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نیروی هوایی ارتش 
در همه رشته ها 

استخدام می کند

حسین سلطانی 
پسته کار نمونه
نی ریز

چرا تاریخ بخوانیم؟
غالمرضا شعبانپور / مدیر مسئول

برخی اوقات تصور می کنیم گذشته هر چه بوده، 
بوده و تمام شده و رفته است. به آن نباید فکر کرد. 
باید فکر حال و آینده باشیم، چون عمل ما در حال 
حاضر است که اگر درست انجام شود می تواند در 

سرنوشت خودمان و جامعه مان اثر داشته باشد.
از  نگریستن موجب می شود  تاریخ  به  اینگونه 
اشتباهات  نکنیم،  استفاده  گذشتگان  تجارب 
احتمالی را که در طول تاریخ، نسل های قبل و 
نخبگان قبل، مرتکب شده اند مجدداً تکرار کنیم؛ 
به همین خاطر است که می گویند: »جامعه ای 
که از مطالعه تاریخ غفلت کند شاید تاریخ را بارها 
تکرار کند. یعنی همان راه های اشتباه رفته را باز 
بپیماید و عمرهای زیاد دیگری را در حال و آینده 

تباه کند.
فراز و فرود تاریخ سراسر درس است. تاریخ صرفًا 
وقایع حکومت ها و پادشاهان و اداره کنندگان 
جامع نیست، بلکه عالوه بر آن شامل فرهنگ و 
شیوه زندگی گذشتگان، سنتها ، رسوم، آداب 
گذشتگان، شیوه کسب معاش و اقتصاِد سالها 
و سدهای قبل و ...  هم می گردد. تاریخ مملو از 
وقایع تلخ و شیرینی است که هر کدام درسی 
است برای حال. »برناردشاو« نویسنده ایرلندی 
جمله عمیق و پر محتوایی دارد. می گوید رفتار 
کنونی ما ریشه در گذشته دارد و جوانه ای است 

برای آینده.
 البته در مطالعه تاریخ باید مواظب باشیم که دچار 
غرور نشویم، اگر گذشته ی پر افتخاری داریم، 
به آن مباهات کنیم اما ببینیم علت افتخارات و 

موفقیت های گذشته چه بوده،...
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محمد جاللی، نی ریزان فارس:

بررسی نی ریزان فارس نشان می دهد که تعداد 
قبول شدگان پزشکی در کنکور سراسری 1400 
چشمگیری  افزایش  گذشته  سال  نسبت  به 

داشته و به عدد 20 رسیده است.
بر پایه بررسی نی ریزان فارس که با همکاری 
 1۷ گرفت،  انجام  نی ریز  پرورش  و  آموزش 
کرده اند  کسب  را   1۶00 رتبه  زیر  داوطلب 
که در این بین و در رشته علوم تجربی 10 نفر 
توانستند در رشته های پزشکی، دندانپزشکی 
و داروسازی وارد دانشگاه شوند. این در حالی 
است که در سال گذشته و تا سقف رتبه 1۶00، ۷ 
داوطلب توانسته بودند رتبه پزشکی را به دست 

آورند.

اما در جمع بندی کلی به نظر می رسد در مقایسه 
با جدول سال گذشته افرادی که تا رتبه 1۶00 
از  مختلف  آموزشی  گروه های  به  توانسته اند 
علوم  و  پایه  علوم  انسانی،  مهندسی،  جمله 

پزشکی راه یابند، تعداد برابری می کند.
اما آمار تفکیکی در رشته های مختلف نیز جالب 
توجه است؛ به نتایج زیر بر پایه رتبه های برتر 
کسب شده توسط دانش آموزان که ترکیبی از 

رتبه های 3 و 4 رقمی است دقت کنید:
دانشگاه  نفر،   ۹ مهندسی  نفر،   1۵ پزشکی 
نفر،   ۵ زیست شناسی  نفر،   ۶ فرهنگیان 

میکروبیولوژی 4 نفر، داروسازی، روانشناسی،...
 ادامه در صفحه 3

72

/ زندگی استاد منصورخان 
عابدینی نی ریزی

/ شعری از زنده یاد شمس اصطهباناتی
 شكاِر  گوِرخر در َکفه ى َقطرو 

/ یک سال بعد از فراق استاد شجریان

محبوبیت یک راز

در   نی تاک  12

4

بیمارستاننیریز:

بیش از هزار عمل جراحی در 6 ماه

دست فرمان زنانه 
پشت غول آهنی
/ زیبا خاکسار از رانندگی در جاده می گوید

فاطمه زردشتی نی ریزی:

دختر بود، اما از همان هشت نه سالگی، زمانی که 
پدرش پشت کامیون می نشست و بار سنگ به اصفهان 

و یزد می برد، همراهی اش می کرد...
ادامه در صفحه 5

//

بررسینیریزانفارسازکنکورامسال:

20 قبولی  پزشکی

ارسال تصاویر و متن 
برای شهروند خبرنگار

0917
731 5146
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چرا تاریخ بخوانیم؟
ادامه از صفحه یک

...  تالش کنیم تا  افتخارات بسیار بزرگتری بیافرینیم و برای 
آیندگان به ارث گذاریم. نکند مطالعه تاریخ موجب شود 
دچار مبالغه و گزافه گویی شویم و بگوییم همان کافی است و 
درخود فرو رویم و منفعل گردیم. اگرناکامی هایی بوده خود 
را نبازیم و تصور کنیم چون گذشتگان ما موفق نبوده اند پس 
ما هم نمی توانیم موفق باشیم. باید بررسی کنیم که علت 
ناکامی های گذشتگان چه بوده؟ چه اشتباهاتی مرتکب 
شده اند؟ آنگاه سعی کنیم ما مرتکب آن اشتباهات و خطاها 
نشویم. به هر حال تاریخ هر کشور گنجینه ای است غنی که 
می تواند چراغ راه حال و آینده باشد. امید است بتوانیم از این 

گنجینه به خوبی و با  فراست  استفاده کنیم. انشاا...
 شاد و سالم و موفق باشید

سرمقاله

نیروی هوایی ارتش 
در همه رشته ها استخدام می کند

جمهوری  ارتش  هوایی  نیروی 
رسته های  در  ایران  اسالمی 
افسری پیمانی و کارمندی علمی 
و تجربی پیمانی استخدام می کند.

مهلت ثبت نام از 10 مهر الی 15 
آبان 1400 می باشد.

خیابان  شیراز  در  ثبت نام  دفتر 
شهید  هوایی  پایگاه  مدرس، 
دفتر  پارس،  تاالر  جنب  دوران، 

استخدام می باشد.
استخدام ها  از  دوره  این  در 
دکتری برق الکترونیک،  دکتری 

فیزیک،  دکتری  مخابرات،  برق  
مواد،  دکتری  هوافضا،  دکتری 
رایانه،  دکتری  ریاضی،   دکتری 
دکتری ادبیات فارسی، کارشناس 
برودتی،  و  حرارتی  دستگاه های 
کارشناس شیمی، کارشناس نرم 
افزار رایانه، کارشناس تربیت بدنی، 
کارشناس زبان و ادبیات انگلیس، 
کارشناس حقوق، پزشک عمومی، 
کارشناس  عمومی،  دندانپزشک 
علوم تغذیه،  کارشناس مدیریت 
درمان،  و  بهداشت  خدمات 

متخصص  بیهوشی،  متخصص 
زنان  متخصص  عمومی،  جراحی 
بیماری های  زایمان، متخصص  و 
پرستار  کارشناس  کودکان، 
عمومی، کارشناس بینایی سنجی، 
کارشناس فیزیوتراپی، کارشناس 
بهداشت کار دهان و دندان، دژبان 
خانم،  حمل و نقل موتوری نیمه 
سنگین، شستشوی وسایل پرنده 
وسایل  نقاشی  و  رنگ آمیزی  و 
پرنده از جمله شغلهای مورد نیاز  

نیرو هوایی است.

مِهین مهرورزان بریزندازداِمجانتارهامِهینمِهرورزانکهآزادهاند

اهواز -لشکر 92 زرهی - پارکینگ شهر- سال 1360
از راست: محمد رضا بیگی، حسین شکوهی، علیرضا بیگی، محمد علیمردانی ، جواد علیمردانی، 

رضا بیگی

 با تشکر از جناب آقای جواد علیمردانی که عکس را در اختیار ما قرار دادند.

انتشار دوازدهمین 
شماره ماهنامه نی تاک

دوازدهمین شماره ماهنامه نی تاک ویژه مهرماه 1400  به 
زندگی استاد منصورخان عابدینی می پردازد. او یک نقاش 
واقعگرا از دیار خوشنویسان )نی ریز( است. همچنین در 
نی ریزی  زین العابدین خان  قاضی  پدرش  از  پرونده  این 

نوشته ایم.
در این شماره مطالب چندی به چاپ رسیده از جمله:

- ساِز  ناکوِک  زندگِی ما ایرانی ها
- نادر شاه افشار؛ ناپلئون ایران را چقدر می شناسیم؟

-   شعری از زنده یاد شمس اصطهباناتی
 داستاِن شکاِر  گوِرخر در َکفه ى َقطرو   

- بیستم مهرماه یادروز حافظ
 حافظ و دریا  

- معرفی کتاب
 قایق راندن بدون پارو  

- دل نوشته ای برای شهید  سعید رضا کاوه پیشقدم
 مرا هم بَِبر . . .

- یک سال از فراق استاد گذشت...
محبوبیت یک راز   

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

آن با شماره های زیر تماس بگیرید:
 0٩1٧٨001٨0٨
0٩1٧٧٣1514٦

باالهامازآثارقدیمنیریزوبهرهگیریازمهندساننیریزیوکشوری

پارک گلزار شهدا ترکیبی از معماری نی ریز و اسالمی
پارک گلزار شهدا در حال ساخت است اما 
هنوز بخشی از آن ناتمام مانده و بخشی هم 
به دلیل برنامه ریزی جهت نصب گل دسته در 

دست ساخت می باشد.
در همین رابطه با شهردار نی ریز به گفتگو 

پرداختیم.
حامد فرغت با اشاره به تاریخچه تملک های 
فرآیند تملک، تخریب و  این مسیر گفت: 
شهدای  گلزار  اراضی حد شرق  آزادسازی 
شهر نی ریز از اوایل دهه 1٣٦0 خورشیدی 
شروع شده بود که بنا به دالیل مختلف از 
سند  وجود  عدم  و  مالکیت ها  تعدد  جمله 
قطعی مالکیت، نبود برنامه ریزی دقیق و عدم 
تخصیص اعتبارات و منابع مالی کافی تا سال 

1٣٩٦ پیشرفت قابل مالحظه ای نداشت.
تقدیر  قابل  همکاری  با  نی ریز  شهرداری 
شورای  محترم  اعضای  و  محترم  مالکان 
اسالمی شهر تملک و آزاد سازی این اراضی 
را از نیمه دوم سال 1٣٩٦ آغاز کرد که با 
برنامه ریزی دقیق و صرف هزینه ای نزدیک 
بر ٨00 میلیون تومان در سال 1٣٩٧ به اتمام 

رسید.
پس از آزاد سازی زمین ها، کار مطالعات فنی 
و مهندسی و تهیه نقشه های صحن شهدا با در 
نظر گرفتن ضوابط شهرسازی در قالب طرح 
تفصیلی مصوب شهر و همچنین با در نظر 
گرفتن اصول معماری اصیل ایرانی- اسالمی 
برای ساخت یک یادمان فاخر و در خور شأن 

مقام شهدای همیشه قهرمان شهر نی ریز و 
تبدیل شدن محوطه مذکور به مکانی زیبا 
تاریخی  یادآور پیشینه  و آرامش بخش که 
شهر باشد توسط شهرداری آغاز شد و تمامی 
در  صحن  این  برای  نیاز  مورد  نقشه های 
زمینی به مساحت تقریبی سه هزار متر مربع 

در مدت زمان بیش از ٦ ماه تهیه شد. 
شهردار نی ریز در ادامه گفت: طراحی این 
بوستان به سفارش شهرداری نی ریز توسط 
مهندس صالح قاسمی از مهندسان معمار 
جوان، با تجربه و خوش آتیه کشورمان انجام 
شده و عملیات اجرایی این بنای فاخر به 
مهندس سید حسین طباطبایی از مهندسان 

شناخته شده نی ریزی سپرده شد.
نقشه های  شدن  نهایی  از  پس  بالفاصله 
معماری، عملیات ساخت سر در ورودی و 
نیت  با  شهدا  صحن  پیرامونی  دیواره های 
شهدا  گلزار  شرق  حد  محوطه  ساماندهی 

توسط شهرداری نی ریز آغاز شد.
نکته حائز اهمیت در معماری این بوستان 
این است که همه جزئیات معماری بوستان 
صحن شهدا برگرفته از آثار تاریخی به جا 
مانده در شهر و به ویژه خانه های تاریخی 

نی ریز است.
همزمان با تکمیل سر در ورودی و دیوراهای 
شامل  محوطه سازی  عملیات  پیرامونی، 
اجرای  سازی،  جداره  کف،  سنگفرش 
تأسیسات و ساخت آبنما با الهام از معماری 

بوستان های  و  تاریخی سروی  کاروانسرای 
ایرانی شروع شد.

مطابق  نماسازی،  مرحله  اتمام  از  پس 
نقشه های معماری این بنای فاخر، سفال های 
نقش برجسته لعابدار، ساخته هنرمند چیره 
استاد مجتبی زردشت که  نی ریزی  دست 
تاکنون آثار فاخر ماندگار متعددی را در این 
سبک خلق نموده است در سر در ورودی 

بوستان صحن شهدا تهیه و نصب شد.
ایده پردازی،  مراحل  اینکه  بیان  با  فرغت 
مدلسازی، طراحی، ساخت، پخت، لعابکاری 
شش  از  بیش  نقوش  این  آماده سازی  و 
نورپردازی،  عملیات  گفت:  برد  زمان  ماه 
کاشی کاری و تکمیل آبنما، کاشت گل های 
زینتی و نهال، نصب مبلمان شهری متناسب 
سنگفرش  و  فاخر  بنای  این  معماری  با 
نیز ظرف هفته های  پیرامونی  پیاده روهای 

آتی اجرا و تکمیل خواهد شد. 
برای اجرای این پروژه نزدیک به 2 میلیارد 
تومان از محل اعتبارات عمرانی بودجه های 
مصوب شهرداری نی ریز طی دو سال اخیر 

هزینه شده است.
فرغت در ارتباط با بخشی از پارک که محصور 
شده و با گونی از پروژه جدا گردیده گفت: این 
قسمت مربوط به پروژه شهرداری نمی باشد و 
تا آنجا که من اطالع دارم هیئت  امنای مصال 
با پیمانکار دیگری قرارداد دارند تا بتن ریزی 

و ساخت گلدسته ها را در آنجا اجرا کنند.

برای نخستین بار در استان فارس:

برنامه ای برای رویش 
»بادام امیدبخش«

روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی:

طرح  اجرای  از  نی ریز  شهرستان  جهادکشاورزی  مدیر 
تحقیقاتی »بررسی سازگاری ارقام تجاری و ژنوتیپ های بادام 
امید بخش« در منطقه مشکان واقع در بخش پشتکوه نی ریز 

خبر داد.
علیرضا بصیری گفت: این پروژه برای اولین بار در استان فارس 
با همکاری مؤسسه تحقیقات علوم باغبانی کشور، سازمان 

جهاد کشاورزی فارس و این مدیریت درحال انجام است.
وی تصریح کرد: در این طرح ٦0 ژنوتیپ و رقم تجاری بر روی 
پایه های رویشی GN،GF677 و بذری به تعداد ٦ نهال از هر 
ژنوتیپ، در سطح یک هکتار و به مدت 5 سال خصوصیات 
فیزیولوژیکی، بیوشیمیایی و میوه شناختی آنان مورد ازریابی 
قرارمی گیرد تا بهترین ارقام یا ژنوتیپ ها از نظر کمی و کیفی 
برای استفاده در برنامه های توسعه و اصالح باغ های بادام 

استان فارس انتخاب شوند. 
وی یادآورشد: با توجه به در اختیار داشتن پایه های رویشی 
پایه ها در  این  بهره بردار طرح،  زارعی  بهرام  توسط  مذکور 
فروردین 1٣٩٨ در نهالستان مورد نظر با رعایت اصول فنی؛ 
کشت و در سال 1٣٩٩ با تأمین پیوندک ژنوتیپ های مدنظر 
توسط مؤسسه تحقیقات روی پایه های مذکور پیوند زده شد و 
پس از تهیه بستر مناسب کاشت و اجرای سیستم آبیاری تحت 
فشار در اسفندماه همان سال به بستر اصلی منتقل شدند که در 

حال حاضر از رشد رویشی و شرایط مطلوبی برخوردار هستند.

اهداء لوازم التحریر به 
دانش آموزان بی سرپرست

روابط عمومی امور آبفا:

توسط امور آب و فاضالب شهرستان نی ریز تعدادی لوازم التحریر به 
دانش آموزان بی سرپرست تحت پوشش اداره بهزیستی اهداء شد.

این اقدام توسط بهرام قره چاهی مدیر امور آبفا شهرستان نی ریز و 
تعدادی از کارکنان آبفا انجام شد.

تحویل  را  تهیه شده  وسائل  بهزیستی  اداره  در  با حضور  آنان 
اسفندیاری رئیس اداره بهزیستی دادند.

در حاشیه این دیدار مدیر و کارکنان آبفا با حضور در مرکز نگهداری 
کودکان بی سرپرست قول مساعد دادند تا نسبت به تهیه دو دستگاه 
تبلت برای دانش آموزان این مرکز و حضور در کالسهای مجازی 

تهیه و اهداء کنند.
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پایگاه اطالع رسانی استانداری فارس:

آئین تکریم و معارفه استانداران قدیم و 

جدید فارس با حضور وزیر کشور برگزار 

شد.

عمل به الگوهای حکمرانی 

امیرالمؤمنین

دکتر محمد هادی ایمانیه که بر اساس 

حکمی از سوی سید ابراهیم رئیسی، 

به عنوان استاندار فارس معرفی شده 

دوران  در  گفت:  مراسم  این  در  بود 

مدیریت خود تالش می کنم عمل به 

حضرت  نامه  در  حکمرانی  الگوهای 

امیرالمومنین)ع( به مالک اشتر را سر 

لوحه امور قرار دهم.

به اجرای منویات رهبر معظم  توجه 

انقالب در بیانیه گام دوم و اهمیت دادن 

و  پرتوان  خالق،  جوان،  نیروهای  به 

پاکدامن انقالبی از دیگر مؤلفه های مد 

نظر استاندار فارس در شیوه مدیریتی 

خود بود.

دکتر ایمانیه خاطرنشان کرد: بی تردید 

بهره گرفتن از توان و نیروهای جوان و 

پر تالش آنها را برای به دست گرفتن 

جایگاه های مدیریتی در کشور آماده 

خواهد کرد. 

۵ هزار پروژه نیمه تمام 

استاندار فارس با اشاره به وجود 5 هزار 

فارس،  استان  در  تمام  نیمه  پروژه 

این پروژه ها را نشان دهنده تالش در 

دوره های گذشته دانست و گفت: تالش 

می کنم اقداماتی اساسی و برنامه ریزی 

شده برای به نتیجه رسیدن پروژه های 

یاد شده انجام دهم.

استاندار فارس خاطرنشان کرد: برای 

پیشران،  استانی  به  فارس  تبدیل 

نیازمند همت، خلوص نیت، فداکاری، 

جهادی  حرکت های  و  وقت  صرف 

هستیم.

در  اینکه  به  اشاره  با  ایمانیه  دکتر 

همواره  مدیریت خود  گذشته  دوران 

از ارشادات و راهنمایی های روحانیت 

معزز استان بهره گرفته است عنوان 

این  یافتن  ادامه  بی تردید  کرد: 

راهگشای  ارشادات  و  راهنمایی ها 

بسیاری از مسائل در عرصه مدیریتی 

استان خواهد بود.

استاندار فارس توجه به حوزه فرهنگی 

توسعه  اقتصادی،  اعتقادی، مسائل  و 

مناطق ویژه، بهره گرفتن از ظرفیت های 

کشاورزی  توسعه  مانده،  مغفول 

از معادن، تسریع در  مدرن، استفاده 

توسعه  راه سازی،  پروژه های  اجرای 

شرکت های دانش بنیان و هم افزایی با 

نخبگان را از اولویت های مدیریتی خود 

برشمرد.

ظرفیت های متنوع گردشگری فارس 

در حوزه های مذهبی، طبیعت گردی، 

سایر  و  درمانی  توریست  تاریخی، 

حوزه ها از دیگر موضوعاتی بود که دکتر 

ایمانیه به آن اشاره کرد و در ادامه گفت: 

گردشگری  فرصت های  از  استفاده 

می تواند نقش بسزایی در اقتصاد استان 

و کشور داشته باشد.

3 وزیر استان فارسی

استاندار فارس با اشاره به حضور سه 

وزیر استان فارسی در دولت، فعالیت 

رؤسای  عنوان  به  استان  نمایندگان 

استان  ظرفیت  کمیسیون ها،  برخی 

استان  پایتخت،  مقیم  فارسی های 

حوزه  کشورهای  مقیم  فارسی های 

خلیج فارس اظهار کرد: با ایجاد وحدت 

و یگانگی می توان از این پتانسیل ها برای 

پیشبرد امور استان استفاده کرد.

دکتر ایمانیه در بخش پایانی سخنان 

خود را به بیان درخواست هایی از وزیر 

کشور اختصاص داد.

در  استان  درآمدهای  بازگشت 

حوزه های مختلف گردشگری، معادن 

و سایر سرمایه گذاری ها که به تهران 

به  اختیار  تفویض  می شود،  منتقل 

استان ها در راستای خودکفایی و توجه 

به رفع مشکالت مربوط به حقوق و 

ستادی  حوزه های  کارکنان  مطالبات 

استانداری ها، فرمانداری ها و بخشداری 

ها از جمله این درخواست ها بود. 

همه  خدمتگزار  کرد:  تأکید  وی 

گروه های ارزشی و معتقد به نظام و 

والیت فقیه است و از پتانسیل و توانایی 

های آنها بهره خواهد برد.

مجوز سرمایه گذار را یک ساعته 

صادر کنید

وزیر کشور با اشاره به نامگذاری شهر 

شیراز به عنوان سومین حرم اهل بیت)ع( 

در ایران اسالمی گفت: استان فارس 

که حرم سوم است، باید مظهر تعامل و 

تفاهم برای حرکت در راستای تحقق 

اهداف نظام، پاسخ به نیازهای مردم و 

رفع مطالبات آنها باشد که این موارد از 

بزرگترین توفیقات خدمتگزاران مردم 

است.

احمد وحیدی با اشاره به توانمندی های 

دکتر  گفت:   فارس  جدید  استاندار 

ایمانیه در این شهر و استان مشهور به 

ایمان، تدین، پیگیری و کوشش مستمر 

است؛ از بیت علم و خود، عالم است؛  از 

بیت عمل و خود، عامل است و امروز، 

می  برعهده  سنگین  بس  مسئولیتی 

گیرد.

وزیر کشور با بیان این که گردشگری 

فارس  استان  در  سالمت  و  مذهبی 

جذب  بر  دارد،  ویژه ای  جایگاه 

سرمایه گذاری ها در این عرصه تأکید 

کرد و گفت:  نباید هیچ زمانی را برای 

جلب سرمایه از دست بدهیم.

به  خطاب  ادامه  در  وحیدی  دکتر 

استاندار فارس گفت:  تمام مجوزهای 

از قبل  باید  سرمایه گذاری در استان 

و در تعامل با سازمان حفاظت محیط 

زیست، شرکت های آب، برق و دیگر 

بخش ها اخذ شود و هر سرمایه گذاری 

که مراجعه کرد، مجوز فعالیت وی در 

مدت یک ساعت صادر شود؛ معنا ندارد 

سرمایه گذاران برای یک مجوز ماه ها و 

سال ها معطل شوند.

وزیر کشور گفت:  انتظار این است که 

استان فارس در سال های آینده گام های 

بلندی در مسیر توسعه بردارد و در برخی 

پیشرفت  کافی  اندازه  به  که  حوزه ها 

نداشته است، به نقطه قابل قبولی برسد.

30 سال خدمت برای زادگاهم

در پایان عنایت اله رحیمی در پیامی 

گفت: خدا را شاکرم که توفیق نصیب 

شد بیش از سی سال، از کارشناس 

نماینده  تا  سازندگی  جهاد  مسئولی 

عالی دولت در استان فارس، با جان و 

دل، خدمتگزاِر مردم عزیز استان فارس 

استان  زادگاهم،  در  کارکردن  بودم. 

بزرگ و پهناوِر فارس، لذت بخش و مایه 

افتخار است.

روابط عمومی فرمانداری:

شهرستان  فرمانداری 
نی ریز با کسب رتبه عالی 
برتر  فرمانداری  عنوان  به 

معرفی گردید.
انجام  ارزیابی  برابر 
در  کشور  وزارت  شده 
فرمانداری   1٣٩٩ سال 
شهرستان نی ریز با کسب 
عنوان  به  عالی  رتبه 
معرفی  برتر  فرمانداری 

گردید.
فرماندار  هدایت 
خصوص  این  در  نی ریز 
تمامی  ساله  هر  گفت: 
کشور  فرمانداری های 
شاخص های  اساس  بر 
وزارت  اختصاصی  ٨گانه 
ارتقاء  شامل:  کشور 
داخلی،  پایدار  امنیت 
نشاط  و  توسعه مشارکت 
امور  هماهنگی  سیاسی، 
اجتماعی، توسعه شهری و 
مدیریت  ارتقاء  روستایی، 
امور  هماهنگی  بحران، 
و  برنامه ریزی  اقتصادی، 

سالمت  ارتقاء  پشتیبانی، 
مسئولیت پذیری  اداری، 
و پاسخگویی در سه سطح 
و  استانی  و  شهرستانی 
مورد  کشوری  نهایت  در 

ارزیابی قرار می گیرد .
وی افزود: به منظور ارزیابی 
اساس  بر  فرمانداری 
دستورالعمل های سازمان 
استخدامی  و  اداری  امور 
طراحی  سامانه ای  کشور 
بر  اول  مرحله  در  و 
ارزیابی  خود  اساس 
شده  انجام  فعالیت های 
مشخص  شاخص های  در 
شده و اسکن مدارک مورد 
نیاز در سامانه مذکور اقدام 

می نمایند.
کرد:  تصریح  هدایت 
دفاتر  دوم  مرحله  در 
ستادی  کل  ادارات  و 
و  بررسی  با  استانداری ها 
ارائه  مستندات  ارزیابی 
نسبت  فرمانداری ها  شده 
به راستی آزمایی اقدام و 
می نمایند  نمره گذاری 

ارزیابی  دفتر  توسط  و 
و  بازرسی  و  عملکرد 
شکایات  به  رسیدگی 
و  بررسی  نیز  استانداری 
ارسال  کشور  وزارت  به 
و  بررسی  با  که  می گردد 
دفتر  کارشناسان  ارزیابی 
ارزیابی و مدیریت عملکرد 
نهایی  نمره  وزارت کشور 
نمره   1000 مجموع  از 
داده  ها  فرمانداری  به 

می شود .
تبریک  با  نی ریز  فرماندار 
این موفقیت بزرگ به همه 
نخبگان  و  همشهریان 
سرافراز  همیشه  دیار 
این  داشت:  بیان  نی ریز 
نگاه  حاصل  موفقیت 
راهبردی و تالش صادقانه 
و  فرمانداری  کارکنان 
بوده  شهرستان  ادارات 
تمامی  در  است  امید  که 
با  توسعه ای  شاخص های 
شاهد  همگان  همکاری 
آفرین  افتخار  مسیر  این 

باشیم .

کاراکترهای سینما
سال تولد و میزان 

تحصیالت بعضی از  
بازیگران ایرانی : 

در   5٩ متولد   : نژاد  داوود  رضا 
تهران. تحصیل در رشته حقوق 

را رها کرد.
در   5٩ متولد  درخشانی:  سام 
تهران. تحصیل در رشته نمایش 

را رها کرد.
بهرام رادان: متولد 5٨ در تهران. 

لیسانس مدیریت بازرگانی
در   4٨ متولد  رضایی:  حبیب 
مدیریت  لیسانس  مشهد. 

بیمارستان
بهاره رهنما: متولد 52 در تهران. 
لیسانس ادبیات فارسی و حقوق 
فوق لیسانس  دانشجوی  قضایی. 

در رشته نمایش
مریال زارعی: متولد 5٣ در تهران. 

لیسانس مهندسی صنایع قضایی

در   5٣ متولد  سلطانی:  فقیهه 
تهران. لیسانس ادبیات نمایشی

در   51 متولد  شکرآبی:  رامبد 
تهران. دیپلم ریاضی

رضا شفیعی جم: متولد 50 در 
تهران. لیسانس نقاشی

غزل صارمی: متولد 5٧ در تهران. 
دیپلم

 ٦1 متولد   : عاملی  صدر  میالد 
مهندسی  رشته  دانشجوی 

نساجی
امیرحسین صدیق: متولد 51 در 

نیشابور. دیپلم بازیگری
در   4٩ متولد  طباطبایی:  الدن 

تهران. لیسانس بازیگری
در   50 متولد  طلوعی:  شبنم 

تهران. دیپلم
در   5٦ متولد  صالحی:  پرستو 

تهران. لیسانس
در  متولد 5٦  فوالدوند:  حدیث 

تهران. فوق دیپلم

بخش دوم

نقد نوشت

محمد جاللی، نی ریزان فارس: 
محمدرضا گلزار بازیگر و خواننده ایرانی متولد 1 

فروردین 1٣5٦ است. 
این سوپراستار ایرانی توانسته در هر فیلمی که 
بازی می کند گیشه را تضمین کند! پرفروش ترین 
فیلم های ایرانی از جمله »سالم بمبئی«، »آینه 
بغل«، »رحمان 1400«، »ماهمه با هم هستیم« 
بخشی از فیلم های پرفروش اکران شده با بازی 

گلزار است.
سلبریتی مشهور ایرانی در عرصه های مختلفی 
فعالیت می کند از بازیگری و خوانندگی گرفته تا 

اجرا و مدلینگ . 
او به دلیل چهره جذاب و البته مردمی بودنش، 
طرفداران زیادی دارد به گونه ای که در فضای 
زمان  هر  دنبال کننده  میلیون   11 اینستاگرام 
بلند  تحسین  دست  می بینند،  را  عملکردش 

می کنند.
اما یک سؤال؟

در آفرینش و زایش پدیده ای به نام گلزاریسم چه 
کسانی دخیل هستند؟

نقش گلزار
نخست و شاید بخش مثبت این ماجرا آن است که 
محمدرضا گلزار شخصی مردمی است. بارها دیده 
شده که در مکان های مختلف و زمانی که مردم او 
را می شناسند، می ایستد با آنها عکس می گیرد و 
حواشی را تا حدودی کنترل می کند حتی اگر این 

ماجرا ساعتها وقتش را بگیرد. 
ماجرای  از  نبوده  کم  هم  بین حواشی  این  در 
متعارف  به صورت  که  بسیاری  دختران  عالقه 
که  کرده اند  خواستگاری  او  از  غیرمتعارف  و 
عجیب ترین آن اقدامی بود که توسط تی وی پالس 

رسانه ای شد.
ماجرای دختری که در رستوران با اهداء جعبه 

شکالت از او خواستگاری نمود. 
او حتی در خارج از کشور هم عالقه مندانی دارد 

به گونه ای که »پاریس هیلتون« ثروتمندترین 
دختر جهان، خواننده و مدل مشهور آمریکایی 
نیز با انتشار کامنتی در پست محمدرضا گلزار که 
به سالن دالبی تئاتر شهر لس آنجلس رفته بود 
حواشی زیادی به پا کرد و سوژه کاربران فضای 

مجازی شد.
نقش رسانه ها

اما دومین نکته که بسیار حائز اهمیت است، نقش 

رسانه ها به ویژه رسانه های کمتر مطرح در انتقال 
برخی مفاهیم نادرست از این ماجرا هستند؛ مثاًل 
یکی از رسانه های اینترنتی با پخش مصاحبه ای با 
این سؤال که »زندگی بدون گلزار چگونه است؟« 

جنجال به پا می کند و وایرال می شود!
نوجوان  پسر  و  دختر  تعدادی  دهندگان  پاسخ 

سنی اشان  اقتضای  دلیل  به  که  هستند 
احساساتشان زیادتر از مابقی ماجراست. آنها با 
اشک و آه و دریغ می گویند: زندگی بدون گلزار 
یعنی مرگ! یعنی نیستی و نابودی! و حتی زمانی 
که این سؤال را می شنوند برخی هایشان اشک از 

چشمانشان جاری می شود...
مشخص  کاماًل  کجاست؟  در  کار  این  منفعت 
اینترنتی خود را باالتر از همیشه  است؛ رسانه 
می برد، مردم هیجان زده از این ویدیو استقبال 
می کنند و صد البته به صورت غیرمستقیم گلزار 
نیز طرفدارانش بیش از پیش می شود هرچند که در 

این رابطه با توجه به ویژگی های کاریزماتیک گلزار 
نمی توان به این بازیگر خرده گرفت.

غریب  و  عجیب  استقبال  مسئله  سومین  اما 
این  از  بزرگ  شرکت ها، مؤسسات و مغازه های 
ماجراست، به عنوان نمونه همین چند وقت پیش 
فروشگاه سامسونگ موبایل ٨ مهر در طبقه همکف 

بازار چارسو تهران با حضور گلزار افتتاح شد. 
هزاران هزار طرفدار راهی این مرکز شدند و صد 
البته در پس این ماجرا مبلغ مناسبی به آقای 
سوپراستار پرداخت گردید تا چهار طبقه چارسو 
پر از کسانی باشد که به دیدن آقای بازیگر آمده اند 
و باز هم در اینجا هم شرکت اینترنتی پخش کننده 
محتوا، هم شرکت فروشنده، و هم محمدرضا گلزار 

سود خواهند کرد.
پدیده  رواج  می کنیم  تکرار  دیگر  بار  پایان  در 
چهره های  از  برخی  فراموشی  یعنی  گلزاریسم 

شاخص و سطحی نگری شدن تفکرات...
برای روشن شدن ماجرا مثالی می آوریم به عنوان 
نمونه اگر پزشکی ایرانی اعالم کند داروی کرونا 
را کشف کرده و آن را به اثبات رسانده و االن قابل 
عرضه است به نظر شما آیا باز هم همین 
افتتاح  مراسم  در  استقبال کننده  تعداد 
شرکت می کنند و یا در همین صنف یعنی 
بازیگری، چهره هایی هستند که در صدها 
فیلم نقش آفرینی کرده اند و خاطرات تلخ 
و شیرین بسیاری را برای مردم به ارمغان 
آورده اند اما چون وارد این پدیده نشده اند 
و یا بهتر بگوییم راه نیافته اند به رغم مردمی 

بودنشان از آنها استقبال نمی شود!
وقتی دکتر عبدالکریمی استاد زبردست فلسفه 
اعالم می کند که اگر عبدالکریمی از دنیا برود 
دایی«  نبود »علی  اما  داد  نخواهد  رخ  مشکلی 
برای مردم ایران سخت و جانکاه است به نظر 
می رسد اشاره به همین پدیده دارد! پدیده ای که 

افتخارآفرینان را به یک چشم نگاه نمی کند...

پدیده ای به نام گلزاریسم  
یک خاطره

سعید آقاخانی:

آقای فردوسی پور عزیز قدش خیلی بلنده و برای اینکه من خیلی کوتاه به نظر نیام قرار 
شد یکی منو بلند کنه و عکاس هم یه جوری عکس بگیره که پاهامون دیده نشه ولی خانم 
تخکشیان عکاسمون شیطنت کرد و عکس رو جوری گرفت که همه چی لو رفت ولی من 

خبر نداشتم و قیافه کاماًل عادی و جّدی گرفته بودم...

شهر فرنگ

استاندار جدید فارس در مراسم تودیع و معارفه:

5 هزار پروژه نیمه تمام در فارس!
وزیرکشور:مجوزسرمایهگذاررایکساعتهصادرکنید

انتشار خرده روایت های 
نی ریز در جنگ

مجموعه برنامه بشنو از نی »خرده روایت هایی از نی ریز در جنگ 
تحمیلی« کاری از امیرمحمد تصوری و حسین رستایش و با 

همکاری حامد راستی و محمد شکرریزی.
این مجموعه دوازده قسمتی به بیان روایت هایی ناب و کوتاه از 
شهدای شهرستان نی ریز و همچنین رخدادهای سالهای جنگ 

در نی ریز می پردازد.
راویان این مجموعه عبارتند از: زنده یاد غالمرضا کاویانی، زنده یاد 
ماهوتی،  اصغر  نگهداری،  غالمرضا  شهید  همسر  دمیری  بلور 
غالمحسین روانشاد، سمیع یزدانی، سید حسام الدین قریشی و 

محمد نگهداری و غالم رضاشعبانپور.
نوشتنی است این مجموعه هم زمان با هفته دفاع مقدس از شبکه 
فارس و صفحه رسانه ای شهدای شهرستان نی ریز در اینستاگرام 
»خادمین نی ریز« منتشر شد و به زودی در فضاهای مجازی نی ریزان 

فارس نیز منتشر خواهد شد.

کیفیت نان خط قرمز مسئوالن
روابط عمومی فرمانداری:

جلسه کارگروه آرد و نان شهرستان نی ریزبه ریاست هدایت فرماندار 
و با حضور قدم زن رئیس اداره صمت و اعضای کار گروه در سالن 

جلسات فرمانداری برگزار گردید و بر کیفیت تولید نان تأکید شد.
در این جلسه فرماندار نی ریز طی سخنانی اظهار داشت: ساماندهی، 
تأمین و توزیع آرد، نظارت بر کیفیت و پخت نان باید از اولویت های 
مهم کارگروه ساماندهی آرد و نان و کمیته نظارت این شهرستان در 

جهت رضایتمندی شهروندان باشد. 
وی همچنین برتشدید نظارت ها و بازرسی ها تأکید کرد و افزود: به 
هیچ عنوان نباید اجازه داده شود تا آرد یارانه ای خارج از شبکه توزیع و 

با تخلفات احتمالی به صورت جدی برخورد شود.
فرماندار نی ریز گفت: در خصوص نظارت دقیق و کارشناسانه بر 
نانوایی ها جهت رعایت آئین نامه های بهداشتی در ایام کرونا ، سهمیه 
آرد و کم فروشی ها، اظهار داشت: دستگاه های متولی شامل اداره 
صمت، اتاق اصناف، شبکه بهداشت و تعزیرات حکومتی نظارت 
دقیق بر نحوه تخصیص رعایت پروتکل های بهداشتی، سهمیه آرد 
نانوایی ها متناسب با نیاز منطقه و نحوه کارکرد نانوایی ها را در دستور 
کار قرار دهند و گزارشات بازرسی از این اتحادیه را به فرمانداری 

ارسال نمایند.
متناسب  ارائه خدمات  برای  تدابیر الزم  اتخاذ  پایان ضمن  در 
میکروبیولوژی در حوزه آرد و نان از شهروندان خواسته شد در 
صورت مشاهده هرگونه تخلف صنفی از واحدها و یا نانوایان با شماره 
124 بازرسان اتاق اصناف و اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان 

تماس داشته باشند.

ادامه اخبار

کسب رتبه برتر برای فرمانداری نی ریز

//

//

تسهیالت3/5میلیاردی
برای خرید ادوات کشاورزی 

روابط عمومی مدیریت جهادکشاورزی:
از ابتدای سال جاری تاکنون متقاضیان خرید ماشین های کشاورزی در نی ریز ٩00.000.541.٣ 

تومان تسهیالت دریافت کرده اند.
مدیر جهادکشاورزی شهرستان نی ریز گفت: بر پایه سهمیه شهرستان مبلغ فوق به 1٨ نفر از افراد 

واجد شرایط پرداخت شده است.
علیرضا بصیری افزود: به منظور ارتقاء ضریب مکانیزاسیون ماشین آالت کشاورزی، کاهش هزینه های 
تولید و افزایش کیفیت و کمیت محصول همه ساله از محل منابع خط اعتباری مکانیزاسیون و منابع 

داخلی بانک تسهیالتی با سود 15درصد به متقاضیان شهرستان پرداخت می شود.
 به گفته مدیر جهاد کشاورزی افزایش چندباره قیمت ها، درخواست وثیقه ملکی شهری از روستائیان، 

سهمیه کم شهرستان و کاهش کیفیت محصوالت از جمله مشکالت موجود در این زمینه است.

سکانس آخر

حمید لوالیی به نقد درباره تکراری بودن 
نقش هایش:  اگر مردم بگویند دیگر بازی 

نکن، نمی کنم. لورل و هاردی هم در 
تمام فیلم هایشان مثل هم هستند فقط 

داستانشان عوض می شود

نفیسه روشن بازیگر سینما در 
بازگشت از سفر اربعین، از ازدواج 

مجددش خبر داد

ساعت 5 عصر 11 مهر 1٣٣٧ اولین 
برنامه تلویزیون ایران پخش شد

اجرای مشترک مرغ سحر علیرضا قربانی 
و عالیم قاسم اف در کنسرت فستیوال 

موسیقی عرفانی قونیه ترکیه

شهاب حسینی برای بازی در فیلم 
»اولین برف« برنده جایزه بهترین 

بازیگر نقش مکمل مرد از جشنواره 
بین المللی فیلم پکن شد

»چهار دیوار« بهمن قبادی در بخش 
مسابقه فستیوال توکیو

روزنامه خراسان: بودجه زیاد به 
صداوسیما بدهید تا مجبور به پخش 

آگهی نباشد

حمید صفت خواننده پاپ از اتهام قتل 
عمدی تبرئه شد

سیامک اطلسی بازیگر و دوبلور با سابقه 
سینمای ایران در بیمارستان فرمانیه در 

پی ابتال به کرونا درگذشت

فتحعلی اویسی بازیگر پیشکسوت 
سینما و تلویزیون درگذشت

»زاالوا« بهترین فیلم جشنواره 
فانتاستیک فست آمریکا  شد
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حسینسلطانیپستهکارنمونهنیریز

بررسینیریزانفارسازکنکورامسال:

20قبولیپزشکی

روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی:
مسئول اداره ترویج و آموزش مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان 
نی ریز از انتخاب حسین سلطانی به  عنوان پسته کارنمونه نی ریز 
خبرداد. مینا سنائی فرد گفت: به منظور ارزیابی عملکرد محصول 
پسته شهرستان و معرفی باغدار پیشرو؛ با حضور نمایندگان 
سازمان جهاد کشاورزی و کارشناسان این مدیریت کیل گیری از 
باغ نامبرده در منطقه الی حنای شهرستان در سطح سه هکتار 
انجام شد.  وی تصریح کرد: در این ارزیابی عالوه بر میزان عملکرد، 
رعایت اصول فنی و بهداشتی، بهره وری ازمنابع آب و خاک، 
سالمت و کیفیت محصول، استفاده از کودهای آلی، انجام آبیاری 
کم فشار، عدم استفاده از سموم شیمیایی و استفاده به موقع ازریز 
مغذی ها، مورد توجه قرار گرفت. شهرستان نی ریز قطب پسته 
استان فارس است و بیشترین سطح زیر کشت و تولید را دارا 

می باشد. 

ادامه از صفحه یک

حرفه ای  بهداشت  هوشبری،   ...
رشته  هر  در  زبان  و  عمومی  و 
معماری  و  دندانپزشکی  نفر،   3
در هر رشته ۲ نفر، و رشته های 
عمومی،  بهداشت  مددکاری، 
کاردرمانی،  حسابداری، 
دامپزشکی،  تغذیه،  کارشناس 
پرستاری، مامایی، ژنتیک، حقوق، 
مدیریت بازرگانی و هتلداری یک 
نفر توانسته اند مقام های برتر را در 

شهرستان از آن خود نمایند.
در همین رابطه با مدیر آموزش و 
پرورش نیز گفتگویی انجام دادیم 
تا عملکرد دانش آموزان را از وی 

سؤال نماییم.
خوشبختانه  گفت:  ولی زاده  امیر 
در ارتباط با رتبه های زیر ۱۰۰۰ 

پیشرفت خوبی داشته ایم.

البته این را عنوان کنم که هدف 
آموزش و پرورش تنها فرستادن 
عالی  آموزش  به  دانش آموزان 
نیست بلکه تربیت دانش آموزانی 
است که برای آینده و جامعه مفید 

باشند.
اما در ارتباط با قبولی دانشگاه ها 
خوشبختانه امسال وضعیت ما در 
قبولی های پزشکی بسیار مطلوب 
بود. اما در پذیرفته شدگان دانشگاه 
فرهنگیان، نسبت به سال گذشته 

قبولی هایمان کمتر بوده است.
پایه  بر  کلی  جمع بندی  در  ولی 
دست  به  مدارس  از  که  آماری 
بسیار  قبولی ها  رسیده،  ما 
همین  در  و  بوده  امیدوارکننده 
معلمان،  مدیران،  تمام  از  جا 
رسانه ها  و  اولیاء  دانش آموزان، 
که در این راستا گام برداشته اند، 

تشکر و قدردانی می کنیم.

نوشتنی است بر پایه اعالم مدارس 
برخی  نی ریز  شهرستان  مختلف 
از داوطلبان امسال حاضر به بیان 
رتبه قبولی کنکور خود نشدند و 
همین عامل سبب شده تا نی ریزان 
داوطلبانی  برای  را  مالک  فارس 
در نظر بگیرد که رتبه های کنکور 

خود را اعالم کرده اند.
در پایان باید به این نکته نیز اشاره 
نماییم که تغییر رتبه شهرستان از 
۲ به 3 در منطقه بندی کنکور در 
کسب این نتایج بسیار تأثیرگذار 
بوده است. عملکردی که در زمان 
پیشین  نماینده  مسعودی  اصغر 
مجلس در مرداد ماه ۱3۹۸ عملی 

شد.
در زیر اسامی دانش آموزان، رشته 
و دانشگاه های قبول شده، مدرسه 
مشاهده   ۱۶۰۰ تا  رتبه اشان  و 

می کنید:

مهدی منفرد، نی ریزان فارس:

نواب  محله  اهالی  گالیه های  میان  در 
صفوی، شهردار از اجرای 5 طرح در آنجا 

خبر داد.
در سومین  نی ریز  اسالمی شهر  شورای 
جلسه ی دعوت از محالت شهر، میزبان 
جمعی از اهالی محله شهید نواب صفوی 

بود.
شورای  اعضای  حضور  با  جلسه  این 
اسالمی، شهردار و تعدادی از اهالی محله 
نواب صفوی پیرامون مسائل و مشکالت 
آن محله در روز یکشنبه ۱۱ مهر ماه در 

دفتر شورا برگزار شد.

انتخاب یک نفر رابط
در این جلسه ابتدا سید عالءالدین فقیه 
رئیس شورای شهر با اشاره به اینکه مردم 
محله نواب مردمی صادق، پاک و پر تالش 
هستند و نیاز به خدمات بیشتری دارند 
گفت: از افراد حاضر می خواهم ضمن بیان 
مسائل و مشکالت یک نفر را به عنوان 

رابط شورا و مردم انتخاب کنند.

محله ای مهاجرپذیر
قاسم زارع از اهالی منطقه نواب که سابقه 
دارد گفت:  را  عضویت در شورای شهر 
هرچند می دانیم شهر در حال توسعه است 
اما با توجه به اینکه محله نواب یک محله 
مهاجرپذیر است و حدود 7 هزار نفر در این 
محله سکونت دارند نیاز به توجه بیشتر 
الزامی می باشد، بعد از سالها هنوز گرد و 
غبار فقر و غریبی در این محل وجود دارد و 
نیاز است هم از نظر فرهنگی و هم عمرانی 

کار های زیادی در منطقه انجام شود.

4 متر فضای سبز نداریم؟
حسن شجاعی فر یکی از روحانیون محله 
نواب با انتقاد از اعضای شورا گفت: شما 
باید جوابگوی مشکالت ما باشید،4۰ سال 
است در محله نواب هر قولی داده اند عمل 

نشده است!
وی ادامه داد: آیا ما الیق 4 متر فضای سبز 
نیستیم؟ چرا در نقاط دیگر شهر اجازه 
ساخت و ساز غیرمجاز نمی دهید اما در 
نواب جلوی فرد متخلف را نمی گیرند؟ چرا 
کرامت انسان ها زمان حضور در شهرداری 
رعایت نمی شود و کارمندان شهرداری با 

افراد خوب برخورد نمی کنند؟ 
خواسته های معتمدین

معتمدین محله نواب نسبت به رسیدگی 
خواستار  و  بودند  منتقد  محله  این  به 

خدمات بیشتر شدند.
از جمله مسائلی که در این جلسه مطرح 
گردید می توان به دو بانده کردن خیابان 
نواب صفوی، تملک و کامل کردن بلوار 
اصالح  و  جمع آوری  اکتسابی،  شهید 
مسیر فاضالب انتهای خیابان نواب و کنار 
بلوار امام رضا، ایجاد فضای سبز، ایجاد 
سرانه آموزشی، تعیین تکلیف پل ورودی 
آموزش  از  عریض  خیابان  اجرای  شهر، 
و پرورش به بلوار امام رضا، تالش برای 
ارتقاء فرهنگ شهروندی در محل با توجه 
به مهاجر پذیر بودن منطقه، عدم پارک 
خودروهای سنگین در خیابان های محله و 
جلوگیری از رهاسازی فاضالب در کوچه 

و خیابان اشاره کرد.

