
C
Y

M
K

C
Y

M
K

Neyrizan Fars Weekly  o21. November.2021 یكشنبه 30 آبان  1400 15 ربیع الثانی  1443 سال هشتم  شماره  360 12 صفحه  2000 تومان no 360 ین ریزان فارس زبان مردم است

صفحه 3 صفحه 3

برگزاری
نمایشگاه آبرنگ 
استاد محسن زاده

 1500
کارگر ساختمانی 
در نی ریز بیمه هستند

تا 5 دِقی دیه جنازه ی 
سوسک ِر َتویل من 

میدی...

استبداد یعنی چه؟
غالمرضا شعبانپور / مدیر مسئول

 استبداد از جمله مفاهیمی است که در تاریخ 
کشور ما و بسیاری از کشورهای مشرق زمین و 
مغرب زمین از دیرباز مطرح بوده است. در این 
نوشتار و در صورت ضرورت در نوشتارهای بعدی 

به این مفهوم خواهیم پرداخت.
استبداد عمومًا در حوزه سیاست به کار می رود. 
صاحبنظران از دوران باستان تاکنون در شرح و 

بسط آن قلمفرسایی زیادی کرده و می کنند.
یکی از نویسندگان فرانسوی در تعریف استبداد 
سلطه جو  برحکومتی  »استبداد  است:  نوشته 
داللت دارد که هیچ چیز قدرت خودکامه اش 
را محدود و متوقف نمی سازد. چنانچه قدرت 
استبدادی با اِعمال زور به حفظ خود بپردازد به 
صورت حکومتی جبار درمی آید.«)1( و داریوش 
آشوری در تعریف استبداد آورده است: » ساخت 

سیاسی ای است با این ویژگی ها:
» الف( نبودن حدود سنتی یا قانونی برای قدرت 

حکومت.
ب( وسعت دامنه قدرت خود سرانه ای که به کار 

برده می شود.«)2( 
متفکران  از  کواکبی  عبدالرحمان  سید  اما 
مسلمان که ایرانی            تبار و زاده سوریه و از تبار 
شیخ صفی الدین اردبیلی است در کتاب طبایع 
به  استبداد«  با عنوان »طبیعت  االستبداد که 
فارسی برگردانده شده، به تعاریف و شرح و بسط 
ابعاد استبداد پرداخته است. او که در سال 1271 
مهشیدی متولد شده و مراحل تحصیالت خود 
را در شام و مصر دنبال کرده در معنای لغوی 

استبداد نوشته است:...
ادامه در صفحه 3

سرمقاله

ماجراهایمنوبیبی

افتتاح 2 کتابخانه
در نی ریز

برگزاری

آزمون استخدامی

تا پایان امسال

وام مسکن روستایی
2۰۰ میلیون تومان می شود

120سهمدیگربراینیریز

بانوی نی ریزی نایب 
قهرمان سه گانه کشور

خبرها
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توزیع مرغ
20 هزار تومانی
توزیع مرغ منجمد 20 هزار تومانی در نی ریز آغاز شد.

اینکه  بیان  با  صمت  اداره  رئیس  قدم زن  سهراب 

2 محموله 2 و 6 تنی وارد نی ریز شده است گفت: 

شهروندان می توانند جهت تهیه این مرغ ها به مراکز زیر 

مراجعه کنند:

آرتا )انتهای خیابان امام خمینی(، آریا )خیابان منتهی 

بانک  )روبروی  بسیجیان  فروشگاه  دادگستری(،  به 

گاز(،  میدان  به  )نرسیده  میچکا  فروشگاه  تجارت(، 

فروشگاه  مسجدالنبی(،  )سه راهی  برکت  فروشگاه 

فروشگاه  شهرداری(،  پارکینگ  )جنب  کیمیایی 

شهرهای  در  و  خمینی(  امام  خیابان  ذهبی)نبش 

قطرویه، مشکان و روستای تل مهتابی.

مدیرکل پشتیبانی امور دام استان فارس در همین 

رابطه گفت: براساس مصوبات ستاد تنظیم بازار کشور 

سردخانه های  در  منجمد  مرغ  کیلوگرم  هر  قیمت 

شرکت 1۸ هزار و ۸00 تومان و در خرده فروشی و برای 

خانوارهای مصرف کننده 20 هزار تومان است.

 ادامه در صفحه  3

کالس حضوری 
در گرو تصمیم مدرسه

محمد جاللی، نی ریزان فارس:

در حالی که مدیرکل آموزش و پرورش عنوان کرده که 1۴۴۴ مدرسه در 
فارس بازگشایی شده اند اما مدیر آموزش و پرورش نی ریز این مسئله را 

به مدارس واگذار کرده است.
امیر ولی زاده در گفتگو با نی ریزان فارس اعالم کرده است: امسال 
ما شروع مدارس را به صورت تدریجی داشتیم و پایه های اول و دوم 
ابتدایی، دروس کارگاهی و هنرستان و همچنین دروس عملی و 

آزمایشگاهی در اولویت بازگشایی قرار دارند.
برپایه گروه بندی و دسته بندی های انجام شده مدارس کم جمعیت 
روستایی و عشایری با تراکم کالس های 1۵ نفر و کمتر از ابتدای مهرماه 

کار خود را شروع کرده اند و هم اکنون نیز در حال فعالیت می باشند.
ادامه در صفحه 3

//

برداشت طالی سرخ 
در مشکان و دهچاه

2 / عکس: محمدرضا هدایتی/ پاییز 1۴00
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نقد نوشت

محمد جاللی، نی ریزان فارس: 
خانم بازیگر بی دست و پا نیستیم بلکه 

دست و پایی برای ما نمانده است!
تلویزیون  و  سینما  بازیگر  رهنما  بهاره 
و  کمبودها  گرفتن  نشانه  جای  به 
سختی های امروز زندگی، مردم را نشانه 
روزگار  سختی  به  که  کسانی  گرفته، 

می گذرانند...
او در الیو اینستاگرامی خود گفت: به نظر 
من کسی که بعد از 30 سال نتواند زندگی 

خوبی داشته باشد بی دست و پاست!

خانم بازیگر بد نیست بدانید کار کردن 
تنها مؤلفه زندگی  مرفه در ایران نیست، 
فضای  همین  در  آن  از  قبل  بود  بهتر 
مجازی چرخی می زدید تا واقعیت های 

جامعه را ببینید.
آرزویش داشتن  آیا کلیپ کارگری که 
پژو پارس بود و با آن لهجه محلی گفت 
که چطور تالش کرد اما به آن نرسیده را 

دیده اید؟
او می گفت: همه جور کار کرده، از صبح تا 
شب زحمت کشیده تا به این خودرو برسد 

اما خودروی 20 میلیونی همین طور قد 
کشید تا حاال به 2۸0 میلیون رسیده و او 

هرگز به آرزویش نرسید.
اسب تورم همه ما را زیر گرفته البته به 

غیر از شما...
وقتی که قیمت ها ثانیه می شمارند چقدر 

باید کار کرد؟
خانم بازیگر چند شغلگی اجباری روز و 
کار  بدون  زندگی  و  گرفته  را  شب امان 

معنایی ندارد!
آیا زباله گردها را دیدید و این حرف را 
زدید؟ آیا این ها به تعبیر شما می توانند 
بعد از سی سال، زندگی مرفه برای خود 

دست و پا کنند!
دارید؟  اجاره نشین ها  از  خبری  آیا 

می دانید  آیا  شده  آرزو  که  خانه  خرید 
دغدغه اشان فقط آن است که صاحبخانه 

آنها را بیرون نکند و اجاره را باال نبرد؟
برنامه دورهمی نکته  هومن سیدی در 
جالبی را بیان کرد؛ می دانید او کیست؟ او 

کارگردانی از صنف خودتان است.
از  تا چند سال پیش  سیدی می گفت: 
داشته هایی که داشتم لذت می بردم اما 
به یکباره شادی هایم فرو ریخت و از بین 
رفت و کمتر از آنها استفاده می کنم وقتی 
که من از اتوبان عبور می کنم و می بینم 
نمی تواند  که  است  کسی  اتوبان  کنار 
زندگی من را داشته باشد دیگر آن زندگی 

برای من لذتی ندارد!
بازیگری  ماندگاری  راز  می دانید  آیا 

همچون »محمدعلی فردین« و یا خسرو 
آواز ایران »محمدرضا شجریان« در چه 
بود؟ آنها پشت مردم بودند و زخم را مرهم 
و  نموده  بازشان  آنکه  نه  می گذاشتند 

نمک باران کنند.
طیف های  واکنش های  نباشد  بد  شاید 
سیاسی را هم ببینید شما دیگر راه را برای 
خود بستید و نه چپ گذاشتید و نه راست! 
شما خود را از مردم بری کردید. لطفًا ما را 
به حال خودمان بگذارید و با درآمدی که از 
راه بازیگری و همسرتان کسب نموده اید 
ترکیه  در  تفریحی  کشتی های  روی  بر 
روزگار بگذرانید و بگذارید ما هم خوش 

باشیم به آینده ای روشن که خواهد آمد...
خانم بازیگر! سنگینی گفته شما همچون 

سنگینی سخن رئیس جمهوری که حاال 
بله  سوزاند.  را  جگرمان  شده،  مغضوب 
آقای احمدی نژاد هم وقتی داد از گرانی 
می زدیم می گفت: سوپری سر کوچه ما 

قیمتش افزایش پیدا نکرده است!
برای داشتن ایرانی آباد و آزاد و همراه 
با رفاه فقط الزم است تا همه احساس 
مسئولیت کنیم و امید داریم که هدفتان 

دیده شدن به هر شکل ممکن نباشد.
است،  روشن  هدفتان  گویا  شما  البته 
همانگونه که در سریال »شام ایرانی« هم 
یکبار دیگر بانوان این مرز و بوم را نشانه 
گرفتید و گفتید: »دختران ایرانی سر و 
وضعشان مثل نیکول کیدمن است و طرز 

فکرشان ...«!

ما بی دست و پا نیستیم!خانم بازیگر

خریدار درختان خشک و چوب 
با باالترین قیمت
09010528017

اخیراً طرح بزرگی از تمثال سردار شهید 

قاسم سلیمانی بر یکی از دیوارهای شهر 

در خیابان قدس و نزدیک درمانگاه شهید 

فقیهی نقش بسته است.

با خبر شدیم این اقدام به همت فروشگاه 

افق کوروش و با هنرمندی استاد علی اکبر 

زهری زاده به انجام رسیده است.

مدیر افق کوروش نی ریز در مورد این ایده 

گفت: قصد داشتیم کاری ماندگار  انجام 

دهیم که در ذهن مردم بماند. چند مکان را 

نیز انتخاب کردیم ولی در نهایت این مکان 

را به دلیل اینکه بیشتر در مسیر عبور و 

مرور مردم بود انتخاب کردیم.

نظری ادامه داد:  جا دارد از آقای عباسی 

رئیس دفتر نماینده، سرهنگ شعبانی نیا 

فرماندهی سپاه، مهندس فرغت شهردار 

و مهندس خالقی که کمک کردند پروژه 

اجرایی شود تشکر کنم.

استاد علی اکبر زهری زاده درباره  نقاشی 

قبل  سال  یک  گفت:  سلیمانی  سردار 

آقای نظری درباره نقاشی تصویر سردار 

سلیمانی  روی یکی از دیوارهای شهر با من 

صحبت کرده بود  ولی دیگر خبری نشد 

تا اینکه یک ماه پیش با من تماس گرفت 

و گفت  کار را شروع کنیم. برحسب اتفاق 

از  از هنرجوهایم  آقای حقیقت پور یکی 

دهمورد به نی ریز آمده بود و به من کمک 

کرد.

او ادامه داد: در مدت 10 روز این طرح را 

در ارتفاع اجرا کردیم. کار در ارتفاع و آن 

هم در ابعاد ۵ در 6 متر سخت است. ما 

صبح و بعد از ظهر کار کردیم. حتی برخی 

شبها هم کار را ادامه دادیم. خودمان فکر 

نمی کردیم در این مدت کوتاه بتوانیم آن 

را اجرا کنیم.

زهری زاده از سختی کار نیز چنین گفت: 

ما طرح را در ارتفاع می زدیم و وقتی پایین 

می آمدیم مشخص نبود دقیق چه شده. 

مجبور  و  است  تیره  آن  رنگ  می دیدم 

می شدیم آن را دوباره رنگ کنیم. ولی به 

یاری خدا و روح سردار من نفهمیدم این 

باورم  هم  هنوز  شد.  تمام  چگونه  طرح 

نمی شود این طرح را خودم کشیده باشم؛ با 

 این که سابقه زیادی در طراحی چهره دارم.  

وی ادامه داد:  از آقای نظری تشکر می کنم 

که همت داشتند و در حدود 20 میلیون 

تومان در این طرح سرمایه گذاری کردند. 

همچنین از آقای حسین زردشت تشکر 

می کنم که دیوار را در اختیار ما قرار دادند 

بود. ایشان  به  متعلق  ساختمان   چون 

نقاشی  این  ماندگاری  زاده گفت:  زهری 

حداقل 10 سال است چون ما از بهترین 

استفاده  بازار  در  موجود  روغن  رنگ 

کرده ایم.

باهنرمندیاستادعلیاکبرزهریزادهوبههمتفروشگاهافقکوروش

نقش سردار دلها بر دیوار شهر

گزارش آگهی
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آگهی فقدان مدرک تحصیلی
مدرک فارغ التحصیلی  سعید زردشت فرزند حجت ا... به شماره شناسنامه  2550107594 صادره از نی ریز در 

مقطع کاردانی رشته الکترونیک صادره از واحد دانشگاهی نی ریز با شماره 2983815 مفقود گردیده است و فاقد 
اعتبار می باشد. از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی نی ریز به نشانی:

کیلومتر 5  جاده نی ریز- استهبان ارسال نماید.
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مِهین مهرورزان بریزندازداِمجانتارهامِهینمِهرورزانکهآزادهاند

خوزستان/  سال 1363 خورشیدی
ایستاده از راست: محمدرضا راحتی، شهید محمود راحتی، عباس زینل پور

  نشسته از راست: شهید علی اکبر سرافراز ، جانباز عباس حامی، عباسعلی عسکرپور

                          با تشکر از آورنده عکس

افتتاح2کتابخانهدرنیریز
در  مدارس، مساجد و حسینیه ها به فکر نذر فرهنگی هم باشید

مهدی منفرد، نی ریزان فارس:
ساختمان کتابخانه های احمد نی ریزی و حوزه 
علمیه امام صادق با حضور منوچهری مدیر کل 
کتابخانه های استان، هدایت فرماندار و جمعی 

از مسئوالن افتتاح شد.
ساختمان  آبان ماه   26 چهارشنبه  روز  در 
کتابخانه عمومی احمد نی ریزی در محل زینبیه 
نی ریز واقع در خیابان صدوقی به بهره برداری 

رسید.
شهرستان  عمومی  کتابخانه های  اداره  رئیس 
نی ریز ضمن تشکر از خیرینی که در راه اندازی 
گفت:  کردند  کمک  نی ریزی  احمد  کتابخانه 
در  کتاب  جلد  هزار   24 دارای  کتابخانه  این 
زمینه های مختلف می باشد که از سال 1377 

تاکنون جمع آوری شده است.
امیدوارم افتتاح این کتابخانه آغازی باشد برای 
افتتاح کتابخانه های دیگر شهرستان مخصوصًا 
در شهر و بخشهای قطرویه، پشتکوه و سایر 

نقاط شهرستان.
از  مجدد  تشکر  ضمن  عابدین نژاد  علی اکبر 
خیرین از آنها درخواست نمود در کنار مدارس، 
مساجد و حسینیه ها به فکر نذر فرهنگی هم 

باشند.
فرماندار نی ریز با تبریک هفته کتاب و کتابخوانی 
و بسیج گفت: باید در نظر داشت که این محله 
یکی از محالت بزرگ شهرستان است و از ادارات 
کارهای  زمینه  در  محله  این  در  می خواهیم 

فرهنگی کمک کنند.
های  کتابخانه  کل  مدیر  به  خطاب  هدایت 
استان گفت: تمرکز کتابخانه های ما در مرکز 
شهرستان است و ما در نقاط روستایی و بخش 

قطرویه کتابخانه نداریم.
در مورد بخش قطرویه به کمک یکی از بنگاه های 
ساختمان  است  قرار  شهرستان  اقتصادی 
کتابخانه ساخته شود. اما نیاز است تا کتابخانه 

سیار جهت روستاها راه اندازی شود.
کتابخانه  ساختمان  هم  پشتکوه  بخش  در 

استیجاری می باشد.
فرماندار ادامه داد: مردم نی ریز در حوزه امور خیر 
پیشقدم هستند اما بیشترین خیرات و موقوفات 
مردم مربوط به امام حسین)ع( است و همانطور 
که قیام این امام بزرگوار برای آگاهی و امر به 
معروف و نهی از منکر بود از مردم می خواهیم در 

این زمینه نیز موقوفاتی داشته باشند.
کتابخانه های  کل  مدیر  منوچهری  روح اله 
استان در این مراسم گفت: کتابخانه عمومی 
نهاد عمومی غیردولتی است که وظیفه  یک 
ساخت  برای  منابعی  اما  دارد  خدمات رسانی 
از  نی ریزی  احمد  کتابخانه  نداریم.  کتابخانه 
زمان افتتاح تاکنون خانه به دوش بود اما امروز 

خوشبختانه صاحب یک مکان خوب شده است.
فضای  سرانه  لحاظ  از  داد:  ادامه  منوچهری 
اما  است  خوب  نی ریز  وضعیت  کتابخوانی 
بیشتر فضاها در مرکز شهرستان متمرکز است. 

شهر  کتابخانه  نزدیک  آینده  در  امیدواریم 
قطرویه و روستاهای بزرگ راه اندازی شود.

در این مراسم  با اهداء لوح تقدیر و شاخه گل از 
خیرین تقدیر شد.

در ادامه مسئوالن با حضور در کتابخانه حوزه 
علمیه امام صادق ساختمان این کتابخانه را نیز 

افتتاح کردند.
رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان در 
این زمینه گفت: این کتابخانه به همت آیت ا... 
سیدمحمد فقیه راه اندازی شده و دارای منابع 
خطی  کتاب  نسخه  چندین  جمله  از  زیادی 
می باشد که آیت ا... فقیه حاضر نشدند آنها را به 
میراث فرهنگی بدهند و می توان به عنوان منابع 
مهم در این کتابخانه استفاده کرد و از مدیر کل 
کتابخانه ها می خواهیم یک دستگاه اسید زدا 
برای حفظ و نگهداری این نسخ در اختیار ما قرار 

دهند.
گفت:  کتابخانه  این  با  ارتباط  در  عابدین نژاد 
کتابخانه حوزه علمیه امام صادق  دارای17000 
جلد کتاب به متراژ 1800 مترمربع در سه طبقه 
است که فعاًل یک طبقه از آن راه اندازی شده 
که حدود 850 مترمربع می باشد و قرار است 
تمام  یعنی  شود.  اداره  مشارکتی  صورت  به 
تجهیزات، کتابها و کتابداران با خود کتابخانه 
عمومی  کتابخانه های  اداره  طرف  از  و  است 
اهداء  پشتیبانی،  نی ریزکارهای  شهرستان 

کتاب و نشریه، طبقه بندی و... داده شود.

واممسکنروستایی
2۰۰میلیونتومانمیشود

120سهمدیگربراینیریز
رئیس بنیاد مسکن انقالب اسالمی کشور اعالم کرده که به زودی 
در شورای عالی مسکن سقف پرداخت تسهیالت مسکن روستایی 

به 200 میلیون تومان افزایش می  یابد.
در این ارتباط رئیس بنیاد مسکن شهرستان نی ریز گفت: این 
تسهیالت روستایی با بهره 5 درصد و بازپرداخت 20 ساله می باشد 
و کسانی که از تسهیالت مسکن استفاده نکرده باشند، می توانند 

از این خدمات بهرمند شوند. البته متقاضیان باید متأهل باشند.
مبین عنوان نمود: احتمال افزایش این تسهیالت به 250 میلیون 
تومان هم وجود دارد. امسال 300 فقره وام سهمیه داریم که 

تاکنون 180 نفر معرفی به بانک شده اند.

در حال حاضر مبلغ تسهیالت معرفی شده 100میلیون است. 

کمک 29 میلیونی
برای درمان آتنا

کمک 29 میلیونی خیرین نی ریزی برای عمل جراحی ستون 
فقرات آتنا، منجر به درمان وی شد.

در هفته نامه نی ریزان فارس شماره 239 تاریخ 9 تیرماه 1398، 
سرگذشت آتنا دختر 14 ساله ای که پدر نداشت  و مادرش با 

کارگری  زندگی اش را می چرخاند، به چاپ رسید.
آتنا از حدود 4 سال پیش دچار بیماری انحراف شدید ستون 
فقرات )اسکولیوز( شده و بیماری اش روز به روز پیشرفت کرده 
بود. او نیاز فوری به عمل جراحی ستون فقرات و تعویض مهره ها 

داشت. 
مدیر مؤسسه خیریه الزهرا)س( گفت: »پس از انتشار مشکل آتنا در 
هفته نامه نی ریزان فارس، مردم 29 میلیون و 23 هزار تومان کمک 

کردند تا صرف عمل جراحی و هزینه های بیمارستانی آتنا شود.«
علی اصغر خاکساری افزود: »به علت آماده نشدن شرایط عمل 
جراحی، ناگزیر این عمل با تأخیر در مهرماه 1400 در بیمارستان 

محب مهر تهران انجام شد.« 
وی عنوان داشت: »بر اساس اطالعات ما، این دختر که هم اکنون 
16 سال دارد، دوران نقاهت خود را پشت سر می گذارد و در شرایط 

مطلوبی به سر می برد.«

//

روابط عمومی مدیریت جهادکشاورزی:

از  از صد هکتار  برداشت زعفران 
شهرستان  این  زراعی  زمین های 
آغاز شده است و تا یک  ماه ادامه 

دارد.
شهرستان  کشاورزی  جهاد  مدیر 
متوسط  اینکه  بیان  با  نی ریز 
این محصول در شرایط  برداشت 
هکتار  هر  در  کیلوگرم   6 عادی 
امسال  متأسفانه  افزود:  است، 
هوا  گرمای  و  بارندگی  کاهش 
شدن  ضعیف  باعث  تابستان  در 
پیازهای زعفران شده که کاهش 
به دنبال  را  عملکرد  درصدی   60

داشته است.

اظهارکرد:  بصیری  علیرضا 
مجموع  در  می شود  پیش بینی 
220 کیلوگرم زعفران با متوسط 
برداشت 2.5 کیلوگرم در هکتار و 
ارزش اقتصادی حدود 60 میلیارد 
ریال، از مزارع نی ریز برداشت شود 
پشتکوه  بخش  در  آن  عمده  که 

)مشکان و دهچاه( واقع شده است.
تولید  کرد:  تصریح   بصیری 
سوم  سال  از  زعفران  اقتصادی 
کشت پیاز آن آغاز می شود و برای 
پنج تا هفت سال متوالی ادامه دارد.

شهرستان  کشاورزی  جهاد  مدیر 
بسته بندی  صنایع  نبود  نی ریز 
مشکالت  بزرگترین  از  یکی  را 

زعفران کاران دانست.
این مقام مسئول ابرازکرد: زعفران 
به دلیل طعم، بو و رنگ خاصی که 
دارد در صنعت غذا، شیرینی پزی، 
کاربرد  دیگر صنایع  و  داروسازی 

دارد.
مرغوبیت  خصوص  در  بصیری 
مهم ترین  ُکالله  گفت:  زعفران 
از  که  است  زعفران  گل  قسمت 
مختلف»نگین«،  بخش های 
»دسته«  و  »پوشال«  »َسرگل«، 
مرغوبترین  و  است  شده  تشکیل 
زعفران از »نگین« کالله به دست 
آن  بخش  سرخ ترین  که  می آید 

می باشد.

برداشتطالیسرخدرمشکانودهچاه

سرچهانیمسئول
نمایندگیآموزشو

پرورشدربخشپشتکوه
محمدرضا هدایتی، نی ریزان فارس: 

سرچهانی مسئول نمایندگی آموزش 
و پرورش در بخش پشتکوه شد.

روز  صبح  معارفه  و  تودیع  جلسه 
بخشداری  در  آبان ماه   25 سه شنبه 
طبری  محسن  حضور  با  مشکان 
بخشدار و دیگر مسئوالن بخش، مجید 
پشتیبانی،  و  توسعه  معاون  منفرد 
و  ارزیابی  مسئول  نوروزی  مجتبی 
جعفری  محمدحسین  و  عملکرد 
نیروی  کارشناس گزینش و آموزش 
پرورش  و  آموزش  مدیریت  انسانی 

شهرستان نی ریز برگزار شد.
در این جلسه از تالش و خدمات 4 ساله 
مجتبی  و  قدردانی  زینل پور  محمود 
جدید  مسئول  عنوان  به  سرچهانی 

معرفی گردید.



3
یکشنبه 30 آبان 1400خبر

 21    نوامبر 2021 
شماره  360

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

استبداد یعنی چه؟
ادامه از صفحه یک

... »استبداد در لغت آن است که شخص در کاری که شایسته 
مشورت است بر رأی خویش اکتفا نماید.«)3( 

معنایی که کواکبی آورده عالوه بر حوزه سیاست شامل 
و  تربیت  فرهنگ،  حوزه های  جمله  از  دیگر  حوزه های 
آموزش نیز می شود. مانند پدری که در برخی موارد الزم 
است با مشورت همسر و فرزندان تصمیم بگیرد و اجرا کند 
اما خود را بی نیاز از مشورت بداند و شخصًا تصمیم بگیرد و 
اجرا کند. همچنین مدیری که در موارد متعدد الزم است 
با افراد صاحب نظر، متخصص، کاردان و باتجربه مشورت 
کند چنین نکند و راسًا تصمیماتی بگیرد و اجرا کند. یک 
استاد برای باال بردن کیفیت آموزش و تدریس خود الزم 
است با همکاران و دانشجویانش مشورت کند، اگر خود 
را بی نیاز بداند و با خود رأیی مفاهیم علمی را ارائه و خود 
را بی نیاز از نقد بداند، بی تردید دچار استبداد شده است. 
کواکبی حکمران غیر پاسخگو را مستبد دانسته و نوشته 
است: »استبداد صفت حکمرانی است مطلق العنان که در 
امور رعیت چنانکه خود خواهد تصرف نماید بدون ترس و 
بیم از حساب و عقابی محقق.«)4( او معتقد است استبداد 
می تواند جمعی و گروهی هم باشد و چه بسا حکمرانی 

جمعی زیانبارتر از استبداد فردی باشد.)5(
کواکبی از استبداد ترکان عثمانی که بر شام و سرزمین های 
گسترده ای از کشورهای اسالمی امروز حاکم بودند، سخت 
در رنج و عذاب بوده لذا آورده است: »حکمران مستبد در 
امور مردم به اراده خویش حکومت کند نه به اراده ایشان 
و با هوای نفس خود حکم کند در میان ایشان نه به قانون 
شریعت و چون خود آگاهی دارد که غاصب و متعّدی 
می باشد الجرم پاشنه پای خویش را بر دهان میلیون ها 
نفوس گذارد که دهان ایشان بسته ماند و سخن گفتن 
از روی حق یا مطالبه حق نتوانند... مستبد دشمن حق و 
دشمن آزادی و قاتل این دو می باشد.«)6( اینها اشاراتی به 
مفهوم استبداد بود که جهت آگاهی بیشتر خوانندگان 

آورده شد.
 شاد و سالم و موفق باشید

پی نوشت: 
۱- بیرو، آلن) ۱3۷۰( فرهنگ علوم اجتماعی، مترجم: باقر 

ساروخانی، تهران: انتشارات کیهان،ص۸۸ 
2- آشوری، داریوش) ۱3۸۷( دانشنامه سیاسی، تهران: 

انتشارات مروارید، ص 25 
3- کواکبی، سید عبدالرحمان) ۱3۹۰ (طبیعت استبداد، به 

کوشش: غالمرضا امامی، انتشارات علم،ص45 
4- همان، ص 46 
5 - همان،ص 4۷ 
6 - همان،ص 4۹

توزیع مرغ
20 هزار تومانی

رهام رحمانی افزود: توزیع در استان و بین شهرستان های مختلف 
براساس ضرایب جمعیتی انجام می شود.

رحمانی با بیان اینکه در شهرستان ها عوامل توزیع منتخب با 
گرفتن معرفی نامه از اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان به 
اداره کل پشتیبانی امور دام مراجعه کنند،گفت: به منظور اطمینان 
از دسترسی بیشتر گروه های درآمدی سطح پایین جامعه این 
شرکت آمادگی خود را برای خدمت رسانی الزم به صورت تمام 

وقت با تالش همکاران اداره کل پشتیبانی امور دام اعالم می کند.

برگزاری آزمون 
استخدامی تا پایان امسال

ایرنا:
برگزار  امسال  پایان  تا  اجرایی  استخدامی دستگاه های  آزمون 

می شود.
آزمون  برگزاری  از  کشور  استخدامی  و  اداری  سازمان  رئیس 

استخدامی دستگاه های اجرایی تا پایان امسال خبر داد.
میثم لطیفی گفت: برای برگزاری آزمون استخدامی منتظر بودیم 
تا دستگاه ها با توجه به تغییر دولت، آخرین آمار و نیازهایشان در 

حوزه تأمین نیرو را ارائه کنند.
تاکنون تنها آمار وزارت آموزش و پرورش مانده است که باید 
منتظر بمانیم تا وزیر آن مشخص شود چرا که بخش عمده ای از 

استخدام ها مربوط به این وزارتخانه است.

کالس حضوری سرمقاله
در گرو تصمیم مدرسه

برگزاری نمایشگاه آبرنگ استاد محسن زاده

ادامه از صفحه یک
و  روستایی  مدارس  برای  همچنین   ...
عشایری با تراکم 3۰ نفر به باال، دانش  آموزان 
را به دو دسته تقسیم کرده و هر گروه سه روز 
در هفته آموزش خود را به صورت حضوری 

دریافت می کنند.
در  تصمیم گیری  که  کنیم  عنوان  را  این 
رابطه با باز بودن مدارس توسط خود مدارس 
انجام می شود اما مدارسی که جمعیت آنها 
زیر 3۰۰ نفر است فعالیت خود را در شبکه 
مجازی و سامانه شاد پیگیری کرده اند اما در 
ادامه می توانند با تکمیل فرم خود ارزیابی و 
تأکید می کنم با تصمیم مدرسه کالس های 
حضوری را آغاز کنند. این مدارس از هفته 
سوم آبان ماه کالس های حضوری خود را به 
میزان دو تا سه روز در هفته دنبال می کنند. 
تصمیم گیری برای اینکه چه تعداد از روزها به 
صورت حضوری باشد بر عهده مدارس و مدیر 

مدرسه گذاشته شده است.
اما مدارسی که جمعیت آنها باالی 3۰۰ نفر 
است در اولویت سوم ما قرار دارند و شرطش 
آن است که اگر مدرسه شرایط بازگشایی 

را داشته باشد باید رعایت حد نصاب تراکم 
کالس حداقل دو روز در هفته فعالیت های 

خود را به صورت حضوری دنبال کنند.
مورد  در  نی ریز  پرورش  و  آموزش  مدیر 
دستورالعمل  در  گفت:  ابتدایی  مدارس 
جدیدی که برای ما ارسال شده است به ما 
این اجازه را داده اند تا با اولویت پایه اول و دوم 
سعی کنیم با رعایت فاصله گذاری اجتماعی 
و تهیه امکانات بهداشتی بتوانیم بخشی از 

روزها را به صورت حضوری برگزار کنیم.
وی در ادامه و در پاسخ به فعالیت مدارس 
در  و  حاضر  حال  در  گفت:  آذرماه  اول  از 
مدارس متوسطه دوم و فنی حرفه ای بر پایه 
مدارس  تمامی  بازگشایی،  دستورالعمل 
انجام  را  حضوری  آموزش  شهرستان 
به  روزها  از  تعداد  این که چه  اما  می دهند 
محیط  به  بستگی  باشد  حضوری  صورت 
و امکانات مدرسه دارد و از 2-3 روز آغاز 
می شود و مدارسی هم هستند که به صورت 

کامل آموزش حضوری را اجرا می کنند.
در ارتباط با متوسطه اول در مدارسی که 
حضوری  آموزش  دارند،  کمتری  جمعیت 

داریم مثل مدارس روستایی.
شهری  مدارس  آموزش  حضوری  شروع 
از ابتدای آذرماه در دستور کار قرار  گرفته 
آن  بودن  حضوری  اهمیت  که  دروسی  و 

احساس می گردد قطعًا انجام می شود.
ابتدایی،  مدارس  با  ارتباط  در  اما 
روستایی  جمعیت  کم  آموزشگاه های 
آموزش حضوری را آغاز کرده اند و در مدارس 
با پیشنهاد  شهری در پایه های اول و دوم 
آموزش  اداره  هماهنگی  و  مدرسه  شورای 
و سعی امان  است  انجام  حال  در  حضوری 
در  دانش آموزان  سالمت  تا  است  این  بر 
اولویت قرار بگیرد اما هنوز بر این باوریم که 
حضوری  آموزش  جایگزین  آموزشی  هیچ 
نمی شود اما با توجه به اینکه دانش آموزان 
این دوره تحصیلی واکسینه نشده اند هنوز 
دستورالعملی به این مدیریت ارسال نشده 

است .
ولی زاده در پایان گفت: با توجه به پیشرفت 
واکسیناسیون به ویژه در میان دانش آموزان 
امیدواریم هر چه سریع تر بازگشایی را به نحو 

مطلوب شاهد باشیم.

مهدی منفرد، نی ریزان فارس: 

جلسه ستاد کارگروه تنظیم بازار 2۰ آبان با حضور 
اعضاء در فرمانداری برگزار شد و عنوان گردید که 

میدان دام در نی ریز راه اندازی می شود.

مهمترین مباحث مطرح شده:
قدم زن رئیس اداره صمت:

- تأمین کاالهای اساسی به جهاد کشاورزی واگذار 
شد.

- ما برای حمل آرد خانه پز با مشکل اساسی روبرو 
روبرو  بحران  با  نشود  رفع  مشکل  اگر  و  هستیم 

می شویم.

ذوالقدر بازرس اتاق اصناف:
- با 5 تیم بازرسی ۷5 بازدید از اصناف انجام داده ایم.

- میدان دام توسط یکی از سرمایه گذاران به زودی 
راه اندازی می  شود. 

بصیری مدیر جهاد کشاورزی نی ریز:
- در مورد قیمت تخم مرغ باید تولیدکنندگان عمده 

را موظف به توزیع عمده کنیم.

مراد هدایت فرماندار نی ریز:
- برنج به اندازه کافی موجود است، رایزنی کنید اگر 
عاملین نمی خواهند توزیع را انجام دهند، تعاونی 

روستایی کار توزیع را انجام دهد.
- از زمانی که بحث عدم ورود کاالهای خارجی مطرح 
شده قیمت بعضی از کاالهای ایرانی بسیار باال رفته 

است.
- وضعیت قیمت سیمان را بررسی کنید و راهکار 

دهید تا دست واسطه ها قطع شود.
- میدان دام را پیگیری کنید تا زودتر راه اندازی گردد. 
- تکلیف میدان میوه و تره بار شهرستان را زودتر 

مشخص کنید.
- نرخ اجاره بها خیلی باال رفته و هنوز بنگاه های 

امالک بدون مجوز در حال فعالیت هستند. 
- در بحث میوه و تره بار از کسانی که ارزان می دهند، 

حمایت کنید.
- اداره صمت اتحادیه های خود را ساماندهی کند و از 
جوانان فعال و عالقه مند استفاده نماید تا بازار بهتر 
کنترل شود. جلسه ستاد کارگروه تنظیم بازار 2۰ 

آبان با حضور اعضاء در فرمانداری برگزار شد.

امید شهدان، نی ریزان فارس:
آبان   26 نی ریز،  شهرستان  ترافیک  شورای 
با  جلسه ای  شد،  برگزار  فرماندار  ریاست  به 

درخواست های تکراری و وعده های عمل نشده!
مراد هدایت در این جلسه به موارد زیر اشاره 

نمود:
آنها را  باشید و  -  برای مصوبات ارزش قائل 

اجرایی کنید. 
- چنانچه کمبود اعتبار دارید، به ما اعالم کنید. 

- توجه ویژه ای به نقاط حادثه خیز شهرستان 
داشته باشید تا تصادفات کاهش یابد. 

- دهیاران با پلیس راه در نصب عالئم ترافیکی 
همکاری کنند.  

- معدن ها نباید با 5۰  تن بار آسفالت شهر را 
خراب کنند.

توصیه  کشاورزی  ماشین های  رانندگان  به   -
کنید تا آموزش های ترافیکی را یاد بگیرند.

- مقابل آموزشگاه شهید اکبری، تعمیرگاه های 
مکانیکی سدمعبر می کنند، با آنها برخورد کنید. 
میرزایی معاون عمرانی فرمانداری نی ریز هم به 

این نکات پرداخت:
- برخی از مصوبات، مربوط به سال ۹۸ است و 

مشخص نیست که چرا اجرایی نشده است؟!
- مصوبات را هرچه سریعتر اجرا کنید و نگذارید 

کارها انباشته شود. 

- با وجود تأکید بر نصب سرعتکاه در خیلی از  
نقاط اقدام نشده است. 

برخی  در  پالستیکی  جداکننده های  نصب   -
تقاطع و چهارراه ها حائز اهمیت است. 

)روبروی  غیرایمن  دوربرگردان های   -
بیمارستان جدید( و سرعت غیرمجاز از عوامل 

مهم تصادفات اخیر بوده است. 
نی ریز-  راه  پلیس  فرمانده  مبارکی  سرهنگ 

سیرجان هم گفت:
- در جاده ها سرعتگیر غیراستاندارد نداریم.

- در بحث تصادفات جاده ای با نصب سرعتگیر 
توانستیم جلوی خیلی از تصادفات را بگیریم 

همانند جاده تل مهتابی.
- در روستاهای حیدرآباد و نصیرآباد متأسفانه 

هیچگونه طرح ترافیکی ایجاد نشده است.
- نصب برج نوری در جاده حیدرآباد ضروری به 

نظر می رسد. 

- یکی از روستاهای پر تصادف بخش قطرویه، 
ریزآب است که مهمترین عامل موتورسواران 

هستند. 
امیر ولی زاده مدیر آموزش و پرورش خواستار 
خودروها   پارک  از  جلوگیری  برای  راه حلی 
الزهرا)مدرسه  دخترانه  کاردانش  روبروی 

تربیت( شد. 
جواد کریم زاده کارشناس فنی شهرداری نی ریز 

هم به این نکات پرداخت:
- مشکل کمبود قیر سراسری و همین عامل روند 
روکش آسفالت  و سرعتکاه را با مشکل روبرو 

کرده است.
بلوار  در  مزاحم  برق  پایه  توانستیم   -

والیت)مسکن مهر( را از جلوی راه برداریم.
- دستگاه سنگ شکن شهرداری به علت مشکل 
برقی و از کار افتادن دستگاه مدتی است تعطیل 

شده و نمی توانیم مصالح تولید کنیم.

تقاطع ها  ترافیکی  طرح  با  ارتباط  در   -
نقشه کشی ها انجام شده است.

حمید پریش عضو شورای شهر نی ریز در این 
جلسه گفت:

- مصوبات جلسه شورای ترافیک در دست اقدام 
سه راهی)شهدای  اصالح  ان شاءا...  می باشد. 
آسیاب  و  چمران  شهید  بلوار  گمنام، 

آبادزردشت( در آینده برطرف می شود.
امیر شاهسونی رئیس راهداری هم به این موارد 

اشاره نمود:
- اغلب مصوبات جلسه قبل را اجرا کردیم.

- ظرف 2 ماه آینده مشکل روشنایی برج های 
نوری و چراغ های چشمک زن جاده ها را از طریق 

پیمانکار برطرف می کنیم.
- جاده ای که کنار سیل بند قرار دارد، از لحاظ 
فنی برای عبور ماشینهای سنگین قابل اعتماد  

نیست و در آینده دچار ریزش می شود.
سرگرد اکرمی نماینده راهور هم در این جلسه به 

2 مورد اشاره کرد:
-5 سال از وعده احداث پارکینگ ماشین های 

سنگین می گذرد و هنوز عملی نشده است.
- جلوی مدارس خط کشی ترافیکی نشده است. 

سهراب قدم زن رئیس صمت هم وعده داد با 
معدن داران و صنف باربری صحبت کند تا  میزان 

بار مجاز را رعایت کنند.

روابط عمومی فرهنگ و ارشاد اسالمی:
روز  محسن زاده  غالمرضا  نقاشی  نمایشگاه 
دوشنبه 24 آبان در نگارخانه زنده یاد رجبی 

گشایش یافت.
ادارات،  مسئوالن  از  برخی  که  آئین  این  در 
هنرمندان و فرهنگوران نی ریز حضور داشتند از 

آثار او تجلیل شد.
این نمایشگاه شامل 3۸ اثر نقاشی با تکنیک 
آبرنگ با موضوع آداب و رسوم، فرهنگ و معماری 
سنتی ایران است که تا اول آذرماه عصرها از 
ساعت ۱6 تا 2۰ با رعایت دستورات بهداشتی 

میزبان دوستداران هنر خواهد بود.
گفتنی است غالمرضا محسن زاده در سال ۱33۹ 

در خانواده ای فرهنگی در نی ریز زاده شد. 
وی که دبیر بازنشسته هنر مدارس راهنمایی 
می باشد، نقاشی را نخست به طور خود آموخته 

آغاز کرد و از سال ۱352 در مدرسه استعدادش 
توسط معلمش زنده یاد عبدالجواد فتاحی اهل 
اصفهان کشف شد و به استاد سید محمد مدنی 
استاد مطرح آبرنگ ایران که آن زمان در نی ریز 
خدمت می کرد معرفی شد، از آن پس به طور 
در  مدنی  استاد  نزد  را  آبرنگ  رشته  حرفه ای 
اصفهان با طی مسیر طوالنی تا سن ۱3 سالگی 
دنبال کرد و بعدها از محضر اساتید سرشناسی 
چون یرواند نهاپتیان از اهالی ارمنی اصفهان بهره 
گرفت و در سال ۱354 حائز مقام اول نقاشی 

آموزشگاه های فارس شد.
طور  به  است  سال   4۰ از  بیش  محسن زاده 
تخصصی در رشته نقاشی آبرنگ فعالیت دارد و 
تاکنون بیش از 2۰ نمایشگاه انفرادی را در تهران، 
اصفهان، شیراز، رفسنجان، استهبان و نی ریز و ... 
برگزار کرده و در نمایشگاه های گروهی متعددی 

شرکت داشته است.
وی در بسیاری از جشنواره های ملی و استانی 
روایتگر  آثارش  بیشتر  است،  شده  مقام  حائز 
فرهنگ عامه، آداب و رسوم محلی و سنتی، ثبت 
آثار قدیم معماری و اماکن تاریخی ایران است 
که برخی از این آثار توسط ایرانیان مقیم خارج از 

کشور خریداری شده است.
ایشان عالوه بر آبرنگ در رشته های رنگ و روغن، 
سیاه قلم، مداد رنگ و... به صورت حرفه ای کار 
کرده و هنرجویان بسیاری را تعلیم و آموزش 
داده است که اکنون از چهره های موفق ایران 

هستند.
برخی از آثار محسن  زاده به عنوان طراح روی جلد 
در برخی کتابها به چاپ رسیده است، عالوه بر این 
مصاحبه های تلویزیونی و رادیویی و مطبوعاتی 

بسیاری را در کارنامه هنری خود دارد.

