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نورالهحسنپور:

بسکتبال یکی از 
ورزش های ریشه دار 

نی ریز است

تتلو 
 ناشناخته ای  
عجیب!

رتبه های برتر کنکور 
در میزگرد مطبوعاتی نی ریزان:

چرا موفق شدیم؟
10 سال فاصله

تا 10    اقتصاد برتر دنیا
امین رجبی/ سردبیر

وزیر کشور اخیراً گفته:  اگر به اسالم دل بدهیم، 
ظرف ۱۰ سال جزء ۱۰ اقتصاد برتر دنیا خواهیم شد.

سردار احمد وحیدی با بیان اینکه ما باید بندگی 
خود را به خدا نشان دهیم، مطرح کرد: این اََلم 
دولت است و این را از اسالم گرفته و اگر دل دادیم، 
سربلندی و عزت را می بینیم و ظرف ۱۰ سال 

جزء ۱۰ اقتصاد برتر دنیا خواهیم شد. /ایسنا
انتشار این جمله سردار، واکنشهای زیادی داشت 
و مخاطبان بویژه در فضای مجازی که می توانند 
آزادانه نظر دهند، این گفته را به باد انتقاد گرفته و 

حتی به طنز کشیدند.
در این کشاکش، چند نکته به نظر نگارنده رسید 

که می خوانید:
این دانش دارای  اقتصاد یک دانش است.   -۱
مکاتب و اصولی است، فرمول محاسباتی دارد، و 
با شاخص و نمودار کار می کند. در اقتصاد معجزه 
نداریم. علم است و علم. زمامداران هر کشوری 
که به اصول آن پایبند باشند، اقتصاد را بهبود 
می بخشند و تثبیت می کنند و به این ترتیب 
زندگی بهتری برای مردم، و آینده روشن تری 
برای فرزندان جامعه ایجاد می شود. همانطور که 
سنگاپور با اصالح جدی رویه های حاکمیتی، از 
یک کشور فقیر، فاسد و مستعمره، به یک کشور 

ثروتمند، پیشرفته، مرفه و الگو تبدیل شده است.
ویکی پدیا می نویسد: اقتصاد این کشور یکی از 
آزادترین، مبدع ترین، رقابتی ترین، پویاترین و 

تجارت پذیرترین اقتصادهای دنیا است. 

ادامه در صفحه 3

کشاورزان خسارت
را  در اولین فرصت 

اطالع دهند

بدون واکسن کارتان 

نمی شود

3 بانو   و 3 مقام 

پاورلیفتینگ استان

درخواستاهالیکویاماممهدیاز
شوراوشهردار:

درمانگاه، داروخانه و 
مطب اولویت نخست

سرمقاله خبرها

صفحه 3

صفحه 3

صفحه ۱4

صفحه 3

آتشسوزیدرمسکنمهر

پالسکویی دیگر در کمین است
عابد نعمتی، نی ریزان فارس:

که  مهر  مسکنهای  در  آتش سوزی  حادثه 
استاندارد و ایمنی الزم را ندارند، می تواند 
منجر به تراژدی پالسکویی دیگر شود. هر 
چند آتش سوزی هفته گذشته، قبل از به بار 

آوردن خسارت زیاد مهار شد.
ساعت ۱۱:۲۰ یکشنبه ۲ آبان، اطرافیان یک 
کارمندان،  مهر  مسکن  در  مسکونی  واحد 

از در و پنجره های آن  متوجه خروج دود 
شدند.

آنها با آتش نشانی تماس گرفتند و همزمان 
نداشت  حضور  خانه  در  که  صاحبخانه  به 

اطالع دادند.
بر پایه برخی گزارشها، دو نفر از کارمندان 
اداره برق نیز که به طور اتفاقی از آنجا رد 
می شدند،...       ادامه در صفحه 6

//

دکتر جواد فرزانفر/ فاطمه زردشتی نی ریزی، 
نی ریزان فارس:

بدون  باکمالند...  و  مؤدب  تک تکشان  چقدر 
اغراق درسخوان بودن را می شود از چهره های 
تک تکشان دید. دانش آموزانی که سّد کنکور 
را با بهترین رتبه ها یعنی رتبه های سه رقمی 
بهترین  راهی  و  شکستند  شهرستان  در 

دانشگاه های کشور شدند...
نتایج کنکور، طی نشستی،  اعالم  با  همزمان 
مصاحبه ای با رتبه های برتر شهرستان ترتیب 

دادیم که خواندن آن خالی از لطف نیست...
محمدعلی میرغیاثی با رتبه 4۲9 رشته  ریاضی 

شیمی  مهندسی  رشته   در  شده  پذیرفته 
دانشگاه تهران، فرید امیری با کسب رتبه  33 
رشته  در  پذیرفته شده  ریاضی  رشته   کنکور 
مهندسی برق دانشگاه تهران، پوریا نگهداری با 
کسب رتبه  ۲6۱ رشته  تجربی منطقه 3 پذیرفته 
علوم پزشکی  دانشگاه  پزشکی  رشته  در  شده 
شیراز، امیرحسین عطاپور با کسب رتبه  793 
در رشته  تجربی و  قبولی در رشته پزشکی 
دانشگاه علوم پزشکی فسا، اطهر امیری با کسب 
رتبه  64۱ تجربی و قبولی در رشته  دندانپزشکی 

دانشگاه شهید بهشتی تهران...
  ادامه در صفحات 8 و 9
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یاقوتهای چشم نواز  نی ریز در بازار
مسئوالن، 

ما مردم را از چه 
می ترسانند؟

حکایتهای ُقلمراد

12+1
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شهر فرنگ

»قهرمان« نماینده سینمای ایران در اسکار 
۲۰۲۲ شد.

به  ایران  سینمای  نماینده  معرفی  هیأت 
مراسم اسکار،  فیلم »قهرمان« به کارگردانی 
نماینده  عنوان  به  را  فرهادی«  »اصغر 
سینمای ایران برای معرفی به آکادمی اسکار 

۲۰۲۲ انتخاب کردند.
رائد فریدزاده دبیر و سخنگوی هیأت معرفی 
فیلم ایرانی به اسکار گفت: کار این هیأت با 
توجه به تغییر قوانین اسکار بهترین فیلم 
خارجی زبان و تغییر مهلت زمانی شرکت در 
ادوار اخیر به دلیل شیوع ویروس کووید۱9، 
با بررسی 44 فیلم اکران شده ایرانی آغاز 
شد و سپس اعضای هیأت انتخاب به یک 
فهرست متشکل از 3 فیلم شامل »دشت 
فیلم  »قهرمان«،  و  »بندربند«  خاموش«، 

»قهرمان« به کارگردانی »اصغر فرهادی« 
با  و  شد  انتخاب  نهایی  گزینه  عنوان  به 
امضای اعضای این هیأت، به عنوان نماینده 
سینمای ایران به مراسم اسکار سال ۲۰۲۲ 

معرفی خواهد شد.
محمدعلی نجفی، فریدون جیرانی، پریوش 
محمدمهدی  سجاده چی،  مهدی  نظریه، 
رسول  راستین،  شادمهر  عسگرپور، 
صدرعاملی، رامین حیدری فاروغی و رائد 

فریدزاده اعضای این هیأت بودند.
در این رابطه منتقدان جهانی سینما بر این 
باورند که فیلم »قهرمان« دست کم جزو 5 
نامزد نهایی بخش بهترین فیلم بین المللی 

جایزه اسکار امسال قرار می گیرد.
قهرمان، محصول مشترک ایران و فرانسه 

است و محل فیلمبرداری آن شیراز بود.

سکانس آخر

فیلم سینمایی »آتابای« به کارگردانی 
نیکی کریمی وبازی هادی حجازی فر 

و جواد عزتی به جشنواره کمبریج 
انگلستان راه یافت

یک روز پیش از آغاز اکران سراسری 
فیلم »قهرمان« در سراسر ایران، اهالی 
شیراز به تماشای آخرین ساخته اصغر 

فرهادی نشستند

»الیسا« خواننده لبنانی در بغداد با 
جلیقه ضدگلوله به روی سن رفت!

سینماهای هند پس از ۱8 ماه تعطیلی 
کرونایی، فعالیت خود را از سر گرفتند

سری سوم سریال »زیرخاکی« به 
کارگردانی جلیل سامان  برای پخش در 

نوروز ۱4۰۱ ساخته می شود

اوه یونگ سو 77 ساله، پیرمرد مشهور 
سریال کره ای» بازی مرکب«: چون 

مدیر برنامه ندارم، دخترم پیشنهادهای 
جدید را بررسی می کند

مهران غفوریان بعد از عمل جراحی قلب 
که با موفقیت انجام شد، از بیمارستان 

مرخص گردید 

تهیه کننده »زخم کاری«: 
نمایش سیگار در این سریال اشتباه بود

یکی از عوامل سریال »قورباغه«: فعاًل 
قصدی برای ساخت فصل دوم سریال  

وجود ندارد

جیمز مایکل تایلر که پیش تر به بازی در 
نقش گانتر در سریال پرطرفدار فرندز 
شناخته می شد، در 59 سالگی بر اثر 

سرطان پروستات درگذشت

نقدنوشت

محمد جاللی، نی ریزان فارس: 

چندی پیش »امیرحسین مقصودلو« یا همان 
»تتلو« در ترکیه کنسرت خود را برگزار نمود و باز 

هم حاشیه آفرید...
خواننده پاپ طرد شده ایرانی این بار هم مثل 
همیشه ناگفته هایی داشت که باید بر روی آن 

تأمل نمود.
آن  با  می دانند  شده  تمام  را  او  برخی ها 
ساختارشکنی هایش، با الفاظ رکیک و حرکات 
خارج از نزاکت! اما سؤال اینجاست با همه این 
رفتارهای بد چرا این گونه کنسرتهای تتلو به حد 

انفجار می رسد؟
هواداران تتلو برای حضور در کنسرت جدید او 
در استانبول نزدیک به ۱۰۰ میلیارد تومان خرج 

کرده اند! )هزینه بلیت، تور استانبول و...(
اما چه شد که 6 هزار نفر برای کنسرت تتلو 
رفتند؟ )6۰ درصد از این جمعیت از ایران به این 
کنسرت رفته اند!( و هر نفر برای بلیت کنسرت 
منهای مابقی مخارج ۱5۰ دالر معادل 4 میلیون 

تومان پرداخت کرده است؟ 
مخاطبان این خواننده ایرانی چه کسانی هستند 
و چرا از عملکرد تتلو شادمان می شوند و چگونه 
هزینه هایی میلیونی می کنند و حتی با زد و خورد 
و فشار دِر سالن را می شکنند تا به این کنسرت 

برسند!
اینها همه یک نکته را تداعی می کند و آن اینکه 
تتلو را نمی شود سفید یا سیاه دید. شخصیتی 
خاکستری با انبوهی از ایرادات، اما باید قبول 

کنیم که نسلی آن را دنبال 
می کند!

از  را  نسل  این  بتوانیم  اینکه  برای 
ساختارشکنانه  رفتارهای  و  توهین 

دور کنیم چه باید کرد؟ بی شک هیچ پدر و 
مادری راضی نمی شود تا فرزندش را به کنسرتی 
بفرستد که در آن پرده دری عادی است و بیرون 
آوردن لباس یک ترفند! ترانه ها معنا و مفهوم 

ندارد و فحاشی در آن جای گرفته...
اما چند نكته در این باب:

جوان پسند  و  مناسب  خوراک  تهیه  نخست 
باید  هنجارشکنانه.  قالبهای  از  استفاده  بدون 
مسئوالن فرهنگی نگرش خود را تغییر دهند 
و در کارگروه ها از جوانان و عالقه مندان به این 
خوانندگان دعوت شود تا بیایند و بگویند که 
نیازشان چیست و چه می خواهند از موسیقی 

این چنینی؟
بی شک افراد 4۰ سال به باال دیگر نمی  توانند 
برای جوانان این نسل، خط راه مشخص کنند و 
بگویند که آهنگ های کالسیک گوش کنند و 

موسیقی های پاپ پر هیجان را کنار بگذارند.
از  بسیاری  بلکه  نیست  تتلو  ابداع  پدیده  این 
نیاز  وقتی  کشورها  دیگر  در  پاپ  خوانندگان 
نوجوانان و جوانان را دیدند و خود را با آن سازگار 
کردند با استقبال روبه رو شدند! به عنوان نمونه 
حاال  که   BTS کره  ای  مشهور  موسیقی  گروه 

شهرت جهانی یافته اند.
دومین نکته در رابطه با استقبال اخیر از این 

ت  کنسر
نشدن  فعال 
در  کنسرت ها 
کشور است. کمتر 
از یک ماه دیگر 75 
درصد جمعیت ایران 
و  می شوند  واکسینه 
آغازی  می تواند  این 

پایان  روزها بر  این  در  باشد.  پاندمی  یک 
افسردگی ناشی از کرونا و خانه نشینی به شدت 
گسترش پیدا کرده و باید در اولین گام برنامه های 
این چنینی را فعال کنیم؛ کنسرت هایی شاد و 

پذیرایی از همه اقشار با تمام سالیق...
سومین نکته واکاوی و رفتارشناسی تتلوست. 
باید دید او چه ترفندی را در دست گرفته که ضد 

ارزشها در میان طرفداران او  ارزش می شوند.
رفتارهای عجیب او قابل درک نیست و حتی 
اینستاگرام نتوانست او را تحمل کند و نهایتًا پیج 

4 میلیونی اش را برای همیشه بست.
در این رابطه سیاسیون هم حتی ویژگی او را درک 
کرده بودند و می خواستند از پتانسیل او استفاده 
کنند و حتی در انتخابات نیز از او بهره گرفتند هر 
چند در نهایت نه تتلو آنها را تحمل کرد و نه آنها 

توانستند او را به راه راست هدایت کنند!
و اینگونه مقصودلو واقعیتی ناشناخته در دنیای 

امروزی شد...

تتلو 
 ناشناخته ای  عجیب!

شما هم می توانید 

خبرنگار باشید و بر جامعه 

خود تأثیر بگذارید
عکسها و فیلمهای خود از زندگی 
مردم و طبیعت شهر و روستای 
محل زندگی اتان و از زشتیها و 

زیبایی ها را با هشتگ
#شهروند_خبرنگار_نی _ریزان

برای ما به شماره های 
09178001808 یا 09177315146

از طریق واتساپ یا تلگرام
ارسال کنید
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ارتقاء درمانگاه تأمین 
اجتماعی نی ریز به تخصصی 

روابط عمومی فرمانداری:
اقدامات الزم برای ارتقاء درمانگاه تخصصی شهرستان نی ریز انجام 

گرفته است. 
مدیر درمان تأمین اجتماعی فارس در دیدار با فرماندار شهرستان 
نی ریز که با حضور دکتر صفایی مقدم معاون اداری مالی، حسن شاهی 
مدیر دفتر فنی مهندسی مدیریت درمان سازمان تأمین اجتماعی و 
گلچین رئیس درمانگاه نی ریز انجام گردید، ارتقای این درمانگاه از 
سطح عمومی به سطح تخصصی را گامی در جهت جذب پزشکان 
متخصص برای پیشبرد بهتر ارائه خدمات درمانی در این شهرستان 

دانست.
اکبر امیری ادامه داد: در خصوص ارتقاء درمانگاه تأمین اجتماعی 
شهرستان نی ریز از سطح یک عمومی به سطح دو تخصصی و دو 
شیفته شدن آن موافقت شده و بزودی مراحل اجرایی آن آغاز خواهد 

شد.
مدیر درمان تأمین اجتماعی فارس تالشهای انجام گرفته در استان 
را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: نگاه ما در آینده به درمانگاه تخصصی 
شهرستان نی ریز با توجه به جمعیت بیمه شده شهرستان، در مسیر 
ساخت یک پلی کلینیک تخصصی است که امکان گسترش وتوسعه 

و تجهیز با امکانات بیشتر را دارا باشد.
مثبت  بسیار  تعامل  و  کرد: همدلی، همکاری  نشان  وی خاطر 
دستگاه های اجرایی شهرستان به ویژه فرمانداری و شبکه بهداشت 
و درمان با سازمان تأمین اجتماعی استان و شهرستان که هم اکنون 
در سطح قابل قبولی است موجب خیر و برکت برای مردم و بیماران 

خواهد شد. 
وی ادامه داد: ارائه خدمات درمانی از جمله حمایتهایی است که به 
لحاظ ارتباط با سالمت بیمه شدگان و خانواده آنان از اهمیت بسیاری 
برای بیمه شدگان و هم برای سازمان تأمین اجتماعی برخوردار است.

فرماندار شهرستان نی ریز نیز در این دیدار ضمن قدردانی از تالشهای 
طهماسبی نماینده مردم در مجلس شورای اسالمی و مسئوالن 
سازمان تأمین اجتماعی، خواستار توجه بیشتربه بیمه شدگان 

منطقه شد.
مراد هدایت با اشاره به اینکه برخی از مردم از شهرستانهای اطراف 
که فاقد امکانات هستند به این شهرستان مراجعه می کنند گفت: 
امید است در آینده نزدیک با تأمین پزشکان متخصص مورد نیاز گام 
مؤثری در راستای کنترل و کاهش هزینه تحمیلی بر مردم به واسطه 

رفت و آمد به مرکز استان برداشته شود.
الزم به ذکر است که در حال حاضردرمانگاه تأمین اجتماعی نی ریز با 
سه پزشک عمومی، یک دندان پزشک، کارشناس مامایی، آزمایشگاه، 

داروخانه و تزریقات به مراجعه کنندگان خدمات ارائه می دهد.

یاقوتهای چشم نواز  نی ریز در بازار
ربابنیریزبیشترینصادراتانارکشوررابهخوداختصاصدادهاست.

روابط عمومی مدیریت جهادکشاورزی:

ساالنه 60 هزار تن انار از 3000 هکتار باغ این شهرستان برداشت 
می شود که از  این  نظر نی ریز مقام اول سطح و تولید را در استان 

فارس داراست.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نی ریز گفت: متوسط عملکرد در 
باغ های این شهرستان 20 تن در هکتار و باالترین عملکرد بیش 
از 150 تن در هکتار است که متأسفانه در سال جاری به دلیل 
بروز شرایط خشکسالی و طغیان آفات میزان تولید انار شهرستان 

کاهش چشمگیری داشته است.
علیرضا بصیری افزود: به دلیل تنوع ارقام، برداشت انار در این 
شهرستان در ارقام زودرس مانند انواع انار شیرین و فاروق از اواخر 
شهریورماه و در مورد ارقام دیررسی مانند رباب تا اواخر آبان ماه 

ادامه دارد.
به گفته وی عمده ترین رقم انار تولیدی نی ریز رباب است که به  
دلیل رنگ پوست و آریل، درصد فیبر، طعم میوه و ضخامت پوست، 
بسیار بازارپسند بوده و شهرت جهانی دارد؛ به طوری که بیشترین 

میزان صادرات انار کشور را به خود اختصاص داده است.
این مقام مسئول خاطرنشان کرد: انار نی ریز عالوه بر مصارف داخلی 
به کشورهای آسیای میانه، حوزه خلیج فارس، کره جنوبی، روسیه، 
و برخی کشورهای اروپایی صادر می شود که زمینه ایجاد 3000 

فرصت شغلی موقت را فراهم کرده است.
بصیری با بیان اینکه در بخش صنایع تبدیلی با توجه به پتانسیل 
مشغول  نی ریز  انار  فرآوری  صنعتی  کارخانه  شهرستان،  باالی 
فعالیت هستند، تصریح کرد: از جمله تولیدات آنها آب انار، رب، 
سس، شربت، مارماالد، ژله، بستنی، ترشی، سرکه و لواشک انار 
می باشد که با استقبال خوب و ارزآوری برای کشور همراه بوده 

است.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نی ریز خاطرنشان  کرد: در چند 
سال اخیر، تولید محصوالت سالم و گواهی شده در دستور کار این 
مدیریت قرارگرفته است به طوری که در سنوات گذشته اولین 
گواهی ارگانیک محصول انار فارس در نی ریز و زیر نظر مرکز ملی 
تأیید صالحیت ایران »NACI« صادر شد که بر اساس آن، انطباق 
مدیریت فرایند تولید تا عرضه محصول شامل تولید، فرآوری، 
بازرسی و صدور گواهی، برچسب گذاری و بازاررسانی مواد غذایی 

ارگانیک، مورد تأیید است.
وی در پایان تأکید کرد: کمبود آب با توجه به خشکسالی های 
اخیر، وجود آفات و امراض به خصوص کرم گلوگاه انار و عدم 
پوشش بیمه ای آن از عمده مشکالت انارکاران این شهرستان 

است.
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درخواست اهالی کوی امام مهدی از شورا و شهردار:سرمقاله

درمانگاه، داروخانه و مطب اولویت نخست
امید شهدان، نی ریزان فارس:

با  نی ریز  شهر  شورای  اعضای   دیدار  پنجمین 
محالت، این بار با معتمدین و اهالی کوی  امام 

مهدی بود.
با  مهرماه   ۲۵ یکشنبه  شامگاه  جلسه  این 
حضور شهردار و رئیس اداره میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی و اهالی کوی امام 

مهدی برگزار شد.

مهم ترین خواسته اهالی کوی  امام مهدی 
:

راه اندازی  آن  کنار  در  و  درمانگاه  احداث   -۱
داروخانه و مطب دکتر !

کنار  کوچه  در  باقیمانده  منازل  تخریب   -۲
مسجدنو و تبدیل آن به یک خیابان.

۳- رفع موانع ثبت جهانی مسجد تاریخی جامع 
کبیر.

سیمان سفید  مثل  کارخانجاتی  باکمک   -۴
و...، یک مجتمع فرهنگی ورزشی در این محله 

احداث کنید.
۵- یک مغازه  روبه روی مسجد ولی عصر وجود 
دارد و چهره نامناسبی برای مسجد بوجود آورده، 

آن را تملک و تخریب نمایید.
۶- کانال ضلع شرقی مسجدجامع کبیر تکمیل 

شود.
۷- احیاء آب انبار رو به روی مسجدجامع کبیر و 

نورپردازی دیوارهای مسجد.
فرهنگ  مدرسه  )کنار  محله  حمام  گود   -۸

اسالمی( را تبدیل به پارک  محله ای کنید.
۹- تکمیل پارک فرهنگ )کنار اداره تبلیغات 

 اسالمی( در دستورکار قرار گیرد.
۱۰- خانه های فرسوده و فاقد سکونت در شهر، 
که محیطی برای جانوران موذی شده، تملک و 

تخریب شوند.
۱۱- برای انتقال پایگاه بسیج مسجدجامع کبیر 

یک مکان پیش بینی کنید.
۱۲- توزیع عادالنه خدمات به تمام نقاط شهر !

۱۳- نام گذاری کوچه و خیابانهای فاقد نام.
۱۴- رسیدگی به وضعیت آبنماها و فضای سبز 

پارکهای بعثت و نماز. 
۱۵- طراحی بازارچه سنتی و به  نمایش گذاشتن 

محصوالت فاخر نی ریز برای گردشگران.
۱۶- نصب اِلمان معرفی نی ریز کنار مسجدجامع 

کبیر.
۱۷- بعضی از نقاط مانند چهارراه جنب مسجد نو 

نیاز به عالئم راهنمایی و سرعتکاه دارد.
مسجد  روبه روی  پیاده  عابر  خط  یک   -۱۹

ولی عصر بکشید.
۲۰- سرویس بهداشتی در شهر کم است.

مطالبه گر باشید
در ادامه صحبت های اهالی، سیدمجتبی افسر 
نائب رئیس شورای شهر گفت: خواسته های شما 
حل نخواهد شد مگر با مطالبه گری اهالی محترم 

کوی امام مهدی.
وی افزود: غافل از محالت نیستیم و دغدغه همه 
محالت را داریم. لذا خواسته های شما به جا و بر 

دیده منت است!

اقدام جهادی
شورای  رئیس  و  شورای  شهر  عضو  قطبی 
بافت  که  محالتی  تمام  داد:  ادامه  شهرستان 
فرسوده دارند با محرومیت مواجه اند و محدود 
به  بیشتری  خدمات  نمی گذارد  بودجه  بودن 

شهروندان ارائه دهیم.
کرد:  نشان  خاطر  قطبی  محمدجواد  سید 
نیاز  کند  کار  جهادی  بخواهد  شهرداری  اگر 
واگذاری  در  جهادی  بصورت  هم  مردم  است 

زمین هایشان ما را یاری کنند.

اعتبار عمرانی فقط 25 میلیارد تومان
خود  که  شورا  عضو  دیگر  پریش  حمید 
به  می نامد  مهدی  امام  کوی  به  متعلق  را 
و  شهرداری  توسط  درگذشته  که  کارهایی 
شورای شهر پنجم و ششم در این محله انجام 
ضلع  مرمت  گفت:  و  پرداخت  است  شده 
غربی مسجدجامع کبیر، اجرای دیوارچینی 
کانال ضلع شرقی مسجد که یک بخش از آن 
باقیمانده و درحال اتمام است. زیرسازی کوچه 
شهید عباس دهقانی پور که در مواقع بارانی 
مشکلی برای تردد مردم به شهرک ابوالفضل 
)قلعه خواجه( بوجود می آورد. طراحی و نقشه 
فاز اول بوستان فرهنگ )جنب اداره تبلیغات 
اسالمی(، روکش آسفالت خیابان بسیج، نصب 
تابلوهای ترافیکی در چند تقاطع، لکه گیری 
کوچه ها، سنگ فرش خیابان از چهارراه قائم تا 
ابتدای خیابان فدائیان اسالم، تملک و تخریب 
دیگر  از  مسجدنو  کنار  کوچه  بازگشایی  و 

اقدامات انجام شده می باشد.
مانند  نی ریز  شهرداری  بودجه  گفت:  پریش 
کالن شهر شیراز نیست و از ۵۰ میلیارد تومان 
اعتبار شهرداری، فقط ۲۵ میلیارد تومان برای 
عمران اختصاص یافته است و در دوره شهرداری 
مهندس فرغت توسعه متوازن شهری به ویژه در 

محله امام مهدی حس شده است.
از  کدام  هر  داد:  ادامه  عمران  کارشناس  این 
اعضای شورا به صورت میدانی از تمام محالت و 

نقاط شهر بازدید می کنند.
یک  اجرای  و  طراحی  از  خبر  همچنین  او 
فضای سبز تنیس در گود محروسی داد و گفت: 
فرهنگ  مرّمت حمام جلوی مدرسه  و  تملک 
اسالمی توسط شهرداری درحال رایزنی با مالک 

و در شرف انجام است.
پریش وعده داد: کوچه های خاکی بعد از حل 

شدن مشکل قیر، آسفالت خواهند شد.
شهرداری و شورای  شهر برای احداث درمانگاه، 
پروانه ساخت به صورت رایگان در اختیار شما 

قرار داد ه اند.

70 درصد تولید انجیر
سید عالءالدین فقیه رئیس شورای شهر نی ریز 
در ادامه این جلسه عنوان داشت: اعضای شورا 
و شهرداری هرگونه خدمتی به مردم خونگرم 
انجیر  تولیدکننده %۷۰  که  مهدی  امام  کوی 
را  عزیزی  شهداء  و  هستند  نی ریز  شهرستان 

تقدیم انقالب کردند ارائه دهد، باز هم کم است!
فقیه تصریح کرد: هیچ معدنی برای عمران و 
نمی کند.  شهرداری  به  کمکی  نی ریز  آبادی 
همه محالت خواسته های زیادی از ما دارند و 
باید بپذیریم هزینه  شهرداری ها افزایش افسار 

گسیخته ای داشته است!
وی از اصناف و شهروندان درخواست نمود تا در 
پرداخت عوارض ساالنه، شهرداری را یاری کنند.

محمد شاهسونی سخنگوی شورا، پیشنهاد داد 
برای ساخت درمانگاه از ظرفیت خّیرین استفاده 

شود.

پرداخت به موقع حقوق کارگران
خود  سخنان  نی ریز  شهردار  فرغت  سپس، 
را اینگونه آغاز کرد و گفت: اولین برنامه بنده 
در شهرداری نی ریز، پرداخت به موقع حقوق 
کارگران خدماتی بود که شاید به چشم خیلی ها 

نیاید!
شهردار نی ریز تصریح کرد: مسجدجامع کبیر نه 
تنها متعلق به شهر نی ریز و استان فارس، بلکه 
تعلق به کل جهان دارد پس زیباسازی آن برای 

همه افتخار است.
خیابان  مسدودسازی  امکاِن  داد:  ادامه  وی 
روبه روی مسجدجامع کبیر وجود نداشت اما به 
آرام سازی ترافیک کمک بسیاری کردیم. برای 
کبیر  مسجدجامع  روبه روی  فرش  موزائیک 
چون سنگ های به کار رفته فاخر بودند، مبلغ ۲ 

میلیارد و ۴۰۰ تومان هزینه شد.
صفحه  در  تنها  نه  ما  اقدامات  گفت:  فرغت 
نشریات  در  بلکه  شهرداری،  اینستاگرامی 
مکتوب، بیلیبوردها و حتی در سایت اینترنتی 

قرار گرفته  است.

اعتبارات محقق نشد
حمیدرضا هادی مسئول میراث فرهنگی، علت 
ثبت جهانی نشدن مسجدجامع کبیر را سرویس 
انجام  بهداشتی عنوان آن کرد که جابه جایی 
شد. مرّمت مسجد مانده بود که در سفر نیکزاد به 
همراه فرهاد طهماسبی نماینده مجلس قرار شد 
۵ میلیارد تومان اختصاص یابد که۲.۵ میلیارد 
آن به سازمان میراث فرهنگی تحمیل شد، اما 

هنوز مبلغی پرداخت نشده است.
مشکل دیگر ثبت جهانی مسجد، وجود پایگاه 
مقاومت بسیج بود که در سفر دکتر ضرغامی 
وزیر محترم میراث فرهنگی به استان فارس آن 
را مطرح نمودیم و اولویت نی ریز را بودجه برای 

مسجدجامع کبیر اعالم کردیم.

جلسه ستاد کرونا شهرستان نی ریز با توجه به تغییر 
وضعیت شهرستان از نارنجی به زرد روز سه شنبه ۴ 

آبان برگزار شد.
در این جلسه که به ریاست میرزائی معاون عمرانی 
فرمانداری تشکیل شد و اعضای ستاد کرونا نیز حضور 
داشتند، اعالم گردید که از این پس قرنطینه شهرها به 
سمت هوشمند پیش خواهد رفت و تمامی خدمات 
عمومی به کسانی داده می شود که واکسن کرونا را 

زده باشند.
در این ارتباط میرزایی عنوان کرد که تاکنون ۸۷ 
درصد مردم نی ریز دز اول را زده اند و ۵۳ درصد نیز دز 
دوم را دریافت کرده اند. هدف گذاری ما به این سمت 
است که در نهایت باالی ۷۵ درصد مردم واکسینه 

شوند.
میرزایی همچنین با تأکید بر اینکه ارائه کارت واکسن 
برای گرفتن خدمات الزامی است گفت: کسانی که 
کارت واکسن خود را گم کرده اند می توانند کارت 

واکسن هوشمند را از سایت دریافت کنند.

مهمترین مباحث مطرح شده در این جلسه:
- ۹۸ هزار دز واکسن در نی ریز تزریق شده که از این 

تعداد ۵۹ هزار، دز اول بوده است.
اول، مابقی  نوبت  از واکسن اسپوتنیک  به غیر   -

واکسن ها در نی ریز موجود می باشد.
- حضور در سالن های ورزشی و تاالرها تنها با ارائه 

کارت واکسن امکان پذیر است.
- با توجه به اینکه سالن های پذیرایی مجاز به فعالیت 
هستند اما این را باید مد نظر قرار دهند که خدمات 

فقط برای کسانی است که واکسن های خود را دریافت 
کرده اند.

- دورکاری کارمندان دولت به طور کامل لغو شده 
است.

- مجوزهای تردد و همچنین بلیت های اتوبوس، قطار 
و هواپیما باید پس از ارائه  کارت واکسن صادر شود.

- اولویت بازگشایی مدارس با مدارس روستایی و 
عشایری است.

- جلوی ورود دانش آموزانی که واکسن نزده اند گرفته 
خواهد شد.

- با کارمندانی که واکسن نزده اند، برخورد می شود.
- ۸۳ درصد دانش آموزان نی ریزی واکسینه شده اند.

- بازرسی های کرونا با شدت بیشتری انجام شود تا 
وارد پیک ششم کرونا نشویم.

- از مکانهای بوم گردی که مسافرپذیر هستند بازدید 
شود و به افراد بدون واکسن خدمات ارائه نگردد.

- رئیس شبکه بهداشت و درمان: آمار ۸۷ درصدی 
واکسیناسیون واقعی نیست چرا که برخی از افراد 

واکسن زده محل سکونتشان نی ریز نیست.
- کسانی که دوز اول واکسن را دریافت کرده اند حتمًا 
باید در موعدهای مقرر دوز دوم را دریافت کنند چرا 

که ایمنی واکسن در دز اول تنها یک هفته است.
- اگر همه و در یک زمان واکسینه شوند شانس شروع 

پیک بعدی بسیار کم می شود.
- کسانی که کرونا گرفتند باید بین ۲ تا ۶ هفته صبر 

کنند و پس از آن برای واکسیناسیون اقدام کنند.
- هیچ بیماری خاصی وجود ندارد که سبب شود تا 

فرد نسبت به واکسن مقاومت کند.

- برای واکسیناسیون اتباع بیگانه هنوز دستورالعملی 
برای ما ارسال نشده است.

اطالعات  سایت،  به  مراجعه  با  کسی  اگر   -
بهداشت  شبکه  به  بود  اشتباه  او  واکسیناسیون 
مراجعه کند تا برای پیگیری مسئله آن را به استان 

انتقال دهیم.
- زارع معاون آموزش و پرورش: از ۱۴۵۲ نفر شاغل در 
آموزش و پرورش تنها ۳۴ نفر واکسن خود را دریافت 

نکرده اند.
واکسیناسیون  مانع  خانواده ها  از  برخی   -

دانش آموزان شده اند.
گونه  بدین  مدارس  بازگشایی  دستورالعمل   -
است که دانش آموزان متوسطه اول از اول آذرماه و 
دانش آموزان ابتدایی پس از آن که ۸۰ درصد جامعه 

واکسینه شدند می توانند به مدارس راه یابند.
- برزگر رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی: تکلیف 
سالنهای آمفی تئاتر مشخص نیست و هنوز اعالم 
نشده که آیا فعاالن در عرصه تئاتر می توانند اجراهای 

عمومی خود را آغاز کنند؟
کسانی  تنها  کرد:  عنوان  میرزایی  رابطه  این  در 
می توانند به سالنها مراجعه کنند که واکسینه شده 
باشند و برای اجرای برنامه باید حداقل نفرات پذیرش 

شوند.
رئیس شبکه بهداشت و درمان خواستار نظارت کافی 
بر روی سالن ها و تاالرها شد و گفت: دقت داشته 
باشیم که نباید از یک سوم سالن جمعیت تجاوز کند. 
برخی از سالن داران در بعضی مواقع ظرفیت را به  ۱۰۰ 

درصد می رسانند!

ادامه از صفحه یک

... این کشور از لحاظ شاخص احساس فساد 
در کنار نیوزیلند و کشورهای اسکاندیناوی 
قرار  کشورها  سالم ترین  رده  در  همواره 

داشته  است.
چندین سال متوالی است که سه مؤسسه 
بزرگ رتبه بندی اعتباری دنیا )مشهور به 
Big three( سنگاپور را در میان کشورهایی 

 AAA قرار داده اند که رتبه اعتباری آن ها
است  آسیایی  کشور  تنها  سنگاپور  است. 
یابد.  به چنین رتبه ای دست  توانسته  که 
پایین ترین  از  یکی  گذشته  از  سنگاپور 
کشورهای  میان  در  را  بیکاری  نرخ های 
در  بیکاری  نرخ  داشته است.  توسعه یافته 
این کشور در میان سال های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۴ 

هیچگاه از ۴% بیشتر نشد.
خانوار سنگاپوری، یک  میان هر شش  از 
دالر  میلیون  یک  از  بیش  دارایی  خانوار 
آمریکا به شکل نقد )بیش از ۲۵ میلیارد 
امالک،  منهای  رقم  این  دارد.  تومان( 
کسب و کارها و کاالهای تجمالتی است 
که اگر این موارد نیز محاسبه شود تعداد 
قیمت  بیشتر خواهد شد چون  میلیونرها 
ملک در سنگاپور در میان کشورهای دنیا 
برای  سنگاپور  گران ترین هاست.  جزو 
رفاهی  برنامه های  خود  شهروندان  عموم 
مثال  برای  کرده است،  برقرار  پرشماری 
دولت به ساکنین سنگاپور مبلغی پرداخت 
رفته  عمومی  ورزشگاه های  به  تا  می کند 
و ورزش کنند. همچنین دولت برای تولد 
 ۱۶۶.۰۰۰ حداکثر  که  مبلغی  نوزاد  هر 
دالر )بیش از ۴ میلیارد تومان( می شود، به 
برنامه های  دیگر  از  می پردازد.  خانواده ها 
مشابه می توان به نظام بهداشت و درمان 
به معلوالن، تحویل  یارانه ای، کمک مالی 
تنگدست،  دانش آموزان  به  ارزان  لپ تاپ 
مانند  گوناگون  هزینه های  در  تخفیف 
صورت حساب های  همگانی،  ترابری 

خدمات دولتی و غیره اشاره کرد.
بگذریم. زمامداران و مسئوالن و حاکمان 
کشور هر دینی داشته باشند، اصول اقتصاد 
که  ندارد  فرقی  می کند.  را  خودش  کار 
مسلمان یا زردشتی یا مسیحی باشند. شیعه 

یا سنی باشند. حتی کافر و ملحد باشند. 
البته این جمله وزیر  ۲- از منظری دیگر 
اسالم  به  دل  اگر  ما  است.  درست  کشور 
می بود  این  از  بهتر  وضعمان  می دادیم، 
که هست. و اگر به اینجا رسیده ایم، یکی از 
دالیلش همین عمل نکردن و دل ندادن به 

اسالم راستین است. چگونه؟
الف( اسالم راستین می گوید سود و ربا حرام 
است. در حالی که سیستم بانکی ما آلوده به 
ربا است. یک سیستم ربوی که صدای مراجع 
را هم درآورده. در نقطه مقابل اتفاقًا سیستم 
بانکی اقتصادهای اول دنیا کمترین سود و 
ربا و حتی صفر درصد دارند. در حالی که ما 

مسلمانیم و آنها غیر مسلمان و حتی الئیک.
ب( اسالم راستین می گوید: در جامعه باید 
حکمفرما  جامعه  شئون  همه  در  عدالت 
جای  سر  چیزی  هر  یعنی  عدالت  باشد. 
عدالت،  شاخصه  پایه ای ترین  خودش. 
شایسته ساالری است. یعنی شایسته ترینها 
بر  غیرمتخصص  افراد  باشند.  مسند  بر 
اتفاقًا  نشوند.  گمارده  تخصصی  کارهای 
یکی از مهمترین آفتهای اقتصادی ما همین 
است که در رده های تصمیم گیر اقتصادی 
کشور کسانی هستند که تخصص مرتبط 
تصمیم گیری  متخصص ها  برای  و  ندارند 
می کنند. اگر هم یک متخصص بر کاری 
گمارده می شود، الزامًا بهترین فرد نیست. 
این بیشترین لطمه را به اقتصاد می زند. یک 
نمونه کوچک همین جناب ضرغامی وزیر 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
حوزه  در  رزومه ای  هیچ  تقریبًا  که  است 
کاری وزارتخانه تحت امرش ندارد و نتیجه 
می شود همان اظهار نظر جنجالی که گفت: 
به دلیل  پاسارگاد  شهرستان  مردم  امروز 
کشاورزی  نمی توانند  تاریخی  آثار  وجود 
کنند، چاه بزنند، باید این مشکالت برطرف 

شود و قوانین حریم ها مقداری انقباض پیدا 
کند.

عقب  گسترده  اعتراض های  از  بعد  البته 
نشینی کرد و به نوعی حرفش را پس گرفت. 

چنین اظهار نظری را اگر وزیر کشاورزی هم 
می کرد با واکنش روبرو می شد چه این که 

وزیر میراث فرهنگی این حرف را بزند.
جالب این که در ترکیه همسایه ما، دقیقًا 
وزارت  یعنی  ضرغامی  آقای  سمت  در 
وزیر  ارسوی«  »محمت  گردشگری، 
گردشگری است. با پشتوانۀ ۳۰ سال سابقه 
آژانس،  مدیرعاملی  توری،  مدیر  لیدری، 
مدیر ایرالین، مدیر هتل و حضور در بیش 
از صد کشور جهان و شناخت کامل. کسی 
از  پس  دوران  در  ترکیه  گردشگری  که 
کرونا را رشد بی سابقه ای داده و آن را به 
مفید  سابقه  این  است.  رسانده  شکوفایی 
را مقایسه کنیم با سابقه آقای ضرغامی در 
وزارتخانه ای که وزیر آن است. جایی که 
حتمًا کارشناسان زبده ای با سالها سابقه کار 

باید زیر دست او باشند.
انتصابات در کشور ما از تهران تا مرکز استان 
و حتی شهرستانها و روستاها، معمواًل به 
جای این که شایسته ساالرانه باشد، سیاسی 
و سهم خواهانه است و البته منحصر به دولت 
یک  متأسفانه  و  نیست  هم  رئیسی  آقای 
رویه جاری است و در دوره های روحانی و 

احمدی نژاد و خاتمی هم شاهد بوده ایم.
همین  به  البته  تبعیض  و  بی عدالتی 
ناشایسته ساالری محدود نیست که در بحث 
یارانه هم بیشترین سوبسیدها را آنها می برند 
که کمترین نیاز را دارند. یا وامهای بانکی به 

آنها می رسد که نباید برسد و کذا و کذا.
ج( اسالم راستین پارتی بازی، رشوه، و رانت 
را هم رد می کند. چیزی که به وفور جریان 
دارد و عماًل کسی که می خواهد کاری انجام 
دهد، نه به توان خود و توکل به خدا، که به 

پارتی و رشوه و رانت می اندیشد.
د( اسالم راستین بر کار و فعالیت اقتصادی 
عبادت  را  کار  و حتی  دارد  فراوان  تأکید 
می داند. حکومت باید شرایط کار و اشتغال 
و شکوفایی استعدادها را برای همه مردم 
فراهم کند و برای تربیت اقتصادی مردم و 

جامعه برنامه داشته باشد.
هـ( هدف اسالم راستین نه فقط آباد کردن 
آخرت که آباد کردن و شکوفایی این دنیای 

مردم نیز هست.
و( اسالم راستین با فقر مخالف است و اماِم 

همین اسالم می گوید: 
شدن  مشوش  و  دین  نقصان  سبب  فقر 
عقل و جلب کینه می گردد )حکمت ۳۱۹ 

نهج البالغه(
از این نمونه ها فراوان است و به حکِم »مشت 

نمونه خروار« فقط به مقدار کمی اکتفا شد.
حاال روزی را فرض کنید که در کشور ما 
بهترین ها و شایسته ترین ها مدیر و مسئول 
باشند، بی عدالتی و تبعیض و رشوه و رانت 
از بین برود، فساد ریشه کن شود، ثروتهای 
پرشمار کشور در اختیار رفاه مردم قرار گیرد، 
اشتغال زایی برای همه مردم ایجاد شود و 
بیکاری از بین برود، فقر ریشه کن شود و .... 
آنوقت نه در ۱۰ سال که در ۵ سال و حتی 
کمتر مردم به تدریج شاهد زندگی بهتر و 
شکوفایی اقتصادی خواهند بود و امیدشان 

به آینده بیشتر خواهد شد. 
آنگاه است که سرمایه های خارجی ایرانیان 
تردیدی  و  می شود  سرازیر  کشور  به  هم 
اقتصادی  شاخصه  های  در  ما  که  نیست 
هم رشد می کنیم و چه بسا در آینده ای نه 
اول  کشورهای  جزو  حداقل  دور  چندان 

منطقه در شاخص های اقتصادی باشیم.
)امیرکبیر(  فراهانی  محمدتقی خان  میرزا 
سال(   ۳ از  بیش  )کمی  ماه  در ۳۹  فقط 
صدراعظمی خود، مقدار زیادی اصالحات 
اقتصادی ایجاد و فساد را منکوب کرد؛ آن هم 

در سیستمی فاسد و ناکارا.
از این جنبه آقای وزیر درست گفته اند. ولی 

اگر اسالم راستینی باشد ...
بدرود

10 سال فاصله تا 10 اقتصاد برتر دنیا
کشاورزان خسارت را در 
اولین فرصت اطالع دهند

روابط عمومی مدیریت جهادکشاورزی:

وقت  اسرع  در  بروز خسارت  باید  در صورت  کشاورزان 
گزارش واقعه را در اختیار مراجع مربوط قرار دهند.

اینکه  بیان  با  فارس  استان  کشاورزی  بیمه  سرناظر 
محدودیت زمانی برای بهره برداری های مختلف متفاوت 
است، اظهارکرد: بهره برداران برای ثبت خسارت به گلخانه 
حداکثر دو روز، باغ ها و مزارع هفت روز و دام و طیور یک روز 

مهلت دارند.
از  می توانند  کشاورزان  کرد:  تصریح   علینقی  حمیدرضا 
طریق ارائه درخواست کتبی ثبت خسارت به شعب بانک 
کشاورزی یا دفاتر نمایندگی خدمات بیمه در بخش های 
پشتکوه، قطرویه و مرکزی )شعبه دهچاه و مشکان با تلفن 
۵۳۸۶۰۴۲۳، شعبه قطرویه و ریزاب با تلفن ۵۳۸۵۳۳۷۲، 
شعبه نی ریز با تلفن ۵۳۸۲۳۰۷۱(، پرتال مشتریان بیمه 
کشاورزی به نشانیwww.cs.sabka.ir، کد دستوری تلفن 
ستاره۶۶۵۵ستاره«  »مربع۶۴۰۰۹  مشخصات  با  همراه 
و یا از طریق اعالم به مراکز جهاد کشاورزی منطقه خود، 

خسارات وارده را اعالم و ثبت نمایند.

درخشش
سازمان دانش آموزی 

نی ریز در فارس
روابط عمومی آموزش و پرورش:

از برگزیدگان جشنواره های سازمان دانش آموزی استان در 
سال تحصیلی گذشته تجلیل شد.

سازمان  مسئول  زردشت  محمدجواد  آئین  این  در 
دانش آموزی شهرستان نی ریز جزو سازمانهای برتر استان 
فارس شناخته شد و مورد تجلیل مسئوالن استان قرار 

گرفت و لوح سپاس دریافت نمود.
از  تجلیل  آئین  در  فارس  دانش آموزی  سازمان  رئیس 
استان  دانش آموزی  سازمان  جشنواره های  برگزیدگان 
در سال گذشته، با اشاره به استقبال گسترده مربیان و 
این  منتخبین  گفت:  جشنواره ها  این  از  دانش آموزان 

جشنواره ها از فعاالن سازمان دانش آموزی هستند.
امید اسماعیلی با اشاره به برگزاری نخستین دوره جشنواره 
این  گفت:  فارس  در  پیشتازان  مهارت های  برتر  الگوی 
جشنواره یکی از نیازهای سازمان دانش آموزی بوده است که 
در سالهای آینده نیز استمرار خواهد داشت و تأکید ما بر توجه 
به اصول و فنون تدریس در آموزش مهارتها و مربیان خالق و 

مبتکر است تا بتوانیم بهترین انتقال داده ها را داشته باشیم.
تولید  فراخوان  سخنوری،  مهارت  مسابقه  است  گفتنی 
محتوا و جشنواره رویش در خانه در زمان کرونا برگزار شد 
و جشنواره فریادهای شادی و نغمه های اردویی و جشنواره 
الگوی برتر مهارتهای پیشتازان نیز از جمله جشنواره های 

برگزار شده در طول سال تحصیلی گذشته بوده است.

باز شدن مدارس
در آبان منتفی شد

صدا و سیما:

مدارس راهنمایی آذر ماه، ابتدایی بعداً تصمیم می گیرند.
گودرزی، سرپرست دفتر سالمت آموزش و پرورش گفت: 
از نیمه دوم آبان مقدمات بازگشایی مدارس متوسطه اول 
فراهم می شود و از آذر مدارس این مقطع تحصیلی با رعایت 
شیوه نامه های بهداشتی و تائیدیه های الزم از اداره آموزش 

و پرورش آن منطقه بازگشایی می شوند.
برای بازگشایی مدارس ابتدایی مطابق با هشتاد و هفتمین 
این موضوع  آینده  با کرونا در  مصوبه ستاد ملی مقابله 

تصمیم گیری خواهد شد.
و مجوز  تائیدیه شورای مدرسه  مدارس در صورتی که 
منطقه برای بازگشایی را داشته باشند، می توانند برای این 

امر اقدام کنند.

 آغاز قرنطینه هوشمند در نی ریز

بدون واکسن کارتان نمی شود

//

//
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سرویس ورزشی: محمدصادق رجبی

مجید پاکیزه دامن، نی ریزان فارس:

بخش  دو  در  که  بسکتبال  جشنواره 
پسران و دختران برگزار شد نوآموزان 

برتر معرفی گردیدند.
مسئوالن  از  تعدادی  همچنین 
شهرستان نی ریز در جشنواره بسکتبال 

دست به توپ شدند و پرتاب آزاد زدند.
به  و  مهر   ۲۹ پنجشنبه  مراسم  این 
زمین  در  تربیت بدنی  هفته  مناسبت 
بسکتبال پارک آزادی برگزار و جمعی از 
نوآموزان این رشته در حضور والدین خود 
به انجام حرکات با توپ پرداختند که در 
پایان به نفرات برتر جوایزی همراه با لوح 

تقدیر اهداء شد.
رئیس  فقیه  بسکتبال  جشنواره  در 

شورای شهر، عباسی مسئول دفتر دکتر 
رفاه  بانک  رئیس  خالقی  طهماسبی، 
ورزش  اداره  رئیس  مختاری  کارگران، 
و جوانان، گرگین رئیس هیئت مدیره 
مجتمع فوالد غدیر، مروی رئیس هیئت 
بسکتبال و اله یار مسئول مرکز مشاوره 
کدام  هر  که  داشتند  حضور  مهرآیین 
با پرتاب توب به سمت سبد بسکتبال 
آغاز  حاضران  تشویق  با  را  رقابت ها 

کردند.
در بخش دختران و در رده سنی نونهاالن 
اجرایی  آرام  و  اول  مقام  رحیمی  هلیا 

عنوان دوم را به دست آوردند.
در رده نوجوانان ریحانه مظفری اول شد 

و حدیث نوبخت در جایگاه دوم ایستاد.

آیلین  بسکتبال  مینی  سنی  رده  در 
بنان مقام اول مهارت و پرتاب پنالتی را 
کسب کرد و مبینا خسروآبادی عنوان 
دوم پرتاب پنالتی را به دست آورد و سارا 
مروتی در جایگاه دوم مسابقه مهارت 

قرار گرفت.
در بخش پسران و در رده سنی نونهاالن 
و نوجوانان ابوالفضل مظفری مقام اول و 

عرفان زینلی عنوان دوم را کسب کردند.
در مینی بسکتبال علیرضا اله یار اول شد 
و محمد صالح احسانیان مقام دوم را به 

دست آوردند.
مینی هم محمد  میکرو  رده سنی  در 
صالح زارع و امیر ابوالفضل باقی نژاد به 

ترتیب اول و دوم شدند.

محمدصادق رجبی، فاطمه زردشتی  نی ریزی، نی ریزان فارس:

بسکتبال ورزشی ریشه دار در نی ریز است. آن زمان یک 
حلقه بود و یک محوطه و بچه هایی که توپ را برمی داشتند 
و به سمت حلقه شوت می کردند. تا زمانی که استادیوم 
جای خود را به کوچه ها داد. زمین باز استادیوم با کف 
دیگر  و  بسکتبال  تمرین  برای  خوبی  مکان  آسفالت، 
رشته ها بود... آسفالتی که اکثر اوقات لباس بچه های را 

پاره می کرد و به بدن آنها آسیب می زد...
اینها را نوراله حسن پور ۶۳ ساله می گوید. از همان کالس 
ششم هفتم بسکتبال را شروع کرده و خانوادگی اهل 

بسکتبال هستند.
گفتگوی ما را با وی می خوانید:

- چه شد بسکتبالیست شدید؟
آقای  که  بود  شده  احداث  نی ریز  در  تربیت بدنی  تازه 
تربیت بدنی منصوب شد.  رئیس  به ِسمت  میرسپاسی 
ایشان بسکتبال را به طور حرفه ای بازی می کرد و گاهی 
بازی های  دیدن  به  تماشا  برای  ما  و  می داد  آموزش 
ایشان می رفتیم. در واقع اولین کسی که بسکتبال را به 
بعدها  بود.  ایشان  نی ریز شروع کرد  در  طور حرفه ای 
که  آقای حسن حقیقی  نی ریزی  احمد  دبیرستان  در 
لیسانس ورزش داشت، بسکتبال و سایر رشته ها را با ما 
کار می کرد. تا قبل از ایشان ورزش نی ریز در مدارس زیاد 
جدی گرفته نمی شد و معلم ها زیاد اهمیت نمی دادند. یک 
توپ می دادند دست بچه ها و هرکس برای خودش بازی 
می کرد. با آمدن آقای حقیقی، بین مدارس مسابقه برگزار 
شد و ورزش نی ریز رنگ و بوی جدیدی گرفت که من هم 

عضو ثابت بسکتبال در تیم مدرسه بودم.

- همبازی های شما در مدرسه چه کسانی بودند؟
محمد مروی، حسین صحراگرد، هادی افروز، حامد و 

حجت خیراتی و مسعود فرهادپور

- آیا به مسابقات استانی هم راه یافتید؟
به  نتوانستم  سال ها  آن  در  خانواده  شرایط  خاطر  به 
مسابقات استان بروم و به بازی های شهرستان اکتفا کردم 
اما با حمایت من، برادرهایم محمدرضا، رسول و رحیم که 
در رشته ی بسکتبال فعالیت داشتند، به تیم های استان 

راه یافتند و همیشه از بازیکنان اصلی استان بودند.

- چند فرزند دارید؟ آیا آنها هم اهل ورزش و 
بسکتبال هستند؟

سه پسر و یک دختر دارم که هر سه پسرم بسکتبال بازی 
می کنند و امین حرفه ای تر از همه این رشته را دنبال 

می کند و اکنون در لیگ کشور توپ می زند.

- بهترین بسکتبالیست های نی ریز از نظر شما؟
وحید آزادی و پسرم امین که هر دو در لیگ برتر بازی 

کردند.

- از دوره  ریاست تان در هیئت بسکتبال بگویید. در 
آن سال ها چه مقام هایی کسب کردید؟

تاریخ دقیق آن را به خاطر ندارم اما تا جایی که به یاد دارم 
در زمان ریاست آقای فیض آبادی بود که به عنوان رئیس 
هیئت بسکتبال انتخاب شدم. در آن دوره در بیشتر رده ها 
مانند مینی بسکتبال، نوجوانان، جوانان و حتی بزرگسال 
مقام اول استان را کسب کردیم و بسکتبال رشد خیلی 

خوبی داشت.

- به نظر شما پتانسیل جوانان نی ریز در ورزش و 
بسکتبال چگونه است؟

جوانان نی ریزی پتانسیل خوبی در ورزش و بسکتبال 
دارند. چون بسکتبال یکی از ورزش های ریشه دار نی ریز 
است و تیم نی ریز همان زمان قدیم هم به همراه تیم جهرم 

همیشه در استان حرف اول را می زد. در حال حاضر نیز 
این تیم با ریاست آقای مختاری در اداره ورزش و جوانان، 
و  هیئت  رئیس  عنوان  به  مروی  حسن  آقای  ریاست 
همچنین آقای حسین کوچک زاده به عنوان دبیر می تواند 

حرف های زیادی برای گفتن داشته باشد.

- بهترین خاطره اتان در این سال ها؟
بزرگساالن  تیم  بسکتبال،  ریاستم در هیئت  زمان  در 
نی ریز از بین ۱۴ تیم در استان اول شد که در هفته نامه تیتر 
زدید »بسکتبال نی ریز بر سکوی استان فارس ایستاد« که 

این برایم خیلی شیرین بود.

- پیشنهادتان برای رشد بسکتبال نی ریز چیست؟
نی ریز  کنند.  حمایت  بسکتبال  و  ورزش  از  مسئولین 
با توجه به دارا بودن کارخانه ها باید ورزشکاران را مورد 
حمایت قرار دهد. متأسفانه االن پول نیست. االن اگر یک 
زیرگروه بخواهد به مسابقات ده روزه برود، نزدیک به پنجاه 
تا شصت میلیون تومان هزینه اش می شود. ما در زمان 
خودمان تا جایی که می توانستیم حمایت می کردیم. از 
کرایه اتوبوس گرفته تا غذا، هرچه از دستمان برمی آمد 
کوتاهی نمی کردیم. در حال حاضر هم ورزش نی  ریز به 
حمایت نیاز دارد که این همکاری مسئولین و بزرگان شهر 

را می طلبد.

- توصیه اتان به جوانان چیست؟
هر  به سمت  بلکه  بسکتبال  به سمت  تنها  نه  جوانان 
رشته ای دوست دارند بروند. من پس از گذشت ۶۳ سال از 
زندگی ام االن می بینم هیچ ثروت و دارویی بهتر از ورزش 
نیست. ورزشکار اهل کلک و دروغ نیست. کسی که ورزش 
می کند به سمت اعتیاد کشیده نمی شود. به راه خالف 
نمی رود. از همان قدیم هم گفته اند عقل سالم در بدن 

سالم.

مجید پاکیزه دامن، نی ریزان فارس:

با شکست استعدادهای درخشان در خانه، 
این تیم یک گام به عقب برداشت.

زیر  فوتبال  مسابقات  دوم  هفته  از 
آبان   ۴ سه شنبه  استان  ساله های   ۱۷
استعدادهای درخشان نی ریز در ورزشگاه 
شهدا به مصاف ستارگان فیروزآباد رفت که 
در دقایق پایانی بازی روی یک ضربه آزاد 

مستقیم نتیجه را واگذار کرد.
چند  زارع  سعید  شاگردان  بازی  این  در 
موفق  اما  کردند،  ایجاد  گلزنی  موقعیت 
تا  نشدند  حریف  دروازه  کردن  باز  به 
در  را  خانگی  شکست  اولین  نهایت  در 
هفته های ابتدایی پذیرا شوند. سعید زارع 
سرمربی استعدادهای درخشان در صفحه 
به هوادارانی که  اینستاگرام خود خطاب 
برای حمایت تیمش به ورزشگاه رفته بودند، 

نوشت: از حضور پر انرژی همگی در بازی 
مقابل ستارگان فیروزآباد که پس از دو سال 
فضای سکوها را شاداب کرد، تشکر می کنم.

او در ادامه عنوان نمود: به رغم تالش بچه ها 

نتیجه دلخواه به دست نیامد و روی یک 
اتفاق گل را دریافت کردیم، اما این بازی 
نوید روزهای خوبی برای فوتبال شهرستان 

در آینده خواهد داد.

پاورلیفتینگ نی ریز در مسابقات شهررضا 
در رده بزرگساالن به مقام مشترک اولی و 
در رده نوجوانان به مقام دوم تیمی دست 

یافت.
به گزارش هیئت بدنسازی و پرورش اندام 
به  پاورلیفتینگ  مسابقات  دوره  یک 
مناسبت هفته تربیت بدنی جمعه ۳۰ مهر 

در شهرستان شهرضا اصفهان برگزار شد. 
شرکت   ۱۶۰ از  بیش  مسابقات  این  در 
کننده حضور داشتند که تیم پاورلیفتینگ 
نی ریز با مربیگری امین دهقان به این دوره 
مسابقات اعزام شد و عناوین زیر را کسب 

کردند:
۱-علی تمنادار در رده بزرگساالن: مقام اول

۲- حسام خوش اقبال در رده بزرگساالن: 
مقام دوم 

۳- ایمان فرزانه در رده نوجوانان: مقام اول
۴- محمدجواد زارع دررده نوجوانان: مقام 

اول
۵- محمد سلطانی در رده نوجوانان: مقام 

اول

 نوراله حسن پور:

بسکتبال یکی از ورزش های ریشه دار نی ریز است

//

جشنواره بسکتبال با دست به توپ شدن مسئوالن

//

//

عقب گرد در خانه

//

3 بانو   و 3 مقام 

پاورلیفتینگ استان
هیئت بدنسازی و پاورلیفتینگ:

رقابت های  دوره  اولین  در  نی ریزی  سه 
پاورلیفتینگ بانوان قهرمانی باشگاه های 

فارس به مقام های برتر رسیدند.
ورزشکار   ۱۱۵ حضور  با  مسابقات  این 

جمعه ۳۰ مهر به میزبانی شیراز انجام شد.
رده  در  غمگساران  زهرا  رقابت  این  در 
رده  در  مظفری  ریحانه  دوم،  بزرگسال 
نوجوانان اول و نجمه سجادزاده در رده 

پیشکسوتان اول شد.

