صفحه 2

وقت کشتار نیست
خشکسالی و کمبود علوفه بالی جان دام ها

بازگشت ساعت کار 

ادارات به روال عادی

تولید امسال گردوکاران 
400 تن

جوالن کرونایی ها در شهر

نکنه خدامی خواد 
تحمل ما رو تست بزنه!

داستان تلخ یک 

خیانت

سرمقاله خبرها

حکایتهای ُقلمراد

سرگذشتواقعی

اعالم برنامه نانوایی های نی ریز
۳۳ نانوایی در شهر نی ریز مشغول به فعالیت 
هستند که برنامه کاری آنها بر پایه اعالم 
سهراب قدم زن رئیس اداره صمت صبح ها ۶ 
تا ۸، ظهرها ۱۱ تا ۱۳.۳0 و شب ها ۱۷ تا 2۱ 

می باشد.
همچنین برنامه تعطیلی ماهانه نانوایی های 

شهر نی ریز به شرح زیر است.
7  ادامه در صفحه 2
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وقت کشتار نیست
خشکسالیوکمبودعلوفهبالیجاندامها

تولید نی ریز در سال گذشته: 4200 تن گوشت قرمز و 6700 تن گوشت سفید

سمیه نظری، نی ریزان فارس:
خشکسالی،  کمبود علوفه و نهاده های دامی سبب 
شده که دامداران و گاوداران دام خود را زودتر از موعد 

روانه کشتارگاه کنند.
این در حالی است که با توجه به آمار منتشر شده 
توسط مدیریت جهادکشاورزی شهرستان نی ریز از 
خرداد 1399 تا خرداد امسال، 42 واحد صنعتی مرغ 
گوشتی یا سایر ماکیان )کبک، بلدرچین، بوقلمون(، 
گاوداری  واحد   17 و  دامداری  صنعتی  واحد   59
صنعتی و 80 واحد گاوداری سنتی فعالیت کرده اند 
و  دامداری  واحد صنعتی  وجود 76  به  توجه  با  و 
گاوداری، 4200 تن گوشت قرمز و 6700 تن گوشت 

سفید در شهرستان تولید شده است. 
بر پایه همین آمار شهرستان نی ریز با 305 هزار رأس 
دام، مقام اول فارس را در »اصالح نژاد دام های سبک 
محلی با دام های پرتولید خارجی« به منظور تولید 
بیشتر و کمک به اقتصاد دامداران روستایی داشته 

است.
هفته جهادکشاورزی  مناسبت  به  که  آماری  طبق 
اعالم شد در این واحدهای صنعتی 950 رأس دام 
سبک و 350 رأس گاو وجود دارد، که در یک سال 
اخیرحدود 22 هزار تن نهاده دامی از جمله جو، ذرت 
و خوراک دام بین بهره برداران دام و طیور توزیع شده 
و در قسمت مرغداری ها نیز امسال برای تخصیص 

نهاده های دولتی، از 120 واحد مرغ گوشتی بازدید 
میدانی صورت گرفته است.

سهراب قدم زن رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت 
هدف این اداره را عرضه گوشت با کیفیت متناسب 
با قیمت در بازار اعالم کرد و گفت:  »تعیین قیمت 
گوشت زنده و تأمین آن در صالحیت مدیریت جهاد 
کشاورزی است، اما بعد از عرضه گوشت به بازار اداره 
صنعت، معدن و تجارت بر قیمت و کیفیت آن نظارت 
می کند و تمام تالش همکاران ما این است که گوشت 
باکیفیت، جوان و ترجیحًا گوسفند نر در بازار موجود 

باشد.
به  ارسال لیست کشتار  با  شهرداری و دامپزشکی 
صورت روزانه به تفکیک نوع دام ذبح شده در اِعمال هر 

چه بهتر نظارت ها همکاری دارند. 
وی قیمت  انواع گوشت قرمز را بسته به نوع آنها به 

شرح زیر اعالم نمود: 
 الشه گوسفند و گاو: بین 85 تا 150 هزارتومان 

متفاوت و به نوع دام بستگی دارد.
الشه گوسفند نر و ماده سنگین با کیفیت هر کیلو : 

120 هزارتومان
الشه گاو هرکیلو: 120 هزارتومان

الشه کهره و بره نر )دام سبک( هر کیلو: 150 هزار 
تومان.

وی همچنین قیمت گوشت سفید در بازار 11 اَمرداد 
را 36/800 تومان و گوشت مرغ تعاونی را 24/900 

اعالم نمود.

روابط عمومی مدیریت جهاد 

کشاورزی:

سطح  در  پسته  برداشت  شروع 
این  باغ های  از  هکتار  11هزار 

شهرستان آغاز شد.
شهرستان  جهادکشاورزی  مدیر 
امسال  کرد  پیش بینی  نی ریز 
حدود 7500 تن پسته تولید شود. 

از  نی ریز  گفت:  بصیری  علیرضا 
فارس  استان  پسته  قطب  دیرباز 
بوده و مقام اول سطح و تولید آن  
را به خود اختصاص داده است و در 
حال حاضر، 12هزار هکتار پسته 
دارد که 1000 هکتار آن غیر مثمر 

است.
برداشت  اینکه  به  اشاره  با  وی 
پسته در این شهرستان از اواخر 
به  و  است  شده  آغاز  مردادماه 
اظهار  ادامه دارد؛  ماه  مدت یک 
داشت: 10درصد از پسته تولیدی 
برداشت  فروشی  کال  به صورت 
فرآوری  از  پس  محصول  بقیه  و 
پسته  ترمینال   17 توسط 
و  داخلی  بازارهای  به  شهرستان 

خارجی صادر می شود.
او افزود: سرمازدگی، تگرگ، باد و 
و  نوسانات شدید دمایی  طوفان، 
گرمازدگی در سال جاری  باعث 
کاهش سی تا سی و پنج درصدی 

عملکرد این محصول شده است.
بصیری با اشاره به اینکه ارقام مهم 
شامل  نی ریز  شهرستان  پسته 
اوحدی، احمدآقایی، کله قوچی و 
اکبری است، ابراز داشت: با توجه 
به پتانسیل های موجود در مناطق 
مختلف نی ریز برای تولید پسته و 
به علت کاهش سطح آب های زیر 
زمینی و افت کیفی آن در سالهای 
با  کشاورزان  از  بسیاری  اخیر، 
ایجاد باغ های پسته به تولید این 

محصول روی آورده اند.
شهرستان  جهادکشاورزی  مدیر 
با تأکید بر لزوم  نی ریز در پایان 
تکمیل زنجیره تولید این محصول 

در  کرد:  تصریح   شهرستان،  در 
حال حاضر نبود تعاونی پسته کاران 
و مرکز خرید در شهرستان، باعث 
به  تولیدی  پسته  که  است   شده 
کرمان  استان های همجوار چون 
ارسال و به  نام آنان  صادر شود 
که در صورت رفع این مشکل و با 

ایجاد صنایع تبدیلی و بسته بندی 
در شهرستان، محصوالت فرآوری 
شده با نشان منطقه تولیدکننده 
خارجی  بازارهای  به  محصول، 
باغداران  نتیجه  و در  صادر شده 
محصول  این  افزوده  ارزش  از 

بهره مند می شوند.

چرا حوادث رانندگی در شهر 
نی ریز فراوان است؟ 

امین رجبی / سردبیر

ادامه از صفحه 1
- چرا رانندگی با خودرو و موتورسیکلت تبدیل به نوعی 

تفریح و هیجان و تخلیه انرژی جوانان شده است؟
- چرا میزان و شدت حوادث در هنگام بعد از ظهر و شب 

بیشتر می شود؟
- نقش خانواده و نظام تربیتی در این حوادث کجاست؟

- مسئوالن فرهنگی شهرستان و  استان چه مسئولیتی بر 
عهده دارند؟

- کدام نقاط در نی ریز حادثه خیزند؟ و چه کارهایی برای 
رفع آنها  قابل انجام است؟ البته که با نصب چند سرعتگیر 
نمی توان مشکل را حل کرد که این روش در سالهای گذشته 

جواب نداده.
نمونه روشِن آن بولوار میرزا کوچک  است که بویژه در هنگام 
غروب آفتاب و پس از آن به یک پیست شلوغ سرعت تبدیل 
می شود. به حدی که گذر عابران پیاده از عرض بولوار به 
راحتی انجام نمی شود. بویژه در مسیر برگشت از حومه شهر 
به مرکز، خودروها و موتورسیکلتها با سرعت می رانند و 
ناگهان به میدان سرباز می رسند؛ نقطه ای که هم بولوار نصر 
به آن می رسد و هم بولوار میرزا کوچک به خیابان کم عرض 

طالقانی.
نتیجه چه می شود؟ ایجاد یک نقطه پرخطر و حادثه ساز 
بویژه از میدان سرباز تا استادیوم شهدا. جایی که پیکان با 
درخت برخورد کرد و به مرگ یک جوان انجامید. در همین 
نقطه پراید و موتورسیکلت با هم برخورد کردند. و باز در 
همین نقطه یک پژو پارس در 22 آذر 98 از مسیر منحرف 
شد و مرگ دلخراش دختر جوان را رقم زد. وقوع این همه 

حادثه در طول 300 متری یک خیابان به ما چه می گوید؟
جان و مال مردم و بویژه نوجوانان و جوانان عزیز است و نباید 

اینگونه به راحتی تباه شود.

سرمقاله

//

مِهین مهرورزان بریزند از داِم جان تارهامِهین مِهرورزان که آزاده اند

پادگانشهیددستغیباهواز/سال1363
ایستادهازراست: محمد حسن راحتی،  ناشناس 

نشستهازراست:مرحوم حاج سلیمان محفوظ،  محمد هاشم راحتی 

باتشکرازآورندهعکس

اعالمبرنامه
نانواییهاینیریز

ادامه از صفحه یک
... علی شادائی، میدان 15 خرداد: جمعه ها
حاج باقر زردشت، خ طالقانی: سه شنبه ها

محمد مکی آبادی، کوچه یخی: یک شنبه ها
حلیمه عمرانیان، طالقانی: پنجشنبه ها

محمد زردشت، قائم شرقی: چهارشنبه ها
رضا قانع، جانبازان: پنجشنبه ها

حمیدرضا اهل، بلوار پاسداران: پنجشنبه ها
 رضا متقیان، صدوقی: جمعه ها

حسین دلیر، بلوار جمشید زردشت: سه شنبه ها
زهرا صاحب جالل، بلوار استقالل: دوشنبه ها

مهدی قرائی زاده، میدان گاز: دوشنبه ها
مریم جهانبانی)قرائی(، خیابان بسیج: سه شنبه ها

جامع کبیر:  مسجد  روبروی  اکتسابی،  رضا  محمد 
پنجشنبه ها

ناصر آباد زردشتی، خیابان بسیج: جمعه ها
علی دبیری، شهید بهشتی: جمعه ها

زهرا علی پور، کوچه مدرسه بزرگی: جمعه ها
علی اکبر ارجمند، نواب صفوی: جمعه ها
شیرزاد زردشت، بلوار آزادی: یکشنبه ها

یاسمن مبرائی، روبروی امام زاده: دو شنبه ها
اسفندیار آبادزردشتی، خیابان امام خمینی، جمعه ها

محمد زردشت، بلوار ولی عصر: سه شنبه ها
جالل شاطری، حسینیه اکبرزاده: یکشنبه ها

رسول زردشت، شهر سنگ: جمعه ها
ابراهیم اکبرزاده، میدان گل: جمعه ها

مجتبی پورپاریزی، شهرک انتظام: سه شنبه ها
صفر فرج زاده، بلوار نصر: جمعه ها

حمیده خواجه، میدان کارگر: جمعه ها
نرجس منفرد نی ریزی، خیابان  امام حسین: یکشنبه ها

آزادگان، روبروی صندوق امام مهدی: یکشنبه ها
عبدالحسین شمسی، خیابان احمد نی ریزی: سه شنبه ها

دیدار بیگی، انتهای خیابان امام خمینی، یکشنبه ها
محمد خرمی، خیابان ولی عصر، روبروی حسینیه مطهری:  

چهارشنبه ها
معصومه مغلوبی، خیابان قدس، کوچه پست: چهارشنبه ها

حاصل یکسال تالش پسته کاران

7.5 میلیون کیلو پسته در نی ریز
صنایع تبدیلی یک ضرورت

باغات پسته در روستای بشنه/ تابستان 1400

شما هم می توانید خبرنگار باشید و بر جامعه خود تأثیر بگذارید

عکسها و فیلمهای خود از زندگی مردم و طبیعت شهر و روستای 
محل زندگی اتان و از زشتیها و زیبایی ها را با هشتگ

#شهروند_خبرنگار_نی _ریزان
برای ما به شماره های 09178001808 یا 09177315146 از طریق 

واتساپ یا تلگرام ارسال کنید
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شما هم می توانید خبرنگار باشید و بر جامعه خود تأثیر بگذارید
عکسها و فیلمهای خود از زندگی مردم و طبیعت شهر و روستای محل زندگی اتان و از زشتیها و زیبایی ها را با هشتگ 

#شهروند_خبرنگار_نی _ریزان برای ما به شماره های 09178001808 یا 09177315146 از طریق واتساپ یا تلگرام ارسال کنید
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تولید امسال گردوکاران
 400 تن

روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی:

پیش بینی می شود امسال 400 تن گردو از 200 هکتار 
باغ های این شهرستان برداشت شود که نسبت به سال 

گذشته افزایش خواهد داشت.
مدیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: عمده محصول گردوی 
نی ریز در بخش پشتکوه این شهرستان تولید می شود که 

شامل ارقام محلی و پوست کاغذی است.
علیرضا بصیری افزود: برداشت گردو از اوایل شهریور آغاز 
شده و تا اواخر همین ماه ادامه دارد و 2000 نفر در فصل 

برداشت در باغهای این شهرستان مشغول به کار می شوند.
طرح  محصول  این  تجاری سازی  رویکرد  با  وی  به گفته 
سرشاخه کاری درختان گردو و استفاده از ارقام جدید و پر 
 z ،محصول داخلی و خارجی مانند جمال، چندلر و فرانکت

و هارتلی در دستور کار این مدیریت قرار گرفته است.

بازگشت ساعت کار 
ادارات به روال عادی

کرونایی  رنگ بندی  اساس  بر  دولت  کارکنان  دورکاری 
شهرها ادامه دارد اما تعطیالت شش روزه به پایان رسید.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری فارس خبر داد: 
ساعت کار ادارات سازمان ها، دستگاه های اجرایی بانکها و 
شهرداری ها از اول شهریورماه به روابط سابق یعنی از ساعت 

۷.۳0 تا ۱4.۳0 باز گشت.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی استانداری فارس، عبدالرضا 
قاسم پور با بیان اینکه در دو ماه گذشته به علت مدیریت 
مصرف برق ساعت به  ۷ تا ۱۳ تغییر کرده و پنجشنبه ها 
تعطیل اعالم شده بود، اظهار کرد: این شرایط از دوشنبه یکم 
شهریورماه به روال سابق بازگشته و پنج شنبه ها نیز کارکنان 

دولت و بانکها باید در محل کار خود حاضر باشند.
جانشین استاندار فارس در ستاد استانی مدیریت بیماری 
کرونا همچنین عنوان کرد: متناسب با رنگ بندی کرونایی 

هر شهر دورکاری کارکنان دولت باید اعمال شود.
با بیان اینکه مدیران مکلف به رعایت پروتکل های  وی 
قرمز  شهرهای  در  کرد:  خاطرنشان  هستند،  بهداشتی 
ادارات و سازمان ها با ۳0 درصد، در شهرهای نارنجی با ۵0 
درصد  و در شهرهای زرد با ۷0 درصد ظرفیت باید فعالیت 

کنند.

رفع  مشکالت آبی در روزهای 
تاسوعا و عاشورای حسینی

روابط عمومی امور آبفا :

اتفاقات رفع داده در شبکه توزیع و خطوط انتقال اصلی آب 
شهرستان نی ریز در روزهای تاسوعا و عاشورای حسینی 

مرتفع شد.
کارکنان اداره بهره برداری و اتفاقات در روزهای تعطیل 
تاسوعا و عاشورای حسینی حوادث به وجود آمده در 
نواب صفوی  در خیابان شهید  واقع  آب  توزیع  شبکه 
شهر نی ریز، خط انتقال آبرسانی به مجموعه روستاهای 
نصیرآباد بخش مرکزی و خط انتقال آبرسانی به مجموعه 
روستاهای صادق آباد بخش قطرویه را در چند مرحله در 
ساعات مختلف تعمیر و آب مورد نیاز مشترکان را تأمین 

کردند. 
مدیر آبفا نی ریز با اعالم این خبر افزود: اتفاقات شبکه 
توزیع و خط انتقال آب در سریعترین زمان ممکن و در 
تالشی شبانه روزی رفع و روند آبرسانی به حالت عادی 

بازگشت.
بهرام قره چاهی در پایان ضمن تشکر از همراهی مردم و 
عذرخواهی بابت مشکل کم آبی و بی آبی ایجاد شده در 
مناطق مذکور، خصوصًا مجموعه روستاهای نصیرآباد که 
به علت شکستگی مستمر خط انتقال به وجود آمد، از همه 
مشترکان درخواست کرد نسبت به نصب مخزن ذخیره آب 
اقدام نمایند تا در زمان به وجود آمدن حوادث شبکه های 
آبرسانی جهت مصارف ضروری، آب مورد نیاز خود را ذخیره 

داشته باشند.

جوالن کرونایی ها 
در شهر

محمد جاللی، نی ریزان فارس:
برای انجام کاری به چند مغازه سطح شهر نی ریز مراجعه کردم تا 
وسیله مورد نظرم را پیدا کنم اما در عین ناباوری با 2 صحنه روبه رو 

شدم که بسیار جای تأمل داشت!
صحنه نخست:

خریدار با فروشنده در حال گپ و گفت بودند و من هم داشتم در 
قفسه ها به دنبال اجناسی که می خواستم می گشتم و ناخودآگاه 
مکالمات این دو نفر را شنیدم. جالب است بدانید که نه خریدار و نه 

فروشنده هیچ کدام ماسکی بر چهره نداشتند!
مشتری می گفت: چند روزی است که حس بویایی اش را از دست 
داده و کرونا به سختی او را آزار می دهد و از درد دست و پا و کمر 
ناالن بود! می گفت: دوستانش پیشنهاد داده اند تا برای بازگشت 

بویایی اش سیگار با طعم تند بکشد آن هم از نوع مارلبرو !!!
با حالت اعتراض به سویش آمدم و گفتم: شما از شرح ماجرایی 
می گویید که برایتان رخ داده در حالی که باید در خانه قرنطینه 

باشید، خندید و پاسخی به من نداد و رفت!
صحنه دوم:

مغازه داری را دیدم که دائم بینی اش را باال می کشد، به شدت عرق 
کرده و از چهره اش مشخص است که حال و روز خوشی ندارد! از او 

پرسیدم مشکلتان چیست و او گفت: سرماخوردگی شدید!
گفتم: نکند کرونا دارید؟

سریع به معنای تأیید سری تکان داد!
با تعجب گفتم: چرا در مغازه هستید؟ شما االن باید در خانه و در 

قرنطینه باشید؟
پاسخی به من داد که در برابرش جوابی نداشتم! گفت: تنها  خرجی 
خانه  امان همینجاست و تنها کسی که می تواند کار کند منم. حاال 
شما بگویید اگر من مغازه را ببندم از کجا  خرج خانه را در بیاورم؟ 
کرایه مغازه، کرایه خانه، اصاًل جواب اجناسی که بعد از بازگشت به 

مغازه خراب می شود با چه کسی است؟
کرونا این روزها تخت خالی برای بیمارستان  شهدا  نگذاشته و 
همه را بستری کرده و برخی ها هم درقرنطینه خانگی، و صد البته 

تعدادی هم رها در کوچه، بازار و خیابان...
داد انتقادمان همیشه باالست. نسبت به آنانی که عروسی گرفتند! 
کسانی که در عزای امام حسین)ع( پروتکل ها را فراموش کردند و 
حتی آن افرادی که سفر را در تعطیالت گذشته برای خود الزامی 

دانستند حتی برای خوردن یک بستنی در شیراز!!!
هنوز هم معتقدم انتقاد بر همه اینها رواست اما یک نکته ویک 

سؤال بی پاسخ...
قرار است کرونا تا کی ادامه پیدا کند؟ برای خاتمه دادن به این 

مسئله چه باید کرد؟
دیگر کشورها کم و بیش خود را رها کردند اما ما در صدر جدول 

کرونا هستیم!!
متخصصان هم می گویند اگر وضع به همین منوال باشد  باید 

منتظر پیک ششم در پاییز باشیم!
کسب و کارهای نیمه تعطیل رمق همه را گرفته و شاید حاال 
الزم باشد که پیکان انتقادمان را به سوی مسئوالنی دراز کنیم 
که می گفتند واکسن گران است اما دارو ارزان، پس آن را وارد 
می کنیم. خودمان میلیونی واکسن تولید می کنیم منتهی کمی 

صبر می خواهد...
در حال حاضر نه رفاه می خواهیم، نه اقتصاد درست و درمان! فعاًل 

اولویتتان واردات واکسن باشد تا از شر این ویروس نجات یابیم...
شاید بد نباشد یک بار دیگر آمار تأسف بار مرگ ۱۳9۷۵ کرونایی 
که نه تنها یک عدد نیست بلکه مرگ ۱۳9۷۵ خانواده است در 

اَمرداد ۱400 به نظاره بنشینیم و ببینیم که چه کرده ایم؟

فرماندار نی ریز در افتتاحیه هفته دولت و خطاب به مسئوالن:

خدمات دولت را بگویید و به میان مردم بیایید
نگذاشتیم اعتراضات اجتماعی مردم به مسائل امنیتی گره بخورد

حقابه مردم را از 
چشمه عاشق بدهید

عابد نعمتی، نی ریزان فارس: 
امام جمعه موقت نی ریز خواستار اختصاص حقابه سد چشمه عاشق به 

مردم قطرویه و ریزاب شد.
حجت االسالم سیدجواد فقیه در خطبه های نماز جمعه 29  اَمرداد، 
با تأکید بر اختصاص حقابه سد چشمه عاشق به مردم بخش قطرویه، 
عنوان داشت: »کارخانه فوالد می گوید ۱00 درصد آب این سد برای 
ما است. آنها باید پاسخگو باشند؛ اما متأسفانه مدیرعامل فوالد را ما 
هنوز ندیده ایم و با او صحبت نکرده ایم. اعضای هیئت مدیره آن هم 
اکثراً غیر بومی اند. چرا اعضای هیئت مدیره فوالد مثل گل گهر بومی 

نیستند؟.«
خطیب جمعه نی ریز در جایی دیگر به روز پزشک اشاره کرد و عنوان 
داشت: »پزشکان باید مالحظه جیب مردم را داشته باشند. آن پزشکی 
که یک روز در هفته را رایگان طبابت می کند، صدقه می دهد و ثواب 
زیادی دارد. همچنین کسانی که به مناطق محروم می روند و خدمت 

می کنند، اجر زیادی دارند.«
شهر  شورای  در  شفافیت سازی  ادامه،  در  فقیه  حجت االسالم 
را خواسته مردم دانست و گفت: »اعضای شورا نباید پشت درهای 
بسته تصمیم بگیرند. باید با روحانیت و مردم همراه باشند تا با 

شفافیت سازی اموال شهرداری و شورا، ابهامات برطرف شود.«
وی لزوم داشتن صنعت دفاعی قدرتمند و بازدارنده در برابر دشمنان 
را خاطرنشان کرد و با اشاره به روز تجلیل از آزادگان و مفقودین گفت: 
»چه خونها ریخته شد تا نظام به اینجا برسد. خدا کند قدر بدانیم و 

نگذاریم خون شهدا و زجر ایثارگران پایمال شود.«
خطیب جمعه نی ریز در پایان شهادت امام سجاد را تسلیت گفت و 
اظهار داشت: »مداحان دقت کنند در روضه ها و نوحه ها هر چیزی 
را برای گریاندن مردم نگویند؛ این خطرناک است. باید عین عبارت 
مقتل را بخوانند و تحریفی صورت نگیرد. مجالس حسین بعد از عاشورا 

تعطیل نشود؛ اما با رعایت پروتکلها در فضای باز برگزار شود.«

دوم  دولت  هفته  از  روز  آغازین  در 
مسئوالن  و  نی ریز  فرماندار  شهریورماه، 
ادارات با حضور در گلزار شهدا یاد آنان را 

گرامی و آغاز هفته دولت را جشن گرفتند.
فرماندار نی ریز گفت: بهره برداری از ۱4 
پروژه عمرانی با اعتبار ۱۱4 میلیارد تومان 
در نی ریز را آغاز می کنیم همچنین یک 
پروژه گازی با اعتبار 20۵ میلیارد تومان 

کلنگ زنی می شود.
بحران  مدیریت  سوله  افتتاح  افزود:  وی 
فشار،  تحت  آبیاری  نی ریز،  شهرداری 
آسفالت معابر و مواردی در حوزه برق و 
شهرداری ها از جمله پروژه هایی می باشد 
که برای افتتاح در این هفته تعریف شده 

است.
مراد هدایت در ادامه و در جلسه ای که در 
مصالی نمازجمعه نی ریز برگزار شد گفت: 
مسئوالن باید خدمات دولت و نظام را برای 
مردم بیان کنند چرا که اقدامات دولت با 

رژیم قبل از انقالب قابل قیاس نیست.
وی با بیان اینکه باید به مدیران کم کار 
تذکر داد گفت: اگر چنین مدیری عملکرد 

خود را اصالح نکند، باید عزل شود.
فرماندار نی ریز با اشاره به احداث اتوبان 
نی ریز- سیرجان که در حال ساخت است 
گفت: در تالش هستیم تا گردنه الی رز هر 

چه سریعتر حل و فصل شود.
فرماندار نی ریز با اعالم اینکه بسیاری از 
تمام است  نیمه  نی ریز  پروژه های خوب 
گفت: امیدواریم هرچه سریع تر این پروژه 

به بهره برداری برسد.
قدیمی  بیمارستان  به  هم  اشاره ای  وی 
شهدا کرد و گفت: به رغم اینکه بیمارستان 
نی ریز با توجه به قدمتش قابل استفاده 
نیست اما نگذاشتیم در ایام کرونا، بیماری 

روی زمین بماند.
هدایت در بحث اعتراضات اجتماعی گفت: 
اعتراضات  نگذاشتیم مسائل اجتماعی و 

مردمی به مسائل امنیتی گره بخورد.
پروتکل های  رعایت  بحث  در  همچنین 
در  را  حسینی  شور  اینکه  به رغم  کرونا 
شهرستان نی ریز پررنگ تر از سال گذشته 
برگزار کردیم به غیر از یکی دو هیئت که 
پروتکلها را رعایت نکردند و تذکر گرفتند 

مابقی هیئت ها به خوبی رعایت کردند.
هدایت از مسئوالن درخواست نمود تا در 
میان مردم باشند و مردم را ببینند؛ او گفت: 
کاری کنید که روستائیان مجبور نباشند 
برای یک نامه ساده در این شرایط کرونا به 

شهر بیایند.
در ادامه امام جمعه موقت شهرستان نی ریز 
سخنان خود را همچون گذشته انتقادی 
آغاز کرد و از اینکه برخی از مسئوالن در 
نمی کنند  شرکت  جماعت  و  نمازجمعه 
شاکی بود و گفت: این باعث فاصله مردم و 

مسئوالن می شود.
حجت االسالم سید جواد فقیه در ادامه 

گفت:  و  پرداخت  شهرستان  مسائل  به 
و  ندارد  اکسیژن ساز  نی ریز دستگاه  چرا 
باید  به دیگر شهرها مراجعه کنیم؟ سهم 
معادن برای شهر و شهرستان کجاست؟ 
چرا مسئوالن فوالد با امام جمعه ارتباطی 

ندارند.
به  خود  صحبت های  از  بخشی  در  وی 
متأسفانه  گفت:  و  تاخت  خبرنگاران 
خبرهای نمازجمعه از طریق صدا و سیما 
پوشش داده نمی شود و مابقی خبرنگاران 
هم که اقدام به پوشش می کنند خبرها را 
تقطیع شده ارائه می دهند که باید فرماندار 

برای این  مسئله فکری کند.
نابودی محیط زیست و از بین رفتن دریاچه 
کتابخانه های  نهاد  مخالفت  و  بختگان 
استان با عمومی شدن کتابخانه امام صادق 
که حجت االسالم  بود  انتقاداتی  دیگر  از 
سید جواد فقیه خطاب  به مسئوالن ارائه 

داد.

//

آیا فارس دو تکه می شود؟
خبرجنوب:

هر از چند  ی اخباری د  رباره تقسیم فارس به د  و استان شمالی 
و جنوبی به گوش  می  رسد   و بعد   از مد  تی د  وباره زمزمه ها 

خاموش می شود  . 
این بار  پیشنهاد   تقسیم فارس از طرف یکی از  نمایند  گان 
اسالمی  شورای  مجلس  د  ر  فارس  جنوبی  شهرهای 
)محمد  رضا رضایی کوچی نمایند  ه جهرم و  خفر( مطرح شد   و 

سپس زمزمه آن میان مرد  م و د  ر رسانه ها پیچید  .
برای این که بد  انیم ماجرا چیست و د  الیل  توجیهی این طرح 
چه می تواند   باشد   با چند   نمایند  ه مجلس شورای اسالمی 
فارس گفت و گو کرد  یم و همین  پرسش را با آنها مطرح 

کرد  یم. د  ر اد  امه پاسخ های آن ها را بخوانید  : 

فرهاد    طهماسبی نمایند   ه نی ریز، استهبان و بختگان:
با تکه پاره کرد   ن فارس چیزی عاید    مرد   م نمی شود     

ما مخالف این طرحیم. فارس باید    یکپارچه و متحد    بماند   . 
نمایند   ه نجف آباد    و تعد   اد    د   یگری از نمایند   گان  این طرح را 
برای تقسیم چند    استان از جمله سیستان و بلوچستان، 
اصفهان و فارس د   ر کمیسیون شوراها  مطرح کرد   ه و پیگیری 
می کنند   . نمایند   ه نجف آباد    نظر شخصی اش را مطرح کرد    و اال 
این طرح نه  موافقان آنچنانی د   ارد    و نه نتیجه آنچنانی خواهد    
گرفت. چرا که اعتقاد    اکثریت قریب به اتفاق مجمع  نمایند   گان 
فارس هم به اتحاد    و یکپارچه بود   ن فارس است و اکثریت به 
فارس واحد    اعتقاد    د   ارند   . باید     تالش کرد    که شاخصه های 
اصلی جایگاه فارس که امکانات است را پید   ا کنیم و از آن 
حمایت کنیم واال با  تکه پاره کرد   ن و تقسیم فارس چیزی عاید    

مرد   م نمی شود   .  
این طرح حتی د   ر کمیسیون هم موافق چند   انی ند   ارد    و قطعًا 
د   ر صحن هم با توجه به اتحاد    اعضای مجمع  نمایند   گان فارس 
به سرانجام نخواهد    رسید   . از مرد   م هم می خواهم که به این 
صحبت های حاشیه ای توجه  ند   اشته باشند   . قباًل هم برخی 
افراد    این موضوع را زمزمه کرد   ه اند    اما این طرح سلیقه ای 
است که حتمًا  نمایند   ه طراح آن تنها منافع حوزه خود   ش را 
مد    نظر قرار د   اد   ه است و شاید    د   وست د   اشته باشد    از این  طریق 
تبلیغاتی را برای خود   ش آغاز کند    اما چنین چیزی وجود    
ند   ارد    و ما باید    پیش از هر چیز شاخص های تقسیمات؛ مسائل 
امنیتی، منافع مرد   م و مصلحت استان فارس را د   ر نظر بگیریم. 
تاکنون با بررسی هایی که بند   ه کرد   م اعتقاد   م این است که این 

طرح به نتیجه نخواهد    رسید   .  
 

فرید   ون عباسی د   وانی نمایند   ه مرد   م کازرون و 

کوهچنار:
پیوند    تاریخی مرد   م، رشد    فارس را رقم می زند   

این ها فقط آرزوهای برخی افراد    است. د   ر حالی که اکنون 
تقسیمات کشوری مغایر با د   ولت الکترونیک  است. وقتی ما 
د   اریم زیر ساخت های خد   مات د   ولت را به صورت الکترونیک 
تقویت می کنیم و سرمایه  ملی را آن جا خرج می کنیم، اصاًل 
د   رست کرد   ن شهرستان های جد   ید    بی معنی است. اینکه 
شهرهای  بزرگ را به چند    شهرستان تقسیم کنند    و یا اینکه 

استان را به چند    استان، اشتباه است. 
اگر د   ر استان  فارس فاصله و د   وری بین شهرها با هم یا با مرکز 
استان مسئله است، تقسیم کرد   ن استان راه حل آن  نیست. 
بلکه با تقویت زیر ساخت های الکترونیک می شود    عد   الت و 
رفاه را د   ر سراسر استان برقرار  کرد   . تا د   یگر الزم نباشد    مرد   م 
برای انجام کارهایشان بین شهرها سفر کنند    یا اینکه به شیراز 

بیایند   . 
به  یا  و  شود     انجام  الکترونیک  صورت  به  باید     کارها  یا 
تا  شود     د   اد   ه  خاص  اختیارات  شهرستان ها  فرماند   ارهای 
 تصمیمات د   ر شهرستان ها گرفته شود    و نیازی به مراجعه به 
مراکز استان نباشد   .  مرد   م تصور می کنند    اگر استان تقسیم 
شود    اینطور بود   جه و امکانات بیشتری به سمت شهرشان 
روانه  می شود   ، د   ر حالی که این کار فقط باعث افزایش قیمت 

زمین و مسکن د   ر شهرستان های جد   ید    می شود   .
اگر  تقسیمات پیشین را هم مورد    بررسی قرار د   هید    می بینید    
که هرجایی که شهرستان جد   ید   ی به وجود    آمد   ه  افراد   ی که 
صاحب زمین و خانه بوده ا   ند    سرمایه اشان افزایش یافته است 
و آنها که مستأجر بود   ند    و ملکی  ند   اشتند    ضعیف تر شد   ند    چرا 
که هزینه ها د   ر مرکز شهرستان باال می رود    و مرد   م از این جنبه 

آسیب می  بینند   .
د   رباره استان هم همین طور است. یکباره می بیند    که شهری 
که مرکز استان جد   ید    می شود    به خاطر  این تغییر نام قیمت 
ملک د   ر آن افزایش سرسام آوری می یابد   . ما باید    د   نبال فارس 
یکپارچه باشیم. د   ر  فارس یکپارچه با تقویت زیر ساخت ها ما د   ر 
شهرستان ها مشکلی برای رشد    نخواهیم د   اشت که بنا باشد     آن 
را با استان شد   ن حل کنیم. همین پیوند    تاریخی مرد   م استان 

فارس با یکد   یگر کارساز است و باعث  رشد    منطقه خواهد    شد   .  

ابراهیم عزیزی نمایند   ه مرد   م شیراز  و  زرقان:
قاطبه نمایند   گان معتقد    به یکپارچگی فارس هستند   

د   ر مجلس شورای اسالمی ارائه طرح و پیشنهاد    آزاد    است و 
کسی نمی تواند    مانع د   اد   ن طرح و  پیشنهاد   ات د   ر مجلس باشد    
کما اینکه ورود   ی به مجلس یا طرح است یا الیحه لذا از باب 

ارائه طرح نمی شود    مانع نمایند   گان شد    اما اینکه آیا هر طرحی 
تبد   یل به قانون خواهد    شد    یا نه این به طور قطع باید    مورد    
 بررسی همه جانبه قرار بگیرد    و د   ستاورد   ها و یا احیانًا مضراتش 
د   ر کمیسیون های مجلس بررسی شود   ، بعد    د   ر صحن مجلس 

با رأی نمایند   گان تبد   یل به قانون شود   .
یکی از نمایند   گان مرد   م فارس پیشنهاد   ی مبنی  بر ایجاد    
استانی د   ر جنوب با مرکزیت یکی از شهرستان ها د   اد   ه است 
که قاطبه نظر نمایند   گان تا آنجا که  من بررسی کرد   م معتقد    
به یکپارچگی فارس هستند    اما اینکه این طرح د   ر کمیسیون 
مربوطه و مراحل  بعد   ی به چه سرنوشتی د   چار شود    قطعًا باید     
کارشناسی صورت بگیرد    و ما معتقد    هستیم که این  موضوع 
اساسًا نیازمند    بررسی و هماهنگی بیشتر و اجماع نخبگان 
فارس است وبه طور طبیعی باید     تالش کنیم که ان شاء ا... هر 
چیز که برای آیند   ه استان فارس مفید   تر وموجب رشد    استان 

فارس است را  د   نبال کنیم.  

جعفر قاد   ری نمایند   ه مرد   م شیراز  و  زرقان:
هیچ نمایند   ه ای این طرح را د   نبال نمی کند   

یکی از د   وستان نمایند   ه یک پیشنهاد   ی مبنی بر تقسیمات 
کشوری جد   ید   ی د   ر استان فارس د   اد   ه که موضوع  مهمی 
نیست و تمام شد   ه رفته و کسی آن را د   نبال نمی کند    و 

موافقانی هم ند   ارد   . بنابراین شما هم آن را  د   نبال نکنید   .  

جالل رشید   ی کوچی نمایند   ه مرد   م مرود   شت، 
ارسنجان و پاسارگاد    :

به گمانم طرح د   ر کمیسیون هم مصوب نشود   
این طرح د   ر کمیسیون شوراها مطرح شد   . اکنون هم د   ر 
د   ستور کار است. این طرح را نمایند   ه محترم  جهرم جناب آقای 
رضایی کوچی آماد   ه کرد   ند   ، مبنی بر تقسیم استان فارس به 
د   و استان شمالی و جنوبی با  مرکزیت شهرجهرم اما با توجه به 
مجموع نظرات کارشناسی به نظر می رسد    که د   ر کمیسیون با 

اقبال  خوبی مواجه نشد   ه و مصوب نشود   .
این طرح  از پیشنهاد     نتایجی  اینکه نمایند   ه محترم چه 
می خواهد    بگیرد     را باید    از خود   شان پرسید   . شاید    ایشان 
نظرشان این باشد    که با توجه به گسترد   گی استان فارس و 
پهناور  بود   ن آن امکان اینکه فارس را به د   و استان تقسیم کرد    
وجود    د   اشته باشد   . من از اهد   اف طراحان این طرح  اطالعی 
ند   ارم. د   ر هر صورت طرحی که هنوز به کمیسیون و صحن 
نیامد   ه موافقت و مخالفت با آن  معنایی ند   ارد    اما با توجه به 
جمیع جهات و نظرات کارشناسی و مجموعه وزارت کشور به 

گمانم این  طرح اصاًل د   ر کمیسیون هم تصویب نشود   .  

//

//
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گفتگو با عین اله زارع زاده  پیشکسوت و مربی کشتی

از ورزشکار، اخالق و منش پهلوانی می ماند
گفتگو: فاطمه زردشتی نی ریزی  / گروه ورزش

و  است  کشتی  تشک  گوْش شکسته  
اخالق و مرام پهلوانی را مهم تر از هر 
چیز دیگری در ورزش می داند. مثل 
با  را  ورزشش  دیگر  بچه های  اغلب 
فوتبال شروع کرد، به والیبال عالقه مند 
شد و بازی بسکتبال را هم تجربه کرد. 
در ۱2 سالگی، پا بر تشک کشتی نهاد و 
همان شد که کشتی را به عنوان ورزش 

اصلی اش انتخاب کرد.
عین اله زارع زاده  شهریور ۱۳۵2 و از 
کشتی گیران و مربیان نی ریزی است 
که به مناسبت روز ملی کشتی با او به 

گفتگو نشستیم. 
- کشتی را با چه کسی و در کجا 

شروع کردید؟
سال 64  کشتی را زیر نظر محمدجواد 
مبین و در سالنی که در پارکینگ فعلی 
شهرداری بود شروع کردم. خب شرایط 
آن سالن زیاد مناسب نبود. تشک های 
قدیمی و برزنتی آن طور که باید و شاید 
مطلوب نبودند و همین باعث می شد 
بدن کشتی گیران آسیب ببیند. کمی 
بعد کالس کشتی را به سالن والفجر 
تشک ها  هم  آنجا  در  دادند.  انتقال 
برزنتی و قدیمی بود. در این سالن سه 
رشته  بدنسازی، کشتی و وزنه  برداری 
همزمان در یک وقت تمرین می کردند 
سخت  کمی  را  شرایط  همین  که 
می کرد. حدود سال ۱۳۷2 که کشتی 
یافت،  انتقال  احمر  هالل  سالن  به 

تشکها تقریبًا نیمه استاندارد شد.
- به جز آقای مبین، مربیانتان چه 

کسانی بودند؟
را  کشتی  الفبای  گفتم  که  همانطور 
محمدجواد مبین به ما آموخت و پس از 
آن زیر نظر آقایان علی نظری، محسن 
رده   در  بذرافشان  حسین  و  مبین 

جوانان و بزرگساالن کار کردیم.
- هم دوره های شما در آن زمان چه 

کسانی بودند؟
آن زمان هم دوره های زیادی داشتم، اما 
می توان از آقای سعید قلمدادکه عنوان 

نوجوانان  سومی کشور در رده سنی 
را کسب نمودند، آقای محسن گلبو، 
شهید  مبین،  اکبر  صالح پور،  برادران 
واالمقام امراله نژادکودکی که واقعًا از 
کشتی گیران طراز اول استان بود، دکتر 
پاکنیت، جواد جهانبانی و مجید گلبو 
نام برد  که همه در آن زمان جزو نفرات 

برتر کشتی بودند.
- در کشتی چه مقام هایی دارید؟

از مقام هایی که به خاطر دارم مقام اول 
۵۵ کیلو نوجوانان استان، مقام سوم 
68 کیلو بزرگساالن استان و مقام اول 
و دوم جوانان استان است. در سال ۷2 
وقتی برای خدمت سربازی به اصفهان 
رفته بودم، دو بار به عنوان سرباز وزارت 

دفاع برای نیروهای مسلح روی تشک 
رفتم که در سالهای ۷4 و ۷۵ توانستم 
در وزن 68 کیلو مقام سوم را به دست 

آورم.
- آیا در کنار کشتی به ورزش 

دیگری هم می پرداختید؟
بله، قبل از خدمت، فوتبال را نیز به 
می کردم  دنبال  نیمه حرفه ای  صورت 
و حتی در تیم خدمات کشاورزی به 
ابراهیم میرغیاثی نیز توپ  مربیگری 

می زدم.
-آزاد کار بودید یا فرنگی؟

نی ریز  کشتی گیران  همه  کاًل  آزاد؛ 
در  نظری  آقای  می کنند.  کار  آزاد 
سال ۱۳94 رشته فرنگی را در نی ریز 

راه اندازی کرد، اما کسی استقبال نکرد.
- چه شد که به مربیگری روی 

آوردید؟
پنج شش ماه پس از پایان خدمت در 
سال ۷۵ تشکیل خانواده دادم و همین 
شد که به خاطر شرایط و اینکه وقت 
رفته رفته  داشتم،  ورزش  برای  اندکی 
از ورزش و کشتی فاصله گرفتم. در آن 
هیئت  رئیس  تاج بخش  آقایان  زمان 
و مبین خیلی اصرار می کردند که به 
کشتی برگردم اما واقعًا نمی توانستم و 
شرایط آنطور که باید و شاید جور نبود 
تا اینکه پس از چندین سال وقفه، در 
من  گفتند  تاج بخش  آقای   ،89 سال 
نمی رسم و قصد دارم هیئت را به اصغر 
با  اگر می توانی  تحویل دهم.  ماهوتی 
ایشان همکاری کن. همین شد که من 
دوباره به سمت کشتی برگشتم. سال 
90 استارت کار را زدیم و به گونه ای 
کشتی را از صفر شروع کردیم. من به 
پیشکسوتان  کمیته  مسئول  سمت 
کشتی منصوب شدم. کم کم با آوردن 
دو فرزندم و دیگر بچه های دوستانمان 

تیم کشتی جان گرفت. 
سال 92 با همکاری آقای محسن گلبو 
کار  بود  دو  درجه  دفترچه  دارای  که 
مربیگری را شروع کردم.    سال 94 در 
دوره   ده روزه  مربیگری کشتی که در 
بوشهر برگزار شد شرکت کردم و پس 
و  تئوری  امتحان های  در  شرکت  از 
عملی، دفترچه  درجه ۳ را گرفتم. پس 
از آن، دوباره در سالهای 9۵ و 96 در 
کالس های کنترل که هر ساله از طرف 
می شود  برگزار  کشتی  فدراسیون 
شرکت کرده و دفترچه مربیگری ملی را 

به دست آوردم. 
- آیا هنوز مربیگری می کنید؟

در سال 98 چون شرایط کاری بنده 
اجازه نمی داد به مربیگری ادامه دهم، 
دیگری  مربیان  از  خواستم  هیئت  از 
استفاده شود. اما هیئت اصرار زیادی 
واقعًا شرایط  بر ماندن من داشت که 

بنده مناسب نبود. به همین خاطر به 
اقتضای شرایطم گفتم نمی توانم. در این 
مدت نیز که به خاطر کرونا، نمی شود 
آورد.    به سالن  تمرین  برای  را   بچه ها 
- کشتی نی ریز در سالهای اخیر را 

چگونه می بینید؟
زمانی که ما هیئت کشتی را تحویل 
گرفتیم، نی ریز در رده   هفدهم استان 
بود که با تالش سردار ماهوتی و دیگر 
توانستیم تیم خردساالن و  همکاران، 
نونهاالن را به رده  سوم استان برسانیم. 
هیئت ما واقعًا یکی از هیئت های فعال 
پیشکسوتان  حتی  که  طوری  به  بود 
هم به مسابقات اعزام می شدند و آقای 
حمید رفعتی توانست مقام دوم و سوم 

پیشکسوتان کشور را کسب کند.
- در حال حاضر امکانات کشتی 

نی ریز چگونه است؟
در زمان ما امکانات کشتی واقعًا خوب 
نبود. اما االن فرق کرده. به گفته  بازرس 
اداره  کل که سال ۱۳96 از سالن نی ریز 
بازدید کردند، ما در حال حاضر یکی 
از بهترین سالن های کشتی استان را 
داریم که این کار به همت آقای علیرضا 
عباسی که سالن زنده یاد حامد عباسی 
برای کشتی گیران نی ریز ساختند،  را 
انجام شد. از آن طرف آقای ماهوتی هم 
از هیچ تالشی فروگذار نکردند و مدام 
به عنوان  به من متذکر می شدند که 
یک پیشکسوت هر کاری می توانم برای 
کشتی نی ریز انجام دهم که در نهایت ما 
توانستیم با تجهیز سالن اعم از تشک، 
وسایل صوتی و...، سالنی در خور نی ریز 

و با امکانات مناسب آماده کنیم.
- گفتید فرزندانتان هم اهل کشتی 

هستند؟
دو پسر دارم که هر دو کشتی را دنبال 
کوچکم  فرزند  خصوصًا  می کنند، 
محمدجواد که در استان قهرمان شده و 
به مسابقات کشوری نیز راه یافته است. 
دخترم نیز زیر نظر خانم صنعتی کشتی 
جودو  رشته  در  و  می کرد  کار  آلیش 

مسابقات  در  نوجوانان  سنی  رده   در 
کشوری زنجان، پنجم شد.