//

//

میدان دام در نی ریز 
راه اندازی می شود

در شورای ترافیک چه گذشت؟

درخواست های تکراری و 
وعده های عمل نشده!

//

//

1500 کارگر ساختمانی در نی ریز بیمه هستند
اجتماعی  تأمین  شعبه  مدیر 
نی ریز در گفتگو با ما اعالم نمود 
در حال حاضر بیش ۱5۰۰ نفر در 
شعبه نی ریز در زمره بیمه شدگان 

کارگران ساختمانی هستند.
عباسی  که  است  حالی  در  این 
و  کارگران  انجمن صنفی  رئیس 
می گوید:  ساختمانی  استادکاران 
جدید  متقاضی   ۷۰۰ از  بیش 
در  بیمه  این  از  استفاده  برای 
دارد. داشتن کارت  نی ریز وجود 
مهارت، ثبت نام در سامانه رفاهی 
و راستی آزمایی کارگران در صف 
صنفی  انجمن  تأیید  به  مانده 
کارگران و استادکاران ساختمانی 

رسیده است.
در همین رابطه موسوی سرپرست 
کشور  اجتماعی  تأمین  سازمان 
گفته است: مخاطرات و آسیب های 

به  ساختمانی  کارگران  شغلی 
از  و  بیماری ها  حوادث،  لحاظ 
مشترک  دغدغه  افتادگی،  کار 
شورای  مجلس  نمایندگان 
اسالمی و سازمان تأمین اجتماعی 
در لزوم توسعه پوشش بیمه ای این 

قشر شریف و زحمتکش است.
با توجه به اولویت ها و برنامه های 
در  اجتماعی  تأمین  سازمان 
حمایت از کارگران معزز تعامالت و 
رایزنی های گسترده این سازمان با 
نمایندگان مجلس منجر به تقدیم 
طرح اصالح ماده )5( قانون بیمه 
به  اجتماعی کارگران ساختمانی 
مجلس شورای اسالمی گردید و 
متعاقب آن در سیر تقنین این طرح 
)اجتماعی(،  اصلی  در کمیسیون 
سازمان تأمین اجتماعی با حضور 
جلب  به  موفق  مؤثر  کارشناسی 

نظر نمایندگان و ذینفعان شد و 
خوشبختانه پس از جلسات متعدد 
سرانجام طرح در جلسه شانزدهم 
به  اجتماعی  کمیسیون  آبان 

تصویب رسید.
امیدواریم با حمایت و پشتیبانی 
به  اصالحیه  این  نمایندگان، 
در  نمایندگان  نهایی  تصویب 
صحن علنی مجلس نیز برسد که 
در صورت تصویب مجلس، تمام 
کارگران ساختمانی واجد شرایط، 

بیمه می شوند.
انجمن  رئیس  عباسی  گفته  به 
استادکاران  و  کارگران  صنفی 
 ۱5۰ خوشبختانه  ساختمانی 
این  واسطه  به  کارگر ساختمانی 
بازنشسته  نی ریز  در  بیمه  نوع 
شده اند و تاکنون 26 کارگر فوت 

کرده اند.

خریداری تجهیزات 
آبرسانی به مجموعه 

روستای نصیرآباد
مشکل گرفتگی شبکه آبرسانی بود

به  خبرنگاری  شهروند  تصاویر  ارسال  پی  در 
در  شرب  آب  مشکل  بر  مبنی  فارس  نی ریزان 
شبکه  گرفتگی  آن  علت  نصیرآباد،  روستای 

آبرسانی اعالم شد و مشکل برطرف گردید.
قره چاهی مدیر آبفا شهرستان نی ریز با بیان این 
خبر گفت: طرح آبرسانی به مجموعه روستاهای 
نصیرآباد از شهر نی ریز چندین سال است توسط 
آبفا روستایی سابق استارت خورده و اقداماتی نیز 
انجام گردیده است که پس از ادغام آبفا شهری و 
استان  آبفا  شرکت  توسط  پروژه  این  روستایی 
فارس در دستور کار قرار گرفته و درصد زیادی 
است.  شده  خریداری  نیاز  مورد  تجهیزات  از 
امیدواریم به زودی و با در نظر گرفتن همه موارد و 
جلوگیری از هدر رفت آب عملیات مذکور اجرایی 

و پایان یابد.

درختان چشمه اربو زیر اره! 
درختان گردو در چشمه اربو نی ریز بریده شدند. مسئله ای که با اعتراض شدید طبیعت دوستان مواجه شده 
است. انتشار فیلمی در روز 2۱ آبان ماه نشان می دهد محلی که با درختان گردو پوشیده شده بوده به طور کامل 

بریده شده و از حالت کوچه ای پر درخت خارج گردیده است.
برپایه بررسی نی ریزان فارس واکاوی علت ماجرا بی نتیجه مانده است و هنوز مشخص نیست که سبب بریده 

شدن این درختان خاطره ساز چه بوده است.

//
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سرویس ورزشی: محمدصادق رجبی

3 مدال استانی ووشو برای دانش آموزان نی ریزی
تیم آموزش و پرورش نی ریز توانست در المپیاد ووشو 

دانش آموزان فارس یک نقره و دو برنز به دست آورد.
داراب،  الر،  کوار، جویم  فسا،  نی ریز،  رقابت ها  این  در 
کوه چنار، فراشبند، جهرم، و نواحی۱ تا 3 شیراز حضور 

داشتند.
برای تیم نی ریز امیر محمد مرادی نژاد در منفی 4۸ دوم، 
علیرضا پور حاتم در منفی 52 سوم و جواد جعفری در 
منفی 56 سوم شدند که امیر محمد مرادی نژاد جهت 
حضور در مسابقات المپیاد برتر کشور به اردوی تیم استان 

دعوت شد.
این مسابقات 22و23 آبان در شیراز برگزار شد و تیم 
ووشو دانش آموزی نی ریز با مربیگری محمد شبستری و 
همکاری کارشناسی تربیت بدنی آموزش و پرورش و اداره 

ورزش و جوانان نی ریز در این مسابقات حضور یافت. 

هنگامه نیایش
طلوع اذان صبحمهشیدیخورشیدی

غروب اذان ظهرخورشید
نیمه شب اذان مغربخورشید

شرعی
۱5۰۰52363۹۱۱56۱6۱6۱۷5۸22 ربیع الثانی3۰ آبانیک شنبه
۱6۰۰52364۰۱۱56۱6۱6۱۷5۹22 ربیع الثانی۱ آذردوشنبه
۱۷۰۱52464۰۱۱56۱6۱5۱۷5۹22 ربیع الثانی 2 آذر سه شنبه

۱۸۰252564۰۱۱55۱6۱5۱۷5۹22 ربیع الثانی3 آذر چهارشنبه 
۱۹۰352664۱۱۱55۱6۱5۱۷5۹22 ربیع الثانی 4 آذر پنج شنبه
2۰۰352۷64۱۱۱55۱6۱5۱۷۰۰23 ربیع الثانی 5 آذر جمعه 
 22  5۸  ۱۷  ۱6  ۱6  5۷  ۱۱  3۹  6  2۱  4  5۸ 2۱ ربیع الثانی6 آذر شنبه

 نوبت اول:۱4۰۰/۰۸/23    

نوبت دوم :۱4۰۰/۰۸/3۰

مورخ  باستناد جلسه شماره ۷  دارد  نظر  در  نی ریز  شهرداری 

تکمیل  عمرانی  پروژهای  شهر  اسالمی  شورای   ۱4۰۰/۰۷/۰۱

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 

۰۷۱532۰ داخلی 3۰۷ و 5۰۱ تماس حاصل نموده یا به سامانه 

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

مراجعه نمایند. متقاضیان می بایست مبلغ ۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ 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 ۰۱۰56۹2262۰۰4 

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 ۱4۰۰/۰۹/۱۱ 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 ۱5 مورخ ۱4۰۰/۰۹/۱3 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. 

 امور مالی شهرداری نی ریز

آگهی تجدید مناقصه عمومی تکمیل اسکلت بتنی ساختمان اداری شهرداری 
36976/د6

شماره: 1/ م الف شناسه آگهی :1219707

نوبت اول:۱4۰۰/۰۸/3۰ نوبت دوم :۱4۰۰/۰۹/۰۷
شهرداری نی ریز در نظر دارد مستند به بند 3 مصوبه شماره ۷ شورای 
اسالمی شهر نی ریز و براساس قوانین و مقررات کشور به ویژه آئین 
نامه مالی شهرداری ها و مقررات مرتبط با آن کلیه امور مرتبط واگذاری 
امور خدمات شهری )جمع آوری، حمل ودفن انواع زباله، نظافت و شست 
و شوی کلیه معابر و میادین، رسیدگی به جداول وکانال های سطح 
شهر، جمع آوری و حمل نخاله های سطح شهر نی ریز و...( را به اشخاص 
حقوقی واجد صالحیت از تاریخ ۱4۰۰/۱۱/۰۱ لغایت۱4۰۱/۱۰/3۰ و به 
مدت یکسال شمسی و با توجه به شرایط سند مناقصه واگذار نماید. 
با  مرتبط  آنها  اساسنامه  که  واجد صالحیت  شرکتهای  کلیه  از  لذا 
موضوع مناقصه می باشد دعوت به عمل می آید جهت دریافت اسناد 
مناقصه در مهلت مقرر و قبل از اتمام مهلت تحویل پیشنهادات که 
آدرس:  به  نی ریز  شهرداری  مالی  واحد  به  تاریخ۱4۰۰/۰۹/۱۸می باشد 
خیابان آیت ا... طالقانی مراجعه و یا جهت کسب اطالعات بیشتر با 
شماره تلفن های 53۸3532۰ داخلی 3۰۷ یا 3۰6 تماس حاصل نمایند، 
 shafafiat.neyriz.irیا به سامانه شفافیت شهرداری نی ریز به آدرس

مراجعه نمایند.
شرایط عمومی مناقصه

۱- شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد.
2- به پیشنهادات مخدوش، ناخوانا و ارسال پس از مهلت مقرر ترتیب اثر 

داده نمی شود.

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

4- متقاضیان می بایست مبلغ 2/4۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال بابت سپرده شرکت 
در مناقصه به حساب سپرده شماره ۰۱۰56۹2262۰۰4 بنام شهرداری واریز 
و اصل رسید آن را در پاکت مربوطه گذارده و تحویل نمایند. یا معادل آن 

ضمانتنامه بانکی در وجه شهرداری نی ریز با سررسید 3 ماهه ارائه نماید. 
5- در صورت عدم واریز مبلغ سپرده پاکت قیمت بازگشایی نمی گردد.

6- مهلت تحویل پاکت های پیشنهادی حداکثر تا پایان وقت اداری 
تاریخ ۱4۰۰/۰۹/۱۸ می باشد و پس از آن پاکتی تحویل گرفته نمی شود.

۷- زمان بازگشایی پاکت ها و جلسه کمیسیون عالی معامالت در تاریخ 
۱4۰۰/۰۹/2۰ و در ساعت ۹صبح می باشد، شرکت برای کلیه پیشنهاد 
دهندگان در جلسه کمیسیون با ارائه معرفی نامه مجاز می باشد و دعوت 

دیگری از متقاضیان به عمل نخواهد آمد.
۸- در صورتیکه براساس شرایط خصوصی مناقصه و شرایط عمومی نفرات 
اول، دوم، سوم مناقصه با اعالم کتبی شهرداری حاضر به انجام معامله 
با شهرداری نشوند سپرده شرکت در مناقصه آنان به ترتیب به نفع 

شهرداری ضبط می گردد. 
با  در شهرداری های شهرهای  مرتبط  کار  سابقه  یکسال  ۹- حداقل 

جمعیت 4۰ هزار نفر و بیشتر مطابق شرایط مندرج در اسناد مناقصه

امور مالی شهرداری نی ریز

آگهی تجدید مناقصه واگذاری امور خدمات شهری

شماره: 1/ م الف شناسه آگهی :1222874

36999/د6

نوبت اول:۱4۰۰/۰۸/3۰ 
نوبت دوم :۱4۰۰/۰۹/۰۷

شهرداری نی ریز در نظر دارد مستند به بند 3 مصوبه شماره ۷ شورای 
کشور خصوصا  مقررات  و  قوانین  براساس  و  نی ریز  شهر  اسالمی 
آئین نامه مالی شهرداری ها و مقررات مرتبط با واگذاری انجام مدیریت 
براساس موارد اعالم شده توسط  پیمان خدمات شهرداری نی ریز 
شهرداری شامل خدمات عمومی ، موتوری و اجرائیات را به اشخاص 
و  لغایت۱4۰۱/۱۰/3۰  تاریخ ۱4۰۰/۱۱/۰۱  از  واجدصالحیت  حقوقی 
بمدت یکسال شمسی و با توجه به شرایط سند مناقصه واگذار نماید. 
لذا از کلیه شرکتهای واجد صالحیت که اساسنامه آنها مرتبط با 
موضوع مناقصه می باشد دعوت بعمل می آید جهت دریافت اسناد 
مناقصه در مهلت مقرر و قبل از اتمام مهلت تحویل پیشنهادات که 
تاریخ۱4۰۰/۰۹/۱۸می باشد به واحد مالی شهرداری نی ریز به آدرس : 
خیابان آیت ا... طالقانی مراجعه و یا جهت کسب اطالعات بیشتر با 
شماره تلفن های 53۸3532۰ داخلی 3۰۷یا 3۰6 تماس حاصل نمایند، 
 Shafafiat.neyriz.ir یا به سامانه شفافیت شهرداری نی ریز به آدرس

مراجعه نمایند.
شرایط عمومی مناقصه:

۱-شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد.
2-به پیشنهادات مخدوش یا ناخوانا و ارسال پس از مهلت مقرر 

ترتیب اثر داده نمی شود.

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

سپرده  بابت  ریال   6۰۰/۰۰۰/۰۰۰ مبلغ  بایست  می  4-متقاضیان 
شرکت در مناقصه به حساب سپرده شماره ۰۱۰56۹2262۰۰4 بنام 
شهرداری واریز و اصل رسید آن را در پاکت مربوطه گذارده و تحویل 
نمایند. یا معادل آن ضمانتنامه بانکی در وجه شهرداری نی ریز با 

سررسید 3 ماهه ارائه نماید . 
5-در صورت عدم واریز مبلغ سپرده پاکت قیمت بازگشایی نمی گردد.

6-مهلت تحویل پاکت های پیشنهادی حداکثر تا تاریخ ۱4۰۰/۰۹/۱۸ 
و تا پایان وقت اداری می باشد و پس از آن پاکتی تحویل گرفته 

نمی شود.
۷-زمان بازگشایی پاکت ها و جلسه کمیسیون عالی معامالت در 
تاریخ ۱4۰۰/۰۹/2۰ و در ساعت ۱3 بعد از ظهر می باشد، شرکت برای 
کلیه پیشنهاد دهندگان در جلسه کمیسیون با ارائه معرفی نامه 

مجاز می باشد و دعوت دیگری از متقاضیان به عمل نخواهد آمد. 
۸-در صورتیکه براساس شرایط خصوصی مناقصه و شرایط عمومی 
نفرات اول، دوم و سوم مناقصه با اعالم کتبی شهرداری حاضر به انجام 
معامله با شهرداری نشوند سپرده شرکت در مناقصه آنان به ترتیب به 

نفع شهرداری ضبط می گردد. 

امور مالی شهرداری نی ریز

آگهی تجدید مناقصه واگذاری انجام مدیریت پیمان خدمات شهرداری نی ریز

شماره: 1/ م الف شناسه آگهی :1222876

36999/د6

بانوی نی ریزی نایب قهرمان سه گانه کشور
تیم فارس به همراه بازیکن نی ریزی خود 
پیشکسوتان  همگانی  سه گانه  دوم  مقام 

کشور را به خود اختصاص داد.
این مسابقات در سه رشته دو 3۰۰۰ متر، 
فریزبی و دارت در قالب یک تیم 3 نفره 
انجام شد که در تیم فارس فاطمه سرافراز از 
نی ریز و مدینه عاشوری و ملکی هوشیار از 

شیراز حضور داشتند.
این رقابت ها با حضور ۱۰ تیم از ۹ استان 
کشور )ایالم 2 تیم الف و ب( دوشنبه 24 
آبان در ایالم برگزارشد و در پایان تیم ایالم 
الف به قهرمانی رسید و فارس و کرمان دوم 

سه سومی برای جودو نی ریز و سوم شدند.
در استان

تیم جودو نی ریز در مسابقات استعداد های برتر دانش آموزان استان سه مدال برنز به دست 
آورد.

به این ترتیب سینا بیگی، دانیال علی پور و سامان حسین پور هر سه در  اوزان مختلف موفق 
به کسب مدال برنز شدند.

مربیگری و سرپرستی تیم برعهده هادی گرگین و محمد مهدی رفیعی نژاد بود.
این رقابتها 2۱ آبان با حضور نی ریز،  شیراز، استهبان، داراب، فسا، اقلید و مرودشت در شیراز 
برگزار شد که تیم 3 نفره جودو آموزش و پرورش نی ریز با همکاری اداره ورزش و جوانان در 

این رقابتها شرکت کرد.

//

دومی ووشو کار 
نی ریزی در فارس

ووشوکار نی ریزی مدال نقره مسابقات انتخابی تیم بزرگساالن استان را به خود 
اختصاص داد.

این رقابتها ۱4 آبان به میزبانی خانه ووشو شیراز برگزار شد که محمد مراد نژاد توانست 
با شکست حریفان خود در منفی ۹۰ کیلو به مقام دومی این رقابت ها دست یابد و جواز 

حضور در اردوی تیم ووشو فارس را به دست آورد.
تیم ووشو فارس 2۹ آبان در مسابقات انتخابی تیم ملی شرکت می کند.

مربیگری این ووشوکار نی ریزی برعهده صابر شاهمرادی و محمد شبستری بود 
مراد نژاد تنها نماینده نی ریزدر این مسابقات بود.

آگهی تشکیل مجمع عمومی عادی و فوق العاده انجمن صنفی 
کارگران و استادکاران ساختمان نی ریز و حومه )نوبت اول(

صنفی  انجمن  اعضای  تمامی  از  وسیله  بدین 

کارگران و استادکاران ساختمان نی ریز و حومه 

مجمع  جلسه  در  که  می آید  عمل  به  دعوت 

عمومی عادی و فوق العاده که رأس ساعت ۹ 

صبح روز پنج شنبه ۱4۰۰.۰۹.۱۸ در مدرسه 

جنب  سرداران  بلوار  در  واقع  علی بن ابیطالب 

دفتر انجمن صنفی کارگران ساختمانی برگزار 

می گردد حضور به هم رسانند.

دستور کار جلسه:

۱- تصویب اساسنامه انجمن

2- گزارش مالی سال ۹۹

3- انتخاب اعضای هیئت مدیره و بازرس 

انجمن

تذکر:

داوطلبان عضویت در هیئت مدیره و بازرس 

تاریخ  از  روز  باید ظرف مدت ۱۰  انجمن 

تحویل  را  خود  مدارک  آگهی  این  انتشار 

مهلت  این  از  خارج  تقاضاهای  به  نمایند. 

ترتیب اثر داده نخواهد شد.

انجمن صنفی کارگران و استادکاران 

ساختمانی نی ریز و حومه
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در بازرسی از صنف خواربار نی ریز، یک 
تن مواد غذایی تاریخ گذشته کشف شد 
و متخلفان به مراجع قضایی ارجاع داده 

شدند.
اساس  بر  آبان   22 شنبه  بازرسی،  این 
تأکید فرماندار و مصوبه ستاد تنظیم بازار 
و با حضور بازرسان و ناظران واحد بازرسی 
شبکه  کارشناس  و  اصناف  بر  نظارت  و 
بهداشت و درمان از واحدهای صنفی رسته 

خواربار انجام شد.
اصناف،  اتاق  بازرسی  مدیر  گفته  به 
اهداف  از  نیز  پیگیری گزارشات مردمی 
انجام  بازدیدها  این  در  که  بود  بازرسان 

گرفت. 
مهدی ذوالقدر گفت: »در این گشت حدود 
یک تن کاالی تاریخ مصرف گذشته کشف 
و جمع آوری شد تا ضمن معدوم کردن و 

انجام مراحل قانونی توسط واحد بهداشت 
تحویل  و  تشکیل  پرونده  شبکه،  محیط 

مراجع قضایی شود.«
وی افزود: »در این دور از بازدیدها، گواهی 
واکسیناسیون متصدیان نیز بررسی و به 

مشتریان فاقد ماسک تذکر داده شد.«
واحد   ۳۰ به  نزدیک  از  است  نوشتنی 
واحد   ۶ بازدید،  این  در  شده  بازرسی 
متخلف شناسایی و برگ گزارش تخلف 

آنهاتنظیم  شد.

عابد نعمتی، نی ریزان فارس:
فوالد  پیمانکاران  از  یکی  کارگر 
تکنیک، بر اثر سقوط از ارتفاع ۶ متری 

دچار مرگ مغزی شد.
این حادثه ساعت 8:45 صبح یکشنبه 
2۳ آبان رخ داد و کارگر 4۰ ساله در 
حال جوشکاری روی یکی از سازه ها، با 

سر به پایین سقوط کرد.
کاهش  دچار  شدت  به  که  وی 
وسیله  به  بود،  شده  هوشیاری 
به  غدیر  فوالد  مجتمع  آمبوالنس 

بیمارستان شهدا اعزام شد.

تالش متخصص جراحی مغز و اعصاب 
و کادر درمان بیمارستان شهدا در اتاق 
عمل اما نتیجه ای نداد و مرگ مغزی او 

تأیید شد.
شنیده ها حاکی است دوشنبه 24 آبان 
تیمی از پیوند اعضای استان به نی ریز 
اعزام شدند و در گفتگو با خانواده این 
کارگر، قرار شد او برای اهداء اعضایش 
نیازمند، به شیراز منتقل  به بیماران 

شود.
نوشتنی است این کارگر اهل استهبان 

است و دو فرزند دارد.

با ثبت 4۰ مبتالی جدید به کرونا در هفته 
گذشته، تعداد مبتالیان به 449۳ نفر رسید.

همزمان میزان مبتالیان بختگان به 1995 
مورد رسید.

درصد   88 حدود  کنون  تا  است  نوشتنی 
)۶۰71۶ دوز( جامعه هدف باالی 12 سال 

در شهرستان نی ریز، واکسن دوز اول و 7۳.5 
را  دوم  دوز  واکسن  دوز(   5۰۶۰9( درصد 

تزریق کرده اند. 
در  کرونا  به  مبتال  نفر   15 نیز  هم اکنون 
 5 حال  که  هستند  بستری  بیمارستان 

نفرشان وخیم است.

یک دختر 14 ساله در کوه های روستای 
قتل  به  گلوله پدرش  با شلیک  دهمورد 

رسید.
رئیس مرکز اطالع رسانی پلیس فارس در 
گفتگو با خبرنگار نی ریزان فارس گفت: 
»این حادثه چهارشنبه شب 19 آبان ماه 
در کوه های روستای دهمورد )شهرستان 
بختگان( رخ داد و پدر هنگام روشن کردن 
سیگار، سهواً دختر 14 ساله خود را به قتل 

رساند و روانه دادسرا شد.«
»مأموران  افزود:  افرامن  سرهنگ حمید 
انتظامی در بررسی های اولیه مطلع شدند 
مقتول که دختری 14 ساله است، با سالح 
شکاری به قتل رسیده و پس از هماهنگی 
با مقام قضائی جسد را  به پزشک قانونی 

انتقال دادند.«
وی خاطر نشان کرد: »مأموران با اقدامات 
فنی و تخصصی و تحقیقات محلی به این 
نتیجه رسیدند که مقتول توسط پدرش به 

قتل رسیده است.«
سرهنگ افرامن با بیان این که مأموران 
موفق شدند با اقدامات پلیسی پدر مقتول 

را شناسایی و وی را در کمتر از 24 ساعت 
دستگیر کنند، تصریح کرد: »در بازرسی از 
مخفیگاه متهم، یک قبضه اسلحه شکاری 

غیرمجاز کشف شد.«
این مقام انتظامی خاطر نشان کرد: »قاتل 
5۰ ساله در بازجویی اولیه اقرار کرد که با 
دخترم در مسیر کوهستانی به صورت پیاده 
در حال پیاده روی بودیم که من جلوتر از 
شکاری  اسلحه  که  حالی  در  بودم.  وی 
برای روشن کردن  ناگهان  بود،  همراهم 
سیگار زانو زدم که به صورت سهوی یک تیر 
شلیک شد و به دخترم اصابت کرد و منجر 
به مرگ وی شد.« وی تشریح کرد: »قاتل 
قانونی تحویل مراجع  برای سیر مراحل 

قضائی و از آن طریق روانه زندان شد.«
نوشتنی است کارکنان اورژانس در بررسی 
اولیه متوجه شدند که  5 ساچمه از شلیک 
این اسلحه به مقتول اصابت کرده و وی را 
از ناحیه قفسه سینه، شکم و پهلوی راست 

مورد جراحت قرار داده است.
اما  دختر  این  نجات  برای  آنها  تالش 

نتیجه ای در بر نداشت.

بیمارستان  در  کیلوگرمی   5 نوزاد  یک 
شهدای نی ریز متولد شد.

بیمارستان  عمومی  روابط  گزارش  به 
شهدا،  رقیه صالحی مسئول بخش زایشگاه 
بیمارستان شهدای نی ریز گفت: »این نوزاد، 
اولین فرزند خانواده است و مادر به دلیل 
نزدیکی به زمان زایمان، یکشنبه شب 2۳ 

آبان به بیمارستان مراجعه کرد.
دکتر مهزاد فیروزی پزشک متخصص زنان و 

زایمان بیمارستان شهدا نیز ادامه داد: »مادر 
با آغاز نسبی دردهای زایمانی بستری شد 
که به علت نداشتن تناسب سر نوزاد با لگن 
مادر، نبود پیشرفت سیر زایمان و پیش بینی 
وزن باالی جنین، مادر برای زایمان به روش 

سزارین، به اتاق عمل انتقال یافت.«
این پزشک متخصص افزود: »نوزاد و مادر 
در سالمت کامل در بیمارستان تحت نظر 

هستند.«

فرمانده انتظامی نی ریز از کشف بیش از 5۰۰ کیلو انواع مواد مخدر 
در محورهای نی ریز خبر داد.

سرهنگ سیدمحمد یوسفی گفت: »در همکاری اطالعاتی پلیس 
استان مرکزی و مأموران انتظامی شهرستان نی ریز، چهارشنبه 2۶ 
آبان ماه، 1۳۶ کیلو و 5۰۰ گرم تریاک از یک دستگاه وانت نیسان که 

در مسیر بختگان به نی ریز تردد می کرد کشف شد.
یکشنبه 1۶ آبان نیز ۳8۰ کیلو تریاک توسط مأموران انتظامی 
شهرستان نی ریز از یک خودرو پژو 4۰5 در محورهای خاکی منتهی 

به نی ریز کشف شد.
پنجشنبه 1۳ آبان، 5 کیلو و 7۰۰ گرم هروئین در ایست و بازرسی 

قطرویه از یک وانت پیکان به دست آمد.
29 کیلو تریاک نیز یک روز قبل از آن از یک کامیون کشنده در 

همان مکان کشف شد.
در همان روز، مأموران ایست و بازرسی قطرویه موفق شدند یک 
کیلو هروئین و یک کیلو تریاک را از دو خودرو پژو 4۰5 در ایست و 

بازرسی قطرویه کشف و رانندگان آن را دستگیر کنند.«
وی اضافه کرد: »در بازرسی از یک دستگاه اتوبوس در ایست و 
بازرسی قطرویه، 12۰ هزار نخ سیگار آریزونا قاچاق به ارزش 42 
میلیون تومان کشف و پرونده آن به تعزیرات حکومتی شهرستان 

ارجاع شد.«

مناطق  در  نی ریز  هالل احمر  امدادگران 
زلزله زده استان هرمزگان، بی وقفه فعالیت 

کردند.
در پی وقوع زلزله ۶.4 ریشتری در منطقه 
الفت استان هرمزگان، ساعت 21 یکشنبه 
شب 2۳ آبان، یک تیم تخصصی 15 نفره 
ارزیابی و اسکان اضطراری توسط جمعیت 
محل  به  ریز  نی  شهرستان  هالل احمر 

حادثه اعزام شد.

به گزارش روابط عمومی جمعیت هالل 
احمر شهرستان نی ریز، این تیم حتی در 
ساعات پایانی شب نیز کار خود را تعطیل 
نکرد و تا پایان هفته به هموطنان خود 

خدمت نمود.
تیم ارزیابی هالل احمر در مناطق رضوان 
و فین به ارزیابی7 روستا و توزیع اقالم 
اسکان اضطراری مثل چادر، مواد غذایی، 

ظروف و ... پرداخت.

یک تن کاالی تاریخ گذشته 

از بازار نی ریز کشف شد

مرگ مغزی کارگر فوالد بر 

اثر سقوط از ارتفاع 6 متری

یک هفته بدون فوتی کرونا

قتل دختر 14 ساله با شلیک پدر

تولد نوزاد 5 کیلو گرمی 
در بیمارستان شهدای نی ریز

کشف بیش از 500 کیلو مواد مخدر در محورهای نی ریز

تالش امدادگران هالل احمر 
در مناطق زلزله زده

اورژانس 115 نی ریز عملیات مختلفی را در 
هفته گذشته انجام داد. به گزارش کچویی 
مدیر اورژانس 115 نی ریز، مهمترین این 

حوادث به شرح زیر بوده است:
اثر  بر  آبان،  ساعت 11:2۰ سه شنبه 18 
تصادف دو موتورسیکلت در خیابان امام 
از ناحیه سر  خمینی، یک مرد 52 ساله 
آسیب دید و به بیمارستان شهدا منتقل 

شد.
آبان،  بر   19 چهارشنبه   1۶:42 ساعت 
روستای  در  پراید  خودرو  واژگونی  اثر 
بنه کالغی، دو نفر مصدوم شدند. یک پسر 
15 ساله از ناحیه پا و یک پسر 1۶ ساله نیز از 

ناحیه گردن و کمر آسیب دید.
برخورد  اثر  بر  روز،  همان   2۰ ساعت 
روستای  در  شغال  با  موتورسیکلت  یک 
تم شولی، راکب موتورسیکلت از ناحیه پا 

مصدوم شد.
از  بعد  موتور سیکلت  دو  نیز   1۳ ساعت 
آباده  جاده  در  سوم  چاه سرخ  روستای 
تصادف کردند و سه نفر به شدت مصدوم 
آمبوالنس  دو  حادثه  این  برای  شدند. 
اعزام  چاه مهکی  و  دهمورد  پایگاه های 
گردید. یک مرد 84 ساله با صدمات متعدد 
به بیمارستان شهدا اعزام شد. وی که دچار 
شکستگی پا شده بود، تحت عمل جراحی 
قرار گرفت. دو مصدوم دیگر که یک مرد ۶8 
ساله و یک خانم ۶۰ ساله بودند، از ناحیه سر 

آسیب دیدند. 
ساعت 1۰:۳7 همان روز، دو موتورسیکلت 
نزدیک مسجدالنبی با هم برخورد کردند 
که سرنشینان ۶۳ و 2۳ ساله آن به ترتیب از 

ناحیه گردن و دست راست مصدوم شدند. 
ساعت 9:5۰ پنجشنبه 2۰ آبان، یک خانم 
7۰ ساله در منزل خود نزدیک حسینیه 
اثر سقوط در سطح همتراز  بر  اکبرزاده، 

دچار شکستگی استخوان ران شد. 
دو ساعت بعد، همین حادثه برای یک مرد 

7۰ ساله دیگر در بولوار سرداران رخ داد.
ساعت 1۳:48 همان روز نزدیک آموزشگاه 
امید، یک پیرمرد 95 ساله در سطح همتراز 
سقوط کرد و از ناحیه ران پا و لگن دچار 

شکستگی شد.
در این رابطه کچویی گفت: »بحث مراقبت 
محیطی از سالمندان بسیار مهم است که 
نمی شود. در  توجه الزم  آن  به  متأسفانه 
منازل مسکونی با نصب دستگیره و نرده 
یا حذف پله ها، جاهای ناهموار، سرامیک 
برای  را  محیط  می توان   ،... و  لغزنده 

سالمندان ایمن کرد.
باید مراقب بود که انداختن فرش سبک 
روی  رفتن  راه  و  لغزنده  سطح  روی 
با دمپایی پالستیکی  لغزنده  سرامیکهای 

مناسب نیست.
سالمندان باید مراقبت دائمی داشته باشند 
به موقع برطرف و  آنها  و مشکالت چشم 
درمان شود تا کاهش دید آنها منجر به حادثه 
نشود. همچنین رسیدگی به روح و روان و 
تفریحات مناسب سن آنها باعث می شود که 
مشکالت روحی کمتری پیدا کنند. آنها نیاز 
به رسیدگی تخصصی دارند و بهترین مکان 

برایشان، خانه خودشان است.«
مدیر اورژانس 115 ادامه داد: »۳۰ دقیقه 
بامداد جمعه 21 آبان، دو خودرو روبروی 
تصادف  با هم  ملت شعبه سجادیه  بانک 
کردند و 4 نفر مصدوم شدند. در این حادثه 
یک زن 28 ساله از ناحیه گردن و زانوی 
چپ و یک مرد 25 ساله از ناحیه سر آسیب 
نیز  دیدند. دو مرد ۳۳ و ۳4 سال دیگر 

صدماتشان جزئی بود.
ساعت 15:۳۰، بر اثر تصادف موتورسیکلت 
و عابر پیاده در روستای  قلعه خواجه، دو 
نوجوان 11 و 12 ساله از ناحیه پا و قفسه 
سینه آسیب دیدند؛ اما موتور سوار ضارب 

متواری شد.
روستای  نزدیک  جمعه   19:12 ساعت 
حاجی آباد، یک خودرو واژگون شد و ۳ نفر 
مصدوم شدند. یک خانم ۶۰ ساله از ناحیه 
کمر مصدوم شد و دو مرد 25 و 29 ساله نیز 

صدمات جزئی دیدند.
ساعت 1۶:5۰ بر اثر واژگونی یک خودرو 
در سه راه تم شولی، راننده ۳۰ ساله آن دچار 
ضربه مغزی و بیهوش شد. وی هم اکنون نیز 
در بخش مراقبتهای ویژه بیمارستان شهدا 

با ضریب هوشی بسیار پایین بستری است.
ساعت 7:47 شنبه 22 آبان، بر اثر تصادف 
دو خودرو در خیابان منابع طبیعی، 2 نفر 
مصدوم شدند. یک مرد 29 ساله از ناحیه 
گردن و زانو و یک مرد ۳2 ساله نیز آسیب 

جزئی دید.
ساعت 14، دو موتورسیکلت در منطقه باغ 
و قنات بیشته مشکان با هم تصادف کردند. 
در این حادثه دو موتور سوار 2۶ و 15 ساله 
به ترتیب از ناحیه لگن و استخوان ران چپ 

و زانوی راست آسیب دیدند.
ساعت ۳:45 بامداد همان روز، دو خودرو 
در جاده سیرجان، سه راهی امامزاده محمد 
تصادف کردند. در این پیشامد، یک خانم 
۳5 ساله و پسر 1۰ ساله دچار ضربه به سر 

شدند.
ساعت 19 نیز یک پژو کنار باسکول قطرویه 
مصدوم  آن  سرنشین  سه  و  شد  واژگون 
شدند. دو مرد 45 و 41 ساله از ناحیه زانو و 
شانه و فک و شانه و یک دختر دو و نیم ساله 

نیز از ناحیه ران پای راست مصدوم شدند.
ساعت 8 یکشنبه 2۳ آبان، یک خانم ۳5 
ساله در یک اتفاق مشکوک از پنجره طبقه 
سوم منزل خود به پایین سقوط کرد و دچار 
شکستگی شدید از ناحیه لگن و مهره های 
کمر شد. پرونده این حادثه توسط نیروی 
انتظامی و مراجع قضایی در دست بررسی 

است.
ساعت 1۰:4۳ همان روز یک مرد ۳5 ساله 
اطراف  کوچه های  در  گچ کاری  حال  در 
مجتمع رهیاب، بر اثر سقوط از داربست 
در ارتفاع یک و نیم متری، از ناحیه گردن 

آسیب دید.
روستای  در  آبان   24 دوشنبه   9 ساعت 
تل مهتابی، یک موتورسیکلت واژگون شد 
و دو سرنشین 2۳ و 2۰ ساله آن از ناحیه 

زانوی راست و دستها مصدوم شدند.
روستای  در  روز  همان   17:۳۰ ساعت 
تنگ حنا دو خودرو باری ایسوزو و فوتون 
با هم برخورد کردند. بر اثر این حادثه، یک 
مرد 47 ساله دچار صدمات متعدد شد و 

یک مرد ۳5 ساله دیگر آسیب جزئی دید.

راننده 55 ساله پیکان بر اثر واژگونی 
خودروی خود در جاده روستای هرگان 

درگذشت.
به گفته مدیر اورژانس 115 نی ریز، 
آبان  این حادثه شامگاه دوشنبه 24 
رخ داد و به دلیل تاریکی مسیر، تا چند 
ساعت کسی از این واقعه خبردار نشد. 
اما خانواده وی که نگران شده بودند، از 
ساعت 9 شب با تلفن همراهش تماس 
نمی  دریافت  پاسخی  و  گرفتند  می 

کردند.
محمد حسین کچویی گفت: در نهایت 
ساعت 2:45 بامداد سه شنبه 25 آبان، 

با اورژانس 115 تماس گرفته شد؛ اما 
به  از رسیدن  اورژانس پس  کارکنان 
محل حادثه متوجه شدند که مدتی از 
مرگ این راننده که دچار ضربه مغزی، 
خونریزی داخلی و شکستگی ران پا 

شده می گذرد.
در  نیز  آتشنشانی  مأموران  ادامه،  در 
محل حاضر شدند و در یک عملیات 
دو ساعته، به وسیله ست هیدرولیک 
دِر خودرو و صندلی را قیچی کردند و 
توانستند با ایجاد فضا، راننده را که در 
بیرون  بود،  کرده  گیر  پیکان  خودرو 

بیاورند.

عملیات اورژانس 115 در هفته گذشته

مرگ راننده پیکان در 
جاده هرگان

گذشته  هفته  در  مردم  اموال  سارق   7
دستگیر شدند و به 14 فقره سرقت اعتراف 

کردند. 
به گفته فرمانده انتظامی نی ریز، این افراد به 
سرقت از اماکن خصوصی، موتورسیکلت، 

منزل مسکونی و مغازه اعتراف کردند.«
گفت:  یوسفی  سیدمحمد  سرهنگ 
»سارقان با تالش مأموران انتظامی، پلیس 
دستگیر  پاسگاه ها  و  کالنتری ها  آگاهی، 

شدند.«

7 سارق در چنگ پلیس

دفتر نظارت همگانی فرماندهی انتظامی شهرستان نی ریز 
آماده دریافت هر گونه پیشنهاد، انتقاد، تقدیر و شکایت 
شما همشهریان گرامی از عملکرد پلیس از طریق مراجعه 

حضوری و یا تماس با
 تلفن 197 
می باشد.
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امور آبفا
)آبیاری(  دوم  نصیر آباد  روستای  ساکن  بنده 

هستم.
ما مشکالت زیادی داریم؛ از جمله:

1- آب اشامیدنی یکی از نیازهای اولیه این روستا 
است که متأسفانه لب شور است و باعث شده که 

اکثر اهالی دچار سنگ کلیه بشوند.
2- همین آب لب شور هم که در هفته 5 روز قطع 
است و اهالی برای حمام و شستشوی ظروف با 
مشکل مواجه هستند. این قطعی آب باعث شده 
اهالی دچار بیماری شوند و کیفیت بهداشت به 

شدت پایین بیاید. 
این  آب  قطعی  مشکل  خواهشمندیم  عاجزانه 

منطقه راحل کنید.

نی ریزان فارس: با سالم و احترام، پاسخ این 
با  سؤال در صفحه ۳ همین شماره در خبری 
عنوان »خریداری تجهیزات آبرسانی به مجموعه 

روستای نصیرآباد« چاپ شده است.

آموزش و پرورش
1- طرح سواد حرکتی فقط زحمت مادران را زیاد 
کرده، وگرنه بچه که در خانه هست؛ نه انگیزه ای 
دارد و نه دقیق می داند دارد چه می شود. چون 
مادر فقط در حد تکلیف می خواهد این را انجام 
دهد و مثل مدرسه نیست که با معلم و چند تا 

شاگرد حداقل نیم ساعت در حیاط ورزش کنند.
آزمایشگاهی  موش  فقط  کرونا  این  با  بچه ها 

شده اند که مسئوالن می خواهند ببینند کی و 
کجا، چه چیزی جواب می دهد.

2- این روزها خبر اجباری شدن مدارس به گوش 
می رسد. آیا مدیران مدارس یا رئیس اداره یا وزیر 
آموزش و پرورش مسئولیت جان دانش آموزان یا 

خانواده ایشان را می پذیرند؟
این ویروس  چقدر مدارس و جامعه در مقابل 

بی رحم ایمن است؟

پاسخ آموزش و پرورش:
1- پاسخ کارشناس تربیت بدنی آموزش و پرورش 
نی ریز: با سالم و احترام، با توجه به بی تحرکی 
به  عزیزان  این  دسترسی  عدم  و  دانش آموزان 
فضای پویا و فعال، معاونت تربیت بدنی و سالمت 
این موارد اهتمام  به  وزارت آموزش و پرورش 
کاربردی  و  علمی  طرح های  تا  است  ورزیده 
درآورد.  اجرا  به  محترم  والدین  همکاری  با  را 
پروژه سواد حرکتی هم برای شرایط حضوری و 
شده  پیش بینی  غیرحضوری  شرایط  همچنین 
و  یار  محترم  والدین  همیشه  ضمن  در  است. 
مددکار فعالیتهای آموزشی و پرورشی بوده اند. 
که  است  علمی  و  وزارتی  این طرح یک طرح 
ان شاءا... با آموزش صحیح والدین توسط مدرسه 
به هدف اصلی که تحقق سالمتی دانش آموزان و 

جامعه است محقق گردد.
2- در این خصوص، مدیریت تابع تصمیم ستاد 
ملی و شهرستانی کرونا و دستورالعملهای وزارت 
آموزش و پرورش و اداره کل آموزش و پرورش 

می باشد.

