
C
Y

M
K

C
Y

M
K

Neyrizan Fars Weekly  o26. September.2021 یكشنبه 4   مهر  1400  19  صفر  1443 سال هفتم  شماره  352 12 صفحه  2000 تومان no 352 ین ریزان فارس  زبان مردم است

صفحه 6 صفحه 3

قالیچه زهرا نظری

در جشنواره بین المللی 

آرمان صلح

اربعین حسینی تسلیت باد

 فریاد حسین)ع(
از سکوت علما

سفر نی ریزان به باالدست سد درودزن

بختگان
گمشده در شالیزار
/  افزایش 4 برابری  تولید برنج در منطقه ممنوعه

هزارة یکم
غالمرضا شعبانپور / مدیر مسئول

می خواهم  از  هزاره  یکم  بنویسم.   البته  این  هزاره 
 به  معنای  مرسوم  آن  یعنی  هزار  سال  نیست  بلکه 
 هزار  هفته  است.  هزار هفته فعالیتی  که  از  آبان  
هفته  شد  و  اکنون  1380خورشیدی  شروع 
اّول مهر 1۴00 را سپری می کنیم. هفته ای که 
نی ریزان فارس وارد هشتمین سال  انتشارش 

می شود.
 با  توفیق الهی  و  استقبال بسیار خوب شما مردم 
فارس  نی ریزان  رسانه ای  مجموعه ی  عزیز 
توانسته در این 20 سال    1002  شماره نشریه را 

تقدیم خوانندگان عزیز نماید.
- در  گام اول تعداد 37  ویژه نامه عصر نی ریز

- در گام دوم 613   شماره هفته نامه عصر نی ریز
- در گام سوم 352 شماره هفته نامه نی ریزان 

فارس
خوشبختانه ویژه نامه ای که با چهار صفحه و دو 
رنگ مشکی  و  قرمز کار خود را آغاز کرد توانست 
تا 20 صفحه فعالیت خود را توسعه دهد. اما با 
شروع فشارهای سنگین اقتصادی به خصوص 
کمیابی و گرانی سرسام آور کاغذ و سایر هزینه 
و  به طور مستمر  با 12 صفحه  ها همچنان 

بی وقفه کار خود را  ادامه می دهد.
همزمان با کسب تجربه به این نتیجه رسیدیم 
ژرفای  و  حجم  از  که  مطالبی  از  بخشی  که 
بیشتری برخوردارند نیازمند نشریه ای در قالب 
مجله است؛ لذا پروانه  رسمی ماهنامه نی تاک 
دریافت و به رغم مشکالت اقتصادی تا کنون 
یازده شماره آن منتشر شده و انشاا... ماهانه 

تقدیم خوانندگان گرامی خواهد شد.
ادامه در صفحه 3

راهیابی 2  دانش آموز 
نی ریزی به رقابت های 
علمی- پژوهشی کشور

خرید و فروش

زمین کشاورزی تنها با 

مجوز جهاد

مهار   173   مار
در 6 ماهه اول امسال

خزان زودرس
 در بازار لوازم التحریر، 

پوشاک و کیف و کفش مدرسه

گفتگو با مهدیه بیگی 
مربی کاراته بانوان

نامه مشترک مادرشوهر و 
خواهر شوهر به هفته نامه!

سرمقاله خبرها

زبونُم الل، زبونُم الل

حضوردوبارهدومتخصصدرنیریز
جراح مغز و اعصاب و کلیه

عابد نعمتی، نی ریزان فارس:

دارای  دوباره  نی ریز  شهدای  بیمارستان 

متخصص جراحی مغز و اعصاب شد.

رئیس شبکه بهداشت و درمان نی ریز گفت: 

قبلی  متخصص  ماهه  سه  مرخصی  از  »بعد 

دیگر  نورسرجر  یک  اعصاب،  و  مغز  جراحی 

را جایگزین وی کردیم. دکتر احمد پیریایی 

شنبه و چهارشنبه از ساعت 8 صبح در کلینیک 

تخصصی بیمارستان شهدا به ویزیت بیماران 

افزود: »این  می پردازد.« دکتر داور آل داود 

اورژانسی  غیر  عملهای  دوشنبه ها  متخصص 

)الکتیو( را انجام می دهد و روزهای دیگر نیز 

آمادگی عملهای اورژانسی را دارد.«

وی عنوان داشت: »متقاضیان ویزیت می توانند 

از ساعت 7:30 صبح روزهای شنبه و چهارشنبه 

تخصصی  کلینیک  به  نوبت  گرفتن  برای 

بیمارستان شهدا مراجعه کنند.«
 ادامه در صفحه 4
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محمد جاللی، نی ریزان فارس: 

شالیزارهای  در  گمشده  واژه ای  بختگان 
کامفیروز. سدی به نام درودزن که یک سمتش 
بهشت قرار دارد و پر آبی، چیزی شبیه شمال 
کشور و آن طرفش بختگان جایی شبیه جهنم 
که ارمغانش خشکسالی و شوره زاراست و مرگ 

فالمینگوها و حیات وحش آنجا!
به رغم مصوبه مجلس مبنی بر اینکه کاشت برنج 
در خارج از شمال کشور ممنوع است و کارگروه 
سازگاری با کم آبی استان، کاشت برنج در سطح 

فارس را ممنوع کرده است.
   ادامه در صفحه 11

هفته نامه  اجتماعی- اقتصادی- فرهنگی- ورزشی استانهای فارس و کرمان
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سیاه،سفید،خاکستری

بدون شرح!
پیاده روهای یکی از خیابان های نی ریز/ شهریور 1400

دیالوگماندگار

تاالر شهر/ محصول 1۹۹6 آمریکا/  کارگردان هارولد بکر

سکانسآخر

فیلم »شیشلیک« به کارگردانی 
محمدحسین مهدویان احتمااًل پیش از 

جشنواره فجر اکران عمومی می شود

حمید صفت خواننده رپ که به اتهام قتل 
پدرخوانده اش در زندان به سر می برد، 

اتهام قتل عمد را انکار کرد و گفت: تسلیم 
رأی دادگاه است

»زاالوا« در فستیوال فیلم ونیز در بخش 
مسابقه با شش فیلم دیگر رقابت می کند

صداوسیما به قسمت پنجم »قبله عالم« 
مجوز پخش نداد!

فعالیت سالن های تئاتر در شهر های 
نارنجی آزاد شد

مهران غفوریان بازیگر »نوبت لیلی« 
سریال نمایش خانگی روح الله حجازی شد

شهاب حسینی، جایزه بهترین بازیگری 
را برای نقش آفرینی در فیلم »اولین 

برف«، از فنالندی ها دریافت کرد

»ساخت ایران3« قرار است به صورت 
اختصاصی از فیلیمو پخش شود

علیرضا قربانی به جشنواره موسیقی 
عرفانی قونیه می رود/ اجرای مشترک با 

عالیم قاسیم ُاف

مسعود کیمیایی قصد ساخت »میراث« 
یکی از فیلمنامه های احمد شاملو را دارد

اگر اهل فیلم های ترسناک هستید شاید 
برایتان جالب باشد که بدانید یک شرکت 
آمریکایی حاضر است بابت تماشای 13 

فیلم ترسناک، 1300 دالر بپردازد! 

آوایدلنشین

جیوان گاسپاریان )آهنگساز و نوازنده 
سه  و  نود  سن  در  اخیراً  دودوک( 

سالگی دارفانی را وداع گفت.
دودوک  اعجاب انگیز  صدای 
صحنه هایی  همراه  به  گاسپاریان 
دنیای  در  هنوز  گالدیاتور  فیلم  از 

موسیقی یکه تازی می کند...
سالگی  شش  از  گاسپاریان  جیوان 
و  کرد  دودوک  نواختن  به  شروع 
نخستین اجرای او، تکنوازی در گروه 
رقص و آواز سنتی ارکستر سمفونیک 
بود.  سالگی  در 21  آلتونیان،  تاتول 
و  زندگی  دربارٔه  گاسپاریان  جیوان 

اولین آشنایی اش با دودوک می گوید:
»تنها شش سال داشتم. مادرم فوت 
کرده و پدرم هم به جنگ رفته بود و من 
یتیم خانه دوران کودکی سختی  در 
را طی می کردم. در آن دوره جاهایی 
بود که مثل سینماهای امروزی فیلم 
فیلم ها  که  آنجا  از  می دادند.  نشان 
صامت بودند سه نفر نوازنده زیر پرده 
دودوک  نواختن  با  و  می نشستند 
می کردند.  همراهی  را  فیلم  نمایش 
اولین بار که صدای دودوک را شنیدم 
خیلی خوشم آمد. در میان آن سه 
نوازنده، استادی هم بود به نام »مارکار 
مارکاریان«؛ خود را به او رساندم و از 
او خواهش کردم که یک دودوک هم 
به من بدهد؛ خیلی خشن جواب داد 
را  برو درست  که می خواهی چکار؟ 

بخوان؛ مگر پدر و مادر نداری؟

روزی پیش او رفتم و پول ناچیزی را 
که از فروش ظرف و ظروف کهنٔه خانه 
به دست آورده بودم به او دادم؛ پول ها 
و دست کوچک عرق کردٔه مرا پس زد، 
دودوک ساده ای را از جیبش درآورد 
و به من داد و گفت: برو بزن؛ تو شاید 
پوستم  در  از خوشحالی  آدم شوی. 
نمی گنجیدم؛ در طول زمستان یک 
لحظه دودوک را از لبانم دور نکردم 
و نواختن نخستین آهنگ را که »ِدِل 

یامان« نام داشت فرا گرفتم. 
بهار بعد، بار دیگر نزد استاد مارکاریان 
به  که  کردم  خواهش  او  از  و  رفتم 
نواختن من گوش دهد. گوش کرد 
شد.  سرازیر  چشمانش  از  اشک  و 
گفت:  و  داد  من  به  بهتری  دودوک 
برو بزن؛ تو نوازندٔه زبردستی خواهی 
شد. این حرف استاد مشوق من شد 
و در هفده سالگی به نواختن دودوک 

مسلط شدم.«
جیوان گاسپاریان در 1۹۴7 میالدی، 
وقتی که نوزده سال داشت از دست 
وقت  رئیس جمهور  استالین  ژوزف 
جایزه  مچی  ساعت  یک  شوروی 
گرفت و پس از آن روز به روز جهانی تر 

شد.
جیوان گاسپاریان در 52 سالگی به 
دانشگاه رفت و پس از فارغ التحصیلی 

شروع به آموزش موسیقی کرد.
شهریور سال 1382 خورشیدی بود 
آمد  ایران  به  گاسپاریان  جیوان  که 

تا در کنار حسین علیزاده به اجرای 
قطعات موسیقی بپردازد. اجرائی که 
همچنان در خاطرات جمعی از اهالی 
موسیقی و طرفداران موسیقی جدی 

ماندگار شده است.
قطعات  اجرای  در  او  حضور  از  بعد 
موسیقی فیلم گالدیاتور بار دیگر در 
سال 1383 از او دعوت شد تا به ایران 

بیاید. 
ایران  در  حضورش  آخرین  در 
گاسپاریان در اجرای چند شبه اش در 
سال 13۹5  برای مخاطبان ایرانی اش 

سنگ تمام گذاشت.
در برنامه سه قطعه باکالم اجرا کرد 
که یکی از آنها قطعه آشنا و پرطرفدار 
»ماما« بود. اجرائی که بدون آنتراکت 
و نزدیک به دو ساعت به طول انجامید 
و در پایان اجرا هم گاسپاریان به زبان 

ارمنی از حضار تشکر کرد.
بین  زیادی  شباهت  می گوید:  او   
برخی از آهنگ های ترکی، ارمنی و 
ایرانی وجود دارد. برای مثال، »ساری 
گلین« یکی از آن قطعاتی است که 
همیشه روی آن بحث می شود و این 
خط  سیاست  روی  که  چیزهاست 
در  موسیقی  اینکه  می کشد.  بطالن 
بیشتر مواقع هویتی مشترک دارد و 

متعلق به همه کشورهاست.
نوازنده  و  آهنگساز  علیزاده  حسین 
جیوان  سفر  در  که  ایرانی  موسیقی 
گاسپاریان به ایران با او کار مشترکی 

را ارائه داد در سوگش نوشت:
»جیوان گاسپاریان؛

سازش  در  عاشقانه  چنان  عمر  یک 
دمید،

که تا ابد جادوی آن در دل عاشقان 
ماندنی ست.

او با ساز کوچکش چه لطیف
پیام عشق و دوستی و صلح را به جهان 

هدیه داد.
ساز دل او برتر از هر سالح و قدرتی

در جهان طنین انداز شد و چه خوش 
گفت:

در  این  خاک، در  این  خاک
در این مزرعه پاک

به  جز مهر
به  جز  عشق

دگر  بذر نکاریم...
موسیقِی گاسپاریان ، یک موسیقی با 
اصالت و ریشه دار شرقی بود؛ موسیقی 
و اصواتی که برای ما ایرانیان، آشنا، 

خاطره انگیز و جادوانه است.

* برگرفته از ماهنامه نی تاک

ازیتیمخانهتاگالدیاتور

دودوک نواز ارمنی
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امید شهدان، نی ریزان فارس: 
امام جمعه موقت نی ریز تأکید کرد که حمایت 
از محیط زیست به معنای مخالفت با اشتغال 

نیست.
خطبه های  در  فقیه  سیدجواد  حجت االسالم 
نمازجمعه 26 شهریور، به انتقاداتی که در رابطه 
با اکتشاف معدن پهنابه در نمازجمعه هفته قبل 
مطرح شد اشاره کرد و گفت: »عده ای گفتند 
که امام جمعه با اشتغال زایی مخالف است. این 
را بگویم که حمایت از محیط زیست به معنای 

مخالفت با اشتغال نیست.«
وی افزود: »رهبر معظم انقالب فرمود هر کاری 
داشته  عدالت  پیوست  باید  می کند،  دولت 
باشد. بنده هم این را می گویم که در هرکار باید 
که  چرا  باشیم؛  داشته  محیط زیست  پیوست 
در  است.  محیط زیست  حفظ  رهبری  مطالبه 
جایی که مردم مرتع دارند، دامدارند و مشغول 
بگیرد،  قرار  معدن  اگر  هستند،  کشاورزی  به 
برای  که  افرادی  بروند؟  کجا  بیچاره ها  این 
از  اول  کنند،  اقدام  می خواهند  معدن  کشف 
منابع طبیعی استان استعالم بگیرند که آیا اجازه 

دارند در اینجا معدن بزنند یا نه. «
هفته  آتش سوزی  به  نی ریز  جمعه  خطیب 

گذشته در منطقه دور قالت اشاره کرد و گفت: 
داشتم.  جلسه  منابع طبیعی  اداره  رئیس  »با 
تصاویر را که نشان دادند، ۱۰۰ هکتار از پوشش 
گیاهی به همراه حیوانات سوخته بودند و چقدر 

متأثر شدم.«
حجت االسالم فقیه با اشاره به ۳۱ شهریور و آغاز 
هفته  دفاع مقدس، گفت: »شهدایی که به آنها 
افتخار می کنیم، اکثراً جوان و از قشر محروم 
جامعه و عاشق والیت بودند. جانبازانی که برای 
مملکت از خودگذشتگی کردند. باید از آنها هم 
تجلیل کرد. وصیت نامه شهدا را نگاه کنید؛ اشاره 
به قرآن، اهل بیت، اسالم و دین دارند. می گفتند 
مراقب زحمات امام خمینی و والیت باشید. شهدا 
هدفشان مقدس بود. ما باید راه آنها را ادامه داده، 
به محرومان و طبقات مستضعف خدمت کنیم و 
باری از دوش آنان برداریم. خانواده شهدا هم که 
چشم و چراغ مردم هستند وظیفه دارند راه شهید 
را ادامه داده، تا مردم از آنان الگوبرداری کنند. 
ان شاءا... حقایق جبهه و جنگ برای کودکان و 

نوجوانان گفته شود تا بفهمند چقدر برای این 
انقالب زحمت کشیده شده است.«

وی همچنین به بازگشایی مدارس اشاره کرد و 
گفت: »مهر  ماه بازگشایی مدارس، حوزه های 
علمیه و دانشگاه ها است که افراد به تعلیم و 
ستون  پرورش  و  آموزش  می پردازند.  تربیت 
من  است.  حساس  آن  وظیفه  و  نظام  فقرات 
خواهش می کنم از معلمان زحمتکش تکریم 
شود. متأسفانه نگاه مجلس و قوا به این سازمان، 
نگاه درستی نیست. در تمام کشورهای پیشرفته 
دنیا چقدر بودجه به آموزش  می دهند و ما چقدر 
نسبت به معلمان بی تفاوت هستیم. باید به تعلیم 

فرزندان و پرورش آنها اهمیت داد.«
خطیب جمعه نی ریز در ادامه به مسئله حقابه 
پرداخت  عاشق  چشمه  سد  از  قطرویه  مردم 
و گفت: »چند هزار نفر از چاه های کنار این سد 
از  دارد  زندگیشان  حاال  و  می کردند  استفاده 
طبق  باید  می کنند.  مهاجرت  و  می رود  بین 
قانون، ابتدا آب سد را به آب  شرب و کشاورزی 

مردم منطقه اختصاص و بعداً به فوالد می دادند. 
آلودگی  باعث  فوالد  که  این  به  توجه  با 
محیط زیست می شود، نباید حق کشاورزان را 
پایمال کند. البته مسئوالن قول داده اند مشکل 

را برطرف کنند.«
با  عاطفه ها  برنامه  نی ریز  موقت  جمعه  امام 
شعار »باهم مشق محبت بنویسیم« را یادآور 
شد و خواست تا برای تأمین مایحتاج تحصیلی 
دانش آموزان نیازمند به کمیته امداد کمک شود. 

حجت االسالم فقیه گفت: »کسانی که توان مالی 
دارند، باید از طرح اکرام ایتام حمایت کنند و 
در تأمین مایحتاج فرزندان معنوی خود کوشا 

باشند.«
استاد  بزرگداشت  روز  نی ریز  جمعه  خطیب 
سید محمدحسین شهریار و روز شعر و ادب 
فارسی را گرامی داشت و خاطر نشان کرد: »ما 
۱۰ شاعر بزرگ در دنیا داریم که سهم ایران، ۳ 
شاعر معروف است؛ سعدی، حافظ و موالنا جزو 
آن شاعران بزرگ هستند و ما باید به وجود آنها 
افتخار کنیم. ادبیات یعنی هنر و فرهنگ که 
متأسفانه توجه الزمی به این حوزه نشده است. 
لذا شعرهای ما باید معنا و مفهوم داشته باشد و 

در حوزه حماسی و ایثار به کار گرفته شود.«

گفت و گو با محمد جواد دیانت، رتبه هفتم  کشوری آزمون کارشناسی ارشد
 دانش آموخته موفق دانشگاه آزاد اسالمی واحد نی ریز

محمدجواد دیانت، دانش آموخته رشته 
از  افزار  نرم  گرایش  کامپیوتر  مهندسی 
دانشگاه آزاد اسالمی واحد نی ریز توانسته 
ارشد  کارشناسی  آزمون  را  هفتم  رتبه 
کسب نماید با وی گفتگویی انجام داده ایم 

که می خوانید:

آیا انتخاب رشته مهندسی نرم افزار 
کامپیوتر بر اساس عالقه شخصی 

انجام شده بود یا اینکه راجع به این 
رشته و آینده شغلی آن تحقیق و 

بررسی هم کرده بودید؟
بنده از سال ۱۳78 با شرکت در کالسهای 
کامپیوتر کانون فرهنگی و تربیتی بهمن 
از  با کامپیوتر آشنا شدم و  شهر نی ریز 
همان موقع عالوه بر ایجاد عالقه، سعی 
بر استفاده مفید هم از آن داشتم و اینکه 
آینده شغلی این رشته در دنیا و ایران رو 
به رشد بود نیز در تصمیمم بی تأثیر نبود، 
مصنوعی  هوش  که  می بینیم  امروزه 
توجه  صدر  در  اطالعات  فناوری  و 
دانشگاه های برتر صنعتی در جهان و ایران 

قرار دارند.

در خصوص وضعیت تحصیلی 
خودتان در مقطع کارشناسی 

برایمان بگویید؟
و   ۱9.۳5 معدل  با  را  کاردانی  مقطع 
رشته  در  معدل ۱9.5  با  را  کارشناسی 
آزاد  دانشگاه  در  کامپیوتر  مهندسی 
اسالمی واحد نی ریز پشت سر گذاشتم، 
از  می شد  موجب  که  دالیلی  از  یکی 
تحصیل لذت ببرم عالقه ای بود که به این 
رشته داشتم، همیشه سعی کردم شرایط 

به شکلی رقم بخورد که به اسم رشته و 
نگاهی  کامپیوتر  مهندسی  دانشجویان 
بهتر به وجود بیاید، بنده دوره کاردانی و 
کارشناسی را به صورت پیوسته و تمامی 
ترم ها را 24 واحده طی می کردم و حتی 
ترم های تابستان هم تا جایی که مقدور 
را  مربوطه  دروس  می توانستم  و  بود 
می گرفتم و موفق شدم طی ۳ سال این 

پروسه را طی کنم.

امکانات دانشگاه آزاد اسالمی واحد 
نی ریز و سطح کیفی تدریس اساتید 

در این دانشگاه را چگونه ارزیابی 
می کنید؟

از  نی ریز  واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه 
لحاظ امکانات به طور کلی قابل رقابت با 
دانشگاه های برتر استان فارس می باشد، 
تخصصی  امکانات  خصوص  در  اما 

بروز  به  نیاز  کامپیوتر  مهندسی  رشته 
رسانی هایی دارد.

دکتر  سلیمی،  دکتر  نوروزی،  دکتر 
استاد  برزگر،  دکتر  پیراحمیدیان، 
دکتر  جاللیان،  استاد  موسوی مقدم، 
که  بودند  اساتیدی  بیات  دکتر  جاللی، 
بنده طی دوران تحصیل در این دانشگاه 
افتخار شاگردیشان را داشتم، که به جرئت 
می توان گفت همگی ازسطح علمی باالیی 

برخوردار هستند.
جا دارد از دکتر نوروزی و دکتر برزگر 
اساتید رشته مهندسی کامپیوتر و دکتر 
دانشگاه،  محترم  ریاست  رئیس السادات 
محترم  معاونت  پیراحمدیان  دکتر 
اشکبوسی  مهندس  و  دانشگاه  آموزشی 
مدیر محترم آموزش دانشگاه و همچنین 
مهندس نوربخش و راه وار تقدیر کنم و 
از همه بزرگوارنی که در این مسیر بنده 

حقیر را یاری کردند نیز تشکر ویژه داشته 
باشم.

آیا تدریس اساتید دانشگاه آزاد 
اسالمی واحد نی ریز در موفقیت 

حضرتعالی تأثیر داشته است؟
بنده اگر بخواهم واقع گرایانه به موضوع 
نگاه کنم می توانم از سطح علمی دکتر 
بهتر  فهم  جهت  در  نوروزی  ریحانه 
دروسی چون سیستم عامل، پایگاه داده، 
مهندسی  و  کامپیوتری  شبکه های 
بودند به  نیز  نرم افزار که دروس کنکور 
بنده کمک زیادی کرد، همچنین درس 
ساختمان داده دکتر برزگر و همچنین 
دکتر   ++C زبان  و  منطقی  مدار  درس 
این  از  را  بهره  نهایت  بنده  که  سلیمی 
دروس و پیدا کردن دید باال و موفقیت در 

کنکور ارشد به آنها اشاره کنم.

چه رتبه ای در آزمون کارشناسی 
ارشد کسب کردید؟

با توکل به خدا و تالش و پشتکار و یاری 
خدا در این مسیر سخت، توانستم رتبه 
ارشد  کارشناسی  کنکور  کشوری   7
مهندسی کامپیوتر- فناوری اطالعات را 

کسب کنم.

چه عواملی باعث موفقیت شما در 
آزمون کارشناسی ارشد شد؟

تجربه  هم  قباًل  اینکه  به  توجه  با  بنده 
موفقیت این چنینی را داشتم، با خودم 
عهد کرده بودم باردیگر نیز بتوانم موفقیت 
علمی به دست بیاورم، در سال 89 موفق 
به کسب مقام در المپیاد ریاضی جهانی 
از طرف دانشگاه واترلو کانادا شده بودم 
و دوست داشتم که در کنکور سراسری 
نیز موفق شوم ولی به دلیل مشکالتی که 

رقم خورد نتوانستم برای کنکور سراسری 
برنامه ریزی داشته باشم، اما با تحصیل در 
دانشگاه آزاد اسالمی نی ریز و آشنا شدن با 
اساتید تحصیل کرده و هیأت علمی خوبی 
که افتخار آشنایی با آنها به بنده کمک کرد 
مجدد انگیزه مطالعه برای کنکور ارشد 
را پیدا کنم، از همین رو سعی کردم ابتدا 
پیدا  ارشد  کنکور  برای  مناسبی  منابع 
کنم، با افرادی که قباًل در این مسیر موفق 
برنامه ریزی  کنم،  مشورت  بودند  شده 
منظم و هوشمندانه ای را توانستم کمتر از 
2 هفته جمع بندی کنم، پس از آن شروع 
به مطالعه کردم و به یاد نمی آورم که حتی 
یک ساعت از وقتم را تلف کرده باشم و 
حتی تا روز قبل کنکور مطالعه می کردم  و 
برای هر برهه ای با برنامه خاص خود پیش 

رفتم.

در پایان اگر توصیه ای به دانشجویان 
این رشته دارید عنوان کنید؟

همه ما می توانیم تک تک آرزوهایی که 
به ذهنمان خطور می کند را به واقعیت 
تبدیل کنیم، فقط کافیست از یک لحظه 
به بعد بجای رؤیاپردازی دست به اقدام و 
تالش بزنیم و حرکت کنیم و از یاد نبریم 
این آروزها را خدایی در سر ما می اندازد که 
از تک تک پتانسیل های ما با خبر است و 
می توان با اعتماد و توکل به خدا و تالش 
می کنیم  فکر  که  آنچه  هر  به  بی وقفه 

برسیم.
شاید خیلی ها از پتانسیل خوب دانشگاه 
آزاد اسالمی نی ریز با خبر نباشند و یا به 
دلیل مشغله کاری و یا شرایط زندگی اشان 
نداشته  تحصیل  ادامه  به  انگیزه ای 
مسیری  هر  یا  و  کاری  هر  ولی  باشند، 
سختی های خودش را دارد، بنده با توجه 
به همه مشکالتی که داشتم سعی کردم 
نشود  بهانه ای  کمبودی  و  مشکل  هیچ 
ذهنم  به  که  افکاری  مقابل  بتواند  که 
خطور می کرد را بگیرد و برایشان تالش 
می کردم، امیدوارم همانگونه که مفاخر 
شهرم از قدیم تا به حال شهره عام و خاص 
بوده اند و در دهه های اخیر مخترعین و 
دانش آموختگان موفقی از شهرمان نی ریز 
اسالمی توانستند  آزاد  دانشگاه  همین  و 
موفقیت های جهانی کسب کنند، قطعًا 
بدانید شمایی که این مصاحبه و گفت و گو 

را می خوانید نیز می توانید.
جا دارد از خانواده ام به ویژه پدر و مادرم 
کمال تشکر و قدردانی را داشته باشم که 
برای موفقیت  توان داشتند  هرآنچه در 

بنده به کار بردند.
36673/42
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سفر نی ریزان به باالدست سد درودزن

بختگان گمشده در شالیزار
افزایش 4 برابری  تولید برنج در منطقه ممنوعه

ادامه از صفحه یک
... اما کاشت این محصول نه تنها کاهش 
نیافته بلکه از 8 هزار هکتار سطح زیر کشت 
به ۳۱ هزار هکتار رسیده است و این تنها 
مصیبتی است که بختگان را مثل همیشه 
به سوی  را  مسیرش  و  بی آب تر  خشکتر، 

شوره زار شدن آسان می کند.
در تور خبرنگاری محیط زیست استان که 
در روز سه شنبه ۳۰ شهریورماه برگزار شد، 
خبرنگاران از مناطق باالدستی حوضه آبریز 

بختگان بازدید کردند.
بازدیدی عجیب، غریب و چیزی نزدیک به 

فاجعه!

بی آبی معنا ندارد!
در باالدست سد درودزن کسی از بی آبی 
صحبت نمی کرد؛ کشاورزی می گفت: اینجا 
بی آبی معنا ندارد با زدن یک چاه 5۰ تا 6۰ 
متری آنچنان آبی به شما خواهد داد که در 
زندگی اتان آن را تجربه نکرده اید! آبی گوارا 

و شیرین.
می توان گفت که کامفیروز، شمالی در کویر 
بی آب فارس است؛ شهری که میدان هایش 
هم »شالیزار«نام دارد و هر چه به ارتفاعات 
نزدیک تر می شویم سطح زیر کشت برنج، 
گوجه فرنگی و دیگر محصوالت مثل ذرت 

بسیار زیاد و خارج از تصور بود.

صدای کر کننده موتور پمپ ها
صدای کر کننده موتورهای آب که به  نظر 
می آید 24 ساعته در حال پمپاژ این مایه 
حیات هستند به گوش می رسد؛ حتی در زیر 
یکی از پل ها موتور پمپی ثابت کار گذاشته 
شده بود تا پیمانکار راه و شهرسازی آب 
رودخانه را بدون هزینه برای ادامه عملیات 

راهسازی بزرگراه شیراز- اصفهان ببلعد!

نکاشتن برنج= بیکاری
راننده ای که  ما را در حوزه آبریز می گرداند 
بچه  همانجا بود، او می گفت نکاشتن برنج 
در اینجا مساویست با بیکار شدن بسیاری از 
مردم. دولت باید فکری برای آنها بکند اینکه 
بگویند کاشتن برنج ممنوع است شعاری 

بیش نیست!
در  شده  برداشت  برنج های  آنکه  جالب تر 
وسط جاده پهن شده بود. یکی از خبرنگاران 
می گفت: آنها برنج هایشان را برای چند روز 
اینگونه پخش می کنند تا زمانی که خشک 
برای  شبها  و  کنند  گونی  را  آنها  شدند 

جلوگیری از دزدیده شدن برنج در کنار آن 
می خوابند!

به طرف بهشت  تور خبرنگاران  به همراه 
گمشده رفتیم؛ باالدست سد درودزن. سدی 
که تأمین کننده آب شرب شیراز و مرودشت 
می باشد و صد البته یکی از سدهایی است که 

باید حقابه بختگان از آن رها شود. 

کاشت در بستر سد
مسئوالن  گمشده  بهشت  به  نرسیده 
محیط زیست استان بستر سد را به ما نشان 
می دهند و می گویند نگاه کنید اینجا بستر و 
حریم سد است و هرگونه کاشت محصول در 
آن ممنوع می باشد اما جالب تر آنکه تا لب 
آب، زه کشی شده بود و برنج کاشته بودند 
و گویا کشاورزان اعتنایی به این ممنوعیت 

نمی کردند.
زمین ها  این  می کرد:  ادعا  کشاورزی 
متعلق به ما بوده بعد بستر سد شده است 
و او هم همانند مابقی کشاورزان اعتنایی به 

محدودیت ها نداشت.

118 میلیون متر مکعب آب
شاید از خود بپرسید وضعیت آب سد چگونه 

بود؟
سد و نیروگاه درودزن روند کاهشی  25 
درصدی را در سال جاری تجربه می کند. در 
حال حاضر ۳۰ درصد از آب شرب کالنشهر 
شیراز و 9۰ درصد از آب شرب شهرستان 

مرودشت توسط این سد تأمین می شود.
حجم آب این سد در ۱7 خرداد امسال ۱78 
حجم  میزان  که  بوده  مترمکعب  میلیون 
قابل استفاده این سد، در حال حاضر ۱۱8 

میلیون مترمکعب است.
با این آمار و ارقام تصور آبی ماالمال از سد 
این  منطقه  آن  کشاورزان  اما  خطاست 

تهدید را احساس نمی کنند!

هر کسی را وسوسه می کند
باال رفتن قیمت برنج آن هم از نوع ایرانی و 
آن هم با برند  مرغوب کامفیروزی هر کسی 
را وسوسه می کند تا به کشت خود ادامه 

دهد!
به بهشت گمشده رسیدیم بهشتی که آن 
هم خیلی طعمی از بهشت نداشت و چندان 

پر آب و هیجان انگیز نبود.

تفاوت این ور   و آن  ور
در آنجا مدیرکل محیط زیست استان فارس 

منتظر خبرنگاران است.
همه از کاشت این همه برنج شوک زده و 
شما  می گوید:  ظهرابی  بودند؛  گالیه مند 
باالدست  ببینید  تا  آوردیم  را  خبرنگاران 
بختگان چه خبر است؟ تا تفاوت این ور و آن 

ور سد را احساس کنید.

تفکر جزیره ای
مدیران  گفته ایم  بارها  می گوید:  مدیرکل 
وقتی تفکر جزیره ای داشته باشند اوضاع از 
این بهتر نخواهد شد! وقتی برای تولید بیشتر 
روبان قرمز پاره می کنیم اما در آن سوی سد 
بی آبی را کار خدا می دانیم  یعنی درکی از 

توسعه متوازن نداریم.

ممنوعیتی روی کاغذ
او در پاسخ به ما که می پرسیم مصوبه شما 
مبنی بر ممنوعیت کاشت برنج چه ضمانت 
اجرایی دارد؟ سری تکان می دهد و می گوید: 
نمی شود تا زمانی که توسعه متوازن اجرایی 
نشود و مدیریت جزیره ای حکم فرما باشد 

ضمانتی وجود داشته باشد.
اینگونه  مدیرکل  آقای  صحبت های  از 
برنج  کاشت  ممنوعیت  که  می آمد  بر 

ممنوعیتی روی کاغذ است!
از او در مورد آخرین وضعیت طرح مطالعاتی 
نجات بختگان پرسیدیم و گویا آن هم در 
کمای کرونا به دست فراموشی سپرده شده 

است!
دریافت  مدیرکل  آقای  از  روشنی  پاسخ 
نمی کنیم؛ او می گوید: کرونا باعث شده تا 

دانشگاه  شیراز این طرح  را هنوز آماده نکند.

شیب معکوس
ظهرابی در خصوص وضعیت فعلی دریاچه 
بختگان می گوید: متأسفانه شرایط آبی آن 
منطقه به شدت خراب شده و در حالی که 
باید آب از اطراف به دریاچه هدایت شود، 
حاال شیب معکوس پیدا کرده و آب شور 
سمت  به  زیرزمینی  بسترهای  از  دریاچه 
دشت ها و کشاورزی آنجا روان شده است و 
این تهدیدی است برای کشاورزان چندین 

شهرستان زیردست...
این در حالی است که کشاورزان باالدستی 
رسیده اند،  خود  درآمد  اعالی  حد  به 

می کارند تا پول بیشتری به دست آورند.

جایی به غیر از کامفیروز
البته بازدید ما از منطقه کامفیروز آنچنان 

وضعیت فاخری از خانه ها را نشان نمی داد 
و شاید جای سؤال آن باشد که  پول های 
کاشت برنج چگونه و در کجا خرج می شود؟ 

شاید جایی به غیر از کامفیروز!

بختگان لبی تر نخواهد کرد!
اما در پایان یک نتیجه می توان گرفت و آن 
اینکه نه حق آبه بختگان در برابر این همه 
کشاورز منتظر آب شیرین، کارساز است، 
نه رودخانه های الیروبی نشده توان هدایت 
این آب را دارند و نه با این مقدار رهاسازی، 

بختگان لبی تر خواهد کرد!
شاید بد نباشد در طرح مطالعاتی بختگان 
یعنی همین  از مهمترین مسائل  به یکی 

کشاورزی پرداخته شود.
باید راهکاری برای ترغیب کشاورزان جهت 
دوری از کاشت برنج و روی خوش نشان 

دادنشان به سمت کشت های کم آب یافت.
آنگونه که مسئوالن محیط زیست می گویند 
سطح زیر کشت برنج استان فارس از شمال 
کشور هم باالتر زده و این یعنی تهدیدی 
جدی برای روزی که حتی برای تهیه آب 

آشامیدنی نیز با مشکل روبرو شویم.

/  عکس ها: امیر صادقیان/ برنجزارهای کامفیروز/ شهریور ۱4۰۰

اشتراک یک ساله 
هفته نامه نی ریزان فارس و ماهنامه نی تاک

با ما تماس بگیرید: 5146 731 0917 »جاللی«
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سرویس ورزشی: محمدصادق رجبی

گفتگو با مهدیه بیگی مربی کاراته

اهداء خون توسط ورزشکاران حضور جودوکاران نی ریز
 در تیم منتخب فارس

در نی ریز خانه کاراته تأسیس کنید
/ به جرئت می گویم بقیه شهرستان ها از بازی با تیم های کاراته نی ریز هراس دارند. پس ما هم نیازمند حمایت و توجه  بیشترمسئولین هستیم.

/ ما در بازی کاراته تواضع و احترام  را یاد می گیریم و آموزش می دهیم.                                                                          / بعد از دو جلسه، یک دل نه صد دل عاشق کاراته شدم.
/ به نظرم بچه های ما همه نازپرورده و سرگرم گوشی هستند .

جمعی از ورزشکاران رشته های مختلف 
با حضور در پایگاه انتقال خون، اقدام به 

اهداء خون کردند.
چهارشنبه ۳۱ شهریور و در آخرین روز 
انتقال خون  از تابستان ۱۴۰۰ پایگاه 
و  بانو  ورزشکاران  از  تعدادی  پذیرای 
آقا در رشته های کاراته، پرورش اندام، 
بوکس  همگانی،  ورزشهای  کشتی، 
و رزمی بودکه برای اهداء خون آمده 

بودند.

همزمان با این اقدام که با همکاری اداره 
ورزش و جوانان و هیئت پزشکی ورزشی 
صورت پذیرفت، مراد هدایت فرماندار 
کار  این  در  خون  اهداء  با  نیز  نی ریز 

نوع دوستانه با ورزشکاران همراه شد.
مسئول  همایونی  سعیدرضا  گفته  به 
هیئت پزشکی ورزشی اداره ورزش و 
جوانان نی ریز، اهداء خون ورزشکاران 
نی ریز به صورت داوطلبانه و همزمان با 

سراسر استان اجرا شده است.

بخش  در  نی ریزی  جودوکاران 
آقایان و بانوان موفق به راه یابی به 

تیم استان شدند.
مسابقات انتخابی تیم استان پنج 
شنبه و جمعه 25  و 26 شهریورماه 

در شیراز برگزار شد.
شیراز،  نی ریز،  رقابت ها  این  در 
و  مرودشت  فسا،  استهبان، 
در  که  داشتند  حضور  داراب 
رده  در  بانوان  بخش  در  پایان 

عسکری  ریحانه  نوجوانان   سنی 
و صنعتی  سلیمه  مربیگری   به 
نگار نصیری به مربیگری خدیجه 
جوانان  رده  در  و  شاهسوندی 
به  زارع  زهرا  و  خرمی  سعیده 
به تیم  مربیگری سلیمه صنعتی 

استان راه یافتند.
عهده  به  بانوان  تیم  سرپرستی 

معصومه حبیبی بود.
 ۳ با  نی ریز  نیز  آقایان  بخش  در 

جودوکار شرکت کرد که علی رضا 
مظفریان در رده  سنی نوجوانان 

موفق به کسب سهمیه شد.
تیم  سرپرستی  و  مربیگری 
بود.  گرگین  هادی  عهده   بر 
ابوالفضل  رقابت ها   این  در 
حریف  دو  که  کاوه پیشقدم 
خود را مغلوب کرده بود به دلیل 
باز  رقابت ها  ادامه  از  مصدومیت 

ماند.

سمیه نظری / گروه ورزش
با ووشو ورزش را شروع کرد و با کاراته ادامه داد. 
شاید تصورش کمی سخت باشد که یک زن با این 
عالقه ورزش های رزمی بیشتر مردانه را دنبال 

می کند و حرف برای گفتن دارد.
نی ریزی است و ۳5 سال سن دارد.  حدود 2۰ سال 
است که در رشته های رزمی فعالیت دارد. او زمانی 
نایب رئیس هیئت ووشو و کاراته نی ریز بوده و هم 
اکنون نایب رئیس کیک بوکسینگ واکو فارس 

است. 
وی معتقد است برخالف نظر عموم مردم رشته 
رزمی باعث کوتاهی قد نمی شود بلکه ورزشی 
دفاعی است که به انسان استقامت و مقاومت را 

می آموزد.

-از کی ورزش را شروع کردید؟
۱۴ ساله بودم که در کالس ووشو سالن هالل 
با مربیگری خانم علیزاده شرکت کردم.  احمر 

سالها بعد در همین رشته مربی شدم.

-چه شد که وارد کاراته  شدید؟
بعد از سه سال که به طور مداوم ووشو کار کردم 

در سال ۱۳82،  به پیشنهاد آقای نصرتی که 
است  شهرمان  خوب  کاراته کاهای  جزء  خود 
تصمیم گرفتم رشته کاراته را هم تجربه کنم. 
بعد از دو جلسه فعالیت در این رشته، یک دل نه 
صد دل عاشق کاراته شدم. بعد از آن با تشویق ها 
و همراهی های پدرم به تهران رفتم و در دوره های 
آموزشی شرکت کردم  و به نی ریز برگشتم تا به 
عنوان اولین مربی کاراته در شهرستان شروع به 

فعالیت کنم. 

-  ووشو بهتر است یا کاراته؟
البته بین کاراته و ووشو فرق چندانی نیست، 
از  یکی  شاید  است.  یکی  دو  هر   تکنیک های 
تفاوت هایش در این باشد که ووشو ضربات به سر 

دارد اما در کاراته این حرکت تخلف است. 

- چه مقام هایی کسب کرده اید؟ 
من و بازیکنانم در مسابقات زیادی مقام آورده ایم. 
به نظرم سومی مسابقات کشوری اراک خودم 
اورآسیایی  مسابقات   سوم  تا  اول  مقام های  و 
بازیکنانم ازجمله مهم ترین آنها است. به عقیده 
من  ورزش کاراته در شهرستان ما بسیار پیشرفت 

انتظار  از  دور  مقام هایی  چنین  و کسب  کرده 
نیست.

- چرا ورزش رزمی را انتخاب کردید؟
اما  هستند  دفاعی  ورزشهای  رزمی،  ورزشهای 
بدون اسلحه که در آن هماهنگی زیادی بین 
اعضای بدن و تمرکز ذهن به وجود می آید و به 
جسم و روح سالمتی، شادابی، قدرت و استحکام 

می بخشد.
از نظر  من ورزش خودش به تنهایی  اعتیادآور 
است و به روح و جسم  آرامش و انرژی می بخشد. 
من اگر یک روز ورزش نکنم احساس خستگی 
و کالفگی پیدا می کنم. چه برسد که آن ورزش 

کاراته باشد. 

استقبال  چقدر  نی ریز  در  کاراته  از   -
می شود؟ 

اوایل استقبال خیلی خوب بود و معمواًل بچه های 
دهه 7۰  زیاد در کالس ها شرکت می کردند و به 
جرئت می گویم که خیلی از همان بچه ها االن به 
درجه مربیگری رسیده اند و من بسیار خوشحالم.   
اما متأسفانه چند سالی می شود که خانواده ها 

از ورزش استقبال نمی کنند و این حس بدی به 
من می دهد. به نظرم بچه های ما همه نازپرورده و 
سرگرم گوشی هستند باید آنها را در این کالس ها 
بگذاریم تا طعم شکست، مقاومت و پیروزی را نیز 
تجربه کنند. نباید فرزندانمان را از ورزش دور 

 کنیم. 

ورزشی  مسئوالن  از  درخواستتان   -
چیست؟

از  زیادی  خواسته   ما  که  است  این  حقیقت 
در  کاراته کاها  وقتی  قبل  سالهای  نداریم.  آنها 
مسابقات   مقام  می آوردند در مراسم تجلیل از آنها 
درخواست یک خانه کاراته داشتیم که متأسفانه 
تا االن قدمی برداشته نشده است و در حال حاضر 
هر کدام از مربیان این رشته در یکی از سالن های 
ورزشی شهر به صورت پراکنده مشغول فعالیت 

هستند. 
به جرئت می گویم بقیه شهرستان ها از بازی با 
تیم های کاراته نی ریز هراس دارند. پس ما هم 

نیازمند حمایت و توجه  بیشترمسئولین هستیم.

- به عنوان یک ورزشکار خانم چه صحبتی با 

بانوان دارید؟
از  باشگاه  می کند.  خوب  را   دلم  حال  ورزش 
بانوان  از  انرژی مثبت.  همینجا  دید من یعنی 
نی ریزی می خواهم که حتی برای اعتماد به نفس 
و ورزش  بیایند  باشگاه  خودشان هم که شده 
کنند. ما در بازی کاراته تواضع و احترام  را یاد 
ای کاش کرونا  آموزش می دهیم.  و  می گیریم 
برود تا باز هم ورزش رونق پیدا کند و خانواده ها 
با شرکت خودشان در ورزشهای رزمی و فرستادن 
بچه هایشان در کالس های کاراته ما را حمایت 

کنند. 

-یک خاطره ورزشی بگویید. 
خاطرات تلخ و شیرین زیاد است. بردها شیرین 
است و باخت ها تجربه. با شاگردانم از جنوب تا 
شمال رفته ایم. آذربایجان، مشهد، یزد و بندر. 
همه اینها برایم خاطره هستند. اما اگر بخواهم 
از شیرین ترین خاطره هایم بگویم زمانی بود که 
تازه مربی شده بودم و همان سالهای ابتدایی با 8 
کاراته کا به مسابقه کشوری رفتیم و با 8 مقام اول 
تا سومی برگشتیم.  در آن مسابقه استان فارس 

اول شد و این خاطره زیبایی برای من بود. 

