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ورزش 

بدون شورا

یک نی ریزی 
در شمار دانشمندان
۲ درصد برتر جهان

فقر   و آسیب های 
اجتماعی

غالمرضا شعبانپور / مدیر مسئول

 چندی پیش در هفته نامه شماره 355 مقاله ای 
اجتماعی  آسیب های  »مسئول  عنوان  با 
سؤال  شد.  عزیز  خوانندگان  تقدیم  کیست؟« 
محوری آن نوشتاراین بود: چرا با توجه به حجم 
و  فرهنگی  برنامه های  و  سیاست گذاریها  زیاد 
به سال  فرهنگ، سال  متولی  زیاد  سازمانهای 
برخی  می شود؟  بیشتر  اجتماعی  آسیب های 
خوانندگان عزیز نظرات خود در این زمینه را 
ارسال کردند که قطعًا در تحلیل های بعدی از آنها 

بهره می بریم. 
در نوشتار این هفته به فقر می پردازیم. عاملی که 
خود یک آسیب بزرگ است و آسیبهای متعدد 
دیگری نیز به وجود می آورد. منظورم در اینجا فقر 
اقتصادی و درآمدی است. به طور ساده زمانی که 
درآمد کسی از هزینه هایش کمتر باشد دچار فقر 
شده است. در چنین شرایطی فرد یا خانواده دچار 

فقر، احتمااًل دست به کارهای زیر می زند:
- از حد توان بیشتر کار و تالش می کند تا بتواند 
کمبود درآمدش را جبران کند. دو شغله و سه 
شغله شدن از جمله مصادیق کار و تالش بیش از 

حد توان است.
و  کجروی  انحرافی،  رفتار  به  دست   -
هنجارشکنانه می زند تا از این مسیر هزینه هایش 
گرفتن  اخاذی،  سرقت،  مانند  کند؛  تأمین  را 

رشوه، روسپیگری، کالهبرداری و ...
- کاهش هزینه ها از طریق چشم پوشی از نیازهای 
کیفیت  با  غذاهای  از  استفاده  مانند  ضروری 
پایین،...                                          ادامه در صفحه 3

نماینده مجلس:

د  ولت  راهکاری 
برای کنترل گرانی به 

مجلس ند  اد  ه است

هشدار!

آنفلوآنزای فوق حاد 
پرندگان در کمین

نشست معتمدان 
آبادزردشت با شورای شهر

دزد 
بامرام

سرمقاله خبرها

ماجراهای تبعه موجاز
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سهم نی ریز از فارس 
سرزمین پروژه های ناتمام

حکایت جالل جذابی و 
نادعلی صنعتی

از شیره پزی در کوه قبله

شیره ی جان 
طبیعت نی ریز

عابد نعمتی، نی ریزان فارس:

آرام   بخش تر از صدای طبیعت وجود ندارد. در سکوت 
آواز  تنها صدای  هفته،  میان  روز  در یک  و  کوهستان 
پرندگان به گوش می رسد، ِجز ِجز آتش زیر پاتیل جوشان و 

صدای شلکاندن انگور زیر چکمه های مرد کوهستان.
جالل جذابی؛ مرد 80 ساله ای که به گفته خودش 70 سال 

از عمرش را به کار بیابان و شیره پزی انگور گذرانده است.
او حاال به همراه نادعلی صنعتی در حال گرفتن شیره 
طبیعی انگور است. حرفه ای کهن و بومی نی ریز که از دل 

کوهستانهای قبله سرچشمه می گیرد.
شیره  مهربان  مادری  مثل  که  سخاوتمند  کوهستانی 
جانش را به جان فرزندانش می دهد تا خونشان با طبیعت 

او عجین شود.
 ادامه در صفحه 2

محمد جاللی، نی ریزان فارس:

بیان  با  فارس  استاندار  پیش  چندی 
اینکه استان فارس سرزمین پروژه های 
ناتمام است اعالم نمود که برنامه اصلی 
او اجرایی شدن و پایان پروژه های نیمه 

تمام است.
با  فارس  نی ریزان  راستا  همین  در 
فرمانداری  عمرانی  معاون  همکاری 
پروژه های  مهمترین  بررسی  به  نی ریز 

نیمه تمام این شهرستان پرداخت.
ادامه در صفحه 3
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تلیت کشک
دیگر کشکی نیست
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آسفالت جاده قلعه خواجه
به سمت دارگ

/ عکس: مریم روانشاد
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خبر خوب

احتمال بازگشایی کنسرت ها تا پایان آبان ماه
محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی با اشاره به نحوه فعالیت های 
هنری در دوران کرونا بیان کرد: من معتقدم که با کرونا باید زندگی کرد. خوشبختانه 
زمینه های عادی سازی فعالیتهای کشور در دوران کرونا فراهم شده است. بر اساس 
نظرسنجی ها بیشترین میزان مصرف فرهنگی و هنری ما در حوزه موسیقی است. امیدوارم هنرمندان 

موسیقی به میدان بیایند و اجرای کنسرت های در شهرهای مختلف آغاز شود. 
در این رابطه ثبت نام را رسمًا شروع کردیم و امیدواریم تا انتهای آبان کنسرت ها دوباره راه بیفتند.

نمایش فیلم های سینمایی امان هم با حجم باالی مخاطب در سالن ها مواجه شده است.

نوستالژی

معرکه گیری
نی ریز جنب بانک کشاورزی/ دهه 1380 خورشیدی/ عکس: احمدرضا افتخاری

سکانس آخر

وزیر فرهنگ و ارشاد:
 وضعیت سینما واقعًا اشکال دارد؛ من 

حاضر نیستم فیلمی را با خانواده ام 
ببینم؛ چطور می توانم اجازه بدهم که 

مردم ما این فیلم را ببینند؟

رامبد جوان اعتراف کرد که در فصل 
گذشته )هفتم( از برنامه »خندوانه« 

انرژی و انگیزه همیشگی را نداشته است!

فیلم های توقیفی منتظِر پرده در ایران: 
نازنین، بهاره، تینا/ خرس/ خیابان های 
آرام/ رستاخیز/ صد سال به این سال ها/ 
قاتل و وحشی/ کاناپه/ گزارش یک جشن

نمایش فیلم هالیوودی ابرقهرمانی 
»جاودانگان« در سه کشور عربستان، 

کویت و قطر ممنوع شد

فیلم سینمایی »صحنه زنی« از ۲4 
آذرماه راهی اکران پاییزی می شود

قهرمان پرمخاطب ترین فیلم غیرکمدی 
دوران کرونا شد

»جرج کلونی« هنرپیشه آمریکایی و 
برنده جایزه اسکار از رسانه ها خواست تا 
برای امنیت جان فرزندانش، تصاویر آنها 

را منتشر نکنند

هومن حاجی عبداللهی بازیگر 
»پایتخت«: مسعود فراستی گفته 

بازیگر خوش چهره در سینمای ایران 
نمی شناسم. منم می گم چشم دل را 

باز کن بنگر نکو. زانکه نفتاد آنکه نیکو 
بنگر است

توقف تولید 15 سریال از تلویزیون! 
امیدی به تغییر رویکرد ریاست جدید 

دیده می شود؟ 

آوای دلنشین

است. حتمًا  ایرانی  پاپ  گرشا رضایی خواننده 
گوش  را  او  »مجرم«  و  نمیرم«  »دریا  آهنگ 

داده اید و لذت برده اید...
در این شماره به معرفی این خواننده نوظهور 

می پردازیم:
وی خواننده سبک پاپ، نوازنده و آهنگساز متولد 
۲۲ اردیبهشت سال 1363 در شهر »ازنا« در 
استان لرستان است و اصالتًا »لر« است. او اکثر 
سازها را می نوازد و مدتی موسیقی هم آموزش 

داده است.

شروع فعالیت
موسیقی را از سنین کم و کودکی شروع کرده و 
آواز خواندن را از خانواده مادری اش به ارث برده 
است و از سن 13 سالگی به صورت جدی فعالیت 

را شروع کرده است.

نوازندگی
او نوازنده گیتار به سبک فالمنکو و کالسیک است 
و گیتار الکتریک هم می نوازد و دوره های آموزش 
این سازها را برگزار کرده است. او پیانو، کمانچه، 

بربط و سه تار هم می نوازد.

شروع دیرهنگام
عرصه  وارد  که  است  زیادی  سال های  رضایی 
موسیقی شده است ولی خوانندگی را از سال 

1391 شروع کرده است.

تیتراژ سریال
او در سال 139۲ آهنگ تیتراژ سریال »دولت 
مخفی« را خواند و سپس تیتراژ برنامه »لوتوس« 

شبکه سالمت را هم خواند.

رهبر ارکستر
رهبر  مدتی  خوانندگی  جز  به  رضایی  گرشا 
ارکستر بود و صدابرداری هم کرده است. او در 
تخصصی  صورت  به  هم  را  موسیقی  مقطعی 

تدریس کرده است.

آلبوم
این خواننده پس از خواندن چندین تک آهنگ، 

آلبومی به نام »آبی« را به بازار عرضه کرد و به 
دلیل عشق و محبتی که نسبت به مادرش 

داشت یک قطعه را در این آلبوم به مادرش 
تقدیم کرده است.

آهنگ های معروف
زیبایی  آهنگ های  رضایی  گرشا 
منتشر کرده است که در این میان 
دو آهنگ »مجرم« و »دریا نمیرم« 

بسیار با استقبال روبرو شدند.

بخشی از مصاحبه اش با برنامه 
خوشا شیراز

- سعی می کنم انسان صادقی باشم.

- تالش کرده ام تمام موسیقی های ایرانی را در 
سبک جدید کار کنم.

مثل  هم  خوانندگی   -
به  نیاز  مشاغل  تمام 

تخصص دارد.
متأسفانه   -
بسیاری از بچه های 
موزیسین که ۲0 تا 
30 سال کار کرده اند، 

هنوز بیمه نیستند.

گرشا  رضایی 
نوظهور با آهنگ دریایی »دریا نمی رم«
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ادامه از صفحه یک
... جالل جذابی بازنشسته آموزش و پرورش 
انگور )َرز( و 500  است و 2 هزار درخت 

درخت انجیر در کوهستانهای نی ریز دارد.
می گوید: »سالها است که با آقای صنعتی 
با روشی کاماًل طبیعی، شیره انگور اصل را 

تهیه می کنیم.«
او و همکارش شیوه تهیه شیره طبیعی انگور 
را توضیح می دهند: »ما راه ماشین رو نداریم و 
مجبوریم به وسیله چهار پا لوده های)1( انگور 
را از کوه )باالتارم( به پایین منتقل کنیم. 
البته امسال باران کم آمده و انگورها کیفیت 

الزم را ندارند.«
جالل جذابی در حال شلکاندن)2( انگور در 
ُکروش)3(، ادامه می دهد: »ما انگور را در ُکروش 
می ریزیم و می شوییم تا آب کثیف آن خارج 
شود. بعد با چکمه های تمیز که مخصوص این 
کار است، انگورها را می شلکانیم تا آب انگور 

وارد ظرفی به نام شی ُکروش شود.
یک عدد صافی روی این ظرف قرار دارد تا 

تفاله ها و چوب انگور وارد شی ُکروش نشود.
سپس آب انگور را در دیگی به نام پاتیل 

می ریزیم.

زیر دیگ را روشن می کنیم و وقتی کمی 
گرم شد، یک ِگل مخصوص به آن می زنیم 
انگور گرفته و  )ناخالصی های( آب  ُدرد  تا 
ته نشین شود. ما این ِگل را از کنار درختان 
انگور خودمان می آوریم و در واقع همه چیز 

از خودمان است.«
نادعلی صنعتی می گوید: »برای یک پاتیل 
آب انگور حدود یک تا یک و نیم کیلو ِگل 
می زنیم. نزدیک به 10 ساعت صبر می کنیم 
تا ال بیندازد و همه جرم و ناخالصی آن گرفته 

و شفافیت آن مثل اشک چشم یا چای شود.

سپس آب انگور زالل را از پاتیل می گیریم و 
ِگل و امالح و تفاله های انگور ته آن را سر شال 
می ریزیم. شال یک نوع گونی است که حالت 
صافی دارد و بقیه آب انگور را از ناخالصی ها 

جدا می کند.
در این مرحله، آب انگور چندین بار صاف 
می شود و ممکن نیست که این ِگل وارد آب 

انگور خالص شده و همراه آن پخته شود.
در نهایت در َکَله گاه )4( آتش می کنیم و آب 
انگور را می جوشانیم. آب انگور خالص باید 4 
یا 5 ساعت جوش بخورد تا غلظت الزم به آن 

دست دهد.«
او ادامه می دهد: »ما خودمان که کارمان 
است، می دانیم چه موقع باید آتش را از زیر 
پاتیل برداریم تا جوش زیادی نخورد و شیره 

تلخ نشود.«
شیره  کیلو  »یک  می گوید:  جذابی  جالل 
انگور قیمتش 100 هزار تومان است و هر 5 

کیلو انگور، یک کیلو شیره می دهد.
اگر خشکسالی نباشد، سالیانه ۶0 تا ۷0 باِر 
انگور داریم که می شود حدود 5 تا ۶ تن. اما 

امسال فقط 10 بار انگور داشتیم.
هر ۸0 تا ۸5 کیلو را ما یک باِر انگور حساب 
باِر شیره  انگور، یک  باِر  می کنیم و هر 5 

می دهد.
اگر سال خوب باشد و بارندگی شود، بین ۷ تا 
حتی 10 باِر شیره می توانیم داشته باشیم. 
اما امسال شاید 2 تا 3 بار شیره بتوانیم تهیه 

کنیم.«
اوایل  از  ما  ادامه می دهد: »فصل کار  وی 
مهرماه تا اواسط آبان ماه است. هر چه به 
سرما نزدیکتر شویم و انگور سرمای بیشتری 

بخورد، کیفیت شیره بهتر و مقدار آن بیشتر 
می شود و هر 4 کیلو انگور، یک کیلو شیره 

می دهد.«
این کهنه کار مرد کوهستان معتقد است که 
خیلی از کسانی که قباًل این حرفه را انجام 
اما خوشبختانه  رفته اند؛  دنیا  از  می دادند، 
فرزندانشان کار آنها را ادامه می دهند؛ مانند 
آقایان رضا ایماندار، مقدم، محمود صنعتی، 
گل بخش،  زردشت،  اکتسابی،  میثمیان، 
چشمه  اطراف  مالکان  دیگر  و  سجادیان 

نیگی، سینه ریز، نجم الدینی، یاقوتی، گلو 
دوشاخ و دور قالت.

پی نوشت:
1- ظرف یا سبد حصیری بزرگ چهار گوش 

که انگور را در آن می ریزند.
2- ِله کردن انگور با چکمه مخصوص.

3- حوضچه ای که در آن انگورها ِله و آب آن 
گرفته می شود.

4- تنور زیر پاتیل و جایگاه آتش که با هیزم 
تغذیه می شود.

شیـرهیجانطبیـعتنیریـز

نگاهیاجمالیبرعملکردتعاونیمصرففرهنگیانشهرستاننیریز
در سال منتهی به 1399-1400 

مقدمه : 
عدالت  توسعه  و  تأمین  در  ها  تعاونی  بدیل  بی  نقش 
دیگر  و  اساسی  کاالهای  عادالنه  توزیع  و  اجتماعی 
خدمات مورد نیاز آحاد جامعه آن هم در شرایط حساس 
سیاسی و اقتصادی کشور غیر قابل انکار و چشم پوشی 
است. بهره گیری صحیح از پتانسیل باالی تعاونی ها در 
رفع تنگ ناهای اقتصادی کمک شایانی به رفع معضالت 
و نابسامانی های بوجود آمده در زمان جنگ تحمیلی و 
تحریم های ظالمانه دشمنان انقالب اسالمی نموده است. 

خداوند را شاکریم که با وجود مشکالت عدیده اقتصادی 
و عدم ثبات بازار، هیئت مدیره فروشگاه تعاونی مصرف 
فرهنگیان شهرستان نی ریز توانسته است در سایۀ تالش، 
جّدیت و همراهی تمامی اعضاء، هیئت مدیره، هیئت 
بازرسین، مدیرعامل و کارکنان خدوم و تالشگر شرکت 
بر مشکالت فائق آمده و به توفیقات قابل توجهی در جهت 
خدمت رسانی به فرهنگیان عزیز نائل آید که در زیر به 

بخشی از آن به اختصار اشاره می کنیم. 

فعالیت های عمومی 
1- دائر نمودن نمایشگاه ُکت و شلوار و عرضه همزمان 
انواع مانتو، شلوار، کیف و کفش زنانه   و مردانه در اقساط 

10ماهه. 

2- انعقاد قرارداد با یکی از مراکز فروش فرش ماشینی 
و معرفی فرهنگیان جهت خرید فرش دلخواه خود در 

اقساط دراز مدت و بدون پیش پرداخت. 

3- تهیه و توزیع اقالم ُپرمصرف و کمیاب از قبیل: روغن 
نباتی، گوشت،شکر ،ماهی، تخم مرغ و عرضه به اعضاء 

محترم با قیمت مصوب دولتی. 

4- ایجاد هماهنگی با مسئولین محترم ادارات به ویژه 
و پرورش،  اجتماعی، آموزش  رفاه  و  تعاون، کار  اداره 
شهرداری، امور قتصادی و دارایی، صنعت و معدن و 
تجارت با هدف گشایش در امر توزیع کاالهای مورد نیاز 

اعضاء و رفع موانع موجود . 
5- برگزاری جلسات ماهانه بصورت مستمر و پیگیری 

مسائل و ارائه راهکارهای مناسب جهت عبور از مقاطع 
حساس و فشارهای اقتصادی و تعیین خط مشی شرکت 

در جهت جلوگیری از بروز مشکالت احتمالی. 
هیئت  اعضاء  انتخاب  و  عمومی  مجمع  برگزاری   -۶

بازرسین برای ُمّدت یکسال در تاریخ  1399/5/25 
۷- تشکیل گروههای اطالع رسانی و معرفی کاال در فضای 
مجازی جهت رفاه حال اعضاء محترم شرکت  و عدم نیاز 

حضوری آن عزیزان در شرایط کنونی. 

فعالیت های عمرانی : 

 فروش یکی از قطعات زمین شرکت به متراژ 220 متر 
مربع واقع در بلوار سرداران با کسب مجوز در مجمع 
با رعایت کامل تشریفات  عمومی مورخ 1399/5/22 
قانونی و انجام مزایده و خرید یکباب منزل مسکونی به 
متراژ 253 متر مربع واقع در کوچه جنب شرکت جهت 
استفاده به منظور انبار و نمایشگاه فصلی شرکت که هم 
اکنون در حال انجام مراحل آماده سازی و مقاوم سازی 

می باشد و در آینده نزدیک به بهره برداری می رسد. 

فعالیت های اجتماعی: 
کمک به مدیریت آموزش و پرورش به منظور حمایت از 
دانش آموزان مستعد بی بضاعت و مؤسسات خیریه و عام 
المنفعه بمنظور انجام کارهای خیر، از قبیل تهیه بسته 
های حمایتی و رفع نیاز مستمدان و نیازمندان جمعًا 
به مبلغ 10/500/000 ده میلیون و پانصد هزار تومان 

تأمین شده از ناحیه ذخیره احتیاطی شرکت. 

فعالیت ها و گزارش مالی: 

1- میزان خرید شرکت در سال منتهی به سال مالی 
1399 جمعًا بالغ بر مبلغ 10/20۷/300/000 ده میلیارد 

و دویست و هفت میلیون و سیصدهزار تومان. 
2- میزان فروش شرکت در سال منتهی به سال مالی 
1399 جمعًا بالغ بر مبلغ 10/945/900/000 ده میلیارد 

و نهصد و چهل و پنج میلیون و نهصد هزار تومان. 
3- میزان فروش اقساطی در این سال ۶/204/۷00/000 
شش میلیارد و دویست و چهار میلیون و هفتصد هزار 

تومان. 
4- میزان هزینه های جاری ساالنه شرکت شامل پرداخت 
حقوق ۶ نفر پرسنل به میزان 21۷/400/000 دویست و 
هفده میلیون و چهارصد هزار تومان، وکرایه حمل و نقل، 
بارگیری و تخلیه و هزینه های آب و برق و گاز و تلفن و 
نوشت افزار به مبلغ 3۸4/400/000 سیصد و هشتاد و 

چهار میلیون و چهارصد هزار تومان. 
5- انجام حسابرسی توسط شرکت ارغام پردازش نوین در 
موعد مقرر و با موفقیت در این سال انجام و تمام مراحل و 

مدارک مالی مورد تأئید این شرکت قرار گرفته است. 

۶- برگزاری مجمع عمومی و انتخاب هیئت بازرسین 
برای یکسال و اعضاء هیئت مدیره برای مدت 3سال در 

تاریخ 1400/۶/15. 
۷- از آنجا که خرید هر چه بیشتر اعضا از شرکت موجب 
موضوع  شد،  خواهد  شرکت  همه جانبه  رونق  افزایش 
براین اساس مقرر گردید  در مجمع عمومی مطرح و 
50 درصد سود خالص ناشی از فروش شرکت به اعضاء 
محترمی که از شرکت خرید می نمایند تعلق گیرد که در 

پایان هر سال محاسبه  به سرمایه آنان افزوده خواهد شد 
در واقع می توان گفت: خرید بیشتر معادل دریافت سود 

بیشتر  از شرکت خواهد بود.
وجوهات  دیگر  و  برارزش افزوده  مالیات  پراخت   -۸
دولتی از قبیل مال االجاره شرکت و حق بیمه کارکنان و 

کارگران شرکت در موعد مقرر. 
1۶- تعداد اعضای محترم شرکت در زمان تهیه گزارش 

2150 دو هزارو صد و پنجاه نفر بوده است . 
در پایان ضمن تقدیر و تشکر از تمامی عزیزانی که به انحاء 
مختلف و با ارائه پیشنهادات و انتقادات بجا و شایسته خود 
ما را در پیشبرد اهداف شرکت که خدمت رسانی هر چه 
شایسته تر به اعضاء محترم و آحاد جامعه و مردم شریف 
شهرستان نی ریز می باشد یاری و مساعدت نموده اند و 
همچنین از زحمات و تالش های بی شائبه حسابداران 
محترم آقایان رضا قره چاهی و ناصر فرج زاده و اعضاء 

هیئت مدیره و بازرسین قبل برادران بزرگوار :
1- ابراهیم آذریان: رئیس هیئت مدیره

2- علی کیوانی: نائب رئیس هیئت مدیره
3- علیرضا بهجت: منشی هیئت مدیره
4-منوچهر فرج زاده : عضو هیئت مدیره
5- محمدرضا کهنی: عضو هیئت مدیره

۶-محمود فرغت: بازرس
۷- محمد علی الهامپور: بازرس

۸-حسن ربیعی : بازرس
9- علی بازدار: مدیرعامل، کمال تشکر و سپاسگزاری 
نموده سالمت و سعادت این عزیزان را از درگاه ایزد منان 

خواستاریم.

اعضاء هیئت مدیره و بازرسین جدید : 
1-محمد رضا کهنی: رئیس هیئت مدیره

2-محمود فرغت: نائب رئیس هیئت مدیره
 3-محمد رضا شاهسونی: عضو هیئت مدیره
4-محمد حسین شمسی: عضو هیئت مدیره
5.علی بازدار عضو هیئت مدیره و مدیرعامل

 ۶- محمد علی الهامپور بازرس
 ۷- امید فرجی بازرس

۸- محمد جواد غفار نژاد بازرس.
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نمایندهمجلس:

دولتراهکاریبرایکنترلگرانی
بهمجلسندادهاست

خبر جنوب:

آمارهای رسمی تورم مهرماه توسط مرکز 
د    اد    ه های  است.  ایران  نگران  کنند    ه  آمار 
 رسمی نشان می  د    هد     نرخ تورم د    وازد    ه 
برای   1400 مهرماه  به  منتهی  ماهه 
د    رصد      عد    د       4/45  به  کشور   خانوارهای 
رسید    ه است. آمارها نشان می  د    هد     هزینه 
خوراکی  های یک خانوار متوسط 3/3 نفره 
به تنهایی  به مرز حد    اقل د    ستمزد     4 میلیون 
 تومانی رسید    ه است؛ د    ر واقع حد    اقل مزد     
و مستمری فقط برای تأمین  هزینه های 

خوراکی خانوار کفاف می  د    هد    !  
د  ر این اوضاع مرد  م چشم امید   د  ارند   به 
د  ولتی که با شعارهای  اقتصاد  ی سر کار 
آمد  ه و قول کاهش تورم و کنترل گرانی 
را د  اد  ه فارغ از این که کمبود   بود  جه و 
تحریم ها  و وارد   نشد  ن ارز بر گلوی اقتصاد   
د  ولت  که  آورد  ه  فشاری  چنان  ایران 
ناگزیر به حذف ارز ترجیحی از  برخی 
کاالهای وارد  اتی اساسی است و همین 
حذف موج گرانی د  یگری د  ر چند   ماه 
آیند  ه را د  ر پی خواهد    د  اشت به طوری 
که با برد  اشتن ارز ترجیحی از نهاد  های 
خوارک  که  سویا  کنجاله  چون  د  امی 
مرغ است  قیمت مرغ سه برابر خواهد   
شد  . اعضای کمیسیون صنعت و معد  ن 
مجلس د  ر هفته گذشته با وزیر صمت  به 
منظور بررسی قیمت کاالهای اساسی و 
راهکارهای تنظیم بازار جلسه ای د  اشتند   
تا از راهکارهای  د  ولت برای کنترل قیمت 
کاالهای اساسی با برد  اشتن ارز ترجیحی 

مطلع شوند  .
با نمایند  ه مرد  م نی ریز و  استهبان و عضو 
باره  این  د  ر  معاد  ن  و  صنایع  کمیسیون 

گفت و گو کرد  یم.
عضو کمیسیون صنایع و معاد  ن با اشاره 
به صحبت های وزیر د  ر جلسه کمیسیون 
گفت: واقعیت این است  که این ارزهای  
قرار  وارد  کنند  گان  اختیار  د  ر  که  د  ولتی 
گرفته متأسفانه محملی شد  ه برای سوء 
استفاد  ه و  رانت خواری و تاکنون نظارت 
د  قیقی هم بر استفاد  ه از آن نشد  ه است د  ر 
حالی که بنا بود  ه که این ارزها تنها به تأمین 
کاالهای اساسی وارد  اتی اختصاص داده 
شود   که د  ر زند  گی و معاش د  هک کم د  رآمد   
تأثیر د  اشته باشد   که  متأسفانه به د  لیل 
عد  م نظارت ، عد  ه ای به پر کرد  ن جیب خود   

با استفاد  ه از ارز ترجیحی مشغول بود  ند  . 
 فرهاد   طهماسبی با تأیید   اینکه با برد  اشتن 
ارز د  ولتی از وارد  ات کاالی اساسی چون 
قطعًا  روغنی  د  انه های  و  د  امی  نهاد  های 
میزانی از تورم و گرانی را شاهد   خواهیم 
بود  ، گفت: اما وزارت صمت قول د  اد  ه که با 
 برد  اشتن ارز د  ولتی از چند   کاالی اساسی 
پروژه مد  یریت بازار را با برنامه ای که به 
صورت پیکیج  کاملی طراحی شد  ه بر عهد  ه 
خواهد   گرفت، که هم از د  ید   حمایت ها و هم 
از د  ید   کنترل بازار و پیشگیری  از تورم مؤثر 

خواهد   بود  . 
نمایند  ه مرد  م نی ریز، استهبان و بختگان 
با بیان اینکه ما قرار است جلسه د  یگری با 
وزیر صمت  برای آگاهی از نحوه مد  یریت 

بازار د  ر زمان برد  اشتن ارز د  ولتی د  اشته 
قرار  است  جلسه  این  د  ر  گفت:  باشیم، 
بررسی شود   این وزارتخانه برای پیشگیری 
از تورم و گرانی کاالهای اساسی د  ر چند   
ماه ماند  ه از  سال به چه جمع بند  ی رسید  ه 
است و راهکارهای نهایی اشان برای کنترل 
ارز  نیمایی  با  آن  اولیه  مواد    که  بازاری 

خرید  اری شد  ه چیست. 
 طهماسبی با بیان اینکه گر چه برد  اشتن 
ارز ترجیحی قرار بود   د  ر نیمه د  وم سال 
اما به سبب  مصلحت هایی و  انجام شود   
همین طور به سبب آنکه د  ولت هنوز برنامه 
مد  ون و د  قیقی برای کنترل بازار ند  ارد   این 
د  ولت  است، گفت:  افتاد  ه  تعویق  به   کار 
هنوز زمان د  قیقی هم برای برد  اشتن ارز 
ترجیحی به مجلس ند  اد  ه  اما تیم اقتصاد  ی 
د  ولت مصمم است د  ر این ایام که ایام ارائه 
برنامه بود  جه سال آیند  ه به مجلس است 
برای  سال جاری هم برنامه ریزی کند   تا با 
مقد  اری اصالحات د  ر بود  جه 1400 بتواند   

کمکی به کنترل تورم  کند  .  
توجه  با  که  این سؤال  به  پاسخ  د  ر  وی 
به حذف ارز د  ولتی باید   د  ر چه زمانی از 
جد  ید    موج  گرانی  منتظر  جاری  سال 
باشیم؟ گفت: امید  واریم که با برنامه تیم 
اقتصاد  ی د  ولت برای کنترل بازار شاهد   
می گوید    د  ولت  د  یگری  نباشیم.  گرانی 
برنامه هایش کاماًل اجرایی و قابل د  فاع است 
و به مرد  م قول می د  هد   که  گرانی افسار 
گسیخته ای با برد  اشتن ارز ترجیحی د  امن 

کاالهایی اساسی را نگیرد  . 

روابط عمومی مجتمع فوالد غدیر نی ریز:
مدیرعامل مجتمع فوالد غدیر نی ریز با بخشدار 
و اعضای شورای اسالمی شهر و بخش قطرویه 
دیدار و در جریان مشکالت و کمبودهای مردم 

این بخش قرار گرفت. 
محسن مصطفی پور در این جلسه از حضور و 
توفیق خدمت رسانی به مردم شهرستان نی ریز 
و منطقه قطرویه ابراز خرسندی کرد و اظهار 
راه اندازی مجتمع  از  داشت: مهمترین هدف 
فوالد در این منطقه محرومیت زدایی بوده است 
و آنچه ما خود را به آن متعهد می دانیم این است 
که باید بیش از آنچه تا امروز انجام شده است 
در این مسیر گام برداریم تا در بهره برداری از 

کارخانجات تسریع شود .
وی با اشاره به برنامه های این مجتمع در بخش 

مسئولیت های اجتماعی در شهرستان نی ریز 
افزود: یقین بدانید اراده ما بر این است که تا 
جایی که امکان دارد از هیچ فعالیتی در این 
حوزه دریغ ننموده و عدالت را در توزیع این 

منابع در شهرستان نی ریز رعایت کنیم.
در  نی ریز  غدیر  فوالد  مجتمع  مدیرعامل 
این  در  نیرو  جذب  و  اشتغال زایی  خصوص 
رفع  برای  راهکار  مهمترین  گفت:  مجتمع 
بیکاری در منطقه، تکمیل پروژه فوالدسازی 
است تا فرصت های شغلی زیادی برای مردم 

شهرستان نی ریز ایجاد شود. 
به  بودن  وابسته  و  بودن  بومی  مصطفی پور 
خانواده های معزز شهدا، جانبازان، ایثارگران و 
نیروهای مسلح را پس از تخصص و تجربه، دو 
شاخصه مهم در بکارگیری نیرو در مجتمع فوالد 

غدیر عنوان کرد و افزود: راه حل اصلی مشکالت 
مردم منطقه فقط با افزایش فرصت های شغلی 
ایجاد خواهد شد و ایجاد اشتغال یعنی رفع 
بیکاری، رفع بیکاری یعنی ایجاد درآمد، ایجاد 
اجتماعی  رفاه  و  اجتماعی  رفاه  یعنی  درآمد 

یعنی امنیت روانی.
وی درخصوص تأمین آب مورد نیاز مجتمع 
فوالد غدیر نی ریز اظهار داشت: بررسی هایی به 
منظور اطالع از پایداری آب سد چشمه عاشق 
انجام شده است و به موازات آن، موضوع انتقال 
آب از خلیج فارس نیز در دست بررسی است. 
یقین داشته باشید که ما تأمین آب کشاورزی 
و زندگی مردم را مقدم بر تأمین آب کارخانه 
راهکارهایی  موضوع  این  برای  و  می دانیم 

پیش بینی نموده ایم. 

مدیرعامل مجتمع فوالد غدیر نی ریز در پایان 
با اشاره به نقش مجتمع فوالد غدیر نی ریز 
در توسعه شهرستان نی ریز اظهار داشت: با 
و  کشور  صنعتی  شهرهای  وضعیت  بررسی 
نقش مجتمع های صنعتی در ایجاد رفاه برای 
زنجیره  تکمیل  داشت  یقین  مردم می توان 
رونق  ایجاد  موجب  نی ریز  در  فوالد  تولید 
اقتصادی و رفاه اجتماعی در این شهرستان 

خواهد شد.
نگاه ویژه به حوزه مسئولیت های اجتماعی در 
منطقه، جذب نیروی انسانی، تأمین آب از سد 
چشمه عاشق و بحث آالیندگی مجتمع فوالد 
محورهای  مهمترین  جمله  از  نی ریز  غدیر 
سخنان مسئوالن بخش قطرویه با مدیرعامل 

مجتمع فوالد غدیر نی ریز بود.

درنشستمسئوالنقطرویهبامدیرعاملمجتمعفوالدغدیرنیریزمطرحشد:

توسعه شهرستان نی ریز با تکمیل زنجیره فوالد
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سهم نی ریز از فارس 

سرزمین پروژه های ناتمام
نشست معتمدان 

آبادزردشت با شورای شهر
ادامه از صفحه یک

... میرزایی در گفتگو با ما اهم مشکالت حوزه 
و  بهداشت  محیط زیست،  اقتصادی،  عمرانی، 
درمان و فرهنگی شهرستان نی ریز را به شرح زیر 

برشمرد:

حوزه عمرانی
۱- تأمین اعتبار جهت تکمیل بزرگراه نی ریز- 
طول ۱۹  به  مذکور  پروژه  اول  فاز  سیرجان: 
کیلومتر دارای پیشرفت فیزیکی ۹۰ درصدی 

می باشد.
2- تأمین اعتبار جهت تکمیل روگذر ورودی 
شهر نی ریز: با توجه به کمبود اعتبار روند تکمیل 
پروژه به کندی پیش می رود. پیشرفت فیزیکی 

این پروژه ۱5 درصد است.
۳- تأمین اعتبار جهت تکمیل جاده نی ریز- خاتم 
و  زیرسازی  نقاره خانه(:  )طریق الرضا()گردنه 
احداث ۱۱ کیلومتر آن اجرا شده است. این مسیر 
محل عبور زائرین امام رضا)ع( از جنوب کشور 
می باشد. پیشرفت فیزیکی این پروژه حدود 2۰ 

درصد است.
۴- تأمین اعتبار جهت تکمیل شبکه زیردستی 
و تصفیه خانه سد چشمه عاشق: با توجه به اینکه 
تعداد ۹۶ روستای این شهرستان به وسیله تانکر 
آبرسانی می شود با بهره برداری از پروژه مذکور 
مشکل تأمین آب تعداد زیادی از روستاهای 

مذکور برطرف خواهد شد.
در این رابطه قره چاهی مدیر آبفا نی ریز گفت: 
پیشرفت فیزیکی طرح آبرسانی از سد چشمه 
عاشق به روستای ریزاب در حال حاضر حدوداً 
فاز  عملیات  شروع  با  و  می باشد  درصد   2۰
دوم خط انتقال و اجرایی شدن آن پیشرفت 
فیزیکی افزایش می یابد اما پیشرفت فیزیکی 
طرح آبرسانی از سد چشمه عاشق به تمامی 

روستاهای بخش قطرویه بسیار اندک است و 
امیدوارم امسال و در اعتبارات مصوب شده شاهد 

پیشرفت خوبی باشیم.
ارتباطی  راه  تکمیل  جهت  اعتبار  تأمین   -5
قطرویه- حاجی آباد بندرعباس: با تکمیل این 
مسیر کاهش ۱۰۰ کیلومتری شرق استان فارس 
به بندرعباس میسر می شود. 2۷ کیلومتر از پروژه 
مذکور که در حوزه استان فارس واقع گردیده 
نیازمند جاده سازی می باشد که ۱۰ کیلومتر آن 
نیازمند آسفالت و ۱۷ کیلومتر باقی مانده است. 

پروژه در حال حاضر غیر فعال می باشد.
در این ارتباط شاهسونی رئیس اداره راهداری 
شهرستان نی ریز عنوان نمود که قرارداد این 
پروژه در اداره داراب بسته شده و اطالعی از 

درصد پیشرفت آن ندارد.

حوزه محیط زیست
۱- احیای دریاچه بختگان و تشکیل کارگروهی 

مشابه دریاچه ارومیه
2- پرداخت حق السهم شهرستان نی ریز از محل 
سیرجان  گل گهر  کارخانه  آالیندگی  عوارض 
که آثار مخرب فعالیت این مجتمع مورد تأیید 
کارشناسان سازمان محیط زیست قرار گرفته 

است.

حوزه اقتصادی
۱-تخصیص آب از پروژه خط انتقال آب خلیج 
فارس به صنایع شهرستان نی ریز: با توجه به اجرا 
و بهره برداری از پروژه انتقال آب خلیج فارس به 
کارخانه گل گهر که در فاصله ۴۰ کیلومتری از 
مرز این شهرستان قرار دارد درخواست انتقال 
خط آب خلیج فارس به شهرستان نی ریز را 

داریم.
پرداخت  جهت  اعتباری  خط  تخصیص   -2

تسهیالت به منظور بهسازی و نوسازی خطوط 
تولید ۱۸۰ کارخانه فرآوری سنگ شهرستان 

نی ریز.
۳- پرداخت ۱5 درصد حق السهم شهرستان از 
محل پرداخت حقوق دولتی توسط معادن سطح 

شهرستان.
سیمان  شرکت  ارزی  بدهی  ۴-بازپرداخت 
خاکستری نی ریز بر مبنای قیمت زمان دریافت 
ارز و جلوگیری از هرگونه اقدامی توسط بانک 
مرکزی جمهوری اسالمی ایران و بانک صنعت و 

معدن تا تعیین تکلیف موضوع.
5- واگذاری 5۴۰ هکتار از اراضی شیبدار بخش 
پشتکوه با توجه به انجام مطالعات و مقدمات 

واگذاری.

حوزه بهداشت و درمان
تکمیل  و  تجهیز  جهت  اعتبار  تخصیص   -۱
بیمارستان جدید نی ریز: ساختمان بیمارستان 
مذکور تکمیل گردیده و تجهیزاتی همچون »ام. 

آر. آی« مورد نیاز است.
پزشکان  پانسیون  ساخت  اعتبار  تأمین   -2

بیمارستان جدید نی ریز.
۳- فعال سازی دو پایگاه مصوب اورژانس شهری 
و همچنین تکمیل پایگاه اورژانس مشکان واقع 
در مسیر جاده نی ریز- خاتم »طریق الرضا«، 
همچنین پایگاه اورژانس رودخور با فاصله ۱۴۰ 

کیلومتری تا مرکز شهرستان.
۴- شبانه روزی کردن درمانگاه های قطرویه و 

مشکان.

حوزه فرهنگی
احداث مجتمع فرهنگی، ورزشی، تفریحی به 
جهت کاهش بزه های اجتماعی مانند خودکشی، 

اعتیاد، افسردگی و...

امید شهدان، نی ریزان فارس:
با  نی ریز  شهر   شورای  جلسه 
اهالی محله  و جمعی  از  معتمدین 
آبادزردشت، سه شنبه ۱۱ آبانماه با 

حضور شهردار برگزار شد.

چکیده ای از مهم ترین مطالبات 
اهالی:

- خط قرمز ما، آرامستان آبادزردشت 
دیوارچینی،  برای  لذا  است 
اقدام  آن  فضای سبز  و  قطعه بندی 

کنید.
)واقع  کوی سجاد  درمانگاه  در   -
را  تزریقات  بخش  گاز(  میدان  در 
راه اندازی کنید تا مجبور نباشیم به 

این طرف شهر بیاییم.
- شعبه سجادیه بانک ملت تعطیل 
شده و دستگاه خودپرداز ندارد؛ این 

شعبه را مجدداً  راه اندازی کنید!
- در طرح تفصیلی و جامع شهری، 
چرا آبادزردشت مورد بی مهری قرار 

گرفته است؟!
ورزشی  سالن  کنار  زمین   -
آبادزردشت واقع در شهرک شهیدان 
باهنر را که کاربری چند  رجائی و 

منظوره دارد،  چمن مصنوعی کنید.
- ایمن سازی ترافیکی دو تقاطع بلوار 
شهدای گمنام را در دستور کار قرار 

دهید.
که  بخش هایی  به  خدمات  ارائه   -
اما  ندارند  قرار  شهر  محدوده  در 
خدمات رسانی  می تواند  شهرداری 

کند: مثل خیابان خلیج فارس.
برای  امکان  صورت  در   -
)باغ  صدرا  شهرک  خدمات رسانی 
اضافه  شهر  نقشه  به  را  آن  تخت( 

کنید!
شهید  بلوار  آسفالت  روکش   -
کار  را در دستور  جمشید زردشت 

قرار دهید.
جمشید  شهید  بلوار  روشنایی   -
که  چرا  دهید،  افزایش  را  زردشت 

درختان جلوی نور را گرفته اند.
امام  دبستان  و  پیش دبستانی   -
سجاد، سالیان درازی است تعطیل 
با مدیریت آموزش و پرورش  شده 

صحبت کنید تا بازگشایی شود.
تعدادی  شهرداری،  همکاری  با   -
بافت  قلب  در  مسکونی  منزل 
فرسوده کوی امام سجاد تخریب و 
کوچه ها تعریض شد، لذا خواستاریم 
تعریض ها ادامه یافته تا برای تردد 
اورژانس،  مثل  امدادرسانهایی 

آتش نشانی و... مشکل نباشد.
به  تبدیل  را  آبادزردشت  آسیاب   -
تفرجگاه کرده و روشنایی آن را اجرا 

کنید.
- شفاف سازی اراضی مربوط به طرح 

تفصیلی و اعالم آن به شهروندان
- رنگ آمیزی و تعویض لبه حاشیه  

بلوارها
- برای طرح مسکن ملی که دولت 
پشت  اراضی  کند،  اجرا  می خواهد 
که  را  پرورش  و  آموزش  مدیریت 

وقفی هستند، پیشنهاد می کنیم.
کنار  باغ های  آب  کانال   بهسازی   -

پارک ترافیک.
صدوقی  شهید  خیابان  تقاطع   -
بهسازی شود و ادامه کوچه شهید 
حسن زردشت )احسان( را آسفالت 
به  صدوقی  شهید  خیابان  تا  کنید 

خیابان فدائیان اسالم متصل شود.
- را ه  اندازی ایستگاه تاکسی در بلوار 

شهید زردشت.

بازسازی یا  نیاز به  تابلو کوچه ها   -
طراحی جدید دارند.

به  نیاز  پارک گلستان  - المپ های 
تعمیر دارند.

افزایش زاغه نشینی!
است  معتقد  که  نی ریز  شهردار 
انجام  شهر  نقاط  تمام  در  خدمات 
می شود گفت: در شهرداری جایی 
برای سیاست کاری نبوده و هیچ گاه 
پروژه انتخاباتی نداشتیم. لذا سعی 
کردیم نگاه علمی و فنی به مسائل 

داشته باشیم.
عمده ترین  داد:  ادامه  فرغت  حامد 
)آبادزردشت(  شما  محله  مشکل 
طرح تفصیلی است و شهرداری در 
آن دخالتی ندارد. به عنوان مثال اگر 
صدرا  به شهرک  خدمات  بخواهیم 
که خارج از نقشه تفصیلی شهر است 
بدهیم در واقع به زاغه نشینی کمک 
کرده ایم و این خودش در آینده یک 

معضل بزرگتری می شود.
مردم  داد:  ادامه  نی ریز  شهردار 
در  زیادی  سالیان  صدرا  شهرک 
زحمت بوده اند ولی پیشنهاد من به 
مقامات عالی رتبه این است با تفکر 
مسکونی  محدوده  همین  علمی 
شهرک را جزو شهر کنند تا حداقل 

خدمات را دریافت نمایند.
او ادامه داد: برخی از مطالبات شما 
)کوی سجاد( نیاز به همکاری سایر 
ادارات دارد که قرار است جلساتی 
اساس  بر  و  کنیم  برگزار  آنان  با 
آینده  سال  بودجه  به  اولویت بندی 

اضافه نماییم.

فاز ۳ ، طرح ملی مسکن!
فرغت گفت: زمین هایی که مجاور 
بلوار شهید سلیمانی)استقالل( قرار 
دارند وقفی و در آینده مشکل ایجاد 
شهرسازی  و  راه  وزارت  می کنند. 
مالکیت  درگیر  را  خودش  نمی آید 
کند اما به نظر بنده بهترین گزینه 
در نی ریز برای این طرح، استارت فاز 
سوم شهرک شهید رجایی و باهنر 
است که امیدواریم با رایزنی فرماندار 
و نماینده مجلس کارهای حقوقی آن 

دنبال و به سرانجام برسد.

عقب ماندگی ۳۰ درصدی فضای 
سبز

فرغت تصریح کرد: به جرئت می توان 
است  آن  آرزویم  بزرگترین  گفت 
را  تا پارک روبروی سپاه پاسداران 
احداث کنم و با گونه های گیاهی زیبا 
جلوه ای کم نظیر از ورودی شهر را به 

نمایش در آوریم.
مقایسه  در  نی ریز  داد:  ادامه  او 
درصد   ۳۰ با  کشور،  سراسر  با 
فضای سبز  نظر  از  عقب ماندگی 
مواجه است. لذا باید این کاستی را 

برطرف کنیم. 

پرداخت سرانه خدمات
شهردار نی ریز گفت: تمام پروژه های 
شهرداری ناشی از پرداخت عوارض 

است. 
دلیل  به  کوچه ها  تابلوی  برای 
بازار  قیمت  لحظه ای  نوسانات 
نتوانستیم آنها را اجرایی کنیم. لذا 
برای ارائه خدمات بیشتر و توسعه 
شهر به شهروندان نیازمند پرداخت 

سرانه خدمات شهری هستیم.

منازل مزاحم
پریش عضو شورای شهر درخصوص 
علت اینکه چرا انتهای کوچه احسان 
متصل  اسالم  فدائیان  خیابان  به 
در  خانه  تعدادی  گفت:  نمی شود 
مسیر قرار دارد و چنانچه بتوانید با 
مالکان آنجا صحبت کنید و کارهای 
حقوقی آن انجام شود، در آینده ای 
نه چندان دور تبدیل به یک خیابان 

خواهد شد.
حمید پریش به کارهای عمرانی که 
از شورای پنجم تا ششم در این محله 
انجام شده پرداخت و مهمترین آن 
پیست  اجرای  برشمرد:  اینگونه  را 
باز  گلستان،  پارک  کنار  اسکیت 
طراحی میدان گاز، نصب سردیس 
گلستان،  پارک  در  سعدی 
محوطه سازی و روشنایی تپه شهدا، 
صفرعلی  شهید  کوچه  تعریض 
زردشت، لکه گیری کوچه ها که قول 
قیر  مشکل  با حل شدن  می دهیم 

لکه گیری ها ادامه یابد.
این عضو شورا وعده داد: نامگذاری 
کوچه ها به نام شهدا، اصالح تقاطع 
بلوار شهدای گمنام، رایزنی برای با 
افزایش روشنایی بلوار شهید زردشت 
آسیاب  آالچیق های  بهسازی  و 

آبادزردشت در دستورکار قرار گیرد.

مهندسین قنوات
اینکه  بیان  با  شهر  شورای  رئیس 
مردمانی  سجاد  امام  کوی  مردم 
سخت کوش هستند گفت: در قدیم 
بخش  به  شهر  از  بخش  این  مردم 
شایانی  کمک  نی ریز  کشاورزی 
قنات ها،  مهندسی  در  و  کردند 
مردم آبادزردشت بودند که فعالیت 

داشتند.
محله  آبادزردشت،  کوی  رو  این  از 
دارد.  نام  قناعت«  و  قنوت  »قنات، 
لذا خواهش داریم شما معتمدین با 
رایزنی، مردم را تشویق به پرداخت 
عوارض کنید تا شاهد آبادانی شهر 

باشیم.

