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در زادروزحافظ:

حکاکی نقش حافظ بر 
کهنه درخت نی ریزی

درخواستهای مسئوالن 
نی ریز، استهبان و بختگان  
از معاون رئیس جمهور

اشتغال ۶۳۹ نفری
ادعای مسئوالن برای ۶ ماهه نخست امسال

مسئول آسیب های 
اجتماعی کیست؟

غالمرضا شعبانپور / مدیر مسئول

هر رفتاری که فردی از اعضای جامعه یا گروهی از 
جامعه بر خالف ارزشها، هنجارها، قوانین، آداب، 
رسوم و سنتهای اجتماعی انجام دهد،  آسیب یا 

انحراف اجتماعی است.
رانندگی،  و  راهنمایی  مقررات  نادیده گرفتن   
پایمال کردن حقوق دیگران، اختالس، سرقت، 
رشوه، کم کاری، کم فروشی تا جنایات بزرگ 
مانند آدم کشی،  و... مصادیقی از آسیب اجتماعی 

اند.
نمونه های بارزی که در جامعه ما از آنها به عنوان 
باال  از:  عبارتند  می شود  یاد  اجتماعی  انحراف 
رفتن سن ازدواج، شیوع ازدواجهای مصلحتی و 
وقوع طالق به خاطر دریافت مهریه، افزایش آمار 
طالق، سرقت، خودکشی، نزاع جمعی و فردی، 
پرخاشگری،توهین و افترا به دیگران، تولید و 
توزیع انواع مواد مخدر و اعتیاد.پرخاشگری در 
روابط اجتماعی،  فرصت طلبی، مسابقۀ ثروت و 
سیری ناپذیری در به دست آوردن منافع، تجمل 
قانون گریزی،  اجتماعی،  گرایی،مزاحمتهای 
بر  فردی  منافع  تقدم  اجتماعی،  انضباط  عدم 
منافع ملی، بی عدالتی اجتماعی، استفاده از افراد 
صاحب نفوذ برای دور زدن قانون، فقر و نابرابری 
آمار  تزویر،کاهش نسبی  اقتصادی، ریاکاری و 

مطالعه و کتاب خوانی و... 
رشد  بیانگر  غیررسمی  و  رسمی  آمارهای 
آسیبهای اجتماعی در کشور ما است. سازمانهای 

متعددی مسئول مبارزه، ...
ادامه در صفحه 2

نی ریزان فارس
را در سایت هورگان 

بخوانید

بانوی نی ریزی به 

3 بیمار زندگی 

بخشید

اجباری شدن واکسن 
برای دانش آموزان و 

اصناف

برگزاری 21 مسابقه 
در هفته تربیت بدنی

کمک کنیم به خانواده 
مانده در باغ

سرمقاله خبرها

مصاحبه

صفحه 3

صفحه 4

صفحه 4

صفحه 10

۶2

بهره برداری از فوالدسازی نی ریز
پایان بهار 1400

محمد جاللی، نی ریزان فارس: 

در شورای اشتغال شهرستان نی ریز و از سوی مریدی رئیس 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعالم شد که ۶3۹ اشتغال در شش 

ماهه ی نخست امسال ایجاد شده است.

وی با بیان اینکه 1۲ اداره در شهرستان نی ریز این شغلها را ایجاد 
میزان  تا  داریم  تقاضا  اجرایی  دستگاه های  از  گفت:  کرده اند 
تعهدات خود را در سال 1400 اعالم نمایند تا وضعیت خود را 

بتوانیم ارزیابی کنیم.

در ادامه میزان تسهیالت کرونایی معرفی شده به بانک توسط 
ادارات مختلف و پرداختی های بانک ها مورد ارزیابی قرار گرفت که 

جدول آن در همین گزارش آمده است.
 ادامه در صفحه 3

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
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کاراکترهای سینما

سال تولد و میزان 
تحصیالت بعضی از  
بازیگران ایرانی : 

رزیتا غفاری: متولد ۵1 در تهران. 
لیسانس کارگردانی سینما

در   ۵1 متولد  فراهانی:  شقایق 
تهران. لیسانس نقاشی

گلشیفته فراهانی: متولد ۶۲ در 
تهران. دانشجوی رشته موسیقی

نگار فروزنده: متولد ۵۷ در تهران. 
دیپلم

در   ۵۷ متولد  قربان زاده:  علی 
تهران. دیپلم

در   ۵۶ متولد  قلی خانی:  شبنم 
تهران. فوق لیسانس رشته تئاتر

ترانه علیدوستی : متولد ۶3 در 
تهران. دیپلم

در   ۵0 متولد  کرامتی:  مهتاب 
تهران. لیسانس میکروبیولوژی

در   ۵0 متولد  کریمی:  نیکی 
تهران. دیپلم تجربی

در   ۵۵ متولد  کسراییان:  مانی 
شیراز. لیسانس بازیگری

باران کوثری: متولد ۶4 در تهران. 
دیپلم موسیقی

در   ۵۶ متولد  کاشفی:  کامبیز 
تهران. دیپلم

محمد رضا گلزار: متولد ۵4 در 
تهران. لیسانس مکانیک سیاالت

پوپک گلدره: متولد ۵0 در تهران. 
لیسانس روانشناسی

در  متولد ۵3  گودرزی:  سروش 
تهران. لیسانس کامپیوتر

در   ۵1 متولد   : مستوفی  الدن 
شهسوار. لیسانس کارگردانی

در   4۸ متولد  محتشم:  مرجان 
تهران، رها کرده دبیرستان

یکتا ناصر : متولد ۵۷ در تهران.
لیسانس مهندسی محیط زیست

بخش سوم

سکانس آخر

فیلیمو: پخش سریال کمدی- فانتزی 
»قبله عالم« به دلیل ممیزی های فراوان 

و با هدف احترام به مخاطبان  متوقف 
می شود

بچه خور پر افتخارترین فیلم کوتاه 
ایران در چند سال اخیر به کارگردانی 
»محمد کارت« در فیلیمو منتشر شد

فیلم سینمایی »قهرمان« آخرین 
ساخته اصغر فرهادی از پنجم آبان در 

سینماهای سراسر کشور اکران می شود 

قسمت نخست کمدی »نیسان آبی« 
چهارشنبه ۲۸ مهر ماه پخش می شود

فیلم »سامی« از ایران در بخش مسابقه 
اصلی جشنواره فیلم ُرم ایتالیا شرکت 

کرد

ساخت  سریال»نون خ 4«  به امسال 
نمی رسد. بناست اگر همه چیز درست 

پیش برود برای نوروز 140۲ ساخته شود

مختاباد: امیدوارم صداوسیما به درِک 
پخش آثار شجریان برسد

سریال بازی مرکب Squid Game از 
۲۶ شهریور توسط نتفلیکس در سطح 

جهانی منتشر شد و در هفته اول انتشار، 
به یکی از پربیننده ترین مجموعه های 

نتفلیکس در ۹0 کشور تبدیل شد 

شهرام ناظری: »صداوسیما چهل و دو 
سال است که بدون اجازه من و بدون 

رعایت حق و حقوق من از نظر کپی رایت 
به تجاوز خود ادامه داده است

وزیر خارجه ایران: به وزیر خارجه کره 
جنوبی گفتم اگر پولمان را ندهید، دیگر 

سریال های کره ای را پخش نمی کنیم!

سیاه، سفید، خاکستری

طلوع انار نی ریز
عکس:سهیالابراهیمپور

دو کاراکتر، دو خاطره

محمد جاللی، نی ریزان فارس: 
در مهرماه دو بازیگر تلویزیون و سینمای ایران 
اویسی«  »فتحعلی  شتافتند.  باقی  دیار  به 
و»عزت الله مهرآوران« دو چهره ای که مردم 
را با بازی هایشان بسیار خنداندند و تأثیرگذار 

بودند.

یادی از آقای کاووسی
با صدای مردانه،  بلند، خندان،  پیرمردی قد 
ساختار  خود  هنری  کارنامه  در  که   کسی 
شکنی کرد و به یک باره از نقشه های سنگی و 
خشِن فیلم هایی همچون »ناخدا خورشید«، 
»هامون«، »آخرین خون«، »می خواهم زنده 
بمانم«، »حادثه در کندوان«، و »جهان پهلوان 
تختی« به یکی از مردان طناز سینمای ایران 

مبدل شد. 
او در »مومیایی 3« با چهره ای تغییر یافته آمد اما 
آنچه که باعث شد در ذهن ها باقی بماند سریال 
»بدون شرح« بود سریالی که از شبکه سه پخش 
می شد و او در نقشه کیومرث کاووسی مدیر 
هفته نامه شهر قشنگ شد؛ او در آنجا مصائب 
و مشکالت روزنامه نگاری را به خوبی به طنز 

تصمیمات  از  ناگهانی،  از سانسورهای  کشید 
با تکه  از حل مشکالت اجتماعی  لحظه ای،  
کالم های خاصش که در آن روزها بین مردم 

کوچه و بازار جاری شده بود!
در آن زمان یعنی سال 13۸1 تازه دوربین های 
دیجیتال در  بازار رخ نشان داده بودند و جمله 
کاراکتر  کاووسی  از  بود؟«  کجا  »دیجیتالم 
بدون شرح به تکیه کالم همه تبدیل شده بود، 

می گفتند و می خندیدند...
شد  طنز  سریال های  ثابت  پای  آن  از  بعد 
همچون »کمربندها را ببندیم« در نقش آقای 
ندار«،  و  »دارا  »زیرزمین«،  »بایرام«،  ملکی، 
»سایه روشن«، »دست باالی دست«، همه از 
جمله سریال هایی بودند که فتحعلی اویسی در 
آنها طنازی کرد و در آخرین اثر سینمایی اش با 
عنوان »بازگشت لوک خوش شانس« همین ژانر 
را ادامه داد اما مردم استقبالی از آن نشان ندادند 

و آن اثر ناموفق ماند.

عزت مهربان و متین
عزت الله مهرآوران یک هفته بعد از فتحعلی 
اویسی و در حالی که مدتی را به دلیل بیماری 

کرونا در بیمارستان بستری بود راهی دیار باقی 
شد.

مهرآوران مهربان بود و دوست داشتنی و همین 
عامل سبب می شد تا او را در اکثر سریال ها 
را  او  تولید  عوامل  می رسید  نظر  به  ببینیم 

می پسندیدند و با او راحت بودند.
او که از سال 13۶۵ با »داستان زندگی« وارد 
قاب جادو شد؛ اما در ادامه در مجموعه های 
تلویزیونی و نمایش خانگی بسیاری بازی کرد؛ 
»خوب بد جلف، رادیو اکتیو«،  »می خواهم زنده 
بمانم«، »بچه مهندس 4«، »ساخت ایران« و... 
از جمله آخرین کارهای عزت الله مهرآوران بود 
و از »خوابم میاد« ساخته رضا عطاران به عنوان 

آخرین فیلم سینمایی او  نام برده می شود.
مهرآوران برای مجموعه نی ریزان فارس تداعی 
سال  در  تهران  مطبوعات  نمایشگاه  کننده 

13۹۶ هم هست...
او پیشرو در امور خیر بود و به همراه جمعی 
پیشکسوت   هنرمندان  مؤسسه  اعضای  از 
درخواستشان  بودند،  آمده  نمایشگاه  به 
تا  کنند  کاری  که  بود  این  مطبوعات  از  هم 
مدرسه سازی برای دانش آموزان استان کرمان 

سرعت بگیرد.
در یکی از غرفه های مطبوعات کشوری مشغول 
گفتگو بودند، نزدیک شدم و با مهرآوران گفتگو 
کردم و از او خواستم تا به غرفه نی ریزان فارس 

بیاید.
او گفت: از کجایید؟

گفتم:  نی ریز فارس و وقتی از محصوالت انجیر و 
انار آنجا گفتم فهمید که از کجا می آییم.

در ادامه به رغم اینکه حدود 10 نفری بودند 
بلند شدند خطاب به  از جایشان  وقتی همه 
جلیل فرجاد گفت: من می خواهم به غرفه این 
جوان بروم و بقیه نیز هم بدون هیچ مقاومتی  
آمدند، نشستند و گفتند و از من خواستند تا این 

موضوع را رسانه ای کنم.
و  بود  ساکت  گفتگویمان  مدت  طول  در 
می خندید و در آخر هم با یک عکس یادگاری 
سعی  شناختم،  بهتر  را  نی ریز  حاال  گفت: 

می کنم حتمًا سری به شهرتان بزنم.
شماره اش را داد و رفت و این آخرین مکالمه ما 
با مهرآوران بود؛ مردی بسیار خنده رو، مهربان 

و البته ساکت.
یادشان گرامی...

2 بازیگر آشنا، 2 سفر کرده مهر

عکس:مجیدپاکیزهدامن
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مِهین مهرورزان بریزندازداِمجانتارهامِهینمِهرورزانکهآزادهاند

اهواز/قبل از عملیات خیبر / سال 1362
نشسته از راست: شهید اسحاق ولی زاده، شهید محمود راحتی، قربانعلی ذکائی، احمد رضوانی

ایستاده از راست: حیدر منفرد، غالمرضا ولی زاده، ناشناس، سمیع یزدانی، شهید محمد جواد 
متقی پیشه، شهید علی حسین نارنجی، عباس حامی، فخر الدین عنبری

                          با تشکر از جناب آقای  عباس حامی که عکس را در اختیار ما قرار دادند.

مسئول آسیب های 
اجتماعی کیست؟

ادامه از صفحه یک

... کاهش و ریشه کنی این انحرافات هستند و ساالنه مبالغ 
هنگفتی از بودجه عمومی کشور صرف این مسئله می شود.

 در راه انجام این وظیفه عالوه بر صرف هزینه، ساالنه پلیس 
و سازمان های امنیتی تلفات انسانی را تحمل می کنند. 
سؤال جدی مطرح این است که چرا با صرف این همه هزینه 
مالی و انسانی نه تنها انحرافات اجتماعی کاهش نیافته بلکه 

افزایش هم داشته است؟
 بد نیست نگاهی به بخشی از سازمان های رسمی دولتی و 
غیر دولتی که عهده دار ترویج آموزه های فرهنگ اسالمی-  

ایرانی هستند بیندازیم:
1-سازمان تبلیغات اسالمی 

2-  سازمان صدا و سیما با ده ها شبکه
3-وزارت آموزش و پرورش با معاونت پرورشی و حضور 

مربیان پرورشی در مدارس 
4- معاونت فرهنگی دانشگاه ها 
5- بخشهای عقیدتی و سیاسی 

6-     وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
7- سازمان تدوین کتب درسی مدارس و اختصاص بخشی 
از مطالب کتابهای درسی در دوره آموزش عمومی) پیش 

دبستانی تا پایان متوسطه( به مباحث فرهنگی و مذهبی
 8- بخشی از سازمان اوقاف و امور خیریه 

9- روزنامه های  رسمی دولتی که از بودجه عمومی دولت یا 
نهاد های عمومی استفاده می کنند 

10-  چندین واحد درسی دانشگاهی با موضوعیت ترویج 
فرهنگ و معارف اسالمی 

شهرهایی  کالن  علمیه  مدارس  و  قم  علمیه  11-حوزه 
همچون مشهد، اصفهان، شیراز و بسیاری از شهرستانهای 

دیگری که  از بودجه غیردولتی استفاده می کنند.
12- انتشار ساالنه صدها کتاب با موضوعیت فرهنگ، دین و 

تربیت اسالمی - ایرانی 
13-برگزاری ساالنه صدها همایش و جشنواره  و  اردو  برای 

ترویج بخش فرهنگ
منظور  به  متعدد  سریالهای  و  فیلم  ساالنه  تولید   -14
اثرگذاری بر افکار عمومی و ترویج ارزش ها، هنجارها و 

کاهش انحرافات
15- تصویب قوانین با رویکرد اجرای حدود اسالمی و ترویج 

فرهنگ دینی 
16-شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی 

17- وزارت ورزش و جوانان
18-شورای فرهنگ عمومی 

19-ستاد امر به معروف و نهی از منکر 
20-ستاد پیشگیری از جرم

21-برگزاری دوره ها و کالسهای آموزش خانواده 
22- سازمان حج و زیارت 

23- فرهنگسرا ها
24-کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 

25- مؤسسات فرهنگی هنری غیر دولتی
26- کانونهای فرهنگی مساجد

27-بخشهای فرهنگی نهادهای انقالب اسالمی
28- سازمان کتابخانه ها 

29-ستاد مبارزه با مواد مخدر 
30-شورای عالی انقالب فرهنگی 

31-جهاددانشگاهی 
32- مرکز نشر دانشگاهی 

33-سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها 
)سمت(

34- انجمن آثار و مفاخر فرهنگی 
35-شورای فرهنگی و اجتماعی زنان 

36-شورای اسالمی شدن  مراکز آموزشی
37-  شورای هنر

38- مؤسسه اطالعات و تحقیقات اسالمی 
39-دفتر مطالعات جبهه فرهنگی انقالب اسالمی

 از خوانندگان عزیز ، مسئوالن و متولیان فرهنگی و به ویژه 
پژوهشگران مسائل اجتماعی خواهش می کنم دیدگاه خود 
پیرامون مسئله مطرح شده باال را برای نشریه ارسال کنند 
تا  نسبت به انتشار آنها اقدام شود.  امید است مؤثر واقع شود. 

منتظر نظرات شما عزیزان هستیم.
 شاد و سالم و موفق باشید

سرمقاله

بهره برداری از فوالدسازی نی ریز، پایان بهار 1400
روابط عمومی مجتمع فوالد غدیر نی ریز:

اگر پیشرفت پروژه فوالدسازی با همین روند 
ادامه یابد 31 خرداد 1401 این پروژه به بهره 

برداری خواهد رسید.
این را مدیرعامل شرکت بین المللی توسعه 
معارفه  جلسه  در  غدیر  معادن  و  صنایع 

مدیرعامل جدید این مجتمع عنوان نمود.
دوشنبه  جدید  مدیرعامل  معرفی  جلسه 
19 مهرماه با حضور دکتر فاضل مدیرعامل 
شرکت بین المللی توسعه صنایع و معادن 
غدیر و جمعی از مسئوالن شهرستان در محل 

کارخانه برگزار شد.
مدیرعامل شرکت بین المللی توسعه صنایع 
و معادن غدیر پیشرفت پروژه فوالد سازی 
را در 6 ماه گذشته بسیار خوب ارزیابی کرد 
و گفت: اگر با همین آهنگ پیش برویم، 
ان شأا... 31 خردادماه سال 1401 این پروژه به 
بهره برداری خواهد رسید و اشتغال 600 نفری 

ایجاد خواهد شد.
وی افزود: برای تکمیل زنجیره تولید فوالد، 
راه اندازی کارخانه گندله سازی نیز در دستور 
کارهای  اتمام  به  توجه  با  که  است  کار 
مطالعاتی امید است آغاز عملیات اجرایی 

آن با سرعت صورت پذیرد. 
جوانی  مصطفی پور  آقای  افزود:  فاضل 
برومند، انقالبی و یک نیروی چابک، توانمند، 
با قدرت درک باال در صنایع فوالدی، خوشنام 
و پرانرژی است که امید است بتواند از صد 

درصد توان منطقه استفاده کند.
فاضل همچنین از زحمات دکتر مستقیمی 
مدیرعامل سابق مجتمع فوالد غدیر نی ریز 

تقدیر نمود.
در ادامه دکتر محسن مصطفی پور مدیرعامل 
جدید مجتمع فوالد غدیر نی ریز ضمن عرض 
خیر مقدم به مدیرعامل شرکت بین المللی 

توسعه صنایع و معادن غدیر، هیأت همراه 
ایشان و مسئوالن شهرستان اظهار داشت: 
آنچه تا االن صورت گرفته حاصل دسترنج 
و  دکتر مستقیمی  جمله  از  قبلی  مدیران 
وظیفه  که  است  بوده  زاهدیان  مهندس 

می دانم از آنان قدردانی نمایم . 
وی تکمیل طرح های توسعه ای موجود و آغاز 
پروژه های دیگر در راستای ایجاد اشتغال 
پایدار را به عنوان مهمترین سرفصل های 
برنامه کاری خود عنوان کرد و افزود: با یک 
دوستان  خدمت  مستحکم  و  جدی  اراده 
رسیدیم. دیگر مجالی برای تأخیر در اجرای 
پروژه نداریم و جایی برای توجیه تأخیرها 

وجود ندارد. 
مصطفی پور با اشاره به تعامل دوگانه با 
مردم و مسئوالن شهرستان، حمایت آنان 
را اقدامات توسعه ای مجتمع و خدمتگزار 
مسئولیت های  راستای  در  مجتمع  بودن 
به  رسیدن  عوامل  مهمترین  را  اجتماعی 
مردم  افزود:  و  کرد  عنوان  پایدار  توسعه 
بدانند که ما هرگز توسعه صنعتی را برتر 
قرار  مردم  عادی  حیات  و  عادی  زندگی  از 

نخواهیم داد. 
مدیرعامل جدید مجتمع فوالد غدیر نی ریز 
اظهار داشت: تکلیفی که برای خودم متصور 
هستم این است که ما وامدار خانواده های 
معزز شهدا، جانبازان و ایثارگران هستیم 
و امروز سرمایه گذاری غدیر در هر پروژه ای 
از  برداشت  محصول  کند  سرمایه گذاری 
این قشر است که می بایست  درآمدهای 
تالش  و  باشیم  شایسته ای  امانت دار 
به  منجر  عزیزان  این  نماییم سرمایه های 
ایجاد ارزش افزوده، افزایش شغل و بهبود 

وضعیت معیشت مردم شود.
36791/33

در زادروزحافظ:

حکاکی نقش حافظ بر کهنه درخت نی ریزی
مجید پاکیزه دامن، نی ریزان فارس:

هادی جواهرآثار با خلق اثری دیگر نقش 
درخت  کهنه  از  تکه ای  روی  را  حافظ 

نی ریزی حکاکی کرد.
بزرگداشت  روز  مهرماه   20 مناسبت  به 
نی ریزی  هنرمندان  از  حافظ، جواهرآثار 
که پیکرتراشی های او چشم هر بیننده ای 
را به خلق آثار خود خیره می کند، این بار نه 
روی سنگ، بلکه بر روی یک درخت نقش 
حافظ شیرازی را در روز گرامیداشت این 
شاعر سده هفتم و در سرای فاتح حکاکی 

کرد.
این پیکرتراش گفت: به دلیل کمبود زمان 
تصمیم گرفتم ُرخ این شاعر را روی کهنه 

درخت اجرا کنم تا بتوانم سریع تر این کار 
را به اتمام برسانم.

هرچند که به گفته او هنوز دو روز تا اتمام 
نهایی کار زمان الزم است.

حضور  با  که  حافظ  بزرگداشت  روز  در 
تعدادی از هنرمندان و هنردوستان پیکر 
جواهرآثار  هادی  شاگردان  از  و  تراشی 
همراه بود، حمیدرضا هادی رئیس میراث 
دستی  صنایع  و  گردشگری  فرهنگی، 
نی ریز نیز به همراه تعدادی از کارکنان این 
اداره با حضور در سرای فاتح محل خلق اثر 
جدید این هنرمند حضور یافته و از نزدیک 

شاهد کار او بودند.
فاتح و  حافظ خوانی حاضران در سرای 

در کنار تندیس چوبی حافظ و همچنین 
میراث  اداره  رئیس  ابزار شدن  به  دست 
فرهنگی در حکاکی روی تکه ای از چوب از 

دیگر برنامه های این روز بود.
هادی در ادامه از مدیر سرای فاتح خواستار 
آماده کردن این مکان برای حضور بیشتر 

هنرمندان در برپایی اینگونه مراسم شد.
در ادامه حمیدرضا هادی با لوح سپاس 
و شاخه گل  از هادی جواهرآثار به همراه 
تقدیر  فاتح  سرای  مدیر  سوداگر  فاطمه 

نمود.
هماهنگی  با  برنامه  این  است  نوشتنی 
سوداگر مدیر سرای فاتح و همکاری بسیج 

هنرمندان انجام گرفت.

اشتراک یک ساله 

هفته نامه نی ریزان فارس 
و ماهنامه نی تاک
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مهدی منفرد، نی ریزان فارس:
حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور 
و  استهبان  نی ریز،  شهرستان های  از 
این  تمام  نیمه  پروژه های  و  بختگان 

شهرستان بازدید کرد.
رئیس  معاون  روزه  یک  سفر  این  در 
جمهور ابتدا با حضور در گلزار شهدا به 

مقام شامخ شهدا  ادای احترام نمود.
او سپس با حضور در منزل آیت ا... فقیه 

با ایشان دیدار کرد.
پل  از  حسینی  سیدمحمد  همچنین 
قطرویه-  نی ریز-  محور  شهر،  روگذر 
سیرجان و گردنه الی رز بازدید نمود 
و در جریان مشکالت این پروژه ها قرار 
گرفت و در نهایت با حضور در سالن 
اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی در جلسه 

شورای اداری شرکت کرد.

خواستههایمانمکتوبشدهاند
فرماندار نی ریز به عنوان اولین سخنران 
مشکالت  و  مسائل  تیتروار  بیان  به 

پرداخت.
مردا هدایت ضمن اعالم اینکه تمامی 
مسائل و خواسته ها را به صورت مکتوب 
با جزئیات ارسال نموده گفت: اتوبان 
نی ریز-سیرجان و تقاطع غیر همسطح 
ورودی شهر باید زودتر تعیین تکلیف 
شوند. همچنین ما با مشکل آب شرب 
روبرو هستیم که باید برنامه ریزی جهت 
انتقال آب شرب از سد چشمه عاشق به 
بخش و شهر قطرویه، بخش پشتکوه و 
در ادامه بخش مرکزی و نی ریز انجام 

شود.
وی ادامه داد: مشکالت در شهرستان 
زیاد است؛ در بحث فرهنگی نداشتن 
یک مجتمع فرهنگی، مذهبی، ورزشی 
بزرگ، و نبود ساختمان کتابخانه در 
قطرویه و مشکان از جمله خواسته های 

ماست.
تنها  ارشاد[  تئاتر  ]آمفی   سالن  این 
شهرستان  این  فرهنگی  ساختمان 

است که فرسوده شده است.
در بحث بیمارستان مشکل تکمیل و 

تجهیز آن را داریم.
هدایت افزود: با توجه به خشکسالی ها 
دریاچه  این  بختگان،  ندادن حقابه  و 
سالهاست که خشک شده و مشکالت 
برای مردم که شغل عمده  عدیده ای 

آنها کشاورزی و دامداری است ایجاد 
کرده و خواستار تشکیل یک کارگروه 
کشوری جهت مشکل دریاچه بختگان 
مورد  در  که  کاری  همانند  هستیم؛ 

دریاچه ارومیه انجام گرفت.
فرماندار همچنین گفت: مشکل بعدی 
بحث 15 درصد سهم شهرستانها  ما 
به  که  است  معادن  دولتی  حقوق  از 
خزانه واریز می شود و هیچ سهمی به ما 

نمی رسد.

نهدرشیرازونهتهراننامیازاین
نسخنویسجهاننیست

حجت االسالم  بعدی  سخنران 
سیدجواد فقیه امام جمعه موقت بود.

او گفت: بزرگترین درد جامعه ما این 
است  مرکز  به  نگاه ها  همه  که  است 
و کسی ما را نمی بیند همان طور که 
پایتخت و مرکز استانها دیده می شوند 

باید شهرهای کوچک هم دیده شوند.
پایه های  از  یکی  نی ریز  شهرستان 
در  نه  اما  است  دنیا  خوشنویسی 
شیراز و نه تهران نامی از استاد احمد 
نی ریزی نسخ نویس جهان نیست و 
حتی یک کوچه و خیابان به نام ایشان 

نیست.
جمهور  رئیس  معاون  به  خطاب  وی 
ادامه داد: شما پل ورودی شهر را دیدید 

آیا این ورودی شایسته نام نی ریز است؟
امروز رئیس جمهور به خاطر حافظ به 
شیراز آمده اما شاید بسیاری ندانند که 
بوده  نی ریزی  شیرازی،  حافظ  استاد 
و بسیاری از بزرگان نامی دیگر، اهل 

نی ریز بوده اند.
بختگان  دریاچه  به  ادامه  در  فقیه 
اشاره نمود و گفت: این دریاچه خشک 
شده اما در باال دست برنج کاری خود 
را 4 برابر افزایش داده اند! گلوگاه را در 
دست گرفته اند و آبی را به پایین دست 
نمی دهند. خشک شدن دریاچه تبعات 
زیست محیطی زیادی برای مردم ما 
داده اند  قول  بارها  است،  کرده  ایجاد 
حقابه دریاچه را بدهند اما هیچ کاری 
دغدغه های  از  یکی  وقتی  نمی کنند. 
اصلی رهبری بحث محیط زیست است 

باید برای آن کاری اساسی کرد.
امام جمعه موقت ادامه داد: طرح انتقال 
آب از خلیج فارس به قطرویه نزدیک 

شده است، چه اشکالی دارد منطقه ما 
هم از این آب بهره مند شود؟

قول  انتخابات  زمان  در  رئیسی  آقای 
دادند که شهرستان هایی که کارخانه، 
صنعت و معدن دارند نباید مبلغی را به 
خزانه مرکز واریز کنند و باید این پول ها 
در همان نقطه خرج شود، نی ریز پر 
جاذبه ترین نقاط ایران است و معادن 
تخریب  را  طبیعی  منابع  از  بسیاری 
می کنند اما یک ریال هم به شهرستان 
و  معادن  سهم  تنها  نه  نمی رسد! 
منابع  بلکه  نمی دهند  را  آالیندگی 

طبیعی را هم تخریب می کنند.
100 هکتار از جنگل های ما سوخت 
برای  امدادی  کوپتر  هلی  یک  اما 
رسانی  امداد  و  آتش  خاموش کردن 

نبود.
امام جمعه موقت افزود: 5 سال است 
شود  افتتاح  ما  بیمارستان  بوده  قرار 
اما هنوز بسیاری از امکانات را ندارد. 
باید برنامه ریزی شود تا بیمارستان با 

امکانات کامل افتتاح گردد.

درخواستهایفرمانداراستهبان
ایجاد پایانه صادراتی در استهبان یکی 
از خواسته های فرماندار استهبان بود؛ 
احمد رضا کمالی در این جلسه گفت: 
کننده  تولید  بزرگترین  اینکه  به رغم 
کننده  تولید  دومین  و  جهان  انجیر 
زعفران ایران هستیم اما در شهرستان 

با کمبودهای زیادی روبرو هستیم.
ما هنوز روستاهای بدون گاز و آب داریم 
اما شهرستان ما جزو مناطق محروم 

نیست و 15 سال است که از اعتبارات 
محرومیت زدایی یک ریال نگرفته ایم.

امر  در  تسهیل  جهت  داد:  ادامه  وی 
باید  صادرات انجیر هر دو شهرستان 
از  سوم  دو  که  انجیر  صادراتی  پایانه 
کارهای آن انجام شده در شهرستان 

استقرار یابد.
کشور چین تعرفه صادرات انجیر را باال 
برده و صادر کنندگان مجبورند برای 
صدور انجیر به چین از طریق کشور 
ویتنام و به نام کشورهای دیگر استفاده 
اقتصادی  توجیه  آنها  برای  که  کنند 

ندارد!
وی افزود: با توجه به اینکه کاربری سد 
رودبال شرب است اما روستاها و شهر 
روبرو  شرب  آب  مشکل  با  استهبان 

هستند.
که  شرایطی  در  استهبان  بیمارستان 
کامل نبوده افتتاح شده و بسیاری از 

 ،MRI تجهیزات را ندارد و ما نیازمند
سنگ شکن و تجهیزات چشم پزشکی 

و پزشک متخصص هستیم.
که  همانطور  گفت:  همچنین  کمالی 
را  ایج  به  استهبان  محور  از  قسمتی 
دیدید، منطقه ایج 35 کیلومتر با مرکز 
شهرستان فاصله دارد اما جزو بخش 
مرکزی است و مردم برای کوچکترین 
بیایند.   استهبان  به  باید  خدمات 
درخواست داریم در تقسیمات کشوری 

این منطقه به بخش ارتقاء یابد.
بحث گلزار شهدای استهبان، زمینهای 
امکانات  روستایی،  کوچک  ورزشی 
فرهنگی و دانشگاه قرآنی استهبان از 

دیگر درخواستهای فرماندار این شهر 
بود.

بختگانوخواستهها
ارائه  با  بختگان  فرماندار  معصومی 
آمار جمعیتی و وسعت این شهرستان 
گفت: فرمانداری و بسیاری از ادارات 
ما ساختمان ندارند؛ ما با کمبود نیروی 
از  تعدادی  و  هستیم  روبرو  انسانی 

ادارات ما هنوز نمایندگی هستند.
از  بسیاری  شرب  آب  حوزه  در 
روستاهای ما با کمبود آب روبرو بوده 
و باید برنامه ای برای انتقال آب شرب 
از سد چشمه عاشق یا رودبال به این 

منطقه پیش بینی شود.
و  طشک  دریاچه های  شدن  خشک 
بختگان و ندادن حقابه آنها مشکالت 
و  کرده  ایجاد  زیادی  زیست محیطی 
شده  منطقه  اکوسیستم  تغییر  باعث 

است.
پارک ملی بختگان با آن وسعت نیرو و 

امکانات ندارد.
ما  شهرستان  نقاط  از  بسیاری  در 
و  است  ضعیف  موبایل  آنتن دهی 

اینترنت در بسیاری جاها وصل نیست.
 120 طول  به  نی ریز  به  آباده  محور 
کیلومتر فرسوده شده و نیاز به بازسازی 

و دو بانده شدن دارد.
آموزش و پرورش ما با مشکالت نیروی 
انسانی و کمبود امکانات و فرسودگی 
هچنین  می باشد،  روبرو  مدارس 
برای  نوری  برج  و  سکو  جوان،  خانه 
ورزشی  سالنهای  و  استخر  ورزشگاه، 

محصوالت  تبدیلی  کارخانجات  و 
خواسته های  دیگر  از  کشاورزی 

فرماندار بختگان بود.

2اقداممؤثردولتازنگاه
نماینده

این جلسه ضمن  نماینده مجلس در 
تقدیر از دولت سیزدهم گفت: یکی از 
شاخصه های این دولت نگاه عادالنه به 

مسائل و مناطق مختلف است.
این  در  داد:  ادامه  طهماسبی  فرهاد 
مدت کوتاه که از عمر دولت می گذرد 
شده  رضایتمندی  باعث  مسئله  دو 
عمومی  واکسیناسیون  بحث  یکی 
کرونا و یکی هم حضور میدانی شخص 
اول دولت در بین مردم و لمس کردن 

مشکالت آنان.
وی ادامه داد: در نگاه من مشکالت سه 

شهرستان در جایگاه یکسان قرار دارد.
دیگر  مانند  نیز  مجلس  نماینده 
بختگان  دریاچه  بحث  به  سخنرانان 
اشاره کرد و گفت: باید از اسراف در 
باال دست جلوگیری و حقابه بختگان 

ساماندهی شود.
از  آب  انتقال  مسئله  به  اشاره  با  وی 
گفت:  فارس  استان  به  فارس  خلیج 
در کارگروهی که تشکیل شده انتقال 
280 میلیون متر مکعب مصوب شده 
که بخشی از آن با مشارکت ایمیدرو از 
سمت المرد تأمین می شود، در فاصله 
شهرستان  و  قطرویه  کیلومتری   70
گوهر  گل  تا  آب  انتقال  خط  نی ریز 
انجام  اقتصادی  هلدینگ های  توسط 

شده و باید برنامه ریزی شود تا شرق 
فارس و صنعت نیز از آن آب بهره مند 

گردند.
نماینده مجلس افزود: دولت پروژه های 
نیمه تمام را در اولویت دارد اما می بینیم 
می شود  شروع  جدید  پروژه های  که 
که  گل گوهر  شیراز-  ریلی  خط  و 
سالهاست از بیت المال برای آن هزینه 
شده است در اعتبارات دولت و استان 
پروژه  پروژه یک  این  نمی شود.  دیده 
اقتصادی مهم است و شاهرگ اقتصادی 

جنوب و جنوب شرق کشور است.
دیگر  پروژه های  شروع  مخالف  من 
نیستم اما این اولویت را نباید فراموش 
نی ریز  اقتصادی  ویژه  منطقه  کنیم، 
سالهاست مصوب شده اما سرمایه گذار 
برای شروع کار نیست. معادن و صنایع 
از جاده و امکانات ما استفاده می کنند، 
ابنیه و تجهیزات ما را تخریب می کنند 
اما چیزی از 15 درصد حقوق دولتی 

معادن به ما نمی رسد.

باعزتحرکتمیکنیمودنیاهم
باماهمراهمیشود

سید محمد حسینی آخرین سخنران 
این جلسه بود.

در  حاضر  مسئوالن  به  خطاب  وی 
جلسه گفت: همه می دانید که شرایط 
کشور خوب نیست و باید تالش کنیم تا 
وضعیت بهتر شود؛ وقفه ای چند ساله در 
خدمت رسانی در کشور ایجاد شده بود 
و بودجه ها صرفًا در زمینه هزینه های 
جاری صرف می شد و مسائل عمرانی 

فراموش گردیده بود.
کوتاه  مدت  همین  در  خوشبختانه 
کارهای بزرگی انجام شده است، باید 
در بین مردم بود و مسائل و مشکالت 
را از نزدیک لمس کرد، نباید بین مردم 
و مسئوالن مانعی باشد و باید بین آنها 
مسئله  بگیرد.  تعامل شکل  و  ارتباط 
اصلی نظام اسالمی چه در داخل و خارج 
بحث عدالت است و باید در تمام مسائل 

عدالت را در نظر بگیریم.
گفت:  حافظ  سالروز  به  اشاره  با  وی 
حافظ متعلق به ایران ، فارس و فارسی 
همه  به  متعلق  بلکه  نیست  زبانان 

دنیاست.
وی ادامه داد: یا نباید در عرصه خدمت 

رسانی پا گذاشت یا باید شبانه روز به 
مردم خدمت کرد. توجه داشته باشید 
فصل جدیدی از خدمت رسانی شروع 
شده؛ هر کسی در هر گوشه ای هست 

باید کار کند.
بحث  همین  در  داد:  ادامه  حسینی 

واکسن همه چیز را به FATF گره زده 
بودند و کاًل 5 میلیون واکسن وارد شد 
اما ظرف یک ماه 50 میلیون واکسن 
وارد گردید، اما امروز یک دولت انقالبی 
با تلفیقی از پیشکسوتان انقالب و جبهه 
و جنگ و جوانان تشکیل شده و قطعًا با 
تکیه بر توانایی خودمان با عزت حرکت 

می کنیم و دنیا هم با ما همراه می شود.
نگاه ما به خودمان و با حفظ منافع ملی 
به شرق است اما عده ای فقط تمرکزشان 
ابر  یک  که  روسیه  بود!  غرب  روی 
قدرت است که  در سوریه همراه ما بود 
و غربی ها وقتی این مسائل را ببینند 

همراه می شوند.
رئیس  افزود:  جمهور  رئیس  معاون 
جمهور هیچ یأس و ناامیدی ندارد و 
به جد معتقد است موانع را پشت سر 
و  مفاسد  جلو  که  همین  می گذاریم؛ 
از  را بگیریم بسیاری  زائد  هزینه های 
روزها  این  و  می شود  حل  مشکالت 
چون دولت و مجلس کنار هم هستند 

کارهای بزرگی می شود انجام داد.
امسال  که  تغییراتی  با  امیدواریم 
ایجاد  بانکی  نظام  و  بودجه  در 

می شودشاهد اتفاقات خوبی باشیم.
وی با اشاره به موضوع پروژه های نیمه 
در  طرح   100 حداقل  گفت:  تمام 
قرار می گیرد و  این سفر مورد توجه 

طرح های نیمه تمام در اولویت است.
در گذشته کار به جایی رسید که رئیس 
قوه قضائیه با سفر به استان ها مشکالت 
مردم و کارخانجات را حل می کرد، 20 
میلیارد دالر ارز 4200 تومانی گرفتند 
و مشخص نشد چقدر از آن صرف خرید 

کاالهای اساسی شد.
در پایان از همه شما می خواهم با همت 
بیشتر تالش کنید و ضعف ها و اشکاالت 

را بیان نمایید.
معاون پارلمانی رئیس جمهور و هیأت 
همراه بعد از پایان شورای اداری جهت 
بازدید میدانی از منطقه و پروژه ها به 

شهرستان بختگان رفتند.

امید شهدان، نی ریزان فارس: 

امام جمعه موقت نی ریز با اشاره به آغاز 
هفته نیروی انتظامی گفت: » دو رکن مهم 

نیروی انتظامی، اقتدار و مدارا است.«
در  فقیه  سیدجواد  حجت االسالم 
خطبه های نمازجمعه 16 مهر خاطر نشان 
کرد: »در کنار اِعمال قانون، باید با مردم  
نیروی انتظامی  از  رفتار کنید.  باعطوفت 
و  خرید  قاچاق،  مسئله  به  می خواهیم 
فروش اسلحه و برقراری امنیت در فضای  
مجازی که دغدغه مقام معظم رهبری هم 

می باشد، توجه داشته باشد.«
دالورمردان  »این  کرد:  تصریح  وی 
در  آسایش.  نه  و  دارند  خواب  نه  عزیز 
تعطیالت نوروز استراحت ندارند. ما به به 
مجموعه نیروی انتظامی نی ریز و فرمانده 
خداقوت  و  نباشید  خسته  مقتدرشان 
مالیمت  مهربانی،  با  ایشان  می گوییم. 
و حوصله، تعامل خوبی با آیت ا... فقیه و 
دفتر امام جمعه دارند و همیشه به مردم 

می گویند هرگونه انتقاد یا پیشنهاد دارید 
اعالم کنید.«

دیدار  به  اشاره  با  نی ریز  خطیب جمعه 
دانشجویان دانشگاه های افسری با رهبر 
انقالب  »رهبر  گفت:  انقالب،  معظم 
فرمودند امنیت ما عاریه ای نیست. امنیت 
ما متکی به توان داخلی است؛ بنابراین 
زحمتهای بسیار کشیده شده و این امنیت 
باید پابرجا بماند. باید تمام قوا همدل و 
متحد باشند تا این کشور از مشکالت نجات 

یابد.«
به  رئیس جمهور  آتی  سفر  به  وی 
عنوان  و  کرد  اشاره  فارس  استان 
امام جمعه،  از سوی  داشت: »نامه هایی 
شهرستان  فرماندار  و  نماینده مجلس 
مکاتبه شده و مشکالتی که در شهرستان 
وجود دارد، از خشکی دریاچه بختگان و 
مشکالت جاده گرفته تا مشکالت بخش 
این  امیدواریم  است.  شده  ذکر  صنعت 
سفر، نتیجه خوبی به ثمر بنشاند؛ آن هم 

را  نی ریزی که هر قسمت از خاکش  در 
برمی داریم معدن است و خاکش طال و 
کمتر شهری در ایران این گونه است. اگر 
نی ریز در تولید انار، پسته، انجیر، بادام، 
توریست  جذب  و  دستی  صنایع  گردو، 
حمایت شود، شکوفا خواهد شد. ان شاءا... 
کارگروهی برای دریاچه بختگان تشکیل 

شود تا از بی بختی نجات یابد.«
حجت االسالم فقیه به روز جهانی کودک 
یاد  باید  گفت:»آنها  و  کرد  اشاره  نیز 
والدین  باشند.  محیط زیست  یار  بگیرند 
کودکان را محترم بشمارند. در خردسالی 
با فرزندان به نیکی رفتار کنید تا در خود 
ُعقده کم بینی نداشته باشند و فردا منجر 
به خودکشی، اختالس  و کارهای ناروای 
را  دادگستری  پرونده های  نشود.  دیگر 
که می بینیم، بیشتر آن به خاطر مسائل 
خانوادگی است؛ همه هم بر سر دعواهای 
بی مورد.  زن و شوهر دعوا می کنند و روی 

روحیه فرزند تأثیر می گذارند.«

جامعه

درخواستهای مسئوالن نی ریز، استهبان و بختگان
از معاون رئیس جمهور

//

امامجمعهموقتنیریز:

اقتدار و مدارا دو رکن اصلی 
نیروی انتظامی است
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نی ریزان فارس
را در سایت هورگان بخوانید

برپایه تغییرات انجام شده و جابجایی  رخ داده در هاستینگ 
از این پس هفته نامه نی ریزان فارس را در سایت هورگان به 

نشانی »hourgan.ir/fa/neyrizanfars«  بخوانید.
عالقه مندان می توانند اخبار منتشر شده، تمامی صفحات 
و همچنین فایل PDF نی ریزان فارس را در سایت هورگان  
دانلود و مطالعه کنند. سعی شده در این سایت دسترسی 

کاربران به تمامی مطالب آسان تر و سریع تر شود.
همچنین در تالشتیم تا مطالب آرشیوی هفته نامه های 
نی ریزان فارس و عصر نی ریز را از طریق نشانی های زیر که 

در حال حاضر غیر فعال هستند، بازگردانیم:
neyrizanfars.ir
asreneyriz.ir

با   »hourgan.ir« نشانی  به  هورگان  سایت  همچنین 
امکاناتی جدیدتر به زودی رونمایی خواهد شد تا مرجعی 
قوی  برای اخبار شهرستان، استان و کشور باشد؛ در این 
راستا احتمال قطعی های موقت وجود دارد اما جای نگرانی 

نیست.

افزایش  10 درصدی حقوق  
1۴01  کارکنان دولت

عیدی پایان سال: 1.650.000 تومان
خبرگزاری فارس:

در بخشنامه سال ۱۴۰۱ آمده است:  تمامی شرکت های 
دولتی از جمله شرکت هایی که دارای قوانین و مقررات 
خاص پرداخت حقوق و مزایا هستند، افزایش حقوق را 
به طور علی الحساب ۱۰ در صد لحاظ نمایند. رقم قطعی 

ضریب به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
معادل  پیشنهادی  بودجه  در   ۱۴۰۱ سال  پایان  عیدی 
پیش بینی  علی الحساب  طور  به  تومان   ۱.65۰.۰۰۰
خواهد  وزیران  هیئت  تصویب  به  قطعی  مبلغ  می شود، 

رسید.

پلیس بهداشت آب 
در نی ریز تشکیل می شود 

مهدی منفرد، نی ریزان فارس:

با همکاری ادارات نی ریز، پلیس بهداشت آب تشکیل می شود. 

به گفته محمد شاهسونی سخنگوی شورای شهر یکی از 

عمده مشکالت عمومی سطح شهر رها کردن فاضالب در 

کوچه و خیابان های نی ریز است که در این زمینه در روز 

یکشنبه ۱8 مهرماه جلسه ای پیرامون کنترل و جلوگیری 

از رهاسازی فاضالب در معابر برگزار شد و مقرر گردید 

ادارات شبکه  با همکاری  و  بهداشت آب تشکیل  پلیس 

اصناف  اتاق  و  انتظامی  نیروی  زیست،  محیط  بهداشت، 

بازرسی های دوره ای از نقاط مختلف شهر انجام گرفته و با 

متخلفان و کسانی که اقدام به رهاسازی فاضالب در کوچه و 

خیابان می کنند برخورد جدی صورت گرفته تا شاهد چنین 

مشکالتی در سطح شهر نباشیم.

تئاتر خیابانی دفاع مقدس 
در نی ریز برگزار می شود

روابط عمومی اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی نی ریز:

نشست هم اندیشی برگزاری جشنواره استانی تئاتر خیابانی 

دفاع مقدس در نی ریز روز پنجشنبه هشتم مهرماه با حضور 

هنرمندان هنر نمایش در محل سالن آمفی تئاتر نی ریز برگزار 

شد.

در این جلسه عبدالحسین برزگر رئیس اداره فرهنگ و ارشاد 

جدید  مسئول  رنجبر  به حسین  تبریک  با  نی ریز  اسالمی 

مؤسسه هنرهای نمایشی شعبه نی ریز از تالش های سپهر 

شعبانی مسئول قبلی انجمن تقدیر کرد و ابراز امیدواری نمود 

که هرچه زودتر با کمرنگ شدن پدیده کرونا شاهد اتفاقات 

خوبی در حوزه نمایش نی ریز باشیم.

در ادامه حسین رنجبر با اعالم فراخوان جشنواره استانی تئاتر 

فجر و واگذاری اجرای بخش تئاتر خیابانی دفاع مقدس به 

شهرستان نی ریز گفت: مهلت ثبت نام در سامانه تا سی ام مهر 

ماه و ارسال فیلم آثار یکم تا بیستم آبان  تعیین شده است، از 

هنرمندان نی ریز می خواهم که هرچه زودتر برای حضور و ارائه 

اجراهای فاخر در این بخش جشنواره تالش کنند.

وی افزود: بخش تئاتر خیابانی این جشنواره در نی ریز در نیمه 

دوم آذر ماه برگزار خواهد شد.

در پایان این نشست درباره راهکارها و چگونگی بهبود برنامه ها 

و فعالیت گروه های نمایشی نی ریز هم اندیشی شد.

بیداد گرانی در نی ریز اشتغال 63۹ نفری
گرانی افسار پاره کرده و سایه سنگین آن بر روی ادعای مسئوالن برای 6 ماهه نخست امسال

از  نشسته  می دهد،  قیمت  بوی  که  آنچه  تمام 
کاالهای اساسی گرفته تا تعمیرات و خدمات!

