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دختر، قصاب،
 مگر می شود؟!

غضنفرنژاد 
رئیس جدید 
دادگستری نی ریز

الین جدید الی رز 
با 3   ایراد فنی

/  شیب طوالنی، پیچ های تند و پرتگاه

آیا گوِش شنوایی در این 
کشور وجود دارد؟!

غالمرضا شعبانپور / مدیر مسئول

در  تریلر  واژگونی  گذشته  هفته  در  متأسفانه 

گردنه الی رز فاجعه آفرید و خانواده ای را داغدار و 

بدون سرپرست  و جوانی 18 ساله را مصدوم کرد.

بعد از فاجعه سقوط سربازان که19 کشته و 36  

مجروح و معلول بر جای گذاشت، رهبری، رئیس 

جمهور و همه مقامات خواهان حل مشکل این 

گردنه شدند. اما به رغم گذشت 5 سال هنوز باند 

دوم افتتاح نشده و امروز و فردا می شود! تا کی باید 

جانها گرفته شود و معلول و مصدوم بیافریند؟ 

کودکان و نوجوانانی را یتیم و زنانی را بی همسر 

کند؟ به راستی گوش شنوایی در وزارت راه وجود 

راه و شهرسازی  اداره کل  دارد و همچنین در 

اولویت بندی  و  سازمانی  وظیفه  فارس؟! 

باید  چقدر  چیست؟  وزارتخانه  این  پروژه های 

داد زده شود؟ 57 روز پیش )21 شهریور 1400( 

خطاب به وزیر تیتر زدیم »آقای وزیر! گره کور 

الی رز کی باز می شود؟« سال گذشته در تاریخ  

22 آبان ماه 1399 نائب رئیس مجلس و جمعی از 

نمایندگان و مقامات کشوری و استانی  به دعوت 

نماینده مجلس، جلسه ای چند ساعته با شورای 

استهبان  نی ریز،  شهرستانهای  مشترک  اداری 

و بختگان در فرمانداری نی ریز تشکیل دادند و  

مقرر شد این گردنه در دهه فجر 1399 افتتاح 

شود که نشد! همین تازگی در 9 آبان جمعی از 

فارس  شهرسازی  و  راه  اداره کل  کارشناسان 

آمدند و با فرماندار جلسه گرفتند و رفتند تا در 

استان تصمیم بگیرند؛ اما هنوز خبری نیست.
ادامه در صفحه 2

نجات از سقوط
45 متری در چاه

12 مدال برای 
ووشوکاران نی ریز

کوچ دانش آموزان
به سواد حرکتی

سرمقاله خبرها

چرا نی ریز در مسکن ملی نیست؟
به رغم اینکه بیش از دو هفته از شروع ثبت نام 
طرح نهضت ملی مسکن در کشور می گذرد 
نامی از نی ریز در این سامانه دیده نمی شود و 
بر پایه بررسی ها تا پایان دور اول ثبت نام هم 

این مشکل برطرف نخواهد شد.
در این رابطه از رئیس راه و شهرسازی نی ریز 
از نی ریز نیست و  نامی  پرسیدیم که چرا 
سهمیه شهرستان در طرح ملی مسکن چه 

می شود؟
اطالع  به  گفت:  پاسخ  در  یاراحمدی 

ملی  نهضت  طرح  محترم  متقاضیان 
با  می رساند  نی ریز  شهرستان  در  مسکن 
توجه به نداشتن زمین در محدوده شهر، 
این اداره مجبور به معرفی زمین در حریم 
شهر گردیده است که این موضوع مستلزم 
الحاق  تأیید شورای عالی معماری جهت 
به محدوده شهر می باشد که مختصات و 
به وزارتخانه  اراضی مورد نظر  مشخصات 

ارسال گردیده...
ادامه در صفحه 4
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محمد جاللی، نی ریزان فارس: 

جلسه شورای ترافیک با انتقادات تند معاون 
عمرانی نسبت به اجرایی نشدن مصوبات شروع 
شد، اما نکته ای که در این جلسه بسیار جالب 
افتتاح نشده گردنه  به الین  انتقاد  بود  توجه 

الی رز بود.
در این جلسه رئیس پلیس راه نی ریز- سیرجان 
با بیان اینکه شیب های طوالنی، پیچ های تند 
و پرتگاه های 7-8 متری از مشکالت باند دوم 
الی  رز می باشد گفت: بی  شک با افتتاح الین دوم 

سرعت اتومبیل ها بیشتر خواهد شد و این سه 
مشکل بیش از پیش به چشم خواهد آمد.

مصوباتی که اجرا نمی شوند
معاون عمرانی فرمانداری نی ریز با بیان اینکه 
هدف از تشکیل شورای ترافیک رفع نقاط حادثه 
خیز می باشد گفت: مصوباتی داریم که بیش از 
یک و نیم سال از آن گذشته اما هنوز اجرایی 

نشده است.
   ادامه در صفحه 3
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چندو چون سنگفرش 
روبروی جامع کبیر حکایت 2 استاد نی ریزی

در شماره 13 نی تاک
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سکانس آخر

سفیر کره: دولت ایران نمی تواند 
جریان تبادل فرهنگی را کنترل کند 

در حالی که مردم ایران خیلی به 
سریال، و فیلم ها کره ای عالقه مندند

 فیلم سینمایی »دینامیت« به برای 
ایرانیان مقیم اروپا به نمایش در می آید

فروش یک میلیارد و 800 میلیونی 
»قهرمان« فقط در 3 روز

نتیجه نظرسنجی از 50 هزار مخاطب: 
مهران مدیری بهترین مجری- بازیگر در 

برنامه های تلویزیونی و نمایش خانگی

آتیال پسیانی: 17 سال است که از 
تلویزیون فقط فوتبال می بینم

کنسرت خواننده های داخلی در ترکیه
کنسرت  رضا صادقی 25 دسامبر )شب 
کریسمس( در  استانبول برگزار خواهد 

شد. 6 خواننده پاپ داخلی دیگر هم 
در ماه های آینده در ترکیه روی صحنه 

خواهند رفت.

محمد سرافراز، رئیس اسبق صداوسیما: 
مدیر شبکه 3 خواست خودی نشان 

بدهد 90 را تعطیل کرد!  کجای دنیا  یک 
رسانه برند خودش را تعطیل می کند؟

مجوز نمایش فیلم »قطع فوری« با بازی 
علی انصاریان ساخته مریم بحرالعلومی 

صادر شد.

فاطمه معتمدآریا؛ لحظه ای برای بازیگر 
شدن تردید نکردم!

فیلم »بوتاکس« ساخته کاوه مظاهری، 
جایزه بهترین فیلم بلند  جشنواره 

بین المللی شن ژن در کشور چین را به 
خود اختصاص داد.

جزیره؛ سریالی با 
معجونی از عشق و طمع

و  اجتماعی  درام-  ژانر  در  سریالی  »جزیره«، 
مقدم«،  »سیروس  کارگردانی  به  خانوادگی 
از  یکی  طالب آبادی«،  »علی  نویسندگی 
و  فیلیمو  اختصاصی  سریالهای  جدیدترین 
شبکه  برای  مقدم  سیروس  ساخته  دومین 

نمایش خانگی است.
بین  کشمکش  بهانه  نیست،  مکان  جزیره 
آدمهایی ست که سرنوشت خود را در آن جستجو 
می کنند و دست مایه ای ا ست برای تالش کسانی 
که تصمیم دارند از زندگی سهم بیشتری داشته 
به  به جزیره دست  برای رسیدن  آنها  باشند؛ 

هرکاری می زنند...
صحرا خبرنگار جسوری که در عشق شکست 
خورده و تحقیر شده، به دنبال برابری با ارشد 
شاهنگ، معشوق خود که از خانواده اصیل و 
ماجراجویانه ای  تصمیمات  بوده  ثروتمندی 
می گیرد و وارد روابط تجاری پیچیده ای می شود 
که زندگی او و خانواده شاهنگ را دستخوش 

تغییرات اساسی می کند...
جزیره 12 هفته و در روزهای یکشنبه مهمان 
خانه های شما خواهد بود، دوازده قسمتی که 
قرار است با داستان عاشقانه اش شما را همراه 
زمان  گذر  را  این  نه؟  یا  می شود  موفق  کند. 

مشخص می کند.
تاکنون 2 قسمت از سریال جزیره منتشر شده 

است.

کارگردان
 1333 فروردین  اول  متولد  مقّدم  سیروس 
عمده  که  است  سینما  و  تلویزیون  کارگردان 
مجموعه های  ساخت  در  او  فعالیت های 

تلویزیونی انجام گرفته  است. 
مجموعٔه تلویزیونی پایتخت از معروف ترین آثار 
او به  شمار می رود که با طراحی محسن تنابنده 

در شش فصل در دهٔه 90 ساخته شده  است.

شهر فرنگ
+15

محمدرضا فروتن

سامیه لک

کاظم سیاحی 

میترا حجار 

غزل شاکری 

اکبر زنجانپور

هنگامه قاضیانی

امیر کاظمی

امیر مقارهشادی مختاری

بهنام تشکر
حمیدرضا  پگاه 

نقش آفرینان:

پرده نقره ای

شورای صنفی نمایش زمان اکران 10 فیلم 
سینمایی را تا ابتدای دی  ماه تعیین و اعالم 

کرد.
مرتضی شایسته، دبیر شورای صنفی نمایش 
گفت: قرار بر این شده است که ده فیلم 
سینمایی از 12 آبان  ماه تا ابتدای دی ماه به 

نوبت روی پرده روند.
به گفته شایسته فیلم هایی که قرار است 
پس از »قهرمان« روی پرده سینماها روند به 

ترتیب عبارتند از :
»تومان« ساخته مرتضی فرشباف از 12 آبان

»آپاچی« ساخته آرش معیریان از 26 آبان

»شهر گربه ها« ساخته سیدجواد هاشمی از 
3 آذر

»آتابای« ساخته نیکی کریمی از 3 آذر
جمشید  ساخته  جادوگر«  با  »مالقات 

بهرامیان از 3 آذر
»جوجه  تیغی« ساخته مستانه مهاجر از 10 

آذر
»بندربند« ساخته منیژه حکمت از 12 آذر

»بی  همه  چیز« ساخته محسن قرایی از 17 
آذر

»تی  تی« ساخته آیدا پناهنده از 24 آذر
»عروسی مردم« ساخته مجید توکلی از 1 دی
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آیا گوِش شنوایی در این 

کشور وجود دارد؟!
ادامه از صفحه یک

... ضعف در کجاست؟ در بی پولی است؟ در مدیریت است؟ 

خروجی این همه تعلل تاکنون جز تلفات انسانی و اقتصادی 
چه بوده است؟

 آقای وزیر راه و شهرسازی!
آقای استاندار!

 آقای مدیر کل راه و شهرسازی فارس! 
به آمارهای زیر توجهی عمیق کنید:

 از ابتدای سال ۱۳۹۲ تا پایان ۱۳۹۹، ۵۰ نفر در گردنه الی 
رز کشته و ۱۳۵ نفر مجروح شده اند!! در ۳ ماه اخیر، یعنی 
مرداد، شهریور، مهر و دهه اول آبان ۱۵ مورد تصادف با 
دو کشته  و ۱۷ مصدوم رخ داده است!! درحالی که گفته 
می شود دلیل عدم افتتاح باند دوم این گردنه نصب نشدن 
عالئم هشدار دهنده است. اخیراً هم در جلسه ستاد ترافیک 
گقته شده باند دوم ۳  ایراد فنی دارد )به خبر درج شده در 
آیا سزاوار  فرمایید(.  صفحه سوم همین شماره مراجعه 
است همچنان شاهد مرگ  انسان ها باشیم و به دنبال آن 
شاهد بی سرپرست شدن خانواده ها، یتیم شدن خردساالن 
و نوجوانان و برجای ماندن معلوالن و مصدومینی که باید 

عمری ویلچرنشین شوند!
به امید آنکه هر چه سریعتر این مشکل حل شود.انشاا...

شاد و سالم و موفق باشید

سرمقاله

سیزدهمین شماره ماهنامه نی تاک، در آبان ماه ۱٤۰۰ منتشر شد.
پرونده اصلی این شماره، به حکایت حضور همزمان سید قطب الدین 
محمد نی ریزی و میرزا احمد نی ریزی در اصفهان در زمانه سقوط 
شاه سلطان حسین و برافتادن صفویان می پردازد. اطالعاتی که 

کمتر شنیده شده و خواندنش خالی از لطف نیست.
همچنین در این شماره مطالب چندی به چاپ رسیده از جمله:

-   نوشتاری از استاد ابوالقاسم فقیری:
 حوادث در ترانه های محلی

- نوشتاری از زنده یاد آیت الله سید محمود طالقانی:
کواکبی و استبداد

- نوشتاری از دکتر جواد فرزانفر
فلسفه کودکی در  گذر تاریخ

- جدول کلمات متقاطع نی تاک
- بررسی شعر معروف  پرویز ناتل خانلری 

 ُعقاب  و پاسخ به عقاب )آشتی( 
- با موسیقی و سینما،  

نی ریز را شاد کنیم
-  نوشتاری به قلم کمیل امین پور 

سرگذشت موسیقی ایران
می توانید برای دریافت اشتراک مجله یا نسخه الکترونیک آن با 

شماره های زیر تماس بگیرید:
۰۹۱۷۷۳۱۵۱٤٦ - ۰۹۱۷٨۰۰۱٨۰٨

حکایت2استادنیریزی

درشماره13نیتاک

اصالحیه
در مصاحبه هفته گذشته با رتبه های برتر کنکور امسال، پاسخ  
خانم محدثه قره چاهی در پاسخ به سؤال »۱۵ سال آینده خود 
را چگونه می بینید؟«، این عبارت صحیح است که بدین وسیله 

اصالح می گردد:
»برنامه های زیادی دارم و مطمئن هستم که به آنها می رسم؛ 
اما دوست ندارم اعالم کنم. دوست دارم صدای موفقیتم به 

گوش دیگران برسد.«

ارسال تصاویر و متن برای شهروند 
خبرنگار

0917 731 5146
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غضنفرنژاد
رئیس جدید 

دادگستری نی ریز
  امید شهدان، نی ریزان فارس:

طی حکمی از سوی رئیس قوه قضائیه، حسین غضنفرنژاد به 
عنوان رئیس جدید دادگستری شهرستان نی ریز منصوب شد.

دادگستری  جدید  و  سابق  رؤسای  معارفه  و  تودیع  مراسم 
کل  رئیس  موسوی  حجت االسالم  حضور  با  نی ریز  شهرستان 
دادگستری استان فارس، پنجشنبه 13 آبان در سالن آمفی تئاتر 

اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی برگزار شد.
 1397 سال  اَمرداد   11 از  غضنفرنژاد  حسین  است  نوشتنی 
خورشیدی به عنوان رئیس دادگاه بخش سابق آباده طشک و پس 
از تأسیس شهرستان بختگان، رئیس دادگستری این شهرستان 
شد. وی سوابقی همچون قاضی اجرای احکام دادسرای مرودشت، 
قاضی اجرای احکام و ناظر بر زندانهای شیراز، سرپرست حوزه 
قضایی بخش کامفیروز و ۶ مرتبه به عنوان قاضی نمونه استان 

برگزیده شده است.
همچنین محمدرضا انصاری رئیس سابق، به مرکز استان منتقل 

گردید.
گزارش کامل این خبر را در هفته نامه آتی نی ریزان فارس بخوانید.

هزار تن »به« نی ریز 
به بازار رسید

روابط عمومی مدیریت جهادکشاورزی: 
برداشت »به« از سطح 420 هکتار باغ های این شهرستان آغازشد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نی ریز با بیان این خبر گفت: از 
این میزان 390 هکتار آن را درختان مثمر تشکیل می دهند.

علیرضا بصیری با اشاره به اینکه کار برداشت »به« تا نیمه آبان  ادامه 
دارد، گفت: با توجه به سرمازدگی و خشکسالی و خصوصًا به  دلیل 
سرمای بهاره در مرحله گلدهی و گرده افشانی خسارت شدیدی به 
این محصول وارد شد به  طوری که عملکرد کل و »تولید در واحد 
سطح« به  شدت کاهش یافته است و پیش بینی می شود تا پایان 
فصل برداشت نزدیک به هزار تن از این محصول جمع آوری و روانه 

بازار شود.
به گفته وی ارقام اصفهانی، شیشه ای، کدوئی و محلی از مهم ترین 
ارقام »به« کاشته  شده در شهرستان نی ریز به  شمار می آیند که از 

کیفیت و بازار مطلوبی برخوردارند.
پاکستان،  روسیه،  کشورهای  کرد:  اظهار  مسئول  مقام  این 
افغانستان، میادین استان  های تهران، خراسان رضوی و سیستان 

بلوچستان  و 
عالوه بر مصارف 
درون استانی، از 
بازار  مهم ترین 
محصول  های 
شهرستان  »به« 

نی ریز هستند.

بررسی مشکالت کشاورزان در شورای کشاورزی چندو چون سنگفرش روبروی جامع کبیر

الین جدید الی رز با 3  ایراد فنی
شیب طوالنی، پیچ های تند و پرتگاه

شادخانه ای ها در هفتمین جلسه شورای شهر

روابط عمومی مدیریت 
جهادکشاورزی: 

کشاورزی شهرستان  جلسه شورای 
نی ریز با دستور کار برگزاری رویداد 
شتاب فرآوری انار، مشکالت مجتمع 
خسارات  سیدالساجدین،  دامی 
وحوش به بخش کشاورزی و تأمین و 
توزیع نهاده های کشاورزی در محل 

فرمانداری تشکیل شد.
در ابتدای این جلسه مسئوالن مرکز 
خصوص  در  نی ریز  علمی کاربردی 
انار  فرآوری  شتاب  رویداد  برگزاری 

توضیحاتی را ارائه دادند.
نمایندگی  به  شفیعی  ادامه  در 
دامداری  مجتمع  اعضای  از 
سیدالساجدین گفت: با سازمان نظام 
دامپزشکی به مشکل برخورده ایم و 
در خصوص صدور اسناد نیز تقاضای 
جهادکشاورزی  سازمان  همکاری 

فارس را داریم.
شهرستان  فرماندار  هدایت  مراد 
تأکید کرد، با دعوت از مسئوالن نظام 
دامپزشکی و سازمان جهاد کشاورزی 
فارس و حضور در شهرستان، موارد 
چاره اندیشی  و  بررسی  شده  مطرح  

شود.

و  وحوش  حمله  درباره  آن  از  پس 
مزارع  به  وارده  فراوان  خسارات 
کشاورزان، به ویژه بهره برداران بخش 
توضیحات  که  پشتکوه صحبت شد 
و  نبود  کننده  قانع  مربوط  مسئول 
هدایت با ابراز ناراحتی از عدم تحقق 
وعده های اداره محیط زیست، دستور 
حقوقی  نماینده  حضور  با  پیگیری 
جهاد کشاورزی و دادستانی را داد تا 
با توجه به گالیه شدید کشاورزان که 
خسارت  متحمل  مواردی  در  حتی 
تمامی  و  شده اند  درصدی   100
سرمایه آنان نابود شده است، این مهم 

تعیین تکلیف شود.
با  نی ریز  فرماندار شهرستان  سپس 
جمع بندی موارد مطرح شده گفت: با 
توجه به خشکسالی شدید باید تالش 
کنیم که وضعیت موجود حفظ شود و 
مدیران ادارات شهرستان بسیجی وار 
در میدان حضور داشته باشند و تا آنجا 
که امکان دارد و می توانیم قوانین را به 

نفع کشاورزان تفسیر کنیم.
وی افزود: بحث حفظ نباتات با جدیت 
و  مدیران کشوری  از  و  دنبال شود 
استانی برای حضور در شهرستان و 
آفات، خصوصًا کرم  میدانی  بررسی 

گلوگاه انار، دعوت شود؛ امسال، تولید 

انار افت زیادی داشته است و انارکاران 

ضرر بسیار زیادی کرده اند و با توجه 

به خاصیت کم انبارداری انار نسبت 

به انجیر و پسته، دالالن در خصوص 

استفاده  سوء  محصول  این  خرید 

کمر  دالل بازی  می کنند؛  بیشتری 

کشاورز را شکسته است و باید برای 

بیمه این محصول و آفات آن چاره ای 

اندیشیده شود.

توزیع  و  تأمین  هدایت در خصوص 

نهاده های دامی گفت: باید برای توزیع 

روستایی  تعاون  ظرفیت  از  نهاده ها 

استفاده شود و دامداران خرد حمایت 

دامداران،  امسال  شوند؛  بیشتری 

برخی  در  و  شده اند  متضرر   بسیار 

استان ها دام های خود را رها کرده  و 

قید آن را زده اند.

کشاورزی شهرستان  رئیس شورای 

نی ریز در پایان تأکید کرد: مسئوالن 

به  مشکالت  حل  برای  شهرستان 

انتظار مدیران استانی نمانند و سعی 

کنند که با روحیه جهادی و انسجام 

بیشتر مسائل را در خود شهرستان 

حل و فصل نمایند.

چندی پیش فاز نخست سنگفرش خیابان امام 
مهدی از تقاطع چهار راه قائم تا ابتدای مسجد 

جامع کبیر به پایان رسید.
شهید  بولوار  ابتدای  تا  پروژه  این  است  قرار 
زردشت با هدف بهسازی محوطه مجاور مسجد 
جامع کبیر، افزایش عرض معبر، اصالح سیستم 
و  ترافیک  آرام سازی  سطحی،  آبهای  دفع 
ایجاد فضای مناسب و متناسب با حال و هوای 

تاریخی جنب مسجد جامع کبیر ادامه یابد. 
شهردار نی ریز در رابطه با این پروژه گفت: عقیده 
داریم که نی ریز یک مسجد جامع کبیر بیشتر 
ندارد و طبعًا محوطه سازی اطراف مسجد باید 

متناسب با این یکتایی باشد. 
در همه جای دنیا مدیران شهری، فضای اطراف 
اماکن تاریخی را به صورت پیاده راه طراحی 
مسدود  امکان  عدم  صورت  در  اما  می کنند، 
آرام سازی  گزینه  بهترین  طبعًا  مسیر  سازی 
ترافیک و اولویت بخشیدن به عابران پیاده در 

مقایسه با عابران سواره است. 
سنگی،  لبه گذاری  پیاده روها،  بهسازی 
و  درختان  نورپردازی  سواره رو،  سنگفرش 
جامع  تاریخی  مسجد  اطراف  محوطه های 
کبیر، بهسازی و بازآفرینی فضای سبز روبه روی 
مسجد موسوم به پارک بعثت و نیز بهسازی 
فضای سبز حد شمال مسجد به همراه پوشش 

کانال رودخانه مسجد و آسفالت خیابان شهید 
مدنی از برنامه های شهرداری نی ریز برای بهبود 
سیما و منظر بافت تاریخی منحصر به فرد این 

بخش از شهر نی ریز است. 
فاز  این پروژه در دو  ادامه داد:  حامد فرغت 
عملیاتی با صرف اعتباری بالغ بر 2 میلیارد و 
400 میلیون تومان اجرا خواهد شد. فاز اول 
مربع  متر   1000 تقریبی  مساحت  به  پروژه 
همزمان با پیاده روی اربعین سال جاری تکمیل 
شد و فاز دوم پروژه به مساحتی بیش از 2000 
متر مربع از روز شنبه مورخ 17 مهر 1400 

شروع شده است. 
شهردار نی ریز در پاسخ به ارتفاع باالتر خیابان 
نسبت به قبل گفت: احتمااًل منظور شما پایان 
فاز اول نرسیده به مسجد جامع کبیر است و 
دلیل آن این است که در همین مکان یک کانال 
زیرزمینی داریم که سقف آن امکان تخریب و 
پایین بردن آن را نداشت و تصمیم گرفتیم با 
یک شیب بسیار کم به سمت باال و تا ابتدای 
بلوار شهید جمشید زردشت به سمت منفی کم 

کنیم.
آنچنانی  تغییر  قبل  نسبت  به  ارتفاع خیابان 
نکرده است و اگر از ابتدای چهار راه قائم وارد 

شوید مشکلی در این باره دیده نمی شوند.
وی در پاسخ به این سؤال که آیا امکان تخریب 

سنگر واقع پیاده رو جنب مسجد وجود دارد 
گفت: شهرداری و شورای شهر آمادگی دارد در 
صورت موافقت و تفاهم با سپاه پاسداران نی ریز 
با تملک یک مکان دیگر برای پایگاه، این مکان 

تخریب گردد.
البته این را هم باید مدنظر قرار دهیم که کسی با 

پایگاه مقاومت مخالفتی ندارد.
فقط بحث بر سر این است که عدم تناسب 
معماری و قدمت تاریخی این دو بنا سبب شده 

تا ثبت جهانی مسجد انجام نشود.
اما  است  نشده  انجام  تاکنون  تفاهمی  البته 
امیدواریم این بار و یک بار برای همیشه این 

مسئله برطرف گردد.
شهردار نی ریز به در ارتباط با ظریف کاری 
که  نقوش  بین  فاصله  و  شده  انجام  پروژه 
نامرتب است گفت: این کار یک تعریف نامنظم 
البته در چند نقطه به لحاظ ارتفاعی  دارد 
نامرتب است و با شما هم عقیده هستم و به 
پیمانکار تذکر داده شده اما در رابطه با فاصله 
بین سنگها نیاز است تا شعاع به گونه ای در نظر 
گرفته شود که این دایره به هم نخورد برای 
همین کمی نامرتب به نظر می رسد و اگر 
با خیابان مجاور باغ ارم شیراز مقایسه کنید 
کیفیت، مصالح، سنگ استفاده شده و نحوه 

اجرا همین است .

ادامه از صفحه یک
... میرزایی با بیان اینکه الین دوم گردنه الی رز 
در مراحل ایمن سازی قرار دارد و الیه دوم 
آسفالت آن در حال انجام گفت: وعده داده شده 
تا قبل از زمستان این مسیر زیر بار ترافیک برود 
اما نکته ای که در این ارتباط و در تصادفات باید 
بدان اشاره کنیم آن است که همه تقصیرها 
نمی دانم  من  نیست؛  محور  و  جاده  متوجه 
فرهنگ رانندگی ما در این مدت چگونه شده که 
همه به درخت می کوبند یا در مدتی پیش یک 
مینی بوس با 30 مسافر در گردنه الی رز سبقت 
غیرمجازش ثبت شد و مینی بوس به پارکینگ 
رفت، آنگاه راننده شاکی شده که چرا این اقدام 

انجام گرفته!
اینکه می بینیم واژگونی ها بیشتر شده است به 

دلیل سرعت زیاد است.
میرزایی در ادامه گفت: شورای ترافیک مجری 

نیست و ادارات باید مصوبات را اجرا کنند.
نصب نشدن سرعتکاه و سرعت گیر در نقاط 
مصوب شده، راه نیفتادن پارکینگ ماشین های 
سنگین، اجرا نشدن پارکهای حاشیه ای، نصب 
نشدن نیوجرسی از فوالد تا ایستگاه بازرسی 
ماشین هایی  پارک  از  جلوگیری  قطرویه، 
که برای تعمیر در پیاده روهای ورودی شهر 
می ایستند، پارک غیرمجاز خودروها روبروی 

والیت  بلوار  بودن  خطرساز  تربیت،  مدرسه 
و نصب نشدن روشنایی در آنجا و تالش برای 
نصب برج های نوری در ابتدای روستاها از جمله 
مواردی است که هنوز تصمیمی برای آنها گرفته 

نشده است.

یک اشتباه، یک اعدام
رئیس پلیس راه نی ریز با بیان اینکه تصادفات 
برون شهری رو به افزایش است گفت: اختالف 
با توجه به  سطح در مسیر نی ریز- سیرجان 
ترافیک  دارای  و  شریانی  مسیر  این  اینکه 
سنگین است وجود دارد؛ این جاده بخشنده 
نیست و کوچک ترین اشتباه راننده مساوی با 
اعدام او است و راهی به جز مرگ برایش تعریف 

نشده است.

نیاز الی رز به گریزگاه
مبارکی با اشاره به اینکه در واژگونی تریلر که 
موجب فوت یک شهروند نی ریزی شد گفت: ما 
پیشنهاد داده بودیم که در چند نقطه از همین 
اما  شود  نصب  گریزگاه  الی رز  گردنه  مسیر 
با توجه به اینکه الین جدید در دست ساخت 
است به ما گفتند که دیگر نیازی به این کار 
نیست و همین عامل سبب شد تا خانواده ای 
بی سرپرست گردد. احداث یک گریزگاه بعید 
هزینه  تومان  میلیون   100 از  بیش  می دانم 

داشته باشد.
وی با ارائه آماری عجیب و غریب گفت: روزانه 
شاهد واژگونی خودروها در خارج از شهر نی ریز 

هستیم.
در ادامه رئیس راهداری شهرستان نی ریز عنوان 
و  فوالد غدیر  دوربرگردان  ایمن سازی  کرد: 
نصب نیوجرسی تا ایستگاه بازرسی قطرویه بر 
عهده کارخانه می باشد. در این ارتباط بنا شد 

هماهنگی های الزم انجام گیرد.
همچنین بر اساس مصوبه شورای ترافیک بنا 
شد جرثقیل هایی که در نی ریز کار می کنند به 
صورت کشیک نوبت بندی شوند و شماره آنها 
برای پلیس راه و دیگر ادارات ارسال گردد تا 
در هنگام واژگونی خودروهای سنگین، جاده 

بسته نماند.

رشد 15 درصدی تصادفات
طاهری از شبکه بهداشت و درمان که در این 
جلسه حضور داشت به بررسی آماری تصادفات 
پرداخت و عنوان کرد: آمار تصادفات در 7 ماه 
نخست امسال رشد 1۵ درصدی داشته و 7۵ 
درصد تصادفات برون شهری بر اثر واژگونی 

بوده است.
و  قلعه بهمن  روستاهای  ادامه  در  طاهری 
موتوری  تصادفات  صدرنشین  را  تل مهتابی 

خواند.

امید شهدان، نی ریزان فارس:
جلسه شورای شهر این بار با اهالی محله شادخانه و خضر نبی ا... 4 

آبان در سالن شورای شهر برگزار شد.

فضای سبز برای قالت
سید عالءالدین فقیه رئیس شورای اسالمی شهر نی ریز در ابتدا با 
عنوان پیشینه تاریخی محله شادخانه، ارادت مردم این منطقه به 
آیت ا... فقیه امام جمعه نی ریز در زمان انقالب اسالمی را یادآور 
شد و از شهردار خواست تا بیوگرافی هر محله ای را بصورت تابلو 

برای شناسایی آن محله نصب کند.
او با اعالم این خبر که برنامه داریم اطراف کوه قالت را تبدیل به 
فضای سبز کنیم گفت: برای اجرای برخی پروژه ها مثل تملک 

نیازمند همکاری مردم هستیم.

زرقان 100-   نی ریز 50
رئیس سابق شورای شهر که به عنوان معتمد محله حضور یافته 
بود گفت: از اینکه مهندس فرغت به عنوان شهردار ابقاء شد 

صمیمانه از شورای ششم تشکر می کنم.
صحبت هایش  از  دیگری  بخش  در  شاهمرادی  محمدرضا 

عنوان داشت: زرقان که شهرستانی نوپا است بودجه اش 100 
میلیارد تومان است، اما نی ریز با قدمت 90 ساله شهرداری اش 
۵0 میلیارد تومان بودجه دارد! لذا برای درآمدزایی باید فکری 

اساسی شود.
منتخب سابق سه دوره شورای شهر نی ریز ادامه داد: برای 
دولتی  و  استانی  اعتبارات  منتظر  نباید  شهرمان  پیشرفت 
باشیم و باید فرهنگ پرداخت عوارض، در بین مردم به رسمیت 

شناخته شود.
وی افزود: برای بازگشایی بلوار آیت ا... فقیه به کمک اهالی نیاز 
است. همچنین از نماینده مجلس خواستاریم ادامه بلوار موسی  

کالنتری تا پلیس راه را هرطور که شده پیگیری کند.

مهمترین نیازها
علی آدینه کار دیگر معتمد محله بیان داشت: بهسازی آرامستان 
ذی روح را در برنامه قرار دهید، خانه هایی که فاقد سکونت و 
فرسوده هستند تخریب و به آپارتمان تبدیل کنید. همچنین 

فاضالب کوچه ها وضعیت مطلوبی ندارند!
آدینه کار لکه  گیری کوچه ها، عبور خط تاکسی  در محله شادخانه 
و روشنایی میدان دانشجو را از خواسته های مردم این منطقه 

مطرح کرد.

شادخانه از بن بست خارج می شود
رحیم فنون که خود نیز در گذشته عضو و رئیس شورا بوده  به 
عنوان دیگر معتمد محله شادخانه گفت: 2 سنگ قبر تاریخی 
کنار مسجدجامع امام خمینی قرار دارد که باید برای آن فکری 

شود!
فنون مدعی بود که با تکمیل بلوار امام علی، شادخانه از بن بست 

خارج می شود، تقاضا داشت این مهم به سرانجام برسد.
این معتمد، ضرورت پایگاه اورژانس 11۵ کنار درمانگاه شفا 
برای آسودگی محله های شادخانه، کیان و سادات را مهم خواند 
و پیشنهاد داد بخشهایی از درمانگاه شفا که فاقد تجهیزات است 
سرمایه گذاری شود تا دستگاه هایی مثل سونوگرافی و... به اینجا 

بیاید.
برطرف  فروشی ها،  پرنده  و  ضایعات  فروشندگان  ساماندهی 
کردن مشکل گود صارمی، زیباسازی اطراف اجاق امام حسین، 
و روشنایی  امام خمینی  پارک پشت مسجد جامع  روشنایی 

المپهای تزئینی بلوارها از دیگر دغدغه های وی بود.

بزرگترین مشکل طرح تفضیلی
پریش عضو شورای شهر با اشاره به اینکه بزرگترین مشکل محله 
شادخانه طرح تفضیلی است گفت: به عنوان مثال تکمیل ادامه 

بلوار امام علی در نقشه طرح تفضیلی هنوز قرار ندارد.
این کارشناس عمران تصریح کرد: اولویت ما مناطق کمتر توسعه 
یافته می باشد و قول می دهیم در مورد پایگاه اورژانس رایزنی های 

الزم را انجام دهیم.
سید مجتبی افسر نائب رئیس شورا هم اعالم کرد که از هر 

سرمایه گذاری برای عمران شهرمان استقبال خواهیم نمود.
پارک شمس المعالی طرح بسیار فاخری است

در پایان، شهردار نی ریز گفت: پیشرفت و عمران شهر، مبتنی 
شهرداری  فقط  پروژه ها  برخی  در  است.  تفضیلی  طرح  به 
دست اندرکار ساخت  و ساز نیست، بلکه دستگاه های دیگر مثل 
آبفا، برق و... هم دخیل هستند. ما برای جابه جایی تیرهای برق، با 

وجودی که وظیفه شهرداری نیست اما آن را انجام دادیم!
کشور،  بر  حاکم  اقتصادی  شرایط  با  داد:  ادامه  فرغت  حامد 
سازما ن ها نمی توانند آنطور که باید و شاید خدمات ارائه دهند. 
پارک  احداث  برای  مقدمه ای  گودچاهی  کانال  پوشش  لذا 

شمس المعالی بود که طرح بسیار فاخری می باشد.
شهردار نی ریز که خبراز بهره برداری صحن شهدا در آینده ای 
نزدیک داد گفت: در محالت قدیمی و بافت فرسوده، باید به جای 

تخریب احیاء و بازسازی کنیم.
او در پاسخ به عدم آسفالت و لکه گیری کوچه ها  و خیابان ها 
گفت: برای لکه گیری اگر مشکل قیر حل شود در دستور کار قرار 

می دهیم.
حامد فرغت افزود: یکشنبه ها در محل شهرداری با مردم دیدار 
چهره به چهره داریم و شهروندان می توانند خواسته های خود را با 

بنده در میان بگذارند. 

//

//

//

ما باید از پیامبر اسالم الگو بگیریم
خطیب جمعه نی ریز گفت: »ما به الگو قرار گرفتن پیامبر نیاز 
داریم؛ مثل اخالق و به خصوص صبر او. امروز اگر در راه خدا 
صبر کنیم، نصرت الهی ما را یاری خواهد کرد. همچنین، با 

عدل است که جامعه حرکت می کند و اسوه می شود.«
حجت االسالم سیدرضا رحمانی زاده در خطبه های نماز جمعه 
7 آبان ماه اظهار داشت: »مبارزه با استکبار جهانی یک شعار 
همیشگی است و باید به عنوان یک پرچم حفظ شود. این شعار 
همیشه زنده و پا برجا است و نباید کمرنگ شود، و بدان معنی 
است که هر جا صدای مظلومی شنیده شد، حتی اگر در دل 

آمریکا باشد، باید به یاری او بشتابیم.«
وی به بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با مهمانان کنفرانس 
وحدت اسالمی و مسئوالن کشور اشاره کرد و گفت: »مقام 

معظم رهبری دو وظیفه مسلمانان را در این دیدار بیان کردند:
وظیفه اول: ادای حق جامعیت اسالم و وظیفه دوم: تقویت 

اتحاد مسلمین.«
خطیب جمعه نی ریز افزود: »قدرتهای سیاسی و مادی اصرار 
دارند که اسالم را یک دین بدون برنامه برای هدایت جامعه 
بشری معرفی کنند و بگویند که اسالم یک دین و عقیده فردی 
است و برنامه ای برای هدایت، تمدن سازی، اتحاد و بیان مسائل 
روانشناسی و تربیتی ندارد. در یکی دو قرن اخیر هم بیشتر این 
ذهنیت برای مسلمانان ایجاد شده که ما هیچ چیزی نداریم؛ در 
حالی که بنیان گذار بسیاری از علوم در طول تاریخ مسلمانان 
بودند. ولی این ذهنیت در فکر ما هست که ما هیچ نداریم و 
هرچه هست در دست آنها است. متأسفانه تهاجم فرهنگی در 

همه جنبه های زندگی ما اثر گذاشته است.«

برپایه تغییرات انجام شده و جابجایی  
پس  این  از  هاستینگ  در  داده  رخ 
هفته نامه نی ریزان فارس را در سایت 
hourgan.ir/fa/« نشانی  به  هورگان 

neyrizanfars« بخوانید.
منتشر  اخبار  می توانند  عالقه مندان 
همچنین  و  صفحات  تمامی  شده، 
فایل PDF نی ریزان فارس را در سایت 

هورگان  دانلود و مطالعه کنند. سعی 
شده در این سایت دسترسی کاربران به 

تمامی مطالب آسان تر و سریع تر شود.
مطالب  تا  تالشتیم  در  همچنین 
آرشیوی هفته نامه های نی ریزان فارس 
و عصر نی ریز را از طریق نشانی های زیر 
که در حال حاضر غیر فعال هستند، 

بازگردانیم:

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

نگرانی نیست.

نی ریزان فارس را در سایت هورگان بخوانید
//

10
یکشنبه 16 آبان 1400ورزشی

 7    نوامبر 2021 
شماره  358

neyrizanfars.com
info@ neyrizanfars.ir
                 @ neyrizan.fars
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دابل قهرمانی در چهارجانبه
مجید پاکیزه دامن:

قهرمانی تیم فوتسال رینگ اسپرت برای دومین بار پیاپیرقم خورد.
این تیم که خود را برای حضور در مسابقات لیگ برتر فوتسال استان آماده می کند، با 
شرکت در جام فوتسال چهارجانبه شهرستان بختگان توانست قهرمان این مسابقات 

شود.
این بازی ها جمعه 7 آبان به میزبانی آباده طشک در دو نوبت صبح و بعد از ظهر برگزار 
شد و رینگ اسپرت در بازی اول و از ساعت 10 صبح به مصاف جهان آباد رفت و موفق 

شد با نتیجه نزدیک ۵  بر 4 پیروز شود.
در این بازی سعید زلفی 2 بار و امیرحسین قصابی، جواد سجادیان و سجاد خرمی 

هرکدام یک بار موفق به گلزنی شدند.
در دومین دیدار که فینال این مسابقات محسوب می شد، رینگ اسپرت از ساعت 
1۶ برای کسب قهرمانی به دیدار آراد بختگان رفت و در وقت معمول و اضافه دو تیم 
به نتیجه تساوی 3 بر 3 دست یافتند و برای مشخص شدن قهرمان، ضربات پنالتی 

مشخص کننده تیم قهرمان شد.
در ضیافت پنالتی ها رینگ اسپرت موفق شد با حساب 2 بر 1 به پیروزی برسد و در 

مسابقات چهارجانبه فوتسال در قهرمانی دابل کند.
ضربات پناتی گل شده برای رینگ اسپرت توسط امیرحسین قصابی و سجاد خرمی 

به ثمر رسید.
پیش از این، رینگ اسپرت در جام چهارجانبه نی ریز موفق به کسب قهرمانی شده 

بود.

در جستجوی آرامش
در دومین دیدار از رقابت های فوتبال زیر 17 ساله های فارس، تیم استعدادهای 
درخشان به تساوی رسید. تاکنون و در این دور از مسابقات این تیم موفق به کسب 

پیروزی نشده است.
از هفته سوم رقابت های فوتبال زیر 17 ساله های فارس، استعدادهای درخشان 
نی ریز دوشنبه 10 آبان مقابل نماینده خنج به نتیجه تساوی بدون گل دست یافت و 

مجموع امتیازات خود را به عدد 2 رساند.
استعدادهای درخشان که فصل را با تساوی آغاز کرده، در سه دیدار اخیر خود و از 

مجموع 9 امتیاز ممکن همچنان در نوار ناکامی در کسب پیروزی قرار دارد.
هرچند بازی به نسبت خوب و خلق موقعیت های گلزنی توسط شاگردان سعید 
زارع آنها را تا مرز پیروزی برد، اما بی دقتی در ضربات آخر نماینده نی ریز را در 
کسب 3 امتیاز ناکام گذاشت و باید دید کادر فنی این تیم چه تدابیری برای آن 

می اندیشد.
در بازی مقابل نماینده خنج، سعید زارع سرمربی استعدادهای درخشان گفت: 
گرمای طاقت فرسای خنج و البته از دست رفتن موقعیت های گل فراوان برای ما 

باعث شد تا این نتیجه به دست آید.

کوچ دانش آموزان
به سواد حرکتی

مجید پاکیزه دامن، نی ریزان فارس

 پس از اجرای طرح کوچ در سال تحصیلی گذشته، امسال طرح ارتقای سواد حرکتی 
بین دانش آموزان اجرا می شود.

سال گذشته که مدارس غیرحضوری بود، برای زنگ ورزرش طرح کوچ اجرا شد و 
امسال طرح سواد حرکتی جایگزین آن می شود.

به گفته کارشناس تربیت بدنی آموزش و پرورش نی ریز این طرح به صورت آزمایشی 
و مختص دانش آموزان مقطع ابتدایی است.

وی افزود: طرح ارتقاء سواد حرکتی به کودک اجازه می دهد با انگیزه، اعتمادبه نفس 
و کنترل، در طیف وسیعی از فعالیت های بدنی و شرایط ورزشی حرکت کند.

به گفته سلطانی طرح جدید سه مرحله ای است.
مرحله اول )ارزیابی اوليه(:

نحوه انجام آزمون های سواد حرکتی توسط دبیرخانه مرکزی پروژه به صورت فیلم 
و فایل مکتوب از طریق شبکه آموزشی دانش آموزان شاد در اختیار دانش آموزان، 
آموزگاران و اولیاء قرار داده می شود که دانش آموزان با راهنمایی آموزگاران و اولیاء 
به صورت حضوری در مدرسه با حضور آموزگار یا به صورت غیرحضوری در خانه 
با نظارت والدین آزمون ها را انجام داده و نتایج را در سامانه دانش آموزی پادا وارد 

می کنند.
مرحله دوم )مداخله(:

دانش آموز برنامه های تمرینی را از شبکه شاد دریافت و با همکاری و نظارت 
آموزگاران و اولیاء پیگیری و اجرا خواهد کرد.