رسانه ها پیشقدم شوند
سخنگوی شورا خطاب به رسانه های 
راه اندازی  برای  گفت:  شهرستان 
سجادیه،  ملت  بانک  شعبه 

مطالبه های مردم را منعکس کنید.
درمانگاه  گفت:  شاهسونی  محمد 
تأمین اجتماعی قرار است تخصصی 
باید  مسئوالن شهرستان  لذا  شود، 
این حق را اجرایی کنند تا مردم کوی 

سجاد از نظر درمانی آسوده شوند.
مشکل  برای  داد  قول  شاهسونی 
جلسه  در  گمنام  شهدای  تقاطع 

شورای ترافیک بحث کند.

اسامی شهدا را معرفی کنید
خواست  شورا  رئیس  نائب  افسر 
محله  شهدای  نام  معتمدین  تا 
اعالم  شهرداری  به  را  آبادزردشت 
کنند تا کوچه ها مزین به اسم شهدا 

شوند.

رایزنی برای معدن
در  گفت:  قطبی  محمدجواد  سید 
بحث معدن درحال رایزنی هستیم 
که یک معدن برای شهرداری ثبت 
در  آن  ماحصل  از  بتوانیم  تا  کنیم 
خدمات شهر و توجه به بافت فرسوده 

بهره بگیریم.

رودبال  در سد  ماهی  قطعه  از 2۰۰۰  بیش 
استهبان تلف شدند.

با  گفت:  استهبان  کشاورزی  جهاد  مدیر 
بررسی های انجام شده مشخص شد که تلف 
شدن این ماهیان بر اثر صید توسط صیادان 
غیرمجاز و استفاده از راه های غیر متعارف در 

صید بوده است.
مهدی اعیان منش اظهار داشت: در اواخر سال 
گذشته برای کمک به افزایش ذخایر آبزیان 
و کمک به راه اندازی صید 5۰۰۰ قطعه بچه 

ماهی در سد رودبال این شهرستان رهاسازی 
شد.

اعیان منش اعالم کرد: خرید بچه ماهی ها از 
استان گیالن با اعتبار ۱۰ میلیون تومان از 
اعتبارات شیالت جهاد کشاورزی استان فارس 

انجام شد.
محلی  مردم  کرد:  تأکید  مسئول  مقام  این 
باید با مشاهده صیادان غیرمجاز که اقدام به 
صید زیاد ماهی می کنند با شماره ۱5۴۰ به 
کارشناسان اداره محیط زیست اطالع دهند 

تا در اسرع وقت نسبت به برخورد با آنها اقدام 
شود.

تصریح  استهبان  کشاورزی  جهاد  مدیر 
کرد: صید ماهی در سد نیاز به مجوز از جهاد 
باید  از صید  کشاورزی دارد و صیادان قبل 

نسبت به دریافت مجوز اقدام کنند.
وی ابراز داشت: انتظار می رود صیادان با رعایت 
اصول الزم و بکارگیری روشهای اصولی صید 
مانع از تلف شدن ماهیان در این سد شوند تا در 

سالهای آینده بتوان از این ذخایر استفاده کرد.

فقر  و آسیب های 
اجتماعی

ادامه از صفحه یک

غیر  مسکن  از  استفاده  کیفیت،  کم  بسیار  پوشاک   ...
استاندارد، حذف مسافرت، حذف مهمانی های معمولی و 
مرسوم، ترک تحصیل فرزندان، خودداری از ادامه تحصیل 
مطلوب اعضای خانواده به ویژه فرزندان، درمان نکردن 

بیماری و حذف هزینه های سالمت و ... 
همه راه های باال آسیب زا هستند. کسی که به اجبار دو شغله 
و سه شغله می شود فشار شدید جسمی و روانی را تحمل 
می کند که به مرور او را مبتال به بیماریهای زیاد و رفتارهای 
خشن و احتمااًل افسردگی می کند. فرد چند شغله وقت 
کافی برای حضور در جمع خانواده و انجام وظایف پدری و 
مادری ندارد و لذا فرزندان به مرور دچار آسیبهای متعدد 

می شوند. 
انحرافی  رفتارهای  مرتکب  یعنی  دوم  راه  پیامدهای 
شدن مانند سرقت و غیره روشن است و نیازی به شرح و 
بسط ندارد. راهکار سوم پیامدهای منفی زیادی به وجود 
می آورد؛ از جمله کاهش شدید سالمت جسمی و روانی 
عقده ها،  تراکم  ازدواج،  سن  رفتن  باال  خانواده،  اعضای 

احساس ناکامی، فقر فرهنگی و ....
در چند دهه گذشته عوامل متعددی موجب رشد فقر در 
جامعه ما شده است؛ از جمله کاهش ارزش پول ملی، تورم 
و گرانی، بیکاری، موانع عدیده داخلی و خارجی بر سر راه 
صادرات و واردات، کاهش تولید داخلی، فرار مداوم و شتابان 
سرمایه از کشور، مقررات دست و پاگیر فرا راه کسب و 
کار، کاهش حجم درآمد ملی از دو بخش مولد کشاورزی 
شتابان  رشد  خدمات،  بخش  سهم  افزایش  و  صنعت  و 
داللی و واسطه گری، مشکالت نظام تربیتی و آموزشی که 
افراد را کارآفرین و خالق تربیت نمی کند، تجمل گرایی 
افسارگسیخته، باال رفتن سطح انتظارات عمومی به رغم 
رشد کم امکانات )سطح توقعات رشد بسیار شتابان تری 

نسبت به سطح امکانات داشته و دارد(.
که  شده  فراوانی  اجتماعی  آسیبهای  موجب  فقر  رشد 
متأسفانه صدمات زیانباری به مردم و کشور وارد کرده 
است. امید است دست اندرکاران در جهت حل این مشکل 

ساختاری طرحی نو در اندازند.
شاد و سالم و موفق باشید

بارش اولین باران پاییزی
نی ریز در هفته گذشته اولین باران پاییزی را تجربه کرد.

در طی دو بارندگی که در روزهای ۱۴ و ۱۷ آبان ماه رخ داد، 
در برخی از نقاط شهرستانهای نی ریز و بختگان باران بارید.

بر پایه اعالم اداره هواشناسی در این 2 بارندگی ۱۱ منطقه 
از ۱۹ منطقه دارای ایستگاه باران سنج بارشهایی ثبت شده 

که مشکان با ثبت ۱۸.۱ میلی متری باران صدرنشین است.
نوشتنی است که بر پایه آمارهای ارائه شده توسط استان در 
هفته گذشته در ۱۰ شهرستان باران آمده که نی ریز پس از 

المرد)2۱.۶( و بوانات)۷.۹( در رده سوم قرار دارد.
در زیر جدول اولین باران پاییزی را می بینید:

سرمقاله

//

بارش اخیرنام ایستگاه 
سال زراعی

۱۴۰۰-۱۴۰۱

2.۷2.۷نی ریز 

2.52.5آباده 

۰.۳۰.۳پلنگان 

۱.5۱.5تم شولی

22کوشکک

۴.۳۴.۳جزین 

5.55.5چاه نصرویه

۴.5۴.5چنارویه

۰۰ده چاه

۰۰ ده وزیر

۳۳دهمورد

۰۰ریزاب

۳۳طشک 

۱۱قاسم آباد

55قطرویه 

۱۸.۱۱۸.۱مشکان 

۰۰وزیره 

۰۰هرگان 

۴۴کنگاشی

۳۳میانگین

یک نی ریزی در شمار 
دانشمندان ۲ درصد برتر جهان

محمدجمال سحرخیز دارای دکترای تولید و فرآوری گیاهان دارویی در 
بین دانشمندان 2 درصد برتر جهان قرار گرفت.

بر پایه اعالم سایت دانشگاه شیراز رتبه بندی ۳5 دانشمند این دانشگاه 
براساس وضعیت استنادات در سال 2۰2۰   ارائه شده است.

سحرخیز متولد نی ریز در سال ۱۳5۷ می باشد و پدرش زنده یاد احمد 
سحرخیز کارمند بهداری شهرستان نی ریز بود.

او با رتبه 2 در مقطع دکترای تخصصی )Ph.D.( دانشگاه تربیت مدرس 
پذیرفته شد، از این زمان دانشگاه شیراز پس از بررسی سوابق علمی- 

پژوهشی و ارائه سمینار، وی را به مدت ۴ سال بورسیه نمود. 
نامبرده قبل از اتمام دوره دکتری به مدت ۶ ماه با حمایت وزارت علوم، 
تحقیقات و فناوری به منظور انجام مطالعات تحقیقاتی تکمیلی به کشور 
استرالیا و دانشگاه UTAS سفرکرد و سرانجام در بهمن ماه ۱۳۸5 از رساله 
دکترای خویش با تخصص کشاورزی، تولید و فرآوری گیاهان دارویی دفاع 

و رشته تولید و فرآوری گیاهان دارویی را در دانشگاه شیراز تأسیس نمود.
در خبر سایت دانشگاه شیراز آمده است:

براساس شاخص های استنادی استاندارد ازسوی الزویر در سال 2۰2۰، ۳5 
عضو هیأت علمی دانشگاه شیراز در شمار دانشمندان 2درصد برتر جهان 

قرار گرفتند.
برپایه پژوهشی که از سوی دانشمندان دانشگاه استنفورد، روی داده های 
اسکوپوس انجام شده و در تاریخ ۱۹اکتبر 2۰2۱ ، فهرست ۱۰۰هزار 
دانشمند پراستناد در تمامی رشته ها و نیز 2درصد برتر حوزه های علمی 
شناسایی و معرفی شدند که ۳5 تن از اعضای هیأت  علمی دانشگاه شیراز، 

در فهرست دانشمندان برتر جهان قرار گرفتند.
گفتنی ا ست، الزویر یک پایگاه داده با بیش  از صد هزار دانشمند برتر ایجاد 
 ،h-index ،کرده است که اطالعات استاندارد شده در زمینه ی استنادها
استناد به مقاالت و یک شاخص ترکیبی را ارائه می دهد. این پژوهش 
دانشمندان را در 5 حوزه موضوعی اصلی، 22 حوزه موضوعی فرعی و 
۱۷۶رشته طبقه بندی کرده است. شرط ورود پژوهشگران به فرآیند 

رتبه بندی نیز، انتشار حداقل 5 مقاله در یکسال بوده است.
نوشتنی است سحرخیز دارای ۱۴۰ مقاله علمی- پژوهشی و ISI است که 

۹۴ مورد از مقاله های ذکر شده ISI می باشد. 
وی همچنین ۱5۰ مقاله برای سمینارهای علمی داخلی و بین المللی ارائه 

کرده است.

آسفالت جاده قلعه 
خواجه به سمت دارگ

با همکاری مالکان انجیرستان ها و بادامستان های ضلع جنوبی قلعه 
خواجه راه منتهی به دارگ، چشمه مهکی و رزک به طول دو کیلومتر 

آسفالت شد.
مراسم بهره برداری از این جاده در روز یکشنبه ۱۶ آبانماه با حضور 

مسئوالن شرکت انجیرکاران و مالکان منطقه برگزار شد.
نماینده هیئت امنا این راه و مدیر اجرایی پروژه در گفتگو با ما اعالم 
نمود: این پروژه با نظارت و همکاری صمیمانه شرکت انجیرکاران 
با اعتباری معادل ۸۸۰ میلیون تومان توسط پیمانکاران خصوصی 
انجام شده است و اعتبار آن را مالکان و کشاورزان منطقه تأمین 
کرده اند. این مسیر به طول 2 کیلومتر و عرض چهار متر و از هر طرف 

یک متر شانه آماده  استفاده می باشد.
حسن تمنادار با بیان اینکه  بهسازی راه های بین مزارع بر عهده جهاد 
کشاورزی می باشد گفت: هیچ بودجه و اعتباری به آنها اختصاص پیدا 

نکرده و تنها با خودیاری مالکان این مسیر آسفالت شده است.
وی در ادامه گفت: این جاده دارای جاذبه های گردشگری و آثار 
باستانی ارزشمندی همچون برکه احمد شاه، برکه دارگ در باالی 
کوهستان و دامنه مشهور دارگ می باشد و ساالنه مسیر رفت و آمد 
بسیاری از گروه های کوهنوردی و توریستی است که بهسازی و 
آسفالت آن به طول یک کیلومتر از اهمیت ویژه ای برخوردار است لذا  

از مسئوالن تقاضا داریم در این زمینه با ما همکاری کنند.

تلف شدن 
صدها 

ماهی در 
سد رودبال 

استهبان
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سرویس ورزشی: محمدصادق رجبی

ورزش بدون شورا
محمد صادق رجبی/ دبیر سرویس ورزشی

نزدیک به ۴ سال است که جلسه شورای ورزش در نی ریز 
تشکیل نشده و یا می توان گفت که ورزش اصاًل شورایی 

ندارد.
این نقیصه در حالی است که به دلیل کرونا شرایط خاصی بر 
ورزش حاکم است و نیاز به تصمیم گیری های جدی وجود 

دارد تا به سالمت مردم کمترین آسیب برسد.
 ۳۴۴ شماره  در  که  نی ریز  میر  و  مرگ  از  آمار  آخرین 
هفته نامه نی ریزان فارس در ۱۰ اَمرداد  ۱۴۰۰ منتشر شد 
نشان می دهد که بیماری های قلبی و عروقی  بیشترین 
دلیل مرگ و میر در شهرستان را به خود اختصاص داده 

است. 
دخانیات، کم تحرکی، تغذیه نامناسب و مصرف الکل، چهار 
عامل عمده شیوع بیماری های قلبی و عروقی است که با 
کاهش آنها  می توانیم به میزان قابل توجهی آمار مرگ و میر 

در این زمینه را کم کنیم.
مشخص است که به دلیل کرونا جامعه کم تحرک  شده. 
حتی در سال تحصیلی گذشته آموزش و پرورش برای 
جلوگیری از کم تحرکی دانش آموزان، طرح کوچ را اجرا 
کرد. ورزش و فعالیت های مستمر بدنی می تواند به بهبود 
سیستم ایمنی بدن کمک کند تا راحت تر در برابر کرونا تاب 

بیاورد.
اکنون در کشور لیگ تندرستی با هدف کاهش کم تحرکی 
مردم طراحی شده تا مردم در دوران کرونا و محدودیت هایی 
که وجود دارد ورزش را در محیط کار و خانه انجام دهند و از 

این راه به سالمت خود کمک کنند.
در شرایط حال حاضر، یکی از ضرورت های تشکیل شورای 
ورزش همگانی به ریاست فرماندار و دبیری رئیس ورزش و 
جوانان این است که با برنامه ریزی  و تشویق مردم به شرکت 
در این لیگ گامی مؤثر در راستای ورزش همگانی بردارند. 
چه فرصتی بهتر از این که همه مردم می توانند بدون تجمع،  

در خانه ورزش کنند.
یکی از اهداف »شورای ورزش همگانی«،  همگانی کردن 
ورزش و پیشگیری از  بسیاری آسیب های اجتماعی است 
و به همین دلیل دیگر اعضای آن رئیس شبکه بهداشت 
و  کار  تعاون،  رئیس  پرورش،  و  آموزش  و درمان، مدیر 
فرمانده  رسانه ها،  انتظامی،  فرماندهی  اجتماعی،  رفاه 
سپاه، رئیس هیئت جانبازان و معلوالن،  دو نفر از رؤسای 
هیئت های ورزشی، دو نفر از صاحب نظران با تجربه ورزشی 

)یک نفر از بانوان( می باشند. 
شورای ورزش )طبق اساسنامه خود( باید حداقل هر 2 ماه 
یک بار جلسه تشکیل دهد و برنامه ای مدون برای ورزش 
جامعه داشته باشد تا آسیبی به سالمت جسم و جان مردم 

وارد نیاید.
نگارنده آنچه به یاد دارد، آخرین جلسه شورای ورزش 
شهرستان در آذرماه سال ۱۳۹۶ برگزار شده است. اگر هم 
بعد از آن جلسه ای بوده خبری از آن منتشر نشده است که 
امیدواریم فرمانداری و اداره ورزش و جوانان در این باره 

اطالع رسانی و اقدام کنند.

حضوریک دختر نی ریزی 
در اردوی شناسایی 
فدراسیون والیبال

معصومه جعفرزاده والیبالیست نوجوانان نی ریزی، جهت انجام 

تست های اولیه به فدراسیون اعزام شد.

طبق بخشنامه ارسالی از سوی فدراسیون جهت جذب بازیکن 

برای تیم ملی، معصومه جعفرزاده با قامت ۱۸۰ سانتی متر با دیگر 

بازیکنان استان جهت انجام تستهای اولیه به فدراسیون اعزام شد. 

نوشتنی است  مربی این بازیکن  سکینه ایزدپناهی بوده است.

نیم نگاه

//

//

//

//

اسپاگتی در 3 دقیقه رتبه 14 نی ریز در بین 400 شهرستان کشور

دو دختر والیبالیست نی ریزی 

در اردوی انتخابی فارس

پیشرفت فوتبال پایه در نسل جدید

پیروزی  نخستین  پاکیزه دامن:  مجید 
استعدادهای درخشان در لیگ زیر ۱۷ ساله های 
استان با گل های زودهنگام مهاجمان در خانه 

رقم خورد.
از هفته چهارم این رقابت ها، سه شنبه ۱۸ آبان 
این  در  نی ریز  نماینده  درخشان  استعدادهای 
مسابقات در زمین شماره ۱ ورزشگاه شهدا به 
مصاف پگاه پرسیا شیراز رفت و در سه دقیقه اول 
بازی و با گلهای آریا هاشمیان و پوریا مهرپویا به 

برتری 2 بر صفر دست یافت.
استعدادهای درخشان که برای عبور از بحران 
نیاز به ۳ امتیاز این دیدار داشت، از همان ابتدای 
بازی حریف شیرازی را غافلگیر و برتری خود را به 

آنها دیکته کرد.
اما طبق روال بازی های قبل شاگردان سعید زارع 
تا مرز رسیدن به گل های بیشتر پیش رفتند که 
باز هم مهاجمان این تیم با بی دقتی موقعیت ها 
را یکی پس از دیگری از دست دادند تا درنهایت 

به  درخشان  استعدادهای  برای  نتیجه  همین 
دست آید.

مربی  اصغرپور  فاضل  بازی  این  پایان  در 
استعدادهای درخشان گفت: در هر دیدار که به 
میدان می رویم همین روند هجومی را در دستور 
کار داریم و همانطور که همه مشاهده کردند، 
شکل بازی تیم ما نوید امیدبخشی برای آینده 

فوتبال نی ریز است.
او ادامه داد: همه بازیکنان استعدادهای درخشان 
محصول آکادمی مدرسه فوتبال ما هستند و با 
برنامه ریزی هایی که کادر فنی پس از سه بازی 
را  الزم  نتیجه  توانستیم  دادند،  انجام  گذشته 

بگیریم.
مربی استعدادهای درخشان گفت: با روند رو به 
پیشرفتی که مجموعه ما در پیش دارد، به طور 
حتم در بازیهای پیش رو عملکرد بهتری خواهیم 
نیز  گذشته  بازی های  در  که  هرچند  داشت، 

استحقاق پیروزی را داشتیم.

نی  ریز  در پایان هفته دوم لیگ تندرستی در 
صدر استان قرار گرفت.

سراسر  در  مهر   2۴ از  تندرستی  لیگ 
کشور آغاز شده و نی ریز تا پایان هفته دوم 
رتبه اول استان و ۱۴ کشور در بین ۴۰۰ 

شهرستان را ازآِن خود کرده است.
شهین عباس نژاد  در این باره گفت: ۶ هفته 
دیگر تا پایان لیگ باقی مانده و ما از مردم در 
خواست مشارکت بیشتر داریم تا با عضویت 

در سایت و ارسال کلیپ های درخواستی، 
رتبه بهتری برای نی ریز شاهد باشیم.

ورزش های  فدراسیون  رئیس  گفته  به 
همگانی،  در حال حاضر ۴۰۰ شهرستان 
از ۳۱ استان در این لیگ حضور دارند که 
شامل نزدیک به ۶۰ هزار نفر شرکت کننده 

می شود.
این لیگ به صورت ارسال کلیپ انفرادی 
و گروهی روزانه درحال برگزاری است که 

کلیپ های ارسالی پس از بازبینی توسط 
داوران امتیازدهی می شود.

سمیه نظری: ملیکا بیگی و آیناز بیاتی به 

اردوی انتخابی  والیبال نونهاالن فارس دعوت 

شدند.

برتر  استعدادهای  شناسایی  راستای  در   

نونهاالن  المپیاد  مسابقات  فارس،  والیبال 

دختر در المرد و آباده برگزار شد.

این رقابت ها در رده سنی زیر ۱۴ سال با 

حضور تیم هایی از نی ریز، آباده، مرودشت، 

اکسیر  نورآباد ممسنی، سروستان،  شیراز، 

کازرون، صبای کازرون، المرد، فسا، کوار، 

قیروکارزین، ُمهر و میانشهر فسا انجام شد.

حضور  با  المرد  در  نی ریز  تیم  بازی های 

۷ تیم  در دو گروه برگزار شد که نی ریز در 

گروه فسا، کوار و قیروکارزین قرار گرفت و با 

یک پیروزی مقابل قیروکارزین و دو شکست 

مقابل کوار و فسا به کار خود پایان داد.

و  خوشنیت  لیال  سرپرستی  با  نی ریز  تیم 

هستی  بازی  با  زردشت  افسانه  مربیگری 

زهرا  بیاتی،  آیناز  بیگی،  هانیه  دبیری، 

تقی پور، فاطمه بیگی، و ملیکا بیگی در این 

رقابت هاشرکت کرد.
حضور یک بازیکن جوان دیگر در لیگ فوتبال کشور 

نوید پیشرفت فوتبال پایه در نی ریز را می دهد.

امیرحمزه اصغرپور بازیکن ۱۸ ساله فوتبال نی ریز که 

فوتبال خود را ابتدا در مدرسه فوتبال استعدادهای 

درخشان آغاز کرد، به تیم هالل احمر گراش پیوست 

تا نام بازیکنی دیگر از نی ریز در لیگ فوتبال کشور و در 

رده جوانان را شاهد باشیم.

احمر  هالل  به  پیوستن  از  قبل  تا  که  بازیکن  این 

گراش برای استعدادهای درخشان به میدان رفته، 

سابقه بازی در مسابقات زیر ۱۷ سال کشوری با تیم 

منتخب استان، حضور در مسابقات لیگ مناطق کشور 

با نماینده فیروزآباد و همچنین آقای گلی مسابقات 

نونهاالن استان با استعدادهای درخشان را در کارنامه 

دارد.

امیرحمزه اصغرپور ابتدا فوتبال خود را زیر نظر سعید 

زارع و فاضل اصغرپور آغاز کرد.

قاب خاطره

مسابقات هندبال مدارس استان فارس

سال 1351 / استهبان
از راست ایستاده: حسین طاطی ، سایر نفرات بازیکنان تیم هندبال استهبان

با تشکر از جناب آقای محمد طاطی که عکس را در اختیار ما قرار دادند.

مسابقات پاورلیفتینگ بانوان باشگاه آزادی

باشگاهی  درون  مسابقات  دوره  یک 

پاورلیفتینگ بین بانوان  باشگاه آزادی نی ریز 

برگزار شد و نفرات برتر در رده های سنی 

مختلف مشخص شدند.

کمالیان  لیال  مربیگری  به  مسابقات  این 

و با شرکت 2۰ ورزشکار در سه رده سنی  

انجام شد و به نفرات اول تا سوم از طرف 

رئیس تربیت بدنی و مدیریت باشگاه رحیم 

عسکریان به رسم یادبود لوح تقدیر اهداء شد.

فاطمه  خرمی،  سعیده  نوجوانان  رده  در 

شبدوست و نگار شیربانی به ترتیب اول تا 

سوم شدند.

در جوانان نیز زهرا قاسمی و زینب استوار 

اول، کیمیا مرادی دوم و آمنه رحمانی سوم 

شدند.

الهه  و  غمگساران  زهرا  در  بزرگساالن 

توحیدی اول و دوم شدند.

»با  گفت:  آزادی  باشگاه  مربی  کمالیان 

در  بانوان  پاورلیفتینگ  لیگ  رسمی شدن 

سطح استان و کشور الزم است بازیکنان و 

عالقه مندان از این به بعد این رشته را به طور 

جدی دنبال کنند.«

حلما  و  سجادزاده  نجمه  است   نوشتنی 

سوداگر داوران این مسابقات بودند. 

مانور موتوری ۱۶ راکب هیئت موتورسواری و اتومبیلرانی نی ریز به  همراه میهمانان هیئت زرقان در روز جمعه ۱۴ آبان در نی ریز برگزار شد.
این برنامه از رو بروی مسجد شهرک سنگ نی ریز به سمت مقبره احمد نی ریزی  برگزار شد.

مانور موتوری 16 راکب نی ریزی و زرقانی
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عابد نعمتی، نی ریزان فارس:

، در کمین  پرندگان  آنفلوآنزای فوق حاد 
استان فارس است.

آنفوالنزای  بیماری  با  مقابله  ستاد  جلسه 
فوق حاد پرندگان در فرمانداری شهرستان 

نی ریز تشکیل شد.
 ۱۸ سه شنبه  صبح  که  جلسه  این  در 
از  یکی  فرماندار  معاون  شد،  برگزار  آبان 
طیور  و  انسان  بین  مشترک  بیماری های 
را آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان عنوان کرد 
که بیشتر از طرف پرندگان مهاجر به طیور 

انتقال می یابد.
این  »خوشبختانه  گفت:  میرزایی  علیرضا 
استان  وارد  هنوز  جاری  سال  در  بیماری 
فارس نشده و تنها دو مورد در استان سمنان 
باید  اما  است؛  شده  مشاهده  کرمانشاه  و 
پیشگیری گردد تا با وجود بیماری کرونا، 

شرایط مردم از این سخت تر نشود.«
این که در نی ریز  به  افزود: »با توجه  وی 
زیادی  سنتی  و  صنعتی  طیور  پرورش 
داریم، اگر این بیماری شیوع پیدا کند، ضرر 
می شود.  وارد  جبران ناپذیری  اقتصادی 
بنابراین همه دستگاه ها باید همکاری الزم را 

با شبکه دامپزشکی داشته باشند.«
میرزایی افزود: »اگر موردی از این بیماری 
قرنطینه  باید  شد،  مشاهده  مرغداریها  در 
شود و بخشداریها به ویژه در بخش مرکزی 
و پشتکوه که پرورش طیور بیشتری است، 
باید مراقب باشند و بحث آموزش به مردم را 

جدی بگیرند.«
شرقی  استانهای  ورودی  »ما  گفت:  او 
کنیم.  مراقبت  و  بازرسی  باید  و  هستیم 
باید تقویت و از  ایست و بازرسی قطرویه 
ورود محموله های غیر مجاز و تأیید نشده 

پیشگیری شود.«
دامپزشکی  رئیس شبکه  ادامه جلسه،  در 
نی ریز گفت: »ویروس آنفلوآنزای فوق حاد 
پرندگان بسیار واگیردار است و حتی قابلیت 
انتقال به پستانداران ازجمله اسب، دام و 
انسان را دارد. این بیماری از طریق تنفسی 
و حتی ابزارآالت می تواند به واحد دیگری 

منتقل شود.«
دکتر حمیدرضا ممتازیان افزود: »اولین راه 
مبارزه با این بیماری، کنترل و پیشگیری 
است تا وارد استان و شهرستان نشود. به 
ورودی  مبادی  کنترل  برای  همین جهت 
شهرستان پست قرنطینه ما ۲۴ ساعته فعال 
است. باید از طریق دهیاری ها و بخشداری ها 
اطالع رسانی صورت گیرد تا مردم هر گونه 
شبکه  به  سرعت  به  را  عادی  غیر  تلفات 

دامپزشکی اطالع دهند.«
وی عنوان داشت: »اگر این ویروس وارد یک 
مزرعه یا خانه  روستایی شد، تا شعاع یک 
کیلومتری آن باید هر گونه پرنده زنده ای 
را چه سالم و چه ناسالم معدوم کرد. ترس 
ما از واحدهای صنعتی است؛ به خصوص 
واحد های مرغ تخم گذار و بوقلمون که خیلی 

حساس هستند.«

ممتازیان خواستار برخورد با پرنده فروشان 
دوره گرد شد و از شهرداری خواست تا در 
لودر  و  آهک  بیماری،  این  شیوع  صورت 
را برای معدوم ساختن پرندگان آلوده در 

اختیار شبکه دامپزشکی قرار دهد.
در ادامه، رئیس اداره محیط زیست گفت: 
»یکی از مشکالت ما در این زمینه، سد چشم 
عاشق است. چون با توجه به خشک شدن 
دریاچه بختگان، این مکان یکی از جاهایی 
است که می تواند توقفگاه پرندگان مهاجر در 

شهرستان باشد.«
واکسیناسیون  لزوم  بر  صفایی  علی اکبر 
طور  به  که  کسانی  عنوان  به  محیط بانان 
ارتباطند  در  آلوده  با محیط های  مستقیم 

تأکید کرد.
»در شهرستان  فرماندار هم گفت:  معاون 
که  آمده اند  وحشی  درناهای  ما  مجاور 
برخی متخلفان به شکار آنها روی می آورند. 
باید اطالع رسانی شود تا به بیماری مبتال 

نشوند.«
دادگستری،  اداره های  جلسه،  ادامه  در 
شهرداری، جهاد کشاورزی، نیروی انتظامی، 
شبکه بهداشت و درمان، راهداری و حمل و 
نقل جاده ای و محیط زیست، آمادگی خود را 

برای همکاری در این زمینه اعالم کردند.
آنفلوآنزای فوق  بیماری  نوشتنی است در 
حاد طیور، پرندگان وحشی و آبزی می توانند 
بدون این که خود مبتال به بیماری شوند، 

ویروسهای آنفلوآنزا را با خود جابه جا کنند. 

اورژانس ۱۱٥ نی ریز ۱00 عملیات مختلف 
را در هفته گذشته انجام داد و بیش از ۲0 

مصدوم را به بیمارستان منتقل کرد. 
 ۱۱٥ اورژانس  مدیر  کچویی  گزارش  به 
نی ریز، مهمترین این حوادث به شرح زیر 

بوده است:
یک  آبان،   ۱۳ پنجشنبه   ۱۴:۱۴ ساعت 
هرگان  روستای  جاده  در  موتورسیکلت 
واژگون شد و راکب ۲۲ ساله آن صدمات 

متعدد دید.
روستای  در  خودرو  یک  بعد،  ساعت  دو 
صادق آباد بختگان واژگون شد و دو سرنشین 
آن مصدوم شدند. در این حادثه دو مرد ۳٥ 
و ۴۴ ساله به ترتیب از ناحیه سر و دو کتف 
اورژانس  پایگاه  توسط  و  شدند  مصدوم 

چاه مهکی به بیمارستان شهدا انتقال یافتند.
واژگون  اثر  بر  روز  همان   ۱۸:۴٥ ساعت 
روستای  در  موتورسیکلت  یک  شدن 
خواجه جمالی، راکب ۱۶ ساله آن از ناحیه 
زانو و کمر مصدوم شد و به درمانگاه امام 

هادی آباده طشک انتقال یافت.
روستای  دوراهی  در  نیز   ۲0:۴۱ ساعت 
حاجی آباد، یک خودرو واژگون شد که یک 

مرد ۴0 ساله و یک خانم ۳۸ ساله به ترتیب از 
ناحیه سر و صورت مصدوم شدند.

یک  آبان،   ۱۴ جمعه  بامداد  دقیقه   ۱۴
شهدا  بیمارستان  میدان  در  موتورسیکلت 
واژگون شد که بر اثر آن راکب ۱۶ ساله از 
ناحیه سر و یک خانم ۳۶ ساله سرنشین 
صدمات جزئی دید که هر دو به بیمارستان 

شهدا منتقل شدند.
و  خودرو  تصادف  روز  آبان ماه   ۱٥ شنبه 

موتورسیکلت بود.
خودرو  و  موتورسیکلت  تصادف  حادثه  دو 
در روستای حسن آباد بختگان رخ داد. در 
اولین حادثه ساعت ۶:٥۸ صبح راکب ۴۷ 
ساله موتورسیکلت از ناحیه پا مصدوم شد. در 
حادثه دوم، ساعت ۱۴:۱٥ دو سرنشین ۱۸ و 
۲۱ ساله موتورسیکلت از ناحیه سر و دیگری 

از چند ناحیه بدن آسیب دید.
تصادف دیگری ساعت ۱۴ در بولوار امام رضا 
رخ داد که راکب ۱۶ ساله از ناحیه کمر آسیب 

دید.
ساعت ۱۷:۳٥ همان روز نیز بر اثر تصادف 
موتورسیکلت و خودرو، راکب ۳۲ ساله آن از 

ناحیه پا مصدوم شد.

در حادثه ای مشابه، ساعت ۱۸:۴۸ روبروی 
بانک تجارت، دو موتورسوار ۱۷ و ۱٥ ساله از 

ناحیه زانو و پا مصدوم شدند.
ساعت ۲0:٥۴ در میدان شهید رجایی، یک 
مرد از فاصله دو متری از روی یک ماشین 

باری سقوط کرد و از ناحیه سر آسیب دید.
ساعت ۱0:۴۴ یکشنبه ۱۶ آبان، یک خودرو 
در خیابان بسیج به دختر ۶ ساله ای برخورد 

کرد و او را از ناحیه ساق پا دچار آسیب نمود.
تصادف  اثر  بر  روز،  همان   ۱۸:۱9 ساعت 
موتورسیکلت و خودرو نزدیک پارک آزادی، 
راننده ۱۷ ساله موتورسیکلت از ناحیه شانه 

دست راست و پیشانی مصدوم شد.
برخورد  حادثه  در  بعد،  ساعت  یک 
موتورسیکلت و خودرو در شهرک بنه کالغی، 
راکب ۱۸ ساله موتورسیکلت از ناحیه سر و 

زانو مصدوم شد.
افراد  سقوط  حادثه  دو  آبان،   ۱۷ دوشنبه 
مسن در سطح همتراز اتفاق افتاد. یک مرد 
۷۳ ساله که پوکی استخوان داشت، از ناحیه 
لگن و استخوان ران دچار شکستگی شد و 
یک خانم ۷۷ ساله نیز در روستای دهچاه از 

ناحیه کمر و شکم آسیب دید.

پرندگان شکاری که از خودرو پژو پارس در 
ایست و بازرسی قطرویه کشف شده بودند، 

پس از تیمار، در طبیعت رهاسازی شدند.
به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت 
محیط زیست فارس، جواد مهدی پور رئیس 

 ۱۴ جمعه  گفت:  قطرویه  ملی  پارک  اداره 
آبان ماه، ۷ فرد پرنده شکاری از جمله شاهین 
گردن سرخ، باالبان و بحری، پس از چند روز 
تیمار و اطمینان از سالمت آنها، با همراهی 
جانشین دادستان و مأموران یگان حفاظت 

محیط زیست شهرستان نی ریز و همچنین با 
فاصله از هم در زیستگا ه مناسب رهاسازی 

شدند.
وی افزود: در هفته گذشته و در ایست و 
بازرسی قطرویه، از صندوق عقب یک خودرو 
پژو پارس، ۸ فرد پرنده شکاری کشف شد که 
یکی از پرندگان در همان روز اول، به دلیل 
از بین  نامناسب حمل و نگهداری  شرایط 

رفت.
مهدی پور با بیان این که پرندگان شکاری 
زیست محیطی  تعادل  در  برجسته ای  نقش 
ایفا می کنند، خاطرنشان  سایر زیستمندان 
کرد: متأسفانه برخی افراد سودجو و صیادان 
غیر مجاز به منظور تجارت این گونه ها، اقدام 
به زنده گیری آنها می کنند و به کشورهای 
حوزه خلیج فارس قاچاق، و توسط دالالن و 

واسطه گران به شیوخ عرب می فروشند.

هشدار!!
آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان در کمین 

100 عملیات اورژانس  با 20 مصدوم در هفته گذشته
از تصادف موتور و ماشین گرفته تا زمین خوردن افراد مسن در منزل

رها سـازی 7 پرنده شکـاری 
در زیسـتگاه های طبیـعی نی ریـز 

 رئیس شبکه بهداشت و درمان نی ریز 
از شعله ور بودن آتش کروناویروس در 
مراسم عروسی و مهمانی در این روزها 
خبر داد و رنگبندی زرد شهرستان را با 
توجه به افزایش مبتالیان و مراجعات 

به بیمارستان شهدا، موقت دانست.
شبکه  عمومی  روابط  گزارش   به 
بهداشت و درمان نی ریز، دکتر داور 
آل داود ضمن اشاره به ابتالی ۶0 نفر 
از همشهریان در یک هفته گذشته 
گفت: »90 در صد بیماران بستری در 
بیمارستان شهدا با حضور در تجمعات 
و مراسم عروسی و مهمانی ها به این 

بیماری مبتال شده اند.«
وی افزود: »بیشتر این افراد یا واکسن 

واکسینه  کامل  طور  به  یا  نزده اند 
نشده اند. این در حالی است که در بین 
بیماران افرادی نیز هستند که با وجود 
تزریق دو دوز واکسن، به علت حضور 
در مراسم و بدون رعایت پروتکلهای 
بهداشتی مبتال و بستری شده اند و با 
این بیماری سخت دست و پنجه نرم 

می کنند.«
داد:  هشدار  بهداشت  شبکه  رئیس 
در  کرونا  به  ابتال  ترس  »متأسفانه 
بی توجهی  و  رفته  بین  از  عروسیها 
در  سهل انگاری  کرونایی،  شرایط  به 
رعایت موازین بهداشتی و حضور در 
مشکالت  موجب  مراسم،  گونه  این 

سنگینی برای خانواده ها خواهد شد.«

برنامه کلینیک تخصصی بیمارستان 
شهدا در هفته جاری اعالم شد.

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

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

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

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

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

چهارشنبه: جراح مغز و اعصاب، مغز 

و اعصاب، زنان، گوش حلق و بینی، 
پوست، بیهوشی.

پنجشنبه: چشم پزشکی.
خسروی  دکتر  است  نوشتنی 
به  بینی  و  حلق  گوش،  متخصص 
اضافه  شهدا  بیمارستان  متخصصان 
به  چهارشنبه ها  و  شنبه ها  و  شده 

ویزیت بیماران می پردازد.
متقاضیان می توانند به شکل حضوری 
از ساعت ۷ صبح یا غیر حضوری از 
nobatcenter. طریق سایت اینترنتی
گویای  تلفن  یا   sums.ac.ir
اپلیکیشن  یا   0۷۱-۳۲9۳0۷۴۲
برنامه  از  دانلود  )قابل  »پذیرش۲۴« 

بازار( نوبت بگیرند.

با ثبت ۶0 مبتالی جدید به کرونا در 
تعداد  فوتی،  مورد   ۲ و  گذشته  هفته 
مبتالیان به ۴۴٥۳ نفر و تعداد افرادی 
که جانشان را از دست داده اند، به ۱0٥ 

نفر رسید.
افراد فوت شده شامل یک زن 90 ساله 
بدون بیماری زمینه ای و بدون تزریق 
واکسن و یک مرد ۶۴ ساله با بیماری 
واکسن  تزریق  بدون  و  زمینه ای 

بوده اند.

به  بختگان  مبتالیان  میزان  همزمان 
۱9۷۷ مورد رسید.

نوشتنی است تا کنون حدود ۸۷ درصد 
)۶0۱۷۳ دوز( جامعه هدف باالی ۱۲ 
سال در شهرستان نی ریز، واکسن دوز 
اول و ۷0 درصد )۴۷۸9۱ دوز( واکسن 

دوز دوم را تزریق کرده اند. 
هم اکنون نیز ۱۳ نفر مبتال به کرونا در 
بیمارستان بستری هستند که حال ۴ 

نفرشان وخیم است.

کشف  از  نی ریز  انتظامی  فرمانده 
نزدیک به 900 کیلو انواع مواد مخدر در 

محورهای شهرستان نی ریز خبر داد.
گفت:  یوسفی  سیدمحمد  سرهنگ 
»مأموران ایست و بازرسی قطرویه در 
روز پنجشنبه ۲9 مهرماه موفق شدند 
٥00 کیلو تریاک را که در یک کامیون 
و  کشف  بود  شده  جاسازی  کشنده 

راننده آن را دستگیر کنند.
در همان روز، ۱0۶ کیلو و ٥00 گرم 
مواد  با  مبارزه  پلیس  توسط  تریاک 
محور  در  زانتیا  یک خودرو  از  مخدر 
سیرجان - قطرویه به دست آمد. این 

محموله سه متهم داشت.
٥ روز قبل از آن نیز ٥۳ کیلو تریاک از 
اتوبوس، ۲۷ کیلو تریاک از یک  یک 
از  تریاک  کیلو   ۶.٥ و  ال نود  خودرو 
یک خودرو پراید در ایست و بازرسی 

قطرویه کشف شد.
دوشنبه ۳ آبان، پلیس مبارزه با مواد 
مخدر به یک خودروی زانتیا مشکوک 
مخدر  ماده  کیلو   ۲0 توانست  و  شد 
شیشه را از آن کشف و ٥ متهم آن را 

دستگیر کند.
شنبه ۸ آبان ماه، ۲9 کیلو تریاک از یک 
خودرو ال نود توسط مأموران ایست و 

بازرسی قطرویه کشف شد.
دو روز قبل از آن، ۱٥۲ کیلو تریاک از 
یک خودرو پژو ۴0٥ توسط مأموران 
دست  به  بنه کالغی  انتظامی  پاسگاه 
آمد. مأموران این خودرو را در یکی از 
روستاها تعقیب کردند که راننده ضمن 
زمینهای  از  یکی  در  را  خودرو  فرار، 
شد.  متواری  و  کرد  رها  کشاورزی 
اقدامات برای دستگیری وی در دست 

پیگیری است.

شعله ور بودن آتش کرونا در عروسیها 

برنامه کلینیک تخصصی 

بیمارستان شهدا در هفته جاری

دو فوتی جدید کرونایی

کشف نزدیک به 900 کیلو مواد 

مخدر در محورهای نی ریز

همکاری  با  پرخطر  باردار  مادر  یک 
تیمی پزشکان متخصص و تیم درمانی 
بیمارستان شهدا نجات یافت. همزمان، 
یک فروند بالگرد اورژانس فارس برای 
نجات  و  فرآورده های خونی  رساندن 

جان مادر ۳۱ ساله به نی ریز اعزام شد.
به گفته مدیر داخلی بیمارستان شهدا، 
این مادر هنگام زایمان پنجم خود به 
دلیل مشکالت خونی دچار مشکل شد 
فرآورده های خونی  تعداد  به  و چون 

با  از هماهنگی  نیاز بود، پس  زیادی 
مرکز استان با بالگرد ارسال شد.

پایین  دلیل  »به  کامرانی گفت:  رضا 
بودن پالکت خون مادر، امکان اعزام 
وی با آمبوالنس وجود نداشت و ساعت 
آبان(،   ۲0 )پنجشنبه  امروز   ۱0:۳0
درخواست اعزام بالگرد برای رساندن 

فرآورده های خونی داده شد.«
نوشتنی است این مادر، نوزاد خود را به 

طور طبیعی به دنیا آورده است.

یک خودرو پژو ۴0٥ در بولوار شهید 
سلیمانی دچار آتش سوزی شد که با 

حضور آتش نشانان مهار گردید.
و  ایمنی  خدمات  مسئول  گفته  به 
این  نی ریز،  شهرداری  آتشنشانی 
آبان   ۱۷ دوشنبه   ۲۲ ساعت  حادثه 
پرورش  و  آموزش  مدیریت  روبروی 
رخ داد و آتش به وسیله ۳ کپسول 
شد.  خاموش  پودری  خاموش کننده 
این خودرو در حال حرکت بود که دچار 

حادثه شد و سیم کشی موتور و باتری 
آن خسارت دید.

ابراهیم خیراندیش همچنین از مهار 
آتش سوزی یک پیک نیک در منزلی 
انگشتر  برش  نشاط،  بولوار  در  واقع 
که در دست یک فرد گیر کرده بود و 
یک  قدیمی  اتاق  آتش سوزی  مهار 
که  داد  خبر  محمودآباد  روبروی  باغ 
در  آتش نشانی  عملیات  مهمترین  از 

هفته گذشته بود.

فرمانده انتظامی نی ریز از برنامه جدید 
نوبت دهی تعویض پالک خبر داد.

سرهنگ سید محمد یوسفی گفت: »به 
دنبال بازدید روز شنبه ۱٥ آبانماه از نحوه 
جهت  پالک،  تعویض  خدمات رسانی 
مقرر  محترم  شهروندان  حال  رعایت 
شد نوبت دهی تعویض پالک  شنبه ها 

ساعت  ۷ الی 9 به صورت حضوری و با در 
دست داشتن کپی سند سبز و کارت ملی 
متقاضی، بدون حضور خودرو در محل 

راهنمایی و رانندگی انجام گردد.«
وی تأکید کرد که شهروندان از پارک 
خودروها قبل از موعد اعالمی در خیابان 

خودداری کنند.

عابد نعمتی، نی ریزان فارس:

جاده های  در  ترافیکی  حادثه  دو 
حادثه خیز نی ریز دوباره مشکل ساز شد.

در حادثه واژگونی یک خودرو مزدا در 
جاده بنه کالغی نرسیده به شهرک وزیره، 
راننده ۳۴ ساله  نفر مصدوم شدند؛  دو 
خودرو از ناحیه دست چپ و پهلوی راست 
و سرنشین ۶0 ساله آن دچار صدمات 
متعدد از جمله شکستگی دو جای پای 
راست، شکستگی پای چپ و مهره های 

کمر و ضربه مغزی شد.
در  بستری شدن  روز  از چند  وی پس 
درمان  تکمیل  برای  شهدا،  بیمارستان 
و عمل ارتوپدی به مراکز درمانی استان 

اعزام شد.
مسیر  این  مصدوم،  خانواده  گفته  به 

چند نقطه حادثه خیز دارد که حوادث 
گوناگونی را رقم می زند. ظاهراً از سال 
۱۳۷0 که یک سیل آسفالت جاده تازه 
احداث شده این مسیر را تخریب کرده، 
نشده  انجام  آن  روکش  و  ترمیم  هنوز 
است. همچنین پیچ های این جاده عالئم 
و  ندارد  را  کافی  و  الزم  هشدار دهنده 
مخصوصًا کسانی که با این مسیر آشنایی 

کامل ندارند، دچار حادثه می شوند.
حادثه دوم ساعت ۴ صبح یکشنبه ۱۶ 
آبان با واژگون شدن همزمان دو نیسان 

که بار کاه داشتند رقم خورد.
این رخداد در پیچ دوم گردنه الی رز بر اثر 
لغزندگی جاده اتفاق افتاد که خوشبختانه 
راننده های آن صدمات جدی ندیدند و به 

بیمارستان اعزام نشدند.

نجات معجزه آسای مادر 
باردار و اعزام بالگرد به نی ریز 

آتش سوزی پژو 405 
در نی ریز

برنامه جدید نوبت دهی تعویض پالک

جاده های حادثه خیز دوباره 
مشکل ساز شد
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شهرداری نی ریز - امور آبفا 
برخی درپوشهایی که کف خیابان برای فاضالب 
گذاشته اند، شل شده و خودروها که از روی آن 
رد می شوند، صدای ناهنجاری ایجاد و آسایش 
خانه های اطراف آن گرفته می شود. بخصوص 
در بولوار سرداران روبروی بریدگی دوم، نرسیده 
به انتقال خون. نیمه شب که سکوت همه جا را 
فرا گرفته و سرعت ماشینها زیاد است، انگار یک 
آهن را از ٥0 متری روی زمین پرت می کنند. 

لطفًا پیگیری کنید.

پاسخ امور آبفا:
همشهریان  همه  خدمت  سالم  عرض  ضمن 
محترم، در رابطه با سر و صدای ایجاد شده به 
دلیل لقی دِر منهولهای فاضالب در سطح شهر و 
درخواست رفع عیب آنها، بایستی اعالم گردد که 
شبکه جمع آوری فاضالب شهر نی ریز تاکنون از 
طرف پیمانکار به شرکت آب و فاضالب تحویل 
نشده است و رفع عیب و صداگیری دِر منهولها 
از وظایف پیمانکار است. در عین حال اگر دِر 
منهول های فاضالب در هر نقطه از شهر باعث 
ایجاد صدا می شود، مردم شریف شهر نی ریز 
می توانند نشانی محل را به تلفن ۱۲۲ حوادث 
آب نی ریز اعالم کنند تا در اسرع وقت پیگیری 

الزم جهت رفع مشکل به عمل آید.