در این روزها تخم مرغ هم، ساز عجیبش را کوک 
کرده و خود را به ۲ هزار و ۱۰۰ تومان رسانده است 
این در حالی است که مسئوالن کشاورزی نی ریز 
تا   ۱۲۰۰ بین  تخم مرغ  تولید  هزینه  می گویند 
۱۴۰۰ تومان است اما باال رفتن خودسرانه قیمت 

توجیهی ندارد!
به همین دلیل جلسه ستاد تنظیم بازار ۲۰ مهرماه 

در فرمانداری تشکیل شد.
رئیس اداره صمت با اشاره به برخی از اقالم که 
بوی گرانی می دهند گفت: به عنوان مثال قیمت 
تخم مرغ بین ۲۰۰۰ تا ۲۱۰۰ تومان در نوسان 

است. 
قیمت مرغ حدود ۳۱ تا ۳۲ هزار تومان فعاًل ثابت 
این  می  کردیم  پیش بینی  هرچند  است  مانده 
قیمت ها کاهش یابد اما به دلیل عدم اختصاص 

سهمیه کامل مرغ تنظیم بازار این اتفاق رخ نداد.
سهراب قدم زن با اشاره به اینکه نبود میدان دام 
در شهرستان نی ریز عاملی است تا قیمت گوشت 
قرمز در نی ریز مشخص نباشد گفت: عمده تولید 
شهرستان گوشت بره است و در حال حاضر تولید 

بیشتر از مصرف است اما قیمت ها تغییری نکرده.
اصناف  اتاق  بازرسی  مسئول  ذوالقدر  ادامه  در 
گزارشی از  وضعیت قیمت گاز کشی در منطقه 

قطرویه ارائه داد.
با توجه به اینکه مناطقی مثل ریزاب، بنه کالغی و 
روستاهای  مسیر بخش قطرویه مراحل گازکشی 
خانگی اشان در حال انجام است بازرسان نی ریز به 
آنجا رفته اند تا قراردادها را چک کنند، البته آنگونه 
که ذوالقدر اعالم نمود قیمت ها به نسبت مناسب 
بوده و حتی در مقایسه با شهر نی ریز ۲۰ تا ۳۰ 
هزار تومان هم ارزانتر بوده و دلیل آن وجود رقابت 
شدیددر آنجا اعالم شد. بر پایه بررسی های انجام 

شده 8 مجری در آنجا مشغول به کار هستند.
وی با اشاره به اینکه مردم از بازرسی های آنجا راضی 
بودند به بازرسی ها در شهر هم اشاره کرد و گفت: 
در مورد برنج سفید که در نی ریز طرفداران بسیار 
زیادی دارد، یکی از عمده فروشان به رغم اینکه از 
قبل خرید کرده بود اما با قیمت روز آن را به خرده 
فروشان داده بود و  فاکتورهای جعلی ارائه کرد که 

پرونده تشکیل و به تعزیرات ارسال گردید.
ذوالقدر همچنین به افزایش قیمت کپسول گاز 

اشاره کرد و گفت: در حالی که قیمت کپسول گاز 
حدود ۲۰ تا ۲۴ هزار تومان است اما مغازه های سر 
جاده برای پر کردن یک پیکنیک ۱۳ تا ۱5 هزار 

تومان دریافت می کنند. 
دفترچه های  التحریری  لوازم  یک  در  همچنین 
شطرنجی که به قیمت 5۰۰۰ تومان و در سال 
۹8 خریداری شده بود به قیمت ۲۰ هزار تومان به 

فروش می رساند که با آن برخورد شد.
در مشکان قیمت پودر سنگ در برخی مواقع از 
قیمت سیمان سیاه و سفید نیز گران تر  بود که با 

توزیع کنندگان برخورد گردید.
ذوالقدر با اشاره به اینکه برخی تخم مرغ را کیلویی 
می خرند و به صورت دانه ای می فروشند گفت: باید 
قیمت تخم مرغ بر پایه کیلو محاسبه شود چون 
برخی از کارتونها به دلیل ریز بودن تخم مرغها 
کیلویی ۱۰ هزار و ۷۰۰ تومان به فروش می رسد  

اما به صورت دانه ای می فروشند.
نی ریز  تخم مرغ  کارخانه  اینکه  به  اشاره  با  وی 
گفت:  ندارد  حسابی  و  درست  قیمت گذاری 
به  شده  وارد  تخم مرغ های  قیمت  تولیدکننده، 
نی ریز را می گیرد و بر اساس توجیهاتی که دارد 

باالتر از آن قیمت ها عرضه می کند.
در این جلسه مدیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه 
قیمت تولید تخم مرغ بین ۱۲۰۰ تا ۱۴۰۰ تومان 
نامشخص  را  قیمت  خودسرانه  باالرفتن  است، 
خواند و گفت: اعالم شده است که در پایتخت 
قیمت تخم مرغ شانه ای ۴۲۰۰۰ تومان است و 
ما هم باید بر همین پایه قیمت های باالتر را قبول 

نکنیم.

بصیری با بیان اینکه تولید تخم مرغ نی ریز ۴5۰ 
تن در سال است  گفت: باید روی قیمت تخم مرغ 
نی ریز نظارت شود اما نباید سبب ناامیدی تولید 

کننده نیز شویم.
وی در پاسخ به این انتقاد که گوشت مرغ استان 
توسط نی ریز تولید می شود و باید بخشی از آن به 
خود شهرستان برگردد گفت: متأسفانه مدیرکل 
سازمان ما معتقد است نباید در سیستم عرضه 

دخالت کنیم.
بررسی  جمله  از  مختلفی  مباحث  ادامه  در 
اطراف مسکن  در  بازارچه محصوالت  راه اندازی 
مهر و ساماندهی آرد از آبان ماه مورد ارزیابی قرار 

گرفت.
بار  تره  قیمت  اینکه  بیان  با  فرماندار  همچنین 
گران است و هیچ حساب و کتابی روی آن نیست 
گفت: بر دستمزد تعمیرکاران گرفته تا قیمتهای 
اجناس که چهار برابر شده اند باید نظارت شود در 
حالی که ما تولید کننده گوشت مرغ و تخم مرغ 
هستیم اما قیمت ها دچار نوسان است! نمی شود 
کسی که در نی ریز تولید می کند قیمتی باالتر از 
کسی که هزینه حمل و نقل دارد را به ثبت برساند؛ 
اگر می بینید قیمت تخم مرغ به صورت کیلویی 
با متخلفان و  و  بکنید  را  بهتر است همین کار 

گرانفروشان برخورد قاطع داشته باشید.
مراد هدایت به باال بودن کرایه مغازه ها و منازل هم 
پرداخت و گفت: بنگاه ها باید سر و سامان پیدا کنند 
آن ها عاملی برای افزایش قیمت شده اند. نیاز است 
تا با کسانی که پروانه فعالیت ندارند، برخورد جدی 

شود.

روابط عمومی فرهنگ و ارشاد اسالمی:

نی ریز  کتابخانه های  اداره  رئیس 
نی ریز  عمومی  فرهنگ  در شورای 
وعده داد تا احداث کتابخانه خیرساز 
مشکان و افتتاح کتابخانه امام صادق 

در هفته کتاب را انجام دهد.
فرهنگ  شورای  جلسه  چهارمین 
عمومی شهرستان روز نوزدهم مهر 
مصالی  محل  در  اعضاء  حضور  با 

نمازجمعه تشکیل شد.
حجت االسالم  جلسه  این  در 
موقت  جمعه  امام  فقیه  سیدجواد 
در غیاب آیت ا... سید محمد فقیه 
عمومی،  فرهنگ  شورای  رئیس 
با اشاره به دستور جلسه بر اهمیت 
فرهنگ و به ویژه مظلومیت کتاب و 
سخن  امروز  جامعه  در  کتابخوانی 
حوزه  دست اندرکاران  از  و  گفت 
مدیریت  با  تا  خواست  فرهنگ 

و  ارزش  کتابخانه ها  هوشمند، 
اعتالی خود را در بین اقشار مختلف 

مردم پیدا کنند.
شورای  رئیس  نائب  و  فرماندار 
بیان  با  نی ریز،  عمومی  فرهنگ 
کتابخانه ها،  ساختار  اصالح  اینکه 
تربیت کتابخوان  و  جذابیت کتاب 
بر عهده دستگاه متولی است گفت: 
برنامه ریزی  با  تا  کنیم  تالش  باید 
دراز  و  منسجم  هوشمندانه، 
مردم  میان  در  کتابخوانی  مدت، 

فرهنگ سازی شود.
چند  هر  افزود:  هدایت  مراد 
فرهنگی  بودجه های  تخصیص 
دستگاه های  مدیران  خود  توسط 
فرهنگی تعریف می شود و سازمان 
و...  فرمانداری ها  بودجه،  و  برنامه 
تصمیم گیرنده تقسیم بودجه ها و 
تأمین آن در شهرستان ها نیستند، 

و  مالی  کمبودهای  رفع  برای  اما 
این  فرهنگی  برنامه های  حمایت 
دستگاه ها، الزم است مجمع خیرین 
فرهنگ ساز در شهرستان نی ریز را 

تشکیل دهیم. 
اداره  رئیس  برزگر  عبدالحسین 
فرهنگ و ارشاد نی ریز و دبیر شورا 
در این نشست گفت: همانگونه که 
برای  معیشتی  کمک های  طرح 
حمایت از برخی اقشار آسیب پذیر در 
دوران کرونا با بازدهی خوبی صورت 
برای  فرهنگی  نهادهای  گرفت، 
توسعه فرهنگ کتاب و کتابخوانی که 
حمایت معیشتی فکر و روح جامعه 
و  دولتی  نهادهای  بسیج  با  است، 
خصوصی با راه اندازی کتابخانه سیار 
در نی ریز برای ارائه خدمات فرهنگی 
اطراف  روستاهای  و  بخش ها  به 

نی ریز تالش کنند.
در ادامه علی اکبر عابدین نژاد عضو 
شورا و رئیس کتابخانه های نی ریز 
نهاد  یک  کتابخانه  اینکه  بیان  با 
گفت:  است  فرهنگی  صددرصد 
مشکان  خیرساز  کتابخانه  احداث 
را در دستور کار داریم و کتابخانه 
امام صادق را در هفته کتاب افتتاح 

خواهیم کرد.
عابدین نژاد در آخر خواستار حمایت 
کتابخانه  راه اندازی  برای  خیرین 
سیار و همچنین ساخت کتابخانه 
در شهر قطرویه با حمایت مردم این 

شهر و به ویژه شرکت فوالد شد.

ادامه از صفحه یک
... سپس حامد فرغت شهردار نی ریز اعالم نمود: 
مکانهایی که توسط شهرداری اجاره داده شده 
است در زمان بروز کرونا  از پرداخت اجاره بها 
معاف شدند و این قضیه تا نیمه اول سال ۱۴۰۰ 

نیز ادامه داشت.
در  توضیحاتی  مختلف  ادارات  به  ادامه  در 
خصوص جذب افراد در سامانه رصد به عنوان 

افراد شاغل ارائه داده شد.
هادی رئیس میراث فرهنگی هم ابراز امیدواری 
نمود که از آبانماه طبق وعده های داده شده 
روادید برای گردشگران صادر شود که این باعث 

اشتغالزایی در حوزه میراث خواهد شد.

قدم زن رئیس اداره صمت نیز از چندین پروژه 
نام برد که قرار است در نی ریز اجرا شود و میزان 
اشتغالزایی آنها بسیار باالست، به گونه ای که 
افتتاح فوالدسازی با ۷۹ درصد پیشرفت و در 
صورت توسعه بخش گندله ۲5۰ نفر مشغول به 
کار خواهند شد. همچنین مسئوالن کارخانه 
فروکروم منگنز نیز وعده داده اند تا پایان سال 

فاز نخست آن افتتاح شود.
در این جلسه هدایت با بیان اینکه اگر مسئله 
بیکاری حل شود فقر نیز حل خواهد شد و سرقت 
و مشکالت روحی روانی کم می شود، از عملکرد 
برخی از بانکها که در پرداخت وام کرونا تمام 

تالش خود را کردند تشکر و قدردانی نمود.

گزارش سامانه رصد اشتغال کشور برای شهرستان نی ریز
در نیمه سال نخست 1۴00

میزان اشتغال ایجاد شدهنام دستگاه اجرایی

۱۳بنیاد شهید و امور ایثارگران

58کمیته امداد امام خمینی

88میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

۲ورزش و امور جوانان

6آموزش فنی و حرفه ای

۴۰بهزیستی

۱فرهنگ و ارشاد اسالمی

۲6کارآفرینی امید

۱۱امور عشایر

دانشگاه علوم پزشکی )دولتی و غیردولتی(، 
بیمارستان

۱۴

۲۰۱جهاد کشاورزی

۱۷8صنعت،  معدن و تجارت

۱مؤسسات مالی )شبکه بانکی، بورس، بیمه(

6۳۹جمع کل

اعطای وام کرونا توسط ادارات
پرداخت شدهپروندهنام دستگاه اجراییردیف

۲۲۱8جهاد کشاورزی۱

۲۲فنی و حرفه ای۲

۱۱8بهزیستی۳

۲۰۱۷آموزش و پرورش۴

۳۲شبکه بهداشت و درمان5

۲8۲۱تعاون، کار و رفاه اجتماعی6

۱۰۰۴۷۱۱راه و شهرسازی۷

۱8۱۱۲8صمت8

۳۲دانشگاه ها۹

۲۷۲۰فرهنگ و ارشاد اسالمی۱۰

۱۴۹۱۲۰شهرداری ها۱۱

۲۱۱6میراث فرهنگی۱۲

۳۴۲۳ورزش و جوانان۱۳

۱5۰5۱۰88جمع کل

عملکرد بانک ها در پرداخت وام
پرداخت شدهپروندهنام بانکردیف

۱۲۰۹۴انصار۱

۱6۷۱۱۰تجارت۲

۴۱۳۹رفاه کارگران۳

۱6۴۱۳۴سپه۴

8۴8۳صادرات5

۲5۷۱۴8ملت6

6۷۲۴8۰ملی۷

۱5۰5۱۰88جمع کل

//

//

//

//

//

در شورای فرهنگ عمومی وعده داده شد:

احداث کتابخانه در مشکان و افتتاح 
کتابخانه امام صادق

آروین رئیس 
جدید دانشگاه آزاد 
اسالمی واحد نی ریز

خبرگزاری آنا:

دکتری  مدرک  دارای  آروین  حمید 
تخصصی رئیس دانشگاه آزاد اسالمی 

واحد نی ریز شد.
در حکم رئیس دانشگاه آزاد اسالمی 

کشور آمده است:
بنا به پیشنهاد رئیس محترم دانشگاه 
آزاد اسالمی استان فارس و با توجه به 
مراتب تعهد و سوابق اجرایی ارزنده 
جنابعالی، به موجب این حکم به عنوان 
اسالمی  آزاد  دانشگاه  »سرپرست 

واحد نی ریز« منصوب می شوید.
علمی  عضو  آروین  است،  گفتنی 
شیراز  واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه 
است و سوابق اجرایی از جمله رئیس 
دانشکده هنر و معماری و مدیر گروه 
اسالمی  آزاد  دانشگاه  تربیت بدنی 

واحد شیراز را  دارست.
همچنین  طهرانچی  محمدمهدی   
تالش ها  از  جداگانه  نامه ای  طی 
سیدمحمدرضا  زحمات  و 
رئیس السادات رئیس سابق دانشگاه 
قدردانی  نی ریز  واحد  اسالمی  آزاد 

نمود.

اهداء 4 مخزن 5 هزار لیتری به 
امور آبفا شهرستان نی ریز

روابط عمومی امور آبفا:

۴ مخزن 5 هزار لیتری توسط بنیاد احسان به امور آبفا شهرستان نی ریز اهداء شد.
با پیگیری شرکت آبفا استان فارس و امور آبفا شهرستان نی ریز این مخازن دریافت و در 

انبار آبفا نی ریز تخلیه شد.
بهرام قره چاهی مدیر امور آبفا شهرستان با اعالم این خبر افزود: مخازن اهداء شده در ۴ 

روستای فاقد شبکه آبرسانی که از پیش تعیین شده نصب خواهند شد. 
آب شرب مورد نیاز ساکنان برخی از روستاها به وسیله تانکر آبرسان سیار تأمین 

می گردد.
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سرویس ورزشی: محمدصادق رجبی

دهقانی درگذر زمان
مجید پاکیزه دامن/ گروه ورزش 

تک چراغ روشن او روی بسته های قارچ در میدان 
فضل نی ریزی برای همیشه خاموش شد 
تا بار دیگر چهره غم بر ورزش نی ریز 

نمایان شود.
ورزشکارانی  جزو  دهقانی  غالمحسین 
فعالیت  ورزشی  رشته  در چند  که  بود 
بار سفر  ناباوری  در کمال  و  داشت 
تنها  تا  بست  همیشه  برای  را 
ذهن  در  او  از  خاطراتی 
ورزشکاران شهر باقی بماند.

 ۱۳۳6 سال  در  که  او 
متولد  خورشیدی 
را  بسکتبال  شد، 
اولین  عنوان  به 
ورزشی  رشته 
خود برگزید و به 
گفته هم سن و 
قبل  تا  ساالنش 

از انقالب دروازبان فوتبال هم بود.
خدمات و افتخارات این پیشکسوت توانست او را به چهره ای نام آشنا در بین اهالی 

ورزش نی ریز تبدیل کند.
زنده یاد دهقانی عالوه بر بسکتبال و فوتبال در رشته های پرورش اندام و ورزش های 

باستانی و هند بال نیز فعالیت داشت اما عمده فعالیت او در بسکتبال بوده است.
از جمله افتخاراتش می توان مقام اول پرس سینه پیشکسوتان استان و مقام چهارم 
این مسابقات در سطح کشور و همچنین مقام چهارم مسابقات پرس سینه کشوری 
باالی 5۰ سال »آستارا« نام برد. پس از آن فعالیت خود را به عنوان سرپرست، مربی و 

قبول پست های ورزشی دنبال کرد.
شاید کمتر کسی نام تیم فوتبال تاج را در نی ریز شنیده باشد، اما طبق گفته های 
شخص غالم دهقانی که به گوش برخی ورزشکاران رسیده، در ابتدا سرپرست این 

تیم بوده و پس از آن به عنوان سرپرست مسابقات فوتبال استان فعالیت داشته است.
از جمله دیگر فعالیت های او در ورزش می توان به مسئول بازی های فوتبال ادارات، 
سرپرستی تیم فوتبال شهدای کیان، رئیس کمیته داوران هیئت فوتبال در زمان 
ریاست ابراهیم قره چاهی، همکاری با هیئت فوتبال جواب ثواب و سرپرست تیم 

پرس سینه استان در آستارا اشاره کرد.
اما آنچه که کارنامه ورزشی او را درخشان تر کرده، راه اندازی هندبال نی ریز پس از 
۴۰ سال راکد ماندن می باشد که از سال ۱۳85 تا ۱۳۹8 مدت ۱۳ سال برپا بود که 
آن زنده یاد به صورت متناوب سه دوره در این مدت ریاست هیئت هندبال را برعهده 

داشت همچنین وی دارای مدرک مربیگری این رشته نیز بود.
افتخارات وی در هندبال و در طول دوره ۱۳ ساله قهرمانی، نایب قهرمانی و کسب 
مقام سوم تیم هندبال نی ریز در استان بود. شاید از این به بعد در تاریخ این رشته کس 

دیگری قصد راه اندازی آن را نداشته باشد.
غالمحسین دهقانی هفته گذشته بر اثر بیماری کرونا و در سن 6۴ سالگی رخت از 

این دنیا بست.

روحش شاد و یادش گرامی

نیم نگاه

//

اجرای 22 مسابقه و برنامه در هفته تربیت بدنی
 محمد صادق رجبی/ گروه ورزش 

رینگ به انتهای جاده قهرمانی رسید

جلسه ای برای مسابقات هیئت فوتبال
در فصل جدید

/شهدای مشکان محروم از حضور در مسابقات
مجید پاکیزه دامن/ گروه ورزش 

هیئت  جلسه  مهر   ۲۰ سه شنبه 
برگزاری  موضوع  با  فوتبال 
مسابقات فوتبال و فوتسال برگزار 
شد و با اعالم رئیس هیئت و طبق 
نظر کمیته انضباطی، تیم شهدای 
مسابقات  در  حضور  از  مشکان 
فوتسال  و  فوتبال  جدید  فصل 

محروم است.
رئیس هیئت فوتبال اعالم داشت 
از زمان شکل گیری هیئت فوتبال 
جدید تاکنون تنها 5 تیم نسبت 
هیئت  در  خود  باشگاه  ثبت  به 
و  کرده اند  اقدام  استان  فوتبال 
مابقی تیمهایی که قصد شرکت 
در مسابقات را دارند، باید نسبت 
به ثبت تیم خود در قالب باشگاه 

اقدامات الزم را انجام دهند.
مهم ترین مباحث مطرح شده در 

این جلسه را در زیر می خوانید:
از  غیر  هرتیمی  شد  مقرر   -
قبل  فصل  در  که  تیمهایی 
مسابقات حضور داشتند بخواهند 
شرکت  برتر  لیگ  مسابقات  در 
به  نسبت  می بایست  کنند، 
خریداری امتیاز آن اقدام کنند که 

مبلغ آن ۲ میلیون تومان است.
- این درحالی است که تیم فوتبال 
فجرمهتاب که در فصل قبل به 
نی ریز  فوتبال  اول  دسته  لیگ 
بخواهد  چنانچه  کرده  سقوط 
لیگ  در  نیز  جدید  فصل  در 
را  امتیاز  باید  کند،  برتر شرکت 

خریداری کند.
ثبت  و  انتقاالت  و  نقل  - هزینه 
اعالم  تومان  هزار   ۲۰ قراردادها 
مسابقات  ورودی  هزینه  و  شد 
لیگ برتر فوتبال ۳ میلیون و برای 
فوتسال ۲ میلیون تومان است و 
لیگ  امتیاز  خریداری  همچنین 
برتر فوتسال مبلغ ۱ میلیون 5۰۰ 

هزار تومان اعالم شد. 
اما آنچه که در این جلسه به   -
آن اشاره شد، محرومیت ۲ ساله 
از  مشکان  شهدای  فوتبال  تیم 
مسابقات است که در فصل گذشته 
و در حالی که این تیم با هدایت 
ابوذر شاهسوند قهرمان نیم فصل 
فصل  نیم  در  بود،  شده  نخست 
انصراف  مسابقات  ادامه  از  دوم 
خود را اعالم داشت و طبق نظر و 
رأی کمیته انضباطی این میزان 
محرومیت برای او در نظر گرفته 
شد. این محرومیت برای شهدای 
نیز  فوتسال  تیم  شامل  مشکان 
می شود که در بازی پایانی لیگ 

حاضر نشد.
- در اقدامی عجیب و غیر حرفه ای 
نیز استقالل پدیده که قهرمانی 
فصل قبل را یدک می کشد طی 
از  فوتبال  هیئت  به  بیانیه ای 
انصراف خود در فصل جدید خبر 

داده است.
- گفته می شود تیم فوتسال اهورا 
با مربیگری علیرضا مظفری قصد 

شرکت در مسابقات لیگ دسته 
اول فوتسال استان را دارد که طی 
نامه ای به هیئت فوتبال و ارسال 
فوتسال  مسابقات  کمیته  به  آن 
استان با درخواست آنها موافقت 

شده است.
استعدادهای  فوتبال  تیم   -
درخشان نیز در مسابقات زیر ۱۷ 
ساله های استان شرکت خواهد 
کرد که از همین هفته مسابقات 

آنها آغاز خواهد شد.
چند  خریداری  خصوص  در   -
زمین  آبیاری  جهت  آب  فواره 
چمن شماره ۲ ورزشگاه شهدا 
حسن  می باشد،  طبیعی  که 
درخواستی  طی  گفت:  شفیعی 
که از شورای شهر سابق داشتیم، 
برای  تومان  میلیون   ۱۲ مبلغ 
تأیید  به  که  شد  مصوب  آن 
با  که  رسید  نیز  فرمانداری 
شکل گیری شورای شهر جدید 
این مبلغ تصویب شده از هیئت 
فوتبال دریغ شد و شهردار اعالم 
برای  بودجه ای  هیچ گونه  کرد 

این امر وجود ندارد.
مبلغ  آیا  دید  باید  این باره  در 
شورای  توسط  شده  تصویب 
فوتبال  هیئت  به  سابق  شهر 
آب  فواره های  خریداری  برای 
هیئت  یا  می یابد  اختصاص 
دیگر  چاره ای  فکر  باید  فوتبال 

باشد.

رئیس ورزش و جوانان نی ریز از اجرای ۲۲ برنامه و مسابقه در 

هفته تربیت بدنی خبر داد.

شهرام مختاری گفت: با توجه به وضعیت زرد شهرستان در 

هفته تربیت بدنی امسال شاهد افزایش فعالیت های هیئت ها 

نسبت به سال گذشته هستیم ولی نباید این باعث شود که 

شیوه نامه های بهداشتی در این برنامه ها رعایت نشود.

وی افزود: کسانی که می خواهند در برنامه های این هفته 

شرکت کنند می توانند به اداره ورزش و جوانان یا به هیئت 

مربوط مراجعه و از زمان دقیق و نحوه شرکت اطالع کسب 

کنند.

مختاری ضمن تشکر از هیئت هایی که در این هفته برنامه 

دارند گفت: امیدوارم دیگر هیئت ها هم تا آخر هفته تربیت 

بدنی اجرای برنامه ای خاص را دردستور کار خود قرار دهند.

مهمترین برنامه های هفته تربیت بدنی:

نونهاالن،  و  جوانان  کشتی  مسابقه  بیلیارد،  مسابقات 

بسکتبال خیابانی، جشنواره مهارتهای بسکتبال، مسابقه 

دارت، مسابقه فوتسال کارمندان، مسابقه شنا، جشنواره 

ژیمناستیک، صعود به قله ۳۰5۰ متری سرسفید مشکان، 

راه اندازی ورزش کبدی بانوان، مسابقه ایستگاهی آمادگی 

دومینو،  و  چینی  لیوان  مسابقه  پیشکسوتان،  جسمانی 

پیشکسوتان،  کوهنوردی  همایش  و  پیاده روی  مسابقه 

مسابقه داژبال، مسابقه پیاده روی از استادیوم کوی سجاد 

تا تپه نور الشهدا برای بانوان، مسابقه دو و دوچرخه سواری 

جوانان،جشنواره  و  کودکان  ایروبیک  مسابقه  بانوان، 

ژیمناستیک ومسابقات طناب زنی آقایان وخواهران در دو 

مقطع سنی

مجید پاکیزه دامن: باالخره پس از سالها 
انتظار و چندین بار تغییر نسل و بازیکن، 
تیم فوتسال رینگ اسپرت در بازی ۴ 
جانبه دوستانه در نی ریز طعم قهرمانی را 

چشید.
اما این قهرمانی درحالی برای این تیم به 
دست آمده که آنها در جامی نه چندان 
چارچوب  در  بلکه  رسمی،  و  معتبر 
به  را  عنوان  این  چهارجانبه  مسابقات 

دست آوردند.
رینگ اسپرت با هدایت رسول خواجه زاده 
در سال ۱۳۹۴ تیم فوتسال خود را تشکیل 
مختلف  لیگ های  و  جام ها  در  اما  داد 
شهرستانی و استانی از رسیدن به مقام 

قهرمانی بازمانده بود.
قهرمانی این تیم در جام زنده یاد محسن 
رقم  درحالی  مهر   ۱6 جمعه  فردوسی 
خورد که در جام های قبلی این چنینی نیز 
دستش از رسیدن به جام و قهرمانی کوتاه 

مانده بود.
داراب  از  نمایندگانی  مسابقات  این  در 

و ایج استهبان حضور داشتند، عالوه بر 
رینگ اسپرت به عنوان نماینده نی ریز، 
اهورا نیز با تمام قوا و با مربیگری علیرضا 
مظفری حضور یافت و به سختی جایگاه 

سوم را به دست آورد.
صبح  نوبت  دو  در  جام  این  برگزاری 
رینگ  قرعه  و طبق  انجام شد  و عصر 
اسپرت در بازی نوبت صبح که تعیین 
کننده فینالیست بود، توانست با حساب 
۳ بر صفر ستاره ایج استهبان را با گلهای 
جواد سجادیان، محمدصادق حیدری و 
مجتبی هاشم زاده شکست دهد تا راهی 

فینال شود.
در دیگر بازی اهورا با قبول شکست ۲ بر 
صفر مقابل ستاره جنت شهر داراب از 

رسیدن به فینال بازماند.
در بازی رده بندی اهورا در حالی که با 
نتیجه ۴ بر صفر نیمه نخست را به سود 
خود پایان برد، در نهایت و در وقت معمول 
با خوردن کامبک فوق العاده مقابل ستاره 
ایج به نتیجه 5 بر 5 دست یافت تا ضیافت 

پنالتی ها مشخص کننده تیم سوم این 
مسابقات باشد و با خوش شانسی توانست 
با حساب ۳ بر ۲ حریف خود را در ضربات 
پنالتی شکست دهد و عنوان سوم را به 

دست آورد.
مجتبی  مسابقه،  این  قانونی  وقت  در 
سرخی، بهنام اسماعیلی، عارف اعتباری، 
و مجید مشرفی  داری  محمد طاحونه 

برای اهورا موفق به گلزنی شدند.
اما در دیدار فینال که با اعتراض شدید 
کادر فنی ستاره جنت شهر نسبت به امر 
قضاوت همراه بود، رینگ اسپرت در یک 
بازی منطقی و دور از حواشی با گلهای 
سجاد خرمی و دروازه بان خود حسین 
هاشمیان، موفق به شکست ۲ به صفر 
نماینده جنت شهر داراب شد و نخستین 

قهرمانی خود را جشن گرفت.
رسول خواجه زاده پس از پایان بازی ابراز 
امیدواری کرد در مسابقات آینده روند رو 
به جلو تیمش حفظ شود و بتواند در جام ها 

و لیگ های معتبر قهرمانی را کسب کند.

نوبت اول:۱۴۰۰/۰۷/۲5)افسانه - نی ریزان فارس(

نوبت دوم:۱۴۰۰/۰8/۰۲)افسانه - نی ریزان فارس(

دارد  قصد  نی ریز  شهرداری  اینکه  به  نظر 

باستناد ماده ۱۳ آئین نامه مالی شهرداری ها 

و در راستای اجرای بودجه سال ۱۴۰۰ و مجوز 

شورای   ۱۴۰۰/۰۱/۱۷ مورخ   ۲۷۴ شماره 

تبصره  استناد  به  و  نی ریز  شهر  اسالمی 

۲ ماده ۱۰ قانون زمین شهری و آیین نامه 

مالی شهرداری ها نسبت به فروش امالک 

مشروحه ذیل از طریق آگهی مزایده عمومی 

اقدام نماید و عواید آن را جهت طرح های 

شهر  عمومی  نیازمندی های  و  عمرانی 

هزینه نماید، لذا از کلیه متقاضیان دعوت 

و  اسناد  گرفتن  نظر  در  با  می آید  بعمل 

شرایط ذیل پیشنهادات خود را حداکثر تا 

تاریخ ۱۴۰۰/۰8/۱۲ در پاکت سربسته و الک 

مهر شده به دبیرخانه ی محرمانه شهرداری 

رسید  و  تحویل  طالقانی  خیابان  در  واقع 

اخذ نمایند. ضمنًا جهت اطالع بیشتر با 

شماره تلفن 5۳۲۰ داخلی ۳۰6 و ۳۰۷ یا به 

سامانه شفافیت شهرداری نی ریز به آدرس

Shafafiat.neyriz.ir مراجعه فرمایید.

شرایط :

می  مزایده  در  کنندگان  شرکت  ۱-کلیه 

را  مزایده  در  شرکت  سپرده  مبلغ  بایست 

سپرده   ۰۱۰56۹۲۲6۲۰۰۴ حساب  به  نقداً 

شهرداری نزد بانک ملی شعبه احمد نی ریزی 

واریز و فیش مربوطه را ضمیمه پیشنهاد 

نمایند. 

۲-به پیشنهادات مخدوش، ناخوانا و فاقد 

سپرده و پیشنهاداتی که خارج از موعد مقرر 

به دبیرخانه محرمانه شهرداری رسیده باشد 

ترتیب اثر داده نمی شود.

پیشنهادها  قبول  یا  رد  در  ۳-شهرداری 

مختار می باشد .

۴-برندگان مزایده می بایست ظرف مدت 

زمین  بهای  واریز  به  نسبت  هفته  یک 

خریداری شده به صورت نقدی اقدام نمایند، 

عدم واریز وجه در مهلت یک هفته به منزله 

می باشد.  مزایده  برنده  شخص  انصراف 

از  اقدام الزم  عدم  در صورت  است  بدیهی 

ناحیه خریدار سپرده آنها به نفع شهرداری 

ضبط خواهد شد .

مزایده  و سوم  دوم  اول،  نفرات  5-چنانچه 

حاضر به انعقاد قرارداد نشوند، سپرده آنها به 

ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

6-سند رسمی مالکیت صرفًا به نام شخص 

برنده مزایده انتقال داده خواهد شد و الغیر.

با  موجود  اوصاف  و  با وضعیت  امالک   -۷

اطالعات مندرج در آگهی مزایده به فروش 

می رسد و شهرداری در رابطه با آبرسانی و 

برق رسانی به قطعات و اخذ و هزینه انشعاب 

... هیچگونه مسئولیتی  آب، برق و گاز و 

ندارد.

8- در صورتی که در اندازه زمین ها تغییراتی 

مزایده  برنده  قیمت  براساس  گردد  ایجاد 

محاسبه و اخذ می گردد.

انتقال و درج  و  نقل  ۹- کلیه هزینه های 

آگهی و کارشناسی بعهده برنده می باشد.

مداخله  منع  قانون  مشمول  مزایده   -۱۰

کارکنان دولت می باشد.

۱۱- بازدید از ملک یا امالک با هماهنگی 

شهرداری مقدور می باشد و ارائه پیشنهاد 

شرکت در مزایده به منزله بازدید از ملک 

توسط شرکت کننده می باشد.

۱۲- کمیسیون عالی معامالت رأس ساعت 

۹ صبح پنج شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰8/۱۳ برگزار 

می گردد و شرکت در جلسه کمیسیون برای 

پیشنهاد دهندگان آزاد می باشد و هیچ گونه 

دعوت دیگری از شرکت کنندگان به عمل 

نخواهد آمد.

حداکثر  می بایست  مزایده  ۱۳- برندگان 

هفت روز پس از اعالم نظر کمیسیون عالی 

وجه  حساب  تسویه  به  نسبت  معامالت 

اقدام  نقدی  صورت  به  امالک  به  مربوطه 

نمایند، در غیر این صورت سپرده آنان به نفع 

شهرداری ضبط می گردد.

جهت  میب ایست  کنندگان  شرکت   -۱۴

خرید اسناد مزایده مبلغ 5۰۰/۰۰۰ ریال به 

ملی  بانک  نزد  حساب۰۱۱۰۳۱۷۴۳6۰۰۰ 

شعبه احمد نی ریزی واریز و فیش مربوطه را 

جهت تحویل و خرید اسناد مهر شده به امور 

مالی شهرداری تحویل نمایند. 

۱5- ترتیب قرار دادن اسناد و مدارک توسط 

شرکت کنندگان در مزایده به شرح زیر است. 

واریزی  فیش  اصل  تضمین:  پاکت   ۱5-۱

سپرده شرکت در مزایده و به همراه اسناد و 

مدارک مزایده و نقشه تفکیکی ملک مورد 

نظر که به صورت هاشور و رنگی به امضاء و 

اثر انگشت شرکت کننده رسیده باشد. در 

پاکت )الف( 

۲-۱5 : برگ پیشنهاد قیمت به طور صحیح 

و بدون قید و شرط و با درج رقم پیشنهادی 

به عدد و به حروف. در پاکت )ب(

پاکتهای )الف( و )ب( پلمب شده در پاکت 

)ج( قرار می گیرد و به صورت الک و مهر 

شده در مهلت مقرر به دبیرخانه ی محرمانه 

شهرداری تحویل می گردد.

نام  و  نام  از  غیر  به  عبارت  هرگونه  درج 

خانوادگی و شماره تماس شرکت کننده بر 

روی پاکت )ج( موجب ابطال و رد درخواست 

شرکت کننده خواهد شد.

امور مالی شهرداری نی ریز

آگهي تجدید مزایده عمومی امالک شهرداري ني ریز 
18/3678۹د

شماره: 4420/ م الف شناسه آگهی :11۹4082

آگهی مزایده شرکت تعاونی 
روستایی پشتکوه

شــرکت تعاونی روســتایی پشــتکوه، قصد دارد 
براســاس مجوز مجمــع عمومی هیــأت مدیره و 
مجوز شــماره ۱۷/۷5۲/۱۴۹۲۳۳ سازمان تعاون 
روســتایی قطعه زمین کارگاهی را در روســتای 
دهچاه جنب باســکول با متراژ ۲۰۰۰ متر مربع از 
طریق مزایده وبا قیمت کارشناســی هر متر مربع 
۱۲۰هزار تومان معادل یک میلیون و دویست هزار 

ریال به فروش برساند .
متقاضیان می بایســت طی تماس تلفنی با شماره 
۰۹۱۷۷۳۱۹۳۰5 اســناد و مدارک شــرکت در 
مزایــده را دریافــت و قیمت پیشــنهادی خود را 
حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۰/۰8/۲۰ به دفتر شــرکت 

تحویل نماید 
قیمت پیشــنهادی می بایســت به همراه اسناد و 
مدارک مزایده در پاکت در بســته تحویل شرکت 

گردد.

شرکت تعاونی روستایی پشتکوه نی ریز

6/36800
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عابد نعمتی، نی ریزان فارس:

اثر  بر  نفر   16 ساعت،   9 مدت  در  تنها 
4 تصادف شدید در شهر نی ریز مصدوم 

شدند.
در اولین حادثه، ساعت 15:30 دوشنبه 19 
مهر، دو پژو پارس و پراید در میدان گاز با 
هم تصادف کردند و 5 نفر مصدوم شدند. 
در این حادثه یک خانم 40 ساله و 28 ساله 
به ترتیب دچار ضربه به سر و بازو و ساق 
پای چپ شدند، یک مرد 33  ساله دچار 
ضربه به دست چپ و سر شد و یک مرد 35 
ساله و دختر 12 ساله نیز آسیب چندانی 

ندیدند. 
ساعت 20:30 و در حادثه مشابه دیگری 
در چهارراه مسکن مهر، دو خودرو پراید و 
پژو پارس به شدت با هم برخورد کردند و 
7 زن و کودک آسیب دیدند. شدت حادثه 
به حدی بود که پژو پارس به طور کامل 
واژگون شد و روی سقف قرار گرفت.  در 
این حادثه نیز یک خانم 65 ساله، یک 
دختر 6 ساله و یک پسر 5 ساله دچار ضربه 
به سر شدند. یک خانم 44 ساله از ناحیه 
شکم آسیب دید. یک خانم 26 ساله دچار 
ضعف شد و دو خانم 31 و 9 ساله صدمات 

جزئی دیدند.
نیروهای آتش نشانی هم  این حادثه،  در 
حاضر شدند و به ایمن سازی خودروها که 
دچار نشتی بنزین شده بودند پرداختند. 
پس از هماهنگی و حضور جرثقیل، خودرو 

پژو پارس به روی چرخهای خود برگشت 
و پس از آن آتش نشانان توانستند باتری 

خودرو را بردارند و آن را ایمن سازی کنند.
دو ساعت بعد در حالی که آتش نشانان در 
حال برگشت از مأموریت قبلی خود بودند، 
طالقانی  خیابان  در  که  کردند  مشاهده 
روبروی قصر شیرینی، یک خودرو پراید با 
موتورسیکلت تصادف کرده است. راکب 
32 ساله موتورسیکلت که دچار ضربه به پا 
و زانوی چپ شده بود، توسط اورژانس 115 
راهی بیمارستان شهدا شد.  آتشنشانان در 
این حادثه نیز خودرو پراید و موتورسیکلت 
را که بنزین آن نشت کرده بود، ایمن سازی 

کردند.
ساعت 47 دقیقه بامداد سه شنبه 20 مهر 
نیز در خیابان طالقانی روبروی اداره برق 

قدیم، یک خودرو پراید به شدت با پایه برق 
برخورد کرد و سه سرنشین آن به سختی 
دچار  ساله   17 راننده  شدند.  مصدوم 
ضربه به کمر شد، راننده 20 ساله دچار 
شکستگی ران پای راست و پارگی سر شد و 
یک دختر 5 ساله نیز از ناحیه ران پای چپ، 
چانه و لب آسیب دید و پشت سرش نیز بر 

اثر برخورد شیشه سوراخ شد.
در این حادثه، پایه برق به شدت آسیب دید 
و هر لحظه امکان سقوط آن وجود داشت. 
آتش نشانان با حضور در محل، ابتدا خودرو 
را جابه جا کردند و ضمن هماهنگی با اداره 
برق، پایه برق را مهار و خیابان را تا ساعت 
2 نیمه شب که عملیات تعویض پایه برق 
تا حادثه  کردند  ایمن سازی  انجام شود، 

دیگری رخ ندهد.

فرمانده انتظامی شهرستان نی ریز از کشف 
نزدیک به 15 تن مواد مخدر و دستگیری 
سال  یک  در  مواد  این  قاچاقچی   574

گذشته خبر داد.
سرهنگ سیدمحمد یوسفی گفت: »عالوه 
بر انجام امور خدماتی و انتظامی، پوشش 
مراسم مختلف، حضور در تمامی صحنه ها 
در کنار مردم شریف، همکاری در مهار 
بیماری کرونا و انجام امور عملیاتی، آمار 
زیر  شرح  به  گذشته  سال  یک  عملکرد 

است:
1- کشف بالغ بر 13 تن انواع مواد مخدر و 
همچنین کشف 2 تن دیگر با همکاری یگان 
تکاوری پلیس مبارزه با مواد مخدر استان 
و همچنین شهرستانهای مجاور که نزدیک 

به 15 تن کشف مواد مخدر داشتیم.
2- دستگیری 574 نفر از سوداگران مرگ 
توزیع کنندگان و خرده  شامل حاملین، 

فروشان مواد مخدر.
3- توقیف 231 دستگاه کامیون، اتوبوس، 

سواری و سایر وسایل نقلیه.
4- کشف 511 فقره انواع سرقت یعنی 18 

درصد افزایش کشفیات سرقت در مقایسه 
با سال گذشته و دستگیری 137 نفر سارق.

5- تشکیل پرونده قضایی بالغ بر 4600 
فقره پرونده قضایی که 15 درصد نسبت به 

سال قبل افزایش داشته است.
6- مراجعه به واحدها و یگانهای انتظامی 
پلیسهای  پاسگاه ها،  کالنتریها،  از  اعم 
تخصصی، معاونتهای خدماتی مثل نظام 
وظیفه در یک سال گذشته  55252   نفر 

بوده است.
تلفن  با  تماس  هزار   10 به  نزدیک   -7
گویای 110 داشتیم که بالغ بر 90 درصد 
آن عملیاتی  و انتظامی  شده و با  حضور 

مأموران ما در صحنه همراه بوده است.
سرهنگ یوسفی از مردم خواست: »ما را در 
بحث نزاع دسته جمعی یاری کنید؛ چون 
بیشترین آمار ما در حال حاضر در بحث 
نزاع، ، توهین و فحاشی و بحث اختالفات 
ریش سفیدان،  از  جا  همین  که  است 
متنفذین و نخبگان یاری می طلبیم تا در 
زمینه مشاوره و صلح و سازش همکاری 

الزم را داشته باشند.«

وی افزود: »هر چه نیروی انتظامی به سمت 
مردمی شدن و تعامل گسترده با جامعه در 
ابعاد مختلف حرکت کند، می تواند بستر 
مناسبی را برای استقرار امنیت عمومی به 
صورت خودجوش و با استفاده از ظرفیتهای 
مردمی مهیا سازد. چرا که هر چه بتوان 
افزایش  با مردم را  تعامل نیروی انتظامی 
داد، ظرفیت امنیت عمومی، بیشتر خواهد 

شد.«
یوسفی گفت: »مشارکت و همکاری مردم 
باعث جلوگیری از شیوع جرم و برقراری 

امنیت و ثبات اجتماعی می شود.«
داشت:  عنوان  نی ریز  انتظامی  فرمانده 
»امنیت مطلوبی که در کشور و به ویژه در 
شهرستان حاکم است، مدیون همکاری، 
شهیدپرور  مردم  همراهی  و  مشارکت 
همچنین  و  نی ریز  شهرستان  نجیب  و 
همکاری و تعامل با فرماندار، اعضای شورای 
دستگاه های  قضایی،  دستگاه  تأمین، 
اطالعاتی و نظامی و به ویژه مجاهدتهای 
نیروی  در  همکارانم  خستگی ناپذیر 

انتظامی است.«

دکتر داور آل داود به عنوان رئیس جدید 
بیمارستان شهدا منصوب شد.

وی که همزمان ریاست شبکه بهداشت نی ریز 

را بر عهده دارد، به طور موقت مسئولیت 
برعهده  هم  را  نی ریز  شهدای  بیمارستان 
دکتر  این  از  پیش  است  نوشتنی  گرفت. 

محسن رفیعی از تیرماه سال 1399 ریاست 
وی  داشت.  عهده  بر  را  شهدا  بیمارستان 

چندی پیش از این سمت استعفا داده بود.

در مدت 9 ساعت

4 تصادف شدید در شهر 
نی ریز با 16 مصدوم

کشف نزدیک به 15 تن مواد مخدر و دستگیری 
574 قاچاقچی در یک سال گذشته

دستگیری 137 سارق و کشف 511 سرقت

آل داود
رئیس جدید بیمارستان شهدا

عابد نعمتی، نی ریزان فارس:

بانوی 35 ساله نی ریزی با اهداء سه 
بیمار   3 به  خود،  حیات بخش  عضو 

نیازمند زندگی بخشید. 
محدثه  زنده یاد  خانواده  گفته  به 
به  مدتی  برای  وی  محمد رضایی، 
منزل برادرش در رفسنجان رفته بود 
که بر اثر یک حادثه در 13 مهرماه دچار 
ایست قلبی شد و به بیمارستان علی بن 

ابیطالب رفسنجان انتقال یافت.
وی که پس از احیاء قلبی - ریوی به 
آی سی یو این بیمارستان منتقل شده 
با شهادت  بود، 15 مهر ماه مصادف 
توسط  مغزی اش  مرگ  رضا)ع(  امام 
پزشکان تأیید و پس از رضایت خانواده 
ایثار گر این بانوی بزرگوار، صبح شنبه 
17 مهر، دو کلیه و کبدش زیر نظر 
پزشکان اعزامی از تهران برداشته و به 

سه بیمار نیازمند پیوند زده شد. 
محمدرضایی  زنده یاد  خانواده 
همچنین بیان کردند: »قلب وی از نظر 

پزشکی قابلیت پیوند نداشت؛ اما دو 
کلیه او به شیراز منتقل و به یک دختر 
با موفقیت  12 ساله و زن 43 ساله 
کبدش  همچنین  شد.  زده  پیوند 
به کرمان منتقل شده و به یک بیمار 

نیازمند دیگر زندگی بخشید.«
محدثه  زنده یاد  پیکر  است  نوشتنی 
 18 یکشنبه  صبح  محمدرضایی، 
مهرماه، در دارالرحمه نی ریز به خاک 

سپرده شد.

وزیر کشور از مهلت 10 روزه برای 
اصناف  و  مشاغل  شدن  واکسینه 
مرتبط با مردم خبر داد و گفت: وزارت 
بهداشت باید تأیید کند این جمعیت 
و  زده اند  واکسن  نفری  میلیون   3
حاضر  کسب  محل  در  می توانند 

شوند.
قرارگاه  جلسه  حاشیه  در  وحیدی 
کرونا  با  مبارزه  ملی  ستاد  عملیاتی 
گفت: فقط افرادی که واکسن کرونا 

فعالیت  اصناف  زده اند، می توانند در 
فرصت  پایان  مهرماه  آخر  و  کنند 

واکسیناسیون اصناف است.
نیمی  که  این  بیان  با  کشور  وزیر 
حدود  آنها  جمعیت  که  اصناف  از 
6 میلیون نفر می شود هنوز واکسن 
هم اکنون  افزود:  نکرده اند،  دریافت 
فاصله گذاری  میانگین  کشور  در 
 45 کرونا،  با  مقابله  برای  اجتماعی 

درصد و بسیار نگران کننده است.

تعداد فوتی های کرونا در نی ریز به عدد 
100 رسید.

با ثبت 68 مبتالی جدید به کرونا در 
تعداد  فوتی،  مورد   4 و  گذشته  هفته 
مبتالیان به 4131 نفر و تعداد افرادی 
که جانشان را از دست داده اند، به 100 
نفر رسید. 3921 نفر نیز تاکنون بهبود 
یافته اند و 110 نفر مراحل درمان خود را 

طی می کنند.
به  بختگان  مبتالیان  میزان  همزمان 

1890 مورد رسید.
بر پایه اطالعات ما، 30 مبتال به کرونا در 
بیمارستان شهدا بستری هستند که 20 
نفرشان به صورت سرپایی دارو دریافت 

حال  نفرشان   4 همچنین  می کنند. 
وخیمی دارند.

از 5 نفری که در 10 روز گذشته جانشان 
را بر اثر کرونا از دست داده اند، 4 نفر 
واکسن نزده بودند و یک نفرشان نیز تنها 

یک دوز واکسن تزریق کرده بود.
دوز   84598 کنون  تا  است  نوشتنی 
واکسیناسیون  پایگاه های  در  واکسن 
شهرستان تزریق شده که 55306 دوز 
آن نوبت اول و 29292 دوز آن نوبت دوم 
بوده است. بر این پایه، حدود 80 درصد 
جامعه هدف باالی 12 سال در شهرستان 
نی ریز، واکسن دوز اول و 42 درصد نیز هر 

دو دوز واکسن را تزریق کرده اند.

بانوی نی ریزی به سه 
بیمار زندگی بخشید

افراد شاغل در اصناف 
باید واکسن کرونا بزنند

آخر مهرماه پایان فرصت واکسیناسیون اصناف است

تلفات کرونا در نی ریز 
سه رقمی شد

عملیات   125 نی ریز   115 اورژانس 
مختلف را در هفته گذشته انجام داد.