مرحله سوم )ارزیابی ثانویه(:
آزمون های ارائه شده توسط فیلم ها و مستندات مکتوب مرحله اول دوباره توسط 
دانش آموزان با نظارت و همراهی آموزگاران و اولیاء اجرا و نتایج در سامانه پادا ثبت 

خواهد شد.
مسئول تربیت بدنی آموزشگاه های نی ریز این را هم گفت که این طرح در حال حاضر 

برای 30 درصد دانش آموزان ابتدایی مدارس شهر اجرا خواهد شد.
نوشتنی است مهارت های بنیادی به سه دسته تقسیم شده اند:

1( ثباتی یا مربوط به کنترل قامت: یعنی آن دسته مهارت هایی که وضعیت بدن در 
یک حالت خاص، ایستاده یا در حرکت، باید حفظ شود مانند: حفظ تعادل، خم و 

راست شدن بدون جابه جایی و چرخش.
2( مهارت های دست کاری: به مهارت هایی گفته می شود که به ارتباط فرد با اشیای 
محیط بستگی دارد. برای نمونه یک شی ء یا توپ یا وسیله را پرتاب یا دریافت کند یا 
به آن با اندام های مختلف ضربه بزند مثل پرتاب، دریافت، شوت کردن توپ، ضربه به 

شاتل با راکت و... .
3( مهارت های جابه جایی یا انتقال: که در آن فرد باید کل بدن خود را از یک نقطه به 
نقطه دیگر منتقل کند. برای نمونه، مسافتی را می دود یا از نقطه ای به نقطه دیگر به 

روش های مختلف پرش جفت، جهیدن، لی لی زدن، یورتمه و... می پرد. 

خاکسار 
رئیس جدید هیئت بسکتبال فارس

در جلسه انتخابات هیئت بسکتبال استان  که در حضور طباطبایی رئیس فدراسیون 
بسکتبال انجام شد، مصطفی خاکسار برای دوره جدید 4 ساله، رئیس هیئت 

بسکتبال فارس شد. 

هیئت بسکتبال نی ریز که یکی از قطب های بسکتبال فارس به شمار می رود و به 
مدت ۵ دوره است که در مجمع هیئت بسکتبال استان حق رأی دارد و در انتخاب 

رئیس هیئت بسکتبال فارس تأگیرگذار است. 
نوشتنی است ریاست هیئت بسکتبال نی ریز برعهده حسن مروی  می باشد.

//

//

12مدال حاصل تالش وشووکاران نی ریزی 
از مسابقات جایزه نقدی شیراز بود.

لیگ  باشگاه  میزبانی  به  رقابت ها  این 
برتری »رنگ فیروزه« شیراز برگزار شد و 
به دست  را  برتر  مقام  نی ریز  ووشوکاران 

آوردند.
نی ریزی ها جمعه 7 آبان با 228 ورزشکار  از 
استان های فارس،  کهگیلویه و بویراحمد، 
و  بختیاری  چهارمحال  یزد،  اصفهان، 

هرمزگان در خانه ووشو استان به رقابت 
پرداختند و نمایندگان نی ریز در رده های 
درخشش  بزرگساالن  تا  نونهاالن  سنی 

چشمگیری داشتند.
بدین ترتیب تیم ووشو نی ریز با مربیگری 
»شهیدان  باشگاه  از  شاهمرادی  صابر 
شاهمرادی« و محمد شبستری از باشگاه 
»ستارگان« مقام های اول تا سوم در اوزان و 

دره های مختلف را کسب کردند.

مقام اول این مسابقات توسط امید بیگی به 
دست آمد و مهرشاد سبزواری، محمد متین 
حسن پور، آریا افرازپور و محمد رضا حاجی 

ابراهیمی مقام دوم را به دست آوردند.
توسط  نیز  مسابقات  این  سوم  عنوان 
بیگی،  امیرمحمد مرادی نژاد، محمد جواد 
احسان  دلپذیر،  محمد  علیخانی،  سهیل 
جواد  محمد  و  زارعی  صالح  علیمردانی، 

گلزاده کسب شد.

12 مدال برای ووشوکاران نی ریز

یک دوره مسابقات فیتنس بانوان و در پارک 

در  برتر  نفرات  و  شد  برگزار  نی ریز  بانوان 

رده های سنی مختلف مشخص شدند.

این مسابقات به مربیگری نجمه سجادزاده و 

با شرکت بانوان رده سنی ۶9 الی 80 سال، ۶0 

تا ۶۵ سال و بزرگساالن و کودکان دوشنبه 10 

آبان برگزار و به شرکت کنندگان لوح تقدیر و 

به برگزیدگان حکم قهرمانی اهداء شد.

در رده سنی ۶9 تا 80 سال نفیسه خواجه اول 

شد و فاطمه قریبی و طیبه بیگی به ترتیب 

دوم و سوم شدند.

کشاورز،  سکینه   ۶۵ تا   ۶0 رده  سنی  در 

خدیجه بیگی و مرجان صفرزاده به ترتیب 

مقام های اول تا سوم را به دست آورند.

در رده سنی بزرگساالن نیز اعظم تاج بخش 

زهرا  و  آورد  دست  به  را  نخست  عنوان 

جعفرزاده دوم و فاطمه دردانه سوم شدند.

در رده  سنی کودکان غزل شاهسونی، آیناز 

بیاتی و یسنا خواجه مقام اول را کسب کردند.

را  زهرا محمودی الری سرپرستی مسابقات 

برعهده داشت.

مسابقات فیتنس بانوان در پارک بانوان

اخبار شهرستان

برگزاری مراسم 13 آبان در  نی ریز
روابط عمومی فرمانداری:

مراسم گرامی داشت یوم ا... 13 آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی با حضور مردم و 
مسئوالن برگزار شد.

اجتماع مردمی و ضد استکباری 13 آبان، با شعار محوری »ایستادگی و مقاومت 
مردم ایران رمز افول سلطه استکباری آمریکاست« همزمان با سراسر کشور با حضور 
طهماسبی نماینده مردم در مجلس شورای اسالمی، هدایت فرماندار شهرستان نی ریز، 
حجت االسالم موسوی مدیرکل دادگستری استان فارس، شعبانی نیا فرمانده ناحیه 
مقاومت بسیج سپاه نی ریز و جمعی از مسئوالن ادارات و مردم در ساعت 10 صبح امروز 
پنجشنبه 13 آبان در فضای باز و با رعایت دستورالعمل های بهداشتی در جوار گلزار 

مطهر شهدای شهرستان نی ریزبرگزار شد.
در ادامه حاضرین و دانش آموزان هم صدا فریاد مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل، مرگ 
بر انگلیس  و شعار 13 آبان، یوم ا... یوم ا... سر دادند و صدای خود را به گوش جهانیان 

رساندند.
شایان ذکر است در حاشیه این مراسم جوانان هالل احمر نی ریز ضمن ایجاد نمایشگاهی 
از تجهیزات هالل احمر با موضوع پدافند غیرعامل به ارائه ماسک به شرکت کنندگان 

پرداخته و عموم مردم را دعوت به ماسک زدن و انجام  واکسیناسیون نمودند.

روابط عمومی مدیریت جهادکشاورزی:
بخش  در  دانش  توسعه  به  منظور 
کشاورزی، اولین تلفن گویا )09۶800( 
در فارس و ۶ استان دیگر به  صورت 

آزمایشی راه اندازی شد.
مسئول اداره آموزش و ترویج مدیریت 

جهادکشاورزی شهرستان نی ریز گفت: 
تلفنی  ارتباط  باعث  گویا  تلفن  این 
مستقیم بهره برداران بخش کشاورزی با 
متخصصان کشاورزی و محققان مرکز 
طبیعی  منابع  و  کشاورزی  تحقیقات 

استان می شود.

و  کشاورزان  افزود:  سنائی فرد  مینا 
بهره برداران بخش کشاورزی می توانند 
تخصصی  سؤاالت  طریق،  این  از 
و  کشاورزی  مختلف  حوزه های  در 
منابع طبیعی را از محققان بپرسند و 

پاسخ های الزم را دریافت کنند.

روابط عمومی مدیریت 
جهادکشاورزی:

کنترل  برای  طیور  صنعت  فعاالن 
و  پرندگان  حاد  فوق  آنفلونزای 
به  بهداشتی  بحران  از  جلوگیری 
را  خود  فعالیت  آماده باش  صورت 

دنبال کنند.
دامی  تولیدات  بهبود  اداره  مسئول 
شهرستان  جهادکشاورزی  مدیریت 
نی ریز گفت: با توجه به شروع موج 
جدید آنفوالنزای فوق حاد پرندگان 
در جهان و گزارش رخداد بیماری در 
برخی از کشورهای همسایه شمالی 
ضمن  طیور  صنعت  فعاالن  تمامی 
ارتقاء سطح هوشیاری خود ضروری 

غیرمتعارف  وضعیت  هرگونه  است 
اعم از کاهش مصرف دان و آب، افت 
تولید و تلفات غیرعادی در واحدهای 
پرورشی را سریعًا به نزدیکترین اداره 

دامپزشکی اطالع دهند.
مرغداران  کرد:  تصریح   قرائی  علی 
می باید تمامی خودروهایی را که وارد 
مرغداری می شوند ضدعفونی کنند 
و در خصوص فعال بودن دوش حمام 
بازدیدکنندگان،  و  شاغالن  برای 
عفونی  و ضد  لباس، کفش  تعویض 
مرغداری  به  ورود  از  قبل  دست ها 
و پس از آن تمهیدات الزم را فراهم 

آورند.
حوضچه های  از  استفاده  افزود:  وی 

ضدعفونی فعال در ورودی مرغداری 
و دِر سالن های پرورش، تعبیه توری 
مناسب برای تمامی دریچه ها و منافذ 
سالن های مرغداری و انبار دان و نیز 
آنها نسبت به  غیرقابل نفوذ نمودن 
ورود پرندگان آزادپرواز باید در دستور 

کار قرار گیرد.
اصول  رعایت  بر  همچنین  قرائی 
جمع آوری،  خصوص  در  بهداشتی 
نگهداری، فرآوری و حمل و نقل کود 
طیور با توجه به اهمیت نقش آن در 
انتقال آلودگی و عدم ارتباط کارکنان 
واحد با سایر واحدهای پرورش طیور 
مرغداری ها  اطراف  روستاهای  و 

هشدار داد.

راه اندازی تلفن گویای کشاورزی در نی ریز

آماده باش برای کنترل آنفلونزای فوق حاد پرندگان 
//

در جشنواره امتنان 
از نخبگان جامعه کار 

و تولید شرکت کنید
جشنواره  سومین  و  سی  نام  ثبت 
و  کار  جامعه  نخبگان  از  امتنان 

تولیدآغاز شد.
سید اسماعیل مریدی سرپرست اداره 
تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان 
نی ریز با اعالم این خبر گفت: جشنواره 
امتنان از نخبگان جامعه کار و تولید 
هر ساله به منظور ارج نهادن به اندیشه 
ارزشمند  فعالیت های  و  تالش  و 
کارگران و همچنین ترویج و ارتقاء 
فرهنگ کار، خالقیت و نوآوری در بین 
کارگران و کارفرمایان در سه بخش 
صنعت، خدمات و کشاورزی برگزار 

می گردد.
کارگران ، گروه های کار و واحدهای 
در  شرکت  برای  می توانند  نمونه 
جشنواره تا 2۶ آبان ماه با مراجعه به 
 emtenan.mcls.gov.ir سامان 

نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.

بازگشت جایگاه های سوخت 
نی ریز به حالت عادی

پس از گذشت یک هفته و خارج شدن پمپ بنزین ها به دلیل 

حمله هکرها، سه شنبه 11 آبان ماه تمام جایگاه های سوخت 
نی ریز به سامانه هوشمند متصل شدند.

رئیس شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ناحیه نی ریز در 
گفتگو با ما اعالم نمود: با تالش شبانه روزی کارکنان شرکت 
ملی پخش فرآورده های نفتی ناحیه نی ریز، کل جایگاه های 
شهرستان های نی ریز و بختگان به عنوان اولین ناحیه در استان 

فارس با استفاده از سامانه هوشمند راه اندازی شدند. 
با  که  می بالیم  خود  بر  گفت:  ادامه  در  امیرزاده  مصطفی 
پیگیری های مسئوالن استانی و دو شهرستان این مشکل در 

سریع ترین زمان ممکن مرتفع گردید. 

//
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عابد نعمتی، نی ریزان فارس:

جوان ۱۹ ساله ای در یک چاه قنات 
۴۵ متری سقوط کرد که پس از 
۳ ساعت تالش، توسط نیروهای 

امدادی بیرون آورده شد.
به گفته مسئول خدمات ایمنی و 
آتش نشانی شهرداری نی ریز، این 
حادثه ساعت ۲۳ جمعه ۷ آبان ماه 

حوالی قطرویه رخ داد.
گفت:  خیراندیش  ابراهیم 
محل  در  آتش نشانی  »نیروهای 
حادثه حاضر شدند و در یک تالش 
 ۱۹ مصدوم  توانستند  ساعته   ۳
ساله را از عمق چاه خارج کنند و به 

اورژانس ۱۱۵ تحویل دهند.«
عملیات  این  در  است  نوشتنی 
جمعیت  نیروهای  امدادی، 

هالل احمر نیز همکاری داشتند.
عمومی  روابط  گزارش  به 
محمدحسین  شهدا،  بیمارستان 
بخش پور مسئول بخش اورژانس 
گفت:  نیز  شهدا  بیمارستان 
»مصدوم توسط اورژانس۱۱۵ به 
بیمارستان شهدای نی ریز منتقل 
توسط  بیمار  معاینه  از  شد. پس 
مشخص  بیمارستان،  پزشکان 
شد که جوان ۱۹ ساله دچار پارگی 
شانه، شکستگی  رفتگی  در  ریه، 
پای چپ شده  و  کمر  مهره های 

است.«
به گفته رضا کامرانی مدیر داخلی 
جوان  این  شهدا،  بیمارستان 
دکتر  توسط  گذشته  دوشنبه 
مغز  جراحی  متخصص  رضوانی 

جراحی  عمل  تحت  اعصاب  و 
از  که  گرفت  قرار  موفقیت آمیز 

صبح تا 6 یا ۷ عصر طول کشید.
در  هم اکنون  ساله   ۱۹ مصدوم 
بخش مراقبتهای ویژه بیمارستان 
بستری است، در گفتگو با خبرنگار 
ما گفت: نگهبان یک باغ در حوالی 
قطرویه بودم. در حال قدم زدن به 
همراه یکی از دوستانم در حاشیه 
باغ، به دلیل تاریکی هوا در یک 
چاه قنات ۴۵ متری سقوط کردم. 
در حال سقوط دیگر امیدی به زنده 
ماندن نداشتم و می گفتم کار تمام 
است؛ اما لطف خدا شامل حالم شد 
و زنده ماندم و با تالش سه ساعته 
نیروهای امدادی، پس از ۳ ساعت 

از عمق ۴۵ متری بیرون آمدم.

پوشش  کمترین  که  مناطقی  در  کرونا  ششم  پیک 
واکسیناسیون را داشته اند، آغاز شده است.

با  نی ریز  شهرستان  درمان  و  بهداشت  شبکه  رئیس 
اعالم این خبر، تأکید کرد که با توجه به زمان بر بودن 
اثربخشی واکسن، تضمین سالمت عمومی در گرو تسریع 
واکسیناسیون و تزریق کامل دو دوز  واکسن در  ۹0 درصد 

جمعیت است.
به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان نی ریز، 
دکتر داور آل داود گفت: »این روزها شروع پیک جدید را 
در مناطقی شاهد هستیم که کمترین پوشش واکسن را در 

دوز اول و دوم دارند. «
وی درصد پوشش واکسیناسیون را در مناطق شهری و 

روستایی تشریح کرد:
شهر نی ریز: ۸۴% دوز اول،6۱% دوز دوم
قطرویه: ۸6.۸% دوز اول، 6۸% دوز دوم
مشکان: ۸6.۴%دوز اول، 6۲% دوز دوم

دهچاه: ۸۵% دوز اول، ۷0% دوز دوم
رودخور: ۸6% دوز اول،6۷% دوز دوم
ریزاب: ۷6% دوز اول، ۵۳% دوز دوم

او پیک ششم را به مراتب سخت تر از پیکهای گذشته 

دانست و  تأکید کرد: »در مسیر مقابله با کرونا، ضروری 
است همشهریان با افزایش آگاهی و به دور از شایعات، در 
تکمیل واکسیناسیون اعضای خانواده به عنوان مسئولیت 
اجتماعی، همکاری الزم را داشته باشند تا از  خیز ششم 

کرونا به خوبی عبور کنیم.«

با ثبت 60 مبتالی جدید به کرونا در هفته گذشته و ۲ مورد فوتی، 
تعداد مبتالیان به ۴۳۹۳ نفر و تعداد افرادی که جانشان را از دست 

داده اند، به ۱0۳ نفر رسید.
افراد فوت شده شامل یک مرد 6۱ ساله با بیماری زمینه ای و تنها 
تزریق یک دوز واکسن و یک زن 6۵ ساله با بیماری چاقی مفرط و 

بدون تزریق واکسن بوده اند.
همزمان میزان مبتالیان بختگان به ۱۹۵۲ مورد رسید.

نوشتنی است تا کنون حدود ۸۵ درصد جامعه هدف باالی ۱۲ سال 
در شهرستان نی ریز، واکسن دوز اول و 6۲ درصد واکسن دوز دوم را 

تزریق کرده اند.

۵ سارق اموال مردم در هفته گذشته دستگیر شدند و به ۲۷ فقره 
سرقت اعتراف کردند. 

به گفته فرمانده انتظامی نی ریز، این افراد به سرقت از  اماکن 
اعتراف  و...  خودرو  وسایل  و  قطعات  موتورسیکلت،  خصوصی، 

کردند.«
با تالش مأموران  سرهنگ سیدمحمد یوسفی گفت: »سارقان 
انتظامی، پلیس آگاهی، پاسگاه قطرویه و کالنتریهای ۱۱ و ۱۲ و 

پشتکوه دستگیر شدند.«

کبد و دو کلیه مرد 6۵ ساله ای که دچار ضایعه مغزی شده 
بود، به ۳ بیمار جان دوباره بخشید.

به گزارش روابط عمومی بیمارستان شهدای نی ریز، دکتر 
آل داود سرپرست این بیمارستان گفت: »مرد 6۵ ساله 
 ICU ساکن نی ریز که به علت ضایعه مغزی در بخش
بیمارستان شهدا بستری شده بود، پس از تأیید مرگ 

مغزی، به منظور اهداء عضو به شیراز اعزام شد.«
دکتر آل داود افزود: »به دنبال مرگ مغزی و حضور تیم 
تخصصی، کار برداشت عضو در بیمارستان ابوعلی سینا 

شیراز انجام شد.«
وی تصریح کرد: »پس از رضایت خانواده نوع دوست آن 
مرحوم، کبد و دو کلیه وی به بیماران نیازمندی از تبریز، 

شیراز و فسا جان دوباره بخشید.«
رئیس شبکه بهداشت و درمان در ادامه افزود: »مرگ 
مغزی و تصمیم برای اهداء عضو، یکی از غم انگیزترین 
و در عین حال زیباترین اقداماتی است که برای همیشه 
در دفتر زندگی یک فرد به یادگار می ماند.این که اعضای 
خانواده فردی که دچار مرگ مغزی شده است، تصمیم 
بگیرند اعضای بدن عزیز خود را اهداء کنند، کاری بسیار 
سخت و ناراحت کننده است؛ اما وقتی بدانند تنها راه ادامه 
حیات برای بیماران مبتال به نارسایی پیشرفته قلب و کبد 
و بهترین درمان برای مبتالیان به نارسایی کلیه پیوند 
عضو است، می توانند با این عمل خداپسندانه، جان این 

بیماران را نجات دهند.«

عابد نعمتی، نی ریزان فارس:

نزدیک به دو میلیارد تومان کاالی قاچاق 
در هفته گذشته کشف شد که یک میلیارد 
و ششصد میلیون تومان آن مربوط به ۸ 

بهله شاهین بود.
شهرستان  انتظامی  فرمانده  گفته  به 
شدند  موفق  انتظامی  مأموران  نی ریز، 
۲۲00 قوطی نوشیدنی قاچاق از جمله 
جک وستر، هایپ و ... و ۱000 عدد کافی 
میکس و کاپوچینو قاچاق را از یک انبار 
این  ارزش  کنند.  نی ریز کشف  در شهر 
محموله 6۷ میلیون و 6۲0 هزار تومان 

بود.
افزود:  یوسفی  سیدمحمد  سرهنگ 
»این اقالم قاچاق نیز در ایست و بازرسی 
قطرویه کشف و قاچاقچیان آن به مراجع 

قانونی معرفی شدند:
۳۷0 بسته آنتی بیوتیک مصرف دامی به 
ارزش ۹۲ میلیون و ۵00 هزار تومان از یک 

اتوبوس.
از  قاچاق  ابزارآالت  تومان  ۱00 میلیون 

یک پراید بار.
6 هزار پاکت سیگار آریزونا به ارزش ۴۲ 

میلیون تومان از یک اتوبوس.

۳۴۸0 چسب کمر خارجی و 6۷ جفت 
کفش خارجی از یک اتوبوس به ارزش ۴۴ 

میلیون و ۳00 هزار تومان.
۸ بهله شاهین به ارزش یک میلیارد و 600 

میلیون تومان از یک پژو پارس.«
به  افراد  این  »پرونده های  افزود:  وی 
تعزیرات حکومتی و مرجع قضایی ارجاع 
شد. کاالهای کشف شده با دستور قاضی 
اموال  انبار  به  قضایی  قاضی  و  تعزیرات 
تملیکی شیراز تحویل می شود. پرندگان 
هم به احتمال زیاد با نظارت محیط زیست 

در طبیعت رهاسازی خواهند شد.«

سه حادثه ترافیکی در کمتر از ۴۵ دقیقه در 
جاده های منتهی به نی ریز رخ داد که سهم 

گردنه الی رز دو حادثه بود.
به گفته مدیر اورژانس ۱۱۵ نی ریز، اولین 
حادثه ساعت 6:0۷ شنبه ۸ آبان با برخورد 
دو پراید باالتر از مسجد ابوالفضل در گردنه 
الی رز رخ داد که بر اثر آن سه نفر مصدوم 

شدند.
محمدحسین کچویی گفت: »در این حادثه 
یک مرد ۴۵ ساله از ناحیه سر و پهلوی چپ، 
یک مرد ۳۱ ساله از ناحیه صورت و بینی و 
لب و یک مرد ۲۷ ساله نیز از ناحیه قفسه 

سینه، دست و ران راست مصدوم شدند.
حادثه دوم، ساعت 6:۳0 در جاده تنگ حنا 
به سمت غدیرگه اتفاق افتاد. یک کامیون 
واژگون شد و دو سرنشین ۳0 و ۴۷ ساله 
آن به ترتیب از ناحیه قفسه سینه و پهلو و 
دیگری از قسمت سر، پهلو و شانه راست 

آسیب دیدند.
حادثه سوم ساعت 6:۵0 باز هم در گردنه 
بار  با واژگون شدن یک تریلر که  الی رز 
گندم داشت به وقوع پیوست. در این حادثه 
نیز دو سرنشین ۳۳ و ۴۸ ساله کامیون به 

ترتیب از ناحیه ساعد دست چپ و دیگری 
از ناحیه سر، قفسه سینه و پا آسیب دیدند.«

وی افزود: »مصدومان این حوادث پس از 
انجام اقدامات درمانی اولیه، به بیمارستان 

شهدا اعزام شدند.«

هفته  در  نجاری  مغازه  و  جرثقیل  یک 
گذشته دچار آتش سوزی شد که واکنش 

آتش نشانان را در پی داشت.
و  ایمنی  خدمات  مسئول  گفته  به 
ساعت  نی ریز،  شهرداری  آتش نشانی 
۳ نیمه شب شنبه ۸ آبان، یک جرثقیل 
دچار  خمینی  امام  خیابان  انتهای  در 

آتش سوزی شد.
ابراهیم خیراندیش گفت: »در این حادثه 
یکی از الستیکهای جرثقیل ترکید، اتاق 

آن به طور کامل از بین رفت و قسمتی از 
سیستم هیدرولیک شامل لوله های روغن 

و ِگیج آسیب دید.«
آتش نشانان با استفاده از دو حلقه شیلنگ 
و مصرف ۲ هزار لیتر آب، آتش را مهار 

کردند.
یکشنبه   ۱0:۱۵ »ساعت  افزود:  وی 
۹ آبان، چوبهای یک مغازه نجاری در 
خیابان قائم شرقی آتش گرفت و دود 
زیادی ایجاد کرد. آتش نشانان با حضور 

در محل، به وسیله دستگاه تهویه دود 
ایمن سازی  را  حادثه  محل  و  خارج  را 

کردند.«
در ساعت  دیگری  حادثه  از  خیراندیش 
۱۹ همان روز خبر داد. در این حادثه، یک 
خودرو مزدا در کانال آب پشت مسجد 
جامع کبیر سقوط کرد. اما چون به طور 
آتش نشانان  بود،  نیفتاده  پایین  کامل 
موفق شدند به وسیله زنجیر آن را بیرون 

بیاورند.

یک خودرو ایسوزو با بار انار به قعر دره ای در گردنه 
پهنابه سقوط کرد؛ اما راننده آن به طور معجزه آسایی 

جان سالم به در برد.
این حادثه ساعت ۱۵:۵۵ سه شنبه ۱۱ آبان رخ داد و 
ایسوزو با بار انار به قعر دره سقوط کرد. اما در بین مسیر، 
یک درخت بنه جلوی سقوط بیشتر و برخورد آن با 

صخره را گرفت. 
به گفته مدیر اورژانس ۱۱۵ نی ریز، راننده ۲۷ ساله 
ناحیه صورت، قفسه سینه، شکم و کمر  از  ایسوزو 

آسیب دید.
شهری  »آمبوالنس  گفت:  کچویی  محمدحسین 

شد.  حاضر  صحنه  در  سرعت  به   ۱۱۵ اورژانس 
در ادامه و پس از اقدامات درمانی اولیه و حضور 
نیروهای هالل احمر، مصدوم به وسیله آمبوالنس 
هالل احمر که پاترول است و قابلیت مانور بیشتری 
همراه  به  دارد،  خاکی  و  ناهموار  جاده های  در 
تکنسین اورژانس ۱۱۵ به بیمارستان شهدا اعزام 

شد.«
لیال همایونی رئیس دفتر پرساری بیمارستان شهدا 
نیز گفت: »مصدوم حادثه دچار پارگی ریه شده و 
هم اکنون با حال رضایت بخش در ICU بیمارستان 

شهدا بستری است.«

نجات از سقوط ۴۵ متری در چاه

آغاز پیک ششم کرونا در مناطقی با کمترین پوشش واکسیناسیون

2 فوتی جدید کرونایی

۵ سارق در چنگ پلیس اعضای بدن مرد ۶۵ ساله به 3 بیمار جان دوباره بخشید

کشف نزدیک به دو میلیارد تومان کاالی قاچاق
8 شاهین به ارزش یک میلیارد و ششصد میلیون تومان

سه حادثه ترافیکی در کمتر از 45 دقیقه

نجات معجزه آسای راننده ایسوزو 
در گردنه پهنابه

منطقه دور قالت نی ریز جمعه ۷ آبان 
دوباره دچار آتش سوزی شد.

به گفته رئیس منابع طبیعی نی ریز، 
دور  منطقه »چمن  در  آتش سوزی 
کالنتری« صبح  و »چشمه  قالت« 
جمعه ۷ آبان از یک ملک شخصی 
شروع شد و به مراتع طبیعی گسترش 
یافت؛ اما ساعت ۱۷ با تالش مردم 
محلی و مالکان آن منطقه خاموش 

شد.
حامد جمالی ا فزود: »حدود ۵ هکتار 
آتش  در  منطقه  آن  زمینهای  از 
ملک  آن  هکتار   ۴.۵ که  سوخت 
شخصی از جمله درختان انجیر، انگور 
و گل محمدی، و بقیه منابع طبیعی 

بود.«

بیمارستان  تخصصی  کلینیک  برنامه 
شهدا در هفته جاری اعالم شد.

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

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

بیهوشی، چشم پزشکی.
یکشنبه: اعصاب و روان، زنان، کلیه و 

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

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

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

طب فیزیکی.
پنجشنبه: چشم پزشکی.

به گفته مدیر داخلی بیمارستان شهدا، 
روزهای حضور چشم پزشک در نی ریز 

به سه روز افزایش یافته است.
رضا کامرانی گفت: »دکتر وحید رضا 
روزهای  چشم،  متخصص  افراسیابی 
شنبه، دوشنبه و پنجشنبه از ساعت ۹ 
صبح در کلینیک تخصصی بیمارستان 

شهدا به ویزیت بیماران می پردازد. «
متقاضیان می توانند به شکل حضوری 
از ساعت ۷ صبح یا غیر حضوری از 
nobatcenter. طریق سایت اینترنتی
گویای  تلفن  یا   sums.ac.ir
اپلیکیشن  یا   0۷۱-۳۲۹۳0۷۴۲
برنامه  از  دانلود  )قابل  »پذیرش۲۴« 

بازار( نوبت بگیرند.

حادثه واژگون شدن تریلر در گردنه الی رز، جان پدر 
را گرفت و پسر را مصدوم کرد.

ساعت ۱0 دقیقه بامداد دوشنبه ۱0 آبان، حادثه 
واژگون شدن یک دستگاه تریلر در گردنه الی رز به 

اورژانس ۱۱۵، آتش نشانی و هالل احمر اعالم شد.
امدادگران به سرعت در صحنه حضور یافتند؛ اما 
راننده ۴0 ساله تریلر قبل از رسیدن اورژانس فوت 

کرده بود.

شهری  بین  پایگاه  امدادگران  و  نشانان  آتش 
)حسن آباد( هالل احمر به وسیله قیچی توانستند 
اتاق تریلر را برش دهند، فرد فوت شده را بیرون 

بیاورند و پسر وی را تحویل اورژانس ۱۱۵ بدهند.
در این حادثه نوجوان ۱۸ ساله از ناحیه کتف و پا 

آسیب دید که به بیمارستان شهدا منتقل شد.
هفته نامه نی ریزان فارس به خانواده زنده یاد مرتضی 

پیوندی تسلیت می گوید.

آتش سوزی 
دوباره در منطقه 

دورقالت

برنامه کلینیک تخصصی 
بیمارستان شهدا 

در هفته جاری

آتش سوزی جرثقیل و نجاری در هفته گذشته

گردنه الی رز خانواده ای دیگر را 
در نی ریز داغدار کرد
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جهاد کشاورزی
شهرهای اطراف ما از جمله داراب، فسا و جهرم، 
همه مرکز تحقیقات کشاورزی دارند و انواع درختها 
و گندم و جو را با کار تحقیقاتی انجام و رقم مرغوب 

را به کشاورزان معرفی می کنند. 
اما متأسفانه جهاد کشاورزی نی ریزمحروم از مرکز 

تحقیقات است. 

پاسخ جهاد کشاورزی:
با سالم، مراکز تحقیقاتی مختص یک شهرستان 
نیست و هر مرکز چندین شهرستان را پوشش 

می دهد.
البته ما هم مدتها است متقاضی ایستگاه تحقیقات 
که  هستیم  انار  تحقیقاتی  ایستگاه  و  شوری 
متأسفانه به دلیل عدم صدور مجوز توسعه ساختار 
اداری، نه تنها برای شهرستان، بلکه برای سایر 

مناطق موافقت نشده است.
در خصوص زراعت هم ما سطح پایینی داریم و از 
ظرفیت ایستگاه تحقیقات داراب و مرکز فارس 

استفاده می کنیم.
این که طرح محققین معین در همه  بر  عالوه 
توان  و  ظرفیت  از  و  گرفته  شکل  شهرستانها 
این  که  می شود  بهره برداری  امر  متخصصان 
شهرستان نیز به ۱6پهنه کشاورزی تقسیم شده و 
برای هر پهنه یک محقق جهت همراهی با همکاران 
و بررسی مشکالت ، نظارت و توصیه های فنی و 
ارائه یافته های جدید کشاورزی در نظر گرفته شده 

است.

شهرداری نی ریز
۱- از وعده های شما برای آسفالت و تمیز کردن 
جداول خیابانهای مسکن مهر و شهرک جمال آباد 
اقدامی صورت  چندین ماه می گذرد؛ ولی هیچ 
نگرفته است. باتوجه به شروع فصل بارندگی، آیا 
انجام  کاری  منطقه  ساکنان  برای  نمی خواهید 

دهید؟
۲- چرا سرویس بهداشتی واقع در کوچه کنار بانک 
تجارت زنانه و مردانه ندارد؟ واقعًا صحنه بدی 

است. لطف کنید پیگیری نمایید.
۳- ما در یکی از کوچه های محله امام مهدی )بولوار 
فرهنگ، کوچه شماره ۱ یا خیابان امام مهدی 
عمومی،  کتابخانه  کوچه  از  قبل  کوچه  آخرین 
انتهای کوچه سمت چپ و بعد سمت راست( ساکن 
هستیم. همسایه روبرو با نصب چندین اعالمیه و 
ریختن سنگ و بلوک، مانع پارک اتومبیل در کنار 
دیوار منزلش می شود و حتی با تندی و پرخاش و 
تهدید به پنچری و برخورد فیزیکی، باعث تشنج 
و مزاحمت می شود. لذا برای جلوگیری از هر گونه 
بحث و نگرانی و حوادث احتمالی، راهکار قانونی را 

ارائه فرمایید.
۴- چرا پمپ گاز شهرداری از ساعت ۹ شب به بعد 
تنها یک پمپ را روشن می گذارد؟ باید یک ساعت 
می گویند  می کنیم،  اعتراض  وقتی  و  بایستیم 
خودرو  یک  نیست  انصاف  است.  گفته  شهردار 
نیسان که راننده اش باید شب تا صبح رانندگی 

کند، یک ساعت در صف گاز معطل شود.

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

عینًا ارسال می گردد.
در ضمن یادآوری می شود سامانه ۱۳۷ شهرداری 
نی ریز از سالها پیش با هدف ایجاد زمینه مشارکت 
شهروندان در مدیریت شهری و هدایت و رفع 
مدیریت  از طریق  و معضالت شهری  مشکالت 
غیر مستقیم مردم در شهر و دریافت دیدگاه ها و 
نقطه نظرات شهروندان با رویکرد خدمات رسانی 

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

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

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

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

در میان بگذارند.

شهردار محترم شهر نی ریز، جناب مهندس 
فرغت

۱- همان گونه که قباًل نیز مکرراً به آگاهی رسیده، 
آسفالت معابر خاکی مسکن مهر و پاکسازی جداول 
مورد اشاره جنابعالی در حیطه وظایف اداره کل راه 
و شهرسازی استان فارس است و قرارداد منعقده 
بین شهرداری و آن اداره کل تا این تاریخ هنوز به 
نتیجه نهایی نرسیده است. بدیهی است پس از طی 
تشریفات قانونی الزم، عملیات اجرایی آغاز خواهد 

شد.

معاونت محترم خدمات شهری شهرداری، 
آقای حاجی محمدی

۲- ضمن تشکر از شما شهروند گرامی، سرویس 
نقص  رفع  و  تعمیر  حال  در  مذکور  بهداشتی 

می باشد و در اسرع وقت رفع اشکال می گردد.
به اطالع شهروند گرامی می رساند استفاده   -۳
اختصاصی از معابر عمومی ممنوع بوده و هیچ 
کس نمی تواند ادعای مالکیت آن را نماید. پیرامون 
مجاور،  مالکین  خودروهای  پارک  از  جلوگیری 
در صورتی که مزاحمتی برای ورود و خروج دِر 
پارکینگ و ورودی ساختمان  ایجاد ننماید، حق 
تقدم با اولین خودرو پارک شده در محل می باشد. 
موضوع بررسی و در صورت تخلف، در اسرع وقت 

اعمال قانون می گردد.

 CNG مسئول محترم جایگاه سوخت
شهرداری، آقای کارآزما

۴- با سالم خدمت شما شهروند گرامی، به اطالع 
می رساند پمپ گاز مجموعه شهرداری نی ریز از 
ساعت ۲۲:۳0 به بعد و به دلیل کم بودن مشتری 
و فقط به جهت رفاه همشهریان عزیز، تنها با یک 
دیسپنسر فعالیت می نماید. بدیهی است به دلیل 
هزینه های بسیار باالی تعمیر و نگهداری تجهیزات 

جایگاه مذکور، این تصمیم اجتناب ناپذیر است.
ارائه خدمات  این جایگاه  الزم به ذکر است در 
شیفت  تعویض  مواقع  در  عزیز  همشهریان  به 
کارکنان، حداکثر به مدت بیست دقیقه متوقف 

می باشد.
شایان ذکر است در صورت الزام شرکت پخش 
فرآورده های نفتی ناحیه نی ریز به عدم تعطیلی 
خدمات  قطعًا  شهر،   CNG جایگاه های  سایر 
نیز کیفیت  توسط جایگاه شهرداری  ارائه شده 
مطلوبتری خواهد داشت. در اینجا جا دارد از سعه 
صدر همه همشهریان عزیز که ما را در ارائه هرچه 
بهتر خدمات یاری می نمایند، تقدیر و تشکر به 

عمل آوریم.

میراث فرهنگی - شهرداری نی ریز - هیئت 
امناء مسجد جامع کبیر - اوقاف

چرا مسجد جامع کبیر را ساماندهی نمی کنید؟
را  پایگاه  ساختمان  تاریخی،  بنای  این  جلوی 
چندین سال است که می خواهید جابه جا کنید؛ 

اما نمی کنید. 
و  است  شده  خرابه  به  تبدیل  مسجد  پشت 
نورپردازی شب آن خیلی ضعیف است. تا حاال با 
خود فکر کرده اید اگر همین مکان در شیراز که 
خیر، حتی در استهبان بود، به بهترین شکل ممکن 

زیبا سازی شده بود؟

پاسخ شهرداری نی ریز:
یکی از بزرگترین پروژه های بازآفرینی طول تاریخ 
شهرداری نی ریز، شامل سنگفرش سواره رو خیابان 
امام مهدی)عج( در حد غرب مسجد تاریخی جامع 
اشاره،  مورد  معبر  پیاده روهای  بهسازی  کبیر، 
ابنیه  جداره سازی  و  تصویر سازی  و  نورپردازی 
پیرامونی مسجد با بهره گیری از فاخرترین طرح و 
با کیفیت ترین مصالح ممکن و همچنین پوشش 
کانال حد شرق مسجد که مقدمه ای برای بهسازی 
آن منطقه است، توسط شهرداری نی ریز در حال 

انجام است.

پاسخ اوقاف:
با سالم، در مورد مسجد جامع کبیر، بر اساس 

قانون و آئین نامه، از وظایف هیئت امناء مسجد 
با  ندارند،  امنا  هیئت  که  صورتی  در  می باشد. 
مراجعه به اداره وتحویل فرم و ارائه مدارک، نسبت 

به انجام وظیفه خود اقدام نمایند.
فرهنگی  میراث  به  مربوط  کبیر  جامع  مسجد 
گونه  هر  و  ساختمان  ساماندهی  و  می باشد 
جابه جایی با میراث فرهنگی است و کلیه کارها و 

پیگیریها از وظایف هیئت امناء می باشد.

آموزش و پرورش
۱- دانش آموزان دختر روستای حسن آباد پشتکوه 
مجبورند از ساعت ۷ صبح با مادرشان در جاده 
منتظر خودرو و سرویس باشند تا به مدرسه بروند. 
لطفًا برای دانش آموزان روستاها که به علت نبود 
خدمات سرویس مدارس مجبورند در سرما منتظر 

خودرو باشند، خدمات ارائه بدهید.
هزینه  گزارش  بگویید   ..... مدرسه  به  لطفًا   -۲
را  مدرسه  این  دانش آموز   ۳00 از  دریافتی 
منتشر کند. همچنین از این پول حداقل برای 

دانش آموزان اینترنت خریداری نماید.

پاسخ آموزش و پرورش:
۱- پاسخ آموزش ابتدایی:

نموده  مراجعه  آموزش  معاونت  حوزه  به  لطفًا 
و درخواست خود را ارائه فرمایید تا در شورای 

ساماندهی مطرح شود. 
۲- پاسخ آموزشگاه .....:

گزارش به انجمن و شورای مدرسه ارائه شده است. 
در صورتی که شخصی ابهامی دارد، به آموزشگاه 

مراجعه نماید.

تبلیغات اسالمی - اوقاف
الی رز  گردنه  ابتدای  در  واقع  ابوالفضل  مسجد 
خیلی تغییر کرده و وضعیت خوبی ندارد. لطفًا 

رسیدگی کنید.

پاسخ تبلیغات اسالمی:
با سالم، ضمن تشکر و خدا قوت و قدردانی از هئیت 
امناء مسجد، اگر بررسی بفرمایید، وضعیت مسجد 
بحمدا... خوب است و جهت مناسبتر شدن و حتی 
آماده شدن آن مجموعه به عنوان مجموعه بسیار 
عالی که خدمات رفاهی مناسبی به شهروندان 
و مسافران داده شود، به جد در دستور کار ستاد 
و  قرارگرفته  اسالمی  تبلیغات  اداره  نماز  اقامه 
نهادها  و  ادارات  از  برخی  با  تاکنون چندجلسه 
برگزار شده و در حال پیگیری است که ان شاءا... 
نتایج آن دراولین فرصت ارائه خواهد شد. البته اگر 
عزیزمان موارد مورد نظرشان را بیان کرده بودند، 
مناسبتر بود. در عین حال از پیشنهادات و نظرات 

شهروندان ارجمند استقبال خواهد شد.

پاسخ اوقاف:
با سالم، در مورد حضرت ابوالفضل، بر اساس قانون 
و آئین نامه، از وظایف هیئت امناء مسجد می باشد. 
در صورتی که هیئت امنا ندارند، با مراجعه به اداره 
وتحویل فرم و ارائه مدارک، نسبت به انجام وظیفه 

خود اقدام نمایند.

اوقاف
اداره  قبلی  بار در دوران مدیریت  بنده چندین 
زمینهای  وضعیت  تکلیف  تعیین  جهت  اوقاف 
اوقافی و ملکی پالک دهویه به این اداره رفتم؛ 
این پالک  این که  به جز  ولی جواب مشخصی 
نقشه برداری نشده و حدود آن مشخص نیست و... 
نشنیدم.سؤال من این است به خاطر خدا و حالل 
بودن درآمد کشاورزی بر روی این زمینها، تکلیف 
مالکان جزء مثل بنده که چهار هکتار هست چه 
می شود؟ خواهشًا در این مورد تصمیم گیری شود. 
شاید یک نفر پول الزم شود و بخواهد زمینش را 
بفروشد. اما متأسفانه هر خریداری که به اداره 
پشیمان  را  وی  چنان  می کند،  مراجعه  اوقاف 
می کنند که دیگر پیدایش نمی شود.دوباره تأکید 
اوقاف  حق  پرداخت  برای  خودم  من  می کنم 

مراجعه کردم.

پاسخ اوقاف:
با سالم، محبت بفرمائید به اداره تشریف بیاورید تا 
ببینیم موضوع چیست. چنانچه مشکلی باشد، برابر 
مقررات قانونی و دستورالعمل سازمان در جهت 
حفظ و حقوق موقوفه در خدمت عزیران هستیم 

و اقدام خواهد شد.

مخابرات
این  در  هستیم .  انتظام  شهرک  ساکنان  از  ما 
منطقه آنتن تلفن همراه خصوصًا ایرانسل بسیار 
ضعیف است. ظاهراً آنتن نصب شده در کنار اداره 
راهداری، مدت مدیدی است که به علت نقض فنی 
خراب و از شبکه خارج شده است . لطفًا از طریق 
اداره  مخابرات گزارشی در این خصوص تهیه و 

اطالع رسانی کنید.