مقام اول و دوم تیمی برای پاورلیفتینگ نی ریز در شهررضا

محمدصادق رجبی، نی ریزان فارس:

کوهنوردان نی ریزی در مدت ۱۱ ساعت 
پلوار کرمان صعود  به قله ۴۲۳۵ متری 

کردند.
ورزشی  صعودهای  و  کوهنوردی  هیئت 
نی ریز به مناسبت هفته تربیت بدنی با ۱۳ 
کوهنود در روز یکشنبه ۲ آبان این صعود 

را انجام دادند.
این برنامه با همکاری باشگاه کوهنوردی 
تارم نی ریز به مدت زمان ۱۱ ساعت به 

طول انجامید.
 ۲۴ در  واقع  پلوار  قله  است  گفتنی 
واقع  ماهان  شهرستان  شرق  کیلومتری 

شده و سومین قله فنی کشور می باشد.

صعود 11 ساعته کوهنوردان نی ریزی

//

آزاد همچنان 
قهرمان بیلیارد

توانمند  بازان  بیلیارد  از  آزاد  امید 
نی ریز و استان با شرکت در مسابقه ای 
دیگر توانست عنوان نخست را به خود 

اختصاص دهد.
پاکت  عنوان  تحت  مسابقات  این 
بیلیارد در رشته ِتن بال جمعه ۳۰ مهر 
به میزبانی نی ریز و در باشگاه بیلیارد 
هادی به مناسبت هفته تربیت بدنی و 
ورزش برگزار شد و نفرات برتر مسابقه 

مشخص شدند.
در این رقابت امید آزاد که همواره جزو 
قهرمانان این رشته به شمار می رود 
مصطفی  و  کرد  کسب  را  اول  مقام 
پروین و علی سروستانی به ترتیب دوم 

و سوم شدند.
به نفرات برتر در این مسابقه مدال، لوح 

سپاس و جوایز نقدی اهداء شد.

هفته  مناسبت  به  را  مسافتی  سوارکاران  از  جمعی 
تربیت بدنی و ورزش پیمودند.

به عنوان  نام های کاظم الری  به  نی ریزی  ۱۱ سوارکار 
رضائیان،  مرتضی  شهرستان،  سوارکاری  هیئت  رئیس 
محمد جواد یاری، احسان ریحانی، مهدی عیدی، مهدی 
خواجه زاده، کمال هندی زاده، حجت فنون، حسن مرادی، 
علی اکبر پارسایی و محمد ثواب به میزبانی مزرعه پرورش 

اسب احسان ریحانی در این همایش شرکت کردند.
این برنامه جمعه ۳۰ مهر از پارک آزادی آغاز و تا چشمه 

شیخ مهر ادامه داشت؛ مسافتی بالغ بر ۶ کیلومتر.
در تابستان امسال نیز همایش سوارکاری به میزبانی نی ریز 
برگزار شده بود که سوارکاران استانی  نیز در آن حضور 

داشتند.

همایش سوارکاری در روز ورزش

اشتراک یک ساله 

هفته نامه نی ریزان فارس
و ماهنامه نی تاک

با ما تماس بگیرید:
 5146 731 0917 »جاللی«

//
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اجرای عدالت 
نباید فقط برای طبقات زیردست باشد

امید شهدان، نی ریزان فارس: 

به  اشاره  با  نی ریز  جمعه  خطیب 
محکومیت رئیس اسبق بانک مرکزی، 
تأکید کرد که اجرای عدالت نباید فقط 

برای طبقات زیردست باشد.
حجت االسالم سیدرضا رحمانی زاده در 
خطبه های نمازجمعه 30 مهر، به صدور 
محکومیت ولی ا... سیف  رئیس کل اسبق 
بانک مرکزی و معاونش اشاره کرد و این 
اقدام را حاکی از تحوِل دستگاه قضا در 

چند سال اخیر دانست.
»گاهی  افزود:  نی ریز  جمعه  خطیب 
شنیده می شود که فالن سرمایه کشور را 
غارت کرده اند و هیچ عکس العملی نشان 
داده نمی شود؛ این باعث اعتمادسوزی 
اسالمی  نظام  در  لذا  می شود.  مردم 
نباید اجرای عدالت فقط برای طبقات 

زیردست باشد.«
اکرم)ص(  رسول   میالد  به  اشاره  با  وی 
گفت: »امروزه ضرورت وحدت و همدلی 

میان مسلمانان بر کسی پوشیده نیست. 
تفرقه و دودستگی سرمایه های مادی و 
معنوی ما را از بین خواهد برد. لذا یکی از 
عوامل محبت و رحمت خداوند، همدلی 

و وحدت گرایی است.«
رحمانی زاده به ضرورت واکسیناسیون 
عمومی اشاره کرد و گفت: »متأسفانه 
است.  افزایش  به  رو  مبتالیان  آمار 
خانواده ها و دانش آموزان نسبت به هر 
دو دوز واکسن خود اهتمام جدی داشته 

باشند.«
*****

حجت االسالم موسوی نماینده  ولی فقیه 
به  که  فارس  ارتش  هوایی  پدافند  در 
مناسبت سالروز تأسیس نهاد عقیدتی - 
سیاسی ارتش جمهوری اسالمی ایران 
در بین دو نماز به ایراد سخن پرداخت، 
گفت: »اگر بخواهیم ارتش های سراسر 
دنیا را بررسی کنیم، خواهیم دید همه 
آنها در خدمت طاغوت و کشتار مظلومان 

و مستضعفان جهان هستند.«
موسوی تصریح کرد: »تنها کشوری که 
با قدرت و قّوت با کمک مردم و نیروهای 
مسلحش در برابر کفر ایستاده، کشور 
ریشه  است.  ایران  اسالمی  جمهوری 
برکات  در  را می توان  این خصوصیات 
نیروهای  سیاسی   - عقیدتی  سازمان 
بویژه  ایران  اسالمی  جمهوری  مسلح 

ارتش جمهوری اسالمی یافت.
نیروهای  هرچه  معتقدیم  ما  همه  لذا 
قوی  ایمانی  و  معنوی  ُبعد  در  مسلح 
باشند، در ُبعد تسلیحاتی و نظامی هم 

قوی تر خواهند شد.«
وی افزود: »اعتقاد و ایمان به خداوند 
و  رعب  ایجاد  باعث  تعالی  و  تبارک 
وحشت در دل دشمنان ایران اسالمی 
شده و اگر نیروهای مسلح قبل و بعد 
انقالب اسالمی را بررسی کنیم، خواهیم 
و  طاغوت  در خدمت  گذشته  در  دید 

مستکبران بوده اند.«

شبکه بهداشت و درمان نی ریز در نظر دارد 

نیروی کارشناسی مامائی دارای  نفر  یک 

پایان طرح را در قالب برنامه  پزشک خانواده 

درمانی  بهداشتی  مرکز  جهت  روستایی 

رودخور از طریق برگزاری آزمون و مصاحبه 

متقاضیان  از  لذا  نماید  کار گیری  به 

واجدالشرایط دعوت به عمل می آید از تاریخ 

اداری  وقت  پایان  تا  لغایت   1400/08/09

1400/08/16 به واحد ستاد توسعه شبکه  

مراجعه  و نسبت به ثبت نام اقدام نمایند 

متقاضیان بومی و ساکن منطقه در اولویت 

می باشند .

شبکه بهداشت و درمان
 شهرستان نی ریز

آگهی جذب نیروی کارشناس مامائی
6/36888

آگهی
تحدید حدود اختصاصی 

چــون آگهــی و عملیــات تحدیــدی 
اختصاصی پالک1 فرعی از 5349 اصلی 
واقع نی ریزدر بخــش 22 فارس ملکی 
آقایان ناصــر اعمالی و غــالم اعمالی 
فرزندزین العابدین باید تجدید شود و 
برحسب تقاضای مالک که درخواست 
انتشار آگهی تحدید حدود اختصاصی 
نموده است. وقت تحدید حدود شنبه 
1400/09/13 تعییــن و عملیــات 
تحدیــد از ســاعت 8 صبــح در محل 
شــروع و به عمل خواهد آمد. به وسیله 
این آگهــی از متقاضی مزبــور و کلیه 
صاحبان امالک مجاور بــر طبق ماده 
14 قانون ثبت دعــوت می  گردد که در 
وقت مقرر در محــل وقوع ملک حضور 
بهــم رســانند. واخواهــی مجاورین 
نســبت به حــدود و حقــوق ارتفاقی 
باســتناد ماده 20 قانون ثبت از تاریخ 
تنظیم صورت مجلس تحدید تا 30 روز 
پذیرفته خواهد شد که بایستی کتبًا به 
اداره ثبت محل تســلیم و رسید عرض 
حال دریافت نماییــد. ضمنًا معترض 
از تاریخ تســلیم اعتراض به اداره ثبت 
یک مــاه فرصــت خواهد داشــت که 
دادخواســت خود را به دادگاه صالحه 
تقدیم و گواهی تقدیم دادخواســت را 
اخذ و به اداره ثبــت ارائه نماید. در غیر 
اینصورت ســند مالکیت برابر مقررات 

صادر خواهد شد. 
 تاریخ انتشار:یکشنبه 1400/08/09

محسن زواران حسینی
رئیس اداره ثبت اسناد

 و امالک نی ریز

36875

- مورخ 1400/08/05
ش 100

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
چون آگهی و عملیات تحدیــدی اختصاصی پــالک 24 فرعی  از 3788 اصلــی و پالک 27 
فرعی از 3788 اصلی  واقع درنی ریز بخش 22 فارس ملکی آقای علی اکبر زردشــت  فرزند 
جلیل تجدید شــود و برحسب تقاضای مالک که درخواست انتشــار آگهی تحدید حدود 
اختصاصی نمود ه اســت. وقت تحدید حدود روز یکشنبه1400/09/03 تعیین و عملیات 
تحدید از ســاعت 8 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد. به وســیله این آگهی از 
متقاضی مزبور و کلیه صاحبان امالک مجاور بر طبق ماده 14 قانون ثبت دعوت می  گردد 
که در وقت مقرر در محل وقوع ملک حضور بهم رســانند. واخواهی مجاورین نســبت به 
حدود و حقوق ارتفاقی باستناد ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدید 
تا 30 روز پذیرفته خواهد شد 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 دادخواســت خود را به دادگاه صالحه تقدیم و گواهی تقدیم دادخواست را اخذ 

و به اداره ثبت ارائه نماید. در غیر اینصورت سند مالکیت برابر مقررات صادر خواهد شد. 
 تاریخ انتشار:یکشنبه 1400/08/09

محسن زواران حسینی
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نی ریز

36877

- مورخ 1400/08/05
ش 99

برابر رأی شماره 140060311023000228- 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 آقای خلیل 
فاطمی نیا فرزند باشی به شماره شناسنامه 8360 صادره از داراب در ششدانگ یک باب 
خانه به مساحت 233 متر مربع پالک 1621 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:1400/07/25                            تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/08/09

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 1400/07/21
ش 2721 36798

آگهی فقدان سند مالکیت بخش 22 فارس نی ریز
چون خانم افســانه مظفری فرزند خلیل با تسلیم دوبرگ استشــهادیه که در دفتر خانه 
اسناد رسمی شماره 23 نی ریز تنظیم گردیده است مدعی است که تعدادیک جلد سند 
مالکیت تک برگ  مربوط به موازی 17.5 ســهم مشاع از 121 سهم سهام  ششدانگ یک 
قطعه زمین به مســاحت 14689 متر مربع تحت پالک 3331.19 واقع در نی ریز بخش 
22 فارس به نام ایشــان در ذیل ثبت الکترونیکــی 139505311005001997 ثبت 
وسند مالکیت به شــماره چاپی 271967 سری ج ســال 94صادر تسلیم گردیده است 
به علت جابجایی منزل مفقود شــده اســت و نامبرده تقاضای صدور سندالمثنی نموده 
است. مراتب طبق دستور ماده 120 اصالحی آیین نامه قانون ثبت آگهی می شود که هر 
کس نســبت به ملک مورد آگهی معامله ای کرده و یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود 
می باشد تا ده روز پس از انتشــار آگهی به ثبت محل مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه 
اصل سند مالکیت یا خالصه معامله تسلیم نماید و اگرظرف مدت مقرر اعتراضی نرسیده 
و یا در صورت اعتراض اصل ســند ارائه نشــود اداره ثبت ســند مالکیت المثنی را طبق 

مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد. 
تاریخ انتشار: 1400/08/09

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

36847

- مورخ 1400/07/28
ش 91

آگهی فقدان سند مالکیت بخش 22 فارس نی ریز
چون آقای محمدجواد کیخســروی  فرزند محمدحســین احدی از ورثه محمد حسین 
کیخسروی با تسلیم دوبرگ استشهادیه که در دفتر خانه اسناد رسمی شماره 11 نی ریز 
تنظیم گردیده است مدعی است که تعدادیک جلد ســند مالکیت دفترچه ای  مربوط به 
ششدانگ یک باب خانه به مســاحت 281.25 متر مربع تحت پالک 2709.36 واقع در 
نی ریز بخش 22 فارس به نام ایشــان در ذیل ثبت 4810 دفتــر 40 صفحه 240 ثبت و 
سند مالکیت به شماره چاپی 349605 صادر و تسلیم گردیده است و نامبرده به موجب 
سند انتقال موازی ســه دانگ  مشــاع از 6 دانگ مورد ثبت را به دیگری انتقال داده است  
به علت جابجایی منزل مفقود شــده اســت و نامبرده تقاضای صدور سندالمثنی نموده 
است. مراتب طبق دستور ماده 120 اصالحی آیین نامه قانون ثبت آگهی می شود که هر 
کس نســبت به ملک مورد آگهی معامله ای کرده و یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود 
می باشد تا ده روز پس از انتشــار آگهی به ثبت محل مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه 
اصل سند مالکیت یا خالصه معامله تسلیم نماید و اگرظرف مدت مقرر اعتراضی نرسیده 
و یا در صورت اعتراض اصل ســند ارائه نشود اداره ثبت ســند مالکیت المثنی را طبق 

مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد. 
تاریخ انتشار: 1400/08/09

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

36836

14
00/07

خ 26/
- مور

ش 90

آگهی فقدان سند مالکیت بخش 22 فارس نی ریز
چون آقای حسین منعمی  احدی از ورثه فاطمه نقی پور  با تســلیم دوبرگ استشهادیه 
که در دفتر خانه اسناد رســمی شــماره 23 نی ریز تنظیم گردیده است مدعی است که 
تعدادیک جلد ســند مالکیت تک برگ  مربوط به ششــدانگ یک بــاب خانه بدون قید 
مســاحت و طول و ابعاد  تحت پالک 2584 واقع در نی ریز بخش 22 فارس به نام دیگری 
صادر و برابر ســند انتقال به نامبرده منتقل و  در ذیل ثبت 1792 دفتر 12 صفحه 542 
ثبت و سند مالکیت به شــماره چاپی 509955  صادر و تسلیم گردیده است و  برابر سند 
رسمی موازی یک دانگ مشاع از مورد ثبت به دیگری منتقل شده است  به علت جابجایی 
منزل مفقود شده است و نامبرده تقاضای صدور ســندالمثنی نموده است. مراتب طبق 
دســتور ماده 120 اصالحی آیین نامه قانون ثبت آگهی می شــود که هر کس نسبت به 
ملک مورد آگهی معامله ای کرده و یا مدعی وجود ســند مالکیت نزد خود می باشد تا ده 
روز پس از انتشــار آگهی به ثبت محل مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل ســند 
مالکیت یا خالصه معامله تســلیم نماید و اگرظرف مدت مقرر اعتراضی نرســیده و یا در 
صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود اداره ثبت ســند مالکیت المثنی را طبق مقررات 

صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد. 
تاریخ انتشار: 1400/08/09

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

36871

14
00/08

/04
خ 

- مور
ش 96

تکلیف  تعیین  قانون  اول موضوع  رأی شماره 140060311005000582 هیأت  برابر 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک نی ریز تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای مجتبی قربانی فرزند 
احمد رضا به شماره شناسنامه 2550076583 صادره از نی ریز در ششدانگ یک باب خانه 
به مساحت234.94 متر مربع پالک 409 فرعی از 3789  اصلی مفروز و مجزا شده از پالک 
341 فرعی از 3789  اصلی واقع در نی ریز بخش 22 فارس خریداری از مالک رسمی خانم 
منیژه زردشت  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:1400/08/09 

تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/08/24
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برابر رأی شماره 14006031102300227 - 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 آقای یعقوب آرامش  
فرزند منصور به شماره شناسنامه 11462 صادره از زرین دشت در ششدانگ باب خانه به 
مساحت 295 متر مربع پالک 1622 فرعی از 7286  اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 
7286 اصلی قطعه 8 بخش 12 فارس شهرستان زرین دشت واقع در حاجی آباد خریدار  
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:1400/08/09 

 تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/08/23

خلیلمرادخواه-رئیسثبتاسنادوامالکزریندشت

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

1400/08/03
- مورخ 

ش 2725

36869

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
چون آگهی و عملیات تحدیدی اختصاصی پالک2 فرعی از 5349 اصلی واقع نی ریزدر بخش 
22 فارس ملکی آقایان ناصر اعمالی و غالم اعمالی فرزندزین العابدین باید تجدید شود و 
برحسب تقاضای مالک که درخواست انتشار آگهی تحدید حدود اختصاصی نموده است. 
وقت تحدید حدود شــنبه 1400/09/13 تعیین و عملیات تحدید از ســاعت 8 صبح در 
محل شروع و به عمل خواهد آمد. به وســیله این آگهی از متقاضی مزبور و کلیه صاحبان 
امالک مجاور بر طبق ماده 14 قانون ثبت دعوت می  گردد که در وقت مقرر در محل وقوع 
ملک حضور بهم رســانند. واخواهی مجاورین نســبت به حدود و حقوق ارتفاقی باستناد 
ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدید تا 30 روز پذیرفته خواهد شد 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 دادخواست را اخذ و به اداره ثبت ارائه نماید. در غیر 

اینصورت سند مالکیت برابر مقررات صادر خواهد شد. 
 تاریخ انتشار:یکشنبه 1400/08/09
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آگهی تحدید حدود اختصاصی 
چون آگهی و عملیات تحدیدی اختصاصی پــالک25 فرعی  از 3788 اصلی و پالک 26 فرعی 
از 3788 اصلی  واقع درنی ریــز بخش 22 فارس ملکی آقای محمد جواد زردشــت  فرزند 
جلیل تجدید شــود و برحسب تقاضای مالک که درخواست انتشــار آگهی تحدید حدود 
اختصاصی نمود ه است. وقت تحدید حدود روز یکشنبه1400/09/03 تعیین و عملیات 
تحدید از ســاعت 8 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد. به وســیله این آگهی از 
متقاضی مزبور و کلیه صاحبان امالک مجاور بر طبق ماده 14 قانون ثبت دعوت می  گردد 
که در وقت مقرر در محل وقوع ملک حضور بهم رســانند. واخواهی مجاورین نســبت به 
حدود و حقوق ارتفاقی باستناد ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدید 
تا 30 روز پذیرفته خواهد شــد که بایســتی کتبًا به اداره ثبت محل تسلیم و رسید عرض 
حال دریافت نمایید. ضمنًا معترض از تاریخ تســلیم اعتراض به اداره ثبت یک ماه فرصت 
خواهد داشت که دادخواست خود را به دادگاه صالحه تقدیم و گواهی تقدیم دادخواست 
را اخذ و به اداره ثبت ارائه نماید. در غیر اینصورت سند مالکیت برابر مقررات صادر خواهد 

شد. 
 تاریخ انتشار:یکشنبه 1400/08/09
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روابط عمومی جمعیت هالل احمر:

حمیدرضا احمدی به عنوان رئیس شعبه برتر 
جمعیت هالل احمر فارس انتخاب شد.

درویشی  حسین  از  را  خود  تقدیر  لوح  او 
بهادری  علیرضا  حجت االسالم  و  مدیرعامل 
نماینده ولی فقیه در جمعیت هالل احمر استان 
ارزیابی عملکرد  نمود. مالک،  دریافت  فارس 
شعب جمعیت هالل احمر در دو سال گذشته 
بوده که شهرستان نی ریز مقام برتر را در بین 26 

شعبه به دست آورده است.

پیش بینی ها حاکی از ورود آبان به فصل سرما 
بود و همین هم به وقوع پیوست و در هفته 
گذشته شهر نی ریز افت دمای 3 درجه ای را در 

سردترین زمان به ثبت رساند.
بر پایه آمارهای اداره هواشناسی نی ریز در روز 
دوشنبه سوم آبانماه با ثبت دمای 10.2 درجه 
سردترین روز هفته لقب گرفت و این در حالی 
بود که دمای هوا در سردترین زمان برای روز 

شنبه یکم آبانماه 13.2 بود.
در  دما  کاهش  نشان دهنده  پیش بینی ها 

روزهای آتی است.
جهاد  مدیریت  فنی  معاون  رابطه  همین  در 
کشاورزی شهرستان نی ریز گفت: باتوجه به 
پیش بینی های انجام شده  تمامی محصوالت 
سرمازدگی  خطر  معرض  در  باغی  و  زراعی 

هستند.

مدیریت  عمومی  روابط  گزارش  به 
جهادکشاورزی شهرستان نی ریز، محمدرضا 
ایزدپناه در همین خصوص اظهار کرد: برداشت 
میوه انار می باید در اولویت قرار گیرد و همچنین 
نسبت  زنبورداران  و  مرغداران  گلخانه داران، 
به مرمت پوشش گلخانه، سقف واحدتولیدی، 
محافظت  و  گرمایشی  دستگاه های  سرویس 

اززنبورستان خود اقدامات الزم را انجام دهند.
سریعًا  باید  بهره برداران  تأکیدکرد:  وی 
را  خود  تولیدی  واحدهای  و  محصوالت 
تولید را کاهش دهند  تا ریسک  بیمه کنند 
نسبت  احتمالی  خسارت  بروز  صورت  در  و 
بیمه  صندوق  ارزیابان  به  اطالع رسانی  به 
جهادکشاورزی  مدیریت  وکارشناسان 
برآوردخسارت  و  به منظورارزیابی  شهرستان 

اقدام نمایند.

آبان با سرما آمد...

کشاورزان مواظب سرمازدگی باشند
احمدی رئیس برتر جمعیت هالل احمر فارس

ماجراهایمنوبیبی
دختر! من دو نوبت واسَکنومه زدم، 

دو دفه ام کولینا گرفتم...
بی بی چارقدش را مرتب کرد و 
دست های حنازده اش را به هم 

مالید که گفتم:
- بی بی جون، چقد این پا اون پا 

می کنید، دیر شدا...
چپ چپ نگاهم کرد...

- هوی، چته گالب؟ تو بری چه 
حاال ایطو منتظری من زودتر 
قرار  کی  با  بوگو  راُسشه  برم؟ 

دری؟
- ای بابا قرار چیه بی بی؟ میگم 
و  سر  که  االنه  نشه،  دیرتون 
بشه  پیدا  موسی  مش  کله ی 
و بیاد دنبالتونا، قرار شد با هم 
خانوم  ملوک  عیادت  برین 

دیگه، درسته؟
قوطی کرم را برداشت و آن را به 

دستانش مالید.
َپلو ملوک،  بیریم  ِمخیم  - ها، 
جوش  تو  نیشه،  دور  بعُدشم 

نزن...
در هال را برای رفتن باز کرد که 

زدم روی شانه اش...

- بی بی...
- مرررررگ... چی چی میگی، 
مث اجل افتیدی پشت سر من، 

هول کردم.
ماسک را گرفتم طرفش...

- اینو داشت یادتون میرفت...
- ای چی چیه؟

- این چیه؟ ماسکه دیگه بی بی. 
چیه؟

- میَنم، کور خو نیسم، میگم 
ینی بری چی چی دری میدی 

من؟
بی بی؟  بدم  کی  به  پس  وا،   -
ماسکتون رو داشتین فراموش 

می کردین.
نوبت  - ماکس؟ دختر من دو 
ماکس  دیه  زدم،  واسَکنومه 
دفه ام  دو  تازه  چیکار؟  ماخام 

کولینا گرفتم...
- درسته بی بی جون ولی باز باید 

مراقب باشین و ماسک بزنین...
- میگم من نیخوام...

- بی بی خطرناکه ها...

- نیخوام... 
همانطور با بی بی مشغول یکی 
به دو کردن بودم که مش موسی 

یاالله گویان آمد تو...
بی بی گل از گلش شکفت...

- بفرما مش موسی، بفرما، واال 
ایطو بده، بیا تو َیی چوی بخور  

تا بیریم...
بی بی  به  نگاهی  موسی  مش 

انداخت...
دیره،  جون،  بی بی  دیگه  نه   -

بیریم...
بی بی پا تند کرد که مش موسی 

نگاهش کرد...
- وا بی بی، نپه کو ماسُکت...

بی بی به ِمن و ِمن افتاد...
- َای وای، داشت یاُدم میرفت، 
مش  چی چیه  میفمی  اصلن 
موسی؟ همش تقصیر ای گالبو 
خدازده هه، هرچی میگم ماکس 
بزنم، میگه بی بی دو ِتی نوبت 

واسکُنته   زدی دیه نیخوا!

گالبتون

ماجراهایتبعهموجاز

بیکوجا؟سرقبرننهام!
- بی کوجا روان َمی شوی؟ 

»نظیر زوَلیخا« این را َبگفت و َجلویم 

را َبگرفت.

پیش خودم گفَته کردم: »ننه اش کم 

بود که این بچه 4 ساله هم تا َمی خواهم 

سؤال پیچ  َمرا  شوم،  بیرون  خانه  از 

َمی کوند. باز هم صد رحمت بی سؤالهای 

ُپرسان  سؤالهایی  بَچه  این  زوَلیخا. 

َمی کوند که جیوابی برایش ندارم.«

- بی سر قبر ننه ام روان َمی شوم.

- آن که قوندوز است. یعنی َمی خواهی 

بی َوالیت قوندوز روان شوی؟

- نه بَچه جان! َمی خواهم برای خاَنه 

چند چیز خریَده کونم.

- من هم َمی آیم. مرا هم با خودت ببر.

- با دوچرَخه َنمی شود؛ خطر دارد.

َگریه کرد و شیون سر داد که َحوصله ام 

بیرون  بی  َمی خواهم  و  َبرفته  سر 

سوار  شدم  مجبور  شوم.  روان  خاَنه 

دوچرَخه اش کونم و َرکاب َبزنم.

- بابا! این که گفَته کردی ننه ات پیش 

خدا رفته، یعنی َچه؟ همه بابا ننه ها 

پیش خدا روان َمی شوند؟

- هاا. ولی نه بی این زودی ها.

- اگر همه مردم پیش خدا روان شدند، 

من تنهایی َچکارکونم؟ اصاًل پیش خدا 

است.  َچکار؟ همین جا خوب  َبرویم 

مگر َیک بار گفَته نکردی خدا هَمه جا 

هست؟ 

ندانستم َچه گفَته کونم. دوباره شروع 

َبکرد...

-بابا! اینها چرا در صف ایسَته کرده اند؟

- َمی خواهند از دستگاه پول یاراَنه شان 

را گرفته کونند.

- یارانه َچه چیزی هست دیگر؟

با آن َیک  َمی توانند  پولی که  - َیک 

صبحانه َبخورند.

- َچرا فقط َیک صبحانه؟ بقیه صبحها 

َچه َبخورند؟

چیزی نگفتم.

-َچرا این سَرکها )خیابانها( این هَمه 

تکان َمی خورد؟ پایم درد َبگرفت.

تا  کرده اند  کنَده کاری  قباًل  را  -اینها 

چیزی را درست کونند.

درستش  شده؛چرا  خرابتر  که  این   -

گفَته  خود  پیش  َنمی کونند؟ 

و  دارد  دوچرَخه  َیکی  َنمی کونند 

کوند  سوار  را  بَچه اش  َمی خواهد 

چرا  اصاًل  زند؟  چرَخه  سرکها  در  و 

این سرکها را این همه تنگ درست 

بکرده اند؟

باز هم سکوت َبکردم...

- بابا َچرا از آن طرف َنمی روی؟ 

ُولسوالی  مرکزی  َمیدان  طرف  آن   -

َنی ریز است و َمی ترسم پولیس ایراد 

َبگیرد که تورا َجلو چرخ سوار َبکرده ام 

و جریَمه ام کوند.

َمیدان  در  فقط  پولیسها  َچرا  بابا!   -

مرکزی هستند؟ همان جا فقط ایسَته 

روان  دیگر  جاهای  بی  و  َمی کونند 

َنمی شوند؟

بدهم؛ فقط دو  ندانستم َچه جیوابی 

دستی بر سرم زدم.

- بابا! َچرا فرمان دوچرَخه را ول َبکردی؟ 

نجیبخطر دارد...

که دست من چالق و
هر دو پایم کامالً لنگ است

معتادی در کنار جوی آبی نشسته و چون به حد 
کافی نشئه بود، کاغذی را با قلم به دست او دادند و 
از او خواهش نمودند که غزل و قصیده ای در عشق 
یارش بسراید. او هم قطعه زیر را سرود و در قبال هر 
مصراع چرتی زد و پس از آن دو دست را به دو طرف 
گشود و بعد به سینه خود کوبید و آن را ورزش و 

نرمش فرض کرد و مصرع دیگری سرود.
گلچین سروده هایش در ذیل می آید بگو ماشاءلله ...

*****
اال ای همنفس بی تو نفس در سینه ام تنگ است

صباح و ظهر و شامم از فراقت سخت بی رنگ است
از آن روزی که عزم ترک کردم خوب فهمیدم

که دست من چالق و هر دو پایم کاماًل لنگ است
به انگشتان انبر چون که آتش جای می گیرد

تو گوئی دانه یاقوت بر باالی اورنگ است
چو مست از دود می گشتم به کوه و دشت می گفتم

که اینها تابلو نقاشی مانی و ارژنگ است
خوشا بر حال معتادی که روز و شب به تنهایی

سر زانو نشسته  می زند چرت و همه منگ است

خدابیامرزسیدابوالحسنطغرایی/طنزنویسسابق
مجلهتوفیق/رحماهللمنیقرأالفاتحهمعالصلوات

شعردونی ازاونلحاظ

افق های نوین اشتقال 
در مجتمع های مسکونی!

از عزیزان متصدی بنگاه معامالت ملکی و وزیر 
مسکن پنهان نیست از شما دوستان جان چه 
انجمن های  عالی  کانون  گذشته  هفته  پنهان 
به  خطاب  نامه ای  در  کارفرمایی  صنفی 
ساخت  در  مشارکت  برای  رئیس جمهوری 
طرح ساخت یک میلیون مسکن در سال اعالم 

آمادگی کرد.
یعنی دوستان دیدند که تا تنور داغ است بهتر 
است بچسبانند و گفتند ما هم می توانیم! حاال 
این »کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی« 
اساسًا تا االن کجا بودند و کارشان چیست و ....  
اصاًل مهم نیست. مهم این است این بندگان 
خدا به نیت ثواب و انداختن نخودی در این آش 
پیشقدم شده اند. می ترسیم دو روز دیگر انجمن 
انبوه سازان  قصبه ما هم نامه ای به رئیس جمهور 

بنویسند و اعالم آمادگی کنند. 
علی ای حال با عنایت به اعالم آمادگی صنوف 
مهم در این مقوله و افزایش آپارتمان نشینی 
قصد  نباشد  ریا  اگر  امروز  آینده  سنوات  در 
داریم افق های نوین مقوله آپارتمان نشینی را 

آچار کشی کنیم.
و اما آپارتمان نشینی در عصر حاضر و استفاده از 

فرصت های پیش رو...
با وجود اینکه بسیاری از آپارتمان نشینان از 
نشدن  پرداختن  نظیر  برخی مشکالت  وجود 
محل،  ساکنین  از  عده ای  توسط  شارژ  حق 
مار،  سگ،  مثل  خانگی  حیوانات  نگهداری 
ایگوانا، الما و ... مشاع بودن پارکینگ، سر و صدا 
و ... شاکی هستند ولی می توان از این تهدیدات 
آپارتمان نشینی به عنوان به فرصت طالیی بهره 
جست و حتی برخی مشکالت نظام را حل و 

فصل کرد.
از آنجا که حدود و ثغور وظایف ما الیتناهی است 
و در همه امور دستی بر آتش داریم چند پیشنهاد 
سوفسطایی و سهل االدراک در خصوص استفاده 
بهینه از آپارتمان و مزایای آپارتمان نشینی ارائه 

می کنیم: 
الف( رفع مشکل بیکاری: 

در حال حاضر یکی از مشکالت اساسی دولت 
است.  اشتغال  نرخ  کاهش  و  بیکاری  مشکل 
قوانین  نه  که  بین المللی  قوانین  اساس  بر 
بین الخودمانی، هر فرد در هفته یک ساعت کار 
کند، در زمره شاغلین قرار دارد. بنابراین مدیران 
شاغل  افراد  زمره  در  می توان  را  ساختمان 
برشمرد و حتی می توان نظیر برخی ادارات که 

در حال حاضر دو رئیس) رئیس اصلی و رئیس 
در سایه( دارند، عمل کرد و برای ساختمان دو یا 
حتی چند رئیس در ژانرهای مختلف با توجه به 

تخصص شان انتخاب کرد!  
ب( بانک اطالعاتی قوی

یکی از خصوصیات انسان فرهیخته و شریف 
آگاهی داشتن از شرایط و حال و روز همسایه 
از  به خوبی در تعداد زیادی  این اصل  است. 
که  خصوص  به  می شود.  رعایت  آپارتمان ها 
تعدادی از نسوان محترم تا از جیک و پوک 
همسایه ها سر در نیاورند، ول کن ماجرا نیستند 
و به محض شنیدن سر و صدا، ورود یک غریبه 
به منزل همسایه و ... به بهانه پول شارژ، غذای 
خانه  به   ... و  خدماتی  قبوض  تحویل  نذری، 
همسایه سرک می کشند و ته و توی قضیه را در 
می آورند. بنابراین می توان از تخصص و اطالعات 
ذی قیمت این بزرگواران در کشف جنایت های 
افزایش طالق، کشفیات  مختلف نظیر دالیل 
اختالس های  بزرگ،  سرقتهای  مخدر،  مواد 
کالن، استخدام دختر نماینده مجلس در وزارت 

نفت و ... استفاده کرد. 
پ( ایجاد اشتغال با باغ وحش خانگی

امروزه مشاغل خرد در دنیا به یکی از پایه های 
اقتصاد تبدیل شده است. از سویی این روزها 
تعداد حیوانات دست آموز ساکنین آپارتمان ها 

هم کم نیست.
آپارتمان  حیاط  در  می شود  پیشنهاد  فلذا 
محوطه ای برای نگهداری حیوانات دست آموز 
ساکنین آپارتمان تعبیه شود و عزیزان حیوانات 
خود را در این مکان در معرض نمایش عموم 

کسب  هم  دهند.  قرار 
و  است  درآمدی 
اشتغال  ایجاد  هم 
مدیر  تعیین  با 
نگهبان،  باغ وحش، 

فروش،  بلیط 
مسئول تغذیه و ... 

مزایای  سایر 
آپارتمان نشینی را 
هم خودتان لیست 
به  که  بیل  کنید. 
نخورده  کمرتان 

است!
وحیدحاج
سعیدی

ن
الی

رآن
خب

ی/
یز

 عز
ی
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کار

حکایتهایُقلمراد

مسئوالن، ما مردم را از چه می ترسانند؟
اقدامی  در  محترم  مسئولین  است  مدتی 
نسنجیده دست به تهدید ما مردم می زنند 
بترسانند  را  ما  می توانند  می کنند  فکر  و 
و تصورشان این است که ما از آن بیدهایی 
خم  و  می لرزیم  بادی  هر  با  که  هستیم 

می شویم و می شکنیم.
ماجرا چیست؟ ولم کنید می گویم.

سازمان  به  منتسب  پیش جدولی  چندی 
برنامه و بودجه منتشر شد که بر اساس آن 
نرخ دالر در سال 1406 در صورت ادامه 
تحریم ها علیه ایران به 284 هزار تومان و در 
صورت لغو تحریم به 55 هزار تومان خواهد 
رسید. یعنی به زبان ساده اگر تحریم ادامه 

داشته باشد، دالر 10 برابر می شود.
چند روز بعد دوباره گفتند اگر ارز 4200 
ارز  با  کاالها  همه  و  شود  حذف  تومانی 

27 هزار تومانی تولید شود، پراید به 500 
میلیون تومان می رسد. یعنی باید 4 برابر 

قیمت فعلی برای پراید بپردازیم.
من سؤالم از مسئولین این است که: خدایی 
بچه گیر آورده اید؟ ما را از چه می ترسانید؟ 

هان؟
ما همان مردم همیشه در صحنه ای هستیم 
که همیشه در صحنه ایم و از بس مشت به 
ابرقدرتی  دیگر  زده ایم  ابرقدرتها  صورت 
نمانده و هرچه نفس کش می طلبیم کسی 
جلو نمی آید که بزنیم پک و پوزش را نرم و 

نگین کنیم. بله ...
برای ما مردم اینها تهدید نیست، خاطره 

است جانم. 
مثاًل قیمت دالر در سال 1390 یعنی 10 
سال پیش 1400 تومان بود. االن شده 28 

هزار تومان یعنی 20 برابر.  خب ما که دالر 20 
برابری را تجربه کردیم مگر ُمرده ایم که دالر 
10 برابری را هم تجربه کنیم؟ مگر صحنه را 
خالی کرده ایم؟ حاال کارتان به جایی رسیده 

که ما را از دالر 10 برابری می ترسانید؟
میلیون   8 قیمتش   1390 سال  پراید  یا 
آفرین 130  است؟  حاال چند  بود.  تومان 
قیمت  سال،   10 مدت  در  یعنی  میلیون. 
دیگر  مثاًل  ما  خب  شده.  برابر   16 پراید 
پراید سوار نشدیم؟ تازه رفتیم توی صف 
ایستادیم، جلوجلو پول دادیم، با آپشن کمتر 
و بدون زه و پخش تحویل گرفتیم. مگر چه 

شد؟
همه این کارها برای چه بود؟ هان؟ برای 
ایستادگی و نشان دادن قدرت مشت گره 

کرده بود دیگر.

حاال هم من نمی دانم این مسئوالن چرا برای 
ما ُکری می خوانند و شاخ و شانه می کشند؟ 
قسم خورده  آسیاب دشمنان  به  آب  چرا 
می ریزید؟ یعنی چه که مثاًل دالر 10 برابر و 

پراید 4 برابر می شود. خب بشود.
من همین جا به نمایندگی از قاطبه مردم 
غیور و مقاوم ایران به مسئوالن اعالم می کنم 
که اگر شده مثل مردم یمن ُلنگ بر کمر 
ببندیم و نان خشک بخوریم، دالر و پراید 
را به هر  قیمتی حتی 10 برابر می خریم و 
چی؟ .... بله ... با مشت می زنیم دهن آمریکا 

را سرویس می کنیم. 
امضاء:ُقلمراد

12+1

ویژه  طنز نی ریزان فارس

یکشنبه 9 آبان 1400
سال ششم / شماره:  277

قیمت: 2 قرون

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

//

کمبود خون، نی ریزی ها بشتابند
بر پایه پیگیری نی ریزان فارس و در گفتگو با کدیور مسئول پایگاه انتقال خون نی ریز، 
خونگیری چهارشنبه ها از 8 صبح تا 11:30 در پایگاه انتقال خون نی ریز انجام می شود. این 

پایگاه در بلوار سرداران واقع شده است.
در همین رابطه سخنگوی سازمان انتقال خون کشور گفت: همزمان با کاهش دمای هوا و 

کوتاه شدن طول روز، مراجعه مردم به مراکز انتقال خون کاهش یافته است. 
بیمارستان های سراسر کشور نیاز به خون برای بیماران دارند و از مردم درخواست می کنیم 

با اهدای خون به بیماران کمک کنند.
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neyrizanfars.com
info@ neyrizanfars.ir
                 @ neyrizan.fars

دعوت به همکاری
به یک منشی خانم مجرب، آشنا به کامپیوتر و حسابداری فراگستر 
نسخه ویانا جهت کار در شرکت بازرگانی صنم )کاوش ارج پیشداد( 

 نیازمندیم.
 ساعات کار: صبح از ساعت 8 تا ساعت 13 و عصر 15تا21 

حقوق توافقی      مراجعه حضوری                              09177050515 2/36883

دعوت به همکاری
به یک شاگرد جهت کار

در آرایشگاه دینا 
 نیازمندیم

۵۳۸۳۲۳۴۵
1/36872

یک قطعه زمین مسکونی سند دار جنب پارک  معلم 

به فروش می رسد
09173173797

فروش زمین

2/36882

به یک نیروی جوان جهت کار در فروشگاه 
مواد غذایی   نیازمندیم 
حقوق اداره کار و بیمه
09128848480 ی

ار
مک

ه ه
ت ب

عو
2/36846د

زمینی به  مساحت 2500 متر مربع دارای سند 
واقع درآخرشهرک انتظام بعداززمینهای 

 دانشگاه آزاد  به فروش می رسد
شماره تماس09365891488  ین

زم
ش 

رو
ف

2/36880

دعوت به همکاری
به یک منشی خانم آشنا به کامپیوتر جهت کار در 

خانه چاپ نیازمندیم   
ساعت کار  صبح 9 تا 13                       عصر 16 تا 20 
حقوق توافقی      مراجعه حضوری                              09215115814

2/36889

به یک نفر تراشکار ماهر و یک نفر نیمه ماهر جهت کار 

در تراشکاری نیازمندیم همراه با بیمه

تلفن تماس 09925448583 ری
مکا

ه ه
ت ب

عو
د

2/36886

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

هنگامه نیایش
طلوع اذان صبحمهشیدیخورشیدی

غروب اذان ظهرخورشید
خورشید

اذان 
مغرب

نیمه شب 
شرعی
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 22  57  17  24  17  05  11  37  6  08  4  47 28 ربیع االول13  آبان پنج شنبه
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ولاولبعمسمگ3

شسمشتامیارو4

یزوررارسانیار5

رخاساریرببسا6

ومناساریادرت7

اکیلمسولاچ8
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ارمامشانللیا10

ریجالاسرالالز11

جدروبودنامن12

مکماررامکسب13

ندمهدنامردنای14

درتساوخدزیامل15

 شماره 07-1400/م ن )نوبت دوم( 

در نظر دارد انجام سرویس های ایاب و ذهاب موردی 

از شهر نی ریز به کارخانه و بلعکس و خارج از شهر 

به  یکسال  مدت  به  مناقصه  طریق  از  را  نی ریز 

کلیه  از  لذا  نماید.  واگذار  صالحیت  دارای  آژانس 

می آید  عمل  به  دعوت  واجدالشرایط  متقاضیان 

WWW.  جهت دریافت اسناد مناقصه به سایت

بازرگانی  امور  یا     NEYRIZCEMENT.COM

شرکت در محل کارخانه مراجعه نمایند .

آخرین مهلت تحویل پیشنهادات پایان وقت اداری                                     

روز  شنبه مورخ 1400/08/15 می باشد.
 سایر شرایط در اسناد مزایده درج گردیده است و در 

صورت نیاز به اطالعات بیشتر با شماره تلفن های 

8-53830006 - 071 داخلی های 237 و 296 تماس 

حاصل فرماید .  

امور بازگانی شرکت سیمان سفید نی ریز 

آگهی مناقصه شرکت سیمان سفید نی ریز
4/3687د

نوبت اول:1400/08/02      نوبت دوم :1400/08/09

شهرداری نی ریز در نظر دارد براساس قوانین و مقررات کشور به ویژه 

مرتبط  امور  کلیه  آن  با  مرتبط  مقررات  و  آئین نامه مالی شهرداری ها 

واگذاری امور خدمات شهری )جمع آوری، حمل ودفن انواع زباله، نظافت و 

شست و شوی کلیه معابر و میادین، رسیدگی به جداول وکانال های سطح 

شهر، جمع آوری و حمل نخاله های سطح شهر نی ریز و...(را به اشخاص 

حقوقی واجد صالحیت از تاریخ 1400/09/01 لغایت1401/08/30 و بمدت 

یکسال شمسی و با توجه به شرایط سند مناقصه واگذار نماید. لذا از کلیه 

شرکتهای واجد صالحیت که اساسنامه آنها مرتبط با موضوع مناقصه 

می باشد دعوت بعمل می آید جهت دریافت اسناد مناقصه در مهلت مقرر 

و قبل از اتمام مهلت تحویل پیشنهادات که تاریخ1400/08/20می باشد 

به واحد مالی شهرداری نی ریز به آدرس: خیابان آیت اله طالقانی مراجعه 

و یا جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن های 53835320 داخلی 

307 یا 306 تماس حاصل نمایند، یا به سامانه شفافیت شهرداری نی ریز به 

آدرسshafafiat.neyriz.ir مراجعه نمایند.

شرایط عمومی مناقصه:

1- شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد.

2- به پیشنهادات مخدوش، ناخوانا و ارسال پس از مهلت مقرر ترتیب اثر 

داده نمی شود.

3- به پیشنهادات مشروط و خارج از اسناد مناقصه ترتیب اثر داده 

نمی شود.

4- متقاضیان می بایست مبلغ 2/400/000/000ریال بابت سپرده شرکت 

در مناقصه به حساب سپرده شماره 0105692262004 بنام شهرداری واریز 

و اصل رسید آن را در پاکت مربوطه گذارده و تحویل نمایند. یا معادل آن 

ضمانتنامه بانکی در وجه شهرداری نی ریز با سررسید 3 ماهه ارائه نماید. 

5- در صورت عدم واریز مبلغ سپرده پاکت قیمت بازگشایی نمی گردد.

6- مهلت تحویل پاکت های پیشنهادی حداکثر تا تاریخ 1400/08/20 و 

تا پایان وقت اداری می باشد و پس از آن پاکتی تحویل گرفته نمی شود.

معامالت  عالی  کمیسیون  جلسه  و  پاکت ها  بازگشایی  زمان   -7

در تاریخ 1400/08/22 و در ساعت 3 بعد از ظهر می باشد، شرکت برای 

کلیه پیشنهاد دهندگان در جلسه کمیسیون با ارائه معرفی نامه مجاز 

می باشد و دعوت دیگری از متقاضیان  به عمل نخواهد آمد.

8- در صورتیکه براساس شرایط خصوصی مناقصه و شرایط عمومی نفرات 

اول، دوم، سوم مناقصه با اعالم کتبی شهرداری حاضر به انجام معامله با 

شهرداری نشوند سپرده شرکت در مناقصه آنان به ترتیب به نفع شهرداری 

ضبط می گردد. 

                                                                                                امور مالی شهرداری نی ریز

آگهی مناقصه واگذاری امور خدمات شهری)مرحله اول(
36849/د6

شماره: 1/ م الف شناسه آگهی :12010004

نوبت اول:1400/08/02                             نوبت دوم :1400/08/09

شهردار ی نی ر یز در نظر دارد براساس قوانین و مقررات کشور خصوصًا 

آئین نامه مالی شهردار ی ها و مقررات مرتبط با واگذاری انجام مدیریت 

پیمان خدمات شهرداری نی ریز براساس موارد اعالم شده توسط شهرداری 

شامل خدمات عمومی، موتوری و اجرائیات را به اشخاص حقوقی واجد 

به مدت یکسال  لغا یت1401/08/30 و  تار یخ1400/09/01  از  صالحیت 

شمسی و با توجه به شرا یط سند مناقصه واگذار نما ید. لذا از کلیه 

شرکتها ی واجد صالحیت که اساسنامه آنها مرتبط با موضوع مناقصه 

می باشد دعوت بعمل می آ ید جهت در یافت اسناد مناقصه در مهلت 

مقرر و قبل از اتمام مهلت تحو یل پیشنهادات که تار یخ1400/08/20می 

باشد به واحد مالی شهردار ی نی ر یز به آدرس : خیابان آ یت الله طالقانی 

مراجعه و  یا جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن ها ی 53835320  

داخلی 307یا 306 تماس حاصل نما یند، یا به سامانه شفافیت شهرداری 

نی ریز به آدرس Shafafiat.neyriz.ir مراجعه نمایند.

شرا یط عمومی مناقصه

1-شهردار ی در رد  یا قبول پیشنهادات مختار می باشد

2-به پیشنهادات مخدوش یا ناخوانا و ارسال پس از مهلت مقرر ترتیب اثر 

داده نمی شود.

داده  اثر  ترتیب  مناقصه  اسناد  از  و خارج  پیشنهادات مشروط  3-به 

نمی شود.

4-متقاضیان می با یست مبلغ 600/000/000 ر یال بابت سپرده شرکت 

در مناقصه به حساب سپرده شماره 0105692262004 بنام شهرداری وار یز 

و اصل رسید آن را در پاکت مربوطه گذارده و تحو یل نما یند. یا معادل آن 

ضمانتنامه بانکی در وجه شهرداری نی ریز با سر رسید 3 ماهه ارائه نماید . 

5-در صورت عدم واریز مبلغ سپرده پاکت قیمت بازگشایی نمی گردد.

6-مهلت تحویل پاکت های پیشنهادی حداکثر تا تاریخ 1400/08/20 و 

تا پایان وقت اداری می باشد و پس از آن پاکتی تحویل گرفته نمی شود.

7-زمان بازگشایی پاکت ها و جلسه کمیسیون عالی معامالت در تاریخ 

1400/08/23 و در ساعت 11 صبح می باشد، شرکت برای کلیه پیشنهاد 

دهندگان در جلسه کمیسیون با ارائه معرفی نامه مجاز می باشد و دعوت 

دیگری از متقاضیان به عمل نخواهد آمد. 

براساس شرایط خصوصی مناقصه و شرایط عمومی  8-در صورتیکه 

نفرات اول، دوم و سوم مناقصه با اعالم کتبی شهردار ی حاضر به انجام 

معامله با شهرداری نشوند سپرده شرکت در مناقصه آنان به ترتیب به نفع 

شهردار ی ضبط می گردد. 

                                                                                                امور مالی شهرداری نی ریز

آگهی مناقصه واگذاری انجام مدیریت پیمان خدمات شهرداری نی ریز)مرحله اول (
36849/د6

شماره: 1/ م الف شناسه آگهی :1210005

نوبت اول:1400/08/02          نوبت دوم :1400/08/09

شهرداری نی ریز در نظر دارد براساس قوانین و مقررات کشور به ویژه 

آئین نامه مالی شهرداری ها و مقررات مرتبط با آن کلیه امور مرتبط به 

حفظ، نگهداری و توسعه فضای سبز شهر را به اشخاص حقوقی واجد 

یکسال  بمدت  و  لغایت1401/08/30   1400/09/01 تاریخ  از  صالحیت 

شمسی و با توجه به شرایط سند مناقصه واگذار نماید. لذا از کلیه 

شرکت های واجد صالحیت که اساسنامه آنها مرتبط با موضوع مناقصه 

می باشد دعوت بعمل می آید جهت دریافت اسناد مناقصه در مهلت مقرر 

و قبل از اتمام مهلت تحویل پیشنهادات که تاریخ1400/08/20می باشد 

به واحد مالی شهرداری نی ریز به آدرس: خیابان آیت الله طالقانی مراجعه 

و یا جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن های 53835320 داخلی 

307 یا 306 تماس حاصل نمایند، یا به سامانه شفافیت شهرداری نی ریز 

به آدرس

shafafiat.neyriz.ir مراجعه نمایند.

شرایط عمومی مناقصه

1- شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد.

2- به پیشنهادات مخدوش، ناخوانا و ارسال پس از مهلت مقرر ترتیب اثر 

داده نمی شود.

3- به پیشنهادات مشروط و خارج از اسناد مناقصه ترتیب اثر داده 

نمی شود.

4- متقاضیان می بایست مبلغ 1/750/000/000ریال بابت سپرده شرکت 

در مناقصه به حساب سپرده شماره 0105692262004 بنام شهرداری واریز 

و اصل رسید آن را در پاکت مربوطه گذارده و تحویل نمایند. یا معادل آن 

ضمانتنامه بانکی در وجه شهرداری نی ریز با سررسید 3 ماهه ارائه نماید. 

5- در صورت عدم واریز مبلغ سپرده پاکت قیمت بازگشایی نمی گردد.

6- مهلت تحویل پاکت های پیشنهادی حداکثر تا تاریخ 1400/08/20 و 

تا پایان وقت اداری می باشد و پس از آن پاکتی تحویل گرفته نمی شود.

7- زمان بازگشایی پاکت ها و جلسه کمیسیون عالی معامالت در تاریخ 

1400/08/22 و در ساعت 9 صبح می باشد، شرکت برای کلیه پیشنهاد 

دهندگان در جلسه کمیسیون با ارائه معرفی نامه مجاز می باشد و دعوت 

دیگری از متقاضیان  به عمل نخواهد آمد.

8- در صورتیکه براساس شرایط خصوصی مناقصه و شرایط عمومی نفرات 

اول، دوم، سوم مناقصه با اعالم کتبی شهرداری حاضر به انجام معامله با 

شهرداری نشوند سپرده شرکت در مناقصه آنان به ترتیب به نفع شهرداری 

ضبط می گردد.                                                                                                     امور مالی شهرداری نی ریز

آگهی مناقصه حفظ ونگهداری و توسعه فضای سبز شهری)مرحله اول(
36849/د6

شماره: 1/ م الف شناسه آگهی :1209987
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ما نشّسیم پای حرف دلتون

راه های ارتباطی:
واتساپ و تلگرام: 1808 800 917 0

سامانه پیامک: 1808 800 917 1000
دفتر: 0903 5383 - 071

info@neyrizanfars.ir:)رایانامه )ایمیل

ثبت اسناد و امالک
اینجانب شهروند مشکان مدت 14 ماه است که 
پوشه و مدارک منزل مسکونی از بنیاد مسکن 
گرفته و تحویل اداره ثبت داده ام. بارها مراجعه 
کردم؛ ولی متأسفانه تاکنون به من سند نداده اند. 

علت چیست؟

پاسخ ثبت اسناد و امالک:
با سالم، مطابق ماده 2 آیین نامه قانون الحاق 
موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و 
عرضه مسکن، اداره محترم بنیاد مسکن متولی  
طی مراحل قانونی و تهیه نقشه و نهایتًا پیگیری 
سند مالکیت در اداره ثبت اسناد به نمایندگی 
اشخاص در روستاها و شهرهای زیر 25000 نفر 
جمعیت می باشد. با توجه به این که بعضًا پرونده 
پس از رسیدگی به علت نقص به اداره محترم 
متقاضی  می شود،  داده  عودت  مسکن  بنیاد 
می تواند جهت پیگیری امر به اداره محترم بنیاد 
نقص  دارای  چنانچه  تا  نماید  مراجعه  مسکن 
می باشد، نسبت به برطرف نمودن آن اقدام کند 
و در غیر این صورت،  بنیاد مسکن به نمایندگی 
از متقاضی، مراحل صدور سند را در اداره ثبت 

پیگیری نماید.

بیمارستان شهدا
کلینیک  نوبت  می شود  اینترنتی  نه  وقتی   -1
تخصصی گرفت و نه تلفنی، چرا آدرس سایت 

درج می کنید و شماره تلفن می نویسید؟ 
2- چرا مسئول ..... با وجود این که مدت خدمتش 
تمام است، بازنشسته نمی شود تا جا برای نیروی 

جوان و بیکار باز شود؟

پاسخ بیمارستان شهدا:
1- در صورت پر بودن نوبتها به صورت اینترنتی 
امکان نوبت نمی باشد. در غیر این صورت سایت 

فعال می باشد.
است.  ممنوع  بازنشسته  نیروی  از  استفاده   -2
با  بیمارستان  نیروی خدوم  با  برخورد  این  اما 
کوله باری از تجارب و با فعالیت مثال زدنی، به نظر 

بیشتر خصومت شخصی است تا سؤال. 

نماینده مجلس
حقوق  فکر  به  قدر  این  که  شما  کاش  ای   -1
حقوق  فکر  به  هم  کمی  هستید،  فرهنگیان 
پرستاران باشید که جان خود و خانواده شان را به 

خاطر کرونا به خطر می اندازند.
2- از وعده شما در فضای مجازی در مورد آسفالت 
معابر مسکن مهر و شهرک جمال آباد چندین 
ماه می گذرد؛ ولی متأسفانه هیچ اقدامی صورت 
پروژه ها  عملیات  تا  نیست  بهتر  است.  نگرفته 
شروع نشده، اخبار آن توسط کانال شما منتشر 
نشود؟ فاصله بین اخبار وعده ها تا عملیاتی شدن 

آنها زیاد است.
3- چرا با آمدن مدیرعامل جدید فوالد مخالف 

هستید؟

پاسخ روابط عمومی، اموررسانه و فضای 
مجازی دکتر طهماسبی:

با عرض سالم خدمت شهروندان گرامی 
1- همه اقشار و کارکنان مورد احترام نمایندگان 
 مجلس هستند و تا کنون هر گونه درخواست 
قانونی که از طرف عزیزان کارکنان حوزه های 
در  رسیده،  مجلس  نمایندگان  به  مختلف 
دولت  و  مجلس  اختیارات  و  قانون  چهارچوب 
پیگیری شده. قطعًا پرستاران عزیز و گرامی نیز 
درصورتی که درخواستی دارند، به صورت مکتوب 
تحویل دفاتر دکتر طهماسبی در سه شهرستان 
نی ریز،  استهبان و بختگان نمایند تا ان شاءا... 

پیگیری شود .
2- در خصوص آسفات معابر مسکن مهر، آنچه 
گردید،  منتشر  محترم  نماینده  کانال  در  که 
خبر انعقاد تفاهم نامه بین اداره راه و شهرسازی 
و شهرداری بود که با پیگیری نماینده محترم 
در جلسه با مدیرکل راه و شهرسازی در محل 
گردید  فراهم  آن  مقدمات  نی ریز،  فرمانداری 

و سپس تفاهم نامه در روزهای بعد منعقد شد. 
در آن گزارش نیز آمده که به محض واریز مبلغ 
انجام  را  معابر  آسفالت  شهرداری  تفاهم نامه، 

خواهد داد . 
لذا مطلب کذب یا خالف واقعی در کانال دکتر 
طهماسبی منتشر نشده و مطلب منتشره گویای 
نقش دکتر طهماسبی در انعقاد قرارداد بین دو 
اداره می باشد. لذا مابقی امور و پیگیریهای الزم 
مربوطه  ادارات  عهده  به  تفاهم نامه  اجرای  تا 

می باشد.
تا  مراحل  همه  باشد  قرار  اگر  که  این  چه 
آسفالت ریزی توسط نماینده انجام  پذیرد، آنگاه 
جایگاه مسئوالن ادارات و نهادها چه تعریف و 

توجیهی دارد ؟
الزم به ذکر است تا کنون نیز هیچ یک از دو اداره 
فوق گزارشی مبنی بر عدم اجرای مفاد تفاهم نامه 

به نماینده محترم نداده اند .
استقرار  جهت  افراد  پیگیرترین  از  یکی   -3
مدیرعامل جدید شرکت فوالد، جناب آقای دکتر 
پیگیری های  با  البته  که  می باشند  طهماسبی 
مصطفی پور  دکتر  آقای  جناب  ایشان،  مستمر 
از هفته قبل به عنوان مدیر عامل جدید شرکت 

فوالد کار خود را آغاز نمودند.

شورای حل اختالف نی ریز
چرا شهر مشکان شورای حل اختالف ندارد؟

پاسخ شورای حل اختالف نی ریز:
از سال 1382 تا کنون شورای حل اختالف در 
شهر مشکان، همزمان با شهر نی ریز فعال است 
و خدمات آن هیچ فرقی ندارد. تنها تفاوت آن در 
سیستمی نبودن )به دلیل این که خارج از مجتمع 

هستند( می باشد.
احکام و نوع رسیدگی آن با شعبه نی ریز یکی است. 
یعنی هر دو حکمی است و مثل روستاهای غوری، 
دهچاه یا ریزاب صلحی نیست. بنابراین در همان 
جا دادخواست رسیدگی پرونده انجام می شود و 

نیازی به حضور مردم در شهر نی ریز نیست.