- توصیه تان به جوان های امروزی 
چیست؟

اندازه   به  ورزشکار  یک  قهرمانی  عمر 
نیست.  هم  عصر  تا  صبح  آفتاب  یک 
در  ورزشکار  یک  از  که  چیزی  تنها 
نهایت می ماند اخالق و منش پهلوانی 
اوست که اگر مربیان ما بتوانند حداقل 
تا   ۵ برای  حتی  کشتی  جلسات  در 
۱0دقیقه در خصوص منش پهلوانی با 
شاگردان شان صحبت کنند واقعًا عالی 

است. در این مورد بد نیست خاطره ای 
برایتان تعریف کنم. آقایی که اتفاقًا مدیر 
مدرسه هم بود یک روز فرزندش را به 
کالس کشتی آورد و به شدت از اخالق 
و رفتار شرارت بار فرزندش گالیه کرد. 

کشتی  کالس های  در  را  فرزندش  او 
ثبت نام کرد و در نهایت کار به جایی 
رسید که فرزند او حسابی تغییر کرد 
احترام می گذاشت و حتی  به مربیان 
دوم  و  استان  قهرمانی  مقام  توانست 

کشوری را نیز کسب کند.
- چه خاطرات دیگری از ورزش 

کشتی دارید؟
مسابقات آموزشگاه ها  بود و ما پس از 
فشرده  و  سخت  تمرینات  دوره  یک 
در آن شرکت کردیم. هرکس در آن 
مسابقات  به  می شد  پیروز  مسابقات 

کشوری می رفت. من در وزن 68 کیلو 
و سعید قلمداد در وزن 48 کیلو روی 
تشک رفتیم که در نهایت من به حریف 
جهرمی باختم و حذف شدم و سعید 
قلمداد تنها به مسابقات کشوری رفت. 

هر دو برای اینکه نتوانسته بودیم با هم 
به کشوری برویم گریه می کردیم.

سالن  در  که  مسابقاتی  در  همچنین 
دستغیب شیراز برگزار می شد من به 
فینال رسیدم و قرار بود با حریف قدری 
به نام مسعود حقیقت دوست از شیراز 
روی تشک بروم. قبل از اینکه ما را صدا 
بزنند آقای مبین به کشتی گیر شیرازی 
مشکوک شد و خواست مدارک ایشان 
را چک کند. در نهایت ثابت شد مدارک  
آن کشتی گیر تقلبی است و او اگرچه 
کشتی گیر بسیار خوبی بود، با مدارک 

جعلی به مسابقه  فینال رسیده بود. در 
نهایت بدون اینکه کشتی برگزار شود، 
داور دست مرا به عنوان برنده  کشتی باال 
برد که این یکی از بهترین خاطرات من 

در مسابقات کشتی بود.

مسابقات کشتی کشوری جام هالل احمر / ساری / سال۱۳۷۲
از راست ایستاده:محسن مبین، محسن گلبو،  جواد مبین، اکبر مبین، عین اله زارع

نشسته: علیرضا نجابتیان، مهدی عبادی، رحمان گلبو، صمد سلیم جواهری، زنده یاد مرتضی اکتسابی

برابر رأی شماره ۱40060۳۱۱02۳000۱۱6 - ۱400/0۳/09 هیأت اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک زرین  دشت تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای علیرضا اسدپور 
فرزند غالمرضا به شماره شناسنامه 86۵9 صادره از حاجی آباد در دو دانگ مشاع از 
ششدانگ یک باب مغازه به مساحت ۵۷.2۱ متر مربع پالک ۵ فرعی از 6922 اصلی مفروز 
و مجزی شده از پالک 6922 اصلی قطعه 8 بخش۱2 فارس شهرستان زرین دشت واقع 
در حاجی آباد خریداری مع الواسطه از مالک رسمی اکرم علی زاده محرز گردیده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ 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:۱400/05/۲4 
 تاریخ انتشار نوبت دوم :۱400/06/0۷

خلیل مرادخواه - رئیس ثبت اسناد و امالک زرین دشت

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

- مورخ 1400/05/18
ش 2681

36415

تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیأت  شماره۱۳9960۳۱۱00۵000۳92  رأی  برابر 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک نی ریز تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمد جمعی فرزند اکبر به 
شماره شناسنامه 8 صادره از نی ریز در ششدانگ یک باب خانه به مساحت200متر مربع 
پالک4 فرعی از ۳۵68 اصلی مفروز و مجزا شده از پالک ۳۵68 اصلی واقع در نی ریز بخش 
22 فارس خریداری از مالک رسمی آقا / خانم نرگس عفیفی محرز گردیده است. لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ 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:۱400/05/۲4                                                    تاریخ انتشار نوبت دوم :۱400/06/08

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

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

سند رسمی

- مورخ 1400/05/13
ش 65

36374

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی 
شیراز اعالم کرد که در حال حاضر هیچ 
جای کشور دوز دوم واکسن اسپوتنیک 
موجود نیست و در صورت وارد نشدن آن، 
به ناچار باید جایگزین آن به گروه های 
اول  دوز  دریافت کننده  سنی  و  هدف 

اعالم شود.
عبدالرسول همتی در گفتگو با ایسنا، از 
کسانی که دوز اول واکسن اسپوتنیک را 
دریافت کرده و زمان دریافت دوز دوم آنها 
رسیده، خواستار صبوریشان شد و گفت: 
روز گذشته مکاتبه ای با وزارت بهداشت 
در این باره داشته ایم که در صورت نبود 
و واردات آن، واکسن جایگزین اعالم و 

اختصاص داده شود.
و  حداقل  واکسن،  هر  کرد:  تصریح  او 

حداکثری دارد که معمواًل اگر تا 90 روز 
فاصله با دوز دوم آن ایجاد شود، مشکلی 

به وجود نمی آید.
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی 
شیراز ادامه داد: امکان دارد اصاًل دوز 
دوم وارد نشود و به همین دلیل طی 
تقاضا  بهداشت  وزارت  با  مکاتبه ای 
کردیم که این موضوع در کمیته علمی 
مطرح تا بررسی شود که در صورت نبود 
واردات دوز دوم واکسن اسپوتنیک، چه 
واکسنی جایگزین شود. اما در عین حال 
اعالم شده که ممکن است دوز دوم وارد 

شود.
همتی خاطرنشان کرد: نگرانی از بابت 
دوز دوم وجود ندارد؛ چرا که هر واکسنی 
با همان دوز اول هم یک مقداری ایمنی 

ایجاد می کند و با دوز دوم ایمنی کاملتر 
می شود.

او همچنین در خصوص زمان دریافت 
دوز سوم واکسن ویژه کادر درمان و افراد 
در معرض خطر گفت: در حال حاضر اگر 
بخواهیم دوز سوم را برای این دو گروه 
آغاز کنیم، سامانه قبول نمی کند و در 
صورتی که کمیته علمی وزارت بهداشت 
تأیید کند، این کار انجام خواهد شد؛ اما 

تاکنون تأییدیه ای دریافت نکرده ایم.
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی 
شیراز یادآور شد: آمارهای روند ابتال به 
بیماری در فارس طی روزهای اخیر ثابت 
بوده و باید به این اطمینان برسیم که به 
قله رسیده ایم و سیر نزولی را در روزهای 

آینده طی خواهیم کرد.

احتمال جایگزین شدن یک واکسن 

دیگر به جای اسپوتنیک
دامدار متخلفی که سگ گله خود را 
به جان حیات وحش انداخته و اقدام 
به شکار غیر مجاز یک رأس جبیر در 
منطقه حفاظت شده بهرام گور کرده 

بود، دستگیر شد.
کل  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
حفاظت محیط زیست فارس به نقل از 
مهدی پور رئیس پارک ملی قطرویه، 
مأموران یگان حفاظت محیط زیست 
 26 تاریخ  در  قطرویه  ملی  پارک 
اَمرداد، طی گشت و کنترل در منطقه 
حفاظت شده بهرام گور واقع در محلی 
به نام باغهای کهوا، نشانه هایی از حمله 
یک سگ گله به حیات وحش مشاهده 

کردند. 
مهدی پور ادامه داد: یک دامدار اهل و 
ساکن قطرویه با استفاده از سگهای گله 
اقدام به شکار یک رأس جبیر نر ) گونه 
حمایت شده ( کرده بود. باتوجه به این 
که عمل ارتکابی دامدار جرم و مستلزم 
تعقیب کیفری است، مراتب به منظور 
سیر مراحل قانونی صورتجلسه و به 

مقامات قضایی ارجاع شد.
وی گفت: جریمه ضرر و زیان وارده 
به محیط زیست بابت شکار غیرمجاز 
میلیون   2۵ مبلغ  جبیر  رأس  یک 

تومان بوده که فرد متخلف موظف به 
پرداخت آن است.

سگهای بی صاحب و حتی سگهای 
چوپانها یکی از معضالت و دشمنان 
اصلی حیات وحش و محیط زیست به 
شمار می روند و گاهی صدمات ناشی از 
حضور سگها در طبیعت، از شکارچیان 
حرفه ای بیشتر است. سگها عالوه بر 
این که از طریق شکار مستقیم تعداد 
کاهش  را  حیات وحش  حیوانات 
بیماری های  می توانند  می دهند، 
بسیاری را به آنها منتقل کرده و حیات 
لحاظ  از  را  کشور  شکننده  وحش 

بیماری آسیب پذیر کنند.
معتقدند،  صاحب نظران  از  برخی 
سگها توانسته اند به تنهایی حدود 200 
گونه جانوری موجود در کره زمین را 

منقرض کنند!«
و  عالقه مندان  همه  از  مهدی پور 
در  تا  خواست  دوستان  طبیعت 
تخلف  هرگونه  مشاهده  صورت 
سایر  و  شکار  و  صید  احتمالی 
را  موارد  زیستی،  محیط  تخلفهای 
 ،  09۱۷۷8242۵۷ شماره های  به 
 ۱۵40 سامانه  و   09۱۷8۳2980۱

اطالع دهند.

جدال سگ گله با جبیر در 
بهرام گور

تکذیب یک شایعه
میلیون  پیامک جریمه یک  »اگر  پیام 
به ۱۱0  برای شما واصل شد،  تومانی 
زنگ بزنید« که در فضای مجازی منتشر 

شده کامال ً ساختگی و غیر واقعی است
این  ناجا:  راهور  پلیس  اجتماعی  معاون 
مطلب در فضای مجازی درحال دست به 
دست شدن است که این موضوع کامالً  
ساختگی و غیر واقعی است و از سوی پلیس 

راهنمایی و رانندگی ناجا تکذیب می شود.
اگر پیامک جریمه دارای شناسه قبض 
و شناسه پرداخت از سوی پلیس ارسال 
قانونی وسیله  یا متصرف  مالک  و  شد 
نقلیه نسبت به آن معترض بود، می تواند 
برابر ماده ۵ قانون رسیدگی به تخلفات 
رانندگی به همراه مستندات و مدارک 
فرصت  در  موضوع  به  رسیدگی  برای 

در  راهور  پلیس  اجرائیات  به  مناسبی 
استان یا شهرستان ها مراجعه کنند.

مجازی  فضای  شایعات  به  هموطنان 
توجه نکنند و صرفًا به مطالب و اخبار 
منتشره در سایت پلیس راهور و یا سایر 
خبرگزاری های رسمی و خبر صدا و سیما 
و از زبان مسئولین پلیس راهنمایی و 

رانندگی توجه کنند.
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شهرستان   115 اورژانس  مسئول 
خواهی  امداد  به  کمک  از  بختگان 
این  در کوه های شمال  یک مصدوم 

شهرستان خبر داد.
هاشمی،  محمد محسن  گفته  به 
شهریورماه   2 سه شنبه   18 ساعت 
گزارشی مبنی بر سقوط از ارتفاع در 
بختگان  شهرستان  شمال  کوه های 
پیام  مرکز  به  خواجه جمالی(  )آبریز 

شهرستان نی ریز اعالم شد. 
گفت:  هاشمی  محمد محسن 
به  آمبوالنس  نزدیکترین  »بالفاصله 
محل اعزام شد. مسیر صعب العبور بود 
و پس از طی چند کیلومتر پیاده روی 
و دسترسی به مصدوم، انجام اقدامات 
صورت  بیمار  برای  مناسب  درمانی 

گرفت. وی با کمک کارکنان اورژانس و 
اهالی روستای خواجه جمالی به پایین 

از کوه منتقل شد. «
وی افزود: »بیمار 61 ساله که از ارتفاع 
50 متری سقوط کرده و غلت خورده 
بود، دچار شکستگی ساق و مچ پای 
بیمارستان  به  که  بود  شده  راست 

شهدای نی  ریز انتقال یافت.«
*****

در حادثه دیگری که ساعت 10:55 
همان روز رخ داد، یک مرد 35 ساله در 
گردنه چاه سبز از باالی بیل مکانیکی 
به پایین پرت شد و از ناحیه کمر و لگن 

آسیب دید.
وی توسط کارکنان اورژانس 115 به 

بیمارستان شهدا اعزام شد.

//

//

//

//

دو حادثه سقوط از ارتفاع 
در یک روز

عابد نعمتی، نی ریزان فارس:
برخورد شدید خودرو پیکان با درخت در 
خیابان طالقانی، یک کشته و دو مصدوم 

بر جای گذاشت.
این حادثه ساعت 23:17 شنبه 30 اَمرداد 
روبروی کوچه استادیوم شهدا رخ داد که 
بر اثر آن، راننده 24 ساله پیکان قبل از 

رسیدن آمبوالنس جان سپرد.
دو سرنشین 22 و 18 ساله خودرو نیز 
دچار صدمات متعدد از جمله شکستگی 
پای  زانوی  و  سر  به  ضربه  راست،  پای 

راست شدند.
به  اولیه،  اقدامات  از  بعد  مصدوم  دو 

بیمارستان شهدا انتقال یافتند.
مأموران آتش نشانی نیز به سرعت در محل 
حادثه حاضر شدند و ضمن ایمن سازی 
محل و خودرو که دچار نشتی بنزین شده 
انتقال  بود، هماهنگی های الزم را برای 
هر  دادند.  انجام  آسیب دیده  خودرو 
چند جرثقیل در دسترس نبود و خودرو 
صدمات  شدت  علت  به  نیز  یدک کش 

وارده به پیکان، توانایی انجام این کار را 
نداشت.

به گفته کارکنان آتش نشانی نی ریز، نبود 
معضالت  از  یکی  دسترس  در  جرثقیل 
که  است  شهرستان  در  بحران  زمان 
امدادرسانی  در  اختالل  باعث  همیشه 
می شود. به نظر می رسد مسئوالن باید 
مثل گذشته نسبت به مستقر کردن یک 
راننده جرثقیل کشیک در پلیس راه اقدام 

کنند.
*****

در حادثه ای دیگر،  برخورد یک خودرو پژو 
405 با درختی در بولوار شهید سلیمانی، 

راننده زن آن را مجروح کرد.
نی ریز،   115 اورژانس  مدیر  گفته  به 
ساعت 12:34 دوشنبه یکم شهریور، یک 
خودرو پژو 405 در بولوار شهید سلیمانی 
کنترل  آتش نشانی  از  باالتر  )استقالل(، 
خود را از دست داد و منحرف شد. این 
خودرو با درختی در حاشیه بولوار برخورد 
کرد که مصدومیت شدید راننده زن آن را 

در پی داشت.
محمدحسین کچویی گفت: »این خانم 
27 ساله دچار ضربه به قفسه سینه، بازوی 
چپ و شکستگی شانه شده بود و تنگی 

نفس داشت.«
به گفته ابراهیم خیراندیش مسئول واحد 
شهرداری  ایمنی  خدمات  و  آتش نشانی 
نی ریز، مأموران آتش نشانی پس از تثبیت 
در  که  را  وی  اورژانس،  توسط  مصدوم 
خودرو گرفتار شده بود بیرون آوردند و 
خودرو و محل حادثه را ایمن سازی کردند.

مصدوم پس از اقدامات درمانی اولیه، به 
بیمارستان شهدا اعزام شد.

*****
میدان  در  بعد  ساعت  نیم  و  دو  تنها 
با  خودرو  یک  همزمان  تصادف  سرباز، 
موتورسیکلت و درخت در میدان سرباز، 
راکب 50 ساله موتورسیکلت را از ناحیه 

مچ پای راست دچار شکستگی کرد.
به   115 اورژانس  توسط  مصدوم  این 

بیمارستان شهدا منتقل شد.

یک کشته و چهار مصدوم در 

برخورد شدید سه خودرو با درخت

تجلیل فرماندار از خدمات پزشکان و 
پرستاران بیمارستان شهدا

به مناسبت گرامیداشت هفته دولت و روز 
پزشک، از جامعه پزشکی و کادر درمان 

بیمارستان شهدای نی ریز تقدیر شد.
فرمانداری  عمومی  روابط  گزارش  به 
شهرستان نی ریز، همزمان با دومین روز از 
هفته دولت ، مراسم تجلیل از کادر پزشکی 
و پرستاری بیمارستان شهدای نی ریز، صبح 
امروز )چهارشنبه 3 شهریور( با حضور مراد 
هدایت فرماندار، میرزایی معاون هماهنگی 
امور عمرانی، اعضای شورای تأمین، دکتر 
آل داود رئیس شبکه بهداشت و درمان و 
اجتماعات  سالن  در  مسئوالن  از  جمعی 
بیمارستان شهدا برگزار شد. در این مراسم، 
هفته  گرامیداشت  نی ریز ضمن  فرماندار 
دولت و تبریک روز پزشک، با بیان این که 
پیشتازان  درمان  کادر  و  پزشکی  جامعه 
جهبه سالمت هستند، گفت: »شما عزیزان 
با پشتوانه توانایی و دانایی خود، خدمات 
ارزنده  و ماندگاری را به مردم ارائه و نعمت 

ارزشمند سالمتی را به ارمغان می آورید. به 
یقین مسئوالن و مردم قدرشناس میهن 
اسالمی، به ویژه مردم خونگرم شهرستان 
نی ریز هم این شجاعتها و ایثارگریهای شما 
مدافعان سالمت را در نبرد با بیماری کرونا 

هرگز فراموش نخواهند کرد.«
و  بهداشت  شبکه  رئیس  داود  آل  دکتر 

درمان نی ریز هم به بیان اهمیت وجایگاه 
حرفه پزشکی و نقش آن در سالمت مردم 

پرداخت.
شهرستان  ومسئوالن  فرماندار  ادامه،  در 
با اهداء شاخه گل، از تالشهای این قشر 
از جامعه در جهت ارائه خدمت به مردم 

شهرستان نی ریز قدردانی کردند.

واکسیناسیون مادران باردار در پایگاه 
صبح  نوبت  در  ولی عصر  درمانگاه 

صورت می گیرد.
و  بهداشت  شبکه  رئیس  گفته  به 
درمان، مادران باردار متقاضی واکسن 
پزشک  از  معرفی نامه  دریافت  با 

درمانی  پایگاه  به  می توانند  خانواده 
ولی عصر مراجعه کنند.

نوشتنی است که واکسن در نظر گرفته 
برای این گروه، سینوفارم چین است 
که تأییدیه تزریق برای مادران باردار 

را گرفته است.

در برخورد با فرد مسموم شده با الکل 
چه کنیم؟

- در صورت برخورد با هر فرد مشکوک 
به مصرف زیاد )تغییر در هوشیاری 
با  باید  غیرطبیعی(  رفتار  دارای  و 

اورژانس 115 تماس گرفت.
دچار  است  ممکن  مسموم  فرد   -
بود  باید مواظب  استفراغ شود؛ پس 
مواد استفراغی وارد راه های هوایی وی 

نشود.
- در صورت استفراغ، بیمار را به یک 

پهلو بخوابانید.
- دقت کنید که نباید فرد را وادار به 
استفراغ کرد؛ چرا که اگر هوشیاری 
کاهش  یافته باشد، مواد استفراغی وارد 
راه های هوایی شده و خطری بیشتر از 

خود مسمومیت ایجاد می کند.
آن  از  همراهان  اغلب  که  موردی   -
بیمار  که  است  این  می کنند،  غفلت 
با  نمی دهندیا  انتقال  اورژانس  به  را 
اورژانس 115 تماس نمی گیرند. نباید 
فراموش کنیم که اشتباه بیمار را نباید 

با اشتباهی دیگر بدتر کرد.
الکل صنعتی  با  الکل مصرفی  اگر   -
نابینایی  خطر  باشد،  شده  مخلوط 
و گاهی مرگ را برای بیمار به همراه 

دارد.
- اگر قند خون بیمار از شب تا صبح 
روبه رو  فردی  با  صبح  باشد،  پایین 
می شوید که به دلیل عوارض مغزی 
یک عمر ناتوانی و عوارض فلج را باید 

تحمل کند.

خریدهای آنالین از جمله موضوعاتی 
شیوع  واسطه  به  امروزه  که  است 
مورد  پیش  از  بیش  کرونا  ویروس 
می گیرد  قرار  کاربران  استفاده 
و  نکات  دانستن  میان،  این  در  و 
داشتن  برای  کاربردی  توصیه های 
بسیار  ایمن  اینترنتی  خرید  یک 

ضروری است.
این  در  نی ریز  انتظامی  فرمانده 
زمینه، توصیه های زیر را خاطرنشان 

کرد:
1- قبل از خرید از فروشگاه اینترنتی، 
اعتبار آن فروشگاه را از طریق سایت 
بررسی  الکترونیکی  اعتماد  نماد 

نمایید.

2- ترجیحًا از یک کارت بانکی مجزا 
با موجودی محدود برای خریدهای 
تا در  استفاده کنید  اینترنتی خود 
اطالعات  احتمالی  افشای  صورت 
کارت، امکان برداشت مبالغ هنگفت 

از حساب شما وجود نداشته باشد.
3- در هنگام ثبت اطالعات مالی و 
به آدرس  بانکی خود، حتمًا  کارت 
باشید  داشته  دقت  پرداخت  درگاه 
تا در دام صفحات جعلی و فیشینگ 

قرار نگیرید.
4- در هنگام عضویت و استفاده از 
عبور  رمزهای  از  اینترنتی،  سایت 
قوی و طوالنی استفاده کنید که به 

سادگی قابل حدس زدن نباشند.

انتظامی نی ریز از کشف90  فرمانده 
کیلو تریاک در بازرسی از یک دستگاه 

وانت مزدا در شهرستان خبر داد.
در  یوسفی  سیدمحمد  سرهنگ 
تشریح این خبر بیان کرد: »مأموران 
نی ریز  مخدر  مواد  با  مبارزه  پلیس 
حین کنترل محورهای فرعی و خاکی 

یک  به  شهرستان،  این  به  منتهی 
دستگاه وانت مزدا مشکوک و با عالئم 
هشدار دهنده دستور توقیف خودرو را 

صادر کردند.«
وی افزود: »راننده بدون توجه به ایست 
پلیس با سرعت زیاد از محل متواری 
و پس از طی مسافتی تعقیب و گریز، 
موقعیت  و  هوا  تاریکی  به  توجه  با 
جغرافیایی منطقه روستای رودخور، 

خودرو را رها کرد و متواری شد.«
فرمانده انتظامی نی ریز با بیان این که 
در بازرسی از این خودرو 90 کیلو مواد 
مخدر از نوع تریاک کشف شد، گفت: 
»تالش برای دستگیری متهم متواری 

با جدیت ادامه دارد.«
*****

یوسفی در ادامه به کشفیات دیگر این 
فرماندهی در روزهای اخیر اشاره کرد:

یک  از  تریاک  کیلو   130 کشف   -
کامیون باری توسط ایست و بازرسی 

قطرویه در تاریخ 24 اَمرداد.
- کشف 94 کیلو تریاک از یک کامیون 
در  قطرویه  بازرسی  و  ایست  توسط 

تاریخ 23  اَمرداد.
- کشف  54 کیلو شیشه مایع از پژو 

405 در تاریخ 22  اَمرداد.
خودرو  از  تریاک  کیلو   50 - کشف 

سمند در محور قطرویه - نی ریز با 4 
متهم مرد در تاریخ 28  اَمرداد.

- کشف 21.5 کیلو تریاک از دو خودرو 
پراید با سه متهم، توسط پلیس مبارزه 

با مواد مخدر در تاریخ  21  اَمرداد.
از سواری  تریاک  کیلو  - کشف 17 
بازرسی  و  ایست  توسط  هیوندای 

قطرویه در تاریخ  24  اَمرداد.
توسط  تریاک  کیلو   9 کشف   -
یک  از  مخدر  مواد  با  مبارزه  پلیس 
خاکی  محورهای  در  موتورسیکلت 

اطراف قطرویه در تاریخ 19  اَمرداد.
تریاک و یک کیلو  - کشف 4 کیلو 
شیشه از دو مسافر اتوبوس در ایست 

و بازرسی قطرویه در تاریخ 24  اَمرداد.
- کشف 80 کیلو تریاک توسط ایست 
و بازرسی قطرویه از یک خودرو سمند 

در تاریخ 2 شهریور.

آغاز واکسیناسیون مادران باردار

مسمومیت با مشروبات الکلی

ادامه اخبار حوادث در صفحه 10

چگونه خریدی آنالین و 
ایمن انجام دهیم؟

کشف بیش از 500 کیلو 
مواد مخدر در روزهای اخیر

وانت مزدا حامل تریاک متوقف شد

با ثبت 136 مبتالی جدید به کرونا در 
هفته گذشته و دو مورد فوتی، تعداد 
مبتالیان به 3756 نفر و تعداد افرادی 
که جانشان را از دست داده اند، به 81 

نفر رسید.
از تعداد افراد جدید، 70 مرد و 61 زن به 
این بیماری مبتال شده اند و افراد فوت 
شده هم یک مرد 65 ساله و یک زن 71 

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

1713 مورد رسید.
منابع  از  ما  اطالعات  اساس  بر 
بیمارستانی، هم اکنون 45 بیمار مبتال 
به کرونا در بیمارستان شهدا بستری 
از آنها وخیم  هستند که حال 7 نفر 

است. 
آمبوالنسهای اورژانس 115 نی ریز هم 
در هفته گذشته 27 بیمار را که شرایط 
وخیمی داشتند، به بیمارستان شهدا 

منتقل کردند. 

131 مورد جدید ابتال به کرونا 
در شهرستان نی ریز

27   اعزام کرونایی
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منابع آب
1- وقتی روستای حسن آباد چشمه آب دارد، چرا 
باید مجوز حفر چاه آب صادرشود؟ چرا باید در این 

روستا بیش از 3 حلقه چاه باشد؟
2- مگر یک قنات می تواند چندین چاه هم برای 
به  نور  بدون  اگر شب  باشد؟  داشته  کشاورزی 
اطراف قنات بیدکهتو دهچاه بروید؛ حتمًا داخل 
3 - 4 تا از آنها می افتی. داخل گله دانی، داخل 
اتاقهای سِر زمین همه چاه حفر شده است. چرا 

چشم  پوشی می کنید؟

پاسخ منابع آب:
1- مجوز های ذکر شده صرفًا جابه جایی چاه های 
صادر  جدیدی  مجوز  هیچ  و  هستند  قدیمی 
نگردیده است. محل جابه جایی نیز خارج از حریم 
کلیه چاه های اطراف از جمله چاه آب شرب واقع 

شده است.
2- در روستای بیدکهتویه چند چاه غیر مجاز حفر 
شده که در راستای قانون تعیین تکلیف چاه های 

فاقد پروانه در دست بررسی هستند. 
در خصوص پوشیدن روی میله قناتها، مالکان 
موظف به این کار و ایمن نمودن مسیر عبور قنات 

هستند.
 1 فرم  که  را  موجود  چاه  حلقه   4 از  حلقه   2
)چاه هایی که تأییدیه وزارت نیرو دارند و قبل 
قاضی  شده اند(هستند،  حفر   1385 سال  از 
کمیسیون صدور پروانه ها رأی به صدور پروانه 

داده است.
2 حلقه دیگر که فرم 5 )چاه هایی که تأییدیه ای از 
وزارت نیرو مبنی بر حفر قبل از سال 1385 ندارند( 
کمیسیونهای  در  رسیدگی  حال  در  هستند، 
مربوطه است که از این بین با دستور قضایی از 
بهره برداری یکی از آنها جلوگیری به عمل آمده 

است.

نماینده مجلس
مجلس  نماینده  از  است  ممکن  اگر  لطفًا   -1
بخواهید اداره میراث فرهنگی را پاسخگو کند. چرا 
که در شماره های گذشته نی ریزان به سؤاالت شما 
هم پاسخ نداد. این که چرا آثار باستانی و تاریخی 
و فرهنگی و طبیعی نی ریز مثل کازرون ثبت ملی 

نمی شود؟
2- می گویند هر نماینده بسته به حوزه انتخابیه 
خود، بین 3 تا 5 میلیارد تومان بودجه در اختیار 
خود دارد که با صالحدید خود خرج حوزه انتخابیه 
می کند. در این خبر فرماندار شیراز بر آن صحه 
این  بپرسید  مجلس  نماینده  از  لطفًا  گذاشت. 
بودجه چقدر است؟ در مورد نحوه هزینه کرد آن 
و این که چه نظارتی بر این پول وجود دارد، توضیح 

دهید؟

پاسخ روابط عمومی، امور رسانه و فضای 
مجازی دکتر طهماسبی:

با سالم خدمت شهروندان گرامی 
1- همان گونه که مستحضرید، نظارت بر عملکرد و 

پاسخگویی مدیر در اختیار مدیران مافوق استانی 
وی است؛ لذا قطعًا به مدیر مربوطه و مدیران 
استانی تذکر داده خواهد شد تا مدیر مربوطه ملزم 
به پاسخگویی باشد . ضمن این که قطعًا فرماندار 
محترم هم این موضوع را پیگیری و تذکر الزم را 

خواهند داد .
2- اعتباری ابالغ گردیده، اما تخصیص داده نشده 
و دکتر طهماسبی نیز اعتبار ابالغ شده به ایشان 
را با اولویت آب آشامیدنی ، بهداشت و آموزش، به 
فرمانداری هر سه شهرستان سپرده تا با هماهنگی 
سازمان برنامه و بودجه استان ، به شرط تخصیص 

در پروژه های کد دار تقسیم نمایند .

نماینده مجلس - فرمانداری
با سالم و عرض ادب و تشکر از زحمات شما در 

پیگیری مطالبات و نیازهای مردم. 
نیازهای اساسی و مهم مردم، خدمات  از  یکی 
بهداشتی و درمانی است. در این حوزه در مراکز 

این سه شهرستان پیگیری هایی انجام شده است.
بیمارستان جدید استهبان در حال فعالیت است.
بیمارستان جدید نی ریز در آستانه افتتاح است.

بیمارستان بختگان نیز در حال ساخت است.
قرار  توجه  مورد  آن چیزی که شاید کمتر  اما 
گرفته، پیگیری امور درمانی در بخشها است و در 
هیچ کدام از بخشهای تابعه 3 شهرستان، درمانگاه 
وجود  بیمارستان  یا  بستر  درمان  شبانه روزی، 

ندارد. 
معمواًل  پیگیریها  و  جلسات  همه  در  متأسفانه 
مراکز شهرستان مورد توجه بوده و در خبرهای 
از بخشها  بهداشتی درمانی،  پیگیری مشکالت 

کمتر بحث شده است.
با بررسی وضعیت درمانی بخشهای استان فارس، 
ضعیفترین  که  رسید  خواهید  نتیجه  این  به 
و  بهداشت  موضوع  در  فارس  استان  بخشهای 

درمان، بخشهای حوزه انتخابیه شما است.

پاسخ روابط عمومی، امور رسانه و فضای 
مجازی دکتر طهماسبی:

همان گونه که مسئوالن محلی و بعضًا شوراها در 
جریان هستند، نماینده محترم بیشترین پیگیری 
را داشته اند؛ اما به دلیل این که شرط ارائه خدمات 
این  و  است  جمعیت  درمانگاه ها  شبانه روزی 
قانون در وزارت بهداشت برای همه نقاط کشور 
الزم االجرا است و تعداد جمعیت کمتر و بعضًا حتی 
نصف شاخص استاندارد قانونی می باشد، این مهم 

تا کنون محقق نگردیده است.

پاسخ فرمانداری:
همان گونه که مسئوالن بخش و بعضًا شوراها 
در جریان هستند، در خصوص پیگیری خدمات 
درمانی در بخشها، نماینده محترم مردم در مجلس 
شورای اسالمی و همچنین فرماندار محترم نی ریز 

بیشترین پیگیری را در این زمینه داشته اند .
اما طبق قوانین وزارت بهداشت، یکی از شروط 
میزان  درمانگاه ها ،  شبانه روزی  خدمات  ارائه 
جمعیت آن محل است و با توجه به این که قانون 
برای همه نقاط کشور یکسان و الزم االجرا است، 
و از آنجایی که در این مراکز جمعیت کمتر از حد 
نصاب و یا بعضًا حتی نصف شاخص استاندارد  
می باشد، لذا این مهم به همین دلیل تا کنون 

محقق نگردیده است .

منابع طبیعی
1- با وجودی که ما در روستای سنگ سه پاره 
)سنگبر1( همه پروانه چرا داریم،  هر از گاهی بحث 
واگذاری مراتع برای انجیرکاری مطرح می شود. 
از همه  ما  انجام شود،  واگذاری  است  قرار  اگر 

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

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

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

هکتار تصرف می کنم.
به نظر می رسد اداره منابع طبیعی نی ریز در این 

خصوص بی خیال است.

پاسخ منابع طبیعی:
با عرض سالم  و وقت بخیر

1- به عرض می رسانم که متولی واگذاری اراضی 
در خارج از محدوده و حریم شهرها، اداره محترم 
امور اراضی و مدیریت جهاد کشاورزی است که 
افراد متقاضی می توانند پس از اخذ جواز تأسیس 
واگذاری،  هدف  با  متناسب  الزم  مجوزهای  و 
مراجعه  اراضی  امور  به  زمین  تخصیص  جهت 
کنند. البته الزم به ذکر است از اواسط دهه 80 
تاکنون، واگذاری اراضی با موضوعیت دیم کاری 
یا انجیرکاری به دالیلی مثل شرایط اقلیمی و...، 

ممنوع می باشد. 
پیشنهاد این اداره به شما، پیگیری کاشت گیاهان 
بومی مثل آنغوزه باریجه ، موسیر ، گل گاوزبان و ... 

با حفظ پوشش گیاهی موجود است.
2- حریم و محدوده در اطراف روستاها و شهرها تا 
شعاعی مشخص در اختیار اداره بنیاد مسکن یا راه 

و شهرسازی است.
مناطقی که شما ذکر کردید، در محدوده و حریم 
شهر واقع شده که اداره محترم راه و شهرسازی در 

حال پیگیری موضوع است.

منابع طبیعی - بنیاد مسکن
از اداره منابع طبیعی و بنیاد مسکن می خواهیم 
که هر چه زودتر وضعیت سندهای روستای سنگ 
سه پاره )سنگبر1( را مشخص کنند و به جای طرح 

کاربری، طرح هادی به ما بدهند.

پاسخ منابع طبیعی:
تعیین تکلیف و صدور سندهای منازل روستایی، 
پس از اخذ کد روستایی و تصویب طرح های 
هادی روستایی، توسط اداره محترم بنیاد مسکن 
صورت می پذیرد. پس از تهیه طرح فوق و تقاضای 
بنیاد مسکن، اداره منابع طبیعی زمین را از اختیار 

خارج و جهت اجرای طرح به بنیاد مسکن منتقل 
بنیاد  به  مراجعه  با  روستا  شورای  لذا  می کند. 
باید تفاضای خود را مطرح و پیگیری  مسکن، 

نمایند. 
در پایان از حسن توجه و پیگیری شما و دیگر 
عزیزان دغدغه مند نسبت به حوزه منابع طبیعی 

تشکر می کنم. موفق و پیروز باشید.

ناحیه نفت
1- در روستاها بنزین لیتری 4500 تومان فروش 
می رود. شما ی چرا خودرو سیار مانند شیراز و 

جهرم راه اندازی نمی کنید؟
2- پمپ گاز در شهرمشکان چه زمانی راه اندازی 

می شود؟

پاسخ ناحیه نفت:
با سالم و درود

1- مجوز سوخت رسانی سیار در حال حاضر فقط 
به مراکز استانی داده شده و بعد از تهران و مشهد، 
شیراز با 5 دستگاه سیار به عنوان سومین مرکز 
استان از طریق سرمایه گذاری بخش خصوصی در 

حال فعالیت می باشد.
نفتی،  فرآوردهای  توزیع  که  این  به  عنایت  با 
CNG و گاز مایع )LPG( نیاز به رعایت دقیق 
دستورالعملهای  و  عملیاتی  ایمنی،  الزامات 
توزیع  قانونی  تنها مرجع  لذا  خاص خود دارد، 
نقل،  و  حمل  بخش  در  نفتی  فرآورده های 
تأسیسات و جایگاه های مورد تأیید شرکت نفت 
بوده و فروش از طریق اصناف مختلف و مجاری 
دیگر به هیچ وجه وجاهت قانونی ندارد و بعضًا به 
دلیل نداشتن الزامات ایمنی، باعث بروز حوادث و 

حتی تلفات جانی گردیده است.
در پایان خاطر نشان می شود احداث جایگاه های 
سوخت مایع و گاز از طریق سرمایه گذاری بخش 
خصوصی انجام می گردد. لذا متقاضیان احداث 
جایگاه در هر نقطه از کشور، می توانند با طی 

مراحل اداری نسبت به این مهم اقدام نمایند.

شبکه بهداشت و درمان
گفته می شود واکسن اسپوتنیک وارد شده؛ پس 
چرا هنوز خبری از تزریق نیست؟ ما همچنان 

منتظر دوز دوم هستیم.

پاسخ شبکه بهداشت و درمان:
به شرح خبری که در صفحه 10 همین هفته نامه 

درج شده، توجه فرمایید.

شورای ترافیک
جلو  از  زیاد  با سرعت  موتورسواران  و  ماشینها 
درمانگاه تأمین اجتماعی عبور می کنند که برای 
به درمانگاه  بیمار مراجعه کننده  و  افراد مسن 
خطرناک است. لطفًا در آن محل سرعتکاه نصب 

کنید.

پاسخ شورای ترافیک:
موضوع در دستور کار جلسه آتی شورای ترافیک 

شهرستان مطرح خواهد شد .

شهرداری نی ریز
خیابان  شبنم  کوچ  از  بازدیدی  خودتان  لطفًا 
12 فروردین کنید. نمای وضعیت جوی ابتدای 

کوچه را جدی بگیرید و پیگیری نمایید. بوی بد و 
آبهایی که رد نمی شود، به خاطر دو سوراخ تنگ و 

گرفتگی راه آب است. لطفًا آن را ترمیم کنید.

پاسخ شهرداری نی ریز:
با احترام، در پاسخ به سؤال آن هفته نامه محترم، 
پاسخ زیر از مدیر واحد عمران )آقای پیوندی( اخذ 

و ارائه شده است:
1- با سالم خدمت شما شهروند محترم، به عرض 
در خیابان 12  اجرا شده  که جدول  می رساند 
فروردین، به صورت جدول باغچه می باشد. در 
ارتباط با گرفتگی ورودی آن نیز بررسی های الزم 

انجام و در جهت رفع آن اقدام خواهد شد.

آموزش و پرورش - شهرداری نی ریز
انتقادی به ساخت مدارس چسبیده به هم در 
انتهای بولوار نصر دارم. مدرسه خوارزمی که از 
چندین سال قبل اینجا ساخته شده. انتهای بولوار 
نصر هم مدرسه جدید معلم ساخته شده و مراحل 
پایانی ساخت را طی می کند. در خیابان خوارزمی 
و اولین کوچه سمت راست، یک زمین خالی وجود 
دارد و می خواهند آنجا هم مدرسه بسازند. این 
مدرسه از یک طرف به مدرسه خوارزمی متصل 

است و از طرف دیگر به مدرسه جدید معلم.
واقعًا سه مدرسه در یک جای شهر، هم عدالت 
امکانات آموزشی را زیر سؤال می برد و هم با توجه 
به حجم زیاد ترافیک و رفت و آمد سرویسها، 
مشکالت زیادی برای ساکنان بولوار نصر و این 

محله ایجاد می کند.
حاال مسئوالن بخصوص شهردار محترم و مدیر 
آموزش و پرورش چه توجیهی برای ساخت سه 
مدرسه آن هم در یک محله و گوشه ای از شهر 

دارند؟
اگر علت این است که این مدرسه به منازل بچه ها 
نزدیک باشد، در زمینهای مسکن مهر و جمال آباد 
زمین خالی بسیاری وجود دارد. از طرفی آنجا اصاًل 

مدرسه ای وجود ندارد.
مطمئنا این مسئله در آینده مشکالت زیادی را 
برای این خیابان و کوچه و کاًل این محله ایجاد 
خواهد کرد. این کوچه گنجایش سه مدرسه را 

ندارد.

پاسخ آموزش و پرورش:
به  گرامی،  شهروند  از  سپاس  و  سالم  ضمن 
استحضار می رساند آموزشگاه خوارزمی متعلق به 
بخش خصوصی است. با این حال ورودی هر سه 
مدرسه در سه مسیر مجزا است و مشکل ترافیکی 
ایجاد نمی کند. ضمن این که زمینهای آموزشی 
جهت  صرفًا  پرورش  و  آموزش  مالکیت  تحت 
احداث مدارس است و با توجه به افزایش جمعیت 
این نقطه از شهر، در این منطقه نیاز مبرم به فضای 
آموزشی وجود دارد. در حال حاضر در مسکن مهر 
دو مدرسه احداث شده و ان شاءا... توسعه فضاهای 
بررسی  دست  در  هم  جمال آباد  در  آموزشی 

می باشد.