پاسخ مخابرات:
با سالم، سایت همراه اول کنار اداره برق است و 
سرویس  حال  در  و  ندارد  مشکلی  گونه  هیچ 

می باشد.
در مورد پوشش منطقه هم اهالی محل یا شهرک 
فوق باید به شماره ۹۹۹0 تماس بگیرند و ثبت 
شکایت کنند تا این مشکل از طریق تهران بررسی و 
دستورات الزم جهت پوشش بهتر منطقه به استان 

فارس و نگهداری موبایل اعالم گردد.
طی گزارش، ایرانسل بیشتر مشکل دارد.

منابع آب - منابع طبیعی
چرا گورابها را الیروبی نمی کنید یا حداقل اجازه 

الیروبی به مردم نمی دهید؟
اگر امسال درهای رحمت به روی این مردم باز شد، 

می خواهید آبها را هدر بدهید؟

پاسخ منابع آب:
چنانچه  نیست.  اعتبار  الیروبی  جهت  سالم،  با 
متقاضی الیروبی وجود دارد، به اداره متولی منابع 

آب یا جهاد یا منابع طبیعی مراجعه نماید.

پاسخ منابع طبیعی:
پروژه های  می رساند  استحضار  به  سالم،  با 
سیالب  کنترل  منظور  به  عمومًا  آبخیزداری 
تغذیه  منظور  به  نیز  برخی  و  طراحی می شوند 
این  کف  در  موجود  رسوبات  زیر زمینی.  آبهای 
پروژه ها خاکهای رسی هستند که متأسفانه هیچ 
گونه کاربردی باالخص در کشاورزی ندارند. در 
برای  اعتباری  هیچ  متأسفانه  نیز  اخیر  سالهای 

الیروبی پروژه ها تخصیص داده نشده است. 
در پاسخ به قسمت دوم انتقاد یا سؤال مطرح شده 
)هدر دادن آبها(، احتمااًل منظور باز یا بسته بودن 
دریچه های گوراب برنجزار است. همشهری عزیز! 
این تصمیم جمعی کمیته بحران شهرستان بوده 
است و تنها و تنها به علت این که با جان و امنیت 
چندین هزار نفر در ارتباط است. در صورت لغو 
مصوبه در همان کمیته، می توان ورودی گوراب را 
به ۱00% رساند. ضمنًا همان گونه که مستحضرید، 
آب و روان آبها مسیر طبیعی خود را طی می کنند و 

نمی توان آن را هدر دادن آب اتالق کرد.

صمت
آشفتگی دوباره در بازار سیمان نی ریز که هر از 
گاهی با خرابی کوره شروع و با تعمیرات دنباله دار 
و در آخر با فروش کلینکر به پایان می رسد، ناشی از 
چیست؟ به راستی مگر اداره صمت در آن کارخانه 
تأمین  او  وظیفه  مگر  است؟  نگذاشته  نماینده 

سیمان شهر نیست؟

پاسخ صمت:
با سالم، تعمیرات دوره  ای شرکت سیمان در دو 
بخش کوره و آسیاب به اتمام رسیده و به استناد 
پیگیری بازرس مقیم اداره صمت و قول مدیرعامل 
بار سیمان  از تاریخ ۱۲ آبان ماه اعالم  کارخانه، 
آغاز و نیاز شهرستانهای نی ریز و بختگان تأمین 

می گردد.

دانشگاه آزاد
با توجه به این شرایط سخت، چرا دانشگاه آزاد 
حقوق کارکنان را سر موقع پرداخت نمی کند؟ 
اساتید  حق التدریس  که  است  ترم  چند  االن 
وقت  ما  نیست؛  انصاف  است.  نشده  پرداخت 
پرداخت  موقع  ولی حق الزحمه سر  می گذاریم، 

نمی شود. لطفًا پیگیری کنید.

پاسخ دانشگاه آزاد:
با سالم، ان شاءا... در اسرع وقت و به محض تأمین 
اعتبار، حق الزحمه اساتید حق التدریس پرداخت 

خواهد شد.
ضمن این که حقوق کارمندان تاکنون هر چند 
با تأخیر، اما به همت خود کارمندان و پشتکار و 

زحمات اساتید پرداخت شده است.

شبکه بهداشت و درمان
چرا اضافه کار و کارانه کارکنان شبکه بهداشت و 
بیمارستان را از سال گذشته تا به حال پرداخت 
نکرده اید؟ در این شرایط سخت کرونا حق است که 

قدر زحمات کارکنان با دادن حق آنها دانسته شود.
دیگر  خالف  بر  که  شاهدیم  متأسفانه  اما 
شهرستانها، در نی ریز پزشک ساالری است و از 
حق کارمندان معمولی که جرئت اعتراض ندارند 

زده و به پزشکان داده می شود.

پاسخ شبکه بهداشت و درمان:
با سالم و خدا قوت، متأسفانه پزشکان در حال 
دانشگاه  اولویت  و  عقب هستند  ماه  حاضر ۱۴ 
ابتدا کارانه کارکنان بیمارستان و بعد اضافه کار 
کارکنان شبکه بهداشت است و در آخر پرداختی 

به پزشکان. 
و  فکر  چنین  که  افرادی  برای  متأسفم  بسیار 
دیدگاهی نسبت به  همکاران خود دارند. وضعیت 
پرداختی مدت زیادی است که همه در اختیار 
زمان  در  شبکه  و  بیمارستان  و  است  دانشگاه 
پرداخت آن دخیل نمی باشند. امیدوارم که شرایط 

توسط دانشگاه بهبود یابد.
الزم به ذکر است پرداخت حقوق همه کارکنان هر 
ماه انجام می گردد؛ اما مبلغ کارکرد یا کارانه پزشک 
و پرستار و اضافه کار کارکنان بهداشتی به تعویق 

افتاده است.

شرکت معدنی کارمندان نی ریز
معدنی  شرکت  تغییرات  و  انتخابات  آخرین 
کارمندان نی ریز در سال ۹۵ برگزار شده است و 
انتخابات بعدی باید ابتدای سال ۹۸ برگزار می شد. 
اما این انتخابات انجام نشد و درسال ۹۹ هم به 
دلیل کرونا از برگزاری انتخابات طفره رفتند؛ در 

صورتی که دیگر شرکتها آن را برگزار کردند. 
درسال جاری نیز تا کنون به دلیل کرونا انتخابات 

برگزار نشده است. لطفًا پیگیری کنید.

پاسخ شرکت معدنی کارمندان نی ریز:
در پاسخ به درخواست مردمی در رابطه با تشکیل 
مجمع عمومی شرکت تعاونی کارمندان نی ریز، به 
استحضار می رساند: به علت شیوع بیماری کرونا 
و ممنوعیت تجمعات بیش از صد نفر، این شرکت 
تاکنون موفق به برگزاری مجمع عمومی نگردیده 

است.
لذا با توجه به شرایط مساعد فعلی، این شرکت به 
زودی اقدام به برگزاری مجمع به طور فوق العاده 
و عمومی به منظور ۱- اصالح اساسنامه شرکت و 
۲- برگزاری انتخابات هیئت مدیره و بازرسان و نیز 
ارائه گزارش و صورتهای مالی خواهد نمود و اعضای 
محترم از طریق روزنامه خبر جنوب و نیز هفته نامه 

نی ریزان فارس در جریان آن قرار خواهند گرفت.

فرمانداری - راه و شهرسازی - نماینده 
مجلس

ما که در کارخانه سیمان کار می کنیم، شاهد این 
هستیم که هر روز در گردنه الی رز تصادف شده یا 

واژگونی رخ داده است.
واقعًا چند تصادف دیگر باید رخ دهد و چند نفر 
دیگر باید بمیرند و چند خانواده دیگر باید داغدار 
شوند تا جاده ای که ۹۵ درصدش آماده است، به 

روی مردم و رانندگان گشوده شود؟
حتمًا گذاشته اند تا برای دهه فجر افتتاح شود. 
واقعًا اگر این طور باشد، ظلم است. در این شرایط 
اقتصادی، روا نیست که این طور به جان و مال مردم 

ضرر وارد شود.

پاسخ مشترک فرمانداری و راه و شهرسازی:
با سالم و احترام،  در پاسخ به سؤاالت مطرح شده 
مشترک  جوابیه  محترم،  شهروندان  سوی  از 
فرمانداری و اداره راه و شهرسازی جهت چاپ در 

شماره آتی آن هفته نامه وزین ارسال می گردد.
در خصوص محور نی ریز - سیرجان، به استحضار 
می رساند که این محور در دو فاز ۱۹ کیلومتری و 
۱۲ کیلومتری در حال احداث می باشد. فاز اول تا 
سه راهی مشکان ۱۹ کیلومتر است که ۱۱ کیلومتر 
آن آسفالت شده و به صورت دو الیه به پایان رسیده 
و در ۸ کیلومتر آن نیز الیه اول آسفالت انجام شده و 

الیه دوم نیز در حال انجام است.
فاز دوم به طول ۱۲ کیلومتر از سه راهی مشکان 
تا قطرویه که عملیات خاکی و تسطیح آن  و ابنیه 
انجام شده است.  فنی و دیواره ها تا ۷0 درصد 

لذا تمام تالش این اداره بر این است که تا اوایل 
زمستان  پیش رو، با اتمام ایمن سازی که در حال 
انجام می باشد، بخش اصلی گردنه زیر بار ترافیکی 

قرار گیرد.

راه و شهرسازی
حدود ۱0 روز است که از ثبت نام مسکن دولت آقای 
رئیسی می گذرد و چند روز دیگر مهلتش تمام 
می شود؛ ولی همچنان ثبت نام برای شهر نی ریز 
حالی  در  بگویم  می خواستم  نیست.  امکان پذیر 
که دیگر شهرهای استان از روز اول برایشان امکان 
ثبت نام فراهم بود، ولی مسئوالن شهر ما همچنان 

در خواب به سر می برند.
شما را به خدا فکری هم به حال ما بی خانمانها 
کنید. چرا در این شهرستان هیچ کس پاسخگو 
نیست؟ مگر خبر از اجاره های سرسام آور ندارید؟ 
تا کی باید آرزوی یک قفس ۸0 متری در دلمان 

بماند؟ 

نی ریزان فارس: به خبر درج شده در صفحه ۱ 
و ۳ با عنوان »چرا نی ریز در مسکن ملی نیست« 

مراجعه فرمایید.

ستاد مقابله باکرونا
در مورد چادر خیابانی جلوی بانک ملت و سپه 
یک سؤال داشتم. زمان جشنها یا شهادتها ببینید 
چطور تعداد زیادی زن و کودک تجمع می کنند و 

خبری از کرونا نیست؟!
اما در مدارس همین بچه ها کرونا می گیرند؟ یک 
روز عصر در همین چادرهای جلوی بانک سپه و 
بچه ها  می گفتند  مبعث  عید  مناسبت  به  ملت، 
بگیرند.  و کتاب قصه و شکالت  بکشند  نقاشی 
بنابراین تعداد زیادی افراد جمع شده بودند. چرا 
در چنین جاهایی خبری از کرونا نیست و کسی هم 
نمی گوید تجمع نکنید که بچه ها کرونا می گیرند؟ 
اما تا حرف از مدرسه می شود، می گویند کرونا 
هست و باید آنالین باشند. ما با جشن یا شهادت 
مشکلی نداریم؛ فقط بحثمان بر سر شلوغی و کرونا 

هست.

منتقد محترم
قرار  تعویض پالک  مرکز  اختیار  در  انتقاد شما 

گرفت.

گاز
در هفته نامه شماره ۳۵6 ذکر شده بود افت فشار 
گاز امسال بسیار بیشتر از سال گذشته خواهد بود. 
این در حالی است که کشور ما دومین منابع گاز 
جهان را دارا است. بهتر است مسئوالن محترم به 
جای این حرفها و پیش بینی های خیلی راحت، 
پیش بینی هایشان در زمینه بهتر شدن وضعیت 

نسبت به سالهای قبل باشد.

شورای شهر نی ریز
ساختمان شورای شهر نی ریز در انتهای شهرک 
۱۱0 است. با برگزاری جلسات و تردد و حضور این 
عزیزان در این محل، فضا و محیط زیبنده شورا 
از بنده سؤال کرد این  و شهر نیست. مسافری 

ساختمان چیست؟ به او گفتم شورای شهر است.
لبخندی زد و گفت: شورای شهری که نتواند چند 
تا باغچه کنار ساختمانش را سر و سامان بدهد، 

پس می خواهد چکار کند؟ 
واقعًا فضای اطراف ساختمان بی نظم و باغچه ها 
فاقد تک لبه و پر از مصالح ساختمانی است و آنجا 

تبدیل به پارکینگ ماشینهای سنگین شده است.

همشهری عزیز
گرامی  خواهر  یا  برادر  خدمت  خواستم  درود. 
به نی ریز  نمایندگان دولت  به آمدن  که نسبت 
اعتراض داشتند، عرض کنم که وقتی آمدن آنها 
دردی را دوا نمی کند، پس فرق آمدن و نیامدنشان 
چیست؟ برای نمونه، نیمه کاره ماندن جاده الی رز 
و پل هوایی بیمارستان جدید که بارها مسئوالنی از 
دولت و مجلس آمده و رفته اند و حکایت همچنان 

باقی است.

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

نداده اند:
میراث فرهنگی - هیئت امناء مسجد جامع 
کبیر - نماینده مجلس - ستاد مقابله با کرونا - 

گاز - شورای شهر نی ریز

چرا نی ریز
در مسکن ملی نیست؟

ادامه از صفحه یک

... ان شاا... به زودی در این شورا مورد بررسی قرار می گیرد و 
بالفاصله بعد از تأیید، سایت مورد نظر برای این شهرستان 
بازگشایی و زمان کافی جهت ثبت نام در اختیار متقاضیان 

قرار خواهد گرفت.
وی ادامه داد: همشهریان عزیز نگران این موضوع نباشند 
و سهمیه شهرستان جهت ثبت نام به قوت خود باقی 

است.
رئیس این اداره در پاسخ به این سؤال که چرا سریع تر نسبت 
به تعیین تکلیف زمین های مورد نظر اقدام نکرده اند گفت: 
اداره نی ریز مدت طوالنی می باشد که پیگیر موضوع زمین 
است )قبل از طرح اقدام ملی و جهش مسکن( منتهی 
فاقد زمین درشهر می باشد  اداره  این  اینکه  به  با توجه 

زمین هایی خارج از شهر معرفی گردیده است.

توزیع برنج
تنظیم بازار در 
شهرستان نی ریز

جهادکشاورزی  مدیریت  بازار  تنظیم  واحد  مسئول 
نی ریز  در  بازار  تنظیم  برنج  توزیع  از  نی ریز  شهرستان 

خبرداد.
جهادکشاورزی  مدیریت  عمومی  روابط  گزارش  به 
تا  گفت:  عنایت الهی  محمدحسن  نی ریز،  شهرستان 
کنون هشت تن برنج »هندی۱۱۲۱«، دریافت و در سطح 

شهرستان توزیع شده است.
وی افزود: درحال دریافت ۲۴ تن برنج پاکستانی و تایلندی 

هستیم که در روزهای آینده توزیع خواهد شد.

//
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دعوت به همکاری
به یک نفر نیروی آقا جهت کار در مغازه مرغ 

 فروشی نیازمندیم، 
 مرغ فروشی بیگی

09176145305 2/36933

دعوت به همکاری
تاالر وزرا جهت تکمیل کادر پرسنلی خود 

به یک نفر نگهبان و یک نفر گارسون)زن و مرد( 
نیازمند  است 
09177373195 2/36938

یک قطعه زمین مسکونی با سند تک 
برگ ، کوچه 10متری، آب ، برق، گاز واقع 

در خیابان معلم به فروش می رسد
09173173797 ین

زم
ش 

رو
2/36935ف

دعوت به همکاری
 نمایندگی گروه صنعتی سپاهان با 
وجود 11 نیروی خانم فعال مشغول 
به کار، مجددا جهت تکمیل کادر 
دفتری خود به دو نیروی خانم 
 دیگر با فن بیان باال نیاز دارد . 

 تلفن :071-53832894 
1/36936داخلی 108

گمشده
 یک عدد دستبند طال گمشده 
است. از یابنده تقاضا می شود 

تماس گرفته  و مژدگانی 
 دریافت کند 

09178340347
1/36937

دعوت به همکاری
 به یک همکار خانم 
جهت فروشندگی در 
مغازه کفش فروشی 

نیازمندیم
09178340347

1/36937

فروش لوازم
 1-بخاری گازی نیک کاال 1 عدد 

2- پشتی قالیچه ای 6 عدد

3-درب چوبی سفید 1 عدد

09171322207

1/36934

هنگامه نیایش
طلوع اذان صبحمهشیدیخورشیدی

غروب اذان ظهرخورشید
نیمه شب اذان مغربخورشید

شرعی
 22  57  17  22  17  03  11  37  6  10  4  49 1 ربیع الثانی16  آبانیک شنبه
 22  57  17  22  17  03  11  37  6  11  4  50 2 ربیع الثانی17  آباندوشنبه
 22  57  17  21  17  02  11  37  6  12  4  51 3 ربیع الثانی18  آبانسه شنبه

 22  57  17  21  17  01  11  37  6  13  4  51 4 ربیع الثانی19  آبانچهارشنبه 
 22  57  17  20  17  01  11  37  6  14  4  52 5 ربیع الثانی20  آبانپنج شنبه
 22  57  17  19  17  00  11  37  6  14  4  53 6 ربیع الثانی21  آبانجمعه 
 22  57  17  19  17  00  11  37  6  15  4  53 7 ربیع الثانی22  آبانشنبه

تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیأت  رأی شماره 140060311005000648  برابر 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک نی ریز تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای منوچهر کریمیان فرزند 
محمد به شماره شناسنامه 113 صادره از نی ریز در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 
248.8متر مربع پالک 2 فرعی از 1862 اصلی مفروز و مجزا شده از پالک 1862 اصلی 
واقع در نی ریز بخش 22 فارس خریداری مع الواسطه از مالک رسمی آقایان احمد و 
حسن و حسین و اسماعیل و محمود و محمد و اصغر نام خانوادگی همگی مستقیمی 
و خانم ها نزهت و مریم هردو نام خانوادگی مستقیمی مشاعًا بالسویه و تعدادی از ورثه 
بی بی جان ایزدی و طاهره رفعت اله و عنایت اله و میمنت و شهرت همگی ایزدی و تعدادی 
از ورثه زری مستقیمی )محمد و ابراهیم و گوهر و نسرین  و مسعود شهرت همگی 
بینایی( و طوبی مستقیمی 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:1400/08/16 تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/09/01

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 1400/08/01
ش 93

36859

اول  هیأت   140060311005000589 شماره  رأی  برابر 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
بالمعارض  مالکانه  تصرفات  نی ریز  ملک  ثبت  حوزه 
متقاضی آقای محمود پورافشار فرزند علی یار به شماره 
شناسنامه 409 صادره از نی ریز در ششدانگ یک باب 

خانه به مساحت 176متر مربع پالک 3 فرعی از 4742 
اصلی مفروز و مجزا شده از پالک 4742 اصلی واقع در 
نی ریز بخش 22 فارس خریداری از مالک رسمی آقای 
محسن شهامت 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:1400/08/16 
تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/09/01

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 1400/08/03
ش 94

36868

آگهی فقدان سند مالکیت 
بخش 22 فارس نی ریز

چون آقای جهانگیــر بخش پور فرزند 
محمد احــدی از ورثه آقــای محمد 
بخش پور طبق انحصار وراثت شــماره 
 140012390005474730
-1400/07/21 شعبه ششم شورای 
حل اختالف نی ریز  با تســلیم دوبرگ 
استشــهادیه که در دفتر خانه اسناد 
رســمی شــماره 422 نی ریز تنظیم 
گردیــده اســت مدعی هســتند که 
تعدادیک جلد سند مالکیت مربوط به 
ششــدانگ یک باب مغازه به مساحت 
86.39 متــر مربــع تحــت پــالک 
4759.16 واقــع در نی ریز بخش 22 
فارس به نام مورث ایشان آقای محمد 
بخش پور فرزند شاه رضا در  ذیل ثبت 
6213 دفتــر 196 صفحــه 42 ثبت 
سند شماره چاپی 0252250 ب  85 
و صادر تســلیم گردیده است به علت 
جابجایی منزل مفقود شــده اســت و 
نامبرده تقاضای صدور ســندالمثنی 
نموده است. مراتب طبق دستور ماده 
120 اصالحی آیین نامــه قانون ثبت 
آگهی می شــود که هر کس نسبت به 
ملک مورد آگهــی معامله ای کرده و یا 
مدعی وجود ســند مالکیت نزد خود 
می باشد تا ده روز پس از انتشار آگهی 
به ثبت محل مراجعــه و اعتراض خود 
را ضمن ارائــه اصل ســند مالکیت یا 
خالصه معامله تسلیم نماید و اگرظرف 
مدت مقرر اعتراضی نرســیده و یا در 
صورت اعتراض اصل ســند ارائه نشود 
اداره ثبت سند مالکیت المثنی را طبق 
مقررات صــادر و به متقاضی تســلیم 

خواهد کرد. 
تاریخ انتشار: 1400/08/16 

محسن زواران حسینی
رئیس اداره ثبت اسناد و 

امالک نی ریز

36928

- مورخ 1400/08/11
ش 100

آگهی فقدان سند مالکیت بخش 22 فارس نی ریز
چون آقای غالم حسن روح پرور فرزندعلی با تسلیم دوبرگ استشهادیه که در دفتر خانه 
اسناد رسمی شــماره 11 نی ریز تنظیم گردیده است مدعی هســتند که تعدادیک جلد 
ســند مالکیت مربوط به ششــدانگ یک قطعه زمین به مســاحت 272 متر مربع تحت 
پــالک7334.1111  واقع در نی ریــز بخش 22 فارس بــه نام غالمحســن روح پرور 
فرزند علی در ذیل ثبــت 21989 دفتر 265 صفحه 200 ثبت و ســند شــماره چاپی 
673662د93 صادر تسلیم گردیده است به موجب سند رهنی 6913 - 1395/01/08  
دفتر خانه 82 نی ریز درقبــال مبلغ 575000000 ریال به مــدت 24 ماه در رهن بانک 
ملی شعبه مرکزی نی ریز می باشــد به علت جابجایی منزل مفقود شده است و نامبرده 
تقاضای صدور سندالمثنی نموده است. مراتب طبق دستور ماده 120 اصالحی آیین نامه 
قانون ثبت آگهی می شــود که هر کس نســبت به ملک مورد آگهی معامله ای کرده و یا 
مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می باشــد تا ده روز پس از انتشار آگهی به ثبت محل 
مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل ســند مالکیت یا خالصه معامله تسلیم نماید و 
اگرظرف مدت مقرر اعتراضی نرســیده و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود اداره 

ثبت سند مالکیت المثنی را طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد. 
تاریخ انتشار: 1400/08/16 
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آگهی افراز پالک 4760/7 
ســند مالکیت ششــدانگ یک باب خانه به مســاحت 236 مترمربع به نام دیگری صادر و 
تسلیم شده است پس برابر سند قطعی36907-1372/05/09 دفتر 11 نی ریز ششدانگ 
پالک فوق به گرامی تاتی منتقل شده اســت پس برابر سند قطعی1372/08/11-37902 
دفتر 11 نی ریز موازی چهار دانگ مشــاع از ششــدانگ از طرف گرامی به عفت ممتازیان 
منتقل شده است همچنین برابر گواهی حصر وراثت شــماره 9809978898200 مورخ 
1398/08/21گرامی تاتــی فوت که ورثه حین الفوتش  ایران ســهامی زوجه و محمدرضا 
و کوروش و بهنام و ابوالفتح و حبیب و حمید و ســهیال و محبوبه و ثریا شــهرت همگی تاتی 
فرزندان متوفی معرفی شده اند پس برابر ســند قطعی34429-1400/02/11 دفتر 422 
نی ریزموازی 4 ســهم مشاع از 90 ســهم 6 دانگ)ســهم ارث ابوالفتح تاتی( به زهرا فکری 

منتقل شده است. که حدود و مشخصات آن به شرح ذیل می باشد:
 شمااًل: به طول 10 متر به جدول عمومی

 شرقًا: به طول 23 متر به پی زمین 4760.8
جنوبًا: به طول 10 متر پی است به کوچه 10 متری

غربًا: به طول24.20 متر پی است به زمین 4760.6 
پالک مذکور تا این تاریخ در قید رهن نمی باشد.

مالکین مشاعی:
 1- زهرا فکری فرزند محمد مالک موازی 4 سهم مشاع از 90 سهم سهام ششدانگ
 2-محمدرضا تاتی فرزند گرامی موازی 4 سهم مشاع از 90 سهم سهام ششدانگ
3-سهیال تاتی فرزند گرامی موازی2 سهم سهم مشاع از 90 سهم سهام ششدانگ

4- محبوبه تاتی فرزند گرامی موازی 2 سهم مشاع از 90 سهم سهام ششدانگ
5- ثریا تاتی فرزند گرامی موازی 2 سهم مشاع از 90 سهم سهام ششدانگ

6-  کوروش تاتی فرزند گرامی  موازی 4 سهم مشاع از 90 سهم سهام ششدانگ 
7-بهنام تاتی فرزند گرامی موازی4 سهم مشاع از 90 سهم سهام ششدانگ

8-حبیب تاتی فرزند گرامی موازی 4 سهم مشاع از 90 سهم سهام ششدانگ 
9- حمید تاتی فرزند گرامی موازی 4سهم مشاع از 90 سهم سهام ششدانگ
10- ایران سهامی فرزند سیاه موازی ثمن اعیانی 90 سهم سهام ششدانگ

11- عفت ممتازیان فرزند امید علی موازی 60 سهم مشاع از 90 سهم سهام ششدانگ
الزم به ذکر اســت تا تاریــخ 1400/07/18ســند مالکیت معارضی نســبت به پالک 

4760.7صادر نگردیده است.
 خانــم زهــرا فکــری فرزنــد محمــد برابــر درخواســت ارائــه شــده به شــماره 
5006697-1400/08/03تقاضای مبنی بر افراز قســمتی از پــالک موصوف را ارائه 
نموده و با توجه به عدم ارائه آدرس مالکین مشــاعی توســط متقاضــی از کلیه مالکین 
مشاعی پالک فوق الذکر دعوت می گردد روز یکشــنبه مورخ 1400/08/30جهت افراز 
در محل ملک حضور به هم  رسانید. بدیهی اســت عدم حضور مانع از انجام عملیات افراز 

نخواهد بود
تاریخ انتشار: 1400/08/15 
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آگهی تشکیل مجمع عمومی عادی و فوق العاده ) نوبت سوم (
 انجمن صنفی کارگری کارگران برقکار ساختمانی شهرستان نی ریز

بدین وسیله از کلیه اعضای انجمن صنفی کارگری برقکاران ساختمانی نی ریز و حومه دعوتم ی شود در جلسه مجمع 
عمومی عادی و فوق العاده که رأس ساعت10 صبح  روز سه شنبه مورخ 1400/09/09 در سالن ورزشی کارگر، واقع 

در انتهای بلوار میرزا کوچک خان برگزار می گردد حضور به هم رسانید.
دستور کارجلسه:

1- انتخابات اعضای هیئت مدیره  و بازرس انجمن        2-گزارش عملکرد سال 1399 
3-تغییر ماده 7 بند الف و ب اساسنامه

  تذکر:داوطلبین عضویت در بازرســی و هیئت مدیره انجمــن می توانند مدارک  خــود را 10 روز قبل از برگزاری 

مجمع به واحد تشکیالت کارگری و کارفرمایی تحویل نمایند.

6/36929 انجمن صنفی کارگری کارگران برق ساختمانی شهرستان نی ریز و حومه

 D :افقی
1- از پهلوانان شاهنامه - نام دختر حضرت آدم 
2- موجود تک سلولی - بی خبر از پیاده 3- باران 
اندک - عالمت جمع عربی - دیدنی در ارتش - 
سال   -4 آسیب  و  - صدمه  می شود  همه  شامل 
ترکی - از مصالح ساختمانی - جمع ملت ها 5- 
 - کبیر  پسر کوروش  دومین   - کرم گونه  حرکت 
اشاره به نزدیک 6- عدد فوتبالی - من و جنابعالی 
 - باالی چشم   -7 آب بند   - مغز   - و خم  پیچ   -
جذاب و دلربا 8- بهبود زخم - مادر رستم دستان 
9- کشف رازی - از غذاها 10- نفس خسته - از 
به جایی  ورود  از  ممانعت    - برآید  پر درد  نهاد 
- حرف سر باال - اثر ماتسین 11- مردم - ترازو 
مقاومت  اندازه گیری  واحد   -12 لون  و  رنگ   -
الکتریکی - اشک خونین - پدر ترکی 13- حرف 
نداری- رود ناشنوا! - شهر - تصدیق انگلیسی - 
چه وقت؟ 14- خدای مصر باستان - بازگشت از 
گناه 15- نام چند تن از شاهنشاهان هخامنشی 

- درختی از تیره پروانه واران

 M :عمودی
 -2 نی ریز  در  رودخانه ای   - ایران  شهر های  از   -1
تکرار   - شاه  مخفف   -3 نهی کننده   - بلیغ  فریاد 
یار همقد 4-  - دو  بجز - کشنده بی صدا   - حرفی 
بیهوشی - گرفتار درد و رنج - جزئی از بدن 5- خانه 
- تخت پادشاهی - فلز چهره 6- صفحه اینترنتی - 
دشنام دادن - پارچه دریایی - در ردیف شش افقی 
بجویید - جدید و تازه 7- خلق و خو - از نامهای 
با  باری تعالی 8- سرشناس و مشهور - شادمان و 
نشاط 9- جانشین - پادشاه مغولی 10- کشیش - 
- در گویش گنابادی  - عضو شنونده  ندارد  خسته 
به معنی دفعه است - آبدیده 11- خوش شانسش 
موی  اسارت 12-  گردنبند   - فلکه   - است  معروف 
گردن اسب - شهری در استان فارس - کوزه سفالی 
13- تلخ عرب - من و جنابعالی - از رنگ ها - نت 
چهارم - عالمت جمع فارسی 14- دختر سرزمین 
عجایب - حمله ناگهانی 15- نویسنده آوای وحش 
و گرگ دریا - پول یا متاعی که آن را اساس کسب 

قرار دهند
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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/***

به سه نفر مرد و سه نفر زن در کارخانه 
نبات با حقوق و بیمه  نیازمندیم

09173327189

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

/ از خوردن همزمان چند میوه پرهیز کنید.
زیرا برخی طبیعت گرم و برخی طبیعت سرد دارند. برخی 

زود هضم و برخی دیر هضم هستند.

/ سفید کردن دست با روشی ساده !
 دستها را با مخلوط سیب زمینی، گلیسیرین و آب لیمو 

ترش مالش دهید)روشن کننده و نرم کننده فوق العاده ای 
برای پوست دستها است(

اگر زانو و یا آرنج شما به تیرگی می زند، یک لیموترش را از 
وسط بریده، و نصف آن را روی قسمتهای تیره بمالید.

/ کشف رازی دیگر از اسرار مغز !
 پژوهشگران ناحیه ای کوچک نزدیک ساقه مغز شناسایی 
کرده اند که منطقه کنترل هوشیاری است و می تواند با 

تحریک الکتریکی، روشن یا خاموش شود.
بیماری  و  هوشیاری  اختالالت  درمان  در  کشف  این 
بی خوابی مؤثر است و به متخصصان در تنظیم مدت زمان 

بیهوشی کمک می کند.

/ خوراکی هایی که موجب تحریک کیست پستان 
می شود!

 نوشابه های گازدار، سوسیس و کالباس.
 مواد غذایی حاوی ویتامین E به سالمت پستان کمک 

می کنند؛ مثل ذرت، سبزیجات سبز، گردو، حبوبات و گل 
مغربی.

/ پوست لیمو 5 تا 10 برابر لیمو ویتامین دارد.
 پوست لیمو ضد سرطان است و یک داروی ضد انگل، ضد 

تومور، ضد کیست و ضد عفونت است.
 پوست لیمو دهان را ضدعفونی می کند و منبع غنی از 

ویتامین C  و الغرکننده است.

/ پژوهشها نشان می دهد نشستن به مدت طوالنی، از 
سیگار کشیدن خطرناکتر و از بیماری ایدز کشنده تر است ! 

نشستن طوالنی خطر ابتال به دیابت، چاقی و بیماری های 
قلبی را به شدت افزایش می دهد.

/ اگر پاهای شما گزگز می کند و یا مدام به خواب می رود 
و دچار سرگیجه و تعریق زیاد شده اید، این امکان وجود 

دارد که »چربی خون« شما باال رفته باشد !

/ بهترین زمان برای جذب هر ویتامین چه ساعتی 
است؟ 

مولتی ویتامین: صبح و همراه با صبحانه
ویتامین C: همراه با صبحانه یا ناهار

اسید فولیک: نیم ساعت قبل از خواب
ویتامینهای گر وه B: قبل از صبحانه یا قبل از ناهار با شکم 

خالی
ویتامین های A, D, E و K: همراه با وعده های غذایی دارای 

چربی
آهن: یک ساعت قبل یا دو ساعت بعد از غذا )اگر معده 

حساسی دارید، با یک وعده سبک مصرف کنید(
کلسیم: همراه با وعده غذایی )همزمان با آهن یا زینک 

مصرف نشود(
زینک: همراه با وعده غذایی

/ احتمال بروز آلزایمر در افرادی که نزدیک جاده ها، 
خیابانهای ُپرترافیک و مکانهای آلوده زندگی می کنند، 

بیشتر است !
 محققان دانشگاه کالیفرنیای جنوبی می گویند، ذرات ریز 

ناشی از فعالیت نیروگاه ها و خودروها تقریبًا عامل بروز 20 
درصدی بیماری آلزایمر هستند.

عوامل آلوده کننده هوا موجب مشکالت دستگاه عصبی و 
زوال عقل می شوند.

/ آب زرشک  عالوه بر کاهش فشارخون، روند سفیدی 
مو را کاهش داده، کبد و کلیه را پاکسازی می کند و باعث 
شفاف شدن پوست می شود. افرادی که احساس تشنگی 

می کنند، آب زرشک به رفع عطش آنها کمک می کند.

/ ناشتا مویز بخورید.
مویز، هضم  کننده غذا و گرم کننده تمام بدن بخصوص 
کلیه و مثانه است. مصرف حجم متعادلی از مویز می  تواند 

باعث تقویت معده، کبد، کلیه ها و مثانه شود.

/ طبق تحقیقات پژوهشگران ژاپنی، سریع غذا خوردن 
خطر بیماری قلبی، دیابت و سکته را افزایش می دهد ! 

بعالوه موجب اضافه وزن بیشتر، اندازه بیشتر دور کمر، 
میزان غیرعادی کلسترول و قندخون باالترمی شود.

  چند خط سالمتی

/ خوردن یک عدد سیب در روز به علت وجود اسید 
به  ابتال  از  جلوگیری  برای  می تواند  خود،  در  اورسولیک 

بیماری های گوناگون و سرطان مفید باشد.

/ استفاده از دستمال کاغذی روش مطمئن تری نسبت 
به حوله و پارچه است. با مصرف دستمال کاغذی، عالوه بر 

پاکیزگی، مانع انتقال بیماری شوید.

/ اگر در حال تالش برای از دست دادن وزن خود هستید، 
عسل می تواند کمک کننده بزرگی برای تمام افراد باشد.

 عسل می تواند به کاهش وزن کمک کند؛ اگر با آب گرم و 
لیمو مصرف شود.

/ با قورت دادن آدامس چه اتفاقی می افتد؟
آدامس در معده توسط اسید هیدروکلریک هضم و نابود 
می شود؛ اما ماده پالستیکی موجود در آدامس که نوعی پلیمر 
به نام بوتیل است، به صورت کاماًل مصنوعی ساخته شده و 
دستگاه گوارش بدن انسان قادر به هضم آن نیست و توسط 

روده ها از بدن دفع می شود.

/ پسته حاوی مواد مغذی مناسب به همراه ویتامینها بوده 
و کالری باالیی دارد !

به  نوجوانان  دانش آموزان،  ورزشکاران،  به  آن  مصرف 
خصوص در سنین رشد و به زنان باردار و شیرده توصیه 

می شود.

/ پوست شادابی می خواهید؟ به صبحانه تان چند مغز 
گردو اضافه کنید. 

گردو حاوی ویتامینهای E و F  )اسیدهای چرب اشباع نشده 
و ضروری( است که می توانند از پوست در برابر رادیکالهای 
آزاد محافظت کنند. رادیکالهای آزاد به بدن صدمه می زنند. 
این ویتامینها به جلوگیری از بروز چین و چروک روی پوست 

و خشکی آن هم کمک می کنند.

/ اگر شکم صاف می خواهید، مصرف مواد غذایی زیر را 
محدود کنید و در حد تعادل مصرف کنید:

کربوهیدراتهای تصفیه شده )آردهای سفید(، سرخ کردنی  ها، 
نشاسته،  نان،  )برنج،  زیاد  کربوهیدرات  نوشابه،  و  آبنبات 

بیسکوئیت، شیرینی(،  آبمیوه صنعتی، نمک،  آدامس.

/ تندرستی روده ها
جهت حفظ سالمت روده ها باید میوه جات و سبزیجات تازه 

بیشتر استفاده کنید و آب نیز بیشتر بنوشید.

 / دود کردن اسپند
دودکردن اسپند عالوه بر این که ضدعفونی کننده محیط و 

پاکسازی کننده هوا است، موجب:
 نشاط،  رفع ترس، رفع افسردگی،  رفع سردرد و رفع عفونت  

می شود.

/ درمان تنبلی روده ها
باید سیب  روده ها  تنبلی  و  یبوست  کردن  برطرف   برای 
درختی را با پوست خوب بجوید و بخورید یا هربار 12 عدد 
آلوی سیاه خشک را به وسیله کارد یا قیچی زخمی یا تکه تکه 
کنید و حدود 1 ساعت در آب گرم بخیسانید و در همان آب 
یک تا سه ساعت روی آتش مالیم بجوشانید. سه مرتبه آب 
آن را با آب گرم عوض کنید و تا گرم است آب آلو را بخورید. تا 
چند روز این کار را قبل از صرف ناهار و همچنین شام تکرار 

کنید. خوردن خود آلوی سیاه و لواشک هم سودمند است.

/ بزرگترین اشتباهات زنان بعد از سن 30 سالگی:
ورزش نکردن

توجه نکردن به فشار خون و کلسترول
غربالگری نکردن سرطان های زنانه )پستان، رحم و دهانه 

رحم(
سیگار کشیدن

استفاده نکردن از ضدآفتاب

/ چرا خوردن یک عدد موز در روز ضروری است؟
 خوردن یک موز در روز می  تواند در پیشگیری از سکته های 

قلبی و مغزی کمک  کننده باشد. 
قلبی  آریتمی  به  آن  کمبود  نباشد،  کافی  پتاسیم  وقتی 
)ناهماهنگی ضربان قلب( منجر می  شود و در نتیجه جریان 
خون به مغز، ماهیچه  ها و سایر اعضای بدن دچار مشکل 

می  شود.

/ چند توصیه برای درمان آروغ زدن: 
 خوب جویدن غذا از درمانهای آروغ زدن است. 

 از مصرف آب و مایعات و نوشابه های گازدار در بین غذا پرهیز 
شود. 

چند خط سالمتی

همچون  ها  ُمسکن  انواع  تجویز  گذشته،  سال   10 طول  در 
گاباپنتینوئیدها مانند گاباپنتین، پرگابایلین و داروهای مخدر برای 
کنترل دردهای مزمن نظیر میگرن، نوروپاتی دیابتی و کمردردهای 

مزمن افزایش یافته است.
یافته ها نشان می دهد افراد مصرف کننده داروهای مخدر، 95 درصد 
بیشتر از کسانی که مسکنهای معمولی می خورند، در معرض چاقی، 
82 درصد دارای اندازه دور کمر بیشتر و 63 درصد بیشتر دارای 

فشارخون باال هستند.
به گفته محققان، این داروهای مرتبط با دردهای مزمن باید برای 
کوتاه مدت تجویز شوند تا عواقب جدی آن برای تندرستی محدود 

شود.
نیوکاسل  دانشگاه  از  تحقیق  تیم  سرپرست  کاسیدی،  صوفی 
انگلستان، در این باره می گوید: »ما در مطالعات خود دریافتیم در 
بیمارانی که داروهای حاوی مخدر مصرف می کنند، چاقی و بدخوابی 

شیوع بیشتری دارد.«
داروهای مخدر همچون یک آرامبخش عمل کرده، موجب تحرک 
کمتر بیماران شده و ذائقه آنها تغییر کرده و تمایلشان به مصرف مواد 

خوراکی حاوی قند و شیرینی افزایش می یابد.
این داروها همچنین خرناس کشیدن و اختالت خواب را تشدید کرده 

و موجب بروز مشکالتی مرتبط با فشارخون باال نیز می شوند.

عوارض 

مصرف مداوم 

ُمسکن ها

سکته مغزی در اثر اختالل در خون رسانی 
اتفاق می افتد. درصد  از مغز  به قسمتی 
کمی از سکته های مغزی در اثر خونریزی 
به  که  می دهد  رخ  مغز  بافت  داخل  به 
دهنده  خونریزی  مغزی  سکته  عنوان 

)هموراژیک( نامگذاری می شود.
اغلب سکته های مغزی در اثر کاهش یا 
مغز  بافت  به  خون رسانی  ناگهانی  قطع 
ایجاد می شود که به عنوان سکته مغزی 

»ایسکمیک« شناخته می شوند.
اگر عالئم سکته مغزی کمتر از یک ساعت 
به درازا بکشد و بیمار بهبود یابد، به آن 
ایسکمی گذرای  یا  سکته مغزی خفیف 

مغزی »TIA« می گویند.
در سکته مغزی، با قطع جریان خون به 
بافت مغز و با گذشت زمان، سلولهای مغزی 
آسیب می بیند و در صورت طوالنی بودن 
قطع جریان خون، آسیب غیرقابل بازگشت 
و در نتیجه مرگ سلولهای مغزی اتفاق 

می افتد.
بر اساس این که کدام قسمت مغز و با چه 

شدتی آسیب ببیند، بیمار دچار اختالل در 
فهم کالم دیگران، صحبت کردن، کاهش 
حس و قدرت حرکت صورت و دست و پا، 
اختالل در راه رفتن و تغییر در احساس 

می شود.
افراد  همه  برای  می تواند  مغزی  سکته 
جامعه و در هر سنی اتفاق افتد. از هر 4 نفر 

یک نفر دچار سکته مغزی می شود.
سبب  مغزی،  سکته  از  شناخت  افزایش 
می شود تا بتوانیم از وقوع آن پیشگیری 
کرده و در صورت ُرخداد، هر چه سریع تر 
اقدامات الزم را در راستای کاهش عوارض 

آن انجام دهیم.
سکته های مغزی می تواند قابل پیشگیری 

و درمان باشد.
شناخت عالئم سکته های مغزی در اوایل 
بیماری، درمان آن به عنوان یک فوریت 
پزشکی با بستری در بخشهای تخصصی 
و دسترسی به مراقبت حرفه ای و مناسب، 
می تواند نتایج قابل مالحظه ای برای بیمار 

به همراه داشته باشد.

نشانه های سکته مغزی:
می تواند  مختلفی  عالئم  مغزی  سکته 
داشته باشد که در صورت بروز این عالئم، 
تماس   115 اورژانس  با  بی درنگ  باید 

بگیریم و بیمار را آرام کنیم.
1- بروز ناگهانی ضعف و بی حسی در یک 

سمت صورت و دست و پا.
2- بروز ناگهانی اختالل در صحبت کردن، 
درک صحبت دیگران و حالت گیجی و منگی.

3- مشکل ناگهانی در بینایی یک یا هر دو 
چشم.

4- اختالل ناگهانی در راه رفتن و حفظ 
تعادل به همراه سرگیجه و دو بینی.