آموزش و پرورش
1- چرا ساعتهای کالسی مدرسه متوسطه اول 
دخترانه ..... 1.5 ساعته است؟ در صورتی که همه 
مدارس 1 ساعته هستند. اگر بچه های ما بخواهند 
1.5 ساعت ماسک بزنند، اذیت می شوند و آن را 
برمی دارند.  همان طور که می دانید، این مسئله 

باعث شده چند نفر هم کرونا بگیرند.
2- چرا مدرسه ..... با وجودی که هنوز مشخص 
نیست تحصیل حضوری باشد، خانواده ها را تحت 
فشار گذاشته که 700 هزار تومان پرداخت کنند؟ 
در صورتی که صدا و سیما و رسانه ها می گویند 
پرداخت نکنیم. در این شرایط سخت اقتصادی 

از کجا بیاوریم؟

پاسخ آموزش و پرورش:
1- پاسخ آموزشگاه:

با سالم و احترام، آمار آموزشگاه دخترانه زیر 50 
نفر است و طبق بخشنامه آموزش و پرورش و 
شیوه نامه کرونا و رأی شورای مدرسه، آموزشگاه 
تابع حضوری بودن است. ساعت کالسی دوران 
قبل از کرونا 90 دقیقه بوده و االن 120 دقیقه 
است. ولی به  دلیل استفاده از ماسک، 10 دقیقه 
بین آن استراحت در فضای باز به همراه دبیر قرار 
داده شده که مجدداً به کالس برمی گردند. در 
اواخر هفته اول، یک مورد ابتال بود که با تصمیم 
شورا و هماهنگی نمایندگی آموزشگاه، به مدت 
یک هفته غیر حضوری شد و فرد مبتال با نظر 
پزشک بعد از 4 هفته به مدرسه بازگشت و خدا را 

شکر مورد ابتالی جدیدی نبوده است.
آموزشگاه سعی در رعایت پروتکلها در حد توان 
جلسه  سه  در  اولیاء  و  است  نموده  آموزشگاه 
هم اندیشی که برگزار شده کاماًل توجیه هستند.

اولیاء در جریان ساعت نیستند. اگر دبیری هدفش 
غیر حضوری است و مطلب را چاپ کرده، لطفًا 
با آموزش و پرورش هماهنگ کند و پست خود 
را تغییر دهد. چون مدرسه ما طبق بخشنامه تا 

اطالع ثانوی حضوری است.
2- پاسخ آموزشگاه:

با سالم و احترام، انجمن اولیاء و مربیان یکی از 
ارکان مهم مدرسه است که در راستای تحقق 
اهداف آموزشی - پرورشی و حل مشکالت پیش 
مدیر  به  فراوانی  کمک  می تواند  مدرسه  روی 

مدرسه بنماید.

در سال تحصیلی جدید در جلسه انجمن پس از 
اعالم هزینه های صرف شده جهت آماده سازی 
آموزشگاه و کیفیت بخشی به آموزش با پیشنهاد 
خود انجمن و اولیاء، جهت همکاری مبلغ 700 

هزار تومان  مصوب گردید.
جاری170  تحصیلی  سال  در  آموزشگاه  این 
دانش آموز دارد که فقط دو نفر از اولیاء با رضایت  
خود بدون هیچ فشاری این مبلغ را واریز نمودند و 

یک نفر هم 350 هزار تومان.
مربیان  و  اولیاء  انجمن  مصوب  مبلغ  این  پس 
آموزشگاه می باشد و هیچ گونه فشار و یا تهدیدی  

هم در کار نبوده است.

شهرداری نی ریز
1- مقداری نخاله ساختمانی در ورودی کوچه 
نیایش(  مهد  )کوچه  فضل  میدان   15 شماره 
هست که چند بار حضوری و تلفنی به شهرداری 
جهت  لطفًا  نکردند.  اقدامی  و  کردیم  اعالم 
جمع آوری نخاله های ساختمانی و شن ها اقدام 

کنید. 
2- سالن کنار مسجد قمر بنی هاشم که برای خود 
مسجد است، از طریق نمای سالن دارد به محدوده 
خیابان پیشروی می کند. االن شما بروید و نگاه 

کنید؛ کامال مشخص است. لطفًا پیگیری کنید.
)کنار  آزادی  شهرک  کوچه های  برای  چرا   -3
پارک آزادی( را که قول داده بودید تا پایان مهرماه 
آسفالت می کنید، هنوز اقدامی نشده؟ تلفنهای 
خواهش  نمی دهد.  جواب  که  هم  شهرداری 
می کنیم به قولتان عمل کنید و ما را از این همه 

گرد و خاک نجات دهید.
امام  خیابان  انتهای  در  واقع  عرفان  پارک   -4
خمینی یک المپ ندارد و به همین دلیل مرتب 
تصادف می شود. هنگام تاریکی اگر کسی پیاده رد 

شود، کسی او را نمی بیند.

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

شهرداری اخذ و عینًا ارسال می گردد.
در ضمن یادآوری می شود سامانه 137 شهرداری 
نی ریز از سالها پیش با هدف ایجاد زمینه مشارکت 
شهروندان در مدیریت شهری و هدایت و رفع 
مشکالت و معضالت شهری از طریق مدیریت 
غیر مستقیم مردم در شهر و دریافت دیدگاه ها و 
نقطه نظرات شهروندان با رویکرد خدمات رسانی 

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

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

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

باما در میان بگذارند.

معاونت محترم خدمات شهری آقای حاجی 
محمدی

1- ضمن عرض سالم خدمت شهروند گرامی، 
اخطارهای الزم به مالک داده شده و با عنایت به 
عدم توجه مالک، در اسرع وقت شهرداری نسبت 
به جمع آوری نخاله ها اقدام و هزینه های مصروفه 

را مطابق قانون از مالک اخذ می نماید.
2- ضمن تشکر از شما شهروند گرامی، موضوع 
بررسی و در صورت احراز تخلف، اعمال قانون 

می گردد.

مسئول محترم واحد عمران، آقای پیوندی
3- با سالم خدمت شهروند محترم، شهرداری 
صرفًا قول اجرای آسفالت را پس از تأمین قیر مورد 
نیاز به شهروندان داده است. تأمین قیر موضوعی 
ملی و فرا شهرستانی است. کوچه های شهرک 
آزادی بدون مشارکت و خودیاری، کانیوگذاری 
گردیده و هرگونه عملیات آسفالت معابر صرفًا با 

مشارکت و پرداخت خودیاری انجام می شود.
کوچه های شهرک آزادی ارزیابی و مبلغ خودیاری 

به نماینده  شهرک ابالغ گردیده است و در صورت 
پرداخت خودیاری،  در نوبت آسفالت قرار خواهد 
گرفت. از این که ما را در ساخت شهری آباد 

همیاری می نمایید، سپاسگزاریم.

مسئول محترم واحد تأسیسات، آقای 
کارآزما

4- با تشکر از شما شهروند گرامی، به پیمانکار 
فضای سبز تذکرات الزم ابالغ و در اسرع وقت رفع 

نقص خواهد شد.
از این فرصت استفاده کرده و از همه همشهریان 
عزیزمان تقاضا داریم در حفظ و نگهداری فضای 

سبز و تأسیسات بوستانهای شهر کوشا باشند.

شبکه بهداشت و درمان
1- در بازدیدی که مرکز بهداشت از مدارس دولتی 
و غیر دولتی شهرستان داشت، همه مدارسی را 
که آموزش حضوری داشتند تعطیل کرد. پس چرا 
آموزشگاه غیر دولتی ..... را که در آن روزانه 70 نفر 
دانش آموز رفت و آمد می کنند تعطیل نمی کند؟ 
با توجه به این که وضعیت نی ریز نارنجی است و 
همه آموزشگاه ها را تعطیل کرده اید، لطفًا اگر قرار 
است آموزش حضوری یا غیر حضوری  باشد، برای 
همه مدارس باشد. چه فرقی بین مدارس وجود 
دارد؟ این مدرسه حتی صف صبحگاه را نیز برگزار 

می کند. لطفًا پیگیری کنید.
2- در نانواییها مردم ماسک نمی زنند؛ مخصوصًا 
روزهای آخر هفته  که شلوغ است. لطفًا به همه 
نانوایها تذکر دهید فقط به افرادی نان دهند که 

ماسک دارند.
3- راز این معما، هم تو دانی و هم من...

برای شرکت در خاکسپاری عزیزی ازدست رفته 
به شیراز رفتم؛ اما بیماری ام شدت گرفت.

متخصص  دکتر  یک  به  که  بود  آن  در  صالح 
الحق  که  ضیغمی  شهریار  دکتر  کنم.  مراجعه 
پزشکی است متعهد به سوگندی که یاد کرده، 
بدون نوبت و در وقت فراغت معاینه کرد و دستور 

آزمایش و سونو گرافی داد.
القصه به درمانگاه سروش واقع در فلکه آبیاری 
نزدیکترین مرکز درمانی به محل سکونت مراجعه 

کردم.
مسئول محترم پذیرش آزمایشگاه فرمودند اگر 
تا  باید اول  از بیمه استفاده کنید،  می خواهید 

دوازدهم هر ماه مراجعه کنید.
یادم آمد که دولت هوشمند است و بر سر کار! ولی 
بیماری من مثل خود من پیر شده و عقل از دست 
داده و نا بهنگام خود نشان داده است؛ نرخ آزاد 

پرداخت شد.
به قسمت سونوگرافی رفتم. مسئول آن هم گفت 
نسخه پزشک متخصص را باید پزشک خانواده 
تأیید کند. آن گاه می توانید از بیمه استفاده کنید. 
اما من ساکن نی ریز بودم و پزشک خانواده ام هم 

در نی ریز بود.
دقت کنید یک پیرمرد چگونه می تواند رفت و 
برگشت به نی ریز را انجام دهد؛ به ناچار این هم 

شد نرخ آزاد.
حال شما می دانید، خدا هم می داند، من هم 

می دانم چرا؟ چاره ساز خداوند است؛ یا خدا...

پاسخ شبکه بهداشت و درمان:
1- از طرف شبکه بهداشت به آموزش و پرورش 
و مراکزی که غیر قانونی باز بوده اند اخطار داده 
شده؛  علت باز بودن این مکانها را باید از آموزش و 

پرورش پرسید.
2- در صورت مشاهده، با سامانه 190 یا واحد 

شکایات اتاق اصناف تماس بگیرید. 
3- باید از واحد بیمه ایشان سؤال نمود . اگر بیمه 

سالمت هستند، از واحد بیمه سالمت و ...

فرمانداری - شورای شهر مشکان
چرا مشکان هنوز شهردار ندارد؟

پاسخ مشترک فرمانداری و شورای شهر 
مشکان:

با سالم، ضمن تشکر از همشهریان گرامی، کاش 
دوستان  این سؤال را از خودمان پرسیده بودند. 
چون هم این که شبانه روز پاسخگو هستیم و هم 
این که دفتر شورا باز است و هر روز می توانند 
سؤال کنند. اما با این وجود عرض کنم که در 
اعضای  تمرکز  مشکان،  شهردار  انتخاب  بحث 
شورا بیشتر بر افراد بومی بود. با وجود این که ما 
بیش از 20 نفر را برای گزینه شهرداری مشکان 

داشتیم و با خیلی از آنها صحبت کردیم، نتیجه و 
جمع بندی دوستان همین گزینه ای شد که فعاًل 
معرفی کرده ایم. در مورد ایشان هم با بعضی از 
مسئوالن صحبت کردیم که به نظرمان شرایط و 
توان این کار را دارد. وی را به استانداری معرفی 
کردیم که متأسفانه تا االن طبق روند اداری هنوز 
نتیجه قطعی را به ما اعالم نکرده اند. البته یکی 
دو بار اعالم شده و ما دوباره درخواست ایشان را 
کردیم و اصرار روی ایشان داشتیم که هنوز جواب 

و نتیجه نهایی را به ما اعالم نکرده اند.
و  شهرداری  خدوم  کارکنان  باتالش  ضمنًا 
سرپرست محترم شهرداری و پیگیری تک تک 
اعضای شورا، کارهای شهر کما فی السابق و حتی 

بهتر، درحال انجام است.

شورای ترافیک
ذواالنوار  مسجد  روبروی  یکی  سرعتگیر،  دو 
برای امنیت خودروهایی که از بیمارستان خارج 
و  بهداشت  خیابان  سه راه  در  یکی  و  می شوند 

طالقانی نصب کنید.

پاسخ شورای ترافیک:
باسالم و احترام، درپاسخ به سؤاالت مطرح شده از 
سوی شهروندان محترم، جوابیه زیر جهت چاپ 

در شماره آتی آن هفته نامه وزین ارسال می گردد:
موضوع در جلسه آتی شورای ترافیک شهرستان 
مطرح و مورد بررسی کارشناسان مربوطه قرار 

خواهد گرفت.

منابع طبیعی
یک نفر راه منتهی به سنگ سه پاره را زنجیر 
کشیده و خندق کنده؛ می گوید ملک شخصی 

است. مگر آنجا جزو منابع طبیعی نیست؟

ورزش و جوانان
کفپوشهای سالن حجاب پاره هستند؛ لطفًا آن را 
تعمیر کنید. من به همین دلیل زمین خوردم و 
دست و پایم به شدت درد می کند. اگر شکسته 

بود، شما مسئول این اتفاق بودید.

سیمان خاکستری - تعاون، کار و 

رفاه اجتماعی
سالم، من همسر یکی از کارکنان شرکت سیمان 
این  که  این  با  چرا  هستم.  نی ریز  خاکستری 
کارخانه 3 سال است که به تولید رسیده، باز هم 
حق اضافه کاری و معوقات کارکنانش را پرداخت 
نمی کند؟ حتی بیمه ماه مرداد کارکنان را هم 

پرداخت نکرده اند.
هر وقت به دفترکارخانه واقع در نی ریز مراجعه 
می کنیم، با وجود این همه تولید می گویند پول 
نداریم. جدیداً دارند سیمان کیسه جامبو را به 
حق  هم  باز  اما  می کنند؛  صادر  امارات  کشور 

کارکنانش را پرداخت نمی کنند.
اداره کار گفته بود که کارکنان این شرکت بیایند 
شکایت کنند؛ اگر این کار را بکنند که اخراجشان 

می کنند. واقعًا چرا؟
به هرکس که دلشان بخواهد طلبشان را پرداخت 
می کنند، ولی تا به کارکنانی که کسی را ندارند 
می رسد، می گویند پول نداریم. اگر می خواهید با 
این شرایط کار کنید، اگر هم نمی خواهید، بروید 
به سالمت. این شد جواب کارکنانی که با دل و 

جان دارند کار می کنند؟
در شش ماهه اول امسال، این شرکت 5 هزار 
تن تولید داشته؛ این همه تولید و فروش کجا 
رفته؟ چرا فرماندار یا نماینده مجلس پیگیر حق 

کارکنان این شرکت نیستند؟

فوالد غدیر
در انتقاد از خبر »2 نشان کشوری برای فوالد 
غدیر نی ریز« می خواستم بگویم: این نشانها به نام 
ما نی ریزیها است و به کام یک عده غیربومی. این 
همه رزومه به فوالد بردیم و گفتیم ما کار کرده ایم 

و سابقه کارداریم؛ اما سر نخواستن ما دعوا بود.

درمانگاه شفا
دکتر ..... در درمانگاه شفا کاًل ده بیمار ویزیت 
می کند که آن هم آقای ..... از شب قبل اسم هر 
کسی را که بخواهد می نویسد. کسی هم نیست 
که رسیدگی کند. می گویند ساعت 6 صبح بیایید 
نوبت بگیرید؛ اما ایشان از قبل به هرکس دلش 

بخواهد نوبت می دهد. 

نی ریزان فارس
1- چرا تیتر می زنید بیداد گرانی در نی ریز؟ مگر 
اقتصاد بقیه کشور بهتر است و فقط گرانی در 
نی ریز بیداد کرده ؟ بازاریها به اندازه کافی لطمه 
دیده اند. چنین تیتری فقط در ذهن مردم این را 

تداعی می کند که نی ریزی ها گران فروشند.
نی ریزان فارس؛ با سالم و درود فراوان. انعکاس 
مشکالت مردم از وظایف مطبوعات است. برخی 
مشکالت مانند تورم و گرانی سراسری هستند و 
بخشی محلی. هر چند در مواردی بهای بعضی 
کاالها و خدمات در نی ریز از دیگر جاها گرانتر 

است.
2- آقای شعبان پور! مسئول آسیبهای اجتماعی 
افرادی هستند که خود تصمیم گیر هستند، ولی 
خودشان مرتکب انواع جرائم می شوند و با توجه به 

نفوذ آنها، کاری نمی شود انجام داد.
نی ریزان فارس؛ با سالم و درود فراوان. از اظهار 

نظر جنابعالی سپاسگزاریم.
به  و  عزیزان زحمت کشیدند  که  بازی  در   -3
خوبی برگزار شد، نفس کار زنده نگه داشتن یاد 
این بزرگمرد )زنده یاد غالم دهقانی( بود، نه برد  و 
باخت. پس واژه شکست در تیتر اصلی خبر برای 

این کار نیک مناسب نبود.
نی ریزان فارس؛ با سالم و درود فراوان. درست 
است که در چنین مسابقه ای برد و باخت مطرح 
نیست، اما هدف از درج چنین تیتری، هدایت 

خواننده به سمت متن اصلی می باشد.
4- سالم و عرض ادب، لطفًا اگر برایتان مقدور 
است، گزارشی از بچه های کار  در سطح شهر 
روی  تکدی گری  به  که  بچه هایی  کنید.  تهیه 
آورده اند و کنار عابر بانکها می ایستند و تقاضای 
پول می کنند. وزارت بهداشت  می گوید به خاطر 
سالمت بچه ها مدرسه ها باید مجازی باشد. اما از 
وقتی مدرسه ها مجازی شده، متأسفانه روز به روز 
بر تعداد این بچه ها افزوده شده؛ بچه هایی که تا 
کمر در جوی آب و سطل زباله به دنبال ضایعات 

می گردند.
همه ما در برابر آنها مسئولیم. از آموزش و پرورش 

بخواهید فکری به حال این بچه ها کند. با تشکر.
نی ریزان فارس؛ با سالم و درود فراوان. متأسفانه 
فقر،  است.  سراسری  اجتماعی  آسیب  این 
مهاجرت، خانواده بی سرپرست و عوامل متعدد 
دیگری موجب چنین آسیبهایی می شود. امید 

است مسئوالن کشور چاره ای بیاندیشند.

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

نداده اند:
- منابع طبیعی

- ورزش و جوانان
- سیمان خاکستری

- تعاون، کار و رفاه اجتماعی
- فوالد غدیر

- درمانگاه شفا

شما هم می توانید 

خبرنگار باشید و بر 

جامعه خود تأثیر 

بگذارید
عکسها و فیلمهای خود 
از زندگی مردم و طبیعت 

شهر و روستای محل 
زندگی اتان و از زشتی ها 
و زیبایی ها را با هشتگ
#شهروند_خبرنگار_نی _ریزان

برای ما به شماره های 
09178001808 یا 

09177315146 از طریق 
واتساپ یا تلگرام

ارسال کنید
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ادامه از صفحه یک

... خروج دود از آن واحد را دیدند و به اتفاق 
یکی از کارکنان اداره گاز ضمن قطع برق 
ساختمان، وارد آن واحد شدند و به مهار 

آتش کمک کردند.
حادثه به این دلیل رخ داده بود که احتمااًل 
صاحبخانه فراموش کرده بود اتو را قبل از 

خروج از منزل از برق جدا کند  .
در ادامه، آتش نشانان به سرعت خود را 
به طبقه چهارم این آپارتمان رساندند و با 
استفاده از یک کپسول آب و فوم، آتش را 

خاموش کردند.
آنها همچنین به وسیله فن، دود را تخلیه 

کردند.
در این حادثه فرش و وسایل زیر اتو سوخته 

و خانه پر از دوده شده بود.
خوشبختانه این حادثه چندان جدی نبود؛ 
اما احتمال بروز حوادث آتش سوزی و دیگر 
حوادث در مسکنهای مهر  به دلیل تراکم 

جمعیت روز به روز بیشتر می شود.
آتش نشانی  هشدارهای  می رسد  نظر  به 
و افراد مطلع، توسط مسئوالن امر جدی 
گرفته نشده و هر آن ممکن است حادثه ای 

تلخ رخ دهد.
آتش نشانی  برای  تلسکوپی  خودرو  نبود 
نی ریز )که می تواند همزمان برای خاموش 
ارتفاع به کار رود و هم  کردن آتش در 
قابلیت تخلیه 10 نفر را به صورت یکجا 
دارد(، این سؤال را در ذهن تداعی می کند 
که اگر به عنوان مثال آتش سوزی در طبقه 
دوم یکی از بلوکها رخ دهد،  برای تخلیه 

طبقات باالتر چه باید کرد؟

مسئول واحد آتش نشانی و خدمات ایمنی 
»سازه های  می گوید:  نی ریز  شهرداری 
مسکن مهر فلزی است و اگر دچار حرارت 
بار  چون  و  می شوند  دفرمه  شوند،  باال 
است  ممکن  است،  آن  روی  سنگینی 

حادثه ای نظیر پالسکو رخ دهد.«
ابراهیم خیراندیش اضافه می کند: »برخی 
مسکن  ساختمانهای  پایه های  و  ستونها 
پارکینگ  و  زیرزمین  در  بخصوص  مهر 
عایق نشده و اگر مثاًل به دلیل آتش سوزی 

خودروها، حرارت ببینند، بسیار خطرناک 
است و می تواند زمینه ساز حادثه ای تلخ و 

جبران ناپذیر شود.«
خیراندیش می گوید: »در خیلی از طبقات 
مسکن مهر کپسول آتش نشانی نیست یا 
تاریخ آن گذشته و شارژ سالیانه نمی شود. 
سیستم تر و خشک آتش نشانی در بلوکها 
یا اجرا نشده یا ناقص است و کارایی ندارد. 
هم  آسانسورها  سیستم  و  پله ها  عرض 

استاندارد نیست.«

قبل از نصب بخاری به نکاتی همچون باز 
از  بخاری  فاصله  دودکش،  مسیر  بودن 
دیوار و پایه حداقل 5 سانتی متری برای زیر 

بخاری توجه شود.
مسئول واحد آتش نشانی و خدمات ایمنی 
شهرداری نی ریز با بیان این مطلب گفت: 
»هنگام نصب بخاری باید به استفاده از 
شلنگ استاندارد گاز )بین ۳0 تا ۶0 سانتی 
متر(، استفاده از ۲ بست استاندارد برای 

بستن شلنگ و چفت کردن کامل تکه های 
لوله بخاری دقت شود.«

زمان  »در  گفت:  خیراندیش  ابراهیم 
راه اندازی بخاری، باید بعد از وصل کردن 
گاز، اتصاالت را با استفاده از کف صابون 
بررسی نمود و با استفاده از دفترچه راهنما، 
بخاری را روشن و بعد از 5 دقیقه، از داغ 
شدن لوله بخاری و سوختن شعله بخاری 

به رنگ آبی اطمینان حاصل کرد.«

با  کالهبرداری،  پرونده های  از  بسیاری  در 
سیم کارت هایی مواجه می شویم که در اختیار مالک 
اصلی نیست و افراد دیگری از آن سوء استفاده می کنند 
و مجرمان سایبری هم به همین دلیل به دنبال خرید 

سیم کارت بدون سند زدن هستند.
کاربران باید از اعتماد بی مورد در خصوص خرید و فروش 

سیم کارت در شبکه های اجتماعی پر کاربرد خودداری 
کنند. همچنین کاربران باید هنگام انتقال سند مالکیت 
شبکه های  اکانت های  حتمًا  خود،  سیم کارت های 
اجتماعی را که با آن سیم کارت فعال شده اند حذف 
کند؛ زیرا احتمال سوءاستفاده از اکانت ها در شبکه های 

اجتماعی توسط خریدار سیم کارت وجود دارد.

رئیس شبکه بهداشت و درمان نی ریز با اشاره به گذشت 
نزدیک به ۲0 ماه از شیوع کرونا، مهمترین اقدامات مجموعه 

سالمت این شهرستان را در مقابله با این بیماری اعالم کرد.
به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان نی ریز، 
دکتر داور آل داود با تقدیر از همراهی و همکاری مسئوالن، 
ادارات و مردم نی ریز با مجموعه سالمت این شهرستان در 
مسیر مقابله با بیماری کووید1۹ گفت: »با آغاز شیوع کرونا 
از حدود ۲0 ماه پیش، پیشگیری و مدیریت روند مهار این 
بیماری به عنوان مهمترین اولویت مجموعه سالمت و با 
همکاری دیگر مسئوالن و سازمانهای شهرستان دنبال 

شد.«

پلمب 350 مرکز متخلف
شبکه  کارشناسان  بازدید   ۲81۲4 از  بیش  انجام  وی 
از اصناف، مراکز  بهداشت و درمان شهرستان نی ریز را 
مواد  توزیع  و  نگهداری  تهیه،  مراکز  کارگاه ها،  حساس، 
بیشتر  آنها  در  کرونا  شیوع  امکان  که  اماکنی  و  غذایی 
است، از جمله این تالشها عنوان کرد و افزود: »در این بازه 
زمانی بیش از 11۳5 بازدید از ادارات، بانکها و سازمانهای 
شهرستان انجام شده و این روند در قالب تیمهای بازرسی 
با همکاری ادارات و سازمانهای شهرستان کماکان ادامه 

دارد.«
رئیس شبکه بهداشت و درمان نی ریز با اشاره به ارائه بیش 
از ۶۶0 اخطار بهداشتی به مراکز متخلف شهرستان اظهار 
داشت: »تاکنون ۳50 مرکز متخلف به دلیل رعایت نکردن 

شیوه نامه های بهداشتی، از سوی بازرسان شبکه بهداشت و 
درمان تعطیل شده است.«

با اعالم آخرین وضعیت کروناویروس در نی ریز  آل داود 
ابتدای  از  گفت: »به کمک تیمهای سالمت شهرستان، 
شیوع کرونا تاکنون، 4۳۳۳ بیمار مثبت قطعی در این 
شهرستان شناسایی شده است که از این تعداد، ۲1۹8 بیمار 

کووید1۹ در بیمارستان شهدای نی ریز بستری شده اند.

بهبودی 4030 بیمار کووید۱۹ در شهرستان نی ریز از 
ابتدای شیوع کرونا تاکنون

بیمار   40۳0 همچنین  افزود:  بهداشت  شبکه  رئیس 
و  یافته  بهبود  تاکنون  کرونا  ابتدای شیوع  از  کووید1۹ 
متأسفانه 101 نفر از مردم شهرستان نی ریز هم بر اثر این 

بیماری جان خود را از دست داده اند.

دکتر آل داود با بیان این که در این ایام مدافعان سالمت این 
شهرستان در مرکز 1۶ ساعته به 1۲۶۳7 مراجعه کننده 
ارائه خدمت کرده اند، گفت:  با عالئم مشکوک به کرونا 
امدادگران اورژانس 115 نیز در 45۳ مأموریت مرتبط با 

کروناویروس حضور فعاالنه داشته اند.
وی در ادامه از حضور و همکاری چهار گروه جهادی در 

موجهای مختلف بیماری کووید1۹ و کمکهای شبانه روزی 
همچنین  شهرستان،  این  سالمت  مجموعه  به  آنها 
مشارکت 14۹ نیروی بسیجی و داوطلب در حوزه بهداشت 
و در راستای اجرای طرح شهید حاج قاسم سلیمانی در 
شهرستان نی ریز خبر داد که در قالب تیمهای حمایتی، 
نظارتی و مراقبتی و در زمینه شناسایی، قرنطینه و مراقبت 
نی ریز  سالمت  مجموعه  با  کرونا،  به  مبتال  بیماران  از 

همکاری می کنند.

برگزاری ۱70 نشست ستاد شهرستانی مدیریت 
کرونا در نی ریز

برگزاری 144 کارگاه و کالس آموزشی برای اقشار مختلف 
شهرستانی  ستاد  نشست   170 برگزاری  ریز،  نی  مردم 
مدیریت کرونا تاکنون با تصویب ۲۳۹۲ مصوبه مربوط به 

دستورالعملهای  رعایت  کرونایی،  محدویتهای  اعمال 
بهداشتی و تعطیلی بازار و اصناف در شهرستان، برگزاری 
۲54 نشست با سازمانها، نهادها و ادارات شهرستان و ارائه 
بهداشتی  کارشناسان  سوی  از  مشاوره   ۶۶00 از  بیش 
موضوع  با  مختلف  زمینه های  در  هدف  گروه های  به 
کروناویروس، از دیگر اقداماتی است که دکتر آل داود در 

راستای مقابله با کرونا در شهرستان نی ریز اعالم کرد.
خیرین  همراهی  و  همکاری  به  اشاره  با  همچنین  او 
شهرستان با مدافعان سالمت در طی مدت شیوع ویروس 
کرونا، از ۲۳8 میلیون تومان کمکهای نقدی و ۲ میلیارد 
جدید  اسکن  سی تی  دستگاه  خرید  برای  کمک  تومان 
به  نی ریز  نیک اندیشان  غیرنقدی  کمکهای  بسیاری  و 
حوزه سالمت، از ابتدای شیوع کرونا تاکنون خبر داد و از 
نیکوکاران خواست تا در زمینه بهبود و توسعه ارائه خدمات 
بهداشتی و درمانی به مردم، با مجموعه سالمت شهرستان 

همراه باشند.

تزریق حدود ۱00 هزار دوز واکسن کرونا در نی ریز
رئیس شبکه بهداشت و درمان نی ریز با اشاره به اجرای 
یکی  عنوان  به  کروناویروس  علیه  واکسیناسیون  برنامه 
از اولویتهای مهم این مجموعه در شهرستان طی ماه های 
گذشته، افزود: تاکنون 100 هزار دوز واکسن کرونا در دوز 
اول و دوم در شهرستان نی ریز تزریق شده و در یک سالن 
واکسیناسیون تجمیعی و مراکز سالمت شهری و روستایی، 
این برنامه در راستای واکسیناسیون عمومی و مقابله با 

کرونا در حال انجام است.  
بر این پایه، 85 درصد افراد باالی 1۲ سال در شهرستان 
نی ریز واکسن دوز اول و 58 درصد آنها نیز واکسن دوز دوم 

را دریافت کرده اند.
آل داود از مردم خواست تا با رعایت بیشتر شیوه نامه های 
بهداشتی، برای مقابله با بیماری کووید1۹، همراه و همکار 

مجموعه بهداشت و درمان و مدافعان سالمت باشند.

آتش سوزی در مسکن مهر

پالسکویی دیگر در کمین است

نکات ایمنی در استفاده از 

وسایل گرمایشی

قبل از سند زدن
سیم کارتتان را واگذار نکنید

20 ماه مبـارزه با کرونـا

عملیات   11۹ 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:
ساعت ۲:۳0 بامداد چهارشنبه ۲8 مهر، 
نزدیکی  اثر واژگونی یک خودرو در  بر 
مصدوم  نفر  سه  حاجی آباد،  روستای 
شدند. یک مرد ۳۲ ساله از ناحیه دست 
و پا و یک خانم ۳0 ساله از ناحیه گردن 
آسیب دیدند. یک پسر بچه 4 ساله نیز 

صدمات جزئی دید.
ساعت 10:۲0 همان روز، بر اثر تصادف 
موتورسیکلت و خودرو در آباده طشک، 
ناحیه  از  موتورسیکلت  راکب ۲5 ساله 

لگن آسیب دید.
یک  برخورد  اثر  بر  بعد،  ساعت  یک 
بولوار  در  خودرو  و  موتورسیکلت 
سرداران، دو نوجوان 14 ساله از ناحیه 

پیشانی و صورت مصدوم شدند.
مهرماه،   ۲۹ پنجشنبه  صبح   8 ساعت 
یک  نی ریز،  رجایی  شهید  میدان  در 
تصادف  هم  با  خودرو  و  موتورسیکلت 
کردند که راکب ۲0 ساله موتورسیکلت 

دچار شکستگی پا شد.
کارخانه  نزدیک  روز  همان   18 ساعت 

 41 سوار  دوچرخه  یک  انار،  کنسانتره 
ساله با یک خودرو تصادف کرد که منجر 

به شکستگی پای او شد.
دو  آبان ماه،  یکم  شنبه   1۲:55 ساعت 
موتورسیکلت در خیابان نواب صفوی با 
هم تصادف کردند که در پی آن، دو مرد 
5۲ و ۲۳ ساله به ترتیب از ناحیه سر، پای 

چپ و پای راست مصدوم شدند.
روستای  در  روز  همان   15:45 ساعت 
جعفرآباد، یک خودرو و موتورسیکلت با 
هم تصادف کردند که بر اثر آن موتورسوار 

77 ساله از ناحیه سر و کمر آسیب دید.
ساعت 10:51 نیز بر اثر واژگونی خودرو 
دو  پیچکان،  درجوه  منطقه  در  پراید 
آمبوالنس اعزام شد. این حادثه 5 مصدوم 
داشت؛ یک مرد ۲8 ساله دچار صدمات 
متعدد شد. دو مرد ۲0 ساله از ناحیه سر 
و کتف آسیب دیدند. یک مرد ۳۲ ساله از 
ناحیه کمر و قفسه سینه مصدوم شد و یک 

مرد 1۹ ساله نیز از ناحیه کتف آسیب دید.
نزدیکی  در  روز  همان   1۳:۳0 ساعت 
مرد  یک  انصاری،  احمد  خواجه  مقبره 
54 ساله از درخت سقوط کرد و دچار 
کوفتگی دنده ها و آسیب از ناحیه شانه 

شد.
ساعت 1۲ یکشنبه ۲ آبان، بر اثر تصادف 

یک خودرو و موتورسیکلت در مشکان، 
موتورسوار 18 ساله از ناحیه دست و پا 

مصدوم شد.
ساعت ۲0:44 همان روز در قطرویه، یک 
خودرو به عابر پیاده برخورد کرد که در 
نتیجه عابر 70 ساله از ناحیه کتف و شانه 

آسیب دید.
بر  آبان،   ۳ دوشنبه   11:45 ساعت 
بولوار  در  موتورسیکلتی  واژگونی  اثر 
نشاط، یک خانم 70 ساله که سرنشین 
موتورسیکلت بود از ناحیه سر مصدوم 

شد.
یک ساعت بعد در گردنه واریانتی، یک 
خودرو واژگون شد و راننده 55 ساله آن از 

ناحیه سر آسیب دید.
هفته  در   115 اورژانس  است  نوشتنی 
گذشته 11۹ عملیات انجام داد. از این 
تعداد، ۲8 عملیات تصادف )18 تصادف 
شهری و 10 تصادف جاده ای(، 5 عملیات 
سقوط از ارتفاع، 8 عملیات اعزام مادران 
باردار و 17 عملیات نیز انتقال بیماران 

قلبی - عروقی به بیمارستان شهدا بود. 
کارکنان اورژانس 4 بیمار مبتال به کرونا 
را که حال وخیمی داشتند، به بیمارستان 
دیگر  بیمار   ۹ به  و  کردند  اعزام  شهدا 

مشاوره تلفنی دادند.

برنامه کلینیک تخصصی بیمارستان 

شهدا در هفته جاری اعالم شد.

بر این پایه، پزشکان متخصص، صبح 

این شرح در  به  این هفته  روزهای 

کلینیک تخصصی به ویزیت بیماران 

می پردازند:

شنبه: اطفال، جراح مغز و اعصاب، 
بیهوشی، چشم پزشکی.

زنان،  روان،  و  اعصاب  یکشنبه: 
قلب، کلیه و مجاری ادراری، داخلی، 

بیهوشی.

و  مغز  عمومی،  جراح  دوشنبه: 
ارتوپد،  روان،  و  اعصاب  اعصاب، 

بیهوشی، چشم پزشکی.

پوست،  قلب،  اطفال،  سه شنبه: 
بیهوشی، چشم پزشکی.

اعصاب،  و  مغز  جراح  چهارشنبه: 
مغز و اعصاب، پوست، بیهوشی.

پنجشنبه: چشم پزشکی.
شکل  به  می توانند  متقاضیان 

غیر  یا  صبح   7 ساعت  از  حضوری 

اینترنتی  سایت  طریق  از  حضوری 

 nobatcenter.sums.ac.ir
 071-۳۲۹۳074۲ گویای  تلفن  یا 

)قابل  »پذیرش۲4«  اپلیکیشن  یا 

دانلود از برنامه بازار( نوبت بگیرند.

سپاه  مشارکت  با  نی ریز  شهرستان  دادگستری 
پاسداران در قالب بسیج حقوقدانان در حال ثبت نام 

است.
اتاق  به  دارند،  به همکاری  تمایل  که  لذا کسانی 

ارشاد و معاضدت قضایی دادگستری  11۳ واحد 
نماینده  پاسداران  سپاه  به  یا  و  نی ریز  شهرستان 

حقوقی ایثارگران )خانم راه وار( مراجعه نمایند.
در ضمن  یک قطعه عکس نیز به همراه داشته باشند.

عملیات اورژانس 115 در هفته گذشته

برنامه کلینیک تخصصی 
بیمارستان شهدا 

در هفته جاری

قابل توجـه حقوقدانـان 
شهرستان نی ریـز 
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 به کوشش فاطمه زردشتی نی ریزی

برگی از تاریخ

در این هنگام عراق که با کشورهای غربی روابط 
بدی داشت به کلی خود را در دامان شوروی 
انداخت و با آن کشور قرارداد درازمدت همکاری 
این جریان  از  شاه خوب  و  بست  دوستی  و 
آگاه بود. پس از مسافرت حسن البکر، رئیس 
جمهور عراق به شوروی و اعالمیۀ مشترک دو 
کشور که در باره کمک نظامی شوروی به عراق 
تأکید شده بود، شاه به َعَلم می گوید: »گو این 
که بیشتر اعالمیه برای پرستیژ طرفین است 
ولی به هر حال قابل تأمل است. به این جهت 
اکنون که قرار است به زودی به شوروی بروم، 
خیلی با دست و زبان باز به مقامات آن کشور 
خواهم گفت ما ناچاریم در زمره کشورهای 
نزدیک به غرب به حساب بیاییم چون هیچ وقت 
از شوروی اطمینان قلبی حاصل  نمی توانیم 
کنیم...« سپس َعلم می افزاید: »باز هم قدری 
درباره دودوزه بازی کردن انگلیسیها صحبت 
نوکر  البکر  فرمودند. هنوز خیال می فرمایند 
شهریور   ۲۹ )یادداشت  انگلیسیهاست«. 

)1۳51
این سخنان به رغم گفتگوهایی است که از چند 
ماه پیش میان ایران، انگلستان و آمریکا درباره 
اقداماتی علیه عراق در جریان بود. به دنبال 
سفر خردادماه 1۳51 نیکسون به ایران، شاه به 
َعَلم می گوید که »...وقتی با نیکسون راجع به 
کردستان و عراق و نفوذ شوروی در آنجا صحبت 
کردم، خیلی سخت ناراحت شد و گفت هر نقشه 
خنثی کننده ای به او بدهیم اجرا می کند...« 

)یادداشت7 مرداد 1۳51(
گذشته از این خود َعلم نیز - بی گمان به دستور 

بود:  زمینه  این  در  تالشهایی  - سرگرم  شاه 
»... صبح با یک انگلیسی که در امور عراق و 
کردستان اطالعات عمیقی دارد مالقات کردم. 
نقشه خیلی عمیقانه در پیش است که بین 
کردها و عراقیهای فراری از رژیم بعثی عراق، 
ائتالفی پیش آید و با این نیرو، رژیم فعلی عراق 
را سرنگون کنیم. آمریکایی ها و انگلیسیها با 
ما همکاری نزدیک می کنند، تا چه شود...« 

)یادداشت ۲۶ تیر 1۳51(.
راستی جای شگفتی  به  در چنین شرایطی 
است که شاه دست انگلیسیها را در بسیاری از 
کارها می بیند و برای آنها قدرتی افسانه ای و دور 
از هرگونه ارتباطی با واقعیت روز قائل است. 
این شیوه فکری شاه - که متأسفانه بسیاری 
 - هستند  آن  گرفتار  هنوز  ما  هم میهنان  از 
چندین ریشه داشت. یکی همان گمان سنتی 
مردمی است که از آغاز سده نوزدهم مرعوب 
تمدن صنعتی و پیشرفت مادی غرب شدند و 
در این میان نقش امپراتوری انگلستان را که از 
هیچگونه مداخله ناروا و بهره برداری از ضعف 
ایران مضایقه نکرد - از همه برتر می دیدند. از 
این گذشته شاه به خاطر داشت که پدرش با 
پشتیبانی انگلیسیها سر کار آمد و به دست آنان 
تبعید شد. او حتی عامل سوء قصدی را که در 
پانزده بهمن 1۳۲7 در دانشگاه تهران به جانش 
شد با انگلیسیها بی ارتباط نمی دانست زیرا گویا 
سفارت  باغبان  دختر  شخص،  این  معشوقه 

انگلستان بوده است!
به  شاه  پیوسته  بدگمانِی  این  حال  هر  به 
انگلستان در سالهای واپسین هیچگونه پایه 

منطقی نداشت و برای َعَلم هم دریافتنی نبود. 
»...شاه سوءظن عجیبی به انگلیسیها دارند و 
انگشت  آنها  را  اتفاقات  همه  می کنند  خیال 
خیلی  را  آنها  من  که  صورتی  در  می کنند. 
از آن می دانم که  خاک برسرتر و بدبخت تر 
حال بتوانند این کارها را بکنند. برعکس فکر 
می کنم آمریکاییها هم احمق و هم پرقدرت 
و هم ساده لوح هستند و ممکن است این جور 
مداخالت بکنند، و می کنند.... »شاه در همه 
و  عامل حیله گر  تلخ گذشته اش  رویدادهای 
می پنداشت  و  می دید  را  انگلستان  شیطانی 
که حریفان او از قوام و رزم آرا گرفته تا مصدق، 
همگی از سوی انگلستان پشتیبانی می شده اند.

این نگرانی یا به زبان درست تر »پارانویا«، نسبت 
به آمریکا و انگلستان شاید موجب شد که شاه 
گاهی به این دو کشور در زمینه های اقتصادی و 
نظامی امتیازهای بیش از اندازه ای بدهد و فراتر 
از آنچه شایسته بود، مالحظه کاری کند. روی 
هم رفته گزینه های شاه در سیاست خارجی 
توجیه پذیر و برابر با منافع ایران بود ولی شیوه 
ایراد  موردها  بیشتر  در  سیاست  این  اجرای 
فراوان داشت و به نظر می رسد که سرچشمه 
قسمتی از کوتاهی ها همان تصورات شگفت آور 
او درباره انگیزه های نهانی انگلستان و آمریکا 
باشد. حتی ارزیابی او درباره نظام حاکم بر این 
کشورها نیز خالی از وهم نبود. به مثال، با آن که 
بارها به آمریکا سفر کرده و با زبدگان سیاسی 
و اجتماعی این کشور دمخور بود و خود شیوه 
کار دموکراسی آمریکا را به چشم دیده بود، باز 
هم به َعَلم می گوید: »... با همه بی بندوباری، 

به  مخصوص  ساختمان  یک  آمریکا  جامعه 
خودش دارد. یعنی یک سرمایه داری توأم با 
آزادی، مخصوص خود آمریکاست. مثل این که 
یک دستگاه خاصی این وضع را نگه می دارد. 
چنان که به اعتقاد من همین دستگاه تمام 
خانواده ِکِندی را تقریبًا از بین برد« )یادداشت 

18 شهریور 1۳4۹(.
هر بار نیز که روزنامه های انگلستان مطلبی 
شاه  خوشایند  که  می نوشتند  ایران  درباره 
مسئول  را  کشور  آن  دولت  بی درنگ  نبود، 
در  که  بپذیرد  نتوانست  هرگز  و  می دانست 
به  مطبوعات  جهان  کشورهای  از  برخی 
راستی آزاد و مستقل از دولت اند. اگر اینگونه 
تصورات باطل که گاهی کار را خراب می کرد 
به کنار گذارده شوند، تیز بینی و قدرت تجزیه 
و تحلیل شاه انکارناپذیر بود و بیگانگانی که 
با او دیدار می کردند سخت تحت تأثیر قرار 
منطقه ای  مسائل  زمینه  در  شاه  می گرفتند. 
دید روشنی داشت و خوب عمل می کرد. با همه 
کاستی هایی که در باال به آن اشاره شد، می توان 
گفت که شاه در سیاست خارجی بیش از زمینه 

های دیگر کامیاب بود. 
ادامه دارد

برگرفته جستارگونه ای از:
عالیخانی، علی نقی )1۳۹۳( یادداشتهای َعَلم، 

جلد اول، تهران: کتاب سرا، صص۹۶ تا ۹8

سالهای واپسین حکومت شاهنشاهی

هیچ وقت نمی توانیم از شوروی
اطمینان قلبی حاصل کنیم

بخش شانزدهم

کنار پنجره
فاطمه زردشت

سال هاست که من 
کنار پنجره را اختیار کرده ام

وبه یاد آخرین بوسه
قهوه  تلخ دلتنگی را نوش می کنم

نگار چشمانت را
با غزل های غم انگیز عاشقانه 

می سوزانم
وخیالم را به زیبایی رخسارت

گره می زنم
لهجه شیرازی ات در گوشم

 با تار دل ساز تنهایی 
می نوازد

وباشراب ناب
بهانه  مستی شعرهایم 

می شود
این پنجره تصویر تو را
در خود ذخیره کرده است

تا با تمام داشته هایم
نبودن تو را به رخم بکشد

یک فنجان شعر

غلط های متداول در زبان فارسی
از دیدگاه استاد حسن عمید

لوطی- لودی: لوطی که به معنی جوانمرد و باغیرت گفته 
می شود کلمه  فارسی و صحیح آن لودی است. اغلب کلمه  
لوطی را الواط جمع می بندند و مرادف با اراذل و اوباش تلفظ 

می کنند که غلط است.

محابا: »ُمحابا« به معنی پروا، پرهیز و مدارا است. برخی 
»مهابا« می نویسند که غلط است. 

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

تهران: انتشارات کتابخانه گوتنبرگ، ص 1۲5.

زین قند پاریس

اکفه کتاب 

نویسنده: عزیز نسین
مترجم: رضا همراه

انتشارات نگاه، ۲5۲ صفحه
کتاب »چاخان« نوشته  »عزیز نسین« داستانی بلند 
با نثری طنزآمیز است که ویژگی های رفتاری جامعه  

سنتی را نقد می کند. 
نام  به  فردی  از  مختلف  آدم های  روایت  اثر  این 
»زبوک زاده« است. آن ها خاطرات و حکایت هایشان 
را از این مرد که بسیار دو رو، زبان باز و ریاکار است 

تعریف می کنند. 
نسین در این کتاب به زبوک زاده و زبوک زاده های 
دیگر می پردازد و معتقد است که خود مردم هستند 

که امثال این افراد را در جامعه پرورش می دهند.
»عزیز نسین« در این اثر مانند سایر آثارش از طنز 
استفاده  جامعه  مسائل  کشیدن  چالش  به  برای 
می کند و جامعه  سنتی و درگیر جهل را به تصویر 

می  کشد. 
این کتاب از آثار محبوب خود نویسنده است که با 
زبانی شیرین و دل نشین نوشته شده و خواننده را در 

طول قصه همراه خود می کند.
فصل  چندین  شامل  همچنین  »چاخان«  کتاب 
است و هر کدام بخشی از داستان را پیش می برد و 
در نهایت پازل کاملی تحویل خواننده می دهد که 
برخی از آن ها عبارت اند از »قصبه که خاک مرده 
آقای  جناب  علیکم  »سالم  پاشیده اند!..«،  رویش 

فرماندار!«و...
متن زیر برگرفته از این کتاب است:

به هتل برگشتم تا این نامه را برایت بنویسم... اما به 
محض اینکه وارد اتاقم شدم نفسم بند آمد!... 

نمی دانم برای تمیزکردن اتاقم نفت سیاه زده بودند 
یا )د.. د.. ت( مصرف کرده بودند! خالصه هرچه بود 
به قدری بوی زننده ای داشت که نپرس!.. دیدم اگر 

خودم را از اتاق بیرون نیندازم خفه می شوم... 
برای اینکه هوای اتاق عوض شود پنجره های اتاقم را 

باز کردم و رفتم پایین.
صاحب هتل گفت: قربان اتاق شما را دادم »د..د..ت« 
پاشیدند!.. دیگه نه ساس پیدا میشه و نه کک!!.. 

امشب راحت بخوابید خستگی تان رفع می شه!!... 
خواستم توی سالن بنشینم و برایت نامه بنویسم 

ولی نور چراغ ها به قدری کم بود که نتوانستم.
از صاحب هتل پرسیدم: چراغ های شما همیشه این 

قدر کم نور است؟!..

چاخان عزیز نسین
گنجینه های ادب 

محمد ماغوط

نویسنده  و  شاعر  1۹۳4میالدی،  زاده  

اسماعیلی مذهب اهل سوریه. او مانند 

دو هموطن دیگرش آدونیس و نزار قبانی 

سال ها دور از کشورش زندگی کرده  است. 

زبان شعر او کاماًل منثور است و فقط به 

تالش  و  می اندیشد  شعر  در  مضمون 

می کند که به کمک مجازها و استعاره ها 

و کنایه ها کوتاه ترین راه را برای رسیدن 

ماغوط در شعر  بیابد. محمد  به معنی 

و  سبک  صاحب  شاعری  عرب  معاصر 

چهره ای شناخته شده  است. او همچنین 

از مؤسسین نشریه تشرین می باشد.

بیشتر آثار داستانی و نمایشی و اشعار 

او در جشنواره های عربی و بین المللی 

جوایزی دریافت نموده  است.

او از پیشگامان و توسعه دهندگان قصیده 

النثر در شعر عربی است. او از کودکی با 

رنج و درد مّلت آشنا شد و در دوران 

نوجوانی، شاهد اشغال فلسطین و اوضاع 

نابسامان کشورهای منطقه بود. مشاهده 

در  را  تمّرد  روحّیه  نوعی  اوضاع،  این 

شخصیت او به وجود آورد؛ به گونه ای که 

در نوع شعری وی نیز تأثیر گذاشت و به 

قصیده النثر که نوعی تمّرد از قوانین شعر 

و رعایت وزن و قافیه و عروض بود، روی 

آورد و از پیشگامان قصیده النثر گردید. 

او به عنوان یک ناقد اجتماعی به انتقاد 

از وضع موجود عرب و ضعف و سستی 

آن ها در برابر سلطه جویان و به خصوص 

اسراییل پرداخته است و در آثار خود آن ها 

را به وحدت و یکپارچگی و مقاومت فرا 

می خواند.

از حّس  که سرشار  ماغوط  نوشته های 

ملی و میهنی است، اعجاب و تقدیر شعرا 

برانگیخته  را  نویسندگان معاصر وی  و 

است. او در آثار خود وصف مشکالت و 

رنج های جامعه را با طنز در هم آمیخته 

را  اخالقی حاکمان منطقه  فروپاشی  و 

آشکار کرده است. وی از طنزآوران ممتاز 

و نامی جهان عرب به شمار می آید.

میالدی   ۲007 سال  در  ماغوط 

درگذشت.

اشعار زیر از اوست:

ترسیده ای؟ از که؟

از جهان؟ 

من جهانت

از گرسنگی؟

من گندمت

از بیابان؟ 

من بارانت

از زمان؟

من کودکی ات

از سرنوشت؟

من هم از سرنوشت می ترسم...

*****

مادرم! ...

برای نجات من بشتاب

بیا و مرا 

در جیب روستایی ژرفت پنهان کن

زیرا مرگ 

از هر سو مرا احاطه کرده است…

آه مادر!

چه می شد اگر هیتلر نقاش باقی می ماند

و مارکس در کودکی از آسم می مرد…

آه مادر!

اگر آزادی برف بود

تمام عمر بی سرپناه می خفتم...

*****

اگر بخواهی در هر یک از کشورهای عربی 

شاعر بزرگی باشی، می باید راستگو باشی 

و برای آنکه صادق بمانی، باید آزاده باشی 

و برای آزادگی نیز می باید زندگی کنی و 

برای آنکه زنده بمانی باید الل و گنگ و 

کر و کور باشی.

*****

تو اما کیستی ؟

کشتی ای ؟ بادبانت کو ؟

بیابانی ؟ بادهایت کو نخل هایت کو ؟

انقالبی ؟ پرچم ها و زنجیرهایت کو ؟

شناختی فراتر از شناخت شب از تو ندارم 

من

اما آن که بخواهد تو را بگیرد از من

با بزرگترین خشم تاریخ رو به رو ست

به سان آن که انگشتری ها و مانده ی پول 

و دارایی سربازهای کشته شده را

در  هنوز  که  حالی  در  می برد  یغما  به 

میدان جنگ خون می ریزند

بگو به آن که قصدی دارد

این پسرم است در حالی که من او را 

نزاییده ام

آن  برای  مرزی  و  است  من  وطن  این 

نمی شناسم

این اشغالگر من است و در برابرش فریاد 

نمی زنم و سنگی برنمی دارم

خونش را مباح سازید و او را بکشید

اما به شرطی که میان بازوانم بیفتد

اگر آزادی برف بود...

اکفه ونیسندگی 

اواخر سال ۲00۶ بود که خانم 

الک وود، معلم دبیرستان خاویر 

دانش آموزانش  از  نیویورک، 

تکلیف،  عنوان  به  تا  خواست 

نویسندۀ  به  نامه ای  نوشتن  با 

متقاعد  را  او  موردعالقه شان، 

کنند از مدرسه شان بازدید کند. 

خانم  شاگردان  از  نفر  پنج 

کورت  به  را  نامه  الک وود 

ونه گات)*( نوشتند.

ونه گات که اتفاقًا پنج ماه پس 

بازدید  برای  اتفاق مرد،  این  از 

از مدرسه به علت کهولت سن 

نیامد.

اما جوابیه ای برای دانش آموزان 

فرستاد.  نامۀ ونه گات چنین بود:  

پنجم نوامبر ۲00۶

خانم  خاویر،  دبیرستان 

پرین،  آقایان  و  الک وود، 

و  ماوِرر  باتن،  مک فیلی، 

کانجیوستای عزیز

از  دوستانه تان  نامه های  بابت 

خوب  که  حقا  ممنونم.  شما 

پیرمرد  بلدید چطور حال یک 

پیزوری )هشتاد و چهار ساله!( 

را در روزهای خانه نشینی و به 

غروب فکر کردنش، خوب کنید. 

فعلی ام  ریخت  که  آنجایی  از 

ایگواناها را هم رو سفید می کند، 

این روزها دیگر در انظار عموم 

ول نمی چرخم.

 آنچه می خواهم به شما بگویم 

هم چندان طوالنی نیست و توی 

چند خط جمع و جور می شود.  

مختصر و مفید: 

به هر هنری که دلتان می خواهد 

سیخونکی بزنید.

 تمرینش کنید اگر حوصله تان 

می کشد: موسیقی، آواز، رقص، 

بازیگری، طراحی، نقاشی 

به  اگر  و  شعر  مجسمه سازی، 

مذاق تان خوش می آید نوشتن؛ 

خواه داستان، خواه مقاله و یا هر 

چیز دیگری که اسمش نوشتن 

است. 

فارغ از خوب یا بدش، فارغ از 

برای  شهرت،  یا  پول  دغدغۀ 

این که  برای  »تعالی«؛  تجربۀ 

ببینید درون تان چه خبر است، 

خوب  را  روح تان  این که  برای 

بپرورانید.

جدًا عرض می کنم!

همین حاال یک هنری را شروع 

کنید و آن را تا آخر عمرتان ادامه 

دهید.

الک وود  خانم  از  نقاشی  یک 

موقر  خیلی  یا  بامزه  بکشید. 

خیلی فرقی نمی کند. 

مسیر مدرسه تا خانه را برقصید. 

توی حمام بزنید زیر آواز. 

توی پورۀ سیب زمینی تان دوتا 

چشم و یک بینی و یک دهان 

دراکوال  ُکنت  ادای  بکشید؛ 

یا هر چیز شبیه  را دربیاورید، 

این که هم کار هنری محسوب 

می شود. 

این مشق شب تان است.

ندادید،  انجامش  اگر  امیدوارم 

خانم الک وود کارتان را با یک 

صفر بزرگ یک سره کند.

بنویسید.  یک شعر شش خطی 

می تواند  چیزی  هر  راجع به 

باشد، ولی بگذارید قافیه داشته 

باشد.

تنیس بازی کردن هم بدون تور 

منصفانه نیست. 

هرچه در چنته دارید، رو کنید. 

ولی به کسی نگویید دارید چه 

کار می کنید.

شعرتان را به کسی نشان ندهید 

و آن را برای کسی نخوانید، نه 

خانم  برای  نه  دوست تان  برای 

الک وود و مشخصًا نه برای پدر 

و مادرتان. قبول؟

شعرتان که تمام شد، ریزریزش 

کنید و تکه ها را توی یک سری 

سطل های زباله ای که دورترین 

فاصله را از هم دارند، بریزید.

خودتان به این نتیجه خواهید 

همان جایش هم  تا  که  رسید 

شعرتان کار کرده و پاداش تان را 

گرفته اید. 

شما »تعالی« را تجربه کرده اید، 

درون تان چه خبر  گرفتید  یاد 

است و خب طبیعتًا روحتان را 

هم پرورانده اید.

نوشتن را یاد بگیرید

خدا خیرتان بدهد!

کورت ونه گات

برگرفته از مجله هنری ژوان

آمریکایی.  بزرگ  نویسنده   -*

طنزی  از  ترکیبی  غالبًا  او  آثار 

علمی تخیلی  مایه های  و  سیاه 

از میان آن ها گهوارٔه  است که 

سالخ خانٔه   ،)1۹۶۳( گربه 

شمارٔه پنج )1۹۶۹( و صبحانٔه 

بیشتر   )1۹7۳( قهرمانان 

ستایش شده اند. در سال 1۹۹۹ 

 ۲5۳۹۹ سیارک  یا  آستروئید 

وانه گت  او  بزرگداشت  به  را 

نامیدند.

نامه ای 
از کورت 
ونه گات
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زندگی شاد

از گونه های سرخ مادر
تا نمایش های اینستاگرامی

نوشتهرهانیریزی

االندیگرتقریبًاهمهیمردمازبچه7-8سالهتا
سالمندانباالی70سالگوشیموبایلدارند.10-
15سالپیشاماتلفنهمراهاینقدرفراگیرنبود.
همانروزهاکهتازهاینوسیلهارتباطیازیککاالِی
خاِصپولدارهابهیککاالیضروریبرایهمه
تبدیلمیشد،برایمادریکگوشیخریدیمبایک
سیمکارت.دائممیگفتالزمندارمولیباالخره

آنقدرازفوایدآنگفتیمتاپذیرفت.
یکیدوماهطولکشیدتابتوانددرحدضرورتبه
کارباآنمسلطشود.پدرمکهمردبازاربودقبلاز

آنبرایخودشیکگوشیدستوپاکردهبود.
پدرومادرممثلخیلیپدرومادرهایقدیمیبودند
ویکزندگیآرامووفادارانهداشتند.هردویکعمر
باعشقمعمولیباهمزندگیکردند.فکرنمیکنم
نهیکبارپدربهاوگفت»دوستتدارم«ونهیکبار

مادرشاخهگلیبهیارشداد.
مادر ناهارمیهمانخانه باخواهرها بارکه یک
بودیم،پدرمهنوزنیامدهبود.مادرازمنخواست

یکپیامکبهپدربدهمتاسرراهمقدارینانبگیرد.
ناگهانفکریبهسرمزد.باصدایبلندخواندمو
تایپکردم:سرراهنونبخر.زودبیاکهمنتظرتم

عزیزم!
پرسیدم:بفرستم؟

گونههایمادرسرخشد.حالتیکهتابهحالندیده
بودم.جلوآمدوخواستگوشیرابگیرد.گفت:

همانراکهگفتمبنویس.
گفتم:مگرچهاشکالیدارد؟
خواهرهاهماصرارکردند.

امامادرکوتاهنیامد.کمیهمجدیشدوگوشیرااز
دستمگرفت.حسکردمدوستنداردکسی)حتی
مافرزندانش(واردحریمعاطفیاووپدرشویمواو
حرفیبهپدربزندکههیچگاهنزده.باالخرههرچه

اصرارکردیمنگذاشت.
هیچگاه من و میگذرد روز آن از سالها االن

گونههایسرخمادرراازیادنمیبرم.