امور آبفا
عرصه صنعت،  در  زیادی  نمونه  افراد  تاکنون 
کشاورزی، تحصیلی و... معرفی و از آنها تقدیر 

شده است.
با بررسی افراد نمونه در شهرستان نی ریز در 
مصرف بهینه و استفاده درست از آب و تقدیر 
به  تشویق  را  مردم  می توان  آنها،  معرفی  و 

صرفه جویی و از مصرف بی رویه جلوگیری کرد.

پاسخ امور آبفا:
ضمن تشکر از پیشنهاد شما همشهری محترم، 
در گذشته این روش در دستور کار شرکت آبفا 
استان فارس قرار داشت و تعدادی از مشترکان 
محترم آب شهر نی ریز هم هدایایی از طرف آبفا 
دریافت کردند. در حال حاضر نیز مشترکانی 
را  ماه  در  مترمکعب   ۱٥ مصرف  الگوی  که 
رعایت می کنند، هزینه حداقلی آب را پرداخت 
را  بیشتری  آب  مشترک  قدر  هر  و  می کنند 
مصرف کند، به صورت تصاعدی هزینه بیشتری 
را می پردازد و این روش به نوعی تشویق برای 
مشترک رعایت کننده الگوی مصرف و جریمه 

برای مشترک پرمصرف می باشد.
اما حتمًا این پیشنهاد خوب شما به شرکت آبفا 

استان فارس ارجاع خواهد شد.

صمت
موضوع حواله های سیمان خاکستری چیست؟ 
آیا به صرف و منفعت سهامداران یا خود کارخانه 
و یا به سود مردم شهر است؟ چه کسانی این 
حواله ها را صادر و به چه کسانی می فروشند و در 

ضمن چه کسانی هم مجوز خرید دارند؟

پاسخ صمت:

با سالم، جواب بخش اول تا سوم پیام را از هیئت 
مدیره شرکت دریافت نمایید. خریدار حواله ها 
خرده  فروش  مصالح  کسب  پروانه  صاحبان 
معتبر،  ساختمانی  پروانه  صاحبان  عمده،  و 
و  عمرانی  طرح های  پیمانکاران  انبوه سازان، 
تولیدکنندگان بتن، تیرچه و بلوک و موزائیک 
و... هستند که دارای کد نقش از سامانه جامع 

تجارت می باشند.

توزیع برق
 ۱۶ روبروی  فرعی  کوچه  روشنایی  لطفًا   -۱
سرداران به سمت کوچه شهید اکتسابی را تأمین 

کنید. این کوچه ۱0متری روشنایی ندارد.
واقع  چهارراه  سر  روشنایی  المپهای  اکثر   -۲
در خیابان نبوت و بلوار والیت سوخته است. 
از سمت  جمال آباد  شهرک  ورودی  همچنین 
لطفًا  است.  تاریک  و  روشنایی  فاقد  چهارراه 

بازدیدی انجام دهید و روشنایی را اصالح کنید.

پاسخ توزیع برق:
۱- طی بازدید همکاران این مدیریت در خصوص 
روشنایی کوچه ۱۶ بولوار سرداران، با توجه به 
این که محل مورد تقاضا بر روی بولوار سرداران 
قرار دارد، لذا روشنایی رفوژ وسط بولوار تأمین 
کننده روشنایی معابر دو طرف بولوار می باشد 
مذکور  محل  در  جدید  چراغ  نصب  امکان  و 

نمی باشد. 
۲- در مورد روشنایی چهارراه خیابان نبوت بولوار 
والیت، پس از تخصیص اعتبار الزم، این مدیریت 
بولوار  روشنایی  تأمین  شهرداری  مشارکت  با 

والیت را انجام می دهد.

ستاد کرونا
لطفًا شلوغی داخل سرویس رفت و آمد کارخانه 

..... را پیگیری کنید. ۶0 نفر داخل یک سرویس 
کوچک در این وضع کرونا؟

پاسخ ستاد کرونا:
موضوع پیگیری و تذکرات الزم داده خواهد شد.

فرمانداری - شورای اشتغال
آیت ا... خامنه ای:

با مردم صادقانه حرف بزنید/ با فساد و مفسد 
بی امان مبارزه کنید.

اکنون که دولت جدید بر سر کار آمده و در آن 
با استخدام های  بحث تعارض منافع و مبارزه 
فامیلی بسیار مطرح شده است، آیا قرار نیست 
به مسائل استخدامی در ..... رسیدگی کنید؟ افراد 
خاصی که حتی بدون مدرک دیپلم و مدارک غیر 
مرتبط به شغل استخدامی، فقط به خاطر این که 
از نزدیکان مسئوالن بوده اند، در این شرکتها 

استخدام شده اند.
رسیدگی  فسادها  به  سیستمی  در  وقتی 
نمی شود، این شائبه به وجود می آید که ناظران از 
احوال فاسدان با خبر هستند؛ اما اراده رسیدگی 

ندارند!

پاسخ فرمانداری:
به اطالع می رساند که استخدام صورت گرفته 
در سازمانهای مورد نظر بر اساس آگهی جذب 
نیرو از طریق روزنامه های کثیر االنتشار اعالم و 
با برگزاری آزمون و مصاحبه صورت گرفته است. 

ضمن این که تعدادی از نیروهای شرکت تحت 
به  مربوطه  پیمانکار  پیمانکار هستند که  نظر 

صورت مستقل اقدام به جذب نیرو نموده است.

منتقد محترم
انتقاد شما در مورد نوبت دهی تعویض پالک در 

اختیار فرماندهی انتظامی قرار گرفت. خبر آن را 
در صفحه ۴ مطالعه کنید.

فرمانداری
و  شهرسازی  و  راه  اداره  بین  قرارداد  چرا 
شهرداری برای آسفالت مسکن مهر و شهرک 

جمال آباد هنوز اجرایی نشده است؟

پاسخ فرمانداری:
با سالم و احترام، آسفالت معابر خاکی مسکن مهر 
و پاکسازی جداول دفع آبهای سطحی آن منطقه 
در حیطه وظایف اداره کل راه و شهرسازی استان 
فارس است و قرارداد منعقده بین شهرداری و 
آن اداره کل تا این تاریخ به دلیل طوالنی بودن 
فرآیند قانونی به رغم پیگیری های مکرر هنوز به 
نتیجه نهایی نرسیده است. بدیهی است پس از 
طی تشریفات قانونی الزم، عملیات اجرایی آن 

آغاز خواهد شد.

راهداری و حمل و نقل جاده ای
سال گذشته پیشنهاد دادیم در پیچ اول الی رز 
و  نرده ٥0 متری نصب کنید  یا  یک محافظ 
تابلو اخطار قرار دهید تا حادثه ای رخ ندهد. اما 
متأسفانه در همان محل چندین خودرو واژگون 

شد.

راه و شهرسازی
گردنه الی رز یک مسیر پر پیچ و خم و باند جدید 
تلفات  در سال  که  دارد  تندی  نیز سراشیبی 
زیادی می دهد. یک مسیر از طرف سمت چپ 
روستای سروویه هست که می شود به آن طرف 
متصل کرد. از شما خواهشمندم که این مسیر را 

کارشناسی کنید.

نی ریزان فارس
سالم، خب نجیب! از این که گردنه الی رز را 
درد  دستت  کردی  نامگذاری  مرگ  گردنه 
نکند. باید بروی کنده کاری کنی و تابلو خودت 
را بزرگ نوشته کنی که به خاطر نام ابوالفضل 
و اشک مادرت رعایت و احتیاط کن. به خاطر 
نام ابوالفضل واشک مادرت آهسته و دنده یک 
حرکت کن، نه با سرعت زیاد. از دور سرعت را 

کم کن.
یا می توانی به آنجا بروی و پلیس شوی، با دست 
عالمت هشدار بدهی و جان مردم را نجات دهی 

که ثواب زیادی دارد. 
رعایت  رعایت کنند. علت  راننده ها  باید خود 
نکردن در شب، خستگی زیاد راننده است. باید 
شب را جایی بگذرانند و صبح روز بعد برگردند؛ 

مگر چه می شود؟ 
اگرترمز و الستیک و ... تریلر و اتوبوس و ماشین 
سنگین خراب باشد، خرجش نمی کنند. از فشار 
درست  دوم  دست  وسایل  با  خودشان  گرانی 

می کنند.
نجیب؛ سالم عرَضه َمی کونم. باالخره َیکی َپیدا 
شد درددلی با من کوند. اما من برای َیک لقَمه نان 
هر روز از صبح تا شب باید بی دنبال کنَده کاری 
روان شوم. َچطور َمی توانم بیایم بی این پیشنهاد 
تو هم َوالیتی عمل کونم؟ امید دارم َیک پیدر 

بیامرزی َبیاید و این تابلو را نوشته و نصب کوند.

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

پاسخ نداده اند:
- شهرداری نی ریز

- راهداری و حمل و نقل جاده ای
- راه و شهرسازی

تلیت کشک دیگر کشکی نیست! 
سمیه نظری، نی ریزان فارس:

این روزها گرانی بر همه چیز سایه 
افکنده و حتی ترید )به زبان محلی 
قیمت  هم  خودمان  کشک  تلیت( 

لوکسی دارد!
نی ریزان فارس برای بررسی ۶ غذایی 
که بیشتر بومی  هستند و در رأس آنها 
تلیت ها، قیمت یک وعده غذایی برای 
یک خانواده پنج نفره مورد بررسی 
قرار داده است که در این میان تلیت 
کشت در صدر ۶ غذای مورد بررسی 
دوپیازه  ماست،  تلیت  املت،  یعنی 
و  تلیت کشک  انار،  آب  تلیت  آلو، 

تلیت آب بنه قرار دارد.
عبارتی هزینه یک غذای ساده  به 
در این بررسی حدود ۳٥ تا ٥۷ هزار 

تومان آب می خورد. 
قیمت ها  که  است  توضیح  به  الزم 

مربوط به  دهه اول آبان ماه می باشد.

املت 
گوجه فرنگی:  عدد/   ٥ تخم مرغ: 
یک و نیم  کیلوگرم/ روغن: ٥ قاشق 
 / ۱00گرم(  )معادل  غذاخوری 
پیاز: ۱ عدد متوسط/ نمک، فلفل و 

زردچوبه: به مقدار دلخواه/ نان 
- گوجه فرنگی: در بازار قیمت هر 
است.  هزارتومان   ۱۲ گوجه  کیلو 
 ۱۸ املت:  برای  قیمت  )حداقل 

تومان(
نظر  در  )مبلغ  روغن.  گرم   ۱00 -

گرفته شده ۱۷00 تومان(
- تخم مرغ:  قیمت هر دانه تخم مرغ 
۱900 تومان است. )مبلغ در نظر 
گرفته شده حداقل قیمت و برای ٥ 

تخم مرغ 9٥00 تومان است.(
پیاز هر کیلو ۷ تا ۸.٥00 تومان ) عدد 
۱000 تومان را برای یک عدد پیاز در 

نظر گرفته ایم.(
- نان اما قیمت های مختلفی دارد. 
هر عدد نان سنگگ ۲000 تومان،  
تومان،   ۱۲٥0 تافتون  گرد  نان 
نان لواش ۴٥0 تومان و نان تیری 
۴ عددی ۱۱ هزارتومان است. )عدد 
احتساب ۲  با  نظر گرفته شده  در 
نان لواش برای هر نفر عدد ۴٥00 

تومان(
پخت یک وعده املت برای پنج نفر 

در صورت چشم پوشی از متخلفات 
فلفل  خوردن،  سبزی  مثل  سفره 
زردچوبه  و  فلفل  نمک،  دلمه، 

۳۴.۷00 هزارتومان آب می خورد!

تلیت ماست
ماست: یک کیلوگرم/ خیارسبز: ٥ 
عدد معادل ٥00 گرم/ نمک، فلفل، 
نعنا،  برگ گل محمدی، کاهو/ نان: 
٥ عدد/ ماست 900 گرمی: بین ۱٥ تا 
۴0 هزار تومان )عدد ۱٥ هزار تومان 

در نظر گرفته شده است.(
هزار   ۱۲ کیلو  یک  هر  خیارسبز: 
تومان)عدد ۶ هزار تومان را درنظر 

گرفته ایم.(
 ۲۷٥0 عدد:   هر  تیری  محلی  نان 
تومان )رقم به دست آمده برای ٥ نان 

تیری ۱۳.۷٥0 تومان(
کاهو یا سبزی خوردن: ۸ هزارتومان 
)عدد در نظر گرفته شده یک بوته 

کاهو معادل ۲٥00 تومان است.(
تلیت ماست در محاسبات ما هزینه  
۳۷.۲٥0 تومانی را برای یک خانواده 
٥ نفره نی ریزی با حداقل قیمت ها 

رقم می  زند. 
 

دوپیازه آلو
 ۲ پیاز:  کیلوگرم/   ۱ سیب زمینی: 
عدد/ نمک، فلفل، ادویه و شنبلیله: 
گرم/   ۱٥0 روغن:   الزم/  میزان  به 

فلفل دلمه ای: یک دانه
 ۷ کیلوگرم  یک  هر  سیب زمینی: 

هزار تومان است. 
نظر  در  )عدد  هزارتومان   ۷ پیاز: 
گرفته شده برای ۲ عدد پیاز بزرگ 

۱٥00 تومان است.(
هزار   ۱٥ گرمی:   ۸00 روغن 
تومان)رقم در نظر گرفته شده ۲00 
تومان   ۳000 می باشد  روغن  گرم 

است.(
نان لواش: ۴٥0 تومان ۱0 عدد )عدد 
تومان   ۴٥00 شده  گرفته  نظر  در 

است.(
فلفل دلمه ای: هر یک کیلوگرم ۱۲ 
هزار تومان)عدد در نظر گرفته شده 

۱٥00 تومان است.(
سبزی خوردن: یک کیلوگرم ۸ هزار 

تومان

سایر  اگر  باال،  دستور  طبق 
هزینه های پخت را نادیده بگیریم در 
حداقل ترین حالت ممکن، سرو یک 
غذای ساده دوپیازه آلو برای پنج نفر، 

۲٥.٥00 هزار تومان هزینه دارد.

تلیت آب انار
نعنا  کیلوگرم/   ۲ آب دار  ترش  انار 
خشک، فلفل سیاه، نمک، پونه به 
میزان دلخواه/ سبزی خوردن: یک 

کیلوگرم/ نان: ٥ عدد/ سیر: ٥ حبه 
انار )درجه ۲(: هر یک کیلوگرم ۱0 
هزارتومان)عدد در نظر گرفته شده 

۲0.000 تومان است.(
 ۸ کیلوگرم  یک  خوردن:  سبزی 

هزارتومان
 نان محلی: هر عدد:  ۲۷٥0 تومان 
)عدد در نظر گرفته شده ۱۳.۷٥0 

تومان است.(
سیر: یک کیلوسیر ۳۸ هزار تومان 
شده  گرفته  نظر  در  )عدد  است. 
گرم   ۲00 برای  تومان   ۷٥00

می باشد.(
برای آماده سازی این غذای محلی 
و بومی غذا با یک ماده غذایی بومی 

۴9.۲٥0 تومان است. 

تیلیت کشک
کشک: ۲ ظرف ۲00 گرمی/ کاهو 
یک  خیارسبز:  نیم کیلو/  سبزی:  یا 
و  پیاز  حبه/  چند  سیر:   کیلوگرم/ 

کنجد بوداده: به میزان دلخواه
کشک رامک ۲00 گرمی: 9.000 
شده  گرفته  نظر  در  تومان)عدد 

۱۸.000 تومان می باشد.(
کیلوگرم  یک  محلی:  کشک 
۱٥0تا۱۷0 هزارتومان می باشد که 
در صورت استفاده از این نوع کشک 
باید حداقل ۸0 هزار تومان هزینه 

نمود.
یک  هر  خوردن:  سبزی  یا  کاهو 
کیلوگرم ۸ هزارتومان )عدد در نظر 
گرفته شده ۴.000 تومان می باشد.(

خیار: هر یک کیلو ۷ هزار تومان
 ۲۷٥0 عدد:   هر  تیری  محلی  نان 
تومان )رقم به دست آمده برای ٥ نان 

تیری ۱۳.۷٥0 تومان(
سیر: یک کیلوسیر ۳۸ هزار تومان 

شده  گرفته  نظر  در  )عدد  است. 
گرم   ۲00 برای  تومان   ۷٥00

می باشد.(
پونه،  کشک،  مخصوص  ادویه 

نعناخشک: به میزان الزم
کشک  را  مصرفی  کشک  اگر 
هزینه  بگیریم،  نظر  در  پاستوریزه 
 ٥0.۲٥0 نفر،   ٥ برای  آماده سازی 
تومان می شود. اگر قرار باشد کنار 
کشک،  بادمجان سرخ شده، کنجد، 
کشمش یا خرما هم باشد باید چیزی 
حدود ۲0 هزارتومان بیشتر هزینه 

کرد.

تیلیت آب بنه
بنه کوبیده شده: ٥00 گرم/ کاهو یا 
سبزی نیم کیلو/ خیار: یک کیلوگرم/ 
گوجه: ٥00 گرم/ پیاز: ۲٥0 گرم/ 

رب انار: ۲ تا ۳ قاشق.
یک کیلوگرم بنه : ۴۲000 تومان 
)رقم به دست آمده برای نیم کیلو بنه 

۲۱000 تومان است.(
یک  هر  خوردن:  سبزی  یا  کاهو 
کیلوگرم ۸ هزارتومان )رقم به دست 
آمده برای نیم کیلو بنه ۴ هزار تومان 

است.( 
خیار: هر یک کیلو ۷ هزار تومان

 ۲۷٥0 عدد:   هر  تیری  محلی  نان 
تومان )رقم به دست آمده برای ٥ نان 

تیری ۱۳.۷٥0 تومان(
تومان    ۷000 کیلوگرم:  یک  پیاز 
)رقم محاسبه شده برای ۲٥0 گرم 

پیاز۱.۷٥0 تومان(
 ۱00-  ۱۲0 خانگی:  انار  رب 
در  گرفته  نظر  در  هزارتومان)عدد 
محاسبات ۱00 گرم معادل ۱0 هزار 

تومان می باشد.(
با احتساب تیلت آب بنه برای یک 
خانواده ٥ نفره ٥۷.٥00 تومان آب 

می خورد.
بدین ترتیب قیمت ۶ غذای ساده 

بدین شکل می شود:
دوپیازه آلو: ۲٥.٥00 هزار تومان

املت: ۳۴.۷00 
تیلیت ماست: ۳۷.۲٥0 تومان
تیلیت آب انار: ۴9.۲٥0 تومان
تیلیت کشک: ٥0.۲٥0 تومان
تلیت آب بنه: ٥۷.٥00 تومان

خطیب جمعه نی ریز با اشاره به طرح 
شورای  شورایاری  و  محوری  محله 
شهر نی ریز، اجرای مفید آن را تنها 
با عزم و اراده مردم، شورای شهر و 

شهرداری ممکن دانست.
رحمانی زاده  سیدرضا  حجت االسالم 
در خطبه های نماز جمعه ۱۴ آبان، 
و  بزرگان  که  »این  داشت:  اظهار 
معتمدین محله را دعوت می کنیم و 
مشکالت آن محله  و راهکارها بررسی 
مردم،  اراده  و  عزم  با  باید  می شود، 
اعضای شورا و شهرداری همراه باشد 

تا به نتیجه برسد.«
 ۱۲ سالیانه  باید  »مردم  افزود:  وی 
میلیارد تومان عوارض خدمات خود 
اصناف.  خصوصًا  کنند؛  پرداخت  را 
چون شهرداری خود باید تولید درآمد 
و  به گستردگی شهر  توجه  با  کند. 
مهاجرتها، مردم باید همراهی کنند. 
میلیون   ۸00 تا   ۷00 ماهیانه  فقط 

پسماندها  جمع آوری  هزینه  تومان 
است.«

خطیب جمعه نی ریز در جایی دیگر 
گفت: »شنیده ام با توجه به این که قرار 
است بیمارستان جدید را افتتاح کنند، 
اکسیژن ساز  دستگاه  می خواهند 
تهیه  برای  که  را  شهدا  بیمارستان 
آن بیش از ۲ میلیارد تومان هزینه 
شده، به بیمارستان علی اصغر شیراز 
انتقال دهند. در صورتی که همین 
بیمارستان شهدا هم به این دستگاه 
نیاز دارد و بخشی از مراجعات مردم 
این  است.  بیمارستان  همین  به 
بیمارستان باید کماکان به کار خود 
یک  عنوان  به  حداقل  و  دهد  ادامه 

درمانگاه مورد استفاده قرار گیرد.«
»مسئله  داشت:  عنوان  رحمانی زاده 
دستگاه اکسیژن ساز برای شهرستان 
مشکالت  ما  است.  ضرورت  یک  ما 
هم  را  این  اگر  و  داریم  عدیده ای 

بخواهیم از دست بدهیم، مردم راضی 
نیستند.«

وی تقوای اجتماعی را هم به اندازه 
گفت:  و  دانست  مهم  فردی  تقوای 
محرومان  حقوق  برابر  در  باید  »ما 
و  اجتماعی  مسائل  و  مظلومان  و 
سیاسی توجه الزم را داشته باشیم. به 
مسئولیت  خانوادگی،  مسئولیتهای 
در برابر نیازهای مردم و مشکالت و 
مفاسد اجتماعی و حتی محیط زیست 

و منابع طبیعی اهمیت بدهیم.«
خطیب جمعه نی ریز به روز فرهنگ 
عمومی اشاره کرد و افزود: »فرهنگ 
ارزشهای  و  است  ملت  یک  هویت 
فرهنگی روح ملتها است. لذا تمرکز 
است.  فرهنگ  روی  بیشتر  دشمن 
و  اقتصاد  محرکه  موتور  فرهنگ 
عقبه  اقتصادی که  و  است  سیاست 
باشد،  داشته  صحیحی  فرهنگی 
نمی کند.  ایجاد  طبقاتی  اختالف 

بنابراین جلسات فرهنگ عمومی نباید 
تنها به جلسه ختم شود.«

رحمانی زاده به عملیات اخیر نیروی 
دریایی سپاه هم گریزی زد و گفت: 
»نیروهای دریایی سپاه با هوشیاری و 
شجاعت تمام و اقدام به موقع، سیلی 
محکمی به آمریکایی ها زد. پیام این 
کار نیروی دریایی سپاه، یکی این بود 
عوض  منطقه  در  قدرت  معادله  که 
شده است و امروز نظم حاکم بر منطقه 
مبتنی بر اراده ایران است. دوم این که 
هیچ قدرتی نمی تواند در برابر قدرت 
ایمان دالور مردان ما مقاومت کند و 
دشمن را میخکوب می کند. سوم این 
که دست درازی به منابع و منافع ما، 
با پاسخ کوبنده ایران مواجه خواهد 

شد.«
وی افزود: »کار سپاه در میدان عمل، 
قدرت قلبی است برای مردان سیاسی 

ما در گفتگوی آینده برجام.«

روابط عمومی  فرهنگ و ارشاد اسالمی :

نویسندگی  به  »میهمانی«  نمایش 
و  بازنویسی  با  فرخنده،  سلمان 
کارگردانی محمدجواد علیمردانی از 
هشتم آبانماه به مدت ده روز در محل 
سالن آمفی تئاتر نی ریز به روی صحنه 

رفت.
این نمایش درام اجتماعی و خانوادگی 
میعاد  نمایشی  گروه  هنرآفرینی  با 
صحنه و به سرپرستی سپهر شعبانی 

اجرا شد.

و  آسیب ها  روایت  این  در  کارگردان 
مسائل روان شناختی زنان و مردان در 
روابط زناشویی را به کمک بازیگران و 

عوامل صحنه، به مخاطب ارائه کرد.
این اثر نمایشی توسط بهنام سهامی، 
محمدمهدی فتاح پور، محدثه ره فرسا، 
و  خیاط  فاطمه  رسولی نژاد،  ملیکا 
با  و  آفرینی  نقش  سمیع پور  سپیده 
صبوری،  جواد  صحنه  پشت  عوامل 
مریم معینی زاده، سپیده سمیع پور و 

ملیکا رسولی نژاد اجرا شده است.

به  نمایشی  اثر  این  است  گفتنی 
صورت کف و با استفاده از تکنیک ها و 

افکت های نور اجرا شد.
کارگردان این اثر نمایشی در گفتگو 
با نی ریزان فارس عنوان نمود که در 
حال آماده سازی اثر و تکمیل آن برای 

جشنواره استانی هستند.
علیمردانی با بیان اینکه در این مدت 
خصوصی  صورت  به  نمایش  اجرای 
بوده وعده داد تا به زودی شرایط اکران 

عمومی آن را مهیا کند.

محله محوری با عزم مردم، شورا و شهرداری ممکن است

آغاز کاشت غالت در »میهمانی« به روی سن رفت
شهرستان نی ریز

روابط عمومی مدیریت جهادکشاورزی:

کاشت محصوالت شتوی گندم و جو در نی ریز 

از نیمه آبان ماه شروع شده است و تا نیمه دی ماه 

ادامه  دارد.

نی ریز  شهرستان  کشاورزی  جهاد  مدیریت 

افزود: سطح ابالغی گندم و جو این شهرستان 

در سال زراعی جاری، به ترتیب، ٥0۲ و ۷٥0 

هکتار است.

علیرضا بصیری ادامه داد: در همین زمینه ۱٥ 

تن بذر گواهی شده گندم »سیروان« در حال 

توزیع می باشد و برای حمل ۱0 تن بذر گواهی 

انجام  الزم  هماهنگی  نیز  »جلگه«  جو  شده 

گرفته است. 

بصیری در پایان تأکیدکرد: با توجه به اهمیت 

ضدعفونی بذرها و به  منظور جلوگیری از شیوع 

سیاهک ها،  انواع  نظیر  قارچی  بیماری های 

بذرهای  از  استفاده  صورت  در  کشاورزان 

آنها  ضدعفونی  به  نسبت  حتمًا  خودمصرفی 

اقدام نمایند.
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دعوت به همکاری
به یک منشی خانم آشنا به کامپیوتر 
جهت کار در خانه چاپ نیازمندیم   

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

2/36889  به یک همکار )ترجیحًا خانم(
 آشنا به کامپیوتر و خدمات اینترنتی

جهت کار در  )خدمات چاپ و کامپیوتر تایپ نت( 
 نیازمندیم

 آدرس:خیابان طالقانی، جنب هایپر بسیجیان 
 تلفن:09221413096

مراجعه حضوری، عصرساعت 5 به بعد

به 
ت 

عو
د

ی
ار

مک
ه

2/36975

یک قطعه زمین مسکونی سند دار 185 متر 
هر متر 2/200/000   تومان واقع در خیابان 

معلم به فروش می رسد. 
09173173797 ن

می
ش ز

رو
ف

2/36977

دعوت به همکاری 

فست فود بیز
 1- صندوق دار خانم

٢- كمک آشپز ترجيحًا 
 خانم )همراه با آموزش(

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

 گواهی نامه رانندگی(
 مراجعه فقط حضوری

 ساعات تماس 
صبح ٩تا1٣

عصر 1٨ تا ٢٣
تلفن تماس جهت 

هماهنگی
٠٩1٧1٣٢٢٤٨٣ 

3/36795

تکلیف  تعیین  قانون  اول موضوع  برابر رأی شماره 140060311005000582 هیأت 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک نی ریز تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای مجتبی قربانی فرزند 
احمد رضا به شماره شناسنامه 2550076583 صادره از نی ریز در ششدانگ یک باب خانه 
به مساحت234.94 متر مربع پالک 409 فرعی از 3789  اصلی مفروز و مجزا شده از پالک 
341 فرعی از 3789  اصلی واقع در نی ریز بخش 22 فارس خریداری از مالک رسمی خانم 
منیژه زردشت  محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهی می شود. در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت 

مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشارنوبت اول:1400/08/09 

تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/08/24

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

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

ش 92- مورخ 1400/07/28

36850

برابر رأی شماره 14006031102300227 - 1400/05/03 هیأت اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک زرین  دشت تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای یعقوب آرامش  
فرزند منصور به شماره شناسنامه 11462 صادره از زرین دشت در ششدانگ باب خانه 
به مساحت 295 متر مربع پالک 1622 فرعی از 7286  اصلی مفروز و مجزی شده از 
پالک 7286 اصلی قطعه 8 بخش 12 فارس شهرستان زرین دشت واقع در حاجی آباد 
خریدار  مع الواسطه از مالک رسمی آقای محمد شجاعی محرز گردیده است. لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود. در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند، می توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشارنوبت اول:1400/08/09 

 تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/08/23

خلیلمرادخواه-رئیسثبتاسنادوامالکزریندشت

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

- مورخ 1400/08/03
ش 2725

36869

به یک نفر باغبان حرفه ای جهت کار در باغ 

اناری واقع در نی ریز با حقوق و بیمه به صورت 

ساالنه نیازمندیم 09925448583 ی
ار

مک
ه ه

ت ب
عو

د

2/36974

    نوبت اول:1400/08/23    

نوبت دوم :1400/08/30  

مورخ   7 شماره  جلسه  باستناد  دارد  نظر  در  نی ریز  شهرداری 

تکمیل  عمرانی  پروژهای  شهر  اسالمی  شورای   1400/07/01

اسکلت بتنی ساختمان اداری شهرداری نی ریز از طریق مناقصه 

عمومی به متقاضیان )حقیقی و حقوقی( واجد شرایط واگذار 

نماید . لذا از کلیه متقاضیان دعوت به عمل می آید از تاریخ 

نشر آگهی جهت دریافت اسناد مناقصه و اطالعات تکمیلی به 

شهرداری نی ریز مراجعه نمایند یا با شماره تلفن چهار رقمی 

0715320 داخلی 307 و 501 تماس حاصل نموده یا به سامانه 

  http://shafafiat.neyriz.ir شفافیت شهرداری نی ریز به آدرس

مراجعه نمایند. متقاضیان می بایست مبلغ 1.000.000.000 ریال 

سپرده شرکت در مناقصه را به صورت ضمانتنامه بانکی معتبر در 

فرمهای قابل قبول در وجه شهرداری نی ریز با اعتبار حداقل سه 

ماهه و قابل تمدید و یا فیش واریزی به حساب 0105692262004 

بانک ملی شعبه احمد نی ریزی بنام شهرداری نی ریز به همراه 

اسناد مناقصه  شهرداری ارائه نماید. متقاضیان می بایست کلیه 

اسناد را تا پایان وقت اداری مورخ 1400/09/11 در پاکت الک و مهر 

شده به آدرس فارس، نی ریز خیابان آیت ا... طالقانی شهرداری 

نی ریز واحد دبیرخانه محرمانه تحویل نمایند. جلسه کمیسیون 

مناقصه در ساعت 15 مورخ 1400/09/13 در محل شهرداری برگزار 

خواهد شد. حضور متقاضیان یا یک نفر به نمایندگی از طرف آنها 

با ارائه معرفی نامه رسمی در جلسه کمیسیون مجاز بوده و دعوت 

دیگری از متقاضیان به عمل نخواهد آمد. کلیه هزینه های نشر 

آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد. پرداخت کلیه کسورات 

قانونی به عهده برنده مناقصه خواهد بود. شرکت در مناقصه و ارائه 

پیشنهادات به منزله قبول شرایط و تکالیف شهرداری می باشد. 

به پیشنهادات فاقد سپرده، مخدوش، مشروط و پیشنهاداتی که 

بعد از مهلت مقرر واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد. شهرداری 

در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد. برابر مقررات نباید 

هیچکدام از اعضای اصلی وعلی البدل شرکت مشمول قانون 

منع مداخله کارکنان دولت باشد. در صورتیکه برندگان اول، دوم 

و سوم حاضر به انعقاد قرارداد نگردند سپرده  آنها به ترتیب به نفع 

شهرداری ضبط خواهد شد. شهرداری در قبول یا رد پیشنهادات 

مختار است. سایر جزئیات وشرایط در اسناد مناقصه درج گردیده 

است. 

   امورمالیشهردارینیریز

آگهی تجدید مناقصه عمومی تکمیل اسکلت بتنی ساختمان اداری شهرداری 
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اطالعیه جذب نیرو
نمایندگی گروه صنعتی سپاهان  
جهت تکمیل کادر دفتری خود به 

دو نیروی خانم با فن بیان باال جهت 
بخش  اداری نیاز دارد. با حقوق عالی 

 و بیمه تأمین اجتماعی
تلفن :5٣٨٣٤٢٩٨-٠٧1 داخلی 1٠٠

1/36978

فروش منزل
یک باب منزل مسکونی به متراژ 183 مترمربع، زیربنای 163 
متر مربع واقع در خیابان امام مهدی کوچه منبع آب )پشت 

اداره ارشاد سابق( به فروش می رسد
09378524166 2/36960

یک باب منزل مسکونی واقع در بلوار استقالل)ساختمان 
قدیم دخانیات( به مساحت کل 455متر مربع و زیر بنای 350 

متر مربع  به فروش می رسد
53839855-09177322313

فروشساختمان

2/36959

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان نی ریز، در 

مورد دستگاه اکسیژن ساز و مخزن اکسیژن بیمارستان 

جدید که انتقاد آن در خطبه های نماز جمعه مطرح شد، 

توضیحاتی ارائه کرد.

دکتر داود آل داود گفت: »بیمارستان قدیمی )شهدا( تا 

کنون دستگاه اکسیژن ساز نداشته و اکسیژن مصرفی 

آن از طریق شارژ کپسولهای اکسیژن و استقرار آنها 

در سیستم اکسیژن مرکزی بیمارستان شهدا تأمین 

می شود. اما دستگاه اکسیژن ساز 600 لیتری برای 

بیمارستان جدید تهیه شده و آماده بهره برداری است.«

وی عنوان داشت: »در ابتدا برای بیمارستان جدید 

شهرستان نی ریز که به نام شهدای سالمت نامگذاری 

شده، مخزن 20 هزار لیتری اکسیژن مایع در  نظر گرفته 

شده بود که در بهمن ماه 1399 تهیه و به نی ریز منتقل 

گردید و بدون این که در مدار قرار گیرد، در بیمارستان 

قدیم قرار گرفت تا در زمان افتتاح بیمارستان جدید، 

متصل شود. 

با توجه به این که از آن تاریخ تا کنون دانشگاه علوم 

پزشکی روز های سخت کرونایی را سپری کرده بود، 

کرونا  پیکهای  در  مایع  اکسیژن  تهیه  مشخص شد 

بسیار سخت است و چون در استان فارس کارخانه های 

تولیدکننده اکسیژن مایع وجود نداشت و کارخانه های 

تعهد  خود  شهر های  به  بیشتر  همجوار  استانهای 

داشتند، از این رو در شهرستانهایی که نیاز به تأمین  

و  شد  ایجاد  عمده ای  مشکالت  بود،  مایع  اکسیژن 

دانشگاه بحرانهای زیادی را سپری کرد . 

پیرو جلساتی که با دانشگاه گرفته شد ، یک دستگاه 

اکسیژن  مخزن  بر  عالوه  لیتری   600 اکسیژن ساز 

مایع به این بیمارستان اختصاص یافت تا در زمان 

که  را  بیمارستانهایی  سایر  مشکالت  بهره برداری، 

نداشته  می کردند  استفاده  مایع  اکسیژن  مخزن  از 

باشیم.«

رئیس شبکه بهداشت افزود: »دستگاه به سرعت تهیه 

و در تیر ماه 1400 به بیمارستان منتقل شد  و قرار بر 

این بود که مخزن اکسیژن مایع به عنوان پشتیبان در 

مدار قرار گیرد تا در صورت اختالل در اکسیژن ساز، 

اکسیژن رسانی کند . اما متخصصان معتقدند که مخزن 

اکسیژن در هر صورت باید 3 ماه یکبار شارژ شود؛ چون 

بیشتر از آن نمی تواند اکسیژن را نگهداری کند.«

اخیر  مدت  چند  »در  گفت:  بهداشت  شبکه  رئیس 

دستگاه اکسیژن ساز بیمارستان مرکزی علی اصغر که 

بیمارستان سنترال و مرکزی استان فارس می باشد 

و بیماران بد حال همه شهرستانها به این بیمارستان 

منتقل می شوند، دچار اختالل شد و مخزن پشتیبان 

آنها با توجه به این که 10 هزار لیتری بود، پوشش 

دهنده این بیمارستان نبود. با توجه به  نیاز بیشتر این 

سالمت  شهدای  بیمارستان  به  نسبت  بیمارستان 

نی ریز، در دانشگاه تصمیم گرفته شد مخزن 10 تنی 

با 20 تنی جابه جا گردد؛ با این پیش فرض که تهیه 

اکسیژن برای بیمارستان نی ریز هم بسیار سخت است 

و اکسیژن ساز 600 لیتری این بیمارستان جوابگوی 

که  پیگیریهایی  با  می باشد.  شهرستان  این  بیماران 

انجام شد و صحبت نماینده محترم شهرستان، اعالم 

شد که امکان پوشش و شارژ کپسول توسط گل گهر 

سیرجان وجود دارد و در آینده نزدیک نیز بخشی که در 

کارخانه فوالد تولید اکسیژن می کند، فعال می شود و 

این مخزن به راحتی قابل شارژ است. در حال حاضر این 

موضوع در حال بررسی است؛ اما دستگاه اکسیژن ساز 

در بیمارستان جدید نی ریز )شهدای سالمت(  آماده 

بهره برداری می باشد.«

توضیحات رئیس شبکه بهداشت در مورد دستگاه

 اکسیژن ساز بیمارستان جدید

کمک3میلیونو300هزار
تومانیخیریننیریزیبه

خانوادهنیازمند
خیرین نی ریزی، به خانواده نیازمندی که شرح حال آنها در هفته نامه نی ریزان فارس 

چاپ شد، بیش از 3 میلیون و 300 هزار تومان کمک کردند.
این گزارش در صفحه 6 هفته نامه نی ریزان فارس شماره 355 در تاریخ 25 مهرماه با 
عنوان »باغ دلتنگی« به چاپ رسید. به گزارش کمیته امداد امام خمینی شهرستان 
نی ریز، خیرین از این تاریخ تا 17 آبان ماه، 3 میلیون و 300 هزار تومان برای کمک به 
این خانواده که در اتاق یکی از باغهای خشک شده نی ریز زندگی می کنند، واریز کردند. 

همچنین یکی از خیرین، 25 متر مربع موکت به این مددجوی کمیته امداد اهداء کرد. 
مدیر مهد کودک و پیش دبستانی نیایش نیز یکی از فرزندان آنها را در این مهد کودک 

ثبت نام کرد و کلیه هزینه ها و تأمین کتب درسی او را متقبل شد.
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زیر نظر: دکترحسنعلی پیشاهنگ پزشک عمومی و  محدثه نیک منش کارشناس ارشد تغذیه

/ بخور پیاز: کمک به بهبود سریعتر بیمار کرونایی
اگر درگیر کرونا هستید، یک قابلمه آب را بجوشانید، یک 
عدد پیاز )ترجیحًا قرمز( را خرد کنید و داخل آن بریزید و 

بگذارید 5 دقیقه داخل آب، جوش بخورد.
اگر کرونا دارید، روزی چند بار این بخور را انجام دهید؛ ولی 
اگر کرونا ندارید، بهتر است تا پایان کرونا، این کار را هفته ای 

دو الی سه بار انجام دهید.
بعد از دوران کرونا نیز، این بخور می تواند در پیشگیری و 
درمان سرماخوردگی و آنفلوآنزا و حل مشکالت سینوس ها 

به شما کمک کند.

/ عواقب کرونا برای زنان باردار
آیا »کووید« بر سالمت باروری تأثیرگذار است؟

وزارت بهداشت:
بارداری باعث افزایش احتمال ابتال به کووید19 عالمت دار 

یا بی عالمت نمی شود.
عواقبی نظیر زایمان زودتر از موعد )زودتر از 37 هفته( در 
بین زنان باردار مبتال به کووید19 باالتر از زنان باردار غیر 

مبتال به این بیماری است.

/ کیوی میوه عجیب و غریبی است!

• ویتامین C آن 2برابر پرتقال است وفیبِر پوست کیوی 2 
برابر خود کیوی است!

• دانه های کیوی هوش افزا است و هم اندازه ماهی امگا3 
دارد!

• کیوی ضد سرماخوردگی است و پوستش ضد یبوست.

/ واکسیناسیون کرونا در بارداری، خطر سقط جنین را 
افزایش نمی دهد.

 هیچ مدرکی افزایش خطر از دست دادن زودهنگام بارداری 

پس از واکسیناسیون کووید-19 را نشان نمی دهد.
 این مطالعه هیچ ارتباطی بین نوع واکسن تزریق شده به 

زنان باردار و خطر سقط جنین پیدا نکرد.
 مهم است که زنان باردار واکسینه شوند؛ زیرا خطر بستری 

شدن در بیمارستان بر اثر ابتال به کرونا و بروز عوارض 
کووید-19 در آنها بیشتر است و نوزادان آنها در معرض خطر 

بیشتری برای تولد زودرس قرار می گیرند.

/ نشستن پای اینترنت بیش از 6 ساعت در روز، خطر 
مرگ را به میزان 40 درصد افزایش می دهد. 

به طور کلی اگر در جایی بی حرکت نشسته باشید، اما مغز 
و چشمانتان در حال فعالیت باشد، خطر مرگ افزایش 

می یابد.

/ استرس بزرگترین دشمن سیستم ایمنی بدن است.
 تنها کاری که از ما ساخته است، این است که با تغذیه 
درست و روحیه عالی سیستم ایمنی خانواده  و خودمان را 

باال ببریم.
بچه ها نباید درگیر این استرسها شوند؛ وگرنه ممکن است 
آسیبهای روحی روانی جبران ناپذیری ببینند. فقط باید به 

آنها بگوییم بهداشت را با دقت بیشتری رعایت کنند.

/ شیشه مام )خوشبوکننده ها( را دور نیندازید!
 آن را بشویید و کرم مرطوب کننده در آن بریزید و استفاده 
کنید؛ عالوه بر این که کرم بهتر جذب می شود، پوستتان را 

ماساژ هم می دهد.

/ سس مایونز دشمن شماره یک رژیمهاى غذایی است.
هر قاشق آن حاوى 10 گرم چربی است و باعث افزایش 

شدید فشار خون می شود.
هنگام مصرف، آن را با ماست رقیق تر و از لیموترش استفاده 

کنید.

/ پوشاندن کفش گشاد به کودکان به امید این که بعداً 
اندازه شود، باعث  میخچه،  کمردرد در بزرگسالی و تشدید 

صافی کف پا می شود.

/ هرگز باموهای خیس نخوابید. 
زیرا باعث سردرد و عفونت شده و موها شکننده و منجر به 

ایجاد موخوره و ریزش موها می شود.

/ بوسیدن کسی که بهداشت دهان و دندان را به درستی 
رعایت نمی کند، می تواند پالکهای دندانی شما را بیشتر 

کند و شما را به مرور در معرض باکتری های مضر قرار دهد.

  چند خط سالمتی

/ ماجرای خودکشی ویروس کرونا با یک جهش جدید 
در ژاپن چیست ؟!

 خبرگزاری کیودو نوشت: تعداد مبتالیان ژاپن در روز شنبه 
گذشته به 229 نفر رسید که کمتر از یک درصد 25 هزار 
و 900 مبتال در بیستم ماه اوت است. اقدامات پیشگیرانه 
ژاپن علیه گسترش کرونا در کنار احتمال جهش یکی از 
عوامل کاهش مبتالیان به کرونا قلمداد شده است. محققان 
مؤسسه ملی ژنتیک ژاپن و دانشگاه نیگاتا به تازگی آخرین 

تحقیقات خود را منتشر کرده اند.
 مطالعات نشان داده که در ژنوم سویه جهش یافته دلتا، 
آنزیمی به نام “nsp۱۴” جهش پیدا کرده است به نظر 
می رسد پدیده کاهش موارد ابتال ناشی از بروز نوعی جهش 
در ویروس باشد. محققان ژاپنی می گویند که این جهش 
جدید در کروناویروس ممکن است آن را وادار به خودکشی 

کند.

/ با این سبزی خوش طعم، قند خونتان را کنترل کنید !

  پیازچه عالوه بر خوش طعم کردن غذاها خواص درمانی 
بسیاری دارد؛  این نوع  سبزی در  حفظ سالمت قلب و 

تقویت استخوان ها بسیار مفید است.
حفظ  سرماخوردگی،  درمان  پوست،  برای  همچنین   
سالمت چشمها، کاهش ریسک سرطان، کنترل قند خون، 
سالمت گوارش و برطرف کردن عفونتها بسیار مفید است و 

می توان از آن بهره های زیادی برد.

/ هدفون های بلوتوثی برای سالمتی مضر هستند !
از  بلوتوث دار  هدست های  که  می دهد  نشان   پژوهش ها 
و  استفاده  غیریونیزان  الکترومغناطیسی  میدان  فناوری 
نگرانی های جدی برای سالمتی ایجاد می کنند. برخی از 
محققان حوزه سالمت مدعی شده اند که استفاده طوالنی 
بارداری،  دوران  در  ابزار هایی  و  وسایل  چنین  از  مدت 
می تواند اثرات مضری داشته باشد. به عنوان مثال، استفاده 
طوالنی مدت از چنین وسایلی در دوران بارداری اثرات 
مضری از جمله خطر سقط جنین و کودکان متولد شده با 

اختالل بیش فعالی و نقص توجه )ADHD( دارد.
وز وز گوش و افزایش خطر تومور مغزی نیز از خطرات 

احتمالی استفاده مداوم از هدفون است.

/ آیا خوردن چای سیاه الغر می کند؟
دیابت،  مثل  مختلف  بیماری های  اصلی  علت  چاقی 

بیماری های قلبی، کلسترول باال و ... است.
چای سیاه با کاهش التهاب بدن به الغری کمک می کند. از 
آنجا که یک دوره طوالنی التهاب در بدن می تواند چاقی را 
تحریک کند، با نوشیدن چای سیاه می توانید از چاقی ناشی 

از التهاب جلوگیری کنید.

/ چند ادویه برای حال خوب بانوان:
- زنجبیل: تنظیم عادت ماهانه، ضدعفونی کننده،الغری

- زیره: جلوگیری از افتادگی رحم و تخمدان، پوست زیبا، 
جلوگیری از عفونت.

- زعفران: تقویت سیستم ایمنی و میل جنسی.

/ اگر کمر درد، درد ماهیچه یا رماتیسم دارید، هر وقت 
چای دم می کنید یا الی برنج، یک دانه »هل« درسته قرار 

دهید.
هل سالمترین ضد درد و ماهیچه شل کن و مسکن دنیاست.

جالب است بدانید هل ضد سرفه است. همچنین کبد و کلیه 
را تقویت می کند و یک مولتی ویتامین طبیعی است!

/ اگر زیاد تلویزیون تماشا کنید، زودتر دچار پیر مغزی 
می شوید.

نتایج سه مطالعه جدید نشان می دهد افراد میانسالی که 
به طور مرتب برای سرگرمی تلویزیون تماشا می کنند، در 
معرض خطر باالتر زوال استداللی و حافظه در سنین باالتر 

هستند.
محققان در مطالعه حدود 6500 شرکت کننده در طول 
6 سال مشاهده کردند آنهایی که مدت زمان بیشتری 
مغزشان  شناختی  عملکرد  می کردند،  تماشا  تلویزیون 

حدود 7 درصد کاهش داشت.
همچنین در مطالعه 970 نفر دیگر مشخص شد کاهش 
حجم ماده خاکستری مغز افرادی که عادت به تماشای 

مداوم تلویزیون داشتند، به مراتب بیشتر بود.

چند خط سالمتی

 گردو می تواند مانع از پیری زودرس شود. گردو به حفظ پوست در برابر پیری زودرس ناشی 
از قرارگیری در معرض پرتوهای فرابنفش کمک می کند و باعث می شود پوست مدت 

طوالنی تری جوان باقی بماند.
گردو  پوست را مرطوب نگه می دارد. گردو بیشتر از هر مغز خوراکی دیگری حاوی 
چربی های سالم امگا-3 است. امگا-3، برای داشتن پوستی سالم واجب است؛ چون به 
متعادل شدن تولید چربی پوست، دفع سموم و حفظ رطوبتی که برای نرمی پوست الزم 

است کمک می کند.
 گردو می تواند مانع از جوش زدن شود. چربی های سالم درون گردو به آرام شدن پوست 

تحریک شده کمک می کنند و می توانند حتی برخی مشکالت پوستی مانند درماتیت 
)التهاب پوست( را برطرف کنند.

 گردو می تواند سیاهی و پف زیر چشمها را کاهش دهد؛ گردو حاوی ویتامین E  است که 
ثابت شده سیاهی زیر چشم را کاهش می دهد.