به گزارش کچویی مدیر اورژانس 115 
نی ریز، مهمترین این حوادث به شرح زیر 

بوده است:
بر  ساعت 23:50 چهارشنبه 14 مهر، 
در  پیکان  سواری  خودرو  واژگونی  اثر 
نزدیکی روستای غدیر گه 4 نفر مصدوم 
شدند. یک مرد 24 ساله از ناحیه پشت 
سر، کتف، کمر، دستها، صورت و چشم 
آسیب دید و به بیمارستان شهدا انتقال 
یافت. یک مرد 27 ساله و دو دختر 12 و 

14 ساله آسیب جزئی دیدند.
ساعت 14:50 همان روز، بر اثر واژگونی 
یک موتورسیکلت در شهرک جعفرآباد 
3 نفر مصدوم شدند. یک خانم 47 ساله 
دچار صدمات چندگانه شد. یک خانم 25 
ساله از ناحیه صورت و یک دختر 2 ساله 

نیز از ناحیه سر آسیب دید.
دو ساعت بعد، در زیر گذر پلیس راه یک 
موتورسیکلت واژگون شد و راکب 18 

ساله آن صدمات متعدد دید.
یک  تصادف  اثر  بر  نیز   22:25 ساعت 
روستای  در  موتورسیکلت  و  خودرو 
ساله   14 و   10 نوجوان  دو  ریزاب، 
از  ترتیب  به  موتورسیکلت  سرنشین 
ناحیه انگشت و پهلوی چپ و دست و 
لگن مصدوم شدند و به بیمارستان شهدا 

انتقال یافتند.
مهرماه،   15 پنجشنبه   19:56 ساعت 
در روستای قلعه پایین آباده طشک یک 
موتورسیکلت واژگون شد و دو سرنشین 
17 و 18 ساله آن از ناحیه سر و صورت 
آسیب دیدند. یکی از آنها هم که پایش به 
اگزوز برخورد کرده بود، دچار سوختگی 

شد.
دو  نیز  مهرماه   16 جمعه  روز  در 
یکی  شدند؛  واژگون  موتورسیکلت 
ساعت 8:15 در خیابان شهید مطهری 
آن دچار صدمات  راننده 61 ساله  که 
چندگانه شد. دیگری نیز ساعت 12 نیمه 
شب کنار درمانگاه شفا که راننده 30 

ساله آن از ناحیه شانه آسیب دید.
اثر  بر  مهر،   17 شنبه   16:50 ساعت 
تصادف موتورسیکلت و عابر پیاده کنار 

از  ساله  دو  کودک  یک  تجارت،  بانک 
ناحیه شکم آسیب دید و به بیمارستان 

شهدا منتقل شد.
ساعت 14:20 همان روز بر اثر واژگونی 
نفر   4 حاجی آباد  روستای  در  خودرو 
مصدوم شدند. در این حادثه یک مرد 51 
ساله از ناحیه دست و سه خانم 45، 24 و 
19 ساله نیز از ناحیه دست، کمر و پهلو 

آسیب دیدند.
یک  مهر،   18 یکشنبه   19:22 ساعت 
موتورسیکلت و خودرو در شهر مشکان 
راننده  حادثه،  این  در  کردند.  تصادف 
ضربه  دچار  موتور سیکلت  ساله   31
به  و  شد  هوشیاری  کاهش  و  مغزی 
بیمارستان شهدای نی ریز انتقال یافت. 
درمان  تحت  بیمارستان شهدا  در  وی 
قرار  اعصاب  و  مغز  جراحی  متخصص 
گرفت و هم اکنون با حال مساعد در بخش 
نظر  تحت  و  بستری  ویژه  مراقبتهای 

است.
ساعت 13:14 دوشنبه در آباده طشک، 
یک تصادف مشابه رخ داد که راننده 17 
ساله موتورسیکلت از ناحیه دست و پا 

آسیب دید.
ساعت 19:35 همان روز، دو خودرو در 
ده کیلومتری قطرویه تصادف کردند و 
راننده 56 ساله یکی از خودروها صدمات 

چندگانه دید.
ساعت 9 صبح سه شنبه 20 مهرماه، دو 
خودرو وانت پیکان و فوتون در گردنه 
خالص تصادف کردند. در این حادثه یک 
مرد 39 ساله صدمات چندگانه دید و یک 
پسر 6 ساله و مرد 31 ساله نیز به ترتیب از 

ناحیه سر و صورت آسیب دیدند.
نی ریز   115 اورژانس  است  نوشتنی 
مأموریت   125 گذشته  هفته  یک  در 
مورد   16 تعداد،  این  از  که  داد  انجام 
تصادفات جاده ای، 17 مورد تصادفات 
درون شهری و 19 مورد نیز مربوط به 

بیماریهای قلبی - عروقی بوده است.
را  اورژانس  کارکنان  مأموریت   10
بیماران کرونایی رقم زدند که 5 نفر از 
شدند.  اعزام  شهدا  بیمارستان  به  آنها 
همچنین اپراتورهای مرکز پیام نیز 17 

مشاوره به بیماران کرونایی دادند.

درمان  و  بهداشت  شبکه  رئیس 
طرح  شروع  از  نی ریز  شهرستان 
در  دانش آموزان  کردن  واکسینه 
مدارس از روز سه شنبه 20 مهر خبر  
داد و واکسیناسیون دانش آموزان برای 

آموزش حضوری را ضروری دانست.
شبکه  عمومی  روابط  گزارش  به 
نی ریز،  درمان شهرستان  و  بهداشت 
دکتر داور آل داود با تأکید بر ضرورت 
برای  دانش آموزان  واکسیناسیون 
مدارس  در  حضوری  آموزش  شروع 
»واکسینه  طرح  تصویت  »با  گفت: 
مدارس«  در  دانش آموزان  کردن 
و  شهرستان  کرونا  ستاد  نشست  در 
و  آموزش  و  فرمانداری  همکاری  با 
به  واکسیناسیون  تیمهای  پرورش، 
مدارس اعزام می گردند. دانش آموزان 
هر مدرسه به همراه اولیاء، با فراخوانی 
مدرسه  هر  مدیریت  سوی  از  که 
واکسینه  معین  روز  در  شود،  داده 

می شوند.«
وی با اشاره به این که هنوز نیمی از 
واکسینه  شهرستان  در  دانش آموزان 
نشده اند، هدف از اجرای این طرح را 
پوشش 100 درصدی واکسیناسیون 
»والدین  افزود:  و  دانست  گروه  این 

دانش آموزان نیز در صورتی که هنوز 
نشده اند،  واکسن  تزریق  به  موفق 
در  فرزندانشان  همراه  می توانند 
مدارس علیه کرونا ویروس واکسینه 

شوند. «
که  این  به  توجه  »با  گفت:  داود  آل 
پروتکلهای  فرزندانمان  بیشتر 
بهداشتی را کمتر رعایت می کنند و 
کم و بیش مجبور به حضور در اماکن 
هستند،  مدارس  جمله  از  عمومی 
آشکار  بیشتر  واکسیناسیون  اهمیت 
شده و نیاز است تا با تزریق واکسِن همه 
کمترین  فرزندانمان  دانش آموزان، 
را  کروناویروس  با  درگیری  شانس 
شدن  واکسینه  با  باشند.  داشته 
آنان،  شدن  ایمن  بر  عالوه  کودکان، 
هم  والدین  به  ویروس  کرونا  انتقال 

شانس کمتری خواهد داشت. «
نوشتنی است از بین واکسنهای موجود 
در ایران، سینوفارم تنها واکسن تأیید 
شده برای دانش آموزان باالی 12سال 
این  برای  ایرانی  واکسنهای  است. 
گروه سنی در مرحله آزمایشی است 
و به زودی خدمات آموزش حضوری 
واکسن  تزریق  به  منوط  مدارس 

دانش آموزان خواهد بود.

125 عملیات مختلف 
اورژانس 115 در هفته گذشته

دانش آموزان علیه کرونا 
واکسینه می شوند 

//

//
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سیمان خاکستری - تعاون، کار و 

رفاه اجتماعی
بنده یکی از کارکنان شرکت سیمان خاکستری 
نی ریز هستم که بعد از دو سال که از تولید کارخانه 
کارکنان  به  هوا  جنس  از  وعده هایی  و  می گذرد 
داده اند، اضافه کاری و حق شیفت و از همه مهمتر، 
مطالبات عقب افتاده که به سال 97 هم برمی گردد، 
پرداخت نمی شود. متأسفانه مدیران به هیچ کدام از 
وعده های خود عمل نکرده اند. مگر این شهرستان 

مقام باالتری ندارد که به داد ما کارگران برسد؟

پاسخ تعاون، کار و رفاه اجتماعی:
با سالم، احترامًا در پاسخ به سؤال مطرح شده به 
اطالع می رساند که مستند به ماده 157 قانون کار، 
رسیدگی به هر گونه اختالف بین کارگر و کارفرما 
در صالحیت مراجع حل اختالف بوده  و رسیدگی 
در مراجع منوط به تنظیم دادخواست می باشد. لذا 
به  پیگیری  است شهروند محترم جهت  شایسته 

اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی مراجعه نماید.

تعویض پالک
1- من برای تعویض پالک سه روز معطل بودم. شاید 
روزانه تنها 10 الی 15 ماشین پالک بشوند. دفتر 

تعویض پالک خیلی کند کار می کند.
2- حداقل برای مردم ارزش قائل شوید. یک مغازه 
یا خانه بزرگ در نظر می گرفتید تا مردم این طور 

ساعتها در خیابان و در سرما و گرما پخش نشوند.
3- اگر تعویض پالک نی ریز هم مثل شیراز نوبت و 
ساعتش اینترنتی مشخص می شد، خیلی خوب بود. 
من ساعت 12 شب رد شدم، خانواده هایی بودند که 
در بولوار خوابیده بودند و نزدیک 30 ماشین پارک 
شده بود. چرا مثل سیستم شیراز عمل نمی کنید تا 

مردم راحت تر باشند؟

پاسخ دفتر تعویض پالک:
نوبت دهی و  1- دفتر تعویض پالک نی ریز طبق 
رانندگی  و  راهنمایی  محترم  ریاست  صالحدید 
شهرستان، روزانه بین 20 الی 30 مورد تعویض 

پالک انجام می دهد. 
ضمنًا سرعت شبکه داخلی )اینترانت( فوق العاده 
ضعیف می باشد که به همین خاطر چندین بار از 
دفتر تعویض پالک به مخابرات مراجعه شده که به 
بخش  در  مخابرات  دوستان  کامل  رغم همکاری 
دیتا، تغییری حاصل نشده است. در صورت رفع این 
مشکل و رسیدن به شرایط ایده آل، دفتر تعویض 
پالک روزانه شرایط رسیدگی به حتی 50 پرونده 

را دارد.
2- با توجه به شرایط ویروس کرونا، تجمع در داخل 
دفاتر ممنوع بوده و حتی در صورت داشتن مکان 
دیگر، امکان حضور افراد در مکانهای سربسته وجود 
ندارد. ضمنًا دفتر شهرستان نی ریز نسبت به دیگر 
شهرستانها از نظر متراژ، امکانات رفاهی و موارد 

دیگر، شرایط و فضای بسیار ایده آل و خوبی دارد.
3- در رابطه با نوبت دهی اینترنتی، به کّرات از طریق 
فرماندهی محترم منطقه انتظامی جناب سرهنگ 
یوسفی و ریاست محترم راهنمایی و رانندگی جناب 
سرگرد برزگر پیگیری شده، اما تاکنون اقدامی برای 
شهرستانها صورت نگرفته و مرجع تصمیم گیری 
نی ریز  شهرستان  دفتر  موضوع،  این  راه اندازی  و 

نمی باشد.

کارشناس مطلع
این چه قانونی است که در مراجع داوری اشخاص را 

جلب می کنند؟ لطفًا اساتید بازبینی نمایند.
آیا رأیی که صادر می کنند قابل تجدید نظر هست 

یا نه؟

پاسخ کارشناس مطلع:
کلیه دعاوی با توافق طرفین قابل ارجاع به داوری 
است. یا باید طرفین برای ارجاع به داوری توافق کرده 
باشند و یا در قراردادهای اجاره و فروش و ... بندهایی 
است که در صورت اختالف، حل اختالف با مراجع 

داوری است و پرونده اجباراً به داوری می رود. 
در کل ارجاع به داوری اجباری نیست و اگر پرونده به 
داوری ارجاع شود، طرفین می توانند اعتراض کنند 
که به داوری ارسال نشود؛ آنگاه پرونده به دادگاه 
ارسال می شود. رأی هایی هم که صادر می شود، مثل 
رأی دادگاه است و قدرت اجرایی دارد و رأی قابل 

اعتراض و قابل ابطال در دادگاه است.

جهاد کشاورزی
باغداران حومه آسیاب آبادزرشت و تپه شهدا  از 
هستم که چند وقت پیش به توصیه شهرداری و 
شورای تأمین برای این که این تفرجگاه از دست نرود 
و مردم جایی داشته باشند، آمدند و از ما خواستند با 
عقب نشینی اطراف جوی آب و یا با دیوار نکشیدن 
و نساختن خانه درملکمان و حتی با خراب کردن 
ساختمانهایی که بعضی دیگر از باغداران ساخته 
بودند، این منطقه بکر بماند. اما متأسفانه چند وقت 
بعد متوجه شدیم یک نفر غیربومی به نام ..... ملکی 
در آن حوالی  خریده و دور آن را دیوار کشیده است و 

ظاهراً هیچ کس هم مخالفت نکرده است. 
این خود باعث اعتراض دیگر باغداران می شود که 

چرا به یک فرد چنین اجازه ای داده شده است؟

پاسخ جهاد کشاورزی:
سازمان امور اراضی برای هر شهرستان یک حد 
نصاب برای حصارکشی باغات و اخذ مجوز تعیین 
کرده که در نی ریز برای باغات دیم 10 هکتار و باغات 

آبی 2.5 هکتار است و در کمتر از این میزان، امکان 
تبصره  توسط کمسیون  صدور مجوز حصارکشی 

یک ماده یک استان امکان پذیر نیست.
اما قانون گذار اعالم کرده چنانچه افرادی مساحت 
باغشان کمتر از حد نصاب فوق باشد، در صورتی که 
سند ششدانگ  داشته باشند و تاریخ صدور آن قبل 
از سال 1385 باشد، کمسیون مربوطه با حصار کشی 
آنها موافقت می نماید که مورد مذکور یکی از این 

موارد است.
البته ایشان فقط مجوز کمسیون تبصره یک ماده 
یک را گرفته و دیوار کشی انجام نداده و در صورتی 
اجازه  بگیرد،  بخشداری  از  ساخت  پروانه  که 

دیوارکشی دارد.

توزیع برق
1- حدود 6 ماه است روشنایی کوچه کنار داروخانه 
دوستان در خیابان طالقانی خراب شده؛ با وجودی 
که به اداره برق گزارش داده ایم، ترتیب اثری داده 

نشده است. چه کسی پاسخگوی ما است؟
2- در صورت امکان، المپ خیابانها را به تدریج 

تبدیل به ال ای دی کنید.

پاسخ توزیع برق:
سالم و درود بر شما

1- اصالح روشنایی انجام شد.
2- بدیهی است بهینه سازی روشنایی معابر عمومی، 
خواسته صنعت برق نیز بوده که با رعایت اولویتها، 

مستلزم تأمین منابع مالی می باشد.

آموزش و پرورش
1- ما جمعی از مادران دانش آموزان کالس دوم 
مدارس  مدیران  و  پرورش  و  آموزش  از  هستیم. 
را  دومی ها  کالس  می کنیم  خواهش  ابتدایی 
حضوری کنند. بعضی از مدرسه ها یک روز در میان 
گروهبندی کرده اند و می گویند بیایند؛ ولی خیلی 

از مدرسه ها نه.
درست است که بیماری کرونا هست؛ ولی بچه های 
ما نصف سال از پیش دبستانی و همه کالس اول را 

آنالین بودند و حاال هم آنالین هستند.
اجازه دهید این بچه ها به مدرسه بیایند تا بدانند 
مدیر، معلم، کالس  و امالء نوشتن یعنی چه؟ چون 
هیچ درک درستی از مدرسه ندارند. هر قدر هم که 
مادر تالش کند، بعضی چیزها را بچه باید ببیند تا یاد 
بگیرد. اگر برنامه ریزی درستی انجام شود، هرکالس 

می توانند دو گروه بشوند و به مدرسه بیایند. 
هر خانواده ای هم که نمی خواهد بچه را بفرستد، 
اجباری نباشد. به خدا به جز خودمان، بچه هایمان 

عصبی شده اند و نیاز زیادی دارند به مدرسه بروند.
می توانید در هر مدرسه با نظارت آموزش و پرورش 
یک نظرسنجی انجام دهید و ببینید چه تعداد از 

خانواده ها با آموزش حضوری موافقند.
تماس می گیریم، می گویند  پرورش  و  آموزش  با 
باید مدیر تصمیم بگیرد. به مدیر می گوییم، پاسخ 

می دهد باید نامه بیاید. لطفًا فکری کنید.
2- قانون بازگشایی مدارس و تعداد دانش آموزان 
بر چه مالکی است؟ آموزشگاه ..... را با وجود تعداد 
باالی دانش آموز در هر گروه و اجرای برنامه صف 
صبحگاهی و نشستن در کالس با فاصله کم، تعطیل 
نمی کنید؛ اما به بقیه مدرسه ها ایراد می گیرید و آنها 
را تعطیل می کنید؟ مدرسه ما را با تعدادی خیلی 
کمتر تعطیل کرده اید؛ اگر قانون و مجوزی هست، 

باید برای تمامی مدارس باشد.

پاسخ آموزش و پرورش:
1 و 2- با سالم و احترام، مبنای تصمیم گیری در 
خصوص آموزش حضوری و غیرحضوری، شیوه نامه 
»الگوی آموزشی و تربیتی مدارس در شرایط کووید 
19 در سال تحصیلی 1400-1401« می باشد که 
در شهریور ماه به مدارس ارسال شده، و مدارس باید 

بر این مبنا اقدام کنند.

شهرداری نی ریز
خواهشمندیم دو نیمکت یا صندلی جلوی نانوایی 

شمسی واقع در محله سادات نصب کنید.

پاسخ شهرداری نی ریز:
مسئول محترم واحد زیبا سازی، آقای خالقی

1- شهروند محترم! ان شاء ا... یک عدد نیمکت در آن 
محل نصب خواهد شد .

منابع آب
بین  دهچاه  روستای  در  افرادی  اخیراً 
و  کرده  حفر  چاه   ..... به  معروف  تلمبه های 
ممنوعه  به  توجه  با  کرده اند.  نصب  پمپ  موتور 
گرفته اند؟ مجوز  آنها  آیا  منطقه،   بودن 
اگر مجوزی ندارند، چرا سازمان آب هیچ اقدامی 

نمی کند؟

پاسخ منابع آب:
با سالم، چاه های غیر مجاز شناسایی و جهت تعیین 

تکلیف و رفع تخلف به مالکان اخطار داده شده است.

هیئت امنای چاه امام حسین
با سالم، چرا چاه امام حسین واقع در پلنگان، چند 

وقتی است اذان پخش نمی کند؟

پاسخ هیئت امنای چاه امام حسین:
با سالم ، سیستم اذان گوی چاه امام حسین طی 
چندین مرحله  دچار مشکل گردید و در دست تعمیر 
بود. اما خوشبختانه مشکل آن مرتفع شده و سیستم 

اذان گو در حال حاضر در مدار پخش اذان می باشد.

نماینده مجلس
بیشترین مشکالت شهرستان مربوط به حوزه راه 
و شهرسازی است؛ از جمله ورودیهای شهر نی ریز، 

گردنه  نقاره خانه،  گردنه  الی رز،  گردنه  روگذر، 
حادثه خیز چاه سبز، جاده بشنه،  جاده رودخور و... 
که اکثراً به خاطر نبود بودجه تعطیل یا نیمه تعطیل 
هستند. چرا وزیر راه را به نی ریز دعوت نمی کنید تا 

مشکالت راه و مسکن نی ریز حل شود؟

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

خصوص  در  گرامی،  شهروندان  خدمت  سالم  با 
مشکالت حوزه راه و شهرسازی، اقدامات انجام شده 
قباًل به طور مفصل از طریق رسانه ها و فضای مجازی  
توضیح داده شد و در صورت نیاز ، گزارش اقدامات 
مربوطه از طریق دفتر نماینده محترم در شهرستان 

نی ریز قابل دسترس می باشد.
با توجه به آغاز به کار دولت جدید، برنامه های زیادی 
جهت حضور مدیران ارشد دولتی در شهرستان و 
پیگیری مشکالت مردم از طرف دکتر طهماسبی 
برنامه ریزی شده و قطعًا در مورد مواردی که نیاز به 
پیگیری داشته باشد، اقدام مقتضی صورت خواهد 

گرفت. 

صمت - شبکه بهداشت و درمان
لطفًا سری به نانوایی ..... بزنید. با دستی که نان 
می گیرد، کاغذ را می گیرد و نگاه می کند. ضمنًا 
نوبت را رعایت نمی کند و به همسایگان زودتر نان 

می دهد.

پاسخ صمت:
با سالم، ضمن تشکر از گزارش شهروند محترم، 
توسط  عنوان شده  تخلف  با  برخورد  و  رسیدگی 
کارگر خبازی .....، در دستور کار بازرسان قرار گرفت.

پاسخ شبکه بهداشت و درمان:
لطفًا با سامانه 190 تماس بگیرید و شکایت خود را 

ثبت کنید.

شبکه بهداشت و درمان
1- واکسیناسیون خودرویی چرا مسئول ندارد؟ از 

ساعت 4 تا 5 صبر کردیم؛ آخر هم کسی نیامد.
2- در پایگاه خودرویی نی ریز متأسفانه همه باید از 
خودرو پیاده شوند و حتی جایی برای تزریق وجود 

ندارد. 
3- چرا پایگاه سالن عفاف با وجودی که اعالم شده 
تا ساعت 8 شب، 20 دقیقه مانده به 8 دیگر واکسن 
نمی زنند؟ ما با پای پیاده مسافت زیادی را طی 
کردیم؛ اما بدون نتیجه به خانه برگشتیم. اگر قرار 
است آمارشان را بگیرند، اعالم کنند تا ساعت 7:30 

عصر تا کسی االف نشود.

پاسخ شبکه بهداشت و درمان:
1 و 2- با سالم، مشکالتی در سایت خودرویی بود که 

با کمک هالل احمر رفع شد. 
3- واکسیناسیون بیشتر اوقات تا ساعت 9 شب ادامه 

دارد. احتمااًل به خاطر شلوغی چنین اعالم شده 
است.

اورژانس 115
در مورد حادثه مرگ موتورسوار 40 ساله در تصادف 
با خودرو، درست است که اورژانس شیراز به طور 
اتفاقی در محل حاضر شد، ولی اورژانس چاه مهکی 
که قرار بود بیاید، بعد از نیم ساعت اعالم کرد که 
آمبوالنس در راه خراب شده و بعد اورژانس نی ریز هم 
تا رسید، به خاطر مسافت طوالنی خیلی طول کشید. 
خواهشمندیم یک ایستگاه اورژانس نیز در منطقه 

روستای قلعه بهمن ساخته شود.

پاسخ اورژانس 115:
با سالم، برای منطقه قلعه بهمن یک پایگاه مصوب 

شده و راه اندازی آن در حال پیگیری است.
در صورت کمک خیرین، امکان راه اندازی سریعتر 

آن وجود خواهد داشت.

صمت 
هزار   35 که  را  یارانه ای  آرد  نانوایی ها  از  برخی 
تومان از سیلو ها می خرند، در بازار 180 هزار تومان 
می فروشند و پول زیادی به جیب می زنند و حق 

مردم بیچاره را پایمال می کنند.

پاسخ صمت:
با سالم، تأمین و تخلیه آرد از طریق سامانه آرد 
در  آرد  تخلیه  و  می گیرد  صورت  خبازان  توسط 
اعالم  اداره صمت  بازرسان  توسط  نیز  شهرستان 
وصول می گردد. لذا فروش آرد دِر کارخانه کنترل 
می گردد و فروش آرد دِر خبازی به شهروندان، به 
دلیل تقاضا برای پخت نان محلی به صورت محدود 
وجود داردکه در صورت مشاهده، با متصدی خبازی 

برخورد می شود.
در پایان از شهروندان عزیز تقاضا می شود در صورت 
مشاهده، مراتب را در واتس آپ همراه با عکس به 
شماره 09371581318 گزارش دهند تا بررسی و 

برخورد الزم صورت پذیرد.

فرمانداری
مگر در این شهرستان جوان کاردان و موفق کم 
همشهری های  از  را   ..... اداره  رئیس  چرا  داریم؟ 
خودمان انتخاب نکردید؟ یک جوان پر انرژی و با 

انگیزه جایگزین می شد بهتر نبود؟

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

نداده اند:
- سیمان خاکستری

- فرمانداری

ادامه اخبار حوادث

خروج  که  کرد  تأکید  فرماندار  معاون 

به  منجر  نارنجی،  و  قرمز  وضعیت  از 

عادی انگاری نشود.

جلسه ستاد مبارزه با کرونای شهرستان 

نی ریز یکشنبه 18 مهر به ریاست معاون 

با  و  فرمانداری  عمرانی  امور  هماهنگی 

حضور دکتر آل داود رئیس شبکه بهداشت 

و درمان و سایر اعضا در سالن اجتماعات 

فرمانداری برگزار شد.  

عمرانی  امور  هماهنگی  معاون  میرزایی 

وضعیت  که  این  به  اشاره  با  فرمانداری 

به  توجه  با  نی ریز  شهرستان  در  کرونا 

افزایش واکسیناسیون افراد واجد شرایط 

از نارنجی به زرد تغییر یافته، گفت: این به 

و  نیست  منزله شرایط مطلوب کرونایی 

پرهیز از عادی انگاری و تداوم رعایت جدی 

پروتکل های بهداشتی همواره مورد تأکید 

است. 

وی افزود: با توجه به افزایش تزریق واکسن 

وضعیت  آمده،  عمل  به  مراقبتهای  و 

کرونا  رنگ بندی  لحاظ  به  مطلوبتری 

نسبت به گذشته در شهرستان حاکم شده 

است.

تزریق  اهمیت  به  اشاره  با  میرزایی 

زودی  به  گفت:  دانش آموزان  واکسن 

هدف  گروه های  شدن  واکسینه  زمینه 

)دانش آموزان 12 تا 18سال( با همکاری 

شبکه  و  پرورش  و  آموزش  اداره های 

بهداشت و درمان در مدارس شهرستان 

با حضور اولیاء دانش آموزان انجام خواهد 

شد.

اولیاء  از  داد:  ادامه  فرماندار  معاون 

دانش آموزان نیز تقاضا می شود با توجه به 

فراهم آمدن تمامی تمهیدات و با مطرح 

شدن موضوع بازگشایی مدارس، نسبت 

به تزریق واکسن خود و دانش آموزان در 

مراکز مشخص شده اقدام کنند. 

وی خاطرنشان کرد: تمامی افراد مرتبط با 

محیط های آموزشی نیز بر تزریق هر 2 دوز 

بهداشتی  پروتکل های  رعایت  و  واکسن 

اهتمام داشته باشند. 

همکاری  به  اشاره  با  همچنین  میرزایی 

شهید  موفق  طرح  اجرای  در  مؤثر 

سلیمانی و غربالگری بیماران و نیز مسئله 

مراقبتی،  نقش  افزود:  واکسیناسیون 

نیروهای  و  بسیج  حمایتی  و  نظارتی 

بهداشت  پرتالش  کادر  کنار  در  مردمی 

اقدامات  و  بوده  مؤثر  همواره  درمان،  و 

خداپسندانه استمرار خواهد داشت.

گفت:  بهداشت  شبکه  رئیس  ادامه،  در 

تاکنون 75 درصد مردم شهرستان دوز اول 

و 35 درصد نیز دوز دوم را تزریق کرده اند.

دکتر داور آل داود افزود: تزریق نکردن دوز 

دوم، به منزله نزدن واکسن است و ایمنی 

برای افراد ایجاد نخواهد کرد. 

وی خاطرنشان کرد: در صورت طوالنی 

در  واکسیناسیون  زمان  مدت  شدن 

شهرستان، امکان برگشت به زندگی عادی 

وجود ندارد .

آل داود خواستار حمایت مردم و اهمیت 

چه  هر  تزریق  به  آنها  تشویق  و  دادن 

سریعتر دوز دوم شد تا هر چه زودتر شرایط 

برگشت به زندگی عادی فراهم شود. 

وی ضمن تبریک ماه ربیع االول و اعیاد 

کمترین  تا  خواست  مردم  از  رو،  پیش 

حضور را در مراسم مختلف داشته باشند و 

در صورت حضور، پروتکلهای بهداشتی را 

رعایت کنند.

رئیس شبکه بهداشت عنوان داشت: تنها 

دو  تزریق  بعدی،  پیک  از  راه جلوگیری 

دوز واکسن در اسرع وقت است. بهترین 

واکسن نیز در دسترس ترین آن می باشد.

لزوم رعایت کامل پروتکلها در وضعیت زرد

برنامه کلینیک تخصصی بیمارستان شهدا در هفته جاری 
اعالم شد.

بر این پایه، پزشکان متخصص، صبح روزهای این هفته 
بیماران  به ویزیت  این شرح در کلینیک تخصصی  به 

می پردازند:
بیهوشی،  اعصاب،  و  مغز  جراح  اطفال،  شنبه: 

چشم پزشکی.
یکشنبه: اعصاب و روان، زنان، قلب، کلیه و مجاری 

ادراری، داخلی، بیهوشی.
دوشنبه: جراح عمومی، مغز و اعصاب، اعصاب و روان، 

ارتوپد، بیهوشی.
سه شنبه: قلب، پوست، بیهوشی.

چهارشنبه: اطفال، جراح مغز و اعصاب، مغز و اعصاب، 
زنان، پوست، بیهوشی، چشم پزشکی.

متقاضیان می توانند به شکل حضوری از ساعت 7 صبح 
nobatcenter. یا غیر حضوری از طریق سایت اینترنتی
sums.ac.ir یا تلفن گویای 32930742-071 یا اپلیکیشن 

»پذیرش24« )قابل دانلود از برنامه بازار( نوبت بگیرند.

برنامه کلینیک 
تخصصی 

بیمارستان شهدا 
در هفته جاری

رئیس شبکه بهداشت و درمان 
به  توجه  ضرورت  بر  نی ریز 
بهداشت و سالمت روان همه 
شیوع  زمان  در  جامعه  اقشار 

بیماری کرونا تأکید کرد.
به گزارش روابط عمومی شبکه 
بهداشت و درمان نی ریز، دکتر 
منفی  تأثیر  به  آل داود  داور 
بیماری کرونا بر سالمت روان 
اشاره کرد و افزود: »با محدود 
شدن فعالیتهای افراد جامعه و 
کاهش رفت و آمدها با خانواده 
کمتر  حضور  آشنایان،  و 
جوانان  و  نوجوانان  کودکان، 
و حتی سالمندان در جامعه و 
کم شدن ارتباطات حضوری، 
ترس از ابتال به ویروس کرونا، 
مرگ مبتالیان به کرونا و تأثیر 
مشکالت  اطرافیان،  بر  آن 
اقتصادی ایجاد شده ناشی از 
جامعه،  در  ویروس  این  بروز 

از  بیش  جامعه  روان  سالمت 
پیش مورد تهدید قرارگرفته و 
توجه خانواده ها به این مسئله 
ضروری است که با راهکارهای 
ساده و مؤثر می توانند از بروز 
پیشگیری  روانی  اختالالت 

کنند. «
روان  بهداشت  واحد  مسئول 
شبکه بهداشت نیز راهکارهای 
زیر را برای داشتن روانی سالم 

بیان کرد:
با  بدنی  فعالیت  ترکیب   -1
سالم  و  متعادل  غذایی  رژیم 
2- پرهیز از دنبال کردن اخبار 
 -3 زا  استرس  و  ناخوشایند 
کاستن زمان استفاده از وسایل 
مجازی  دنیای  و  الکترونیکی 
)که باعث تحریک مغز و ایجاد 
اضطراب خصوصًا در کودکان 
می شود( 4- پذیرفتن ظرفیتها 
و توانمندیهای خود، صحبت در 

مورد احساسات و قطع ارتباط 
اختصاص   -5 منفی  افراد  با 
پرداختن  و  به خود  زمانهایی 
شخصی  عالقه مندی های  به 
و  خواب  بهداشت  رعایت   -6
داشتن خواب کافی )که باعث 
بازیابی ذهن و بدن می شود( 
به  دادن  گوش  مطالعه،   -7

موسیقی و رفتن به طبیعت.
طاهره دیدگاه همچنین افزود: 
»خدمات روانشناسی و مشاوره 
مراکز  در  رایگان  صورت  به 
می شود  ارائه  سالمت  جامع 
و روانشناسان در این مراکز با 
هستند.  تماس  در  خانواه ها 
اگر فردی احساس استرس و 
اضطراب دارد یا توانایی کار را 
از وی گرفته و بر عملکردش 
تأثیر گذاشته شده، باید به این 
مراکز مراجعه و خدمات رایگان 

دریافت کنند.«

اهمیت سالمت روان جامعه در زمان 
شیوع بیماری کرونا
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قانون  اول موضوع  رأی شماره 140060311023000226- 1400/05/03 هیأت  برابر 
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 
هدایت اله بریزی فرزند حسن به شماره شناسنامه 8148 صادره از زرین دشت در 
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 363 متر مربع پالک 45 فرعی از 7988 اصلی 
مفروض و مجزا شده از پالک 7988  اصلی قطعه 8 بخش 12 فارس شهرستان زرین 
دشت واقع در حاجی آباد خریداری مع الواسطه از مالک رسمی آقای آجعفر جعفری 
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:1400/07/11                            تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/07/25

خلیلمرادخواه-رئیسثبتاسنادوامالکزریندشت

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

- مورخ 1400/07/04
ش 2714 36705

قانون  موضوع  اول  هیأت   1400/05/03 شماره 140060311023000225-  رأی  برابر 
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 
سعید عسکری فرزند یوسف به شماره شناسنامه 2480015629 صادره ازحاجی آباد 
در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 285 متر مربع پالک 1623 فرعی از 7286 اصلی 
مفروض و مجزا شده از پالک 7286  اصلی قطعه 8 بخش 12 فارس شهرستان زرین دشت 
واقع در حاجی آباد خریداری مع الواسطه از مالک رسمی آقای محمد حسن عسکری 
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:1400/07/11                            تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/07/25

خلیلمرادخواه-رئیسثبتاسنادوامالکزریندشت

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

- مورخ 1400/07/04
ش 2710

36705

برابر رأی شماره 140060311023000229- 1400/05/03 هیأت اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک زرین  دشت تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی علیرضا باقری فرزند 
بهادار به شماره شناسنامه 7619 صادره از زرین دشت در ششدانگ یک باب خانه به 
مساحت 241.5 متر مربع پالک 1620 فرعی از 7286 اصلی مفروض و مجزا شده از 
پالک 7286  اصلی قطعه 8 بخش 12 فارس شهرستان زرین دشت واقع در حاجی آباد 
خریداری مع الواسطه از مالک رسمی آقای محمد 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:1400/07/11                            تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/07/25

خلیلمرادخواه-رئیسثبتاسنادوامالکزریندشت

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

- مورخ 1400/07/04
ش 2708

36705

هنگامه نیایش
طلوع اذان صبحمهشیدیخورشیدی

غروب اذان ظهرخورشید
نیمه شب اذان مغربخورشید

شرعی
 22  59  17  40  17  21  11  38  5  56  4  36 10 ربیع االول25 مهریک شنبه
 22  59  17  39  17  20  11  38  5  56  4  37 11 ربیع االول26 مهردوشنبه
 22  59  17  38  17  19  11  38  5  57  4  38 12 ربیع االول27 مهرسه شنبه

 22  59  17  37  17  18  11  38  5  57  4  38 13 ربیع االول28 مهرچهارشنبه 
 22  58  17  36  17  17  11  38  5  58  4  39 14 ربیع االول29 مهرپنج شنبه
 22  58  17  35  17  16  11  38  5  59  4  39  15 ربیع االول30 مهرجمعه 
 22  58  17  34  17  15  11  37  5  59  4  40 16 ربیع االول1 آبانشنبه

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
چون آگهی و عملیــات تحدیدی اختصاصی پــالک2 فرعی از 6237 اصلــی واقع در نی ریز 
بخش 22 فارس ملکی ورثه مرحوم امراله شاهسونی باید تجدید شود و برحسب تقاضای 
مالک که درخواســت انتشــار آگهی تحدید حدود اختصاصی نموده است. وقت تحدید 
حدود روز چهارشــنبه 1400/08/19 تعیین و عملیات تحدید از ساعت 8 صبح در محل 
شروع و به عمل خواهد آمد. به وســیله این آگهی از متقاضی مزبور و کلیه صاحبان امالک 
مجاور بر طبق ماده 14 قانون ثبت دعوت می  گردد کــه در وقت مقرر در محل وقوع ملک 
حضور بهم رســانند. واخواهی مجاورین نســبت به حدود و حقوق ارتفاقی باستناد ماده 
20 قانون ثبت از تاریــخ تنظیم صورت مجلس تحدید تا 30 روز پذیرفته خواهد شــد که 
بایستی کتبًا به اداره ثبت محل تسلیم و رسید عرض حال دریافت نمایید. ضمنًا معترض 
از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت یک ماه فرصت خواهد داشت که دادخواست خود را به 
دادگاه صالحه تقدیم و گواهی تقدیم دادخواســت را اخذ و به اداره ثبت ارائه نماید. در غیر 

اینصورت سند مالکیت برابر مقررات صادر خواهد شد. 
 تاریخ انتشار:یکشنبه 1400/07/25

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

36787
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شرکت سیمان سفید نی ریز در نظر دارد انجام سرویس های 

ایاب و ذهاب موردی از شهر نی ریز به کارخانه و بلعکس و 

خارج از شهر نی ریز را از طریق مناقصه به مدت یکسال به 

آژانس دارای صالحیت واگذار نماید. لذا از کلیه متقاضیان 

واجدالشرایط دعوت به عمل می آید جهت دریافت اسناد 

   WWW.NEYRIZCEMENT.COM  مناقصه به سایت

یا امور بازرگانی شرکت در محل کارخانه مراجعه نمایند .

اداری                                      وقت  پایان  پیشنهادات  تحویل  مهلت  آخرین 

روز پنج شنبه مورخ 1400/08/06 می باشد.
 سایر شرایط در اسناد مزایده درج گردیده است و در صورت 

نیاز به اطالعات بیشتر با شماره تلفن های 53830006-8 - 

071 داخلی های 237 و 296 تماس حاصل فرماید .  

امور بازگانی شرکت سیمان سفید نی ریز 

آگهی مناقصه شماره 07-1400/م ن )نوبت اول(
4/36797د

دعوت به همکاری
  2 نیروی مجرب و دارای سابقه کار 

یک نفر دارای رشته الکترومکانیک 
 جهت کار در سنگبری  

یک راننده لودر 600 جهت کار 
در سنگ معدن مرمریت نی ریز 

0۹۱۷۱۳0۴۴۵6

4/36793

به دو نفر نیروی کار  در رستوران 
 نیازمندیم

همراه با بیمه
09925448583 ی

ار
مک

ه ه
ت ب

عو
د

 2/36792

به ۳ نفر خانم و 2 نفر آقا جهت 

 کار در تاالر کسرا نیازمندیم.
09171337452 ری

کا
هم

به 
ت 

عو
د

 2/36792

یک قطعه زمین مسکونی به متراژ 185 مترمربع /

سنددار/دارای آب ، برق،گاز، فاضالب و کوچه 10 متری 

آسفاالت  واقع در خیابان معلم به فروش می رسد
09173173797

ی
وش

فر

2/36794

دعوت به همکاری 

فست فود بیز
 1- صندوق دار خانم

٢- كمک آشپز ترجيحًا 
 خانم )همراه با آموزش(

٣- ظرف شور و 
 نظافت چی ترجيحًا خانم
٤- پيک موتوری)دارای 

 گواهی نامه رانندگی(
 مراجعه فقط حضوری

 ساعات تماس 
صبح ٩تا1٣

عصر 1٨ تا ٢٣
تلفن تماس جهت 

هماهنگی
٠٩1٧1٣٢٢٤٨٣ 

3/36795

دعوت به همکاری 
نمایندگی گروه صنعتی سپاهان با 

وجود 11 نیروی خانم فعال مشغول به 
کار، مجددا جهت تکمیل کادر دفتری 
خود به دو نیروی خانم دیگر با فن 

 بیان باال نیاز دارد . 

٠٩٠٢٩٠٣٣٠1٢
1/36799

دعوت به همکاری 
به یک همکار خانم و آقا 
جهت همکاری در نانوایی 

 گل گندم نیازمندیم
 ٠٩٣٩٣٠٢٧1٣6

1/36782

منزلی به متراژ 170 
مترمربع تیرآهنی دوبر 

کوچه دو خواب دارای امتیاز 
آب، برق، گاز و تلفن در بلوار 
ولی عصر کوچه شهید غیاثی 

به فروش می رسد
-09177302598
 09170522389

فروش منزل

2/36779

تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیأت  رأی شماره 140060311005000396  برابر 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
قاسم نژاد  معصومه  خانم  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  نی ریز  ملک  ثبت 
فرزند فضل اله به شماره شناسنامه 155 صادره از نی ریز در ششدانگ یک باب خانه به 
مساحت224.25 متر مربع پالک 56 فرعی از 3624 اصلی مفروز و مجزا شده از پالک 
31 فرعی 3624 اصلی متخذه از 3624  واقع در نی ریز بخش 22 فارس خریداری از مالک 
رسمی آقای علی خالدی 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:11 /1400/07 

تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/07/26

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

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

- مورخ 1400/06/27
ش 76

36636

 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 
 -1400603 1102 30002 2 8
1400/05/03 هیأت اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
رسمی  سند  فاقد  ساختمان های  و 
ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر 
مالکانه  تصرفات  زرین  دشت  ملک 
خلیل  آقای  متقاضی  بالمعارض 
شماره  به  باشی  فرزند  فاطمی نیا 
شناسنامه 8360 صادره از داراب در 
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 
فرعی   1621 پالک  متر مربع   233
از 7286 اصلی مفروض و مجزا شده 
از پالک 7286  اصلی قطعه 8 بخش 
12 فارس شهرستان زرین دشت واقع 
مع الواسطه  خریداری  حاجی آباد  در 
از مالک رسمی آقای محمد شجاعی 
منظور  به  لذا  است.  گردیده  محرز 
به  نوبت  دو  در  مراتب  عموم  اطالع 
در  می شود.  آگهی  روز   15 فاصله 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
اعتراضی  متقاضی  مالکیت  سند 
تاریخ  از  می توانند  باشند،  داشته 
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 
طبق  اعتراض  وصول  عدم  و  مذکور 
خواهد  صادر  مالکیت  سند  مقررات 

شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول:1400/07/25 

تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/08/09

خلیلمرادخواه
رئیسثبتاسنادوامالکزریندشت

- مورخ 1400/07/21
ش 2721
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زیر نظر: دکترحسنعلی پیشاهنگ پزشک عمومی و  محدثه نیک منش کارشناس ارشد تغذیه

 چگونه زنجبیل با چربی ها مبارزه می کند؟
زنجبیل با باالبردن دمای بدن، متابولیسم را افزایش داده و 

موجب چربی سوزی می شود.
همچنین برای افرادی که از التهاب مفاصل رنج می برند،   

زنجبیل راه حل مناسبی است. 
 ماده موجود در زنجبیل، دارای خواص ضد التهابی است که 

باعث کاهش درد و ناراحتی مفاصل و بهبود عملکرد کلی 
آنها می شود.

بنابراین مصرف تنها بخش کوچکی از آن در یک وعده 
غذایی کافی است.

 دمنوش آویشن
که  است  دنیا  گیاهان  پرخاصیت ترین  از  یکی  آویشن 
نوشیدن آن در فصل سرد سال توصیه می شود و دارای 

خواص:
چرک خشک کن، آرامش اعصاب، از بین بردن نفخ، کاهش 
و  گلودرد  بهبود  تحریک پذیر،  روده  بهبود  خون،  چربی 

سرماخوردگی است.

 این آبمیوه از زوال عقل )آلزایمر( نجاتتان می دهد:
نتایج یک تحقیق نشان می دهد نوشیدن روزانه یک لیوان 
آب پرتقال می تواند به طور چشمگیری خطر ابتال به زوال 

عقل را کاهش دهد.
محققان در بررسی های خود مشاهده کردند مردانی که یک 
لیوان کوچک آب پرتقال مصرف می کنند، 47 درصد کمتر 
از افرادی که کمتر از یک وعده در ماه از این آب میوه استفاده 
می کنند احتمال دارد به کندِی مهارت های ذهنی دچار 

شوند.
آنها همچنین دریافتند مردانی که بیشترین میزان مصرف 
سبزیجات را دارند، 34 درصد کمتر دچار ضعف حافظه 

می شوند.

 برای پیشگیری از بیماری، در هوای سرد از دهان نفس 
نکشید.

 وقتی از دهان نفس می کشید، نمی توانید هوا را گرم کنید 

یا رطوبت به آن بدهید. همین امر منجر به افزایش احتمال 
ابتال به آنژین یا گلودرد و ورم گلو می شود. برای پیشگیری از 
این عارضه، فقط کافی است به جای دهان، به آرامی و عمیق 

از راه بینی نفس بکشید.

  از پتوی سنگین استفاده کنید.
 تحقیقات روانشناسی ثابت کرده که هر چه پتویی که در 
هنگام خواب از آن استفاده می کنیم سنگینتر باشد، به 
انسان احساس آرامش بیشتری داده و اضطراب و بی خوابی 

را کاهش می دهد.

یا  افراد  نام  مثل  کوچکی  چیزهای  کردن  فراموش    
نشانه های  از  یکی  می تواند  خرید،  لیست  محتویات 
کم کاری تیروئید باشد. بدون هورمون تیروئید، سرعت همه 

عملکردهای بدن کم می شود. 
دیگر نشانه های کم کاری تیروئید عبارتند از:

 احساس همیشگی سرما،  میل جنسی پایین،  احساس تغییر 
مزه غذاها و بی خیالی.

این نشانه ها به دلیل آن که واضح نیستند، اغلب نادیده 
گرفته می شوند. به کوچکترین تغییرات بدنتان آگاه باشید.

چند خط سالمتی
  نتایج حاصل از یک بررسی نشان می دهد بیماران ام  اس 
که روزانه یک قاشق غذاخوری روغن ماهی که حاوی امگا 
3 است، می خورند، کیفیت زندگی آنها نسبت به مبتالیان 

به ام اس که امگا 3 استفاده نمی کنند، بهبود پیدا می کند.

  اگر دچار آبریزش بینی شده ا ید و نمی خواهید از قرص 
آنتی هیستامین استفاده کنید، سیب می تواند جایگزین 

خوبی برای آن باشد.

 رگهای زنان زودتر از مردها پیر می شود!
 پژوهشگران مرکز قلب Smidt با بررسی بیش از 32 هزار 
نفر در مدت بیش از 40 سال نشان دادند رگهای زنان زودتر 

از مردها پیر می شود.
 از همین رو زنان به بسیاری از بیماری های قلبی در سنین 

کمتری نسبت به مردان و با درصد بیشتری مبتال می شوند.
این پژوهشگران الزم می بینند زنان زودتر و بیشتر برای 

بررسی به پزشک متخصص قلب و عروق مراجعه کنند.

 جاروی معده!
 کلم رنده شده و آب پز با سرکه، مانند جارو معده را پاک 

می کند.
 ضد سرطان است.

 باعث جلوگیری از بیماری های قلبی می شود.
 باعث افزایش ایمنی بدن می شود .

برای کم کردن بوی آن، هنگام آب  پز کردن، یک ساقه 
کرفس به آن اضافه کنید.

 دارچین جزو ادویه جات بسیار مفید است، و عالوه بر 
بوی خوش و طعم متمایزش، اگر به صورت 

مصرف  روزانه 
شود، در کاهش 
خون  قند  سطح 

بسیار پرفایده است.

 چطوری سیر را برای مدت طوالنی نگهداری کنیم؟
 سیر را حبه حبه کرده و با فویل بپیچید و آن را در فریزر 

بگذارید؛ تا مدتها به شکل تازه می ماند و پوک نمی شود.

 مصرف کنجد در طول دوران شیردهی موجب :
افزایش کیفیت و مقدار شیرمادر می شود.

 باال بودن کلسیم کنجد، کمیت و کیفیت شیر  مادر را بهبود 
خواهد بخشید.

 افراد برای از بین بردن بوی بد دهان و ضدعفونی کردن 
لثه خود می توانند: 

میخک را با آب لیموی تازه بخیسانند و تفت دهند، سپس 
پودر این ترکیب را با آب مخلوط کرده و لثه خود را با آن 

ماساژ دهند.

 گذاشتن گلبرگ های تازه گل سرخ روی موضع عرق 
یا شستشوی بدن با گالب یا پاشیدن پودر گل سرخ زیر 
بغل و داخل کفش، از دیگر روش های سنتی درمان تعریق 

محسوب می شود.

 مناسبترین زمان برای خوردن ماست، شبها قبل از 
خواب است.

 زیرا در ماست باکتریهای مفیدی وجود دارد که به هضم غذا 

و پاک کردن معده و همچنین کاهش وزن کمک می کند.

 طبق تحقیقات محققین دانشگاه تورنتو، فراموش کردن 
جزئیات غیرضروری نه تنها بد نیست، بلکه باعث تمرکز 
مغز روی موضوعات مهمتر و درنتیجه تصمیم گیری بهتر 

می شود.

 درمان یبوست نوزاد
 اگر کودکی شیر مادر می خورد :

غالب درمانش از طریق مادر است و باید مادر غذاها و 
مزاجش را اصالح کند و روی شکم نوزاد، روغن بادام شیرین 

یا روغن زیتون مالیده شود.
 اگر کودکی فقط از شیر خشک استفاده می کند:

روغنهای ذکر شده باال از معده تا ناف و اطراف کلیه ها با 
مالش آرام مستمر انجام شود.

 خواص خرما
 ضد یبوست و تقویت کننده دستگاه گوارش است و از مواد 

غذایی مناسب برای افرادی است که مشکل سوءهاضمه 
دارند.

 نوزادان به علت ذخیره فراوان چربی در بدنشان هنگام 
سرما نمی لرزند !

اگر نوزادی در حال لرزیدن باشد، احتمااًل به علت گرسنگی 
به کاهش قند خون دچار شده و باید هرچه سریعتر تغذیه 

شود.

چند خط سالمتی

۱- میوه های توت مانند
میوه های توت مانند )توت فرنگی، تمشک ...( 
فالونوئید فراوانی دارند که برای مغز ما بسیار 
مفید است. در پژوهشی 20 ساله بر روی 
مختلفی مصرف  میوه های  که  فرد  هزاران 
آنهایی  شدند  متوجه  محققان  می کردند، 
که بیشتر از میوه های توت مانند استفاده 
می کردند، کمترین سرعت افت شناختی را 

داشتند.

۲- سبزیجات
سبزیجات از جهات مختلفی برای ما مفید 
هستند. از جمله برای سالمت مغز، که علت 
آن وجود مواد مغذی است. سبزیجات برگدار 
کاهو،  و  کلم برگ  اسفناج،  مثل  رنگ  سبز 
بهترین گزینه هستند و تحقیقات نشان داده 
مصرف آنها سرعت پیر شدن مغز را کاهش 

می دهد. 