به کرامت انسان ها حساسیم
این  در  رئیس شورا  نائب  افسر  مجتبی 
جلسه گفت: دید و نگاه ما به تمام نقاط 
شهر یکسان است و ما خودمان را از مردم 
جدا نمی دانیم و نسبت به کرامت انسان ها 
حساس هستیم و اگر تخلفی در این زمینه 
مشاهده کنیم قطعًا شورا ورود کرده و 

برخورد خواهد کرد.

خواسته های محله از زبان یک عضو 
شورا

با  شهر  شورای  عضو  شاهسونی  محمد 
شهروند  عنوان  به  اول  اینکه  به  اشاره 
محله نواب و بعد عضو شورا حرف می زند 
انتهای  زمین های  و  باغها  تملک  گفت: 
و  بازنگری  کردگاری،  شهید  خیابان 
اسالم  فداییان  روبروی  خیابان  اصالح 
از ۱۲ متر به ۲4 متر، ایجاد فضای سبز و 
آسفالت خیابان اصلی و فاضالب مهمترین 

خواسته های مردم منطقه می باشد.

انتقاد منصفانه
شهردار نی ریز در این جلسه با اشاره به 
باید  انتقاد  گفت:  انقالب  رهبر  سخنان 
رهبری  که  همانطور  و  باشد  منصفانه 
فرمودند عمده کسانی که آمدند و رفتند 
به  نسبت  که  مردمی  بودند؛  خدمتگزار 

چند  دارند  اعتراض  خود  خواسته های 
دسته اند یکی آنهای که خواسته های به 
حقی دارند و ما نسبت توقعات به حق آنها 

پوزش می خواهیم.
از  هستند  هم  دسته ای  داد:  ادامه  وی 
سازمانی مثل شهرداری خواسته ای دارند 
که مربوط به آن نهاد نمی شود مثل اجرای 
فاضالب، روشنایی معابر و در خواست های 

این چنینی.
افزود: دولت هیچ حمایت  حامد فرغت 
مالی از شهرداری ها نمی کند و در بودجه 
از  آن  میلیون   ۲۰۰ ما  میلیاردی   5۰
اعتبارات دولتی بوده که آن هم محقق 

نشده است.
وی ادامه داد: تغییر طرح تفضیلی شهر 
راحتی  به  و  نیست  شهرداری  دست 
نمی شود قسمتی را به شهر اضافه یا کم 
شهری  مساحت  افزایش  چند  هر  کرد 
هیچ کس  و  می باشد  قانونی  غیر  کاری 
نمی تواند شهر را به قسمتی بکشد یا از 
جایی دور کند و شهردار باید طبق طرح 

تفضیلی شهر پیش برود.
ادامه داد: دسته ای هم کسانی  شهردار 
هستند که تخلفی انجام می دهند که اگر 
شهرداری با آنها برخورد کند ما متهم به 

ظلم و بدرفتاری می شویم.
دغدغه  داد:  ادامه  همچنین  فرغت 
بسیاری از شهرهای در حال توسعه مثل 
ما آسفالت معابر است و در طرح بازآفرینی 
شهری برای گرفتن ۱۹۹ تن قیر 7۰۰ 
بتوانیم  تا  دادم  شخصی  سفته  میلیون 
و  آسفالت کنیم  را  از کوچه ها  بسیاری 
نواب  محله  مختص  خاکی  کوچه های 
نیست و ما در شهرک انتظام هم کوچه 

خاکی داریم و آنها هم گله مند هستند.

5 برنامه برای محله نواب
آسفالت  روکش  گفت:  همچنین  وی 
به  پارک  ایجاد  صفوی،  نواب  خیابان 
میدان  اصالح  متر،  هزار  ده  مساحت 
شهید  بلوار  تکمیل  و  تملک  و  ورودی 
در  که  ماست  اولویت های  از  اکتسابی 
محله نواب صفوی در دست اقدام داریم 
و سالن ورزشی موجود در محله نیز که 
در چند سال گذشته بالغ بر 3/5 میلیارد 
در آن هزینه شده نیز به زودی افتتاح 

می شود.

امید شهدان، نی ریزان فارس: 

امام جمعه موقت نی ریز خواستار نگاه و توجه ویژه 
استاندار جدید به شهرستان نی ریز شد.

خطبه های  در  فقیه  سیدجواد  حجت االسالم 
نمازجمعه ۹ مهر، به انتصاب دکتر محمدهادی 
ایمانیه استاندار جدید فارس اشاره کرد و گفت: 
» ایشان از خانواده ای والیی و جهادی هستند که 
رابطه زیادی با آیت ا... فقیه عضو خبرگان رهبری، 
بیت فقیه و فقیهی دارند. لذا تقاضا داریم آقای 

استاندار به این شهرستان توجه داشته باشند.«
خطیب جمعه نی ریز افزود: »ما معدن و سنگبری 
داریم، فوالد داریم. من قانون معادن را بررسی 
کردم؛ هنگامی که سهم معدن به خزانه کشور واریز 
می شود، ۱5 درصد آن باید برای توسعه آن منطقه 
خرج شود. انتظار می رود با وجود این همه پتانسیل 

خوب، توجه  ویژه ای به شهرستان نی ریز که یکی از 
نقاط محروم است بشود. باید ببینید آیا مردم آن 

شهر به حق و حقوق خود رسیده اند یا خیر.«
وی گفت: »ما االن دستگاه سنگ شکن نداریم. کلی 
بیکار داریم و چند صد کامیون که روز و شب سنگ 
ما را بار می کنند و می برند و خاک و آالیندگی اش 
را برای ما باقی می گذارند. مطالبه اول ما باید 
اقتصاد باشد. اگر فقر و بیکاری آمد، ایمان هم از 
بین می رود و خودکشی و افسردگی افزایش پیدا 

می کند. آیا این منکر نیست؟«
امام جمعه موقت نی ریز به در پیش بودن افتتاح 
بیمارستان شهدا اشاره کرد و عنوان داشت: »باید 
نواقص بیمارستان جدید برطرف شود. مسئله نبود 
کمربندی و چهره ناپسند ورودی شهر هم باید 

برطرف شود.«

حجت االسالم فقیه به هفته وقف اشاره کرد و گفت: 
»بسیاری از شکوفایی های تمدن و انقالب اسالمی 
به برکت همین وقف است. بسیاری از زمینهای 
نی ریز که مردم در آن سکونت  دارند موقوفه است 
که پهلوی خائن زمینها را غصب کرد و از بین برد. 
وقف مصداق صدقه جاریه است. در روایات داریم 
که انسان وقتی از دنیا می رود، پرونده اعمالش 
بسته می شود. اما با 3 چیز جریان پیدا می کند، که 
یکی اصلی ترین آنها وقف است. وقف انواع مختلفی 
دارد و فقط برای مجالس عزاداری نیست. مردم 
می توانند به بیمارستان هم که پانسیون یا دستگاه 

ام آرآی ندارد، کمک کنند.«
هفته  به  دیگر  در جایی  نی ریز  خطیب جمعه 
در  »متأسفانه  کرد:  تصریح  و  اشاره  سالمندان 
آینده ای نزدیک آمار سالمندان افزایش می یابد. 

باید سطح آگاهی جامعه ارتقاء یابد تا مشکالت 
سالمندان را درک کنند. هر کاری که مسئوالن 
و مردم انجام  می دهند، باید به گونه ای باشد تا 
سالمندان فکر نکنند جایگاه و حامی در جامعه 

ندارند.«
وی به مشکالت بخش مرکزی هم اشاره کرد و 
گفت: »جاده بعد از روستای هرگان آسفالت نیست 
و باعث مشکالتی برای مردم منطقه شده است. 
با گذشت 43 سال از پیروزی انقالب اسالمی، در 
شأن مردم نیست برای رفت  و آمد خود با سختی 

مواجه باشند.«
امام جمعه موقت نی ریز ادامه داد: »به گفته رئیس 
شبکه بهداشت، بیش از ۶۰ درصد مردم نی ریز دوز 
اول واکسن خود را دریافت کرده اند؛ اما دوز دوم را 
فقط ۲۰ درصد . مردم نباید شانه خالی کنند. همه 

جای کشور وضعیت از نارنجی به زرد و از زرد به 
آبی تبدیل می شود؛ اما نی ریز دوباره به سمت قرمز 

می رود.«
حجت االسالم فقیه به برگزاری راهپیمایی اربعین 
حسینی در نی ریز اشاره کرد و عنوان داشت: »این 
برنامه، ابتکار زیبایی بود. اما دقت کنید که باید از 
قبل  با امام جمعه که رئیس شورای هماهنگی 
تبلیغات اسالمی و رئیس شورای فرهنگ عمومی 
کار  گونه  هر  شود.  هماهنگ  است،  شهرستان 
فرهنگی که در این شهر اجرا می شود، باید با آیت ا... 
فقیه هماهنگ شود. محور برنامه ها باید مصال باشد؛ 
چرا که مقام معظم رهبری فرمود: امامزادگان و 
مصالی نماز جمعه باید مرکز فرهنگی آن شهر 
باشد. اجتماعات سنگین باید عامل وحدت و شور 

باشد.«

کنکوری های نی ریز با رتبه زیر 1600

رتبهدبیرستاندانشگاهرشته قبولینام و نام خانوادگیردیف

33امام خمینیتهرانمهندسی برقفرید امیری۱

۲۱۶فرزانگانشیرازپزشکیریحانه رضایی۲

۲۱۹حاج نعمت الله مسروریشیرازپزشکیپوریا نگهداری3

۲5۱فاطمیهفرهنگیان شیرازدبیری ادبیاتمحدثه قره چاهی4

4۲۹امام خمینیتهرانمهندسی شیمیمحمدعلی میرغیاثی5

43۶فاطمیهاصفهانپزشکیفاطمه دمیری۶

4۹۹فاطمیهفرهنگیان بندرعباسدبیری عربیسپیده علی پور7

۶4۱سیناتهراندندانپزشکیاطهر امیری۸

757حاج نعمت الله مسروریشیرازمهندسی برقحسین یعقوبی۹

75۸حاج نعمت الله مسرورییزدپزشکیامیرحسین شعبانپور۱۰

7۶۹حاج نعمت الله مسروریفساپزشکیامیرحسین عطاپور۱۱

۱۱۰۰سینابندرعباسپزشکیکوثر خازن۱۲

۱۲۲۶فرزانگانفساپزشکیستاره شفیعی۱3

۱۲7۸امام خمینیشیرازمهندسی عمراناشکان لشنی۱4

۱3۱۲فرزانگانکرمانپزشکیپریا  نگهداری۱5

۱4۲۹فاطمیهکرمانپزشکیفرزانه قربانژاد۱۶

۱5۸۹فاطمیهکرمانداروسازینرجس پیزاده۱7

//

//

شهردارنیریزخبرداد:

اجرای5طرحدرمحلهنوابصفوی

//

هشداربهباغداران

سرمادرراهاست
روابط عمومی مدیریت جهادکشاورزی:

معاون فنی مدیریت جهادکشاورزی شهرستان نی ریز گفت: 
با توجه به پیش بینی کاهش دمای شرق کشور از پانزدهم 
تا بیست و پنجم مهرماه؛ احتمال خسارت سرمازدگی به 
بیشتر باغ های پسته و انار که محصوالت آنها هنوز برداشت 

نشده است؛ وجوددارد.
محمدرضا ایزدپناه افزود: پیش بینی شده است که دمای 
هوا در ابتدای نیمه دوم ماه جاری به چهار درجه و در اواخر 

مهرماه به منفی یک درجه سانتی گراد برسد.
وی تأکیدکرد: باغداران می باید به منظور خزان زودرس 
درختان؛ کاهش مصرف کودهای ازته و محرک رشد، قطع 
آبیاری و یا انجام آبیاری سبک و برنامه ریزی برای برداشت 

محصوالت خود را در دستور کار قراردهند.

مصطفی پور 
مدیر عامل جدید مجتمع 

فوالد غدیر نی ریز
با حضور رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل هلدینگ صنایع 
و معادن غدیر مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل مجتمع 

فوالد غدیر نی ریز برگزار شد.
طی این انتصاب، دکتر محسن مصطفی پور به عنوان مدیر 

عامل جدید مجتمع فوالد غدیر نی ریز انتخاب شد.
وی از مدیران جوان و خوشنام است و سوابقی همچون 
معاون بازرگانی سنگ آهن گهر زمین، رئیس هیأت مدیره 
شرکت های  گروه  مدیرعامل  امید،  پترو  نفتی  هلدینگ 
تیام، عضو هیأت مدیره ذوب و احیاء روی، هلدینگ توسعه 

صنایع و معادن بانک شهر و… را در کارنامه خود دارد.
در این جلسه از دکتر محمد مهدی مستقیمی مدیر عامل 

سابق مجتمع فوالد غدیر نی ریز تقدیر به عمل آمد.

عباسی، جایگزین عباسی 
در امورمالیاتی نی ریز

روابط عمومی فرمانداری:

آئین تکریم و معارفه رئیس جدید اداره امور مالیاتی در 
محل دفتر فرماندار برگزار شد.

این مراسم با حضور مراد هدایت فرماندار شهرستان نی ریز، 
حسن جوکار معاون مدیر کل امور مالیاتی استان در امور 
شهرستانها و حمیدرضا محمدابراهیمی معاون این اداره در 
امور مالیاتی شهرستان شیراز، در محل دفتر فرماندار برگزار 

شد. 
در این آئین فرماندار نی ریز با اشاره به ظرفیت های صنعتی 
و سرمایه ای این شهرستان، بر ظرافت و دقت در امر وصول 
مالیات و مراعات مؤدیان در این شرایط دشوار اقتصادی 
و بیماری کرونا تأکید و خاطر نشان کرد: مدیران خدوم و 
قانونمند همیشه دغدغه رضایتمندی مردم را دارند، لذا 
تکریم ارباب رجوع، رعایت شأن مراجعان و پاسخگویی 
سریع به مؤدیان در ادارات مالیاتی باید مورد توجه قرار 

گیرد.
وی به نقش مالیات در توسعه و پیشرفت کشور اشاره 
نمود و گفت: پرداخت مالیات باعث رشد و پیشرفت کشور 
می شود و بسیاری از پروژه ها از محل درآمدهای مالیاتی 
اجرائی می شود و همچنین  رونق اقتصادی، تحقق عدالت 
اجتماعی، افزایش خدمات و عمران و آبادانی شهرستان در 

گرو مشارکت مردم و پرداخت مالیات است.
در پایان جلسه عیسی عباسی به عنوان سرپرست جدید 
امور مالیاتی شهرستان  نی ریز معرفی و از خدمات  چندین 

ساله ذوالفقار عباسی تشکر و قدردانی گردید.
شایان ذکر است عیسی عباسی از اهالی شهرستان قیر 
و کارزین، دارای مدرک فوق لیسانس مدیریت صنعتی 
با ۲4 سال سابقه خدمت که از سال ۹3تا ۹7 رئیس اداره 
مالیاتی شهرستان مهر و ازسال ۹7 تاکنون نیز ریاست 
اداره امور مالیاتی شهرستان قیرو کارزین را به عهده 

داشته است.

شریفیشهردارزاهدشهر
محمدجواد شریفی از شهروندان نی ریزی به عنوان شهردار 

زاهدشهر فسا معرفی گردید.
این انتصاب با حکم استاندار فارس انجام گردید.

شریفی پیش از این به عنوان شهردار شهرهای مشکان، 
قطرویه، خاوران و حسامی خدمت کرده است.

استاندارجدیدنگاهویژهایبهنیریزداشتهباشد

//

//

//

10
یکشنبه 18 مهر 1400ورزشی

 10    اکتبر 2021 
شماره  354

neyrizanfars.com
info@ neyrizanfars.ir
                 @ neyrizan.fars

سرویس ورزشی: محمدصادق رجبی

//

//

//

برگزاریمسابقهدارت
یادوارهدوبانویفقیدورزشکار

فقید  بانوی  دو  یادواره  دارت  مسابقات 
زنده یادان  نی ریز  ورزش  پیشکسوت 
عصمت دعاگویی و فاطمه زهری زاده در 

خانه دارت برگزار شد.
سنی  رده  دو  در  رقابت ها  از  دوره  این 
بزرگساالن و نوجوانان به مدت یک هفته 
از ۲۸ شهریور تا 4 مهرماه انجام گرفت که 
در بخش بزرگساالن ۲5 نفر حضور داشتند 
و علی اکبر سراندیب، محسن مؤدب و رضا 

تل مهتابی اول تا سوم شدند.
در بخش نوجوانان نیز که با حضور ۱4 
محمدطاها  بود،  همراه  کننده  شرکت 
سنا  و  شعبانی نیا  علی اصغر  جهاندارفرد، 
شاهسونی عنوان های اول تا سوم را از آن 

خود کردند.
زهرا محمودی الری و مهدی جهاندارفرد 
داوری و سرپرستی مسابقات را عهده دار 

بودند.

آموزش و پرورش نی ریز در حال 
حرکات  کالس های  برگزاری 

اصالحی است.
برگزاری  مسئول  دهقان  هادی 
حرکات  گفت:  کالسها  این 
اصلی ترین  می تواند  اصالحی 
بدنی  فعالیت  در  ممکن  گزینه 
با  که  دانش آموزانی  باشد. 
ازجمله  بدنی  ساختار  مشکالت 
به جلو، شانه  قوز پشتی، گردن 
زانوی  کمر،  گودی  نابرابر، 
زانوی  ایکس،  زانوی  ضربدری، 
پرانتزی یا کمانی، کف پای صاف 
و… روبرو هستند، با شرکت در این 
کالسها می توانند وضعیت خود را 

بهبود ببخشند.
وی ادامه داد: دانش آموزان در حال 
حاضر می توانند با مراجعه به سالن 

مورد  رایگان  صورت  به  سادات 
ارزیابی ساختار بدنی  قرار گیرند 
و پس از انجام تستهای مختلف، 
برنامه حرکات اصالحی متناسب 
به آنها داده  می شود. انجام حرکات 
اصالحی در اتاقی مخصوص و با 
تجهیزات کامل زیر نظر کارشناس 
پرورش  و  آموزش  بدنی  تربیت 

انجام می گیرد.
کالس های  کرد:  اضافه  دهقان 
صورت  به  جسمانی  آمادگی 
برگزار  نیز  تخصصی  و  عمومی 
می شود که در بخش تخصصی، 
افراد و تیمهایی که قصد شرکت 
در مسابقات استانی و کشوری را 
دارند، می توانند با حضور در این 
کالس ها خود را به مرز آمادگی 

الزم برسانند.

کوچکمردنیریزی
رویسکویبرترکاتای

سبکیبینالمللی
مجید پاکیزه دامن:

 پوریا نصرتی کاراته کای خردسال نی ریزی در مسابقات بین المللی 
کاتا سبک شیتوریو نایب قهرمان شد.

این مسابقات بصورت مجازی و با شرکت کاراته کاهایی از 7 کشور 
مختلف برگزار شد و پوریا نصرتی تنها شرکت کننده نی ریزی در این 

مسابقات توانست در رده سنی خردساالن به این مقام دست یابد. 
دیگر  از  دعوت  علیرغم  پوریا،  پدر  نصرتی  مصطفی  گفته  به 
کاراته کاها در نی ریز، استقبال چندانی از سوی آنها به عمل نیامد. 
البته فرزند دیگر وی پارسا نیز قصد شرکت در این مسابقات را 
داشت که به دلیل آسیب دیدگی از ناحیه شانه موفق به شرکت 

نشد.
پوریا نصرتی ۹ ساله زیر نظر پدر خود آموزش می بیند و امید است 

آینده ای درخشان در انتظار این ورزشکار باشد.

امکانبهبودوضعیتبدنی

دانشآموزانباکالسحرکاتاصالحی

موفقیت دو بانوی نی ریزی 
درکالس مربیگری کبدی
سلیمه صنعتی و زهرا ابراهیمی موفق به کسب کارت درجه 3 مربیگری کبدی شدند.

این دوره جمعه ۹ مهر به مدت 4 روز در داراب برگزار شد که 3۰ شرکت کننده زیر نظر 
حدیثه ریگی مدرس فدراسیون کبدی آموزش های الزم را دیدند.

داوراننیریزدرباالترین
سطحفوتبالفارس

لیگ برتر فوتبال بزرگساالن استان به ایستگاه پنجم رسید و 
داوران نی ریزی در آن به قضاوت پرداختند.

لطیفی  استقالل  استان  فوتبال  برتر  لیگ  پنجم  هفته  از 
الرستان به مصاف بنتو حسام مهر رفت که وحید کشاورز 
از داوران نی ریزی شاغل در لیگ به عنوان کمک داور، رضا 
کریمی را در قضاوت یاری داد. در هفته چهارم این رقابتها 
مسعود مرادزاده دیگر داور نی ریزی به عنوان کمک داور اول، 

در بازی هالل احمر گراش و آرمان درفش شیراز حضور یافت.

حضوردوبارهشبدوست
درهیئتفوتبال

سعید شبدوست سرمربی استقالل پدیده به هیئت فوتبال 
بازگشت. این مربی کهنه کار فوتبال نی ریز به عنوان مسئول 
کمیته پیشکسوتان هیئت فوتبال منصوب شد. انتصاب او طی 
حکمی از سوی شهرام مختاری رئیس اداره ورزش و جوانان و 

به پیشنهاد حسن شفیعی رئیس هیئت فوتبال به او ابالغ شد.
شبدوست سابقه مسئولیت کمیته آموزش و مربیان هیئت 

فوتبال در دوره ریاست مهدی اعیان منش را در کارنامه دارد.

آغازلیگتندرستیاز24مهر
دبیر هیئت ورزش های همگانی و آمادگی جسمانی نی ریز از 

آغاز لیگ تندرستی در ۲4 مهر خبر داد.
شهین عباس  نژاد گفت: لیگ امسال بر خالف سال گذشته 
که فقط شامل جامعه ورزشی می شد برای همه اقشار مردم 
است. این لیگ قرار بود از 3۱ شهریور شروع شود اما به دلیل 
اربعین حسینی به تعویق افتاد و آغاز آن با هفته تربیت بدنی 
همزمان شد. این رقابتها به مدت ۸ هفته به صورت مجازی 
 ادامه خواهد داشت که برای شرکت در این مسابقه به سایت 

irantandorosti.ir مراجعه فرمایید.
وی اضافه کرد: در همین رابطه ۲۹ شهریورماه جلسه ای برگزار 
شد که از شرکت کنندگان سال گذشته تقدیر و برای لیگ 

امسال برنامه ریزی شد.
مشارکت  با  تندرستی  لیگ  دوره  اولین  است  نوشتنی 
35 هزار نفر از 5۰۰ شهرستان پایان سال گذشته برگزار شد 
که برنامه های تمرینی ویژه دوران کرونا در منزل در اختیار 
این  اجرای  با  کنندگان  و  شرکت  می گرفت  قرار  مخاطبان 
تمرینات وضبط ویدیو و ارسال به فدراسیون مورد کارشناسی 
ارزیابی قرار می گرفتند. در دوره اول این لیگ در فارس  و 

شهرستان های شیراز و جهرم عناوین برتر را از آن خود کردند.
عباس نژاد گفت: بنا به پیشنهاد و درخواست استان ۸ کمیته به 
کمیته های قبلی این هیئت اضافه شده که مسئولین۶ کمیته آن 
نیز مشخص شده اند. به این ترتیب صفورا معدلی مسئول کمیته 
بازی های فکری، پگاه پیرو مسئول کمیته فرهنگی و هنری،  
مهدی اسماعیلی و سمیه حدادان مسئول کمیته ورزش های 
روزانه، زهرا ابراهیمی مسئول کمیته ورزش و مادران، فائزه 
عابدی مسئول کمیته ادرات دولتی و نهادها و عاطفه پاکنیت 

مسئول کمیته حقوقی و انضباطی شدند.

حکمتدنبالهدارمقامآوریفارس

تیم فارس با مربی نی ریزی خود حسین حکمت پور نایب قهرمان مسابقات 
کشوری مهارتهای فردی ورزشهای زورخانه ای جوانان شد.

این دوره از مسابقات به میزبانی کرج جمعه ۹مهر برگزار شد که در پایان تیم 
کرمان قهرمان، فارس دوم و تهران هم سوم شد.

مرحله مقدماتی این رقابت ها با توجه به شیوع بیماری کرونا به صورت 

مجازی انجام شد که از ۲45 فیلم ارسالی ۲۲ استان در رده سنی نونهاالن، 
نوجوانان و جوانان ۱5 استان به مرحله نهایی به صورت حضوری رسیدند.

از  )هرسه  آقاحسینی  امیرمحسن  قویمی،  مهدی  کوهکن،  محمدرضا 
نی ریز(، اسماعیل پیر دهقان، امیرحسین کیهان، احمدرضا عباسی و حسین 

سبب ساز اعضای تیم فارس در این دوره  بودند.

مدالآوریدونیریزیدرمسابقات
دوومیدانیپیشکسوتانکشور

پیست اسکیت که پیش از این قرار بود تا 

پایان سال گذشته توسط شهرداری ساخته 

شود، پس از تأخیر چند ماهه، در مهر ۱4۰۰ 

ساخت آن آغاز شده است.

شهردار نی ریز علت این تأخیر را تغییر چند 

باره نقشه اجرایی و نوسانات بازار اعالم کرد 

پیمانکار  انتخاب  تشریفات  انجام  مانع  که 

شده بود.

حامد فرغت این مجموعه را شامل پیست 

سرعت استاندارد، سکوی حرکات نمایشی، 

و  اداری  فضای  و  کودکان  آموزش  محل 

نگهبانی عنوان کرد که در زمینی به مساحت 

بیش از ۲ هزار متر مربع در مدت بیش از چهار 

 ماه ساخته خواهد شد. 

به گفته وی این زمین در پارک گلستان قرار 

رده های  مسابقات  میزبانی  قابلیت  و  دارد 

مختلف را خواهد داشت. 

بیش  را  پروژه  این  اجرای  هزینه  شهردار 

از ۸۰۰ میلیون تومان اعالم کرد که پس از 

اتمام توسط شهرداری نی ریز در اختیار اداره 

ورزش و جوانان قرار خواهد گرفت.

وی گفت: احداث زمین های ورزشی محله ای 

همچنان در دستور کار شهرداری قرار دارد 

که بستگی به شرایط درآمد و وصول بودجه 

شهرداری عملیاتی می شود. دو زمین والیبال 

و تنیس خاکی نیز در دستور کار است.

فرغت از اجاره زمین چمن پارک معلم در 

نیز خبر داد.  به مدت یکسال  ماه گذشته 

این زمین از زمان ساخت تا کنون و پس از 

برگزاری چندین مزایده به اجاره نرفته بود. 

اسکیتاجراییشد
تنیسساختهمیشود

بانوی  دو  سرافراز  فاطمه  و  نصرتی  طاهره 
ورزشکار نی ریزی توانستند در مسابقات دو و 
میدانی پیشکسوتان کشور 5 مدال به دست 

آورند.
در  پیشکسوت   ۹۰۰ حضور  با  رقابتها  این 
رشته ها و رده های سنی مختلف از 7 تا ۹ مهر 

در تهران برگزار شد.
در این مسابقات طاهره نصرتی سه مدال در 

رده سنی خود در رشته های دو صد متر سرعت 
)اول(، پیاده روی سریع 5۰۰۰ متر )سوم( و 

پرتاب وزنه )سوم( به دست آورد. 
در  خود  سنی  رده  در  نیز  سرافراز  فاطمه 
پیاده روی  و  سرعت  متر  صد  دو  رشته های 
کشور  قهرمانی  نایب  به  متر   5۰۰۰ سریع 

رسید.
در این مسابقات تیم فارس با 5۰ شرکت کننده 

در رشته های مختلف حضور داشت و توانست با 
۱4طال، ۱۲ نقره و ۸ برنز اولی کشور را به خود 

اختصاص دهد. 
نوشتنی است پیش از این زهرا دلداری، طاهره 
نصرتی و فاطمه سرافراز در مسابقات استانی 
در رشته های دو صد متر و پیاده روی 5۰۰۰ 
متر و پرتاب وزنه مقام اول گروه سنی خود را به 

دست آورده بودند.
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گیر کردن پای پسر 8 ساله در زنجیر 
له  و  باعث شکستگی  موتورسیکلت، 

شدگی بخشی از آن شد.
به گفته مدیر اورژانس 115 نی ریز، 
مهر،   13 سه شنبه   13:35 ساعت 
پای یک پسربچه 8 ساله در زنجیر 
موتورسیکلت گیر کرد و موتورسیکلت 

واژگون شد.
محمدحسین کچویی گفت: »پای این 
کودک دچار شکستگی و تغییر شکل، 
شد.  شدگی  له  و  خونریزی  پارگی، 
کارکنان اورژانس 115 پس از اقدامات 
بیمارستان  به  را  وی  اولیه،  درمانی 

شهدا انتقال دادند.«
منابع  از  ما  اطالعات  پایه  بر 
بیمارستانی، مصدوم پس از جراحی 
بخش  این  به  شهدا،  بیمارستان  در 
بستری  هم اکنون  و  شد  منتقل 

می باشد.
مراقب  مردم  است  افزود: »الزم  وی 
و چادر خانمها  افراد  پای  باشند که 
موتورسیکلت  سرنشینان  لباس  و 
چرخهای  اسپیک  یا  زنجیر  در 
زنجیر  و  نکند  گیر  موتور سیکلت 
داشته  قاب  حتمًا  موتورسیکلت 

باشد.«

//

//

//

//

//

//

زنجیر موتورسیکلت پای 
پسر 8  ساله را له کرد 

عابد نعمتی، نی ریزان فارس:

1023 عمل جراحی 6 ماهه اول امسال در 

بیمارستان شهدای نی ریز انجام شد.

بیمارستان  پرستاری  دفتر  مدیر  گفته  به 

شهدای نی ریز، بیشترین عمل جراحی با 386 

عمل مربوط به زنان و زایمان است و کمترین 

و  مغز  جراحی  یا  نورولوژی  به  مربوط  آن، 

اعصاب با 23 عمل می باشد.

لیال همایونی گفت: »با توجه به غیبت چندین 

در  اعصاب  و  مغز  جراحی  متخصص  ماهه 

ضربه  دچار  افراد  بیشتر  شهدا،  بیمارستان 

مغزی در ماه های اخیر، به مراکز درمانی استان 

اعزام می شدند. اما حاال با حضور دکتر احمد 

پیریایی، این مشکل برطرف شده است.«

وی افزود: »بعد از زنان و زایمان، 265 عمل 

جراحی عمومی انجام شده و بعد از آن، 169 

عمل مربوط به ارتوپدی بوده است. عملهای 

با 120  ادراری(  و مجاری  )کلیه  یورولوژی 

مورد و عملهای چشم با 54 مورد، رتبه های 

بعدی را شامل می شوند.«

نوشتنی است بیشترین عملهای انجام شده در 

بیمارستان شهدا در خرداد ماه با 206 عمل 

و کمترین آن در مرداد ماه با 135 عمل بوده 

است.

نی ریز  خودرویی  واکسیناسیون  پایگاه 
با تالش فرمانداری و شبکه بهداشت و 
درمان و با همکاری مجتمع فوالد غدیر و 

شهرداری نی ریز راه اندازی شد.
به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت 

و درمان، رئیس شبکه در تشریح این خبر 
خودرویی  واکسیناسیون  طرح  گفت: 
روند  به  سرعت بخشیدن  منظور  به 
واکسیناسیون مردم شهرستان نی ریز با 
همت تیم واکسیناسیون شبکه بهداشت 

و درمان، فرمانداری، مجتمع فوالد غدیر 
و شهرداری، واقع در بولوار میرزا کوچک 
بانوان آغاز  خان جنگلی، روبروی پارک 

شد.
دکتر داور آل داود افزود: در کنار پایگاه 
واکسیناسیون عفاف، این پایگاه نیز در دو 
نوبت صبح و عصر از ساعت 8  الی 12 و 
15 الی 18 با تزریق دوز اول و دوم واکسن 
سینوفارم فعال خواهد بود و همشهریان 
خانم و آقا به شکل خودرویی بدون نیاز به 

پیاده شدن واکسینه می شوند.
وی گفت: چون تنها سینوفارم پک های 
دو تایی دارد و برای بقیه واکسنها از جمله 
آسترازنکا و برکت باید 10 نفر جمع شوند، 
در پایگاه خودرویی تنها می توان واکسن 

سینوفارم تزریق کرد.

عملیات   141 نی ریز   115 اورژانس 
مختلف را در هفته گذشته انجام داد.

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

بوده است:
ساعت 11:45 چهارشنبه 7 مهر، بر اثر 
تصادف موتورسیکلت و خودرو نرسیده به 
میدان سرباز، راکب 24 ساله موتورسیکلت 
دچار صدمات  متعدد شد وبه بیمارستان 

شهدا انتقال یافت.
ساعت 9:30 و 17:30 همان روز برای دو 
مرد کهنسال در مشکان حوادثی رخ داد؛ 
و  خورد  زمین  به  موتورسیکلت  با  یکی 
دیگری از روی االغ افتاد. هر دو به سرشان 
ضربه خورد و به درمانگاه مشکان انتقال 

یافتند.
ساعت 17:10 جمعه 9 مهر، بر اثر تصادف 
دو موتورسیکلت در بولوار استقالل، یک 
مرد 28 ساله و یک مرد 69 ساله به ترتیب 

دچار ضربه دست و سر شدند.
واژگونی  اثر  بر  بعد  ساعت  یک 
موتورسیکلت در بولوار امام رضا روبروی 

نمایندگی سایپا، یک مرد 55 ساله دچار 
ضربه سر شد.

یک  جمعه،  روز  همان   19:20 ساعت 
پیرمرد 85 ساله بر اثر فشار خون باال و 
سرگیجه در منزل به زمین خورد و لگنش 

شکست.
ساعت 7:20 شنبه 10 مهر، بر اثر تصادف 
روستای  در  خودرو  و  موتورسیکلت 
دچار  ساله   18 موتورسوار  بنه کالغی، 

آسیب به پا شد.
ساعت 9:20 همان روز، یک پسر 12 ساله 
دوچرخه سوار با موتورسیکلت در خیابان 
تختی تصادف کرد و دچار آسیب شدید 
به پا شد. وی دچار پارگی ساق پای چپ و 

آسیب به دست شد.
تصادف  اثر  بر  بعد،  ساعت  نیم  و  یک 
چهارراه  در  خودرو  و  موتورسیکلت 
جانبازان، سه نفر مصدوم شدند. یک مرد 
44 ساله از ناحیه پا آسیب دید و دو خانم 
سطحی  صدمات  دچار  ساله   34 و   32
به بیمارستان  اعزام  به  شدند که حاضر 

نشدند.

ساعت 7 یکشنبه 11 مهر، یک خودرو در 
گردنه واریانتی واژگون شد که بر اثر آن 
یک خانم 59 ساله و یک آقای 61 ساله 

دچار صدمات چندگانه شدند.
یک  روز،  همان   17:20 ساعت 
موتورسیکلت و خودرو در مشکان تصادف 
کردند که بر اثر آن دو پسر 18 و 13 ساله به 
ترتیب دچار صدمات چندگانه و آسیب به 

سر و صورت شدند.
دو  مهر،   12 دوشنبه   18:12 ساعت 
موتورسیکلت در روستای صالح آباد با هم 
تصادف کردند و 4 نفر مصدوم شدند. دو 
پسر 14 ساله دچار ضربه به دست و پا و 
دو پسر 13 و 15 ساله دیگر دچار ضربه 
به دست و پا و صدمات چندگانه شدند که 
توسط اورژانس 115 به درمانگاه قاسم آباد 

انتقال یافتند.
در  نی ریز   115 اورژانس  است  نوشتنی 
حال  با  کرونایی  بیمار   9 پیش،  هفته 
وخیم را به بیمارستان شهدا اعزام کرد. 
بیمار   16 به  نیز  پیام  مرکز  اپراتورهای 

کرونایی در منزل مشاوره تلفنی دادند.

حفاظت  اداره  و  ملی  پارک  رئیس 
از  بختگان،  شهرستان  محیط زیست 

تیمار یک درنای خاکستری خبر داد.
کل  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
رئیس  فارس،  محیط زیست  حفاظت 
پارک ملی و اداره حفاظت محیط زیست 

درنای  یک  گفت:  بختگان  شهرستان 
خاکستری که از ناحیه پا دچار شکستگی 
محیط  دوستداران  توسط  بود،  شده 
ملی  پارک  اداره  به  تیمار  برای  زیست 

بختگان تحویل داده شد.
محدودیتهای  به  توجه  با  افزود:  وی 

ضمن  شهرستان،  در  دامپزشکی 
درمان،  و  بهداشت  شبکه  با  هماهنگی 
هادی  امام  درمانگاه  به  بالفاصله  پرنده 
کارکنان  توسط  و  منتقل  آباده طشک 
درمانگاه، پای شکسته پرنده گچ گرفته 

شد.

بیمارستاننیریز

بیش از 1000 عمل جراحی 
در 6 ماه 

 راه اندازی پایگاه واکسیناسیون 

خودرویی در نی ریز

141 عملیات مختلف اورژانس 115 در هفته گذشته

تیمار درنای خاکستری در شهرستان بختگان

یک موتورسوار 40 ساله در برخورد 
شدید با خودرو، در دم جان سپرد.

به گفته مدیر اورژانس 115 نی ریز، 
ساعت 10:35 سه شنبه 13 مهر، یک 
نزدیکی  در  موتورسیکلت  و  خودرو 
تصادف  شدت  به  غدیرگه  روستای 
گفت:  کچویی  محمدحسین  کردند. 
شدت  اثر  بر  موتور سیکلت  »راننده 

باالی تصادف و صدمات شدید ناشی 
از آن در نقاط مختلف بدن، در همان 

لحظه دچار ایست قلبی شد.«
وی افزود: »یک آمبوالنس خصوصی 
شیراز قبل از رسیدن آمبوالنس نی ریز 
به طور اتفاقی از راه رسید و عملیات 
احیاء را روی مرد 40 ساله شروع کرد؛ 

اما متأسفانه فایده ای نداشت.«

در  دروغین  آگهی  درج  با  که  فردی   
هموطنان  از  نفر  هزار  از  دیوار  سایت  
شیراز  در  بود،  کرده  کالهبرداری 

دستگیر شد.
گفت:  فارس  استان  انتظامی  فرمانده 
»مال باختگان بیان داشتند که در سایت 
دیوار با یک آگهی تحت عنوان فروش 
و اجاره منزل زیر قیمت بازار برخورد 
کرده اند. آنها با فرد تبلیغ کننده ارتباط 
برقرار کرده اند. مجرم مبلغ اندکی وجه 
به عنوان بیعانه از آنها درخواست کرده 
و پس از دریافت وجه، دیگر پاسخگوی 

تماس آنها نبوده است.«
»با  افزود:  حبیبی  رهام بخش  سردار 
توسط  گرفته  صورت  فنی  اقدامات 
کارشناسان پلیس فتا، متهم در یکی از 
شناسایی  مورد  شیراز  شهر  محله های 
قرار گرفت و با هماهنگی مرجع قضایی 
دستگیر شد. در بازرسی از مخفیگاه این 
کالهبردار، 30 عدد سیم کارت بی نام و 

بیش از 20 کارت عابر بانک کشف شد.«
وی عنوان داشت: »متهم در 11 استان 

کشور اقدام به کالهبرداری از هموطنان 
با همین شیوه و شگرد کرده است. این 
کالهبردار تا کنون در تحقیقات به هزار 
فقره کالهبرداری از این طریق به مبلغ 
است.  کرده  اعتراف  ریال  میلیارد   15
فرد دستگیر شده بیان کرد که برخی از 
مردم به واسطه قیمت پایین و به دلیل 
طمع ورزی و از روی اعتماد نابجا، اقدام 
پیش پرداخت  عنوان  به  وجه  واریز  به 
مورد  طریق  این  از  و  می کنند 

کالهبرداری قرار می گیرند.«
کاربران هرگز فریب این گونه آگهی ها را 
نخورند و تا زمان دریافت کاال و یا انجام 
خدمات از طرف فرد درج کننده آگهی، 

مبلغ یا مبالغی را واریز نکنند.
از  خرید  خصوص  در  شهروندان 
سایت های خرید و فروش دقت کافی 
با  برخورد  صورت  در  و  باشند  داشته 
هرگونه مورد مشکوک، آن را از طریق 
وب سایت پلیس فتا به نشانی اینترنتی 
شماره  با  یا  و   www.cyberpolice.ir

تلفن 096380 در میان بگذارند.

با ثبت 42 مبتالی جدید به کرونا در 
هفته گذشته و 3 مورد فوتی، تعداد 
مبتالیان به 4063 نفر و تعداد افرادی 
که جانشان را از دست داده اند، به 96 

نفر رسید.
به  همزمان میزان مبتالیان بختگان 

1884 مورد رسید.
بر پایه اطالعات ما، 29 مبتال به کرونا 
در بیمارستان شهدا بستری هستند 
که 9 نفرشان به صورت سرپایی دارو 
دریافت می کنند. همچنین 5 نفرشان 

حال وخیمی دارند.

مرگ دردناک موتورسوار 

40 ساله در تصادف شدید

کالهبرداری از  ۱000  نفر 

در سایت دیوار

سه فوتی جدید کرونایی

رئیس شبکه بهداشت و درمان نی ریز 
از استقبال نکردن مردم از دوز دوم 
واکسن و افزایش مبتالیان به کووید 

19 در شهرستان خبر داد.
شبکه  عمومی  روابط  گزارش  به 
بهداشت و درمان نی ریز، دکتر داور 
آل داود افزایش آمار مبتالیان و بستری 
کرونا ویروس را از نتایج استقبال کم 
دوم  دوز  تزریق  از  شهرستان  مردم 
واکسن دانست و گفت: 68826 دوز 
تزریق  نی ریز  شهرستان  در  واکسن 
واکسیناسیون  پوشش  است.  شده 
و  شهری  جمعیت  در  اول  نوبت 
 73 به  تزریق   50393 با  روستایی 
برای دوز  آمار  این  اما  درصد رسید. 
دوم با 18433 تزریق، 27 درصد است 
و روزانه شاهد افزایش آمار مبتالیان 

هستیم.

به  تزریق  ضرورت  بر  تأکید  با  وی 
اگر  افزود:  واکسن  دوم  دوز  موقع 
سرعت  با  واکسیناسیون  روند  چه 
مناسبی در شهرستان پیش می رود، 
در  که  کنیم  فراموش  نباید  اما 
مراحل  تکمیل  بیماری،  این  کنترل 
واکسیناسیون یعنی هر دو دوز واکسن 

تعیین کننده است.
آل داود خاطر نشان کرد: با توجه به 
سرایت باالی دلتا ویروس، تأخیر در 
تزریق دوز دوم و گذشت بیش از یک 
واکسن  اول  دوز  تزریق  زمان  از  ماه 
سینوفارم و برکت و دو ماه از آسترازنکا، 
از اثربخشی آن می کاهد. در این راستا 
در  مردم  بیشتر  مشارکت  نیازمند 
از  تا  هستیم  واکسیناسیون  تکمیل 
شروع پیک ششم در نی ریز پیشگیری 

کنیم.

شیراز- ایرنا : با تالش سربازان 
اداره  در  زمان)عج(  امام  گمنام 
کل اطالعات فارس، چند نفر 
از مدیران کل متخلف در این 

استان دستگیر شدند.
بر اساس گزارش روابط عمومی 
و اطالع رسانی وزارت اطالعات، 

سربازان گمنام امام زمان )عج( اداره 
کل اطالعات استان فارس، با اقدامات 
کل  مدیران  از  نفر  چند  اطالعاتی، 
از  نفر  چند  همراه  به  استان  این 

کارمندانشان را دستگیر کردند.
به دلیل داشتن  نامبردگان  از  برخی 
پست های مدیریتی حساس، اقدام به 
خود  شغلی  موقعیت  از  سوءاستفاده 

دریافت  مالی،  فساد  که  بودند  کرده 
و  امانت  پولشویی، خیانت در  رشوه، 
از  المال، بخشی  بیت  تضییع حقوق 

اتهامات آن ها است.
وزارت اطالعات از مردم خواست هر 
گونه تخلف در ادارات و سازمان های 
با شماره گیری 113 ستاد  را  دولتی 
نهاد  این  به  اطالعات،  وزارت  خبری 

اطالع دهند.

برخورد پژو 206 با درخت و تیر برق در 
بولوار میرزا کوچک خان، یک کشته و دو 

مصدوم بر جای گذاشت.
جمعه   17:30 ساعت  حادثه  این 
9 مهرماه بعد از میدان سرباز و بر اثر 
برخورد شدید پژو 206 با بریدگی بولوار 

رخ داد.
شدت تصادف به حدی بود که تیر برق بر 
روی خودرو سقوط کرد و کنار آن جای 

گرفت.
از سه سرنشین این خودرو، یک جوان 
24 ساله بر اثر ضربه به سر و قفسه سینه 

و دیگر نقاط بدن به شدت مصدوم شد 
و با افت هوشیاری زیاد، توسط اورژانس 
115 به بیمارستان شهدا انتقال یافت. اما 
در آنجا به رغم تالش کادر درمان، دچار 

ایست قلبی تنفسی شد و جان سپرد.
دو مصدوم 22 و 23 ساله این تصادف نیز 
دچار ضربه به سمت راست شانه و دست 

راست شدند.
نوشتنی است در این حادثه آتش نشانی 
نی ریز هم حاضر شد و ضمن هماهنگی با 
سازمانهای دولتی، خودرو  را  ایمن سازی 

و محل حادثه را پاکسازی کرد.

یک دختربچه 5 ساله حین بازی دچار 
ضربه مغزی شد و به بیمارستان شهدا 

انتقال یافت.
این حادثه ساعت 20 پنجشنبه 8  مهر 

در روستای بسترم اتفاق افتاد.
وی که از پشت سر به شدت به زمین 

خورده بود، دچار عالئم ضربه مغزی 
و استفراغ شد و به بیمارستان شهدا 

انتقال یافت.
این کودک پس از انتقال به بخش سی 
اقدامات  و  شهدا  بیمارستان  یو  سی 

درمانی، با حال مساعد مرخص شد.

شعله ور شدن دوباره کرونا با 
استقبال نکردن مردم از دوز 

دوم واکسن در نی ریز

دستگیری چند مدیر کل استان 
فارس توسط اداره کل اطالعات

یک کشته و سه مصدوم در 
برخورد پژو ۲۰۶ با درخت و تیر برق

ضربه مغزی دختر 5  ساله حین بازی

//

//

//

9
یکشنبه 18 مهر 1400تریبون آزاد

 10    اکتبر 2021 
شماره  354

neyrizanfars.com
info@ neyrizanfars.ir
                 @ neyrizan.fars

ما نشّسیم پای حرف دلتون

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

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

info@neyrizanfars.ir:)رایانامه )ایمیل

اتاق اصناف
بازرسی اتاق اصناف شهرستان نی ریز! چرا صفحه 
کالچ کامل کره ای خودرو پراید در شهر مشکان 
680 هزار تومان و در نی ریز 820 هزار تومان 
است؟ دستمزد تعویض صفحه کالچ هم در شهر 
مشکان 370 هزار تومان و در نی ریز 600 هزار 

تومان است. چرا؟

پاسخ اتاق اصناف:
با سالم و احترام خدمت شهروند گرامی، ضمن 
تشکر از اعالم گزارش و همکاری با واحد بازرسی 
صنفی،  تخلفات  کشف  خصوص  در  نظارت  و 
قطعه  قیمت  استعالم  و  شده  انجام  بررسی  با 
اتحادیه  از  خدمات  دستمزد  و  خرید  مبدأ  از 
مربوطه، قیمت کاالی مورد گزارش به دلیل نوع 
و مارک، متفاوت و متغیر است که بایستی توسط 

کارشناس اتحادیه بازدید شود. 
کل  در  پراید  کالچ  صفحه  تعویض  دستمزد 
سطح شهرستان 250 هزار تومان است که در 
صورت دریافت هزینه اضافی، مراتب را با ارائه 
مدارک به واحد بازرسی و نظارت واقع در خیابان 
امام خمینی به صورت حضوری و یا تلفنی با 
شماره های 53835800 و 53835700 که به 
پاسخگوی شما  طور شبانه روزی سیستم گویا 
شهروندان می باشد، اعالم فرمایید. ضمنًا موضوع 
توسط بازرسان در گشتها مورد بازدید و بررسی 

قرار می گیرد. 

فرمانداری - بهزیستی
جناب آقای هدایت! چرا دم از اشتغال می زنی؟ کو 
اشتغال؟ وقتی مواد اولیه و نخ گران است، چطور 
کار تابلو فرش را ادامه بدهم؟ بدون خریدار که 
نمی صرفد. چرا بهزیستی بخصوص ... قول بیهوده 
می دهند که برایت کار پیدا می کنیم؟ آیا بنده که 
هستم،  کرده ای  وتحصیل  بی سرپرست  دختر 

بازیچه دست بهزیستی شده ام؟ 

پاسخ فرمانداری:
با سالم و احترام، طراح محترم سؤال می توانند 
رفع مشکل،  و  پیگیری  و  بیشتر  توضیح  برای 

شخصًا به فرمانداری مراجعه نمایند.