برابر رأی شماره ۱۴۰۰6۰۳۱۱۰2۳۰۰۰۰88 هیأت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زرین  دشت تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای مه یار ابراهیمی فرزند اسمعیل به شماره شناسنامه 6227 صادره از حاجی آباد  در سه دانگ 
مشاع از  ششدانگ یک باب خانه به مساحت 267.6۰ متر مربع پالک 6 فرعی از 55۳5.2 اصلی  قطعه 8 بخش 
۱2  فارس شهرستان زرین دشت واقع در حاجی آباد خریداری مع الواسطه از مالک رسمی آقایان ابراهیم و خلیل 
نمدچی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهی می شود. در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشارنوبت اول:1400/06/21 
 تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/07/04

خلیلمرادخواه-رئیسثبتاسنادوامالکزریندشت

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

1400/06/13
- مورخ 

ش 2698

36575

برابر رأی شماره ۱۳996۰۳۱۱۰2۳۰۰۰۱59 - ۱۳99/۰6/۰۳ هیأت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک زرین  دشت تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای فاضل دشوارگر فرزند علی به شماره شناسنامه ۱۳82 در ششدانگ یک باب خانه به مساحت ۱99.2۰ متر مربع پالک ۱6 
فرعی از 7۳52 اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 7۳52 قطعه 8 بخش ۱2  فارس شهرستان زرین دشت خریداری مع الواسطه از مالک رسمی آقای بخشعلی بریزی محرز گردیده است. لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهی می شود. در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشار اولین 

آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در 
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 

تاریخ انتشارنوبت اول:1400/06/21     تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/07/04

خلیلمرادخواه-رئیسثبتاسنادوامالکزریندشت

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

- مورخ 1400/06/11
ش 2694

36543

برابر رأی شماره ۱۴۰۰6۰۳۱۱۰2۳۰۰۰۰57 هیأت اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک زرین  دشت تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای عبدالرزاق مالئی 
فرزند علی به شماره شناسنامه 8۴ صادره از زرین دشت در ششدانگ یک باب خانه 
به مساحت ۳۳2 متر مربع پالک ۱6۱8 فرعی از 7286 اصلی  قطعه 8 بخش ۱2  فارس 
شهرستان زرین دشت واقع در حاجی آباد خریداری مع الواسطه از مالک رسمی آقای 
بهادرمالئی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
۱5 روز آگهی می شود. در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت 

مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشارنوبت اول:1400/06/21 
 تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/07/04

خلیلمرادخواه-رئیسثبتاسنادوامالکزریندشت

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

- مورخ 1400/06/14
ش 2700

36575

هنگامه نیایش
طلوع اذان صبحمهشیدیخورشیدی

غروب اذان ظهرخورشید
نیمه شب اذان مغربخورشید

شرعی
 2۳  ۰5  ۱8  ۰۴  ۱7  ۴5  ۱۱  ۴۴  5  ۴۳  ۴  25 ۱5 صفر۴ مهر یک شنبه
 2۳  ۰5  ۱8  ۰2  ۱7  ۴۴  ۱۱  ۴۴  5  ۴۴  ۴  25 ۱6 صفر5 مهر دوشنبه
 2۳  ۰5  ۱8  ۰۱  ۱7  ۴۳  ۱۱  ۴۴  5  ۴5  ۴  26 ۱7 صفر6 مهر سه شنبه

 2۳  ۰۴  ۱8  ۰۰  ۱7  ۴2  ۱۱  ۴۳  5  ۴5  ۴  26 ۱8 صفر7 مهر چهارشنبه 
 2۳  ۰۴  ۱7  59  ۱7  ۴۱  ۱۱  ۴۳  5  ۴6  ۴  27 ۱9 صفر8 مهر پنج شنبه
 2۳  ۰۴  ۱7  58  ۱7  ۳9  ۱۱  ۴۳  5  ۴6  ۴  27 2۰ صفر9 مهر جمعه 
 2۳  ۰۳  ۱7  56  ۱7  ۳8  ۱۱  ۴2  5  ۴7  ۴  28 2۱ صفر۱۰ مهر شنبه

دفتر  نی ریزان فارس

از 7 صبح تا 8شب

یکسره باز است

)پنج شنبه ها تا 13:30(

اشتراک یک ساله 

هفته نامه نی ریزان فارس و ماهنامه نی تاک
با ما تماس بگیرید: 5146 731 0917 »جاللی«
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خریدوفروشزمین
کشاورزیتنهابامجوزجهاد

روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی:

هرگونه خرید و فروش زمین های کشاورزی بدون دریافت 

مجوز از جهادکشاورزی پیگرد قانونی دارد و با خاطیان برخورد 

خواهد شد.

مدیر جهادکشاورزی شهرستان نی ریز گفت: بر اساس نص 

صریح »قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها« هر گونه 

فروش، افراز، تفکیک و ساخت وساز در زمین های کشاورزی 

)حتی دارای اسناد رسمی( بدون موافقت و کسب مجوزهای 

الزم از جهادکشاورزی ممنوع است و پیگرد قانونی دارد.

علیرضا بصیری اظهار کرد: اخیراً بنگاه های امالک شهرستان 

به قصد فروش زمین های کشاورزی واقع در منطقه موسوم به 

»تاجویه« معامالت غیرقانونی متعددی انجام داده اند که کاماًل 

مغایر با مقررات موجود و دارای کمترین حد نصاب فنی بوده و 

بنابراین وفق قوانین مربوط این معامالت باطل است.

وی تصریح کرد: بر همین اساس و در هفته گذشته با دستور 

مقام قضایی چندین مورد »ساخت وساز غیرمجاز توام با خرد 

شدن اراضی کشاورزی« شناسایی و تخریب شد.

بصیری تأکیدکرد: در این خصوص قطعًا پیگیری و برخورد 

قانونی با فروشنده خاطی و بنگاه های تنظیم کننده مبایعه نامه 

صورت خواهدگرفت.

مدیر جهادکشاورزی شهرستان نی ریز به شهروندان توصیه 

 کرد: برای پیشگیری از هرگونه سوءاستفاده احتمالی و وقوع 

جرم؛ از این گونه معامالت غیر قانونی، در منطقه مذکور و سایر 

نقاط مشابه جداً خودداری کرده و چنانچه معامله ای صورت 

گرفته است فوراً نسبت به فسخ آن اقدام کنند تا بیش از این 

متضرر نشوند.

حسینی رئیس جدید 
اوقاف نی ریز

روابط عمومی فرمانداری:

»سید سعید حسینی« به عنوان رئیس جدید اوقاف و امور 
خیریه نی ریز معرفی و از زحمات سجاد شبان مدیر سابق 

اوقاف این شهرستان قدردانی شد.
مراسم تکریم و معارفه رؤسای جدید و سابق اداره اوقاف 
و امور خیریه 28 شهریور  با حضور مراد هدایت فرماندار 
مجلس  در  مردم  نماینده  طهماسبی  نی ریز،  شهرستان 
شورای اسالمی، صفری معاونت مدیریت پشتیبانی اداره 

کل اوقاف فارس در محل فرمانداری برگزار شد.
در این آئین فرماندار نی ریز با اشاره به اینکه باید از ظرفیت 
بقاع متبرکه شهرستان در جذب خیران اقدام نمود گفت: 
خوشبختانه فرهنگ وقف در شهرستان نی ریز بسیار خوب 
جا افتاده و نیاز است برای همه  جانبه کردن این فرهنگ 

اقدامات اساسی و راهبردی انجام شود.
نوشتنی است سجاد شبان که نی ریزی می باشد به عنوان 

رئیس اداره اوقاف شهرستان داراب منصوب شد.
همچنین رئیس جدید نی ریز متولد شهرستان سپیدان، 
دارای 28 سال سابقه کار است و در این مدت مسئولیتهایی 
از جمله ریاست اداره اوقاف شهرستان سپیدان به مدت 
9سال و سه سال نیز به عنوان کارشناس اجارات اداره کل 

اوقاف فارس را بر عهده داشته است.

تمدیدمهلت 
ثبت نام مشاغل

آسیب دیده ازکرونا
روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی:

مهلت  تمدید  از  نی ریز  مدیر جهادکشاورزی شهرستان 
دیده  »آسیب  کارهای  و  کسب  حمایتی  بسته  ثبت نام 
ازکرونا در سال ۱۴۰۰« خبر داد و گفت: مشاغل خسارت 
دیده تا پایان آذرماه فرصت دارند درسامانه »کارا- کرونا« 

ثبت نام نمایند.
عامل  و مؤسسات  بانک ها  تصریح  کرد:  بصیری  علیرضا 
مکلف به پرداخت تسهیالت تا پایان بهمن ماه سال جاری 

هستند.
وی افزود: این تمدید، عالوه بر مشموالن تسهیالت جدید، 
متقاضیان تسهیالت مراحل قبل که هنوز موفق به دریافت 

وام نشده اند، نیز خواهد شد.

خزان زودرس
 در بازار لوازم التحریر، پوشاک و کیف و کفش مدرسه

فاطمه زردشتی نی ریزی، نی ریزان فارس:
شهریور بود و قیل و قال خرید مدرسه! اما این 
روزها خزان کرونا بدجور به بازار رو کرده و 

کسبه از وضعیت موجود دلگیر و نگرانند.
کالس های آنالین دانش آموزان بر کسادی این 

روزهای بازار تأثیر مستقیمی داشته است.

اکثرهمصنفیهایمانتعطیلشدهاند
جواد خواجه زاده از کسانی است که سال هاست 
از  دارد.  فعالیت  لوازم التحریر  فروش  کار  در 
وضعیت بازار بسیار ناراضی است و می گوید: 
اصاًل انگار نه انگار که سال تحصیلی شروع شده 
و تا چند روز دیگر مدارس باز می شود. حدود دو 
سال است که بازار همین گونه است و ما چون 
از قدیمی های این شغلیم توانسته ایم خودمان 
را سراپا نگه داریم وگرنه اکثر هم صنفی های 
ما در این دو سال تعطیل کرده اند.کرونا باعث 
شده کالس ها آنالین شود و بازار ما راکد. قبل از 
شروع کرونا، بازار ما از اواخر مرداد شروع می شد 
و تا یک هفته بعد از مهر ادامه داشت اما االن 
همانطور که می بینید خریدها کاًل کنسل شده 
و به فروش چند بازی فکری و سرگرمی و این 

چیزها محدود شده است.

بدترینوبیسابقهترینسالکاری
که  است  کسانی  دیگر  از  نظری  نعیم 
از  است.  لوازم التحریر  کار  در  مدت هاست 

وضعیت بازار به شدت شاکی است. می گوید:
حدود ۱6 سال است در این شغل فعالیت دارم 
و امسال بدترین و بی سابقه ترین سال کاری مان 
بازار ما شروع  از اول شهریور  بوده، هر سال 
می شد اما االن بیست و یکم است و هنوز خبری 
از خرید نیست. به نوعی روزهای االن ما شبیه 
به  یکی  است،  قبل  عادی سال های  روزهای 
خاطر کرونا و دیگری به خاطر نبود کتاب های 
درسی. سال  های قبل فروش کتابهای درسی با 
ما بود و هیجانی برای خرید کتابهای درسی در 
دانش آموزان می افتاد و در کنار آن لوازم التحریر 
کتابهای  توزیع  وقتی  از  اما  می خریدند  هم 
درسی را اداره آموزش و پرورش تحویل گرفته، 
اوضاع بد و بدتر شده. کالس های آنالین هم از 
سوی دیگر باعث کسادی بازار ما شده. خیلی از 
بچه  ها در مدرسه به خاطر چشم و همچشمی 
هم که بود کلی دفتر فانتزی و ... می خریدند اما 
االن در خانه برایشان مهم نیست روی چه دفتر و 

با چه خودکاری مشق می نویسند.
البته به نظرم با این وضعیت واکسیناسیون، 
مدارس امسال باز شود ولی خب با تأخیر؛که 
درست  وضعیت  این  زودتر  هرچه  امیدواریم 

شود.

اقالممدارسراتعطیلکردهایم
پوشاک فروشی  مغازه ی  حاجی زاده  مهدی 
دارد. از کسانی است که به قول خودش این 

وضعیت تأثیر مستقیم بر کارشان داشته.
می گوید: چند قلم جنس مانند کیف، روپوش 
و... که مخصوص مدارس بوده را کاًل تعطیل 
کرده ایم. البته اقتصاد مدارس در صنف پوشاک، 
همه ی بازار را پوشش نمی دهد، چون به صورت 

مقطعی است.
به معایب کالس های آنالین اشاره می کند...

را خراب  بازار  اقتصاد  این وضعیت هم  البته 
کرده و هم باعث فقر فرهنگی شده. کالس های 
آنالین بیشتر وقت خانواده ها را پر می کند و از آن 
طرف فقر فرهنگی می آورد. خب بچه کنجکاو 
بهانه ی  به  مدام  وقتی  و  است  جستجوگر  و 
ممکن  باشد،  دستش  گوشی  درس خواندن 

است هرچیزی را در آن جستجو کند.

تأثیرچشمگیرکرونا...
رامین آموزگاران از دیگر بازاریان باسابقه صنف 
پوشاک است. تأثیر کرونا بر کسادی بازارشان را 
نزدیک به 95 درصد می داند و می گوید: قبل از 
کرونا حدود ۱۰ مدل فرم مدرسه، کیف و درکنار 
آن بقیه ی وسایل دانش آموزان مانند جوراب، 
شلوار و... را کار می کردیم که االن فروش همه ی 
آن ها به صفر رسیده. شاید باورکردنی نباشد 
اما قبل از کرونا در این تاریخ حدود ده دوازده 
فروشنده در مغازه ی من کار می کردند، سه 

چهار نفر کیف می فروختند و سه چهار نفر فرم 
مدرسه، چند نفری هم وسایل دیگر، اما االن 
همان طور که می بینید فقط ما دو نفر مانده ایم. 
دو سال پیش آنقدر سرمان شلوغ بود که دِر 
مغازه را می بستیم و مشتری ها به نوبت وارد 
مغازه می شدند اما درحال حاضر من از صبح 

تنها چهار فرم مدرسه فروخته ام! 
در مورد کالس های آنالین پسرش که امسال 
قرار است در مقطع سوم ابتدایی درس بخواند 

می گوید:
متأسفانه کرونا باعث شد شروع مدرسه  ی پسرم 
در مقطع ابتدایی با کالس های آنالین باشدکه 
االن با گذشت دو سال از لحاظ درسی صفر است. 
این در حالی است که ما حتی هفته ای یکی دو 
جلسه هم معلم به خانه می آوریم ولی با این 
حال آنطور که باید و شاید درس را یاد نگرفته 
و مسلمًا اگر دانش آموزی از پایه ضعیف باشد 

خیلی بد است.

جانبچههایمردمازفروشماواجبتر
است

علیرضا منادی زاده مغازه ی کفش فروشی دارد. 
اکثر فروش شان را شب عید و فصل مدارس 
می داند و می گوید: با وجود اینکه کرونا بر کار 
ما تأثیر مستقیم داشته و دوست نداریم این 
وضعیت ادامه داشته باشد، با این حال حاضریم 
تا  را تحمل کنیم  بازار  بد  همچنان وضعیت 
اوضاع بهتر شود. به هرحال هرچه باشد ارزش 

جان بچه های مردم از فروش ما مهم تر است.

امید شهدان، نی ریزان فارس: 

امام جمعه موقت نی ریز در جلسه شورای 

در  شهریور   28 که  شهرستان  اداری 

افتتاح  خواستار  شد،  برگزار  فرمانداری 

بیمارستان جدید گردید.

حجت االسالم سیدجواد فقیه گفت: »5 سال 

از وعده افتتاح بیمارستان جدید می گذرد، 

نی ریز با وسعت و بخش هایی که دارد باید 

با حمایت دولت و بنیاد برکت بیمارستان 

جدیدش هر چه سریع تر راه اندازی شود. «

همانند  باید  »مسئوالن  افزود:  وی 

رئیس جمهور جدید بدون هیچ تشریفاتی 

در مناطق محروم حضور یابند چرا که این 

انقالب را محرومان برپا کرده اند. خواسته 

مردم در انقالب این بود که اختالف طبقاتی 

وجود نداشته باشد. 

امام جمعه موقت، به معرفی »سید سعید 

اداره  جدید  رئیس  عنوان  به  حسینی« 

اوقاف اشاره کرد و گفت: با دیداری که با 

ایشان داشتم وی فردی باتجربه است که 

برنامه های خوبی برای امور وقف و خیریه 

دارند.

حجت االسالم فقیه به نیاز کتابخانه سیار در 

شهرستان اشاره کرد و گفت: ۳5۰ مرکز در 

کشور در نظر گرفته اند که سهم نی ریز ۱۰۰ 

است. در قطرویه کتابخانه  تومان  میلیون 

نداریم همچنین برخی روستاها از این نعمت 

برخوردار نیستند.

بودن  الزامی  به  نی ریز  فرماندار  ادامه  در 

کرد  اشاره  دولت  کارکنان  واکسیناسیون 

و خطاب به امیرزاده رئیس شرکت پخش 

تعاون  نفتی و جمالی رئیس  فرآورده های 

روستایی گفت: سوخت مورد نیاز شهرستان، 

تأمین  را  کشاورزی  تراکتورهای  ویژه  به 

اداره گاز نسبت به نصب  کنید. همچنین 

علمک  برای خانه هایی که در نوبت هستند 

اقدام کند. با توجه به بارش کم سال گذشته 

در  چشمگیری  بارندگی  شاهد  امیدواریم 

پاییز باشیم.

همچنین اعضای ستاد بحران از مسیل ها، 

میدانی  بازدید  سیل بندها  و  پل  گوراب، 

کنند.

هدایت نی ریز را جزو شهرستان هایی دانست 

که در واکسیناسیون عمومی حرف اول را 

زده است.

او با اشاره به گرامی داشت چهل و یکمین 

سالگرد هفته دفاع مقدس گفت: شهرداران 

و مدیران فضاسازی شهر و ادارات فضای این 

هفته را مناسب با سالگرد دفاع مقدس آماده 

کنند.

نماینده نی ریز، استهبان و بختگان با تسلیت 

 8 شهدای  خاطره  و  یاد  اربعین حسینی، 

سال جنگ تحمیلی را گرامی  داشت و گفت: 

نداشته  مردم  مشکل  حل  جز  دغدغه ای 

باشیم و هیچ مسئولی نباید آرامش داشته 

باشد مگر اینکه گرفتاری مردم را حل کرده 

باشد.

آستانه  در  کرد:  تصریح  طهماسبی  فرهاد 

هستیم.  انقالبی  و  مردمی  دولتی  فعالیت 

شرایط تغییر یافته و دیگر مدیر یا مسئولی 

که ساعت خدمت را فقط 7 صبح تا 2 بعداز 

ظهر بداند جایگاهی در این دولت ندارد و 

الزم است هرچه سریعتر خودش استعفا داده 

تا نیروی کارآمدی جایگزین او شود. گاهی 

ساعت  در  مدیران  برخی  می شود  شنیده 

غیراداری تلفن خود را خاموش و رسیدگی 

اداری  وقت  در  فقط  را  رجوع  ارباب  به 

می دانند. با اراده  ای که دولت جدید دارد، 

مسئول بی حال را نمی پذیرد.

نی ریز  ناحیه  سپاه  فرمانده  شعبانی نیا 

درباره برنامه های هفته دفاع مقدس گفت: 

بیش  از ۱5۰ برنامه در سطح شهرستان اجرا 

خواهد شد که غباروبی گلزار شهدا، تجلیل 

از خانواده معزز شهدا، جانبازان و ایثارگران، 

به  محله  آبروی  شهدای  یادواره  برگزاری 

همراه شب شعر و خاطره گویی پیشکسوتان 

عرصه جبهه و مقاومت، پیاده روی، رزمایش 

مؤمنانه در قالب تهیه لوازم التحریر برای 

کادر  از  تجلیل  بی بضاعت،  دانش آموزان 

درمان، تعمیر و مرمت خانه محرومین توسط 

نیروهای جهادی از مهم ترین آنان خواهد 

بود.

جابر مهدیار نماینده آستان قدس رضوی 

در استان فارس، که مهمان جلسه بود از 

ساخت زائرسرا برای شهرهای استان سخن 

گفت و اعالم کرد: مردم نی ریز هم می توانند 

در ساخت این زائرسرا که در مجاورت حرم 

امام رضا)ع( قرار دارد، برای اسکان زائرین 

فارس، کمک و همراهی  استان  کم درآمد 

کنند.

//

هزارة  یکم
ادامه از صفحه یک

مؤسسه  ماهنامه،  و  هفته نامه  چاپی  انتشار  با  همراه   ...
وارد  رسمی  مجوز  با  نی ریزان  پژواک  فارس  مطبوعاتی 
فضای مجازی شد و پایگاه خبری هورگان  را راه اندازی کرد.

پایگاهی که تاکنون۱۰66۳ خبر، مقاله، گزارش و مصاحبه 
را به  لحظه  تقدیم  مخاطبین  گرانقدر  نموده است.

با توجه به توسعه جهانی فضای مجازی در عصر  انفجار 
اطالعات این مجموعه رسانه ای توانسته است:

۱- نسخه الکترونیکی صفحات هفته نامه نی ریزان فارس را 
به نشانیhourgan.ir/fa/neyrizanfars منتشر نماید.

با  را   )neyrizanfars(فارس نی ریزان  تلگرام  کانال   -2
2۱68 دنبال کننده فعال و اخبار منطقه را مرتبًا منتشر 

کند.
۳-کانال تلگرام هورگان)hourgan( با ۱۰58 دنبال کننده 
را فعال و اخبار کشوری و جهانی را در اختیار عالقه مندان 

قرار دهد.
۴- پیج اینستاگرام نی ریزان فارس  با ۱۱.7۳۴ فالور به 

نشانی neyrizan.fars@ را فعال نماید.
5- پیج اینستاگرام هورگان با 9۰۴9 دنبال کننده به نشانی 

hourgan@ را فعال کند.

6- پیج اینستاگرام نیازمندیهای نی ریزان فارس  با 6285  
دنبال کننده به نشانی neyrizanfars@ را فعال نماید.

7- تعداد ۱7 گروه واتساپی با بیش از ۴ هزار عضو را تقدیم 
عالقه مندان نماید.

فرمود  عنایت  که  و سپاسگزاریم  را شاکر  بزرگ  خدای 
و  اخبار  و  چاپی  نسخه های  جذب  مخاطب  هزاران   تا 
گزارش های الکترونیکی در فضای مجازی شوند و اخبار 

موثق و معتبر را مشاهده و مطالعه فرمایند.
دست اندرکاران این مجموعه رسانه ای مشتاقانه پذیرای 
پیشنهادات، سؤاالت، انتقادات و رهنمودهای شما خوبان 

بوده و می باشند.  امید است  ما را محروم نفرمایید.
 خدایا چنان کن سرانجام کار 

 تو خشنود باشی و ما رستگار

 شاد و سالم و موفق باشید

قالیچه زهرا نظریسرمقاله
در جشنواره بین المللی 

آرمان صلح
محمد رضا هدایتی، نی ریزان فارس:

با  مشکانی  هنرمند  نظری  زهرا  اثر 
به  دوستی«  و  صلح  »گلیم  عنوان 

جشنواره آرمان صلح راه یافت.
این اثر در نمایشگاه ملی آرمان صلح 
ایرانی  از هنرمندان  آثاری  به همراه 
ایرانی، 28 شهریور ساعت 5  و غیر 
عصر در سالن آمفی تئاتر و نگارخانه 
اکو  فرهنگی  مؤسسه  دیپلماتیک 

تهران رونمایی شد.
ملی  کمیسیون  کل  دبیر  ایوبی 
دفتر  معاون  محمودیان   ، یونسکو 
غرب آسیای منطقه آسیا و اقیانوسیه 
شورای جهانی صنایع دستی، سرور 
بختی رئیس مؤسسه فرهنگی اکو ، 
طباطبایی رئیس ایکوم)موزه( ایران، 
دیپلماتها و سفرای کشورها و تعدادی 
از هنرمندان در مراسم افتتاح حضور 

داشتند.
گفتنی است اثر این هنرمند به همراه 
عکس و بیانیه ای که صادر می شود در 

کتاب یونسکو  ثبت خواهد شد.
کارگاه  مدیر  اکنون  هم  نظری  زهرا 
تولیدی »هنر ماندگار مشکان« است. 
این کارگاه در زمینه آموزش هنر گلیم 
بافی و قالی بافی، تاپستری، تابلو فرش 

و...فعالیت دارد.

قدیمی ترین رئیس نی ریز عوض شد

حیدری رفت، 
خیراندیش آمد

روابط عمومی فرمانداری شهرستان نی ریز:

سابق  رؤسای  معارفه  و  تکریم  آئین 
شهرستان  آب  منابع  اداره  جدید  و 
نی ریز با حضورمراد هدایت فرماندار و 
نوذری نژاد رئیس گروه هماهنگی امور 
آب  سهامی  شرکت  شهرستان های 
منطقه ای فارس در محل فرمانداری 

برگزار شد.
عبداله  حکمی  طی  و  آئین  این  در 
خیراندیش به عنوان رئیس جدید اداره 
منابع آب نی ریز معرفی و از خدمات 
فریدون حیدری رئیس پیشین اداره 

منابع آب نی ریز تقدیر به عمل آمد.
خیراندیش  عبداله  است  ذکر  شایان 
شهرستان  آب  منابع  رئیس 
در  سال   ۴ مدت  به  را  قیروکارزین 

کارنامه خود دارد.

با  پیشین  رئیس  حیدری  همچنین 
ارسال نامه  ای به دفتر نی ریزان فارس 
و  کرد  یاد  نیکی  به  نی ریز  مردم  از 

حاللیت طلبید. 
نوشتنی است حیدری بیش از پانزده 
سال رئیس منابع آب شهرستان نی ریز 

بود.

//

//

در شورای اداری مطرح شد:

بیمارستان جدید را هرچه سریعتر افتتاح کنید

آغازبرداشت زیتون
 از باغ های نی ریز

روابط عمومی مدیریت جهادکشاورزی:
برداشت زیتون از سطح ۱۳۰ هکتار باغ های شهرستان آغاز شده است 
و پیش بینی می شود امسال بالغ بر ۱۳۰ تن محصول تولید و روانه بازار 

مصرف شود.
مدیر جهادکشاورزی شهرستان نی ریز گفت: ارقام غالب موجود در 
شهرستان، کنسروالیا، فیشمی، زرد زیتون و شیراز و طول دوره فصل 

رشد از اول بهار تا پایان تابستان است.
کنسروی  ن  زیتو  برداشت  زمان  تصریح کرد:  بصیری  علیرضا 
درشهریورماه وزیتون روغنی در آبان ماه است که 8۰ درصد به منظور 

تهیه کنسرو برداشت می شود.
مدیر جهادکشاورزی شهرستان نی ریز خاطر نشان کرد: فرآوری برای 
کنسرو، روغن کشی و تهیه ترشی، با »سود« و »دستی« انجام و به 

شهرستان های اطراف از جمله فسا وسروستان ارسال می شود.
بصیری همچنین یادآور شد: عملیات باغی در قالب طرح اصالح، 
بهسازی و توسعه باغ های زیتون همه ساله با تخصیص اعتبار دولتی در 
شهرستان انجام می شود که به  عنوان نمونه می توان به عملیات پیوند ، 

تغذیه و هرس اشاره کرد.

راهیابی 2  دانش آموز 
نی ریزی به رقابت های
 علمی- پژوهشی کشور

کیانا روانشاد با کسب عنوان نخست در دومین دوره جشنواره علمی- 

پژوهشی پژوهش سراهای استان فارس در رشته انرژی های نوین 

گرایش پکیج های خورشیدی و همچنین محمدصالح مهدی نژاد 

با کسب مقام نخست در رشته نانو گرایش مدرس کوچک و کسب 

مقام دوم در رشته انرژی های نوین گرایش کتابچه مصور به رقابت های 

کشوری راه یافتند.

فاطمیه و  نمونه دولتی  روانشاد، دانش آموز مدرسه  گفتنی است 

مهدی نژاد دانش آموز مدرسه شهید سید مهدی قاری نیا می باشد.

بر پایه اعالم مدیر پژوهش سرای شهید شهریاری نی ریز آثار افراد راه 

یافته در مرحله داوری کشوری قرار دارد که به صورت مجازی است.

همچنین به گفته ساوه ای در شهریورماه امسال نمایشگاه نقاشی 

کوؤید ۱9، نمایشگاه نقاشی روز جهانی مهربانی و نمایشگاه تهیه 

کلیپ آزمایشگاه علوم تجربی برگزار شده است.

در نمایشگاه نقاشی کوؤید ۱9، 5۰ شرکت کننده حضور داشتند که 

در نهایت ۱۰ نفر به عنوان افراد برگزیده انتخاب شدند.

در نمایشگاه روز جهانی مهربانی ۱۰۰ نفر شرکت کردند که ۱۰ نفر 

انتخاب شدند و همچنین در تهیه کلیپ آزمایشگاهی 8 شرکت کننده 

حضور داشتند که 5 نفر به عنوان افراد منتخب معرفی گردیدند.

دفتر  نی ریزان فارس
از 7 صبح تا 8شب
یکسره باز است

)پنج شنبه ها تا 13:30(

//
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کیلو   ۳۲۷ مخدر،  مواد  با  مبارزه  پلیس 
تریاک را از یک خودرو پژو ۴۰۵ کشف کرد.

با  نی ریز  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
پلیس  »مأموران  گفت:  خبر  این  اعالم 
مبارزه با مواد مخدر در روز سه شنبه ۲۳ 
شهریور، برابر اخبار و اطالعات واصله و با 
نی ریز  انتظامی  مأموران  اطالعاتی  رصد 
به شهرستان، یک  منتهی  در محورهای 
خودروی پژو ۴۰۵ را تحت نظر گرفتند و با 
هماهنگی مقامات قضایی مورد شناسایی 

قرار دادند.«
سرهنگ سیدمحمد یوسفی افزود: »پس 
از تعقیب و گریز و اصابت گلوله به سمت 
الستیک پژو، راننده پس از این که عرصه 
را بر خود تنگ دید، خودرو را رها کرد و با 
استفاده از تاریکی شب متواری شد. لذا 
و  شناسایی  خصوص  در  الزم  اقدامات 

دستگیری وی ادامه دارد.«

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان 
نی ریز از آغاز واکسیناسیون افراد باالی ۱۵ 

سال خبر داد.
بهداشت  روابط عمومی شبکه  به گزارش 
و درمان نی ریز، دکتر داور آل داود با اعالم 
برای همه  تزریق واکسن  این خبر گفت: 
و   ۱۳۸۵ )متولدین  سال   ۱۵ باالی  افراد 

قبل از آن( در پایگاه واکسیناسیون عفاف 
صورت  روستایی،  پایگاه های  همچنین  و 

می گیرد.
وی افزود: با سرعت گرفتن تزریق واکسن 
امیدواریم در شهرستان  در سطح کشور، 
نی ریز هم طی چند هفته آینده گام نهایی 
واکسیناسیون را برداشته و همه افراد باالی 

۱۵ سال را واکسینه کنیم. 
پایگاه های  همه  در  است  نوشتنی 
واکسیناسیون روستایی و همچنین پایگاه 
تجمیعی سالن عفاف، در دو نوبت صبح و 
عصر تزریق واکسن انجام می شود و افراد با 
مراجعه به این پایگاه ها و با همراه داشتن 

کارت ملی، می توانند واکسینه شوند.

افرادی که قباًل واکسن دریافت کرده اند، 
vcr. آدرس  به  مراجعه  با  می توانند 

salamat.gov.ir/fa  ، با تکمیل اطالعات 
واکسن  دیجیتال  کارت  دریافت  برای 

ثبت نام کنند.
اینترنتی کارت دیجیتال واکسن  آدرس 
حاوی QR-Code پس از ثبت نام به افراد 

پیامک می شود.

تزریق  را  واکسن  دوز  دو  که  کسانی 
لینک  به  مراجعه  با  می توانند  کرده اند، 
ارسال شده کارت واکسن الکترونیکی، آن 

را مشاهده یا درصورت نیاز چاپ نمایند .

اورژانس ۱۱۵ نی ریز ۱۱۴ عملیات مختلف را 
در هفته گذشته انجام داد.

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

بوده است:
ساعت ۱6:۱۴ سه شنبه ۲۳ شهریور، بر اثر 
تصادف یک پراید و پیکان در بولوار ولی عصر، 
دو نفر مصدوم شدند. یک مرد ۴۹ ساله از 
ناحیه ساق پا و ران آسیب دید و مرد ۲۷ ساله 

دیگر، به آرنجش ضربه خورد.
ساعت ۸:۳۰ همان روز، بین شهرک شاهد 
و شهر مشکان، یک موتورسیکلت و خودرو 
تصادف کردند. راکب ۱۹ ساله موتورسیکلت 

دچار ضربات متعدد و ضربه مغزی شد و به 
نی ریز انتقال یافت.

شهریور،   ۲۴ چهارشنبه   ۱۹:۳۰ ساعت 
دو  خاکستری  سیمان  کارخانه  نزدیک 
خودروی مزدا و سمند تصادف کردند. بر اثر 
این حادثه دو آمبوالنس اعزام شدند و سه 
مصدوم حادثه را که از ناحیه قفسه سینه، 
زانو، پا، سر و دست آسیب دیده بودند، به 

بیمارستان شهدا انتقال دادند.
ساعت ۲۰:۳۰ شنبه ۲۷ شهریور، روبروی 
سپاه مشکان یک موتور سیکلت واژگون و 
راکب ۵۰ ساله آن مصدوم شد. در این حادثه 
مچ دست وی شکست و از ناحیه پشت پای 

دچار  نیز  دست چپ  انگشت  و  لب  چپ، 
جراحت شد. وی به درمانگاه مشکان و سپس 

به بیمارستان شهدای نی ریز انتقال یافت.
مرد  شهریور،   ۲۸ یکشنبه   ۱۴:۳۰ ساعت 
۳6 ساله ای که سابقه حساسیت داشت، در 
روستای قاسم آباد دچار گزش نا معلوم شد. 
وی بعد از دو ساعت با عالئم ضعف و بی حالی، 
و  گرفت  تماس   ۱۱۵ با  استفراغ  و  تهوع 

بالفاصله به نی ریز منتقل شد.«
کسانی  می شود  »توصیه  گفت:  کچویی 
با  موقع  همان  دارند  سابقه حساسیت  که 
توصیه های  به  و  بگیرند  تماس  اورژانس 

اپراتورهای مرکز پیام عمل کنند.«
 ۲۹ دوشنبه   ۲۲:۳۰ »ساعت  افزود:  وی 
در  موتورسیکلت  و  خودرو  یک  شهریور، 
خیابان ولیعصر تصادف کردند که بر اثر آن 
دو سرنشین ۱۷ و ۱۸ ساله موتورسیکلت 
مصدوم شدند. سرنشین ۱۷ ساله از ناحیه مچ 
دست، هر دو زانو، آرنج و مچ پا آسیب دید 
و سرنشین ۱۸ ساله نیز دچار خراشیدگی و 

کوفتگی جزیی شد.
در  شهریور،   ۳۰ سه شنبه   ۱۲:۵۰ ساعت 
حادثه ای مشابه، یک خودرو و موتورسیکلت 
در کوچه یخی با هم برخورد کردند. راکب 
۴۲ ساله موتورسیکلت دچار ضربات متعدد از 
جمله ضربه به پای راست، دست، شانه، ساق 

پای راست و قفسه سینه شد.«
بیمار   6 اورژانس،  کارکنان  است  نوشتنی 
کرونایی با حال وخیم را در هفته گذشته به 
بیمارستان شهدا منتقل کردند و به ۱6 نفر از 

مبتالیان نیز مشاوره تلفنی دادند.

کشف  ۳۲۷  کیلو تریاک  

از  پژو ۴۰۵

 آغاز واکسیناسیون افراد باالی ۱۵ سال

۱۱۴ عملیات اورژانس ۱۱۵ در هفته گذشته 

آغاز صدور کارت دیجیتال واکسن کرونا برای 
کسانی که واکسن زده اند

ادامه از صفحه یک

گفت:  بهداشت  شبکه  رئیس   ...
»همچنین دکتر خواجه کریم الدینی 
ادراری  مجاری  و  کلیه  متخصص 
تخصصی  کلینیک  در  یکشنبه ها 
بیماران را ویزیت می کند مطب وی 

نیز در سطح شهر در دست راه اندازی 
است.«

نوشتنی است به دلیل نبود متخصص 
افراد  بیشتر  اعصاب،  و  مغز  جراحی 
دچار ضربه مغزی در ماه های اخیر، به 

مراکز درمانی استان اعزام می شدند.

یک مرد ۳۳ ساله که دچار برق گرفتگی 
شده بود، در اقدامی اشتباه حاضر به 

انتقال به بیمارستان نشد.
نی ریز،  اورژانس ۱۱۵  به گفته مدیر 
شهریور،   ۲۷ شنبه   ۱۵:۳۰ ساعت 
یک مرد ۳۳ ساله در خیابان شهدای 
دچار  راست  دست  ناحیه  از  گمنام 
هنگام  او  دست  شد.  گرفتگی  برق 
شده  لرزش  دچار  اورژانس  رسیدن 
بود؛ اما حاضر به انتقال به بیمارستان 
وقتی  همیشه  بود  معتقد  و  نشد 
به  شروع  دستش  می شود،  عصبی 
لرزیدن می کند و نیازی به حضور در 

بیمارستان ندارد.
محمدحسین کچویی گفت: »توصیه 
می شود افرادی که دچار برق گرفتگی 
می شوند، حتمًا به بیمارستان بروند و 
حداقل یک نوار قلب و آزمایش ادرار 
بگیرند. چون بافتهای مرده از طریق 
ادرار دفع می شود و اگر حجم آن زیاد 
باشد، باعث ته نشین شدن و رسوب در 
کلیه و آسیب به آن می شود. باید چند 
ساعت هم تحت نظر باشند؛ چرا که 
جریان قلب الکتریکی است و شوک 
اضافه به آن ممکن است به قلب آسیب 

رسانده باشد.«

کارکنان اورژانس ۱۱۵، یک مرد ۵۸ 
 - قلبی  احیاء  آمبوالنس  در  را  ساله 

ریوی کردند.
نی ریز،  اورژانس ۱۱۵  به گفته مدیر 
ساعت ۱۵:۳۷ چهارشنبه ۲۴ شهریور، 
یک مرد ۵۸ ساله در روستای دهچاه 

دچار ایست قلبی - ریوی شد.
محمدحسین کچویی گفت: »هنگامی 

که کارکنان اورژانس باالی سر بیمار 
رسیدند، وی هیچ گونه عالئم حیاتی 
به  بیمار  انتقال  حین  آنها  نداشت. 
نی ریز، وی را به طور مرتب احیاء کردند 
بیمارستان  تحویل   ۴ هوشیاری  با  و 
آقایان  را  عملیات  این  دادند.  شهدا 
صادق نجیبی و حمید تقدیری انجام 

دادند.«

رئیس شبکه بهداشت و درمان نی ریز 
امتداد  در  را  سالمت  مدافعان  راه 
رزمندگان ۸ سال دفاع مقدس دانست. 
و  بهداشت  شبکه  عمومی  روابط 
درمان گزارش داد، دکتر داور آل داود 
دفاع  هفته  تبریک  ضمن  پیامی  در 
بهداشت  ایثارگران  نقش  بر  مقدس، 
و درمان در سنگر مبارزه با بیماری 
کرونا اشاره کرد و گفت: تاریخ پرافتخار 
رشادتهای  از  سرشار  اسالمی  ایران 
دالورمردان و شیرزنانی است که پرچم 
پایداری و استقالل کشور را بر بلندای 
افتخار به اهتزاز درآورده اند و امروز 

نیز فرهنگ ایثار دفاع مقدس، در بین 
مدافعان سالمت متجلی است. 

بهداشتی  و  درمانی  کادر  گفت:  وی 
نی ریز هم شهدای بزرگی چون شهید 
فقیهی،  محمد ابراهیم  سید  دکتر 
و  اکبرزاده  ابراهیم  علی اکبر  شهید 
تاریخ  در  را  خرمی  آقا  حاج  شهید 
درخشان دفاع مقدس به این مرز و بوم 

تقدیم کرده است.
آل داود از مردم خواست تا با رعایت 
واکسیناسیون،  و  بهداشتی  موازین 
ایثارگران سالمت در سنگر  یاری گر 

مبارزه با این بیماری باشند.

میدان  در  تصادف سه خودرو  اثر  بر 
فضل، 6 نفر مصدوم شدند.

این حادثه ساعت ۲۲:۳۷ پنجشنبه ۲۵ 
شهریور رخ داد. ۴ نفر دچار صدمات 
جزئی شدند. یک پسر ۴ ساله از ناحیه 

آرنج دست چپ آسیب دید و مادر ۴۱ 
ساله اش نیز از ناحیه پهلو و شانه چپ 

دچار مصدومیت شد. 
آنها نیز حاضر به انتقال به بیمارستان 

نشدند.

سال  اول  نیمه  در  مار  حلقه   ۱۷۳
جاری توسط آتش نشانی نی ریز مهار 

شد.
به گفته مسئول واحد آتش نشانی و 
خدمات ایمنی شهرداری نی ریز، این 
آمار در 6 ماهه اول سال گذشته ۱۲۳ 
حلقه مار بود که امسال افزایش ۴۰ 

درصدی را نشان می دهد.
»بیشتر  گفت:  خیراندیش  ابراهیم 
دیده  نی ریز  شهر  در  که  مارهایی 
مردم  هستند.  سمی  غیر  می شوند، 
سعی کنند پس از دیدن مار آرامش 
خود را حفظ کرده و برای جلوگیری 

از گم کردن آن، تا رسیدن آتش نشانی 
چشم از آن بر ندارند. به هیچ وجه 
چون  نکنید؛  مار  کشتن  به  اقدام 
در  و  زنده گیری  را  آن  آتش نشانی 
طبیعت رهاسازی می کند. حتی اگر 
زخمی شوند، دیگر نمی توان آنها را در 

طبیعت رهاسازی کرد.«
درصد   ۹۰ از  بیش  است  نوشتنی 
عملیات مهار مار در 6 ماهه اول سال 
به دلیل  نیمه دوم سال  است و در 
کاهش دما، مارها به خواب زمستانی 
فرو می روند و کمتر پیش می آیند در 

انظار عمومی ظاهر شوند.

درمان  و  بهداشت  شبکه  رئیس 
روز  مناسبت  به  نی ریز  شهرستان 
ملی اورژانس با حضور در پایگاه های 
از  هدایایی  تقدیم  با  اورژانس ۱۱۵، 

کارکنان این مرکز تقدیر کرد.
شبکه  عمومی  روابط  گزارش  به 
بهداشت و درمان نی ریز، دکتر داور آل 
داود ضمن تبریک روز ملی اورژانس 
پزشکی،  فوریتهای  عرصه  فعاالن  به 
از عملکرد خوب آنها در همه روزهای 
سال به ویژه در زمان شیوع بیماری 
کرونا تشکر کرد و گفت: سفیدپوشان 
اورژانس ۱۱۵ همانند سایر مدافعان 
بیماری  این  مقدم  خط  در  سالمت 
قرار دارند و در این دوران، ایثارگونه 
کرونا  به  مشکوک  بیماران  انتقال  با 
امدادرسانی  کنار  در  بیمارستان  به 
خدمت رسانی  مختلف،  حوادث  در 
و  واال  اهمیت  از  نشان  که  می کنند 

جایگاه ارزشمند اورژانس دارد.
فرهاد طهماسبی  که  بازدید  این  در 
در  نی ریز  شهرستان  مردم  نماینده 
حضور  نیز  اسالمی  شورای  مجلس 
کمبودهای  و  مشکالت  داشت، 
اورژانس ۱۱۵ مطرح شد. وی جهت 

رفع کمبودها قول مساعدت داد.
از  هدایایی،  تقدیم  با  نیز  پایان  در 
 ۱۱۵ اورژانس  کارکنان  زحمات 

شهرستان تقدیر به عمل آمد. 
پیش  اورژانس  است  نوشتنی 
با یک  بیمارستانی شهرستان نی ریز 
مرکز پیام و ۵ پایگاه، شامل یک پایگاه 
اورژانس شهری در شهر نی ریز و چهار 
نی ریز،  در  جاده ای  اورژانس  پایگاه 
مشکان، قطرویه و رودخور، با ۴۱ نفر 
کارکنان فوریتهای پزشکی در سطح 
مصدومان  و  بیماران  به  شهرستان، 

اورژانسی خدمت رسانی می کند. 

حضور دوباره دو متخصص 
در نی ریز

جراح مغز و اعصاب و کلیه

 آل داود:

راه مدافعان سالمت در امتداد 
رزمندگان دفاع مقدس است

تصادف زنجیره ای 
در میدان فضل

برق گرفتگی مرد 33 ساله
مصدوم در اقدامی اشتباه، حاضر به انتقال به بیمارستان نشد

احیاء قلبی مرد 58 ساله در آمبوالنس

مهار 173  مار در 6 ماهه 
اول امسال

/  افزایش 40 درصدی نسبت به سال گذشته

بزرگداشت روز ملی 
اورژانس 115 در نی ریز

فرود  عملیات  نی ریز  آتش نشانان 
اضطراری را برای نجات دختر بچه ۵ 
ساله حبس شده در مسکن مهر انجام 

دادند.
آتش نشانی  واحد  مسئول  گفته  به 
نی ریز،  شهرداری  ایمنی  خدمات  و 
شهریور،   ۲۷ شنبه   ۱۴:۳۰ ساعت 
دختربچه  یک  شدن  حبس  گزارش 
۵ ساله در مسکن مهر فرهنگیان به 

آتش نشانی نی ریز داده شد.
ابراهیم خیراندیش گفت: »قفل دِر اتاق 
این واحد مسکونی که در طبقه چهارم 
این بلوک شش طبقه قرار داشت، خراب 

و این کودک گرفتار شده بود. با توجه 
به این که کلیدساز هم نتوانسته بود 
آن را باز کند، نیروهای عملیاتی برای 
جلوگیری از تخریب در، روی پشت بام 
ابوالفتح  ادامه  در  بستند.  کارگاه 
وسیله  به  آتش نشانان،  از  یکی  بیات 
فرود  ابزار نجات و طی یک عملیات 
اضطراری به طبقه چهارم پا گذاشت و 
از طریق پنجره اتاق سمت بالکن وارد 
واحد مسکونی شد. وی از طرف داخل 

در را باز کرد و کودک را نجات داد.«
نوشتنی است این عملیات یک ساعت 

طول کشید.

عملیات فرود  اضطراری 
آتش نشانی برای نجات 

کودک ۵ ساله
//

//

//
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شهرداری نی ریز
۱- کوچه کنار تعاون روستایی در خیابان شهید 
مطهری وضعیت خرابی دارد. چرا آن را آسفالت 

نمی کنید؟
۲- با تشکر از زحمات شما ، چرا کوچه و خیابانهای 
فاز یک شهرک رجایی و باهنر را که لبه گذاری 
و زیر کوبی شده، آسفالت نمی کنید؟ مخصوصًا 
انتهای کوچه شماره ۵ که تردد خودروها زیاد 

است.
راه  حال  به  فکری  محترم  شهردار  کاش   -۳
کارگاه های پشت پایانه مسافربری می کرد. واقعًا 
دو تا کوچه خیلی بد است. ما به ریختن چند 

ماشین مخلوط وصاف کردن هم قانع هستیم.
۴- اگر ساعت کار مینی بوسهای مسکن مهر هر 
روز صبح ۹ تا ۱۲و نیم و عصر ۴ تا ۷ و نیم باشد 
خوب است. چون هزینه تاکسی برای ما خیلی 

گران است.
۵- لطفًا فکری به حال سر کوچه شماره ۷ میدان  
به  تبدیل  که  هست  زمین  یک  کنید.  کارگر 
زباله دانی شده و همسایه ها رعایت نمی کنند. به 
صاحبش تذکر دهید اگر نیاز به ساختن ندارد، 

حداقل دورش را دیوار بکشد.
6- چرا هر وقت هر چه گران می شود، روز بعدش 
رانندگان تاکسی کرایه ها را زیاد می کنند؟ در 
شهر شیراز به این بزرگی، تاکسی در همه شهر دور 
می زند؛ ولی کرایه را این قدر گران نمی کنند. چرا 
در نی ریز که در ربع ساعت می شود همه شهر را 
بگردی، هر روز کرایه تغییر می کند؟ برای مسیر 
آبادزردشت هم که هر تاکسی ۴ نفر سوار می کند. 