۳- آجیل
به جای تنقالت و شیرینی های فرآوری شده، 
مقداری آجیل خام یا تفت داده شده بخورید 
که ویتامین E زیادی دارند. این ویتامین به 
عملکرد مغز کمک می کند. مغزها و دانه های 
خوراکی به دلیل ترکیبات، چربیهای سالم، 
به  دارند،  که  آنتی اکسیدانهایی  و  فیبر 

سالمت عمومی ما کمک می کنند. 

۴- روغن زیتون
رژیم غذایی مدیترانه ای را یکی از سالمترین 
و مفیدترین رژیمهای غذایی دنیا می دانند 
که روغن زیتون یکی از مواد همیشگی آن 

است.

۵- ماهی
در تحقیقی مشاهده شد افراد باالی 65 سالی 
که به طور دائم ماهی مصرف می کردند، در 
مقایسه با کسانی که مصرف ماهی آنها کم یا 

صفر بود و در عوض گوشت مصرف می کردند، 
امتیاز باالتری در تستهای حافظه داشتند. 
امگا3،  سودمند،  چربیهای  دارای  ماهی 
ویتامینهای B6 و B12 است که برای مغز ما 

مفید هستند. 

کدام مواد غذایی برای مغز ما مضر هستند:
۱- گوشت

مصرف گوشت، به ویژه گوشت قرمز را تا حد 
امکان کاهش دهید و پروتئین مورد نیاز مغز 
را از لوبیا، عدس و دانه های سویا دریافت 
کنید که مملو از پروتئین هستند و مقادیر 

زیادی فیبر و ویتامین B هم دارند.

۲- کره و پنیر
برای عاشقان پنیر تصمیم سختی است اما 
اگر می خواهید ریسک ابتال به زوال عقل را 
کاهش دهید، باید مصرف پنیر، به ویژه نوع پر 
چرب آن را کم کنید. این مسئله در مورد کره 
و مارگارین هم صدق می کند و بهتر است به 

جای آنها از روغن زیتون استفاده کنید.

۳- قند و نمک
اگر می خواهید سالمت مغز خود را ارتقاء 
دهید و از سرعت پیر شدن آن بکاهید، باید 
تا حد امکان از مصرف قند و نمک خودداری 
کنید. شیرینی جات و مواد قندی به مرور به 
مغز صدمه می زنند؛ چون مصرف آنها ممکن 
است منجر به بروز دیابت شود. بیماری ای که 
ریسک ابتال به آلزایمر را باال می برد. نمک هم 
فشار خون را افزایش می دهد؛ مسأله ای که 
ممکن است منجر به بروز سکته مغزی و دیگر 

مشکالت مغزی شود.

تبلیغات گمراه باید و نبایدهای غذایی پیشگیری از آلزایمر
کننده روغنی 
به نام غنچه

دیابت،  عروقی،   - قلبی  بیماریهای 

سرطانها و بیماریهای مزمن ریوی، 76 

درصد مرگهای ناشی از بیماریهای غیر 

واگیر را در ایران به خود اختصاص داده 

است که یکی از دالیل آن، رژیم غذایی 

نامناسب و مصرف بیشتر از نیاز برخی 

مواد غذایی از جمله روغنها و چربیها 

است.

تغذیه  بهبود  واحد  رابطه،  همین  در 

شهرستان  درمان  و  بهداشت  شبکه 

بهداشت در مورد  وزارت  نامه  نی ریز، 

تبلیغات گمراه کننده روغن غنچه را 

برای انتشار به شرح زیر ارائه داده است:

شرکت  که  می شود  مشاهده  اخیراً 

تبلیغات  شمال،  صنعت  و  کشت 

نادرست و گمراه کننده روغنی را با نام 

تجاری غنچه )روغن آفتابگردان حاوی 

توکوفرول( برای مصارف خانوار، مکرراً 

و به شیوه های مختلف از طریق صدا و 

سیمای جمهوری اسالمی ایران پخش 

می کند؛ با این مضمون که مصرف این 

روغن به این دلیل که حاوی توکوفرول 

و  و جوانی  نشاط  باعث  است،  فراوان 

جلوگیری از پیری زودرس می شود.

مصرف  افزایش  القاء کننده  پیام  این 

و دریافت مازاد بر نیاز روغن در رژیم 

غذایی جامعه می شود و دریافت مازاد 

بر نیاز همه انواع روغن و رعایت نکردن 

سالمتی  مشکالت  مصرف،  در  تعادل 

چاقی،  وزن،  اضافه  مانند  فراوانی 

و  عروقی، سرطان   - قلبی  بیماریهای 

دیابت را به ارمغان خواهد آورد.

توکوفرول نام علمی ویتامین E، یکی از 

ویتامینهای محلول در چربی است که 

در روغنهای گیاهی باعث پایداری روغن 

می شود. مقدار این ترکیب ضمن این که 

طی فرآیند تصفیه روغن کم می شود، با 

توجه به نوع روغن نیز متفاوت است. این 

شرکت با استفاده از ترفندهای بازاریابی 

در تبلیغات خود، باعث القاء شبهه در 

یک  عنوان  به  مصرف کننده  انتخاب 

محصول جدید و با ترکیب متفاوت و 

سالمتی بخش شده است و این ادعاها 

به هیچ وجه مورد تأیید نمی باشد.

همچنین دارا بودن تأییدیه از انجمن 

مرغوب  برای  صرفًا  که  ایران  تغذیه 

بودن روغن بوده نیز دلیلی برای تأیید 

تبلیغهای اغواگرایانه و غیر واقعی روغن 

به شیوه موجود نیست. 

8 توصیه برای کاهش ریفالکس معده

رابطه یائسگی زودرس با پوکی استخوان

زمانی که مدام اسید و محتویات معده 
باال بیاید و سوزش معده هفته ای حداقل 
دو بار اتفاق بیفتد، احتمال دارد که دچار  
بیماری ریفالکس معده باشید. اگر این 
مری  مخاط  باشد،  ادامه دار  مشکل 
آسیب می بیند و حتی ممکن است به 

عفونت پانکراس منجر شود.
- به پهلوی چپ بخوابید.

خوابیدن به پهلوی چپ باعث کاهش 
فشار روی معده می شود که همین هم 
معده  ریفالکس  مشکل  کاهش  باعث 

می گردد.
- وزنتان را کم کنید.

داشتن اضافه وزن فشار مضاعفی روی 
اعضای گوارشی می گذارد که می تواند 

مشکل ریفالکس معده را تشدید کند.
- میزان مصرف مواد غذایی چرب را 

کاهش دهید.
زمان  مدت  چرب  غذایی  مواد 
طوالنی تری در معده جا خوش می کنند 
و تخلیه مواد غذایی از معده را به تأخیر 

می اندازند.
همین امر هم باعث شل شدن عضله 
پایینی مری می شود. این دو مسئله نیز 
افزایش مشکل ریفالکس معده  باعث 

می شود.
- حجم غذا را کم و وعده ها را بیشتر 

کنید.
بعد از پرخوری، عالئم ریفالکس معده 

بیشتر می شود؛ به خاطر این که معده پر 
از غذا شده و عضله پایینی معده هم شل 
می شود. زمانی که غذای کمی بخورید، 
حجم معده بزرگ نمی شود و بنابراین 
این عضله هم شل نمی شود؛ در نتیجه 

مشکل کمتر می شود.
- زود شام بخورید.

 3 حداقل  خوابتان  زمان  و  شام  بین 
ساعت فاصله بدهید تا معده تان خالیتر 
کمتر  مشکل  صورت  این  در  شود. 

می شود.
- آدامس غیر نعنایی بجوید.

آدامس باعث ترشح بیشتر بزاق می شود 
که حاوی بیکربنات است. بزاق حالت 
اسیدی زیاد مری را کاهش می دهد؛ به 
گونه ای که سیستم ضد اسید طبیعی 
است  ممکن  نعنا  می شود.  فعال  شما 

ریفالکس را بیشتر کند.
- موقع خواب سرتان باالتر از بدنتان 

قرار داشته باشد.
عالئم  که  می شود  باعث  کار  این 
ریفالکس معده در طول خواب کمتر 

شود.

یک درصد از زنان، پیش از سن چهل سالگی یائسه می شوند که به آن 
یائسگی زودرس می گویند. اگر این مشکل درمان نشود، پایین بودن 
میزان هورمون استروژن در چنین سنینی می تواند موجب پوکی 

استخوان شود و یا استخوانها را سست و ضعیف کند. 
در اینجا 7 نکته را می گوییم که اگر یائسگی زودرس برای شما رخ 
داد، باید آنها را مورد بررسی قرار دهید تا بهتر از خودتان مراقبت 

کنید:
1- در برخی از زنان، یائسگی می تواند خیلی زود رخ دهد. این زنان 
انتظار ندارند که در چنین سنینی با آن روبرو شوند؛ بنابراین برای 

آزمایش در این زمینه اقدامی نمی کنند.
2- این که چند سال صبر کنید تا این مشکل در شما تشخیص داده 
شود، احتمال این که در همان زمان کاهش تراکم استخوانی داشته 

باشید، 50 درصد است و تازه باید درمان را شروع کنید.
3- درمان با هورمونها به تنهایی ممکن است برای دست کم نیمی 

از زنان مبتال به یائسگی زودرس کافی نباشد تا از کاهش تراکم 
استخوانشان پیشگیری کند.

4- عالوه بر استروژن و پروژسترون، به سایر شیوه های درمانی نیاز 
است تا از کاهش تراکم استخوان جلوگیری شود.

5- داروهای زیادی در بازار وجود دارد که همراه با هورمونها می تواند 
مورد استفاده قرار بگیرد تا از کاهش تراکم استخوانی پیشگیری 

شود.
6- داروی دیگری که گاهی همراه با استرژن و پروژسترون، برای زنان 
مبتال به یائسگی زودرس تجویز می شود تا از کاهش تراکم استخوانی 

شان جلوگیری گردد، تستوسترون است.
7- شواهدی وجود ندارد که نشان دهد استروژن درمانی در زنانی 
که دچار یائسگی زودرس شده اند، خطر سرطان سینه را افزایش 
می دهد؛ یعنی تفاوتی با زنانی که عادت ماهیانه شان طبیعی است، 

ندارند.

برابر رأی شماره 140060311023000230- 1400/05/03 هیأت 
اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک زرین  دشت تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
شناسنامه  به شماره  فرزندعلی داد  قایدلو  ابراهیم    آقای 
6540005504 صادره از زرین دشت در ششدانگ یک باب خانه 
به مساحت 263 متر مربع پالک 1619 فرعی از 7286 اصلی 
مفروض و مجزا شده از پالک 7286 اصلی قطعه 8 بخش 12 
خریداری  حاجی آباد  در  واقع  دشت  زرین  شهرستان  فارس 
مع الواسطه از مالک رسمی آقای محمد 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:1400/07/11 
 تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/07/25

خلیلمرادخواه
رئیسثبتاسنادوامالکزریندشت

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

ساختمان های فاقد سند رسمی

- مورخ 1400/07/04
ش 2712

36705
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درسهای اخالقی

بچه ها سالم
به کوشش سمیه نظری 

سرپناه خانواده ای بی پناه شویم...

آشپزباشی

باغ دلتنگی

گفتگواز:فاطمهزردشتینیریزی

کالسدرسکهشروعمیشود،انگارتمام
غمهایعالمبهیکبارهمینشیندروی
دلدختر.بهدیوارهایرنگورورفته
تنهااتاقشانزلمیزندوآهمیکشد...
نگاهشراازدیوارهامیگیردوزلمیزند
بهکفاتاق...کفاتاقهمامابهتراز
دیوارهانیست.روفرشیوصلهدارورنگ
ورورفتهبهدختردهنکجیمیکند...
سروصدایخواهروبرادرکوچکشکه
گوشهاتاقنشستهاند،یکلحظهقطع

نمیشود.
دخترگوشیراکهمادرباهزارقرضووام
برایشخریدهبرمیداردوبهآشپزخانه
کوچکشانپناهمیبرد،دفتروکتابشرا
کفآشپزخانهپهنمیکند...آنجاهماما
زیاداوضاعبهترازاتاقنیست...ازتنگِی
شده شسته ظرفهای آب آشپزخانه،
رویدفتروکتابشمیریزدواشکدختر

سرازیرمیشود...

باغ دلتنگی
پدر که است خانوادهای دختر عاطفه
ومادرشبهدلیلبیبضاعتیدریکیاز
باغهایاطرافشهرزندگیمیکنند.پدر
رنجوراستوبیماروتوانآنچنانیبرای

کارندارد...
میشود، شروع که درسشان کالس
عاطفهنهسالهخجالتمیکشدازاین
کهکالسدرسشانبهصورتآنالین
برگزارشودوسایرهمکالسیهاوضع
این ببینند. اینگونه را زندگیاشان
وسطامامادرشاستکهمثلهمیشه
اورادلداریمیدهدوازآیندهایبهتر
میگوید؛هرچندبااینوضعیتشوهرو

زندگیاشان،خودشهمامیدچندانیبه
آیندهندارد...

پایدرددلشکهمینشینم،قطرهاشکی
ازگوشهچشمشُسرمیخوردپایین...از
سرافکندگیاشجلویبچههامیگویدو

اینکهحتیبهنانشبمحتاجند...
آهمیکشد...

»شوهرمتوانآنچنانیبرایکارندارد.
قلبشمشکلداردونمیتواندآنطور
کهبایدوشایدکارکند.ازهمانروزاول
آنچنانی وضع خواستگاریام آمد که
نداشت؛اماخببازشرایطمانبااالن
زمینتاآسمانفرقمیکرد...نهپای
سهتابچهامانوسطبود،نهمادرپیرش
کهبامازندگیمیکندونهمشکلقلبی
سالهای شده... دامنگیرش االن که
اجاره کلنگی خانهای زندگیامان اول
کردیموبههرترتیبیکهبودروزگار
میگذراندیم؛اماکاربهجاییرسیدکه
خانه همان کرایه پرداخت توان حتی
کلنگیراهمنداشتیم.بهخاطرهمین،
اندکوسایلمانراجمعکردیموآمدیم
دراینباغخشکوبیآبوعلفساکن

شدیم.«

بی خانمانی و آوارگی
واقعًاشرایطمان ادامهمیدهد:»اینجا
سختاست.یکتکاتاقبیشترنداریم
وششنفریدرایناتاقمیخوابیم.از
همینرومجبورشدهامهمهوسایلمرادر
آشپزخانهامانجادهم؛بهطوریکهدر

آشپزخانهجاییبرایگازنیست.«
بهگازکوچکینگاهمیکنمکهگوشه

حیاطبهچشممیخورد...
»شرایطخیلیسختیاست.برایغذا

درستکردنهزارویکمشکلدارم.
بتواند دخترم که نداریم جایی حتی
و بیخانمانی بنویسد... را مشقهایش

آوارگیخیلیسختاست...خیلی...«
تعدادبیخانمانهاوآوارگاندرکشورما
کمنیست.بسیاریازمردمبیسرپناهند
ومسلمًادرشهرهایبزرگآماربسیار
بیشترواوضاعبسیاربدتراست؛بهطوری
برخی شهروند، روزنامه از نقل به که
گور در بیسرپناهان و کارتنخوابها

میخوابند!

محروم از پیش دبستانی
هرچنداوضاعاینخانوادهبیبضاعت
درآنحدنیست،امابیپولیامانشانرا

بریده...
است ساله شش خانواده دوم »دختر
از امسال پول، نداشتن خاطر به و

پیشدبستانیمحرومشده.«
هزینه بیاوریم؟ کجا »از میگوید: زن
پیشدبستانیدومیلیونونیممیشود
واینهابهجزکیفوکفشولباسیاست

کهبایدبرایدخترمانمیخریدیم.«
پسرکدوسالهمینشیندتویبغلشو

بهانهبستنیمیگیرد.
زندستیبهسرشمیکشد،بچهجیغ
میزند،پاهایشرابهزمینمیکوبدو

گریهمیکند.

فروش وسایل خانه
ویادامهمیدهد:»سالتاسالرنگ
گوشتومرغنمیبینیم.بهخاطرهمین
بیپولی،کلیازوسایلخانهامانمثل
کپسول،میزتلویزیونوحتیگوشواره
اگر هم میوه فروختهایم. را دخترم

میوهفروشی باشد، پالسیدهای میوه
محلهامانمیدهدتابرایبچههابیاورم.
خداعمرشبدهد.بههمینهمراضی

هستیم.«
زنراستمیگوید.قیمتمیوههاگران
استوایندرحالیاستکهبهگفته
تا بایدروزانهدو کارشناسان،کودکان

پنجواحدمیوهدریافتکنند.
آهعمیقیمیکشد...

به و هستند روستا در مادرم و »پدر
از و پیر مادر شوهرم، خاطرشرایط
کارافتادهاشوخصوصًاسهتابچهقدو
نیمقدخودمنمیتوانمسرکاربروم.من
کهزندگیامتباهشد؛اینوسطدلمبرای
کند است.میگویمخدا کباب بچهها
آخروعاقبتاینهامثلمننشود.اگر
کسیباشدوبتواندبهخاطررضایخدا
کمکمالیبهماکندوخانهایهرچند
محقردراختیارمانبگذارد،خیلیخوب
میشود.باورکنیدمنواینبچههایک

عمردعایشمیکنیم.«
*****

بیاییدمهربانیکنیم.هرکدامازمابا
کمکیهرچنداندک،میتوانیمنقشیاز
مهربانی،رنگیازشادیونوریازامید
میتوانند نیکاندیش مردم بیافرینیم.
کمکهایخوداعمازنقدیرابهشماره
کارتبانکی٦٠٣٧٩٩٧٩٥٠٠١٠٢٢٤
بهنامطرحاکرامایتامکمیتهامدادامام
واریز نیریز شهرستان خمینی)ره(
نیازبهاطالعاتبیشترو ودرصورت
هماهنگی،باشمارهتلفن-٥٣٨٢٤٠٠٧
بگیرند.گزارش تماس ٥٣٨٣٤٠٠٤-
چاپ بعد شمارههای در را کمکها

خواهیمکرد.

هزارپایی  بچه   کوتی کوتی، 
دوست داشتنی  و  شیرین 
هزارتا  هزارپاست  چون  است. 
مشکل دارد و گاهی وقت ها که 
کند  حل  را  مشکلش  نمی تواند 

لیوان لیوان اشک می ریزد.
بازی  که  فوتبال  کوتی کوتی 
می کند پای همه را قلم می کند. 
حمام که می رود سنگ پا کشیدن 
پاهایش یک روز طول می کشد 
و هیچ کس حاضر نیست با او اتل 

متل توتوله بازی کند.
کفش  جفت  ده ها  که  جانوری 
دارد چگونه می تواند بازی کند، 

و  برود،  مهمانی  یا  مدرسه  به 
جوراب هایش  کند؟  پرواز  یا 
اما  می کند؟  تمیز  چگونه  را 
را  کارها  این  همه  کوتی کوتی 

دوست دارد.
کفش  کوتی  کوتی  اولش 
نداشت. اما کم کم دید که بعضی 
از دوستانش کفش دارند. برای 
»من  گفت:  پدرش  به  همین، 

کفش می خواهم! «
نمی توانست  کوتی کوتی  پدر 
آن همه کفش را یک جا بخرد. 
هر  »می توانیم  گفت:  مادرش 
ماه یک جفت کفش برای کوتی 

کوتی بخریم«.
به این ترتیب آن ها هر ماه یک 

جفت کفش خریدند.
ماه اول کفش پاشنه بلند

ماه دوم کفش کتانی
ماه سوم چکمه

ماه چهارم ...
تا اینکه بعد از چند سال کوتی 
کفش های  صاحب  کوتی 

جورواجور شد.
از  یکی  افتاد.  اتفاقی  دیروز  اما 
را  پایش  کفش های کوتی کوتی 
زد! این یعنی کوتی کوتی دیگر 

بزرگ شده بود!

حدود  از  که  هستند  خزندگانی  دایناسورها   -
۲۳۰میلیون تا ۶۵ میلیون سال پیش بر روی زمین 

می زیسته اند.
- دایناسورها بزرگتر از پستانداران هم زمان خود 
تخم  از  تازه  که  دایناسورهایی  بچه  حتی  بوده اند؛ 
بزرگ تر  پستانداران  بیشتر  از  می شدند  خارج 

بوده اند. .
جنوب  قطب  حتی  قاره ها،  تمام  در  دایناسورها   -

زندگی می کرده اند.
- با این که مردم تصور می کنند که دایناسورها خیلی 
غول پیکر بوده اند، اما آنها اغلب هم اندازه  انسان ها یا 
کوچکتر بوده اند. دانشمندان بر این باورند که چون 
فسیل شدن استخوان های بزرگ راحت تر است و 
ما عموماً این استخوان ها را پیدا کرده ایم باور عموم 
این است که آنها حتماً خیلی غول پیکر بوده اند وگرنه 

بعضی هایشان در حد و اندازه  یک مرغ بوده اند!
- کلمه  »دایناسور« اولین بار توسط یک دیرینه شناس 
انگلیسی در سال ۱۸۴۳ ابداع شد. این کلمه یونانی و 

به معنای مارمولک وحشتناک است!
- دایناسورها حدود ۱۶۵میلیون سال ساکن زمین 
بوده اند. انسان ها فقط ۲میلیون سال است که بر زمین 

حضور دارند.
یک  که  باورند  این  بر  دانشمندان  از  بسیاری   -
پیش  سال  میلیون   ۶۵.۵ بزرگ  شهاب سنگ 

و  کرده  اصابت  مکزیک  یوکاتان  شبه جزیره   به 
این  احتماالً  است.  دایناسورها شده  انقراض  باعث 
شهاب سنگ امواج لرزه ای در کل دنیا ایجاد کرده 
و این موضع باعث شده که هیچ حیوان دیگری بر 
روی خشکی، به جز یک نوع سگ بزرگ، باقی نماند. 
ماهی ها،  دریایی،  عروس  مثل  حیواناتی  هرچند 
الکپشت ها،  مارها،  حشرات،  پرندگان،  عقرب ها، 

مارمولک ها و تمساح ها هم جان سالم به دربرده اند.
از  بعضی  که  دارند  عقیده  دانشمندان  بعضی   -

دایناسورها ۲۰۰ سال عمر می کرده اند.
- بزرگ ترین تخم دایناسورها در حدود یک توپ 

بسکتبال بوده است.
استخوان های  گیاهخوار  دایناسورهای  بیشتر   -
توخالی داشته اند. به همین دلیل آنقدر که به نظر 
می آیند سنگین نیستند. این ویژگی در پرندگان هم 

وجود دارد.
می بلعیدند.  بزرگ  اغلب سنگ های  دایناسورها   -
غذا  به هضم  و  می ماند  معده شان  در  این سنگ ها 

کمک می کرد.
- بسیاری از دانشمندان بر این باورند که پرندگان 
از دایناسورها هستند و بنابراین دایناسورها منقرض 

نشده اند.
- بزرگ ترین خزنده  پرنده اکلواتلوس  بود. طول 

بالهای او به ۱۲ متر می رسید.

کفش های کوتی کوتی

دانستنیهای عجیب و غریب درباره دایناسورها

پای درس استاد علی صفائی حائری

راهآنجاآغازمیشودکهتوبهپایانمیرسی
/درصلهرحم،مطلوبایناستکه
کسرِىدوطرفازبینبرودوبهرزقهاو
کمبودهاىافرادرسیدگیبشود.چگونه؟
َلِة«؛بامحبتهاییکهبهآنها َوالصِّ »بِاْلِبرِّ
میکنیم. آنها به که خوبیاى و داریم
و»بّر«دراینجارشداست،خوبیاست،
نهخوشی؛چراکهبینخوبیوخوشی

تفاوتاست.
گاهیمارفتوآمدهاوصلهرحمهایمان
براىخوشیاست،نهبراىبّروخوبیواین
دوفرقشانروشناست.بارهاگفتهامکه
خربزهبراىمریضخوشاست،ولیخوب
اوخوباست،ولی براى نیستودارو
خوشنیست.چیزهاییبراىماخوش
هستندکهخوبنیستندورشدىدرما

نمیآورند.

/اولخودسازیبعددیگرسازی.
اگرچنیننباشی،مبارزهدردرازمدت
دچارآفاتعظیمیمیشود.یاخلقبتتو

میشودیاتوخودترابتخلقمیکنی.

/راهآنجاآغازمیشودکهتوبهپایان
میرسی.

تو که هنگام آن گفتهام؛ بارها /
هماهنگبانظام]عاَلم[نیستی،دومیلیارد
همراههمکهداشتهباشیوحشتداشته
باشوآنهنگامکهدرمسیریوهماهنگ
تنهاهمکههستی و نفر نظام،یک با

مطمئنباش.
وقتیفریادرسولالله)ص(درکنارکعبه
بلندشدوصدایضعیفاوپردههایکعبه
رالرزاند،هرکسآنجمعرامیدیدباور
نمیکردکهادامهپیداکندووقتیهمکه
فریادقدرتهادرتختجمشیدبلندشد،
کسیکهآنصدارامیشنیدباورنمیکرد
به پانصدساله و دوهزار جشن این که
نابودیوانهدامبینجامد.اینطبیعیاست
کهیکخروارگندموقتیبیرونازنظامو
بررویزمینماندهاستخوراککالغها

وسوسکهاستوزیادنمیشودولییک
دانهگندمکههماهنگبانظامدرخاک
افتادهودرمسیرشکلگرفته،سنبلهو
صدهادانهمیشود.کسانیکهرویمرز
حرکتمیکنندوهماهنگبانظامهاو
باشند کم هم اگرچه هستند، سنتها
زیادمیشوندوآنهاکهبیرونازمرزند،

زیادشانهمبهنابودیمیانجامد.

/حجابیعنیهماندقتدربرخورد
کهآلودهنشویوآلودهنسازی،کهاسیر

نشویواسیرننمایی.

/فقرخودساختهزائیدهتنبلیواسراف
است.تنبلی؛یعنیبهکارنگرفتننیروها
واستعدادها؛واسراف؛یعنیبیشازحد
ضرورتبهرهبردارىکردنونیروهارا

هدردادن.

/آنطورزندگیکنکهمرگمزاحم
زندگیتونباشدوآنگونهبمیرکهزندگی

سازباشد.

یک شیرینی اصیل ایرانی
راضیهیزدینژاد/مدرسآشپزی

و ایرانی اصیل شیرینی نوعی قطاب
سنتی شیرینیهای معروفترین از

استانهاییزدوکرماناست.
قطابازارزشغذاییباالییبرخوردار
مستندات، و شنیدهها به بنا و است
بر قاجار دوره اواخر به آن پیشینه
پخت ساده شیوه هفته این میگردد.

قطابرامیخوانید.

مواد الزم:
گالب:یکپیمانه

روغنمایع:یکپیمانه
آرد:٢تا٣پیمانه

جوششیرین:یکدومقچایخوری
مواد میانی:

مغزبادامپودرشده:یکپیمانه
پودرقند:نصفپیمانه

هل:یکقاشقمرباخوری
گالب:یکقاشقغذاخوری

دستور پخت:
آبوروغنوجوششیرینرامخلوط
اضاف آن به کمکم را آرد کرده،
دست به لطیف خمیری تا میکنیم
آید.خمیرراپهنکردهقالبزدهمواد
کردهایم مخلوط هم با که را میانی

و ومیپیچیم وسطخمیرمیگذاریم
درروغنسرخمیکنیم.

چند نکته ریز:
عرق از میتوانید گالب جای به -

بیدمشکاستفادهکنید.
راحتی به و باشد شل نباید خمیر -

پیچیدهشود.
-خمیرنیازبهپیچیدنندارد.
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لنگلنگانمیروممنباخِرخودشاِدشاد
میزنمهیحرفحقرا،هرچهبادا،هرچهباد

زبونُم الل، زبونُم الل
کیسه داروی جاودیی مادربزرگ!

مادربزرگماالنباهفتادسالسندر
پدربزرگ از که قدیمی و بزرگ خانه
خدابیامرزمبهجاماندهزندگیمیکند!
خانهایباحوضآبیپرازماهیکهسر
تاسرحیاطرااشغالکرده.فوارهکوچک
وسطاینحوضبزرگودرختانبزرگ
وزیباینارنجوباغچههایپرازگلو
بهخانهمیدهد! ویژه سبزی،طراوتی
مادربزرگدرظاهرآنجاتنهاییزندگی
پسر و دختر از فرزندش ٩ و میکند
زندگی و خانه خودشان برای همگی

مستقلدارند!
بیدار خواب از نماز وقت صبح هر او
میشودوسرحوضوضومیگیردوبعد
ازنمازازهمانابتدایصبحدِرخانهراباز

میگذارد!
اوهمیشهکیسهبزرگپرازدارویشرا
کناردستشداردوچندساعتییکباربا
یکلیوانآبخنکداروهایشرامصرف

میکند!
ازهمسایهوآشناتافرزندانونوههاو
نتیجهها،هیچکسنمیگذاردمادربزرگ
دستبهسیاهوسفیدبزندوازجاروی
جلویدروحیاطوداخلمنزلتاخرید
وپختوپزوشستنظرفهاهمهتوسط

دیگرانانجاممیشود!
قوطی دارد عادت همیشه مادربزرگ
وبرچسبهایاضافیداروهاراجداکند
ودوربریزدوهمهرایکجادریکقوطی
بریزد!دیگرخودشازشکلورنگقرصها

میداندکدامرابایدچهموقعبخورد!
مادربزرگداروهایشراخودشتهیه
میکندومنتابهحالندیدهامزحمت
داروخانهودکتررفتنشرابهکسیبدهد
واینتنهازحمتیاستکهماهییکبار

خودشانجاممیدهد!
کنار تخت روی را وقتش روزها بقیه
حوضزیرسایهدرختانویارویمبل
داخلساختمان راحت و نرم و بزرگ
گاهی و میگذراند تلویزیون جلوی
کوچه در جلوی همسایهها کنار هم

مینشیند!
کیسه رفتم دیدنش به که روز یک
داروهایشراتکانیدادوگفت:داروهایم
تمامشده!منکهمیدانستممادربزرگ
دلشنمیخواهدکسیداروهایشراتهیه

کندهیچتعارفینکردم!
چنددقیقهاینگذشتهبودکهمادربزرگ
ازمنخواهشکردتامیرودحماموبر
میگرددآنجابمانم؛شایدکسیبیایدو

نگرانشود؛منهمقبولکردم!
مادربزرگدرحمامبودکهتلفنخانه
بودوگفتهمه داروخانه از زد! زنگ
سفارشمادربزرگرابرایتادوماهآینده
آمادهکردهایم!تشکرکردموگوشیرا

گذاشتم!
باخودمگفتمتامادربزرگداخلحمام
استبروموداروهارابگیرموخودمهم
مبلغشرابپردازمتامادربزرگخوشحال
شود.دراصلمیخواستمسورپرایزش

کنم!
بهداروخانهرسیدم.نسخهپیچداروخانه
بستهبزرگیرویگیشهگذاشت!کارت
بانکیامرابیرونآوردمومبلغراپرسیدم!
لبخندیزدوگفت:خداراشکریکی
دوماهاخیرقیمتهاثابتماندهوگران
نشده؛مثلهمیشهمیشودسهمیلیون

وهشتصدهزارتومان!
باتعجبپرسیدم:چرااینقدرگران؟!

تولید ایران در بیبی سفارش گفت:
خارجی کیفیت بشود اگر و نمیشود
راندارد!دلمبرایمادربزرگمسوخت!
باخودمگفتمخدامیداندطفلکیچه
که دارد العالجی و جسمی مشکالت
دارویشاینقدرکمیاباستودرداخل

پیدانمیشود!
تحمل خاطر به مادربزرگم صبوری از
و شدم غمگین رنجهایش و دردها
گریهامگرفت!کارتراکشیدموبهخانه
مادربزرگبرگشتم!بیبیهنوزازحمام
بیروننیامدهبود!بستهبزرگداروهایش

راکهبازکردمازتعجبشاخمدرآمد!
hir-vit و زینگپالس بسته چندین
برایرشدمووسالمتیناخنوطراوت
پوست!!!چندبستهآهنوفولیکاسید
خارجی!!!باالی٢٠قوطیقرصویتامین
سیجوشان١٠٠٠!!!باالی٣٠قوطی

قرصمولتیویتامینجوشان!!!
انواعمکملهایغذاییازخانوادهEوBو
Aوُامگاوکلسیم!پمادرفعکبودیوپف

دورچشمبرایشبوروزجداجدا!
کرمضدچروکصورتبرایشبوروز
جداجدا!انواعتونیکوشامپوهایپر

پشتکنندهوتقویتکنندههایمو!!!
چندبستهقرصمخمرجوبرایمصرف

بعدازهروعدهغذا!
شدم متوجه کردم فکر که  خوب
مادر که پزشکی طبقه دو ساختمان
بزرگبهآنجامراجعهمیکردهمکفش
بود،ولیفوقانیاش متخصصداخلی

کلینیکپوستومووزیباییبود!!!
را بزرگ مادر بیمه پزشکی دفترچه
برگش یک برداشتم. طاقچه گوشه از
همجدانشدهبود؛ولیتادلتانبخواهد
کارتهایکلینیکهایمختلفپوستومو
وماساژوایروبیکازوسطآنبهزمین

ریخت!
کیسهدارویمادربزرگمکهازطریقآن
همهراازسردلسوزیبهکاروفعالیتوا
میداشتدراصلکیسهداروهایزیبایی

بود!
قبلازاینکهمادربزرگسربرسد،بسته
داروهاراجوریبستمکهمعلومنشودباز
شدهوآنرادرگوشهایگذاشتمواین
رازراسربهمهرنگهداشتموبههیچکس

چیزینگفتم!
تومانم اماسهمیلیونوهشتصدهزار
رفتکهرفتوهنوزهمداردمیرودبه

امانخدا!
قربانتان غریب آشنا

برگی از تاریخ

شخصًا شاه که دورانی در
دیپلماسیایرانراهدایتمیکردو
درواقعخودنقشوزیرخارجهرابه
عهدهداشت،دومرحلهرامیتوان
بازشناخت:یکیتاپیروزیاوپک
وافزایشبیسابقهدرآمدنفتدر
١٣٥٣)١٩٧٤(ودیگریازاین

تاریختاانقالباسالمی١٣٥٧.
سیاست نخستین، مرحله در
شاهواقعبینانهوسازگاربامنافع
اساسیایرانبود.ولیدرمرحله
نقش مورد در گزافکاری دوم
ایراندراقیانوسهندوهمچنین
ناشیگریدردادنوامبیحساب
گدایی کاسه که کشوری هر به
دستگرفتهبود،سختایرادپذیر
بود.بههرصورتباپیشآمدن
در ایران برنامههای انقالب،
و ماند کاره نیمه هند اقیانوس
١٣٥٥ از نفت درآمد کاهش با
در پولی دیگر بعد، به )١٩٧٦(
بساطنماندودرنتیجهگفتگوی
مرحله همان درباره بیشتر ما

نخستیناست.
خطری بزرگترین دوره این در
کهایرانراتهدیدمیکردازسوی
بویژه عرب تندرو کشورهای
مصربهرهبریجمالعبدالناصر
بود.ناصربرآنبودکهسرزمین
تنها نه و یگانه را عرب ملت و
نیز را خوزستان بلکه فلسطین،
تجزیهطلب ناسیونالیستهای که
مینامند، عربستان را آن عرب
»آزاد«کند.مرحلهبعدیبرنامه
کشورهای کردن نزدیک ناصر
اسالمیبرپایههمانهستهمرکزی
عربیبودودرهمهاینبرنامهدور

ودراز،رهبریمیبایستدردست
روزها آن شرایط در باشد. مصر
کهجهانبهدوبلوکتقسیمشده
بود،شورویپشتیبانمصرشدو
اینخودنگرانیایرانرادوچندان
کرد.برایرویاروییبااینوضع،
ایرانکوشیدازیکسوبااسرائیل
وترکیه-دوکشوردیگرغیرعرب
با دیگر سوی از و - خاورمیانه
عربهایمیانهرووهواخواهغرب،
بهویژهاردن،مراکشودرسالهای
واپسین،عمان،روابطصمیمانهای
برقرارکند.شاهدراینراهبسیار
کامیاببودوباسرانکشورهای
بسیار شخصی روابط نامبرده
نزدیکیداشتوتااندازهاینقش
برادربزرگترراایفامیکردودر
لحظههایحساسباهمهنیروی
خودپشتیبانوچهبساسخنگوی
آناننزدغربیهابود.پسازمرگ
ناگهانیعبدالناصربهعلتسکته
در٢٨سپتامبر١٩٧٠،بهتدریج
مصرنیزبهجرگهدوستانایران

پیوست.
دفاعی جنبه صرفًا شاه سیاست
نداشتوبرآنبودکهمنافعایران
رادرمنطقه،تاآنجاکهشدنیبود،
استوارترسازد.درخلیجفارس،شاه
بایکدندگیهمراهبانرمشبهترین
نتیجهممکنرابهدستآوردو
توانستازیکسومسألهادعای
ایرانبربحرینرا،کهبهراستی
خاریدرراهعادیساختنروابط
امیرنشینهای و کشورها با ایران
فارسشده خلیج پیرامون عرب
بود،حلکندوازسویدیگربر
تنب بزرگ، تنب جزیرههای

کوچکونیمیازابوموسیدست
یابد.درموردعراقنیزبابهکاربردن
فشارپیوسته،چهازراهکمکبه
بارزانیهاوچهازراهنگهداریتنش
درسراسرمرز،سرانجامآنکشور
رابهزانودرآوردوبهپذیرفتننظر

ایراندربارهاروندرودواداشت.
شاه اجتماعی، اصالحات از پس
نیز غربی کشورهای میان در
چهرهایتازهونفوذکالمییافته
بودوبرنظراتاودربارهمسائل
ریچارد مینهادند. ارج منطقهای
نیکسون،یکماهپسازبرگزیده
شدنبهریاستجمهوریآمریکا
)نوامبر١٩٦٨(،ویلیاماسکرنتون
فرماندار )William Scranton(
پیشینپنسیلوانیارامأموربررسی
وضعخاورمیانهکردوبهاودستور
داد:نخستبهایرانرفتهونظرات
و بشنود منطقه درباره را شاه
درپایانسفرخوددوبارهشاهرا
ببیندویافتههایخودرابااودر
میاننهد.چندسالبعد،هنگامی
روزه هشت سفر از نیکسون که
خودبهشورویبهتهرانآمد)مه
١٩٧٢(،سرمیزناهارخصوصی،در
محلاقامتخوددرکاخسعدآباد،
نطقیایرادکردوگفت:»...باآن
کهکرملینقصراست،ولیهشت
روزتوقفدرآنجاخفقانآوربود.
]ولی[مناینجا،درخانهشخصی
زیرا میکشم. نفس دارم شاه،
ماخانهیکیهستیمومنخود
میکنم.« خودحس خانه در را
.)١٣٥١ خرداد ١٠ )یادداشت
بانیکسون اینزماندوستی در
جنبهبسیارخصوصیپیداکرده

تابستان١٣٥١)١٩٧٢( بود.در
َعَلمبهتوصیهشاه،فارلندسفیر
آمریکارابهسفریبهبیرجندو
چابهاربرد.َعلمنوشته:»راجعبه
کردیم صحبت آمریکا انتخابات
کهاگررقیبنیکسونببرد،برای
دنیایآزادخطرناکاست.زیرادر
مقابلکمونیسمجزازراهقدرت
مطلبی اینجا ایستاد. نمیتوان
بهمنگفتکهاحتیاطمیکنم
بنویسم.حتیممکناستپنجاه
سالبعدازمرگمنبرایروابط
ایرانوآمریکازیانآورباشد،گو
اینکهحاالخیلیخوبونشانۀ
رئیسجمهوری اطمینان نهایت
نسبتبهشاهنشاهماست)راجع
گفتم آمریکاست(. انتخابات به
یقیندارمشاهنشاهباحسنقبول
تلقیمیکنندومنمطلبراعرض
خواهمکرد.مطمئنباشیداجابت
میشود...«َعلمدربازگشتجریان
راگزارشکرد.»باعثتعجبخاطر
شاهنشاههمشد؛ولیخوششان
آمد.مطلبراقبولفرمودند،حاال
ازرئیسجمهور ببینیم منتظریم
)یادداشت میشود...« خبر چه
٣١تیرتا٨اَمرداد١٣٥١(.پاسخ
نیکسونچندروزبعدمیرسدولی
َعَلمدراینبارهتوضیحینداده،و
بیآننیزحدساینکهموضوع
موردگفتگوچهبودهاست،چندان

دشوارنیست.
ادامهدارد

برگرفته جستارگونه ای از:
)١٣٩٣( علینقی عالیخانی،
یادداشتهایَعَلم،جلداول،تهران:

کتابسرا،صص٩٢تا٩٤

سالهای واپسین حکومت شاهنشاهی

نیکسون  در ایران: من خود را در خانه خود حس می کنم
بخشچهاردهم

شاعروترانهسرا،زاده١٥شهریور١٣٤٢درایالم.شاعر
بسیاریازتیتراژهایسریالهایتلویزیونی.

دارایکارشناسیارشدزبانوادبیاتفارسیازدانشگاه
و آموزش رسمی کارمند هرچند تهران. بهشتی شهید
پرورشاست،امابیشتردرزمینهسرودنشعر،نقدوبررسی،
اجرایبرنامههایادبیدرصداوسیماوفعالیتمطبوعاتی
متمرکزاست.عالقهکاکاییبیشترمعطوفبهغزلومثنوی
است.ویتاکنوندربرخیهمایشهایکشوریشعربه
عنواندبیر،مدیراجراییوعضوهیئتعلمیمسئولیت
داشتهاست.همچنینمدتیمدرسومدیرخانهشعربنیاد
نویسندگانوهنرمندانوچندماهعضوشورایترانهوزارت

ارشادبودهاست.
ویباخوانندگانیچونفریدونآسرایی،حسامالدینسراج،
بهنامصفوی،محمداصفهانی،ساالرعقیلی،فرزادفرزین،
رضاصادقی،محسنیگانه،علیرضاافتخاریو...درمقام

شاعرهمکاریداشتهاست.
حاجتبهاشاراتوزباننیست،مترسک

پیداستکهدرجسمتوجاننیست،مترسک
بابادبهرقصآمدهپیراهنتاما

درعمقوجودتهیجاننیست،مترسک
شبپایزمینیوزمینسفرهخالیست

اینبیهنری،نامونشاننیست،مترسک
تاصبحدراینمزرعهتاراجملخبود

چشمانتوحتینگراننیست،مترسک
پیشازتووبعدازتوزمانسطربلندیست

پایانتوپایانجهاننیست،مترسک
اینمزرعهآلودهکفتاروکالغاست

بیدارشوازخوابزماننیست،مترسک

گنجینه های ادب
حاجتبه
اشارات
وزبان
نیست،
مترسک

عبدالجبارکاکایی

اکفه کتاب
سال بلوا

نویسنده:عباسمعروفی
انتشارات:ققنوس/٣٤٤صفحه

داستانرمانبهیادماندنی»سالبلوا«در
قالبخاطراتیدرذهنشخصیتاصلی
روایت نوشآفرین نام به دختری یعنی
میشود.نوشآفرینیانوشا،دخترمردی
پرنفوذبهنامسرهنگنیلوفریاستکه
بهمنظورپیشرفتدرکارخود،بهشهری
نام به استانسمنان کوچکدرحوالی
است معتقد سرهنگ میرود. سنگسر
دخترشآنقدرشایستهاستکهمیتواند
ملکهایرانشودوعزمخودراجزمکرده
کهبهترینزندگیرابراینوشابیافریند
اوفکر اینسادگیهاکه به اتفاقات اما
میکند،پیشنمیرود.نوشادرگرداب
و میافتد اسرارآمیز کوزهگری عشق
حاضراستبرایمعشوقخوددستبههر

کاریبزند...
جذاب فوقالعاده اثری بلوا، سال رمان
موضوعاتی که است خردمندانه و
و قدرتطلبی ممنوعه، عشق چون
محدودیتهایتحمیلشدهبرزنانرابه

زیباترینشکلبهتصویرمیکشد.
و شوریدگی مظلومیت، به رمان این
منزویشدنزناناشارهکردهوتوانسته
جّومردساالرحاکمبرزمانهداستانرابه

خوبیترسیمکند.

نویسندهدرقسمتیازروایتسالبلوابه
فراموششدنزناندرکنجخانههااشاره
میکندوبهشیوهایاستادانهنقشاین
موضوعرادرتغییراجتماعآندورهدردل

داستانیعاشقانهبیانمیکند.
به بلوا سال کتاب شخصیتپردازی
و است شده انجام ماهرانه شیوهای
نویسندهخصوصیاتآنهاراطورینشان
میدهدکهمخاطببتواندبهراحتیبه

جریانفکریشخصیتهاراهپیداکند.
میتوانگفتتلفیقاسطورههایتاریخی
بادنیایامروز،شگردمعروفیاستکه
بهخوبیدرسالبلوابهآنپرداختهاست...

متنزیربرگرفتهازاینکتاباست:
گاهیاحساسمیکردمدنیابراساسعقل
ومنطقمردانهمیگرددکهمردها،شوهر
چروکیده را صورتشان و بشوند زنها
دامنشان به بچه توانستند اگر کنند،
بیندازندواگرنتوانستنداشکشانرادر
بیاورند.زنموجودیاستمعلولوبیاراده
کههمهیجرئتوشهامتشرامیکشند
تابتوانندبرتریاشانرابهاثباتبرسانند.
مسابقهمهمیبودومردبایدبرندهمیشد.

غلط های متداول در زبان فارسی
گوارا - گوارش: گواراوگوارشبهضمگافاست)ُگوارا(نهبهفتحگاف)َگوارا(.

برگرفته از: عمید،حسن)بیتا(غلطهایفاحشفرهنگهایفارسیبهعالوهغلطهای

مشهورومتداول،تهران:انتشاراتکتابخانهگوتنبرگ،ص١٢٤.

زین قند پاریس

گالب من ماخام 
برم ناخون بکارم

بیبینگاهشراازدستهایپیروچروکیدهاشکشیدوخیره
شدبهمن...

-میگمگالب...
-جانمبیبی؟

-منماخامبرمناخونبکارم...
-دهانواماندهامراجمعوجورکردم...

-چکارکنیبیبی؟
-ناخونبکارم،ناخون...

-بیبیجونحالتونخوبه؟میدونیندارینچیمیگین؟
-هانپهنیَفمم؟میهمنچمه؟ینیدِلهمهدله،دلمنکاِگله؟

-نهبیبیجون،منظورماینهکه...
-منظوُرتبخورهتوسُرتبهحقعلی،نشدمنباخامَییکاری

بکنمتواماواگرَنِیری...اصنمنهبوگودرمباکیُشْورمیکنم.
چادرشراانداخترویسرش...

-منرفتمناخونبکارم....
دوسهساعتیکهگذشتبیبیسروکلهاشپیداشد...

زیرچشمینگاهیبهبیبیوناخنهایبلندرنگآمیزیشدهاش
انداختمکهاصاًلبادستهایچروکوزبرشجوردرنمیآمد...

بیبیمحکمزدتویسرم...
-عه،چیهبیبی؟چرامیزنیخب؟

-ِبِجیایکهزیرِچشیایطونیگاکنیبوگوبیبیمبارُکتباشه...
-بیبیجونمبارکتونباشه.

-دیداُرتمبارک،میَفمیچنخرُجمشددختر؟نزیکسیصد
چارصدتومن...

-آرهدیگهبیبی،مجانیکهنیس...
نیمساعتیکهشدروکردبهمن...

-دخترحاالمنچیطوباایناخونابرمحموم؟چیطوکیسه
بکشم؟چیطوِگلسرشوربذرم؟

-چیبگمواالبیبی؟بایدکمکمعادتکنیندیگه.
بهنیمساعتنرسیده،ازحمامآمدبیرون...

-چهزودبرگشتیبیبی.شماکههمیشهکِمکمحموماتون
دوسهساعتطولمیکشیدکه...

-دخترمیهتوُنسمباایناخوناخوُدمهبوشورم؟هیطوَگّنهشور
کردماومَدمدر...

*****
سرسفرهکهنشستیمنگاهیبهظرفغذایشانداخت...

-حاالمنچیطوچیییبخورمگالب؟
-ینیچیچطورغذابخوریبیبی؟مثهمیشهدیگه.

-دخترمیهتونیدونیمنعادتدرمباَدسچیمیخورم؟حاالبا
ایناخونامیشهچیبخوری؟

-گفتمکهبیبیبایدکمکمعادتکنی،اگهنمیتونیباقاشق
بخور...

-قاشوقبخورهتوسُرتدختر،درماَگشنگیَضفمیکنم،توخو
میَفمیمنباقاشوقاَجونومچینیشینه.

*****
هنوزدرستوحسابیسفرهراجمعنکردهبودیمکهبلندشد

ایستاد...
-وووویخداوُرتدرهگالب،رومسیا،حاالمنچیطوبرم

دسشویی؟
-ینیچیبیبیاینحرفا؟خبمثهمیشهدیگه...

-نیشهمثهمیشهدختر،نیشه!میَفمی؟
بیبیآنروزرابههرفالکتیبودباناخنهایشبهصبحرساند...
فردایآنروزاماهمانطورکهداشتبنهمیکوبیدصدایمزد...

-گالاااااااااب،گالب....
پاتندکردموروبرویشایستادم...

-جانمبیبی؟جانم؟چیه؟
دستشراجلوآورد...

-اینِجیناخوُنمپرید...
بایدبرین -آخی،ایوایبیبیچرامواظبنبودین؟االن

ناخنتونروبدینترمیم.
-بدمچیچی؟

-ترمیمبیبی،ینیبدیندرستشکنن.
بیبیاخمهایشرفتتویهم.

-ینیپولممیُسنن؟
-ینیچیبیبی؟خبمعلومهکهپولمیگیرندیگه...

-توچشاشونکهدیهمنپولبدمبریناخون،جیگرومخون
شددیروزتاال،پوشوبروایناخونگیروِرورداربیاربینمدخترتا

همشهبیگیرم.
َینیاگهناخونامهباَعُمرَدَسمبکشن،مندیهناخوننیکارم.