گردو پوست را روشن می کند و برای پوست سرتان مفید است. آنتی اکسیدان ها و 
اسیدهای چرب سالم درون گردو می توانند به تحریک فولیکولهای مو کمک کنند؛ امری 
که باعث درخشندگی و پرپشتی بیشتر موها می شود. خوردن گردو ممکن است سالمت 

پوست سر را هم بهبود ببخشد؛ امری که به مقابله با شوره و خارش کمک می کند.

در وعده صبحانه چند مغز گردو مصرف کنید!

قطعًا سنگ کلیه را می توان یکی از چالش برانگیزترین 
مشکالت سالمتی به شمار آورد که افراد زیادی در سراسر 
نرم می  کنند. همان طور که  پنجه  و  با آن دست  دنیا 
می دانید، نوشیدن فراوان مایعات، اصلی ترین استراتژی 
مقابله با این وضعیت در کنار درمانهای دارویی و مداخالت 

پزشکی محسوب می شود.
نوشیدنی ها نه تنها سموم بدن را دفع می کنند، بلکه به 
حرکت بهتر سنگها و شنها هم از طریق دستگاه ادراری 
یاری می رسانند. هر چند ممکن است آب به تنهایی برای 
کمک به دفع راحت تر و سریعتر سنگهای کلیوی کارساز 
باشد، اما برخی از افزودنی ها نیز وجود دارند که این روند را 

تقویت می کنند.

معجزهایبهنامآبلیمو
آبلیمو یک روش مؤثر و در عین حال آسان برای پیشگیری 
از ابتال به سنگهای کلیوی در افراد مستعد و همین طور کند 
کردن رشد سنگهای جدید در بیماران کلیوی عنوان شده 

است. 
دفع سنگ کلیه با درد ناگهانی و شدید در قسمت پهلو ها به 
اندازه ای شدید است که می توان آن را با درد زایمان مقایسه 

کرد. این سنگها زمانی شکل می گیرند که ادرار در کلیه با 
نمکهای تشیکل دهنده سنگ به وضعیت فوق اشباع برسد 
و حاوی مواد کافی جلوگیری کننده از این روند نیز نباشد. 

یکی از انواع این مواد سیترات است.
به همین علت است که معمواًل پزشکان معالج برای افراد 
تجویز  سیترات  پتاسیم  کلیوی،  سنگهای  به  مستعد 
می کنند. فرآورده های دارویی حاوی پتاسیم سیترات به 
شکل قرص و مایع فرموله می شوند. حال اگر بخواهیم یک 
ترکیب طبیعی را که منبعی غنی از سیترات است معرفی 

کنیم، بدون شک باید از آب طبیعی لیمو نام ببریم.
مصرف آبلیمو به شکل لیموناد کم قند یا فاقد قند، می تواند 
میزان سیترات ادرار را به اندازه ای افزایش دهد که مانع از 

تشکیل سنگهای کلیوی شود. 
نوشیدن لیموناد از مسیر دیگری نیز به افراد مستعد سنگ 
کلیه و بیماران مبتال به سنگهای کلیوی کمک می کند. این 
مسیر چیزی نیست جز افزایش دفع ادرار. برای کاهش 
سنگهای کلیوی، بیماران باید میزان مایعات مصرفی خود 
را به نحوی افزایش دهند که روزانه 1.5 الی 2 لیتر دفع ادرار 
داشته باشند. همچنین اگر فرد در نقاط جغرافیایی با آب و 

هوای گرم زندگی می کند، این نیاز بیشتر خواهد بود. 

آبلیمو غلیظ  لیموناد، می توان نصف فنجان  برای تهیه 
از  استفاده  همچنین  کرد.  مخلوط  آب  فنجان   7 با  را 
شیرین کننده های جایگزین به جای شکر هم در بیمارانی 
که مبتال به دیابت نیستند مجاز است. در هر صورت توصیه 
می شود که از مصرف شکر و لیمونادهای کارخانه ای پرهیز 
شود؛ زیرا حاوی مقدار زیادی کالری اضافه هستند که برای 

سالمتی مضر است.
در مجموع بر اساس شواهد موجود، لیموناد از شکل گیری 
حال  عین  در  و  می کند  جلوگیری  کلسیمی  سنگهای 
می تواند سنگهای بزرگ را به تکه های کوچکتر بشکند. این 

تبدیل، دفع سنگهای کلیوی را آسان می کند.

اما عالوه بر لیموناد، یک سری ترکیبات طبیعی دیگر هم 
در دسترس هستند که می توانند به بیماران کلیوی کمک 

کنند:
آبریحان

ریحان حاوی اسید استیک است که به تجزیه سنگهای 
کلیوی و کاهش درد یاری می رساند. این گیاه همچنین 
سرشار از مواد مغذی است و در طب سنتی نیز برای 
اختالالت گوارشی و التهابی استفاده می شود. آب ریحان 
حاوی مواد آنتی اکسیدانی و عوامل ضد التهابی قوی است 

که در حفظ سالمت دستگاه ادراری و کلیه مؤثر هستند.
برای این منظور می توان از برگهای ریحان تازه یا خشک 
شده در قالب چای و یا تهیه آب ریحان استفاده کرد. البته 
باید توجه داشته باشیم که مصرف این ترکیب برای مدت 

زمان بیش از 6 هفته در یک دوره درمان توصیه نمی شود.
سرکهسیب

سرکه سیب هم حاوی اسید استیک است و می تواند سبب 
تسریع حل شدن سنگهای کلیوی شود. عالوه بر شستشوی 
کلیه ها، سرکه سیب می تواند به کاهش درد ناشی از دفع 

سنگهای کلیوی نیز کمک کند.
توصیه می شود که بیشتر از یک لیوان 8   اونسی سرکه سیب و 
آب طی روز استفاده نشود. از طرفی امکان افزودن این ترکیب 
به ساالد و یا سس ساالد نیز وجود خواهد داشت. در صورت 
مصرف بی رویه سرکه سیب، عوارضی نظیر کاهش سطح 

پتاسیم خون و افزایش پوکی استخوان محتمل خواهند بود.

ازآبلیموتاترکیباتطبیعیبرایانهدامسنگکلیه

اگر خواب می بینید 

که از ارتفاع سقوط 

می کنید، حتمًا این 

مطلب را بخوانید
 دانشمندان آمریکایی می گویند مطالعات حاکی از آن است 

که حس سقوط در خواب، یک حالت بی خطر است و فرد 
نباید خیلی نگران سالمتی خود به دلیل این مشکل باشد. 
استرس، کمبود  مواردی همچون  نشان می دهد  شواهد 
خواب، خستگی و ورزش شدید، می تواند خطر بروز این 
حالت را در خواب افزایش دهد. همچنین مواد تحریک 
کننده مانند کافئین و نیکوتین که به ترتیب در قهوه و 
سیگار یافت می شود، می تواند یکی از محرک های بروز حس 

سقوط در خواب باشد.
 اگر از جمله افرادی هستید که به طور دائم از اضطراب و 
بی خوابی رنج می برید، باید به یک روانشناس مراجعه کنید. 
تقریبًا در 70٪ افراد این مشکل ناشی از یک ترس بی زیان 
است و می توان آن را به راحتی درمان کرد. هر زمانی که 
شاهد بروز حس سقوط در خواب هستید، نفس عمیق 
کشیده، خونسردی و آرامش خود را حفظ کرده و دوباره به 

خواب بروید.
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بزرگ ترین آرزو
کنار النه سوسک ها

رهانیریزی

بااعضایخانوادهزدهبودیمبهکوهبرایتفریح؛ظهریکروز
تعطیل.هواییدلچسبوروحنواز،وکوهیخلوتوآرام.آفتاب

دلپذیرپاییزیخنکاریهواراکممیکرد.
درمیانهکوهبودیم.بچههاحسابیبهنفسافتادهبودند.با

خواهشواصرارمجبورمانکردندکمیبنشینیم.
درجاییمناسبتوقفکردیم.گفتیمنفسیتازهکنیموآبی

بنوشیم.
ناگهاندخترمجیغکوتاهیکشیدوفرارکرد.بانگرانیجلو
رفتیم.دقیقنشستهبودکنارالنهمورچههاوچندتاییبهاو
حملهورشدهبودند.بعدازتکاندنمورچههایعصبانیاز
رویلباسش،چندمتریآنطرفترنشستیموبحثدرباره
مورچههاباالگرفت.مجبورشدمجمالتیسرهمکنمدرباره
فوایدمورچههاتادخترمراکهمیگفت:»اصاًلمورچهچهبه
دردمیخورد«،قانعکنمکههرموجودیحتیسوسک!برای

طبیعتفوایدیدارد.
بگذریم...ناگهانسؤالیبهذهنمرسید.پرسیدم:آیاحاضرید
بهمدتنیمساعتکنارخانهسوسکهابخوابید؛ولیدرقبال

آنیکآرزویشمارابرآوردهکنند؟
دخترمهماناولخودشراجمعکردوگفت:نه!

بقیهاماباکمیمکثوتفکرقبولکردند.
پسرخواهرمگفت:منیکاسباببازیفروشیپرازانواع

اسباببازیمیخواهم.
خواهرمگفت:یکطالفروشیپرازطالوجواهرات.

همسرمگفت:یکخانهبزرگوسطیکباغزیباکناردریادر
رامسر.

پسرمهمآرزوییکالمبورگینیزردکرد.
بهمنگفتند:توچی؟حاضری؟

گفتم:اینچیزهاراکهگفتیدخیلیهادارند.یکمغازهپر
ازطال،یکالمبورگینیزرد،یهخانهوباغبزرگدربهترین
جاهایدنیا.آنهابدوناینکهبخوابندکنارسوسکهابهاین

همهداراییرسیدهاند.
منآرزویسالمتیکاملمیکنم:همسالمتجسموهم
سالمتروح.کسیکهروحشسالمباشد،میتواندبااراده
بههمهاینهابرسدبدوناینکهبخواهدکنارالنهسوسکها

بخوابد.
بهنظرمجوابخوبیدادهبودموهمهدرسخوبیگرفتهبودند.
آنروزگذشتوبهخانهبرگشتیم.بچههاداستانرابرای
مادربزرگتعریفکردند.اوهمبالبخندبهآنهانگاهمیکرد.
ناگهاندخترمازاوپرسید:مادرجان!شماچی؟شماچه

آرزوییمیکنی؟حاضریکنارالنهسوسکهابخوابی؟
مادربزرگابتداگفت:چهکاریهآخه؟

امادخترماصرارکرد.مادرباآنسواِدنداشتهوسنباال،جوابی
دادکهمنراتاچندروزبهفکرواداشت.

اوتبسمیکردوگفت:همهاینهاکهگفتیدجایخودشخوب
استامامنفقطیکچیزآرزومیکنم.اینکهخداازمراضی

باشه.

بر اساس یک سرگذشت واقعیروزنوشت
گفتگو:سمیهنظری/نیریزانفارس

درپشت اما است خوشبرخورد
پنهان غمی خوب، برخورد این
را او چهره که میشود دیده
خانمهای دست آن از پوشانده.
شیکپوشکهخطاتویلباسشان
پوشش میآید. چشم به خوب

کارمندیدارد.
رفتاهایشنشانمیدهدکهکالفه
نگاه را مچیاش ساعت است.
میکندوازمیانکسانیکهدر
راهرودادگاهرفتوآمدمیکنند

دنبالیکآشنامیگردد.
خودمراکهمعرفیکردمپذیرفت
را دلش سفره راحت خیلی و
گشود.بهنظرمیرسیدپیشاز

اینباخیلیهادرددلکرده.
آبرومند و شلوغ خانوادهای »در
همه مادرم و پدر شدم. بزرگ
تربیت و بزرگشدن دغدغهشان
درستمابود.پدرمشغلشآزاد
بودومادرمخانهدار.پنجخواهرو
برادربودیمکهسهتایآنهاازدواج
کردهبودندومنوبرادرکوچکتر
خودمدرخانهبودیم.دانشگاهم
کهتمامشد،مشغولبهکارشدم
زود خیلی خدا خواست به و
شد. جور من استخدام کارهای
سرمبهزندگیوکارمگرمبودکه
خالهاممنرابرایجوادپسریکی
ازاقوامشوهرشخواستگاریکرد.
و میشناختیم را آنها دورادور
نیازیبهتحقیقنبود.دریککار
آزادبایکنفرشریکبود.ماهم
باکمترینتحقیقخیلیزودوبه

صورتسنتیازدواجکردیم.«
آبیاش وماسک لحظهایمکث
رامرتبمیکندوادامهمیدهد:
»یکهفتهایازعقدمانگذشته
بودومنهنوزدرشوکبودمکه
جمع چیز همه زود اینقدر چرا
وجورشد.چرامنقبلازعقد
حرف تلفنی او با چندهفتهای

نزدم.منکهمخالفآشناییقبل
ازازدواجنبودم.بازبهخودمگفتم
کاریاستکهشدهواالنهمبه
خداتوکلمیکنموادامهزندگی.
بود گذشته عقد از دوسهماهی
درد به شراکتی کار گفت که
نمیخورد.اگرشریکخوببود،
خداتنهانبودوشریکداشت.
بعدازحسابوکتابوجداییاز
را زیادیدستش پول شریکش،
نگرفت.برایمجایتعجبداشت
به آنها50 تازهفهمیدمسهم و
50نبودهوسهمجوادخیلیکمتر
بوده.متوجهاولیندروغششدم
وام نیاوردم. خودم روی به اما
ازدواجراکهگرفتیمچونخودم
الزمنداشتم،آنرابهاودادمتا
راه کاری خودش برای بتواند
بیندازد.هنوزکارپیدانکردهبود
که دانستم خودم وظیفه من و

قسطهاراخودمبپردازم.«
باانگشتاندستشبازیمیکندو
میگوید:»بههردریزدمتابرایش

کاریدستوپاکنم.اماهمهرابا
بهانهایردمیکرد.باالخرههمراه
برادرششدتارویماشینسنگین
بارها مدت همین در کند. کار
بداخالقیهایشرادیدماماسکوت
اینکه بهحساب گذاشتم کردم؛
عالقهبهکارشنداردواعصابش

خردودستشخالیاست.«
سرشراتکانمیدهدوآهیاز
تولد میکشد:»روز دلتنگی سر
سیوسهسالگیامجشنعروسی
سقف یک زیر گفتم گرفتیم.
باشیمتفاهممانبیشترمیشود،
بیشترباهمحرفمیزنیموبهتر
همدیگررادرکمیکنیم؛امابعد
ازعروسیوضعیتخیلیبدترشد.
متوجهدروغهاییکیازدیگری
نداشت. پشتکار شدم. قشنگتر
هرچهرفتاربدشبیشترمیشد
منسعیمیکردمبامدارااورابا
خودمهمراهکنموزندگیامانرا
سامانبدهم.امااواهلکاروتالش
نبودوچونمیدانستمنخرجی

تالشی هیچ میدهم را خانه
نمیکرد.روزبهروزتنبلترمیشد
وداشتههایشراازدستمیداد.به
عنوانیکزنامروزیازاوتوقعی
جزکاروتأمینمعاشنداشتم.زیر
یکسقفبودیمولیاوتعهدیبه
هزینههایخانه،خوراکوپوشاک
هم خانوادهاش با حتی نداشت.
صحبتکردماماآنهاطرفاورا
گرفتندکهفعاًلندارد،توهمکه
سرکارمیروی،یاحسابزنو

شوهرازهمجدانیست.«
ادامه دوباره و میکند سکوت
از چندوقت از »بعد میدهد:
برادرشجداشدوبازهمبیکاری...
با بودمکه کرده قانع را خودم
کنار بداخالقیهایش و بیکاری
بیایمتااینکهمتوجهخیانتاوبه

خودمشدم.
مدارایی گونه هیچ جای دیگر
را خانه خرجی هم بود. نمانده
میدادموهمبابیکاریاوکنار
پای فهمیدم وقتی اما میآمدم.
خودش برابر دو که دیگر زنی
دیگر است میان در داشت سن
تقاضای و کنم تحمل نتوانستم
طالقدادم.وقتیشنید،درخیابان
چنانجرودعواییراهانداختکه
باعثصدمه نپرس.حتی و نگو
بدنیبهمنشدکهباشکایتو
نظریهپزشکیقانونیدیهگرفتم.«

و میاندازد پایین را سرش
میگوید:»دوسالاستبهدادگاه
میآیمومیرومومهریهامرابه
اجراگذاشتهام.میدانمطالقبد
استامامنبااوآرامشندارمو
وقتیآرامشنباشدزندگیمعنی

نمیدهد.
و اختالف سال دو از بعد حاال
پشیمانی اظهار تازه کشمکش
کردهومیخواهدبرگردد.امامن
دیگربهاینزندگیبرنمیگردم.
زندگیبدونوفاداریوغیرتو

ارادهچهبهدردمیخورد؟«

به این زندگی 
برنمی گردم

کوفته سزبی
راضیهیزدینژاد/مدرسآشپزی

مواد الزم:
گوشتچرخکرده:500گرم/برنج:2پیمانه/

لپه:1پیمانه/پیازداغ:یکدومپیمانه/
نمکوزردچوبه:بهمیزانالزم

سبزی:یککیلوشاملتره،ترخون،ریحان،شوید
مواد داخل آش:

پیازداغ:یکچهارمپیمانه/لپه:3قاشقغذاخوری
برنج:یکچهارمپیمانه/روغنمایع:یکچهارمپیمانه

سبزی:یکدومپیمانه
مواد میانی در صورت دلخواه:پیازداغوکشمشوگردو

شیوه پخت:
ودرصافی ازشبقبلخیسمیکنیم را برنج و لپه
میریزیمتاآبآنکشیدهشود.برنجولپهوسبزیجاتو
گوشتراباهمدوبارچرخمیکنیموبهآننمکوفلفلو

زردچوبهمیافزاییم.
سپسبهاندازهگردوبرداشتهوسطآنراباانگشتسوراخ
میکنیموکشمشوگردووپیازداغیراکهتفتدادهایم
درونآنقرارمیدهیمومحکممیپیچیم.همهکوفتههارا

بههمینشکلآمادهمیکنیم.
آبراتانصفهدرقابلمهریختهموادآشرابهآنمیافزاییم.
بعدازبهجوشآمدن،حرارتراکممیکنیموکوفتههارا
یکییکیبدوناینکهرویهمقراربگیرندداخلآنقرار
میدهیم.مدتزمانپختسهتاچهارساعتباحرارت

مالیماست.
نکات:

-نیمساعتقبلبرنجولپهرادرصافیبریزید.
-اگرموادآبداشتهباشد،بینمکباشدیاروغنموادمیانی

زیادباشدکوفتهوامیرود.
-دوساعتبعدازپخت،میتواندِرقابلمهرارویآنقرار

داد.

فرهنگآپارتماننشینی
یکیازگالیههایساکنانمسکنمهر،عدمرعایتحقوقدیگران
توسطافرادمعدوداست.دراینجابهبرخیازمهمترینقوانین

آپارتماننشینیاشارهمیکنیم:
-کفش،گلدانو...رادرراهپلهنگذارید.

-درمکانهایمشترکمانندحیاطوآسانسورآشغالنریزید.
-درساعاتبعداز۹شبمواظبآرامشهمسایههاباشید.

-موسیقیبایددرواحدخودتانشنیدهشود.
-ایجادتغییراتدرنمابدونهماهنگیبابقیهممنوعاست.

-نگهداریحیواناتخانگیدرقسمتهایمشترکمجازنیست.
درواحدخودتانهمتنهازمانیمجازبهاینکارهستیدکهبو،صدا

وحضورحیوانخانگیدرواحدشمامزاحمدیگراننباشد.
-شارژوهزینههایآپارتمانرابهموقعبپردازید.

-اطالعاتشخصیهمسایگانرابهغریبههانگویید.
-هنگامورودوخروجدِراصلیساختمانراببندید.

-اگرمشکلیبایکیازهمسایگانبرایتانپیشآمدهبهآرامیو
مؤدبانهمسئلهرابهاوتوضیحدهیدوجاروجنجالراهنیاندازید.

-استعمالدخانیاتدرمکانهایسربستهمشترک،مانندآسانسور
وراهرومجازنیست.

-ساکنهرواحدمسئولپرداختخسارتواردشدهبههمان
واحد،مانندگرفتنلولههایفاضالب،صدمهبهدیوارهاو...است.

آشپزباشی

زادروز نورانی امام حسن عسکری)ع( فرخنده باد
٨ ربيع الثاني - ۲۳ آبان 

مهربانی حتی 
با دشمنان
حجتاالسالمدکترحسینسروش

امامجماعتحسینیهثاراله

درسهای اخالقی

یکیازمهمترینمسائلیکهپیشوایان
دینیبرایمردمبازگونمودهاندودر
سیرهعملیخودنیزبهآنتأکیدنموده
وازمسلمانانخواستهاندتاتوجهزیادی
آداب به مربوط باشند داشته آن به
معاشرتوطرزبرخوردباافرادجامعه
بعثت اسالم)ص( گرامی پیامبر است.
خودرابرایاتماممکارماخالقمیداند
ودراینبینبهاخالقاجتماعیتوجه

ویژهایدارد.
باره همین در عسکری)ع( امامحسن
مقابل در دنیا در هرکس میفرماید:
و تواضع خود نوعان هم و دوستان
پیشگاهخداونددر نماید،در فروتنی
ُزمرهِصّدیقینوازشیعیانامامعلی)ع(
خواهدبود.)بحاراألنوار،ج.۴1،ص.55(
و وضوح به خود بیان این در امام)ع(
ُحسن و تواضع جایگاه به روشنی
فرموده اشاره مردم سایر با معاشرت
بودنودرزمره وشرطشیعهکامل
با مهربانی را گرفتن قرار صدیقین

دیگرانمعرفیمیکند.
رمزورود پیامبرختمیمرتبت حتی
بهبهشتالهیوقرارگرفتندرزمره
معاشرت ُحسن و مهربانی را مؤمنان
به قسم فرمودهاند: ایشان میداند.
خداییکهجانمدردستاوستوارد
ایمان اینکه مگر نمیشوید بهشت
بیاوریدوباایماننخواهیدشدمگربا
)مستدرکالوسائل، رفتار! در مهربانی

ج12،ص222(
بامطالعهاینروایاتوالبتهمشاهده
سیرهعملیحضراتمعصومین)ع(معلوم
رعایت و دیگران با مهربانی میشود
انسومحبتدرروابطاجتماعییکی

اسالم دین آموزههای اساسیترین از
است.بهطوریکهامامحسنعسکری)ع(
درسفارشاتخودپارافراترنهادهو
اینرفتارمحبتآمیزراحتینسبتبه
دشمنانسفارشنمودهاست:بادوست
ودشمنخوشگفتاروخوشبرخورد
باشید،اّمابادوستانمؤمنبهعنوان
یکوظیفهکهبایدهمیشهنسبتبه
برخورد شاداب چهرهای با یکدیگر
نمایند،اّمانسبتبهمخالفینبهجهت
آن. احکام و اسالم به وجذب مدارا

)مستدرکالوسائل،ج.12،ص.2۶1(.
اینسیرهپیشوایاندینیشیعه آری
استوهرکسمدعیپیرویازایشان
استبایدخودرادراینسلکوآیین
آراستهنماید.شیعهومسلمانواقعی
کسیاستکهحتینسبتبهدشمنان
خودبامهربانیوعطوفترفتارنماید

چهبرسدبهدوستانوهممسلکان!
امامعسکری)ع(سفارشاکیددارندکه
مهربانیبادشمنانازهرصدقهایبا
ارزشتراست:مداراوسازشبادشمنان
خداودشمناناهلبیت)علیهمالسالم(
بهتراستازهرنوعصدقهایکهانسان
برایخودبپردازد.)مستدرکالوسائل،

ج12،ص2۶1(.
اینگونه ما بزرگوار امامان که حال
رفتاریراازشیعیانخودآرزودارندجا
داردمانیزبهخواستهایشانلبیکگفته
ومراقبگرفتارشدندربازیهایمکاره
دنیا،اعمازبازیهایسیاسیواقتصادی
وطایفهایو...باشیموضمناحترام
بهسالیقونظراتدیگران،مهربانو
صمیمیوهمراهباانسوالفتدرکنار

یکدیگرزندگیکنیم.

بچه ها سالم
به کوشش سمیه نظری 

شبنم کتاب و دفترش را جمع کرد، عروسکش را 
برداشت و به کنار پنجره رفت. هوا کم کم تاریک 
می شد. مادرش به دیدن مادربزرگ رفته؛ اما هنوز بر 
نگشته بود. شبنم داشت با اسباب بازی هایش بازی 
می کرد که ناگهان برق رفت و همه  جا تاریک شد. بلند 
شد تا شمع بیاورد؛ ولی پایش را روی چیزی گذاشت 

که مثل سوزن تیز بود. او جیغی کشید و عقب رفت.
شبنم عروسکش را صدا زد و بعد روی زمین دست 
کشید. عروسک را پیدا کرد. آن را محکم در بغل 
گرفت و گفت: »تو هم می ترسی؟ نترس! االن برق 

می آید.«
او بلند شد تا به جلوی در برود و منتظر مادرش شود؛ 
اّما تا چندقدمی برداشت، چیز نرمی زیر پایش آمد. 
او خیلی ترسید. همان جا نشست و با خود گفت: چرا 

مادر نمی آید؟ 
کاش با او رفته بودم. از پنجره، حیاط را نگاه کرد؛ 
اّما حیاط تاریک بود. در حیاط سایه ای را دید که به 
این طرف و آن طرف می رفت. از ترس صورتش را 
برگرداند. یک صدای تاالپ از حیاط شنید و حسابی 

ترسید. 
بعدازمدتی، نورماه از پنجره به داخل اتاق تابید و اتاق 
را کمی روشن کرد. شبنم خوشحال شد و از ماه تشکر 

کرد.
از پنجره دوباره حیاط را نگاه کرد، خبری از سایه 
نبود. او شاخۀ درخت انار را دید که حرکت می کرد. 
شاخۀ  سایۀ  همان  ترسناک  سایۀ  فهمید  و  خندید 
درخت انار است. یک انار دید که پای درخت افتاده 

و فهمید آن صدایی که شنیده صدای افتادن انار از 
درخت بوده است.

که  دید  را  سیمی  برس  و  کرد  نگاه  را  اتاق  داخل 
مثل سوزن به پایش خورده و ترسیده بود. خرس 
پشمالویش را دید، همان چیز نرمی که زیر پایش 
آمده بود و او را به شدت ترسانده بود. او متوجه 
شد، همۀ چیزهایی که او را در تاریکی ترسانده بود، 
و  سرگرم  را  او  همیشه  که  هستند  همان چیزهایی 
خوشحال می کنند. حاال او دیگر خیالش راحت شد 
بازی  به  با عروسک هایش شروع  او  نمی ترسید.  و 
کرد. دوباره ماه پشت ابر رفت و همه جا تاریک شد. 
اگرچه دوباره کمی ترسید؛ ولی به بازی ادامه داد. 

درهمین لحظه، در باز شد و مادرش آمد.
 او االن دیگر می دانست که تاریکی ترسی ندارد و 
هرچه در روز وجود دارد در شب نیز هست. فقط فرق 

آن در تاریکی و روشنی است. 

زیر نور ماه
قصاب

آهای آهای اینجا چیه؟

مغازه  قصابیه!

سرتا سرش کاشی داره

هر کاشی نقاشی داره

آویخته از قالب و بند

گوشتای گاو و گوسفند

قصاب پیر مهربون

هم مهربون، هم خوش زبون

هی چاقوشو تیز می کنه

گوشتا رو ریزریز می کنه

گاهی با ساطور می زنه

استخونا رو می شکنه

می ُبره گوشت برای ما

می ریزه توی کیسه ها

با یه ترازو می کشه

یه سگ می یاد بو می کشه

قصاب پیر مهربون

یه استخون می ده به اون

گربه رو دنبال می کنه

موش ها رو خوشحال می کنه

شاعر: اسداهلل شعبانی
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برگی از تاریخ

پسازافزایشناگهانیدرآمدنفت
وضعدگرگونشدواینبارشاه
بهامکاناتمالیبیسابقهایکه
حتیخوابشراهمنمیدیددست
یافت.مسئوالِنبرنامهریزِیکشور
بهدولتیادآورشدندکهبایدبرای
این کردن هزینه در سال چند
درآمد،جانباحتیاطرانگهداشت
و اقتصادی تنگناهای نخست و
بندری، ظرفیت مانند اجتماعی
ترابریداخلی،تأسیساتشهری،
از را اینها مثل و انسانی نیروی
میانبرد،تاقدرتجذباقتصاد
بیشترشود.تنهاپسازگذشتناز
اینمرحلهمیتوانبهفکرمصرف
ایندرآمدسرشاردردرونکشور
افتاد.تاآنهنگاممیتواناضافه
مالی مؤسسههای به را درآمد
بینالمللیسپرد.ولیشاهگوشش
بدهکاراینگونهحرفهانبودومانند
شکیبایِی خودکامگان، بیشتر
کارشناسان توصیههای به توجه
اقتصادیراکهخودنیزچهبسا
درگزینشراهبایکدیگرهمآواز
نیستند،نداشت.درنتیجهناگهان
ویژه به بیحساب، واردات سیل
بهسویکشور غذایی، و نظامی
در ماهها وکشتیها سرازیرشد
کمبود و ماندند انتظار به بندر

کامیون، انبار، بندری، تسهیالت
واگن،راهآهنو...هزینهترابری
ورزیده کارگر به نیاز برد. باال را
نرخدستمزدهاراچندبرابرکردو
تقاضایخوراکومسکنبهشدت
تأمین که آن بی یافت افزایش
عرضهآنباقیمتهایپیشینمیسر
باشد.همهاینعاملهاموجبتورم
بیسابقهایدراقتصادایرانشدند
وکسانیراکهدرآمدثابتداشتند
-مانندحقوقبگیران-زیرفشار
قراردادند.دولتبهجایاینکه
بیرویه توسعه یعنی درد، ریشه
را دولتی هزینههای نامتعادل و
بجویدودرمانکند،بهپیکارعلیه
به بیماریبرخاستو نشانههای
ناممبارزهباگرانفروشی،گروهیاز
صاحبانصنایع،بازرگانان،کسبه
واصنافرازیرفشارقراردادوبرخی
ازآنانرابهناروابهزندانوتبعید
تصمیم دیگر سوی از فرستاد.
گرفتبرنرخاجارهمسکننظارت
کندوخانههایخالییانیمهتمام
در شهرداریها، توسط را مردم
دستگیرد.اینکهبودجههنگفت
دولتصرفساختمانهایگسترده
نظامیوطرحهایبزرگصنعتی
مردم آزردن جای به و میشد
میبایستبخشیازاینهزینهها

دیگر و مسکن کمبود صرف را
گرفتاریهامیکردند،هیچگاهبه
ذهنمسئوالنامرنرسید،یااگرهم
رسیدکسیرایارایبازگوکردن

واقعیتدرحضورشاهنبود.
درستدرهمانزمانیکهشاهبه
نفتی مذاکرات در اوپک همراه
بهپیروزیدرخشانیرسید،َعَلم
مردم متأسفانه ...« مینویسد:
همراضینیستند.یعنیطوریبا
آنهارفتارمیشودکهمثلمردم
مغلوبدرقبالیکقدرتغالب
میباشند...زمینهبسیارنامساعد
است،درصورتیکههرگزبیش
که نشده کار مردم برای این از
برای تصوری چنین اصاًل هیچ،
از ما کسینمیرفتکهعایدات
نفت1۶میلیارددالربشودواین
صنعتی زمینه در پیشرفت همه
وضع درست کنیم. اقتصادی و
حکومتنوریسعیداستدرعراق،
کهآنهمهکارکردهبودوتصور
میکردهمینکافیاست.نمیدانم
اینچهِسّریاستواینچهدستی
استکهپیشآرزویبیدالنکشد
دیوار...نگرانموسختنگرانم...«

)یادداشت۶دی1352(.
بیهوده، ستیزهجویی این نتیجه
بخش پایههای ساختن لرزان

خصوصیونومیدکردنمردمبه
فعالیتدرکارهایتولیدیبود.در
شاهنشاهی نظام پایانی سالهای
کامیابیازآِنکسانیشدکهبه
جایرنجاندنبازوانوآزردنفکر،
بزرگ شرکتهای برای داللی راه

خارجیرابرگزیدند.
شاهازپیامدهایسیاستنادرست
و بود ناآگاه دولت اقتصادی
میپنداشتتنهااوستکهمیتواند
منافعراستینکشوررابازشناسد
مگر وظیفهای مردم و دولت و

فرمانبرداریندارند.
درگفتگوییباَعلم،موضوعتورم
میآید. پیش ایران و جهان در
»....فرمودند:نرخهاراهمکنترل
میکنیمکهگرانیبیشاز5درصد
اصطالح در کردم: عرض نباشد.
است، غیرممکن این اقتصادیون
زیرامیگویندکسیکهسرباالیی
راهمیرودبایدطبعًابهنفسزدن
بیفتد.فرمودند:بااینوصف،این
کارراخواهیمکرد...«)یادداشت

2۸تیر135۴(.
ادامهدارد

برگرفته جستارگونه ای از:
)13۹3( علینقی عالیخانی،
یادداشتهایَعَلم،جلداول،تهران:

کتابسرا،صص101تا103

سالهای واپسين حکومت شاهنشاهی

کسی توان بیان واقعیت در حضور شاه را نداشت
بخشهجدهم

بيا کنار 
پنجره

دکترمختارکمیلی

بیاکنارپنجرهکهشبپرازقمرشود
بهپهنهیشبکنونستارهجلوهگرشود

بیاکنارپنجرهزغنچهبوسهایفرست
کهخستهقلبکوچکمزعشقشعلهورشود

بیاکنارپنجرهبهدستولبتوسوتزن
کهکفترانآشتیزبامسویبرشود

بیاکنارپنجرهترانهسازوتارزن
کهموجخیزرقصمانزشانهتاکمرشود

بیاکنارپنجرهزدفترتغزلبخوان
کهتاروپودجانماشعوروشعرترشود

بیاکنارپنجرهبخوانسرودمیهنم
کهخاککوهودشتآندوبارهپرگهرشود

بیاکهموجشادیازکنارهیخلیجفارس
روانبههرچهدشتتاسواحلخزرشود
چهسالهاامیدمادرختخشکوبیبریاست

بیاکهازنویدتوجوانوخوشثمرشود
درایناوانبهحلقماچهزهرهاچکاندهاند

دمیبهخوانمابیاکهکهکاممانشکرشود
بیاکهواژههاینحسحبسوآنسهگانهام

زدفتروزبانماستردهسربهسرشود
بیاوعاشقانهامعزیزمنصدابزن

رضامدهکهارغوانخموشودربهدرشود
خدایرامسیحمنزمهرآیهایبخوان

کهزانفستخدایراتولددگرشود
ستادهباُگلوِمیایمودیدههابهراهتوست

بیاکهانتظارمانامیدجانبهسرشود
بیاکهدررسانههابهمژدگانیجهان

»نماندروزگارغم«بزرگترخبرشود

غلطهایمتداولدر
زبانفارسی

از دیدگاه استاد حسن عميد
محذور- محظور:

»محذور«بهمعنیپرهیزشدهوچیزیاست
معنی به »محظور« کنند. حذر آن از که
منعشدهونارواوممنوعاست.استعمالهر
یکازایندوکلمهبهجایدیگریغلطاست.

مخده:
»ِمَخّده«)بهکسرمیموفتحخاودالمشدد(
بهمعنیبالشوپشتیوچیزیاستکهدر
موقعخوابصورترابرآنمیگذارند.اغلببه
ضممیمتلفظمیکنند)ُمَخّده(کهغلطاست.

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

کتابخانه انتشارات تهران: متداول، و مشهور

گوتنبرگ،صص125و12۶.

زین قند پاریس

اکفه کتاب

بسیاریازمردموقتیدربارهسوگ
شمامیشنوند،سعیمیکنندتابا
تعریفداستانسوِگرخدادهبرای

خودشانباشماهمدردیکنند.
داستانهاییکهدیگرانازفقدانشان
تالشی میکنند، تعریف هم برای
استبرایاینکهدرزمانسوگواری
احساستنهایینکنید.مقایسهیک
سوگباسوگیدیگرتقریبًاهمیشه
نتیجهعکسمیدهد.فقدان،درست
مثلعشق،منفرداست.اینکهکسی
فقدانیراتجربهکردهباشد،حتیاگر
فقدانیبسیارمشابهشماباشد،بهاین
درک را شما لزومًا که نیست معنا

میکند.
اینبخشهاییبودازکتابیباعنوان

خوش حالت اگر ندارد »عیبی
دیواین مگان خانم نوشته نیست«
و مشاور و آمریکایی نویسنده

کارشناسارتباطدرغمواندوه.
اودراینکتاببهشیوهاینوبهمسئله
پرداخته عزیز یک فقدان و سوگ

است.
تمامی که است باور این بر مگان
آدمیانلزومًادررویاروییبا»سوگ«
بهیکشیوهعملنمیکنندودیدگاِه
این با برخورد باب ِمن که رایجی
مسئلهوجوددارد،دیدگاهینادرست

وپیشپاافتادهاست.
فرهنگ به راجع کتاب، این در او
نگرش چگونگی و فقدان و سوگ
ورفتارمردمدرجامعهآمریکابااین

مسئلهپرداختهاست،فرهنگیکهاز
اینحیثدارایاشتراکاتزیادیبا

فرهنگایرانیاست.
اینکتابمسیریراارائهمیدهدکه
طیآنبتوانیمدررابطهمانباسوگ
تجدیدنظرکنیموبهایننگرشمهم
دستیابیمکهسوگواکنشیکاماًل
طبیعینسبتبهمرگوفقداناست،
نهوضعیتینابجاونادرستکهنیازبه

تغییرودگرگونیدارد.
اینکتابومحتویاتآنفقطبرای
دردمندانوکسانیکهباسوگدست
وپنجهنرممیکنندنیست،بلکهبهره
بردنازدرونمایهاینکتابشرایطرا
برایهمگانبهترخواهدکرد.همهما
درُبرههایاززندگانی،سوگوفقدان

راتجربهخواهیمکردویابافردی
روبروخواهیمشدکهبافقدانیعمیق

زندگیمیکند.
تعالیم،نکتههاوتوصیههایباارزش
ذکر کتاب در که توجهی شایاِن و
شده،آنرابهیککتاِبخواندنیو

کاربردیتبدیلنمودهاست.
مترجم:سیدهساراضرغامی

انتشارات:میلکان/2۴0صفحه

عیبی ندارد اگر حالت خوش نیست

ویژهطنزنیریزانفارس

سالششم/شماره:27۹
قیمت: 2 قرون

لنگلنگانمیروممنباخِرخودشاِدشاد
میزنمهیحرفحقرا،هرچهبادا،هرچهباد

حکایتهای ُقلمراد
من و َخَرم به این دنیا 
نباشیم و این حرف ها 

را نشنویم
روزنامه اعتماد:

تا بارداری زمان از بچه یک
یکسالگیبین50تا120میلیون
تومانهزینهدارد!اینهزینهشامل
انواعآزمایشهاومعایناتدورهای،
و ویتامین انواع خوراکی، مواد
حداقل سیسمونی و داروها برخی
تا۶ماهگیوبهدورازخریدوسایل

غیرضروریاست.

ُقل مراد:
بارداری+۶ ماه ۹ عبارتی به یعنی
میلیون میشود120 بچه ماهگی
هزینهبراییکسالوسهماهیا15

ماه.
مسئولین را کارها همین خب
عزیزمانمیکنندکهمردمبهجای
پارکینگ در پراید تا دو بچه، دو
آنطرف از دارند. خانهاشان
روزبهروز سایپا خودروسازی
مردم و میکند زیاد را تولیداتش
پایین را تولیداتشان روزبهروز

میآورند.
درست را اقتصاد شما جان! عاغا
کن،مردمخودشان3تا3تابچه

میآورند.

وزیر کشور:
مهاجرپذیر کشور دومین ایران
مهاجر میلیون 3.5 و دنیاست
ما کشور داخل در افغانستانی
یارانه کشورمان مردم همچون

دریافتمیکنند.

ُقل مراد:
پذیرایِی و مهاجرپذیری این البته
برادرانهازافاغنهمحترم،برایحفظ
تعادلجمعیتخوباست.چونما
اولینکشوردرفرارمغزهاهستیمو
آمار »مطابق ویکیپدیا نوشته به
احتساب با خارجه وزارت رسمی
۴ حدود کشور از خارج متولدان
میلیوننفرایرانیدرخارجازکشور

زندگیمیکنند.«
پسبااینحساب۴میلیونکسری
جمعیتداریمکهبااین3.5میلیون
سر به سر جورهایی یک مهاجر

میشود.

نماینده مجلس: 
بورسواقتصادعشقیادارهمیشود/

ایلنا

ُقل مراد:
یکینیستبهایننمایندهمحترم
عرضکندکه:مراَمتراعشقاست
اداره »عشقی« کاش ای جانم!
میشد.بهنظردارد»َکشکی«اداره
میشود.البتهنه!چون»کشک«هم
اینروزهاخیلیگراناست.اصاًلمن
نمیدانمچگونهادارهمیشود.اصاًل
کاشکیادارهنمیشدتاراهخودش

رابرود.
االناینَخرمنهرجاولشکنم
سرشرامیاندازدپایینبرمیگردد
طویله.نیازیبههیکردنواداره
بلد را ندارد.خودشراهش کردن
است.اینبورسواقتصادراولشان
کنیدبهحالخودشان.ازخِرمنکه

کمترنیستند.

وزیر کار:
قدرتخریدوزیرانهمکاهشپیدا

کردهاست.

ُقل مراد:
َایکهمنوَخَرمبهایندنیانباشیم
کاش نشنویم. را حرفها این و
مسئولینمحترم،یارانهثروتمندان
راحذفمیکردندوبهیارانهوزرا
میافزودندتامشکالتمعیشتیآنها
کمترشودوباطیبخاطربورسو
اقتصادوبازارراادارهکنند.واللهبه

خدا.

عصر ایران:
جابهجایی۹0کیلومترییکخانه

درکانادا.
100 رؤیایی خانه کانادایی، زوج
از بعد و مالکانخریده از را ساله
ماههابرنامهریزیآنراجابهجاکرده
وبهمحلموردنظردر۹0کیلومتر

آنطرفتربردند.

ُقل مراد:
خانه چطور آنها نمیدانم من
میسازندکهمیتوانندبعداز100
سالآنرا۹0کیلومترجابهجاکنند.

منطبقخواستهعیالمیخواستم
آشپزخانهمنزلپدرخدابیامرزمرا
اوپنکنم،کلسقفپایینریخت.
عیالتادوماههرشِبجمعهآش
نذریمیپختبهشکرانهاینکهمن

طوریمنشد.ها!اینجاایرانه!.

امضاء: ُقلمراد

دزد
بامرام

بی که اوایلی است یادم
شَده روان ایران َوالیت
شدت بی وضعم بودم،

خراببودوکنَدهکاریدرستَپیداَنمیشد.
ازبختبدمن،یگاَنهروزیهمکهکاریبیدستآوردم،
َحینکنَدهکاری،آنقدرفکرممشغولبودکهکولنگرا
موحکمبیرویانگشتشصتلنگچپمزدموازشدتی
درد،تاسرچاهباالپریدم.خوالصه،مجبورشدمبرایدوا

ودرمانبیشفاخاَنهُولسوالیشیرازروانشوم.
آنجاسواربراتوبوسواحدشدم.اتوبوسشلوغبودودرراه
َیکمردبیسیارخوشتیپوکتوشلواریهمسوارَبشد.
َیکهوَنظارهکردمَیکیازپشتسردستدرکیَسهاش

َبکردوَپیَسههایش)پولهایش(راکشَبرفت.
خواستمکاریکونمکهاتوبوسواحدایسَتهکردومرد
بیچارهبولندشدتاپولتیکت)بلیط(راحسابکوند.
وقتیدستدرکیَسهاشَبکرد،دیدپولیندارد،بیُلکنت

زبانافتادوازَخجالتسرخَبشد.
درایور)راننده(بامسخرهگفَتهکرد:»خاکبرسرت
کونند،َخجالتَبکش.مثاًلتوخودتراآدمباشخصیتی

َمیدانیکهپولَیکتیکتراَنمیدهی؟«
َیکهوَنظارهکردمبیَغیرتدزدبرَبخوردوبیراننَده

گفَتهکرد:»َکرایهموهندسرامنَحسابَمیکونم.«
مردخوشتیپبالبخندبیدزدَبگفت:»درودبرتو!

خداوندامثالشوماهارادراینَوالیتزیاَدهکوند.«
موسافرانهمآمینَبگفتند،شروعبیستایشدزدکرده

وبرایشدوعاکردند.
مردَبرفتودزدهمَبرفت...

امابعدازچندینسال،ترسمازآناستکهدوعای
دسَتهجمعیآنجمعموسَتجابشَدهباشد.

امیدوارماتوبوسَوالیتماازاینچیزهانداشَتهباشد...
نجیب

ماجراهای تبعه موجاز

ماجراهای من و بی بی

یکیشون نکرده بره َپلو ای پیرزنو
و گذاشتم بیبی بقچه کنار را چای فالسک

پرسیدم:بیبی!حاِلگوهرخانومخیلیَبده؟
بیبینگاهیبهمنانداخت...

-نهخیلیبد،ولیخوخیلیامخوبنیسدیه.
-شماشببیمارستانمیمونیبیبی؟

-هادیهننه،نیبینیچیامهجمکردممیه؟
-آخهچراشمابیبی؟ماشاالتااونجاییکهمن
میدونماونخودشدوتادختردارهوچارتاپسر،

تازهبجزدوماداوعروساونوهها...
-وووویننهخدااَسرشوننگذره.پیرزنبری
هرکدومشونزنگزدهیکیگفتهَبِچیکوچیک
درم،اویکیگفتهاَبیمارستانخوشومَنیا!او
یکیگفتهکارَدَرم،اویکیگفتهبریچههمش
منبرم؟خالصههرکدومشونَییچیگفتن!

یکیشوننکردهبرهَپلوایپیرزنو...
-چیبگمواالبیبی؟خداخیرتونبده...

*****
بیبیکهازدرآمدتوبقچهراازدستشگرفتم...

-خستهنباشیبیبی،گوهرخانوممرخصشد؟
-هاننه،دیهکاراشهکردمرفخونه...

-بهتربودبیبی؟
-بدنبود،منخوسوادنداشتمننه،خداخیرای

پرستاروبدهکهکاِریترقیُصشهکرد...
*****

بیبی که بودم نشسته تلویزیون جلوی
زاریکنانآمدتو...

-چیشدهبیبی؟چراگریهمیکنی؟
-گوهرننه،گوهر...

-گوهرچیشدهبیبی؟
-ُمرد...

-ُمردبیبی؟واقعًا؟جدیمیگی؟
باپشتدستزدتویصورتم....

-مرضضضض،منتوایحالمیهباتوشوخی
درمدختر؟

چیزینگفتمکهدوبارهباتشرگفت:
-نیِخیپاشیبیریَییُاووَقنیبریمنُدُرس

کنی؟
همانطورکهازسرجایمبلندمیشدمشنیدمکه

گفت:
ایبچاشراحتشد... -خداِرشکرکهُمرداَدسِّ

*****
راسر قند آب وحسابی درست هنوز بیبی

نکشیدهبودکهازجایشبلندشد...
-کجابیبی؟

-برمبینممراسمایپیرزنوکیهه،دلومطاقت
نَیرهتوخونه.

و بچهها همهی که، بیبی بری نمیخواد -
نوههاشعکسشوگذاشتناستاتوس...

-چیچی؟
-گذاشتنوضعیتموبایلشونبیبی...

بیبینزدیکترآمد...
-کو؟

-ایناهابیبی،بیاخودتببین...
-بچاوَنواش...)اینجاحرفهایبیبیممیزیشد!(

چادرشراپوشید...
-بازکجابیبی؟

-ینیایحرفوعغدهشدهسِردلومگالب،ماخام
برمبگمنیخاحاالکهمردهایکاراِربکنین،اواَ

دِسخودتوندقکردمَُرد!
گالبتون



6
یکشنبه 23 آبان 1400آالچیق

 14    نوامبر 2021 
شماره  359

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

بزرگ ترین آرزو
کنار النه سوسک ها

رهانیریزی

بااعضایخانوادهزدهبودیمبهکوهبرایتفریح؛ظهریکروز
تعطیل.هواییدلچسبوروحنواز،وکوهیخلوتوآرام.آفتاب

دلپذیرپاییزیخنکاریهواراکممیکرد.
درمیانهکوهبودیم.بچههاحسابیبهنفسافتادهبودند.با

خواهشواصرارمجبورمانکردندکمیبنشینیم.
درجاییمناسبتوقفکردیم.گفتیمنفسیتازهکنیموآبی

بنوشیم.
ناگهاندخترمجیغکوتاهیکشیدوفرارکرد.بانگرانیجلو
رفتیم.دقیقنشستهبودکنارالنهمورچههاوچندتاییبهاو
حملهورشدهبودند.بعدازتکاندنمورچههایعصبانیاز
رویلباسش،چندمتریآنطرفترنشستیموبحثدرباره
مورچههاباالگرفت.مجبورشدمجمالتیسرهمکنمدرباره
فوایدمورچههاتادخترمراکهمیگفت:»اصاًلمورچهچهبه
دردمیخورد«،قانعکنمکههرموجودیحتیسوسک!برای

طبیعتفوایدیدارد.
بگذریم...ناگهانسؤالیبهذهنمرسید.پرسیدم:آیاحاضرید
بهمدتنیمساعتکنارخانهسوسکهابخوابید؛ولیدرقبال

آنیکآرزویشمارابرآوردهکنند؟
دخترمهماناولخودشراجمعکردوگفت:نه!