ممکن است یکی از مسافرها کرونا داشته باشد.
۷- دلیل این که کارکنان شهرداری برای کشیدن 
نقشه ساختمان به ما می گویند خودمان برایتان 
نقشه می کشیم چیست؟ اگر هم قبول نکنیم، 

ترس این را داریم که کارمان را راه نیندازند.
۸- با سالم، بنده در سن ۳۸ سالگی که تازه برای 
خودم زمینی دست و پا کرده و به یکی از آشنایان 
که در کار نقشه ساختمان بود مراجعه کردم. او 
کارهای نقشه کشی را انجام داد. زمینم مشکل 
عقب نشینی و قناسی و... داشت. به شهرداری 
به من گفت  کارمند شهرداری  مراجعه کردم، 
خودمان برایتان نقشه می کشیم. حاال من باید 
چه کار کنم؟ زحمات نقشه کشی را که یک ماه 
زحمت کشیده چطور جبران کنم؟ یعنی باید دو 
بار هزینه نقشه بدهم؟ چرا از قبل اطالع رسانی 

نمی شود؟

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 ۱۳۷ 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.

مسئول  محترم عمران، آقای پیوندی
آسفالت  محترم،  شهروند  خدمت  سالم  با   -۱

معابرسطح شهرصرفًا با مشارکت انجام می گیرد.
در  معابرفازیک  درباره  الزم  توضیحات   -۲

شماره های قبل داده شده است.
۳- موارد ذکر شده خارج از محدوده خدماتی 

شهرداری  می باشد.

معاونت محترم خدمات شهری، آقای 
حاجی محمدی

۴- ضمن عرض سالم و احترام خدمت  شهروند 
گرامی، موضوع جهت بررسی و اجرا به سازمان 

حمل و نقل انعکاس داده شد.
۵- به اطالع شهروند گرامی می رساند زمین مورد 
نظر به صورت دوره ای نظافت می گردد و پیرامون 
حصارکشی نیز  اخطارهای الزم به مالک داده شد.

6- ضمن عرض سالم و احترام خدمت شهروند 
گرامی، به اطالع می رساند موضوع قباًل پیگیری 
و صحت تخلف تعدادی از رانندگان تاکسی نیز 
محرز و با آنان نیز مطابق مقررات برخورد شده 
شهروندان،  مداوم  اعتراض  به  عنایت  با  است. 
اخطارهای الزم به سازمان مربوطه جهت کنترل 
بیش از پیش نرخ های دریافتی رانندگان تاکسی 
پیرامون  است.  داده شده  گرامی  از شهروندان 
این موضوع شورای محترم اسالمی، شهرداری 
جلسه،  چندین  طی  تاکسیرانی  نمایندگان  و 
نرخ گذاری جدید را جهت تصویب  به شورای 
از  ارسال کردند که پس  محترم اسالمی شهر 
تصویب به تأیید کمیته تطبیق فرمانداری نیز 
رسیده و از ابتدای مهرماه سال جاری جهت اجرا 
به سازمان حمل و نقل ابالغ گردیده است. در 
این مصوبه که نحوه اخذ بهای جابه جایی مسافر 
به صورت کورسی بوده و طول مسیر هر کورس 
۱۵۰۰ متر می باشد، رانندگان تاکسی مجاز به 
اخذ بهای ورودی مسافر که همان کورس اول 
است، مبلغ ۲۰ هزار ریال و کورسهای بعدی به 
ازای هر کورس ۵ هزار ریال به مبلغ فوق اضافه 
از  طالقانی  خیابان  مثال  عنوان  به  می گردد. 
ایستگاه ابتدای این خیابان تا روبروی اداره تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی یا کوچه منتهی به استادیوم 
شهدا، کورس اول بوده و رانندگان تاکسی مجاز 
به دریافت ۲۰ هزار ریال می باشند و در ادامه وارد 
کورس دوم شده و تا ابتدای پارک آزادی ادامه 
دارد. بنابراین راننده تاکسی مجاز به اخذ بهای 
۲۵ هزار ریال بابت خدمات کورس اول و دوم از 
مسافرین است.  از ابتدای پارک آزادی تا زندان و 
همچنین از طرف دیگر تا انتهای مساکن مهر نیز 
کورس سوم حساب می شود که به همان میزان 
مسافری که از ابتدای کورس اول تا انتهای کورس 
سوم خدمات گرفته، باید کاًل مبلغ ۳۰ هزار ریال 
هفته نامه  از  عذرخواهی  ضمن  کند.  پرداخت 
مردمی نی ریزان به دلیل طوالنی شدن جوابیه، به 
اطالع منتقد گرامی می رساند مسیر مورد اشاره 
که از ایستگاه خیابان قدس روبروی بهداری قدیم 
تا روبروی اداره تأمین اجتماعی به عنوان کورس 
اول محاسبه شده و راننده مجاز به دریافت ۲۰ 
هزار ریال از مسافران است. در ادامه بولوار شهید 
زردشت به سمت میدان گاز و در نهایت بولوار 
پاسداران، روبروی خیابان فرزانگان نیز کورس 
دوم محسوب می شود و راننده تاکسی در صورت 
استفاده مسافران از کورسهای یکم و دوم، مجاز 
به اخذ ۲۵ هزار ریال از آنها  هستند. ادامه مسیر 
به سمت فاز ۲ نیز کورس سوم یا آخرین کورس 
محسوب شده و راننده تاکسی در صورت استفاده 
مسافران از کورسهای یکم، دوم و سوم، مجاز به 

اخذ ۳۰ هزار ریال از مسافران گرامی  می باشند.
مسیر خیابان امام خمینی)ره( نیز از ابتدای این 
خیابان تا ابتدای بولوار موسی کالنتری کورس 
اول محاسبه شده و راننده تاکسی مجاز به دریافت 
۲۰ هزار ریال از مسافر است. مسیر تا انتهای 
بولوار موسی کالنتری نیز کورس دوم محسوب و 

مبلغ پنج هزار ریال به مبلغ قبل اضافه می شود و 
می بایست ۲۵ هزار ریال از مسافر اخذ گردد.

معاونت محترم فنی، آقای رئوفی
۷ و ۸- به اطالع شهروند گرامی می رساند برخی 
از کارشناسان شاغل در شهرداری عضو سازمان 
نظام مهندسی ساختمان و دارای پروانه اشتغال 
هستند. بدیهی است این افراد می توانند خارج 
از وقت اداری در سازمان نظام مهندسی فعالیت 
شخصی داشته باشند و به تهیه نقشه بپردازند. 
توسط  نقشه  تهیه  در  اجباری  گونه  هیچ  اما 
ارجاع  و  نداشته  وجود  شهرداری  کارشناسان 
کار به کلیه مهندسان شاغل در سازمان نظام 
مهندسی بر اساس سامانه ای بوده و با رعایت نوبت 

کارشناسان نظام مهندسی اتفاق می افتد.

شبکه بهداشت و درمان
۱- چرا بعد از این که دم در سالن عفاف کارت 
واکسن را تحویل می دهند، کسی ناظر نیست و 
افراد می توانند خیلی راحت بدون واکسن زدن 
افراد  اینطوری،  بروند؟  بیرون  خروجی  دِر  از 
واکسن  کارت  زدن،  واکسن  بدون  می توانند 

داشته باشند.
بین  ناوگان  رانندگان  تا  کنید  کاری  لطفًا   -۲
برای کارت سالمت سرگردان شیراز و  شهری 

شهرهای اطراف نباشند.

پاسخ شبکه بهداشت و درمان:
۱- با سالم، ثبت در سامانه اهمیت دارد تا کارت 
واکسن. در صورت عدم ثبت در سیستم، مطمئنًا 
کارت ارزش نخواهد داشت . و این که این امر یک 
بدون زدن  و کسی که  است  موضوع خدماتی 

واکسن خارج گردد، سر خود کاله گذاشته است.
۲- این موضوع زیاد پیگیری شده، حتی از طریق 
نیز جهت رفع مشکل  نماینده محترم مجلس 
پیگیری گردیده است. به خاطر کرونا و اتفاقات 
بود .  بی نتیجه  تالشها  همه  متأسفانه  اخیر، 
در  و  پیگیری  را  موضوع  این  مجدداً  ان شاءا... 

صورت ممکن این مشکل را حل خواهیم کرد.

نماینده مجلس
۱- سالم، با توجه به انتشار خبر مناقصه خط انتقال 
آب شرب ریزاب از محل سد چشمه عاشق، لطفًا 
از نماینده محترم بپرسید مگر آب پشت سد قابل 
شرب است؟ اگر هست، چرا تاکنون کسی به فکر 
مردم نبوده؟ اگر نیست که قطعًا نیست، حتمًا 
می دانید که هزینه راه اندازی تصفیه خانه سد بالغ 
بر ۳۰۰ میلیارد ریال می باشد. شما چگونه وقتی 
که هنوز کلنگ تصفیه خانه زمین نخورده، خط 
انتقال را پیگیری می کنید؟ بهتر نبود ابتدا پیگیر 
ایجاد تصفیه خانه می شدید؟ یا شاید تصفیه خانه 
ایجاد شده و ما مردم عامه اطالعی از آن نداریم؟ 
در این صورت نیز بهتر است اطالع رسانی شود تا 

مردم در جریان خدمات ارزنده شما قرار گیرند.
جاده  دوباره  آسفالت  جای  به  کاش  ای   -۲
سپس  و  تعریض  را  آن  نی ریز،   - آباده طشک 
آسفالت می کردید. متأسفانه در این جاده هنگام 
نقشه برداری عرض جاده ۱۳ متر تعیین شد؛ اما 
موقع ساخت عرض آن به ۹ متر و بعضًا۱۰ متر 

کاهش یافت. لطفًا پیگیری فرمایید.

پاسخ روابط عمومی، امور رسانه وفضای 
مجازی دکتر طهماسبی:

با سالم خدمت شهروندان گرامی، این که چرا تا 
کنون کسی به فکر آب شرب مردم بخش نبوده، 
سؤال  مخاطبان  می بایست  که  است  سئوالی 
که مسئوالن اجرایی و نمایندگان قبل از دکتر 
طهماسبی هستند پاسخ دهند. اما در مورد یک 
سال و ۴ ماه گذشته که دکتر طهماسبی نماینده 
مردم هستند، باید عنوان کرد که بودجه خط 
انتقال با تالش و پیگیری فراوان نماینده محترم 
مصوب شده و اسناد مناقصه انتخاب پیمانکار هم 
آماده و بخشی از آن نیز اعالم شده است. اما با توجه 
به این که هزینه تصفیه خانه اساسی پیش بینی 
شده سد بسیار بیشتر از ۳۰۰ میلیارد ریال عنوان 

شده توسط مخاطب محترم می باشد و فعاًل در 
منابع مالی عمرانی دولت قابل تخصیص نیست، 
- که البته پیگیریها جهت تأمین اعتبار آن در حال 
انجام است، - تصمیم بر آن شد با مشورت و کمک 
وزارت نیرو، از سیستم تصفیه خانه پکیجی جهت 
تصفیه آب استفاده گردد . دکتر طهماسبی به 
نمایندگی از مردم عزیز بخش که واقعًا چند دهه 
مشکل آب شرب و بهداشت داشته اند، در حال 
پیگیری رفع این مشکالت به کمک دستگاه های 
اجرایی هستند. انتظار است با همراهی و همدلی 

مردم این مهم هر چه سریعتر به نتیجه رسد.
۲- با تذکر دکتر طهماسبی، دستگاه های اجرایی 
در حال بررسی و تالش برای رفع نواقص جاده ها 
کارگروه  در  اینچنینی  موارد  قطعًا  می باشند. 

مربوطه بررسی می گردد.

آموزش و پرورش
مدارس  مشارکت  پول  به  راجع  می خواستم 
تحقیق کنید که آیا این پول را به مدرسه بدهیم 

یا خیر؟
مشارکت  پول  تومان  هزار   ۳۰۰  ..... مدرسه 
گرفته است. وقتی بچه ای مدرسه نمی رود، پول 
مشارکت را برای چه کسی می گیرند؟ آیا امکانش 

وجود دارد که این پول را پس بگیریم؟

پاسخ آموزش و پرورش:
پاسخ مدیر آموزشگاه:

درپاسخ به سؤال جنابعالی به استحضار می رساند 
عنوان  تحت  رضایت  کمال  با  دریافتی  مبالغ 
همکاری از طرف اولیاء بوده وبه حساب آموزشگاه 
واریز می شود. لذا هزینه کرد امسال با توجه به 
صورت  به  دانش آموزان  می رود  گمان  که  این 
حضوری در آموزشگاه به آموزش ادامه دهند، به 
صورت زیر انجام شد: خرید ۷۰ عدد صندلی به 
مبلغ ۸۵ میلیون ریال، خرید دستگاه ضدعفونی 
به مبلغ ۱۳ میلیون ریال، شناسایی دانش آموزان 
ایشان،  به  نقدی  غیر  کمکهای  و  بی بضاعت 

پرداخت قبوض و دیگر هزینه های آموزشگاه.
همچنین متذکر می شود باتوجه به این که این 
است،  ابتدایی  اول  دوره  مخصوص  آموزشگاه 
قطعًا هزینه های خاص خود را دارد که جهت 
بهبود امر آموزش باید صرف شود. لذا چنانچه 
شخصی مبلغی را به حساب آموزشگاه واریز نموده 
و خواهان استرداد وجه پرداختی می باشد، این 
آموزشگاه مبلغ دریافتی را به ایشان مسترد خواهد 

نمود.

کمیته امداد
و  زنان  برای  را  نان پزی  رایگان  آموزش  لطفًا 
دختران بیکار تحت پوشش برگزار کنید. البته در 

جایی که نزدیک باشد؛ نه ده فاضل.

پاسخ کمیته امداد:
درخواست  خصوص  در  ادب،  عرض  و  باسالم 
آموزش رایگان نان پزی برای زنان و دختران تحت 
حمایت، به استحضار می رساند مددجویان خواهر 
محترم تحت حمایت می توانند با مراجعه به واحد 
اشتغال این اداره، نسبت به ارائه آموزش رایگان 
پخت نان محلی توسط سرکار خانم اکوان، در 
محل کارگاه پخت نان محلی اکوان واقع در شهر 

نی ریز خیابان خلیل شهید راهنمایی گردند.

مخابرات
لطفًا فکری به حال اینترنت مسکن مهر مخصوصًا 
مهر کارگری کنید. ما ساکنان این منطقه هیچ 
اینترنتی نداریم؛ مخصوصًا وقتی داخل واحد ها 

هستیم.

پاسخ مخابرات:
با سالم، کلیه ساکنان مسکن مهر دارای اینترنت 
خانگی پرسرعت بر بستر فیبر نوری هستند و در 
مشکلی  نباید  قاعدتًا  همراه،  اینترنت  خصوص 
دارند،  مشکلی  اگر  ولی  باشد.  داشته  وجود 
می توانند با تماس با ۹۹۹۰ مشکل را مطرح و 

اعالم شکایت نمایند.

فرمانداری
و  بولوارها  المپهای سوخته  برق  اداره  چرا   -۱
خیابانهای شهر را عوض نمی کند؟ شهر تاریک 

شده و اداره برق هم پاسخگو نیست.
۲- حدود ۵ سال است برای منطقه میدان دانشجو 
تقاضای انشعاب آب کرده ایم. پس از شکایت، 
دادستان محترم هم به نفع ما اهالی رأی صادر 

کرد؛ ولی هیچ اقدامی نشد.
۳- خواهشمندم در خصوص سیمان خاکستری 
که  است  سال   ۱۵ کنید.  پیگیری  نی ریز 

سرمایه گذاری کرده ام؛ بدون یک ریال سود.
روز  از  من  نمی شود؟  باز  یارانه  ۴- چرا سایت 
اول ثبت نام نکردم. آیا خدا را خوش می آید من 
که دختر یتیمی دارم نتوانم ثبت نام کنم؟ بعد 
می گویند بروید سهام عدالت ثبت نام کنید. من 
هم رفتم ثبت نام کنم، اول می گویند یارانه داری؟ 

اگر نداری نمی شود. 

پاسخ فرمانداری:
با سالم و احترام، در خصوص سؤاالت مطرح شده 
زیر جهت  جوابیه  محترم،  از سوی شهروندان 
چاپ در شماره آتی آن هفته نامه محترم ارسال 

می گردد:
۱- خاموشی بخشی از چراغهای بولوارها مربوط 
به طرح کاهش مصرف برق در پیک بار تابستان 
بود که شرکتهای توزیع برق مکلف به کاهش %۵۰ 
بار روشنایی معابر شدند. بدیهی است با پایان 

تابستان، به شرایط عادی بازخواهد گشت.
۲- اگر منظور طراح محترم سؤال اراضی بولوار 
امام علی پشت خوابگاه دانشگاه آزاد است، باید 
قانون،  بر اساس  ایشان اعالم شود که  خدمت 
باید مالک یا مالکان کلیه هزینه های تأمین آب 
و آبرسانی را پرداخت کنند تا نسبت به توسعه 

شبکه و تأمین آب اقدام گردد.
..... -۳

رفاه، جزئیات  وزیر محترم  اعالم  اساس  بر   -۴
ثبت نام جدید کسانی که یارانه نمی گیرند، در حال 
بررسی است و به زودی نتیجه آن اعالم می گردد. 
کسانی که یارانه می گیرند ولی یارانه معیشتی 
نمی گیرند، باید در سایت حمایت ثبت نام کنند و 
کسانی که قباًل سهام عدالت ثبت نام نکرده اند، باید 

صبر کنند تا ثبت نام جدید برای آنها انجام گیرد.

نظام پزشکی
چه دلیلی دارد که یک متخصص..... وجه عمل 
را به صورت اسکناس از بیمار طلب کند؟ پس از 
دو ماه مراجعه و انجام دستورات صادره از سوی 
پزشک، آزمایشات الزم و وصل کیسه خون و... 
انجام شد. چند شب قبل، بعد از مراجعه جهت 
گرفتن نامه عمل و بستری شدن بیمار، منشی وی 
ضمن هماهنگی با پزشک، ساعت ۱۰ شب اعالم 
کرد که هزینه عمل چند میلیونی را پرداخت 
کنید تا اقدام شود. او از کشیدن کارت امتناع و 

درخواست پول نقد به صورت اسکناس کرد.
آن موقع شب مهیا کردن پول نقد مقدور نبود 
و بیمار ما را عمل نکرد. لطفًا در این خصوص 
پیگیری های الزم به عمل آید.آیا این حق است؟ 

عدالت هست؟

پاسخ نظام پزشکی:
در صورت انجام عمل و پرداخت با شاهد، پزشک 
به تعزیرات حکومتی معرفی می گردد. الزم به 
ذکر است به خاطر ریسک باال و شرایط سخت و 
پرداخت ناچیز دولتی بعضی عملها ، هر کسی آن 
عمل جراحی را در شهرستان انجام نمی دهد. در 
نتیجه بیماران مجبور به حضور در مراکز استان 

هستند.

راهداری و حمل و نقل جاده ای
روشنایی  فاقد  نی ریز   - جعفر آباد  جاده  سه راه 
و چراغ چشمک زن است و باعث تصادف زیادی 
 . می شود. خواهشمند است چاره اندیشی شود 

»شورای بخش مرکزی و خراسانی مزرو«

منابع طبیعی
6 سال است که پیگیر خط آتش بر کوه های قبله 
هستیم. ما به فکر چنین روزی بودیم؛ اما هیچ 
قدمی برای این کار بر نداشتند. تا توانستند چوب 
الی چرخ این خط آتش بر کردند. هنوز که هنوز 
است، ما منتظر نامه های استان هستیم که آیا 
موافقت می کنند یا نه. شما به عنوان رسانه صدای 
مالکان دورقالت باشید که چندین سال است 
پیگیر راه آتش بر هستند. امید که بار دیگر شاهد 

این حوادث بزرگ نباشیم.

انجمن صنفی باغداران و 

انجیرکاران
باغدار تعداد محدودی در جلسه  از چند هزار 
این  کردند.  شرکت  مدیره  هیئت  رأی گیری 
افراد به صورت موروثی هر سال فقط خودشان 
در جلسه شرکت می کنند و فقط به خودشان 
رأی می دهند. انتخابات واقعی زمانی است که 
رأی گیری به صورت آنالین انجام شود و حداقل 
دو هزار باغدار شرکت کنند. چرا اطالع رسانی 

نشده است؟

مسئوالن شهرستان
و  مسکن  نجومی  قیمت  برای  چاره ای  لطفًا 
کسانی که اجاره نشین هستند و حقوق اداره کار 
می گیرند کنید. آنها نمی توانند کرایه بیشتر از 
ماهانه ۸۰۰ هزار تومان پرداخت کنند. اگر پیام 
من به مسئوالن برسد، ممنون می شوم تا اقدامی 

شود و مشکل خیلی از شهروندان حل گردد.

منتقد محترم
سؤال شما در مورد مراجع داوری در حال پیگیری 

است. پس از دریافت جواب، چاپ خواهد شد.

نی ریزان فارس
۱- خبری از مسکن مهر نی ریز درباره کم کاری 

تعاونیها و نظام مهندسی و شهرداری تهیه کنید.
نی ریزان فارس؛ با سالم و درود فراوان.  پیگیری 

خواهیم کرد.
۲- سالم قل مراد! خیلی بامزه هستی و با حرفهای 
به ظاهر طنز اما جدی، خنده بر دل می آوری. واقعًا 
راست می گویی؛ اگر شعور داشتند، خر نخریده 

این حرفها را نمی زدند و قول نمی دادند.
این هفته هم در مورد محصوالت کشاورزی به 
طنز بگو گردو دانه ای ۲ هزار تومان و انجیر دانه ای 
هزار تومان شده. سودش به جیب دال الن و ضررش 

به جان کارگر وکشاورز است.
ُقلمراد: سالم عزیز جانم. َای درد و بالی شما 
به جان من. راستش من هرچه می گویم، ملت 
ولی  می گویم  حقیقت  کنید  باور  می خندند. 
مردم خنده اشان می گیرد. وای بر ما که حقیقتها 
برایمان خنده دار شده. ولی باز هم خوب است. 
همین که در این زمانه کمی هم بخندیم خودش 
غنیمت است.  مگر فقط باید عده ای نورچشمی 
امیدوارم  می خندیم؟  زشت  ما  مگر  بخندند؟ 
کسانی که به ریش مردم می خندند، خنده بر 

لبشان بماسد.
۳- اگر امکان دارد، درباره مجوز معدن که در 
پهنابه صادر شده و به زودی شروع به کار می کند و 
باعث از بین رفتن تنها طبیعت بکر و دست نخورده 

منطقه می شود، گزارش تهیه کنید.
نی ریزان فارس؛ با سالم و درود فراوان. از منتقد 
محترم درخواست می شود برای هماهنگی تهیه 

گزارش با دفتر هفته نامه تماس بگیرد.

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

نداده اند:
- راهدای و حمل و نقل جاده ای

- منابع طبیعی
- انجمن صنفی باغداران و انجیرکاران

وسعتشخصیتهرفردتوسطبزرگِیمشکلیکهمیتوانداوراازحالتمنطقیبیرونآورد،تعریفمیشود
فروید



5
یکشنبه 4 مهر 1400نیازمندیها

 26    سپتامبر 2021 
شماره  352

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

خانه تيرآهنی با متراژ ٢١٨ متر با 
نما سنگ و كامال تميز واقع در كوچه 

خرمدل به فروش میرسد. 
قيمت يک ميليارد و پانصدمیلیون تومان. 

 ٠ ٩ ١ ٧ ١ ٣ ٣ ٤ ٣ ٠ 7 نه
خا

ش 
رو

ف

2/36671

اینترنت پلنگان
 راه اندازی شد

 ثبت نام و راه اندازی:
07153833827)هدایتی(

***/1

یک قطعه زمین مسکونی به متراژ  185 متر مربع سند 

دار دارای آب، برق گاز و فاضالب  در کوچه ده متری 

آسفالت و اقع در خیابان معلم به فروش می رسد.

09173173797 ین
زم

ش 
رو

ف

2/35895

دعوت به همکاری
نیازمند یک نفر نیروی برقکار سه فاز برای کار درشهرک سنگ نی ریز 

09177895190
2/36662

فروش یا معاوضه
یک دانگ تلمبه همراه با یک هکتار باغ زردآلو ، گله دونی، 

ساختمان قابل سکونت  واقع در منطقه حسن آباد به فروش 
می رسد یا با منزلی در نی ریز و شیراز معاوضه می گردد 

09177320372 ضیغمی 2/36635

فروش ملک
ملک انجیرستان به متراژ 3 هزار مترمربع دارای اتاق 5 در 4 ، 

برکه 21 هزارتایی، 60 عدد درخت کوچک و بزرگ و یک عدد کپر 

واقع در پلنگان به فروش می رسد.
09178408011 2/36662

بدینوسیله از کلیه اعضاء انجمن صنفی کارفرمایی مذکور دعوت 
بعمل می آید در جلسه مجمع عمومی عادی که در ساعت 10:30صبح 
امام  خیابان  در  واقع  انجمن  دفتر  محل  مورخ1400/07/22در 
حسین)ع( جنب دفتر پیشخوان خدمات دولت تشکیل می گردد 

حضور بهم رسانند.
دستور کار جلسه : 1-انتخاب بازرس انجمن 2-ارائه گزارش عملکرد 

مالی سال 99 انجمن 

رئیس هیت مدیره انجمن صنفی کارفرمایی شرکتهای 
خدماتی شهرستان نی ریز و حومه

 آگهی تشکیل مجمع عمومی عادی
انجمن صنفی کارفرمایی شرکتهای خدماتی شهرستان نی ریز و حومه

4/36688

صنفی  انجمن  اعضاء  کلیه  از  بدین وسیله 
کارفرمایی انارکاران دعوت به عمل می آید در جلسه 
مجمع عمومی که راس ساعت 10 صبح الی 12ظهر 
روز دوشنبه مورخ1400/07/26 در محل نمازخانه 
مدیریت جهاد کشاورزی واقع در ساختمان شماره 2 

تشکیل می گردد و حضور بهم رسانند.
موضوع جلسه:

1-انتخاب هیات مدیره 

2-انتخاب بازرس انجمن
3-ارائه گزارش هیات مدیره سابق انجمن

4-تغییر اساسنامه ماده7
های  پروتکل  رعایت  و  ماسک  داشتن  توضیح: 

اجتماعی الزامی است.

انجمن صنفی کارفرمایی انارکاران 
شهرستان نی ریز و حومه

 آگهی تشکیل مجمع عمومی عادی و فوق العاده)نوبت دوم(

انجمن صنفی کارفرمایی انارکاران شهرستان نی ریز

4/36688

دو باب مغازه با موقعيت عالي در خيابان 
بسيج اجاره داده مي شود.

0٩178٤7٤٦٤1 

اجاره مغازه 

2/36671

دعوت به همکاری
به دو نفر کادر خانم با فن 
بیان باال و وارد به کار در 
سالن آرایشگاه نیازمندیم.
538381٩٤ / 0٩178٦802٩1

1/36573

دو قطعه ملک پلنگان هر کدام به متراژ 
1000 متر)قطعه نخست: 9 درخت 
بزرگ(، )قطعه دوم: 15 درخت(، 
 دارای راه ماشین رو»قیمت توافقی«

09171304415 ک
 مل

ش
رو

ف

2/36587

خریدار پراید
پراید مدل 87 تا ٩0 را در 
حدود قیمت 50 تا 55 

میلیون خریداریم
0٩3٩5٤٦1581

1/36633

گمشده
یک کارت سوخت و 

گواهینامه به نام محمد 
حسن مصدقی گمشده به 
یابنده مژدگانی داده می شود

0٩17332٦8٩2
1/36668

فروش یک باب مغازه به مساحت  37متر مربع ،  دو دهنه 

دونبش تمام نما در موقعیت تجاری عالی واقع در خیابان امام 

خمینی)ره( درب برقی و سکوریت  دارای سرویس بهداشتی  

 با امتیاز آب، برق و تلفن همراه با سند تک برگ با شرایط عالی 

09173304037 -فنونی  زه
غا

ش م
رو

ف

2/36621

شبکه بهداشت و درمان نی ریز در نظر دارد حدود 500 شاخه انواع 

میل گرد سایزهای مختلف و 7 شاخه تیر آهن سایز 14 را از طریق 

برگزاری مزایده به فروش برساند.

 متقاضیان می توانند جهت بازدید و اعالم قیمت پیشنهاد ی از تاریخ 

یکشنبه 1400/07/04 لغایت 1400/07/11 به واحد امور قرارداد های 

شبکه مراجعه نمایند .

شبکه بهداشت و درمان شهرستان  نی ریز

آگهی فروش میل گرد و تیرآهن
4/36664

 D :افقی
1- نوعی انگور - رهبر اسبق شیلی 2- لباس زنان 
هندی - سبزی ساالد 3- مهره ای در شطرنج - 
رفوزه - رود مرزی - چاشنی غذا - آب  منجمد 
پادشاهی - فریاد شیوا  4- درجه کاراته - تخت 
5- شهر - نام ستاره زحل است - سوریه قدیم 6- 
آبدیده - مادر - سنگینی - دهان - رود اروپایی 
بودایی  مذهب  بنیان گذار   - خدعه  و  نیرنگ   -7
و  شجاع  معنای  به  ترکی  خاص  نام های  از   -8
پادشاه   -9 معطر   برگهای  با  درختچه ای  دلیر- 
مغولی - درنگ کردن 10- میوه نکو - هرگز نه 
عرب - پایندگی و همیشگی - عدد روستا - باالی 
 - ایران  شهر های  از   - پادشاهی  کاله   -11 بدن 
ناپخته 12- پرده دریدن - سنگ قیمتی - بجز 
13- حرف تنفر - اندک - به ترکی شایستگی و 
وقت؟  چه   - نامرئی  موجود   - است  خوشبختی 
آشیان   - خانمها  برای  محترمانه  عنوان   -14
رئیس   - کسی  به  کار  واگذاشتن   -15 درندگان 

پاسبانان قدیم را این گونه می نامیدند

 M :عمودی
ایرانی  پژوهشگر  و  شاعر   - ناخوش  و  بیمار   -1
 -3 آوازدهنده   - خدمتگزار   -2 سایه  به  متخلص 
تفاوت   - الفبا  تکرار حرف خوردنی   - اساس  و  پایه 
گوسفند  صدای  نیم   - اجسام  باالبر   - داشتن 
سینمایی  قطع   - فرستادن   - کالغ  صدای  نیم   -4
ایتالیا - تکیه  5- دعای زیر لب - شهری در کشور 
صدمه   - مهندسی  خط کش   -6 خودپسندان  کالم 
ام الخبائث - گشوده  - نگهدارنده  - پسوند   و آسیب 
 - و متکدی  8- گدا  - شهرها  پسران  نامهای  از   -7
پیامبر صبور   - فرمان کشتی   -9 زینتی  از درختان 
10- پیشرو اعداد - نفس خسته - ناباوری و حیرت 
- برهنه - ویتامین جدولی 11- آتش - سخت تر از 
آهن - کاشف واکسن آبله 12- بخشیدن - شهری در 
عربستان - کشتی جنگی 13- شب روستایی - باران 
 اندک - درس نخوانده - کتف و شانه - روحانی زرتشتی
14- سمت چپ - درویش و صوفی 15- بنای بزرگ 
طائفه پاسارگادیان - پولی که اساس کسب و کار و 

تجارت قرار بدهند

پاسخ جدول هفته گذشتهطراح:فاطمهزردشتینیریزیجدول شماره 352 123456789101112131415
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624538719
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362159874
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آگهی دعوت از داوطلبین عضویت درهیئت مدیره  وبازرسی اتحادیه های صنفی و رسته های مرتبط

آگهی فراخوان انتخابات اتحادیه های صنفی ورسته های مرتبط
دراجرای آئین نامه اجرائی تبصره یک ماده 6 آئین نامه انتخابات هیئت مدیره اتحادیه های صنفی و 
با توجه به مصوبه های کمیسیون نظارت شهرستان نی ریز مورخ 1400/06/24 و 1400/04/05  و آگهی های 
تابعه  بخشهای  و  شهر  در  مذکور  اتحادیه های  اعضا  کلیه  از  نی ریزان  هفته نامه  در  قبلی  نوبت های 
)مرکزی،پشتکوه،قطرویه( که داوطلب عضویت در هیئت مدیره و بازرسی اتحادیه های ذیل می باشند دعوت 
بعمل می آید که جهت ثبت نام و کاندیداتوری  بشرح ذیل از ساعت 8 صبح الی 14 با در دست داشتن مدارک 
زیراز تاریخ 1400/07/04  به اداره صنعت،معدن وتجارت واقع در خیابان بهداشت مراجعه و نسبت به تکمیل 

فرم ثبت نام اقدام نماید.
1-درب و پنجره سازان آهنی و آلومینیومی و کابینت ساز   فراخوان نوبت اول به مدت 15 روز
فراخوان نوبت اول به مدت 15 روز 2-اتحادیه صنف تعمیر خودرو ، صافکار و نقاش و تراشکار  

3-مشاورین خودرو و وانت بارها و تاکسی تلفنی و فروش موتور سیکلت    فراخوان نوبت اول به مدت 15 روز 
فراخوان نوبت اول به مدت 15 روز 4-لوازم خانگی و طالفروشان                                                    
فراخوان نوبت اول به مدت 15 روز 5-اغذیه و تربار و خواربارفروش     

فراخوان  تمدید نوبت اول به مدت 10 روز 6-تیرچه،بلوک و سیمان فروش     
7-درودگران      فراخوان تمدید نوبت اول به مدت 10 روز 
فراخوان تمدید نوبت اول به مدت 10 روز 8-قناد ،بستنی بند و خشکبار فروش      

مدارک مورد نیاز
1. اصل و کپی پروانه کسب دائم معتبر

2. اصل و دو برگ کپی از تمام صفحات شناسنامه
3. اصل و دوبرگ کپی از پشت وروی کارت ملی

4. اصل ودوبرگ کپی از مدرک عدم سوءپیشینه از اداره تشخیص هویت 
5. 6 قطعه عکس 3*4

6. داشتن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم برای افراد فاقد سابقه عضویت در هیئت مدیره
7. حداکثر سن در زمان ثبت نام75 سال می باشد.

     هیئت اجرایی نظارت بر انتخابات هیئت مدیره وبازرسی اتحادیه های صنفی شهرستان نی ریز

36686/9

شرکت سیمان سفید نی ریز در نظر دارد انجام عملیات تسطیح، 

سنگ گچ،  آهک،  )سنگ  مواد  جابجایی  و  بارگیری  دپوسازی، 

کلینر، کائولن، فلورین، پودر سنگ )R3(،  نخاله های ساختمانی، 

کارخانه  سایت  محدوده  در  و...(  کوتینگ  نسوزکاری،  ضایعات 

سیمان سفید نی ریز بوسیله یک دستگاه لودر L120 ) یا معادل 

آن ( را به شرح مندرج در اسناد مناقصه به مدت یکسال از طریق 

مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. لذا از افراد 

حقیقی و حقوقی دارای تأیید صالحیت وزارت تعاون، کار و رفاه 

اجتماعی دعوت به عمل می آید . ضمنًا متقاضیان می توانند 

جهت دریافت اسناد مناقصه به سایت

  WWW.NEYRIZCEMENT.COM 

یا امور بازرگانی شرکت در محل کارخانه مراجعه نمایند .

آخرین مهلت تحویل پیشنهادات پایان وقت اداری روز دو شنبه 

مورخ 1400/07/12 می باشد. سایر شرایط در اسناد مناقصه درج 

گردیده است و در صورت نیاز به اطالعات بیشتر با شماره تلفن های 

8-53830006 - 071 داخلی های 237 و 296 تماس حاصل فرماید .  

امور بازگانی شرکت سیمان سفید نی ریز 

آگهی مناقصه شماره 06-1400/م ن )نوبت سوم(
36669.د.4

برابر رأی شماره 14006031100500042 هیأت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
شکراله  فرزند  رختابناک  رحیم  آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  نی ریز 
به شماره شناسنامه 372 صادره از نی ریز در ششدانگ یک باب مغازه به مساحت80 
متر مربع پالک 4  فرعی از 21 متخذه از 21.2  واقع در نی ریز بخش 22 فارس خریداری از 
مالک رسمی آقای محمد آقا رختابناک محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود. در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است 
در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد. 
تاریخ انتشارنوبت اول:1400/06/21 

تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/07/06

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

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

- مورخ 1400/06/10
ش 72

36533
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زیر نظر: دکترحسنعلی پیشاهنگ پزشک عمومی و  محدثه نیک منش کارشناس ارشد تغذیه

/ برای افزایش طول عمر، سبزیجات بیشتری مصرف 
کنید.

روزانه 5 عدد میوه و به میزان زیادی سبزی بخورید تا احتمال 
ابتال به بیماری های قلبی، سکته و سرطان را کاهش دهید.

/صبح ها با نمک دندان خود را مسواک بزنید و یا گاهی از 
مخلوط آن با جوش  شیرین برای سفید  کردن دندان خود 

استفاده کنید.

/سرطان روده درکمین افرادی است که زیاد فست فود 
می خورند. مصرف طوالنی مدت غذاهایی نظیر سوسیس، 
کالباس و... و روغنهای چرب، خطر ابتال به سرطان روده را 

افزایش می دهد.

/جلوگیری از آلزایمر با آب انار
آب انار می تواند فشار خون را پایین آورد و قدرت حافظه را 

تقویت کند.

/ دویدن، بیشتر از زمانی که از شما می گیرد به شما 
بازمی گرداند!

 طبق تحقیقات 1 ساعت دویدن، 7 ساعت به طول عمرتان 
می افزاید.  به همین خاطر جزء سالمترین کارهایی است که 

می توان انجام داد!

/سیر و کلم بروکلی بخورید تا ایمنی بدن زیاد شود.
اگر می خواهید زمستان امسال کمتر سرما بخورید، سیر و 
کلم بروکلی را وارد برنامه  خوراکیتان کنید تا سیستم ایمنی 

بدنتان تقویت شود.

/در پاییز و زمستان، مغزتان کمتر پیام تشنگی صادر 
می کند؛ اما زیاد آب بخورید !

در صورت کم آبی، خون غلیظ شده و در رگها به سختی 
حرکت می کند و باعث فشار خون و سکته می شود!

/اگر از میزان رشد موهای خود راضی نیستید، استفاده از 
کنجد را فراموش نکنید. 

دانه های طالیی کنجد، روی سرعت رشد موهای شما تأثیر 
بسیار زیادی دارند.

چند خط سالمتی
/جلوگیری از بوی بد دهان

 به خاطر خاصیت اسیدی، سرکه سیب یک درمان مناسب 
برای بوی بد دهان و نفس بدبو می باشد. 

نصف قاشق غذاخوری سرکه سیب را داخل یک فنجان آب 
بریزید و آن را در دهان خود به مدت 10 ثانیه غرغره کنید تا 

فنجان خالی شود.

/ گیاهان و میوه های خونساز
 از جمله گیاهانی که خاصیت خون سازی دارند، می توان به 
یونجه، گزنه، شبدر، عناب، زرشک، آلبالو، انار و سیب اشاره 

کرد.
می توان یونجه یا شبدر را با ساالد فصل مخلوط و میل کرد.

/ فعالیتهایی که مغز انسان را فعال می کند :
پازل، شنیدن موسیقی بی کالم و طبیعت، یادگیری زبان 
جدید، مطالعه، حل کردن جدول،  یوگا، ورزش منظم، 

یادگیری یک ساز موسیقی، یادگیری اطالعات عمومی

/ کبد )جگر(، پرمشغله ترین اندام درونی انسان است.
بیش از یک لیتر خون در هر دقیقه از طریق کبد فیلتر 
می شود و در حفظ تعادل و تنظیم هورمون های بدن نقش 
دارد.  یک کبد سالم می تواند باکتریها و سموم را پیش از آن 

که به جریان عمومی خون بدن برسند، از بدن دفع  کند.
باید بدانید تمام خون برگشتی از دستگاه گوارش که حاوی 

مواد غذایی  است، ابتدا به کبد می رود.

/ صرف مرتب صبحانه، از بروز سکته های مغزی جلوگیری 
می کند. خوردن صبحانه روزانه می تواند از بروز سکته های 
مغزی بخصوص نوع خونریزی دهنده آن جلوگیری کند.

مطالعات قبلی هم نشان می دهد که عدم صرف صبحانه به 
صورت مرتب، باعث اختالل در متابولیسم قند، چربی، چاقی 
و فشارخون باال شده که جملگی از ریسک فاکتورهای بروز 

مسائل قلبی - عروقی و عروق مغزی هستند.

/ ساندویچ تخم مرغ با نان سبوسدار، بهترین صبحانه 
برای دانش آموزان است که این مزایا را دارد:

 تقویت رشد، کاهش بیماریهای عفونی و انگلی،  افزایش 
سالمت گوارش، افزایش ایمنی بدن

چند خط سالمتی

بهبود گوارش
 معده  ما در سمت چپ شکممان قرار دارد و وقتی به پهلوی چپ 
می خوابیم، غذا راحت تر می تواند وارد روده ی بزرگ شود. ضمنًا 
معده روی لوزالمعده نمی افتد و آنزیم های گوارشی آزادانه جریان 

خواهند داشت.
قلبتان استراحت می کند

برای به حداقل رساندن احتمال مرگ و میر ناشی از بیماری 
قلبی، یکی از کارهایی که می توانید بکنید این است که کارش را 
ساده تر کنید؛ یعنی به پهلوی چپتان بخوابید. کار کوچکی به نظر 

می رسد؛ اما وقتی به پهلوی چپ می خوابید، جاذبه زمین کمک 
می کند قلب راحت تر خون را حرکت دهد.

کاهش کمردرد
خوابیدن به پهلوی چپ، از فشار وارد بر ستون فقرات می کاهد. 
کنید،  وارد  کمرتان  به  بیشتری  فشار  چه  هر  خواب  هنگام 
عضالتتان برای حفظ موقعیت خود به تالش بیشتری نیاز خواهند 
داشت. ضمنًا وقتی به پهلوی چپ می خوابید، جریان خون بهتری 
دارید و در نتیجه از التهاب ناشی از تنش وارد بر عضالت کم خواهد 

شد.

مرکباتی مانند پرتقال، لیمو، و گریپ فروت می  توانند عالئم رفالکس و 
سوزش معده یا سردل را تشدید کنند. بنابراین، کسانی که این مشکل 
را دارند، باید از مصرف این میوه  ها چه به صورت کامل و چه به صورت آب 

 میوه به ویژه با معده خالی خودداری کنند. 
اگر عاشق شکالت هستید و اغلب از سوزش سردل رنج می  برید، وقت 
آن رسیده است که به یکی از لذت  های شیرین و موردعالقه  تان نه 

بگویید. 
از  است  بهتر  می برید،  رنج  مری  به  اسید  بازگشت  بیماری  از  اگر 
از  سرشار  گوجه ها  کنید.  پرهیز  آن  محصوالت  و  گوجه فرنگی 
اسیدسیتریک، مالیک اسید، و آسکوربیک اسید هستند که می  توانند 

معده و مری را بیازارند. 
با این که برخی ادویه جات خاصیت ضد التهابی و آنتی اکسیدانی دارند، 
اما می توانند مهاجمان سیستم ایمنی بدن نیز محسوب شوند؛ به ویژه 
زمانی که به موادغذایی تحریک کننده آنها را اضافه می کنید. در آن 
زمان این ادویه ها مقصران اصلی سوزش سردل هستند. ادویه کاری و 

فلفل تند از این نوع ادویه جات هستند.
برای کسانی که برای بازیابی قدرت و انرژی روزانه، چیزی جز نوشیدن 
قهوه را انتخاب نمی کنند، یک مشکل اساسی وجود دارد. قهوه اگرچه 
خاصیت آنتی اکسیدانی دارد، ولی یکی از منابع اصلی کافئین است و 

کسانی که از سوزش سردل رنج می برند، باید از آن اجتناب کنند. 
همچنین چای، نعنا و عرق نعنا باعث افزایش سوزش سر دل می شود.

دالیل قانع کننده برای این که
به پهلوی چپ بخوابید

چه خوراکی هایی سوزش 
سر دل را بدتر می کنند؟

تأثیر 
زردچوبه بر 
مهار کرونا 
ثابت شد

استاد گروه تغذیه دانشگاه علوم پزشکی 
اصفهان خبر داد:

در قالب اجرای یک طرح پژوهشی در این 
از  اثر زردچوبه در پیشگیری  دانشگاه، 

کرونا اثبات شد.
پروانه صانعی افزود: زردچوبه از جمله 
گیاهان دارویی است که اثر آن بر تقویت 
سیستم ایمنی بدن و پیشگیری از کرونا 
و بهبود بیماری کووید در قالب یک طرح 
پزشکی  علوم  دانشگاه  در  پژوهشی 

اصفهان تأیید شد.
صانعی برای پیشگیری از کرونا، مصرف 
گیاهان دارویی مثل زردچوبه، زنجبیل، 
قاشق  یک  مصرف  دارچین،  بِه،  چای 
چایخوری سیاه دانه و عسل و استفاده از 
گیاه اکیناسه را توصیه کرد و افزود: در 
به مصرف  زیادی  نیاز  بدن  کرونا،  ایام 
انواع ویتامین ، مواد معدنی و رژیم غذایی 

متنوع و متعادل دارد.
این که مشکالت گوارشی  بیان  با  وی 
در کرونا دلتا شدیدتر از انواع دیگر این 
ویروس است، ادامه داد: مصرف خاکشیر 
و اسفرزه با آب جوش قبل از صبحانه، در 
پاکسازی بدن و رفع یبوست که از عالئم 

کرونا است، تأثیر دارد.

نوبت اول: 1400/06/28)افسانه - نی ریزان فارس(

نوبت دوم: 1400/07/04)افسانه-نی ریزان فارس(

قصد  نی ریز  شهرداری  اینکه  به  نظر 

مالی  آئین نامه   13 ماده  باستناد  دارد 

بودجه  اجرای  راستای  در  و  شهرداری ها 

مورخ   274 شماره  مجوز  و   1400 سال 

1400/01/17 شورای اسالمی شهر نی ریز 

و به استناد تبصره 2 ماده 10 قانون زمین 

شهرداری ها  مالی  آیین نامه  و  شهری 

نسبت به فروش امالک مشروحه ذیل از 

طریق آگهی مزایده عمومی اقدام نماید 

عمرانی  طرحهای  جهت  را  آن  عواید  و 

هزینه  شهر  عمومی  نیازمندی های  و 

نماید، لذا از کلیه متقاضیان دعوت بعمل 

می آید با در نظر گرفتن اسناد و شرایط 

ذیل پیشنهادات خود را حداکثر تا تاریخ 

1400/07/17 در پاکت سربسته و الک مهر 

شهرداری  محرمانه  دبیرخانه ی  به  شده 

واقع در خیابان طالقانی تحویل و رسید 

اخذ نمایند. ضمنًا جهت اطالع بیشتر با 

شماره تلفن 5320 داخلی 306 و 307 یا به 

سامانه شفافیت شهرداری نی ریز به آدرس

Shafafiat.neyriz.ir مراجعه فرمایید.

شرایط :

مزایده  در  کنندگان  شرکت  کلیه   -1

می بایست مبلغ سپرده شرکت در مزایده 

را نقداً به حساب 0105692262004 سپرده 

احمد  شعبه  ملی  بانک  نزد  شهرداری 

نی ریزی واریز و فیش مربوطه را ضمیمه 

پیشنهاد نمایند. 

2-به پیشنهادات مخدوش، ناخوانا و فاقد 

سپرده و پیشنهاداتی که خارج از موعد 

شهرداری  محرمانه  دبیرخانه  به  مقرر 

رسیده باشد ترتیب اثر داده نمی شود.