جوان زوجهای با میکنم مقایسه را آنها رابطه
امروزیکهعاطفههاوباهمبودنهایخودشان
رامدامدراینستاگرامفریادمیزنندوبهنمایش

میگذارند.
شایدگذرزمانهمهچیزراعوضکردهامانمیدانم
چرااینرابطههاواینفریادزدنهاهیچگاهبرای

منباورپذیرنیست.
پدرومادرمسالهاباهمزندگیکردهاندومیکنند.
مثلخیلیپدرومادرهایقدیمی.آنهاهیچگاهیابه
همابرازعالقهنکردهاندویااگرکردهاند،آنراجار

نزدهاندوبهنمایشنگذاشتهاند.
منفکرکنمآننسلقدیممصداقاینشعرزیبای

سایههستندکهمیگوید:
نشودفاشکسیآنچهمیانمنوتوست

تااشاراتنظرنامهرسانمنتوست
گوشکنبالبخاموشسخنمیگویم

پاسخمگوبهنگاهیکهزبانمنوتوست
روزگاریشدوکسمردرهعشقندید

حالیاچشمجهانینگرانمنوتوست
گرچهدرخلوترازدلماکسنرسید

همهجازمزمهعشقنهانمنوتوست
اینهمهقصهفردوسوتمنایبهشت

گفتوگوییوخیالیزجهانمنوتوست
نقشماگوننگارندبهدیباچهعقل

هرکجانامهعشقاستنشانمنوتوست
سایهزاتشکدهماستفروغمهمهر

وهازاینآتشروشنکهبهجانمنوتوست
هوشنگابتهاج

اینهارانسلجدیداینستاگرامیشایدکمتربفهمند.
آنهااگرجشنیمیگیرند،اگرهدیهایبرایهم
میخرند،اگرتفریحیامسافرتمیروند،هرعکسی
همهچیز است. اینستاگرام برای میگیرند، که
تزئینیونمایشیاست.لبخندهامصنوعیاست.

ابرازعالقههابیمحتوااست.
شایدمناشتباهمیکنمولیدوستداشتنهاوابراز
عالقههایکحریمخصوصیاستوبایدبماندبرای
همانحریم.درایندنیاکههمهچیزنمایشیاستو
ازمحتواخالیشده،اجازهندهیم»دوستداشتن«

ماهمهویتخودراببازد.

پای درس حکیم دکتر
غالم حسین ابراهیمی دینانی

حال را از دست 
نده

درسهای اخالقی

میاندیشد، که آنچنان کسی اگر -
زندگینکندناچارآنچنانکهزندگی

میکند،خواهداندیشید.
شما میشود، متولد انسان وقتی -
نمیتوانیبگوییکهچهکسیخواهد
آیا بگوییدکه نمیتوانید شد.حتی
مؤمناستیاکافر.مقام)معنویاش(
درچهدرحدیاست.زیراتاآخرین
نفسکهیکلحظهبهمرگشباقی
مانده،ممکناستصدوهشتاددرجه

عوضبشود.
یعنیانسان»حّدیِقف«ندارد.انسان،
پایاننداردوبهجایینمیرسدکه
بگوییدبعدازاینراهینیستواین
پایاناست.)تأییدکنندهاینسخن
عرفاهستندکه(عرفااینراهرارفتهاند
وباسلوکبهاینرسیدهاندکهاینراه
راپایانینیست.راهیاستبیپایان
وراهیاستُپرخطر؛کهعرفاءاین
راهراشجاعانهرفتهاندوبهمقاماتی
بیان و توصیف قابل که رسیدهاند

نیست.
-حالراازدستنده.بهبهانهمنتظر
بودِنفردا،حالراازدستنده.جناب

مولویمیفرماید:
هینمگوفرداکهفرداهاگذشت

تابکلینگذردایامکشت

-شخصیآمدپیشپیامبروشترشرا
ولکرد.پیامبرفرمودکهشترتکو؟

گفتبهخداسپردم!
پیامبرفرمود:اعقلالبعیرثمتوّکل؛

اولشترراببندبعدتوکلکن.
یعنی توکل میکنند فکر بعضیها
بیمحاباکارکردن.عقالنیترابهکار
ببروتاآنجاکهمیتوانیاندیشهات
رافعالکن،توکلهمبکن.نهاینکه

بیفکروبیحسابکارکن.
-خطرناکترینزندان،زنداناندیشه
کجاست.اززندانهاییکههست،امید
نجاتهستاماوقتیدریکاندیشه
کجزندانیشدیورویآنعنادهم
میتواند کسی چه باشی، داشته

نجاتتدهد؟
زندانی کج اندیشه یک در وقتی
شدی،دیگرگوشهمنمیدهی!چه
راهنجاتیهست؟هرآدمیکهدچار
اندیشهکجاستوازایناندیشههم
بیروننمیخواهدبیاید،دچارانانیت
است.أنایعنیمنموهیچچیزدیگری
نیست.دِرحقیقترابهرویخودبسته
است.اگربشکند)درزندانانانیترا(
کهفقطهمخودشمیتواندبشکند
وافقرابازکرد،حقایقواردمیشود؛

نسیم)حقیقت(میوزد.

آشپزباشی

کیک پنبه ای خوش قلق
راضیهیزدینژاد/مدرسآشپزی

موادالزم:
تخممرغ:4عدد

شیر:یکویکچهارمپیمانه
آردسفید:دوویکچهارمپیمانه

کره:100گرم
شکر:220گرم

بکینگپودر:2قاشقمرباخوری
وانیل:کمی

شیوهپخت:کرهوشیرراباهمروی
شود. باز کره تا بگذارید حرارت

نیازینیستکهشیربجوشد.
تخممرغوشکرراخوببههمبزنیدتاحجمش
دوبرابروکرمیوکشدارشود.وانیلرااضافهکرده
همچنانباهمزنبزنیدوشیروکرهداغرابهآن

اضافهکنید.
بعدآردوبکینگپودریراکهسهبارالکشده

طیسهمرحلهبهآناضافهکنیدوبالیسکبههم
بزنید.

موادراتویقالبیکهچربکردهوآردپاشی
کردهایدبریزیددرفردمای180درجهبهمدت45

دقیقهقراربدهید.
نوشجان

شبکه های اجتماعی
/بعدازمدتهاکهعکسشرادیدم،فهمیدماصاًل
همزیبانیست.رفتارشهماصاًلدلنشیننیست،
آدمهایی و نیست، خندهدار اصاًل شوخیهایش
خوشبختی آدمهای هم هیچ هستند کنارش که
معمولی آدم یک حضور از باید چرا نیستند!
خیره بهش ساعتها بخواهند و باشند خوشحال
آدم یک تا »خاص« آدم یک از او فاصله شوند؟
»معمولی«فقطدوستداشتنمنبود...اومعمولی

شدهبود،چونمندیگر»دوستشنداشتم«...

/زنبراینشاندادنمشارکتوایجادرابطهبا
شماحرفمیزند.حرفزدنزیاداوباشمانشان

دهندهایناستکهدوستتاندارد.
امااگرباشماگفتگونکندبهدردسرافتادهاید...

به آخرش باشه، قوی هم هرچقدر زن یه /
خستگیاشو بتونه که یکی داره! نیاز تکیهگاه یه
کنارشازبینببره،یکیکهبتونهباگفتِنچند

کلمهدنیاشوقشنگکنه...

/آگاهیازنقاطتیرهشخصیتخودمان؛بهترین
راهکنارآمدنبابدیهایدیگراناست

/پیشازاینکهشروعبهدرمانکسیکنی،از
اوبپرسآیاحاضراستچیزهاییراکهبیمارش

کردهاند،کناربگذارد؟بقراط

مدرسه بسکتبال تیم از وقتی جردن مایکل /
کنارگذاشتهشد،بهخانهرفتوخودرادراتاقش
سالگی 4 تا تقریبًا انیشتین آلبرت کرد! زندانی
گفتند معلمانش نداشت، زدن حرف توان هنوز
در۳0 جابز استیو رسید! نخواهد بلوغ به خیلی
از تشریفات بدون آشفته و سرخورده سالگی،

شرکتیکهخودساختهبوداخراجشد!
خاطر به شد، اخراج روزنامه یک از دیزنی والت

عدمتخیلونداشتنایدههایاورجینال!
همیشهبعدازشکست،موفقیتینیزوجوددارد،به

شرطیکهانسانتسلیمنشود.

دانستنیهای خودرو

 جلوبندی خودرو چیست؟
بخشمکانیکخودروهنرستانفنیوحرفهایشهیددکترباهنرنیریز

یکیازعواملمهمدرراحتیسرنشینانو
از برخورداری رانندگی، سهولت همچنین

سیستمجلوبندیوتعلیقسالماست.
چنانچهالستیکهاراهمازاجزاءاینبخش

محسوبکنیم،بنابراین:
سیبکها، شامل جلوبندی مجموعه -1
چپقیها،اتصاالتچندگانه،میلهتعادل،طبق
و...بستهبهنحوهرانندگیوناهمواریمسیر
حداکثرهر20هزارکیلومترنیازبهبازدیدو

سرویسدارند.
2-هردوهفتهیکبارفشاربادتایرهارامطابق

دستوراتسازندهخودرو،تنظیمکنید.این
عملبایدوقتیکهالستیکهاسردهستندو

درشروعحرکتانجامگیرد.
۳-بینهر8هزارتا10هزارکیلومترکارکرد
رینگهاوالستیکهارادوبارهباالنسکردهو
آنهارابهطورضربدریبایکدیگرجابهجاکنید.
اماچنانچهجهتگردشدرآنهاتعریضشده
است،بهتعویضتایرهایمحورجلوبامحور

عقبدرهمانسمتاکتفاکنید.
4-کمکفنرهاتضمینکنندهنرمیوسواری
راحتخودروهستند.برایاینکههمیشهدر

بهترینحالتباشند،پسازپیمودنهر20
هزارکیلومترآنهاراازلحاظنشتروغنو

درستیعملکردبازدیدکنید.
5-بستهبهنوعالستیکهابرایجلوگیریاز
هرنوعپیشامدناگوار،بین50هزارتا60هزار
الستیکهای با را جدید تایرهای کیلومتر

فرسودهعوضکنید.

6-بهیادداشتهباشیدکههموارهدرهرمحور
ازالستیکهایهمنوع،همناموهماندازه

استفادهکنید.
7-بازدیدمیزانگیریسبلبرینگچرخها
راهنمایهر بهدفترچه باتوجه میبایست
خودروومطابقبادستورکمپانیسازندهانجام

گیرد.

بچه ها سالم
به کوشش سمیه نظری 

چطور آسمان به زمین افتاد و 4 داستان دیگر
به انتخاب: انسیه سادات جاللی

روزی موش کوچولویی داشت النه اش 
را تمیز می کرد که ناگهان زمین لرزید 
و فریادحیوانات جنگل به گوش رسید. 
او سرش را از النه بیرون آورد و دید 
فرار  حال  در  و  ترسیده  حیوانات  که 

هستند.
از  موش  شد،  ساکت تر  اوضاع  وقتی 
غرش  صدای  آمد.  بیرون  سوراخش 
دادم  به  می گفت:  که  شنید  را  شیر 

برسید، کمکم کنید. 
حیوانات کم کم از پناهگاه خود خارج 
شدند و سر و گوش آب دادند. وقتی 
فهمیدند خطری نیست، برای کمک به 
شیر رفتند. شیر توی تور بزرگی بین 
زمین و آسمان گیر کرده بود.هر کس 
پیشنهادی داد و تالش کرد تا تور را 

پاره کرده و شیر را نجات دهد اما ... .«
این داستان نامش هست:  »فکرش را 
هم نکرده بودیم!« یکی از داستانهای 
افتاد«  زمین  به  آسمان  »چطور  کتاب 
فکری  پرورش  کانون  انتشارات  از 

کودکان و نوجوانان.
کتاب غیر از این چهار تا داستان جالب 
دارد به نامهای: چطور آسمان به زمین 
افتاد، هیوالی عجیب، چه نادانند، و ماه 

در آبگیر
این کتاب 32 صفحه ای را  سرور پوریا 
منیژه  را  آن  تصویرگری   و  نوشته 
شمسی  و  باروتیان  علی  امیر  ونکی، 

ایران مدار انجام داده اند.
دارید  دوست  اگر  عزیز!  بچه های 
بدانید  را  شیر  و  موشی  داستان  ادامه 

بخوانید  را  کتاب  داستانهای  بقیه  و 
می توانید آن را از کتابفروشی ها بخرید 
و یا از کانون پرورش فکری کودکان و 

نوجوانان به امانت بگیرید.

با  و  بود  خیاطی  مشغول  پیرزنی 
می زد.  کوک  را  لباسها  سوزن  و  نخ 
بود  پیرزن  دست  در  که  سوزن 
دنبال  تو  چرا  »آهای  گفت:  نخ  به 
چه  من  جان  از  افتاده ای؟  راه  من 
برو!« را  خودت  راه   می خواهی؟ 

نخ خندید و گفت: »دوست من! خب 
اگر  یعنی  هستیم؛  هم  با  جا  همه  ما 
برسد  نتیجه  به  کارمان  بخواهیم 
مجبوریم با هم کار کنیم؛ واال اگر من 
استفاده ای  تو  از  که  نباشم  کنارت 

نمی کنند.«
سوزن با عصبانیت گفت: »نخیر! اصالً 
تو هم  بدون  من  نیست!  اینطور  هم 

می توانم این پارچه ها را بدوزم.« 
نخ پاسخ داد: »هر شکاف و پارگی با 
کمک من دوخته می شود؛ تو چطور 
انکار می کنی؟  را  این موضوع  داری 

می روی،  که  راهی  در  کن!  نگاه 
نه  می ماند  به جا  من  پای  رد  همیشه 
چرا  که  بپرسد  تو  از  کسی  اگر  تو! 
روی پارچه حرکت می کنی و هدفت 
چه  چیست،  پارچه  سوراخ کردن  از 
کنار  روز  یک  می دهی؟اگر  پاسخی 
تو نباشم و همراه تو نیایم، کاری از 
دستت برنمی آید، لج نکن! هر کدام از 

ما که نباشیم لباسی دوخته نمی شود.« 
اما سوزن حرف خود را می زد و نخ 
هرچه سعی کرد سوزن را آرام کند،  
موفق نشد. سوزن نخ را از سوراخ خود 

بیرون آورد. 
بکشد،  را  کوک  خواست  که  پیرزن 
از سوزن خارج شده  نخ  متوجه شد 
است. نخ را برداشت و سعی کرد داخل 
سوزن ببرد، اما چون سوزن لج کرده 
بود،  سوراخ خود را تنگ تر می کرد تا 

نخ نتواند وارد آن شود. پیرزن هرچه 
نتوانست  کرد  ریز  را  چشم هایش 
گفت:  خودش  با  کند.  نخ  را  سوزن 
بهتر  این سوزن نخ نمی شود،  »انگار 

است سوزن دیگری بردارم.«
و  گذاشت  کناری  را  سوزن  پیرزن 
نخ  را  آن  برداشت،  دیگری  سوزن 
کرد و مشغول دوختن شد. سوزن که 
تازه به حرف نخ رسیده بود با ناراحتی 
معلوم  دیگر  بود!  نخ  با  »حق  گفت: 
نیست پیرزن چه زمانی از من استفاده 
کند، حاال باید هر روز منتظر باشیم. 
من  بی جای  غرور  تاوان  تنهایی  این 

است.«

برگرفته از:
اعتصامی،  پروین  ماندگار  قصه های   

نوشته: فرشته جندقیان

سوزن مغرور
کفاش

کفاشم و کفاشم

سحرخیز و بشاشم

توکار دوخت و دوزم

کفشاتونو می دوزم

کفشای پاره، پوره

هرکفشی که ناجوره

می دوزمش من عالی

بدون هیچ خرابی

شاعر : رها تازیکه

عکستزئینی

اشتراک یک ساله 

هفته نامه نی ریزان فارس و ماهنامه نی تاک
با ما تماس بگیرید:

 5146 731 0917 »جاللی«
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/ نورخورشیدبهتریندارویضدافسردگیطبیعی
است!

 اگرافسردگیدارید،قدمزدندرطبیعتزیرنورخورشیدبه
مدت21روزوروزانهیکساعت،افسردگیشمارابهصورت

چشمگیریبهبودمیبخشد.

/ اگردستهاوپاهایشماهموارهسردهستند،ممکن
استبامشکلسطحپایینآهندربدنتانمواجهباشید.

مانند برگدار سبزیجات تخممرغ، ماهی، گوشتقرمز،
اسفناج،مویز،غالت،عدس،پسته،شیرومکملهایآهن

استفادهکنید.

/ کوچککردنشکمباآبانار
آبانارمیزاناسیدهایچربدرخون)NEFA(راکاهش
میدهد.اینموضوعسببمیشودکهچربیذخیرهشدهدر

اطرافشکمنیزکاهشیابد.

/نکاتیدرموردخوردنسیب
سیبمیتوانددرمعدهایبااسیدیتهباالناراحتیایجادکند.
اگرسیبترشبامعدهخالیخوردهشود،
واکنشدربدنافزایشمییابد.
که است این آن دلیل
از مملو تازه سیبهای
به که هستند اسید
متابولیسمبدنومعده
میدهند. سرعت
شیرین سیبهای
حاوی زیرا خطرناکند؛ دیابتیها برای

ساکارزهستند.
بااینوجود،سیبیکمحصولکمکالریوسالماست
کهحاویویتامینهاوفیبرزیادیاست.بیشازحدسیب
نخوریدتافشاربهمعدهواردنشود.بهتراستدرنیمهاولروز
سیببخوریدتازمانکافیبرایهضمآنوجودداشتهباشد.

/خودزشتپنداری،سندرمیکهبهجاننوجوانانایرانی
افتادهاست!

اینبیماریهمدرپسرانوهمدردختراندیدهمیشودو
معمواًلشروعآنازدوراننوجوانیاست؛بهطوریکهفرد
مبتالبهخودزشتپنداری،دائمًاصورتخودرادرآینه

چکمیکندویابرعکسازدیدنآینهفراریاست.
 سندرومخودزشتپندارییکبیماریروانیاستکهطی

آنفردبهشدتدربارهاشکاالتجزییخوددرظاهرحساس
میشود.بسیاریازاینافرادبهدلیلاحساساتخوددرباره
ظاهرشان،رابطهخوبیبادوستانواعضایخانوادهندارندو

اغلباوقاترابهتنهاییسپریمیکنند.

/درمانریزشمویخانمها
-بانوانبرایدرمانریزشموهرچهمیتوانندغذاهایگرم

میلکنندوسردیهاراکمتربخورند.
-خوردنهفتهای5وعدهاردهباشیرهانگوربهعنوان

صبحانهدرهفتهتوصیهمیشود.
-خوردن14عددبادامدرختیروزانه.

-خوردنشبی1لیوانعرقرازیانهباکمیعسلدرایام
پاکی.

-استشمامعطرگرمازجملهیاس،محمدی،مریمونرگس
موقعخواب.

/نوزادانحسبویاییتوسعهیافتهایدارندوبهراحتی
بویمادرشانراتشخیصمیدهند.غیرازاین،هنگامیکه
مادربهآنهاشیرمیدهد،بویشیرمادرشانراتشخیص
میدهندومیتوانندبینشیرمادرشانوزناندیگرتمایز

قائلشوند.

/کدوتنبل،خوردنیمغذیزمستانی!
درفصلزمستانمیتوانازکدوتنبلدرپختخوراکیهای
گوناگونمانندسوپ،انواعنانهاوکیکها،مرباوحلوااستفاده
کرد.همچنینبهدلیلدارابودنفیبرزیاد،چارهخوبیبرای

رفعیبوستمیباشد.

/همهخانمهایباردارازشروعهفته16بارداریتاسهماه
بعداززایمانبایدروزانهیکعددکپسولمولتیویتامین

سادهیامینرالمصرفکنند.

/ماسککارآمدبرایخالصیازِگرهمو
و میخورند گره اغلب آسیبدیده و خشک  موهای
زیباییشانراازدستمیدهند.شماباماسکترکیبیزرده
تخممرغوروغنزیتون،میتوانیدموهایتانرامرطوبنگه

داریدوازشرگرهخوردنموهاخالصشوید.
تخممرغرابشکنیدوزردهراازسفیدجداکنید.

سپسزردهوروغنزیتونرامخلوطکنید.
بعدموهایخودرامرطوبنماییدواینماسکرابهروی

موهایتانبمالید.
پساز20دقیقهموهایتانراباآبفراوانبشویید.

چند خط سالمتی
/چراهنگامناراحتیبغضمیکنیم؟

بغضیکههنگامترس،ناراحتی،گریهودعواومشاجره
درگلویخودحسمیکنید،واکنشطبیعیبدنبرای
بازترکردنراههایعبورهوادرسیستمتنفسیاستتادر

صورتنیاز،اکسیژنبیشتریبرایبدنفراهمشود.

/چهمدتپسازابتالبهکرونا،دوزدومواکسنراتزریق
کنیم؟

واکسیناسیونتعریفمشخصداردووقتیواکسیناسیون
کاملمیشودکه14تا28روزازتزریقدوزدومآنگذشته

باشد.
اینحالکسیکهبینتزریقدودوزواکسنمبتال با
میشود،۳تا8هفتهپسازبهبودیمیتوانددوزدومرا

دریافتکند.

/ترکیباتطبیعیموجوددرریحان،ازمغزدربرابر
بیماریآلزایمرمحافظتمیکند.

»Fenchol«سبزیریحاندارایترکیباتیبهنامفنکل
برابر در محققان، جدید مطالعات اساس بر که است

آسیبرسانیآلزایمربهمغز،اثرمحافظتیدارد.
محققاندانشگاهفلوریدایجنوبیموفقبهکشفیک
مکانیسمحسیمرتبطبامیکروبیومرودهشدندکهبراساس
آنمیتوانگفتترکیبفنکلچگونهمیتواندسمیت
عصبی»neurotoxicity«رادرمغزمبتالبهآلزایمرکاهش

دهد.

/خواصدانهکنجدبرایمادران
شیرده

نه کنجد دانههای
عجیبی طرز به تنها
افزایش را مادر شیر
منبع بلکه میدهند،

غنیکلسیمهستندکهسببرشدموواستخوانهای
کودکمیشوند.

عالوهبراین،شمادرزمانشیردهیبهمقداربیشتری
کلسیمنسبتبهمواقعدیگرنیازداریدوباخوردندانههای

کنجد،میتوانیدکلسیمموردنیازبدنراتأمینکنید.
دانهکنجدرادرلیوانشیربریزید،همراهباساالدوماست

میلکنیدیاآنراخالیخالینوشجانکنید.

/مندرگذشتهبهکرونامبتالشدهام.آیابازهمالزماست
واکسنبزنم؟

ایمنیبعدازابتالبهکروناایمنیدائمنیست.یکماهبعد
ازابتالبهکروناازهر10نفر،۹نفرایمنیکوتاهمدتدر
برابربیماریپیدامیکنندویکنفراصاًلایمننمیشود.
باکاهشتدریجیایمنی،برخوردباویروسجهشیافته
جدیدمیتواندمنجربهابتالیمجددوتشدیدبیماری

شود.

/بهتراستفاصلهتزریقواکسنهایکروناوآنفلوآنزا
یکهفتهباشد!

باکرونا:واکسن مسعودمردانیعضوستادملیمقابله
آنفلوآنزاازفرانسهوهلندبهکشورواردشدهوبهتراست
فاصلهتزریقآنباواکسنکرونایکهفتهباشد.واکسن
آنفلوآنزاهیچتأثیریدرمبتالنشدنبهکروناندارد؛اما
امسال،افرادواجدشرایطبایدواکسنآنفلوآنزاتزریقکنند

تاازابتالبهاینبیماریدرامانبمانند.
افرادباالی60سال،زنانباردار،مبتالیانبهبیماریهای
قلبی،ریویودیابت،حتمًاواکسنآنفلوآنزارادرمدتزمان
تعیینشدهتزریقکنند.افرادواجدشرایطبایدباتجویز
پزشک،واکسنآنفلوآنزاراازداروخانههادریافتکنند.
ضرورتتزریقواکسنکرونابرایکودکان،خیالمارااز

بابتمبتالنشدنبهآنفلوآنزاراحتمیکند.

/توصیههایزیربهکاهشعفونتهایزناندربارداری
کمکمیکند:

-تعویضروزانهلباسزیر
-دفعادراربالفاصلهپسازآمیزشوشستشوباآبویا

ژلهایبهداشتیمعمول
-پرهیزازاستفادهازترکیباتیددارضدعفونیکنندهمانند

بتادینبهدلیلاحتمالآسیبزاییبرایجنین
-خشکنگهداشتنلباسزیروناحیهتناسلی

-توجهبهرنگ،بووقوامترشحات،ترشحاتزیاد،بودارویا
غلیظمیتواندنشانهعفونتباشد.

خاصیت دلیل به دوغ و ماست از بیشتر استفاده -
آنتیبیوتیکی

-استفادهبیشترازسبزیجاتومیوههایتازهبهدلیلوجود
CوAویتامینهایمحافظتکنندهمانندویتامین

-پرهیزازخوردنزیادموادشیرینمانندکیکوشکالت،
غذاهایادویهداروپنیرپیتزا،مخمرهاوقهوهوچای

-مراجعهبهپزشکیامامابرایمعاینهودریافتداروی
مناسب

-پرهیزازخوددرمانی

چند خط سالمتی

همهگیری امسال زمستان و پاییز
کووید-1۹بیشتِرتوجهاترابهخودجلب
کرده،امابیماریهایتنفسیدیگرینیز
وجودداردکهخطرشیوعآنهانیزباسرد

شدنهوانزدیکاست.
ویروس کووید-1۹، بیماری بر عالوه
سینسیشیالتنفسی)RSV(وآنفلوآنزای
دیگری تنفسی بیماری دو هم فصلی
هستندکهمواردابتالبهآنهادرفصلپاییزو

زمستانافزایشپیدامیکند.
مواردگرفتاریبهویروسسینسیشیال
)پیوستهیاخته(تنفسیبهطورمعمول
درفصلزمستاندرمیانکودکانافزایش
از نیزمعمواًل آنفلوآنزایفصلی مییابد.
فصلپاییزآغازشدهوتافصلبهارادامه

پیدامیکند.
ویروس به ابتال موارد گذشته سال
آنفلوآنزای و تنفسی سینسیشیال
کمتر معمول شرایط به نسبت فصلی
کاهش به توجه با اکنون هرچند بود.
محدودیتهایکروناییودرشرایطیکه
همهگیریکووید-1۹ادامهدارد،برخی
ازکارشناسانپیشبینیمیکنندشیوع
نگرانکننده جاری سال در آنفلوآنزا

خواهدبود.
متخصصانتأکیددارندامسالنیزبرای
تنفسی، بیماریهای شیوع از جلوگیری
همچون توصیههایی تا دارد ضرورت
فاصله حفظ دستها، مرتب شستشوی
اجتماعی،استفادهازماسکومراقبتاز

کودکانبیماردرخانه،جدیگرفتهشود.

فصلی آنفلوآنزای متخصصان، گفته به
برای است الزم و است ما روی پیش
مقابلهباآن،تمامیمواردپیشگیرانهاز
جملهاستفادهازماسک،ماندندرخانهبه
هنگامبیماری،شستشویدستهاوتزریق

واکسنرارعایتکنیم.

عالئم بیماریهای تنفسی
سینسیشیالتنفسی،آنفلوآنزایفصلیو

کووید-1۹عالئممشابهیدارند؛ازجمله:
-تب

-عطسهوگرفتگیبینی
-ازدستدادناشتها

-سردرد
-گلودرد

-احساسخستگی
بههمیندلیلحائزاهمیتاستکهفرد
برایتشخیصصحیحبیماریبهپزشک
مراجعهکند؛چراکهدرماناینبیماریها

متفاوتخواهدبود.

تنفسی، ویروسهای هشداردهنده عالئم
شاملتبباالومشکلدرتنفساست.

واکسن کووید-۱۹ و آنفلوآنزا
واکسن تزریق که گذشته سال اواخر
کووید-1۹آغازشد،متخصصانپیشنهاد
کردندبینتزریقایندوواکسنفاصله
زمانیتعیینشود.هرچنددرحالحاضر
نتایجتحقیقاتحاکیازآناستکهاین
فاصلهزمانیضرورینیستوفردمیتواند

دریکروزهردوواکسنراتزریقکند.

درمان بیماریهای تنفسی
درمانی اکسیژن و هیدراتاسیون
آنفلوآنزاو به بیمارانمبتال برای گاهی
سینسیشیالتنفسیکهدربیمارستان
قرار استفاده مورد میشوند، بستری
میگیرد.بااینحالروشهایپیشگیرانه
بهترین از واکسیناسیون، همچون
به ویروسها این با مقابله برای اقدامات

حسابمیآیند.

چرا دچار پوکی استخوان 
می شویم:

عواملخطرپوکیاستخوانشامل
۳دستهمیشود:

1-عواملتغییرناپذیرمانندارث،
نژاد،جنسیتوسن.

نظیر تغییرپذیر عواملخطر -2
وزنوفعالیتبدنیناکافی،تغذیه،
مصرفناکافیکلسیموویتامین
و قلیان و سیگار دخانیات، ،D

مصرفداروهاییمانندکورتون.
۳-عواملخطردرمانپذیرمانند
همچون زمینهای بیماریهای

پرکاریتیروئیدوپاراتیروئید.
پوکیاستخوانبهطورخـاموش
وبیسروصدااتفاقمیافتدودر
تـا عالمتی هـیچ موارد بیشتر
زمـانرخدادنشکـستگیوجود

ندارد.
تشخیص در روش قطعیترین
پوکیاستخوان،اندازهگیریتراکم

استخواناستکهباتشخیصاولیه
از یا متوقف را بیماری میتوان

پیشرفتآنجلوگیریکرد.
عوامل کرونا، همهگیری طی در
کم مانند استخوان پوکی خطر
تحرکیوتغذیهنامناسبومصرف
کورتونوالکلافزایشپیداکردکه
الزماستافرادجامعهباتوجهبه
پیامدهایناشیازپوکیاستخوان،
تاحدممکناینعواملخطررادر

زندگیخودکاهشدهند.

سرگیجه های ۳ ویروس و ۳ تهدید در زمستان امسال
دوران بارداری 
چه علتی دارد؟

چندبار 
سرماخوردگی 
کودکان در سال 

عادی است؟

آلودگی هوا و 
 D جذب ویتامین

حدودهفته12باردارییادرسه
ماههدومبارداری،رحمدرحالرشد
میتواندبهعروقخونیبدنمادر
فشارواردکندوعلتسرگیجهدر
بارداریباشد؛بهخصوصهنگامی

کهمادربهپشتبخوابد.
سطحباالیپروژستروننیزمیتواند
سببشلوبازشدنعروقخونی
شود،کهدرنتیجهگردشخونبه
امادر یافته، افزایش سمتجنین
و مییابد کاهش باردار مادر بدن
سببکاهشفشارخونمیگردد.
خون میشود باعث مسئله این
نتیجه در و برسد مغز به کمتری

احساسسرگیجهایجادشود.
در سرگیجه علتهای دیگر از
بارداری،افتقندخونیاازدست

دادنآببدناست.
احساس احتماالت از دیگر یکی
ضعفدردورانبارداریایناستکه
بدندرایندورانبهعلتنیازجنین،
گرموپرحرارتودرحالصرف
اگر بنابراین است. بیشتری انرژی
زمانطوالنیرادراتاقبیشازاندازه
گرموگرفتهسپریکنید،وعالوهبر
آنلباسهایتنگوخیلیگرمنیز
پوشیدهباشید،ممکناستاحساس
سبکیدرسروسرگیجهایجادشود.

مریمدرگاهیمتخصصاطفال:بافرارسیدنفصلسرماو
همچنینشیوعویروسکرونا،بهطورمیانگینهرکودکدر
سالبین5تا10باردچارسرماخوردگیمیشود.براساس
تحقیقاتصورتگرفته،سرماخوردگیموجبایمنسازی
بدنکودکدربرابرکرونامیشود.سرماخوردگییکیاز
شایعترینبیماریهادربینکودکانبودهکهمهمترین
علتآنضعفسیستمایمنیبدنکودکاست.اززمان
شیوعویروسکرونا،سرماخوردگینیزبهحسابویروس

کروناگذاشتهمیشود.
ازجملهتب، سرماخوردگیدرکودکانعالئممختلفی
عطسه،سرفه،گرفتگیبینی،گلودرد،سردرد،بدندرد،
آبریزشبینیودلدردداردکههمهاینعالئمباویروس
کرونامشترکبودهوراهتشخیصآنازکرونا،زمانبهبود
بیماریاست.معمواًلکودکانیکهبهسرماخوردگیمبتال
شوند،شدتبیماریپساز۳روزدرآنهاکمترخواهدشد؛
اماکودکانمبتالبهکرونا،تاسپریشدندورهدرماندر

روزهایاولیه،عالئمپیشروندهدارند.

دکترباقرالریجانیرئیسپژوهشگاهغدددانشگاهعلوم
پزشکیتهران:بررسیهانشاندادهدرمناطقیکهآلودگی
هوایبیشتریدارند،میزانویتامیندیپایینتراست.
ارتباطویتامیندیباپوکیاستخواندرسنینباالتر،خیلی

سختاست.
تحقیقاتنشانداده،هوایآلودهمیتواندمانعرسیدن
D ویتامین شدن ساخته و بدن به ماوراءبنفش اشعه
موردنیازدربدنفردشود.بهطورخالصهمیتوانگفت
کهآلودگیهوابابیماریهایغیرواگیرماننددیابتوبا
اختالالتکمبودویتامیندیارتباطداردواینارتباطثابت

شدهاست.

در صورت واکسیناسیون عمومی

آرام آرام به پایان پاندمی کرونا 
نزدیک می شویم

تخصص فوق هاشمیان، محمدرضا سید
و دانشوری مسیح بیمارستان ویژه مراقبتهای

استادتمامدانشگاهعلومپزشکیشهیدبهشتی:
بهنظرمیرسدباکمکداروییکهبهزودیتأیید
خواهدشدوواکسنهاییکهتزریقمیشوند،آرام

آرامبهپایانپاندمیکرونانزدیکمیشویم.
فاویپیراویر پیشرفته فرم داروی»مولنوپیراویر«
Emoryاست.اینداروتوسطمحققاندانشگاه

آمریکاطراحیوساختهشدوشرکتمرکایندارو
راتولیدکردومطالعاتآنراانجامداد.

مطالعاتیکهثابتکردندمصرفایندارومیزان
بستریبیمارانمبتالبهکرونارا50درصدکاهش

میدهد.
تمامداروهاوحتیمولنوپیراویر،داروهاییبااثرات
نسبیهستندوقرارنیستجانتمامبیمارانرا

نجاتدهند.
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ادامه از صفحه یک

... سپیده علی پور با کسب رتبه  499 علوم انسانی 
دانشگاه  عربی  دبیری  رشته   در  شده  پذیرفته 
فرهنگیان بندرعباس، ریحانه بناکار با کسب رتبه  
21 کنکور تجربی پذیرفته شده در رشته  طراحی 
پارچه و لباس دانشگاه هنر تهران، ریحانه رضایی 
با کسب رتبه  216 تجربی و قبولی در رشته  پزشکی 
دانشگاه شیراز و محدثه)حدیث( قره چاهی با کسب 
رتبه   251 ادبیات و علوم انسانی و پذیرفته شده 
در رشته  زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فرهنگیان 
شهید باهنر شیراز، 9 دانش آموز پذیرفته شده برتر 
در کنکور سراسری امسال هستند که با ما همراه 

شدند. 

از حال و هوایشان هنگام دیدن رتبه ها 
می پرسیم:

محمدعلی میرغیاثی:
برایم باورکردنی نبود. هیجان زده بودم و فکرش را 

هم نمی کردم که رتبه ام این شود.
فرید امیری:

خیلی بهتر از چیزی بود که انتظارش را داشتم. 
خیلی خوشحال شدم.

پوریا نگهداری:
بود.  ژاپن  و  ایران  بین  والیبال  مسابقه   شب  آن 
گوشی ام را گذاشته بودم کنار دستم و مدام چک 

می کردم. توقع بیشتری از خودم داشتم؛ اما باز هم 
راضی بودم.

امیرحسین عطاپور:
سال دومی بود که امتحان کنکور می دادم و این 
تجربه  دومم بود. بعد از یک سال فشار روحی، حس 

خیلی خوبی بود.
اطهر امیری:

شب قبل چند بار سایت را چک کرده بودم و وقتی 
احساس  شدم.  خوشحال  خیلی  دیدم  را  رتبه ام 

خوب و هیجان  انگیزی بود.
سپیده علی پور:

که  بودم  خرید  مشغول  مغازه  در  لحظه  همان 
دوستانم پیام دادند و من به سرعت به خانه آمدم. 
فکر می کردم رتبه ام حول و  حوش 700 باشد؛ 
اما وقتی دیدم 499 شده خیلی خوشحال شدم. 
آن لحظه همه  خانواده خوشحال بودند و دست 

می زدند.
ریحانه بناکار:

سال اول در رشته  تجربی رتبه  خوبی آورده بودم 
و این تجربه دومم بود. کاماًل انتظار چنین رتبه ای 
را داشتم. مثل این که قباًل این لحظه را دیده بودم. 
از پزشکی گذشتم و هنر را انتخاب کردم و تمام 

وجودم را برایش گذاشتم. رفتم پی عالقه ام.
ریحانه رضایی:

ظهر بود که رتبه ها آمد و من خواب بودم. بیدار 

که شدم لپ تاپ را روشن کردم. با توجه به سختی 
کنکور فکر نمی کردم چنین رتبه ای بیاورم. خیلی 

خوشحال شدم. 
از قبل بساط جشنمان آماده بود

محدثه قره چاهی:
از قبل شیرینی و بساط جشن را آماده کرده بودیم. 
خواب بودم که مدیرمان زنگ زد و خبر اعالم رتبه ها 
را داد. وقتی رفتم و رتبه ام را دیدم، خیلی خوشحال 

شدم.

- روش درس خواندنتان چگونه بود؟
اطهر امیری: 

به نظر من درس خواندن سه رکن اصلی دارد: منابع 
درست، شیوه  صحیح مطالعه و برنامه ریزی درست 
و صحیح که هر کدام برای هرکس متفاوت است. در 
مسیر کنکور برخی افراد از مسیر اصلی دور می شوند 
و منابع را تغییر می دهند؛ در حالی که نباید مدام از 
این شاخه به آن شاخه بپرند. در زمان درس  خواندن 
من سعی می کردم قبل از این که معلم تدریس را 
انجام دهد، یک پیشخوانی از قبل داشته باشم. به 
یاد  را  معلم سرکالس درس  وقتی  همین خاطر 
می داد، برای من در حد رفع اشکال بود و اگر مطلبی 
را متوجه نمی شدم، به منابع رجوع می کردم و منابع 
را بیشتر می خواندم یا چند جلسه کالس رفع اشکال 
می رفتم. من فکر می کنم بهترین مشاوره برای هر 

فرد، خود اوست. مسلمًا هر کسی بیشتر از مشاور 
خودش را می شناسد و می داند عالقه ا ش چیست. 
همچنین در کنار درس خواندن قطعًا کتابهای تست 

الزم است.
سپیده علی پور:

از همان ابتدا عالقه ام به ادبیات و رشته  انسانی بود؛ 
اما خانواده ام می گفتند چون در مدرسه  تیزهوشان 
هستی، بهتر است رشته  تجربی را انتخاب کنی. 
من فکر می کنم باید در درس خواندن هدف داشت 
و مانند قانون جذب اهداف خود را پیش برد. باید 

تالش کرد و در کنار آن مثبت اندیشی داشت.
درس را باید باکیفیت و مفهومی خواند

ریحانه بناکار:
به نظر من درس را باید با کیفیت و مفهومی خواند. 
بچه ها باید خودشان را باور داشته باشند و فکر نکنند 
کسانی که در شهرهای بزرگ زندگی می  کنند، یک 
پله از آنها جلوترند. متأسفانه بچه های ما نسبت به 
زندگی می کنند،  بزرگ  کسانی که در شهرهای 
اعتماد به نفس  کمتری دارند. البته در این مورد 
امکانات هم مهم است؛ اما هستند برخی افرادی که 

امکانات کافی دارند، ولی اعتمادبه نفس ندارند.
آرامش در درس خواندن

ریحانه رضایی:
من از همان دبستان، درس خواندن برایم جدی بود. 
از سال یازدهم شروع کردم برای کنکور خواندن و 

بیرون نمی رفتم، وقت بیشتری داشتم که  چون 
تمرکز کنم. هر روز سعی می کردم به طور ناچیزی 
هم که شده عملکرد بهتری نسبت به روز قبل داشته 
به 14  باشم و روزهای آخر درس خواندنم حتی 
ساعت هم می رسید. اما آرامش در درس خواندن 
خیلی مهم است و این که خودمان را عادت بدهیم 
به این که هر روز صبح بلند شویم، پای میزمان 

بنشینیم و درس بخوانیم.
زمان کم و بازدهی باال

محدثه قره چاهی:
برای درس خواندن باید اول عالقه داشت. خوِد من با 
وجودی که معلمها به دلیل خوب بودن درس هایم به 
تجربی ترغیبم می کردند، اما به خاطر عالقه، رشته  
انسانی را انتخاب کردم. من فکر می کنم بهترین 
روش برای درس خواندن، درس خواندنی است که 
با زمان کم و بازدهی باال باشد.همچنین فراموش 
نکنیم عالوه بر درس خواندن، باید از زندگی هم لذت 
برد. من سالهای دهم و یازدهم خوب می خواندم؛ اما 
به طور جدی و برای کنکور از سال دوازدهم شروع 
کردم و در این بین خواندن کتاب »اثر مرکب« 
خیلی بر من تأثیر گذاشت که پیشنهاد می کنم همه  

دوستان پشت کنکوری آن را مطالعه کنند.
محمدعلی میرغیاثی:

از همان ابتدایی جزو دانش آموزان درسخوان بودم؛ 
اما در مورد کنکور از شهریور سال قبل شروع به 

درس خواندن در زمان زیاد کردم. صبح ها از ساعت 
6:30  تا ساعت 23، 24 و تا آنجا که می توانستم 
درس می خواندم و تست می زدم. بعد از امتحانات 
دی ماه به یک نقطه  امن در یادگیری رسیدم و شروع 
کردم درسهای سال دهم و یازدهم را خواندن. البته 
من فکر می کنم رمز موفقیتم در صبح زود از خواب 
بیدارشدن و زمان زیادی برای دستیابی به هدف  
با این کار قطعًا به نتیجه  اختصاص دادن است. 

خواهی رسید.
فرید امیری:

بود. وقتهایی  روش های درس خواندن من متغیر 
بود که خیلی باانگیزه درس می خواندم و برنامه ای 
متناسب با آن داشتم. گاهی هم حالم خوب نبود 
درس خواندنم  برای  آن  با  متناسب  برنامه ای  و 
که  کسانی  بیشتر  می کنم  فکر  من  می ریختم. 
جدی  را  برنامه اشان  اول  می کنند،  برنامه ریزی 
عمل کردن  رفته رفته  و  می کنند  محکم شروع  و 
گاهی  البته  می شود.  کمرنگ  برنامه اشان  به 
شرایطی پیش می آید که الزم است انسان حتی 
مانند  باشد.  انعطاف پذیر  خود  برنامه ریزی  در 
برنامه  درسی من که خیلی هم دقیق و منظم نبود 
و گاهی 60- 70 درصد آ ن اجرا می شد. چیزی که 
بود من یک روز را به عنوان روز جبران برای تمام 
کارهایی که نتوانسته بودم در طول هفته انجام دهم 
اختصاص می دادم. چیزی که در موفقیت من تأثیر 

داشت، درس خواندن از سال یازدهم بود.  
پوریا نگهدای:

مسلمًا بچه های پایه  دهم و یازدهم وقت بیشتری 
روش های  البته  دارند.  درس خواندن  برای 
درس خواندن برای هرکس متفاوت است. ممکن 
است من ریاضی را در دو ساعت بفهمم؛ ولی دوستم 
در چهار ساعت ریاضی را یاد بگیرد. به نظر من انسان 
باید اول به خودشناسی برسد و ببیند در چه چیزی 
قوی و در چه چیزی ضعیف است. خصوصًا این که 
انسان باید به دنبال عالقه  اش برود. آدمی که عالقه 
ندارد، مانند جسمی است که روح ندارد. همچنین 
برای درس خواندن باید دور حاشیه ها را خط کشید. 
به عنوان مثال سال گذشته بچه ها در بحث انتخابات 
وارد مسائل سیاسی شدند و خب از این نظر خیلی 

هم ضرر کردند.
امیرحسین عطاپور:

من فکر می کنم درس خواندن برای هرکس متفاوت 
است؛ چون خانواده  و امکانات افراد متفاوتند. این 
پشتکار و استمرار است که در درس  خواندن مؤثر 
است. به همین دلیل است که باید از سرباالیی ها 
قبل  نشد.سال  ناامید  کنکور  سراشیبی های  و 
را  انگیزه اشان  دانش آموزان  اکثر  کرونا،  دلیل  به 
به  توصیه ام  دادند.  دست  از  درس خواندن  برای 
دانش آموزان این است همان ساعتی که در خود 
و  بخوانند  درس  می بینند  درس خواندن  توانایی 

خودشان را بی جهت خسته نکنند.

- چگونه افکار منفی را از خود دور می کردید؟
گذشتن از سنگریزه ها و صخره ها

پوریا نگهداری:
البته گاهی افکار منفی ذهن را اشغال می کند و 
تحت سیطره خود قرار می دهد؛ اما خدا را شکر در 
سال دوازدهم، آرامشم به اوج رسید. به هر حال هر 
انسانی که می خواهد از کوهی باال برود، در مسیر 
آن سنگریزه و صخره هایی وجود دارد که من در این 
مسیر سنگریزه ها را کنار زدم و به کمک خانواده  ام 
از صخره ها گذشتم و افکار منفی را کنار گذاشتم. از 
دالیل دیگری که اعتماد به نفس مرا افزایش می داد، 
خواندن کتاب »اثر مرکب« و همچنین کتابهای وین 

دایر بود که باعث می شد آرامش به سمت من بیاید.
سعی کردم خودم را نبازم

محمدعلی میرغیاثی:
برای  را  شرایطی  ناخواسته  خانواده ها  بعضی 
دانش آموز به وجود می آورند که خود متوجه آن 
نیستند. یک سری حرف هایی می زنند که این حرفها 
فشار روحی زیادی به دانش آموز وارد می کند. من 
شکست های  دانش آموزان  از  بسیاری  مانند  هم 
نبازم  را  خودم  کردم  سعی  اما  خوردم؛  زیادی 
و راهم را با قدرت ادامه دهم. تالش کردم تا آنجا 
که می توانم به افکار منفی توجه نکنم و خودم را 
کنترل کنم. بیشتر سعی می کردم فکرم را معطوف 

درس خواندن کنم تا به سمت افکار منفی نرود.
آینده ی روشنی را برای خودم می دیدم

همین هستم که هستم...
فرید امیری:

نداشته ام.  آینده  ام  مورد  در  منفی  افکار  هیچ گاه 
از همان زمانی که وارد رشته  ریاضی شدم، آینده  
خیلی  گاهی  می دیدم.  خودم  برای  را  روشنی 
عامل،  مهمترین  نه.  ناامید  اما  می شدم؛  خسته 
خودشناسی و خودمدیریتی بود. به نظر من قبل از 
هرچیز انسان باید خودش را بشناسد. به طور مثال 
من خودم می دانستم که توانایی ده ساعت در روز 
درس خواندن را ندارم و اگر رؤیاپردازی می کردم 
نمی شد. به خودم گفتم من همین هستم که هستم 
و به مقدار توانایی ام برنامه ریزی کردم. مواقعی پیش 
می آمد که حس و حال بدی داشتم و گاهی حتی 
یک ماه دچار افسردگی مطلق می شدم؛ اما به مرور 
خودم را از آن حالت بیرون می کشیدم. من فکر 
می کنم اکثر کنکوری ها با استرس زندگی می کنند 
و در این میان یاد خدا، دور کردن آدم های منفی از 
خود و دوست خوب، تأثیر زیادی در آرامش انسان 
دارد. عقیده دارم هر کس باید برنامه ای بریزد که 
مختص خودش باشد. این که یک نفر بگوید من 
ساعت 5 برای درس خواندن بلند می شوم و بقیه 
هم بگویند من هم می توانم درست نیست؛ چون 

هرکس ظرفیتی دارد.
پرنده هایی بر ذهن ما
امیرحسین عطاپور:

پرنده هایی  همانند  منفی  افکار  می کنم  فکر  من 
است که بر ذهن می نشیند و این ما هستیم که باید 
این پرنده ها را از خودمان دور کنیم. در این مورد 
می توانیم به افکار مثبتی فکر کنیم که در آینده 
برای ما اتفاق خواهد افتاد. البته هر کسی می تواند 
به نوعی به آرامش برسد؛ یکی با قرآن خواندن یا با هر 
چیز دیگر. انسان باید در مرحله اول بداند چگونه به 

آرامش می رسد، بعد آن کار را انجام دهد و به آن پناه 
ببرد تا افکار منفی از او دور شود و به آرامش برسد.

نامه ای برای خدا
محدثه قره چاهی:

من فکر می کنم هر فردی خود را بشناسد، به خود 
کمک زیادی در دورکردن افکار منفی می کند و 
این که به خودت بقبوالنی اگر نتوانستی به هدفت 
برسی، اشکالی ندارد و تو به آخر خط نرسیده ای. من 
برای دور کردن افکار منفی، با خدا درددل می کردم، 
گاهی برای خدا نامه می نوشتم و فیلم های انگیزشی 
البته خانواده هم در آرامشم خیلی  می دیدم که 

کمکم کردند.

خودمانی حرف زدن با خدا
اطهر امیری:

اگر خداوند آرزویی را در دلمان قرار دهد، مطمئنًا 
به ما می دهد.  را هم  آرزو  به آن  قدرت رسیدن 
من برای دورکردن افکار منفی از خودم در کنار 
را  کتاب هایی  می کردم.  ورزش  درس خواندن، 
که باعث آرامشم می شد مطالعه می کردم و یک 

وقتهایی هم با خدا خودمانی حرف می زدم.
استفاده از افکار منفی

سپیده علی پور:
زمانی که افکار منفی به سراغم می آمد، از این که به 
هدفم نرسم احساس ترس  می کردم و همین باعث 
می شد انرژی دوباره ای برای درس خواندن بگیرم؛ 
به گونه ای که از افکار منفی، به طور مثبت استفاده 

می کردم.
توکل به خدا

ریحانه بناکار:
من فکر می کنم انسان باید آن قدر مثبت اندیش 
باشد که راه افکار منفی را بر خود ببندد. توکل بر 
خدا بزرگترین راه رسیدن به آرامش است. بچه  ها 
باید زمانی که افکار منفی به سراغشان می آید، سراغ 
فضای مجازی و تلویزیون نروند که این ها خود باعث 
بیشتر شدن افکار منفی است. بهترین کار در این 
مورد، صحبت کردن و درددل کردن با پدر و مادر 

است.
االن وقت فکر کردن به افکار منفی نیست

ریحانه رضایی:
افکار منفی ام را روی برگه ای یادداشت می کردم، آن 
را کناری می گذاشتم و با خودم می گفتم االن وقت 
فکرکردن به این چیزها نیست و وقت درس خواندن 
است. قبل از خواب با خودم حرف می زدم و سعی 
می کردم به خودم آرامش دهم. گاهی کلیپ های 
پزشکی و عکس های دانشگاهی را نگاه می کردم که 
دوست داشتم در آن قبول شوم. اینها نیروهایی بود 
که مرا به سمت جلو هل می داد و ترغیبم می کرد که 

بیشتر درس بخوانم.

- نقش خانواده در موفقیت یک 
دانش آموزچیست؟

ایمان داشتن به بچه ها

ریحانه رضایی:
من فکر می کنم خانواده ها باید با خودشان رو راست 
باشند که ما آرامش خودمان را می خواهیم یا آرامش 
فرزندانمان را؟ باید بچه ها را باور داشته باشند تا 
بتوانند استعدادشان را شکوفا کنند. بچه ها دوست 
دارند در این سن تجربه کنند و آزادی داشته باشند 
خانواده ها  از  کنند.  انتخاب  خودشان  بتوانند  تا 

می خواهم به بچه ها ایمان داشته باشند.
 بچه ها را تحت فشار نگذاریم

فرید امیری:
بیشترین  می توانند  خانواده ها  می کنم  فکر  من 
باید  باشند.  زندگی  در  دانش آموزان  حامیان 

بچه هایشان را از لحاظ روحی - روانی حمایت کنند. 
درک کنند که فرزندشان ممکن است گاهی هم 
حالش بد باشد و حوصله ای برای درس خواندن 
نداشته باشد. عقده های جوانی و نافرجامشان را سر 

بچه خالی نکنند و او را تحت فشار نگذارند.
همراه، نه تعیین کننده

پوریا نگهداری:
مسلمًا هر خانواده ای دوست دارد بهترین آینده 
را برای فرزندش بسازد. همانند مادر من که از اول 
دبستان تاکنون برنامه  درسی ما را چک می کرد و 
آنقدر به ما نزدیک بود که حتی می توانست کنار ما 
امتحان کنکور بدهد. همچنین پدرم که بدون هیچ 
فشاری همه  شرایط را برایمان مهیا کرده بود. من 
فکر می کنم خانواده ها بهتر است به جای آن که 

تعیین کننده باشند، با بچه ها همراه باشند.
مقایسه نکنید

اطهر امیری:
به عالقه   بردن  مهمترین وظیفه  هر خانواده پی 
فرزندان است. فرزندشان را با کسی مقایسه نکنند 
و بدانند حتی عالیق دو خواهر و برادر هم با هم فرق 
دارد. در زمان کنکور افکار منفی را از فرزندشان دور 
کنند و به جای این که به اجبار بگویند ما این را از تو 
می خواهیم، بگویند ما تو را باور داریم؛ هر چه که 

باشی...
امیرحسین عطاپور:

خوشبختانه با زندگی کردن در این عصر تکنولوژی، 
الزم نیست که هر فرزندی راه و شغل پدرش را 
ادامه دهد. بهتر است قبل از پایه  دهم، خانواده ها 
به استعداد فرزندشان پی ببرند، به عالیق او احترام 

بگذارند و او را همراهی کنند.
آرامش در خانواده

محمدعلی میرغیاثی:
خانواده نقش خیلی زیادی در مراحل زندگی یک 
فرد دارد. اگر در خانواده ای آرامش وجود داشته 
باشد، مسلمًا آن آرامش به بچه ها نیز انتقال می یابد 
و در این میان واقعًا خانواده ی من کمکم می کردند 
هم  آن ها  انگار  می آمدند.  پیش  من  با  همگام  و 
می خواستند امتحان کنکور بدهند. محیط خانه 
را ساکت نگه داشته بودند و تا آنجا که می شد، 
تلویزیون را روشن نمی کردند. البته برخی خانواده ها 
از بچه ها توقع زیادی دارند که این خیلی بد است و 
خود به خود باعث استرس می شود. در این بین باید 
با بچه ها صحبت کنند و بگویند اگر شد شد و اگر 

نشد باز هم دوستت داریم و زندگی ادامه دارد.
درک کردن فرزندان

سپیده علی پور:

باید فرزندانشان را درک کنند. تا آن جا که می توانند 
امکانات را برای آنها فراهم کنند و اجازه بدهند به 
دنبال عالیقشان بروند؛ چون اگر فرزند آنها چیزی 
را دوست نداشته باشد، قطعًا در آن نتیجه  ای هم 

نخواهد گرفت.
عالقه مهمتر از هر چیز

ریحانه بناکار:
مقایسه کردن با بچه های دیگر خیلی بد است که 
خیلی از خانواده ها این کار را انجام می دهند. اجازه 
بدهند بچه ها به دنبال رشته  موردعالقه اشان بروند؛ 
مطمئن  است.  اشباع  رشته  این  بگویند  هرچند 
باشند هرکس کاری را با عالقه انجام دهد، مسلمًا در 

آن کار پیشرفت می کند و موفق می شود؛ همان طور 
که خانواده  من تا آنجا که توانستند من را حمایت 

کردند.
آرامش در خانواده
محدثه قره چاهی:

آرامش در خانواده از هرچیز برای یک دانش آموز 
مهمتر است. همان طور که در زمان کنکور خانواده  
من سعی کردند محیط آرامی برایم مهیا کنند تا من 

بتوانم به هدفم برسم.

- در سال 1415، یعنی 15 سال بعد خود را 
چگونه می بینید؟

مفیدبودن را دوست دارم
محمدعلی میرغیاثی:

دانشگاه و خدمتم را تمام کرده ام و دوست دارم در 
آن زمان آنقدر درآمد داشته باشم که بتوانم دست 

چند نفر را بگیرم.کاًل مفیدبودن را دوست دارم.
فرید امیری:

ممکن  کنم؛ چون  پیش بینی  را  آینده  نمی توانم 
است هر لحظه مسیرهای جدیدی پیش بیاید. 

پوریا نگهداری:
انسان باید در هر سنی که هست، از چیزهایی که 
دارد لذت ببرد و دست از تالش برندارد؛ حتی در 
باز هدف  برسیم  به هرچه  ما  پیری. چون  زمان 

بزرگتری هست که بخواهیم به آن برسیم.

امیرحسین عطاپور:
دوست دارم تا آن زمان تخصصم را گرفته باشم و تا 
آنجا که می توانم راه دکتر سمیعی را ادامه بدهم. 

شاید هم در ایران نباشم... کسی چه می داند؟
اطهر امیری:

دوست دارم تا آن زمان اثری از خودم به جا گذاشته 
باشم. بیمارستان، خیریه، یا هر چیزی که برای 

مردم مفید باشد.
سپیده علی پور:

فکر می کنم در آن تاریخ استاد دانشگاه و صاحب 
خانه و زندگی باشم.

ریحانه بناکار:
دوست دارم در 35 سالگی دکترایم را گرفته باشم 

و در عرصه جهانی حرفی برای گفتن داشته باشم.
ریحانه رضایی:

فوق تخصصم راگرفته باشم و به جایی برسم که 
بتوانم به دیگران از لحاظ روحی آرامش ببخشم.

محدثه قره چاهی:
دوست ندارم آینده را پیش بینی کنم و در این مورد 

صحبت کنم.

- به نظر شما چرا   اکثر کسانی که به جایی 
می رسند و تا حدودی شهرت پیدا می کنند، از 

نی ریز می روند؟
محدثه قره چاهی:

متأسفانه اکثر افراد توجه شان معطوف به شهرهای 
بزرگ است. چرا ما نباید روی شهرهای کوچک و 
شهر خودمان سرمایه گذاری کنیم؟ همان طور که 
مادرم همیشه می گوید، اگر به جایی رسیدی بیا و به 

مردم خودت خدمت کن.
اطهر امیری:

عده ی زیادی بودند که تصمیم داشتند کارهای 
زیادی انجام دهند؛ اما نکردند. خوب است که اگر 
ما به جایی رسیدیم، خودمان را گم نکنیم و یادمان 

نرود از کجا به کجا رسیده ایم.

موفقیتتان را مدیون چه کسانی هستید؟
پوریا نگهداری:

خدا، خانواده، کادر مدرسه خصوصًا سال دوازدهم، 
خاله ها و دایی ها، آقایان کریمی، تاجبخش و دیانت.

امیرحسین عطاپور:
دیانت،  آقای  قره چاهی،  آقای  زنده یاد  خانواده، 

مدیریت و معلمان مدرسه مسروری.
اطهر امیری:

خدا و خانواده که در این روزهای سخت مرا همراهی 
کردند.

سپیده علی پور:
خدا، خانواده و دوستان.

ریحانه بناکار:
خدا، پدر و مادر، دایی ها و آرزوی موفقیت برای تمام 

کسانی که در عرصه  کنکور می جنگند.
ریحانه رضایی:

خدا، خانواده، معلم ها.
محمدعلی میرغیاثی:
خدا، خانواده، پدر و مادر.

فرید امیری:
خدا، پدر و مادر، معلمان مدرسه.

محدثه قره چاهی:
بودند،  برایم  خوبی  پشتیبان  که  خانواده ام  خدا، 
معلم ها، مدیران و خودم که در این مسیر ثابت قدم 
ایستادم. در اینجا الزم است بگویم هیچ وقت آن طور 
که باید وشاید به رشته ی انسانی اهمیت داده نشده و 
این رشته مظلوم واقع شده. همیشه این طور در ذهن 
افراد جا انداخته اند که هر کسی درس هایش خوب 
است باید به رشته  تجربی برود و دانش آموزان انسانی 
را کم استعداد جلوه داده اند. در صورتی که رشته 
انسانی یکی از رشته های بسیار مهم است و کسانی 
که کشور را مدیریت می کنند در همین رشته درس 

خوانده اند.