پاسخ شهرداری نی ریز:
صرف نظر از صحیح یا اشتباه بودن تمرکز مدارس 
مورد اشاره جنابعالی در نقطه مورد نظر، همه 
ساخت و سازهای انجام شده در سطح شهر صرفًا 
بر اساس سرانه ها و کاربریهای تعریف شده در 

طرح تفصیلی صورت می پذیرد. طرح های جامع 
و تفصیلی شهری توسط وزارت راه و شهرسازی 
تهیه و تصویب می شوند و شهرداریها صرفًا مجری 

طرح های یاد شده هستند.

مخابرات
چرا اینترنت دو شرکت سیمان سفید و خاکستری 
این قدر ضعیف است؟ چرا فکری به حال اینترنت 

این دو کارخانه نمی کنید؟

توزیع برق
مدت 4 ماه است که المپهای کوچه شماره 8 بولوار 
آزادی قطع است. مردم شبها به دلیل تاریکی 
می کنند.  عبور  کوچه  این  از  زحمت  به  زیاد، 

خواهشمندیم پیگیری کنید.

امور آبفا
لطفًا مشکل بی آبی روستای بنه کالغی فاز یک را 
انعکاس دهید تا شاید به گوش مسئوالن روستا 
برسد. به خدا حتی آب برای سرویس بهداشتی 

نداریم.

نی ریزان فارس
دیگر،  جاهای  خیلی  مانند  کاش  سالم،  با   -1
حقوقی  نکته های  به  را  برنامه تان  از  قسمتی 

اختصاص دهید.
نی ریزان فارس؛ با سالم و درود فراوان. ستون 
مورد نظر شما با عنوان »وکیل خود باشیم« چند 
مطالب  منتشر شد.  موضوعات مختلف  با  سال 
جدیدی که مورد نیاز مخاطبان باشد، برای انتشار 

وجود ندارد.
با  همراهی  و  کاشانی  آیت ا...  نقش  از  چرا   -2

مخالفان مصدق چیزی نگفتید؟
نی ریزان فارس؛ با سالم و درود فراوان. موضوع 
مقاله تحلیل اختالفات میان سران نهضت ملی 
صنعت نفت نبود. بلکه هدف، اشاره ای فهرست وار 
به عواملی که شرایط وقوع کودتا و سرکوب نهضت 

را فراهم کرد، بود.
3- با سالم، در دهه ای که گذراندیم، در یکی از 
کوچه های نی ریز )بولوارسرداران، خیابان شهید 
کاتوزیان، کوچه اول( کار بسیار جالبی انجام داده 
بودند؛ بچه ها و کودکان کوچه هیئت عزاداری راه 
انداخته بودند و هرشب یکی از همسایه ها میزبان 
بهداشتی،  پروتکلهای  رعایت  ضمن  آنها  بود. 

زنجیر زنی و سینه زنی و طبل و... انجام می دادند.
خواستم خواهشی کنم که اگر ممکن است، یک 
برای  انگیزه ای  ان شاءا...  تا  کنید  تهیه  گزارش 

سالهای آینده آنها باشد.
درضمن این سنت حسنه االن قریب به سه سال 

است که انجام می شود؛ ولی سال به سال پرشور تر.
نی ریزان فارس؛ با سالم و درود فراوان. ان شاءا... 
در سال آینده قبل از محرم یادآوری فرمایید تا 

اقدام شود.

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

نداده اند:
- مخابرات

- بنیاد مسکن
- توزیع برق

- امور آبفا

قانون  اول موضوع  برابر رأی شماره 140060311023000115 - 1400/03/09 هیأت 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زرین  دشت تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
عبدالرضا اسدپور فرزند غالمرضا به شماره شناسنامه 8658 صادره از حاجی آباد در 
دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب مغازه به مساحت 57.21 متر مربع پالک 5 فرعی از 
6922 اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 6922 اصلی قطعه 8 بخش12 فارس شهرستان 
زرین دشت واقع در حاجی آباد خریداری مع الواسطه از مالک رسمی اکرم علی زاده 
محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی 
می شود. در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند، می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود 
را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 

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

خلیل مرادخواه
 رئیس ثبت اسناد و امالک زرین دشت

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

- مورخ 1400/05/18
ش 2677

36415

قانون  اول موضوع  برابر رأی شماره 140060311023000118 - 1400/03/09 هیأت 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زرین  دشت تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
عبدالرضا اسدپور فرزند غالمرضا به شماره شناسنامه 8658 صادره از حاجی آباد در دو 
دانگ مشاع از ششدانگ یک باب مغازه به مساحت 109.17 متر مربع پالک 4 فرعی از 
6922 اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 6922 اصلی قطعه 8 بخش12 فارس شهرستان 
زرین دشت واقع در حاجی آباد خریداری مع الواسطه از مالک رسمی اکرم علی زاده 
محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی 
می شود. در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند، می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود 
را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 

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

خلیل مرادخواه 
رئیس ثبت اسناد و امالک زرین دشت

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

- مورخ 1400/05/18
ش 2688

36416

برابر رأی شماره 140060311023000114 - 1400/03/09 هیأت اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک زرین  دشت تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای جمشید 
اسدپور فرزند غالمرضا به شماره شناسنامه 9544 صادره از حاجی آباد در دو دانگ مشاع 
از ششدانگ یک باب مغازه به مساحت 57.21 متر مربع پالک 5 فرعی از 6922 اصلی 
مفروز و مجزی شده از پالک 6922 اصلی قطعه 8 بخش12 فارس شهرستان زرین دشت 
واقع در حاجی آباد خریداری مع الواسطه از مالک رسمی اکرم علی زاده محرز گردیده 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود. در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند، 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 

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

خلیل مرادخواه
 رئیس ثبت اسناد و امالک زرین دشت

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

- مورخ 1400/05/18
ش 2679

36415

دفتر  
نی ریزان فارس
از 7 صبح تا 8شب
یکسره باز است
)پنج شنبه ها تا 

)13:30
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neyrizanfars.com
info@ neyrizanfars.ir
                 @ neyrizan.fars

فروش زمین
زمینی واقع در بر روی بلوار 
سرداران با بهترین موقعیت 

برای کاربری اداری و تجاری به 
فروش می رسد

09380617543
53824487

1/36477

هنگامه نیایش
طلوع اذان صبحمهشیدیخورشیدی

غروب اذان ظهرخورشید
نیمه شب اذان مغربخورشید

شرعی
200752965412191938191300 محرم 7 شهریور یک شنبه
210853065412181936191300 محرم  8 شهریور دوشنبه
220853065312171935191300 محرم 9 شهریور سه شنبه

230953165312161934191300 محرم10 شهریور چهارشنبه 
241053165312141933191200 محرم 11 شهریور پنج شنبه
251053265212131932191200 محرم 12 شهریور جمعه 
260652965412201939191400 محرم 13 شهریور شنبه

در اجرای مصوبه 1400/05/10 جلسه کارشناسی  میز 

ملی توسعه صادرات انجیر و انار سازمان صنعت ، معدن 

و تجارت استان فارس بدین وسیله از همه انجیرکاران، 

اعضای  معتبر،  بازرگانی  کارت  دارندگان  انارکاران، 

اتحادیه صنف خشکبار و دارنگان پروانه صنفی انجمن 

کشاورزان شهرستان دعوت به عمل می آید در جلسه 

مجمع عمومی که راس ساعت 10 صبح روز دوشنبه 

1400/06/22 در محل نمازخانه مدیریت جهاد کشاورزی 

تشکیل  سلیمانی  شهید  بلوار  در  واقع  شهرستان  

متقاضیان  ًاز  ضمنا  رسانند.  هم  به  حضور  می گردد 

عضویت در هیئت مدیره انجمن صنفی تقاضا می گردد 

جهت ثبت نام با در دست داشتن فتوکپی شناسنامه، 

کپی کارت ملی، دو قطعه عکس و کپی کارت بازرگانی 

ظرف مدت فوق الذکر به دفتر شرکت تعاونی انجیرکاران 

و انارکاران شهرستان مراجعه فرمایند

موضوع جلسه:

1- انتخاب هیات مدیره انجمن    2- انتخاب بازرس 

انجمن 

انجمن صنفی انجیرکاران و انارکاران 
شهرستان نی ریز

آگهی تشکیل مجمع عمومی عادی و فوق العاده نوبت اول
انجمن صنفی انجیرکاران  و انار کاران شهرستان نی ریز

6/36481

 زمینی به مساحت۲8۰ مترمربع ،سند 6 دانگ 
واقع در بلوارسرداران ،پشت مهدیه،زیر قیمت 

کارشناسی به فروش می رسد.
تخفیف ویژه پای معامله.

لطفًا خریدار واقعی تماس بگیرد .
ن ۰۹17431635۲ فایض

می
ی ز

ور
ش ف

رو
ف

۲/36487

دعوت به همکاری
به یک نیروی کار با مدرک فوق دیپلم  یا 

لیسانس)کامپیوتر سخت افزار یا مکانیک خودرو( 
جهت کار در نمایندگی سایپا  نی ریز نیازمندیم

09177301072 ۲/36485

یک قطعه زمین مسکونی سند تک برگ  به مساحت  175 
مترمربع دارای  کوچه آسفالت 10متری  دارای آب، برق ، گاز 

و فاضالب واقع در خیابان معلم به فروش می رسد
09173173797

فروش زمین

۲/35۹۰۲

دعوت به همکاری
 به یک حسابدار و 3 فروشنده خانم جهت همکاری نیازمندیم.
 جهان فرش و مبلمان مدرن یلدای کویر

 مالقات حضوری
نی ریز، میدان فضل، جهان فرش

۲/36۰81

دعوت به همکاری

نیازمند یک راننده نيسان 
با داشتن  سابقه رانندگی و 
گواهینامه    جهت همکاری 

 تلفن تماس : 
09175843532

۲/36484

فروش منزل شیراز
 خانه ای سه طبقه به مساحت 100 
مترمربع به قیمت 2 میلیارد  تومان 

به فروش می رسدتخفیف پای 

معامله  09194555142
1/3648۰

 ثبت نام و راه اندازی:
07153833827 

هدایتی

اینترنت
 پلنگان راه اندازی شد.

۲/36488

 آگهی موضوع ماده 3 قانون 

وماده 13 آئین نامه قانون تعیین 

تکلیف  وضعیت ثبتی و اراضی و 

ساختمان های فاقد سند رسمی

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

صادر خواهد شد. 

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

خلیل مرادخواه

رئیس ثبت اسناد و امالک 

زرین دشت

- مورخ 14۰۰/۰5/18
ش ۲684

36416

برابر رأی شماره 140060311023000119 - 1400/03/09 هیأت اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک زرین  دشت تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای علیرضا اسدپور 
فرزند غالمرضا به شماره شناسنامه 8659 صادره از حاجی آباد در دو دانگ مشاع از 
ششدانگ یک باب مغازه به مساحت 109.17 متر مربع پالک 4 فرعی از 6922 اصلی 
مفروز و مجزی شده از پالک 6922 اصلی قطعه 8 بخش12 فارس شهرستان زرین دشت 
واقع در حاجی آباد خریداری مع الواسطه از مالک رسمی اکرم علی زاده محرز گردیده 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود. در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند، 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشارنوبت اول:1400/05/24 
 تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/06/07

خلیل مرادخواه - رئیس ثبت اسناد و امالک زرین دشت

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

- مورخ 14۰۰/۰5/18
ش ۲686

36416

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

برابر رأی شماره 139960311023000328 - 1399/09/29 هیأت اول موضوع قانون تعیین 

تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 

حوزه ثبت ملک زرین  دشت تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای احمد قلی شفیع 

فرزند محمدقلی به شماره شناسنامه 7673 صادره از حاجی آباد در ششدانگ یک باب خانه 

به مساحت294.68متر مربع پالک 1616 فرعی از 7286 اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 

7286  اصلی قطعه 8 بخش12 فارس شهرستان زرین دشت واقع در حاجی آباد خریداری 

مع الواسطه از مالک رسمی آقای رضا قلی و علی قلی  و غالمحسین شجاعی محرز گردیده 

است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود. در صورتی 

که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند، می توانند از 

تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، 

ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 

نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.      

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

خلیل مرادخواه

رئیس ثبت اسناد و امالک زرین دشت

- مورخ 14۰۰/۰5/18
ش ۲675

364۲4

اشتراک یک ساله 
هفته نامه نی ریزان 

فارس و ماهنامه 
نی تاک

با ما تماس بگیرید:
 0917 731 5146 

ارسال تصاویر و متن 
برای شهروند خبرنگار

۰۹17 731 5146

 D :افقی
انباشته   - قاجار  شاه  ناصرالدین  همسران  از   -1
شدن 2- چین و شکن - حرف ندا - نشر کننده 
و توزیع کننده - مقام و منزلت 3- سلسله ای از 
خلفای اموی - براق و روشن - باب روز 4- عالمت 
مفعولی - نوعی چراغ قدیمی - پیامبران 5- واهمه 
دهان  دیگ   - انتخاب  -حرف  بریده!  سر  بیت   -
نهاد  از   - حکیم  و  عاقل   - غم  متضاد   -6 گشاد 
 - -سبب  مشهور  و  سرشناس   -7 برآید!  درد  پر 
دلیل چیزی 8- حرف کار خراب کن! - بی اعتنایی 
بی حال  و  سست   - گوسفندان  گله   - دروغین! 
9- غالف شمشیر - از شب های پر برکت - نامی 
دخترانه 10 - غذای رقیق - نام دختر حضرت آدم 
- گندم بلند و باریک 11- عاقل دیوانه نما! - کتف 
و شانه - من و جنابعالی - بین 12- محموله - بد 
کرداری و فتنه انگیزی - درخت انگور 13- مکان - 
فالنی- اندیشه ها 14- طناب - گاز بی رنگ و بی بو 
- ضمیر بیگانه - عنوان محترمانه ای برای مردان 

15- بیمار روحی - اثر تاریخی نزدیک شیراز

 M :عمودی
1- رفتن به اماکن متبرکه - پیدا نشدنی - درس زورگو! 
انث و  ملکه   - نوادگان کوروش کبیر  از   - 2- خشکی 
عرب  نفی   - زندگی  لوازم   - چاپار  3-اسب  شاه  بانوی 
مدد  و  کمک   - سرد  ماه   - باال  طاقچه   -4 بیماری   -
نقل  و  روایت کننده   - آمریکا  ایاالت  5- جزیره ای در 
کننده - درس نخوانده 6- بی وفایی و بدعهدی - اجرا 
تازه - ماده ای که  کننده - شهر بی قانون 7- جدید و 
قابلیت جال، رسانش برق و گرما دارد - آب منجمد - 
نیم صدای سگ 8- تکرار حرف خوردنی الفبا - خلق 
و سرشت - پارچه نخی - کالم صریح 9- دانه خوراکی 
- طمع - باالپوش بلند - در ردیف چهار افقی بجویید 
10- بهبودی - سرخ رنگ - سازمان تروریستی مخفی 
با  فیلمی   - کننده  وسایل خنک  از   - بلند  دیوار   -11
بازی امین حیایی و سارا بهرامی 12- آماده - عدد ماه 
بازی  - حرف فاصله رسان 13- دندانه سوهان - واحد 
درختچه ای   -14 زانو  باالی   - درخشندگی   - تنیس 
زینتی  و همیشه سبز - آداب و تشریفات - استخوان 

سینه 15- گهواره - پایتخت تبت - نامه بلند قدیمی
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زیر نظر: دکترحسنعلی پیشاهنگ پزشک عمومی و  محدثه نیک منش کارشناس ارشد تغذیه

 نفازولین روی بیماران کرونا چه اثری دارد؟
مدیر امور دارو و مواد تحت کنترل دانشگاه علوم پزشکی 

مشهد:
در روزهای اخیر در فضای مجازی قطره نفازولین به عنوان 
داروی کرونا معرفی شده است و متأسفانه تمایل به مصرف 

این دارو در بین مردم افزایش چشمگیری یافته است.
این در حالی است که نه تنها این دارو هیچ خاصیت درمانی 
آن  زیاد  استفاده  بلکه  ندارد،   19 کووید  بیماری  برای 

خطراتی را نیز به همراه دارد.

 محافظ پالستیکی، مانع کافی برای جلوگیری از انتشار 
ویروس کرونا نیست.

و  شیلدها  که  می کند  تأیید  تکمیلی  مطالعات  نتایج 
حفاظ های پالستیکی که برای کاهش شیوع کووید -19 در 
اماکن مختلف نظیر کالسهای درس نصب شده اند، احتمااًل 
فایده چندانی در کاهش سرایت کروناویروس ندارند؛ زیرا 
جریان هوا را مختل کرده و خطر قرار گرفتن در معرض 

ویروس را افزایش می دهند.

 صبح دوش بگیریم یا شب؟
صبح دوش بگیرید اگر:  پوست چربی دارید، پرکار و خالق 

هستید، سخت از خواب بیدار می شوید.
شب دوش بگیرید اگر: بی خوابی دارید، پوست خشکی 

دارید، با اشیاء کثیف سر و کار دارید. 

 میزان افسردگی مردم شهرهای بزرگ کمتر است!
 پژوهشی جدید در آمریکا نشان می دهد که مردم ساکن 
شهرهای بزرگ نسبت به بقیه کمتر به افسردگی دچار 
می شوند. این پژوهش، مردم ساکن شهرهای بزرگ را با 
ساکنان شهرهای کوچک در آمریکا مقایسه کرده و به این 
نتیجه رسیده است که نرخ افسردگی در میان گروه نخست 

به طرز چشمگیری کمتر است.
در  اجتماعی  گسترده  فعالیتهای  می گویند  کارشناسان 

شهرها، دلیل این تفاوت است.

 6 قاتل سلولهای عصبی :
کم خوابی، فست فودها، کم آب شدن بدن، استرس طوالنی 
در  گرفتن  قرار  تنباکو،  و جویدن  مدت، مصرف سیگار 

معرض مواد شیمیایی و آفت کش ها.

 7 گروه شغلی در صف نخست ابتال به کرونا 
معاون فنی مرکز سالمت محیط و کار وزارت بهداشت:

هنگام خوردن غذا در مراکز غذاخوری، بیشترین حجم از 
ویروس کرونا آزاد می شود.

مراکز غذاخوری در فضای بسته، پاساژها، سینما، تئاتر، 
استخرهای سرپوشیده، باشگاه های ورزشی و نمایشگاه ها 

از جمله مراکز پرخطرند.

 براى پاکسازی کبد، آب سیب بنوشید.
مواد قلیایی موجود در سیب عالوه بر حفظ سطح pH بدن، 
در پاکسازی سموم و مواد زائد مخرب از کبد کمک می کند. 
دستگاه  تقویت  باعث  سیب  پوست  در  موجود  پکتین 

گوارش می شود.
آب سیب شامل مواد مغذی مانند ویتامین C، انواع مختلف 
ویتامین B و بسیاری از مواد معدنی مختلف مانند منیزیم، 
آهن، کلسیم، منگنز و مس است. یک فنجان آب سیب با 
دارا بودن قند طبیعی حدود 10 درصد از کربوهیدراتهای 
مورد نیاز روزانه شما را فراهم می کند. با مصرف یک وعده 
آب سیب، پتاسیم معدنی موجود در آن تقریبًا 7٪ از مصرف 

روزانه شما را تأمین می کند.

 عالئم ابتال به کرونا در کودکان
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز: ابتال به کرونا 
در کودکان نیز مانند بزرگساالن عالئمی دارد؛ در صورت 

مشاهده این عالئم، به سرعت با پزشک مشورت شود.
 تب و لرز،   سردرد،  سرفه و تنگی نفس،  خستگی و بدن درد،   
اختالل بویایی و چشایی،   آبریزش بینی،   اختالالت گوارشی

 جنسیت فرزند به پدر بستگی دارد یا مادر؟
 گرچه بعضی معتقدند جنسیت بچه به مادر که آن را باردار 
می شود بستگی دارد؛ اما حقیقت آن است که تعیین این 
مسئله در دستان پدر است. از آنجایی که اسپرم حاوی 
کروموزوم های هر دو جنس است، برخی اسپرماتوزوآها 
حامل  هم  بعضی  و  دخترها  برای   X کروموزوم  حامل 
کروموزوم Y برای پسرها هستند. گرچه زنان حامل 2 
 X« هستند، اما جنسیت بچه به اسپرموتوزونی X کروموزوم

یا Y ی« بستگی دارد که وارد تخمک زن می شود.
 با این حال، دانشمندان عواملی یافته اند که ممکن است بر 

جنسیت بچه اثر بگذارد. 
تحقیقات ثابت کرده بعد از دوران تنش و فشار، مثل بالیای 
طبیعی، نسبت جنسیت تغییر می کند و بچه ها بیشتر دختر 

می شوند.

چند خط سالمتی
 خطرات فشار خون در بارداری:

- کاهش خونرسانی به جفت
- قطع ناگهانی جفت

- محدودیت رشد داخل رحمی
- زایمان زودرس

- بیماریهای قلبی و عروقی در آینده

 7 نشانه کمبود امگا 3 در بدن:
خشکی پوست، موی بی  جان، ناخنهای شکننده، بی خوابی، 

ضعف تمرکز، خستگی، درد مفاصل

 داروهای عامل پوکی استخوان :
-  کورتونها مثل دگزامتازون

-  قرص ضد افسردگی فلوکستین
-  آمپول ضد بارداری

-  شربت معده آلومینیوم 
-  داروی ضد تشنج مثل فنی توئین

 هرگز این داروها را با معده خالی نخورید: 
متفورمین ) مشکالت گوارشی و افت فشار خون(

قرصهای ضد بارداری ) تهوع (
استامینوفن، آسپرین و ایبوپروفن ) مشکالت گوارشی (

 اگر با فردی که خونریزی شدیدی داشت برخورد کردید، 
یک دستمال تمیز یا گاز استریل را 5 دقیقه روی ناحیه 

خونریزی فشار دهید و نگه دارید.

 می خواهید چربیهای خود را بسوزانید؟ این 12 غذا را 
بخورید:

ماهیهای چرب مانند سالمون، قهوه، سفیده تخم مرغ، چای 
سبز، پروتئین وی، سرکه سیب، فلفل تند، چای اوالنگ،  

روغن زیتون.

 دالیل سردبودن بدنتان چیست ؟
کمبودآهن، الغری زیاد، خواب ناکافی، کم کاری تیروئید، 
مشکل گردش خون، آب بدنتان کم شده است، ماهیچه های 

بدنتان کم است.

 عوارض مخلوط کردن مواد ضدعفونی با شوینده ها:
وزارت بهداشت: مخلوط کردن مواد شوینده و ضدعفونی 
کننده ها نه تنها خاصیت سمی برای فرد و محیط ایجاد 
خواهد کرد، بلکه می تواند خاصیت ضدعفونی کنندگی خود 

را نیز از دست داده و عوارض سختی برای فرد بر جای بگذارد.

 ناشتا موز نخورید!
 زمانی که موز به تنهایی برای صبحانه مصرف می شود، میزان 
زیادی اسید و قند تولید می کند که باعث بروز مشکالت 

گوارشی یا تحریک معده می شود.
 با این حال توجه کنید که منظورمان حذف کامل موز از 
صبحانه نیست. می توان موز را با دیگر مواد غذایی مصرف کرد. 
در این صورت میزان قند آن ثابت تر و هضم آن کندتر می شود 

و به این ترتیب احساس سیری طوالنی مدت ایجاد می کند.
 شما می توانید موز را به همراه مواد غذایی دیگری مانند 
مانند  دیگر  مواد  با  انرژی زا  اسموتی  به صورت  یا  غالت 

تخم شربتی میل کنید.

 خوردن یک هات داگ، از عمرتان کم می کند !
جدیدترین یافته های مطالعات مرتبط با رژیم غذایی توسط 
متخصصان دانشگاه میشیگان نشان می دهد که خوردن یک 

هات داِگ گوشت گاو، عمر انسان را کاهش می دهد.

 تقویت کننده سیستم ایمنی بدن با بادام !
به  سرماخوردگی،  با  مبارزه  و  پیشگیری  در   E ویتامین 
ویتامین C کمک می کند. با این حال، یک کلید اصلی برای 
سیستم ایمنی سالم است. این ویتامین محلول در چربی 
برای  به حضور چربی  که  است  معنی  این  به  این  است. 
جذب بهتر و درست تر نیاز دارد. بادام سرشار از ویتامینها و 
چربیهای سالم است. نصف پیمانه از بادام، 100٪ از ویتامین 

E مورد نیاز روزانه شما در یک وعده تأمین می کند.

 تا می توانید بخندید !
خنده واقعًا برای قلب معجزه کرده و بهترین درمان برای 
تنش است. یک خنده خوب از ته دل می تواند 20٪ خون 
بیشتر به کل بدن ارسال کند. از این رو بهتر است به تماشای 
فیلمهای خنده دار پرداخته و با افراد خوشگذران و شاد وقت 

بگذرانید.

 اگر از خوشحالی خیلی زیاد می ترسید، دچار نوعی 
اختالل چروفوبیا هستید.

چون  می ترسند؛  زیاد  خیلی  خوشحالی  از  افراد  بعضی 
باور دارند پس از آن اتفاقی غم انگیز رخ خواهد داد. به این 
ترس که نوعی اختالل عاطفی - هیجانی است، چروفوبیا 

)cherophobia( می گویند.

چند خط سالمتی

درخت  مانند  هم  انجیر  درخت  میوه 
از  بادام، هلو و… سرشار  گردو، درخت 

پروتئین و ویتامین است.
میوه این درخت در صنعت غذایی، طب 

سنتی، کمپوت سازی کاربرد دارد.
طبیعت انجیر گرم و تر است.

انجیر سرشار از امگا 3، آنتی اکسیدانها، 
منیزیم،  فسفر،  کلسیم،  پروتئین، 

پتاسیم، ویتامین A ، B1 و  B3 است.
برای جلوگیری از یبوست کاربرد دارد.

انجیر بدون کلستروِل بد است .
سطح کلسترول خون را کاهش می دهد .

سطح فشارخون را کنترل می کند .
مانع از دیابت می شود .

از سرطان روده بزرگ جلوگیری می کند.
عملکرد قلب را بهبود می بخشد.

بدن  ایمنی  دستگاه  تقویت  باعث 
می شود.

باعث تعریق بدن شده و حرارت بدن را 
کاهش می دهد.

اگر برنامه رژیمی خاصی برای متعادل 
از  می کنید،  دنبال  خود  وزن  ماندن 

خوردن انجیر غافل نشوید.
جلوگیری  بی خوابی  از  می تواند  انجیر 

کند.
انجیر  ادرار آور است.

خطر ابتال به آسم را کاهش می دهد.
متابولیسم بدن را بهبود می بخشد.

انجیر به بیماری کم خونی کمک می کند.
برای درمان گوش درد  و تب مؤثر است.

رفع  برای  خشک،  انجیر  دمنوش 
مفید  کردن  غرغره  و  سرماخوردگی 

است.
کننده  درمان  خشک  انجیر  جوشانده 
کلیه،  تنفسی،  التهاب مجاری دستگاه 

ذات الریه ، سرخک و آبله است.

خواص انجیر برای پوست 
مصرف انجیر برای پوست بسیار سودمند 
است. انجیر می تواند یاعث مرطوب شدن 

پوست شما شود.
می توان  پوست  خشکی  درمان  برای 
انجیر را له کرد و در قسمتهای خشک 

صورت قرار داد.
و  التهاب  زخمها،  می تواند  انجیر 

عفونتهای پوستی را بهبود بخشد.
باعث روشنتر و درخشانتر شدن پوست 

می شود.

خواص انجیر برای مو
موها  شدن  نرم  باعث  انجیر  مصرف 
مو  رویش  باعث  انجیر  شد.  خواهد 
می شود. از سفید شدن و آسیب دیدن 
مو جلوگیری می کند. باعث تولید کالژن 

می شود.

زیان خوردن بیش از اندازه انجیر 
)در  کبدی  بیماریهای  به  مبتال  افراد 
صورت استفاده انجیر را با گردو بخورند( 
از مصرف بیش از اندازه انجیر خودداری 

کنند .
مصرف بیش از اندازه انجیر باعث نفخ 

شکم و اسهال می شود.
مصرف بیش از اندازه آن می تواند برای 

چشم مشکل ساز باشد.
انجیر  از مصرف  به دیابت،  افراد مبتال 

خودداری کنند.
افراد مبتال به بیماریهای معده و روده ای 

از مصرف آن خودداری کنند.
می توانید برای خنثی کردن اثرات ناشی 
از افراط در خوردن انجیر، کرفس مصرف 

کنید.

خـواص انجیـر 

در دوران 
کرونا چه 
بخوریم؟

چه کسانی در 
معرض پوکی 

استخوان 
هستند؟

وزارت  جامع  تغذیه  بهبود  دفتر 
بهداشت مهمترین نکات تغذیه ای 

در زمان ابتال به کرونا را اعالم کرد:
- حتمًا روزی 6 لیوان آب بنوشید.

- مصرف غذاهای سرخ شده مثل 
انواع کوکو، کتلت، خورشتها، کباب 

کوبیده و... ممنوع است.
- بیشتر غذاهای آبپز بخورید.

- غذاهای پروتئینی مثل حبوبات، 
تخم  مرغ و انواع گوشت را افزایش 

دهید.
- روزی یک تخم مرغ آبپز بخورید.

- مصرف شکر و قند را محدود کنید.
گوشتهای  کنسروی،  غذاهای   -
فرآوردی شده و فست فودها ممنوع 

است.
را  سبزیجات  و  میوه  خوردن   -

فراموش نکنید.
- مواد غذایی صنعتی حاوی شکر 
مربا،  کیک،  بیسکوئیت،  مثل 
آبمیوه های  و  ماءالشعیر  نوشابه، 
صنعتی، انواع شیرینی و آبنبات و 

شکالت صنعتی ممنوع است.
- لبنیات بخورید.

برخی  مانند  محرک  موادغذایی   -
ادویه های تند را حذف کنید.

عسل،  شامل  متنوع  صبحانه   -
عدسی، فرنی، تخم مرغ، پنیر و گردو 

بخورید.
بادام  مثل  آجیلی  دانه های   -
گردو  و  پسته  فندق،  درختی، 

بخورید.
- مکملهای ویتامین D، ویتامین C و 

روی را در این دوران فراموش نکنید.
- از پودر جوانه ها مثل جوانه گندم، 
و  در سوپ، آش  و...  ماش، عدس 

ماست استفاده کنید.

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

آسیب  پذیری بیشتری دارند.
از  بیشتر  زنان  در  استخوان   پوکی 

مردان است.
 همچنین سفیدپوستان بیشتر به این 

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

می گیرند.

- قبل از ترک مرکز، حداقل 15 دقیقه 
در همان محل بمانید تا در صورت بروز 
هر گونه واکنش، به سرعت رسیدگی 

شود.
از  را  خود  واکسن  کارت  حتمًا   -

واکسیناتور دریافت کنید.
واکسن،  کارت  در  که  کنید  دقت   -
نوبت  واکسن،  نوع  تزریق،  تاریخ 
و  واکسن  سریال  شماره   واکسن، 
نوبت دهی بعدی تزریق مشخص شده 

باشد.
همچنان  واکسن  دریافت  از  بعد   -
پروتکل های بهداشتی به ویژه استفاده 

از ماسک رعایت شود.
اثر  کاهش  از  جلوگیری  دلیل  به   -
مواد  مصرف  از  روز   3 تا  واکسن، 
و  قلیان(  و  )سیگار  نیکوتین دار 

مشروبات الکلی خودداری کنید.

اقدامات الزم در مواجهه با 
عوارض جانبی واکسن 

درد،  بدن  لرز،  تب،  خفیف:  عوارض 

بی حالی، کوفتگی، خستگی و سردرد 
هستند که در مدت یک تا سه روز 
بهبود می یابند. در این صورت عالوه 
بر نوشیدن مایعات، از مسکن و تب بر 

استفاده و استراحت کنید.
هستند  عوارضی  متوسط:  عوارض 
که بیش از سه روز طول کشیده و فرد 
دارای تب باالی 38.5 درجه و التهاب 

مفاصل باشد.
در این صورت باید به پزشک مراکز 

جامع خدمات سالمت مراجعه کنید.
مشاهده  صورت  در  شدید:  عوارض 
واکنش های  عالئم  مانند  عوارضی 
عالئم  تشنج،  حساسیتی،  شدید 
مشکوک و  کم شدن سطح هوشیاری، 

فوراً به بیمارستان مراجعه کنید.

نکات مهم بعد از دریافت واکسن کرونا

شرکت تعاون روستایی زنان فرزانه شهرستان نی ریز به استناد مجوز شماره 

17/752/147989 مورخ 1400/05/17سازمان تعاون روستایی استان فارس و 

مصوبه شماره 6 مورخ 1400/03/8 مجمع عمومی شرکت در نظر دارد نیمی 

از ساختمان تجاری خود با مشخصات زیر و رعایت مقررات به فروش برساند.

نوع ملک: تجاری/    مساحت عرصه 34.5    /نوع کاربری تجاری /   سند 

رسمی  / آدرس فلکه کارگر 16 متری اول مجتمع تجاری سیمان سفید

1. متقاضیان خرید می توانند از تاریخ 1400/06/7 تا آخر وقت اداری روز شنبه 

مورخ  1400/06/13 ضمن مراجعه به محل ملک واقع در شهرستان نی ریز به 

آدرس فلکه کارگر فاز دوم 16 متری اول مجتمع سیمان سفیداز ملک مورد 

نظر بازدید به عمل آورند

2. متقاضیان پس از بازدید از ملک مورد نظر در صورت تمایل، تقاضای کتبی 

خود را به صورت عددی و حروفی با خط خوانا به انضمام فیش واریزی مبلغ 

50.000.00 میلیون ریال )پنجاه میلیون ریال ( به عنوان سپرده به حساب 

613034751 بانک کشاورزی به نام اتحادیه شرکت های تعاون روستایی در 

پاکت های جداگانه و الک و مهر شده تا آخر وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 

1400/06/17 به دفتر اداره تعاون روستایی شهرستان نی ریز تسلیم و رسید 

دریافت نماید. در پشت پاکت جمله مربوط به شرکت در مزایده را حتمًا قید 

فرمایند.

3.کلیه پیشنهادات واصله در ساعت 10صبح روز شنبه مورخ 1400/06/20 با 

حضور اعضا کمیسیون ذی ربط در محل دفتر کار بازگشایی و برنده اول تا سوم 

تعیین می گردد.

4. حضور شرکت کنندگان مزایده در جلسه مذکور آزاد می باشد.

5. به پیشنهادات مشروط و مخدوش ترتیب اثر داده نخواهد شد.

6. برنده اول تا آخر وقت اداری روز سه شنبه مورخ 1400/06/23 فرصت دارند 

مبلغ مورد مزایده را پس از کسر سپرده پرداختی به حساب 613034751 نزد 

بانک کشاورزی واریز تا ترتیب تحویل و انتقال ملک ذکر شده داده شود در غیر 

این صورت ودیعه نفر اول به نفع شرکت ضبط و درصورت داشتن شرایط برنده 

دوم و سوم مشخص می گردد .

7. کلیه عوارض و مالیات و هزینه های نقل و انتقال به عهده خریدار می باشد. 

8. چنانچه نفرات اول تا سوم هیچکدام حاضر به واریز وجه و انعقاد قرارداد 

ملک مورد درخواست براساس پیشنهاد خود نشوند سپرده واریزی کاًل به نفع 

شرکت ضبط و حق هیچ گونه اعتراضی از این بابت ندارند

9.کمیسون مذکور در رد یا قبول کلیه پیشنهادات بدون ذکر دلیل مختار 

است و شرکت کنندگان حق هیچگونه اعتراضی نخواهند داشت.

10. چنانچه پیشنهاد دهندگان در پیشنها دات خود یکی از موارد فوق را 

رعایت ننمایند کمیسیون نسبت به رد درخواست واصله مختار است. 

11.سایر شرکت کنندگان می توانند جهت دریافت وجه سپرده خود از مورخ 

27 /06/ 1400 به اتحادیه تعاونی روستایی شهرستان نی ریز مراجعه تا اقدام 

الزم به عمل آید.

12. ضمانت های الزم در زمان تنظیم قرارداد با نظر سازمان تعیین می گردد.                                 

شرکت تعاون روستایی زنان فرزانه نی ریز

6/3648۲آگهی مزایده شرکت تعاون روستایی زنان فرزانه 
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فالفل لبناین
آشپزباشی

مواد الزم: 
نخود خام: یک فنجان

پیاز رنده شده: یک فنجان
تخم گشنیز: نصف قاشق غذاخوری

جعفری و گشنیز خرد شده تازه:
دو قاشق غذاخوری

نمک: یک قاشق چایخوری
قاشق   1.5 شده:  خشک  قرمز  فلفل 

چایخوری
سیر: چهار حبه

زیره: یک قاشق چایخوری
بیکینگ پودر: یک قاشق چای خوری

آرد: به میزان الزم
گوجه و پیاز برای تزئین: به مقدار الزم

طرز تهیه:
نخودها را حداقل از ۲۴ ساعت قبل با آب 
ولرم خیس و در این فاصله ۲ الی ۳ بار آب 
آنها را عوض کنید. سپس آنها را با استفاده 
از غذاساز یا چرخ گوشت پوره کنید. بعد 
از این که نخودها کاماًل له شد و به شکل 

پوره درآمد، جعفری، گشنیز، پیاز، سیر و 
ادویه ها را به آن اضافه و همه  مواد را با هم 
در غذاساز میکس یا دوباره چرخ کنید. 
در صورتی که از غذاساز استفاده می کنید 
مواد را طی دو مرحله به نخود اضافه کنید 
تا به دستگاه شما فشار نیاید.وقتی مواد 
حالت خمیری پیدا کرد، آن را به ظرف 
دیگری منتقل کنید. مواد را بچشید و 
نمک آن را اندازه کنید. اگر خمیر شل بود 
می  توانید به آن آرد اضافه کنید. سپس 
روی آن را با سلفون بپوشانید و در یخچال 
به مدت 1 ساعت استراحت دهید. بعد 
از یک ساعت مواد فالفل را از یخچال 
خارج کنید. در صورت تمایل می توانید 
1 قاشق مرباخوری بکینگ پودر به مواد 
آن اضافه کنید که البته اجباری نیست. 
سپس مواد را قالب زده و در روغن سرخ 
کنید. در نهایت می توانید فالفل ها را روی 
کاغذ روغنی قرار دهید تا روغن اضافی آن  

گرفته شود./

مواردیکهعمرخودرورازیادمیکند
بخش مکانیک خودرو هنرستان فنی و حرفه ای دکتر باهنر نی ریز                                                                                                                                                                بخش سوم و پایانی

دنیای مجازی

دانستنیهای خودرو

/هر زنی براِی زیباتر شدن؛ باید یک مرِد عاشق داشته باشد ... زن ها استعداِد عجیبی 
در شیطنت و دلبری دارند؛ اگر آنی که باید باشد، باشد! در زیبایِی آفرینِش زنها شکی 
نیست! اما مرداِن عاشق، می توانند با یک نگاه و احساِس ناب، روِی این مرغوبیِت ذاتی، 
تشدید بگذارند ... شک ندارم تماِم زناِن شاد و موفق، جایی از دنیا مرِد عاشقی دارند؛ 
که وجاهت و استعدادشان را تحسین می کند ...!  زنان، بزرگترین معجزه آفرینَشند. باید 

یادشان آورد؛ باید تحسین شان کرد؛ باید عاشقشان بود!

/ اگر پسر دارید او را وابسته و وارد دنیای عاطفی خود نکنید. اگر نیازهای عاطفیتان 
با  آینده  در  کنید. چون  پسرتان جبران  از سمت  نباید  نمی شود  تأمین  از همسرتان 

همسرش به مشکل خواهد خورد.

/  اگر موضوعی را مدام برایتان تکرار می کنند بدانید که به احتمال زیاد آن موضوع 
دروغی بیش نیست. / نوآم چامسکی

/ بدون عشق؛ تمام عبادتها، تنها یک عادت اند. تمام رقصیدنها، تنها یک نرمش ا ند. و 
تمام موسیقی ها، سر و صدایی بیش نیستند.

/ قبل از حرف زدن، بگذار کلماتت از این ۳ فیلتر عبور کنند:
1. آیا حرفم حقیقت دارد؟

۲. آیا گفتنش ضرورت دارد؟
۳. آیا مهربانانه و عاری از خشونت است؟

/  جمله هایی مانند »اگر من را دوست داری« یا »با این کارت نشان دادی که مرا 
باعث  بلند مدت ممکن است  اما در  نداری« شاید درکوتاه مدت جواب دهد  دوست 

بی عالقگی زن و شوهر به یکدیگر شود.

/ همونطور که تا کسی کاری رو بلد نباشه نمی تونه انجامش بده، کسی که محبت 
ندیده باشه نمی تونه محبت کنه و دوست داشته باشه... حتی خودشو. #به_فرزندانمان_

دوست داشتن_بیاموزیم.

/ ظرف بلور وقتی از دستمون بیفته و بشکنه دیگه نمی تونیم دوباره سر همش کنیم.
هم  رابطه  نیست.  قبلش  مثل  دیگه  بچسبونیمش  و  شه  جدا  ازش  تکه ای  اگر  حتی 
همینطوره. وقتی حرمتها را بشکنیم، وقتی به هم برچسب های ناروا بزنیم، وقتی حرف 
جدایی رو پیش بکشیم، وقتی مدعی شویم که او به ما خیانت کرده، دیگه پا رو روی 
خط قرمزای رابطه گذاشتیم. انگار رابطه مون فرو می ریزه. انگار همه چی آوار می شه و 

می ریزه پایین ... پس مواظب مرزها باشیم. رابطه خوب، ساختنی است و نه داشتنی.
دکتر نیلوفر اله وردی

در شماره های پیشین نوشتیم که ناآگاهی از نقص های 
خودرو در گذر زمان موجب می شود که به یکباره هزینه 
زیادی بر گردن مالک خودرو بیفتد. در آن شماره ها به 

مواردی اشاره شد. اینک ادامه نوشتار:
روغن موتور: روغن موتور برای خودرو کارایی زیادی 
دارد و هر چند وقت یک بار باید تعویض شود. عدم تعویض 
به موقع آن به مرور زمان باعث خرابی موتور و ایجاد 
مشکالت اساسی برای خودرو می شود. برای اطمینان 
از سالم بودن خودرو و خصوصًا موتور آن می توان در 
محفظه روغن را برداشت و چنانچه دود مشاهده شد، به 
این نتیجه رسید که موتور خودرو دارای ایراد است. روغن 
موتور در حالت طبیعی رنگی عسلی دارد. چنانچه رنگ 
روغن موتور سیاه باشد و همچنین بوی سوختگی بدهد، 
نشان از آن دارد که مالک نتوانسته به خوبی از خودرو 
خود نگهداری کند. در نتیجه ممکن است مشکالت 

دیگری نیز داشته باشد.
 گاهی مواقع نیز ممکن است در داخل روغن موتور 
آب وجود داشته باشد که باعث می شود روغن به رنگ 
خاکستری یا شیری رنگ در بیاید. در این حالت به 
احتمال زیاد واشر سرسیلندر خودرو دچار مشکل شده 

است.
چرا که خرابی در این قطعه باعث چنین اتفاقی برای 
رنگ روغن می شود. تمامی این موارد می تواند نشان 

از ناسالم بودن موتور خودرو باشد و باید به آنها دقت 
کرد. روغن موتور هر چند که به ظاهر ممکن است تأثیر 
چندانی نداشته باشد، اما از آنجا که برخی مالکان خودرو 
آن را به موقع  تعویض نمی کنند، باعث ایجاد مشکالت 

خصوصًا در ناحیه موتور خواهد شد.
سیستم ترمز: سیستم ترمزگیری خودرو نقش اساسی 
در ایمنی سرنشینان دارد. بسیاری از تصادفات روزانه 
به علت عملکرد نادرست این قطعه است. چک کردن 
سیستم ترمز هر چند وقت یک بار می تواند از سانحه ای 
ناگوار جلوگیری کند. همچنین در خرید خودروهای 
دست دوم نیز یکی از مهم ترین مواردی که باید بررسی 
شود سیستم ترمز و عملکرد مناسب آن است. برای 
اطمینان از عملکرد مناسب سیستم ترمز می توان در 

مواقعی که خودرو خاموش است، آن را امتحان کرد.
در چنین مواقعی باید پدال ترمز کاماًل سفت باشد. در 
صورت نرم بودن مشخص است که ترمز اشکال دارد. در 
عوض به هنگام روشن بودن خودرو، پدال ترمز باید نرم 

باشد. به گونه ای که به راحتی بتوان آن را فشار داد.
همچنین تغییر جهت خودرو در هنگام ترمز گرفتن در 
سرعت های زیاد غالبًا نشان از سیستم نامناسب ترمز 
دارد. از طرفی اگر خودرو به هنگام ترمزگیری دچار 
ترمز  نامناسب  از عملکرد  ناشی  لرزش شود، معمواًل 

است.