پاسخ بهزیستی:
با سالم و احترام، در پاسخ به شهروند گرامی در 
به  بهزیستی،  از طریق  اشتغال  ایجاد  خصوص 
استحضار می رساند، فرآیند اشتغال جامعه هدف 
به سه طریق خوداشتغالی، کارفرمایی و پذیرش 
اجرایی  دستگاه های  استخدامی  آزمونهای  در 
و استفاده از سهمیه 3 درصد استخدامی ویژه 
افراد دارای معلولیت میسر می باشد. بدین گونه 
که افراد متقاضی دریافت تسهیالت خوداشتغالی 
ضمن داشتن مدارک الزم )شامل مدارک فنی 
حرفه ای، پروانه کسب و ...( و ارائه طرح مناسب 
به واحد اشتغال، وارد فرایند آماده سازی شغلی 
می گردد و پس از اتمام فرآیند، جهت دریافت 

تسهیالت به بانکهای عامل معرفی می گردد. 
الزم به ذکر است در صورت عدم توانایی دریافت 
مددجویان،  سوی  از  خوداشتغالی  تسهیالت 
لیست افراد پشت نوبت متقاضی کار تهیه و در 
صورت درخواست نیروی کار از سوی کارفرمایان، 
افراد واجدالشرایط جهت اشتغال نزد کارفرمایان  

معرفی می گردند.
شایان ذکر است اشتغال در دستگاه های اجرایی 
نیز در صورت شرکت افراد در آزمون و کسب حد 
نصاب نمره قبولی، و استفاده از سهمیه 3 درصد 
استخدامی ویژه افراد دارای معلولیت در زمان 

مصاحبه، امکان پذیر می باشد.

آموزش و پرورش
بر عهده شورای  را  بازگشایی مدارس  1- شما 
مدرسه گذاشتید. مدرسه هایی قصد دارند کالس 
درس را حضوری برگزار کنند. حال اگر ما والدین 
حاضر نباشیم فرزندمان را در چنین اوضاعی به 
اگر  بفرستیم، تکلیف چیست؟ و  کالس درس 
فرزند ما مبتال به کرونا شد، آیا کسی پاسخگو 

است؟
2- آقای ولی زاده! شما بازگشایی مدارس را به 
غیر  مدارس  و  کرده اید  واگذار  مدرسه  شورای 
انتفاعی برای این که بتوانند رضایت مردم را جلب 
و دانش آموز جمع کنند، مدارس را باز کرده اند. 
حال ما باید فرزندمان را به مدرسه بفرستیم یا نه؟ 
اگر بفرستیم و یک دانش آموز ناقل باشد، تکلیف 
چیست؟ اگر هم نفرستیم، فرزندمان از آموزش 
عقب می ماند. تکلیف ما چیست؟ لطفًا فکر کنید؛ 
دانش آموز ابتدایی هنوز معنی رعایت پروتکلها 
را درک نمی کند و مرتب کنار هم هستند. آیا 
اگر فرزند ما مبتال شود، همین شورای مدرسه 
پاسخگو است؟ یا شما پاسخگو هستید؟ کاش تا 
واکسینه شدن دانش آموزان صبر می کردید و بعد 

مدارس را باز می نمودید.

پاسخ آموزش و پرورش:
1 و 2- با سالم و احترام، تفویض اختیار به شورای 
مدرسه بر اساس دستورالعمل وزارت آموزش و 
پرورش می باشد. در بازگشایی مدارس، اولویت 
این  و  می باشد،  دانش آموزان  مدارس سالمت 
و  دولتی  مدارس  تمامی  کار  دستور  در  مهم 
غیردولتی است. عالوه بر این، بستر آموزشهای 
برنامه شاد،  از طریق محتواهای  غیرحضوری، 
آموزشی  فعالیتهای  مکمل  آموزش  شبکه 
درخواست  به  توجه  با  حال  این  با  می باشد. 
بر آموزش حضوری،  والدین مبنی  از  بسیاری 
شورای مدرسه که نماینده انجمن و اولیاء نیز 
در آن حضور دارند، در این زمینه تصمیم گیری 
نموده و با موافقت و نظارت اداره اقدام به فعالیت 

می نماید. 
اولیاء محترم هر گونه تخلف از مقررات بهداشتی 
را به واحد بهداشت مدیریت یا کارشناس ارزیابی 

عملکرد گزارش نمایند.

اداره گاز
خراسانی  روستای  اهالی  از  خانوار   5 تعداد 
هستند.  گازرسانی  فاقد  سهامی  ناصر  تلمبه 

خواهشمندیم رسیدگی کنید.

پاسخ اداره گاز:
با عرض سالم، خواهشمند است اهالی محترم 
جهت  گاز  اداره  شبکه  توسعه  واحد  به  روستا 

بررسی موضوع مراجعه نمایند.

امور آبفا
1- تعداد 5 خانوار از اهالی روستای خراسانی از 
آب شرب فروشگاه تعاونی استفاده می کنند و 
تعرفه آب بها تولیدی محاسبه می شود که گزاف 
واگذار  مسکونی  انشعاب  خواهشمندیم  است. 

کنید.
2- آیا بابت تعویض کنتور و نصب انشعاب آب باید 

مبلغی پرداخت کرد؟

پاسخ امور آبفا:
با عرض سالم خدمت همشهریان محترم:

1- اگر متقاضی خرید انشعاب آب هستید، به امور 
آبفا مراجعه نمایید تا هماهنگی الزم جهت بازدید 
از واحدهای مد نظر شما انجام شود. در صورتی 
که ملک شما شرایط قانونی واگذاری انشعاب را 
داشته باشد، راهنمایی مورد نیاز خدمتتان اعالم 

می گردد.
2- با توجه به این که کلیه هزینه های خرید و 
نصب انشعاب آب و غیره از متقاضیان و مشترکین 
محترم در محل اداره و با صدور فیش واریز و از 
طریق شناسه قبض و پرداخت دریافت می گردد، 
از  و پرداخت هر گونه وجه خارج  لذا دریافت 
روند اعالم شده فوق، خالف مقررات می باشد. 
خواهشمند است اگر چنانچه با موردی غیر از 
روش اعالم شده روبرو شدید، در سریعترین زمان 

ممکن به مدیریت امور آبفا اطالع رسانی نمایید.

شبکه بهداشت و درمان
چطور دوز دوم واکسن اسپوتنیک نیامده، دوباره 
تزریق دوز اول آن را شروع کرده اید؟ ما هنوز دوز 
دوم اسپوتنیک را نزده ایم. امکان دارد دوز دوم را 

هم تزریق کنند؟

پاسخ شبکه بهداشت و درمان:
توزیع  سیاستهای  نباشید،  خسته  و  سالم  با 
توجه  با  می باشد.  وزارتخانه  عهده  بر  واکسن 
به تزریق دوز اول اسپوتنیک و گذشت بیش از 
سه ماه در تهیه دوز دوم و شباهت دوز دوم این 
واکسن با واکسن آسترازنکا، از همه کسانی که 
دوز اول واکسن اسپوتنیک را تزریق کرده بودند، 
تزریق  آسترازنکا  را  دوم  دوز  شد  درخواست 
نمایند. اثر بخشی دوز اول اسپوتنیک تا 3 ماه 
بیشتر نمی باشد و بعد از آن نیز هر روز اثر دوز 
دوم بسیار کاسته خواهد شد. خواهشمند است 
دوستانی که دوز اول اسپوتنیک دریافت کرده اند، 
برای افزایش ایمنی خود در مقابل این واکسن، از 
واکسن آسترازنکا استفاده کنند . در حال حاضر 
تزریق این واکسن برای تمامی افراد باالی 18 

سال مورد تأیید می باشد .
در  واکسن  دوم  دوز  هنوز  است  ذکر  به  الزم 
دسترس نیست و در صورت گذشت بیشتر از سه 
ماه، هر چه زودتر دوز دوم خود را آسترازنکا تزریق 

نمایید.

شهرداری نی ریز
ساعت 7 صبح هفتم مهرماه، متأسفانه دوباره 
شاهد سگ کشی در سطح شهر نی ریز بودم. یک 
نیسان آبی رنگ با آرم شهرداری در خیابان میرزا 
کوچک خان، روبروی اداره گاز، اقدام به تیراندازی 
کرد. این کار واقعًا عملی غیراخالقی و غیر انسانی 
است. در این خصوص با آقایی که روی لباسش 
بود صحبت  شده  نوشته  محلی  تیرزن  عبارت 

کردم و او مسئول را ... اعالم نمود.
از شما خواهشمندیم در این خصوص پیگیریهای 
الزم را انجام دهید تا این حرکت غیرانسانی در 
قبال حیوانات بی گناه که در واقع ما انسانها پا به 
قلمرو آنها گذاشته ایم، متوقف شود. چرا که این 
محله ها قباًل باغ بوده و هنوز حیوانات حس محل 

زندگی به آنجا دارند.

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

شهرداری اخذ و عینًا ارسال می گردد.
در ضمن یادآوری می شود سامانه 137 شهرداری 
نی ریز از سالها پیش با هدف ایجاد زمینه مشارکت 

شهروندان در مدیریت شهری و هدایت و رفع 
مشکالت و معضالت شهری از طریق مدیریت 
غیر مستقیم مردم در شهر و دریافت دیدگاه ها و 
نقطه نظرات شهروندان با رویکرد خدمات رسانی 

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

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

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

باما در میان بگذارند.

معاونت محترم خدمات شهری، آقای حاجی 
محمدی

ضمن عرض سالم خدمت منتقد گرامی، به اطالع 
عفونی،  بیماری های  از  یکی  هاری  می رساند 
خطرناک، شدیداً کشنده و مشترک بین انسان 
از  بسیاری  در  بیماری  این  می باشد.  حیوان  و 
کشورهای جهان وجود دارد و در ایران به شکل 
بومی یکی از مشکالت مهم بهداشت عمومی به 
شمار می رود. اکثر حیوانات خونگرم نسبت به 
این بیماری حساس هستند. انتقال این بیماری 
از راه گازگرفتن حیوانات مخصوصًا سگهای بدون 
صاحب ولگرد مبتال، به انسان و سایر حیوانات 
سرایت می کند. بزاق مبتالیان منبع سرشاری 
از ویروس هاری است. در همین راستا شهرداری 
جهت حفظ و ارتقاء بهداشت و سالمت شهروندان، 
پس از هماهنگی با مراجع ذی ربط، نسبت به 
اتالف سگهای ولگرد مریض و ناقل بیماری های 
واگیردار به انسان همانند کزاز، هاری و... اقدام 

می نماید.

صمت
لطفًا به نانوایی سنگک در بولوار والیت سهمیه 
آرد بیشتری اختصاص دهید تا به خاطر نبود آرد 

تعطیل نکند.

پاسخ صمت:
باسالم، ازطریق نماینده محترم مردم در مجلس 
شورای اسالمی و با مدیریت فرماندار محترم، از 
طریق شرکت غله پیگیر تخصیص آرد هستیم و 
به رغم مشکالت کسری سهمیه آرد و کم شدن 
سرانه آرد سهم استان، قول مساعد مسئوالن را 

دریافت کرده و پیگیر تأمین  هستیم.

نماینده مجلس، فرماندار و 

مسئوالن
بیچاره نی ریز! از طرف شرق، آب رودخانه پهنابه 
به استهبان و داراب می رود. از طرف غرب هم آب 
رود کر را روی نی ریز بسته اند. خدا رحم کند؛ به 
این نحو پیش برود، در نی ریز بحران جدی آب 
و  فرماندار  مجلس،  نماینده  داشت.  خواهیم 
مسئوالن! کمک کنید. لطفًا برای نجات نی ریز 

کاری کنید.

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

با سالم خدمت شهروندان گرامی، بدون شک 
مشکالت ناشی از کم آبی، بخش وسیعی از کشور 
اسالمی مان را فرا گرفته و شهرستان نی ریز هم از 
این موضوع مبرا نیست . قطعًا همه تالش نماینده 
شهرستان  قانونی  حق آبه  دریافت  به  محترم 
می باشد و در این مسیر از هیچ تالشی مضایقه 

نخواهند نمود .
*****

همچنین در پاسخ به سؤال هفته قبل که در 
تقدیم  زیر  مطلب  شد،  منتشر  صفحه  همین 

می شود:
در خصوص آبرسانی به بخش مرکزی، از زمان 
فعالیت دکتر طهماسبی به عنوان نماینده مردم 
در مجلس، پیگیریهای زیادی صورت گرفته و 
اقدامات خوبی نیز انجام پذیرفته است. از جمله 

پلی اتیلن  لوله  کیلومتر   3 تهیه  اقدامات،  این 
160 برای روستاهای نصیرآباد با اعتبار بالغ بر 
550 میلیون تومان و همچنین خرید مخازن آب 
روستاهای هرگان در دو نوبت با اعتباری بالغ بر 

500 میلیون تومان بوده است.
همچنین تجهیزات پمپ و تابلوهای برق و سایر 
تالش  و  نماینده  مستمر  پیگیری  با  متعلقات 
مسئول محترم آبفا شهرستان در اختیار اداره آبفا 
قرا گرفته است. لذا با توجه به تأمین تجهیزات 
الزم نصب و راه اندازی، تجهیزات به زودی توسط 
اداره محترم آبفا آغاز خواهد شد و بخش قابل 
توجهی از مردم شریف بخش مرکزی از نعمت آب 

شرب سالم بهداشتی بهره مند خواهند شد.

پاسخ فرمانداری:
رودخانه ها و قواعد حقوقی آنها در حیطه اداره آب 
می باشد. اما براساس جریان طبیعی، برای هر رود 
حوزه ای به نام حوزه آبخیز و متعاقبًا حوزه آبریز 
تعیین می گردد. لذا شهرستان نی ریز جزء حوزه 
متأسفانه  اما  می باشد.  پهنابه  رودخانه  آبخیز 
حوزه آبریزش نیست. )سد رودبال و شهرستان 
داراب بر اساس جریان طبیعی پهنابه، حوزه آبریز 

محسوب می گردند.(
درمورد رودخانه کر نیز حوزه آبخیزش از شمال 
فارس )ایزدخواست و آباده( مرکز )مرودشت و 
خرامه( ادامه داشته و حوزه آبریز کر قاعدتًا سد 
دریاچه های  غربی  بخشهای  نهایتًا  و  درودزن 
در شهرستان خرامه(  )واقع  بختگان  و  طشک 

می باشد. 
شایان ذکر است که سد چشمه عاشق شهرستان 
رودخانه  آبریز  از  بخشی  عنوان  به  هم  نی ریز 
منتهی به آن می باشد. توضیحًا این که متأسفانه 
در سالهای اخیر پدیده تغییر اقلیم عرصه های 
وسیعی از کشور را با بحرانهای متفاوتی مواجه 
کرده است. یکی از بحرانهای موجود، بحرانهای 
آبی به وجود آمده می باشد که دریاچه ها وتاالبها 
را به ورطه نابودی و خشکی کشانده است. از 
این رو در جای جای کشور با خشکی تاالبها و 

دریاچه ها مواجه بوده ایم.
متأسفانه در سالهای اخیر شاهد آن بودیم که 
افزایش دما که یکی از نشانه های بارز تغییر اقلیم 
به شمار می رود، موجب کوچک شدن و خشک 
شدن دریاچه های جهان و رودخانه ها و دریاها 
شده است. این منابع آبی با گذشت بیشتر زمان در 

حال کوچک شدن بوده و تحلیل می  روند.
از نظر علمی، زمانی که مقدار آب مصرفی بشر 
بیش از میزان آب تولیدی باشد که طبیعت وارد 
چرخه محیط زیست می کند، مجموع ذخایر آبی 

کاهش می یابد.
در مجموع می توان گفت اگر چه تالش دولت و 
همدلی مسئوالن در احیاء دریاچه ها و منابع آبی 
کشور نقش مهمی را ایفا می کند و از حساسیت 
جدی برخوردار است، اما تغییر سبک زندگی و 
فرهنگ استفاده از آب، اصلی ترین محور نجات 

دریاچه ها از نابودی و خشک شدن می باشد.
*****

شرکت تعاونی و انجمن صنفی انجیرکاران 
و انارکاران شهرستان نی ریز، در پاسخ به 

سؤال یکی از مخاطبان که دو شماره قبل به 
چاپ رسید، پاسخ زیر را ارائه داد:

با سالم، احترامًا عطف به پرسش تعدادی از 
هفته نامه  در  محترم  انارکاران  و  انجیرکاران 
شماره 352 مورخ 4 مهرماه 1400، به استحضار 
انجام شده جهت تعیین  انتخابات  می رساند: 
انجیر  محصول  صنفی  انجمن  مدیره  هیئت 
و انار، زیر نظر اداره صنعت معدن و تجارت 
شهرستان که آگهی آن نیز در هفته نامه شماره 
348 مورخ 17 شهریور 1400 چاپ گردیده 
می باشد. از آنجایی که این انجمن در خصوص 
فعاالن در رسته خرید و فروش محصول انجیر 
و انار بوده و تعداد محدودی نیز از تجار و کسبه 
انجیر کار و انار کار عضو آن می باشند و در رابطه 
با موضوع مصوبات میز ملی توسعه صادرات و 
برنامه ریزی مطلوبتر و وحدت رویه در تولید و 
صادرات محصول و بهبود مستمر فضای کسب 
و کار و فعالیت می نماید،  کلیه عالقه مندان 
می توانند عضو آن انجمن گردند. الزم به ذکر 
است که با برنامه ریزی و هماهنگی اداره صنعت 
معدن و تجارت، در آینده انتخابات به صورت 
اعضای  کلیه  و  می پذیرد  انجام  الکترونیکی 
انجمن می توانند در آن شرکت نمایند. لذا توجه 
کلیه انار کاران و انجیر کاران را به نکات زیر جلب 

می نماییم:
1- انتخابات هیئت مدیره انجمن صنفی انار کاران 
در تاریخ 26 مهر 1400 زیر نظر اداره تعاون کار و 
رفاه اجتماعی که آگهی آن در هفته نامه شماره 
352 مورخ 4 مهر 1400 چاپ گردیده، برگزار 
می گردد. از کلیه انار کاران عضو انجمن دعوت به 

حضور می گردد.
تعاونی  شرکت  مدیره  هیئت  انتخابات   -2
انجیرکاران در آینده نزدیک برگزار خواهد شد که 

آگهی آن به اطالع کلیه انجیر کاران خواهد رسید.
3- با توجه به این که به علت عدم ثبت مالکیت 
انجیر کاران در سامانه جهاد کشاورزی به رغم 
نظر  از  نی ریز  شهرستان  قبلی،  پیگیری های 
کشور  انجیر خیز  شهر  چهارمین  رتبه بندی 
محسوب می گردد، در حالی که بر حسب میزان 
سطح زیر کشت پس از استهبان دومین شهر 
انجیر خیز می باشد، لذا از کلیه انجیر کاران محترم 
به  دعوت  فوق  سامانه  در  مالکیت  ثبت  جهت 

همکاری می گردد.
4- از کلیه انجیر کاران و انار کاران جهت عضویت 
دعوت  صنفی  انجمن  یا  و  تعاونی  شرکت  در 
می شود. جهت کسب اطالعات بیشتر به دفتر 
تعاونی واقع در ساختمان شماره 2 مدیریت جهاد 

کشاورزی مراجعه فرمایید.
و  انجیر کاران  کلیه  توجه  از  تشکر  و  تقدیر  با 
در  است  امید  مربوطه،  مسائل  به  انارکاران 
آینده شاهد حضور مستمر و همکاری برادران و 
خواهران محترم در جهت بهبود وضعیت فعلی 

باشیم.

درمانگاه شفا
آزمایشگاه درمانگاه بسیار کثیف است. توالت هم 

کثیف است و مایع دستشویی ندارد.

راهداری و حمل و نقل جاده ای
جاده حدفاصل مسجد ابوالفضل و تلمبه سازگار 
در مسیر روستای خراسانی نیاز به تیغ زدن و 
تسطیح دارد. خواهشمندیم اقدام الزم را انجام 

دهید.

نی ریزان فارس

نی ریزان فارس
1- لطفًا شما در حمایت از دریاچه بختگان کمپین 
آزادسازی حقابه بختگان  و هشتکی در جهت 
شروع کنید و یک چالش به وجود بیاورید. بی شک 

بعضی از سلبریتی ها هم حمایت می کنند.
نی ریزان فارس؛ با سالم و درود فراوان. این طور 
موارد باید توسط نهادهای مدنی طرفدار محیط 
زیست انجام شود. ما هم به عنوان رسانه اقدام آنها 

را منعکس می کنیم. 
2- وقت بخیر . از منتخبین ووشو شهرستان هم 

خبر بگذارید.
نی ریزان فارس؛ با سالم و درود فراوان.  خبری 
با عنوان »2 ووشوکار در لیگ جوانان کشور« در 

شماره   351    این هفته نامه به چاپ رسیده است.
3- با سالم و خسته نباشید. می خواستم خواهش 
کنم مطلبی را به فوالد نی ریز اختصاص دهید. 
حاال که مدیر عامل عوض شده، کاش نیروی بومی 
جذب شود. شما که یک رسانه دارید و کاری از 
فکر  به  و  نکنید  کوتاهی  است،  ساخته  شما 

جوانهای این منطقه باشید.
سودش  و  است  نی ریز  برای  اسمش  فوالد 
برای تهران و تبریز و شیراز و... آن وقت جوانان 
نیست.  درست  باشند  بیکار  شهرستان  این 
مسائل  این  به  گاهی  دیگر  خبرگزاری های 
می پردازند؛ اما شما فقط از تصادف و مواد مخدر 
و اینها مطلب می گذارید. واقعًا چیزهای مهمتری 

هم هست.
نی ریزان فارس؛ با سالم و درود فراوان. برای 
اولویت به کار گیری نیروهای بومی در فوالد، 
دیگر  و  سفید  سیمان  خاکستری،  سیمان 
گزارشات،  تولیدی،  و  اقتصادی  بنگاه های 
مصاحبه ها و مقاالت بسیار زیادی در همین 
 80 باالی  که  طوری  به  شد.  چاپ  نشریه 
درصد پذیرش شدگان بومی هستند. احتمااًل 
جنابعالی در آن زمان خواننده این هفته نامه 

نبوده اید.
 ادارات، سازمانها و نهادهایی که در این شماره 

به سؤاالت و انتقادات مردمی پاسخ نداده اند:

- درمانگاه شفا
- راهداری و حمل و نقل جاده ای

هنگامه نیایش
غروب اذان ظهرطلوع خورشیداذان صبحمهشیدیخورشیدی

نیمه شب اذان مغربخورشید
شرعی

 23  01  17  47  17  29  11  40  5  51  4  32 3ربیع االول18 مهریک شنبه
 23  01  17  46  17  28  11  40  5  52  4  33 4 ربیع االول19 مهردوشنبه
 23  00  17  45  17  27  11  40  5  52  4  34 5 ربیع االول20 مهرسه شنبه

 23  00  17  44  17  26  11  39  5  53  4  34 6 ربیع االول21 مهرچهارشنبه 
 23  00  17  43  17  25  11  39  5  54  4  35 7 ربیع االول22 مهرپنج شنبه
 23  00  17  42  17  24  11  39  5  54  4  35  8 ربیع االول23 مهرجمعه 
 22  59  17  41  17  22  11  39  5  55  4  36 9 ربیع االول24 مهرشنبه
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آگهی تحدید حدود اختصاصی 
چون آگهی و عملیات تحدیدی پــاک 6  فرعی از 6259  اصلی  واقــع درنی ریز  بخش 22 
فارس ملکی آقای محمد شــجاعت پور باید تجدید شــود و برحســب تقاضای مالک که 
درخواســت انتشــار آگهی تحدید حدود اختصاصی نموده اند. وقــت تحدید حدود  روز 
یکشنبه مورخ 1400/08/23 تعیین و عملیات تحدید از ساعت 8 صبح در محل شروع و 
به عمل خواهد آمد. به وسیله این آگهی از متقاضی مزبور و کلیه صاحبان اماک مجاور بر 
طبق ماده 14 قانون ثبت دعوت می  گردد که در وقت مقرر در محل وقوع ملک حضور بهم 
رسانند. واخواهی مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی باستناد ماده 20 قانون ثبت 
از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدید تا 30 روز پذیرفته خواهد شــد که بایستی کتبًا به 
اداره ثبت محل تسلیم و رســید عرض حال دریافت نمایید. ضمنًا معترض از تاریخ تسلیم 
اعتراض به اداره ثبت یک ماه فرصت خواهد داشت که دادخواست خود را به دادگاه صالحه 
تقدیم و گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به اداره ثبت ارائه نماید. در غیر اینصورت سند 

مالکیت برابر مقررات صادر خواهد شد. 
 تاریخ انتشار:یکشنبه 1400/07/18

محسنزوارانحسینی-رئیسادارهثبتاسنادوامالکنیریز

36722

- مورخ 1400/07/10
ش 86

آگهی فقدان سند مالکیت بخش 22 فارس نی ریز
چون آقای محمد حســن لطفی فرزند محمدعلی با تســلیم دوبرگ استشهادیه که در 
دفترخانه اسناد رسمی شماره 63  مشــکان- نی ریز تنظیم گردیده است مدعی است که 
تعدادجلد سند مالکیت کاداستری مربوط به ششــدانگ یک باب خانه به مساحت600 
متر مربع تحت پاک 4886.973 واقع در نی ریز بخش 22 فارس به نام ایشــان در  ذیل 
ثبت دفترالکترونیکی 139720311005004308 ثبت و سندمالکیت گاداستری به 
شماره چاپی 340160ب97 صادر و تسلیم گردیده است به علت جابجایی منزل مفقود 
شده است و نامبرده تقاضای صدور سندالمثنی نموده اســت. مراتب طبق دستور ماده 
120 اصاحی آیین نامه قانون ثبت آگهی می شود که هر کس نسبت به ملک مورد آگهی 
معامله ای کرده و یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می باشــد تا ده روز پس از انتشار 
آگهی به ثبت محل مراجعــه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل ســند مالکیت یا خاصه 
معامله تسلیم نماید و اگرظرف مدت مقرر اعتراضی نرسیده و یا در صورت اعتراض اصل 
سند ارائه نشود اداره ثبت سند مالکیت المثنی را طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم 

خواهد کرد. 
تاریخانتشار:1400/07/18 

محسنزوارانحسینی-رئیسادارهثبتاسنادوامالکنیریز

36720

- مورخ 1400/07/10
ش 85

تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیأت  شماره 140060311005000382  رأی  برابر 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک نی ریز تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی آقای رضا مقنی زاده فرزند حسن 
به شماره شناسنامه 190 صادره از نی ریز در ششدانگ یک باب خانه به مساحت32.65 
متر مربع پاک 44 فرعی از 3559  اصلی مفروز و مجزا شده از پاک 3559 اصلی واقع 
در نی ریز بخش 22 فارس خریداری از مالک رسمی آقای محمدحسین نجف زاده  
محرز گردیده است. لذا به منظور اطاع 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. 
تاریخانتشارنوبتاول:1400/07/18

تاریخانتشارنوبتدوم:1400/08/03

محسنزوارانحسینی-رئیسادارهثبتاسنادوامالکنیریز

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

- مورخ 1400/07/12
ش 86

36761

برابر رأی شماره 140060311005000381 هیأت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
نی ریز تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی آقای محمد امین خواه فرزند امراله به شماره 
شناسنامه 249 صادره از نی ریز در ششدانگ یک باب خانه به مساحت177.5متر مربع 
پاک 1 فرعی از 2346  اصلی مفروز و مجزا شده از پاک 2346 اصلی واقع در نی ریز 
بخش 22 فارس خریداری از مالک رسمی خانم صدیقه بهرامی و خانم ها نادره و باهره و 
طاهره همگی رشیدپور  محرز گردیده است. لذا به منظور اطاع 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. 

تاریخانتشارنوبتاول:1400/07/18

تاریخانتشارنوبتدوم:1400/08/03

محسنزوارانحسینی-رئیسادارهثبتاسنادوامالکنیریز

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

- مورخ 1400/07/10
ش 84

36764

فروش زمین
 زمینی به مساحت 210مترمربع 

واقع در اطراف خضر نبی اله 
)زمینهای سیمان سفید( به 

فروش می رسد.
09164881390 

1/36760

دعوت به همکاری
به سه نفر خانم جهت کار 

در تاالر پذیرایی کسرا نیازمندیم 
مراجعه حضوری

09171337452 2/36718

نیازمند دو کارگر جهت کار در 
رستوران پایتخت 
مراجعه فقط حضوری ی

ار
مک

ه ه
ت ب

عو
د

2/36747

slx 405 فروش فوری خودرو 
 مدل13۹۹ /رنگ سفید /بدون خط و خش

سند تک برگ/قیمت توافقی / کارکرد 33هزارکیلومتر /  

دارای روکش صندلی کف پوش ودور فرمانی

0۹332۹0۹320

ی
وش

فر

2/36765

یک قطعه باغ پسته با متراژ 
11000 متر مربع، دارای 
حدود 20 درخت انار، 11 
ساعت آب، 2 اتاق به متراژ 

حدود 45 متر زیربنا، استخر 
آب، تانکر، برق به فروش 

می رسد.

0۹17332718۹

فروش باغ

2/358۹5

یک قطعه زمین مسکونی به متراژ 185مترمربع سند دار 
دارای آب و برق   گاز و فاضالب و کوچه 10متری آسفالت  

واقع در خیابان معلم به فروش می رسد
09173173797

فروش زمین

2/35۹02

اینترنت پلنگان
 راه اندازی شد

 ثبت نام و راه اندازی:
07153833827)هدایتی(

***/1

ادامهازصفحهیک

دست خودش نبود... با وجود این که سن و سال چندانی نداشت، 
کامیون، گریس کاری، عوض کردن الستیک ها و سایر کارهای آن 
را دوست داشت و به آن عشق می ورزید و شاید به همین خاطر بود 
که وقتی پدرش اشتیاق او را به کامیون و رانندگی دید، او را در این 

مسیر ترغیب و تشویق کرد.
زیبا خاکسار چندین سال است گواهینامه پایه یک دارد و رانندگی 
در جاده ها را به هرکاری ترجیح می دهد. کاری که مسلمًا کمتر 
زنی می تواند آن را انجام دهد... مصاحبه ای با وی ترتیب دادیم که 

می خوانید:

- چه سالی گواهینامه گرفتید؟
سال 86 گوهینامه پایه سه، سال 90 پایه دو و سال 94 گوهینامه 
پایه یک را گرفتم و از آن سال تا به حال مرتب در جاده ها هستم و 
بار به این طرف و آن طرف می برم. اوایل اسکانیا داشتیم و با آن در 
جاده ها رانندگی می کردم، االن مدتی است کامیون تره بار کش 

داریم و با آن رانندگی می کنم.

- بارتان چیست و به کدام شهرها می روید؟
بیشتر تره بار جابه جا می کنیم و شهرهایی که می رویم بستگی به 
آن فصل دارد. از مشهد و گنبد و بهبهان گرفته تا تهران و اصفهان و 

شاهرود و شمال... 

- یعنی خودتان به تنهایی به این شهرها می روید و در این 
مسیرها تردد می کنید؟

خب بسیاری از وقتها بله. متأهل که شدم، گاهی با همسرم )آقای 
ابوذر زارعی( که او نیز راننده بود، همسفر می شدیم و این مسیرها 
را طی می کردیم. خیلی از وقتها هم من به تنهایی به این شهر و آن 
شهر می رفتم. از زمانی هم که بچه دار شدم، گاهی این مسیرها را با 

فرزندانم می روم.

- فرزندانتان چند سال دارند؟ همراهی کردن شما 
برایشان سخت نیست؟

دو دختر چهار و دو ساله دارم. شاید سخت باشد؛ ولی خب به 
هرحال آنها هم دیگر به نوعی عادت کرده اند.

- به عنوان یک خانم در مسیر با چه مشکالتی روبرو 
هستید؟

دروغ چرا؟ هرچه باشد ما زن هستیم و از لحاظ توان بدنی نسبت 
به مردها کمی ضعیف تریم. خب گاهی که ماشین ایراد فنی پیدا 
می کند یا الستیکی می ترکد، سعی می کنم تا آن جا که می توانم 
خودم آن مشکل را رفع کنم؛ ولی اگر نتوانم، همان جا از کسی 
کمک می گیرم یا با نزدیکترین شهر تماس می گیرم تا آپارات بیاید 

و مشکل را رفع کند.

- واکنش راننده های جاده با دیدن شما چیست؟
مسلمًا برایشان تعجب آور است؛ اما خب جدا از این ها همیشه 
بنده  خداها اگر مشکلی بوده، حمایت و کمکم کرده اند.  در اصل 
رانندگی شغل سختی است. نه تنها برای یک زن، بلکه برای یک 
مرد هم سخت است. بی خوابی شبها، تمرکزی که موقع رانندگی 

نیاز است، همه و همه باعث می شود تا رانندگی شغل سختی باشد.

- با توجه به این که متأهل و دارای دو بچه هستید، چگونه 
در کنار رانندگی، به کاِر خانه می رسید؟

می خندد...
مگر خانه هستم که به کارهای خانه برسم؟ خانه ما ماشینمان 
است. بیشتر مواقع در جاده هستیم و ماشینمان این خوبی را دارد 
که سایر امکانات مانند یخچال و... را دارد. با این حال سعی کرده ام 
از وظایف مادری چیزی برای بچه ها کم نگذارم. درست است 
که همیشه در جاده ام؛ اما زمانی که با بچه ها هستم، اکثرًا غذای 
خانگی برایشان درست می کنم و تا به حال پیش نیامده در مسیر، 

برایشان از رستوران و بیرون برها غذا بخرم.

- با توجه به مشکالتی که اشاره کردید، آیا این شغل، یک 
کار مردانه است؟

- نه، به نظر من نه تنها این کار، بلکه هیچ کاری زن و مرد ندارد. 
شاید برای من در بعضی جاها این کار نسبت به یک مرد کمی 
سخت تر باشد، اما این عاقه است که باعث می شود هر کس به 

سمت چه شغلی کشیده شود و آن را ادامه بدهد.
- با توجه به این که خیلی از آقایان رانندگی خانم ها 

را قبول ندارند، نظر شما در مورد رانندگی خانم ها 
چیست؟

ماشین شان  مردها پشت  از  برخی  که  دیده ام  در جاده  بارها 
نوشته اند »همه از مرگ می ترسند، من از راننده  زن!« و چقدر 
از این موضوع ناراحت شده ام. من فکر می کنم با این جمله غرور 
خانم ها را زیر پا گذاشته اند؛ در صورتی که واقعًا این گونه نیست. 
اکثر اوقات رانندگی زنان ازمردان بهتر است و ایمن تر و محتاط تر 

رانندگی می کنند. بد نیست اشاره کنم یکی از دوستانم که خانمی 
تبریزی و راننده داف است،  اکثر مواقع بار به کشورهای خارجی 
نظیر سوئد و... می برد که به عنوان یک زن واقعًا جای تحسین 

دارد. کاری که اکثر رانندگان مرد ما هم نمی توانند انجام دهند.

- از خاطرات تلخ و شیرینتان در بین مسیر بگویید.
اوایل ازدواج با شوهرم، با ماشین بزرگی که داشتیم برای ماه عسل 
با هم به آستارا رفتیم و هر دو به نوبت پشت ماشین نشستیم که 

این برایم خاطره خیلی  شیرینی بود.
از خاطرات تلخ هم باید بگویم: زمانی با شوهرم از ساوه برمی گشتیم 
که دخترم تب کرد و تب او به 40 درجه رسید. همان موقع در به 
در دنبال اورژانس می گشتیم که سیم کشی ماشینمان هم آتش 
گرفت و ماشین خاموش شد. حاال ما مانده بودیم و جاده و ماشین 
خاموش و بچه امان که داشت در تب می سوخت. هر چند ساعتی 

بعد اورژانس به ما رسید، اما آن شب به من خیلی سخت گذشت.

- صحبت پایانی؟
خانمهای ایرانی قوی اند و اگر بخواهند، هر کاری را می توانند 
انجام دهند. همین زن های قدیمی خودمان، عاوه بر کارهای 
خانه و کمک کردن در کارهای بیرون از خانه، ده دوازه شکم 
می زاییدند که نشان از استقامت بدنی و قوی بودن آنها داشته 
است. به همین خاطر از زنها می خواهم خودشان را باور کنند. آنها 

اگر بخواهند، هر کاری را می توانند انجام دهند.

دست فرمان زنانه پشت غول آهنی
/   زیباخاکسارازرانندگیدرجادهمیگوید

 D :افقی
کاروان    - نمی سوزد  آتش  در  که  جانوری   -1
2- خسیس - درس کشیدنی - ترس و واهمه 
فلزی  حلقه   - اسب  گردن  موی   -3 لحظه   -
 -4 کشور  یک  مردم   - اتومبیل  موتور  داخل 
مرغ سلیمان - آزاده و جوانمرد - دست نشانده 
و  دسته   - نخورده  دست  و  تازه   -5 مزدور  و 
و  نظر   - یزد  در  شهری   - رایحه   -6 جوخه 
عقیده - حرف صریح 7- خراسان قدیم - نیم 
انگور عرب -  ابتدا 8-  و  آغاز   - صدای ساعت 
تصویر   -9 سپیده دم  و  بامداد   - گرفته  انس 
آب  پر  - جوی  امیرالمومنین)ع(  از جنگهای   -
- چاهی  گروه  افراد یک   - دهان  اطراف   -10
قله   -11 کنسروی  ماهی   - جهنم  در  عمیق 
افسانه ای - درخت لرزان 12-تصفیه - نقاشی 
 - چهره - متاع 13- رفیق مشهدی - خطاط 
 - غات  از   - کردن  محکم    -14 کشت  نوعی 
میدانی در تهران - قیمت بازاری 15- چراگاه ها 

و علفزارها - دادگر و عادل

 M :عمودی
قوم   -2 آکتور سینما   - اسام  پیامبر  1- خاندان 
اولیه -گندم سوده 3-زبانه آتش- بازداشتن کسی 
 - عرب  تلخ   -4 کوه  نقطه  باالترین   - کاری  از 
کتابی از علی محمد افغانی - نیم صدای خر 5- 
عرب  شمشیر   - لباس  کردن  وصله   - فراموشی 
- ایزد و آفریدگار 6- در آوردنی روزگار! - روکش 
بدن! 7- درخت انگور - کاه پادشاهی - کمانگیر 
ُپشت  کم   - هفتم  هنر   - خوشحال   -8 باستانی 
بلند  درخت   - شانه  و  کتف   - از چشم  نهان   -9
کارگردانی  به  فیلمی   - پاییزی  ماه   -10 قامت 
ناپدری   - معروف  حمام   -11 ماقلی پور  رسول 
از  - تردید و دودلی - مدرک 12- تکیه دادن - 
ویتامینهای خانواده»ب« - ویتامین جدولی 13- 
جال و عزت - فرزند - عدل پرصدا! 14- از گازها 
پرده  دو  بین  فاصله   -15 حمام  در  وسیله ای   -

نمایش - از فرزندان حضرت یعقوب
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زیر نظر: دکترحسنعلی پیشاهنگ پزشک عمومی و  محدثه نیک منش کارشناس ارشد تغذیه

 زنان پس از سزارین آدامس بجوند!
جویدن آدامس سه بار در روز که مدت 30 دقیقه ادامه پیدا 
کند، می تواند به زنان کمک کندتا پس از جراحی سزارین 

و وضع حمل، عملکرد روده شان به حالت طبیعی بازگردد.

 اولین اثر بی خوابی و بدخوابی بر کدام عضو بدن است؟
بدخوابی، بی خوابی و بر هم خوردن ساعت خواب، اولین 
اثر خود را بر پوست صورت می گذارد و باعث تورم و التهاب 
پلکها، تورم چشمها، ایجاد لکه تیره زیرچشمها، تیرگی 
پوست، افزایش میزان چین و چروک و افتادگی اطراف لبها 

می شود.

 درمان تیرگی پوست با »چلغوز« 
 برای رفع تیرگی پوست، مغز چلغوز را نرم کنید و به صورت 
پماد روی پوست یا صورت بمالید و پس از یک ساعت با آب 
ولرم بشویید. )مغز چلغوز بسیار چرب است و به راحتی به 

شکل پماد یا خمیر در می آید.(

 عمل زیبایی کاشت پستان برای زنان از آن چه تصور 
می شد، خطرناکتر است.

 طبق گزارش مفصل خبرگزاری گاردین درباره خطرات 

این عمل زیبایی، در سه سال گذشته بیش از 1200 مشکل 
جدی بعد از عمل گزارش شده؛ از حساسیت، درد و مشکات 

روحی گرفته تا موارد نادری از رشد سلولهای سرطانی.

 با مصرف میوه و سبزیجات به جنگ استرس بروید.

 مطالعات محققان نشان می دهد افراد بالغی که در روز 

مقادیر باالی میوه و سبزی تازه مصرف می کنند، استرس 
آمده است  این مطالعه  تجربه می کنند. در  را  کمتری 
افرادی که در روز 470 گرم میوه و سبزی مصرف می کنند، 
در مقایسه با افرادی که 230 گرم از این مواد غذایی در 
استرس  اختال  دچار  کمتر   ٪10 دارند،   خود  رژیم 

می شوند.
 همچنین مصرف میوه و سبزیجات، به ویژه سبزیجات با 

برگ پهن سبز تیره، سبزیجات و میوه های نارنجی و زرد و 
آب پرتقال و انواع توت، نقش بسیار مهمی در جلوگیری از 

کاهش حافظه مرتبط با سن دارد.

 به اشخاصی که دچار کم خوابی هستند توصیه می شود 
نیم ساعت قبل از خواب کاهو مصرف کنند.

 زیرا کاهو دارای ماده آرامبخش »الکتوکاریوم« است که به 
خواب راحت کمک می کند.

 برای پیشگیری از ابتا به زگیل تناسلی چه باید کرد؟
این بیماری آمیزشی واگیردار واکسن دارد که گارداسیل 

نامیده می شود و در ایران قابل دسترس است.
رابطه  شروع  از  قبل  واکسیناسیون،  برای  زمان  بهترین 
جنسی است. بهترین اثربخشی واکسن تا قبل از 30 سالگی 

است.
در مورد خانمهایی که رابطه جنسی را شروع کرده ولی 
برای  پاپ اسمیر  انجام  کار  بهترین  نیستند،  واکسینه 
واکسیناسیون  ابتا  عدم  در صورت  و  ویروس  شناسایی 
می باشد. این بیماری را جدی بگیرید و با تزریق واکسن، از 

ابتای خود و فرزندانتان پیشگیری کنید.

 سرطان پستان می تواند مانند هر سرطان دیگری به مغز 
نیز گسترش یابد.

در چنین شرایطی بیماری منجر به اثرات عصبی متعدد از 
جمله موارد زیر می شود:

تاری دید یا دو بینی، گیجی، سردرد، از دست دادن قدرت 
گفتاری،  مشکات  تحرک،  به  مربوط  مشکات  حافظه، 

تشنج.

بدن ٪37  در  کرونا  بلندمدت عائم  ماندن  باقی   
بهبودیافتگان !

تحقیقی که توسط دانشگاه آکسفورد انجام شده است، 
نشان می دهد در یک سوم بهبود یافتگان کرونا، 3 یا 6 ماه 
بعد از ابتا به ویروس، حداقل یک عامت طوالنی مدت 
مشاهده شده است. افراد مسن و مردان بیشتر مشکات 
تنفسی و مشکات شناختی داشتند؛ در حالی که جوانان 
و زنان بیشتر دچار سردرد، عائم شکمی و اضطراب یا 

افسردگی بودند.

چند خط سالمتی
 آخرین وضعیت بروز قارچ سیاه در بیماران کرونا

ویروس  با  مقابله  و  کنترل  کشوری  علمی  کمیته   عضو 

کووید19: در افراد مبتا به کرونا، بروز قارچ سیاه می تواند 

اوضاع را وخیمتر کند. حدود 380 بیمار مبتا به کرونا در 

بیمارستان امام )ره( تهران بستری هستند.

 قارچ سیاه در بیماران مبتا به کرونا، سینوس و چشم را درگیر 

می کند که معمواًل با گزگز ناحیه گونه، سردردها یا تاری دید 

پلک،  افتادن  یا  بیرون زدگی چشم  یک طرفه،  چشم درد، 

لکه های سیاه اطراف چشم، در ناحیه دهان یا در حفره بینی 

ببیند.

 ممکن است بروز قارچ سیاه ناشی از رعایت نکردن رژیم غذایی 

مناسب از سوی بیماران در زمانی باشد که به کرونا مبتا 

می شوند که ممکن است از غذاهای شیرین استفاده کنند.

 بروز ناگهانی لکه های تیره روی پوست می تواند نشانه ای 

ازنارسایی غده فوق کلیوی باشد.

 افراد مبتابه نارسایی دارای عائم: احساس درد در عضات 

ومفاصل، بی اشتهایی و فشار و قندخون پایین هستند.

 بیماری قند چه زیانهایی برای قوای جنسی دارد ؟

 دیابت در مردان باعث اختال نعوظ، ناتوانی جنسی و انزال 

پس گرد می شود.

در زنان باعث خشکی واژن ، کاهش میل جنسی و مقاربت 

دردناک می گردد.

اقدام جدی  به پیشگیری، کنترل و درمان دیابت  نسبت 

داشته باشید.

 سراغ ضدآفتاب های حاوی ویتامین A نروید.

 به گفته محققان، همه کرم های حاوی ویتامین A، می توانند 

احتمال رشد تومورها و ضایعات پوستی را افزایش دهند و 

به همین دلیل با استفاده از آنها نه تنها پوستتان را در برابر 

آسیبهای ناشی از تابش خورشید مقاوم نخواهید کرد، بلکه 

احتمال بروز آسیبهای دیگری را هم افزایش خواهید داد.

 بهترین زمان خوردن بعضی از خوراکی ها را بدانیم !

آنتی  و  شادی  هورمون  خاطر  )به  تلخ  شکات   صبحانه: 

اکسیدان(، پاستا )به خاطر فیبر زیاد(، سیب و پنیر )صبح 

زود(.

)برای شام  برنج  پاستا،  )برای جذب آهن(،   ناهار: گوشت 

مصرف نکنید؛ چون چاق کننده است(.

 ظهر: آجیل )به خاطر کالری و انرژی زیادی که دارد، شبها 

ممنوع است(، موز.

باال بردن سوخت و ساز و  )به خاطر  پرتقال   میان وعده: 

متابولیسم(.

 5 نشانه هشداردهنده که خون بدن شما اکسیژن کافی 

ندارد !

 ضعف یا سرگیجه: یک عامت شایع کاهش سطح اکسیژن 

خون، ضعف یا سرگیجه است.

 خستگی: خستگی مزمن نشانه اصلی عدم دریافت اکسیژن 

مورد نیاز بدن از طریق خون است.

 سریع شدن ضربان قلب: تند شدن ضربان قلب نشان می دهد 

که قلب شما به سختی کار می کند تا اکسیژن را به تمام 

قسمتهای بدن برساند؛ زیرا مقدار آن کافی نیست.

 تنگی نفس: افرادی که دچار کمبود اکسیژن خون هستند، 

معمواًل تنگی نفس را گزارش می کنند.

 سردرد و سردرگمی: وقتی خون فاقد اکسیژن کافی است، 

تمرکز و هماهنگی بدن دشوار است و منجر به سردرد و گیجی 

می شود.

 خندیدن فرایند سوزاندن کالری در بدن را تقویت کرده و 

به آن شدت می بخشد !

 سعی کنید همیشه لبخند بر لب داشته باشید. طبق نتایج 

پژوهشها، لبخند زدن حتی در هنگام عصبانیت می تواند به 

میزان 80٪ خصومت و تنش را برطرف کرده و احتمال حمله 

قلبی را به میزان 70٪ کاهش دهد.

 عائمی که سالمندان باید جدی بگیرند!

یادتان باشد هر عارضه ای ناشی از باال رفتن سن نیست. 

طبیعی است که با باالتر رفتن سن، تغییراتی را در بدنتان 

تجربه کنید؛ اما نباید عائم غیرمعمول را نادیده بگیرید. 

تغییرات ناگهانی را حتمًا به پزشکتان بگویید.

 بهترین و بدترین زمان مصرف آب

بهترین وقت آشامیدن آب بعد از عبور غذا از معده، حدود 2 

ساعت پس از خوردن غذا است.

 نوزادان ویژگی هایی همچون قیافه، بو، لبخند، گونه ها، 

پوست و… دارند که در بیشتر ماها حس محبت و رقت قلب 

ایجاد می کند !

در تحقیقی که پژوهشگران انجام دادند، مشخص شد نوزادان 

این طور »طراحی شده اند« و این بخشی از یک مکانیزم بقاء 

است. چرا که این چیزهایی که نوزادان را دوست داشتنی 

بزرگساالن  دلسوزانه  غریزه   کردن  بیدار  هدفش  می کند، 

است تا برای نوزادان، مراقبتی را که نیازمند آن هستند و خود 

توانایی فراهم آوردنش را ندارند، تدارک ببینند.

چند خط سالمتی

عوامل قارچی فساد مواد غذایی به عوامل 

تقسیم می شوند. کپکها  و مخمری  کپکی 

آن دسته از قارچها هستند که غالبًا بیماری 

در  گاهی  اما  نمی کنند؛  ایجاد  خطرناکی 

مواقع ضعف سیستم ایمنی بدن، می توانند 

بسیار خطرناک باشند.

آنها  افزایش  و  گسترش  باعث  که  عاملی 

می شود، مقدار بیش از حد رطوبت است و 

پخت غذاها نیز نمی تواند سموم آنها را از بین 

ببرد. بنابراین برای امنیت و سامت بیشتر، 

بهتر است آنها را دور بریزید.

کپک
120 هزار جنس از گونه کپکها وجود دارند 

کنند.  رشد  قادرند  غذایی  مواد  روی  که 

مابقی  و  بیماری زا هستند  آنها  از  نوع   40

کنند.  ایجاد  غذایی  مسمومیت  می توانند 

باشند.  سرطان زا  می توانند  بعضی ها  حتی 

اما برخی از آنها مفید هم هستند و در صنایع 

لبنی کاربرد دارند.

کپکها در صورت مناسب بودن شرایط رشد، 

رشد  سرعت  به  حرارت،  و  رطوبت  یعنی  

می کنند و می توانند سبب تخریب و غیرقابل 

استفاده شدن میوه ها و غذاها شوند.

و  بوده  مختلفی  رنگهای  دارای  کپکها 

کرکی شکل و پنبه مانند هستند و با تولید 

آنزیمهای زیاد، سبب فساد غذاها می شوند. 