پیشنهادها  قبول  یا  رد  در  3-شهرداری 

مختار می باشد .

4-برندگان مزایده می بایست ظرف مدت 

زمین  بهای  واریز  به  نسبت  هفته  یک 

اقدام  نقدی  صورت  به  شده  خریداری 

نمایند، عدم واریز وجه در مهلت یک هفته 

مزایده  برنده  شخص  انصراف  منزله  به 

می باشد. بدیهی است در صورت عدم اقدام 

الزم از ناحیه خریدار سپرده آنها به نفع 

شهرداری ضبط خواهد شد .

5-چنانچه نفرات اول، دوم و سوم مزایده 

حاضر به انعقاد قرارداد نشوند، سپرده آنها 

به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد 

شد.

6-سند رسمی مالکیت صرفًا به نام شخص 

برنده مزایده انتقال داده خواهد شد و الغیر.

7- امالک با وضعیت و اوصاف موجود با 

اطالعات مندرج در آگهی مزایده به فروش 

می رسد و شهرداری در رابطه با آبرسانی 

هزینه  و  اخذ  و  قطعات  به  برق رسانی  و 

هیچ گونه  و...  گاز  و  برق  آب،  انشعاب 

مسئولیتی ندارد.

8- در صورتیکه در اندازه زمین ها تغییراتی 

ایجاد گردد براساس قیمت برنده مزایده 

محاسبه و اخذ می گردد.

9- کلیه هزینه های نقل و انتقال و درج 

آگهی و کارشناسی بعهده برنده می باشد.

منع مداخله  قانون  مزایده مشمول   -10

کارکنان دولت می باشد.

11- بازدید از ملک یا امالک با هماهنگی 

شهرداری مقدور می باشد و ارائه پیشنهاد 

شرکت در مزایده به منزله بازدید از ملک 

توسط شرکت کننده می باشد.

12- کمیسیون عالی معامالت رأس ساعت 

9 صبح یکشنبه مورخ18 /1400/07 برگزار 

می گردد و شرکت در جلسه کمیسیون 

می باشد  آزاد  دهندگان  پیشنهاد  برای 

شرکت  از  دیگری  دعوت  هیچ گونه  و 

کنندگان به عمل نخواهد آمد.

حداکثر  می بایست  مزایده  برندگان   -13

هفت روز پس از اعالم نظر کمیسیون عالی 

وجه  حساب  تسویه  به  نسبت  معامالت 

مربوطه به امالک به صورت نقدی اقدام 

نمایند، در غیر این صورت سپـــرده آنان 

به نفع شـهرداری ضبط می گردد.

جهت  می بایست  شرکت کنندگان   -14

خرید اسناد مزایده مبلغ 500/000 ریال به 

ملی  بانک  نزد  حساب0110317436000 

شعبه احمد نی ریزی واریز و فیش مربوطه 

را جهت تحویل و خرید اسناد مهر شده به 

امور مالی شهرداری تحویل نمایند. 

15- ترتیب قرار دادن اسناد و مدارک توسط 

زیر  شرح  به  مزایده  در  شرکت کنندگان 

است. 

1-15 پاکت تضمین: اصل فیش واریزی 

سپرده شرکت در مزایده و به همراه اسناد 

و مدارک مزایده و نقشه تفکیکی ملک مورد 

نظر که به صورت هاشور و رنگی به امضاء و 

اثر انگشت شرکت کننده رسیده باشد. در 

پاکت )الف( 

طور  به  قیمت  پیشنهاد  برگ   :15-2

صحیح و بدون قید و شرط و با درج رقم 

پیشنهادی به عدد و به حروف. در پاکت 

)ب(

پاکتهای )الف( و )ب( پلمب شده در پاکت 

)ج( قرار میگیرد و به صورت الک و مهر شده 

محرمانه  دبیرخانه ی  به  مقرر  مهلت  در 

شهرداری تحویل می گردد.

نام  و  نام  از  غیر  به  عبارت  هرگونه  درج 

خانوادگی و شماره تماس شرکت کننده بر 

روی پاکت )ج( موجب ابطال و رد درخواست 

شرکت کننده خواهد شد.

امور مالی شهرداری نی ریز

آگهي مزایده مرحله اول  امالک شهرداري ني ریز 
18/35811د

شماره: 4420/ م الف
شناسه آگهی :1194082

آگهی تشکیل مجمع عمومی 
عادی و فوق العاده ) نوبت دوم (

 انجمن صنفی کارگری کارگران 

برقکار ساختمانی شهرستان نی ریز

بدین وســیله از کلیه اعضای انجمن صنفی 

کارگــری برقــکاران ســاختمانی نی ریز و 

حومه دعوت بــه عمل می آید در جلســه 

مجمــع عمومی عــادی و فوق العــاده که 

رأس ســاعت10 صبح  روز سه شنبه مورخ 

1400/07/27 در محل سالن ورزشی کارگر 

واقع در انتهــای بلوار میــرزا کوچک خان 

تشکیل می گردد حضور به هم رسانید.

دستور کارجلسه:
1- انتخابــات اعضای هیئــت مدیره  و 

بازرس انجمن

 2-گزارش عملکرد سال 99 

3-تغییر ماده 7 بند الف و ب اساسنامه 

تذکر:داوطلبین عضویت در بازرســی و 

هیئت مدیره انجمــن می توانند مدارک  

خود را 10 روز قبــل از برگزاری مجمع 

به واحد تشکیالت کارگری و کارفرمایی 

تحویل نمایند.

 انجمن صنفی کارگری 
کارگران برق ساختمانی 
6/36634شهرستان نی ریز و حومه

//



6
یکشنبه 4 مهر 1400آالچیق

 26    سپتامبر 2021 
شماره  352

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

اربعین حسینی تسلیت باد

 فریاد حسین)ع( از 
سکوت علما

حجت االسالم دکتر حسین سروش/ امام جماعت حسینیه ثارالله

درسهای اخالقی

حضرت  که  تعابیری  از  یکی 

اباعبدالله درباره حرکت خود به 

کار برده است تعبیر صریح اصالح 

َخَرْجُت  إنَّما  می باشد.»َو  جامعه 

ی«  َجدِّ ُأمَِّة  ِفی  اْلِْصاَلِح  ِلَطَلِب 

صورت  چند  به  اصالح  مسئله 

متصور است.

اصالح یک فرد:
حضرت  و  نیست  مطرح  فرد  اصالح  امام)ع(  کالم  در 

نمی خواهد مثاًل یزید بن معاویه را اصالح کند. 

اصالح برخی مسلمانان:
صورت دوم، اصالح برخی از مسلمانان توسط امام)ع( است 

که این هم مورد نظر حضرت نیست. 

اصالحات جزئی در رابطه افراد:
صورت سوم اصالحات جزئی در رابطه افراد است. مثل 

این که دونفر با یکدیگر اختالف پیدا می کنند، یا اختالف 

خانوادگی بین زن و شوهر که خداوند در قرآن کریم ما را 

موظف کرده که برای اصالح بین اختالف زوجین اقدام 

کنیم. این اصالح هم مورد نظر اباعبدالله)ع( نیست. 

اصالح در امت و جامعه:
سخن از نوع چهارم اصالح، یعنی اصالح در امت و جامعه 

اسالمی است. مرحله دیگری هم که امام حسین)ع( آن را 

است.  دنیا  سراسر  در  بشر  امور  اصالح  نکردند،  مطرح 

حضرت چنین وظیفه ای برای خودش تعریف نمی کند و 

هدف قیام خود را چنین بیان نفرمود که می خواهم بشریت 

را اصالح کنم و ظلم و فساد را در سراسر گیتی از بین ببرم. 

تعبیر حضرت این است که امت اسالمی نیازمند اصالح 

است و من برای اصالح امت حرکت می کنم. 

سؤالی که اینجا مطرح می شود این است که امت اسالمی 

به چه دردی مبتال بود که امام حسین)ع( باید برای اصالح 

آن قیام کند؟ از اباعبدالله)ع( قبل از روی کار آمدن یزید و 

در دوران خالفت معاویه یک سخنرانی به دست ما رسیده 

که پاسخ این سؤال را می توان از کالم خود ایشان به دست 

آورد. 

علما،  که  است  آن  مخاطب  سخنرانی  این  مهم  نکته 

دانشمندان و خواص جامعه هستند. حضرت سخنرانی 

خود را با تالوت آیه 63 مائده آغاز می کنند که خداوند 

بَّانِیُّوَن  الرَّ َیْنَهاُهُم  »َلْواَل  می فرماید:  یهود  علمای  درباره 

ْحَت/ چرا دانشمندان  َو اْلَْحَباُر َقْولِِهُم اْلِْثَم َو َأْکِلِهُم السُّ

نصاری و علمای یهود، آنها را از سخنان گناه آمیز و خوردن 

را  آیه  این  امام حسین)ع(  نمی کنند؟«  نهی  مال حرام، 

خواندند و بعد فرمودند: امروز همین اعتراض و انتقاد به 

علمای اسالم وارد است. آنها هم حرام خواری را می بینند و 

سکوت می کنند، آنها هم دروغگویی را می بینند و سکوت 

می کنند. 

َعَلْیِهْم  َذِلَک  اللَُّه  َعاَب  »إِنََّما  فرمودند:  اینطور  حضرت 

لَمِة الَِّذیَن َبْیَن َأْظُهِرِهُم اْلُمْنَکَر  ِلَنَُّهْم َکاُنوا َیَرْوَن ِمَن الظََّ

َو اْلَفَساَد َفاَل َیْنَهْوَنُهْم َعْن َذِلَک / خداوند از علمای یهود 

ایراد می گیرد که از حاکمان ظالم، فساد و منکر می دیدند 

ولی آنها را نهی نمی کردند«. )تحف العقول، النص 237( در 

ادامه حضرت دلیل این سکوت و عدم نهی از منکر را اعالم 

می کند که ایشان اواًل به خاطر طمع و دنیازدگی و ثانیًا 

به دلیل ترس از برخورد حاکمان ظالم به وظیفه خود که 

همان امر به معروف و نهی از منکر است، عمل نمی کنند.

ْنُتُم  سپس حضرت خطاب به خواص جامعه می فرماید: »َمکَّ

لَمَة ِمْن َمْنِزَلِتُکْم َو َأْستسَلْمُتْم ُأُموَر اللَِّه ِفي َأْیِدیِهْم  الظََّ

َسلََّطُهْم َعَلی َذِلَک ِفَراُرُکْم َعِن اْلَمْوِت. َسلََّطُهْم َعَلی َذِلَک 

موقعیتی رسیدند،  به  اگر ظالمان  اْلَمْوِت«  َعِن  ِفَراُرُکْم 

با سکوت شما به آن جایگاه نائل شدند. اگر شما سکوت 

از سکوت  آنها  نداشتند.  موقعیتی  ظالمان  نمی کردید، 

شما خواص، سوء استفاده کردند. شما بودید که کار مردم 

را به دست ظالمان واگذار کردید. شما از مرگ می ترسید 

و دنبال حفظ جان خود هستید. اگر شما حاضر باشید از 

خطر استقبال کنید و به میدان بیایید، آنها بساطشان را 

جمع می کنند. در واقع وقتی امام حسین)ع( اوضاع و احوال 

را اینگونه دید، فرمود می خواهم امت جدم را اصالح کنم. 

با این توصیفات معلوم شد امام حسین)ع( مشکل را در کجا 

می بیند و چه چیزی نیاز به اصالح دارد. بحث اباعبدالله)ع( 

این نیست که بعضی گرانفروشی کردند و من می خواهم 

بازار را اصالح کنم. بعضی ها هم از نظر روابط اخالقی مشکل 

دارند، و باید اصالح شوند. ابا عبدالله الحسین)ع( اواًل ایراد را 

در حاکمیت می بیند که منشاء این نابسامانی هاست. ثانیًا 

معتقد است تا آب از سرچشمه گل آلود است اصالح صورت 

نمی گیرد.

بچه ها سالم
به کوشش سمیه نظری 

روزی روزگاری، خفاشی بود که همه چیزهای 
دور و برش را وارونه می دید. یعنی حیوانات 
همه  می کردند.  فکر  این طور  جنگل  جوان 
چیز از وقتی شروع شد که خفاش برای اولین 
بار وارد جنگل شد. جغد دانا می خواست برای 
بدهد..  خفاش  به  هدیه ای  خوشامدگویی 
بنابراین از حیوانات جنگل خواست بروند و 

ببینند خفاش از چه چیزی خوشش می  آید. 
چتر  یک  دارم  دوست  »من  گفت:  خفاش 
پاهایم  می آید،  باران  وقتی  تا  باشم  داشته 

خیس نشوند.«
بچه فیل زیرلب گفت: »خفاش دیوانه! کار چتر 

این است که سر خیس نشود، نه پا.«
بز کوهی گفت:  »هر کسی ممکن است اشتباه 

کند.«
آنها به حرف خفاش بیش از این فکر نکردند و 

یک چتر نو قشنگ به او هدیه دادند. 
اما خفاش حرف عجیب دیگری زد.

چتر  من  به  که  »خوشحالم  گفت:  خفاش 
دادید، چون همین حاال، در آسمان زیر پایم ابر 

سیاهی می بینم که می خواهد ببارد.«
بچه زرافه نخودی خندید: »خفاش پیر دیوانه! 

آسمان باالست، نه پایین.«
اما خفاش باز هم حرف خنده دار دیگری زد. 
باال  رودخانه  آب  ببارد،  باران شدیدی  »اگر 

می آید و گوشهایم خیس می شوند.«
بچه شیر غرید: »اما اگر آب رودخانه باال بیاید، 

پاها خیس می شوند،  نه گوش ها.«
خفاش ادامه داد: »می توانم روی سرم کاله 
بگذارم، ولی فایده ای ندارد. کاله می افتد روی 

چمن باالی سرم.«
پیر  خفاش  »عجب  گفت:  جوان  کرگدن 
نیست، پایین  باال  که  چمن  است!  دیوانه ای 

است.«
فکر  دیگر همه حیوانات جوان جنگل  حاال 

می کردند که خفاش کاماًل دیوانه است. 
به همین دلیل دویدند تا ماجرا را برای جغد دانا 

تعریف کنند. 
بچه فیل گفت: »خفاش مخ ندارد، پاک ُخل 

شده است.«
بچه شیر گفت: »اگر دیوانه شده باشد، شاید 

خطرناک هم باشد.«
بز کوهی فریاد زد: »کمک! کمک!«

جغد هوهو کنان گفت: »چرا شما فکر می کنید 
خفاش دیوانه شده است؟«

کرگدن جوان گفت: »خفاش چیزها را آن طور 
که ما می بینیم، نمی بیند.«

بچه زرافه گفت: »خفاش همه چیز را وارونه 
می  بیند.«

جغد دانا به حیوانات جنگل نگاه کرد و گفت: 
»من با چند پرسش ساده خفاش را آزمایش 

می کنم، بعد هم شما  را آزمایش می کنم.«
سپس همه با هم به دیدن خفاش رفتند. جغذ 
از خفاش پرسید: »ممکن است به چند پرسش 

من جواب بدهی؟«
خفاش گفت: »هیچ اشکالی ندارد، بفرمایید.«

جغد گفت: »پرسش اول، بگو ببینم درخت چه 
شکلی است؟«

خفاش گفت: »چه آسان! هر درختی یک تنه 
در باال دارد و برگهای  فراوانی در پایین.«

بچه زرافه خندید: »می بینی جغد دانا، خفاش 
خل شده است. درخت یک تنه در پایین دارد و 

برگهایی در باال، این را حتی من هم می دانم.«
جغد گفت: »پرسش دوم. خب حاال بگو کوه 

چه شکلی است؟«
یکی هم  آن  از  پرسش  »این  خفاش گفت: 
آسانتر است. کوه یک دامنه در باال دارد و یک 

نوک تیز در پایین.«
بز کوهی گفت: »ای خفاش پیر دیوانه! قله  کوه 
باالست نه پایین. من که یک بز کوهی هستم،  

این را خوب می دانم.«
»خفاش  زدند:  فریاد  جنگل  حیوانات  همه 

دیوانه شده است،  زود دکتر خبر کنید.«
جغد گفت: »پرسش آخر، من می خواهم به جز 

خفاش همه به این پرسش جواب بدهند.«
حیوانات گفتند: »چه پرسشی؟«

حاال  تا  آیا  سوم.  »پرسش  گفت:  دانا  جغد 
خواسته اید مثل خفاش به چیزها نگاه کنید؟«

مثل  واداشت  را  حیوانات  همه  جغد  سپس 
خفاش از شاخه ها آویزان شوند. 

می گفت،  راست  خفاش  گفت: »اِ،  کوهی  بز 
پایین  کوه  قله  کنی،  نگاه  اینطوری  وقتی 

است.«
درخت  تنه  کنید،  »نگاه  گفت:  زرافه  بچه 

باالست و برگهایش پایین.«
باالی  چمن  »ببینید!  گفت:  کرگدن  بچه 

سرماست، آسمان کو؟ ... نیست.«
درست در همین موقع باران قطره قطره شروع 

کرد به باریدن. بارید و بارید و بارید.«
بچه شیر گفت: »جغد، می توانم آن وری شوم؟ 
آب رودخانه دارد باال می آید، گوشهایم دارند 

خیس می شوند.«
آب  توی  من  پاهای  »انگار  فیل گفت:  بچه 

است.«
خفاش چتر نو و قشنگش را به آنها قرض داد تا 

خیس نشوند. 
بچه زرافه گفت: »متشکرم. معذرت می خواهم 

از اینکه گفتم تو دیوانه شده ای.« 
معذرت  هم  »ما  گفتند:  هم  حیوانات  بقیه 

می خواهیم.«
دیوانه  خفاش خندید و گفت: »خب دیگر، 

بازی در نیاورید...!«/

فاطمه زردشتی نی ریزی، نی ریزان فارس:

بودن  شما  با  از  هفته  هزار  و  شماره  هزار 
گذشت...

با عصر نی ریز شروع شد... ساده و مختصر و 
مفید... با نی ریزان ادامه پیدا کرد و با هورگان 

و نی تاک به کارش ادامه داد...
اگر بگوییم انگار همین دیروز بود و چه زود 
گذشت، کمی اغراق کرده ایم. بیست سالی از 
کنار با شما بودن می گذرد... با همه  بدی ها، 

خوبی ها، کمی ها و کاستی ها... 
انتشار  شماره  هزارمین  با  همزمان 
هفته نامه های عصر نی ریز و نی ریزان فارس، 
بر آن شدیم تا نظر چند تن از همشهریانمان 

را در مورد هفته نامه جویا شویم.
محمد ایمانی فر دبیر و ساکن استهبان است.

از کسانی است که تا دوسال پیش مرتب 
به  اما  می خوانده،  را  نی ریزان  هفته نامه 
خاطر مشغله کاری چند وقتی می شود آن 

را نمی خواند. 
می گوید: »اهل اینستاگرام و واتساپ نیستم 
روی  را  واتساپ  حتی  نبودم،  دبیر  اگر  و 

خبرهای  تنها  نمی کردم.  نصب  گوشی ام 
آقای طهماسبی نماینده مجلس را در گروه 
واتساپی استهبان دنبال می کنم و با سایت 

هورگان هم آشنایی ندارم.«
عباس قربانیان از کسانی است که اکثر اوقات 

هفته نامه را می خرد. 
و  بروم  خرید  برای  وقت  »هر  می گوید: 
هفته نامه را ببینم، آن را می خرم. در سایت 
عضو  نی ریزان  واتساپ  گروه  و  هورگان 
نیستم؛ ولی در اینستاگرام هفته نامه را دنبال 
است  خوبی  هفته نامه   نظرم  به  می کنم.  
و هنوز هم با توجه به شبکه های مجازی، 

مخاطبان خاص خود را دارد.«
گهگاهی  و  است  خانه دار  عباسی  طیبه 
هفته نامه را می خرد. اهل گروه های مجازی 
و  نمی شناسد  را  هورگان  سایت  نیست. 
پیج  در  ندارد،  اینستاگرام  این که  دلیل  به 

نی ریزان هم عضو نیست.
می گوید: »زنده یاد همسرم عباس  عباس پور 
هفته نامه  شما  پاقرص  و  پر  خوانندگان  از 
بود. غیر ممکن بود یک شماره از هفته نامه 
را نخرد و موقع خواندن، یک مطلب آن را جا 
بیندازد. از وقتی او فوت کرده، دل و دماغی 

برای خرید هفته نامه ندارم و گهگاهی آن را 
و  اینستاگرام  در  بچه هایم  البته  می خرم. 

واتساپ هفته نامه را دنبال می کنند.«
محمدجواد اسدی حدود یک سال است که 
نسخه  چاپی هفته نامه را نخریده، اما خبرهای 
شهرستان را به طور مرتب در اینستاگرام و 

از طریق پیج نی ریزان فارس دنبال می کند.
واتساپی  گروه  و  هورگان  »عضو  می گوید: 
پروپاقرص  مشتریان  از  نیستم.  هفته نامه 
هفته نامه بودم و همیشه آن را می خریدم؛ 
خبرهای  می دهم  ترجیح  االن  خب  اما 
شهرستان را از طریق شبکه های مجازی و 

کانال اینستاگرام هفته نامه دنبال کنم.«
نی ریزان جدیداً  »هفته نامه  می دهد:  ادامه 
به گونه ای شده  که در فضای مجازی اکثراً 
حوادث را انعکاس می دهد. اگر کمی مطالب  

امیدوارکننده در پیج باشد بهتر است. «
دلیل  به  و  است  پرستار  کاظم زاده  خانم 

مشغله  کاری وقت روزنامه خواندن ندارد.
که  است  مدتها  را  »نی ریزان  می گوید: 
می شناسم. روزنامه ی خوبی است؛ اما من 
فرصتی برای خواندن ندارم و به همین دلیل 

مدت هاست آن را نخریدم. اهل اینستاگرام 
هم نیستم؛ اما خبرهای نی ریز را از طریق 
شامل  گاهی  که  می کنم  دنبال  واتساپ 

خبرهای نی ریزان فارس هم می شود.«
است  کسانی  دیگر  از  شعاع  محمدهادی 
که نسخه  چاپی هفته نامه را به شبکه ها و 

گروه های مجازی ترجیح می دهد.
طریق  از  را  شهرستان  خبرهای  که  او 
»مغازه  دنبال می  کند، می گوید:  هفته نامه 
داریم و به محض این که هفته نامه می رسد، 
نگاهی به هفته نامه می اندازم و اخبار آن را 
می خوانم. در گروه واتساپ، سایت هورگان و 

پیج اینستاگرام هم عضو نیستم.«
خبری  منابع  از  یکی  حسن پور  صغری 
می داند   نی ریزان  هفته نامه  را  شهرستان 
را  هفته نامه  هفته  هر  »قباًل  می گوید:  و 
می خریدم؛ اما از وقتی واتساپ و گروه های 
نام  شده.  کمتر  خریدمان  آمده،  مجازی 
سایت هورگان را شنیده ام و در گروه واتساپی 
نی ریزان عضو نیستم؛ اما گاهی خبرها را از 
اینستاگرام  در  فارس  نی ریزان  پیج  طریق 

دنبال می کنم.«
خوانندگان  دیگر  از  رفعتی  سیامک 

پروپاقرص هفته نامه است. 
می گوید: »قباًل هفته نامه را مشترک بودم و 
حاال هم هر هفته آن را می خرم. به نظرم این 
هفته نامه بعد از چندین سال جزیی از خرید 
سبد مردم شده. هفته نامه نی ریزان فارس تا 
آن جا که توانسته موفق عمل کرده و اگر از 
لحاظ مالی تأمین شود، می تواند در استان 

حرف برای گفتن داشته باشد.«
در گروه واتساپ عضو است و سایت هورگان 
را می بیند، اما اینستاگرام ندارد تا بتواند پیج 

نی ریزان را دنبال کند.
طاهره محمودی خواه از دیگر کسانی است 

که هر از گاهی هفته نامه را می خرد.
هورگان  و  واتساپ  گروه  »در  می گوید: 
عضو نیستم و بیشتر خبرها را از طریق پیج 
اینستاگرام نی ریزان دنبال می کنم. نسخه  
چاپی هفته نامه را هم بیشتر به خاطر بچه ها 
سرگرم کننده ای  مطالب  چون  می خرم؛ 

دارد.«
عباس دهقان ترجیح می دهد در کنار دنبال 
کردن پیچ هفته نامه  نی ریزان در اینستاگرام، 

پیج خبرنگاران هفته نامه را هم دنبال کند.

خریدن  اهل  زیاد  چرا؟  »دروغ  می گوید: 
نیستم و کم پیش  نسخه  چاپی هفته نامه 
می آید آن را بخرم؛ اما خبرهای شهرستان را 
مرتب از طریق سایت هورگان، گروه واتساپ 
نی ریزان و پیج اینستاگرامی نی ریزان دنبال 

می کنم.«
او نشریه نی ریزان فارس را محتاط می داند 
کنار  را  احتیاط  کمی  »اگر  می گوید:  و 
می گذاشتند و به قلمشان جرئت بیشتری 
می دادند، بهتر بود. البته از طرفی هم حق 
نمی شود در هفته نامه  را  دارند؛ همه چیز 

نوشت.«
بهمن رضایی معلم بازنشسته ای است که هر 

هفته هفته نامه را می خرد.
می گوید: »فکر می کنم شماره ای از هفته نامه 
حتی  باشم.  نخوانده  و  نخریده  که  نبوده 
در  دخترم  درس  خاطر  به  که  چهارسالی 
را  هفته نامه  داشتیم،  سکونت  ارسنجان 
مشترک بودم و آن را می خواندم. به نحوی 
انگار به هفته نامه اعتیاد پیدا کرده ام. البته به 
خاطر این که هفته نامه را می خرم، در هیچ 
عضو  نی ریزان  مجازی  گروه های  از  کدام 

نیستم.«

گپ و گفت نی ریزان فارس با برخی خوانندگان
20 سال گذشت...

هزار هفته نامه با شما

برابر رأی شماره 140060311023000087هیأت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زرین  دشت تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم زلیخا سرخابی فرزند زینل به شماره 
شناسنامه 15 صادره از زرین دشت در سه دانگ مشاع از  ششدانگ یک باب خانه به مساحت 267.60 متر مربع پالک 6 فرعی از 5535.2 
اصلی  قطعه 8 بخش 12  فارس شهرستان زرین دشت واقع در حاجی آباد خریداری مع الواسطه از مالک رسمی آقایان ابراهیم و خلیل 
نمدچی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود. در صورتی که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در 

صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشارنوبت اول:1400/06/21   

      تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/07/04

خلیلمرادخواه-رئیسثبتاسنادوامالکزریندشت

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

1400/06/13
- مورخ 

ش 2696

36575

آگهی فقدان سند مالکیت بخش 22 فارس نی ریز
چون آقای محمود برهانی فرزند جان بابا با تسلیم دوبرگ استشــهادیه که در دفتر خانه اسناد رسمی شماره 23 
نی ریز تنظیم گردیده است مدعی هستند که تعدادجلدیک  سند مالکیت کاداستری به ششدانگ یک  باب خانه 
به مســاحت 335.85 متر مربع تحت پالک 3266.6 واقع در نی ریز بخش 22 فارس به نام ایشان ذیل ثبت دفتر 
الکترونیکی 139820311005001451 با شــماره چاپی 48235 د 97  و صادر تسلیم گردیده است برابر سند 
رهنی 82953-1398/9/17 دفترخانه 23 نی ریز در قبال مبلغ ســه میلیارد و سیصد میلیون ریال به مدت 36 
ماه در رهن بانک ملت شعبه نی ریز قرار گرفته اســت به علت جابجایی منزل مفقود شده است و نامبرده تقاضای 
صدور سندالمثنی نموده است. مراتب طبق دستور ماده 120 اصالحی آیین نامه قانون ثبت آگهی می شود که هر 
کس نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای کرده و یا مدعی وجود ســند مالکیت نزد خود می باشد تا ده روز پس از 
انتشار آگهی به ثبت محل مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا خالصه معامله تسلیم نماید و 
اگرظرف مدت مقرر اعتراضی نرسیده و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود اداره ثبت سند مالکیت المثنی 

را طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد. 
تاریخ انتشار: 1400/07/4

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

366777

- مورخ 1400/07/01
ش 77
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کافه ادبیات
 به کوشش فاطمه زردشتی نی ریزی

برگی از تاریخ

در زمینه کشته شدن ارتشبد خاتمی شوهر 
یک  زمینی،  نیروی  فرمانده  و  شاه  خواهر 
آن  توضیح  برای  ولی  زد.  می توان  حدس 
فروردین  در  برگردیم.  عقب  به  کمی  باید 
ماه 1344 خورشیدی سوء قصدی علیه شاه 
در کاخ مرمر از سوی یکی از سربازان گارد 
شاهنشاهی صورت گرفت. این ماجرا موجب 
نگرانی شدید مسئوالن کشور و متحدان غربی 
ایران گردید، چرا که در صورت کشته شدن 
روشنی  قانونی  پیش بینی  هیچگونه  شاه، 
در مورد کسی که بتواند بی درنگ جانشین 
دنبال  به  شاه  سرانجام  بود.  نشده  شود،  او 
گفتگویی با جعفر شریف امامی، رئیس مجلس 
سنا، دستور داد الیحه ای که به موجب آن تا 
رسیدن ولیعهد به سن بلوغ، نیابت سلطنت 
به شهبانو تفویض می شد، تهیه و به مجلس 
مؤسسان تقدیم گردد. این الیحه در تابستان 
1346 به تصویب مجلس مؤسسان رسید. با 
این همه آمریکا، متحد اصلی ایران، همچنان 
نگران بود و بیم آن را داشت که در صورت 
درگذشت ناگهانی شاه، کشور دچار هرج و مرج 
گردد. در نتیجه در همان اوان برنامه ای برای 
روز مبادا )Contingency Plan( تهیه و در 
آن پیش بینی شد که در صورت لزوم ارتش 
ایران زمام امور را در دست گیرد و در میان 
سران ارتش، نقش اصلی را می بایست ارتشبد 
خاتمی ایفا می کرد. به احتمال زیاد خاتمی 
خود نیز به روشنی از این طرح محرمانه آگاه 
نبود، وگرنه خودش موضوع را به شاه گزارش 
می داد. ولی چند ماهی پیش از درگذشت او، 

جریان به نحوی به گوش شاه می رسد. شاه نیز 
که به آسانی به همه کس بدبین می شد، از آن 
پس با خاتمی به سردی رفتار کرد و شاید هم 
در نظر داشت محترمانه او را از کار برکنار سازد. 
اگر این فرض را که شاه از برنامه روز مبادای 
آمریکائیان اطالع یافته بود بپذیریم، می توان 
گمان داشت که گفتگوی شاه و َعَلم )یادداشت 

3 مهر 1354( در همین باره بوده است.
سلطنت،  واپسین  سالهای  در  حال  هر  به 
بسیاری از افسران از آشفتگی و بی سامانی 
ارتش ناخرسند بودند، ولی با این همه تا پایان 

رژیم نسبت به شاه وفادار ماندند.
ب( سیاست خارجی

از  َعَلم درباره رضاشاه،  با  شاه در گفتگویی 
وجه  هیچ  به   ...« که  گرفت  خرده  پدرش 
نرمش برای تماس یا کار با خارجی نداشت...« 
زبان  به  اردیبهشت 1352(.  )یادداشت 31 
دیگر برای پادشاهی که تنها به سلطنت قانع 
نبوده و آهنگ حکومت دارد، »تماس یا کار 
با خارجی« را از بایستگیها می دانست. عالقه 
پیوسته او به تحوالت خارجی و دیپلماسی 
دریافتنی است، چرا که روی کار آمدن خود 
ناخرسندی  و  جهانی  دوم  جنگ  زاییده  او 
انگلیسیها از سیاست و رفتار پدر او بود. به 
همین دلیل نیز پس از حمله آلمان به شوروی 
و به دنبال آن اشغال ایران به وسیله نیروهای 
شهریور 1320  سوم  در  روسی  و  انگلیسی 
)اوت 1941(، رضاشاه ناچار به استعفا شد و 

راه تبعید در پیش گرفت.
تماس  ایران  اشغال  و  جنگ  سالهای  در 

مسئوالن و از جمله شاه - که در آن زمان 
کاره ای نبود - با نمایندگان سیاسی انگلیس 
و شوروی و سپس آمریکا از واجبات بود. پس 
از پایان جنگ نیز برپایی دولت خودمختار 
و  شوروی  آشکار  پشتیبانی  با  آذربایجان 
خودداری نیروهای این کشور به بیرون رفتن 
از ایران، اهمیت روزافزون دیپلماسی و نیاز 
به مشخص ساختن سیاست خارجی ایران را 
وقت  نخست وزیر  قوام السلطنه،  کرد.  تأیید 
با پشتیبانی دولت آمریکا این مشکل را که 
ممکن بود به تجزیه بخشی از ایران بینجامد، 
به نحو درخشانی حل کرد و بی آن که در عمل 
امتیازی به شورویها دهد، آذربایجان را به ایران 
بازگرداند. شاه که از هر مرد نیرومندی بیمناک 
بود و هرگز با قوام السلطنه اشرافی منش و 
متکبر میانه خوبی نداشت، نگران بود مبادا این 
پیروزی از قوام قهرمانی بسازد. ولی بازگشت 
به  مرکزی  دولت  اداری  سازمان  و  ارتش 
آذربایجان، به شاه فرصتی زرین داد تا با سفری 
پرشور به این خطه و حداکثر بهره برداری از 
واکنش طبیعی مردم، به عنوان نماد یگانگی 
کشور شناخته شود و آزادی آذربایجان را به 
حساب خود بگذارد و درباره تالش یک تنه 
خود در این راه - به رغم کارشکنیهای )!( قوام 
- داستانها بپردازد. از آن پس شاه کوشید در 

سیاست خارجی دستی داشته باشد.
ادامه دارد

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

اول، تهران: کتاب سرا، صص84 تا 87

سالهای واپسین حکومت شاهنشاهی

بخش یازدهمنگرانی ها درباره جانشینی شاه

 
اکفه کتاب

نویسنده: هوشنگ مرادی کرمانی
تعدا صفحات: 96
انتشارات: نشر نی

داستان  مامان« یک  کتاب »مهمان 
خانوادگی شیرین از هوشنگ مرادی 
کرمانی است. این کتاب، داستان یک 
خانواده را بیان می کند که قرار است 
خانواده  مادر  بیاید.  مهمان  برایشان 
محور اصلی داستان است. او با مهمانان 
رودربایستی دارد و از طرفی وضع مالی 
خوبی هم ندارند که به شایستگی از 
همسایگان  کند.  پذیرایی  مهمانان 
که متوجه جریان می شوند دست به 
دست یکدیگر داده و با کمک هم شام 
مفصلی تهیه می بینند تا به این ترتیب 
آبروی همسایه  خود را حفظ کنند. 
دهنده   نشان  نوعی  به  داستان  این 
از آداب و رسوم زندگی  گوشه هایی 
خانوادگی ایرانی است. روایتی از روابط 
فامیل،  با  است  اعضای یک خانواده 
صمیمیت ها،  حکایت  همسایه ها، 
نگرانی ها و در مجموع فرهنگ جاری 
در گوشه ای از یک شهر بزرگ که طی 

ماجرایی چند ساعته بیان می شود.
این  پایه   بر  مهرجویی  داریوش 
داستان، فیلم سینمایی با همین نام 
ساخت که با اقبال عمومی روبرو شد و 
جوایز زیادی از جشنواره های مختلف 

به دست آورد.
متن زیر برگرفته از کتاب است:

بشقاب  عروس  و  خاله  پسر  جلوی 
شیرینی خوری  توی  و  بود  تخمه 
شیرینی های تری که خودشان آورده 
را  شیرینی ها  خود  سر  بهاره  بودند. 
گذاشته بود تو شیرینی خوری و آورده 

بود: 
- می خواستیم شیرینی بخریم. فکر 
کردیم این دور و برها شیرینی خوب 

نیست که قابل عروس خانم باشد. بابام 
دیر آمد و گرنه می رفت از خیابان های 
چه  دیدید  می خرید.  شیرینی  باال 

قنادی هایی آن باالهاهست! 
- ماشاءالله چه سر و زبانی داری، چه 
تعارف هایی بلدی! ما با این سن و سال 

از این چیزها بلد نیستیم. 
- استادش مامانش است. مامان کو؟ 

- تو حیاط با همسایه ها حرف می زند و 
کارهایی هم می کند. 

پسرخاله بلند شد: 
خاله  افتاد.  زحمت  به  جان  خاله   -
جان، خاله جان! تو را خدا نمی خواهد 
و  مختصر  چیز  یک  بکشی.  زحمت 
ساده می خوریم. ما که غریبه نیستیم. 

عروس آمد تو حیاط: 
- راست می گوید خاله جان.خودتان 
را به زحمت نیندازید. کاری دارید؟ 

می خواهید بیایم کمکتان؟ 
- دیگه چی! خدا مرگم بدهد عروس 
خانم، چه حرفها می زنی. همینم مانده 
که یک دفعه آمدی خانه ما بکشمت 
به کار. تو چه قدر با معرفت و دانایی! 
معلوم می شود که مامانت خانم خانه 
بوده و تو زیر دست او بزرگ شدی، 

وچیز یاد گرفتی. آفرین به آن مادر...

مپندار اگر طاعتی یکداستانخانوادگیشیرین
کرده ای

غالمرضا آراسته

آورده  تذکره االولیا  در  عطار  شیخ 
روزگار  سال  ده  بایزید،  که:  است 

می بایست تا به کعبه رسید و در هر گام مصلی می انداخت و 
دو رکعت نماز اقامه می کرد. و شیخ سعدی در بوستان، باب 

احسان فرمود:
شنیدم که پیری به راه حجاز

به هر ُخطوه* کردی دو رکعت نماز
چنان گرم رو در طریق خدای

که خار مغیالن نکندی ز پای
سرانجام در خیالش می گذرد که هیچ کس چون من حج 

نکرده است که هاتفی به گوش او می خواند که:
مپندار اگر طاعتی کرده ای

که ُنزلی بدین حضرت آورده ای
به احسانی آسوده کردن دلی

به از الف)*( رکعت به هر منزلی

پ ن: *ُخطوه: گام، قدم / ُنزل: آنچه میزبان پیش میهمان نهد / 

اَلف: هزار

کشکول

غلطهایمتداولدر
زبانشیرینفارسی

از دیدگاه استاد حسن عمید
فعله:  »َفَعله« جمع فاعل است. در فارسی »به سکون عین« 

)َفْعله( به معنای کارگری که در کارهای ساختمان زیر دست بّنا 

کار می کند استعمال می شود.

فلک، فلق:  َفَلق در عربی به معنای چوبی است که در وسط 

آن ریسمان کوتاهی  بسته شده و پای شخص مجرم را در آن 

می گذارند و شالق می زنند. در فارسی َفَلک یا َفَلکه می گویند. 

َفَلک در عربی به معنی آسمان و مدار ستارگان است، و َفَلکه 

قطعه زمین مستدیر )گرد و دایره مانند( را می گویند.

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

کتابخانه گوتنبرگ، ص123.

زین قند پاریس

ویژه  طنز نی ریزان فارس

سال ششم / شماره:  272

قیمت: 2 قرون

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

ماجراهایمنوبیبی
-شماسگمیخوایچکاربیبی؟

-ماخاماَایتَنِیدربیام...
و  نزدیک من  آورد  را  بی بی گوشی اش 

گفت:

- گالب اینا چن؟

فانتزی روی صفحه   به سگ کوچولو و 

گوشی بی بی زل زدم...

- نمی دونم بی بی، قیمتاش متفاوته، بسته 

به نژادش داره...

- نجاِت ارزوُنش چن؟

- منظورتون نژاده بی بی؟ میگم که بی بی 

جان نمی دونم، حاال برا چی می خواین؟

- ماخام یکیشه ُبسونم!

- چی کار کنی بی بی؟

- میگم خو، ماخام اگه گیُرم اومد یکیشه 

ُبسونم...

- وا! ینی چی بی بی؟ شما سگ میخوای 

چکار؟

پِس  بِِری  ماخام  چکار؟  ماخام  سگ   -

باشه،  َبَرم  همگویی  َیی  ماخام  مرُگم... 

َیی همدمی َبرم باشه... ماخام اَ ای َتِنی 

دربیام...

- َدِست درد نکنه بی بی، پس من اینجا 

چی ام؟ چکاره ام؟

ینی  سِر خیارسونی!  مترسک  تو  تو؟   -

حیف ای نون و ُاووی که درم میدم تو! َیی 

ثمری  َیی  حاال  کاشتوَدم،  َرزی  درخت 

دادود...

چیزی نگفتم که دوباره گفت:

- حاال ایناِر اَ کجا بویه بسونی؟

- کدوما بی بی؟

- هی سگا نه، نپه چی چی؟

جدی  داری  شما  چی؟  ینی  بی بی   -

می گی؟

- ها نپه درم شوخی می کنم دختر؟ واال 

ماخام یکیشه بسونم!

- بی بی اینا هر کدوم باالی چهار پنج 

میلیونه ها...

بی بی زد پشت دستش...

- ووووی؟ راس می گی ننه؟

- بله بی بی پس چی فک کردین؟

بی بی آهی کشید، چن دقیقه  ساکت شد، 

دوباره گفت:

- میگم ننه نیشه ِقّسی بسونی؟

می فروشه  قسطی  سگشو  کی  بی بی   -

آخه؟ بعدشم می گم که من نمی دونم... 

اگه حتمًا می خواین از دوستم که سگ 

داره بپرسم؟

- ها ننه، پوشو َیی زنگی برش بزن...

*****

سگ  مصیبتی  چه  با  بی بی  که  بماند 

خرید و پولش را پرداخت و آن را به خانه 

آوردیم...

- چند دقیقه ای بیشتر از ورود سگ به 

خانه امان نگذشته بودکه بی بی گفت:

برش  اسمی ام  َیی  بویه  گالب  حاال   -

انتخاب کنیم یا نه؟

- آره دیگه بی بی. صد درصد، حاال چه 

اسمی مد نظرتونه؟

کمی فکر کرد...

- ُعناب چیطوره؟

- چی بی بی؟ عناب؟ عناب برا چی بی بی؟ 

- خو گفتم اسمی بذرم که رو اسم توام بیا 

نه! عناب و گالب! چیطوره؟

- دس شما درد نکنه بی بی! حاال دیگه اسم 

سگتو با اسم من ِست می کنی؟

سگا  ای  باخا،  دُلت  خیلی ام  دختر   -

الکی خو  ای سِگی  اَ  گیرونن، باکالَسن 

نیسن.

- بله بی بی، َدستون درد نکنه، واقعًا به من 

لطف دارین شما!

شام را که خوردیم نگاهی به بشقاب بی بی 

انداختم...

 - بی بی اینا چیه ریختین تو بشقابتون؟ 

- نی بینی چی چیه؟ ته سفره ِر جم کردم 

بیری بیریزی بری عناب!

- بی بی این که از این چیزا نمی خوره که... 

باید یا براش کنسرو مخصوص بذارین یا 

گوشت.

- گوشت؟  دختر من خودوم سال تا سال 

ای  بری  برم  حاال  نیبینم  گوشت  رنگ 

گوشت بوسونم؟

موقع خواب که شد بی بی گفت:

- گالب جاته بده عناب!

- وا بی بی اینا تشک مخصوص دارن، پس 

خودم کجا بخوابم؟

- رو سِر من! دختر خداِر خوش میا من برم 

هونجا  بوسونم؟  توله سگی دشک  بری 

گوِشی دُست باخابوُنش خو.

بری  باید  فردا  فقط  بی بی  خب  خیل 

غذا  براش  ورم  اون  از  بزنیا،  واکسنشم 

ولوازم بهداشتی بگیر.

- گالب تو دری ایناِر شوخی می کنی؟ نه؟

- نه واال بی بی شوخی چیه؟ َملی دوسم 

کلی خرج سگش  هرماه  داره  که سگ 

می کنه... 

بی بی سری تکان داد...

بِجی ایکارا صب مَیَرم پُسش میدم اَ یارو 

میگم َیی چی اُزش کم کن، پُسش بیگیر... 

من ای پوالِرداشتم خرج تو می کردم که 

رو دُسم نمونی!!

گالبتون

نامه مشترک مادرشوهر و 
خواهر شوهر به هفته نامه!

سالم خدمت هفته نامه محترم نی ریزان فارس
اگر از حال ما خواهر و مادر سعید بخواهید، الحمدلله حال 
جسمی مان خوب است و جز اعصاب خرابمان از دست 
ریحانه زن سعید ماللی نداریم که به حق علی ایشالله اول 
خدا هدایتش کند و دوم اگر قابل هدایت نیست برود زیر 

تریلی 18 چرخ!
راستش را بخواهید، از وقتی پسرمان را زن داده ایم، دیگر 
رنگش را ندیده ایم! ریحانه کاری بر سر این بچه ما آورده 

که قید همه خانواده را زده!
تا آنجایی که ما تحقیق کرده ایم، این ریحانه ناله زده، از 
ترفندهای زیاد و عجیب و غریبی برای جدا کردن سعید 
خل و چِل ما، از خانواده اش استفاده می کند! ترفندهایی 

که مغز آدم سوت می کشد!
اول اینکه این ریحانه خاااانم مثل سایه، همیشه با سعید 
است و لحظه ای او را تنها نمی گذارد؛ تا مبادا یک وقت 
سعید تصمیم بگیرد نیم ساعت به مادر یا خواهرش سر 

بزند!
اما فقط همین نیست. 

شنیده ایم به محض اینکه سعید لباس بیرون می پوشد، 
ریحانه سریع جورابهای کهنه و نُشسته و سوراخ سوراخی 
و بوگندو را جلوی سعید می گذارد و می گوید جوراب 
تمیز نداریم. تو که جایی نمی خواهی بروی که مجبور 
باشی کفشت را بیرون بیاوری. پس چه فرقی می کند چه 
جورابی بپوشی! تا بروی و  بیایی لباسها و جورابهایت را 

برای فردا می شورم!
سعید بیچاره هم از خجالت جوراب نشسته و سوراخ و 
پاهای بو گندوی خودش، به هیچ کسی از جمله ما سر 

نمی زند!!!
فربانتانغریبآشنا

زبونُمالل،زبونُمالل

کارتونهفته

#طالبان

شوخی با خیام
»آن قصر که جمشید در او جام گرفت«

از ارث پدر نبود،چون وام گرفت
در زیر بنای کمتر از شصت و سه متر

از زندگی شاهی خود کام گرفت!!
تا وام خرید ِ خانه اش جور شود

هر هفته سه بار ختم انعام گرفت
آنقدر برای وام سگ دو زد که

جمشید ِ جوان ِ قصه سرسام گرفت
از بانک فالن به بانک بهمان چرخید

صد جور ز هر کدام پیغام گرفت
از سوی سه تا ضامن بازاری هم

تأیید شد و کار سرانجام گرفت
از شدت شوق اشک او جاری شد

گویی چو »ظریف«حکم برجام گرفت
آن گاه به قول شاعر ِ نیشابور

»آهو بچه کرد– و روبه آرام گرفت«
جمشید ز فرط شادمانی آن شب

یک دست کباب بابت شام گرفت
 با اهل و عیال خویش در رگ زد و گفت

صد شکر که این قضیه انجام گرفت
بعد از چندی که چند قسطش شد دیر

از قاضی شهر حکم اعدام گرفت
گفتند که اختالس او سنگین است

پس رفت درون قبر و آرام گرفت
با شعر حکیم کرد شوخی »جاوید« 

البته اجازه اش ز خیام گرفت!
محمد جاوید

شعردونی

طرح: حسین نقیب
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اربعین حسینی تسلیت باد

 فریاد حسین)ع( از 
سکوت علما

حجت االسالم دکتر حسین سروش/ امام جماعت حسینیه ثارالله

درسهای اخالقی

حضرت  که  تعابیری  از  یکی 

اباعبدالله درباره حرکت خود به 

کار برده است تعبیر صریح اصالح 

َخَرْجُت  إنَّما  می باشد.»َو  جامعه 

ی«  َجدِّ ُأمَِّة  ِفی  اْلِْصاَلِح  ِلَطَلِب 

صورت  چند  به  اصالح  مسئله 

متصور است.