 پای درس استاد مسعود ریاعی

ازدست
شیطانخودت
خالصشو

درسهای اخالقی

/ در سلوک قرآنی، تو باید از هفت موقف 
بگذری.

 این هفت موقف را می توانی در هفت آیه 
سوره »حمد« ببینی. حرکت از پایین به 

باالست.  از هفتمین آیه، تا اولین آن.
یعنی از »ضاّلین« )گمگشتگان( تا خود 

»بسم الله الرحمن الرحیم«. 
تو با این سیر، از تاریکی به نور، از جهل 
به آگاهی، و از رنج به رحمت مطلق نائل 

می شوی. 
این عروجی از اسفل به اعلی است.

را  خود  و  واقف  گمگشتگی ات  به  ابتدا   
به  و  می رهانی  شدگان  غضب  ازسیطره 

حوزه اهل نعمت وارد می کنی.
آنگاه هدایت الهی را تسلیم وار می پذیری، 
سپس از چندگانگی رها، و فقط یگانگی را 

پاس می داری.
 قیامتت در آیه چهارم برپا می شود.

آنگاه رحمت واسعه تو را پذیرا شده و پس از 
این پیروزی، سرشار از »حمد« به پروردگار 
جهانیان می گردی، و همو مهربانانه تو را به 

مرجع اصلی ات، واِصل می نماید. 
این است سیر »اِّنا لله و  اِّنا اَلیِه راِجُعوَن«.

همه از خداییم و به سوی خدا باز می گردیم

/ در این دنیا پاک بودن و پاک ماندن 
سرانجامش  شک  بدون  اما  دارد  تاوان 

رستگاری است.

/ از منظری باطنی می توان گفت؛ در 
نور  افراد، مظهر  هر دوره ای »فرد«ترین 
خداوندی است. »فرد« به معنای واقعی 
که  است  آن  »فرد«ی  چنین  نشانه  آن. 
به هیچ چیز و هیچ کس وابسته و دلبسته 
نیست و در عین حال به همه چیز و همه 
کس به دیده رفق و مدارا و رحمت می نگرد. 
او مظهر رحمانّیت است. بزرگ جهانی در 
وجود  از  که  حیات بخشی  انرژی  اوست. 
چنین کسی تابیدن می گیرد مشابه با هیچ 

یک از دیگر انرژیهای معنوی نیست.

دیگران  چشمان  در  را  خود  اعتماد   /
جستجو نکن و در تأیید دیگران نبین. بلکه 
همواره به مطلق بینهایت اعتماد داشته 
باش. معنای اعتماد تکیه داشتن به ستون 
اعتماد  فروریختنی  ستون های  به  است. 
مخّرب  وابستگی های  همه  اینها  نکن. 
است. تنها اعتماد به مطلق بینهایت است 
که در هیچ شرایطی فروریختنی نیست. 
اگر ذهنت را از تکیه بر دیگران خالص 
کنی، آنگاه به عیان خواهی دانست که خدا 

کافیست.

/ ای دوست، آنقدر درباره هر چیز قطعی 
سخن مگو. وقتی می دانی که نمی دانی، 
بلند بگو نمی دانم. سپس آرام باش. خالی 
باش. بی قضاوت باش. و  »مشاهده« کن. تو 

تنها در مشاهده بی قضاوت است که نظر 
خدا را درخواهی یافت.

آن  ضد  نیست.  کفر  توحید،  ضد   /
شرک است. کفر ضد ایمان است. توحید، 
یگانگی است و شرک، چندگانگی. توحید، 
وجود سالک را وحدت می بخشد، شرک 
مراتب  به  شرک  می کند.  تکه تکه اش 

خطرناکتر از کفر است.

/ هر انسانی وظیفه دارد از شر شیطان 
خودش خالص شود. اگر از دست شیطان 
دیگر  شیطانهای  شوی  خالص  خودت 
آنها  زیرا  داشت.  نخواهند  تو  بر  قدرتی 
وارد  خودت  شیطان  طریق  از  همیشه 
عمل می شوند. و شیطان هر کس ذهن 
وسوسه گر اوست. منّیت و خودبزرگ بینی 
اوست. هر سالکی که خواهان حقیقت است 
باید شیطان خودش را رام و مطیع سازد. 
و  بی خواهشی  شیطان،  شدن  رام  نشانه 
بی آرزویی است. این از اولین و مهم ترین 

قوانین سلوک است.

/ چیزهایی است که می دانیم. این بسیار 
اندک است.

را  آنها  می دانیم  که  است  چیزهایی 
نمی دانیم. این زیاد است.

را  آنها  نمی دانیم  که  است  چیزهایی 
نمی دانیم. این بسیار زیاد است.

حال دمی با خود بیندیش؛ چگونه است 
سخن  قطعیت  به  چیزی  هر  درباره  که 

می گویی؟!

/ عجب پناه خوبی است این خدای »ال 
َشِریَک َله«! واحد و وسیع و یکپارچه است 
تشویش  نمی کند.  تکه تکه  را  انسان  و 
وجود  در  چندگانگی  بذر  و  نمی آفریند 
هیچ  و  جا هست  همه  نمی ریزد.  سالک 
کثرتی او را نمی آالید. اگر می خواهی پناهی 
بگزینی، »ال شریک له« را بگزین. تو اینگونه 
همواره با »یکی« سر و کار داری. تسلیم 
»یکی« هستی و با »یکی« ره می سپاری. 
کامل  است.  است. کل  که همه  »یکی« 

است.

/ بازگشت به خدا، به معنای بازگشت به 
زمانهای دور نیست. آن حتی بازگشت به 
جایی و مکانی دیگر معنا نمی دهد. بازگشت 
به خدا، بازگشت به فطرت خود است. ما از 
فطرت و ِسرشت الهی خود دور افتاده ایم. 
زیرا غرق در موهومات ذهنی گشته ایم. 
محتویات  در  و  تاریک  احساسات  در  ما 
تناقض گونه افکارمان گم شده ایم. گمراه 
از  بازگشت  خدا،  به  بازگشت  گشته ایم. 
این گمراهی است. رسیدن به خود متعالی 
است. بازگشت به خدا، یعنی بس است این 

حماقت های خودخواسته و تکراری.

بر اساس یک سرگذشت واقعی

داستانتلخیکخیانت
گفتگو: فاطمه زردشتی نی ریزی

از ملیحه خوشم نمی آمد... زیادی چاق بود 
و قیافه ی دخترهای امروزی را نداشت اما 
خواهرم پایش را کرده بود توی یک کفش که 
یا ملیحه یا هیچ کس... خواهِر شوهرش بود 
ملیحه و از لحاظ اخالق و نجابت چیزی کم 
نداشت اما من از او خوشم نمی آمد... دروغ 
چرا؟ از همان روز اول چشمم به دنبال شادی 

بود...
مرد پراکنده حرف می زند و مشوش است...

او را به آرامش دعوت می کنم و می خواهم 
شمرده شمرده همه را چیز را از اول شروع 
زندگی اش  ماجرای  از  اینگونه  بهزاد  کند. 

می گوید...
پدرم  آمدم.  دنیا  به  متوسطی  خانواده   در 

مالی  وضع  و  بود  کارگر 
متوسطی داشتیم. از همان 
بچگی در کنار درس  خواندن 
کار کردم تا دستم توی جیب 
خودم باشد. اهل ولگردی و 
رفیق بازی نبود. تنها خالفم 

سیگار بود.
رفتم  گرفتم  که  را  دیپلم 
خدمت... تا چشم روی هم 
به  خدمت  دوران  گذاشتم 
گذشت  باد  و  برق  سرعت 
شروع  کاری  باید  حاال  و 

می کردم...
با دستفروشی شروع کردم، 
باربری  کردم،  کارگری 
کردم، خودم را به هرکاری 
می زدم تا وضع مالی ام خوب 
شود تا اینکه با شوهرخواهرم 
کارگاهی  گرفتیم  تصمیم 
دایر کنیم. از سِر صبح تا بوق 
سگ سه چهار نفری آنجا کار 

می کردیم و جان می کندیم تا بتوانیم چیزی 
جلو شویم و همان روزها بود که خواهرم 
پیشنهاد داد به خواستگاری ملیحه بروم اما 
من از ملیحه خوشم نمی آمد. کمرو، چاق 
و بی سرو زبان بود اما خواهرم اصرار پشت 

اصرار...
اوضاع به همین منوال می گذشت تا اینکه 
پای شادی به کارگاهمان باز شد... برخالف 
ملیحه امروزی بود و خوش سر و زبان... نگاه 
نافذی داشت و از زیبایی چیزی کم نداشت... 
کارمان گرفته بود و قرار بود برای کارگاه یک 
منشی دست و پا کنیم که شادی یکی از 

همین گزینه ها بود. 
او همکالم شدم، یک  با  اول که  از همان 
چیزی توی دلم تکان خورد و قلبم لرزید... 
خیلی طول نکشید که شماره هایمان رد و 
بدل شد و روابط مان صمیمی... تمام فکر 
و ذهنم شده بود شادی... به جز او کسی را 
نمی دیدم و به کسی فکر نمی کردم و وقتی 
خواهر و شوهرخواهرم دیدند روابط مان این 
قدر صمیمی است و به نوعی به ملیحه پشت 
کرده ام، به بهانه  حساب و کتاب من را از آنجا 

بیرون انداختند...  
برای  تصمیمم  آمدم،  بیرون  که  آنجا  از 

خواستگاری از شادی جدی شد و این مادرم 
نهایت  پا پیش گذاشت. در  برایم  بود که 
تسلیم  نمی    آیم،  کوتاه  دید  وقتی  خواهرم 

شد...
شادی خیلی زود جواب مثبتش را اعالم کرد 
و با دست خالی زندگی مشترکمان را شروع 
کردیم. شادی همانی بود که می خواستم. 
شوخ، امروزی و خوش سر و زبان... هرجا 
می رفتیم به چند ثانیه نکشیده همه نگاه ها 
را به خودش جلب می کرد. خیلی دوستش 
کار  همه  او  خوشبختی  برای  و  داشتم 
می کردم. کارگاهی برای خودم دایر کردم 
ماشین  شد.  خوب  مالی ام  وضع  کم کم  و 
خریدم، خانه، مغازه... سفرهای خوب، تازه 

داشتم خوشبختی را با پوست و خونم حس 
می کردم و با آمدن دخترم به زندگی امان این 

خوشبختی کامل تر شد...
فکر  به  بود.  ساله  سه  دخترم  پوپک 
که  بودم  دیگری  جدید  شغل  راه انداختن 
کم کم حس کردم شادی مثل قبل نیست... 
رفتارهایش با من سرد بود و به من محل 
توی گوشی اش  مدام سرش  نمی گذاشت. 
پنهان  من  از  را  گوشی اش  گاهی  و  بود 

می کرد...
نمی خواستم فکر کنم به من خیانت می کند 
اما رفتارهایش بیش از حد عجیب و غریب 
شده بود تا اینکه یک بار موقع چت کردن 

مچش را گرفتم...
با پسری که دو سه سال از خودش کوچکتر 
بود دوست شده بود و داشتند با هم گل 

می گفتند و گل می شنیدند...
نمی دانید چه حالی شدم، کلی با هم دعوا 
را  وسایلش  شادی  نهایت  در  و  کردیم 
جمع کرد و رفت خانه  پدرش. حتی یک 

معذرت خواهی خشک و خالی هم نکرد. 
بعد از رفتن شادی خانه یک باره خالی شد. 
پوپک بهانه  مادرش را می گرفت و شده بودم 
خودم  خانواده   به  حتی  سردرگم.  کالف 
نمی توانستم در مورد شادی چیزی بگویم 

چون انتخاب خودم بود. چند روز بعد رفتم 
دنبال شادی و جالب این که با وجود اینکه 
مدتی  برگشت...  منت  کلی  با  بود  مقصر 
رفتارش عادی بود تا اینکه دوباره حرکات 
مشکوکش شروع شد... شب ها بعد از من تا 
دیر وقت بیدار می ماند و به من و بچه اهمیت 
نمی داد. مدام لباس های آنچنانی می پوشید 
و بدون اینکه به من چیزی بگوید به بهانه  

کالس از خانه می زد بیرون...
حدس می زدم دوباره سرو گوشش می جنبد 
باورم  کنم...  قبول  نمی خواستم  انگار  اما 
نمی شد شادی بدون اینکه هیچ اتفاق خاصی 
بینمان افتاده باشد به من خیانت می کند، 
نه از محبت و نه از پول، برایش کم نگذاشته 
دوستش  دل  ته  از  بودم. 
می کردم  حس  و   داشتم 
برایم  او  بدون  زندگی 
نهایت  در  نیست.  ممکن 
یک روز وقتی تا دیروقت به 
خانه برنگشت، به خانه که 
گرفت.  باال  دعوایمان  آمد 
را  نقشه ام  گرفتم  تصمیم 

اجرایی کنم...
فردای آن روز ساکم را بستم 
کاری   مسافرت  بهانه   به  و 
چند روز از خانه زدم بیرون 
تا دورادور شادی را تعقیب 
داشتم  دوست  چقدر  کنم. 
حدسم اشتباه باشد. چقدر 
که  ببینم  داشتم  دوست 
است  وفادار  من  به  شادی 

اما...
خانه امان  کنار  دورادور 
زل  خانه  در  به  و  ایستادم 
زدم. خیلی طول نکشید که 
شادی، به همراه پوپک با سر و وضع آنچنانی 
از خانه بیرون زد. به ده دقیقه نکشید که 
پوپک را به خانه  مادرش رساند و خودش از 
آنجا دور شد و در نهایت چیزی را که نباید 

می دیدم دیدم...
شادی سوار ماشینی شد و با مردی که من 
نمی شناختم خیلی راحت دست داد و خوش 
و بش کرد... دیگر طاقت نیاوردم، همان جا 
از ماشین پیاده شدم و او را زیر مشت و لگد 

گرفتم...
شادی دیگر به خانه نیامد... طرز فکرش کاًل 
عوض شده بود. مرا ُامل می خواند و می گفت 
این فقط یک دوستِی اجتماعی ساده است. 
جالب اینکه مادر و پدرش هم از او حمایت 

می کردند...
چند وقت بعد شادی تقاضای طالق داد... 
احمقانه بود اما هنوز می خواستمش و دلم 
و  بچه امان  به خاطر  تنگ می شد.  برایش 
احساسی که هنوز به او داشتم، خواستم او 
را ببخشم و گفتم زندگی جدیدی شروع 
دیگر  که  بود  او  نهایت  در  اما  می کنیم 
نخواست زندگی کند. انگار واقعًا از من خسته 
شده بود و همین شد که در نهایت از هم 

طالق گرفتیم...

بچه ها سالم
داستان ابر حسودبه کوشش سمیه نظری 

خدای  از  غیر  نبود،  یکی  بود،  یکی 
مهربون هیچ کس نبود.

تکه ابری در آسمان بود که باران مورد 
نیاز یک روستای زیبا را تأمین می کرد.

بسیار  را  روستا  مردم  ابر  تکه  این 
دوست داشت و همیشه برایشان باران 
می فرستاد تا که آنها در رفاه و راحتی 

زندگی کنند.
اما روزی، طوفان عجیبی شد و چند 
فراز  بر  دیگر  شهرهای  از  ابر  تکه 

آسمان روستا آمدند.
وقتی ابر کوچک قصه ما آن ابرهای 
بزرگ را دید، احساس حسادت کرد 
و با خود گفت: من چه چیزی از دیگر 
ابرها کم دارم؟ حاال که اینطور است، 

من هم باید به اندازه آنها بزرگ شوم.
تکه ابر هر چه فکر کرد راهی برای 
بزرگ شدن خودش پیدا نکرد تا این 
برای  باران  دیگر  گرفت  تصمیم  که 
و  بزرگ  روز  هر  تا  نفرستد  مردم 

بزرگتر شود.
مدتها  که  باعث شد  او  این حسادت 

بارانی به سر مردم روستا فرود نیاید.
همه  شد.  بی آب  کم کم  روستا 

حیوانات روستا مردند.
مزارع کشاورزی روستا از دست رفت 
کویر  یک  به  تبدیل  روستا  کم کم  و 

خشک و بی آب و علف شد.
بیمار  بی آبی  از  همگی  روستا  مردم 
شدند و هیچ کس دیگر میل به ماندن 

در روستا نداشت.
ابر حسود، پس از مدتی خیلی بزرگ 

شد.
دیگر خیالش راحت شده بود که از او 

ابری بزرگتر وجود ندارد.
اما ناگهان تمام تن و بدنش به لرزه 

افتاد.
اول فکر کرد که شاید سرما خورده، 
اما روزها گذشت و او هر روز کوچک 

و کوچک تر شد.

باد دانا از آسمان رد می شد و وقتی حال 
تکه ابر را دید به او گفت: 

چه بر سر تو آمده ابر کوچک من؟
ابر ماجرا را برایش تعریف کرد. باد 

دانا  به او گفت:
ای ابر حسود، آخر تو نمی دانی وقتی 
زمین  روی  آبی  دیگر  نبارند،  ابرها 
وجود ندارد که بخار شود و باعث شود 

که آنها بزرگ و بزرگتر شوند؟
ابر بیچاره که از کارش پشیمان شده 
بود، همان چند قطره بارانی را که در 

دلش بود به روی روستا ریخت.
مردم دوباره امیدوار شدند و به درگاه 
کرد  احساس  ابر  کردند.  شکر  خدا 

امید تازه ای پیدا کرده.
او دوباره به خودش فشار آورد و باز 
هم باران کمی را به روی روستا ریخت.

فردای آن روز خورشید بر آبهای روی 
زمین تابید و آبها را بخار کرد و ابر 

دوباره احساس زنده بودن کرد.

یه خانواده هستیم
مامان و بابا و من 

علی و ریحانه هم
خواهر برادرامن

آبجی خوب و نازم
دوست داره خونه سازی 

با بالش و عروسک
می کنه خونه بازی 

دفعه  قبل ریحانه
خرس کوچولومو می خواست

منم بهش ندادم
سرش همیشه دعواست! 

ولی دیگه می دونم
یه وقتایی پیش میاد 

بچه  هم قّد من
هرچی ببینه می خواد 

برا همین از امروز
هر چیزی رو دوس داریم

به هم امانت می دیم
بعد سرجاش می ذاریم

این جوری
دعوا کم می شه!
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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

برگی از تاریخ

شاه  که  بود  این  در  کار  گرفتاری 
آمادگی نداشت یا مانند بسیاری از 
مشاوران  جهان  کشورهای  سران 
ویژه ای در دربار گرد خود آَوَرد، یا این 
که دست کم مقام های دولتی را که 
به موجب قانون مسئول اداره امور 

کشور بودند، به بازی گیرد.
این  از  بزرگی  بخش  در  که  هویدا 
دوراِن مورد بررسی، نخست وزیر بود، 
در هر فرصتی یادآور می شد که او در 
واقع قائم مقام نخست وزیر است و 
نخست وزیر راستین همانا خود شاه 

است.
را  سخن ها  اینگونه  نیز  شاه 
از همین رو گوینده  می پسندید و 
نشد  حاضر  گاه  هیچ  که  را  آن 
مسئولیت تصمیمی را بپذیرد و در 
برابر او ایستادگی کند، برای 1۳ سال 
نگه  مقام  همان  در  سرنوشت ساز 
داشت. مداخله شخصی شاه در امور 

دولتی در چهار زمینه چشمگیر بود:
- ارتش

- سیاست خارجی
- سیاست اقتصادی و اجتماعی

- تبلیغات
یعنی در همه چیز خودش تصمیم 
می گرفت و به توصیه های َعَلم که 
هر ازگاهی با ادبیاتی محترمانه و با 
اداره  اینگونه  احتیاط اشتباه بودن 
اهمیتی  می شد  یادآور  را  کشور 
نمی داد و همانگونه که در شماره های 
به  اعتقادی  شدیم  یادآور  قبل 

و  مردم  مشارکت  و  دمکراسی 
نداشت. متخصصان  با  مشورت 
مورد  جداگانه  را  باال  بخشهای 

بررسی قرارمی دهیم.
الف( ارتش

شاه از آغاز سلطنت یک فکر ثابت 
داشت و آن هم نیرومند ساختن و 
گسترش هر چه بیشتر ارتش بود. 
ریشه این طرز فکر روشن نیست و 
تنها می توان حدس هایی زد: شاید 
کند،  تقلید  پدرش  از  می خواست 
ولی رضاشاه پرورده زمانی بود که 
خان  و  هیچکاره  مرکزی  دولت 
خانی و هرج و مرج بر سراسر کشور 
حکمروا بود. در آن شرایط آرزوی 
همه روشنفکران و مشروطه خواهان 
این بود که کشور دارای ارتشی نو و 
با انضباط شود و ریشه بی نظمی و 
نا امنی را از میان بردارد. شاید هم شاه 
جوان که خود در دانشکده افسری 
تحصیل کرده و برابر قانون اساسی 
فرمانده کل قوا بود، و پدرش نیز به 
او توصیه کرده بود که برای حفظ 
تاج و تخت باید شاه، ارتش خود را 
در دست داشته باشد، فرماندهی بر 
ارتش را مسئولیت شخصی خویش 
می دانست و می خواست نشان دهد 
که آنچه زیر نظر مستقیم اوست، از 
همه سازمان های دولتی دیگر بهتر 
اداره می شود. به هر صورت عالقه 
شاه به تقویت ارتش، بیرون از حد و 
حساب و منطق و هیچگونه توجه به 

امکانات و نیازمندی های مقدم کشور 
بود. 

بعد از جنگ دوم جهانی نیز و پس از 
آن که وضع کشور سامانی یافت تقدم 
شاه دو چیز بود: یکی این که درآمد 
نفت را تا آنجا که شدنی بود افزایش 
دهد، و دیگر این که درآمد مزبور را 
پیش از هر چیز صرف خرید اسلحه 
و گسترش ارتش کند. از هنگامی که 
برنامه های پنج ساله آبادانی به راه 
افتاد فرض بر این بود که درآمد نفت 
به مصرف عمران کشور برسد، ولی 
در عمل به دنبال هر پیروزی نفتی، 
پیش از آن که دولت فرصتی برای 
اندیشیدن به طرحهای نیمه کاره یا 
انجام نیافته پیدا کند، شاه فهرست 
درازی از نیازمندیهای ارتش عرضه 
یارای  را  کسی  دیگر  و  می داشت 
سال  بودجه  در  تنها  نبود.  گفتگو 
1۳5۲ ناگهان هزینه سرمایه گذاری 
ارتش ۳۰۰ درصد و هزینه جاری 
تعیین  یافت.  افزایش  درصد   ۲۰۰
نوع و شمار جنگ افزار با خود شاه 
بود و در این زمینه با فرماندهان نیز 
مشورت نمی کرد و چه بسا به اینان 
ناگهان ابالغ می شد که مثاًل چندصد 
تانک سفارش داده شده و تازه باید 
به فکر بودجه و تهیه نفرات و جا 
می افتادند. کار به جایی رسیده بود 
فرمانده  خاتمی  ارتشبد  حتی  که 
به  که  شاه،  داماد  و  هوایی  نیروی 
ذینفع  همچنین  و  کار  در  کفایت 

بودن در خرید هرگونه هواپیمایی 
می گوید  َعَلم  به  داشت،  شهرت 
نمی کند،  که چون خودش جرئت 
بهتر است َعلم به عرض شاه برساند 
که نیروی هوایی نمی تواند این همه 
هواپیما را جذب کند. به زبان دیگر 
امکان تربیت پرسنل و خلبان اضافی 
به نسبت هواپیماهایی که پیوسته 
و  ندارد  وجود  می شوند  خریداری 
از کارآیی نیروی هوایی  در نتیجه 
کاسته می شود. ولی شاه اعتنایی به 
چنین هشدارهایی نداشت و معتقد 
بود: »... باید از لحاظ جنس خیالم 
راحت باشد. پرسنل را می رسانم ولو 
سه شیفت در مدرسه نیروی هوایی 
مهر   1۶ )یادداشت  بکنیم...«  کار 
1۳5۳(. ولی حق با خاتمی بود و در 
ارزیابی شرکت مک دانل داگالس 
 )McDonnel Douglas(
سازنده هواپیماهای فانتوم - اف ۴ 
-که ایران نزدیک به ۳5۰ فروند از آن 
را خریده بود، تنها حدود سی تن از 
خلبانان این هواپیماها در آزمایش 
شرکت نامبرده موفق بیرون آمدند. 
تازه نیروی هوایی گل سرسبد ارتش 
بود و وضع در بخشهای دیگر از این 

هم بدتر بود. 
ادامه دارد

برگرفته جستارگونه ای از:
 )1۳9۳( علی نقی  عالیخانی،   -
یادداشتهای َعَلم، جلد اول، تهران: 

کتاب سرا، صص 75 تا 77

سالهای واپسین حکومت شاهنشاهی

خوِدشاهنخستوزیرراستینبودنههویدا
بخش هفتم

گنجینه های ادب

محمدرضا حکیمی 

زاده  1۴ فروردین  1۳1۴ در مشهد. فقیه، مجتهد 
شیعه، فیلسوف، متفکر و نویسنده  ایرانی.

در سال 1۳۲۰ تحصیالتش را آغاز کرد و در 
سال  1۳۲۶ وارد حوزه علمیه خراسان )مدرسه 
نواب( شد و تا ۲۰ سال از عمر خود را در این حوزه 
خارج،  سطح،  و  مقدمات  دروس  تحصیل  به 
گذراند  تقویم  نجوم،و  عرب،  ادبیات  فلسفه، 
و اجازه اجتهاد را از آقا بزرگ تهرانی در سال 
1۳۴۸ شمسی دریافت کرد و از همان دوران، 
سری پرشور داشت و در راه تحقق عدالت مبارزه 
وی  دوستانش،  از  اخوان ثالث  مهدی  می کرد. 
را »سربدار امروز خراسان« نامیده و شعری را 
در نخستین مجموعه انتشاریافته ی خود، با نام 
»ارغنون« به او تقدیم کرده است و مهرداد اوستا 
در وصفش سروده: »در گلشن کالم »حکیمی« 

بین/ آیات رشک حکمت یونان را«.
عماد  قدسی،  غالمرضا  چون  شاعرانی  با  او 
شهریار  و  فیروزکوهی  امیری  خراسانی، 
با  خورشیدی،   1۳۴9 در  و  داشت  همنشینی 
همکاری عالمه سیدجعفر شهیدی، یادنامه عالمه 

امینی، صاحب »الغدیر« را منتشر کرد.
علی شریعتی وی را به عنوان وصی خود جهت 
هرگونه دخل و تصرف در آثارش انتخاب کرده 

بود. 
خراسان،  معارفی  مکتب  دان  ُمَجدِّ از  حکیمی 
به  معتقد  که  است  تفکیک  مکتب  به  مشهور 
جدایی دین از فلسفه و عرفان است. به گفتٔه 
محمدرضا زائری، حکیمی اعتقاد دارد »دینی 
که در آن عدالت نباشد، دین نیست؛چه رسد به 

اسالم! «
او در سال 1۳۸1 در رابطه با مبانی اسالم، نامه ای 
به فیدل کاسترو نوشت و مدتی بعد و در دیدار با 
یک هیئت کوبایی گفت: »اگر اتفاقی برای فیدل 

کاسترو بیفتد، یک فاجعه  بشری رخ داده است«.
»استاد«،  »عاّلمه«،  چون  عناوینی  با  وی  از 
یاد  توحید«  »مرزبان  و  عدالت«  »فیلسوف 
می شود. کتاب  الحیاة وی که یک دائرةالمعارف 
اسالمی است، از شهرت و اعتبار در جهان اسالم 

برخوردار است. 
از وی آثار پرشماری به جای مانده که »نان و 
کتاب«، »آنجا که خورشید می وزد«، »خورشید 

مغرب« و »مقام عقل« از آن جمله است.
حکیمی پس از انتخاب به عنوان یکی از اساتید 
برگزیده برای خدمت پنجاه ساله به علوم انسانی 
در جشنواره فارابی در آذر ۸۸،  این عنوان و جایزه 
را طی پیامی اعتراضی رد کرد. در قسمتی از این 

پیام آمده است:
»همانگونه که پیشتر هم یادآور شده ام، بار دیگر 
تأکید می کنم که تا هنگامی که در جامعه ما فقر و 
محرومیت مرئی و نامرئی بیداد می کند، برگزاری 
چنین جشنواره هایی از نظر اینجانب در اولویت 
نیست. در این جشنواره از فاضالن و استادانی، به 
نام خدمت 5۰ ساله به علوم انسانی تجلیل شده 
 است. پرسش این است آیا این علوم برای ثبت در 
کتابها و در دنیای ذهنیت است یا برای خدمت به 
انسان و حفظ حقوق انسان و پاسداری از کرامت 

انسان است در واقعیت خارجی و عینیت؟...«
وی در شامگاه ۳1 مرداد 1۴۰۰ به دلیل عوارض 
ناشی از ویروس کرونا و کهولت سن بر اثر ایست 
قلبی درگذشت. صفحه هواداران استاد حکیمی 
در اینستاگرام، با انتشار تصویری، از ارسال تربت 
مطهر امام حسین)ع( از سوی آیت ا...  سیستانی 

برای استشفای استاد خبر داده بود.
در زیر نمونه هایی از آثار او را می خوانیم:

سوره توحید در طشت طال افتاده بود
عرش گویی از مقام کبریا افتاده بود

سر، میان طشت خون، تا خون حق جوشد همی
تن، به روی خاک داغ کربال افتاده بود

آتش اندر خیمه ژ توحید افکندند، چون
آتش اندر خیمه آل عبا افتاده بود

چهره  ماه بنی هاشم عیان از نوک نی
دست عباس رشید آیا کجا افتاده بود

شبه پیغمبر فتاده غرق در خون، و آفتاب
از غم این داغ در حول و وال افتاده بود

در ُغل و زنجیر سجاد است و عالم واژگون
سجده اندر دانه ی زنجیرها افتاده بود

کاخ استبداد ویران گشت از فریاد عدل
زآنکه بانگ زینبی، در اشقیا افتاده بود!

همردیف اطفال پیغمبر، به زنجیر ستم
وه، چه نظمی در حروف »هل اتی« افتاده بود

تا نوای حق شود در عالم از هر نی بلند
شوری اندر تار و پود نینوا افتاده بود

در جالل کعبه ی عشاق، اندر قتلگاه
اسمی از اسمای اعظم برمال افتاده بود!

از تقادیر خفی، گویی در این دشت بال
خود برون از پرده، اسرار خدا افتاده بود!

رحمت بی انتها گردد شفیع مذنبان
بحر رحمت، این چنین، بی انتها افتاده بود

*- مذنب = خاطی، گناهکار، مجرم

اگر بخواهیم همه تعالیم قرآن و اسالم را در دو 
کلمه، خالصه کنیم، چنین می شود: 1. توحید ۲. 

عدل
»توحید« یعنی: »تصحیح رابطه انسان با خدا«.
»عدل« یعنی: »تصحیح رابطه انسان با انسان«.

فریاد  به  آن  در  که  است  جامعه ای  کدام   ...
قرآن، دربارٔه توحید و عدل ترتیب اثر دهند و از 
سقوطهای بزرگ نرهند؟ و در هر کشور اسالمی 
و در هر مجتمع قرآنی که دیده شود، وضع جز این 
است که گفته شد. در آنجا اسم اسالم است نه رسم 
اسالم. درگیریها به نام اسالم است نه برای اسالم. 
در این گونه اجتماعات، ایمان توحیدی و عمل 
عدالنی از قوت و قدرت افتاده است؛ و باید - در 
آنجاها - فریادگران فریاد توحید و عدل سر دهند 
تا جامعه های خراب را بیدار کنند و حاکمیتهای 

غافل را بلرزانند.
در رسالت قرآنی، دو مسئله، دو رکن بنیادین 

است.
منظور  )به  »فردسازی«  یعنی  سالم،  تربیت 

جامعه سازی(.
سیاست عدل، یعنی: »جامعه پردازی« )به منظور 

فردسازی(.
قائم  »جامعه  قرآنی،  جامعه  خالصه،  بطور  و 
قرآنی، »حاکمیت  و حاکمیت  است،  بالقسط« 
عامل بالعدل«. هر چه جز این باشد، نام اسالمی و 

قرآنی بر آن روا نیست.

کرونا محمدرضا حکیمی را هم از ما گرفت

عروجحکیمدینوداد

ماجراهایمنوبیبی
قیلونو  َتنا  اینجا هه

یا تنباکو و زغالم دره؟
که  می شد  گرم  داشت چشم هایم  تازه 
بی بی پتو را از روی صورتم کشید کنار و با 

لگد زد به پهلویم...
خوابیدی؟  گرفتی  هوووووی گالب...   -

پابوشو بینم َخور مرُگت...
هراسان بلند شدم نشستم...

- وااااای... واااای بی بی چی شده؟ چی 
شده؟ اتفاقی افتاده؟

- من نیَفمم... واال تو بیَتر میَفمی تو ای 
خراب شده چه َخَوره...تو بیَتر می فمی 

اتفاقی افتیده یا نه...
- واال من نمیدونم بی بی...  بهتر نیس 

خودتون بگین؟
- بوَیدم َنفمی، بوَیدم خودوته بزنی کوِچی 
دلوم  غلطی  هر  بودم  منم  علی چپ، 
میزدم  ماخاس می  کردم هیطو خوُدمه 

کوِچی علی چپ...
- بی بی جون من که نمیدونم چی میگی... 

بهتره  من بخوابم...
- باخابی؟ باشه؟ حتمن؟ وختی زنگ زدم 
بری ننه بوات اومدن جمُعت کردن بعد 

میَفمی خوو  چی چیه...
- ای بابا، چکار کردم مگه؟ چرا نمیگی 

بی بی؟
بی بی رفت توی اتاق و قلیان به دست 

برگشت...
شلنگ قلیان را باز کرد و ایستاد باالی سر 

من...
- ای تو خوِنی ما چکار می کنه؟ میگم 
می کنه؟  چکار  ما  خوِنی  تو  ای  گالب 

میگی یا بزنم با هی شلنگو ِلت کنم؟
نفس عمیقی کشیدم...

- هااااااااا... اینو میگی بی بی؟ این مال نازی 
دوستمه که خریده. برا اینکه مامان باباش 
نفهمن با کلی اصرار اومده گذاشته خوِنی 

ما...

بی بی چپ چپ نگاهم کرد...
- ها جون چیشات، تو گفتی و منم باور 

کردم... راس بگو گالب میگم...
- واال دارم راستشو می گم بی بی... اصاًل 
کارا  ای  به  من  قیافه   بگو  خودت  شما 
می خوره؟ شما که میدونین من چقد از 

دود و این مسائل بدم میاد....
اَ هو قدیم  - نع... من نیدونم... بعُدشم 

گفتن:
از آن نترس که های و هویی دارد

از آن بترس که سر به تویی دارد
... حاال راُسشه می گی یا نه؟ 

- ای بابا به چه زبونی بگم دارم راس می گم 
بی بی؟ االن خیلی دخترا قلیونی ان. یه 
چیز عادیه به خدا ولی من دوس ندارم. 
آخه شما که میدونی... اصاًل اگه میخواین 
به نازی زنگ بزنم بگم بیاد قلیون رو ببره؟ 

چطوره؟
- الزم نکرده، ِمِخی آثار جرم ِر پاک کنی 
تا ننه بوات اومدن نبینن؟ من ماخام زنگ 

بزنم!
- ای بابا، آثار جرم چیه بی بی؟ ینی چی 
هی میخوام زنگ بزنم زنگ بزنم؟ میگم 
واال مال من نیس، اصاًل حاال که اینطوریه 

من االن به نازی زنگ میزنم...
نازی  شماره ی  و  برداشتم  را  گوشی 
از دستم  را  را گرفتم که بی بی گوشی 

کشید...
- ای بابا، چکار می کنی بی بی خب؟ 

کمی سکوت کرد...
- میگم گالب...

- بله بی بی؟
- میگم ِمِخی حاال بعداً زنگ بزن. راسی 
زغالم  و  تنباکو  یا  هه  اینجا  َتنا  قیلونو 

دره؟؟؟
گالبتون

کارتونهفته

پارک = پنچری
با  ارباب  کردم  َنظاره  کنَده کاری  حاَل  در 

حالتی شلخته و بی هم ریخَته آمد.
کردم:  گفَته  و  َبگرفت  شوخی ام 
آمدی؛  دیر  ساعتی  دو  َیک  »ارباب 

دفعه آَخرت باشدها...«
َیکهو با عصبیت مرا َنظاره کرد 
تنت  انگار  َبگفت: »تو هم  و 

َمی خارد.«
خودم را جمع و جور َبکردم و 

َبگفتم: »شوخی َبکردم ارباب؛ حاال مگر َچه شده است؟«
- هیچ؛ جنگم شده.

- شوما و جنگ؟ با کی؟
- َیک زبان نفهمی چند وقتی است موِترش را دمی در خاَنه ما 
پارک َمی کوند و من َنمی توانم موِترم را از حیاط در کونم. باور 
کون بعضی وقتها مجبورم َپیاده یا با تاکسی تیلیفونی بی سر 
کار روان شوم. امروز اورا َنظاره کردم که دوباره َمی خواهد َجلو 
دری خاَنه ما و زیر ساَیه درخت پارک کوند. اعتراض َبکردم و 
َبگفتم: مگر َنظاره َنمی کونی َجلو در خاَنه نوشته کردم: پارک 

موساوی با پنَچری؟
طلبکارم بشد و گفَته کرد: »تو غلط َبکردی این را نوشته 
کردی؛ در روزناَمه نوشته کرده این کار تو جورم است. 

َمی خواهی بدهم پولیس پیدرت را در َبیاورد؟«
آن قدر از کالمش زورم َبگرفت که دیگر نفهمیدم َچه شد؛ او 

را دل سیری کتک َبزدم و فرار َبکردم. 
موساوی  »پارک  نوشتن  که  است  قانونی  َچه  این  اصاًل 
با پنچری« جورم است؟ فکرش را َبکون! طرف موِترش را 
دمی در خاَنه ما پارک کوند و راَهمان را َببندد، بعد هم بی 
پولیس تیلیفون کوند که من نوشته کرده ام: پارک موساوی 

با پنَچری! اینجا رسمًا مجنونخاَنه است ها...
دستم را َدوری گردن ارباب انداختم و َبگفتم: »ناراحت 
نباش حاال. اصاًل نیازی بی جنگ نبود. من راهی َنشانت 

َمی دهم که بیشتر اثر کوند.«
- َچکار مثاًل؟!

- چند راه وجود دارد؛ َیکی این که بی جاَی پنَچری، نوشته 
کونی: اسیدپاشی. 

یا َغیر موستقیم نوشته کونی: بی دلیل امنیت نداشتن 
ساختیمان، هر لحَظه امکان ریزش آجر و سنگ بر روَی موِتر 

شوما وجود دارد.
اصاًل نوشته نکون پارک = پنَچری؛ کاًل پنَچرش کون بهتر 

است؛ دیگر یاد َمی گیرد که این کار را نکوند.
همه اینها بی َکنار، َمی توانی َیک فوحش بدی روی برگه 
نوشته کونی و روَی شیَشه َجلو موِترش َبگوذاری. این کار از 

صد تا پنَچری هم بدتر است.
آخر من خودم تجربه اش را دارم. َیک بار دوچرَخه ام را َجلو 
دری پارکینگ َیک خاَنه گوذاشته بودم. وقتی آمدم، َنظاره 
کردم َیک برَگه بی آن چسبانَده شده؛ خوانَده که کردم، آن 
قدر ناراحت َبشدم که َمی خواستم بی افغانیستان روان شوم؛ 
اما زوَلیخا نگوذاشت. البته این را هم گفَته کونم که صاحیب 
آن خاَنه آن قدر هم گیر نکرَده بود؛ دوچرَخه را بغل کرده و در 
باغچه موقابل خاَنه شان پرت کرده بود. بعد هم سوار موِترش 

نجیبشده و رفته بود...

ماجراهایتبعهموجاز

حکایتهایُقلمراد
نکنه خدامی خواد 

تحمل ما رو تست بزنه!
صدا و سیما:

 ۶ با  فضا  به  گردشگری  نخستین سفر 
مسافر آغاز شد.

ُقلمراد:
باید  شیراز  به  رفتن  برای  ما  اونوقت 
برگ تردد بگیریم. تازه تو دو هفته اخیر 
همون برگ تردد هم نمی دادن. فکر کنم 

خدامی خواد تحمل ما رو تست بزنه.

عصر ایران به نقل از ایندیپندنت:
امارات متحده عربی با تولید باران های 
مصنوعی و بدون مواد شیمیایی، میزان 

بارش خود را افزایش داده است.
ُقلمراد:

من چه تفسیری روی این خبر بنویسم؟ 
جلب  زیر  خبر  به  رو  شما  توجه  فقط 

می کنم: 
به گزارش صدا و سیما، معاون فنی دیوان 
محاسبات گفته:  15۰۰ میلیارد تومان 
در حوزه آب و فاضالب استان خوزستان 

تخلف شده است.

باشگاه خبرنگاران:
منتظر گران شدن تخم مرغ  باشید

ُقلمراد:
انتظار که نمی خواد. یعنی همینطور که 
پیاده از بازار بری به سمت خونه، قیمتها 
نمی گن  بهش  رو  این  باال.  می ره  داره 

انتظار می گن: احتضار.
پ ن: احتضار = جانکندن

توئیت پرس:
در نیویورک از روز جمعه هر کسی در 
مراکز تعیین شده واکسن بزند 1۰۰ دالر 

هم جایزه می گیرد.
ُقلمراد:

یعنی به پول ما میشه ۲ میلیون و ۸۰۰ 
هزار. به عبارتی یه خونواده ۴ نفره اگر 
واکسن بزنن، 11 میلیون و ۲۰۰ گیرشون 
می یاد. حاال تجارت نیوز گزارش داده که 
تو بازار سیاه ایران قیمت آسترازنکا 5 و 
نیم و فایزر ۲۲ میلیون خرید و فروش 

میشه.
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فالفل لبناین
آشپزباشی

مواد الزم: 
نخود خام: یک فنجان

پیاز رنده شده: یک فنجان
تخم گشنیز: نصف قاشق غذاخوری

جعفری و گشنیز خرد شده تازه:
دو قاشق غذاخوری

نمک: یک قاشق چایخوری
قاشق   1.5 شده:  خشک  قرمز  فلفل 

چایخوری
سیر: چهار حبه

زیره: یک قاشق چایخوری
بیکینگ پودر: یک قاشق چای خوری

آرد: به میزان الزم
گوجه و پیاز برای تزئین: به مقدار الزم

طرز تهیه:
نخودها را حداقل از ۲۴ ساعت قبل با آب 
ولرم خیس و در این فاصله ۲ الی ۳ بار آب 
آنها را عوض کنید. سپس آنها را با استفاده 
از غذاساز یا چرخ گوشت پوره کنید. بعد 
از این که نخودها کاماًل له شد و به شکل 

پوره درآمد، جعفری، گشنیز، پیاز، سیر و 
ادویه ها را به آن اضافه و همه  مواد را با هم 
در غذاساز میکس یا دوباره چرخ کنید. 
در صورتی که از غذاساز استفاده می کنید 
مواد را طی دو مرحله به نخود اضافه کنید 
تا به دستگاه شما فشار نیاید.وقتی مواد 
حالت خمیری پیدا کرد، آن را به ظرف 
دیگری منتقل کنید. مواد را بچشید و 
نمک آن را اندازه کنید. اگر خمیر شل بود 
می  توانید به آن آرد اضافه کنید. سپس 
روی آن را با سلفون بپوشانید و در یخچال 
به مدت 1 ساعت استراحت دهید. بعد 
از یک ساعت مواد فالفل را از یخچال 
خارج کنید. در صورت تمایل می توانید 
1 قاشق مرباخوری بکینگ پودر به مواد 
آن اضافه کنید که البته اجباری نیست. 
سپس مواد را قالب زده و در روغن سرخ 
کنید. در نهایت می توانید فالفل ها را روی 
کاغذ روغنی قرار دهید تا روغن اضافی آن  

گرفته شود./

مواردیکهعمرخودرورازیادمیکند
بخش مکانیک خودرو هنرستان فنی و حرفه ای دکتر باهنر نی ریز                                                                                                                                                                بخش سوم و پایانی

دنیای مجازی

دانستنیهای خودرو

/هر زنی براِی زیباتر شدن؛ باید یک مرِد عاشق داشته باشد ... زن ها استعداِد عجیبی 
در شیطنت و دلبری دارند؛ اگر آنی که باید باشد، باشد! در زیبایِی آفرینِش زنها شکی 
نیست! اما مرداِن عاشق، می توانند با یک نگاه و احساِس ناب، روِی این مرغوبیِت ذاتی، 
تشدید بگذارند ... شک ندارم تماِم زناِن شاد و موفق، جایی از دنیا مرِد عاشقی دارند؛ 
که وجاهت و استعدادشان را تحسین می کند ...!  زنان، بزرگترین معجزه آفرینَشند. باید 

یادشان آورد؛ باید تحسین شان کرد؛ باید عاشقشان بود!