برای فاسد شدن غذا و میوه، کپک باید رشد 

کند و تغییرات فیزیکی و شیمیایی ایجاد کند 

تا با ترشح آنزیم، اواًل سفتی غذاها و رنگ آنها 

را به هم بزند و ثانیًا طعمشان را تغییر دهد و 

آنها را ترش مزه کند.

آیا کپکها با هم فرق دارند؟
بله. کپکی که روی میوه ها از جمله گابی 

و سیب رشد می کند، روی ترشی ها رشد 

تشکیل  مربا  روی  که  کپکی  نمی کند. 

برخوردار  بیشتری  ویژگی های  از  می شود، 

کند.  تجزیه  را  قند  می تواند  چون  است؛ 

می کنند،  رشد  نان  روی  که  کپک هایی 

می توانند بسیار خطرناک باشند. کپک هایی 

رشد  مغزها  انواع  و  پسته  گردو،  روی  که 

می کنند، بسیار خطرناکتر از کپکهای میوه ها 

هستند؛ چون از خود ماده ای ترشح می کنند 

که گاه منجر به نقایص تولد و دگرگونی های 

ژنتیکی می شود و یا سرطان زا هستند.

چگونه می توان مانع کپک زدن نان 
شد؟

از آنجایی که کپکها قادرند در نان ریشه دار 

بسیار  روند،  فرو  نان  بافت  در  و  شده 

که  زمانی  بنابراین  هستند.  خطرناک تر 

نانها الیه الیه روی هم قرار گرفته اند و یکی 

از الیه ها کپک  زده است، باید تمام نان دور 

ریخته شود؛ زیرا کپک به قسمتهای دیگر هم 

نفوذ کرده است.

پیش از سرد شدن کامل نانها، نباید آنها را 

روی هم بچینید؛ زیرا حرارت نان موجب 

کپک زدگی زودرس می شود.

سرد  از  پیش  داغ  نان  شدن  انباشته 

بیات  ظاهری،  حالت  تغییر  موجب  شدن، 

و  کپک زدگی  در  تسریع  زودرس،  شدن 

بیماری های گوارشی می شود.

برای جلوگیری از کپک زدن نان، باید آن را 

در پاستیکهای دربسته و در فریزر نگهداری 

و  بیات شدن  موجب  یخچال  کنید. حتی 

کپک زدن نان می شود.

پیچیدن نان در پارچه های سفید و بی رنگ 

زیرا  است،  پاستیکی  سفره های  از  بهتر 

رطوبت در پارچه وجود ندارد و ماندگاری نان 

بیشتر می شود.

درباره میوه ها چه باید کرد؟
با وجود شستن، در یخچال  میوه ها حتی 

کپک می زنند و علت آن هم آبی است که 

به تدریج در جا میوه ای جمع می شود و نیز 

رطوبت دائمی یخچال.

چنانچه یک قطعه اسفنج در جامیوه ای قرار 

دهید، رطوبت و آب را جذب کرده و مانع 

کپک زدگی می شود.

بنابراین نباید برای مدت طوالنی میوه ها را 

نگهداری کرد. پس از شستن میوه ها در جای 

خنک، آنها را کامًا خشک کنید، درون یک 

ظرف دربسته قرار دهید تا هم ماندگاری آنها 

بیشتر شود و هم کپک نزنند.

در صورتی که میوه ای بسیار رسیده و لک دار 

است، باید از سایر میوه ها جدا شود.

همچنین زمانی که میوه ای کپک زد، باید آن 

را از سایر میوه ها جدا کرد و کل میوه  را دور 

انداخت. جدا کردن بخشی از میوه  که کپک 

زده است و مصرف سایر قسمتها دلیل بر 

سامت آن بخش نیست. بنابراین در صورت 

کپک زدگی میوه، همه میوه را دور بیندازید.

پوره کردن میوه ها یکی دیگر از روش های 

نگهداری میوه برای زمان طوالنی است.

آیا برداشتن بخشی از پنیر  و کره کپک 
زده و مصرف مابقی اشکالی دارد؟

چون  است؛  خطرناک  زده  کپک  پنیر 

است  ممکن  که  دارد  دیگری  میکروبهای 

سبب زخم معده شوند. درباره پنیر می توان 

بخش کپک زده را جدا و مابقی را مصرف 

کرد.

است؛  خطرناکتر  بسیار  کپک زده  کره  اما 

کره  و  می کنند  تجزیه  را  کره  کپکها  زیرا 

اکسید)فاسد( می شود و حتی خطر سکته را 

به دنبال دارد. به  طور کلی چربی های اکسید 

شده بسیار خطرناک هستند.

با کپک رب و مربا چه باید کرد؟
است  آن  مربا  زدن  کپک  دالیل  از  یکی 

که کامًا پخته نشده و شل و آبکی است. 

همچنین اگر قند مربا زیر 27 درصد باشد، به 

  طور  معمول کپک می زند.

استفاده از ظروف مناسب دردار که هوا به آن 

وارد نمی شود، در نگهداری مربا بسیار مؤثر 

است و مانع تشکیل کپک روی آن می شود. 

اگر مربا کپک زده باشد، می توان یک الیه از 

روی آن برداشت و بقیه مربا را دوباره پخت. 

بهتر است هنگام تهیه مربا از قاشق چوبی 

استفاده کنید.

روش دیگری که مانع کپک زدن می شود، 

کاغذ  همان  یا  پرگامان  کاغذ  از  استفاده 

روغنی است که می توان در سطح مربا قرار 

داد. با این کار مانع از رسیدن هوا به مربا 

جلوگیری  آن  زدن  کپک  از  و  می شویم 

می شود.

نیز می توان  ربها  از کپک  پیشگیری  برای 

یک الیه روغن در سطح آنها مالید که عمل 

اکسیژن رسانی را متوقف کرده و از تشکیل 

کپک جلوگیری می کند. در این صورت حتی 

الزم نیست رب در یخچال گذاشته شود و 

می توان در محیط خارج هم از آن نگهداری 

کرد.

برای پیشگیری از کپک آب غوره و سرکه هم 

باید توجه کنید که تا سر شیشه از این مواد ُپر 

شود و هوا نداشته باشد. این شیشه ها را درون 

ظرف بزرگی پر از آب قرار دهید و روی شعله 

بگذارید تا آب جوش بیاید. به مدت 6 دقیقه 

این شیشه ها را بجوشانید تا تمام سلول های 

رویشی کپک درون آب غوره و سرکه از بین 

برود.

ده درمان سریع کپک مواد غذایی، خزنده و خطرناک
برای درمان 

سرماخوردگی 
در بارداری 
بدون دارو

و  جوش  آب  لیوان  یک  نوشیدن 
لیمو ترش تازه و عسل صبح ناشتا، 
هم در پیشگیری و هم درمان کمک 

می کند.
بهتر است در طول سرماخوردگی 
غذای سنگین نخورید. سوپ حاوی 
دال  یا  عدس  غذاخوری  قاشق   1
عدس، 1 قاشق غذاخوری برنج، بال 
یا گردن مرغ، 1 عدد هویج، 50 گرم 
گیشنیز تازه، 1 عدد شلغم، 1 عدد 
چغندر، 2 عدد پیاز سفید 4 قاچ 
)بعد از طبخ خوب پیاز را بجوید(، 
3-4 عدد آلوبخارا به مدت 3 روز 
سرماخوردگی،  ابتدای  در  متوالی 
به شما کمک می کند بهتر از پس 

بیماری بر بیایید. 
مصرف دمنوش به یا به پخته شده و 

کبابی هم مفید است.

اگر سرفه خشک دارید، مواردی از 
جمله قراردادن به دانه در دهان و 
مکیدن آن، خوردن مکرر دمنوش 
نشاسته و روغن مالی قفسه سینه با 

روغن زیتون کمک کننده است. 
غلیظ  ترشحات  وجود  صورت  در 
و  جو  سبوس  بخور  از  می توانید 
پیاز در آب گرم کمک بگیرید. اگر 
هیچ کدام در دسترس نبود، بخور 
آب گرم به تنهایی هم کمک کننده 

است.
شستشوی  سرم  با  مرتب  غرغره 
به  بینی کشیدن آن،  نمکی و در 
راه  بازکردن  و  ترشحات  تخلیه 

هوایی کمک می کند.
مصرف روزانه فرنی بادام به همراه 
نشاسته یا آرد برنج هم به کم کردن 

سرفه های خشک کمک می کند.
دوران  طول  در  است  بهتر 
مصرف  از  سرماخوردگی 
ادویه های تند و تیز از جمله فلفل و 
خوراکی های سنگین مانند گوشت 

قرمز و لبنیات خودداری کنید.

ارده و خواص آن
ارده خوراکی است که از دانه های کنجد 
کوبیده شده به دست می آید. ارده به 
صورت مایع غلیظ بوده و حاوی روغن 
پر  غذایی  ماده  این  باشد.  می  کنجد 
کاربرد خواص فراوانی داشته که در زیر 

به آنها اشاره می کنیم:
1- کاهش کلسترول: مصرف به میزان 
کلسترول  کاهش  باعث  ارده  متناسب 

خون می شود.
2- کلسیم: ارده دارای کلسیم فراوان 
افراد  و  خانمها  برای  نتیجه  در  است. 
مبتا به پوکی استخوان بسیار مناسب 

است.
غذایی  ماده  این  اکسیدان:  آنتی   -3
مقوی سرشار از آنتی اکسیدان است. در 
نتیجه برای جلوگیری از سرطان بسیار 

مفید است.
ارده  مصرف  یبوست:  از  جلوگیری   .4

باعث جلوگیری از یبوست می شود.
به جز مواردی که ذکر شد، ارده دارای 
رحم،  تقویت  نظیر  دیگری  خواص 

افزایش قوای جنسی و ... می باشد. اما 
افراد دارای اضافه وزن باید در مصرف این 
خوراکی دقت کنند. زیرا چربی و کالری 

باالی آن باعث افزایش وزن می شود.
حاال که از خواص ارده گفتیم بد نیست 
که به برخی از موارد استفاده آن نیز 

اشاره کنیم:
و  عسل  با  ارده  ترکیب  صبحانه:   -1
انرژی  با  کامل  صبحانه  یک  شیره  یا 

فوق العاده است.
2- غذا و پیش غذا: با استفاده از ارده 
می توان غذا های مختلفی نظیر اشکنه 
باباقنوش  و  )حمص(  ارده  نخود  ارده، 

درست کرد.
نحوه نگهداری: این خوراکی خوشمزه 
را باید در جای خشک و خنک و دور از 
نور آفتاب نگه داشت. در نتیجه بهترین 

حالت، نگهداری آن در یخچال است.
ارده دارای طبع گرم است؛ در نتیجه 
یکی از بهترین خوراکیها برای مصرف در 

فصل زمستان به شمار می رود.

محدثه نیک منش، کارشناس ارشد تغذیه شبکه بهداشت
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لذت باغبانی

با ترفند هایی که در ادامه می خوانید، می توانید در 
خانه باغبانی و گل کاری حرفه ای داشته باشید.

1- گیاه مناسب انتخاب کنید
نخستین قانون برای داشتن باغچه تمیز و مرتب، 
انتخاب گیاه مناسب است. ابتدا باید خاک باغچه 
قرار دهید و سپس  بررسی  را مورد  باروری آن  و 
گیاهانی انتخاب کنید که در آن شرایط به خوبی 
رشد می کنند. به طور مثال، نوعی سوسن است که 

در گرما و آفتاب شدید هم دچار آفت نمی شود.
2- یک الیه الشبرگ اضافه کنید

ساقه  دور  که  است  خاشاکی  و  برگ  الشبرگ، 
گیاه انباشته می کنند تا سرما نخورد یا رطوبت از 
دست ندهد. ۳ تا ۵ سانتی متر الشبرگ روی خاک 
باغچه بریزید تا خاک رطوبت خود را حفظ کند و 
را  این الشبرگ ها  بهتر است  سریع خشک نشود. 
از گیاهان ارگانیک همچون پوست نارگیل، پوسته 

رنده شده درخت یا کمپوست انتخاب کنید.
3- به ساده ترین روش آبیاری کنید

هدر  ندهید.  شلنگ  با  آبیاری  برای  را  خود  وقت 
باغچه  در  را  آن ها  و  بخرید  شلنگ های نشت آب 
آب  و  هستند  نفوذپذیر  شلنگ ها  این  دهید.  قرار 
به مقدار کم، اما دائمی از سطح آن ها بیرون نشت 
می کند. این شلنگ را داخل باغچه بگذارید و روی 
آن را با الشبرگ بپوشانید. تنها کاری که شما باید 

انجام دهید باز کردن شیر آب است.
4- باکس و گلدان های خود را همیشه

خیس نگه دارید
در طول تابستان نباید اجازه دهید گلدان های گل 
این  برای  بشوند.  شما خشک  گیاهان  باکس ها  و 
منظور از سیستم آبیاری قطره ای استفاده کنید تا 

خاک گلدان همیشه مرطوب بماند.
علف های هرز را تا کوچک هستند، ریشه کن کنید

اجازه ندهید علف های هرز در باغچه یا گلدان های 
شما رشد کنند. از همان ابتدا که جوانه زدند آن ها 
رشد  دوباره  تا  ندهید  اجازه  و  کنید  ریشه کن  را 
یک  در  می توانند  هرز  علف های  از  نوعی  کنند. 
بنابراین، پیش  فصل ۱۵۰ هزار تخم تولید کنند. 

از اینکه همه باغچه را پر کند آن را نابود کنید.
5- گیاهان خود را نیز عقیم کنید

فقط علف های هرز نیستند که می توانند تخم ریزی 

همچون  باغچه  گل های  از  برخی  کنند.  رشد  و 
گیاهان سیاه چشم، کلئوم و داتوره هم خودشان 
تخم ریزی و رشد می کنند. باید پیش از اینکه همه 

باغچه از این گل ها پر شود، آن ها را هرس کنید.
6- برای باغچه حاشیه درست کنید

با پالستیک، آجر یا خاک برای باغچه خود حاشیه 
تا  را  وسایل  این  کنید  کنید. سعی  درست  لبه  و 
عمق ۱۵ سانتی متر در خاک فرو کنید تا علف های 

هرز امکان رشد در آن منطقه نداشته باشند.
7- یادداشت برداری کنید

از کتاب ها یا مقاالت کشاورزی برای بهبود باغچه 
هفته  هر  می توانید  بعالوه،  کنید.  استفاده  خود 
حتی  کنید.  یادداشت  را  خود  باغچه  وضعیت 
خود  باغچه  از  مختلف  فصل های  در  می توانید 
قرار  بررسی  را مورد  بگیرید و وضعیت آن  عکس 

دهید.
8- شیب درست کنید

برای اینکه جلوی خانه یا گوشه ای از باغچه را با 
گل و گیاه زیبا کنید، می توانید به صورت شیب دار 
برای  تا  می شود  باعث  کار  این  کنید.  گل کاری 

ساخت زمین و هموار کردن آن هزینه نکنید.
9- از کمپوست درست استفاده کنید

باغبان ها ارزش کمپوست )کود تهیه  کشاورزان و 
خوبی  به  را  گیاهان(  فضوالت  و  برگ  از  شده 
می دانند. کود گیاهی باعث می شود تا خاک بهتر 
نوع  این  شود.  جذب  سریع تر  آب  و  بکشد  نفس 
خاک های  تا  می کنند  کمک  همچنین  کود ها 
حفظ  خود  در  را  آب  بیشتر  زمان  برای  ماسه ای 
از  و  نریزید  دور  را  باغچه  برگ های خشک  کنند. 

آن ها به عنوان کود بهره بگیرید.
10- از ابزار مناسب استفاده کنید

شما  دست  اندازه  که  کنید  انتخاب  ابزار هایی 
هستند تا بتوانید به راحتی از آن ها استفاده کنید. 

به طور مثال، دستکش، قیچی هرس کردن و ....
11- حفظ سادگی باغچه

دارید  نگه  خلوت  و  ساده  امکان  حد  تا  را  باغچه 
دست  کنید.  رسیدگی  آن  به  خوبی  به  بتوانید  تا 
کم، در ابتدای مسیر با گل کاری های کم و خلوت 
گیاهان  تعداد  به  مرور  به  سپس  و  کنید  شروع 

بیفزایید.

آشپزباشی

خیارشور خانگی
راضیه یزدی نژاد / مدرس آشپزی

مواد الزم:
ترخون،  سیر،  بوته ای،  خیار 
فلفل، نخود خام، نمک، سرکه 

و شیشه تمیز و خشک. 
حتمًا همه موارد باال باید کاماًل 
خشک باشند. خیس یا مرطوب 
زدن  کپک  باعث  آنها  بودن 

می شود!
شیوه تهیه:

در خیارها  با استفاده از خالل 

ایجاد  سوراخ  دو  یکی  دندان 
می کنیم.

این کار از چروک شدن و یا پف  
جلوگیری  خیارشور   کردن  

می کند.
در شیشه، خیارها، ترخون، سیر 
و فلفل را قرار داده تا جایی که 

تمام فضای شیشه را پر کند.
برای ترد شدن آن، از چهار تا 
استفاده  نخود خام  پنج عدد  

می کنیم.
قاشق  یک  هر شیشه  ازای  به 
پرنمک را با یک چهارم لیوان 
سرکه و آب جوشیده سرد شده 
مخلوط کرده و شیشه را با آن 
تکان می دهیم.  و  پر می کنیم 
در  بسته  را  شیشه  در  سپس 
جای خنک و دور از نور آفتاب 
قرار می دهیم.بعد از یک هفته 

قابل استفاده است.

بچه ها سالم
به کوشش سمیه نظری 

من هر روز با مامان و بابا صبحانه می خورم. 
امروز بعد از خوردن صبحانه، مامان و بابا به 

من گفتند که می خواهند یک نی نی بیاورند!
در ذهنم یک عالمه سؤال دارم، اما تا می آیم 
آنها را بپرسم، وقت رفتن به مدرسه می شود. 
در راه مدرسه از دوستم می پرسم: »می دانی 
بچه ها از کجا می آیند؟« او جواب می دهد: 
»آره. یک دانه را می کارند و یک درخت بچه 

سبز می شود«.
او  یاد حرف  نقاشی،  در مدرسه، سر زنگ 
می افتم و می خواهم یک درخت بچه نقاشی 

می کنم. اما نمی توانم!
از خانم معلم می پرسم:»شما می دانید بچه ها 

از کجا می آیند؟«
خانم معلم می گوید: »از بیمارستان«.

من می دانم آدمها وقتی مریض می شوند به 
بیمارستان می روند. پدر بزرگ هم یک بار به 
بیمارستان رفته است. حتماً او می داند بچه ها 

از کجا می آیند.
چند روز بعد به خانه پدر بزرگ می رویم. 
کجا  از  بچه ها  بزرگ،  »بابا  می پرسم:  او  از 

می آیند؟«
لک  یک  می شود،  که  »شب  می گوید:  او 

لک، بچه را توی بقچه می آورد و پشت در 
می گذارد«.

یک روز از آقای پستچی که نامه ها را پشت 
در می گذارد، سؤالم را می پرسم.

توی  از  »بچه ها  می گوید:  پستچی  آقای 
تخم های کوچولو بیرون می آیند.«

دیگر حسابی گیج شده ام!
شب از مامان و بابا می پرسم: »بچه ها از کجا 

می آیند؟«
مامان می گوید: »از توی شکم مامان هایشان 

می آیند.«
شبیه  کوچکند،  خیلی  »اولش  می گوید:  بابا 
مامان  بدن  توی  کوچولو،  خیلی  تخم  یک 
شروع به رشد می کنند و بعد از چند ماه تبدیل 
به نی نی می شوند و به دنیا می آیند. بیشتر 

بچه ها توی بیمارستان به دنیا می آیند«.
پس دوستم درباره دانه ها راست می گفت. 
آقای پستچی هم درباره تخم های کوچولو 
راست  هم  معلم  خانم  می گفت.  راست 

می گفت که بچه ها از بیمارستان می آیند.
ولی بابا بزرگ…

کجا  از  واقعاً  بچه ها  که  بگویم  او  به  باید 
می آیند!

بچه ها از کجا می آیند؟

نوشته: صوفی بلکال
ترجمه: شبنم حیدری پور

//

//

مهربان مثل آفتاب 
صبح کوچه باز جارو خورده بود

پاک بود و با صفا و دلگشا
دورتر از کوچه می آمد به گوش

ِخش ِخش جاروب مردی آشنا
مرد خوب رفتگر از صبح زود

با خودش پاکیزگی آورده بود
آفرین بر او که با جاروب خود

غصه ها و اخم ها را برده بود
پیش رفتم گفتم: آقا جان سالم

کوچه مثل دسته گل زیبا شده
پاسخم گفت و به من لبخند زد

گفت: مثل خنده گلها شده
گفت با من کاش دلها پاک بود

مثل کوچه  مثل غنچه  مثل آب
آشتی بود  و سالم و همدلی

مهربان بو دیم مثل آفتاب
محمدرضا سنگری
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عکس از 

هنرمند گرامی استاد غالمرضا 

محسن زاده

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

11 ترفند  برای باغبانی آسان در خانه

شهادت امام حسن عسکری تسلیت باد

مزمت تملق و چاپلوسی
حجت االسالم دکتر حسین سروش / امام جماعت حسینیه ثاراله

درسهای اخالقی

حسن  امام  شهادت  سالروز  در 
مرور  با  تا  است  مناسب  عسکری)ع( 
روایتی از ایشان، سیره عملی زندگی 
خود را مورد بازنگری قرار داده و طبق 
که  بیت)ع(  اهل  معارف  و  دستورات 
مجسمه عملی زندگی اسالمی هستند، 

رفتار و آداب خود را به روزرسانی کنیم.
در  عسکری)ع(  حسن  امام  حضرت 
َغْیَر  َمَدحَ   »َمنْ   می فرمایند:  روایتی 
اْلُمْسَتِحقِّ لِْلَمْدِح َفَقْد َقاَم َمَقاَم اْلُمتََّهم / 
کسی که از افراد ناشایسته تعریف کند، 
در معرض اّتهام است« )نزهة الناظر و 

تنبیه الخاطر، ص۱4۳( 
یکی از رفتارهای ناشایست که البته در 
جامعه ما ریشه در فرهنگ گذشته دارد، 
روحیه چاپلوسی مردم است. با مطالعه 
ادبی گذشتگان خواهیم  آثار مکتوب 
دید که این رفتار به عنوان یک حسنه 
معرفی شده است. به عنوان مثال حاکم 
فارس در گلستان سعدی، با عباراتی 
خداوند   ...« است.  شده  مدح  عجیب 
جهان و قطب دایره زمان و قائم مقام 
سلیمان و ناصر اهل ایمان اتابک اعظم 
مظفر الدنیا و الدین، ابوبکربن سعدبن 
زنگی، ظّل الله تعالی فی أرضه ربِّ ارض 
عنه و ارضه، به عین عنایت نظر کرده 
است و تحسین بلیغ فرموده و ارادت 

صادق نموده ...« )گلستان سعدی(
البته این منش و سلوک در آثار سایر 
ادبای گذشته نیز وجود داشته است. 
حافظ نیز در مدح شاه شجاع چنین 

سروده است:
دارد همیشه توسن ایام زیر ران  

دارای دهر شاه شجاع آفتاب ملک
مالحظه می شود که تعریف و تمجید 
زمان  حاکمان  به  نسبت  ادب،  اهل 
خود همراه با اغراق و غلو بوده است. 
همین منش و رفتار از ادب و فرهنگ 
گذشته تا به امروز جریان داشته است. 
با نگاهی به متون دینی و کلمات و سیره 
پیشوایان دینی مشخص می شود که 
فرامین اسالمی نقطه مقابل این سیره 
بوده و مردم را از هرگونه تملق گویی و 
چاپلوسی برحذر می دارد. از همین رو 

امام حسن عسکری)ع( هشدار می دهد 
که نباید اخالق تملق گویی داشت زیرا 
فرد چاپلوس خود را در معرض اتهام 
قرار داده و دیگران او را متهم خواهند 
کرد که این تملق و چاپلوسی به خاطر 
رسیدن به اهداف مادی یا غیر مادی 
است. البته این موضوع آنقدر حساس 
و مهم است که سایر پیشوایان دینی 
نیز در کلمات و سخنان خود از آن نهی 
نموده اند. به طوری که امیرالمؤمنین)ع( 
از جمله صفات  را  تملق و چاپلوسی 
می کند.  معرفی  منافق  ویژگیهای  و 
»منافق، بی شرم و کودن، چاپلوس و 
بدبخت است.« )تصنیف غررالحکم و 
دررالکلم ص 4۵8(. در پایان ذکر این 
نکته خالی از لطف نیست که به رغم 
نهی ائمه اطهار)ع( از اخالق متملقانه، 
بهانه  به  نباید  که  داشت  توجه  باید 
برجسته  ویژگیهای  تملق،  از  دوری 
دیگران را نادیده گرفت و از آنها چشم 
طبق  صورت  این  در  زیرا  پوشید. 
فرمایش امیرالمؤمنین)ع( ممکن است 
حسادت  مانند  دیگری  رذیله  دچار 
»تعریف  می فرماید:  حضرت  شویم. 
از استحقاق، چاپلوسی و کمتر  بیش 
از استحقاق، از ناتوانی در سخن و یا 
حکمت  )نهج البالغه  است.«  حسد 
۳47( در نتیجه همانطور که اسالم در 
است،  اعتدال  دین  کلیه شئون خود 
در مسئله ارتباط مردم با یکدیگر نیز 
نسبت  تا  کرده  صادر  اعتدال  دستور 
به یکدیگر همانطور که شایسته است 

رفتار نماییم. 
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کافه ادبیات
 به کوشش فاطمه زردشتی نی ریزی

ویژه  طنز نی ریزان فارس

سال ششم / شماره:  274

قیمت: 2 قرون

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

برگی از تاریخ

از دولت َعَلم به بعد، مداخله شاه در سیاست 
وزیر  و  نخست وزیر  و  شد  روزافزون  خارجی 
خارجه نقشی در این زمینه نداشتند و صرفًا تابع 
و مجری اوامر شاه بودند. به عنوان نمونه هنگامی 
که اختالف ایران و عراق در بهار ۱۳48 )۱۹۶۹( 
دو کشور را به آستانه جنگ رساند، نخست وزیر 
و وزیرانی که در شرایط اضطراری عضو شورای 
عالی دفاع ملی بودند، هنگامی از جریان امر آگاه 
گشتند که به نیروهای مسلح فرمان آماده باش 
داده شده بود و هر آن احتمال برخورد نظامی 
می رفت. به تدریج شاه از این که کسی بخواهد 
اظهار  خارجی  سیاست  به  مربوط  مسائل  در 
نظری کند، ناراحت می شد. یک بار َعَلم گزارش 
 George( می دهد که در دیدار خود با جورج بال
از   )Tour d'horizon( کّلی  بررسی   )Ball
مسائل جهان کرده اند؛ شاه به تمسخر می پرسد: 
 .)۱۳۵2 آذر   ۱2 )یادداشت  مثاًل چی؟«.   ...«
همچنین هنگامی که در 2۳ آذر ۱۳4۹ )۱4 
وزیر   )Aba Eban( ابان  آبا  دسامبر ۱۹7۰( 
خارجه اسرائیل به ایران آمد، وزارت خارجه تا 
روز ورود وی از این جریان آگاهی نداشت. ابان 
پیش از آمدن پیغام داده بود که مایل است َعَلم 
را نیز ببیند. »... می دانستم شاهنشاه خوششان 
دارند  میل  را  کارها  بعضی  چون  نمی آید، 
انحصاری در ید اقتدار خودشان باشد. وقت ندادم 
و در عوض تصمیم به رفتن به مشهد گرفتم. 
وقتی به عرض رساندم خیلی راضی شدند، اما 
وقتی برگشتم تمام مذاکرات را خودشان به من 
فرمودند.« )یادداشت ۵ دی ۱۳4۹(. این گرایش 
به یکه تازی و دور نگهداشتن دیگران، مسئوالن 

مستقیم کارها را نیز در بر می گرفت.
یک بار که کیسینجر به مالقات شاه آمده بود، »... 
شاهنشاه مقرر فرمودند: کیسینجر تنها شرفیاب 

باشد. من به جای وزیر خارجه خجالت کشیدم«. 
)یادداشت ۱8 آبان ۱۳۵2(. به این سان وزیر 
خارجه ایران - عباسعلی خلعتبری - پشت در 
ماند و تنها هنگام ناهار به اصطالح افتخار حضور 
یافت! فردای همان روز قرار بوده که شاه به همراه 
نخست وزیر و َعَلم به شیراز بروند، در ضمن شاه 
که می خواست پیامی برای ملک فیصل، پادشاه 
به  َعَلم  وسیله  به  بفرستد  سعودی  عربستان 
جمشید آموزگار، وزیر دارایی، دستور داد که به 
فرودگاه بیاید. نخست وزیر که هیچ آگاهی از این 
جریان نداشت، علت حضور آموزگار را از خود او 
جویا شد، » ...  و او گفت: برحسب امر همایونی 
و دستور وزیر دربار آمده ام خودم هم نمی دانم 
برای چه. باری بگذریم از این که نخست وزیر چه 
قدر ناراحت بود و حق هم داشت. اگر من ]هم[ به 
جای او بودم ناراحت می شدم که در جریان کارها 
نیستم. ولی چه باید کرد؟ الملک عقیم. خدا و شاه 
باید یکی باشد و هرچه اعضاء و زیر دستان پستتر 
و مخذولتر ]باشند[ بهتر...« )یادداشت ۱۹ آبان 

۱۳۵2(.  )مخذول= خوار(
این گونه میان ُبر زدن و بی اعتنایی به مسئوالن 
امر در مسائل نفتی نیز به چشم می خورد. یک 
بار شاه به َعَلم دستور داد درباره بهره برداری از 
گازهای ایران با شرکتهای نفتی مذاکره کرده 
و نتیجه را به او بگوید. »... می خواستم سر شام 
]گزارش[ عرض کنم ممکن نشد، چون دکتر 
اقبال رئیس شرکت ملی نفت ایران حضور داشت 
و نمی شد در حضور ایشان صحبت کرد! واقعًا 
کارهای کشور ما نوع خاصی است و شاهنشاه 
در اداره کشور نوع مخصوص خودشان را دارند 
که مالئک آسمان هم نمی توانند سر درآورند. 
مثاًل رئیس شرکت نفت چرا نباید در مذاکرات 
نفت وارد بشود؟ خدا می داند و شاه و بس!...« 

)یادداشت 2۶ اردیبهشت ۱۳۵2(. 
شاه پس از پیروزی اوپک بیش از پیش خودکامه 
و بر آن شد که وزارت خارجه را نیز همانند ارتش 
شخصًا و مستقل از دولت نظارت کند و به َعلم 
یادآور شد، به وزارت خارجه گفته ام هیچ مقامی 
غیر از خود من حق ندارد در کارهای وزارت 
خارجه مداخله بکند. حتی گفته ام برادر هویدا 
که نماینده ما در سازمان ملل است، حق ندارد 
به نخست وزیر گزارش بدهد یا تلفن بکند. او را 
توبیخ کردم که چرا به برادرش گزارشهای وزارت 
اسفند   ۱۵ )یادداشت  می دهد...«  را  خارجه 
۱۳۵2(. ولی کار این نادیده انگاری اصول اداری 
و تکروی بیمارگونه به همین جا پایان نپذیرفت و 
برخی از مسائل خارجی را حتی به وزارت خارجه 
نیز اطالع نمی داد. به عنوان مثال رابط میان شاه 
و ایندیرا گاندی، نخست وزیر وقت هند، اسدالله 
از نخست وزیر هند  نامه ای  بود. »...  رشیدیان 
به عنوان شاهنشاه رسیده بود ]حاکی از این[ 
که با اسدالله رشیدیان در مورد اوامر شاهنشاه 
و مسأله پاکستان صحبت کرده و پیامهایی به 
وسیله او داده است که به عرض خواهد رسید. 
خیلی باعث تعجب من شده بود. عرض کردم: 
مثل اینکه رشیدیان فضولی کرده. فرمودند: خیر 
هیچ همچو چیزی نیست. امر خودمان بود و حاال 
هم جواب بنویسید که این نوع روابط را ما مفید 
می دانیم. بعد هم از طریق وزارت امور خارجه 
نفرستید، بدهید خودم امضاء کنم و خودم هم به 
رشیدیان خواهم داد که بفرستد...« )یادداشت 

28 اردیبهشت ۱۳۵2(.
ادامه دارد

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

جلد اول، تهران: کتاب سرا، صص 8۹ تا ۹2

سالهای واپسین حکومت شاهنشاهی

بخش سیزدهمخدا می داند و شاه و بس!

 نویسنده آمریکایی عالقه مند به 
هزار و یک شب

ویلیام  اصلی  نام  با  هنری  اُ. 
نویسنده    پورتر،  سیدنی 
آمریکایی )۱8۶2 - ۱۹۱۰(. 
داستان های کوتاه او به دلیل 
لطافت طبع، بازی با کلمات، 
و  شخصیت پردازی شورانگیز 

پایان هوشمندانه و غافلگیرانه معروف هستند. 
و  بود  مطالعه  حال  در  همواره  کودکی  زمان  از  پورتر 
کتاب های فراوانی را می خواند، اما کتاب مورد عالقه او 

ترجمه انگلیسی کتاب هزار و یک شب )از عربی( بود. 
پورتر ظرف چند سال، چند شغل متفاوت داشت. داروساز، 
نقشه کش، تحویلدار بانک، و روزنامه نگار. او همچنین در 

کنار کار، به نویسندگی پرداخت.
معروف  غافلگیرانه  پایان  دلیل  به  هنری  اُ.  داستان های 
هستند، تا حدی که اصواًل این نوع پایان را »پایاِن نوع اُ. 

هنری« می نامند.
این نویسنده در طول عمر خود بیش از 4۰۰ داستان کوتاه 
نوشت. جایزه امروزه اُ. هنری، جایزه ای نفیس است که هر 

سال به داستان های کوتاه برجسته اعطا می شود. 
جمله ای از او مشهور است: در هر چیزی، داستانی وجود 
دارد. من برخی از بهترین ایده های داستان هایم را از نیمکت 
روزنامه فروشی  دکه های  و  برق  چراغ  تیرهای  پارک ها، 

گرفته ام.
برخی از داستان های او عبارت اند از:

»هدیه مغان«: دربارٔه زوج جوانی است که پول زیادی در 
اختیار ندارند، اما نومیدانه تالش می کنند برای یکدیگر 
هدیه کریسمس بخرند. دال بدون اطالِع جیم، ارزشمندترین 
دارایی خود یعنی موهای زیبایش را می فروشد تا زنجیری از 
جنس پالتین برای ساعت جیم بخرد؛ از سوی دیگر، جیم هم 
بدون اطالِع دال، ارزشمندترین دارایی خود یعنی ساعتش 
را می فروشد تا دو شانه جواهرنشان برای موهای زیبای دال 
بخرد. از هنگام نگارش این داستان در قرن بیستم، ماجرای 
آن بارها مورد تقلید، اقتباس، بازنویسی یا بازگویی قرار 

گرفته است.
»باج رئیس قرمز«: در این داستان، دو مرد یک پسربچه 
ده ساله را می دزدند. پسربچه آنقدر بی ادب و بداخالق است 
که در نهایت آن دو مرد از روی ناچاری 2۵۰ دالر به پدر او 

می پردازند تا پسرش را پس بگیرد.

گنجینه های ادب
او تنها بود یا ما؟

اکفه داستان
وقتی که ُمرد، حتی یک نفر هم توی 
محل ما ناراحت نشد. بچه های محل 
اسمش رو گذاشته بودند مرفه بی درد 
و بی کس و این لقب هم چقدر به او 
نه  و  بچه  نه  داشت،  زن  نه  می آمد. 

کس وکار درستی.
شنیده بودیم که چند تایی برادرزاده و 
خواهرزاده دارد که آنها هم وقتی دیده 
بودند آبی از اجاق عموجان و دایی جان 
تنهایش  نمی شود،  گرم  برایشان 

گذاشته بودند.
از  تا  و سه چهار  ُمرد، من  که  وقتی 
بچه های محل که می دانستیم ثروت 
عظیم و بی کرانش بی صاحب می ماند، 
بدون اینکه بگذاریم کسی از همسایه ها 
بفهمد، شب اول با ترس و لرز زیاد وارد 
خانه  اش شدیم و هر چه پول نقد داشت، 

بلند کردیم. بعد هم با خود کنار آمدیم 
که: این دزدی نیست. او به این پول ها 
تازه  ندارد.  هم  احتیاجی  هیچ  دیگر 
می توانیم کمی هم از این پول ها را از 
هم  تا  کنیم  خیر  کار  صرف  طرفش 

خودش سود برده باشد و هم ما…
اما دو روز بعد در مراسم خاکسپاری اش 
که با همت ریش سفید های محل به 
بهشت زهرا رفتیم، من و بچه ها چقدر 

خجالت کشیدیم.
موقعی که ۱۵۰ بچه یتیم از بهزیستی 
آمدند باالی سرش و فهمیدیم مرفه 
آنها  همه  سرپرستی  خرج  بی درد 
دیدیم  را  یتیم  بچه های  می داده.  را 
پدری  انگار  و  می ریختند  اشک  که 
مهربان را از دست داده اند. از خودمان 

پرسیدیم: او تنها بود یا ما؟

غلط های متداول در زبان فارسی
گذاردن- گزاردن:  گذاردن و گذاشتن به معنی نهادن و قراردادن چیزی در جایی است. 

»گزاردن« به معنی اداکردن و به جا آوردن »نمازگزار«، »سپاسگزار«، »خدمتگزار«. اغلب 

این کلمات را با ذال می نویسند که غلط است . 

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

مشهور و متداول، تهران: انتشارات کتابخانه گوتنبرگ، ص۱24.

زین قند پاریس

آسمانت  که بارانی باشد..
جواد ابطحی

آسمانت که بارانی باشد / خنده می کشی برلبانم
طرح دلربایی / از آفریننده احساس های گم

آسمانت که بارانی باشد /  آن چنان زیبا می رقصی
 گویی روبروی پادشاهی و / سلطان شد ه ای

آسمانم / آسمانت بارانی که  می شود / نگاه خیس چشمانت
 عشقی را می رویاند/ در باغچه ی خشک دلم...

یک فنجان شعر

ماجراهای من و بی بی

این  را  گوشی اش  که  همانطور  بی بی 
دست و آن دست می کرد گفت:

- میگم ننه گالب...
- بله بی بی؟

چیطو  میشن  گروه  مدیر  که  ایِنی   -
میشن؟ سخته؟

- نه بی بی جون، چی چی رو سخته؟ یه 
گروه می سازی ِکسایی ام رو که میخوای 

عضو گروه می  کنی دیگه...
بی بی گوشی اش را گرفت سمت من...

- چیطوری ینی؟ بیا یاُدم بده...
گروه  طریقه   و  گرفتم  را  گوشی اش 

ساختن را به او نشان دادم...
بی بی نگاهم کرد...

- ینی االن من مدیر ای گروهوام؟ 
- بله بی بی دیگه...
- کیا توشن حاال؟

- بهجت خانوم، شوکت و زینت و ملوک 
و زیور و چن نفر دیگه...

- ینی االن من مدیر اونا هسم؟
- نه مدیر اونطوری بی بی، مدیر دیگه...

- مدیر، مدیره دختر، ایطو اوطو خو ندره.
- چی بگم واال بی بی؟ 

بی بی نگاهم کرد...
- ِبجی اقد حرف مفت زدن پوشو برو 

ظرفاِر بشور...
نگاهش کردم...

تا  ولی  می شورم  که  من  جون  بی بی 
اونجایی که من یادمه قرار شد رفت و 
روب و پخت و پز و گردگیری با من باشه، 

ظرف شستن با شما...
بی بی بادی به غبغب انداخت...

ِشی تو، من، مِن مدیر پاشم برم  - تو چِِ
ظرف بوشوَرم؟ ینی تو خجلت نیکشی 

دختر؟ حیا نیکنی؟
نیم ساعتی که شد، سفره  شام را پهن 
بی بی که سرش  به  رو کردم  و  کردم 

همچنان توی گوشی بود...
- بی بی...

- هوم؟
- بی بی....

- هوووووووووم....
- بی بی...

- دررررررررد... مرضضض... مررررگ... 
گولِّی برنو، خو چه مرگته هی بی بی، 
بی بی، بی بی... میه نیبینی درم گروهو 

ِر مدیریت می کنم؟
- بی بی جون چیزی نمیگم که؛ میگم بیا 

شام بخور...
نگاهی به من انداخت...

- بَرم لقمه بیگیر...
- چکار کنم بی بی؟

-َکری؟ نیشُنفی؟ میگم برم لقمه بیگیر 
خو...

بدون اینکه حرفی بزنم لقمه را پیچاندم 
و گرفتم سمت بی بی...

- بفرما بی بی...
- بُکن دهُنم...
- چی بی بی؟

- چی چی و مرض. میه نیبینی دُسم 
بنده؟ تو گروه گیس و گیس کشی شده، 

میگم لقمه ِر بکن دهنم....
دو سه ساعتی که گذشت رو کردم به او...

- بی بی...
- هوم؟

اعظم  خوِنی  بری  نمیخواستی  مگه   -
خانوم؟
- نع...

بی بی.  گفتی  دیروز  خودت  بابا  ای   -
بری  که  دیده  تدارک  کلی  گفتی 

خونشون...
- او مال دیروز بود دختر، االن من برم، 
ماخا  ها؟کی  بسپرم؟  کی  اَ  ِر  گروهو 

مدیریت کنه؟ ها؟
- ای بابا شما مثل اینکه خیلی قضیه رو 

جدی گرفتی بی بی؟
اصاًل  چه؟  ینی  دختر؟  چه  ینی   -
گالب!  میریزه  چشات  اَ  دره  حسادت 

نیتونی بینی من مدیر شدم نه؟
کمی که گذشت گفت:

- میگم راسی گالب، کاشکه زودتر ای 
گروهو ِر برم را اناختودی. ایطو میتوُنسم 
بری شورا هم اسم بینیویَسم، هرچی 

باشه من مدیر گروهم!

گالبتون

نیتونی بینی من 
مدیر شدم،  نه گالب؟

زبونُم الل، زبونُم الل

اشک فقر
تا حاال َنظاره نکرده بودم پدری گفَته 
کوند دخترم َمی گوید دیگر تو را 
دوست ندارم و َنمی خواهم. حتی در 
َوالیت افغانیستان که تعصبات در خاَنه فراوان است، دختران 

باباها را بیسیار دوست َمی دارند و دَلشان براَیشان َمی تپد.
اما آن روز احمد، کارگری که َمثال خودم اعتیاد دارد و از سر 
ناچاری مدتی است روزها همراه من بی کنَده کاری َمی آید 
و شبها ضاَیعات جمع َمی کوند، این را گفَته کرد و اشک 

َچشمانش جاری شد.
دستی بی پشتش زدم و َبگفتم: نِگرب؛ مرد که زاری َنمی کوند.

گفَته کرد: هیچ وقت در زینَدگانی اینقدر مستأصل نشده بودم. 
خرج خورد و خوراک و دوا و داکِتر و کاغذ و قلم مکتب بَچه را 

َنمی توانم بدهم؛ َچه َبرسد بی موبایل و دوچرَخه و…
بی دخترم َقول داده بودم این تابستان برایش دوچرَخه خریَده 

کونم؛ اما هر َچه کردم، در توانم نبود.
حاال دختر ۵ - ۶ ساله ام در َچشمانم َنظاره َمی کوند و َمی گوید: 

من دیگر تو را َنمی خواهم و دوستت ندارم.
احمد این را َبگفت و َگریه امانش نداد. خودش را با کنَده کاری 
مشغول کرد و من در فکر این بودم َچکار َمی توان کرد. َیکهو بی 
یادم آمد َیکی از اربابان قبلی ام دست بی َخیر است و بعضی 

وقتها نذر افراد بیچاره َمی کوند.
بعد از کنَده کاری با دوچرَخه بی سراغش رفتم و َحکایت احمد 

را برایش گفَته کردم.
او هم خوشبختانه دلش بی رحم آمد، َیک پولی َبداد و َبگفت: 
بی همکارت َبگو دوچرَخه را خریَده کوند و بی خاَنه ببرد و بی 

دخترش گفَته کوند بی َقولم وفا کردم.
وقتی پول را بی احمد دادم، اَنگار دنیا را داده بودم . کلنگ را بی 
گوشه ای انداخت و با همان سرو وضع، دوان دوان بی دوچرَخه 

فروشی روان شد.
َیکی دو ساعتی نگذشته بود که موبایلم زنگ َبخورد؛ احمد بود.

باز هم َگریه َمی کرد. گفَته کردم: دیگر َچه شده؟
َبگفت: تو را بی جان هر کس دوست میَ داری، بی کالنتری 
بیا و بی اینها َبگو دوچرَخه مال خودم است. فکر َمی کونند 

دزدیده ام. َمی گویند بی تو َنمی آید دوچرَخه نو دستت باشد.
سوار بر دوچرَخه بی سرعت بی سمت کالنتری َرکاب زدم.  
در راه بی این فکر َمی کردم که اعتیاد بی زهر ماری َچه ها 
که بر سر آدمیزاد و قیاَفه ی او َنمی آورد و همه بی او شکاک 
َمی شوند. وارد راهرو کالنتری که شدم، احمد را َنظاره کردم که 
با دستبند گوشه ای ایسَته کرده و دخترش که همراه مادرش 

آمده، با ناراحتی پدرش را َنظاره و َگریه َمی کوند…

نجیب

ماجراهای تبعه موجاز

کارتون هفته

نامه ممهور به انجیرفروشی!!!
از  یکی  به  دخترم  جهیزیه  خرید  برای 
ابرفروشگاه های شهر رفتم! قیمتها را که 
دیدم مغزم سوت که چه عرض کنم زوزه 
از  دخترم  که  لیست جهیزیه ای  کشید! 
چشم و هم چشمی دختر عمه اش به من 
آسمان هشتم  به  قیمتش سر  بود  داده 
و  فریزر  یخچال  یک  قیمت  می رسید! 
لباسشویی ۱۰ برابر حقوق ماهیانه من بود!

صاحب فروشگاه که با یکی از بانک های 
شهر قرارداد داشت  نامه ای به دستم داد 
تا قسمتی از هزینه خرید جهیزیه را به 
صورت وام پرداخت کنم! با اعصاب خرد 

و خمیر نامه را به بانک بردم! 
ثبت  به  شروع  حساب  افتتاح  کارمند 
سیستم  داخل  من  شخصی  اطالعات 
کرد. به ثبت تلفن ثابت که رسید گفتم 
خانه ما تلفن ثابت ندارد و همگی  از 

موبایل استفاده می کنیم! گیر داد!
با ناراحتی و ناامیدی از بانک خارج شدم 
و روی پله های انجیر فروشی کنار بانک 

نشستم!
صاحب انجیر فروشی که از ظاهر آشفته ام 
متوجه حال خرابم شده بود سالم کرد و 
به سمت تپه انجیر کف مغازه اش اشاره 
کرد و تعارف کرد که میل کنم! تشکر 

کردم و  سفره دلم را برایش باز کردم!
لبخندی زد و روی یک کاغذ بیسکویت 
و  نوشت  را  مغازه اش  ثابت  شماره 
بانک  گفت: این شماره را بده کارمند 
خیالت راحت استعالم نمی کنند! فقط 
می خواهند گزینه های افتتاح حسابشان 
خالی نماند! انجیر فروش راست می گفت. 

شماره تلفن را که به دست کارمند بانک 
دادم بدون هیچ پرسشی وارد سیستم 

کرد و دفترچه پس انداز را به دستم داد!!!
بعد از آن نامه معرفی فروشگاه را به دست 
کارمند قسمت وام  دادم. نگاهی به نامه 
انداخت و گفت: مهر فروشگاه روی نامه 
نیست! با اعصاب خراب پرسیدم: شاید 

مسئول فروشگاه فقط امضاء می زند! 
اخمهایش را در هم کشید و از البه الی 
پرونده هایی که جلویش تلنبار شده بود 
پرونده یکی دیگر از مشتری های همان 
فروشگاه را بیرون کشید و مهر گرد  آبی 
رنگی را نشانم داد و گفت: ببین نامه باید 

ممهور به مهر فروشگاه باشد!
می دانستم  چون  و  گرفتم  را  نامه 
است.  بسته  ساعت  آن  در  فروشگاه 

تصمیم گرفتم فردا مهر کنم و بیاورم!
انجیر فروش صدایم زد و من مشکلم را 
به او گفتم! خندید و گفت: مهر فروشگاه 
چه شکلی و استامپش چه رنگی بود؟! با 

تعجب گفتم: ُمهر گرد با استامپ آبی!!!
نامه را گرفت و ُمهر گردی را از میان چند 
مهر انجیر فروشی جدا کرد و پای نامه 

فروشگاه لوازم خانگی زد و به دستم داد!
 انجیر فروش نگاهم کرد و گفت: نگران 

نباش این را هم متوجه نمی شوند!
تا نامه را به کارمند  بانک دادم آن را گرفت 
نگاه کلی کرد و البه الی بقیه مدارک 
پرونده ام گذاشت و گفت: از فردا می توانی 

ضامنت را بیاوری و وامت را بگیری!!!

قربانتان غریب آشنا!!! رؤیای خانه دار شدن!
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لذت باغبانی

با ترفند هایی که در ادامه می خوانید، می توانید در 
خانه باغبانی و گل کاری حرفه ای داشته باشید.