بقیهاماباکمیمکثوتفکرقبولکردند.
پسرخواهرمگفت:منیکاسباببازیفروشیپرازانواع

اسباببازیمیخواهم.
خواهرمگفت:یکطالفروشیپرازطالوجواهرات.

همسرمگفت:یکخانهبزرگوسطیکباغزیباکناردریادر
رامسر.

پسرمهمآرزوییکالمبورگینیزردکرد.
بهمنگفتند:توچی؟حاضری؟

گفتم:اینچیزهاراکهگفتیدخیلیهادارند.یکمغازهپر
ازطال،یکالمبورگینیزرد،یهخانهوباغبزرگدربهترین
جاهایدنیا.آنهابدوناینکهبخوابندکنارسوسکهابهاین

همهداراییرسیدهاند.
منآرزویسالمتیکاملمیکنم:همسالمتجسموهم
سالمتروح.کسیکهروحشسالمباشد،میتواندبااراده
بههمهاینهابرسدبدوناینکهبخواهدکنارالنهسوسکها

بخوابد.
بهنظرمجوابخوبیدادهبودموهمهدرسخوبیگرفتهبودند.
آنروزگذشتوبهخانهبرگشتیم.بچههاداستانرابرای
مادربزرگتعریفکردند.اوهمبالبخندبهآنهانگاهمیکرد.
ناگهاندخترمازاوپرسید:مادرجان!شماچی؟شماچه

آرزوییمیکنی؟حاضریکنارالنهسوسکهابخوابی؟
مادربزرگابتداگفت:چهکاریهآخه؟

امادخترماصرارکرد.مادرباآنسواِدنداشتهوسنباال،جوابی
دادکهمنراتاچندروزبهفکرواداشت.

اوتبسمیکردوگفت:همهاینهاکهگفتیدجایخودشخوب
استامامنفقطیکچیزآرزومیکنم.اینکهخداازمراضی

باشه.

بر اساس یک سرگذشت واقعیروزنوشت
گفتگو:سمیهنظری/نیریزانفارس

درپشت اما است خوشبرخورد
پنهان غمی خوب، برخورد این
را او چهره که میشود دیده
خانمهای دست آن از پوشانده.
شیکپوشکهخطاتویلباسشان
پوشش میآید. چشم به خوب

کارمندیدارد.
رفتاهایشنشانمیدهدکهکالفه
نگاه را مچیاش ساعت است.
میکندوازمیانکسانیکهدر
راهرودادگاهرفتوآمدمیکنند

دنبالیکآشنامیگردد.
خودمراکهمعرفیکردمپذیرفت
را دلش سفره راحت خیلی و
گشود.بهنظرمیرسیدپیشاز

اینباخیلیهادرددلکرده.
آبرومند و شلوغ خانوادهای »در
همه مادرم و پدر شدم. بزرگ
تربیت و بزرگشدن دغدغهشان
درستمابود.پدرمشغلشآزاد
بودومادرمخانهدار.پنجخواهرو
برادربودیمکهسهتایآنهاازدواج
کردهبودندومنوبرادرکوچکتر
خودمدرخانهبودیم.دانشگاهم
کهتمامشد،مشغولبهکارشدم
زود خیلی خدا خواست به و
شد. جور من استخدام کارهای
سرمبهزندگیوکارمگرمبودکه
خالهاممنرابرایجوادپسریکی
ازاقوامشوهرشخواستگاریکرد.
و میشناختیم را آنها دورادور
نیازیبهتحقیقنبود.دریککار
آزادبایکنفرشریکبود.ماهم
باکمترینتحقیقخیلیزودوبه

صورتسنتیازدواجکردیم.«
آبیاش وماسک لحظهایمکث
رامرتبمیکندوادامهمیدهد:
»یکهفتهایازعقدمانگذشته
بودومنهنوزدرشوکبودمکه
جمع چیز همه زود اینقدر چرا
وجورشد.چرامنقبلازعقد
حرف تلفنی او با چندهفتهای

نزدم.منکهمخالفآشناییقبل
ازازدواجنبودم.بازبهخودمگفتم
کاریاستکهشدهواالنهمبه
خداتوکلمیکنموادامهزندگی.
بود گذشته عقد از دوسهماهی
درد به شراکتی کار گفت که
نمیخورد.اگرشریکخوببود،
خداتنهانبودوشریکداشت.
بعدازحسابوکتابوجداییاز
را زیادیدستش پول شریکش،
نگرفت.برایمجایتعجبداشت
به آنها50 تازهفهمیدمسهم و
50نبودهوسهمجوادخیلیکمتر
بوده.متوجهاولیندروغششدم
وام نیاوردم. خودم روی به اما
ازدواجراکهگرفتیمچونخودم
الزمنداشتم،آنرابهاودادمتا
راه کاری خودش برای بتواند
بیندازد.هنوزکارپیدانکردهبود
که دانستم خودم وظیفه من و

قسطهاراخودمبپردازم.«
باانگشتاندستشبازیمیکندو
میگوید:»بههردریزدمتابرایش

کاریدستوپاکنم.اماهمهرابا
بهانهایردمیکرد.باالخرههمراه
برادرششدتارویماشینسنگین
بارها مدت همین در کند. کار
بداخالقیهایشرادیدماماسکوت
اینکه بهحساب گذاشتم کردم؛
عالقهبهکارشنداردواعصابش

خردودستشخالیاست.«
سرشراتکانمیدهدوآهیاز
تولد میکشد:»روز دلتنگی سر
سیوسهسالگیامجشنعروسی
سقف یک زیر گفتم گرفتیم.
باشیمتفاهممانبیشترمیشود،
بیشترباهمحرفمیزنیموبهتر
همدیگررادرکمیکنیم؛امابعد
ازعروسیوضعیتخیلیبدترشد.
متوجهدروغهاییکیازدیگری
نداشت. پشتکار شدم. قشنگتر
هرچهرفتاربدشبیشترمیشد
منسعیمیکردمبامدارااورابا
خودمهمراهکنموزندگیامانرا
سامانبدهم.امااواهلکاروتالش
نبودوچونمیدانستمنخرجی

تالشی هیچ میدهم را خانه
نمیکرد.روزبهروزتنبلترمیشد
وداشتههایشراازدستمیداد.به
عنوانیکزنامروزیازاوتوقعی
جزکاروتأمینمعاشنداشتم.زیر
یکسقفبودیمولیاوتعهدیبه
هزینههایخانه،خوراکوپوشاک
هم خانوادهاش با حتی نداشت.
صحبتکردماماآنهاطرفاورا
گرفتندکهفعاًلندارد،توهمکه
سرکارمیروی،یاحسابزنو

شوهرازهمجدانیست.«
ادامه دوباره و میکند سکوت
از چندوقت از »بعد میدهد:
برادرشجداشدوبازهمبیکاری...
با بودمکه کرده قانع را خودم
کنار بداخالقیهایش و بیکاری
بیایمتااینکهمتوجهخیانتاوبه

خودمشدم.
مدارایی گونه هیچ جای دیگر
را خانه خرجی هم بود. نمانده
میدادموهمبابیکاریاوکنار
پای فهمیدم وقتی اما میآمدم.
خودش برابر دو که دیگر زنی
دیگر است میان در داشت سن
تقاضای و کنم تحمل نتوانستم
طالقدادم.وقتیشنید،درخیابان
چنانجرودعواییراهانداختکه
باعثصدمه نپرس.حتی و نگو
بدنیبهمنشدکهباشکایتو
نظریهپزشکیقانونیدیهگرفتم.«

و میاندازد پایین را سرش
میگوید:»دوسالاستبهدادگاه
میآیمومیرومومهریهامرابه
اجراگذاشتهام.میدانمطالقبد
استامامنبااوآرامشندارمو
وقتیآرامشنباشدزندگیمعنی

نمیدهد.
و اختالف سال دو از بعد حاال
پشیمانی اظهار تازه کشمکش
کردهومیخواهدبرگردد.امامن
دیگربهاینزندگیبرنمیگردم.
زندگیبدونوفاداریوغیرتو

ارادهچهبهدردمیخورد؟«

به این زندگی 
برنمی گردم

کوفته سزبی
راضیهیزدینژاد/مدرسآشپزی

مواد الزم:
گوشتچرخکرده:500گرم/برنج:2پیمانه/

لپه:1پیمانه/پیازداغ:یکدومپیمانه/
نمکوزردچوبه:بهمیزانالزم

سبزی:یککیلوشاملتره،ترخون،ریحان،شوید
مواد داخل آش:

پیازداغ:یکچهارمپیمانه/لپه:3قاشقغذاخوری
برنج:یکچهارمپیمانه/روغنمایع:یکچهارمپیمانه

سبزی:یکدومپیمانه
مواد میانی در صورت دلخواه:پیازداغوکشمشوگردو

شیوه پخت:
ودرصافی ازشبقبلخیسمیکنیم را برنج و لپه
میریزیمتاآبآنکشیدهشود.برنجولپهوسبزیجاتو
گوشتراباهمدوبارچرخمیکنیموبهآننمکوفلفلو

زردچوبهمیافزاییم.
سپسبهاندازهگردوبرداشتهوسطآنراباانگشتسوراخ
میکنیموکشمشوگردووپیازداغیراکهتفتدادهایم
درونآنقرارمیدهیمومحکممیپیچیم.همهکوفتههارا

بههمینشکلآمادهمیکنیم.
آبراتانصفهدرقابلمهریختهموادآشرابهآنمیافزاییم.
بعدازبهجوشآمدن،حرارتراکممیکنیموکوفتههارا
یکییکیبدوناینکهرویهمقراربگیرندداخلآنقرار
میدهیم.مدتزمانپختسهتاچهارساعتباحرارت

مالیماست.
نکات:

-نیمساعتقبلبرنجولپهرادرصافیبریزید.
-اگرموادآبداشتهباشد،بینمکباشدیاروغنموادمیانی

زیادباشدکوفتهوامیرود.
-دوساعتبعدازپخت،میتواندِرقابلمهرارویآنقرار

داد.

فرهنگآپارتماننشینی
یکیازگالیههایساکنانمسکنمهر،عدمرعایتحقوقدیگران
توسطافرادمعدوداست.دراینجابهبرخیازمهمترینقوانین

آپارتماننشینیاشارهمیکنیم:
-کفش،گلدانو...رادرراهپلهنگذارید.

-درمکانهایمشترکمانندحیاطوآسانسورآشغالنریزید.
-درساعاتبعداز۹شبمواظبآرامشهمسایههاباشید.

-موسیقیبایددرواحدخودتانشنیدهشود.
-ایجادتغییراتدرنمابدونهماهنگیبابقیهممنوعاست.

-نگهداریحیواناتخانگیدرقسمتهایمشترکمجازنیست.
درواحدخودتانهمتنهازمانیمجازبهاینکارهستیدکهبو،صدا

وحضورحیوانخانگیدرواحدشمامزاحمدیگراننباشد.
-شارژوهزینههایآپارتمانرابهموقعبپردازید.

-اطالعاتشخصیهمسایگانرابهغریبههانگویید.
-هنگامورودوخروجدِراصلیساختمانراببندید.

-اگرمشکلیبایکیازهمسایگانبرایتانپیشآمدهبهآرامیو
مؤدبانهمسئلهرابهاوتوضیحدهیدوجاروجنجالراهنیاندازید.

-استعمالدخانیاتدرمکانهایسربستهمشترک،مانندآسانسور
وراهرومجازنیست.

-ساکنهرواحدمسئولپرداختخسارتواردشدهبههمان
واحد،مانندگرفتنلولههایفاضالب،صدمهبهدیوارهاو...است.

آشپزباشی

زادروز نورانی امام حسن عسکری)ع( فرخنده باد
٨ ربيع الثاني - ۲۳ آبان 

مهربانی حتی 
با دشمنان
حجتاالسالمدکترحسینسروش

امامجماعتحسینیهثاراله

درسهای اخالقی

یکیازمهمترینمسائلیکهپیشوایان
دینیبرایمردمبازگونمودهاندودر
سیرهعملیخودنیزبهآنتأکیدنموده
وازمسلمانانخواستهاندتاتوجهزیادی
آداب به مربوط باشند داشته آن به
معاشرتوطرزبرخوردباافرادجامعه
بعثت اسالم)ص( گرامی پیامبر است.
خودرابرایاتماممکارماخالقمیداند
ودراینبینبهاخالقاجتماعیتوجه

ویژهایدارد.
باره همین در عسکری)ع( امامحسن
مقابل در دنیا در هرکس میفرماید:
و تواضع خود نوعان هم و دوستان
پیشگاهخداونددر نماید،در فروتنی
ُزمرهِصّدیقینوازشیعیانامامعلی)ع(
خواهدبود.)بحاراألنوار،ج.۴1،ص.55(
و وضوح به خود بیان این در امام)ع(
ُحسن و تواضع جایگاه به روشنی
فرموده اشاره مردم سایر با معاشرت
بودنودرزمره وشرطشیعهکامل
با مهربانی را گرفتن قرار صدیقین

دیگرانمعرفیمیکند.
رمزورود پیامبرختمیمرتبت حتی
بهبهشتالهیوقرارگرفتندرزمره
معاشرت ُحسن و مهربانی را مؤمنان
به قسم فرمودهاند: ایشان میداند.
خداییکهجانمدردستاوستوارد
ایمان اینکه مگر نمیشوید بهشت
بیاوریدوباایماننخواهیدشدمگربا
)مستدرکالوسائل، رفتار! در مهربانی

ج12،ص222(
بامطالعهاینروایاتوالبتهمشاهده
سیرهعملیحضراتمعصومین)ع(معلوم
رعایت و دیگران با مهربانی میشود
انسومحبتدرروابطاجتماعییکی

اسالم دین آموزههای اساسیترین از
است.بهطوریکهامامحسنعسکری)ع(
درسفارشاتخودپارافراترنهادهو
اینرفتارمحبتآمیزراحتینسبتبه
دشمنانسفارشنمودهاست:بادوست
ودشمنخوشگفتاروخوشبرخورد
باشید،اّمابادوستانمؤمنبهعنوان
یکوظیفهکهبایدهمیشهنسبتبه
برخورد شاداب چهرهای با یکدیگر
نمایند،اّمانسبتبهمخالفینبهجهت
آن. احکام و اسالم به وجذب مدارا

)مستدرکالوسائل،ج.12،ص.2۶1(.
اینسیرهپیشوایاندینیشیعه آری
استوهرکسمدعیپیرویازایشان
استبایدخودرادراینسلکوآیین
آراستهنماید.شیعهومسلمانواقعی
کسیاستکهحتینسبتبهدشمنان
خودبامهربانیوعطوفترفتارنماید

چهبرسدبهدوستانوهممسلکان!
امامعسکری)ع(سفارشاکیددارندکه
مهربانیبادشمنانازهرصدقهایبا
ارزشتراست:مداراوسازشبادشمنان
خداودشمناناهلبیت)علیهمالسالم(
بهتراستازهرنوعصدقهایکهانسان
برایخودبپردازد.)مستدرکالوسائل،

ج12،ص2۶1(.
اینگونه ما بزرگوار امامان که حال
رفتاریراازشیعیانخودآرزودارندجا
داردمانیزبهخواستهایشانلبیکگفته
ومراقبگرفتارشدندربازیهایمکاره
دنیا،اعمازبازیهایسیاسیواقتصادی
وطایفهایو...باشیموضمناحترام
بهسالیقونظراتدیگران،مهربانو
صمیمیوهمراهباانسوالفتدرکنار

یکدیگرزندگیکنیم.

بچه ها سالم
به کوشش سمیه نظری 

شبنم کتاب و دفترش را جمع کرد، عروسکش را 
برداشت و به کنار پنجره رفت. هوا کم کم تاریک 
می شد. مادرش به دیدن مادربزرگ رفته؛ اما هنوز بر 
نگشته بود. شبنم داشت با اسباب بازی هایش بازی 
می کرد که ناگهان برق رفت و همه  جا تاریک شد. بلند 
شد تا شمع بیاورد؛ ولی پایش را روی چیزی گذاشت 

که مثل سوزن تیز بود. او جیغی کشید و عقب رفت.
شبنم عروسکش را صدا زد و بعد روی زمین دست 
کشید. عروسک را پیدا کرد. آن را محکم در بغل 
گرفت و گفت: »تو هم می ترسی؟ نترس! االن برق 

می آید.«
او بلند شد تا به جلوی در برود و منتظر مادرش شود؛ 
اّما تا چندقدمی برداشت، چیز نرمی زیر پایش آمد. 
او خیلی ترسید. همان جا نشست و با خود گفت: چرا 

مادر نمی آید؟ 
کاش با او رفته بودم. از پنجره، حیاط را نگاه کرد؛ 
اّما حیاط تاریک بود. در حیاط سایه ای را دید که به 
این طرف و آن طرف می رفت. از ترس صورتش را 
برگرداند. یک صدای تاالپ از حیاط شنید و حسابی 

ترسید. 
بعدازمدتی، نورماه از پنجره به داخل اتاق تابید و اتاق 
را کمی روشن کرد. شبنم خوشحال شد و از ماه تشکر 

کرد.
از پنجره دوباره حیاط را نگاه کرد، خبری از سایه 
نبود. او شاخۀ درخت انار را دید که حرکت می کرد. 
شاخۀ  سایۀ  همان  ترسناک  سایۀ  فهمید  و  خندید 
درخت انار است. یک انار دید که پای درخت افتاده 

و فهمید آن صدایی که شنیده صدای افتادن انار از 
درخت بوده است.

که  دید  را  سیمی  برس  و  کرد  نگاه  را  اتاق  داخل 
مثل سوزن به پایش خورده و ترسیده بود. خرس 
پشمالویش را دید، همان چیز نرمی که زیر پایش 
آمده بود و او را به شدت ترسانده بود. او متوجه 
شد، همۀ چیزهایی که او را در تاریکی ترسانده بود، 
و  سرگرم  را  او  همیشه  که  هستند  همان چیزهایی 
خوشحال می کنند. حاال او دیگر خیالش راحت شد 
بازی  به  با عروسک هایش شروع  او  نمی ترسید.  و 
کرد. دوباره ماه پشت ابر رفت و همه جا تاریک شد. 
اگرچه دوباره کمی ترسید؛ ولی به بازی ادامه داد. 

درهمین لحظه، در باز شد و مادرش آمد.
 او االن دیگر می دانست که تاریکی ترسی ندارد و 
هرچه در روز وجود دارد در شب نیز هست. فقط فرق 

آن در تاریکی و روشنی است. 

زیر نور ماه
قصاب

آهای آهای اینجا چیه؟

مغازه  قصابیه!

سرتا سرش کاشی داره

هر کاشی نقاشی داره

آویخته از قالب و بند

گوشتای گاو و گوسفند

قصاب پیر مهربون

هم مهربون، هم خوش زبون

هی چاقوشو تیز می کنه

گوشتا رو ریزریز می کنه

گاهی با ساطور می زنه

استخونا رو می شکنه

می ُبره گوشت برای ما

می ریزه توی کیسه ها

با یه ترازو می کشه

یه سگ می یاد بو می کشه

قصاب پیر مهربون

یه استخون می ده به اون

گربه رو دنبال می کنه

موش ها رو خوشحال می کنه

شاعر: اسداهلل شعبانی
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برگی از تاریخ

پسازافزایشناگهانیدرآمدنفت
وضعدگرگونشدواینبارشاه
بهامکاناتمالیبیسابقهایکه
حتیخوابشراهمنمیدیددست
یافت.مسئوالِنبرنامهریزِیکشور
بهدولتیادآورشدندکهبایدبرای
این کردن هزینه در سال چند
درآمد،جانباحتیاطرانگهداشت
و اقتصادی تنگناهای نخست و
بندری، ظرفیت مانند اجتماعی
ترابریداخلی،تأسیساتشهری،
از را اینها مثل و انسانی نیروی
میانبرد،تاقدرتجذباقتصاد
بیشترشود.تنهاپسازگذشتناز
اینمرحلهمیتوانبهفکرمصرف
ایندرآمدسرشاردردرونکشور
افتاد.تاآنهنگاممیتواناضافه
مالی مؤسسههای به را درآمد
بینالمللیسپرد.ولیشاهگوشش
بدهکاراینگونهحرفهانبودومانند
شکیبایِی خودکامگان، بیشتر
کارشناسان توصیههای به توجه
اقتصادیراکهخودنیزچهبسا
درگزینشراهبایکدیگرهمآواز
نیستند،نداشت.درنتیجهناگهان
ویژه به بیحساب، واردات سیل
بهسویکشور غذایی، و نظامی
در ماهها وکشتیها سرازیرشد
کمبود و ماندند انتظار به بندر

کامیون، انبار، بندری، تسهیالت
واگن،راهآهنو...هزینهترابری
ورزیده کارگر به نیاز برد. باال را
نرخدستمزدهاراچندبرابرکردو
تقاضایخوراکومسکنبهشدت
تأمین که آن بی یافت افزایش
عرضهآنباقیمتهایپیشینمیسر
باشد.همهاینعاملهاموجبتورم
بیسابقهایدراقتصادایرانشدند
وکسانیراکهدرآمدثابتداشتند
-مانندحقوقبگیران-زیرفشار
قراردادند.دولتبهجایاینکه
بیرویه توسعه یعنی درد، ریشه
را دولتی هزینههای نامتعادل و
بجویدودرمانکند،بهپیکارعلیه
به بیماریبرخاستو نشانههای
ناممبارزهباگرانفروشی،گروهیاز
صاحبانصنایع،بازرگانان،کسبه
واصنافرازیرفشارقراردادوبرخی
ازآنانرابهناروابهزندانوتبعید
تصمیم دیگر سوی از فرستاد.
گرفتبرنرخاجارهمسکننظارت
کندوخانههایخالییانیمهتمام
در شهرداریها، توسط را مردم
دستگیرد.اینکهبودجههنگفت
دولتصرفساختمانهایگسترده
نظامیوطرحهایبزرگصنعتی
مردم آزردن جای به و میشد
میبایستبخشیازاینهزینهها

دیگر و مسکن کمبود صرف را
گرفتاریهامیکردند،هیچگاهبه
ذهنمسئوالنامرنرسید،یااگرهم
رسیدکسیرایارایبازگوکردن

واقعیتدرحضورشاهنبود.
درستدرهمانزمانیکهشاهبه
نفتی مذاکرات در اوپک همراه
بهپیروزیدرخشانیرسید،َعَلم
مردم متأسفانه ...« مینویسد:
همراضینیستند.یعنیطوریبا
آنهارفتارمیشودکهمثلمردم
مغلوبدرقبالیکقدرتغالب
میباشند...زمینهبسیارنامساعد
است،درصورتیکههرگزبیش
که نشده کار مردم برای این از
برای تصوری چنین اصاًل هیچ،
از ما کسینمیرفتکهعایدات
نفت1۶میلیارددالربشودواین
صنعتی زمینه در پیشرفت همه
وضع درست کنیم. اقتصادی و
حکومتنوریسعیداستدرعراق،
کهآنهمهکارکردهبودوتصور
میکردهمینکافیاست.نمیدانم
اینچهِسّریاستواینچهدستی
استکهپیشآرزویبیدالنکشد
دیوار...نگرانموسختنگرانم...«

)یادداشت۶دی1352(.
بیهوده، ستیزهجویی این نتیجه
بخش پایههای ساختن لرزان

خصوصیونومیدکردنمردمبه
فعالیتدرکارهایتولیدیبود.در
شاهنشاهی نظام پایانی سالهای
کامیابیازآِنکسانیشدکهبه
جایرنجاندنبازوانوآزردنفکر،
بزرگ شرکتهای برای داللی راه

خارجیرابرگزیدند.
شاهازپیامدهایسیاستنادرست
و بود ناآگاه دولت اقتصادی
میپنداشتتنهااوستکهمیتواند
منافعراستینکشوررابازشناسد
مگر وظیفهای مردم و دولت و

فرمانبرداریندارند.
درگفتگوییباَعلم،موضوعتورم
میآید. پیش ایران و جهان در
»....فرمودند:نرخهاراهمکنترل
میکنیمکهگرانیبیشاز5درصد
اصطالح در کردم: عرض نباشد.
است، غیرممکن این اقتصادیون
زیرامیگویندکسیکهسرباالیی
راهمیرودبایدطبعًابهنفسزدن
بیفتد.فرمودند:بااینوصف،این
کارراخواهیمکرد...«)یادداشت

2۸تیر135۴(.
ادامهدارد

برگرفته جستارگونه ای از:
)13۹3( علینقی عالیخانی،
یادداشتهایَعَلم،جلداول،تهران:

کتابسرا،صص101تا103

سالهای واپسين حکومت شاهنشاهی

کسی توان بیان واقعیت در حضور شاه را نداشت
بخشهجدهم

بيا کنار 
پنجره

دکترمختارکمیلی

بیاکنارپنجرهکهشبپرازقمرشود
بهپهنهیشبکنونستارهجلوهگرشود

بیاکنارپنجرهزغنچهبوسهایفرست
کهخستهقلبکوچکمزعشقشعلهورشود

بیاکنارپنجرهبهدستولبتوسوتزن
کهکفترانآشتیزبامسویبرشود

بیاکنارپنجرهترانهسازوتارزن
کهموجخیزرقصمانزشانهتاکمرشود

بیاکنارپنجرهزدفترتغزلبخوان
کهتاروپودجانماشعوروشعرترشود

بیاکنارپنجرهبخوانسرودمیهنم
کهخاککوهودشتآندوبارهپرگهرشود

بیاکهموجشادیازکنارهیخلیجفارس
روانبههرچهدشتتاسواحلخزرشود
چهسالهاامیدمادرختخشکوبیبریاست

بیاکهازنویدتوجوانوخوشثمرشود
درایناوانبهحلقماچهزهرهاچکاندهاند

دمیبهخوانمابیاکهکهکاممانشکرشود
بیاکهواژههاینحسحبسوآنسهگانهام

زدفتروزبانماستردهسربهسرشود
بیاوعاشقانهامعزیزمنصدابزن

رضامدهکهارغوانخموشودربهدرشود
خدایرامسیحمنزمهرآیهایبخوان

کهزانفستخدایراتولددگرشود
ستادهباُگلوِمیایمودیدههابهراهتوست

بیاکهانتظارمانامیدجانبهسرشود
بیاکهدررسانههابهمژدگانیجهان

»نماندروزگارغم«بزرگترخبرشود

غلطهایمتداولدر
زبانفارسی

از دیدگاه استاد حسن عميد
محذور- محظور:

»محذور«بهمعنیپرهیزشدهوچیزیاست
معنی به »محظور« کنند. حذر آن از که
منعشدهونارواوممنوعاست.استعمالهر
یکازایندوکلمهبهجایدیگریغلطاست.

مخده:
»ِمَخّده«)بهکسرمیموفتحخاودالمشدد(
بهمعنیبالشوپشتیوچیزیاستکهدر
موقعخوابصورترابرآنمیگذارند.اغلببه
ضممیمتلفظمیکنند)ُمَخّده(کهغلطاست.

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

کتابخانه انتشارات تهران: متداول، و مشهور

گوتنبرگ،صص125و12۶.

زین قند پاریس

اکفه کتاب

بسیاریازمردموقتیدربارهسوگ
شمامیشنوند،سعیمیکنندتابا
تعریفداستانسوِگرخدادهبرای

خودشانباشماهمدردیکنند.
داستانهاییکهدیگرانازفقدانشان
تالشی میکنند، تعریف هم برای
استبرایاینکهدرزمانسوگواری
احساستنهایینکنید.مقایسهیک
سوگباسوگیدیگرتقریبًاهمیشه
نتیجهعکسمیدهد.فقدان،درست
مثلعشق،منفرداست.اینکهکسی
فقدانیراتجربهکردهباشد،حتیاگر
فقدانیبسیارمشابهشماباشد،بهاین
درک را شما لزومًا که نیست معنا

میکند.
اینبخشهاییبودازکتابیباعنوان

خوش حالت اگر ندارد »عیبی
دیواین مگان خانم نوشته نیست«
و مشاور و آمریکایی نویسنده

کارشناسارتباطدرغمواندوه.
اودراینکتاببهشیوهاینوبهمسئله
پرداخته عزیز یک فقدان و سوگ

است.
تمامی که است باور این بر مگان
آدمیانلزومًادررویاروییبا»سوگ«
بهیکشیوهعملنمیکنندودیدگاِه
این با برخورد باب ِمن که رایجی
مسئلهوجوددارد،دیدگاهینادرست

وپیشپاافتادهاست.
فرهنگ به راجع کتاب، این در او
نگرش چگونگی و فقدان و سوگ
ورفتارمردمدرجامعهآمریکابااین

مسئلهپرداختهاست،فرهنگیکهاز
اینحیثدارایاشتراکاتزیادیبا

فرهنگایرانیاست.
اینکتابمسیریراارائهمیدهدکه
طیآنبتوانیمدررابطهمانباسوگ
تجدیدنظرکنیموبهایننگرشمهم
دستیابیمکهسوگواکنشیکاماًل
طبیعینسبتبهمرگوفقداناست،
نهوضعیتینابجاونادرستکهنیازبه

تغییرودگرگونیدارد.
اینکتابومحتویاتآنفقطبرای
دردمندانوکسانیکهباسوگدست
وپنجهنرممیکنندنیست،بلکهبهره
بردنازدرونمایهاینکتابشرایطرا
برایهمگانبهترخواهدکرد.همهما
درُبرههایاززندگانی،سوگوفقدان

راتجربهخواهیمکردویابافردی
روبروخواهیمشدکهبافقدانیعمیق

زندگیمیکند.
تعالیم،نکتههاوتوصیههایباارزش
ذکر کتاب در که توجهی شایاِن و
شده،آنرابهیککتاِبخواندنیو

کاربردیتبدیلنمودهاست.
مترجم:سیدهساراضرغامی

انتشارات:میلکان/2۴0صفحه

عیبی ندارد اگر حالت خوش نیست

ویژهطنزنیریزانفارس

سالششم/شماره:27۹
قیمت: 2 قرون

لنگلنگانمیروممنباخِرخودشاِدشاد
میزنمهیحرفحقرا،هرچهبادا،هرچهباد

حکایتهای ُقلمراد
من و َخَرم به این دنیا 
نباشیم و این حرف ها 

را نشنویم
روزنامه اعتماد:

تا بارداری زمان از بچه یک
یکسالگیبین50تا120میلیون
تومانهزینهدارد!اینهزینهشامل
انواعآزمایشهاومعایناتدورهای،
و ویتامین انواع خوراکی، مواد
حداقل سیسمونی و داروها برخی
تا۶ماهگیوبهدورازخریدوسایل

غیرضروریاست.

ُقل مراد:
بارداری+۶ ماه ۹ عبارتی به یعنی
میلیون میشود120 بچه ماهگی
هزینهبراییکسالوسهماهیا15

ماه.
مسئولین را کارها همین خب
عزیزمانمیکنندکهمردمبهجای
پارکینگ در پراید تا دو بچه، دو
آنطرف از دارند. خانهاشان
روزبهروز سایپا خودروسازی
مردم و میکند زیاد را تولیداتش
پایین را تولیداتشان روزبهروز

میآورند.
درست را اقتصاد شما جان! عاغا
کن،مردمخودشان3تا3تابچه

میآورند.

وزیر کشور:
مهاجرپذیر کشور دومین ایران
مهاجر میلیون 3.5 و دنیاست
ما کشور داخل در افغانستانی
یارانه کشورمان مردم همچون

دریافتمیکنند.

ُقل مراد:
پذیرایِی و مهاجرپذیری این البته
برادرانهازافاغنهمحترم،برایحفظ
تعادلجمعیتخوباست.چونما
اولینکشوردرفرارمغزهاهستیمو
آمار »مطابق ویکیپدیا نوشته به
احتساب با خارجه وزارت رسمی
۴ حدود کشور از خارج متولدان
میلیوننفرایرانیدرخارجازکشور

زندگیمیکنند.«
پسبااینحساب۴میلیونکسری
جمعیتداریمکهبااین3.5میلیون
سر به سر جورهایی یک مهاجر

میشود.

نماینده مجلس: 
بورسواقتصادعشقیادارهمیشود/

ایلنا

ُقل مراد:
یکینیستبهایننمایندهمحترم
عرضکندکه:مراَمتراعشقاست
اداره »عشقی« کاش ای جانم!
میشد.بهنظردارد»َکشکی«اداره
میشود.البتهنه!چون»کشک«هم
اینروزهاخیلیگراناست.اصاًلمن
نمیدانمچگونهادارهمیشود.اصاًل
کاشکیادارهنمیشدتاراهخودش

رابرود.
االناینَخرمنهرجاولشکنم
سرشرامیاندازدپایینبرمیگردد
طویله.نیازیبههیکردنواداره
بلد را ندارد.خودشراهش کردن
است.اینبورسواقتصادراولشان
کنیدبهحالخودشان.ازخِرمنکه

کمترنیستند.

وزیر کار:
قدرتخریدوزیرانهمکاهشپیدا

کردهاست.

ُقل مراد:
َایکهمنوَخَرمبهایندنیانباشیم
کاش نشنویم. را حرفها این و
مسئولینمحترم،یارانهثروتمندان
راحذفمیکردندوبهیارانهوزرا
میافزودندتامشکالتمعیشتیآنها
کمترشودوباطیبخاطربورسو
اقتصادوبازارراادارهکنند.واللهبه

خدا.

عصر ایران:
جابهجایی۹0کیلومترییکخانه

درکانادا.
100 رؤیایی خانه کانادایی، زوج
از بعد و مالکانخریده از را ساله
ماههابرنامهریزیآنراجابهجاکرده
وبهمحلموردنظردر۹0کیلومتر

آنطرفتربردند.

ُقل مراد:
خانه چطور آنها نمیدانم من
میسازندکهمیتوانندبعداز100
سالآنرا۹0کیلومترجابهجاکنند.

منطبقخواستهعیالمیخواستم
آشپزخانهمنزلپدرخدابیامرزمرا
اوپنکنم،کلسقفپایینریخت.
عیالتادوماههرشِبجمعهآش
نذریمیپختبهشکرانهاینکهمن

طوریمنشد.ها!اینجاایرانه!.

امضاء: ُقلمراد

دزد
بامرام

بی که اوایلی است یادم
شَده روان ایران َوالیت
شدت بی وضعم بودم،

خراببودوکنَدهکاریدرستَپیداَنمیشد.
ازبختبدمن،یگاَنهروزیهمکهکاریبیدستآوردم،
َحینکنَدهکاری،آنقدرفکرممشغولبودکهکولنگرا
موحکمبیرویانگشتشصتلنگچپمزدموازشدتی
درد،تاسرچاهباالپریدم.خوالصه،مجبورشدمبرایدوا

ودرمانبیشفاخاَنهُولسوالیشیرازروانشوم.
آنجاسواربراتوبوسواحدشدم.اتوبوسشلوغبودودرراه
َیکمردبیسیارخوشتیپوکتوشلواریهمسوارَبشد.
َیکهوَنظارهکردمَیکیازپشتسردستدرکیَسهاش

َبکردوَپیَسههایش)پولهایش(راکشَبرفت.
خواستمکاریکونمکهاتوبوسواحدایسَتهکردومرد
بیچارهبولندشدتاپولتیکت)بلیط(راحسابکوند.
وقتیدستدرکیَسهاشَبکرد،دیدپولیندارد،بیُلکنت

زبانافتادوازَخجالتسرخَبشد.
درایور)راننده(بامسخرهگفَتهکرد:»خاکبرسرت
کونند،َخجالتَبکش.مثاًلتوخودتراآدمباشخصیتی

َمیدانیکهپولَیکتیکتراَنمیدهی؟«
َیکهوَنظارهکردمبیَغیرتدزدبرَبخوردوبیراننَده

گفَتهکرد:»َکرایهموهندسرامنَحسابَمیکونم.«
مردخوشتیپبالبخندبیدزدَبگفت:»درودبرتو!

خداوندامثالشوماهارادراینَوالیتزیاَدهکوند.«
موسافرانهمآمینَبگفتند،شروعبیستایشدزدکرده

وبرایشدوعاکردند.
مردَبرفتودزدهمَبرفت...

امابعدازچندینسال،ترسمازآناستکهدوعای
دسَتهجمعیآنجمعموسَتجابشَدهباشد.

امیدوارماتوبوسَوالیتماازاینچیزهانداشَتهباشد...
نجیب

ماجراهای تبعه موجاز

ماجراهای من و بی بی

یکیشون نکرده بره َپلو ای پیرزنو
و گذاشتم بیبی بقچه کنار را چای فالسک

پرسیدم:بیبی!حاِلگوهرخانومخیلیَبده؟
بیبینگاهیبهمنانداخت...

-نهخیلیبد،ولیخوخیلیامخوبنیسدیه.
-شماشببیمارستانمیمونیبیبی؟

-هادیهننه،نیبینیچیامهجمکردممیه؟
-آخهچراشمابیبی؟ماشاالتااونجاییکهمن
میدونماونخودشدوتادختردارهوچارتاپسر،

تازهبجزدوماداوعروساونوهها...
-وووویننهخدااَسرشوننگذره.پیرزنبری
هرکدومشونزنگزدهیکیگفتهَبِچیکوچیک
درم،اویکیگفتهاَبیمارستانخوشومَنیا!او
یکیگفتهکارَدَرم،اویکیگفتهبریچههمش
منبرم؟خالصههرکدومشونَییچیگفتن!

یکیشوننکردهبرهَپلوایپیرزنو...
-چیبگمواالبیبی؟خداخیرتونبده...

*****
بیبیکهازدرآمدتوبقچهراازدستشگرفتم...

-خستهنباشیبیبی،گوهرخانوممرخصشد؟
-هاننه،دیهکاراشهکردمرفخونه...

-بهتربودبیبی؟
-بدنبود،منخوسوادنداشتمننه،خداخیرای

پرستاروبدهکهکاِریترقیُصشهکرد...
*****

بیبی که بودم نشسته تلویزیون جلوی
زاریکنانآمدتو...

-چیشدهبیبی؟چراگریهمیکنی؟
-گوهرننه،گوهر...

-گوهرچیشدهبیبی؟
-ُمرد...

-ُمردبیبی؟واقعًا؟جدیمیگی؟
باپشتدستزدتویصورتم....

-مرضضضض،منتوایحالمیهباتوشوخی
درمدختر؟

چیزینگفتمکهدوبارهباتشرگفت:
-نیِخیپاشیبیریَییُاووَقنیبریمنُدُرس

کنی؟
همانطورکهازسرجایمبلندمیشدمشنیدمکه

گفت:
ایبچاشراحتشد... -خداِرشکرکهُمرداَدسِّ

*****
راسر قند آب وحسابی درست هنوز بیبی

نکشیدهبودکهازجایشبلندشد...
-کجابیبی؟

-برمبینممراسمایپیرزنوکیهه،دلومطاقت
نَیرهتوخونه.

و بچهها همهی که، بیبی بری نمیخواد -
نوههاشعکسشوگذاشتناستاتوس...

-چیچی؟
-گذاشتنوضعیتموبایلشونبیبی...

بیبینزدیکترآمد...
-کو؟

-ایناهابیبی،بیاخودتببین...
-بچاوَنواش...)اینجاحرفهایبیبیممیزیشد!(

چادرشراپوشید...
-بازکجابیبی؟

-ینیایحرفوعغدهشدهسِردلومگالب،ماخام
برمبگمنیخاحاالکهمردهایکاراِربکنین،اواَ

دِسخودتوندقکردمَُرد!
گالبتون
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دعوت به همکاری
به یک منشی خانم آشنا به کامپیوتر 
جهت کار در خانه چاپ نیازمندیم   

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

2/36889  به یک همکار )ترجیحًا خانم(
 آشنا به کامپیوتر و خدمات اینترنتی

جهت کار در  )خدمات چاپ و کامپیوتر تایپ نت( 
 نیازمندیم

 آدرس:خیابان طالقانی، جنب هایپر بسیجیان 
 تلفن:09221413096

مراجعه حضوری، عصرساعت 5 به بعد

به 
ت 

عو
د

ی
ار

مک
ه

2/36975

یک قطعه زمین مسکونی سند دار 185 متر 
هر متر 2/200/000   تومان واقع در خیابان 

معلم به فروش می رسد. 
09173173797 ن

می
ش ز

رو
ف

2/36977

دعوت به همکاری 

فست فود بیز
 1- صندوق دار خانم

٢- كمک آشپز ترجيحًا 
 خانم )همراه با آموزش(

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

 گواهی نامه رانندگی(
 مراجعه فقط حضوری

 ساعات تماس 
صبح ٩تا1٣

عصر 1٨ تا ٢٣
تلفن تماس جهت 

هماهنگی
٠٩1٧1٣٢٢٤٨٣ 

3/36795

تکلیف  تعیین  قانون  اول موضوع  برابر رأی شماره 140060311005000582 هیأت 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک نی ریز تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای مجتبی قربانی فرزند 
احمد رضا به شماره شناسنامه 2550076583 صادره از نی ریز در ششدانگ یک باب خانه 
به مساحت234.94 متر مربع پالک 409 فرعی از 3789  اصلی مفروز و مجزا شده از پالک 
341 فرعی از 3789  اصلی واقع در نی ریز بخش 22 فارس خریداری از مالک رسمی خانم 
منیژه زردشت  محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهی می شود. در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت 

مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشارنوبت اول:1400/08/09 

تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/08/24

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

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

ش 92- مورخ 1400/07/28

36850

برابر رأی شماره 14006031102300227 - 1400/05/03 هیأت اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک زرین  دشت تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای یعقوب آرامش  
فرزند منصور به شماره شناسنامه 11462 صادره از زرین دشت در ششدانگ باب خانه 
به مساحت 295 متر مربع پالک 1622 فرعی از 7286  اصلی مفروز و مجزی شده از 
پالک 7286 اصلی قطعه 8 بخش 12 فارس شهرستان زرین دشت واقع در حاجی آباد 
خریدار  مع الواسطه از مالک رسمی آقای محمد شجاعی محرز گردیده است. لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود. در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند، می توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشارنوبت اول:1400/08/09 

 تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/08/23

خلیلمرادخواه-رئیسثبتاسنادوامالکزریندشت

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

- مورخ 1400/08/03
ش 2725

36869

به یک نفر باغبان حرفه ای جهت کار در باغ 

اناری واقع در نی ریز با حقوق و بیمه به صورت 

ساالنه نیازمندیم 09925448583 ی
ار

مک
ه ه

ت ب
عو

د

2/36974

    نوبت اول:1400/08/23    

نوبت دوم :1400/08/30  

مورخ   7 شماره  جلسه  باستناد  دارد  نظر  در  نی ریز  شهرداری 

تکمیل  عمرانی  پروژهای  شهر  اسالمی  شورای   1400/07/01

اسکلت بتنی ساختمان اداری شهرداری نی ریز از طریق مناقصه 

عمومی به متقاضیان )حقیقی و حقوقی( واجد شرایط واگذار 

نماید . لذا از کلیه متقاضیان دعوت به عمل می آید از تاریخ 

نشر آگهی جهت دریافت اسناد مناقصه و اطالعات تکمیلی به 

شهرداری نی ریز مراجعه نمایند یا با شماره تلفن چهار رقمی 

0715320 داخلی 307 و 501 تماس حاصل نموده یا به سامانه 

  http://shafafiat.neyriz.ir شفافیت شهرداری نی ریز به آدرس

مراجعه نمایند. متقاضیان می بایست مبلغ 1.000.000.000 ریال 

سپرده شرکت در مناقصه را به صورت ضمانتنامه بانکی معتبر در 

فرمهای قابل قبول در وجه شهرداری نی ریز با اعتبار حداقل سه 

ماهه و قابل تمدید و یا فیش واریزی به حساب 0105692262004 

بانک ملی شعبه احمد نی ریزی بنام شهرداری نی ریز به همراه 

اسناد مناقصه  شهرداری ارائه نماید. متقاضیان می بایست کلیه 

اسناد را تا پایان وقت اداری مورخ 1400/09/11 در پاکت الک و مهر 

شده به آدرس فارس، نی ریز خیابان آیت ا... طالقانی شهرداری 

نی ریز واحد دبیرخانه محرمانه تحویل نمایند. جلسه کمیسیون 

مناقصه در ساعت 15 مورخ 1400/09/13 در محل شهرداری برگزار 

خواهد شد. حضور متقاضیان یا یک نفر به نمایندگی از طرف آنها 

با ارائه معرفی نامه رسمی در جلسه کمیسیون مجاز بوده و دعوت 

دیگری از متقاضیان به عمل نخواهد آمد. کلیه هزینه های نشر 

آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد. پرداخت کلیه کسورات 

قانونی به عهده برنده مناقصه خواهد بود. شرکت در مناقصه و ارائه 

پیشنهادات به منزله قبول شرایط و تکالیف شهرداری می باشد. 

به پیشنهادات فاقد سپرده، مخدوش، مشروط و پیشنهاداتی که 

بعد از مهلت مقرر واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد. شهرداری 

در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد. برابر مقررات نباید 

هیچکدام از اعضای اصلی وعلی البدل شرکت مشمول قانون 

منع مداخله کارکنان دولت باشد. در صورتیکه برندگان اول، دوم 

و سوم حاضر به انعقاد قرارداد نگردند سپرده  آنها به ترتیب به نفع 

شهرداری ضبط خواهد شد. شهرداری در قبول یا رد پیشنهادات 

مختار است. سایر جزئیات وشرایط در اسناد مناقصه درج گردیده 

است. 

   امورمالیشهردارینیریز

آگهی تجدید مناقصه عمومی تکمیل اسکلت بتنی ساختمان اداری شهرداری 
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اطالعیه جذب نیرو
نمایندگی گروه صنعتی سپاهان  
جهت تکمیل کادر دفتری خود به 

دو نیروی خانم با فن بیان باال جهت 
بخش  اداری نیاز دارد. با حقوق عالی 

 و بیمه تأمین اجتماعی
تلفن :5٣٨٣٤٢٩٨-٠٧1 داخلی 1٠٠

1/36978

فروش منزل
یک باب منزل مسکونی به متراژ 183 مترمربع، زیربنای 163 
متر مربع واقع در خیابان امام مهدی کوچه منبع آب )پشت 

اداره ارشاد سابق( به فروش می رسد
09378524166 2/36960

یک باب منزل مسکونی واقع در بلوار استقالل)ساختمان 
قدیم دخانیات( به مساحت کل 455متر مربع و زیر بنای 350 

متر مربع  به فروش می رسد
53839855-09177322313

فروشساختمان

2/36959

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان نی ریز، در 

مورد دستگاه اکسیژن ساز و مخزن اکسیژن بیمارستان 

جدید که انتقاد آن در خطبه های نماز جمعه مطرح شد، 

توضیحاتی ارائه کرد.

دکتر داود آل داود گفت: »بیمارستان قدیمی )شهدا( تا 

کنون دستگاه اکسیژن ساز نداشته و اکسیژن مصرفی 

آن از طریق شارژ کپسولهای اکسیژن و استقرار آنها 

در سیستم اکسیژن مرکزی بیمارستان شهدا تأمین 

می شود. اما دستگاه اکسیژن ساز 600 لیتری برای 

بیمارستان جدید تهیه شده و آماده بهره برداری است.«

وی عنوان داشت: »در ابتدا برای بیمارستان جدید 

شهرستان نی ریز که به نام شهدای سالمت نامگذاری 

شده، مخزن 20 هزار لیتری اکسیژن مایع در  نظر گرفته 

شده بود که در بهمن ماه 1399 تهیه و به نی ریز منتقل 

گردید و بدون این که در مدار قرار گیرد، در بیمارستان 

قدیم قرار گرفت تا در زمان افتتاح بیمارستان جدید، 

متصل شود. 