می تواند  که  شدید  بسیار  سردرد   -5
سبب  و  باشد  فرد  سردرد  شدیدترین 

بی هوشی و اختالل در تعادل شود.

در این موارد توصیه می شود:
- بیمار را مجبور به صحبت کردن و بلند 

شدن نکنیم.
- اگر بیمار هوشیار نیست، او را به پهلو 

بخوابانیم.
- از دادن آب، غذا و هر دارویی به بیمار 

پرهیز کنیم.
- در صورت امکان، بیمار در حالت نیمه 
نشسته قرار گیرد و اگر در حالت درازکش 
است، بهتر است َسر بیمار را 30 درجه 

باالتر از تنه قرار دهیم.
- از هرگونه اقدام برای کم کردن فشارخون 
و مدارک پزشکی  داروها  و  پرهیز کرده 

بیمار را تا آمدن اورژانس، آماده کنیم.

زخم معده سکته مغزی و نشانه های آن
چیست؟

دو توصیه برای 
باال بردن انرژی

باید  معده  زخم  ایجاد  نحوه  در 

گفت در معده ما یک  الیه ضخیم 

از مخاط وجود دارد که معده را 

محافظت  گوارشی  شیره های  از 

اسیدی  فوق العاده  که  می کند 

است و ممکن است بافتهایی را که 

به معده نزدیک است تحلیل ببرد 

و همین امر باعث ایجاد زخم معده 

می شود.

برای درمان زخم معده در طب 

نوین، معمواًل از داروهای مختلف 

اما  می شود؛  استفاده  شیمیایی 

در طب سنتی درمان های ساده 

متعددی برای زخم معده وجود 

دارد.

معده،  زخم  نشانه  شایع ترین 

از گرفتگی و  احساس متوسطی 

درد در ناحیه شکم است؛ از آنجا 

که زخم ها در پوشش معده یا روده 

اثنی عشر(  یا  )دوازدهه  کوچک 

به  طور کالسیک در  است، درد 

ارتباط با ترشح اسید است.

معمواًل درد زخم معده با خوردن 

خوراک و درد دوازدهه یک ساعت 

شروع  خوردن  خوراک  از  پس 

می شود.

1- هر ورزشی که اکسیژن را به بدن برساند کنترل فشار 
مثل   رایگان  های  ورزش  از  می کند.  آسانتر  را  روانی 

پیاده روی یا  تنفس درست بهره بگیرید. 
 منظور از تنفس درست، همان  تکنیک 478 است که توسط 
دکتر ویل از دانش آموختگان دانشگاه هاروارد ابداع شده 

است.
به این صورت:

ابتدا به مدت 4 ثانیه نفس را فرو دهید، سپس به مدت 7 
ثانیه نگه داشته،  در نهایت به مدت 8 ثانیه اجازه دهید که 
هوا از ریه هایتان خارج شده و این مراحل را چندین بار تکرار 

کنید؛ بین 15 تا 30 بار !
2- با تکنیک دو مرحله ای دکتر گی هندریکس، برای خود 

یک رژیم غذایی متناسب و پرانرژی ایجاد کنید.
به این صورت:

 مرحله اول: غذایی که دوست دارید بخورید. 
مرحله دوم: حساسیت بدن خود را 45 تا 60 دقیقه بعد 
در نظر داشته باشید؛ اگر احساس راحتی و پرانرژی بودن 
داشتید، غذایی که خورده اید پرانرژی بوده؛ اما اگر این 

احساس را نداشتید، غذای شما انرژی زا نبوده. 
در عرض یک هفته می توانید یک رژیم غذایی که  مختص 

بدن شما است تدارک ببینید.
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پایدرسدکترحسینالهیقمشهای

زن و مرد برای هم 
لباس و پوشش اند

در ذیل آیه 187 سوره بقره: 
لباس  انتم  و  لکم  لباس  »هن 
شما،  زنان  یعنی  ایشان  لهن: 
شأ ن  )مایه  لباس  همچون 
و  آبرو  و  پوشش  و  منزلت  و 
حیثیت( باشند شما را و شما نیز 
همچون لباس باشید، ایشان را.« 
عبارت  این  است:  نوشته شده 

کوتاه در مجموع مشتمل بر بیش از یک کلمه اصلی نیست و 
آن کلمه لباس است. بقیه کلمات همه ضمیر و حرف اضافه 
و غیره اند. بنابراین با کاربرد تنها یک کلمه خداوند رابطه 
متقابل و برابری کامل زن و مرد را چنین بیان کرده است که 
زنان در حکم لباس و پوشش و شأن اجتماعی و شخصیت و 
آبرو و هویت و حیثیت شما هستند و شما نیز همین مقام را 

در مقابل ایشان دارید.
این تعبیر در عین حال نشان وحدت زوج است که هریک 
برای دیگری است و در مواجهه با همسرش شأن و مرتبه پیدا 
می کند. بنابراین اگر کسانی بپرسند که یک نمونه کوچک 
از معجزه قرآن در چیست می توان همین آیه را به عنوان 

یک مثال روشن عرضه کرد.
چه تعبیر زیبایی است که: زن همچون جامه ای فراگیر، مرد 
را در خود می پوشاند و چنانکه گویی بدون زن برهنه است و 
مرد نیز زن را در کسوت شخصیت و عشق و حمایت خویش 
می پوشاند چنانکه گویی بدون او عریان و بی حفاظ است. 
دو کلمه »لکم« یعنی برای شما مردان و »لهن« یعنی برای 
آن زنان، حامل این معنی لطیف است که زن و مرد علیه 
یکدیگر نیستند بلکه این »برای« او و او »برای« این است، 
بدین معنی که هریک در جهت سود و بهره مندی دیگری 
است. مرد باید بکوشد که خود را برای همسر خرج کند و 
زن همچنین، زیرا رابطه ایشان »له و علیه« نیست بلکه از 

هردوطرف »له« است یعنی برای او، به نفع او و به خاطر او.

درسهای اخالقی

خطرات تنظیم 
نبودن باد تایرها

بخش مکانیک خودرو هنرستان فنی و حرفه ای شهید باهنر نی ریز

تنظیم نبودن باد تایرها یکی از معایبی است که می تواند به 
الستیک های خودرو آسیب برساند.

کم یا زیاد بودن باد الستیک هر دو خطرناک است. 
اگر فشار باد خیلی زیاد باشد، معایبی دارد از جمله باریک 
شدن سطح تماس الستیک و جاده، و کاهش قابلیت های 

الستیک و پایداری آن.
در  راحتی  و  آرامش  الستیک  باد  زیاد  فشار  همچنین 
رانندگی را سلب می کند و موجب ساییده شدن بیش از حد 

قسمت میانی می شود.
به  جاده  از  وارده  نیرو های  جذب  قابلیت  رفتن  بین  از 
الیه های میانی الستیک و افزایش آسیب پذیری آن ها از 

دیگر معایب باد زیاد الستیک است.
همچنین در این زمینه می توان به تمایل زیاد جدا شدن 
الیه های الستیکی در زمان گرم شدن الستیک، به خاطر 

تجمع نیرو ها در مرکز آج ها هم اشاره کرد.
در این بین الستیک کم باد معایبی مانند زیاد شدن مصرف 
سوخت به خاطر افزایش سطح تماس الستیک با جاده دارد.

سفت شدن یا انحراف فرمان به یک سمت در هنگام کم باد 
بودن چرخ های جلو و ساییده شدن سریع تر و بیشتر قسمت 
بیرونی آج ها هم از معایب فشار باد کم الستیک به شمار 

می رود.
بروز خطر جدی با باال رفتن بیش از اندازه دمای الستیک 
در زمان حرکت به خاطر تغییر شکل زیاد در ناحیه تماس 
از  افزایش احتمال جداشدن الیه ها  با جاده و  الستیک 
مواردی است که در هنگام کم شدن باد الستیک دیده 

می شود.

دانستنیهای خودرو

شب خواستگاری 
چه بگویم؟

دکتر جواد فرزانفر/  مشاور  و استاد دانشگاه

اتاق مشاوره

پرسش:
سالم. شب خواستگاری با کسی که به خواستگاریت آمده باید 

درباره چه حرف زد؟
پاسخ:

با سالم. از این که به نشریه خودتان اعتماد کردید و مسئله 
خود را با ما در میان گذاشتید متشکریم.

به طور کلی هر انسانی که می خواهد ازدواج کند، از همسر 
آینده خود یک سری توقعات و انتظارات دارد. بهتر است شما 
یک کاغذ بردارید و لیستی از آن انتظارات را بنویسید و برای 
آنکه روشن تر شود، برای هر اولویتی چند خطی توضیح دهید. 
هر چه بتوانید به اولویت های اساسی بپردازید ثمر بخش تر 
است. به دیگر سخن، این لیست نباید بسیار طوالنی و خسته 
کننده باشد. چندین بار آن را بخوانید تا تسلط کافی بر روی 
آن داشته باشید به گونه ای که در شب خواستگاری لیست را 
کنار بگذارید. توصیه می شود در حین گفتگو به تدریج در مورد 
اولویت های خود صحبت کنید. به طرف مقابل اجازه بدهید 
در مورد خواسته های شما بیشتر سؤال کند تا موضوع برایش 

روشن تر گردد.
ما در این شرایط با دو نوع مسئله روبرو هستیم:

1- مسائل خط قرمزی 2- مسائل سلیقه ای.
خط قرمزی ها، موضوعاتی هستند که برای ما بسیار مهم و 
حتی مقدسند و هرگز به کسی اجازه نمی دهیم از آن تجاوز 
کند و آنها را زیر پا بگذارد. بهتر است خیلی روشن و با آوردن 
مثال و مصادیق مشخص، قاطعانه و در عین حال با آرامش و 

متانت این مسائل را روشن کنید. 
سلیقه ای، مسائلی هستند که خط قرمز شما نیستند و اگر 
طرف مقابل آنها را انجام دهد خوشحال می شوید اما اگر با 
دلیل منطقی برای شما توضیح بدهد که چرا به گونه ای دیگر 

عمل می کند ناراحت نمی شوید. 
به یاد داشته باشید در صورت ازدواج، هر چه بر روی مسائل 
سلیقه ای اصرار و پافشاری کنید، ناخودآگاه در دل همسرتان 
مسائل خط قرمزی را زیر سؤال می برید و آنها را سست بنیاد 
و شکننده می کنید. پشنهاد می شود در شب خواستگاری، 
با مسائل خط قرمزی شروع کنید و خوب که در این رابطه 

موضوع روشن شد، به مسائل سلیقه ای بپردازید.

مربای سیب
راضیه یزدی نژاد / مدرس آشپزی

مواد الزم: 
سیب :1کیلو

شکر:800 گرم
آب : 2 لیوان

هل : چند دانه
سرکه سفید: نصف لیوان. 

زعفران و گالب و آبلیمو: به دلخواه
سیب ها را پوست گرفته و به دلخواه برش بزنید. بالفاصله در 
ظرفی که آب و سرکه ریخته اید اضافه کنید و به مدت یک 

ساعت نگه دارید تا رنگ سیب ها عوض نشود. 
آب و شکر و هل را روی حرارت بگذارید تا شکر حل شود. به 
محض جوش آمدن، سیب ها را از آب و سرکه خارج کرده 
و داخل شهد بریزید تا با حرارت کم به مدت 45 دقیقه تا 1 

ساعت بپزد.
در اواخر پخت می توانید 2 قاشق گالب و 1 قاشق مرباخوری 

زعفران و آبلیمو اضافه کنید.
چند نکته:

-  سرکه در طعم سیب تأثیر ندارد و فقط باعث ترد شدن 
می شود.

-  برای داشتن مربایی خوش رنگ تر، نیم ساعت آن را دم 
کنید.

- من چون طعم سیب را دوست دارم گالب اضافه نمی کنم.
- نیازی به شستن سیب ها بعد از مخلوط آب و سرکه نیست.

آشپزباشی

یادگاران

زنده یاد غالمحسین دهقانی حدود دو سال پیش چند عکس قدیمی را به دفتر نشریه تحویل دادند 
که قباًل تعدادی به چاپ رسید و این آخرین عکسی بود که در نوبت چاپ داشتیم. روحش شاد

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

از راست:غالم حسین دهقانی، حسن جوانفر، شهید حسن موسی پور، کریم نارنجی، منوچهر جاللی، علی شبستان، محمد رواجی 

جمعیدوستانهدرمیدان15خردادنیریز/سال1357

فاطمه زردشتی نی ریزی، نی ریزان فارس:

اسم قصاب که می  آید ناخودآگاه ذهن آدم 
می رود به سمت مردی با سبیل های کلفت، 
ابروهای پرپشت و شانه های پهن... عجیب 
به نظر می رسد که زنی چاقو به دست گیرد، 
گوسفند سر ببرد و مثل یک مرد، ساطور به 

دست آن را تکه تکه کند.
سارا کاشفی اما دختر جوان بیست و هفت 
ساله ای است که عین آب خوردن این کار را 
انجام می دهد... مدت زمان زیادی نیست که 
قصابی خود را باالتر از بیمارستان و روبروی 
استادیوم باز کرده و امیدوار است به عنوان 
یک دختر جوان، روز به روز کارش بیشتر 

رونق بگیرد. گفتگوی ما را با وی می خوانید:

- اصالتًا اهل کجا هستید و مدرک 
تحصیلی اتان چیست؟

و  هستم  تل مهتابی  روستای  اهل  اصالتًا 
دیپلم دارم.

- قصابی را چگونه یاد گرفتید؟
پدرم کشاورز و دامدار بود و با توجه به این 
که هیچ تجربه ای از قصابی کردن گوسفند 
نداشت، مادرم گوسفند سر می برید و پوست 
آن را می کند. یک پا مرد بود برای خودش. 
کار  همه  دامداری،  تا  گرفته  کشاورزی  از 
انجام می داد. نمی دانم از کجا قصابی کردن 
را یاد گرفته بود؛ اما از همان بچگی کنارش 
می ایستادم و دوست داشتم این کار را انجام 
دست  به  چاقو  رفته رفته  که  این  تا  دهم 
شدم و این کار را یاد گرفتم. البته دوسه تا از 
برادرهایم هم گوسفند سر بریدن را بلدند؛ اما 

قصابی ندارند.

- چه شد که تصمیم گرفتید قصابی 
بزنید؟

دوست داشتم درس بخوانم و ادامه تحصیل 
در  مدتی  نبود.  مهیا  شرایطش  اما  بدهم؛ 
شیراز و یزد کار بسته بندی گوشت را انجام 
سربریدن  چون  طرف  آن  از  و  می دادم 
برای  انگیزه ام  بودم،  بلد  هم  را  گوسفند 
اگر  خب  شد.  بیشتر  قصابی  بازکردن 
کنم،  شروع  را  دیگری  شغل  می خواستم 
باید از صفر شروع می کردم، آن کار را یاد 
می گرفتم و این زمان زیادی می برد. اما در 
این کار ماهر بودم و آن را هم دوست داشتم. 

به خاطر همین قصابی ام را باز کردم.

- زمانی که تصمیم گرفتید قصابیراه 
بیندازید، خانواده با شما مخالفتی 

نکرد؟
اتفاقًا خیلی هم خوشحال شدند. ولی  نه، 

گاهی برادرهایم سربه سرم می گذاشتند که 
مگر می شود دختر هم قصاب شود؟

- آیا به جز شما قصاب خانم دیگری در 
نی ریز وجود دارد؟

در نی ریز نه، ولی احتمااًل در روستاها باشند. 
خاطر  به  روستایی  زنان  و  دختران  کاًل 
محیطی که در آن بزرگ شده اند،  دل و جرئت 

بیشتری برای انجام دادن این کارها دارند.

- آیا شغلتان را یک شغل مردانه 
می دانید؟

نان حالل درآوردن سخت است؛ خصوصًا 
در این روزها و با این وضعیت گرانی که زن 
و مرد باید پابه پای هم کار کنند. به نظر من 

هیچ شغلی زن و مرد ندارد. االن اکثر کارهای 
مردانه را زنان هم انجام می دهند؛ درحالی که 
همه کارهای زنانه را مردان نمی توانند انجام 
دهند. همان طور که می بینید ما االن راننده 
کامیون زن داریم، راننده تریلی زن داریم، 
خلبان، فضانورد... مهم این است که بخواهی 

آن کار را انجام دهی...

- آیا خودتان صاحب مغازه هستید و 
پروانه کسب به نام خودتان است؟

کسب  پروانه  و  مجوز  دنبال  به  سال  یک 
بودم. بارها رفتم دنبال کارهایش؛ اما گفتند 
قوانین شان  و  اساسنامه   در  کاًل  نمی شود. 
و در  نشده  تعریف  برای قصاب زن  جایی 
دلیل  همین  به  نبود.  اختیاراتشان  حیطه   

مجوز را به اسم پدرم گرفتم.

- به عنوان یک زن چه مشکالتی در این 
شغل دارید؟

نیروی  قصابی    فقط  ندارم.  مشکل خاصی 
بدنی می خواهد. بلند کردن الشه  گوسفند 
هرچند  است؛  مشکل  کمی  تنهایی  به 
برای من زیاد سخت نیست و در حد الشه  
40- 30 کیلویی را به راحتی می توانم بلند 
این کار  از دید بعضی ها شاید  البته  کنم. 
برای من مشکل به نظر برسد. اما خب آدم 
تا کاری را بلد نباشد، به نظرش آن کار سخت 
می آید. به عنوان مثال کسی که رانندگی 
بلد نباشد، فکر می کند رانندگی کردن کار 
سختی است؛ اما وقتی آن کار را یاد گرفت، 
متوجه می شود که زیاد هم سخت نیست. از 
آن طرف مغازه ام را با کلی قرض و بدهی راه 
انداخته ام و اگر مسئوالن شهر بتوانند در این 
زمینه کمکم کنند، لطف بزرگی در حق من 

انجام داده اند.

- واکنش مردم با دیدن شما چیست؟
برایشان خیلی تعجب  آور است. در همین 
مدت کمی که قصابی ام را باز کرده ام، بیشتر 
مشتری هایی که مراجعه می کنند، وقتی مرا 
می بینند با تعجب نگاهم می کنند و در ادامه 
وقتی ساطور به دست می شوم، سؤاالتشان را 
می پرسند که این کار برایت سخت نیست؟ 
چرا این شغل را انتخاب کردی؟ می توانی 
به تنهایی این کار را انجام بدهی؟ من هم با 
لبخند جوابشان را می دهم و می گویم نه! 

برایم سخت نیست.

- آیا خاطره ای هم در این زمینه دارید؟
زمانی که برای گرفتن حق و حقوقم که در 
کارگران  صنف  به  می کردم  کار  شرکت 
مراجعه کردم، به رئیس صنف کارم را توضیح 
دادم. ایشان اصاًل باور نکرد که من بتوانم 
گوسفند سر ببرم و پوست بکنم. به همین 
به من گفت یک روز یک گوسفند  خاطر 
می خرم و باید در حضور خودم این کار را 
انجام بدهی. خالصه چند روز بعد ایشان با 
من تماس گرفت و گفت گوسفندی خریده ام 
و در حضور من و خانواده ام بیا کارهایش را 
انجام بده. ایشان با خانمش به دنبال من 
آمدند و وقتی به آن جا رفتم، دیدم گوسفندی 
بزرگ است.  ایشان می گوید یک قوچ  که 
خالصه جلوی نگاه متعجب آنها شروع کردم 
به سربریدن و پوست کندن آن گوسفند که 
این برایم خاطره  جالبی بود. بعدها دوستانم 
عکسم را با همان گوسفند زده بودند روی 

کیک تولدم.

دختر، قصاب، مگر می شود؟!
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قیمت: 2 قرون

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

ماجراهای تبعه موجاز

گردنَه الی مرگ!
بی نظرم مردمان دره پنجشیر وقتی در 
موحاصره طالیبان بودند و َمی خواستند 
از گردنه آن فرار کونند، این قدر ترسان 
نبودند که مردمان این َوالیت َمی خواهند 

از گردَنه »الی رز« رد شوند.
امکان ندارد روزی برای کنَده کاری بی 
قطرویه روان شوم و َیک تصادف یا کَله 

شدن موِتر )ماشین( َنظاره نکونم.
وقت رفتن َطوری با موحبت بی َچشمان 
انگار سفر  َنظاره َمی کونم که  »زوَلیخا« 
آَخرم است و معلوم نیست دیگر او و »نظیر 

نجیب« را َببینم. 
اما همیشه بی جاَی این که جیواب َنگاه 
َمی کوند:  گفَته  َبدهد،  را  موحبت آمیزم 
»چته؟ َچرا اینگونه مرا َنظاره َمی کونی؟ 
َمی خواهی  غلطی  َچه  نیست  معلوم 
انجام دهی و َچکار دستت است که لب و 

َلوچه ات تا بناگوش گشاد َمی شود.«
گفَته َمی کونم: »مگر بی جز کنَده کاری 

چیز دیگری یاد دارم؟«
کوچه  سری  تا  دمپایی  لنگه  با  هم  او 

بدرقه ام َمی کوند.
َچه داشتم َمی گفتم؟ هاااا؛ الی رز.

بی نظرم بهتر است اسمش را َبگوذارند 
گردَنه الی مرگ یا گردَنه مرگ؛ َچرا که 

پیچ و خم موشکالت آن از پیچ و خم های 
خودش بیشتر است.

َیک روز در همین فکر بودم که تصمیم 
َبگرفتم این بار با دوچرَخه بی کنَده کاری 
روان شوم تا َیک بررسی فنی تخصصی از 

َنگاه نجیب روی آن داشته باشم.
رفتنه آن قدر سرباالیی بود و نفس مرا 
جز  و  نداشتم  تمرکوز  اصاًل  که  َبگرفت 
کاری  َمی دادم،  خودم  فوحش  که  این 

نتوانستم انجام دهم.
اما در راه برگشت، تصمیم َبگرفتم جاده 
جدید در حال ساخت را که آسفالت هم 
با  بار  اولین  برای  و  افتتاح کونم  َبشده، 
دوچرَخه از روی آن بی پایین سرازیر شوم.

خودم  فوحش  ترس  از  دیگر  بار  این 
که  داشت  شیب  قدر  آن  َمی دادم؛آخر 
کونترل دوچرَخه از دستم َبرفت و سر َیک 
پیچ تند، پیچ پیچید و من فقط َیک دره 

عمیق را پیش چشمانم َنظاره کردم.
خودم را از روی دوچرَخه پرتاب َبکردم 
اما  َبگرفتم؛  را  گز  َیک شاَخه درخت  و 

دوچرَخه بی عمق دره روان شد.
من که جانی سالم بی در بردم؛ اما خدا 
بی داد موِترهای کالن و تریلی ها با بار 

نجیبسنگین َبرسد...

ماجراهای من و بی بی

دو متر پارچه ماخاسم میرفتم اینجو 
اَ مش هاشم میسدم میَیدم

بسته را که آوردم توی خانه بی بی سرتاپایم را 
ورانداز کرد...

- ای دیه چی چیه؟
- لباسه بی بی جون.

چشمهایش را ریز کرد...
- کجا بوده؟ مال کیه؟

- مال منه بی بی، اینترنتی خریدم. 
چشم هایش را ریزتر کرد...

- اینترنتی ِاسدی یا کسی بَرت فرسیده نِیِخی اَ 
من بیگی. راُسشه بوگو...

- وا بی بی، این چه حرفیه؟ راِس چی  رو بگم؟ خب 
اینترنتی سفارش دادم دیگه.

لباس را از توی پاکت آوردم بیرون و نگاهش 
کردم...

- به به همون چیزیه که میخواستم بی بی...
بی بی چشم و ابرویش را کشید توی هم...

- ماُرت میزد اگه یکی ام بری من میَسدی؟ 
- وا بی بی شما از کی هودی می پوشی؟

- من؟ میه من چمه که هودی نکنم بُرم... میه من 
چن ساُلمه؟ میه من اَ کی کمترم؟

- چی بگم واال بی بی؟
- میگم گالبی...
- جانم بی بی؟

- چیطو با گوشی چی میسونی؟
جنسا  بی بی،  فروش  سایتای  تو  میری   -
برات  میدی  سفارش  قیمتا،  با  می بینی  رو 

می فرستن دیگه....

- خو چیطو بویه بیری تو ای سایتا؟
- کاری نداره که بی بی جون، گوشیتون رو بدین 

به من...
- نیدم...

- وا چرا بی بی؟
- خو نیدم، دلوم نیخا...

- وا، بی بی خو من االن چطوری بهتون بگم؟
- نیری تو پیاماش؟

- نع...
- نریه!

- نمیرم بی بی جون، قول میدم.
گوشی را از بی بی گرفتم و سایت ها را باز کردم.... 

به چند دقیقه نکشید که بی بی چند دست لباس 
سفارش داد...

- حاال اینا کی میا ننه؟
- میاد بی بی، تا چن روز آینده میاد...

- پسین میاد؟
- تا عصر؟ نه بی بی جون، میگم که تا چن روز 

آینده؟
- ینی تا فرداشو؟

- وا  بی بی جون میگم که تا چن روز آینده...
*****
بسته را گرفتم جلوی بی بی...

- بفرما بی بی، اینم سفارشاتون...
- ینی واُزش کنم؟ 

- بله بی بی جون، پس می خواین چکار کنین؟ باز 
کنین دیگه...

بی بی بسته را باز کرد و لباس ها را باال و پایین 
کرد....

- اینا دیه چی چیه؟
- ینی چی بی بی؟ لباسه دیگه...

- کور خو نیسم، درم مینم َلواسه، میگم اینا خو 
اونا نیس!

- وا ینی چی بی بی؟
- ینی هی که شُنفتی، میگم اینا کجا مث چِیی 
هه که من تو گوشی دیدم، ای لواسو خو ُکل و 
کوتاهه، شلوارو خو من زرد آجری ماخاسم، زرد 

قناری فرسیدن، کفشوَام خو پامه میزنه...
- وا ینی چی بی بی؟ خودتون انتخاب کردین...

کردم، من چه  نادونی  من  کردم،  غلط  - من 
متر  دو  چیه؟  چی  اینترنتی  خرید  میفمیدم 
هاشم  مش  اَ  اینجو  میرفتم  ماخاسم  پارچه 

میسدم میَیدم، تو گفتی.
- من کجا گفتم بی بی؟ 
- حاال برو پسشون بده...

- اینا مرجوعی نداره بی بی.
- چی چی ندره؟

- مرجوعی، ینی پس نمی گیرن...
- نپه بیا برو بده ننت تا کنه بُرش من اینا ِر 

نیخوام...
- ولی آخه بی بی....

- ولی و مرض، یاُدت نره بیگی پوُلشم بیریزه تو 
کارُتم.!

گالبتون

زبونُم الل، زبونُم الل

دزدها فرشته نجات مردم!!
عمو امیر من یک پراید 96 داشت که 
دو سال پیش از جلوی خانه اشان به 

سرقت رفت!
چند روز پیش به من زنگ زد که 
ماشینش پیدا شده و از من خواست 
برای پس گرفتن ماشین با او همراه 

باشم!
وقتی آمد دیدم همسرش منیژه را 

همراه آورده!
و  بحث  حال  در  عمو  زن  و  عمو 

بگومگو بودند! 
با کمال شگفتی دیدم عمو می گوید: 
اول ماشین را تحویل بگیریم و بعد 
برویم زندان! ولی زن عمو می گوید 
برویم  بگیریم  گل  و  شیرینی  اول 
زندان و دست دزد ماشین را ببوسیم 

بعد برویم ماشین را بگیریم!
اولش فکر کردم دارم خواب می بینم! 
می شود  پیدا  هم  کسی  مگر  آخر 
که دست دزد اموالش را ببوسد و  با 

شیرینی و گل به مالقاتش برود؟!
با چهره پر از ابهام و تعجب پرسیدم: 
شده؟!  چیزی  عمو!  ببخشید 
کل کل  خانم  منیژه  با  دارید  چرا 

می کنید؟!
عمو خندید و گفت: نه عزیزم چیز 
مهمی نیست. من می گویم اول برویم 
ماشین را تحویل بگیریم بعد برویم 
دستبوس دزد؛ اما زن عمو می گوید 
بعد  دستبوسی  زندان  برویم  اول 

برویم ماشین را تحویل بگیریم!
گفتم: مگر دزد را می شناسید؟!

دوتایی با هم گفتند: نه...!
می شویم!  آشنا  کم کم  گفت:  عمو 
آخر این آقای دزد لطف بزرگی به ما 

کرده خداخیرش بدهد!!!
شده ام.   گیج  پاک  که  من  گفتم: 

چطور ممکنه؟
عمو که چهره متعجب من را دید 
گفت: ببین پسرم؛ ما دو سال قبل 
تصمیم داشتیم ماشین را به قیمت 
بورس  در  و  بفروشیم  میلیون   20
این  خدا  که  کنیم  سرمایه گذاری 
آقای دزد را مثل یک فرشته نجات 
سر راه ما قرار داد و ماشین ما را 
دزدید!! بعد از دو سال که ماشین 
قیمتش  پیدا شده  و سالم  صحیح 
باالی 100 میلیون تومان است. در 

حالی که اگر این دزد شریف زحمت 
دزدیدن ماشین ما را نمی کشید و 
ما با فروش آن به مبلغ 20 میلیون 
سرمایه گذاری  بورس  در  تومان 
می کردیم، آن 20 میلیون سوخت 

شده بود!
عمو نگاهی به من انداخت و گفت: 
این تجربه به ما ثابت کرد که گاهی 
دزد به اموالت بزند بهتر است و عدو 

شود سبب خیر!
چون دیدم حرف عمو حساب است 
برای  اول  دادم  پیشنهاد  هم  من 
دستبوسی به زندان برویم و همانجا 
فرشته  این  تا  بدهیم  هم  رضایت 

نجات آزادانه به مردم خدمت کند!

قربانتان غریب آشنا

 به کوشش فاطمه زردشتی نی ریزیکافه ادبیات

چون گناهی 
آویخته در تو

 مرام المصری 
زاده  1962 میالدی، شاعر و نویسنده اهل سوریه و ساکن 
فرانسه است. در شهر ساحلی الذقیه در یک خانواده سرشناس 
سنی در سوریه به دنیا آمد. در دمشق ادبیات انگلیسی خواند، 
ادبیات  با دین مسیحی شد،  اما زمانی که عاشق یک مرد 

انگلیسی را نیمه کاره رها کرد.
از این شاعر، از سال 1984 تا 2013، هفت مجموعه شعر به چاپ 
رسیده  است که »با کبوتر سفید به شما هشدار داد«، »من به تو 
نگاه می کنم«، »گیالس قرمز روی کاشی سفید«، »بازگشت 

واالدا « از کتاب های اوست.
شعرهای او در شبکه های مجازی مخاطبان زیادی دارد.

*****
درد / چگونه مرا شناسایی کرد؟

نه گل سرخی روی سینه م  / سنجاق کرده بودم
نه قرار مالقاتی با او داشتم  

فقط تالش می کردم / خودم را / از مخمصه
آخرین ردپای مردی / که رفته است / بیرون بیاورم.

*****
چسبیده ام به تو / بساِن انسان / به گناَهش

هرگز/ ترکت نمی کنم
*****

چه مدت ترک شده بودی / که این چنین وحشت زده ای...
چه مدت رنج کشیده ای / تا چنین بی رحم شوی...

َو چندبار میاِن این و آن / من را مبهوت کرده ای /  آه ای عشق…
*****

مانند ولگردی / که تا توانسته خود را ُپر کرده
از ترِس یک روز بی غذا ماندن / خیره می شوم به تو

که بر دامنم / سر گذاشته ای
*****

می  میرد مار / وقتی درِد من را / به نیشی بچشد
*****

به خیالم / قدم های تو بود  / 
که این چنین تند / در سینه ام می زد

اکفه کتابگنجینه های ادیب

نویسنده: حبیب احمدزاده
انتشارات: سوره مهر
تعداد صفحات: 215

حوادث این رمان در آبادان و مربوط به سه 
روز از محاصره این شهر توسط نیروهای 
عراقی است. در رمان سعی بر این شده که به 
گونه ای متفاوت و با نگاهی فلسفی به وقایع 
و رخدادهای جنگ پرداخته شود. قهرمان 
ساله ای   17 نوجوان  دیده بان  رمان  این 
است که به ناچار به جای دوست مجروحش 

راننده ماشین حمل غذا می شود.
عراقی ها به سیستم رادار پیشرفته ای  مجهز 
شده اند و او در یک مأموریت به دنبال آن 
می گردد. این سیستم رادار همان ماشین 
قیامتی است که نویسنده برای یافتن آن 
با استناد به سه قسمت از کتاب مقدس 
آفرینش  فلسفه   تورات،  و  انجیل  قرآن، 
انسان و زندگی اش در آخرت را از دیدگاه 
شاه  زمان  روسپی  نوجوان،  بسیجی  یک 
آبادان  پاالیشگاه  بازنشسته   مهندس  و 
که ترکیبی از گناه و بی گناهی، سادگی و 
مکاری و تقدس و کفر هستند، بازخوانی 

می کند.
افتخارات  و  جوایز  حال  به  تا  رمان  این 

بسیاری را از آن خود کرده است.
توسط  که  رمان  این  انگلیسی  ترجمه 
دانشگاهی  مطالعات  مرکز  نایب رئیس 
خاورمیانه در دانشگاه راتجرز آمریکا انجام 
شده، در کنار کتابی از اورهان پاموک )برنده 
نوبل ادبیات سال 2009( به عنوان منبع 
درسی در دانشگاه راتگرز آمریکا معرفی 

شده اند.
عالوه  براین، سردبیر روزنامه انگلیسی زبان 
آلبانین دیلی نیوز که پیش از این سفیر 
بوده،  متحد  ملل  سازمان  در  کشورش 
ترجمه این کتاب را از زبان انگلیسی به زبان 

آلبانیایی انجام داده است. 
نمایش »شطرنج با ماشین قیامت« که از 
در صدر  اقتباس شده است  کتاب  همین 
قرار  کانادا  برتر سال 2014  نمایش   14

گرفته است.
این رمان به زبان های فرانسوی و عربی نیز 

ترجمه شده است.
نمونه متن رمان:

پاالیشگاه،  غمناِک  شعله  های  تأللؤ 
چشم  خیرگی  و  افتاده  صورتش  بر 
مصنوعی اش را بیشتر می کرد. دومین بار 
بود که بدخواب می شدم. بار اول، صدای 
انفجار مخزن بزرگ، بیدارم کرد. باالخره 
لیتر  قرار گرفت و میلیون ها  مورد هدف 
بنزین هواپیما را، همچون قارچ آتشینی، به 
آسمان فرستاد. حرارتش را همان طور که 
بر سایه باِن سیمانی پشت بام دراز کشیده 
بودم، بر پوست صورتم حس می کردم و 
نور شدیدش، پرده ی هر دو پلکم را بی اثر 

می کرد.
این، بار دوم بود. در حال آتِش دهانه گرفتن، 
خوابم برده بود که با تکان دستش، بیدارم 
کرد. از هیچ چیزی، بیشتر از بدخوابی شبانه 
منزجر نبودم. این را آقا قاسم، مسؤل مقِر 
لِب آب، می دانست و همیشه مراعاتم را 

می کرد.

شطرنج
با ماشین قیامت

 غلط های متداول در زبان فارسی
ازدیدگاهاستادحسنعمید

محال:  
ُمحال »بضم« به معنی نشدنی و غیرممکن، و نیز به 

معنی حواله شده است »ُمحالٌ علیه: یعنی طرف حواله، براتگیر«و َمحاّل »به فتح 
میم و تشدید الم« جمع محل است. اغلب »ُمحال« به معنی »نشدنی« را »َمحال« 

)به فتح( تلفظ می کنند که غلط است.

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

مشهور و متداول، تهران: انتشارات کتابخانه گوتنبرگ، ص 125.

ادبیات کهن پاریسزین قند پاریس
- نقلست که ]جنید[ یک روز زار می گریست سؤال کردند که سبب گریه 

چیست گفت: اگر بالی او اژدهائی گردد اول کس من باشم که خود 

را لقمه او سازم و با این همه عمری گذاشتم در طلب بال و هنوز با من 

می گویند که تو را چندان بندگی نیست که به بالی ما ارزد.

- نقلست که در بغداد دزدی را آویخته بودند. جنید برفت و پای او بوسه 

داد. ازو سؤال کردند گفت: هزار رحمت بروی باد که در کار خود مرد بوده 

است و چنان این کار را به کمال رسانیده است که سر در سر آن کار کرده 
است.

- نقلست که شبی دزدی به خانه جنید رفت جز پیراهنی نیافت برداشت و 

برفت روز دیگر شیخ در بازار می گذشت پیراهن خود دید بدست داللی که 

می فروخت. خریدار می گفت: آشنائی خواهم تا گواهی دهد که از آِن تست 

تا بخرم. جنید برفت و گفت: من گواهی دهم که از آن اوست تا بخرید.

برگی از تاریخ

پ( سیاست اقتصادی و اجتماعی
رشد  که   1343-44 سالهای  از 
اقتصادی بی سابقه ایران آغاز شد، شاه 
به سه نکته توجه داشت: پیگیری رشد 
سریع اقتصادی؛ جلوگیری از تورم؛ 
در جهتی  تازه  گام های  برداشتن  و 
که به گمان او در همان راه اصالحات 
اجتماعی و توزیع عادالنه درآمد بود. 
ابزار کار او در این زمینه، درآمد نفت و 

برنامه های عمرانی پنج ساله بود.
مداخله شاه در امور نفتی در آغاز صرفًا 
در حد تعیین سیاستهای کلی بود. 
بستن  چشمگیر  موفقیت  نخستین 
قرارداد نفت با شرکت ایتالیایی آجیپ 
)AGIP( و همچنین وضع قانون نفت 
1336 بود که به ابتکار و پشتیبانی 
شاه تنظیم شد و نظام سنتی تقسیم 
سود 50-50 در منطقه خلیج فارس 
را برهم زد. از 1342، پس از برکناری 
عبدالله انتظام، مداخله شاه به تدریج 
اداره  خود  واقع  در  و  یافت  افزایش 
عهده  به  را  ایران  نفت  ملی  شرکت 
رسمی  مدیرعامل  بسا  و چه  داشت 
یعنی دکتر منوچهر اقبال، یا به کلی 
از تصمیمهای گرفته شده ناآگاه بود، 
یا در واپسین لحظه ها کم و بیش در 
جریان کار قرار می گرفت. هدف شاه 
این بود تا آن جا که شدنی است، تولید 
و در نتیجه درآمد نفت ایران را افزایش 
دهد و نظر دولت بر آن بود که بخش 
بزرگ این درآمد به توسعه اقتصادی و 

اجتماعی کشور اختصاص یابد.

ولی در عمل چنین نشد و افزایش بی 
پیوسته  ارتش،  هزینه های  حساب 
عمرانی  برنامه های  نسبی  سهم  از 
از درآمد نفت می کاست. اصواًل نیز 
استدالل شاه نزد کشورهای انگلستان 
و آمریکا، در زمینه فشار به شرکتهای 
بیشتری  نفت  برداشت  برای  نفتی 
از ایران، مسئولیت کشور در منطقه 
نیروهای  تجهیز  لزوم  و  خاورمیانه 
مسلح بود و اگر هم گاهی اشاره به 
نیازهای اقتصادی و عمرانی می شد، 
قرار  اهمیت  دوم  در درجه  امر  این 
داشت. البته شاه به پیشرفت کشور 
متوجه  ولی  داشت،  عالقه  بسیار 
تعارض میان این هدف و تقّدمی که به 
هزینه های نظامی می داد نبود، و اگر 
هم می بود بهتر آن می دید که در این 
باره چندان نیندیشد. از این گذشته به 
مراعات انضباط که الزمه کامیابی در 
برنامه ریزی - و اصواًل هر کاری - است، 
اعتنایی نداشت و از این رو برنامه های 
پنج سال عمرانی هیچ گاه به آن گونه 
که روی کاغذ می آمد عملی نشد. ولی 
نیز که اجرا  همان شمار طرح هایی 
شد، به تدریج زیربنای مناسبی فراهم 
آورد و کشور را در راه توسعه اقتصادی 
سریعی  حال  هر  به  ولی  نامتعادل 
دو  می توان  زمینه  این  در  انداخت. 
مرحله را از یکدیگر باز شناخت: یکی 
از اصالحات ارضی 1342 تا جهش 
درآمد نفت در 1352؛ و دیگری از 
شاید  هرچند  انقالب.  تا  تاریخ  این 

ولی  برسد،  نظر  به  شگفت انگیز 
دوره  در  ایران  اقتصادی  عملکرد 

نخستین بسیار بهتر از دوره دوم بود. 
شاه پس از اصالحات 1342 نیازمند 
بهبود وضع اقتصادی کشور بود تا به 
را توجیه  این سان »انقالب سفید« 
و توده مردم را خرسند کند و از این 
خود  شخصی  قدرت  پایه های  راه 
را استوارتر سازد. در نتیجه درآمد 
و  مصرف شد  بهتر  نسبت  به  نفت 
مسئوالن  توصیه های  به  نیز  شاه 
اقتصادی کشور بیشتر توجه داشت 
و کمتر نظر خود را بر آنان تحمیل 
می کرد. از سوی دیگر هم او و هم 
نسبت  عجیبی  حساسیت  هویدا 
به افزایش قیمتها و تورم داشتند و 
هرچند سیاست مالی دولت گاهی 
موجب فشارهای تورمی می شد، ولی 
روی هم رفته افزایش سالیانه سطح 
عمومی قیمتها بسیار ناچیز بود. در 
آن زمان کشورهای پیرامون ایران یا 
همچنان سنت مداخله دولت در همه 
کار را دنبال می کردند- مانند ترکیه 
- یا به تازگی دچار تب ملی کردن و 
سوسیالیست بازی شده بودند؛ مانند 
پاکستان.  بعد  کمی  و  عراق  مصر، 
ایران به عکس این کشورها، سیاست 
پشتیبانی از بخش خصوصی را در 
به  که  فعالیتهایی  و  گرفت  پیش 
انحصار در اختیار دولت قرار داشت، 
محدود بود. در نتیجه صنایع ایران 
که در آغاز دهه 1340 بسیار عقب تر 

از مصر و ترکیه بود، پس از مدت 
کوتاهی از مصر جلو زد و به آستانه 

پیشی گرفتن از ترکیه رسید.
همه  در  پیشرفت  این  متأسفانه 
آموزش  به  دولت  نبود.  زمینه ها 
بایسته  توجه  حرفه ای  و  ابتدایی 
به سرعت  نکرد. جمعیت کشور  را 
تجهیزات  ولی  می شد  شهرنشین 
شهری - ارتباطات، بهداشت، مسکن 
و تفریحات سالم - به گونه دلخراشی 

نارسا بود.
در روستا نیز به پایه گذاری نهادهایی 
همچون شورای ده و شرکت تعاونی 
روستایی - به معنای راستین کلمه - 
که می بایست جای »مالک سابق« را 
پر می کردند، آنچنان که باید توجه 
بیشتر  کشاورزی  اعتبارات  و  نشد 
و  کشت  بزرگ،  طرحهای  صرف 
زراعی  سهامی  شرکتهای  و  صنعت 
شد. نباید پنداشت که مسئوالن امر 
خود از این نارسایی ها ناآگاه بودند ولی 
هر بار که شاه بودجه نظامی را افزایش 
می داد، دولت ناچار می شد هزینه این 
کار را با زدن برخی برنامه ها تأمین 
به  که  پراکنده ای  طرحهای  و  کند 

تنهایی چشمگیر نبودند فدا می شد.
ادامه دارد

برگرفته جستارگونه ای از:
 )1393( علی نقی  عالیخانی، 
تهران:  اول،  جلد  َعَلم،  یادداشتهای 

کتاب سرا، صص 109 تا 101

سالهایواپسینحکومتشاهنشاهی
بخش هفدهمرشد بی سابقه اما ناهمگون اقتصادی
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پایدرسدکترحسینالهیقمشهای

زن و مرد برای هم 
لباس و پوشش اند

در ذیل آیه 187 سوره بقره: 
لباس  انتم  و  لکم  لباس  »هن 
شما،  زنان  یعنی  ایشان  لهن: 
شأ ن  )مایه  لباس  همچون 
و  آبرو  و  پوشش  و  منزلت  و 
حیثیت( باشند شما را و شما نیز 
همچون لباس باشید، ایشان را.« 
عبارت  این  است:  نوشته شده 

کوتاه در مجموع مشتمل بر بیش از یک کلمه اصلی نیست و 
آن کلمه لباس است. بقیه کلمات همه ضمیر و حرف اضافه 
و غیره اند. بنابراین با کاربرد تنها یک کلمه خداوند رابطه 
متقابل و برابری کامل زن و مرد را چنین بیان کرده است که 
زنان در حکم لباس و پوشش و شأن اجتماعی و شخصیت و 
آبرو و هویت و حیثیت شما هستند و شما نیز همین مقام را 

در مقابل ایشان دارید.
این تعبیر در عین حال نشان وحدت زوج است که هریک 
برای دیگری است و در مواجهه با همسرش شأن و مرتبه پیدا 
می کند. بنابراین اگر کسانی بپرسند که یک نمونه کوچک 
از معجزه قرآن در چیست می توان همین آیه را به عنوان 

یک مثال روشن عرضه کرد.
چه تعبیر زیبایی است که: زن همچون جامه ای فراگیر، مرد 
را در خود می پوشاند و چنانکه گویی بدون زن برهنه است و 
مرد نیز زن را در کسوت شخصیت و عشق و حمایت خویش 
می پوشاند چنانکه گویی بدون او عریان و بی حفاظ است. 
دو کلمه »لکم« یعنی برای شما مردان و »لهن« یعنی برای 
آن زنان، حامل این معنی لطیف است که زن و مرد علیه 
یکدیگر نیستند بلکه این »برای« او و او »برای« این است، 
بدین معنی که هریک در جهت سود و بهره مندی دیگری 
است. مرد باید بکوشد که خود را برای همسر خرج کند و 
زن همچنین، زیرا رابطه ایشان »له و علیه« نیست بلکه از 

هردوطرف »له« است یعنی برای او، به نفع او و به خاطر او.