رتبههایبرترکنکوردرمیزگردمطبوعاتینیریزان:

چرا موفق شدیم؟

محمدعلی  میرغیاثی پوریا  نگهداری

فرید  امیریامیرحسین  عطاپور

اطهر  امیری

سپیده  علی پور

ریحانه  بناکار

ریحانه  رضایی

محدثه )حدیث(  قره چاهی
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ادامه از صفحه یک

... سپیده علی پور با کسب رتبه  499 علوم انسانی 
دانشگاه  عربی  دبیری  رشته   در  شده  پذیرفته 
فرهنگیان بندرعباس، ریحانه بناکار با کسب رتبه  
21 کنکور تجربی پذیرفته شده در رشته  طراحی 
پارچه و لباس دانشگاه هنر تهران، ریحانه رضایی 
با کسب رتبه  216 تجربی و قبولی در رشته  پزشکی 
دانشگاه شیراز و محدثه)حدیث( قره چاهی با کسب 
رتبه   251 ادبیات و علوم انسانی و پذیرفته شده 
در رشته  زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فرهنگیان 
شهید باهنر شیراز، 9 دانش آموز پذیرفته شده برتر 
در کنکور سراسری امسال هستند که با ما همراه 

شدند. 

از حال و هوایشان هنگام دیدن رتبه ها 
می پرسیم:

محمدعلی میرغیاثی:
برایم باورکردنی نبود. هیجان زده بودم و فکرش را 

هم نمی کردم که رتبه ام این شود.
فرید امیری:

خیلی بهتر از چیزی بود که انتظارش را داشتم. 
خیلی خوشحال شدم.

پوریا نگهداری:
بود.  ژاپن  و  ایران  بین  والیبال  مسابقه   شب  آن 
گوشی ام را گذاشته بودم کنار دستم و مدام چک 

می کردم. توقع بیشتری از خودم داشتم؛ اما باز هم 
راضی بودم.

امیرحسین عطاپور:
سال دومی بود که امتحان کنکور می دادم و این 
تجربه  دومم بود. بعد از یک سال فشار روحی، حس 

خیلی خوبی بود.
اطهر امیری:

شب قبل چند بار سایت را چک کرده بودم و وقتی 
احساس  شدم.  خوشحال  خیلی  دیدم  را  رتبه ام 

خوب و هیجان  انگیزی بود.
سپیده علی پور:

که  بودم  خرید  مشغول  مغازه  در  لحظه  همان 
دوستانم پیام دادند و من به سرعت به خانه آمدم. 
فکر می کردم رتبه ام حول و  حوش 700 باشد؛ 
اما وقتی دیدم 499 شده خیلی خوشحال شدم. 
آن لحظه همه  خانواده خوشحال بودند و دست 

می زدند.
ریحانه بناکار:

سال اول در رشته  تجربی رتبه  خوبی آورده بودم 
و این تجربه دومم بود. کاماًل انتظار چنین رتبه ای 
را داشتم. مثل این که قباًل این لحظه را دیده بودم. 
از پزشکی گذشتم و هنر را انتخاب کردم و تمام 

وجودم را برایش گذاشتم. رفتم پی عالقه ام.
ریحانه رضایی:

ظهر بود که رتبه ها آمد و من خواب بودم. بیدار 

که شدم لپ تاپ را روشن کردم. با توجه به سختی 
کنکور فکر نمی کردم چنین رتبه ای بیاورم. خیلی 

خوشحال شدم. 
از قبل بساط جشنمان آماده بود

محدثه قره چاهی:
از قبل شیرینی و بساط جشن را آماده کرده بودیم. 
خواب بودم که مدیرمان زنگ زد و خبر اعالم رتبه ها 
را داد. وقتی رفتم و رتبه ام را دیدم، خیلی خوشحال 

شدم.

- روش درس خواندنتان چگونه بود؟
اطهر امیری: 

به نظر من درس خواندن سه رکن اصلی دارد: منابع 
درست، شیوه  صحیح مطالعه و برنامه ریزی درست 
و صحیح که هر کدام برای هرکس متفاوت است. در 
مسیر کنکور برخی افراد از مسیر اصلی دور می شوند 
و منابع را تغییر می دهند؛ در حالی که نباید مدام از 
این شاخه به آن شاخه بپرند. در زمان درس  خواندن 
من سعی می کردم قبل از این که معلم تدریس را 
انجام دهد، یک پیشخوانی از قبل داشته باشم. به 
یاد  را  معلم سرکالس درس  وقتی  همین خاطر 
می داد، برای من در حد رفع اشکال بود و اگر مطلبی 
را متوجه نمی شدم، به منابع رجوع می کردم و منابع 
را بیشتر می خواندم یا چند جلسه کالس رفع اشکال 
می رفتم. من فکر می کنم بهترین مشاوره برای هر 

فرد، خود اوست. مسلمًا هر کسی بیشتر از مشاور 
خودش را می شناسد و می داند عالقه ا ش چیست. 
همچنین در کنار درس خواندن قطعًا کتابهای تست 

الزم است.
سپیده علی پور:

از همان ابتدا عالقه ام به ادبیات و رشته  انسانی بود؛ 
اما خانواده ام می گفتند چون در مدرسه  تیزهوشان 
هستی، بهتر است رشته  تجربی را انتخاب کنی. 
من فکر می کنم باید در درس خواندن هدف داشت 
و مانند قانون جذب اهداف خود را پیش برد. باید 

تالش کرد و در کنار آن مثبت اندیشی داشت.
درس را باید باکیفیت و مفهومی خواند

ریحانه بناکار:
به نظر من درس را باید با کیفیت و مفهومی خواند. 
بچه ها باید خودشان را باور داشته باشند و فکر نکنند 
کسانی که در شهرهای بزرگ زندگی می  کنند، یک 
پله از آنها جلوترند. متأسفانه بچه های ما نسبت به 
زندگی می کنند،  بزرگ  کسانی که در شهرهای 
اعتماد به نفس  کمتری دارند. البته در این مورد 
امکانات هم مهم است؛ اما هستند برخی افرادی که 

امکانات کافی دارند، ولی اعتمادبه نفس ندارند.
آرامش در درس خواندن

ریحانه رضایی:
من از همان دبستان، درس خواندن برایم جدی بود. 
از سال یازدهم شروع کردم برای کنکور خواندن و 

بیرون نمی رفتم، وقت بیشتری داشتم که  چون 
تمرکز کنم. هر روز سعی می کردم به طور ناچیزی 
هم که شده عملکرد بهتری نسبت به روز قبل داشته 
به 14  باشم و روزهای آخر درس خواندنم حتی 
ساعت هم می رسید. اما آرامش در درس خواندن 
خیلی مهم است و این که خودمان را عادت بدهیم 
به این که هر روز صبح بلند شویم، پای میزمان 

بنشینیم و درس بخوانیم.
زمان کم و بازدهی باال

محدثه قره چاهی:
برای درس خواندن باید اول عالقه داشت. خوِد من با 
وجودی که معلمها به دلیل خوب بودن درس هایم به 
تجربی ترغیبم می کردند، اما به خاطر عالقه، رشته  
انسانی را انتخاب کردم. من فکر می کنم بهترین 
روش برای درس خواندن، درس خواندنی است که 
با زمان کم و بازدهی باال باشد.همچنین فراموش 
نکنیم عالوه بر درس خواندن، باید از زندگی هم لذت 
برد. من سالهای دهم و یازدهم خوب می خواندم؛ اما 
به طور جدی و برای کنکور از سال دوازدهم شروع 
کردم و در این بین خواندن کتاب »اثر مرکب« 
خیلی بر من تأثیر گذاشت که پیشنهاد می کنم همه  

دوستان پشت کنکوری آن را مطالعه کنند.
محمدعلی میرغیاثی:

از همان ابتدایی جزو دانش آموزان درسخوان بودم؛ 
اما در مورد کنکور از شهریور سال قبل شروع به 

درس خواندن در زمان زیاد کردم. صبح ها از ساعت 
6:30  تا ساعت 23، 24 و تا آنجا که می توانستم 
درس می خواندم و تست می زدم. بعد از امتحانات 
دی ماه به یک نقطه  امن در یادگیری رسیدم و شروع 
کردم درسهای سال دهم و یازدهم را خواندن. البته 
من فکر می کنم رمز موفقیتم در صبح زود از خواب 
بیدارشدن و زمان زیادی برای دستیابی به هدف  
با این کار قطعًا به نتیجه  اختصاص دادن است. 

خواهی رسید.
فرید امیری:

بود. وقتهایی  روش های درس خواندن من متغیر 
بود که خیلی باانگیزه درس می خواندم و برنامه ای 
متناسب با آن داشتم. گاهی هم حالم خوب نبود 
درس خواندنم  برای  آن  با  متناسب  برنامه ای  و 
که  کسانی  بیشتر  می کنم  فکر  من  می ریختم. 
جدی  را  برنامه اشان  اول  می کنند،  برنامه ریزی 
عمل کردن  رفته رفته  و  می کنند  محکم شروع  و 
گاهی  البته  می شود.  کمرنگ  برنامه اشان  به 
شرایطی پیش می آید که الزم است انسان حتی 
مانند  باشد.  انعطاف پذیر  خود  برنامه ریزی  در 
برنامه  درسی من که خیلی هم دقیق و منظم نبود 
و گاهی 60- 70 درصد آ ن اجرا می شد. چیزی که 
بود من یک روز را به عنوان روز جبران برای تمام 
کارهایی که نتوانسته بودم در طول هفته انجام دهم 
اختصاص می دادم. چیزی که در موفقیت من تأثیر 

داشت، درس خواندن از سال یازدهم بود.  
پوریا نگهدای:

مسلمًا بچه های پایه  دهم و یازدهم وقت بیشتری 
روش های  البته  دارند.  درس خواندن  برای 
درس خواندن برای هرکس متفاوت است. ممکن 
است من ریاضی را در دو ساعت بفهمم؛ ولی دوستم 
در چهار ساعت ریاضی را یاد بگیرد. به نظر من انسان 
باید اول به خودشناسی برسد و ببیند در چه چیزی 
قوی و در چه چیزی ضعیف است. خصوصًا این که 
انسان باید به دنبال عالقه  اش برود. آدمی که عالقه 
ندارد، مانند جسمی است که روح ندارد. همچنین 
برای درس خواندن باید دور حاشیه ها را خط کشید. 
به عنوان مثال سال گذشته بچه ها در بحث انتخابات 
وارد مسائل سیاسی شدند و خب از این نظر خیلی 

هم ضرر کردند.
امیرحسین عطاپور:

من فکر می کنم درس خواندن برای هرکس متفاوت 
است؛ چون خانواده  و امکانات افراد متفاوتند. این 
پشتکار و استمرار است که در درس  خواندن مؤثر 
است. به همین دلیل است که باید از سرباالیی ها 
قبل  نشد.سال  ناامید  کنکور  سراشیبی های  و 
را  انگیزه اشان  دانش آموزان  اکثر  کرونا،  دلیل  به 
به  توصیه ام  دادند.  دست  از  درس خواندن  برای 
دانش آموزان این است همان ساعتی که در خود 
و  بخوانند  درس  می بینند  درس خواندن  توانایی 

خودشان را بی جهت خسته نکنند.

- چگونه افکار منفی را از خود دور می کردید؟
گذشتن از سنگریزه ها و صخره ها

پوریا نگهداری:
البته گاهی افکار منفی ذهن را اشغال می کند و 
تحت سیطره خود قرار می دهد؛ اما خدا را شکر در 
سال دوازدهم، آرامشم به اوج رسید. به هر حال هر 
انسانی که می خواهد از کوهی باال برود، در مسیر 
آن سنگریزه و صخره هایی وجود دارد که من در این 
مسیر سنگریزه ها را کنار زدم و به کمک خانواده  ام 
از صخره ها گذشتم و افکار منفی را کنار گذاشتم. از 
دالیل دیگری که اعتماد به نفس مرا افزایش می داد، 
خواندن کتاب »اثر مرکب« و همچنین کتابهای وین 

دایر بود که باعث می شد آرامش به سمت من بیاید.
سعی کردم خودم را نبازم

محمدعلی میرغیاثی:
برای  را  شرایطی  ناخواسته  خانواده ها  بعضی 
دانش آموز به وجود می آورند که خود متوجه آن 
نیستند. یک سری حرف هایی می زنند که این حرفها 
فشار روحی زیادی به دانش آموز وارد می کند. من 
شکست های  دانش آموزان  از  بسیاری  مانند  هم 
نبازم  را  خودم  کردم  سعی  اما  خوردم؛  زیادی 
و راهم را با قدرت ادامه دهم. تالش کردم تا آنجا 
که می توانم به افکار منفی توجه نکنم و خودم را 
کنترل کنم. بیشتر سعی می کردم فکرم را معطوف 

درس خواندن کنم تا به سمت افکار منفی نرود.
آینده ی روشنی را برای خودم می دیدم

همین هستم که هستم...
فرید امیری:

نداشته ام.  آینده  ام  مورد  در  منفی  افکار  هیچ گاه 
از همان زمانی که وارد رشته  ریاضی شدم، آینده  
خیلی  گاهی  می دیدم.  خودم  برای  را  روشنی 
عامل،  مهمترین  نه.  ناامید  اما  می شدم؛  خسته 
خودشناسی و خودمدیریتی بود. به نظر من قبل از 
هرچیز انسان باید خودش را بشناسد. به طور مثال 
من خودم می دانستم که توانایی ده ساعت در روز 
درس خواندن را ندارم و اگر رؤیاپردازی می کردم 
نمی شد. به خودم گفتم من همین هستم که هستم 
و به مقدار توانایی ام برنامه ریزی کردم. مواقعی پیش 
می آمد که حس و حال بدی داشتم و گاهی حتی 
یک ماه دچار افسردگی مطلق می شدم؛ اما به مرور 
خودم را از آن حالت بیرون می کشیدم. من فکر 
می کنم اکثر کنکوری ها با استرس زندگی می کنند 
و در این میان یاد خدا، دور کردن آدم های منفی از 
خود و دوست خوب، تأثیر زیادی در آرامش انسان 
دارد. عقیده دارم هر کس باید برنامه ای بریزد که 
مختص خودش باشد. این که یک نفر بگوید من 
ساعت 5 برای درس خواندن بلند می شوم و بقیه 
هم بگویند من هم می توانم درست نیست؛ چون 

هرکس ظرفیتی دارد.
پرنده هایی بر ذهن ما
امیرحسین عطاپور:

پرنده هایی  همانند  منفی  افکار  می کنم  فکر  من 
است که بر ذهن می نشیند و این ما هستیم که باید 
این پرنده ها را از خودمان دور کنیم. در این مورد 
می توانیم به افکار مثبتی فکر کنیم که در آینده 
برای ما اتفاق خواهد افتاد. البته هر کسی می تواند 
به نوعی به آرامش برسد؛ یکی با قرآن خواندن یا با هر 
چیز دیگر. انسان باید در مرحله اول بداند چگونه به 

آرامش می رسد، بعد آن کار را انجام دهد و به آن پناه 
ببرد تا افکار منفی از او دور شود و به آرامش برسد.

نامه ای برای خدا
محدثه قره چاهی:

من فکر می کنم هر فردی خود را بشناسد، به خود 
کمک زیادی در دورکردن افکار منفی می کند و 
این که به خودت بقبوالنی اگر نتوانستی به هدفت 
برسی، اشکالی ندارد و تو به آخر خط نرسیده ای. من 
برای دور کردن افکار منفی، با خدا درددل می کردم، 
گاهی برای خدا نامه می نوشتم و فیلم های انگیزشی 
البته خانواده هم در آرامشم خیلی  می دیدم که 

کمکم کردند.

خودمانی حرف زدن با خدا
اطهر امیری:

اگر خداوند آرزویی را در دلمان قرار دهد، مطمئنًا 
به ما می دهد.  را هم  آرزو  به آن  قدرت رسیدن 
من برای دورکردن افکار منفی از خودم در کنار 
را  کتاب هایی  می کردم.  ورزش  درس خواندن، 
که باعث آرامشم می شد مطالعه می کردم و یک 

وقتهایی هم با خدا خودمانی حرف می زدم.
استفاده از افکار منفی

سپیده علی پور:
زمانی که افکار منفی به سراغم می آمد، از این که به 
هدفم نرسم احساس ترس  می کردم و همین باعث 
می شد انرژی دوباره ای برای درس خواندن بگیرم؛ 
به گونه ای که از افکار منفی، به طور مثبت استفاده 

می کردم.
توکل به خدا

ریحانه بناکار:
من فکر می کنم انسان باید آن قدر مثبت اندیش 
باشد که راه افکار منفی را بر خود ببندد. توکل بر 
خدا بزرگترین راه رسیدن به آرامش است. بچه  ها 
باید زمانی که افکار منفی به سراغشان می آید، سراغ 
فضای مجازی و تلویزیون نروند که این ها خود باعث 
بیشتر شدن افکار منفی است. بهترین کار در این 
مورد، صحبت کردن و درددل کردن با پدر و مادر 

است.
االن وقت فکر کردن به افکار منفی نیست

ریحانه رضایی:
افکار منفی ام را روی برگه ای یادداشت می کردم، آن 
را کناری می گذاشتم و با خودم می گفتم االن وقت 
فکرکردن به این چیزها نیست و وقت درس خواندن 
است. قبل از خواب با خودم حرف می زدم و سعی 
می کردم به خودم آرامش دهم. گاهی کلیپ های 
پزشکی و عکس های دانشگاهی را نگاه می کردم که 
دوست داشتم در آن قبول شوم. اینها نیروهایی بود 
که مرا به سمت جلو هل می داد و ترغیبم می کرد که 

بیشتر درس بخوانم.

- نقش خانواده در موفقیت یک 
دانش آموزچیست؟

ایمان داشتن به بچه ها

ریحانه رضایی:
من فکر می کنم خانواده ها باید با خودشان رو راست 
باشند که ما آرامش خودمان را می خواهیم یا آرامش 
فرزندانمان را؟ باید بچه ها را باور داشته باشند تا 
بتوانند استعدادشان را شکوفا کنند. بچه ها دوست 
دارند در این سن تجربه کنند و آزادی داشته باشند 
خانواده ها  از  کنند.  انتخاب  خودشان  بتوانند  تا 

می خواهم به بچه ها ایمان داشته باشند.
 بچه ها را تحت فشار نگذاریم

فرید امیری:
بیشترین  می توانند  خانواده ها  می کنم  فکر  من 
باید  باشند.  زندگی  در  دانش آموزان  حامیان 

بچه هایشان را از لحاظ روحی - روانی حمایت کنند. 
درک کنند که فرزندشان ممکن است گاهی هم 
حالش بد باشد و حوصله ای برای درس خواندن 
نداشته باشد. عقده های جوانی و نافرجامشان را سر 

بچه خالی نکنند و او را تحت فشار نگذارند.
همراه، نه تعیین کننده

پوریا نگهداری:
مسلمًا هر خانواده ای دوست دارد بهترین آینده 
را برای فرزندش بسازد. همانند مادر من که از اول 
دبستان تاکنون برنامه  درسی ما را چک می کرد و 
آنقدر به ما نزدیک بود که حتی می توانست کنار ما 
امتحان کنکور بدهد. همچنین پدرم که بدون هیچ 
فشاری همه  شرایط را برایمان مهیا کرده بود. من 
فکر می کنم خانواده ها بهتر است به جای آن که 

تعیین کننده باشند، با بچه ها همراه باشند.
مقایسه نکنید

اطهر امیری:
به عالقه   بردن  مهمترین وظیفه  هر خانواده پی 
فرزندان است. فرزندشان را با کسی مقایسه نکنند 
و بدانند حتی عالیق دو خواهر و برادر هم با هم فرق 
دارد. در زمان کنکور افکار منفی را از فرزندشان دور 
کنند و به جای این که به اجبار بگویند ما این را از تو 
می خواهیم، بگویند ما تو را باور داریم؛ هر چه که 

باشی...
امیرحسین عطاپور:

خوشبختانه با زندگی کردن در این عصر تکنولوژی، 
الزم نیست که هر فرزندی راه و شغل پدرش را 
ادامه دهد. بهتر است قبل از پایه  دهم، خانواده ها 
به استعداد فرزندشان پی ببرند، به عالیق او احترام 

بگذارند و او را همراهی کنند.
آرامش در خانواده

محمدعلی میرغیاثی:
خانواده نقش خیلی زیادی در مراحل زندگی یک 
فرد دارد. اگر در خانواده ای آرامش وجود داشته 
باشد، مسلمًا آن آرامش به بچه ها نیز انتقال می یابد 
و در این میان واقعًا خانواده ی من کمکم می کردند 
هم  آن ها  انگار  می آمدند.  پیش  من  با  همگام  و 
می خواستند امتحان کنکور بدهند. محیط خانه 
را ساکت نگه داشته بودند و تا آنجا که می شد، 
تلویزیون را روشن نمی کردند. البته برخی خانواده ها 
از بچه ها توقع زیادی دارند که این خیلی بد است و 
خود به خود باعث استرس می شود. در این بین باید 
با بچه ها صحبت کنند و بگویند اگر شد شد و اگر 

نشد باز هم دوستت داریم و زندگی ادامه دارد.
درک کردن فرزندان

سپیده علی پور:

باید فرزندانشان را درک کنند. تا آن جا که می توانند 
امکانات را برای آنها فراهم کنند و اجازه بدهند به 
دنبال عالیقشان بروند؛ چون اگر فرزند آنها چیزی 
را دوست نداشته باشد، قطعًا در آن نتیجه  ای هم 

نخواهد گرفت.
عالقه مهمتر از هر چیز

ریحانه بناکار:
مقایسه کردن با بچه های دیگر خیلی بد است که 
خیلی از خانواده ها این کار را انجام می دهند. اجازه 
بدهند بچه ها به دنبال رشته  موردعالقه اشان بروند؛ 
مطمئن  است.  اشباع  رشته  این  بگویند  هرچند 
باشند هرکس کاری را با عالقه انجام دهد، مسلمًا در 

آن کار پیشرفت می کند و موفق می شود؛ همان طور 
که خانواده  من تا آنجا که توانستند من را حمایت 

کردند.
آرامش در خانواده
محدثه قره چاهی:

آرامش در خانواده از هرچیز برای یک دانش آموز 
مهمتر است. همان طور که در زمان کنکور خانواده  
من سعی کردند محیط آرامی برایم مهیا کنند تا من 

بتوانم به هدفم برسم.

- در سال 1415، یعنی 15 سال بعد خود را 
چگونه می بینید؟

مفیدبودن را دوست دارم
محمدعلی میرغیاثی:

دانشگاه و خدمتم را تمام کرده ام و دوست دارم در 
آن زمان آنقدر درآمد داشته باشم که بتوانم دست 

چند نفر را بگیرم.کاًل مفیدبودن را دوست دارم.
فرید امیری:

ممکن  کنم؛ چون  پیش بینی  را  آینده  نمی توانم 
است هر لحظه مسیرهای جدیدی پیش بیاید. 

پوریا نگهداری:
انسان باید در هر سنی که هست، از چیزهایی که 
دارد لذت ببرد و دست از تالش برندارد؛ حتی در 
باز هدف  برسیم  به هرچه  ما  پیری. چون  زمان 

بزرگتری هست که بخواهیم به آن برسیم.

امیرحسین عطاپور:
دوست دارم تا آن زمان تخصصم را گرفته باشم و تا 
آنجا که می توانم راه دکتر سمیعی را ادامه بدهم. 

شاید هم در ایران نباشم... کسی چه می داند؟
اطهر امیری:

دوست دارم تا آن زمان اثری از خودم به جا گذاشته 
باشم. بیمارستان، خیریه، یا هر چیزی که برای 

مردم مفید باشد.
سپیده علی پور:

فکر می کنم در آن تاریخ استاد دانشگاه و صاحب 
خانه و زندگی باشم.

ریحانه بناکار:
دوست دارم در 35 سالگی دکترایم را گرفته باشم 

و در عرصه جهانی حرفی برای گفتن داشته باشم.
ریحانه رضایی:

فوق تخصصم راگرفته باشم و به جایی برسم که 
بتوانم به دیگران از لحاظ روحی آرامش ببخشم.

محدثه قره چاهی:
دوست ندارم آینده را پیش بینی کنم و در این مورد 

صحبت کنم.

- به نظر شما چرا   اکثر کسانی که به جایی 
می رسند و تا حدودی شهرت پیدا می کنند، از 

نی ریز می روند؟
محدثه قره چاهی:

متأسفانه اکثر افراد توجه شان معطوف به شهرهای 
بزرگ است. چرا ما نباید روی شهرهای کوچک و 
شهر خودمان سرمایه گذاری کنیم؟ همان طور که 
مادرم همیشه می گوید، اگر به جایی رسیدی بیا و به 

مردم خودت خدمت کن.
اطهر امیری:

عده ی زیادی بودند که تصمیم داشتند کارهای 
زیادی انجام دهند؛ اما نکردند. خوب است که اگر 
ما به جایی رسیدیم، خودمان را گم نکنیم و یادمان 

نرود از کجا به کجا رسیده ایم.

موفقیتتان را مدیون چه کسانی هستید؟
پوریا نگهداری:

خدا، خانواده، کادر مدرسه خصوصًا سال دوازدهم، 
خاله ها و دایی ها، آقایان کریمی، تاجبخش و دیانت.

امیرحسین عطاپور:
دیانت،  آقای  قره چاهی،  آقای  زنده یاد  خانواده، 

مدیریت و معلمان مدرسه مسروری.
اطهر امیری:

خدا و خانواده که در این روزهای سخت مرا همراهی 
کردند.

سپیده علی پور:
خدا، خانواده و دوستان.

ریحانه بناکار:
خدا، پدر و مادر، دایی ها و آرزوی موفقیت برای تمام 

کسانی که در عرصه  کنکور می جنگند.
ریحانه رضایی:

خدا، خانواده، معلم ها.
محمدعلی میرغیاثی:
خدا، خانواده، پدر و مادر.

فرید امیری:
خدا، پدر و مادر، معلمان مدرسه.

محدثه قره چاهی:
بودند،  برایم  خوبی  پشتیبان  که  خانواده ام  خدا، 
معلم ها، مدیران و خودم که در این مسیر ثابت قدم 
ایستادم. در اینجا الزم است بگویم هیچ وقت آن طور 
که باید وشاید به رشته ی انسانی اهمیت داده نشده و 
این رشته مظلوم واقع شده. همیشه این طور در ذهن 
افراد جا انداخته اند که هر کسی درس هایش خوب 
است باید به رشته  تجربی برود و دانش آموزان انسانی 
را کم استعداد جلوه داده اند. در صورتی که رشته 
انسانی یکی از رشته های بسیار مهم است و کسانی 
که کشور را مدیریت می کنند در همین رشته درس 

خوانده اند.

رتبههایبرترکنکوردرمیزگردمطبوعاتینیریزان:

چرا موفق شدیم؟

محمدعلی  میرغیاثی پوریا  نگهداری

فرید  امیریامیرحسین  عطاپور

اطهر  امیری

سپیده  علی پور

ریحانه  بناکار

ریحانه  رضایی

محدثه )حدیث(  قره چاهی
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زندگی شاد

از گونه های سرخ مادر
تا نمایش های اینستاگرامی

نوشتهرهانیریزی

االندیگرتقریبًاهمهیمردمازبچه7-8سالهتا
سالمندانباالی70سالگوشیموبایلدارند.10-
15سالپیشاماتلفنهمراهاینقدرفراگیرنبود.
همانروزهاکهتازهاینوسیلهارتباطیازیککاالِی
خاِصپولدارهابهیککاالیضروریبرایهمه
تبدیلمیشد،برایمادریکگوشیخریدیمبایک
سیمکارت.دائممیگفتالزمندارمولیباالخره

آنقدرازفوایدآنگفتیمتاپذیرفت.
یکیدوماهطولکشیدتابتوانددرحدضرورتبه
کارباآنمسلطشود.پدرمکهمردبازاربودقبلاز

آنبرایخودشیکگوشیدستوپاکردهبود.
پدرومادرممثلخیلیپدرومادرهایقدیمیبودند
ویکزندگیآرامووفادارانهداشتند.هردویکعمر
باعشقمعمولیباهمزندگیکردند.فکرنمیکنم
نهیکبارپدربهاوگفت»دوستتدارم«ونهیکبار

مادرشاخهگلیبهیارشداد.
مادر ناهارمیهمانخانه باخواهرها بارکه یک
بودیم،پدرمهنوزنیامدهبود.مادرازمنخواست

یکپیامکبهپدربدهمتاسرراهمقدارینانبگیرد.
ناگهانفکریبهسرمزد.باصدایبلندخواندمو
تایپکردم:سرراهنونبخر.زودبیاکهمنتظرتم

عزیزم!
پرسیدم:بفرستم؟

گونههایمادرسرخشد.حالتیکهتابهحالندیده
بودم.جلوآمدوخواستگوشیرابگیرد.گفت:

همانراکهگفتمبنویس.
گفتم:مگرچهاشکالیدارد؟
خواهرهاهماصرارکردند.

امامادرکوتاهنیامد.کمیهمجدیشدوگوشیرااز
دستمگرفت.حسکردمدوستنداردکسی)حتی
مافرزندانش(واردحریمعاطفیاووپدرشویمواو
حرفیبهپدربزندکههیچگاهنزده.باالخرههرچه

اصرارکردیمنگذاشت.
هیچگاه من و میگذرد روز آن از سالها االن

گونههایسرخمادرراازیادنمیبرم.

جوان زوجهای با میکنم مقایسه را آنها رابطه
امروزیکهعاطفههاوباهمبودنهایخودشان
رامدامدراینستاگرامفریادمیزنندوبهنمایش

میگذارند.
شایدگذرزمانهمهچیزراعوضکردهامانمیدانم
چرااینرابطههاواینفریادزدنهاهیچگاهبرای

منباورپذیرنیست.
پدرومادرمسالهاباهمزندگیکردهاندومیکنند.
مثلخیلیپدرومادرهایقدیمی.آنهاهیچگاهیابه
همابرازعالقهنکردهاندویااگرکردهاند،آنراجار

نزدهاندوبهنمایشنگذاشتهاند.
منفکرکنمآننسلقدیممصداقاینشعرزیبای

سایههستندکهمیگوید:
نشودفاشکسیآنچهمیانمنوتوست

تااشاراتنظرنامهرسانمنتوست
گوشکنبالبخاموشسخنمیگویم

پاسخمگوبهنگاهیکهزبانمنوتوست
روزگاریشدوکسمردرهعشقندید

حالیاچشمجهانینگرانمنوتوست
گرچهدرخلوترازدلماکسنرسید

همهجازمزمهعشقنهانمنوتوست
اینهمهقصهفردوسوتمنایبهشت

گفتوگوییوخیالیزجهانمنوتوست
نقشماگوننگارندبهدیباچهعقل

هرکجانامهعشقاستنشانمنوتوست
سایهزاتشکدهماستفروغمهمهر

وهازاینآتشروشنکهبهجانمنوتوست
هوشنگابتهاج

اینهارانسلجدیداینستاگرامیشایدکمتربفهمند.
آنهااگرجشنیمیگیرند،اگرهدیهایبرایهم
میخرند،اگرتفریحیامسافرتمیروند،هرعکسی
همهچیز است. اینستاگرام برای میگیرند، که
تزئینیونمایشیاست.لبخندهامصنوعیاست.

ابرازعالقههابیمحتوااست.
شایدمناشتباهمیکنمولیدوستداشتنهاوابراز
عالقههایکحریمخصوصیاستوبایدبماندبرای
همانحریم.درایندنیاکههمهچیزنمایشیاستو
ازمحتواخالیشده،اجازهندهیم»دوستداشتن«

ماهمهویتخودراببازد.

پای درس حکیم دکتر
غالم حسین ابراهیمی دینانی

حال را از دست 
نده

درسهای اخالقی

میاندیشد، که آنچنان کسی اگر -
زندگینکندناچارآنچنانکهزندگی

میکند،خواهداندیشید.
شما میشود، متولد انسان وقتی -
نمیتوانیبگوییکهچهکسیخواهد
آیا بگوییدکه نمیتوانید شد.حتی
مؤمناستیاکافر.مقام)معنویاش(
درچهدرحدیاست.زیراتاآخرین
نفسکهیکلحظهبهمرگشباقی
مانده،ممکناستصدوهشتاددرجه

عوضبشود.
یعنیانسان»حّدیِقف«ندارد.انسان،
پایاننداردوبهجایینمیرسدکه
بگوییدبعدازاینراهینیستواین
پایاناست.)تأییدکنندهاینسخن
عرفاهستندکه(عرفااینراهرارفتهاند
وباسلوکبهاینرسیدهاندکهاینراه
راپایانینیست.راهیاستبیپایان
وراهیاستُپرخطر؛کهعرفاءاین
راهراشجاعانهرفتهاندوبهمقاماتی
بیان و توصیف قابل که رسیدهاند

نیست.
-حالراازدستنده.بهبهانهمنتظر
بودِنفردا،حالراازدستنده.جناب

مولویمیفرماید:
هینمگوفرداکهفرداهاگذشت

تابکلینگذردایامکشت

-شخصیآمدپیشپیامبروشترشرا
ولکرد.پیامبرفرمودکهشترتکو؟

گفتبهخداسپردم!
پیامبرفرمود:اعقلالبعیرثمتوّکل؛

اولشترراببندبعدتوکلکن.
یعنی توکل میکنند فکر بعضیها
بیمحاباکارکردن.عقالنیترابهکار
ببروتاآنجاکهمیتوانیاندیشهات
رافعالکن،توکلهمبکن.نهاینکه

بیفکروبیحسابکارکن.
-خطرناکترینزندان،زنداناندیشه
کجاست.اززندانهاییکههست،امید
نجاتهستاماوقتیدریکاندیشه
کجزندانیشدیورویآنعنادهم
میتواند کسی چه باشی، داشته

نجاتتدهد؟
زندانی کج اندیشه یک در وقتی
شدی،دیگرگوشهمنمیدهی!چه
راهنجاتیهست؟هرآدمیکهدچار
اندیشهکجاستوازایناندیشههم
بیروننمیخواهدبیاید،دچارانانیت
است.أنایعنیمنموهیچچیزدیگری
نیست.دِرحقیقترابهرویخودبسته
است.اگربشکند)درزندانانانیترا(
کهفقطهمخودشمیتواندبشکند
وافقرابازکرد،حقایقواردمیشود؛

نسیم)حقیقت(میوزد.

آشپزباشی

کیک پنبه ای خوش قلق
راضیهیزدینژاد/مدرسآشپزی

موادالزم:
تخممرغ:4عدد

شیر:یکویکچهارمپیمانه
آردسفید:دوویکچهارمپیمانه

کره:100گرم
شکر:220گرم

بکینگپودر:2قاشقمرباخوری
وانیل:کمی

شیوهپخت:کرهوشیرراباهمروی
شود. باز کره تا بگذارید حرارت

نیازینیستکهشیربجوشد.
تخممرغوشکرراخوببههمبزنیدتاحجمش
دوبرابروکرمیوکشدارشود.وانیلرااضافهکرده
همچنانباهمزنبزنیدوشیروکرهداغرابهآن

اضافهکنید.
بعدآردوبکینگپودریراکهسهبارالکشده

طیسهمرحلهبهآناضافهکنیدوبالیسکبههم
بزنید.

موادراتویقالبیکهچربکردهوآردپاشی
کردهایدبریزیددرفردمای180درجهبهمدت45

دقیقهقراربدهید.
نوشجان

شبکه های اجتماعی
/بعدازمدتهاکهعکسشرادیدم،فهمیدماصاًل
همزیبانیست.رفتارشهماصاًلدلنشیننیست،
آدمهایی و نیست، خندهدار اصاًل شوخیهایش
خوشبختی آدمهای هم هیچ هستند کنارش که
معمولی آدم یک حضور از باید چرا نیستند!
خیره بهش ساعتها بخواهند و باشند خوشحال
آدم یک تا »خاص« آدم یک از او فاصله شوند؟
»معمولی«فقطدوستداشتنمنبود...اومعمولی

شدهبود،چونمندیگر»دوستشنداشتم«...

/زنبراینشاندادنمشارکتوایجادرابطهبا
شماحرفمیزند.حرفزدنزیاداوباشمانشان

دهندهایناستکهدوستتاندارد.
امااگرباشماگفتگونکندبهدردسرافتادهاید...

به آخرش باشه، قوی هم هرچقدر زن یه /
خستگیاشو بتونه که یکی داره! نیاز تکیهگاه یه
کنارشازبینببره،یکیکهبتونهباگفتِنچند

کلمهدنیاشوقشنگکنه...

/آگاهیازنقاطتیرهشخصیتخودمان؛بهترین
راهکنارآمدنبابدیهایدیگراناست

/پیشازاینکهشروعبهدرمانکسیکنی،از
اوبپرسآیاحاضراستچیزهاییراکهبیمارش

کردهاند،کناربگذارد؟بقراط

مدرسه بسکتبال تیم از وقتی جردن مایکل /
کنارگذاشتهشد،بهخانهرفتوخودرادراتاقش
سالگی 4 تا تقریبًا انیشتین آلبرت کرد! زندانی
گفتند معلمانش نداشت، زدن حرف توان هنوز
در۳0 جابز استیو رسید! نخواهد بلوغ به خیلی
از تشریفات بدون آشفته و سرخورده سالگی،

شرکتیکهخودساختهبوداخراجشد!
خاطر به شد، اخراج روزنامه یک از دیزنی والت

عدمتخیلونداشتنایدههایاورجینال!
همیشهبعدازشکست،موفقیتینیزوجوددارد،به

شرطیکهانسانتسلیمنشود.

دانستنیهای خودرو

 جلوبندی خودرو چیست؟
بخشمکانیکخودروهنرستانفنیوحرفهایشهیددکترباهنرنیریز

یکیازعواملمهمدرراحتیسرنشینانو
از برخورداری رانندگی، سهولت همچنین

سیستمجلوبندیوتعلیقسالماست.
چنانچهالستیکهاراهمازاجزاءاینبخش

محسوبکنیم،بنابراین:
سیبکها، شامل جلوبندی مجموعه -1
چپقیها،اتصاالتچندگانه،میلهتعادل،طبق
و...بستهبهنحوهرانندگیوناهمواریمسیر
حداکثرهر20هزارکیلومترنیازبهبازدیدو

سرویسدارند.
2-هردوهفتهیکبارفشاربادتایرهارامطابق

دستوراتسازندهخودرو،تنظیمکنید.این
عملبایدوقتیکهالستیکهاسردهستندو

درشروعحرکتانجامگیرد.
۳-بینهر8هزارتا10هزارکیلومترکارکرد
رینگهاوالستیکهارادوبارهباالنسکردهو
آنهارابهطورضربدریبایکدیگرجابهجاکنید.
اماچنانچهجهتگردشدرآنهاتعریضشده
است،بهتعویضتایرهایمحورجلوبامحور

عقبدرهمانسمتاکتفاکنید.
4-کمکفنرهاتضمینکنندهنرمیوسواری
راحتخودروهستند.برایاینکههمیشهدر

بهترینحالتباشند،پسازپیمودنهر20
هزارکیلومترآنهاراازلحاظنشتروغنو

درستیعملکردبازدیدکنید.
5-بستهبهنوعالستیکهابرایجلوگیریاز
هرنوعپیشامدناگوار،بین50هزارتا60هزار
الستیکهای با را جدید تایرهای کیلومتر

فرسودهعوضکنید.

6-بهیادداشتهباشیدکههموارهدرهرمحور
ازالستیکهایهمنوع،همناموهماندازه

استفادهکنید.
7-بازدیدمیزانگیریسبلبرینگچرخها
راهنمایهر بهدفترچه باتوجه میبایست
خودروومطابقبادستورکمپانیسازندهانجام

گیرد.

بچه ها سالم
به کوشش سمیه نظری 

چطور آسمان به زمین افتاد و 4 داستان دیگر
به انتخاب: انسیه سادات جاللی

روزی موش کوچولویی داشت النه اش 
را تمیز می کرد که ناگهان زمین لرزید 
و فریادحیوانات جنگل به گوش رسید. 
او سرش را از النه بیرون آورد و دید 
فرار  حال  در  و  ترسیده  حیوانات  که 

هستند.
از  موش  شد،  ساکت تر  اوضاع  وقتی 
غرش  صدای  آمد.  بیرون  سوراخش 
دادم  به  می گفت:  که  شنید  را  شیر 

برسید، کمکم کنید. 
حیوانات کم کم از پناهگاه خود خارج 
شدند و سر و گوش آب دادند. وقتی 
فهمیدند خطری نیست، برای کمک به 
شیر رفتند. شیر توی تور بزرگی بین 
زمین و آسمان گیر کرده بود.هر کس 
پیشنهادی داد و تالش کرد تا تور را 

پاره کرده و شیر را نجات دهد اما ... .«
این داستان نامش هست:  »فکرش را 
هم نکرده بودیم!« یکی از داستانهای 
افتاد«  زمین  به  آسمان  »چطور  کتاب 
فکری  پرورش  کانون  انتشارات  از 

کودکان و نوجوانان.
کتاب غیر از این چهار تا داستان جالب 
دارد به نامهای: چطور آسمان به زمین 
افتاد، هیوالی عجیب، چه نادانند، و ماه 

در آبگیر
این کتاب 32 صفحه ای را  سرور پوریا 
منیژه  را  آن  تصویرگری   و  نوشته 
شمسی  و  باروتیان  علی  امیر  ونکی، 

ایران مدار انجام داده اند.
دارید  دوست  اگر  عزیز!  بچه های 
بدانید  را  شیر  و  موشی  داستان  ادامه 

بخوانید  را  کتاب  داستانهای  بقیه  و 
می توانید آن را از کتابفروشی ها بخرید 
و یا از کانون پرورش فکری کودکان و 

نوجوانان به امانت بگیرید.

با  و  بود  خیاطی  مشغول  پیرزنی 
می زد.  کوک  را  لباسها  سوزن  و  نخ 
بود  پیرزن  دست  در  که  سوزن 
دنبال  تو  چرا  »آهای  گفت:  نخ  به 
چه  من  جان  از  افتاده ای؟  راه  من 
برو!« را  خودت  راه   می خواهی؟ 

نخ خندید و گفت: »دوست من! خب 
اگر  یعنی  هستیم؛  هم  با  جا  همه  ما 
برسد  نتیجه  به  کارمان  بخواهیم 
مجبوریم با هم کار کنیم؛ واال اگر من 
استفاده ای  تو  از  که  نباشم  کنارت 

نمی کنند.«
سوزن با عصبانیت گفت: »نخیر! اصالً 
تو هم  بدون  من  نیست!  اینطور  هم 

می توانم این پارچه ها را بدوزم.« 
نخ پاسخ داد: »هر شکاف و پارگی با 
کمک من دوخته می شود؛ تو چطور 
انکار می کنی؟  را  این موضوع  داری 

می روی،  که  راهی  در  کن!  نگاه 
نه  می ماند  به جا  من  پای  رد  همیشه 
چرا  که  بپرسد  تو  از  کسی  اگر  تو! 
روی پارچه حرکت می کنی و هدفت 
چه  چیست،  پارچه  سوراخ کردن  از 
کنار  روز  یک  می دهی؟اگر  پاسخی 
تو نباشم و همراه تو نیایم، کاری از 
دستت برنمی آید، لج نکن! هر کدام از 

ما که نباشیم لباسی دوخته نمی شود.« 
اما سوزن حرف خود را می زد و نخ 
هرچه سعی کرد سوزن را آرام کند،  
موفق نشد. سوزن نخ را از سوراخ خود 

بیرون آورد. 
بکشد،  را  کوک  خواست  که  پیرزن 
از سوزن خارج شده  نخ  متوجه شد 
است. نخ را برداشت و سعی کرد داخل 
سوزن ببرد، اما چون سوزن لج کرده 
بود،  سوراخ خود را تنگ تر می کرد تا 

نخ نتواند وارد آن شود. پیرزن هرچه 
نتوانست  کرد  ریز  را  چشم هایش 
گفت:  خودش  با  کند.  نخ  را  سوزن 
بهتر  این سوزن نخ نمی شود،  »انگار 

است سوزن دیگری بردارم.«
و  گذاشت  کناری  را  سوزن  پیرزن 
نخ  را  آن  برداشت،  دیگری  سوزن 
کرد و مشغول دوختن شد. سوزن که 
تازه به حرف نخ رسیده بود با ناراحتی 
معلوم  دیگر  بود!  نخ  با  »حق  گفت: 
نیست پیرزن چه زمانی از من استفاده 
کند، حاال باید هر روز منتظر باشیم. 
من  بی جای  غرور  تاوان  تنهایی  این 

است.«

برگرفته از:
اعتصامی،  پروین  ماندگار  قصه های   

نوشته: فرشته جندقیان

سوزن مغرور
کفاش

کفاشم و کفاشم

سحرخیز و بشاشم

توکار دوخت و دوزم

کفشاتونو می دوزم

کفشای پاره، پوره

هرکفشی که ناجوره

می دوزمش من عالی

بدون هیچ خرابی

شاعر : رها تازیکه

عکستزئینی

اشتراک یک ساله 

هفته نامه نی ریزان فارس و ماهنامه نی تاک
با ما تماس بگیرید:

 5146 731 0917 »جاللی«
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/ نورخورشیدبهتریندارویضدافسردگیطبیعی
است!

 اگرافسردگیدارید،قدمزدندرطبیعتزیرنورخورشیدبه
مدت21روزوروزانهیکساعت،افسردگیشمارابهصورت

چشمگیریبهبودمیبخشد.

/ اگردستهاوپاهایشماهموارهسردهستند،ممکن
استبامشکلسطحپایینآهندربدنتانمواجهباشید.

مانند برگدار سبزیجات تخممرغ، ماهی، گوشتقرمز،
اسفناج،مویز،غالت،عدس،پسته،شیرومکملهایآهن

استفادهکنید.

/ کوچککردنشکمباآبانار
آبانارمیزاناسیدهایچربدرخون)NEFA(راکاهش
میدهد.اینموضوعسببمیشودکهچربیذخیرهشدهدر

اطرافشکمنیزکاهشیابد.

/نکاتیدرموردخوردنسیب
سیبمیتوانددرمعدهایبااسیدیتهباالناراحتیایجادکند.
اگرسیبترشبامعدهخالیخوردهشود،
واکنشدربدنافزایشمییابد.
که است این آن دلیل
از مملو تازه سیبهای
به که هستند اسید
متابولیسمبدنومعده
میدهند. سرعت
شیرین سیبهای
حاوی زیرا خطرناکند؛ دیابتیها برای

ساکارزهستند.
بااینوجود،سیبیکمحصولکمکالریوسالماست
کهحاویویتامینهاوفیبرزیادیاست.بیشازحدسیب
نخوریدتافشاربهمعدهواردنشود.بهتراستدرنیمهاولروز
سیببخوریدتازمانکافیبرایهضمآنوجودداشتهباشد.

/خودزشتپنداری،سندرمیکهبهجاننوجوانانایرانی
افتادهاست!

اینبیماریهمدرپسرانوهمدردختراندیدهمیشودو
معمواًلشروعآنازدوراننوجوانیاست؛بهطوریکهفرد
مبتالبهخودزشتپنداری،دائمًاصورتخودرادرآینه

چکمیکندویابرعکسازدیدنآینهفراریاست.
 سندرومخودزشتپندارییکبیماریروانیاستکهطی

آنفردبهشدتدربارهاشکاالتجزییخوددرظاهرحساس
میشود.بسیاریازاینافرادبهدلیلاحساساتخوددرباره
ظاهرشان،رابطهخوبیبادوستانواعضایخانوادهندارندو

اغلباوقاترابهتنهاییسپریمیکنند.

/درمانریزشمویخانمها
-بانوانبرایدرمانریزشموهرچهمیتوانندغذاهایگرم

میلکنندوسردیهاراکمتربخورند.
-خوردنهفتهای5وعدهاردهباشیرهانگوربهعنوان

صبحانهدرهفتهتوصیهمیشود.
-خوردن14عددبادامدرختیروزانه.

-خوردنشبی1لیوانعرقرازیانهباکمیعسلدرایام
پاکی.

-استشمامعطرگرمازجملهیاس،محمدی،مریمونرگس
موقعخواب.

/نوزادانحسبویاییتوسعهیافتهایدارندوبهراحتی
بویمادرشانراتشخیصمیدهند.غیرازاین،هنگامیکه
مادربهآنهاشیرمیدهد،بویشیرمادرشانراتشخیص
میدهندومیتوانندبینشیرمادرشانوزناندیگرتمایز

قائلشوند.

/کدوتنبل،خوردنیمغذیزمستانی!
درفصلزمستانمیتوانازکدوتنبلدرپختخوراکیهای
گوناگونمانندسوپ،انواعنانهاوکیکها،مرباوحلوااستفاده
کرد.همچنینبهدلیلدارابودنفیبرزیاد،چارهخوبیبرای

رفعیبوستمیباشد.

/همهخانمهایباردارازشروعهفته16بارداریتاسهماه
بعداززایمانبایدروزانهیکعددکپسولمولتیویتامین

سادهیامینرالمصرفکنند.

/ماسککارآمدبرایخالصیازِگرهمو
و میخورند گره اغلب آسیبدیده و خشک  موهای
زیباییشانراازدستمیدهند.شماباماسکترکیبیزرده
تخممرغوروغنزیتون،میتوانیدموهایتانرامرطوبنگه

داریدوازشرگرهخوردنموهاخالصشوید.
تخممرغرابشکنیدوزردهراازسفیدجداکنید.

سپسزردهوروغنزیتونرامخلوطکنید.
بعدموهایخودرامرطوبنماییدواینماسکرابهروی

موهایتانبمالید.
پساز20دقیقهموهایتانراباآبفراوانبشویید.

چند خط سالمتی
/چراهنگامناراحتیبغضمیکنیم؟

بغضیکههنگامترس،ناراحتی،گریهودعواومشاجره
درگلویخودحسمیکنید،واکنشطبیعیبدنبرای
بازترکردنراههایعبورهوادرسیستمتنفسیاستتادر

صورتنیاز،اکسیژنبیشتریبرایبدنفراهمشود.

/چهمدتپسازابتالبهکرونا،دوزدومواکسنراتزریق
کنیم؟

واکسیناسیونتعریفمشخصداردووقتیواکسیناسیون
کاملمیشودکه14تا28روزازتزریقدوزدومآنگذشته

باشد.
اینحالکسیکهبینتزریقدودوزواکسنمبتال با
میشود،۳تا8هفتهپسازبهبودیمیتوانددوزدومرا

دریافتکند.

/ترکیباتطبیعیموجوددرریحان،ازمغزدربرابر
بیماریآلزایمرمحافظتمیکند.

»Fenchol«سبزیریحاندارایترکیباتیبهنامفنکل
برابر در محققان، جدید مطالعات اساس بر که است

آسیبرسانیآلزایمربهمغز،اثرمحافظتیدارد.
محققاندانشگاهفلوریدایجنوبیموفقبهکشفیک
مکانیسمحسیمرتبطبامیکروبیومرودهشدندکهبراساس
آنمیتوانگفتترکیبفنکلچگونهمیتواندسمیت
عصبی»neurotoxicity«رادرمغزمبتالبهآلزایمرکاهش

دهد.

/خواصدانهکنجدبرایمادران
شیرده

نه کنجد دانههای
عجیبی طرز به تنها
افزایش را مادر شیر
منبع بلکه میدهند،

غنیکلسیمهستندکهسببرشدموواستخوانهای
کودکمیشوند.

عالوهبراین،شمادرزمانشیردهیبهمقداربیشتری
کلسیمنسبتبهمواقعدیگرنیازداریدوباخوردندانههای

کنجد،میتوانیدکلسیمموردنیازبدنراتأمینکنید.
دانهکنجدرادرلیوانشیربریزید،همراهباساالدوماست

میلکنیدیاآنراخالیخالینوشجانکنید.

/مندرگذشتهبهکرونامبتالشدهام.آیابازهمالزماست
واکسنبزنم؟

ایمنیبعدازابتالبهکروناایمنیدائمنیست.یکماهبعد
ازابتالبهکروناازهر10نفر،۹نفرایمنیکوتاهمدتدر
برابربیماریپیدامیکنندویکنفراصاًلایمننمیشود.
باکاهشتدریجیایمنی،برخوردباویروسجهشیافته
جدیدمیتواندمنجربهابتالیمجددوتشدیدبیماری

شود.

/بهتراستفاصلهتزریقواکسنهایکروناوآنفلوآنزا
یکهفتهباشد!

باکرونا:واکسن مسعودمردانیعضوستادملیمقابله
آنفلوآنزاازفرانسهوهلندبهکشورواردشدهوبهتراست
فاصلهتزریقآنباواکسنکرونایکهفتهباشد.واکسن
آنفلوآنزاهیچتأثیریدرمبتالنشدنبهکروناندارد؛اما
امسال،افرادواجدشرایطبایدواکسنآنفلوآنزاتزریقکنند

تاازابتالبهاینبیماریدرامانبمانند.
افرادباالی60سال،زنانباردار،مبتالیانبهبیماریهای
قلبی،ریویودیابت،حتمًاواکسنآنفلوآنزارادرمدتزمان
تعیینشدهتزریقکنند.افرادواجدشرایطبایدباتجویز
پزشک،واکسنآنفلوآنزاراازداروخانههادریافتکنند.
ضرورتتزریقواکسنکرونابرایکودکان،خیالمارااز

بابتمبتالنشدنبهآنفلوآنزاراحتمیکند.

/توصیههایزیربهکاهشعفونتهایزناندربارداری
کمکمیکند:

-تعویضروزانهلباسزیر
-دفعادراربالفاصلهپسازآمیزشوشستشوباآبویا

ژلهایبهداشتیمعمول
-پرهیزازاستفادهازترکیباتیددارضدعفونیکنندهمانند

بتادینبهدلیلاحتمالآسیبزاییبرایجنین
-خشکنگهداشتنلباسزیروناحیهتناسلی

-توجهبهرنگ،بووقوامترشحات،ترشحاتزیاد،بودارویا
غلیظمیتواندنشانهعفونتباشد.

خاصیت دلیل به دوغ و ماست از بیشتر استفاده -
آنتیبیوتیکی

-استفادهبیشترازسبزیجاتومیوههایتازهبهدلیلوجود
CوAویتامینهایمحافظتکنندهمانندویتامین

-پرهیزازخوردنزیادموادشیرینمانندکیکوشکالت،
غذاهایادویهداروپنیرپیتزا،مخمرهاوقهوهوچای

-مراجعهبهپزشکیامامابرایمعاینهودریافتداروی
مناسب

-پرهیزازخوددرمانی

چند خط سالمتی

همهگیری امسال زمستان و پاییز
کووید-1۹بیشتِرتوجهاترابهخودجلب
کرده،امابیماریهایتنفسیدیگرینیز
وجودداردکهخطرشیوعآنهانیزباسرد

شدنهوانزدیکاست.
ویروس کووید-1۹، بیماری بر عالوه
سینسیشیالتنفسی)RSV(وآنفلوآنزای
دیگری تنفسی بیماری دو هم فصلی
هستندکهمواردابتالبهآنهادرفصلپاییزو

زمستانافزایشپیدامیکند.
مواردگرفتاریبهویروسسینسیشیال
)پیوستهیاخته(تنفسیبهطورمعمول
درفصلزمستاندرمیانکودکانافزایش
از نیزمعمواًل آنفلوآنزایفصلی مییابد.
فصلپاییزآغازشدهوتافصلبهارادامه

پیدامیکند.
ویروس به ابتال موارد گذشته سال
آنفلوآنزای و تنفسی سینسیشیال
کمتر معمول شرایط به نسبت فصلی
کاهش به توجه با اکنون هرچند بود.
محدودیتهایکروناییودرشرایطیکه
همهگیریکووید-1۹ادامهدارد،برخی
ازکارشناسانپیشبینیمیکنندشیوع
نگرانکننده جاری سال در آنفلوآنزا

خواهدبود.
متخصصانتأکیددارندامسالنیزبرای
تنفسی، بیماریهای شیوع از جلوگیری
همچون توصیههایی تا دارد ضرورت
فاصله حفظ دستها، مرتب شستشوی
اجتماعی،استفادهازماسکومراقبتاز

کودکانبیماردرخانه،جدیگرفتهشود.

فصلی آنفلوآنزای متخصصان، گفته به
برای است الزم و است ما روی پیش
مقابلهباآن،تمامیمواردپیشگیرانهاز
جملهاستفادهازماسک،ماندندرخانهبه
هنگامبیماری،شستشویدستهاوتزریق

واکسنرارعایتکنیم.

عالئم بیماریهای تنفسی
سینسیشیالتنفسی،آنفلوآنزایفصلیو

کووید-1۹عالئممشابهیدارند؛ازجمله:
-تب

-عطسهوگرفتگیبینی
-ازدستدادناشتها

-سردرد
-گلودرد

-احساسخستگی
بههمیندلیلحائزاهمیتاستکهفرد
برایتشخیصصحیحبیماریبهپزشک
مراجعهکند؛چراکهدرماناینبیماریها

متفاوتخواهدبود.

تنفسی، ویروسهای هشداردهنده عالئم
شاملتبباالومشکلدرتنفساست.

واکسن کووید-۱۹ و آنفلوآنزا
واکسن تزریق که گذشته سال اواخر
کووید-1۹آغازشد،متخصصانپیشنهاد
کردندبینتزریقایندوواکسنفاصله
زمانیتعیینشود.هرچنددرحالحاضر
نتایجتحقیقاتحاکیازآناستکهاین
فاصلهزمانیضرورینیستوفردمیتواند

دریکروزهردوواکسنراتزریقکند.

درمان بیماریهای تنفسی
درمانی اکسیژن و هیدراتاسیون
آنفلوآنزاو به بیمارانمبتال برای گاهی
سینسیشیالتنفسیکهدربیمارستان
قرار استفاده مورد میشوند، بستری
میگیرد.بااینحالروشهایپیشگیرانه
بهترین از واکسیناسیون، همچون
به ویروسها این با مقابله برای اقدامات

حسابمیآیند.

چرا دچار پوکی استخوان 
می شویم:

عواملخطرپوکیاستخوانشامل
۳دستهمیشود:

1-عواملتغییرناپذیرمانندارث،
نژاد،جنسیتوسن.

نظیر تغییرپذیر عواملخطر -2
وزنوفعالیتبدنیناکافی،تغذیه،
مصرفناکافیکلسیموویتامین
و قلیان و سیگار دخانیات، ،D

مصرفداروهاییمانندکورتون.
۳-عواملخطردرمانپذیرمانند
همچون زمینهای بیماریهای

پرکاریتیروئیدوپاراتیروئید.
پوکیاستخوانبهطورخـاموش
وبیسروصدااتفاقمیافتدودر
تـا عالمتی هـیچ موارد بیشتر
زمـانرخدادنشکـستگیوجود

ندارد.
تشخیص در روش قطعیترین
پوکیاستخوان،اندازهگیریتراکم

استخواناستکهباتشخیصاولیه
از یا متوقف را بیماری میتوان

پیشرفتآنجلوگیریکرد.
عوامل کرونا، همهگیری طی در
کم مانند استخوان پوکی خطر
تحرکیوتغذیهنامناسبومصرف
کورتونوالکلافزایشپیداکردکه
الزماستافرادجامعهباتوجهبه
پیامدهایناشیازپوکیاستخوان،
تاحدممکناینعواملخطررادر

زندگیخودکاهشدهند.

سرگیجه های ۳ ویروس و ۳ تهدید در زمستان امسال
دوران بارداری 
چه علتی دارد؟

چندبار 
سرماخوردگی 
کودکان در سال 

عادی است؟

آلودگی هوا و 
 D جذب ویتامین

حدودهفته12باردارییادرسه
ماههدومبارداری،رحمدرحالرشد
میتواندبهعروقخونیبدنمادر
فشارواردکندوعلتسرگیجهدر
بارداریباشد؛بهخصوصهنگامی

کهمادربهپشتبخوابد.
سطحباالیپروژستروننیزمیتواند
سببشلوبازشدنعروقخونی
شود،کهدرنتیجهگردشخونبه
امادر یافته، افزایش سمتجنین
و مییابد کاهش باردار مادر بدن
سببکاهشفشارخونمیگردد.
خون میشود باعث مسئله این
نتیجه در و برسد مغز به کمتری

احساسسرگیجهایجادشود.
در سرگیجه علتهای دیگر از
بارداری،افتقندخونیاازدست

دادنآببدناست.
احساس احتماالت از دیگر یکی
ضعفدردورانبارداریایناستکه
بدندرایندورانبهعلتنیازجنین،
گرموپرحرارتودرحالصرف
اگر بنابراین است. بیشتری انرژی
زمانطوالنیرادراتاقبیشازاندازه
گرموگرفتهسپریکنید،وعالوهبر
آنلباسهایتنگوخیلیگرمنیز
پوشیدهباشید،ممکناستاحساس
سبکیدرسروسرگیجهایجادشود.