اصالح یک فرد:
حضرت  و  نیست  مطرح  فرد  اصالح  امام)ع(  کالم  در 

نمی خواهد مثاًل یزید بن معاویه را اصالح کند. 

اصالح برخی مسلمانان:
صورت دوم، اصالح برخی از مسلمانان توسط امام)ع( است 

که این هم مورد نظر حضرت نیست. 

اصالحات جزئی در رابطه افراد:
صورت سوم اصالحات جزئی در رابطه افراد است. مثل 

این که دونفر با یکدیگر اختالف پیدا می کنند، یا اختالف 

خانوادگی بین زن و شوهر که خداوند در قرآن کریم ما را 

موظف کرده که برای اصالح بین اختالف زوجین اقدام 

کنیم. این اصالح هم مورد نظر اباعبدالله)ع( نیست. 

اصالح در امت و جامعه:
سخن از نوع چهارم اصالح، یعنی اصالح در امت و جامعه 

اسالمی است. مرحله دیگری هم که امام حسین)ع( آن را 

است.  دنیا  سراسر  در  بشر  امور  اصالح  نکردند،  مطرح 

حضرت چنین وظیفه ای برای خودش تعریف نمی کند و 

هدف قیام خود را چنین بیان نفرمود که می خواهم بشریت 

را اصالح کنم و ظلم و فساد را در سراسر گیتی از بین ببرم. 

تعبیر حضرت این است که امت اسالمی نیازمند اصالح 

است و من برای اصالح امت حرکت می کنم. 

سؤالی که اینجا مطرح می شود این است که امت اسالمی 

به چه دردی مبتال بود که امام حسین)ع( باید برای اصالح 

آن قیام کند؟ از اباعبدالله)ع( قبل از روی کار آمدن یزید و 

در دوران خالفت معاویه یک سخنرانی به دست ما رسیده 

که پاسخ این سؤال را می توان از کالم خود ایشان به دست 

آورد. 

علما،  که  است  آن  مخاطب  سخنرانی  این  مهم  نکته 

دانشمندان و خواص جامعه هستند. حضرت سخنرانی 

خود را با تالوت آیه 63 مائده آغاز می کنند که خداوند 

بَّانِیُّوَن  الرَّ َیْنَهاُهُم  »َلْواَل  می فرماید:  یهود  علمای  درباره 

ْحَت/ چرا دانشمندان  َو اْلَْحَباُر َقْولِِهُم اْلِْثَم َو َأْکِلِهُم السُّ

نصاری و علمای یهود، آنها را از سخنان گناه آمیز و خوردن 

را  آیه  این  امام حسین)ع(  نمی کنند؟«  نهی  مال حرام، 

خواندند و بعد فرمودند: امروز همین اعتراض و انتقاد به 

علمای اسالم وارد است. آنها هم حرام خواری را می بینند و 

سکوت می کنند، آنها هم دروغگویی را می بینند و سکوت 

می کنند. 

َعَلْیِهْم  َذِلَک  اللَُّه  َعاَب  »إِنََّما  فرمودند:  اینطور  حضرت 

لَمِة الَِّذیَن َبْیَن َأْظُهِرِهُم اْلُمْنَکَر  ِلَنَُّهْم َکاُنوا َیَرْوَن ِمَن الظََّ

َو اْلَفَساَد َفاَل َیْنَهْوَنُهْم َعْن َذِلَک / خداوند از علمای یهود 

ایراد می گیرد که از حاکمان ظالم، فساد و منکر می دیدند 

ولی آنها را نهی نمی کردند«. )تحف العقول، النص 237( در 

ادامه حضرت دلیل این سکوت و عدم نهی از منکر را اعالم 

می کند که ایشان اواًل به خاطر طمع و دنیازدگی و ثانیًا 

به دلیل ترس از برخورد حاکمان ظالم به وظیفه خود که 

همان امر به معروف و نهی از منکر است، عمل نمی کنند.

ْنُتُم  سپس حضرت خطاب به خواص جامعه می فرماید: »َمکَّ

لَمَة ِمْن َمْنِزَلِتُکْم َو َأْستسَلْمُتْم ُأُموَر اللَِّه ِفي َأْیِدیِهْم  الظََّ

َسلََّطُهْم َعَلی َذِلَک ِفَراُرُکْم َعِن اْلَمْوِت. َسلََّطُهْم َعَلی َذِلَک 

موقعیتی رسیدند،  به  اگر ظالمان  اْلَمْوِت«  َعِن  ِفَراُرُکْم 

با سکوت شما به آن جایگاه نائل شدند. اگر شما سکوت 

از سکوت  آنها  نداشتند.  موقعیتی  ظالمان  نمی کردید، 

شما خواص، سوء استفاده کردند. شما بودید که کار مردم 

را به دست ظالمان واگذار کردید. شما از مرگ می ترسید 

و دنبال حفظ جان خود هستید. اگر شما حاضر باشید از 

خطر استقبال کنید و به میدان بیایید، آنها بساطشان را 

جمع می کنند. در واقع وقتی امام حسین)ع( اوضاع و احوال 

را اینگونه دید، فرمود می خواهم امت جدم را اصالح کنم. 

با این توصیفات معلوم شد امام حسین)ع( مشکل را در کجا 

می بیند و چه چیزی نیاز به اصالح دارد. بحث اباعبدالله)ع( 

این نیست که بعضی گرانفروشی کردند و من می خواهم 

بازار را اصالح کنم. بعضی ها هم از نظر روابط اخالقی مشکل 

دارند، و باید اصالح شوند. ابا عبدالله الحسین)ع( اواًل ایراد را 

در حاکمیت می بیند که منشاء این نابسامانی هاست. ثانیًا 

معتقد است تا آب از سرچشمه گل آلود است اصالح صورت 

نمی گیرد.

بچه ها سالم
به کوشش سمیه نظری 

روزی روزگاری، خفاشی بود که همه چیزهای 
دور و برش را وارونه می دید. یعنی حیوانات 
همه  می کردند.  فکر  این طور  جنگل  جوان 
چیز از وقتی شروع شد که خفاش برای اولین 
بار وارد جنگل شد. جغد دانا می خواست برای 
بدهد..  خفاش  به  هدیه ای  خوشامدگویی 
بنابراین از حیوانات جنگل خواست بروند و 

ببینند خفاش از چه چیزی خوشش می  آید. 
چتر  یک  دارم  دوست  »من  گفت:  خفاش 
پاهایم  می آید،  باران  وقتی  تا  باشم  داشته 

خیس نشوند.«
بچه فیل زیرلب گفت: »خفاش دیوانه! کار چتر 

این است که سر خیس نشود، نه پا.«
بز کوهی گفت:  »هر کسی ممکن است اشتباه 

کند.«
آنها به حرف خفاش بیش از این فکر نکردند و 

یک چتر نو قشنگ به او هدیه دادند. 
اما خفاش حرف عجیب دیگری زد.

چتر  من  به  که  »خوشحالم  گفت:  خفاش 
دادید، چون همین حاال، در آسمان زیر پایم ابر 

سیاهی می بینم که می خواهد ببارد.«
بچه زرافه نخودی خندید: »خفاش پیر دیوانه! 

آسمان باالست، نه پایین.«
اما خفاش باز هم حرف خنده دار دیگری زد. 
باال  رودخانه  آب  ببارد،  باران شدیدی  »اگر 

می آید و گوشهایم خیس می شوند.«
بچه شیر غرید: »اما اگر آب رودخانه باال بیاید، 

پاها خیس می شوند،  نه گوش ها.«
خفاش ادامه داد: »می توانم روی سرم کاله 
بگذارم، ولی فایده ای ندارد. کاله می افتد روی 

چمن باالی سرم.«
پیر  خفاش  »عجب  گفت:  جوان  کرگدن 
نیست، پایین  باال  که  چمن  است!  دیوانه ای 

است.«
فکر  دیگر همه حیوانات جوان جنگل  حاال 

می کردند که خفاش کاماًل دیوانه است. 
به همین دلیل دویدند تا ماجرا را برای جغد دانا 

تعریف کنند. 
بچه فیل گفت: »خفاش مخ ندارد، پاک ُخل 

شده است.«
بچه شیر گفت: »اگر دیوانه شده باشد، شاید 

خطرناک هم باشد.«
بز کوهی فریاد زد: »کمک! کمک!«

جغد هوهو کنان گفت: »چرا شما فکر می کنید 
خفاش دیوانه شده است؟«

کرگدن جوان گفت: »خفاش چیزها را آن طور 
که ما می بینیم، نمی بیند.«

بچه زرافه گفت: »خفاش همه چیز را وارونه 
می  بیند.«

جغد دانا به حیوانات جنگل نگاه کرد و گفت: 
»من با چند پرسش ساده خفاش را آزمایش 

می کنم، بعد هم شما  را آزمایش می کنم.«
سپس همه با هم به دیدن خفاش رفتند. جغذ 
از خفاش پرسید: »ممکن است به چند پرسش 

من جواب بدهی؟«
خفاش گفت: »هیچ اشکالی ندارد، بفرمایید.«

جغد گفت: »پرسش اول، بگو ببینم درخت چه 
شکلی است؟«

خفاش گفت: »چه آسان! هر درختی یک تنه 
در باال دارد و برگهای  فراوانی در پایین.«

بچه زرافه خندید: »می بینی جغد دانا، خفاش 
خل شده است. درخت یک تنه در پایین دارد و 

برگهایی در باال، این را حتی من هم می دانم.«
جغد گفت: »پرسش دوم. خب حاال بگو کوه 

چه شکلی است؟«
یکی هم  آن  از  پرسش  »این  خفاش گفت: 
آسانتر است. کوه یک دامنه در باال دارد و یک 

نوک تیز در پایین.«
بز کوهی گفت: »ای خفاش پیر دیوانه! قله  کوه 
باالست نه پایین. من که یک بز کوهی هستم،  

این را خوب می دانم.«
»خفاش  زدند:  فریاد  جنگل  حیوانات  همه 

دیوانه شده است،  زود دکتر خبر کنید.«
جغد گفت: »پرسش آخر، من می خواهم به جز 

خفاش همه به این پرسش جواب بدهند.«
حیوانات گفتند: »چه پرسشی؟«

حاال  تا  آیا  سوم.  »پرسش  گفت:  دانا  جغد 
خواسته اید مثل خفاش به چیزها نگاه کنید؟«

مثل  واداشت  را  حیوانات  همه  جغد  سپس 
خفاش از شاخه ها آویزان شوند. 

می گفت،  راست  خفاش  گفت: »اِ،  کوهی  بز 
پایین  کوه  قله  کنی،  نگاه  اینطوری  وقتی 

است.«
درخت  تنه  کنید،  »نگاه  گفت:  زرافه  بچه 

باالست و برگهایش پایین.«
باالی  چمن  »ببینید!  گفت:  کرگدن  بچه 

سرماست، آسمان کو؟ ... نیست.«
درست در همین موقع باران قطره قطره شروع 

کرد به باریدن. بارید و بارید و بارید.«
بچه شیر گفت: »جغد، می توانم آن وری شوم؟ 
آب رودخانه دارد باال می آید، گوشهایم دارند 

خیس می شوند.«
آب  توی  من  پاهای  »انگار  فیل گفت:  بچه 

است.«
خفاش چتر نو و قشنگش را به آنها قرض داد تا 

خیس نشوند. 
بچه زرافه گفت: »متشکرم. معذرت می خواهم 

از اینکه گفتم تو دیوانه شده ای.« 
معذرت  هم  »ما  گفتند:  هم  حیوانات  بقیه 

می خواهیم.«
دیوانه  خفاش خندید و گفت: »خب دیگر، 

بازی در نیاورید...!«/

فاطمه زردشتی نی ریزی، نی ریزان فارس:

بودن  شما  با  از  هفته  هزار  و  شماره  هزار 
گذشت...

با عصر نی ریز شروع شد... ساده و مختصر و 
مفید... با نی ریزان ادامه پیدا کرد و با هورگان 

و نی تاک به کارش ادامه داد...
اگر بگوییم انگار همین دیروز بود و چه زود 
گذشت، کمی اغراق کرده ایم. بیست سالی از 
کنار با شما بودن می گذرد... با همه  بدی ها، 

خوبی ها، کمی ها و کاستی ها... 
انتشار  شماره  هزارمین  با  همزمان 
هفته نامه های عصر نی ریز و نی ریزان فارس، 
بر آن شدیم تا نظر چند تن از همشهریانمان 

را در مورد هفته نامه جویا شویم.
محمد ایمانی فر دبیر و ساکن استهبان است.

از کسانی است که تا دوسال پیش مرتب 
به  اما  می خوانده،  را  نی ریزان  هفته نامه 
خاطر مشغله کاری چند وقتی می شود آن 

را نمی خواند. 
می گوید: »اهل اینستاگرام و واتساپ نیستم 
روی  را  واتساپ  حتی  نبودم،  دبیر  اگر  و 

خبرهای  تنها  نمی کردم.  نصب  گوشی ام 
آقای طهماسبی نماینده مجلس را در گروه 
واتساپی استهبان دنبال می کنم و با سایت 

هورگان هم آشنایی ندارم.«
عباس قربانیان از کسانی است که اکثر اوقات 

هفته نامه را می خرد. 
و  بروم  خرید  برای  وقت  »هر  می گوید: 
هفته نامه را ببینم، آن را می خرم. در سایت 
عضو  نی ریزان  واتساپ  گروه  و  هورگان 
نیستم؛ ولی در اینستاگرام هفته نامه را دنبال 
است  خوبی  هفته نامه   نظرم  به  می کنم.  
و هنوز هم با توجه به شبکه های مجازی، 

مخاطبان خاص خود را دارد.«
گهگاهی  و  است  خانه دار  عباسی  طیبه 
هفته نامه را می خرد. اهل گروه های مجازی 
و  نمی شناسد  را  هورگان  سایت  نیست. 
پیج  در  ندارد،  اینستاگرام  این که  دلیل  به 

نی ریزان هم عضو نیست.
می گوید: »زنده یاد همسرم عباس  عباس پور 
هفته نامه  شما  پاقرص  و  پر  خوانندگان  از 
بود. غیر ممکن بود یک شماره از هفته نامه 
را نخرد و موقع خواندن، یک مطلب آن را جا 
بیندازد. از وقتی او فوت کرده، دل و دماغی 

برای خرید هفته نامه ندارم و گهگاهی آن را 
و  اینستاگرام  در  بچه هایم  البته  می خرم. 

واتساپ هفته نامه را دنبال می کنند.«
محمدجواد اسدی حدود یک سال است که 
نسخه  چاپی هفته نامه را نخریده، اما خبرهای 
شهرستان را به طور مرتب در اینستاگرام و 

از طریق پیج نی ریزان فارس دنبال می کند.
واتساپی  گروه  و  هورگان  »عضو  می گوید: 
پروپاقرص  مشتریان  از  نیستم.  هفته نامه 
هفته نامه بودم و همیشه آن را می خریدم؛ 
خبرهای  می دهم  ترجیح  االن  خب  اما 
شهرستان را از طریق شبکه های مجازی و 

کانال اینستاگرام هفته نامه دنبال کنم.«
نی ریزان جدیداً  »هفته نامه  می دهد:  ادامه 
به گونه ای شده  که در فضای مجازی اکثراً 
حوادث را انعکاس می دهد. اگر کمی مطالب  

امیدوارکننده در پیج باشد بهتر است. «
دلیل  به  و  است  پرستار  کاظم زاده  خانم 

مشغله  کاری وقت روزنامه خواندن ندارد.
که  است  مدتها  را  »نی ریزان  می گوید: 
می شناسم. روزنامه ی خوبی است؛ اما من 
فرصتی برای خواندن ندارم و به همین دلیل 

مدت هاست آن را نخریدم. اهل اینستاگرام 
هم نیستم؛ اما خبرهای نی ریز را از طریق 
شامل  گاهی  که  می کنم  دنبال  واتساپ 

خبرهای نی ریزان فارس هم می شود.«
است  کسانی  دیگر  از  شعاع  محمدهادی 
که نسخه  چاپی هفته نامه را به شبکه ها و 

گروه های مجازی ترجیح می دهد.
طریق  از  را  شهرستان  خبرهای  که  او 
»مغازه  دنبال می  کند، می گوید:  هفته نامه 
داریم و به محض این که هفته نامه می رسد، 
نگاهی به هفته نامه می اندازم و اخبار آن را 
می خوانم. در گروه واتساپ، سایت هورگان و 

پیج اینستاگرام هم عضو نیستم.«
خبری  منابع  از  یکی  حسن پور  صغری 
می داند   نی ریزان  هفته نامه  را  شهرستان 
را  هفته نامه  هفته  هر  »قباًل  می گوید:  و 
می خریدم؛ اما از وقتی واتساپ و گروه های 
نام  شده.  کمتر  خریدمان  آمده،  مجازی 
سایت هورگان را شنیده ام و در گروه واتساپی 
نی ریزان عضو نیستم؛ اما گاهی خبرها را از 
اینستاگرام  در  فارس  نی ریزان  پیج  طریق 

دنبال می کنم.«
خوانندگان  دیگر  از  رفعتی  سیامک 

پروپاقرص هفته نامه است. 
می گوید: »قباًل هفته نامه را مشترک بودم و 
حاال هم هر هفته آن را می خرم. به نظرم این 
هفته نامه بعد از چندین سال جزیی از خرید 
سبد مردم شده. هفته نامه نی ریزان فارس تا 
آن جا که توانسته موفق عمل کرده و اگر از 
لحاظ مالی تأمین شود، می تواند در استان 

حرف برای گفتن داشته باشد.«
در گروه واتساپ عضو است و سایت هورگان 
را می بیند، اما اینستاگرام ندارد تا بتواند پیج 

نی ریزان را دنبال کند.
طاهره محمودی خواه از دیگر کسانی است 

که هر از گاهی هفته نامه را می خرد.
هورگان  و  واتساپ  گروه  »در  می گوید: 
عضو نیستم و بیشتر خبرها را از طریق پیج 
اینستاگرام نی ریزان دنبال می کنم. نسخه  
چاپی هفته نامه را هم بیشتر به خاطر بچه ها 
سرگرم کننده ای  مطالب  چون  می خرم؛ 

دارد.«
عباس دهقان ترجیح می دهد در کنار دنبال 
کردن پیچ هفته نامه  نی ریزان در اینستاگرام، 

پیج خبرنگاران هفته نامه را هم دنبال کند.

خریدن  اهل  زیاد  چرا؟  »دروغ  می گوید: 
نیستم و کم پیش  نسخه  چاپی هفته نامه 
می آید آن را بخرم؛ اما خبرهای شهرستان را 
مرتب از طریق سایت هورگان، گروه واتساپ 
نی ریزان و پیج اینستاگرامی نی ریزان دنبال 

می کنم.«
او نشریه نی ریزان فارس را محتاط می داند 
کنار  را  احتیاط  کمی  »اگر  می گوید:  و 
می گذاشتند و به قلمشان جرئت بیشتری 
می دادند، بهتر بود. البته از طرفی هم حق 
نمی شود در هفته نامه  را  دارند؛ همه چیز 

نوشت.«
بهمن رضایی معلم بازنشسته ای است که هر 

هفته هفته نامه را می خرد.
می گوید: »فکر می کنم شماره ای از هفته نامه 
حتی  باشم.  نخوانده  و  نخریده  که  نبوده 
در  دخترم  درس  خاطر  به  که  چهارسالی 
را  هفته نامه  داشتیم،  سکونت  ارسنجان 
مشترک بودم و آن را می خواندم. به نحوی 
انگار به هفته نامه اعتیاد پیدا کرده ام. البته به 
خاطر این که هفته نامه را می خرم، در هیچ 
عضو  نی ریزان  مجازی  گروه های  از  کدام 

نیستم.«

گپ و گفت نی ریزان فارس با برخی خوانندگان
20 سال گذشت...

هزار هفته نامه با شما

برابر رأی شماره 140060311023000087هیأت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زرین  دشت تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم زلیخا سرخابی فرزند زینل به شماره 
شناسنامه 15 صادره از زرین دشت در سه دانگ مشاع از  ششدانگ یک باب خانه به مساحت 267.60 متر مربع پالک 6 فرعی از 5535.2 
اصلی  قطعه 8 بخش 12  فارس شهرستان زرین دشت واقع در حاجی آباد خریداری مع الواسطه از مالک رسمی آقایان ابراهیم و خلیل 
نمدچی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود. در صورتی که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در 

صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشارنوبت اول:1400/06/21   

      تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/07/04

خلیلمرادخواه-رئیسثبتاسنادوامالکزریندشت

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

1400/06/13
- مورخ 

ش 2696

36575

آگهی فقدان سند مالکیت بخش 22 فارس نی ریز
چون آقای محمود برهانی فرزند جان بابا با تسلیم دوبرگ استشــهادیه که در دفتر خانه اسناد رسمی شماره 23 
نی ریز تنظیم گردیده است مدعی هستند که تعدادجلدیک  سند مالکیت کاداستری به ششدانگ یک  باب خانه 
به مســاحت 335.85 متر مربع تحت پالک 3266.6 واقع در نی ریز بخش 22 فارس به نام ایشان ذیل ثبت دفتر 
الکترونیکی 139820311005001451 با شــماره چاپی 48235 د 97  و صادر تسلیم گردیده است برابر سند 
رهنی 82953-1398/9/17 دفترخانه 23 نی ریز در قبال مبلغ ســه میلیارد و سیصد میلیون ریال به مدت 36 
ماه در رهن بانک ملت شعبه نی ریز قرار گرفته اســت به علت جابجایی منزل مفقود شده است و نامبرده تقاضای 
صدور سندالمثنی نموده است. مراتب طبق دستور ماده 120 اصالحی آیین نامه قانون ثبت آگهی می شود که هر 
کس نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای کرده و یا مدعی وجود ســند مالکیت نزد خود می باشد تا ده روز پس از 
انتشار آگهی به ثبت محل مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا خالصه معامله تسلیم نماید و 
اگرظرف مدت مقرر اعتراضی نرسیده و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود اداره ثبت سند مالکیت المثنی 

را طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد. 
تاریخ انتشار: 1400/07/4

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

366777

- مورخ 1400/07/01
ش 77
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کافه ادبیات
 به کوشش فاطمه زردشتی نی ریزی

برگی از تاریخ

در زمینه کشته شدن ارتشبد خاتمی شوهر 
یک  زمینی،  نیروی  فرمانده  و  شاه  خواهر 
آن  توضیح  برای  ولی  زد.  می توان  حدس 
فروردین  در  برگردیم.  عقب  به  کمی  باید 
ماه 1344 خورشیدی سوء قصدی علیه شاه 
در کاخ مرمر از سوی یکی از سربازان گارد 
شاهنشاهی صورت گرفت. این ماجرا موجب 
نگرانی شدید مسئوالن کشور و متحدان غربی 
ایران گردید، چرا که در صورت کشته شدن 
روشنی  قانونی  پیش بینی  هیچگونه  شاه، 
در مورد کسی که بتواند بی درنگ جانشین 
دنبال  به  شاه  سرانجام  بود.  نشده  شود،  او 
گفتگویی با جعفر شریف امامی، رئیس مجلس 
سنا، دستور داد الیحه ای که به موجب آن تا 
رسیدن ولیعهد به سن بلوغ، نیابت سلطنت 
به شهبانو تفویض می شد، تهیه و به مجلس 
مؤسسان تقدیم گردد. این الیحه در تابستان 
1346 به تصویب مجلس مؤسسان رسید. با 
این همه آمریکا، متحد اصلی ایران، همچنان 
نگران بود و بیم آن را داشت که در صورت 
درگذشت ناگهانی شاه، کشور دچار هرج و مرج 
گردد. در نتیجه در همان اوان برنامه ای برای 
روز مبادا )Contingency Plan( تهیه و در 
آن پیش بینی شد که در صورت لزوم ارتش 
ایران زمام امور را در دست گیرد و در میان 
سران ارتش، نقش اصلی را می بایست ارتشبد 
خاتمی ایفا می کرد. به احتمال زیاد خاتمی 
خود نیز به روشنی از این طرح محرمانه آگاه 
نبود، وگرنه خودش موضوع را به شاه گزارش 
می داد. ولی چند ماهی پیش از درگذشت او، 

جریان به نحوی به گوش شاه می رسد. شاه نیز 
که به آسانی به همه کس بدبین می شد، از آن 
پس با خاتمی به سردی رفتار کرد و شاید هم 
در نظر داشت محترمانه او را از کار برکنار سازد. 
اگر این فرض را که شاه از برنامه روز مبادای 
آمریکائیان اطالع یافته بود بپذیریم، می توان 
گمان داشت که گفتگوی شاه و َعَلم )یادداشت 

3 مهر 1354( در همین باره بوده است.
سلطنت،  واپسین  سالهای  در  حال  هر  به 
بسیاری از افسران از آشفتگی و بی سامانی 
ارتش ناخرسند بودند، ولی با این همه تا پایان 

رژیم نسبت به شاه وفادار ماندند.
ب( سیاست خارجی

از  َعَلم درباره رضاشاه،  با  شاه در گفتگویی 
وجه  هیچ  به   ...« که  گرفت  خرده  پدرش 
نرمش برای تماس یا کار با خارجی نداشت...« 
زبان  به  اردیبهشت 1352(.  )یادداشت 31 
دیگر برای پادشاهی که تنها به سلطنت قانع 
نبوده و آهنگ حکومت دارد، »تماس یا کار 
با خارجی« را از بایستگیها می دانست. عالقه 
پیوسته او به تحوالت خارجی و دیپلماسی 
دریافتنی است، چرا که روی کار آمدن خود 
ناخرسندی  و  جهانی  دوم  جنگ  زاییده  او 
انگلیسیها از سیاست و رفتار پدر او بود. به 
همین دلیل نیز پس از حمله آلمان به شوروی 
و به دنبال آن اشغال ایران به وسیله نیروهای 
شهریور 1320  سوم  در  روسی  و  انگلیسی 
)اوت 1941(، رضاشاه ناچار به استعفا شد و 

راه تبعید در پیش گرفت.
تماس  ایران  اشغال  و  جنگ  سالهای  در 

مسئوالن و از جمله شاه - که در آن زمان 
کاره ای نبود - با نمایندگان سیاسی انگلیس 
و شوروی و سپس آمریکا از واجبات بود. پس 
از پایان جنگ نیز برپایی دولت خودمختار 
و  شوروی  آشکار  پشتیبانی  با  آذربایجان 
خودداری نیروهای این کشور به بیرون رفتن 
از ایران، اهمیت روزافزون دیپلماسی و نیاز 
به مشخص ساختن سیاست خارجی ایران را 
وقت  نخست وزیر  قوام السلطنه،  کرد.  تأیید 
با پشتیبانی دولت آمریکا این مشکل را که 
ممکن بود به تجزیه بخشی از ایران بینجامد، 
به نحو درخشانی حل کرد و بی آن که در عمل 
امتیازی به شورویها دهد، آذربایجان را به ایران 
بازگرداند. شاه که از هر مرد نیرومندی بیمناک 
بود و هرگز با قوام السلطنه اشرافی منش و 
متکبر میانه خوبی نداشت، نگران بود مبادا این 
پیروزی از قوام قهرمانی بسازد. ولی بازگشت 
به  مرکزی  دولت  اداری  سازمان  و  ارتش 
آذربایجان، به شاه فرصتی زرین داد تا با سفری 
پرشور به این خطه و حداکثر بهره برداری از 
واکنش طبیعی مردم، به عنوان نماد یگانگی 
کشور شناخته شود و آزادی آذربایجان را به 
حساب خود بگذارد و درباره تالش یک تنه 
خود در این راه - به رغم کارشکنیهای )!( قوام 
- داستانها بپردازد. از آن پس شاه کوشید در 

سیاست خارجی دستی داشته باشد.
ادامه دارد

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

اول، تهران: کتاب سرا، صص84 تا 87

سالهای واپسین حکومت شاهنشاهی

بخش یازدهمنگرانی ها درباره جانشینی شاه

 
اکفه کتاب

نویسنده: هوشنگ مرادی کرمانی
تعدا صفحات: 96
انتشارات: نشر نی

داستان  مامان« یک  کتاب »مهمان 
خانوادگی شیرین از هوشنگ مرادی 
کرمانی است. این کتاب، داستان یک 
خانواده را بیان می کند که قرار است 
خانواده  مادر  بیاید.  مهمان  برایشان 
محور اصلی داستان است. او با مهمانان 
رودربایستی دارد و از طرفی وضع مالی 
خوبی هم ندارند که به شایستگی از 
همسایگان  کند.  پذیرایی  مهمانان 
که متوجه جریان می شوند دست به 
دست یکدیگر داده و با کمک هم شام 
مفصلی تهیه می بینند تا به این ترتیب 
آبروی همسایه  خود را حفظ کنند. 
دهنده   نشان  نوعی  به  داستان  این 
از آداب و رسوم زندگی  گوشه هایی 
خانوادگی ایرانی است. روایتی از روابط 
فامیل،  با  است  اعضای یک خانواده 
صمیمیت ها،  حکایت  همسایه ها، 
نگرانی ها و در مجموع فرهنگ جاری 
در گوشه ای از یک شهر بزرگ که طی 

ماجرایی چند ساعته بیان می شود.
این  پایه   بر  مهرجویی  داریوش 
داستان، فیلم سینمایی با همین نام 
ساخت که با اقبال عمومی روبرو شد و 
جوایز زیادی از جشنواره های مختلف 

به دست آورد.
متن زیر برگرفته از کتاب است:

بشقاب  عروس  و  خاله  پسر  جلوی 
شیرینی خوری  توی  و  بود  تخمه 
شیرینی های تری که خودشان آورده 
را  شیرینی ها  خود  سر  بهاره  بودند. 
گذاشته بود تو شیرینی خوری و آورده 

بود: 
- می خواستیم شیرینی بخریم. فکر 
کردیم این دور و برها شیرینی خوب 

نیست که قابل عروس خانم باشد. بابام 
دیر آمد و گرنه می رفت از خیابان های 
چه  دیدید  می خرید.  شیرینی  باال 

قنادی هایی آن باالهاهست! 
- ماشاءالله چه سر و زبانی داری، چه 
تعارف هایی بلدی! ما با این سن و سال 

از این چیزها بلد نیستیم. 
- استادش مامانش است. مامان کو؟ 

- تو حیاط با همسایه ها حرف می زند و 
کارهایی هم می کند. 

پسرخاله بلند شد: 
خاله  افتاد.  زحمت  به  جان  خاله   -
جان، خاله جان! تو را خدا نمی خواهد 
و  مختصر  چیز  یک  بکشی.  زحمت 
ساده می خوریم. ما که غریبه نیستیم. 

عروس آمد تو حیاط: 
- راست می گوید خاله جان.خودتان 
را به زحمت نیندازید. کاری دارید؟ 

می خواهید بیایم کمکتان؟ 
- دیگه چی! خدا مرگم بدهد عروس 
خانم، چه حرفها می زنی. همینم مانده 
که یک دفعه آمدی خانه ما بکشمت 
به کار. تو چه قدر با معرفت و دانایی! 
معلوم می شود که مامانت خانم خانه 
بوده و تو زیر دست او بزرگ شدی، 

وچیز یاد گرفتی. آفرین به آن مادر...

مپندار اگر طاعتی یکداستانخانوادگیشیرین
کرده ای

غالمرضا آراسته

آورده  تذکره االولیا  در  عطار  شیخ 
روزگار  سال  ده  بایزید،  که:  است 

می بایست تا به کعبه رسید و در هر گام مصلی می انداخت و 
دو رکعت نماز اقامه می کرد. و شیخ سعدی در بوستان، باب 

احسان فرمود:
شنیدم که پیری به راه حجاز

به هر ُخطوه* کردی دو رکعت نماز
چنان گرم رو در طریق خدای

که خار مغیالن نکندی ز پای
سرانجام در خیالش می گذرد که هیچ کس چون من حج 

نکرده است که هاتفی به گوش او می خواند که:
مپندار اگر طاعتی کرده ای

که ُنزلی بدین حضرت آورده ای
به احسانی آسوده کردن دلی

به از الف)*( رکعت به هر منزلی

پ ن: *ُخطوه: گام، قدم / ُنزل: آنچه میزبان پیش میهمان نهد / 

اَلف: هزار

کشکول

غلطهایمتداولدر
زبانشیرینفارسی

از دیدگاه استاد حسن عمید
فعله:  »َفَعله« جمع فاعل است. در فارسی »به سکون عین« 

)َفْعله( به معنای کارگری که در کارهای ساختمان زیر دست بّنا 

کار می کند استعمال می شود.

فلک، فلق:  َفَلق در عربی به معنای چوبی است که در وسط 

آن ریسمان کوتاهی  بسته شده و پای شخص مجرم را در آن 

می گذارند و شالق می زنند. در فارسی َفَلک یا َفَلکه می گویند. 

َفَلک در عربی به معنی آسمان و مدار ستارگان است، و َفَلکه 

قطعه زمین مستدیر )گرد و دایره مانند( را می گویند.

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

کتابخانه گوتنبرگ، ص123.

زین قند پاریس

ویژه  طنز نی ریزان فارس

سال ششم / شماره:  272

قیمت: 2 قرون

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

ماجراهایمنوبیبی
-شماسگمیخوایچکاربیبی؟

-ماخاماَایتَنِیدربیام...
و  نزدیک من  آورد  را  بی بی گوشی اش 

گفت:

- گالب اینا چن؟

فانتزی روی صفحه   به سگ کوچولو و 

گوشی بی بی زل زدم...

- نمی دونم بی بی، قیمتاش متفاوته، بسته 

به نژادش داره...

- نجاِت ارزوُنش چن؟

- منظورتون نژاده بی بی؟ میگم که بی بی 

جان نمی دونم، حاال برا چی می خواین؟

- ماخام یکیشه ُبسونم!

- چی کار کنی بی بی؟

- میگم خو، ماخام اگه گیُرم اومد یکیشه 

ُبسونم...

- وا! ینی چی بی بی؟ شما سگ میخوای 

چکار؟

پِس  بِِری  ماخام  چکار؟  ماخام  سگ   -

باشه،  َبَرم  همگویی  َیی  ماخام  مرُگم... 

َیی همدمی َبرم باشه... ماخام اَ ای َتِنی 

دربیام...

- َدِست درد نکنه بی بی، پس من اینجا 

چی ام؟ چکاره ام؟

ینی  سِر خیارسونی!  مترسک  تو  تو؟   -

حیف ای نون و ُاووی که درم میدم تو! َیی 

ثمری  َیی  حاال  کاشتوَدم،  َرزی  درخت 

دادود...

چیزی نگفتم که دوباره گفت:

- حاال ایناِر اَ کجا بویه بسونی؟

- کدوما بی بی؟

- هی سگا نه، نپه چی چی؟

جدی  داری  شما  چی؟  ینی  بی بی   -

می گی؟

- ها نپه درم شوخی می کنم دختر؟ واال 

ماخام یکیشه بسونم!

- بی بی اینا هر کدوم باالی چهار پنج 

میلیونه ها...

بی بی زد پشت دستش...

- ووووی؟ راس می گی ننه؟

- بله بی بی پس چی فک کردین؟

بی بی آهی کشید، چن دقیقه  ساکت شد، 

دوباره گفت:

- میگم ننه نیشه ِقّسی بسونی؟

می فروشه  قسطی  سگشو  کی  بی بی   -

آخه؟ بعدشم می گم که من نمی دونم... 

اگه حتمًا می خواین از دوستم که سگ 

داره بپرسم؟

- ها ننه، پوشو َیی زنگی برش بزن...

*****

سگ  مصیبتی  چه  با  بی بی  که  بماند 

خرید و پولش را پرداخت و آن را به خانه 

آوردیم...

- چند دقیقه ای بیشتر از ورود سگ به 

خانه امان نگذشته بودکه بی بی گفت:

برش  اسمی ام  َیی  بویه  گالب  حاال   -

انتخاب کنیم یا نه؟

- آره دیگه بی بی. صد درصد، حاال چه 

اسمی مد نظرتونه؟

کمی فکر کرد...

- ُعناب چیطوره؟

- چی بی بی؟ عناب؟ عناب برا چی بی بی؟ 

- خو گفتم اسمی بذرم که رو اسم توام بیا 

نه! عناب و گالب! چیطوره؟

- دس شما درد نکنه بی بی! حاال دیگه اسم 

سگتو با اسم من ِست می کنی؟

سگا  ای  باخا،  دُلت  خیلی ام  دختر   -

الکی خو  ای سِگی  اَ  گیرونن، باکالَسن 

نیسن.

- بله بی بی، َدستون درد نکنه، واقعًا به من 

لطف دارین شما!

شام را که خوردیم نگاهی به بشقاب بی بی 

انداختم...

 - بی بی اینا چیه ریختین تو بشقابتون؟ 

- نی بینی چی چیه؟ ته سفره ِر جم کردم 

بیری بیریزی بری عناب!

- بی بی این که از این چیزا نمی خوره که... 

باید یا براش کنسرو مخصوص بذارین یا 

گوشت.

- گوشت؟  دختر من خودوم سال تا سال 

ای  بری  برم  حاال  نیبینم  گوشت  رنگ 

گوشت بوسونم؟

موقع خواب که شد بی بی گفت:

- گالب جاته بده عناب!

- وا بی بی اینا تشک مخصوص دارن، پس 

خودم کجا بخوابم؟

- رو سِر من! دختر خداِر خوش میا من برم 

هونجا  بوسونم؟  توله سگی دشک  بری 

گوِشی دُست باخابوُنش خو.

بری  باید  فردا  فقط  بی بی  خب  خیل 

غذا  براش  ورم  اون  از  بزنیا،  واکسنشم 

ولوازم بهداشتی بگیر.

- گالب تو دری ایناِر شوخی می کنی؟ نه؟

- نه واال بی بی شوخی چیه؟ َملی دوسم 

کلی خرج سگش  هرماه  داره  که سگ 

می کنه... 

بی بی سری تکان داد...

بِجی ایکارا صب مَیَرم پُسش میدم اَ یارو 

میگم َیی چی اُزش کم کن، پُسش بیگیر... 

من ای پوالِرداشتم خرج تو می کردم که 

رو دُسم نمونی!!

گالبتون

نامه مشترک مادرشوهر و 
خواهر شوهر به هفته نامه!

سالم خدمت هفته نامه محترم نی ریزان فارس
اگر از حال ما خواهر و مادر سعید بخواهید، الحمدلله حال 
جسمی مان خوب است و جز اعصاب خرابمان از دست 
ریحانه زن سعید ماللی نداریم که به حق علی ایشالله اول 
خدا هدایتش کند و دوم اگر قابل هدایت نیست برود زیر 

تریلی 18 چرخ!
راستش را بخواهید، از وقتی پسرمان را زن داده ایم، دیگر 
رنگش را ندیده ایم! ریحانه کاری بر سر این بچه ما آورده 

که قید همه خانواده را زده!
تا آنجایی که ما تحقیق کرده ایم، این ریحانه ناله زده، از 
ترفندهای زیاد و عجیب و غریبی برای جدا کردن سعید 
خل و چِل ما، از خانواده اش استفاده می کند! ترفندهایی 

که مغز آدم سوت می کشد!
اول اینکه این ریحانه خاااانم مثل سایه، همیشه با سعید 
است و لحظه ای او را تنها نمی گذارد؛ تا مبادا یک وقت 
سعید تصمیم بگیرد نیم ساعت به مادر یا خواهرش سر 

بزند!
اما فقط همین نیست. 

شنیده ایم به محض اینکه سعید لباس بیرون می پوشد، 
ریحانه سریع جورابهای کهنه و نُشسته و سوراخ سوراخی 
و بوگندو را جلوی سعید می گذارد و می گوید جوراب 
تمیز نداریم. تو که جایی نمی خواهی بروی که مجبور 
باشی کفشت را بیرون بیاوری. پس چه فرقی می کند چه 
جورابی بپوشی! تا بروی و  بیایی لباسها و جورابهایت را 

برای فردا می شورم!
سعید بیچاره هم از خجالت جوراب نشسته و سوراخ و 
پاهای بو گندوی خودش، به هیچ کسی از جمله ما سر 

نمی زند!!!
فربانتانغریبآشنا

زبونُمالل،زبونُمالل

کارتونهفته

#طالبان

شوخی با خیام
»آن قصر که جمشید در او جام گرفت«

از ارث پدر نبود،چون وام گرفت
در زیر بنای کمتر از شصت و سه متر

از زندگی شاهی خود کام گرفت!!
تا وام خرید ِ خانه اش جور شود

هر هفته سه بار ختم انعام گرفت
آنقدر برای وام سگ دو زد که

جمشید ِ جوان ِ قصه سرسام گرفت
از بانک فالن به بانک بهمان چرخید

صد جور ز هر کدام پیغام گرفت
از سوی سه تا ضامن بازاری هم

تأیید شد و کار سرانجام گرفت
از شدت شوق اشک او جاری شد

گویی چو »ظریف«حکم برجام گرفت
آن گاه به قول شاعر ِ نیشابور

»آهو بچه کرد– و روبه آرام گرفت«
جمشید ز فرط شادمانی آن شب

یک دست کباب بابت شام گرفت
 با اهل و عیال خویش در رگ زد و گفت

صد شکر که این قضیه انجام گرفت
بعد از چندی که چند قسطش شد دیر

از قاضی شهر حکم اعدام گرفت
گفتند که اختالس او سنگین است

پس رفت درون قبر و آرام گرفت
با شعر حکیم کرد شوخی »جاوید« 

البته اجازه اش ز خیام گرفت!
محمد جاوید

شعردونی

طرح: حسین نقیب
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خانه تيرآهنی با متراژ ٢١٨ متر با 
نما سنگ و كامال تميز واقع در كوچه 

خرمدل به فروش میرسد. 
قيمت يک ميليارد و پانصدمیلیون تومان. 

 ٠ ٩ ١ ٧ ١ ٣ ٣ ٤ ٣ ٠ 7 نه
خا

ش 
رو

ف

2/36671

اینترنت پلنگان
 راه اندازی شد

 ثبت نام و راه اندازی:
07153833827)هدایتی(

***/1

یک قطعه زمین مسکونی به متراژ  185 متر مربع سند 

دار دارای آب، برق گاز و فاضالب  در کوچه ده متری 

آسفالت و اقع در خیابان معلم به فروش می رسد.

09173173797 ین
زم

ش 
رو

ف

2/35895

دعوت به همکاری
نیازمند یک نفر نیروی برقکار سه فاز برای کار درشهرک سنگ نی ریز 

09177895190
2/36662

فروش یا معاوضه
یک دانگ تلمبه همراه با یک هکتار باغ زردآلو ، گله دونی، 

ساختمان قابل سکونت  واقع در منطقه حسن آباد به فروش 
می رسد یا با منزلی در نی ریز و شیراز معاوضه می گردد 

09177320372 ضیغمی 2/36635

فروش ملک
ملک انجیرستان به متراژ 3 هزار مترمربع دارای اتاق 5 در 4 ، 

برکه 21 هزارتایی، 60 عدد درخت کوچک و بزرگ و یک عدد کپر 

واقع در پلنگان به فروش می رسد.
09178408011 2/36662

بدینوسیله از کلیه اعضاء انجمن صنفی کارفرمایی مذکور دعوت 
بعمل می آید در جلسه مجمع عمومی عادی که در ساعت 10:30صبح 
امام  خیابان  در  واقع  انجمن  دفتر  محل  مورخ1400/07/22در 
حسین)ع( جنب دفتر پیشخوان خدمات دولت تشکیل می گردد 

حضور بهم رسانند.
دستور کار جلسه : 1-انتخاب بازرس انجمن 2-ارائه گزارش عملکرد 

مالی سال 99 انجمن 

رئیس هیت مدیره انجمن صنفی کارفرمایی شرکتهای 
خدماتی شهرستان نی ریز و حومه

 آگهی تشکیل مجمع عمومی عادی
انجمن صنفی کارفرمایی شرکتهای خدماتی شهرستان نی ریز و حومه

4/36688

صنفی  انجمن  اعضاء  کلیه  از  بدین وسیله 
کارفرمایی انارکاران دعوت به عمل می آید در جلسه 
مجمع عمومی که راس ساعت 10 صبح الی 12ظهر 
روز دوشنبه مورخ1400/07/26 در محل نمازخانه 
مدیریت جهاد کشاورزی واقع در ساختمان شماره 2 

تشکیل می گردد و حضور بهم رسانند.
موضوع جلسه:

1-انتخاب هیات مدیره 

2-انتخاب بازرس انجمن
3-ارائه گزارش هیات مدیره سابق انجمن

4-تغییر اساسنامه ماده7
های  پروتکل  رعایت  و  ماسک  داشتن  توضیح: 

اجتماعی الزامی است.

انجمن صنفی کارفرمایی انارکاران 
شهرستان نی ریز و حومه

 آگهی تشکیل مجمع عمومی عادی و فوق العاده)نوبت دوم(

انجمن صنفی کارفرمایی انارکاران شهرستان نی ریز

4/36688

دو باب مغازه با موقعيت عالي در خيابان 
بسيج اجاره داده مي شود.

0٩178٤7٤٦٤1 

اجاره مغازه 

2/36671

دعوت به همکاری
به دو نفر کادر خانم با فن 
بیان باال و وارد به کار در 
سالن آرایشگاه نیازمندیم.
538381٩٤ / 0٩178٦802٩1

1/36573

دو قطعه ملک پلنگان هر کدام به متراژ 
1000 متر)قطعه نخست: 9 درخت 
بزرگ(، )قطعه دوم: 15 درخت(، 
 دارای راه ماشین رو»قیمت توافقی«

09171304415 ک
 مل

ش
رو

ف

2/36587

خریدار پراید
پراید مدل 87 تا ٩0 را در 
حدود قیمت 50 تا 55 

میلیون خریداریم
0٩3٩5٤٦1581

1/36633

گمشده
یک کارت سوخت و 

گواهینامه به نام محمد 
حسن مصدقی گمشده به 
یابنده مژدگانی داده می شود

0٩17332٦8٩2
1/36668

فروش یک باب مغازه به مساحت  37متر مربع ،  دو دهنه 

دونبش تمام نما در موقعیت تجاری عالی واقع در خیابان امام 

خمینی)ره( درب برقی و سکوریت  دارای سرویس بهداشتی  

 با امتیاز آب، برق و تلفن همراه با سند تک برگ با شرایط عالی 

09173304037 -فنونی  زه
غا

ش م
رو

ف

2/36621

شبکه بهداشت و درمان نی ریز در نظر دارد حدود 500 شاخه انواع 

میل گرد سایزهای مختلف و 7 شاخه تیر آهن سایز 14 را از طریق 

برگزاری مزایده به فروش برساند.