درسهای اخالقی

خطرات تنظیم 
نبودن باد تایرها

بخش مکانیک خودرو هنرستان فنی و حرفه ای شهید باهنر نی ریز

تنظیم نبودن باد تایرها یکی از معایبی است که می تواند به 
الستیک های خودرو آسیب برساند.

کم یا زیاد بودن باد الستیک هر دو خطرناک است. 
اگر فشار باد خیلی زیاد باشد، معایبی دارد از جمله باریک 
شدن سطح تماس الستیک و جاده، و کاهش قابلیت های 

الستیک و پایداری آن.
در  راحتی  و  آرامش  الستیک  باد  زیاد  فشار  همچنین 
رانندگی را سلب می کند و موجب ساییده شدن بیش از حد 

قسمت میانی می شود.
به  جاده  از  وارده  نیرو های  جذب  قابلیت  رفتن  بین  از 
الیه های میانی الستیک و افزایش آسیب پذیری آن ها از 

دیگر معایب باد زیاد الستیک است.
همچنین در این زمینه می توان به تمایل زیاد جدا شدن 
الیه های الستیکی در زمان گرم شدن الستیک، به خاطر 

تجمع نیرو ها در مرکز آج ها هم اشاره کرد.
در این بین الستیک کم باد معایبی مانند زیاد شدن مصرف 
سوخت به خاطر افزایش سطح تماس الستیک با جاده دارد.

سفت شدن یا انحراف فرمان به یک سمت در هنگام کم باد 
بودن چرخ های جلو و ساییده شدن سریع تر و بیشتر قسمت 
بیرونی آج ها هم از معایب فشار باد کم الستیک به شمار 

می رود.
بروز خطر جدی با باال رفتن بیش از اندازه دمای الستیک 
در زمان حرکت به خاطر تغییر شکل زیاد در ناحیه تماس 
از  افزایش احتمال جداشدن الیه ها  با جاده و  الستیک 
مواردی است که در هنگام کم شدن باد الستیک دیده 

می شود.

دانستنیهای خودرو

شب خواستگاری 
چه بگویم؟

دکتر جواد فرزانفر/  مشاور  و استاد دانشگاه

اتاق مشاوره

پرسش:
سالم. شب خواستگاری با کسی که به خواستگاریت آمده باید 

درباره چه حرف زد؟
پاسخ:

با سالم. از این که به نشریه خودتان اعتماد کردید و مسئله 
خود را با ما در میان گذاشتید متشکریم.

به طور کلی هر انسانی که می خواهد ازدواج کند، از همسر 
آینده خود یک سری توقعات و انتظارات دارد. بهتر است شما 
یک کاغذ بردارید و لیستی از آن انتظارات را بنویسید و برای 
آنکه روشن تر شود، برای هر اولویتی چند خطی توضیح دهید. 
هر چه بتوانید به اولویت های اساسی بپردازید ثمر بخش تر 
است. به دیگر سخن، این لیست نباید بسیار طوالنی و خسته 
کننده باشد. چندین بار آن را بخوانید تا تسلط کافی بر روی 
آن داشته باشید به گونه ای که در شب خواستگاری لیست را 
کنار بگذارید. توصیه می شود در حین گفتگو به تدریج در مورد 
اولویت های خود صحبت کنید. به طرف مقابل اجازه بدهید 
در مورد خواسته های شما بیشتر سؤال کند تا موضوع برایش 

روشن تر گردد.
ما در این شرایط با دو نوع مسئله روبرو هستیم:

1- مسائل خط قرمزی 2- مسائل سلیقه ای.
خط قرمزی ها، موضوعاتی هستند که برای ما بسیار مهم و 
حتی مقدسند و هرگز به کسی اجازه نمی دهیم از آن تجاوز 
کند و آنها را زیر پا بگذارد. بهتر است خیلی روشن و با آوردن 
مثال و مصادیق مشخص، قاطعانه و در عین حال با آرامش و 

متانت این مسائل را روشن کنید. 
سلیقه ای، مسائلی هستند که خط قرمز شما نیستند و اگر 
طرف مقابل آنها را انجام دهد خوشحال می شوید اما اگر با 
دلیل منطقی برای شما توضیح بدهد که چرا به گونه ای دیگر 

عمل می کند ناراحت نمی شوید. 
به یاد داشته باشید در صورت ازدواج، هر چه بر روی مسائل 
سلیقه ای اصرار و پافشاری کنید، ناخودآگاه در دل همسرتان 
مسائل خط قرمزی را زیر سؤال می برید و آنها را سست بنیاد 
و شکننده می کنید. پشنهاد می شود در شب خواستگاری، 
با مسائل خط قرمزی شروع کنید و خوب که در این رابطه 

موضوع روشن شد، به مسائل سلیقه ای بپردازید.

مربای سیب
راضیه یزدی نژاد / مدرس آشپزی

مواد الزم: 
سیب :1کیلو

شکر:800 گرم
آب : 2 لیوان

هل : چند دانه
سرکه سفید: نصف لیوان. 

زعفران و گالب و آبلیمو: به دلخواه
سیب ها را پوست گرفته و به دلخواه برش بزنید. بالفاصله در 
ظرفی که آب و سرکه ریخته اید اضافه کنید و به مدت یک 

ساعت نگه دارید تا رنگ سیب ها عوض نشود. 
آب و شکر و هل را روی حرارت بگذارید تا شکر حل شود. به 
محض جوش آمدن، سیب ها را از آب و سرکه خارج کرده 
و داخل شهد بریزید تا با حرارت کم به مدت 45 دقیقه تا 1 

ساعت بپزد.
در اواخر پخت می توانید 2 قاشق گالب و 1 قاشق مرباخوری 

زعفران و آبلیمو اضافه کنید.
چند نکته:

-  سرکه در طعم سیب تأثیر ندارد و فقط باعث ترد شدن 
می شود.

-  برای داشتن مربایی خوش رنگ تر، نیم ساعت آن را دم 
کنید.

- من چون طعم سیب را دوست دارم گالب اضافه نمی کنم.
- نیازی به شستن سیب ها بعد از مخلوط آب و سرکه نیست.

آشپزباشی

یادگاران

زنده یاد غالمحسین دهقانی حدود دو سال پیش چند عکس قدیمی را به دفتر نشریه تحویل دادند 
که قباًل تعدادی به چاپ رسید و این آخرین عکسی بود که در نوبت چاپ داشتیم. روحش شاد

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

از راست:غالم حسین دهقانی، حسن جوانفر، شهید حسن موسی پور، کریم نارنجی، منوچهر جاللی، علی شبستان، محمد رواجی 

جمعیدوستانهدرمیدان15خردادنیریز/سال1357

فاطمه زردشتی نی ریزی، نی ریزان فارس:

اسم قصاب که می  آید ناخودآگاه ذهن آدم 
می رود به سمت مردی با سبیل های کلفت، 
ابروهای پرپشت و شانه های پهن... عجیب 
به نظر می رسد که زنی چاقو به دست گیرد، 
گوسفند سر ببرد و مثل یک مرد، ساطور به 

دست آن را تکه تکه کند.
سارا کاشفی اما دختر جوان بیست و هفت 
ساله ای است که عین آب خوردن این کار را 
انجام می دهد... مدت زمان زیادی نیست که 
قصابی خود را باالتر از بیمارستان و روبروی 
استادیوم باز کرده و امیدوار است به عنوان 
یک دختر جوان، روز به روز کارش بیشتر 

رونق بگیرد. گفتگوی ما را با وی می خوانید:

- اصالتًا اهل کجا هستید و مدرک 
تحصیلی اتان چیست؟

و  هستم  تل مهتابی  روستای  اهل  اصالتًا 
دیپلم دارم.

- قصابی را چگونه یاد گرفتید؟
پدرم کشاورز و دامدار بود و با توجه به این 
که هیچ تجربه ای از قصابی کردن گوسفند 
نداشت، مادرم گوسفند سر می برید و پوست 
آن را می کند. یک پا مرد بود برای خودش. 
کار  همه  دامداری،  تا  گرفته  کشاورزی  از 
انجام می داد. نمی دانم از کجا قصابی کردن 
را یاد گرفته بود؛ اما از همان بچگی کنارش 
می ایستادم و دوست داشتم این کار را انجام 
دست  به  چاقو  رفته رفته  که  این  تا  دهم 
شدم و این کار را یاد گرفتم. البته دوسه تا از 
برادرهایم هم گوسفند سر بریدن را بلدند؛ اما 

قصابی ندارند.

- چه شد که تصمیم گرفتید قصابی 
بزنید؟

دوست داشتم درس بخوانم و ادامه تحصیل 
در  مدتی  نبود.  مهیا  شرایطش  اما  بدهم؛ 
شیراز و یزد کار بسته بندی گوشت را انجام 
سربریدن  چون  طرف  آن  از  و  می دادم 
برای  انگیزه ام  بودم،  بلد  هم  را  گوسفند 
اگر  خب  شد.  بیشتر  قصابی  بازکردن 
کنم،  شروع  را  دیگری  شغل  می خواستم 
باید از صفر شروع می کردم، آن کار را یاد 
می گرفتم و این زمان زیادی می برد. اما در 
این کار ماهر بودم و آن را هم دوست داشتم. 

به خاطر همین قصابی ام را باز کردم.

- زمانی که تصمیم گرفتید قصابیراه 
بیندازید، خانواده با شما مخالفتی 

نکرد؟
اتفاقًا خیلی هم خوشحال شدند. ولی  نه، 

گاهی برادرهایم سربه سرم می گذاشتند که 
مگر می شود دختر هم قصاب شود؟

- آیا به جز شما قصاب خانم دیگری در 
نی ریز وجود دارد؟

در نی ریز نه، ولی احتمااًل در روستاها باشند. 
خاطر  به  روستایی  زنان  و  دختران  کاًل 
محیطی که در آن بزرگ شده اند،  دل و جرئت 

بیشتری برای انجام دادن این کارها دارند.

- آیا شغلتان را یک شغل مردانه 
می دانید؟

نان حالل درآوردن سخت است؛ خصوصًا 
در این روزها و با این وضعیت گرانی که زن 
و مرد باید پابه پای هم کار کنند. به نظر من 

هیچ شغلی زن و مرد ندارد. االن اکثر کارهای 
مردانه را زنان هم انجام می دهند؛ درحالی که 
همه کارهای زنانه را مردان نمی توانند انجام 
دهند. همان طور که می بینید ما االن راننده 
کامیون زن داریم، راننده تریلی زن داریم، 
خلبان، فضانورد... مهم این است که بخواهی 

آن کار را انجام دهی...

- آیا خودتان صاحب مغازه هستید و 
پروانه کسب به نام خودتان است؟

کسب  پروانه  و  مجوز  دنبال  به  سال  یک 
بودم. بارها رفتم دنبال کارهایش؛ اما گفتند 
قوانین شان  و  اساسنامه   در  کاًل  نمی شود. 
و در  نشده  تعریف  برای قصاب زن  جایی 
دلیل  همین  به  نبود.  اختیاراتشان  حیطه   

مجوز را به اسم پدرم گرفتم.

- به عنوان یک زن چه مشکالتی در این 
شغل دارید؟

نیروی  قصابی    فقط  ندارم.  مشکل خاصی 
بدنی می خواهد. بلند کردن الشه  گوسفند 
هرچند  است؛  مشکل  کمی  تنهایی  به 
برای من زیاد سخت نیست و در حد الشه  
40- 30 کیلویی را به راحتی می توانم بلند 
این کار  از دید بعضی ها شاید  البته  کنم. 
برای من مشکل به نظر برسد. اما خب آدم 
تا کاری را بلد نباشد، به نظرش آن کار سخت 
می آید. به عنوان مثال کسی که رانندگی 
بلد نباشد، فکر می کند رانندگی کردن کار 
سختی است؛ اما وقتی آن کار را یاد گرفت، 
متوجه می شود که زیاد هم سخت نیست. از 
آن طرف مغازه ام را با کلی قرض و بدهی راه 
انداخته ام و اگر مسئوالن شهر بتوانند در این 
زمینه کمکم کنند، لطف بزرگی در حق من 

انجام داده اند.

- واکنش مردم با دیدن شما چیست؟
برایشان خیلی تعجب  آور است. در همین 
مدت کمی که قصابی ام را باز کرده ام، بیشتر 
مشتری هایی که مراجعه می کنند، وقتی مرا 
می بینند با تعجب نگاهم می کنند و در ادامه 
وقتی ساطور به دست می شوم، سؤاالتشان را 
می پرسند که این کار برایت سخت نیست؟ 
چرا این شغل را انتخاب کردی؟ می توانی 
به تنهایی این کار را انجام بدهی؟ من هم با 
لبخند جوابشان را می دهم و می گویم نه! 

برایم سخت نیست.

- آیا خاطره ای هم در این زمینه دارید؟
زمانی که برای گرفتن حق و حقوقم که در 
کارگران  صنف  به  می کردم  کار  شرکت 
مراجعه کردم، به رئیس صنف کارم را توضیح 
دادم. ایشان اصاًل باور نکرد که من بتوانم 
گوسفند سر ببرم و پوست بکنم. به همین 
به من گفت یک روز یک گوسفند  خاطر 
می خرم و باید در حضور خودم این کار را 
انجام بدهی. خالصه چند روز بعد ایشان با 
من تماس گرفت و گفت گوسفندی خریده ام 
و در حضور من و خانواده ام بیا کارهایش را 
انجام بده. ایشان با خانمش به دنبال من 
آمدند و وقتی به آن جا رفتم، دیدم گوسفندی 
بزرگ است.  ایشان می گوید یک قوچ  که 
خالصه جلوی نگاه متعجب آنها شروع کردم 
به سربریدن و پوست کندن آن گوسفند که 
این برایم خاطره  جالبی بود. بعدها دوستانم 
عکسم را با همان گوسفند زده بودند روی 

کیک تولدم.

دختر، قصاب، مگر می شود؟!
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لنگ لنگان می روم من با خِر خود شاِد شاد
می زنم هی حرف حق را، هرچه بادا، هرچه باد

ماجراهای تبعه موجاز

گردنَه الی مرگ!
بی نظرم مردمان دره پنجشیر وقتی در 
موحاصره طالیبان بودند و َمی خواستند 
از گردنه آن فرار کونند، این قدر ترسان 
نبودند که مردمان این َوالیت َمی خواهند 

از گردَنه »الی رز« رد شوند.
امکان ندارد روزی برای کنَده کاری بی 
قطرویه روان شوم و َیک تصادف یا کَله 

شدن موِتر )ماشین( َنظاره نکونم.
وقت رفتن َطوری با موحبت بی َچشمان 
انگار سفر  َنظاره َمی کونم که  »زوَلیخا« 
آَخرم است و معلوم نیست دیگر او و »نظیر 

نجیب« را َببینم. 
اما همیشه بی جاَی این که جیواب َنگاه 
َمی کوند:  گفَته  َبدهد،  را  موحبت آمیزم 
»چته؟ َچرا اینگونه مرا َنظاره َمی کونی؟ 
َمی خواهی  غلطی  َچه  نیست  معلوم 
انجام دهی و َچکار دستت است که لب و 

َلوچه ات تا بناگوش گشاد َمی شود.«
گفَته َمی کونم: »مگر بی جز کنَده کاری 

چیز دیگری یاد دارم؟«
کوچه  سری  تا  دمپایی  لنگه  با  هم  او 

بدرقه ام َمی کوند.
َچه داشتم َمی گفتم؟ هاااا؛ الی رز.

بی نظرم بهتر است اسمش را َبگوذارند 
گردَنه الی مرگ یا گردَنه مرگ؛ َچرا که 

پیچ و خم موشکالت آن از پیچ و خم های 
خودش بیشتر است.

َیک روز در همین فکر بودم که تصمیم 
َبگرفتم این بار با دوچرَخه بی کنَده کاری 
روان شوم تا َیک بررسی فنی تخصصی از 

َنگاه نجیب روی آن داشته باشم.
رفتنه آن قدر سرباالیی بود و نفس مرا 
جز  و  نداشتم  تمرکوز  اصاًل  که  َبگرفت 
کاری  َمی دادم،  خودم  فوحش  که  این 

نتوانستم انجام دهم.
اما در راه برگشت، تصمیم َبگرفتم جاده 
جدید در حال ساخت را که آسفالت هم 
با  بار  اولین  برای  و  افتتاح کونم  َبشده، 
دوچرَخه از روی آن بی پایین سرازیر شوم.

خودم  فوحش  ترس  از  دیگر  بار  این 
که  داشت  شیب  قدر  آن  َمی دادم؛آخر 
کونترل دوچرَخه از دستم َبرفت و سر َیک 
پیچ تند، پیچ پیچید و من فقط َیک دره 

عمیق را پیش چشمانم َنظاره کردم.
خودم را از روی دوچرَخه پرتاب َبکردم 
اما  َبگرفتم؛  را  گز  َیک شاَخه درخت  و 

دوچرَخه بی عمق دره روان شد.
من که جانی سالم بی در بردم؛ اما خدا 
بی داد موِترهای کالن و تریلی ها با بار 

نجیبسنگین َبرسد...

ماجراهای من و بی بی

دو متر پارچه ماخاسم میرفتم اینجو 
اَ مش هاشم میسدم میَیدم

بسته را که آوردم توی خانه بی بی سرتاپایم را 
ورانداز کرد...

- ای دیه چی چیه؟
- لباسه بی بی جون.

چشمهایش را ریز کرد...
- کجا بوده؟ مال کیه؟

- مال منه بی بی، اینترنتی خریدم. 
چشم هایش را ریزتر کرد...

- اینترنتی ِاسدی یا کسی بَرت فرسیده نِیِخی اَ 
من بیگی. راُسشه بوگو...

- وا بی بی، این چه حرفیه؟ راِس چی  رو بگم؟ خب 
اینترنتی سفارش دادم دیگه.

لباس را از توی پاکت آوردم بیرون و نگاهش 
کردم...

- به به همون چیزیه که میخواستم بی بی...
بی بی چشم و ابرویش را کشید توی هم...

- ماُرت میزد اگه یکی ام بری من میَسدی؟ 
- وا بی بی شما از کی هودی می پوشی؟

- من؟ میه من چمه که هودی نکنم بُرم... میه من 
چن ساُلمه؟ میه من اَ کی کمترم؟

- چی بگم واال بی بی؟
- میگم گالبی...
- جانم بی بی؟

- چیطو با گوشی چی میسونی؟
جنسا  بی بی،  فروش  سایتای  تو  میری   -
برات  میدی  سفارش  قیمتا،  با  می بینی  رو 

می فرستن دیگه....

- خو چیطو بویه بیری تو ای سایتا؟
- کاری نداره که بی بی جون، گوشیتون رو بدین 

به من...
- نیدم...

- وا چرا بی بی؟
- خو نیدم، دلوم نیخا...

- وا، بی بی خو من االن چطوری بهتون بگم؟
- نیری تو پیاماش؟

- نع...
- نریه!

- نمیرم بی بی جون، قول میدم.
گوشی را از بی بی گرفتم و سایت ها را باز کردم.... 

به چند دقیقه نکشید که بی بی چند دست لباس 
سفارش داد...

- حاال اینا کی میا ننه؟
- میاد بی بی، تا چن روز آینده میاد...

- پسین میاد؟
- تا عصر؟ نه بی بی جون، میگم که تا چن روز 

آینده؟
- ینی تا فرداشو؟

- وا  بی بی جون میگم که تا چن روز آینده...
*****
بسته را گرفتم جلوی بی بی...

- بفرما بی بی، اینم سفارشاتون...
- ینی واُزش کنم؟ 

- بله بی بی جون، پس می خواین چکار کنین؟ باز 
کنین دیگه...

بی بی بسته را باز کرد و لباس ها را باال و پایین 
کرد....

- اینا دیه چی چیه؟
- ینی چی بی بی؟ لباسه دیگه...

- کور خو نیسم، درم مینم َلواسه، میگم اینا خو 
اونا نیس!

- وا ینی چی بی بی؟
- ینی هی که شُنفتی، میگم اینا کجا مث چِیی 
هه که من تو گوشی دیدم، ای لواسو خو ُکل و 
کوتاهه، شلوارو خو من زرد آجری ماخاسم، زرد 

قناری فرسیدن، کفشوَام خو پامه میزنه...
- وا ینی چی بی بی؟ خودتون انتخاب کردین...

کردم، من چه  نادونی  من  کردم،  غلط  - من 
متر  دو  چیه؟  چی  اینترنتی  خرید  میفمیدم 
هاشم  مش  اَ  اینجو  میرفتم  ماخاسم  پارچه 

میسدم میَیدم، تو گفتی.
- من کجا گفتم بی بی؟ 
- حاال برو پسشون بده...

- اینا مرجوعی نداره بی بی.
- چی چی ندره؟

- مرجوعی، ینی پس نمی گیرن...
- نپه بیا برو بده ننت تا کنه بُرش من اینا ِر 

نیخوام...
- ولی آخه بی بی....

- ولی و مرض، یاُدت نره بیگی پوُلشم بیریزه تو 
کارُتم.!

گالبتون

زبونُم الل، زبونُم الل

دزدها فرشته نجات مردم!!
عمو امیر من یک پراید 96 داشت که 
دو سال پیش از جلوی خانه اشان به 

سرقت رفت!
چند روز پیش به من زنگ زد که 
ماشینش پیدا شده و از من خواست 
برای پس گرفتن ماشین با او همراه 

باشم!
وقتی آمد دیدم همسرش منیژه را 

همراه آورده!
و  بحث  حال  در  عمو  زن  و  عمو 

بگومگو بودند! 
با کمال شگفتی دیدم عمو می گوید: 
اول ماشین را تحویل بگیریم و بعد 
برویم زندان! ولی زن عمو می گوید 
برویم  بگیریم  گل  و  شیرینی  اول 
زندان و دست دزد ماشین را ببوسیم 

بعد برویم ماشین را بگیریم!
اولش فکر کردم دارم خواب می بینم! 
می شود  پیدا  هم  کسی  مگر  آخر 
که دست دزد اموالش را ببوسد و  با 

شیرینی و گل به مالقاتش برود؟!
با چهره پر از ابهام و تعجب پرسیدم: 
شده؟!  چیزی  عمو!  ببخشید 
کل کل  خانم  منیژه  با  دارید  چرا 

می کنید؟!
عمو خندید و گفت: نه عزیزم چیز 
مهمی نیست. من می گویم اول برویم 
ماشین را تحویل بگیریم بعد برویم 
دستبوس دزد؛ اما زن عمو می گوید 
بعد  دستبوسی  زندان  برویم  اول 

برویم ماشین را تحویل بگیریم!
گفتم: مگر دزد را می شناسید؟!

دوتایی با هم گفتند: نه...!
می شویم!  آشنا  کم کم  گفت:  عمو 
آخر این آقای دزد لطف بزرگی به ما 

کرده خداخیرش بدهد!!!
شده ام.   گیج  پاک  که  من  گفتم: 

چطور ممکنه؟
عمو که چهره متعجب من را دید 
گفت: ببین پسرم؛ ما دو سال قبل 
تصمیم داشتیم ماشین را به قیمت 
بورس  در  و  بفروشیم  میلیون   20
این  خدا  که  کنیم  سرمایه گذاری 
آقای دزد را مثل یک فرشته نجات 
سر راه ما قرار داد و ماشین ما را 
دزدید!! بعد از دو سال که ماشین 
قیمتش  پیدا شده  و سالم  صحیح 
باالی 100 میلیون تومان است. در 

حالی که اگر این دزد شریف زحمت 
دزدیدن ماشین ما را نمی کشید و 
ما با فروش آن به مبلغ 20 میلیون 
سرمایه گذاری  بورس  در  تومان 
می کردیم، آن 20 میلیون سوخت 

شده بود!
عمو نگاهی به من انداخت و گفت: 
این تجربه به ما ثابت کرد که گاهی 
دزد به اموالت بزند بهتر است و عدو 

شود سبب خیر!
چون دیدم حرف عمو حساب است 
برای  اول  دادم  پیشنهاد  هم  من 
دستبوسی به زندان برویم و همانجا 
فرشته  این  تا  بدهیم  هم  رضایت 

نجات آزادانه به مردم خدمت کند!

قربانتان غریب آشنا

 به کوشش فاطمه زردشتی نی ریزیکافه ادبیات

چون گناهی 
آویخته در تو

 مرام المصری 
زاده  1962 میالدی، شاعر و نویسنده اهل سوریه و ساکن 
فرانسه است. در شهر ساحلی الذقیه در یک خانواده سرشناس 
سنی در سوریه به دنیا آمد. در دمشق ادبیات انگلیسی خواند، 
ادبیات  با دین مسیحی شد،  اما زمانی که عاشق یک مرد 

انگلیسی را نیمه کاره رها کرد.
از این شاعر، از سال 1984 تا 2013، هفت مجموعه شعر به چاپ 
رسیده  است که »با کبوتر سفید به شما هشدار داد«، »من به تو 
نگاه می کنم«، »گیالس قرمز روی کاشی سفید«، »بازگشت 

واالدا « از کتاب های اوست.
شعرهای او در شبکه های مجازی مخاطبان زیادی دارد.

*****
درد / چگونه مرا شناسایی کرد؟

نه گل سرخی روی سینه م  / سنجاق کرده بودم
نه قرار مالقاتی با او داشتم  

فقط تالش می کردم / خودم را / از مخمصه
آخرین ردپای مردی / که رفته است / بیرون بیاورم.

*****
چسبیده ام به تو / بساِن انسان / به گناَهش

هرگز/ ترکت نمی کنم
*****

چه مدت ترک شده بودی / که این چنین وحشت زده ای...
چه مدت رنج کشیده ای / تا چنین بی رحم شوی...

َو چندبار میاِن این و آن / من را مبهوت کرده ای /  آه ای عشق…
*****

مانند ولگردی / که تا توانسته خود را ُپر کرده
از ترِس یک روز بی غذا ماندن / خیره می شوم به تو

که بر دامنم / سر گذاشته ای
*****

می  میرد مار / وقتی درِد من را / به نیشی بچشد
*****

به خیالم / قدم های تو بود  / 
که این چنین تند / در سینه ام می زد

اکفه کتابگنجینه های ادیب

نویسنده: حبیب احمدزاده
انتشارات: سوره مهر
تعداد صفحات: 215

حوادث این رمان در آبادان و مربوط به سه 
روز از محاصره این شهر توسط نیروهای 
عراقی است. در رمان سعی بر این شده که به 
گونه ای متفاوت و با نگاهی فلسفی به وقایع 
و رخدادهای جنگ پرداخته شود. قهرمان 
ساله ای   17 نوجوان  دیده بان  رمان  این 
است که به ناچار به جای دوست مجروحش 

راننده ماشین حمل غذا می شود.
عراقی ها به سیستم رادار پیشرفته ای  مجهز 
شده اند و او در یک مأموریت به دنبال آن 
می گردد. این سیستم رادار همان ماشین 
قیامتی است که نویسنده برای یافتن آن 
با استناد به سه قسمت از کتاب مقدس 
آفرینش  فلسفه   تورات،  و  انجیل  قرآن، 
انسان و زندگی اش در آخرت را از دیدگاه 
شاه  زمان  روسپی  نوجوان،  بسیجی  یک 
آبادان  پاالیشگاه  بازنشسته   مهندس  و 
که ترکیبی از گناه و بی گناهی، سادگی و 
مکاری و تقدس و کفر هستند، بازخوانی 

می کند.
افتخارات  و  جوایز  حال  به  تا  رمان  این 

بسیاری را از آن خود کرده است.
توسط  که  رمان  این  انگلیسی  ترجمه 
دانشگاهی  مطالعات  مرکز  نایب رئیس 
خاورمیانه در دانشگاه راتجرز آمریکا انجام 
شده، در کنار کتابی از اورهان پاموک )برنده 
نوبل ادبیات سال 2009( به عنوان منبع 
درسی در دانشگاه راتگرز آمریکا معرفی 

شده اند.
عالوه  براین، سردبیر روزنامه انگلیسی زبان 
آلبانین دیلی نیوز که پیش از این سفیر 
بوده،  متحد  ملل  سازمان  در  کشورش 
ترجمه این کتاب را از زبان انگلیسی به زبان 

آلبانیایی انجام داده است. 
نمایش »شطرنج با ماشین قیامت« که از 
در صدر  اقتباس شده است  کتاب  همین 
قرار  کانادا  برتر سال 2014  نمایش   14

گرفته است.
این رمان به زبان های فرانسوی و عربی نیز 

ترجمه شده است.
نمونه متن رمان:

پاالیشگاه،  غمناِک  شعله  های  تأللؤ 
چشم  خیرگی  و  افتاده  صورتش  بر 
مصنوعی اش را بیشتر می کرد. دومین بار 
بود که بدخواب می شدم. بار اول، صدای 
انفجار مخزن بزرگ، بیدارم کرد. باالخره 
لیتر  قرار گرفت و میلیون ها  مورد هدف 
بنزین هواپیما را، همچون قارچ آتشینی، به 
آسمان فرستاد. حرارتش را همان طور که 
بر سایه باِن سیمانی پشت بام دراز کشیده 
بودم، بر پوست صورتم حس می کردم و 
نور شدیدش، پرده ی هر دو پلکم را بی اثر 

می کرد.
این، بار دوم بود. در حال آتِش دهانه گرفتن، 
خوابم برده بود که با تکان دستش، بیدارم 
کرد. از هیچ چیزی، بیشتر از بدخوابی شبانه 
منزجر نبودم. این را آقا قاسم، مسؤل مقِر 
لِب آب، می دانست و همیشه مراعاتم را 

می کرد.

شطرنج
با ماشین قیامت

 غلط های متداول در زبان فارسی
ازدیدگاهاستادحسنعمید

محال:  
ُمحال »بضم« به معنی نشدنی و غیرممکن، و نیز به 

معنی حواله شده است »ُمحالٌ علیه: یعنی طرف حواله، براتگیر«و َمحاّل »به فتح 
میم و تشدید الم« جمع محل است. اغلب »ُمحال« به معنی »نشدنی« را »َمحال« 

)به فتح( تلفظ می کنند که غلط است.

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

مشهور و متداول، تهران: انتشارات کتابخانه گوتنبرگ، ص 125.

ادبیات کهن پاریسزین قند پاریس
- نقلست که ]جنید[ یک روز زار می گریست سؤال کردند که سبب گریه 

چیست گفت: اگر بالی او اژدهائی گردد اول کس من باشم که خود 

را لقمه او سازم و با این همه عمری گذاشتم در طلب بال و هنوز با من 

می گویند که تو را چندان بندگی نیست که به بالی ما ارزد.

- نقلست که در بغداد دزدی را آویخته بودند. جنید برفت و پای او بوسه 

داد. ازو سؤال کردند گفت: هزار رحمت بروی باد که در کار خود مرد بوده 

است و چنان این کار را به کمال رسانیده است که سر در سر آن کار کرده 
است.

- نقلست که شبی دزدی به خانه جنید رفت جز پیراهنی نیافت برداشت و 

برفت روز دیگر شیخ در بازار می گذشت پیراهن خود دید بدست داللی که 

می فروخت. خریدار می گفت: آشنائی خواهم تا گواهی دهد که از آِن تست 

تا بخرم. جنید برفت و گفت: من گواهی دهم که از آن اوست تا بخرید.

برگی از تاریخ

پ( سیاست اقتصادی و اجتماعی
رشد  که   1343-44 سالهای  از 
اقتصادی بی سابقه ایران آغاز شد، شاه 
به سه نکته توجه داشت: پیگیری رشد 
سریع اقتصادی؛ جلوگیری از تورم؛ 
در جهتی  تازه  گام های  برداشتن  و 
که به گمان او در همان راه اصالحات 
اجتماعی و توزیع عادالنه درآمد بود. 
ابزار کار او در این زمینه، درآمد نفت و 

برنامه های عمرانی پنج ساله بود.
مداخله شاه در امور نفتی در آغاز صرفًا 
در حد تعیین سیاستهای کلی بود. 
بستن  چشمگیر  موفقیت  نخستین 
قرارداد نفت با شرکت ایتالیایی آجیپ 
)AGIP( و همچنین وضع قانون نفت 
1336 بود که به ابتکار و پشتیبانی 
شاه تنظیم شد و نظام سنتی تقسیم 
سود 50-50 در منطقه خلیج فارس 
را برهم زد. از 1342، پس از برکناری 
عبدالله انتظام، مداخله شاه به تدریج 
اداره  خود  واقع  در  و  یافت  افزایش 
عهده  به  را  ایران  نفت  ملی  شرکت 
رسمی  مدیرعامل  بسا  و چه  داشت 
یعنی دکتر منوچهر اقبال، یا به کلی 
از تصمیمهای گرفته شده ناآگاه بود، 
یا در واپسین لحظه ها کم و بیش در 
جریان کار قرار می گرفت. هدف شاه 
این بود تا آن جا که شدنی است، تولید 
و در نتیجه درآمد نفت ایران را افزایش 
دهد و نظر دولت بر آن بود که بخش 
بزرگ این درآمد به توسعه اقتصادی و 

اجتماعی کشور اختصاص یابد.

ولی در عمل چنین نشد و افزایش بی 
پیوسته  ارتش،  هزینه های  حساب 
عمرانی  برنامه های  نسبی  سهم  از 
از درآمد نفت می کاست. اصواًل نیز 
استدالل شاه نزد کشورهای انگلستان 
و آمریکا، در زمینه فشار به شرکتهای 
بیشتری  نفت  برداشت  برای  نفتی 
از ایران، مسئولیت کشور در منطقه 
نیروهای  تجهیز  لزوم  و  خاورمیانه 
مسلح بود و اگر هم گاهی اشاره به 
نیازهای اقتصادی و عمرانی می شد، 
قرار  اهمیت  دوم  در درجه  امر  این 
داشت. البته شاه به پیشرفت کشور 
متوجه  ولی  داشت،  عالقه  بسیار 
تعارض میان این هدف و تقّدمی که به 
هزینه های نظامی می داد نبود، و اگر 
هم می بود بهتر آن می دید که در این 
باره چندان نیندیشد. از این گذشته به 
مراعات انضباط که الزمه کامیابی در 
برنامه ریزی - و اصواًل هر کاری - است، 
اعتنایی نداشت و از این رو برنامه های 
پنج سال عمرانی هیچ گاه به آن گونه 
که روی کاغذ می آمد عملی نشد. ولی 
نیز که اجرا  همان شمار طرح هایی 
شد، به تدریج زیربنای مناسبی فراهم 
آورد و کشور را در راه توسعه اقتصادی 
سریعی  حال  هر  به  ولی  نامتعادل 
دو  می توان  زمینه  این  در  انداخت. 
مرحله را از یکدیگر باز شناخت: یکی 
از اصالحات ارضی 1342 تا جهش 
درآمد نفت در 1352؛ و دیگری از 
شاید  هرچند  انقالب.  تا  تاریخ  این 

ولی  برسد،  نظر  به  شگفت انگیز 
دوره  در  ایران  اقتصادی  عملکرد 

نخستین بسیار بهتر از دوره دوم بود. 
شاه پس از اصالحات 1342 نیازمند 
بهبود وضع اقتصادی کشور بود تا به 
را توجیه  این سان »انقالب سفید« 
و توده مردم را خرسند کند و از این 
خود  شخصی  قدرت  پایه های  راه 
را استوارتر سازد. در نتیجه درآمد 
و  مصرف شد  بهتر  نسبت  به  نفت 
مسئوالن  توصیه های  به  نیز  شاه 
اقتصادی کشور بیشتر توجه داشت 
و کمتر نظر خود را بر آنان تحمیل 
می کرد. از سوی دیگر هم او و هم 
نسبت  عجیبی  حساسیت  هویدا 
به افزایش قیمتها و تورم داشتند و 
هرچند سیاست مالی دولت گاهی 
موجب فشارهای تورمی می شد، ولی 
روی هم رفته افزایش سالیانه سطح 
عمومی قیمتها بسیار ناچیز بود. در 
آن زمان کشورهای پیرامون ایران یا 
همچنان سنت مداخله دولت در همه 
کار را دنبال می کردند- مانند ترکیه 
- یا به تازگی دچار تب ملی کردن و 
سوسیالیست بازی شده بودند؛ مانند 
پاکستان.  بعد  کمی  و  عراق  مصر، 
ایران به عکس این کشورها، سیاست 
پشتیبانی از بخش خصوصی را در 
به  که  فعالیتهایی  و  گرفت  پیش 
انحصار در اختیار دولت قرار داشت، 
محدود بود. در نتیجه صنایع ایران 
که در آغاز دهه 1340 بسیار عقب تر 

از مصر و ترکیه بود، پس از مدت 
کوتاهی از مصر جلو زد و به آستانه 

پیشی گرفتن از ترکیه رسید.
همه  در  پیشرفت  این  متأسفانه 
آموزش  به  دولت  نبود.  زمینه ها 
بایسته  توجه  حرفه ای  و  ابتدایی 
به سرعت  نکرد. جمعیت کشور  را 
تجهیزات  ولی  می شد  شهرنشین 
شهری - ارتباطات، بهداشت، مسکن 
و تفریحات سالم - به گونه دلخراشی 

نارسا بود.
در روستا نیز به پایه گذاری نهادهایی 
همچون شورای ده و شرکت تعاونی 
روستایی - به معنای راستین کلمه - 
که می بایست جای »مالک سابق« را 
پر می کردند، آنچنان که باید توجه 
بیشتر  کشاورزی  اعتبارات  و  نشد 
و  کشت  بزرگ،  طرحهای  صرف 
زراعی  سهامی  شرکتهای  و  صنعت 
شد. نباید پنداشت که مسئوالن امر 
خود از این نارسایی ها ناآگاه بودند ولی 
هر بار که شاه بودجه نظامی را افزایش 
می داد، دولت ناچار می شد هزینه این 
کار را با زدن برخی برنامه ها تأمین 
به  که  پراکنده ای  طرحهای  و  کند 

تنهایی چشمگیر نبودند فدا می شد.
ادامه دارد

برگرفته جستارگونه ای از:
 )1393( علی نقی  عالیخانی، 
تهران:  اول،  جلد  َعَلم،  یادداشتهای 

کتاب سرا، صص 109 تا 101

سالهایواپسینحکومتشاهنشاهی
بخش هفدهمرشد بی سابقه اما ناهمگون اقتصادی
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دعوت به همکاری
به یک نفر نیروی آقا جهت کار در مغازه مرغ 

 فروشی نیازمندیم، 
 مرغ فروشی بیگی

09176145305 2/36933

دعوت به همکاری
تاالر وزرا جهت تکمیل کادر پرسنلی خود 

به یک نفر نگهبان و یک نفر گارسون)زن و مرد( 
نیازمند  است 
09177373195 2/36938

یک قطعه زمین مسکونی با سند تک 
برگ ، کوچه 10متری، آب ، برق، گاز واقع 

در خیابان معلم به فروش می رسد
09173173797 ین

زم
ش 

رو
2/36935ف

دعوت به همکاری
 نمایندگی گروه صنعتی سپاهان با 
وجود 11 نیروی خانم فعال مشغول 
به کار، مجددا جهت تکمیل کادر 
دفتری خود به دو نیروی خانم 
 دیگر با فن بیان باال نیاز دارد . 