1- گیاه مناسب انتخاب کنید
نخستین قانون برای داشتن باغچه تمیز و مرتب، 
انتخاب گیاه مناسب است. ابتدا باید خاک باغچه 
قرار دهید و سپس  بررسی  را مورد  باروری آن  و 
گیاهانی انتخاب کنید که در آن شرایط به خوبی 
رشد می کنند. به طور مثال، نوعی سوسن است که 

در گرما و آفتاب شدید هم دچار آفت نمی شود.
2- یک الیه الشبرگ اضافه کنید

ساقه  دور  که  است  خاشاکی  و  برگ  الشبرگ، 
گیاه انباشته می کنند تا سرما نخورد یا رطوبت از 
دست ندهد. ۳ تا ۵ سانتی متر الشبرگ روی خاک 
باغچه بریزید تا خاک رطوبت خود را حفظ کند و 
را  این الشبرگ ها  بهتر است  سریع خشک نشود. 
از گیاهان ارگانیک همچون پوست نارگیل، پوسته 

رنده شده درخت یا کمپوست انتخاب کنید.
3- به ساده ترین روش آبیاری کنید

هدر  ندهید.  شلنگ  با  آبیاری  برای  را  خود  وقت 
باغچه  در  را  آن ها  و  بخرید  شلنگ های نشت آب 
آب  و  هستند  نفوذپذیر  شلنگ ها  این  دهید.  قرار 
به مقدار کم، اما دائمی از سطح آن ها بیرون نشت 
می کند. این شلنگ را داخل باغچه بگذارید و روی 
آن را با الشبرگ بپوشانید. تنها کاری که شما باید 

انجام دهید باز کردن شیر آب است.
4- باکس و گلدان های خود را همیشه

خیس نگه دارید
در طول تابستان نباید اجازه دهید گلدان های گل 
این  برای  بشوند.  شما خشک  گیاهان  باکس ها  و 
منظور از سیستم آبیاری قطره ای استفاده کنید تا 

خاک گلدان همیشه مرطوب بماند.
علف های هرز را تا کوچک هستند، ریشه کن کنید

اجازه ندهید علف های هرز در باغچه یا گلدان های 
شما رشد کنند. از همان ابتدا که جوانه زدند آن ها 
رشد  دوباره  تا  ندهید  اجازه  و  کنید  ریشه کن  را 
یک  در  می توانند  هرز  علف های  از  نوعی  کنند. 
بنابراین، پیش  فصل ۱۵۰ هزار تخم تولید کنند. 

از اینکه همه باغچه را پر کند آن را نابود کنید.
5- گیاهان خود را نیز عقیم کنید

فقط علف های هرز نیستند که می توانند تخم ریزی 

همچون  باغچه  گل های  از  برخی  کنند.  رشد  و 
گیاهان سیاه چشم، کلئوم و داتوره هم خودشان 
تخم ریزی و رشد می کنند. باید پیش از اینکه همه 

باغچه از این گل ها پر شود، آن ها را هرس کنید.
6- برای باغچه حاشیه درست کنید

با پالستیک، آجر یا خاک برای باغچه خود حاشیه 
تا  را  وسایل  این  کنید  کنید. سعی  درست  لبه  و 
عمق ۱۵ سانتی متر در خاک فرو کنید تا علف های 

هرز امکان رشد در آن منطقه نداشته باشند.
7- یادداشت برداری کنید

از کتاب ها یا مقاالت کشاورزی برای بهبود باغچه 
هفته  هر  می توانید  بعالوه،  کنید.  استفاده  خود 
حتی  کنید.  یادداشت  را  خود  باغچه  وضعیت 
خود  باغچه  از  مختلف  فصل های  در  می توانید 
قرار  بررسی  را مورد  بگیرید و وضعیت آن  عکس 

دهید.
8- شیب درست کنید

برای اینکه جلوی خانه یا گوشه ای از باغچه را با 
گل و گیاه زیبا کنید، می توانید به صورت شیب دار 
برای  تا  می شود  باعث  کار  این  کنید.  گل کاری 

ساخت زمین و هموار کردن آن هزینه نکنید.
9- از کمپوست درست استفاده کنید

باغبان ها ارزش کمپوست )کود تهیه  کشاورزان و 
خوبی  به  را  گیاهان(  فضوالت  و  برگ  از  شده 
می دانند. کود گیاهی باعث می شود تا خاک بهتر 
نوع  این  شود.  جذب  سریع تر  آب  و  بکشد  نفس 
خاک های  تا  می کنند  کمک  همچنین  کود ها 
حفظ  خود  در  را  آب  بیشتر  زمان  برای  ماسه ای 
از  و  نریزید  دور  را  باغچه  برگ های خشک  کنند. 

آن ها به عنوان کود بهره بگیرید.
10- از ابزار مناسب استفاده کنید

شما  دست  اندازه  که  کنید  انتخاب  ابزار هایی 
هستند تا بتوانید به راحتی از آن ها استفاده کنید. 

به طور مثال، دستکش، قیچی هرس کردن و ....
11- حفظ سادگی باغچه

دارید  نگه  خلوت  و  ساده  امکان  حد  تا  را  باغچه 
دست  کنید.  رسیدگی  آن  به  خوبی  به  بتوانید  تا 
کم، در ابتدای مسیر با گل کاری های کم و خلوت 
گیاهان  تعداد  به  مرور  به  سپس  و  کنید  شروع 

بیفزایید.

آشپزباشی

خیارشور خانگی
راضیه یزدی نژاد / مدرس آشپزی

مواد الزم:
ترخون،  سیر،  بوته ای،  خیار 
فلفل، نخود خام، نمک، سرکه 

و شیشه تمیز و خشک. 
حتمًا همه موارد باال باید کاماًل 
خشک باشند. خیس یا مرطوب 
زدن  کپک  باعث  آنها  بودن 

می شود!
شیوه تهیه:

در خیارها  با استفاده از خالل 

ایجاد  سوراخ  دو  یکی  دندان 
می کنیم.

این کار از چروک شدن و یا پف  
جلوگیری  خیارشور   کردن  

می کند.
در شیشه، خیارها، ترخون، سیر 
و فلفل را قرار داده تا جایی که 

تمام فضای شیشه را پر کند.
برای ترد شدن آن، از چهار تا 
استفاده  نخود خام  پنج عدد  

می کنیم.
قاشق  یک  هر شیشه  ازای  به 
پرنمک را با یک چهارم لیوان 
سرکه و آب جوشیده سرد شده 
مخلوط کرده و شیشه را با آن 
تکان می دهیم.  و  پر می کنیم 
در  بسته  را  شیشه  در  سپس 
جای خنک و دور از نور آفتاب 
قرار می دهیم.بعد از یک هفته 

قابل استفاده است.

بچه ها سالم
به کوشش سمیه نظری 

من هر روز با مامان و بابا صبحانه می خورم. 
امروز بعد از خوردن صبحانه، مامان و بابا به 

من گفتند که می خواهند یک نی نی بیاورند!
در ذهنم یک عالمه سؤال دارم، اما تا می آیم 
آنها را بپرسم، وقت رفتن به مدرسه می شود. 
در راه مدرسه از دوستم می پرسم: »می دانی 
بچه ها از کجا می آیند؟« او جواب می دهد: 
»آره. یک دانه را می کارند و یک درخت بچه 

سبز می شود«.
او  یاد حرف  نقاشی،  در مدرسه، سر زنگ 
می افتم و می خواهم یک درخت بچه نقاشی 

می کنم. اما نمی توانم!
از خانم معلم می پرسم:»شما می دانید بچه ها 

از کجا می آیند؟«
خانم معلم می گوید: »از بیمارستان«.

من می دانم آدمها وقتی مریض می شوند به 
بیمارستان می روند. پدر بزرگ هم یک بار به 
بیمارستان رفته است. حتماً او می داند بچه ها 

از کجا می آیند.
چند روز بعد به خانه پدر بزرگ می رویم. 
کجا  از  بچه ها  بزرگ،  »بابا  می پرسم:  او  از 

می آیند؟«
لک  یک  می شود،  که  »شب  می گوید:  او 

لک، بچه را توی بقچه می آورد و پشت در 
می گذارد«.

یک روز از آقای پستچی که نامه ها را پشت 
در می گذارد، سؤالم را می پرسم.

توی  از  »بچه ها  می گوید:  پستچی  آقای 
تخم های کوچولو بیرون می آیند.«

دیگر حسابی گیج شده ام!
شب از مامان و بابا می پرسم: »بچه ها از کجا 

می آیند؟«
مامان می گوید: »از توی شکم مامان هایشان 

می آیند.«
شبیه  کوچکند،  خیلی  »اولش  می گوید:  بابا 
مامان  بدن  توی  کوچولو،  خیلی  تخم  یک 
شروع به رشد می کنند و بعد از چند ماه تبدیل 
به نی نی می شوند و به دنیا می آیند. بیشتر 

بچه ها توی بیمارستان به دنیا می آیند«.
پس دوستم درباره دانه ها راست می گفت. 
آقای پستچی هم درباره تخم های کوچولو 
راست  هم  معلم  خانم  می گفت.  راست 

می گفت که بچه ها از بیمارستان می آیند.
ولی بابا بزرگ…

کجا  از  واقعاً  بچه ها  که  بگویم  او  به  باید 
می آیند!

بچه ها از کجا می آیند؟

نوشته: صوفی بلکال
ترجمه: شبنم حیدری پور

//

//

مهربان مثل آفتاب 
صبح کوچه باز جارو خورده بود

پاک بود و با صفا و دلگشا
دورتر از کوچه می آمد به گوش

ِخش ِخش جاروب مردی آشنا
مرد خوب رفتگر از صبح زود

با خودش پاکیزگی آورده بود
آفرین بر او که با جاروب خود

غصه ها و اخم ها را برده بود
پیش رفتم گفتم: آقا جان سالم

کوچه مثل دسته گل زیبا شده
پاسخم گفت و به من لبخند زد

گفت: مثل خنده گلها شده
گفت با من کاش دلها پاک بود

مثل کوچه  مثل غنچه  مثل آب
آشتی بود  و سالم و همدلی

مهربان بو دیم مثل آفتاب
محمدرضا سنگری
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شهادت امام حسن عسکری تسلیت باد

مزمت تملق و چاپلوسی
حجت االسالم دکتر حسین سروش / امام جماعت حسینیه ثاراله

درسهای اخالقی

حسن  امام  شهادت  سالروز  در 
مرور  با  تا  است  مناسب  عسکری)ع( 
روایتی از ایشان، سیره عملی زندگی 
خود را مورد بازنگری قرار داده و طبق 
که  بیت)ع(  اهل  معارف  و  دستورات 
مجسمه عملی زندگی اسالمی هستند، 

رفتار و آداب خود را به روزرسانی کنیم.
در  عسکری)ع(  حسن  امام  حضرت 
َغْیَر  َمَدحَ   »َمنْ   می فرمایند:  روایتی 
اْلُمْسَتِحقِّ لِْلَمْدِح َفَقْد َقاَم َمَقاَم اْلُمتََّهم / 
کسی که از افراد ناشایسته تعریف کند، 
در معرض اّتهام است« )نزهة الناظر و 

تنبیه الخاطر، ص۱4۳( 
یکی از رفتارهای ناشایست که البته در 
جامعه ما ریشه در فرهنگ گذشته دارد، 
روحیه چاپلوسی مردم است. با مطالعه 
ادبی گذشتگان خواهیم  آثار مکتوب 
دید که این رفتار به عنوان یک حسنه 
معرفی شده است. به عنوان مثال حاکم 
فارس در گلستان سعدی، با عباراتی 
خداوند   ...« است.  شده  مدح  عجیب 
جهان و قطب دایره زمان و قائم مقام 
سلیمان و ناصر اهل ایمان اتابک اعظم 
مظفر الدنیا و الدین، ابوبکربن سعدبن 
زنگی، ظّل الله تعالی فی أرضه ربِّ ارض 
عنه و ارضه، به عین عنایت نظر کرده 
است و تحسین بلیغ فرموده و ارادت 

صادق نموده ...« )گلستان سعدی(
البته این منش و سلوک در آثار سایر 
ادبای گذشته نیز وجود داشته است. 
حافظ نیز در مدح شاه شجاع چنین 

سروده است:
دارد همیشه توسن ایام زیر ران  

دارای دهر شاه شجاع آفتاب ملک
مالحظه می شود که تعریف و تمجید 
زمان  حاکمان  به  نسبت  ادب،  اهل 
خود همراه با اغراق و غلو بوده است. 
همین منش و رفتار از ادب و فرهنگ 
گذشته تا به امروز جریان داشته است. 
با نگاهی به متون دینی و کلمات و سیره 
پیشوایان دینی مشخص می شود که 
فرامین اسالمی نقطه مقابل این سیره 
بوده و مردم را از هرگونه تملق گویی و 
چاپلوسی برحذر می دارد. از همین رو 

امام حسن عسکری)ع( هشدار می دهد 
که نباید اخالق تملق گویی داشت زیرا 
فرد چاپلوس خود را در معرض اتهام 
قرار داده و دیگران او را متهم خواهند 
کرد که این تملق و چاپلوسی به خاطر 
رسیدن به اهداف مادی یا غیر مادی 
است. البته این موضوع آنقدر حساس 
و مهم است که سایر پیشوایان دینی 
نیز در کلمات و سخنان خود از آن نهی 
نموده اند. به طوری که امیرالمؤمنین)ع( 
از جمله صفات  را  تملق و چاپلوسی 
می کند.  معرفی  منافق  ویژگیهای  و 
»منافق، بی شرم و کودن، چاپلوس و 
بدبخت است.« )تصنیف غررالحکم و 
دررالکلم ص 4۵8(. در پایان ذکر این 
نکته خالی از لطف نیست که به رغم 
نهی ائمه اطهار)ع( از اخالق متملقانه، 
بهانه  به  نباید  که  داشت  توجه  باید 
برجسته  ویژگیهای  تملق،  از  دوری 
دیگران را نادیده گرفت و از آنها چشم 
طبق  صورت  این  در  زیرا  پوشید. 
فرمایش امیرالمؤمنین)ع( ممکن است 
حسادت  مانند  دیگری  رذیله  دچار 
»تعریف  می فرماید:  حضرت  شویم. 
از استحقاق، چاپلوسی و کمتر  بیش 
از استحقاق، از ناتوانی در سخن و یا 
حکمت  )نهج البالغه  است.«  حسد 
۳47( در نتیجه همانطور که اسالم در 
است،  اعتدال  دین  کلیه شئون خود 
در مسئله ارتباط مردم با یکدیگر نیز 
نسبت  تا  کرده  صادر  اعتدال  دستور 
به یکدیگر همانطور که شایسته است 

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

برگی از تاریخ

از دولت َعَلم به بعد، مداخله شاه در سیاست 
وزیر  و  نخست وزیر  و  شد  روزافزون  خارجی 
خارجه نقشی در این زمینه نداشتند و صرفًا تابع 
و مجری اوامر شاه بودند. به عنوان نمونه هنگامی 
که اختالف ایران و عراق در بهار ۱۳48 )۱۹۶۹( 
دو کشور را به آستانه جنگ رساند، نخست وزیر 
و وزیرانی که در شرایط اضطراری عضو شورای 
عالی دفاع ملی بودند، هنگامی از جریان امر آگاه 
گشتند که به نیروهای مسلح فرمان آماده باش 
داده شده بود و هر آن احتمال برخورد نظامی 
می رفت. به تدریج شاه از این که کسی بخواهد 
اظهار  خارجی  سیاست  به  مربوط  مسائل  در 
نظری کند، ناراحت می شد. یک بار َعَلم گزارش 
 George( می دهد که در دیدار خود با جورج بال
از   )Tour d'horizon( کّلی  بررسی   )Ball
مسائل جهان کرده اند؛ شاه به تمسخر می پرسد: 
 .)۱۳۵2 آذر   ۱2 )یادداشت  مثاًل چی؟«.   ...«
همچنین هنگامی که در 2۳ آذر ۱۳4۹ )۱4 
وزیر   )Aba Eban( ابان  آبا  دسامبر ۱۹7۰( 
خارجه اسرائیل به ایران آمد، وزارت خارجه تا 
روز ورود وی از این جریان آگاهی نداشت. ابان 
پیش از آمدن پیغام داده بود که مایل است َعَلم 
را نیز ببیند. »... می دانستم شاهنشاه خوششان 
دارند  میل  را  کارها  بعضی  چون  نمی آید، 
انحصاری در ید اقتدار خودشان باشد. وقت ندادم 
و در عوض تصمیم به رفتن به مشهد گرفتم. 
وقتی به عرض رساندم خیلی راضی شدند، اما 
وقتی برگشتم تمام مذاکرات را خودشان به من 
فرمودند.« )یادداشت ۵ دی ۱۳4۹(. این گرایش 
به یکه تازی و دور نگهداشتن دیگران، مسئوالن 

مستقیم کارها را نیز در بر می گرفت.
یک بار که کیسینجر به مالقات شاه آمده بود، »... 
شاهنشاه مقرر فرمودند: کیسینجر تنها شرفیاب 

باشد. من به جای وزیر خارجه خجالت کشیدم«. 
)یادداشت ۱8 آبان ۱۳۵2(. به این سان وزیر 
خارجه ایران - عباسعلی خلعتبری - پشت در 
ماند و تنها هنگام ناهار به اصطالح افتخار حضور 
یافت! فردای همان روز قرار بوده که شاه به همراه 
نخست وزیر و َعَلم به شیراز بروند، در ضمن شاه 
که می خواست پیامی برای ملک فیصل، پادشاه 
به  َعَلم  وسیله  به  بفرستد  سعودی  عربستان 
جمشید آموزگار، وزیر دارایی، دستور داد که به 
فرودگاه بیاید. نخست وزیر که هیچ آگاهی از این 
جریان نداشت، علت حضور آموزگار را از خود او 
جویا شد، » ...  و او گفت: برحسب امر همایونی 
و دستور وزیر دربار آمده ام خودم هم نمی دانم 
برای چه. باری بگذریم از این که نخست وزیر چه 
قدر ناراحت بود و حق هم داشت. اگر من ]هم[ به 
جای او بودم ناراحت می شدم که در جریان کارها 
نیستم. ولی چه باید کرد؟ الملک عقیم. خدا و شاه 
باید یکی باشد و هرچه اعضاء و زیر دستان پستتر 
و مخذولتر ]باشند[ بهتر...« )یادداشت ۱۹ آبان 

۱۳۵2(.  )مخذول= خوار(
این گونه میان ُبر زدن و بی اعتنایی به مسئوالن 
امر در مسائل نفتی نیز به چشم می خورد. یک 
بار شاه به َعَلم دستور داد درباره بهره برداری از 
گازهای ایران با شرکتهای نفتی مذاکره کرده 
و نتیجه را به او بگوید. »... می خواستم سر شام 
]گزارش[ عرض کنم ممکن نشد، چون دکتر 
اقبال رئیس شرکت ملی نفت ایران حضور داشت 
و نمی شد در حضور ایشان صحبت کرد! واقعًا 
کارهای کشور ما نوع خاصی است و شاهنشاه 
در اداره کشور نوع مخصوص خودشان را دارند 
که مالئک آسمان هم نمی توانند سر درآورند. 
مثاًل رئیس شرکت نفت چرا نباید در مذاکرات 
نفت وارد بشود؟ خدا می داند و شاه و بس!...« 

)یادداشت 2۶ اردیبهشت ۱۳۵2(. 
شاه پس از پیروزی اوپک بیش از پیش خودکامه 
و بر آن شد که وزارت خارجه را نیز همانند ارتش 
شخصًا و مستقل از دولت نظارت کند و به َعلم 
یادآور شد، به وزارت خارجه گفته ام هیچ مقامی 
غیر از خود من حق ندارد در کارهای وزارت 
خارجه مداخله بکند. حتی گفته ام برادر هویدا 
که نماینده ما در سازمان ملل است، حق ندارد 
به نخست وزیر گزارش بدهد یا تلفن بکند. او را 
توبیخ کردم که چرا به برادرش گزارشهای وزارت 
اسفند   ۱۵ )یادداشت  می دهد...«  را  خارجه 
۱۳۵2(. ولی کار این نادیده انگاری اصول اداری 
و تکروی بیمارگونه به همین جا پایان نپذیرفت و 
برخی از مسائل خارجی را حتی به وزارت خارجه 
نیز اطالع نمی داد. به عنوان مثال رابط میان شاه 
و ایندیرا گاندی، نخست وزیر وقت هند، اسدالله 
از نخست وزیر هند  نامه ای  بود. »...  رشیدیان 
به عنوان شاهنشاه رسیده بود ]حاکی از این[ 
که با اسدالله رشیدیان در مورد اوامر شاهنشاه 
و مسأله پاکستان صحبت کرده و پیامهایی به 
وسیله او داده است که به عرض خواهد رسید. 
خیلی باعث تعجب من شده بود. عرض کردم: 
مثل اینکه رشیدیان فضولی کرده. فرمودند: خیر 
هیچ همچو چیزی نیست. امر خودمان بود و حاال 
هم جواب بنویسید که این نوع روابط را ما مفید 
می دانیم. بعد هم از طریق وزارت امور خارجه 
نفرستید، بدهید خودم امضاء کنم و خودم هم به 
رشیدیان خواهم داد که بفرستد...« )یادداشت 

28 اردیبهشت ۱۳۵2(.
ادامه دارد

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

جلد اول، تهران: کتاب سرا، صص 8۹ تا ۹2

سالهای واپسین حکومت شاهنشاهی

بخش سیزدهمخدا می داند و شاه و بس!

 نویسنده آمریکایی عالقه مند به 
هزار و یک شب

ویلیام  اصلی  نام  با  هنری  اُ. 
نویسنده    پورتر،  سیدنی 
آمریکایی )۱8۶2 - ۱۹۱۰(. 
داستان های کوتاه او به دلیل 
لطافت طبع، بازی با کلمات، 
و  شخصیت پردازی شورانگیز 

پایان هوشمندانه و غافلگیرانه معروف هستند. 
و  بود  مطالعه  حال  در  همواره  کودکی  زمان  از  پورتر 
کتاب های فراوانی را می خواند، اما کتاب مورد عالقه او 

ترجمه انگلیسی کتاب هزار و یک شب )از عربی( بود. 
پورتر ظرف چند سال، چند شغل متفاوت داشت. داروساز، 
نقشه کش، تحویلدار بانک، و روزنامه نگار. او همچنین در 

کنار کار، به نویسندگی پرداخت.
معروف  غافلگیرانه  پایان  دلیل  به  هنری  اُ.  داستان های 
هستند، تا حدی که اصواًل این نوع پایان را »پایاِن نوع اُ. 

هنری« می نامند.
این نویسنده در طول عمر خود بیش از 4۰۰ داستان کوتاه 
نوشت. جایزه امروزه اُ. هنری، جایزه ای نفیس است که هر 

سال به داستان های کوتاه برجسته اعطا می شود. 
جمله ای از او مشهور است: در هر چیزی، داستانی وجود 
دارد. من برخی از بهترین ایده های داستان هایم را از نیمکت 
روزنامه فروشی  دکه های  و  برق  چراغ  تیرهای  پارک ها، 

گرفته ام.
برخی از داستان های او عبارت اند از:

»هدیه مغان«: دربارٔه زوج جوانی است که پول زیادی در 
اختیار ندارند، اما نومیدانه تالش می کنند برای یکدیگر 
هدیه کریسمس بخرند. دال بدون اطالِع جیم، ارزشمندترین 
دارایی خود یعنی موهای زیبایش را می فروشد تا زنجیری از 
جنس پالتین برای ساعت جیم بخرد؛ از سوی دیگر، جیم هم 
بدون اطالِع دال، ارزشمندترین دارایی خود یعنی ساعتش 
را می فروشد تا دو شانه جواهرنشان برای موهای زیبای دال 
بخرد. از هنگام نگارش این داستان در قرن بیستم، ماجرای 
آن بارها مورد تقلید، اقتباس، بازنویسی یا بازگویی قرار 

گرفته است.
»باج رئیس قرمز«: در این داستان، دو مرد یک پسربچه 
ده ساله را می دزدند. پسربچه آنقدر بی ادب و بداخالق است 
که در نهایت آن دو مرد از روی ناچاری 2۵۰ دالر به پدر او 

می پردازند تا پسرش را پس بگیرد.

گنجینه های ادب
او تنها بود یا ما؟

اکفه داستان
وقتی که ُمرد، حتی یک نفر هم توی 
محل ما ناراحت نشد. بچه های محل 
اسمش رو گذاشته بودند مرفه بی درد 
و بی کس و این لقب هم چقدر به او 
نه  و  بچه  نه  داشت،  زن  نه  می آمد. 

کس وکار درستی.
شنیده بودیم که چند تایی برادرزاده و 
خواهرزاده دارد که آنها هم وقتی دیده 
بودند آبی از اجاق عموجان و دایی جان 
تنهایش  نمی شود،  گرم  برایشان 

گذاشته بودند.
از  تا  و سه چهار  ُمرد، من  که  وقتی 
بچه های محل که می دانستیم ثروت 
عظیم و بی کرانش بی صاحب می ماند، 
بدون اینکه بگذاریم کسی از همسایه ها 
بفهمد، شب اول با ترس و لرز زیاد وارد 
خانه  اش شدیم و هر چه پول نقد داشت، 

بلند کردیم. بعد هم با خود کنار آمدیم 
که: این دزدی نیست. او به این پول ها 
تازه  ندارد.  هم  احتیاجی  هیچ  دیگر 
می توانیم کمی هم از این پول ها را از 
هم  تا  کنیم  خیر  کار  صرف  طرفش 

خودش سود برده باشد و هم ما…
اما دو روز بعد در مراسم خاکسپاری اش 
که با همت ریش سفید های محل به 
بهشت زهرا رفتیم، من و بچه ها چقدر 

خجالت کشیدیم.
موقعی که ۱۵۰ بچه یتیم از بهزیستی 
آمدند باالی سرش و فهمیدیم مرفه 
آنها  همه  سرپرستی  خرج  بی درد 
دیدیم  را  یتیم  بچه های  می داده.  را 
پدری  انگار  و  می ریختند  اشک  که 
مهربان را از دست داده اند. از خودمان 

پرسیدیم: او تنها بود یا ما؟

غلط های متداول در زبان فارسی
گذاردن- گزاردن:  گذاردن و گذاشتن به معنی نهادن و قراردادن چیزی در جایی است. 

»گزاردن« به معنی اداکردن و به جا آوردن »نمازگزار«، »سپاسگزار«، »خدمتگزار«. اغلب 

این کلمات را با ذال می نویسند که غلط است . 

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

مشهور و متداول، تهران: انتشارات کتابخانه گوتنبرگ، ص۱24.

زین قند پاریس

آسمانت  که بارانی باشد..
جواد ابطحی

آسمانت که بارانی باشد / خنده می کشی برلبانم
طرح دلربایی / از آفریننده احساس های گم

آسمانت که بارانی باشد /  آن چنان زیبا می رقصی
 گویی روبروی پادشاهی و / سلطان شد ه ای

آسمانم / آسمانت بارانی که  می شود / نگاه خیس چشمانت
 عشقی را می رویاند/ در باغچه ی خشک دلم...

یک فنجان شعر

ماجراهای من و بی بی

این  را  گوشی اش  که  همانطور  بی بی 
دست و آن دست می کرد گفت:

- میگم ننه گالب...
- بله بی بی؟

چیطو  میشن  گروه  مدیر  که  ایِنی   -
میشن؟ سخته؟

- نه بی بی جون، چی چی رو سخته؟ یه 
گروه می سازی ِکسایی ام رو که میخوای 

عضو گروه می  کنی دیگه...
بی بی گوشی اش را گرفت سمت من...

- چیطوری ینی؟ بیا یاُدم بده...
گروه  طریقه   و  گرفتم  را  گوشی اش 

ساختن را به او نشان دادم...
بی بی نگاهم کرد...

- ینی االن من مدیر ای گروهوام؟ 
- بله بی بی دیگه...
- کیا توشن حاال؟

- بهجت خانوم، شوکت و زینت و ملوک 
و زیور و چن نفر دیگه...

- ینی االن من مدیر اونا هسم؟
- نه مدیر اونطوری بی بی، مدیر دیگه...

- مدیر، مدیره دختر، ایطو اوطو خو ندره.
- چی بگم واال بی بی؟ 

بی بی نگاهم کرد...
- ِبجی اقد حرف مفت زدن پوشو برو 

ظرفاِر بشور...
نگاهش کردم...

تا  ولی  می شورم  که  من  جون  بی بی 
اونجایی که من یادمه قرار شد رفت و 
روب و پخت و پز و گردگیری با من باشه، 

ظرف شستن با شما...
بی بی بادی به غبغب انداخت...

ِشی تو، من، مِن مدیر پاشم برم  - تو چِِ
ظرف بوشوَرم؟ ینی تو خجلت نیکشی 

دختر؟ حیا نیکنی؟
نیم ساعتی که شد، سفره  شام را پهن 
بی بی که سرش  به  رو کردم  و  کردم 

همچنان توی گوشی بود...
- بی بی...

- هوم؟
- بی بی....

- هوووووووووم....
- بی بی...

- دررررررررد... مرضضض... مررررگ... 
گولِّی برنو، خو چه مرگته هی بی بی، 
بی بی، بی بی... میه نیبینی درم گروهو 

ِر مدیریت می کنم؟
- بی بی جون چیزی نمیگم که؛ میگم بیا 

شام بخور...
نگاهی به من انداخت...

- بَرم لقمه بیگیر...
- چکار کنم بی بی؟

-َکری؟ نیشُنفی؟ میگم برم لقمه بیگیر 
خو...

بدون اینکه حرفی بزنم لقمه را پیچاندم 
و گرفتم سمت بی بی...

- بفرما بی بی...
- بُکن دهُنم...
- چی بی بی؟

- چی چی و مرض. میه نیبینی دُسم 
بنده؟ تو گروه گیس و گیس کشی شده، 

میگم لقمه ِر بکن دهنم....
دو سه ساعتی که گذشت رو کردم به او...

- بی بی...
- هوم؟

اعظم  خوِنی  بری  نمیخواستی  مگه   -
خانوم؟
- نع...

بی بی.  گفتی  دیروز  خودت  بابا  ای   -
بری  که  دیده  تدارک  کلی  گفتی 

خونشون...
- او مال دیروز بود دختر، االن من برم، 
ماخا  ها؟کی  بسپرم؟  کی  اَ  ِر  گروهو 

مدیریت کنه؟ ها؟
- ای بابا شما مثل اینکه خیلی قضیه رو 

جدی گرفتی بی بی؟
اصاًل  چه؟  ینی  دختر؟  چه  ینی   -
گالب!  میریزه  چشات  اَ  دره  حسادت 

نیتونی بینی من مدیر شدم نه؟
کمی که گذشت گفت:

- میگم راسی گالب، کاشکه زودتر ای 
گروهو ِر برم را اناختودی. ایطو میتوُنسم 
بری شورا هم اسم بینیویَسم، هرچی 

باشه من مدیر گروهم!

گالبتون

نیتونی بینی من 
مدیر شدم،  نه گالب؟

زبونُم الل، زبونُم الل

اشک فقر
تا حاال َنظاره نکرده بودم پدری گفَته 
کوند دخترم َمی گوید دیگر تو را 
دوست ندارم و َنمی خواهم. حتی در 
َوالیت افغانیستان که تعصبات در خاَنه فراوان است، دختران 

باباها را بیسیار دوست َمی دارند و دَلشان براَیشان َمی تپد.
اما آن روز احمد، کارگری که َمثال خودم اعتیاد دارد و از سر 
ناچاری مدتی است روزها همراه من بی کنَده کاری َمی آید 
و شبها ضاَیعات جمع َمی کوند، این را گفَته کرد و اشک 

َچشمانش جاری شد.
دستی بی پشتش زدم و َبگفتم: نِگرب؛ مرد که زاری َنمی کوند.

گفَته کرد: هیچ وقت در زینَدگانی اینقدر مستأصل نشده بودم. 
خرج خورد و خوراک و دوا و داکِتر و کاغذ و قلم مکتب بَچه را 

َنمی توانم بدهم؛ َچه َبرسد بی موبایل و دوچرَخه و…
بی دخترم َقول داده بودم این تابستان برایش دوچرَخه خریَده 

کونم؛ اما هر َچه کردم، در توانم نبود.
حاال دختر ۵ - ۶ ساله ام در َچشمانم َنظاره َمی کوند و َمی گوید: 

من دیگر تو را َنمی خواهم و دوستت ندارم.
احمد این را َبگفت و َگریه امانش نداد. خودش را با کنَده کاری 
مشغول کرد و من در فکر این بودم َچکار َمی توان کرد. َیکهو بی 
یادم آمد َیکی از اربابان قبلی ام دست بی َخیر است و بعضی 

وقتها نذر افراد بیچاره َمی کوند.
بعد از کنَده کاری با دوچرَخه بی سراغش رفتم و َحکایت احمد 

را برایش گفَته کردم.
او هم خوشبختانه دلش بی رحم آمد، َیک پولی َبداد و َبگفت: 
بی همکارت َبگو دوچرَخه را خریَده کوند و بی خاَنه ببرد و بی 

دخترش گفَته کوند بی َقولم وفا کردم.
وقتی پول را بی احمد دادم، اَنگار دنیا را داده بودم . کلنگ را بی 
گوشه ای انداخت و با همان سرو وضع، دوان دوان بی دوچرَخه 

فروشی روان شد.
َیکی دو ساعتی نگذشته بود که موبایلم زنگ َبخورد؛ احمد بود.

باز هم َگریه َمی کرد. گفَته کردم: دیگر َچه شده؟
َبگفت: تو را بی جان هر کس دوست میَ داری، بی کالنتری 
بیا و بی اینها َبگو دوچرَخه مال خودم است. فکر َمی کونند 

دزدیده ام. َمی گویند بی تو َنمی آید دوچرَخه نو دستت باشد.
سوار بر دوچرَخه بی سرعت بی سمت کالنتری َرکاب زدم.  
در راه بی این فکر َمی کردم که اعتیاد بی زهر ماری َچه ها 
که بر سر آدمیزاد و قیاَفه ی او َنمی آورد و همه بی او شکاک 
َمی شوند. وارد راهرو کالنتری که شدم، احمد را َنظاره کردم که 
با دستبند گوشه ای ایسَته کرده و دخترش که همراه مادرش 

آمده، با ناراحتی پدرش را َنظاره و َگریه َمی کوند…

نجیب

ماجراهای تبعه موجاز

کارتون هفته

نامه ممهور به انجیرفروشی!!!
از  یکی  به  دخترم  جهیزیه  خرید  برای 
ابرفروشگاه های شهر رفتم! قیمتها را که 
دیدم مغزم سوت که چه عرض کنم زوزه 
از  دخترم  که  لیست جهیزیه ای  کشید! 
چشم و هم چشمی دختر عمه اش به من 
آسمان هشتم  به  قیمتش سر  بود  داده 
و  فریزر  یخچال  یک  قیمت  می رسید! 
لباسشویی ۱۰ برابر حقوق ماهیانه من بود!

صاحب فروشگاه که با یکی از بانک های 
شهر قرارداد داشت  نامه ای به دستم داد 
تا قسمتی از هزینه خرید جهیزیه را به 
صورت وام پرداخت کنم! با اعصاب خرد 

و خمیر نامه را به بانک بردم! 
ثبت  به  شروع  حساب  افتتاح  کارمند 
سیستم  داخل  من  شخصی  اطالعات 
کرد. به ثبت تلفن ثابت که رسید گفتم 
خانه ما تلفن ثابت ندارد و همگی  از 

موبایل استفاده می کنیم! گیر داد!
با ناراحتی و ناامیدی از بانک خارج شدم 
و روی پله های انجیر فروشی کنار بانک 

نشستم!
صاحب انجیر فروشی که از ظاهر آشفته ام 
متوجه حال خرابم شده بود سالم کرد و 
به سمت تپه انجیر کف مغازه اش اشاره 
کرد و تعارف کرد که میل کنم! تشکر 

کردم و  سفره دلم را برایش باز کردم!
لبخندی زد و روی یک کاغذ بیسکویت 
و  نوشت  را  مغازه اش  ثابت  شماره 
بانک  گفت: این شماره را بده کارمند 
خیالت راحت استعالم نمی کنند! فقط 
می خواهند گزینه های افتتاح حسابشان 
خالی نماند! انجیر فروش راست می گفت. 

شماره تلفن را که به دست کارمند بانک 
دادم بدون هیچ پرسشی وارد سیستم 

کرد و دفترچه پس انداز را به دستم داد!!!
بعد از آن نامه معرفی فروشگاه را به دست 
کارمند قسمت وام  دادم. نگاهی به نامه 
انداخت و گفت: مهر فروشگاه روی نامه 
نیست! با اعصاب خراب پرسیدم: شاید 

مسئول فروشگاه فقط امضاء می زند! 
اخمهایش را در هم کشید و از البه الی 
پرونده هایی که جلویش تلنبار شده بود 
پرونده یکی دیگر از مشتری های همان 
فروشگاه را بیرون کشید و مهر گرد  آبی 
رنگی را نشانم داد و گفت: ببین نامه باید 

ممهور به مهر فروشگاه باشد!
می دانستم  چون  و  گرفتم  را  نامه 
است.  بسته  ساعت  آن  در  فروشگاه 

تصمیم گرفتم فردا مهر کنم و بیاورم!
انجیر فروش صدایم زد و من مشکلم را 
به او گفتم! خندید و گفت: مهر فروشگاه 
چه شکلی و استامپش چه رنگی بود؟! با 

تعجب گفتم: ُمهر گرد با استامپ آبی!!!
نامه را گرفت و ُمهر گردی را از میان چند 
مهر انجیر فروشی جدا کرد و پای نامه 

فروشگاه لوازم خانگی زد و به دستم داد!
 انجیر فروش نگاهم کرد و گفت: نگران 

نباش این را هم متوجه نمی شوند!
تا نامه را به کارمند  بانک دادم آن را گرفت 
نگاه کلی کرد و البه الی بقیه مدارک 
پرونده ام گذاشت و گفت: از فردا می توانی 

ضامنت را بیاوری و وامت را بگیری!!!

قربانتان غریب آشنا!!! رؤیای خانه دار شدن!
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آگهی تحدید حدود اختصاصی 
چون آگهی و عملیات تحدیدی پــاک 6  فرعی از 6259  اصلی  واقــع درنی ریز  بخش 22 
فارس ملکی آقای محمد شــجاعت پور باید تجدید شــود و برحســب تقاضای مالک که 
درخواســت انتشــار آگهی تحدید حدود اختصاصی نموده اند. وقــت تحدید حدود  روز 
یکشنبه مورخ 1400/08/23 تعیین و عملیات تحدید از ساعت 8 صبح در محل شروع و 
به عمل خواهد آمد. به وسیله این آگهی از متقاضی مزبور و کلیه صاحبان اماک مجاور بر 
طبق ماده 14 قانون ثبت دعوت می  گردد که در وقت مقرر در محل وقوع ملک حضور بهم 
رسانند. واخواهی مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی باستناد ماده 20 قانون ثبت 
از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدید تا 30 روز پذیرفته خواهد شــد که بایستی کتبًا به 
اداره ثبت محل تسلیم و رســید عرض حال دریافت نمایید. ضمنًا معترض از تاریخ تسلیم 
اعتراض به اداره ثبت یک ماه فرصت خواهد داشت که دادخواست خود را به دادگاه صالحه 
تقدیم و گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به اداره ثبت ارائه نماید. در غیر اینصورت سند 

مالکیت برابر مقررات صادر خواهد شد. 
 تاریخ انتشار:یکشنبه 1400/07/18

محسنزوارانحسینی-رئیسادارهثبتاسنادوامالکنیریز

36722

- مورخ 1400/07/10
ش 86

آگهی فقدان سند مالکیت بخش 22 فارس نی ریز
چون آقای محمد حســن لطفی فرزند محمدعلی با تســلیم دوبرگ استشهادیه که در 
دفترخانه اسناد رسمی شماره 63  مشــکان- نی ریز تنظیم گردیده است مدعی است که 
تعدادجلد سند مالکیت کاداستری مربوط به ششــدانگ یک باب خانه به مساحت600 
متر مربع تحت پاک 4886.973 واقع در نی ریز بخش 22 فارس به نام ایشــان در  ذیل 
ثبت دفترالکترونیکی 139720311005004308 ثبت و سندمالکیت گاداستری به 
شماره چاپی 340160ب97 صادر و تسلیم گردیده است به علت جابجایی منزل مفقود 
شده است و نامبرده تقاضای صدور سندالمثنی نموده اســت. مراتب طبق دستور ماده 
120 اصاحی آیین نامه قانون ثبت آگهی می شود که هر کس نسبت به ملک مورد آگهی 
معامله ای کرده و یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می باشــد تا ده روز پس از انتشار 
آگهی به ثبت محل مراجعــه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل ســند مالکیت یا خاصه 
معامله تسلیم نماید و اگرظرف مدت مقرر اعتراضی نرسیده و یا در صورت اعتراض اصل 
سند ارائه نشود اداره ثبت سند مالکیت المثنی را طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم 

خواهد کرد. 
تاریخانتشار:1400/07/18 

محسنزوارانحسینی-رئیسادارهثبتاسنادوامالکنیریز

36720

- مورخ 1400/07/10
ش 85

تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیأت  شماره 140060311005000382  رأی  برابر 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک نی ریز تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی آقای رضا مقنی زاده فرزند حسن 
به شماره شناسنامه 190 صادره از نی ریز در ششدانگ یک باب خانه به مساحت32.65 
متر مربع پاک 44 فرعی از 3559  اصلی مفروز و مجزا شده از پاک 3559 اصلی واقع 
در نی ریز بخش 22 فارس خریداری از مالک رسمی آقای محمدحسین نجف زاده  
محرز گردیده است. لذا به منظور اطاع 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. 
تاریخانتشارنوبتاول:1400/07/18

تاریخانتشارنوبتدوم:1400/08/03

محسنزوارانحسینی-رئیسادارهثبتاسنادوامالکنیریز

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

- مورخ 1400/07/12
ش 86

36761

برابر رأی شماره 140060311005000381 هیأت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
نی ریز تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی آقای محمد امین خواه فرزند امراله به شماره 
شناسنامه 249 صادره از نی ریز در ششدانگ یک باب خانه به مساحت177.5متر مربع 
پاک 1 فرعی از 2346  اصلی مفروز و مجزا شده از پاک 2346 اصلی واقع در نی ریز 
بخش 22 فارس خریداری از مالک رسمی خانم صدیقه بهرامی و خانم ها نادره و باهره و 
طاهره همگی رشیدپور  محرز گردیده است. لذا به منظور اطاع 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. 

تاریخانتشارنوبتاول:1400/07/18

تاریخانتشارنوبتدوم:1400/08/03

محسنزوارانحسینی-رئیسادارهثبتاسنادوامالکنیریز

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

- مورخ 1400/07/10
ش 84

36764

فروش زمین
 زمینی به مساحت 210مترمربع 

واقع در اطراف خضر نبی اله 
)زمینهای سیمان سفید( به 

فروش می رسد.
09164881390 

1/36760

دعوت به همکاری
به سه نفر خانم جهت کار 

در تاالر پذیرایی کسرا نیازمندیم 
مراجعه حضوری

09171337452 2/36718

نیازمند دو کارگر جهت کار در 
رستوران پایتخت 
مراجعه فقط حضوری ی

ار
مک

ه ه
ت ب

عو
د

2/36747

slx 405 فروش فوری خودرو 
 مدل13۹۹ /رنگ سفید /بدون خط و خش

سند تک برگ/قیمت توافقی / کارکرد 33هزارکیلومتر /  

دارای روکش صندلی کف پوش ودور فرمانی

0۹332۹0۹320

ی
وش

فر

2/36765

یک قطعه باغ پسته با متراژ 
11000 متر مربع، دارای 
حدود 20 درخت انار، 11 
ساعت آب، 2 اتاق به متراژ 

حدود 45 متر زیربنا، استخر 
آب، تانکر، برق به فروش 

می رسد.

0۹17332718۹

فروش باغ

2/358۹5

یک قطعه زمین مسکونی به متراژ 185مترمربع سند دار 
دارای آب و برق   گاز و فاضالب و کوچه 10متری آسفالت  

واقع در خیابان معلم به فروش می رسد
09173173797

فروش زمین

2/35۹02

اینترنت پلنگان
 راه اندازی شد

 ثبت نام و راه اندازی:
07153833827)هدایتی(

***/1

ادامهازصفحهیک

دست خودش نبود... با وجود این که سن و سال چندانی نداشت، 
کامیون، گریس کاری، عوض کردن الستیک ها و سایر کارهای آن 
را دوست داشت و به آن عشق می ورزید و شاید به همین خاطر بود 
که وقتی پدرش اشتیاق او را به کامیون و رانندگی دید، او را در این 

مسیر ترغیب و تشویق کرد.
زیبا خاکسار چندین سال است گواهینامه پایه یک دارد و رانندگی 
در جاده ها را به هرکاری ترجیح می دهد. کاری که مسلمًا کمتر 
زنی می تواند آن را انجام دهد... مصاحبه ای با وی ترتیب دادیم که 

می خوانید:

- چه سالی گواهینامه گرفتید؟
سال 86 گوهینامه پایه سه، سال 90 پایه دو و سال 94 گوهینامه 
پایه یک را گرفتم و از آن سال تا به حال مرتب در جاده ها هستم و 
بار به این طرف و آن طرف می برم. اوایل اسکانیا داشتیم و با آن در 
جاده ها رانندگی می کردم، االن مدتی است کامیون تره بار کش 

داریم و با آن رانندگی می کنم.

- بارتان چیست و به کدام شهرها می روید؟
بیشتر تره بار جابه جا می کنیم و شهرهایی که می رویم بستگی به 
آن فصل دارد. از مشهد و گنبد و بهبهان گرفته تا تهران و اصفهان و 

شاهرود و شمال... 

- یعنی خودتان به تنهایی به این شهرها می روید و در این 
مسیرها تردد می کنید؟

خب بسیاری از وقتها بله. متأهل که شدم، گاهی با همسرم )آقای 
ابوذر زارعی( که او نیز راننده بود، همسفر می شدیم و این مسیرها 
را طی می کردیم. خیلی از وقتها هم من به تنهایی به این شهر و آن 
شهر می رفتم. از زمانی هم که بچه دار شدم، گاهی این مسیرها را با 

فرزندانم می روم.

- فرزندانتان چند سال دارند؟ همراهی کردن شما 
برایشان سخت نیست؟

دو دختر چهار و دو ساله دارم. شاید سخت باشد؛ ولی خب به 
هرحال آنها هم دیگر به نوعی عادت کرده اند.

- به عنوان یک خانم در مسیر با چه مشکالتی روبرو 
هستید؟

دروغ چرا؟ هرچه باشد ما زن هستیم و از لحاظ توان بدنی نسبت 
به مردها کمی ضعیف تریم. خب گاهی که ماشین ایراد فنی پیدا 
می کند یا الستیکی می ترکد، سعی می کنم تا آن جا که می توانم 
خودم آن مشکل را رفع کنم؛ ولی اگر نتوانم، همان جا از کسی 
کمک می گیرم یا با نزدیکترین شهر تماس می گیرم تا آپارات بیاید 

و مشکل را رفع کند.

- واکنش راننده های جاده با دیدن شما چیست؟
مسلمًا برایشان تعجب آور است؛ اما خب جدا از این ها همیشه 
بنده  خداها اگر مشکلی بوده، حمایت و کمکم کرده اند.  در اصل 
رانندگی شغل سختی است. نه تنها برای یک زن، بلکه برای یک 
مرد هم سخت است. بی خوابی شبها، تمرکزی که موقع رانندگی 

نیاز است، همه و همه باعث می شود تا رانندگی شغل سختی باشد.

- با توجه به این که متأهل و دارای دو بچه هستید، چگونه 
در کنار رانندگی، به کاِر خانه می رسید؟

می خندد...
مگر خانه هستم که به کارهای خانه برسم؟ خانه ما ماشینمان 
است. بیشتر مواقع در جاده هستیم و ماشینمان این خوبی را دارد 
که سایر امکانات مانند یخچال و... را دارد. با این حال سعی کرده ام 
از وظایف مادری چیزی برای بچه ها کم نگذارم. درست است 
که همیشه در جاده ام؛ اما زمانی که با بچه ها هستم، اکثرًا غذای 
خانگی برایشان درست می کنم و تا به حال پیش نیامده در مسیر، 

برایشان از رستوران و بیرون برها غذا بخرم.

- با توجه به مشکالتی که اشاره کردید، آیا این شغل، یک 
کار مردانه است؟

- نه، به نظر من نه تنها این کار، بلکه هیچ کاری زن و مرد ندارد. 
شاید برای من در بعضی جاها این کار نسبت به یک مرد کمی 
سخت تر باشد، اما این عاقه است که باعث می شود هر کس به 

سمت چه شغلی کشیده شود و آن را ادامه بدهد.
- با توجه به این که خیلی از آقایان رانندگی خانم ها 

را قبول ندارند، نظر شما در مورد رانندگی خانم ها 
چیست؟

ماشین شان  مردها پشت  از  برخی  که  دیده ام  در جاده  بارها 
نوشته اند »همه از مرگ می ترسند، من از راننده  زن!« و چقدر 
از این موضوع ناراحت شده ام. من فکر می کنم با این جمله غرور 
خانم ها را زیر پا گذاشته اند؛ در صورتی که واقعًا این گونه نیست. 
اکثر اوقات رانندگی زنان ازمردان بهتر است و ایمن تر و محتاط تر 

رانندگی می کنند. بد نیست اشاره کنم یکی از دوستانم که خانمی 
تبریزی و راننده داف است،  اکثر مواقع بار به کشورهای خارجی 
نظیر سوئد و... می برد که به عنوان یک زن واقعًا جای تحسین 

دارد. کاری که اکثر رانندگان مرد ما هم نمی توانند انجام دهند.