گالبتون

ماجراهای من و بی بی

کارتون هفته

یک دنیا حرف 
برای آنها که 

بفهمند
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درسهای اخالقی

بچه ها سالم
به کوشش سمیه نظری 

سرپناه خانواده ای بی پناه شویم...

آشپزباشی

باغ دلتنگی

گفتگواز:فاطمهزردشتینیریزی

کالسدرسکهشروعمیشود،انگارتمام
غمهایعالمبهیکبارهمینشیندروی
دلدختر.بهدیوارهایرنگورورفته
تنهااتاقشانزلمیزندوآهمیکشد...
نگاهشراازدیوارهامیگیردوزلمیزند
بهکفاتاق...کفاتاقهمامابهتراز
دیوارهانیست.روفرشیوصلهدارورنگ
ورورفتهبهدختردهنکجیمیکند...
سروصدایخواهروبرادرکوچکشکه
گوشهاتاقنشستهاند،یکلحظهقطع

نمیشود.
دخترگوشیراکهمادرباهزارقرضووام
برایشخریدهبرمیداردوبهآشپزخانه
کوچکشانپناهمیبرد،دفتروکتابشرا
کفآشپزخانهپهنمیکند...آنجاهماما
زیاداوضاعبهترازاتاقنیست...ازتنگِی
شده شسته ظرفهای آب آشپزخانه،
رویدفتروکتابشمیریزدواشکدختر

سرازیرمیشود...

باغ دلتنگی
پدر که است خانوادهای دختر عاطفه
ومادرشبهدلیلبیبضاعتیدریکیاز
باغهایاطرافشهرزندگیمیکنند.پدر
رنجوراستوبیماروتوانآنچنانیبرای

کارندارد...
میشود، شروع که درسشان کالس
عاطفهنهسالهخجالتمیکشدازاین
کهکالسدرسشانبهصورتآنالین
برگزارشودوسایرهمکالسیهاوضع
این ببینند. اینگونه را زندگیاشان
وسطامامادرشاستکهمثلهمیشه
اورادلداریمیدهدوازآیندهایبهتر
میگوید؛هرچندبااینوضعیتشوهرو

زندگیاشان،خودشهمامیدچندانیبه
آیندهندارد...

پایدرددلشکهمینشینم،قطرهاشکی
ازگوشهچشمشُسرمیخوردپایین...از
سرافکندگیاشجلویبچههامیگویدو

اینکهحتیبهنانشبمحتاجند...
آهمیکشد...

»شوهرمتوانآنچنانیبرایکارندارد.
قلبشمشکلداردونمیتواندآنطور
کهبایدوشایدکارکند.ازهمانروزاول
آنچنانی وضع خواستگاریام آمد که
نداشت؛اماخببازشرایطمانبااالن
زمینتاآسمانفرقمیکرد...نهپای
سهتابچهامانوسطبود،نهمادرپیرش
کهبامازندگیمیکندونهمشکلقلبی
سالهای شده... دامنگیرش االن که
اجاره کلنگی خانهای زندگیامان اول
کردیموبههرترتیبیکهبودروزگار
میگذراندیم؛اماکاربهجاییرسیدکه
خانه همان کرایه پرداخت توان حتی
کلنگیراهمنداشتیم.بهخاطرهمین،
اندکوسایلمانراجمعکردیموآمدیم
دراینباغخشکوبیآبوعلفساکن

شدیم.«

بی خانمانی و آوارگی
واقعًاشرایطمان ادامهمیدهد:»اینجا
سختاست.یکتکاتاقبیشترنداریم
وششنفریدرایناتاقمیخوابیم.از
همینرومجبورشدهامهمهوسایلمرادر
آشپزخانهامانجادهم؛بهطوریکهدر

آشپزخانهجاییبرایگازنیست.«
بهگازکوچکینگاهمیکنمکهگوشه

حیاطبهچشممیخورد...
»شرایطخیلیسختیاست.برایغذا

درستکردنهزارویکمشکلدارم.
بتواند دخترم که نداریم جایی حتی
و بیخانمانی بنویسد... را مشقهایش

آوارگیخیلیسختاست...خیلی...«
تعدادبیخانمانهاوآوارگاندرکشورما
کمنیست.بسیاریازمردمبیسرپناهند
ومسلمًادرشهرهایبزرگآماربسیار
بیشترواوضاعبسیاربدتراست؛بهطوری
برخی شهروند، روزنامه از نقل به که
گور در بیسرپناهان و کارتنخوابها

میخوابند!

محروم از پیش دبستانی
هرچنداوضاعاینخانوادهبیبضاعت
درآنحدنیست،امابیپولیامانشانرا

بریده...
است ساله شش خانواده دوم »دختر
از امسال پول، نداشتن خاطر به و

پیشدبستانیمحرومشده.«
هزینه بیاوریم؟ کجا »از میگوید: زن
پیشدبستانیدومیلیونونیممیشود
واینهابهجزکیفوکفشولباسیاست

کهبایدبرایدخترمانمیخریدیم.«
پسرکدوسالهمینشیندتویبغلشو

بهانهبستنیمیگیرد.
زندستیبهسرشمیکشد،بچهجیغ
میزند،پاهایشرابهزمینمیکوبدو

گریهمیکند.

فروش وسایل خانه
ویادامهمیدهد:»سالتاسالرنگ
گوشتومرغنمیبینیم.بهخاطرهمین
بیپولی،کلیازوسایلخانهامانمثل
کپسول،میزتلویزیونوحتیگوشواره
اگر هم میوه فروختهایم. را دخترم

میوهفروشی باشد، پالسیدهای میوه
محلهامانمیدهدتابرایبچههابیاورم.
خداعمرشبدهد.بههمینهمراضی

هستیم.«
زنراستمیگوید.قیمتمیوههاگران
استوایندرحالیاستکهبهگفته
تا بایدروزانهدو کارشناسان،کودکان

پنجواحدمیوهدریافتکنند.
آهعمیقیمیکشد...

به و هستند روستا در مادرم و »پدر
از و پیر مادر شوهرم، خاطرشرایط
کارافتادهاشوخصوصًاسهتابچهقدو
نیمقدخودمنمیتوانمسرکاربروم.من
کهزندگیامتباهشد؛اینوسطدلمبرای
کند است.میگویمخدا کباب بچهها
آخروعاقبتاینهامثلمننشود.اگر
کسیباشدوبتواندبهخاطررضایخدا
کمکمالیبهماکندوخانهایهرچند
محقردراختیارمانبگذارد،خیلیخوب
میشود.باورکنیدمنواینبچههایک

عمردعایشمیکنیم.«
*****

بیاییدمهربانیکنیم.هرکدامازمابا
کمکیهرچنداندک،میتوانیمنقشیاز
مهربانی،رنگیازشادیونوریازامید
میتوانند نیکاندیش مردم بیافرینیم.
کمکهایخوداعمازنقدیرابهشماره
کارتبانکی٦٠٣٧٩٩٧٩٥٠٠١٠٢٢٤
بهنامطرحاکرامایتامکمیتهامدادامام
واریز نیریز شهرستان خمینی)ره(
نیازبهاطالعاتبیشترو ودرصورت
هماهنگی،باشمارهتلفن-٥٣٨٢٤٠٠٧
بگیرند.گزارش تماس ٥٣٨٣٤٠٠٤-
چاپ بعد شمارههای در را کمکها

خواهیمکرد.

هزارپایی  بچه   کوتی کوتی، 
دوست داشتنی  و  شیرین 
هزارتا  هزارپاست  چون  است. 
مشکل دارد و گاهی وقت ها که 
کند  حل  را  مشکلش  نمی تواند 

لیوان لیوان اشک می ریزد.
بازی  که  فوتبال  کوتی کوتی 
می کند پای همه را قلم می کند. 
حمام که می رود سنگ پا کشیدن 
پاهایش یک روز طول می کشد 
و هیچ کس حاضر نیست با او اتل 

متل توتوله بازی کند.
کفش  جفت  ده ها  که  جانوری 
دارد چگونه می تواند بازی کند، 

و  برود،  مهمانی  یا  مدرسه  به 
جوراب هایش  کند؟  پرواز  یا 
اما  می کند؟  تمیز  چگونه  را 
را  کارها  این  همه  کوتی کوتی 

دوست دارد.
کفش  کوتی  کوتی  اولش 
نداشت. اما کم کم دید که بعضی 
از دوستانش کفش دارند. برای 
»من  گفت:  پدرش  به  همین، 

کفش می خواهم! «
نمی توانست  کوتی کوتی  پدر 
آن همه کفش را یک جا بخرد. 
هر  »می توانیم  گفت:  مادرش 
ماه یک جفت کفش برای کوتی 

کوتی بخریم«.
به این ترتیب آن ها هر ماه یک 

جفت کفش خریدند.
ماه اول کفش پاشنه بلند

ماه دوم کفش کتانی
ماه سوم چکمه

ماه چهارم ...
تا اینکه بعد از چند سال کوتی 
کفش های  صاحب  کوتی 

جورواجور شد.
از  یکی  افتاد.  اتفاقی  دیروز  اما 
را  پایش  کفش های کوتی کوتی 
زد! این یعنی کوتی کوتی دیگر 

بزرگ شده بود!

حدود  از  که  هستند  خزندگانی  دایناسورها   -
۲۳۰میلیون تا ۶۵ میلیون سال پیش بر روی زمین 

می زیسته اند.
- دایناسورها بزرگتر از پستانداران هم زمان خود 
تخم  از  تازه  که  دایناسورهایی  بچه  حتی  بوده اند؛ 
بزرگ تر  پستانداران  بیشتر  از  می شدند  خارج 

بوده اند. .
جنوب  قطب  حتی  قاره ها،  تمام  در  دایناسورها   -

زندگی می کرده اند.
- با این که مردم تصور می کنند که دایناسورها خیلی 
غول پیکر بوده اند، اما آنها اغلب هم اندازه  انسان ها یا 
کوچکتر بوده اند. دانشمندان بر این باورند که چون 
فسیل شدن استخوان های بزرگ راحت تر است و 
ما عموماً این استخوان ها را پیدا کرده ایم باور عموم 
این است که آنها حتماً خیلی غول پیکر بوده اند وگرنه 

بعضی هایشان در حد و اندازه  یک مرغ بوده اند!
- کلمه  »دایناسور« اولین بار توسط یک دیرینه شناس 
انگلیسی در سال ۱۸۴۳ ابداع شد. این کلمه یونانی و 

به معنای مارمولک وحشتناک است!
- دایناسورها حدود ۱۶۵میلیون سال ساکن زمین 
بوده اند. انسان ها فقط ۲میلیون سال است که بر زمین 

حضور دارند.
یک  که  باورند  این  بر  دانشمندان  از  بسیاری   -
پیش  سال  میلیون   ۶۵.۵ بزرگ  شهاب سنگ 

و  کرده  اصابت  مکزیک  یوکاتان  شبه جزیره   به 
این  احتماالً  است.  دایناسورها شده  انقراض  باعث 
شهاب سنگ امواج لرزه ای در کل دنیا ایجاد کرده 
و این موضع باعث شده که هیچ حیوان دیگری بر 
روی خشکی، به جز یک نوع سگ بزرگ، باقی نماند. 
ماهی ها،  دریایی،  عروس  مثل  حیواناتی  هرچند 
الکپشت ها،  مارها،  حشرات،  پرندگان،  عقرب ها، 

مارمولک ها و تمساح ها هم جان سالم به دربرده اند.
از  بعضی  که  دارند  عقیده  دانشمندان  بعضی   -

دایناسورها ۲۰۰ سال عمر می کرده اند.
- بزرگ ترین تخم دایناسورها در حدود یک توپ 

بسکتبال بوده است.
استخوان های  گیاهخوار  دایناسورهای  بیشتر   -
توخالی داشته اند. به همین دلیل آنقدر که به نظر 
می آیند سنگین نیستند. این ویژگی در پرندگان هم 

وجود دارد.
می بلعیدند.  بزرگ  اغلب سنگ های  دایناسورها   -
غذا  به هضم  و  می ماند  معده شان  در  این سنگ ها 

کمک می کرد.
- بسیاری از دانشمندان بر این باورند که پرندگان 
از دایناسورها هستند و بنابراین دایناسورها منقرض 

نشده اند.
- بزرگ ترین خزنده  پرنده اکلواتلوس  بود. طول 

بالهای او به ۱۲ متر می رسید.

کفش های کوتی کوتی

دانستنیهای عجیب و غریب درباره دایناسورها

پای درس استاد علی صفائی حائری

راهآنجاآغازمیشودکهتوبهپایانمیرسی
/درصلهرحم،مطلوبایناستکه
کسرِىدوطرفازبینبرودوبهرزقهاو
کمبودهاىافرادرسیدگیبشود.چگونه؟
َلِة«؛بامحبتهاییکهبهآنها َوالصِّ »بِاْلِبرِّ
میکنیم. آنها به که خوبیاى و داریم
و»بّر«دراینجارشداست،خوبیاست،
نهخوشی؛چراکهبینخوبیوخوشی

تفاوتاست.
گاهیمارفتوآمدهاوصلهرحمهایمان
براىخوشیاست،نهبراىبّروخوبیواین
دوفرقشانروشناست.بارهاگفتهامکه
خربزهبراىمریضخوشاست،ولیخوب
اوخوباست،ولی براى نیستودارو
خوشنیست.چیزهاییبراىماخوش
هستندکهخوبنیستندورشدىدرما

نمیآورند.

/اولخودسازیبعددیگرسازی.
اگرچنیننباشی،مبارزهدردرازمدت
دچارآفاتعظیمیمیشود.یاخلقبتتو

میشودیاتوخودترابتخلقمیکنی.

/راهآنجاآغازمیشودکهتوبهپایان
میرسی.

تو که هنگام آن گفتهام؛ بارها /
هماهنگبانظام]عاَلم[نیستی،دومیلیارد
همراههمکهداشتهباشیوحشتداشته
باشوآنهنگامکهدرمسیریوهماهنگ
تنهاهمکههستی و نفر نظام،یک با

مطمئنباش.
وقتیفریادرسولالله)ص(درکنارکعبه
بلندشدوصدایضعیفاوپردههایکعبه
رالرزاند،هرکسآنجمعرامیدیدباور
نمیکردکهادامهپیداکندووقتیهمکه
فریادقدرتهادرتختجمشیدبلندشد،
کسیکهآنصدارامیشنیدباورنمیکرد
به پانصدساله و دوهزار جشن این که
نابودیوانهدامبینجامد.اینطبیعیاست
کهیکخروارگندموقتیبیرونازنظامو
بررویزمینماندهاستخوراککالغها

وسوسکهاستوزیادنمیشودولییک
دانهگندمکههماهنگبانظامدرخاک
افتادهودرمسیرشکلگرفته،سنبلهو
صدهادانهمیشود.کسانیکهرویمرز
حرکتمیکنندوهماهنگبانظامهاو
باشند کم هم اگرچه هستند، سنتها
زیادمیشوندوآنهاکهبیرونازمرزند،

زیادشانهمبهنابودیمیانجامد.

/حجابیعنیهماندقتدربرخورد
کهآلودهنشویوآلودهنسازی،کهاسیر

نشویواسیرننمایی.

/فقرخودساختهزائیدهتنبلیواسراف
است.تنبلی؛یعنیبهکارنگرفتننیروها
واستعدادها؛واسراف؛یعنیبیشازحد
ضرورتبهرهبردارىکردنونیروهارا

هدردادن.

/آنطورزندگیکنکهمرگمزاحم
زندگیتونباشدوآنگونهبمیرکهزندگی

سازباشد.

یک شیرینی اصیل ایرانی
راضیهیزدینژاد/مدرسآشپزی

و ایرانی اصیل شیرینی نوعی قطاب
سنتی شیرینیهای معروفترین از

استانهاییزدوکرماناست.
قطابازارزشغذاییباالییبرخوردار
مستندات، و شنیدهها به بنا و است
بر قاجار دوره اواخر به آن پیشینه
پخت ساده شیوه هفته این میگردد.

قطابرامیخوانید.

مواد الزم:
گالب:یکپیمانه

روغنمایع:یکپیمانه
آرد:٢تا٣پیمانه

جوششیرین:یکدومقچایخوری
مواد میانی:

مغزبادامپودرشده:یکپیمانه
پودرقند:نصفپیمانه

هل:یکقاشقمرباخوری
گالب:یکقاشقغذاخوری

دستور پخت:
آبوروغنوجوششیرینرامخلوط
اضاف آن به کمکم را آرد کرده،
دست به لطیف خمیری تا میکنیم
آید.خمیرراپهنکردهقالبزدهمواد
کردهایم مخلوط هم با که را میانی

و ومیپیچیم وسطخمیرمیگذاریم
درروغنسرخمیکنیم.

چند نکته ریز:
عرق از میتوانید گالب جای به -

بیدمشکاستفادهکنید.
راحتی به و باشد شل نباید خمیر -

پیچیدهشود.
-خمیرنیازبهپیچیدنندارد.
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لنگلنگانمیروممنباخِرخودشاِدشاد
میزنمهیحرفحقرا،هرچهبادا،هرچهباد

زبونُم الل، زبونُم الل
کیسه داروی جاودیی مادربزرگ!

مادربزرگماالنباهفتادسالسندر
پدربزرگ از که قدیمی و بزرگ خانه
خدابیامرزمبهجاماندهزندگیمیکند!
خانهایباحوضآبیپرازماهیکهسر
تاسرحیاطرااشغالکرده.فوارهکوچک
وسطاینحوضبزرگودرختانبزرگ
وزیباینارنجوباغچههایپرازگلو
بهخانهمیدهد! ویژه سبزی،طراوتی
مادربزرگدرظاهرآنجاتنهاییزندگی
پسر و دختر از فرزندش ٩ و میکند
زندگی و خانه خودشان برای همگی

مستقلدارند!
بیدار خواب از نماز وقت صبح هر او
میشودوسرحوضوضومیگیردوبعد
ازنمازازهمانابتدایصبحدِرخانهراباز

میگذارد!
اوهمیشهکیسهبزرگپرازدارویشرا
کناردستشداردوچندساعتییکباربا
یکلیوانآبخنکداروهایشرامصرف

میکند!
ازهمسایهوآشناتافرزندانونوههاو
نتیجهها،هیچکسنمیگذاردمادربزرگ
دستبهسیاهوسفیدبزندوازجاروی
جلویدروحیاطوداخلمنزلتاخرید
وپختوپزوشستنظرفهاهمهتوسط

دیگرانانجاممیشود!
قوطی دارد عادت همیشه مادربزرگ
وبرچسبهایاضافیداروهاراجداکند
ودوربریزدوهمهرایکجادریکقوطی
بریزد!دیگرخودشازشکلورنگقرصها

میداندکدامرابایدچهموقعبخورد!
مادربزرگداروهایشراخودشتهیه
میکندومنتابهحالندیدهامزحمت
داروخانهودکتررفتنشرابهکسیبدهد
واینتنهازحمتیاستکهماهییکبار

خودشانجاممیدهد!
کنار تخت روی را وقتش روزها بقیه
حوضزیرسایهدرختانویارویمبل
داخلساختمان راحت و نرم و بزرگ
گاهی و میگذراند تلویزیون جلوی
کوچه در جلوی همسایهها کنار هم

مینشیند!
کیسه رفتم دیدنش به که روز یک
داروهایشراتکانیدادوگفت:داروهایم
تمامشده!منکهمیدانستممادربزرگ
دلشنمیخواهدکسیداروهایشراتهیه

کندهیچتعارفینکردم!
چنددقیقهاینگذشتهبودکهمادربزرگ
ازمنخواهشکردتامیرودحماموبر
میگرددآنجابمانم؛شایدکسیبیایدو

نگرانشود؛منهمقبولکردم!
مادربزرگدرحمامبودکهتلفنخانه
بودوگفتهمه داروخانه از زد! زنگ
سفارشمادربزرگرابرایتادوماهآینده
آمادهکردهایم!تشکرکردموگوشیرا

گذاشتم!
باخودمگفتمتامادربزرگداخلحمام
استبروموداروهارابگیرموخودمهم
مبلغشرابپردازمتامادربزرگخوشحال
شود.دراصلمیخواستمسورپرایزش

کنم!
بهداروخانهرسیدم.نسخهپیچداروخانه
بستهبزرگیرویگیشهگذاشت!کارت
بانکیامرابیرونآوردمومبلغراپرسیدم!
لبخندیزدوگفت:خداراشکریکی
دوماهاخیرقیمتهاثابتماندهوگران
نشده؛مثلهمیشهمیشودسهمیلیون

وهشتصدهزارتومان!
باتعجبپرسیدم:چرااینقدرگران؟!

تولید ایران در بیبی سفارش گفت:
خارجی کیفیت بشود اگر و نمیشود
راندارد!دلمبرایمادربزرگمسوخت!
باخودمگفتمخدامیداندطفلکیچه
که دارد العالجی و جسمی مشکالت
دارویشاینقدرکمیاباستودرداخل

پیدانمیشود!
تحمل خاطر به مادربزرگم صبوری از
و شدم غمگین رنجهایش و دردها
گریهامگرفت!کارتراکشیدموبهخانه
مادربزرگبرگشتم!بیبیهنوزازحمام
بیروننیامدهبود!بستهبزرگداروهایش

راکهبازکردمازتعجبشاخمدرآمد!
hir-vit و زینگپالس بسته چندین
برایرشدمووسالمتیناخنوطراوت
پوست!!!چندبستهآهنوفولیکاسید
خارجی!!!باالی٢٠قوطیقرصویتامین
سیجوشان١٠٠٠!!!باالی٣٠قوطی

قرصمولتیویتامینجوشان!!!
انواعمکملهایغذاییازخانوادهEوBو
Aوُامگاوکلسیم!پمادرفعکبودیوپف

دورچشمبرایشبوروزجداجدا!
کرمضدچروکصورتبرایشبوروز
جداجدا!انواعتونیکوشامپوهایپر

پشتکنندهوتقویتکنندههایمو!!!
چندبستهقرصمخمرجوبرایمصرف

بعدازهروعدهغذا!
شدم متوجه کردم فکر که  خوب
مادر که پزشکی طبقه دو ساختمان
بزرگبهآنجامراجعهمیکردهمکفش
بود،ولیفوقانیاش متخصصداخلی

کلینیکپوستومووزیباییبود!!!
را بزرگ مادر بیمه پزشکی دفترچه
برگش یک برداشتم. طاقچه گوشه از
همجدانشدهبود؛ولیتادلتانبخواهد
کارتهایکلینیکهایمختلفپوستومو
وماساژوایروبیکازوسطآنبهزمین

ریخت!
کیسهدارویمادربزرگمکهازطریقآن
همهراازسردلسوزیبهکاروفعالیتوا
میداشتدراصلکیسهداروهایزیبایی

بود!
قبلازاینکهمادربزرگسربرسد،بسته
داروهاراجوریبستمکهمعلومنشودباز
شدهوآنرادرگوشهایگذاشتمواین
رازراسربهمهرنگهداشتموبههیچکس

چیزینگفتم!
تومانم اماسهمیلیونوهشتصدهزار
رفتکهرفتوهنوزهمداردمیرودبه

امانخدا!
قربانتان غریب آشنا

برگی از تاریخ

شخصًا شاه که دورانی در
دیپلماسیایرانراهدایتمیکردو
درواقعخودنقشوزیرخارجهرابه
عهدهداشت،دومرحلهرامیتوان
بازشناخت:یکیتاپیروزیاوپک
وافزایشبیسابقهدرآمدنفتدر
١٣٥٣)١٩٧٤(ودیگریازاین

تاریختاانقالباسالمی١٣٥٧.
سیاست نخستین، مرحله در
شاهواقعبینانهوسازگاربامنافع
اساسیایرانبود.ولیدرمرحله
نقش مورد در گزافکاری دوم
ایراندراقیانوسهندوهمچنین
ناشیگریدردادنوامبیحساب
گدایی کاسه که کشوری هر به
دستگرفتهبود،سختایرادپذیر
بود.بههرصورتباپیشآمدن
در ایران برنامههای انقالب،
و ماند کاره نیمه هند اقیانوس
١٣٥٥ از نفت درآمد کاهش با
در پولی دیگر بعد، به )١٩٧٦(
بساطنماندودرنتیجهگفتگوی
مرحله همان درباره بیشتر ما

نخستیناست.
خطری بزرگترین دوره این در
کهایرانراتهدیدمیکردازسوی
بویژه عرب تندرو کشورهای
مصربهرهبریجمالعبدالناصر
بود.ناصربرآنبودکهسرزمین
تنها نه و یگانه را عرب ملت و
نیز را خوزستان بلکه فلسطین،
تجزیهطلب ناسیونالیستهای که
مینامند، عربستان را آن عرب
»آزاد«کند.مرحلهبعدیبرنامه
کشورهای کردن نزدیک ناصر
اسالمیبرپایههمانهستهمرکزی
عربیبودودرهمهاینبرنامهدور

ودراز،رهبریمیبایستدردست
روزها آن شرایط در باشد. مصر
کهجهانبهدوبلوکتقسیمشده
بود،شورویپشتیبانمصرشدو
اینخودنگرانیایرانرادوچندان
کرد.برایرویاروییبااینوضع،
ایرانکوشیدازیکسوبااسرائیل
وترکیه-دوکشوردیگرغیرعرب
با دیگر سوی از و - خاورمیانه
عربهایمیانهرووهواخواهغرب،
بهویژهاردن،مراکشودرسالهای
واپسین،عمان،روابطصمیمانهای
برقرارکند.شاهدراینراهبسیار
کامیاببودوباسرانکشورهای
بسیار شخصی روابط نامبرده
نزدیکیداشتوتااندازهاینقش
برادربزرگترراایفامیکردودر
لحظههایحساسباهمهنیروی
خودپشتیبانوچهبساسخنگوی
آناننزدغربیهابود.پسازمرگ
ناگهانیعبدالناصربهعلتسکته
در٢٨سپتامبر١٩٧٠،بهتدریج
مصرنیزبهجرگهدوستانایران

پیوست.
دفاعی جنبه صرفًا شاه سیاست
نداشتوبرآنبودکهمنافعایران
رادرمنطقه،تاآنجاکهشدنیبود،
استوارترسازد.درخلیجفارس،شاه
بایکدندگیهمراهبانرمشبهترین
نتیجهممکنرابهدستآوردو
توانستازیکسومسألهادعای
ایرانبربحرینرا،کهبهراستی
خاریدرراهعادیساختنروابط
امیرنشینهای و کشورها با ایران
فارسشده خلیج پیرامون عرب
بود،حلکندوازسویدیگربر
تنب بزرگ، تنب جزیرههای

کوچکونیمیازابوموسیدست
یابد.درموردعراقنیزبابهکاربردن
فشارپیوسته،چهازراهکمکبه
بارزانیهاوچهازراهنگهداریتنش
درسراسرمرز،سرانجامآنکشور
رابهزانودرآوردوبهپذیرفتننظر

ایراندربارهاروندرودواداشت.
شاه اجتماعی، اصالحات از پس
نیز غربی کشورهای میان در
چهرهایتازهونفوذکالمییافته
بودوبرنظراتاودربارهمسائل
ریچارد مینهادند. ارج منطقهای
نیکسون،یکماهپسازبرگزیده
شدنبهریاستجمهوریآمریکا
)نوامبر١٩٦٨(،ویلیاماسکرنتون
فرماندار )William Scranton(
پیشینپنسیلوانیارامأموربررسی
وضعخاورمیانهکردوبهاودستور
داد:نخستبهایرانرفتهونظرات
و بشنود منطقه درباره را شاه
درپایانسفرخوددوبارهشاهرا
ببیندویافتههایخودرابااودر
میاننهد.چندسالبعد،هنگامی
روزه هشت سفر از نیکسون که
خودبهشورویبهتهرانآمد)مه
١٩٧٢(،سرمیزناهارخصوصی،در
محلاقامتخوددرکاخسعدآباد،
نطقیایرادکردوگفت:»...باآن
کهکرملینقصراست،ولیهشت
روزتوقفدرآنجاخفقانآوربود.
]ولی[مناینجا،درخانهشخصی
زیرا میکشم. نفس دارم شاه،
ماخانهیکیهستیمومنخود
میکنم.« خودحس خانه در را
.)١٣٥١ خرداد ١٠ )یادداشت
بانیکسون اینزماندوستی در
جنبهبسیارخصوصیپیداکرده

تابستان١٣٥١)١٩٧٢( بود.در
َعَلمبهتوصیهشاه،فارلندسفیر
آمریکارابهسفریبهبیرجندو
چابهاربرد.َعلمنوشته:»راجعبه
کردیم صحبت آمریکا انتخابات
کهاگررقیبنیکسونببرد،برای
دنیایآزادخطرناکاست.زیرادر
مقابلکمونیسمجزازراهقدرت
مطلبی اینجا ایستاد. نمیتوان
بهمنگفتکهاحتیاطمیکنم
بنویسم.حتیممکناستپنجاه
سالبعدازمرگمنبرایروابط
ایرانوآمریکازیانآورباشد،گو
اینکهحاالخیلیخوبونشانۀ
رئیسجمهوری اطمینان نهایت
نسبتبهشاهنشاهماست)راجع
گفتم آمریکاست(. انتخابات به
یقیندارمشاهنشاهباحسنقبول
تلقیمیکنندومنمطلبراعرض
خواهمکرد.مطمئنباشیداجابت
میشود...«َعلمدربازگشتجریان
راگزارشکرد.»باعثتعجبخاطر
شاهنشاههمشد؛ولیخوششان
آمد.مطلبراقبولفرمودند،حاال
ازرئیسجمهور ببینیم منتظریم
)یادداشت میشود...« خبر چه
٣١تیرتا٨اَمرداد١٣٥١(.پاسخ
نیکسونچندروزبعدمیرسدولی
َعَلمدراینبارهتوضیحینداده،و
بیآننیزحدساینکهموضوع
موردگفتگوچهبودهاست،چندان

دشوارنیست.
ادامهدارد

برگرفته جستارگونه ای از:
)١٣٩٣( علینقی عالیخانی،
یادداشتهایَعَلم،جلداول،تهران:

کتابسرا،صص٩٢تا٩٤

سالهای واپسین حکومت شاهنشاهی

نیکسون  در ایران: من خود را در خانه خود حس می کنم
بخشچهاردهم

شاعروترانهسرا،زاده١٥شهریور١٣٤٢درایالم.شاعر
بسیاریازتیتراژهایسریالهایتلویزیونی.

دارایکارشناسیارشدزبانوادبیاتفارسیازدانشگاه
و آموزش رسمی کارمند هرچند تهران. بهشتی شهید
پرورشاست،امابیشتردرزمینهسرودنشعر،نقدوبررسی،
اجرایبرنامههایادبیدرصداوسیماوفعالیتمطبوعاتی
متمرکزاست.عالقهکاکاییبیشترمعطوفبهغزلومثنوی
است.ویتاکنوندربرخیهمایشهایکشوریشعربه
عنواندبیر،مدیراجراییوعضوهیئتعلمیمسئولیت
داشتهاست.همچنینمدتیمدرسومدیرخانهشعربنیاد
نویسندگانوهنرمندانوچندماهعضوشورایترانهوزارت

ارشادبودهاست.
ویباخوانندگانیچونفریدونآسرایی،حسامالدینسراج،
بهنامصفوی،محمداصفهانی،ساالرعقیلی،فرزادفرزین،
رضاصادقی،محسنیگانه،علیرضاافتخاریو...درمقام

شاعرهمکاریداشتهاست.
حاجتبهاشاراتوزباننیست،مترسک

پیداستکهدرجسمتوجاننیست،مترسک
بابادبهرقصآمدهپیراهنتاما

درعمقوجودتهیجاننیست،مترسک
شبپایزمینیوزمینسفرهخالیست

اینبیهنری،نامونشاننیست،مترسک
تاصبحدراینمزرعهتاراجملخبود

چشمانتوحتینگراننیست،مترسک
پیشازتووبعدازتوزمانسطربلندیست

پایانتوپایانجهاننیست،مترسک
اینمزرعهآلودهکفتاروکالغاست

بیدارشوازخوابزماننیست،مترسک

گنجینه های ادب
حاجتبه
اشارات
وزبان
نیست،
مترسک

عبدالجبارکاکایی

اکفه کتاب
سال بلوا

نویسنده:عباسمعروفی
انتشارات:ققنوس/٣٤٤صفحه

داستانرمانبهیادماندنی»سالبلوا«در
قالبخاطراتیدرذهنشخصیتاصلی
روایت نوشآفرین نام به دختری یعنی
میشود.نوشآفرینیانوشا،دخترمردی
پرنفوذبهنامسرهنگنیلوفریاستکه
بهمنظورپیشرفتدرکارخود،بهشهری
نام به استانسمنان کوچکدرحوالی
است معتقد سرهنگ میرود. سنگسر
دخترشآنقدرشایستهاستکهمیتواند
ملکهایرانشودوعزمخودراجزمکرده
کهبهترینزندگیرابراینوشابیافریند
اوفکر اینسادگیهاکه به اتفاقات اما
میکند،پیشنمیرود.نوشادرگرداب
و میافتد اسرارآمیز کوزهگری عشق
حاضراستبرایمعشوقخوددستبههر

کاریبزند...
جذاب فوقالعاده اثری بلوا، سال رمان
موضوعاتی که است خردمندانه و
و قدرتطلبی ممنوعه، عشق چون
محدودیتهایتحمیلشدهبرزنانرابه

زیباترینشکلبهتصویرمیکشد.
و شوریدگی مظلومیت، به رمان این
منزویشدنزناناشارهکردهوتوانسته
جّومردساالرحاکمبرزمانهداستانرابه

خوبیترسیمکند.

نویسندهدرقسمتیازروایتسالبلوابه
فراموششدنزناندرکنجخانههااشاره
میکندوبهشیوهایاستادانهنقشاین
موضوعرادرتغییراجتماعآندورهدردل

داستانیعاشقانهبیانمیکند.
به بلوا سال کتاب شخصیتپردازی
و است شده انجام ماهرانه شیوهای
نویسندهخصوصیاتآنهاراطورینشان
میدهدکهمخاطببتواندبهراحتیبه

جریانفکریشخصیتهاراهپیداکند.
میتوانگفتتلفیقاسطورههایتاریخی
بادنیایامروز،شگردمعروفیاستکه
بهخوبیدرسالبلوابهآنپرداختهاست...

متنزیربرگرفتهازاینکتاباست:
گاهیاحساسمیکردمدنیابراساسعقل
ومنطقمردانهمیگرددکهمردها،شوهر
چروکیده را صورتشان و بشوند زنها
دامنشان به بچه توانستند اگر کنند،
بیندازندواگرنتوانستنداشکشانرادر
بیاورند.زنموجودیاستمعلولوبیاراده
کههمهیجرئتوشهامتشرامیکشند
تابتوانندبرتریاشانرابهاثباتبرسانند.
مسابقهمهمیبودومردبایدبرندهمیشد.

غلط های متداول در زبان فارسی
گوارا - گوارش: گواراوگوارشبهضمگافاست)ُگوارا(نهبهفتحگاف)َگوارا(.

برگرفته از: عمید،حسن)بیتا(غلطهایفاحشفرهنگهایفارسیبهعالوهغلطهای

مشهورومتداول،تهران:انتشاراتکتابخانهگوتنبرگ،ص١٢٤.

زین قند پاریس

گالب من ماخام 
برم ناخون بکارم

بیبینگاهشراازدستهایپیروچروکیدهاشکشیدوخیره
شدبهمن...

-میگمگالب...
-جانمبیبی؟

-منماخامبرمناخونبکارم...
-دهانواماندهامراجمعوجورکردم...

-چکارکنیبیبی؟
-ناخونبکارم،ناخون...

-بیبیجونحالتونخوبه؟میدونیندارینچیمیگین؟
-هانپهنیَفمم؟میهمنچمه؟ینیدِلهمهدله،دلمنکاِگله؟

-نهبیبیجون،منظورماینهکه...
-منظوُرتبخورهتوسُرتبهحقعلی،نشدمنباخامَییکاری

بکنمتواماواگرَنِیری...اصنمنهبوگودرمباکیُشْورمیکنم.
چادرشراانداخترویسرش...

-منرفتمناخونبکارم....
دوسهساعتیکهگذشتبیبیسروکلهاشپیداشد...

زیرچشمینگاهیبهبیبیوناخنهایبلندرنگآمیزیشدهاش
انداختمکهاصاًلبادستهایچروکوزبرشجوردرنمیآمد...

بیبیمحکمزدتویسرم...
-عه،چیهبیبی؟چرامیزنیخب؟

-ِبِجیایکهزیرِچشیایطونیگاکنیبوگوبیبیمبارُکتباشه...
-بیبیجونمبارکتونباشه.

-دیداُرتمبارک،میَفمیچنخرُجمشددختر؟نزیکسیصد
چارصدتومن...

-آرهدیگهبیبی،مجانیکهنیس...
نیمساعتیکهشدروکردبهمن...

-دخترحاالمنچیطوباایناخونابرمحموم؟چیطوکیسه
بکشم؟چیطوِگلسرشوربذرم؟

-چیبگمواالبیبی؟بایدکمکمعادتکنیندیگه.
بهنیمساعتنرسیده،ازحمامآمدبیرون...

-چهزودبرگشتیبیبی.شماکههمیشهکِمکمحموماتون
دوسهساعتطولمیکشیدکه...

-دخترمیهتوُنسمباایناخوناخوُدمهبوشورم؟هیطوَگّنهشور
کردماومَدمدر...

*****
سرسفرهکهنشستیمنگاهیبهظرفغذایشانداخت...

-حاالمنچیطوچیییبخورمگالب؟
-ینیچیچطورغذابخوریبیبی؟مثهمیشهدیگه.

-دخترمیهتونیدونیمنعادتدرمباَدسچیمیخورم؟حاالبا
ایناخونامیشهچیبخوری؟

-گفتمکهبیبیبایدکمکمعادتکنی،اگهنمیتونیباقاشق
بخور...

-قاشوقبخورهتوسُرتدختر،درماَگشنگیَضفمیکنم،توخو
میَفمیمنباقاشوقاَجونومچینیشینه.

*****
هنوزدرستوحسابیسفرهراجمعنکردهبودیمکهبلندشد

ایستاد...
-وووویخداوُرتدرهگالب،رومسیا،حاالمنچیطوبرم

دسشویی؟
-ینیچیبیبیاینحرفا؟خبمثهمیشهدیگه...

-نیشهمثهمیشهدختر،نیشه!میَفمی؟
بیبیآنروزرابههرفالکتیبودباناخنهایشبهصبحرساند...
فردایآنروزاماهمانطورکهداشتبنهمیکوبیدصدایمزد...

-گالاااااااااب،گالب....
پاتندکردموروبرویشایستادم...

-جانمبیبی؟جانم؟چیه؟
دستشراجلوآورد...

-اینِجیناخوُنمپرید...
بایدبرین -آخی،ایوایبیبیچرامواظبنبودین؟االن

ناخنتونروبدینترمیم.
-بدمچیچی؟

-ترمیمبیبی،ینیبدیندرستشکنن.
بیبیاخمهایشرفتتویهم.

-ینیپولممیُسنن؟
-ینیچیبیبی؟خبمعلومهکهپولمیگیرندیگه...

-توچشاشونکهدیهمنپولبدمبریناخون،جیگرومخون
شددیروزتاال،پوشوبروایناخونگیروِرورداربیاربینمدخترتا

همشهبیگیرم.
َینیاگهناخونامهباَعُمرَدَسمبکشن،مندیهناخوننیکارم.

گالبتون

ماجراهای من و بی بی

کارتون هفته

یک دنیا حرف 
برای آنها که 

بفهمند
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قانون  اول موضوع  رأی شماره 140060311023000226- 1400/05/03 هیأت  برابر 
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 
هدایت اله بریزی فرزند حسن به شماره شناسنامه 8148 صادره از زرین دشت در 
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 363 متر مربع پالک 45 فرعی از 7988 اصلی 
مفروض و مجزا شده از پالک 7988  اصلی قطعه 8 بخش 12 فارس شهرستان زرین 
دشت واقع در حاجی آباد خریداری مع الواسطه از مالک رسمی آقای آجعفر جعفری 
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:1400/07/11                            تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/07/25

خلیلمرادخواه-رئیسثبتاسنادوامالکزریندشت

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

- مورخ 1400/07/04
ش 2714 36705

قانون  موضوع  اول  هیأت   1400/05/03 شماره 140060311023000225-  رأی  برابر 
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 
سعید عسکری فرزند یوسف به شماره شناسنامه 2480015629 صادره ازحاجی آباد 
در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 285 متر مربع پالک 1623 فرعی از 7286 اصلی 
مفروض و مجزا شده از پالک 7286  اصلی قطعه 8 بخش 12 فارس شهرستان زرین دشت 
واقع در حاجی آباد خریداری مع الواسطه از مالک رسمی آقای محمد حسن عسکری 
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:1400/07/11                            تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/07/25

خلیلمرادخواه-رئیسثبتاسنادوامالکزریندشت

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

- مورخ 1400/07/04
ش 2710

36705

برابر رأی شماره 140060311023000229- 1400/05/03 هیأت اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک زرین  دشت تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی علیرضا باقری فرزند 
بهادار به شماره شناسنامه 7619 صادره از زرین دشت در ششدانگ یک باب خانه به 
مساحت 241.5 متر مربع پالک 1620 فرعی از 7286 اصلی مفروض و مجزا شده از 
پالک 7286  اصلی قطعه 8 بخش 12 فارس شهرستان زرین دشت واقع در حاجی آباد 
خریداری مع الواسطه از مالک رسمی آقای محمد 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:1400/07/11                            تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/07/25

خلیلمرادخواه-رئیسثبتاسنادوامالکزریندشت

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

- مورخ 1400/07/04
ش 2708

36705

هنگامه نیایش
طلوع اذان صبحمهشیدیخورشیدی

غروب اذان ظهرخورشید
نیمه شب اذان مغربخورشید

شرعی
 22  59  17  40  17  21  11  38  5  56  4  36 10 ربیع االول25 مهریک شنبه
 22  59  17  39  17  20  11  38  5  56  4  37 11 ربیع االول26 مهردوشنبه
 22  59  17  38  17  19  11  38  5  57  4  38 12 ربیع االول27 مهرسه شنبه

 22  59  17  37  17  18  11  38  5  57  4  38 13 ربیع االول28 مهرچهارشنبه 
 22  58  17  36  17  17  11  38  5  58  4  39 14 ربیع االول29 مهرپنج شنبه
 22  58  17  35  17  16  11  38  5  59  4  39  15 ربیع االول30 مهرجمعه 
 22  58  17  34  17  15  11  37  5  59  4  40 16 ربیع االول1 آبانشنبه

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
چون آگهی و عملیــات تحدیدی اختصاصی پــالک2 فرعی از 6237 اصلــی واقع در نی ریز 
بخش 22 فارس ملکی ورثه مرحوم امراله شاهسونی باید تجدید شود و برحسب تقاضای 
مالک که درخواســت انتشــار آگهی تحدید حدود اختصاصی نموده است. وقت تحدید 
حدود روز چهارشــنبه 1400/08/19 تعیین و عملیات تحدید از ساعت 8 صبح در محل 
شروع و به عمل خواهد آمد. به وســیله این آگهی از متقاضی مزبور و کلیه صاحبان امالک 
مجاور بر طبق ماده 14 قانون ثبت دعوت می  گردد کــه در وقت مقرر در محل وقوع ملک 
حضور بهم رســانند. واخواهی مجاورین نســبت به حدود و حقوق ارتفاقی باستناد ماده 
20 قانون ثبت از تاریــخ تنظیم صورت مجلس تحدید تا 30 روز پذیرفته خواهد شــد که 
بایستی کتبًا به اداره ثبت محل تسلیم و رسید عرض حال دریافت نمایید. ضمنًا معترض 
از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت یک ماه فرصت خواهد داشت که دادخواست خود را به 
دادگاه صالحه تقدیم و گواهی تقدیم دادخواســت را اخذ و به اداره ثبت ارائه نماید. در غیر 

اینصورت سند مالکیت برابر مقررات صادر خواهد شد. 
 تاریخ انتشار:یکشنبه 1400/07/25

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

36787

14
00/07

خ 20/
- مور

8
8

ش 

شرکت سیمان سفید نی ریز در نظر دارد انجام سرویس های 

ایاب و ذهاب موردی از شهر نی ریز به کارخانه و بلعکس و 

خارج از شهر نی ریز را از طریق مناقصه به مدت یکسال به 

آژانس دارای صالحیت واگذار نماید. لذا از کلیه متقاضیان 

واجدالشرایط دعوت به عمل می آید جهت دریافت اسناد 

   WWW.NEYRIZCEMENT.COM  مناقصه به سایت

یا امور بازرگانی شرکت در محل کارخانه مراجعه نمایند .

اداری                                      وقت  پایان  پیشنهادات  تحویل  مهلت  آخرین 

روز پنج شنبه مورخ 1400/08/06 می باشد.
 سایر شرایط در اسناد مزایده درج گردیده است و در صورت 

نیاز به اطالعات بیشتر با شماره تلفن های 53830006-8 - 

071 داخلی های 237 و 296 تماس حاصل فرماید .  

امور بازگانی شرکت سیمان سفید نی ریز 

آگهی مناقصه شماره 07-1400/م ن )نوبت اول(
4/36797د

دعوت به همکاری
  2 نیروی مجرب و دارای سابقه کار 

یک نفر دارای رشته الکترومکانیک 
 جهت کار در سنگبری  

یک راننده لودر 600 جهت کار 
در سنگ معدن مرمریت نی ریز 

0۹۱۷۱۳0۴۴۵6

4/36793

به دو نفر نیروی کار  در رستوران 
 نیازمندیم

همراه با بیمه
09925448583 ی

ار
مک

ه ه
ت ب

عو
د

 2/36792

به ۳ نفر خانم و 2 نفر آقا جهت 

 کار در تاالر کسرا نیازمندیم.
09171337452 ری

کا
هم

به 
ت 

عو
د

 2/36792

یک قطعه زمین مسکونی به متراژ 185 مترمربع /

سنددار/دارای آب ، برق،گاز، فاضالب و کوچه 10 متری 

آسفاالت  واقع در خیابان معلم به فروش می رسد
09173173797

ی
وش

فر

2/36794

دعوت به همکاری 

فست فود بیز
 1- صندوق دار خانم

٢- كمک آشپز ترجيحًا 
 خانم )همراه با آموزش(

٣- ظرف شور و 
 نظافت چی ترجيحًا خانم
٤- پيک موتوری)دارای 

 گواهی نامه رانندگی(
 مراجعه فقط حضوری

 ساعات تماس 
صبح ٩تا1٣

عصر 1٨ تا ٢٣
تلفن تماس جهت 

هماهنگی
٠٩1٧1٣٢٢٤٨٣ 

3/36795

دعوت به همکاری 
نمایندگی گروه صنعتی سپاهان با 

وجود 11 نیروی خانم فعال مشغول به 
کار، مجددا جهت تکمیل کادر دفتری 
خود به دو نیروی خانم دیگر با فن 

 بیان باال نیاز دارد . 

٠٩٠٢٩٠٣٣٠1٢
1/36799

دعوت به همکاری 
به یک همکار خانم و آقا 
جهت همکاری در نانوایی 

 گل گندم نیازمندیم
 ٠٩٣٩٣٠٢٧1٣6

1/36782

منزلی به متراژ 170 
مترمربع تیرآهنی دوبر 

کوچه دو خواب دارای امتیاز 
آب، برق، گاز و تلفن در بلوار 
ولی عصر کوچه شهید غیاثی 

به فروش می رسد
-09177302598
 09170522389

فروش منزل

2/36779

تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیأت  رأی شماره 140060311005000396  برابر 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
قاسم نژاد  معصومه  خانم  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  نی ریز  ملک  ثبت 
فرزند فضل اله به شماره شناسنامه 155 صادره از نی ریز در ششدانگ یک باب خانه به 
مساحت224.25 متر مربع پالک 56 فرعی از 3624 اصلی مفروز و مجزا شده از پالک 
31 فرعی 3624 اصلی متخذه از 3624  واقع در نی ریز بخش 22 فارس خریداری از مالک 
رسمی آقای علی خالدی 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:11 /1400/07 

تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/07/26

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

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

- مورخ 1400/06/27
ش 76

36636

 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 
 -1400603 1102 30002 2 8
1400/05/03 هیأت اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
رسمی  سند  فاقد  ساختمان های  و 
ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر 
مالکانه  تصرفات  زرین  دشت  ملک 
خلیل  آقای  متقاضی  بالمعارض 
شماره  به  باشی  فرزند  فاطمی نیا 
شناسنامه 8360 صادره از داراب در 
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 
فرعی   1621 پالک  متر مربع   233
از 7286 اصلی مفروض و مجزا شده 
از پالک 7286  اصلی قطعه 8 بخش 
12 فارس شهرستان زرین دشت واقع 
مع الواسطه  خریداری  حاجی آباد  در 
از مالک رسمی آقای محمد شجاعی 
منظور  به  لذا  است.  گردیده  محرز 
به  نوبت  دو  در  مراتب  عموم  اطالع 
در  می شود.  آگهی  روز   15 فاصله 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
اعتراضی  متقاضی  مالکیت  سند 
تاریخ  از  می توانند  باشند،  داشته 
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 
طبق  اعتراض  وصول  عدم  و  مذکور 
خواهد  صادر  مالکیت  سند  مقررات 

شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول:1400/07/25 

تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/08/09

خلیلمرادخواه
رئیسثبتاسنادوامالکزریندشت

- مورخ 1400/07/21
ش 2721

36798
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زیر نظر: دکترحسنعلی پیشاهنگ پزشک عمومی و  محدثه نیک منش کارشناس ارشد تغذیه

 چگونه زنجبیل با چربی ها مبارزه می کند؟
زنجبیل با باالبردن دمای بدن، متابولیسم را افزایش داده و 

موجب چربی سوزی می شود.
همچنین برای افرادی که از التهاب مفاصل رنج می برند،   

زنجبیل راه حل مناسبی است. 
 ماده موجود در زنجبیل، دارای خواص ضد التهابی است که 

باعث کاهش درد و ناراحتی مفاصل و بهبود عملکرد کلی 
آنها می شود.

بنابراین مصرف تنها بخش کوچکی از آن در یک وعده 
غذایی کافی است.

 دمنوش آویشن
که  است  دنیا  گیاهان  پرخاصیت ترین  از  یکی  آویشن 
نوشیدن آن در فصل سرد سال توصیه می شود و دارای 

خواص:
چرک خشک کن، آرامش اعصاب، از بین بردن نفخ، کاهش 
و  گلودرد  بهبود  تحریک پذیر،  روده  بهبود  خون،  چربی 

سرماخوردگی است.