 تلفن :071-53832894 
1/36936داخلی 108

گمشده
 یک عدد دستبند طال گمشده 
است. از یابنده تقاضا می شود 

تماس گرفته  و مژدگانی 
 دریافت کند 

09178340347
1/36937

دعوت به همکاری
 به یک همکار خانم 
جهت فروشندگی در 
مغازه کفش فروشی 

نیازمندیم
09178340347

1/36937

فروش لوازم
 1-بخاری گازی نیک کاال 1 عدد 

2- پشتی قالیچه ای 6 عدد

3-درب چوبی سفید 1 عدد

09171322207

1/36934

هنگامه نیایش
طلوع اذان صبحمهشیدیخورشیدی

غروب اذان ظهرخورشید
نیمه شب اذان مغربخورشید

شرعی
 22  57  17  22  17  03  11  37  6  10  4  49 1 ربیع الثانی16  آبانیک شنبه
 22  57  17  22  17  03  11  37  6  11  4  50 2 ربیع الثانی17  آباندوشنبه
 22  57  17  21  17  02  11  37  6  12  4  51 3 ربیع الثانی18  آبانسه شنبه

 22  57  17  21  17  01  11  37  6  13  4  51 4 ربیع الثانی19  آبانچهارشنبه 
 22  57  17  20  17  01  11  37  6  14  4  52 5 ربیع الثانی20  آبانپنج شنبه
 22  57  17  19  17  00  11  37  6  14  4  53 6 ربیع الثانی21  آبانجمعه 
 22  57  17  19  17  00  11  37  6  15  4  53 7 ربیع الثانی22  آبانشنبه

تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیأت  رأی شماره 140060311005000648  برابر 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک نی ریز تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای منوچهر کریمیان فرزند 
محمد به شماره شناسنامه 113 صادره از نی ریز در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 
248.8متر مربع پالک 2 فرعی از 1862 اصلی مفروز و مجزا شده از پالک 1862 اصلی 
واقع در نی ریز بخش 22 فارس خریداری مع الواسطه از مالک رسمی آقایان احمد و 
حسن و حسین و اسماعیل و محمود و محمد و اصغر نام خانوادگی همگی مستقیمی 
و خانم ها نزهت و مریم هردو نام خانوادگی مستقیمی مشاعًا بالسویه و تعدادی از ورثه 
بی بی جان ایزدی و طاهره رفعت اله و عنایت اله و میمنت و شهرت همگی ایزدی و تعدادی 
از ورثه زری مستقیمی )محمد و ابراهیم و گوهر و نسرین  و مسعود شهرت همگی 
بینایی( و طوبی مستقیمی 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:1400/08/16 تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/09/01

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 1400/08/01
ش 93

36859

اول  هیأت   140060311005000589 شماره  رأی  برابر 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
بالمعارض  مالکانه  تصرفات  نی ریز  ملک  ثبت  حوزه 
متقاضی آقای محمود پورافشار فرزند علی یار به شماره 
شناسنامه 409 صادره از نی ریز در ششدانگ یک باب 

خانه به مساحت 176متر مربع پالک 3 فرعی از 4742 
اصلی مفروز و مجزا شده از پالک 4742 اصلی واقع در 
نی ریز بخش 22 فارس خریداری از مالک رسمی آقای 
محسن شهامت 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:1400/08/16 
تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/09/01

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 1400/08/03
ش 94

36868

آگهی فقدان سند مالکیت 
بخش 22 فارس نی ریز

چون آقای جهانگیــر بخش پور فرزند 
محمد احــدی از ورثه آقــای محمد 
بخش پور طبق انحصار وراثت شــماره 
 140012390005474730
-1400/07/21 شعبه ششم شورای 
حل اختالف نی ریز  با تســلیم دوبرگ 
استشــهادیه که در دفتر خانه اسناد 
رســمی شــماره 422 نی ریز تنظیم 
گردیــده اســت مدعی هســتند که 
تعدادیک جلد سند مالکیت مربوط به 
ششــدانگ یک باب مغازه به مساحت 
86.39 متــر مربــع تحــت پــالک 
4759.16 واقــع در نی ریز بخش 22 
فارس به نام مورث ایشان آقای محمد 
بخش پور فرزند شاه رضا در  ذیل ثبت 
6213 دفتــر 196 صفحــه 42 ثبت 
سند شماره چاپی 0252250 ب  85 
و صادر تســلیم گردیده است به علت 
جابجایی منزل مفقود شــده اســت و 
نامبرده تقاضای صدور ســندالمثنی 
نموده است. مراتب طبق دستور ماده 
120 اصالحی آیین نامــه قانون ثبت 
آگهی می شــود که هر کس نسبت به 
ملک مورد آگهــی معامله ای کرده و یا 
مدعی وجود ســند مالکیت نزد خود 
می باشد تا ده روز پس از انتشار آگهی 
به ثبت محل مراجعــه و اعتراض خود 
را ضمن ارائــه اصل ســند مالکیت یا 
خالصه معامله تسلیم نماید و اگرظرف 
مدت مقرر اعتراضی نرســیده و یا در 
صورت اعتراض اصل ســند ارائه نشود 
اداره ثبت سند مالکیت المثنی را طبق 
مقررات صــادر و به متقاضی تســلیم 

خواهد کرد. 
تاریخ انتشار: 1400/08/16 

محسن زواران حسینی
رئیس اداره ثبت اسناد و 

امالک نی ریز

36928

- مورخ 1400/08/11
ش 100

آگهی فقدان سند مالکیت بخش 22 فارس نی ریز
چون آقای غالم حسن روح پرور فرزندعلی با تسلیم دوبرگ استشهادیه که در دفتر خانه 
اسناد رسمی شــماره 11 نی ریز تنظیم گردیده است مدعی هســتند که تعدادیک جلد 
ســند مالکیت مربوط به ششــدانگ یک قطعه زمین به مســاحت 272 متر مربع تحت 
پــالک7334.1111  واقع در نی ریــز بخش 22 فارس بــه نام غالمحســن روح پرور 
فرزند علی در ذیل ثبــت 21989 دفتر 265 صفحه 200 ثبت و ســند شــماره چاپی 
673662د93 صادر تسلیم گردیده است به موجب سند رهنی 6913 - 1395/01/08  
دفتر خانه 82 نی ریز درقبــال مبلغ 575000000 ریال به مــدت 24 ماه در رهن بانک 
ملی شعبه مرکزی نی ریز می باشــد به علت جابجایی منزل مفقود شده است و نامبرده 
تقاضای صدور سندالمثنی نموده است. مراتب طبق دستور ماده 120 اصالحی آیین نامه 
قانون ثبت آگهی می شــود که هر کس نســبت به ملک مورد آگهی معامله ای کرده و یا 
مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می باشــد تا ده روز پس از انتشار آگهی به ثبت محل 
مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل ســند مالکیت یا خالصه معامله تسلیم نماید و 
اگرظرف مدت مقرر اعتراضی نرســیده و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود اداره 

ثبت سند مالکیت المثنی را طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد. 
تاریخ انتشار: 1400/08/16 

محسن زواران حسینی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نی ریز
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آگهی افراز پالک 4760/7 
ســند مالکیت ششــدانگ یک باب خانه به مســاحت 236 مترمربع به نام دیگری صادر و 
تسلیم شده است پس برابر سند قطعی36907-1372/05/09 دفتر 11 نی ریز ششدانگ 
پالک فوق به گرامی تاتی منتقل شده اســت پس برابر سند قطعی1372/08/11-37902 
دفتر 11 نی ریز موازی چهار دانگ مشــاع از ششــدانگ از طرف گرامی به عفت ممتازیان 
منتقل شده است همچنین برابر گواهی حصر وراثت شــماره 9809978898200 مورخ 
1398/08/21گرامی تاتــی فوت که ورثه حین الفوتش  ایران ســهامی زوجه و محمدرضا 
و کوروش و بهنام و ابوالفتح و حبیب و حمید و ســهیال و محبوبه و ثریا شــهرت همگی تاتی 
فرزندان متوفی معرفی شده اند پس برابر ســند قطعی34429-1400/02/11 دفتر 422 
نی ریزموازی 4 ســهم مشاع از 90 ســهم 6 دانگ)ســهم ارث ابوالفتح تاتی( به زهرا فکری 

منتقل شده است. که حدود و مشخصات آن به شرح ذیل می باشد:
 شمااًل: به طول 10 متر به جدول عمومی

 شرقًا: به طول 23 متر به پی زمین 4760.8
جنوبًا: به طول 10 متر پی است به کوچه 10 متری

غربًا: به طول24.20 متر پی است به زمین 4760.6 
پالک مذکور تا این تاریخ در قید رهن نمی باشد.

مالکین مشاعی:
 1- زهرا فکری فرزند محمد مالک موازی 4 سهم مشاع از 90 سهم سهام ششدانگ
 2-محمدرضا تاتی فرزند گرامی موازی 4 سهم مشاع از 90 سهم سهام ششدانگ
3-سهیال تاتی فرزند گرامی موازی2 سهم سهم مشاع از 90 سهم سهام ششدانگ

4- محبوبه تاتی فرزند گرامی موازی 2 سهم مشاع از 90 سهم سهام ششدانگ
5- ثریا تاتی فرزند گرامی موازی 2 سهم مشاع از 90 سهم سهام ششدانگ

6-  کوروش تاتی فرزند گرامی  موازی 4 سهم مشاع از 90 سهم سهام ششدانگ 
7-بهنام تاتی فرزند گرامی موازی4 سهم مشاع از 90 سهم سهام ششدانگ

8-حبیب تاتی فرزند گرامی موازی 4 سهم مشاع از 90 سهم سهام ششدانگ 
9- حمید تاتی فرزند گرامی موازی 4سهم مشاع از 90 سهم سهام ششدانگ
10- ایران سهامی فرزند سیاه موازی ثمن اعیانی 90 سهم سهام ششدانگ

11- عفت ممتازیان فرزند امید علی موازی 60 سهم مشاع از 90 سهم سهام ششدانگ
الزم به ذکر اســت تا تاریــخ 1400/07/18ســند مالکیت معارضی نســبت به پالک 

4760.7صادر نگردیده است.
 خانــم زهــرا فکــری فرزنــد محمــد برابــر درخواســت ارائــه شــده به شــماره 
5006697-1400/08/03تقاضای مبنی بر افراز قســمتی از پــالک موصوف را ارائه 
نموده و با توجه به عدم ارائه آدرس مالکین مشــاعی توســط متقاضــی از کلیه مالکین 
مشاعی پالک فوق الذکر دعوت می گردد روز یکشــنبه مورخ 1400/08/30جهت افراز 
در محل ملک حضور به هم  رسانید. بدیهی اســت عدم حضور مانع از انجام عملیات افراز 

نخواهد بود
تاریخ انتشار: 1400/08/15 

محسن زواران حسینی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نی ریز
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- مورخ 1400/08/12
ش 102

آگهی تشکیل مجمع عمومی عادی و فوق العاده ) نوبت سوم (
 انجمن صنفی کارگری کارگران برقکار ساختمانی شهرستان نی ریز

بدین وسیله از کلیه اعضای انجمن صنفی کارگری برقکاران ساختمانی نی ریز و حومه دعوتم ی شود در جلسه مجمع 
عمومی عادی و فوق العاده که رأس ساعت10 صبح  روز سه شنبه مورخ 1400/09/09 در سالن ورزشی کارگر، واقع 

در انتهای بلوار میرزا کوچک خان برگزار می گردد حضور به هم رسانید.
دستور کارجلسه:

1- انتخابات اعضای هیئت مدیره  و بازرس انجمن        2-گزارش عملکرد سال 1399 
3-تغییر ماده 7 بند الف و ب اساسنامه

  تذکر:داوطلبین عضویت در بازرســی و هیئت مدیره انجمــن می توانند مدارک  خــود را 10 روز قبل از برگزاری 

مجمع به واحد تشکیالت کارگری و کارفرمایی تحویل نمایند.

6/36929 انجمن صنفی کارگری کارگران برق ساختمانی شهرستان نی ریز و حومه

 D :افقی
1- از پهلوانان شاهنامه - نام دختر حضرت آدم 
2- موجود تک سلولی - بی خبر از پیاده 3- باران 
اندک - عالمت جمع عربی - دیدنی در ارتش - 
سال   -4 آسیب  و  - صدمه  می شود  همه  شامل 
ترکی - از مصالح ساختمانی - جمع ملت ها 5- 
 - کبیر  پسر کوروش  دومین   - کرم گونه  حرکت 
اشاره به نزدیک 6- عدد فوتبالی - من و جنابعالی 
 - باالی چشم   -7 آب بند   - مغز   - و خم  پیچ   -
جذاب و دلربا 8- بهبود زخم - مادر رستم دستان 
9- کشف رازی - از غذاها 10- نفس خسته - از 
به جایی  ورود  از  ممانعت    - برآید  پر درد  نهاد 
- حرف سر باال - اثر ماتسین 11- مردم - ترازو 
مقاومت  اندازه گیری  واحد   -12 لون  و  رنگ   -
الکتریکی - اشک خونین - پدر ترکی 13- حرف 
نداری- رود ناشنوا! - شهر - تصدیق انگلیسی - 
چه وقت؟ 14- خدای مصر باستان - بازگشت از 
گناه 15- نام چند تن از شاهنشاهان هخامنشی 

- درختی از تیره پروانه واران

 M :عمودی
 -2 نی ریز  در  رودخانه ای   - ایران  شهر های  از   -1
تکرار   - شاه  مخفف   -3 نهی کننده   - بلیغ  فریاد 
یار همقد 4-  - دو  بجز - کشنده بی صدا   - حرفی 
بیهوشی - گرفتار درد و رنج - جزئی از بدن 5- خانه 
- تخت پادشاهی - فلز چهره 6- صفحه اینترنتی - 
دشنام دادن - پارچه دریایی - در ردیف شش افقی 
بجویید - جدید و تازه 7- خلق و خو - از نامهای 
با  باری تعالی 8- سرشناس و مشهور - شادمان و 
نشاط 9- جانشین - پادشاه مغولی 10- کشیش - 
- در گویش گنابادی  - عضو شنونده  ندارد  خسته 
به معنی دفعه است - آبدیده 11- خوش شانسش 
موی  اسارت 12-  گردنبند   - فلکه   - است  معروف 
گردن اسب - شهری در استان فارس - کوزه سفالی 
13- تلخ عرب - من و جنابعالی - از رنگ ها - نت 
چهارم - عالمت جمع فارسی 14- دختر سرزمین 
عجایب - حمله ناگهانی 15- نویسنده آوای وحش 
و گرگ دریا - پول یا متاعی که آن را اساس کسب 

قرار دهند
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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/***

به سه نفر مرد و سه نفر زن در کارخانه 
نبات با حقوق و بیمه  نیازمندیم

09173327189

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

/ از خوردن همزمان چند میوه پرهیز کنید.
زیرا برخی طبیعت گرم و برخی طبیعت سرد دارند. برخی 

زود هضم و برخی دیر هضم هستند.

/ سفید کردن دست با روشی ساده !
 دستها را با مخلوط سیب زمینی، گلیسیرین و آب لیمو 

ترش مالش دهید)روشن کننده و نرم کننده فوق العاده ای 
برای پوست دستها است(

اگر زانو و یا آرنج شما به تیرگی می زند، یک لیموترش را از 
وسط بریده، و نصف آن را روی قسمتهای تیره بمالید.

/ کشف رازی دیگر از اسرار مغز !
 پژوهشگران ناحیه ای کوچک نزدیک ساقه مغز شناسایی 
کرده اند که منطقه کنترل هوشیاری است و می تواند با 

تحریک الکتریکی، روشن یا خاموش شود.
بیماری  و  هوشیاری  اختالالت  درمان  در  کشف  این 
بی خوابی مؤثر است و به متخصصان در تنظیم مدت زمان 

بیهوشی کمک می کند.

/ خوراکی هایی که موجب تحریک کیست پستان 
می شود!

 نوشابه های گازدار، سوسیس و کالباس.
 مواد غذایی حاوی ویتامین E به سالمت پستان کمک 

می کنند؛ مثل ذرت، سبزیجات سبز، گردو، حبوبات و گل 
مغربی.

/ پوست لیمو 5 تا 10 برابر لیمو ویتامین دارد.
 پوست لیمو ضد سرطان است و یک داروی ضد انگل، ضد 

تومور، ضد کیست و ضد عفونت است.
 پوست لیمو دهان را ضدعفونی می کند و منبع غنی از 

ویتامین C  و الغرکننده است.

/ پژوهشها نشان می دهد نشستن به مدت طوالنی، از 
سیگار کشیدن خطرناکتر و از بیماری ایدز کشنده تر است ! 

نشستن طوالنی خطر ابتال به دیابت، چاقی و بیماری های 
قلبی را به شدت افزایش می دهد.

/ اگر پاهای شما گزگز می کند و یا مدام به خواب می رود 
و دچار سرگیجه و تعریق زیاد شده اید، این امکان وجود 

دارد که »چربی خون« شما باال رفته باشد !

/ بهترین زمان برای جذب هر ویتامین چه ساعتی 
است؟ 

مولتی ویتامین: صبح و همراه با صبحانه
ویتامین C: همراه با صبحانه یا ناهار

اسید فولیک: نیم ساعت قبل از خواب
ویتامینهای گر وه B: قبل از صبحانه یا قبل از ناهار با شکم 

خالی
ویتامین های A, D, E و K: همراه با وعده های غذایی دارای 

چربی
آهن: یک ساعت قبل یا دو ساعت بعد از غذا )اگر معده 

حساسی دارید، با یک وعده سبک مصرف کنید(
کلسیم: همراه با وعده غذایی )همزمان با آهن یا زینک 

مصرف نشود(
زینک: همراه با وعده غذایی

/ احتمال بروز آلزایمر در افرادی که نزدیک جاده ها، 
خیابانهای ُپرترافیک و مکانهای آلوده زندگی می کنند، 

بیشتر است !
 محققان دانشگاه کالیفرنیای جنوبی می گویند، ذرات ریز 

ناشی از فعالیت نیروگاه ها و خودروها تقریبًا عامل بروز 20 
درصدی بیماری آلزایمر هستند.

عوامل آلوده کننده هوا موجب مشکالت دستگاه عصبی و 
زوال عقل می شوند.

/ آب زرشک  عالوه بر کاهش فشارخون، روند سفیدی 
مو را کاهش داده، کبد و کلیه را پاکسازی می کند و باعث 
شفاف شدن پوست می شود. افرادی که احساس تشنگی 

می کنند، آب زرشک به رفع عطش آنها کمک می کند.

/ ناشتا مویز بخورید.
مویز، هضم  کننده غذا و گرم کننده تمام بدن بخصوص 
کلیه و مثانه است. مصرف حجم متعادلی از مویز می  تواند 

باعث تقویت معده، کبد، کلیه ها و مثانه شود.

/ طبق تحقیقات پژوهشگران ژاپنی، سریع غذا خوردن 
خطر بیماری قلبی، دیابت و سکته را افزایش می دهد ! 

بعالوه موجب اضافه وزن بیشتر، اندازه بیشتر دور کمر، 
میزان غیرعادی کلسترول و قندخون باالترمی شود.

  چند خط سالمتی

/ خوردن یک عدد سیب در روز به علت وجود اسید 
به  ابتال  از  جلوگیری  برای  می تواند  خود،  در  اورسولیک 

بیماری های گوناگون و سرطان مفید باشد.

/ استفاده از دستمال کاغذی روش مطمئن تری نسبت 
به حوله و پارچه است. با مصرف دستمال کاغذی، عالوه بر 

پاکیزگی، مانع انتقال بیماری شوید.

/ اگر در حال تالش برای از دست دادن وزن خود هستید، 
عسل می تواند کمک کننده بزرگی برای تمام افراد باشد.

 عسل می تواند به کاهش وزن کمک کند؛ اگر با آب گرم و 
لیمو مصرف شود.

/ با قورت دادن آدامس چه اتفاقی می افتد؟
آدامس در معده توسط اسید هیدروکلریک هضم و نابود 
می شود؛ اما ماده پالستیکی موجود در آدامس که نوعی پلیمر 
به نام بوتیل است، به صورت کاماًل مصنوعی ساخته شده و 
دستگاه گوارش بدن انسان قادر به هضم آن نیست و توسط 

روده ها از بدن دفع می شود.

/ پسته حاوی مواد مغذی مناسب به همراه ویتامینها بوده 
و کالری باالیی دارد !

به  نوجوانان  دانش آموزان،  ورزشکاران،  به  آن  مصرف 
خصوص در سنین رشد و به زنان باردار و شیرده توصیه 

می شود.

/ پوست شادابی می خواهید؟ به صبحانه تان چند مغز 
گردو اضافه کنید. 

گردو حاوی ویتامینهای E و F  )اسیدهای چرب اشباع نشده 
و ضروری( است که می توانند از پوست در برابر رادیکالهای 
آزاد محافظت کنند. رادیکالهای آزاد به بدن صدمه می زنند. 
این ویتامینها به جلوگیری از بروز چین و چروک روی پوست 

و خشکی آن هم کمک می کنند.

/ اگر شکم صاف می خواهید، مصرف مواد غذایی زیر را 
محدود کنید و در حد تعادل مصرف کنید:

کربوهیدراتهای تصفیه شده )آردهای سفید(، سرخ کردنی  ها، 
نشاسته،  نان،  )برنج،  زیاد  کربوهیدرات  نوشابه،  و  آبنبات 

بیسکوئیت، شیرینی(،  آبمیوه صنعتی، نمک،  آدامس.

/ تندرستی روده ها
جهت حفظ سالمت روده ها باید میوه جات و سبزیجات تازه 

بیشتر استفاده کنید و آب نیز بیشتر بنوشید.

 / دود کردن اسپند
دودکردن اسپند عالوه بر این که ضدعفونی کننده محیط و 

پاکسازی کننده هوا است، موجب:
 نشاط،  رفع ترس، رفع افسردگی،  رفع سردرد و رفع عفونت  

می شود.

/ درمان تنبلی روده ها
باید سیب  روده ها  تنبلی  و  یبوست  کردن  برطرف   برای 
درختی را با پوست خوب بجوید و بخورید یا هربار 12 عدد 
آلوی سیاه خشک را به وسیله کارد یا قیچی زخمی یا تکه تکه 
کنید و حدود 1 ساعت در آب گرم بخیسانید و در همان آب 
یک تا سه ساعت روی آتش مالیم بجوشانید. سه مرتبه آب 
آن را با آب گرم عوض کنید و تا گرم است آب آلو را بخورید. تا 
چند روز این کار را قبل از صرف ناهار و همچنین شام تکرار 

کنید. خوردن خود آلوی سیاه و لواشک هم سودمند است.

/ بزرگترین اشتباهات زنان بعد از سن 30 سالگی:
ورزش نکردن

توجه نکردن به فشار خون و کلسترول
غربالگری نکردن سرطان های زنانه )پستان، رحم و دهانه 

رحم(
سیگار کشیدن

استفاده نکردن از ضدآفتاب

/ چرا خوردن یک عدد موز در روز ضروری است؟
 خوردن یک موز در روز می  تواند در پیشگیری از سکته های 

قلبی و مغزی کمک  کننده باشد. 
قلبی  آریتمی  به  آن  کمبود  نباشد،  کافی  پتاسیم  وقتی 
)ناهماهنگی ضربان قلب( منجر می  شود و در نتیجه جریان 
خون به مغز، ماهیچه  ها و سایر اعضای بدن دچار مشکل 

می  شود.

/ چند توصیه برای درمان آروغ زدن: 
 خوب جویدن غذا از درمانهای آروغ زدن است. 

 از مصرف آب و مایعات و نوشابه های گازدار در بین غذا پرهیز 
شود. 

چند خط سالمتی

همچون  ها  ُمسکن  انواع  تجویز  گذشته،  سال   10 طول  در 
گاباپنتینوئیدها مانند گاباپنتین، پرگابایلین و داروهای مخدر برای 
کنترل دردهای مزمن نظیر میگرن، نوروپاتی دیابتی و کمردردهای 

مزمن افزایش یافته است.
یافته ها نشان می دهد افراد مصرف کننده داروهای مخدر، 95 درصد 
بیشتر از کسانی که مسکنهای معمولی می خورند، در معرض چاقی، 
82 درصد دارای اندازه دور کمر بیشتر و 63 درصد بیشتر دارای 

فشارخون باال هستند.
به گفته محققان، این داروهای مرتبط با دردهای مزمن باید برای 
کوتاه مدت تجویز شوند تا عواقب جدی آن برای تندرستی محدود 

شود.
نیوکاسل  دانشگاه  از  تحقیق  تیم  سرپرست  کاسیدی،  صوفی 
انگلستان، در این باره می گوید: »ما در مطالعات خود دریافتیم در 
بیمارانی که داروهای حاوی مخدر مصرف می کنند، چاقی و بدخوابی 

شیوع بیشتری دارد.«
داروهای مخدر همچون یک آرامبخش عمل کرده، موجب تحرک 
کمتر بیماران شده و ذائقه آنها تغییر کرده و تمایلشان به مصرف مواد 

خوراکی حاوی قند و شیرینی افزایش می یابد.
این داروها همچنین خرناس کشیدن و اختالت خواب را تشدید کرده 

و موجب بروز مشکالتی مرتبط با فشارخون باال نیز می شوند.

عوارض 

مصرف مداوم 

ُمسکن ها

سکته مغزی در اثر اختالل در خون رسانی 
اتفاق می افتد. درصد  از مغز  به قسمتی 
کمی از سکته های مغزی در اثر خونریزی 
به  که  می دهد  رخ  مغز  بافت  داخل  به 
دهنده  خونریزی  مغزی  سکته  عنوان 

)هموراژیک( نامگذاری می شود.
اغلب سکته های مغزی در اثر کاهش یا 
مغز  بافت  به  خون رسانی  ناگهانی  قطع 
ایجاد می شود که به عنوان سکته مغزی 

»ایسکمیک« شناخته می شوند.
اگر عالئم سکته مغزی کمتر از یک ساعت 
به درازا بکشد و بیمار بهبود یابد، به آن 
ایسکمی گذرای  یا  سکته مغزی خفیف 

مغزی »TIA« می گویند.
در سکته مغزی، با قطع جریان خون به 
بافت مغز و با گذشت زمان، سلولهای مغزی 
آسیب می بیند و در صورت طوالنی بودن 
قطع جریان خون، آسیب غیرقابل بازگشت 
و در نتیجه مرگ سلولهای مغزی اتفاق 

می افتد.
بر اساس این که کدام قسمت مغز و با چه 

شدتی آسیب ببیند، بیمار دچار اختالل در 
فهم کالم دیگران، صحبت کردن، کاهش 
حس و قدرت حرکت صورت و دست و پا، 
اختالل در راه رفتن و تغییر در احساس 

می شود.
افراد  همه  برای  می تواند  مغزی  سکته 
جامعه و در هر سنی اتفاق افتد. از هر 4 نفر 

یک نفر دچار سکته مغزی می شود.
سبب  مغزی،  سکته  از  شناخت  افزایش 
می شود تا بتوانیم از وقوع آن پیشگیری 
کرده و در صورت ُرخداد، هر چه سریع تر 
اقدامات الزم را در راستای کاهش عوارض 

آن انجام دهیم.
سکته های مغزی می تواند قابل پیشگیری 

و درمان باشد.
شناخت عالئم سکته های مغزی در اوایل 
بیماری، درمان آن به عنوان یک فوریت 
پزشکی با بستری در بخشهای تخصصی 
و دسترسی به مراقبت حرفه ای و مناسب، 
می تواند نتایج قابل مالحظه ای برای بیمار 

به همراه داشته باشد.

نشانه های سکته مغزی:
می تواند  مختلفی  عالئم  مغزی  سکته 
داشته باشد که در صورت بروز این عالئم، 
تماس   115 اورژانس  با  بی درنگ  باید 

بگیریم و بیمار را آرام کنیم.
1- بروز ناگهانی ضعف و بی حسی در یک 

سمت صورت و دست و پا.
2- بروز ناگهانی اختالل در صحبت کردن، 
درک صحبت دیگران و حالت گیجی و منگی.

3- مشکل ناگهانی در بینایی یک یا هر دو 
چشم.

4- اختالل ناگهانی در راه رفتن و حفظ 
تعادل به همراه سرگیجه و دو بینی.

می تواند  که  شدید  بسیار  سردرد   -5
سبب  و  باشد  فرد  سردرد  شدیدترین 

بی هوشی و اختالل در تعادل شود.

در این موارد توصیه می شود:
- بیمار را مجبور به صحبت کردن و بلند 

شدن نکنیم.
- اگر بیمار هوشیار نیست، او را به پهلو 

بخوابانیم.
- از دادن آب، غذا و هر دارویی به بیمار 

پرهیز کنیم.
- در صورت امکان، بیمار در حالت نیمه 
نشسته قرار گیرد و اگر در حالت درازکش 
است، بهتر است َسر بیمار را 30 درجه 

باالتر از تنه قرار دهیم.
- از هرگونه اقدام برای کم کردن فشارخون 
و مدارک پزشکی  داروها  و  پرهیز کرده 

بیمار را تا آمدن اورژانس، آماده کنیم.

زخم معده سکته مغزی و نشانه های آن
چیست؟

دو توصیه برای 
باال بردن انرژی

باید  معده  زخم  ایجاد  نحوه  در 

گفت در معده ما یک  الیه ضخیم 

از مخاط وجود دارد که معده را 

محافظت  گوارشی  شیره های  از 

اسیدی  فوق العاده  که  می کند 

است و ممکن است بافتهایی را که 

به معده نزدیک است تحلیل ببرد 

و همین امر باعث ایجاد زخم معده 

می شود.

برای درمان زخم معده در طب 

نوین، معمواًل از داروهای مختلف 

اما  می شود؛  استفاده  شیمیایی 

در طب سنتی درمان های ساده 

متعددی برای زخم معده وجود 

دارد.

معده،  زخم  نشانه  شایع ترین 

از گرفتگی و  احساس متوسطی 

درد در ناحیه شکم است؛ از آنجا 

که زخم ها در پوشش معده یا روده 

اثنی عشر(  یا  )دوازدهه  کوچک 

به  طور کالسیک در  است، درد 

ارتباط با ترشح اسید است.

معمواًل درد زخم معده با خوردن 

خوراک و درد دوازدهه یک ساعت 

شروع  خوردن  خوراک  از  پس 

می شود.

1- هر ورزشی که اکسیژن را به بدن برساند کنترل فشار 
مثل   رایگان  های  ورزش  از  می کند.  آسانتر  را  روانی 

پیاده روی یا  تنفس درست بهره بگیرید. 
 منظور از تنفس درست، همان  تکنیک 478 است که توسط 
دکتر ویل از دانش آموختگان دانشگاه هاروارد ابداع شده 

است.
به این صورت:

ابتدا به مدت 4 ثانیه نفس را فرو دهید، سپس به مدت 7 
ثانیه نگه داشته،  در نهایت به مدت 8 ثانیه اجازه دهید که 
هوا از ریه هایتان خارج شده و این مراحل را چندین بار تکرار 

کنید؛ بین 15 تا 30 بار !
2- با تکنیک دو مرحله ای دکتر گی هندریکس، برای خود 

یک رژیم غذایی متناسب و پرانرژی ایجاد کنید.
به این صورت:

 مرحله اول: غذایی که دوست دارید بخورید. 
مرحله دوم: حساسیت بدن خود را 45 تا 60 دقیقه بعد 
در نظر داشته باشید؛ اگر احساس راحتی و پرانرژی بودن 
داشتید، غذایی که خورده اید پرانرژی بوده؛ اما اگر این 

احساس را نداشتید، غذای شما انرژی زا نبوده. 
در عرض یک هفته می توانید یک رژیم غذایی که  مختص 

بدن شما است تدارک ببینید.



4
یکشنبه 16 آبان 1400خبر/ حوادث

 7    نوامبر 2021 
شماره  358

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

عابد نعمتی، نی ریزان فارس:

جوان ۱۹ ساله ای در یک چاه قنات 
۴۵ متری سقوط کرد که پس از 
۳ ساعت تالش، توسط نیروهای 

امدادی بیرون آورده شد.
به گفته مسئول خدمات ایمنی و 
آتش نشانی شهرداری نی ریز، این 
حادثه ساعت ۲۳ جمعه ۷ آبان ماه 

حوالی قطرویه رخ داد.
گفت:  خیراندیش  ابراهیم 
محل  در  آتش نشانی  »نیروهای 
حادثه حاضر شدند و در یک تالش 
 ۱۹ مصدوم  توانستند  ساعته   ۳
ساله را از عمق چاه خارج کنند و به 

اورژانس ۱۱۵ تحویل دهند.«
عملیات  این  در  است  نوشتنی 
جمعیت  نیروهای  امدادی، 

هالل احمر نیز همکاری داشتند.
عمومی  روابط  گزارش  به 
محمدحسین  شهدا،  بیمارستان 
بخش پور مسئول بخش اورژانس 
گفت:  نیز  شهدا  بیمارستان 
»مصدوم توسط اورژانس۱۱۵ به 
بیمارستان شهدای نی ریز منتقل 
توسط  بیمار  معاینه  از  شد. پس 
مشخص  بیمارستان،  پزشکان 
شد که جوان ۱۹ ساله دچار پارگی 
شانه، شکستگی  رفتگی  در  ریه، 
پای چپ شده  و  کمر  مهره های 

است.«
به گفته رضا کامرانی مدیر داخلی 
جوان  این  شهدا،  بیمارستان 
دکتر  توسط  گذشته  دوشنبه 
مغز  جراحی  متخصص  رضوانی 

جراحی  عمل  تحت  اعصاب  و 
از  که  گرفت  قرار  موفقیت آمیز 

صبح تا 6 یا ۷ عصر طول کشید.
در  هم اکنون  ساله   ۱۹ مصدوم 
بخش مراقبتهای ویژه بیمارستان 
بستری است، در گفتگو با خبرنگار 
ما گفت: نگهبان یک باغ در حوالی 
قطرویه بودم. در حال قدم زدن به 
همراه یکی از دوستانم در حاشیه 
باغ، به دلیل تاریکی هوا در یک 
چاه قنات ۴۵ متری سقوط کردم. 
در حال سقوط دیگر امیدی به زنده 
ماندن نداشتم و می گفتم کار تمام 
است؛ اما لطف خدا شامل حالم شد 
و زنده ماندم و با تالش سه ساعته 
نیروهای امدادی، پس از ۳ ساعت 

از عمق ۴۵ متری بیرون آمدم.

پوشش  کمترین  که  مناطقی  در  کرونا  ششم  پیک 
واکسیناسیون را داشته اند، آغاز شده است.

با  نی ریز  شهرستان  درمان  و  بهداشت  شبکه  رئیس 
اعالم این خبر، تأکید کرد که با توجه به زمان بر بودن 
اثربخشی واکسن، تضمین سالمت عمومی در گرو تسریع 
واکسیناسیون و تزریق کامل دو دوز  واکسن در  ۹0 درصد 

جمعیت است.
به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان نی ریز، 
دکتر داور آل داود گفت: »این روزها شروع پیک جدید را 
در مناطقی شاهد هستیم که کمترین پوشش واکسن را در 

دوز اول و دوم دارند. «
وی درصد پوشش واکسیناسیون را در مناطق شهری و 

روستایی تشریح کرد:
شهر نی ریز: ۸۴% دوز اول،6۱% دوز دوم
قطرویه: ۸6.۸% دوز اول، 6۸% دوز دوم
مشکان: ۸6.۴%دوز اول، 6۲% دوز دوم

دهچاه: ۸۵% دوز اول، ۷0% دوز دوم
رودخور: ۸6% دوز اول،6۷% دوز دوم
ریزاب: ۷6% دوز اول، ۵۳% دوز دوم

او پیک ششم را به مراتب سخت تر از پیکهای گذشته 

دانست و  تأکید کرد: »در مسیر مقابله با کرونا، ضروری 
است همشهریان با افزایش آگاهی و به دور از شایعات، در 
تکمیل واکسیناسیون اعضای خانواده به عنوان مسئولیت 
اجتماعی، همکاری الزم را داشته باشند تا از  خیز ششم 

کرونا به خوبی عبور کنیم.«

با ثبت 60 مبتالی جدید به کرونا در هفته گذشته و ۲ مورد فوتی، 
تعداد مبتالیان به ۴۳۹۳ نفر و تعداد افرادی که جانشان را از دست 

داده اند، به ۱0۳ نفر رسید.
افراد فوت شده شامل یک مرد 6۱ ساله با بیماری زمینه ای و تنها 
تزریق یک دوز واکسن و یک زن 6۵ ساله با بیماری چاقی مفرط و 

بدون تزریق واکسن بوده اند.
همزمان میزان مبتالیان بختگان به ۱۹۵۲ مورد رسید.

نوشتنی است تا کنون حدود ۸۵ درصد جامعه هدف باالی ۱۲ سال 
در شهرستان نی ریز، واکسن دوز اول و 6۲ درصد واکسن دوز دوم را 

تزریق کرده اند.

۵ سارق اموال مردم در هفته گذشته دستگیر شدند و به ۲۷ فقره 
سرقت اعتراف کردند. 

به گفته فرمانده انتظامی نی ریز، این افراد به سرقت از  اماکن 
اعتراف  و...  خودرو  وسایل  و  قطعات  موتورسیکلت،  خصوصی، 

کردند.«
با تالش مأموران  سرهنگ سیدمحمد یوسفی گفت: »سارقان 
انتظامی، پلیس آگاهی، پاسگاه قطرویه و کالنتریهای ۱۱ و ۱۲ و 

پشتکوه دستگیر شدند.«

کبد و دو کلیه مرد 6۵ ساله ای که دچار ضایعه مغزی شده 
بود، به ۳ بیمار جان دوباره بخشید.

به گزارش روابط عمومی بیمارستان شهدای نی ریز، دکتر 
آل داود سرپرست این بیمارستان گفت: »مرد 6۵ ساله 
 ICU ساکن نی ریز که به علت ضایعه مغزی در بخش
بیمارستان شهدا بستری شده بود، پس از تأیید مرگ 

مغزی، به منظور اهداء عضو به شیراز اعزام شد.«
دکتر آل داود افزود: »به دنبال مرگ مغزی و حضور تیم 
تخصصی، کار برداشت عضو در بیمارستان ابوعلی سینا 

شیراز انجام شد.«
وی تصریح کرد: »پس از رضایت خانواده نوع دوست آن 
مرحوم، کبد و دو کلیه وی به بیماران نیازمندی از تبریز، 

شیراز و فسا جان دوباره بخشید.«
رئیس شبکه بهداشت و درمان در ادامه افزود: »مرگ 
مغزی و تصمیم برای اهداء عضو، یکی از غم انگیزترین 
و در عین حال زیباترین اقداماتی است که برای همیشه 
در دفتر زندگی یک فرد به یادگار می ماند.این که اعضای 
خانواده فردی که دچار مرگ مغزی شده است، تصمیم 
بگیرند اعضای بدن عزیز خود را اهداء کنند، کاری بسیار 
سخت و ناراحت کننده است؛ اما وقتی بدانند تنها راه ادامه 
حیات برای بیماران مبتال به نارسایی پیشرفته قلب و کبد 
و بهترین درمان برای مبتالیان به نارسایی کلیه پیوند 
عضو است، می توانند با این عمل خداپسندانه، جان این 

بیماران را نجات دهند.«

عابد نعمتی، نی ریزان فارس:

نزدیک به دو میلیارد تومان کاالی قاچاق 
در هفته گذشته کشف شد که یک میلیارد 
و ششصد میلیون تومان آن مربوط به ۸ 

بهله شاهین بود.
شهرستان  انتظامی  فرمانده  گفته  به 
شدند  موفق  انتظامی  مأموران  نی ریز، 
۲۲00 قوطی نوشیدنی قاچاق از جمله 
جک وستر، هایپ و ... و ۱000 عدد کافی 
میکس و کاپوچینو قاچاق را از یک انبار 
این  ارزش  کنند.  نی ریز کشف  در شهر 
محموله 6۷ میلیون و 6۲0 هزار تومان 

بود.
افزود:  یوسفی  سیدمحمد  سرهنگ 
»این اقالم قاچاق نیز در ایست و بازرسی 
قطرویه کشف و قاچاقچیان آن به مراجع 

قانونی معرفی شدند:
۳۷0 بسته آنتی بیوتیک مصرف دامی به 
ارزش ۹۲ میلیون و ۵00 هزار تومان از یک 

اتوبوس.
از  قاچاق  ابزارآالت  تومان  ۱00 میلیون 

یک پراید بار.
6 هزار پاکت سیگار آریزونا به ارزش ۴۲ 

میلیون تومان از یک اتوبوس.

۳۴۸0 چسب کمر خارجی و 6۷ جفت 
کفش خارجی از یک اتوبوس به ارزش ۴۴ 

میلیون و ۳00 هزار تومان.
۸ بهله شاهین به ارزش یک میلیارد و 600 

میلیون تومان از یک پژو پارس.«
به  افراد  این  »پرونده های  افزود:  وی 
تعزیرات حکومتی و مرجع قضایی ارجاع 
شد. کاالهای کشف شده با دستور قاضی 
اموال  انبار  به  قضایی  قاضی  و  تعزیرات 
تملیکی شیراز تحویل می شود. پرندگان 
هم به احتمال زیاد با نظارت محیط زیست 

در طبیعت رهاسازی خواهند شد.«

سه حادثه ترافیکی در کمتر از ۴۵ دقیقه در 
جاده های منتهی به نی ریز رخ داد که سهم 

گردنه الی رز دو حادثه بود.
به گفته مدیر اورژانس ۱۱۵ نی ریز، اولین 
حادثه ساعت 6:0۷ شنبه ۸ آبان با برخورد 
دو پراید باالتر از مسجد ابوالفضل در گردنه 
الی رز رخ داد که بر اثر آن سه نفر مصدوم 

شدند.
محمدحسین کچویی گفت: »در این حادثه 
یک مرد ۴۵ ساله از ناحیه سر و پهلوی چپ، 
یک مرد ۳۱ ساله از ناحیه صورت و بینی و 
لب و یک مرد ۲۷ ساله نیز از ناحیه قفسه 

سینه، دست و ران راست مصدوم شدند.
حادثه دوم، ساعت 6:۳0 در جاده تنگ حنا 
به سمت غدیرگه اتفاق افتاد. یک کامیون 
واژگون شد و دو سرنشین ۳0 و ۴۷ ساله 
آن به ترتیب از ناحیه قفسه سینه و پهلو و 
دیگری از قسمت سر، پهلو و شانه راست 

آسیب دیدند.
حادثه سوم ساعت 6:۵0 باز هم در گردنه 
بار  با واژگون شدن یک تریلر که  الی رز 
گندم داشت به وقوع پیوست. در این حادثه 
نیز دو سرنشین ۳۳ و ۴۸ ساله کامیون به 

ترتیب از ناحیه ساعد دست چپ و دیگری 
از ناحیه سر، قفسه سینه و پا آسیب دیدند.«

وی افزود: »مصدومان این حوادث پس از 
انجام اقدامات درمانی اولیه، به بیمارستان 

شهدا اعزام شدند.«

هفته  در  نجاری  مغازه  و  جرثقیل  یک 
گذشته دچار آتش سوزی شد که واکنش 

آتش نشانان را در پی داشت.
و  ایمنی  خدمات  مسئول  گفته  به 
ساعت  نی ریز،  شهرداری  آتش نشانی 
۳ نیمه شب شنبه ۸ آبان، یک جرثقیل 
دچار  خمینی  امام  خیابان  انتهای  در 

آتش سوزی شد.
ابراهیم خیراندیش گفت: »در این حادثه 
یکی از الستیکهای جرثقیل ترکید، اتاق 

آن به طور کامل از بین رفت و قسمتی از 
سیستم هیدرولیک شامل لوله های روغن 

و ِگیج آسیب دید.«
آتش نشانان با استفاده از دو حلقه شیلنگ 
و مصرف ۲ هزار لیتر آب، آتش را مهار 

کردند.
یکشنبه   ۱0:۱۵ »ساعت  افزود:  وی 
۹ آبان، چوبهای یک مغازه نجاری در 
خیابان قائم شرقی آتش گرفت و دود 
زیادی ایجاد کرد. آتش نشانان با حضور 

در محل، به وسیله دستگاه تهویه دود 
ایمن سازی  را  حادثه  محل  و  خارج  را 

کردند.«
در ساعت  دیگری  حادثه  از  خیراندیش 
۱۹ همان روز خبر داد. در این حادثه، یک 
خودرو مزدا در کانال آب پشت مسجد 
جامع کبیر سقوط کرد. اما چون به طور 
آتش نشانان  بود،  نیفتاده  پایین  کامل 
موفق شدند به وسیله زنجیر آن را بیرون 

بیاورند.

یک خودرو ایسوزو با بار انار به قعر دره ای در گردنه 
پهنابه سقوط کرد؛ اما راننده آن به طور معجزه آسایی 

جان سالم به در برد.
این حادثه ساعت ۱۵:۵۵ سه شنبه ۱۱ آبان رخ داد و 
ایسوزو با بار انار به قعر دره سقوط کرد. اما در بین مسیر، 
یک درخت بنه جلوی سقوط بیشتر و برخورد آن با 

صخره را گرفت. 
به گفته مدیر اورژانس ۱۱۵ نی ریز، راننده ۲۷ ساله 
ناحیه صورت، قفسه سینه، شکم و کمر  از  ایسوزو 

آسیب دید.
شهری  »آمبوالنس  گفت:  کچویی  محمدحسین 

شد.  حاضر  صحنه  در  سرعت  به   ۱۱۵ اورژانس 
در ادامه و پس از اقدامات درمانی اولیه و حضور 
نیروهای هالل احمر، مصدوم به وسیله آمبوالنس 
هالل احمر که پاترول است و قابلیت مانور بیشتری 
همراه  به  دارد،  خاکی  و  ناهموار  جاده های  در 
تکنسین اورژانس ۱۱۵ به بیمارستان شهدا اعزام 

شد.«
لیال همایونی رئیس دفتر پرساری بیمارستان شهدا 
نیز گفت: »مصدوم حادثه دچار پارگی ریه شده و 
هم اکنون با حال رضایت بخش در ICU بیمارستان 

شهدا بستری است.«

نجات از سقوط ۴۵ متری در چاه

آغاز پیک ششم کرونا در مناطقی با کمترین پوشش واکسیناسیون

2 فوتی جدید کرونایی

۵ سارق در چنگ پلیس اعضای بدن مرد ۶۵ ساله به 3 بیمار جان دوباره بخشید

کشف نزدیک به دو میلیارد تومان کاالی قاچاق
8 شاهین به ارزش یک میلیارد و ششصد میلیون تومان

سه حادثه ترافیکی در کمتر از 45 دقیقه

نجات معجزه آسای راننده ایسوزو 
در گردنه پهنابه

منطقه دور قالت نی ریز جمعه ۷ آبان 
دوباره دچار آتش سوزی شد.