نماینده مجلس ومسئوالن مربوط
به  بالگرد  فروند  چند  بود  قرار   1۳95 سال 
طبق  بدهند.  استان  شرق  شهرستانهای 
معمول مسئوالن نی ریز اهمیت ندادند و بالگرد 
را به جهرم دادند؛ با وجودی که نی ریز که شهر 

حوادث  و  است  استان  چند  رابط  و  ترانزیتی 
زیادی در جاده های آن رخ می دهد. از طرفی هم 
آتش سوزی مراتع است که برخی اوقات نیاز به 

بالگرد دارد.
ازنماینده مجلس و بقیه مدیران شهرستان تقاضا 
داریم پیگیری کنند و حق مردم را بگیرند، یک 

بالگرد برای نی ریز بگیرند.

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

با سالم خدمت شهروند گرامی، مطلب شما جهت 
پیگیری، در برنامه نماینده محترم قرار گرفت.

*****
به سؤال هفته گذشته که  پاسخ  همچنین در 
در همین صفحه به چاپ رسید، پاسخ زیر ارائه 

می شود:
به صورت هفتگی  پروژه گردنه الی رز  تکمیل 
مورد پیگیری نماینده محترم است و لذا جان 

مردم از هر موضوعی ارزشمندتر است .
این که تصور شود برای افتتاح این پروژه در دهه 
فجر، نهایی شدن پروژه عامدانه به تأخیر افتاده، 

بی انصافی است .
راه  اداره  و  پیمانکار  پیگیریها،  آخرین  طبق 
و شهرسازی قول داده اند تا اواخر آذر ماه پروژه 

افتتاح گردد.

توزیع برق
اینجا خیابان ابوذر، کوچه شهید طاهری )شماره 
7( است. االن 2 ماه است که کوچه روشنایی ندارد 
برق هم وسط  تیر  نمی کنند. یک  و رسیدگی 
کوچه است که تا به حال چندین بار باعث تصادف 

موتورسیکلتها با آن شده. لطفًا پیگیری کنید.

پاسخ توزیع برق:
سالم و درود بر شما، برای گزارش خاموشی ها 

تلفن 121 شبانه روز فعال بوده و به ترتیب به 
درخواستها رسیدگی می شود.

فرمانداری - تعاون، کار و رفاه 

اجتماعی
آیا به نظر شما در شهرستان نی ریز مشکلی به 
نام بیکاری وجود دارد؟ در حالی که واحدهای 
تولیدی و معادن و ... شدیداً با مشکل نیروی کار 
مواجه هستند و اگر اوضاع به همین منوال پیش 
برود، در سال آینده خیلی از این واحدها به علت 

نبودن نیروی کار تعطیل خواهند شد.

پاسخ مشترک فرمانداری و اداره تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی:

با سالم، احترامًا در پاسخ به سؤال مطرح شده 
توسط شهروند محترم، به استحضار می رساند که 
واحدهای تولیدی و معادن که متقاضی نیروی کار 
هستند، شایسته است در این خصوص نسبت به 
ارائه درخواست کتبی به کاریابی اقدام کنند تا از 
متقاضیان کار ثبت نام شده در کاریابی، نیروی 

کار واجد شرایط معرفی شود.

فرمانداری
آقای  واقعی مردم، جناب  از خادم  ویژه  تشکر 
عنایت الهی مدیر دفتر فرماندار محترم شهرستان 

نی ریز.
بنده روز شنبه جهت اخذ برگ تردد به فرمانداری 
مراجعه کردم. برای اولین بار کارمندی را دیدم که 
قبل از شروع ساعت اداری در محل کار خود حاضر 
و با رویی خوش مشغول خدمتگزاری به مردم بود. 
ضمن سپاس از فرماندار محترم و مجموعه منظم 

فرمانداری، درخواست تشویق ایشان را داریم.

پاسخ فرمانداری:

با سپاس از جنابعالی، اقدام خواهدشد.

راه و شهرسازی
چرا نی ریز در طرح ملی مسکن نیست؟  مردم بی 

خانمان چه کنند؟

نی ریزان فارس: با سالم و احترام، پاسخ سؤال 
شما توسط اداره راه و شهرسازی در هفته نامه 

شماره ۳58 صفحه یک و سه داده شده است.

شهرداری نی ریز
1- لطفًا فکری به حال ترافیک خیابان ولیعصر 
کنید. حداقل روی جوی آب را با آهن بگیرید که 

خیلی تفاوت دارد. با تشکر از شهردار محبوب.
2- در کنار سنگفرش خیابانها، فکری هم به حال 
خرابی خیابانها و کوچه هایی که پس از اجرای 
طرح فاضالب ایجاد شده کنید؛ بخصوص کندرو 
مشکالت  همچنین  خان.  کوچک  میرزا  بولوار 

خرابی پیاده روها و  ورودی شهر.
۳- زباله های کوچه آموزشگاه رانندگی امید جمع 
نمی شود. در این کوچه بچه زیاد است و باعث 

بیماری می شود. لطفًا رسیدگی کنید.

جهاد کشاورزی
لطفًا فکری به حال مشکالت کشاورزان درباره 
وجود  به  دالل بازی  و  خود  محصوالت  فروش 
آمده کنید. هر محصولی که زمان بهره برداری و 
فروشش می رسد، دالالن و سودجویان بازار را 
آشفته می کنند و با کمترین قیمت، محصول را از 
دست کشاورز بیرون می آورند و با باالترین قیمت 

به مردم می فروشند.
انار، انجیر، به و میوهای دیگر، زمانی که کشاورز 
با هزار مشکل از کمبود آب گرفته تا گرانی کود 
و سم و دیگر مشکالت، به زمان فروش محصول 

رسید، بازار فروش کساد و ارزان می شود؛ کشاورز 
هم بدهکار و ورشکسته. نان اصلی و بدون دردسر 

هم به دالل و سرمایه دار می رسد.

مردم قدر شناس باشید
دست اندرکاران  به  خداقوت  عرض  و  سالم  با 
نی ریزان فارس، ما حدود یک سال است که دفتر 
تعویض پالک در این شهرستان نداشتیم. اما هیچ 
کس اعتراضی نکرد و همه راه افتادیم شیراز با آن 
نوبتهای دردسرساز اینترنتی چند هفته ای و صف 
طوالنی دفتر تعویض پالک شیراز. اما االن که با 
زحمات زیادی این دفتر راه اندازی شده، بعضیها 
با انتقادات غیر منطقی می خواهند باعث تعطیلی 

مجدد آن شوند.
آیا لیاقت ما این است که دوباره آواره این شهر و آن 
شهر شویم؟ چرا نمی گذاریم این دفتر دائر بماند و 

مدام سنگ اندازی می کنیم؟
من اهل روستا هستم. حدود 4ماه قبل جهت 
تعویض پالک به شیراز رفتم که پس از دو هفته 
با دادن 4۰۰ هزار تومان به یکی از دفترهای 
خدماتی، توانستم نوبت بگیرم و روز نوبتم هم از 

ساعت 9 صبح تا نزدیک ساعت 14معطل شدم.
هفته قبل پس از بازدید راهنمایی، به دفتر نی ریز 
است.  تا آسمان  از زمین  تفاوت  و دیدم  رفتم 
آنهایی که آنجا بودند چقدر احترام گذاشتند و 
در مدت حدود 2۰ دقیقه کارم را راه انداختند؛ 
خواستم تنها تشکر کنم. خدا کند قدرشان را 

بدانیم و از آنها حمایت کنیم.

 ادارات، سازمانها و نهادهایی که در این 

شماره به سؤاالت و انتقادات مردمی پاسخ 

نداده اند:
- شهرداری نی ریز
- جهاد کشاورزی

امید شهدان، نی ریزان فارس:

رئیس جدید دادگستری در  مراسم معارفه خود 
از  استفاده  با  جامعه  بستر  از  قضازدایی  گفت: 

مشارکتهای مردمی، اولویت برنامه او است.

یک دادگاه و شعبه جدید
در ابتدای این مراسم که پنجشنبه 1۳ آبان در سالن 
برگزار  ارشاد اسالمی  اداره فرهنگ و  آمفی تئاتر 
مدیرکل  موسوی  سیدکاظم  حجت االسالم  شد، 
دادگستری استان فارس بیان داشت: »باید جهادی 
و بی منت خدمت کنیم و برای کار مردم امروز و فردا 
نکنیم. بنده معتقدم اگر دستگاه قضا خوب کار کند، 

بقیه نهادها هم ممتاز می شوند.«
موسوی با بیان این که نی ریز از شهرهایی است 
که کمترین میزان جرم را دارد، گفت: »خیلی از 

ُمجرمین مواد مخدر اهل استانهای دیگرند.«
موسوی گفت: »تنها شهرستان بزرگ استان که 
در بخش هایش دادگاه ندارد، نی ریز است و الزم 
است در یکی از بخشهاِی پشتکوه یا قطرویه، یک 
دادگاه عمومی بخش اختصاص دهیم. در خصوص 
ساختمان دادگستری هم برای نی ریز و بختگان 

باید ساختمان جدیدی احداث شود.«
او اضافه کرد: »باتوجه به این که برای دادگاه کیفری 
یک باید مردم به فسا بروند، دستور دادم یک شعبه 
از دادگاه کیفری یک جهت سه شهرستان نی ریز، 

استهبان و بختگان تأسیس شود.«
مدیرکل دادگستری فارس افزود: »کشف 15 ُتن 
موادمخدر در یک شهرستان کار دشواری است که 

جا دارد از نیروهای ناجا تقدیر و تشکر کنیم.«
»آقای  کرد:  تصریح  موسوی  حجت االسالم 
بودند،  مرودشت  در  که  زمانی  از  را  غضنفرنژاد 
برنامه ریزی  و  طراح  قاضی  ایشان  می شناسم. 
هستند. مخصوصًا در حوزه پیشگیری خیلی موفق 
بودند و ایشان متخصص حوزه پیشگیری از وقوع 
جرم هستند. به هر حال چون روی نی ریز حساس 
بودم، یک آدم مردمدار و نفوذناپذیر تعیین کردم. 
این را هم بگویم ما در دادگستری با همه مردم و 

ادارات تعامل داریم؛ اما با کسی که خالف کند 
جدید  رئیس  که  ان شاءا...  نداریم.  رودربایستی 

تعامل خوبی با سایر دستگاه ها داشته باشد.«
موسوی اضافه کرد: »باید برای رفع موانع تولید 
جلسه بگذارید؛ چرا که مورد تأکید ریاست قوه 
است. به هر حال چنان چه واحد تولیدی مشکلی 
برایش رخ داد، آن را رفع کنید. همچنین برای 
ارباب رجوعی که از روستاهای دور دست می آیند 
امروز و فردا نکنید. در حوزه موادمخدر اصاًل رحم 
متجاهر  معتادان  ما  دغدغه های  از  یکی  نکنید. 

است.«
این مقام ارشد قضایی فارس عنوان نمود: »در مورد 
محکومین مهریه ها گفته ایم که به همت خیریه ها، 
این زندانی ها آزاد شوند؛ اما کسی که سارق مسلح 
بوده و یا در کار قاچاق مواد مخدر بوده، نباید از 

تسهیالت بهره ببرد.«

دادرسی الکترونیکی
مدیرکل دادگستری در ادامه سخنانش گفت: »در 
حال حاضر 15 درصد استان از ظرفیت دادرسی 
الکترونیکی بهره مندند. لذا آقای غضنفرنژاد برای 
این کار عزم جدی داشته باشند و کسانی که در 
روستاها هستند و برایشان سخت است تا مرکز 
شهرستان بیایند، کاری کنید تا امور حقوقی را در 

منزل انجام دهند.«

حاللیت می طلبم
محمدرضا انصاری رئیس سابق دادگستری سپس 
پشت تریبون رفت گفت: »از قصورم در پیشگاه 
خداوند متعال حاللیت می طلبم و امیدوارم مردم 

شریف نی ریز از بنده خاطره  خوبی داشته باشند.«
او ادامه داد: »با حجم  کار و تعداد کارکنان قضایی 
تالش کردیم در کنار رسیدگی به پرونده ها، کیفیت 
خدمت رسانی به مردم باال رود. دادگستری نی ریز با 
توجه به این که در نقطه حساسی قرار گرفته، ورودی 
پرونده ها  بیشتر  و  است  کشور  شرقی  استانهای 
مربوط به موادمخدر است. به عنوان نمونه بسیاری 

از زندانیان ما از استانهای شرقی کشور هستند که 
نیاز است قاضی متخصصی صرفًا برای دادگاه انقالب 
تعیین شود. با توجه به حساسیت موضوع، انتظار 

می رود یک شعبه ویژه باشد.«

پیشگام در رفع موانع تولید
فرماندار نی ریز در ادامه جلسه  گفت: »انصافًا اگر یک 
واحد تولیدی بنا به هر دلیل تعطیل می شد، آقای 
انصاری شخصًا حضور پیدا می کرد و با رایزنی، زمینه 
پرداخت حقوق کسانی را که طلبکار بودند فراهم 

می کرد.«
مراد هدایت افزود: »در بخشهای قطرویه و پشتکوه 
با مشکالتی در زمینه ایجاد دادگاه مواجه ایم. لذا 
خواهش می کنیم تا برای تدوین چارت سازمانی 
جدید فکری کنید تا مقداری از رفت وآمد ضابطین 

به دادگاه عمومی و انقالب نی ریز کاسته شود.«
که  این  بیان  با  تأمین شهرستان  رئیس شورای 
گفت:  است  استان  شهرهای  اَمن ترین  از  نی ریز 
»آقای رئیس کل! به گواه گزارشاتی که به جنابعالی 
می رسد، تنها جرم تحمیلی بر نی ریز موادمخدر 
است؛ اما به همت رئیس دادگستری و دادستان، 

با  اطالعات،  اداره  و  نظامی  انتظامی،  فرماندهی 
توجه به بحران کم آبی و معارضین منابع طبیعی، 
هیچ گونه تنشی که دچار بحران اجتماعی شود 

نداشتیم.«
وی افزود: »آقای انصاری واقعًا از قضات خوش اخالق 
و مردم دار بود. برای ایشان آرزوی سالمتی دارم. 
همچنین برای رئیس جدید آقای غضنفرنژاد که از 
چهره های نام آشنا است و قباًل در بخش  آباده طشک 
بوده اند،  خدمت  مشغول  بختگان  شهرستان  و 

آرزوی توفیق روزافزون دارم.«

ساختمان جدید ضروری است
»باتوجه  گفت:  هم  مجلس  نماینده  طهماسبی 
دیگر  دادگستری،  ساختمان  ساله   25 عمر  به 
پاسخگوی مردم نیست و دارد ساختمان های جانبی 
به آن الحاق می شود که زیبنده نیست. ان شاءا... بنا 
داریم در بودجه سال 14۰1 برای این ساختمان 

اعتباری جذب کنیم و شروع به ساخت شود.«

قضازدایی از بستر جامعه با استفاده از 
مشارکتهای مردمی، اولویت من است

در ادامه مراسم پس از قرائت حکم انتصاب رئیس 
دادگستری جدید شهرستان نی ریز، ایشان مطالب 
خود را در سه بخش بیان کرد. حسین غضنفرنژاد 
گفت: »قبل از بیان طرح ها و برنامه های خود ابتدا 
باید جهت ایجاد هم فضایی، مبانی فکری و اصولی 
خودم را بیان کنم. ما معتقدیم رسالتهای دستگاه 
قضایی  تصمیمات صرفًا  از  بیشتر  قضایی خیلی 
است. بلکه این نهاد حاکمیتی بسیار مهم که متولی 
ظرفیتهای  واسطه  به  می باشد،  امنیت  و  عدالت 
ارزشمندی که دارد از جمله بهره مندی از جوانان 
نخبه مؤمن و انقالبی، ظرفیتهای قانونی و شأن و 
جایگاه باال، توان هدایتگری جامعه به سمت تعالی 
توانمندی های  یقینًا دیده شدن  را دارد.  و رشد 
جامعه از جمله استفاده از ظرفیت ریش سفیدان، 
مشارکتهای مردمی و نهادهای مردمی، می تواند 
موجبات قضازدایی از بستر جامعه را فراهم کند و 
پس از مهیا شدن چنین بستری، می توان جامعه را 

هدایت کرد.«
بیان  به  خود،  صحبتهای  دوم  بخش  در  وی 
برنامه هایش پرداخت و تأکید کرد که  برنامه های 
موجود نیز همه بر اساس مبانی فکری و اصولی 

مذکور تنظیم شده است.
غضنفرنژاد گفت: »اولین برنامه، استفاده از ظرفیت 
ایجاد صلح و سازش  مشارکتهای مردمی جهت 
دعاوی و شکایات به عنوان همیاران توسعه حل 

اختالف است.
دومین برنامه، توجه به مقوله پیشگیری از وقوع 
جرم و ارائه راهکارهای جدید در همین راستا جهت 

قضازدایی از بستر جامعه می باشد.
سومین برنامه، توجه به بازپروری مددجویان زندان 
است؛ زیرا زندان باید به مثابه یک دانشگاه تلقی 
گردد و نه تنها مددجویان با فراگیری آموزه های 
آنها  بلکه  نروند،  ارتکاب جرم  مثبت دیگر سراغ 
مبلغان این آموزه ها خارج از زندان باشند و به اصالح 

جامعه کمک کنند.
است  پرونده ها  ورودی  کاهش  برنامه،  چهارمین 
امر  نتیجه  این مهم که خود  به  برای رسیدن  و 

قضا زدایی است، باید به اجرایی کردن سه برنامه 
پیش گفته توجه شود.

پنجمین برنامه نیز پیشنهاد و اجرایی کردن طرح 
راهکارهای ارتقاء سطح عملکرد دادگستریها در 

راستای جلب رضایتمندی مردم است.«

شبانه روز در خدمت مردم
رئیس دادگستری نی ریز در بخش سوم سخنرانی 
خود، به انتظاراتش از مردم و مسئوالن اشاره کرد 
و عنوان داشت: »توجه به مقوله پیشگیری از وقوع 
جرائم و آسیبهای اجتماعی یک وظیفه همگانی 
است و تمامی ادارات خصوصًا اداراتی که متولی 
حفاظت از انفال عمومی هستند، باید به آن توجه 
کنند تا دادگستری نخواهد با تصمیمات قضایی، 
با چالشها و آسیبها مقابله کند؛ زیرا استفاده نابجا 
از این ظرفیت، موجب آسیب و ضربه به جامعه 
می شود. همچنین با توجه به این که متولی عدالت 
و امنیت در جامعه دادگستری است، انتظار است 
که در امور دادگستری دخالتهای نابجا نشود تا این 
نهاد با حفظ استقالل خود، به اجرای هر چه بیشتر 

عدالت در جامعه کمک کند.«
غضنفرنژاد این را هم گفت که در طول شبانه روز 
حاضر به همکاری با ادارات و مردم جهت اجرایی 
کردن مقوله پیشگیری از وقوع جرم است و در این 
خصوص و سایر وظایف دیگر، تعامل بسیار زیادی با 

ادارات و شورای تأمین خواهد داشت.
وی در پایان، جهت رسیدن به اهداف و برنامه ها، از 

عموم مردم طلب دعای خیر کرد.
نوشتنی است حسین غضنفرنژاد از 11 اَمرداد سال 
1۳97 خورشیدی به عنوان رئیس دادگاه بخش 
شهرستان  تأسیس  پس  از  و  آباده طشک  سابق 
شد.  شهرستان  این  دادگستری  رئیس  بختگان، 
وی سوابقی همچون قاضی اجرای احکام دادسرای 
مرودشت، قاضی اجرای احکام و ناظر بر زندانهای 
شیراز، سرپرست حوزه قضایی بخش کامفیروز و ۶ 
مرتبه به عنوان قاضی نمونه استان برگزیده شده 

است.

رئیس جدید دادگستری:

قضازدایی از بستر جامعه اولویت من است
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تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیأت  رأی شماره 140060311005000648  برابر 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک نی ریز تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای منوچهر کریمیان فرزند 
محمد به شماره شناسنامه 113 صادره از نی ریز در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 
248.8متر مربع پالک 2 فرعی از 1862 اصلی مفروز و مجزا شده از پالک 1862 اصلی 
واقع در نی ریز بخش 22 فارس خریداری مع الواسطه از مالک رسمی آقایان احمد و 
حسن و حسین و اسماعیل و محمود و محمد و اصغر نام خانوادگی همگی مستقیمی 
و خانم ها نزهت و مریم هردو نام خانوادگی مستقیمی مشاعًا بالسویه و تعدادی از 
ورثه بی بی جان ایزدی و طاهره رفعت اله و عنایت اله و میمنت و شهرت همگی ایزدی 
و تعدادی از ورثه زری مستقیمی )محمد و ابراهیم و گوهر و نسرین  و مسعود شهرت 
همگی بینایی( و طوبی مستقیمی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود. در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است 
در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد. 
تاریخ انتشارنوبت اول:1400/08/16 تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/09/01

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

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

- مورخ 1400/08/01
ش 93

36859
برابر رأی شماره 140060311005000589 هیأت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
نی ریز تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمود پورافشار فرزند علی یار به شماره 
شناسنامه 409 صادره از نی ریز در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 176متر مربع پالک 
3 فرعی از 4742 اصلی مفروز و مجزا شده از پالک 4742 اصلی واقع در نی ریز بخش 22 فارس 
خریداری از مالک رسمی آقای محسن شهامت محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود. در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت 

انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشارنوبت اول:1400/08/16 تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/09/01

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

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

- مورخ 1400/08/03
ش 94

36868

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
آگهی تحدید حدود اختصاصی 

چون آگهــی و عملیات تحدیدی اختصاصی پــالک1 فرعی از 5723  اصلــی واقع در نی ریز 
بخش 22 فــارس ملکی آقای فرزین حســینی فرزنــد محمد حســین و خانم معصومه 
اصل نژاد فرزند حســین باید تجدید شــود و برحســب تقاضای مالکین که درخواست 
انتشــار آگهی تحدید حدود اختصاصــی نموده اند. وقت تحدید حدود روز شــنبه مورخ  
1400/09/27 تعیین و عملیات تحدید از ساعت 8 صبح در محل شروع و به عمل خواهد 
آمد. به وســیله این آگهی از متقاضی مزبور و کلیه صاحبان امالک مجــاور بر طبق ماده 
14 قانون ثبت دعوت می  گردد که در وقت مقرر در محل وقوع ملک حضور بهم رســانند. 
واخواهی مجاورین نســبت به حدود و حقوق ارتفاقی باستناد ماده 20 قانون ثبت از تاریخ 
تنظیم صورت مجلس تحدید تا 30 روز پذیرفته خواهد شــد که بایستی کتبًا به اداره ثبت 
محل تسلیم و رسید عرض حال دریافت نمایید. ضمنًا معترض از تاریخ تسلیم اعتراض به 
اداره ثبت یک ماه فرصت خواهد داشت که دادخواســت خود را به دادگاه صالحه تقدیم و 
گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به اداره ثبت ارائه نماید. در غیر اینصورت سند مالکیت 

برابر مقررات صادر خواهد شد. 
 تاریخ انتشار:یکشنبه 1400/08/30

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

36997

- مورخ 1400/08/24
ش 106

برابر رأی شماره 139360311023002023  مورخه 1393/11/09 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 خانم زهره نامدار فرزند کریم  به شماره شناسنامه 10118 صادره از 
زرین دشت در ششدانگ یک باب مغازه به مساحت 37.75 متر مربع پالک 6 فرعی 
از 7290 اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 7290 اصلی قطعه 8 واقع در حاجی آباد 
بخش 12 فارس شهرستان زرین دشت خریداری از مالک رسمی آقای محمد صادق 
پکرزاده 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:1400/08/30 
 تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/09/14

خلیل مرادخواه

رئیس ثبت اسناد و امالک زرین دشت

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

- مورخ 1400/08/20
273

ش 1

36985

متراژ 69 متر مربع،  دارای 2 آسانسور و پارکینگ، سند تک برگ، با 
200 میلیون  تومان وام مسکن و 100 میلیون تومان در رهن 

بلوار مدرس / مجتمع مدرس   / روبروی ایستگاه مترو
قیمت  کل 860 میلیون تومان قیمت نقدی پس از کسر وام و رهن 560 میلیون

09931379674

فروش آپارتمان یک خوابه در شیراز

2/36998

 D :افقی
و  خامه   - نی ریز  شهرستان  بخش های  از   -1
سرشیر 2- آب بند - مورچه - اما - کجاست؟ 
3- از اقوام ایرانی - نام قدیم شهر همدان که 
یونانیان آن را این چنین می خواندند - شیر 4- 
بصیر و دانا - جزیره ای در ایران - ستاره و اختر 
5- بهره و قسمت - گاز گندزدایی 6- صدمه 
و آسیب - آماس- به جا آوردن عهد و پیمان 
- پرفسور گله 7- پاک از گناه - زنگ - رتبه ها 
8- مادر ترکی - کشور آفریقایی - ترشح کردن 
گل  تیغ   - پا  ساق  باالی   - خفته  رو  به   -9
10- کافی - صندلی سوارکاری - شکننده - از 
فلزات 11- اولین پیامبر - بارد 12- رب النوع 
یونانی مظهر اندیشه و خرد - نوآوری - واحد 
پایتخت   - درخت  آرایش   -13 چین  پول 
عرب  دریای   -14 افسانه ای  کمانگیر   - سوئد 
تعجب  حرف   - لب  زیر  دعای   - مهمانخانه   -
15- فیل ما قبل تاریخ - نام ستاره زحل است

 M :عمودی
1- خود کامگی و خود رأی بودن - پیامبر بت شکن

ناخن  2- نوعی زبان فارسی - واحد تحصیلی 3- 
سنگریزه   -4 دوستی  و  الفت   - طناب   - خشک 
فارسی  جمع  عالمت   - باستان  ایران  خدای   -
 - زخم  چرک   - بدن  در  لوله ای   - بیهوشی   -5
نروژ  پایتخت   - رازی  کشف   -6 ذره  کوچکترین 
بام  بلندترین   - کردن  ستم   - متحرک  هوای   -7
دنیا 8- جانور پیشانی سفید - زیرزمین خانه های 
قدیمی - مغازه کوچک 9- درخت انگور - دیدنی 
در ارتش -  مقام و منزلت 10- پهلوانان - از نسل 
علی)ع( 11- سالح انفجاری - بی دینی و ارتداد - 
حیوان عسل دوست - خراسان قدیم 12- صدمه و 
آسیب - از آثار باستانی خراسانی رضوی مربوط به 
دوران نادر شاه افشار- بیماری 13- ماست چکیده 
- آدم - دارو 14- پرنده سر در برف! - نوعی یقه 
15- فیلمی با بازی باران کوثری - تنفس است و 

هوا را به بینی و ریه خود فرو بدن 

پاسخ جدول هفته گذشتهطراح:فاطمهزردشتینیریزیجدول شماره 360 123456789101112131415
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784261953

216935478

935487612

362749185

158326749

479158236

547892361

893614527

621573894

یک قطعه زمین مسکونی سند دار،  دارای 
آب،  برق، گاز  کوچه 10 متری آسفالت 

شده، جنب پارک معلم به فروش می رسد. 

09173173797

ی
وش

فر

2/36765

نوبت اول:1400/08/30                                                      نوبت دوم :1400/09/07

شهرداری نی ریز در نظر دارد مستند به بند 3 مصوبه شماره 7 شورای 

اسالمی شهر نی ریز و براساس قوانین و مقررات کشور به ویژه آئین 

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

نگهداری و توسعه فضای سبز شهر را به اشخاص حقوقی واجد صالحیت 

از تاریخ 1400/11/01 لغایت1401/10/30 و به مدت یکسال شمسی و با 

توجه به شرایط سند مناقصه واگذار نماید. لذا از کلیه شرکتهای واجد 

صالحیت که اساسنامه آنها مرتبط با موضوع مناقصه می باشد دعوت 

بعمل می آید جهت دریافت اسناد مناقصه در مهلت مقرر و قبل از اتمام 

مهلت تحویل پیشنهادات که تاریخ 1400/09/18می باشد به واحد مالی 

شهرداری نی ریز به آدرس: خیابان آیت ا... طالقانی مراجعه و یا جهت 

کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن های 53835320 داخلی 307 یا 306 

تماس حاصل نمایند، یا به سامانه شفافیت شهرداری نی ریز به آدرس

shafafiat.neyriz.ir مراجعه نمایند.

شرایط عمومی مناقصه:

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

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

داده نمی شود.

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

نمی شود.

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

شرکت در مناقصه به حساب سپرده شماره 0105692262004 به نام 

شهرداری واریز و اصل رسید آن را در پاکت مربوطه گذارده و تحویل 

نمایند. یا معادل آن ضمانتنامه بانکی در وجه شهرداری نی ریز با 

سررسید 3 ماهه ارائه نماید. 

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

6- مهلت تحویل پاکت های پیشنهادی حداکثر تا تاریخ 1400/09/18 و 

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

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

1400/09/20 و در ساعت 11 صبح می باشد، شرکت برای کلیه پیشنهاد 

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

دعوت دیگری از متقاضیان  به عمل نخواهد آمد.

8- در صورتیکه براساس شرایط خصوصی مناقصه و شرایط عمومی 

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

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

نفع شهرداری ضبط می گردد. 

   امور مالی شهرداری نی ریز

آگهی تجدید مناقصه حفظ و نگهداری و توسعه فضای سبز شهری
36999/د6

شماره: 1/ م الف شناسه آگهی :1222869

گمشده
 شناسنامه و کارت ملی 
اینجانب به نام اسکندر 
کریمی گمشده از یابنده 

تقاضامندم با شماره تلفن  
زیر تماس حاصل نماید

٠٩1٧٣٣1٠٨٧٢

1/37001

گمشده
کارت ملی متعلق به سجاد صمیمی پور با شماره 

2559855720 گمشده از یابنده تقاضا می شود با 
شماره زیر تماس بگیرد.

09198912041

آگهی استخدام
یک شرکت فعال در زمینه تعمیرات صنایع نفت، گاز و پتروشیمی جهت تکمیل کادر پرسنلی خود در 

مناطق عملیاتی )عسلویه - الوان -سیری و ...( از افراد واجد شرایط ذیل )آقا( دعوت به همکاری می نماید. 

از متقاضیان واجد شرایط خواهشمند است رزومه خود را به ایمیل زیر ارسال نمایند .

Sanatcv 86 @ gmail.com

2/36933
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زیر نظر: دکترحسنعلی پیشاهنگ پزشک عمومی و  محدثه نیک منش کارشناس ارشد تغذیه

/ بیماران فقیر درد کمتری را نسبت به بیماران ثروتمند 
حس می کنند!

در مجموع 10 آزمایش که روی 1584 نفر انجام شده، 
مشخص شده افرادی با مشاغل کم درآمد نسبت به افرادی 

که مشاغل پردرآمد دارند، کمتر به درد حساس هستند.  
به نظر می رسد که سختی ها، افرادی را که از نظر وضعیت 

اجتماعی- اقتصادی پایین هستند، »سخت تر« می کند.
البته اینجا یک سؤال و مشکل بزرگ وجود دارد که این 
تفاوت احساس درد، ممکن است پزشکان را به خطا بیندازد 

و نتوانند درست بیماران را درمان کنند.
حاال به پزشکها پیشنهاد شده تا هنگام ویزیت، شرایط 
شغلی و اقتصادی بیمار را در کنار درد کشیدن بیمار بررسی 

کنند تا به نتیجه دقیق تری برسند.

/ افزایش دو برابری اختالالت غذایی از زمان شیوع کرونا
همه گیری کرونا باعث ایجاد اختالل غذایی در افراد شده 
است. جنیفر وایلدز، استادیار روانپزشکی دانشگاه پزشکی 
شیکاگو در این باره گفت: ما شاهد افزایش چشمگیر این 
اختالل هستیم. برخی از بیماران 4 تا 5 ماه در انتظار درمان 

و گاهی دارو هستند.
است  غذایی  اختالالت  شایع ترین  از  یکی  بی اشتهایی، 
که معمواًل منجر به عادات محدود غذایی و الغری شدید 
می شود. این می تواند باعث کاهش فشار خون غیر طبیعی و 

آسیب به اعضای بدن شود.
تجزیه و تحلیل داده های سوابق پزشکی الکترونیکی از 
حدود 80 بیمارستان آمریکا نشان داد که از 30 مارس، این 
اختالل در مقایسه با داده های دو سال گذشته 20 درصد 
افزایش یافته است. بیماری همه گیر کووید-19 جامعه و 
به ویژه نوجوانان را با چالش های روانی بسیار مهمی روبرو 

کرده است.

/ کشیدن سیگار چه تأثیراتی بر زنان باردار و جنین دارد؟
بیشترین تأثیر سوءمصرف سیگار بر روی جنین، در سه 
ماهه دوم و سوم بارداری است؛ زیرا در این زمان اندامهای 
جنین به تدریج تشکیل می شوند و در صورت استعمال 
سیگار، رشد اندامها مختل و جنین با عقب ماندگی مواجه 
می شود. استعمال سیگار حتی پیش از بارداری هم مضر 
است و بر تخمکهای زن تأثیر منفی دارد و قدرت باروری آنها 

را کاهش می دهد.

/ تفاوت کرونا و آنفلوانزا در چیست؟
مدیر گروه بیماری های واگیر معاونت بهداشت دانشگاه 
علوم پزشکی مشهد: آنفلوانزا با تب ناگهانی آغاز می شود؛ 
به این شکل که بیمار تا دقایقی قبل حال مساعد داشته 
و یکباره دچار تب و بدحالی می شود؛ در حالی که عالئم 
کرونا به تدریج بروز می کند و بیمار ضعف بیشتری را تجربه 

خواهد کرد.

چند خط سالمتی
 / یک دختر نخبه اهوازی قربانی عمل زیبایی شد!

 دانشگاه علوم پزشکی اهواز: این دختر 19 ساله که دارای 
رتبه 70 کنکور سراسری بود، برای عمل جراحی زیبایی به 
افراد غیرمتخصص در یکی از درمانگاه های اهواز مراجعه 
می کند و بعد از تزریق دارو دچار مرگ مغزی می شود. آمار 
رسمی از مرگ و میرهای ناشی از عملهای جراحی زیبایی، 

در دست نیست.
 نتایج یک تحقیق بین المللی نشان می دهد آمبولی ریه، 
مصرف بیش از حد داروی بیهوشی، مشکالت قلبی و عفونت 
و خونریزی، مهمترین دالیل مرگ و میر در جراحی های 

زیبایی است.
صرف چند بادام در روز سبب تندرستی بیشتر بدن می شود!

خوردن بادام از گرسنگی شدید جلوگیری می کند، تأثیر 
مثبتی بر قلب می گذارد و از بروز بیماری دیابت نوع دوم 
و آلزایمر جلوگیری می کند. چربی موجود در بادام چون 
چربی آوکادو از نوع خوب چربی است و باالرفتن سطح آن 

در خون نگران کننده نیست.

/ احتمال بارداری در زنانی که همسرشان شبها کمتر از 6 
یا بیشتر از 9 ساعت می خوابد کمتر می شود.

 در این زوج ها احتمال بارداری 42 درصد کمتر از آنهایی 

است که مرد شب حدود 8 ساعت می خوابد.

/ درمان یبوست شدید با اسفناج:
برای از بین بردن یبوست، باید اسفناج را در رژیم غذایی 
خود قرار دهید. بسته به این که چگونه آن را دوست دارید، 

شما می توانید آن را خام یا پخته مصرف کنید.
در صورت داشتن یبوست شدید، مخلوطی از یک لیوان آب 
اسفناج و نیم لیتر آب را دو بار در روز بنوشید. در عرض چند 

روز بهتر خواهید شد.

/ شاد باشید و شوخ طبع و البته ظرفیت و جنبه خود را هم 
باال ببرید. زنان و مردان شوخ طبع زندگی زناشویی و ازدواج 
موفق تری نسبت به زنان و مردان باهوش، جدی و عبوس دارند.

داد  نشان  آمریکا  انجمن سرطان  توسط  مطالعه ای   /
افرادی که سیگار را قبل از 45 سالگی ترک می کنند، تا ٪87 
خطر ابتال به سرطان ریه را کاهش می دهند و اگر در سن 35 
سالگی یا کمتر سیگار را ترک کنند، خطر ابتال به عفونت در 

آینده تقریبًا به صفر می رسد و ممکن است به 100٪ برسد.

/ ابتال به دیابت 16٪ در دنیا افزایش یافته است!
 بر اساس گزارش سازمان جهانی بهداشت، از سال 2019 

تاکنون ابتال به دیابت 16٪ در دنیا افزایش یافته است.
وزارت  غیرواگیر  بیماری های  مدیریت  مرکز   معاون 

بهداشت: رشد بیماری دیابت در کشور سریعتر از برنامه های 
کنترل آن است. نیمی از بیماران دیابت در دنیا از بیماری 

خود خبر ندارند.

چند خط سالمتی

بادمجان غذایی بسیار مغذی است که به خاطر دامنه فوایدش برای سالمت شما و 
جنینتان نباید از خوردن آن صرف نظر کنید؛ ولی به شرطی که بیش از حد از آن 
استفاده نکنید. در این جا برخی از فواید کلیدی خوردن بادمجان )در حد اعتدال( در 

دوران بارداری را ذکر می کنیم.
محافظت از جنین در مقابل نقص عضو: به دلیل داشتن منابع غنی فوالت، از بروز نقص 

مادرزادی جلو گیری می کند.
کمک به رشد جنین: بادمجان منبع فوق العاده ای از ویتامین C، ویتامین B کمپلکس، 
ویتامین A و ویتامین E می باشد که برای رشد جنین بسیار ضروری است. همچنین 
بادمجان حاوی مواد معدنی مثل پتاسیم، مس، منگنز و آهن است که به افزایش خون 

و تعداد هموگلوبین کمک شایانی می کند.

تنظیم دیابت بارداری: بادمجان به تنظیم دیابت بارداری و جلوگیری از باال رفتن قند 
خون کمک می کند.

درمان یبوست و اختالل گوارش: بادمجان منبع فوق العاده ای از فیبر رژیم غذایی 
است که به کار کردن شکم کمک می کند و یبوست را به حداقل می رساند.
تقویت سیستم ایمنی بدن ) به شرطی که بادمجان با پوست مصرف شود.(

بادمجان سرشار از ناسونین است که به عنوان یک آنتوسیانین در پوست این گیاه 
وجود دارد. ناسونین خاصیت آنتی اکسیدان دارد که به خنثی سازی رادیکال های آزاد 
در بدن شما کمک و از خطر آسیب سلولی و دی ان ای در دوران بارداری جلوگیری 

می کند.
مصرف بادمجان سرشار از آنتی اکسیدان، به تقویت سیستم ایمنی و جلوگیری از خطر 
رشد عفونتها و بیماریها در این دوران خطیر کمک می کند. همچنین ناسونین از خطر 

اختالالت شناختی در نوزادان جلوگیری می کند.
کاهش کلسترول بد: باعث بهبود سالمت قلب و کاهش خطر سکته قلبی می شود.

درمان فشار خون: اگر از فشار خون باال رنج می برید، بادمجان یک عامل کاهنده فشار 
خون است.

در مصرف بادمجان و هیچ ماده غذایی در بارداری از حد اعتدال خارج نشوید و 
زیاده روی نکنید.

مصرف بادمجان در دوران شیردهی زیاد توصیه نمی شود؛ زیرا ممکن است نفخ آن 
باعث ناراحتی در نوزاد شود . پیشنهاد می شود اگر نوزاد کولیکی دارید، مصرف نکنید . 
در غیر این صورت می توانید با احتیاط میزان کمی را در برنامه غذایی تان بگنجانید. 

البته رفتار نوزادتان را بررسی کنید تا در صورت ناراحتی، آن را حذف کنید.

 فواید خوردن بادمجان در دوران بارداری

 سل، بیماری عفونی حاد یا مزمنی است که 
باعث درگیر شدن اعضای مختلف بدن و به 

ویژه درگیر شدن ریه ها می شود.
حدود یک سوم از جمعیت جهان دارای 
سل نهفته هستند؛ به این معنا که افرادی 
که باکتری سل را تنفس می کنند، آلوده 
باکتری  با  است  قادر  بدن  اما  می شوند؛ 
مبارزه کرده و از تکثیر آن جلوگیری کند. 
در این صورت باکتری غیرفعال می شود؛ 

اما در بدن زنده می ماند. 
ضعف سیستم ایمنی به هر علتی، باعث 
در  می شود.  میکروب  این  شدن  فعال 
آلوده شده اند،  نهفته  به سل  افرادی که 

هنوز امکان سرایت بیماری وجود ندارد.

راه های انتقال سل:
میکروب سل از راه سرفه، عطسه، صحبت 
کردن، آواز خواندن و تف کردن در هوا 
پراکنده شده و مدتها به صورت معلق در 

هوا باقی می ماند و باعث سرایت بیماری به 
افراد دیگر می شود. هر سرفه می تواند تا 3 

هزار ذره میکروبی وارد هوا کند.
)در مورد این بیماری باید بدانیم که سل از 
راه آب، تماس جنسی، تزریق خون یا نیش 

حشرات منتقل نمی شود.(

شایع ترین عالمت ابتال به بیماری 
سل ریوی

سل  بیماری  به  ابتال  عالمت  شایع ترین 
ریوی، سرفه پایدار به مدت دو هفته یا 
بیشتر است و ممکن است با سایر عالئم 
تنفسی مانند تنگی نفس، درد قفسه سینه 
یا پشت و خلط خونی و یا عالئم عمومی و 
مشترک مانند تب، کاهش اشتها، کاهش 
خستگی  شبانه،  تعریق  بی حالی،  وزن، 

زودرس و ضعف عمومی همراه باشد.

تشخیص و درمان: 

ایمن سازی بر علیه بیماری سل و با واکسن 
کشوری  ایمن سازی  برنامه  جزو   BCG

است. با ایمن سازی نوزادان می توان از بروز 
جلوگیری  بیماری  این  خطرناکتر  موارد 
کرد. زمان تزریق این واکسن از بدو تولد تا 

12 ماهگی است.
به  بیماری سل،  ناقص  و  ناکامل  درمان 

مراتب بدتر از درمان نکردن بیماری است.
با رعایت یک سری اصول کلی مانند ارتقاء 
سطح بهداشت در جامعه و محیط زندگی 
افراد، آموزش بهداشت، وجود تهویه و نور 
بیماران و تغذیه مناسب،  اتاق  کافی در 
انتقال عفونت را تا حدی  می توان خطر 

کاهش داد.