 این آبمیوه از زوال عقل )آلزایمر( نجاتتان می دهد:
نتایج یک تحقیق نشان می دهد نوشیدن روزانه یک لیوان 
آب پرتقال می تواند به طور چشمگیری خطر ابتال به زوال 

عقل را کاهش دهد.
محققان در بررسی های خود مشاهده کردند مردانی که یک 
لیوان کوچک آب پرتقال مصرف می کنند، 47 درصد کمتر 
از افرادی که کمتر از یک وعده در ماه از این آب میوه استفاده 
می کنند احتمال دارد به کندِی مهارت های ذهنی دچار 

شوند.
آنها همچنین دریافتند مردانی که بیشترین میزان مصرف 
سبزیجات را دارند، 34 درصد کمتر دچار ضعف حافظه 

می شوند.

 برای پیشگیری از بیماری، در هوای سرد از دهان نفس 
نکشید.

 وقتی از دهان نفس می کشید، نمی توانید هوا را گرم کنید 

یا رطوبت به آن بدهید. همین امر منجر به افزایش احتمال 
ابتال به آنژین یا گلودرد و ورم گلو می شود. برای پیشگیری از 
این عارضه، فقط کافی است به جای دهان، به آرامی و عمیق 

از راه بینی نفس بکشید.

  از پتوی سنگین استفاده کنید.
 تحقیقات روانشناسی ثابت کرده که هر چه پتویی که در 
هنگام خواب از آن استفاده می کنیم سنگینتر باشد، به 
انسان احساس آرامش بیشتری داده و اضطراب و بی خوابی 

را کاهش می دهد.

یا  افراد  نام  مثل  کوچکی  چیزهای  کردن  فراموش    
نشانه های  از  یکی  می تواند  خرید،  لیست  محتویات 
کم کاری تیروئید باشد. بدون هورمون تیروئید، سرعت همه 

عملکردهای بدن کم می شود. 
دیگر نشانه های کم کاری تیروئید عبارتند از:

 احساس همیشگی سرما،  میل جنسی پایین،  احساس تغییر 
مزه غذاها و بی خیالی.

این نشانه ها به دلیل آن که واضح نیستند، اغلب نادیده 
گرفته می شوند. به کوچکترین تغییرات بدنتان آگاه باشید.

چند خط سالمتی
  نتایج حاصل از یک بررسی نشان می دهد بیماران ام  اس 
که روزانه یک قاشق غذاخوری روغن ماهی که حاوی امگا 
3 است، می خورند، کیفیت زندگی آنها نسبت به مبتالیان 

به ام اس که امگا 3 استفاده نمی کنند، بهبود پیدا می کند.

  اگر دچار آبریزش بینی شده ا ید و نمی خواهید از قرص 
آنتی هیستامین استفاده کنید، سیب می تواند جایگزین 

خوبی برای آن باشد.

 رگهای زنان زودتر از مردها پیر می شود!
 پژوهشگران مرکز قلب Smidt با بررسی بیش از 32 هزار 
نفر در مدت بیش از 40 سال نشان دادند رگهای زنان زودتر 

از مردها پیر می شود.
 از همین رو زنان به بسیاری از بیماری های قلبی در سنین 

کمتری نسبت به مردان و با درصد بیشتری مبتال می شوند.
این پژوهشگران الزم می بینند زنان زودتر و بیشتر برای 

بررسی به پزشک متخصص قلب و عروق مراجعه کنند.

 جاروی معده!
 کلم رنده شده و آب پز با سرکه، مانند جارو معده را پاک 

می کند.
 ضد سرطان است.

 باعث جلوگیری از بیماری های قلبی می شود.
 باعث افزایش ایمنی بدن می شود .

برای کم کردن بوی آن، هنگام آب  پز کردن، یک ساقه 
کرفس به آن اضافه کنید.

 دارچین جزو ادویه جات بسیار مفید است، و عالوه بر 
بوی خوش و طعم متمایزش، اگر به صورت 

مصرف  روزانه 
شود، در کاهش 
خون  قند  سطح 

بسیار پرفایده است.

 چطوری سیر را برای مدت طوالنی نگهداری کنیم؟
 سیر را حبه حبه کرده و با فویل بپیچید و آن را در فریزر 

بگذارید؛ تا مدتها به شکل تازه می ماند و پوک نمی شود.

 مصرف کنجد در طول دوران شیردهی موجب :
افزایش کیفیت و مقدار شیرمادر می شود.

 باال بودن کلسیم کنجد، کمیت و کیفیت شیر  مادر را بهبود 
خواهد بخشید.

 افراد برای از بین بردن بوی بد دهان و ضدعفونی کردن 
لثه خود می توانند: 

میخک را با آب لیموی تازه بخیسانند و تفت دهند، سپس 
پودر این ترکیب را با آب مخلوط کرده و لثه خود را با آن 

ماساژ دهند.

 گذاشتن گلبرگ های تازه گل سرخ روی موضع عرق 
یا شستشوی بدن با گالب یا پاشیدن پودر گل سرخ زیر 
بغل و داخل کفش، از دیگر روش های سنتی درمان تعریق 

محسوب می شود.

 مناسبترین زمان برای خوردن ماست، شبها قبل از 
خواب است.

 زیرا در ماست باکتریهای مفیدی وجود دارد که به هضم غذا 

و پاک کردن معده و همچنین کاهش وزن کمک می کند.

 طبق تحقیقات محققین دانشگاه تورنتو، فراموش کردن 
جزئیات غیرضروری نه تنها بد نیست، بلکه باعث تمرکز 
مغز روی موضوعات مهمتر و درنتیجه تصمیم گیری بهتر 

می شود.

 درمان یبوست نوزاد
 اگر کودکی شیر مادر می خورد :

غالب درمانش از طریق مادر است و باید مادر غذاها و 
مزاجش را اصالح کند و روی شکم نوزاد، روغن بادام شیرین 

یا روغن زیتون مالیده شود.
 اگر کودکی فقط از شیر خشک استفاده می کند:

روغنهای ذکر شده باال از معده تا ناف و اطراف کلیه ها با 
مالش آرام مستمر انجام شود.

 خواص خرما
 ضد یبوست و تقویت کننده دستگاه گوارش است و از مواد 

غذایی مناسب برای افرادی است که مشکل سوءهاضمه 
دارند.

 نوزادان به علت ذخیره فراوان چربی در بدنشان هنگام 
سرما نمی لرزند !

اگر نوزادی در حال لرزیدن باشد، احتمااًل به علت گرسنگی 
به کاهش قند خون دچار شده و باید هرچه سریعتر تغذیه 

شود.

چند خط سالمتی

۱- میوه های توت مانند
میوه های توت مانند )توت فرنگی، تمشک ...( 
فالونوئید فراوانی دارند که برای مغز ما بسیار 
مفید است. در پژوهشی 20 ساله بر روی 
مختلفی مصرف  میوه های  که  فرد  هزاران 
آنهایی  شدند  متوجه  محققان  می کردند، 
که بیشتر از میوه های توت مانند استفاده 
می کردند، کمترین سرعت افت شناختی را 

داشتند.

۲- سبزیجات
سبزیجات از جهات مختلفی برای ما مفید 
هستند. از جمله برای سالمت مغز، که علت 
آن وجود مواد مغذی است. سبزیجات برگدار 
کاهو،  و  کلم برگ  اسفناج،  مثل  رنگ  سبز 
بهترین گزینه هستند و تحقیقات نشان داده 
مصرف آنها سرعت پیر شدن مغز را کاهش 

می دهد. 

۳- آجیل
به جای تنقالت و شیرینی های فرآوری شده، 
مقداری آجیل خام یا تفت داده شده بخورید 
که ویتامین E زیادی دارند. این ویتامین به 
عملکرد مغز کمک می کند. مغزها و دانه های 
خوراکی به دلیل ترکیبات، چربیهای سالم، 
به  دارند،  که  آنتی اکسیدانهایی  و  فیبر 

سالمت عمومی ما کمک می کنند. 

۴- روغن زیتون
رژیم غذایی مدیترانه ای را یکی از سالمترین 
و مفیدترین رژیمهای غذایی دنیا می دانند 
که روغن زیتون یکی از مواد همیشگی آن 

است.

۵- ماهی
در تحقیقی مشاهده شد افراد باالی 65 سالی 
که به طور دائم ماهی مصرف می کردند، در 
مقایسه با کسانی که مصرف ماهی آنها کم یا 

صفر بود و در عوض گوشت مصرف می کردند، 
امتیاز باالتری در تستهای حافظه داشتند. 
امگا3،  سودمند،  چربیهای  دارای  ماهی 
ویتامینهای B6 و B12 است که برای مغز ما 

مفید هستند. 

کدام مواد غذایی برای مغز ما مضر هستند:
۱- گوشت

مصرف گوشت، به ویژه گوشت قرمز را تا حد 
امکان کاهش دهید و پروتئین مورد نیاز مغز 
را از لوبیا، عدس و دانه های سویا دریافت 
کنید که مملو از پروتئین هستند و مقادیر 

زیادی فیبر و ویتامین B هم دارند.

۲- کره و پنیر
برای عاشقان پنیر تصمیم سختی است اما 
اگر می خواهید ریسک ابتال به زوال عقل را 
کاهش دهید، باید مصرف پنیر، به ویژه نوع پر 
چرب آن را کم کنید. این مسئله در مورد کره 
و مارگارین هم صدق می کند و بهتر است به 

جای آنها از روغن زیتون استفاده کنید.

۳- قند و نمک
اگر می خواهید سالمت مغز خود را ارتقاء 
دهید و از سرعت پیر شدن آن بکاهید، باید 
تا حد امکان از مصرف قند و نمک خودداری 
کنید. شیرینی جات و مواد قندی به مرور به 
مغز صدمه می زنند؛ چون مصرف آنها ممکن 
است منجر به بروز دیابت شود. بیماری ای که 
ریسک ابتال به آلزایمر را باال می برد. نمک هم 
فشار خون را افزایش می دهد؛ مسأله ای که 
ممکن است منجر به بروز سکته مغزی و دیگر 

مشکالت مغزی شود.

تبلیغات گمراه باید و نبایدهای غذایی پیشگیری از آلزایمر
کننده روغنی 
به نام غنچه

دیابت،  عروقی،   - قلبی  بیماریهای 

سرطانها و بیماریهای مزمن ریوی، 76 

درصد مرگهای ناشی از بیماریهای غیر 

واگیر را در ایران به خود اختصاص داده 

است که یکی از دالیل آن، رژیم غذایی 

نامناسب و مصرف بیشتر از نیاز برخی 

مواد غذایی از جمله روغنها و چربیها 

است.

تغذیه  بهبود  واحد  رابطه،  همین  در 

شهرستان  درمان  و  بهداشت  شبکه 

بهداشت در مورد  وزارت  نامه  نی ریز، 

تبلیغات گمراه کننده روغن غنچه را 

برای انتشار به شرح زیر ارائه داده است:

شرکت  که  می شود  مشاهده  اخیراً 

تبلیغات  شمال،  صنعت  و  کشت 

نادرست و گمراه کننده روغنی را با نام 

تجاری غنچه )روغن آفتابگردان حاوی 

توکوفرول( برای مصارف خانوار، مکرراً 

و به شیوه های مختلف از طریق صدا و 

سیمای جمهوری اسالمی ایران پخش 

می کند؛ با این مضمون که مصرف این 

روغن به این دلیل که حاوی توکوفرول 

و  و جوانی  نشاط  باعث  است،  فراوان 

جلوگیری از پیری زودرس می شود.

مصرف  افزایش  القاء کننده  پیام  این 

و دریافت مازاد بر نیاز روغن در رژیم 

غذایی جامعه می شود و دریافت مازاد 

بر نیاز همه انواع روغن و رعایت نکردن 

سالمتی  مشکالت  مصرف،  در  تعادل 

چاقی،  وزن،  اضافه  مانند  فراوانی 

و  عروقی، سرطان   - قلبی  بیماریهای 

دیابت را به ارمغان خواهد آورد.

توکوفرول نام علمی ویتامین E، یکی از 

ویتامینهای محلول در چربی است که 

در روغنهای گیاهی باعث پایداری روغن 

می شود. مقدار این ترکیب ضمن این که 

طی فرآیند تصفیه روغن کم می شود، با 

توجه به نوع روغن نیز متفاوت است. این 

شرکت با استفاده از ترفندهای بازاریابی 

در تبلیغات خود، باعث القاء شبهه در 

یک  عنوان  به  مصرف کننده  انتخاب 

محصول جدید و با ترکیب متفاوت و 

سالمتی بخش شده است و این ادعاها 

به هیچ وجه مورد تأیید نمی باشد.

همچنین دارا بودن تأییدیه از انجمن 

مرغوب  برای  صرفًا  که  ایران  تغذیه 

بودن روغن بوده نیز دلیلی برای تأیید 

تبلیغهای اغواگرایانه و غیر واقعی روغن 

به شیوه موجود نیست. 

8 توصیه برای کاهش ریفالکس معده

رابطه یائسگی زودرس با پوکی استخوان

زمانی که مدام اسید و محتویات معده 
باال بیاید و سوزش معده هفته ای حداقل 
دو بار اتفاق بیفتد، احتمال دارد که دچار  
بیماری ریفالکس معده باشید. اگر این 
مری  مخاط  باشد،  ادامه دار  مشکل 
آسیب می بیند و حتی ممکن است به 

عفونت پانکراس منجر شود.
- به پهلوی چپ بخوابید.

خوابیدن به پهلوی چپ باعث کاهش 
فشار روی معده می شود که همین هم 
معده  ریفالکس  مشکل  کاهش  باعث 

می گردد.
- وزنتان را کم کنید.

داشتن اضافه وزن فشار مضاعفی روی 
اعضای گوارشی می گذارد که می تواند 

مشکل ریفالکس معده را تشدید کند.
- میزان مصرف مواد غذایی چرب را 

کاهش دهید.
زمان  مدت  چرب  غذایی  مواد 
طوالنی تری در معده جا خوش می کنند 
و تخلیه مواد غذایی از معده را به تأخیر 

می اندازند.
همین امر هم باعث شل شدن عضله 
پایینی مری می شود. این دو مسئله نیز 
افزایش مشکل ریفالکس معده  باعث 

می شود.
- حجم غذا را کم و وعده ها را بیشتر 

کنید.
بعد از پرخوری، عالئم ریفالکس معده 

بیشتر می شود؛ به خاطر این که معده پر 
از غذا شده و عضله پایینی معده هم شل 
می شود. زمانی که غذای کمی بخورید، 
حجم معده بزرگ نمی شود و بنابراین 
این عضله هم شل نمی شود؛ در نتیجه 

مشکل کمتر می شود.
- زود شام بخورید.

 3 حداقل  خوابتان  زمان  و  شام  بین 
ساعت فاصله بدهید تا معده تان خالیتر 
کمتر  مشکل  صورت  این  در  شود. 

می شود.
- آدامس غیر نعنایی بجوید.

آدامس باعث ترشح بیشتر بزاق می شود 
که حاوی بیکربنات است. بزاق حالت 
اسیدی زیاد مری را کاهش می دهد؛ به 
گونه ای که سیستم ضد اسید طبیعی 
است  ممکن  نعنا  می شود.  فعال  شما 

ریفالکس را بیشتر کند.
- موقع خواب سرتان باالتر از بدنتان 

قرار داشته باشد.
عالئم  که  می شود  باعث  کار  این 
ریفالکس معده در طول خواب کمتر 

شود.

یک درصد از زنان، پیش از سن چهل سالگی یائسه می شوند که به آن 
یائسگی زودرس می گویند. اگر این مشکل درمان نشود، پایین بودن 
میزان هورمون استروژن در چنین سنینی می تواند موجب پوکی 

استخوان شود و یا استخوانها را سست و ضعیف کند. 
در اینجا 7 نکته را می گوییم که اگر یائسگی زودرس برای شما رخ 
داد، باید آنها را مورد بررسی قرار دهید تا بهتر از خودتان مراقبت 

کنید:
1- در برخی از زنان، یائسگی می تواند خیلی زود رخ دهد. این زنان 
انتظار ندارند که در چنین سنینی با آن روبرو شوند؛ بنابراین برای 

آزمایش در این زمینه اقدامی نمی کنند.
2- این که چند سال صبر کنید تا این مشکل در شما تشخیص داده 
شود، احتمال این که در همان زمان کاهش تراکم استخوانی داشته 

باشید، 50 درصد است و تازه باید درمان را شروع کنید.
3- درمان با هورمونها به تنهایی ممکن است برای دست کم نیمی 

از زنان مبتال به یائسگی زودرس کافی نباشد تا از کاهش تراکم 
استخوانشان پیشگیری کند.

4- عالوه بر استروژن و پروژسترون، به سایر شیوه های درمانی نیاز 
است تا از کاهش تراکم استخوان جلوگیری شود.

5- داروهای زیادی در بازار وجود دارد که همراه با هورمونها می تواند 
مورد استفاده قرار بگیرد تا از کاهش تراکم استخوانی پیشگیری 

شود.
6- داروی دیگری که گاهی همراه با استرژن و پروژسترون، برای زنان 
مبتال به یائسگی زودرس تجویز می شود تا از کاهش تراکم استخوانی 

شان جلوگیری گردد، تستوسترون است.
7- شواهدی وجود ندارد که نشان دهد استروژن درمانی در زنانی 
که دچار یائسگی زودرس شده اند، خطر سرطان سینه را افزایش 
می دهد؛ یعنی تفاوتی با زنانی که عادت ماهیانه شان طبیعی است، 

ندارند.

برابر رأی شماره 140060311023000230- 1400/05/03 هیأت 
اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک زرین  دشت تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
شناسنامه  به شماره  فرزندعلی داد  قایدلو  ابراهیم    آقای 
6540005504 صادره از زرین دشت در ششدانگ یک باب خانه 
به مساحت 263 متر مربع پالک 1619 فرعی از 7286 اصلی 
مفروض و مجزا شده از پالک 7286 اصلی قطعه 8 بخش 12 
خریداری  حاجی آباد  در  واقع  دشت  زرین  شهرستان  فارس 
مع الواسطه از مالک رسمی آقای محمد 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:1400/07/11 
 تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/07/25

خلیلمرادخواه
رئیسثبتاسنادوامالکزریندشت

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

ساختمان های فاقد سند رسمی

- مورخ 1400/07/04
ش 2712

36705
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عابد نعمتی، نی ریزان فارس:

اثر  بر  نفر   16 ساعت،   9 مدت  در  تنها 
4 تصادف شدید در شهر نی ریز مصدوم 

شدند.
در اولین حادثه، ساعت 15:30 دوشنبه 19 
مهر، دو پژو پارس و پراید در میدان گاز با 
هم تصادف کردند و 5 نفر مصدوم شدند. 
در این حادثه یک خانم 40 ساله و 28 ساله 
به ترتیب دچار ضربه به سر و بازو و ساق 
پای چپ شدند، یک مرد 33  ساله دچار 
ضربه به دست چپ و سر شد و یک مرد 35 
ساله و دختر 12 ساله نیز آسیب چندانی 

ندیدند. 
ساعت 20:30 و در حادثه مشابه دیگری 
در چهارراه مسکن مهر، دو خودرو پراید و 
پژو پارس به شدت با هم برخورد کردند و 
7 زن و کودک آسیب دیدند. شدت حادثه 
به حدی بود که پژو پارس به طور کامل 
واژگون شد و روی سقف قرار گرفت.  در 
این حادثه نیز یک خانم 65 ساله، یک 
دختر 6 ساله و یک پسر 5 ساله دچار ضربه 
به سر شدند. یک خانم 44 ساله از ناحیه 
شکم آسیب دید. یک خانم 26 ساله دچار 
ضعف شد و دو خانم 31 و 9 ساله صدمات 

جزئی دیدند.
نیروهای آتش نشانی هم  این حادثه،  در 
حاضر شدند و به ایمن سازی خودروها که 
دچار نشتی بنزین شده بودند پرداختند. 
پس از هماهنگی و حضور جرثقیل، خودرو 

پژو پارس به روی چرخهای خود برگشت 
و پس از آن آتش نشانان توانستند باتری 

خودرو را بردارند و آن را ایمن سازی کنند.
دو ساعت بعد در حالی که آتش نشانان در 
حال برگشت از مأموریت قبلی خود بودند، 
طالقانی  خیابان  در  که  کردند  مشاهده 
روبروی قصر شیرینی، یک خودرو پراید با 
موتورسیکلت تصادف کرده است. راکب 
32 ساله موتورسیکلت که دچار ضربه به پا 
و زانوی چپ شده بود، توسط اورژانس 115 
راهی بیمارستان شهدا شد.  آتشنشانان در 
این حادثه نیز خودرو پراید و موتورسیکلت 
را که بنزین آن نشت کرده بود، ایمن سازی 

کردند.
ساعت 47 دقیقه بامداد سه شنبه 20 مهر 
نیز در خیابان طالقانی روبروی اداره برق 

قدیم، یک خودرو پراید به شدت با پایه برق 
برخورد کرد و سه سرنشین آن به سختی 
دچار  ساله   17 راننده  شدند.  مصدوم 
ضربه به کمر شد، راننده 20 ساله دچار 
شکستگی ران پای راست و پارگی سر شد و 
یک دختر 5 ساله نیز از ناحیه ران پای چپ، 
چانه و لب آسیب دید و پشت سرش نیز بر 

اثر برخورد شیشه سوراخ شد.
در این حادثه، پایه برق به شدت آسیب دید 
و هر لحظه امکان سقوط آن وجود داشت. 
آتش نشانان با حضور در محل، ابتدا خودرو 
را جابه جا کردند و ضمن هماهنگی با اداره 
برق، پایه برق را مهار و خیابان را تا ساعت 
2 نیمه شب که عملیات تعویض پایه برق 
تا حادثه  کردند  ایمن سازی  انجام شود، 

دیگری رخ ندهد.

فرمانده انتظامی شهرستان نی ریز از کشف 
نزدیک به 15 تن مواد مخدر و دستگیری 
سال  یک  در  مواد  این  قاچاقچی   574

گذشته خبر داد.
سرهنگ سیدمحمد یوسفی گفت: »عالوه 
بر انجام امور خدماتی و انتظامی، پوشش 
مراسم مختلف، حضور در تمامی صحنه ها 
در کنار مردم شریف، همکاری در مهار 
بیماری کرونا و انجام امور عملیاتی، آمار 
زیر  شرح  به  گذشته  سال  یک  عملکرد 

است:
1- کشف بالغ بر 13 تن انواع مواد مخدر و 
همچنین کشف 2 تن دیگر با همکاری یگان 
تکاوری پلیس مبارزه با مواد مخدر استان 
و همچنین شهرستانهای مجاور که نزدیک 

به 15 تن کشف مواد مخدر داشتیم.
2- دستگیری 574 نفر از سوداگران مرگ 
توزیع کنندگان و خرده  شامل حاملین، 

فروشان مواد مخدر.
3- توقیف 231 دستگاه کامیون، اتوبوس، 

سواری و سایر وسایل نقلیه.
4- کشف 511 فقره انواع سرقت یعنی 18 

درصد افزایش کشفیات سرقت در مقایسه 
با سال گذشته و دستگیری 137 نفر سارق.

5- تشکیل پرونده قضایی بالغ بر 4600 
فقره پرونده قضایی که 15 درصد نسبت به 

سال قبل افزایش داشته است.
6- مراجعه به واحدها و یگانهای انتظامی 
پلیسهای  پاسگاه ها،  کالنتریها،  از  اعم 
تخصصی، معاونتهای خدماتی مثل نظام 
وظیفه در یک سال گذشته  55252   نفر 

بوده است.
تلفن  با  تماس  هزار   10 به  نزدیک   -7
گویای 110 داشتیم که بالغ بر 90 درصد 
آن عملیاتی  و انتظامی  شده و با  حضور 

مأموران ما در صحنه همراه بوده است.
سرهنگ یوسفی از مردم خواست: »ما را در 
بحث نزاع دسته جمعی یاری کنید؛ چون 
بیشترین آمار ما در حال حاضر در بحث 
نزاع، ، توهین و فحاشی و بحث اختالفات 
ریش سفیدان،  از  جا  همین  که  است 
متنفذین و نخبگان یاری می طلبیم تا در 
زمینه مشاوره و صلح و سازش همکاری 

الزم را داشته باشند.«

وی افزود: »هر چه نیروی انتظامی به سمت 
مردمی شدن و تعامل گسترده با جامعه در 
ابعاد مختلف حرکت کند، می تواند بستر 
مناسبی را برای استقرار امنیت عمومی به 
صورت خودجوش و با استفاده از ظرفیتهای 
مردمی مهیا سازد. چرا که هر چه بتوان 
افزایش  با مردم را  تعامل نیروی انتظامی 
داد، ظرفیت امنیت عمومی، بیشتر خواهد 

شد.«
یوسفی گفت: »مشارکت و همکاری مردم 
باعث جلوگیری از شیوع جرم و برقراری 

امنیت و ثبات اجتماعی می شود.«
داشت:  عنوان  نی ریز  انتظامی  فرمانده 
»امنیت مطلوبی که در کشور و به ویژه در 
شهرستان حاکم است، مدیون همکاری، 
شهیدپرور  مردم  همراهی  و  مشارکت 
همچنین  و  نی ریز  شهرستان  نجیب  و 
همکاری و تعامل با فرماندار، اعضای شورای 
دستگاه های  قضایی،  دستگاه  تأمین، 
اطالعاتی و نظامی و به ویژه مجاهدتهای 
نیروی  در  همکارانم  خستگی ناپذیر 

انتظامی است.«

دکتر داور آل داود به عنوان رئیس جدید 
بیمارستان شهدا منصوب شد.

وی که همزمان ریاست شبکه بهداشت نی ریز 

را بر عهده دارد، به طور موقت مسئولیت 
برعهده  هم  را  نی ریز  شهدای  بیمارستان 
دکتر  این  از  پیش  است  نوشتنی  گرفت. 

محسن رفیعی از تیرماه سال 1399 ریاست 
وی  داشت.  عهده  بر  را  شهدا  بیمارستان 

چندی پیش از این سمت استعفا داده بود.

در مدت 9 ساعت

4 تصادف شدید در شهر 
نی ریز با 16 مصدوم

کشف نزدیک به 15 تن مواد مخدر و دستگیری 
574 قاچاقچی در یک سال گذشته

دستگیری 137 سارق و کشف 511 سرقت

آل داود
رئیس جدید بیمارستان شهدا

عابد نعمتی، نی ریزان فارس:

بانوی 35 ساله نی ریزی با اهداء سه 
بیمار   3 به  خود،  حیات بخش  عضو 

نیازمند زندگی بخشید. 
محدثه  زنده یاد  خانواده  گفته  به 
به  مدتی  برای  وی  محمد رضایی، 
منزل برادرش در رفسنجان رفته بود 
که بر اثر یک حادثه در 13 مهرماه دچار 
ایست قلبی شد و به بیمارستان علی بن 

ابیطالب رفسنجان انتقال یافت.
وی که پس از احیاء قلبی - ریوی به 
آی سی یو این بیمارستان منتقل شده 
با شهادت  بود، 15 مهر ماه مصادف 
توسط  مغزی اش  مرگ  رضا)ع(  امام 
پزشکان تأیید و پس از رضایت خانواده 
ایثار گر این بانوی بزرگوار، صبح شنبه 
17 مهر، دو کلیه و کبدش زیر نظر 
پزشکان اعزامی از تهران برداشته و به 

سه بیمار نیازمند پیوند زده شد. 
محمدرضایی  زنده یاد  خانواده 
همچنین بیان کردند: »قلب وی از نظر 

پزشکی قابلیت پیوند نداشت؛ اما دو 
کلیه او به شیراز منتقل و به یک دختر 
با موفقیت  12 ساله و زن 43 ساله 
کبدش  همچنین  شد.  زده  پیوند 
به کرمان منتقل شده و به یک بیمار 

نیازمند دیگر زندگی بخشید.«
محدثه  زنده یاد  پیکر  است  نوشتنی 
 18 یکشنبه  صبح  محمدرضایی، 
مهرماه، در دارالرحمه نی ریز به خاک 

سپرده شد.

وزیر کشور از مهلت 10 روزه برای 
اصناف  و  مشاغل  شدن  واکسینه 
مرتبط با مردم خبر داد و گفت: وزارت 
بهداشت باید تأیید کند این جمعیت 
و  زده اند  واکسن  نفری  میلیون   3
حاضر  کسب  محل  در  می توانند 

شوند.
قرارگاه  جلسه  حاشیه  در  وحیدی 
کرونا  با  مبارزه  ملی  ستاد  عملیاتی 
گفت: فقط افرادی که واکسن کرونا 

فعالیت  اصناف  زده اند، می توانند در 
فرصت  پایان  مهرماه  آخر  و  کنند 

واکسیناسیون اصناف است.
نیمی  که  این  بیان  با  کشور  وزیر 
حدود  آنها  جمعیت  که  اصناف  از 
6 میلیون نفر می شود هنوز واکسن 
هم اکنون  افزود:  نکرده اند،  دریافت 
فاصله گذاری  میانگین  کشور  در 
 45 کرونا،  با  مقابله  برای  اجتماعی 

درصد و بسیار نگران کننده است.

تعداد فوتی های کرونا در نی ریز به عدد 
100 رسید.

با ثبت 68 مبتالی جدید به کرونا در 
تعداد  فوتی،  مورد   4 و  گذشته  هفته 
مبتالیان به 4131 نفر و تعداد افرادی 
که جانشان را از دست داده اند، به 100 
نفر رسید. 3921 نفر نیز تاکنون بهبود 
یافته اند و 110 نفر مراحل درمان خود را 

طی می کنند.
به  بختگان  مبتالیان  میزان  همزمان 

1890 مورد رسید.
بر پایه اطالعات ما، 30 مبتال به کرونا در 
بیمارستان شهدا بستری هستند که 20 
نفرشان به صورت سرپایی دارو دریافت 

حال  نفرشان   4 همچنین  می کنند. 
وخیمی دارند.

از 5 نفری که در 10 روز گذشته جانشان 
را بر اثر کرونا از دست داده اند، 4 نفر 
واکسن نزده بودند و یک نفرشان نیز تنها 

یک دوز واکسن تزریق کرده بود.
دوز   84598 کنون  تا  است  نوشتنی 
واکسیناسیون  پایگاه های  در  واکسن 
شهرستان تزریق شده که 55306 دوز 
آن نوبت اول و 29292 دوز آن نوبت دوم 
بوده است. بر این پایه، حدود 80 درصد 
جامعه هدف باالی 12 سال در شهرستان 
نی ریز، واکسن دوز اول و 42 درصد نیز هر 

دو دوز واکسن را تزریق کرده اند.

بانوی نی ریزی به سه 
بیمار زندگی بخشید

افراد شاغل در اصناف 
باید واکسن کرونا بزنند

آخر مهرماه پایان فرصت واکسیناسیون اصناف است

تلفات کرونا در نی ریز 
سه رقمی شد

عملیات   125 نی ریز   115 اورژانس 
مختلف را در هفته گذشته انجام داد.

به گزارش کچویی مدیر اورژانس 115 
نی ریز، مهمترین این حوادث به شرح زیر 

بوده است:
بر  ساعت 23:50 چهارشنبه 14 مهر، 
در  پیکان  سواری  خودرو  واژگونی  اثر 
نزدیکی روستای غدیر گه 4 نفر مصدوم 
شدند. یک مرد 24 ساله از ناحیه پشت 
سر، کتف، کمر، دستها، صورت و چشم 
آسیب دید و به بیمارستان شهدا انتقال 
یافت. یک مرد 27 ساله و دو دختر 12 و 

14 ساله آسیب جزئی دیدند.
ساعت 14:50 همان روز، بر اثر واژگونی 
یک موتورسیکلت در شهرک جعفرآباد 
3 نفر مصدوم شدند. یک خانم 47 ساله 
دچار صدمات چندگانه شد. یک خانم 25 
ساله از ناحیه صورت و یک دختر 2 ساله 

نیز از ناحیه سر آسیب دید.
دو ساعت بعد، در زیر گذر پلیس راه یک 
موتورسیکلت واژگون شد و راکب 18 

ساله آن صدمات متعدد دید.
یک  تصادف  اثر  بر  نیز   22:25 ساعت 
روستای  در  موتورسیکلت  و  خودرو 
ساله   14 و   10 نوجوان  دو  ریزاب، 
از  ترتیب  به  موتورسیکلت  سرنشین 
ناحیه انگشت و پهلوی چپ و دست و 
لگن مصدوم شدند و به بیمارستان شهدا 

انتقال یافتند.
مهرماه،   15 پنجشنبه   19:56 ساعت 
در روستای قلعه پایین آباده طشک یک 
موتورسیکلت واژگون شد و دو سرنشین 
17 و 18 ساله آن از ناحیه سر و صورت 
آسیب دیدند. یکی از آنها هم که پایش به 
اگزوز برخورد کرده بود، دچار سوختگی 

شد.
دو  نیز  مهرماه   16 جمعه  روز  در 
یکی  شدند؛  واژگون  موتورسیکلت 
ساعت 8:15 در خیابان شهید مطهری 
آن دچار صدمات  راننده 61 ساله  که 
چندگانه شد. دیگری نیز ساعت 12 نیمه 
شب کنار درمانگاه شفا که راننده 30 

ساله آن از ناحیه شانه آسیب دید.
اثر  بر  مهر،   17 شنبه   16:50 ساعت 
تصادف موتورسیکلت و عابر پیاده کنار 

از  ساله  دو  کودک  یک  تجارت،  بانک 
ناحیه شکم آسیب دید و به بیمارستان 

شهدا منتقل شد.
ساعت 14:20 همان روز بر اثر واژگونی 
نفر   4 حاجی آباد  روستای  در  خودرو 
مصدوم شدند. در این حادثه یک مرد 51 
ساله از ناحیه دست و سه خانم 45، 24 و 
19 ساله نیز از ناحیه دست، کمر و پهلو 

آسیب دیدند.
یک  مهر،   18 یکشنبه   19:22 ساعت 
موتورسیکلت و خودرو در شهر مشکان 
راننده  حادثه،  این  در  کردند.  تصادف 
ضربه  دچار  موتور سیکلت  ساله   31
به  و  شد  هوشیاری  کاهش  و  مغزی 
بیمارستان شهدای نی ریز انتقال یافت. 
درمان  تحت  بیمارستان شهدا  در  وی 
قرار  اعصاب  و  مغز  جراحی  متخصص 
گرفت و هم اکنون با حال مساعد در بخش 
نظر  تحت  و  بستری  ویژه  مراقبتهای 

است.
ساعت 13:14 دوشنبه در آباده طشک، 
یک تصادف مشابه رخ داد که راننده 17 
ساله موتورسیکلت از ناحیه دست و پا 

آسیب دید.
ساعت 19:35 همان روز، دو خودرو در 
ده کیلومتری قطرویه تصادف کردند و 
راننده 56 ساله یکی از خودروها صدمات 

چندگانه دید.
ساعت 9 صبح سه شنبه 20 مهرماه، دو 
خودرو وانت پیکان و فوتون در گردنه 
خالص تصادف کردند. در این حادثه یک 
مرد 39 ساله صدمات چندگانه دید و یک 
پسر 6 ساله و مرد 31 ساله نیز به ترتیب از 

ناحیه سر و صورت آسیب دیدند.
نی ریز   115 اورژانس  است  نوشتنی 
مأموریت   125 گذشته  هفته  یک  در 
مورد   16 تعداد،  این  از  که  داد  انجام 
تصادفات جاده ای، 17 مورد تصادفات 
درون شهری و 19 مورد نیز مربوط به 

بیماریهای قلبی - عروقی بوده است.
را  اورژانس  کارکنان  مأموریت   10
بیماران کرونایی رقم زدند که 5 نفر از 
شدند.  اعزام  شهدا  بیمارستان  به  آنها 
همچنین اپراتورهای مرکز پیام نیز 17 

مشاوره به بیماران کرونایی دادند.

درمان  و  بهداشت  شبکه  رئیس 
طرح  شروع  از  نی ریز  شهرستان 
در  دانش آموزان  کردن  واکسینه 
مدارس از روز سه شنبه 20 مهر خبر  
داد و واکسیناسیون دانش آموزان برای 

آموزش حضوری را ضروری دانست.
شبکه  عمومی  روابط  گزارش  به 
نی ریز،  درمان شهرستان  و  بهداشت 
دکتر داور آل داود با تأکید بر ضرورت 
برای  دانش آموزان  واکسیناسیون 
مدارس  در  حضوری  آموزش  شروع 
»واکسینه  طرح  تصویت  »با  گفت: 
مدارس«  در  دانش آموزان  کردن 
و  شهرستان  کرونا  ستاد  نشست  در 
و  آموزش  و  فرمانداری  همکاری  با 
به  واکسیناسیون  تیمهای  پرورش، 
مدارس اعزام می گردند. دانش آموزان 
هر مدرسه به همراه اولیاء، با فراخوانی 
مدرسه  هر  مدیریت  سوی  از  که 
واکسینه  معین  روز  در  شود،  داده 

می شوند.«
وی با اشاره به این که هنوز نیمی از 
واکسینه  شهرستان  در  دانش آموزان 
نشده اند، هدف از اجرای این طرح را 
پوشش 100 درصدی واکسیناسیون 
»والدین  افزود:  و  دانست  گروه  این 

دانش آموزان نیز در صورتی که هنوز 
نشده اند،  واکسن  تزریق  به  موفق 
در  فرزندانشان  همراه  می توانند 
مدارس علیه کرونا ویروس واکسینه 

شوند. «
که  این  به  توجه  »با  گفت:  داود  آل 
پروتکلهای  فرزندانمان  بیشتر 
بهداشتی را کمتر رعایت می کنند و 
کم و بیش مجبور به حضور در اماکن 
هستند،  مدارس  جمله  از  عمومی 
آشکار  بیشتر  واکسیناسیون  اهمیت 
شده و نیاز است تا با تزریق واکسِن همه 
کمترین  فرزندانمان  دانش آموزان، 
را  کروناویروس  با  درگیری  شانس 
شدن  واکسینه  با  باشند.  داشته 
آنان،  شدن  ایمن  بر  عالوه  کودکان، 
هم  والدین  به  ویروس  کرونا  انتقال 

شانس کمتری خواهد داشت. «
نوشتنی است از بین واکسنهای موجود 
در ایران، سینوفارم تنها واکسن تأیید 
شده برای دانش آموزان باالی 12سال 
این  برای  ایرانی  واکسنهای  است. 
گروه سنی در مرحله آزمایشی است 
و به زودی خدمات آموزش حضوری 
واکسن  تزریق  به  منوط  مدارس 

دانش آموزان خواهد بود.

125 عملیات مختلف 
اورژانس 115 در هفته گذشته

دانش آموزان علیه کرونا 
واکسینه می شوند 

//

//
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سیمان خاکستری - تعاون، کار و 

رفاه اجتماعی
بنده یکی از کارکنان شرکت سیمان خاکستری 
نی ریز هستم که بعد از دو سال که از تولید کارخانه 
کارکنان  به  هوا  جنس  از  وعده هایی  و  می گذرد 
داده اند، اضافه کاری و حق شیفت و از همه مهمتر، 
مطالبات عقب افتاده که به سال 97 هم برمی گردد، 
پرداخت نمی شود. متأسفانه مدیران به هیچ کدام از 
وعده های خود عمل نکرده اند. مگر این شهرستان 

مقام باالتری ندارد که به داد ما کارگران برسد؟

پاسخ تعاون، کار و رفاه اجتماعی:
با سالم، احترامًا در پاسخ به سؤال مطرح شده به 
اطالع می رساند که مستند به ماده 157 قانون کار، 
رسیدگی به هر گونه اختالف بین کارگر و کارفرما 
در صالحیت مراجع حل اختالف بوده  و رسیدگی 
در مراجع منوط به تنظیم دادخواست می باشد. لذا 
به  پیگیری  است شهروند محترم جهت  شایسته 

اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی مراجعه نماید.

تعویض پالک
1- من برای تعویض پالک سه روز معطل بودم. شاید 
روزانه تنها 10 الی 15 ماشین پالک بشوند. دفتر 

تعویض پالک خیلی کند کار می کند.
2- حداقل برای مردم ارزش قائل شوید. یک مغازه 
یا خانه بزرگ در نظر می گرفتید تا مردم این طور 

ساعتها در خیابان و در سرما و گرما پخش نشوند.
3- اگر تعویض پالک نی ریز هم مثل شیراز نوبت و 
ساعتش اینترنتی مشخص می شد، خیلی خوب بود. 
من ساعت 12 شب رد شدم، خانواده هایی بودند که 
در بولوار خوابیده بودند و نزدیک 30 ماشین پارک 
شده بود. چرا مثل سیستم شیراز عمل نمی کنید تا 

مردم راحت تر باشند؟

پاسخ دفتر تعویض پالک:
نوبت دهی و  1- دفتر تعویض پالک نی ریز طبق 
رانندگی  و  راهنمایی  محترم  ریاست  صالحدید 
شهرستان، روزانه بین 20 الی 30 مورد تعویض 

پالک انجام می دهد. 
ضمنًا سرعت شبکه داخلی )اینترانت( فوق العاده 
ضعیف می باشد که به همین خاطر چندین بار از 
دفتر تعویض پالک به مخابرات مراجعه شده که به 
بخش  در  مخابرات  دوستان  کامل  رغم همکاری 
دیتا، تغییری حاصل نشده است. در صورت رفع این 
مشکل و رسیدن به شرایط ایده آل، دفتر تعویض 
پالک روزانه شرایط رسیدگی به حتی 50 پرونده 

را دارد.
2- با توجه به شرایط ویروس کرونا، تجمع در داخل 
دفاتر ممنوع بوده و حتی در صورت داشتن مکان 
دیگر، امکان حضور افراد در مکانهای سربسته وجود 
ندارد. ضمنًا دفتر شهرستان نی ریز نسبت به دیگر 
شهرستانها از نظر متراژ، امکانات رفاهی و موارد 

دیگر، شرایط و فضای بسیار ایده آل و خوبی دارد.
3- در رابطه با نوبت دهی اینترنتی، به کّرات از طریق 
فرماندهی محترم منطقه انتظامی جناب سرهنگ 
یوسفی و ریاست محترم راهنمایی و رانندگی جناب 
سرگرد برزگر پیگیری شده، اما تاکنون اقدامی برای 
شهرستانها صورت نگرفته و مرجع تصمیم گیری 
نی ریز  شهرستان  دفتر  موضوع،  این  راه اندازی  و 

نمی باشد.

کارشناس مطلع
این چه قانونی است که در مراجع داوری اشخاص را 

جلب می کنند؟ لطفًا اساتید بازبینی نمایند.
آیا رأیی که صادر می کنند قابل تجدید نظر هست 

یا نه؟

پاسخ کارشناس مطلع:
کلیه دعاوی با توافق طرفین قابل ارجاع به داوری 
است. یا باید طرفین برای ارجاع به داوری توافق کرده 
باشند و یا در قراردادهای اجاره و فروش و ... بندهایی 
است که در صورت اختالف، حل اختالف با مراجع 

داوری است و پرونده اجباراً به داوری می رود. 
در کل ارجاع به داوری اجباری نیست و اگر پرونده به 
داوری ارجاع شود، طرفین می توانند اعتراض کنند 
که به داوری ارسال نشود؛ آنگاه پرونده به دادگاه 
ارسال می شود. رأی هایی هم که صادر می شود، مثل 
رأی دادگاه است و قدرت اجرایی دارد و رأی قابل 

اعتراض و قابل ابطال در دادگاه است.

جهاد کشاورزی
باغداران حومه آسیاب آبادزرشت و تپه شهدا  از 
هستم که چند وقت پیش به توصیه شهرداری و 
شورای تأمین برای این که این تفرجگاه از دست نرود 
و مردم جایی داشته باشند، آمدند و از ما خواستند با 
عقب نشینی اطراف جوی آب و یا با دیوار نکشیدن 
و نساختن خانه درملکمان و حتی با خراب کردن 
ساختمانهایی که بعضی دیگر از باغداران ساخته 
بودند، این منطقه بکر بماند. اما متأسفانه چند وقت 
بعد متوجه شدیم یک نفر غیربومی به نام ..... ملکی 
در آن حوالی  خریده و دور آن را دیوار کشیده است و 

ظاهراً هیچ کس هم مخالفت نکرده است. 
این خود باعث اعتراض دیگر باغداران می شود که 

چرا به یک فرد چنین اجازه ای داده شده است؟

پاسخ جهاد کشاورزی:
سازمان امور اراضی برای هر شهرستان یک حد 
نصاب برای حصارکشی باغات و اخذ مجوز تعیین 
کرده که در نی ریز برای باغات دیم 10 هکتار و باغات 

آبی 2.5 هکتار است و در کمتر از این میزان، امکان 
تبصره  توسط کمسیون  صدور مجوز حصارکشی 

یک ماده یک استان امکان پذیر نیست.
اما قانون گذار اعالم کرده چنانچه افرادی مساحت 
باغشان کمتر از حد نصاب فوق باشد، در صورتی که 
سند ششدانگ  داشته باشند و تاریخ صدور آن قبل 
از سال 1385 باشد، کمسیون مربوطه با حصار کشی 
آنها موافقت می نماید که مورد مذکور یکی از این 

موارد است.
البته ایشان فقط مجوز کمسیون تبصره یک ماده 
یک را گرفته و دیوار کشی انجام نداده و در صورتی 
اجازه  بگیرد،  بخشداری  از  ساخت  پروانه  که 

دیوارکشی دارد.

توزیع برق
1- حدود 6 ماه است روشنایی کوچه کنار داروخانه 
دوستان در خیابان طالقانی خراب شده؛ با وجودی 
که به اداره برق گزارش داده ایم، ترتیب اثری داده 

نشده است. چه کسی پاسخگوی ما است؟
2- در صورت امکان، المپ خیابانها را به تدریج 

تبدیل به ال ای دی کنید.

پاسخ توزیع برق:
سالم و درود بر شما

1- اصالح روشنایی انجام شد.
2- بدیهی است بهینه سازی روشنایی معابر عمومی، 
خواسته صنعت برق نیز بوده که با رعایت اولویتها، 

مستلزم تأمین منابع مالی می باشد.

آموزش و پرورش
1- ما جمعی از مادران دانش آموزان کالس دوم 
مدارس  مدیران  و  پرورش  و  آموزش  از  هستیم. 
را  دومی ها  کالس  می کنیم  خواهش  ابتدایی 
حضوری کنند. بعضی از مدرسه ها یک روز در میان 
گروهبندی کرده اند و می گویند بیایند؛ ولی خیلی 

از مدرسه ها نه.
درست است که بیماری کرونا هست؛ ولی بچه های 
ما نصف سال از پیش دبستانی و همه کالس اول را 

آنالین بودند و حاال هم آنالین هستند.
اجازه دهید این بچه ها به مدرسه بیایند تا بدانند 
مدیر، معلم، کالس  و امالء نوشتن یعنی چه؟ چون 
هیچ درک درستی از مدرسه ندارند. هر قدر هم که 
مادر تالش کند، بعضی چیزها را بچه باید ببیند تا یاد 
بگیرد. اگر برنامه ریزی درستی انجام شود، هرکالس 

می توانند دو گروه بشوند و به مدرسه بیایند. 
هر خانواده ای هم که نمی خواهد بچه را بفرستد، 
اجباری نباشد. به خدا به جز خودمان، بچه هایمان 

عصبی شده اند و نیاز زیادی دارند به مدرسه بروند.
می توانید در هر مدرسه با نظارت آموزش و پرورش 
یک نظرسنجی انجام دهید و ببینید چه تعداد از 

خانواده ها با آموزش حضوری موافقند.
تماس می گیریم، می گویند  پرورش  و  آموزش  با 
باید مدیر تصمیم بگیرد. به مدیر می گوییم، پاسخ 

می دهد باید نامه بیاید. لطفًا فکری کنید.
2- قانون بازگشایی مدارس و تعداد دانش آموزان 
بر چه مالکی است؟ آموزشگاه ..... را با وجود تعداد 
باالی دانش آموز در هر گروه و اجرای برنامه صف 
صبحگاهی و نشستن در کالس با فاصله کم، تعطیل 
نمی کنید؛ اما به بقیه مدرسه ها ایراد می گیرید و آنها 
را تعطیل می کنید؟ مدرسه ما را با تعدادی خیلی 
کمتر تعطیل کرده اید؛ اگر قانون و مجوزی هست، 

باید برای تمامی مدارس باشد.

پاسخ آموزش و پرورش:
1 و 2- با سالم و احترام، مبنای تصمیم گیری در 
خصوص آموزش حضوری و غیرحضوری، شیوه نامه 
»الگوی آموزشی و تربیتی مدارس در شرایط کووید 
19 در سال تحصیلی 1400-1401« می باشد که 
در شهریور ماه به مدارس ارسال شده، و مدارس باید 

بر این مبنا اقدام کنند.

شهرداری نی ریز
خواهشمندیم دو نیمکت یا صندلی جلوی نانوایی 

شمسی واقع در محله سادات نصب کنید.

پاسخ شهرداری نی ریز:
مسئول محترم واحد زیبا سازی، آقای خالقی

1- شهروند محترم! ان شاء ا... یک عدد نیمکت در آن 
محل نصب خواهد شد .

منابع آب
بین  دهچاه  روستای  در  افرادی  اخیراً 
و  کرده  حفر  چاه   ..... به  معروف  تلمبه های 
ممنوعه  به  توجه  با  کرده اند.  نصب  پمپ  موتور 
گرفته اند؟ مجوز  آنها  آیا  منطقه،   بودن 
اگر مجوزی ندارند، چرا سازمان آب هیچ اقدامی 

نمی کند؟

پاسخ منابع آب:
با سالم، چاه های غیر مجاز شناسایی و جهت تعیین 

تکلیف و رفع تخلف به مالکان اخطار داده شده است.

هیئت امنای چاه امام حسین
با سالم، چرا چاه امام حسین واقع در پلنگان، چند 

وقتی است اذان پخش نمی کند؟

پاسخ هیئت امنای چاه امام حسین:
با سالم ، سیستم اذان گوی چاه امام حسین طی 
چندین مرحله  دچار مشکل گردید و در دست تعمیر 
بود. اما خوشبختانه مشکل آن مرتفع شده و سیستم 

اذان گو در حال حاضر در مدار پخش اذان می باشد.