مریمدرگاهیمتخصصاطفال:بافرارسیدنفصلسرماو
همچنینشیوعویروسکرونا،بهطورمیانگینهرکودکدر
سالبین5تا10باردچارسرماخوردگیمیشود.براساس
تحقیقاتصورتگرفته،سرماخوردگیموجبایمنسازی
بدنکودکدربرابرکرونامیشود.سرماخوردگییکیاز
شایعترینبیماریهادربینکودکانبودهکهمهمترین
علتآنضعفسیستمایمنیبدنکودکاست.اززمان
شیوعویروسکرونا،سرماخوردگینیزبهحسابویروس

کروناگذاشتهمیشود.
ازجملهتب، سرماخوردگیدرکودکانعالئممختلفی
عطسه،سرفه،گرفتگیبینی،گلودرد،سردرد،بدندرد،
آبریزشبینیودلدردداردکههمهاینعالئمباویروس
کرونامشترکبودهوراهتشخیصآنازکرونا،زمانبهبود
بیماریاست.معمواًلکودکانیکهبهسرماخوردگیمبتال
شوند،شدتبیماریپساز۳روزدرآنهاکمترخواهدشد؛
اماکودکانمبتالبهکرونا،تاسپریشدندورهدرماندر

روزهایاولیه،عالئمپیشروندهدارند.

دکترباقرالریجانیرئیسپژوهشگاهغدددانشگاهعلوم
پزشکیتهران:بررسیهانشاندادهدرمناطقیکهآلودگی
هوایبیشتریدارند،میزانویتامیندیپایینتراست.
ارتباطویتامیندیباپوکیاستخواندرسنینباالتر،خیلی

سختاست.
تحقیقاتنشانداده،هوایآلودهمیتواندمانعرسیدن
D ویتامین شدن ساخته و بدن به ماوراءبنفش اشعه
موردنیازدربدنفردشود.بهطورخالصهمیتوانگفت
کهآلودگیهوابابیماریهایغیرواگیرماننددیابتوبا
اختالالتکمبودویتامیندیارتباطداردواینارتباطثابت

شدهاست.

در صورت واکسیناسیون عمومی

آرام آرام به پایان پاندمی کرونا 
نزدیک می شویم

تخصص فوق هاشمیان، محمدرضا سید
و دانشوری مسیح بیمارستان ویژه مراقبتهای

استادتمامدانشگاهعلومپزشکیشهیدبهشتی:
بهنظرمیرسدباکمکداروییکهبهزودیتأیید
خواهدشدوواکسنهاییکهتزریقمیشوند،آرام

آرامبهپایانپاندمیکرونانزدیکمیشویم.
فاویپیراویر پیشرفته فرم داروی»مولنوپیراویر«
Emoryاست.اینداروتوسطمحققاندانشگاه

آمریکاطراحیوساختهشدوشرکتمرکایندارو
راتولیدکردومطالعاتآنراانجامداد.

مطالعاتیکهثابتکردندمصرفایندارومیزان
بستریبیمارانمبتالبهکرونارا50درصدکاهش

میدهد.
تمامداروهاوحتیمولنوپیراویر،داروهاییبااثرات
نسبیهستندوقرارنیستجانتمامبیمارانرا

نجاتدهند.
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ادامه از صفحه یک

... خروج دود از آن واحد را دیدند و به اتفاق 
یکی از کارکنان اداره گاز ضمن قطع برق 
ساختمان، وارد آن واحد شدند و به مهار 

آتش کمک کردند.
حادثه به این دلیل رخ داده بود که احتمااًل 
صاحبخانه فراموش کرده بود اتو را قبل از 

خروج از منزل از برق جدا کند  .
در ادامه، آتش نشانان به سرعت خود را 
به طبقه چهارم این آپارتمان رساندند و با 
استفاده از یک کپسول آب و فوم، آتش را 

خاموش کردند.
آنها همچنین به وسیله فن، دود را تخلیه 

کردند.
در این حادثه فرش و وسایل زیر اتو سوخته 

و خانه پر از دوده شده بود.
خوشبختانه این حادثه چندان جدی نبود؛ 
اما احتمال بروز حوادث آتش سوزی و دیگر 
حوادث در مسکنهای مهر  به دلیل تراکم 

جمعیت روز به روز بیشتر می شود.
آتش نشانی  هشدارهای  می رسد  نظر  به 
و افراد مطلع، توسط مسئوالن امر جدی 
گرفته نشده و هر آن ممکن است حادثه ای 

تلخ رخ دهد.
آتش نشانی  برای  تلسکوپی  خودرو  نبود 
نی ریز )که می تواند همزمان برای خاموش 
ارتفاع به کار رود و هم  کردن آتش در 
قابلیت تخلیه 10 نفر را به صورت یکجا 
دارد(، این سؤال را در ذهن تداعی می کند 
که اگر به عنوان مثال آتش سوزی در طبقه 
دوم یکی از بلوکها رخ دهد،  برای تخلیه 

طبقات باالتر چه باید کرد؟

مسئول واحد آتش نشانی و خدمات ایمنی 
»سازه های  می گوید:  نی ریز  شهرداری 
مسکن مهر فلزی است و اگر دچار حرارت 
بار  چون  و  می شوند  دفرمه  شوند،  باال 
است  ممکن  است،  آن  روی  سنگینی 

حادثه ای نظیر پالسکو رخ دهد.«
ابراهیم خیراندیش اضافه می کند: »برخی 
مسکن  ساختمانهای  پایه های  و  ستونها 
پارکینگ  و  زیرزمین  در  بخصوص  مهر 
عایق نشده و اگر مثاًل به دلیل آتش سوزی 

خودروها، حرارت ببینند، بسیار خطرناک 
است و می تواند زمینه ساز حادثه ای تلخ و 

جبران ناپذیر شود.«
خیراندیش می گوید: »در خیلی از طبقات 
مسکن مهر کپسول آتش نشانی نیست یا 
تاریخ آن گذشته و شارژ سالیانه نمی شود. 
سیستم تر و خشک آتش نشانی در بلوکها 
یا اجرا نشده یا ناقص است و کارایی ندارد. 
هم  آسانسورها  سیستم  و  پله ها  عرض 

استاندارد نیست.«

قبل از نصب بخاری به نکاتی همچون باز 
از  بخاری  فاصله  دودکش،  مسیر  بودن 
دیوار و پایه حداقل 5 سانتی متری برای زیر 

بخاری توجه شود.
مسئول واحد آتش نشانی و خدمات ایمنی 
شهرداری نی ریز با بیان این مطلب گفت: 
»هنگام نصب بخاری باید به استفاده از 
شلنگ استاندارد گاز )بین ۳0 تا ۶0 سانتی 
متر(، استفاده از ۲ بست استاندارد برای 

بستن شلنگ و چفت کردن کامل تکه های 
لوله بخاری دقت شود.«

زمان  »در  گفت:  خیراندیش  ابراهیم 
راه اندازی بخاری، باید بعد از وصل کردن 
گاز، اتصاالت را با استفاده از کف صابون 
بررسی نمود و با استفاده از دفترچه راهنما، 
بخاری را روشن و بعد از 5 دقیقه، از داغ 
شدن لوله بخاری و سوختن شعله بخاری 

به رنگ آبی اطمینان حاصل کرد.«

با  کالهبرداری،  پرونده های  از  بسیاری  در 
سیم کارت هایی مواجه می شویم که در اختیار مالک 
اصلی نیست و افراد دیگری از آن سوء استفاده می کنند 
و مجرمان سایبری هم به همین دلیل به دنبال خرید 

سیم کارت بدون سند زدن هستند.
کاربران باید از اعتماد بی مورد در خصوص خرید و فروش 

سیم کارت در شبکه های اجتماعی پر کاربرد خودداری 
کنند. همچنین کاربران باید هنگام انتقال سند مالکیت 
شبکه های  اکانت های  حتمًا  خود،  سیم کارت های 
اجتماعی را که با آن سیم کارت فعال شده اند حذف 
کند؛ زیرا احتمال سوءاستفاده از اکانت ها در شبکه های 

اجتماعی توسط خریدار سیم کارت وجود دارد.

رئیس شبکه بهداشت و درمان نی ریز با اشاره به گذشت 
نزدیک به ۲0 ماه از شیوع کرونا، مهمترین اقدامات مجموعه 

سالمت این شهرستان را در مقابله با این بیماری اعالم کرد.
به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان نی ریز، 
دکتر داور آل داود با تقدیر از همراهی و همکاری مسئوالن، 
ادارات و مردم نی ریز با مجموعه سالمت این شهرستان در 
مسیر مقابله با بیماری کووید1۹ گفت: »با آغاز شیوع کرونا 
از حدود ۲0 ماه پیش، پیشگیری و مدیریت روند مهار این 
بیماری به عنوان مهمترین اولویت مجموعه سالمت و با 
همکاری دیگر مسئوالن و سازمانهای شهرستان دنبال 

شد.«

پلمب 350 مرکز متخلف
شبکه  کارشناسان  بازدید   ۲81۲4 از  بیش  انجام  وی 
از اصناف، مراکز  بهداشت و درمان شهرستان نی ریز را 
مواد  توزیع  و  نگهداری  تهیه،  مراکز  کارگاه ها،  حساس، 
بیشتر  آنها  در  کرونا  شیوع  امکان  که  اماکنی  و  غذایی 
است، از جمله این تالشها عنوان کرد و افزود: »در این بازه 
زمانی بیش از 11۳5 بازدید از ادارات، بانکها و سازمانهای 
شهرستان انجام شده و این روند در قالب تیمهای بازرسی 
با همکاری ادارات و سازمانهای شهرستان کماکان ادامه 

دارد.«
رئیس شبکه بهداشت و درمان نی ریز با اشاره به ارائه بیش 
از ۶۶0 اخطار بهداشتی به مراکز متخلف شهرستان اظهار 
داشت: »تاکنون ۳50 مرکز متخلف به دلیل رعایت نکردن 

شیوه نامه های بهداشتی، از سوی بازرسان شبکه بهداشت و 
درمان تعطیل شده است.«

با اعالم آخرین وضعیت کروناویروس در نی ریز  آل داود 
ابتدای  از  گفت: »به کمک تیمهای سالمت شهرستان، 
شیوع کرونا تاکنون، 4۳۳۳ بیمار مثبت قطعی در این 
شهرستان شناسایی شده است که از این تعداد، ۲1۹8 بیمار 

کووید1۹ در بیمارستان شهدای نی ریز بستری شده اند.

بهبودی 4030 بیمار کووید۱۹ در شهرستان نی ریز از 
ابتدای شیوع کرونا تاکنون

بیمار   40۳0 همچنین  افزود:  بهداشت  شبکه  رئیس 
و  یافته  بهبود  تاکنون  کرونا  ابتدای شیوع  از  کووید1۹ 
متأسفانه 101 نفر از مردم شهرستان نی ریز هم بر اثر این 

بیماری جان خود را از دست داده اند.

دکتر آل داود با بیان این که در این ایام مدافعان سالمت این 
شهرستان در مرکز 1۶ ساعته به 1۲۶۳7 مراجعه کننده 
ارائه خدمت کرده اند، گفت:  با عالئم مشکوک به کرونا 
امدادگران اورژانس 115 نیز در 45۳ مأموریت مرتبط با 

کروناویروس حضور فعاالنه داشته اند.
وی در ادامه از حضور و همکاری چهار گروه جهادی در 

موجهای مختلف بیماری کووید1۹ و کمکهای شبانه روزی 
همچنین  شهرستان،  این  سالمت  مجموعه  به  آنها 
مشارکت 14۹ نیروی بسیجی و داوطلب در حوزه بهداشت 
و در راستای اجرای طرح شهید حاج قاسم سلیمانی در 
شهرستان نی ریز خبر داد که در قالب تیمهای حمایتی، 
نظارتی و مراقبتی و در زمینه شناسایی، قرنطینه و مراقبت 
نی ریز  سالمت  مجموعه  با  کرونا،  به  مبتال  بیماران  از 

همکاری می کنند.

برگزاری ۱70 نشست ستاد شهرستانی مدیریت 
کرونا در نی ریز

برگزاری 144 کارگاه و کالس آموزشی برای اقشار مختلف 
شهرستانی  ستاد  نشست   170 برگزاری  ریز،  نی  مردم 
مدیریت کرونا تاکنون با تصویب ۲۳۹۲ مصوبه مربوط به 

دستورالعملهای  رعایت  کرونایی،  محدویتهای  اعمال 
بهداشتی و تعطیلی بازار و اصناف در شهرستان، برگزاری 
۲54 نشست با سازمانها، نهادها و ادارات شهرستان و ارائه 
بهداشتی  کارشناسان  سوی  از  مشاوره   ۶۶00 از  بیش 
موضوع  با  مختلف  زمینه های  در  هدف  گروه های  به 
کروناویروس، از دیگر اقداماتی است که دکتر آل داود در 

راستای مقابله با کرونا در شهرستان نی ریز اعالم کرد.
خیرین  همراهی  و  همکاری  به  اشاره  با  همچنین  او 
شهرستان با مدافعان سالمت در طی مدت شیوع ویروس 
کرونا، از ۲۳8 میلیون تومان کمکهای نقدی و ۲ میلیارد 
جدید  اسکن  سی تی  دستگاه  خرید  برای  کمک  تومان 
به  نی ریز  نیک اندیشان  غیرنقدی  کمکهای  بسیاری  و 
حوزه سالمت، از ابتدای شیوع کرونا تاکنون خبر داد و از 
نیکوکاران خواست تا در زمینه بهبود و توسعه ارائه خدمات 
بهداشتی و درمانی به مردم، با مجموعه سالمت شهرستان 

همراه باشند.

تزریق حدود ۱00 هزار دوز واکسن کرونا در نی ریز
رئیس شبکه بهداشت و درمان نی ریز با اشاره به اجرای 
یکی  عنوان  به  کروناویروس  علیه  واکسیناسیون  برنامه 
از اولویتهای مهم این مجموعه در شهرستان طی ماه های 
گذشته، افزود: تاکنون 100 هزار دوز واکسن کرونا در دوز 
اول و دوم در شهرستان نی ریز تزریق شده و در یک سالن 
واکسیناسیون تجمیعی و مراکز سالمت شهری و روستایی، 
این برنامه در راستای واکسیناسیون عمومی و مقابله با 

کرونا در حال انجام است.  
بر این پایه، 85 درصد افراد باالی 1۲ سال در شهرستان 
نی ریز واکسن دوز اول و 58 درصد آنها نیز واکسن دوز دوم 

را دریافت کرده اند.
آل داود از مردم خواست تا با رعایت بیشتر شیوه نامه های 
بهداشتی، برای مقابله با بیماری کووید1۹، همراه و همکار 

مجموعه بهداشت و درمان و مدافعان سالمت باشند.

آتش سوزی در مسکن مهر

پالسکویی دیگر در کمین است

نکات ایمنی در استفاده از 

وسایل گرمایشی

قبل از سند زدن
سیم کارتتان را واگذار نکنید

20 ماه مبـارزه با کرونـا

عملیات   11۹ 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:
ساعت ۲:۳0 بامداد چهارشنبه ۲8 مهر، 
نزدیکی  اثر واژگونی یک خودرو در  بر 
مصدوم  نفر  سه  حاجی آباد،  روستای 
شدند. یک مرد ۳۲ ساله از ناحیه دست 
و پا و یک خانم ۳0 ساله از ناحیه گردن 
آسیب دیدند. یک پسر بچه 4 ساله نیز 

صدمات جزئی دید.
ساعت 10:۲0 همان روز، بر اثر تصادف 
موتورسیکلت و خودرو در آباده طشک، 
ناحیه  از  موتورسیکلت  راکب ۲5 ساله 

لگن آسیب دید.
یک  برخورد  اثر  بر  بعد،  ساعت  یک 
بولوار  در  خودرو  و  موتورسیکلت 
سرداران، دو نوجوان 14 ساله از ناحیه 

پیشانی و صورت مصدوم شدند.
مهرماه،   ۲۹ پنجشنبه  صبح   8 ساعت 
یک  نی ریز،  رجایی  شهید  میدان  در 
تصادف  هم  با  خودرو  و  موتورسیکلت 
کردند که راکب ۲0 ساله موتورسیکلت 

دچار شکستگی پا شد.
کارخانه  نزدیک  روز  همان   18 ساعت 

 41 سوار  دوچرخه  یک  انار،  کنسانتره 
ساله با یک خودرو تصادف کرد که منجر 

به شکستگی پای او شد.
دو  آبان ماه،  یکم  شنبه   1۲:55 ساعت 
موتورسیکلت در خیابان نواب صفوی با 
هم تصادف کردند که در پی آن، دو مرد 
5۲ و ۲۳ ساله به ترتیب از ناحیه سر، پای 

چپ و پای راست مصدوم شدند.
روستای  در  روز  همان   15:45 ساعت 
جعفرآباد، یک خودرو و موتورسیکلت با 
هم تصادف کردند که بر اثر آن موتورسوار 

77 ساله از ناحیه سر و کمر آسیب دید.
ساعت 10:51 نیز بر اثر واژگونی خودرو 
دو  پیچکان،  درجوه  منطقه  در  پراید 
آمبوالنس اعزام شد. این حادثه 5 مصدوم 
داشت؛ یک مرد ۲8 ساله دچار صدمات 
متعدد شد. دو مرد ۲0 ساله از ناحیه سر 
و کتف آسیب دیدند. یک مرد ۳۲ ساله از 
ناحیه کمر و قفسه سینه مصدوم شد و یک 

مرد 1۹ ساله نیز از ناحیه کتف آسیب دید.
نزدیکی  در  روز  همان   1۳:۳0 ساعت 
مرد  یک  انصاری،  احمد  خواجه  مقبره 
54 ساله از درخت سقوط کرد و دچار 
کوفتگی دنده ها و آسیب از ناحیه شانه 

شد.
ساعت 1۲ یکشنبه ۲ آبان، بر اثر تصادف 

یک خودرو و موتورسیکلت در مشکان، 
موتورسوار 18 ساله از ناحیه دست و پا 

مصدوم شد.
ساعت ۲0:44 همان روز در قطرویه، یک 
خودرو به عابر پیاده برخورد کرد که در 
نتیجه عابر 70 ساله از ناحیه کتف و شانه 

آسیب دید.
بر  آبان،   ۳ دوشنبه   11:45 ساعت 
بولوار  در  موتورسیکلتی  واژگونی  اثر 
نشاط، یک خانم 70 ساله که سرنشین 
موتورسیکلت بود از ناحیه سر مصدوم 

شد.
یک ساعت بعد در گردنه واریانتی، یک 
خودرو واژگون شد و راننده 55 ساله آن از 

ناحیه سر آسیب دید.
هفته  در   115 اورژانس  است  نوشتنی 
گذشته 11۹ عملیات انجام داد. از این 
تعداد، ۲8 عملیات تصادف )18 تصادف 
شهری و 10 تصادف جاده ای(، 5 عملیات 
سقوط از ارتفاع، 8 عملیات اعزام مادران 
باردار و 17 عملیات نیز انتقال بیماران 

قلبی - عروقی به بیمارستان شهدا بود. 
کارکنان اورژانس 4 بیمار مبتال به کرونا 
را که حال وخیمی داشتند، به بیمارستان 
دیگر  بیمار   ۹ به  و  کردند  اعزام  شهدا 

مشاوره تلفنی دادند.

برنامه کلینیک تخصصی بیمارستان 

شهدا در هفته جاری اعالم شد.

بر این پایه، پزشکان متخصص، صبح 

این شرح در  به  این هفته  روزهای 

کلینیک تخصصی به ویزیت بیماران 

می پردازند:

شنبه: اطفال، جراح مغز و اعصاب، 
بیهوشی، چشم پزشکی.

زنان،  روان،  و  اعصاب  یکشنبه: 
قلب، کلیه و مجاری ادراری، داخلی، 

بیهوشی.

و  مغز  عمومی،  جراح  دوشنبه: 
ارتوپد،  روان،  و  اعصاب  اعصاب، 

بیهوشی، چشم پزشکی.

پوست،  قلب،  اطفال،  سه شنبه: 
بیهوشی، چشم پزشکی.

اعصاب،  و  مغز  جراح  چهارشنبه: 
مغز و اعصاب، پوست، بیهوشی.

پنجشنبه: چشم پزشکی.
شکل  به  می توانند  متقاضیان 

غیر  یا  صبح   7 ساعت  از  حضوری 

اینترنتی  سایت  طریق  از  حضوری 

 nobatcenter.sums.ac.ir
 071-۳۲۹۳074۲ گویای  تلفن  یا 

)قابل  »پذیرش۲4«  اپلیکیشن  یا 

دانلود از برنامه بازار( نوبت بگیرند.

سپاه  مشارکت  با  نی ریز  شهرستان  دادگستری 
پاسداران در قالب بسیج حقوقدانان در حال ثبت نام 

است.
اتاق  به  دارند،  به همکاری  تمایل  که  لذا کسانی 

ارشاد و معاضدت قضایی دادگستری  11۳ واحد 
نماینده  پاسداران  سپاه  به  یا  و  نی ریز  شهرستان 

حقوقی ایثارگران )خانم راه وار( مراجعه نمایند.
در ضمن  یک قطعه عکس نیز به همراه داشته باشند.

عملیات اورژانس 115 در هفته گذشته

برنامه کلینیک تخصصی 
بیمارستان شهدا 

در هفته جاری

قابل توجـه حقوقدانـان 
شهرستان نی ریـز 
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 به کوشش فاطمه زردشتی نی ریزی

برگی از تاریخ

در این هنگام عراق که با کشورهای غربی روابط 
بدی داشت به کلی خود را در دامان شوروی 
انداخت و با آن کشور قرارداد درازمدت همکاری 
این جریان  از  شاه خوب  و  بست  دوستی  و 
آگاه بود. پس از مسافرت حسن البکر، رئیس 
جمهور عراق به شوروی و اعالمیۀ مشترک دو 
کشور که در باره کمک نظامی شوروی به عراق 
تأکید شده بود، شاه به َعَلم می گوید: »گو این 
که بیشتر اعالمیه برای پرستیژ طرفین است 
ولی به هر حال قابل تأمل است. به این جهت 
اکنون که قرار است به زودی به شوروی بروم، 
خیلی با دست و زبان باز به مقامات آن کشور 
خواهم گفت ما ناچاریم در زمره کشورهای 
نزدیک به غرب به حساب بیاییم چون هیچ وقت 
از شوروی اطمینان قلبی حاصل  نمی توانیم 
کنیم...« سپس َعلم می افزاید: »باز هم قدری 
درباره دودوزه بازی کردن انگلیسیها صحبت 
نوکر  البکر  فرمودند. هنوز خیال می فرمایند 
شهریور   ۲۹ )یادداشت  انگلیسیهاست«. 

)1۳51
این سخنان به رغم گفتگوهایی است که از چند 
ماه پیش میان ایران، انگلستان و آمریکا درباره 
اقداماتی علیه عراق در جریان بود. به دنبال 
سفر خردادماه 1۳51 نیکسون به ایران، شاه به 
َعَلم می گوید که »...وقتی با نیکسون راجع به 
کردستان و عراق و نفوذ شوروی در آنجا صحبت 
کردم، خیلی سخت ناراحت شد و گفت هر نقشه 
خنثی کننده ای به او بدهیم اجرا می کند...« 

)یادداشت7 مرداد 1۳51(
گذشته از این خود َعلم نیز - بی گمان به دستور 

بود:  زمینه  این  در  تالشهایی  - سرگرم  شاه 
»... صبح با یک انگلیسی که در امور عراق و 
کردستان اطالعات عمیقی دارد مالقات کردم. 
نقشه خیلی عمیقانه در پیش است که بین 
کردها و عراقیهای فراری از رژیم بعثی عراق، 
ائتالفی پیش آید و با این نیرو، رژیم فعلی عراق 
را سرنگون کنیم. آمریکایی ها و انگلیسیها با 
ما همکاری نزدیک می کنند، تا چه شود...« 

)یادداشت ۲۶ تیر 1۳51(.
راستی جای شگفتی  به  در چنین شرایطی 
است که شاه دست انگلیسیها را در بسیاری از 
کارها می بیند و برای آنها قدرتی افسانه ای و دور 
از هرگونه ارتباطی با واقعیت روز قائل است. 
این شیوه فکری شاه - که متأسفانه بسیاری 
 - هستند  آن  گرفتار  هنوز  ما  هم میهنان  از 
چندین ریشه داشت. یکی همان گمان سنتی 
مردمی است که از آغاز سده نوزدهم مرعوب 
تمدن صنعتی و پیشرفت مادی غرب شدند و 
در این میان نقش امپراتوری انگلستان را که از 
هیچگونه مداخله ناروا و بهره برداری از ضعف 
ایران مضایقه نکرد - از همه برتر می دیدند. از 
این گذشته شاه به خاطر داشت که پدرش با 
پشتیبانی انگلیسیها سر کار آمد و به دست آنان 
تبعید شد. او حتی عامل سوء قصدی را که در 
پانزده بهمن 1۳۲7 در دانشگاه تهران به جانش 
شد با انگلیسیها بی ارتباط نمی دانست زیرا گویا 
سفارت  باغبان  دختر  شخص،  این  معشوقه 

انگلستان بوده است!
به  شاه  پیوسته  بدگمانِی  این  حال  هر  به 
انگلستان در سالهای واپسین هیچگونه پایه 

منطقی نداشت و برای َعَلم هم دریافتنی نبود. 
»...شاه سوءظن عجیبی به انگلیسیها دارند و 
انگشت  آنها  را  اتفاقات  همه  می کنند  خیال 
خیلی  را  آنها  من  که  صورتی  در  می کنند. 
از آن می دانم که  خاک برسرتر و بدبخت تر 
حال بتوانند این کارها را بکنند. برعکس فکر 
می کنم آمریکاییها هم احمق و هم پرقدرت 
و هم ساده لوح هستند و ممکن است این جور 
مداخالت بکنند، و می کنند.... »شاه در همه 
و  عامل حیله گر  تلخ گذشته اش  رویدادهای 
می پنداشت  و  می دید  را  انگلستان  شیطانی 
که حریفان او از قوام و رزم آرا گرفته تا مصدق، 
همگی از سوی انگلستان پشتیبانی می شده اند.

این نگرانی یا به زبان درست تر »پارانویا«، نسبت 
به آمریکا و انگلستان شاید موجب شد که شاه 
گاهی به این دو کشور در زمینه های اقتصادی و 
نظامی امتیازهای بیش از اندازه ای بدهد و فراتر 
از آنچه شایسته بود، مالحظه کاری کند. روی 
هم رفته گزینه های شاه در سیاست خارجی 
توجیه پذیر و برابر با منافع ایران بود ولی شیوه 
ایراد  موردها  بیشتر  در  سیاست  این  اجرای 
فراوان داشت و به نظر می رسد که سرچشمه 
قسمتی از کوتاهی ها همان تصورات شگفت آور 
او درباره انگیزه های نهانی انگلستان و آمریکا 
باشد. حتی ارزیابی او درباره نظام حاکم بر این 
کشورها نیز خالی از وهم نبود. به مثال، با آن که 
بارها به آمریکا سفر کرده و با زبدگان سیاسی 
و اجتماعی این کشور دمخور بود و خود شیوه 
کار دموکراسی آمریکا را به چشم دیده بود، باز 
هم به َعَلم می گوید: »... با همه بی بندوباری، 

به  مخصوص  ساختمان  یک  آمریکا  جامعه 
خودش دارد. یعنی یک سرمایه داری توأم با 
آزادی، مخصوص خود آمریکاست. مثل این که 
یک دستگاه خاصی این وضع را نگه می دارد. 
چنان که به اعتقاد من همین دستگاه تمام 
خانواده ِکِندی را تقریبًا از بین برد« )یادداشت 

18 شهریور 1۳4۹(.
هر بار نیز که روزنامه های انگلستان مطلبی 
شاه  خوشایند  که  می نوشتند  ایران  درباره 
مسئول  را  کشور  آن  دولت  بی درنگ  نبود، 
در  که  بپذیرد  نتوانست  هرگز  و  می دانست 
به  مطبوعات  جهان  کشورهای  از  برخی 
راستی آزاد و مستقل از دولت اند. اگر اینگونه 
تصورات باطل که گاهی کار را خراب می کرد 
به کنار گذارده شوند، تیز بینی و قدرت تجزیه 
و تحلیل شاه انکارناپذیر بود و بیگانگانی که 
با او دیدار می کردند سخت تحت تأثیر قرار 
منطقه ای  مسائل  زمینه  در  شاه  می گرفتند. 
دید روشنی داشت و خوب عمل می کرد. با همه 
کاستی هایی که در باال به آن اشاره شد، می توان 
گفت که شاه در سیاست خارجی بیش از زمینه 

های دیگر کامیاب بود. 
ادامه دارد

برگرفته جستارگونه ای از:
عالیخانی، علی نقی )1۳۹۳( یادداشتهای َعَلم، 

جلد اول، تهران: کتاب سرا، صص۹۶ تا ۹8

سالهای واپسین حکومت شاهنشاهی

هیچ وقت نمی توانیم از شوروی
اطمینان قلبی حاصل کنیم

بخش شانزدهم

کنار پنجره
فاطمه زردشت

سال هاست که من 
کنار پنجره را اختیار کرده ام

وبه یاد آخرین بوسه
قهوه  تلخ دلتنگی را نوش می کنم

نگار چشمانت را
با غزل های غم انگیز عاشقانه 

می سوزانم
وخیالم را به زیبایی رخسارت

گره می زنم
لهجه شیرازی ات در گوشم

 با تار دل ساز تنهایی 
می نوازد

وباشراب ناب
بهانه  مستی شعرهایم 

می شود
این پنجره تصویر تو را
در خود ذخیره کرده است

تا با تمام داشته هایم
نبودن تو را به رخم بکشد

یک فنجان شعر

غلط های متداول در زبان فارسی
از دیدگاه استاد حسن عمید

لوطی- لودی: لوطی که به معنی جوانمرد و باغیرت گفته 
می شود کلمه  فارسی و صحیح آن لودی است. اغلب کلمه  
لوطی را الواط جمع می بندند و مرادف با اراذل و اوباش تلفظ 

می کنند که غلط است.

محابا: »ُمحابا« به معنی پروا، پرهیز و مدارا است. برخی 
»مهابا« می نویسند که غلط است. 

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

تهران: انتشارات کتابخانه گوتنبرگ، ص 1۲5.

زین قند پاریس

اکفه کتاب 

نویسنده: عزیز نسین
مترجم: رضا همراه

انتشارات نگاه، ۲5۲ صفحه
کتاب »چاخان« نوشته  »عزیز نسین« داستانی بلند 
با نثری طنزآمیز است که ویژگی های رفتاری جامعه  

سنتی را نقد می کند. 
نام  به  فردی  از  مختلف  آدم های  روایت  اثر  این 
»زبوک زاده« است. آن ها خاطرات و حکایت هایشان 
را از این مرد که بسیار دو رو، زبان باز و ریاکار است 

تعریف می کنند. 
نسین در این کتاب به زبوک زاده و زبوک زاده های 
دیگر می پردازد و معتقد است که خود مردم هستند 

که امثال این افراد را در جامعه پرورش می دهند.
»عزیز نسین« در این اثر مانند سایر آثارش از طنز 
استفاده  جامعه  مسائل  کشیدن  چالش  به  برای 
می کند و جامعه  سنتی و درگیر جهل را به تصویر 

می  کشد. 
این کتاب از آثار محبوب خود نویسنده است که با 
زبانی شیرین و دل نشین نوشته شده و خواننده را در 

طول قصه همراه خود می کند.
فصل  چندین  شامل  همچنین  »چاخان«  کتاب 
است و هر کدام بخشی از داستان را پیش می برد و 
در نهایت پازل کاملی تحویل خواننده می دهد که 
برخی از آن ها عبارت اند از »قصبه که خاک مرده 
آقای  جناب  علیکم  »سالم  پاشیده اند!..«،  رویش 

فرماندار!«و...
متن زیر برگرفته از این کتاب است:

به هتل برگشتم تا این نامه را برایت بنویسم... اما به 
محض اینکه وارد اتاقم شدم نفسم بند آمد!... 

نمی دانم برای تمیزکردن اتاقم نفت سیاه زده بودند 
یا )د.. د.. ت( مصرف کرده بودند! خالصه هرچه بود 
به قدری بوی زننده ای داشت که نپرس!.. دیدم اگر 

خودم را از اتاق بیرون نیندازم خفه می شوم... 
برای اینکه هوای اتاق عوض شود پنجره های اتاقم را 

باز کردم و رفتم پایین.
صاحب هتل گفت: قربان اتاق شما را دادم »د..د..ت« 
پاشیدند!.. دیگه نه ساس پیدا میشه و نه کک!!.. 

امشب راحت بخوابید خستگی تان رفع می شه!!... 
خواستم توی سالن بنشینم و برایت نامه بنویسم 

ولی نور چراغ ها به قدری کم بود که نتوانستم.
از صاحب هتل پرسیدم: چراغ های شما همیشه این 

قدر کم نور است؟!..

چاخان عزیز نسین
گنجینه های ادب 

محمد ماغوط

نویسنده  و  شاعر  1۹۳4میالدی،  زاده  

اسماعیلی مذهب اهل سوریه. او مانند 

دو هموطن دیگرش آدونیس و نزار قبانی 

سال ها دور از کشورش زندگی کرده  است. 

زبان شعر او کاماًل منثور است و فقط به 

تالش  و  می اندیشد  شعر  در  مضمون 

می کند که به کمک مجازها و استعاره ها 

و کنایه ها کوتاه ترین راه را برای رسیدن 

ماغوط در شعر  بیابد. محمد  به معنی 

و  سبک  صاحب  شاعری  عرب  معاصر 

چهره ای شناخته شده  است. او همچنین 

از مؤسسین نشریه تشرین می باشد.

بیشتر آثار داستانی و نمایشی و اشعار 

او در جشنواره های عربی و بین المللی 

جوایزی دریافت نموده  است.

او از پیشگامان و توسعه دهندگان قصیده 

النثر در شعر عربی است. او از کودکی با 

رنج و درد مّلت آشنا شد و در دوران 

نوجوانی، شاهد اشغال فلسطین و اوضاع 

نابسامان کشورهای منطقه بود. مشاهده 

در  را  تمّرد  روحّیه  نوعی  اوضاع،  این 

شخصیت او به وجود آورد؛ به گونه ای که 

در نوع شعری وی نیز تأثیر گذاشت و به 

قصیده النثر که نوعی تمّرد از قوانین شعر 

و رعایت وزن و قافیه و عروض بود، روی 

آورد و از پیشگامان قصیده النثر گردید. 

او به عنوان یک ناقد اجتماعی به انتقاد 

از وضع موجود عرب و ضعف و سستی 

آن ها در برابر سلطه جویان و به خصوص 

اسراییل پرداخته است و در آثار خود آن ها 

را به وحدت و یکپارچگی و مقاومت فرا 

می خواند.

از حّس  که سرشار  ماغوط  نوشته های 

ملی و میهنی است، اعجاب و تقدیر شعرا 

برانگیخته  را  نویسندگان معاصر وی  و 

است. او در آثار خود وصف مشکالت و 

رنج های جامعه را با طنز در هم آمیخته 

را  اخالقی حاکمان منطقه  فروپاشی  و 

آشکار کرده است. وی از طنزآوران ممتاز 

و نامی جهان عرب به شمار می آید.

میالدی   ۲007 سال  در  ماغوط 

درگذشت.

اشعار زیر از اوست:

ترسیده ای؟ از که؟

از جهان؟ 

من جهانت

از گرسنگی؟

من گندمت

از بیابان؟ 

من بارانت

از زمان؟

من کودکی ات

از سرنوشت؟

من هم از سرنوشت می ترسم...

*****

مادرم! ...

برای نجات من بشتاب

بیا و مرا 

در جیب روستایی ژرفت پنهان کن

زیرا مرگ 

از هر سو مرا احاطه کرده است…

آه مادر!

چه می شد اگر هیتلر نقاش باقی می ماند

و مارکس در کودکی از آسم می مرد…

آه مادر!

اگر آزادی برف بود

تمام عمر بی سرپناه می خفتم...

*****

اگر بخواهی در هر یک از کشورهای عربی 

شاعر بزرگی باشی، می باید راستگو باشی 

و برای آنکه صادق بمانی، باید آزاده باشی 

و برای آزادگی نیز می باید زندگی کنی و 

برای آنکه زنده بمانی باید الل و گنگ و 

کر و کور باشی.

*****

تو اما کیستی ؟

کشتی ای ؟ بادبانت کو ؟

بیابانی ؟ بادهایت کو نخل هایت کو ؟

انقالبی ؟ پرچم ها و زنجیرهایت کو ؟

شناختی فراتر از شناخت شب از تو ندارم 

من

اما آن که بخواهد تو را بگیرد از من

با بزرگترین خشم تاریخ رو به رو ست

به سان آن که انگشتری ها و مانده ی پول 

و دارایی سربازهای کشته شده را

در  هنوز  که  حالی  در  می برد  یغما  به 

میدان جنگ خون می ریزند

بگو به آن که قصدی دارد

این پسرم است در حالی که من او را 

نزاییده ام

آن  برای  مرزی  و  است  من  وطن  این 

نمی شناسم

این اشغالگر من است و در برابرش فریاد 

نمی زنم و سنگی برنمی دارم

خونش را مباح سازید و او را بکشید

اما به شرطی که میان بازوانم بیفتد

اگر آزادی برف بود...

اکفه ونیسندگی 

اواخر سال ۲00۶ بود که خانم 

الک وود، معلم دبیرستان خاویر 

دانش آموزانش  از  نیویورک، 

تکلیف،  عنوان  به  تا  خواست 

نویسندۀ  به  نامه ای  نوشتن  با 

متقاعد  را  او  موردعالقه شان، 

کنند از مدرسه شان بازدید کند. 

خانم  شاگردان  از  نفر  پنج 

کورت  به  را  نامه  الک وود 

ونه گات)*( نوشتند.

ونه گات که اتفاقًا پنج ماه پس 

بازدید  برای  اتفاق مرد،  این  از 

از مدرسه به علت کهولت سن 

نیامد.

اما جوابیه ای برای دانش آموزان 

فرستاد.  نامۀ ونه گات چنین بود:  

پنجم نوامبر ۲00۶

خانم  خاویر،  دبیرستان 

پرین،  آقایان  و  الک وود، 

و  ماوِرر  باتن،  مک فیلی، 

کانجیوستای عزیز

از  دوستانه تان  نامه های  بابت 

خوب  که  حقا  ممنونم.  شما 

پیرمرد  بلدید چطور حال یک 

پیزوری )هشتاد و چهار ساله!( 

را در روزهای خانه نشینی و به 

غروب فکر کردنش، خوب کنید. 

فعلی ام  ریخت  که  آنجایی  از 

ایگواناها را هم رو سفید می کند، 

این روزها دیگر در انظار عموم 

ول نمی چرخم.

 آنچه می خواهم به شما بگویم 

هم چندان طوالنی نیست و توی 

چند خط جمع و جور می شود.  

مختصر و مفید: 

به هر هنری که دلتان می خواهد 

سیخونکی بزنید.

 تمرینش کنید اگر حوصله تان 

می کشد: موسیقی، آواز، رقص، 

بازیگری، طراحی، نقاشی 

به  اگر  و  شعر  مجسمه سازی، 

مذاق تان خوش می آید نوشتن؛ 

خواه داستان، خواه مقاله و یا هر 

چیز دیگری که اسمش نوشتن 

است. 

فارغ از خوب یا بدش، فارغ از 

برای  شهرت،  یا  پول  دغدغۀ 

این که  برای  »تعالی«؛  تجربۀ 

ببینید درون تان چه خبر است، 

خوب  را  روح تان  این که  برای 

بپرورانید.

جدًا عرض می کنم!

همین حاال یک هنری را شروع 

کنید و آن را تا آخر عمرتان ادامه 

دهید.

الک وود  خانم  از  نقاشی  یک 

موقر  خیلی  یا  بامزه  بکشید. 

خیلی فرقی نمی کند. 

مسیر مدرسه تا خانه را برقصید. 

توی حمام بزنید زیر آواز. 

توی پورۀ سیب زمینی تان دوتا 

چشم و یک بینی و یک دهان 

دراکوال  ُکنت  ادای  بکشید؛ 

یا هر چیز شبیه  را دربیاورید، 

این که هم کار هنری محسوب 

می شود. 

این مشق شب تان است.

ندادید،  انجامش  اگر  امیدوارم 

خانم الک وود کارتان را با یک 

صفر بزرگ یک سره کند.

بنویسید.  یک شعر شش خطی 

می تواند  چیزی  هر  راجع به 

باشد، ولی بگذارید قافیه داشته 

باشد.

تنیس بازی کردن هم بدون تور 

منصفانه نیست. 

هرچه در چنته دارید، رو کنید. 

ولی به کسی نگویید دارید چه 

کار می کنید.

شعرتان را به کسی نشان ندهید 

و آن را برای کسی نخوانید، نه 

خانم  برای  نه  دوست تان  برای 

الک وود و مشخصًا نه برای پدر 

و مادرتان. قبول؟

شعرتان که تمام شد، ریزریزش 

کنید و تکه ها را توی یک سری 

سطل های زباله ای که دورترین 

فاصله را از هم دارند، بریزید.

خودتان به این نتیجه خواهید 

همان جایش هم  تا  که  رسید 

شعرتان کار کرده و پاداش تان را 

گرفته اید. 

شما »تعالی« را تجربه کرده اید، 

درون تان چه خبر  گرفتید  یاد 

است و خب طبیعتًا روحتان را 

هم پرورانده اید.

نوشتن را یاد بگیرید

خدا خیرتان بدهد!

کورت ونه گات

برگرفته از مجله هنری ژوان

آمریکایی.  بزرگ  نویسنده   -*

طنزی  از  ترکیبی  غالبًا  او  آثار 

علمی تخیلی  مایه های  و  سیاه 

از میان آن ها گهوارٔه  است که 

سالخ خانٔه   ،)1۹۶۳( گربه 

شمارٔه پنج )1۹۶۹( و صبحانٔه 

بیشتر   )1۹7۳( قهرمانان 

ستایش شده اند. در سال 1۹۹۹ 

 ۲5۳۹۹ سیارک  یا  آستروئید 

وانه گت  او  بزرگداشت  به  را 

نامیدند.

نامه ای 
از کورت 
ونه گات
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دعوت به همکاری
به یک منشی خانم مجرب، آشنا به کامپیوتر و حسابداری فراگستر 
نسخه ویانا جهت کار در شرکت بازرگانی صنم )کاوش ارج پیشداد( 

 نیازمندیم.
 ساعات کار: صبح از ساعت 8 تا ساعت 13 و عصر 15تا21 

حقوق توافقی      مراجعه حضوری                              09177050515 2/36883

دعوت به همکاری
به یک شاگرد جهت کار

در آرایشگاه دینا 
 نیازمندیم

۵۳۸۳۲۳۴۵
1/36872

یک قطعه زمین مسکونی سند دار جنب پارک  معلم 

به فروش می رسد
09173173797

فروش زمین

2/36882

به یک نیروی جوان جهت کار در فروشگاه 
مواد غذایی   نیازمندیم 
حقوق اداره کار و بیمه
09128848480 ی

ار
مک

ه ه
ت ب

عو
2/36846د

زمینی به  مساحت 2500 متر مربع دارای سند 
واقع درآخرشهرک انتظام بعداززمینهای 

 دانشگاه آزاد  به فروش می رسد
شماره تماس09365891488  ین

زم
ش 

رو
ف

2/36880

دعوت به همکاری
به یک منشی خانم آشنا به کامپیوتر جهت کار در 

خانه چاپ نیازمندیم   
ساعت کار  صبح 9 تا 13                       عصر 16 تا 20 
حقوق توافقی      مراجعه حضوری                              09215115814

2/36889

به یک نفر تراشکار ماهر و یک نفر نیمه ماهر جهت کار 

در تراشکاری نیازمندیم همراه با بیمه

تلفن تماس 09925448583 ری
مکا

ه ه
ت ب

عو
د

2/36886

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

هنگامه نیایش
طلوع اذان صبحمهشیدیخورشیدی

غروب اذان ظهرخورشید
خورشید

اذان 
مغرب

نیمه شب 
شرعی
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 22  57  17  24  17  05  11  37  6  08  4  47 28 ربیع االول13  آبان پنج شنبه
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اننایرابواگرز1

نمانیبجنرتموی2

ولاولبعمسمگ3

شسمشتامیارو4

یزوررارسانیار5

رخاساریرببسا6

ومناساریادرت7

اکیلمسولاچ8

ناکراخهمینیغ9

ارمامشانللیا10

ریجالاسرالالز11

جدروبودنامن12

مکماررامکسب13

ندمهدنامردنای14

درتساوخدزیامل15

 شماره 07-1400/م ن )نوبت دوم( 

در نظر دارد انجام سرویس های ایاب و ذهاب موردی 

از شهر نی ریز به کارخانه و بلعکس و خارج از شهر 

به  یکسال  مدت  به  مناقصه  طریق  از  را  نی ریز 

کلیه  از  لذا  نماید.  واگذار  صالحیت  دارای  آژانس 

می آید  عمل  به  دعوت  واجدالشرایط  متقاضیان 

WWW.  جهت دریافت اسناد مناقصه به سایت

بازرگانی  امور  یا     NEYRIZCEMENT.COM

شرکت در محل کارخانه مراجعه نمایند .

آخرین مهلت تحویل پیشنهادات پایان وقت اداری                                     

روز  شنبه مورخ 1400/08/15 می باشد.
 سایر شرایط در اسناد مزایده درج گردیده است و در 

صورت نیاز به اطالعات بیشتر با شماره تلفن های 

8-53830006 - 071 داخلی های 237 و 296 تماس 

حاصل فرماید .  

امور بازگانی شرکت سیمان سفید نی ریز 

آگهی مناقصه شرکت سیمان سفید نی ریز
4/3687د

نوبت اول:1400/08/02      نوبت دوم :1400/08/09

شهرداری نی ریز در نظر دارد براساس قوانین و مقررات کشور به ویژه 

مرتبط  امور  کلیه  آن  با  مرتبط  مقررات  و  آئین نامه مالی شهرداری ها 

واگذاری امور خدمات شهری )جمع آوری، حمل ودفن انواع زباله، نظافت و 

شست و شوی کلیه معابر و میادین، رسیدگی به جداول وکانال های سطح 

شهر، جمع آوری و حمل نخاله های سطح شهر نی ریز و...(را به اشخاص 

حقوقی واجد صالحیت از تاریخ 1400/09/01 لغایت1401/08/30 و بمدت 

یکسال شمسی و با توجه به شرایط سند مناقصه واگذار نماید. لذا از کلیه 

شرکتهای واجد صالحیت که اساسنامه آنها مرتبط با موضوع مناقصه 

می باشد دعوت بعمل می آید جهت دریافت اسناد مناقصه در مهلت مقرر 

و قبل از اتمام مهلت تحویل پیشنهادات که تاریخ1400/08/20می باشد 

به واحد مالی شهرداری نی ریز به آدرس: خیابان آیت اله طالقانی مراجعه 

و یا جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن های 53835320 داخلی 

307 یا 306 تماس حاصل نمایند، یا به سامانه شفافیت شهرداری نی ریز به 

آدرسshafafiat.neyriz.ir مراجعه نمایند.

شرایط عمومی مناقصه:

1- شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد.

2- به پیشنهادات مخدوش، ناخوانا و ارسال پس از مهلت مقرر ترتیب اثر 

داده نمی شود.

3- به پیشنهادات مشروط و خارج از اسناد مناقصه ترتیب اثر داده 

نمی شود.

4- متقاضیان می بایست مبلغ 2/400/000/000ریال بابت سپرده شرکت 

در مناقصه به حساب سپرده شماره 0105692262004 بنام شهرداری واریز 

و اصل رسید آن را در پاکت مربوطه گذارده و تحویل نمایند. یا معادل آن 

ضمانتنامه بانکی در وجه شهرداری نی ریز با سررسید 3 ماهه ارائه نماید. 

5- در صورت عدم واریز مبلغ سپرده پاکت قیمت بازگشایی نمی گردد.

6- مهلت تحویل پاکت های پیشنهادی حداکثر تا تاریخ 1400/08/20 و 

تا پایان وقت اداری می باشد و پس از آن پاکتی تحویل گرفته نمی شود.

معامالت  عالی  کمیسیون  جلسه  و  پاکت ها  بازگشایی  زمان   -7

در تاریخ 1400/08/22 و در ساعت 3 بعد از ظهر می باشد، شرکت برای 

کلیه پیشنهاد دهندگان در جلسه کمیسیون با ارائه معرفی نامه مجاز 

می باشد و دعوت دیگری از متقاضیان  به عمل نخواهد آمد.

8- در صورتیکه براساس شرایط خصوصی مناقصه و شرایط عمومی نفرات 

اول، دوم، سوم مناقصه با اعالم کتبی شهرداری حاضر به انجام معامله با 

شهرداری نشوند سپرده شرکت در مناقصه آنان به ترتیب به نفع شهرداری 

ضبط می گردد. 

                                                                                                امور مالی شهرداری نی ریز

آگهی مناقصه واگذاری امور خدمات شهری)مرحله اول(
36849/د6

شماره: 1/ م الف شناسه آگهی :12010004

نوبت اول:1400/08/02                             نوبت دوم :1400/08/09

شهردار ی نی ر یز در نظر دارد براساس قوانین و مقررات کشور خصوصًا 

آئین نامه مالی شهردار ی ها و مقررات مرتبط با واگذاری انجام مدیریت 

پیمان خدمات شهرداری نی ریز براساس موارد اعالم شده توسط شهرداری 

شامل خدمات عمومی، موتوری و اجرائیات را به اشخاص حقوقی واجد 

به مدت یکسال  لغا یت1401/08/30 و  تار یخ1400/09/01  از  صالحیت 

شمسی و با توجه به شرا یط سند مناقصه واگذار نما ید. لذا از کلیه 

شرکتها ی واجد صالحیت که اساسنامه آنها مرتبط با موضوع مناقصه 

می باشد دعوت بعمل می آ ید جهت در یافت اسناد مناقصه در مهلت 

مقرر و قبل از اتمام مهلت تحو یل پیشنهادات که تار یخ1400/08/20می 

باشد به واحد مالی شهردار ی نی ر یز به آدرس : خیابان آ یت الله طالقانی 

مراجعه و  یا جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن ها ی 53835320  

داخلی 307یا 306 تماس حاصل نما یند، یا به سامانه شفافیت شهرداری 

نی ریز به آدرس Shafafiat.neyriz.ir مراجعه نمایند.

شرا یط عمومی مناقصه

1-شهردار ی در رد  یا قبول پیشنهادات مختار می باشد

2-به پیشنهادات مخدوش یا ناخوانا و ارسال پس از مهلت مقرر ترتیب اثر 

داده نمی شود.

داده  اثر  ترتیب  مناقصه  اسناد  از  و خارج  پیشنهادات مشروط  3-به 

نمی شود.

4-متقاضیان می با یست مبلغ 600/000/000 ر یال بابت سپرده شرکت 

در مناقصه به حساب سپرده شماره 0105692262004 بنام شهرداری وار یز 

و اصل رسید آن را در پاکت مربوطه گذارده و تحو یل نما یند. یا معادل آن 

ضمانتنامه بانکی در وجه شهرداری نی ریز با سر رسید 3 ماهه ارائه نماید . 

5-در صورت عدم واریز مبلغ سپرده پاکت قیمت بازگشایی نمی گردد.

6-مهلت تحویل پاکت های پیشنهادی حداکثر تا تاریخ 1400/08/20 و 

تا پایان وقت اداری می باشد و پس از آن پاکتی تحویل گرفته نمی شود.

7-زمان بازگشایی پاکت ها و جلسه کمیسیون عالی معامالت در تاریخ 

1400/08/23 و در ساعت 11 صبح می باشد، شرکت برای کلیه پیشنهاد 

دهندگان در جلسه کمیسیون با ارائه معرفی نامه مجاز می باشد و دعوت 

دیگری از متقاضیان به عمل نخواهد آمد. 

براساس شرایط خصوصی مناقصه و شرایط عمومی  8-در صورتیکه 

نفرات اول، دوم و سوم مناقصه با اعالم کتبی شهردار ی حاضر به انجام 

معامله با شهرداری نشوند سپرده شرکت در مناقصه آنان به ترتیب به نفع 

شهردار ی ضبط می گردد. 

                                                                                                امور مالی شهرداری نی ریز

آگهی مناقصه واگذاری انجام مدیریت پیمان خدمات شهرداری نی ریز)مرحله اول (
36849/د6

شماره: 1/ م الف شناسه آگهی :1210005

نوبت اول:1400/08/02          نوبت دوم :1400/08/09

شهرداری نی ریز در نظر دارد براساس قوانین و مقررات کشور به ویژه 

آئین نامه مالی شهرداری ها و مقررات مرتبط با آن کلیه امور مرتبط به 

حفظ، نگهداری و توسعه فضای سبز شهر را به اشخاص حقوقی واجد 

یکسال  بمدت  و  لغایت1401/08/30   1400/09/01 تاریخ  از  صالحیت 

شمسی و با توجه به شرایط سند مناقصه واگذار نماید. لذا از کلیه 

شرکت های واجد صالحیت که اساسنامه آنها مرتبط با موضوع مناقصه 

می باشد دعوت بعمل می آید جهت دریافت اسناد مناقصه در مهلت مقرر 

و قبل از اتمام مهلت تحویل پیشنهادات که تاریخ1400/08/20می باشد 

به واحد مالی شهرداری نی ریز به آدرس: خیابان آیت الله طالقانی مراجعه 

و یا جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن های 53835320 داخلی 

307 یا 306 تماس حاصل نمایند، یا به سامانه شفافیت شهرداری نی ریز 

به آدرس

shafafiat.neyriz.ir مراجعه نمایند.

شرایط عمومی مناقصه

1- شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد.

2- به پیشنهادات مخدوش، ناخوانا و ارسال پس از مهلت مقرر ترتیب اثر 

داده نمی شود.

3- به پیشنهادات مشروط و خارج از اسناد مناقصه ترتیب اثر داده 

نمی شود.

4- متقاضیان می بایست مبلغ 1/750/000/000ریال بابت سپرده شرکت 

در مناقصه به حساب سپرده شماره 0105692262004 بنام شهرداری واریز 

و اصل رسید آن را در پاکت مربوطه گذارده و تحویل نمایند. یا معادل آن 

ضمانتنامه بانکی در وجه شهرداری نی ریز با سررسید 3 ماهه ارائه نماید. 

5- در صورت عدم واریز مبلغ سپرده پاکت قیمت بازگشایی نمی گردد.

6- مهلت تحویل پاکت های پیشنهادی حداکثر تا تاریخ 1400/08/20 و 

تا پایان وقت اداری می باشد و پس از آن پاکتی تحویل گرفته نمی شود.

7- زمان بازگشایی پاکت ها و جلسه کمیسیون عالی معامالت در تاریخ 

1400/08/22 و در ساعت 9 صبح می باشد، شرکت برای کلیه پیشنهاد 

دهندگان در جلسه کمیسیون با ارائه معرفی نامه مجاز می باشد و دعوت 

دیگری از متقاضیان  به عمل نخواهد آمد.

8- در صورتیکه براساس شرایط خصوصی مناقصه و شرایط عمومی نفرات 

اول، دوم، سوم مناقصه با اعالم کتبی شهرداری حاضر به انجام معامله با 

شهرداری نشوند سپرده شرکت در مناقصه آنان به ترتیب به نفع شهرداری 

ضبط می گردد.                                                                                                     امور مالی شهرداری نی ریز

آگهی مناقصه حفظ ونگهداری و توسعه فضای سبز شهری)مرحله اول(
36849/د6

شماره: 1/ م الف شناسه آگهی :1209987

فروشی
بخاری گازی نیک کاال در حد نو/ بخاری گازی آدونیس 

در حد نو / پشتی قالیچه ای 6عدد
 درب چوبی سفید رنگ

1/36881
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neyrizanfars.com
info@ neyrizanfars.ir
                 @ neyrizan.fars

ما نشّسیم پای حرف دلتون

راه های ارتباطی:
واتساپ و تلگرام: 1808 800 917 0

سامانه پیامک: 1808 800 917 1000
دفتر: 0903 5383 - 071

info@neyrizanfars.ir:)رایانامه )ایمیل

ثبت اسناد و امالک
اینجانب شهروند مشکان مدت 14 ماه است که 
پوشه و مدارک منزل مسکونی از بنیاد مسکن 
گرفته و تحویل اداره ثبت داده ام. بارها مراجعه 
کردم؛ ولی متأسفانه تاکنون به من سند نداده اند. 

علت چیست؟

پاسخ ثبت اسناد و امالک:
با سالم، مطابق ماده 2 آیین نامه قانون الحاق 
موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و 
عرضه مسکن، اداره محترم بنیاد مسکن متولی  
طی مراحل قانونی و تهیه نقشه و نهایتًا پیگیری 
سند مالکیت در اداره ثبت اسناد به نمایندگی 
اشخاص در روستاها و شهرهای زیر 25000 نفر 
جمعیت می باشد. با توجه به این که بعضًا پرونده 
پس از رسیدگی به علت نقص به اداره محترم 
متقاضی  می شود،  داده  عودت  مسکن  بنیاد 
می تواند جهت پیگیری امر به اداره محترم بنیاد 
نقص  دارای  چنانچه  تا  نماید  مراجعه  مسکن 
می باشد، نسبت به برطرف نمودن آن اقدام کند 
و در غیر این صورت،  بنیاد مسکن به نمایندگی 
از متقاضی، مراحل صدور سند را در اداره ثبت 

پیگیری نماید.

بیمارستان شهدا
کلینیک  نوبت  می شود  اینترنتی  نه  وقتی   -1
تخصصی گرفت و نه تلفنی، چرا آدرس سایت 

درج می کنید و شماره تلفن می نویسید؟ 
2- چرا مسئول ..... با وجود این که مدت خدمتش 
تمام است، بازنشسته نمی شود تا جا برای نیروی 

جوان و بیکار باز شود؟

پاسخ بیمارستان شهدا:
1- در صورت پر بودن نوبتها به صورت اینترنتی 
امکان نوبت نمی باشد. در غیر این صورت سایت 

فعال می باشد.
است.  ممنوع  بازنشسته  نیروی  از  استفاده   -2
با  بیمارستان  نیروی خدوم  با  برخورد  این  اما 
کوله باری از تجارب و با فعالیت مثال زدنی، به نظر 

بیشتر خصومت شخصی است تا سؤال. 

نماینده مجلس
حقوق  فکر  به  قدر  این  که  شما  کاش  ای   -1
حقوق  فکر  به  هم  کمی  هستید،  فرهنگیان 
پرستاران باشید که جان خود و خانواده شان را به 

خاطر کرونا به خطر می اندازند.
2- از وعده شما در فضای مجازی در مورد آسفالت 
معابر مسکن مهر و شهرک جمال آباد چندین 
ماه می گذرد؛ ولی متأسفانه هیچ اقدامی صورت 
پروژه ها  عملیات  تا  نیست  بهتر  است.  نگرفته 
شروع نشده، اخبار آن توسط کانال شما منتشر 
نشود؟ فاصله بین اخبار وعده ها تا عملیاتی شدن 

آنها زیاد است.
3- چرا با آمدن مدیرعامل جدید فوالد مخالف 

هستید؟

پاسخ روابط عمومی، اموررسانه و فضای 
مجازی دکتر طهماسبی:

با عرض سالم خدمت شهروندان گرامی 
1- همه اقشار و کارکنان مورد احترام نمایندگان 
 مجلس هستند و تا کنون هر گونه درخواست 
قانونی که از طرف عزیزان کارکنان حوزه های 
در  رسیده،  مجلس  نمایندگان  به  مختلف 
دولت  و  مجلس  اختیارات  و  قانون  چهارچوب 
پیگیری شده. قطعًا پرستاران عزیز و گرامی نیز 
درصورتی که درخواستی دارند، به صورت مکتوب 
تحویل دفاتر دکتر طهماسبی در سه شهرستان 
نی ریز،  استهبان و بختگان نمایند تا ان شاءا... 

پیگیری شود .
2- در خصوص آسفات معابر مسکن مهر، آنچه 
گردید،  منتشر  محترم  نماینده  کانال  در  که 
خبر انعقاد تفاهم نامه بین اداره راه و شهرسازی 
و شهرداری بود که با پیگیری نماینده محترم 
در جلسه با مدیرکل راه و شهرسازی در محل 
گردید  فراهم  آن  مقدمات  نی ریز،  فرمانداری 

و سپس تفاهم نامه در روزهای بعد منعقد شد. 
در آن گزارش نیز آمده که به محض واریز مبلغ 
انجام  را  معابر  آسفالت  شهرداری  تفاهم نامه، 

خواهد داد . 
لذا مطلب کذب یا خالف واقعی در کانال دکتر 
طهماسبی منتشر نشده و مطلب منتشره گویای 
نقش دکتر طهماسبی در انعقاد قرارداد بین دو 
اداره می باشد. لذا مابقی امور و پیگیریهای الزم 
مربوطه  ادارات  عهده  به  تفاهم نامه  اجرای  تا 

می باشد.
تا  مراحل  همه  باشد  قرار  اگر  که  این  چه 
آسفالت ریزی توسط نماینده انجام  پذیرد، آنگاه 
جایگاه مسئوالن ادارات و نهادها چه تعریف و 

توجیهی دارد ؟
الزم به ذکر است تا کنون نیز هیچ یک از دو اداره 
فوق گزارشی مبنی بر عدم اجرای مفاد تفاهم نامه 

به نماینده محترم نداده اند .
استقرار  جهت  افراد  پیگیرترین  از  یکی   -3
مدیرعامل جدید شرکت فوالد، جناب آقای دکتر 
پیگیری های  با  البته  که  می باشند  طهماسبی 
مصطفی پور  دکتر  آقای  جناب  ایشان،  مستمر 
از هفته قبل به عنوان مدیر عامل جدید شرکت 

فوالد کار خود را آغاز نمودند.