/ اگر پسر دارید او را وابسته و وارد دنیای عاطفی خود نکنید. اگر نیازهای عاطفیتان 
با  آینده  در  کنید. چون  پسرتان جبران  از سمت  نباید  نمی شود  تأمین  از همسرتان 

همسرش به مشکل خواهد خورد.

/  اگر موضوعی را مدام برایتان تکرار می کنند بدانید که به احتمال زیاد آن موضوع 
دروغی بیش نیست. / نوآم چامسکی

/ بدون عشق؛ تمام عبادتها، تنها یک عادت اند. تمام رقصیدنها، تنها یک نرمش ا ند. و 
تمام موسیقی ها، سر و صدایی بیش نیستند.

/ قبل از حرف زدن، بگذار کلماتت از این ۳ فیلتر عبور کنند:
1. آیا حرفم حقیقت دارد؟

۲. آیا گفتنش ضرورت دارد؟
۳. آیا مهربانانه و عاری از خشونت است؟

/  جمله هایی مانند »اگر من را دوست داری« یا »با این کارت نشان دادی که مرا 
باعث  بلند مدت ممکن است  اما در  نداری« شاید درکوتاه مدت جواب دهد  دوست 

بی عالقگی زن و شوهر به یکدیگر شود.

/ همونطور که تا کسی کاری رو بلد نباشه نمی تونه انجامش بده، کسی که محبت 
ندیده باشه نمی تونه محبت کنه و دوست داشته باشه... حتی خودشو. #به_فرزندانمان_

دوست داشتن_بیاموزیم.

/ ظرف بلور وقتی از دستمون بیفته و بشکنه دیگه نمی تونیم دوباره سر همش کنیم.
هم  رابطه  نیست.  قبلش  مثل  دیگه  بچسبونیمش  و  شه  جدا  ازش  تکه ای  اگر  حتی 
همینطوره. وقتی حرمتها را بشکنیم، وقتی به هم برچسب های ناروا بزنیم، وقتی حرف 
جدایی رو پیش بکشیم، وقتی مدعی شویم که او به ما خیانت کرده، دیگه پا رو روی 
خط قرمزای رابطه گذاشتیم. انگار رابطه مون فرو می ریزه. انگار همه چی آوار می شه و 

می ریزه پایین ... پس مواظب مرزها باشیم. رابطه خوب، ساختنی است و نه داشتنی.
دکتر نیلوفر اله وردی

در شماره های پیشین نوشتیم که ناآگاهی از نقص های 
خودرو در گذر زمان موجب می شود که به یکباره هزینه 
زیادی بر گردن مالک خودرو بیفتد. در آن شماره ها به 

مواردی اشاره شد. اینک ادامه نوشتار:
روغن موتور: روغن موتور برای خودرو کارایی زیادی 
دارد و هر چند وقت یک بار باید تعویض شود. عدم تعویض 
به موقع آن به مرور زمان باعث خرابی موتور و ایجاد 
مشکالت اساسی برای خودرو می شود. برای اطمینان 
از سالم بودن خودرو و خصوصًا موتور آن می توان در 
محفظه روغن را برداشت و چنانچه دود مشاهده شد، به 
این نتیجه رسید که موتور خودرو دارای ایراد است. روغن 
موتور در حالت طبیعی رنگی عسلی دارد. چنانچه رنگ 
روغن موتور سیاه باشد و همچنین بوی سوختگی بدهد، 
نشان از آن دارد که مالک نتوانسته به خوبی از خودرو 
خود نگهداری کند. در نتیجه ممکن است مشکالت 

دیگری نیز داشته باشد.
 گاهی مواقع نیز ممکن است در داخل روغن موتور 
آب وجود داشته باشد که باعث می شود روغن به رنگ 
خاکستری یا شیری رنگ در بیاید. در این حالت به 
احتمال زیاد واشر سرسیلندر خودرو دچار مشکل شده 

است.
چرا که خرابی در این قطعه باعث چنین اتفاقی برای 
رنگ روغن می شود. تمامی این موارد می تواند نشان 

از ناسالم بودن موتور خودرو باشد و باید به آنها دقت 
کرد. روغن موتور هر چند که به ظاهر ممکن است تأثیر 
چندانی نداشته باشد، اما از آنجا که برخی مالکان خودرو 
آن را به موقع  تعویض نمی کنند، باعث ایجاد مشکالت 

خصوصًا در ناحیه موتور خواهد شد.
سیستم ترمز: سیستم ترمزگیری خودرو نقش اساسی 
در ایمنی سرنشینان دارد. بسیاری از تصادفات روزانه 
به علت عملکرد نادرست این قطعه است. چک کردن 
سیستم ترمز هر چند وقت یک بار می تواند از سانحه ای 
ناگوار جلوگیری کند. همچنین در خرید خودروهای 
دست دوم نیز یکی از مهم ترین مواردی که باید بررسی 
شود سیستم ترمز و عملکرد مناسب آن است. برای 
اطمینان از عملکرد مناسب سیستم ترمز می توان در 

مواقعی که خودرو خاموش است، آن را امتحان کرد.
در چنین مواقعی باید پدال ترمز کاماًل سفت باشد. در 
صورت نرم بودن مشخص است که ترمز اشکال دارد. در 
عوض به هنگام روشن بودن خودرو، پدال ترمز باید نرم 

باشد. به گونه ای که به راحتی بتوان آن را فشار داد.
همچنین تغییر جهت خودرو در هنگام ترمز گرفتن در 
سرعت های زیاد غالبًا نشان از سیستم نامناسب ترمز 
دارد. از طرفی اگر خودرو به هنگام ترمزگیری دچار 
ترمز  نامناسب  از عملکرد  ناشی  لرزش شود، معمواًل 

است.

 پای درس استاد مسعود ریاعی

ازدست
شیطانخودت
خالصشو

درسهای اخالقی

/ در سلوک قرآنی، تو باید از هفت موقف 
بگذری.

 این هفت موقف را می توانی در هفت آیه 
سوره »حمد« ببینی. حرکت از پایین به 

باالست.  از هفتمین آیه، تا اولین آن.
یعنی از »ضاّلین« )گمگشتگان( تا خود 

»بسم الله الرحمن الرحیم«. 
تو با این سیر، از تاریکی به نور، از جهل 
به آگاهی، و از رنج به رحمت مطلق نائل 

می شوی. 
این عروجی از اسفل به اعلی است.

را  خود  و  واقف  گمگشتگی ات  به  ابتدا   
به  و  می رهانی  شدگان  غضب  ازسیطره 

حوزه اهل نعمت وارد می کنی.
آنگاه هدایت الهی را تسلیم وار می پذیری، 
سپس از چندگانگی رها، و فقط یگانگی را 

پاس می داری.
 قیامتت در آیه چهارم برپا می شود.

آنگاه رحمت واسعه تو را پذیرا شده و پس از 
این پیروزی، سرشار از »حمد« به پروردگار 
جهانیان می گردی، و همو مهربانانه تو را به 

مرجع اصلی ات، واِصل می نماید. 
این است سیر »اِّنا لله و  اِّنا اَلیِه راِجُعوَن«.

همه از خداییم و به سوی خدا باز می گردیم

/ در این دنیا پاک بودن و پاک ماندن 
سرانجامش  شک  بدون  اما  دارد  تاوان 

رستگاری است.

/ از منظری باطنی می توان گفت؛ در 
نور  افراد، مظهر  هر دوره ای »فرد«ترین 
خداوندی است. »فرد« به معنای واقعی 
که  است  آن  »فرد«ی  چنین  نشانه  آن. 
به هیچ چیز و هیچ کس وابسته و دلبسته 
نیست و در عین حال به همه چیز و همه 
کس به دیده رفق و مدارا و رحمت می نگرد. 
او مظهر رحمانّیت است. بزرگ جهانی در 
وجود  از  که  حیات بخشی  انرژی  اوست. 
چنین کسی تابیدن می گیرد مشابه با هیچ 

یک از دیگر انرژیهای معنوی نیست.

دیگران  چشمان  در  را  خود  اعتماد   /
جستجو نکن و در تأیید دیگران نبین. بلکه 
همواره به مطلق بینهایت اعتماد داشته 
باش. معنای اعتماد تکیه داشتن به ستون 
اعتماد  فروریختنی  ستون های  به  است. 
مخّرب  وابستگی های  همه  اینها  نکن. 
است. تنها اعتماد به مطلق بینهایت است 
که در هیچ شرایطی فروریختنی نیست. 
اگر ذهنت را از تکیه بر دیگران خالص 
کنی، آنگاه به عیان خواهی دانست که خدا 

کافیست.

/ ای دوست، آنقدر درباره هر چیز قطعی 
سخن مگو. وقتی می دانی که نمی دانی، 
بلند بگو نمی دانم. سپس آرام باش. خالی 
باش. بی قضاوت باش. و  »مشاهده« کن. تو 

تنها در مشاهده بی قضاوت است که نظر 
خدا را درخواهی یافت.

آن  ضد  نیست.  کفر  توحید،  ضد   /
شرک است. کفر ضد ایمان است. توحید، 
یگانگی است و شرک، چندگانگی. توحید، 
وجود سالک را وحدت می بخشد، شرک 
مراتب  به  شرک  می کند.  تکه تکه اش 

خطرناکتر از کفر است.

/ هر انسانی وظیفه دارد از شر شیطان 
خودش خالص شود. اگر از دست شیطان 
دیگر  شیطانهای  شوی  خالص  خودت 
آنها  زیرا  داشت.  نخواهند  تو  بر  قدرتی 
وارد  خودت  شیطان  طریق  از  همیشه 
عمل می شوند. و شیطان هر کس ذهن 
وسوسه گر اوست. منّیت و خودبزرگ بینی 
اوست. هر سالکی که خواهان حقیقت است 
باید شیطان خودش را رام و مطیع سازد. 
و  بی خواهشی  شیطان،  شدن  رام  نشانه 
بی آرزویی است. این از اولین و مهم ترین 

قوانین سلوک است.

/ چیزهایی است که می دانیم. این بسیار 
اندک است.

را  آنها  می دانیم  که  است  چیزهایی 
نمی دانیم. این زیاد است.

را  آنها  نمی دانیم  که  است  چیزهایی 
نمی دانیم. این بسیار زیاد است.

حال دمی با خود بیندیش؛ چگونه است 
سخن  قطعیت  به  چیزی  هر  درباره  که 

می گویی؟!

/ عجب پناه خوبی است این خدای »ال 
َشِریَک َله«! واحد و وسیع و یکپارچه است 
تشویش  نمی کند.  تکه تکه  را  انسان  و 
وجود  در  چندگانگی  بذر  و  نمی آفریند 
هیچ  و  جا هست  همه  نمی ریزد.  سالک 
کثرتی او را نمی آالید. اگر می خواهی پناهی 
بگزینی، »ال شریک له« را بگزین. تو اینگونه 
همواره با »یکی« سر و کار داری. تسلیم 
»یکی« هستی و با »یکی« ره می سپاری. 
کامل  است.  است. کل  که همه  »یکی« 

است.

/ بازگشت به خدا، به معنای بازگشت به 
زمانهای دور نیست. آن حتی بازگشت به 
جایی و مکانی دیگر معنا نمی دهد. بازگشت 
به خدا، بازگشت به فطرت خود است. ما از 
فطرت و ِسرشت الهی خود دور افتاده ایم. 
زیرا غرق در موهومات ذهنی گشته ایم. 
محتویات  در  و  تاریک  احساسات  در  ما 
تناقض گونه افکارمان گم شده ایم. گمراه 
از  بازگشت  خدا،  به  بازگشت  گشته ایم. 
این گمراهی است. رسیدن به خود متعالی 
است. بازگشت به خدا، یعنی بس است این 

حماقت های خودخواسته و تکراری.

بر اساس یک سرگذشت واقعی

داستانتلخیکخیانت
گفتگو: فاطمه زردشتی نی ریزی

از ملیحه خوشم نمی آمد... زیادی چاق بود 
و قیافه ی دخترهای امروزی را نداشت اما 
خواهرم پایش را کرده بود توی یک کفش که 
یا ملیحه یا هیچ کس... خواهِر شوهرش بود 
ملیحه و از لحاظ اخالق و نجابت چیزی کم 
نداشت اما من از او خوشم نمی آمد... دروغ 
چرا؟ از همان روز اول چشمم به دنبال شادی 

بود...
مرد پراکنده حرف می زند و مشوش است...

او را به آرامش دعوت می کنم و می خواهم 
شمرده شمرده همه را چیز را از اول شروع 
زندگی اش  ماجرای  از  اینگونه  بهزاد  کند. 

می گوید...
پدرم  آمدم.  دنیا  به  متوسطی  خانواده   در 

مالی  وضع  و  بود  کارگر 
متوسطی داشتیم. از همان 
بچگی در کنار درس  خواندن 
کار کردم تا دستم توی جیب 
خودم باشد. اهل ولگردی و 
رفیق بازی نبود. تنها خالفم 

سیگار بود.
رفتم  گرفتم  که  را  دیپلم 
خدمت... تا چشم روی هم 
به  خدمت  دوران  گذاشتم 
گذشت  باد  و  برق  سرعت 
شروع  کاری  باید  حاال  و 

می کردم...
با دستفروشی شروع کردم، 
باربری  کردم،  کارگری 
کردم، خودم را به هرکاری 
می زدم تا وضع مالی ام خوب 
شود تا اینکه با شوهرخواهرم 
کارگاهی  گرفتیم  تصمیم 
دایر کنیم. از سِر صبح تا بوق 
سگ سه چهار نفری آنجا کار 

می کردیم و جان می کندیم تا بتوانیم چیزی 
جلو شویم و همان روزها بود که خواهرم 
پیشنهاد داد به خواستگاری ملیحه بروم اما 
من از ملیحه خوشم نمی آمد. کمرو، چاق 
و بی سرو زبان بود اما خواهرم اصرار پشت 

اصرار...
اوضاع به همین منوال می گذشت تا اینکه 
پای شادی به کارگاهمان باز شد... برخالف 
ملیحه امروزی بود و خوش سر و زبان... نگاه 
نافذی داشت و از زیبایی چیزی کم نداشت... 
کارمان گرفته بود و قرار بود برای کارگاه یک 
منشی دست و پا کنیم که شادی یکی از 

همین گزینه ها بود. 
او همکالم شدم، یک  با  اول که  از همان 
چیزی توی دلم تکان خورد و قلبم لرزید... 
خیلی طول نکشید که شماره هایمان رد و 
بدل شد و روابط مان صمیمی... تمام فکر 
و ذهنم شده بود شادی... به جز او کسی را 
نمی دیدم و به کسی فکر نمی کردم و وقتی 
خواهر و شوهرخواهرم دیدند روابط مان این 
قدر صمیمی است و به نوعی به ملیحه پشت 
کرده ام، به بهانه  حساب و کتاب من را از آنجا 

بیرون انداختند...  
برای  تصمیمم  آمدم،  بیرون  که  آنجا  از 

خواستگاری از شادی جدی شد و این مادرم 
نهایت  پا پیش گذاشت. در  برایم  بود که 
تسلیم  نمی    آیم،  کوتاه  دید  وقتی  خواهرم 

شد...
شادی خیلی زود جواب مثبتش را اعالم کرد 
و با دست خالی زندگی مشترکمان را شروع 
کردیم. شادی همانی بود که می خواستم. 
شوخ، امروزی و خوش سر و زبان... هرجا 
می رفتیم به چند ثانیه نکشیده همه نگاه ها 
را به خودش جلب می کرد. خیلی دوستش 
کار  همه  او  خوشبختی  برای  و  داشتم 
می کردم. کارگاهی برای خودم دایر کردم 
ماشین  شد.  خوب  مالی ام  وضع  کم کم  و 
خریدم، خانه، مغازه... سفرهای خوب، تازه 

داشتم خوشبختی را با پوست و خونم حس 
می کردم و با آمدن دخترم به زندگی امان این 

خوشبختی کامل تر شد...
فکر  به  بود.  ساله  سه  دخترم  پوپک 
که  بودم  دیگری  جدید  شغل  راه انداختن 
کم کم حس کردم شادی مثل قبل نیست... 
رفتارهایش با من سرد بود و به من محل 
توی گوشی اش  مدام سرش  نمی گذاشت. 
پنهان  من  از  را  گوشی اش  گاهی  و  بود 

می کرد...
نمی خواستم فکر کنم به من خیانت می کند 
اما رفتارهایش بیش از حد عجیب و غریب 
شده بود تا اینکه یک بار موقع چت کردن 

مچش را گرفتم...
با پسری که دو سه سال از خودش کوچکتر 
بود دوست شده بود و داشتند با هم گل 

می گفتند و گل می شنیدند...
نمی دانید چه حالی شدم، کلی با هم دعوا 
را  وسایلش  شادی  نهایت  در  و  کردیم 
جمع کرد و رفت خانه  پدرش. حتی یک 

معذرت خواهی خشک و خالی هم نکرد. 
بعد از رفتن شادی خانه یک باره خالی شد. 
پوپک بهانه  مادرش را می گرفت و شده بودم 
خودم  خانواده   به  حتی  سردرگم.  کالف 
نمی توانستم در مورد شادی چیزی بگویم 

چون انتخاب خودم بود. چند روز بعد رفتم 
دنبال شادی و جالب این که با وجود اینکه 
مدتی  برگشت...  منت  کلی  با  بود  مقصر 
رفتارش عادی بود تا اینکه دوباره حرکات 
مشکوکش شروع شد... شب ها بعد از من تا 
دیر وقت بیدار می ماند و به من و بچه اهمیت 
نمی داد. مدام لباس های آنچنانی می پوشید 
و بدون اینکه به من چیزی بگوید به بهانه  

کالس از خانه می زد بیرون...
حدس می زدم دوباره سرو گوشش می جنبد 
باورم  کنم...  قبول  نمی خواستم  انگار  اما 
نمی شد شادی بدون اینکه هیچ اتفاق خاصی 
بینمان افتاده باشد به من خیانت می کند، 
نه از محبت و نه از پول، برایش کم نگذاشته 
دوستش  دل  ته  از  بودم. 
می کردم  حس  و   داشتم 
برایم  او  بدون  زندگی 
نهایت  در  نیست.  ممکن 
یک روز وقتی تا دیروقت به 
خانه برنگشت، به خانه که 
گرفت.  باال  دعوایمان  آمد 
را  نقشه ام  گرفتم  تصمیم 

اجرایی کنم...
فردای آن روز ساکم را بستم 
کاری   مسافرت  بهانه   به  و 
چند روز از خانه زدم بیرون 
تا دورادور شادی را تعقیب 
داشتم  دوست  چقدر  کنم. 
حدسم اشتباه باشد. چقدر 
که  ببینم  داشتم  دوست 
است  وفادار  من  به  شادی 

اما...
خانه امان  کنار  دورادور 
زل  خانه  در  به  و  ایستادم 
زدم. خیلی طول نکشید که 
شادی، به همراه پوپک با سر و وضع آنچنانی 
از خانه بیرون زد. به ده دقیقه نکشید که 
پوپک را به خانه  مادرش رساند و خودش از 
آنجا دور شد و در نهایت چیزی را که نباید 

می دیدم دیدم...
شادی سوار ماشینی شد و با مردی که من 
نمی شناختم خیلی راحت دست داد و خوش 
و بش کرد... دیگر طاقت نیاوردم، همان جا 
از ماشین پیاده شدم و او را زیر مشت و لگد 

گرفتم...
شادی دیگر به خانه نیامد... طرز فکرش کاًل 
عوض شده بود. مرا ُامل می خواند و می گفت 
این فقط یک دوستِی اجتماعی ساده است. 
جالب اینکه مادر و پدرش هم از او حمایت 

می کردند...
چند وقت بعد شادی تقاضای طالق داد... 
احمقانه بود اما هنوز می خواستمش و دلم 
و  بچه امان  به خاطر  تنگ می شد.  برایش 
احساسی که هنوز به او داشتم، خواستم او 
را ببخشم و گفتم زندگی جدیدی شروع 
دیگر  که  بود  او  نهایت  در  اما  می کنیم 
نخواست زندگی کند. انگار واقعًا از من خسته 
شده بود و همین شد که در نهایت از هم 

طالق گرفتیم...

بچه ها سالم
داستان ابر حسودبه کوشش سمیه نظری 

خدای  از  غیر  نبود،  یکی  بود،  یکی 
مهربون هیچ کس نبود.

تکه ابری در آسمان بود که باران مورد 
نیاز یک روستای زیبا را تأمین می کرد.

بسیار  را  روستا  مردم  ابر  تکه  این 
دوست داشت و همیشه برایشان باران 
می فرستاد تا که آنها در رفاه و راحتی 

زندگی کنند.
اما روزی، طوفان عجیبی شد و چند 
فراز  بر  دیگر  شهرهای  از  ابر  تکه 

آسمان روستا آمدند.
وقتی ابر کوچک قصه ما آن ابرهای 
بزرگ را دید، احساس حسادت کرد 
و با خود گفت: من چه چیزی از دیگر 
ابرها کم دارم؟ حاال که اینطور است، 

من هم باید به اندازه آنها بزرگ شوم.
تکه ابر هر چه فکر کرد راهی برای 
بزرگ شدن خودش پیدا نکرد تا این 
برای  باران  دیگر  گرفت  تصمیم  که 
و  بزرگ  روز  هر  تا  نفرستد  مردم 

بزرگتر شود.
مدتها  که  باعث شد  او  این حسادت 

بارانی به سر مردم روستا فرود نیاید.
همه  شد.  بی آب  کم کم  روستا 

حیوانات روستا مردند.
مزارع کشاورزی روستا از دست رفت 
کویر  یک  به  تبدیل  روستا  کم کم  و 

خشک و بی آب و علف شد.
بیمار  بی آبی  از  همگی  روستا  مردم 
شدند و هیچ کس دیگر میل به ماندن 

در روستا نداشت.
ابر حسود، پس از مدتی خیلی بزرگ 

شد.
دیگر خیالش راحت شده بود که از او 

ابری بزرگتر وجود ندارد.
اما ناگهان تمام تن و بدنش به لرزه 

افتاد.
اول فکر کرد که شاید سرما خورده، 
اما روزها گذشت و او هر روز کوچک 

و کوچک تر شد.

باد دانا از آسمان رد می شد و وقتی حال 
تکه ابر را دید به او گفت: 

چه بر سر تو آمده ابر کوچک من؟
ابر ماجرا را برایش تعریف کرد. باد 

دانا  به او گفت:
ای ابر حسود، آخر تو نمی دانی وقتی 
زمین  روی  آبی  دیگر  نبارند،  ابرها 
وجود ندارد که بخار شود و باعث شود 

که آنها بزرگ و بزرگتر شوند؟
ابر بیچاره که از کارش پشیمان شده 
بود، همان چند قطره بارانی را که در 

دلش بود به روی روستا ریخت.
مردم دوباره امیدوار شدند و به درگاه 
کرد  احساس  ابر  کردند.  شکر  خدا 

امید تازه ای پیدا کرده.
او دوباره به خودش فشار آورد و باز 
هم باران کمی را به روی روستا ریخت.

فردای آن روز خورشید بر آبهای روی 
زمین تابید و آبها را بخار کرد و ابر 

دوباره احساس زنده بودن کرد.

یه خانواده هستیم
مامان و بابا و من 

علی و ریحانه هم
خواهر برادرامن

آبجی خوب و نازم
دوست داره خونه سازی 

با بالش و عروسک
می کنه خونه بازی 

دفعه  قبل ریحانه
خرس کوچولومو می خواست

منم بهش ندادم
سرش همیشه دعواست! 

ولی دیگه می دونم
یه وقتایی پیش میاد 

بچه  هم قّد من
هرچی ببینه می خواد 

برا همین از امروز
هر چیزی رو دوس داریم

به هم امانت می دیم
بعد سرجاش می ذاریم

این جوری
دعوا کم می شه!
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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

برگی از تاریخ

شاه  که  بود  این  در  کار  گرفتاری 
آمادگی نداشت یا مانند بسیاری از 
مشاوران  جهان  کشورهای  سران 
ویژه ای در دربار گرد خود آَوَرد، یا این 
که دست کم مقام های دولتی را که 
به موجب قانون مسئول اداره امور 

کشور بودند، به بازی گیرد.
این  از  بزرگی  بخش  در  که  هویدا 
دوراِن مورد بررسی، نخست وزیر بود، 
در هر فرصتی یادآور می شد که او در 
واقع قائم مقام نخست وزیر است و 
نخست وزیر راستین همانا خود شاه 

است.
را  سخن ها  اینگونه  نیز  شاه 
از همین رو گوینده  می پسندید و 
نشد  حاضر  گاه  هیچ  که  را  آن 
مسئولیت تصمیمی را بپذیرد و در 
برابر او ایستادگی کند، برای 1۳ سال 
نگه  مقام  همان  در  سرنوشت ساز 
داشت. مداخله شخصی شاه در امور 

دولتی در چهار زمینه چشمگیر بود:
- ارتش

- سیاست خارجی
- سیاست اقتصادی و اجتماعی

- تبلیغات
یعنی در همه چیز خودش تصمیم 
می گرفت و به توصیه های َعَلم که 
هر ازگاهی با ادبیاتی محترمانه و با 
اداره  اینگونه  احتیاط اشتباه بودن 
اهمیتی  می شد  یادآور  را  کشور 
نمی داد و همانگونه که در شماره های 
به  اعتقادی  شدیم  یادآور  قبل 

و  مردم  مشارکت  و  دمکراسی 
نداشت. متخصصان  با  مشورت 
مورد  جداگانه  را  باال  بخشهای 

بررسی قرارمی دهیم.
الف( ارتش

شاه از آغاز سلطنت یک فکر ثابت 
داشت و آن هم نیرومند ساختن و 
گسترش هر چه بیشتر ارتش بود. 
ریشه این طرز فکر روشن نیست و 
تنها می توان حدس هایی زد: شاید 
کند،  تقلید  پدرش  از  می خواست 
ولی رضاشاه پرورده زمانی بود که 
خان  و  هیچکاره  مرکزی  دولت 
خانی و هرج و مرج بر سراسر کشور 
حکمروا بود. در آن شرایط آرزوی 
همه روشنفکران و مشروطه خواهان 
این بود که کشور دارای ارتشی نو و 
با انضباط شود و ریشه بی نظمی و 
نا امنی را از میان بردارد. شاید هم شاه 
جوان که خود در دانشکده افسری 
تحصیل کرده و برابر قانون اساسی 
فرمانده کل قوا بود، و پدرش نیز به 
او توصیه کرده بود که برای حفظ 
تاج و تخت باید شاه، ارتش خود را 
در دست داشته باشد، فرماندهی بر 
ارتش را مسئولیت شخصی خویش 
می دانست و می خواست نشان دهد 
که آنچه زیر نظر مستقیم اوست، از 
همه سازمان های دولتی دیگر بهتر 
اداره می شود. به هر صورت عالقه 
شاه به تقویت ارتش، بیرون از حد و 
حساب و منطق و هیچگونه توجه به 

امکانات و نیازمندی های مقدم کشور 
بود. 

بعد از جنگ دوم جهانی نیز و پس از 
آن که وضع کشور سامانی یافت تقدم 
شاه دو چیز بود: یکی این که درآمد 
نفت را تا آنجا که شدنی بود افزایش 
دهد، و دیگر این که درآمد مزبور را 
پیش از هر چیز صرف خرید اسلحه 
و گسترش ارتش کند. از هنگامی که 
برنامه های پنج ساله آبادانی به راه 
افتاد فرض بر این بود که درآمد نفت 
به مصرف عمران کشور برسد، ولی 
در عمل به دنبال هر پیروزی نفتی، 
پیش از آن که دولت فرصتی برای 
اندیشیدن به طرحهای نیمه کاره یا 
انجام نیافته پیدا کند، شاه فهرست 
درازی از نیازمندیهای ارتش عرضه 
یارای  را  کسی  دیگر  و  می داشت 
سال  بودجه  در  تنها  نبود.  گفتگو 
1۳5۲ ناگهان هزینه سرمایه گذاری 
ارتش ۳۰۰ درصد و هزینه جاری 
تعیین  یافت.  افزایش  درصد   ۲۰۰
نوع و شمار جنگ افزار با خود شاه 
بود و در این زمینه با فرماندهان نیز 
مشورت نمی کرد و چه بسا به اینان 
ناگهان ابالغ می شد که مثاًل چندصد 
تانک سفارش داده شده و تازه باید 
به فکر بودجه و تهیه نفرات و جا 
می افتادند. کار به جایی رسیده بود 
فرمانده  خاتمی  ارتشبد  حتی  که 
به  که  شاه،  داماد  و  هوایی  نیروی 
ذینفع  همچنین  و  کار  در  کفایت 

بودن در خرید هرگونه هواپیمایی 
می گوید  َعَلم  به  داشت،  شهرت 
نمی کند،  که چون خودش جرئت 
بهتر است َعلم به عرض شاه برساند 
که نیروی هوایی نمی تواند این همه 
هواپیما را جذب کند. به زبان دیگر 
امکان تربیت پرسنل و خلبان اضافی 
به نسبت هواپیماهایی که پیوسته 
و  ندارد  وجود  می شوند  خریداری 
از کارآیی نیروی هوایی  در نتیجه 
کاسته می شود. ولی شاه اعتنایی به 
چنین هشدارهایی نداشت و معتقد 
بود: »... باید از لحاظ جنس خیالم 
راحت باشد. پرسنل را می رسانم ولو 
سه شیفت در مدرسه نیروی هوایی 
مهر   1۶ )یادداشت  بکنیم...«  کار 
1۳5۳(. ولی حق با خاتمی بود و در 
ارزیابی شرکت مک دانل داگالس 
 )McDonnel Douglas(
سازنده هواپیماهای فانتوم - اف ۴ 
-که ایران نزدیک به ۳5۰ فروند از آن 
را خریده بود، تنها حدود سی تن از 
خلبانان این هواپیماها در آزمایش 
شرکت نامبرده موفق بیرون آمدند. 
تازه نیروی هوایی گل سرسبد ارتش 
بود و وضع در بخشهای دیگر از این 

هم بدتر بود. 
ادامه دارد

برگرفته جستارگونه ای از:
 )1۳9۳( علی نقی  عالیخانی،   -
یادداشتهای َعَلم، جلد اول، تهران: 
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سالهای واپسین حکومت شاهنشاهی

خوِدشاهنخستوزیرراستینبودنههویدا
بخش هفتم

گنجینه های ادب

محمدرضا حکیمی 

زاده  1۴ فروردین  1۳1۴ در مشهد. فقیه، مجتهد 
شیعه، فیلسوف، متفکر و نویسنده  ایرانی.

در سال 1۳۲۰ تحصیالتش را آغاز کرد و در 
سال  1۳۲۶ وارد حوزه علمیه خراسان )مدرسه 
نواب( شد و تا ۲۰ سال از عمر خود را در این حوزه 
خارج،  سطح،  و  مقدمات  دروس  تحصیل  به 
گذراند  تقویم  نجوم،و  عرب،  ادبیات  فلسفه، 
و اجازه اجتهاد را از آقا بزرگ تهرانی در سال 
1۳۴۸ شمسی دریافت کرد و از همان دوران، 
سری پرشور داشت و در راه تحقق عدالت مبارزه 
وی  دوستانش،  از  اخوان ثالث  مهدی  می کرد. 
را »سربدار امروز خراسان« نامیده و شعری را 
در نخستین مجموعه انتشاریافته ی خود، با نام 
»ارغنون« به او تقدیم کرده است و مهرداد اوستا 
در وصفش سروده: »در گلشن کالم »حکیمی« 

بین/ آیات رشک حکمت یونان را«.
عماد  قدسی،  غالمرضا  چون  شاعرانی  با  او 
شهریار  و  فیروزکوهی  امیری  خراسانی، 
با  خورشیدی،   1۳۴9 در  و  داشت  همنشینی 
همکاری عالمه سیدجعفر شهیدی، یادنامه عالمه 

امینی، صاحب »الغدیر« را منتشر کرد.
علی شریعتی وی را به عنوان وصی خود جهت 
هرگونه دخل و تصرف در آثارش انتخاب کرده 

بود. 
خراسان،  معارفی  مکتب  دان  ُمَجدِّ از  حکیمی 
به  معتقد  که  است  تفکیک  مکتب  به  مشهور 
جدایی دین از فلسفه و عرفان است. به گفتٔه 
محمدرضا زائری، حکیمی اعتقاد دارد »دینی 
که در آن عدالت نباشد، دین نیست؛چه رسد به 

اسالم! «
او در سال 1۳۸1 در رابطه با مبانی اسالم، نامه ای 
به فیدل کاسترو نوشت و مدتی بعد و در دیدار با 
یک هیئت کوبایی گفت: »اگر اتفاقی برای فیدل 

کاسترو بیفتد، یک فاجعه  بشری رخ داده است«.
»استاد«،  »عاّلمه«،  چون  عناوینی  با  وی  از 
یاد  توحید«  »مرزبان  و  عدالت«  »فیلسوف 
می شود. کتاب  الحیاة وی که یک دائرةالمعارف 
اسالمی است، از شهرت و اعتبار در جهان اسالم 

برخوردار است. 
از وی آثار پرشماری به جای مانده که »نان و 
کتاب«، »آنجا که خورشید می وزد«، »خورشید 

مغرب« و »مقام عقل« از آن جمله است.
حکیمی پس از انتخاب به عنوان یکی از اساتید 
برگزیده برای خدمت پنجاه ساله به علوم انسانی 
در جشنواره فارابی در آذر ۸۸،  این عنوان و جایزه 
را طی پیامی اعتراضی رد کرد. در قسمتی از این 

پیام آمده است:
»همانگونه که پیشتر هم یادآور شده ام، بار دیگر 
تأکید می کنم که تا هنگامی که در جامعه ما فقر و 
محرومیت مرئی و نامرئی بیداد می کند، برگزاری 
چنین جشنواره هایی از نظر اینجانب در اولویت 
نیست. در این جشنواره از فاضالن و استادانی، به 
نام خدمت 5۰ ساله به علوم انسانی تجلیل شده 
 است. پرسش این است آیا این علوم برای ثبت در 
کتابها و در دنیای ذهنیت است یا برای خدمت به 
انسان و حفظ حقوق انسان و پاسداری از کرامت 

انسان است در واقعیت خارجی و عینیت؟...«
وی در شامگاه ۳1 مرداد 1۴۰۰ به دلیل عوارض 
ناشی از ویروس کرونا و کهولت سن بر اثر ایست 
قلبی درگذشت. صفحه هواداران استاد حکیمی 
در اینستاگرام، با انتشار تصویری، از ارسال تربت 
مطهر امام حسین)ع( از سوی آیت ا...  سیستانی 

برای استشفای استاد خبر داده بود.
در زیر نمونه هایی از آثار او را می خوانیم:

سوره توحید در طشت طال افتاده بود
عرش گویی از مقام کبریا افتاده بود

سر، میان طشت خون، تا خون حق جوشد همی
تن، به روی خاک داغ کربال افتاده بود

آتش اندر خیمه ژ توحید افکندند، چون
آتش اندر خیمه آل عبا افتاده بود

چهره  ماه بنی هاشم عیان از نوک نی
دست عباس رشید آیا کجا افتاده بود

شبه پیغمبر فتاده غرق در خون، و آفتاب
از غم این داغ در حول و وال افتاده بود

در ُغل و زنجیر سجاد است و عالم واژگون
سجده اندر دانه ی زنجیرها افتاده بود

کاخ استبداد ویران گشت از فریاد عدل
زآنکه بانگ زینبی، در اشقیا افتاده بود!

همردیف اطفال پیغمبر، به زنجیر ستم
وه، چه نظمی در حروف »هل اتی« افتاده بود

تا نوای حق شود در عالم از هر نی بلند
شوری اندر تار و پود نینوا افتاده بود

در جالل کعبه ی عشاق، اندر قتلگاه
اسمی از اسمای اعظم برمال افتاده بود!

از تقادیر خفی، گویی در این دشت بال
خود برون از پرده، اسرار خدا افتاده بود!

رحمت بی انتها گردد شفیع مذنبان
بحر رحمت، این چنین، بی انتها افتاده بود

*- مذنب = خاطی، گناهکار، مجرم

اگر بخواهیم همه تعالیم قرآن و اسالم را در دو 
کلمه، خالصه کنیم، چنین می شود: 1. توحید ۲. 

عدل
»توحید« یعنی: »تصحیح رابطه انسان با خدا«.
»عدل« یعنی: »تصحیح رابطه انسان با انسان«.

فریاد  به  آن  در  که  است  جامعه ای  کدام   ...
قرآن، دربارٔه توحید و عدل ترتیب اثر دهند و از 
سقوطهای بزرگ نرهند؟ و در هر کشور اسالمی 
و در هر مجتمع قرآنی که دیده شود، وضع جز این 
است که گفته شد. در آنجا اسم اسالم است نه رسم 
اسالم. درگیریها به نام اسالم است نه برای اسالم. 
در این گونه اجتماعات، ایمان توحیدی و عمل 
عدالنی از قوت و قدرت افتاده است؛ و باید - در 
آنجاها - فریادگران فریاد توحید و عدل سر دهند 
تا جامعه های خراب را بیدار کنند و حاکمیتهای 

غافل را بلرزانند.
در رسالت قرآنی، دو مسئله، دو رکن بنیادین 

است.
منظور  )به  »فردسازی«  یعنی  سالم،  تربیت 

جامعه سازی(.
سیاست عدل، یعنی: »جامعه پردازی« )به منظور 

فردسازی(.
قائم  »جامعه  قرآنی،  جامعه  خالصه،  بطور  و 
قرآنی، »حاکمیت  و حاکمیت  است،  بالقسط« 
عامل بالعدل«. هر چه جز این باشد، نام اسالمی و 

قرآنی بر آن روا نیست.

کرونا محمدرضا حکیمی را هم از ما گرفت

عروجحکیمدینوداد

ماجراهایمنوبیبی
قیلونو  َتنا  اینجا هه

یا تنباکو و زغالم دره؟
که  می شد  گرم  داشت چشم هایم  تازه 
بی بی پتو را از روی صورتم کشید کنار و با 

لگد زد به پهلویم...
خوابیدی؟  گرفتی  هوووووی گالب...   -

پابوشو بینم َخور مرُگت...
هراسان بلند شدم نشستم...

- وااااای... واااای بی بی چی شده؟ چی 
شده؟ اتفاقی افتاده؟

- من نیَفمم... واال تو بیَتر میَفمی تو ای 
خراب شده چه َخَوره...تو بیَتر می فمی 

اتفاقی افتیده یا نه...
- واال من نمیدونم بی بی...  بهتر نیس 

خودتون بگین؟
- بوَیدم َنفمی، بوَیدم خودوته بزنی کوِچی 
دلوم  غلطی  هر  بودم  منم  علی چپ، 
میزدم  ماخاس می  کردم هیطو خوُدمه 

کوِچی علی چپ...
- بی بی جون من که نمیدونم چی میگی... 

بهتره  من بخوابم...
- باخابی؟ باشه؟ حتمن؟ وختی زنگ زدم 
بری ننه بوات اومدن جمُعت کردن بعد 

میَفمی خوو  چی چیه...
- ای بابا، چکار کردم مگه؟ چرا نمیگی 

بی بی؟
بی بی رفت توی اتاق و قلیان به دست 

برگشت...
شلنگ قلیان را باز کرد و ایستاد باالی سر 

من...
- ای تو خوِنی ما چکار می کنه؟ میگم 
می کنه؟  چکار  ما  خوِنی  تو  ای  گالب 

میگی یا بزنم با هی شلنگو ِلت کنم؟
نفس عمیقی کشیدم...

- هااااااااا... اینو میگی بی بی؟ این مال نازی 
دوستمه که خریده. برا اینکه مامان باباش 
نفهمن با کلی اصرار اومده گذاشته خوِنی 

ما...

بی بی چپ چپ نگاهم کرد...
- ها جون چیشات، تو گفتی و منم باور 

کردم... راس بگو گالب میگم...
- واال دارم راستشو می گم بی بی... اصاًل 
کارا  ای  به  من  قیافه   بگو  خودت  شما 
می خوره؟ شما که میدونین من چقد از 

دود و این مسائل بدم میاد....
اَ هو قدیم  - نع... من نیدونم... بعُدشم 

گفتن:
از آن نترس که های و هویی دارد

از آن بترس که سر به تویی دارد
... حاال راُسشه می گی یا نه؟ 

- ای بابا به چه زبونی بگم دارم راس می گم 
بی بی؟ االن خیلی دخترا قلیونی ان. یه 
چیز عادیه به خدا ولی من دوس ندارم. 
آخه شما که میدونی... اصاًل اگه میخواین 
به نازی زنگ بزنم بگم بیاد قلیون رو ببره؟ 

چطوره؟
- الزم نکرده، ِمِخی آثار جرم ِر پاک کنی 
تا ننه بوات اومدن نبینن؟ من ماخام زنگ 

بزنم!
- ای بابا، آثار جرم چیه بی بی؟ ینی چی 
هی میخوام زنگ بزنم زنگ بزنم؟ میگم 
واال مال من نیس، اصاًل حاال که اینطوریه 

من االن به نازی زنگ میزنم...
نازی  شماره ی  و  برداشتم  را  گوشی 
از دستم  را  را گرفتم که بی بی گوشی 

کشید...
- ای بابا، چکار می کنی بی بی خب؟ 

کمی سکوت کرد...
- میگم گالب...

- بله بی بی؟
- میگم ِمِخی حاال بعداً زنگ بزن. راسی 
زغالم  و  تنباکو  یا  هه  اینجا  َتنا  قیلونو 

دره؟؟؟
گالبتون

کارتونهفته

پارک = پنچری
با  ارباب  کردم  َنظاره  کنَده کاری  حاَل  در 

حالتی شلخته و بی هم ریخَته آمد.
کردم:  گفَته  و  َبگرفت  شوخی ام 
آمدی؛  دیر  ساعتی  دو  َیک  »ارباب 

دفعه آَخرت باشدها...«
َیکهو با عصبیت مرا َنظاره کرد 
تنت  انگار  َبگفت: »تو هم  و 

َمی خارد.«
خودم را جمع و جور َبکردم و 

َبگفتم: »شوخی َبکردم ارباب؛ حاال مگر َچه شده است؟«
- هیچ؛ جنگم شده.

- شوما و جنگ؟ با کی؟
- َیک زبان نفهمی چند وقتی است موِترش را دمی در خاَنه ما 
پارک َمی کوند و من َنمی توانم موِترم را از حیاط در کونم. باور 
کون بعضی وقتها مجبورم َپیاده یا با تاکسی تیلیفونی بی سر 
کار روان شوم. امروز اورا َنظاره کردم که دوباره َمی خواهد َجلو 
دری خاَنه ما و زیر ساَیه درخت پارک کوند. اعتراض َبکردم و 
َبگفتم: مگر َنظاره َنمی کونی َجلو در خاَنه نوشته کردم: پارک 

موساوی با پنَچری؟
طلبکارم بشد و گفَته کرد: »تو غلط َبکردی این را نوشته 
کردی؛ در روزناَمه نوشته کرده این کار تو جورم است. 