با توجه به این که از آن تاریخ تا کنون دانشگاه علوم 

پزشکی روز های سخت کرونایی را سپری کرده بود، 

کرونا  پیکهای  در  مایع  اکسیژن  تهیه  مشخص شد 

بسیار سخت است و چون در استان فارس کارخانه های 

تولیدکننده اکسیژن مایع وجود نداشت و کارخانه های 

تعهد  خود  شهر های  به  بیشتر  همجوار  استانهای 

داشتند، از این رو در شهرستانهایی که نیاز به تأمین  

و  شد  ایجاد  عمده ای  مشکالت  بود،  مایع  اکسیژن 

دانشگاه بحرانهای زیادی را سپری کرد . 

پیرو جلساتی که با دانشگاه گرفته شد ، یک دستگاه 

اکسیژن  مخزن  بر  عالوه  لیتری   600 اکسیژن ساز 

مایع به این بیمارستان اختصاص یافت تا در زمان 

که  را  بیمارستانهایی  سایر  مشکالت  بهره برداری، 

نداشته  می کردند  استفاده  مایع  اکسیژن  مخزن  از 

باشیم.«

رئیس شبکه بهداشت افزود: »دستگاه به سرعت تهیه 

و در تیر ماه 1400 به بیمارستان منتقل شد  و قرار بر 

این بود که مخزن اکسیژن مایع به عنوان پشتیبان در 

مدار قرار گیرد تا در صورت اختالل در اکسیژن ساز، 

اکسیژن رسانی کند . اما متخصصان معتقدند که مخزن 

اکسیژن در هر صورت باید 3 ماه یکبار شارژ شود؛ چون 

بیشتر از آن نمی تواند اکسیژن را نگهداری کند.«

اخیر  مدت  چند  »در  گفت:  بهداشت  شبکه  رئیس 

دستگاه اکسیژن ساز بیمارستان مرکزی علی اصغر که 

بیمارستان سنترال و مرکزی استان فارس می باشد 

و بیماران بد حال همه شهرستانها به این بیمارستان 

منتقل می شوند، دچار اختالل شد و مخزن پشتیبان 

آنها با توجه به این که 10 هزار لیتری بود، پوشش 

دهنده این بیمارستان نبود. با توجه به  نیاز بیشتر این 

سالمت  شهدای  بیمارستان  به  نسبت  بیمارستان 

نی ریز، در دانشگاه تصمیم گرفته شد مخزن 10 تنی 

با 20 تنی جابه جا گردد؛ با این پیش فرض که تهیه 

اکسیژن برای بیمارستان نی ریز هم بسیار سخت است 

و اکسیژن ساز 600 لیتری این بیمارستان جوابگوی 

که  پیگیریهایی  با  می باشد.  شهرستان  این  بیماران 

انجام شد و صحبت نماینده محترم شهرستان، اعالم 

شد که امکان پوشش و شارژ کپسول توسط گل گهر 

سیرجان وجود دارد و در آینده نزدیک نیز بخشی که در 

کارخانه فوالد تولید اکسیژن می کند، فعال می شود و 

این مخزن به راحتی قابل شارژ است. در حال حاضر این 

موضوع در حال بررسی است؛ اما دستگاه اکسیژن ساز 

در بیمارستان جدید نی ریز )شهدای سالمت(  آماده 

بهره برداری می باشد.«

توضیحات رئیس شبکه بهداشت در مورد دستگاه

 اکسیژن ساز بیمارستان جدید

کمک3میلیونو300هزار
تومانیخیریننیریزیبه

خانوادهنیازمند
خیرین نی ریزی، به خانواده نیازمندی که شرح حال آنها در هفته نامه نی ریزان فارس 

چاپ شد، بیش از 3 میلیون و 300 هزار تومان کمک کردند.
این گزارش در صفحه 6 هفته نامه نی ریزان فارس شماره 355 در تاریخ 25 مهرماه با 
عنوان »باغ دلتنگی« به چاپ رسید. به گزارش کمیته امداد امام خمینی شهرستان 
نی ریز، خیرین از این تاریخ تا 17 آبان ماه، 3 میلیون و 300 هزار تومان برای کمک به 
این خانواده که در اتاق یکی از باغهای خشک شده نی ریز زندگی می کنند، واریز کردند. 

همچنین یکی از خیرین، 25 متر مربع موکت به این مددجوی کمیته امداد اهداء کرد. 
مدیر مهد کودک و پیش دبستانی نیایش نیز یکی از فرزندان آنها را در این مهد کودک 

ثبت نام کرد و کلیه هزینه ها و تأمین کتب درسی او را متقبل شد.
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زیر نظر: دکترحسنعلی پیشاهنگ پزشک عمومی و  محدثه نیک منش کارشناس ارشد تغذیه

/ بخور پیاز: کمک به بهبود سریعتر بیمار کرونایی
اگر درگیر کرونا هستید، یک قابلمه آب را بجوشانید، یک 
عدد پیاز )ترجیحًا قرمز( را خرد کنید و داخل آن بریزید و 

بگذارید 5 دقیقه داخل آب، جوش بخورد.
اگر کرونا دارید، روزی چند بار این بخور را انجام دهید؛ ولی 
اگر کرونا ندارید، بهتر است تا پایان کرونا، این کار را هفته ای 

دو الی سه بار انجام دهید.
بعد از دوران کرونا نیز، این بخور می تواند در پیشگیری و 
درمان سرماخوردگی و آنفلوآنزا و حل مشکالت سینوس ها 

به شما کمک کند.

/ عواقب کرونا برای زنان باردار
آیا »کووید« بر سالمت باروری تأثیرگذار است؟

وزارت بهداشت:
بارداری باعث افزایش احتمال ابتال به کووید19 عالمت دار 

یا بی عالمت نمی شود.
عواقبی نظیر زایمان زودتر از موعد )زودتر از 37 هفته( در 
بین زنان باردار مبتال به کووید19 باالتر از زنان باردار غیر 

مبتال به این بیماری است.

/ کیوی میوه عجیب و غریبی است!

• ویتامین C آن 2برابر پرتقال است وفیبِر پوست کیوی 2 
برابر خود کیوی است!

• دانه های کیوی هوش افزا است و هم اندازه ماهی امگا3 
دارد!

• کیوی ضد سرماخوردگی است و پوستش ضد یبوست.

/ واکسیناسیون کرونا در بارداری، خطر سقط جنین را 
افزایش نمی دهد.

 هیچ مدرکی افزایش خطر از دست دادن زودهنگام بارداری 

پس از واکسیناسیون کووید-19 را نشان نمی دهد.
 این مطالعه هیچ ارتباطی بین نوع واکسن تزریق شده به 

زنان باردار و خطر سقط جنین پیدا نکرد.
 مهم است که زنان باردار واکسینه شوند؛ زیرا خطر بستری 

شدن در بیمارستان بر اثر ابتال به کرونا و بروز عوارض 
کووید-19 در آنها بیشتر است و نوزادان آنها در معرض خطر 

بیشتری برای تولد زودرس قرار می گیرند.

/ نشستن پای اینترنت بیش از 6 ساعت در روز، خطر 
مرگ را به میزان 40 درصد افزایش می دهد. 

به طور کلی اگر در جایی بی حرکت نشسته باشید، اما مغز 
و چشمانتان در حال فعالیت باشد، خطر مرگ افزایش 

می یابد.

/ استرس بزرگترین دشمن سیستم ایمنی بدن است.
 تنها کاری که از ما ساخته است، این است که با تغذیه 
درست و روحیه عالی سیستم ایمنی خانواده  و خودمان را 

باال ببریم.
بچه ها نباید درگیر این استرسها شوند؛ وگرنه ممکن است 
آسیبهای روحی روانی جبران ناپذیری ببینند. فقط باید به 

آنها بگوییم بهداشت را با دقت بیشتری رعایت کنند.

/ شیشه مام )خوشبوکننده ها( را دور نیندازید!
 آن را بشویید و کرم مرطوب کننده در آن بریزید و استفاده 
کنید؛ عالوه بر این که کرم بهتر جذب می شود، پوستتان را 

ماساژ هم می دهد.

/ سس مایونز دشمن شماره یک رژیمهاى غذایی است.
هر قاشق آن حاوى 10 گرم چربی است و باعث افزایش 

شدید فشار خون می شود.
هنگام مصرف، آن را با ماست رقیق تر و از لیموترش استفاده 

کنید.

/ پوشاندن کفش گشاد به کودکان به امید این که بعداً 
اندازه شود، باعث  میخچه،  کمردرد در بزرگسالی و تشدید 

صافی کف پا می شود.

/ هرگز باموهای خیس نخوابید. 
زیرا باعث سردرد و عفونت شده و موها شکننده و منجر به 

ایجاد موخوره و ریزش موها می شود.

/ بوسیدن کسی که بهداشت دهان و دندان را به درستی 
رعایت نمی کند، می تواند پالکهای دندانی شما را بیشتر 

کند و شما را به مرور در معرض باکتری های مضر قرار دهد.

  چند خط سالمتی

/ ماجرای خودکشی ویروس کرونا با یک جهش جدید 
در ژاپن چیست ؟!

 خبرگزاری کیودو نوشت: تعداد مبتالیان ژاپن در روز شنبه 
گذشته به 229 نفر رسید که کمتر از یک درصد 25 هزار 
و 900 مبتال در بیستم ماه اوت است. اقدامات پیشگیرانه 
ژاپن علیه گسترش کرونا در کنار احتمال جهش یکی از 
عوامل کاهش مبتالیان به کرونا قلمداد شده است. محققان 
مؤسسه ملی ژنتیک ژاپن و دانشگاه نیگاتا به تازگی آخرین 

تحقیقات خود را منتشر کرده اند.
 مطالعات نشان داده که در ژنوم سویه جهش یافته دلتا، 
آنزیمی به نام “nsp۱۴” جهش پیدا کرده است به نظر 
می رسد پدیده کاهش موارد ابتال ناشی از بروز نوعی جهش 
در ویروس باشد. محققان ژاپنی می گویند که این جهش 
جدید در کروناویروس ممکن است آن را وادار به خودکشی 

کند.

/ با این سبزی خوش طعم، قند خونتان را کنترل کنید !

  پیازچه عالوه بر خوش طعم کردن غذاها خواص درمانی 
بسیاری دارد؛  این نوع  سبزی در  حفظ سالمت قلب و 

تقویت استخوان ها بسیار مفید است.
حفظ  سرماخوردگی،  درمان  پوست،  برای  همچنین   
سالمت چشمها، کاهش ریسک سرطان، کنترل قند خون، 
سالمت گوارش و برطرف کردن عفونتها بسیار مفید است و 

می توان از آن بهره های زیادی برد.

/ هدفون های بلوتوثی برای سالمتی مضر هستند !
از  بلوتوث دار  هدست های  که  می دهد  نشان   پژوهش ها 
و  استفاده  غیریونیزان  الکترومغناطیسی  میدان  فناوری 
نگرانی های جدی برای سالمتی ایجاد می کنند. برخی از 
محققان حوزه سالمت مدعی شده اند که استفاده طوالنی 
بارداری،  دوران  در  ابزار هایی  و  وسایل  چنین  از  مدت 
می تواند اثرات مضری داشته باشد. به عنوان مثال، استفاده 
طوالنی مدت از چنین وسایلی در دوران بارداری اثرات 
مضری از جمله خطر سقط جنین و کودکان متولد شده با 

اختالل بیش فعالی و نقص توجه )ADHD( دارد.
وز وز گوش و افزایش خطر تومور مغزی نیز از خطرات 

احتمالی استفاده مداوم از هدفون است.

/ آیا خوردن چای سیاه الغر می کند؟
دیابت،  مثل  مختلف  بیماری های  اصلی  علت  چاقی 

بیماری های قلبی، کلسترول باال و ... است.
چای سیاه با کاهش التهاب بدن به الغری کمک می کند. از 
آنجا که یک دوره طوالنی التهاب در بدن می تواند چاقی را 
تحریک کند، با نوشیدن چای سیاه می توانید از چاقی ناشی 

از التهاب جلوگیری کنید.

/ چند ادویه برای حال خوب بانوان:
- زنجبیل: تنظیم عادت ماهانه، ضدعفونی کننده،الغری

- زیره: جلوگیری از افتادگی رحم و تخمدان، پوست زیبا، 
جلوگیری از عفونت.

- زعفران: تقویت سیستم ایمنی و میل جنسی.

/ اگر کمر درد، درد ماهیچه یا رماتیسم دارید، هر وقت 
چای دم می کنید یا الی برنج، یک دانه »هل« درسته قرار 

دهید.
هل سالمترین ضد درد و ماهیچه شل کن و مسکن دنیاست.

جالب است بدانید هل ضد سرفه است. همچنین کبد و کلیه 
را تقویت می کند و یک مولتی ویتامین طبیعی است!

/ اگر زیاد تلویزیون تماشا کنید، زودتر دچار پیر مغزی 
می شوید.

نتایج سه مطالعه جدید نشان می دهد افراد میانسالی که 
به طور مرتب برای سرگرمی تلویزیون تماشا می کنند، در 
معرض خطر باالتر زوال استداللی و حافظه در سنین باالتر 

هستند.
محققان در مطالعه حدود 6500 شرکت کننده در طول 
6 سال مشاهده کردند آنهایی که مدت زمان بیشتری 
مغزشان  شناختی  عملکرد  می کردند،  تماشا  تلویزیون 

حدود 7 درصد کاهش داشت.
همچنین در مطالعه 970 نفر دیگر مشخص شد کاهش 
حجم ماده خاکستری مغز افرادی که عادت به تماشای 

مداوم تلویزیون داشتند، به مراتب بیشتر بود.

چند خط سالمتی

 گردو می تواند مانع از پیری زودرس شود. گردو به حفظ پوست در برابر پیری زودرس ناشی 
از قرارگیری در معرض پرتوهای فرابنفش کمک می کند و باعث می شود پوست مدت 

طوالنی تری جوان باقی بماند.
گردو  پوست را مرطوب نگه می دارد. گردو بیشتر از هر مغز خوراکی دیگری حاوی 
چربی های سالم امگا-3 است. امگا-3، برای داشتن پوستی سالم واجب است؛ چون به 
متعادل شدن تولید چربی پوست، دفع سموم و حفظ رطوبتی که برای نرمی پوست الزم 

است کمک می کند.
 گردو می تواند مانع از جوش زدن شود. چربی های سالم درون گردو به آرام شدن پوست 

تحریک شده کمک می کنند و می توانند حتی برخی مشکالت پوستی مانند درماتیت 
)التهاب پوست( را برطرف کنند.

 گردو می تواند سیاهی و پف زیر چشمها را کاهش دهد؛ گردو حاوی ویتامین E  است که 
ثابت شده سیاهی زیر چشم را کاهش می دهد.

گردو پوست را روشن می کند و برای پوست سرتان مفید است. آنتی اکسیدان ها و 
اسیدهای چرب سالم درون گردو می توانند به تحریک فولیکولهای مو کمک کنند؛ امری 
که باعث درخشندگی و پرپشتی بیشتر موها می شود. خوردن گردو ممکن است سالمت 

پوست سر را هم بهبود ببخشد؛ امری که به مقابله با شوره و خارش کمک می کند.

در وعده صبحانه چند مغز گردو مصرف کنید!

قطعًا سنگ کلیه را می توان یکی از چالش برانگیزترین 
مشکالت سالمتی به شمار آورد که افراد زیادی در سراسر 
نرم می  کنند. همان طور که  پنجه  و  با آن دست  دنیا 
می دانید، نوشیدن فراوان مایعات، اصلی ترین استراتژی 
مقابله با این وضعیت در کنار درمانهای دارویی و مداخالت 

پزشکی محسوب می شود.
نوشیدنی ها نه تنها سموم بدن را دفع می کنند، بلکه به 
حرکت بهتر سنگها و شنها هم از طریق دستگاه ادراری 
یاری می رسانند. هر چند ممکن است آب به تنهایی برای 
کمک به دفع راحت تر و سریعتر سنگهای کلیوی کارساز 
باشد، اما برخی از افزودنی ها نیز وجود دارند که این روند را 

تقویت می کنند.

معجزهایبهنامآبلیمو
آبلیمو یک روش مؤثر و در عین حال آسان برای پیشگیری 
از ابتال به سنگهای کلیوی در افراد مستعد و همین طور کند 
کردن رشد سنگهای جدید در بیماران کلیوی عنوان شده 

است. 
دفع سنگ کلیه با درد ناگهانی و شدید در قسمت پهلو ها به 
اندازه ای شدید است که می توان آن را با درد زایمان مقایسه 

کرد. این سنگها زمانی شکل می گیرند که ادرار در کلیه با 
نمکهای تشیکل دهنده سنگ به وضعیت فوق اشباع برسد 
و حاوی مواد کافی جلوگیری کننده از این روند نیز نباشد. 

یکی از انواع این مواد سیترات است.
به همین علت است که معمواًل پزشکان معالج برای افراد 
تجویز  سیترات  پتاسیم  کلیوی،  سنگهای  به  مستعد 
می کنند. فرآورده های دارویی حاوی پتاسیم سیترات به 
شکل قرص و مایع فرموله می شوند. حال اگر بخواهیم یک 
ترکیب طبیعی را که منبعی غنی از سیترات است معرفی 

کنیم، بدون شک باید از آب طبیعی لیمو نام ببریم.
مصرف آبلیمو به شکل لیموناد کم قند یا فاقد قند، می تواند 
میزان سیترات ادرار را به اندازه ای افزایش دهد که مانع از 

تشکیل سنگهای کلیوی شود. 
نوشیدن لیموناد از مسیر دیگری نیز به افراد مستعد سنگ 
کلیه و بیماران مبتال به سنگهای کلیوی کمک می کند. این 
مسیر چیزی نیست جز افزایش دفع ادرار. برای کاهش 
سنگهای کلیوی، بیماران باید میزان مایعات مصرفی خود 
را به نحوی افزایش دهند که روزانه 1.5 الی 2 لیتر دفع ادرار 
داشته باشند. همچنین اگر فرد در نقاط جغرافیایی با آب و 

هوای گرم زندگی می کند، این نیاز بیشتر خواهد بود. 

آبلیمو غلیظ  لیموناد، می توان نصف فنجان  برای تهیه 
از  استفاده  همچنین  کرد.  مخلوط  آب  فنجان   7 با  را 
شیرین کننده های جایگزین به جای شکر هم در بیمارانی 
که مبتال به دیابت نیستند مجاز است. در هر صورت توصیه 
می شود که از مصرف شکر و لیمونادهای کارخانه ای پرهیز 
شود؛ زیرا حاوی مقدار زیادی کالری اضافه هستند که برای 

سالمتی مضر است.
در مجموع بر اساس شواهد موجود، لیموناد از شکل گیری 
حال  عین  در  و  می کند  جلوگیری  کلسیمی  سنگهای 
می تواند سنگهای بزرگ را به تکه های کوچکتر بشکند. این 

تبدیل، دفع سنگهای کلیوی را آسان می کند.

اما عالوه بر لیموناد، یک سری ترکیبات طبیعی دیگر هم 
در دسترس هستند که می توانند به بیماران کلیوی کمک 

کنند:
آبریحان

ریحان حاوی اسید استیک است که به تجزیه سنگهای 
کلیوی و کاهش درد یاری می رساند. این گیاه همچنین 
سرشار از مواد مغذی است و در طب سنتی نیز برای 
اختالالت گوارشی و التهابی استفاده می شود. آب ریحان 
حاوی مواد آنتی اکسیدانی و عوامل ضد التهابی قوی است 

که در حفظ سالمت دستگاه ادراری و کلیه مؤثر هستند.
برای این منظور می توان از برگهای ریحان تازه یا خشک 
شده در قالب چای و یا تهیه آب ریحان استفاده کرد. البته 
باید توجه داشته باشیم که مصرف این ترکیب برای مدت 

زمان بیش از 6 هفته در یک دوره درمان توصیه نمی شود.
سرکهسیب

سرکه سیب هم حاوی اسید استیک است و می تواند سبب 
تسریع حل شدن سنگهای کلیوی شود. عالوه بر شستشوی 
کلیه ها، سرکه سیب می تواند به کاهش درد ناشی از دفع 

سنگهای کلیوی نیز کمک کند.
توصیه می شود که بیشتر از یک لیوان 8   اونسی سرکه سیب و 
آب طی روز استفاده نشود. از طرفی امکان افزودن این ترکیب 
به ساالد و یا سس ساالد نیز وجود خواهد داشت. در صورت 
مصرف بی رویه سرکه سیب، عوارضی نظیر کاهش سطح 

پتاسیم خون و افزایش پوکی استخوان محتمل خواهند بود.

ازآبلیموتاترکیباتطبیعیبرایانهدامسنگکلیه

اگر خواب می بینید 

که از ارتفاع سقوط 

می کنید، حتمًا این 

مطلب را بخوانید
 دانشمندان آمریکایی می گویند مطالعات حاکی از آن است 

که حس سقوط در خواب، یک حالت بی خطر است و فرد 
نباید خیلی نگران سالمتی خود به دلیل این مشکل باشد. 
استرس، کمبود  مواردی همچون  نشان می دهد  شواهد 
خواب، خستگی و ورزش شدید، می تواند خطر بروز این 
حالت را در خواب افزایش دهد. همچنین مواد تحریک 
کننده مانند کافئین و نیکوتین که به ترتیب در قهوه و 
سیگار یافت می شود، می تواند یکی از محرک های بروز حس 

سقوط در خواب باشد.
 اگر از جمله افرادی هستید که به طور دائم از اضطراب و 
بی خوابی رنج می برید، باید به یک روانشناس مراجعه کنید. 
تقریبًا در 70٪ افراد این مشکل ناشی از یک ترس بی زیان 
است و می توان آن را به راحتی درمان کرد. هر زمانی که 
شاهد بروز حس سقوط در خواب هستید، نفس عمیق 
کشیده، خونسردی و آرامش خود را حفظ کرده و دوباره به 

خواب بروید.
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عابد نعمتی، نی ریزان فارس:

، در کمین  پرندگان  آنفلوآنزای فوق حاد 
استان فارس است.

آنفوالنزای  بیماری  با  مقابله  ستاد  جلسه 
فوق حاد پرندگان در فرمانداری شهرستان 

نی ریز تشکیل شد.
 ۱۸ سه شنبه  صبح  که  جلسه  این  در 
از  یکی  فرماندار  معاون  شد،  برگزار  آبان 
طیور  و  انسان  بین  مشترک  بیماری های 
را آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان عنوان کرد 
که بیشتر از طرف پرندگان مهاجر به طیور 

انتقال می یابد.
این  »خوشبختانه  گفت:  میرزایی  علیرضا 
استان  وارد  هنوز  جاری  سال  در  بیماری 
فارس نشده و تنها دو مورد در استان سمنان 
باید  اما  است؛  شده  مشاهده  کرمانشاه  و 
پیشگیری گردد تا با وجود بیماری کرونا، 

شرایط مردم از این سخت تر نشود.«
این که در نی ریز  به  افزود: »با توجه  وی 
زیادی  سنتی  و  صنعتی  طیور  پرورش 
داریم، اگر این بیماری شیوع پیدا کند، ضرر 
می شود.  وارد  جبران ناپذیری  اقتصادی 
بنابراین همه دستگاه ها باید همکاری الزم را 

با شبکه دامپزشکی داشته باشند.«
میرزایی افزود: »اگر موردی از این بیماری 
قرنطینه  باید  شد،  مشاهده  مرغداریها  در 
شود و بخشداریها به ویژه در بخش مرکزی 
و پشتکوه که پرورش طیور بیشتری است، 
باید مراقب باشند و بحث آموزش به مردم را 

جدی بگیرند.«
شرقی  استانهای  ورودی  »ما  گفت:  او 
کنیم.  مراقبت  و  بازرسی  باید  و  هستیم 
باید تقویت و از  ایست و بازرسی قطرویه 
ورود محموله های غیر مجاز و تأیید نشده 

پیشگیری شود.«
دامپزشکی  رئیس شبکه  ادامه جلسه،  در 
نی ریز گفت: »ویروس آنفلوآنزای فوق حاد 
پرندگان بسیار واگیردار است و حتی قابلیت 
انتقال به پستانداران ازجمله اسب، دام و 
انسان را دارد. این بیماری از طریق تنفسی 
و حتی ابزارآالت می تواند به واحد دیگری 

منتقل شود.«
دکتر حمیدرضا ممتازیان افزود: »اولین راه 
مبارزه با این بیماری، کنترل و پیشگیری 
است تا وارد استان و شهرستان نشود. به 
ورودی  مبادی  کنترل  برای  همین جهت 
شهرستان پست قرنطینه ما ۲۴ ساعته فعال 
است. باید از طریق دهیاری ها و بخشداری ها 
اطالع رسانی صورت گیرد تا مردم هر گونه 
شبکه  به  سرعت  به  را  عادی  غیر  تلفات 

دامپزشکی اطالع دهند.«
وی عنوان داشت: »اگر این ویروس وارد یک 
مزرعه یا خانه  روستایی شد، تا شعاع یک 
کیلومتری آن باید هر گونه پرنده زنده ای 
را چه سالم و چه ناسالم معدوم کرد. ترس 
ما از واحدهای صنعتی است؛ به خصوص 
واحد های مرغ تخم گذار و بوقلمون که خیلی 

حساس هستند.«

ممتازیان خواستار برخورد با پرنده فروشان 
دوره گرد شد و از شهرداری خواست تا در 
لودر  و  آهک  بیماری،  این  شیوع  صورت 
را برای معدوم ساختن پرندگان آلوده در 

اختیار شبکه دامپزشکی قرار دهد.
در ادامه، رئیس اداره محیط زیست گفت: 
»یکی از مشکالت ما در این زمینه، سد چشم 
عاشق است. چون با توجه به خشک شدن 
دریاچه بختگان، این مکان یکی از جاهایی 
است که می تواند توقفگاه پرندگان مهاجر در 

شهرستان باشد.«
واکسیناسیون  لزوم  بر  صفایی  علی اکبر 
طور  به  که  کسانی  عنوان  به  محیط بانان 
ارتباطند  در  آلوده  با محیط های  مستقیم 

تأکید کرد.
»در شهرستان  فرماندار هم گفت:  معاون 
که  آمده اند  وحشی  درناهای  ما  مجاور 
برخی متخلفان به شکار آنها روی می آورند. 
باید اطالع رسانی شود تا به بیماری مبتال 

نشوند.«
دادگستری،  اداره های  جلسه،  ادامه  در 
شهرداری، جهاد کشاورزی، نیروی انتظامی، 
شبکه بهداشت و درمان، راهداری و حمل و 
نقل جاده ای و محیط زیست، آمادگی خود را 

برای همکاری در این زمینه اعالم کردند.
آنفلوآنزای فوق  بیماری  نوشتنی است در 
حاد طیور، پرندگان وحشی و آبزی می توانند 
بدون این که خود مبتال به بیماری شوند، 

ویروسهای آنفلوآنزا را با خود جابه جا کنند. 

اورژانس ۱۱٥ نی ریز ۱00 عملیات مختلف 
را در هفته گذشته انجام داد و بیش از ۲0 

مصدوم را به بیمارستان منتقل کرد. 
 ۱۱٥ اورژانس  مدیر  کچویی  گزارش  به 
نی ریز، مهمترین این حوادث به شرح زیر 

بوده است:
یک  آبان،   ۱۳ پنجشنبه   ۱۴:۱۴ ساعت 
هرگان  روستای  جاده  در  موتورسیکلت 
واژگون شد و راکب ۲۲ ساله آن صدمات 

متعدد دید.
روستای  در  خودرو  یک  بعد،  ساعت  دو 
صادق آباد بختگان واژگون شد و دو سرنشین 
آن مصدوم شدند. در این حادثه دو مرد ۳٥ 
و ۴۴ ساله به ترتیب از ناحیه سر و دو کتف 
اورژانس  پایگاه  توسط  و  شدند  مصدوم 

چاه مهکی به بیمارستان شهدا انتقال یافتند.
واژگون  اثر  بر  روز  همان   ۱۸:۴٥ ساعت 
روستای  در  موتورسیکلت  یک  شدن 
خواجه جمالی، راکب ۱۶ ساله آن از ناحیه 
زانو و کمر مصدوم شد و به درمانگاه امام 

هادی آباده طشک انتقال یافت.
روستای  دوراهی  در  نیز   ۲0:۴۱ ساعت 
حاجی آباد، یک خودرو واژگون شد که یک 

مرد ۴0 ساله و یک خانم ۳۸ ساله به ترتیب از 
ناحیه سر و صورت مصدوم شدند.

یک  آبان،   ۱۴ جمعه  بامداد  دقیقه   ۱۴
شهدا  بیمارستان  میدان  در  موتورسیکلت 
واژگون شد که بر اثر آن راکب ۱۶ ساله از 
ناحیه سر و یک خانم ۳۶ ساله سرنشین 
صدمات جزئی دید که هر دو به بیمارستان 

شهدا منتقل شدند.
و  خودرو  تصادف  روز  آبان ماه   ۱٥ شنبه 

موتورسیکلت بود.
خودرو  و  موتورسیکلت  تصادف  حادثه  دو 
در روستای حسن آباد بختگان رخ داد. در 
اولین حادثه ساعت ۶:٥۸ صبح راکب ۴۷ 
ساله موتورسیکلت از ناحیه پا مصدوم شد. در 
حادثه دوم، ساعت ۱۴:۱٥ دو سرنشین ۱۸ و 
۲۱ ساله موتورسیکلت از ناحیه سر و دیگری 

از چند ناحیه بدن آسیب دید.
تصادف دیگری ساعت ۱۴ در بولوار امام رضا 
رخ داد که راکب ۱۶ ساله از ناحیه کمر آسیب 

دید.
ساعت ۱۷:۳٥ همان روز نیز بر اثر تصادف 
موتورسیکلت و خودرو، راکب ۳۲ ساله آن از 

ناحیه پا مصدوم شد.

در حادثه ای مشابه، ساعت ۱۸:۴۸ روبروی 
بانک تجارت، دو موتورسوار ۱۷ و ۱٥ ساله از 

ناحیه زانو و پا مصدوم شدند.
ساعت ۲0:٥۴ در میدان شهید رجایی، یک 
مرد از فاصله دو متری از روی یک ماشین 

باری سقوط کرد و از ناحیه سر آسیب دید.
ساعت ۱0:۴۴ یکشنبه ۱۶ آبان، یک خودرو 
در خیابان بسیج به دختر ۶ ساله ای برخورد 

کرد و او را از ناحیه ساق پا دچار آسیب نمود.
تصادف  اثر  بر  روز،  همان   ۱۸:۱9 ساعت 
موتورسیکلت و خودرو نزدیک پارک آزادی، 
راننده ۱۷ ساله موتورسیکلت از ناحیه شانه 

دست راست و پیشانی مصدوم شد.
برخورد  حادثه  در  بعد،  ساعت  یک 
موتورسیکلت و خودرو در شهرک بنه کالغی، 
راکب ۱۸ ساله موتورسیکلت از ناحیه سر و 

زانو مصدوم شد.
افراد  سقوط  حادثه  دو  آبان،   ۱۷ دوشنبه 
مسن در سطح همتراز اتفاق افتاد. یک مرد 
۷۳ ساله که پوکی استخوان داشت، از ناحیه 
لگن و استخوان ران دچار شکستگی شد و 
یک خانم ۷۷ ساله نیز در روستای دهچاه از 

ناحیه کمر و شکم آسیب دید.

پرندگان شکاری که از خودرو پژو پارس در 
ایست و بازرسی قطرویه کشف شده بودند، 

پس از تیمار، در طبیعت رهاسازی شدند.
به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت 
محیط زیست فارس، جواد مهدی پور رئیس 

 ۱۴ جمعه  گفت:  قطرویه  ملی  پارک  اداره 
آبان ماه، ۷ فرد پرنده شکاری از جمله شاهین 
گردن سرخ، باالبان و بحری، پس از چند روز 
تیمار و اطمینان از سالمت آنها، با همراهی 
جانشین دادستان و مأموران یگان حفاظت 

محیط زیست شهرستان نی ریز و همچنین با 
فاصله از هم در زیستگا ه مناسب رهاسازی 

شدند.
وی افزود: در هفته گذشته و در ایست و 
بازرسی قطرویه، از صندوق عقب یک خودرو 
پژو پارس، ۸ فرد پرنده شکاری کشف شد که 
یکی از پرندگان در همان روز اول، به دلیل 
از بین  نامناسب حمل و نگهداری  شرایط 

رفت.
مهدی پور با بیان این که پرندگان شکاری 
زیست محیطی  تعادل  در  برجسته ای  نقش 
ایفا می کنند، خاطرنشان  سایر زیستمندان 
کرد: متأسفانه برخی افراد سودجو و صیادان 
غیر مجاز به منظور تجارت این گونه ها، اقدام 
به زنده گیری آنها می کنند و به کشورهای 
حوزه خلیج فارس قاچاق، و توسط دالالن و 

واسطه گران به شیوخ عرب می فروشند.

هشدار!!
آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان در کمین 

100 عملیات اورژانس  با 20 مصدوم در هفته گذشته
از تصادف موتور و ماشین گرفته تا زمین خوردن افراد مسن در منزل

رها سـازی 7 پرنده شکـاری 
در زیسـتگاه های طبیـعی نی ریـز 

 رئیس شبکه بهداشت و درمان نی ریز 
از شعله ور بودن آتش کروناویروس در 
مراسم عروسی و مهمانی در این روزها 
خبر داد و رنگبندی زرد شهرستان را با 
توجه به افزایش مبتالیان و مراجعات 

به بیمارستان شهدا، موقت دانست.
شبکه  عمومی  روابط  گزارش   به 
بهداشت و درمان نی ریز، دکتر داور 
آل داود ضمن اشاره به ابتالی ۶0 نفر 
از همشهریان در یک هفته گذشته 
گفت: »90 در صد بیماران بستری در 
بیمارستان شهدا با حضور در تجمعات 
و مراسم عروسی و مهمانی ها به این 

بیماری مبتال شده اند.«
وی افزود: »بیشتر این افراد یا واکسن 

واکسینه  کامل  طور  به  یا  نزده اند 
نشده اند. این در حالی است که در بین 
بیماران افرادی نیز هستند که با وجود 
تزریق دو دوز واکسن، به علت حضور 
در مراسم و بدون رعایت پروتکلهای 
بهداشتی مبتال و بستری شده اند و با 
این بیماری سخت دست و پنجه نرم 

می کنند.«
داد:  هشدار  بهداشت  شبکه  رئیس 
در  کرونا  به  ابتال  ترس  »متأسفانه 
بی توجهی  و  رفته  بین  از  عروسیها 
در  سهل انگاری  کرونایی،  شرایط  به 
رعایت موازین بهداشتی و حضور در 
مشکالت  موجب  مراسم،  گونه  این 

سنگینی برای خانواده ها خواهد شد.«

برنامه کلینیک تخصصی بیمارستان 
شهدا در هفته جاری اعالم شد.

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

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

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

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

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

چهارشنبه: جراح مغز و اعصاب، مغز 

و اعصاب، زنان، گوش حلق و بینی، 
پوست، بیهوشی.

پنجشنبه: چشم پزشکی.
خسروی  دکتر  است  نوشتنی 
به  بینی  و  حلق  گوش،  متخصص 
اضافه  شهدا  بیمارستان  متخصصان 
به  چهارشنبه ها  و  شنبه ها  و  شده 

ویزیت بیماران می پردازد.
متقاضیان می توانند به شکل حضوری 
از ساعت ۷ صبح یا غیر حضوری از 
nobatcenter. طریق سایت اینترنتی
گویای  تلفن  یا   sums.ac.ir
اپلیکیشن  یا   0۷۱-۳۲9۳0۷۴۲
برنامه  از  دانلود  )قابل  »پذیرش۲۴« 

بازار( نوبت بگیرند.

با ثبت ۶0 مبتالی جدید به کرونا در 
تعداد  فوتی،  مورد   ۲ و  گذشته  هفته 
مبتالیان به ۴۴٥۳ نفر و تعداد افرادی 
که جانشان را از دست داده اند، به ۱0٥ 

نفر رسید.
افراد فوت شده شامل یک زن 90 ساله 
بدون بیماری زمینه ای و بدون تزریق 
واکسن و یک مرد ۶۴ ساله با بیماری 
واکسن  تزریق  بدون  و  زمینه ای 

بوده اند.

به  بختگان  مبتالیان  میزان  همزمان 
۱9۷۷ مورد رسید.

نوشتنی است تا کنون حدود ۸۷ درصد 
)۶0۱۷۳ دوز( جامعه هدف باالی ۱۲ 
سال در شهرستان نی ریز، واکسن دوز 
اول و ۷0 درصد )۴۷۸9۱ دوز( واکسن 

دوز دوم را تزریق کرده اند. 
هم اکنون نیز ۱۳ نفر مبتال به کرونا در 
بیمارستان بستری هستند که حال ۴ 

نفرشان وخیم است.

کشف  از  نی ریز  انتظامی  فرمانده 
نزدیک به 900 کیلو انواع مواد مخدر در 

محورهای شهرستان نی ریز خبر داد.
گفت:  یوسفی  سیدمحمد  سرهنگ 
»مأموران ایست و بازرسی قطرویه در 
روز پنجشنبه ۲9 مهرماه موفق شدند 
٥00 کیلو تریاک را که در یک کامیون 
و  کشف  بود  شده  جاسازی  کشنده 

راننده آن را دستگیر کنند.
در همان روز، ۱0۶ کیلو و ٥00 گرم 
مواد  با  مبارزه  پلیس  توسط  تریاک 
محور  در  زانتیا  یک خودرو  از  مخدر 
سیرجان - قطرویه به دست آمد. این 

محموله سه متهم داشت.
٥ روز قبل از آن نیز ٥۳ کیلو تریاک از 
اتوبوس، ۲۷ کیلو تریاک از یک  یک 
از  تریاک  کیلو   ۶.٥ و  ال نود  خودرو 
یک خودرو پراید در ایست و بازرسی 

قطرویه کشف شد.
دوشنبه ۳ آبان، پلیس مبارزه با مواد 
مخدر به یک خودروی زانتیا مشکوک 
مخدر  ماده  کیلو   ۲0 توانست  و  شد 
شیشه را از آن کشف و ٥ متهم آن را 

دستگیر کند.
شنبه ۸ آبان ماه، ۲9 کیلو تریاک از یک 
خودرو ال نود توسط مأموران ایست و 

بازرسی قطرویه کشف شد.
دو روز قبل از آن، ۱٥۲ کیلو تریاک از 
یک خودرو پژو ۴0٥ توسط مأموران 
دست  به  بنه کالغی  انتظامی  پاسگاه 
آمد. مأموران این خودرو را در یکی از 
روستاها تعقیب کردند که راننده ضمن 
زمینهای  از  یکی  در  را  خودرو  فرار، 
شد.  متواری  و  کرد  رها  کشاورزی 
اقدامات برای دستگیری وی در دست 

پیگیری است.

شعله ور بودن آتش کرونا در عروسیها 

برنامه کلینیک تخصصی 

بیمارستان شهدا در هفته جاری

دو فوتی جدید کرونایی

کشف نزدیک به 900 کیلو مواد 

مخدر در محورهای نی ریز

همکاری  با  پرخطر  باردار  مادر  یک 
تیمی پزشکان متخصص و تیم درمانی 
بیمارستان شهدا نجات یافت. همزمان، 
یک فروند بالگرد اورژانس فارس برای 
نجات  و  فرآورده های خونی  رساندن 

جان مادر ۳۱ ساله به نی ریز اعزام شد.
به گفته مدیر داخلی بیمارستان شهدا، 
این مادر هنگام زایمان پنجم خود به 
دلیل مشکالت خونی دچار مشکل شد 
فرآورده های خونی  تعداد  به  و چون 

با  از هماهنگی  نیاز بود، پس  زیادی 
مرکز استان با بالگرد ارسال شد.

پایین  دلیل  »به  کامرانی گفت:  رضا 
بودن پالکت خون مادر، امکان اعزام 
وی با آمبوالنس وجود نداشت و ساعت 
آبان(،   ۲0 )پنجشنبه  امروز   ۱0:۳0
درخواست اعزام بالگرد برای رساندن 

فرآورده های خونی داده شد.«
نوشتنی است این مادر، نوزاد خود را به 

طور طبیعی به دنیا آورده است.

یک خودرو پژو ۴0٥ در بولوار شهید 
سلیمانی دچار آتش سوزی شد که با 

حضور آتش نشانان مهار گردید.
و  ایمنی  خدمات  مسئول  گفته  به 
این  نی ریز،  شهرداری  آتشنشانی 
آبان   ۱۷ دوشنبه   ۲۲ ساعت  حادثه 
پرورش  و  آموزش  مدیریت  روبروی 
رخ داد و آتش به وسیله ۳ کپسول 
شد.  خاموش  پودری  خاموش کننده 
این خودرو در حال حرکت بود که دچار 

حادثه شد و سیم کشی موتور و باتری 
آن خسارت دید.

ابراهیم خیراندیش همچنین از مهار 
آتش سوزی یک پیک نیک در منزلی 
انگشتر  برش  نشاط،  بولوار  در  واقع 
که در دست یک فرد گیر کرده بود و 
یک  قدیمی  اتاق  آتش سوزی  مهار 
که  داد  خبر  محمودآباد  روبروی  باغ 
در  آتش نشانی  عملیات  مهمترین  از 

هفته گذشته بود.

فرمانده انتظامی نی ریز از برنامه جدید 
نوبت دهی تعویض پالک خبر داد.

سرهنگ سید محمد یوسفی گفت: »به 
دنبال بازدید روز شنبه ۱٥ آبانماه از نحوه 
جهت  پالک،  تعویض  خدمات رسانی 
مقرر  محترم  شهروندان  حال  رعایت 
شد نوبت دهی تعویض پالک  شنبه ها 

ساعت  ۷ الی 9 به صورت حضوری و با در 
دست داشتن کپی سند سبز و کارت ملی 
متقاضی، بدون حضور خودرو در محل 

راهنمایی و رانندگی انجام گردد.«
وی تأکید کرد که شهروندان از پارک 
خودروها قبل از موعد اعالمی در خیابان 

خودداری کنند.

عابد نعمتی، نی ریزان فارس:

جاده های  در  ترافیکی  حادثه  دو 
حادثه خیز نی ریز دوباره مشکل ساز شد.

در حادثه واژگونی یک خودرو مزدا در 
جاده بنه کالغی نرسیده به شهرک وزیره، 
راننده ۳۴ ساله  نفر مصدوم شدند؛  دو 
خودرو از ناحیه دست چپ و پهلوی راست 
و سرنشین ۶0 ساله آن دچار صدمات 
متعدد از جمله شکستگی دو جای پای 
راست، شکستگی پای چپ و مهره های 

کمر و ضربه مغزی شد.
در  بستری شدن  روز  از چند  وی پس 
درمان  تکمیل  برای  شهدا،  بیمارستان 
و عمل ارتوپدی به مراکز درمانی استان 

اعزام شد.
مسیر  این  مصدوم،  خانواده  گفته  به 

چند نقطه حادثه خیز دارد که حوادث 
گوناگونی را رقم می زند. ظاهراً از سال 
۱۳۷0 که یک سیل آسفالت جاده تازه 
احداث شده این مسیر را تخریب کرده، 
نشده  انجام  آن  روکش  و  ترمیم  هنوز 
است. همچنین پیچ های این جاده عالئم 
و  ندارد  را  کافی  و  الزم  هشدار دهنده 
مخصوصًا کسانی که با این مسیر آشنایی 

کامل ندارند، دچار حادثه می شوند.
حادثه دوم ساعت ۴ صبح یکشنبه ۱۶ 
آبان با واژگون شدن همزمان دو نیسان 

که بار کاه داشتند رقم خورد.
این رخداد در پیچ دوم گردنه الی رز بر اثر 
لغزندگی جاده اتفاق افتاد که خوشبختانه 
راننده های آن صدمات جدی ندیدند و به 

بیمارستان اعزام نشدند.

نجات معجزه آسای مادر 
باردار و اعزام بالگرد به نی ریز 

آتش سوزی پژو 405 
در نی ریز

برنامه جدید نوبت دهی تعویض پالک

جاده های حادثه خیز دوباره 
مشکل ساز شد
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//

9
یکشنبه 23 آبان 1400تریبون آزاد

 14    نوامبر 2021 
شماره  359

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

ما نشّسیم پای حرف دلتون
راه های ارتباطی:

واتساپ و تلگرام: ۱۸0۸ ۸00 9۱۷ 0
سامانه پیامک: ۱۸0۸ ۸00 9۱۷ ۱000

دفتر: 090۳ ٥۳۸۳ - 0۷۱
info@neyrizanfars.:)رایانامه )ایمیل

ir

شهرداری نی ریز - امور آبفا 
برخی درپوشهایی که کف خیابان برای فاضالب 
گذاشته اند، شل شده و خودروها که از روی آن 
رد می شوند، صدای ناهنجاری ایجاد و آسایش 
خانه های اطراف آن گرفته می شود. بخصوص 
در بولوار سرداران روبروی بریدگی دوم، نرسیده 
به انتقال خون. نیمه شب که سکوت همه جا را 
فرا گرفته و سرعت ماشینها زیاد است، انگار یک 
آهن را از ٥0 متری روی زمین پرت می کنند. 

لطفًا پیگیری کنید.

پاسخ امور آبفا:
همشهریان  همه  خدمت  سالم  عرض  ضمن 
محترم، در رابطه با سر و صدای ایجاد شده به 
دلیل لقی دِر منهولهای فاضالب در سطح شهر و 
درخواست رفع عیب آنها، بایستی اعالم گردد که 
شبکه جمع آوری فاضالب شهر نی ریز تاکنون از 
طرف پیمانکار به شرکت آب و فاضالب تحویل 
نشده است و رفع عیب و صداگیری دِر منهولها 
از وظایف پیمانکار است. در عین حال اگر دِر 
منهول های فاضالب در هر نقطه از شهر باعث 
ایجاد صدا می شود، مردم شریف شهر نی ریز 
می توانند نشانی محل را به تلفن ۱۲۲ حوادث 
آب نی ریز اعالم کنند تا در اسرع وقت پیگیری 

الزم جهت رفع مشکل به عمل آید.

امور آبفا
عرصه صنعت،  در  زیادی  نمونه  افراد  تاکنون 
کشاورزی، تحصیلی و... معرفی و از آنها تقدیر 

شده است.
با بررسی افراد نمونه در شهرستان نی ریز در 
مصرف بهینه و استفاده درست از آب و تقدیر 
به  تشویق  را  مردم  می توان  آنها،  معرفی  و 

صرفه جویی و از مصرف بی رویه جلوگیری کرد.

پاسخ امور آبفا:
ضمن تشکر از پیشنهاد شما همشهری محترم، 
در گذشته این روش در دستور کار شرکت آبفا 
استان فارس قرار داشت و تعدادی از مشترکان 
محترم آب شهر نی ریز هم هدایایی از طرف آبفا 
دریافت کردند. در حال حاضر نیز مشترکانی 
را  ماه  در  مترمکعب   ۱٥ مصرف  الگوی  که 
رعایت می کنند، هزینه حداقلی آب را پرداخت 
را  بیشتری  آب  مشترک  قدر  هر  و  می کنند 
مصرف کند، به صورت تصاعدی هزینه بیشتری 
را می پردازد و این روش به نوعی تشویق برای 
مشترک رعایت کننده الگوی مصرف و جریمه 

برای مشترک پرمصرف می باشد.
اما حتمًا این پیشنهاد خوب شما به شرکت آبفا 

استان فارس ارجاع خواهد شد.

صمت
موضوع حواله های سیمان خاکستری چیست؟ 
آیا به صرف و منفعت سهامداران یا خود کارخانه 
و یا به سود مردم شهر است؟ چه کسانی این 
حواله ها را صادر و به چه کسانی می فروشند و در 

ضمن چه کسانی هم مجوز خرید دارند؟

پاسخ صمت:

با سالم، جواب بخش اول تا سوم پیام را از هیئت 
مدیره شرکت دریافت نمایید. خریدار حواله ها 
خرده  فروش  مصالح  کسب  پروانه  صاحبان 
معتبر،  ساختمانی  پروانه  صاحبان  عمده،  و 
و  عمرانی  طرح های  پیمانکاران  انبوه سازان، 
تولیدکنندگان بتن، تیرچه و بلوک و موزائیک 
و... هستند که دارای کد نقش از سامانه جامع 

تجارت می باشند.

توزیع برق
 ۱۶ روبروی  فرعی  کوچه  روشنایی  لطفًا   -۱
سرداران به سمت کوچه شهید اکتسابی را تأمین 

کنید. این کوچه ۱0متری روشنایی ندارد.
واقع  چهارراه  سر  روشنایی  المپهای  اکثر   -۲
در خیابان نبوت و بلوار والیت سوخته است. 
از سمت  جمال آباد  شهرک  ورودی  همچنین 
لطفًا  است.  تاریک  و  روشنایی  فاقد  چهارراه 

بازدیدی انجام دهید و روشنایی را اصالح کنید.