شورای حل اختالف نی ریز
چرا شهر مشکان شورای حل اختالف ندارد؟

پاسخ شورای حل اختالف نی ریز:
از سال 1382 تا کنون شورای حل اختالف در 
شهر مشکان، همزمان با شهر نی ریز فعال است 
و خدمات آن هیچ فرقی ندارد. تنها تفاوت آن در 
سیستمی نبودن )به دلیل این که خارج از مجتمع 

هستند( می باشد.
احکام و نوع رسیدگی آن با شعبه نی ریز یکی است. 
یعنی هر دو حکمی است و مثل روستاهای غوری، 
دهچاه یا ریزاب صلحی نیست. بنابراین در همان 
جا دادخواست رسیدگی پرونده انجام می شود و 

نیازی به حضور مردم در شهر نی ریز نیست.

آموزش و پرورش
1- چرا ساعتهای کالسی مدرسه متوسطه اول 
دخترانه ..... 1.5 ساعته است؟ در صورتی که همه 
مدارس 1 ساعته هستند. اگر بچه های ما بخواهند 
1.5 ساعت ماسک بزنند، اذیت می شوند و آن را 
برمی دارند.  همان طور که می دانید، این مسئله 

باعث شده چند نفر هم کرونا بگیرند.
2- چرا مدرسه ..... با وجودی که هنوز مشخص 
نیست تحصیل حضوری باشد، خانواده ها را تحت 
فشار گذاشته که 700 هزار تومان پرداخت کنند؟ 
در صورتی که صدا و سیما و رسانه ها می گویند 
پرداخت نکنیم. در این شرایط سخت اقتصادی 

از کجا بیاوریم؟

پاسخ آموزش و پرورش:
1- پاسخ آموزشگاه:

با سالم و احترام، آمار آموزشگاه دخترانه زیر 50 
نفر است و طبق بخشنامه آموزش و پرورش و 
شیوه نامه کرونا و رأی شورای مدرسه، آموزشگاه 
تابع حضوری بودن است. ساعت کالسی دوران 
قبل از کرونا 90 دقیقه بوده و االن 120 دقیقه 
است. ولی به  دلیل استفاده از ماسک، 10 دقیقه 
بین آن استراحت در فضای باز به همراه دبیر قرار 
داده شده که مجدداً به کالس برمی گردند. در 
اواخر هفته اول، یک مورد ابتال بود که با تصمیم 
شورا و هماهنگی نمایندگی آموزشگاه، به مدت 
یک هفته غیر حضوری شد و فرد مبتال با نظر 
پزشک بعد از 4 هفته به مدرسه بازگشت و خدا را 

شکر مورد ابتالی جدیدی نبوده است.
آموزشگاه سعی در رعایت پروتکلها در حد توان 
جلسه  سه  در  اولیاء  و  است  نموده  آموزشگاه 
هم اندیشی که برگزار شده کاماًل توجیه هستند.

اولیاء در جریان ساعت نیستند. اگر دبیری هدفش 
غیر حضوری است و مطلب را چاپ کرده، لطفًا 
با آموزش و پرورش هماهنگ کند و پست خود 
را تغییر دهد. چون مدرسه ما طبق بخشنامه تا 

اطالع ثانوی حضوری است.
2- پاسخ آموزشگاه:

با سالم و احترام، انجمن اولیاء و مربیان یکی از 
ارکان مهم مدرسه است که در راستای تحقق 
اهداف آموزشی - پرورشی و حل مشکالت پیش 
مدیر  به  فراوانی  کمک  می تواند  مدرسه  روی 

مدرسه بنماید.

در سال تحصیلی جدید در جلسه انجمن پس از 
اعالم هزینه های صرف شده جهت آماده سازی 
آموزشگاه و کیفیت بخشی به آموزش با پیشنهاد 
خود انجمن و اولیاء، جهت همکاری مبلغ 700 

هزار تومان  مصوب گردید.
جاری170  تحصیلی  سال  در  آموزشگاه  این 
دانش آموز دارد که فقط دو نفر از اولیاء با رضایت  
خود بدون هیچ فشاری این مبلغ را واریز نمودند و 

یک نفر هم 350 هزار تومان.
مربیان  و  اولیاء  انجمن  مصوب  مبلغ  این  پس 
آموزشگاه می باشد و هیچ گونه فشار و یا تهدیدی  

هم در کار نبوده است.

شهرداری نی ریز
1- مقداری نخاله ساختمانی در ورودی کوچه 
نیایش(  مهد  )کوچه  فضل  میدان   15 شماره 
هست که چند بار حضوری و تلفنی به شهرداری 
جهت  لطفًا  نکردند.  اقدامی  و  کردیم  اعالم 
جمع آوری نخاله های ساختمانی و شن ها اقدام 

کنید. 
2- سالن کنار مسجد قمر بنی هاشم که برای خود 
مسجد است، از طریق نمای سالن دارد به محدوده 
خیابان پیشروی می کند. االن شما بروید و نگاه 

کنید؛ کامال مشخص است. لطفًا پیگیری کنید.
)کنار  آزادی  شهرک  کوچه های  برای  چرا   -3
پارک آزادی( را که قول داده بودید تا پایان مهرماه 
آسفالت می کنید، هنوز اقدامی نشده؟ تلفنهای 
خواهش  نمی دهد.  جواب  که  هم  شهرداری 
می کنیم به قولتان عمل کنید و ما را از این همه 

گرد و خاک نجات دهید.
امام  خیابان  انتهای  در  واقع  عرفان  پارک   -4
خمینی یک المپ ندارد و به همین دلیل مرتب 
تصادف می شود. هنگام تاریکی اگر کسی پیاده رد 

شود، کسی او را نمی بیند.

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

شهرداری اخذ و عینًا ارسال می گردد.
در ضمن یادآوری می شود سامانه 137 شهرداری 
نی ریز از سالها پیش با هدف ایجاد زمینه مشارکت 
شهروندان در مدیریت شهری و هدایت و رفع 
مشکالت و معضالت شهری از طریق مدیریت 
غیر مستقیم مردم در شهر و دریافت دیدگاه ها و 
نقطه نظرات شهروندان با رویکرد خدمات رسانی 

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

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

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

باما در میان بگذارند.

معاونت محترم خدمات شهری آقای حاجی 
محمدی

1- ضمن عرض سالم خدمت شهروند گرامی، 
اخطارهای الزم به مالک داده شده و با عنایت به 
عدم توجه مالک، در اسرع وقت شهرداری نسبت 
به جمع آوری نخاله ها اقدام و هزینه های مصروفه 

را مطابق قانون از مالک اخذ می نماید.
2- ضمن تشکر از شما شهروند گرامی، موضوع 
بررسی و در صورت احراز تخلف، اعمال قانون 

می گردد.

مسئول محترم واحد عمران، آقای پیوندی
3- با سالم خدمت شهروند محترم، شهرداری 
صرفًا قول اجرای آسفالت را پس از تأمین قیر مورد 
نیاز به شهروندان داده است. تأمین قیر موضوعی 
ملی و فرا شهرستانی است. کوچه های شهرک 
آزادی بدون مشارکت و خودیاری، کانیوگذاری 
گردیده و هرگونه عملیات آسفالت معابر صرفًا با 

مشارکت و پرداخت خودیاری انجام می شود.
کوچه های شهرک آزادی ارزیابی و مبلغ خودیاری 

به نماینده  شهرک ابالغ گردیده است و در صورت 
پرداخت خودیاری،  در نوبت آسفالت قرار خواهد 
گرفت. از این که ما را در ساخت شهری آباد 

همیاری می نمایید، سپاسگزاریم.

مسئول محترم واحد تأسیسات، آقای 
کارآزما

4- با تشکر از شما شهروند گرامی، به پیمانکار 
فضای سبز تذکرات الزم ابالغ و در اسرع وقت رفع 

نقص خواهد شد.
از این فرصت استفاده کرده و از همه همشهریان 
عزیزمان تقاضا داریم در حفظ و نگهداری فضای 

سبز و تأسیسات بوستانهای شهر کوشا باشند.

شبکه بهداشت و درمان
1- در بازدیدی که مرکز بهداشت از مدارس دولتی 
و غیر دولتی شهرستان داشت، همه مدارسی را 
که آموزش حضوری داشتند تعطیل کرد. پس چرا 
آموزشگاه غیر دولتی ..... را که در آن روزانه 70 نفر 
دانش آموز رفت و آمد می کنند تعطیل نمی کند؟ 
با توجه به این که وضعیت نی ریز نارنجی است و 
همه آموزشگاه ها را تعطیل کرده اید، لطفًا اگر قرار 
است آموزش حضوری یا غیر حضوری  باشد، برای 
همه مدارس باشد. چه فرقی بین مدارس وجود 
دارد؟ این مدرسه حتی صف صبحگاه را نیز برگزار 

می کند. لطفًا پیگیری کنید.
2- در نانواییها مردم ماسک نمی زنند؛ مخصوصًا 
روزهای آخر هفته  که شلوغ است. لطفًا به همه 
نانوایها تذکر دهید فقط به افرادی نان دهند که 

ماسک دارند.
3- راز این معما، هم تو دانی و هم من...

برای شرکت در خاکسپاری عزیزی ازدست رفته 
به شیراز رفتم؛ اما بیماری ام شدت گرفت.

متخصص  دکتر  یک  به  که  بود  آن  در  صالح 
الحق  که  ضیغمی  شهریار  دکتر  کنم.  مراجعه 
پزشکی است متعهد به سوگندی که یاد کرده، 
بدون نوبت و در وقت فراغت معاینه کرد و دستور 

آزمایش و سونو گرافی داد.
القصه به درمانگاه سروش واقع در فلکه آبیاری 
نزدیکترین مرکز درمانی به محل سکونت مراجعه 

کردم.
مسئول محترم پذیرش آزمایشگاه فرمودند اگر 
تا  باید اول  از بیمه استفاده کنید،  می خواهید 

دوازدهم هر ماه مراجعه کنید.
یادم آمد که دولت هوشمند است و بر سر کار! ولی 
بیماری من مثل خود من پیر شده و عقل از دست 
داده و نا بهنگام خود نشان داده است؛ نرخ آزاد 

پرداخت شد.
به قسمت سونوگرافی رفتم. مسئول آن هم گفت 
نسخه پزشک متخصص را باید پزشک خانواده 
تأیید کند. آن گاه می توانید از بیمه استفاده کنید. 
اما من ساکن نی ریز بودم و پزشک خانواده ام هم 

در نی ریز بود.
دقت کنید یک پیرمرد چگونه می تواند رفت و 
برگشت به نی ریز را انجام دهد؛ به ناچار این هم 

شد نرخ آزاد.
حال شما می دانید، خدا هم می داند، من هم 

می دانم چرا؟ چاره ساز خداوند است؛ یا خدا...

پاسخ شبکه بهداشت و درمان:
1- از طرف شبکه بهداشت به آموزش و پرورش 
و مراکزی که غیر قانونی باز بوده اند اخطار داده 
شده؛  علت باز بودن این مکانها را باید از آموزش و 

پرورش پرسید.
2- در صورت مشاهده، با سامانه 190 یا واحد 

شکایات اتاق اصناف تماس بگیرید. 
3- باید از واحد بیمه ایشان سؤال نمود . اگر بیمه 

سالمت هستند، از واحد بیمه سالمت و ...

فرمانداری - شورای شهر مشکان
چرا مشکان هنوز شهردار ندارد؟

پاسخ مشترک فرمانداری و شورای شهر 
مشکان:

با سالم، ضمن تشکر از همشهریان گرامی، کاش 
دوستان  این سؤال را از خودمان پرسیده بودند. 
چون هم این که شبانه روز پاسخگو هستیم و هم 
این که دفتر شورا باز است و هر روز می توانند 
سؤال کنند. اما با این وجود عرض کنم که در 
اعضای  تمرکز  مشکان،  شهردار  انتخاب  بحث 
شورا بیشتر بر افراد بومی بود. با وجود این که ما 
بیش از 20 نفر را برای گزینه شهرداری مشکان 

داشتیم و با خیلی از آنها صحبت کردیم، نتیجه و 
جمع بندی دوستان همین گزینه ای شد که فعاًل 
معرفی کرده ایم. در مورد ایشان هم با بعضی از 
مسئوالن صحبت کردیم که به نظرمان شرایط و 
توان این کار را دارد. وی را به استانداری معرفی 
کردیم که متأسفانه تا االن طبق روند اداری هنوز 
نتیجه قطعی را به ما اعالم نکرده اند. البته یکی 
دو بار اعالم شده و ما دوباره درخواست ایشان را 
کردیم و اصرار روی ایشان داشتیم که هنوز جواب 

و نتیجه نهایی را به ما اعالم نکرده اند.
و  شهرداری  خدوم  کارکنان  باتالش  ضمنًا 
سرپرست محترم شهرداری و پیگیری تک تک 
اعضای شورا، کارهای شهر کما فی السابق و حتی 

بهتر، درحال انجام است.

شورای ترافیک
ذواالنوار  مسجد  روبروی  یکی  سرعتگیر،  دو 
برای امنیت خودروهایی که از بیمارستان خارج 
و  بهداشت  خیابان  سه راه  در  یکی  و  می شوند 

طالقانی نصب کنید.

پاسخ شورای ترافیک:
باسالم و احترام، درپاسخ به سؤاالت مطرح شده از 
سوی شهروندان محترم، جوابیه زیر جهت چاپ 

در شماره آتی آن هفته نامه وزین ارسال می گردد:
موضوع در جلسه آتی شورای ترافیک شهرستان 
مطرح و مورد بررسی کارشناسان مربوطه قرار 

خواهد گرفت.

منابع طبیعی
یک نفر راه منتهی به سنگ سه پاره را زنجیر 
کشیده و خندق کنده؛ می گوید ملک شخصی 

است. مگر آنجا جزو منابع طبیعی نیست؟

ورزش و جوانان
کفپوشهای سالن حجاب پاره هستند؛ لطفًا آن را 
تعمیر کنید. من به همین دلیل زمین خوردم و 
دست و پایم به شدت درد می کند. اگر شکسته 

بود، شما مسئول این اتفاق بودید.

سیمان خاکستری - تعاون، کار و 

رفاه اجتماعی
سالم، من همسر یکی از کارکنان شرکت سیمان 
این  که  این  با  چرا  هستم.  نی ریز  خاکستری 
کارخانه 3 سال است که به تولید رسیده، باز هم 
حق اضافه کاری و معوقات کارکنانش را پرداخت 
نمی کند؟ حتی بیمه ماه مرداد کارکنان را هم 

پرداخت نکرده اند.
هر وقت به دفترکارخانه واقع در نی ریز مراجعه 
می کنیم، با وجود این همه تولید می گویند پول 
نداریم. جدیداً دارند سیمان کیسه جامبو را به 
حق  هم  باز  اما  می کنند؛  صادر  امارات  کشور 

کارکنانش را پرداخت نمی کنند.
اداره کار گفته بود که کارکنان این شرکت بیایند 
شکایت کنند؛ اگر این کار را بکنند که اخراجشان 

می کنند. واقعًا چرا؟
به هرکس که دلشان بخواهد طلبشان را پرداخت 
می کنند، ولی تا به کارکنانی که کسی را ندارند 
می رسد، می گویند پول نداریم. اگر می خواهید با 
این شرایط کار کنید، اگر هم نمی خواهید، بروید 
به سالمت. این شد جواب کارکنانی که با دل و 

جان دارند کار می کنند؟
در شش ماهه اول امسال، این شرکت 5 هزار 
تن تولید داشته؛ این همه تولید و فروش کجا 
رفته؟ چرا فرماندار یا نماینده مجلس پیگیر حق 

کارکنان این شرکت نیستند؟

فوالد غدیر
در انتقاد از خبر »2 نشان کشوری برای فوالد 
غدیر نی ریز« می خواستم بگویم: این نشانها به نام 
ما نی ریزیها است و به کام یک عده غیربومی. این 
همه رزومه به فوالد بردیم و گفتیم ما کار کرده ایم 

و سابقه کارداریم؛ اما سر نخواستن ما دعوا بود.

درمانگاه شفا
دکتر ..... در درمانگاه شفا کاًل ده بیمار ویزیت 
می کند که آن هم آقای ..... از شب قبل اسم هر 
کسی را که بخواهد می نویسد. کسی هم نیست 
که رسیدگی کند. می گویند ساعت 6 صبح بیایید 
نوبت بگیرید؛ اما ایشان از قبل به هرکس دلش 

بخواهد نوبت می دهد. 

نی ریزان فارس
1- چرا تیتر می زنید بیداد گرانی در نی ریز؟ مگر 
اقتصاد بقیه کشور بهتر است و فقط گرانی در 
نی ریز بیداد کرده ؟ بازاریها به اندازه کافی لطمه 
دیده اند. چنین تیتری فقط در ذهن مردم این را 

تداعی می کند که نی ریزی ها گران فروشند.
نی ریزان فارس؛ با سالم و درود فراوان. انعکاس 
مشکالت مردم از وظایف مطبوعات است. برخی 
مشکالت مانند تورم و گرانی سراسری هستند و 
بخشی محلی. هر چند در مواردی بهای بعضی 
کاالها و خدمات در نی ریز از دیگر جاها گرانتر 

است.
2- آقای شعبان پور! مسئول آسیبهای اجتماعی 
افرادی هستند که خود تصمیم گیر هستند، ولی 
خودشان مرتکب انواع جرائم می شوند و با توجه به 

نفوذ آنها، کاری نمی شود انجام داد.
نی ریزان فارس؛ با سالم و درود فراوان. از اظهار 

نظر جنابعالی سپاسگزاریم.
به  و  عزیزان زحمت کشیدند  که  بازی  در   -3
خوبی برگزار شد، نفس کار زنده نگه داشتن یاد 
این بزرگمرد )زنده یاد غالم دهقانی( بود، نه برد  و 
باخت. پس واژه شکست در تیتر اصلی خبر برای 

این کار نیک مناسب نبود.
نی ریزان فارس؛ با سالم و درود فراوان. درست 
است که در چنین مسابقه ای برد و باخت مطرح 
نیست، اما هدف از درج چنین تیتری، هدایت 

خواننده به سمت متن اصلی می باشد.
4- سالم و عرض ادب، لطفًا اگر برایتان مقدور 
است، گزارشی از بچه های کار  در سطح شهر 
روی  تکدی گری  به  که  بچه هایی  کنید.  تهیه 
آورده اند و کنار عابر بانکها می ایستند و تقاضای 
پول می کنند. وزارت بهداشت  می گوید به خاطر 
سالمت بچه ها مدرسه ها باید مجازی باشد. اما از 
وقتی مدرسه ها مجازی شده، متأسفانه روز به روز 
بر تعداد این بچه ها افزوده شده؛ بچه هایی که تا 
کمر در جوی آب و سطل زباله به دنبال ضایعات 

می گردند.
همه ما در برابر آنها مسئولیم. از آموزش و پرورش 

بخواهید فکری به حال این بچه ها کند. با تشکر.
نی ریزان فارس؛ با سالم و درود فراوان. متأسفانه 
فقر،  است.  سراسری  اجتماعی  آسیب  این 
مهاجرت، خانواده بی سرپرست و عوامل متعدد 
دیگری موجب چنین آسیبهایی می شود. امید 

است مسئوالن کشور چاره ای بیاندیشند.

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

نداده اند:
- منابع طبیعی

- ورزش و جوانان
- سیمان خاکستری

- تعاون، کار و رفاه اجتماعی
- فوالد غدیر

- درمانگاه شفا

شما هم می توانید 

خبرنگار باشید و بر 

جامعه خود تأثیر 

بگذارید
عکسها و فیلمهای خود 
از زندگی مردم و طبیعت 

شهر و روستای محل 
زندگی اتان و از زشتی ها 
و زیبایی ها را با هشتگ
#شهروند_خبرنگار_نی _ریزان

برای ما به شماره های 
09178001808 یا 

09177315146 از طریق 
واتساپ یا تلگرام

ارسال کنید
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اجرای عدالت 
نباید فقط برای طبقات زیردست باشد

امید شهدان، نی ریزان فارس: 

به  اشاره  با  نی ریز  جمعه  خطیب 
محکومیت رئیس اسبق بانک مرکزی، 
تأکید کرد که اجرای عدالت نباید فقط 

برای طبقات زیردست باشد.
حجت االسالم سیدرضا رحمانی زاده در 
خطبه های نمازجمعه 30 مهر، به صدور 
محکومیت ولی ا... سیف  رئیس کل اسبق 
بانک مرکزی و معاونش اشاره کرد و این 
اقدام را حاکی از تحوِل دستگاه قضا در 

چند سال اخیر دانست.
»گاهی  افزود:  نی ریز  جمعه  خطیب 
شنیده می شود که فالن سرمایه کشور را 
غارت کرده اند و هیچ عکس العملی نشان 
داده نمی شود؛ این باعث اعتمادسوزی 
اسالمی  نظام  در  لذا  می شود.  مردم 
نباید اجرای عدالت فقط برای طبقات 

زیردست باشد.«
اکرم)ص(  رسول   میالد  به  اشاره  با  وی 
گفت: »امروزه ضرورت وحدت و همدلی 

میان مسلمانان بر کسی پوشیده نیست. 
تفرقه و دودستگی سرمایه های مادی و 
معنوی ما را از بین خواهد برد. لذا یکی از 
عوامل محبت و رحمت خداوند، همدلی 

و وحدت گرایی است.«
رحمانی زاده به ضرورت واکسیناسیون 
عمومی اشاره کرد و گفت: »متأسفانه 
است.  افزایش  به  رو  مبتالیان  آمار 
خانواده ها و دانش آموزان نسبت به هر 
دو دوز واکسن خود اهتمام جدی داشته 

باشند.«
*****

حجت االسالم موسوی نماینده  ولی فقیه 
به  که  فارس  ارتش  هوایی  پدافند  در 
مناسبت سالروز تأسیس نهاد عقیدتی - 
سیاسی ارتش جمهوری اسالمی ایران 
در بین دو نماز به ایراد سخن پرداخت، 
گفت: »اگر بخواهیم ارتش های سراسر 
دنیا را بررسی کنیم، خواهیم دید همه 
آنها در خدمت طاغوت و کشتار مظلومان 

و مستضعفان جهان هستند.«
موسوی تصریح کرد: »تنها کشوری که 
با قدرت و قّوت با کمک مردم و نیروهای 
مسلحش در برابر کفر ایستاده، کشور 
ریشه  است.  ایران  اسالمی  جمهوری 
برکات  در  را می توان  این خصوصیات 
نیروهای  سیاسی   - عقیدتی  سازمان 
بویژه  ایران  اسالمی  جمهوری  مسلح 

ارتش جمهوری اسالمی یافت.
نیروهای  هرچه  معتقدیم  ما  همه  لذا 
قوی  ایمانی  و  معنوی  ُبعد  در  مسلح 
باشند، در ُبعد تسلیحاتی و نظامی هم 

قوی تر خواهند شد.«
وی افزود: »اعتقاد و ایمان به خداوند 
و  رعب  ایجاد  باعث  تعالی  و  تبارک 
وحشت در دل دشمنان ایران اسالمی 
شده و اگر نیروهای مسلح قبل و بعد 
انقالب اسالمی را بررسی کنیم، خواهیم 
و  طاغوت  در خدمت  گذشته  در  دید 

مستکبران بوده اند.«

شبکه بهداشت و درمان نی ریز در نظر دارد 

نیروی کارشناسی مامائی دارای  نفر  یک 

پایان طرح را در قالب برنامه  پزشک خانواده 

درمانی  بهداشتی  مرکز  جهت  روستایی 

رودخور از طریق برگزاری آزمون و مصاحبه 

متقاضیان  از  لذا  نماید  کار گیری  به 

واجدالشرایط دعوت به عمل می آید از تاریخ 

اداری  وقت  پایان  تا  لغایت   1400/08/09

1400/08/16 به واحد ستاد توسعه شبکه  

مراجعه  و نسبت به ثبت نام اقدام نمایند 

متقاضیان بومی و ساکن منطقه در اولویت 

می باشند .

شبکه بهداشت و درمان
 شهرستان نی ریز

آگهی جذب نیروی کارشناس مامائی
6/36888

آگهی
تحدید حدود اختصاصی 

چــون آگهــی و عملیــات تحدیــدی 
اختصاصی پالک1 فرعی از 5349 اصلی 
واقع نی ریزدر بخــش 22 فارس ملکی 
آقایان ناصــر اعمالی و غــالم اعمالی 
فرزندزین العابدین باید تجدید شود و 
برحسب تقاضای مالک که درخواست 
انتشار آگهی تحدید حدود اختصاصی 
نموده است. وقت تحدید حدود شنبه 
1400/09/13 تعییــن و عملیــات 
تحدیــد از ســاعت 8 صبــح در محل 
شــروع و به عمل خواهد آمد. به وسیله 
این آگهــی از متقاضی مزبــور و کلیه 
صاحبان امالک مجاور بــر طبق ماده 
14 قانون ثبت دعــوت می  گردد که در 
وقت مقرر در محــل وقوع ملک حضور 
بهــم رســانند. واخواهــی مجاورین 
نســبت به حــدود و حقــوق ارتفاقی 
باســتناد ماده 20 قانون ثبت از تاریخ 
تنظیم صورت مجلس تحدید تا 30 روز 
پذیرفته خواهد شد که بایستی کتبًا به 
اداره ثبت محل تســلیم و رسید عرض 
حال دریافت نماییــد. ضمنًا معترض 
از تاریخ تســلیم اعتراض به اداره ثبت 
یک مــاه فرصــت خواهد داشــت که 
دادخواســت خود را به دادگاه صالحه 
تقدیم و گواهی تقدیم دادخواســت را 
اخذ و به اداره ثبــت ارائه نماید. در غیر 
اینصورت ســند مالکیت برابر مقررات 

صادر خواهد شد. 
 تاریخ انتشار:یکشنبه 1400/08/09

محسن زواران حسینی
رئیس اداره ثبت اسناد

 و امالک نی ریز

36875

- مورخ 1400/08/05
ش 100

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
چون آگهی و عملیات تحدیــدی اختصاصی پــالک 24 فرعی  از 3788 اصلــی و پالک 27 
فرعی از 3788 اصلی  واقع درنی ریز بخش 22 فارس ملکی آقای علی اکبر زردشــت  فرزند 
جلیل تجدید شــود و برحسب تقاضای مالک که درخواست انتشــار آگهی تحدید حدود 
اختصاصی نمود ه اســت. وقت تحدید حدود روز یکشنبه1400/09/03 تعیین و عملیات 
تحدید از ســاعت 8 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد. به وســیله این آگهی از 
متقاضی مزبور و کلیه صاحبان امالک مجاور بر طبق ماده 14 قانون ثبت دعوت می  گردد 
که در وقت مقرر در محل وقوع ملک حضور بهم رســانند. واخواهی مجاورین نســبت به 
حدود و حقوق ارتفاقی باستناد ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدید 
تا 30 روز پذیرفته خواهد شد 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 دادخواســت خود را به دادگاه صالحه تقدیم و گواهی تقدیم دادخواست را اخذ 

و به اداره ثبت ارائه نماید. در غیر اینصورت سند مالکیت برابر مقررات صادر خواهد شد. 
 تاریخ انتشار:یکشنبه 1400/08/09

محسن زواران حسینی
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نی ریز

36877

- مورخ 1400/08/05
ش 99

برابر رأی شماره 140060311023000228- 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 آقای خلیل 
فاطمی نیا فرزند باشی به شماره شناسنامه 8360 صادره از داراب در ششدانگ یک باب 
خانه به مساحت 233 متر مربع پالک 1621 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:1400/07/25                            تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/08/09

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 1400/07/21
ش 2721 36798

آگهی فقدان سند مالکیت بخش 22 فارس نی ریز
چون خانم افســانه مظفری فرزند خلیل با تسلیم دوبرگ استشــهادیه که در دفتر خانه 
اسناد رسمی شماره 23 نی ریز تنظیم گردیده است مدعی است که تعدادیک جلد سند 
مالکیت تک برگ  مربوط به موازی 17.5 ســهم مشاع از 121 سهم سهام  ششدانگ یک 
قطعه زمین به مســاحت 14689 متر مربع تحت پالک 3331.19 واقع در نی ریز بخش 
22 فارس به نام ایشــان در ذیل ثبت الکترونیکــی 139505311005001997 ثبت 
وسند مالکیت به شــماره چاپی 271967 سری ج ســال 94صادر تسلیم گردیده است 
به علت جابجایی منزل مفقود شــده اســت و نامبرده تقاضای صدور سندالمثنی نموده 
است. مراتب طبق دستور ماده 120 اصالحی آیین نامه قانون ثبت آگهی می شود که هر 
کس نســبت به ملک مورد آگهی معامله ای کرده و یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود 
می باشد تا ده روز پس از انتشــار آگهی به ثبت محل مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه 
اصل سند مالکیت یا خالصه معامله تسلیم نماید و اگرظرف مدت مقرر اعتراضی نرسیده 
و یا در صورت اعتراض اصل ســند ارائه نشــود اداره ثبت ســند مالکیت المثنی را طبق 

مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد. 
تاریخ انتشار: 1400/08/09

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

36847

- مورخ 1400/07/28
ش 91

آگهی فقدان سند مالکیت بخش 22 فارس نی ریز
چون آقای محمدجواد کیخســروی  فرزند محمدحســین احدی از ورثه محمد حسین 
کیخسروی با تسلیم دوبرگ استشهادیه که در دفتر خانه اسناد رسمی شماره 11 نی ریز 
تنظیم گردیده است مدعی است که تعدادیک جلد ســند مالکیت دفترچه ای  مربوط به 
ششدانگ یک باب خانه به مســاحت 281.25 متر مربع تحت پالک 2709.36 واقع در 
نی ریز بخش 22 فارس به نام ایشــان در ذیل ثبت 4810 دفتــر 40 صفحه 240 ثبت و 
سند مالکیت به شماره چاپی 349605 صادر و تسلیم گردیده است و نامبرده به موجب 
سند انتقال موازی ســه دانگ  مشــاع از 6 دانگ مورد ثبت را به دیگری انتقال داده است  
به علت جابجایی منزل مفقود شــده اســت و نامبرده تقاضای صدور سندالمثنی نموده 
است. مراتب طبق دستور ماده 120 اصالحی آیین نامه قانون ثبت آگهی می شود که هر 
کس نســبت به ملک مورد آگهی معامله ای کرده و یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود 
می باشد تا ده روز پس از انتشــار آگهی به ثبت محل مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه 
اصل سند مالکیت یا خالصه معامله تسلیم نماید و اگرظرف مدت مقرر اعتراضی نرسیده 
و یا در صورت اعتراض اصل ســند ارائه نشود اداره ثبت ســند مالکیت المثنی را طبق 

مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد. 
تاریخ انتشار: 1400/08/09

محسن زواران حسینی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نی ریز
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14
00/07

خ 26/
- مور

ش 90

آگهی فقدان سند مالکیت بخش 22 فارس نی ریز
چون آقای حسین منعمی  احدی از ورثه فاطمه نقی پور  با تســلیم دوبرگ استشهادیه 
که در دفتر خانه اسناد رســمی شــماره 23 نی ریز تنظیم گردیده است مدعی است که 
تعدادیک جلد ســند مالکیت تک برگ  مربوط به ششــدانگ یک بــاب خانه بدون قید 
مســاحت و طول و ابعاد  تحت پالک 2584 واقع در نی ریز بخش 22 فارس به نام دیگری 
صادر و برابر ســند انتقال به نامبرده منتقل و  در ذیل ثبت 1792 دفتر 12 صفحه 542 
ثبت و سند مالکیت به شــماره چاپی 509955  صادر و تسلیم گردیده است و  برابر سند 
رسمی موازی یک دانگ مشاع از مورد ثبت به دیگری منتقل شده است  به علت جابجایی 
منزل مفقود شده است و نامبرده تقاضای صدور ســندالمثنی نموده است. مراتب طبق 
دســتور ماده 120 اصالحی آیین نامه قانون ثبت آگهی می شــود که هر کس نسبت به 
ملک مورد آگهی معامله ای کرده و یا مدعی وجود ســند مالکیت نزد خود می باشد تا ده 
روز پس از انتشــار آگهی به ثبت محل مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل ســند 
مالکیت یا خالصه معامله تســلیم نماید و اگرظرف مدت مقرر اعتراضی نرســیده و یا در 
صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود اداره ثبت ســند مالکیت المثنی را طبق مقررات 

صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد. 
تاریخ انتشار: 1400/08/09

محسن زواران حسینی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نی ریز
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/04
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- مور
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تکلیف  تعیین  قانون  اول موضوع  رأی شماره 140060311005000582 هیأت  برابر 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک نی ریز تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای مجتبی قربانی فرزند 
احمد رضا به شماره شناسنامه 2550076583 صادره از نی ریز در ششدانگ یک باب خانه 
به مساحت234.94 متر مربع پالک 409 فرعی از 3789  اصلی مفروز و مجزا شده از پالک 
341 فرعی از 3789  اصلی واقع در نی ریز بخش 22 فارس خریداری از مالک رسمی خانم 
منیژه زردشت  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:1400/08/09 

تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/08/24

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 1400/07/28
ش 92

36850

برابر رأی شماره 14006031102300227 - 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 آقای یعقوب آرامش  
فرزند منصور به شماره شناسنامه 11462 صادره از زرین دشت در ششدانگ باب خانه به 
مساحت 295 متر مربع پالک 1622 فرعی از 7286  اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 
7286 اصلی قطعه 8 بخش 12 فارس شهرستان زرین دشت واقع در حاجی آباد خریدار  
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:1400/08/09 

 تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/08/23

خلیلمرادخواه-رئیسثبتاسنادوامالکزریندشت

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

1400/08/03
- مورخ 

ش 2725

36869

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
چون آگهی و عملیات تحدیدی اختصاصی پالک2 فرعی از 5349 اصلی واقع نی ریزدر بخش 
22 فارس ملکی آقایان ناصر اعمالی و غالم اعمالی فرزندزین العابدین باید تجدید شود و 
برحسب تقاضای مالک که درخواست انتشار آگهی تحدید حدود اختصاصی نموده است. 
وقت تحدید حدود شــنبه 1400/09/13 تعیین و عملیات تحدید از ســاعت 8 صبح در 
محل شروع و به عمل خواهد آمد. به وســیله این آگهی از متقاضی مزبور و کلیه صاحبان 
امالک مجاور بر طبق ماده 14 قانون ثبت دعوت می  گردد که در وقت مقرر در محل وقوع 
ملک حضور بهم رســانند. واخواهی مجاورین نســبت به حدود و حقوق ارتفاقی باستناد 
ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدید تا 30 روز پذیرفته خواهد شد 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 دادخواست را اخذ و به اداره ثبت ارائه نماید. در غیر 

اینصورت سند مالکیت برابر مقررات صادر خواهد شد. 
 تاریخ انتشار:یکشنبه 1400/08/09

محسن زواران حسینی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نی ریز
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97
ش 

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
چون آگهی و عملیات تحدیدی اختصاصی پــالک25 فرعی  از 3788 اصلی و پالک 26 فرعی 
از 3788 اصلی  واقع درنی ریــز بخش 22 فارس ملکی آقای محمد جواد زردشــت  فرزند 
جلیل تجدید شــود و برحسب تقاضای مالک که درخواست انتشــار آگهی تحدید حدود 
اختصاصی نمود ه است. وقت تحدید حدود روز یکشنبه1400/09/03 تعیین و عملیات 
تحدید از ســاعت 8 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد. به وســیله این آگهی از 
متقاضی مزبور و کلیه صاحبان امالک مجاور بر طبق ماده 14 قانون ثبت دعوت می  گردد 
که در وقت مقرر در محل وقوع ملک حضور بهم رســانند. واخواهی مجاورین نســبت به 
حدود و حقوق ارتفاقی باستناد ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدید 
تا 30 روز پذیرفته خواهد شــد که بایســتی کتبًا به اداره ثبت محل تسلیم و رسید عرض 
حال دریافت نمایید. ضمنًا معترض از تاریخ تســلیم اعتراض به اداره ثبت یک ماه فرصت 
خواهد داشت که دادخواست خود را به دادگاه صالحه تقدیم و گواهی تقدیم دادخواست 
را اخذ و به اداره ثبت ارائه نماید. در غیر اینصورت سند مالکیت برابر مقررات صادر خواهد 

شد. 
 تاریخ انتشار:یکشنبه 1400/08/09

محسن زواران حسینی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نی ریز
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روابط عمومی جمعیت هالل احمر:

حمیدرضا احمدی به عنوان رئیس شعبه برتر 
جمعیت هالل احمر فارس انتخاب شد.

درویشی  حسین  از  را  خود  تقدیر  لوح  او 
بهادری  علیرضا  حجت االسالم  و  مدیرعامل 
نماینده ولی فقیه در جمعیت هالل احمر استان 
ارزیابی عملکرد  نمود. مالک،  دریافت  فارس 
شعب جمعیت هالل احمر در دو سال گذشته 
بوده که شهرستان نی ریز مقام برتر را در بین 26 

شعبه به دست آورده است.

پیش بینی ها حاکی از ورود آبان به فصل سرما 
بود و همین هم به وقوع پیوست و در هفته 
گذشته شهر نی ریز افت دمای 3 درجه ای را در 

سردترین زمان به ثبت رساند.
بر پایه آمارهای اداره هواشناسی نی ریز در روز 
دوشنبه سوم آبانماه با ثبت دمای 10.2 درجه 
سردترین روز هفته لقب گرفت و این در حالی 
بود که دمای هوا در سردترین زمان برای روز 

شنبه یکم آبانماه 13.2 بود.
در  دما  کاهش  نشان دهنده  پیش بینی ها 

روزهای آتی است.
جهاد  مدیریت  فنی  معاون  رابطه  همین  در 
کشاورزی شهرستان نی ریز گفت: باتوجه به 
پیش بینی های انجام شده  تمامی محصوالت 
سرمازدگی  خطر  معرض  در  باغی  و  زراعی 

هستند.

مدیریت  عمومی  روابط  گزارش  به 
جهادکشاورزی شهرستان نی ریز، محمدرضا 
ایزدپناه در همین خصوص اظهار کرد: برداشت 
میوه انار می باید در اولویت قرار گیرد و همچنین 
نسبت  زنبورداران  و  مرغداران  گلخانه داران، 
به مرمت پوشش گلخانه، سقف واحدتولیدی، 
محافظت  و  گرمایشی  دستگاه های  سرویس 

اززنبورستان خود اقدامات الزم را انجام دهند.
سریعًا  باید  بهره برداران  تأکیدکرد:  وی 
را  خود  تولیدی  واحدهای  و  محصوالت 
تولید را کاهش دهند  تا ریسک  بیمه کنند 
نسبت  احتمالی  خسارت  بروز  صورت  در  و 
بیمه  صندوق  ارزیابان  به  اطالع رسانی  به 
جهادکشاورزی  مدیریت  وکارشناسان 
برآوردخسارت  و  به منظورارزیابی  شهرستان 

اقدام نمایند.

آبان با سرما آمد...

کشاورزان مواظب سرمازدگی باشند
احمدی رئیس برتر جمعیت هالل احمر فارس

ماجراهایمنوبیبی
دختر! من دو نوبت واسَکنومه زدم، 

دو دفه ام کولینا گرفتم...
بی بی چارقدش را مرتب کرد و 
دست های حنازده اش را به هم 

مالید که گفتم:
- بی بی جون، چقد این پا اون پا 

می کنید، دیر شدا...
چپ چپ نگاهم کرد...

- هوی، چته گالب؟ تو بری چه 
حاال ایطو منتظری من زودتر 
قرار  کی  با  بوگو  راُسشه  برم؟ 

دری؟
- ای بابا قرار چیه بی بی؟ میگم 
و  سر  که  االنه  نشه،  دیرتون 
بشه  پیدا  موسی  مش  کله ی 
و بیاد دنبالتونا، قرار شد با هم 
خانوم  ملوک  عیادت  برین 

دیگه، درسته؟
قوطی کرم را برداشت و آن را به 

دستانش مالید.
َپلو ملوک،  بیریم  ِمخیم  - ها، 
جوش  تو  نیشه،  دور  بعُدشم 

نزن...
در هال را برای رفتن باز کرد که 

زدم روی شانه اش...

- بی بی...
- مرررررگ... چی چی میگی، 
مث اجل افتیدی پشت سر من، 

هول کردم.
ماسک را گرفتم طرفش...

- اینو داشت یادتون میرفت...
- ای چی چیه؟

- این چیه؟ ماسکه دیگه بی بی. 
چیه؟

- میَنم، کور خو نیسم، میگم 
ینی بری چی چی دری میدی 

من؟
بی بی؟  بدم  کی  به  پس  وا،   -
ماسکتون رو داشتین فراموش 

می کردین.
نوبت  - ماکس؟ دختر من دو 
ماکس  دیه  زدم،  واسَکنومه 
دفه ام  دو  تازه  چیکار؟  ماخام 

کولینا گرفتم...
- درسته بی بی جون ولی باز باید 

مراقب باشین و ماسک بزنین...
- میگم من نیخوام...

- بی بی خطرناکه ها...

- نیخوام... 
همانطور با بی بی مشغول یکی 
به دو کردن بودم که مش موسی 

یاالله گویان آمد تو...
بی بی گل از گلش شکفت...

- بفرما مش موسی، بفرما، واال 
ایطو بده، بیا تو َیی چوی بخور  

تا بیریم...
بی بی  به  نگاهی  موسی  مش 

انداخت...
دیره،  جون،  بی بی  دیگه  نه   -

بیریم...
بی بی پا تند کرد که مش موسی 

نگاهش کرد...
- وا بی بی، نپه کو ماسُکت...

بی بی به ِمن و ِمن افتاد...
- َای وای، داشت یاُدم میرفت، 
مش  چی چیه  میفمی  اصلن 
موسی؟ همش تقصیر ای گالبو 
خدازده هه، هرچی میگم ماکس 
بزنم، میگه بی بی دو ِتی نوبت 

واسکُنته   زدی دیه نیخوا!

گالبتون

ماجراهایتبعهموجاز

بیکوجا؟سرقبرننهام!
- بی کوجا روان َمی شوی؟ 

»نظیر زوَلیخا« این را َبگفت و َجلویم 

را َبگرفت.

پیش خودم گفَته کردم: »ننه اش کم 

بود که این بچه 4 ساله هم تا َمی خواهم 

سؤال پیچ  َمرا  شوم،  بیرون  خانه  از 

َمی کوند. باز هم صد رحمت بی سؤالهای 

ُپرسان  سؤالهایی  بَچه  این  زوَلیخا. 

َمی کوند که جیوابی برایش ندارم.«

- بی سر قبر ننه ام روان َمی شوم.

- آن که قوندوز است. یعنی َمی خواهی 

بی َوالیت قوندوز روان شوی؟

- نه بَچه جان! َمی خواهم برای خاَنه 

چند چیز خریَده کونم.

- من هم َمی آیم. مرا هم با خودت ببر.

- با دوچرَخه َنمی شود؛ خطر دارد.

َگریه کرد و شیون سر داد که َحوصله ام 

بیرون  بی  َمی خواهم  و  َبرفته  سر 

سوار  شدم  مجبور  شوم.  روان  خاَنه 

دوچرَخه اش کونم و َرکاب َبزنم.

- بابا! این که گفَته کردی ننه ات پیش 

خدا رفته، یعنی َچه؟ همه بابا ننه ها 

پیش خدا روان َمی شوند؟

- هاا. ولی نه بی این زودی ها.

- اگر همه مردم پیش خدا روان شدند، 

من تنهایی َچکارکونم؟ اصاًل پیش خدا 

است.  َچکار؟ همین جا خوب  َبرویم 

مگر َیک بار گفَته نکردی خدا هَمه جا 

هست؟ 

ندانستم َچه گفَته کونم. دوباره شروع 

َبکرد...

-بابا! اینها چرا در صف ایسَته کرده اند؟

- َمی خواهند از دستگاه پول یاراَنه شان 

را گرفته کونند.

- یارانه َچه چیزی هست دیگر؟

با آن َیک  َمی توانند  پولی که  - َیک 

صبحانه َبخورند.

- َچرا فقط َیک صبحانه؟ بقیه صبحها 

َچه َبخورند؟

چیزی نگفتم.

-َچرا این سَرکها )خیابانها( این هَمه 

تکان َمی خورد؟ پایم درد َبگرفت.

تا  کرده اند  کنَده کاری  قباًل  را  -اینها 

چیزی را درست کونند.

درستش  شده؛چرا  خرابتر  که  این   -

گفَته  خود  پیش  َنمی کونند؟ 

و  دارد  دوچرَخه  َیکی  َنمی کونند 

کوند  سوار  را  بَچه اش  َمی خواهد 

چرا  اصاًل  زند؟  چرَخه  سرکها  در  و 

این سرکها را این همه تنگ درست 

بکرده اند؟

باز هم سکوت َبکردم...

- بابا َچرا از آن طرف َنمی روی؟ 

ُولسوالی  مرکزی  َمیدان  طرف  آن   -

َنی ریز است و َمی ترسم پولیس ایراد 

َبگیرد که تورا َجلو چرخ سوار َبکرده ام 

و جریَمه ام کوند.

َمیدان  در  فقط  پولیسها  َچرا  بابا!   -

مرکزی هستند؟ همان جا فقط ایسَته 

روان  دیگر  جاهای  بی  و  َمی کونند 

َنمی شوند؟

بدهم؛ فقط دو  ندانستم َچه جیوابی 

دستی بر سرم زدم.

- بابا! َچرا فرمان دوچرَخه را ول َبکردی؟ 

نجیبخطر دارد...

که دست من چالق و
هر دو پایم کامالً لنگ است

معتادی در کنار جوی آبی نشسته و چون به حد 
کافی نشئه بود، کاغذی را با قلم به دست او دادند و 
از او خواهش نمودند که غزل و قصیده ای در عشق 
یارش بسراید. او هم قطعه زیر را سرود و در قبال هر 
مصراع چرتی زد و پس از آن دو دست را به دو طرف 
گشود و بعد به سینه خود کوبید و آن را ورزش و 

نرمش فرض کرد و مصرع دیگری سرود.
گلچین سروده هایش در ذیل می آید بگو ماشاءلله ...

*****
اال ای همنفس بی تو نفس در سینه ام تنگ است

صباح و ظهر و شامم از فراقت سخت بی رنگ است
از آن روزی که عزم ترک کردم خوب فهمیدم

که دست من چالق و هر دو پایم کاماًل لنگ است
به انگشتان انبر چون که آتش جای می گیرد

تو گوئی دانه یاقوت بر باالی اورنگ است
چو مست از دود می گشتم به کوه و دشت می گفتم

که اینها تابلو نقاشی مانی و ارژنگ است
خوشا بر حال معتادی که روز و شب به تنهایی

سر زانو نشسته  می زند چرت و همه منگ است

خدابیامرزسیدابوالحسنطغرایی/طنزنویسسابق
مجلهتوفیق/رحماهللمنیقرأالفاتحهمعالصلوات

شعردونی ازاونلحاظ

افق های نوین اشتقال 
در مجتمع های مسکونی!

از عزیزان متصدی بنگاه معامالت ملکی و وزیر 
مسکن پنهان نیست از شما دوستان جان چه 
انجمن های  عالی  کانون  گذشته  هفته  پنهان 
به  خطاب  نامه ای  در  کارفرمایی  صنفی 
ساخت  در  مشارکت  برای  رئیس جمهوری 
طرح ساخت یک میلیون مسکن در سال اعالم 

آمادگی کرد.
یعنی دوستان دیدند که تا تنور داغ است بهتر 
است بچسبانند و گفتند ما هم می توانیم! حاال 
این »کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی« 
اساسًا تا االن کجا بودند و کارشان چیست و ....  
اصاًل مهم نیست. مهم این است این بندگان 
خدا به نیت ثواب و انداختن نخودی در این آش 
پیشقدم شده اند. می ترسیم دو روز دیگر انجمن 
انبوه سازان  قصبه ما هم نامه ای به رئیس جمهور 

بنویسند و اعالم آمادگی کنند. 
علی ای حال با عنایت به اعالم آمادگی صنوف 
مهم در این مقوله و افزایش آپارتمان نشینی 
قصد  نباشد  ریا  اگر  امروز  آینده  سنوات  در 
داریم افق های نوین مقوله آپارتمان نشینی را 

آچار کشی کنیم.
و اما آپارتمان نشینی در عصر حاضر و استفاده از 

فرصت های پیش رو...
با وجود اینکه بسیاری از آپارتمان نشینان از 
نشدن  پرداختن  نظیر  برخی مشکالت  وجود 
محل،  ساکنین  از  عده ای  توسط  شارژ  حق 
مار،  سگ،  مثل  خانگی  حیوانات  نگهداری 
ایگوانا، الما و ... مشاع بودن پارکینگ، سر و صدا 
و ... شاکی هستند ولی می توان از این تهدیدات 
آپارتمان نشینی به عنوان به فرصت طالیی بهره 
جست و حتی برخی مشکالت نظام را حل و 

فصل کرد.
از آنجا که حدود و ثغور وظایف ما الیتناهی است 
و در همه امور دستی بر آتش داریم چند پیشنهاد 
سوفسطایی و سهل االدراک در خصوص استفاده 
بهینه از آپارتمان و مزایای آپارتمان نشینی ارائه 

می کنیم: 
الف( رفع مشکل بیکاری: 

در حال حاضر یکی از مشکالت اساسی دولت 
است.  اشتغال  نرخ  کاهش  و  بیکاری  مشکل 
قوانین  نه  که  بین المللی  قوانین  اساس  بر 
بین الخودمانی، هر فرد در هفته یک ساعت کار 
کند، در زمره شاغلین قرار دارد. بنابراین مدیران 
شاغل  افراد  زمره  در  می توان  را  ساختمان 
برشمرد و حتی می توان نظیر برخی ادارات که 

در حال حاضر دو رئیس) رئیس اصلی و رئیس 
در سایه( دارند، عمل کرد و برای ساختمان دو یا 
حتی چند رئیس در ژانرهای مختلف با توجه به 

تخصص شان انتخاب کرد!  
ب( بانک اطالعاتی قوی

یکی از خصوصیات انسان فرهیخته و شریف 
آگاهی داشتن از شرایط و حال و روز همسایه 
از  به خوبی در تعداد زیادی  این اصل  است. 
که  خصوص  به  می شود.  رعایت  آپارتمان ها 
تعدادی از نسوان محترم تا از جیک و پوک 
همسایه ها سر در نیاورند، ول کن ماجرا نیستند 
و به محض شنیدن سر و صدا، ورود یک غریبه 
به منزل همسایه و ... به بهانه پول شارژ، غذای 
خانه  به   ... و  خدماتی  قبوض  تحویل  نذری، 
همسایه سرک می کشند و ته و توی قضیه را در 
می آورند. بنابراین می توان از تخصص و اطالعات 
ذی قیمت این بزرگواران در کشف جنایت های 
افزایش طالق، کشفیات  مختلف نظیر دالیل 
اختالس های  بزرگ،  سرقتهای  مخدر،  مواد 
کالن، استخدام دختر نماینده مجلس در وزارت 

نفت و ... استفاده کرد. 
پ( ایجاد اشتغال با باغ وحش خانگی

امروزه مشاغل خرد در دنیا به یکی از پایه های 
اقتصاد تبدیل شده است. از سویی این روزها 
تعداد حیوانات دست آموز ساکنین آپارتمان ها 

هم کم نیست.
آپارتمان  حیاط  در  می شود  پیشنهاد  فلذا 
محوطه ای برای نگهداری حیوانات دست آموز 
ساکنین آپارتمان تعبیه شود و عزیزان حیوانات 
خود را در این مکان در معرض نمایش عموم 

کسب  هم  دهند.  قرار 
و  است  درآمدی 
اشتغال  ایجاد  هم 
مدیر  تعیین  با 
نگهبان،  باغ وحش، 

فروش،  بلیط 
مسئول تغذیه و ... 

مزایای  سایر 
آپارتمان نشینی را 
هم خودتان لیست 
به  که  بیل  کنید. 
نخورده  کمرتان 

است!
وحیدحاج
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حکایتهایُقلمراد

مسئوالن، ما مردم را از چه می ترسانند؟
اقدامی  در  محترم  مسئولین  است  مدتی 
نسنجیده دست به تهدید ما مردم می زنند 
بترسانند  را  ما  می توانند  می کنند  فکر  و 
و تصورشان این است که ما از آن بیدهایی 
خم  و  می لرزیم  بادی  هر  با  که  هستیم 

می شویم و می شکنیم.
ماجرا چیست؟ ولم کنید می گویم.

سازمان  به  منتسب  پیش جدولی  چندی 
برنامه و بودجه منتشر شد که بر اساس آن 
نرخ دالر در سال 1406 در صورت ادامه 
تحریم ها علیه ایران به 284 هزار تومان و در 
صورت لغو تحریم به 55 هزار تومان خواهد 
رسید. یعنی به زبان ساده اگر تحریم ادامه 

داشته باشد، دالر 10 برابر می شود.
چند روز بعد دوباره گفتند اگر ارز 4200 
ارز  با  کاالها  همه  و  شود  حذف  تومانی 

27 هزار تومانی تولید شود، پراید به 500 
میلیون تومان می رسد. یعنی باید 4 برابر 

قیمت فعلی برای پراید بپردازیم.
من سؤالم از مسئولین این است که: خدایی 
بچه گیر آورده اید؟ ما را از چه می ترسانید؟ 

هان؟
ما همان مردم همیشه در صحنه ای هستیم 
که همیشه در صحنه ایم و از بس مشت به 
ابرقدرتی  دیگر  زده ایم  ابرقدرتها  صورت 
نمانده و هرچه نفس کش می طلبیم کسی 
جلو نمی آید که بزنیم پک و پوزش را نرم و 

نگین کنیم. بله ...
برای ما مردم اینها تهدید نیست، خاطره 

است جانم. 
مثاًل قیمت دالر در سال 1390 یعنی 10 
سال پیش 1400 تومان بود. االن شده 28 

هزار تومان یعنی 20 برابر.  خب ما که دالر 20 
برابری را تجربه کردیم مگر ُمرده ایم که دالر 
10 برابری را هم تجربه کنیم؟ مگر صحنه را 
خالی کرده ایم؟ حاال کارتان به جایی رسیده 

که ما را از دالر 10 برابری می ترسانید؟
میلیون   8 قیمتش   1390 سال  پراید  یا 
آفرین 130  است؟  حاال چند  بود.  تومان 
قیمت  سال،   10 مدت  در  یعنی  میلیون. 
دیگر  مثاًل  ما  خب  شده.  برابر   16 پراید 
پراید سوار نشدیم؟ تازه رفتیم توی صف 
ایستادیم، جلوجلو پول دادیم، با آپشن کمتر 
و بدون زه و پخش تحویل گرفتیم. مگر چه 

شد؟
همه این کارها برای چه بود؟ هان؟ برای 
ایستادگی و نشان دادن قدرت مشت گره 

کرده بود دیگر.

حاال هم من نمی دانم این مسئوالن چرا برای 
ما ُکری می خوانند و شاخ و شانه می کشند؟ 
قسم خورده  آسیاب دشمنان  به  آب  چرا 
می ریزید؟ یعنی چه که مثاًل دالر 10 برابر و 

پراید 4 برابر می شود. خب بشود.
من همین جا به نمایندگی از قاطبه مردم 
غیور و مقاوم ایران به مسئوالن اعالم می کنم 
که اگر شده مثل مردم یمن ُلنگ بر کمر 
ببندیم و نان خشک بخوریم، دالر و پراید 
را به هر  قیمتی حتی 10 برابر می خریم و 
چی؟ .... بله ... با مشت می زنیم دهن آمریکا 

را سرویس می کنیم. 
امضاء:ُقلمراد
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ویژه  طنز نی ریزان فارس

یکشنبه 9 آبان 1400
سال ششم / شماره:  277

قیمت: 2 قرون

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

//

کمبود خون، نی ریزی ها بشتابند
بر پایه پیگیری نی ریزان فارس و در گفتگو با کدیور مسئول پایگاه انتقال خون نی ریز، 
خونگیری چهارشنبه ها از 8 صبح تا 11:30 در پایگاه انتقال خون نی ریز انجام می شود. این 

پایگاه در بلوار سرداران واقع شده است.
در همین رابطه سخنگوی سازمان انتقال خون کشور گفت: همزمان با کاهش دمای هوا و 

کوتاه شدن طول روز، مراجعه مردم به مراکز انتقال خون کاهش یافته است. 
بیمارستان های سراسر کشور نیاز به خون برای بیماران دارند و از مردم درخواست می کنیم 

با اهدای خون به بیماران کمک کنند.
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درخواست اهالی کوی امام مهدی از شورا و شهردار:سرمقاله

درمانگاه، داروخانه و مطب اولویت نخست
امید شهدان، نی ریزان فارس:

با  نی ریز  شهر  شورای  اعضای   دیدار  پنجمین 
محالت، این بار با معتمدین و اهالی کوی  امام 

مهدی بود.
با  مهرماه   ۲۵ یکشنبه  شامگاه  جلسه  این 
حضور شهردار و رئیس اداره میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی و اهالی کوی امام 

مهدی برگزار شد.

مهم ترین خواسته اهالی کوی  امام مهدی 
:

راه اندازی  آن  کنار  در  و  درمانگاه  احداث   -۱
داروخانه و مطب دکتر !

کنار  کوچه  در  باقیمانده  منازل  تخریب   -۲
مسجدنو و تبدیل آن به یک خیابان.

۳- رفع موانع ثبت جهانی مسجد تاریخی جامع 
کبیر.

سیمان سفید  مثل  کارخانجاتی  باکمک   -۴
و...، یک مجتمع فرهنگی ورزشی در این محله 

احداث کنید.
۵- یک مغازه  روبه روی مسجد ولی عصر وجود 
دارد و چهره نامناسبی برای مسجد بوجود آورده، 

آن را تملک و تخریب نمایید.
۶- کانال ضلع شرقی مسجدجامع کبیر تکمیل 

شود.
۷- احیاء آب انبار رو به روی مسجدجامع کبیر و 

نورپردازی دیوارهای مسجد.
فرهنگ  مدرسه  )کنار  محله  حمام  گود   -۸

اسالمی( را تبدیل به پارک  محله ای کنید.
۹- تکمیل پارک فرهنگ )کنار اداره تبلیغات 

 اسالمی( در دستورکار قرار گیرد.
۱۰- خانه های فرسوده و فاقد سکونت در شهر، 
که محیطی برای جانوران موذی شده، تملک و 

تخریب شوند.
۱۱- برای انتقال پایگاه بسیج مسجدجامع کبیر 

یک مکان پیش بینی کنید.
۱۲- توزیع عادالنه خدمات به تمام نقاط شهر !

۱۳- نام گذاری کوچه و خیابانهای فاقد نام.
۱۴- رسیدگی به وضعیت آبنماها و فضای سبز 

پارکهای بعثت و نماز. 
۱۵- طراحی بازارچه سنتی و به  نمایش گذاشتن 

محصوالت فاخر نی ریز برای گردشگران.
۱۶- نصب اِلمان معرفی نی ریز کنار مسجدجامع 

کبیر.
۱۷- بعضی از نقاط مانند چهارراه جنب مسجد نو 

نیاز به عالئم راهنمایی و سرعتکاه دارد.
مسجد  روبه روی  پیاده  عابر  خط  یک   -۱۹

ولی عصر بکشید.
۲۰- سرویس بهداشتی در شهر کم است.

مطالبه گر باشید
در ادامه صحبت های اهالی، سیدمجتبی افسر 
نائب رئیس شورای شهر گفت: خواسته های شما 
حل نخواهد شد مگر با مطالبه گری اهالی محترم 

کوی امام مهدی.
وی افزود: غافل از محالت نیستیم و دغدغه همه 
محالت را داریم. لذا خواسته های شما به جا و بر 

دیده منت است!