- از خاطرات تلخ و شیرینتان در بین مسیر بگویید.
اوایل ازدواج با شوهرم، با ماشین بزرگی که داشتیم برای ماه عسل 
با هم به آستارا رفتیم و هر دو به نوبت پشت ماشین نشستیم که 

این برایم خاطره خیلی  شیرینی بود.
از خاطرات تلخ هم باید بگویم: زمانی با شوهرم از ساوه برمی گشتیم 
که دخترم تب کرد و تب او به 40 درجه رسید. همان موقع در به 
در دنبال اورژانس می گشتیم که سیم کشی ماشینمان هم آتش 
گرفت و ماشین خاموش شد. حاال ما مانده بودیم و جاده و ماشین 
خاموش و بچه امان که داشت در تب می سوخت. هر چند ساعتی 

بعد اورژانس به ما رسید، اما آن شب به من خیلی سخت گذشت.

- صحبت پایانی؟
خانمهای ایرانی قوی اند و اگر بخواهند، هر کاری را می توانند 
انجام دهند. همین زن های قدیمی خودمان، عاوه بر کارهای 
خانه و کمک کردن در کارهای بیرون از خانه، ده دوازه شکم 
می زاییدند که نشان از استقامت بدنی و قوی بودن آنها داشته 
است. به همین خاطر از زنها می خواهم خودشان را باور کنند. آنها 

اگر بخواهند، هر کاری را می توانند انجام دهند.

دست فرمان زنانه پشت غول آهنی
/   زیباخاکسارازرانندگیدرجادهمیگوید

 D :افقی
کاروان    - نمی سوزد  آتش  در  که  جانوری   -1
2- خسیس - درس کشیدنی - ترس و واهمه 
فلزی  حلقه   - اسب  گردن  موی   -3 لحظه   -
 -4 کشور  یک  مردم   - اتومبیل  موتور  داخل 
مرغ سلیمان - آزاده و جوانمرد - دست نشانده 
و  دسته   - نخورده  دست  و  تازه   -5 مزدور  و 
و  نظر   - یزد  در  شهری   - رایحه   -6 جوخه 
عقیده - حرف صریح 7- خراسان قدیم - نیم 
انگور عرب -  ابتدا 8-  و  آغاز   - صدای ساعت 
تصویر   -9 سپیده دم  و  بامداد   - گرفته  انس 
آب  پر  - جوی  امیرالمومنین)ع(  از جنگهای   -
- چاهی  گروه  افراد یک   - دهان  اطراف   -10
قله   -11 کنسروی  ماهی   - جهنم  در  عمیق 
افسانه ای - درخت لرزان 12-تصفیه - نقاشی 
 - چهره - متاع 13- رفیق مشهدی - خطاط 
 - غات  از   - کردن  محکم    -14 کشت  نوعی 
میدانی در تهران - قیمت بازاری 15- چراگاه ها 

و علفزارها - دادگر و عادل

 M :عمودی
قوم   -2 آکتور سینما   - اسام  پیامبر  1- خاندان 
اولیه -گندم سوده 3-زبانه آتش- بازداشتن کسی 
 - عرب  تلخ   -4 کوه  نقطه  باالترین   - کاری  از 
کتابی از علی محمد افغانی - نیم صدای خر 5- 
عرب  شمشیر   - لباس  کردن  وصله   - فراموشی 
- ایزد و آفریدگار 6- در آوردنی روزگار! - روکش 
بدن! 7- درخت انگور - کاه پادشاهی - کمانگیر 
ُپشت  کم   - هفتم  هنر   - خوشحال   -8 باستانی 
بلند  درخت   - شانه  و  کتف   - از چشم  نهان   -9
کارگردانی  به  فیلمی   - پاییزی  ماه   -10 قامت 
ناپدری   - معروف  حمام   -11 ماقلی پور  رسول 
از  - تردید و دودلی - مدرک 12- تکیه دادن - 
ویتامینهای خانواده»ب« - ویتامین جدولی 13- 
جال و عزت - فرزند - عدل پرصدا! 14- از گازها 
پرده  دو  بین  فاصله   -15 حمام  در  وسیله ای   -

نمایش - از فرزندان حضرت یعقوب
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زیر نظر: دکترحسنعلی پیشاهنگ پزشک عمومی و  محدثه نیک منش کارشناس ارشد تغذیه

 زنان پس از سزارین آدامس بجوند!
جویدن آدامس سه بار در روز که مدت 30 دقیقه ادامه پیدا 
کند، می تواند به زنان کمک کندتا پس از جراحی سزارین 

و وضع حمل، عملکرد روده شان به حالت طبیعی بازگردد.

 اولین اثر بی خوابی و بدخوابی بر کدام عضو بدن است؟
بدخوابی، بی خوابی و بر هم خوردن ساعت خواب، اولین 
اثر خود را بر پوست صورت می گذارد و باعث تورم و التهاب 
پلکها، تورم چشمها، ایجاد لکه تیره زیرچشمها، تیرگی 
پوست، افزایش میزان چین و چروک و افتادگی اطراف لبها 

می شود.

 درمان تیرگی پوست با »چلغوز« 
 برای رفع تیرگی پوست، مغز چلغوز را نرم کنید و به صورت 
پماد روی پوست یا صورت بمالید و پس از یک ساعت با آب 
ولرم بشویید. )مغز چلغوز بسیار چرب است و به راحتی به 

شکل پماد یا خمیر در می آید.(

 عمل زیبایی کاشت پستان برای زنان از آن چه تصور 
می شد، خطرناکتر است.

 طبق گزارش مفصل خبرگزاری گاردین درباره خطرات 

این عمل زیبایی، در سه سال گذشته بیش از 1200 مشکل 
جدی بعد از عمل گزارش شده؛ از حساسیت، درد و مشکات 

روحی گرفته تا موارد نادری از رشد سلولهای سرطانی.

 با مصرف میوه و سبزیجات به جنگ استرس بروید.

 مطالعات محققان نشان می دهد افراد بالغی که در روز 

مقادیر باالی میوه و سبزی تازه مصرف می کنند، استرس 
آمده است  این مطالعه  تجربه می کنند. در  را  کمتری 
افرادی که در روز 470 گرم میوه و سبزی مصرف می کنند، 
در مقایسه با افرادی که 230 گرم از این مواد غذایی در 
استرس  اختال  دچار  کمتر   ٪10 دارند،   خود  رژیم 

می شوند.
 همچنین مصرف میوه و سبزیجات، به ویژه سبزیجات با 

برگ پهن سبز تیره، سبزیجات و میوه های نارنجی و زرد و 
آب پرتقال و انواع توت، نقش بسیار مهمی در جلوگیری از 

کاهش حافظه مرتبط با سن دارد.

 به اشخاصی که دچار کم خوابی هستند توصیه می شود 
نیم ساعت قبل از خواب کاهو مصرف کنند.

 زیرا کاهو دارای ماده آرامبخش »الکتوکاریوم« است که به 
خواب راحت کمک می کند.

 برای پیشگیری از ابتا به زگیل تناسلی چه باید کرد؟
این بیماری آمیزشی واگیردار واکسن دارد که گارداسیل 

نامیده می شود و در ایران قابل دسترس است.
رابطه  شروع  از  قبل  واکسیناسیون،  برای  زمان  بهترین 
جنسی است. بهترین اثربخشی واکسن تا قبل از 30 سالگی 

است.
در مورد خانمهایی که رابطه جنسی را شروع کرده ولی 
برای  پاپ اسمیر  انجام  کار  بهترین  نیستند،  واکسینه 
واکسیناسیون  ابتا  عدم  در صورت  و  ویروس  شناسایی 
می باشد. این بیماری را جدی بگیرید و با تزریق واکسن، از 

ابتای خود و فرزندانتان پیشگیری کنید.

 سرطان پستان می تواند مانند هر سرطان دیگری به مغز 
نیز گسترش یابد.

در چنین شرایطی بیماری منجر به اثرات عصبی متعدد از 
جمله موارد زیر می شود:

تاری دید یا دو بینی، گیجی، سردرد، از دست دادن قدرت 
گفتاری،  مشکات  تحرک،  به  مربوط  مشکات  حافظه، 

تشنج.

بدن ٪37  در  کرونا  بلندمدت عائم  ماندن  باقی   
بهبودیافتگان !

تحقیقی که توسط دانشگاه آکسفورد انجام شده است، 
نشان می دهد در یک سوم بهبود یافتگان کرونا، 3 یا 6 ماه 
بعد از ابتا به ویروس، حداقل یک عامت طوالنی مدت 
مشاهده شده است. افراد مسن و مردان بیشتر مشکات 
تنفسی و مشکات شناختی داشتند؛ در حالی که جوانان 
و زنان بیشتر دچار سردرد، عائم شکمی و اضطراب یا 

افسردگی بودند.

چند خط سالمتی
 آخرین وضعیت بروز قارچ سیاه در بیماران کرونا

ویروس  با  مقابله  و  کنترل  کشوری  علمی  کمیته   عضو 

کووید19: در افراد مبتا به کرونا، بروز قارچ سیاه می تواند 

اوضاع را وخیمتر کند. حدود 380 بیمار مبتا به کرونا در 

بیمارستان امام )ره( تهران بستری هستند.

 قارچ سیاه در بیماران مبتا به کرونا، سینوس و چشم را درگیر 

می کند که معمواًل با گزگز ناحیه گونه، سردردها یا تاری دید 

پلک،  افتادن  یا  بیرون زدگی چشم  یک طرفه،  چشم درد، 

لکه های سیاه اطراف چشم، در ناحیه دهان یا در حفره بینی 

ببیند.

 ممکن است بروز قارچ سیاه ناشی از رعایت نکردن رژیم غذایی 

مناسب از سوی بیماران در زمانی باشد که به کرونا مبتا 

می شوند که ممکن است از غذاهای شیرین استفاده کنند.

 بروز ناگهانی لکه های تیره روی پوست می تواند نشانه ای 

ازنارسایی غده فوق کلیوی باشد.

 افراد مبتابه نارسایی دارای عائم: احساس درد در عضات 

ومفاصل، بی اشتهایی و فشار و قندخون پایین هستند.

 بیماری قند چه زیانهایی برای قوای جنسی دارد ؟

 دیابت در مردان باعث اختال نعوظ، ناتوانی جنسی و انزال 

پس گرد می شود.

در زنان باعث خشکی واژن ، کاهش میل جنسی و مقاربت 

دردناک می گردد.

اقدام جدی  به پیشگیری، کنترل و درمان دیابت  نسبت 

داشته باشید.

 سراغ ضدآفتاب های حاوی ویتامین A نروید.

 به گفته محققان، همه کرم های حاوی ویتامین A، می توانند 

احتمال رشد تومورها و ضایعات پوستی را افزایش دهند و 

به همین دلیل با استفاده از آنها نه تنها پوستتان را در برابر 

آسیبهای ناشی از تابش خورشید مقاوم نخواهید کرد، بلکه 

احتمال بروز آسیبهای دیگری را هم افزایش خواهید داد.

 بهترین زمان خوردن بعضی از خوراکی ها را بدانیم !

آنتی  و  شادی  هورمون  خاطر  )به  تلخ  شکات   صبحانه: 

اکسیدان(، پاستا )به خاطر فیبر زیاد(، سیب و پنیر )صبح 

زود(.

)برای شام  برنج  پاستا،  )برای جذب آهن(،   ناهار: گوشت 

مصرف نکنید؛ چون چاق کننده است(.

 ظهر: آجیل )به خاطر کالری و انرژی زیادی که دارد، شبها 

ممنوع است(، موز.

باال بردن سوخت و ساز و  )به خاطر  پرتقال   میان وعده: 

متابولیسم(.

 5 نشانه هشداردهنده که خون بدن شما اکسیژن کافی 

ندارد !

 ضعف یا سرگیجه: یک عامت شایع کاهش سطح اکسیژن 

خون، ضعف یا سرگیجه است.

 خستگی: خستگی مزمن نشانه اصلی عدم دریافت اکسیژن 

مورد نیاز بدن از طریق خون است.

 سریع شدن ضربان قلب: تند شدن ضربان قلب نشان می دهد 

که قلب شما به سختی کار می کند تا اکسیژن را به تمام 

قسمتهای بدن برساند؛ زیرا مقدار آن کافی نیست.

 تنگی نفس: افرادی که دچار کمبود اکسیژن خون هستند، 

معمواًل تنگی نفس را گزارش می کنند.

 سردرد و سردرگمی: وقتی خون فاقد اکسیژن کافی است، 

تمرکز و هماهنگی بدن دشوار است و منجر به سردرد و گیجی 

می شود.

 خندیدن فرایند سوزاندن کالری در بدن را تقویت کرده و 

به آن شدت می بخشد !

 سعی کنید همیشه لبخند بر لب داشته باشید. طبق نتایج 

پژوهشها، لبخند زدن حتی در هنگام عصبانیت می تواند به 

میزان 80٪ خصومت و تنش را برطرف کرده و احتمال حمله 

قلبی را به میزان 70٪ کاهش دهد.

 عائمی که سالمندان باید جدی بگیرند!

یادتان باشد هر عارضه ای ناشی از باال رفتن سن نیست. 

طبیعی است که با باالتر رفتن سن، تغییراتی را در بدنتان 

تجربه کنید؛ اما نباید عائم غیرمعمول را نادیده بگیرید. 

تغییرات ناگهانی را حتمًا به پزشکتان بگویید.

 بهترین و بدترین زمان مصرف آب

بهترین وقت آشامیدن آب بعد از عبور غذا از معده، حدود 2 

ساعت پس از خوردن غذا است.

 نوزادان ویژگی هایی همچون قیافه، بو، لبخند، گونه ها، 

پوست و… دارند که در بیشتر ماها حس محبت و رقت قلب 

ایجاد می کند !

در تحقیقی که پژوهشگران انجام دادند، مشخص شد نوزادان 

این طور »طراحی شده اند« و این بخشی از یک مکانیزم بقاء 

است. چرا که این چیزهایی که نوزادان را دوست داشتنی 

بزرگساالن  دلسوزانه  غریزه   کردن  بیدار  هدفش  می کند، 

است تا برای نوزادان، مراقبتی را که نیازمند آن هستند و خود 

توانایی فراهم آوردنش را ندارند، تدارک ببینند.

چند خط سالمتی

عوامل قارچی فساد مواد غذایی به عوامل 

تقسیم می شوند. کپکها  و مخمری  کپکی 

آن دسته از قارچها هستند که غالبًا بیماری 

در  گاهی  اما  نمی کنند؛  ایجاد  خطرناکی 

مواقع ضعف سیستم ایمنی بدن، می توانند 

بسیار خطرناک باشند.

آنها  افزایش  و  گسترش  باعث  که  عاملی 

می شود، مقدار بیش از حد رطوبت است و 

پخت غذاها نیز نمی تواند سموم آنها را از بین 

ببرد. بنابراین برای امنیت و سامت بیشتر، 

بهتر است آنها را دور بریزید.

کپک
120 هزار جنس از گونه کپکها وجود دارند 

کنند.  رشد  قادرند  غذایی  مواد  روی  که 

مابقی  و  بیماری زا هستند  آنها  از  نوع   40

کنند.  ایجاد  غذایی  مسمومیت  می توانند 

باشند.  سرطان زا  می توانند  بعضی ها  حتی 

اما برخی از آنها مفید هم هستند و در صنایع 

لبنی کاربرد دارند.

کپکها در صورت مناسب بودن شرایط رشد، 

رشد  سرعت  به  حرارت،  و  رطوبت  یعنی  

می کنند و می توانند سبب تخریب و غیرقابل 

استفاده شدن میوه ها و غذاها شوند.

و  بوده  مختلفی  رنگهای  دارای  کپکها 

کرکی شکل و پنبه مانند هستند و با تولید 

آنزیمهای زیاد، سبب فساد غذاها می شوند. 

برای فاسد شدن غذا و میوه، کپک باید رشد 

کند و تغییرات فیزیکی و شیمیایی ایجاد کند 

تا با ترشح آنزیم، اواًل سفتی غذاها و رنگ آنها 

را به هم بزند و ثانیًا طعمشان را تغییر دهد و 

آنها را ترش مزه کند.

آیا کپکها با هم فرق دارند؟
بله. کپکی که روی میوه ها از جمله گابی 

و سیب رشد می کند، روی ترشی ها رشد 

تشکیل  مربا  روی  که  کپکی  نمی کند. 

برخوردار  بیشتری  ویژگی های  از  می شود، 

کند.  تجزیه  را  قند  می تواند  چون  است؛ 

می کنند،  رشد  نان  روی  که  کپک هایی 

می توانند بسیار خطرناک باشند. کپک هایی 

رشد  مغزها  انواع  و  پسته  گردو،  روی  که 

می کنند، بسیار خطرناکتر از کپکهای میوه ها 

هستند؛ چون از خود ماده ای ترشح می کنند 

که گاه منجر به نقایص تولد و دگرگونی های 

ژنتیکی می شود و یا سرطان زا هستند.

چگونه می توان مانع کپک زدن نان 
شد؟

از آنجایی که کپکها قادرند در نان ریشه دار 

بسیار  روند،  فرو  نان  بافت  در  و  شده 

که  زمانی  بنابراین  هستند.  خطرناک تر 

نانها الیه الیه روی هم قرار گرفته اند و یکی 

از الیه ها کپک  زده است، باید تمام نان دور 

ریخته شود؛ زیرا کپک به قسمتهای دیگر هم 

نفوذ کرده است.

پیش از سرد شدن کامل نانها، نباید آنها را 

روی هم بچینید؛ زیرا حرارت نان موجب 

کپک زدگی زودرس می شود.

سرد  از  پیش  داغ  نان  شدن  انباشته 

بیات  ظاهری،  حالت  تغییر  موجب  شدن، 

و  کپک زدگی  در  تسریع  زودرس،  شدن 

بیماری های گوارشی می شود.

برای جلوگیری از کپک زدن نان، باید آن را 

در پاستیکهای دربسته و در فریزر نگهداری 

و  بیات شدن  موجب  یخچال  کنید. حتی 

کپک زدن نان می شود.

پیچیدن نان در پارچه های سفید و بی رنگ 

زیرا  است،  پاستیکی  سفره های  از  بهتر 

رطوبت در پارچه وجود ندارد و ماندگاری نان 

بیشتر می شود.

درباره میوه ها چه باید کرد؟
با وجود شستن، در یخچال  میوه ها حتی 

کپک می زنند و علت آن هم آبی است که 

به تدریج در جا میوه ای جمع می شود و نیز 

رطوبت دائمی یخچال.

چنانچه یک قطعه اسفنج در جامیوه ای قرار 

دهید، رطوبت و آب را جذب کرده و مانع 

کپک زدگی می شود.

بنابراین نباید برای مدت طوالنی میوه ها را 

نگهداری کرد. پس از شستن میوه ها در جای 

خنک، آنها را کامًا خشک کنید، درون یک 

ظرف دربسته قرار دهید تا هم ماندگاری آنها 

بیشتر شود و هم کپک نزنند.

در صورتی که میوه ای بسیار رسیده و لک دار 

است، باید از سایر میوه ها جدا شود.

همچنین زمانی که میوه ای کپک زد، باید آن 

را از سایر میوه ها جدا کرد و کل میوه  را دور 

انداخت. جدا کردن بخشی از میوه  که کپک 

زده است و مصرف سایر قسمتها دلیل بر 

سامت آن بخش نیست. بنابراین در صورت 

کپک زدگی میوه، همه میوه را دور بیندازید.

پوره کردن میوه ها یکی دیگر از روش های 

نگهداری میوه برای زمان طوالنی است.

آیا برداشتن بخشی از پنیر  و کره کپک 
زده و مصرف مابقی اشکالی دارد؟

چون  است؛  خطرناک  زده  کپک  پنیر 

است  ممکن  که  دارد  دیگری  میکروبهای 

سبب زخم معده شوند. درباره پنیر می توان 

بخش کپک زده را جدا و مابقی را مصرف 

کرد.

است؛  خطرناکتر  بسیار  کپک زده  کره  اما 

کره  و  می کنند  تجزیه  را  کره  کپکها  زیرا 

اکسید)فاسد( می شود و حتی خطر سکته را 

به دنبال دارد. به  طور کلی چربی های اکسید 

شده بسیار خطرناک هستند.

با کپک رب و مربا چه باید کرد؟
است  آن  مربا  زدن  کپک  دالیل  از  یکی 

که کامًا پخته نشده و شل و آبکی است. 

همچنین اگر قند مربا زیر 27 درصد باشد، به 

  طور  معمول کپک می زند.

استفاده از ظروف مناسب دردار که هوا به آن 

وارد نمی شود، در نگهداری مربا بسیار مؤثر 

است و مانع تشکیل کپک روی آن می شود. 

اگر مربا کپک زده باشد، می توان یک الیه از 

روی آن برداشت و بقیه مربا را دوباره پخت. 

بهتر است هنگام تهیه مربا از قاشق چوبی 

استفاده کنید.

روش دیگری که مانع کپک زدن می شود، 

کاغذ  همان  یا  پرگامان  کاغذ  از  استفاده 

روغنی است که می توان در سطح مربا قرار 

داد. با این کار مانع از رسیدن هوا به مربا 

جلوگیری  آن  زدن  کپک  از  و  می شویم 

می شود.

نیز می توان  ربها  از کپک  پیشگیری  برای 

یک الیه روغن در سطح آنها مالید که عمل 

اکسیژن رسانی را متوقف کرده و از تشکیل 

کپک جلوگیری می کند. در این صورت حتی 

الزم نیست رب در یخچال گذاشته شود و 

می توان در محیط خارج هم از آن نگهداری 

کرد.

برای پیشگیری از کپک آب غوره و سرکه هم 

باید توجه کنید که تا سر شیشه از این مواد ُپر 

شود و هوا نداشته باشد. این شیشه ها را درون 

ظرف بزرگی پر از آب قرار دهید و روی شعله 

بگذارید تا آب جوش بیاید. به مدت 6 دقیقه 

این شیشه ها را بجوشانید تا تمام سلول های 

رویشی کپک درون آب غوره و سرکه از بین 

برود.

ده درمان سریع کپک مواد غذایی، خزنده و خطرناک
برای درمان 

سرماخوردگی 
در بارداری 
بدون دارو

و  جوش  آب  لیوان  یک  نوشیدن 
لیمو ترش تازه و عسل صبح ناشتا، 
هم در پیشگیری و هم درمان کمک 

می کند.
بهتر است در طول سرماخوردگی 
غذای سنگین نخورید. سوپ حاوی 
دال  یا  عدس  غذاخوری  قاشق   1
عدس، 1 قاشق غذاخوری برنج، بال 
یا گردن مرغ، 1 عدد هویج، 50 گرم 
گیشنیز تازه، 1 عدد شلغم، 1 عدد 
چغندر، 2 عدد پیاز سفید 4 قاچ 
)بعد از طبخ خوب پیاز را بجوید(، 
3-4 عدد آلوبخارا به مدت 3 روز 
سرماخوردگی،  ابتدای  در  متوالی 
به شما کمک می کند بهتر از پس 

بیماری بر بیایید. 
مصرف دمنوش به یا به پخته شده و 

کبابی هم مفید است.

اگر سرفه خشک دارید، مواردی از 
جمله قراردادن به دانه در دهان و 
مکیدن آن، خوردن مکرر دمنوش 
نشاسته و روغن مالی قفسه سینه با 

روغن زیتون کمک کننده است. 
غلیظ  ترشحات  وجود  صورت  در 
و  جو  سبوس  بخور  از  می توانید 
پیاز در آب گرم کمک بگیرید. اگر 
هیچ کدام در دسترس نبود، بخور 
آب گرم به تنهایی هم کمک کننده 

است.
شستشوی  سرم  با  مرتب  غرغره 
به  بینی کشیدن آن،  نمکی و در 
راه  بازکردن  و  ترشحات  تخلیه 

هوایی کمک می کند.
مصرف روزانه فرنی بادام به همراه 
نشاسته یا آرد برنج هم به کم کردن 

سرفه های خشک کمک می کند.
دوران  طول  در  است  بهتر 
مصرف  از  سرماخوردگی 
ادویه های تند و تیز از جمله فلفل و 
خوراکی های سنگین مانند گوشت 

قرمز و لبنیات خودداری کنید.

ارده و خواص آن
ارده خوراکی است که از دانه های کنجد 
کوبیده شده به دست می آید. ارده به 
صورت مایع غلیظ بوده و حاوی روغن 
پر  غذایی  ماده  این  باشد.  می  کنجد 
کاربرد خواص فراوانی داشته که در زیر 

به آنها اشاره می کنیم:
1- کاهش کلسترول: مصرف به میزان 
کلسترول  کاهش  باعث  ارده  متناسب 

خون می شود.
2- کلسیم: ارده دارای کلسیم فراوان 
افراد  و  خانمها  برای  نتیجه  در  است. 
مبتا به پوکی استخوان بسیار مناسب 

است.
غذایی  ماده  این  اکسیدان:  آنتی   -3
مقوی سرشار از آنتی اکسیدان است. در 
نتیجه برای جلوگیری از سرطان بسیار 

مفید است.
ارده  مصرف  یبوست:  از  جلوگیری   .4

باعث جلوگیری از یبوست می شود.
به جز مواردی که ذکر شد، ارده دارای 
رحم،  تقویت  نظیر  دیگری  خواص 

افزایش قوای جنسی و ... می باشد. اما 
افراد دارای اضافه وزن باید در مصرف این 
خوراکی دقت کنند. زیرا چربی و کالری 

باالی آن باعث افزایش وزن می شود.
حاال که از خواص ارده گفتیم بد نیست 
که به برخی از موارد استفاده آن نیز 

اشاره کنیم:
و  عسل  با  ارده  ترکیب  صبحانه:   -1
انرژی  با  کامل  صبحانه  یک  شیره  یا 

فوق العاده است.
2- غذا و پیش غذا: با استفاده از ارده 
می توان غذا های مختلفی نظیر اشکنه 
باباقنوش  و  )حمص(  ارده  نخود  ارده، 

درست کرد.
نحوه نگهداری: این خوراکی خوشمزه 
را باید در جای خشک و خنک و دور از 
نور آفتاب نگه داشت. در نتیجه بهترین 

حالت، نگهداری آن در یخچال است.
ارده دارای طبع گرم است؛ در نتیجه 
یکی از بهترین خوراکیها برای مصرف در 

فصل زمستان به شمار می رود.

محدثه نیک منش، کارشناس ارشد تغذیه شبکه بهداشت
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گیر کردن پای پسر 8 ساله در زنجیر 
له  و  باعث شکستگی  موتورسیکلت، 

شدگی بخشی از آن شد.
به گفته مدیر اورژانس 115 نی ریز، 
مهر،   13 سه شنبه   13:35 ساعت 
پای یک پسربچه 8 ساله در زنجیر 
موتورسیکلت گیر کرد و موتورسیکلت 

واژگون شد.
محمدحسین کچویی گفت: »پای این 
کودک دچار شکستگی و تغییر شکل، 
شد.  شدگی  له  و  خونریزی  پارگی، 
کارکنان اورژانس 115 پس از اقدامات 
بیمارستان  به  را  وی  اولیه،  درمانی 

شهدا انتقال دادند.«
منابع  از  ما  اطالعات  پایه  بر 
بیمارستانی، مصدوم پس از جراحی 
بخش  این  به  شهدا،  بیمارستان  در 
بستری  هم اکنون  و  شد  منتقل 

می باشد.
مراقب  مردم  است  افزود: »الزم  وی 
و چادر خانمها  افراد  پای  باشند که 
موتورسیکلت  سرنشینان  لباس  و 
چرخهای  اسپیک  یا  زنجیر  در 
زنجیر  و  نکند  گیر  موتور سیکلت 
داشته  قاب  حتمًا  موتورسیکلت 

باشد.«

//

//

//

//

//

//

زنجیر موتورسیکلت پای 
پسر 8  ساله را له کرد 

عابد نعمتی، نی ریزان فارس:

1023 عمل جراحی 6 ماهه اول امسال در 

بیمارستان شهدای نی ریز انجام شد.

بیمارستان  پرستاری  دفتر  مدیر  گفته  به 

شهدای نی ریز، بیشترین عمل جراحی با 386 

عمل مربوط به زنان و زایمان است و کمترین 

و  مغز  جراحی  یا  نورولوژی  به  مربوط  آن، 

اعصاب با 23 عمل می باشد.

لیال همایونی گفت: »با توجه به غیبت چندین 

در  اعصاب  و  مغز  جراحی  متخصص  ماهه 

ضربه  دچار  افراد  بیشتر  شهدا،  بیمارستان 

مغزی در ماه های اخیر، به مراکز درمانی استان 

اعزام می شدند. اما حاال با حضور دکتر احمد 

پیریایی، این مشکل برطرف شده است.«

وی افزود: »بعد از زنان و زایمان، 265 عمل 

جراحی عمومی انجام شده و بعد از آن، 169 

عمل مربوط به ارتوپدی بوده است. عملهای 

با 120  ادراری(  و مجاری  )کلیه  یورولوژی 

مورد و عملهای چشم با 54 مورد، رتبه های 

بعدی را شامل می شوند.«

نوشتنی است بیشترین عملهای انجام شده در 

بیمارستان شهدا در خرداد ماه با 206 عمل 

و کمترین آن در مرداد ماه با 135 عمل بوده 

است.

نی ریز  خودرویی  واکسیناسیون  پایگاه 
با تالش فرمانداری و شبکه بهداشت و 
درمان و با همکاری مجتمع فوالد غدیر و 

شهرداری نی ریز راه اندازی شد.
به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت 

و درمان، رئیس شبکه در تشریح این خبر 
خودرویی  واکسیناسیون  طرح  گفت: 
روند  به  سرعت بخشیدن  منظور  به 
واکسیناسیون مردم شهرستان نی ریز با 
همت تیم واکسیناسیون شبکه بهداشت 

و درمان، فرمانداری، مجتمع فوالد غدیر 
و شهرداری، واقع در بولوار میرزا کوچک 
بانوان آغاز  خان جنگلی، روبروی پارک 

شد.
دکتر داور آل داود افزود: در کنار پایگاه 
واکسیناسیون عفاف، این پایگاه نیز در دو 
نوبت صبح و عصر از ساعت 8  الی 12 و 
15 الی 18 با تزریق دوز اول و دوم واکسن 
سینوفارم فعال خواهد بود و همشهریان 
خانم و آقا به شکل خودرویی بدون نیاز به 

پیاده شدن واکسینه می شوند.
وی گفت: چون تنها سینوفارم پک های 
دو تایی دارد و برای بقیه واکسنها از جمله 
آسترازنکا و برکت باید 10 نفر جمع شوند، 
در پایگاه خودرویی تنها می توان واکسن 

سینوفارم تزریق کرد.

عملیات   141 نی ریز   115 اورژانس 
مختلف را در هفته گذشته انجام داد.

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

بوده است:
ساعت 11:45 چهارشنبه 7 مهر، بر اثر 
تصادف موتورسیکلت و خودرو نرسیده به 
میدان سرباز، راکب 24 ساله موتورسیکلت 
دچار صدمات  متعدد شد وبه بیمارستان 

شهدا انتقال یافت.
ساعت 9:30 و 17:30 همان روز برای دو 
مرد کهنسال در مشکان حوادثی رخ داد؛ 
و  خورد  زمین  به  موتورسیکلت  با  یکی 
دیگری از روی االغ افتاد. هر دو به سرشان 
ضربه خورد و به درمانگاه مشکان انتقال 

یافتند.
ساعت 17:10 جمعه 9 مهر، بر اثر تصادف 
دو موتورسیکلت در بولوار استقالل، یک 
مرد 28 ساله و یک مرد 69 ساله به ترتیب 

دچار ضربه دست و سر شدند.
واژگونی  اثر  بر  بعد  ساعت  یک 
موتورسیکلت در بولوار امام رضا روبروی 

نمایندگی سایپا، یک مرد 55 ساله دچار 
ضربه سر شد.

یک  جمعه،  روز  همان   19:20 ساعت 
پیرمرد 85 ساله بر اثر فشار خون باال و 
سرگیجه در منزل به زمین خورد و لگنش 

شکست.
ساعت 7:20 شنبه 10 مهر، بر اثر تصادف 
روستای  در  خودرو  و  موتورسیکلت 
دچار  ساله   18 موتورسوار  بنه کالغی، 

آسیب به پا شد.
ساعت 9:20 همان روز، یک پسر 12 ساله 
دوچرخه سوار با موتورسیکلت در خیابان 
تختی تصادف کرد و دچار آسیب شدید 
به پا شد. وی دچار پارگی ساق پای چپ و 

آسیب به دست شد.
تصادف  اثر  بر  بعد،  ساعت  نیم  و  یک 
چهارراه  در  خودرو  و  موتورسیکلت 
جانبازان، سه نفر مصدوم شدند. یک مرد 
44 ساله از ناحیه پا آسیب دید و دو خانم 
سطحی  صدمات  دچار  ساله   34 و   32
به بیمارستان  اعزام  به  شدند که حاضر 

نشدند.

ساعت 7 یکشنبه 11 مهر، یک خودرو در 
گردنه واریانتی واژگون شد که بر اثر آن 
یک خانم 59 ساله و یک آقای 61 ساله 

دچار صدمات چندگانه شدند.
یک  روز،  همان   17:20 ساعت 
موتورسیکلت و خودرو در مشکان تصادف 
کردند که بر اثر آن دو پسر 18 و 13 ساله به 
ترتیب دچار صدمات چندگانه و آسیب به 

سر و صورت شدند.
دو  مهر،   12 دوشنبه   18:12 ساعت 
موتورسیکلت در روستای صالح آباد با هم 
تصادف کردند و 4 نفر مصدوم شدند. دو 
پسر 14 ساله دچار ضربه به دست و پا و 
دو پسر 13 و 15 ساله دیگر دچار ضربه 
به دست و پا و صدمات چندگانه شدند که 
توسط اورژانس 115 به درمانگاه قاسم آباد 

انتقال یافتند.
در  نی ریز   115 اورژانس  است  نوشتنی 
حال  با  کرونایی  بیمار   9 پیش،  هفته 
وخیم را به بیمارستان شهدا اعزام کرد. 
بیمار   16 به  نیز  پیام  مرکز  اپراتورهای 

کرونایی در منزل مشاوره تلفنی دادند.

حفاظت  اداره  و  ملی  پارک  رئیس 
از  بختگان،  شهرستان  محیط زیست 

تیمار یک درنای خاکستری خبر داد.
کل  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
رئیس  فارس،  محیط زیست  حفاظت 
پارک ملی و اداره حفاظت محیط زیست 

درنای  یک  گفت:  بختگان  شهرستان 
خاکستری که از ناحیه پا دچار شکستگی 
محیط  دوستداران  توسط  بود،  شده 
ملی  پارک  اداره  به  تیمار  برای  زیست 

بختگان تحویل داده شد.
محدودیتهای  به  توجه  با  افزود:  وی 

ضمن  شهرستان،  در  دامپزشکی 
درمان،  و  بهداشت  شبکه  با  هماهنگی 
هادی  امام  درمانگاه  به  بالفاصله  پرنده 
کارکنان  توسط  و  منتقل  آباده طشک 
درمانگاه، پای شکسته پرنده گچ گرفته 

شد.

بیمارستاننیریز

بیش از 1000 عمل جراحی 
در 6 ماه 

 راه اندازی پایگاه واکسیناسیون 

خودرویی در نی ریز

141 عملیات مختلف اورژانس 115 در هفته گذشته

تیمار درنای خاکستری در شهرستان بختگان

یک موتورسوار 40 ساله در برخورد 
شدید با خودرو، در دم جان سپرد.

به گفته مدیر اورژانس 115 نی ریز، 
ساعت 10:35 سه شنبه 13 مهر، یک 
نزدیکی  در  موتورسیکلت  و  خودرو 
تصادف  شدت  به  غدیرگه  روستای 
گفت:  کچویی  محمدحسین  کردند. 
شدت  اثر  بر  موتور سیکلت  »راننده 

باالی تصادف و صدمات شدید ناشی 
از آن در نقاط مختلف بدن، در همان 

لحظه دچار ایست قلبی شد.«
وی افزود: »یک آمبوالنس خصوصی 
شیراز قبل از رسیدن آمبوالنس نی ریز 
به طور اتفاقی از راه رسید و عملیات 
احیاء را روی مرد 40 ساله شروع کرد؛ 

اما متأسفانه فایده ای نداشت.«

در  دروغین  آگهی  درج  با  که  فردی   
هموطنان  از  نفر  هزار  از  دیوار  سایت  
شیراز  در  بود،  کرده  کالهبرداری 

دستگیر شد.
گفت:  فارس  استان  انتظامی  فرمانده 
»مال باختگان بیان داشتند که در سایت 
دیوار با یک آگهی تحت عنوان فروش 
و اجاره منزل زیر قیمت بازار برخورد 
کرده اند. آنها با فرد تبلیغ کننده ارتباط 
برقرار کرده اند. مجرم مبلغ اندکی وجه 
به عنوان بیعانه از آنها درخواست کرده 
و پس از دریافت وجه، دیگر پاسخگوی 

تماس آنها نبوده است.«
»با  افزود:  حبیبی  رهام بخش  سردار 
توسط  گرفته  صورت  فنی  اقدامات 
کارشناسان پلیس فتا، متهم در یکی از 
شناسایی  مورد  شیراز  شهر  محله های 
قرار گرفت و با هماهنگی مرجع قضایی 
دستگیر شد. در بازرسی از مخفیگاه این 
کالهبردار، 30 عدد سیم کارت بی نام و 

بیش از 20 کارت عابر بانک کشف شد.«
وی عنوان داشت: »متهم در 11 استان 

کشور اقدام به کالهبرداری از هموطنان 
با همین شیوه و شگرد کرده است. این 
کالهبردار تا کنون در تحقیقات به هزار 
فقره کالهبرداری از این طریق به مبلغ 
است.  کرده  اعتراف  ریال  میلیارد   15
فرد دستگیر شده بیان کرد که برخی از 
مردم به واسطه قیمت پایین و به دلیل 
طمع ورزی و از روی اعتماد نابجا، اقدام 
پیش پرداخت  عنوان  به  وجه  واریز  به 
مورد  طریق  این  از  و  می کنند 

کالهبرداری قرار می گیرند.«
کاربران هرگز فریب این گونه آگهی ها را 
نخورند و تا زمان دریافت کاال و یا انجام 
خدمات از طرف فرد درج کننده آگهی، 

مبلغ یا مبالغی را واریز نکنند.
از  خرید  خصوص  در  شهروندان 
سایت های خرید و فروش دقت کافی 
با  برخورد  صورت  در  و  باشند  داشته 
هرگونه مورد مشکوک، آن را از طریق 
وب سایت پلیس فتا به نشانی اینترنتی 
شماره  با  یا  و   www.cyberpolice.ir

تلفن 096380 در میان بگذارند.

با ثبت 42 مبتالی جدید به کرونا در 
هفته گذشته و 3 مورد فوتی، تعداد 
مبتالیان به 4063 نفر و تعداد افرادی 
که جانشان را از دست داده اند، به 96 

نفر رسید.
به  همزمان میزان مبتالیان بختگان 

1884 مورد رسید.
بر پایه اطالعات ما، 29 مبتال به کرونا 
در بیمارستان شهدا بستری هستند 
که 9 نفرشان به صورت سرپایی دارو 
دریافت می کنند. همچنین 5 نفرشان 

حال وخیمی دارند.

مرگ دردناک موتورسوار 

40 ساله در تصادف شدید

کالهبرداری از  ۱000  نفر 

در سایت دیوار

سه فوتی جدید کرونایی

رئیس شبکه بهداشت و درمان نی ریز 
از استقبال نکردن مردم از دوز دوم 
واکسن و افزایش مبتالیان به کووید 

19 در شهرستان خبر داد.
شبکه  عمومی  روابط  گزارش  به 
بهداشت و درمان نی ریز، دکتر داور 
آل داود افزایش آمار مبتالیان و بستری 
کرونا ویروس را از نتایج استقبال کم 
دوم  دوز  تزریق  از  شهرستان  مردم 
واکسن دانست و گفت: 68826 دوز 
تزریق  نی ریز  شهرستان  در  واکسن 
واکسیناسیون  پوشش  است.  شده 
و  شهری  جمعیت  در  اول  نوبت 
 73 به  تزریق   50393 با  روستایی 
برای دوز  آمار  این  اما  درصد رسید. 
دوم با 18433 تزریق، 27 درصد است 
و روزانه شاهد افزایش آمار مبتالیان 

هستیم.

به  تزریق  ضرورت  بر  تأکید  با  وی 
اگر  افزود:  واکسن  دوم  دوز  موقع 
سرعت  با  واکسیناسیون  روند  چه 
مناسبی در شهرستان پیش می رود، 
در  که  کنیم  فراموش  نباید  اما 
مراحل  تکمیل  بیماری،  این  کنترل 
واکسیناسیون یعنی هر دو دوز واکسن 

تعیین کننده است.
آل داود خاطر نشان کرد: با توجه به 
سرایت باالی دلتا ویروس، تأخیر در 
تزریق دوز دوم و گذشت بیش از یک 
واکسن  اول  دوز  تزریق  زمان  از  ماه 
سینوفارم و برکت و دو ماه از آسترازنکا، 
از اثربخشی آن می کاهد. در این راستا 
در  مردم  بیشتر  مشارکت  نیازمند 
از  تا  هستیم  واکسیناسیون  تکمیل 
شروع پیک ششم در نی ریز پیشگیری 

کنیم.

شیراز- ایرنا : با تالش سربازان 
اداره  در  زمان)عج(  امام  گمنام 
کل اطالعات فارس، چند نفر 
از مدیران کل متخلف در این 

استان دستگیر شدند.
بر اساس گزارش روابط عمومی 
و اطالع رسانی وزارت اطالعات، 

سربازان گمنام امام زمان )عج( اداره 
کل اطالعات استان فارس، با اقدامات 
کل  مدیران  از  نفر  چند  اطالعاتی، 
از  نفر  چند  همراه  به  استان  این 

کارمندانشان را دستگیر کردند.
به دلیل داشتن  نامبردگان  از  برخی 
پست های مدیریتی حساس، اقدام به 
خود  شغلی  موقعیت  از  سوءاستفاده 

دریافت  مالی،  فساد  که  بودند  کرده 
و  امانت  پولشویی، خیانت در  رشوه، 
از  المال، بخشی  بیت  تضییع حقوق 

اتهامات آن ها است.
وزارت اطالعات از مردم خواست هر 
گونه تخلف در ادارات و سازمان های 
با شماره گیری 113 ستاد  را  دولتی 
نهاد  این  به  اطالعات،  وزارت  خبری 

اطالع دهند.

برخورد پژو 206 با درخت و تیر برق در 
بولوار میرزا کوچک خان، یک کشته و دو 

مصدوم بر جای گذاشت.
جمعه   17:30 ساعت  حادثه  این 
9 مهرماه بعد از میدان سرباز و بر اثر 
برخورد شدید پژو 206 با بریدگی بولوار 

رخ داد.
شدت تصادف به حدی بود که تیر برق بر 
روی خودرو سقوط کرد و کنار آن جای 

گرفت.
از سه سرنشین این خودرو، یک جوان 
24 ساله بر اثر ضربه به سر و قفسه سینه 

و دیگر نقاط بدن به شدت مصدوم شد 
و با افت هوشیاری زیاد، توسط اورژانس 
115 به بیمارستان شهدا انتقال یافت. اما 
در آنجا به رغم تالش کادر درمان، دچار 

ایست قلبی تنفسی شد و جان سپرد.
دو مصدوم 22 و 23 ساله این تصادف نیز 
دچار ضربه به سمت راست شانه و دست 

راست شدند.
نوشتنی است در این حادثه آتش نشانی 
نی ریز هم حاضر شد و ضمن هماهنگی با 
سازمانهای دولتی، خودرو  را  ایمن سازی 

و محل حادثه را پاکسازی کرد.

یک دختربچه 5 ساله حین بازی دچار 
ضربه مغزی شد و به بیمارستان شهدا 

انتقال یافت.
این حادثه ساعت 20 پنجشنبه 8  مهر 

در روستای بسترم اتفاق افتاد.
وی که از پشت سر به شدت به زمین 

خورده بود، دچار عالئم ضربه مغزی 
و استفراغ شد و به بیمارستان شهدا 

انتقال یافت.
این کودک پس از انتقال به بخش سی 
اقدامات  و  شهدا  بیمارستان  یو  سی 

درمانی، با حال مساعد مرخص شد.

شعله ور شدن دوباره کرونا با 
استقبال نکردن مردم از دوز 

دوم واکسن در نی ریز

دستگیری چند مدیر کل استان 
فارس توسط اداره کل اطالعات

یک کشته و سه مصدوم در 
برخورد پژو ۲۰۶ با درخت و تیر برق

ضربه مغزی دختر 5  ساله حین بازی

//

//

//
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neyrizanfars.com
info@ neyrizanfars.ir
                 @ neyrizan.fars

ما نشّسیم پای حرف دلتون

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

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

info@neyrizanfars.ir:)رایانامه )ایمیل

اتاق اصناف
بازرسی اتاق اصناف شهرستان نی ریز! چرا صفحه 
کالچ کامل کره ای خودرو پراید در شهر مشکان 
680 هزار تومان و در نی ریز 820 هزار تومان 
است؟ دستمزد تعویض صفحه کالچ هم در شهر 
مشکان 370 هزار تومان و در نی ریز 600 هزار 

تومان است. چرا؟

پاسخ اتاق اصناف:
با سالم و احترام خدمت شهروند گرامی، ضمن 
تشکر از اعالم گزارش و همکاری با واحد بازرسی 
صنفی،  تخلفات  کشف  خصوص  در  نظارت  و 
قطعه  قیمت  استعالم  و  شده  انجام  بررسی  با 
اتحادیه  از  خدمات  دستمزد  و  خرید  مبدأ  از 
مربوطه، قیمت کاالی مورد گزارش به دلیل نوع 
و مارک، متفاوت و متغیر است که بایستی توسط 

کارشناس اتحادیه بازدید شود. 
کل  در  پراید  کالچ  صفحه  تعویض  دستمزد 
سطح شهرستان 250 هزار تومان است که در 
صورت دریافت هزینه اضافی، مراتب را با ارائه 
مدارک به واحد بازرسی و نظارت واقع در خیابان 
امام خمینی به صورت حضوری و یا تلفنی با 
شماره های 53835800 و 53835700 که به 
پاسخگوی شما  طور شبانه روزی سیستم گویا 
شهروندان می باشد، اعالم فرمایید. ضمنًا موضوع 
توسط بازرسان در گشتها مورد بازدید و بررسی 

قرار می گیرد. 

فرمانداری - بهزیستی
جناب آقای هدایت! چرا دم از اشتغال می زنی؟ کو 
اشتغال؟ وقتی مواد اولیه و نخ گران است، چطور 
کار تابلو فرش را ادامه بدهم؟ بدون خریدار که 
نمی صرفد. چرا بهزیستی بخصوص ... قول بیهوده 
می دهند که برایت کار پیدا می کنیم؟ آیا بنده که 
هستم،  کرده ای  وتحصیل  بی سرپرست  دختر 

بازیچه دست بهزیستی شده ام؟ 

پاسخ فرمانداری:
با سالم و احترام، طراح محترم سؤال می توانند 
رفع مشکل،  و  پیگیری  و  بیشتر  توضیح  برای 

شخصًا به فرمانداری مراجعه نمایند.

پاسخ بهزیستی:
با سالم و احترام، در پاسخ به شهروند گرامی در 
به  بهزیستی،  از طریق  اشتغال  ایجاد  خصوص 
استحضار می رساند، فرآیند اشتغال جامعه هدف 
به سه طریق خوداشتغالی، کارفرمایی و پذیرش 
اجرایی  دستگاه های  استخدامی  آزمونهای  در 
و استفاده از سهمیه 3 درصد استخدامی ویژه 
افراد دارای معلولیت میسر می باشد. بدین گونه 
که افراد متقاضی دریافت تسهیالت خوداشتغالی 
ضمن داشتن مدارک الزم )شامل مدارک فنی 
حرفه ای، پروانه کسب و ...( و ارائه طرح مناسب 
به واحد اشتغال، وارد فرایند آماده سازی شغلی 
می گردد و پس از اتمام فرآیند، جهت دریافت 

تسهیالت به بانکهای عامل معرفی می گردد. 
الزم به ذکر است در صورت عدم توانایی دریافت 
مددجویان،  سوی  از  خوداشتغالی  تسهیالت 
لیست افراد پشت نوبت متقاضی کار تهیه و در 
صورت درخواست نیروی کار از سوی کارفرمایان، 
افراد واجدالشرایط جهت اشتغال نزد کارفرمایان  

معرفی می گردند.
شایان ذکر است اشتغال در دستگاه های اجرایی 
نیز در صورت شرکت افراد در آزمون و کسب حد 
نصاب نمره قبولی، و استفاده از سهمیه 3 درصد 
استخدامی ویژه افراد دارای معلولیت در زمان 

مصاحبه، امکان پذیر می باشد.

آموزش و پرورش
بر عهده شورای  را  بازگشایی مدارس  1- شما 
مدرسه گذاشتید. مدرسه هایی قصد دارند کالس 
درس را حضوری برگزار کنند. حال اگر ما والدین 
حاضر نباشیم فرزندمان را در چنین اوضاعی به 
اگر  بفرستیم، تکلیف چیست؟ و  کالس درس 
فرزند ما مبتال به کرونا شد، آیا کسی پاسخگو 

است؟
2- آقای ولی زاده! شما بازگشایی مدارس را به 
غیر  مدارس  و  کرده اید  واگذار  مدرسه  شورای 
انتفاعی برای این که بتوانند رضایت مردم را جلب 
و دانش آموز جمع کنند، مدارس را باز کرده اند. 
حال ما باید فرزندمان را به مدرسه بفرستیم یا نه؟ 
اگر بفرستیم و یک دانش آموز ناقل باشد، تکلیف 
چیست؟ اگر هم نفرستیم، فرزندمان از آموزش 
عقب می ماند. تکلیف ما چیست؟ لطفًا فکر کنید؛ 
دانش آموز ابتدایی هنوز معنی رعایت پروتکلها 
را درک نمی کند و مرتب کنار هم هستند. آیا 
اگر فرزند ما مبتال شود، همین شورای مدرسه 
پاسخگو است؟ یا شما پاسخگو هستید؟ کاش تا 
واکسینه شدن دانش آموزان صبر می کردید و بعد 

مدارس را باز می نمودید.