بیماری سل در یک سوم جمعیت جهان

اخبار شهرستان

نماینده مردم نی ریز و استهبان خبر داد:کتاب و کتابخوانی در کشور ما مظلوم است

ضرب االجل مجلس به وزارت صمت و 
اقتصاد برای تنظیم بازار

که  این  بیان  با  نی ریز  جمعه  خطیب 
کتاب و کتابخوانی در کشور ما خیلی 
مظلوم واقع شده، علت آن را عملکرد 
مسئوالن دانست که به گفته او  به مقوله 

فرهنگ توجه زیادی ندارند.
رحمانی زاده  سیدرضا  حجت االسالم 
اظهار داشت: »فرهنگ در جامعه مثل 
هوا است و وقتی آلوده شد، در روح و 
مشکالت  این  می گذارد.  اثر  ما  جسم 
قلم، سبک  در  که  و معضالت جامعه 
ساختمان سازی و خورد و خوراک ما اثر 

گذاشته، ناشی از همین است.«
و  کتاب  پرچمدار  »اسالم  افزود:  وی 
کتابخوانی است و تاریخ گواه این است. 
مدارس،  ارشاد،  و  فرهنگ  وزارت  اما 
متولیان نهاد کتابخانه ها، خانواده ها و... 

باید توجه بیشتری داشته باشند.«
خطیب جمعه نی ریز گفت: »در نی ریز 
از نظر مکان کتابخانه مشکلی نداریم؛ 
البته اگر اقبال مردم بیشتر شود، مشکل 
پیدا می کنیم. در چند سال گذشته که 
من در نی ریز مسئولیت داشتم، شورای 
میدان  کنار  زمین  متر  هزار   8 شهر 
دانشجو را به نهاد مرکزی کتابخانه ها 
آنجا  نی ریز  مرکزی  کتابخانه  تا  داد 
ساخته شود. اما متأسفانه بیش از 5 یا 6 

سال است که یک اسکلت بنا شده و آن 
استحکامات الزم را از دست داده و رها 
شده است. البته من نمی دانم مشکل 

چیست. اما باید رفع شود.«
رحمانی زاده اضافه کرد: »ما در بخش 
و  قطرویه  شهر  در  خصوصًا  قطرویه، 
جمعیت  که  بنه کالغی  و  ریز اب  در 
قابل توجهی دارد، متأسفانه کتابخانه 
به آن معنا نداریم. در خصوص بحث 
از  روستاها،  در  کتابخوانی  فرهنگ 
سیاستهای نهاد کتابخانه ها این است 
که کتابخانه سیار می فرستد. گویا یک 
زمینه فراهم شده و به چند شهر استان 
فارس خودرویی با امکانات داده اند تا 
محروم  روستاهای  کتابخوانی  مشکل 
رفع شود. 350 میلیون تومان از ناحیه 
خیرین  و  شده  داده  استان  خیرین 
شهرستان هم باید تا پایان شهریورماه 
100 میلیون تومان تأمین می کردند؛ 
اما هیچ اتفاقی نیفتاد و امید است که 
مسئوالن به فکر باشند و خیرین هم 
به مسئله کار خیر در مسائل فرهنگی 

توجه کنند.«
خطیب جمعه نی ریز به روز بزرگداشت 
عالمه طباطبایی و سالروز رحلت عالمه 
محمد تقی جعفری اشاره کرد و گفت: 

»آنها الگوی جرئت و تربیت و تالشهای 
زمان  حجاب  باید  هستند.  بی وقفه 
قهرمانان  این  و تالش  زده شود  کنار 
را فرا روی جوانان قرار دهیم تا مردم 
شوند. بزرگ  قلبهای  صاحب  هم  ما 
وظیفه متولیان فرهنگی این است که 
نسبت به شناساندن این عالمان تالش 
کنند و نگذارند زیر سایه های زمان به 
فراموشی سپرده شوند. یکی از عیوب ما 
این است که در شناساندن بزرگان خود 

کوتاهی می کنیم.«
نوشتنی است قبل از نماز، رئیس جدید 
مراسم  در  همکارانش  و  دادگستری 
خدمت،  میز  برپایی  با  جمعه  نماز 
مردم  قضایی  مشکالت  پاسخگوی 

بودند.
در  رحمانی زاده  حجت االسالم 
تبریک  ضمن  جمعه  نماز  خطبه های 
سمت جدید حسین غضنفرنژاد، عنوان 
توفیق  باب  از  تبریک  »این  داشت: 
خدمتگزاری است؛ اما جز وبال چیزی 
نیست. چرا که اگر انسان کوتاهی کند، 
باید به سختی پاسخگو باشد. امید که 
این میز  خدمتها از حالت نمایشی خارج 
برای حل  به وسیله ای  تبدیل  و  شود 

مشکالت مردم گردد.« 

روابط عمومی مجتمع فوالد غدیر نی ریز:
بختگان  و  استهبان  نی ریز،  مردم  نماینده 
بین المللی  کنفرانس  روز  دومین  در 
Planex2021 در کیش گفت: وزارت صمت و 

اقتصاد تا پایان سال فرصت دارند برای تنظیم 
بازار فکری کنند.

موضوع  با  کنفرانس  این  روز  دومین  در 
اولیه« دکتر  مواد  و  فوالد  »بررسی صنعت 
طهماسبی عضو و دبیر کمیسیون صنایع و 
معادن مجلس شورای اسالمی گفت: وظیفه 
مجلس شورای سالمی صیانت از وضعیت رفاه 
مردم و تصمیم هایی که منجر به این می شود، 

است.
وی افزود: مردم در یک سال اخیر مشکالت 
خود  اساسی  کاالهای  تأمین  در  زیادی 
که  است  آن  نشان دهنده  این  و  داشته اند 

تنظیم بازار به خوبی انجام نمی شود.
نماینده مردم نی ریز و استهبان در مجلس 

شورای اسالمی تصریح کرد: با بررسی های 
با  و  معادن  و  صنایع  کمیسیون  و  مجلس 
برگزاری جلسات هفتگی با وزرای صمت و 
اقتصاد، برآنیم تا وضعیت و عملکرد این دو 

وزارتخانه به ویژه وزارت صمت را رصد کنیم. 
وی افزود: به این دو وزارتخانه فرصت داده ایم 
برای  دقیقی  برنامه ریزی  سال  پایان  تا  که 
کاهش تورم و عرضه و توزیع مناسب کاال 

انجام دهند.
طهماسبی در ادامه با بیان اینکه مجلس از 
ابزار نظارتی خود استفاده خواهد کرد اظهار 
داشت: صدای مردم به خاطر عرضه و توزیع 
نامناسب کاال در بازار بلند شده و مجلس از 
اختیارات خود به نفع مردم استفاده خواهد 

کرد.
همچنین  معادن  و  صنایع  کمیسیون  دبیر 
تصریح کرد: در این رابطه از بخش خصوصی 
تولید  مختلف  بخش های  دلسوزان  و 

را  خود  پیشنهادات  و  نظرات  می خواهیم 
در قالب الیحه یا طرح به کمیسیون صنایع 
و معادن بدهند تا کمیسیون با کمک مرکز 
پژوهش های مجلس موضوعات و پیشنهادات 

را مورد بررسی قرار دهد.
برنامه ریزی  امیدواری کرد: شاهد  ابراز  وی 
نه  باشیم  ثبات  دارای  و  منسجم  و  دقیق 
برنامه ریزی های مقطعی و کوتاه مدت که از 

جای دیگری دچار مشکل شویم.
به  که  گزارش هایی  داد:  ادامه  طهماسبی 
کمیسیون مجلس رسیده نشان دهنده بروز 
مشکل در واحدهای کوچک فوالدی و تأمین 
نیازمند حمایت  و  است  اولیه  مواد  و  مالی 

هستند.
وی افزود: برای حمایت از واحدهای فوالدی 
با  عملی  راهکارهای  کردن  پیدا  جز  راهی 

همفکری و هم افزایی بخش خصوصی نداریم.

برنامه های هفته بسیج 
اعالم شد

نمود  اعالم  نی ریز  ناحیه  فرمانده سپاه 
بیش از 200 برنامه شاخص و عمومی 
در هفته بسیج با شعار »بسیج ، پاره تن 
مردم است« در شهرستان نی ریز برگزار 

می گردد. 
این  معرفی  به  شعبانی نیا  سرهنگ 
صبحگاه  گفت:  و  پرداخت  برنامه ها 
اقتدار  نمایش  بسیجیان،  مشترک 
میقات  بسیجیان،  حضور  حماسه  و 
نمازجمعه،  میعادگاه  در  صالحین 
یادواره شهدای آبروی محله، وبینارهای 
آموزشی با موضوع سواد رسانه و سواد 
فضای مجازی و خانواده، توزیع کمکهای 
یا  و  نیازمند  خانوارهای  برای  مؤمنانه 
خانوارهای مبتال به بیماری کرونا و آزادی 
زندانیان جرائم غیرعمد توسط ناحیه و با 
کمک مالی خیرین، توزیع ماسک رایگان 
اینترنتی  مسابقه  برگزاری  مردم،  بین 
نقاشی  و مسابقه  خاطره نویسی و شعر 
برای کودکان، اجرای طرح محله محور 
برای مبارزه با کرونا با کمک بسیجیان، 
میز  اداره ها،  توسط  شهر  سازی  فضا 
خدمت با حضور شورای اداری و رسیدگی 
به مشکالت مردم با رعایت پروتکلهای 
بهداشتی، ویزیت رایگان و عطر افشانی 
و غبارروبی مزار شهدا از برنامه های هفته 

بسیج در سال جاری خواهد بود.
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پای درس آیت ا... حسین مظاهری

گناه را توجیه نکنید

درسهای اخالقی

جوان ها العیاذبالله اگر گناه کردید و در 
سرازیری گناه هم قرار گرفتید، مواظب 
باشید گناه را توجیه نکنید! برای این 
که اگر گناه را توجیه نکنید، یک وقتی 
ممکن است متنّبه بشوید و توبه کنید. 
گناه هر چه بزرگ و گناه هر چه فراوان 
باشد، خدا با توبۀ واقعی می آمرزد. اما اگر 
کسی گناه را توجیه کند، خود را گناهکار 
یعنی  کند.  توبه  بخواهد  تا  نمی داند 
توجیه گناه، توفیق توبه را از انسان سلب 

می کند.  
همه هم در معرض توجیه گناه و در 
این زمینه  معرض وسوسه شیطان در 
هستند. عاِلم و بی سواد و بزرگ و کوچک 
نمی شناسد. مرحوم حاج شیخ غالمرضا 
یزدی که خیلی مقامش باال بود، فرموده 
»مال  من  اما  دارند،  همه شیطان  بود: 
شیطان« دارم. یعنی هرچه علم انسان، 
جایگاه و مقام معنوی انسان باالتر باشد، 
شیطان او هم قوی تر است و این نیاز به 

مراقبت دائمی دارد.
قانون  نوعی  آیه ای،  در  کریم  قرآن 
را  خاص  به صورت  مراقبه،  و  محاسبه 

بیان می فرماید.
»چون اهل تقوا را از شیطان وسوسه و 
خیالی به دل فرا رسد همان دم خدا را به 
یاد آرند و همان لحظه بصیرت و بینایی 
برادرانشان  را  مشرکان  و  کنند.  پیدا 
)یعنی شیاطین انس و جن( به راه ضاللت 
کوتاهی  هیچ  و  می کشند  گمراهی  و 

نمی کنند.« اعراف/201 و 202
سلطۀ  زیر  را  خودش  انسان  وقتی 
نفس اّماره و شیاطین درون و برون قرار 
که  این  تا  نمی آیند  کوتاه  اینها  دهد، 

انسان را به طور کلی ساقط کنند.
اگر کسی واقعًا مّتقی باشد، موقع گناه، 
این حال تذّکر برایش پیدا می شود و به 
دنبال آن بیدار می شود، بینا می شود و 

دست از معصیت می کشد.
به تجربه هم اثبات شده که نفس اّماره و 
شیاطین درون و برون، نمی توانند افراد 
با تقوا را فریب دهند. یعنی: »ِإنَّ الَّذیَن 
ْیطاِن  الشَّ ِمَن  طاِئٌف  ُهْم  َمسَّ ِإذا  اتََّقْوا 
به  جا  این   در  طائف  ُروا«)همان(؛  َتَذکَّ
شیطان  یعنی  است،  بحران  معنای 
می آید، مثاًل غریزۀ جنسی را تحریک 
نگاه  که  است  این  الزمه اش  می کند. 

بکند، الزمه اش اینکه گناه بکند، اّما او 
متذّکر می شود، در اثر آن تذّکر و توجه، 
بیدار می شود، چشم بینا پیدا می کند 
چه  می کند،  پیدا  غلبه  شیطان  بر  و 
شیطان انسی باشد و چه شیطان جّنی، 
شیطان درون باشد یا شیطان برون، آنکه 

می خواهد او را ببرد، دیگر نمی رود.
راه این است که هرگاه می خواهیم عملی 
آیا  بکنیم  را  فکرش  بدهیم،  انجام  را 
رضایت خداوند در آن هست یا نه؟ آیا من 
را به سقوط می کشاند یا نه؟ آیا حرف من 
غیبت است یا نه؟ آیا تهمت است یا نه؟ 
پخش شایعه است یا نه؟ آیا این معامله 
حالل است یا نه؟ اگر این طرز فکر کردن 
و این تذّکر قبل از انجام عمل باشد، عمل 
ما کنترل می شود و مهم تر آن است که 
این حال تذّکر، این حال توجه، برای ما 

ملکه باشد و در بحران ها ما را حفظ کند.
قرآن کریم، این حال تذکر را جداً از ما 
الَّذیَن  َأیَُّها  »یا  می فرماید:  می خواهد. 
آَمُنوا اْذُکُروا اللََّه ِذْکراً َکثیراً، َو َسبُِّحوُه 
ایمان  که  کسانی  )ای  َأصیاًل«  َو  ُبْکَرًة 
آورده اید ذکر حق و یاد خدا )به دل و 
زبان( بسیار کنید. و دائم صبح و شام به 

تسبیح و تنزیه ذات پاکش بپردازید.(
امام صادق)ع( فرمودند: پروردگار عالم هر 
عبادتی، نظیر نماز و روزه و حج را به طور 
موقت یا محدود خواسته است، اّما فقط 
ذکر را به طور نامحدود می خواهد و به 

این آیه اشاره کردند. 
دشمنان  دشمن تریِن  اکرم)ص(  پیامبر 
انسان را نفس او می دانند. این دشمن 
سرسخت ما، در درون ما، صفات رذیلۀ 
ما، ناگهان ُگل می کند؛ اگر ما متذّکر 
نابودی  آن،  ُگل کردن  همان  نشویم، 

ماست.
از همین جهت هم دستور داده شده که ما 
ذکر بگوییم. البته ذکر لفظی خوب است 
و تأثیر دارد. نظیر ذکر »الاله االالله« یا 
ذکر »ال إِلَه ِإالَّ َأْنَت ُسْبحاَنَک إِنِّی ُکْنُت 
بسیار  یونسیه(  )ذکر  الِمیَن«  الظَّ ِمَن 
خوب است و به انسان توجه می دهد، 
اّما با این ذکر لسانی، باید ذکر قلبی پیدا 

بشود که همان توجه است.
ذکر قلبی، این نیست که انسان بنشیند و 
در دلش ذکر بگوید، بلکه به این معناست 
که دل همراه زبان و زبان همراه دل باشد. 

روی چه کارهایی اصاًل وقت نگذاریم؟

25 رفتار 
ممنوعه
1. سرزنش کردن خودتان

2. کینه داشتن و تا ابد به فکر 
انتقام بودن

3. مصرف مواد مخدر، داروهای سنگین و الکل
4. زندگی کردن برای تحت تأثیر قرار دادن دیگران

5. بی قید و بند بودن در روابط جنسی
در شما  بدبختی  باعث حس  که  در مشاغلی  ماندن   .6

می شوند
7. ادامه روابطی که انرژی شما را هدر می دهند

8. پشیمانی بیش از حد
9. جدال برای حفظ یک شریک عاطفی خیانتکار

10. نگرانی زیاد )زندگی در گذشته یا آینده(
11. تالش برای برقراری یک دوستی اجباری

12. بازی کردن صرفًا برای برنده شدن در یک قرعه کشی
13. خیانت کردن به همسر

14. انرژی صرف کردن برای مکالمات بی محتوا با آدمهای 
سطحی

15. درگیر رؤیای شهرت شدن
16. شایعه پراکنی و سخن چینی

17. تظاهر و زندگی جعلی و نمایشی
18. فکر کردن بیش از حد برای برداشتن هر قدم رو به جلو

19. زندگی کردن بر اساس انتظارات دیگران
20. تالش برای تغییر دادن شخصیت بزرگساالن

21. تالش برای توضیح دادن رفتارهای خود به منتقدین
22. توهین کردن به افراد در اینترنت و فضای مجازی

رسانه های  در  شخصی  صفحه  مداوم  بروزرسانی   .23
اجتماعی برای رصد کردن بازخورد تصاویرتان

24. کم توقع و میانه رو بودن )ریسک پذیر نبودن(
25. اصرار بر یک عقیده خاص در تمام طول زندگی خود

با توجه به مواردی که گفته شد، کدام یک از این 25 رفتار 
ممنوعه در زندگی شما مشکل ساز است؟ 

مجله هنری ژوان

آشپزباشیزندگی شاد

بسیاری از اعراب و جنوبی های خونگرم 
کشورمان در فصول سرد سال به مصرف 
غذاهای خاصی همچون »نخودآب« روی 
می آورند که البته برخی عرب زبانان به آن 

»لب لبی« می گویند.
این غذای مقوی، مغذی و لذیذ اغلب در 
سفره خانه های سنتی یا در کنار خیابان 
روی چرخ دستی پخته و عرضه می شود 
و مصرف آن به خصوص در روزهای سرد 
ایمنی بدن  سال تقویت کننده سیستم 
و پیشگیری کننده از ابتال به بیمارهای 
عفونی و ویروسی به ویژه سرماخوردگی 
بیماری های  که  کسانی  برای  و  است 
خودایمنی همچون ام اس دارند،  بسیار 

توصیه می شود.
ما  سفره  به  فرنگی  غذاهای  ورود  با   
ایرانیان،  مصرف غذاهای حاوی حبوبات 
کاهش یافته است در حالی که همین 
پخته  ادویه  و  پیاز  همراه  که  نخود آب 

می شود، خواص تغذیه ای زیادی دارد.
پایه اصلی این غذا نخود است و در موارد 
مختلف، ترکیبات دیگری نیز به آن اضافه 

می شود تا بهترین تأثیر را داشته باشد.
نخود ، یکی از انواع حبوبات با طبیعتی 
گرم و خشک است. ملین، مدر و مقوی 

زیادی  تغذیه  قابلیت  است. 
داشته و اشتهاآور است. قاعده

 آور بوده و قوای جنسی را تقویت 
مانند  اعضایی  در  می کند. 
در  و  بوده  مفید  ریه  و  چشم 
تقویت لثه  نیز مؤثر است. نوع 
تفت  داده  شده آن اگر به  صورت 
درمان  در  شود،  مصرف  گرم 
مفید  دهنده  بواسیر خونریزی  

است. مقوی مو است و آب خیسانده آن 
در تحلیل ورم لثه مفید است. نخود، دیر 
هضم و نفاخ بوده و برای رفع این عوارض، 
انجام  اصالحاتی  نخودآب،  ترکیب  در 

می شود.
مواد الزم:

نخود:1لیوان
گوشت گوسفندی:1 تکه

پیاز نگینی شده:1 عدد
بلغور گندم :سه قاشق غذاخوری

سیر: دوحبه
نمک و فلفل و زردچوبه به میزان الزم

شیوه پخت:
گوشت و پیاز را سرخ کرده و زردچوبه را 
اضافه  به  گندم  بلغور  می کنیم.  اضافه 
نخودی که بیست و چهار ساعت خیس 
خورده و همچنین سیر و آب گرم را به آن 
می افزاییم. می گذاریم با حرارت کم 4 تا 5 

ساعت بپزد تا جا بیفتد.
چند نکته: 

 گوشت گوسفندی بهتر است قلم باشد. 
شدن  لعاب دار  باعث  گندم    بلغور 

می شود.
 در  غذاهایی که گوشت سرخ می شود، 

باید حتمًا آب گرم اضافه شود.

نخودآب؛غذاییباخواصشگفتانگیز
راضیه یزدی نژاد / مدرس آشپزی

/ حسرت واقعی را آن روزى می خورى که می بینی، به 
اندازه  سن و سالت زندگی نکرده اى .../ گارسیا مارکز

اتفاقاتی که تجربه می کنیم در بستر زمان معنا  / همه 
اعتماد  اتفاقات  جریان  به  و  باشیم  صبور  می کنند.  پیدا 
کنیم. درد عبور می کند و رِد آن درد، معناهای ما را تغییر 

می دهد. / پونه مقیمی

/ آدم بزرگ ها عاشق عدد و رقم اند. وقتی با اونا از یک 
دوست تازه حرف بزنی، هیچوقت ازتون در مورد چیزهای 
اساسی سؤال نمی کنن. هیچوقت نمی پرسن: آهنگ صداش 
چطوره؟ چه بازی هایی رو دوست داره؟ پروانه جمع می کنه 
وزنش  داره؟  برادر  چندتا  سالشه؟  چند  می پرسن:  نه؟  یا 
این  از  بعد  تازه  و  می گیره؟  پدرش چقدر حقوق  چقدره؟ 

سؤاالس که خیال می کنن طرف رو شناختن!
از آجر  بزرگا بگی که یک خونه قشنگ دیدم  به آدم  اگه 
قرمز که جلو پنجره هاش غرق گل شمعدانی و بومش پر از 
کبوتر بود. محاله بتونن مجسمش کنن. باید حتمًا بهشون 
گفت یک خونه چند میلیون دالری دیدم تا صداشون بلند 

بشه که وای چه قشنگ!
باید نسبت به آدم بزرگها  نباید ازشون دلخور شد. بچه ها 

گذشت داشته باشند.../ آنتوان دوسنت اگزوپری

کاِر  یک  داِر  و  گیر  در  داشتن  نگاه  سرزنده  را  خود   /
البته،  دلگیر و بی اندازه پر مسئولیت، کم هنری نیست: و 

چه چیزی ضروری تر از سرزندگی؟
کاری که شادمانی در آن دست اندرکار نباشد هرگز درست 

از آب در نمی آید. / نیچه

/ به یاد داشته باشید دخترانی که در خانه، مورد حمایت 
عاطفی پدر واقع شده اند، در ارتباط با جنس مخالف دچار 
تصمیم های لحظه ای و احساسی نمی شوند. با یک محبت 
کوچک دست و دلشان نمی لرزد و فریب نمی خورند. چون 

از نظر عاطفی کاماًل اقناع شده اند.

تو مأمور  تو در زندگی تغییر جهان نیست.  / مأموریت 
تغییر خویشتنی. و تمام راه حل ها در درون توست ...

راز شاد زیستن / اندرو متیوس

/ اگر نمی خواهید بیمار شوید؛ احساساتتان را بیان کنید.
 عدم بیان احساسات از سوی شما عالوه بر ایجاد مشکالت 
سرطان  به  ابتال  احتمال  افزایش  باعث  جسمی  و  روانی 

می شود. 

نباشد،  صدایی  که  نیست  آن  معنای  به  »آرامش«   /
مشکلی وجود نداشته باشد، یا کار سختی پیش رو نباشد.

دلی  کار سخت،  و  میان صدا، مشکل  در  یعنی  »آرامش« 
آرام وجود داشته باشد.

/ عجب سیرکی ست ... همه  خواهیم ُمرد!
این مسئله به تنهایی باید کاری کند که یکدیگر را دوست 

بداریم ... ولی نمی   کند.../ چارلز بوکوفسکی

/ چه چیزهایی در شخصیت زن، برای مرد جذاب تر است؟
خنده رو بودن / آراستگی ظاهری/ گوش شنوا داشتن/ لذت 
بردن از محبت / در اولویت بودن احساسات/ احساس خوب 

به خود داشتن

شبکه های مجازی

یادگاران

دانش آموزان دبیرستان شهید بهشتی نی ریز در اردوی راهیان نور

دهه ١٣٧٠ خورشیدی 
اسامی: ردیف جلو: آزاده جانباز علیرضا حائم )پیشنماز(

ردیف دوم از چپ : ناشناس، زنده یاد ابراهیم زردشت، جواد فروزان فر )دبیر(، محمد عبداالحدی، بقیه ناشناس / ردیف سوم: ناشناس، کاظم عباسی، بقیه ناشناس
عکس از آلبوم دبیرستان شهید بهشتی
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بچه ها سالم
روزی بود و روزگاری. آقاالک پشتی بود تنهای به کوشش سمیه نظری 

تنها، نه دوستی داشت، نه برادری، نه خواهری، 
نه همسری. آقاالک پشت، این طرف تپه زندگی 

می کرد. این طرِف این طرف. 
نه  تنها.  تنهای  بود،  تنها  هم  الک پشت  خانم 
دوستی، نه برادری. نه خواهری، نه همسری. 
خانم الک پشت آن طرف تپه زندگی می کرد. 

آن طرِف آن طرف.
یک روز صبح که آقا الک پشت از خواب بیدار 

شد، با خودش گفت: »این که نشد زندگی!«
حوصله اش از تنهایی سررفته بود. 

از  خانم الک پشت هم همان روز صبح، وقتی 
خواب بیدار شد، با خودش گفت: »این هم شد 

زندگی؟«
او هم حوصله اش از تنهایی سررفته بود.

آرام  و  انداخت  پایین  را  آقاالک پشت سرش 
آرام راه افتاد تا خودش را باالی تپه برساند. با 
خودش گفت: »می روم. شاید دوستی، کسی پیدا 

کنم.«
خانم الک پشت هم سرش را پایین انداخت و از 
آن طرف تپه، آهسته آهسته راه افتاد تا خودش 
را باالی تپه برساند. با خود گفت: »تا آن باال 

می روم. شاید همسفری، همسری پیدا کنم.«
کم کم ظهر شد. خورشید رسید وسط  آسمان، 
هم  الک پشت  دوتا  تپه،  باالی  باالی  درست 
ندیدند.  را  یکدیگر  آنها  تپه.  باالی  رسیدند 
سرشان پایین بود؛ فقط صدای پای یکدیگر را 

شنیدند. 
آقاالک پشت تا صدای پای خانم الک پشت را 
شنید، ترسید. سر و دست و پاهایش را توی الک 

خودش کشید و از جایش تکان نخورد. 
خانم الک پشت هم تا صدای پای آقا الک پشت 
را شنید، ترسید و سر و دست و پاهایش را توی 
الک خودش کشید. او هم دیگر از جایش تکان 

نخورد.
آقاالک پشت همانطور که توی الکش فرو رفته 
بود با خود گفت: »این دیگر کی بود؟ حتماً گرگ 

بود و آمده بود مرا بخورد! «
خانم الک پشت هم همانطور که توی الکش فرو 
رفته بود با خود گفت: »این دیگر کی بود؟ حتماً 

ببر بود و آمده مرا بخورد.«
مثل  ساعتها  الک پشت  خانم  و  الک پشت  آقا 

سنگ، روبروی هم ماندند و تکان نخوردند.

عصر که شد، حوصله شان سررفت. از تاریکی 
و گرمای توی الک خسته و کالفه شده بودند. 
»هرچه  گفت:  و  خورد  تکانی  آقاالک پشت 
باداباد! تنهایی بهتر از آن است که گرگ مرا 
بخورد. دست و پایم را از توی الک درمی آورم 
و زود برمی گردم. قل می خورم و می روم پایین 

تپه.«
خانم الک پشت هم تکانی خورد و گفت: »هرچه 
مرا  ببر  که  است  آن  از  بهتر  تنهایی  باداباد! 
بخورد. دست و پایم را از توی الک درمی آورم 
و زود برمی گردم. قل می خورم و می روم پایین 

تپه.« 
سر  آرام  و  زد  دریا  به  را  دلش  آقاالک پشت 
و دست و پاهایش را از توی الک  بیرون آورد. 
و  زد  دریا  به  را  دلش  هم  الک پشت  خانم 
آرام آرام سر و دست و پاهایش را از توی الک 

بیرون آورد.
آقاالک پشت یواشکی سرش را بلند کرد و دید..

اِ یکی مثل خودش روبرویش ایستاده است. 
خانم الک پشت هم یواشکی سرش را بلند کرد و 
دید، اِ یکی مثل خودش روبرویش ایستاده است.

آقاالک پشت گفت: »س... س... سالم، تو گرگ 
نیستی؟ پس کی هستی؟«

خانم الک پشت هم گفت: »س...س... سالم،  تو 
ببر نیستی؟ پس کی هستی؟«

آقا  آقاالک پشتم،  »من  گفت:  آقاالک پشت 
الک پشت تنهای تنها.«

خانم الک پشت هم گفت: »من خانم الک پشتم. 
خانم الک پشت تنهای تنها.«

دوتا الک پشت کمی به هم نگاه کردند. بعد به 
هم لبخند زدند. 

آقاالک پشت گفت: »شب کم کم  از راه می رسد. 
نمی دانم امشب را کجا بخوابیم؟«

تاریک  کم کم  »هوا  گفت:  الک پشت  خانم 
بخوابیم.  همین جا  امشب  است  بهتر  می شود. 

باالی تپه. زیر نور ماه.
آقای الک پشت و خانم الک پشت آن شب را 

باالی تپه گذراندند. 
با هم راه  بیدار شدند و  صبح که شد، هر دو 
بسازند.  النه ای  خودشان  برای  تا  افتادند 

آقاالک پشت به آرزویش رسید. 
خانم الک پشت هم به آرزویش رسید. خدا را 

شکر.

دو الک پشت تنهای تنها

کودک باد
کودک باد آمده با نشاط و خنده رو

کوچه را پرکرده است خنده های شاد او 

گرم بازی می شود، توی کوچه با همه 

با من و نسرین و یاس، با نسیم و فاطمه 

گاه قایم باشک و،  گاه گرگم به هوا

گاه هم االکلنگ می کند با بچه ها 

بعد هم با خنده ای ، می رود از پیش ما 

کوچه خالی می شود از نسیم خنده ها

شاعر: احمد خدادوست
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فرشته هرگز 
به بهشت برنگشت

عرفان نظرآهاری
 زاده17 مرداد 1353 در تهران، 
رشته   در  دکتری  مدرک  دارای 
زبان و ادبیات فارسی، نویسنده و 

شاعر اهل ایران.
کتاب های او به زبانهای انگلیسی، 
عربی،  کردی،  ترکی،  فرانسه، 
ژاپنی، ایتالیایی، آلمانی، سوئدی، 
و هلندی … ترجمه شده است. وی 
تاکنون جوایز بسیاری برده است، 
پروین  ادبی  جمله:جایزه  از 
سال  کتاب  جایزه  اعتصامی، 
جایزه  ایران،  اسالمی  جمهوری 
کتاب فصل و نیز لوح افتخار دفتر 
بین المللی کتاب برای نسل جوان 

)ibby( در اسپانیا.
کتاب  نویسندگان  از  یکی  او 
»داستان صلح« است که در کره 
جنوبی به چاپ رسیده  است. این 
داستان تاکنون به 10 زبان ترجمه 
با  موسیقایی  صورت  به  و  شده  
آهنگسازی محمد نصرتی منتشر 
موسیقایی  اثر  این  است.  شده  
یونسکو  سازمان  حمایت  مورد 

قرار دارد.

نظرآهاری همچنین نگارش پنج 
عنوان کتاب پژوهشی در ادبیات 
چون  موضوع هایی  با  فارسی 
طلبی،  عدالت  قناعت،  عشق، 
زندگی،  ارزش  ستم ستیزی، 
مرگ و هستی را در پیشینه  خود 
حوزه  در  متعددی  آثار  و  دارد 
او  از  نوجوان  و  کودک  ادبیات 
راز  جمله:  از  شده است  منتشر 
مرواریدهای شهرزاد، در سینه ات 
نهنگی می تپد، پیامبری از کنار 
تمام  نام  لیلی  شد،  رد  ما  خانه 
دختران زمین است، جوانمرد نام 
دیگر تو، من هشتمین آن هفت 
نفرم، دو روز مانده به پایان جهان، 
روی تخته سیاه جهان با گچ نور 
هم اکنون  نظرآهاری  بنویس. 
به تدریس در دانشگاه ها و مراکز 

علمی و آموزشی مشغول است.
نمونه آثار او:

است.  رنگی  دنیا  دیوار  و  در   
رنگ  را  جهان  خدا  عشق.  رنگ 
این  و  عشق؛  رنگ  است.  کرده 
تازه است و هرگز  رنگ همیشه 
خشک نخواهد شد. از هر طرف 

گوشه ای  به  لباست  بگذری،  که 
خواهی  رنگی  و  گرفت  خواهد 
شد، اما کاش چندان هم محتاط 
نباشی؛ شاد باش و بی پروا بگذر، 
که خدا کسی را دوست تر دارد که 

لباس اش رنگی  تر است!
******

فرشته  به  زمین  آمد و از دیدن  آن  
همه  فرشته  بی  بال  تعجب  کرد. او 
هر که  را که  می  دید، به  یاد می آورد، 
زیرا او را قبالً  در بهشت  دیده  بود 
اما نفهمید چرا این  فرشته ها برای 
پس  گرفتن  بال هایشان  به  بهشت  

برنمی گردند.
روزها گذشت  و با گذشت  هر روز 
فرشته  چیزی  را از یاد برد و روزی  
رسید که  فرشته  دیگر چیزی  از آن  
گذشته  دور و زیبا به  یاد نمی آورد؛ 

نه  بالش  را و نه  قولش  را.
در  فرشته   فراموش  کرد.  فرشته  
زمین  ماند. فرشته  هرگز به  بهشت  

برنگشت...

فصل   
دلخواه منی

جعفر شاهسونی

ماه من افتاده ای دست پلنگ دیگری
میوه ای وبدی که افتادی به سنگ دیگری 

من از آن مردان جنگ نابرابر نیسمت 
دلربم وقیت که یم افتد به چنگ دیگری

بال های زمخی ات را پیش چشمم وا مکن
خورده ای حاال که تریی از تفنگ دیگری

روی اقیاونس آرام دمل پارو نزن
چون شتابان یم روی مست هننگ دیگری

سال ها در قلب وت فرمانروایی رکده ام
تکیه زد بر تخت من یتمور لنگ دیگری 

فصل دلخواه مین، من با وت عاشق یم شوم 
یم کشم یک شب وت را پاییز رنگ دیگری 

با اجاقی گرم و چایی داغ و باغی روبه راه 
یم شوم آسوده در آغوش تنگ دیگری

چند هفته بعد در مرداد همان سال 
شاه »تعیین قیمت حقیقی کاال و 
مبارزه با گرانفروشی« را به اصلهای 
انقالب سفید افزود و گمان می کرد 
حل  را  تورم  مشکل  سان  این  به 
کرده است. یک بار که َعلم ترجمه 
را  االهرام  مصری  روزنامه  مقاله 
درباره ایران به او نشان می دهد، شاه 
می گوید »یک اشتباه در مقاله شده 
است. تورم ما در سال پیش صفر 
بوده است.« )یادداشت 18 خرداد 
1355(. در حالی که در سال مورد 
قیمت  افزایش     1354   اشاره 
کاالهای مصرفی برابر با آمار رسمی 
9/12 درصد بود. در این سالها شاه 
شخصیت دوگانه عجیبی یافته بود: 
از یک سو در برخی زمینه ها مسائل را 
با واقع بینی تحسین آمیزی می دید 
و از سوی دیگر در جهانی رؤیایی به 
سر می برد. از همان حدود جشنهای 
چنین  داشت  دوست  شاهنشاهی 
پندارد که ایران را دیگر نباید جزو 
کشورهای دنیای سوم و به اصطالح 
زبان  به  و  »در حال رشد« شمرد 
کشورهای  جرگه  به  ایران  دیگر 
از  پس  است.  پیوسته  پیشرفته 
با  در 1352،  نفت  درآمد  افزایش 
آن  کردن  هزینه  به  عجیبی  ولع 

کشورهای  از  تقلید  به  پرداخت. 
به  هنگفتی  وامهای  پیشرفته، 
آن  بی  داد،  کشورها  از  شماری 
کافی  بررسی  موردها  همه  در  که 
درباره توجیه این پرداختها و نحوه 
در درون  باشد.  آن شده  بازگشت 
کشور نیز تنها به طرحهای بزرگ 
پتروشیمی  فوالدسازی،  ویژه  به 
اتمی عالقه داشت.  نیروگاه های  و 
جای  فوالدسازی  طرحهای  تقدم 
گفتگوی فراوانی داشت ولی اصرار 
که  اتمی  نیروگاه های  ساختن  در 
نیروگاه های  از  گرانتر  برابر  شش 
حرارتی  گازی  تمام می شد، با هیچ 
منطقی جور در نمی آمد. مگر آن که 
فرض شود شاه در اندیشه دسترسی 
این  در  است.  بوده  اتمی  بمب  به 
زمینه نشانه ای نیز وجود دارد، به 
واپسین  سالهای  در  که  معنا  این 
شاهنشاهی، به دستور شاه قرار بود 
در اصفهان دانشگاهی برای »علوم 
کافی  بودجه  با  نظامی«  فنون  و 
زیر نظر ارتش برپا شود و به ویژه به 
شیمیایی  و  هسته ای  پژوهشهای 
بپردازد. حتی گفتگو شده بود که در 
صورت الزم اسرار کشورهای دیگر 

را بربایند.
بیش  را  شاه  نفت،  درآمد  افزایش 

میان  و  بود  کرده  مغرور  پیش  از 
ثروتمند شدن ناگهانی خزانه دولت 
  اقتصادی  راستین  پیشرفت  و 
اجتماعی تفاوتی نمی دید و درباره 
خودش نیز گمان می برد هم تراز 
جهان  نیرومند  کشورهای  سران 
شده است. در گفتگویی درباره سفر 
آینده شاه به آمریکا َعَلم می گوید 
به  شام  برای  نیکسون  است  بهتر 
سفارت ایران بیاید و شاه با تعجب 
است؟  بهتر  »چرا  می دهد  پاسخ 
بیاید.« )یادداشت 17 خرداد  باید 
1352(. چندی پس از آن، سفیر 
رئیس  برای  َعلم  وسیله  به  آلمان 
 )Mannesman( مانسمان  شرکت 
درخواست شرفیابی می کند و شاه 
یادآور می شود که دیگر هیچ کسی 
را که طرحی زیر پانصد میلیون دالر 
داشته باشد، نمی پذیرد )یادداشت 
30 خرداد 1352(. یک سال بعد که 
بازار نفت کساد و صادرات کم شد، 
دولت از برنامه کمک به کشورهای 
خارجی دست کشید ولی طرحهای 
بیشترشان  که  داخلی  بزرگ 
فوریتی  هرحال  به  یا  ضرورت 
نداشتند همچنان دنبال شدند. در 
1356 کار به جایی رسید که هزینه 
این طرحها هرگونه امکانی را برای 

پنج  برنامه  دیگر  اجرای طرحهای 
ساله عمرانی از میان برد و این به 
بود. دولت  راستی شکست بزرگی 
برای ماستمالی کردن قضیه مدعی 
شد که از آن پس طرحهای عمرانی 
این  البته  و  است  را سالیانه کرده 
حرف به کلی بی معنا بود. بریز و 
بپاش مالی و بی انضباطی و تقدمهای 
نادرست اقتصادی و نظامی موجب 
هرج و مرج عجیبی در کارها شد. 
از 1356 کمبود آب و برق در بیشتر 
شهرهای کشور به چشم می خورد. 
گرفت  تصمیم  تهران  شهرداری  و 
خانه هایی را که در جنوب شهر بدون 
پروانه ساخته شده بودند ویران کند 
و کار به شورش مردم و عقب نشینی 
این  همه  َعَلم  کشید.  شهرداری 
کوتاهی ها را به حساب بی خیالی و 
می گذارد  نخست وزیر  بی کفایتی 
یک  می ترسم   ...« می نویسد:  و 
دفعه امور از داخله بگسلد، ]ولی[ 
امیدوارم چنین چیزی پیش نیاید« 

)یادداشت 27 خرداد 1356(.
ادامه دارد

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

کتاب سرا، صص 103 تا 105

سالهای واپسین حکومت شاهنشاهی

می ترسم یک دفعه امور از داخله بگسلد
بخش نوزدهم

خ برگی از تاری

دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو ایران از تصویب سالروز تولد شیخ خرقانی و دیدار 
شمس و موالنا در فهرست بزرگداشت های یونسکو در سال 2022 و 2023 خبر داد.

حجت الله ایوبی گفت: برای من باعث خوشحالی و افتخار است که پرونده ای که 
از مدت ها قبل به مناسبت هزار و پنجاهمین سالگرد تولد شیخ حسن خرقانی و 
هشتصدمین سالگرد دیدار شمس تبریزی و موالنا آماده شده بود تا برای سال 

2022 و 2023 در فهرست بزرگداشت های یونسکو قرار بگیرند، به ثمر نشست.

دیدار شمس و 
موالنا به فهرست 

مناسبت های یونسکو 
افزوده شد

 غلط های متداول در زبان فارسی
از دیدگاه استاد حسن عمید

مدهوش:
مدهوش در عربی به معنی دهشت زده و ترسیده و 
سرگردان و حیران است. اغلب این کلمه را به معنی 

بی هوش استعمال می کنند که غلط است.
مرسوم:

مرسوم که در فارسی به معنی رسم شده و آیین شده 
استعمال می شود، در عربی به معنی مکتوب است، 
بخصوص نامه ای که از طرف والی نوشته و صادر بشود، 

و جمع آن مراسم است.

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

تهران: انتشارات کتابخانه گوتنبرگ، ص 126.

//

//

//

فروش  برای  را  دلش  مرد 
برایش  خریداری  گذاشت. 
خانه  به  غمگین  نشد.  پیدا 

برگشت.
زن گفت:  چیه ناراحتی؟
مرد گفت: چیزی نیست!

زن گفت:
- ولی ُدم خروس پیداست.

مرد گفت:

- دلم روی دستم مانده.
زن گفت:

- خریدارم، چند می فروشی؟
مرد گفت:

- شوخی می کنی؟
زن گفت:

نه، جدی می گویم.
دنبال  اندیشید.  لحظاتی  مرد 
قیمتی می گشت که به زنش 

پیشنهاد کند ولی روی رقمی 
با خودش به توافق نرسید.

دید  را  مرد  سکوت  که  زن 
گفت:

را  دلش  عاقلی  آدم  هیچ   -
نفر  یک  به  مرتبه  دو  برای 

نمی فروشد.

دِل فروشی
 استاد ابوالقاسم فقیری

ویژه  طنز نی ریزان فارس

سال ششم / شماره:  280
قیمت: 2 قرون

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

ماجراهای من و بی بی
تا 5 دقِی دیه جنازه ی سوسک رِ 

تَویل من میدی...
بی بی روزنامه را گذاشت زمین و گفت:

 یاد بیگیر دختر، نصف توئه...
چیو یاد بگیرم بی بی؟ کی نصف منه؟

 هی دخترو که قصابه نه! چی چی نپه 
می خونی تو ای روزنامو؟ ُمشاالش باشه، 
ُمشاالش باشه... َای ننش داُغش نبینه، اَ 
ای میگن دختر، نه تو که اَ صب تا پسین 

ِنشسی وِر دل من اَ چرت و پرت گفتن...
 بی بی من کی چرت و پرت گفتم؟ 
خیلی  دیدم  منم  واقعًا  آره،  بعدشم 

خوشم اومد، واقعًا آفرین داره کارش...
 آفرین دره و مرض... 