َمی خواهی بدهم پولیس پیدرت را در َبیاورد؟«
آن قدر از کالمش زورم َبگرفت که دیگر نفهمیدم َچه شد؛ او 

را دل سیری کتک َبزدم و فرار َبکردم. 
موساوی  »پارک  نوشتن  که  است  قانونی  َچه  این  اصاًل 
با پنچری« جورم است؟ فکرش را َبکون! طرف موِترش را 
دمی در خاَنه ما پارک کوند و راَهمان را َببندد، بعد هم بی 
پولیس تیلیفون کوند که من نوشته کرده ام: پارک موساوی 

با پنَچری! اینجا رسمًا مجنونخاَنه است ها...
دستم را َدوری گردن ارباب انداختم و َبگفتم: »ناراحت 
نباش حاال. اصاًل نیازی بی جنگ نبود. من راهی َنشانت 

َمی دهم که بیشتر اثر کوند.«
- َچکار مثاًل؟!

- چند راه وجود دارد؛ َیکی این که بی جاَی پنَچری، نوشته 
کونی: اسیدپاشی. 

یا َغیر موستقیم نوشته کونی: بی دلیل امنیت نداشتن 
ساختیمان، هر لحَظه امکان ریزش آجر و سنگ بر روَی موِتر 

شوما وجود دارد.
اصاًل نوشته نکون پارک = پنَچری؛ کاًل پنَچرش کون بهتر 

است؛ دیگر یاد َمی گیرد که این کار را نکوند.
همه اینها بی َکنار، َمی توانی َیک فوحش بدی روی برگه 
نوشته کونی و روَی شیَشه َجلو موِترش َبگوذاری. این کار از 

صد تا پنَچری هم بدتر است.
آخر من خودم تجربه اش را دارم. َیک بار دوچرَخه ام را َجلو 
دری پارکینگ َیک خاَنه گوذاشته بودم. وقتی آمدم، َنظاره 
کردم َیک برَگه بی آن چسبانَده شده؛ خوانَده که کردم، آن 
قدر ناراحت َبشدم که َمی خواستم بی افغانیستان روان شوم؛ 
اما زوَلیخا نگوذاشت. البته این را هم گفَته کونم که صاحیب 
آن خاَنه آن قدر هم گیر نکرَده بود؛ دوچرَخه را بغل کرده و در 
باغچه موقابل خاَنه شان پرت کرده بود. بعد هم سوار موِترش 

نجیبشده و رفته بود...

ماجراهایتبعهموجاز

حکایتهایُقلمراد
نکنه خدامی خواد 

تحمل ما رو تست بزنه!
صدا و سیما:

 ۶ با  فضا  به  گردشگری  نخستین سفر 
مسافر آغاز شد.

ُقلمراد:
باید  شیراز  به  رفتن  برای  ما  اونوقت 
برگ تردد بگیریم. تازه تو دو هفته اخیر 
همون برگ تردد هم نمی دادن. فکر کنم 

خدامی خواد تحمل ما رو تست بزنه.

عصر ایران به نقل از ایندیپندنت:
امارات متحده عربی با تولید باران های 
مصنوعی و بدون مواد شیمیایی، میزان 

بارش خود را افزایش داده است.
ُقلمراد:

من چه تفسیری روی این خبر بنویسم؟ 
جلب  زیر  خبر  به  رو  شما  توجه  فقط 

می کنم: 
به گزارش صدا و سیما، معاون فنی دیوان 
محاسبات گفته:  15۰۰ میلیارد تومان 
در حوزه آب و فاضالب استان خوزستان 

تخلف شده است.

باشگاه خبرنگاران:
منتظر گران شدن تخم مرغ  باشید

ُقلمراد:
انتظار که نمی خواد. یعنی همینطور که 
پیاده از بازار بری به سمت خونه، قیمتها 
نمی گن  بهش  رو  این  باال.  می ره  داره 

انتظار می گن: احتضار.
پ ن: احتضار = جانکندن

توئیت پرس:
در نیویورک از روز جمعه هر کسی در 
مراکز تعیین شده واکسن بزند 1۰۰ دالر 

هم جایزه می گیرد.
ُقلمراد:

یعنی به پول ما میشه ۲ میلیون و ۸۰۰ 
هزار. به عبارتی یه خونواده ۴ نفره اگر 
واکسن بزنن، 11 میلیون و ۲۰۰ گیرشون 
می یاد. حاال تجارت نیوز گزارش داده که 
تو بازار سیاه ایران قیمت آسترازنکا 5 و 
نیم و فایزر ۲۲ میلیون خرید و فروش 

میشه.
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                 @ neyrizan.fars

فروش زمین
زمینی واقع در بر روی بلوار 
سرداران با بهترین موقعیت 

برای کاربری اداری و تجاری به 
فروش می رسد

09380617543
53824487

1/36477

هنگامه نیایش
طلوع اذان صبحمهشیدیخورشیدی

غروب اذان ظهرخورشید
نیمه شب اذان مغربخورشید

شرعی
200752965412191938191300 محرم 7 شهریور یک شنبه
210853065412181936191300 محرم  8 شهریور دوشنبه
220853065312171935191300 محرم 9 شهریور سه شنبه

230953165312161934191300 محرم10 شهریور چهارشنبه 
241053165312141933191200 محرم 11 شهریور پنج شنبه
251053265212131932191200 محرم 12 شهریور جمعه 
260652965412201939191400 محرم 13 شهریور شنبه

در اجرای مصوبه 1400/05/10 جلسه کارشناسی  میز 

ملی توسعه صادرات انجیر و انار سازمان صنعت ، معدن 

و تجارت استان فارس بدین وسیله از همه انجیرکاران، 

اعضای  معتبر،  بازرگانی  کارت  دارندگان  انارکاران، 

اتحادیه صنف خشکبار و دارنگان پروانه صنفی انجمن 

کشاورزان شهرستان دعوت به عمل می آید در جلسه 

مجمع عمومی که راس ساعت 10 صبح روز دوشنبه 

1400/06/22 در محل نمازخانه مدیریت جهاد کشاورزی 

تشکیل  سلیمانی  شهید  بلوار  در  واقع  شهرستان  

متقاضیان  ًاز  ضمنا  رسانند.  هم  به  حضور  می گردد 

عضویت در هیئت مدیره انجمن صنفی تقاضا می گردد 

جهت ثبت نام با در دست داشتن فتوکپی شناسنامه، 

کپی کارت ملی، دو قطعه عکس و کپی کارت بازرگانی 

ظرف مدت فوق الذکر به دفتر شرکت تعاونی انجیرکاران 

و انارکاران شهرستان مراجعه فرمایند

موضوع جلسه:

1- انتخاب هیات مدیره انجمن    2- انتخاب بازرس 

انجمن 

انجمن صنفی انجیرکاران و انارکاران 
شهرستان نی ریز

آگهی تشکیل مجمع عمومی عادی و فوق العاده نوبت اول
انجمن صنفی انجیرکاران  و انار کاران شهرستان نی ریز

6/36481

 زمینی به مساحت۲8۰ مترمربع ،سند 6 دانگ 
واقع در بلوارسرداران ،پشت مهدیه،زیر قیمت 

کارشناسی به فروش می رسد.
تخفیف ویژه پای معامله.

لطفًا خریدار واقعی تماس بگیرد .
ن ۰۹17431635۲ فایض

می
ی ز

ور
ش ف

رو
ف

۲/36487

دعوت به همکاری
به یک نیروی کار با مدرک فوق دیپلم  یا 

لیسانس)کامپیوتر سخت افزار یا مکانیک خودرو( 
جهت کار در نمایندگی سایپا  نی ریز نیازمندیم

09177301072 ۲/36485

یک قطعه زمین مسکونی سند تک برگ  به مساحت  175 
مترمربع دارای  کوچه آسفالت 10متری  دارای آب، برق ، گاز 

و فاضالب واقع در خیابان معلم به فروش می رسد
09173173797

فروش زمین

۲/35۹۰۲

دعوت به همکاری
 به یک حسابدار و 3 فروشنده خانم جهت همکاری نیازمندیم.
 جهان فرش و مبلمان مدرن یلدای کویر

 مالقات حضوری
نی ریز، میدان فضل، جهان فرش

۲/36۰81

دعوت به همکاری

نیازمند یک راننده نيسان 
با داشتن  سابقه رانندگی و 
گواهینامه    جهت همکاری 

 تلفن تماس : 
09175843532

۲/36484

فروش منزل شیراز
 خانه ای سه طبقه به مساحت 100 
مترمربع به قیمت 2 میلیارد  تومان 

به فروش می رسدتخفیف پای 

معامله  09194555142
1/3648۰

 ثبت نام و راه اندازی:
07153833827 

هدایتی

اینترنت
 پلنگان راه اندازی شد.

۲/36488

 آگهی موضوع ماده 3 قانون 

وماده 13 آئین نامه قانون تعیین 

تکلیف  وضعیت ثبتی و اراضی و 

ساختمان های فاقد سند رسمی

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

صادر خواهد شد. 

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

خلیل مرادخواه

رئیس ثبت اسناد و امالک 

زرین دشت

- مورخ 14۰۰/۰5/18
ش ۲684

36416

برابر رأی شماره 140060311023000119 - 1400/03/09 هیأت اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک زرین  دشت تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای علیرضا اسدپور 
فرزند غالمرضا به شماره شناسنامه 8659 صادره از حاجی آباد در دو دانگ مشاع از 
ششدانگ یک باب مغازه به مساحت 109.17 متر مربع پالک 4 فرعی از 6922 اصلی 
مفروز و مجزی شده از پالک 6922 اصلی قطعه 8 بخش12 فارس شهرستان زرین دشت 
واقع در حاجی آباد خریداری مع الواسطه از مالک رسمی اکرم علی زاده محرز گردیده 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود. در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند، 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشارنوبت اول:1400/05/24 
 تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/06/07

خلیل مرادخواه - رئیس ثبت اسناد و امالک زرین دشت

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

- مورخ 14۰۰/۰5/18
ش ۲686

36416

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

برابر رأی شماره 139960311023000328 - 1399/09/29 هیأت اول موضوع قانون تعیین 

تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 

حوزه ثبت ملک زرین  دشت تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای احمد قلی شفیع 

فرزند محمدقلی به شماره شناسنامه 7673 صادره از حاجی آباد در ششدانگ یک باب خانه 

به مساحت294.68متر مربع پالک 1616 فرعی از 7286 اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 

7286  اصلی قطعه 8 بخش12 فارس شهرستان زرین دشت واقع در حاجی آباد خریداری 

مع الواسطه از مالک رسمی آقای رضا قلی و علی قلی  و غالمحسین شجاعی محرز گردیده 

است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود. در صورتی 

که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند، می توانند از 

تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، 

ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 

نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.      

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

خلیل مرادخواه

رئیس ثبت اسناد و امالک زرین دشت

- مورخ 14۰۰/۰5/18
ش ۲675

364۲4

اشتراک یک ساله 
هفته نامه نی ریزان 

فارس و ماهنامه 
نی تاک

با ما تماس بگیرید:
 0917 731 5146 

ارسال تصاویر و متن 
برای شهروند خبرنگار

۰۹17 731 5146

 D :افقی
انباشته   - قاجار  شاه  ناصرالدین  همسران  از   -1
شدن 2- چین و شکن - حرف ندا - نشر کننده 
و توزیع کننده - مقام و منزلت 3- سلسله ای از 
خلفای اموی - براق و روشن - باب روز 4- عالمت 
مفعولی - نوعی چراغ قدیمی - پیامبران 5- واهمه 
دهان  دیگ   - انتخاب  -حرف  بریده!  سر  بیت   -
نهاد  از   - حکیم  و  عاقل   - غم  متضاد   -6 گشاد 
 - -سبب  مشهور  و  سرشناس   -7 برآید!  درد  پر 
دلیل چیزی 8- حرف کار خراب کن! - بی اعتنایی 
بی حال  و  سست   - گوسفندان  گله   - دروغین! 
9- غالف شمشیر - از شب های پر برکت - نامی 
دخترانه 10 - غذای رقیق - نام دختر حضرت آدم 
- گندم بلند و باریک 11- عاقل دیوانه نما! - کتف 
و شانه - من و جنابعالی - بین 12- محموله - بد 
کرداری و فتنه انگیزی - درخت انگور 13- مکان - 
فالنی- اندیشه ها 14- طناب - گاز بی رنگ و بی بو 
- ضمیر بیگانه - عنوان محترمانه ای برای مردان 

15- بیمار روحی - اثر تاریخی نزدیک شیراز

 M :عمودی
1- رفتن به اماکن متبرکه - پیدا نشدنی - درس زورگو! 
انث و  ملکه   - نوادگان کوروش کبیر  از   - 2- خشکی 
عرب  نفی   - زندگی  لوازم   - چاپار  3-اسب  شاه  بانوی 
مدد  و  کمک   - سرد  ماه   - باال  طاقچه   -4 بیماری   -
نقل  و  روایت کننده   - آمریکا  ایاالت  5- جزیره ای در 
کننده - درس نخوانده 6- بی وفایی و بدعهدی - اجرا 
تازه - ماده ای که  کننده - شهر بی قانون 7- جدید و 
قابلیت جال، رسانش برق و گرما دارد - آب منجمد - 
نیم صدای سگ 8- تکرار حرف خوردنی الفبا - خلق 
و سرشت - پارچه نخی - کالم صریح 9- دانه خوراکی 
- طمع - باالپوش بلند - در ردیف چهار افقی بجویید 
10- بهبودی - سرخ رنگ - سازمان تروریستی مخفی 
با  فیلمی   - کننده  وسایل خنک  از   - بلند  دیوار   -11
بازی امین حیایی و سارا بهرامی 12- آماده - عدد ماه 
بازی  - حرف فاصله رسان 13- دندانه سوهان - واحد 
درختچه ای   -14 زانو  باالی   - درخشندگی   - تنیس 
زینتی  و همیشه سبز - آداب و تشریفات - استخوان 

سینه 15- گهواره - پایتخت تبت - نامه بلند قدیمی

پاسخ جدول هفته گذشتهطراح:فاطمهزردشتینیریزیجدول شماره 348 123456789101112131415

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

168739425

429651378

573824691

845216739

236987154

917345862

381562947

754193286

692478513

8
یکشنبه 7   شهریور 1400تندرستی

 29    آگوست 2021 
شماره  348

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

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

 نفازولین روی بیماران کرونا چه اثری دارد؟
مدیر امور دارو و مواد تحت کنترل دانشگاه علوم پزشکی 

مشهد:
در روزهای اخیر در فضای مجازی قطره نفازولین به عنوان 
داروی کرونا معرفی شده است و متأسفانه تمایل به مصرف 

این دارو در بین مردم افزایش چشمگیری یافته است.
این در حالی است که نه تنها این دارو هیچ خاصیت درمانی 
آن  زیاد  استفاده  بلکه  ندارد،   19 کووید  بیماری  برای 

خطراتی را نیز به همراه دارد.

 محافظ پالستیکی، مانع کافی برای جلوگیری از انتشار 
ویروس کرونا نیست.

و  شیلدها  که  می کند  تأیید  تکمیلی  مطالعات  نتایج 
حفاظ های پالستیکی که برای کاهش شیوع کووید -19 در 
اماکن مختلف نظیر کالسهای درس نصب شده اند، احتمااًل 
فایده چندانی در کاهش سرایت کروناویروس ندارند؛ زیرا 
جریان هوا را مختل کرده و خطر قرار گرفتن در معرض 

ویروس را افزایش می دهند.

 صبح دوش بگیریم یا شب؟
صبح دوش بگیرید اگر:  پوست چربی دارید، پرکار و خالق 

هستید، سخت از خواب بیدار می شوید.
شب دوش بگیرید اگر: بی خوابی دارید، پوست خشکی 

دارید، با اشیاء کثیف سر و کار دارید. 

 میزان افسردگی مردم شهرهای بزرگ کمتر است!
 پژوهشی جدید در آمریکا نشان می دهد که مردم ساکن 
شهرهای بزرگ نسبت به بقیه کمتر به افسردگی دچار 
می شوند. این پژوهش، مردم ساکن شهرهای بزرگ را با 
ساکنان شهرهای کوچک در آمریکا مقایسه کرده و به این 
نتیجه رسیده است که نرخ افسردگی در میان گروه نخست 

به طرز چشمگیری کمتر است.
در  اجتماعی  گسترده  فعالیتهای  می گویند  کارشناسان 

شهرها، دلیل این تفاوت است.

 6 قاتل سلولهای عصبی :
کم خوابی، فست فودها، کم آب شدن بدن، استرس طوالنی 
در  گرفتن  قرار  تنباکو،  و جویدن  مدت، مصرف سیگار 

معرض مواد شیمیایی و آفت کش ها.

 7 گروه شغلی در صف نخست ابتال به کرونا 
معاون فنی مرکز سالمت محیط و کار وزارت بهداشت:

هنگام خوردن غذا در مراکز غذاخوری، بیشترین حجم از 
ویروس کرونا آزاد می شود.

مراکز غذاخوری در فضای بسته، پاساژها، سینما، تئاتر، 
استخرهای سرپوشیده، باشگاه های ورزشی و نمایشگاه ها 

از جمله مراکز پرخطرند.

 براى پاکسازی کبد، آب سیب بنوشید.
مواد قلیایی موجود در سیب عالوه بر حفظ سطح pH بدن، 
در پاکسازی سموم و مواد زائد مخرب از کبد کمک می کند. 
دستگاه  تقویت  باعث  سیب  پوست  در  موجود  پکتین 

گوارش می شود.
آب سیب شامل مواد مغذی مانند ویتامین C، انواع مختلف 
ویتامین B و بسیاری از مواد معدنی مختلف مانند منیزیم، 
آهن، کلسیم، منگنز و مس است. یک فنجان آب سیب با 
دارا بودن قند طبیعی حدود 10 درصد از کربوهیدراتهای 
مورد نیاز روزانه شما را فراهم می کند. با مصرف یک وعده 
آب سیب، پتاسیم معدنی موجود در آن تقریبًا 7٪ از مصرف 

روزانه شما را تأمین می کند.

 عالئم ابتال به کرونا در کودکان
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز: ابتال به کرونا 
در کودکان نیز مانند بزرگساالن عالئمی دارد؛ در صورت 

مشاهده این عالئم، به سرعت با پزشک مشورت شود.
 تب و لرز،   سردرد،  سرفه و تنگی نفس،  خستگی و بدن درد،   
اختالل بویایی و چشایی،   آبریزش بینی،   اختالالت گوارشی

 جنسیت فرزند به پدر بستگی دارد یا مادر؟
 گرچه بعضی معتقدند جنسیت بچه به مادر که آن را باردار 
می شود بستگی دارد؛ اما حقیقت آن است که تعیین این 
مسئله در دستان پدر است. از آنجایی که اسپرم حاوی 
کروموزوم های هر دو جنس است، برخی اسپرماتوزوآها 
حامل  هم  بعضی  و  دخترها  برای   X کروموزوم  حامل 
کروموزوم Y برای پسرها هستند. گرچه زنان حامل 2 
 X« هستند، اما جنسیت بچه به اسپرموتوزونی X کروموزوم

یا Y ی« بستگی دارد که وارد تخمک زن می شود.
 با این حال، دانشمندان عواملی یافته اند که ممکن است بر 

جنسیت بچه اثر بگذارد. 
تحقیقات ثابت کرده بعد از دوران تنش و فشار، مثل بالیای 
طبیعی، نسبت جنسیت تغییر می کند و بچه ها بیشتر دختر 

می شوند.

چند خط سالمتی
 خطرات فشار خون در بارداری:

- کاهش خونرسانی به جفت
- قطع ناگهانی جفت

- محدودیت رشد داخل رحمی
- زایمان زودرس

- بیماریهای قلبی و عروقی در آینده

 7 نشانه کمبود امگا 3 در بدن:
خشکی پوست، موی بی  جان، ناخنهای شکننده، بی خوابی، 

ضعف تمرکز، خستگی، درد مفاصل

 داروهای عامل پوکی استخوان :
-  کورتونها مثل دگزامتازون

-  قرص ضد افسردگی فلوکستین
-  آمپول ضد بارداری

-  شربت معده آلومینیوم 
-  داروی ضد تشنج مثل فنی توئین

 هرگز این داروها را با معده خالی نخورید: 
متفورمین ) مشکالت گوارشی و افت فشار خون(

قرصهای ضد بارداری ) تهوع (
استامینوفن، آسپرین و ایبوپروفن ) مشکالت گوارشی (

 اگر با فردی که خونریزی شدیدی داشت برخورد کردید، 
یک دستمال تمیز یا گاز استریل را 5 دقیقه روی ناحیه 

خونریزی فشار دهید و نگه دارید.

 می خواهید چربیهای خود را بسوزانید؟ این 12 غذا را 
بخورید:

ماهیهای چرب مانند سالمون، قهوه، سفیده تخم مرغ، چای 
سبز، پروتئین وی، سرکه سیب، فلفل تند، چای اوالنگ،  

روغن زیتون.

 دالیل سردبودن بدنتان چیست ؟
کمبودآهن، الغری زیاد، خواب ناکافی، کم کاری تیروئید، 
مشکل گردش خون، آب بدنتان کم شده است، ماهیچه های 

بدنتان کم است.

 عوارض مخلوط کردن مواد ضدعفونی با شوینده ها:
وزارت بهداشت: مخلوط کردن مواد شوینده و ضدعفونی 
کننده ها نه تنها خاصیت سمی برای فرد و محیط ایجاد 
خواهد کرد، بلکه می تواند خاصیت ضدعفونی کنندگی خود 

را نیز از دست داده و عوارض سختی برای فرد بر جای بگذارد.

 ناشتا موز نخورید!
 زمانی که موز به تنهایی برای صبحانه مصرف می شود، میزان 
زیادی اسید و قند تولید می کند که باعث بروز مشکالت 

گوارشی یا تحریک معده می شود.
 با این حال توجه کنید که منظورمان حذف کامل موز از 
صبحانه نیست. می توان موز را با دیگر مواد غذایی مصرف کرد. 
در این صورت میزان قند آن ثابت تر و هضم آن کندتر می شود 

و به این ترتیب احساس سیری طوالنی مدت ایجاد می کند.
 شما می توانید موز را به همراه مواد غذایی دیگری مانند 
مانند  دیگر  مواد  با  انرژی زا  اسموتی  به صورت  یا  غالت 

تخم شربتی میل کنید.

 خوردن یک هات داگ، از عمرتان کم می کند !
جدیدترین یافته های مطالعات مرتبط با رژیم غذایی توسط 
متخصصان دانشگاه میشیگان نشان می دهد که خوردن یک 

هات داِگ گوشت گاو، عمر انسان را کاهش می دهد.

 تقویت کننده سیستم ایمنی بدن با بادام !
به  سرماخوردگی،  با  مبارزه  و  پیشگیری  در   E ویتامین 
ویتامین C کمک می کند. با این حال، یک کلید اصلی برای 
سیستم ایمنی سالم است. این ویتامین محلول در چربی 
برای  به حضور چربی  که  است  معنی  این  به  این  است. 
جذب بهتر و درست تر نیاز دارد. بادام سرشار از ویتامینها و 
چربیهای سالم است. نصف پیمانه از بادام، 100٪ از ویتامین 

E مورد نیاز روزانه شما در یک وعده تأمین می کند.

 تا می توانید بخندید !
خنده واقعًا برای قلب معجزه کرده و بهترین درمان برای 
تنش است. یک خنده خوب از ته دل می تواند 20٪ خون 
بیشتر به کل بدن ارسال کند. از این رو بهتر است به تماشای 
فیلمهای خنده دار پرداخته و با افراد خوشگذران و شاد وقت 

بگذرانید.

 اگر از خوشحالی خیلی زیاد می ترسید، دچار نوعی 
اختالل چروفوبیا هستید.

چون  می ترسند؛  زیاد  خیلی  خوشحالی  از  افراد  بعضی 
باور دارند پس از آن اتفاقی غم انگیز رخ خواهد داد. به این 
ترس که نوعی اختالل عاطفی - هیجانی است، چروفوبیا 

)cherophobia( می گویند.

چند خط سالمتی

درخت  مانند  هم  انجیر  درخت  میوه 
از  بادام، هلو و… سرشار  گردو، درخت 

پروتئین و ویتامین است.
میوه این درخت در صنعت غذایی، طب 

سنتی، کمپوت سازی کاربرد دارد.
طبیعت انجیر گرم و تر است.

انجیر سرشار از امگا 3، آنتی اکسیدانها، 
منیزیم،  فسفر،  کلسیم،  پروتئین، 

پتاسیم، ویتامین A ، B1 و  B3 است.
برای جلوگیری از یبوست کاربرد دارد.

انجیر بدون کلستروِل بد است .
سطح کلسترول خون را کاهش می دهد .

سطح فشارخون را کنترل می کند .
مانع از دیابت می شود .

از سرطان روده بزرگ جلوگیری می کند.
عملکرد قلب را بهبود می بخشد.

بدن  ایمنی  دستگاه  تقویت  باعث 
می شود.

باعث تعریق بدن شده و حرارت بدن را 
کاهش می دهد.

اگر برنامه رژیمی خاصی برای متعادل 
از  می کنید،  دنبال  خود  وزن  ماندن 

خوردن انجیر غافل نشوید.
جلوگیری  بی خوابی  از  می تواند  انجیر 

کند.
انجیر  ادرار آور است.

خطر ابتال به آسم را کاهش می دهد.
متابولیسم بدن را بهبود می بخشد.

انجیر به بیماری کم خونی کمک می کند.
برای درمان گوش درد  و تب مؤثر است.

رفع  برای  خشک،  انجیر  دمنوش 
مفید  کردن  غرغره  و  سرماخوردگی 

است.
کننده  درمان  خشک  انجیر  جوشانده 
کلیه،  تنفسی،  التهاب مجاری دستگاه 

ذات الریه ، سرخک و آبله است.

خواص انجیر برای پوست 
مصرف انجیر برای پوست بسیار سودمند 
است. انجیر می تواند یاعث مرطوب شدن 

پوست شما شود.
می توان  پوست  خشکی  درمان  برای 
انجیر را له کرد و در قسمتهای خشک 

صورت قرار داد.
و  التهاب  زخمها،  می تواند  انجیر 

عفونتهای پوستی را بهبود بخشد.
باعث روشنتر و درخشانتر شدن پوست 

می شود.

خواص انجیر برای مو
موها  شدن  نرم  باعث  انجیر  مصرف 
مو  رویش  باعث  انجیر  شد.  خواهد 
می شود. از سفید شدن و آسیب دیدن 
مو جلوگیری می کند. باعث تولید کالژن 

می شود.

زیان خوردن بیش از اندازه انجیر 
)در  کبدی  بیماریهای  به  مبتال  افراد 
صورت استفاده انجیر را با گردو بخورند( 
از مصرف بیش از اندازه انجیر خودداری 

کنند .
مصرف بیش از اندازه انجیر باعث نفخ 

شکم و اسهال می شود.
مصرف بیش از اندازه آن می تواند برای 

چشم مشکل ساز باشد.
انجیر  از مصرف  به دیابت،  افراد مبتال 

خودداری کنند.
افراد مبتال به بیماریهای معده و روده ای 

از مصرف آن خودداری کنند.
می توانید برای خنثی کردن اثرات ناشی 
از افراط در خوردن انجیر، کرفس مصرف 

کنید.

خـواص انجیـر 

در دوران 
کرونا چه 
بخوریم؟

چه کسانی در 
معرض پوکی 

استخوان 
هستند؟

وزارت  جامع  تغذیه  بهبود  دفتر 
بهداشت مهمترین نکات تغذیه ای 

در زمان ابتال به کرونا را اعالم کرد:
- حتمًا روزی 6 لیوان آب بنوشید.

- مصرف غذاهای سرخ شده مثل 
انواع کوکو، کتلت، خورشتها، کباب 

کوبیده و... ممنوع است.
- بیشتر غذاهای آبپز بخورید.

- غذاهای پروتئینی مثل حبوبات، 
تخم  مرغ و انواع گوشت را افزایش 

دهید.
- روزی یک تخم مرغ آبپز بخورید.

- مصرف شکر و قند را محدود کنید.
گوشتهای  کنسروی،  غذاهای   -
فرآوردی شده و فست فودها ممنوع 

است.
را  سبزیجات  و  میوه  خوردن   -

فراموش نکنید.
- مواد غذایی صنعتی حاوی شکر 
مربا،  کیک،  بیسکوئیت،  مثل 
آبمیوه های  و  ماءالشعیر  نوشابه، 
صنعتی، انواع شیرینی و آبنبات و 

شکالت صنعتی ممنوع است.
- لبنیات بخورید.

برخی  مانند  محرک  موادغذایی   -
ادویه های تند را حذف کنید.

عسل،  شامل  متنوع  صبحانه   -
عدسی، فرنی، تخم مرغ، پنیر و گردو 

بخورید.
بادام  مثل  آجیلی  دانه های   -
گردو  و  پسته  فندق،  درختی، 

بخورید.
- مکملهای ویتامین D، ویتامین C و 

روی را در این دوران فراموش نکنید.
- از پودر جوانه ها مثل جوانه گندم، 
و  در سوپ، آش  و...  ماش، عدس 

ماست استفاده کنید.

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

آسیب  پذیری بیشتری دارند.
از  بیشتر  زنان  در  استخوان   پوکی 

مردان است.
 همچنین سفیدپوستان بیشتر به این 

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

می گیرند.

- قبل از ترک مرکز، حداقل 15 دقیقه 
در همان محل بمانید تا در صورت بروز 
هر گونه واکنش، به سرعت رسیدگی 

شود.
از  را  خود  واکسن  کارت  حتمًا   -

واکسیناتور دریافت کنید.
واکسن،  کارت  در  که  کنید  دقت   -
نوبت  واکسن،  نوع  تزریق،  تاریخ 
و  واکسن  سریال  شماره   واکسن، 
نوبت دهی بعدی تزریق مشخص شده 

باشد.
همچنان  واکسن  دریافت  از  بعد   -
پروتکل های بهداشتی به ویژه استفاده 

از ماسک رعایت شود.
اثر  کاهش  از  جلوگیری  دلیل  به   -
مواد  مصرف  از  روز   3 تا  واکسن، 
و  قلیان(  و  )سیگار  نیکوتین دار 

مشروبات الکلی خودداری کنید.

اقدامات الزم در مواجهه با 
عوارض جانبی واکسن 

درد،  بدن  لرز،  تب،  خفیف:  عوارض 

بی حالی، کوفتگی، خستگی و سردرد 
هستند که در مدت یک تا سه روز 
بهبود می یابند. در این صورت عالوه 
بر نوشیدن مایعات، از مسکن و تب بر 

استفاده و استراحت کنید.
هستند  عوارضی  متوسط:  عوارض 
که بیش از سه روز طول کشیده و فرد 
دارای تب باالی 38.5 درجه و التهاب 

مفاصل باشد.
در این صورت باید به پزشک مراکز 

جامع خدمات سالمت مراجعه کنید.
مشاهده  صورت  در  شدید:  عوارض 
واکنش های  عالئم  مانند  عوارضی 
عالئم  تشنج،  حساسیتی،  شدید 
مشکوک و  کم شدن سطح هوشیاری، 

فوراً به بیمارستان مراجعه کنید.

نکات مهم بعد از دریافت واکسن کرونا

شرکت تعاون روستایی زنان فرزانه شهرستان نی ریز به استناد مجوز شماره 

17/752/147989 مورخ 1400/05/17سازمان تعاون روستایی استان فارس و 

مصوبه شماره 6 مورخ 1400/03/8 مجمع عمومی شرکت در نظر دارد نیمی 

از ساختمان تجاری خود با مشخصات زیر و رعایت مقررات به فروش برساند.

نوع ملک: تجاری/    مساحت عرصه 34.5    /نوع کاربری تجاری /   سند 

رسمی  / آدرس فلکه کارگر 16 متری اول مجتمع تجاری سیمان سفید

1. متقاضیان خرید می توانند از تاریخ 1400/06/7 تا آخر وقت اداری روز شنبه 

مورخ  1400/06/13 ضمن مراجعه به محل ملک واقع در شهرستان نی ریز به 

آدرس فلکه کارگر فاز دوم 16 متری اول مجتمع سیمان سفیداز ملک مورد 

نظر بازدید به عمل آورند

2. متقاضیان پس از بازدید از ملک مورد نظر در صورت تمایل، تقاضای کتبی 

خود را به صورت عددی و حروفی با خط خوانا به انضمام فیش واریزی مبلغ 

50.000.00 میلیون ریال )پنجاه میلیون ریال ( به عنوان سپرده به حساب 

613034751 بانک کشاورزی به نام اتحادیه شرکت های تعاون روستایی در 

پاکت های جداگانه و الک و مهر شده تا آخر وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 

1400/06/17 به دفتر اداره تعاون روستایی شهرستان نی ریز تسلیم و رسید 

دریافت نماید. در پشت پاکت جمله مربوط به شرکت در مزایده را حتمًا قید 

فرمایند.

3.کلیه پیشنهادات واصله در ساعت 10صبح روز شنبه مورخ 1400/06/20 با 

حضور اعضا کمیسیون ذی ربط در محل دفتر کار بازگشایی و برنده اول تا سوم 

تعیین می گردد.

4. حضور شرکت کنندگان مزایده در جلسه مذکور آزاد می باشد.

5. به پیشنهادات مشروط و مخدوش ترتیب اثر داده نخواهد شد.

6. برنده اول تا آخر وقت اداری روز سه شنبه مورخ 1400/06/23 فرصت دارند 

مبلغ مورد مزایده را پس از کسر سپرده پرداختی به حساب 613034751 نزد 

بانک کشاورزی واریز تا ترتیب تحویل و انتقال ملک ذکر شده داده شود در غیر 

این صورت ودیعه نفر اول به نفع شرکت ضبط و درصورت داشتن شرایط برنده 

دوم و سوم مشخص می گردد .

7. کلیه عوارض و مالیات و هزینه های نقل و انتقال به عهده خریدار می باشد. 

8. چنانچه نفرات اول تا سوم هیچکدام حاضر به واریز وجه و انعقاد قرارداد 

ملک مورد درخواست براساس پیشنهاد خود نشوند سپرده واریزی کاًل به نفع 

شرکت ضبط و حق هیچ گونه اعتراضی از این بابت ندارند

9.کمیسون مذکور در رد یا قبول کلیه پیشنهادات بدون ذکر دلیل مختار 

است و شرکت کنندگان حق هیچگونه اعتراضی نخواهند داشت.

10. چنانچه پیشنهاد دهندگان در پیشنها دات خود یکی از موارد فوق را 

رعایت ننمایند کمیسیون نسبت به رد درخواست واصله مختار است. 

11.سایر شرکت کنندگان می توانند جهت دریافت وجه سپرده خود از مورخ 

27 /06/ 1400 به اتحادیه تعاونی روستایی شهرستان نی ریز مراجعه تا اقدام 

الزم به عمل آید.

12. ضمانت های الزم در زمان تنظیم قرارداد با نظر سازمان تعیین می گردد.                                 

شرکت تعاون روستایی زنان فرزانه نی ریز

6/3648۲آگهی مزایده شرکت تعاون روستایی زنان فرزانه 
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شهرستان   115 اورژانس  مسئول 
خواهی  امداد  به  کمک  از  بختگان 
این  در کوه های شمال  یک مصدوم 

شهرستان خبر داد.
هاشمی،  محمد محسن  گفته  به 
شهریورماه   2 سه شنبه   18 ساعت 
گزارشی مبنی بر سقوط از ارتفاع در 
بختگان  شهرستان  شمال  کوه های 
پیام  مرکز  به  خواجه جمالی(  )آبریز 

شهرستان نی ریز اعالم شد. 
گفت:  هاشمی  محمد محسن 
به  آمبوالنس  نزدیکترین  »بالفاصله 
محل اعزام شد. مسیر صعب العبور بود 
و پس از طی چند کیلومتر پیاده روی 
و دسترسی به مصدوم، انجام اقدامات 
صورت  بیمار  برای  مناسب  درمانی 

گرفت. وی با کمک کارکنان اورژانس و 
اهالی روستای خواجه جمالی به پایین 

از کوه منتقل شد. «
وی افزود: »بیمار 61 ساله که از ارتفاع 
50 متری سقوط کرده و غلت خورده 
بود، دچار شکستگی ساق و مچ پای 
بیمارستان  به  که  بود  شده  راست 

شهدای نی  ریز انتقال یافت.«
*****

در حادثه دیگری که ساعت 10:55 
همان روز رخ داد، یک مرد 35 ساله در 
گردنه چاه سبز از باالی بیل مکانیکی 
به پایین پرت شد و از ناحیه کمر و لگن 

آسیب دید.
وی توسط کارکنان اورژانس 115 به 

بیمارستان شهدا اعزام شد.

//

//

//

//

دو حادثه سقوط از ارتفاع 
در یک روز

عابد نعمتی، نی ریزان فارس:
برخورد شدید خودرو پیکان با درخت در 
خیابان طالقانی، یک کشته و دو مصدوم 

بر جای گذاشت.
این حادثه ساعت 23:17 شنبه 30 اَمرداد 
روبروی کوچه استادیوم شهدا رخ داد که 
بر اثر آن، راننده 24 ساله پیکان قبل از 

رسیدن آمبوالنس جان سپرد.
دو سرنشین 22 و 18 ساله خودرو نیز 
دچار صدمات متعدد از جمله شکستگی 
پای  زانوی  و  سر  به  ضربه  راست،  پای 

راست شدند.
به  اولیه،  اقدامات  از  بعد  مصدوم  دو 

بیمارستان شهدا انتقال یافتند.
مأموران آتش نشانی نیز به سرعت در محل 
حادثه حاضر شدند و ضمن ایمن سازی 
محل و خودرو که دچار نشتی بنزین شده 
انتقال  بود، هماهنگی های الزم را برای 
هر  دادند.  انجام  آسیب دیده  خودرو 
چند جرثقیل در دسترس نبود و خودرو 
صدمات  شدت  علت  به  نیز  یدک کش 

وارده به پیکان، توانایی انجام این کار را 
نداشت.

به گفته کارکنان آتش نشانی نی ریز، نبود 
معضالت  از  یکی  دسترس  در  جرثقیل 
که  است  شهرستان  در  بحران  زمان 
امدادرسانی  در  اختالل  باعث  همیشه 
می شود. به نظر می رسد مسئوالن باید 
مثل گذشته نسبت به مستقر کردن یک 
راننده جرثقیل کشیک در پلیس راه اقدام 

کنند.
*****

در حادثه ای دیگر،  برخورد یک خودرو پژو 
405 با درختی در بولوار شهید سلیمانی، 

راننده زن آن را مجروح کرد.
نی ریز،   115 اورژانس  مدیر  گفته  به 
ساعت 12:34 دوشنبه یکم شهریور، یک 
خودرو پژو 405 در بولوار شهید سلیمانی 
کنترل  آتش نشانی  از  باالتر  )استقالل(، 
خود را از دست داد و منحرف شد. این 
خودرو با درختی در حاشیه بولوار برخورد 
کرد که مصدومیت شدید راننده زن آن را 

در پی داشت.
محمدحسین کچویی گفت: »این خانم 
27 ساله دچار ضربه به قفسه سینه، بازوی 
چپ و شکستگی شانه شده بود و تنگی 

نفس داشت.«
به گفته ابراهیم خیراندیش مسئول واحد 
شهرداری  ایمنی  خدمات  و  آتش نشانی 
نی ریز، مأموران آتش نشانی پس از تثبیت 
در  که  را  وی  اورژانس،  توسط  مصدوم 
خودرو گرفتار شده بود بیرون آوردند و 
خودرو و محل حادثه را ایمن سازی کردند.

مصدوم پس از اقدامات درمانی اولیه، به 
بیمارستان شهدا اعزام شد.

*****
میدان  در  بعد  ساعت  نیم  و  دو  تنها 
با  خودرو  یک  همزمان  تصادف  سرباز، 
موتورسیکلت و درخت در میدان سرباز، 
راکب 50 ساله موتورسیکلت را از ناحیه 

مچ پای راست دچار شکستگی کرد.
به   115 اورژانس  توسط  مصدوم  این 

بیمارستان شهدا منتقل شد.

یک کشته و چهار مصدوم در 

برخورد شدید سه خودرو با درخت

تجلیل فرماندار از خدمات پزشکان و 
پرستاران بیمارستان شهدا

به مناسبت گرامیداشت هفته دولت و روز 
پزشک، از جامعه پزشکی و کادر درمان 

بیمارستان شهدای نی ریز تقدیر شد.
فرمانداری  عمومی  روابط  گزارش  به 
شهرستان نی ریز، همزمان با دومین روز از 
هفته دولت ، مراسم تجلیل از کادر پزشکی 
و پرستاری بیمارستان شهدای نی ریز، صبح 
امروز )چهارشنبه 3 شهریور( با حضور مراد 
هدایت فرماندار، میرزایی معاون هماهنگی 
امور عمرانی، اعضای شورای تأمین، دکتر 
آل داود رئیس شبکه بهداشت و درمان و 
اجتماعات  سالن  در  مسئوالن  از  جمعی 
بیمارستان شهدا برگزار شد. در این مراسم، 
هفته  گرامیداشت  نی ریز ضمن  فرماندار 
دولت و تبریک روز پزشک، با بیان این که 
پیشتازان  درمان  کادر  و  پزشکی  جامعه 
جهبه سالمت هستند، گفت: »شما عزیزان 
با پشتوانه توانایی و دانایی خود، خدمات 
ارزنده  و ماندگاری را به مردم ارائه و نعمت 

ارزشمند سالمتی را به ارمغان می آورید. به 
یقین مسئوالن و مردم قدرشناس میهن 
اسالمی، به ویژه مردم خونگرم شهرستان 
نی ریز هم این شجاعتها و ایثارگریهای شما 
مدافعان سالمت را در نبرد با بیماری کرونا 

هرگز فراموش نخواهند کرد.«
و  بهداشت  شبکه  رئیس  داود  آل  دکتر 

درمان نی ریز هم به بیان اهمیت وجایگاه 
حرفه پزشکی و نقش آن در سالمت مردم 

پرداخت.
شهرستان  ومسئوالن  فرماندار  ادامه،  در 
با اهداء شاخه گل، از تالشهای این قشر 
از جامعه در جهت ارائه خدمت به مردم 

شهرستان نی ریز قدردانی کردند.

واکسیناسیون مادران باردار در پایگاه 
صبح  نوبت  در  ولی عصر  درمانگاه 

صورت می گیرد.
و  بهداشت  شبکه  رئیس  گفته  به 
درمان، مادران باردار متقاضی واکسن 
پزشک  از  معرفی نامه  دریافت  با 

درمانی  پایگاه  به  می توانند  خانواده 
ولی عصر مراجعه کنند.

نوشتنی است که واکسن در نظر گرفته 
برای این گروه، سینوفارم چین است 
که تأییدیه تزریق برای مادران باردار 

را گرفته است.

در برخورد با فرد مسموم شده با الکل 
چه کنیم؟

- در صورت برخورد با هر فرد مشکوک 
به مصرف زیاد )تغییر در هوشیاری 
با  باید  غیرطبیعی(  رفتار  دارای  و 

اورژانس 115 تماس گرفت.
دچار  است  ممکن  مسموم  فرد   -
بود  باید مواظب  استفراغ شود؛ پس 
مواد استفراغی وارد راه های هوایی وی 

نشود.
- در صورت استفراغ، بیمار را به یک 

پهلو بخوابانید.
- دقت کنید که نباید فرد را وادار به 
استفراغ کرد؛ چرا که اگر هوشیاری 
کاهش  یافته باشد، مواد استفراغی وارد 
راه های هوایی شده و خطری بیشتر از 

خود مسمومیت ایجاد می کند.
آن  از  همراهان  اغلب  که  موردی   -
بیمار  که  است  این  می کنند،  غفلت 
با  نمی دهندیا  انتقال  اورژانس  به  را 
اورژانس 115 تماس نمی گیرند. نباید 
فراموش کنیم که اشتباه بیمار را نباید 

با اشتباهی دیگر بدتر کرد.
الکل صنعتی  با  الکل مصرفی  اگر   -
نابینایی  خطر  باشد،  شده  مخلوط 
و گاهی مرگ را برای بیمار به همراه 

دارد.
- اگر قند خون بیمار از شب تا صبح 
روبه رو  فردی  با  صبح  باشد،  پایین 
می شوید که به دلیل عوارض مغزی 
یک عمر ناتوانی و عوارض فلج را باید 

تحمل کند.