نماینده مجلس
بیشترین مشکالت شهرستان مربوط به حوزه راه 
و شهرسازی است؛ از جمله ورودیهای شهر نی ریز، 

گردنه  نقاره خانه،  گردنه  الی رز،  گردنه  روگذر، 
حادثه خیز چاه سبز، جاده بشنه،  جاده رودخور و... 
که اکثراً به خاطر نبود بودجه تعطیل یا نیمه تعطیل 
هستند. چرا وزیر راه را به نی ریز دعوت نمی کنید تا 

مشکالت راه و مسکن نی ریز حل شود؟

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

خصوص  در  گرامی،  شهروندان  خدمت  سالم  با 
مشکالت حوزه راه و شهرسازی، اقدامات انجام شده 
قباًل به طور مفصل از طریق رسانه ها و فضای مجازی  
توضیح داده شد و در صورت نیاز ، گزارش اقدامات 
مربوطه از طریق دفتر نماینده محترم در شهرستان 

نی ریز قابل دسترس می باشد.
با توجه به آغاز به کار دولت جدید، برنامه های زیادی 
جهت حضور مدیران ارشد دولتی در شهرستان و 
پیگیری مشکالت مردم از طرف دکتر طهماسبی 
برنامه ریزی شده و قطعًا در مورد مواردی که نیاز به 
پیگیری داشته باشد، اقدام مقتضی صورت خواهد 

گرفت. 

صمت - شبکه بهداشت و درمان
لطفًا سری به نانوایی ..... بزنید. با دستی که نان 
می گیرد، کاغذ را می گیرد و نگاه می کند. ضمنًا 
نوبت را رعایت نمی کند و به همسایگان زودتر نان 

می دهد.

پاسخ صمت:
با سالم، ضمن تشکر از گزارش شهروند محترم، 
توسط  عنوان شده  تخلف  با  برخورد  و  رسیدگی 
کارگر خبازی .....، در دستور کار بازرسان قرار گرفت.

پاسخ شبکه بهداشت و درمان:
لطفًا با سامانه 190 تماس بگیرید و شکایت خود را 

ثبت کنید.

شبکه بهداشت و درمان
1- واکسیناسیون خودرویی چرا مسئول ندارد؟ از 

ساعت 4 تا 5 صبر کردیم؛ آخر هم کسی نیامد.
2- در پایگاه خودرویی نی ریز متأسفانه همه باید از 
خودرو پیاده شوند و حتی جایی برای تزریق وجود 

ندارد. 
3- چرا پایگاه سالن عفاف با وجودی که اعالم شده 
تا ساعت 8 شب، 20 دقیقه مانده به 8 دیگر واکسن 
نمی زنند؟ ما با پای پیاده مسافت زیادی را طی 
کردیم؛ اما بدون نتیجه به خانه برگشتیم. اگر قرار 
است آمارشان را بگیرند، اعالم کنند تا ساعت 7:30 

عصر تا کسی االف نشود.

پاسخ شبکه بهداشت و درمان:
1 و 2- با سالم، مشکالتی در سایت خودرویی بود که 

با کمک هالل احمر رفع شد. 
3- واکسیناسیون بیشتر اوقات تا ساعت 9 شب ادامه 

دارد. احتمااًل به خاطر شلوغی چنین اعالم شده 
است.

اورژانس 115
در مورد حادثه مرگ موتورسوار 40 ساله در تصادف 
با خودرو، درست است که اورژانس شیراز به طور 
اتفاقی در محل حاضر شد، ولی اورژانس چاه مهکی 
که قرار بود بیاید، بعد از نیم ساعت اعالم کرد که 
آمبوالنس در راه خراب شده و بعد اورژانس نی ریز هم 
تا رسید، به خاطر مسافت طوالنی خیلی طول کشید. 
خواهشمندیم یک ایستگاه اورژانس نیز در منطقه 

روستای قلعه بهمن ساخته شود.

پاسخ اورژانس 115:
با سالم، برای منطقه قلعه بهمن یک پایگاه مصوب 

شده و راه اندازی آن در حال پیگیری است.
در صورت کمک خیرین، امکان راه اندازی سریعتر 

آن وجود خواهد داشت.

صمت 
هزار   35 که  را  یارانه ای  آرد  نانوایی ها  از  برخی 
تومان از سیلو ها می خرند، در بازار 180 هزار تومان 
می فروشند و پول زیادی به جیب می زنند و حق 

مردم بیچاره را پایمال می کنند.

پاسخ صمت:
با سالم، تأمین و تخلیه آرد از طریق سامانه آرد 
در  آرد  تخلیه  و  می گیرد  صورت  خبازان  توسط 
اعالم  اداره صمت  بازرسان  توسط  نیز  شهرستان 
وصول می گردد. لذا فروش آرد دِر کارخانه کنترل 
می گردد و فروش آرد دِر خبازی به شهروندان، به 
دلیل تقاضا برای پخت نان محلی به صورت محدود 
وجود داردکه در صورت مشاهده، با متصدی خبازی 

برخورد می شود.
در پایان از شهروندان عزیز تقاضا می شود در صورت 
مشاهده، مراتب را در واتس آپ همراه با عکس به 
شماره 09371581318 گزارش دهند تا بررسی و 

برخورد الزم صورت پذیرد.

فرمانداری
مگر در این شهرستان جوان کاردان و موفق کم 
همشهری های  از  را   ..... اداره  رئیس  چرا  داریم؟ 
خودمان انتخاب نکردید؟ یک جوان پر انرژی و با 

انگیزه جایگزین می شد بهتر نبود؟

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

نداده اند:
- سیمان خاکستری

- فرمانداری

ادامه اخبار حوادث

خروج  که  کرد  تأکید  فرماندار  معاون 

به  منجر  نارنجی،  و  قرمز  وضعیت  از 

عادی انگاری نشود.

جلسه ستاد مبارزه با کرونای شهرستان 

نی ریز یکشنبه 18 مهر به ریاست معاون 

با  و  فرمانداری  عمرانی  امور  هماهنگی 

حضور دکتر آل داود رئیس شبکه بهداشت 

و درمان و سایر اعضا در سالن اجتماعات 

فرمانداری برگزار شد.  

عمرانی  امور  هماهنگی  معاون  میرزایی 

وضعیت  که  این  به  اشاره  با  فرمانداری 

به  توجه  با  نی ریز  شهرستان  در  کرونا 

افزایش واکسیناسیون افراد واجد شرایط 

از نارنجی به زرد تغییر یافته، گفت: این به 

و  نیست  منزله شرایط مطلوب کرونایی 

پرهیز از عادی انگاری و تداوم رعایت جدی 

پروتکل های بهداشتی همواره مورد تأکید 

است. 

وی افزود: با توجه به افزایش تزریق واکسن 

وضعیت  آمده،  عمل  به  مراقبتهای  و 

کرونا  رنگ بندی  لحاظ  به  مطلوبتری 

نسبت به گذشته در شهرستان حاکم شده 

است.

تزریق  اهمیت  به  اشاره  با  میرزایی 

زودی  به  گفت:  دانش آموزان  واکسن 

هدف  گروه های  شدن  واکسینه  زمینه 

)دانش آموزان 12 تا 18سال( با همکاری 

شبکه  و  پرورش  و  آموزش  اداره های 

بهداشت و درمان در مدارس شهرستان 

با حضور اولیاء دانش آموزان انجام خواهد 

شد.

اولیاء  از  داد:  ادامه  فرماندار  معاون 

دانش آموزان نیز تقاضا می شود با توجه به 

فراهم آمدن تمامی تمهیدات و با مطرح 

شدن موضوع بازگشایی مدارس، نسبت 

به تزریق واکسن خود و دانش آموزان در 

مراکز مشخص شده اقدام کنند. 

وی خاطرنشان کرد: تمامی افراد مرتبط با 

محیط های آموزشی نیز بر تزریق هر 2 دوز 

بهداشتی  پروتکل های  رعایت  و  واکسن 

اهتمام داشته باشند. 

همکاری  به  اشاره  با  همچنین  میرزایی 

شهید  موفق  طرح  اجرای  در  مؤثر 

سلیمانی و غربالگری بیماران و نیز مسئله 

مراقبتی،  نقش  افزود:  واکسیناسیون 

نیروهای  و  بسیج  حمایتی  و  نظارتی 

بهداشت  پرتالش  کادر  کنار  در  مردمی 

اقدامات  و  بوده  مؤثر  همواره  درمان،  و 

خداپسندانه استمرار خواهد داشت.

گفت:  بهداشت  شبکه  رئیس  ادامه،  در 

تاکنون 75 درصد مردم شهرستان دوز اول 

و 35 درصد نیز دوز دوم را تزریق کرده اند.

دکتر داور آل داود افزود: تزریق نکردن دوز 

دوم، به منزله نزدن واکسن است و ایمنی 

برای افراد ایجاد نخواهد کرد. 

وی خاطرنشان کرد: در صورت طوالنی 

در  واکسیناسیون  زمان  مدت  شدن 

شهرستان، امکان برگشت به زندگی عادی 

وجود ندارد .

آل داود خواستار حمایت مردم و اهمیت 

چه  هر  تزریق  به  آنها  تشویق  و  دادن 

سریعتر دوز دوم شد تا هر چه زودتر شرایط 

برگشت به زندگی عادی فراهم شود. 

وی ضمن تبریک ماه ربیع االول و اعیاد 

کمترین  تا  خواست  مردم  از  رو،  پیش 

حضور را در مراسم مختلف داشته باشند و 

در صورت حضور، پروتکلهای بهداشتی را 

رعایت کنند.

رئیس شبکه بهداشت عنوان داشت: تنها 

دو  تزریق  بعدی،  پیک  از  راه جلوگیری 

دوز واکسن در اسرع وقت است. بهترین 

واکسن نیز در دسترس ترین آن می باشد.

لزوم رعایت کامل پروتکلها در وضعیت زرد

برنامه کلینیک تخصصی بیمارستان شهدا در هفته جاری 
اعالم شد.

بر این پایه، پزشکان متخصص، صبح روزهای این هفته 
بیماران  به ویزیت  این شرح در کلینیک تخصصی  به 

می پردازند:
بیهوشی،  اعصاب،  و  مغز  جراح  اطفال،  شنبه: 

چشم پزشکی.
یکشنبه: اعصاب و روان، زنان، قلب، کلیه و مجاری 

ادراری، داخلی، بیهوشی.
دوشنبه: جراح عمومی، مغز و اعصاب، اعصاب و روان، 

ارتوپد، بیهوشی.
سه شنبه: قلب، پوست، بیهوشی.

چهارشنبه: اطفال، جراح مغز و اعصاب، مغز و اعصاب، 
زنان، پوست، بیهوشی، چشم پزشکی.

متقاضیان می توانند به شکل حضوری از ساعت 7 صبح 
nobatcenter. یا غیر حضوری از طریق سایت اینترنتی
sums.ac.ir یا تلفن گویای 32930742-071 یا اپلیکیشن 

»پذیرش24« )قابل دانلود از برنامه بازار( نوبت بگیرند.

برنامه کلینیک 
تخصصی 

بیمارستان شهدا 
در هفته جاری

رئیس شبکه بهداشت و درمان 
به  توجه  ضرورت  بر  نی ریز 
بهداشت و سالمت روان همه 
شیوع  زمان  در  جامعه  اقشار 

بیماری کرونا تأکید کرد.
به گزارش روابط عمومی شبکه 
بهداشت و درمان نی ریز، دکتر 
منفی  تأثیر  به  آل داود  داور 
بیماری کرونا بر سالمت روان 
اشاره کرد و افزود: »با محدود 
شدن فعالیتهای افراد جامعه و 
کاهش رفت و آمدها با خانواده 
کمتر  حضور  آشنایان،  و 
جوانان  و  نوجوانان  کودکان، 
و حتی سالمندان در جامعه و 
کم شدن ارتباطات حضوری، 
ترس از ابتال به ویروس کرونا، 
مرگ مبتالیان به کرونا و تأثیر 
مشکالت  اطرافیان،  بر  آن 
اقتصادی ایجاد شده ناشی از 
جامعه،  در  ویروس  این  بروز 

از  بیش  جامعه  روان  سالمت 
پیش مورد تهدید قرارگرفته و 
توجه خانواده ها به این مسئله 
ضروری است که با راهکارهای 
ساده و مؤثر می توانند از بروز 
پیشگیری  روانی  اختالالت 

کنند. «
روان  بهداشت  واحد  مسئول 
شبکه بهداشت نیز راهکارهای 
زیر را برای داشتن روانی سالم 

بیان کرد:
با  بدنی  فعالیت  ترکیب   -1
سالم  و  متعادل  غذایی  رژیم 
2- پرهیز از دنبال کردن اخبار 
 -3 زا  استرس  و  ناخوشایند 
کاستن زمان استفاده از وسایل 
مجازی  دنیای  و  الکترونیکی 
)که باعث تحریک مغز و ایجاد 
اضطراب خصوصًا در کودکان 
می شود( 4- پذیرفتن ظرفیتها 
و توانمندیهای خود، صحبت در 

مورد احساسات و قطع ارتباط 
اختصاص   -5 منفی  افراد  با 
پرداختن  و  به خود  زمانهایی 
شخصی  عالقه مندی های  به 
و  خواب  بهداشت  رعایت   -6
داشتن خواب کافی )که باعث 
بازیابی ذهن و بدن می شود( 
به  دادن  گوش  مطالعه،   -7

موسیقی و رفتن به طبیعت.
طاهره دیدگاه همچنین افزود: 
»خدمات روانشناسی و مشاوره 
مراکز  در  رایگان  صورت  به 
می شود  ارائه  سالمت  جامع 
و روانشناسان در این مراکز با 
هستند.  تماس  در  خانواه ها 
اگر فردی احساس استرس و 
اضطراب دارد یا توانایی کار را 
از وی گرفته و بر عملکردش 
تأثیر گذاشته شده، باید به این 
مراکز مراجعه و خدمات رایگان 

دریافت کنند.«

اهمیت سالمت روان جامعه در زمان 
شیوع بیماری کرونا
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نی ریزان فارس
را در سایت هورگان بخوانید

برپایه تغییرات انجام شده و جابجایی  رخ داده در هاستینگ 
از این پس هفته نامه نی ریزان فارس را در سایت هورگان به 

نشانی »hourgan.ir/fa/neyrizanfars«  بخوانید.
عالقه مندان می توانند اخبار منتشر شده، تمامی صفحات 
و همچنین فایل PDF نی ریزان فارس را در سایت هورگان  
دانلود و مطالعه کنند. سعی شده در این سایت دسترسی 

کاربران به تمامی مطالب آسان تر و سریع تر شود.
همچنین در تالشتیم تا مطالب آرشیوی هفته نامه های 
نی ریزان فارس و عصر نی ریز را از طریق نشانی های زیر که 

در حال حاضر غیر فعال هستند، بازگردانیم:
neyrizanfars.ir
asreneyriz.ir

با   »hourgan.ir« نشانی  به  هورگان  سایت  همچنین 
امکاناتی جدیدتر به زودی رونمایی خواهد شد تا مرجعی 
قوی  برای اخبار شهرستان، استان و کشور باشد؛ در این 
راستا احتمال قطعی های موقت وجود دارد اما جای نگرانی 

نیست.

افزایش  10 درصدی حقوق  
1۴01  کارکنان دولت

عیدی پایان سال: 1.650.000 تومان
خبرگزاری فارس:

در بخشنامه سال ۱۴۰۱ آمده است:  تمامی شرکت های 
دولتی از جمله شرکت هایی که دارای قوانین و مقررات 
خاص پرداخت حقوق و مزایا هستند، افزایش حقوق را 
به طور علی الحساب ۱۰ در صد لحاظ نمایند. رقم قطعی 

ضریب به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
معادل  پیشنهادی  بودجه  در   ۱۴۰۱ سال  پایان  عیدی 
پیش بینی  علی الحساب  طور  به  تومان   ۱.65۰.۰۰۰
خواهد  وزیران  هیئت  تصویب  به  قطعی  مبلغ  می شود، 

رسید.

پلیس بهداشت آب 
در نی ریز تشکیل می شود 

مهدی منفرد، نی ریزان فارس:

با همکاری ادارات نی ریز، پلیس بهداشت آب تشکیل می شود. 

به گفته محمد شاهسونی سخنگوی شورای شهر یکی از 

عمده مشکالت عمومی سطح شهر رها کردن فاضالب در 

کوچه و خیابان های نی ریز است که در این زمینه در روز 

یکشنبه ۱8 مهرماه جلسه ای پیرامون کنترل و جلوگیری 

از رهاسازی فاضالب در معابر برگزار شد و مقرر گردید 

ادارات شبکه  با همکاری  و  بهداشت آب تشکیل  پلیس 

اصناف  اتاق  و  انتظامی  نیروی  زیست،  محیط  بهداشت، 

بازرسی های دوره ای از نقاط مختلف شهر انجام گرفته و با 

متخلفان و کسانی که اقدام به رهاسازی فاضالب در کوچه و 

خیابان می کنند برخورد جدی صورت گرفته تا شاهد چنین 

مشکالتی در سطح شهر نباشیم.

تئاتر خیابانی دفاع مقدس 
در نی ریز برگزار می شود

روابط عمومی اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی نی ریز:

نشست هم اندیشی برگزاری جشنواره استانی تئاتر خیابانی 

دفاع مقدس در نی ریز روز پنجشنبه هشتم مهرماه با حضور 

هنرمندان هنر نمایش در محل سالن آمفی تئاتر نی ریز برگزار 

شد.

در این جلسه عبدالحسین برزگر رئیس اداره فرهنگ و ارشاد 

جدید  مسئول  رنجبر  به حسین  تبریک  با  نی ریز  اسالمی 

مؤسسه هنرهای نمایشی شعبه نی ریز از تالش های سپهر 

شعبانی مسئول قبلی انجمن تقدیر کرد و ابراز امیدواری نمود 

که هرچه زودتر با کمرنگ شدن پدیده کرونا شاهد اتفاقات 

خوبی در حوزه نمایش نی ریز باشیم.

در ادامه حسین رنجبر با اعالم فراخوان جشنواره استانی تئاتر 

فجر و واگذاری اجرای بخش تئاتر خیابانی دفاع مقدس به 

شهرستان نی ریز گفت: مهلت ثبت نام در سامانه تا سی ام مهر 

ماه و ارسال فیلم آثار یکم تا بیستم آبان  تعیین شده است، از 

هنرمندان نی ریز می خواهم که هرچه زودتر برای حضور و ارائه 

اجراهای فاخر در این بخش جشنواره تالش کنند.

وی افزود: بخش تئاتر خیابانی این جشنواره در نی ریز در نیمه 

دوم آذر ماه برگزار خواهد شد.

در پایان این نشست درباره راهکارها و چگونگی بهبود برنامه ها 

و فعالیت گروه های نمایشی نی ریز هم اندیشی شد.

بیداد گرانی در نی ریز اشتغال 63۹ نفری
گرانی افسار پاره کرده و سایه سنگین آن بر روی ادعای مسئوالن برای 6 ماهه نخست امسال

از  نشسته  می دهد،  قیمت  بوی  که  آنچه  تمام 
کاالهای اساسی گرفته تا تعمیرات و خدمات!

در این روزها تخم مرغ هم، ساز عجیبش را کوک 
کرده و خود را به ۲ هزار و ۱۰۰ تومان رسانده است 
این در حالی است که مسئوالن کشاورزی نی ریز 
تا   ۱۲۰۰ بین  تخم مرغ  تولید  هزینه  می گویند 
۱۴۰۰ تومان است اما باال رفتن خودسرانه قیمت 

توجیهی ندارد!
به همین دلیل جلسه ستاد تنظیم بازار ۲۰ مهرماه 

در فرمانداری تشکیل شد.
رئیس اداره صمت با اشاره به برخی از اقالم که 
بوی گرانی می دهند گفت: به عنوان مثال قیمت 
تخم مرغ بین ۲۰۰۰ تا ۲۱۰۰ تومان در نوسان 

است. 
قیمت مرغ حدود ۳۱ تا ۳۲ هزار تومان فعاًل ثابت 
این  می  کردیم  پیش بینی  هرچند  است  مانده 
قیمت ها کاهش یابد اما به دلیل عدم اختصاص 

سهمیه کامل مرغ تنظیم بازار این اتفاق رخ نداد.
سهراب قدم زن با اشاره به اینکه نبود میدان دام 
در شهرستان نی ریز عاملی است تا قیمت گوشت 
قرمز در نی ریز مشخص نباشد گفت: عمده تولید 
شهرستان گوشت بره است و در حال حاضر تولید 

بیشتر از مصرف است اما قیمت ها تغییری نکرده.
اصناف  اتاق  بازرسی  مسئول  ذوالقدر  ادامه  در 
گزارشی از  وضعیت قیمت گاز کشی در منطقه 

قطرویه ارائه داد.
با توجه به اینکه مناطقی مثل ریزاب، بنه کالغی و 
روستاهای  مسیر بخش قطرویه مراحل گازکشی 
خانگی اشان در حال انجام است بازرسان نی ریز به 
آنجا رفته اند تا قراردادها را چک کنند، البته آنگونه 
که ذوالقدر اعالم نمود قیمت ها به نسبت مناسب 
بوده و حتی در مقایسه با شهر نی ریز ۲۰ تا ۳۰ 
هزار تومان هم ارزانتر بوده و دلیل آن وجود رقابت 
شدیددر آنجا اعالم شد. بر پایه بررسی های انجام 

شده 8 مجری در آنجا مشغول به کار هستند.
وی با اشاره به اینکه مردم از بازرسی های آنجا راضی 
بودند به بازرسی ها در شهر هم اشاره کرد و گفت: 
در مورد برنج سفید که در نی ریز طرفداران بسیار 
زیادی دارد، یکی از عمده فروشان به رغم اینکه از 
قبل خرید کرده بود اما با قیمت روز آن را به خرده 
فروشان داده بود و  فاکتورهای جعلی ارائه کرد که 

پرونده تشکیل و به تعزیرات ارسال گردید.
ذوالقدر همچنین به افزایش قیمت کپسول گاز 

اشاره کرد و گفت: در حالی که قیمت کپسول گاز 
حدود ۲۰ تا ۲۴ هزار تومان است اما مغازه های سر 
جاده برای پر کردن یک پیکنیک ۱۳ تا ۱5 هزار 

تومان دریافت می کنند. 
دفترچه های  التحریری  لوازم  یک  در  همچنین 
شطرنجی که به قیمت 5۰۰۰ تومان و در سال 
۹8 خریداری شده بود به قیمت ۲۰ هزار تومان به 

فروش می رساند که با آن برخورد شد.
در مشکان قیمت پودر سنگ در برخی مواقع از 
قیمت سیمان سیاه و سفید نیز گران تر  بود که با 

توزیع کنندگان برخورد گردید.
ذوالقدر با اشاره به اینکه برخی تخم مرغ را کیلویی 
می خرند و به صورت دانه ای می فروشند گفت: باید 
قیمت تخم مرغ بر پایه کیلو محاسبه شود چون 
برخی از کارتونها به دلیل ریز بودن تخم مرغها 
کیلویی ۱۰ هزار و ۷۰۰ تومان به فروش می رسد  

اما به صورت دانه ای می فروشند.
نی ریز  تخم مرغ  کارخانه  اینکه  به  اشاره  با  وی 
گفت:  ندارد  حسابی  و  درست  قیمت گذاری 
به  شده  وارد  تخم مرغ های  قیمت  تولیدکننده، 
نی ریز را می گیرد و بر اساس توجیهاتی که دارد 

باالتر از آن قیمت ها عرضه می کند.
در این جلسه مدیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه 
قیمت تولید تخم مرغ بین ۱۲۰۰ تا ۱۴۰۰ تومان 
نامشخص  را  قیمت  خودسرانه  باالرفتن  است، 
خواند و گفت: اعالم شده است که در پایتخت 
قیمت تخم مرغ شانه ای ۴۲۰۰۰ تومان است و 
ما هم باید بر همین پایه قیمت های باالتر را قبول 

نکنیم.

بصیری با بیان اینکه تولید تخم مرغ نی ریز ۴5۰ 
تن در سال است  گفت: باید روی قیمت تخم مرغ 
نی ریز نظارت شود اما نباید سبب ناامیدی تولید 

کننده نیز شویم.
وی در پاسخ به این انتقاد که گوشت مرغ استان 
توسط نی ریز تولید می شود و باید بخشی از آن به 
خود شهرستان برگردد گفت: متأسفانه مدیرکل 
سازمان ما معتقد است نباید در سیستم عرضه 

دخالت کنیم.
بررسی  جمله  از  مختلفی  مباحث  ادامه  در 
اطراف مسکن  در  بازارچه محصوالت  راه اندازی 
مهر و ساماندهی آرد از آبان ماه مورد ارزیابی قرار 

گرفت.
بار  تره  قیمت  اینکه  بیان  با  فرماندار  همچنین 
گران است و هیچ حساب و کتابی روی آن نیست 
گفت: بر دستمزد تعمیرکاران گرفته تا قیمتهای 
اجناس که چهار برابر شده اند باید نظارت شود در 
حالی که ما تولید کننده گوشت مرغ و تخم مرغ 
هستیم اما قیمت ها دچار نوسان است! نمی شود 
کسی که در نی ریز تولید می کند قیمتی باالتر از 
کسی که هزینه حمل و نقل دارد را به ثبت برساند؛ 
اگر می بینید قیمت تخم مرغ به صورت کیلویی 
با متخلفان و  و  بکنید  را  بهتر است همین کار 

گرانفروشان برخورد قاطع داشته باشید.
مراد هدایت به باال بودن کرایه مغازه ها و منازل هم 
پرداخت و گفت: بنگاه ها باید سر و سامان پیدا کنند 
آن ها عاملی برای افزایش قیمت شده اند. نیاز است 
تا با کسانی که پروانه فعالیت ندارند، برخورد جدی 

شود.

روابط عمومی فرهنگ و ارشاد اسالمی:

نی ریز  کتابخانه های  اداره  رئیس 
نی ریز  عمومی  فرهنگ  در شورای 
وعده داد تا احداث کتابخانه خیرساز 
مشکان و افتتاح کتابخانه امام صادق 

در هفته کتاب را انجام دهد.
فرهنگ  شورای  جلسه  چهارمین 
عمومی شهرستان روز نوزدهم مهر 
مصالی  محل  در  اعضاء  حضور  با 

نمازجمعه تشکیل شد.
حجت االسالم  جلسه  این  در 
موقت  جمعه  امام  فقیه  سیدجواد 
در غیاب آیت ا... سید محمد فقیه 
عمومی،  فرهنگ  شورای  رئیس 
با اشاره به دستور جلسه بر اهمیت 
فرهنگ و به ویژه مظلومیت کتاب و 
سخن  امروز  جامعه  در  کتابخوانی 
حوزه  دست اندرکاران  از  و  گفت 
مدیریت  با  تا  خواست  فرهنگ 

و  ارزش  کتابخانه ها  هوشمند، 
اعتالی خود را در بین اقشار مختلف 

مردم پیدا کنند.
شورای  رئیس  نائب  و  فرماندار 
بیان  با  نی ریز،  عمومی  فرهنگ 
کتابخانه ها،  ساختار  اصالح  اینکه 
تربیت کتابخوان  و  جذابیت کتاب 
بر عهده دستگاه متولی است گفت: 
برنامه ریزی  با  تا  کنیم  تالش  باید 
دراز  و  منسجم  هوشمندانه، 
مردم  میان  در  کتابخوانی  مدت، 

فرهنگ سازی شود.
چند  هر  افزود:  هدایت  مراد 
فرهنگی  بودجه های  تخصیص 
دستگاه های  مدیران  خود  توسط 
فرهنگی تعریف می شود و سازمان 
و...  فرمانداری ها  بودجه،  و  برنامه 
تصمیم گیرنده تقسیم بودجه ها و 
تأمین آن در شهرستان ها نیستند، 

و  مالی  کمبودهای  رفع  برای  اما 
این  فرهنگی  برنامه های  حمایت 
دستگاه ها، الزم است مجمع خیرین 
فرهنگ ساز در شهرستان نی ریز را 

تشکیل دهیم. 
اداره  رئیس  برزگر  عبدالحسین 
فرهنگ و ارشاد نی ریز و دبیر شورا 
در این نشست گفت: همانگونه که 
برای  معیشتی  کمک های  طرح 
حمایت از برخی اقشار آسیب پذیر در 
دوران کرونا با بازدهی خوبی صورت 
برای  فرهنگی  نهادهای  گرفت، 
توسعه فرهنگ کتاب و کتابخوانی که 
حمایت معیشتی فکر و روح جامعه 
و  دولتی  نهادهای  بسیج  با  است، 
خصوصی با راه اندازی کتابخانه سیار 
در نی ریز برای ارائه خدمات فرهنگی 
اطراف  روستاهای  و  بخش ها  به 

نی ریز تالش کنند.
در ادامه علی اکبر عابدین نژاد عضو 
شورا و رئیس کتابخانه های نی ریز 
نهاد  یک  کتابخانه  اینکه  بیان  با 
گفت:  است  فرهنگی  صددرصد 
مشکان  خیرساز  کتابخانه  احداث 
را در دستور کار داریم و کتابخانه 
امام صادق را در هفته کتاب افتتاح 

خواهیم کرد.
عابدین نژاد در آخر خواستار حمایت 
کتابخانه  راه اندازی  برای  خیرین 
سیار و همچنین ساخت کتابخانه 
در شهر قطرویه با حمایت مردم این 

شهر و به ویژه شرکت فوالد شد.

ادامه از صفحه یک
... سپس حامد فرغت شهردار نی ریز اعالم نمود: 
مکانهایی که توسط شهرداری اجاره داده شده 
است در زمان بروز کرونا  از پرداخت اجاره بها 
معاف شدند و این قضیه تا نیمه اول سال ۱۴۰۰ 

نیز ادامه داشت.
در  توضیحاتی  مختلف  ادارات  به  ادامه  در 
خصوص جذب افراد در سامانه رصد به عنوان 

افراد شاغل ارائه داده شد.
هادی رئیس میراث فرهنگی هم ابراز امیدواری 
نمود که از آبانماه طبق وعده های داده شده 
روادید برای گردشگران صادر شود که این باعث 

اشتغالزایی در حوزه میراث خواهد شد.

قدم زن رئیس اداره صمت نیز از چندین پروژه 
نام برد که قرار است در نی ریز اجرا شود و میزان 
اشتغالزایی آنها بسیار باالست، به گونه ای که 
افتتاح فوالدسازی با ۷۹ درصد پیشرفت و در 
صورت توسعه بخش گندله ۲5۰ نفر مشغول به 
کار خواهند شد. همچنین مسئوالن کارخانه 
فروکروم منگنز نیز وعده داده اند تا پایان سال 

فاز نخست آن افتتاح شود.
در این جلسه هدایت با بیان اینکه اگر مسئله 
بیکاری حل شود فقر نیز حل خواهد شد و سرقت 
و مشکالت روحی روانی کم می شود، از عملکرد 
برخی از بانکها که در پرداخت وام کرونا تمام 

تالش خود را کردند تشکر و قدردانی نمود.

گزارش سامانه رصد اشتغال کشور برای شهرستان نی ریز
در نیمه سال نخست 1۴00

میزان اشتغال ایجاد شدهنام دستگاه اجرایی

۱۳بنیاد شهید و امور ایثارگران

58کمیته امداد امام خمینی

88میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

۲ورزش و امور جوانان

6آموزش فنی و حرفه ای

۴۰بهزیستی

۱فرهنگ و ارشاد اسالمی

۲6کارآفرینی امید

۱۱امور عشایر

دانشگاه علوم پزشکی )دولتی و غیردولتی(، 
بیمارستان

۱۴

۲۰۱جهاد کشاورزی

۱۷8صنعت،  معدن و تجارت

۱مؤسسات مالی )شبکه بانکی، بورس، بیمه(

6۳۹جمع کل

اعطای وام کرونا توسط ادارات
پرداخت شدهپروندهنام دستگاه اجراییردیف

۲۲۱8جهاد کشاورزی۱

۲۲فنی و حرفه ای۲

۱۱8بهزیستی۳

۲۰۱۷آموزش و پرورش۴

۳۲شبکه بهداشت و درمان5

۲8۲۱تعاون، کار و رفاه اجتماعی6

۱۰۰۴۷۱۱راه و شهرسازی۷

۱8۱۱۲8صمت8

۳۲دانشگاه ها۹

۲۷۲۰فرهنگ و ارشاد اسالمی۱۰

۱۴۹۱۲۰شهرداری ها۱۱

۲۱۱6میراث فرهنگی۱۲

۳۴۲۳ورزش و جوانان۱۳

۱5۰5۱۰88جمع کل

عملکرد بانک ها در پرداخت وام
پرداخت شدهپروندهنام بانکردیف

۱۲۰۹۴انصار۱

۱6۷۱۱۰تجارت۲

۴۱۳۹رفاه کارگران۳

۱6۴۱۳۴سپه۴

8۴8۳صادرات5

۲5۷۱۴8ملت6

6۷۲۴8۰ملی۷

۱5۰5۱۰88جمع کل

//

//

//

//

//

در شورای فرهنگ عمومی وعده داده شد:

احداث کتابخانه در مشکان و افتتاح 
کتابخانه امام صادق

آروین رئیس 
جدید دانشگاه آزاد 
اسالمی واحد نی ریز

خبرگزاری آنا:

دکتری  مدرک  دارای  آروین  حمید 
تخصصی رئیس دانشگاه آزاد اسالمی 

واحد نی ریز شد.
در حکم رئیس دانشگاه آزاد اسالمی 

کشور آمده است:
بنا به پیشنهاد رئیس محترم دانشگاه 
آزاد اسالمی استان فارس و با توجه به 
مراتب تعهد و سوابق اجرایی ارزنده 
جنابعالی، به موجب این حکم به عنوان 
اسالمی  آزاد  دانشگاه  »سرپرست 

واحد نی ریز« منصوب می شوید.
علمی  عضو  آروین  است،  گفتنی 
شیراز  واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه 
است و سوابق اجرایی از جمله رئیس 
دانشکده هنر و معماری و مدیر گروه 
اسالمی  آزاد  دانشگاه  تربیت بدنی 

واحد شیراز را  دارست.
همچنین  طهرانچی  محمدمهدی   
تالش ها  از  جداگانه  نامه ای  طی 
سیدمحمدرضا  زحمات  و 
رئیس السادات رئیس سابق دانشگاه 
قدردانی  نی ریز  واحد  اسالمی  آزاد 

نمود.

اهداء 4 مخزن 5 هزار لیتری به 
امور آبفا شهرستان نی ریز

روابط عمومی امور آبفا:

۴ مخزن 5 هزار لیتری توسط بنیاد احسان به امور آبفا شهرستان نی ریز اهداء شد.
با پیگیری شرکت آبفا استان فارس و امور آبفا شهرستان نی ریز این مخازن دریافت و در 

انبار آبفا نی ریز تخلیه شد.
بهرام قره چاهی مدیر امور آبفا شهرستان با اعالم این خبر افزود: مخازن اهداء شده در ۴ 

روستای فاقد شبکه آبرسانی که از پیش تعیین شده نصب خواهند شد. 
آب شرب مورد نیاز ساکنان برخی از روستاها به وسیله تانکر آبرسان سیار تأمین 

می گردد.
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سرویس ورزشی: محمدصادق رجبی

دهقانی درگذر زمان
مجید پاکیزه دامن/ گروه ورزش 

تک چراغ روشن او روی بسته های قارچ در میدان 
فضل نی ریزی برای همیشه خاموش شد 
تا بار دیگر چهره غم بر ورزش نی ریز 

نمایان شود.
ورزشکارانی  جزو  دهقانی  غالمحسین 
فعالیت  ورزشی  رشته  در چند  که  بود 
بار سفر  ناباوری  در کمال  و  داشت 
تنها  تا  بست  همیشه  برای  را 
ذهن  در  او  از  خاطراتی 
ورزشکاران شهر باقی بماند.

 ۱۳۳6 سال  در  که  او 
متولد  خورشیدی 
را  بسکتبال  شد، 
اولین  عنوان  به 
ورزشی  رشته 
خود برگزید و به 
گفته هم سن و 
قبل  تا  ساالنش 

از انقالب دروازبان فوتبال هم بود.
خدمات و افتخارات این پیشکسوت توانست او را به چهره ای نام آشنا در بین اهالی 

ورزش نی ریز تبدیل کند.
زنده یاد دهقانی عالوه بر بسکتبال و فوتبال در رشته های پرورش اندام و ورزش های 

باستانی و هند بال نیز فعالیت داشت اما عمده فعالیت او در بسکتبال بوده است.
از جمله افتخاراتش می توان مقام اول پرس سینه پیشکسوتان استان و مقام چهارم 
این مسابقات در سطح کشور و همچنین مقام چهارم مسابقات پرس سینه کشوری 
باالی 5۰ سال »آستارا« نام برد. پس از آن فعالیت خود را به عنوان سرپرست، مربی و 

قبول پست های ورزشی دنبال کرد.
شاید کمتر کسی نام تیم فوتبال تاج را در نی ریز شنیده باشد، اما طبق گفته های 
شخص غالم دهقانی که به گوش برخی ورزشکاران رسیده، در ابتدا سرپرست این 

تیم بوده و پس از آن به عنوان سرپرست مسابقات فوتبال استان فعالیت داشته است.
از جمله دیگر فعالیت های او در ورزش می توان به مسئول بازی های فوتبال ادارات، 
سرپرستی تیم فوتبال شهدای کیان، رئیس کمیته داوران هیئت فوتبال در زمان 
ریاست ابراهیم قره چاهی، همکاری با هیئت فوتبال جواب ثواب و سرپرست تیم 

پرس سینه استان در آستارا اشاره کرد.
اما آنچه که کارنامه ورزشی او را درخشان تر کرده، راه اندازی هندبال نی ریز پس از 
۴۰ سال راکد ماندن می باشد که از سال ۱۳85 تا ۱۳۹8 مدت ۱۳ سال برپا بود که 
آن زنده یاد به صورت متناوب سه دوره در این مدت ریاست هیئت هندبال را برعهده 

داشت همچنین وی دارای مدرک مربیگری این رشته نیز بود.
افتخارات وی در هندبال و در طول دوره ۱۳ ساله قهرمانی، نایب قهرمانی و کسب 
مقام سوم تیم هندبال نی ریز در استان بود. شاید از این به بعد در تاریخ این رشته کس 

دیگری قصد راه اندازی آن را نداشته باشد.
غالمحسین دهقانی هفته گذشته بر اثر بیماری کرونا و در سن 6۴ سالگی رخت از 

این دنیا بست.

روحش شاد و یادش گرامی

نیم نگاه

//

اجرای 22 مسابقه و برنامه در هفته تربیت بدنی
 محمد صادق رجبی/ گروه ورزش 

رینگ به انتهای جاده قهرمانی رسید

جلسه ای برای مسابقات هیئت فوتبال
در فصل جدید

/شهدای مشکان محروم از حضور در مسابقات
مجید پاکیزه دامن/ گروه ورزش 

هیئت  جلسه  مهر   ۲۰ سه شنبه 
برگزاری  موضوع  با  فوتبال 
مسابقات فوتبال و فوتسال برگزار 
شد و با اعالم رئیس هیئت و طبق 
نظر کمیته انضباطی، تیم شهدای 
مسابقات  در  حضور  از  مشکان 
فوتسال  و  فوتبال  جدید  فصل 

محروم است.
رئیس هیئت فوتبال اعالم داشت 
از زمان شکل گیری هیئت فوتبال 
جدید تاکنون تنها 5 تیم نسبت 
هیئت  در  خود  باشگاه  ثبت  به 
و  کرده اند  اقدام  استان  فوتبال 
مابقی تیمهایی که قصد شرکت 
در مسابقات را دارند، باید نسبت 
به ثبت تیم خود در قالب باشگاه 

اقدامات الزم را انجام دهند.
مهم ترین مباحث مطرح شده در 

این جلسه را در زیر می خوانید:
از  غیر  هرتیمی  شد  مقرر   -
قبل  فصل  در  که  تیمهایی 
مسابقات حضور داشتند بخواهند 
شرکت  برتر  لیگ  مسابقات  در 
به  نسبت  می بایست  کنند، 
خریداری امتیاز آن اقدام کنند که 

مبلغ آن ۲ میلیون تومان است.
- این درحالی است که تیم فوتبال 
فجرمهتاب که در فصل قبل به 
نی ریز  فوتبال  اول  دسته  لیگ 
بخواهد  چنانچه  کرده  سقوط 
لیگ  در  نیز  جدید  فصل  در 
را  امتیاز  باید  کند،  برتر شرکت 

خریداری کند.
ثبت  و  انتقاالت  و  نقل  - هزینه 
اعالم  تومان  هزار   ۲۰ قراردادها 
مسابقات  ورودی  هزینه  و  شد 
لیگ برتر فوتبال ۳ میلیون و برای 
فوتسال ۲ میلیون تومان است و 
لیگ  امتیاز  خریداری  همچنین 
برتر فوتسال مبلغ ۱ میلیون 5۰۰ 

هزار تومان اعالم شد. 
اما آنچه که در این جلسه به   -
آن اشاره شد، محرومیت ۲ ساله 
از  مشکان  شهدای  فوتبال  تیم 
مسابقات است که در فصل گذشته 
و در حالی که این تیم با هدایت 
ابوذر شاهسوند قهرمان نیم فصل 
فصل  نیم  در  بود،  شده  نخست 
انصراف  مسابقات  ادامه  از  دوم 
خود را اعالم داشت و طبق نظر و 
رأی کمیته انضباطی این میزان 
محرومیت برای او در نظر گرفته 
شد. این محرومیت برای شهدای 
نیز  فوتسال  تیم  شامل  مشکان 
می شود که در بازی پایانی لیگ 

حاضر نشد.
- در اقدامی عجیب و غیر حرفه ای 
نیز استقالل پدیده که قهرمانی 
فصل قبل را یدک می کشد طی 
از  فوتبال  هیئت  به  بیانیه ای 
انصراف خود در فصل جدید خبر 

داده است.
- گفته می شود تیم فوتسال اهورا 
با مربیگری علیرضا مظفری قصد 

شرکت در مسابقات لیگ دسته 
اول فوتسال استان را دارد که طی 
نامه ای به هیئت فوتبال و ارسال 
فوتسال  مسابقات  کمیته  به  آن 
استان با درخواست آنها موافقت 

شده است.
استعدادهای  فوتبال  تیم   -
درخشان نیز در مسابقات زیر ۱۷ 
ساله های استان شرکت خواهد 
کرد که از همین هفته مسابقات 

آنها آغاز خواهد شد.
چند  خریداری  خصوص  در   -
زمین  آبیاری  جهت  آب  فواره 
چمن شماره ۲ ورزشگاه شهدا 
حسن  می باشد،  طبیعی  که 
درخواستی  طی  گفت:  شفیعی 
که از شورای شهر سابق داشتیم، 
برای  تومان  میلیون   ۱۲ مبلغ 
تأیید  به  که  شد  مصوب  آن 
با  که  رسید  نیز  فرمانداری 
شکل گیری شورای شهر جدید 
این مبلغ تصویب شده از هیئت 
فوتبال دریغ شد و شهردار اعالم 
برای  بودجه ای  هیچ گونه  کرد 

این امر وجود ندارد.
مبلغ  آیا  دید  باید  این باره  در 
شورای  توسط  شده  تصویب 
فوتبال  هیئت  به  سابق  شهر 
آب  فواره های  خریداری  برای 
هیئت  یا  می یابد  اختصاص 
دیگر  چاره ای  فکر  باید  فوتبال 

باشد.

رئیس ورزش و جوانان نی ریز از اجرای ۲۲ برنامه و مسابقه در 

هفته تربیت بدنی خبر داد.

شهرام مختاری گفت: با توجه به وضعیت زرد شهرستان در 

هفته تربیت بدنی امسال شاهد افزایش فعالیت های هیئت ها 

نسبت به سال گذشته هستیم ولی نباید این باعث شود که 

شیوه نامه های بهداشتی در این برنامه ها رعایت نشود.

وی افزود: کسانی که می خواهند در برنامه های این هفته 

شرکت کنند می توانند به اداره ورزش و جوانان یا به هیئت 

مربوط مراجعه و از زمان دقیق و نحوه شرکت اطالع کسب 

کنند.

مختاری ضمن تشکر از هیئت هایی که در این هفته برنامه 

دارند گفت: امیدوارم دیگر هیئت ها هم تا آخر هفته تربیت 

بدنی اجرای برنامه ای خاص را دردستور کار خود قرار دهند.

مهمترین برنامه های هفته تربیت بدنی:

نونهاالن،  و  جوانان  کشتی  مسابقه  بیلیارد،  مسابقات 

بسکتبال خیابانی، جشنواره مهارتهای بسکتبال، مسابقه 

دارت، مسابقه فوتسال کارمندان، مسابقه شنا، جشنواره 

ژیمناستیک، صعود به قله ۳۰5۰ متری سرسفید مشکان، 

راه اندازی ورزش کبدی بانوان، مسابقه ایستگاهی آمادگی 

دومینو،  و  چینی  لیوان  مسابقه  پیشکسوتان،  جسمانی 

پیشکسوتان،  کوهنوردی  همایش  و  پیاده روی  مسابقه 

مسابقه داژبال، مسابقه پیاده روی از استادیوم کوی سجاد 

تا تپه نور الشهدا برای بانوان، مسابقه دو و دوچرخه سواری 

جوانان،جشنواره  و  کودکان  ایروبیک  مسابقه  بانوان، 

ژیمناستیک ومسابقات طناب زنی آقایان وخواهران در دو 

مقطع سنی

مجید پاکیزه دامن: باالخره پس از سالها 
انتظار و چندین بار تغییر نسل و بازیکن، 
تیم فوتسال رینگ اسپرت در بازی ۴ 
جانبه دوستانه در نی ریز طعم قهرمانی را 

چشید.
اما این قهرمانی درحالی برای این تیم به 
دست آمده که آنها در جامی نه چندان 
چارچوب  در  بلکه  رسمی،  و  معتبر 
به  را  عنوان  این  چهارجانبه  مسابقات 

دست آوردند.
رینگ اسپرت با هدایت رسول خواجه زاده 
در سال ۱۳۹۴ تیم فوتسال خود را تشکیل 
مختلف  لیگ های  و  جام ها  در  اما  داد 
شهرستانی و استانی از رسیدن به مقام 

قهرمانی بازمانده بود.
قهرمانی این تیم در جام زنده یاد محسن 
رقم  درحالی  مهر   ۱6 جمعه  فردوسی 
خورد که در جام های قبلی این چنینی نیز 
دستش از رسیدن به جام و قهرمانی کوتاه 

مانده بود.
داراب  از  نمایندگانی  مسابقات  این  در 

و ایج استهبان حضور داشتند، عالوه بر 
رینگ اسپرت به عنوان نماینده نی ریز، 
اهورا نیز با تمام قوا و با مربیگری علیرضا 
مظفری حضور یافت و به سختی جایگاه 

سوم را به دست آورد.
صبح  نوبت  دو  در  جام  این  برگزاری 
رینگ  قرعه  و طبق  انجام شد  و عصر 
اسپرت در بازی نوبت صبح که تعیین 
کننده فینالیست بود، توانست با حساب 
۳ بر صفر ستاره ایج استهبان را با گلهای 
جواد سجادیان، محمدصادق حیدری و 
مجتبی هاشم زاده شکست دهد تا راهی 

فینال شود.
در دیگر بازی اهورا با قبول شکست ۲ بر 
صفر مقابل ستاره جنت شهر داراب از 

رسیدن به فینال بازماند.
در بازی رده بندی اهورا در حالی که با 
نتیجه ۴ بر صفر نیمه نخست را به سود 
خود پایان برد، در نهایت و در وقت معمول 
با خوردن کامبک فوق العاده مقابل ستاره 
ایج به نتیجه 5 بر 5 دست یافت تا ضیافت 

پنالتی ها مشخص کننده تیم سوم این 
مسابقات باشد و با خوش شانسی توانست 
با حساب ۳ بر ۲ حریف خود را در ضربات 
پنالتی شکست دهد و عنوان سوم را به 

دست آورد.
مجتبی  مسابقه،  این  قانونی  وقت  در 
سرخی، بهنام اسماعیلی، عارف اعتباری، 
و مجید مشرفی  داری  محمد طاحونه 

برای اهورا موفق به گلزنی شدند.
اما در دیدار فینال که با اعتراض شدید 
کادر فنی ستاره جنت شهر نسبت به امر 
قضاوت همراه بود، رینگ اسپرت در یک 
بازی منطقی و دور از حواشی با گلهای 
سجاد خرمی و دروازه بان خود حسین 
هاشمیان، موفق به شکست ۲ به صفر 
نماینده جنت شهر داراب شد و نخستین 

قهرمانی خود را جشن گرفت.
رسول خواجه زاده پس از پایان بازی ابراز 
امیدواری کرد در مسابقات آینده روند رو 
به جلو تیمش حفظ شود و بتواند در جام ها 

و لیگ های معتبر قهرمانی را کسب کند.

نوبت اول:۱۴۰۰/۰۷/۲5)افسانه - نی ریزان فارس(

نوبت دوم:۱۴۰۰/۰8/۰۲)افسانه - نی ریزان فارس(

دارد  قصد  نی ریز  شهرداری  اینکه  به  نظر 

باستناد ماده ۱۳ آئین نامه مالی شهرداری ها 

و در راستای اجرای بودجه سال ۱۴۰۰ و مجوز 

شورای   ۱۴۰۰/۰۱/۱۷ مورخ   ۲۷۴ شماره 

تبصره  استناد  به  و  نی ریز  شهر  اسالمی 

۲ ماده ۱۰ قانون زمین شهری و آیین نامه 

مالی شهرداری ها نسبت به فروش امالک 

مشروحه ذیل از طریق آگهی مزایده عمومی 

اقدام نماید و عواید آن را جهت طرح های 

شهر  عمومی  نیازمندی های  و  عمرانی 

هزینه نماید، لذا از کلیه متقاضیان دعوت 

و  اسناد  گرفتن  نظر  در  با  می آید  بعمل 

شرایط ذیل پیشنهادات خود را حداکثر تا 

تاریخ ۱۴۰۰/۰8/۱۲ در پاکت سربسته و الک 

مهر شده به دبیرخانه ی محرمانه شهرداری 

رسید  و  تحویل  طالقانی  خیابان  در  واقع 

اخذ نمایند. ضمنًا جهت اطالع بیشتر با 

شماره تلفن 5۳۲۰ داخلی ۳۰6 و ۳۰۷ یا به 

سامانه شفافیت شهرداری نی ریز به آدرس

Shafafiat.neyriz.ir مراجعه فرمایید.