 وا... خو چرا بی بی؟
دخترو  ای  اَ  چیچیت  تو  ندره؟  وا   
کمتره، ها؟ هم بیشتر می خوری، هم 

بیشتر می پوشی...
 آخه بی بی جون شما از کجا می دونین 
من از اون بیشتر می خورم و می پوشم؟ 
مگه شما اون بنده خدا رو می شناسین؟ 

بعدشم االن میگین من چکار کنم؟ ها؟
 چکار کنی؟ بیشین دنوِنی منه بشمار! 
هیچی، اَ هی امروز میفتی تو کار قصابی 

و گوشت.
 چکار کنم بی بی؟ 

 تازگیا گوشات سنگین شده گالب؟
 نه بی بی، چطور مگه؟

 نپه بری چه هر چی ِر دو دفه سؤال 
می کنی؟ میگم اَ هی امروز میفتی تو کار 

قصابی مصابی و گوشت...
 آخه بی بی منو چه به قصابی، یه چیزی 
می گینا، این بنده خدا از بچگی تو این 
کار بوده، دل و جرئت این کار رو داره، 
من که گوسفند که هیچی، مرغ که 
بکشم،  می ترسم  سوسکم  یه  هیچی، 
اصاًل خودتون که می دونین من خون 

می بینم حالم بد میشه!
ولی  میشه  بد  مینم حاُلم  توِر  منم   
نتیجه  پس  گالب،  می کنم  تحمل 

می گیریم توَام می تونی تحمل کنی، ها!

 این چه حرفیه بی بی آخه؟
 حرررررف نباشه گالب. حرف نباشه... 

َیی چی که میگم بوگو چشم...
 ولی آخه بی بی...

 ولی و مرررررگ... االنم پوشو ای لنگه 
دمپوی ِر وردار...

 لنگه دمپایی برا چی بی بی؟
 باالخره بویه اَ َیی جوی شروع کنی 
َیی  میَیدم،  دسشویی  اَ  نه؟ داشتم  یا 
سوسکی تو دسشویی بود، یاال، بجنب، 
تا 5 دِقی دیه جنازه ی سوسک ِر َتویل 

من میدی...
شما  وردار،  دس  خدا  تورو  بی بی   
سوسک  از  چقد  من  میدونین  که 

می ترسم...
 دو دفه  بُکشی دیه نیترسی... تازه تو 

ِمخی سر گوسفند ببری ناسالمتی...
 بی بی توروخدا...

 گالب گفتم پوشو...
*****

از کشتن سوسک چیزی به خاطر ندارم 
فقط تا جایی که یادم هست، بعد از رفتن 
زدم  که جیغ  بود  پایم  روی  سوسک 
و با کله رفتم توی دیوار و دیگر چیزی 
نفهمیدم و بعد حرفهای بی بی بود که به 

هوشم آورد....
 َای خدا وُرت دره دختر با ای سوسک 
کشتُنت... َای خدا اَ سُرت نگذره... میه 
اَفی )افعی( دیدی؟ هوووووی گالب با 

تو هسمه! خوُرت چیشاته واز کن....
چشمهایم را که باز کردم بی بی باالی 

سرم نشسته بود...
 بی بی...

شدُنت  قصاب  خیر  اَ  مرررررگ...   
هو  ماخا...  عرضه  کاری  هر  گذشتم. 
تا شو  از صب  بیگیری  گوشیته دس 
اگه  دیه  کمتره!  خرُجت  بفتی  اینجو 

سودی ندری ضررم نیرسونی، واال!!

گالبتون

کی بود کی بود؟ 
من نبودم!

َشنیده کردم سرپرست َوزارت صنعت و َتجارت طالیبان 
گفَته کرده: »زیاَده شدن َقیمتها ربطی بی اَمارت اسالمی 

ندارد و ریشه منَطقه ای و جهانی دارد.«
من َندانم ما مردم َچه بدبختی داریم که اربابان َوالیت 
َیگانه تقصیری بی گردن َنمی گیرند و در روزی روشن 

دروغ َمی گویند.
همین نورالدین عزیزی بعد از استماع سخنان رؤسای 
اصناف این اتاق گفَته کرده بود: »بی زودی نتیجه مروج 
کردن پول افغانی در خرید و فروش داخلی را عماًل شاهد 
َاستید و بار دیگر بی شما وعَده َمی سپارم که بی مشکالت 

و پیشنهادات، َرسیده صورت خواهد گرفت.«
اما ما که َنظاره َمی کونیم روز بی روز بدبختیمان بیشتر 

َمی شود و دروغ های اربابان َوالیت و اَمارت بزرگتر.
اربابان این مملکت که دیگر از آن اَمارت سبقت َمی گیرند 
و رعیت جماعت را تقصیرکار َمی کونند و َمی گویند مردم 

برای رفَع موشَکالت باید به خدا رو َبیاورند.
من َندانم َچرا اینها بی عرضگی اربابان را بی گردن مردم 
َمی اندازند؟ من خودم در این َوالیت شاهدم که رعیت 
جماعت چقدر صبورند. حاال این بی جای دسَتتان درد 
نکوند است؟ پس این همه ارباب َمی خواهیم َچکار کونیم؟

امتحان الهی که فقط شامل حال رعیت است! االن هم 
که گناه َگرانی بی گردن ما افتاد. معلوم نیست مردم این 

َوالیت َچه گناهی کرده اند؟
پس نکوند آن کشورهای غربی که از حاال َمی توانند برای 

ده سال پیش روَیشان برنامه َبریزند، از ما مسلمان ترند؟
فقط َمی توانم گفَته کونم: »از خدا ترسان 
شوید«. اگر اربابان خداترس بودند، جلوی 
اقتصادی و زد و بند و... را  رانت 
َمی گرفتند و موشکالت معیشتی 
برای رعیت جماعت پیش 

َنمی آمد.
نجیب

ماجراهای تبعه موجاز

میهمان شهر هرت
  دیروز مجبور شدم بروم مأموریت. جای دوری 
نبود و فقط دو ساعت رانندگی داشت. پریدم 
پشت فرمان و زدم به جاده. نیم ساعت نرفته بودم 
که دیدم مورچه  زرد و درشتی روی داشبورد 
شفتالوی  هوای  به  البد  می زند.  قدم  ماشین 
افتاده کف  نیمه خورده ای که یک هفته است 
داخل  آمده  و  باال  کشیده  پنجره  از  ماشین، 
ماشین. بعد هم دیده که ای دل غافل، آقای عطار 
شال و کاله کرده و  پریده پشت فرمان و ِد برو به 
سمت مأ موریت. تف به این شانس ات مظفر. یکی 
از فوبیاهای من همسفر شدن با هر گونه حشره ای 
در ماشین است. حاال هم من و مظفر با هم شاخ به 
شاخ شده بودیم و باید می رفتیم مأموریت. وسط 
اتوبان هم که نمی شد زد کنار.  پس تمام نفسم را 
جمع کردم و مثل شمع کیک تولد فوتش کردم 
و پرت شد کف ماشین. جنِب همان شفتالوی 
پکیده. همان میوه  ممنوعه ای که کارش را به 

این جا کشانده بود.
دو ساعت راندم و رسیدم به پروژه و ماشین را نگه 
داشتم. هر چه گشتم مظفر را ندیدم که پرتش 
کنم بیرون. ندیدنش از دیدنش هم ترسناک تر 
بود. ولش کردم و پیاده شدم. دو ساعت بعد 
نشسته  مظفر  دیدم  و  ماشین  توی  برگشتم 
پشت فرمان. با اقتدار فوتش کردم و پرت شد از 
ماشین بیرون. خیلی پیروزمندانه نگاهش کردم. 

کاماًل سردرگم و گیج اطرافش را نگاه می کرد. 
دویست کیلومتر از خانه اش دور بود. مسافتی 
نمی تواند  برود،  راه  هم  عمرش  تمام  اگر  که 
طی اش کند. فقط شاخک هایش را تکان می داد. 
من تا حاال هیچ مظفِر سردرگمی را ندیده بودم. 
دلم برایش سوخت. حس کردم هیوالیی هستم 
که یک جاِن شیرین را تلخ کرده است. لیوانم را 
برداشتم و هلش دادم و انداختمش توی آن و شب 
برگرداندمش خانه و رهایش کردم. حس شیرین 
نجات دادن مظفر. حتی شفتالو را هم گذاشتم 
بیرون که با خیال راحت تا آخر عمر امرار معاش 

کند. شب هم با وجدانی آسوده خوابیدم.
امروز صبح بیدار شدم و دیدم یک لشکر مورچه 
می روند.  رژه  آشپزخانه  کانتر  روی  سیاه  ریِز 
دو میلیون مورچه که مثل لشکر سلم و تور در 

حال جابه جایی خرده نان و برنج و کرفس بودند. 
لحظه ای درنگ و تردید نکردم. یک بسته ژِل 
سِم مورچه آوردم و گذاشتم روی کانتر. حاال 
یک ساعت از این ماجرا گذشته است. کنار کانتر 
نگاه  مورچه  میلیون  دو  به جسد  و  ایستاده ام 
می کنم. ژل کاماًل تمام شده و لشکریان سلم و 
تور روی کانتر خشک شده اند. انگار نه انگار روزی 
این  سلطان  من  بوده اند.  زنده  مورچه ها  این 
خانه ام و هیچ خرده  نانی قرار نیست بدون اذن 
من در این جا جابه جا بشود. حتی از وجدانم هم 
سؤال کردم که حالت چطور است و جایی ات درد 
نمی کند؟ که خب ابراز آسودگی کرد و خیالم 

راحت شد.
همان  می لنگد.  کار  کجای  دقیقًا  نمی دانم 
وجدانی که دیروز مظفر عزیز را نجات داد، امروز 
از این نسل کشی هیچ شکایتی نکرد. حتی دیروز 
ماجرا را برای ده نفر تعریف کردم که چطور مثل 
سوپرمن، مظفِر گم گشته را باز آوردم به خانه 
تا غم نخورد و قلب همه را رقیق کردم و اشک 
و آب دماغشان جاری شد. البته منطقم اجازه 
نداد تا ماجرای سلم و تور را هم به همان ده نفر 
بگویم. همان منطقی که نجات مظفر را واجب و 
نسل کشی را واجب تر می دانست. منطق عجیب و 
تباهی دارم. یک روز راننده  آمبوالنس است و یک 

روز خلبان بمب افکن.

مورچه
 فهیم عطار /  کانال شخصی نویسنده 

چوب پنبه در گوش!
در میان این همه خبر ناراحت کننده که دم به ساعت به گوشمان 
می رسد و روح و روانمان را لِه و َلورده می کند، آدم یک خبر خوش را 
که می شنود باید دو تا چوب پنبه بچپاند داخل گوشهایش و حداقل تا یک هفته اجازه ندهد 

هیچ خبر دیگری وارد سوراخ دو بِر کّله اش بشود و به پرده گوشش بخورد. 
خبر خوش این که سخنگوی جدید دولت منصوب شده. خب تا اینجای کار که یک خبر 
معمولی است. ولی تحقیقات میدانی می گوید که این آقای علی بهادری جهرمی، هیچ 

نسبت سببی و نسبی با مسئوالن و کله گنده های کشور ندارد و داماد آنها نیست.
در کمال ناباوری، پدرخانم آقای سخنگو راننده تاکسی است. یعنی یکی مثل خودمان.

پس فعاًل دو تا چوب پنبه می چپانم داخل گوشهایم و با همین یک خبر تا هفته بعد خوش 
امضاء: ُقلمرادمی گذرانم. به شما هم توصیه می کنم این کار را بکنید.

حکایتهای ُقلمراد

 به کوشش فاطمه زردشتی نی ریزی
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پای درس آیت ا... حسین مظاهری

گناه را توجیه نکنید

درسهای اخالقی

جوان ها العیاذبالله اگر گناه کردید و در 
سرازیری گناه هم قرار گرفتید، مواظب 
باشید گناه را توجیه نکنید! برای این 
که اگر گناه را توجیه نکنید، یک وقتی 
ممکن است متنّبه بشوید و توبه کنید. 
گناه هر چه بزرگ و گناه هر چه فراوان 
باشد، خدا با توبۀ واقعی می آمرزد. اما اگر 
کسی گناه را توجیه کند، خود را گناهکار 
یعنی  کند.  توبه  بخواهد  تا  نمی داند 
توجیه گناه، توفیق توبه را از انسان سلب 

می کند.  
همه هم در معرض توجیه گناه و در 
این زمینه  معرض وسوسه شیطان در 
هستند. عاِلم و بی سواد و بزرگ و کوچک 
نمی شناسد. مرحوم حاج شیخ غالمرضا 
یزدی که خیلی مقامش باال بود، فرموده 
»مال  من  اما  دارند،  همه شیطان  بود: 
شیطان« دارم. یعنی هرچه علم انسان، 
جایگاه و مقام معنوی انسان باالتر باشد، 
شیطان او هم قوی تر است و این نیاز به 

مراقبت دائمی دارد.
قانون  نوعی  آیه ای،  در  کریم  قرآن 
را  خاص  به صورت  مراقبه،  و  محاسبه 

بیان می فرماید.
»چون اهل تقوا را از شیطان وسوسه و 
خیالی به دل فرا رسد همان دم خدا را به 
یاد آرند و همان لحظه بصیرت و بینایی 
برادرانشان  را  مشرکان  و  کنند.  پیدا 
)یعنی شیاطین انس و جن( به راه ضاللت 
کوتاهی  هیچ  و  می کشند  گمراهی  و 

نمی کنند.« اعراف/201 و 202
سلطۀ  زیر  را  خودش  انسان  وقتی 
نفس اّماره و شیاطین درون و برون قرار 
که  این  تا  نمی آیند  کوتاه  اینها  دهد، 

انسان را به طور کلی ساقط کنند.
اگر کسی واقعًا مّتقی باشد، موقع گناه، 
این حال تذّکر برایش پیدا می شود و به 
دنبال آن بیدار می شود، بینا می شود و 

دست از معصیت می کشد.
به تجربه هم اثبات شده که نفس اّماره و 
شیاطین درون و برون، نمی توانند افراد 
با تقوا را فریب دهند. یعنی: »ِإنَّ الَّذیَن 
ْیطاِن  الشَّ ِمَن  طاِئٌف  ُهْم  َمسَّ ِإذا  اتََّقْوا 
به  جا  این   در  طائف  ُروا«)همان(؛  َتَذکَّ
شیطان  یعنی  است،  بحران  معنای 
می آید، مثاًل غریزۀ جنسی را تحریک 
نگاه  که  است  این  الزمه اش  می کند. 

بکند، الزمه اش اینکه گناه بکند، اّما او 
متذّکر می شود، در اثر آن تذّکر و توجه، 
بیدار می شود، چشم بینا پیدا می کند 
چه  می کند،  پیدا  غلبه  شیطان  بر  و 
شیطان انسی باشد و چه شیطان جّنی، 
شیطان درون باشد یا شیطان برون، آنکه 

می خواهد او را ببرد، دیگر نمی رود.
راه این است که هرگاه می خواهیم عملی 
آیا  بکنیم  را  فکرش  بدهیم،  انجام  را 
رضایت خداوند در آن هست یا نه؟ آیا من 
را به سقوط می کشاند یا نه؟ آیا حرف من 
غیبت است یا نه؟ آیا تهمت است یا نه؟ 
پخش شایعه است یا نه؟ آیا این معامله 
حالل است یا نه؟ اگر این طرز فکر کردن 
و این تذّکر قبل از انجام عمل باشد، عمل 
ما کنترل می شود و مهم تر آن است که 
این حال تذّکر، این حال توجه، برای ما 

ملکه باشد و در بحران ها ما را حفظ کند.
قرآن کریم، این حال تذکر را جداً از ما 
الَّذیَن  َأیَُّها  »یا  می فرماید:  می خواهد. 
آَمُنوا اْذُکُروا اللََّه ِذْکراً َکثیراً، َو َسبُِّحوُه 
ایمان  که  کسانی  )ای  َأصیاًل«  َو  ُبْکَرًة 
آورده اید ذکر حق و یاد خدا )به دل و 
زبان( بسیار کنید. و دائم صبح و شام به 

تسبیح و تنزیه ذات پاکش بپردازید.(
امام صادق)ع( فرمودند: پروردگار عالم هر 
عبادتی، نظیر نماز و روزه و حج را به طور 
موقت یا محدود خواسته است، اّما فقط 
ذکر را به طور نامحدود می خواهد و به 

این آیه اشاره کردند. 
دشمنان  دشمن تریِن  اکرم)ص(  پیامبر 
انسان را نفس او می دانند. این دشمن 
سرسخت ما، در درون ما، صفات رذیلۀ 
ما، ناگهان ُگل می کند؛ اگر ما متذّکر 
نابودی  آن،  ُگل کردن  همان  نشویم، 

ماست.
از همین جهت هم دستور داده شده که ما 
ذکر بگوییم. البته ذکر لفظی خوب است 
و تأثیر دارد. نظیر ذکر »الاله االالله« یا 
ذکر »ال إِلَه ِإالَّ َأْنَت ُسْبحاَنَک إِنِّی ُکْنُت 
بسیار  یونسیه(  )ذکر  الِمیَن«  الظَّ ِمَن 
خوب است و به انسان توجه می دهد، 
اّما با این ذکر لسانی، باید ذکر قلبی پیدا 

بشود که همان توجه است.
ذکر قلبی، این نیست که انسان بنشیند و 
در دلش ذکر بگوید، بلکه به این معناست 
که دل همراه زبان و زبان همراه دل باشد. 

روی چه کارهایی اصاًل وقت نگذاریم؟

25 رفتار 
ممنوعه
1. سرزنش کردن خودتان

2. کینه داشتن و تا ابد به فکر 
انتقام بودن

3. مصرف مواد مخدر، داروهای سنگین و الکل
4. زندگی کردن برای تحت تأثیر قرار دادن دیگران

5. بی قید و بند بودن در روابط جنسی
در شما  بدبختی  باعث حس  که  در مشاغلی  ماندن   .6

می شوند
7. ادامه روابطی که انرژی شما را هدر می دهند

8. پشیمانی بیش از حد
9. جدال برای حفظ یک شریک عاطفی خیانتکار

10. نگرانی زیاد )زندگی در گذشته یا آینده(
11. تالش برای برقراری یک دوستی اجباری

12. بازی کردن صرفًا برای برنده شدن در یک قرعه کشی
13. خیانت کردن به همسر

14. انرژی صرف کردن برای مکالمات بی محتوا با آدمهای 
سطحی

15. درگیر رؤیای شهرت شدن
16. شایعه پراکنی و سخن چینی

17. تظاهر و زندگی جعلی و نمایشی
18. فکر کردن بیش از حد برای برداشتن هر قدم رو به جلو

19. زندگی کردن بر اساس انتظارات دیگران
20. تالش برای تغییر دادن شخصیت بزرگساالن

21. تالش برای توضیح دادن رفتارهای خود به منتقدین
22. توهین کردن به افراد در اینترنت و فضای مجازی

رسانه های  در  شخصی  صفحه  مداوم  بروزرسانی   .23
اجتماعی برای رصد کردن بازخورد تصاویرتان

24. کم توقع و میانه رو بودن )ریسک پذیر نبودن(
25. اصرار بر یک عقیده خاص در تمام طول زندگی خود

با توجه به مواردی که گفته شد، کدام یک از این 25 رفتار 
ممنوعه در زندگی شما مشکل ساز است؟ 

مجله هنری ژوان

آشپزباشیزندگی شاد

بسیاری از اعراب و جنوبی های خونگرم 
کشورمان در فصول سرد سال به مصرف 
غذاهای خاصی همچون »نخودآب« روی 
می آورند که البته برخی عرب زبانان به آن 

»لب لبی« می گویند.
این غذای مقوی، مغذی و لذیذ اغلب در 
سفره خانه های سنتی یا در کنار خیابان 
روی چرخ دستی پخته و عرضه می شود 
و مصرف آن به خصوص در روزهای سرد 
ایمنی بدن  سال تقویت کننده سیستم 
و پیشگیری کننده از ابتال به بیمارهای 
عفونی و ویروسی به ویژه سرماخوردگی 
بیماری های  که  کسانی  برای  و  است 
خودایمنی همچون ام اس دارند،  بسیار 

توصیه می شود.
ما  سفره  به  فرنگی  غذاهای  ورود  با   
ایرانیان،  مصرف غذاهای حاوی حبوبات 
کاهش یافته است در حالی که همین 
پخته  ادویه  و  پیاز  همراه  که  نخود آب 

می شود، خواص تغذیه ای زیادی دارد.
پایه اصلی این غذا نخود است و در موارد 
مختلف، ترکیبات دیگری نیز به آن اضافه 

می شود تا بهترین تأثیر را داشته باشد.
نخود ، یکی از انواع حبوبات با طبیعتی 
گرم و خشک است. ملین، مدر و مقوی 

زیادی  تغذیه  قابلیت  است. 
داشته و اشتهاآور است. قاعده

 آور بوده و قوای جنسی را تقویت 
مانند  اعضایی  در  می کند. 
در  و  بوده  مفید  ریه  و  چشم 
تقویت لثه  نیز مؤثر است. نوع 
تفت  داده  شده آن اگر به  صورت 
درمان  در  شود،  مصرف  گرم 
مفید  دهنده  بواسیر خونریزی  

است. مقوی مو است و آب خیسانده آن 
در تحلیل ورم لثه مفید است. نخود، دیر 
هضم و نفاخ بوده و برای رفع این عوارض، 
انجام  اصالحاتی  نخودآب،  ترکیب  در 

می شود.
مواد الزم:

نخود:1لیوان
گوشت گوسفندی:1 تکه

پیاز نگینی شده:1 عدد
بلغور گندم :سه قاشق غذاخوری

سیر: دوحبه
نمک و فلفل و زردچوبه به میزان الزم

شیوه پخت:
گوشت و پیاز را سرخ کرده و زردچوبه را 
اضافه  به  گندم  بلغور  می کنیم.  اضافه 
نخودی که بیست و چهار ساعت خیس 
خورده و همچنین سیر و آب گرم را به آن 
می افزاییم. می گذاریم با حرارت کم 4 تا 5 

ساعت بپزد تا جا بیفتد.
چند نکته: 

 گوشت گوسفندی بهتر است قلم باشد. 
شدن  لعاب دار  باعث  گندم    بلغور 

می شود.
 در  غذاهایی که گوشت سرخ می شود، 

باید حتمًا آب گرم اضافه شود.

نخودآب؛غذاییباخواصشگفتانگیز
راضیه یزدی نژاد / مدرس آشپزی

/ حسرت واقعی را آن روزى می خورى که می بینی، به 
اندازه  سن و سالت زندگی نکرده اى .../ گارسیا مارکز

اتفاقاتی که تجربه می کنیم در بستر زمان معنا  / همه 
اعتماد  اتفاقات  جریان  به  و  باشیم  صبور  می کنند.  پیدا 
کنیم. درد عبور می کند و رِد آن درد، معناهای ما را تغییر 

می دهد. / پونه مقیمی

/ آدم بزرگ ها عاشق عدد و رقم اند. وقتی با اونا از یک 
دوست تازه حرف بزنی، هیچوقت ازتون در مورد چیزهای 
اساسی سؤال نمی کنن. هیچوقت نمی پرسن: آهنگ صداش 
چطوره؟ چه بازی هایی رو دوست داره؟ پروانه جمع می کنه 
وزنش  داره؟  برادر  چندتا  سالشه؟  چند  می پرسن:  نه؟  یا 
این  از  بعد  تازه  و  می گیره؟  پدرش چقدر حقوق  چقدره؟ 

سؤاالس که خیال می کنن طرف رو شناختن!
از آجر  بزرگا بگی که یک خونه قشنگ دیدم  به آدم  اگه 
قرمز که جلو پنجره هاش غرق گل شمعدانی و بومش پر از 
کبوتر بود. محاله بتونن مجسمش کنن. باید حتمًا بهشون 
گفت یک خونه چند میلیون دالری دیدم تا صداشون بلند 

بشه که وای چه قشنگ!
باید نسبت به آدم بزرگها  نباید ازشون دلخور شد. بچه ها 

گذشت داشته باشند.../ آنتوان دوسنت اگزوپری

کاِر  یک  داِر  و  گیر  در  داشتن  نگاه  سرزنده  را  خود   /
البته،  دلگیر و بی اندازه پر مسئولیت، کم هنری نیست: و 

چه چیزی ضروری تر از سرزندگی؟
کاری که شادمانی در آن دست اندرکار نباشد هرگز درست 

از آب در نمی آید. / نیچه

/ به یاد داشته باشید دخترانی که در خانه، مورد حمایت 
عاطفی پدر واقع شده اند، در ارتباط با جنس مخالف دچار 
تصمیم های لحظه ای و احساسی نمی شوند. با یک محبت 
کوچک دست و دلشان نمی لرزد و فریب نمی خورند. چون 

از نظر عاطفی کاماًل اقناع شده اند.

تو مأمور  تو در زندگی تغییر جهان نیست.  / مأموریت 
تغییر خویشتنی. و تمام راه حل ها در درون توست ...

راز شاد زیستن / اندرو متیوس

/ اگر نمی خواهید بیمار شوید؛ احساساتتان را بیان کنید.
 عدم بیان احساسات از سوی شما عالوه بر ایجاد مشکالت 
سرطان  به  ابتال  احتمال  افزایش  باعث  جسمی  و  روانی 

می شود. 

نباشد،  صدایی  که  نیست  آن  معنای  به  »آرامش«   /
مشکلی وجود نداشته باشد، یا کار سختی پیش رو نباشد.

دلی  کار سخت،  و  میان صدا، مشکل  در  یعنی  »آرامش« 
آرام وجود داشته باشد.

/ عجب سیرکی ست ... همه  خواهیم ُمرد!
این مسئله به تنهایی باید کاری کند که یکدیگر را دوست 

بداریم ... ولی نمی   کند.../ چارلز بوکوفسکی

/ چه چیزهایی در شخصیت زن، برای مرد جذاب تر است؟
خنده رو بودن / آراستگی ظاهری/ گوش شنوا داشتن/ لذت 
بردن از محبت / در اولویت بودن احساسات/ احساس خوب 

به خود داشتن

شبکه های مجازی

یادگاران

دانش آموزان دبیرستان شهید بهشتی نی ریز در اردوی راهیان نور

دهه ١٣٧٠ خورشیدی 
اسامی: ردیف جلو: آزاده جانباز علیرضا حائم )پیشنماز(

ردیف دوم از چپ : ناشناس، زنده یاد ابراهیم زردشت، جواد فروزان فر )دبیر(، محمد عبداالحدی، بقیه ناشناس / ردیف سوم: ناشناس، کاظم عباسی، بقیه ناشناس
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بچه ها سالم
روزی بود و روزگاری. آقاالک پشتی بود تنهای به کوشش سمیه نظری 

تنها، نه دوستی داشت، نه برادری، نه خواهری، 
نه همسری. آقاالک پشت، این طرف تپه زندگی 

می کرد. این طرِف این طرف. 
نه  تنها.  تنهای  بود،  تنها  هم  الک پشت  خانم 
دوستی، نه برادری. نه خواهری، نه همسری. 
خانم الک پشت آن طرف تپه زندگی می کرد. 

آن طرِف آن طرف.
یک روز صبح که آقا الک پشت از خواب بیدار 

شد، با خودش گفت: »این که نشد زندگی!«
حوصله اش از تنهایی سررفته بود. 

از  خانم الک پشت هم همان روز صبح، وقتی 
خواب بیدار شد، با خودش گفت: »این هم شد 

زندگی؟«
او هم حوصله اش از تنهایی سررفته بود.

آرام  و  انداخت  پایین  را  آقاالک پشت سرش 
آرام راه افتاد تا خودش را باالی تپه برساند. با 
خودش گفت: »می روم. شاید دوستی، کسی پیدا 

کنم.«
خانم الک پشت هم سرش را پایین انداخت و از 
آن طرف تپه، آهسته آهسته راه افتاد تا خودش 
را باالی تپه برساند. با خود گفت: »تا آن باال 

می روم. شاید همسفری، همسری پیدا کنم.«
کم کم ظهر شد. خورشید رسید وسط  آسمان، 
هم  الک پشت  دوتا  تپه،  باالی  باالی  درست 
ندیدند.  را  یکدیگر  آنها  تپه.  باالی  رسیدند 
سرشان پایین بود؛ فقط صدای پای یکدیگر را 

شنیدند. 
آقاالک پشت تا صدای پای خانم الک پشت را 
شنید، ترسید. سر و دست و پاهایش را توی الک 

خودش کشید و از جایش تکان نخورد. 
خانم الک پشت هم تا صدای پای آقا الک پشت 
را شنید، ترسید و سر و دست و پاهایش را توی 
الک خودش کشید. او هم دیگر از جایش تکان 

نخورد.
آقاالک پشت همانطور که توی الکش فرو رفته 
بود با خود گفت: »این دیگر کی بود؟ حتماً گرگ 

بود و آمده بود مرا بخورد! «
خانم الک پشت هم همانطور که توی الکش فرو 
رفته بود با خود گفت: »این دیگر کی بود؟ حتماً 

ببر بود و آمده مرا بخورد.«
مثل  ساعتها  الک پشت  خانم  و  الک پشت  آقا 

سنگ، روبروی هم ماندند و تکان نخوردند.

عصر که شد، حوصله شان سررفت. از تاریکی 
و گرمای توی الک خسته و کالفه شده بودند. 
»هرچه  گفت:  و  خورد  تکانی  آقاالک پشت 
باداباد! تنهایی بهتر از آن است که گرگ مرا 
بخورد. دست و پایم را از توی الک درمی آورم 
و زود برمی گردم. قل می خورم و می روم پایین 

تپه.«
خانم الک پشت هم تکانی خورد و گفت: »هرچه 
مرا  ببر  که  است  آن  از  بهتر  تنهایی  باداباد! 
بخورد. دست و پایم را از توی الک درمی آورم 
و زود برمی گردم. قل می خورم و می روم پایین 

تپه.« 
سر  آرام  و  زد  دریا  به  را  دلش  آقاالک پشت 
و دست و پاهایش را از توی الک  بیرون آورد. 
و  زد  دریا  به  را  دلش  هم  الک پشت  خانم 
آرام آرام سر و دست و پاهایش را از توی الک 

بیرون آورد.
آقاالک پشت یواشکی سرش را بلند کرد و دید..

اِ یکی مثل خودش روبرویش ایستاده است. 
خانم الک پشت هم یواشکی سرش را بلند کرد و 
دید، اِ یکی مثل خودش روبرویش ایستاده است.

آقاالک پشت گفت: »س... س... سالم، تو گرگ 
نیستی؟ پس کی هستی؟«

خانم الک پشت هم گفت: »س...س... سالم،  تو 
ببر نیستی؟ پس کی هستی؟«

آقا  آقاالک پشتم،  »من  گفت:  آقاالک پشت 
الک پشت تنهای تنها.«

خانم الک پشت هم گفت: »من خانم الک پشتم. 
خانم الک پشت تنهای تنها.«

دوتا الک پشت کمی به هم نگاه کردند. بعد به 
هم لبخند زدند. 

آقاالک پشت گفت: »شب کم کم  از راه می رسد. 
نمی دانم امشب را کجا بخوابیم؟«

تاریک  کم کم  »هوا  گفت:  الک پشت  خانم 
بخوابیم.  همین جا  امشب  است  بهتر  می شود. 

باالی تپه. زیر نور ماه.
آقای الک پشت و خانم الک پشت آن شب را 

باالی تپه گذراندند. 
با هم راه  بیدار شدند و  صبح که شد، هر دو 
بسازند.  النه ای  خودشان  برای  تا  افتادند 

آقاالک پشت به آرزویش رسید. 
خانم الک پشت هم به آرزویش رسید. خدا را 

شکر.

دو الک پشت تنهای تنها

کودک باد
کودک باد آمده با نشاط و خنده رو

کوچه را پرکرده است خنده های شاد او 

گرم بازی می شود، توی کوچه با همه 

با من و نسرین و یاس، با نسیم و فاطمه 

گاه قایم باشک و،  گاه گرگم به هوا

گاه هم االکلنگ می کند با بچه ها 

بعد هم با خنده ای ، می رود از پیش ما 

کوچه خالی می شود از نسیم خنده ها

شاعر: احمد خدادوست
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فرشته هرگز 
به بهشت برنگشت

عرفان نظرآهاری
 زاده17 مرداد 1353 در تهران، 
رشته   در  دکتری  مدرک  دارای 
زبان و ادبیات فارسی، نویسنده و 

شاعر اهل ایران.
کتاب های او به زبانهای انگلیسی، 
عربی،  کردی،  ترکی،  فرانسه، 
ژاپنی، ایتالیایی، آلمانی، سوئدی، 
و هلندی … ترجمه شده است. وی 
تاکنون جوایز بسیاری برده است، 
پروین  ادبی  جمله:جایزه  از 
سال  کتاب  جایزه  اعتصامی، 
جایزه  ایران،  اسالمی  جمهوری 
کتاب فصل و نیز لوح افتخار دفتر 
بین المللی کتاب برای نسل جوان 

)ibby( در اسپانیا.
کتاب  نویسندگان  از  یکی  او 
»داستان صلح« است که در کره 
جنوبی به چاپ رسیده  است. این 
داستان تاکنون به 10 زبان ترجمه 
با  موسیقایی  صورت  به  و  شده  
آهنگسازی محمد نصرتی منتشر 
موسیقایی  اثر  این  است.  شده  
یونسکو  سازمان  حمایت  مورد 

قرار دارد.

نظرآهاری همچنین نگارش پنج 
عنوان کتاب پژوهشی در ادبیات 
چون  موضوع هایی  با  فارسی 
طلبی،  عدالت  قناعت،  عشق، 
زندگی،  ارزش  ستم ستیزی، 
مرگ و هستی را در پیشینه  خود 
حوزه  در  متعددی  آثار  و  دارد 
او  از  نوجوان  و  کودک  ادبیات 
راز  جمله:  از  شده است  منتشر 
مرواریدهای شهرزاد، در سینه ات 
نهنگی می تپد، پیامبری از کنار 
تمام  نام  لیلی  شد،  رد  ما  خانه 
دختران زمین است، جوانمرد نام 
دیگر تو، من هشتمین آن هفت 
نفرم، دو روز مانده به پایان جهان، 
روی تخته سیاه جهان با گچ نور 
هم اکنون  نظرآهاری  بنویس. 
به تدریس در دانشگاه ها و مراکز 

علمی و آموزشی مشغول است.
نمونه آثار او:

است.  رنگی  دنیا  دیوار  و  در   
رنگ  را  جهان  خدا  عشق.  رنگ 
این  و  عشق؛  رنگ  است.  کرده 
تازه است و هرگز  رنگ همیشه 
خشک نخواهد شد. از هر طرف 

گوشه ای  به  لباست  بگذری،  که 
خواهی  رنگی  و  گرفت  خواهد 
شد، اما کاش چندان هم محتاط 
نباشی؛ شاد باش و بی پروا بگذر، 
که خدا کسی را دوست تر دارد که 

لباس اش رنگی  تر است!
******

فرشته  به  زمین  آمد و از دیدن  آن  
همه  فرشته  بی  بال  تعجب  کرد. او 
هر که  را که  می  دید، به  یاد می آورد، 
زیرا او را قبالً  در بهشت  دیده  بود 
اما نفهمید چرا این  فرشته ها برای 
پس  گرفتن  بال هایشان  به  بهشت  

برنمی گردند.
روزها گذشت  و با گذشت  هر روز 
فرشته  چیزی  را از یاد برد و روزی  
رسید که  فرشته  دیگر چیزی  از آن  
گذشته  دور و زیبا به  یاد نمی آورد؛ 

نه  بالش  را و نه  قولش  را.
در  فرشته   فراموش  کرد.  فرشته  
زمین  ماند. فرشته  هرگز به  بهشت  

برنگشت...

فصل   
دلخواه منی

جعفر شاهسونی

ماه من افتاده ای دست پلنگ دیگری
میوه ای وبدی که افتادی به سنگ دیگری 

من از آن مردان جنگ نابرابر نیسمت 
دلربم وقیت که یم افتد به چنگ دیگری

بال های زمخی ات را پیش چشمم وا مکن
خورده ای حاال که تریی از تفنگ دیگری

روی اقیاونس آرام دمل پارو نزن
چون شتابان یم روی مست هننگ دیگری

سال ها در قلب وت فرمانروایی رکده ام
تکیه زد بر تخت من یتمور لنگ دیگری 

فصل دلخواه مین، من با وت عاشق یم شوم 
یم کشم یک شب وت را پاییز رنگ دیگری 

با اجاقی گرم و چایی داغ و باغی روبه راه 
یم شوم آسوده در آغوش تنگ دیگری

چند هفته بعد در مرداد همان سال 
شاه »تعیین قیمت حقیقی کاال و 
مبارزه با گرانفروشی« را به اصلهای 
انقالب سفید افزود و گمان می کرد 
حل  را  تورم  مشکل  سان  این  به 
کرده است. یک بار که َعلم ترجمه 
را  االهرام  مصری  روزنامه  مقاله 
درباره ایران به او نشان می دهد، شاه 
می گوید »یک اشتباه در مقاله شده 
است. تورم ما در سال پیش صفر 
بوده است.« )یادداشت 18 خرداد 
1355(. در حالی که در سال مورد 
قیمت  افزایش     1354   اشاره 
کاالهای مصرفی برابر با آمار رسمی 
9/12 درصد بود. در این سالها شاه 
شخصیت دوگانه عجیبی یافته بود: 
از یک سو در برخی زمینه ها مسائل را 
با واقع بینی تحسین آمیزی می دید 
و از سوی دیگر در جهانی رؤیایی به 
سر می برد. از همان حدود جشنهای 
چنین  داشت  دوست  شاهنشاهی 
پندارد که ایران را دیگر نباید جزو 
کشورهای دنیای سوم و به اصطالح 
زبان  به  و  »در حال رشد« شمرد 
کشورهای  جرگه  به  ایران  دیگر 
از  پس  است.  پیوسته  پیشرفته 
با  در 1352،  نفت  درآمد  افزایش 
آن  کردن  هزینه  به  عجیبی  ولع 

کشورهای  از  تقلید  به  پرداخت. 
به  هنگفتی  وامهای  پیشرفته، 
آن  بی  داد،  کشورها  از  شماری 
کافی  بررسی  موردها  همه  در  که 
درباره توجیه این پرداختها و نحوه 
در درون  باشد.  آن شده  بازگشت 
کشور نیز تنها به طرحهای بزرگ 
پتروشیمی  فوالدسازی،  ویژه  به 
اتمی عالقه داشت.  نیروگاه های  و 
جای  فوالدسازی  طرحهای  تقدم 
گفتگوی فراوانی داشت ولی اصرار 
که  اتمی  نیروگاه های  ساختن  در 
نیروگاه های  از  گرانتر  برابر  شش 
حرارتی  گازی  تمام می شد، با هیچ 
منطقی جور در نمی آمد. مگر آن که 
فرض شود شاه در اندیشه دسترسی 
این  در  است.  بوده  اتمی  بمب  به 
زمینه نشانه ای نیز وجود دارد، به 
واپسین  سالهای  در  که  معنا  این 
شاهنشاهی، به دستور شاه قرار بود 
در اصفهان دانشگاهی برای »علوم 
کافی  بودجه  با  نظامی«  فنون  و 
زیر نظر ارتش برپا شود و به ویژه به 
شیمیایی  و  هسته ای  پژوهشهای 
بپردازد. حتی گفتگو شده بود که در 
صورت الزم اسرار کشورهای دیگر 

را بربایند.
بیش  را  شاه  نفت،  درآمد  افزایش 

میان  و  بود  کرده  مغرور  پیش  از 
ثروتمند شدن ناگهانی خزانه دولت 
  اقتصادی  راستین  پیشرفت  و 
اجتماعی تفاوتی نمی دید و درباره 
خودش نیز گمان می برد هم تراز 
جهان  نیرومند  کشورهای  سران 
شده است. در گفتگویی درباره سفر 
آینده شاه به آمریکا َعَلم می گوید 
به  شام  برای  نیکسون  است  بهتر 
سفارت ایران بیاید و شاه با تعجب 
است؟  بهتر  »چرا  می دهد  پاسخ 
بیاید.« )یادداشت 17 خرداد  باید 
1352(. چندی پس از آن، سفیر 
رئیس  برای  َعلم  وسیله  به  آلمان 
 )Mannesman( مانسمان  شرکت 
درخواست شرفیابی می کند و شاه 
یادآور می شود که دیگر هیچ کسی 
را که طرحی زیر پانصد میلیون دالر 
داشته باشد، نمی پذیرد )یادداشت 
30 خرداد 1352(. یک سال بعد که 
بازار نفت کساد و صادرات کم شد، 
دولت از برنامه کمک به کشورهای 
خارجی دست کشید ولی طرحهای 
بیشترشان  که  داخلی  بزرگ 
فوریتی  هرحال  به  یا  ضرورت 
نداشتند همچنان دنبال شدند. در 
1356 کار به جایی رسید که هزینه 
این طرحها هرگونه امکانی را برای 

پنج  برنامه  دیگر  اجرای طرحهای 
ساله عمرانی از میان برد و این به 
بود. دولت  راستی شکست بزرگی 
برای ماستمالی کردن قضیه مدعی 
شد که از آن پس طرحهای عمرانی 
این  البته  و  است  را سالیانه کرده 
حرف به کلی بی معنا بود. بریز و 
بپاش مالی و بی انضباطی و تقدمهای 
نادرست اقتصادی و نظامی موجب 
هرج و مرج عجیبی در کارها شد. 
از 1356 کمبود آب و برق در بیشتر 
شهرهای کشور به چشم می خورد. 
گرفت  تصمیم  تهران  شهرداری  و 
خانه هایی را که در جنوب شهر بدون 
پروانه ساخته شده بودند ویران کند 
و کار به شورش مردم و عقب نشینی 
این  همه  َعَلم  کشید.  شهرداری 
کوتاهی ها را به حساب بی خیالی و 
می گذارد  نخست وزیر  بی کفایتی 
یک  می ترسم   ...« می نویسد:  و 
دفعه امور از داخله بگسلد، ]ولی[ 
امیدوارم چنین چیزی پیش نیاید« 

)یادداشت 27 خرداد 1356(.
ادامه دارد

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

کتاب سرا، صص 103 تا 105

سالهای واپسین حکومت شاهنشاهی

می ترسم یک دفعه امور از داخله بگسلد
بخش نوزدهم

خ برگی از تاری

دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو ایران از تصویب سالروز تولد شیخ خرقانی و دیدار 
شمس و موالنا در فهرست بزرگداشت های یونسکو در سال 2022 و 2023 خبر داد.

حجت الله ایوبی گفت: برای من باعث خوشحالی و افتخار است که پرونده ای که 
از مدت ها قبل به مناسبت هزار و پنجاهمین سالگرد تولد شیخ حسن خرقانی و 
هشتصدمین سالگرد دیدار شمس تبریزی و موالنا آماده شده بود تا برای سال 

2022 و 2023 در فهرست بزرگداشت های یونسکو قرار بگیرند، به ثمر نشست.