 متقاضیان می توانند جهت بازدید و اعالم قیمت پیشنهاد ی از تاریخ 

یکشنبه 1400/07/04 لغایت 1400/07/11 به واحد امور قرارداد های 

شبکه مراجعه نمایند .

شبکه بهداشت و درمان شهرستان  نی ریز

آگهی فروش میل گرد و تیرآهن
4/36664

 D :افقی
1- نوعی انگور - رهبر اسبق شیلی 2- لباس زنان 
هندی - سبزی ساالد 3- مهره ای در شطرنج - 
رفوزه - رود مرزی - چاشنی غذا - آب  منجمد 
پادشاهی - فریاد شیوا  4- درجه کاراته - تخت 
5- شهر - نام ستاره زحل است - سوریه قدیم 6- 
آبدیده - مادر - سنگینی - دهان - رود اروپایی 
بودایی  مذهب  بنیان گذار   - خدعه  و  نیرنگ   -7
و  شجاع  معنای  به  ترکی  خاص  نام های  از   -8
پادشاه   -9 معطر   برگهای  با  درختچه ای  دلیر- 
مغولی - درنگ کردن 10- میوه نکو - هرگز نه 
عرب - پایندگی و همیشگی - عدد روستا - باالی 
 - ایران  شهر های  از   - پادشاهی  کاله   -11 بدن 
ناپخته 12- پرده دریدن - سنگ قیمتی - بجز 
13- حرف تنفر - اندک - به ترکی شایستگی و 
وقت؟  چه   - نامرئی  موجود   - است  خوشبختی 
آشیان   - خانمها  برای  محترمانه  عنوان   -14
رئیس   - کسی  به  کار  واگذاشتن   -15 درندگان 

پاسبانان قدیم را این گونه می نامیدند

 M :عمودی
ایرانی  پژوهشگر  و  شاعر   - ناخوش  و  بیمار   -1
 -3 آوازدهنده   - خدمتگزار   -2 سایه  به  متخلص 
تفاوت   - الفبا  تکرار حرف خوردنی   - اساس  و  پایه 
گوسفند  صدای  نیم   - اجسام  باالبر   - داشتن 
سینمایی  قطع   - فرستادن   - کالغ  صدای  نیم   -4
ایتالیا - تکیه  5- دعای زیر لب - شهری در کشور 
صدمه   - مهندسی  خط کش   -6 خودپسندان  کالم 
ام الخبائث - گشوده  - نگهدارنده  - پسوند   و آسیب 
 - و متکدی  8- گدا  - شهرها  پسران  نامهای  از   -7
پیامبر صبور   - فرمان کشتی   -9 زینتی  از درختان 
10- پیشرو اعداد - نفس خسته - ناباوری و حیرت 
- برهنه - ویتامین جدولی 11- آتش - سخت تر از 
آهن - کاشف واکسن آبله 12- بخشیدن - شهری در 
عربستان - کشتی جنگی 13- شب روستایی - باران 
 اندک - درس نخوانده - کتف و شانه - روحانی زرتشتی
14- سمت چپ - درویش و صوفی 15- بنای بزرگ 
طائفه پاسارگادیان - پولی که اساس کسب و کار و 

تجارت قرار بدهند

پاسخ جدول هفته گذشتهطراح:فاطمهزردشتینیریزیجدول شماره 352 123456789101112131415

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

589416327

246375981

173892645

624538719

851947236

937621458

362159874

795284163

418763592

آگهی دعوت از داوطلبین عضویت درهیئت مدیره  وبازرسی اتحادیه های صنفی و رسته های مرتبط

آگهی فراخوان انتخابات اتحادیه های صنفی ورسته های مرتبط
دراجرای آئین نامه اجرائی تبصره یک ماده 6 آئین نامه انتخابات هیئت مدیره اتحادیه های صنفی و 
با توجه به مصوبه های کمیسیون نظارت شهرستان نی ریز مورخ 1400/06/24 و 1400/04/05  و آگهی های 
تابعه  بخشهای  و  شهر  در  مذکور  اتحادیه های  اعضا  کلیه  از  نی ریزان  هفته نامه  در  قبلی  نوبت های 
)مرکزی،پشتکوه،قطرویه( که داوطلب عضویت در هیئت مدیره و بازرسی اتحادیه های ذیل می باشند دعوت 
بعمل می آید که جهت ثبت نام و کاندیداتوری  بشرح ذیل از ساعت 8 صبح الی 14 با در دست داشتن مدارک 
زیراز تاریخ 1400/07/04  به اداره صنعت،معدن وتجارت واقع در خیابان بهداشت مراجعه و نسبت به تکمیل 

فرم ثبت نام اقدام نماید.
1-درب و پنجره سازان آهنی و آلومینیومی و کابینت ساز   فراخوان نوبت اول به مدت 15 روز
فراخوان نوبت اول به مدت 15 روز 2-اتحادیه صنف تعمیر خودرو ، صافکار و نقاش و تراشکار  

3-مشاورین خودرو و وانت بارها و تاکسی تلفنی و فروش موتور سیکلت    فراخوان نوبت اول به مدت 15 روز 
فراخوان نوبت اول به مدت 15 روز 4-لوازم خانگی و طالفروشان                                                    
فراخوان نوبت اول به مدت 15 روز 5-اغذیه و تربار و خواربارفروش     

فراخوان  تمدید نوبت اول به مدت 10 روز 6-تیرچه،بلوک و سیمان فروش     
7-درودگران      فراخوان تمدید نوبت اول به مدت 10 روز 
فراخوان تمدید نوبت اول به مدت 10 روز 8-قناد ،بستنی بند و خشکبار فروش      

مدارک مورد نیاز
1. اصل و کپی پروانه کسب دائم معتبر

2. اصل و دو برگ کپی از تمام صفحات شناسنامه
3. اصل و دوبرگ کپی از پشت وروی کارت ملی

4. اصل ودوبرگ کپی از مدرک عدم سوءپیشینه از اداره تشخیص هویت 
5. 6 قطعه عکس 3*4

6. داشتن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم برای افراد فاقد سابقه عضویت در هیئت مدیره
7. حداکثر سن در زمان ثبت نام75 سال می باشد.

     هیئت اجرایی نظارت بر انتخابات هیئت مدیره وبازرسی اتحادیه های صنفی شهرستان نی ریز

36686/9

شرکت سیمان سفید نی ریز در نظر دارد انجام عملیات تسطیح، 

سنگ گچ،  آهک،  )سنگ  مواد  جابجایی  و  بارگیری  دپوسازی، 

کلینر، کائولن، فلورین، پودر سنگ )R3(،  نخاله های ساختمانی، 

کارخانه  سایت  محدوده  در  و...(  کوتینگ  نسوزکاری،  ضایعات 

سیمان سفید نی ریز بوسیله یک دستگاه لودر L120 ) یا معادل 

آن ( را به شرح مندرج در اسناد مناقصه به مدت یکسال از طریق 

مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. لذا از افراد 

حقیقی و حقوقی دارای تأیید صالحیت وزارت تعاون، کار و رفاه 

اجتماعی دعوت به عمل می آید . ضمنًا متقاضیان می توانند 

جهت دریافت اسناد مناقصه به سایت

  WWW.NEYRIZCEMENT.COM 

یا امور بازرگانی شرکت در محل کارخانه مراجعه نمایند .

آخرین مهلت تحویل پیشنهادات پایان وقت اداری روز دو شنبه 

مورخ 1400/07/12 می باشد. سایر شرایط در اسناد مناقصه درج 

گردیده است و در صورت نیاز به اطالعات بیشتر با شماره تلفن های 

8-53830006 - 071 داخلی های 237 و 296 تماس حاصل فرماید .  

امور بازگانی شرکت سیمان سفید نی ریز 

آگهی مناقصه شماره 06-1400/م ن )نوبت سوم(
36669.د.4

برابر رأی شماره 14006031100500042 هیأت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
شکراله  فرزند  رختابناک  رحیم  آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  نی ریز 
به شماره شناسنامه 372 صادره از نی ریز در ششدانگ یک باب مغازه به مساحت80 
متر مربع پالک 4  فرعی از 21 متخذه از 21.2  واقع در نی ریز بخش 22 فارس خریداری از 
مالک رسمی آقای محمد آقا رختابناک محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود. در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است 
در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد. 
تاریخ انتشارنوبت اول:1400/06/21 

تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/07/06

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

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

- مورخ 1400/06/10
ش 72

36533
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زیر نظر: دکترحسنعلی پیشاهنگ پزشک عمومی و  محدثه نیک منش کارشناس ارشد تغذیه

/ برای افزایش طول عمر، سبزیجات بیشتری مصرف 
کنید.

روزانه 5 عدد میوه و به میزان زیادی سبزی بخورید تا احتمال 
ابتال به بیماری های قلبی، سکته و سرطان را کاهش دهید.

/صبح ها با نمک دندان خود را مسواک بزنید و یا گاهی از 
مخلوط آن با جوش  شیرین برای سفید  کردن دندان خود 

استفاده کنید.

/سرطان روده درکمین افرادی است که زیاد فست فود 
می خورند. مصرف طوالنی مدت غذاهایی نظیر سوسیس، 
کالباس و... و روغنهای چرب، خطر ابتال به سرطان روده را 

افزایش می دهد.

/جلوگیری از آلزایمر با آب انار
آب انار می تواند فشار خون را پایین آورد و قدرت حافظه را 

تقویت کند.

/ دویدن، بیشتر از زمانی که از شما می گیرد به شما 
بازمی گرداند!

 طبق تحقیقات 1 ساعت دویدن، 7 ساعت به طول عمرتان 
می افزاید.  به همین خاطر جزء سالمترین کارهایی است که 

می توان انجام داد!

/سیر و کلم بروکلی بخورید تا ایمنی بدن زیاد شود.
اگر می خواهید زمستان امسال کمتر سرما بخورید، سیر و 
کلم بروکلی را وارد برنامه  خوراکیتان کنید تا سیستم ایمنی 

بدنتان تقویت شود.

/در پاییز و زمستان، مغزتان کمتر پیام تشنگی صادر 
می کند؛ اما زیاد آب بخورید !

در صورت کم آبی، خون غلیظ شده و در رگها به سختی 
حرکت می کند و باعث فشار خون و سکته می شود!

/اگر از میزان رشد موهای خود راضی نیستید، استفاده از 
کنجد را فراموش نکنید. 

دانه های طالیی کنجد، روی سرعت رشد موهای شما تأثیر 
بسیار زیادی دارند.

چند خط سالمتی
/جلوگیری از بوی بد دهان

 به خاطر خاصیت اسیدی، سرکه سیب یک درمان مناسب 
برای بوی بد دهان و نفس بدبو می باشد. 

نصف قاشق غذاخوری سرکه سیب را داخل یک فنجان آب 
بریزید و آن را در دهان خود به مدت 10 ثانیه غرغره کنید تا 

فنجان خالی شود.

/ گیاهان و میوه های خونساز
 از جمله گیاهانی که خاصیت خون سازی دارند، می توان به 
یونجه، گزنه، شبدر، عناب، زرشک، آلبالو، انار و سیب اشاره 

کرد.
می توان یونجه یا شبدر را با ساالد فصل مخلوط و میل کرد.

/ فعالیتهایی که مغز انسان را فعال می کند :
پازل، شنیدن موسیقی بی کالم و طبیعت، یادگیری زبان 
جدید، مطالعه، حل کردن جدول،  یوگا، ورزش منظم، 

یادگیری یک ساز موسیقی، یادگیری اطالعات عمومی

/ کبد )جگر(، پرمشغله ترین اندام درونی انسان است.
بیش از یک لیتر خون در هر دقیقه از طریق کبد فیلتر 
می شود و در حفظ تعادل و تنظیم هورمون های بدن نقش 
دارد.  یک کبد سالم می تواند باکتریها و سموم را پیش از آن 

که به جریان عمومی خون بدن برسند، از بدن دفع  کند.
باید بدانید تمام خون برگشتی از دستگاه گوارش که حاوی 

مواد غذایی  است، ابتدا به کبد می رود.

/ صرف مرتب صبحانه، از بروز سکته های مغزی جلوگیری 
می کند. خوردن صبحانه روزانه می تواند از بروز سکته های 
مغزی بخصوص نوع خونریزی دهنده آن جلوگیری کند.

مطالعات قبلی هم نشان می دهد که عدم صرف صبحانه به 
صورت مرتب، باعث اختالل در متابولیسم قند، چربی، چاقی 
و فشارخون باال شده که جملگی از ریسک فاکتورهای بروز 

مسائل قلبی - عروقی و عروق مغزی هستند.

/ ساندویچ تخم مرغ با نان سبوسدار، بهترین صبحانه 
برای دانش آموزان است که این مزایا را دارد:

 تقویت رشد، کاهش بیماریهای عفونی و انگلی،  افزایش 
سالمت گوارش، افزایش ایمنی بدن

چند خط سالمتی

بهبود گوارش
 معده  ما در سمت چپ شکممان قرار دارد و وقتی به پهلوی چپ 
می خوابیم، غذا راحت تر می تواند وارد روده ی بزرگ شود. ضمنًا 
معده روی لوزالمعده نمی افتد و آنزیم های گوارشی آزادانه جریان 

خواهند داشت.
قلبتان استراحت می کند

برای به حداقل رساندن احتمال مرگ و میر ناشی از بیماری 
قلبی، یکی از کارهایی که می توانید بکنید این است که کارش را 
ساده تر کنید؛ یعنی به پهلوی چپتان بخوابید. کار کوچکی به نظر 

می رسد؛ اما وقتی به پهلوی چپ می خوابید، جاذبه زمین کمک 
می کند قلب راحت تر خون را حرکت دهد.

کاهش کمردرد
خوابیدن به پهلوی چپ، از فشار وارد بر ستون فقرات می کاهد. 
کنید،  وارد  کمرتان  به  بیشتری  فشار  چه  هر  خواب  هنگام 
عضالتتان برای حفظ موقعیت خود به تالش بیشتری نیاز خواهند 
داشت. ضمنًا وقتی به پهلوی چپ می خوابید، جریان خون بهتری 
دارید و در نتیجه از التهاب ناشی از تنش وارد بر عضالت کم خواهد 

شد.

مرکباتی مانند پرتقال، لیمو، و گریپ فروت می  توانند عالئم رفالکس و 
سوزش معده یا سردل را تشدید کنند. بنابراین، کسانی که این مشکل 
را دارند، باید از مصرف این میوه  ها چه به صورت کامل و چه به صورت آب 

 میوه به ویژه با معده خالی خودداری کنند. 
اگر عاشق شکالت هستید و اغلب از سوزش سردل رنج می  برید، وقت 
آن رسیده است که به یکی از لذت  های شیرین و موردعالقه  تان نه 

بگویید. 
از  است  بهتر  می برید،  رنج  مری  به  اسید  بازگشت  بیماری  از  اگر 
از  سرشار  گوجه ها  کنید.  پرهیز  آن  محصوالت  و  گوجه فرنگی 
اسیدسیتریک، مالیک اسید، و آسکوربیک اسید هستند که می  توانند 

معده و مری را بیازارند. 
با این که برخی ادویه جات خاصیت ضد التهابی و آنتی اکسیدانی دارند، 
اما می توانند مهاجمان سیستم ایمنی بدن نیز محسوب شوند؛ به ویژه 
زمانی که به موادغذایی تحریک کننده آنها را اضافه می کنید. در آن 
زمان این ادویه ها مقصران اصلی سوزش سردل هستند. ادویه کاری و 

فلفل تند از این نوع ادویه جات هستند.
برای کسانی که برای بازیابی قدرت و انرژی روزانه، چیزی جز نوشیدن 
قهوه را انتخاب نمی کنند، یک مشکل اساسی وجود دارد. قهوه اگرچه 
خاصیت آنتی اکسیدانی دارد، ولی یکی از منابع اصلی کافئین است و 

کسانی که از سوزش سردل رنج می برند، باید از آن اجتناب کنند. 
همچنین چای، نعنا و عرق نعنا باعث افزایش سوزش سر دل می شود.

دالیل قانع کننده برای این که
به پهلوی چپ بخوابید

چه خوراکی هایی سوزش 
سر دل را بدتر می کنند؟

تأثیر 
زردچوبه بر 
مهار کرونا 
ثابت شد

استاد گروه تغذیه دانشگاه علوم پزشکی 
اصفهان خبر داد:

در قالب اجرای یک طرح پژوهشی در این 
از  اثر زردچوبه در پیشگیری  دانشگاه، 

کرونا اثبات شد.
پروانه صانعی افزود: زردچوبه از جمله 
گیاهان دارویی است که اثر آن بر تقویت 
سیستم ایمنی بدن و پیشگیری از کرونا 
و بهبود بیماری کووید در قالب یک طرح 
پزشکی  علوم  دانشگاه  در  پژوهشی 

اصفهان تأیید شد.
صانعی برای پیشگیری از کرونا، مصرف 
گیاهان دارویی مثل زردچوبه، زنجبیل، 
قاشق  یک  مصرف  دارچین،  بِه،  چای 
چایخوری سیاه دانه و عسل و استفاده از 
گیاه اکیناسه را توصیه کرد و افزود: در 
به مصرف  زیادی  نیاز  بدن  کرونا،  ایام 
انواع ویتامین ، مواد معدنی و رژیم غذایی 

متنوع و متعادل دارد.
این که مشکالت گوارشی  بیان  با  وی 
در کرونا دلتا شدیدتر از انواع دیگر این 
ویروس است، ادامه داد: مصرف خاکشیر 
و اسفرزه با آب جوش قبل از صبحانه، در 
پاکسازی بدن و رفع یبوست که از عالئم 

کرونا است، تأثیر دارد.

نوبت اول: 1400/06/28)افسانه - نی ریزان فارس(

نوبت دوم: 1400/07/04)افسانه-نی ریزان فارس(

قصد  نی ریز  شهرداری  اینکه  به  نظر 

مالی  آئین نامه   13 ماده  باستناد  دارد 

بودجه  اجرای  راستای  در  و  شهرداری ها 

مورخ   274 شماره  مجوز  و   1400 سال 

1400/01/17 شورای اسالمی شهر نی ریز 

و به استناد تبصره 2 ماده 10 قانون زمین 

شهرداری ها  مالی  آیین نامه  و  شهری 

نسبت به فروش امالک مشروحه ذیل از 

طریق آگهی مزایده عمومی اقدام نماید 

عمرانی  طرحهای  جهت  را  آن  عواید  و 

هزینه  شهر  عمومی  نیازمندی های  و 

نماید، لذا از کلیه متقاضیان دعوت بعمل 

می آید با در نظر گرفتن اسناد و شرایط 

ذیل پیشنهادات خود را حداکثر تا تاریخ 

1400/07/17 در پاکت سربسته و الک مهر 

شهرداری  محرمانه  دبیرخانه ی  به  شده 

واقع در خیابان طالقانی تحویل و رسید 

اخذ نمایند. ضمنًا جهت اطالع بیشتر با 

شماره تلفن 5320 داخلی 306 و 307 یا به 

سامانه شفافیت شهرداری نی ریز به آدرس

Shafafiat.neyriz.ir مراجعه فرمایید.

شرایط :

مزایده  در  کنندگان  شرکت  کلیه   -1

می بایست مبلغ سپرده شرکت در مزایده 

را نقداً به حساب 0105692262004 سپرده 

احمد  شعبه  ملی  بانک  نزد  شهرداری 

نی ریزی واریز و فیش مربوطه را ضمیمه 

پیشنهاد نمایند. 

2-به پیشنهادات مخدوش، ناخوانا و فاقد 

سپرده و پیشنهاداتی که خارج از موعد 

شهرداری  محرمانه  دبیرخانه  به  مقرر 

رسیده باشد ترتیب اثر داده نمی شود.

پیشنهادها  قبول  یا  رد  در  3-شهرداری 

مختار می باشد .

4-برندگان مزایده می بایست ظرف مدت 

زمین  بهای  واریز  به  نسبت  هفته  یک 

اقدام  نقدی  صورت  به  شده  خریداری 

نمایند، عدم واریز وجه در مهلت یک هفته 

مزایده  برنده  شخص  انصراف  منزله  به 

می باشد. بدیهی است در صورت عدم اقدام 

الزم از ناحیه خریدار سپرده آنها به نفع 

شهرداری ضبط خواهد شد .

5-چنانچه نفرات اول، دوم و سوم مزایده 

حاضر به انعقاد قرارداد نشوند، سپرده آنها 

به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد 

شد.

6-سند رسمی مالکیت صرفًا به نام شخص 

برنده مزایده انتقال داده خواهد شد و الغیر.

7- امالک با وضعیت و اوصاف موجود با 

اطالعات مندرج در آگهی مزایده به فروش 

می رسد و شهرداری در رابطه با آبرسانی 

هزینه  و  اخذ  و  قطعات  به  برق رسانی  و 

هیچ گونه  و...  گاز  و  برق  آب،  انشعاب 

مسئولیتی ندارد.

8- در صورتیکه در اندازه زمین ها تغییراتی 

ایجاد گردد براساس قیمت برنده مزایده 

محاسبه و اخذ می گردد.

9- کلیه هزینه های نقل و انتقال و درج 

آگهی و کارشناسی بعهده برنده می باشد.

منع مداخله  قانون  مزایده مشمول   -10

کارکنان دولت می باشد.

11- بازدید از ملک یا امالک با هماهنگی 

شهرداری مقدور می باشد و ارائه پیشنهاد 

شرکت در مزایده به منزله بازدید از ملک 

توسط شرکت کننده می باشد.

12- کمیسیون عالی معامالت رأس ساعت 

9 صبح یکشنبه مورخ18 /1400/07 برگزار 

می گردد و شرکت در جلسه کمیسیون 

می باشد  آزاد  دهندگان  پیشنهاد  برای 

شرکت  از  دیگری  دعوت  هیچ گونه  و 

کنندگان به عمل نخواهد آمد.

حداکثر  می بایست  مزایده  برندگان   -13

هفت روز پس از اعالم نظر کمیسیون عالی 

وجه  حساب  تسویه  به  نسبت  معامالت 

مربوطه به امالک به صورت نقدی اقدام 

نمایند، در غیر این صورت سپـــرده آنان 

به نفع شـهرداری ضبط می گردد.

جهت  می بایست  شرکت کنندگان   -14

خرید اسناد مزایده مبلغ 500/000 ریال به 

ملی  بانک  نزد  حساب0110317436000 

شعبه احمد نی ریزی واریز و فیش مربوطه 

را جهت تحویل و خرید اسناد مهر شده به 

امور مالی شهرداری تحویل نمایند. 

15- ترتیب قرار دادن اسناد و مدارک توسط 

زیر  شرح  به  مزایده  در  شرکت کنندگان 

است. 

1-15 پاکت تضمین: اصل فیش واریزی 

سپرده شرکت در مزایده و به همراه اسناد 

و مدارک مزایده و نقشه تفکیکی ملک مورد 

نظر که به صورت هاشور و رنگی به امضاء و 

اثر انگشت شرکت کننده رسیده باشد. در 

پاکت )الف( 

طور  به  قیمت  پیشنهاد  برگ   :15-2

صحیح و بدون قید و شرط و با درج رقم 

پیشنهادی به عدد و به حروف. در پاکت 

)ب(

پاکتهای )الف( و )ب( پلمب شده در پاکت 

)ج( قرار میگیرد و به صورت الک و مهر شده 

محرمانه  دبیرخانه ی  به  مقرر  مهلت  در 

شهرداری تحویل می گردد.

نام  و  نام  از  غیر  به  عبارت  هرگونه  درج 

خانوادگی و شماره تماس شرکت کننده بر 

روی پاکت )ج( موجب ابطال و رد درخواست 

شرکت کننده خواهد شد.

امور مالی شهرداری نی ریز

آگهي مزایده مرحله اول  امالک شهرداري ني ریز 
18/35811د

شماره: 4420/ م الف
شناسه آگهی :1194082

آگهی تشکیل مجمع عمومی 
عادی و فوق العاده ) نوبت دوم (

 انجمن صنفی کارگری کارگران 

برقکار ساختمانی شهرستان نی ریز

بدین وســیله از کلیه اعضای انجمن صنفی 

کارگــری برقــکاران ســاختمانی نی ریز و 

حومه دعوت بــه عمل می آید در جلســه 

مجمــع عمومی عــادی و فوق العــاده که 

رأس ســاعت10 صبح  روز سه شنبه مورخ 

1400/07/27 در محل سالن ورزشی کارگر 

واقع در انتهــای بلوار میــرزا کوچک خان 

تشکیل می گردد حضور به هم رسانید.

دستور کارجلسه:
1- انتخابــات اعضای هیئــت مدیره  و 

بازرس انجمن

 2-گزارش عملکرد سال 99 

3-تغییر ماده 7 بند الف و ب اساسنامه 

تذکر:داوطلبین عضویت در بازرســی و 

هیئت مدیره انجمــن می توانند مدارک  

خود را 10 روز قبــل از برگزاری مجمع 

به واحد تشکیالت کارگری و کارفرمایی 

تحویل نمایند.

 انجمن صنفی کارگری 
کارگران برق ساختمانی 
6/36634شهرستان نی ریز و حومه

//
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کیلو   ۳۲۷ مخدر،  مواد  با  مبارزه  پلیس 
تریاک را از یک خودرو پژو ۴۰۵ کشف کرد.

با  نی ریز  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
پلیس  »مأموران  گفت:  خبر  این  اعالم 
مبارزه با مواد مخدر در روز سه شنبه ۲۳ 
شهریور، برابر اخبار و اطالعات واصله و با 
نی ریز  انتظامی  مأموران  اطالعاتی  رصد 
به شهرستان، یک  منتهی  در محورهای 
خودروی پژو ۴۰۵ را تحت نظر گرفتند و با 
هماهنگی مقامات قضایی مورد شناسایی 

قرار دادند.«
سرهنگ سیدمحمد یوسفی افزود: »پس 
از تعقیب و گریز و اصابت گلوله به سمت 
الستیک پژو، راننده پس از این که عرصه 
را بر خود تنگ دید، خودرو را رها کرد و با 
استفاده از تاریکی شب متواری شد. لذا 
و  شناسایی  خصوص  در  الزم  اقدامات 

دستگیری وی ادامه دارد.«

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان 
نی ریز از آغاز واکسیناسیون افراد باالی ۱۵ 

سال خبر داد.
بهداشت  روابط عمومی شبکه  به گزارش 
و درمان نی ریز، دکتر داور آل داود با اعالم 
برای همه  تزریق واکسن  این خبر گفت: 
و   ۱۳۸۵ )متولدین  سال   ۱۵ باالی  افراد 

قبل از آن( در پایگاه واکسیناسیون عفاف 
صورت  روستایی،  پایگاه های  همچنین  و 

می گیرد.
وی افزود: با سرعت گرفتن تزریق واکسن 
امیدواریم در شهرستان  در سطح کشور، 
نی ریز هم طی چند هفته آینده گام نهایی 
واکسیناسیون را برداشته و همه افراد باالی 

۱۵ سال را واکسینه کنیم. 
پایگاه های  همه  در  است  نوشتنی 
واکسیناسیون روستایی و همچنین پایگاه 
تجمیعی سالن عفاف، در دو نوبت صبح و 
عصر تزریق واکسن انجام می شود و افراد با 
مراجعه به این پایگاه ها و با همراه داشتن 

کارت ملی، می توانند واکسینه شوند.

افرادی که قباًل واکسن دریافت کرده اند، 
vcr. آدرس  به  مراجعه  با  می توانند 

salamat.gov.ir/fa  ، با تکمیل اطالعات 
واکسن  دیجیتال  کارت  دریافت  برای 

ثبت نام کنند.
اینترنتی کارت دیجیتال واکسن  آدرس 
حاوی QR-Code پس از ثبت نام به افراد 

پیامک می شود.

تزریق  را  واکسن  دوز  دو  که  کسانی 
لینک  به  مراجعه  با  می توانند  کرده اند، 
ارسال شده کارت واکسن الکترونیکی، آن 

را مشاهده یا درصورت نیاز چاپ نمایند .

اورژانس ۱۱۵ نی ریز ۱۱۴ عملیات مختلف را 
در هفته گذشته انجام داد.

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

بوده است:
ساعت ۱6:۱۴ سه شنبه ۲۳ شهریور، بر اثر 
تصادف یک پراید و پیکان در بولوار ولی عصر، 
دو نفر مصدوم شدند. یک مرد ۴۹ ساله از 
ناحیه ساق پا و ران آسیب دید و مرد ۲۷ ساله 

دیگر، به آرنجش ضربه خورد.
ساعت ۸:۳۰ همان روز، بین شهرک شاهد 
و شهر مشکان، یک موتورسیکلت و خودرو 
تصادف کردند. راکب ۱۹ ساله موتورسیکلت 

دچار ضربات متعدد و ضربه مغزی شد و به 
نی ریز انتقال یافت.

شهریور،   ۲۴ چهارشنبه   ۱۹:۳۰ ساعت 
دو  خاکستری  سیمان  کارخانه  نزدیک 
خودروی مزدا و سمند تصادف کردند. بر اثر 
این حادثه دو آمبوالنس اعزام شدند و سه 
مصدوم حادثه را که از ناحیه قفسه سینه، 
زانو، پا، سر و دست آسیب دیده بودند، به 

بیمارستان شهدا انتقال دادند.
ساعت ۲۰:۳۰ شنبه ۲۷ شهریور، روبروی 
سپاه مشکان یک موتور سیکلت واژگون و 
راکب ۵۰ ساله آن مصدوم شد. در این حادثه 
مچ دست وی شکست و از ناحیه پشت پای 

دچار  نیز  دست چپ  انگشت  و  لب  چپ، 
جراحت شد. وی به درمانگاه مشکان و سپس 

به بیمارستان شهدای نی ریز انتقال یافت.
مرد  شهریور،   ۲۸ یکشنبه   ۱۴:۳۰ ساعت 
۳6 ساله ای که سابقه حساسیت داشت، در 
روستای قاسم آباد دچار گزش نا معلوم شد. 
وی بعد از دو ساعت با عالئم ضعف و بی حالی، 
و  گرفت  تماس   ۱۱۵ با  استفراغ  و  تهوع 

بالفاصله به نی ریز منتقل شد.«
کسانی  می شود  »توصیه  گفت:  کچویی 
با  موقع  همان  دارند  سابقه حساسیت  که 
توصیه های  به  و  بگیرند  تماس  اورژانس 

اپراتورهای مرکز پیام عمل کنند.«
 ۲۹ دوشنبه   ۲۲:۳۰ »ساعت  افزود:  وی 
در  موتورسیکلت  و  خودرو  یک  شهریور، 
خیابان ولیعصر تصادف کردند که بر اثر آن 
دو سرنشین ۱۷ و ۱۸ ساله موتورسیکلت 
مصدوم شدند. سرنشین ۱۷ ساله از ناحیه مچ 
دست، هر دو زانو، آرنج و مچ پا آسیب دید 
و سرنشین ۱۸ ساله نیز دچار خراشیدگی و 

کوفتگی جزیی شد.
در  شهریور،   ۳۰ سه شنبه   ۱۲:۵۰ ساعت 
حادثه ای مشابه، یک خودرو و موتورسیکلت 
در کوچه یخی با هم برخورد کردند. راکب 
۴۲ ساله موتورسیکلت دچار ضربات متعدد از 
جمله ضربه به پای راست، دست، شانه، ساق 

پای راست و قفسه سینه شد.«
بیمار   6 اورژانس،  کارکنان  است  نوشتنی 
کرونایی با حال وخیم را در هفته گذشته به 
بیمارستان شهدا منتقل کردند و به ۱6 نفر از 

مبتالیان نیز مشاوره تلفنی دادند.

کشف  ۳۲۷  کیلو تریاک  

از  پژو ۴۰۵

 آغاز واکسیناسیون افراد باالی ۱۵ سال

۱۱۴ عملیات اورژانس ۱۱۵ در هفته گذشته 

آغاز صدور کارت دیجیتال واکسن کرونا برای 
کسانی که واکسن زده اند

ادامه از صفحه یک

گفت:  بهداشت  شبکه  رئیس   ...
»همچنین دکتر خواجه کریم الدینی 
ادراری  مجاری  و  کلیه  متخصص 
تخصصی  کلینیک  در  یکشنبه ها 
بیماران را ویزیت می کند مطب وی 

نیز در سطح شهر در دست راه اندازی 
است.«

نوشتنی است به دلیل نبود متخصص 
افراد  بیشتر  اعصاب،  و  مغز  جراحی 
دچار ضربه مغزی در ماه های اخیر، به 

مراکز درمانی استان اعزام می شدند.

یک مرد ۳۳ ساله که دچار برق گرفتگی 
شده بود، در اقدامی اشتباه حاضر به 

انتقال به بیمارستان نشد.
نی ریز،  اورژانس ۱۱۵  به گفته مدیر 
شهریور،   ۲۷ شنبه   ۱۵:۳۰ ساعت 
یک مرد ۳۳ ساله در خیابان شهدای 
دچار  راست  دست  ناحیه  از  گمنام 
هنگام  او  دست  شد.  گرفتگی  برق 
شده  لرزش  دچار  اورژانس  رسیدن 
بود؛ اما حاضر به انتقال به بیمارستان 
وقتی  همیشه  بود  معتقد  و  نشد 
به  شروع  دستش  می شود،  عصبی 
لرزیدن می کند و نیازی به حضور در 

بیمارستان ندارد.
محمدحسین کچویی گفت: »توصیه 
می شود افرادی که دچار برق گرفتگی 
می شوند، حتمًا به بیمارستان بروند و 
حداقل یک نوار قلب و آزمایش ادرار 
بگیرند. چون بافتهای مرده از طریق 
ادرار دفع می شود و اگر حجم آن زیاد 
باشد، باعث ته نشین شدن و رسوب در 
کلیه و آسیب به آن می شود. باید چند 
ساعت هم تحت نظر باشند؛ چرا که 
جریان قلب الکتریکی است و شوک 
اضافه به آن ممکن است به قلب آسیب 

رسانده باشد.«

کارکنان اورژانس ۱۱۵، یک مرد ۵۸ 
 - قلبی  احیاء  آمبوالنس  در  را  ساله 

ریوی کردند.
نی ریز،  اورژانس ۱۱۵  به گفته مدیر 
ساعت ۱۵:۳۷ چهارشنبه ۲۴ شهریور، 
یک مرد ۵۸ ساله در روستای دهچاه 

دچار ایست قلبی - ریوی شد.
محمدحسین کچویی گفت: »هنگامی 

که کارکنان اورژانس باالی سر بیمار 
رسیدند، وی هیچ گونه عالئم حیاتی 
به  بیمار  انتقال  حین  آنها  نداشت. 
نی ریز، وی را به طور مرتب احیاء کردند 
بیمارستان  تحویل   ۴ هوشیاری  با  و 
آقایان  را  عملیات  این  دادند.  شهدا 
صادق نجیبی و حمید تقدیری انجام 

دادند.«

رئیس شبکه بهداشت و درمان نی ریز 
امتداد  در  را  سالمت  مدافعان  راه 
رزمندگان ۸ سال دفاع مقدس دانست. 
و  بهداشت  شبکه  عمومی  روابط 
درمان گزارش داد، دکتر داور آل داود 
دفاع  هفته  تبریک  ضمن  پیامی  در 
بهداشت  ایثارگران  نقش  بر  مقدس، 
و درمان در سنگر مبارزه با بیماری 
کرونا اشاره کرد و گفت: تاریخ پرافتخار 
رشادتهای  از  سرشار  اسالمی  ایران 
دالورمردان و شیرزنانی است که پرچم 
پایداری و استقالل کشور را بر بلندای 
افتخار به اهتزاز درآورده اند و امروز 

نیز فرهنگ ایثار دفاع مقدس، در بین 
مدافعان سالمت متجلی است. 

بهداشتی  و  درمانی  کادر  گفت:  وی 
نی ریز هم شهدای بزرگی چون شهید 
فقیهی،  محمد ابراهیم  سید  دکتر 
و  اکبرزاده  ابراهیم  علی اکبر  شهید 
تاریخ  در  را  خرمی  آقا  حاج  شهید 
درخشان دفاع مقدس به این مرز و بوم 

تقدیم کرده است.
آل داود از مردم خواست تا با رعایت 
واکسیناسیون،  و  بهداشتی  موازین 
ایثارگران سالمت در سنگر  یاری گر 

مبارزه با این بیماری باشند.

میدان  در  تصادف سه خودرو  اثر  بر 
فضل، 6 نفر مصدوم شدند.

این حادثه ساعت ۲۲:۳۷ پنجشنبه ۲۵ 
شهریور رخ داد. ۴ نفر دچار صدمات 
جزئی شدند. یک پسر ۴ ساله از ناحیه 

آرنج دست چپ آسیب دید و مادر ۴۱ 
ساله اش نیز از ناحیه پهلو و شانه چپ 

دچار مصدومیت شد. 
آنها نیز حاضر به انتقال به بیمارستان 

نشدند.

سال  اول  نیمه  در  مار  حلقه   ۱۷۳
جاری توسط آتش نشانی نی ریز مهار 

شد.
به گفته مسئول واحد آتش نشانی و 
خدمات ایمنی شهرداری نی ریز، این 
آمار در 6 ماهه اول سال گذشته ۱۲۳ 
حلقه مار بود که امسال افزایش ۴۰ 

درصدی را نشان می دهد.
»بیشتر  گفت:  خیراندیش  ابراهیم 
دیده  نی ریز  شهر  در  که  مارهایی 
مردم  هستند.  سمی  غیر  می شوند، 
سعی کنند پس از دیدن مار آرامش 
خود را حفظ کرده و برای جلوگیری 

از گم کردن آن، تا رسیدن آتش نشانی 
چشم از آن بر ندارند. به هیچ وجه 
چون  نکنید؛  مار  کشتن  به  اقدام 
در  و  زنده گیری  را  آن  آتش نشانی 
طبیعت رهاسازی می کند. حتی اگر 
زخمی شوند، دیگر نمی توان آنها را در 

طبیعت رهاسازی کرد.«
درصد   ۹۰ از  بیش  است  نوشتنی 
عملیات مهار مار در 6 ماهه اول سال 
به دلیل  نیمه دوم سال  است و در 
کاهش دما، مارها به خواب زمستانی 
فرو می روند و کمتر پیش می آیند در 

انظار عمومی ظاهر شوند.

درمان  و  بهداشت  شبکه  رئیس 
روز  مناسبت  به  نی ریز  شهرستان 
ملی اورژانس با حضور در پایگاه های 
از  هدایایی  تقدیم  با  اورژانس ۱۱۵، 

کارکنان این مرکز تقدیر کرد.
شبکه  عمومی  روابط  گزارش  به 
بهداشت و درمان نی ریز، دکتر داور آل 
داود ضمن تبریک روز ملی اورژانس 
پزشکی،  فوریتهای  عرصه  فعاالن  به 
از عملکرد خوب آنها در همه روزهای 
سال به ویژه در زمان شیوع بیماری 
کرونا تشکر کرد و گفت: سفیدپوشان 
اورژانس ۱۱۵ همانند سایر مدافعان 
بیماری  این  مقدم  خط  در  سالمت 
قرار دارند و در این دوران، ایثارگونه 
کرونا  به  مشکوک  بیماران  انتقال  با 
امدادرسانی  کنار  در  بیمارستان  به 
خدمت رسانی  مختلف،  حوادث  در 
و  واال  اهمیت  از  نشان  که  می کنند 

جایگاه ارزشمند اورژانس دارد.
فرهاد طهماسبی  که  بازدید  این  در 
در  نی ریز  شهرستان  مردم  نماینده 
حضور  نیز  اسالمی  شورای  مجلس 
کمبودهای  و  مشکالت  داشت، 
اورژانس ۱۱۵ مطرح شد. وی جهت 

رفع کمبودها قول مساعدت داد.
از  هدایایی،  تقدیم  با  نیز  پایان  در 
 ۱۱۵ اورژانس  کارکنان  زحمات 

شهرستان تقدیر به عمل آمد. 
پیش  اورژانس  است  نوشتنی 
با یک  بیمارستانی شهرستان نی ریز 
مرکز پیام و ۵ پایگاه، شامل یک پایگاه 
اورژانس شهری در شهر نی ریز و چهار 
نی ریز،  در  جاده ای  اورژانس  پایگاه 
مشکان، قطرویه و رودخور، با ۴۱ نفر 
کارکنان فوریتهای پزشکی در سطح 
مصدومان  و  بیماران  به  شهرستان، 

اورژانسی خدمت رسانی می کند. 

حضور دوباره دو متخصص 
در نی ریز

جراح مغز و اعصاب و کلیه

 آل داود:

راه مدافعان سالمت در امتداد 
رزمندگان دفاع مقدس است

تصادف زنجیره ای 
در میدان فضل

برق گرفتگی مرد 33 ساله
مصدوم در اقدامی اشتباه، حاضر به انتقال به بیمارستان نشد

احیاء قلبی مرد 58 ساله در آمبوالنس

مهار 173  مار در 6 ماهه 
اول امسال

/  افزایش 40 درصدی نسبت به سال گذشته

بزرگداشت روز ملی 
اورژانس 115 در نی ریز

فرود  عملیات  نی ریز  آتش نشانان 
اضطراری را برای نجات دختر بچه ۵ 
ساله حبس شده در مسکن مهر انجام 

دادند.
آتش نشانی  واحد  مسئول  گفته  به 
نی ریز،  شهرداری  ایمنی  خدمات  و 
شهریور،   ۲۷ شنبه   ۱۴:۳۰ ساعت 
دختربچه  یک  شدن  حبس  گزارش 
۵ ساله در مسکن مهر فرهنگیان به 

آتش نشانی نی ریز داده شد.
ابراهیم خیراندیش گفت: »قفل دِر اتاق 
این واحد مسکونی که در طبقه چهارم 
این بلوک شش طبقه قرار داشت، خراب 

و این کودک گرفتار شده بود. با توجه 
به این که کلیدساز هم نتوانسته بود 
آن را باز کند، نیروهای عملیاتی برای 
جلوگیری از تخریب در، روی پشت بام 
ابوالفتح  ادامه  در  بستند.  کارگاه 
وسیله  به  آتش نشانان،  از  یکی  بیات 
فرود  ابزار نجات و طی یک عملیات 
اضطراری به طبقه چهارم پا گذاشت و 
از طریق پنجره اتاق سمت بالکن وارد 
واحد مسکونی شد. وی از طرف داخل 

در را باز کرد و کودک را نجات داد.«
نوشتنی است این عملیات یک ساعت 

طول کشید.

عملیات فرود  اضطراری 
آتش نشانی برای نجات 

کودک ۵ ساله
//

//

//
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شهرداری نی ریز
۱- کوچه کنار تعاون روستایی در خیابان شهید 
مطهری وضعیت خرابی دارد. چرا آن را آسفالت 

نمی کنید؟
۲- با تشکر از زحمات شما ، چرا کوچه و خیابانهای 
فاز یک شهرک رجایی و باهنر را که لبه گذاری 
و زیر کوبی شده، آسفالت نمی کنید؟ مخصوصًا 
انتهای کوچه شماره ۵ که تردد خودروها زیاد 

است.
راه  حال  به  فکری  محترم  شهردار  کاش   -۳
کارگاه های پشت پایانه مسافربری می کرد. واقعًا 
دو تا کوچه خیلی بد است. ما به ریختن چند 

ماشین مخلوط وصاف کردن هم قانع هستیم.
۴- اگر ساعت کار مینی بوسهای مسکن مهر هر 
روز صبح ۹ تا ۱۲و نیم و عصر ۴ تا ۷ و نیم باشد 
خوب است. چون هزینه تاکسی برای ما خیلی 

گران است.
۵- لطفًا فکری به حال سر کوچه شماره ۷ میدان  
به  تبدیل  که  هست  زمین  یک  کنید.  کارگر 
زباله دانی شده و همسایه ها رعایت نمی کنند. به 
صاحبش تذکر دهید اگر نیاز به ساختن ندارد، 

حداقل دورش را دیوار بکشد.
6- چرا هر وقت هر چه گران می شود، روز بعدش 
رانندگان تاکسی کرایه ها را زیاد می کنند؟ در 
شهر شیراز به این بزرگی، تاکسی در همه شهر دور 
می زند؛ ولی کرایه را این قدر گران نمی کنند. چرا 
در نی ریز که در ربع ساعت می شود همه شهر را 
بگردی، هر روز کرایه تغییر می کند؟ برای مسیر 
آبادزردشت هم که هر تاکسی ۴ نفر سوار می کند. 

ممکن است یکی از مسافرها کرونا داشته باشد.
۷- دلیل این که کارکنان شهرداری برای کشیدن 
نقشه ساختمان به ما می گویند خودمان برایتان 
نقشه می کشیم چیست؟ اگر هم قبول نکنیم، 

ترس این را داریم که کارمان را راه نیندازند.
۸- با سالم، بنده در سن ۳۸ سالگی که تازه برای 
خودم زمینی دست و پا کرده و به یکی از آشنایان 
که در کار نقشه ساختمان بود مراجعه کردم. او 
کارهای نقشه کشی را انجام داد. زمینم مشکل 
عقب نشینی و قناسی و... داشت. به شهرداری 
به من گفت  کارمند شهرداری  مراجعه کردم، 
خودمان برایتان نقشه می کشیم. حاال من باید 
چه کار کنم؟ زحمات نقشه کشی را که یک ماه 
زحمت کشیده چطور جبران کنم؟ یعنی باید دو 
بار هزینه نقشه بدهم؟ چرا از قبل اطالع رسانی 

نمی شود؟

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 ۱۳۷ 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.

مسئول  محترم عمران، آقای پیوندی
آسفالت  محترم،  شهروند  خدمت  سالم  با   -۱

معابرسطح شهرصرفًا با مشارکت انجام می گیرد.
در  معابرفازیک  درباره  الزم  توضیحات   -۲

شماره های قبل داده شده است.
۳- موارد ذکر شده خارج از محدوده خدماتی 

شهرداری  می باشد.

معاونت محترم خدمات شهری، آقای 
حاجی محمدی

۴- ضمن عرض سالم و احترام خدمت  شهروند 
گرامی، موضوع جهت بررسی و اجرا به سازمان 

حمل و نقل انعکاس داده شد.
۵- به اطالع شهروند گرامی می رساند زمین مورد 
نظر به صورت دوره ای نظافت می گردد و پیرامون 
حصارکشی نیز  اخطارهای الزم به مالک داده شد.