پاسخ آموزش و پرورش:
1 و 2- با سالم و احترام، تفویض اختیار به شورای 
مدرسه بر اساس دستورالعمل وزارت آموزش و 
پرورش می باشد. در بازگشایی مدارس، اولویت 
این  و  می باشد،  دانش آموزان  مدارس سالمت 
و  دولتی  مدارس  تمامی  کار  دستور  در  مهم 
غیردولتی است. عالوه بر این، بستر آموزشهای 
برنامه شاد،  از طریق محتواهای  غیرحضوری، 
آموزشی  فعالیتهای  مکمل  آموزش  شبکه 
درخواست  به  توجه  با  حال  این  با  می باشد. 
بر آموزش حضوری،  والدین مبنی  از  بسیاری 
شورای مدرسه که نماینده انجمن و اولیاء نیز 
در آن حضور دارند، در این زمینه تصمیم گیری 
نموده و با موافقت و نظارت اداره اقدام به فعالیت 

می نماید. 
اولیاء محترم هر گونه تخلف از مقررات بهداشتی 
را به واحد بهداشت مدیریت یا کارشناس ارزیابی 

عملکرد گزارش نمایند.

اداره گاز
خراسانی  روستای  اهالی  از  خانوار   5 تعداد 
هستند.  گازرسانی  فاقد  سهامی  ناصر  تلمبه 

خواهشمندیم رسیدگی کنید.

پاسخ اداره گاز:
با عرض سالم، خواهشمند است اهالی محترم 
جهت  گاز  اداره  شبکه  توسعه  واحد  به  روستا 

بررسی موضوع مراجعه نمایند.

امور آبفا
1- تعداد 5 خانوار از اهالی روستای خراسانی از 
آب شرب فروشگاه تعاونی استفاده می کنند و 
تعرفه آب بها تولیدی محاسبه می شود که گزاف 
واگذار  مسکونی  انشعاب  خواهشمندیم  است. 

کنید.
2- آیا بابت تعویض کنتور و نصب انشعاب آب باید 

مبلغی پرداخت کرد؟

پاسخ امور آبفا:
با عرض سالم خدمت همشهریان محترم:

1- اگر متقاضی خرید انشعاب آب هستید، به امور 
آبفا مراجعه نمایید تا هماهنگی الزم جهت بازدید 
از واحدهای مد نظر شما انجام شود. در صورتی 
که ملک شما شرایط قانونی واگذاری انشعاب را 
داشته باشد، راهنمایی مورد نیاز خدمتتان اعالم 

می گردد.
2- با توجه به این که کلیه هزینه های خرید و 
نصب انشعاب آب و غیره از متقاضیان و مشترکین 
محترم در محل اداره و با صدور فیش واریز و از 
طریق شناسه قبض و پرداخت دریافت می گردد، 
از  و پرداخت هر گونه وجه خارج  لذا دریافت 
روند اعالم شده فوق، خالف مقررات می باشد. 
خواهشمند است اگر چنانچه با موردی غیر از 
روش اعالم شده روبرو شدید، در سریعترین زمان 

ممکن به مدیریت امور آبفا اطالع رسانی نمایید.

شبکه بهداشت و درمان
چطور دوز دوم واکسن اسپوتنیک نیامده، دوباره 
تزریق دوز اول آن را شروع کرده اید؟ ما هنوز دوز 
دوم اسپوتنیک را نزده ایم. امکان دارد دوز دوم را 

هم تزریق کنند؟

پاسخ شبکه بهداشت و درمان:
توزیع  سیاستهای  نباشید،  خسته  و  سالم  با 
توجه  با  می باشد.  وزارتخانه  عهده  بر  واکسن 
به تزریق دوز اول اسپوتنیک و گذشت بیش از 
سه ماه در تهیه دوز دوم و شباهت دوز دوم این 
واکسن با واکسن آسترازنکا، از همه کسانی که 
دوز اول واکسن اسپوتنیک را تزریق کرده بودند، 
تزریق  آسترازنکا  را  دوم  دوز  شد  درخواست 
نمایند. اثر بخشی دوز اول اسپوتنیک تا 3 ماه 
بیشتر نمی باشد و بعد از آن نیز هر روز اثر دوز 
دوم بسیار کاسته خواهد شد. خواهشمند است 
دوستانی که دوز اول اسپوتنیک دریافت کرده اند، 
برای افزایش ایمنی خود در مقابل این واکسن، از 
واکسن آسترازنکا استفاده کنند . در حال حاضر 
تزریق این واکسن برای تمامی افراد باالی 18 

سال مورد تأیید می باشد .
در  واکسن  دوم  دوز  هنوز  است  ذکر  به  الزم 
دسترس نیست و در صورت گذشت بیشتر از سه 
ماه، هر چه زودتر دوز دوم خود را آسترازنکا تزریق 

نمایید.

شهرداری نی ریز
ساعت 7 صبح هفتم مهرماه، متأسفانه دوباره 
شاهد سگ کشی در سطح شهر نی ریز بودم. یک 
نیسان آبی رنگ با آرم شهرداری در خیابان میرزا 
کوچک خان، روبروی اداره گاز، اقدام به تیراندازی 
کرد. این کار واقعًا عملی غیراخالقی و غیر انسانی 
است. در این خصوص با آقایی که روی لباسش 
بود صحبت  شده  نوشته  محلی  تیرزن  عبارت 

کردم و او مسئول را ... اعالم نمود.
از شما خواهشمندیم در این خصوص پیگیریهای 
الزم را انجام دهید تا این حرکت غیرانسانی در 
قبال حیوانات بی گناه که در واقع ما انسانها پا به 
قلمرو آنها گذاشته ایم، متوقف شود. چرا که این 
محله ها قباًل باغ بوده و هنوز حیوانات حس محل 

زندگی به آنجا دارند.

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

شهرداری اخذ و عینًا ارسال می گردد.
در ضمن یادآوری می شود سامانه 137 شهرداری 
نی ریز از سالها پیش با هدف ایجاد زمینه مشارکت 

شهروندان در مدیریت شهری و هدایت و رفع 
مشکالت و معضالت شهری از طریق مدیریت 
غیر مستقیم مردم در شهر و دریافت دیدگاه ها و 
نقطه نظرات شهروندان با رویکرد خدمات رسانی 

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

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

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

باما در میان بگذارند.

معاونت محترم خدمات شهری، آقای حاجی 
محمدی

ضمن عرض سالم خدمت منتقد گرامی، به اطالع 
عفونی،  بیماری های  از  یکی  هاری  می رساند 
خطرناک، شدیداً کشنده و مشترک بین انسان 
از  بسیاری  در  بیماری  این  می باشد.  حیوان  و 
کشورهای جهان وجود دارد و در ایران به شکل 
بومی یکی از مشکالت مهم بهداشت عمومی به 
شمار می رود. اکثر حیوانات خونگرم نسبت به 
این بیماری حساس هستند. انتقال این بیماری 
از راه گازگرفتن حیوانات مخصوصًا سگهای بدون 
صاحب ولگرد مبتال، به انسان و سایر حیوانات 
سرایت می کند. بزاق مبتالیان منبع سرشاری 
از ویروس هاری است. در همین راستا شهرداری 
جهت حفظ و ارتقاء بهداشت و سالمت شهروندان، 
پس از هماهنگی با مراجع ذی ربط، نسبت به 
اتالف سگهای ولگرد مریض و ناقل بیماری های 
واگیردار به انسان همانند کزاز، هاری و... اقدام 

می نماید.

صمت
لطفًا به نانوایی سنگک در بولوار والیت سهمیه 
آرد بیشتری اختصاص دهید تا به خاطر نبود آرد 

تعطیل نکند.

پاسخ صمت:
باسالم، ازطریق نماینده محترم مردم در مجلس 
شورای اسالمی و با مدیریت فرماندار محترم، از 
طریق شرکت غله پیگیر تخصیص آرد هستیم و 
به رغم مشکالت کسری سهمیه آرد و کم شدن 
سرانه آرد سهم استان، قول مساعد مسئوالن را 

دریافت کرده و پیگیر تأمین  هستیم.

نماینده مجلس، فرماندار و 

مسئوالن
بیچاره نی ریز! از طرف شرق، آب رودخانه پهنابه 
به استهبان و داراب می رود. از طرف غرب هم آب 
رود کر را روی نی ریز بسته اند. خدا رحم کند؛ به 
این نحو پیش برود، در نی ریز بحران جدی آب 
و  فرماندار  مجلس،  نماینده  داشت.  خواهیم 
مسئوالن! کمک کنید. لطفًا برای نجات نی ریز 

کاری کنید.

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

با سالم خدمت شهروندان گرامی، بدون شک 
مشکالت ناشی از کم آبی، بخش وسیعی از کشور 
اسالمی مان را فرا گرفته و شهرستان نی ریز هم از 
این موضوع مبرا نیست . قطعًا همه تالش نماینده 
شهرستان  قانونی  حق آبه  دریافت  به  محترم 
می باشد و در این مسیر از هیچ تالشی مضایقه 

نخواهند نمود .
*****

همچنین در پاسخ به سؤال هفته قبل که در 
تقدیم  زیر  مطلب  شد،  منتشر  صفحه  همین 

می شود:
در خصوص آبرسانی به بخش مرکزی، از زمان 
فعالیت دکتر طهماسبی به عنوان نماینده مردم 
در مجلس، پیگیریهای زیادی صورت گرفته و 
اقدامات خوبی نیز انجام پذیرفته است. از جمله 

پلی اتیلن  لوله  کیلومتر   3 تهیه  اقدامات،  این 
160 برای روستاهای نصیرآباد با اعتبار بالغ بر 
550 میلیون تومان و همچنین خرید مخازن آب 
روستاهای هرگان در دو نوبت با اعتباری بالغ بر 

500 میلیون تومان بوده است.
همچنین تجهیزات پمپ و تابلوهای برق و سایر 
تالش  و  نماینده  مستمر  پیگیری  با  متعلقات 
مسئول محترم آبفا شهرستان در اختیار اداره آبفا 
قرا گرفته است. لذا با توجه به تأمین تجهیزات 
الزم نصب و راه اندازی، تجهیزات به زودی توسط 
اداره محترم آبفا آغاز خواهد شد و بخش قابل 
توجهی از مردم شریف بخش مرکزی از نعمت آب 

شرب سالم بهداشتی بهره مند خواهند شد.

پاسخ فرمانداری:
رودخانه ها و قواعد حقوقی آنها در حیطه اداره آب 
می باشد. اما براساس جریان طبیعی، برای هر رود 
حوزه ای به نام حوزه آبخیز و متعاقبًا حوزه آبریز 
تعیین می گردد. لذا شهرستان نی ریز جزء حوزه 
متأسفانه  اما  می باشد.  پهنابه  رودخانه  آبخیز 
حوزه آبریزش نیست. )سد رودبال و شهرستان 
داراب بر اساس جریان طبیعی پهنابه، حوزه آبریز 

محسوب می گردند.(
درمورد رودخانه کر نیز حوزه آبخیزش از شمال 
فارس )ایزدخواست و آباده( مرکز )مرودشت و 
خرامه( ادامه داشته و حوزه آبریز کر قاعدتًا سد 
دریاچه های  غربی  بخشهای  نهایتًا  و  درودزن 
در شهرستان خرامه(  )واقع  بختگان  و  طشک 

می باشد. 
شایان ذکر است که سد چشمه عاشق شهرستان 
رودخانه  آبریز  از  بخشی  عنوان  به  هم  نی ریز 
منتهی به آن می باشد. توضیحًا این که متأسفانه 
در سالهای اخیر پدیده تغییر اقلیم عرصه های 
وسیعی از کشور را با بحرانهای متفاوتی مواجه 
کرده است. یکی از بحرانهای موجود، بحرانهای 
آبی به وجود آمده می باشد که دریاچه ها وتاالبها 
را به ورطه نابودی و خشکی کشانده است. از 
این رو در جای جای کشور با خشکی تاالبها و 

دریاچه ها مواجه بوده ایم.
متأسفانه در سالهای اخیر شاهد آن بودیم که 
افزایش دما که یکی از نشانه های بارز تغییر اقلیم 
به شمار می رود، موجب کوچک شدن و خشک 
شدن دریاچه های جهان و رودخانه ها و دریاها 
شده است. این منابع آبی با گذشت بیشتر زمان در 

حال کوچک شدن بوده و تحلیل می  روند.
از نظر علمی، زمانی که مقدار آب مصرفی بشر 
بیش از میزان آب تولیدی باشد که طبیعت وارد 
چرخه محیط زیست می کند، مجموع ذخایر آبی 

کاهش می یابد.
در مجموع می توان گفت اگر چه تالش دولت و 
همدلی مسئوالن در احیاء دریاچه ها و منابع آبی 
کشور نقش مهمی را ایفا می کند و از حساسیت 
جدی برخوردار است، اما تغییر سبک زندگی و 
فرهنگ استفاده از آب، اصلی ترین محور نجات 

دریاچه ها از نابودی و خشک شدن می باشد.
*****

شرکت تعاونی و انجمن صنفی انجیرکاران 
و انارکاران شهرستان نی ریز، در پاسخ به 

سؤال یکی از مخاطبان که دو شماره قبل به 
چاپ رسید، پاسخ زیر را ارائه داد:

با سالم، احترامًا عطف به پرسش تعدادی از 
هفته نامه  در  محترم  انارکاران  و  انجیرکاران 
شماره 352 مورخ 4 مهرماه 1400، به استحضار 
انجام شده جهت تعیین  انتخابات  می رساند: 
انجیر  محصول  صنفی  انجمن  مدیره  هیئت 
و انار، زیر نظر اداره صنعت معدن و تجارت 
شهرستان که آگهی آن نیز در هفته نامه شماره 
348 مورخ 17 شهریور 1400 چاپ گردیده 
می باشد. از آنجایی که این انجمن در خصوص 
فعاالن در رسته خرید و فروش محصول انجیر 
و انار بوده و تعداد محدودی نیز از تجار و کسبه 
انجیر کار و انار کار عضو آن می باشند و در رابطه 
با موضوع مصوبات میز ملی توسعه صادرات و 
برنامه ریزی مطلوبتر و وحدت رویه در تولید و 
صادرات محصول و بهبود مستمر فضای کسب 
و کار و فعالیت می نماید،  کلیه عالقه مندان 
می توانند عضو آن انجمن گردند. الزم به ذکر 
است که با برنامه ریزی و هماهنگی اداره صنعت 
معدن و تجارت، در آینده انتخابات به صورت 
اعضای  کلیه  و  می پذیرد  انجام  الکترونیکی 
انجمن می توانند در آن شرکت نمایند. لذا توجه 
کلیه انار کاران و انجیر کاران را به نکات زیر جلب 

می نماییم:
1- انتخابات هیئت مدیره انجمن صنفی انار کاران 
در تاریخ 26 مهر 1400 زیر نظر اداره تعاون کار و 
رفاه اجتماعی که آگهی آن در هفته نامه شماره 
352 مورخ 4 مهر 1400 چاپ گردیده، برگزار 
می گردد. از کلیه انار کاران عضو انجمن دعوت به 

حضور می گردد.
تعاونی  شرکت  مدیره  هیئت  انتخابات   -2
انجیرکاران در آینده نزدیک برگزار خواهد شد که 

آگهی آن به اطالع کلیه انجیر کاران خواهد رسید.
3- با توجه به این که به علت عدم ثبت مالکیت 
انجیر کاران در سامانه جهاد کشاورزی به رغم 
نظر  از  نی ریز  شهرستان  قبلی،  پیگیری های 
کشور  انجیر خیز  شهر  چهارمین  رتبه بندی 
محسوب می گردد، در حالی که بر حسب میزان 
سطح زیر کشت پس از استهبان دومین شهر 
انجیر خیز می باشد، لذا از کلیه انجیر کاران محترم 
به  دعوت  فوق  سامانه  در  مالکیت  ثبت  جهت 

همکاری می گردد.
4- از کلیه انجیر کاران و انار کاران جهت عضویت 
دعوت  صنفی  انجمن  یا  و  تعاونی  شرکت  در 
می شود. جهت کسب اطالعات بیشتر به دفتر 
تعاونی واقع در ساختمان شماره 2 مدیریت جهاد 

کشاورزی مراجعه فرمایید.
و  انجیر کاران  کلیه  توجه  از  تشکر  و  تقدیر  با 
در  است  امید  مربوطه،  مسائل  به  انارکاران 
آینده شاهد حضور مستمر و همکاری برادران و 
خواهران محترم در جهت بهبود وضعیت فعلی 

باشیم.

درمانگاه شفا
آزمایشگاه درمانگاه بسیار کثیف است. توالت هم 

کثیف است و مایع دستشویی ندارد.

راهداری و حمل و نقل جاده ای
جاده حدفاصل مسجد ابوالفضل و تلمبه سازگار 
در مسیر روستای خراسانی نیاز به تیغ زدن و 
تسطیح دارد. خواهشمندیم اقدام الزم را انجام 

دهید.

نی ریزان فارس

نی ریزان فارس
1- لطفًا شما در حمایت از دریاچه بختگان کمپین 
آزادسازی حقابه بختگان  و هشتکی در جهت 
شروع کنید و یک چالش به وجود بیاورید. بی شک 

بعضی از سلبریتی ها هم حمایت می کنند.
نی ریزان فارس؛ با سالم و درود فراوان. این طور 
موارد باید توسط نهادهای مدنی طرفدار محیط 
زیست انجام شود. ما هم به عنوان رسانه اقدام آنها 

را منعکس می کنیم. 
2- وقت بخیر . از منتخبین ووشو شهرستان هم 

خبر بگذارید.
نی ریزان فارس؛ با سالم و درود فراوان.  خبری 
با عنوان »2 ووشوکار در لیگ جوانان کشور« در 

شماره   351    این هفته نامه به چاپ رسیده است.
3- با سالم و خسته نباشید. می خواستم خواهش 
کنم مطلبی را به فوالد نی ریز اختصاص دهید. 
حاال که مدیر عامل عوض شده، کاش نیروی بومی 
جذب شود. شما که یک رسانه دارید و کاری از 
فکر  به  و  نکنید  کوتاهی  است،  ساخته  شما 

جوانهای این منطقه باشید.
سودش  و  است  نی ریز  برای  اسمش  فوالد 
برای تهران و تبریز و شیراز و... آن وقت جوانان 
نیست.  درست  باشند  بیکار  شهرستان  این 
مسائل  این  به  گاهی  دیگر  خبرگزاری های 
می پردازند؛ اما شما فقط از تصادف و مواد مخدر 
و اینها مطلب می گذارید. واقعًا چیزهای مهمتری 

هم هست.
نی ریزان فارس؛ با سالم و درود فراوان. برای 
اولویت به کار گیری نیروهای بومی در فوالد، 
دیگر  و  سفید  سیمان  خاکستری،  سیمان 
گزارشات،  تولیدی،  و  اقتصادی  بنگاه های 
مصاحبه ها و مقاالت بسیار زیادی در همین 
 80 باالی  که  طوری  به  شد.  چاپ  نشریه 
درصد پذیرش شدگان بومی هستند. احتمااًل 
جنابعالی در آن زمان خواننده این هفته نامه 

نبوده اید.
 ادارات، سازمانها و نهادهایی که در این شماره 

به سؤاالت و انتقادات مردمی پاسخ نداده اند:

- درمانگاه شفا
- راهداری و حمل و نقل جاده ای

هنگامه نیایش
غروب اذان ظهرطلوع خورشیداذان صبحمهشیدیخورشیدی

نیمه شب اذان مغربخورشید
شرعی

 23  01  17  47  17  29  11  40  5  51  4  32 3ربیع االول18 مهریک شنبه
 23  01  17  46  17  28  11  40  5  52  4  33 4 ربیع االول19 مهردوشنبه
 23  00  17  45  17  27  11  40  5  52  4  34 5 ربیع االول20 مهرسه شنبه

 23  00  17  44  17  26  11  39  5  53  4  34 6 ربیع االول21 مهرچهارشنبه 
 23  00  17  43  17  25  11  39  5  54  4  35 7 ربیع االول22 مهرپنج شنبه
 23  00  17  42  17  24  11  39  5  54  4  35  8 ربیع االول23 مهرجمعه 
 22  59  17  41  17  22  11  39  5  55  4  36 9 ربیع االول24 مهرشنبه
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حسینسلطانیپستهکارنمونهنیریز

بررسینیریزانفارسازکنکورامسال:

20قبولیپزشکی

روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی:
مسئول اداره ترویج و آموزش مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان 
نی ریز از انتخاب حسین سلطانی به  عنوان پسته کارنمونه نی ریز 
خبرداد. مینا سنائی فرد گفت: به منظور ارزیابی عملکرد محصول 
پسته شهرستان و معرفی باغدار پیشرو؛ با حضور نمایندگان 
سازمان جهاد کشاورزی و کارشناسان این مدیریت کیل گیری از 
باغ نامبرده در منطقه الی حنای شهرستان در سطح سه هکتار 
انجام شد.  وی تصریح کرد: در این ارزیابی عالوه بر میزان عملکرد، 
رعایت اصول فنی و بهداشتی، بهره وری ازمنابع آب و خاک، 
سالمت و کیفیت محصول، استفاده از کودهای آلی، انجام آبیاری 
کم فشار، عدم استفاده از سموم شیمیایی و استفاده به موقع ازریز 
مغذی ها، مورد توجه قرار گرفت. شهرستان نی ریز قطب پسته 
استان فارس است و بیشترین سطح زیر کشت و تولید را دارا 

می باشد. 

ادامه از صفحه یک

حرفه ای  بهداشت  هوشبری،   ...
رشته  هر  در  زبان  و  عمومی  و 
معماری  و  دندانپزشکی  نفر،   3
در هر رشته ۲ نفر، و رشته های 
عمومی،  بهداشت  مددکاری، 
کاردرمانی،  حسابداری، 
دامپزشکی،  تغذیه،  کارشناس 
پرستاری، مامایی، ژنتیک، حقوق، 
مدیریت بازرگانی و هتلداری یک 
نفر توانسته اند مقام های برتر را در 

شهرستان از آن خود نمایند.
در همین رابطه با مدیر آموزش و 
پرورش نیز گفتگویی انجام دادیم 
تا عملکرد دانش آموزان را از وی 

سؤال نماییم.
خوشبختانه  گفت:  ولی زاده  امیر 
در ارتباط با رتبه های زیر ۱۰۰۰ 

پیشرفت خوبی داشته ایم.

البته این را عنوان کنم که هدف 
آموزش و پرورش تنها فرستادن 
عالی  آموزش  به  دانش آموزان 
نیست بلکه تربیت دانش آموزانی 
است که برای آینده و جامعه مفید 

باشند.
اما در ارتباط با قبولی دانشگاه ها 
خوشبختانه امسال وضعیت ما در 
قبولی های پزشکی بسیار مطلوب 
بود. اما در پذیرفته شدگان دانشگاه 
فرهنگیان، نسبت به سال گذشته 

قبولی هایمان کمتر بوده است.
پایه  بر  کلی  جمع بندی  در  ولی 
دست  به  مدارس  از  که  آماری 
بسیار  قبولی ها  رسیده،  ما 
همین  در  و  بوده  امیدوارکننده 
معلمان،  مدیران،  تمام  از  جا 
رسانه ها  و  اولیاء  دانش آموزان، 
که در این راستا گام برداشته اند، 

تشکر و قدردانی می کنیم.

نوشتنی است بر پایه اعالم مدارس 
برخی  نی ریز  شهرستان  مختلف 
از داوطلبان امسال حاضر به بیان 
رتبه قبولی کنکور خود نشدند و 
همین عامل سبب شده تا نی ریزان 
داوطلبانی  برای  را  مالک  فارس 
در نظر بگیرد که رتبه های کنکور 

خود را اعالم کرده اند.
در پایان باید به این نکته نیز اشاره 
نماییم که تغییر رتبه شهرستان از 
۲ به 3 در منطقه بندی کنکور در 
کسب این نتایج بسیار تأثیرگذار 
بوده است. عملکردی که در زمان 
پیشین  نماینده  مسعودی  اصغر 
مجلس در مرداد ماه ۱3۹۸ عملی 

شد.
در زیر اسامی دانش آموزان، رشته 
و دانشگاه های قبول شده، مدرسه 
مشاهده   ۱۶۰۰ تا  رتبه اشان  و 

می کنید:

مهدی منفرد، نی ریزان فارس:

نواب  محله  اهالی  گالیه های  میان  در 
صفوی، شهردار از اجرای 5 طرح در آنجا 

خبر داد.
در سومین  نی ریز  اسالمی شهر  شورای 
جلسه ی دعوت از محالت شهر، میزبان 
جمعی از اهالی محله شهید نواب صفوی 

بود.
شورای  اعضای  حضور  با  جلسه  این 
اسالمی، شهردار و تعدادی از اهالی محله 
نواب صفوی پیرامون مسائل و مشکالت 
آن محله در روز یکشنبه ۱۱ مهر ماه در 

دفتر شورا برگزار شد.

انتخاب یک نفر رابط
در این جلسه ابتدا سید عالءالدین فقیه 
رئیس شورای شهر با اشاره به اینکه مردم 
محله نواب مردمی صادق، پاک و پر تالش 
هستند و نیاز به خدمات بیشتری دارند 
گفت: از افراد حاضر می خواهم ضمن بیان 
مسائل و مشکالت یک نفر را به عنوان 

رابط شورا و مردم انتخاب کنند.

محله ای مهاجرپذیر
قاسم زارع از اهالی منطقه نواب که سابقه 
دارد گفت:  را  عضویت در شورای شهر 
هرچند می دانیم شهر در حال توسعه است 
اما با توجه به اینکه محله نواب یک محله 
مهاجرپذیر است و حدود 7 هزار نفر در این 
محله سکونت دارند نیاز به توجه بیشتر 
الزامی می باشد، بعد از سالها هنوز گرد و 
غبار فقر و غریبی در این محل وجود دارد و 
نیاز است هم از نظر فرهنگی و هم عمرانی 

کار های زیادی در منطقه انجام شود.

4 متر فضای سبز نداریم؟
حسن شجاعی فر یکی از روحانیون محله 
نواب با انتقاد از اعضای شورا گفت: شما 
باید جوابگوی مشکالت ما باشید،4۰ سال 
است در محله نواب هر قولی داده اند عمل 

نشده است!
وی ادامه داد: آیا ما الیق 4 متر فضای سبز 
نیستیم؟ چرا در نقاط دیگر شهر اجازه 
ساخت و ساز غیرمجاز نمی دهید اما در 
نواب جلوی فرد متخلف را نمی گیرند؟ چرا 
کرامت انسان ها زمان حضور در شهرداری 
رعایت نمی شود و کارمندان شهرداری با 

افراد خوب برخورد نمی کنند؟ 
خواسته های معتمدین

معتمدین محله نواب نسبت به رسیدگی 
خواستار  و  بودند  منتقد  محله  این  به 

خدمات بیشتر شدند.
از جمله مسائلی که در این جلسه مطرح 
گردید می توان به دو بانده کردن خیابان 
نواب صفوی، تملک و کامل کردن بلوار 
اصالح  و  جمع آوری  اکتسابی،  شهید 
مسیر فاضالب انتهای خیابان نواب و کنار 
بلوار امام رضا، ایجاد فضای سبز، ایجاد 
سرانه آموزشی، تعیین تکلیف پل ورودی 
آموزش  از  عریض  خیابان  اجرای  شهر، 
و پرورش به بلوار امام رضا، تالش برای 
ارتقاء فرهنگ شهروندی در محل با توجه 
به مهاجر پذیر بودن منطقه، عدم پارک 
خودروهای سنگین در خیابان های محله و 
جلوگیری از رهاسازی فاضالب در کوچه 

و خیابان اشاره کرد.

به کرامت انسان ها حساسیم
این  در  رئیس شورا  نائب  افسر  مجتبی 
جلسه گفت: دید و نگاه ما به تمام نقاط 
شهر یکسان است و ما خودمان را از مردم 
جدا نمی دانیم و نسبت به کرامت انسان ها 
حساس هستیم و اگر تخلفی در این زمینه 
مشاهده کنیم قطعًا شورا ورود کرده و 

برخورد خواهد کرد.

خواسته های محله از زبان یک عضو 
شورا

با  شهر  شورای  عضو  شاهسونی  محمد 
شهروند  عنوان  به  اول  اینکه  به  اشاره 
محله نواب و بعد عضو شورا حرف می زند 
انتهای  زمین های  و  باغها  تملک  گفت: 
و  بازنگری  کردگاری،  شهید  خیابان 
اسالم  فداییان  روبروی  خیابان  اصالح 
از ۱۲ متر به ۲4 متر، ایجاد فضای سبز و 
آسفالت خیابان اصلی و فاضالب مهمترین 

خواسته های مردم منطقه می باشد.

انتقاد منصفانه
شهردار نی ریز در این جلسه با اشاره به 
باید  انتقاد  گفت:  انقالب  رهبر  سخنان 
رهبری  که  همانطور  و  باشد  منصفانه 
فرمودند عمده کسانی که آمدند و رفتند 
به  نسبت  که  مردمی  بودند؛  خدمتگزار 

چند  دارند  اعتراض  خود  خواسته های 
دسته اند یکی آنهای که خواسته های به 
حقی دارند و ما نسبت توقعات به حق آنها 

پوزش می خواهیم.
از  هستند  هم  دسته ای  داد:  ادامه  وی 
سازمانی مثل شهرداری خواسته ای دارند 
که مربوط به آن نهاد نمی شود مثل اجرای 
فاضالب، روشنایی معابر و در خواست های 

این چنینی.
افزود: دولت هیچ حمایت  حامد فرغت 
مالی از شهرداری ها نمی کند و در بودجه 
از  آن  میلیون   ۲۰۰ ما  میلیاردی   5۰
اعتبارات دولتی بوده که آن هم محقق 

نشده است.
وی ادامه داد: تغییر طرح تفضیلی شهر 
راحتی  به  و  نیست  شهرداری  دست 
نمی شود قسمتی را به شهر اضافه یا کم 
شهری  مساحت  افزایش  چند  هر  کرد 
هیچ کس  و  می باشد  قانونی  غیر  کاری 
نمی تواند شهر را به قسمتی بکشد یا از 
جایی دور کند و شهردار باید طبق طرح 

تفضیلی شهر پیش برود.
ادامه داد: دسته ای هم کسانی  شهردار 
هستند که تخلفی انجام می دهند که اگر 
شهرداری با آنها برخورد کند ما متهم به 

ظلم و بدرفتاری می شویم.
دغدغه  داد:  ادامه  همچنین  فرغت 
بسیاری از شهرهای در حال توسعه مثل 
ما آسفالت معابر است و در طرح بازآفرینی 
شهری برای گرفتن ۱۹۹ تن قیر 7۰۰ 
بتوانیم  تا  دادم  شخصی  سفته  میلیون 
و  آسفالت کنیم  را  از کوچه ها  بسیاری 
نواب  محله  مختص  خاکی  کوچه های 
نیست و ما در شهرک انتظام هم کوچه 

خاکی داریم و آنها هم گله مند هستند.

5 برنامه برای محله نواب
آسفالت  روکش  گفت:  همچنین  وی 
به  پارک  ایجاد  صفوی،  نواب  خیابان 
میدان  اصالح  متر،  هزار  ده  مساحت 
شهید  بلوار  تکمیل  و  تملک  و  ورودی 
در  که  ماست  اولویت های  از  اکتسابی 
محله نواب صفوی در دست اقدام داریم 
و سالن ورزشی موجود در محله نیز که 
در چند سال گذشته بالغ بر 3/5 میلیارد 
در آن هزینه شده نیز به زودی افتتاح 

می شود.

امید شهدان، نی ریزان فارس: 

امام جمعه موقت نی ریز خواستار نگاه و توجه ویژه 
استاندار جدید به شهرستان نی ریز شد.

خطبه های  در  فقیه  سیدجواد  حجت االسالم 
نمازجمعه ۹ مهر، به انتصاب دکتر محمدهادی 
ایمانیه استاندار جدید فارس اشاره کرد و گفت: 
» ایشان از خانواده ای والیی و جهادی هستند که 
رابطه زیادی با آیت ا... فقیه عضو خبرگان رهبری، 
بیت فقیه و فقیهی دارند. لذا تقاضا داریم آقای 

استاندار به این شهرستان توجه داشته باشند.«
خطیب جمعه نی ریز افزود: »ما معدن و سنگبری 
داریم، فوالد داریم. من قانون معادن را بررسی 
کردم؛ هنگامی که سهم معدن به خزانه کشور واریز 
می شود، ۱5 درصد آن باید برای توسعه آن منطقه 
خرج شود. انتظار می رود با وجود این همه پتانسیل 

خوب، توجه  ویژه ای به شهرستان نی ریز که یکی از 
نقاط محروم است بشود. باید ببینید آیا مردم آن 

شهر به حق و حقوق خود رسیده اند یا خیر.«
وی گفت: »ما االن دستگاه سنگ شکن نداریم. کلی 
بیکار داریم و چند صد کامیون که روز و شب سنگ 
ما را بار می کنند و می برند و خاک و آالیندگی اش 
را برای ما باقی می گذارند. مطالبه اول ما باید 
اقتصاد باشد. اگر فقر و بیکاری آمد، ایمان هم از 
بین می رود و خودکشی و افسردگی افزایش پیدا 

می کند. آیا این منکر نیست؟«
امام جمعه موقت نی ریز به در پیش بودن افتتاح 
بیمارستان شهدا اشاره کرد و عنوان داشت: »باید 
نواقص بیمارستان جدید برطرف شود. مسئله نبود 
کمربندی و چهره ناپسند ورودی شهر هم باید 

برطرف شود.«

حجت االسالم فقیه به هفته وقف اشاره کرد و گفت: 
»بسیاری از شکوفایی های تمدن و انقالب اسالمی 
به برکت همین وقف است. بسیاری از زمینهای 
نی ریز که مردم در آن سکونت  دارند موقوفه است 
که پهلوی خائن زمینها را غصب کرد و از بین برد. 
وقف مصداق صدقه جاریه است. در روایات داریم 
که انسان وقتی از دنیا می رود، پرونده اعمالش 
بسته می شود. اما با 3 چیز جریان پیدا می کند، که 
یکی اصلی ترین آنها وقف است. وقف انواع مختلفی 
دارد و فقط برای مجالس عزاداری نیست. مردم 
می توانند به بیمارستان هم که پانسیون یا دستگاه 

ام آرآی ندارد، کمک کنند.«
هفته  به  دیگر  در جایی  نی ریز  خطیب جمعه 
در  »متأسفانه  کرد:  تصریح  و  اشاره  سالمندان 
آینده ای نزدیک آمار سالمندان افزایش می یابد. 

باید سطح آگاهی جامعه ارتقاء یابد تا مشکالت 
سالمندان را درک کنند. هر کاری که مسئوالن 
و مردم انجام  می دهند، باید به گونه ای باشد تا 
سالمندان فکر نکنند جایگاه و حامی در جامعه 

ندارند.«
وی به مشکالت بخش مرکزی هم اشاره کرد و 
گفت: »جاده بعد از روستای هرگان آسفالت نیست 
و باعث مشکالتی برای مردم منطقه شده است. 
با گذشت 43 سال از پیروزی انقالب اسالمی، در 
شأن مردم نیست برای رفت  و آمد خود با سختی 

مواجه باشند.«
امام جمعه موقت نی ریز ادامه داد: »به گفته رئیس 
شبکه بهداشت، بیش از ۶۰ درصد مردم نی ریز دوز 
اول واکسن خود را دریافت کرده اند؛ اما دوز دوم را 
فقط ۲۰ درصد . مردم نباید شانه خالی کنند. همه 

جای کشور وضعیت از نارنجی به زرد و از زرد به 
آبی تبدیل می شود؛ اما نی ریز دوباره به سمت قرمز 

می رود.«
حجت االسالم فقیه به برگزاری راهپیمایی اربعین 
حسینی در نی ریز اشاره کرد و عنوان داشت: »این 
برنامه، ابتکار زیبایی بود. اما دقت کنید که باید از 
قبل  با امام جمعه که رئیس شورای هماهنگی 
تبلیغات اسالمی و رئیس شورای فرهنگ عمومی 
کار  گونه  هر  شود.  هماهنگ  است،  شهرستان 
فرهنگی که در این شهر اجرا می شود، باید با آیت ا... 
فقیه هماهنگ شود. محور برنامه ها باید مصال باشد؛ 
چرا که مقام معظم رهبری فرمود: امامزادگان و 
مصالی نماز جمعه باید مرکز فرهنگی آن شهر 
باشد. اجتماعات سنگین باید عامل وحدت و شور 

باشد.«

کنکوری های نی ریز با رتبه زیر 1600

رتبهدبیرستاندانشگاهرشته قبولینام و نام خانوادگیردیف

33امام خمینیتهرانمهندسی برقفرید امیری۱

۲۱۶فرزانگانشیرازپزشکیریحانه رضایی۲

۲۱۹حاج نعمت الله مسروریشیرازپزشکیپوریا نگهداری3

۲5۱فاطمیهفرهنگیان شیرازدبیری ادبیاتمحدثه قره چاهی4

4۲۹امام خمینیتهرانمهندسی شیمیمحمدعلی میرغیاثی5

43۶فاطمیهاصفهانپزشکیفاطمه دمیری۶

4۹۹فاطمیهفرهنگیان بندرعباسدبیری عربیسپیده علی پور7

۶4۱سیناتهراندندانپزشکیاطهر امیری۸

757حاج نعمت الله مسروریشیرازمهندسی برقحسین یعقوبی۹

75۸حاج نعمت الله مسرورییزدپزشکیامیرحسین شعبانپور۱۰

7۶۹حاج نعمت الله مسروریفساپزشکیامیرحسین عطاپور۱۱

۱۱۰۰سینابندرعباسپزشکیکوثر خازن۱۲

۱۲۲۶فرزانگانفساپزشکیستاره شفیعی۱3

۱۲7۸امام خمینیشیرازمهندسی عمراناشکان لشنی۱4

۱3۱۲فرزانگانکرمانپزشکیپریا  نگهداری۱5

۱4۲۹فاطمیهکرمانپزشکیفرزانه قربانژاد۱۶

۱5۸۹فاطمیهکرمانداروسازینرجس پیزاده۱7

//

//

شهردارنیریزخبرداد:

اجرای5طرحدرمحلهنوابصفوی

//

هشداربهباغداران

سرمادرراهاست
روابط عمومی مدیریت جهادکشاورزی:

معاون فنی مدیریت جهادکشاورزی شهرستان نی ریز گفت: 
با توجه به پیش بینی کاهش دمای شرق کشور از پانزدهم 
تا بیست و پنجم مهرماه؛ احتمال خسارت سرمازدگی به 
بیشتر باغ های پسته و انار که محصوالت آنها هنوز برداشت 

نشده است؛ وجوددارد.
محمدرضا ایزدپناه افزود: پیش بینی شده است که دمای 
هوا در ابتدای نیمه دوم ماه جاری به چهار درجه و در اواخر 

مهرماه به منفی یک درجه سانتی گراد برسد.
وی تأکیدکرد: باغداران می باید به منظور خزان زودرس 
درختان؛ کاهش مصرف کودهای ازته و محرک رشد، قطع 
آبیاری و یا انجام آبیاری سبک و برنامه ریزی برای برداشت 

محصوالت خود را در دستور کار قراردهند.

مصطفی پور 
مدیر عامل جدید مجتمع 

فوالد غدیر نی ریز
با حضور رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل هلدینگ صنایع 
و معادن غدیر مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل مجتمع 

فوالد غدیر نی ریز برگزار شد.
طی این انتصاب، دکتر محسن مصطفی پور به عنوان مدیر 

عامل جدید مجتمع فوالد غدیر نی ریز انتخاب شد.
وی از مدیران جوان و خوشنام است و سوابقی همچون 
معاون بازرگانی سنگ آهن گهر زمین، رئیس هیأت مدیره 
شرکت های  گروه  مدیرعامل  امید،  پترو  نفتی  هلدینگ 
تیام، عضو هیأت مدیره ذوب و احیاء روی، هلدینگ توسعه 

صنایع و معادن بانک شهر و… را در کارنامه خود دارد.
در این جلسه از دکتر محمد مهدی مستقیمی مدیر عامل 

سابق مجتمع فوالد غدیر نی ریز تقدیر به عمل آمد.

عباسی، جایگزین عباسی 
در امورمالیاتی نی ریز

روابط عمومی فرمانداری:

آئین تکریم و معارفه رئیس جدید اداره امور مالیاتی در 
محل دفتر فرماندار برگزار شد.

این مراسم با حضور مراد هدایت فرماندار شهرستان نی ریز، 
حسن جوکار معاون مدیر کل امور مالیاتی استان در امور 
شهرستانها و حمیدرضا محمدابراهیمی معاون این اداره در 
امور مالیاتی شهرستان شیراز، در محل دفتر فرماندار برگزار 

شد. 
در این آئین فرماندار نی ریز با اشاره به ظرفیت های صنعتی 
و سرمایه ای این شهرستان، بر ظرافت و دقت در امر وصول 
مالیات و مراعات مؤدیان در این شرایط دشوار اقتصادی 
و بیماری کرونا تأکید و خاطر نشان کرد: مدیران خدوم و 
قانونمند همیشه دغدغه رضایتمندی مردم را دارند، لذا 
تکریم ارباب رجوع، رعایت شأن مراجعان و پاسخگویی 
سریع به مؤدیان در ادارات مالیاتی باید مورد توجه قرار 

گیرد.
وی به نقش مالیات در توسعه و پیشرفت کشور اشاره 
نمود و گفت: پرداخت مالیات باعث رشد و پیشرفت کشور 
می شود و بسیاری از پروژه ها از محل درآمدهای مالیاتی 
اجرائی می شود و همچنین  رونق اقتصادی، تحقق عدالت 
اجتماعی، افزایش خدمات و عمران و آبادانی شهرستان در 

گرو مشارکت مردم و پرداخت مالیات است.
در پایان جلسه عیسی عباسی به عنوان سرپرست جدید 
امور مالیاتی شهرستان  نی ریز معرفی و از خدمات  چندین 

ساله ذوالفقار عباسی تشکر و قدردانی گردید.
شایان ذکر است عیسی عباسی از اهالی شهرستان قیر 
و کارزین، دارای مدرک فوق لیسانس مدیریت صنعتی 
با ۲4 سال سابقه خدمت که از سال ۹3تا ۹7 رئیس اداره 
مالیاتی شهرستان مهر و ازسال ۹7 تاکنون نیز ریاست 
اداره امور مالیاتی شهرستان قیرو کارزین را به عهده 

داشته است.

شریفیشهردارزاهدشهر
محمدجواد شریفی از شهروندان نی ریزی به عنوان شهردار 

زاهدشهر فسا معرفی گردید.
این انتصاب با حکم استاندار فارس انجام گردید.

شریفی پیش از این به عنوان شهردار شهرهای مشکان، 
قطرویه، خاوران و حسامی خدمت کرده است.

استاندارجدیدنگاهویژهایبهنیریزداشتهباشد

//

//

//
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برگزاریمسابقهدارت
یادوارهدوبانویفقیدورزشکار

فقید  بانوی  دو  یادواره  دارت  مسابقات 
زنده یادان  نی ریز  ورزش  پیشکسوت 
عصمت دعاگویی و فاطمه زهری زاده در 

خانه دارت برگزار شد.
سنی  رده  دو  در  رقابت ها  از  دوره  این 
بزرگساالن و نوجوانان به مدت یک هفته 
از ۲۸ شهریور تا 4 مهرماه انجام گرفت که 
در بخش بزرگساالن ۲5 نفر حضور داشتند 
و علی اکبر سراندیب، محسن مؤدب و رضا 

تل مهتابی اول تا سوم شدند.
در بخش نوجوانان نیز که با حضور ۱4 
محمدطاها  بود،  همراه  کننده  شرکت 
سنا  و  شعبانی نیا  علی اصغر  جهاندارفرد، 
شاهسونی عنوان های اول تا سوم را از آن 

خود کردند.
زهرا محمودی الری و مهدی جهاندارفرد 
داوری و سرپرستی مسابقات را عهده دار 

بودند.

آموزش و پرورش نی ریز در حال 
حرکات  کالس های  برگزاری 

اصالحی است.
برگزاری  مسئول  دهقان  هادی 
حرکات  گفت:  کالسها  این 
اصلی ترین  می تواند  اصالحی 
بدنی  فعالیت  در  ممکن  گزینه 
با  که  دانش آموزانی  باشد. 
ازجمله  بدنی  ساختار  مشکالت 
به جلو، شانه  قوز پشتی، گردن 
زانوی  کمر،  گودی  نابرابر، 
زانوی  ایکس،  زانوی  ضربدری، 
پرانتزی یا کمانی، کف پای صاف 
و… روبرو هستند، با شرکت در این 
کالسها می توانند وضعیت خود را 

بهبود ببخشند.
وی ادامه داد: دانش آموزان در حال 
حاضر می توانند با مراجعه به سالن 

مورد  رایگان  صورت  به  سادات 
ارزیابی ساختار بدنی  قرار گیرند 
و پس از انجام تستهای مختلف، 
برنامه حرکات اصالحی متناسب 
به آنها داده  می شود. انجام حرکات 
اصالحی در اتاقی مخصوص و با 
تجهیزات کامل زیر نظر کارشناس 
پرورش  و  آموزش  بدنی  تربیت 

انجام می گیرد.
کالس های  کرد:  اضافه  دهقان 
صورت  به  جسمانی  آمادگی 
برگزار  نیز  تخصصی  و  عمومی 
می شود که در بخش تخصصی، 
افراد و تیمهایی که قصد شرکت 
در مسابقات استانی و کشوری را 
دارند، می توانند با حضور در این 
کالس ها خود را به مرز آمادگی 

الزم برسانند.

کوچکمردنیریزی
رویسکویبرترکاتای

سبکیبینالمللی
مجید پاکیزه دامن:

 پوریا نصرتی کاراته کای خردسال نی ریزی در مسابقات بین المللی 
کاتا سبک شیتوریو نایب قهرمان شد.

این مسابقات بصورت مجازی و با شرکت کاراته کاهایی از 7 کشور 
مختلف برگزار شد و پوریا نصرتی تنها شرکت کننده نی ریزی در این 

مسابقات توانست در رده سنی خردساالن به این مقام دست یابد. 
دیگر  از  دعوت  علیرغم  پوریا،  پدر  نصرتی  مصطفی  گفته  به 
کاراته کاها در نی ریز، استقبال چندانی از سوی آنها به عمل نیامد. 
البته فرزند دیگر وی پارسا نیز قصد شرکت در این مسابقات را 
داشت که به دلیل آسیب دیدگی از ناحیه شانه موفق به شرکت 

نشد.
پوریا نصرتی ۹ ساله زیر نظر پدر خود آموزش می بیند و امید است 

آینده ای درخشان در انتظار این ورزشکار باشد.

امکانبهبودوضعیتبدنی

دانشآموزانباکالسحرکاتاصالحی

موفقیت دو بانوی نی ریزی 
درکالس مربیگری کبدی
سلیمه صنعتی و زهرا ابراهیمی موفق به کسب کارت درجه 3 مربیگری کبدی شدند.

این دوره جمعه ۹ مهر به مدت 4 روز در داراب برگزار شد که 3۰ شرکت کننده زیر نظر 
حدیثه ریگی مدرس فدراسیون کبدی آموزش های الزم را دیدند.

داوراننیریزدرباالترین
سطحفوتبالفارس

لیگ برتر فوتبال بزرگساالن استان به ایستگاه پنجم رسید و 
داوران نی ریزی در آن به قضاوت پرداختند.

لطیفی  استقالل  استان  فوتبال  برتر  لیگ  پنجم  هفته  از 
الرستان به مصاف بنتو حسام مهر رفت که وحید کشاورز 
از داوران نی ریزی شاغل در لیگ به عنوان کمک داور، رضا 
کریمی را در قضاوت یاری داد. در هفته چهارم این رقابتها 
مسعود مرادزاده دیگر داور نی ریزی به عنوان کمک داور اول، 

در بازی هالل احمر گراش و آرمان درفش شیراز حضور یافت.

حضوردوبارهشبدوست
درهیئتفوتبال

سعید شبدوست سرمربی استقالل پدیده به هیئت فوتبال 
بازگشت. این مربی کهنه کار فوتبال نی ریز به عنوان مسئول 
کمیته پیشکسوتان هیئت فوتبال منصوب شد. انتصاب او طی 
حکمی از سوی شهرام مختاری رئیس اداره ورزش و جوانان و 

به پیشنهاد حسن شفیعی رئیس هیئت فوتبال به او ابالغ شد.
شبدوست سابقه مسئولیت کمیته آموزش و مربیان هیئت 

فوتبال در دوره ریاست مهدی اعیان منش را در کارنامه دارد.