دیدار شمس و 
موالنا به فهرست 

مناسبت های یونسکو 
افزوده شد

 غلط های متداول در زبان فارسی
از دیدگاه استاد حسن عمید

مدهوش:
مدهوش در عربی به معنی دهشت زده و ترسیده و 
سرگردان و حیران است. اغلب این کلمه را به معنی 

بی هوش استعمال می کنند که غلط است.
مرسوم:

مرسوم که در فارسی به معنی رسم شده و آیین شده 
استعمال می شود، در عربی به معنی مکتوب است، 
بخصوص نامه ای که از طرف والی نوشته و صادر بشود، 

و جمع آن مراسم است.

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

تهران: انتشارات کتابخانه گوتنبرگ، ص 126.

//

//

//

فروش  برای  را  دلش  مرد 
برایش  خریداری  گذاشت. 
خانه  به  غمگین  نشد.  پیدا 

برگشت.
زن گفت:  چیه ناراحتی؟
مرد گفت: چیزی نیست!

زن گفت:
- ولی ُدم خروس پیداست.

مرد گفت:

- دلم روی دستم مانده.
زن گفت:

- خریدارم، چند می فروشی؟
مرد گفت:

- شوخی می کنی؟
زن گفت:

نه، جدی می گویم.
دنبال  اندیشید.  لحظاتی  مرد 
قیمتی می گشت که به زنش 

پیشنهاد کند ولی روی رقمی 
با خودش به توافق نرسید.

دید  را  مرد  سکوت  که  زن 
گفت:

را  دلش  عاقلی  آدم  هیچ   -
نفر  یک  به  مرتبه  دو  برای 

نمی فروشد.

دِل فروشی
 استاد ابوالقاسم فقیری

ویژه  طنز نی ریزان فارس

سال ششم / شماره:  280
قیمت: 2 قرون

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

ماجراهای من و بی بی
تا 5 دقِی دیه جنازه ی سوسک رِ 

تَویل من میدی...
بی بی روزنامه را گذاشت زمین و گفت:

 یاد بیگیر دختر، نصف توئه...
چیو یاد بگیرم بی بی؟ کی نصف منه؟

 هی دخترو که قصابه نه! چی چی نپه 
می خونی تو ای روزنامو؟ ُمشاالش باشه، 
ُمشاالش باشه... َای ننش داُغش نبینه، اَ 
ای میگن دختر، نه تو که اَ صب تا پسین 

ِنشسی وِر دل من اَ چرت و پرت گفتن...
 بی بی من کی چرت و پرت گفتم؟ 
خیلی  دیدم  منم  واقعًا  آره،  بعدشم 

خوشم اومد، واقعًا آفرین داره کارش...
 آفرین دره و مرض... 

 وا... خو چرا بی بی؟
دخترو  ای  اَ  چیچیت  تو  ندره؟  وا   
کمتره، ها؟ هم بیشتر می خوری، هم 

بیشتر می پوشی...
 آخه بی بی جون شما از کجا می دونین 
من از اون بیشتر می خورم و می پوشم؟ 
مگه شما اون بنده خدا رو می شناسین؟ 

بعدشم االن میگین من چکار کنم؟ ها؟
 چکار کنی؟ بیشین دنوِنی منه بشمار! 
هیچی، اَ هی امروز میفتی تو کار قصابی 

و گوشت.
 چکار کنم بی بی؟ 

 تازگیا گوشات سنگین شده گالب؟
 نه بی بی، چطور مگه؟

 نپه بری چه هر چی ِر دو دفه سؤال 
می کنی؟ میگم اَ هی امروز میفتی تو کار 

قصابی مصابی و گوشت...
 آخه بی بی منو چه به قصابی، یه چیزی 
می گینا، این بنده خدا از بچگی تو این 
کار بوده، دل و جرئت این کار رو داره، 
من که گوسفند که هیچی، مرغ که 
بکشم،  می ترسم  سوسکم  یه  هیچی، 
اصاًل خودتون که می دونین من خون 

می بینم حالم بد میشه!
ولی  میشه  بد  مینم حاُلم  توِر  منم   
نتیجه  پس  گالب،  می کنم  تحمل 

می گیریم توَام می تونی تحمل کنی، ها!

 این چه حرفیه بی بی آخه؟
 حرررررف نباشه گالب. حرف نباشه... 

َیی چی که میگم بوگو چشم...
 ولی آخه بی بی...

 ولی و مرررررگ... االنم پوشو ای لنگه 
دمپوی ِر وردار...

 لنگه دمپایی برا چی بی بی؟
 باالخره بویه اَ َیی جوی شروع کنی 
َیی  میَیدم،  دسشویی  اَ  نه؟ داشتم  یا 
سوسکی تو دسشویی بود، یاال، بجنب، 
تا 5 دِقی دیه جنازه ی سوسک ِر َتویل 

من میدی...
شما  وردار،  دس  خدا  تورو  بی بی   
سوسک  از  چقد  من  میدونین  که 

می ترسم...
 دو دفه  بُکشی دیه نیترسی... تازه تو 

ِمخی سر گوسفند ببری ناسالمتی...
 بی بی توروخدا...

 گالب گفتم پوشو...
*****

از کشتن سوسک چیزی به خاطر ندارم 
فقط تا جایی که یادم هست، بعد از رفتن 
زدم  که جیغ  بود  پایم  روی  سوسک 
و با کله رفتم توی دیوار و دیگر چیزی 
نفهمیدم و بعد حرفهای بی بی بود که به 

هوشم آورد....
 َای خدا وُرت دره دختر با ای سوسک 
کشتُنت... َای خدا اَ سُرت نگذره... میه 
اَفی )افعی( دیدی؟ هوووووی گالب با 

تو هسمه! خوُرت چیشاته واز کن....
چشمهایم را که باز کردم بی بی باالی 

سرم نشسته بود...
 بی بی...

شدُنت  قصاب  خیر  اَ  مرررررگ...   
هو  ماخا...  عرضه  کاری  هر  گذشتم. 
تا شو  از صب  بیگیری  گوشیته دس 
اگه  دیه  کمتره!  خرُجت  بفتی  اینجو 

سودی ندری ضررم نیرسونی، واال!!

گالبتون

کی بود کی بود؟ 
من نبودم!

َشنیده کردم سرپرست َوزارت صنعت و َتجارت طالیبان 
گفَته کرده: »زیاَده شدن َقیمتها ربطی بی اَمارت اسالمی 

ندارد و ریشه منَطقه ای و جهانی دارد.«
من َندانم ما مردم َچه بدبختی داریم که اربابان َوالیت 
َیگانه تقصیری بی گردن َنمی گیرند و در روزی روشن 

دروغ َمی گویند.
همین نورالدین عزیزی بعد از استماع سخنان رؤسای 
اصناف این اتاق گفَته کرده بود: »بی زودی نتیجه مروج 
کردن پول افغانی در خرید و فروش داخلی را عماًل شاهد 
َاستید و بار دیگر بی شما وعَده َمی سپارم که بی مشکالت 

و پیشنهادات، َرسیده صورت خواهد گرفت.«
اما ما که َنظاره َمی کونیم روز بی روز بدبختیمان بیشتر 

َمی شود و دروغ های اربابان َوالیت و اَمارت بزرگتر.
اربابان این مملکت که دیگر از آن اَمارت سبقت َمی گیرند 
و رعیت جماعت را تقصیرکار َمی کونند و َمی گویند مردم 

برای رفَع موشَکالت باید به خدا رو َبیاورند.
من َندانم َچرا اینها بی عرضگی اربابان را بی گردن مردم 
َمی اندازند؟ من خودم در این َوالیت شاهدم که رعیت 
جماعت چقدر صبورند. حاال این بی جای دسَتتان درد 
نکوند است؟ پس این همه ارباب َمی خواهیم َچکار کونیم؟

امتحان الهی که فقط شامل حال رعیت است! االن هم 
که گناه َگرانی بی گردن ما افتاد. معلوم نیست مردم این 

َوالیت َچه گناهی کرده اند؟
پس نکوند آن کشورهای غربی که از حاال َمی توانند برای 

ده سال پیش روَیشان برنامه َبریزند، از ما مسلمان ترند؟
فقط َمی توانم گفَته کونم: »از خدا ترسان 
شوید«. اگر اربابان خداترس بودند، جلوی 
اقتصادی و زد و بند و... را  رانت 
َمی گرفتند و موشکالت معیشتی 
برای رعیت جماعت پیش 

َنمی آمد.
نجیب

ماجراهای تبعه موجاز

میهمان شهر هرت
  دیروز مجبور شدم بروم مأموریت. جای دوری 
نبود و فقط دو ساعت رانندگی داشت. پریدم 
پشت فرمان و زدم به جاده. نیم ساعت نرفته بودم 
که دیدم مورچه  زرد و درشتی روی داشبورد 
شفتالوی  هوای  به  البد  می زند.  قدم  ماشین 
افتاده کف  نیمه خورده ای که یک هفته است 
داخل  آمده  و  باال  کشیده  پنجره  از  ماشین، 
ماشین. بعد هم دیده که ای دل غافل، آقای عطار 
شال و کاله کرده و  پریده پشت فرمان و ِد برو به 
سمت مأ موریت. تف به این شانس ات مظفر. یکی 
از فوبیاهای من همسفر شدن با هر گونه حشره ای 
در ماشین است. حاال هم من و مظفر با هم شاخ به 
شاخ شده بودیم و باید می رفتیم مأموریت. وسط 
اتوبان هم که نمی شد زد کنار.  پس تمام نفسم را 
جمع کردم و مثل شمع کیک تولد فوتش کردم 
و پرت شد کف ماشین. جنِب همان شفتالوی 
پکیده. همان میوه  ممنوعه ای که کارش را به 

این جا کشانده بود.
دو ساعت راندم و رسیدم به پروژه و ماشین را نگه 
داشتم. هر چه گشتم مظفر را ندیدم که پرتش 
کنم بیرون. ندیدنش از دیدنش هم ترسناک تر 
بود. ولش کردم و پیاده شدم. دو ساعت بعد 
نشسته  مظفر  دیدم  و  ماشین  توی  برگشتم 
پشت فرمان. با اقتدار فوتش کردم و پرت شد از 
ماشین بیرون. خیلی پیروزمندانه نگاهش کردم. 

کاماًل سردرگم و گیج اطرافش را نگاه می کرد. 
دویست کیلومتر از خانه اش دور بود. مسافتی 
نمی تواند  برود،  راه  هم  عمرش  تمام  اگر  که 
طی اش کند. فقط شاخک هایش را تکان می داد. 
من تا حاال هیچ مظفِر سردرگمی را ندیده بودم. 
دلم برایش سوخت. حس کردم هیوالیی هستم 
که یک جاِن شیرین را تلخ کرده است. لیوانم را 
برداشتم و هلش دادم و انداختمش توی آن و شب 
برگرداندمش خانه و رهایش کردم. حس شیرین 
نجات دادن مظفر. حتی شفتالو را هم گذاشتم 
بیرون که با خیال راحت تا آخر عمر امرار معاش 

کند. شب هم با وجدانی آسوده خوابیدم.
امروز صبح بیدار شدم و دیدم یک لشکر مورچه 
می روند.  رژه  آشپزخانه  کانتر  روی  سیاه  ریِز 
دو میلیون مورچه که مثل لشکر سلم و تور در 

حال جابه جایی خرده نان و برنج و کرفس بودند. 
لحظه ای درنگ و تردید نکردم. یک بسته ژِل 
سِم مورچه آوردم و گذاشتم روی کانتر. حاال 
یک ساعت از این ماجرا گذشته است. کنار کانتر 
نگاه  مورچه  میلیون  دو  به جسد  و  ایستاده ام 
می کنم. ژل کاماًل تمام شده و لشکریان سلم و 
تور روی کانتر خشک شده اند. انگار نه انگار روزی 
این  سلطان  من  بوده اند.  زنده  مورچه ها  این 
خانه ام و هیچ خرده  نانی قرار نیست بدون اذن 
من در این جا جابه جا بشود. حتی از وجدانم هم 
سؤال کردم که حالت چطور است و جایی ات درد 
نمی کند؟ که خب ابراز آسودگی کرد و خیالم 

راحت شد.
همان  می لنگد.  کار  کجای  دقیقًا  نمی دانم 
وجدانی که دیروز مظفر عزیز را نجات داد، امروز 
از این نسل کشی هیچ شکایتی نکرد. حتی دیروز 
ماجرا را برای ده نفر تعریف کردم که چطور مثل 
سوپرمن، مظفِر گم گشته را باز آوردم به خانه 
تا غم نخورد و قلب همه را رقیق کردم و اشک 
و آب دماغشان جاری شد. البته منطقم اجازه 
نداد تا ماجرای سلم و تور را هم به همان ده نفر 
بگویم. همان منطقی که نجات مظفر را واجب و 
نسل کشی را واجب تر می دانست. منطق عجیب و 
تباهی دارم. یک روز راننده  آمبوالنس است و یک 

روز خلبان بمب افکن.

مورچه
 فهیم عطار /  کانال شخصی نویسنده 

چوب پنبه در گوش!
در میان این همه خبر ناراحت کننده که دم به ساعت به گوشمان 
می رسد و روح و روانمان را لِه و َلورده می کند، آدم یک خبر خوش را 
که می شنود باید دو تا چوب پنبه بچپاند داخل گوشهایش و حداقل تا یک هفته اجازه ندهد 

هیچ خبر دیگری وارد سوراخ دو بِر کّله اش بشود و به پرده گوشش بخورد. 
خبر خوش این که سخنگوی جدید دولت منصوب شده. خب تا اینجای کار که یک خبر 
معمولی است. ولی تحقیقات میدانی می گوید که این آقای علی بهادری جهرمی، هیچ 

نسبت سببی و نسبی با مسئوالن و کله گنده های کشور ندارد و داماد آنها نیست.
در کمال ناباوری، پدرخانم آقای سخنگو راننده تاکسی است. یعنی یکی مثل خودمان.

پس فعاًل دو تا چوب پنبه می چپانم داخل گوشهایم و با همین یک خبر تا هفته بعد خوش 
امضاء: ُقلمرادمی گذرانم. به شما هم توصیه می کنم این کار را بکنید.

حکایتهای ُقلمراد

 به کوشش فاطمه زردشتی نی ریزی
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تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیأت  رأی شماره 140060311005000648  برابر 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک نی ریز تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای منوچهر کریمیان فرزند 
محمد به شماره شناسنامه 113 صادره از نی ریز در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 
248.8متر مربع پالک 2 فرعی از 1862 اصلی مفروز و مجزا شده از پالک 1862 اصلی 
واقع در نی ریز بخش 22 فارس خریداری مع الواسطه از مالک رسمی آقایان احمد و 
حسن و حسین و اسماعیل و محمود و محمد و اصغر نام خانوادگی همگی مستقیمی 
و خانم ها نزهت و مریم هردو نام خانوادگی مستقیمی مشاعًا بالسویه و تعدادی از 
ورثه بی بی جان ایزدی و طاهره رفعت اله و عنایت اله و میمنت و شهرت همگی ایزدی 
و تعدادی از ورثه زری مستقیمی )محمد و ابراهیم و گوهر و نسرین  و مسعود شهرت 
همگی بینایی( و طوبی مستقیمی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود. در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است 
در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد. 
تاریخ انتشارنوبت اول:1400/08/16 تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/09/01

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

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

- مورخ 1400/08/01
ش 93

36859
برابر رأی شماره 140060311005000589 هیأت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
نی ریز تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمود پورافشار فرزند علی یار به شماره 
شناسنامه 409 صادره از نی ریز در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 176متر مربع پالک 
3 فرعی از 4742 اصلی مفروز و مجزا شده از پالک 4742 اصلی واقع در نی ریز بخش 22 فارس 
خریداری از مالک رسمی آقای محسن شهامت محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود. در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت 

انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشارنوبت اول:1400/08/16 تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/09/01

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

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

- مورخ 1400/08/03
ش 94

36868

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
آگهی تحدید حدود اختصاصی 

چون آگهــی و عملیات تحدیدی اختصاصی پــالک1 فرعی از 5723  اصلــی واقع در نی ریز 
بخش 22 فــارس ملکی آقای فرزین حســینی فرزنــد محمد حســین و خانم معصومه 
اصل نژاد فرزند حســین باید تجدید شــود و برحســب تقاضای مالکین که درخواست 
انتشــار آگهی تحدید حدود اختصاصــی نموده اند. وقت تحدید حدود روز شــنبه مورخ  
1400/09/27 تعیین و عملیات تحدید از ساعت 8 صبح در محل شروع و به عمل خواهد 
آمد. به وســیله این آگهی از متقاضی مزبور و کلیه صاحبان امالک مجــاور بر طبق ماده 
14 قانون ثبت دعوت می  گردد که در وقت مقرر در محل وقوع ملک حضور بهم رســانند. 
واخواهی مجاورین نســبت به حدود و حقوق ارتفاقی باستناد ماده 20 قانون ثبت از تاریخ 
تنظیم صورت مجلس تحدید تا 30 روز پذیرفته خواهد شــد که بایستی کتبًا به اداره ثبت 
محل تسلیم و رسید عرض حال دریافت نمایید. ضمنًا معترض از تاریخ تسلیم اعتراض به 
اداره ثبت یک ماه فرصت خواهد داشت که دادخواســت خود را به دادگاه صالحه تقدیم و 
گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به اداره ثبت ارائه نماید. در غیر اینصورت سند مالکیت 

برابر مقررات صادر خواهد شد. 
 تاریخ انتشار:یکشنبه 1400/08/30

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

36997

- مورخ 1400/08/24
ش 106

برابر رأی شماره 139360311023002023  مورخه 1393/11/09 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 خانم زهره نامدار فرزند کریم  به شماره شناسنامه 10118 صادره از 
زرین دشت در ششدانگ یک باب مغازه به مساحت 37.75 متر مربع پالک 6 فرعی 
از 7290 اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 7290 اصلی قطعه 8 واقع در حاجی آباد 
بخش 12 فارس شهرستان زرین دشت خریداری از مالک رسمی آقای محمد صادق 
پکرزاده 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:1400/08/30 
 تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/09/14

خلیل مرادخواه

رئیس ثبت اسناد و امالک زرین دشت

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

- مورخ 1400/08/20
273

ش 1

36985

متراژ 69 متر مربع،  دارای 2 آسانسور و پارکینگ، سند تک برگ، با 
200 میلیون  تومان وام مسکن و 100 میلیون تومان در رهن 

بلوار مدرس / مجتمع مدرس   / روبروی ایستگاه مترو
قیمت  کل 860 میلیون تومان قیمت نقدی پس از کسر وام و رهن 560 میلیون

09931379674

فروش آپارتمان یک خوابه در شیراز

2/36998

 D :افقی
و  خامه   - نی ریز  شهرستان  بخش های  از   -1
سرشیر 2- آب بند - مورچه - اما - کجاست؟ 
3- از اقوام ایرانی - نام قدیم شهر همدان که 
یونانیان آن را این چنین می خواندند - شیر 4- 
بصیر و دانا - جزیره ای در ایران - ستاره و اختر 
5- بهره و قسمت - گاز گندزدایی 6- صدمه 
و آسیب - آماس- به جا آوردن عهد و پیمان 
- پرفسور گله 7- پاک از گناه - زنگ - رتبه ها 
8- مادر ترکی - کشور آفریقایی - ترشح کردن 
گل  تیغ   - پا  ساق  باالی   - خفته  رو  به   -9
10- کافی - صندلی سوارکاری - شکننده - از 
فلزات 11- اولین پیامبر - بارد 12- رب النوع 
یونانی مظهر اندیشه و خرد - نوآوری - واحد 
پایتخت   - درخت  آرایش   -13 چین  پول 
عرب  دریای   -14 افسانه ای  کمانگیر   - سوئد 
تعجب  حرف   - لب  زیر  دعای   - مهمانخانه   -
15- فیل ما قبل تاریخ - نام ستاره زحل است

 M :عمودی
1- خود کامگی و خود رأی بودن - پیامبر بت شکن

ناخن  2- نوعی زبان فارسی - واحد تحصیلی 3- 
سنگریزه   -4 دوستی  و  الفت   - طناب   - خشک 
فارسی  جمع  عالمت   - باستان  ایران  خدای   -
 - زخم  چرک   - بدن  در  لوله ای   - بیهوشی   -5
نروژ  پایتخت   - رازی  کشف   -6 ذره  کوچکترین 
بام  بلندترین   - کردن  ستم   - متحرک  هوای   -7
دنیا 8- جانور پیشانی سفید - زیرزمین خانه های 
قدیمی - مغازه کوچک 9- درخت انگور - دیدنی 
در ارتش -  مقام و منزلت 10- پهلوانان - از نسل 
علی)ع( 11- سالح انفجاری - بی دینی و ارتداد - 
حیوان عسل دوست - خراسان قدیم 12- صدمه و 
آسیب - از آثار باستانی خراسانی رضوی مربوط به 
دوران نادر شاه افشار- بیماری 13- ماست چکیده 
- آدم - دارو 14- پرنده سر در برف! - نوعی یقه 
15- فیلمی با بازی باران کوثری - تنفس است و 

هوا را به بینی و ریه خود فرو بدن 

پاسخ جدول هفته گذشتهطراح:فاطمهزردشتینیریزیجدول شماره 360 123456789101112131415
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یک قطعه زمین مسکونی سند دار،  دارای 
آب،  برق، گاز  کوچه 10 متری آسفالت 

شده، جنب پارک معلم به فروش می رسد. 

09173173797

ی
وش

فر

2/36765

نوبت اول:1400/08/30                                                      نوبت دوم :1400/09/07

شهرداری نی ریز در نظر دارد مستند به بند 3 مصوبه شماره 7 شورای 

اسالمی شهر نی ریز و براساس قوانین و مقررات کشور به ویژه آئین 

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

نگهداری و توسعه فضای سبز شهر را به اشخاص حقوقی واجد صالحیت 

از تاریخ 1400/11/01 لغایت1401/10/30 و به مدت یکسال شمسی و با 

توجه به شرایط سند مناقصه واگذار نماید. لذا از کلیه شرکتهای واجد 

صالحیت که اساسنامه آنها مرتبط با موضوع مناقصه می باشد دعوت 

بعمل می آید جهت دریافت اسناد مناقصه در مهلت مقرر و قبل از اتمام 

مهلت تحویل پیشنهادات که تاریخ 1400/09/18می باشد به واحد مالی 

شهرداری نی ریز به آدرس: خیابان آیت ا... طالقانی مراجعه و یا جهت 

کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن های 53835320 داخلی 307 یا 306 

تماس حاصل نمایند، یا به سامانه شفافیت شهرداری نی ریز به آدرس

shafafiat.neyriz.ir مراجعه نمایند.

شرایط عمومی مناقصه:

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

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

داده نمی شود.

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

نمی شود.

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

شرکت در مناقصه به حساب سپرده شماره 0105692262004 به نام 

شهرداری واریز و اصل رسید آن را در پاکت مربوطه گذارده و تحویل 

نمایند. یا معادل آن ضمانتنامه بانکی در وجه شهرداری نی ریز با 

سررسید 3 ماهه ارائه نماید. 

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

6- مهلت تحویل پاکت های پیشنهادی حداکثر تا تاریخ 1400/09/18 و 

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

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

1400/09/20 و در ساعت 11 صبح می باشد، شرکت برای کلیه پیشنهاد 

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

دعوت دیگری از متقاضیان  به عمل نخواهد آمد.

8- در صورتیکه براساس شرایط خصوصی مناقصه و شرایط عمومی 

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

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

نفع شهرداری ضبط می گردد. 

   امور مالی شهرداری نی ریز

آگهی تجدید مناقصه حفظ و نگهداری و توسعه فضای سبز شهری
36999/د6

شماره: 1/ م الف شناسه آگهی :1222869

گمشده
 شناسنامه و کارت ملی 
اینجانب به نام اسکندر 
کریمی گمشده از یابنده 

تقاضامندم با شماره تلفن  
زیر تماس حاصل نماید

٠٩1٧٣٣1٠٨٧٢

1/37001

گمشده
کارت ملی متعلق به سجاد صمیمی پور با شماره 

2559855720 گمشده از یابنده تقاضا می شود با 
شماره زیر تماس بگیرد.

09198912041

آگهی استخدام
یک شرکت فعال در زمینه تعمیرات صنایع نفت، گاز و پتروشیمی جهت تکمیل کادر پرسنلی خود در 

مناطق عملیاتی )عسلویه - الوان -سیری و ...( از افراد واجد شرایط ذیل )آقا( دعوت به همکاری می نماید. 

از متقاضیان واجد شرایط خواهشمند است رزومه خود را به ایمیل زیر ارسال نمایند .

Sanatcv 86 @ gmail.com

2/36933
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زیر نظر: دکترحسنعلی پیشاهنگ پزشک عمومی و  محدثه نیک منش کارشناس ارشد تغذیه

/ بیماران فقیر درد کمتری را نسبت به بیماران ثروتمند 
حس می کنند!

در مجموع 10 آزمایش که روی 1584 نفر انجام شده، 
مشخص شده افرادی با مشاغل کم درآمد نسبت به افرادی 

که مشاغل پردرآمد دارند، کمتر به درد حساس هستند.  
به نظر می رسد که سختی ها، افرادی را که از نظر وضعیت 

اجتماعی- اقتصادی پایین هستند، »سخت تر« می کند.
البته اینجا یک سؤال و مشکل بزرگ وجود دارد که این 
تفاوت احساس درد، ممکن است پزشکان را به خطا بیندازد 

و نتوانند درست بیماران را درمان کنند.
حاال به پزشکها پیشنهاد شده تا هنگام ویزیت، شرایط 
شغلی و اقتصادی بیمار را در کنار درد کشیدن بیمار بررسی 

کنند تا به نتیجه دقیق تری برسند.

/ افزایش دو برابری اختالالت غذایی از زمان شیوع کرونا
همه گیری کرونا باعث ایجاد اختالل غذایی در افراد شده 
است. جنیفر وایلدز، استادیار روانپزشکی دانشگاه پزشکی 
شیکاگو در این باره گفت: ما شاهد افزایش چشمگیر این 
اختالل هستیم. برخی از بیماران 4 تا 5 ماه در انتظار درمان 

و گاهی دارو هستند.
است  غذایی  اختالالت  شایع ترین  از  یکی  بی اشتهایی، 
که معمواًل منجر به عادات محدود غذایی و الغری شدید 
می شود. این می تواند باعث کاهش فشار خون غیر طبیعی و 

آسیب به اعضای بدن شود.
تجزیه و تحلیل داده های سوابق پزشکی الکترونیکی از 
حدود 80 بیمارستان آمریکا نشان داد که از 30 مارس، این 
اختالل در مقایسه با داده های دو سال گذشته 20 درصد 
افزایش یافته است. بیماری همه گیر کووید-19 جامعه و 
به ویژه نوجوانان را با چالش های روانی بسیار مهمی روبرو 

کرده است.

/ کشیدن سیگار چه تأثیراتی بر زنان باردار و جنین دارد؟
بیشترین تأثیر سوءمصرف سیگار بر روی جنین، در سه 
ماهه دوم و سوم بارداری است؛ زیرا در این زمان اندامهای 
جنین به تدریج تشکیل می شوند و در صورت استعمال 
سیگار، رشد اندامها مختل و جنین با عقب ماندگی مواجه 
می شود. استعمال سیگار حتی پیش از بارداری هم مضر 
است و بر تخمکهای زن تأثیر منفی دارد و قدرت باروری آنها 

را کاهش می دهد.

/ تفاوت کرونا و آنفلوانزا در چیست؟
مدیر گروه بیماری های واگیر معاونت بهداشت دانشگاه 
علوم پزشکی مشهد: آنفلوانزا با تب ناگهانی آغاز می شود؛ 
به این شکل که بیمار تا دقایقی قبل حال مساعد داشته 
و یکباره دچار تب و بدحالی می شود؛ در حالی که عالئم 
کرونا به تدریج بروز می کند و بیمار ضعف بیشتری را تجربه 

خواهد کرد.

چند خط سالمتی
 / یک دختر نخبه اهوازی قربانی عمل زیبایی شد!

 دانشگاه علوم پزشکی اهواز: این دختر 19 ساله که دارای 
رتبه 70 کنکور سراسری بود، برای عمل جراحی زیبایی به 
افراد غیرمتخصص در یکی از درمانگاه های اهواز مراجعه 
می کند و بعد از تزریق دارو دچار مرگ مغزی می شود. آمار 
رسمی از مرگ و میرهای ناشی از عملهای جراحی زیبایی، 

در دست نیست.
 نتایج یک تحقیق بین المللی نشان می دهد آمبولی ریه، 
مصرف بیش از حد داروی بیهوشی، مشکالت قلبی و عفونت 
و خونریزی، مهمترین دالیل مرگ و میر در جراحی های 

زیبایی است.
صرف چند بادام در روز سبب تندرستی بیشتر بدن می شود!

خوردن بادام از گرسنگی شدید جلوگیری می کند، تأثیر 
مثبتی بر قلب می گذارد و از بروز بیماری دیابت نوع دوم 
و آلزایمر جلوگیری می کند. چربی موجود در بادام چون 
چربی آوکادو از نوع خوب چربی است و باالرفتن سطح آن 

در خون نگران کننده نیست.

/ احتمال بارداری در زنانی که همسرشان شبها کمتر از 6 
یا بیشتر از 9 ساعت می خوابد کمتر می شود.

 در این زوج ها احتمال بارداری 42 درصد کمتر از آنهایی 

است که مرد شب حدود 8 ساعت می خوابد.

/ درمان یبوست شدید با اسفناج:
برای از بین بردن یبوست، باید اسفناج را در رژیم غذایی 
خود قرار دهید. بسته به این که چگونه آن را دوست دارید، 

شما می توانید آن را خام یا پخته مصرف کنید.
در صورت داشتن یبوست شدید، مخلوطی از یک لیوان آب 
اسفناج و نیم لیتر آب را دو بار در روز بنوشید. در عرض چند 

روز بهتر خواهید شد.

/ شاد باشید و شوخ طبع و البته ظرفیت و جنبه خود را هم 
باال ببرید. زنان و مردان شوخ طبع زندگی زناشویی و ازدواج 
موفق تری نسبت به زنان و مردان باهوش، جدی و عبوس دارند.

داد  نشان  آمریکا  انجمن سرطان  توسط  مطالعه ای   /
افرادی که سیگار را قبل از 45 سالگی ترک می کنند، تا ٪87 
خطر ابتال به سرطان ریه را کاهش می دهند و اگر در سن 35 
سالگی یا کمتر سیگار را ترک کنند، خطر ابتال به عفونت در 

آینده تقریبًا به صفر می رسد و ممکن است به 100٪ برسد.

/ ابتال به دیابت 16٪ در دنیا افزایش یافته است!
 بر اساس گزارش سازمان جهانی بهداشت، از سال 2019 

تاکنون ابتال به دیابت 16٪ در دنیا افزایش یافته است.
وزارت  غیرواگیر  بیماری های  مدیریت  مرکز   معاون 

بهداشت: رشد بیماری دیابت در کشور سریعتر از برنامه های 
کنترل آن است. نیمی از بیماران دیابت در دنیا از بیماری 

خود خبر ندارند.

چند خط سالمتی

بادمجان غذایی بسیار مغذی است که به خاطر دامنه فوایدش برای سالمت شما و 
جنینتان نباید از خوردن آن صرف نظر کنید؛ ولی به شرطی که بیش از حد از آن 
استفاده نکنید. در این جا برخی از فواید کلیدی خوردن بادمجان )در حد اعتدال( در 

دوران بارداری را ذکر می کنیم.
محافظت از جنین در مقابل نقص عضو: به دلیل داشتن منابع غنی فوالت، از بروز نقص 

مادرزادی جلو گیری می کند.
کمک به رشد جنین: بادمجان منبع فوق العاده ای از ویتامین C، ویتامین B کمپلکس، 
ویتامین A و ویتامین E می باشد که برای رشد جنین بسیار ضروری است. همچنین 
بادمجان حاوی مواد معدنی مثل پتاسیم، مس، منگنز و آهن است که به افزایش خون 

و تعداد هموگلوبین کمک شایانی می کند.

تنظیم دیابت بارداری: بادمجان به تنظیم دیابت بارداری و جلوگیری از باال رفتن قند 
خون کمک می کند.

درمان یبوست و اختالل گوارش: بادمجان منبع فوق العاده ای از فیبر رژیم غذایی 
است که به کار کردن شکم کمک می کند و یبوست را به حداقل می رساند.
تقویت سیستم ایمنی بدن ) به شرطی که بادمجان با پوست مصرف شود.(

بادمجان سرشار از ناسونین است که به عنوان یک آنتوسیانین در پوست این گیاه 
وجود دارد. ناسونین خاصیت آنتی اکسیدان دارد که به خنثی سازی رادیکال های آزاد 
در بدن شما کمک و از خطر آسیب سلولی و دی ان ای در دوران بارداری جلوگیری 

می کند.
مصرف بادمجان سرشار از آنتی اکسیدان، به تقویت سیستم ایمنی و جلوگیری از خطر 
رشد عفونتها و بیماریها در این دوران خطیر کمک می کند. همچنین ناسونین از خطر 

اختالالت شناختی در نوزادان جلوگیری می کند.
کاهش کلسترول بد: باعث بهبود سالمت قلب و کاهش خطر سکته قلبی می شود.

درمان فشار خون: اگر از فشار خون باال رنج می برید، بادمجان یک عامل کاهنده فشار 
خون است.

در مصرف بادمجان و هیچ ماده غذایی در بارداری از حد اعتدال خارج نشوید و 
زیاده روی نکنید.

مصرف بادمجان در دوران شیردهی زیاد توصیه نمی شود؛ زیرا ممکن است نفخ آن 
باعث ناراحتی در نوزاد شود . پیشنهاد می شود اگر نوزاد کولیکی دارید، مصرف نکنید . 
در غیر این صورت می توانید با احتیاط میزان کمی را در برنامه غذایی تان بگنجانید. 

البته رفتار نوزادتان را بررسی کنید تا در صورت ناراحتی، آن را حذف کنید.

 فواید خوردن بادمجان در دوران بارداری

 سل، بیماری عفونی حاد یا مزمنی است که 
باعث درگیر شدن اعضای مختلف بدن و به 

ویژه درگیر شدن ریه ها می شود.
حدود یک سوم از جمعیت جهان دارای 
سل نهفته هستند؛ به این معنا که افرادی 
که باکتری سل را تنفس می کنند، آلوده 
باکتری  با  است  قادر  بدن  اما  می شوند؛ 
مبارزه کرده و از تکثیر آن جلوگیری کند. 
در این صورت باکتری غیرفعال می شود؛ 

اما در بدن زنده می ماند. 
ضعف سیستم ایمنی به هر علتی، باعث 
در  می شود.  میکروب  این  شدن  فعال 
آلوده شده اند،  نهفته  به سل  افرادی که 

هنوز امکان سرایت بیماری وجود ندارد.

راه های انتقال سل:
میکروب سل از راه سرفه، عطسه، صحبت 
کردن، آواز خواندن و تف کردن در هوا 
پراکنده شده و مدتها به صورت معلق در 

هوا باقی می ماند و باعث سرایت بیماری به 
افراد دیگر می شود. هر سرفه می تواند تا 3 

هزار ذره میکروبی وارد هوا کند.
)در مورد این بیماری باید بدانیم که سل از 
راه آب، تماس جنسی، تزریق خون یا نیش 

حشرات منتقل نمی شود.(

شایع ترین عالمت ابتال به بیماری 
سل ریوی

سل  بیماری  به  ابتال  عالمت  شایع ترین 
ریوی، سرفه پایدار به مدت دو هفته یا 
بیشتر است و ممکن است با سایر عالئم 
تنفسی مانند تنگی نفس، درد قفسه سینه 
یا پشت و خلط خونی و یا عالئم عمومی و 
مشترک مانند تب، کاهش اشتها، کاهش 
خستگی  شبانه،  تعریق  بی حالی،  وزن، 

زودرس و ضعف عمومی همراه باشد.

تشخیص و درمان: 

ایمن سازی بر علیه بیماری سل و با واکسن 
کشوری  ایمن سازی  برنامه  جزو   BCG

است. با ایمن سازی نوزادان می توان از بروز 
جلوگیری  بیماری  این  خطرناکتر  موارد 
کرد. زمان تزریق این واکسن از بدو تولد تا 

12 ماهگی است.
به  بیماری سل،  ناقص  و  ناکامل  درمان 

مراتب بدتر از درمان نکردن بیماری است.
با رعایت یک سری اصول کلی مانند ارتقاء 
سطح بهداشت در جامعه و محیط زندگی 
افراد، آموزش بهداشت، وجود تهویه و نور 
بیماران و تغذیه مناسب،  اتاق  کافی در 
انتقال عفونت را تا حدی  می توان خطر 

کاهش داد.

بیماری سل در یک سوم جمعیت جهان

اخبار شهرستان

نماینده مردم نی ریز و استهبان خبر داد:کتاب و کتابخوانی در کشور ما مظلوم است

ضرب االجل مجلس به وزارت صمت و 
اقتصاد برای تنظیم بازار

که  این  بیان  با  نی ریز  جمعه  خطیب 
کتاب و کتابخوانی در کشور ما خیلی 
مظلوم واقع شده، علت آن را عملکرد 
مسئوالن دانست که به گفته او  به مقوله 

فرهنگ توجه زیادی ندارند.
رحمانی زاده  سیدرضا  حجت االسالم 
اظهار داشت: »فرهنگ در جامعه مثل 
هوا است و وقتی آلوده شد، در روح و 
مشکالت  این  می گذارد.  اثر  ما  جسم 
قلم، سبک  در  که  و معضالت جامعه 
ساختمان سازی و خورد و خوراک ما اثر 

گذاشته، ناشی از همین است.«
و  کتاب  پرچمدار  »اسالم  افزود:  وی 
کتابخوانی است و تاریخ گواه این است. 
مدارس،  ارشاد،  و  فرهنگ  وزارت  اما 
متولیان نهاد کتابخانه ها، خانواده ها و... 

باید توجه بیشتری داشته باشند.«
خطیب جمعه نی ریز گفت: »در نی ریز 
از نظر مکان کتابخانه مشکلی نداریم؛ 
البته اگر اقبال مردم بیشتر شود، مشکل 
پیدا می کنیم. در چند سال گذشته که 
من در نی ریز مسئولیت داشتم، شورای 
میدان  کنار  زمین  متر  هزار   8 شهر 
دانشجو را به نهاد مرکزی کتابخانه ها 
آنجا  نی ریز  مرکزی  کتابخانه  تا  داد 
ساخته شود. اما متأسفانه بیش از 5 یا 6 

سال است که یک اسکلت بنا شده و آن 
استحکامات الزم را از دست داده و رها 
شده است. البته من نمی دانم مشکل 

چیست. اما باید رفع شود.«
رحمانی زاده اضافه کرد: »ما در بخش 
و  قطرویه  شهر  در  خصوصًا  قطرویه، 
جمعیت  که  بنه کالغی  و  ریز اب  در 
قابل توجهی دارد، متأسفانه کتابخانه 
به آن معنا نداریم. در خصوص بحث 
از  روستاها،  در  کتابخوانی  فرهنگ 
سیاستهای نهاد کتابخانه ها این است 
که کتابخانه سیار می فرستد. گویا یک 
زمینه فراهم شده و به چند شهر استان 
فارس خودرویی با امکانات داده اند تا 
محروم  روستاهای  کتابخوانی  مشکل 
رفع شود. 350 میلیون تومان از ناحیه 
خیرین  و  شده  داده  استان  خیرین 
شهرستان هم باید تا پایان شهریورماه 
100 میلیون تومان تأمین می کردند؛ 
اما هیچ اتفاقی نیفتاد و امید است که 
مسئوالن به فکر باشند و خیرین هم 
به مسئله کار خیر در مسائل فرهنگی 

توجه کنند.«
خطیب جمعه نی ریز به روز بزرگداشت 
عالمه طباطبایی و سالروز رحلت عالمه 
محمد تقی جعفری اشاره کرد و گفت: 

»آنها الگوی جرئت و تربیت و تالشهای 
زمان  حجاب  باید  هستند.  بی وقفه 
قهرمانان  این  و تالش  زده شود  کنار 
را فرا روی جوانان قرار دهیم تا مردم 
شوند. بزرگ  قلبهای  صاحب  هم  ما 
وظیفه متولیان فرهنگی این است که 
نسبت به شناساندن این عالمان تالش 
کنند و نگذارند زیر سایه های زمان به 
فراموشی سپرده شوند. یکی از عیوب ما 
این است که در شناساندن بزرگان خود 

کوتاهی می کنیم.«
نوشتنی است قبل از نماز، رئیس جدید 
مراسم  در  همکارانش  و  دادگستری 
خدمت،  میز  برپایی  با  جمعه  نماز 
مردم  قضایی  مشکالت  پاسخگوی 

بودند.
در  رحمانی زاده  حجت االسالم 
تبریک  ضمن  جمعه  نماز  خطبه های 
سمت جدید حسین غضنفرنژاد، عنوان 
توفیق  باب  از  تبریک  »این  داشت: 
خدمتگزاری است؛ اما جز وبال چیزی 
نیست. چرا که اگر انسان کوتاهی کند، 
باید به سختی پاسخگو باشد. امید که 
این میز  خدمتها از حالت نمایشی خارج 
برای حل  به وسیله ای  تبدیل  و  شود 

مشکالت مردم گردد.« 

روابط عمومی مجتمع فوالد غدیر نی ریز:
بختگان  و  استهبان  نی ریز،  مردم  نماینده 
بین المللی  کنفرانس  روز  دومین  در 
Planex2021 در کیش گفت: وزارت صمت و 

اقتصاد تا پایان سال فرصت دارند برای تنظیم 
بازار فکری کنند.