6- ضمن عرض سالم و احترام خدمت شهروند 
گرامی، به اطالع می رساند موضوع قباًل پیگیری 
و صحت تخلف تعدادی از رانندگان تاکسی نیز 
محرز و با آنان نیز مطابق مقررات برخورد شده 
شهروندان،  مداوم  اعتراض  به  عنایت  با  است. 
اخطارهای الزم به سازمان مربوطه جهت کنترل 
بیش از پیش نرخ های دریافتی رانندگان تاکسی 
پیرامون  است.  داده شده  گرامی  از شهروندان 
این موضوع شورای محترم اسالمی، شهرداری 
جلسه،  چندین  طی  تاکسیرانی  نمایندگان  و 
نرخ گذاری جدید را جهت تصویب  به شورای 
از  ارسال کردند که پس  محترم اسالمی شهر 
تصویب به تأیید کمیته تطبیق فرمانداری نیز 
رسیده و از ابتدای مهرماه سال جاری جهت اجرا 
به سازمان حمل و نقل ابالغ گردیده است. در 
این مصوبه که نحوه اخذ بهای جابه جایی مسافر 
به صورت کورسی بوده و طول مسیر هر کورس 
۱۵۰۰ متر می باشد، رانندگان تاکسی مجاز به 
اخذ بهای ورودی مسافر که همان کورس اول 
است، مبلغ ۲۰ هزار ریال و کورسهای بعدی به 
ازای هر کورس ۵ هزار ریال به مبلغ فوق اضافه 
از  طالقانی  خیابان  مثال  عنوان  به  می گردد. 
ایستگاه ابتدای این خیابان تا روبروی اداره تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی یا کوچه منتهی به استادیوم 
شهدا، کورس اول بوده و رانندگان تاکسی مجاز 
به دریافت ۲۰ هزار ریال می باشند و در ادامه وارد 
کورس دوم شده و تا ابتدای پارک آزادی ادامه 
دارد. بنابراین راننده تاکسی مجاز به اخذ بهای 
۲۵ هزار ریال بابت خدمات کورس اول و دوم از 
مسافرین است.  از ابتدای پارک آزادی تا زندان و 
همچنین از طرف دیگر تا انتهای مساکن مهر نیز 
کورس سوم حساب می شود که به همان میزان 
مسافری که از ابتدای کورس اول تا انتهای کورس 
سوم خدمات گرفته، باید کاًل مبلغ ۳۰ هزار ریال 
هفته نامه  از  عذرخواهی  ضمن  کند.  پرداخت 
مردمی نی ریزان به دلیل طوالنی شدن جوابیه، به 
اطالع منتقد گرامی می رساند مسیر مورد اشاره 
که از ایستگاه خیابان قدس روبروی بهداری قدیم 
تا روبروی اداره تأمین اجتماعی به عنوان کورس 
اول محاسبه شده و راننده مجاز به دریافت ۲۰ 
هزار ریال از مسافران است. در ادامه بولوار شهید 
زردشت به سمت میدان گاز و در نهایت بولوار 
پاسداران، روبروی خیابان فرزانگان نیز کورس 
دوم محسوب می شود و راننده تاکسی در صورت 
استفاده مسافران از کورسهای یکم و دوم، مجاز 
به اخذ ۲۵ هزار ریال از آنها  هستند. ادامه مسیر 
به سمت فاز ۲ نیز کورس سوم یا آخرین کورس 
محسوب شده و راننده تاکسی در صورت استفاده 
مسافران از کورسهای یکم، دوم و سوم، مجاز به 

اخذ ۳۰ هزار ریال از مسافران گرامی  می باشند.
مسیر خیابان امام خمینی)ره( نیز از ابتدای این 
خیابان تا ابتدای بولوار موسی کالنتری کورس 
اول محاسبه شده و راننده تاکسی مجاز به دریافت 
۲۰ هزار ریال از مسافر است. مسیر تا انتهای 
بولوار موسی کالنتری نیز کورس دوم محسوب و 

مبلغ پنج هزار ریال به مبلغ قبل اضافه می شود و 
می بایست ۲۵ هزار ریال از مسافر اخذ گردد.

معاونت محترم فنی، آقای رئوفی
۷ و ۸- به اطالع شهروند گرامی می رساند برخی 
از کارشناسان شاغل در شهرداری عضو سازمان 
نظام مهندسی ساختمان و دارای پروانه اشتغال 
هستند. بدیهی است این افراد می توانند خارج 
از وقت اداری در سازمان نظام مهندسی فعالیت 
شخصی داشته باشند و به تهیه نقشه بپردازند. 
توسط  نقشه  تهیه  در  اجباری  گونه  هیچ  اما 
ارجاع  و  نداشته  وجود  شهرداری  کارشناسان 
کار به کلیه مهندسان شاغل در سازمان نظام 
مهندسی بر اساس سامانه ای بوده و با رعایت نوبت 

کارشناسان نظام مهندسی اتفاق می افتد.

شبکه بهداشت و درمان
۱- چرا بعد از این که دم در سالن عفاف کارت 
واکسن را تحویل می دهند، کسی ناظر نیست و 
افراد می توانند خیلی راحت بدون واکسن زدن 
افراد  اینطوری،  بروند؟  بیرون  خروجی  دِر  از 
واکسن  کارت  زدن،  واکسن  بدون  می توانند 

داشته باشند.
بین  ناوگان  رانندگان  تا  کنید  کاری  لطفًا   -۲
برای کارت سالمت سرگردان شیراز و  شهری 

شهرهای اطراف نباشند.

پاسخ شبکه بهداشت و درمان:
۱- با سالم، ثبت در سامانه اهمیت دارد تا کارت 
واکسن. در صورت عدم ثبت در سیستم، مطمئنًا 
کارت ارزش نخواهد داشت . و این که این امر یک 
بدون زدن  و کسی که  است  موضوع خدماتی 

واکسن خارج گردد، سر خود کاله گذاشته است.
۲- این موضوع زیاد پیگیری شده، حتی از طریق 
نیز جهت رفع مشکل  نماینده محترم مجلس 
پیگیری گردیده است. به خاطر کرونا و اتفاقات 
بود .  بی نتیجه  تالشها  همه  متأسفانه  اخیر، 
در  و  پیگیری  را  موضوع  این  مجدداً  ان شاءا... 

صورت ممکن این مشکل را حل خواهیم کرد.

نماینده مجلس
۱- سالم، با توجه به انتشار خبر مناقصه خط انتقال 
آب شرب ریزاب از محل سد چشمه عاشق، لطفًا 
از نماینده محترم بپرسید مگر آب پشت سد قابل 
شرب است؟ اگر هست، چرا تاکنون کسی به فکر 
مردم نبوده؟ اگر نیست که قطعًا نیست، حتمًا 
می دانید که هزینه راه اندازی تصفیه خانه سد بالغ 
بر ۳۰۰ میلیارد ریال می باشد. شما چگونه وقتی 
که هنوز کلنگ تصفیه خانه زمین نخورده، خط 
انتقال را پیگیری می کنید؟ بهتر نبود ابتدا پیگیر 
ایجاد تصفیه خانه می شدید؟ یا شاید تصفیه خانه 
ایجاد شده و ما مردم عامه اطالعی از آن نداریم؟ 
در این صورت نیز بهتر است اطالع رسانی شود تا 

مردم در جریان خدمات ارزنده شما قرار گیرند.
جاده  دوباره  آسفالت  جای  به  کاش  ای   -۲
سپس  و  تعریض  را  آن  نی ریز،   - آباده طشک 
آسفالت می کردید. متأسفانه در این جاده هنگام 
نقشه برداری عرض جاده ۱۳ متر تعیین شد؛ اما 
موقع ساخت عرض آن به ۹ متر و بعضًا۱۰ متر 

کاهش یافت. لطفًا پیگیری فرمایید.

پاسخ روابط عمومی، امور رسانه وفضای 
مجازی دکتر طهماسبی:

با سالم خدمت شهروندان گرامی، این که چرا تا 
کنون کسی به فکر آب شرب مردم بخش نبوده، 
سؤال  مخاطبان  می بایست  که  است  سئوالی 
که مسئوالن اجرایی و نمایندگان قبل از دکتر 
طهماسبی هستند پاسخ دهند. اما در مورد یک 
سال و ۴ ماه گذشته که دکتر طهماسبی نماینده 
مردم هستند، باید عنوان کرد که بودجه خط 
انتقال با تالش و پیگیری فراوان نماینده محترم 
مصوب شده و اسناد مناقصه انتخاب پیمانکار هم 
آماده و بخشی از آن نیز اعالم شده است. اما با توجه 
به این که هزینه تصفیه خانه اساسی پیش بینی 
شده سد بسیار بیشتر از ۳۰۰ میلیارد ریال عنوان 

شده توسط مخاطب محترم می باشد و فعاًل در 
منابع مالی عمرانی دولت قابل تخصیص نیست، 
- که البته پیگیریها جهت تأمین اعتبار آن در حال 
انجام است، - تصمیم بر آن شد با مشورت و کمک 
وزارت نیرو، از سیستم تصفیه خانه پکیجی جهت 
تصفیه آب استفاده گردد . دکتر طهماسبی به 
نمایندگی از مردم عزیز بخش که واقعًا چند دهه 
مشکل آب شرب و بهداشت داشته اند، در حال 
پیگیری رفع این مشکالت به کمک دستگاه های 
اجرایی هستند. انتظار است با همراهی و همدلی 

مردم این مهم هر چه سریعتر به نتیجه رسد.
۲- با تذکر دکتر طهماسبی، دستگاه های اجرایی 
در حال بررسی و تالش برای رفع نواقص جاده ها 
کارگروه  در  اینچنینی  موارد  قطعًا  می باشند. 

مربوطه بررسی می گردد.

آموزش و پرورش
مدارس  مشارکت  پول  به  راجع  می خواستم 
تحقیق کنید که آیا این پول را به مدرسه بدهیم 

یا خیر؟
مشارکت  پول  تومان  هزار   ۳۰۰  ..... مدرسه 
گرفته است. وقتی بچه ای مدرسه نمی رود، پول 
مشارکت را برای چه کسی می گیرند؟ آیا امکانش 

وجود دارد که این پول را پس بگیریم؟

پاسخ آموزش و پرورش:
پاسخ مدیر آموزشگاه:

درپاسخ به سؤال جنابعالی به استحضار می رساند 
عنوان  تحت  رضایت  کمال  با  دریافتی  مبالغ 
همکاری از طرف اولیاء بوده وبه حساب آموزشگاه 
واریز می شود. لذا هزینه کرد امسال با توجه به 
صورت  به  دانش آموزان  می رود  گمان  که  این 
حضوری در آموزشگاه به آموزش ادامه دهند، به 
صورت زیر انجام شد: خرید ۷۰ عدد صندلی به 
مبلغ ۸۵ میلیون ریال، خرید دستگاه ضدعفونی 
به مبلغ ۱۳ میلیون ریال، شناسایی دانش آموزان 
ایشان،  به  نقدی  غیر  کمکهای  و  بی بضاعت 

پرداخت قبوض و دیگر هزینه های آموزشگاه.
همچنین متذکر می شود باتوجه به این که این 
است،  ابتدایی  اول  دوره  مخصوص  آموزشگاه 
قطعًا هزینه های خاص خود را دارد که جهت 
بهبود امر آموزش باید صرف شود. لذا چنانچه 
شخصی مبلغی را به حساب آموزشگاه واریز نموده 
و خواهان استرداد وجه پرداختی می باشد، این 
آموزشگاه مبلغ دریافتی را به ایشان مسترد خواهد 

نمود.

کمیته امداد
و  زنان  برای  را  نان پزی  رایگان  آموزش  لطفًا 
دختران بیکار تحت پوشش برگزار کنید. البته در 

جایی که نزدیک باشد؛ نه ده فاضل.

پاسخ کمیته امداد:
درخواست  خصوص  در  ادب،  عرض  و  باسالم 
آموزش رایگان نان پزی برای زنان و دختران تحت 
حمایت، به استحضار می رساند مددجویان خواهر 
محترم تحت حمایت می توانند با مراجعه به واحد 
اشتغال این اداره، نسبت به ارائه آموزش رایگان 
پخت نان محلی توسط سرکار خانم اکوان، در 
محل کارگاه پخت نان محلی اکوان واقع در شهر 

نی ریز خیابان خلیل شهید راهنمایی گردند.

مخابرات
لطفًا فکری به حال اینترنت مسکن مهر مخصوصًا 
مهر کارگری کنید. ما ساکنان این منطقه هیچ 
اینترنتی نداریم؛ مخصوصًا وقتی داخل واحد ها 

هستیم.

پاسخ مخابرات:
با سالم، کلیه ساکنان مسکن مهر دارای اینترنت 
خانگی پرسرعت بر بستر فیبر نوری هستند و در 
مشکلی  نباید  قاعدتًا  همراه،  اینترنت  خصوص 
دارند،  مشکلی  اگر  ولی  باشد.  داشته  وجود 
می توانند با تماس با ۹۹۹۰ مشکل را مطرح و 

اعالم شکایت نمایند.

فرمانداری
و  بولوارها  المپهای سوخته  برق  اداره  چرا   -۱
خیابانهای شهر را عوض نمی کند؟ شهر تاریک 

شده و اداره برق هم پاسخگو نیست.
۲- حدود ۵ سال است برای منطقه میدان دانشجو 
تقاضای انشعاب آب کرده ایم. پس از شکایت، 
دادستان محترم هم به نفع ما اهالی رأی صادر 

کرد؛ ولی هیچ اقدامی نشد.
۳- خواهشمندم در خصوص سیمان خاکستری 
که  است  سال   ۱۵ کنید.  پیگیری  نی ریز 

سرمایه گذاری کرده ام؛ بدون یک ریال سود.
روز  از  من  نمی شود؟  باز  یارانه  ۴- چرا سایت 
اول ثبت نام نکردم. آیا خدا را خوش می آید من 
که دختر یتیمی دارم نتوانم ثبت نام کنم؟ بعد 
می گویند بروید سهام عدالت ثبت نام کنید. من 
هم رفتم ثبت نام کنم، اول می گویند یارانه داری؟ 

اگر نداری نمی شود. 

پاسخ فرمانداری:
با سالم و احترام، در خصوص سؤاالت مطرح شده 
زیر جهت  جوابیه  محترم،  از سوی شهروندان 
چاپ در شماره آتی آن هفته نامه محترم ارسال 

می گردد:
۱- خاموشی بخشی از چراغهای بولوارها مربوط 
به طرح کاهش مصرف برق در پیک بار تابستان 
بود که شرکتهای توزیع برق مکلف به کاهش %۵۰ 
بار روشنایی معابر شدند. بدیهی است با پایان 

تابستان، به شرایط عادی بازخواهد گشت.
۲- اگر منظور طراح محترم سؤال اراضی بولوار 
امام علی پشت خوابگاه دانشگاه آزاد است، باید 
قانون،  بر اساس  ایشان اعالم شود که  خدمت 
باید مالک یا مالکان کلیه هزینه های تأمین آب 
و آبرسانی را پرداخت کنند تا نسبت به توسعه 

شبکه و تأمین آب اقدام گردد.
..... -۳

رفاه، جزئیات  وزیر محترم  اعالم  اساس  بر   -۴
ثبت نام جدید کسانی که یارانه نمی گیرند، در حال 
بررسی است و به زودی نتیجه آن اعالم می گردد. 
کسانی که یارانه می گیرند ولی یارانه معیشتی 
نمی گیرند، باید در سایت حمایت ثبت نام کنند و 
کسانی که قباًل سهام عدالت ثبت نام نکرده اند، باید 

صبر کنند تا ثبت نام جدید برای آنها انجام گیرد.

نظام پزشکی
چه دلیلی دارد که یک متخصص..... وجه عمل 
را به صورت اسکناس از بیمار طلب کند؟ پس از 
دو ماه مراجعه و انجام دستورات صادره از سوی 
پزشک، آزمایشات الزم و وصل کیسه خون و... 
انجام شد. چند شب قبل، بعد از مراجعه جهت 
گرفتن نامه عمل و بستری شدن بیمار، منشی وی 
ضمن هماهنگی با پزشک، ساعت ۱۰ شب اعالم 
کرد که هزینه عمل چند میلیونی را پرداخت 
کنید تا اقدام شود. او از کشیدن کارت امتناع و 

درخواست پول نقد به صورت اسکناس کرد.
آن موقع شب مهیا کردن پول نقد مقدور نبود 
و بیمار ما را عمل نکرد. لطفًا در این خصوص 
پیگیری های الزم به عمل آید.آیا این حق است؟ 

عدالت هست؟

پاسخ نظام پزشکی:
در صورت انجام عمل و پرداخت با شاهد، پزشک 
به تعزیرات حکومتی معرفی می گردد. الزم به 
ذکر است به خاطر ریسک باال و شرایط سخت و 
پرداخت ناچیز دولتی بعضی عملها ، هر کسی آن 
عمل جراحی را در شهرستان انجام نمی دهد. در 
نتیجه بیماران مجبور به حضور در مراکز استان 

هستند.

راهداری و حمل و نقل جاده ای
روشنایی  فاقد  نی ریز   - جعفر آباد  جاده  سه راه 
و چراغ چشمک زن است و باعث تصادف زیادی 
 . می شود. خواهشمند است چاره اندیشی شود 

»شورای بخش مرکزی و خراسانی مزرو«

منابع طبیعی
6 سال است که پیگیر خط آتش بر کوه های قبله 
هستیم. ما به فکر چنین روزی بودیم؛ اما هیچ 
قدمی برای این کار بر نداشتند. تا توانستند چوب 
الی چرخ این خط آتش بر کردند. هنوز که هنوز 
است، ما منتظر نامه های استان هستیم که آیا 
موافقت می کنند یا نه. شما به عنوان رسانه صدای 
مالکان دورقالت باشید که چندین سال است 
پیگیر راه آتش بر هستند. امید که بار دیگر شاهد 

این حوادث بزرگ نباشیم.

انجمن صنفی باغداران و 

انجیرکاران
باغدار تعداد محدودی در جلسه  از چند هزار 
این  کردند.  شرکت  مدیره  هیئت  رأی گیری 
افراد به صورت موروثی هر سال فقط خودشان 
در جلسه شرکت می کنند و فقط به خودشان 
رأی می دهند. انتخابات واقعی زمانی است که 
رأی گیری به صورت آنالین انجام شود و حداقل 
دو هزار باغدار شرکت کنند. چرا اطالع رسانی 

نشده است؟

مسئوالن شهرستان
و  مسکن  نجومی  قیمت  برای  چاره ای  لطفًا 
کسانی که اجاره نشین هستند و حقوق اداره کار 
می گیرند کنید. آنها نمی توانند کرایه بیشتر از 
ماهانه ۸۰۰ هزار تومان پرداخت کنند. اگر پیام 
من به مسئوالن برسد، ممنون می شوم تا اقدامی 

شود و مشکل خیلی از شهروندان حل گردد.

منتقد محترم
سؤال شما در مورد مراجع داوری در حال پیگیری 

است. پس از دریافت جواب، چاپ خواهد شد.

نی ریزان فارس
۱- خبری از مسکن مهر نی ریز درباره کم کاری 

تعاونیها و نظام مهندسی و شهرداری تهیه کنید.
نی ریزان فارس؛ با سالم و درود فراوان.  پیگیری 

خواهیم کرد.
۲- سالم قل مراد! خیلی بامزه هستی و با حرفهای 
به ظاهر طنز اما جدی، خنده بر دل می آوری. واقعًا 
راست می گویی؛ اگر شعور داشتند، خر نخریده 

این حرفها را نمی زدند و قول نمی دادند.
این هفته هم در مورد محصوالت کشاورزی به 
طنز بگو گردو دانه ای ۲ هزار تومان و انجیر دانه ای 
هزار تومان شده. سودش به جیب دال الن و ضررش 

به جان کارگر وکشاورز است.
ُقلمراد: سالم عزیز جانم. َای درد و بالی شما 
به جان من. راستش من هرچه می گویم، ملت 
ولی  می گویم  حقیقت  کنید  باور  می خندند. 
مردم خنده اشان می گیرد. وای بر ما که حقیقتها 
برایمان خنده دار شده. ولی باز هم خوب است. 
همین که در این زمانه کمی هم بخندیم خودش 
غنیمت است.  مگر فقط باید عده ای نورچشمی 
امیدوارم  می خندیم؟  زشت  ما  مگر  بخندند؟ 
کسانی که به ریش مردم می خندند، خنده بر 

لبشان بماسد.
۳- اگر امکان دارد، درباره مجوز معدن که در 
پهنابه صادر شده و به زودی شروع به کار می کند و 
باعث از بین رفتن تنها طبیعت بکر و دست نخورده 

منطقه می شود، گزارش تهیه کنید.
نی ریزان فارس؛ با سالم و درود فراوان. از منتقد 
محترم درخواست می شود برای هماهنگی تهیه 

گزارش با دفتر هفته نامه تماس بگیرد.

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

نداده اند:
- راهدای و حمل و نقل جاده ای

- منابع طبیعی
- انجمن صنفی باغداران و انجیرکاران

وسعتشخصیتهرفردتوسطبزرگِیمشکلیکهمیتوانداوراازحالتمنطقیبیرونآورد،تعریفمیشود
فروید
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سرویس ورزشی: محمدصادق رجبی

گفتگو با مهدیه بیگی مربی کاراته

اهداء خون توسط ورزشکاران حضور جودوکاران نی ریز
 در تیم منتخب فارس

در نی ریز خانه کاراته تأسیس کنید
/ به جرئت می گویم بقیه شهرستان ها از بازی با تیم های کاراته نی ریز هراس دارند. پس ما هم نیازمند حمایت و توجه  بیشترمسئولین هستیم.

/ ما در بازی کاراته تواضع و احترام  را یاد می گیریم و آموزش می دهیم.                                                                          / بعد از دو جلسه، یک دل نه صد دل عاشق کاراته شدم.
/ به نظرم بچه های ما همه نازپرورده و سرگرم گوشی هستند .

جمعی از ورزشکاران رشته های مختلف 
با حضور در پایگاه انتقال خون، اقدام به 

اهداء خون کردند.
چهارشنبه ۳۱ شهریور و در آخرین روز 
انتقال خون  از تابستان ۱۴۰۰ پایگاه 
و  بانو  ورزشکاران  از  تعدادی  پذیرای 
آقا در رشته های کاراته، پرورش اندام، 
بوکس  همگانی،  ورزشهای  کشتی، 
و رزمی بودکه برای اهداء خون آمده 

بودند.

همزمان با این اقدام که با همکاری اداره 
ورزش و جوانان و هیئت پزشکی ورزشی 
صورت پذیرفت، مراد هدایت فرماندار 
کار  این  در  خون  اهداء  با  نیز  نی ریز 

نوع دوستانه با ورزشکاران همراه شد.
مسئول  همایونی  سعیدرضا  گفته  به 
هیئت پزشکی ورزشی اداره ورزش و 
جوانان نی ریز، اهداء خون ورزشکاران 
نی ریز به صورت داوطلبانه و همزمان با 

سراسر استان اجرا شده است.

بخش  در  نی ریزی  جودوکاران 
آقایان و بانوان موفق به راه یابی به 

تیم استان شدند.
مسابقات انتخابی تیم استان پنج 
شنبه و جمعه 25  و 26 شهریورماه 

در شیراز برگزار شد.
شیراز،  نی ریز،  رقابت ها  این  در 
و  مرودشت  فسا،  استهبان، 
در  که  داشتند  حضور  داراب 
رده  در  بانوان  بخش  در  پایان 

عسکری  ریحانه  نوجوانان   سنی 
و صنعتی  سلیمه  مربیگری   به 
نگار نصیری به مربیگری خدیجه 
جوانان  رده  در  و  شاهسوندی 
به  زارع  زهرا  و  خرمی  سعیده 
به تیم  مربیگری سلیمه صنعتی 

استان راه یافتند.
عهده  به  بانوان  تیم  سرپرستی 

معصومه حبیبی بود.
 ۳ با  نی ریز  نیز  آقایان  بخش  در 

جودوکار شرکت کرد که علی رضا 
مظفریان در رده  سنی نوجوانان 

موفق به کسب سهمیه شد.
تیم  سرپرستی  و  مربیگری 
بود.  گرگین  هادی  عهده   بر 
ابوالفضل  رقابت ها   این  در 
حریف  دو  که  کاوه پیشقدم 
خود را مغلوب کرده بود به دلیل 
باز  رقابت ها  ادامه  از  مصدومیت 

ماند.

سمیه نظری / گروه ورزش
با ووشو ورزش را شروع کرد و با کاراته ادامه داد. 
شاید تصورش کمی سخت باشد که یک زن با این 
عالقه ورزش های رزمی بیشتر مردانه را دنبال 

می کند و حرف برای گفتن دارد.
نی ریزی است و ۳5 سال سن دارد.  حدود 2۰ سال 
است که در رشته های رزمی فعالیت دارد. او زمانی 
نایب رئیس هیئت ووشو و کاراته نی ریز بوده و هم 
اکنون نایب رئیس کیک بوکسینگ واکو فارس 

است. 
وی معتقد است برخالف نظر عموم مردم رشته 
رزمی باعث کوتاهی قد نمی شود بلکه ورزشی 
دفاعی است که به انسان استقامت و مقاومت را 

می آموزد.

-از کی ورزش را شروع کردید؟
۱۴ ساله بودم که در کالس ووشو سالن هالل 
با مربیگری خانم علیزاده شرکت کردم.  احمر 

سالها بعد در همین رشته مربی شدم.

-چه شد که وارد کاراته  شدید؟
بعد از سه سال که به طور مداوم ووشو کار کردم 

در سال ۱۳82،  به پیشنهاد آقای نصرتی که 
است  شهرمان  خوب  کاراته کاهای  جزء  خود 
تصمیم گرفتم رشته کاراته را هم تجربه کنم. 
بعد از دو جلسه فعالیت در این رشته، یک دل نه 
صد دل عاشق کاراته شدم. بعد از آن با تشویق ها 
و همراهی های پدرم به تهران رفتم و در دوره های 
آموزشی شرکت کردم  و به نی ریز برگشتم تا به 
عنوان اولین مربی کاراته در شهرستان شروع به 

فعالیت کنم. 

-  ووشو بهتر است یا کاراته؟
البته بین کاراته و ووشو فرق چندانی نیست، 
از  یکی  شاید  است.  یکی  دو  هر   تکنیک های 
تفاوت هایش در این باشد که ووشو ضربات به سر 

دارد اما در کاراته این حرکت تخلف است. 

- چه مقام هایی کسب کرده اید؟ 
من و بازیکنانم در مسابقات زیادی مقام آورده ایم. 
به نظرم سومی مسابقات کشوری اراک خودم 
اورآسیایی  مسابقات   سوم  تا  اول  مقام های  و 
بازیکنانم ازجمله مهم ترین آنها است. به عقیده 
من  ورزش کاراته در شهرستان ما بسیار پیشرفت 

انتظار  از  دور  مقام هایی  چنین  و کسب  کرده 
نیست.

- چرا ورزش رزمی را انتخاب کردید؟
اما  هستند  دفاعی  ورزشهای  رزمی،  ورزشهای 
بدون اسلحه که در آن هماهنگی زیادی بین 
اعضای بدن و تمرکز ذهن به وجود می آید و به 
جسم و روح سالمتی، شادابی، قدرت و استحکام 

می بخشد.
از نظر  من ورزش خودش به تنهایی  اعتیادآور 
است و به روح و جسم  آرامش و انرژی می بخشد. 
من اگر یک روز ورزش نکنم احساس خستگی 
و کالفگی پیدا می کنم. چه برسد که آن ورزش 

کاراته باشد. 

استقبال  چقدر  نی ریز  در  کاراته  از   -
می شود؟ 

اوایل استقبال خیلی خوب بود و معمواًل بچه های 
دهه 7۰  زیاد در کالس ها شرکت می کردند و به 
جرئت می گویم که خیلی از همان بچه ها االن به 
درجه مربیگری رسیده اند و من بسیار خوشحالم.   
اما متأسفانه چند سالی می شود که خانواده ها 

از ورزش استقبال نمی کنند و این حس بدی به 
من می دهد. به نظرم بچه های ما همه نازپرورده و 
سرگرم گوشی هستند باید آنها را در این کالس ها 
بگذاریم تا طعم شکست، مقاومت و پیروزی را نیز 
تجربه کنند. نباید فرزندانمان را از ورزش دور 

 کنیم. 

ورزشی  مسئوالن  از  درخواستتان   -
چیست؟

از  زیادی  خواسته   ما  که  است  این  حقیقت 
در  کاراته کاها  وقتی  قبل  سالهای  نداریم.  آنها 
مسابقات   مقام  می آوردند در مراسم تجلیل از آنها 
درخواست یک خانه کاراته داشتیم که متأسفانه 
تا االن قدمی برداشته نشده است و در حال حاضر 
هر کدام از مربیان این رشته در یکی از سالن های 
ورزشی شهر به صورت پراکنده مشغول فعالیت 

هستند. 
به جرئت می گویم بقیه شهرستان ها از بازی با 
تیم های کاراته نی ریز هراس دارند. پس ما هم 

نیازمند حمایت و توجه  بیشترمسئولین هستیم.

- به عنوان یک ورزشکار خانم چه صحبتی با 

بانوان دارید؟
از  باشگاه  می کند.  خوب  را   دلم  حال  ورزش 
بانوان  از  انرژی مثبت.  همینجا  دید من یعنی 
نی ریزی می خواهم که حتی برای اعتماد به نفس 
و ورزش  بیایند  باشگاه  خودشان هم که شده 
کنند. ما در بازی کاراته تواضع و احترام  را یاد 
ای کاش کرونا  آموزش می دهیم.  و  می گیریم 
برود تا باز هم ورزش رونق پیدا کند و خانواده ها 
با شرکت خودشان در ورزشهای رزمی و فرستادن 
بچه هایشان در کالس های کاراته ما را حمایت 

کنند. 

-یک خاطره ورزشی بگویید. 
خاطرات تلخ و شیرین زیاد است. بردها شیرین 
است و باخت ها تجربه. با شاگردانم از جنوب تا 
شمال رفته ایم. آذربایجان، مشهد، یزد و بندر. 
همه اینها برایم خاطره هستند. اما اگر بخواهم 
از شیرین ترین خاطره هایم بگویم زمانی بود که 
تازه مربی شده بودم و همان سالهای ابتدایی با 8 
کاراته کا به مسابقه کشوری رفتیم و با 8 مقام اول 
تا سومی برگشتیم.  در آن مسابقه استان فارس 

اول شد و این خاطره زیبایی برای من بود. 

برابر رأی شماره ۱۴۰۰6۰۳۱۱۰2۳۰۰۰۰88 هیأت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زرین  دشت تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای مه یار ابراهیمی فرزند اسمعیل به شماره شناسنامه 6227 صادره از حاجی آباد  در سه دانگ 
مشاع از  ششدانگ یک باب خانه به مساحت 267.6۰ متر مربع پالک 6 فرعی از 55۳5.2 اصلی  قطعه 8 بخش 
۱2  فارس شهرستان زرین دشت واقع در حاجی آباد خریداری مع الواسطه از مالک رسمی آقایان ابراهیم و خلیل 
نمدچی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهی می شود. در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشارنوبت اول:1400/06/21 
 تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/07/04

خلیلمرادخواه-رئیسثبتاسنادوامالکزریندشت

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

1400/06/13
- مورخ 

ش 2698

36575

برابر رأی شماره ۱۳996۰۳۱۱۰2۳۰۰۰۱59 - ۱۳99/۰6/۰۳ هیأت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک زرین  دشت تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای فاضل دشوارگر فرزند علی به شماره شناسنامه ۱۳82 در ششدانگ یک باب خانه به مساحت ۱99.2۰ متر مربع پالک ۱6 
فرعی از 7۳52 اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 7۳52 قطعه 8 بخش ۱2  فارس شهرستان زرین دشت خریداری مع الواسطه از مالک رسمی آقای بخشعلی بریزی محرز گردیده است. لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهی می شود. در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشار اولین 

آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در 
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 

تاریخ انتشارنوبت اول:1400/06/21     تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/07/04

خلیلمرادخواه-رئیسثبتاسنادوامالکزریندشت

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

- مورخ 1400/06/11
ش 2694

36543

برابر رأی شماره ۱۴۰۰6۰۳۱۱۰2۳۰۰۰۰57 هیأت اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک زرین  دشت تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای عبدالرزاق مالئی 
فرزند علی به شماره شناسنامه 8۴ صادره از زرین دشت در ششدانگ یک باب خانه 
به مساحت ۳۳2 متر مربع پالک ۱6۱8 فرعی از 7286 اصلی  قطعه 8 بخش ۱2  فارس 
شهرستان زرین دشت واقع در حاجی آباد خریداری مع الواسطه از مالک رسمی آقای 
بهادرمالئی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
۱5 روز آگهی می شود. در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت 

مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشارنوبت اول:1400/06/21 
 تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/07/04

خلیلمرادخواه-رئیسثبتاسنادوامالکزریندشت

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

- مورخ 1400/06/14
ش 2700

36575

هنگامه نیایش
طلوع اذان صبحمهشیدیخورشیدی

غروب اذان ظهرخورشید
نیمه شب اذان مغربخورشید

شرعی
 2۳  ۰5  ۱8  ۰۴  ۱7  ۴5  ۱۱  ۴۴  5  ۴۳  ۴  25 ۱5 صفر۴ مهر یک شنبه
 2۳  ۰5  ۱8  ۰2  ۱7  ۴۴  ۱۱  ۴۴  5  ۴۴  ۴  25 ۱6 صفر5 مهر دوشنبه
 2۳  ۰5  ۱8  ۰۱  ۱7  ۴۳  ۱۱  ۴۴  5  ۴5  ۴  26 ۱7 صفر6 مهر سه شنبه

 2۳  ۰۴  ۱8  ۰۰  ۱7  ۴2  ۱۱  ۴۳  5  ۴5  ۴  26 ۱8 صفر7 مهر چهارشنبه 
 2۳  ۰۴  ۱7  59  ۱7  ۴۱  ۱۱  ۴۳  5  ۴6  ۴  27 ۱9 صفر8 مهر پنج شنبه
 2۳  ۰۴  ۱7  58  ۱7  ۳9  ۱۱  ۴۳  5  ۴6  ۴  27 2۰ صفر9 مهر جمعه 
 2۳  ۰۳  ۱7  56  ۱7  ۳8  ۱۱  ۴2  5  ۴7  ۴  28 2۱ صفر۱۰ مهر شنبه

دفتر  نی ریزان فارس

از 7 صبح تا 8شب

یکسره باز است

)پنج شنبه ها تا 13:30(

اشتراک یک ساله 

هفته نامه نی ریزان فارس و ماهنامه نی تاک
با ما تماس بگیرید: 5146 731 0917 »جاللی«
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خریدوفروشزمین
کشاورزیتنهابامجوزجهاد

روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی:

هرگونه خرید و فروش زمین های کشاورزی بدون دریافت 

مجوز از جهادکشاورزی پیگرد قانونی دارد و با خاطیان برخورد 

خواهد شد.

مدیر جهادکشاورزی شهرستان نی ریز گفت: بر اساس نص 

صریح »قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها« هر گونه 

فروش، افراز، تفکیک و ساخت وساز در زمین های کشاورزی 

)حتی دارای اسناد رسمی( بدون موافقت و کسب مجوزهای 

الزم از جهادکشاورزی ممنوع است و پیگرد قانونی دارد.

علیرضا بصیری اظهار کرد: اخیراً بنگاه های امالک شهرستان 

به قصد فروش زمین های کشاورزی واقع در منطقه موسوم به 

»تاجویه« معامالت غیرقانونی متعددی انجام داده اند که کاماًل 

مغایر با مقررات موجود و دارای کمترین حد نصاب فنی بوده و 

بنابراین وفق قوانین مربوط این معامالت باطل است.

وی تصریح کرد: بر همین اساس و در هفته گذشته با دستور 

مقام قضایی چندین مورد »ساخت وساز غیرمجاز توام با خرد 

شدن اراضی کشاورزی« شناسایی و تخریب شد.

بصیری تأکیدکرد: در این خصوص قطعًا پیگیری و برخورد 

قانونی با فروشنده خاطی و بنگاه های تنظیم کننده مبایعه نامه 

صورت خواهدگرفت.

مدیر جهادکشاورزی شهرستان نی ریز به شهروندان توصیه 

 کرد: برای پیشگیری از هرگونه سوءاستفاده احتمالی و وقوع 

جرم؛ از این گونه معامالت غیر قانونی، در منطقه مذکور و سایر 

نقاط مشابه جداً خودداری کرده و چنانچه معامله ای صورت 

گرفته است فوراً نسبت به فسخ آن اقدام کنند تا بیش از این 

متضرر نشوند.

حسینی رئیس جدید 
اوقاف نی ریز

روابط عمومی فرمانداری:

»سید سعید حسینی« به عنوان رئیس جدید اوقاف و امور 
خیریه نی ریز معرفی و از زحمات سجاد شبان مدیر سابق 

اوقاف این شهرستان قدردانی شد.
مراسم تکریم و معارفه رؤسای جدید و سابق اداره اوقاف 
و امور خیریه 28 شهریور  با حضور مراد هدایت فرماندار 
مجلس  در  مردم  نماینده  طهماسبی  نی ریز،  شهرستان 
شورای اسالمی، صفری معاونت مدیریت پشتیبانی اداره 

کل اوقاف فارس در محل فرمانداری برگزار شد.
در این آئین فرماندار نی ریز با اشاره به اینکه باید از ظرفیت 
بقاع متبرکه شهرستان در جذب خیران اقدام نمود گفت: 
خوشبختانه فرهنگ وقف در شهرستان نی ریز بسیار خوب 
جا افتاده و نیاز است برای همه  جانبه کردن این فرهنگ 

اقدامات اساسی و راهبردی انجام شود.
نوشتنی است سجاد شبان که نی ریزی می باشد به عنوان 

رئیس اداره اوقاف شهرستان داراب منصوب شد.
همچنین رئیس جدید نی ریز متولد شهرستان سپیدان، 
دارای 28 سال سابقه کار است و در این مدت مسئولیتهایی 
از جمله ریاست اداره اوقاف شهرستان سپیدان به مدت 
9سال و سه سال نیز به عنوان کارشناس اجارات اداره کل 

اوقاف فارس را بر عهده داشته است.

تمدیدمهلت 
ثبت نام مشاغل

آسیب دیده ازکرونا
روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی:

مهلت  تمدید  از  نی ریز  مدیر جهادکشاورزی شهرستان 
دیده  »آسیب  کارهای  و  کسب  حمایتی  بسته  ثبت نام 
ازکرونا در سال ۱۴۰۰« خبر داد و گفت: مشاغل خسارت 
دیده تا پایان آذرماه فرصت دارند درسامانه »کارا- کرونا« 

ثبت نام نمایند.
عامل  و مؤسسات  بانک ها  تصریح  کرد:  بصیری  علیرضا 
مکلف به پرداخت تسهیالت تا پایان بهمن ماه سال جاری 

هستند.
وی افزود: این تمدید، عالوه بر مشموالن تسهیالت جدید، 
متقاضیان تسهیالت مراحل قبل که هنوز موفق به دریافت 

وام نشده اند، نیز خواهد شد.

خزان زودرس
 در بازار لوازم التحریر، پوشاک و کیف و کفش مدرسه

فاطمه زردشتی نی ریزی، نی ریزان فارس:
شهریور بود و قیل و قال خرید مدرسه! اما این 
روزها خزان کرونا بدجور به بازار رو کرده و 

کسبه از وضعیت موجود دلگیر و نگرانند.
کالس های آنالین دانش آموزان بر کسادی این 

روزهای بازار تأثیر مستقیمی داشته است.

اکثرهمصنفیهایمانتعطیلشدهاند
جواد خواجه زاده از کسانی است که سال هاست 
از  دارد.  فعالیت  لوازم التحریر  فروش  کار  در 
وضعیت بازار بسیار ناراضی است و می گوید: 
اصاًل انگار نه انگار که سال تحصیلی شروع شده 
و تا چند روز دیگر مدارس باز می شود. حدود دو 
سال است که بازار همین گونه است و ما چون 
از قدیمی های این شغلیم توانسته ایم خودمان 
را سراپا نگه داریم وگرنه اکثر هم صنفی های 
ما در این دو سال تعطیل کرده اند.کرونا باعث 
شده کالس ها آنالین شود و بازار ما راکد. قبل از 
شروع کرونا، بازار ما از اواخر مرداد شروع می شد 
و تا یک هفته بعد از مهر ادامه داشت اما االن 
همانطور که می بینید خریدها کاًل کنسل شده 
و به فروش چند بازی فکری و سرگرمی و این 

چیزها محدود شده است.

بدترینوبیسابقهترینسالکاری
که  است  کسانی  دیگر  از  نظری  نعیم 
از  است.  لوازم التحریر  کار  در  مدت هاست 

وضعیت بازار به شدت شاکی است. می گوید:
حدود ۱6 سال است در این شغل فعالیت دارم 
و امسال بدترین و بی سابقه ترین سال کاری مان 
بازار ما شروع  از اول شهریور  بوده، هر سال 
می شد اما االن بیست و یکم است و هنوز خبری 
از خرید نیست. به نوعی روزهای االن ما شبیه 
به  یکی  است،  قبل  عادی سال های  روزهای 
خاطر کرونا و دیگری به خاطر نبود کتاب های 
درسی. سال  های قبل فروش کتابهای درسی با 
ما بود و هیجانی برای خرید کتابهای درسی در 
دانش آموزان می افتاد و در کنار آن لوازم التحریر 
کتابهای  توزیع  وقتی  از  اما  می خریدند  هم 
درسی را اداره آموزش و پرورش تحویل گرفته، 
اوضاع بد و بدتر شده. کالس های آنالین هم از 
سوی دیگر باعث کسادی بازار ما شده. خیلی از 
بچه  ها در مدرسه به خاطر چشم و همچشمی 
هم که بود کلی دفتر فانتزی و ... می خریدند اما 
االن در خانه برایشان مهم نیست روی چه دفتر و 

با چه خودکاری مشق می نویسند.
البته به نظرم با این وضعیت واکسیناسیون، 
مدارس امسال باز شود ولی خب با تأخیر؛که 
درست  وضعیت  این  زودتر  هرچه  امیدواریم 

شود.

اقالممدارسراتعطیلکردهایم
پوشاک فروشی  مغازه ی  حاجی زاده  مهدی 
دارد. از کسانی است که به قول خودش این 

وضعیت تأثیر مستقیم بر کارشان داشته.
می گوید: چند قلم جنس مانند کیف، روپوش 
و... که مخصوص مدارس بوده را کاًل تعطیل 
کرده ایم. البته اقتصاد مدارس در صنف پوشاک، 
همه ی بازار را پوشش نمی دهد، چون به صورت 

مقطعی است.
به معایب کالس های آنالین اشاره می کند...

را خراب  بازار  اقتصاد  این وضعیت هم  البته 
کرده و هم باعث فقر فرهنگی شده. کالس های 
آنالین بیشتر وقت خانواده ها را پر می کند و از آن 
طرف فقر فرهنگی می آورد. خب بچه کنجکاو 
بهانه ی  به  مدام  وقتی  و  است  جستجوگر  و 
ممکن  باشد،  دستش  گوشی  درس خواندن 

است هرچیزی را در آن جستجو کند.

تأثیرچشمگیرکرونا...
رامین آموزگاران از دیگر بازاریان باسابقه صنف 
پوشاک است. تأثیر کرونا بر کسادی بازارشان را 
نزدیک به 95 درصد می داند و می گوید: قبل از 
کرونا حدود ۱۰ مدل فرم مدرسه، کیف و درکنار 
آن بقیه ی وسایل دانش آموزان مانند جوراب، 
شلوار و... را کار می کردیم که االن فروش همه ی 
آن ها به صفر رسیده. شاید باورکردنی نباشد 
اما قبل از کرونا در این تاریخ حدود ده دوازده 
فروشنده در مغازه ی من کار می کردند، سه 

چهار نفر کیف می فروختند و سه چهار نفر فرم 
مدرسه، چند نفری هم وسایل دیگر، اما االن 
همان طور که می بینید فقط ما دو نفر مانده ایم. 
دو سال پیش آنقدر سرمان شلوغ بود که دِر 
مغازه را می بستیم و مشتری ها به نوبت وارد 
مغازه می شدند اما درحال حاضر من از صبح 

تنها چهار فرم مدرسه فروخته ام! 
در مورد کالس های آنالین پسرش که امسال 
قرار است در مقطع سوم ابتدایی درس بخواند 

می گوید:
متأسفانه کرونا باعث شد شروع مدرسه  ی پسرم 
در مقطع ابتدایی با کالس های آنالین باشدکه 
االن با گذشت دو سال از لحاظ درسی صفر است. 
این در حالی است که ما حتی هفته ای یکی دو 
جلسه هم معلم به خانه می آوریم ولی با این 
حال آنطور که باید و شاید درس را یاد نگرفته 
و مسلمًا اگر دانش آموزی از پایه ضعیف باشد 

خیلی بد است.

جانبچههایمردمازفروشماواجبتر
است

علیرضا منادی زاده مغازه ی کفش فروشی دارد. 
اکثر فروش شان را شب عید و فصل مدارس 
می داند و می گوید: با وجود اینکه کرونا بر کار 
ما تأثیر مستقیم داشته و دوست نداریم این 
وضعیت ادامه داشته باشد، با این حال حاضریم 
تا  را تحمل کنیم  بازار  بد  همچنان وضعیت 
اوضاع بهتر شود. به هرحال هرچه باشد ارزش 

جان بچه های مردم از فروش ما مهم تر است.

امید شهدان، نی ریزان فارس: 

امام جمعه موقت نی ریز در جلسه شورای 

در  شهریور   28 که  شهرستان  اداری 

افتتاح  خواستار  شد،  برگزار  فرمانداری 

بیمارستان جدید گردید.

حجت االسالم سیدجواد فقیه گفت: »5 سال 

از وعده افتتاح بیمارستان جدید می گذرد، 

نی ریز با وسعت و بخش هایی که دارد باید 

با حمایت دولت و بنیاد برکت بیمارستان 

جدیدش هر چه سریع تر راه اندازی شود. «

همانند  باید  »مسئوالن  افزود:  وی 

رئیس جمهور جدید بدون هیچ تشریفاتی 

در مناطق محروم حضور یابند چرا که این 

انقالب را محرومان برپا کرده اند. خواسته 

مردم در انقالب این بود که اختالف طبقاتی 

وجود نداشته باشد. 

امام جمعه موقت، به معرفی »سید سعید 

اداره  جدید  رئیس  عنوان  به  حسینی« 

اوقاف اشاره کرد و گفت: با دیداری که با 

ایشان داشتم وی فردی باتجربه است که 

برنامه های خوبی برای امور وقف و خیریه 

دارند.

حجت االسالم فقیه به نیاز کتابخانه سیار در 

شهرستان اشاره کرد و گفت: ۳5۰ مرکز در 

کشور در نظر گرفته اند که سهم نی ریز ۱۰۰ 

است. در قطرویه کتابخانه  تومان  میلیون 

نداریم همچنین برخی روستاها از این نعمت 

برخوردار نیستند.

بودن  الزامی  به  نی ریز  فرماندار  ادامه  در 

کرد  اشاره  دولت  کارکنان  واکسیناسیون 

و خطاب به امیرزاده رئیس شرکت پخش 

تعاون  نفتی و جمالی رئیس  فرآورده های 

روستایی گفت: سوخت مورد نیاز شهرستان، 

تأمین  را  کشاورزی  تراکتورهای  ویژه  به 

اداره گاز نسبت به نصب  کنید. همچنین 

علمک  برای خانه هایی که در نوبت هستند 

اقدام کند. با توجه به بارش کم سال گذشته 

در  چشمگیری  بارندگی  شاهد  امیدواریم 

پاییز باشیم.

همچنین اعضای ستاد بحران از مسیل ها، 

میدانی  بازدید  سیل بندها  و  پل  گوراب، 

کنند.

هدایت نی ریز را جزو شهرستان هایی دانست 

که در واکسیناسیون عمومی حرف اول را 

زده است.