آغازلیگتندرستیاز24مهر
دبیر هیئت ورزش های همگانی و آمادگی جسمانی نی ریز از 

آغاز لیگ تندرستی در ۲4 مهر خبر داد.
شهین عباس  نژاد گفت: لیگ امسال بر خالف سال گذشته 
که فقط شامل جامعه ورزشی می شد برای همه اقشار مردم 
است. این لیگ قرار بود از 3۱ شهریور شروع شود اما به دلیل 
اربعین حسینی به تعویق افتاد و آغاز آن با هفته تربیت بدنی 
همزمان شد. این رقابتها به مدت ۸ هفته به صورت مجازی 
 ادامه خواهد داشت که برای شرکت در این مسابقه به سایت 

irantandorosti.ir مراجعه فرمایید.
وی اضافه کرد: در همین رابطه ۲۹ شهریورماه جلسه ای برگزار 
شد که از شرکت کنندگان سال گذشته تقدیر و برای لیگ 

امسال برنامه ریزی شد.
مشارکت  با  تندرستی  لیگ  دوره  اولین  است  نوشتنی 
35 هزار نفر از 5۰۰ شهرستان پایان سال گذشته برگزار شد 
که برنامه های تمرینی ویژه دوران کرونا در منزل در اختیار 
این  اجرای  با  کنندگان  و  شرکت  می گرفت  قرار  مخاطبان 
تمرینات وضبط ویدیو و ارسال به فدراسیون مورد کارشناسی 
ارزیابی قرار می گرفتند. در دوره اول این لیگ در فارس  و 

شهرستان های شیراز و جهرم عناوین برتر را از آن خود کردند.
عباس نژاد گفت: بنا به پیشنهاد و درخواست استان ۸ کمیته به 
کمیته های قبلی این هیئت اضافه شده که مسئولین۶ کمیته آن 
نیز مشخص شده اند. به این ترتیب صفورا معدلی مسئول کمیته 
بازی های فکری، پگاه پیرو مسئول کمیته فرهنگی و هنری،  
مهدی اسماعیلی و سمیه حدادان مسئول کمیته ورزش های 
روزانه، زهرا ابراهیمی مسئول کمیته ورزش و مادران، فائزه 
عابدی مسئول کمیته ادرات دولتی و نهادها و عاطفه پاکنیت 

مسئول کمیته حقوقی و انضباطی شدند.

حکمتدنبالهدارمقامآوریفارس

تیم فارس با مربی نی ریزی خود حسین حکمت پور نایب قهرمان مسابقات 
کشوری مهارتهای فردی ورزشهای زورخانه ای جوانان شد.

این دوره از مسابقات به میزبانی کرج جمعه ۹مهر برگزار شد که در پایان تیم 
کرمان قهرمان، فارس دوم و تهران هم سوم شد.

مرحله مقدماتی این رقابت ها با توجه به شیوع بیماری کرونا به صورت 

مجازی انجام شد که از ۲45 فیلم ارسالی ۲۲ استان در رده سنی نونهاالن، 
نوجوانان و جوانان ۱5 استان به مرحله نهایی به صورت حضوری رسیدند.

از  )هرسه  آقاحسینی  امیرمحسن  قویمی،  مهدی  کوهکن،  محمدرضا 
نی ریز(، اسماعیل پیر دهقان، امیرحسین کیهان، احمدرضا عباسی و حسین 

سبب ساز اعضای تیم فارس در این دوره  بودند.

مدالآوریدونیریزیدرمسابقات
دوومیدانیپیشکسوتانکشور

پیست اسکیت که پیش از این قرار بود تا 

پایان سال گذشته توسط شهرداری ساخته 

شود، پس از تأخیر چند ماهه، در مهر ۱4۰۰ 

ساخت آن آغاز شده است.

شهردار نی ریز علت این تأخیر را تغییر چند 

باره نقشه اجرایی و نوسانات بازار اعالم کرد 

پیمانکار  انتخاب  تشریفات  انجام  مانع  که 

شده بود.

حامد فرغت این مجموعه را شامل پیست 

سرعت استاندارد، سکوی حرکات نمایشی، 

و  اداری  فضای  و  کودکان  آموزش  محل 

نگهبانی عنوان کرد که در زمینی به مساحت 

بیش از ۲ هزار متر مربع در مدت بیش از چهار 

 ماه ساخته خواهد شد. 

به گفته وی این زمین در پارک گلستان قرار 

رده های  مسابقات  میزبانی  قابلیت  و  دارد 

مختلف را خواهد داشت. 

بیش  را  پروژه  این  اجرای  هزینه  شهردار 

از ۸۰۰ میلیون تومان اعالم کرد که پس از 

اتمام توسط شهرداری نی ریز در اختیار اداره 

ورزش و جوانان قرار خواهد گرفت.

وی گفت: احداث زمین های ورزشی محله ای 

همچنان در دستور کار شهرداری قرار دارد 

که بستگی به شرایط درآمد و وصول بودجه 

شهرداری عملیاتی می شود. دو زمین والیبال 

و تنیس خاکی نیز در دستور کار است.

فرغت از اجاره زمین چمن پارک معلم در 

نیز خبر داد.  به مدت یکسال  ماه گذشته 

این زمین از زمان ساخت تا کنون و پس از 

برگزاری چندین مزایده به اجاره نرفته بود. 

اسکیتاجراییشد
تنیسساختهمیشود

بانوی  دو  سرافراز  فاطمه  و  نصرتی  طاهره 
ورزشکار نی ریزی توانستند در مسابقات دو و 
میدانی پیشکسوتان کشور 5 مدال به دست 

آورند.
در  پیشکسوت   ۹۰۰ حضور  با  رقابتها  این 
رشته ها و رده های سنی مختلف از 7 تا ۹ مهر 

در تهران برگزار شد.
در این مسابقات طاهره نصرتی سه مدال در 

رده سنی خود در رشته های دو صد متر سرعت 
)اول(، پیاده روی سریع 5۰۰۰ متر )سوم( و 

پرتاب وزنه )سوم( به دست آورد. 
در  خود  سنی  رده  در  نیز  سرافراز  فاطمه 
پیاده روی  و  سرعت  متر  صد  دو  رشته های 
کشور  قهرمانی  نایب  به  متر   5۰۰۰ سریع 

رسید.
در این مسابقات تیم فارس با 5۰ شرکت کننده 

در رشته های مختلف حضور داشت و توانست با 
۱4طال، ۱۲ نقره و ۸ برنز اولی کشور را به خود 

اختصاص دهد. 
نوشتنی است پیش از این زهرا دلداری، طاهره 
نصرتی و فاطمه سرافراز در مسابقات استانی 
در رشته های دو صد متر و پیاده روی 5۰۰۰ 
متر و پرتاب وزنه مقام اول گروه سنی خود را به 

دست آورده بودند.
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چرا تاریخ بخوانیم؟
ادامه از صفحه یک

...  تالش کنیم تا  افتخارات بسیار بزرگتری بیافرینیم و برای 
آیندگان به ارث گذاریم. نکند مطالعه تاریخ موجب شود 
دچار مبالغه و گزافه گویی شویم و بگوییم همان کافی است و 
درخود فرو رویم و منفعل گردیم. اگرناکامی هایی بوده خود 
را نبازیم و تصور کنیم چون گذشتگان ما موفق نبوده اند پس 
ما هم نمی توانیم موفق باشیم. باید بررسی کنیم که علت 
ناکامی های گذشتگان چه بوده؟ چه اشتباهاتی مرتکب 
شده اند؟ آنگاه سعی کنیم ما مرتکب آن اشتباهات و خطاها 
نشویم. به هر حال تاریخ هر کشور گنجینه ای است غنی که 
می تواند چراغ راه حال و آینده باشد. امید است بتوانیم از این 

گنجینه به خوبی و با  فراست  استفاده کنیم. انشاا...
 شاد و سالم و موفق باشید

سرمقاله

نیروی هوایی ارتش 
در همه رشته ها استخدام می کند

جمهوری  ارتش  هوایی  نیروی 
رسته های  در  ایران  اسالمی 
افسری پیمانی و کارمندی علمی 
و تجربی پیمانی استخدام می کند.

مهلت ثبت نام از 10 مهر الی 15 
آبان 1400 می باشد.

خیابان  شیراز  در  ثبت نام  دفتر 
شهید  هوایی  پایگاه  مدرس، 
دفتر  پارس،  تاالر  جنب  دوران، 

استخدام می باشد.
استخدام ها  از  دوره  این  در 
دکتری برق الکترونیک،  دکتری 

فیزیک،  دکتری  مخابرات،  برق  
مواد،  دکتری  هوافضا،  دکتری 
رایانه،  دکتری  ریاضی،   دکتری 
دکتری ادبیات فارسی، کارشناس 
برودتی،  و  حرارتی  دستگاه های 
کارشناس شیمی، کارشناس نرم 
افزار رایانه، کارشناس تربیت بدنی، 
کارشناس زبان و ادبیات انگلیس، 
کارشناس حقوق، پزشک عمومی، 
کارشناس  عمومی،  دندانپزشک 
علوم تغذیه،  کارشناس مدیریت 
درمان،  و  بهداشت  خدمات 

متخصص  بیهوشی،  متخصص 
زنان  متخصص  عمومی،  جراحی 
بیماری های  زایمان، متخصص  و 
پرستار  کارشناس  کودکان، 
عمومی، کارشناس بینایی سنجی، 
کارشناس فیزیوتراپی، کارشناس 
بهداشت کار دهان و دندان، دژبان 
خانم،  حمل و نقل موتوری نیمه 
سنگین، شستشوی وسایل پرنده 
وسایل  نقاشی  و  رنگ آمیزی  و 
پرنده از جمله شغلهای مورد نیاز  

نیرو هوایی است.

مِهین مهرورزان بریزندازداِمجانتارهامِهینمِهرورزانکهآزادهاند

اهواز -لشکر 92 زرهی - پارکینگ شهر- سال 1360
از راست: محمد رضا بیگی، حسین شکوهی، علیرضا بیگی، محمد علیمردانی ، جواد علیمردانی، 

رضا بیگی

 با تشکر از جناب آقای جواد علیمردانی که عکس را در اختیار ما قرار دادند.

انتشار دوازدهمین 
شماره ماهنامه نی تاک

دوازدهمین شماره ماهنامه نی تاک ویژه مهرماه 1400  به 
زندگی استاد منصورخان عابدینی می پردازد. او یک نقاش 
واقعگرا از دیار خوشنویسان )نی ریز( است. همچنین در 
نی ریزی  زین العابدین خان  قاضی  پدرش  از  پرونده  این 

نوشته ایم.
در این شماره مطالب چندی به چاپ رسیده از جمله:

- ساِز  ناکوِک  زندگِی ما ایرانی ها
- نادر شاه افشار؛ ناپلئون ایران را چقدر می شناسیم؟

-   شعری از زنده یاد شمس اصطهباناتی
 داستاِن شکاِر  گوِرخر در َکفه ى َقطرو   

- بیستم مهرماه یادروز حافظ
 حافظ و دریا  

- معرفی کتاب
 قایق راندن بدون پارو  

- دل نوشته ای برای شهید  سعید رضا کاوه پیشقدم
 مرا هم بَِبر . . .

- یک سال از فراق استاد گذشت...
محبوبیت یک راز   

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

آن با شماره های زیر تماس بگیرید:
 0٩1٧٨001٨0٨
0٩1٧٧٣1514٦

باالهامازآثارقدیمنیریزوبهرهگیریازمهندساننیریزیوکشوری

پارک گلزار شهدا ترکیبی از معماری نی ریز و اسالمی
پارک گلزار شهدا در حال ساخت است اما 
هنوز بخشی از آن ناتمام مانده و بخشی هم 
به دلیل برنامه ریزی جهت نصب گل دسته در 

دست ساخت می باشد.
در همین رابطه با شهردار نی ریز به گفتگو 

پرداختیم.
حامد فرغت با اشاره به تاریخچه تملک های 
فرآیند تملک، تخریب و  این مسیر گفت: 
شهدای  گلزار  اراضی حد شرق  آزادسازی 
شهر نی ریز از اوایل دهه 1٣٦0 خورشیدی 
شروع شده بود که بنا به دالیل مختلف از 
سند  وجود  عدم  و  مالکیت ها  تعدد  جمله 
قطعی مالکیت، نبود برنامه ریزی دقیق و عدم 
تخصیص اعتبارات و منابع مالی کافی تا سال 

1٣٩٦ پیشرفت قابل مالحظه ای نداشت.
تقدیر  قابل  همکاری  با  نی ریز  شهرداری 
شورای  محترم  اعضای  و  محترم  مالکان 
اسالمی شهر تملک و آزاد سازی این اراضی 
را از نیمه دوم سال 1٣٩٦ آغاز کرد که با 
برنامه ریزی دقیق و صرف هزینه ای نزدیک 
بر ٨00 میلیون تومان در سال 1٣٩٧ به اتمام 

رسید.
پس از آزاد سازی زمین ها، کار مطالعات فنی 
و مهندسی و تهیه نقشه های صحن شهدا با در 
نظر گرفتن ضوابط شهرسازی در قالب طرح 
تفصیلی مصوب شهر و همچنین با در نظر 
گرفتن اصول معماری اصیل ایرانی- اسالمی 
برای ساخت یک یادمان فاخر و در خور شأن 

مقام شهدای همیشه قهرمان شهر نی ریز و 
تبدیل شدن محوطه مذکور به مکانی زیبا 
تاریخی  یادآور پیشینه  و آرامش بخش که 
شهر باشد توسط شهرداری آغاز شد و تمامی 
در  صحن  این  برای  نیاز  مورد  نقشه های 
زمینی به مساحت تقریبی سه هزار متر مربع 

در مدت زمان بیش از ٦ ماه تهیه شد. 
شهردار نی ریز در ادامه گفت: طراحی این 
بوستان به سفارش شهرداری نی ریز توسط 
مهندس صالح قاسمی از مهندسان معمار 
جوان، با تجربه و خوش آتیه کشورمان انجام 
شده و عملیات اجرایی این بنای فاخر به 
مهندس سید حسین طباطبایی از مهندسان 

شناخته شده نی ریزی سپرده شد.
نقشه های  شدن  نهایی  از  پس  بالفاصله 
معماری، عملیات ساخت سر در ورودی و 
نیت  با  شهدا  صحن  پیرامونی  دیواره های 
شهدا  گلزار  شرق  حد  محوطه  ساماندهی 

توسط شهرداری نی ریز آغاز شد.
نکته حائز اهمیت در معماری این بوستان 
این است که همه جزئیات معماری بوستان 
صحن شهدا برگرفته از آثار تاریخی به جا 
مانده در شهر و به ویژه خانه های تاریخی 

نی ریز است.
همزمان با تکمیل سر در ورودی و دیوراهای 
شامل  محوطه سازی  عملیات  پیرامونی، 
اجرای  سازی،  جداره  کف،  سنگفرش 
تأسیسات و ساخت آبنما با الهام از معماری 

بوستان های  و  تاریخی سروی  کاروانسرای 
ایرانی شروع شد.

مطابق  نماسازی،  مرحله  اتمام  از  پس 
نقشه های معماری این بنای فاخر، سفال های 
نقش برجسته لعابدار، ساخته هنرمند چیره 
استاد مجتبی زردشت که  نی ریزی  دست 
تاکنون آثار فاخر ماندگار متعددی را در این 
سبک خلق نموده است در سر در ورودی 

بوستان صحن شهدا تهیه و نصب شد.
ایده پردازی،  مراحل  اینکه  بیان  با  فرغت 
مدلسازی، طراحی، ساخت، پخت، لعابکاری 
شش  از  بیش  نقوش  این  آماده سازی  و 
نورپردازی،  عملیات  گفت:  برد  زمان  ماه 
کاشی کاری و تکمیل آبنما، کاشت گل های 
زینتی و نهال، نصب مبلمان شهری متناسب 
سنگفرش  و  فاخر  بنای  این  معماری  با 
نیز ظرف هفته های  پیرامونی  پیاده روهای 

آتی اجرا و تکمیل خواهد شد. 
برای اجرای این پروژه نزدیک به 2 میلیارد 
تومان از محل اعتبارات عمرانی بودجه های 
مصوب شهرداری نی ریز طی دو سال اخیر 

هزینه شده است.
فرغت در ارتباط با بخشی از پارک که محصور 
شده و با گونی از پروژه جدا گردیده گفت: این 
قسمت مربوط به پروژه شهرداری نمی باشد و 
تا آنجا که من اطالع دارم هیئت  امنای مصال 
با پیمانکار دیگری قرارداد دارند تا بتن ریزی 

و ساخت گلدسته ها را در آنجا اجرا کنند.

برای نخستین بار در استان فارس:

برنامه ای برای رویش 
»بادام امیدبخش«

روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی:

طرح  اجرای  از  نی ریز  شهرستان  جهادکشاورزی  مدیر 
تحقیقاتی »بررسی سازگاری ارقام تجاری و ژنوتیپ های بادام 
امید بخش« در منطقه مشکان واقع در بخش پشتکوه نی ریز 

خبر داد.
علیرضا بصیری گفت: این پروژه برای اولین بار در استان فارس 
با همکاری مؤسسه تحقیقات علوم باغبانی کشور، سازمان 

جهاد کشاورزی فارس و این مدیریت درحال انجام است.
وی تصریح کرد: در این طرح ٦0 ژنوتیپ و رقم تجاری بر روی 
پایه های رویشی GN،GF677 و بذری به تعداد ٦ نهال از هر 
ژنوتیپ، در سطح یک هکتار و به مدت 5 سال خصوصیات 
فیزیولوژیکی، بیوشیمیایی و میوه شناختی آنان مورد ازریابی 
قرارمی گیرد تا بهترین ارقام یا ژنوتیپ ها از نظر کمی و کیفی 
برای استفاده در برنامه های توسعه و اصالح باغ های بادام 

استان فارس انتخاب شوند. 
وی یادآورشد: با توجه به در اختیار داشتن پایه های رویشی 
پایه ها در  این  بهره بردار طرح،  زارعی  بهرام  توسط  مذکور 
فروردین 1٣٩٨ در نهالستان مورد نظر با رعایت اصول فنی؛ 
کشت و در سال 1٣٩٩ با تأمین پیوندک ژنوتیپ های مدنظر 
توسط مؤسسه تحقیقات روی پایه های مذکور پیوند زده شد و 
پس از تهیه بستر مناسب کاشت و اجرای سیستم آبیاری تحت 
فشار در اسفندماه همان سال به بستر اصلی منتقل شدند که در 

حال حاضر از رشد رویشی و شرایط مطلوبی برخوردار هستند.

اهداء لوازم التحریر به 
دانش آموزان بی سرپرست

روابط عمومی امور آبفا:

توسط امور آب و فاضالب شهرستان نی ریز تعدادی لوازم التحریر به 
دانش آموزان بی سرپرست تحت پوشش اداره بهزیستی اهداء شد.

این اقدام توسط بهرام قره چاهی مدیر امور آبفا شهرستان نی ریز و 
تعدادی از کارکنان آبفا انجام شد.

تحویل  را  تهیه شده  وسائل  بهزیستی  اداره  در  با حضور  آنان 
اسفندیاری رئیس اداره بهزیستی دادند.

در حاشیه این دیدار مدیر و کارکنان آبفا با حضور در مرکز نگهداری 
کودکان بی سرپرست قول مساعد دادند تا نسبت به تهیه دو دستگاه 
تبلت برای دانش آموزان این مرکز و حضور در کالسهای مجازی 

تهیه و اهداء کنند.
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پایگاه اطالع رسانی استانداری فارس:

آئین تکریم و معارفه استانداران قدیم و 

جدید فارس با حضور وزیر کشور برگزار 

شد.

عمل به الگوهای حکمرانی 

امیرالمؤمنین

دکتر محمد هادی ایمانیه که بر اساس 

حکمی از سوی سید ابراهیم رئیسی، 

به عنوان استاندار فارس معرفی شده 

دوران  در  گفت:  مراسم  این  در  بود 

مدیریت خود تالش می کنم عمل به 

حضرت  نامه  در  حکمرانی  الگوهای 

امیرالمومنین)ع( به مالک اشتر را سر 

لوحه امور قرار دهم.

به اجرای منویات رهبر معظم  توجه 

انقالب در بیانیه گام دوم و اهمیت دادن 

و  پرتوان  خالق،  جوان،  نیروهای  به 

پاکدامن انقالبی از دیگر مؤلفه های مد 

نظر استاندار فارس در شیوه مدیریتی 

خود بود.

دکتر ایمانیه خاطرنشان کرد: بی تردید 

بهره گرفتن از توان و نیروهای جوان و 

پر تالش آنها را برای به دست گرفتن 

جایگاه های مدیریتی در کشور آماده 

خواهد کرد. 

۵ هزار پروژه نیمه تمام 

استاندار فارس با اشاره به وجود 5 هزار 

فارس،  استان  در  تمام  نیمه  پروژه 

این پروژه ها را نشان دهنده تالش در 

دوره های گذشته دانست و گفت: تالش 

می کنم اقداماتی اساسی و برنامه ریزی 

شده برای به نتیجه رسیدن پروژه های 

یاد شده انجام دهم.

استاندار فارس خاطرنشان کرد: برای 

پیشران،  استانی  به  فارس  تبدیل 

نیازمند همت، خلوص نیت، فداکاری، 

جهادی  حرکت های  و  وقت  صرف 

هستیم.

در  اینکه  به  اشاره  با  ایمانیه  دکتر 

همواره  مدیریت خود  گذشته  دوران 

از ارشادات و راهنمایی های روحانیت 

معزز استان بهره گرفته است عنوان 

این  یافتن  ادامه  بی تردید  کرد: 

راهگشای  ارشادات  و  راهنمایی ها 

بسیاری از مسائل در عرصه مدیریتی 

استان خواهد بود.

استاندار فارس توجه به حوزه فرهنگی 

توسعه  اقتصادی،  اعتقادی، مسائل  و 

مناطق ویژه، بهره گرفتن از ظرفیت های 

کشاورزی  توسعه  مانده،  مغفول 

از معادن، تسریع در  مدرن، استفاده 

توسعه  راه سازی،  پروژه های  اجرای 

شرکت های دانش بنیان و هم افزایی با 

نخبگان را از اولویت های مدیریتی خود 

برشمرد.

ظرفیت های متنوع گردشگری فارس 

در حوزه های مذهبی، طبیعت گردی، 

سایر  و  درمانی  توریست  تاریخی، 

حوزه ها از دیگر موضوعاتی بود که دکتر 

ایمانیه به آن اشاره کرد و در ادامه گفت: 

گردشگری  فرصت های  از  استفاده 

می تواند نقش بسزایی در اقتصاد استان 

و کشور داشته باشد.

3 وزیر استان فارسی

استاندار فارس با اشاره به حضور سه 

وزیر استان فارسی در دولت، فعالیت 

رؤسای  عنوان  به  استان  نمایندگان 

استان  ظرفیت  کمیسیون ها،  برخی 

استان  پایتخت،  مقیم  فارسی های 

حوزه  کشورهای  مقیم  فارسی های 

خلیج فارس اظهار کرد: با ایجاد وحدت 

و یگانگی می توان از این پتانسیل ها برای 

پیشبرد امور استان استفاده کرد.

دکتر ایمانیه در بخش پایانی سخنان 

خود را به بیان درخواست هایی از وزیر 

کشور اختصاص داد.

در  استان  درآمدهای  بازگشت 

حوزه های مختلف گردشگری، معادن 

و سایر سرمایه گذاری ها که به تهران 

به  اختیار  تفویض  می شود،  منتقل 

استان ها در راستای خودکفایی و توجه 

به رفع مشکالت مربوط به حقوق و 

ستادی  حوزه های  کارکنان  مطالبات 

استانداری ها، فرمانداری ها و بخشداری 

ها از جمله این درخواست ها بود. 

همه  خدمتگزار  کرد:  تأکید  وی 

گروه های ارزشی و معتقد به نظام و 

والیت فقیه است و از پتانسیل و توانایی 

های آنها بهره خواهد برد.

مجوز سرمایه گذار را یک ساعته 

صادر کنید

وزیر کشور با اشاره به نامگذاری شهر 

شیراز به عنوان سومین حرم اهل بیت)ع( 

در ایران اسالمی گفت: استان فارس 

که حرم سوم است، باید مظهر تعامل و 

تفاهم برای حرکت در راستای تحقق 

اهداف نظام، پاسخ به نیازهای مردم و 

رفع مطالبات آنها باشد که این موارد از 

بزرگترین توفیقات خدمتگزاران مردم 

است.

احمد وحیدی با اشاره به توانمندی های 

دکتر  گفت:   فارس  جدید  استاندار 

ایمانیه در این شهر و استان مشهور به 

ایمان، تدین، پیگیری و کوشش مستمر 

است؛ از بیت علم و خود، عالم است؛  از 

بیت عمل و خود، عامل است و امروز، 

می  برعهده  سنگین  بس  مسئولیتی 

گیرد.

وزیر کشور با بیان این که گردشگری 

فارس  استان  در  سالمت  و  مذهبی 

جذب  بر  دارد،  ویژه ای  جایگاه 

سرمایه گذاری ها در این عرصه تأکید 

کرد و گفت:  نباید هیچ زمانی را برای 

جلب سرمایه از دست بدهیم.

به  خطاب  ادامه  در  وحیدی  دکتر 

استاندار فارس گفت:  تمام مجوزهای 

از قبل  باید  سرمایه گذاری در استان 

و در تعامل با سازمان حفاظت محیط 

زیست، شرکت های آب، برق و دیگر 

بخش ها اخذ شود و هر سرمایه گذاری 

که مراجعه کرد، مجوز فعالیت وی در 

مدت یک ساعت صادر شود؛ معنا ندارد 

سرمایه گذاران برای یک مجوز ماه ها و 

سال ها معطل شوند.

وزیر کشور گفت:  انتظار این است که 

استان فارس در سال های آینده گام های 

بلندی در مسیر توسعه بردارد و در برخی 

پیشرفت  کافی  اندازه  به  که  حوزه ها 

نداشته است، به نقطه قابل قبولی برسد.

30 سال خدمت برای زادگاهم

در پایان عنایت اله رحیمی در پیامی 

گفت: خدا را شاکرم که توفیق نصیب 

شد بیش از سی سال، از کارشناس 

نماینده  تا  سازندگی  جهاد  مسئولی 

عالی دولت در استان فارس، با جان و 

دل، خدمتگزاِر مردم عزیز استان فارس 

استان  زادگاهم،  در  کارکردن  بودم. 

بزرگ و پهناوِر فارس، لذت بخش و مایه 

افتخار است.

روابط عمومی فرمانداری:

شهرستان  فرمانداری 
نی ریز با کسب رتبه عالی 
برتر  فرمانداری  عنوان  به 

معرفی گردید.
انجام  ارزیابی  برابر 
در  کشور  وزارت  شده 
فرمانداری   1٣٩٩ سال 
شهرستان نی ریز با کسب 
عنوان  به  عالی  رتبه 
معرفی  برتر  فرمانداری 

گردید.
فرماندار  هدایت 
خصوص  این  در  نی ریز 
تمامی  ساله  هر  گفت: 
کشور  فرمانداری های 
شاخص های  اساس  بر 
وزارت  اختصاصی  ٨گانه 
ارتقاء  شامل:  کشور 
داخلی،  پایدار  امنیت 
نشاط  و  توسعه مشارکت 
امور  هماهنگی  سیاسی، 
اجتماعی، توسعه شهری و 
مدیریت  ارتقاء  روستایی، 
امور  هماهنگی  بحران، 
و  برنامه ریزی  اقتصادی، 

سالمت  ارتقاء  پشتیبانی، 
مسئولیت پذیری  اداری، 
و پاسخگویی در سه سطح 
و  استانی  و  شهرستانی 
مورد  کشوری  نهایت  در 

ارزیابی قرار می گیرد .
وی افزود: به منظور ارزیابی 
اساس  بر  فرمانداری 
دستورالعمل های سازمان 
استخدامی  و  اداری  امور 
طراحی  سامانه ای  کشور 
بر  اول  مرحله  در  و 
ارزیابی  خود  اساس 
شده  انجام  فعالیت های 
مشخص  شاخص های  در 
شده و اسکن مدارک مورد 
نیاز در سامانه مذکور اقدام 

می نمایند.
کرد:  تصریح  هدایت 
دفاتر  دوم  مرحله  در 
ستادی  کل  ادارات  و 
و  بررسی  با  استانداری ها 
ارائه  مستندات  ارزیابی 
نسبت  فرمانداری ها  شده 
به راستی آزمایی اقدام و 
می نمایند  نمره گذاری 

ارزیابی  دفتر  توسط  و 
و  بازرسی  و  عملکرد 
شکایات  به  رسیدگی 
و  بررسی  نیز  استانداری 
ارسال  کشور  وزارت  به 
و  بررسی  با  که  می گردد 
دفتر  کارشناسان  ارزیابی 
ارزیابی و مدیریت عملکرد 
نهایی  نمره  وزارت کشور 
نمره   1000 مجموع  از 
داده  ها  فرمانداری  به 

می شود .
تبریک  با  نی ریز  فرماندار 
این موفقیت بزرگ به همه 
نخبگان  و  همشهریان 
سرافراز  همیشه  دیار 
این  داشت:  بیان  نی ریز 
نگاه  حاصل  موفقیت 
راهبردی و تالش صادقانه 
و  فرمانداری  کارکنان 
بوده  شهرستان  ادارات 
تمامی  در  است  امید  که 
با  توسعه ای  شاخص های 
شاهد  همگان  همکاری 
آفرین  افتخار  مسیر  این 

باشیم .

کاراکترهای سینما
سال تولد و میزان 

تحصیالت بعضی از  
بازیگران ایرانی : 

در   5٩ متولد   : نژاد  داوود  رضا 
تهران. تحصیل در رشته حقوق 

را رها کرد.
در   5٩ متولد  درخشانی:  سام 
تهران. تحصیل در رشته نمایش 

را رها کرد.
بهرام رادان: متولد 5٨ در تهران. 

لیسانس مدیریت بازرگانی
در   4٨ متولد  رضایی:  حبیب 
مدیریت  لیسانس  مشهد. 

بیمارستان
بهاره رهنما: متولد 52 در تهران. 
لیسانس ادبیات فارسی و حقوق 
فوق لیسانس  دانشجوی  قضایی. 

در رشته نمایش
مریال زارعی: متولد 5٣ در تهران. 

لیسانس مهندسی صنایع قضایی

در   5٣ متولد  سلطانی:  فقیهه 
تهران. لیسانس ادبیات نمایشی

در   51 متولد  شکرآبی:  رامبد 
تهران. دیپلم ریاضی

رضا شفیعی جم: متولد 50 در 
تهران. لیسانس نقاشی

غزل صارمی: متولد 5٧ در تهران. 
دیپلم

 ٦1 متولد   : عاملی  صدر  میالد 
مهندسی  رشته  دانشجوی 

نساجی
امیرحسین صدیق: متولد 51 در 

نیشابور. دیپلم بازیگری
در   4٩ متولد  طباطبایی:  الدن 

تهران. لیسانس بازیگری
در   50 متولد  طلوعی:  شبنم 

تهران. دیپلم
در   5٦ متولد  صالحی:  پرستو 

تهران. لیسانس
در  متولد 5٦  فوالدوند:  حدیث 

تهران. فوق دیپلم

بخش دوم

نقد نوشت

محمد جاللی، نی ریزان فارس: 
محمدرضا گلزار بازیگر و خواننده ایرانی متولد 1 

فروردین 1٣5٦ است. 
این سوپراستار ایرانی توانسته در هر فیلمی که 
بازی می کند گیشه را تضمین کند! پرفروش ترین 
فیلم های ایرانی از جمله »سالم بمبئی«، »آینه 
بغل«، »رحمان 1400«، »ماهمه با هم هستیم« 
بخشی از فیلم های پرفروش اکران شده با بازی 

گلزار است.
سلبریتی مشهور ایرانی در عرصه های مختلفی 
فعالیت می کند از بازیگری و خوانندگی گرفته تا 

اجرا و مدلینگ . 
او به دلیل چهره جذاب و البته مردمی بودنش، 
طرفداران زیادی دارد به گونه ای که در فضای 
زمان  هر  دنبال کننده  میلیون   11 اینستاگرام 
بلند  تحسین  دست  می بینند،  را  عملکردش 

می کنند.
اما یک سؤال؟

در آفرینش و زایش پدیده ای به نام گلزاریسم چه 
کسانی دخیل هستند؟

نقش گلزار
نخست و شاید بخش مثبت این ماجرا آن است که 
محمدرضا گلزار شخصی مردمی است. بارها دیده 
شده که در مکان های مختلف و زمانی که مردم او 
را می شناسند، می ایستد با آنها عکس می گیرد و 
حواشی را تا حدودی کنترل می کند حتی اگر این 

ماجرا ساعتها وقتش را بگیرد. 
ماجرای  از  نبوده  کم  هم  بین حواشی  این  در 
متعارف  به صورت  که  بسیاری  دختران  عالقه 
که  کرده اند  خواستگاری  او  از  غیرمتعارف  و 
عجیب ترین آن اقدامی بود که توسط تی وی پالس 

رسانه ای شد.
ماجرای دختری که در رستوران با اهداء جعبه 

شکالت از او خواستگاری نمود. 
او حتی در خارج از کشور هم عالقه مندانی دارد 

به گونه ای که »پاریس هیلتون« ثروتمندترین 
دختر جهان، خواننده و مدل مشهور آمریکایی 
نیز با انتشار کامنتی در پست محمدرضا گلزار که 
به سالن دالبی تئاتر شهر لس آنجلس رفته بود 
حواشی زیادی به پا کرد و سوژه کاربران فضای 

مجازی شد.
نقش رسانه ها

اما دومین نکته که بسیار حائز اهمیت است، نقش 

رسانه ها به ویژه رسانه های کمتر مطرح در انتقال 
برخی مفاهیم نادرست از این ماجرا هستند؛ مثاًل 
یکی از رسانه های اینترنتی با پخش مصاحبه ای با 
این سؤال که »زندگی بدون گلزار چگونه است؟« 

جنجال به پا می کند و وایرال می شود!
نوجوان  پسر  و  دختر  تعدادی  دهندگان  پاسخ 

سنی اشان  اقتضای  دلیل  به  که  هستند 
احساساتشان زیادتر از مابقی ماجراست. آنها با 
اشک و آه و دریغ می گویند: زندگی بدون گلزار 
یعنی مرگ! یعنی نیستی و نابودی! و حتی زمانی 
که این سؤال را می شنوند برخی هایشان اشک از 

چشمانشان جاری می شود...
مشخص  کاماًل  کجاست؟  در  کار  این  منفعت 
اینترنتی خود را باالتر از همیشه  است؛ رسانه 
می برد، مردم هیجان زده از این ویدیو استقبال 
می کنند و صد البته به صورت غیرمستقیم گلزار 
نیز طرفدارانش بیش از پیش می شود هرچند که در 

این رابطه با توجه به ویژگی های کاریزماتیک گلزار 
نمی توان به این بازیگر خرده گرفت.

غریب  و  عجیب  استقبال  مسئله  سومین  اما 
این  از  بزرگ  شرکت ها، مؤسسات و مغازه های 
ماجراست، به عنوان نمونه همین چند وقت پیش 
فروشگاه سامسونگ موبایل ٨ مهر در طبقه همکف 

بازار چارسو تهران با حضور گلزار افتتاح شد. 
هزاران هزار طرفدار راهی این مرکز شدند و صد 
البته در پس این ماجرا مبلغ مناسبی به آقای 
سوپراستار پرداخت گردید تا چهار طبقه چارسو 
پر از کسانی باشد که به دیدن آقای بازیگر آمده اند 
و باز هم در اینجا هم شرکت اینترنتی پخش کننده 
محتوا، هم شرکت فروشنده، و هم محمدرضا گلزار 

سود خواهند کرد.
پدیده  رواج  می کنیم  تکرار  دیگر  بار  پایان  در 
چهره های  از  برخی  فراموشی  یعنی  گلزاریسم 

شاخص و سطحی نگری شدن تفکرات...
برای روشن شدن ماجرا مثالی می آوریم به عنوان 
نمونه اگر پزشکی ایرانی اعالم کند داروی کرونا 
را کشف کرده و آن را به اثبات رسانده و االن قابل 
عرضه است به نظر شما آیا باز هم همین 
افتتاح  مراسم  در  استقبال کننده  تعداد 
شرکت می کنند و یا در همین صنف یعنی 
بازیگری، چهره هایی هستند که در صدها 
فیلم نقش آفرینی کرده اند و خاطرات تلخ 
و شیرین بسیاری را برای مردم به ارمغان 
آورده اند اما چون وارد این پدیده نشده اند 
و یا بهتر بگوییم راه نیافته اند به رغم مردمی 

بودنشان از آنها استقبال نمی شود!
وقتی دکتر عبدالکریمی استاد زبردست فلسفه 
اعالم می کند که اگر عبدالکریمی از دنیا برود 
دایی«  نبود »علی  اما  داد  نخواهد  رخ  مشکلی 
برای مردم ایران سخت و جانکاه است به نظر 
می رسد اشاره به همین پدیده دارد! پدیده ای که 

افتخارآفرینان را به یک چشم نگاه نمی کند...

پدیده ای به نام گلزاریسم  
یک خاطره

سعید آقاخانی:

آقای فردوسی پور عزیز قدش خیلی بلنده و برای اینکه من خیلی کوتاه به نظر نیام قرار 
شد یکی منو بلند کنه و عکاس هم یه جوری عکس بگیره که پاهامون دیده نشه ولی خانم 
تخکشیان عکاسمون شیطنت کرد و عکس رو جوری گرفت که همه چی لو رفت ولی من 

خبر نداشتم و قیافه کاماًل عادی و جّدی گرفته بودم...

شهر فرنگ

استاندار جدید فارس در مراسم تودیع و معارفه:

5 هزار پروژه نیمه تمام در فارس!
وزیرکشور:مجوزسرمایهگذاررایکساعتهصادرکنید

انتشار خرده روایت های 
نی ریز در جنگ

مجموعه برنامه بشنو از نی »خرده روایت هایی از نی ریز در جنگ 
تحمیلی« کاری از امیرمحمد تصوری و حسین رستایش و با 

همکاری حامد راستی و محمد شکرریزی.
این مجموعه دوازده قسمتی به بیان روایت هایی ناب و کوتاه از 
شهدای شهرستان نی ریز و همچنین رخدادهای سالهای جنگ 

در نی ریز می پردازد.
راویان این مجموعه عبارتند از: زنده یاد غالمرضا کاویانی، زنده یاد 
ماهوتی،  اصغر  نگهداری،  غالمرضا  شهید  همسر  دمیری  بلور 
غالمحسین روانشاد، سمیع یزدانی، سید حسام الدین قریشی و 

محمد نگهداری و غالم رضاشعبانپور.
نوشتنی است این مجموعه هم زمان با هفته دفاع مقدس از شبکه 
فارس و صفحه رسانه ای شهدای شهرستان نی ریز در اینستاگرام 
»خادمین نی ریز« منتشر شد و به زودی در فضاهای مجازی نی ریزان 

فارس نیز منتشر خواهد شد.

کیفیت نان خط قرمز مسئوالن
روابط عمومی فرمانداری:

جلسه کارگروه آرد و نان شهرستان نی ریزبه ریاست هدایت فرماندار 
و با حضور قدم زن رئیس اداره صمت و اعضای کار گروه در سالن 

جلسات فرمانداری برگزار گردید و بر کیفیت تولید نان تأکید شد.
در این جلسه فرماندار نی ریز طی سخنانی اظهار داشت: ساماندهی، 
تأمین و توزیع آرد، نظارت بر کیفیت و پخت نان باید از اولویت های 
مهم کارگروه ساماندهی آرد و نان و کمیته نظارت این شهرستان در 

جهت رضایتمندی شهروندان باشد. 
وی همچنین برتشدید نظارت ها و بازرسی ها تأکید کرد و افزود: به 
هیچ عنوان نباید اجازه داده شود تا آرد یارانه ای خارج از شبکه توزیع و 

با تخلفات احتمالی به صورت جدی برخورد شود.
فرماندار نی ریز گفت: در خصوص نظارت دقیق و کارشناسانه بر 
نانوایی ها جهت رعایت آئین نامه های بهداشتی در ایام کرونا ، سهمیه 
آرد و کم فروشی ها، اظهار داشت: دستگاه های متولی شامل اداره 
صمت، اتاق اصناف، شبکه بهداشت و تعزیرات حکومتی نظارت 
دقیق بر نحوه تخصیص رعایت پروتکل های بهداشتی، سهمیه آرد 
نانوایی ها متناسب با نیاز منطقه و نحوه کارکرد نانوایی ها را در دستور 
کار قرار دهند و گزارشات بازرسی از این اتحادیه را به فرمانداری 

ارسال نمایند.
متناسب  ارائه خدمات  برای  تدابیر الزم  اتخاذ  پایان ضمن  در 
میکروبیولوژی در حوزه آرد و نان از شهروندان خواسته شد در 
صورت مشاهده هرگونه تخلف صنفی از واحدها و یا نانوایان با شماره 
124 بازرسان اتاق اصناف و اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان 

تماس داشته باشند.

ادامه اخبار

کسب رتبه برتر برای فرمانداری نی ریز

//

//

تسهیالت3/5میلیاردی
برای خرید ادوات کشاورزی 

روابط عمومی مدیریت جهادکشاورزی:
از ابتدای سال جاری تاکنون متقاضیان خرید ماشین های کشاورزی در نی ریز ٩00.000.541.٣ 

تومان تسهیالت دریافت کرده اند.
مدیر جهادکشاورزی شهرستان نی ریز گفت: بر پایه سهمیه شهرستان مبلغ فوق به 1٨ نفر از افراد 

واجد شرایط پرداخت شده است.
علیرضا بصیری افزود: به منظور ارتقاء ضریب مکانیزاسیون ماشین آالت کشاورزی، کاهش هزینه های 
تولید و افزایش کیفیت و کمیت محصول همه ساله از محل منابع خط اعتباری مکانیزاسیون و منابع 

داخلی بانک تسهیالتی با سود 15درصد به متقاضیان شهرستان پرداخت می شود.
 به گفته مدیر جهاد کشاورزی افزایش چندباره قیمت ها، درخواست وثیقه ملکی شهری از روستائیان، 

سهمیه کم شهرستان و کاهش کیفیت محصوالت از جمله مشکالت موجود در این زمینه است.

سکانس آخر

حمید لوالیی به نقد درباره تکراری بودن 
نقش هایش:  اگر مردم بگویند دیگر بازی 

نکن، نمی کنم. لورل و هاردی هم در 
تمام فیلم هایشان مثل هم هستند فقط 

داستانشان عوض می شود

نفیسه روشن بازیگر سینما در 
بازگشت از سفر اربعین، از ازدواج 

مجددش خبر داد

ساعت 5 عصر 11 مهر 1٣٣٧ اولین 
برنامه تلویزیون ایران پخش شد

اجرای مشترک مرغ سحر علیرضا قربانی 
و عالیم قاسم اف در کنسرت فستیوال 

موسیقی عرفانی قونیه ترکیه

شهاب حسینی برای بازی در فیلم 
»اولین برف« برنده جایزه بهترین 

بازیگر نقش مکمل مرد از جشنواره 
بین المللی فیلم پکن شد

»چهار دیوار« بهمن قبادی در بخش 
مسابقه فستیوال توکیو

روزنامه خراسان: بودجه زیاد به 
صداوسیما بدهید تا مجبور به پخش 

آگهی نباشد

حمید صفت خواننده پاپ از اتهام قتل 
عمدی تبرئه شد

سیامک اطلسی بازیگر و دوبلور با سابقه 
سینمای ایران در بیمارستان فرمانیه در 

پی ابتال به کرونا درگذشت

فتحعلی اویسی بازیگر پیشکسوت 
سینما و تلویزیون درگذشت

»زاالوا« بهترین فیلم جشنواره 
فانتاستیک فست آمریکا  شد
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نیروی هوایی ارتش 
در همه رشته ها 

استخدام می کند

حسین سلطانی 
پسته کار نمونه
نی ریز

چرا تاریخ بخوانیم؟
غالمرضا شعبانپور / مدیر مسئول

برخی اوقات تصور می کنیم گذشته هر چه بوده، 
بوده و تمام شده و رفته است. به آن نباید فکر کرد. 
باید فکر حال و آینده باشیم، چون عمل ما در حال 
حاضر است که اگر درست انجام شود می تواند در 

سرنوشت خودمان و جامعه مان اثر داشته باشد.
از  نگریستن موجب می شود  تاریخ  به  اینگونه 
اشتباهات  نکنیم،  استفاده  گذشتگان  تجارب 
احتمالی را که در طول تاریخ، نسل های قبل و 
نخبگان قبل، مرتکب شده اند مجدداً تکرار کنیم؛ 
به همین خاطر است که می گویند: »جامعه ای 
که از مطالعه تاریخ غفلت کند شاید تاریخ را بارها 
تکرار کند. یعنی همان راه های اشتباه رفته را باز 
بپیماید و عمرهای زیاد دیگری را در حال و آینده 

تباه کند.
فراز و فرود تاریخ سراسر درس است. تاریخ صرفًا 
وقایع حکومت ها و پادشاهان و اداره کنندگان 
جامع نیست، بلکه عالوه بر آن شامل فرهنگ و 
شیوه زندگی گذشتگان، سنتها ، رسوم، آداب 
گذشتگان، شیوه کسب معاش و اقتصاِد سالها 
و سدهای قبل و ...  هم می گردد. تاریخ مملو از 
وقایع تلخ و شیرینی است که هر کدام درسی 
است برای حال. »برناردشاو« نویسنده ایرلندی 
جمله عمیق و پر محتوایی دارد. می گوید رفتار 
کنونی ما ریشه در گذشته دارد و جوانه ای است 

برای آینده.
 البته در مطالعه تاریخ باید مواظب باشیم که دچار 
غرور نشویم، اگر گذشته ی پر افتخاری داریم، 
به آن مباهات کنیم اما ببینیم علت افتخارات و 

موفقیت های گذشته چه بوده،...
ادامه در صفحه 2

کپک مواد غذایی
خزنده و خطرناک!

هشدار به باغداران 

سرما در راه است

اسکیت اجرایی شد،
تنیس ساخته می شود

2 کشته در حوادث 
هفته پیش

اشک فقر

سرمقاله خبرها

ماجراهای تبعه موجاز

صفحه 8

صفحه 3

صفحه 10

صفحه 4

محمد جاللی، نی ریزان فارس:

بررسی نی ریزان فارس نشان می دهد که تعداد 
قبول شدگان پزشکی در کنکور سراسری 1400 
چشمگیری  افزایش  گذشته  سال  نسبت  به 

داشته و به عدد 20 رسیده است.
بر پایه بررسی نی ریزان فارس که با همکاری 
 1۷ گرفت،  انجام  نی ریز  پرورش  و  آموزش 
کرده اند  کسب  را   1۶00 رتبه  زیر  داوطلب 
که در این بین و در رشته علوم تجربی 10 نفر 
توانستند در رشته های پزشکی، دندانپزشکی 
و داروسازی وارد دانشگاه شوند. این در حالی 
است که در سال گذشته و تا سقف رتبه 1۶00، ۷ 
داوطلب توانسته بودند رتبه پزشکی را به دست 

آورند.

اما در جمع بندی کلی به نظر می رسد در مقایسه 
با جدول سال گذشته افرادی که تا رتبه 1۶00 
از  مختلف  آموزشی  گروه های  به  توانسته اند 
علوم  و  پایه  علوم  انسانی،  مهندسی،  جمله 

پزشکی راه یابند، تعداد برابری می کند.
اما آمار تفکیکی در رشته های مختلف نیز جالب 
توجه است؛ به نتایج زیر بر پایه رتبه های برتر 
کسب شده توسط دانش آموزان که ترکیبی از 

رتبه های 3 و 4 رقمی است دقت کنید:
دانشگاه  نفر،   ۹ مهندسی  نفر،   1۵ پزشکی 
نفر،   ۵ زیست شناسی  نفر،   ۶ فرهنگیان 

میکروبیولوژی 4 نفر، داروسازی، روانشناسی،...
 ادامه در صفحه 3

72

/ زندگی استاد منصورخان 
عابدینی نی ریزی

/ شعری از زنده یاد شمس اصطهباناتی
 شكاِر  گوِرخر در َکفه ى َقطرو 

/ یک سال بعد از فراق استاد شجریان

محبوبیت یک راز

در   نی تاک  12

4

بیمارستاننیریز:

بیش از هزار عمل جراحی در 6 ماه

دست فرمان زنانه 
پشت غول آهنی
/ زیبا خاکسار از رانندگی در جاده می گوید

فاطمه زردشتی نی ریزی:

دختر بود، اما از همان هشت نه سالگی، زمانی که 
پدرش پشت کامیون می نشست و بار سنگ به اصفهان 

و یزد می برد، همراهی اش می کرد...
ادامه در صفحه 5

//

بررسینیریزانفارسازکنکورامسال:

20 قبولی  پزشکی

ارسال تصاویر و متن 
برای شهروند خبرنگار

0917
731 5146

هفته نامه  اجتماعی- اقتصادی- فرهنگی- ورزشی استانهای فارس و کرمان
صاحب امتیاز و مدیر مسئول: غالمرضا شعبان پور / سردبیر: امین رجبی -      زیر نظر شورای نویسندگان

نشانی: فارس / نی ریز / خیابان طالقانی/ مؤسسه  فرهنگی هنری کوثر نورتارم / طبقه سوم
شماره های تماس: )دفتر(  07153830903   / )دورنگار( 07153830901/ )پیامک(  10009178001808 / )همراه( 1808 800 0917

neyrizanfars.com

 info@ neyrizanfars.ir 

issn:2383.-3238چاپ: چاپخانه  عصر مردم / شمارگان: 20 هزار نسخه

0917 800 1808
@neyrizan.farsصفحه آخر

18 مهر 1400  / شماره 354

قابل توجه باغداران محترم

کارخانهکنسانترهانارنیریز

شمارههایتماس:
09171336169
09173328303

»امیری«

شروع خرید انار 2

42 /36777

به قیمت روز- پرداخت نقدی
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