خریدهای آنالین از جمله موضوعاتی 
شیوع  واسطه  به  امروزه  که  است 
مورد  پیش  از  بیش  کرونا  ویروس 
می گیرد  قرار  کاربران  استفاده 
و  نکات  دانستن  میان،  این  در  و 
داشتن  برای  کاربردی  توصیه های 
بسیار  ایمن  اینترنتی  خرید  یک 

ضروری است.
این  در  نی ریز  انتظامی  فرمانده 
زمینه، توصیه های زیر را خاطرنشان 

کرد:
1- قبل از خرید از فروشگاه اینترنتی، 
اعتبار آن فروشگاه را از طریق سایت 
بررسی  الکترونیکی  اعتماد  نماد 

نمایید.

2- ترجیحًا از یک کارت بانکی مجزا 
با موجودی محدود برای خریدهای 
تا در  استفاده کنید  اینترنتی خود 
اطالعات  احتمالی  افشای  صورت 
کارت، امکان برداشت مبالغ هنگفت 

از حساب شما وجود نداشته باشد.
3- در هنگام ثبت اطالعات مالی و 
به آدرس  بانکی خود، حتمًا  کارت 
باشید  داشته  دقت  پرداخت  درگاه 
تا در دام صفحات جعلی و فیشینگ 

قرار نگیرید.
4- در هنگام عضویت و استفاده از 
عبور  رمزهای  از  اینترنتی،  سایت 
قوی و طوالنی استفاده کنید که به 

سادگی قابل حدس زدن نباشند.

انتظامی نی ریز از کشف90  فرمانده 
کیلو تریاک در بازرسی از یک دستگاه 

وانت مزدا در شهرستان خبر داد.
در  یوسفی  سیدمحمد  سرهنگ 
تشریح این خبر بیان کرد: »مأموران 
نی ریز  مخدر  مواد  با  مبارزه  پلیس 
حین کنترل محورهای فرعی و خاکی 

یک  به  شهرستان،  این  به  منتهی 
دستگاه وانت مزدا مشکوک و با عالئم 
هشدار دهنده دستور توقیف خودرو را 

صادر کردند.«
وی افزود: »راننده بدون توجه به ایست 
پلیس با سرعت زیاد از محل متواری 
و پس از طی مسافتی تعقیب و گریز، 
موقعیت  و  هوا  تاریکی  به  توجه  با 
جغرافیایی منطقه روستای رودخور، 

خودرو را رها کرد و متواری شد.«
فرمانده انتظامی نی ریز با بیان این که 
در بازرسی از این خودرو 90 کیلو مواد 
مخدر از نوع تریاک کشف شد، گفت: 
»تالش برای دستگیری متهم متواری 

با جدیت ادامه دارد.«
*****

یوسفی در ادامه به کشفیات دیگر این 
فرماندهی در روزهای اخیر اشاره کرد:

یک  از  تریاک  کیلو   130 کشف   -
کامیون باری توسط ایست و بازرسی 

قطرویه در تاریخ 24 اَمرداد.
- کشف 94 کیلو تریاک از یک کامیون 
در  قطرویه  بازرسی  و  ایست  توسط 

تاریخ 23  اَمرداد.
- کشف  54 کیلو شیشه مایع از پژو 

405 در تاریخ 22  اَمرداد.
خودرو  از  تریاک  کیلو   50 - کشف 

سمند در محور قطرویه - نی ریز با 4 
متهم مرد در تاریخ 28  اَمرداد.

- کشف 21.5 کیلو تریاک از دو خودرو 
پراید با سه متهم، توسط پلیس مبارزه 

با مواد مخدر در تاریخ  21  اَمرداد.
از سواری  تریاک  کیلو  - کشف 17 
بازرسی  و  ایست  توسط  هیوندای 

قطرویه در تاریخ  24  اَمرداد.
توسط  تریاک  کیلو   9 کشف   -
یک  از  مخدر  مواد  با  مبارزه  پلیس 
خاکی  محورهای  در  موتورسیکلت 

اطراف قطرویه در تاریخ 19  اَمرداد.
تریاک و یک کیلو  - کشف 4 کیلو 
شیشه از دو مسافر اتوبوس در ایست 

و بازرسی قطرویه در تاریخ 24  اَمرداد.
- کشف 80 کیلو تریاک توسط ایست 
و بازرسی قطرویه از یک خودرو سمند 

در تاریخ 2 شهریور.

آغاز واکسیناسیون مادران باردار

مسمومیت با مشروبات الکلی

ادامه اخبار حوادث در صفحه 10

چگونه خریدی آنالین و 
ایمن انجام دهیم؟

کشف بیش از 500 کیلو 
مواد مخدر در روزهای اخیر

وانت مزدا حامل تریاک متوقف شد

با ثبت 136 مبتالی جدید به کرونا در 
هفته گذشته و دو مورد فوتی، تعداد 
مبتالیان به 3756 نفر و تعداد افرادی 
که جانشان را از دست داده اند، به 81 

نفر رسید.
از تعداد افراد جدید، 70 مرد و 61 زن به 
این بیماری مبتال شده اند و افراد فوت 
شده هم یک مرد 65 ساله و یک زن 71 

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

1713 مورد رسید.
منابع  از  ما  اطالعات  اساس  بر 
بیمارستانی، هم اکنون 45 بیمار مبتال 
به کرونا در بیمارستان شهدا بستری 
از آنها وخیم  هستند که حال 7 نفر 

است. 
آمبوالنسهای اورژانس 115 نی ریز هم 
در هفته گذشته 27 بیمار را که شرایط 
وخیمی داشتند، به بیمارستان شهدا 

منتقل کردند. 

131 مورد جدید ابتال به کرونا 
در شهرستان نی ریز

27   اعزام کرونایی
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منابع آب
1- وقتی روستای حسن آباد چشمه آب دارد، چرا 
باید مجوز حفر چاه آب صادرشود؟ چرا باید در این 

روستا بیش از 3 حلقه چاه باشد؟
2- مگر یک قنات می تواند چندین چاه هم برای 
به  نور  بدون  اگر شب  باشد؟  داشته  کشاورزی 
اطراف قنات بیدکهتو دهچاه بروید؛ حتمًا داخل 
3 - 4 تا از آنها می افتی. داخل گله دانی، داخل 
اتاقهای سِر زمین همه چاه حفر شده است. چرا 

چشم  پوشی می کنید؟

پاسخ منابع آب:
1- مجوز های ذکر شده صرفًا جابه جایی چاه های 
صادر  جدیدی  مجوز  هیچ  و  هستند  قدیمی 
نگردیده است. محل جابه جایی نیز خارج از حریم 
کلیه چاه های اطراف از جمله چاه آب شرب واقع 

شده است.
2- در روستای بیدکهتویه چند چاه غیر مجاز حفر 
شده که در راستای قانون تعیین تکلیف چاه های 

فاقد پروانه در دست بررسی هستند. 
در خصوص پوشیدن روی میله قناتها، مالکان 
موظف به این کار و ایمن نمودن مسیر عبور قنات 

هستند.
 1 فرم  که  را  موجود  چاه  حلقه   4 از  حلقه   2
)چاه هایی که تأییدیه وزارت نیرو دارند و قبل 
قاضی  شده اند(هستند،  حفر   1385 سال  از 
کمیسیون صدور پروانه ها رأی به صدور پروانه 

داده است.
2 حلقه دیگر که فرم 5 )چاه هایی که تأییدیه ای از 
وزارت نیرو مبنی بر حفر قبل از سال 1385 ندارند( 
کمیسیونهای  در  رسیدگی  حال  در  هستند، 
مربوطه است که از این بین با دستور قضایی از 
بهره برداری یکی از آنها جلوگیری به عمل آمده 

است.

نماینده مجلس
مجلس  نماینده  از  است  ممکن  اگر  لطفًا   -1
بخواهید اداره میراث فرهنگی را پاسخگو کند. چرا 
که در شماره های گذشته نی ریزان به سؤاالت شما 
هم پاسخ نداد. این که چرا آثار باستانی و تاریخی 
و فرهنگی و طبیعی نی ریز مثل کازرون ثبت ملی 

نمی شود؟
2- می گویند هر نماینده بسته به حوزه انتخابیه 
خود، بین 3 تا 5 میلیارد تومان بودجه در اختیار 
خود دارد که با صالحدید خود خرج حوزه انتخابیه 
می کند. در این خبر فرماندار شیراز بر آن صحه 
این  بپرسید  مجلس  نماینده  از  لطفًا  گذاشت. 
بودجه چقدر است؟ در مورد نحوه هزینه کرد آن 
و این که چه نظارتی بر این پول وجود دارد، توضیح 

دهید؟

پاسخ روابط عمومی، امور رسانه و فضای 
مجازی دکتر طهماسبی:

با سالم خدمت شهروندان گرامی 
1- همان گونه که مستحضرید، نظارت بر عملکرد و 

پاسخگویی مدیر در اختیار مدیران مافوق استانی 
وی است؛ لذا قطعًا به مدیر مربوطه و مدیران 
استانی تذکر داده خواهد شد تا مدیر مربوطه ملزم 
به پاسخگویی باشد . ضمن این که قطعًا فرماندار 
محترم هم این موضوع را پیگیری و تذکر الزم را 

خواهند داد .
2- اعتباری ابالغ گردیده، اما تخصیص داده نشده 
و دکتر طهماسبی نیز اعتبار ابالغ شده به ایشان 
را با اولویت آب آشامیدنی ، بهداشت و آموزش، به 
فرمانداری هر سه شهرستان سپرده تا با هماهنگی 
سازمان برنامه و بودجه استان ، به شرط تخصیص 

در پروژه های کد دار تقسیم نمایند .

نماینده مجلس - فرمانداری
با سالم و عرض ادب و تشکر از زحمات شما در 

پیگیری مطالبات و نیازهای مردم. 
نیازهای اساسی و مهم مردم، خدمات  از  یکی 
بهداشتی و درمانی است. در این حوزه در مراکز 

این سه شهرستان پیگیری هایی انجام شده است.
بیمارستان جدید استهبان در حال فعالیت است.
بیمارستان جدید نی ریز در آستانه افتتاح است.

بیمارستان بختگان نیز در حال ساخت است.
قرار  توجه  مورد  آن چیزی که شاید کمتر  اما 
گرفته، پیگیری امور درمانی در بخشها است و در 
هیچ کدام از بخشهای تابعه 3 شهرستان، درمانگاه 
وجود  بیمارستان  یا  بستر  درمان  شبانه روزی، 

ندارد. 
معمواًل  پیگیریها  و  جلسات  همه  در  متأسفانه 
مراکز شهرستان مورد توجه بوده و در خبرهای 
از بخشها  بهداشتی درمانی،  پیگیری مشکالت 

کمتر بحث شده است.
با بررسی وضعیت درمانی بخشهای استان فارس، 
ضعیفترین  که  رسید  خواهید  نتیجه  این  به 
و  بهداشت  موضوع  در  فارس  استان  بخشهای 

درمان، بخشهای حوزه انتخابیه شما است.

پاسخ روابط عمومی، امور رسانه و فضای 
مجازی دکتر طهماسبی:

همان گونه که مسئوالن محلی و بعضًا شوراها در 
جریان هستند، نماینده محترم بیشترین پیگیری 
را داشته اند؛ اما به دلیل این که شرط ارائه خدمات 
این  و  است  جمعیت  درمانگاه ها  شبانه روزی 
قانون در وزارت بهداشت برای همه نقاط کشور 
الزم االجرا است و تعداد جمعیت کمتر و بعضًا حتی 
نصف شاخص استاندارد قانونی می باشد، این مهم 

تا کنون محقق نگردیده است.

پاسخ فرمانداری:
همان گونه که مسئوالن بخش و بعضًا شوراها 
در جریان هستند، در خصوص پیگیری خدمات 
درمانی در بخشها، نماینده محترم مردم در مجلس 
شورای اسالمی و همچنین فرماندار محترم نی ریز 

بیشترین پیگیری را در این زمینه داشته اند .
اما طبق قوانین وزارت بهداشت، یکی از شروط 
میزان  درمانگاه ها ،  شبانه روزی  خدمات  ارائه 
جمعیت آن محل است و با توجه به این که قانون 
برای همه نقاط کشور یکسان و الزم االجرا است، 
و از آنجایی که در این مراکز جمعیت کمتر از حد 
نصاب و یا بعضًا حتی نصف شاخص استاندارد  
می باشد، لذا این مهم به همین دلیل تا کنون 

محقق نگردیده است .

منابع طبیعی
1- با وجودی که ما در روستای سنگ سه پاره 
)سنگبر1( همه پروانه چرا داریم،  هر از گاهی بحث 
واگذاری مراتع برای انجیرکاری مطرح می شود. 
از همه  ما  انجام شود،  واگذاری  است  قرار  اگر 

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

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

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

هکتار تصرف می کنم.
به نظر می رسد اداره منابع طبیعی نی ریز در این 

خصوص بی خیال است.

پاسخ منابع طبیعی:
با عرض سالم  و وقت بخیر

1- به عرض می رسانم که متولی واگذاری اراضی 
در خارج از محدوده و حریم شهرها، اداره محترم 
امور اراضی و مدیریت جهاد کشاورزی است که 
افراد متقاضی می توانند پس از اخذ جواز تأسیس 
واگذاری،  هدف  با  متناسب  الزم  مجوزهای  و 
مراجعه  اراضی  امور  به  زمین  تخصیص  جهت 
کنند. البته الزم به ذکر است از اواسط دهه 80 
تاکنون، واگذاری اراضی با موضوعیت دیم کاری 
یا انجیرکاری به دالیلی مثل شرایط اقلیمی و...، 

ممنوع می باشد. 
پیشنهاد این اداره به شما، پیگیری کاشت گیاهان 
بومی مثل آنغوزه باریجه ، موسیر ، گل گاوزبان و ... 

با حفظ پوشش گیاهی موجود است.
2- حریم و محدوده در اطراف روستاها و شهرها تا 
شعاعی مشخص در اختیار اداره بنیاد مسکن یا راه 

و شهرسازی است.
مناطقی که شما ذکر کردید، در محدوده و حریم 
شهر واقع شده که اداره محترم راه و شهرسازی در 

حال پیگیری موضوع است.

منابع طبیعی - بنیاد مسکن
از اداره منابع طبیعی و بنیاد مسکن می خواهیم 
که هر چه زودتر وضعیت سندهای روستای سنگ 
سه پاره )سنگبر1( را مشخص کنند و به جای طرح 

کاربری، طرح هادی به ما بدهند.

پاسخ منابع طبیعی:
تعیین تکلیف و صدور سندهای منازل روستایی، 
پس از اخذ کد روستایی و تصویب طرح های 
هادی روستایی، توسط اداره محترم بنیاد مسکن 
صورت می پذیرد. پس از تهیه طرح فوق و تقاضای 
بنیاد مسکن، اداره منابع طبیعی زمین را از اختیار 

خارج و جهت اجرای طرح به بنیاد مسکن منتقل 
بنیاد  به  مراجعه  با  روستا  شورای  لذا  می کند. 
باید تفاضای خود را مطرح و پیگیری  مسکن، 

نمایند. 
در پایان از حسن توجه و پیگیری شما و دیگر 
عزیزان دغدغه مند نسبت به حوزه منابع طبیعی 

تشکر می کنم. موفق و پیروز باشید.

ناحیه نفت
1- در روستاها بنزین لیتری 4500 تومان فروش 
می رود. شما ی چرا خودرو سیار مانند شیراز و 

جهرم راه اندازی نمی کنید؟
2- پمپ گاز در شهرمشکان چه زمانی راه اندازی 

می شود؟

پاسخ ناحیه نفت:
با سالم و درود

1- مجوز سوخت رسانی سیار در حال حاضر فقط 
به مراکز استانی داده شده و بعد از تهران و مشهد، 
شیراز با 5 دستگاه سیار به عنوان سومین مرکز 
استان از طریق سرمایه گذاری بخش خصوصی در 

حال فعالیت می باشد.
نفتی،  فرآوردهای  توزیع  که  این  به  عنایت  با 
CNG و گاز مایع )LPG( نیاز به رعایت دقیق 
دستورالعملهای  و  عملیاتی  ایمنی،  الزامات 
توزیع  قانونی  تنها مرجع  لذا  خاص خود دارد، 
نقل،  و  حمل  بخش  در  نفتی  فرآورده های 
تأسیسات و جایگاه های مورد تأیید شرکت نفت 
بوده و فروش از طریق اصناف مختلف و مجاری 
دیگر به هیچ وجه وجاهت قانونی ندارد و بعضًا به 
دلیل نداشتن الزامات ایمنی، باعث بروز حوادث و 

حتی تلفات جانی گردیده است.
در پایان خاطر نشان می شود احداث جایگاه های 
سوخت مایع و گاز از طریق سرمایه گذاری بخش 
خصوصی انجام می گردد. لذا متقاضیان احداث 
جایگاه در هر نقطه از کشور، می توانند با طی 

مراحل اداری نسبت به این مهم اقدام نمایند.

شبکه بهداشت و درمان
گفته می شود واکسن اسپوتنیک وارد شده؛ پس 
چرا هنوز خبری از تزریق نیست؟ ما همچنان 

منتظر دوز دوم هستیم.

پاسخ شبکه بهداشت و درمان:
به شرح خبری که در صفحه 10 همین هفته نامه 

درج شده، توجه فرمایید.

شورای ترافیک
جلو  از  زیاد  با سرعت  موتورسواران  و  ماشینها 
درمانگاه تأمین اجتماعی عبور می کنند که برای 
به درمانگاه  بیمار مراجعه کننده  و  افراد مسن 
خطرناک است. لطفًا در آن محل سرعتکاه نصب 

کنید.

پاسخ شورای ترافیک:
موضوع در دستور کار جلسه آتی شورای ترافیک 

شهرستان مطرح خواهد شد .

شهرداری نی ریز
خیابان  شبنم  کوچ  از  بازدیدی  خودتان  لطفًا 
12 فروردین کنید. نمای وضعیت جوی ابتدای 

کوچه را جدی بگیرید و پیگیری نمایید. بوی بد و 
آبهایی که رد نمی شود، به خاطر دو سوراخ تنگ و 

گرفتگی راه آب است. لطفًا آن را ترمیم کنید.

پاسخ شهرداری نی ریز:
با احترام، در پاسخ به سؤال آن هفته نامه محترم، 
پاسخ زیر از مدیر واحد عمران )آقای پیوندی( اخذ 

و ارائه شده است:
1- با سالم خدمت شما شهروند محترم، به عرض 
در خیابان 12  اجرا شده  که جدول  می رساند 
فروردین، به صورت جدول باغچه می باشد. در 
ارتباط با گرفتگی ورودی آن نیز بررسی های الزم 

انجام و در جهت رفع آن اقدام خواهد شد.

آموزش و پرورش - شهرداری نی ریز
انتقادی به ساخت مدارس چسبیده به هم در 
انتهای بولوار نصر دارم. مدرسه خوارزمی که از 
چندین سال قبل اینجا ساخته شده. انتهای بولوار 
نصر هم مدرسه جدید معلم ساخته شده و مراحل 
پایانی ساخت را طی می کند. در خیابان خوارزمی 
و اولین کوچه سمت راست، یک زمین خالی وجود 
دارد و می خواهند آنجا هم مدرسه بسازند. این 
مدرسه از یک طرف به مدرسه خوارزمی متصل 

است و از طرف دیگر به مدرسه جدید معلم.
واقعًا سه مدرسه در یک جای شهر، هم عدالت 
امکانات آموزشی را زیر سؤال می برد و هم با توجه 
به حجم زیاد ترافیک و رفت و آمد سرویسها، 
مشکالت زیادی برای ساکنان بولوار نصر و این 

محله ایجاد می کند.
حاال مسئوالن بخصوص شهردار محترم و مدیر 
آموزش و پرورش چه توجیهی برای ساخت سه 
مدرسه آن هم در یک محله و گوشه ای از شهر 

دارند؟
اگر علت این است که این مدرسه به منازل بچه ها 
نزدیک باشد، در زمینهای مسکن مهر و جمال آباد 
زمین خالی بسیاری وجود دارد. از طرفی آنجا اصاًل 

مدرسه ای وجود ندارد.
مطمئنا این مسئله در آینده مشکالت زیادی را 
برای این خیابان و کوچه و کاًل این محله ایجاد 
خواهد کرد. این کوچه گنجایش سه مدرسه را 

ندارد.

پاسخ آموزش و پرورش:
به  گرامی،  شهروند  از  سپاس  و  سالم  ضمن 
استحضار می رساند آموزشگاه خوارزمی متعلق به 
بخش خصوصی است. با این حال ورودی هر سه 
مدرسه در سه مسیر مجزا است و مشکل ترافیکی 
ایجاد نمی کند. ضمن این که زمینهای آموزشی 
جهت  صرفًا  پرورش  و  آموزش  مالکیت  تحت 
احداث مدارس است و با توجه به افزایش جمعیت 
این نقطه از شهر، در این منطقه نیاز مبرم به فضای 
آموزشی وجود دارد. در حال حاضر در مسکن مهر 
دو مدرسه احداث شده و ان شاءا... توسعه فضاهای 
بررسی  دست  در  هم  جمال آباد  در  آموزشی 

می باشد.

پاسخ شهرداری نی ریز:
صرف نظر از صحیح یا اشتباه بودن تمرکز مدارس 
مورد اشاره جنابعالی در نقطه مورد نظر، همه 
ساخت و سازهای انجام شده در سطح شهر صرفًا 
بر اساس سرانه ها و کاربریهای تعریف شده در 

طرح تفصیلی صورت می پذیرد. طرح های جامع 
و تفصیلی شهری توسط وزارت راه و شهرسازی 
تهیه و تصویب می شوند و شهرداریها صرفًا مجری 

طرح های یاد شده هستند.

مخابرات
چرا اینترنت دو شرکت سیمان سفید و خاکستری 
این قدر ضعیف است؟ چرا فکری به حال اینترنت 

این دو کارخانه نمی کنید؟

توزیع برق
مدت 4 ماه است که المپهای کوچه شماره 8 بولوار 
آزادی قطع است. مردم شبها به دلیل تاریکی 
می کنند.  عبور  کوچه  این  از  زحمت  به  زیاد، 

خواهشمندیم پیگیری کنید.

امور آبفا
لطفًا مشکل بی آبی روستای بنه کالغی فاز یک را 
انعکاس دهید تا شاید به گوش مسئوالن روستا 
برسد. به خدا حتی آب برای سرویس بهداشتی 

نداریم.

نی ریزان فارس
دیگر،  جاهای  خیلی  مانند  کاش  سالم،  با   -1
حقوقی  نکته های  به  را  برنامه تان  از  قسمتی 

اختصاص دهید.
نی ریزان فارس؛ با سالم و درود فراوان. ستون 
مورد نظر شما با عنوان »وکیل خود باشیم« چند 
مطالب  منتشر شد.  موضوعات مختلف  با  سال 
جدیدی که مورد نیاز مخاطبان باشد، برای انتشار 

وجود ندارد.
با  همراهی  و  کاشانی  آیت ا...  نقش  از  چرا   -2

مخالفان مصدق چیزی نگفتید؟
نی ریزان فارس؛ با سالم و درود فراوان. موضوع 
مقاله تحلیل اختالفات میان سران نهضت ملی 
صنعت نفت نبود. بلکه هدف، اشاره ای فهرست وار 
به عواملی که شرایط وقوع کودتا و سرکوب نهضت 

را فراهم کرد، بود.
3- با سالم، در دهه ای که گذراندیم، در یکی از 
کوچه های نی ریز )بولوارسرداران، خیابان شهید 
کاتوزیان، کوچه اول( کار بسیار جالبی انجام داده 
بودند؛ بچه ها و کودکان کوچه هیئت عزاداری راه 
انداخته بودند و هرشب یکی از همسایه ها میزبان 
بهداشتی،  پروتکلهای  رعایت  ضمن  آنها  بود. 

زنجیر زنی و سینه زنی و طبل و... انجام می دادند.
خواستم خواهشی کنم که اگر ممکن است، یک 
برای  انگیزه ای  ان شاءا...  تا  کنید  تهیه  گزارش 

سالهای آینده آنها باشد.
درضمن این سنت حسنه االن قریب به سه سال 

است که انجام می شود؛ ولی سال به سال پرشور تر.
نی ریزان فارس؛ با سالم و درود فراوان. ان شاءا... 
در سال آینده قبل از محرم یادآوری فرمایید تا 

اقدام شود.

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

نداده اند:
- مخابرات

- بنیاد مسکن
- توزیع برق

- امور آبفا

قانون  اول موضوع  برابر رأی شماره 140060311023000115 - 1400/03/09 هیأت 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زرین  دشت تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
عبدالرضا اسدپور فرزند غالمرضا به شماره شناسنامه 8658 صادره از حاجی آباد در 
دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب مغازه به مساحت 57.21 متر مربع پالک 5 فرعی از 
6922 اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 6922 اصلی قطعه 8 بخش12 فارس شهرستان 
زرین دشت واقع در حاجی آباد خریداری مع الواسطه از مالک رسمی اکرم علی زاده 
محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی 
می شود. در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند، می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود 
را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 

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

خلیل مرادخواه
 رئیس ثبت اسناد و امالک زرین دشت

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

- مورخ 1400/05/18
ش 2677

36415

قانون  اول موضوع  برابر رأی شماره 140060311023000118 - 1400/03/09 هیأت 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زرین  دشت تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
عبدالرضا اسدپور فرزند غالمرضا به شماره شناسنامه 8658 صادره از حاجی آباد در دو 
دانگ مشاع از ششدانگ یک باب مغازه به مساحت 109.17 متر مربع پالک 4 فرعی از 
6922 اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 6922 اصلی قطعه 8 بخش12 فارس شهرستان 
زرین دشت واقع در حاجی آباد خریداری مع الواسطه از مالک رسمی اکرم علی زاده 
محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی 
می شود. در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند، می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود 
را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 

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

خلیل مرادخواه 
رئیس ثبت اسناد و امالک زرین دشت

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

- مورخ 1400/05/18
ش 2688

36416

برابر رأی شماره 140060311023000114 - 1400/03/09 هیأت اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک زرین  دشت تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای جمشید 
اسدپور فرزند غالمرضا به شماره شناسنامه 9544 صادره از حاجی آباد در دو دانگ مشاع 
از ششدانگ یک باب مغازه به مساحت 57.21 متر مربع پالک 5 فرعی از 6922 اصلی 
مفروز و مجزی شده از پالک 6922 اصلی قطعه 8 بخش12 فارس شهرستان زرین دشت 
واقع در حاجی آباد خریداری مع الواسطه از مالک رسمی اکرم علی زاده محرز گردیده 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود. در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند، 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 

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

خلیل مرادخواه
 رئیس ثبت اسناد و امالک زرین دشت

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

- مورخ 1400/05/18
ش 2679

36415

دفتر  
نی ریزان فارس
از 7 صبح تا 8شب
یکسره باز است
)پنج شنبه ها تا 

)13:30
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تولید امسال گردوکاران
 400 تن

روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی:

پیش بینی می شود امسال 400 تن گردو از 200 هکتار 
باغ های این شهرستان برداشت شود که نسبت به سال 

گذشته افزایش خواهد داشت.
مدیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: عمده محصول گردوی 
نی ریز در بخش پشتکوه این شهرستان تولید می شود که 

شامل ارقام محلی و پوست کاغذی است.
علیرضا بصیری افزود: برداشت گردو از اوایل شهریور آغاز 
شده و تا اواخر همین ماه ادامه دارد و 2000 نفر در فصل 

برداشت در باغهای این شهرستان مشغول به کار می شوند.
طرح  محصول  این  تجاری سازی  رویکرد  با  وی  به گفته 
سرشاخه کاری درختان گردو و استفاده از ارقام جدید و پر 
 z ،محصول داخلی و خارجی مانند جمال، چندلر و فرانکت

و هارتلی در دستور کار این مدیریت قرار گرفته است.

بازگشت ساعت کار 
ادارات به روال عادی

کرونایی  رنگ بندی  اساس  بر  دولت  کارکنان  دورکاری 
شهرها ادامه دارد اما تعطیالت شش روزه به پایان رسید.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری فارس خبر داد: 
ساعت کار ادارات سازمان ها، دستگاه های اجرایی بانکها و 
شهرداری ها از اول شهریورماه به روابط سابق یعنی از ساعت 

۷.۳0 تا ۱4.۳0 باز گشت.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی استانداری فارس، عبدالرضا 
قاسم پور با بیان اینکه در دو ماه گذشته به علت مدیریت 
مصرف برق ساعت به  ۷ تا ۱۳ تغییر کرده و پنجشنبه ها 
تعطیل اعالم شده بود، اظهار کرد: این شرایط از دوشنبه یکم 
شهریورماه به روال سابق بازگشته و پنج شنبه ها نیز کارکنان 

دولت و بانکها باید در محل کار خود حاضر باشند.
جانشین استاندار فارس در ستاد استانی مدیریت بیماری 
کرونا همچنین عنوان کرد: متناسب با رنگ بندی کرونایی 

هر شهر دورکاری کارکنان دولت باید اعمال شود.
با بیان اینکه مدیران مکلف به رعایت پروتکل های  وی 
قرمز  شهرهای  در  کرد:  خاطرنشان  هستند،  بهداشتی 
ادارات و سازمان ها با ۳0 درصد، در شهرهای نارنجی با ۵0 
درصد  و در شهرهای زرد با ۷0 درصد ظرفیت باید فعالیت 

کنند.

رفع  مشکالت آبی در روزهای 
تاسوعا و عاشورای حسینی

روابط عمومی امور آبفا :

اتفاقات رفع داده در شبکه توزیع و خطوط انتقال اصلی آب 
شهرستان نی ریز در روزهای تاسوعا و عاشورای حسینی 

مرتفع شد.
کارکنان اداره بهره برداری و اتفاقات در روزهای تعطیل 
تاسوعا و عاشورای حسینی حوادث به وجود آمده در 
نواب صفوی  در خیابان شهید  واقع  آب  توزیع  شبکه 
شهر نی ریز، خط انتقال آبرسانی به مجموعه روستاهای 
نصیرآباد بخش مرکزی و خط انتقال آبرسانی به مجموعه 
روستاهای صادق آباد بخش قطرویه را در چند مرحله در 
ساعات مختلف تعمیر و آب مورد نیاز مشترکان را تأمین 

کردند. 
مدیر آبفا نی ریز با اعالم این خبر افزود: اتفاقات شبکه 
توزیع و خط انتقال آب در سریعترین زمان ممکن و در 
تالشی شبانه روزی رفع و روند آبرسانی به حالت عادی 

بازگشت.
بهرام قره چاهی در پایان ضمن تشکر از همراهی مردم و 
عذرخواهی بابت مشکل کم آبی و بی آبی ایجاد شده در 
مناطق مذکور، خصوصًا مجموعه روستاهای نصیرآباد که 
به علت شکستگی مستمر خط انتقال به وجود آمد، از همه 
مشترکان درخواست کرد نسبت به نصب مخزن ذخیره آب 
اقدام نمایند تا در زمان به وجود آمدن حوادث شبکه های 
آبرسانی جهت مصارف ضروری، آب مورد نیاز خود را ذخیره 

داشته باشند.

جوالن کرونایی ها 
در شهر

محمد جاللی، نی ریزان فارس:
برای انجام کاری به چند مغازه سطح شهر نی ریز مراجعه کردم تا 
وسیله مورد نظرم را پیدا کنم اما در عین ناباوری با 2 صحنه روبه رو 

شدم که بسیار جای تأمل داشت!
صحنه نخست:

خریدار با فروشنده در حال گپ و گفت بودند و من هم داشتم در 
قفسه ها به دنبال اجناسی که می خواستم می گشتم و ناخودآگاه 
مکالمات این دو نفر را شنیدم. جالب است بدانید که نه خریدار و نه 

فروشنده هیچ کدام ماسکی بر چهره نداشتند!
مشتری می گفت: چند روزی است که حس بویایی اش را از دست 
داده و کرونا به سختی او را آزار می دهد و از درد دست و پا و کمر 
ناالن بود! می گفت: دوستانش پیشنهاد داده اند تا برای بازگشت 

بویایی اش سیگار با طعم تند بکشد آن هم از نوع مارلبرو !!!
با حالت اعتراض به سویش آمدم و گفتم: شما از شرح ماجرایی 
می گویید که برایتان رخ داده در حالی که باید در خانه قرنطینه 

باشید، خندید و پاسخی به من نداد و رفت!
صحنه دوم:

مغازه داری را دیدم که دائم بینی اش را باال می کشد، به شدت عرق 
کرده و از چهره اش مشخص است که حال و روز خوشی ندارد! از او 

پرسیدم مشکلتان چیست و او گفت: سرماخوردگی شدید!
گفتم: نکند کرونا دارید؟

سریع به معنای تأیید سری تکان داد!
با تعجب گفتم: چرا در مغازه هستید؟ شما االن باید در خانه و در 

قرنطینه باشید؟
پاسخی به من داد که در برابرش جوابی نداشتم! گفت: تنها  خرجی 
خانه  امان همینجاست و تنها کسی که می تواند کار کند منم. حاال 
شما بگویید اگر من مغازه را ببندم از کجا  خرج خانه را در بیاورم؟ 
کرایه مغازه، کرایه خانه، اصاًل جواب اجناسی که بعد از بازگشت به 

مغازه خراب می شود با چه کسی است؟
کرونا این روزها تخت خالی برای بیمارستان  شهدا  نگذاشته و 
همه را بستری کرده و برخی ها هم درقرنطینه خانگی، و صد البته 

تعدادی هم رها در کوچه، بازار و خیابان...
داد انتقادمان همیشه باالست. نسبت به آنانی که عروسی گرفتند! 
کسانی که در عزای امام حسین)ع( پروتکل ها را فراموش کردند و 
حتی آن افرادی که سفر را در تعطیالت گذشته برای خود الزامی 

دانستند حتی برای خوردن یک بستنی در شیراز!!!
هنوز هم معتقدم انتقاد بر همه اینها رواست اما یک نکته ویک 

سؤال بی پاسخ...
قرار است کرونا تا کی ادامه پیدا کند؟ برای خاتمه دادن به این 

مسئله چه باید کرد؟
دیگر کشورها کم و بیش خود را رها کردند اما ما در صدر جدول 

کرونا هستیم!!
متخصصان هم می گویند اگر وضع به همین منوال باشد  باید 

منتظر پیک ششم در پاییز باشیم!
کسب و کارهای نیمه تعطیل رمق همه را گرفته و شاید حاال 
الزم باشد که پیکان انتقادمان را به سوی مسئوالنی دراز کنیم 
که می گفتند واکسن گران است اما دارو ارزان، پس آن را وارد 
می کنیم. خودمان میلیونی واکسن تولید می کنیم منتهی کمی 

صبر می خواهد...
در حال حاضر نه رفاه می خواهیم، نه اقتصاد درست و درمان! فعاًل 

اولویتتان واردات واکسن باشد تا از شر این ویروس نجات یابیم...
شاید بد نباشد یک بار دیگر آمار تأسف بار مرگ ۱۳9۷۵ کرونایی 
که نه تنها یک عدد نیست بلکه مرگ ۱۳9۷۵ خانواده است در 

اَمرداد ۱400 به نظاره بنشینیم و ببینیم که چه کرده ایم؟

فرماندار نی ریز در افتتاحیه هفته دولت و خطاب به مسئوالن:

خدمات دولت را بگویید و به میان مردم بیایید
نگذاشتیم اعتراضات اجتماعی مردم به مسائل امنیتی گره بخورد

حقابه مردم را از 
چشمه عاشق بدهید

عابد نعمتی، نی ریزان فارس: 
امام جمعه موقت نی ریز خواستار اختصاص حقابه سد چشمه عاشق به 

مردم قطرویه و ریزاب شد.
حجت االسالم سیدجواد فقیه در خطبه های نماز جمعه 29  اَمرداد، 
با تأکید بر اختصاص حقابه سد چشمه عاشق به مردم بخش قطرویه، 
عنوان داشت: »کارخانه فوالد می گوید ۱00 درصد آب این سد برای 
ما است. آنها باید پاسخگو باشند؛ اما متأسفانه مدیرعامل فوالد را ما 
هنوز ندیده ایم و با او صحبت نکرده ایم. اعضای هیئت مدیره آن هم 
اکثراً غیر بومی اند. چرا اعضای هیئت مدیره فوالد مثل گل گهر بومی 

نیستند؟.«
خطیب جمعه نی ریز در جایی دیگر به روز پزشک اشاره کرد و عنوان 
داشت: »پزشکان باید مالحظه جیب مردم را داشته باشند. آن پزشکی 
که یک روز در هفته را رایگان طبابت می کند، صدقه می دهد و ثواب 
زیادی دارد. همچنین کسانی که به مناطق محروم می روند و خدمت 

می کنند، اجر زیادی دارند.«
شهر  شورای  در  شفافیت سازی  ادامه،  در  فقیه  حجت االسالم 
را خواسته مردم دانست و گفت: »اعضای شورا نباید پشت درهای 
بسته تصمیم بگیرند. باید با روحانیت و مردم همراه باشند تا با 

شفافیت سازی اموال شهرداری و شورا، ابهامات برطرف شود.«
وی لزوم داشتن صنعت دفاعی قدرتمند و بازدارنده در برابر دشمنان 
را خاطرنشان کرد و با اشاره به روز تجلیل از آزادگان و مفقودین گفت: 
»چه خونها ریخته شد تا نظام به اینجا برسد. خدا کند قدر بدانیم و 

نگذاریم خون شهدا و زجر ایثارگران پایمال شود.«
خطیب جمعه نی ریز در پایان شهادت امام سجاد را تسلیت گفت و 
اظهار داشت: »مداحان دقت کنند در روضه ها و نوحه ها هر چیزی 
را برای گریاندن مردم نگویند؛ این خطرناک است. باید عین عبارت 
مقتل را بخوانند و تحریفی صورت نگیرد. مجالس حسین بعد از عاشورا 

تعطیل نشود؛ اما با رعایت پروتکلها در فضای باز برگزار شود.«

دوم  دولت  هفته  از  روز  آغازین  در 
مسئوالن  و  نی ریز  فرماندار  شهریورماه، 
ادارات با حضور در گلزار شهدا یاد آنان را 

گرامی و آغاز هفته دولت را جشن گرفتند.
فرماندار نی ریز گفت: بهره برداری از ۱4 
پروژه عمرانی با اعتبار ۱۱4 میلیارد تومان 
در نی ریز را آغاز می کنیم همچنین یک 
پروژه گازی با اعتبار 20۵ میلیارد تومان 

کلنگ زنی می شود.
بحران  مدیریت  سوله  افتتاح  افزود:  وی 
فشار،  تحت  آبیاری  نی ریز،  شهرداری 
آسفالت معابر و مواردی در حوزه برق و 
شهرداری ها از جمله پروژه هایی می باشد 
که برای افتتاح در این هفته تعریف شده 

است.
مراد هدایت در ادامه و در جلسه ای که در 
مصالی نمازجمعه نی ریز برگزار شد گفت: 
مسئوالن باید خدمات دولت و نظام را برای 
مردم بیان کنند چرا که اقدامات دولت با 

رژیم قبل از انقالب قابل قیاس نیست.
وی با بیان اینکه باید به مدیران کم کار 
تذکر داد گفت: اگر چنین مدیری عملکرد 

خود را اصالح نکند، باید عزل شود.
فرماندار نی ریز با اشاره به احداث اتوبان 
نی ریز- سیرجان که در حال ساخت است 
گفت: در تالش هستیم تا گردنه الی رز هر 

چه سریعتر حل و فصل شود.
فرماندار نی ریز با اعالم اینکه بسیاری از 
تمام است  نیمه  نی ریز  پروژه های خوب 
گفت: امیدواریم هرچه سریع تر این پروژه 

به بهره برداری برسد.
قدیمی  بیمارستان  به  هم  اشاره ای  وی 
شهدا کرد و گفت: به رغم اینکه بیمارستان 
نی ریز با توجه به قدمتش قابل استفاده 
نیست اما نگذاشتیم در ایام کرونا، بیماری 

روی زمین بماند.
هدایت در بحث اعتراضات اجتماعی گفت: 
اعتراضات  نگذاشتیم مسائل اجتماعی و 

مردمی به مسائل امنیتی گره بخورد.
پروتکل های  رعایت  بحث  در  همچنین 
در  را  حسینی  شور  اینکه  به رغم  کرونا 
شهرستان نی ریز پررنگ تر از سال گذشته 
برگزار کردیم به غیر از یکی دو هیئت که 
پروتکلها را رعایت نکردند و تذکر گرفتند 

مابقی هیئت ها به خوبی رعایت کردند.
هدایت از مسئوالن درخواست نمود تا در 
میان مردم باشند و مردم را ببینند؛ او گفت: 
کاری کنید که روستائیان مجبور نباشند 
برای یک نامه ساده در این شرایط کرونا به 

شهر بیایند.
در ادامه امام جمعه موقت شهرستان نی ریز 
سخنان خود را همچون گذشته انتقادی 
آغاز کرد و از اینکه برخی از مسئوالن در 
نمی کنند  شرکت  جماعت  و  نمازجمعه 
شاکی بود و گفت: این باعث فاصله مردم و 

مسئوالن می شود.
حجت االسالم سید جواد فقیه در ادامه 

گفت:  و  پرداخت  شهرستان  مسائل  به 
و  ندارد  اکسیژن ساز  نی ریز دستگاه  چرا 
باید  به دیگر شهرها مراجعه کنیم؟ سهم 
معادن برای شهر و شهرستان کجاست؟ 
چرا مسئوالن فوالد با امام جمعه ارتباطی 

ندارند.
به  خود  صحبت های  از  بخشی  در  وی 
متأسفانه  گفت:  و  تاخت  خبرنگاران 
خبرهای نمازجمعه از طریق صدا و سیما 
پوشش داده نمی شود و مابقی خبرنگاران 
هم که اقدام به پوشش می کنند خبرها را 
تقطیع شده ارائه می دهند که باید فرماندار 

برای این  مسئله فکری کند.
نابودی محیط زیست و از بین رفتن دریاچه 
کتابخانه های  نهاد  مخالفت  و  بختگان 
استان با عمومی شدن کتابخانه امام صادق 
که حجت االسالم  بود  انتقاداتی  دیگر  از 
سید جواد فقیه خطاب  به مسئوالن ارائه 

داد.