موضوع  با  کنفرانس  این  روز  دومین  در 
اولیه« دکتر  مواد  و  فوالد  »بررسی صنعت 
طهماسبی عضو و دبیر کمیسیون صنایع و 
معادن مجلس شورای اسالمی گفت: وظیفه 
مجلس شورای سالمی صیانت از وضعیت رفاه 
مردم و تصمیم هایی که منجر به این می شود، 

است.
وی افزود: مردم در یک سال اخیر مشکالت 
خود  اساسی  کاالهای  تأمین  در  زیادی 
که  است  آن  نشان دهنده  این  و  داشته اند 

تنظیم بازار به خوبی انجام نمی شود.
نماینده مردم نی ریز و استهبان در مجلس 

شورای اسالمی تصریح کرد: با بررسی های 
با  و  معادن  و  صنایع  کمیسیون  و  مجلس 
برگزاری جلسات هفتگی با وزرای صمت و 
اقتصاد، برآنیم تا وضعیت و عملکرد این دو 

وزارتخانه به ویژه وزارت صمت را رصد کنیم. 
وی افزود: به این دو وزارتخانه فرصت داده ایم 
برای  دقیقی  برنامه ریزی  سال  پایان  تا  که 
کاهش تورم و عرضه و توزیع مناسب کاال 

انجام دهند.
طهماسبی در ادامه با بیان اینکه مجلس از 
ابزار نظارتی خود استفاده خواهد کرد اظهار 
داشت: صدای مردم به خاطر عرضه و توزیع 
نامناسب کاال در بازار بلند شده و مجلس از 
اختیارات خود به نفع مردم استفاده خواهد 

کرد.
همچنین  معادن  و  صنایع  کمیسیون  دبیر 
تصریح کرد: در این رابطه از بخش خصوصی 
تولید  مختلف  بخش های  دلسوزان  و 

را  خود  پیشنهادات  و  نظرات  می خواهیم 
در قالب الیحه یا طرح به کمیسیون صنایع 
و معادن بدهند تا کمیسیون با کمک مرکز 
پژوهش های مجلس موضوعات و پیشنهادات 

را مورد بررسی قرار دهد.
برنامه ریزی  امیدواری کرد: شاهد  ابراز  وی 
نه  باشیم  ثبات  دارای  و  منسجم  و  دقیق 
برنامه ریزی های مقطعی و کوتاه مدت که از 

جای دیگری دچار مشکل شویم.
به  که  گزارش هایی  داد:  ادامه  طهماسبی 
کمیسیون مجلس رسیده نشان دهنده بروز 
مشکل در واحدهای کوچک فوالدی و تأمین 
نیازمند حمایت  و  است  اولیه  مواد  و  مالی 

هستند.
وی افزود: برای حمایت از واحدهای فوالدی 
با  عملی  راهکارهای  کردن  پیدا  جز  راهی 

همفکری و هم افزایی بخش خصوصی نداریم.

برنامه های هفته بسیج 
اعالم شد

نمود  اعالم  نی ریز  ناحیه  فرمانده سپاه 
بیش از 200 برنامه شاخص و عمومی 
در هفته بسیج با شعار »بسیج ، پاره تن 
مردم است« در شهرستان نی ریز برگزار 

می گردد. 
این  معرفی  به  شعبانی نیا  سرهنگ 
صبحگاه  گفت:  و  پرداخت  برنامه ها 
اقتدار  نمایش  بسیجیان،  مشترک 
میقات  بسیجیان،  حضور  حماسه  و 
نمازجمعه،  میعادگاه  در  صالحین 
یادواره شهدای آبروی محله، وبینارهای 
آموزشی با موضوع سواد رسانه و سواد 
فضای مجازی و خانواده، توزیع کمکهای 
یا  و  نیازمند  خانوارهای  برای  مؤمنانه 
خانوارهای مبتال به بیماری کرونا و آزادی 
زندانیان جرائم غیرعمد توسط ناحیه و با 
کمک مالی خیرین، توزیع ماسک رایگان 
اینترنتی  مسابقه  برگزاری  مردم،  بین 
نقاشی  و مسابقه  خاطره نویسی و شعر 
برای کودکان، اجرای طرح محله محور 
برای مبارزه با کرونا با کمک بسیجیان، 
میز  اداره ها،  توسط  شهر  سازی  فضا 
خدمت با حضور شورای اداری و رسیدگی 
به مشکالت مردم با رعایت پروتکلهای 
بهداشتی، ویزیت رایگان و عطر افشانی 
و غبارروبی مزار شهدا از برنامه های هفته 

بسیج در سال جاری خواهد بود.
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در بازرسی از صنف خواربار نی ریز، یک 
تن مواد غذایی تاریخ گذشته کشف شد 
و متخلفان به مراجع قضایی ارجاع داده 

شدند.
اساس  بر  آبان   22 شنبه  بازرسی،  این 
تأکید فرماندار و مصوبه ستاد تنظیم بازار 
و با حضور بازرسان و ناظران واحد بازرسی 
شبکه  کارشناس  و  اصناف  بر  نظارت  و 
بهداشت و درمان از واحدهای صنفی رسته 

خواربار انجام شد.
اصناف،  اتاق  بازرسی  مدیر  گفته  به 
اهداف  از  نیز  پیگیری گزارشات مردمی 
انجام  بازدیدها  این  در  که  بود  بازرسان 

گرفت. 
مهدی ذوالقدر گفت: »در این گشت حدود 
یک تن کاالی تاریخ مصرف گذشته کشف 
و جمع آوری شد تا ضمن معدوم کردن و 

انجام مراحل قانونی توسط واحد بهداشت 
تحویل  و  تشکیل  پرونده  شبکه،  محیط 

مراجع قضایی شود.«
وی افزود: »در این دور از بازدیدها، گواهی 
واکسیناسیون متصدیان نیز بررسی و به 

مشتریان فاقد ماسک تذکر داده شد.«
واحد   ۳۰ به  نزدیک  از  است  نوشتنی 
واحد   ۶ بازدید،  این  در  شده  بازرسی 
متخلف شناسایی و برگ گزارش تخلف 

آنهاتنظیم  شد.

عابد نعمتی، نی ریزان فارس:
فوالد  پیمانکاران  از  یکی  کارگر 
تکنیک، بر اثر سقوط از ارتفاع ۶ متری 

دچار مرگ مغزی شد.
این حادثه ساعت 8:45 صبح یکشنبه 
2۳ آبان رخ داد و کارگر 4۰ ساله در 
حال جوشکاری روی یکی از سازه ها، با 

سر به پایین سقوط کرد.
کاهش  دچار  شدت  به  که  وی 
وسیله  به  بود،  شده  هوشیاری 
به  غدیر  فوالد  مجتمع  آمبوالنس 

بیمارستان شهدا اعزام شد.

تالش متخصص جراحی مغز و اعصاب 
و کادر درمان بیمارستان شهدا در اتاق 
عمل اما نتیجه ای نداد و مرگ مغزی او 

تأیید شد.
شنیده ها حاکی است دوشنبه 24 آبان 
تیمی از پیوند اعضای استان به نی ریز 
اعزام شدند و در گفتگو با خانواده این 
کارگر، قرار شد او برای اهداء اعضایش 
نیازمند، به شیراز منتقل  به بیماران 

شود.
نوشتنی است این کارگر اهل استهبان 

است و دو فرزند دارد.

با ثبت 4۰ مبتالی جدید به کرونا در هفته 
گذشته، تعداد مبتالیان به 449۳ نفر رسید.

همزمان میزان مبتالیان بختگان به 1995 
مورد رسید.

درصد   88 حدود  کنون  تا  است  نوشتنی 
)۶۰71۶ دوز( جامعه هدف باالی 12 سال 

در شهرستان نی ریز، واکسن دوز اول و 7۳.5 
را  دوم  دوز  واکسن  دوز(   5۰۶۰9( درصد 

تزریق کرده اند. 
در  کرونا  به  مبتال  نفر   15 نیز  هم اکنون 
 5 حال  که  هستند  بستری  بیمارستان 

نفرشان وخیم است.

یک دختر 14 ساله در کوه های روستای 
قتل  به  گلوله پدرش  با شلیک  دهمورد 

رسید.
رئیس مرکز اطالع رسانی پلیس فارس در 
گفتگو با خبرنگار نی ریزان فارس گفت: 
»این حادثه چهارشنبه شب 19 آبان ماه 
در کوه های روستای دهمورد )شهرستان 
بختگان( رخ داد و پدر هنگام روشن کردن 
سیگار، سهواً دختر 14 ساله خود را به قتل 

رساند و روانه دادسرا شد.«
»مأموران  افزود:  افرامن  سرهنگ حمید 
انتظامی در بررسی های اولیه مطلع شدند 
مقتول که دختری 14 ساله است، با سالح 
شکاری به قتل رسیده و پس از هماهنگی 
با مقام قضائی جسد را  به پزشک قانونی 

انتقال دادند.«
وی خاطر نشان کرد: »مأموران با اقدامات 
فنی و تخصصی و تحقیقات محلی به این 
نتیجه رسیدند که مقتول توسط پدرش به 

قتل رسیده است.«
سرهنگ افرامن با بیان این که مأموران 
موفق شدند با اقدامات پلیسی پدر مقتول 

را شناسایی و وی را در کمتر از 24 ساعت 
دستگیر کنند، تصریح کرد: »در بازرسی از 
مخفیگاه متهم، یک قبضه اسلحه شکاری 

غیرمجاز کشف شد.«
این مقام انتظامی خاطر نشان کرد: »قاتل 
5۰ ساله در بازجویی اولیه اقرار کرد که با 
دخترم در مسیر کوهستانی به صورت پیاده 
در حال پیاده روی بودیم که من جلوتر از 
شکاری  اسلحه  که  حالی  در  بودم.  وی 
برای روشن کردن  ناگهان  بود،  همراهم 
سیگار زانو زدم که به صورت سهوی یک تیر 
شلیک شد و به دخترم اصابت کرد و منجر 
به مرگ وی شد.« وی تشریح کرد: »قاتل 
قانونی تحویل مراجع  برای سیر مراحل 

قضائی و از آن طریق روانه زندان شد.«
نوشتنی است کارکنان اورژانس در بررسی 
اولیه متوجه شدند که  5 ساچمه از شلیک 
این اسلحه به مقتول اصابت کرده و وی را 
از ناحیه قفسه سینه، شکم و پهلوی راست 

مورد جراحت قرار داده است.
اما  دختر  این  نجات  برای  آنها  تالش 

نتیجه ای در بر نداشت.

بیمارستان  در  کیلوگرمی   5 نوزاد  یک 
شهدای نی ریز متولد شد.

بیمارستان  عمومی  روابط  گزارش  به 
شهدا،  رقیه صالحی مسئول بخش زایشگاه 
بیمارستان شهدای نی ریز گفت: »این نوزاد، 
اولین فرزند خانواده است و مادر به دلیل 
نزدیکی به زمان زایمان، یکشنبه شب 2۳ 

آبان به بیمارستان مراجعه کرد.
دکتر مهزاد فیروزی پزشک متخصص زنان و 

زایمان بیمارستان شهدا نیز ادامه داد: »مادر 
با آغاز نسبی دردهای زایمانی بستری شد 
که به علت نداشتن تناسب سر نوزاد با لگن 
مادر، نبود پیشرفت سیر زایمان و پیش بینی 
وزن باالی جنین، مادر برای زایمان به روش 

سزارین، به اتاق عمل انتقال یافت.«
این پزشک متخصص افزود: »نوزاد و مادر 
در سالمت کامل در بیمارستان تحت نظر 

هستند.«

فرمانده انتظامی نی ریز از کشف بیش از 5۰۰ کیلو انواع مواد مخدر 
در محورهای نی ریز خبر داد.

سرهنگ سیدمحمد یوسفی گفت: »در همکاری اطالعاتی پلیس 
استان مرکزی و مأموران انتظامی شهرستان نی ریز، چهارشنبه 2۶ 
آبان ماه، 1۳۶ کیلو و 5۰۰ گرم تریاک از یک دستگاه وانت نیسان که 

در مسیر بختگان به نی ریز تردد می کرد کشف شد.
یکشنبه 1۶ آبان نیز ۳8۰ کیلو تریاک توسط مأموران انتظامی 
شهرستان نی ریز از یک خودرو پژو 4۰5 در محورهای خاکی منتهی 

به نی ریز کشف شد.
پنجشنبه 1۳ آبان، 5 کیلو و 7۰۰ گرم هروئین در ایست و بازرسی 

قطرویه از یک وانت پیکان به دست آمد.
29 کیلو تریاک نیز یک روز قبل از آن از یک کامیون کشنده در 

همان مکان کشف شد.
در همان روز، مأموران ایست و بازرسی قطرویه موفق شدند یک 
کیلو هروئین و یک کیلو تریاک را از دو خودرو پژو 4۰5 در ایست و 

بازرسی قطرویه کشف و رانندگان آن را دستگیر کنند.«
وی اضافه کرد: »در بازرسی از یک دستگاه اتوبوس در ایست و 
بازرسی قطرویه، 12۰ هزار نخ سیگار آریزونا قاچاق به ارزش 42 
میلیون تومان کشف و پرونده آن به تعزیرات حکومتی شهرستان 

ارجاع شد.«

مناطق  در  نی ریز  هالل احمر  امدادگران 
زلزله زده استان هرمزگان، بی وقفه فعالیت 

کردند.
در پی وقوع زلزله ۶.4 ریشتری در منطقه 
الفت استان هرمزگان، ساعت 21 یکشنبه 
شب 2۳ آبان، یک تیم تخصصی 15 نفره 
ارزیابی و اسکان اضطراری توسط جمعیت 
محل  به  ریز  نی  شهرستان  هالل احمر 

حادثه اعزام شد.

به گزارش روابط عمومی جمعیت هالل 
احمر شهرستان نی ریز، این تیم حتی در 
ساعات پایانی شب نیز کار خود را تعطیل 
نکرد و تا پایان هفته به هموطنان خود 

خدمت نمود.
تیم ارزیابی هالل احمر در مناطق رضوان 
و فین به ارزیابی7 روستا و توزیع اقالم 
اسکان اضطراری مثل چادر، مواد غذایی، 

ظروف و ... پرداخت.

یک تن کاالی تاریخ گذشته 

از بازار نی ریز کشف شد

مرگ مغزی کارگر فوالد بر 

اثر سقوط از ارتفاع 6 متری

یک هفته بدون فوتی کرونا

قتل دختر 14 ساله با شلیک پدر

تولد نوزاد 5 کیلو گرمی 
در بیمارستان شهدای نی ریز

کشف بیش از 500 کیلو مواد مخدر در محورهای نی ریز

تالش امدادگران هالل احمر 
در مناطق زلزله زده

اورژانس 115 نی ریز عملیات مختلفی را در 
هفته گذشته انجام داد. به گزارش کچویی 
مدیر اورژانس 115 نی ریز، مهمترین این 

حوادث به شرح زیر بوده است:
اثر  بر  آبان،  ساعت 11:2۰ سه شنبه 18 
تصادف دو موتورسیکلت در خیابان امام 
از ناحیه سر  خمینی، یک مرد 52 ساله 
آسیب دید و به بیمارستان شهدا منتقل 

شد.
آبان،  بر   19 چهارشنبه   1۶:42 ساعت 
روستای  در  پراید  خودرو  واژگونی  اثر 
بنه کالغی، دو نفر مصدوم شدند. یک پسر 
15 ساله از ناحیه پا و یک پسر 1۶ ساله نیز از 

ناحیه گردن و کمر آسیب دید.
برخورد  اثر  بر  روز،  همان   2۰ ساعت 
روستای  در  شغال  با  موتورسیکلت  یک 
تم شولی، راکب موتورسیکلت از ناحیه پا 

مصدوم شد.
از  بعد  موتور سیکلت  دو  نیز   1۳ ساعت 
آباده  جاده  در  سوم  چاه سرخ  روستای 
تصادف کردند و سه نفر به شدت مصدوم 
آمبوالنس  دو  حادثه  این  برای  شدند. 
اعزام  چاه مهکی  و  دهمورد  پایگاه های 
گردید. یک مرد 84 ساله با صدمات متعدد 
به بیمارستان شهدا اعزام شد. وی که دچار 
شکستگی پا شده بود، تحت عمل جراحی 
قرار گرفت. دو مصدوم دیگر که یک مرد ۶8 
ساله و یک خانم ۶۰ ساله بودند، از ناحیه سر 

آسیب دیدند. 
ساعت 1۰:۳7 همان روز، دو موتورسیکلت 
نزدیک مسجدالنبی با هم برخورد کردند 
که سرنشینان ۶۳ و 2۳ ساله آن به ترتیب از 

ناحیه گردن و دست راست مصدوم شدند. 
ساعت 9:5۰ پنجشنبه 2۰ آبان، یک خانم 
7۰ ساله در منزل خود نزدیک حسینیه 
اثر سقوط در سطح همتراز  بر  اکبرزاده، 

دچار شکستگی استخوان ران شد. 
دو ساعت بعد، همین حادثه برای یک مرد 

7۰ ساله دیگر در بولوار سرداران رخ داد.
ساعت 1۳:48 همان روز نزدیک آموزشگاه 
امید، یک پیرمرد 95 ساله در سطح همتراز 
سقوط کرد و از ناحیه ران پا و لگن دچار 

شکستگی شد.
در این رابطه کچویی گفت: »بحث مراقبت 
محیطی از سالمندان بسیار مهم است که 
نمی شود. در  توجه الزم  آن  به  متأسفانه 
منازل مسکونی با نصب دستگیره و نرده 
یا حذف پله ها، جاهای ناهموار، سرامیک 
برای  را  محیط  می توان   ،... و  لغزنده 

سالمندان ایمن کرد.
باید مراقب بود که انداختن فرش سبک 
روی  رفتن  راه  و  لغزنده  سطح  روی 
با دمپایی پالستیکی  لغزنده  سرامیکهای 

مناسب نیست.
سالمندان باید مراقبت دائمی داشته باشند 
به موقع برطرف و  آنها  و مشکالت چشم 
درمان شود تا کاهش دید آنها منجر به حادثه 
نشود. همچنین رسیدگی به روح و روان و 
تفریحات مناسب سن آنها باعث می شود که 
مشکالت روحی کمتری پیدا کنند. آنها نیاز 
به رسیدگی تخصصی دارند و بهترین مکان 

برایشان، خانه خودشان است.«
مدیر اورژانس 115 ادامه داد: »۳۰ دقیقه 
بامداد جمعه 21 آبان، دو خودرو روبروی 
تصادف  با هم  ملت شعبه سجادیه  بانک 
کردند و 4 نفر مصدوم شدند. در این حادثه 
یک زن 28 ساله از ناحیه گردن و زانوی 
چپ و یک مرد 25 ساله از ناحیه سر آسیب 
نیز  دیدند. دو مرد ۳۳ و ۳4 سال دیگر 

صدماتشان جزئی بود.
ساعت 15:۳۰، بر اثر تصادف موتورسیکلت 
و عابر پیاده در روستای  قلعه خواجه، دو 
نوجوان 11 و 12 ساله از ناحیه پا و قفسه 
سینه آسیب دیدند؛ اما موتور سوار ضارب 

متواری شد.
روستای  نزدیک  جمعه   19:12 ساعت 
حاجی آباد، یک خودرو واژگون شد و ۳ نفر 
مصدوم شدند. یک خانم ۶۰ ساله از ناحیه 
کمر مصدوم شد و دو مرد 25 و 29 ساله نیز 

صدمات جزئی دیدند.
ساعت 1۶:5۰ بر اثر واژگونی یک خودرو 
در سه راه تم شولی، راننده ۳۰ ساله آن دچار 
ضربه مغزی و بیهوش شد. وی هم اکنون نیز 
در بخش مراقبتهای ویژه بیمارستان شهدا 

با ضریب هوشی بسیار پایین بستری است.
ساعت 7:47 شنبه 22 آبان، بر اثر تصادف 
دو خودرو در خیابان منابع طبیعی، 2 نفر 
مصدوم شدند. یک مرد 29 ساله از ناحیه 
گردن و زانو و یک مرد ۳2 ساله نیز آسیب 

جزئی دید.
ساعت 14، دو موتورسیکلت در منطقه باغ 
و قنات بیشته مشکان با هم تصادف کردند. 
در این حادثه دو موتور سوار 2۶ و 15 ساله 
به ترتیب از ناحیه لگن و استخوان ران چپ 

و زانوی راست آسیب دیدند.
ساعت ۳:45 بامداد همان روز، دو خودرو 
در جاده سیرجان، سه راهی امامزاده محمد 
تصادف کردند. در این پیشامد، یک خانم 
۳5 ساله و پسر 1۰ ساله دچار ضربه به سر 

شدند.
ساعت 19 نیز یک پژو کنار باسکول قطرویه 
مصدوم  آن  سرنشین  سه  و  شد  واژگون 
شدند. دو مرد 45 و 41 ساله از ناحیه زانو و 
شانه و فک و شانه و یک دختر دو و نیم ساله 

نیز از ناحیه ران پای راست مصدوم شدند.
ساعت 8 یکشنبه 2۳ آبان، یک خانم ۳5 
ساله در یک اتفاق مشکوک از پنجره طبقه 
سوم منزل خود به پایین سقوط کرد و دچار 
شکستگی شدید از ناحیه لگن و مهره های 
کمر شد. پرونده این حادثه توسط نیروی 
انتظامی و مراجع قضایی در دست بررسی 

است.
ساعت 1۰:4۳ همان روز یک مرد ۳5 ساله 
اطراف  کوچه های  در  گچ کاری  حال  در 
مجتمع رهیاب، بر اثر سقوط از داربست 
در ارتفاع یک و نیم متری، از ناحیه گردن 

آسیب دید.
روستای  در  آبان   24 دوشنبه   9 ساعت 
تل مهتابی، یک موتورسیکلت واژگون شد 
و دو سرنشین 2۳ و 2۰ ساله آن از ناحیه 

زانوی راست و دستها مصدوم شدند.
روستای  در  روز  همان   17:۳۰ ساعت 
تنگ حنا دو خودرو باری ایسوزو و فوتون 
با هم برخورد کردند. بر اثر این حادثه، یک 
مرد 47 ساله دچار صدمات متعدد شد و 

یک مرد ۳5 ساله دیگر آسیب جزئی دید.

راننده 55 ساله پیکان بر اثر واژگونی 
خودروی خود در جاده روستای هرگان 

درگذشت.
به گفته مدیر اورژانس 115 نی ریز، 
آبان  این حادثه شامگاه دوشنبه 24 
رخ داد و به دلیل تاریکی مسیر، تا چند 
ساعت کسی از این واقعه خبردار نشد. 
اما خانواده وی که نگران شده بودند، از 
ساعت 9 شب با تلفن همراهش تماس 
نمی  دریافت  پاسخی  و  گرفتند  می 

کردند.
محمد حسین کچویی گفت: در نهایت 
ساعت 2:45 بامداد سه شنبه 25 آبان، 

با اورژانس 115 تماس گرفته شد؛ اما 
به  از رسیدن  اورژانس پس  کارکنان 
محل حادثه متوجه شدند که مدتی از 
مرگ این راننده که دچار ضربه مغزی، 
خونریزی داخلی و شکستگی ران پا 

شده می گذرد.
در  نیز  آتشنشانی  مأموران  ادامه،  در 
محل حاضر شدند و در یک عملیات 
دو ساعته، به وسیله ست هیدرولیک 
دِر خودرو و صندلی را قیچی کردند و 
توانستند با ایجاد فضا، راننده را که در 
بیرون  بود،  کرده  گیر  پیکان  خودرو 

بیاورند.

عملیات اورژانس 115 در هفته گذشته

مرگ راننده پیکان در 
جاده هرگان

گذشته  هفته  در  مردم  اموال  سارق   7
دستگیر شدند و به 14 فقره سرقت اعتراف 

کردند. 
به گفته فرمانده انتظامی نی ریز، این افراد به 
سرقت از اماکن خصوصی، موتورسیکلت، 

منزل مسکونی و مغازه اعتراف کردند.«
گفت:  یوسفی  سیدمحمد  سرهنگ 
»سارقان با تالش مأموران انتظامی، پلیس 
دستگیر  پاسگاه ها  و  کالنتری ها  آگاهی، 

شدند.«

7 سارق در چنگ پلیس

دفتر نظارت همگانی فرماندهی انتظامی شهرستان نی ریز 
آماده دریافت هر گونه پیشنهاد، انتقاد، تقدیر و شکایت 
شما همشهریان گرامی از عملکرد پلیس از طریق مراجعه 

حضوری و یا تماس با
 تلفن 197 
می باشد.
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امور آبفا
)آبیاری(  دوم  نصیر آباد  روستای  ساکن  بنده 

هستم.
ما مشکالت زیادی داریم؛ از جمله:

1- آب اشامیدنی یکی از نیازهای اولیه این روستا 
است که متأسفانه لب شور است و باعث شده که 

اکثر اهالی دچار سنگ کلیه بشوند.
2- همین آب لب شور هم که در هفته 5 روز قطع 
است و اهالی برای حمام و شستشوی ظروف با 
مشکل مواجه هستند. این قطعی آب باعث شده 
اهالی دچار بیماری شوند و کیفیت بهداشت به 

شدت پایین بیاید. 
این  آب  قطعی  مشکل  خواهشمندیم  عاجزانه 

منطقه راحل کنید.

نی ریزان فارس: با سالم و احترام، پاسخ این 
با  سؤال در صفحه ۳ همین شماره در خبری 
عنوان »خریداری تجهیزات آبرسانی به مجموعه 

روستای نصیرآباد« چاپ شده است.

آموزش و پرورش
1- طرح سواد حرکتی فقط زحمت مادران را زیاد 
کرده، وگرنه بچه که در خانه هست؛ نه انگیزه ای 
دارد و نه دقیق می داند دارد چه می شود. چون 
مادر فقط در حد تکلیف می خواهد این را انجام 
دهد و مثل مدرسه نیست که با معلم و چند تا 

شاگرد حداقل نیم ساعت در حیاط ورزش کنند.
آزمایشگاهی  موش  فقط  کرونا  این  با  بچه ها 

شده اند که مسئوالن می خواهند ببینند کی و 
کجا، چه چیزی جواب می دهد.

2- این روزها خبر اجباری شدن مدارس به گوش 
می رسد. آیا مدیران مدارس یا رئیس اداره یا وزیر 
آموزش و پرورش مسئولیت جان دانش آموزان یا 

خانواده ایشان را می پذیرند؟
این ویروس  چقدر مدارس و جامعه در مقابل 

بی رحم ایمن است؟

پاسخ آموزش و پرورش:
1- پاسخ کارشناس تربیت بدنی آموزش و پرورش 
نی ریز: با سالم و احترام، با توجه به بی تحرکی 
به  عزیزان  این  دسترسی  عدم  و  دانش آموزان 
فضای پویا و فعال، معاونت تربیت بدنی و سالمت 
این موارد اهتمام  به  وزارت آموزش و پرورش 
کاربردی  و  علمی  طرح های  تا  است  ورزیده 
درآورد.  اجرا  به  محترم  والدین  همکاری  با  را 
پروژه سواد حرکتی هم برای شرایط حضوری و 
شده  پیش بینی  غیرحضوری  شرایط  همچنین 
و  یار  محترم  والدین  همیشه  ضمن  در  است. 
مددکار فعالیتهای آموزشی و پرورشی بوده اند. 
که  است  علمی  و  وزارتی  این طرح یک طرح 
ان شاءا... با آموزش صحیح والدین توسط مدرسه 
به هدف اصلی که تحقق سالمتی دانش آموزان و 

جامعه است محقق گردد.
2- در این خصوص، مدیریت تابع تصمیم ستاد 
ملی و شهرستانی کرونا و دستورالعملهای وزارت 
آموزش و پرورش و اداره کل آموزش و پرورش 

می باشد.

نماینده مجلس ومسئوالن مربوط
به  بالگرد  فروند  چند  بود  قرار   1۳95 سال 
طبق  بدهند.  استان  شرق  شهرستانهای 
معمول مسئوالن نی ریز اهمیت ندادند و بالگرد 
را به جهرم دادند؛ با وجودی که نی ریز که شهر 

حوادث  و  است  استان  چند  رابط  و  ترانزیتی 
زیادی در جاده های آن رخ می دهد. از طرفی هم 
آتش سوزی مراتع است که برخی اوقات نیاز به 

بالگرد دارد.
ازنماینده مجلس و بقیه مدیران شهرستان تقاضا 
داریم پیگیری کنند و حق مردم را بگیرند، یک 

بالگرد برای نی ریز بگیرند.

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

با سالم خدمت شهروند گرامی، مطلب شما جهت 
پیگیری، در برنامه نماینده محترم قرار گرفت.

*****
به سؤال هفته گذشته که  پاسخ  همچنین در 
در همین صفحه به چاپ رسید، پاسخ زیر ارائه 

می شود:
به صورت هفتگی  پروژه گردنه الی رز  تکمیل 
مورد پیگیری نماینده محترم است و لذا جان 

مردم از هر موضوعی ارزشمندتر است .
این که تصور شود برای افتتاح این پروژه در دهه 
فجر، نهایی شدن پروژه عامدانه به تأخیر افتاده، 

بی انصافی است .
راه  اداره  و  پیمانکار  پیگیریها،  آخرین  طبق 
و شهرسازی قول داده اند تا اواخر آذر ماه پروژه 

افتتاح گردد.

توزیع برق
اینجا خیابان ابوذر، کوچه شهید طاهری )شماره 
7( است. االن 2 ماه است که کوچه روشنایی ندارد 
برق هم وسط  تیر  نمی کنند. یک  و رسیدگی 
کوچه است که تا به حال چندین بار باعث تصادف 

موتورسیکلتها با آن شده. لطفًا پیگیری کنید.

پاسخ توزیع برق:
سالم و درود بر شما، برای گزارش خاموشی ها 

تلفن 121 شبانه روز فعال بوده و به ترتیب به 
درخواستها رسیدگی می شود.

فرمانداری - تعاون، کار و رفاه 

اجتماعی
آیا به نظر شما در شهرستان نی ریز مشکلی به 
نام بیکاری وجود دارد؟ در حالی که واحدهای 
تولیدی و معادن و ... شدیداً با مشکل نیروی کار 
مواجه هستند و اگر اوضاع به همین منوال پیش 
برود، در سال آینده خیلی از این واحدها به علت 

نبودن نیروی کار تعطیل خواهند شد.

پاسخ مشترک فرمانداری و اداره تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی:

با سالم، احترامًا در پاسخ به سؤال مطرح شده 
توسط شهروند محترم، به استحضار می رساند که 
واحدهای تولیدی و معادن که متقاضی نیروی کار 
هستند، شایسته است در این خصوص نسبت به 
ارائه درخواست کتبی به کاریابی اقدام کنند تا از 
متقاضیان کار ثبت نام شده در کاریابی، نیروی 

کار واجد شرایط معرفی شود.

فرمانداری
آقای  واقعی مردم، جناب  از خادم  ویژه  تشکر 
عنایت الهی مدیر دفتر فرماندار محترم شهرستان 

نی ریز.
بنده روز شنبه جهت اخذ برگ تردد به فرمانداری 
مراجعه کردم. برای اولین بار کارمندی را دیدم که 
قبل از شروع ساعت اداری در محل کار خود حاضر 
و با رویی خوش مشغول خدمتگزاری به مردم بود. 
ضمن سپاس از فرماندار محترم و مجموعه منظم 

فرمانداری، درخواست تشویق ایشان را داریم.

پاسخ فرمانداری:

با سپاس از جنابعالی، اقدام خواهدشد.

راه و شهرسازی
چرا نی ریز در طرح ملی مسکن نیست؟  مردم بی 

خانمان چه کنند؟

نی ریزان فارس: با سالم و احترام، پاسخ سؤال 
شما توسط اداره راه و شهرسازی در هفته نامه 

شماره ۳58 صفحه یک و سه داده شده است.

شهرداری نی ریز
1- لطفًا فکری به حال ترافیک خیابان ولیعصر 
کنید. حداقل روی جوی آب را با آهن بگیرید که 

خیلی تفاوت دارد. با تشکر از شهردار محبوب.
2- در کنار سنگفرش خیابانها، فکری هم به حال 
خرابی خیابانها و کوچه هایی که پس از اجرای 
طرح فاضالب ایجاد شده کنید؛ بخصوص کندرو 
مشکالت  همچنین  خان.  کوچک  میرزا  بولوار 

خرابی پیاده روها و  ورودی شهر.
۳- زباله های کوچه آموزشگاه رانندگی امید جمع 
نمی شود. در این کوچه بچه زیاد است و باعث 

بیماری می شود. لطفًا رسیدگی کنید.

جهاد کشاورزی
لطفًا فکری به حال مشکالت کشاورزان درباره 
وجود  به  دالل بازی  و  خود  محصوالت  فروش 
آمده کنید. هر محصولی که زمان بهره برداری و 
فروشش می رسد، دالالن و سودجویان بازار را 
آشفته می کنند و با کمترین قیمت، محصول را از 
دست کشاورز بیرون می آورند و با باالترین قیمت 

به مردم می فروشند.
انار، انجیر، به و میوهای دیگر، زمانی که کشاورز 
با هزار مشکل از کمبود آب گرفته تا گرانی کود 
و سم و دیگر مشکالت، به زمان فروش محصول 

رسید، بازار فروش کساد و ارزان می شود؛ کشاورز 
هم بدهکار و ورشکسته. نان اصلی و بدون دردسر 

هم به دالل و سرمایه دار می رسد.

مردم قدر شناس باشید
دست اندرکاران  به  خداقوت  عرض  و  سالم  با 
نی ریزان فارس، ما حدود یک سال است که دفتر 
تعویض پالک در این شهرستان نداشتیم. اما هیچ 
کس اعتراضی نکرد و همه راه افتادیم شیراز با آن 
نوبتهای دردسرساز اینترنتی چند هفته ای و صف 
طوالنی دفتر تعویض پالک شیراز. اما االن که با 
زحمات زیادی این دفتر راه اندازی شده، بعضیها 
با انتقادات غیر منطقی می خواهند باعث تعطیلی 

مجدد آن شوند.
آیا لیاقت ما این است که دوباره آواره این شهر و آن 
شهر شویم؟ چرا نمی گذاریم این دفتر دائر بماند و 

مدام سنگ اندازی می کنیم؟
من اهل روستا هستم. حدود 4ماه قبل جهت 
تعویض پالک به شیراز رفتم که پس از دو هفته 
با دادن 4۰۰ هزار تومان به یکی از دفترهای 
خدماتی، توانستم نوبت بگیرم و روز نوبتم هم از 

ساعت 9 صبح تا نزدیک ساعت 14معطل شدم.
هفته قبل پس از بازدید راهنمایی، به دفتر نی ریز 
است.  تا آسمان  از زمین  تفاوت  و دیدم  رفتم 
آنهایی که آنجا بودند چقدر احترام گذاشتند و 
در مدت حدود 2۰ دقیقه کارم را راه انداختند؛ 
خواستم تنها تشکر کنم. خدا کند قدرشان را 

بدانیم و از آنها حمایت کنیم.

 ادارات، سازمانها و نهادهایی که در این 

شماره به سؤاالت و انتقادات مردمی پاسخ 

نداده اند:
- شهرداری نی ریز
- جهاد کشاورزی

امید شهدان، نی ریزان فارس:

رئیس جدید دادگستری در  مراسم معارفه خود 
از  استفاده  با  جامعه  بستر  از  قضازدایی  گفت: 

مشارکتهای مردمی، اولویت برنامه او است.

یک دادگاه و شعبه جدید
در ابتدای این مراسم که پنجشنبه 1۳ آبان در سالن 
برگزار  ارشاد اسالمی  اداره فرهنگ و  آمفی تئاتر 
مدیرکل  موسوی  سیدکاظم  حجت االسالم  شد، 
دادگستری استان فارس بیان داشت: »باید جهادی 
و بی منت خدمت کنیم و برای کار مردم امروز و فردا 
نکنیم. بنده معتقدم اگر دستگاه قضا خوب کار کند، 

بقیه نهادها هم ممتاز می شوند.«
موسوی با بیان این که نی ریز از شهرهایی است 
که کمترین میزان جرم را دارد، گفت: »خیلی از 

ُمجرمین مواد مخدر اهل استانهای دیگرند.«
موسوی گفت: »تنها شهرستان بزرگ استان که 
در بخش هایش دادگاه ندارد، نی ریز است و الزم 
است در یکی از بخشهاِی پشتکوه یا قطرویه، یک 
دادگاه عمومی بخش اختصاص دهیم. در خصوص 
ساختمان دادگستری هم برای نی ریز و بختگان 

باید ساختمان جدیدی احداث شود.«
او اضافه کرد: »باتوجه به این که برای دادگاه کیفری 
یک باید مردم به فسا بروند، دستور دادم یک شعبه 
از دادگاه کیفری یک جهت سه شهرستان نی ریز، 

استهبان و بختگان تأسیس شود.«
مدیرکل دادگستری فارس افزود: »کشف 15 ُتن 
موادمخدر در یک شهرستان کار دشواری است که 

جا دارد از نیروهای ناجا تقدیر و تشکر کنیم.«
»آقای  کرد:  تصریح  موسوی  حجت االسالم 
بودند،  مرودشت  در  که  زمانی  از  را  غضنفرنژاد 
برنامه ریزی  و  طراح  قاضی  ایشان  می شناسم. 
هستند. مخصوصًا در حوزه پیشگیری خیلی موفق 
بودند و ایشان متخصص حوزه پیشگیری از وقوع 
جرم هستند. به هر حال چون روی نی ریز حساس 
بودم، یک آدم مردمدار و نفوذناپذیر تعیین کردم. 
این را هم بگویم ما در دادگستری با همه مردم و 

ادارات تعامل داریم؛ اما با کسی که خالف کند 
جدید  رئیس  که  ان شاءا...  نداریم.  رودربایستی 

تعامل خوبی با سایر دستگاه ها داشته باشد.«
موسوی اضافه کرد: »باید برای رفع موانع تولید 
جلسه بگذارید؛ چرا که مورد تأکید ریاست قوه 
است. به هر حال چنان چه واحد تولیدی مشکلی 
برایش رخ داد، آن را رفع کنید. همچنین برای 
ارباب رجوعی که از روستاهای دور دست می آیند 
امروز و فردا نکنید. در حوزه موادمخدر اصاًل رحم 
متجاهر  معتادان  ما  دغدغه های  از  یکی  نکنید. 

است.«
این مقام ارشد قضایی فارس عنوان نمود: »در مورد 
محکومین مهریه ها گفته ایم که به همت خیریه ها، 
این زندانی ها آزاد شوند؛ اما کسی که سارق مسلح 
بوده و یا در کار قاچاق مواد مخدر بوده، نباید از 

تسهیالت بهره ببرد.«

دادرسی الکترونیکی
مدیرکل دادگستری در ادامه سخنانش گفت: »در 
حال حاضر 15 درصد استان از ظرفیت دادرسی 
الکترونیکی بهره مندند. لذا آقای غضنفرنژاد برای 
این کار عزم جدی داشته باشند و کسانی که در 
روستاها هستند و برایشان سخت است تا مرکز 
شهرستان بیایند، کاری کنید تا امور حقوقی را در 

منزل انجام دهند.«

حاللیت می طلبم
محمدرضا انصاری رئیس سابق دادگستری سپس 
پشت تریبون رفت گفت: »از قصورم در پیشگاه 
خداوند متعال حاللیت می طلبم و امیدوارم مردم 

شریف نی ریز از بنده خاطره  خوبی داشته باشند.«
او ادامه داد: »با حجم  کار و تعداد کارکنان قضایی 
تالش کردیم در کنار رسیدگی به پرونده ها، کیفیت 
خدمت رسانی به مردم باال رود. دادگستری نی ریز با 
توجه به این که در نقطه حساسی قرار گرفته، ورودی 
پرونده ها  بیشتر  و  است  کشور  شرقی  استانهای 
مربوط به موادمخدر است. به عنوان نمونه بسیاری 

از زندانیان ما از استانهای شرقی کشور هستند که 
نیاز است قاضی متخصصی صرفًا برای دادگاه انقالب 
تعیین شود. با توجه به حساسیت موضوع، انتظار 

می رود یک شعبه ویژه باشد.«

پیشگام در رفع موانع تولید
فرماندار نی ریز در ادامه جلسه  گفت: »انصافًا اگر یک 
واحد تولیدی بنا به هر دلیل تعطیل می شد، آقای 
انصاری شخصًا حضور پیدا می کرد و با رایزنی، زمینه 
پرداخت حقوق کسانی را که طلبکار بودند فراهم 

می کرد.«
مراد هدایت افزود: »در بخشهای قطرویه و پشتکوه 
با مشکالتی در زمینه ایجاد دادگاه مواجه ایم. لذا 
خواهش می کنیم تا برای تدوین چارت سازمانی 
جدید فکری کنید تا مقداری از رفت وآمد ضابطین 

به دادگاه عمومی و انقالب نی ریز کاسته شود.«
که  این  بیان  با  تأمین شهرستان  رئیس شورای 
گفت:  است  استان  شهرهای  اَمن ترین  از  نی ریز 
»آقای رئیس کل! به گواه گزارشاتی که به جنابعالی 
می رسد، تنها جرم تحمیلی بر نی ریز موادمخدر 
است؛ اما به همت رئیس دادگستری و دادستان، 

با  اطالعات،  اداره  و  نظامی  انتظامی،  فرماندهی 
توجه به بحران کم آبی و معارضین منابع طبیعی، 
هیچ گونه تنشی که دچار بحران اجتماعی شود 

نداشتیم.«
وی افزود: »آقای انصاری واقعًا از قضات خوش اخالق 
و مردم دار بود. برای ایشان آرزوی سالمتی دارم. 
همچنین برای رئیس جدید آقای غضنفرنژاد که از 
چهره های نام آشنا است و قباًل در بخش  آباده طشک 
بوده اند،  خدمت  مشغول  بختگان  شهرستان  و 

آرزوی توفیق روزافزون دارم.«

ساختمان جدید ضروری است
»باتوجه  گفت:  هم  مجلس  نماینده  طهماسبی 
دیگر  دادگستری،  ساختمان  ساله   25 عمر  به 
پاسخگوی مردم نیست و دارد ساختمان های جانبی 
به آن الحاق می شود که زیبنده نیست. ان شاءا... بنا 
داریم در بودجه سال 14۰1 برای این ساختمان 

اعتباری جذب کنیم و شروع به ساخت شود.«

قضازدایی از بستر جامعه با استفاده از 
مشارکتهای مردمی، اولویت من است

در ادامه مراسم پس از قرائت حکم انتصاب رئیس 
دادگستری جدید شهرستان نی ریز، ایشان مطالب 
خود را در سه بخش بیان کرد. حسین غضنفرنژاد 
گفت: »قبل از بیان طرح ها و برنامه های خود ابتدا 
باید جهت ایجاد هم فضایی، مبانی فکری و اصولی 
خودم را بیان کنم. ما معتقدیم رسالتهای دستگاه 
قضایی  تصمیمات صرفًا  از  بیشتر  قضایی خیلی 
است. بلکه این نهاد حاکمیتی بسیار مهم که متولی 
ظرفیتهای  واسطه  به  می باشد،  امنیت  و  عدالت 
ارزشمندی که دارد از جمله بهره مندی از جوانان 
نخبه مؤمن و انقالبی، ظرفیتهای قانونی و شأن و 
جایگاه باال، توان هدایتگری جامعه به سمت تعالی 
توانمندی های  یقینًا دیده شدن  را دارد.  و رشد 
جامعه از جمله استفاده از ظرفیت ریش سفیدان، 
مشارکتهای مردمی و نهادهای مردمی، می تواند 
موجبات قضازدایی از بستر جامعه را فراهم کند و 
پس از مهیا شدن چنین بستری، می توان جامعه را 

هدایت کرد.«
بیان  به  خود،  صحبتهای  دوم  بخش  در  وی 
برنامه هایش پرداخت و تأکید کرد که  برنامه های 
موجود نیز همه بر اساس مبانی فکری و اصولی 

مذکور تنظیم شده است.
غضنفرنژاد گفت: »اولین برنامه، استفاده از ظرفیت 
ایجاد صلح و سازش  مشارکتهای مردمی جهت 
دعاوی و شکایات به عنوان همیاران توسعه حل 

اختالف است.
دومین برنامه، توجه به مقوله پیشگیری از وقوع 
جرم و ارائه راهکارهای جدید در همین راستا جهت 

قضازدایی از بستر جامعه می باشد.
سومین برنامه، توجه به بازپروری مددجویان زندان 
است؛ زیرا زندان باید به مثابه یک دانشگاه تلقی 
گردد و نه تنها مددجویان با فراگیری آموزه های 
آنها  بلکه  نروند،  ارتکاب جرم  مثبت دیگر سراغ 
مبلغان این آموزه ها خارج از زندان باشند و به اصالح 

جامعه کمک کنند.
است  پرونده ها  ورودی  کاهش  برنامه،  چهارمین 
امر  نتیجه  این مهم که خود  به  برای رسیدن  و 

قضا زدایی است، باید به اجرایی کردن سه برنامه 
پیش گفته توجه شود.