به گفته رئیس منابع طبیعی نی ریز، 
دور  منطقه »چمن  در  آتش سوزی 
کالنتری« صبح  و »چشمه  قالت« 
جمعه ۷ آبان از یک ملک شخصی 
شروع شد و به مراتع طبیعی گسترش 
یافت؛ اما ساعت ۱۷ با تالش مردم 
محلی و مالکان آن منطقه خاموش 

شد.
حامد جمالی ا فزود: »حدود ۵ هکتار 
آتش  در  منطقه  آن  زمینهای  از 
ملک  آن  هکتار   ۴.۵ که  سوخت 
شخصی از جمله درختان انجیر، انگور 
و گل محمدی، و بقیه منابع طبیعی 

بود.«

بیمارستان  تخصصی  کلینیک  برنامه 
شهدا در هفته جاری اعالم شد.

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

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

بیهوشی، چشم پزشکی.
یکشنبه: اعصاب و روان، زنان، کلیه و 

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

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

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

طب فیزیکی.
پنجشنبه: چشم پزشکی.

به گفته مدیر داخلی بیمارستان شهدا، 
روزهای حضور چشم پزشک در نی ریز 

به سه روز افزایش یافته است.
رضا کامرانی گفت: »دکتر وحید رضا 
روزهای  چشم،  متخصص  افراسیابی 
شنبه، دوشنبه و پنجشنبه از ساعت ۹ 
صبح در کلینیک تخصصی بیمارستان 

شهدا به ویزیت بیماران می پردازد. «
متقاضیان می توانند به شکل حضوری 
از ساعت ۷ صبح یا غیر حضوری از 
nobatcenter. طریق سایت اینترنتی
گویای  تلفن  یا   sums.ac.ir
اپلیکیشن  یا   0۷۱-۳۲۹۳0۷۴۲
برنامه  از  دانلود  )قابل  »پذیرش۲۴« 

بازار( نوبت بگیرند.

حادثه واژگون شدن تریلر در گردنه الی رز، جان پدر 
را گرفت و پسر را مصدوم کرد.

ساعت ۱0 دقیقه بامداد دوشنبه ۱0 آبان، حادثه 
واژگون شدن یک دستگاه تریلر در گردنه الی رز به 

اورژانس ۱۱۵، آتش نشانی و هالل احمر اعالم شد.
امدادگران به سرعت در صحنه حضور یافتند؛ اما 
راننده ۴0 ساله تریلر قبل از رسیدن اورژانس فوت 

کرده بود.

شهری  بین  پایگاه  امدادگران  و  نشانان  آتش 
)حسن آباد( هالل احمر به وسیله قیچی توانستند 
اتاق تریلر را برش دهند، فرد فوت شده را بیرون 

بیاورند و پسر وی را تحویل اورژانس ۱۱۵ بدهند.
در این حادثه نوجوان ۱۸ ساله از ناحیه کتف و پا 

آسیب دید که به بیمارستان شهدا منتقل شد.
هفته نامه نی ریزان فارس به خانواده زنده یاد مرتضی 

پیوندی تسلیت می گوید.

آتش سوزی 
دوباره در منطقه 

دورقالت

برنامه کلینیک تخصصی 
بیمارستان شهدا 

در هفته جاری

آتش سوزی جرثقیل و نجاری در هفته گذشته

گردنه الی رز خانواده ای دیگر را 
در نی ریز داغدار کرد
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جهاد کشاورزی
شهرهای اطراف ما از جمله داراب، فسا و جهرم، 
همه مرکز تحقیقات کشاورزی دارند و انواع درختها 
و گندم و جو را با کار تحقیقاتی انجام و رقم مرغوب 

را به کشاورزان معرفی می کنند. 
اما متأسفانه جهاد کشاورزی نی ریزمحروم از مرکز 

تحقیقات است. 

پاسخ جهاد کشاورزی:
با سالم، مراکز تحقیقاتی مختص یک شهرستان 
نیست و هر مرکز چندین شهرستان را پوشش 

می دهد.
البته ما هم مدتها است متقاضی ایستگاه تحقیقات 
که  هستیم  انار  تحقیقاتی  ایستگاه  و  شوری 
متأسفانه به دلیل عدم صدور مجوز توسعه ساختار 
اداری، نه تنها برای شهرستان، بلکه برای سایر 

مناطق موافقت نشده است.
در خصوص زراعت هم ما سطح پایینی داریم و از 
ظرفیت ایستگاه تحقیقات داراب و مرکز فارس 

استفاده می کنیم.
این که طرح محققین معین در همه  بر  عالوه 
توان  و  ظرفیت  از  و  گرفته  شکل  شهرستانها 
این  که  می شود  بهره برداری  امر  متخصصان 
شهرستان نیز به ۱6پهنه کشاورزی تقسیم شده و 
برای هر پهنه یک محقق جهت همراهی با همکاران 
و بررسی مشکالت ، نظارت و توصیه های فنی و 
ارائه یافته های جدید کشاورزی در نظر گرفته شده 

است.

شهرداری نی ریز
۱- از وعده های شما برای آسفالت و تمیز کردن 
جداول خیابانهای مسکن مهر و شهرک جمال آباد 
اقدامی صورت  چندین ماه می گذرد؛ ولی هیچ 
نگرفته است. باتوجه به شروع فصل بارندگی، آیا 
انجام  کاری  منطقه  ساکنان  برای  نمی خواهید 

دهید؟
۲- چرا سرویس بهداشتی واقع در کوچه کنار بانک 
تجارت زنانه و مردانه ندارد؟ واقعًا صحنه بدی 

است. لطف کنید پیگیری نمایید.
۳- ما در یکی از کوچه های محله امام مهدی )بولوار 
فرهنگ، کوچه شماره ۱ یا خیابان امام مهدی 
عمومی،  کتابخانه  کوچه  از  قبل  کوچه  آخرین 
انتهای کوچه سمت چپ و بعد سمت راست( ساکن 
هستیم. همسایه روبرو با نصب چندین اعالمیه و 
ریختن سنگ و بلوک، مانع پارک اتومبیل در کنار 
دیوار منزلش می شود و حتی با تندی و پرخاش و 
تهدید به پنچری و برخورد فیزیکی، باعث تشنج 
و مزاحمت می شود. لذا برای جلوگیری از هر گونه 
بحث و نگرانی و حوادث احتمالی، راهکار قانونی را 

ارائه فرمایید.
۴- چرا پمپ گاز شهرداری از ساعت ۹ شب به بعد 
تنها یک پمپ را روشن می گذارد؟ باید یک ساعت 
می گویند  می کنیم،  اعتراض  وقتی  و  بایستیم 
خودرو  یک  نیست  انصاف  است.  گفته  شهردار 
نیسان که راننده اش باید شب تا صبح رانندگی 

کند، یک ساعت در صف گاز معطل شود.

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

عینًا ارسال می گردد.
در ضمن یادآوری می شود سامانه ۱۳۷ شهرداری 
نی ریز از سالها پیش با هدف ایجاد زمینه مشارکت 
شهروندان در مدیریت شهری و هدایت و رفع 
مدیریت  از طریق  و معضالت شهری  مشکالت 
غیر مستقیم مردم در شهر و دریافت دیدگاه ها و 
نقطه نظرات شهروندان با رویکرد خدمات رسانی 

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

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

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

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

در میان بگذارند.

شهردار محترم شهر نی ریز، جناب مهندس 
فرغت

۱- همان گونه که قباًل نیز مکرراً به آگاهی رسیده، 
آسفالت معابر خاکی مسکن مهر و پاکسازی جداول 
مورد اشاره جنابعالی در حیطه وظایف اداره کل راه 
و شهرسازی استان فارس است و قرارداد منعقده 
بین شهرداری و آن اداره کل تا این تاریخ هنوز به 
نتیجه نهایی نرسیده است. بدیهی است پس از طی 
تشریفات قانونی الزم، عملیات اجرایی آغاز خواهد 

شد.

معاونت محترم خدمات شهری شهرداری، 
آقای حاجی محمدی

۲- ضمن تشکر از شما شهروند گرامی، سرویس 
نقص  رفع  و  تعمیر  حال  در  مذکور  بهداشتی 

می باشد و در اسرع وقت رفع اشکال می گردد.
به اطالع شهروند گرامی می رساند استفاده   -۳
اختصاصی از معابر عمومی ممنوع بوده و هیچ 
کس نمی تواند ادعای مالکیت آن را نماید. پیرامون 
مجاور،  مالکین  خودروهای  پارک  از  جلوگیری 
در صورتی که مزاحمتی برای ورود و خروج دِر 
پارکینگ و ورودی ساختمان  ایجاد ننماید، حق 
تقدم با اولین خودرو پارک شده در محل می باشد. 
موضوع بررسی و در صورت تخلف، در اسرع وقت 

اعمال قانون می گردد.

 CNG مسئول محترم جایگاه سوخت
شهرداری، آقای کارآزما

۴- با سالم خدمت شما شهروند گرامی، به اطالع 
می رساند پمپ گاز مجموعه شهرداری نی ریز از 
ساعت ۲۲:۳0 به بعد و به دلیل کم بودن مشتری 
و فقط به جهت رفاه همشهریان عزیز، تنها با یک 
دیسپنسر فعالیت می نماید. بدیهی است به دلیل 
هزینه های بسیار باالی تعمیر و نگهداری تجهیزات 

جایگاه مذکور، این تصمیم اجتناب ناپذیر است.
ارائه خدمات  این جایگاه  الزم به ذکر است در 
شیفت  تعویض  مواقع  در  عزیز  همشهریان  به 
کارکنان، حداکثر به مدت بیست دقیقه متوقف 

می باشد.
شایان ذکر است در صورت الزام شرکت پخش 
فرآورده های نفتی ناحیه نی ریز به عدم تعطیلی 
خدمات  قطعًا  شهر،   CNG جایگاه های  سایر 
نیز کیفیت  توسط جایگاه شهرداری  ارائه شده 
مطلوبتری خواهد داشت. در اینجا جا دارد از سعه 
صدر همه همشهریان عزیز که ما را در ارائه هرچه 
بهتر خدمات یاری می نمایند، تقدیر و تشکر به 

عمل آوریم.

میراث فرهنگی - شهرداری نی ریز - هیئت 
امناء مسجد جامع کبیر - اوقاف

چرا مسجد جامع کبیر را ساماندهی نمی کنید؟
را  پایگاه  ساختمان  تاریخی،  بنای  این  جلوی 
چندین سال است که می خواهید جابه جا کنید؛ 

اما نمی کنید. 
و  است  شده  خرابه  به  تبدیل  مسجد  پشت 
نورپردازی شب آن خیلی ضعیف است. تا حاال با 
خود فکر کرده اید اگر همین مکان در شیراز که 
خیر، حتی در استهبان بود، به بهترین شکل ممکن 

زیبا سازی شده بود؟

پاسخ شهرداری نی ریز:
یکی از بزرگترین پروژه های بازآفرینی طول تاریخ 
شهرداری نی ریز، شامل سنگفرش سواره رو خیابان 
امام مهدی)عج( در حد غرب مسجد تاریخی جامع 
اشاره،  مورد  معبر  پیاده روهای  بهسازی  کبیر، 
ابنیه  جداره سازی  و  تصویر سازی  و  نورپردازی 
پیرامونی مسجد با بهره گیری از فاخرترین طرح و 
با کیفیت ترین مصالح ممکن و همچنین پوشش 
کانال حد شرق مسجد که مقدمه ای برای بهسازی 
آن منطقه است، توسط شهرداری نی ریز در حال 

انجام است.

پاسخ اوقاف:
با سالم، در مورد مسجد جامع کبیر، بر اساس 

قانون و آئین نامه، از وظایف هیئت امناء مسجد 
با  ندارند،  امنا  هیئت  که  صورتی  در  می باشد. 
مراجعه به اداره وتحویل فرم و ارائه مدارک، نسبت 

به انجام وظیفه خود اقدام نمایند.
فرهنگی  میراث  به  مربوط  کبیر  جامع  مسجد 
گونه  هر  و  ساختمان  ساماندهی  و  می باشد 
جابه جایی با میراث فرهنگی است و کلیه کارها و 

پیگیریها از وظایف هیئت امناء می باشد.

آموزش و پرورش
۱- دانش آموزان دختر روستای حسن آباد پشتکوه 
مجبورند از ساعت ۷ صبح با مادرشان در جاده 
منتظر خودرو و سرویس باشند تا به مدرسه بروند. 
لطفًا برای دانش آموزان روستاها که به علت نبود 
خدمات سرویس مدارس مجبورند در سرما منتظر 

خودرو باشند، خدمات ارائه بدهید.
هزینه  گزارش  بگویید   ..... مدرسه  به  لطفًا   -۲
را  مدرسه  این  دانش آموز   ۳00 از  دریافتی 
منتشر کند. همچنین از این پول حداقل برای 

دانش آموزان اینترنت خریداری نماید.

پاسخ آموزش و پرورش:
۱- پاسخ آموزش ابتدایی:

نموده  مراجعه  آموزش  معاونت  حوزه  به  لطفًا 
و درخواست خود را ارائه فرمایید تا در شورای 

ساماندهی مطرح شود. 
۲- پاسخ آموزشگاه .....:

گزارش به انجمن و شورای مدرسه ارائه شده است. 
در صورتی که شخصی ابهامی دارد، به آموزشگاه 

مراجعه نماید.

تبلیغات اسالمی - اوقاف
الی رز  گردنه  ابتدای  در  واقع  ابوالفضل  مسجد 
خیلی تغییر کرده و وضعیت خوبی ندارد. لطفًا 

رسیدگی کنید.

پاسخ تبلیغات اسالمی:
با سالم، ضمن تشکر و خدا قوت و قدردانی از هئیت 
امناء مسجد، اگر بررسی بفرمایید، وضعیت مسجد 
بحمدا... خوب است و جهت مناسبتر شدن و حتی 
آماده شدن آن مجموعه به عنوان مجموعه بسیار 
عالی که خدمات رفاهی مناسبی به شهروندان 
و مسافران داده شود، به جد در دستور کار ستاد 
و  قرارگرفته  اسالمی  تبلیغات  اداره  نماز  اقامه 
نهادها  و  ادارات  از  برخی  با  تاکنون چندجلسه 
برگزار شده و در حال پیگیری است که ان شاءا... 
نتایج آن دراولین فرصت ارائه خواهد شد. البته اگر 
عزیزمان موارد مورد نظرشان را بیان کرده بودند، 
مناسبتر بود. در عین حال از پیشنهادات و نظرات 

شهروندان ارجمند استقبال خواهد شد.

پاسخ اوقاف:
با سالم، در مورد حضرت ابوالفضل، بر اساس قانون 
و آئین نامه، از وظایف هیئت امناء مسجد می باشد. 
در صورتی که هیئت امنا ندارند، با مراجعه به اداره 
وتحویل فرم و ارائه مدارک، نسبت به انجام وظیفه 

خود اقدام نمایند.

اوقاف
اداره  قبلی  بار در دوران مدیریت  بنده چندین 
زمینهای  وضعیت  تکلیف  تعیین  جهت  اوقاف 
اوقافی و ملکی پالک دهویه به این اداره رفتم؛ 
این پالک  این که  به جز  ولی جواب مشخصی 
نقشه برداری نشده و حدود آن مشخص نیست و... 
نشنیدم.سؤال من این است به خاطر خدا و حالل 
بودن درآمد کشاورزی بر روی این زمینها، تکلیف 
مالکان جزء مثل بنده که چهار هکتار هست چه 
می شود؟ خواهشًا در این مورد تصمیم گیری شود. 
شاید یک نفر پول الزم شود و بخواهد زمینش را 
بفروشد. اما متأسفانه هر خریداری که به اداره 
پشیمان  را  وی  چنان  می کند،  مراجعه  اوقاف 
می کنند که دیگر پیدایش نمی شود.دوباره تأکید 
اوقاف  حق  پرداخت  برای  خودم  من  می کنم 

مراجعه کردم.

پاسخ اوقاف:
با سالم، محبت بفرمائید به اداره تشریف بیاورید تا 
ببینیم موضوع چیست. چنانچه مشکلی باشد، برابر 
مقررات قانونی و دستورالعمل سازمان در جهت 
حفظ و حقوق موقوفه در خدمت عزیران هستیم 

و اقدام خواهد شد.

مخابرات
این  در  هستیم .  انتظام  شهرک  ساکنان  از  ما 
منطقه آنتن تلفن همراه خصوصًا ایرانسل بسیار 
ضعیف است. ظاهراً آنتن نصب شده در کنار اداره 
راهداری، مدت مدیدی است که به علت نقض فنی 
خراب و از شبکه خارج شده است . لطفًا از طریق 
اداره  مخابرات گزارشی در این خصوص تهیه و 

اطالع رسانی کنید.

پاسخ مخابرات:
با سالم، سایت همراه اول کنار اداره برق است و 
سرویس  حال  در  و  ندارد  مشکلی  گونه  هیچ 

می باشد.
در مورد پوشش منطقه هم اهالی محل یا شهرک 
فوق باید به شماره ۹۹۹0 تماس بگیرند و ثبت 
شکایت کنند تا این مشکل از طریق تهران بررسی و 
دستورات الزم جهت پوشش بهتر منطقه به استان 

فارس و نگهداری موبایل اعالم گردد.
طی گزارش، ایرانسل بیشتر مشکل دارد.

منابع آب - منابع طبیعی
چرا گورابها را الیروبی نمی کنید یا حداقل اجازه 

الیروبی به مردم نمی دهید؟
اگر امسال درهای رحمت به روی این مردم باز شد، 

می خواهید آبها را هدر بدهید؟

پاسخ منابع آب:
چنانچه  نیست.  اعتبار  الیروبی  جهت  سالم،  با 
متقاضی الیروبی وجود دارد، به اداره متولی منابع 

آب یا جهاد یا منابع طبیعی مراجعه نماید.

پاسخ منابع طبیعی:
پروژه های  می رساند  استحضار  به  سالم،  با 
سیالب  کنترل  منظور  به  عمومًا  آبخیزداری 
تغذیه  منظور  به  نیز  برخی  و  طراحی می شوند 
این  کف  در  موجود  رسوبات  زیر زمینی.  آبهای 
پروژه ها خاکهای رسی هستند که متأسفانه هیچ 
گونه کاربردی باالخص در کشاورزی ندارند. در 
برای  اعتباری  هیچ  متأسفانه  نیز  اخیر  سالهای 

الیروبی پروژه ها تخصیص داده نشده است. 
در پاسخ به قسمت دوم انتقاد یا سؤال مطرح شده 
)هدر دادن آبها(، احتمااًل منظور باز یا بسته بودن 
دریچه های گوراب برنجزار است. همشهری عزیز! 
این تصمیم جمعی کمیته بحران شهرستان بوده 
است و تنها و تنها به علت این که با جان و امنیت 
چندین هزار نفر در ارتباط است. در صورت لغو 
مصوبه در همان کمیته، می توان ورودی گوراب را 
به ۱00% رساند. ضمنًا همان گونه که مستحضرید، 
آب و روان آبها مسیر طبیعی خود را طی می کنند و 

نمی توان آن را هدر دادن آب اتالق کرد.

صمت
آشفتگی دوباره در بازار سیمان نی ریز که هر از 
گاهی با خرابی کوره شروع و با تعمیرات دنباله دار 
و در آخر با فروش کلینکر به پایان می رسد، ناشی از 
چیست؟ به راستی مگر اداره صمت در آن کارخانه 
تأمین  او  وظیفه  مگر  است؟  نگذاشته  نماینده 

سیمان شهر نیست؟

پاسخ صمت:
با سالم، تعمیرات دوره  ای شرکت سیمان در دو 
بخش کوره و آسیاب به اتمام رسیده و به استناد 
پیگیری بازرس مقیم اداره صمت و قول مدیرعامل 
بار سیمان  از تاریخ ۱۲ آبان ماه اعالم  کارخانه، 
آغاز و نیاز شهرستانهای نی ریز و بختگان تأمین 

می گردد.

دانشگاه آزاد
با توجه به این شرایط سخت، چرا دانشگاه آزاد 
حقوق کارکنان را سر موقع پرداخت نمی کند؟ 
اساتید  حق التدریس  که  است  ترم  چند  االن 
وقت  ما  نیست؛  انصاف  است.  نشده  پرداخت 
پرداخت  موقع  ولی حق الزحمه سر  می گذاریم، 

نمی شود. لطفًا پیگیری کنید.

پاسخ دانشگاه آزاد:
با سالم، ان شاءا... در اسرع وقت و به محض تأمین 
اعتبار، حق الزحمه اساتید حق التدریس پرداخت 

خواهد شد.
ضمن این که حقوق کارمندان تاکنون هر چند 
با تأخیر، اما به همت خود کارمندان و پشتکار و 

زحمات اساتید پرداخت شده است.

شبکه بهداشت و درمان
چرا اضافه کار و کارانه کارکنان شبکه بهداشت و 
بیمارستان را از سال گذشته تا به حال پرداخت 
نکرده اید؟ در این شرایط سخت کرونا حق است که 

قدر زحمات کارکنان با دادن حق آنها دانسته شود.
دیگر  خالف  بر  که  شاهدیم  متأسفانه  اما 
شهرستانها، در نی ریز پزشک ساالری است و از 
حق کارمندان معمولی که جرئت اعتراض ندارند 

زده و به پزشکان داده می شود.

پاسخ شبکه بهداشت و درمان:
با سالم و خدا قوت، متأسفانه پزشکان در حال 
دانشگاه  اولویت  و  عقب هستند  ماه  حاضر ۱۴ 
ابتدا کارانه کارکنان بیمارستان و بعد اضافه کار 
کارکنان شبکه بهداشت است و در آخر پرداختی 

به پزشکان. 
و  فکر  چنین  که  افرادی  برای  متأسفم  بسیار 
دیدگاهی نسبت به  همکاران خود دارند. وضعیت 
پرداختی مدت زیادی است که همه در اختیار 
زمان  در  شبکه  و  بیمارستان  و  است  دانشگاه 
پرداخت آن دخیل نمی باشند. امیدوارم که شرایط 

توسط دانشگاه بهبود یابد.
الزم به ذکر است پرداخت حقوق همه کارکنان هر 
ماه انجام می گردد؛ اما مبلغ کارکرد یا کارانه پزشک 
و پرستار و اضافه کار کارکنان بهداشتی به تعویق 

افتاده است.

شرکت معدنی کارمندان نی ریز
معدنی  شرکت  تغییرات  و  انتخابات  آخرین 
کارمندان نی ریز در سال ۹۵ برگزار شده است و 
انتخابات بعدی باید ابتدای سال ۹۸ برگزار می شد. 
اما این انتخابات انجام نشد و درسال ۹۹ هم به 
دلیل کرونا از برگزاری انتخابات طفره رفتند؛ در 

صورتی که دیگر شرکتها آن را برگزار کردند. 
درسال جاری نیز تا کنون به دلیل کرونا انتخابات 

برگزار نشده است. لطفًا پیگیری کنید.

پاسخ شرکت معدنی کارمندان نی ریز:
در پاسخ به درخواست مردمی در رابطه با تشکیل 
مجمع عمومی شرکت تعاونی کارمندان نی ریز، به 
استحضار می رساند: به علت شیوع بیماری کرونا 
و ممنوعیت تجمعات بیش از صد نفر، این شرکت 
تاکنون موفق به برگزاری مجمع عمومی نگردیده 

است.
لذا با توجه به شرایط مساعد فعلی، این شرکت به 
زودی اقدام به برگزاری مجمع به طور فوق العاده 
و عمومی به منظور ۱- اصالح اساسنامه شرکت و 
۲- برگزاری انتخابات هیئت مدیره و بازرسان و نیز 
ارائه گزارش و صورتهای مالی خواهد نمود و اعضای 
محترم از طریق روزنامه خبر جنوب و نیز هفته نامه 

نی ریزان فارس در جریان آن قرار خواهند گرفت.

فرمانداری - راه و شهرسازی - نماینده 
مجلس

ما که در کارخانه سیمان کار می کنیم، شاهد این 
هستیم که هر روز در گردنه الی رز تصادف شده یا 

واژگونی رخ داده است.
واقعًا چند تصادف دیگر باید رخ دهد و چند نفر 
دیگر باید بمیرند و چند خانواده دیگر باید داغدار 
شوند تا جاده ای که ۹۵ درصدش آماده است، به 

روی مردم و رانندگان گشوده شود؟
حتمًا گذاشته اند تا برای دهه فجر افتتاح شود. 
واقعًا اگر این طور باشد، ظلم است. در این شرایط 
اقتصادی، روا نیست که این طور به جان و مال مردم 

ضرر وارد شود.

پاسخ مشترک فرمانداری و راه و شهرسازی:
با سالم و احترام،  در پاسخ به سؤاالت مطرح شده 
مشترک  جوابیه  محترم،  شهروندان  سوی  از 
فرمانداری و اداره راه و شهرسازی جهت چاپ در 

شماره آتی آن هفته نامه وزین ارسال می گردد.
در خصوص محور نی ریز - سیرجان، به استحضار 
می رساند که این محور در دو فاز ۱۹ کیلومتری و 
۱۲ کیلومتری در حال احداث می باشد. فاز اول تا 
سه راهی مشکان ۱۹ کیلومتر است که ۱۱ کیلومتر 
آن آسفالت شده و به صورت دو الیه به پایان رسیده 
و در ۸ کیلومتر آن نیز الیه اول آسفالت انجام شده و 

الیه دوم نیز در حال انجام است.
فاز دوم به طول ۱۲ کیلومتر از سه راهی مشکان 
تا قطرویه که عملیات خاکی و تسطیح آن  و ابنیه 
انجام شده است.  فنی و دیواره ها تا ۷0 درصد 

لذا تمام تالش این اداره بر این است که تا اوایل 
زمستان  پیش رو، با اتمام ایمن سازی که در حال 
انجام می باشد، بخش اصلی گردنه زیر بار ترافیکی 

قرار گیرد.

راه و شهرسازی
حدود ۱0 روز است که از ثبت نام مسکن دولت آقای 
رئیسی می گذرد و چند روز دیگر مهلتش تمام 
می شود؛ ولی همچنان ثبت نام برای شهر نی ریز 
حالی  در  بگویم  می خواستم  نیست.  امکان پذیر 
که دیگر شهرهای استان از روز اول برایشان امکان 
ثبت نام فراهم بود، ولی مسئوالن شهر ما همچنان 

در خواب به سر می برند.
شما را به خدا فکری هم به حال ما بی خانمانها 
کنید. چرا در این شهرستان هیچ کس پاسخگو 
نیست؟ مگر خبر از اجاره های سرسام آور ندارید؟ 
تا کی باید آرزوی یک قفس ۸0 متری در دلمان 

بماند؟ 

نی ریزان فارس: به خبر درج شده در صفحه ۱ 
و ۳ با عنوان »چرا نی ریز در مسکن ملی نیست« 

مراجعه فرمایید.

ستاد مقابله باکرونا
در مورد چادر خیابانی جلوی بانک ملت و سپه 
یک سؤال داشتم. زمان جشنها یا شهادتها ببینید 
چطور تعداد زیادی زن و کودک تجمع می کنند و 

خبری از کرونا نیست؟!
اما در مدارس همین بچه ها کرونا می گیرند؟ یک 
روز عصر در همین چادرهای جلوی بانک سپه و 
بچه ها  می گفتند  مبعث  عید  مناسبت  به  ملت، 
بگیرند.  و کتاب قصه و شکالت  بکشند  نقاشی 
بنابراین تعداد زیادی افراد جمع شده بودند. چرا 
در چنین جاهایی خبری از کرونا نیست و کسی هم 
نمی گوید تجمع نکنید که بچه ها کرونا می گیرند؟ 
اما تا حرف از مدرسه می شود، می گویند کرونا 
هست و باید آنالین باشند. ما با جشن یا شهادت 
مشکلی نداریم؛ فقط بحثمان بر سر شلوغی و کرونا 

هست.

منتقد محترم
قرار  تعویض پالک  مرکز  اختیار  در  انتقاد شما 

گرفت.

گاز
در هفته نامه شماره ۳۵6 ذکر شده بود افت فشار 
گاز امسال بسیار بیشتر از سال گذشته خواهد بود. 
این در حالی است که کشور ما دومین منابع گاز 
جهان را دارا است. بهتر است مسئوالن محترم به 
جای این حرفها و پیش بینی های خیلی راحت، 
پیش بینی هایشان در زمینه بهتر شدن وضعیت 

نسبت به سالهای قبل باشد.

شورای شهر نی ریز
ساختمان شورای شهر نی ریز در انتهای شهرک 
۱۱0 است. با برگزاری جلسات و تردد و حضور این 
عزیزان در این محل، فضا و محیط زیبنده شورا 
از بنده سؤال کرد این  و شهر نیست. مسافری 

ساختمان چیست؟ به او گفتم شورای شهر است.
لبخندی زد و گفت: شورای شهری که نتواند چند 
تا باغچه کنار ساختمانش را سر و سامان بدهد، 

پس می خواهد چکار کند؟ 
واقعًا فضای اطراف ساختمان بی نظم و باغچه ها 
فاقد تک لبه و پر از مصالح ساختمانی است و آنجا 

تبدیل به پارکینگ ماشینهای سنگین شده است.

همشهری عزیز
گرامی  خواهر  یا  برادر  خدمت  خواستم  درود. 
به نی ریز  نمایندگان دولت  به آمدن  که نسبت 
اعتراض داشتند، عرض کنم که وقتی آمدن آنها 
دردی را دوا نمی کند، پس فرق آمدن و نیامدنشان 
چیست؟ برای نمونه، نیمه کاره ماندن جاده الی رز 
و پل هوایی بیمارستان جدید که بارها مسئوالنی از 
دولت و مجلس آمده و رفته اند و حکایت همچنان 

باقی است.

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

نداده اند:
میراث فرهنگی - هیئت امناء مسجد جامع 
کبیر - نماینده مجلس - ستاد مقابله با کرونا - 

گاز - شورای شهر نی ریز

چرا نی ریز
در مسکن ملی نیست؟

ادامه از صفحه یک

... ان شاا... به زودی در این شورا مورد بررسی قرار می گیرد و 
بالفاصله بعد از تأیید، سایت مورد نظر برای این شهرستان 
بازگشایی و زمان کافی جهت ثبت نام در اختیار متقاضیان 

قرار خواهد گرفت.
وی ادامه داد: همشهریان عزیز نگران این موضوع نباشند 
و سهمیه شهرستان جهت ثبت نام به قوت خود باقی 

است.
رئیس این اداره در پاسخ به این سؤال که چرا سریع تر نسبت 
به تعیین تکلیف زمین های مورد نظر اقدام نکرده اند گفت: 
اداره نی ریز مدت طوالنی می باشد که پیگیر موضوع زمین 
است )قبل از طرح اقدام ملی و جهش مسکن( منتهی 
فاقد زمین درشهر می باشد  اداره  این  اینکه  به  با توجه 

زمین هایی خارج از شهر معرفی گردیده است.

توزیع برنج
تنظیم بازار در 
شهرستان نی ریز

جهادکشاورزی  مدیریت  بازار  تنظیم  واحد  مسئول 
نی ریز  در  بازار  تنظیم  برنج  توزیع  از  نی ریز  شهرستان 

خبرداد.
جهادکشاورزی  مدیریت  عمومی  روابط  گزارش  به 
تا  گفت:  عنایت الهی  محمدحسن  نی ریز،  شهرستان 
کنون هشت تن برنج »هندی۱۱۲۱«، دریافت و در سطح 

شهرستان توزیع شده است.
وی افزود: درحال دریافت ۲۴ تن برنج پاکستانی و تایلندی 

هستیم که در روزهای آینده توزیع خواهد شد.

//
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غضنفرنژاد
رئیس جدید 

دادگستری نی ریز
  امید شهدان، نی ریزان فارس:

طی حکمی از سوی رئیس قوه قضائیه، حسین غضنفرنژاد به 
عنوان رئیس جدید دادگستری شهرستان نی ریز منصوب شد.

دادگستری  جدید  و  سابق  رؤسای  معارفه  و  تودیع  مراسم 
کل  رئیس  موسوی  حجت االسالم  حضور  با  نی ریز  شهرستان 
دادگستری استان فارس، پنجشنبه 13 آبان در سالن آمفی تئاتر 

اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی برگزار شد.
 1397 سال  اَمرداد   11 از  غضنفرنژاد  حسین  است  نوشتنی 
خورشیدی به عنوان رئیس دادگاه بخش سابق آباده طشک و پس 
از تأسیس شهرستان بختگان، رئیس دادگستری این شهرستان 
شد. وی سوابقی همچون قاضی اجرای احکام دادسرای مرودشت، 
قاضی اجرای احکام و ناظر بر زندانهای شیراز، سرپرست حوزه 
قضایی بخش کامفیروز و ۶ مرتبه به عنوان قاضی نمونه استان 

برگزیده شده است.
همچنین محمدرضا انصاری رئیس سابق، به مرکز استان منتقل 

گردید.
گزارش کامل این خبر را در هفته نامه آتی نی ریزان فارس بخوانید.

هزار تن »به« نی ریز 
به بازار رسید

روابط عمومی مدیریت جهادکشاورزی: 
برداشت »به« از سطح 420 هکتار باغ های این شهرستان آغازشد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نی ریز با بیان این خبر گفت: از 
این میزان 390 هکتار آن را درختان مثمر تشکیل می دهند.

علیرضا بصیری با اشاره به اینکه کار برداشت »به« تا نیمه آبان  ادامه 
دارد، گفت: با توجه به سرمازدگی و خشکسالی و خصوصًا به  دلیل 
سرمای بهاره در مرحله گلدهی و گرده افشانی خسارت شدیدی به 
این محصول وارد شد به  طوری که عملکرد کل و »تولید در واحد 
سطح« به  شدت کاهش یافته است و پیش بینی می شود تا پایان 
فصل برداشت نزدیک به هزار تن از این محصول جمع آوری و روانه 

بازار شود.
به گفته وی ارقام اصفهانی، شیشه ای، کدوئی و محلی از مهم ترین 
ارقام »به« کاشته  شده در شهرستان نی ریز به  شمار می آیند که از 

کیفیت و بازار مطلوبی برخوردارند.
پاکستان،  روسیه،  کشورهای  کرد:  اظهار  مسئول  مقام  این 
افغانستان، میادین استان  های تهران، خراسان رضوی و سیستان 

بلوچستان  و 
عالوه بر مصارف 
درون استانی، از 
بازار  مهم ترین 
محصول  های 
شهرستان  »به« 

نی ریز هستند.

بررسی مشکالت کشاورزان در شورای کشاورزی چندو چون سنگفرش روبروی جامع کبیر

الین جدید الی رز با 3  ایراد فنی
شیب طوالنی، پیچ های تند و پرتگاه

شادخانه ای ها در هفتمین جلسه شورای شهر

روابط عمومی مدیریت 
جهادکشاورزی: 

کشاورزی شهرستان  جلسه شورای 
نی ریز با دستور کار برگزاری رویداد 
شتاب فرآوری انار، مشکالت مجتمع 
خسارات  سیدالساجدین،  دامی 
وحوش به بخش کشاورزی و تأمین و 
توزیع نهاده های کشاورزی در محل 

فرمانداری تشکیل شد.
در ابتدای این جلسه مسئوالن مرکز 
خصوص  در  نی ریز  علمی کاربردی 
انار  فرآوری  شتاب  رویداد  برگزاری 

توضیحاتی را ارائه دادند.
نمایندگی  به  شفیعی  ادامه  در 
دامداری  مجتمع  اعضای  از 
سیدالساجدین گفت: با سازمان نظام 
دامپزشکی به مشکل برخورده ایم و 
در خصوص صدور اسناد نیز تقاضای 
جهادکشاورزی  سازمان  همکاری 

فارس را داریم.
شهرستان  فرماندار  هدایت  مراد 
تأکید کرد، با دعوت از مسئوالن نظام 
دامپزشکی و سازمان جهاد کشاورزی 
فارس و حضور در شهرستان، موارد 
چاره اندیشی  و  بررسی  شده  مطرح  

شود.

و  وحوش  حمله  درباره  آن  از  پس 
مزارع  به  وارده  فراوان  خسارات 
کشاورزان، به ویژه بهره برداران بخش 
توضیحات  که  پشتکوه صحبت شد 
و  نبود  کننده  قانع  مربوط  مسئول 
هدایت با ابراز ناراحتی از عدم تحقق 
وعده های اداره محیط زیست، دستور 
حقوقی  نماینده  حضور  با  پیگیری 
جهاد کشاورزی و دادستانی را داد تا 
با توجه به گالیه شدید کشاورزان که 
خسارت  متحمل  مواردی  در  حتی 
تمامی  و  شده اند  درصدی   100
سرمایه آنان نابود شده است، این مهم 

تعیین تکلیف شود.
با  نی ریز  فرماندار شهرستان  سپس 
جمع بندی موارد مطرح شده گفت: با 
توجه به خشکسالی شدید باید تالش 
کنیم که وضعیت موجود حفظ شود و 
مدیران ادارات شهرستان بسیجی وار 
در میدان حضور داشته باشند و تا آنجا 
که امکان دارد و می توانیم قوانین را به 

نفع کشاورزان تفسیر کنیم.
وی افزود: بحث حفظ نباتات با جدیت 
و  مدیران کشوری  از  و  دنبال شود 
استانی برای حضور در شهرستان و 
آفات، خصوصًا کرم  میدانی  بررسی 

گلوگاه انار، دعوت شود؛ امسال، تولید 

انار افت زیادی داشته است و انارکاران 

ضرر بسیار زیادی کرده اند و با توجه 

به خاصیت کم انبارداری انار نسبت 

به انجیر و پسته، دالالن در خصوص 

استفاده  سوء  محصول  این  خرید 

کمر  دالل بازی  می کنند؛  بیشتری 

کشاورز را شکسته است و باید برای 

بیمه این محصول و آفات آن چاره ای 

اندیشیده شود.

توزیع  و  تأمین  هدایت در خصوص 

نهاده های دامی گفت: باید برای توزیع 

روستایی  تعاون  ظرفیت  از  نهاده ها 

استفاده شود و دامداران خرد حمایت 

دامداران،  امسال  شوند؛  بیشتری 

برخی  در  و  شده اند  متضرر   بسیار 

استان ها دام های خود را رها کرده  و 

قید آن را زده اند.

کشاورزی شهرستان  رئیس شورای 

نی ریز در پایان تأکید کرد: مسئوالن 

به  مشکالت  حل  برای  شهرستان 

انتظار مدیران استانی نمانند و سعی 

کنند که با روحیه جهادی و انسجام 

بیشتر مسائل را در خود شهرستان 

حل و فصل نمایند.

چندی پیش فاز نخست سنگفرش خیابان امام 
مهدی از تقاطع چهار راه قائم تا ابتدای مسجد 

جامع کبیر به پایان رسید.
شهید  بولوار  ابتدای  تا  پروژه  این  است  قرار 
زردشت با هدف بهسازی محوطه مجاور مسجد 
جامع کبیر، افزایش عرض معبر، اصالح سیستم 
و  ترافیک  آرام سازی  سطحی،  آبهای  دفع 
ایجاد فضای مناسب و متناسب با حال و هوای 

تاریخی جنب مسجد جامع کبیر ادامه یابد. 
شهردار نی ریز در رابطه با این پروژه گفت: عقیده 
داریم که نی ریز یک مسجد جامع کبیر بیشتر 
ندارد و طبعًا محوطه سازی اطراف مسجد باید 

متناسب با این یکتایی باشد. 
در همه جای دنیا مدیران شهری، فضای اطراف 
اماکن تاریخی را به صورت پیاده راه طراحی 
مسدود  امکان  عدم  صورت  در  اما  می کنند، 
آرام سازی  گزینه  بهترین  طبعًا  مسیر  سازی 
ترافیک و اولویت بخشیدن به عابران پیاده در 

مقایسه با عابران سواره است. 
سنگی،  لبه گذاری  پیاده روها،  بهسازی 
و  درختان  نورپردازی  سواره رو،  سنگفرش 
جامع  تاریخی  مسجد  اطراف  محوطه های 
کبیر، بهسازی و بازآفرینی فضای سبز روبه روی 
مسجد موسوم به پارک بعثت و نیز بهسازی 
فضای سبز حد شمال مسجد به همراه پوشش 

کانال رودخانه مسجد و آسفالت خیابان شهید 
مدنی از برنامه های شهرداری نی ریز برای بهبود 
سیما و منظر بافت تاریخی منحصر به فرد این 

بخش از شهر نی ریز است. 
فاز  این پروژه در دو  ادامه داد:  حامد فرغت 
عملیاتی با صرف اعتباری بالغ بر 2 میلیارد و 
400 میلیون تومان اجرا خواهد شد. فاز اول 
مربع  متر   1000 تقریبی  مساحت  به  پروژه 
همزمان با پیاده روی اربعین سال جاری تکمیل 
شد و فاز دوم پروژه به مساحتی بیش از 2000 
متر مربع از روز شنبه مورخ 17 مهر 1400 

شروع شده است. 
شهردار نی ریز در پاسخ به ارتفاع باالتر خیابان 
نسبت به قبل گفت: احتمااًل منظور شما پایان 
فاز اول نرسیده به مسجد جامع کبیر است و 
دلیل آن این است که در همین مکان یک کانال 
زیرزمینی داریم که سقف آن امکان تخریب و 
پایین بردن آن را نداشت و تصمیم گرفتیم با 
یک شیب بسیار کم به سمت باال و تا ابتدای 
بلوار شهید جمشید زردشت به سمت منفی کم 

کنیم.
آنچنانی  تغییر  قبل  نسبت  به  ارتفاع خیابان 
نکرده است و اگر از ابتدای چهار راه قائم وارد 

شوید مشکلی در این باره دیده نمی شوند.
وی در پاسخ به این سؤال که آیا امکان تخریب 

سنگر واقع پیاده رو جنب مسجد وجود دارد 
گفت: شهرداری و شورای شهر آمادگی دارد در 
صورت موافقت و تفاهم با سپاه پاسداران نی ریز 
با تملک یک مکان دیگر برای پایگاه، این مکان 

تخریب گردد.
البته این را هم باید مدنظر قرار دهیم که کسی با 

پایگاه مقاومت مخالفتی ندارد.
فقط بحث بر سر این است که عدم تناسب 
معماری و قدمت تاریخی این دو بنا سبب شده 

تا ثبت جهانی مسجد انجام نشود.
اما  است  نشده  انجام  تاکنون  تفاهمی  البته 
امیدواریم این بار و یک بار برای همیشه این 

مسئله برطرف گردد.
شهردار نی ریز به در ارتباط با ظریف کاری 
که  نقوش  بین  فاصله  و  شده  انجام  پروژه 
نامرتب است گفت: این کار یک تعریف نامنظم 
البته در چند نقطه به لحاظ ارتفاعی  دارد 
نامرتب است و با شما هم عقیده هستم و به 
پیمانکار تذکر داده شده اما در رابطه با فاصله 
بین سنگها نیاز است تا شعاع به گونه ای در نظر 
گرفته شود که این دایره به هم نخورد برای 
همین کمی نامرتب به نظر می رسد و اگر 
با خیابان مجاور باغ ارم شیراز مقایسه کنید 
کیفیت، مصالح، سنگ استفاده شده و نحوه 

اجرا همین است .