اقدام جهادی
شورای  رئیس  و  شورای  شهر  عضو  قطبی 
بافت  که  محالتی  تمام  داد:  ادامه  شهرستان 
فرسوده دارند با محرومیت مواجه اند و محدود 
به  بیشتری  خدمات  نمی گذارد  بودجه  بودن 

شهروندان ارائه دهیم.
کرد:  نشان  خاطر  قطبی  محمدجواد  سید 
نیاز  کند  کار  جهادی  بخواهد  شهرداری  اگر 
واگذاری  در  جهادی  بصورت  هم  مردم  است 

زمین هایشان ما را یاری کنند.

اعتبار عمرانی فقط 25 میلیارد تومان
خود  که  شورا  عضو  دیگر  پریش  حمید 
به  می نامد  مهدی  امام  کوی  به  متعلق  را 
و  شهرداری  توسط  درگذشته  که  کارهایی 
شورای شهر پنجم و ششم در این محله انجام 
ضلع  مرمت  گفت:  و  پرداخت  است  شده 
غربی مسجدجامع کبیر، اجرای دیوارچینی 
کانال ضلع شرقی مسجد که یک بخش از آن 
باقیمانده و درحال اتمام است. زیرسازی کوچه 
شهید عباس دهقانی پور که در مواقع بارانی 
مشکلی برای تردد مردم به شهرک ابوالفضل 
)قلعه خواجه( بوجود می آورد. طراحی و نقشه 
فاز اول بوستان فرهنگ )جنب اداره تبلیغات 
اسالمی(، روکش آسفالت خیابان بسیج، نصب 
تابلوهای ترافیکی در چند تقاطع، لکه گیری 
کوچه ها، سنگ فرش خیابان از چهارراه قائم تا 
ابتدای خیابان فدائیان اسالم، تملک و تخریب 
دیگر  از  مسجدنو  کنار  کوچه  بازگشایی  و 

اقدامات انجام شده می باشد.
مانند  نی ریز  شهرداری  بودجه  گفت:  پریش 
کالن شهر شیراز نیست و از ۵۰ میلیارد تومان 
اعتبار شهرداری، فقط ۲۵ میلیارد تومان برای 
عمران اختصاص یافته است و در دوره شهرداری 
مهندس فرغت توسعه متوازن شهری به ویژه در 

محله امام مهدی حس شده است.
از  کدام  هر  داد:  ادامه  عمران  کارشناس  این 
اعضای شورا به صورت میدانی از تمام محالت و 

نقاط شهر بازدید می کنند.
یک  اجرای  و  طراحی  از  خبر  همچنین  او 
فضای سبز تنیس در گود محروسی داد و گفت: 
فرهنگ  مرّمت حمام جلوی مدرسه  و  تملک 
اسالمی توسط شهرداری درحال رایزنی با مالک 

و در شرف انجام است.
پریش وعده داد: کوچه های خاکی بعد از حل 

شدن مشکل قیر، آسفالت خواهند شد.
شهرداری و شورای  شهر برای احداث درمانگاه، 
پروانه ساخت به صورت رایگان در اختیار شما 

قرار داد ه اند.

70 درصد تولید انجیر
سید عالءالدین فقیه رئیس شورای شهر نی ریز 
در ادامه این جلسه عنوان داشت: اعضای شورا 
و شهرداری هرگونه خدمتی به مردم خونگرم 
انجیر  تولیدکننده %۷۰  که  مهدی  امام  کوی 
را  عزیزی  شهداء  و  هستند  نی ریز  شهرستان 

تقدیم انقالب کردند ارائه دهد، باز هم کم است!
فقیه تصریح کرد: هیچ معدنی برای عمران و 
نمی کند.  شهرداری  به  کمکی  نی ریز  آبادی 
همه محالت خواسته های زیادی از ما دارند و 
باید بپذیریم هزینه  شهرداری ها افزایش افسار 

گسیخته ای داشته است!
وی از اصناف و شهروندان درخواست نمود تا در 
پرداخت عوارض ساالنه، شهرداری را یاری کنند.

محمد شاهسونی سخنگوی شورا، پیشنهاد داد 
برای ساخت درمانگاه از ظرفیت خّیرین استفاده 

شود.

پرداخت به موقع حقوق کارگران
خود  سخنان  نی ریز  شهردار  فرغت  سپس، 
را اینگونه آغاز کرد و گفت: اولین برنامه بنده 
در شهرداری نی ریز، پرداخت به موقع حقوق 
کارگران خدماتی بود که شاید به چشم خیلی ها 

نیاید!
شهردار نی ریز تصریح کرد: مسجدجامع کبیر نه 
تنها متعلق به شهر نی ریز و استان فارس، بلکه 
تعلق به کل جهان دارد پس زیباسازی آن برای 

همه افتخار است.
خیابان  مسدودسازی  امکاِن  داد:  ادامه  وی 
روبه روی مسجدجامع کبیر وجود نداشت اما به 
آرام سازی ترافیک کمک بسیاری کردیم. برای 
کبیر  مسجدجامع  روبه روی  فرش  موزائیک 
چون سنگ های به کار رفته فاخر بودند، مبلغ ۲ 

میلیارد و ۴۰۰ تومان هزینه شد.
صفحه  در  تنها  نه  ما  اقدامات  گفت:  فرغت 
نشریات  در  بلکه  شهرداری،  اینستاگرامی 
مکتوب، بیلیبوردها و حتی در سایت اینترنتی 

قرار گرفته  است.

اعتبارات محقق نشد
حمیدرضا هادی مسئول میراث فرهنگی، علت 
ثبت جهانی نشدن مسجدجامع کبیر را سرویس 
انجام  بهداشتی عنوان آن کرد که جابه جایی 
شد. مرّمت مسجد مانده بود که در سفر نیکزاد به 
همراه فرهاد طهماسبی نماینده مجلس قرار شد 
۵ میلیارد تومان اختصاص یابد که۲.۵ میلیارد 
آن به سازمان میراث فرهنگی تحمیل شد، اما 

هنوز مبلغی پرداخت نشده است.
مشکل دیگر ثبت جهانی مسجد، وجود پایگاه 
مقاومت بسیج بود که در سفر دکتر ضرغامی 
وزیر محترم میراث فرهنگی به استان فارس آن 
را مطرح نمودیم و اولویت نی ریز را بودجه برای 

مسجدجامع کبیر اعالم کردیم.

جلسه ستاد کرونا شهرستان نی ریز با توجه به تغییر 
وضعیت شهرستان از نارنجی به زرد روز سه شنبه ۴ 

آبان برگزار شد.
در این جلسه که به ریاست میرزائی معاون عمرانی 
فرمانداری تشکیل شد و اعضای ستاد کرونا نیز حضور 
داشتند، اعالم گردید که از این پس قرنطینه شهرها به 
سمت هوشمند پیش خواهد رفت و تمامی خدمات 
عمومی به کسانی داده می شود که واکسن کرونا را 

زده باشند.
در این ارتباط میرزایی عنوان کرد که تاکنون ۸۷ 
درصد مردم نی ریز دز اول را زده اند و ۵۳ درصد نیز دز 
دوم را دریافت کرده اند. هدف گذاری ما به این سمت 
است که در نهایت باالی ۷۵ درصد مردم واکسینه 

شوند.
میرزایی همچنین با تأکید بر اینکه ارائه کارت واکسن 
برای گرفتن خدمات الزامی است گفت: کسانی که 
کارت واکسن خود را گم کرده اند می توانند کارت 

واکسن هوشمند را از سایت دریافت کنند.

مهمترین مباحث مطرح شده در این جلسه:
- ۹۸ هزار دز واکسن در نی ریز تزریق شده که از این 

تعداد ۵۹ هزار، دز اول بوده است.
اول، مابقی  نوبت  از واکسن اسپوتنیک  به غیر   -

واکسن ها در نی ریز موجود می باشد.
- حضور در سالن های ورزشی و تاالرها تنها با ارائه 

کارت واکسن امکان پذیر است.
- با توجه به اینکه سالن های پذیرایی مجاز به فعالیت 
هستند اما این را باید مد نظر قرار دهند که خدمات 

فقط برای کسانی است که واکسن های خود را دریافت 
کرده اند.

- دورکاری کارمندان دولت به طور کامل لغو شده 
است.

- مجوزهای تردد و همچنین بلیت های اتوبوس، قطار 
و هواپیما باید پس از ارائه  کارت واکسن صادر شود.

- اولویت بازگشایی مدارس با مدارس روستایی و 
عشایری است.

- جلوی ورود دانش آموزانی که واکسن نزده اند گرفته 
خواهد شد.

- با کارمندانی که واکسن نزده اند، برخورد می شود.
- ۸۳ درصد دانش آموزان نی ریزی واکسینه شده اند.

- بازرسی های کرونا با شدت بیشتری انجام شود تا 
وارد پیک ششم کرونا نشویم.

- از مکانهای بوم گردی که مسافرپذیر هستند بازدید 
شود و به افراد بدون واکسن خدمات ارائه نگردد.

- رئیس شبکه بهداشت و درمان: آمار ۸۷ درصدی 
واکسیناسیون واقعی نیست چرا که برخی از افراد 

واکسن زده محل سکونتشان نی ریز نیست.
- کسانی که دوز اول واکسن را دریافت کرده اند حتمًا 
باید در موعدهای مقرر دوز دوم را دریافت کنند چرا 

که ایمنی واکسن در دز اول تنها یک هفته است.
- اگر همه و در یک زمان واکسینه شوند شانس شروع 

پیک بعدی بسیار کم می شود.
- کسانی که کرونا گرفتند باید بین ۲ تا ۶ هفته صبر 

کنند و پس از آن برای واکسیناسیون اقدام کنند.
- هیچ بیماری خاصی وجود ندارد که سبب شود تا 

فرد نسبت به واکسن مقاومت کند.

- برای واکسیناسیون اتباع بیگانه هنوز دستورالعملی 
برای ما ارسال نشده است.

اطالعات  سایت،  به  مراجعه  با  کسی  اگر   -
بهداشت  شبکه  به  بود  اشتباه  او  واکسیناسیون 
مراجعه کند تا برای پیگیری مسئله آن را به استان 

انتقال دهیم.
- زارع معاون آموزش و پرورش: از ۱۴۵۲ نفر شاغل در 
آموزش و پرورش تنها ۳۴ نفر واکسن خود را دریافت 

نکرده اند.
واکسیناسیون  مانع  خانواده ها  از  برخی   -

دانش آموزان شده اند.
گونه  بدین  مدارس  بازگشایی  دستورالعمل   -
است که دانش آموزان متوسطه اول از اول آذرماه و 
دانش آموزان ابتدایی پس از آن که ۸۰ درصد جامعه 

واکسینه شدند می توانند به مدارس راه یابند.
- برزگر رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی: تکلیف 
سالنهای آمفی تئاتر مشخص نیست و هنوز اعالم 
نشده که آیا فعاالن در عرصه تئاتر می توانند اجراهای 

عمومی خود را آغاز کنند؟
کسانی  تنها  کرد:  عنوان  میرزایی  رابطه  این  در 
می توانند به سالنها مراجعه کنند که واکسینه شده 
باشند و برای اجرای برنامه باید حداقل نفرات پذیرش 

شوند.
رئیس شبکه بهداشت و درمان خواستار نظارت کافی 
بر روی سالن ها و تاالرها شد و گفت: دقت داشته 
باشیم که نباید از یک سوم سالن جمعیت تجاوز کند. 
برخی از سالن داران در بعضی مواقع ظرفیت را به  ۱۰۰ 

درصد می رسانند!

ادامه از صفحه یک

... این کشور از لحاظ شاخص احساس فساد 
در کنار نیوزیلند و کشورهای اسکاندیناوی 
قرار  کشورها  سالم ترین  رده  در  همواره 

داشته  است.
چندین سال متوالی است که سه مؤسسه 
بزرگ رتبه بندی اعتباری دنیا )مشهور به 
Big three( سنگاپور را در میان کشورهایی 

 AAA قرار داده اند که رتبه اعتباری آن ها
است  آسیایی  کشور  تنها  سنگاپور  است. 
یابد.  به چنین رتبه ای دست  توانسته  که 
پایین ترین  از  یکی  گذشته  از  سنگاپور 
کشورهای  میان  در  را  بیکاری  نرخ های 
در  بیکاری  نرخ  داشته است.  توسعه یافته 
این کشور در میان سال های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۴ 

هیچگاه از ۴% بیشتر نشد.
خانوار سنگاپوری، یک  میان هر شش  از 
دالر  میلیون  یک  از  بیش  دارایی  خانوار 
آمریکا به شکل نقد )بیش از ۲۵ میلیارد 
امالک،  منهای  رقم  این  دارد.  تومان( 
کسب و کارها و کاالهای تجمالتی است 
که اگر این موارد نیز محاسبه شود تعداد 
قیمت  بیشتر خواهد شد چون  میلیونرها 
ملک در سنگاپور در میان کشورهای دنیا 
برای  سنگاپور  گران ترین هاست.  جزو 
رفاهی  برنامه های  خود  شهروندان  عموم 
مثال  برای  کرده است،  برقرار  پرشماری 
دولت به ساکنین سنگاپور مبلغی پرداخت 
رفته  عمومی  ورزشگاه های  به  تا  می کند 
و ورزش کنند. همچنین دولت برای تولد 
 ۱۶۶.۰۰۰ حداکثر  که  مبلغی  نوزاد  هر 
دالر )بیش از ۴ میلیارد تومان( می شود، به 
برنامه های  دیگر  از  می پردازد.  خانواده ها 
مشابه می توان به نظام بهداشت و درمان 
به معلوالن، تحویل  یارانه ای، کمک مالی 
تنگدست،  دانش آموزان  به  ارزان  لپ تاپ 
مانند  گوناگون  هزینه های  در  تخفیف 
صورت حساب های  همگانی،  ترابری 

خدمات دولتی و غیره اشاره کرد.
بگذریم. زمامداران و مسئوالن و حاکمان 
کشور هر دینی داشته باشند، اصول اقتصاد 
که  ندارد  فرقی  می کند.  را  خودش  کار 
مسلمان یا زردشتی یا مسیحی باشند. شیعه 

یا سنی باشند. حتی کافر و ملحد باشند. 
البته این جمله وزیر  ۲- از منظری دیگر 
اسالم  به  دل  اگر  ما  است.  درست  کشور 
می بود  این  از  بهتر  وضعمان  می دادیم، 
که هست. و اگر به اینجا رسیده ایم، یکی از 
دالیلش همین عمل نکردن و دل ندادن به 

اسالم راستین است. چگونه؟
الف( اسالم راستین می گوید سود و ربا حرام 
است. در حالی که سیستم بانکی ما آلوده به 
ربا است. یک سیستم ربوی که صدای مراجع 
را هم درآورده. در نقطه مقابل اتفاقًا سیستم 
بانکی اقتصادهای اول دنیا کمترین سود و 
ربا و حتی صفر درصد دارند. در حالی که ما 

مسلمانیم و آنها غیر مسلمان و حتی الئیک.
ب( اسالم راستین می گوید: در جامعه باید 
حکمفرما  جامعه  شئون  همه  در  عدالت 
جای  سر  چیزی  هر  یعنی  عدالت  باشد. 
عدالت،  شاخصه  پایه ای ترین  خودش. 
شایسته ساالری است. یعنی شایسته ترینها 
بر  غیرمتخصص  افراد  باشند.  مسند  بر 
اتفاقًا  نشوند.  گمارده  تخصصی  کارهای 
یکی از مهمترین آفتهای اقتصادی ما همین 
است که در رده های تصمیم گیر اقتصادی 
کشور کسانی هستند که تخصص مرتبط 
تصمیم گیری  متخصص ها  برای  و  ندارند 
می کنند. اگر هم یک متخصص بر کاری 
گمارده می شود، الزامًا بهترین فرد نیست. 
این بیشترین لطمه را به اقتصاد می زند. یک 
نمونه کوچک همین جناب ضرغامی وزیر 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
حوزه  در  رزومه ای  هیچ  تقریبًا  که  است 
کاری وزارتخانه تحت امرش ندارد و نتیجه 
می شود همان اظهار نظر جنجالی که گفت: 
به دلیل  پاسارگاد  شهرستان  مردم  امروز 
کشاورزی  نمی توانند  تاریخی  آثار  وجود 
کنند، چاه بزنند، باید این مشکالت برطرف 

شود و قوانین حریم ها مقداری انقباض پیدا 
کند.

عقب  گسترده  اعتراض های  از  بعد  البته 
نشینی کرد و به نوعی حرفش را پس گرفت. 

چنین اظهار نظری را اگر وزیر کشاورزی هم 
می کرد با واکنش روبرو می شد چه این که 

وزیر میراث فرهنگی این حرف را بزند.
جالب این که در ترکیه همسایه ما، دقیقًا 
وزارت  یعنی  ضرغامی  آقای  سمت  در 
وزیر  ارسوی«  »محمت  گردشگری، 
گردشگری است. با پشتوانۀ ۳۰ سال سابقه 
آژانس،  مدیرعاملی  توری،  مدیر  لیدری، 
مدیر ایرالین، مدیر هتل و حضور در بیش 
از صد کشور جهان و شناخت کامل. کسی 
از  پس  دوران  در  ترکیه  گردشگری  که 
کرونا را رشد بی سابقه ای داده و آن را به 
مفید  سابقه  این  است.  رسانده  شکوفایی 
را مقایسه کنیم با سابقه آقای ضرغامی در 
وزارتخانه ای که وزیر آن است. جایی که 
حتمًا کارشناسان زبده ای با سالها سابقه کار 

باید زیر دست او باشند.
انتصابات در کشور ما از تهران تا مرکز استان 
و حتی شهرستانها و روستاها، معمواًل به 
جای این که شایسته ساالرانه باشد، سیاسی 
و سهم خواهانه است و البته منحصر به دولت 
یک  متأسفانه  و  نیست  هم  رئیسی  آقای 
رویه جاری است و در دوره های روحانی و 

احمدی نژاد و خاتمی هم شاهد بوده ایم.
همین  به  البته  تبعیض  و  بی عدالتی 
ناشایسته ساالری محدود نیست که در بحث 
یارانه هم بیشترین سوبسیدها را آنها می برند 
که کمترین نیاز را دارند. یا وامهای بانکی به 

آنها می رسد که نباید برسد و کذا و کذا.
ج( اسالم راستین پارتی بازی، رشوه، و رانت 
را هم رد می کند. چیزی که به وفور جریان 
دارد و عماًل کسی که می خواهد کاری انجام 
دهد، نه به توان خود و توکل به خدا، که به 

پارتی و رشوه و رانت می اندیشد.
د( اسالم راستین بر کار و فعالیت اقتصادی 
عبادت  را  کار  و حتی  دارد  فراوان  تأکید 
می داند. حکومت باید شرایط کار و اشتغال 
و شکوفایی استعدادها را برای همه مردم 
فراهم کند و برای تربیت اقتصادی مردم و 

جامعه برنامه داشته باشد.
هـ( هدف اسالم راستین نه فقط آباد کردن 
آخرت که آباد کردن و شکوفایی این دنیای 

مردم نیز هست.
و( اسالم راستین با فقر مخالف است و اماِم 

همین اسالم می گوید: 
شدن  مشوش  و  دین  نقصان  سبب  فقر 
عقل و جلب کینه می گردد )حکمت ۳۱۹ 

نهج البالغه(
از این نمونه ها فراوان است و به حکِم »مشت 

نمونه خروار« فقط به مقدار کمی اکتفا شد.
حاال روزی را فرض کنید که در کشور ما 
بهترین ها و شایسته ترین ها مدیر و مسئول 
باشند، بی عدالتی و تبعیض و رشوه و رانت 
از بین برود، فساد ریشه کن شود، ثروتهای 
پرشمار کشور در اختیار رفاه مردم قرار گیرد، 
اشتغال زایی برای همه مردم ایجاد شود و 
بیکاری از بین برود، فقر ریشه کن شود و .... 
آنوقت نه در ۱۰ سال که در ۵ سال و حتی 
کمتر مردم به تدریج شاهد زندگی بهتر و 
شکوفایی اقتصادی خواهند بود و امیدشان 

به آینده بیشتر خواهد شد. 
آنگاه است که سرمایه های خارجی ایرانیان 
تردیدی  و  می شود  سرازیر  کشور  به  هم 
اقتصادی  شاخصه  های  در  ما  که  نیست 
هم رشد می کنیم و چه بسا در آینده ای نه 
اول  کشورهای  جزو  حداقل  دور  چندان 

منطقه در شاخص های اقتصادی باشیم.
)امیرکبیر(  فراهانی  محمدتقی خان  میرزا 
سال(   ۳ از  بیش  )کمی  ماه  در ۳۹  فقط 
صدراعظمی خود، مقدار زیادی اصالحات 
اقتصادی ایجاد و فساد را منکوب کرد؛ آن هم 

در سیستمی فاسد و ناکارا.
از این جنبه آقای وزیر درست گفته اند. ولی 

اگر اسالم راستینی باشد ...
بدرود

10 سال فاصله تا 10 اقتصاد برتر دنیا
کشاورزان خسارت را در 
اولین فرصت اطالع دهند

روابط عمومی مدیریت جهادکشاورزی:

وقت  اسرع  در  بروز خسارت  باید  در صورت  کشاورزان 
گزارش واقعه را در اختیار مراجع مربوط قرار دهند.

اینکه  بیان  با  فارس  استان  کشاورزی  بیمه  سرناظر 
محدودیت زمانی برای بهره برداری های مختلف متفاوت 
است، اظهارکرد: بهره برداران برای ثبت خسارت به گلخانه 
حداکثر دو روز، باغ ها و مزارع هفت روز و دام و طیور یک روز 

مهلت دارند.
از  می توانند  کشاورزان  کرد:  تصریح   علینقی  حمیدرضا 
طریق ارائه درخواست کتبی ثبت خسارت به شعب بانک 
کشاورزی یا دفاتر نمایندگی خدمات بیمه در بخش های 
پشتکوه، قطرویه و مرکزی )شعبه دهچاه و مشکان با تلفن 
۵۳۸۶۰۴۲۳، شعبه قطرویه و ریزاب با تلفن ۵۳۸۵۳۳۷۲، 
شعبه نی ریز با تلفن ۵۳۸۲۳۰۷۱(، پرتال مشتریان بیمه 
کشاورزی به نشانیwww.cs.sabka.ir، کد دستوری تلفن 
ستاره۶۶۵۵ستاره«  »مربع۶۴۰۰۹  مشخصات  با  همراه 
و یا از طریق اعالم به مراکز جهاد کشاورزی منطقه خود، 

خسارات وارده را اعالم و ثبت نمایند.

درخشش
سازمان دانش آموزی 

نی ریز در فارس
روابط عمومی آموزش و پرورش:

از برگزیدگان جشنواره های سازمان دانش آموزی استان در 
سال تحصیلی گذشته تجلیل شد.

سازمان  مسئول  زردشت  محمدجواد  آئین  این  در 
دانش آموزی شهرستان نی ریز جزو سازمانهای برتر استان 
فارس شناخته شد و مورد تجلیل مسئوالن استان قرار 

گرفت و لوح سپاس دریافت نمود.
از  تجلیل  آئین  در  فارس  دانش آموزی  سازمان  رئیس 
استان  دانش آموزی  سازمان  جشنواره های  برگزیدگان 
در سال گذشته، با اشاره به استقبال گسترده مربیان و 
این  منتخبین  گفت:  جشنواره ها  این  از  دانش آموزان 

جشنواره ها از فعاالن سازمان دانش آموزی هستند.
امید اسماعیلی با اشاره به برگزاری نخستین دوره جشنواره 
این  گفت:  فارس  در  پیشتازان  مهارت های  برتر  الگوی 
جشنواره یکی از نیازهای سازمان دانش آموزی بوده است که 
در سالهای آینده نیز استمرار خواهد داشت و تأکید ما بر توجه 
به اصول و فنون تدریس در آموزش مهارتها و مربیان خالق و 

مبتکر است تا بتوانیم بهترین انتقال داده ها را داشته باشیم.
تولید  فراخوان  سخنوری،  مهارت  مسابقه  است  گفتنی 
محتوا و جشنواره رویش در خانه در زمان کرونا برگزار شد 
و جشنواره فریادهای شادی و نغمه های اردویی و جشنواره 
الگوی برتر مهارتهای پیشتازان نیز از جمله جشنواره های 

برگزار شده در طول سال تحصیلی گذشته بوده است.

باز شدن مدارس
در آبان منتفی شد

صدا و سیما:

مدارس راهنمایی آذر ماه، ابتدایی بعداً تصمیم می گیرند.
گودرزی، سرپرست دفتر سالمت آموزش و پرورش گفت: 
از نیمه دوم آبان مقدمات بازگشایی مدارس متوسطه اول 
فراهم می شود و از آذر مدارس این مقطع تحصیلی با رعایت 
شیوه نامه های بهداشتی و تائیدیه های الزم از اداره آموزش 

و پرورش آن منطقه بازگشایی می شوند.
برای بازگشایی مدارس ابتدایی مطابق با هشتاد و هفتمین 
این موضوع  آینده  با کرونا در  مصوبه ستاد ملی مقابله 

تصمیم گیری خواهد شد.
و مجوز  تائیدیه شورای مدرسه  مدارس در صورتی که 
منطقه برای بازگشایی را داشته باشند، می توانند برای این 

امر اقدام کنند.

 آغاز قرنطینه هوشمند در نی ریز

بدون واکسن کارتان نمی شود
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سرویس ورزشی: محمدصادق رجبی

مجید پاکیزه دامن، نی ریزان فارس:

بخش  دو  در  که  بسکتبال  جشنواره 
پسران و دختران برگزار شد نوآموزان 

برتر معرفی گردیدند.
مسئوالن  از  تعدادی  همچنین 
شهرستان نی ریز در جشنواره بسکتبال 

دست به توپ شدند و پرتاب آزاد زدند.
به  و  مهر   ۲۹ پنجشنبه  مراسم  این 
زمین  در  تربیت بدنی  هفته  مناسبت 
بسکتبال پارک آزادی برگزار و جمعی از 
نوآموزان این رشته در حضور والدین خود 
به انجام حرکات با توپ پرداختند که در 
پایان به نفرات برتر جوایزی همراه با لوح 

تقدیر اهداء شد.
رئیس  فقیه  بسکتبال  جشنواره  در 

شورای شهر، عباسی مسئول دفتر دکتر 
رفاه  بانک  رئیس  خالقی  طهماسبی، 
ورزش  اداره  رئیس  مختاری  کارگران، 
و جوانان، گرگین رئیس هیئت مدیره 
مجتمع فوالد غدیر، مروی رئیس هیئت 
بسکتبال و اله یار مسئول مرکز مشاوره 
کدام  هر  که  داشتند  حضور  مهرآیین 
با پرتاب توب به سمت سبد بسکتبال 
آغاز  حاضران  تشویق  با  را  رقابت ها 

کردند.
در بخش دختران و در رده سنی نونهاالن 
اجرایی  آرام  و  اول  مقام  رحیمی  هلیا 

عنوان دوم را به دست آوردند.
در رده نوجوانان ریحانه مظفری اول شد 

و حدیث نوبخت در جایگاه دوم ایستاد.

آیلین  بسکتبال  مینی  سنی  رده  در 
بنان مقام اول مهارت و پرتاب پنالتی را 
کسب کرد و مبینا خسروآبادی عنوان 
دوم پرتاب پنالتی را به دست آورد و سارا 
مروتی در جایگاه دوم مسابقه مهارت 

قرار گرفت.
در بخش پسران و در رده سنی نونهاالن 
و نوجوانان ابوالفضل مظفری مقام اول و 

عرفان زینلی عنوان دوم را کسب کردند.
در مینی بسکتبال علیرضا اله یار اول شد 
و محمد صالح احسانیان مقام دوم را به 

دست آوردند.
مینی هم محمد  میکرو  رده سنی  در 
صالح زارع و امیر ابوالفضل باقی نژاد به 

ترتیب اول و دوم شدند.

محمدصادق رجبی، فاطمه زردشتی  نی ریزی، نی ریزان فارس:

بسکتبال ورزشی ریشه دار در نی ریز است. آن زمان یک 
حلقه بود و یک محوطه و بچه هایی که توپ را برمی داشتند 
و به سمت حلقه شوت می کردند. تا زمانی که استادیوم 
جای خود را به کوچه ها داد. زمین باز استادیوم با کف 
دیگر  و  بسکتبال  تمرین  برای  خوبی  مکان  آسفالت، 
رشته ها بود... آسفالتی که اکثر اوقات لباس بچه های را 

پاره می کرد و به بدن آنها آسیب می زد...
اینها را نوراله حسن پور ۶۳ ساله می گوید. از همان کالس 
ششم هفتم بسکتبال را شروع کرده و خانوادگی اهل 

بسکتبال هستند.
گفتگوی ما را با وی می خوانید:

- چه شد بسکتبالیست شدید؟
آقای  که  بود  شده  احداث  نی ریز  در  تربیت بدنی  تازه 
تربیت بدنی منصوب شد.  رئیس  به ِسمت  میرسپاسی 
ایشان بسکتبال را به طور حرفه ای بازی می کرد و گاهی 
بازی های  دیدن  به  تماشا  برای  ما  و  می داد  آموزش 
ایشان می رفتیم. در واقع اولین کسی که بسکتبال را به 
بعدها  بود.  ایشان  نی ریز شروع کرد  در  طور حرفه ای 
که  آقای حسن حقیقی  نی ریزی  احمد  دبیرستان  در 
لیسانس ورزش داشت، بسکتبال و سایر رشته ها را با ما 
کار می کرد. تا قبل از ایشان ورزش نی ریز در مدارس زیاد 
جدی گرفته نمی شد و معلم ها زیاد اهمیت نمی دادند. یک 
توپ می دادند دست بچه ها و هرکس برای خودش بازی 
می کرد. با آمدن آقای حقیقی، بین مدارس مسابقه برگزار 
شد و ورزش نی ریز رنگ و بوی جدیدی گرفت که من هم 

عضو ثابت بسکتبال در تیم مدرسه بودم.

- همبازی های شما در مدرسه چه کسانی بودند؟
محمد مروی، حسین صحراگرد، هادی افروز، حامد و 

حجت خیراتی و مسعود فرهادپور

- آیا به مسابقات استانی هم راه یافتید؟
به  نتوانستم  سال ها  آن  در  خانواده  شرایط  خاطر  به 
مسابقات استان بروم و به بازی های شهرستان اکتفا کردم 
اما با حمایت من، برادرهایم محمدرضا، رسول و رحیم که 
در رشته ی بسکتبال فعالیت داشتند، به تیم های استان 

راه یافتند و همیشه از بازیکنان اصلی استان بودند.

- چند فرزند دارید؟ آیا آنها هم اهل ورزش و 
بسکتبال هستند؟

سه پسر و یک دختر دارم که هر سه پسرم بسکتبال بازی 
می کنند و امین حرفه ای تر از همه این رشته را دنبال 

می کند و اکنون در لیگ کشور توپ می زند.

- بهترین بسکتبالیست های نی ریز از نظر شما؟
وحید آزادی و پسرم امین که هر دو در لیگ برتر بازی 

کردند.

- از دوره  ریاست تان در هیئت بسکتبال بگویید. در 
آن سال ها چه مقام هایی کسب کردید؟

تاریخ دقیق آن را به خاطر ندارم اما تا جایی که به یاد دارم 
در زمان ریاست آقای فیض آبادی بود که به عنوان رئیس 
هیئت بسکتبال انتخاب شدم. در آن دوره در بیشتر رده ها 
مانند مینی بسکتبال، نوجوانان، جوانان و حتی بزرگسال 
مقام اول استان را کسب کردیم و بسکتبال رشد خیلی 

خوبی داشت.

- به نظر شما پتانسیل جوانان نی ریز در ورزش و 
بسکتبال چگونه است؟

جوانان نی ریزی پتانسیل خوبی در ورزش و بسکتبال 
دارند. چون بسکتبال یکی از ورزش های ریشه دار نی ریز 
است و تیم نی ریز همان زمان قدیم هم به همراه تیم جهرم 

همیشه در استان حرف اول را می زد. در حال حاضر نیز 
این تیم با ریاست آقای مختاری در اداره ورزش و جوانان، 
و  هیئت  رئیس  عنوان  به  مروی  حسن  آقای  ریاست 
همچنین آقای حسین کوچک زاده به عنوان دبیر می تواند 

حرف های زیادی برای گفتن داشته باشد.

- بهترین خاطره اتان در این سال ها؟
بزرگساالن  تیم  بسکتبال،  ریاستم در هیئت  زمان  در 
نی ریز از بین ۱۴ تیم در استان اول شد که در هفته نامه تیتر 
زدید »بسکتبال نی ریز بر سکوی استان فارس ایستاد« که 

این برایم خیلی شیرین بود.

- پیشنهادتان برای رشد بسکتبال نی ریز چیست؟
نی ریز  کنند.  حمایت  بسکتبال  و  ورزش  از  مسئولین 
با توجه به دارا بودن کارخانه ها باید ورزشکاران را مورد 
حمایت قرار دهد. متأسفانه االن پول نیست. االن اگر یک 
زیرگروه بخواهد به مسابقات ده روزه برود، نزدیک به پنجاه 
تا شصت میلیون تومان هزینه اش می شود. ما در زمان 
خودمان تا جایی که می توانستیم حمایت می کردیم. از 
کرایه اتوبوس گرفته تا غذا، هرچه از دستمان برمی آمد 
کوتاهی نمی کردیم. در حال حاضر هم ورزش نی  ریز به 
حمایت نیاز دارد که این همکاری مسئولین و بزرگان شهر 

را می طلبد.

- توصیه اتان به جوانان چیست؟
هر  به سمت  بلکه  بسکتبال  به سمت  تنها  نه  جوانان 
رشته ای دوست دارند بروند. من پس از گذشت ۶۳ سال از 
زندگی ام االن می بینم هیچ ثروت و دارویی بهتر از ورزش 
نیست. ورزشکار اهل کلک و دروغ نیست. کسی که ورزش 
می کند به سمت اعتیاد کشیده نمی شود. به راه خالف 
نمی رود. از همان قدیم هم گفته اند عقل سالم در بدن 

سالم.

مجید پاکیزه دامن، نی ریزان فارس:

با شکست استعدادهای درخشان در خانه، 
این تیم یک گام به عقب برداشت.

زیر  فوتبال  مسابقات  دوم  هفته  از 
آبان   ۴ سه شنبه  استان  ساله های   ۱۷
استعدادهای درخشان نی ریز در ورزشگاه 
شهدا به مصاف ستارگان فیروزآباد رفت که 
در دقایق پایانی بازی روی یک ضربه آزاد 

مستقیم نتیجه را واگذار کرد.
چند  زارع  سعید  شاگردان  بازی  این  در 
موفق  اما  کردند،  ایجاد  گلزنی  موقعیت 
تا  نشدند  حریف  دروازه  کردن  باز  به 
در  را  خانگی  شکست  اولین  نهایت  در 
هفته های ابتدایی پذیرا شوند. سعید زارع 
سرمربی استعدادهای درخشان در صفحه 
به هوادارانی که  اینستاگرام خود خطاب 
برای حمایت تیمش به ورزشگاه رفته بودند، 

نوشت: از حضور پر انرژی همگی در بازی 
مقابل ستارگان فیروزآباد که پس از دو سال 
فضای سکوها را شاداب کرد، تشکر می کنم.

او در ادامه عنوان نمود: به رغم تالش بچه ها 

نتیجه دلخواه به دست نیامد و روی یک 
اتفاق گل را دریافت کردیم، اما این بازی 
نوید روزهای خوبی برای فوتبال شهرستان 

در آینده خواهد داد.

پاورلیفتینگ نی ریز در مسابقات شهررضا 
در رده بزرگساالن به مقام مشترک اولی و 
در رده نوجوانان به مقام دوم تیمی دست 

یافت.
به گزارش هیئت بدنسازی و پرورش اندام 
به  پاورلیفتینگ  مسابقات  دوره  یک 
مناسبت هفته تربیت بدنی جمعه ۳۰ مهر 

در شهرستان شهرضا اصفهان برگزار شد. 
شرکت   ۱۶۰ از  بیش  مسابقات  این  در 
کننده حضور داشتند که تیم پاورلیفتینگ 
نی ریز با مربیگری امین دهقان به این دوره 
مسابقات اعزام شد و عناوین زیر را کسب 

کردند:
۱-علی تمنادار در رده بزرگساالن: مقام اول

۲- حسام خوش اقبال در رده بزرگساالن: 
مقام دوم 

۳- ایمان فرزانه در رده نوجوانان: مقام اول
۴- محمدجواد زارع دررده نوجوانان: مقام 

اول
۵- محمد سلطانی در رده نوجوانان: مقام 

اول

 نوراله حسن پور:

بسکتبال یکی از ورزش های ریشه دار نی ریز است

//

جشنواره بسکتبال با دست به توپ شدن مسئوالن

//

//

عقب گرد در خانه

//

3 بانو   و 3 مقام 

پاورلیفتینگ استان
هیئت بدنسازی و پاورلیفتینگ:

رقابت های  دوره  اولین  در  نی ریزی  سه 
پاورلیفتینگ بانوان قهرمانی باشگاه های 

فارس به مقام های برتر رسیدند.
ورزشکار   ۱۱۵ حضور  با  مسابقات  این 

جمعه ۳۰ مهر به میزبانی شیراز انجام شد.
رده  در  غمگساران  زهرا  رقابت  این  در 
رده  در  مظفری  ریحانه  دوم،  بزرگسال 
نوجوانان اول و نجمه سجادزاده در رده 

پیشکسوتان اول شد.

مقام اول و دوم تیمی برای پاورلیفتینگ نی ریز در شهررضا

محمدصادق رجبی، نی ریزان فارس:

کوهنوردان نی ریزی در مدت ۱۱ ساعت 
پلوار کرمان صعود  به قله ۴۲۳۵ متری 

کردند.
ورزشی  صعودهای  و  کوهنوردی  هیئت 
نی ریز به مناسبت هفته تربیت بدنی با ۱۳ 
کوهنود در روز یکشنبه ۲ آبان این صعود 

را انجام دادند.
این برنامه با همکاری باشگاه کوهنوردی 
تارم نی ریز به مدت زمان ۱۱ ساعت به 

طول انجامید.
 ۲۴ در  واقع  پلوار  قله  است  گفتنی 
واقع  ماهان  شهرستان  شرق  کیلومتری 

شده و سومین قله فنی کشور می باشد.

صعود 11 ساعته کوهنوردان نی ریزی

//

آزاد همچنان 
قهرمان بیلیارد

توانمند  بازان  بیلیارد  از  آزاد  امید 
نی ریز و استان با شرکت در مسابقه ای 
دیگر توانست عنوان نخست را به خود 

اختصاص دهد.
پاکت  عنوان  تحت  مسابقات  این 
بیلیارد در رشته ِتن بال جمعه ۳۰ مهر 
به میزبانی نی ریز و در باشگاه بیلیارد 
هادی به مناسبت هفته تربیت بدنی و 
ورزش برگزار شد و نفرات برتر مسابقه 

مشخص شدند.
در این رقابت امید آزاد که همواره جزو 
قهرمانان این رشته به شمار می رود 
مصطفی  و  کرد  کسب  را  اول  مقام 
پروین و علی سروستانی به ترتیب دوم 

و سوم شدند.
به نفرات برتر در این مسابقه مدال، لوح 

سپاس و جوایز نقدی اهداء شد.

هفته  مناسبت  به  را  مسافتی  سوارکاران  از  جمعی 
تربیت بدنی و ورزش پیمودند.

به عنوان  نام های کاظم الری  به  نی ریزی  ۱۱ سوارکار 
رضائیان،  مرتضی  شهرستان،  سوارکاری  هیئت  رئیس 
محمد جواد یاری، احسان ریحانی، مهدی عیدی، مهدی 
خواجه زاده، کمال هندی زاده، حجت فنون، حسن مرادی، 
علی اکبر پارسایی و محمد ثواب به میزبانی مزرعه پرورش 

اسب احسان ریحانی در این همایش شرکت کردند.
این برنامه جمعه ۳۰ مهر از پارک آزادی آغاز و تا چشمه 

شیخ مهر ادامه داشت؛ مسافتی بالغ بر ۶ کیلومتر.
در تابستان امسال نیز همایش سوارکاری به میزبانی نی ریز 
برگزار شده بود که سوارکاران استانی  نیز در آن حضور 

داشتند.

همایش سوارکاری در روز ورزش

اشتراک یک ساله 

هفته نامه نی ریزان فارس
و ماهنامه نی تاک

با ما تماس بگیرید:
 5146 731 0917 »جاللی«

//
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ارتقاء درمانگاه تأمین 
اجتماعی نی ریز به تخصصی 

روابط عمومی فرمانداری:
اقدامات الزم برای ارتقاء درمانگاه تخصصی شهرستان نی ریز انجام 

گرفته است. 
مدیر درمان تأمین اجتماعی فارس در دیدار با فرماندار شهرستان 
نی ریز که با حضور دکتر صفایی مقدم معاون اداری مالی، حسن شاهی 
مدیر دفتر فنی مهندسی مدیریت درمان سازمان تأمین اجتماعی و 
گلچین رئیس درمانگاه نی ریز انجام گردید، ارتقای این درمانگاه از 
سطح عمومی به سطح تخصصی را گامی در جهت جذب پزشکان 
متخصص برای پیشبرد بهتر ارائه خدمات درمانی در این شهرستان 

دانست.
اکبر امیری ادامه داد: در خصوص ارتقاء درمانگاه تأمین اجتماعی 
شهرستان نی ریز از سطح یک عمومی به سطح دو تخصصی و دو 
شیفته شدن آن موافقت شده و بزودی مراحل اجرایی آن آغاز خواهد 

شد.
مدیر درمان تأمین اجتماعی فارس تالشهای انجام گرفته در استان 
را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: نگاه ما در آینده به درمانگاه تخصصی 
شهرستان نی ریز با توجه به جمعیت بیمه شده شهرستان، در مسیر 
ساخت یک پلی کلینیک تخصصی است که امکان گسترش وتوسعه 

و تجهیز با امکانات بیشتر را دارا باشد.
مثبت  بسیار  تعامل  و  کرد: همدلی، همکاری  نشان  وی خاطر 
دستگاه های اجرایی شهرستان به ویژه فرمانداری و شبکه بهداشت 
و درمان با سازمان تأمین اجتماعی استان و شهرستان که هم اکنون 
در سطح قابل قبولی است موجب خیر و برکت برای مردم و بیماران 

خواهد شد. 
وی ادامه داد: ارائه خدمات درمانی از جمله حمایتهایی است که به 
لحاظ ارتباط با سالمت بیمه شدگان و خانواده آنان از اهمیت بسیاری 
برای بیمه شدگان و هم برای سازمان تأمین اجتماعی برخوردار است.

فرماندار شهرستان نی ریز نیز در این دیدار ضمن قدردانی از تالشهای 
طهماسبی نماینده مردم در مجلس شورای اسالمی و مسئوالن 
سازمان تأمین اجتماعی، خواستار توجه بیشتربه بیمه شدگان 

منطقه شد.
مراد هدایت با اشاره به اینکه برخی از مردم از شهرستانهای اطراف 
که فاقد امکانات هستند به این شهرستان مراجعه می کنند گفت: 
امید است در آینده نزدیک با تأمین پزشکان متخصص مورد نیاز گام 
مؤثری در راستای کنترل و کاهش هزینه تحمیلی بر مردم به واسطه 

رفت و آمد به مرکز استان برداشته شود.
الزم به ذکر است که در حال حاضردرمانگاه تأمین اجتماعی نی ریز با 
سه پزشک عمومی، یک دندان پزشک، کارشناس مامایی، آزمایشگاه، 

داروخانه و تزریقات به مراجعه کنندگان خدمات ارائه می دهد.

یاقوتهای چشم نواز  نی ریز در بازار
ربابنیریزبیشترینصادراتانارکشوررابهخوداختصاصدادهاست.

روابط عمومی مدیریت جهادکشاورزی:

ساالنه 60 هزار تن انار از 3000 هکتار باغ این شهرستان برداشت 
می شود که از  این  نظر نی ریز مقام اول سطح و تولید را در استان 

فارس داراست.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نی ریز گفت: متوسط عملکرد در 
باغ های این شهرستان 20 تن در هکتار و باالترین عملکرد بیش 
از 150 تن در هکتار است که متأسفانه در سال جاری به دلیل 
بروز شرایط خشکسالی و طغیان آفات میزان تولید انار شهرستان 

کاهش چشمگیری داشته است.
علیرضا بصیری افزود: به دلیل تنوع ارقام، برداشت انار در این 
شهرستان در ارقام زودرس مانند انواع انار شیرین و فاروق از اواخر 
شهریورماه و در مورد ارقام دیررسی مانند رباب تا اواخر آبان ماه 

ادامه دارد.
به گفته وی عمده ترین رقم انار تولیدی نی ریز رباب است که به  
دلیل رنگ پوست و آریل، درصد فیبر، طعم میوه و ضخامت پوست، 
بسیار بازارپسند بوده و شهرت جهانی دارد؛ به طوری که بیشترین 

میزان صادرات انار کشور را به خود اختصاص داده است.
این مقام مسئول خاطرنشان کرد: انار نی ریز عالوه بر مصارف داخلی 
به کشورهای آسیای میانه، حوزه خلیج فارس، کره جنوبی، روسیه، 
و برخی کشورهای اروپایی صادر می شود که زمینه ایجاد 3000 

فرصت شغلی موقت را فراهم کرده است.
بصیری با بیان اینکه در بخش صنایع تبدیلی با توجه به پتانسیل 
مشغول  نی ریز  انار  فرآوری  صنعتی  کارخانه  شهرستان،  باالی 
فعالیت هستند، تصریح کرد: از جمله تولیدات آنها آب انار، رب، 
سس، شربت، مارماالد، ژله، بستنی، ترشی، سرکه و لواشک انار 
می باشد که با استقبال خوب و ارزآوری برای کشور همراه بوده 

است.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نی ریز خاطرنشان  کرد: در چند 
سال اخیر، تولید محصوالت سالم و گواهی شده در دستور کار این 
مدیریت قرارگرفته است به طوری که در سنوات گذشته اولین 
گواهی ارگانیک محصول انار فارس در نی ریز و زیر نظر مرکز ملی 
تأیید صالحیت ایران »NACI« صادر شد که بر اساس آن، انطباق 
مدیریت فرایند تولید تا عرضه محصول شامل تولید، فرآوری، 
بازرسی و صدور گواهی، برچسب گذاری و بازاررسانی مواد غذایی 

ارگانیک، مورد تأیید است.
وی در پایان تأکید کرد: کمبود آب با توجه به خشکسالی های 
اخیر، وجود آفات و امراض به خصوص کرم گلوگاه انار و عدم 
پوشش بیمه ای آن از عمده مشکالت انارکاران این شهرستان 

است.
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نورالهحسنپور:

بسکتبال یکی از 
ورزش های ریشه دار 

نی ریز است

تتلو 
 ناشناخته ای  
عجیب!

رتبه های برتر کنکور 
در میزگرد مطبوعاتی نی ریزان:

چرا موفق شدیم؟
10 سال فاصله

تا 10    اقتصاد برتر دنیا
امین رجبی/ سردبیر

وزیر کشور اخیراً گفته:  اگر به اسالم دل بدهیم، 
ظرف ۱۰ سال جزء ۱۰ اقتصاد برتر دنیا خواهیم شد.

سردار احمد وحیدی با بیان اینکه ما باید بندگی 
خود را به خدا نشان دهیم، مطرح کرد: این اََلم 
دولت است و این را از اسالم گرفته و اگر دل دادیم، 
سربلندی و عزت را می بینیم و ظرف ۱۰ سال 

جزء ۱۰ اقتصاد برتر دنیا خواهیم شد. /ایسنا
انتشار این جمله سردار، واکنشهای زیادی داشت 
و مخاطبان بویژه در فضای مجازی که می توانند 
آزادانه نظر دهند، این گفته را به باد انتقاد گرفته و 

حتی به طنز کشیدند.
در این کشاکش، چند نکته به نظر نگارنده رسید 

که می خوانید:
این دانش دارای  اقتصاد یک دانش است.   -۱
مکاتب و اصولی است، فرمول محاسباتی دارد، و 
با شاخص و نمودار کار می کند. در اقتصاد معجزه 
نداریم. علم است و علم. زمامداران هر کشوری 
که به اصول آن پایبند باشند، اقتصاد را بهبود 
می بخشند و تثبیت می کنند و به این ترتیب 
زندگی بهتری برای مردم، و آینده روشن تری 
برای فرزندان جامعه ایجاد می شود. همانطور که 
سنگاپور با اصالح جدی رویه های حاکمیتی، از 
یک کشور فقیر، فاسد و مستعمره، به یک کشور 

ثروتمند، پیشرفته، مرفه و الگو تبدیل شده است.
ویکی پدیا می نویسد: اقتصاد این کشور یکی از 
آزادترین، مبدع ترین، رقابتی ترین، پویاترین و 

تجارت پذیرترین اقتصادهای دنیا است. 

ادامه در صفحه 3

کشاورزان خسارت
را  در اولین فرصت 

اطالع دهند

بدون واکسن کارتان 

نمی شود

3 بانو   و 3 مقام 

پاورلیفتینگ استان

درخواستاهالیکویاماممهدیاز
شوراوشهردار:

درمانگاه، داروخانه و 
مطب اولویت نخست

سرمقاله خبرها

صفحه 3

صفحه 3

صفحه ۱4

صفحه 3

آتشسوزیدرمسکنمهر

پالسکویی دیگر در کمین است
عابد نعمتی، نی ریزان فارس:

که  مهر  مسکنهای  در  آتش سوزی  حادثه 
استاندارد و ایمنی الزم را ندارند، می تواند 
منجر به تراژدی پالسکویی دیگر شود. هر 
چند آتش سوزی هفته گذشته، قبل از به بار 

آوردن خسارت زیاد مهار شد.
ساعت ۱۱:۲۰ یکشنبه ۲ آبان، اطرافیان یک 
کارمندان،  مهر  مسکن  در  مسکونی  واحد 

از در و پنجره های آن  متوجه خروج دود 
شدند.

آنها با آتش نشانی تماس گرفتند و همزمان 
نداشت  حضور  خانه  در  که  صاحبخانه  به 

اطالع دادند.
بر پایه برخی گزارشها، دو نفر از کارمندان 
اداره برق نیز که به طور اتفاقی از آنجا رد 
می شدند،...       ادامه در صفحه 6

//

دکتر جواد فرزانفر/ فاطمه زردشتی نی ریزی، 
نی ریزان فارس:

بدون  باکمالند...  و  مؤدب  تک تکشان  چقدر 
اغراق درسخوان بودن را می شود از چهره های 
تک تکشان دید. دانش آموزانی که سّد کنکور 
را با بهترین رتبه ها یعنی رتبه های سه رقمی 
بهترین  راهی  و  شکستند  شهرستان  در 

دانشگاه های کشور شدند...
نتایج کنکور، طی نشستی،  اعالم  با  همزمان 
مصاحبه ای با رتبه های برتر شهرستان ترتیب 

دادیم که خواندن آن خالی از لطف نیست...
محمدعلی میرغیاثی با رتبه 4۲9 رشته  ریاضی 

شیمی  مهندسی  رشته   در  شده  پذیرفته 
دانشگاه تهران، فرید امیری با کسب رتبه  33 
رشته  در  پذیرفته شده  ریاضی  رشته   کنکور 
مهندسی برق دانشگاه تهران، پوریا نگهداری با 
کسب رتبه  ۲6۱ رشته  تجربی منطقه 3 پذیرفته 
علوم پزشکی  دانشگاه  پزشکی  رشته  در  شده 
شیراز، امیرحسین عطاپور با کسب رتبه  793 
در رشته  تجربی و  قبولی در رشته پزشکی 
دانشگاه علوم پزشکی فسا، اطهر امیری با کسب 
رتبه  64۱ تجربی و قبولی در رشته  دندانپزشکی 

دانشگاه شهید بهشتی تهران...
  ادامه در صفحات 8 و 9

2

یاقوتهای چشم نواز  نی ریز در بازار
مسئوالن، 

ما مردم را از چه 
می ترسانند؟

حکایتهای ُقلمراد

12+1
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شهر فرنگ

»قهرمان« نماینده سینمای ایران در اسکار 
۲۰۲۲ شد.

به  ایران  سینمای  نماینده  معرفی  هیأت 
مراسم اسکار،  فیلم »قهرمان« به کارگردانی 
نماینده  عنوان  به  را  فرهادی«  »اصغر 
سینمای ایران برای معرفی به آکادمی اسکار 

۲۰۲۲ انتخاب کردند.
رائد فریدزاده دبیر و سخنگوی هیأت معرفی 
فیلم ایرانی به اسکار گفت: کار این هیأت با 
توجه به تغییر قوانین اسکار بهترین فیلم 
خارجی زبان و تغییر مهلت زمانی شرکت در 
ادوار اخیر به دلیل شیوع ویروس کووید۱9، 
با بررسی 44 فیلم اکران شده ایرانی آغاز 
شد و سپس اعضای هیأت انتخاب به یک 
فهرست متشکل از 3 فیلم شامل »دشت 
فیلم  »قهرمان«،  و  »بندربند«  خاموش«، 

»قهرمان« به کارگردانی »اصغر فرهادی« 
با  و  شد  انتخاب  نهایی  گزینه  عنوان  به 
امضای اعضای این هیأت، به عنوان نماینده 
سینمای ایران به مراسم اسکار سال ۲۰۲۲ 

معرفی خواهد شد.
محمدعلی نجفی، فریدون جیرانی، پریوش 
محمدمهدی  سجاده چی،  مهدی  نظریه، 
رسول  راستین،  شادمهر  عسگرپور، 
صدرعاملی، رامین حیدری فاروغی و رائد 

فریدزاده اعضای این هیأت بودند.
در این رابطه منتقدان جهانی سینما بر این 
باورند که فیلم »قهرمان« دست کم جزو 5 
نامزد نهایی بخش بهترین فیلم بین المللی 

جایزه اسکار امسال قرار می گیرد.
قهرمان، محصول مشترک ایران و فرانسه 

است و محل فیلمبرداری آن شیراز بود.

سکانس آخر

فیلم سینمایی »آتابای« به کارگردانی 
نیکی کریمی وبازی هادی حجازی فر 

و جواد عزتی به جشنواره کمبریج 
انگلستان راه یافت

یک روز پیش از آغاز اکران سراسری 
فیلم »قهرمان« در سراسر ایران، اهالی 
شیراز به تماشای آخرین ساخته اصغر 

فرهادی نشستند

»الیسا« خواننده لبنانی در بغداد با 
جلیقه ضدگلوله به روی سن رفت!

سینماهای هند پس از ۱8 ماه تعطیلی 
کرونایی، فعالیت خود را از سر گرفتند

سری سوم سریال »زیرخاکی« به 
کارگردانی جلیل سامان  برای پخش در 

نوروز ۱4۰۱ ساخته می شود

اوه یونگ سو 77 ساله، پیرمرد مشهور 
سریال کره ای» بازی مرکب«: چون 

مدیر برنامه ندارم، دخترم پیشنهادهای 
جدید را بررسی می کند

مهران غفوریان بعد از عمل جراحی قلب 
که با موفقیت انجام شد، از بیمارستان 

مرخص گردید 

تهیه کننده »زخم کاری«: 
نمایش سیگار در این سریال اشتباه بود

یکی از عوامل سریال »قورباغه«: فعاًل 
قصدی برای ساخت فصل دوم سریال  

وجود ندارد

جیمز مایکل تایلر که پیش تر به بازی در 
نقش گانتر در سریال پرطرفدار فرندز 
شناخته می شد، در 59 سالگی بر اثر 

سرطان پروستات درگذشت

نقدنوشت

محمد جاللی، نی ریزان فارس: 

چندی پیش »امیرحسین مقصودلو« یا همان 
»تتلو« در ترکیه کنسرت خود را برگزار نمود و باز 

هم حاشیه آفرید...
خواننده پاپ طرد شده ایرانی این بار هم مثل 
همیشه ناگفته هایی داشت که باید بر روی آن 

تأمل نمود.
آن  با  می دانند  شده  تمام  را  او  برخی ها 
ساختارشکنی هایش، با الفاظ رکیک و حرکات 
خارج از نزاکت! اما سؤال اینجاست با همه این 
رفتارهای بد چرا این گونه کنسرتهای تتلو به حد 

انفجار می رسد؟
هواداران تتلو برای حضور در کنسرت جدید او 
در استانبول نزدیک به ۱۰۰ میلیارد تومان خرج 

کرده اند! )هزینه بلیت، تور استانبول و...(
اما چه شد که 6 هزار نفر برای کنسرت تتلو 
رفتند؟ )6۰ درصد از این جمعیت از ایران به این 
کنسرت رفته اند!( و هر نفر برای بلیت کنسرت 
منهای مابقی مخارج ۱5۰ دالر معادل 4 میلیون 

تومان پرداخت کرده است؟ 
مخاطبان این خواننده ایرانی چه کسانی هستند 
و چرا از عملکرد تتلو شادمان می شوند و چگونه 
هزینه هایی میلیونی می کنند و حتی با زد و خورد 
و فشار دِر سالن را می شکنند تا به این کنسرت 

برسند!
اینها همه یک نکته را تداعی می کند و آن اینکه 
تتلو را نمی شود سفید یا سیاه دید. شخصیتی 
خاکستری با انبوهی از ایرادات، اما باید قبول 

کنیم که نسلی آن را دنبال 
می کند!

از  را  نسل  این  بتوانیم  اینکه  برای 
ساختارشکنانه  رفتارهای  و  توهین 

دور کنیم چه باید کرد؟ بی شک هیچ پدر و 
مادری راضی نمی شود تا فرزندش را به کنسرتی 
بفرستد که در آن پرده دری عادی است و بیرون 
آوردن لباس یک ترفند! ترانه ها معنا و مفهوم 

ندارد و فحاشی در آن جای گرفته...
اما چند نكته در این باب:

جوان پسند  و  مناسب  خوراک  تهیه  نخست 
باید  هنجارشکنانه.  قالبهای  از  استفاده  بدون 
مسئوالن فرهنگی نگرش خود را تغییر دهند 
و در کارگروه ها از جوانان و عالقه مندان به این 
خوانندگان دعوت شود تا بیایند و بگویند که 
نیازشان چیست و چه می خواهند از موسیقی 

این چنینی؟
بی شک افراد 4۰ سال به باال دیگر نمی  توانند 
برای جوانان این نسل، خط راه مشخص کنند و 
بگویند که آهنگ های کالسیک گوش کنند و 

موسیقی های پاپ پر هیجان را کنار بگذارند.
از  بسیاری  بلکه  نیست  تتلو  ابداع  پدیده  این 
نیاز  وقتی  کشورها  دیگر  در  پاپ  خوانندگان 
نوجوانان و جوانان را دیدند و خود را با آن سازگار 
کردند با استقبال روبه رو شدند! به عنوان نمونه 
حاال  که   BTS کره  ای  مشهور  موسیقی  گروه 

شهرت جهانی یافته اند.
دومین نکته در رابطه با استقبال اخیر از این 

ت  کنسر
نشدن  فعال 
در  کنسرت ها 
کشور است. کمتر 
از یک ماه دیگر 75 
درصد جمعیت ایران 
و  می شوند  واکسینه 
آغازی  می تواند  این 

پایان  روزها بر  این  در  باشد.  پاندمی  یک 
افسردگی ناشی از کرونا و خانه نشینی به شدت 
گسترش پیدا کرده و باید در اولین گام برنامه های 
این چنینی را فعال کنیم؛ کنسرت هایی شاد و 

پذیرایی از همه اقشار با تمام سالیق...
سومین نکته واکاوی و رفتارشناسی تتلوست. 
باید دید او چه ترفندی را در دست گرفته که ضد 

ارزشها در میان طرفداران او  ارزش می شوند.
رفتارهای عجیب او قابل درک نیست و حتی 
اینستاگرام نتوانست او را تحمل کند و نهایتًا پیج 

4 میلیونی اش را برای همیشه بست.
در این رابطه سیاسیون هم حتی ویژگی او را درک 
کرده بودند و می خواستند از پتانسیل او استفاده 
کنند و حتی در انتخابات نیز از او بهره گرفتند هر 
چند در نهایت نه تتلو آنها را تحمل کرد و نه آنها 

توانستند او را به راه راست هدایت کنند!
و اینگونه مقصودلو واقعیتی ناشناخته در دنیای 

امروزی شد...

تتلو 
 ناشناخته ای  عجیب!

شما هم می توانید 

خبرنگار باشید و بر جامعه 

خود تأثیر بگذارید
عکسها و فیلمهای خود از زندگی 
مردم و طبیعت شهر و روستای 
محل زندگی اتان و از زشتیها و 

زیبایی ها را با هشتگ
#شهروند_خبرنگار_نی _ریزان

برای ما به شماره های 
09178001808 یا 09177315146

از طریق واتساپ یا تلگرام
ارسال کنید
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