پاسخ توزیع برق:
۱- طی بازدید همکاران این مدیریت در خصوص 
روشنایی کوچه ۱۶ بولوار سرداران، با توجه به 
این که محل مورد تقاضا بر روی بولوار سرداران 
قرار دارد، لذا روشنایی رفوژ وسط بولوار تأمین 
کننده روشنایی معابر دو طرف بولوار می باشد 
مذکور  محل  در  جدید  چراغ  نصب  امکان  و 

نمی باشد. 
۲- در مورد روشنایی چهارراه خیابان نبوت بولوار 
والیت، پس از تخصیص اعتبار الزم، این مدیریت 
بولوار  روشنایی  تأمین  شهرداری  مشارکت  با 

والیت را انجام می دهد.

ستاد کرونا
لطفًا شلوغی داخل سرویس رفت و آمد کارخانه 

..... را پیگیری کنید. ۶0 نفر داخل یک سرویس 
کوچک در این وضع کرونا؟

پاسخ ستاد کرونا:
موضوع پیگیری و تذکرات الزم داده خواهد شد.

فرمانداری - شورای اشتغال
آیت ا... خامنه ای:

با مردم صادقانه حرف بزنید/ با فساد و مفسد 
بی امان مبارزه کنید.

اکنون که دولت جدید بر سر کار آمده و در آن 
با استخدام های  بحث تعارض منافع و مبارزه 
فامیلی بسیار مطرح شده است، آیا قرار نیست 
به مسائل استخدامی در ..... رسیدگی کنید؟ افراد 
خاصی که حتی بدون مدرک دیپلم و مدارک غیر 
مرتبط به شغل استخدامی، فقط به خاطر این که 
از نزدیکان مسئوالن بوده اند، در این شرکتها 

استخدام شده اند.
رسیدگی  فسادها  به  سیستمی  در  وقتی 
نمی شود، این شائبه به وجود می آید که ناظران از 
احوال فاسدان با خبر هستند؛ اما اراده رسیدگی 

ندارند!

پاسخ فرمانداری:
به اطالع می رساند که استخدام صورت گرفته 
در سازمانهای مورد نظر بر اساس آگهی جذب 
نیرو از طریق روزنامه های کثیر االنتشار اعالم و 
با برگزاری آزمون و مصاحبه صورت گرفته است. 

ضمن این که تعدادی از نیروهای شرکت تحت 
به  مربوطه  پیمانکار  پیمانکار هستند که  نظر 

صورت مستقل اقدام به جذب نیرو نموده است.

منتقد محترم
انتقاد شما در مورد نوبت دهی تعویض پالک در 

اختیار فرماندهی انتظامی قرار گرفت. خبر آن را 
در صفحه ۴ مطالعه کنید.

فرمانداری
و  شهرسازی  و  راه  اداره  بین  قرارداد  چرا 
شهرداری برای آسفالت مسکن مهر و شهرک 

جمال آباد هنوز اجرایی نشده است؟

پاسخ فرمانداری:
با سالم و احترام، آسفالت معابر خاکی مسکن مهر 
و پاکسازی جداول دفع آبهای سطحی آن منطقه 
در حیطه وظایف اداره کل راه و شهرسازی استان 
فارس است و قرارداد منعقده بین شهرداری و 
آن اداره کل تا این تاریخ به دلیل طوالنی بودن 
فرآیند قانونی به رغم پیگیری های مکرر هنوز به 
نتیجه نهایی نرسیده است. بدیهی است پس از 
طی تشریفات قانونی الزم، عملیات اجرایی آن 

آغاز خواهد شد.

راهداری و حمل و نقل جاده ای
سال گذشته پیشنهاد دادیم در پیچ اول الی رز 
و  نرده ٥0 متری نصب کنید  یا  یک محافظ 
تابلو اخطار قرار دهید تا حادثه ای رخ ندهد. اما 
متأسفانه در همان محل چندین خودرو واژگون 

شد.

راه و شهرسازی
گردنه الی رز یک مسیر پر پیچ و خم و باند جدید 
تلفات  در سال  که  دارد  تندی  نیز سراشیبی 
زیادی می دهد. یک مسیر از طرف سمت چپ 
روستای سروویه هست که می شود به آن طرف 
متصل کرد. از شما خواهشمندم که این مسیر را 

کارشناسی کنید.

نی ریزان فارس
سالم، خب نجیب! از این که گردنه الی رز را 
درد  دستت  کردی  نامگذاری  مرگ  گردنه 
نکند. باید بروی کنده کاری کنی و تابلو خودت 
را بزرگ نوشته کنی که به خاطر نام ابوالفضل 
و اشک مادرت رعایت و احتیاط کن. به خاطر 
نام ابوالفضل واشک مادرت آهسته و دنده یک 
حرکت کن، نه با سرعت زیاد. از دور سرعت را 

کم کن.
یا می توانی به آنجا بروی و پلیس شوی، با دست 
عالمت هشدار بدهی و جان مردم را نجات دهی 

که ثواب زیادی دارد. 
رعایت  رعایت کنند. علت  راننده ها  باید خود 
نکردن در شب، خستگی زیاد راننده است. باید 
شب را جایی بگذرانند و صبح روز بعد برگردند؛ 

مگر چه می شود؟ 
اگرترمز و الستیک و ... تریلر و اتوبوس و ماشین 
سنگین خراب باشد، خرجش نمی کنند. از فشار 
درست  دوم  دست  وسایل  با  خودشان  گرانی 

می کنند.
نجیب؛ سالم عرَضه َمی کونم. باالخره َیکی َپیدا 
شد درددلی با من کوند. اما من برای َیک لقَمه نان 
هر روز از صبح تا شب باید بی دنبال کنَده کاری 
روان شوم. َچطور َمی توانم بیایم بی این پیشنهاد 
تو هم َوالیتی عمل کونم؟ امید دارم َیک پیدر 

بیامرزی َبیاید و این تابلو را نوشته و نصب کوند.

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

پاسخ نداده اند:
- شهرداری نی ریز

- راهداری و حمل و نقل جاده ای
- راه و شهرسازی

تلیت کشک دیگر کشکی نیست! 
سمیه نظری، نی ریزان فارس:

این روزها گرانی بر همه چیز سایه 
افکنده و حتی ترید )به زبان محلی 
قیمت  هم  خودمان  کشک  تلیت( 

لوکسی دارد!
نی ریزان فارس برای بررسی ۶ غذایی 
که بیشتر بومی  هستند و در رأس آنها 
تلیت ها، قیمت یک وعده غذایی برای 
یک خانواده پنج نفره مورد بررسی 
قرار داده است که در این میان تلیت 
کشت در صدر ۶ غذای مورد بررسی 
دوپیازه  ماست،  تلیت  املت،  یعنی 
و  تلیت کشک  انار،  آب  تلیت  آلو، 

تلیت آب بنه قرار دارد.
عبارتی هزینه یک غذای ساده  به 
در این بررسی حدود ۳٥ تا ٥۷ هزار 

تومان آب می خورد. 
قیمت ها  که  است  توضیح  به  الزم 

مربوط به  دهه اول آبان ماه می باشد.

املت 
گوجه فرنگی:  عدد/   ٥ تخم مرغ: 
یک و نیم  کیلوگرم/ روغن: ٥ قاشق 
 / ۱00گرم(  )معادل  غذاخوری 
پیاز: ۱ عدد متوسط/ نمک، فلفل و 

زردچوبه: به مقدار دلخواه/ نان 
- گوجه فرنگی: در بازار قیمت هر 
است.  هزارتومان   ۱۲ گوجه  کیلو 
 ۱۸ املت:  برای  قیمت  )حداقل 

تومان(
نظر  در  )مبلغ  روغن.  گرم   ۱00 -

گرفته شده ۱۷00 تومان(
- تخم مرغ:  قیمت هر دانه تخم مرغ 
۱900 تومان است. )مبلغ در نظر 
گرفته شده حداقل قیمت و برای ٥ 

تخم مرغ 9٥00 تومان است.(
پیاز هر کیلو ۷ تا ۸.٥00 تومان ) عدد 
۱000 تومان را برای یک عدد پیاز در 

نظر گرفته ایم.(
- نان اما قیمت های مختلفی دارد. 
هر عدد نان سنگگ ۲000 تومان،  
تومان،   ۱۲٥0 تافتون  گرد  نان 
نان لواش ۴٥0 تومان و نان تیری 
۴ عددی ۱۱ هزارتومان است. )عدد 
احتساب ۲  با  نظر گرفته شده  در 
نان لواش برای هر نفر عدد ۴٥00 

تومان(
پخت یک وعده املت برای پنج نفر 

در صورت چشم پوشی از متخلفات 
فلفل  خوردن،  سبزی  مثل  سفره 
زردچوبه  و  فلفل  نمک،  دلمه، 

۳۴.۷00 هزارتومان آب می خورد!

تلیت ماست
ماست: یک کیلوگرم/ خیارسبز: ٥ 
عدد معادل ٥00 گرم/ نمک، فلفل، 
نعنا،  برگ گل محمدی، کاهو/ نان: 
٥ عدد/ ماست 900 گرمی: بین ۱٥ تا 
۴0 هزار تومان )عدد ۱٥ هزار تومان 

در نظر گرفته شده است.(
هزار   ۱۲ کیلو  یک  هر  خیارسبز: 
تومان)عدد ۶ هزار تومان را درنظر 

گرفته ایم.(
 ۲۷٥0 عدد:   هر  تیری  محلی  نان 
تومان )رقم به دست آمده برای ٥ نان 

تیری ۱۳.۷٥0 تومان(
کاهو یا سبزی خوردن: ۸ هزارتومان 
)عدد در نظر گرفته شده یک بوته 

کاهو معادل ۲٥00 تومان است.(
تلیت ماست در محاسبات ما هزینه  
۳۷.۲٥0 تومانی را برای یک خانواده 
٥ نفره نی ریزی با حداقل قیمت ها 

رقم می  زند. 
 

دوپیازه آلو
 ۲ پیاز:  کیلوگرم/   ۱ سیب زمینی: 
عدد/ نمک، فلفل، ادویه و شنبلیله: 
گرم/   ۱٥0 روغن:   الزم/  میزان  به 

فلفل دلمه ای: یک دانه
 ۷ کیلوگرم  یک  هر  سیب زمینی: 

هزار تومان است. 
نظر  در  )عدد  هزارتومان   ۷ پیاز: 
گرفته شده برای ۲ عدد پیاز بزرگ 

۱٥00 تومان است.(
هزار   ۱٥ گرمی:   ۸00 روغن 
تومان)رقم در نظر گرفته شده ۲00 
تومان   ۳000 می باشد  روغن  گرم 

است.(
نان لواش: ۴٥0 تومان ۱0 عدد )عدد 
تومان   ۴٥00 شده  گرفته  نظر  در 

است.(
فلفل دلمه ای: هر یک کیلوگرم ۱۲ 
هزار تومان)عدد در نظر گرفته شده 

۱٥00 تومان است.(
سبزی خوردن: یک کیلوگرم ۸ هزار 

تومان

سایر  اگر  باال،  دستور  طبق 
هزینه های پخت را نادیده بگیریم در 
حداقل ترین حالت ممکن، سرو یک 
غذای ساده دوپیازه آلو برای پنج نفر، 

۲٥.٥00 هزار تومان هزینه دارد.

تلیت آب انار
نعنا  کیلوگرم/   ۲ آب دار  ترش  انار 
خشک، فلفل سیاه، نمک، پونه به 
میزان دلخواه/ سبزی خوردن: یک 

کیلوگرم/ نان: ٥ عدد/ سیر: ٥ حبه 
انار )درجه ۲(: هر یک کیلوگرم ۱0 
هزارتومان)عدد در نظر گرفته شده 

۲0.000 تومان است.(
 ۸ کیلوگرم  یک  خوردن:  سبزی 

هزارتومان
 نان محلی: هر عدد:  ۲۷٥0 تومان 
)عدد در نظر گرفته شده ۱۳.۷٥0 

تومان است.(
سیر: یک کیلوسیر ۳۸ هزار تومان 
شده  گرفته  نظر  در  )عدد  است. 
گرم   ۲00 برای  تومان   ۷٥00

می باشد.(
برای آماده سازی این غذای محلی 
و بومی غذا با یک ماده غذایی بومی 

۴9.۲٥0 تومان است. 

تیلیت کشک
کشک: ۲ ظرف ۲00 گرمی/ کاهو 
یک  خیارسبز:  نیم کیلو/  سبزی:  یا 
و  پیاز  حبه/  چند  سیر:   کیلوگرم/ 

کنجد بوداده: به میزان دلخواه
کشک رامک ۲00 گرمی: 9.000 
شده  گرفته  نظر  در  تومان)عدد 

۱۸.000 تومان می باشد.(
کیلوگرم  یک  محلی:  کشک 
۱٥0تا۱۷0 هزارتومان می باشد که 
در صورت استفاده از این نوع کشک 
باید حداقل ۸0 هزار تومان هزینه 

نمود.
یک  هر  خوردن:  سبزی  یا  کاهو 
کیلوگرم ۸ هزارتومان )عدد در نظر 
گرفته شده ۴.000 تومان می باشد.(

خیار: هر یک کیلو ۷ هزار تومان
 ۲۷٥0 عدد:   هر  تیری  محلی  نان 
تومان )رقم به دست آمده برای ٥ نان 

تیری ۱۳.۷٥0 تومان(
سیر: یک کیلوسیر ۳۸ هزار تومان 

شده  گرفته  نظر  در  )عدد  است. 
گرم   ۲00 برای  تومان   ۷٥00

می باشد.(
پونه،  کشک،  مخصوص  ادویه 

نعناخشک: به میزان الزم
کشک  را  مصرفی  کشک  اگر 
هزینه  بگیریم،  نظر  در  پاستوریزه 
 ٥0.۲٥0 نفر،   ٥ برای  آماده سازی 
تومان می شود. اگر قرار باشد کنار 
کشک،  بادمجان سرخ شده، کنجد، 
کشمش یا خرما هم باشد باید چیزی 
حدود ۲0 هزارتومان بیشتر هزینه 

کرد.

تیلیت آب بنه
بنه کوبیده شده: ٥00 گرم/ کاهو یا 
سبزی نیم کیلو/ خیار: یک کیلوگرم/ 
گوجه: ٥00 گرم/ پیاز: ۲٥0 گرم/ 

رب انار: ۲ تا ۳ قاشق.
یک کیلوگرم بنه : ۴۲000 تومان 
)رقم به دست آمده برای نیم کیلو بنه 

۲۱000 تومان است.(
یک  هر  خوردن:  سبزی  یا  کاهو 
کیلوگرم ۸ هزارتومان )رقم به دست 
آمده برای نیم کیلو بنه ۴ هزار تومان 

است.( 
خیار: هر یک کیلو ۷ هزار تومان

 ۲۷٥0 عدد:   هر  تیری  محلی  نان 
تومان )رقم به دست آمده برای ٥ نان 

تیری ۱۳.۷٥0 تومان(
تومان    ۷000 کیلوگرم:  یک  پیاز 
)رقم محاسبه شده برای ۲٥0 گرم 

پیاز۱.۷٥0 تومان(
 ۱00-  ۱۲0 خانگی:  انار  رب 
در  گرفته  نظر  در  هزارتومان)عدد 
محاسبات ۱00 گرم معادل ۱0 هزار 

تومان می باشد.(
با احتساب تیلت آب بنه برای یک 
خانواده ٥ نفره ٥۷.٥00 تومان آب 

می خورد.
بدین ترتیب قیمت ۶ غذای ساده 

بدین شکل می شود:
دوپیازه آلو: ۲٥.٥00 هزار تومان

املت: ۳۴.۷00 
تیلیت ماست: ۳۷.۲٥0 تومان
تیلیت آب انار: ۴9.۲٥0 تومان
تیلیت کشک: ٥0.۲٥0 تومان
تلیت آب بنه: ٥۷.٥00 تومان

خطیب جمعه نی ریز با اشاره به طرح 
شورای  شورایاری  و  محوری  محله 
شهر نی ریز، اجرای مفید آن را تنها 
با عزم و اراده مردم، شورای شهر و 

شهرداری ممکن دانست.
رحمانی زاده  سیدرضا  حجت االسالم 
در خطبه های نماز جمعه ۱۴ آبان، 
و  بزرگان  که  »این  داشت:  اظهار 
معتمدین محله را دعوت می کنیم و 
مشکالت آن محله  و راهکارها بررسی 
مردم،  اراده  و  عزم  با  باید  می شود، 
اعضای شورا و شهرداری همراه باشد 

تا به نتیجه برسد.«
 ۱۲ سالیانه  باید  »مردم  افزود:  وی 
میلیارد تومان عوارض خدمات خود 
اصناف.  خصوصًا  کنند؛  پرداخت  را 
چون شهرداری خود باید تولید درآمد 
و  به گستردگی شهر  توجه  با  کند. 
مهاجرتها، مردم باید همراهی کنند. 
میلیون   ۸00 تا   ۷00 ماهیانه  فقط 

پسماندها  جمع آوری  هزینه  تومان 
است.«

خطیب جمعه نی ریز در جایی دیگر 
گفت: »شنیده ام با توجه به این که قرار 
است بیمارستان جدید را افتتاح کنند، 
اکسیژن ساز  دستگاه  می خواهند 
تهیه  برای  که  را  شهدا  بیمارستان 
آن بیش از ۲ میلیارد تومان هزینه 
شده، به بیمارستان علی اصغر شیراز 
انتقال دهند. در صورتی که همین 
بیمارستان شهدا هم به این دستگاه 
نیاز دارد و بخشی از مراجعات مردم 
این  است.  بیمارستان  همین  به 
بیمارستان باید کماکان به کار خود 
یک  عنوان  به  حداقل  و  دهد  ادامه 

درمانگاه مورد استفاده قرار گیرد.«
»مسئله  داشت:  عنوان  رحمانی زاده 
دستگاه اکسیژن ساز برای شهرستان 
مشکالت  ما  است.  ضرورت  یک  ما 
هم  را  این  اگر  و  داریم  عدیده ای 

بخواهیم از دست بدهیم، مردم راضی 
نیستند.«

وی تقوای اجتماعی را هم به اندازه 
گفت:  و  دانست  مهم  فردی  تقوای 
محرومان  حقوق  برابر  در  باید  »ما 
و  اجتماعی  مسائل  و  مظلومان  و 
سیاسی توجه الزم را داشته باشیم. به 
مسئولیت  خانوادگی،  مسئولیتهای 
در برابر نیازهای مردم و مشکالت و 
مفاسد اجتماعی و حتی محیط زیست 

و منابع طبیعی اهمیت بدهیم.«
خطیب جمعه نی ریز به روز فرهنگ 
عمومی اشاره کرد و افزود: »فرهنگ 
ارزشهای  و  است  ملت  یک  هویت 
فرهنگی روح ملتها است. لذا تمرکز 
است.  فرهنگ  روی  بیشتر  دشمن 
و  اقتصاد  محرکه  موتور  فرهنگ 
عقبه  اقتصادی که  و  است  سیاست 
باشد،  داشته  صحیحی  فرهنگی 
نمی کند.  ایجاد  طبقاتی  اختالف 

بنابراین جلسات فرهنگ عمومی نباید 
تنها به جلسه ختم شود.«

رحمانی زاده به عملیات اخیر نیروی 
دریایی سپاه هم گریزی زد و گفت: 
»نیروهای دریایی سپاه با هوشیاری و 
شجاعت تمام و اقدام به موقع، سیلی 
محکمی به آمریکایی ها زد. پیام این 
کار نیروی دریایی سپاه، یکی این بود 
عوض  منطقه  در  قدرت  معادله  که 
شده است و امروز نظم حاکم بر منطقه 
مبتنی بر اراده ایران است. دوم این که 
هیچ قدرتی نمی تواند در برابر قدرت 
ایمان دالور مردان ما مقاومت کند و 
دشمن را میخکوب می کند. سوم این 
که دست درازی به منابع و منافع ما، 
با پاسخ کوبنده ایران مواجه خواهد 

شد.«
وی افزود: »کار سپاه در میدان عمل، 
قدرت قلبی است برای مردان سیاسی 

ما در گفتگوی آینده برجام.«

روابط عمومی  فرهنگ و ارشاد اسالمی :

نویسندگی  به  »میهمانی«  نمایش 
و  بازنویسی  با  فرخنده،  سلمان 
کارگردانی محمدجواد علیمردانی از 
هشتم آبانماه به مدت ده روز در محل 
سالن آمفی تئاتر نی ریز به روی صحنه 

رفت.
این نمایش درام اجتماعی و خانوادگی 
میعاد  نمایشی  گروه  هنرآفرینی  با 
صحنه و به سرپرستی سپهر شعبانی 

اجرا شد.

و  آسیب ها  روایت  این  در  کارگردان 
مسائل روان شناختی زنان و مردان در 
روابط زناشویی را به کمک بازیگران و 

عوامل صحنه، به مخاطب ارائه کرد.
این اثر نمایشی توسط بهنام سهامی، 
محمدمهدی فتاح پور، محدثه ره فرسا، 
و  خیاط  فاطمه  رسولی نژاد،  ملیکا 
با  و  آفرینی  نقش  سمیع پور  سپیده 
صبوری،  جواد  صحنه  پشت  عوامل 
مریم معینی زاده، سپیده سمیع پور و 

ملیکا رسولی نژاد اجرا شده است.

به  نمایشی  اثر  این  است  گفتنی 
صورت کف و با استفاده از تکنیک ها و 

افکت های نور اجرا شد.
کارگردان این اثر نمایشی در گفتگو 
با نی ریزان فارس عنوان نمود که در 
حال آماده سازی اثر و تکمیل آن برای 

جشنواره استانی هستند.
علیمردانی با بیان اینکه در این مدت 
خصوصی  صورت  به  نمایش  اجرای 
بوده وعده داد تا به زودی شرایط اکران 

عمومی آن را مهیا کند.

محله محوری با عزم مردم، شورا و شهرداری ممکن است

آغاز کاشت غالت در »میهمانی« به روی سن رفت
شهرستان نی ریز

روابط عمومی مدیریت جهادکشاورزی:

کاشت محصوالت شتوی گندم و جو در نی ریز 

از نیمه آبان ماه شروع شده است و تا نیمه دی ماه 

ادامه  دارد.

نی ریز  شهرستان  کشاورزی  جهاد  مدیریت 

افزود: سطح ابالغی گندم و جو این شهرستان 

در سال زراعی جاری، به ترتیب، ٥0۲ و ۷٥0 

هکتار است.

علیرضا بصیری ادامه داد: در همین زمینه ۱٥ 

تن بذر گواهی شده گندم »سیروان« در حال 

توزیع می باشد و برای حمل ۱0 تن بذر گواهی 

انجام  الزم  هماهنگی  نیز  »جلگه«  جو  شده 

گرفته است. 

بصیری در پایان تأکیدکرد: با توجه به اهمیت 

ضدعفونی بذرها و به  منظور جلوگیری از شیوع 

سیاهک ها،  انواع  نظیر  قارچی  بیماری های 

بذرهای  از  استفاده  صورت  در  کشاورزان 

آنها  ضدعفونی  به  نسبت  حتمًا  خودمصرفی 

اقدام نمایند.
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سهم نی ریز از فارس 

سرزمین پروژه های ناتمام
نشست معتمدان 

آبادزردشت با شورای شهر
ادامه از صفحه یک

... میرزایی در گفتگو با ما اهم مشکالت حوزه 
و  بهداشت  محیط زیست،  اقتصادی،  عمرانی، 
درمان و فرهنگی شهرستان نی ریز را به شرح زیر 

برشمرد:

حوزه عمرانی
۱- تأمین اعتبار جهت تکمیل بزرگراه نی ریز- 
طول ۱۹  به  مذکور  پروژه  اول  فاز  سیرجان: 
کیلومتر دارای پیشرفت فیزیکی ۹۰ درصدی 

می باشد.
2- تأمین اعتبار جهت تکمیل روگذر ورودی 
شهر نی ریز: با توجه به کمبود اعتبار روند تکمیل 
پروژه به کندی پیش می رود. پیشرفت فیزیکی 

این پروژه ۱5 درصد است.
۳- تأمین اعتبار جهت تکمیل جاده نی ریز- خاتم 
و  زیرسازی  نقاره خانه(:  )طریق الرضا()گردنه 
احداث ۱۱ کیلومتر آن اجرا شده است. این مسیر 
محل عبور زائرین امام رضا)ع( از جنوب کشور 
می باشد. پیشرفت فیزیکی این پروژه حدود 2۰ 

درصد است.
۴- تأمین اعتبار جهت تکمیل شبکه زیردستی 
و تصفیه خانه سد چشمه عاشق: با توجه به اینکه 
تعداد ۹۶ روستای این شهرستان به وسیله تانکر 
آبرسانی می شود با بهره برداری از پروژه مذکور 
مشکل تأمین آب تعداد زیادی از روستاهای 

مذکور برطرف خواهد شد.
در این رابطه قره چاهی مدیر آبفا نی ریز گفت: 
پیشرفت فیزیکی طرح آبرسانی از سد چشمه 
عاشق به روستای ریزاب در حال حاضر حدوداً 
فاز  عملیات  شروع  با  و  می باشد  درصد   2۰
دوم خط انتقال و اجرایی شدن آن پیشرفت 
فیزیکی افزایش می یابد اما پیشرفت فیزیکی 
طرح آبرسانی از سد چشمه عاشق به تمامی 

روستاهای بخش قطرویه بسیار اندک است و 
امیدوارم امسال و در اعتبارات مصوب شده شاهد 

پیشرفت خوبی باشیم.
ارتباطی  راه  تکمیل  جهت  اعتبار  تأمین   -5
قطرویه- حاجی آباد بندرعباس: با تکمیل این 
مسیر کاهش ۱۰۰ کیلومتری شرق استان فارس 
به بندرعباس میسر می شود. 2۷ کیلومتر از پروژه 
مذکور که در حوزه استان فارس واقع گردیده 
نیازمند جاده سازی می باشد که ۱۰ کیلومتر آن 
نیازمند آسفالت و ۱۷ کیلومتر باقی مانده است. 

پروژه در حال حاضر غیر فعال می باشد.
در این ارتباط شاهسونی رئیس اداره راهداری 
شهرستان نی ریز عنوان نمود که قرارداد این 
پروژه در اداره داراب بسته شده و اطالعی از 

درصد پیشرفت آن ندارد.

حوزه محیط زیست
۱- احیای دریاچه بختگان و تشکیل کارگروهی 

مشابه دریاچه ارومیه
2- پرداخت حق السهم شهرستان نی ریز از محل 
سیرجان  گل گهر  کارخانه  آالیندگی  عوارض 
که آثار مخرب فعالیت این مجتمع مورد تأیید 
کارشناسان سازمان محیط زیست قرار گرفته 

است.

حوزه اقتصادی
۱-تخصیص آب از پروژه خط انتقال آب خلیج 
فارس به صنایع شهرستان نی ریز: با توجه به اجرا 
و بهره برداری از پروژه انتقال آب خلیج فارس به 
کارخانه گل گهر که در فاصله ۴۰ کیلومتری از 
مرز این شهرستان قرار دارد درخواست انتقال 
خط آب خلیج فارس به شهرستان نی ریز را 

داریم.
پرداخت  جهت  اعتباری  خط  تخصیص   -2

تسهیالت به منظور بهسازی و نوسازی خطوط 
تولید ۱۸۰ کارخانه فرآوری سنگ شهرستان 

نی ریز.
۳- پرداخت ۱5 درصد حق السهم شهرستان از 
محل پرداخت حقوق دولتی توسط معادن سطح 

شهرستان.
سیمان  شرکت  ارزی  بدهی  ۴-بازپرداخت 
خاکستری نی ریز بر مبنای قیمت زمان دریافت 
ارز و جلوگیری از هرگونه اقدامی توسط بانک 
مرکزی جمهوری اسالمی ایران و بانک صنعت و 

معدن تا تعیین تکلیف موضوع.
5- واگذاری 5۴۰ هکتار از اراضی شیبدار بخش 
پشتکوه با توجه به انجام مطالعات و مقدمات 

واگذاری.

حوزه بهداشت و درمان
تکمیل  و  تجهیز  جهت  اعتبار  تخصیص   -۱
بیمارستان جدید نی ریز: ساختمان بیمارستان 
مذکور تکمیل گردیده و تجهیزاتی همچون »ام. 

آر. آی« مورد نیاز است.
پزشکان  پانسیون  ساخت  اعتبار  تأمین   -2

بیمارستان جدید نی ریز.
۳- فعال سازی دو پایگاه مصوب اورژانس شهری 
و همچنین تکمیل پایگاه اورژانس مشکان واقع 
در مسیر جاده نی ریز- خاتم »طریق الرضا«، 
همچنین پایگاه اورژانس رودخور با فاصله ۱۴۰ 

کیلومتری تا مرکز شهرستان.
۴- شبانه روزی کردن درمانگاه های قطرویه و 

مشکان.

حوزه فرهنگی
احداث مجتمع فرهنگی، ورزشی، تفریحی به 
جهت کاهش بزه های اجتماعی مانند خودکشی، 

اعتیاد، افسردگی و...

امید شهدان، نی ریزان فارس:
با  نی ریز  شهر   شورای  جلسه 
اهالی محله  و جمعی  از  معتمدین 
آبادزردشت، سه شنبه ۱۱ آبانماه با 

حضور شهردار برگزار شد.

چکیده ای از مهم ترین مطالبات 
اهالی:

- خط قرمز ما، آرامستان آبادزردشت 
دیوارچینی،  برای  لذا  است 
اقدام  آن  فضای سبز  و  قطعه بندی 

کنید.
)واقع  کوی سجاد  درمانگاه  در   -
را  تزریقات  بخش  گاز(  میدان  در 
راه اندازی کنید تا مجبور نباشیم به 

این طرف شهر بیاییم.
- شعبه سجادیه بانک ملت تعطیل 
شده و دستگاه خودپرداز ندارد؛ این 

شعبه را مجدداً  راه اندازی کنید!
- در طرح تفصیلی و جامع شهری، 
چرا آبادزردشت مورد بی مهری قرار 

گرفته است؟!
ورزشی  سالن  کنار  زمین   -
آبادزردشت واقع در شهرک شهیدان 
باهنر را که کاربری چند  رجائی و 

منظوره دارد،  چمن مصنوعی کنید.
- ایمن سازی ترافیکی دو تقاطع بلوار 
شهدای گمنام را در دستور کار قرار 

دهید.
که  بخش هایی  به  خدمات  ارائه   -
اما  ندارند  قرار  شهر  محدوده  در 
خدمات رسانی  می تواند  شهرداری 

کند: مثل خیابان خلیج فارس.
برای  امکان  صورت  در   -
)باغ  صدرا  شهرک  خدمات رسانی 
اضافه  شهر  نقشه  به  را  آن  تخت( 

کنید!
شهید  بلوار  آسفالت  روکش   -
کار  را در دستور  جمشید زردشت 

قرار دهید.
جمشید  شهید  بلوار  روشنایی   -
که  چرا  دهید،  افزایش  را  زردشت 

درختان جلوی نور را گرفته اند.
امام  دبستان  و  پیش دبستانی   -
سجاد، سالیان درازی است تعطیل 
با مدیریت آموزش و پرورش  شده 

صحبت کنید تا بازگشایی شود.
تعدادی  شهرداری،  همکاری  با   -
بافت  قلب  در  مسکونی  منزل 
فرسوده کوی امام سجاد تخریب و 
کوچه ها تعریض شد، لذا خواستاریم 
تعریض ها ادامه یافته تا برای تردد 
اورژانس،  مثل  امدادرسانهایی 

آتش نشانی و... مشکل نباشد.
به  تبدیل  را  آبادزردشت  آسیاب   -
تفرجگاه کرده و روشنایی آن را اجرا 

کنید.
- شفاف سازی اراضی مربوط به طرح 

تفصیلی و اعالم آن به شهروندان
- رنگ آمیزی و تعویض لبه حاشیه  

بلوارها
- برای طرح مسکن ملی که دولت 
پشت  اراضی  کند،  اجرا  می خواهد 
که  را  پرورش  و  آموزش  مدیریت 

وقفی هستند، پیشنهاد می کنیم.
کنار  باغ های  آب  کانال   بهسازی   -

پارک ترافیک.
صدوقی  شهید  خیابان  تقاطع   -
بهسازی شود و ادامه کوچه شهید 
حسن زردشت )احسان( را آسفالت 
به  صدوقی  شهید  خیابان  تا  کنید 

خیابان فدائیان اسالم متصل شود.
- را ه  اندازی ایستگاه تاکسی در بلوار 

شهید زردشت.

بازسازی یا  نیاز به  تابلو کوچه ها   -
طراحی جدید دارند.

به  نیاز  پارک گلستان  - المپ های 
تعمیر دارند.

افزایش زاغه نشینی!
است  معتقد  که  نی ریز  شهردار 
انجام  شهر  نقاط  تمام  در  خدمات 
می شود گفت: در شهرداری جایی 
برای سیاست کاری نبوده و هیچ گاه 
پروژه انتخاباتی نداشتیم. لذا سعی 
کردیم نگاه علمی و فنی به مسائل 

داشته باشیم.
عمده ترین  داد:  ادامه  فرغت  حامد 
)آبادزردشت(  شما  محله  مشکل 
طرح تفصیلی است و شهرداری در 
آن دخالتی ندارد. به عنوان مثال اگر 
صدرا  به شهرک  خدمات  بخواهیم 
که خارج از نقشه تفصیلی شهر است 
بدهیم در واقع به زاغه نشینی کمک 
کرده ایم و این خودش در آینده یک 

معضل بزرگتری می شود.
مردم  داد:  ادامه  نی ریز  شهردار 
در  زیادی  سالیان  صدرا  شهرک 
زحمت بوده اند ولی پیشنهاد من به 
مقامات عالی رتبه این است با تفکر 
مسکونی  محدوده  همین  علمی 
شهرک را جزو شهر کنند تا حداقل 

خدمات را دریافت نمایند.
او ادامه داد: برخی از مطالبات شما 
)کوی سجاد( نیاز به همکاری سایر 
ادارات دارد که قرار است جلساتی 
اساس  بر  و  کنیم  برگزار  آنان  با 
آینده  سال  بودجه  به  اولویت بندی 

اضافه نماییم.

فاز ۳ ، طرح ملی مسکن!
فرغت گفت: زمین هایی که مجاور 
بلوار شهید سلیمانی)استقالل( قرار 
دارند وقفی و در آینده مشکل ایجاد 
شهرسازی  و  راه  وزارت  می کنند. 
مالکیت  درگیر  را  خودش  نمی آید 
کند اما به نظر بنده بهترین گزینه 
در نی ریز برای این طرح، استارت فاز 
سوم شهرک شهید رجایی و باهنر 
است که امیدواریم با رایزنی فرماندار 
و نماینده مجلس کارهای حقوقی آن 

دنبال و به سرانجام برسد.

عقب ماندگی ۳۰ درصدی فضای 
سبز

فرغت تصریح کرد: به جرئت می توان 
است  آن  آرزویم  بزرگترین  گفت 
تا پارک روبروی سپاه پاسداران را 
احداث کنم و با گونه های گیاهی زیبا 
جلوه ای کم نظیر از ورودی شهر را به 

نمایش در آوریم.
مقایسه  در  نی ریز  داد:  ادامه  او 
درصد   ۳۰ با  کشور،  سراسر  با 
فضای سبز  نظر  از  عقب ماندگی 
مواجه است. لذا باید این کاستی را 

برطرف کنیم. 

پرداخت سرانه خدمات
شهردار نی ریز گفت: تمام پروژه های 
شهرداری ناشی از پرداخت عوارض 

است. 
دلیل  به  کوچه ها  تابلوی  برای 
بازار  قیمت  لحظه ای  نوسانات 
نتوانستیم آنها را اجرایی کنیم. لذا 
برای ارائه خدمات بیشتر و توسعه 
شهر به شهروندان نیازمند پرداخت 

سرانه خدمات شهری هستیم.

منازل مزاحم
پریش عضو شورای شهر درخصوص 
علت اینکه چرا انتهای کوچه احسان 
متصل  اسالم  فدائیان  خیابان  به 
در  خانه  تعدادی  گفت:  نمی شود 
مسیر قرار دارد و چنانچه بتوانید با 
مالکان آنجا صحبت کنید و کارهای 
حقوقی آن انجام شود، در آینده ای 
نه چندان دور تبدیل به یک خیابان 

خواهد شد.
حمید پریش به کارهای عمرانی که 
از شورای پنجم تا ششم در این محله 
انجام شده پرداخت و مهمترین آن 
پیست  اجرای  برشمرد:  اینگونه  را 
باز  گلستان،  پارک  کنار  اسکیت 
طراحی میدان گاز، نصب سردیس 
گلستان،  پارک  در  سعدی 
محوطه سازی و روشنایی تپه شهدا، 
صفرعلی  شهید  کوچه  تعریض 
زردشت، لکه گیری کوچه ها که قول 
قیر  مشکل  با حل شدن  می دهیم 

لکه گیری ها ادامه یابد.
این عضو شورا وعده داد: نامگذاری 
کوچه ها به نام شهدا، اصالح تقاطع 
بلوار شهدای گمنام، رایزنی برای با 
افزایش روشنایی بلوار شهید زردشت 
آسیاب  آالچیق های  بهسازی  و 

آبادزردشت در دستورکار قرار گیرد.

مهندسین قنوات
اینکه  بیان  با  شهر  شورای  رئیس 
مردمانی  سجاد  امام  کوی  مردم 
سخت کوش هستند گفت: در قدیم 
بخش  به  شهر  از  بخش  این  مردم 
شایانی  کمک  نی ریز  کشاورزی 
قنات ها،  مهندسی  در  و  کردند 
مردم آبادزردشت بودند که فعالیت 

داشتند.
محله  آبادزردشت،  کوی  رو  این  از 
دارد.  نام  قناعت«  و  قنوت  »قنات، 
لذا خواهش داریم شما معتمدین با 
رایزنی، مردم را تشویق به پرداخت 
عوارض کنید تا شاهد آبادانی شهر 

باشیم.

رسانه ها پیشقدم شوند
سخنگوی شورا خطاب به رسانه های 
راه اندازی  برای  گفت:  شهرستان 
سجادیه،  ملت  بانک  شعبه 

مطالبه های مردم را منعکس کنید.
درمانگاه  گفت:  شاهسونی  محمد 
تأمین اجتماعی قرار است تخصصی 
باید  مسئوالن شهرستان  لذا  شود، 
این حق را اجرایی کنند تا مردم کوی 

سجاد از نظر درمانی آسوده شوند.
مشکل  برای  داد  قول  شاهسونی 
جلسه  در  گمنام  شهدای  تقاطع 

شورای ترافیک بحث کند.

اسامی شهدا را معرفی کنید
خواست  شورا  رئیس  نائب  افسر 
محله  شهدای  نام  معتمدین  تا 
اعالم  شهرداری  به  را  آبادزردشت 
کنند تا کوچه ها مزین به اسم شهدا 

شوند.

رایزنی برای معدن
در  گفت:  قطبی  محمدجواد  سید 
بحث معدن درحال رایزنی هستیم 
که یک معدن برای شهرداری ثبت 
در  آن  ماحصل  از  بتوانیم  تا  کنیم 
خدمات شهر و توجه به بافت فرسوده 

بهره بگیریم.

رودبال  در سد  ماهی  قطعه  از 2۰۰۰  بیش 
استهبان تلف شدند.

با  گفت:  استهبان  کشاورزی  جهاد  مدیر 
بررسی های انجام شده مشخص شد که تلف 
شدن این ماهیان بر اثر صید توسط صیادان 
غیرمجاز و استفاده از راه های غیر متعارف در 

صید بوده است.
مهدی اعیان منش اظهار داشت: در اواخر سال 
گذشته برای کمک به افزایش ذخایر آبزیان 
و کمک به راه اندازی صید 5۰۰۰ قطعه بچه 

ماهی در سد رودبال این شهرستان رهاسازی 
شد.

اعیان منش اعالم کرد: خرید بچه ماهی ها از 
استان گیالن با اعتبار ۱۰ میلیون تومان از 
اعتبارات شیالت جهاد کشاورزی استان فارس 

انجام شد.
محلی  مردم  کرد:  تأکید  مسئول  مقام  این 
باید با مشاهده صیادان غیرمجاز که اقدام به 
صید زیاد ماهی می کنند با شماره ۱5۴۰ به 
کارشناسان اداره محیط زیست اطالع دهند 

تا در اسرع وقت نسبت به برخورد با آنها اقدام 
شود.

تصریح  استهبان  کشاورزی  جهاد  مدیر 
کرد: صید ماهی در سد نیاز به مجوز از جهاد 
باید  از صید  کشاورزی دارد و صیادان قبل 

نسبت به دریافت مجوز اقدام کنند.
وی ابراز داشت: انتظار می رود صیادان با رعایت 
اصول الزم و بکارگیری روشهای اصولی صید 
مانع از تلف شدن ماهیان در این سد شوند تا در 

سالهای آینده بتوان از این ذخایر استفاده کرد.

فقر  و آسیب های 
اجتماعی

ادامه از صفحه یک

غیر  مسکن  از  استفاده  کیفیت،  کم  بسیار  پوشاک   ...
استاندارد، حذف مسافرت، حذف مهمانی های معمولی و 
مرسوم، ترک تحصیل فرزندان، خودداری از ادامه تحصیل 
مطلوب اعضای خانواده به ویژه فرزندان، درمان نکردن 

بیماری و حذف هزینه های سالمت و ... 
همه راه های باال آسیب زا هستند. کسی که به اجبار دو شغله 
و سه شغله می شود فشار شدید جسمی و روانی را تحمل 
می کند که به مرور او را مبتال به بیماریهای زیاد و رفتارهای 
خشن و احتمااًل افسردگی می کند. فرد چند شغله وقت 
کافی برای حضور در جمع خانواده و انجام وظایف پدری و 
مادری ندارد و لذا فرزندان به مرور دچار آسیبهای متعدد 

می شوند. 
انحرافی  رفتارهای  مرتکب  یعنی  دوم  راه  پیامدهای 
شدن مانند سرقت و غیره روشن است و نیازی به شرح و 
بسط ندارد. راهکار سوم پیامدهای منفی زیادی به وجود 
می آورد؛ از جمله کاهش شدید سالمت جسمی و روانی 
عقده ها،  تراکم  ازدواج،  سن  رفتن  باال  خانواده،  اعضای 

احساس ناکامی، فقر فرهنگی و ....
در چند دهه گذشته عوامل متعددی موجب رشد فقر در 
جامعه ما شده است؛ از جمله کاهش ارزش پول ملی، تورم 
و گرانی، بیکاری، موانع عدیده داخلی و خارجی بر سر راه 
صادرات و واردات، کاهش تولید داخلی، فرار مداوم و شتابان 
سرمایه از کشور، مقررات دست و پاگیر فرا راه کسب و 
کار، کاهش حجم درآمد ملی از دو بخش مولد کشاورزی 
شتابان  رشد  خدمات،  بخش  سهم  افزایش  و  صنعت  و 
داللی و واسطه گری، مشکالت نظام تربیتی و آموزشی که 
افراد را کارآفرین و خالق تربیت نمی کند، تجمل گرایی 
افسارگسیخته، باال رفتن سطح انتظارات عمومی به رغم 
رشد کم امکانات )سطح توقعات رشد بسیار شتابان تری 

نسبت به سطح امکانات داشته و دارد(.
که  شده  فراوانی  اجتماعی  آسیبهای  موجب  فقر  رشد 
متأسفانه صدمات زیانباری به مردم و کشور وارد کرده 
است. امید است دست اندرکاران در جهت حل این مشکل 

ساختاری طرحی نو در اندازند.
شاد و سالم و موفق باشید

بارش اولین باران پاییزی
نی ریز در هفته گذشته اولین باران پاییزی را تجربه کرد.

در طی دو بارندگی که در روزهای ۱۴ و ۱۷ آبان ماه رخ داد، 
در برخی از نقاط شهرستانهای نی ریز و بختگان باران بارید.

بر پایه اعالم اداره هواشناسی در این 2 بارندگی ۱۱ منطقه 
از ۱۹ منطقه دارای ایستگاه باران سنج بارشهایی ثبت شده 

که مشکان با ثبت ۱۸.۱ میلی متری باران صدرنشین است.
نوشتنی است که بر پایه آمارهای ارائه شده توسط استان در 
هفته گذشته در ۱۰ شهرستان باران آمده که نی ریز پس از 

المرد)2۱.۶( و بوانات)۷.۹( در رده سوم قرار دارد.
در زیر جدول اولین باران پاییزی را می بینید:

سرمقاله

//

بارش اخیرنام ایستگاه 
سال زراعی

۱۴۰۰-۱۴۰۱

2.۷2.۷نی ریز 

2.52.5آباده 

۰.۳۰.۳پلنگان 

۱.5۱.5تم شولی

22کوشکک

۴.۳۴.۳جزین 

5.55.5چاه نصرویه

۴.5۴.5چنارویه

۰۰ده چاه

۰۰ ده وزیر

۳۳دهمورد

۰۰ریزاب

۳۳طشک 

۱۱قاسم آباد

55قطرویه 

۱۸.۱۱۸.۱مشکان 

۰۰وزیره 

۰۰هرگان 

۴۴کنگاشی

۳۳میانگین

یک نی ریزی در شمار 
دانشمندان ۲ درصد برتر جهان

محمدجمال سحرخیز دارای دکترای تولید و فرآوری گیاهان دارویی در 
بین دانشمندان 2 درصد برتر جهان قرار گرفت.

بر پایه اعالم سایت دانشگاه شیراز رتبه بندی ۳5 دانشمند این دانشگاه 
براساس وضعیت استنادات در سال 2۰2۰   ارائه شده است.

سحرخیز متولد نی ریز در سال ۱۳5۷ می باشد و پدرش زنده یاد احمد 
سحرخیز کارمند بهداری شهرستان نی ریز بود.

او با رتبه 2 در مقطع دکترای تخصصی )Ph.D.( دانشگاه تربیت مدرس 
پذیرفته شد، از این زمان دانشگاه شیراز پس از بررسی سوابق علمی- 

پژوهشی و ارائه سمینار، وی را به مدت ۴ سال بورسیه نمود. 
نامبرده قبل از اتمام دوره دکتری به مدت ۶ ماه با حمایت وزارت علوم، 
تحقیقات و فناوری به منظور انجام مطالعات تحقیقاتی تکمیلی به کشور 
استرالیا و دانشگاه UTAS سفرکرد و سرانجام در بهمن ماه ۱۳۸5 از رساله 
دکترای خویش با تخصص کشاورزی، تولید و فرآوری گیاهان دارویی دفاع 

و رشته تولید و فرآوری گیاهان دارویی را در دانشگاه شیراز تأسیس نمود.
در خبر سایت دانشگاه شیراز آمده است:

براساس شاخص های استنادی استاندارد ازسوی الزویر در سال 2۰2۰، ۳5 
عضو هیأت علمی دانشگاه شیراز در شمار دانشمندان 2درصد برتر جهان 

قرار گرفتند.
برپایه پژوهشی که از سوی دانشمندان دانشگاه استنفورد، روی داده های 
اسکوپوس انجام شده و در تاریخ ۱۹اکتبر 2۰2۱ ، فهرست ۱۰۰هزار 
دانشمند پراستناد در تمامی رشته ها و نیز 2درصد برتر حوزه های علمی 
شناسایی و معرفی شدند که ۳5 تن از اعضای هیأت  علمی دانشگاه شیراز، 

در فهرست دانشمندان برتر جهان قرار گرفتند.
گفتنی ا ست، الزویر یک پایگاه داده با بیش  از صد هزار دانشمند برتر ایجاد 
 ،h-index ،کرده است که اطالعات استاندارد شده در زمینه ی استنادها
استناد به مقاالت و یک شاخص ترکیبی را ارائه می دهد. این پژوهش 
دانشمندان را در 5 حوزه موضوعی اصلی، 22 حوزه موضوعی فرعی و 
۱۷۶رشته طبقه بندی کرده است. شرط ورود پژوهشگران به فرآیند 

رتبه بندی نیز، انتشار حداقل 5 مقاله در یکسال بوده است.
نوشتنی است سحرخیز دارای ۱۴۰ مقاله علمی- پژوهشی و ISI است که 

۹۴ مورد از مقاله های ذکر شده ISI می باشد. 
وی همچنین ۱5۰ مقاله برای سمینارهای علمی داخلی و بین المللی ارائه 

کرده است.