//

آیا فارس دو تکه می شود؟
خبرجنوب:

هر از چند  ی اخباری د  رباره تقسیم فارس به د  و استان شمالی 
و جنوبی به گوش  می  رسد   و بعد   از مد  تی د  وباره زمزمه ها 

خاموش می شود  . 
این بار  پیشنهاد   تقسیم فارس از طرف یکی از  نمایند  گان 
اسالمی  شورای  مجلس  د  ر  فارس  جنوبی  شهرهای 
)محمد  رضا رضایی کوچی نمایند  ه جهرم و  خفر( مطرح شد   و 

سپس زمزمه آن میان مرد  م و د  ر رسانه ها پیچید  .
برای این که بد  انیم ماجرا چیست و د  الیل  توجیهی این طرح 
چه می تواند   باشد   با چند   نمایند  ه مجلس شورای اسالمی 
فارس گفت و گو کرد  یم و همین  پرسش را با آنها مطرح 

کرد  یم. د  ر اد  امه پاسخ های آن ها را بخوانید  : 

فرهاد    طهماسبی نمایند   ه نی ریز، استهبان و بختگان:
با تکه پاره کرد   ن فارس چیزی عاید    مرد   م نمی شود     

ما مخالف این طرحیم. فارس باید    یکپارچه و متحد    بماند   . 
نمایند   ه نجف آباد    و تعد   اد    د   یگری از نمایند   گان  این طرح را 
برای تقسیم چند    استان از جمله سیستان و بلوچستان، 
اصفهان و فارس د   ر کمیسیون شوراها  مطرح کرد   ه و پیگیری 
می کنند   . نمایند   ه نجف آباد    نظر شخصی اش را مطرح کرد    و اال 
این طرح نه  موافقان آنچنانی د   ارد    و نه نتیجه آنچنانی خواهد    
گرفت. چرا که اعتقاد    اکثریت قریب به اتفاق مجمع  نمایند   گان 
فارس هم به اتحاد    و یکپارچه بود   ن فارس است و اکثریت به 
فارس واحد    اعتقاد    د   ارند   . باید     تالش کرد    که شاخصه های 
اصلی جایگاه فارس که امکانات است را پید   ا کنیم و از آن 
حمایت کنیم واال با  تکه پاره کرد   ن و تقسیم فارس چیزی عاید    

مرد   م نمی شود   .  
این طرح حتی د   ر کمیسیون هم موافق چند   انی ند   ارد    و قطعًا 
د   ر صحن هم با توجه به اتحاد    اعضای مجمع  نمایند   گان فارس 
به سرانجام نخواهد    رسید   . از مرد   م هم می خواهم که به این 
صحبت های حاشیه ای توجه  ند   اشته باشند   . قباًل هم برخی 
افراد    این موضوع را زمزمه کرد   ه اند    اما این طرح سلیقه ای 
است که حتمًا  نمایند   ه طراح آن تنها منافع حوزه خود   ش را 
مد    نظر قرار د   اد   ه است و شاید    د   وست د   اشته باشد    از این  طریق 
تبلیغاتی را برای خود   ش آغاز کند    اما چنین چیزی وجود    
ند   ارد    و ما باید    پیش از هر چیز شاخص های تقسیمات؛ مسائل 
امنیتی، منافع مرد   م و مصلحت استان فارس را د   ر نظر بگیریم. 
تاکنون با بررسی هایی که بند   ه کرد   م اعتقاد   م این است که این 

طرح به نتیجه نخواهد    رسید   .  
 

فرید   ون عباسی د   وانی نمایند   ه مرد   م کازرون و 

کوهچنار:
پیوند    تاریخی مرد   م، رشد    فارس را رقم می زند   

این ها فقط آرزوهای برخی افراد    است. د   ر حالی که اکنون 
تقسیمات کشوری مغایر با د   ولت الکترونیک  است. وقتی ما 
د   اریم زیر ساخت های خد   مات د   ولت را به صورت الکترونیک 
تقویت می کنیم و سرمایه  ملی را آن جا خرج می کنیم، اصاًل 
د   رست کرد   ن شهرستان های جد   ید    بی معنی است. اینکه 
شهرهای  بزرگ را به چند    شهرستان تقسیم کنند    و یا اینکه 

استان را به چند    استان، اشتباه است. 
اگر د   ر استان  فارس فاصله و د   وری بین شهرها با هم یا با مرکز 
استان مسئله است، تقسیم کرد   ن استان راه حل آن  نیست. 
بلکه با تقویت زیر ساخت های الکترونیک می شود    عد   الت و 
رفاه را د   ر سراسر استان برقرار  کرد   . تا د   یگر الزم نباشد    مرد   م 
برای انجام کارهایشان بین شهرها سفر کنند    یا اینکه به شیراز 

بیایند   . 
به  یا  و  شود     انجام  الکترونیک  صورت  به  باید     کارها  یا 
تا  شود     د   اد   ه  خاص  اختیارات  شهرستان ها  فرماند   ارهای 
 تصمیمات د   ر شهرستان ها گرفته شود    و نیازی به مراجعه به 
مراکز استان نباشد   .  مرد   م تصور می کنند    اگر استان تقسیم 
شود    اینطور بود   جه و امکانات بیشتری به سمت شهرشان 
روانه  می شود   ، د   ر حالی که این کار فقط باعث افزایش قیمت 

زمین و مسکن د   ر شهرستان های جد   ید    می شود   .
اگر  تقسیمات پیشین را هم مورد    بررسی قرار د   هید    می بینید    
که هرجایی که شهرستان جد   ید   ی به وجود    آمد   ه  افراد   ی که 
صاحب زمین و خانه بوده ا   ند    سرمایه اشان افزایش یافته است 
و آنها که مستأجر بود   ند    و ملکی  ند   اشتند    ضعیف تر شد   ند    چرا 
که هزینه ها د   ر مرکز شهرستان باال می رود    و مرد   م از این جنبه 

آسیب می  بینند   .
د   رباره استان هم همین طور است. یکباره می بیند    که شهری 
که مرکز استان جد   ید    می شود    به خاطر  این تغییر نام قیمت 
ملک د   ر آن افزایش سرسام آوری می یابد   . ما باید    د   نبال فارس 
یکپارچه باشیم. د   ر  فارس یکپارچه با تقویت زیر ساخت ها ما د   ر 
شهرستان ها مشکلی برای رشد    نخواهیم د   اشت که بنا باشد     آن 
را با استان شد   ن حل کنیم. همین پیوند    تاریخی مرد   م استان 

فارس با یکد   یگر کارساز است و باعث  رشد    منطقه خواهد    شد   .  

ابراهیم عزیزی نمایند   ه مرد   م شیراز  و  زرقان:
قاطبه نمایند   گان معتقد    به یکپارچگی فارس هستند   

د   ر مجلس شورای اسالمی ارائه طرح و پیشنهاد    آزاد    است و 
کسی نمی تواند    مانع د   اد   ن طرح و  پیشنهاد   ات د   ر مجلس باشد    
کما اینکه ورود   ی به مجلس یا طرح است یا الیحه لذا از باب 

ارائه طرح نمی شود    مانع نمایند   گان شد    اما اینکه آیا هر طرحی 
تبد   یل به قانون خواهد    شد    یا نه این به طور قطع باید    مورد    
 بررسی همه جانبه قرار بگیرد    و د   ستاورد   ها و یا احیانًا مضراتش 
د   ر کمیسیون های مجلس بررسی شود   ، بعد    د   ر صحن مجلس 

با رأی نمایند   گان تبد   یل به قانون شود   .
یکی از نمایند   گان مرد   م فارس پیشنهاد   ی مبنی  بر ایجاد    
استانی د   ر جنوب با مرکزیت یکی از شهرستان ها د   اد   ه است 
که قاطبه نظر نمایند   گان تا آنجا که  من بررسی کرد   م معتقد    
به یکپارچگی فارس هستند    اما اینکه این طرح د   ر کمیسیون 
مربوطه و مراحل  بعد   ی به چه سرنوشتی د   چار شود    قطعًا باید     
کارشناسی صورت بگیرد    و ما معتقد    هستیم که این  موضوع 
اساسًا نیازمند    بررسی و هماهنگی بیشتر و اجماع نخبگان 
فارس است وبه طور طبیعی باید     تالش کنیم که ان شاء ا... هر 
چیز که برای آیند   ه استان فارس مفید   تر وموجب رشد    استان 

فارس است را  د   نبال کنیم.  

جعفر قاد   ری نمایند   ه مرد   م شیراز  و  زرقان:
هیچ نمایند   ه ای این طرح را د   نبال نمی کند   

یکی از د   وستان نمایند   ه یک پیشنهاد   ی مبنی بر تقسیمات 
کشوری جد   ید   ی د   ر استان فارس د   اد   ه که موضوع  مهمی 
نیست و تمام شد   ه رفته و کسی آن را د   نبال نمی کند    و 

موافقانی هم ند   ارد   . بنابراین شما هم آن را  د   نبال نکنید   .  

جالل رشید   ی کوچی نمایند   ه مرد   م مرود   شت، 
ارسنجان و پاسارگاد    :

به گمانم طرح د   ر کمیسیون هم مصوب نشود   
این طرح د   ر کمیسیون شوراها مطرح شد   . اکنون هم د   ر 
د   ستور کار است. این طرح را نمایند   ه محترم  جهرم جناب آقای 
رضایی کوچی آماد   ه کرد   ند   ، مبنی بر تقسیم استان فارس به 
د   و استان شمالی و جنوبی با  مرکزیت شهرجهرم اما با توجه به 
مجموع نظرات کارشناسی به نظر می رسد    که د   ر کمیسیون با 

اقبال  خوبی مواجه نشد   ه و مصوب نشود   .
این طرح  از پیشنهاد     نتایجی  اینکه نمایند   ه محترم چه 
می خواهد    بگیرد     را باید    از خود   شان پرسید   . شاید    ایشان 
نظرشان این باشد    که با توجه به گسترد   گی استان فارس و 
پهناور  بود   ن آن امکان اینکه فارس را به د   و استان تقسیم کرد    
وجود    د   اشته باشد   . من از اهد   اف طراحان این طرح  اطالعی 
ند   ارم. د   ر هر صورت طرحی که هنوز به کمیسیون و صحن 
نیامد   ه موافقت و مخالفت با آن  معنایی ند   ارد    اما با توجه به 
جمیع جهات و نظرات کارشناسی و مجموعه وزارت کشور به 

گمانم این  طرح اصاًل د   ر کمیسیون هم تصویب نشود   .  

//

//
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گفتگو با عین اله زارع زاده  پیشکسوت و مربی کشتی

از ورزشکار، اخالق و منش پهلوانی می ماند
گفتگو: فاطمه زردشتی نی ریزی  / گروه ورزش

و  است  کشتی  تشک  گوْش شکسته  
اخالق و مرام پهلوانی را مهم تر از هر 
چیز دیگری در ورزش می داند. مثل 
با  را  ورزشش  دیگر  بچه های  اغلب 
فوتبال شروع کرد، به والیبال عالقه مند 
شد و بازی بسکتبال را هم تجربه کرد. 
در ۱2 سالگی، پا بر تشک کشتی نهاد و 
همان شد که کشتی را به عنوان ورزش 

اصلی اش انتخاب کرد.
عین اله زارع زاده  شهریور ۱۳۵2 و از 
کشتی گیران و مربیان نی ریزی است 
که به مناسبت روز ملی کشتی با او به 

گفتگو نشستیم. 
- کشتی را با چه کسی و در کجا 

شروع کردید؟
سال 64  کشتی را زیر نظر محمدجواد 
مبین و در سالنی که در پارکینگ فعلی 
شهرداری بود شروع کردم. خب شرایط 
آن سالن زیاد مناسب نبود. تشک های 
قدیمی و برزنتی آن طور که باید و شاید 
مطلوب نبودند و همین باعث می شد 
بدن کشتی گیران آسیب ببیند. کمی 
بعد کالس کشتی را به سالن والفجر 
تشک ها  هم  آنجا  در  دادند.  انتقال 
برزنتی و قدیمی بود. در این سالن سه 
رشته  بدنسازی، کشتی و وزنه  برداری 
همزمان در یک وقت تمرین می کردند 
سخت  کمی  را  شرایط  همین  که 
می کرد. حدود سال ۱۳۷2 که کشتی 
یافت،  انتقال  احمر  هالل  سالن  به 

تشکها تقریبًا نیمه استاندارد شد.
- به جز آقای مبین، مربیانتان چه 

کسانی بودند؟
را  کشتی  الفبای  گفتم  که  همانطور 
محمدجواد مبین به ما آموخت و پس از 
آن زیر نظر آقایان علی نظری، محسن 
رده   در  بذرافشان  حسین  و  مبین 

جوانان و بزرگساالن کار کردیم.
- هم دوره های شما در آن زمان چه 

کسانی بودند؟
آن زمان هم دوره های زیادی داشتم، اما 
می توان از آقای سعید قلمدادکه عنوان 

نوجوانان  سومی کشور در رده سنی 
را کسب نمودند، آقای محسن گلبو، 
شهید  مبین،  اکبر  صالح پور،  برادران 
واالمقام امراله نژادکودکی که واقعًا از 
کشتی گیران طراز اول استان بود، دکتر 
پاکنیت، جواد جهانبانی و مجید گلبو 
نام برد  که همه در آن زمان جزو نفرات 

برتر کشتی بودند.
- در کشتی چه مقام هایی دارید؟

از مقام هایی که به خاطر دارم مقام اول 
۵۵ کیلو نوجوانان استان، مقام سوم 
68 کیلو بزرگساالن استان و مقام اول 
و دوم جوانان استان است. در سال ۷2 
وقتی برای خدمت سربازی به اصفهان 
رفته بودم، دو بار به عنوان سرباز وزارت 

دفاع برای نیروهای مسلح روی تشک 
رفتم که در سالهای ۷4 و ۷۵ توانستم 
در وزن 68 کیلو مقام سوم را به دست 

آورم.
- آیا در کنار کشتی به ورزش 

دیگری هم می پرداختید؟
بله، قبل از خدمت، فوتبال را نیز به 
می کردم  دنبال  نیمه حرفه ای  صورت 
و حتی در تیم خدمات کشاورزی به 
ابراهیم میرغیاثی نیز توپ  مربیگری 

می زدم.
-آزاد کار بودید یا فرنگی؟

نی ریز  کشتی گیران  همه  کاًل  آزاد؛ 
در  نظری  آقای  می کنند.  کار  آزاد 
سال ۱۳94 رشته فرنگی را در نی ریز 

راه اندازی کرد، اما کسی استقبال نکرد.
- چه شد که به مربیگری روی 

آوردید؟
پنج شش ماه پس از پایان خدمت در 
سال ۷۵ تشکیل خانواده دادم و همین 
شد که به خاطر شرایط و اینکه وقت 
رفته رفته  داشتم،  ورزش  برای  اندکی 
از ورزش و کشتی فاصله گرفتم. در آن 
هیئت  رئیس  تاج بخش  آقایان  زمان 
و مبین خیلی اصرار می کردند که به 
کشتی برگردم اما واقعًا نمی توانستم و 
شرایط آنطور که باید و شاید جور نبود 
تا اینکه پس از چندین سال وقفه، در 
من  گفتند  تاج بخش  آقای   ،89 سال 
نمی رسم و قصد دارم هیئت را به اصغر 
با  اگر می توانی  تحویل دهم.  ماهوتی 
ایشان همکاری کن. همین شد که من 
دوباره به سمت کشتی برگشتم. سال 
90 استارت کار را زدیم و به گونه ای 
کشتی را از صفر شروع کردیم. من به 
پیشکسوتان  کمیته  مسئول  سمت 
کشتی منصوب شدم. کم کم با آوردن 
دو فرزندم و دیگر بچه های دوستانمان 

تیم کشتی جان گرفت. 
سال 92 با همکاری آقای محسن گلبو 
کار  بود  دو  درجه  دفترچه  دارای  که 
مربیگری را شروع کردم.    سال 94 در 
دوره   ده روزه  مربیگری کشتی که در 
بوشهر برگزار شد شرکت کردم و پس 
و  تئوری  امتحان های  در  شرکت  از 
عملی، دفترچه  درجه ۳ را گرفتم. پس 
از آن، دوباره در سالهای 9۵ و 96 در 
کالس های کنترل که هر ساله از طرف 
می شود  برگزار  کشتی  فدراسیون 
شرکت کرده و دفترچه مربیگری ملی را 

به دست آوردم. 
- آیا هنوز مربیگری می کنید؟

در سال 98 چون شرایط کاری بنده 
اجازه نمی داد به مربیگری ادامه دهم، 
دیگری  مربیان  از  خواستم  هیئت  از 
استفاده شود. اما هیئت اصرار زیادی 
واقعًا شرایط  بر ماندن من داشت که 

بنده مناسب نبود. به همین خاطر به 
اقتضای شرایطم گفتم نمی توانم. در این 
مدت نیز که به خاطر کرونا، نمی شود 
آورد.    به سالن  تمرین  برای  را   بچه ها 
- کشتی نی ریز در سالهای اخیر را 

چگونه می بینید؟
زمانی که ما هیئت کشتی را تحویل 
گرفتیم، نی ریز در رده   هفدهم استان 
بود که با تالش سردار ماهوتی و دیگر 
توانستیم تیم خردساالن و  همکاران، 
نونهاالن را به رده  سوم استان برسانیم. 
هیئت ما واقعًا یکی از هیئت های فعال 
پیشکسوتان  حتی  که  طوری  به  بود 
هم به مسابقات اعزام می شدند و آقای 
حمید رفعتی توانست مقام دوم و سوم 

پیشکسوتان کشور را کسب کند.
- در حال حاضر امکانات کشتی 

نی ریز چگونه است؟
در زمان ما امکانات کشتی واقعًا خوب 
نبود. اما االن فرق کرده. به گفته  بازرس 
اداره  کل که سال ۱۳96 از سالن نی ریز 
بازدید کردند، ما در حال حاضر یکی 
از بهترین سالن های کشتی استان را 
داریم که این کار به همت آقای علیرضا 
عباسی که سالن زنده یاد حامد عباسی 
برای کشتی گیران نی ریز ساختند،  را 
انجام شد. از آن طرف آقای ماهوتی هم 
از هیچ تالشی فروگذار نکردند و مدام 
به عنوان  به من متذکر می شدند که 
یک پیشکسوت هر کاری می توانم برای 
کشتی نی ریز انجام دهم که در نهایت ما 
توانستیم با تجهیز سالن اعم از تشک، 
وسایل صوتی و...، سالنی در خور نی ریز 

و با امکانات مناسب آماده کنیم.
- گفتید فرزندانتان هم اهل کشتی 

هستند؟
دو پسر دارم که هر دو کشتی را دنبال 
کوچکم  فرزند  خصوصًا  می کنند، 
محمدجواد که در استان قهرمان شده و 
به مسابقات کشوری نیز راه یافته است. 
دخترم نیز زیر نظر خانم صنعتی کشتی 
جودو  رشته  در  و  می کرد  کار  آلیش 

مسابقات  در  نوجوانان  سنی  رده   در 
کشوری زنجان، پنجم شد.

- توصیه تان به جوان های امروزی 
چیست؟

اندازه   به  ورزشکار  یک  قهرمانی  عمر 
نیست.  هم  عصر  تا  صبح  آفتاب  یک 
در  ورزشکار  یک  از  که  چیزی  تنها 
نهایت می ماند اخالق و منش پهلوانی 
اوست که اگر مربیان ما بتوانند حداقل 
تا   ۵ برای  حتی  کشتی  جلسات  در 
۱0دقیقه در خصوص منش پهلوانی با 
شاگردان شان صحبت کنند واقعًا عالی 

است. در این مورد بد نیست خاطره ای 
برایتان تعریف کنم. آقایی که اتفاقًا مدیر 
مدرسه هم بود یک روز فرزندش را به 
کالس کشتی آورد و به شدت از اخالق 
و رفتار شرارت بار فرزندش گالیه کرد. 

کشتی  کالس های  در  را  فرزندش  او 
ثبت نام کرد و در نهایت کار به جایی 
رسید که فرزند او حسابی تغییر کرد 
احترام می گذاشت و حتی  به مربیان 
دوم  و  استان  قهرمانی  مقام  توانست 

کشوری را نیز کسب کند.
- چه خاطرات دیگری از ورزش 

کشتی دارید؟
مسابقات آموزشگاه ها  بود و ما پس از 
فشرده  و  سخت  تمرینات  دوره  یک 
در آن شرکت کردیم. هرکس در آن 
مسابقات  به  می شد  پیروز  مسابقات 

کشوری می رفت. من در وزن 68 کیلو 
و سعید قلمداد در وزن 48 کیلو روی 
تشک رفتیم که در نهایت من به حریف 
جهرمی باختم و حذف شدم و سعید 
قلمداد تنها به مسابقات کشوری رفت. 

هر دو برای اینکه نتوانسته بودیم با هم 
به کشوری برویم گریه می کردیم.

سالن  در  که  مسابقاتی  در  همچنین 
دستغیب شیراز برگزار می شد من به 
فینال رسیدم و قرار بود با حریف قدری 
به نام مسعود حقیقت دوست از شیراز 
روی تشک بروم. قبل از اینکه ما را صدا 
بزنند آقای مبین به کشتی گیر شیرازی 
مشکوک شد و خواست مدارک ایشان 
را چک کند. در نهایت ثابت شد مدارک  
آن کشتی گیر تقلبی است و او اگرچه 
کشتی گیر بسیار خوبی بود، با مدارک 

جعلی به مسابقه  فینال رسیده بود. در 
نهایت بدون اینکه کشتی برگزار شود، 
داور دست مرا به عنوان برنده  کشتی باال 
برد که این یکی از بهترین خاطرات من 

در مسابقات کشتی بود.

مسابقات کشتی کشوری جام هالل احمر / ساری / سال۱۳۷۲
از راست ایستاده:محسن مبین، محسن گلبو،  جواد مبین، اکبر مبین، عین اله زارع

نشسته: علیرضا نجابتیان، مهدی عبادی، رحمان گلبو، صمد سلیم جواهری، زنده یاد مرتضی اکتسابی

برابر رأی شماره ۱40060۳۱۱02۳000۱۱6 - ۱400/0۳/09 هیأت اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک زرین  دشت تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای علیرضا اسدپور 
فرزند غالمرضا به شماره شناسنامه 86۵9 صادره از حاجی آباد در دو دانگ مشاع از 
ششدانگ یک باب مغازه به مساحت ۵۷.2۱ متر مربع پالک ۵ فرعی از 6922 اصلی مفروز 
و مجزی شده از پالک 6922 اصلی قطعه 8 بخش۱2 فارس شهرستان زرین دشت واقع 
در حاجی آباد خریداری مع الواسطه از مالک رسمی اکرم علی زاده محرز گردیده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ 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:۱400/05/۲4 
 تاریخ انتشار نوبت دوم :۱400/06/0۷

خلیل مرادخواه - رئیس ثبت اسناد و امالک زرین دشت

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

- مورخ 1400/05/18
ش 2681

36415

تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیأت  شماره۱۳9960۳۱۱00۵000۳92  رأی  برابر 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک نی ریز تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمد جمعی فرزند اکبر به 
شماره شناسنامه 8 صادره از نی ریز در ششدانگ یک باب خانه به مساحت200متر مربع 
پالک4 فرعی از ۳۵68 اصلی مفروز و مجزا شده از پالک ۳۵68 اصلی واقع در نی ریز بخش 
22 فارس خریداری از مالک رسمی آقا / خانم نرگس عفیفی محرز گردیده است. لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ 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:۱400/05/۲4                                                    تاریخ انتشار نوبت دوم :۱400/06/08

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

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

سند رسمی

- مورخ 1400/05/13
ش 65

36374

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی 
شیراز اعالم کرد که در حال حاضر هیچ 
جای کشور دوز دوم واکسن اسپوتنیک 
موجود نیست و در صورت وارد نشدن آن، 
به ناچار باید جایگزین آن به گروه های 
اول  دوز  دریافت کننده  سنی  و  هدف 

اعالم شود.
عبدالرسول همتی در گفتگو با ایسنا، از 
کسانی که دوز اول واکسن اسپوتنیک را 
دریافت کرده و زمان دریافت دوز دوم آنها 
رسیده، خواستار صبوریشان شد و گفت: 
روز گذشته مکاتبه ای با وزارت بهداشت 
در این باره داشته ایم که در صورت نبود 
و واردات آن، واکسن جایگزین اعالم و 

اختصاص داده شود.
و  حداقل  واکسن،  هر  کرد:  تصریح  او 

حداکثری دارد که معمواًل اگر تا 90 روز 
فاصله با دوز دوم آن ایجاد شود، مشکلی 

به وجود نمی آید.
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی 
شیراز ادامه داد: امکان دارد اصاًل دوز 
دوم وارد نشود و به همین دلیل طی 
تقاضا  بهداشت  وزارت  با  مکاتبه ای 
کردیم که این موضوع در کمیته علمی 
مطرح تا بررسی شود که در صورت نبود 
واردات دوز دوم واکسن اسپوتنیک، چه 
واکسنی جایگزین شود. اما در عین حال 
اعالم شده که ممکن است دوز دوم وارد 

شود.
همتی خاطرنشان کرد: نگرانی از بابت 
دوز دوم وجود ندارد؛ چرا که هر واکسنی 
با همان دوز اول هم یک مقداری ایمنی 

ایجاد می کند و با دوز دوم ایمنی کاملتر 
می شود.

او همچنین در خصوص زمان دریافت 
دوز سوم واکسن ویژه کادر درمان و افراد 
در معرض خطر گفت: در حال حاضر اگر 
بخواهیم دوز سوم را برای این دو گروه 
آغاز کنیم، سامانه قبول نمی کند و در 
صورتی که کمیته علمی وزارت بهداشت 
تأیید کند، این کار انجام خواهد شد؛ اما 

تاکنون تأییدیه ای دریافت نکرده ایم.
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی 
شیراز یادآور شد: آمارهای روند ابتال به 
بیماری در فارس طی روزهای اخیر ثابت 
بوده و باید به این اطمینان برسیم که به 
قله رسیده ایم و سیر نزولی را در روزهای 

آینده طی خواهیم کرد.

احتمال جایگزین شدن یک واکسن 

دیگر به جای اسپوتنیک
دامدار متخلفی که سگ گله خود را 
به جان حیات وحش انداخته و اقدام 
به شکار غیر مجاز یک رأس جبیر در 
منطقه حفاظت شده بهرام گور کرده 

بود، دستگیر شد.
کل  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
حفاظت محیط زیست فارس به نقل از 
مهدی پور رئیس پارک ملی قطرویه، 
مأموران یگان حفاظت محیط زیست 
 26 تاریخ  در  قطرویه  ملی  پارک 
اَمرداد، طی گشت و کنترل در منطقه 
حفاظت شده بهرام گور واقع در محلی 
به نام باغهای کهوا، نشانه هایی از حمله 
یک سگ گله به حیات وحش مشاهده 

کردند. 
مهدی پور ادامه داد: یک دامدار اهل و 
ساکن قطرویه با استفاده از سگهای گله 
اقدام به شکار یک رأس جبیر نر ) گونه 
حمایت شده ( کرده بود. باتوجه به این 
که عمل ارتکابی دامدار جرم و مستلزم 
تعقیب کیفری است، مراتب به منظور 
سیر مراحل قانونی صورتجلسه و به 

مقامات قضایی ارجاع شد.
وی گفت: جریمه ضرر و زیان وارده 
به محیط زیست بابت شکار غیرمجاز 
میلیون   2۵ مبلغ  جبیر  رأس  یک 

تومان بوده که فرد متخلف موظف به 
پرداخت آن است.

سگهای بی صاحب و حتی سگهای 
چوپانها یکی از معضالت و دشمنان 
اصلی حیات وحش و محیط زیست به 
شمار می روند و گاهی صدمات ناشی از 
حضور سگها در طبیعت، از شکارچیان 
حرفه ای بیشتر است. سگها عالوه بر 
این که از طریق شکار مستقیم تعداد 
کاهش  را  حیات وحش  حیوانات 
بیماری های  می توانند  می دهند، 
بسیاری را به آنها منتقل کرده و حیات 
لحاظ  از  را  کشور  شکننده  وحش 

بیماری آسیب پذیر کنند.
معتقدند،  صاحب نظران  از  برخی 
سگها توانسته اند به تنهایی حدود 200 
گونه جانوری موجود در کره زمین را 

منقرض کنند!«
و  عالقه مندان  همه  از  مهدی پور 
در  تا  خواست  دوستان  طبیعت 
تخلف  هرگونه  مشاهده  صورت 
سایر  و  شکار  و  صید  احتمالی 
را  موارد  زیستی،  محیط  تخلفهای 
 ،  09۱۷۷8242۵۷ شماره های  به 
 ۱۵40 سامانه  و   09۱۷8۳2980۱

اطالع دهند.

جدال سگ گله با جبیر در 
بهرام گور

تکذیب یک شایعه
میلیون  پیامک جریمه یک  »اگر  پیام 
به ۱۱0  برای شما واصل شد،  تومانی 
زنگ بزنید« که در فضای مجازی منتشر 

شده کامال ً ساختگی و غیر واقعی است
این  ناجا:  راهور  پلیس  اجتماعی  معاون 
مطلب در فضای مجازی درحال دست به 
دست شدن است که این موضوع کامالً  
ساختگی و غیر واقعی است و از سوی پلیس 

راهنمایی و رانندگی ناجا تکذیب می شود.
اگر پیامک جریمه دارای شناسه قبض 
و شناسه پرداخت از سوی پلیس ارسال 
قانونی وسیله  یا متصرف  مالک  و  شد 
نقلیه نسبت به آن معترض بود، می تواند 
برابر ماده ۵ قانون رسیدگی به تخلفات 
رانندگی به همراه مستندات و مدارک 
فرصت  در  موضوع  به  رسیدگی  برای 

در  راهور  پلیس  اجرائیات  به  مناسبی 
استان یا شهرستان ها مراجعه کنند.

مجازی  فضای  شایعات  به  هموطنان 
توجه نکنند و صرفًا به مطالب و اخبار 
منتشره در سایت پلیس راهور و یا سایر 
خبرگزاری های رسمی و خبر صدا و سیما 
و از زبان مسئولین پلیس راهنمایی و 

رانندگی توجه کنند.
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وقت کشتار نیست
خشکسالیوکمبودعلوفهبالیجاندامها

تولید نی ریز در سال گذشته: 4200 تن گوشت قرمز و 6700 تن گوشت سفید

سمیه نظری، نی ریزان فارس:
خشکسالی،  کمبود علوفه و نهاده های دامی سبب 
شده که دامداران و گاوداران دام خود را زودتر از موعد 

روانه کشتارگاه کنند.
این در حالی است که با توجه به آمار منتشر شده 
توسط مدیریت جهادکشاورزی شهرستان نی ریز از 
خرداد 1399 تا خرداد امسال، 42 واحد صنعتی مرغ 
گوشتی یا سایر ماکیان )کبک، بلدرچین، بوقلمون(، 
گاوداری  واحد   17 و  دامداری  صنعتی  واحد   59
صنعتی و 80 واحد گاوداری سنتی فعالیت کرده اند 
و  دامداری  واحد صنعتی  وجود 76  به  توجه  با  و 
گاوداری، 4200 تن گوشت قرمز و 6700 تن گوشت 

سفید در شهرستان تولید شده است. 
بر پایه همین آمار شهرستان نی ریز با 305 هزار رأس 
دام، مقام اول فارس را در »اصالح نژاد دام های سبک 
محلی با دام های پرتولید خارجی« به منظور تولید 
بیشتر و کمک به اقتصاد دامداران روستایی داشته 

است.
هفته جهادکشاورزی  مناسبت  به  که  آماری  طبق 
اعالم شد در این واحدهای صنعتی 950 رأس دام 
سبک و 350 رأس گاو وجود دارد، که در یک سال 
اخیرحدود 22 هزار تن نهاده دامی از جمله جو، ذرت 
و خوراک دام بین بهره برداران دام و طیور توزیع شده 
و در قسمت مرغداری ها نیز امسال برای تخصیص 

نهاده های دولتی، از 120 واحد مرغ گوشتی بازدید 
میدانی صورت گرفته است.

سهراب قدم زن رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت 
هدف این اداره را عرضه گوشت با کیفیت متناسب 
با قیمت در بازار اعالم کرد و گفت:  »تعیین قیمت 
گوشت زنده و تأمین آن در صالحیت مدیریت جهاد 
کشاورزی است، اما بعد از عرضه گوشت به بازار اداره 
صنعت، معدن و تجارت بر قیمت و کیفیت آن نظارت 
می کند و تمام تالش همکاران ما این است که گوشت 
باکیفیت، جوان و ترجیحًا گوسفند نر در بازار موجود 

باشد.
به  ارسال لیست کشتار  با  شهرداری و دامپزشکی 
صورت روزانه به تفکیک نوع دام ذبح شده در اِعمال هر 

چه بهتر نظارت ها همکاری دارند. 
وی قیمت  انواع گوشت قرمز را بسته به نوع آنها به 

شرح زیر اعالم نمود: 
 الشه گوسفند و گاو: بین 85 تا 150 هزارتومان 

متفاوت و به نوع دام بستگی دارد.
الشه گوسفند نر و ماده سنگین با کیفیت هر کیلو : 

120 هزارتومان
الشه گاو هرکیلو: 120 هزارتومان

الشه کهره و بره نر )دام سبک( هر کیلو: 150 هزار 
تومان.

وی همچنین قیمت گوشت سفید در بازار 11 اَمرداد 
را 36/800 تومان و گوشت مرغ تعاونی را 24/900 

اعالم نمود.

روابط عمومی مدیریت جهاد 

کشاورزی:

سطح  در  پسته  برداشت  شروع 
این  باغ های  از  هکتار  11هزار 

شهرستان آغاز شد.
شهرستان  جهادکشاورزی  مدیر 
امسال  کرد  پیش بینی  نی ریز 
حدود 7500 تن پسته تولید شود. 

از  نی ریز  گفت:  بصیری  علیرضا 
فارس  استان  پسته  قطب  دیرباز 
بوده و مقام اول سطح و تولید آن  
را به خود اختصاص داده است و در 
حال حاضر، 12هزار هکتار پسته 
دارد که 1000 هکتار آن غیر مثمر 

است.
برداشت  اینکه  به  اشاره  با  وی 
پسته در این شهرستان از اواخر 
به  و  است  شده  آغاز  مردادماه 
اظهار  ادامه دارد؛  ماه  مدت یک 
داشت: 10درصد از پسته تولیدی 
برداشت  فروشی  کال  به صورت 
فرآوری  از  پس  محصول  بقیه  و 
پسته  ترمینال   17 توسط 
و  داخلی  بازارهای  به  شهرستان 

خارجی صادر می شود.
او افزود: سرمازدگی، تگرگ، باد و 
و  نوسانات شدید دمایی  طوفان، 
گرمازدگی در سال جاری  باعث 
کاهش سی تا سی و پنج درصدی 

عملکرد این محصول شده است.
بصیری با اشاره به اینکه ارقام مهم 
شامل  نی ریز  شهرستان  پسته 
اوحدی، احمدآقایی، کله قوچی و 
اکبری است، ابراز داشت: با توجه 
به پتانسیل های موجود در مناطق 
مختلف نی ریز برای تولید پسته و 
به علت کاهش سطح آب های زیر 
زمینی و افت کیفی آن در سالهای 
با  کشاورزان  از  بسیاری  اخیر، 
ایجاد باغ های پسته به تولید این 

محصول روی آورده اند.
شهرستان  جهادکشاورزی  مدیر 
با تأکید بر لزوم  نی ریز در پایان 
تکمیل زنجیره تولید این محصول 

در  کرد:  تصریح   شهرستان،  در 
حال حاضر نبود تعاونی پسته کاران 
و مرکز خرید در شهرستان، باعث 
به  تولیدی  پسته  که  است   شده 
کرمان  استان های همجوار چون 
ارسال و به  نام آنان  صادر شود 
که در صورت رفع این مشکل و با 

ایجاد صنایع تبدیلی و بسته بندی 
در شهرستان، محصوالت فرآوری 
شده با نشان منطقه تولیدکننده 
خارجی  بازارهای  به  محصول، 
باغداران  نتیجه  و در  صادر شده 
محصول  این  افزوده  ارزش  از 

بهره مند می شوند.

چرا حوادث رانندگی در شهر 
نی ریز فراوان است؟ 

امین رجبی / سردبیر

ادامه از صفحه 1
- چرا رانندگی با خودرو و موتورسیکلت تبدیل به نوعی 

تفریح و هیجان و تخلیه انرژی جوانان شده است؟
- چرا میزان و شدت حوادث در هنگام بعد از ظهر و شب 

بیشتر می شود؟
- نقش خانواده و نظام تربیتی در این حوادث کجاست؟

- مسئوالن فرهنگی شهرستان و  استان چه مسئولیتی بر 
عهده دارند؟

- کدام نقاط در نی ریز حادثه خیزند؟ و چه کارهایی برای 
رفع آنها  قابل انجام است؟ البته که با نصب چند سرعتگیر 
نمی توان مشکل را حل کرد که این روش در سالهای گذشته 

جواب نداده.
نمونه روشِن آن بولوار میرزا کوچک  است که بویژه در هنگام 
غروب آفتاب و پس از آن به یک پیست شلوغ سرعت تبدیل 
می شود. به حدی که گذر عابران پیاده از عرض بولوار به 
راحتی انجام نمی شود. بویژه در مسیر برگشت از حومه شهر 
به مرکز، خودروها و موتورسیکلتها با سرعت می رانند و 
ناگهان به میدان سرباز می رسند؛ نقطه ای که هم بولوار نصر 
به آن می رسد و هم بولوار میرزا کوچک به خیابان کم عرض 

طالقانی.
نتیجه چه می شود؟ ایجاد یک نقطه پرخطر و حادثه ساز 
بویژه از میدان سرباز تا استادیوم شهدا. جایی که پیکان با 
درخت برخورد کرد و به مرگ یک جوان انجامید. در همین 
نقطه پراید و موتورسیکلت با هم برخورد کردند. و باز در 
همین نقطه یک پژو پارس در 22 آذر 98 از مسیر منحرف 
شد و مرگ دلخراش دختر جوان را رقم زد. وقوع این همه 

حادثه در طول 300 متری یک خیابان به ما چه می گوید؟
جان و مال مردم و بویژه نوجوانان و جوانان عزیز است و نباید 

اینگونه به راحتی تباه شود.

سرمقاله

//

مِهین مهرورزان بریزند از داِم جان تارهامِهین مِهرورزان که آزاده اند

پادگانشهیددستغیباهواز/سال1363
ایستادهازراست: محمد حسن راحتی،  ناشناس 

نشستهازراست:مرحوم حاج سلیمان محفوظ،  محمد هاشم راحتی 

باتشکرازآورندهعکس

اعالمبرنامه
نانواییهاینیریز

ادامه از صفحه یک
... علی شادائی، میدان 15 خرداد: جمعه ها
حاج باقر زردشت، خ طالقانی: سه شنبه ها

محمد مکی آبادی، کوچه یخی: یک شنبه ها
حلیمه عمرانیان، طالقانی: پنجشنبه ها

محمد زردشت، قائم شرقی: چهارشنبه ها
رضا قانع، جانبازان: پنجشنبه ها

حمیدرضا اهل، بلوار پاسداران: پنجشنبه ها
 رضا متقیان، صدوقی: جمعه ها

حسین دلیر، بلوار جمشید زردشت: سه شنبه ها
زهرا صاحب جالل، بلوار استقالل: دوشنبه ها

مهدی قرائی زاده، میدان گاز: دوشنبه ها
مریم جهانبانی)قرائی(، خیابان بسیج: سه شنبه ها

جامع کبیر:  مسجد  روبروی  اکتسابی،  رضا  محمد 
پنجشنبه ها

ناصر آباد زردشتی، خیابان بسیج: جمعه ها
علی دبیری، شهید بهشتی: جمعه ها

زهرا علی پور، کوچه مدرسه بزرگی: جمعه ها
علی اکبر ارجمند، نواب صفوی: جمعه ها
شیرزاد زردشت، بلوار آزادی: یکشنبه ها

یاسمن مبرائی، روبروی امام زاده: دو شنبه ها
اسفندیار آبادزردشتی، خیابان امام خمینی، جمعه ها

محمد زردشت، بلوار ولی عصر: سه شنبه ها
جالل شاطری، حسینیه اکبرزاده: یکشنبه ها

رسول زردشت، شهر سنگ: جمعه ها
ابراهیم اکبرزاده، میدان گل: جمعه ها

مجتبی پورپاریزی، شهرک انتظام: سه شنبه ها
صفر فرج زاده، بلوار نصر: جمعه ها

حمیده خواجه، میدان کارگر: جمعه ها
نرجس منفرد نی ریزی، خیابان  امام حسین: یکشنبه ها

آزادگان، روبروی صندوق امام مهدی: یکشنبه ها
عبدالحسین شمسی، خیابان احمد نی ریزی: سه شنبه ها

دیدار بیگی، انتهای خیابان امام خمینی، یکشنبه ها
محمد خرمی، خیابان ولی عصر، روبروی حسینیه مطهری:  

چهارشنبه ها
معصومه مغلوبی، خیابان قدس، کوچه پست: چهارشنبه ها

حاصل یکسال تالش پسته کاران

7.5 میلیون کیلو پسته در نی ریز
صنایع تبدیلی یک ضرورت

باغات پسته در روستای بشنه/ تابستان 1400

شما هم می توانید خبرنگار باشید و بر جامعه خود تأثیر بگذارید

عکسها و فیلمهای خود از زندگی مردم و طبیعت شهر و روستای 
محل زندگی اتان و از زشتیها و زیبایی ها را با هشتگ

#شهروند_خبرنگار_نی _ریزان
برای ما به شماره های 09178001808 یا 09177315146 از طریق 

واتساپ یا تلگرام ارسال کنید
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شما هم می توانید خبرنگار باشید و بر جامعه خود تأثیر بگذارید
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گفتگو با عین اله زارع مربی کشتی

از  ورزشکار،
اخالق و منش پهلوانی 

می ماند

عروج حکیم 
دین و داد

حاصلیکسالتالشپستهکاران

7.5 میلیون کیلو
پسته در نی ریز

صنایع تبدیلی یک ضرورت

چرا حوادث رانندگی در 
شهر نی ریز فراوان است؟ 

امین رجبی / سردبیر

نی ریز  در  ترافیکی  حادثه  چند  پیش  هفته 
خبرساز شد. 

سه  حامل  پیکان  شدید  برخورد  آنها  اولیِن 
سرنشیِن جوان با درخت در خیابان طالقانی و در 
حوالی میدان سرباز بود. متأسفانه در این حادثه 
یک جوان 24 ساله جان داد و دو نفر دیگر مصدوم 
شدند.  یکی دو روز بعد در همین محدوده باز هم 
یک پراید و موتور با هم برخورد کردند و پراید 
پس از برخورد با درخت متوقف شد. این حادثه 

شکستگی پای موتورسوار را در پی داشت.
سلیمانی  شهید  بولوار  در  دیگر  حادثه ای  در 
)استقالل( یک پژو 405  از مسیر منحرف شد و به 
شدت با درخت برخورد کرد و خانم جوان راننده 

مصدوم شد.
تربیتی،  انسانی،  مختلف  عوامل  از  نشان  اینها 
فرهنگی، و فیزیکی مانند مشکالت ترافیکی بعضی 

از خیابانهای نی ریز دارد.
بارها گفته شده که عوامل گوناگونی دست به 
دست هم می دهد تا حوادث ترافیکی رخ دهد. 
مهم تریِن آن، عامل انسانی و فرهنگ رانندگی 
است. و در مراحل بعدی استاندارد خودرو و جاده  

و خیابان.
حاال باید شورای ترافیک نی ریز دست به کار شود 

و در کارگروه ویژه ای به این مهم بپردازد که:
- چرا این همه حوادث موتوری و خودرویی در 

شهر کوچک نی ریز فراوان است؟ 
- چه عوامل انسانی این تصادفات را رقم می زند؟

- چگونه باید عوامل انسانی را کنکاش و پاالیش 
کرد؟                        ادامه در صفحه 2

وقت کشتار نیست
خشکسالی و کمبود علوفه بالی جان دام ها

بازگشت ساعت کار 

ادارات به روال عادی

تولید امسال گردوکاران 
400 تن

جوالن کرونایی ها در شهر

نکنه خدامی خواد 
تحمل ما رو تست بزنه!

داستان تلخ یک 

خیانت

سرمقاله خبرها

حکایتهای ُقلمراد

سرگذشتواقعی

اعالم برنامه نانوایی های نی ریز
۳۳ نانوایی در شهر نی ریز مشغول به فعالیت 
هستند که برنامه کاری آنها بر پایه اعالم 
سهراب قدم زن رئیس اداره صمت صبح ها ۶ 
تا ۸، ظهرها ۱۱ تا ۱۳.۳0 و شب ها ۱۷ تا 2۱ 

می باشد.
همچنین برنامه تعطیلی ماهانه نانوایی های 

شهر نی ریز به شرح زیر است.
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یک کشته و چهار مصدوم در

برخورد شدید 3 خودرو  با  درخت

 خریدارانجیر
نقدی

0917 133 3681

36494 /1

هفته نامه  اجتماعی- اقتصادی- فرهنگی- ورزشی استانهای فارس و کرمان
صاحب امتیاز و مدیر مسئول: غالمرضا شعبان پور / سردبیر: امین رجبی -      زیر نظر شورای نویسندگان

نشانی: فارس / نی ریز / خیابان طالقانی/ مؤسسه  فرهنگی هنری کوثر نورتارم / طبقه سوم
شماره های تماس: )دفتر(  07153830903   / )دورنگار( 07153830901/ )پیامک(  10009178001808 / )همراه( 1808 800 0917

neyrizanfars.com

 info@ neyrizanfars.ir 

issn:2383.-3238چاپ: چاپخانه  عصر مردم / شمارگان: 20 هزار نسخه

0917 800 1808
@neyrizan.farsصفحه آخر

7  شهریور 1400  / شماره 348


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