ادامه از صفحه یک
... میرزایی با بیان اینکه الین دوم گردنه الی رز 
در مراحل ایمن سازی قرار دارد و الیه دوم 
آسفالت آن در حال انجام گفت: وعده داده شده 
تا قبل از زمستان این مسیر زیر بار ترافیک برود 
اما نکته ای که در این ارتباط و در تصادفات باید 
بدان اشاره کنیم آن است که همه تقصیرها 
نمی دانم  من  نیست؛  محور  و  جاده  متوجه 
فرهنگ رانندگی ما در این مدت چگونه شده که 
همه به درخت می کوبند یا در مدتی پیش یک 
مینی بوس با 30 مسافر در گردنه الی رز سبقت 
غیرمجازش ثبت شد و مینی بوس به پارکینگ 
رفت، آنگاه راننده شاکی شده که چرا این اقدام 

انجام گرفته!
اینکه می بینیم واژگونی ها بیشتر شده است به 

دلیل سرعت زیاد است.
میرزایی در ادامه گفت: شورای ترافیک مجری 

نیست و ادارات باید مصوبات را اجرا کنند.
نصب نشدن سرعتکاه و سرعت گیر در نقاط 
مصوب شده، راه نیفتادن پارکینگ ماشین های 
سنگین، اجرا نشدن پارکهای حاشیه ای، نصب 
نشدن نیوجرسی از فوالد تا ایستگاه بازرسی 
ماشین هایی  پارک  از  جلوگیری  قطرویه، 
که برای تعمیر در پیاده روهای ورودی شهر 
می ایستند، پارک غیرمجاز خودروها روبروی 

والیت  بلوار  بودن  خطرساز  تربیت،  مدرسه 
و نصب نشدن روشنایی در آنجا و تالش برای 
نصب برج های نوری در ابتدای روستاها از جمله 
مواردی است که هنوز تصمیمی برای آنها گرفته 

نشده است.

یک اشتباه، یک اعدام
رئیس پلیس راه نی ریز با بیان اینکه تصادفات 
برون شهری رو به افزایش است گفت: اختالف 
با توجه به  سطح در مسیر نی ریز- سیرجان 
ترافیک  دارای  و  شریانی  مسیر  این  اینکه 
سنگین است وجود دارد؛ این جاده بخشنده 
نیست و کوچک ترین اشتباه راننده مساوی با 
اعدام او است و راهی به جز مرگ برایش تعریف 

نشده است.

نیاز الی رز به گریزگاه
مبارکی با اشاره به اینکه در واژگونی تریلر که 
موجب فوت یک شهروند نی ریزی شد گفت: ما 
پیشنهاد داده بودیم که در چند نقطه از همین 
اما  شود  نصب  گریزگاه  الی رز  گردنه  مسیر 
با توجه به اینکه الین جدید در دست ساخت 
است به ما گفتند که دیگر نیازی به این کار 
نیست و همین عامل سبب شد تا خانواده ای 
بی سرپرست گردد. احداث یک گریزگاه بعید 
هزینه  تومان  میلیون   100 از  بیش  می دانم 

داشته باشد.
وی با ارائه آماری عجیب و غریب گفت: روزانه 
شاهد واژگونی خودروها در خارج از شهر نی ریز 

هستیم.
در ادامه رئیس راهداری شهرستان نی ریز عنوان 
و  فوالد غدیر  دوربرگردان  ایمن سازی  کرد: 
نصب نیوجرسی تا ایستگاه بازرسی قطرویه بر 
عهده کارخانه می باشد. در این ارتباط بنا شد 

هماهنگی های الزم انجام گیرد.
همچنین بر اساس مصوبه شورای ترافیک بنا 
شد جرثقیل هایی که در نی ریز کار می کنند به 
صورت کشیک نوبت بندی شوند و شماره آنها 
برای پلیس راه و دیگر ادارات ارسال گردد تا 
در هنگام واژگونی خودروهای سنگین، جاده 

بسته نماند.

رشد 15 درصدی تصادفات
طاهری از شبکه بهداشت و درمان که در این 
جلسه حضور داشت به بررسی آماری تصادفات 
پرداخت و عنوان کرد: آمار تصادفات در 7 ماه 
نخست امسال رشد 1۵ درصدی داشته و 7۵ 
درصد تصادفات برون شهری بر اثر واژگونی 

بوده است.
و  قلعه بهمن  روستاهای  ادامه  در  طاهری 
موتوری  تصادفات  صدرنشین  را  تل مهتابی 

خواند.

امید شهدان، نی ریزان فارس:
جلسه شورای شهر این بار با اهالی محله شادخانه و خضر نبی ا... 4 

آبان در سالن شورای شهر برگزار شد.

فضای سبز برای قالت
سید عالءالدین فقیه رئیس شورای اسالمی شهر نی ریز در ابتدا با 
عنوان پیشینه تاریخی محله شادخانه، ارادت مردم این منطقه به 
آیت ا... فقیه امام جمعه نی ریز در زمان انقالب اسالمی را یادآور 
شد و از شهردار خواست تا بیوگرافی هر محله ای را بصورت تابلو 

برای شناسایی آن محله نصب کند.
او با اعالم این خبر که برنامه داریم اطراف کوه قالت را تبدیل به 
فضای سبز کنیم گفت: برای اجرای برخی پروژه ها مثل تملک 

نیازمند همکاری مردم هستیم.

زرقان 100-   نی ریز 50
رئیس سابق شورای شهر که به عنوان معتمد محله حضور یافته 
بود گفت: از اینکه مهندس فرغت به عنوان شهردار ابقاء شد 

صمیمانه از شورای ششم تشکر می کنم.
صحبت هایش  از  دیگری  بخش  در  شاهمرادی  محمدرضا 

عنوان داشت: زرقان که شهرستانی نوپا است بودجه اش 100 
میلیارد تومان است، اما نی ریز با قدمت 90 ساله شهرداری اش 
۵0 میلیارد تومان بودجه دارد! لذا برای درآمدزایی باید فکری 

اساسی شود.
منتخب سابق سه دوره شورای شهر نی ریز ادامه داد: برای 
دولتی  و  استانی  اعتبارات  منتظر  نباید  شهرمان  پیشرفت 
باشیم و باید فرهنگ پرداخت عوارض، در بین مردم به رسمیت 

شناخته شود.
وی افزود: برای بازگشایی بلوار آیت ا... فقیه به کمک اهالی نیاز 
است. همچنین از نماینده مجلس خواستاریم ادامه بلوار موسی  

کالنتری تا پلیس راه را هرطور که شده پیگیری کند.

مهمترین نیازها
علی آدینه کار دیگر معتمد محله بیان داشت: بهسازی آرامستان 
ذی روح را در برنامه قرار دهید، خانه هایی که فاقد سکونت و 
فرسوده هستند تخریب و به آپارتمان تبدیل کنید. همچنین 

فاضالب کوچه ها وضعیت مطلوبی ندارند!
آدینه کار لکه  گیری کوچه ها، عبور خط تاکسی  در محله شادخانه 
و روشنایی میدان دانشجو را از خواسته های مردم این منطقه 

مطرح کرد.

شادخانه از بن بست خارج می شود
رحیم فنون که خود نیز در گذشته عضو و رئیس شورا بوده  به 
عنوان دیگر معتمد محله شادخانه گفت: 2 سنگ قبر تاریخی 
کنار مسجدجامع امام خمینی قرار دارد که باید برای آن فکری 

شود!
فنون مدعی بود که با تکمیل بلوار امام علی، شادخانه از بن بست 

خارج می شود، تقاضا داشت این مهم به سرانجام برسد.
این معتمد، ضرورت پایگاه اورژانس 11۵ کنار درمانگاه شفا 
برای آسودگی محله های شادخانه، کیان و سادات را مهم خواند 
و پیشنهاد داد بخشهایی از درمانگاه شفا که فاقد تجهیزات است 
سرمایه گذاری شود تا دستگاه هایی مثل سونوگرافی و... به اینجا 

بیاید.
برطرف  فروشی ها،  پرنده  و  ضایعات  فروشندگان  ساماندهی 
کردن مشکل گود صارمی، زیباسازی اطراف اجاق امام حسین، 
و روشنایی  امام خمینی  پارک پشت مسجد جامع  روشنایی 

المپهای تزئینی بلوارها از دیگر دغدغه های وی بود.

بزرگترین مشکل طرح تفضیلی
پریش عضو شورای شهر با اشاره به اینکه بزرگترین مشکل محله 
شادخانه طرح تفضیلی است گفت: به عنوان مثال تکمیل ادامه 

بلوار امام علی در نقشه طرح تفضیلی هنوز قرار ندارد.
این کارشناس عمران تصریح کرد: اولویت ما مناطق کمتر توسعه 
یافته می باشد و قول می دهیم در مورد پایگاه اورژانس رایزنی های 

الزم را انجام دهیم.
سید مجتبی افسر نائب رئیس شورا هم اعالم کرد که از هر 

سرمایه گذاری برای عمران شهرمان استقبال خواهیم نمود.
پارک شمس المعالی طرح بسیار فاخری است

در پایان، شهردار نی ریز گفت: پیشرفت و عمران شهر، مبتنی 
شهرداری  فقط  پروژه ها  برخی  در  است.  تفضیلی  طرح  به 
دست اندرکار ساخت  و ساز نیست، بلکه دستگاه های دیگر مثل 
آبفا، برق و... هم دخیل هستند. ما برای جابه جایی تیرهای برق، با 

وجودی که وظیفه شهرداری نیست اما آن را انجام دادیم!
کشور،  بر  حاکم  اقتصادی  شرایط  با  داد:  ادامه  فرغت  حامد 
سازما ن ها نمی توانند آنطور که باید و شاید خدمات ارائه دهند. 
پارک  احداث  برای  مقدمه ای  گودچاهی  کانال  پوشش  لذا 

شمس المعالی بود که طرح بسیار فاخری می باشد.
شهردار نی ریز که خبراز بهره برداری صحن شهدا در آینده ای 
نزدیک داد گفت: در محالت قدیمی و بافت فرسوده، باید به جای 

تخریب احیاء و بازسازی کنیم.
او در پاسخ به عدم آسفالت و لکه گیری کوچه ها  و خیابان ها 
گفت: برای لکه گیری اگر مشکل قیر حل شود در دستور کار قرار 

می دهیم.
حامد فرغت افزود: یکشنبه ها در محل شهرداری با مردم دیدار 
چهره به چهره داریم و شهروندان می توانند خواسته های خود را با 

بنده در میان بگذارند. 

//

//

//

ما باید از پیامبر اسالم الگو بگیریم
خطیب جمعه نی ریز گفت: »ما به الگو قرار گرفتن پیامبر نیاز 
داریم؛ مثل اخالق و به خصوص صبر او. امروز اگر در راه خدا 
صبر کنیم، نصرت الهی ما را یاری خواهد کرد. همچنین، با 

عدل است که جامعه حرکت می کند و اسوه می شود.«
حجت االسالم سیدرضا رحمانی زاده در خطبه های نماز جمعه 
7 آبان ماه اظهار داشت: »مبارزه با استکبار جهانی یک شعار 
همیشگی است و باید به عنوان یک پرچم حفظ شود. این شعار 
همیشه زنده و پا برجا است و نباید کمرنگ شود، و بدان معنی 
است که هر جا صدای مظلومی شنیده شد، حتی اگر در دل 

آمریکا باشد، باید به یاری او بشتابیم.«
وی به بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با مهمانان کنفرانس 
وحدت اسالمی و مسئوالن کشور اشاره کرد و گفت: »مقام 

معظم رهبری دو وظیفه مسلمانان را در این دیدار بیان کردند:
وظیفه اول: ادای حق جامعیت اسالم و وظیفه دوم: تقویت 

اتحاد مسلمین.«
خطیب جمعه نی ریز افزود: »قدرتهای سیاسی و مادی اصرار 
دارند که اسالم را یک دین بدون برنامه برای هدایت جامعه 
بشری معرفی کنند و بگویند که اسالم یک دین و عقیده فردی 
است و برنامه ای برای هدایت، تمدن سازی، اتحاد و بیان مسائل 
روانشناسی و تربیتی ندارد. در یکی دو قرن اخیر هم بیشتر این 
ذهنیت برای مسلمانان ایجاد شده که ما هیچ چیزی نداریم؛ در 
حالی که بنیان گذار بسیاری از علوم در طول تاریخ مسلمانان 
بودند. ولی این ذهنیت در فکر ما هست که ما هیچ نداریم و 
هرچه هست در دست آنها است. متأسفانه تهاجم فرهنگی در 

همه جنبه های زندگی ما اثر گذاشته است.«

برپایه تغییرات انجام شده و جابجایی  
پس  این  از  هاستینگ  در  داده  رخ 
هفته نامه نی ریزان فارس را در سایت 
hourgan.ir/fa/« نشانی  به  هورگان 

neyrizanfars« بخوانید.
منتشر  اخبار  می توانند  عالقه مندان 
همچنین  و  صفحات  تمامی  شده، 
فایل PDF نی ریزان فارس را در سایت 

هورگان  دانلود و مطالعه کنند. سعی 
شده در این سایت دسترسی کاربران به 

تمامی مطالب آسان تر و سریع تر شود.
مطالب  تا  تالشتیم  در  همچنین 
آرشیوی هفته نامه های نی ریزان فارس 
و عصر نی ریز را از طریق نشانی های زیر 
که در حال حاضر غیر فعال هستند، 

بازگردانیم:

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

نگرانی نیست.

نی ریزان فارس را در سایت هورگان بخوانید
//
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سرویس ورزشی: محمدصادق رجبی

دابل قهرمانی در چهارجانبه
مجید پاکیزه دامن:

قهرمانی تیم فوتسال رینگ اسپرت برای دومین بار پیاپیرقم خورد.
این تیم که خود را برای حضور در مسابقات لیگ برتر فوتسال استان آماده می کند، با 
شرکت در جام فوتسال چهارجانبه شهرستان بختگان توانست قهرمان این مسابقات 

شود.
این بازی ها جمعه 7 آبان به میزبانی آباده طشک در دو نوبت صبح و بعد از ظهر برگزار 
شد و رینگ اسپرت در بازی اول و از ساعت 10 صبح به مصاف جهان آباد رفت و موفق 

شد با نتیجه نزدیک ۵  بر 4 پیروز شود.
در این بازی سعید زلفی 2 بار و امیرحسین قصابی، جواد سجادیان و سجاد خرمی 

هرکدام یک بار موفق به گلزنی شدند.
در دومین دیدار که فینال این مسابقات محسوب می شد، رینگ اسپرت از ساعت 
1۶ برای کسب قهرمانی به دیدار آراد بختگان رفت و در وقت معمول و اضافه دو تیم 
به نتیجه تساوی 3 بر 3 دست یافتند و برای مشخص شدن قهرمان، ضربات پنالتی 

مشخص کننده تیم قهرمان شد.
در ضیافت پنالتی ها رینگ اسپرت موفق شد با حساب 2 بر 1 به پیروزی برسد و در 

مسابقات چهارجانبه فوتسال در قهرمانی دابل کند.
ضربات پناتی گل شده برای رینگ اسپرت توسط امیرحسین قصابی و سجاد خرمی 

به ثمر رسید.
پیش از این، رینگ اسپرت در جام چهارجانبه نی ریز موفق به کسب قهرمانی شده 

بود.

در جستجوی آرامش
در دومین دیدار از رقابت های فوتبال زیر 17 ساله های فارس، تیم استعدادهای 
درخشان به تساوی رسید. تاکنون و در این دور از مسابقات این تیم موفق به کسب 

پیروزی نشده است.
از هفته سوم رقابت های فوتبال زیر 17 ساله های فارس، استعدادهای درخشان 
نی ریز دوشنبه 10 آبان مقابل نماینده خنج به نتیجه تساوی بدون گل دست یافت و 

مجموع امتیازات خود را به عدد 2 رساند.
استعدادهای درخشان که فصل را با تساوی آغاز کرده، در سه دیدار اخیر خود و از 

مجموع 9 امتیاز ممکن همچنان در نوار ناکامی در کسب پیروزی قرار دارد.
هرچند بازی به نسبت خوب و خلق موقعیت های گلزنی توسط شاگردان سعید 
زارع آنها را تا مرز پیروزی برد، اما بی دقتی در ضربات آخر نماینده نی ریز را در 
کسب 3 امتیاز ناکام گذاشت و باید دید کادر فنی این تیم چه تدابیری برای آن 

می اندیشد.
در بازی مقابل نماینده خنج، سعید زارع سرمربی استعدادهای درخشان گفت: 
گرمای طاقت فرسای خنج و البته از دست رفتن موقعیت های گل فراوان برای ما 

باعث شد تا این نتیجه به دست آید.

کوچ دانش آموزان
به سواد حرکتی

مجید پاکیزه دامن، نی ریزان فارس

 پس از اجرای طرح کوچ در سال تحصیلی گذشته، امسال طرح ارتقای سواد حرکتی 
بین دانش آموزان اجرا می شود.

سال گذشته که مدارس غیرحضوری بود، برای زنگ ورزرش طرح کوچ اجرا شد و 
امسال طرح سواد حرکتی جایگزین آن می شود.

به گفته کارشناس تربیت بدنی آموزش و پرورش نی ریز این طرح به صورت آزمایشی 
و مختص دانش آموزان مقطع ابتدایی است.

وی افزود: طرح ارتقاء سواد حرکتی به کودک اجازه می دهد با انگیزه، اعتمادبه نفس 
و کنترل، در طیف وسیعی از فعالیت های بدنی و شرایط ورزشی حرکت کند.

به گفته سلطانی طرح جدید سه مرحله ای است.
مرحله اول )ارزیابی اوليه(:

نحوه انجام آزمون های سواد حرکتی توسط دبیرخانه مرکزی پروژه به صورت فیلم 
و فایل مکتوب از طریق شبکه آموزشی دانش آموزان شاد در اختیار دانش آموزان، 
آموزگاران و اولیاء قرار داده می شود که دانش آموزان با راهنمایی آموزگاران و اولیاء 
به صورت حضوری در مدرسه با حضور آموزگار یا به صورت غیرحضوری در خانه 
با نظارت والدین آزمون ها را انجام داده و نتایج را در سامانه دانش آموزی پادا وارد 

می کنند.
مرحله دوم )مداخله(:

دانش آموز برنامه های تمرینی را از شبکه شاد دریافت و با همکاری و نظارت 
آموزگاران و اولیاء پیگیری و اجرا خواهد کرد.

مرحله سوم )ارزیابی ثانویه(:
آزمون های ارائه شده توسط فیلم ها و مستندات مکتوب مرحله اول دوباره توسط 
دانش آموزان با نظارت و همراهی آموزگاران و اولیاء اجرا و نتایج در سامانه پادا ثبت 

خواهد شد.
مسئول تربیت بدنی آموزشگاه های نی ریز این را هم گفت که این طرح در حال حاضر 

برای 30 درصد دانش آموزان ابتدایی مدارس شهر اجرا خواهد شد.
نوشتنی است مهارت های بنیادی به سه دسته تقسیم شده اند:

1( ثباتی یا مربوط به کنترل قامت: یعنی آن دسته مهارت هایی که وضعیت بدن در 
یک حالت خاص، ایستاده یا در حرکت، باید حفظ شود مانند: حفظ تعادل، خم و 

راست شدن بدون جابه جایی و چرخش.
2( مهارت های دست کاری: به مهارت هایی گفته می شود که به ارتباط فرد با اشیای 
محیط بستگی دارد. برای نمونه یک شی ء یا توپ یا وسیله را پرتاب یا دریافت کند یا 
به آن با اندام های مختلف ضربه بزند مثل پرتاب، دریافت، شوت کردن توپ، ضربه به 

شاتل با راکت و... .
3( مهارت های جابه جایی یا انتقال: که در آن فرد باید کل بدن خود را از یک نقطه به 
نقطه دیگر منتقل کند. برای نمونه، مسافتی را می دود یا از نقطه ای به نقطه دیگر به 

روش های مختلف پرش جفت، جهیدن، لی لی زدن، یورتمه و... می پرد. 

خاکسار 
رئیس جدید هیئت بسکتبال فارس

در جلسه انتخابات هیئت بسکتبال استان  که در حضور طباطبایی رئیس فدراسیون 
بسکتبال انجام شد، مصطفی خاکسار برای دوره جدید 4 ساله، رئیس هیئت 

بسکتبال فارس شد. 

هیئت بسکتبال نی ریز که یکی از قطب های بسکتبال فارس به شمار می رود و به 
مدت ۵ دوره است که در مجمع هیئت بسکتبال استان حق رأی دارد و در انتخاب 

رئیس هیئت بسکتبال فارس تأگیرگذار است. 
نوشتنی است ریاست هیئت بسکتبال نی ریز برعهده حسن مروی  می باشد.

//

//

12مدال حاصل تالش وشووکاران نی ریزی 
از مسابقات جایزه نقدی شیراز بود.

لیگ  باشگاه  میزبانی  به  رقابت ها  این 
برتری »رنگ فیروزه« شیراز برگزار شد و 
به دست  را  برتر  مقام  نی ریز  ووشوکاران 

آوردند.
نی ریزی ها جمعه 7 آبان با 228 ورزشکار  از 
استان های فارس،  کهگیلویه و بویراحمد، 
و  بختیاری  چهارمحال  یزد،  اصفهان، 

هرمزگان در خانه ووشو استان به رقابت 
پرداختند و نمایندگان نی ریز در رده های 
درخشش  بزرگساالن  تا  نونهاالن  سنی 

چشمگیری داشتند.
بدین ترتیب تیم ووشو نی ریز با مربیگری 
»شهیدان  باشگاه  از  شاهمرادی  صابر 
شاهمرادی« و محمد شبستری از باشگاه 
»ستارگان« مقام های اول تا سوم در اوزان و 

دره های مختلف را کسب کردند.

مقام اول این مسابقات توسط امید بیگی به 
دست آمد و مهرشاد سبزواری، محمد متین 
حسن پور، آریا افرازپور و محمد رضا حاجی 

ابراهیمی مقام دوم را به دست آوردند.
توسط  نیز  مسابقات  این  سوم  عنوان 
بیگی،  امیرمحمد مرادی نژاد، محمد جواد 
احسان  دلپذیر،  محمد  علیخانی،  سهیل 
جواد  محمد  و  زارعی  صالح  علیمردانی، 

گلزاده کسب شد.

12 مدال برای ووشوکاران نی ریز

یک دوره مسابقات فیتنس بانوان و در پارک 

در  برتر  نفرات  و  شد  برگزار  نی ریز  بانوان 

رده های سنی مختلف مشخص شدند.

این مسابقات به مربیگری نجمه سجادزاده و 

با شرکت بانوان رده سنی ۶9 الی 80 سال، ۶0 

تا ۶۵ سال و بزرگساالن و کودکان دوشنبه 10 

آبان برگزار و به شرکت کنندگان لوح تقدیر و 

به برگزیدگان حکم قهرمانی اهداء شد.

در رده سنی ۶9 تا 80 سال نفیسه خواجه اول 

شد و فاطمه قریبی و طیبه بیگی به ترتیب 

دوم و سوم شدند.

کشاورز،  سکینه   ۶۵ تا   ۶0 رده  سنی  در 

خدیجه بیگی و مرجان صفرزاده به ترتیب 

مقام های اول تا سوم را به دست آورند.

در رده سنی بزرگساالن نیز اعظم تاج بخش 

زهرا  و  آورد  دست  به  را  نخست  عنوان 

جعفرزاده دوم و فاطمه دردانه سوم شدند.

در رده  سنی کودکان غزل شاهسونی، آیناز 

بیاتی و یسنا خواجه مقام اول را کسب کردند.

را  زهرا محمودی الری سرپرستی مسابقات 

برعهده داشت.

مسابقات فیتنس بانوان در پارک بانوان

اخبار شهرستان

برگزاری مراسم 13 آبان در  نی ریز
روابط عمومی فرمانداری:

مراسم گرامی داشت یوم ا... 13 آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی با حضور مردم و 
مسئوالن برگزار شد.

اجتماع مردمی و ضد استکباری 13 آبان، با شعار محوری »ایستادگی و مقاومت 
مردم ایران رمز افول سلطه استکباری آمریکاست« همزمان با سراسر کشور با حضور 
طهماسبی نماینده مردم در مجلس شورای اسالمی، هدایت فرماندار شهرستان نی ریز، 
حجت االسالم موسوی مدیرکل دادگستری استان فارس، شعبانی نیا فرمانده ناحیه 
مقاومت بسیج سپاه نی ریز و جمعی از مسئوالن ادارات و مردم در ساعت 10 صبح امروز 
پنجشنبه 13 آبان در فضای باز و با رعایت دستورالعمل های بهداشتی در جوار گلزار 

مطهر شهدای شهرستان نی ریزبرگزار شد.
در ادامه حاضرین و دانش آموزان هم صدا فریاد مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل، مرگ 
بر انگلیس  و شعار 13 آبان، یوم ا... یوم ا... سر دادند و صدای خود را به گوش جهانیان 

رساندند.
شایان ذکر است در حاشیه این مراسم جوانان هالل احمر نی ریز ضمن ایجاد نمایشگاهی 
از تجهیزات هالل احمر با موضوع پدافند غیرعامل به ارائه ماسک به شرکت کنندگان 

پرداخته و عموم مردم را دعوت به ماسک زدن و انجام  واکسیناسیون نمودند.

روابط عمومی مدیریت جهادکشاورزی:
بخش  در  دانش  توسعه  به  منظور 
کشاورزی، اولین تلفن گویا )09۶800( 
در فارس و ۶ استان دیگر به  صورت 

آزمایشی راه اندازی شد.
مسئول اداره آموزش و ترویج مدیریت 

جهادکشاورزی شهرستان نی ریز گفت: 
تلفنی  ارتباط  باعث  گویا  تلفن  این 
مستقیم بهره برداران بخش کشاورزی با 
متخصصان کشاورزی و محققان مرکز 
طبیعی  منابع  و  کشاورزی  تحقیقات 

استان می شود.

و  کشاورزان  افزود:  سنائی فرد  مینا 
بهره برداران بخش کشاورزی می توانند 
تخصصی  سؤاالت  طریق،  این  از 
و  کشاورزی  مختلف  حوزه های  در 
منابع طبیعی را از محققان بپرسند و 

پاسخ های الزم را دریافت کنند.

روابط عمومی مدیریت 
جهادکشاورزی:

کنترل  برای  طیور  صنعت  فعاالن 
و  پرندگان  حاد  فوق  آنفلونزای 
به  بهداشتی  بحران  از  جلوگیری 
را  خود  فعالیت  آماده باش  صورت 

دنبال کنند.
دامی  تولیدات  بهبود  اداره  مسئول 
شهرستان  جهادکشاورزی  مدیریت 
نی ریز گفت: با توجه به شروع موج 
جدید آنفوالنزای فوق حاد پرندگان 
در جهان و گزارش رخداد بیماری در 
برخی از کشورهای همسایه شمالی 
ضمن  طیور  صنعت  فعاالن  تمامی 
ارتقاء سطح هوشیاری خود ضروری 

غیرمتعارف  وضعیت  هرگونه  است 
اعم از کاهش مصرف دان و آب، افت 
تولید و تلفات غیرعادی در واحدهای 
پرورشی را سریعًا به نزدیکترین اداره 

دامپزشکی اطالع دهند.
مرغداران  کرد:  تصریح   قرائی  علی 
می باید تمامی خودروهایی را که وارد 
مرغداری می شوند ضدعفونی کنند 
و در خصوص فعال بودن دوش حمام 
بازدیدکنندگان،  و  شاغالن  برای 
عفونی  و ضد  لباس، کفش  تعویض 
مرغداری  به  ورود  از  قبل  دست ها 
و پس از آن تمهیدات الزم را فراهم 

آورند.
حوضچه های  از  استفاده  افزود:  وی 

ضدعفونی فعال در ورودی مرغداری 
و دِر سالن های پرورش، تعبیه توری 
مناسب برای تمامی دریچه ها و منافذ 
سالن های مرغداری و انبار دان و نیز 
آنها نسبت به  غیرقابل نفوذ نمودن 
ورود پرندگان آزادپرواز باید در دستور 

کار قرار گیرد.
اصول  رعایت  بر  همچنین  قرائی 
جمع آوری،  خصوص  در  بهداشتی 
نگهداری، فرآوری و حمل و نقل کود 
طیور با توجه به اهمیت نقش آن در 
انتقال آلودگی و عدم ارتباط کارکنان 
واحد با سایر واحدهای پرورش طیور 
مرغداری ها  اطراف  روستاهای  و 

هشدار داد.

راه اندازی تلفن گویای کشاورزی در نی ریز

آماده باش برای کنترل آنفلونزای فوق حاد پرندگان 
//

در جشنواره امتنان 
از نخبگان جامعه کار 

و تولید شرکت کنید
جشنواره  سومین  و  سی  نام  ثبت 
و  کار  جامعه  نخبگان  از  امتنان 

تولیدآغاز شد.
سید اسماعیل مریدی سرپرست اداره 
تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان 
نی ریز با اعالم این خبر گفت: جشنواره 
امتنان از نخبگان جامعه کار و تولید 
هر ساله به منظور ارج نهادن به اندیشه 
ارزشمند  فعالیت های  و  تالش  و 
کارگران و همچنین ترویج و ارتقاء 
فرهنگ کار، خالقیت و نوآوری در بین 
کارگران و کارفرمایان در سه بخش 
صنعت، خدمات و کشاورزی برگزار 

می گردد.
کارگران ، گروه های کار و واحدهای 
در  شرکت  برای  می توانند  نمونه 
جشنواره تا 2۶ آبان ماه با مراجعه به 
 emtenan.mcls.gov.ir سامان 

نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.

بازگشت جایگاه های سوخت 
نی ریز به حالت عادی

پس از گذشت یک هفته و خارج شدن پمپ بنزین ها به دلیل 

حمله هکرها، سه شنبه 11 آبان ماه تمام جایگاه های سوخت 
نی ریز به سامانه هوشمند متصل شدند.

رئیس شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ناحیه نی ریز در 
گفتگو با ما اعالم نمود: با تالش شبانه روزی کارکنان شرکت 
ملی پخش فرآورده های نفتی ناحیه نی ریز، کل جایگاه های 
شهرستان های نی ریز و بختگان به عنوان اولین ناحیه در استان 

فارس با استفاده از سامانه هوشمند راه اندازی شدند. 
با  که  می بالیم  خود  بر  گفت:  ادامه  در  امیرزاده  مصطفی 
پیگیری های مسئوالن استانی و دو شهرستان این مشکل در 

سریع ترین زمان ممکن مرتفع گردید. 

//
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آیا گوِش شنوایی در این 

کشور وجود دارد؟!
ادامه از صفحه یک

... ضعف در کجاست؟ در بی پولی است؟ در مدیریت است؟ 

خروجی این همه تعلل تاکنون جز تلفات انسانی و اقتصادی 
چه بوده است؟

 آقای وزیر راه و شهرسازی!
آقای استاندار!

 آقای مدیر کل راه و شهرسازی فارس! 
به آمارهای زیر توجهی عمیق کنید:

 از ابتدای سال ۱۳۹۲ تا پایان ۱۳۹۹، ۵۰ نفر در گردنه الی 
رز کشته و ۱۳۵ نفر مجروح شده اند!! در ۳ ماه اخیر، یعنی 
مرداد، شهریور، مهر و دهه اول آبان ۱۵ مورد تصادف با 
دو کشته  و ۱۷ مصدوم رخ داده است!! درحالی که گفته 
می شود دلیل عدم افتتاح باند دوم این گردنه نصب نشدن 
عالئم هشدار دهنده است. اخیراً هم در جلسه ستاد ترافیک 
گقته شده باند دوم ۳  ایراد فنی دارد )به خبر درج شده در 
آیا سزاوار  فرمایید(.  صفحه سوم همین شماره مراجعه 
است همچنان شاهد مرگ  انسان ها باشیم و به دنبال آن 
شاهد بی سرپرست شدن خانواده ها، یتیم شدن خردساالن 
و نوجوانان و برجای ماندن معلوالن و مصدومینی که باید 

عمری ویلچرنشین شوند!
به امید آنکه هر چه سریعتر این مشکل حل شود.انشاا...

شاد و سالم و موفق باشید

سرمقاله

سیزدهمین شماره ماهنامه نی تاک، در آبان ماه ۱٤۰۰ منتشر شد.
پرونده اصلی این شماره، به حکایت حضور همزمان سید قطب الدین 
محمد نی ریزی و میرزا احمد نی ریزی در اصفهان در زمانه سقوط 
شاه سلطان حسین و برافتادن صفویان می پردازد. اطالعاتی که 

کمتر شنیده شده و خواندنش خالی از لطف نیست.
همچنین در این شماره مطالب چندی به چاپ رسیده از جمله:

-   نوشتاری از استاد ابوالقاسم فقیری:
 حوادث در ترانه های محلی

- نوشتاری از زنده یاد آیت الله سید محمود طالقانی:
کواکبی و استبداد

- نوشتاری از دکتر جواد فرزانفر
فلسفه کودکی در  گذر تاریخ

- جدول کلمات متقاطع نی تاک
- بررسی شعر معروف  پرویز ناتل خانلری 

 ُعقاب  و پاسخ به عقاب )آشتی( 
- با موسیقی و سینما،  

نی ریز را شاد کنیم
-  نوشتاری به قلم کمیل امین پور 

سرگذشت موسیقی ایران
می توانید برای دریافت اشتراک مجله یا نسخه الکترونیک آن با 

شماره های زیر تماس بگیرید:
۰۹۱۷۷۳۱۵۱٤٦ - ۰۹۱۷٨۰۰۱٨۰٨

حکایت2استادنیریزی

درشماره13نیتاک

اصالحیه
در مصاحبه هفته گذشته با رتبه های برتر کنکور امسال، پاسخ  
خانم محدثه قره چاهی در پاسخ به سؤال »۱۵ سال آینده خود 
را چگونه می بینید؟«، این عبارت صحیح است که بدین وسیله 

اصالح می گردد:
»برنامه های زیادی دارم و مطمئن هستم که به آنها می رسم؛ 
اما دوست ندارم اعالم کنم. دوست دارم صدای موفقیتم به 

گوش دیگران برسد.«

ارسال تصاویر و متن برای شهروند 
خبرنگار

0917 731 5146
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دختر، قصاب،
 مگر می شود؟!

غضنفرنژاد 
رئیس جدید 
دادگستری نی ریز

الین جدید الی رز 
با 3   ایراد فنی

/  شیب طوالنی، پیچ های تند و پرتگاه

آیا گوِش شنوایی در این 
کشور وجود دارد؟!

غالمرضا شعبانپور / مدیر مسئول

در  تریلر  واژگونی  گذشته  هفته  در  متأسفانه 

گردنه الی رز فاجعه آفرید و خانواده ای را داغدار و 

بدون سرپرست  و جوانی 18 ساله را مصدوم کرد.

بعد از فاجعه سقوط سربازان که19 کشته و 36  

مجروح و معلول بر جای گذاشت، رهبری، رئیس 

جمهور و همه مقامات خواهان حل مشکل این 

گردنه شدند. اما به رغم گذشت 5 سال هنوز باند 

دوم افتتاح نشده و امروز و فردا می شود! تا کی باید 

جانها گرفته شود و معلول و مصدوم بیافریند؟ 

کودکان و نوجوانانی را یتیم و زنانی را بی همسر 

کند؟ به راستی گوش شنوایی در وزارت راه وجود 

راه و شهرسازی  اداره کل  دارد و همچنین در 

اولویت بندی  و  سازمانی  وظیفه  فارس؟! 

باید  چقدر  چیست؟  وزارتخانه  این  پروژه های 

داد زده شود؟ 57 روز پیش )21 شهریور 1400( 

خطاب به وزیر تیتر زدیم »آقای وزیر! گره کور 

الی رز کی باز می شود؟« سال گذشته در تاریخ  

22 آبان ماه 1399 نائب رئیس مجلس و جمعی از 

نمایندگان و مقامات کشوری و استانی  به دعوت 

نماینده مجلس، جلسه ای چند ساعته با شورای 

استهبان  نی ریز،  شهرستانهای  مشترک  اداری 

و بختگان در فرمانداری نی ریز تشکیل دادند و  

مقرر شد این گردنه در دهه فجر 1399 افتتاح 

شود که نشد! همین تازگی در 9 آبان جمعی از 

فارس  شهرسازی  و  راه  اداره کل  کارشناسان 

آمدند و با فرماندار جلسه گرفتند و رفتند تا در 

استان تصمیم بگیرند؛ اما هنوز خبری نیست.
ادامه در صفحه 2

نجات از سقوط
45 متری در چاه

12 مدال برای 
ووشوکاران نی ریز

کوچ دانش آموزان
به سواد حرکتی

سرمقاله خبرها

چرا نی ریز در مسکن ملی نیست؟
به رغم اینکه بیش از دو هفته از شروع ثبت نام 
طرح نهضت ملی مسکن در کشور می گذرد 
نامی از نی ریز در این سامانه دیده نمی شود و 
بر پایه بررسی ها تا پایان دور اول ثبت نام هم 

این مشکل برطرف نخواهد شد.
در این رابطه از رئیس راه و شهرسازی نی ریز 
از نی ریز نیست و  نامی  پرسیدیم که چرا 
سهمیه شهرستان در طرح ملی مسکن چه 

می شود؟
اطالع  به  گفت:  پاسخ  در  یاراحمدی 

ملی  نهضت  طرح  محترم  متقاضیان 
با  می رساند  نی ریز  شهرستان  در  مسکن 
توجه به نداشتن زمین در محدوده شهر، 
این اداره مجبور به معرفی زمین در حریم 
شهر گردیده است که این موضوع مستلزم 
الحاق  تأیید شورای عالی معماری جهت 
به محدوده شهر می باشد که مختصات و 
به وزارتخانه  اراضی مورد نظر  مشخصات 

ارسال گردیده...
ادامه در صفحه 4

صفحه 4

صفحه 10

صفحه 10

//

محمد جاللی، نی ریزان فارس: 

جلسه شورای ترافیک با انتقادات تند معاون 
عمرانی نسبت به اجرایی نشدن مصوبات شروع 
شد، اما نکته ای که در این جلسه بسیار جالب 
افتتاح نشده گردنه  به الین  انتقاد  بود  توجه 

الی رز بود.
در این جلسه رئیس پلیس راه نی ریز- سیرجان 
با بیان اینکه شیب های طوالنی، پیچ های تند 
و پرتگاه های 7-8 متری از مشکالت باند دوم 
الی  رز می باشد گفت: بی  شک با افتتاح الین دوم 

سرعت اتومبیل ها بیشتر خواهد شد و این سه 
مشکل بیش از پیش به چشم خواهد آمد.

مصوباتی که اجرا نمی شوند
معاون عمرانی فرمانداری نی ریز با بیان اینکه 
هدف از تشکیل شورای ترافیک رفع نقاط حادثه 
خیز می باشد گفت: مصوباتی داریم که بیش از 
یک و نیم سال از آن گذشته اما هنوز اجرایی 

نشده است.
   ادامه در صفحه 3

23

چندو چون سنگفرش 
روبروی جامع کبیر حکایت 2 استاد نی ریزی

در شماره 13 نی تاک
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سفیر کره: دولت ایران نمی تواند 
جریان تبادل فرهنگی را کنترل کند 

در حالی که مردم ایران خیلی به 
سریال، و فیلم ها کره ای عالقه مندند

 فیلم سینمایی »دینامیت« به برای 
ایرانیان مقیم اروپا به نمایش در می آید

فروش یک میلیارد و 800 میلیونی 
»قهرمان« فقط در 3 روز

نتیجه نظرسنجی از 50 هزار مخاطب: 
مهران مدیری بهترین مجری- بازیگر در 

برنامه های تلویزیونی و نمایش خانگی

آتیال پسیانی: 17 سال است که از 
تلویزیون فقط فوتبال می بینم

کنسرت خواننده های داخلی در ترکیه
کنسرت  رضا صادقی 25 دسامبر )شب 
کریسمس( در  استانبول برگزار خواهد 

شد. 6 خواننده پاپ داخلی دیگر هم 
در ماه های آینده در ترکیه روی صحنه 

خواهند رفت.

محمد سرافراز، رئیس اسبق صداوسیما: 
مدیر شبکه 3 خواست خودی نشان 

بدهد 90 را تعطیل کرد!  کجای دنیا  یک 
رسانه برند خودش را تعطیل می کند؟

مجوز نمایش فیلم »قطع فوری« با بازی 
علی انصاریان ساخته مریم بحرالعلومی 

صادر شد.

فاطمه معتمدآریا؛ لحظه ای برای بازیگر 
شدن تردید نکردم!

فیلم »بوتاکس« ساخته کاوه مظاهری، 
جایزه بهترین فیلم بلند  جشنواره 

بین المللی شن ژن در کشور چین را به 
خود اختصاص داد.

جزیره؛ سریالی با 
معجونی از عشق و طمع

و  اجتماعی  درام-  ژانر  در  سریالی  »جزیره«، 
مقدم«،  »سیروس  کارگردانی  به  خانوادگی 
از  یکی  طالب آبادی«،  »علی  نویسندگی 
و  فیلیمو  اختصاصی  سریالهای  جدیدترین 
شبکه  برای  مقدم  سیروس  ساخته  دومین 

نمایش خانگی است.
بین  کشمکش  بهانه  نیست،  مکان  جزیره 
آدمهایی ست که سرنوشت خود را در آن جستجو 
می کنند و دست مایه ای ا ست برای تالش کسانی 
که تصمیم دارند از زندگی سهم بیشتری داشته 
به  به جزیره دست  برای رسیدن  آنها  باشند؛ 

هرکاری می زنند...
صحرا خبرنگار جسوری که در عشق شکست 
خورده و تحقیر شده، به دنبال برابری با ارشد 
شاهنگ، معشوق خود که از خانواده اصیل و 
ماجراجویانه ای  تصمیمات  بوده  ثروتمندی 
می گیرد و وارد روابط تجاری پیچیده ای می شود 
که زندگی او و خانواده شاهنگ را دستخوش 

تغییرات اساسی می کند...
جزیره 12 هفته و در روزهای یکشنبه مهمان 
خانه های شما خواهد بود، دوازده قسمتی که 
قرار است با داستان عاشقانه اش شما را همراه 
زمان  گذر  را  این  نه؟  یا  می شود  موفق  کند. 

مشخص می کند.
تاکنون 2 قسمت از سریال جزیره منتشر شده 

است.

کارگردان
 1333 فروردین  اول  متولد  مقّدم  سیروس 
عمده  که  است  سینما  و  تلویزیون  کارگردان 
مجموعه های  ساخت  در  او  فعالیت های 

تلویزیونی انجام گرفته  است. 
مجموعٔه تلویزیونی پایتخت از معروف ترین آثار 
او به  شمار می رود که با طراحی محسن تنابنده 

در شش فصل در دهٔه 90 ساخته شده  است.

شهر فرنگ
+15

محمدرضا فروتن

سامیه لک

کاظم سیاحی 

میترا حجار 

غزل شاکری 

اکبر زنجانپور

هنگامه قاضیانی

امیر کاظمی

امیر مقارهشادی مختاری

بهنام تشکر
حمیدرضا  پگاه 

نقش آفرینان:

پرده نقره ای

شورای صنفی نمایش زمان اکران 10 فیلم 
سینمایی را تا ابتدای دی  ماه تعیین و اعالم 

کرد.
مرتضی شایسته، دبیر شورای صنفی نمایش 
گفت: قرار بر این شده است که ده فیلم 
سینمایی از 12 آبان  ماه تا ابتدای دی ماه به 

نوبت روی پرده روند.
به گفته شایسته فیلم هایی که قرار است 
پس از »قهرمان« روی پرده سینماها روند به 

ترتیب عبارتند از :
»تومان« ساخته مرتضی فرشباف از 12 آبان

»آپاچی« ساخته آرش معیریان از 26 آبان

»شهر گربه ها« ساخته سیدجواد هاشمی از 
3 آذر

»آتابای« ساخته نیکی کریمی از 3 آذر
جمشید  ساخته  جادوگر«  با  »مالقات 

بهرامیان از 3 آذر
»جوجه  تیغی« ساخته مستانه مهاجر از 10 

آذر
»بندربند« ساخته منیژه حکمت از 12 آذر

»بی  همه  چیز« ساخته محسن قرایی از 17 
آذر

»تی  تی« ساخته آیدا پناهنده از 24 آذر
»عروسی مردم« ساخته مجید توکلی از 1 دی
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