آسفالت جاده قلعه 
خواجه به سمت دارگ

با همکاری مالکان انجیرستان ها و بادامستان های ضلع جنوبی قلعه 
خواجه راه منتهی به دارگ، چشمه مهکی و رزک به طول دو کیلومتر 

آسفالت شد.
مراسم بهره برداری از این جاده در روز یکشنبه ۱۶ آبانماه با حضور 

مسئوالن شرکت انجیرکاران و مالکان منطقه برگزار شد.
نماینده هیئت امنا این راه و مدیر اجرایی پروژه در گفتگو با ما اعالم 
نمود: این پروژه با نظارت و همکاری صمیمانه شرکت انجیرکاران 
با اعتباری معادل ۸۸۰ میلیون تومان توسط پیمانکاران خصوصی 
انجام شده است و اعتبار آن را مالکان و کشاورزان منطقه تأمین 
کرده اند. این مسیر به طول 2 کیلومتر و عرض چهار متر و از هر طرف 

یک متر شانه آماده  استفاده می باشد.
حسن تمنادار با بیان اینکه  بهسازی راه های بین مزارع بر عهده جهاد 
کشاورزی می باشد گفت: هیچ بودجه و اعتباری به آنها اختصاص پیدا 

نکرده و تنها با خودیاری مالکان این مسیر آسفالت شده است.
وی در ادامه گفت: این جاده دارای جاذبه های گردشگری و آثار 
باستانی ارزشمندی همچون برکه احمد شاه، برکه دارگ در باالی 
کوهستان و دامنه مشهور دارگ می باشد و ساالنه مسیر رفت و آمد 
بسیاری از گروه های کوهنوردی و توریستی است که بهسازی و 
آسفالت آن به طول یک کیلومتر از اهمیت ویژه ای برخوردار است لذا  

از مسئوالن تقاضا داریم در این زمینه با ما همکاری کنند.

تلف شدن 
صدها 

ماهی در 
سد رودبال 

استهبان
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سرویس ورزشی: محمدصادق رجبی

ورزش بدون شورا
محمد صادق رجبی/ دبیر سرویس ورزشی

نزدیک به ۴ سال است که جلسه شورای ورزش در نی ریز 
تشکیل نشده و یا می توان گفت که ورزش اصاًل شورایی 

ندارد.
این نقیصه در حالی است که به دلیل کرونا شرایط خاصی بر 
ورزش حاکم است و نیاز به تصمیم گیری های جدی وجود 

دارد تا به سالمت مردم کمترین آسیب برسد.
 ۳۴۴ شماره  در  که  نی ریز  میر  و  مرگ  از  آمار  آخرین 
هفته نامه نی ریزان فارس در ۱۰ اَمرداد  ۱۴۰۰ منتشر شد 
نشان می دهد که بیماری های قلبی و عروقی  بیشترین 
دلیل مرگ و میر در شهرستان را به خود اختصاص داده 

است. 
دخانیات، کم تحرکی، تغذیه نامناسب و مصرف الکل، چهار 
عامل عمده شیوع بیماری های قلبی و عروقی است که با 
کاهش آنها  می توانیم به میزان قابل توجهی آمار مرگ و میر 

در این زمینه را کم کنیم.
مشخص است که به دلیل کرونا جامعه کم تحرک  شده. 
حتی در سال تحصیلی گذشته آموزش و پرورش برای 
جلوگیری از کم تحرکی دانش آموزان، طرح کوچ را اجرا 
کرد. ورزش و فعالیت های مستمر بدنی می تواند به بهبود 
سیستم ایمنی بدن کمک کند تا راحت تر در برابر کرونا تاب 

بیاورد.
اکنون در کشور لیگ تندرستی با هدف کاهش کم تحرکی 
مردم طراحی شده تا مردم در دوران کرونا و محدودیت هایی 
که وجود دارد ورزش را در محیط کار و خانه انجام دهند و از 

این راه به سالمت خود کمک کنند.
در شرایط حال حاضر، یکی از ضرورت های تشکیل شورای 
ورزش همگانی به ریاست فرماندار و دبیری رئیس ورزش و 
جوانان این است که با برنامه ریزی  و تشویق مردم به شرکت 
در این لیگ گامی مؤثر در راستای ورزش همگانی بردارند. 
چه فرصتی بهتر از این که همه مردم می توانند بدون تجمع،  

در خانه ورزش کنند.
یکی از اهداف »شورای ورزش همگانی«،  همگانی کردن 
ورزش و پیشگیری از  بسیاری آسیب های اجتماعی است 
و به همین دلیل دیگر اعضای آن رئیس شبکه بهداشت 
و  کار  تعاون،  رئیس  پرورش،  و  آموزش  و درمان، مدیر 
فرمانده  رسانه ها،  انتظامی،  فرماندهی  اجتماعی،  رفاه 
سپاه، رئیس هیئت جانبازان و معلوالن،  دو نفر از رؤسای 
هیئت های ورزشی، دو نفر از صاحب نظران با تجربه ورزشی 

)یک نفر از بانوان( می باشند. 
شورای ورزش )طبق اساسنامه خود( باید حداقل هر 2 ماه 
یک بار جلسه تشکیل دهد و برنامه ای مدون برای ورزش 
جامعه داشته باشد تا آسیبی به سالمت جسم و جان مردم 

وارد نیاید.
نگارنده آنچه به یاد دارد، آخرین جلسه شورای ورزش 
شهرستان در آذرماه سال ۱۳۹۶ برگزار شده است. اگر هم 
بعد از آن جلسه ای بوده خبری از آن منتشر نشده است که 
امیدواریم فرمانداری و اداره ورزش و جوانان در این باره 

اطالع رسانی و اقدام کنند.

حضوریک دختر نی ریزی 
در اردوی شناسایی 
فدراسیون والیبال

معصومه جعفرزاده والیبالیست نوجوانان نی ریزی، جهت انجام 

تست های اولیه به فدراسیون اعزام شد.

طبق بخشنامه ارسالی از سوی فدراسیون جهت جذب بازیکن 

برای تیم ملی، معصومه جعفرزاده با قامت ۱۸۰ سانتی متر با دیگر 

بازیکنان استان جهت انجام تستهای اولیه به فدراسیون اعزام شد. 

نوشتنی است  مربی این بازیکن  سکینه ایزدپناهی بوده است.

نیم نگاه

//

//

//

//

اسپاگتی در 3 دقیقه رتبه 14 نی ریز در بین 400 شهرستان کشور

دو دختر والیبالیست نی ریزی 

در اردوی انتخابی فارس

پیشرفت فوتبال پایه در نسل جدید

پیروزی  نخستین  پاکیزه دامن:  مجید 
استعدادهای درخشان در لیگ زیر ۱۷ ساله های 
استان با گل های زودهنگام مهاجمان در خانه 

رقم خورد.
از هفته چهارم این رقابت ها، سه شنبه ۱۸ آبان 
این  در  نی ریز  نماینده  درخشان  استعدادهای 
مسابقات در زمین شماره ۱ ورزشگاه شهدا به 
مصاف پگاه پرسیا شیراز رفت و در سه دقیقه اول 
بازی و با گلهای آریا هاشمیان و پوریا مهرپویا به 

برتری 2 بر صفر دست یافت.
استعدادهای درخشان که برای عبور از بحران 
نیاز به ۳ امتیاز این دیدار داشت، از همان ابتدای 
بازی حریف شیرازی را غافلگیر و برتری خود را به 

آنها دیکته کرد.
اما طبق روال بازی های قبل شاگردان سعید زارع 
تا مرز رسیدن به گل های بیشتر پیش رفتند که 
باز هم مهاجمان این تیم با بی دقتی موقعیت ها 
را یکی پس از دیگری از دست دادند تا درنهایت 

به  درخشان  استعدادهای  برای  نتیجه  همین 
دست آید.

مربی  اصغرپور  فاضل  بازی  این  پایان  در 
استعدادهای درخشان گفت: در هر دیدار که به 
میدان می رویم همین روند هجومی را در دستور 
کار داریم و همانطور که همه مشاهده کردند، 
شکل بازی تیم ما نوید امیدبخشی برای آینده 

فوتبال نی ریز است.
او ادامه داد: همه بازیکنان استعدادهای درخشان 
محصول آکادمی مدرسه فوتبال ما هستند و با 
برنامه ریزی هایی که کادر فنی پس از سه بازی 
را  الزم  نتیجه  توانستیم  دادند،  انجام  گذشته 

بگیریم.
مربی استعدادهای درخشان گفت: با روند رو به 
پیشرفتی که مجموعه ما در پیش دارد، به طور 
حتم در بازیهای پیش رو عملکرد بهتری خواهیم 
نیز  گذشته  بازی های  در  که  هرچند  داشت، 

استحقاق پیروزی را داشتیم.

نی  ریز  در پایان هفته دوم لیگ تندرستی در 
صدر استان قرار گرفت.

سراسر  در  مهر   2۴ از  تندرستی  لیگ 
کشور آغاز شده و نی ریز تا پایان هفته دوم 
رتبه اول استان و ۱۴ کشور در بین ۴۰۰ 

شهرستان را ازآِن خود کرده است.
شهین عباس نژاد  در این باره گفت: ۶ هفته 
دیگر تا پایان لیگ باقی مانده و ما از مردم در 
خواست مشارکت بیشتر داریم تا با عضویت 

در سایت و ارسال کلیپ های درخواستی، 
رتبه بهتری برای نی ریز شاهد باشیم.

ورزش های  فدراسیون  رئیس  گفته  به 
همگانی،  در حال حاضر ۴۰۰ شهرستان 
از ۳۱ استان در این لیگ حضور دارند که 
شامل نزدیک به ۶۰ هزار نفر شرکت کننده 

می شود.
این لیگ به صورت ارسال کلیپ انفرادی 
و گروهی روزانه درحال برگزاری است که 

کلیپ های ارسالی پس از بازبینی توسط 
داوران امتیازدهی می شود.

سمیه نظری: ملیکا بیگی و آیناز بیاتی به 

اردوی انتخابی  والیبال نونهاالن فارس دعوت 

شدند.

برتر  استعدادهای  شناسایی  راستای  در   

نونهاالن  المپیاد  مسابقات  فارس،  والیبال 

دختر در المرد و آباده برگزار شد.

این رقابت ها در رده سنی زیر ۱۴ سال با 

حضور تیم هایی از نی ریز، آباده، مرودشت، 

اکسیر  نورآباد ممسنی، سروستان،  شیراز، 

کازرون، صبای کازرون، المرد، فسا، کوار، 

قیروکارزین، ُمهر و میانشهر فسا انجام شد.

حضور  با  المرد  در  نی ریز  تیم  بازی های 

۷ تیم  در دو گروه برگزار شد که نی ریز در 

گروه فسا، کوار و قیروکارزین قرار گرفت و با 

یک پیروزی مقابل قیروکارزین و دو شکست 

مقابل کوار و فسا به کار خود پایان داد.

و  خوشنیت  لیال  سرپرستی  با  نی ریز  تیم 

هستی  بازی  با  زردشت  افسانه  مربیگری 

زهرا  بیاتی،  آیناز  بیگی،  هانیه  دبیری، 

تقی پور، فاطمه بیگی، و ملیکا بیگی در این 

رقابت هاشرکت کرد.
حضور یک بازیکن جوان دیگر در لیگ فوتبال کشور 

نوید پیشرفت فوتبال پایه در نی ریز را می دهد.

امیرحمزه اصغرپور بازیکن ۱۸ ساله فوتبال نی ریز که 

فوتبال خود را ابتدا در مدرسه فوتبال استعدادهای 

درخشان آغاز کرد، به تیم هالل احمر گراش پیوست 

تا نام بازیکنی دیگر از نی ریز در لیگ فوتبال کشور و در 

رده جوانان را شاهد باشیم.

احمر  هالل  به  پیوستن  از  قبل  تا  که  بازیکن  این 

گراش برای استعدادهای درخشان به میدان رفته، 

سابقه بازی در مسابقات زیر ۱۷ سال کشوری با تیم 

منتخب استان، حضور در مسابقات لیگ مناطق کشور 

با نماینده فیروزآباد و همچنین آقای گلی مسابقات 

نونهاالن استان با استعدادهای درخشان را در کارنامه 

دارد.

امیرحمزه اصغرپور ابتدا فوتبال خود را زیر نظر سعید 

زارع و فاضل اصغرپور آغاز کرد.

قاب خاطره

مسابقات هندبال مدارس استان فارس

سال 1351 / استهبان
از راست ایستاده: حسین طاطی ، سایر نفرات بازیکنان تیم هندبال استهبان

با تشکر از جناب آقای محمد طاطی که عکس را در اختیار ما قرار دادند.

مسابقات پاورلیفتینگ بانوان باشگاه آزادی

باشگاهی  درون  مسابقات  دوره  یک 

پاورلیفتینگ بین بانوان  باشگاه آزادی نی ریز 

برگزار شد و نفرات برتر در رده های سنی 

مختلف مشخص شدند.

کمالیان  لیال  مربیگری  به  مسابقات  این 

و با شرکت 2۰ ورزشکار در سه رده سنی  

انجام شد و به نفرات اول تا سوم از طرف 

رئیس تربیت بدنی و مدیریت باشگاه رحیم 

عسکریان به رسم یادبود لوح تقدیر اهداء شد.

فاطمه  خرمی،  سعیده  نوجوانان  رده  در 

شبدوست و نگار شیربانی به ترتیب اول تا 

سوم شدند.

در جوانان نیز زهرا قاسمی و زینب استوار 

اول، کیمیا مرادی دوم و آمنه رحمانی سوم 

شدند.

الهه  و  غمگساران  زهرا  در  بزرگساالن 

توحیدی اول و دوم شدند.

»با  گفت:  آزادی  باشگاه  مربی  کمالیان 

در  بانوان  پاورلیفتینگ  لیگ  رسمی شدن 

سطح استان و کشور الزم است بازیکنان و 

عالقه مندان از این به بعد این رشته را به طور 

جدی دنبال کنند.«

حلما  و  سجادزاده  نجمه  است   نوشتنی 

سوداگر داوران این مسابقات بودند. 

مانور موتوری ۱۶ راکب هیئت موتورسواری و اتومبیلرانی نی ریز به  همراه میهمانان هیئت زرقان در روز جمعه ۱۴ آبان در نی ریز برگزار شد.
این برنامه از رو بروی مسجد شهرک سنگ نی ریز به سمت مقبره احمد نی ریزی  برگزار شد.

مانور موتوری 16 راکب نی ریزی و زرقانی
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ادامه از صفحه یک
... جالل جذابی بازنشسته آموزش و پرورش 
انگور )َرز( و 500  است و 2 هزار درخت 

درخت انجیر در کوهستانهای نی ریز دارد.
می گوید: »سالها است که با آقای صنعتی 
با روشی کاماًل طبیعی، شیره انگور اصل را 

تهیه می کنیم.«
او و همکارش شیوه تهیه شیره طبیعی انگور 
را توضیح می دهند: »ما راه ماشین رو نداریم و 
مجبوریم به وسیله چهار پا لوده های)1( انگور 
را از کوه )باالتارم( به پایین منتقل کنیم. 
البته امسال باران کم آمده و انگورها کیفیت 

الزم را ندارند.«
جالل جذابی در حال شلکاندن)2( انگور در 
ُکروش)3(، ادامه می دهد: »ما انگور را در ُکروش 
می ریزیم و می شوییم تا آب کثیف آن خارج 
شود. بعد با چکمه های تمیز که مخصوص این 
کار است، انگورها را می شلکانیم تا آب انگور 

وارد ظرفی به نام شی ُکروش شود.
یک عدد صافی روی این ظرف قرار دارد تا 

تفاله ها و چوب انگور وارد شی ُکروش نشود.
سپس آب انگور را در دیگی به نام پاتیل 

می ریزیم.

زیر دیگ را روشن می کنیم و وقتی کمی 
گرم شد، یک ِگل مخصوص به آن می زنیم 
انگور گرفته و  )ناخالصی های( آب  ُدرد  تا 
ته نشین شود. ما این ِگل را از کنار درختان 
انگور خودمان می آوریم و در واقع همه چیز 

از خودمان است.«
نادعلی صنعتی می گوید: »برای یک پاتیل 
آب انگور حدود یک تا یک و نیم کیلو ِگل 
می زنیم. نزدیک به 10 ساعت صبر می کنیم 
تا ال بیندازد و همه جرم و ناخالصی آن گرفته 

و شفافیت آن مثل اشک چشم یا چای شود.

سپس آب انگور زالل را از پاتیل می گیریم و 
ِگل و امالح و تفاله های انگور ته آن را سر شال 
می ریزیم. شال یک نوع گونی است که حالت 
صافی دارد و بقیه آب انگور را از ناخالصی ها 

جدا می کند.
در این مرحله، آب انگور چندین بار صاف 
می شود و ممکن نیست که این ِگل وارد آب 

انگور خالص شده و همراه آن پخته شود.
در نهایت در َکَله گاه )4( آتش می کنیم و آب 
انگور را می جوشانیم. آب انگور خالص باید 4 
یا 5 ساعت جوش بخورد تا غلظت الزم به آن 

دست دهد.«
او ادامه می دهد: »ما خودمان که کارمان 
است، می دانیم چه موقع باید آتش را از زیر 
پاتیل برداریم تا جوش زیادی نخورد و شیره 

تلخ نشود.«
شیره  کیلو  »یک  می گوید:  جذابی  جالل 
انگور قیمتش 100 هزار تومان است و هر 5 

کیلو انگور، یک کیلو شیره می دهد.
اگر خشکسالی نباشد، سالیانه ۶0 تا ۷0 باِر 
انگور داریم که می شود حدود 5 تا ۶ تن. اما 

امسال فقط 10 بار انگور داشتیم.
هر ۸0 تا ۸5 کیلو را ما یک باِر انگور حساب 
باِر شیره  انگور، یک  باِر  می کنیم و هر 5 

می دهد.
اگر سال خوب باشد و بارندگی شود، بین ۷ تا 
حتی 10 باِر شیره می توانیم داشته باشیم. 
اما امسال شاید 2 تا 3 بار شیره بتوانیم تهیه 

کنیم.«
اوایل  از  ما  ادامه می دهد: »فصل کار  وی 
مهرماه تا اواسط آبان ماه است. هر چه به 
سرما نزدیکتر شویم و انگور سرمای بیشتری 

بخورد، کیفیت شیره بهتر و مقدار آن بیشتر 
می شود و هر 4 کیلو انگور، یک کیلو شیره 

می دهد.«
این کهنه کار مرد کوهستان معتقد است که 
خیلی از کسانی که قباًل این حرفه را انجام 
اما خوشبختانه  رفته اند؛  دنیا  از  می دادند، 
فرزندانشان کار آنها را ادامه می دهند؛ مانند 
آقایان رضا ایماندار، مقدم، محمود صنعتی، 
گل بخش،  زردشت،  اکتسابی،  میثمیان، 
چشمه  اطراف  مالکان  دیگر  و  سجادیان 

نیگی، سینه ریز، نجم الدینی، یاقوتی، گلو 
دوشاخ و دور قالت.

پی نوشت:
1- ظرف یا سبد حصیری بزرگ چهار گوش 

که انگور را در آن می ریزند.
2- ِله کردن انگور با چکمه مخصوص.

3- حوضچه ای که در آن انگورها ِله و آب آن 
گرفته می شود.

4- تنور زیر پاتیل و جایگاه آتش که با هیزم 
تغذیه می شود.

شیـرهیجانطبیـعتنیریـز

نگاهیاجمالیبرعملکردتعاونیمصرففرهنگیانشهرستاننیریز
در سال منتهی به 1399-1400 

مقدمه : 
عدالت  توسعه  و  تأمین  در  ها  تعاونی  بدیل  بی  نقش 
دیگر  و  اساسی  کاالهای  عادالنه  توزیع  و  اجتماعی 
خدمات مورد نیاز آحاد جامعه آن هم در شرایط حساس 
سیاسی و اقتصادی کشور غیر قابل انکار و چشم پوشی 
است. بهره گیری صحیح از پتانسیل باالی تعاونی ها در 
رفع تنگ ناهای اقتصادی کمک شایانی به رفع معضالت 
و نابسامانی های بوجود آمده در زمان جنگ تحمیلی و 
تحریم های ظالمانه دشمنان انقالب اسالمی نموده است. 

خداوند را شاکریم که با وجود مشکالت عدیده اقتصادی 
و عدم ثبات بازار، هیئت مدیره فروشگاه تعاونی مصرف 
فرهنگیان شهرستان نی ریز توانسته است در سایۀ تالش، 
جّدیت و همراهی تمامی اعضاء، هیئت مدیره، هیئت 
بازرسین، مدیرعامل و کارکنان خدوم و تالشگر شرکت 
بر مشکالت فائق آمده و به توفیقات قابل توجهی در جهت 
خدمت رسانی به فرهنگیان عزیز نائل آید که در زیر به 

بخشی از آن به اختصار اشاره می کنیم. 

فعالیت های عمومی 
1- دائر نمودن نمایشگاه ُکت و شلوار و عرضه همزمان 
انواع مانتو، شلوار، کیف و کفش زنانه   و مردانه در اقساط 

10ماهه. 

2- انعقاد قرارداد با یکی از مراکز فروش فرش ماشینی 
و معرفی فرهنگیان جهت خرید فرش دلخواه خود در 

اقساط دراز مدت و بدون پیش پرداخت. 

3- تهیه و توزیع اقالم ُپرمصرف و کمیاب از قبیل: روغن 
نباتی، گوشت،شکر ،ماهی، تخم مرغ و عرضه به اعضاء 

محترم با قیمت مصوب دولتی. 

4- ایجاد هماهنگی با مسئولین محترم ادارات به ویژه 
و پرورش،  اجتماعی، آموزش  رفاه  و  تعاون، کار  اداره 
شهرداری، امور قتصادی و دارایی، صنعت و معدن و 
تجارت با هدف گشایش در امر توزیع کاالهای مورد نیاز 

اعضاء و رفع موانع موجود . 
5- برگزاری جلسات ماهانه بصورت مستمر و پیگیری 

مسائل و ارائه راهکارهای مناسب جهت عبور از مقاطع 
حساس و فشارهای اقتصادی و تعیین خط مشی شرکت 

در جهت جلوگیری از بروز مشکالت احتمالی. 
هیئت  اعضاء  انتخاب  و  عمومی  مجمع  برگزاری   -۶

بازرسین برای ُمّدت یکسال در تاریخ  1399/5/25 
۷- تشکیل گروههای اطالع رسانی و معرفی کاال در فضای 
مجازی جهت رفاه حال اعضاء محترم شرکت  و عدم نیاز 

حضوری آن عزیزان در شرایط کنونی. 

فعالیت های عمرانی : 

 فروش یکی از قطعات زمین شرکت به متراژ 220 متر 
مربع واقع در بلوار سرداران با کسب مجوز در مجمع 
با رعایت کامل تشریفات  عمومی مورخ 1399/5/22 
قانونی و انجام مزایده و خرید یکباب منزل مسکونی به 
متراژ 253 متر مربع واقع در کوچه جنب شرکت جهت 
استفاده به منظور انبار و نمایشگاه فصلی شرکت که هم 
اکنون در حال انجام مراحل آماده سازی و مقاوم سازی 

می باشد و در آینده نزدیک به بهره برداری می رسد. 

فعالیت های اجتماعی: 
کمک به مدیریت آموزش و پرورش به منظور حمایت از 
دانش آموزان مستعد بی بضاعت و مؤسسات خیریه و عام 
المنفعه بمنظور انجام کارهای خیر، از قبیل تهیه بسته 
های حمایتی و رفع نیاز مستمدان و نیازمندان جمعًا 
به مبلغ 10/500/000 ده میلیون و پانصد هزار تومان 

تأمین شده از ناحیه ذخیره احتیاطی شرکت. 

فعالیت ها و گزارش مالی: 

1- میزان خرید شرکت در سال منتهی به سال مالی 
1399 جمعًا بالغ بر مبلغ 10/20۷/300/000 ده میلیارد 

و دویست و هفت میلیون و سیصدهزار تومان. 
2- میزان فروش شرکت در سال منتهی به سال مالی 
1399 جمعًا بالغ بر مبلغ 10/945/900/000 ده میلیارد 

و نهصد و چهل و پنج میلیون و نهصد هزار تومان. 
3- میزان فروش اقساطی در این سال ۶/204/۷00/000 
شش میلیارد و دویست و چهار میلیون و هفتصد هزار 

تومان. 
4- میزان هزینه های جاری ساالنه شرکت شامل پرداخت 
حقوق ۶ نفر پرسنل به میزان 21۷/400/000 دویست و 
هفده میلیون و چهارصد هزار تومان، وکرایه حمل و نقل، 
بارگیری و تخلیه و هزینه های آب و برق و گاز و تلفن و 
نوشت افزار به مبلغ 3۸4/400/000 سیصد و هشتاد و 

چهار میلیون و چهارصد هزار تومان. 
5- انجام حسابرسی توسط شرکت ارغام پردازش نوین در 
موعد مقرر و با موفقیت در این سال انجام و تمام مراحل و 

مدارک مالی مورد تأئید این شرکت قرار گرفته است. 

۶- برگزاری مجمع عمومی و انتخاب هیئت بازرسین 
برای یکسال و اعضاء هیئت مدیره برای مدت 3سال در 

تاریخ 1400/۶/15. 
۷- از آنجا که خرید هر چه بیشتر اعضا از شرکت موجب 
موضوع  شد،  خواهد  شرکت  همه جانبه  رونق  افزایش 
براین اساس مقرر گردید  در مجمع عمومی مطرح و 
50 درصد سود خالص ناشی از فروش شرکت به اعضاء 
محترمی که از شرکت خرید می نمایند تعلق گیرد که در 

پایان هر سال محاسبه  به سرمایه آنان افزوده خواهد شد 
در واقع می توان گفت: خرید بیشتر معادل دریافت سود 

بیشتر  از شرکت خواهد بود.
وجوهات  دیگر  و  برارزش افزوده  مالیات  پراخت   -۸
دولتی از قبیل مال االجاره شرکت و حق بیمه کارکنان و 

کارگران شرکت در موعد مقرر. 
1۶- تعداد اعضای محترم شرکت در زمان تهیه گزارش 

2150 دو هزارو صد و پنجاه نفر بوده است . 
در پایان ضمن تقدیر و تشکر از تمامی عزیزانی که به انحاء 
مختلف و با ارائه پیشنهادات و انتقادات بجا و شایسته خود 
ما را در پیشبرد اهداف شرکت که خدمت رسانی هر چه 
شایسته تر به اعضاء محترم و آحاد جامعه و مردم شریف 
شهرستان نی ریز می باشد یاری و مساعدت نموده اند و 
همچنین از زحمات و تالش های بی شائبه حسابداران 
محترم آقایان رضا قره چاهی و ناصر فرج زاده و اعضاء 

هیئت مدیره و بازرسین قبل برادران بزرگوار :
1- ابراهیم آذریان: رئیس هیئت مدیره

2- علی کیوانی: نائب رئیس هیئت مدیره
3- علیرضا بهجت: منشی هیئت مدیره
4-منوچهر فرج زاده : عضو هیئت مدیره
5- محمدرضا کهنی: عضو هیئت مدیره

۶-محمود فرغت: بازرس
۷- محمد علی الهامپور: بازرس

۸-حسن ربیعی : بازرس
9- علی بازدار: مدیرعامل، کمال تشکر و سپاسگزاری 
نموده سالمت و سعادت این عزیزان را از درگاه ایزد منان 

خواستاریم.

اعضاء هیئت مدیره و بازرسین جدید : 
1-محمد رضا کهنی: رئیس هیئت مدیره

2-محمود فرغت: نائب رئیس هیئت مدیره
 3-محمد رضا شاهسونی: عضو هیئت مدیره
4-محمد حسین شمسی: عضو هیئت مدیره
5.علی بازدار عضو هیئت مدیره و مدیرعامل

 ۶- محمد علی الهامپور بازرس
 ۷- امید فرجی بازرس

۸- محمد جواد غفار نژاد بازرس.
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نمایندهمجلس:

دولتراهکاریبرایکنترلگرانی
بهمجلسندادهاست

خبر جنوب:

آمارهای رسمی تورم مهرماه توسط مرکز 
د    اد    ه های  است.  ایران  نگران  کنند    ه  آمار 
 رسمی نشان می  د    هد     نرخ تورم د    وازد    ه 
برای   1400 مهرماه  به  منتهی  ماهه 
د    رصد      عد    د       4/45  به  کشور   خانوارهای 
رسید    ه است. آمارها نشان می  د    هد     هزینه 
خوراکی  های یک خانوار متوسط 3/3 نفره 
به تنهایی  به مرز حد    اقل د    ستمزد     4 میلیون 
 تومانی رسید    ه است؛ د    ر واقع حد    اقل مزد     
و مستمری فقط برای تأمین  هزینه های 

خوراکی خانوار کفاف می  د    هد    !  
د  ر این اوضاع مرد  م چشم امید   د  ارند   به 
د  ولتی که با شعارهای  اقتصاد  ی سر کار 
آمد  ه و قول کاهش تورم و کنترل گرانی 
را د  اد  ه فارغ از این که کمبود   بود  جه و 
تحریم ها  و وارد   نشد  ن ارز بر گلوی اقتصاد   
د  ولت  که  آورد  ه  فشاری  چنان  ایران 
ناگزیر به حذف ارز ترجیحی از  برخی 
کاالهای وارد  اتی اساسی است و همین 
حذف موج گرانی د  یگری د  ر چند   ماه 
آیند  ه را د  ر پی خواهد    د  اشت به طوری 
که با برد  اشتن ارز ترجیحی از نهاد  های 
خوارک  که  سویا  کنجاله  چون  د  امی 
مرغ است  قیمت مرغ سه برابر خواهد   
شد  . اعضای کمیسیون صنعت و معد  ن 
مجلس د  ر هفته گذشته با وزیر صمت  به 
منظور بررسی قیمت کاالهای اساسی و 
راهکارهای تنظیم بازار جلسه ای د  اشتند   
تا از راهکارهای  د  ولت برای کنترل قیمت 
کاالهای اساسی با برد  اشتن ارز ترجیحی 

مطلع شوند  .
با نمایند  ه مرد  م نی ریز و  استهبان و عضو 
باره  این  د  ر  معاد  ن  و  صنایع  کمیسیون 

گفت و گو کرد  یم.
عضو کمیسیون صنایع و معاد  ن با اشاره 
به صحبت های وزیر د  ر جلسه کمیسیون 
گفت: واقعیت این است  که این ارزهای  
قرار  وارد  کنند  گان  اختیار  د  ر  که  د  ولتی 
گرفته متأسفانه محملی شد  ه برای سوء 
استفاد  ه و  رانت خواری و تاکنون نظارت 
د  قیقی هم بر استفاد  ه از آن نشد  ه است د  ر 
حالی که بنا بود  ه که این ارزها تنها به تأمین 
کاالهای اساسی وارد  اتی اختصاص داده 
شود   که د  ر زند  گی و معاش د  هک کم د  رآمد   
تأثیر د  اشته باشد   که  متأسفانه به د  لیل 
عد  م نظارت ، عد  ه ای به پر کرد  ن جیب خود   

با استفاد  ه از ارز ترجیحی مشغول بود  ند  . 
 فرهاد   طهماسبی با تأیید   اینکه با برد  اشتن 
ارز د  ولتی از وارد  ات کاالی اساسی چون 
قطعًا  روغنی  د  انه های  و  د  امی  نهاد  های 
میزانی از تورم و گرانی را شاهد   خواهیم 
بود  ، گفت: اما وزارت صمت قول د  اد  ه که با 
 برد  اشتن ارز د  ولتی از چند   کاالی اساسی 
پروژه مد  یریت بازار را با برنامه ای که به 
صورت پیکیج  کاملی طراحی شد  ه بر عهد  ه 
خواهد   گرفت، که هم از د  ید   حمایت ها و هم 
از د  ید   کنترل بازار و پیشگیری  از تورم مؤثر 

خواهد   بود  . 
نمایند  ه مرد  م نی ریز، استهبان و بختگان 
با بیان اینکه ما قرار است جلسه د  یگری با 
وزیر صمت  برای آگاهی از نحوه مد  یریت 

بازار د  ر زمان برد  اشتن ارز د  ولتی د  اشته 
قرار  است  جلسه  این  د  ر  گفت:  باشیم، 
بررسی شود   این وزارتخانه برای پیشگیری 
از تورم و گرانی کاالهای اساسی د  ر چند   
ماه ماند  ه از  سال به چه جمع بند  ی رسید  ه 
است و راهکارهای نهایی اشان برای کنترل 
ارز  نیمایی  با  آن  اولیه  مواد    که  بازاری 

خرید  اری شد  ه چیست. 
 طهماسبی با بیان اینکه گر چه برد  اشتن 
ارز ترجیحی قرار بود   د  ر نیمه د  وم سال 
اما به سبب  مصلحت هایی و  انجام شود   
همین طور به سبب آنکه د  ولت هنوز برنامه 
مد  ون و د  قیقی برای کنترل بازار ند  ارد   این 
د  ولت  است، گفت:  افتاد  ه  تعویق  به   کار 
هنوز زمان د  قیقی هم برای برد  اشتن ارز 
ترجیحی به مجلس ند  اد  ه  اما تیم اقتصاد  ی 
د  ولت مصمم است د  ر این ایام که ایام ارائه 
برنامه بود  جه سال آیند  ه به مجلس است 
برای  سال جاری هم برنامه ریزی کند   تا با 
مقد  اری اصالحات د  ر بود  جه 1400 بتواند   

کمکی به کنترل تورم  کند  .  
توجه  با  که  این سؤال  به  پاسخ  د  ر  وی 
به حذف ارز د  ولتی باید   د  ر چه زمانی از 
جد  ید    موج  گرانی  منتظر  جاری  سال 
باشیم؟ گفت: امید  واریم که با برنامه تیم 
اقتصاد  ی د  ولت برای کنترل بازار شاهد   
می گوید    د  ولت  د  یگری  نباشیم.  گرانی 
برنامه هایش کاماًل اجرایی و قابل د  فاع است 
و به مرد  م قول می د  هد   که  گرانی افسار 
گسیخته ای با برد  اشتن ارز ترجیحی د  امن 

کاالهایی اساسی را نگیرد  . 

روابط عمومی مجتمع فوالد غدیر نی ریز:
مدیرعامل مجتمع فوالد غدیر نی ریز با بخشدار 
و اعضای شورای اسالمی شهر و بخش قطرویه 
دیدار و در جریان مشکالت و کمبودهای مردم 

این بخش قرار گرفت. 
محسن مصطفی پور در این جلسه از حضور و 
توفیق خدمت رسانی به مردم شهرستان نی ریز 
و منطقه قطرویه ابراز خرسندی کرد و اظهار 
راه اندازی مجتمع  از  داشت: مهمترین هدف 
فوالد در این منطقه محرومیت زدایی بوده است 
و آنچه ما خود را به آن متعهد می دانیم این است 
که باید بیش از آنچه تا امروز انجام شده است 
در این مسیر گام برداریم تا در بهره برداری از 

کارخانجات تسریع شود .
وی با اشاره به برنامه های این مجتمع در بخش 

مسئولیت های اجتماعی در شهرستان نی ریز 
افزود: یقین بدانید اراده ما بر این است که تا 
جایی که امکان دارد از هیچ فعالیتی در این 
حوزه دریغ ننموده و عدالت را در توزیع این 

منابع در شهرستان نی ریز رعایت کنیم.
در  نی ریز  غدیر  فوالد  مجتمع  مدیرعامل 
این  در  نیرو  جذب  و  اشتغال زایی  خصوص 
رفع  برای  راهکار  مهمترین  گفت:  مجتمع 
بیکاری در منطقه، تکمیل پروژه فوالدسازی 
است تا فرصت های شغلی زیادی برای مردم 

شهرستان نی ریز ایجاد شود. 
به  بودن  وابسته  و  بودن  بومی  مصطفی پور 
خانواده های معزز شهدا، جانبازان، ایثارگران و 
نیروهای مسلح را پس از تخصص و تجربه، دو 
شاخصه مهم در بکارگیری نیرو در مجتمع فوالد 

غدیر عنوان کرد و افزود: راه حل اصلی مشکالت 
مردم منطقه فقط با افزایش فرصت های شغلی 
ایجاد خواهد شد و ایجاد اشتغال یعنی رفع 
بیکاری، رفع بیکاری یعنی ایجاد درآمد، ایجاد 
اجتماعی  رفاه  و  اجتماعی  رفاه  یعنی  درآمد 

یعنی امنیت روانی.
وی درخصوص تأمین آب مورد نیاز مجتمع 
فوالد غدیر نی ریز اظهار داشت: بررسی هایی به 
منظور اطالع از پایداری آب سد چشمه عاشق 
انجام شده است و به موازات آن، موضوع انتقال 
آب از خلیج فارس نیز در دست بررسی است. 
یقین داشته باشید که ما تأمین آب کشاورزی 
و زندگی مردم را مقدم بر تأمین آب کارخانه 
راهکارهایی  موضوع  این  برای  و  می دانیم 

پیش بینی نموده ایم. 

مدیرعامل مجتمع فوالد غدیر نی ریز در پایان 
با اشاره به نقش مجتمع فوالد غدیر نی ریز 
در توسعه شهرستان نی ریز اظهار داشت: با 
و  کشور  صنعتی  شهرهای  وضعیت  بررسی 
نقش مجتمع های صنعتی در ایجاد رفاه برای 
زنجیره  تکمیل  داشت  یقین  مردم می توان 
رونق  ایجاد  موجب  نی ریز  در  فوالد  تولید 
اقتصادی و رفاه اجتماعی در این شهرستان 

خواهد شد.
نگاه ویژه به حوزه مسئولیت های اجتماعی در 
منطقه، جذب نیروی انسانی، تأمین آب از سد 
چشمه عاشق و بحث آالیندگی مجتمع فوالد 
محورهای  مهمترین  جمله  از  نی ریز  غدیر 
سخنان مسئوالن بخش قطرویه با مدیرعامل 

مجتمع فوالد غدیر نی ریز بود.

درنشستمسئوالنقطرویهبامدیرعاملمجتمعفوالدغدیرنیریزمطرحشد:

توسعه شهرستان نی ریز با تکمیل زنجیره فوالد
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ورزش 

بدون شورا

یک نی ریزی 
در شمار دانشمندان
۲ درصد برتر جهان

فقر   و آسیب های 
اجتماعی

غالمرضا شعبانپور / مدیر مسئول

 چندی پیش در هفته نامه شماره 355 مقاله ای 
اجتماعی  آسیب های  »مسئول  عنوان  با 
سؤال  شد.  عزیز  خوانندگان  تقدیم  کیست؟« 
محوری آن نوشتاراین بود: چرا با توجه به حجم 
و  فرهنگی  برنامه های  و  سیاست گذاریها  زیاد 
به سال  فرهنگ، سال  متولی  زیاد  سازمانهای 
برخی  می شود؟  بیشتر  اجتماعی  آسیب های 
خوانندگان عزیز نظرات خود در این زمینه را 
ارسال کردند که قطعًا در تحلیل های بعدی از آنها 

بهره می بریم. 
در نوشتار این هفته به فقر می پردازیم. عاملی که 
خود یک آسیب بزرگ است و آسیبهای متعدد 
دیگری نیز به وجود می آورد. منظورم در اینجا فقر 
اقتصادی و درآمدی است. به طور ساده زمانی که 
درآمد کسی از هزینه هایش کمتر باشد دچار فقر 
شده است. در چنین شرایطی فرد یا خانواده دچار 

فقر، احتمااًل دست به کارهای زیر می زند:
- از حد توان بیشتر کار و تالش می کند تا بتواند 
کمبود درآمدش را جبران کند. دو شغله و سه 
شغله شدن از جمله مصادیق کار و تالش بیش از 

حد توان است.
و  کجروی  انحرافی،  رفتار  به  دست   -
هنجارشکنانه می زند تا از این مسیر هزینه هایش 
گرفتن  اخاذی،  سرقت،  مانند  کند؛  تأمین  را 

رشوه، روسپیگری، کالهبرداری و ...
- کاهش هزینه ها از طریق چشم پوشی از نیازهای 
کیفیت  با  غذاهای  از  استفاده  مانند  ضروری 
پایین،...                                          ادامه در صفحه 3

نماینده مجلس:

د  ولت  راهکاری 
برای کنترل گرانی به 

مجلس ند  اد  ه است

هشدار!

آنفلوآنزای فوق حاد 
پرندگان در کمین

نشست معتمدان 
آبادزردشت با شورای شهر

دزد 
بامرام

سرمقاله خبرها

ماجراهای تبعه موجاز

صفحه 11
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سهم نی ریز از فارس 
سرزمین پروژه های ناتمام

حکایت جالل جذابی و 
نادعلی صنعتی

از شیره پزی در کوه قبله

شیره ی جان 
طبیعت نی ریز

عابد نعمتی، نی ریزان فارس:

آرام   بخش تر از صدای طبیعت وجود ندارد. در سکوت 
آواز  تنها صدای  هفته،  میان  روز  در یک  و  کوهستان 
پرندگان به گوش می رسد، ِجز ِجز آتش زیر پاتیل جوشان و 

صدای شلکاندن انگور زیر چکمه های مرد کوهستان.
جالل جذابی؛ مرد 80 ساله ای که به گفته خودش 70 سال 

از عمرش را به کار بیابان و شیره پزی انگور گذرانده است.
او حاال به همراه نادعلی صنعتی در حال گرفتن شیره 
طبیعی انگور است. حرفه ای کهن و بومی نی ریز که از دل 

کوهستانهای قبله سرچشمه می گیرد.
شیره  مهربان  مادری  مثل  که  سخاوتمند  کوهستانی 
جانش را به جان فرزندانش می دهد تا خونشان با طبیعت 

او عجین شود.
 ادامه در صفحه 2

محمد جاللی، نی ریزان فارس:

بیان  با  فارس  استاندار  پیش  چندی 
اینکه استان فارس سرزمین پروژه های 
ناتمام است اعالم نمود که برنامه اصلی 
او اجرایی شدن و پایان پروژه های نیمه 

تمام است.
با  فارس  نی ریزان  راستا  همین  در 
فرمانداری  عمرانی  معاون  همکاری 
پروژه های  مهمترین  بررسی  به  نی ریز 

نیمه تمام این شهرستان پرداخت.
ادامه در صفحه 3

//

تلیت کشک
دیگر کشکی نیست
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آسفالت جاده قلعه خواجه
به سمت دارگ

/ عکس: مریم روانشاد
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هفته نامه  اجتماعی- اقتصادی- فرهنگی- ورزشی استانهای فارس و کرمان
صاحب امتیاز و مدیر مسئول: غالمرضا شعبان پور / سردبیر: امین رجبی -      زیر نظر شورای نویسندگان

نشانی: فارس / نی ریز / خیابان طالقانی/ مؤسسه  فرهنگی هنری کوثر نورتارم / طبقه سوم
شماره های تماس: )دفتر(  07153830903   / )دورنگار( 07153830901/ )پیامک(  10009178001808 / )همراه( 1808 800 0917

neyrizanfars.com

 info@ neyrizanfars.ir 

issn:2383.-3238چاپ: چاپخانه  عصر مردم / شمارگان: 20 هزار نسخه

0917 800 1808
@neyrizan.farsصفحه آخر

23 آبان 1400  / شماره 359

خبر خوب

احتمال بازگشایی کنسرت ها تا پایان آبان ماه
محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی با اشاره به نحوه فعالیت های 
هنری در دوران کرونا بیان کرد: من معتقدم که با کرونا باید زندگی کرد. خوشبختانه 
زمینه های عادی سازی فعالیتهای کشور در دوران کرونا فراهم شده است. بر اساس 
نظرسنجی ها بیشترین میزان مصرف فرهنگی و هنری ما در حوزه موسیقی است. امیدوارم هنرمندان 

موسیقی به میدان بیایند و اجرای کنسرت های در شهرهای مختلف آغاز شود. 
در این رابطه ثبت نام را رسمًا شروع کردیم و امیدواریم تا انتهای آبان کنسرت ها دوباره راه بیفتند.

نمایش فیلم های سینمایی امان هم با حجم باالی مخاطب در سالن ها مواجه شده است.

نوستالژی

معرکه گیری
نی ریز جنب بانک کشاورزی/ دهه 1380 خورشیدی/ عکس: احمدرضا افتخاری

سکانس آخر

وزیر فرهنگ و ارشاد:
 وضعیت سینما واقعًا اشکال دارد؛ من 

حاضر نیستم فیلمی را با خانواده ام 
ببینم؛ چطور می توانم اجازه بدهم که 

مردم ما این فیلم را ببینند؟

رامبد جوان اعتراف کرد که در فصل 
گذشته )هفتم( از برنامه »خندوانه« 

انرژی و انگیزه همیشگی را نداشته است!

فیلم های توقیفی منتظِر پرده در ایران: 
نازنین، بهاره، تینا/ خرس/ خیابان های 
آرام/ رستاخیز/ صد سال به این سال ها/ 
قاتل و وحشی/ کاناپه/ گزارش یک جشن

نمایش فیلم هالیوودی ابرقهرمانی 
»جاودانگان« در سه کشور عربستان، 

کویت و قطر ممنوع شد

فیلم سینمایی »صحنه زنی« از ۲4 
آذرماه راهی اکران پاییزی می شود

قهرمان پرمخاطب ترین فیلم غیرکمدی 
دوران کرونا شد

»جرج کلونی« هنرپیشه آمریکایی و 
برنده جایزه اسکار از رسانه ها خواست تا 
برای امنیت جان فرزندانش، تصاویر آنها 

را منتشر نکنند

هومن حاجی عبداللهی بازیگر 
»پایتخت«: مسعود فراستی گفته 

بازیگر خوش چهره در سینمای ایران 
نمی شناسم. منم می گم چشم دل را 

باز کن بنگر نکو. زانکه نفتاد آنکه نیکو 
بنگر است

توقف تولید 15 سریال از تلویزیون! 
امیدی به تغییر رویکرد ریاست جدید 

دیده می شود؟ 

آوای دلنشین

است. حتمًا  ایرانی  پاپ  گرشا رضایی خواننده 
گوش  را  او  »مجرم«  و  نمیرم«  »دریا  آهنگ 

داده اید و لذت برده اید...
در این شماره به معرفی این خواننده نوظهور 

می پردازیم:
وی خواننده سبک پاپ، نوازنده و آهنگساز متولد 
۲۲ اردیبهشت سال 1363 در شهر »ازنا« در 
استان لرستان است و اصالتًا »لر« است. او اکثر 
سازها را می نوازد و مدتی موسیقی هم آموزش 

داده است.

شروع فعالیت
موسیقی را از سنین کم و کودکی شروع کرده و 
آواز خواندن را از خانواده مادری اش به ارث برده 
است و از سن 13 سالگی به صورت جدی فعالیت 

را شروع کرده است.

نوازندگی
او نوازنده گیتار به سبک فالمنکو و کالسیک است 
و گیتار الکتریک هم می نوازد و دوره های آموزش 
این سازها را برگزار کرده است. او پیانو، کمانچه، 

بربط و سه تار هم می نوازد.

شروع دیرهنگام
عرصه  وارد  که  است  زیادی  سال های  رضایی 
موسیقی شده است ولی خوانندگی را از سال 

1391 شروع کرده است.

تیتراژ سریال
او در سال 139۲ آهنگ تیتراژ سریال »دولت 
مخفی« را خواند و سپس تیتراژ برنامه »لوتوس« 

شبکه سالمت را هم خواند.

رهبر ارکستر
رهبر  مدتی  خوانندگی  جز  به  رضایی  گرشا 
ارکستر بود و صدابرداری هم کرده است. او در 
تخصصی  صورت  به  هم  را  موسیقی  مقطعی 

تدریس کرده است.

آلبوم
این خواننده پس از خواندن چندین تک آهنگ، 

آلبومی به نام »آبی« را به بازار عرضه کرد و به 
دلیل عشق و محبتی که نسبت به مادرش 

داشت یک قطعه را در این آلبوم به مادرش 
تقدیم کرده است.

آهنگ های معروف
زیبایی  آهنگ های  رضایی  گرشا 
منتشر کرده است که در این میان 
دو آهنگ »مجرم« و »دریا نمیرم« 

بسیار با استقبال روبرو شدند.

بخشی از مصاحبه اش با برنامه 
خوشا شیراز

- سعی می کنم انسان صادقی باشم.

- تالش کرده ام تمام موسیقی های ایرانی را در 
سبک جدید کار کنم.

مثل  هم  خوانندگی   -
به  نیاز  مشاغل  تمام 

تخصص دارد.
متأسفانه   -
بسیاری از بچه های 
موزیسین که ۲0 تا 
30 سال کار کرده اند، 

هنوز بیمه نیستند.

گرشا  رضایی 
نوظهور با آهنگ دریایی »دریا نمی رم«
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