شرایط :

می  مزایده  در  کنندگان  شرکت  ۱-کلیه 

را  مزایده  در  شرکت  سپرده  مبلغ  بایست 

سپرده   ۰۱۰56۹۲۲6۲۰۰۴ حساب  به  نقداً 

شهرداری نزد بانک ملی شعبه احمد نی ریزی 

واریز و فیش مربوطه را ضمیمه پیشنهاد 

نمایند. 

۲-به پیشنهادات مخدوش، ناخوانا و فاقد 

سپرده و پیشنهاداتی که خارج از موعد مقرر 

به دبیرخانه محرمانه شهرداری رسیده باشد 

ترتیب اثر داده نمی شود.

پیشنهادها  قبول  یا  رد  در  ۳-شهرداری 

مختار می باشد .

۴-برندگان مزایده می بایست ظرف مدت 

زمین  بهای  واریز  به  نسبت  هفته  یک 

خریداری شده به صورت نقدی اقدام نمایند، 

عدم واریز وجه در مهلت یک هفته به منزله 

می باشد.  مزایده  برنده  شخص  انصراف 

از  اقدام الزم  عدم  در صورت  است  بدیهی 

ناحیه خریدار سپرده آنها به نفع شهرداری 

ضبط خواهد شد .

مزایده  و سوم  دوم  اول،  نفرات  5-چنانچه 

حاضر به انعقاد قرارداد نشوند، سپرده آنها به 

ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

6-سند رسمی مالکیت صرفًا به نام شخص 

برنده مزایده انتقال داده خواهد شد و الغیر.

با  موجود  اوصاف  و  با وضعیت  امالک   -۷

اطالعات مندرج در آگهی مزایده به فروش 

می رسد و شهرداری در رابطه با آبرسانی و 

برق رسانی به قطعات و اخذ و هزینه انشعاب 

... هیچگونه مسئولیتی  آب، برق و گاز و 

ندارد.

8- در صورتی که در اندازه زمین ها تغییراتی 

مزایده  برنده  قیمت  براساس  گردد  ایجاد 

محاسبه و اخذ می گردد.

انتقال و درج  و  نقل  ۹- کلیه هزینه های 

آگهی و کارشناسی بعهده برنده می باشد.

مداخله  منع  قانون  مشمول  مزایده   -۱۰

کارکنان دولت می باشد.

۱۱- بازدید از ملک یا امالک با هماهنگی 

شهرداری مقدور می باشد و ارائه پیشنهاد 

شرکت در مزایده به منزله بازدید از ملک 

توسط شرکت کننده می باشد.

۱۲- کمیسیون عالی معامالت رأس ساعت 

۹ صبح پنج شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰8/۱۳ برگزار 

می گردد و شرکت در جلسه کمیسیون برای 

پیشنهاد دهندگان آزاد می باشد و هیچ گونه 

دعوت دیگری از شرکت کنندگان به عمل 

نخواهد آمد.

حداکثر  می بایست  مزایده  ۱۳- برندگان 

هفت روز پس از اعالم نظر کمیسیون عالی 

وجه  حساب  تسویه  به  نسبت  معامالت 

اقدام  نقدی  صورت  به  امالک  به  مربوطه 

نمایند، در غیر این صورت سپرده آنان به نفع 

شهرداری ضبط می گردد.

جهت  میب ایست  کنندگان  شرکت   -۱۴

خرید اسناد مزایده مبلغ 5۰۰/۰۰۰ ریال به 

ملی  بانک  نزد  حساب۰۱۱۰۳۱۷۴۳6۰۰۰ 

شعبه احمد نی ریزی واریز و فیش مربوطه را 

جهت تحویل و خرید اسناد مهر شده به امور 

مالی شهرداری تحویل نمایند. 

۱5- ترتیب قرار دادن اسناد و مدارک توسط 

شرکت کنندگان در مزایده به شرح زیر است. 

واریزی  فیش  اصل  تضمین:  پاکت   ۱5-۱

سپرده شرکت در مزایده و به همراه اسناد و 

مدارک مزایده و نقشه تفکیکی ملک مورد 

نظر که به صورت هاشور و رنگی به امضاء و 

اثر انگشت شرکت کننده رسیده باشد. در 

پاکت )الف( 

۲-۱5 : برگ پیشنهاد قیمت به طور صحیح 

و بدون قید و شرط و با درج رقم پیشنهادی 

به عدد و به حروف. در پاکت )ب(

پاکتهای )الف( و )ب( پلمب شده در پاکت 

)ج( قرار می گیرد و به صورت الک و مهر 

شده در مهلت مقرر به دبیرخانه ی محرمانه 

شهرداری تحویل می گردد.

نام  و  نام  از  غیر  به  عبارت  هرگونه  درج 

خانوادگی و شماره تماس شرکت کننده بر 

روی پاکت )ج( موجب ابطال و رد درخواست 

شرکت کننده خواهد شد.

امور مالی شهرداری نی ریز

آگهي تجدید مزایده عمومی امالک شهرداري ني ریز 
18/3678۹د

شماره: 4420/ م الف شناسه آگهی :11۹4082

آگهی مزایده شرکت تعاونی 
روستایی پشتکوه

شــرکت تعاونی روســتایی پشــتکوه، قصد دارد 
براســاس مجوز مجمــع عمومی هیــأت مدیره و 
مجوز شــماره ۱۷/۷5۲/۱۴۹۲۳۳ سازمان تعاون 
روســتایی قطعه زمین کارگاهی را در روســتای 
دهچاه جنب باســکول با متراژ ۲۰۰۰ متر مربع از 
طریق مزایده وبا قیمت کارشناســی هر متر مربع 
۱۲۰هزار تومان معادل یک میلیون و دویست هزار 

ریال به فروش برساند .
متقاضیان می بایســت طی تماس تلفنی با شماره 
۰۹۱۷۷۳۱۹۳۰5 اســناد و مدارک شــرکت در 
مزایــده را دریافــت و قیمت پیشــنهادی خود را 
حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۰/۰8/۲۰ به دفتر شــرکت 

تحویل نماید 
قیمت پیشــنهادی می بایســت به همراه اسناد و 
مدارک مزایده در پاکت در بســته تحویل شرکت 

گردد.

شرکت تعاونی روستایی پشتکوه نی ریز

6/36800
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اهواز/قبل از عملیات خیبر / سال 1362
نشسته از راست: شهید اسحاق ولی زاده، شهید محمود راحتی، قربانعلی ذکائی، احمد رضوانی

ایستاده از راست: حیدر منفرد، غالمرضا ولی زاده، ناشناس، سمیع یزدانی، شهید محمد جواد 
متقی پیشه، شهید علی حسین نارنجی، عباس حامی، فخر الدین عنبری

                          با تشکر از جناب آقای  عباس حامی که عکس را در اختیار ما قرار دادند.

مسئول آسیب های 
اجتماعی کیست؟

ادامه از صفحه یک

... کاهش و ریشه کنی این انحرافات هستند و ساالنه مبالغ 
هنگفتی از بودجه عمومی کشور صرف این مسئله می شود.

 در راه انجام این وظیفه عالوه بر صرف هزینه، ساالنه پلیس 
و سازمان های امنیتی تلفات انسانی را تحمل می کنند. 
سؤال جدی مطرح این است که چرا با صرف این همه هزینه 
مالی و انسانی نه تنها انحرافات اجتماعی کاهش نیافته بلکه 

افزایش هم داشته است؟
 بد نیست نگاهی به بخشی از سازمان های رسمی دولتی و 
غیر دولتی که عهده دار ترویج آموزه های فرهنگ اسالمی-  

ایرانی هستند بیندازیم:
1-سازمان تبلیغات اسالمی 

2-  سازمان صدا و سیما با ده ها شبکه
3-وزارت آموزش و پرورش با معاونت پرورشی و حضور 

مربیان پرورشی در مدارس 
4- معاونت فرهنگی دانشگاه ها 
5- بخشهای عقیدتی و سیاسی 

6-     وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
7- سازمان تدوین کتب درسی مدارس و اختصاص بخشی 
از مطالب کتابهای درسی در دوره آموزش عمومی) پیش 

دبستانی تا پایان متوسطه( به مباحث فرهنگی و مذهبی
 8- بخشی از سازمان اوقاف و امور خیریه 

9- روزنامه های  رسمی دولتی که از بودجه عمومی دولت یا 
نهاد های عمومی استفاده می کنند 

10-  چندین واحد درسی دانشگاهی با موضوعیت ترویج 
فرهنگ و معارف اسالمی 

شهرهایی  کالن  علمیه  مدارس  و  قم  علمیه  11-حوزه 
همچون مشهد، اصفهان، شیراز و بسیاری از شهرستانهای 

دیگری که  از بودجه غیردولتی استفاده می کنند.
12- انتشار ساالنه صدها کتاب با موضوعیت فرهنگ، دین و 

تربیت اسالمی - ایرانی 
13-برگزاری ساالنه صدها همایش و جشنواره  و  اردو  برای 

ترویج بخش فرهنگ
منظور  به  متعدد  سریالهای  و  فیلم  ساالنه  تولید   -14
اثرگذاری بر افکار عمومی و ترویج ارزش ها، هنجارها و 

کاهش انحرافات
15- تصویب قوانین با رویکرد اجرای حدود اسالمی و ترویج 

فرهنگ دینی 
16-شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی 

17- وزارت ورزش و جوانان
18-شورای فرهنگ عمومی 

19-ستاد امر به معروف و نهی از منکر 
20-ستاد پیشگیری از جرم

21-برگزاری دوره ها و کالسهای آموزش خانواده 
22- سازمان حج و زیارت 

23- فرهنگسرا ها
24-کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 

25- مؤسسات فرهنگی هنری غیر دولتی
26- کانونهای فرهنگی مساجد

27-بخشهای فرهنگی نهادهای انقالب اسالمی
28- سازمان کتابخانه ها 

29-ستاد مبارزه با مواد مخدر 
30-شورای عالی انقالب فرهنگی 

31-جهاددانشگاهی 
32- مرکز نشر دانشگاهی 

33-سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها 
)سمت(

34- انجمن آثار و مفاخر فرهنگی 
35-شورای فرهنگی و اجتماعی زنان 

36-شورای اسالمی شدن  مراکز آموزشی
37-  شورای هنر

38- مؤسسه اطالعات و تحقیقات اسالمی 
39-دفتر مطالعات جبهه فرهنگی انقالب اسالمی

 از خوانندگان عزیز ، مسئوالن و متولیان فرهنگی و به ویژه 
پژوهشگران مسائل اجتماعی خواهش می کنم دیدگاه خود 
پیرامون مسئله مطرح شده باال را برای نشریه ارسال کنند 
تا  نسبت به انتشار آنها اقدام شود.  امید است مؤثر واقع شود. 

منتظر نظرات شما عزیزان هستیم.
 شاد و سالم و موفق باشید

سرمقاله

بهره برداری از فوالدسازی نی ریز، پایان بهار 1400
روابط عمومی مجتمع فوالد غدیر نی ریز:

اگر پیشرفت پروژه فوالدسازی با همین روند 
ادامه یابد 31 خرداد 1401 این پروژه به بهره 

برداری خواهد رسید.
این را مدیرعامل شرکت بین المللی توسعه 
معارفه  جلسه  در  غدیر  معادن  و  صنایع 

مدیرعامل جدید این مجتمع عنوان نمود.
دوشنبه  جدید  مدیرعامل  معرفی  جلسه 
19 مهرماه با حضور دکتر فاضل مدیرعامل 
شرکت بین المللی توسعه صنایع و معادن 
غدیر و جمعی از مسئوالن شهرستان در محل 

کارخانه برگزار شد.
مدیرعامل شرکت بین المللی توسعه صنایع 
و معادن غدیر پیشرفت پروژه فوالد سازی 
را در 6 ماه گذشته بسیار خوب ارزیابی کرد 
و گفت: اگر با همین آهنگ پیش برویم، 
ان شأا... 31 خردادماه سال 1401 این پروژه به 
بهره برداری خواهد رسید و اشتغال 600 نفری 

ایجاد خواهد شد.
وی افزود: برای تکمیل زنجیره تولید فوالد، 
راه اندازی کارخانه گندله سازی نیز در دستور 
کارهای  اتمام  به  توجه  با  که  است  کار 
مطالعاتی امید است آغاز عملیات اجرایی 

آن با سرعت صورت پذیرد. 
جوانی  مصطفی پور  آقای  افزود:  فاضل 
برومند، انقالبی و یک نیروی چابک، توانمند، 
با قدرت درک باال در صنایع فوالدی، خوشنام 
و پرانرژی است که امید است بتواند از صد 

درصد توان منطقه استفاده کند.
فاضل همچنین از زحمات دکتر مستقیمی 
مدیرعامل سابق مجتمع فوالد غدیر نی ریز 

تقدیر نمود.
در ادامه دکتر محسن مصطفی پور مدیرعامل 
جدید مجتمع فوالد غدیر نی ریز ضمن عرض 
خیر مقدم به مدیرعامل شرکت بین المللی 

توسعه صنایع و معادن غدیر، هیأت همراه 
ایشان و مسئوالن شهرستان اظهار داشت: 
آنچه تا االن صورت گرفته حاصل دسترنج 
و  دکتر مستقیمی  جمله  از  قبلی  مدیران 
وظیفه  که  است  بوده  زاهدیان  مهندس 

می دانم از آنان قدردانی نمایم . 
وی تکمیل طرح های توسعه ای موجود و آغاز 
پروژه های دیگر در راستای ایجاد اشتغال 
پایدار را به عنوان مهمترین سرفصل های 
برنامه کاری خود عنوان کرد و افزود: با یک 
دوستان  خدمت  مستحکم  و  جدی  اراده 
رسیدیم. دیگر مجالی برای تأخیر در اجرای 
پروژه نداریم و جایی برای توجیه تأخیرها 

وجود ندارد. 
مصطفی پور با اشاره به تعامل دوگانه با 
مردم و مسئوالن شهرستان، حمایت آنان 
را اقدامات توسعه ای مجتمع و خدمتگزار 
مسئولیت های  راستای  در  مجتمع  بودن 
به  رسیدن  عوامل  مهمترین  را  اجتماعی 
مردم  افزود:  و  کرد  عنوان  پایدار  توسعه 
بدانند که ما هرگز توسعه صنعتی را برتر 
قرار  مردم  عادی  حیات  و  عادی  زندگی  از 

نخواهیم داد. 
مدیرعامل جدید مجتمع فوالد غدیر نی ریز 
اظهار داشت: تکلیفی که برای خودم متصور 
هستم این است که ما وامدار خانواده های 
معزز شهدا، جانبازان و ایثارگران هستیم 
و امروز سرمایه گذاری غدیر در هر پروژه ای 
از  برداشت  محصول  کند  سرمایه گذاری 
این قشر است که می بایست  درآمدهای 
تالش  و  باشیم  شایسته ای  امانت دار 
به  منجر  عزیزان  این  نماییم سرمایه های 
ایجاد ارزش افزوده، افزایش شغل و بهبود 

وضعیت معیشت مردم شود.
36791/33

در زادروزحافظ:

حکاکی نقش حافظ بر کهنه درخت نی ریزی
مجید پاکیزه دامن، نی ریزان فارس:

هادی جواهرآثار با خلق اثری دیگر نقش 
درخت  کهنه  از  تکه ای  روی  را  حافظ 

نی ریزی حکاکی کرد.
بزرگداشت  روز  مهرماه   20 مناسبت  به 
نی ریزی  هنرمندان  از  حافظ، جواهرآثار 
که پیکرتراشی های او چشم هر بیننده ای 
را به خلق آثار خود خیره می کند، این بار نه 
روی سنگ، بلکه بر روی یک درخت نقش 
حافظ شیرازی را در روز گرامیداشت این 
شاعر سده هفتم و در سرای فاتح حکاکی 

کرد.
این پیکرتراش گفت: به دلیل کمبود زمان 
تصمیم گرفتم ُرخ این شاعر را روی کهنه 

درخت اجرا کنم تا بتوانم سریع تر این کار 
را به اتمام برسانم.

هرچند که به گفته او هنوز دو روز تا اتمام 
نهایی کار زمان الزم است.

حضور  با  که  حافظ  بزرگداشت  روز  در 
تعدادی از هنرمندان و هنردوستان پیکر 
جواهرآثار  هادی  شاگردان  از  و  تراشی 
همراه بود، حمیدرضا هادی رئیس میراث 
دستی  صنایع  و  گردشگری  فرهنگی، 
نی ریز نیز به همراه تعدادی از کارکنان این 
اداره با حضور در سرای فاتح محل خلق اثر 
جدید این هنرمند حضور یافته و از نزدیک 

شاهد کار او بودند.
فاتح و  حافظ خوانی حاضران در سرای 

در کنار تندیس چوبی حافظ و همچنین 
میراث  اداره  رئیس  ابزار شدن  به  دست 
فرهنگی در حکاکی روی تکه ای از چوب از 

دیگر برنامه های این روز بود.
هادی در ادامه از مدیر سرای فاتح خواستار 
آماده کردن این مکان برای حضور بیشتر 

هنرمندان در برپایی اینگونه مراسم شد.
در ادامه حمیدرضا هادی با لوح سپاس 
و شاخه گل  از هادی جواهرآثار به همراه 
تقدیر  فاتح  سرای  مدیر  سوداگر  فاطمه 

نمود.
هماهنگی  با  برنامه  این  است  نوشتنی 
سوداگر مدیر سرای فاتح و همکاری بسیج 

هنرمندان انجام گرفت.

اشتراک یک ساله 

هفته نامه نی ریزان فارس 
و ماهنامه نی تاک
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مهدی منفرد، نی ریزان فارس:
حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور 
و  استهبان  نی ریز،  شهرستان های  از 
این  تمام  نیمه  پروژه های  و  بختگان 

شهرستان بازدید کرد.
رئیس  معاون  روزه  یک  سفر  این  در 
جمهور ابتدا با حضور در گلزار شهدا به 

مقام شامخ شهدا  ادای احترام نمود.
او سپس با حضور در منزل آیت ا... فقیه 

با ایشان دیدار کرد.
پل  از  حسینی  سیدمحمد  همچنین 
قطرویه-  نی ریز-  محور  شهر،  روگذر 
سیرجان و گردنه الی رز بازدید نمود 
و در جریان مشکالت این پروژه ها قرار 
گرفت و در نهایت با حضور در سالن 
اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی در جلسه 

شورای اداری شرکت کرد.

خواستههایمانمکتوبشدهاند
فرماندار نی ریز به عنوان اولین سخنران 
مشکالت  و  مسائل  تیتروار  بیان  به 

پرداخت.
مردا هدایت ضمن اعالم اینکه تمامی 
مسائل و خواسته ها را به صورت مکتوب 
با جزئیات ارسال نموده گفت: اتوبان 
نی ریز-سیرجان و تقاطع غیر همسطح 
ورودی شهر باید زودتر تعیین تکلیف 
شوند. همچنین ما با مشکل آب شرب 
روبرو هستیم که باید برنامه ریزی جهت 
انتقال آب شرب از سد چشمه عاشق به 
بخش و شهر قطرویه، بخش پشتکوه و 
در ادامه بخش مرکزی و نی ریز انجام 

شود.
وی ادامه داد: مشکالت در شهرستان 
زیاد است؛ در بحث فرهنگی نداشتن 
یک مجتمع فرهنگی، مذهبی، ورزشی 
بزرگ، و نبود ساختمان کتابخانه در 
قطرویه و مشکان از جمله خواسته های 

ماست.
تنها  ارشاد[  تئاتر  ]آمفی   سالن  این 
شهرستان  این  فرهنگی  ساختمان 

است که فرسوده شده است.
در بحث بیمارستان مشکل تکمیل و 

تجهیز آن را داریم.
هدایت افزود: با توجه به خشکسالی ها 
دریاچه  این  بختگان،  ندادن حقابه  و 
سالهاست که خشک شده و مشکالت 
برای مردم که شغل عمده  عدیده ای 

آنها کشاورزی و دامداری است ایجاد 
کرده و خواستار تشکیل یک کارگروه 
کشوری جهت مشکل دریاچه بختگان 
مورد  در  که  کاری  همانند  هستیم؛ 

دریاچه ارومیه انجام گرفت.
فرماندار همچنین گفت: مشکل بعدی 
بحث 15 درصد سهم شهرستانها  ما 
به  که  است  معادن  دولتی  حقوق  از 
خزانه واریز می شود و هیچ سهمی به ما 

نمی رسد.

نهدرشیرازونهتهراننامیازاین
نسخنویسجهاننیست

حجت االسالم  بعدی  سخنران 
سیدجواد فقیه امام جمعه موقت بود.

او گفت: بزرگترین درد جامعه ما این 
است  مرکز  به  نگاه ها  همه  که  است 
و کسی ما را نمی بیند همان طور که 
پایتخت و مرکز استانها دیده می شوند 

باید شهرهای کوچک هم دیده شوند.
پایه های  از  یکی  نی ریز  شهرستان 
در  نه  اما  است  دنیا  خوشنویسی 
شیراز و نه تهران نامی از استاد احمد 
نی ریزی نسخ نویس جهان نیست و 
حتی یک کوچه و خیابان به نام ایشان 

نیست.
جمهور  رئیس  معاون  به  خطاب  وی 
ادامه داد: شما پل ورودی شهر را دیدید 

آیا این ورودی شایسته نام نی ریز است؟
امروز رئیس جمهور به خاطر حافظ به 
شیراز آمده اما شاید بسیاری ندانند که 
بوده  نی ریزی  شیرازی،  حافظ  استاد 
و بسیاری از بزرگان نامی دیگر، اهل 

نی ریز بوده اند.
بختگان  دریاچه  به  ادامه  در  فقیه 
اشاره نمود و گفت: این دریاچه خشک 
شده اما در باال دست برنج کاری خود 
را 4 برابر افزایش داده اند! گلوگاه را در 
دست گرفته اند و آبی را به پایین دست 
نمی دهند. خشک شدن دریاچه تبعات 
زیست محیطی زیادی برای مردم ما 
داده اند  قول  بارها  است،  کرده  ایجاد 
حقابه دریاچه را بدهند اما هیچ کاری 
دغدغه های  از  یکی  وقتی  نمی کنند. 
اصلی رهبری بحث محیط زیست است 

باید برای آن کاری اساسی کرد.
امام جمعه موقت ادامه داد: طرح انتقال 
آب از خلیج فارس به قطرویه نزدیک 

شده است، چه اشکالی دارد منطقه ما 
هم از این آب بهره مند شود؟

قول  انتخابات  زمان  در  رئیسی  آقای 
دادند که شهرستان هایی که کارخانه، 
صنعت و معدن دارند نباید مبلغی را به 
خزانه مرکز واریز کنند و باید این پول ها 
در همان نقطه خرج شود، نی ریز پر 
جاذبه ترین نقاط ایران است و معادن 
تخریب  را  طبیعی  منابع  از  بسیاری 
می کنند اما یک ریال هم به شهرستان 
و  معادن  سهم  تنها  نه  نمی رسد! 
منابع  بلکه  نمی دهند  را  آالیندگی 

طبیعی را هم تخریب می کنند.
100 هکتار از جنگل های ما سوخت 
برای  امدادی  کوپتر  هلی  یک  اما 
رسانی  امداد  و  آتش  خاموش کردن 

نبود.
امام جمعه موقت افزود: 5 سال است 
شود  افتتاح  ما  بیمارستان  بوده  قرار 
اما هنوز بسیاری از امکانات را ندارد. 
باید برنامه ریزی شود تا بیمارستان با 

امکانات کامل افتتاح گردد.

درخواستهایفرمانداراستهبان
ایجاد پایانه صادراتی در استهبان یکی 
از خواسته های فرماندار استهبان بود؛ 
احمد رضا کمالی در این جلسه گفت: 
کننده  تولید  بزرگترین  اینکه  به رغم 
کننده  تولید  دومین  و  جهان  انجیر 
زعفران ایران هستیم اما در شهرستان 

با کمبودهای زیادی روبرو هستیم.
ما هنوز روستاهای بدون گاز و آب داریم 
اما شهرستان ما جزو مناطق محروم 

نیست و 15 سال است که از اعتبارات 
محرومیت زدایی یک ریال نگرفته ایم.

امر  در  تسهیل  جهت  داد:  ادامه  وی 
باید  صادرات انجیر هر دو شهرستان 
از  سوم  دو  که  انجیر  صادراتی  پایانه 
کارهای آن انجام شده در شهرستان 

استقرار یابد.
کشور چین تعرفه صادرات انجیر را باال 
برده و صادر کنندگان مجبورند برای 
صدور انجیر به چین از طریق کشور 
ویتنام و به نام کشورهای دیگر استفاده 
اقتصادی  توجیه  آنها  برای  که  کنند 

ندارد!
وی افزود: با توجه به اینکه کاربری سد 
رودبال شرب است اما روستاها و شهر 
روبرو  شرب  آب  مشکل  با  استهبان 

هستند.
که  شرایطی  در  استهبان  بیمارستان 
کامل نبوده افتتاح شده و بسیاری از 

 ،MRI تجهیزات را ندارد و ما نیازمند
سنگ شکن و تجهیزات چشم پزشکی 

و پزشک متخصص هستیم.
که  همانطور  گفت:  همچنین  کمالی 
را  ایج  به  استهبان  محور  از  قسمتی 
دیدید، منطقه ایج 35 کیلومتر با مرکز 
شهرستان فاصله دارد اما جزو بخش 
مرکزی است و مردم برای کوچکترین 
بیایند.   استهبان  به  باید  خدمات 
درخواست داریم در تقسیمات کشوری 

این منطقه به بخش ارتقاء یابد.
بحث گلزار شهدای استهبان، زمینهای 
امکانات  روستایی،  کوچک  ورزشی 
فرهنگی و دانشگاه قرآنی استهبان از 

دیگر درخواستهای فرماندار این شهر 
بود.

بختگانوخواستهها
ارائه  با  بختگان  فرماندار  معصومی 
آمار جمعیتی و وسعت این شهرستان 
گفت: فرمانداری و بسیاری از ادارات 
ما ساختمان ندارند؛ ما با کمبود نیروی 
از  تعدادی  و  هستیم  روبرو  انسانی 

ادارات ما هنوز نمایندگی هستند.
از  بسیاری  شرب  آب  حوزه  در 
روستاهای ما با کمبود آب روبرو بوده 
و باید برنامه ای برای انتقال آب شرب 
از سد چشمه عاشق یا رودبال به این 

منطقه پیش بینی شود.
و  طشک  دریاچه های  شدن  خشک 
بختگان و ندادن حقابه آنها مشکالت 
و  کرده  ایجاد  زیادی  زیست محیطی 
شده  منطقه  اکوسیستم  تغییر  باعث 

است.
پارک ملی بختگان با آن وسعت نیرو و 

امکانات ندارد.
ما  شهرستان  نقاط  از  بسیاری  در 
و  است  ضعیف  موبایل  آنتن دهی 

اینترنت در بسیاری جاها وصل نیست.
 120 طول  به  نی ریز  به  آباده  محور 
کیلومتر فرسوده شده و نیاز به بازسازی 

و دو بانده شدن دارد.
آموزش و پرورش ما با مشکالت نیروی 
انسانی و کمبود امکانات و فرسودگی 
هچنین  می باشد،  روبرو  مدارس 
برای  نوری  برج  و  سکو  جوان،  خانه 
ورزشی  سالنهای  و  استخر  ورزشگاه، 

محصوالت  تبدیلی  کارخانجات  و 
خواسته های  دیگر  از  کشاورزی 

فرماندار بختگان بود.

2اقداممؤثردولتازنگاه
نماینده

این جلسه ضمن  نماینده مجلس در 
تقدیر از دولت سیزدهم گفت: یکی از 
شاخصه های این دولت نگاه عادالنه به 

مسائل و مناطق مختلف است.
این  در  داد:  ادامه  طهماسبی  فرهاد 
مدت کوتاه که از عمر دولت می گذرد 
شده  رضایتمندی  باعث  مسئله  دو 
عمومی  واکسیناسیون  بحث  یکی 
کرونا و یکی هم حضور میدانی شخص 
اول دولت در بین مردم و لمس کردن 

مشکالت آنان.
وی ادامه داد: در نگاه من مشکالت سه 

شهرستان در جایگاه یکسان قرار دارد.
دیگر  مانند  نیز  مجلس  نماینده 
بختگان  دریاچه  بحث  به  سخنرانان 
اشاره کرد و گفت: باید از اسراف در 
باال دست جلوگیری و حقابه بختگان 

ساماندهی شود.
از  آب  انتقال  مسئله  به  اشاره  با  وی 
گفت:  فارس  استان  به  فارس  خلیج 
در کارگروهی که تشکیل شده انتقال 
280 میلیون متر مکعب مصوب شده 
که بخشی از آن با مشارکت ایمیدرو از 
سمت المرد تأمین می شود، در فاصله 
شهرستان  و  قطرویه  کیلومتری   70
گوهر  گل  تا  آب  انتقال  خط  نی ریز 
انجام  اقتصادی  هلدینگ های  توسط 

شده و باید برنامه ریزی شود تا شرق 
فارس و صنعت نیز از آن آب بهره مند 

گردند.
نماینده مجلس افزود: دولت پروژه های 
نیمه تمام را در اولویت دارد اما می بینیم 
می شود  شروع  جدید  پروژه های  که 
که  گل گوهر  شیراز-  ریلی  خط  و 
سالهاست از بیت المال برای آن هزینه 
شده است در اعتبارات دولت و استان 
پروژه  پروژه یک  این  نمی شود.  دیده 
اقتصادی مهم است و شاهرگ اقتصادی 

جنوب و جنوب شرق کشور است.
دیگر  پروژه های  شروع  مخالف  من 
نیستم اما این اولویت را نباید فراموش 
نی ریز  اقتصادی  ویژه  منطقه  کنیم، 
سالهاست مصوب شده اما سرمایه گذار 
برای شروع کار نیست. معادن و صنایع 
از جاده و امکانات ما استفاده می کنند، 
ابنیه و تجهیزات ما را تخریب می کنند 
اما چیزی از 15 درصد حقوق دولتی 

معادن به ما نمی رسد.

باعزتحرکتمیکنیمودنیاهم
باماهمراهمیشود

سید محمد حسینی آخرین سخنران 
این جلسه بود.

در  حاضر  مسئوالن  به  خطاب  وی 
جلسه گفت: همه می دانید که شرایط 
کشور خوب نیست و باید تالش کنیم تا 
وضعیت بهتر شود؛ وقفه ای چند ساله در 
خدمت رسانی در کشور ایجاد شده بود 
و بودجه ها صرفًا در زمینه هزینه های 
جاری صرف می شد و مسائل عمرانی 

فراموش گردیده بود.
کوتاه  مدت  همین  در  خوشبختانه 
کارهای بزرگی انجام شده است، باید 
در بین مردم بود و مسائل و مشکالت 
را از نزدیک لمس کرد، نباید بین مردم 
و مسئوالن مانعی باشد و باید بین آنها 
مسئله  بگیرد.  تعامل شکل  و  ارتباط 
اصلی نظام اسالمی چه در داخل و خارج 
بحث عدالت است و باید در تمام مسائل 

عدالت را در نظر بگیریم.
گفت:  حافظ  سالروز  به  اشاره  با  وی 
حافظ متعلق به ایران ، فارس و فارسی 
همه  به  متعلق  بلکه  نیست  زبانان 

دنیاست.
وی ادامه داد: یا نباید در عرصه خدمت 

رسانی پا گذاشت یا باید شبانه روز به 
مردم خدمت کرد. توجه داشته باشید 
فصل جدیدی از خدمت رسانی شروع 
شده؛ هر کسی در هر گوشه ای هست 

باید کار کند.
بحث  همین  در  داد:  ادامه  حسینی 

واکسن همه چیز را به FATF گره زده 
بودند و کاًل 5 میلیون واکسن وارد شد 
اما ظرف یک ماه 50 میلیون واکسن 
وارد گردید، اما امروز یک دولت انقالبی 
با تلفیقی از پیشکسوتان انقالب و جبهه 
و جنگ و جوانان تشکیل شده و قطعًا با 
تکیه بر توانایی خودمان با عزت حرکت 

می کنیم و دنیا هم با ما همراه می شود.
نگاه ما به خودمان و با حفظ منافع ملی 
به شرق است اما عده ای فقط تمرکزشان 
ابر  یک  که  روسیه  بود!  غرب  روی 
قدرت است که  در سوریه همراه ما بود 
و غربی ها وقتی این مسائل را ببینند 

همراه می شوند.
رئیس  افزود:  جمهور  رئیس  معاون 
جمهور هیچ یأس و ناامیدی ندارد و 
به جد معتقد است موانع را پشت سر 
و  مفاسد  جلو  که  همین  می گذاریم؛ 
از  را بگیریم بسیاری  زائد  هزینه های 
روزها  این  و  می شود  حل  مشکالت 
چون دولت و مجلس کنار هم هستند 

کارهای بزرگی می شود انجام داد.
امسال  که  تغییراتی  با  امیدواریم 
ایجاد  بانکی  نظام  و  بودجه  در 

می شودشاهد اتفاقات خوبی باشیم.
وی با اشاره به موضوع پروژه های نیمه 
در  طرح   100 حداقل  گفت:  تمام 
قرار می گیرد و  این سفر مورد توجه 

طرح های نیمه تمام در اولویت است.
در گذشته کار به جایی رسید که رئیس 
قوه قضائیه با سفر به استان ها مشکالت 
مردم و کارخانجات را حل می کرد، 20 
میلیارد دالر ارز 4200 تومانی گرفتند 
و مشخص نشد چقدر از آن صرف خرید 

کاالهای اساسی شد.
در پایان از همه شما می خواهم با همت 
بیشتر تالش کنید و ضعف ها و اشکاالت 

را بیان نمایید.
معاون پارلمانی رئیس جمهور و هیأت 
همراه بعد از پایان شورای اداری جهت 
بازدید میدانی از منطقه و پروژه ها به 

شهرستان بختگان رفتند.

امید شهدان، نی ریزان فارس: 

امام جمعه موقت نی ریز با اشاره به آغاز 
هفته نیروی انتظامی گفت: » دو رکن مهم 

نیروی انتظامی، اقتدار و مدارا است.«
در  فقیه  سیدجواد  حجت االسالم 
خطبه های نمازجمعه 16 مهر خاطر نشان 
کرد: »در کنار اِعمال قانون، باید با مردم  
نیروی انتظامی  از  رفتار کنید.  باعطوفت 
و  خرید  قاچاق،  مسئله  به  می خواهیم 
فروش اسلحه و برقراری امنیت در فضای  
مجازی که دغدغه مقام معظم رهبری هم 

می باشد، توجه داشته باشد.«
دالورمردان  »این  کرد:  تصریح  وی 
در  آسایش.  نه  و  دارند  خواب  نه  عزیز 
تعطیالت نوروز استراحت ندارند. ما به به 
مجموعه نیروی انتظامی نی ریز و فرمانده 
خداقوت  و  نباشید  خسته  مقتدرشان 
مالیمت  مهربانی،  با  ایشان  می گوییم. 
و حوصله، تعامل خوبی با آیت ا... فقیه و 
دفتر امام جمعه دارند و همیشه به مردم 

می گویند هرگونه انتقاد یا پیشنهاد دارید 
اعالم کنید.«

دیدار  به  اشاره  با  نی ریز  خطیب جمعه 
دانشجویان دانشگاه های افسری با رهبر 
انقالب  »رهبر  گفت:  انقالب،  معظم 
فرمودند امنیت ما عاریه ای نیست. امنیت 
ما متکی به توان داخلی است؛ بنابراین 
زحمتهای بسیار کشیده شده و این امنیت 
باید پابرجا بماند. باید تمام قوا همدل و 
متحد باشند تا این کشور از مشکالت نجات 

یابد.«
به  رئیس جمهور  آتی  سفر  به  وی 
عنوان  و  کرد  اشاره  فارس  استان 
امام جمعه،  از سوی  داشت: »نامه هایی 
شهرستان  فرماندار  و  نماینده مجلس 
مکاتبه شده و مشکالتی که در شهرستان 
وجود دارد، از خشکی دریاچه بختگان و 
مشکالت جاده گرفته تا مشکالت بخش 
این  امیدواریم  است.  شده  ذکر  صنعت 
سفر، نتیجه خوبی به ثمر بنشاند؛ آن هم 

را  نی ریزی که هر قسمت از خاکش  در 
برمی داریم معدن است و خاکش طال و 
کمتر شهری در ایران این گونه است. اگر 
نی ریز در تولید انار، پسته، انجیر، بادام، 
توریست  جذب  و  دستی  صنایع  گردو، 
حمایت شود، شکوفا خواهد شد. ان شاءا... 
کارگروهی برای دریاچه بختگان تشکیل 

شود تا از بی بختی نجات یابد.«
حجت االسالم فقیه به روز جهانی کودک 
یاد  باید  گفت:»آنها  و  کرد  اشاره  نیز 
والدین  باشند.  محیط زیست  یار  بگیرند 
کودکان را محترم بشمارند. در خردسالی 
با فرزندان به نیکی رفتار کنید تا در خود 
ُعقده کم بینی نداشته باشند و فردا منجر 
به خودکشی، اختالس  و کارهای ناروای 
را  دادگستری  پرونده های  نشود.  دیگر 
که می بینیم، بیشتر آن به خاطر مسائل 
خانوادگی است؛ همه هم بر سر دعواهای 
بی مورد.  زن و شوهر دعوا می کنند و روی 

روحیه فرزند تأثیر می گذارند.«

جامعه

درخواستهای مسئوالن نی ریز، استهبان و بختگان
از معاون رئیس جمهور

//

امامجمعهموقتنیریز:

اقتدار و مدارا دو رکن اصلی 
نیروی انتظامی است
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در زادروزحافظ:

حکاکی نقش حافظ بر 
کهنه درخت نی ریزی

درخواستهای مسئوالن 
نی ریز، استهبان و بختگان  
از معاون رئیس جمهور

اشتغال ۶۳۹ نفری
ادعای مسئوالن برای ۶ ماهه نخست امسال

مسئول آسیب های 
اجتماعی کیست؟

غالمرضا شعبانپور / مدیر مسئول

هر رفتاری که فردی از اعضای جامعه یا گروهی از 
جامعه بر خالف ارزشها، هنجارها، قوانین، آداب، 
رسوم و سنتهای اجتماعی انجام دهد،  آسیب یا 

انحراف اجتماعی است.
رانندگی،  و  راهنمایی  مقررات  نادیده گرفتن   
پایمال کردن حقوق دیگران، اختالس، سرقت، 
رشوه، کم کاری، کم فروشی تا جنایات بزرگ 
مانند آدم کشی،  و... مصادیقی از آسیب اجتماعی 

اند.
نمونه های بارزی که در جامعه ما از آنها به عنوان 
باال  از:  عبارتند  می شود  یاد  اجتماعی  انحراف 
رفتن سن ازدواج، شیوع ازدواجهای مصلحتی و 
وقوع طالق به خاطر دریافت مهریه، افزایش آمار 
طالق، سرقت، خودکشی، نزاع جمعی و فردی، 
پرخاشگری،توهین و افترا به دیگران، تولید و 
توزیع انواع مواد مخدر و اعتیاد.پرخاشگری در 
روابط اجتماعی،  فرصت طلبی، مسابقۀ ثروت و 
سیری ناپذیری در به دست آوردن منافع، تجمل 
قانون گریزی،  اجتماعی،  گرایی،مزاحمتهای 
بر  فردی  منافع  تقدم  اجتماعی،  انضباط  عدم 
منافع ملی، بی عدالتی اجتماعی، استفاده از افراد 
صاحب نفوذ برای دور زدن قانون، فقر و نابرابری 
آمار  تزویر،کاهش نسبی  اقتصادی، ریاکاری و 

مطالعه و کتاب خوانی و... 
رشد  بیانگر  غیررسمی  و  رسمی  آمارهای 
آسیبهای اجتماعی در کشور ما است. سازمانهای 

متعددی مسئول مبارزه، ...
ادامه در صفحه 2

نی ریزان فارس
را در سایت هورگان 

بخوانید

بانوی نی ریزی به 

3 بیمار زندگی 

بخشید

اجباری شدن واکسن 
برای دانش آموزان و 

اصناف

برگزاری 21 مسابقه 
در هفته تربیت بدنی

کمک کنیم به خانواده 
مانده در باغ

سرمقاله خبرها

مصاحبه

صفحه 3

صفحه 4

صفحه 4

صفحه 10

۶2

بهره برداری از فوالدسازی نی ریز
پایان بهار 1400

محمد جاللی، نی ریزان فارس: 

در شورای اشتغال شهرستان نی ریز و از سوی مریدی رئیس 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعالم شد که ۶3۹ اشتغال در شش 

ماهه ی نخست امسال ایجاد شده است.

وی با بیان اینکه 1۲ اداره در شهرستان نی ریز این شغلها را ایجاد 
میزان  تا  داریم  تقاضا  اجرایی  دستگاه های  از  گفت:  کرده اند 
تعهدات خود را در سال 1400 اعالم نمایند تا وضعیت خود را 

بتوانیم ارزیابی کنیم.

در ادامه میزان تسهیالت کرونایی معرفی شده به بانک توسط 
ادارات مختلف و پرداختی های بانک ها مورد ارزیابی قرار گرفت که 

جدول آن در همین گزارش آمده است.
 ادامه در صفحه 3

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

25 مهر 1400  / شماره 355

کاراکترهای سینما

سال تولد و میزان 
تحصیالت بعضی از  
بازیگران ایرانی : 

رزیتا غفاری: متولد ۵1 در تهران. 
لیسانس کارگردانی سینما

در   ۵1 متولد  فراهانی:  شقایق 
تهران. لیسانس نقاشی

گلشیفته فراهانی: متولد ۶۲ در 
تهران. دانشجوی رشته موسیقی

نگار فروزنده: متولد ۵۷ در تهران. 
دیپلم

در   ۵۷ متولد  قربان زاده:  علی 
تهران. دیپلم

در   ۵۶ متولد  قلی خانی:  شبنم 
تهران. فوق لیسانس رشته تئاتر

ترانه علیدوستی : متولد ۶3 در 
تهران. دیپلم

در   ۵0 متولد  کرامتی:  مهتاب 
تهران. لیسانس میکروبیولوژی

در   ۵0 متولد  کریمی:  نیکی 
تهران. دیپلم تجربی

در   ۵۵ متولد  کسراییان:  مانی 
شیراز. لیسانس بازیگری

باران کوثری: متولد ۶4 در تهران. 
دیپلم موسیقی

در   ۵۶ متولد  کاشفی:  کامبیز 
تهران. دیپلم

محمد رضا گلزار: متولد ۵4 در 
تهران. لیسانس مکانیک سیاالت

پوپک گلدره: متولد ۵0 در تهران. 
لیسانس روانشناسی

در  متولد ۵3  گودرزی:  سروش 
تهران. لیسانس کامپیوتر

در   ۵1 متولد   : مستوفی  الدن 
شهسوار. لیسانس کارگردانی

در   4۸ متولد  محتشم:  مرجان 
تهران، رها کرده دبیرستان

یکتا ناصر : متولد ۵۷ در تهران.
لیسانس مهندسی محیط زیست

بخش سوم

سکانس آخر

فیلیمو: پخش سریال کمدی- فانتزی 
»قبله عالم« به دلیل ممیزی های فراوان 

و با هدف احترام به مخاطبان  متوقف 
می شود

بچه خور پر افتخارترین فیلم کوتاه 
ایران در چند سال اخیر به کارگردانی 
»محمد کارت« در فیلیمو منتشر شد

فیلم سینمایی »قهرمان« آخرین 
ساخته اصغر فرهادی از پنجم آبان در 

سینماهای سراسر کشور اکران می شود 

قسمت نخست کمدی »نیسان آبی« 
چهارشنبه ۲۸ مهر ماه پخش می شود

فیلم »سامی« از ایران در بخش مسابقه 
اصلی جشنواره فیلم ُرم ایتالیا شرکت 

کرد

ساخت  سریال»نون خ 4«  به امسال 
نمی رسد. بناست اگر همه چیز درست 

پیش برود برای نوروز 140۲ ساخته شود

مختاباد: امیدوارم صداوسیما به درِک 
پخش آثار شجریان برسد

سریال بازی مرکب Squid Game از 
۲۶ شهریور توسط نتفلیکس در سطح 

جهانی منتشر شد و در هفته اول انتشار، 
به یکی از پربیننده ترین مجموعه های 

نتفلیکس در ۹0 کشور تبدیل شد 

شهرام ناظری: »صداوسیما چهل و دو 
سال است که بدون اجازه من و بدون 

رعایت حق و حقوق من از نظر کپی رایت 
به تجاوز خود ادامه داده است

وزیر خارجه ایران: به وزیر خارجه کره 
جنوبی گفتم اگر پولمان را ندهید، دیگر 

سریال های کره ای را پخش نمی کنیم!

سیاه، سفید، خاکستری

طلوع انار نی ریز
عکس:سهیالابراهیمپور

دو کاراکتر، دو خاطره

محمد جاللی، نی ریزان فارس: 
در مهرماه دو بازیگر تلویزیون و سینمای ایران 
اویسی«  »فتحعلی  شتافتند.  باقی  دیار  به 
و»عزت الله مهرآوران« دو چهره ای که مردم 
را با بازی هایشان بسیار خنداندند و تأثیرگذار 

بودند.

یادی از آقای کاووسی
با صدای مردانه،  بلند، خندان،  پیرمردی قد 
ساختار  خود  هنری  کارنامه  در  که   کسی 
شکنی کرد و به یک باره از نقشه های سنگی و 
خشِن فیلم هایی همچون »ناخدا خورشید«، 
»هامون«، »آخرین خون«، »می خواهم زنده 
بمانم«، »حادثه در کندوان«، و »جهان پهلوان 
تختی« به یکی از مردان طناز سینمای ایران 

مبدل شد. 
او در »مومیایی 3« با چهره ای تغییر یافته آمد اما 
آنچه که باعث شد در ذهن ها باقی بماند سریال 
»بدون شرح« بود سریالی که از شبکه سه پخش 
می شد و او در نقشه کیومرث کاووسی مدیر 
هفته نامه شهر قشنگ شد؛ او در آنجا مصائب 
و مشکالت روزنامه نگاری را به خوبی به طنز 

تصمیمات  از  ناگهانی،  از سانسورهای  کشید 
با تکه  از حل مشکالت اجتماعی  لحظه ای،  
کالم های خاصش که در آن روزها بین مردم 

کوچه و بازار جاری شده بود!
در آن زمان یعنی سال 13۸1 تازه دوربین های 
دیجیتال در  بازار رخ نشان داده بودند و جمله 
کاراکتر  کاووسی  از  بود؟«  کجا  »دیجیتالم 
بدون شرح به تکیه کالم همه تبدیل شده بود، 

می گفتند و می خندیدند...
شد  طنز  سریال های  ثابت  پای  آن  از  بعد 
همچون »کمربندها را ببندیم« در نقش آقای 
ندار«،  و  »دارا  »زیرزمین«،  »بایرام«،  ملکی، 
»سایه روشن«، »دست باالی دست«، همه از 
جمله سریال هایی بودند که فتحعلی اویسی در 
آنها طنازی کرد و در آخرین اثر سینمایی اش با 
عنوان »بازگشت لوک خوش شانس« همین ژانر 
را ادامه داد اما مردم استقبالی از آن نشان ندادند 

و آن اثر ناموفق ماند.

عزت مهربان و متین
عزت الله مهرآوران یک هفته بعد از فتحعلی 
اویسی و در حالی که مدتی را به دلیل بیماری 

کرونا در بیمارستان بستری بود راهی دیار باقی 
شد.

مهرآوران مهربان بود و دوست داشتنی و همین 
عامل سبب می شد تا او را در اکثر سریال ها 
را  او  تولید  عوامل  می رسید  نظر  به  ببینیم 

می پسندیدند و با او راحت بودند.
او که از سال 13۶۵ با »داستان زندگی« وارد 
قاب جادو شد؛ اما در ادامه در مجموعه های 
تلویزیونی و نمایش خانگی بسیاری بازی کرد؛ 
»خوب بد جلف، رادیو اکتیو«،  »می خواهم زنده 
بمانم«، »بچه مهندس 4«، »ساخت ایران« و... 
از جمله آخرین کارهای عزت الله مهرآوران بود 
و از »خوابم میاد« ساخته رضا عطاران به عنوان 

آخرین فیلم سینمایی او  نام برده می شود.
مهرآوران برای مجموعه نی ریزان فارس تداعی 
سال  در  تهران  مطبوعات  نمایشگاه  کننده 

13۹۶ هم هست...
او پیشرو در امور خیر بود و به همراه جمعی 
پیشکسوت   هنرمندان  مؤسسه  اعضای  از 
درخواستشان  بودند،  آمده  نمایشگاه  به 
تا  کنند  کاری  که  بود  این  مطبوعات  از  هم 
مدرسه سازی برای دانش آموزان استان کرمان 

سرعت بگیرد.
در یکی از غرفه های مطبوعات کشوری مشغول 
گفتگو بودند، نزدیک شدم و با مهرآوران گفتگو 
کردم و از او خواستم تا به غرفه نی ریزان فارس 

بیاید.
او گفت: از کجایید؟

گفتم:  نی ریز فارس و وقتی از محصوالت انجیر و 
انار آنجا گفتم فهمید که از کجا می آییم.

در ادامه به رغم اینکه حدود 10 نفری بودند 
بلند شدند خطاب به  از جایشان  وقتی همه 
جلیل فرجاد گفت: من می خواهم به غرفه این 
جوان بروم و بقیه نیز هم بدون هیچ مقاومتی  
آمدند، نشستند و گفتند و از من خواستند تا این 

موضوع را رسانه ای کنم.
و  بود  ساکت  گفتگویمان  مدت  طول  در 
می خندید و در آخر هم با یک عکس یادگاری 
سعی  شناختم،  بهتر  را  نی ریز  حاال  گفت: 

می کنم حتمًا سری به شهرتان بزنم.
شماره اش را داد و رفت و این آخرین مکالمه ما 
با مهرآوران بود؛ مردی بسیار خنده رو، مهربان 

و البته ساکت.
یادشان گرامی...

2 بازیگر آشنا، 2 سفر کرده مهر

عکس:مجیدپاکیزهدامن
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