او با اشاره به گرامی داشت چهل و یکمین 

سالگرد هفته دفاع مقدس گفت: شهرداران 

و مدیران فضاسازی شهر و ادارات فضای این 

هفته را مناسب با سالگرد دفاع مقدس آماده 

کنند.

نماینده نی ریز، استهبان و بختگان با تسلیت 

 8 شهدای  خاطره  و  یاد  اربعین حسینی، 

سال جنگ تحمیلی را گرامی  داشت و گفت: 

نداشته  مردم  مشکل  حل  جز  دغدغه ای 

باشیم و هیچ مسئولی نباید آرامش داشته 

باشد مگر اینکه گرفتاری مردم را حل کرده 

باشد.

آستانه  در  کرد:  تصریح  طهماسبی  فرهاد 

هستیم.  انقالبی  و  مردمی  دولتی  فعالیت 

شرایط تغییر یافته و دیگر مدیر یا مسئولی 

که ساعت خدمت را فقط 7 صبح تا 2 بعداز 

ظهر بداند جایگاهی در این دولت ندارد و 

الزم است هرچه سریعتر خودش استعفا داده 

تا نیروی کارآمدی جایگزین او شود. گاهی 

ساعت  در  مدیران  برخی  می شود  شنیده 

غیراداری تلفن خود را خاموش و رسیدگی 

اداری  وقت  در  فقط  را  رجوع  ارباب  به 

می دانند. با اراده  ای که دولت جدید دارد، 

مسئول بی حال را نمی پذیرد.

نی ریز  ناحیه  سپاه  فرمانده  شعبانی نیا 

درباره برنامه های هفته دفاع مقدس گفت: 

بیش  از ۱5۰ برنامه در سطح شهرستان اجرا 

خواهد شد که غباروبی گلزار شهدا، تجلیل 

از خانواده معزز شهدا، جانبازان و ایثارگران، 

به  محله  آبروی  شهدای  یادواره  برگزاری 

همراه شب شعر و خاطره گویی پیشکسوتان 

عرصه جبهه و مقاومت، پیاده روی، رزمایش 

مؤمنانه در قالب تهیه لوازم التحریر برای 

کادر  از  تجلیل  بی بضاعت،  دانش آموزان 

درمان، تعمیر و مرمت خانه محرومین توسط 

نیروهای جهادی از مهم ترین آنان خواهد 

بود.

جابر مهدیار نماینده آستان قدس رضوی 

در استان فارس، که مهمان جلسه بود از 

ساخت زائرسرا برای شهرهای استان سخن 

گفت و اعالم کرد: مردم نی ریز هم می توانند 

در ساخت این زائرسرا که در مجاورت حرم 

امام رضا)ع( قرار دارد، برای اسکان زائرین 

فارس، کمک و همراهی  استان  کم درآمد 

کنند.

//

هزارة  یکم
ادامه از صفحه یک

مؤسسه  ماهنامه،  و  هفته نامه  چاپی  انتشار  با  همراه   ...
وارد  رسمی  مجوز  با  نی ریزان  پژواک  فارس  مطبوعاتی 
فضای مجازی شد و پایگاه خبری هورگان  را راه اندازی کرد.

پایگاهی که تاکنون۱۰66۳ خبر، مقاله، گزارش و مصاحبه 
را به  لحظه  تقدیم  مخاطبین  گرانقدر  نموده است.

با توجه به توسعه جهانی فضای مجازی در عصر  انفجار 
اطالعات این مجموعه رسانه ای توانسته است:

۱- نسخه الکترونیکی صفحات هفته نامه نی ریزان فارس را 
به نشانیhourgan.ir/fa/neyrizanfars منتشر نماید.

با  را   )neyrizanfars(فارس نی ریزان  تلگرام  کانال   -2
2۱68 دنبال کننده فعال و اخبار منطقه را مرتبًا منتشر 

کند.
۳-کانال تلگرام هورگان)hourgan( با ۱۰58 دنبال کننده 
را فعال و اخبار کشوری و جهانی را در اختیار عالقه مندان 

قرار دهد.
۴- پیج اینستاگرام نی ریزان فارس  با ۱۱.7۳۴ فالور به 

نشانی neyrizan.fars@ را فعال نماید.
5- پیج اینستاگرام هورگان با 9۰۴9 دنبال کننده به نشانی 

hourgan@ را فعال کند.

6- پیج اینستاگرام نیازمندیهای نی ریزان فارس  با 6285  
دنبال کننده به نشانی neyrizanfars@ را فعال نماید.

7- تعداد ۱7 گروه واتساپی با بیش از ۴ هزار عضو را تقدیم 
عالقه مندان نماید.

فرمود  عنایت  که  و سپاسگزاریم  را شاکر  بزرگ  خدای 
و  اخبار  و  چاپی  نسخه های  جذب  مخاطب  هزاران   تا 
گزارش های الکترونیکی در فضای مجازی شوند و اخبار 

موثق و معتبر را مشاهده و مطالعه فرمایند.
دست اندرکاران این مجموعه رسانه ای مشتاقانه پذیرای 
پیشنهادات، سؤاالت، انتقادات و رهنمودهای شما خوبان 

بوده و می باشند.  امید است  ما را محروم نفرمایید.
 خدایا چنان کن سرانجام کار 

 تو خشنود باشی و ما رستگار

 شاد و سالم و موفق باشید

قالیچه زهرا نظریسرمقاله
در جشنواره بین المللی 

آرمان صلح
محمد رضا هدایتی، نی ریزان فارس:

با  مشکانی  هنرمند  نظری  زهرا  اثر 
به  دوستی«  و  صلح  »گلیم  عنوان 

جشنواره آرمان صلح راه یافت.
این اثر در نمایشگاه ملی آرمان صلح 
ایرانی  از هنرمندان  آثاری  به همراه 
ایرانی، 28 شهریور ساعت 5  و غیر 
عصر در سالن آمفی تئاتر و نگارخانه 
اکو  فرهنگی  مؤسسه  دیپلماتیک 

تهران رونمایی شد.
ملی  کمیسیون  کل  دبیر  ایوبی 
دفتر  معاون  محمودیان   ، یونسکو 
غرب آسیای منطقه آسیا و اقیانوسیه 
شورای جهانی صنایع دستی، سرور 
بختی رئیس مؤسسه فرهنگی اکو ، 
طباطبایی رئیس ایکوم)موزه( ایران، 
دیپلماتها و سفرای کشورها و تعدادی 
از هنرمندان در مراسم افتتاح حضور 

داشتند.
گفتنی است اثر این هنرمند به همراه 
عکس و بیانیه ای که صادر می شود در 

کتاب یونسکو  ثبت خواهد شد.
کارگاه  مدیر  اکنون  هم  نظری  زهرا 
تولیدی »هنر ماندگار مشکان« است. 
این کارگاه در زمینه آموزش هنر گلیم 
بافی و قالی بافی، تاپستری، تابلو فرش 

و...فعالیت دارد.

قدیمی ترین رئیس نی ریز عوض شد

حیدری رفت، 
خیراندیش آمد

روابط عمومی فرمانداری شهرستان نی ریز:

سابق  رؤسای  معارفه  و  تکریم  آئین 
شهرستان  آب  منابع  اداره  جدید  و 
نی ریز با حضورمراد هدایت فرماندار و 
نوذری نژاد رئیس گروه هماهنگی امور 
آب  سهامی  شرکت  شهرستان های 
منطقه ای فارس در محل فرمانداری 

برگزار شد.
عبداله  حکمی  طی  و  آئین  این  در 
خیراندیش به عنوان رئیس جدید اداره 
منابع آب نی ریز معرفی و از خدمات 
فریدون حیدری رئیس پیشین اداره 

منابع آب نی ریز تقدیر به عمل آمد.
خیراندیش  عبداله  است  ذکر  شایان 
شهرستان  آب  منابع  رئیس 
در  سال   ۴ مدت  به  را  قیروکارزین 

کارنامه خود دارد.

با  پیشین  رئیس  حیدری  همچنین 
ارسال نامه  ای به دفتر نی ریزان فارس 
و  کرد  یاد  نیکی  به  نی ریز  مردم  از 

حاللیت طلبید. 
نوشتنی است حیدری بیش از پانزده 
سال رئیس منابع آب شهرستان نی ریز 

بود.

//

//

در شورای اداری مطرح شد:

بیمارستان جدید را هرچه سریعتر افتتاح کنید

آغازبرداشت زیتون
 از باغ های نی ریز

روابط عمومی مدیریت جهادکشاورزی:
برداشت زیتون از سطح ۱۳۰ هکتار باغ های شهرستان آغاز شده است 
و پیش بینی می شود امسال بالغ بر ۱۳۰ تن محصول تولید و روانه بازار 

مصرف شود.
مدیر جهادکشاورزی شهرستان نی ریز گفت: ارقام غالب موجود در 
شهرستان، کنسروالیا، فیشمی، زرد زیتون و شیراز و طول دوره فصل 

رشد از اول بهار تا پایان تابستان است.
کنسروی  ن  زیتو  برداشت  زمان  تصریح کرد:  بصیری  علیرضا 
درشهریورماه وزیتون روغنی در آبان ماه است که 8۰ درصد به منظور 

تهیه کنسرو برداشت می شود.
مدیر جهادکشاورزی شهرستان نی ریز خاطر نشان کرد: فرآوری برای 
کنسرو، روغن کشی و تهیه ترشی، با »سود« و »دستی« انجام و به 

شهرستان های اطراف از جمله فسا وسروستان ارسال می شود.
بصیری همچنین یادآور شد: عملیات باغی در قالب طرح اصالح، 
بهسازی و توسعه باغ های زیتون همه ساله با تخصیص اعتبار دولتی در 
شهرستان انجام می شود که به  عنوان نمونه می توان به عملیات پیوند ، 

تغذیه و هرس اشاره کرد.

راهیابی 2  دانش آموز 
نی ریزی به رقابت های
 علمی- پژوهشی کشور

کیانا روانشاد با کسب عنوان نخست در دومین دوره جشنواره علمی- 

پژوهشی پژوهش سراهای استان فارس در رشته انرژی های نوین 

گرایش پکیج های خورشیدی و همچنین محمدصالح مهدی نژاد 

با کسب مقام نخست در رشته نانو گرایش مدرس کوچک و کسب 

مقام دوم در رشته انرژی های نوین گرایش کتابچه مصور به رقابت های 

کشوری راه یافتند.

فاطمیه و  نمونه دولتی  روانشاد، دانش آموز مدرسه  گفتنی است 

مهدی نژاد دانش آموز مدرسه شهید سید مهدی قاری نیا می باشد.

بر پایه اعالم مدیر پژوهش سرای شهید شهریاری نی ریز آثار افراد راه 

یافته در مرحله داوری کشوری قرار دارد که به صورت مجازی است.

همچنین به گفته ساوه ای در شهریورماه امسال نمایشگاه نقاشی 

کوؤید ۱9، نمایشگاه نقاشی روز جهانی مهربانی و نمایشگاه تهیه 

کلیپ آزمایشگاه علوم تجربی برگزار شده است.

در نمایشگاه نقاشی کوؤید ۱9، 5۰ شرکت کننده حضور داشتند که 

در نهایت ۱۰ نفر به عنوان افراد برگزیده انتخاب شدند.

در نمایشگاه روز جهانی مهربانی ۱۰۰ نفر شرکت کردند که ۱۰ نفر 

انتخاب شدند و همچنین در تهیه کلیپ آزمایشگاهی 8 شرکت کننده 

حضور داشتند که 5 نفر به عنوان افراد منتخب معرفی گردیدند.

دفتر  نی ریزان فارس
از 7 صبح تا 8شب
یکسره باز است

)پنج شنبه ها تا 13:30(

//
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امید شهدان، نی ریزان فارس: 
امام جمعه موقت نی ریز تأکید کرد که حمایت 
از محیط زیست به معنای مخالفت با اشتغال 

نیست.
خطبه های  در  فقیه  سیدجواد  حجت االسالم 
نمازجمعه 26 شهریور، به انتقاداتی که در رابطه 
با اکتشاف معدن پهنابه در نمازجمعه هفته قبل 
مطرح شد اشاره کرد و گفت: »عده ای گفتند 
که امام جمعه با اشتغال زایی مخالف است. این 
را بگویم که حمایت از محیط زیست به معنای 

مخالفت با اشتغال نیست.«
وی افزود: »رهبر معظم انقالب فرمود هر کاری 
داشته  عدالت  پیوست  باید  می کند،  دولت 
باشد. بنده هم این را می گویم که در هرکار باید 
که  چرا  باشیم؛  داشته  محیط زیست  پیوست 
در  است.  محیط زیست  حفظ  رهبری  مطالبه 
جایی که مردم مرتع دارند، دامدارند و مشغول 
بگیرد،  قرار  معدن  اگر  هستند،  کشاورزی  به 
برای  که  افرادی  بروند؟  کجا  بیچاره ها  این 
از  اول  کنند،  اقدام  می خواهند  معدن  کشف 
منابع طبیعی استان استعالم بگیرند که آیا اجازه 

دارند در اینجا معدن بزنند یا نه. «
هفته  آتش سوزی  به  نی ریز  جمعه  خطیب 

گذشته در منطقه دور قالت اشاره کرد و گفت: 
داشتم.  جلسه  منابع طبیعی  اداره  رئیس  »با 
تصاویر را که نشان دادند، ۱۰۰ هکتار از پوشش 
گیاهی به همراه حیوانات سوخته بودند و چقدر 

متأثر شدم.«
حجت االسالم فقیه با اشاره به ۳۱ شهریور و آغاز 
هفته  دفاع مقدس، گفت: »شهدایی که به آنها 
افتخار می کنیم، اکثراً جوان و از قشر محروم 
جامعه و عاشق والیت بودند. جانبازانی که برای 
مملکت از خودگذشتگی کردند. باید از آنها هم 
تجلیل کرد. وصیت نامه شهدا را نگاه کنید؛ اشاره 
به قرآن، اهل بیت، اسالم و دین دارند. می گفتند 
مراقب زحمات امام خمینی و والیت باشید. شهدا 
هدفشان مقدس بود. ما باید راه آنها را ادامه داده، 
به محرومان و طبقات مستضعف خدمت کنیم و 
باری از دوش آنان برداریم. خانواده شهدا هم که 
چشم و چراغ مردم هستند وظیفه دارند راه شهید 
را ادامه داده، تا مردم از آنان الگوبرداری کنند. 
ان شاءا... حقایق جبهه و جنگ برای کودکان و 

نوجوانان گفته شود تا بفهمند چقدر برای این 
انقالب زحمت کشیده شده است.«

وی همچنین به بازگشایی مدارس اشاره کرد و 
گفت: »مهر  ماه بازگشایی مدارس، حوزه های 
علمیه و دانشگاه ها است که افراد به تعلیم و 
ستون  پرورش  و  آموزش  می پردازند.  تربیت 
من  است.  حساس  آن  وظیفه  و  نظام  فقرات 
خواهش می کنم از معلمان زحمتکش تکریم 
شود. متأسفانه نگاه مجلس و قوا به این سازمان، 
نگاه درستی نیست. در تمام کشورهای پیشرفته 
دنیا چقدر بودجه به آموزش  می دهند و ما چقدر 
نسبت به معلمان بی تفاوت هستیم. باید به تعلیم 

فرزندان و پرورش آنها اهمیت داد.«
خطیب جمعه نی ریز در ادامه به مسئله حقابه 
پرداخت  عاشق  چشمه  سد  از  قطرویه  مردم 
و گفت: »چند هزار نفر از چاه های کنار این سد 
از  دارد  زندگیشان  حاال  و  می کردند  استفاده 
طبق  باید  می کنند.  مهاجرت  و  می رود  بین 
قانون، ابتدا آب سد را به آب  شرب و کشاورزی 

مردم منطقه اختصاص و بعداً به فوالد می دادند. 
آلودگی  باعث  فوالد  که  این  به  توجه  با 
محیط زیست می شود، نباید حق کشاورزان را 
پایمال کند. البته مسئوالن قول داده اند مشکل 

را برطرف کنند.«
با  عاطفه ها  برنامه  نی ریز  موقت  جمعه  امام 
شعار »باهم مشق محبت بنویسیم« را یادآور 
شد و خواست تا برای تأمین مایحتاج تحصیلی 
دانش آموزان نیازمند به کمیته امداد کمک شود. 

حجت االسالم فقیه گفت: »کسانی که توان مالی 
دارند، باید از طرح اکرام ایتام حمایت کنند و 
در تأمین مایحتاج فرزندان معنوی خود کوشا 

باشند.«
استاد  بزرگداشت  روز  نی ریز  جمعه  خطیب 
سید محمدحسین شهریار و روز شعر و ادب 
فارسی را گرامی داشت و خاطر نشان کرد: »ما 
۱۰ شاعر بزرگ در دنیا داریم که سهم ایران، ۳ 
شاعر معروف است؛ سعدی، حافظ و موالنا جزو 
آن شاعران بزرگ هستند و ما باید به وجود آنها 
افتخار کنیم. ادبیات یعنی هنر و فرهنگ که 
متأسفانه توجه الزمی به این حوزه نشده است. 
لذا شعرهای ما باید معنا و مفهوم داشته باشد و 

در حوزه حماسی و ایثار به کار گرفته شود.«

گفت و گو با محمد جواد دیانت، رتبه هفتم  کشوری آزمون کارشناسی ارشد
 دانش آموخته موفق دانشگاه آزاد اسالمی واحد نی ریز

محمدجواد دیانت، دانش آموخته رشته 
از  افزار  نرم  گرایش  کامپیوتر  مهندسی 
دانشگاه آزاد اسالمی واحد نی ریز توانسته 
ارشد  کارشناسی  آزمون  را  هفتم  رتبه 
کسب نماید با وی گفتگویی انجام داده ایم 

که می خوانید:

آیا انتخاب رشته مهندسی نرم افزار 
کامپیوتر بر اساس عالقه شخصی 

انجام شده بود یا اینکه راجع به این 
رشته و آینده شغلی آن تحقیق و 

بررسی هم کرده بودید؟
بنده از سال ۱۳78 با شرکت در کالسهای 
کامپیوتر کانون فرهنگی و تربیتی بهمن 
از  با کامپیوتر آشنا شدم و  شهر نی ریز 
همان موقع عالوه بر ایجاد عالقه، سعی 
بر استفاده مفید هم از آن داشتم و اینکه 
آینده شغلی این رشته در دنیا و ایران رو 
به رشد بود نیز در تصمیمم بی تأثیر نبود، 
مصنوعی  هوش  که  می بینیم  امروزه 
توجه  صدر  در  اطالعات  فناوری  و 
دانشگاه های برتر صنعتی در جهان و ایران 

قرار دارند.

در خصوص وضعیت تحصیلی 
خودتان در مقطع کارشناسی 

برایمان بگویید؟
و   ۱9.۳5 معدل  با  را  کاردانی  مقطع 
رشته  در  معدل ۱9.5  با  را  کارشناسی 
آزاد  دانشگاه  در  کامپیوتر  مهندسی 
اسالمی واحد نی ریز پشت سر گذاشتم، 
از  می شد  موجب  که  دالیلی  از  یکی 
تحصیل لذت ببرم عالقه ای بود که به این 
رشته داشتم، همیشه سعی کردم شرایط 

به شکلی رقم بخورد که به اسم رشته و 
نگاهی  کامپیوتر  مهندسی  دانشجویان 
بهتر به وجود بیاید، بنده دوره کاردانی و 
کارشناسی را به صورت پیوسته و تمامی 
ترم ها را 24 واحده طی می کردم و حتی 
ترم های تابستان هم تا جایی که مقدور 
را  مربوطه  دروس  می توانستم  و  بود 
می گرفتم و موفق شدم طی ۳ سال این 

پروسه را طی کنم.

امکانات دانشگاه آزاد اسالمی واحد 
نی ریز و سطح کیفی تدریس اساتید 

در این دانشگاه را چگونه ارزیابی 
می کنید؟

از  نی ریز  واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه 
لحاظ امکانات به طور کلی قابل رقابت با 
دانشگاه های برتر استان فارس می باشد، 
تخصصی  امکانات  خصوص  در  اما 

بروز  به  نیاز  کامپیوتر  مهندسی  رشته 
رسانی هایی دارد.

دکتر  سلیمی،  دکتر  نوروزی،  دکتر 
استاد  برزگر،  دکتر  پیراحمیدیان، 
دکتر  جاللیان،  استاد  موسوی مقدم، 
که  بودند  اساتیدی  بیات  دکتر  جاللی، 
بنده طی دوران تحصیل در این دانشگاه 
افتخار شاگردیشان را داشتم، که به جرئت 
می توان گفت همگی ازسطح علمی باالیی 

برخوردار هستند.
جا دارد از دکتر نوروزی و دکتر برزگر 
اساتید رشته مهندسی کامپیوتر و دکتر 
دانشگاه،  محترم  ریاست  رئیس السادات 
محترم  معاونت  پیراحمدیان  دکتر 
اشکبوسی  مهندس  و  دانشگاه  آموزشی 
مدیر محترم آموزش دانشگاه و همچنین 
مهندس نوربخش و راه وار تقدیر کنم و 
از همه بزرگوارنی که در این مسیر بنده 

حقیر را یاری کردند نیز تشکر ویژه داشته 
باشم.

آیا تدریس اساتید دانشگاه آزاد 
اسالمی واحد نی ریز در موفقیت 

حضرتعالی تأثیر داشته است؟
بنده اگر بخواهم واقع گرایانه به موضوع 
نگاه کنم می توانم از سطح علمی دکتر 
بهتر  فهم  جهت  در  نوروزی  ریحانه 
دروسی چون سیستم عامل، پایگاه داده، 
مهندسی  و  کامپیوتری  شبکه های 
بودند به  نیز  نرم افزار که دروس کنکور 
بنده کمک زیادی کرد، همچنین درس 
ساختمان داده دکتر برزگر و همچنین 
دکتر   ++C زبان  و  منطقی  مدار  درس 
این  از  را  بهره  نهایت  بنده  که  سلیمی 
دروس و پیدا کردن دید باال و موفقیت در 

کنکور ارشد به آنها اشاره کنم.

چه رتبه ای در آزمون کارشناسی 
ارشد کسب کردید؟

با توکل به خدا و تالش و پشتکار و یاری 
خدا در این مسیر سخت، توانستم رتبه 
ارشد  کارشناسی  کنکور  کشوری   7
مهندسی کامپیوتر- فناوری اطالعات را 

کسب کنم.

چه عواملی باعث موفقیت شما در 
آزمون کارشناسی ارشد شد؟

تجربه  هم  قباًل  اینکه  به  توجه  با  بنده 
موفقیت این چنینی را داشتم، با خودم 
عهد کرده بودم باردیگر نیز بتوانم موفقیت 
علمی به دست بیاورم، در سال 89 موفق 
به کسب مقام در المپیاد ریاضی جهانی 
از طرف دانشگاه واترلو کانادا شده بودم 
و دوست داشتم که در کنکور سراسری 
نیز موفق شوم ولی به دلیل مشکالتی که 

رقم خورد نتوانستم برای کنکور سراسری 
برنامه ریزی داشته باشم، اما با تحصیل در 
دانشگاه آزاد اسالمی نی ریز و آشنا شدن با 
اساتید تحصیل کرده و هیأت علمی خوبی 
که افتخار آشنایی با آنها به بنده کمک کرد 
مجدد انگیزه مطالعه برای کنکور ارشد 
را پیدا کنم، از همین رو سعی کردم ابتدا 
پیدا  ارشد  کنکور  برای  مناسبی  منابع 
کنم، با افرادی که قباًل در این مسیر موفق 
برنامه ریزی  کنم،  مشورت  بودند  شده 
منظم و هوشمندانه ای را توانستم کمتر از 
2 هفته جمع بندی کنم، پس از آن شروع 
به مطالعه کردم و به یاد نمی آورم که حتی 
یک ساعت از وقتم را تلف کرده باشم و 
حتی تا روز قبل کنکور مطالعه می کردم  و 
برای هر برهه ای با برنامه خاص خود پیش 

رفتم.

در پایان اگر توصیه ای به دانشجویان 
این رشته دارید عنوان کنید؟

همه ما می توانیم تک تک آرزوهایی که 
به ذهنمان خطور می کند را به واقعیت 
تبدیل کنیم، فقط کافیست از یک لحظه 
به بعد بجای رؤیاپردازی دست به اقدام و 
تالش بزنیم و حرکت کنیم و از یاد نبریم 
این آروزها را خدایی در سر ما می اندازد که 
از تک تک پتانسیل های ما با خبر است و 
می توان با اعتماد و توکل به خدا و تالش 
می کنیم  فکر  که  آنچه  هر  به  بی وقفه 

برسیم.
شاید خیلی ها از پتانسیل خوب دانشگاه 
آزاد اسالمی نی ریز با خبر نباشند و یا به 
دلیل مشغله کاری و یا شرایط زندگی اشان 
نداشته  تحصیل  ادامه  به  انگیزه ای 
مسیری  هر  یا  و  کاری  هر  ولی  باشند، 
سختی های خودش را دارد، بنده با توجه 
به همه مشکالتی که داشتم سعی کردم 
نشود  بهانه ای  کمبودی  و  مشکل  هیچ 
ذهنم  به  که  افکاری  مقابل  بتواند  که 
خطور می کرد را بگیرد و برایشان تالش 
می کردم، امیدوارم همانگونه که مفاخر 
شهرم از قدیم تا به حال شهره عام و خاص 
بوده اند و در دهه های اخیر مخترعین و 
دانش آموختگان موفقی از شهرمان نی ریز 
اسالمی توانستند  آزاد  دانشگاه  همین  و 
موفقیت های جهانی کسب کنند، قطعًا 
بدانید شمایی که این مصاحبه و گفت و گو 

را می خوانید نیز می توانید.
جا دارد از خانواده ام به ویژه پدر و مادرم 
کمال تشکر و قدردانی را داشته باشم که 
برای موفقیت  توان داشتند  هرآنچه در 

بنده به کار بردند.
36673/42
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سفر نی ریزان به باالدست سد درودزن

بختگان گمشده در شالیزار
افزایش 4 برابری  تولید برنج در منطقه ممنوعه

ادامه از صفحه یک
... اما کاشت این محصول نه تنها کاهش 
نیافته بلکه از 8 هزار هکتار سطح زیر کشت 
به ۳۱ هزار هکتار رسیده است و این تنها 
مصیبتی است که بختگان را مثل همیشه 
به سوی  را  مسیرش  و  بی آب تر  خشکتر، 

شوره زار شدن آسان می کند.
در تور خبرنگاری محیط زیست استان که 
در روز سه شنبه ۳۰ شهریورماه برگزار شد، 
خبرنگاران از مناطق باالدستی حوضه آبریز 

بختگان بازدید کردند.
بازدیدی عجیب، غریب و چیزی نزدیک به 

فاجعه!

بی آبی معنا ندارد!
در باالدست سد درودزن کسی از بی آبی 
صحبت نمی کرد؛ کشاورزی می گفت: اینجا 
بی آبی معنا ندارد با زدن یک چاه 5۰ تا 6۰ 
متری آنچنان آبی به شما خواهد داد که در 
زندگی اتان آن را تجربه نکرده اید! آبی گوارا 

و شیرین.
می توان گفت که کامفیروز، شمالی در کویر 
بی آب فارس است؛ شهری که میدان هایش 
هم »شالیزار«نام دارد و هر چه به ارتفاعات 
نزدیک تر می شویم سطح زیر کشت برنج، 
گوجه فرنگی و دیگر محصوالت مثل ذرت 

بسیار زیاد و خارج از تصور بود.

صدای کر کننده موتور پمپ ها
صدای کر کننده موتورهای آب که به  نظر 
می آید 24 ساعته در حال پمپاژ این مایه 
حیات هستند به گوش می رسد؛ حتی در زیر 
یکی از پل ها موتور پمپی ثابت کار گذاشته 
شده بود تا پیمانکار راه و شهرسازی آب 
رودخانه را بدون هزینه برای ادامه عملیات 

راهسازی بزرگراه شیراز- اصفهان ببلعد!

نکاشتن برنج= بیکاری
راننده ای که  ما را در حوزه آبریز می گرداند 
بچه  همانجا بود، او می گفت نکاشتن برنج 
در اینجا مساویست با بیکار شدن بسیاری از 
مردم. دولت باید فکری برای آنها بکند اینکه 
بگویند کاشتن برنج ممنوع است شعاری 

بیش نیست!
در  شده  برداشت  برنج های  آنکه  جالب تر 
وسط جاده پهن شده بود. یکی از خبرنگاران 
می گفت: آنها برنج هایشان را برای چند روز 
اینگونه پخش می کنند تا زمانی که خشک 
برای  شبها  و  کنند  گونی  را  آنها  شدند 

جلوگیری از دزدیده شدن برنج در کنار آن 
می خوابند!

به طرف بهشت  تور خبرنگاران  به همراه 
گمشده رفتیم؛ باالدست سد درودزن. سدی 
که تأمین کننده آب شرب شیراز و مرودشت 
می باشد و صد البته یکی از سدهایی است که 

باید حقابه بختگان از آن رها شود. 

کاشت در بستر سد
مسئوالن  گمشده  بهشت  به  نرسیده 
محیط زیست استان بستر سد را به ما نشان 
می دهند و می گویند نگاه کنید اینجا بستر و 
حریم سد است و هرگونه کاشت محصول در 
آن ممنوع می باشد اما جالب تر آنکه تا لب 
آب، زه کشی شده بود و برنج کاشته بودند 
و گویا کشاورزان اعتنایی به این ممنوعیت 

نمی کردند.
زمین ها  این  می کرد:  ادعا  کشاورزی 
متعلق به ما بوده بعد بستر سد شده است 
و او هم همانند مابقی کشاورزان اعتنایی به 

محدودیت ها نداشت.

118 میلیون متر مکعب آب
شاید از خود بپرسید وضعیت آب سد چگونه 

بود؟
سد و نیروگاه درودزن روند کاهشی  25 
درصدی را در سال جاری تجربه می کند. در 
حال حاضر ۳۰ درصد از آب شرب کالنشهر 
شیراز و 9۰ درصد از آب شرب شهرستان 

مرودشت توسط این سد تأمین می شود.
حجم آب این سد در ۱7 خرداد امسال ۱78 
حجم  میزان  که  بوده  مترمکعب  میلیون 
قابل استفاده این سد، در حال حاضر ۱۱8 

میلیون مترمکعب است.
با این آمار و ارقام تصور آبی ماالمال از سد 
این  منطقه  آن  کشاورزان  اما  خطاست 

تهدید را احساس نمی کنند!

هر کسی را وسوسه می کند
باال رفتن قیمت برنج آن هم از نوع ایرانی و 
آن هم با برند  مرغوب کامفیروزی هر کسی 
را وسوسه می کند تا به کشت خود ادامه 

دهد!
به بهشت گمشده رسیدیم بهشتی که آن 
هم خیلی طعمی از بهشت نداشت و چندان 

پر آب و هیجان انگیز نبود.

تفاوت این ور   و آن  ور
در آنجا مدیرکل محیط زیست استان فارس 

منتظر خبرنگاران است.
همه از کاشت این همه برنج شوک زده و 
شما  می گوید:  ظهرابی  بودند؛  گالیه مند 
باالدست  ببینید  تا  آوردیم  را  خبرنگاران 
بختگان چه خبر است؟ تا تفاوت این ور و آن 

ور سد را احساس کنید.

تفکر جزیره ای
مدیران  گفته ایم  بارها  می گوید:  مدیرکل 
وقتی تفکر جزیره ای داشته باشند اوضاع از 
این بهتر نخواهد شد! وقتی برای تولید بیشتر 
روبان قرمز پاره می کنیم اما در آن سوی سد 
بی آبی را کار خدا می دانیم  یعنی درکی از 

توسعه متوازن نداریم.

ممنوعیتی روی کاغذ
او در پاسخ به ما که می پرسیم مصوبه شما 
مبنی بر ممنوعیت کاشت برنج چه ضمانت 
اجرایی دارد؟ سری تکان می دهد و می گوید: 
نمی شود تا زمانی که توسعه متوازن اجرایی 
نشود و مدیریت جزیره ای حکم فرما باشد 

ضمانتی وجود داشته باشد.
اینگونه  مدیرکل  آقای  صحبت های  از 
برنج  کاشت  ممنوعیت  که  می آمد  بر 

ممنوعیتی روی کاغذ است!
از او در مورد آخرین وضعیت طرح مطالعاتی 
نجات بختگان پرسیدیم و گویا آن هم در 
کمای کرونا به دست فراموشی سپرده شده 

است!
دریافت  مدیرکل  آقای  از  روشنی  پاسخ 
نمی کنیم؛ او می گوید: کرونا باعث شده تا 

دانشگاه  شیراز این طرح  را هنوز آماده نکند.

شیب معکوس
ظهرابی در خصوص وضعیت فعلی دریاچه 
بختگان می گوید: متأسفانه شرایط آبی آن 
منطقه به شدت خراب شده و در حالی که 
باید آب از اطراف به دریاچه هدایت شود، 
حاال شیب معکوس پیدا کرده و آب شور 
سمت  به  زیرزمینی  بسترهای  از  دریاچه 
دشت ها و کشاورزی آنجا روان شده است و 
این تهدیدی است برای کشاورزان چندین 

شهرستان زیردست...
این در حالی است که کشاورزان باالدستی 
رسیده اند،  خود  درآمد  اعالی  حد  به 

می کارند تا پول بیشتری به دست آورند.

جایی به غیر از کامفیروز
البته بازدید ما از منطقه کامفیروز آنچنان 

وضعیت فاخری از خانه ها را نشان نمی داد 
و شاید جای سؤال آن باشد که  پول های 
کاشت برنج چگونه و در کجا خرج می شود؟ 

شاید جایی به غیر از کامفیروز!

بختگان لبی تر نخواهد کرد!
اما در پایان یک نتیجه می توان گرفت و آن 
اینکه نه حق آبه بختگان در برابر این همه 
کشاورز منتظر آب شیرین، کارساز است، 
نه رودخانه های الیروبی نشده توان هدایت 
این آب را دارند و نه با این مقدار رهاسازی، 

بختگان لبی تر خواهد کرد!
شاید بد نباشد در طرح مطالعاتی بختگان 
یعنی همین  از مهمترین مسائل  به یکی 

کشاورزی پرداخته شود.
باید راهکاری برای ترغیب کشاورزان جهت 
دوری از کاشت برنج و روی خوش نشان 

دادنشان به سمت کشت های کم آب یافت.
آنگونه که مسئوالن محیط زیست می گویند 
سطح زیر کشت برنج استان فارس از شمال 
کشور هم باالتر زده و این یعنی تهدیدی 
جدی برای روزی که حتی برای تهیه آب 

آشامیدنی نیز با مشکل روبرو شویم.

/  عکس ها: امیر صادقیان/ برنجزارهای کامفیروز/ شهریور ۱4۰۰

اشتراک یک ساله 
هفته نامه نی ریزان فارس و ماهنامه نی تاک
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قالیچه زهرا نظری

در جشنواره بین المللی 

آرمان صلح

اربعین حسینی تسلیت باد

 فریاد حسین)ع(
از سکوت علما

سفر نی ریزان به باالدست سد درودزن

بختگان
گمشده در شالیزار
/  افزایش 4 برابری  تولید برنج در منطقه ممنوعه

هزارة یکم
غالمرضا شعبانپور / مدیر مسئول

می خواهم  از  هزاره  یکم  بنویسم.   البته  این  هزاره 
 به  معنای  مرسوم  آن  یعنی  هزار  سال  نیست  بلکه 
 هزار  هفته  است.  هزار هفته فعالیتی  که  از  آبان  
هفته  شد  و  اکنون  1380خورشیدی  شروع 
اّول مهر 1۴00 را سپری می کنیم. هفته ای که 
نی ریزان فارس وارد هشتمین سال  انتشارش 

می شود.
 با  توفیق الهی  و  استقبال بسیار خوب شما مردم 
فارس  نی ریزان  رسانه ای  مجموعه ی  عزیز 
توانسته در این 20 سال    1002  شماره نشریه را 

تقدیم خوانندگان عزیز نماید.
- در  گام اول تعداد 37  ویژه نامه عصر نی ریز

- در گام دوم 613   شماره هفته نامه عصر نی ریز
- در گام سوم 352 شماره هفته نامه نی ریزان 

فارس
خوشبختانه ویژه نامه ای که با چهار صفحه و دو 
رنگ مشکی  و  قرمز کار خود را آغاز کرد توانست 
تا 20 صفحه فعالیت خود را توسعه دهد. اما با 
شروع فشارهای سنگین اقتصادی به خصوص 
کمیابی و گرانی سرسام آور کاغذ و سایر هزینه 
و  به طور مستمر  با 12 صفحه  ها همچنان 

بی وقفه کار خود را  ادامه می دهد.
همزمان با کسب تجربه به این نتیجه رسیدیم 
ژرفای  و  حجم  از  که  مطالبی  از  بخشی  که 
بیشتری برخوردارند نیازمند نشریه ای در قالب 
مجله است؛ لذا پروانه  رسمی ماهنامه نی تاک 
دریافت و به رغم مشکالت اقتصادی تا کنون 
یازده شماره آن منتشر شده و انشاا... ماهانه 

تقدیم خوانندگان گرامی خواهد شد.
ادامه در صفحه 3

راهیابی 2  دانش آموز 
نی ریزی به رقابت های 
علمی- پژوهشی کشور

خرید و فروش

زمین کشاورزی تنها با 

مجوز جهاد

مهار   173   مار
در 6 ماهه اول امسال

خزان زودرس
 در بازار لوازم التحریر، 

پوشاک و کیف و کفش مدرسه

گفتگو با مهدیه بیگی 
مربی کاراته بانوان

نامه مشترک مادرشوهر و 
خواهر شوهر به هفته نامه!

سرمقاله خبرها

زبونُم الل، زبونُم الل

حضوردوبارهدومتخصصدرنیریز
جراح مغز و اعصاب و کلیه

عابد نعمتی، نی ریزان فارس:

دارای  دوباره  نی ریز  شهدای  بیمارستان 

متخصص جراحی مغز و اعصاب شد.

رئیس شبکه بهداشت و درمان نی ریز گفت: 

قبلی  متخصص  ماهه  سه  مرخصی  از  »بعد 

دیگر  نورسرجر  یک  اعصاب،  و  مغز  جراحی 

را جایگزین وی کردیم. دکتر احمد پیریایی 

شنبه و چهارشنبه از ساعت 8 صبح در کلینیک 

تخصصی بیمارستان شهدا به ویزیت بیماران 

افزود: »این  می پردازد.« دکتر داور آل داود 

اورژانسی  غیر  عملهای  دوشنبه ها  متخصص 

)الکتیو( را انجام می دهد و روزهای دیگر نیز 

آمادگی عملهای اورژانسی را دارد.«

وی عنوان داشت: »متقاضیان ویزیت می توانند 

از ساعت 7:30 صبح روزهای شنبه و چهارشنبه 

تخصصی  کلینیک  به  نوبت  گرفتن  برای 

بیمارستان شهدا مراجعه کنند.«
 ادامه در صفحه 4
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صفحه 3
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محمد جاللی، نی ریزان فارس: 

شالیزارهای  در  گمشده  واژه ای  بختگان 
کامفیروز. سدی به نام درودزن که یک سمتش 
بهشت قرار دارد و پر آبی، چیزی شبیه شمال 
کشور و آن طرفش بختگان جایی شبیه جهنم 
که ارمغانش خشکسالی و شوره زاراست و مرگ 

فالمینگوها و حیات وحش آنجا!
به رغم مصوبه مجلس مبنی بر اینکه کاشت برنج 
در خارج از شمال کشور ممنوع است و کارگروه 
سازگاری با کم آبی استان، کاشت برنج در سطح 

فارس را ممنوع کرده است.
   ادامه در صفحه 11
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سیاه،سفید،خاکستری

بدون شرح!
پیاده روهای یکی از خیابان های نی ریز/ شهریور 1400

دیالوگماندگار

تاالر شهر/ محصول 1۹۹6 آمریکا/  کارگردان هارولد بکر

سکانسآخر

فیلم »شیشلیک« به کارگردانی 
محمدحسین مهدویان احتمااًل پیش از 

جشنواره فجر اکران عمومی می شود

حمید صفت خواننده رپ که به اتهام قتل 
پدرخوانده اش در زندان به سر می برد، 

اتهام قتل عمد را انکار کرد و گفت: تسلیم 
رأی دادگاه است

»زاالوا« در فستیوال فیلم ونیز در بخش 
مسابقه با شش فیلم دیگر رقابت می کند

صداوسیما به قسمت پنجم »قبله عالم« 
مجوز پخش نداد!

فعالیت سالن های تئاتر در شهر های 
نارنجی آزاد شد

مهران غفوریان بازیگر »نوبت لیلی« 
سریال نمایش خانگی روح الله حجازی شد

شهاب حسینی، جایزه بهترین بازیگری 
را برای نقش آفرینی در فیلم »اولین 

برف«، از فنالندی ها دریافت کرد

»ساخت ایران3« قرار است به صورت 
اختصاصی از فیلیمو پخش شود

علیرضا قربانی به جشنواره موسیقی 
عرفانی قونیه می رود/ اجرای مشترک با 

عالیم قاسیم ُاف

مسعود کیمیایی قصد ساخت »میراث« 
یکی از فیلمنامه های احمد شاملو را دارد

اگر اهل فیلم های ترسناک هستید شاید 
برایتان جالب باشد که بدانید یک شرکت 
آمریکایی حاضر است بابت تماشای 13 

فیلم ترسناک، 1300 دالر بپردازد! 

آوایدلنشین

جیوان گاسپاریان )آهنگساز و نوازنده 
سه  و  نود  سن  در  اخیراً  دودوک( 

سالگی دارفانی را وداع گفت.
دودوک  اعجاب انگیز  صدای 
صحنه هایی  همراه  به  گاسپاریان 
دنیای  در  هنوز  گالدیاتور  فیلم  از 

موسیقی یکه تازی می کند...
سالگی  شش  از  گاسپاریان  جیوان 
و  کرد  دودوک  نواختن  به  شروع 
نخستین اجرای او، تکنوازی در گروه 
رقص و آواز سنتی ارکستر سمفونیک 
بود.  سالگی  در 21  آلتونیان،  تاتول 
و  زندگی  دربارٔه  گاسپاریان  جیوان 

اولین آشنایی اش با دودوک می گوید:
»تنها شش سال داشتم. مادرم فوت 
کرده و پدرم هم به جنگ رفته بود و من 
یتیم خانه دوران کودکی سختی  در 
را طی می کردم. در آن دوره جاهایی 
بود که مثل سینماهای امروزی فیلم 
فیلم ها  که  آنجا  از  می دادند.  نشان 
صامت بودند سه نفر نوازنده زیر پرده 
دودوک  نواختن  با  و  می نشستند 
می کردند.  همراهی  را  فیلم  نمایش 
اولین بار که صدای دودوک را شنیدم 
خیلی خوشم آمد. در میان آن سه 
نوازنده، استادی هم بود به نام »مارکار 
مارکاریان«؛ خود را به او رساندم و از 
او خواهش کردم که یک دودوک هم 
به من بدهد؛ خیلی خشن جواب داد 
را  برو درست  که می خواهی چکار؟ 

بخوان؛ مگر پدر و مادر نداری؟

روزی پیش او رفتم و پول ناچیزی را 
که از فروش ظرف و ظروف کهنٔه خانه 
به دست آورده بودم به او دادم؛ پول ها 
و دست کوچک عرق کردٔه مرا پس زد، 
دودوک ساده ای را از جیبش درآورد 
و به من داد و گفت: برو بزن؛ تو شاید 
پوستم  در  از خوشحالی  آدم شوی. 
نمی گنجیدم؛ در طول زمستان یک 
لحظه دودوک را از لبانم دور نکردم 
و نواختن نخستین آهنگ را که »ِدِل 

یامان« نام داشت فرا گرفتم. 
بهار بعد، بار دیگر نزد استاد مارکاریان 
به  که  کردم  خواهش  او  از  و  رفتم 
نواختن من گوش دهد. گوش کرد 
شد.  سرازیر  چشمانش  از  اشک  و 
گفت:  و  داد  من  به  بهتری  دودوک 
برو بزن؛ تو نوازندٔه زبردستی خواهی 
شد. این حرف استاد مشوق من شد 
و در هفده سالگی به نواختن دودوک 

مسلط شدم.«
جیوان گاسپاریان در 1۹۴7 میالدی، 
وقتی که نوزده سال داشت از دست 
وقت  رئیس جمهور  استالین  ژوزف 
جایزه  مچی  ساعت  یک  شوروی 
گرفت و پس از آن روز به روز جهانی تر 

شد.
جیوان گاسپاریان در 52 سالگی به 
دانشگاه رفت و پس از فارغ التحصیلی 

شروع به آموزش موسیقی کرد.
شهریور سال 1382 خورشیدی بود 
آمد  ایران  به  گاسپاریان  جیوان  که 

تا در کنار حسین علیزاده به اجرای 
قطعات موسیقی بپردازد. اجرائی که 
همچنان در خاطرات جمعی از اهالی 
موسیقی و طرفداران موسیقی جدی 

ماندگار شده است.
قطعات  اجرای  در  او  حضور  از  بعد 
موسیقی فیلم گالدیاتور بار دیگر در 
سال 1383 از او دعوت شد تا به ایران 

بیاید. 
ایران  در  حضورش  آخرین  در 
گاسپاریان در اجرای چند شبه اش در 
سال 13۹5  برای مخاطبان ایرانی اش 

سنگ تمام گذاشت.
در برنامه سه قطعه باکالم اجرا کرد 
که یکی از آنها قطعه آشنا و پرطرفدار 
»ماما« بود. اجرائی که بدون آنتراکت 
و نزدیک به دو ساعت به طول انجامید 
و در پایان اجرا هم گاسپاریان به زبان 

ارمنی از حضار تشکر کرد.
بین  زیادی  شباهت  می گوید:  او   
برخی از آهنگ های ترکی، ارمنی و 
ایرانی وجود دارد. برای مثال، »ساری 
گلین« یکی از آن قطعاتی است که 
همیشه روی آن بحث می شود و این 
خط  سیاست  روی  که  چیزهاست 
در  موسیقی  اینکه  می کشد.  بطالن 
بیشتر مواقع هویتی مشترک دارد و 

متعلق به همه کشورهاست.
نوازنده  و  آهنگساز  علیزاده  حسین 
جیوان  سفر  در  که  ایرانی  موسیقی 
گاسپاریان به ایران با او کار مشترکی 

را ارائه داد در سوگش نوشت:
»جیوان گاسپاریان؛

سازش  در  عاشقانه  چنان  عمر  یک 
دمید،

که تا ابد جادوی آن در دل عاشقان 
ماندنی ست.

او با ساز کوچکش چه لطیف
پیام عشق و دوستی و صلح را به جهان 

هدیه داد.
ساز دل او برتر از هر سالح و قدرتی

در جهان طنین انداز شد و چه خوش 
گفت:

در  این  خاک، در  این  خاک
در این مزرعه پاک

به  جز مهر
به  جز  عشق

دگر  بذر نکاریم...
موسیقِی گاسپاریان ، یک موسیقی با 
اصالت و ریشه دار شرقی بود؛ موسیقی 
و اصواتی که برای ما ایرانیان، آشنا، 

خاطره انگیز و جادوانه است.

* برگرفته از ماهنامه نی تاک
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دودوک نواز ارمنی
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