پنجمین برنامه نیز پیشنهاد و اجرایی کردن طرح 
راهکارهای ارتقاء سطح عملکرد دادگستریها در 

راستای جلب رضایتمندی مردم است.«

شبانه روز در خدمت مردم
رئیس دادگستری نی ریز در بخش سوم سخنرانی 
خود، به انتظاراتش از مردم و مسئوالن اشاره کرد 
و عنوان داشت: »توجه به مقوله پیشگیری از وقوع 
جرائم و آسیبهای اجتماعی یک وظیفه همگانی 
است و تمامی ادارات خصوصًا اداراتی که متولی 
حفاظت از انفال عمومی هستند، باید به آن توجه 
کنند تا دادگستری نخواهد با تصمیمات قضایی، 
با چالشها و آسیبها مقابله کند؛ زیرا استفاده نابجا 
از این ظرفیت، موجب آسیب و ضربه به جامعه 
می شود. همچنین با توجه به این که متولی عدالت 
و امنیت در جامعه دادگستری است، انتظار است 
که در امور دادگستری دخالتهای نابجا نشود تا این 
نهاد با حفظ استقالل خود، به اجرای هر چه بیشتر 

عدالت در جامعه کمک کند.«
غضنفرنژاد این را هم گفت که در طول شبانه روز 
حاضر به همکاری با ادارات و مردم جهت اجرایی 
کردن مقوله پیشگیری از وقوع جرم است و در این 
خصوص و سایر وظایف دیگر، تعامل بسیار زیادی با 

ادارات و شورای تأمین خواهد داشت.
وی در پایان، جهت رسیدن به اهداف و برنامه ها، از 

عموم مردم طلب دعای خیر کرد.
نوشتنی است حسین غضنفرنژاد از 11 اَمرداد سال 
1۳97 خورشیدی به عنوان رئیس دادگاه بخش 
شهرستان  تأسیس  پس  از  و  آباده طشک  سابق 
شد.  شهرستان  این  دادگستری  رئیس  بختگان، 
وی سوابقی همچون قاضی اجرای احکام دادسرای 
مرودشت، قاضی اجرای احکام و ناظر بر زندانهای 
شیراز، سرپرست حوزه قضایی بخش کامفیروز و ۶ 
مرتبه به عنوان قاضی نمونه استان برگزیده شده 

است.

رئیس جدید دادگستری:

قضازدایی از بستر جامعه اولویت من است
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استبداد یعنی چه؟
ادامه از صفحه یک

... »استبداد در لغت آن است که شخص در کاری که شایسته 
مشورت است بر رأی خویش اکتفا نماید.«)3( 

معنایی که کواکبی آورده عالوه بر حوزه سیاست شامل 
و  تربیت  فرهنگ،  حوزه های  جمله  از  دیگر  حوزه های 
آموزش نیز می شود. مانند پدری که در برخی موارد الزم 
است با مشورت همسر و فرزندان تصمیم بگیرد و اجرا کند 
اما خود را بی نیاز از مشورت بداند و شخصًا تصمیم بگیرد و 
اجرا کند. همچنین مدیری که در موارد متعدد الزم است 
با افراد صاحب نظر، متخصص، کاردان و باتجربه مشورت 
کند چنین نکند و راسًا تصمیماتی بگیرد و اجرا کند. یک 
استاد برای باال بردن کیفیت آموزش و تدریس خود الزم 
است با همکاران و دانشجویانش مشورت کند، اگر خود 
را بی نیاز بداند و با خود رأیی مفاهیم علمی را ارائه و خود 
را بی نیاز از نقد بداند، بی تردید دچار استبداد شده است. 
کواکبی حکمران غیر پاسخگو را مستبد دانسته و نوشته 
است: »استبداد صفت حکمرانی است مطلق العنان که در 
امور رعیت چنانکه خود خواهد تصرف نماید بدون ترس و 
بیم از حساب و عقابی محقق.«)4( او معتقد است استبداد 
می تواند جمعی و گروهی هم باشد و چه بسا حکمرانی 

جمعی زیانبارتر از استبداد فردی باشد.)5(
کواکبی از استبداد ترکان عثمانی که بر شام و سرزمین های 
گسترده ای از کشورهای اسالمی امروز حاکم بودند، سخت 
در رنج و عذاب بوده لذا آورده است: »حکمران مستبد در 
امور مردم به اراده خویش حکومت کند نه به اراده ایشان 
و با هوای نفس خود حکم کند در میان ایشان نه به قانون 
شریعت و چون خود آگاهی دارد که غاصب و متعّدی 
می باشد الجرم پاشنه پای خویش را بر دهان میلیون ها 
نفوس گذارد که دهان ایشان بسته ماند و سخن گفتن 
از روی حق یا مطالبه حق نتوانند... مستبد دشمن حق و 
دشمن آزادی و قاتل این دو می باشد.«)6( اینها اشاراتی به 
مفهوم استبداد بود که جهت آگاهی بیشتر خوانندگان 

آورده شد.
 شاد و سالم و موفق باشید

پی نوشت: 
۱- بیرو، آلن) ۱3۷۰( فرهنگ علوم اجتماعی، مترجم: باقر 

ساروخانی، تهران: انتشارات کیهان،ص۸۸ 
2- آشوری، داریوش) ۱3۸۷( دانشنامه سیاسی، تهران: 

انتشارات مروارید، ص 25 
3- کواکبی، سید عبدالرحمان) ۱3۹۰ (طبیعت استبداد، به 

کوشش: غالمرضا امامی، انتشارات علم،ص45 
4- همان، ص 46 
5 - همان،ص 4۷ 
6 - همان،ص 4۹

توزیع مرغ
20 هزار تومانی

رهام رحمانی افزود: توزیع در استان و بین شهرستان های مختلف 
براساس ضرایب جمعیتی انجام می شود.

رحمانی با بیان اینکه در شهرستان ها عوامل توزیع منتخب با 
گرفتن معرفی نامه از اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان به 
اداره کل پشتیبانی امور دام مراجعه کنند،گفت: به منظور اطمینان 
از دسترسی بیشتر گروه های درآمدی سطح پایین جامعه این 
شرکت آمادگی خود را برای خدمت رسانی الزم به صورت تمام 

وقت با تالش همکاران اداره کل پشتیبانی امور دام اعالم می کند.

برگزاری آزمون 
استخدامی تا پایان امسال

ایرنا:
برگزار  امسال  پایان  تا  اجرایی  استخدامی دستگاه های  آزمون 

می شود.
آزمون  برگزاری  از  کشور  استخدامی  و  اداری  سازمان  رئیس 

استخدامی دستگاه های اجرایی تا پایان امسال خبر داد.
میثم لطیفی گفت: برای برگزاری آزمون استخدامی منتظر بودیم 
تا دستگاه ها با توجه به تغییر دولت، آخرین آمار و نیازهایشان در 

حوزه تأمین نیرو را ارائه کنند.
تاکنون تنها آمار وزارت آموزش و پرورش مانده است که باید 
منتظر بمانیم تا وزیر آن مشخص شود چرا که بخش عمده ای از 

استخدام ها مربوط به این وزارتخانه است.

کالس حضوری سرمقاله
در گرو تصمیم مدرسه

برگزاری نمایشگاه آبرنگ استاد محسن زاده

ادامه از صفحه یک
و  روستایی  مدارس  برای  همچنین   ...
عشایری با تراکم 3۰ نفر به باال، دانش  آموزان 
را به دو دسته تقسیم کرده و هر گروه سه روز 
در هفته آموزش خود را به صورت حضوری 

دریافت می کنند.
در  تصمیم گیری  که  کنیم  عنوان  را  این 
رابطه با باز بودن مدارس توسط خود مدارس 
انجام می شود اما مدارسی که جمعیت آنها 
زیر 3۰۰ نفر است فعالیت خود را در شبکه 
مجازی و سامانه شاد پیگیری کرده اند اما در 
ادامه می توانند با تکمیل فرم خود ارزیابی و 
تأکید می کنم با تصمیم مدرسه کالس های 
حضوری را آغاز کنند. این مدارس از هفته 
سوم آبان ماه کالس های حضوری خود را به 
میزان دو تا سه روز در هفته دنبال می کنند. 
تصمیم گیری برای اینکه چه تعداد از روزها به 
صورت حضوری باشد بر عهده مدارس و مدیر 

مدرسه گذاشته شده است.
اما مدارسی که جمعیت آنها باالی 3۰۰ نفر 
است در اولویت سوم ما قرار دارند و شرطش 
آن است که اگر مدرسه شرایط بازگشایی 

را داشته باشد باید رعایت حد نصاب تراکم 
کالس حداقل دو روز در هفته فعالیت های 

خود را به صورت حضوری دنبال کنند.
مورد  در  نی ریز  پرورش  و  آموزش  مدیر 
دستورالعمل  در  گفت:  ابتدایی  مدارس 
جدیدی که برای ما ارسال شده است به ما 
این اجازه را داده اند تا با اولویت پایه اول و دوم 
سعی کنیم با رعایت فاصله گذاری اجتماعی 
و تهیه امکانات بهداشتی بتوانیم بخشی از 

روزها را به صورت حضوری برگزار کنیم.
وی در ادامه و در پاسخ به فعالیت مدارس 
در  و  حاضر  حال  در  گفت:  آذرماه  اول  از 
مدارس متوسطه دوم و فنی حرفه ای بر پایه 
مدارس  تمامی  بازگشایی،  دستورالعمل 
انجام  را  حضوری  آموزش  شهرستان 
به  روزها  از  تعداد  این که چه  اما  می دهند 
محیط  به  بستگی  باشد  حضوری  صورت 
و امکانات مدرسه دارد و از 2-3 روز آغاز 
می شود و مدارسی هم هستند که به صورت 

کامل آموزش حضوری را اجرا می کنند.
در ارتباط با متوسطه اول در مدارسی که 
حضوری  آموزش  دارند،  کمتری  جمعیت 

داریم مثل مدارس روستایی.
شهری  مدارس  آموزش  حضوری  شروع 
از ابتدای آذرماه در دستور کار قرار  گرفته 
آن  بودن  حضوری  اهمیت  که  دروسی  و 

احساس می گردد قطعًا انجام می شود.
ابتدایی،  مدارس  با  ارتباط  در  اما 
روستایی  جمعیت  کم  آموزشگاه های 
آموزش حضوری را آغاز کرده اند و در مدارس 
با پیشنهاد  شهری در پایه های اول و دوم 
آموزش  اداره  هماهنگی  و  مدرسه  شورای 
و سعی امان  است  انجام  حال  در  حضوری 
در  دانش آموزان  سالمت  تا  است  این  بر 
اولویت قرار بگیرد اما هنوز بر این باوریم که 
حضوری  آموزش  جایگزین  آموزشی  هیچ 
نمی شود اما با توجه به اینکه دانش آموزان 
این دوره تحصیلی واکسینه نشده اند هنوز 
دستورالعملی به این مدیریت ارسال نشده 

است .
ولی زاده در پایان گفت: با توجه به پیشرفت 
واکسیناسیون به ویژه در میان دانش آموزان 
امیدواریم هر چه سریع تر بازگشایی را به نحو 

مطلوب شاهد باشیم.

مهدی منفرد، نی ریزان فارس: 

جلسه ستاد کارگروه تنظیم بازار 2۰ آبان با حضور 
اعضاء در فرمانداری برگزار شد و عنوان گردید که 

میدان دام در نی ریز راه اندازی می شود.

مهمترین مباحث مطرح شده:
قدم زن رئیس اداره صمت:

- تأمین کاالهای اساسی به جهاد کشاورزی واگذار 
شد.

- ما برای حمل آرد خانه پز با مشکل اساسی روبرو 
روبرو  بحران  با  نشود  رفع  مشکل  اگر  و  هستیم 

می شویم.

ذوالقدر بازرس اتاق اصناف:
- با 5 تیم بازرسی ۷5 بازدید از اصناف انجام داده ایم.

- میدان دام توسط یکی از سرمایه گذاران به زودی 
راه اندازی می  شود. 

بصیری مدیر جهاد کشاورزی نی ریز:
- در مورد قیمت تخم مرغ باید تولیدکنندگان عمده 

را موظف به توزیع عمده کنیم.

مراد هدایت فرماندار نی ریز:
- برنج به اندازه کافی موجود است، رایزنی کنید اگر 
عاملین نمی خواهند توزیع را انجام دهند، تعاونی 

روستایی کار توزیع را انجام دهد.
- از زمانی که بحث عدم ورود کاالهای خارجی مطرح 
شده قیمت بعضی از کاالهای ایرانی بسیار باال رفته 

است.
- وضعیت قیمت سیمان را بررسی کنید و راهکار 

دهید تا دست واسطه ها قطع شود.
- میدان دام را پیگیری کنید تا زودتر راه اندازی گردد. 
- تکلیف میدان میوه و تره بار شهرستان را زودتر 

مشخص کنید.
- نرخ اجاره بها خیلی باال رفته و هنوز بنگاه های 

امالک بدون مجوز در حال فعالیت هستند. 
- در بحث میوه و تره بار از کسانی که ارزان می دهند، 

حمایت کنید.
- اداره صمت اتحادیه های خود را ساماندهی کند و از 
جوانان فعال و عالقه مند استفاده نماید تا بازار بهتر 
کنترل شود. جلسه ستاد کارگروه تنظیم بازار 2۰ 

آبان با حضور اعضاء در فرمانداری برگزار شد.

امید شهدان، نی ریزان فارس:
آبان   26 نی ریز،  شهرستان  ترافیک  شورای 
با  جلسه ای  شد،  برگزار  فرماندار  ریاست  به 

درخواست های تکراری و وعده های عمل نشده!
مراد هدایت در این جلسه به موارد زیر اشاره 

نمود:
آنها را  باشید و  -  برای مصوبات ارزش قائل 

اجرایی کنید. 
- چنانچه کمبود اعتبار دارید، به ما اعالم کنید. 

- توجه ویژه ای به نقاط حادثه خیز شهرستان 
داشته باشید تا تصادفات کاهش یابد. 

- دهیاران با پلیس راه در نصب عالئم ترافیکی 
همکاری کنند.  

- معدن ها نباید با 5۰  تن بار آسفالت شهر را 
خراب کنند.

توصیه  کشاورزی  ماشین های  رانندگان  به   -
کنید تا آموزش های ترافیکی را یاد بگیرند.

- مقابل آموزشگاه شهید اکبری، تعمیرگاه های 
مکانیکی سدمعبر می کنند، با آنها برخورد کنید. 
میرزایی معاون عمرانی فرمانداری نی ریز هم به 

این نکات پرداخت:
- برخی از مصوبات، مربوط به سال ۹۸ است و 

مشخص نیست که چرا اجرایی نشده است؟!
- مصوبات را هرچه سریعتر اجرا کنید و نگذارید 

کارها انباشته شود. 

- با وجود تأکید بر نصب سرعتکاه در خیلی از  
نقاط اقدام نشده است. 

برخی  در  پالستیکی  جداکننده های  نصب   -
تقاطع و چهارراه ها حائز اهمیت است. 

)روبروی  غیرایمن  دوربرگردان های   -
بیمارستان جدید( و سرعت غیرمجاز از عوامل 

مهم تصادفات اخیر بوده است. 
نی ریز-  راه  پلیس  فرمانده  مبارکی  سرهنگ 

سیرجان هم گفت:
- در جاده ها سرعتگیر غیراستاندارد نداریم.

- در بحث تصادفات جاده ای با نصب سرعتگیر 
توانستیم جلوی خیلی از تصادفات را بگیریم 

همانند جاده تل مهتابی.
- در روستاهای حیدرآباد و نصیرآباد متأسفانه 

هیچگونه طرح ترافیکی ایجاد نشده است.
- نصب برج نوری در جاده حیدرآباد ضروری به 

نظر می رسد. 

- یکی از روستاهای پر تصادف بخش قطرویه، 
ریزآب است که مهمترین عامل موتورسواران 

هستند. 
امیر ولی زاده مدیر آموزش و پرورش خواستار 
خودروها   پارک  از  جلوگیری  برای  راه حلی 
الزهرا)مدرسه  دخترانه  کاردانش  روبروی 

تربیت( شد. 
جواد کریم زاده کارشناس فنی شهرداری نی ریز 

هم به این نکات پرداخت:
- مشکل کمبود قیر سراسری و همین عامل روند 
روکش آسفالت  و سرعتکاه را با مشکل روبرو 

کرده است.
بلوار  در  مزاحم  برق  پایه  توانستیم   -

والیت)مسکن مهر( را از جلوی راه برداریم.
- دستگاه سنگ شکن شهرداری به علت مشکل 
برقی و از کار افتادن دستگاه مدتی است تعطیل 

شده و نمی توانیم مصالح تولید کنیم.

تقاطع ها  ترافیکی  طرح  با  ارتباط  در   -
نقشه کشی ها انجام شده است.

حمید پریش عضو شورای شهر نی ریز در این 
جلسه گفت:

- مصوبات جلسه شورای ترافیک در دست اقدام 
سه راهی)شهدای  اصالح  ان شاءا...  می باشد. 
آسیاب  و  چمران  شهید  بلوار  گمنام، 

آبادزردشت( در آینده برطرف می شود.
امیر شاهسونی رئیس راهداری هم به این موارد 

اشاره نمود:
- اغلب مصوبات جلسه قبل را اجرا کردیم.

- ظرف 2 ماه آینده مشکل روشنایی برج های 
نوری و چراغ های چشمک زن جاده ها را از طریق 

پیمانکار برطرف می کنیم.
- جاده ای که کنار سیل بند قرار دارد، از لحاظ 
فنی برای عبور ماشینهای سنگین قابل اعتماد  

نیست و در آینده دچار ریزش می شود.
سرگرد اکرمی نماینده راهور هم در این جلسه به 

2 مورد اشاره کرد:
-5 سال از وعده احداث پارکینگ ماشین های 

سنگین می گذرد و هنوز عملی نشده است.
- جلوی مدارس خط کشی ترافیکی نشده است. 

سهراب قدم زن رئیس صمت هم وعده داد با 
معدن داران و صنف باربری صحبت کند تا  میزان 

بار مجاز را رعایت کنند.

روابط عمومی فرهنگ و ارشاد اسالمی:
روز  محسن زاده  غالمرضا  نقاشی  نمایشگاه 
دوشنبه 24 آبان در نگارخانه زنده یاد رجبی 

گشایش یافت.
ادارات،  مسئوالن  از  برخی  که  آئین  این  در 
هنرمندان و فرهنگوران نی ریز حضور داشتند از 

آثار او تجلیل شد.
این نمایشگاه شامل 3۸ اثر نقاشی با تکنیک 
آبرنگ با موضوع آداب و رسوم، فرهنگ و معماری 
سنتی ایران است که تا اول آذرماه عصرها از 
ساعت ۱6 تا 2۰ با رعایت دستورات بهداشتی 

میزبان دوستداران هنر خواهد بود.
گفتنی است غالمرضا محسن زاده در سال ۱33۹ 

در خانواده ای فرهنگی در نی ریز زاده شد. 
وی که دبیر بازنشسته هنر مدارس راهنمایی 
می باشد، نقاشی را نخست به طور خود آموخته 

آغاز کرد و از سال ۱352 در مدرسه استعدادش 
توسط معلمش زنده یاد عبدالجواد فتاحی اهل 
اصفهان کشف شد و به استاد سید محمد مدنی 
استاد مطرح آبرنگ ایران که آن زمان در نی ریز 
خدمت می کرد معرفی شد، از آن پس به طور 
در  مدنی  استاد  نزد  را  آبرنگ  رشته  حرفه ای 
اصفهان با طی مسیر طوالنی تا سن ۱3 سالگی 
دنبال کرد و بعدها از محضر اساتید سرشناسی 
چون یرواند نهاپتیان از اهالی ارمنی اصفهان بهره 
گرفت و در سال ۱354 حائز مقام اول نقاشی 

آموزشگاه های فارس شد.
طور  به  است  سال   4۰ از  بیش  محسن زاده 
تخصصی در رشته نقاشی آبرنگ فعالیت دارد و 
تاکنون بیش از 2۰ نمایشگاه انفرادی را در تهران، 
اصفهان، شیراز، رفسنجان، استهبان و نی ریز و ... 
برگزار کرده و در نمایشگاه های گروهی متعددی 

شرکت داشته است.
وی در بسیاری از جشنواره های ملی و استانی 
روایتگر  آثارش  بیشتر  است،  شده  مقام  حائز 
فرهنگ عامه، آداب و رسوم محلی و سنتی، ثبت 
آثار قدیم معماری و اماکن تاریخی ایران است 
که برخی از این آثار توسط ایرانیان مقیم خارج از 

کشور خریداری شده است.
ایشان عالوه بر آبرنگ در رشته های رنگ و روغن، 
سیاه قلم، مداد رنگ و... به صورت حرفه ای کار 
کرده و هنرجویان بسیاری را تعلیم و آموزش 
داده است که اکنون از چهره های موفق ایران 

هستند.
برخی از آثار محسن  زاده به عنوان طراح روی جلد 
در برخی کتابها به چاپ رسیده است، عالوه بر این 
مصاحبه های تلویزیونی و رادیویی و مطبوعاتی 

بسیاری را در کارنامه هنری خود دارد.

//

//

میدان دام در نی ریز 
راه اندازی می شود

در شورای ترافیک چه گذشت؟

درخواست های تکراری و 
وعده های عمل نشده!

//

//

1500 کارگر ساختمانی در نی ریز بیمه هستند
اجتماعی  تأمین  شعبه  مدیر 
نی ریز در گفتگو با ما اعالم نمود 
در حال حاضر بیش ۱5۰۰ نفر در 
شعبه نی ریز در زمره بیمه شدگان 

کارگران ساختمانی هستند.
عباسی  که  است  حالی  در  این 
و  کارگران  انجمن صنفی  رئیس 
می گوید:  ساختمانی  استادکاران 
جدید  متقاضی   ۷۰۰ از  بیش 
در  بیمه  این  از  استفاده  برای 
دارد. داشتن کارت  نی ریز وجود 
مهارت، ثبت نام در سامانه رفاهی 
و راستی آزمایی کارگران در صف 
صنفی  انجمن  تأیید  به  مانده 
کارگران و استادکاران ساختمانی 

رسیده است.
در همین رابطه موسوی سرپرست 
کشور  اجتماعی  تأمین  سازمان 
گفته است: مخاطرات و آسیب های 

به  ساختمانی  کارگران  شغلی 
از  و  بیماری ها  حوادث،  لحاظ 
مشترک  دغدغه  افتادگی،  کار 
شورای  مجلس  نمایندگان 
اسالمی و سازمان تأمین اجتماعی 
در لزوم توسعه پوشش بیمه ای این 

قشر شریف و زحمتکش است.
با توجه به اولویت ها و برنامه های 
در  اجتماعی  تأمین  سازمان 
حمایت از کارگران معزز تعامالت و 
رایزنی های گسترده این سازمان با 
نمایندگان مجلس منجر به تقدیم 
طرح اصالح ماده )5( قانون بیمه 
به  اجتماعی کارگران ساختمانی 
مجلس شورای اسالمی گردید و 
متعاقب آن در سیر تقنین این طرح 
)اجتماعی(،  اصلی  در کمیسیون 
سازمان تأمین اجتماعی با حضور 
جلب  به  موفق  مؤثر  کارشناسی 

نظر نمایندگان و ذینفعان شد و 
خوشبختانه پس از جلسات متعدد 
سرانجام طرح در جلسه شانزدهم 
به  اجتماعی  کمیسیون  آبان 

تصویب رسید.
امیدواریم با حمایت و پشتیبانی 
به  اصالحیه  این  نمایندگان، 
در  نمایندگان  نهایی  تصویب 
صحن علنی مجلس نیز برسد که 
در صورت تصویب مجلس، تمام 
کارگران ساختمانی واجد شرایط، 

بیمه می شوند.
انجمن  رئیس  عباسی  گفته  به 
استادکاران  و  کارگران  صنفی 
 ۱5۰ خوشبختانه  ساختمانی 
این  واسطه  به  کارگر ساختمانی 
بازنشسته  نی ریز  در  بیمه  نوع 
شده اند و تاکنون 26 کارگر فوت 

کرده اند.

خریداری تجهیزات 
آبرسانی به مجموعه 

روستای نصیرآباد
مشکل گرفتگی شبکه آبرسانی بود

به  خبرنگاری  شهروند  تصاویر  ارسال  پی  در 
در  شرب  آب  مشکل  بر  مبنی  فارس  نی ریزان 
شبکه  گرفتگی  آن  علت  نصیرآباد،  روستای 

آبرسانی اعالم شد و مشکل برطرف گردید.
قره چاهی مدیر آبفا شهرستان نی ریز با بیان این 
خبر گفت: طرح آبرسانی به مجموعه روستاهای 
نصیرآباد از شهر نی ریز چندین سال است توسط 
آبفا روستایی سابق استارت خورده و اقداماتی نیز 
انجام گردیده است که پس از ادغام آبفا شهری و 
استان  آبفا  شرکت  توسط  پروژه  این  روستایی 
فارس در دستور کار قرار گرفته و درصد زیادی 
است.  شده  خریداری  نیاز  مورد  تجهیزات  از 
امیدواریم به زودی و با در نظر گرفتن همه موارد و 
جلوگیری از هدر رفت آب عملیات مذکور اجرایی 

و پایان یابد.

درختان چشمه اربو زیر اره! 
درختان گردو در چشمه اربو نی ریز بریده شدند. مسئله ای که با اعتراض شدید طبیعت دوستان مواجه شده 
است. انتشار فیلمی در روز 2۱ آبان ماه نشان می دهد محلی که با درختان گردو پوشیده شده بوده به طور کامل 

بریده شده و از حالت کوچه ای پر درخت خارج گردیده است.
برپایه بررسی نی ریزان فارس واکاوی علت ماجرا بی نتیجه مانده است و هنوز مشخص نیست که سبب بریده 

شدن این درختان خاطره ساز چه بوده است.

//
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3 مدال استانی ووشو برای دانش آموزان نی ریزی
تیم آموزش و پرورش نی ریز توانست در المپیاد ووشو 

دانش آموزان فارس یک نقره و دو برنز به دست آورد.
داراب،  الر،  کوار، جویم  فسا،  نی ریز،  رقابت ها  این  در 
کوه چنار، فراشبند، جهرم، و نواحی۱ تا 3 شیراز حضور 

داشتند.
برای تیم نی ریز امیر محمد مرادی نژاد در منفی 4۸ دوم، 
علیرضا پور حاتم در منفی 52 سوم و جواد جعفری در 
منفی 56 سوم شدند که امیر محمد مرادی نژاد جهت 
حضور در مسابقات المپیاد برتر کشور به اردوی تیم استان 

دعوت شد.
این مسابقات 22و23 آبان در شیراز برگزار شد و تیم 
ووشو دانش آموزی نی ریز با مربیگری محمد شبستری و 
همکاری کارشناسی تربیت بدنی آموزش و پرورش و اداره 

ورزش و جوانان نی ریز در این مسابقات حضور یافت. 

هنگامه نیایش
طلوع اذان صبحمهشیدیخورشیدی

غروب اذان ظهرخورشید
نیمه شب اذان مغربخورشید

شرعی
۱5۰۰52363۹۱۱56۱6۱6۱۷5۸22 ربیع الثانی3۰ آبانیک شنبه
۱6۰۰52364۰۱۱56۱6۱6۱۷5۹22 ربیع الثانی۱ آذردوشنبه
۱۷۰۱52464۰۱۱56۱6۱5۱۷5۹22 ربیع الثانی 2 آذر سه شنبه

۱۸۰252564۰۱۱55۱6۱5۱۷5۹22 ربیع الثانی3 آذر چهارشنبه 
۱۹۰352664۱۱۱55۱6۱5۱۷5۹22 ربیع الثانی 4 آذر پنج شنبه
2۰۰352۷64۱۱۱55۱6۱5۱۷۰۰23 ربیع الثانی 5 آذر جمعه 
 22  5۸  ۱۷  ۱6  ۱6  5۷  ۱۱  3۹  6  2۱  4  5۸ 2۱ ربیع الثانی6 آذر شنبه

 نوبت اول:۱4۰۰/۰۸/23    

نوبت دوم :۱4۰۰/۰۸/3۰

مورخ  باستناد جلسه شماره ۷  دارد  نظر  در  نی ریز  شهرداری 

تکمیل  عمرانی  پروژهای  شهر  اسالمی  شورای   ۱4۰۰/۰۷/۰۱

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 

۰۷۱532۰ داخلی 3۰۷ و 5۰۱ تماس حاصل نموده یا به سامانه 

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

مراجعه نمایند. متقاضیان می بایست مبلغ ۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ 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 ۰۱۰56۹2262۰۰4 

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 ۱4۰۰/۰۹/۱۱ 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 ۱5 مورخ ۱4۰۰/۰۹/۱3 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. 

 امور مالی شهرداری نی ریز

آگهی تجدید مناقصه عمومی تکمیل اسکلت بتنی ساختمان اداری شهرداری 
36976/د6

شماره: 1/ م الف شناسه آگهی :1219707

نوبت اول:۱4۰۰/۰۸/3۰ نوبت دوم :۱4۰۰/۰۹/۰۷
شهرداری نی ریز در نظر دارد مستند به بند 3 مصوبه شماره ۷ شورای 
اسالمی شهر نی ریز و براساس قوانین و مقررات کشور به ویژه آئین 
نامه مالی شهرداری ها و مقررات مرتبط با آن کلیه امور مرتبط واگذاری 
امور خدمات شهری )جمع آوری، حمل ودفن انواع زباله، نظافت و شست 
و شوی کلیه معابر و میادین، رسیدگی به جداول وکانال های سطح 
شهر، جمع آوری و حمل نخاله های سطح شهر نی ریز و...( را به اشخاص 
حقوقی واجد صالحیت از تاریخ ۱4۰۰/۱۱/۰۱ لغایت۱4۰۱/۱۰/3۰ و به 
مدت یکسال شمسی و با توجه به شرایط سند مناقصه واگذار نماید. 
با  مرتبط  آنها  اساسنامه  که  واجد صالحیت  شرکتهای  کلیه  از  لذا 
موضوع مناقصه می باشد دعوت به عمل می آید جهت دریافت اسناد 
مناقصه در مهلت مقرر و قبل از اتمام مهلت تحویل پیشنهادات که 
آدرس:  به  نی ریز  شهرداری  مالی  واحد  به  تاریخ۱4۰۰/۰۹/۱۸می باشد 
خیابان آیت ا... طالقانی مراجعه و یا جهت کسب اطالعات بیشتر با 
شماره تلفن های 53۸3532۰ داخلی 3۰۷ یا 3۰6 تماس حاصل نمایند، 
 shafafiat.neyriz.irیا به سامانه شفافیت شهرداری نی ریز به آدرس

مراجعه نمایند.
شرایط عمومی مناقصه

۱- شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد.
2- به پیشنهادات مخدوش، ناخوانا و ارسال پس از مهلت مقرر ترتیب اثر 

داده نمی شود.

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

4- متقاضیان می بایست مبلغ 2/4۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال بابت سپرده شرکت 
در مناقصه به حساب سپرده شماره ۰۱۰56۹2262۰۰4 بنام شهرداری واریز 
و اصل رسید آن را در پاکت مربوطه گذارده و تحویل نمایند. یا معادل آن 

ضمانتنامه بانکی در وجه شهرداری نی ریز با سررسید 3 ماهه ارائه نماید. 
5- در صورت عدم واریز مبلغ سپرده پاکت قیمت بازگشایی نمی گردد.

6- مهلت تحویل پاکت های پیشنهادی حداکثر تا پایان وقت اداری 
تاریخ ۱4۰۰/۰۹/۱۸ می باشد و پس از آن پاکتی تحویل گرفته نمی شود.

۷- زمان بازگشایی پاکت ها و جلسه کمیسیون عالی معامالت در تاریخ 
۱4۰۰/۰۹/2۰ و در ساعت ۹صبح می باشد، شرکت برای کلیه پیشنهاد 
دهندگان در جلسه کمیسیون با ارائه معرفی نامه مجاز می باشد و دعوت 

دیگری از متقاضیان به عمل نخواهد آمد.
۸- در صورتیکه براساس شرایط خصوصی مناقصه و شرایط عمومی نفرات 
اول، دوم، سوم مناقصه با اعالم کتبی شهرداری حاضر به انجام معامله 
با شهرداری نشوند سپرده شرکت در مناقصه آنان به ترتیب به نفع 

شهرداری ضبط می گردد. 
با  در شهرداری های شهرهای  مرتبط  کار  سابقه  یکسال  ۹- حداقل 

جمعیت 4۰ هزار نفر و بیشتر مطابق شرایط مندرج در اسناد مناقصه

امور مالی شهرداری نی ریز

آگهی تجدید مناقصه واگذاری امور خدمات شهری

شماره: 1/ م الف شناسه آگهی :1222874

36999/د6

نوبت اول:۱4۰۰/۰۸/3۰ 
نوبت دوم :۱4۰۰/۰۹/۰۷

شهرداری نی ریز در نظر دارد مستند به بند 3 مصوبه شماره ۷ شورای 
کشور خصوصا  مقررات  و  قوانین  براساس  و  نی ریز  شهر  اسالمی 
آئین نامه مالی شهرداری ها و مقررات مرتبط با واگذاری انجام مدیریت 
براساس موارد اعالم شده توسط  پیمان خدمات شهرداری نی ریز 
شهرداری شامل خدمات عمومی ، موتوری و اجرائیات را به اشخاص 
و  لغایت۱4۰۱/۱۰/3۰  تاریخ ۱4۰۰/۱۱/۰۱  از  واجدصالحیت  حقوقی 
بمدت یکسال شمسی و با توجه به شرایط سند مناقصه واگذار نماید. 
لذا از کلیه شرکتهای واجد صالحیت که اساسنامه آنها مرتبط با 
موضوع مناقصه می باشد دعوت بعمل می آید جهت دریافت اسناد 
مناقصه در مهلت مقرر و قبل از اتمام مهلت تحویل پیشنهادات که 
تاریخ۱4۰۰/۰۹/۱۸می باشد به واحد مالی شهرداری نی ریز به آدرس : 
خیابان آیت ا... طالقانی مراجعه و یا جهت کسب اطالعات بیشتر با 
شماره تلفن های 53۸3532۰ داخلی 3۰۷یا 3۰6 تماس حاصل نمایند، 
 Shafafiat.neyriz.ir یا به سامانه شفافیت شهرداری نی ریز به آدرس

مراجعه نمایند.
شرایط عمومی مناقصه:

۱-شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد.
2-به پیشنهادات مخدوش یا ناخوانا و ارسال پس از مهلت مقرر 

ترتیب اثر داده نمی شود.

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

سپرده  بابت  ریال   6۰۰/۰۰۰/۰۰۰ مبلغ  بایست  می  4-متقاضیان 
شرکت در مناقصه به حساب سپرده شماره ۰۱۰56۹2262۰۰4 بنام 
شهرداری واریز و اصل رسید آن را در پاکت مربوطه گذارده و تحویل 
نمایند. یا معادل آن ضمانتنامه بانکی در وجه شهرداری نی ریز با 

سررسید 3 ماهه ارائه نماید . 
5-در صورت عدم واریز مبلغ سپرده پاکت قیمت بازگشایی نمی گردد.

6-مهلت تحویل پاکت های پیشنهادی حداکثر تا تاریخ ۱4۰۰/۰۹/۱۸ 
و تا پایان وقت اداری می باشد و پس از آن پاکتی تحویل گرفته 

نمی شود.
۷-زمان بازگشایی پاکت ها و جلسه کمیسیون عالی معامالت در 
تاریخ ۱4۰۰/۰۹/2۰ و در ساعت ۱3 بعد از ظهر می باشد، شرکت برای 
کلیه پیشنهاد دهندگان در جلسه کمیسیون با ارائه معرفی نامه 

مجاز می باشد و دعوت دیگری از متقاضیان به عمل نخواهد آمد. 
۸-در صورتیکه براساس شرایط خصوصی مناقصه و شرایط عمومی 
نفرات اول، دوم و سوم مناقصه با اعالم کتبی شهرداری حاضر به انجام 
معامله با شهرداری نشوند سپرده شرکت در مناقصه آنان به ترتیب به 

نفع شهرداری ضبط می گردد. 

امور مالی شهرداری نی ریز

آگهی تجدید مناقصه واگذاری انجام مدیریت پیمان خدمات شهرداری نی ریز

شماره: 1/ م الف شناسه آگهی :1222876

36999/د6

بانوی نی ریزی نایب قهرمان سه گانه کشور
تیم فارس به همراه بازیکن نی ریزی خود 
پیشکسوتان  همگانی  سه گانه  دوم  مقام 

کشور را به خود اختصاص داد.
این مسابقات در سه رشته دو 3۰۰۰ متر، 
فریزبی و دارت در قالب یک تیم 3 نفره 
انجام شد که در تیم فارس فاطمه سرافراز از 
نی ریز و مدینه عاشوری و ملکی هوشیار از 

شیراز حضور داشتند.
این رقابت ها با حضور ۱۰ تیم از ۹ استان 
کشور )ایالم 2 تیم الف و ب( دوشنبه 24 
آبان در ایالم برگزارشد و در پایان تیم ایالم 
الف به قهرمانی رسید و فارس و کرمان دوم 

سه سومی برای جودو نی ریز و سوم شدند.
در استان

تیم جودو نی ریز در مسابقات استعداد های برتر دانش آموزان استان سه مدال برنز به دست 
آورد.

به این ترتیب سینا بیگی، دانیال علی پور و سامان حسین پور هر سه در  اوزان مختلف موفق 
به کسب مدال برنز شدند.

مربیگری و سرپرستی تیم برعهده هادی گرگین و محمد مهدی رفیعی نژاد بود.
این رقابتها 2۱ آبان با حضور نی ریز،  شیراز، استهبان، داراب، فسا، اقلید و مرودشت در شیراز 
برگزار شد که تیم 3 نفره جودو آموزش و پرورش نی ریز با همکاری اداره ورزش و جوانان در 

این رقابتها شرکت کرد.

//

دومی ووشو کار 
نی ریزی در فارس

ووشوکار نی ریزی مدال نقره مسابقات انتخابی تیم بزرگساالن استان را به خود 
اختصاص داد.

این رقابتها ۱4 آبان به میزبانی خانه ووشو شیراز برگزار شد که محمد مراد نژاد توانست 
با شکست حریفان خود در منفی ۹۰ کیلو به مقام دومی این رقابت ها دست یابد و جواز 

حضور در اردوی تیم ووشو فارس را به دست آورد.
تیم ووشو فارس 2۹ آبان در مسابقات انتخابی تیم ملی شرکت می کند.

مربیگری این ووشوکار نی ریزی برعهده صابر شاهمرادی و محمد شبستری بود 
مراد نژاد تنها نماینده نی ریزدر این مسابقات بود.

آگهی تشکیل مجمع عمومی عادی و فوق العاده انجمن صنفی 
کارگران و استادکاران ساختمان نی ریز و حومه )نوبت اول(

صنفی  انجمن  اعضای  تمامی  از  وسیله  بدین 

کارگران و استادکاران ساختمان نی ریز و حومه 

مجمع  جلسه  در  که  می آید  عمل  به  دعوت 

عمومی عادی و فوق العاده که رأس ساعت ۹ 

صبح روز پنج شنبه ۱4۰۰.۰۹.۱۸ در مدرسه 

جنب  سرداران  بلوار  در  واقع  علی بن ابیطالب 

دفتر انجمن صنفی کارگران ساختمانی برگزار 

می گردد حضور به هم رسانند.

دستور کار جلسه:

۱- تصویب اساسنامه انجمن

2- گزارش مالی سال ۹۹

3- انتخاب اعضای هیئت مدیره و بازرس 

انجمن

تذکر:

داوطلبان عضویت در هیئت مدیره و بازرس 

تاریخ  از  روز  باید ظرف مدت ۱۰  انجمن 

تحویل  را  خود  مدارک  آگهی  این  انتشار 

مهلت  این  از  خارج  تقاضاهای  به  نمایند. 

ترتیب اثر داده نخواهد شد.

انجمن صنفی کارگران و استادکاران 

ساختمانی نی ریز و حومه
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آگهی فقدان مدرک تحصیلی
مدرک فارغ التحصیلی  سعید زردشت فرزند حجت ا... به شماره شناسنامه  2550107594 صادره از نی ریز در 

مقطع کاردانی رشته الکترونیک صادره از واحد دانشگاهی نی ریز با شماره 2983815 مفقود گردیده است و فاقد 
اعتبار می باشد. از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی نی ریز به نشانی:

کیلومتر 5  جاده نی ریز- استهبان ارسال نماید.

2
یکشنبه 30 آبان 1400خبر

 21    نوامبر 2021 
شماره  360

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

مِهین مهرورزان بریزندازداِمجانتارهامِهینمِهرورزانکهآزادهاند

خوزستان/  سال 1363 خورشیدی
ایستاده از راست: محمدرضا راحتی، شهید محمود راحتی، عباس زینل پور

  نشسته از راست: شهید علی اکبر سرافراز ، جانباز عباس حامی، عباسعلی عسکرپور

                          با تشکر از آورنده عکس

افتتاح2کتابخانهدرنیریز
در  مدارس، مساجد و حسینیه ها به فکر نذر فرهنگی هم باشید

مهدی منفرد، نی ریزان فارس:
ساختمان کتابخانه های احمد نی ریزی و حوزه 
علمیه امام صادق با حضور منوچهری مدیر کل 
کتابخانه های استان، هدایت فرماندار و جمعی 

از مسئوالن افتتاح شد.
ساختمان  آبان ماه   26 چهارشنبه  روز  در 
کتابخانه عمومی احمد نی ریزی در محل زینبیه 
نی ریز واقع در خیابان صدوقی به بهره برداری 

رسید.
شهرستان  عمومی  کتابخانه های  اداره  رئیس 
نی ریز ضمن تشکر از خیرینی که در راه اندازی 
گفت:  کردند  کمک  نی ریزی  احمد  کتابخانه 
در  کتاب  جلد  هزار   24 دارای  کتابخانه  این 
زمینه های مختلف می باشد که از سال 1377 

تاکنون جمع آوری شده است.
امیدوارم افتتاح این کتابخانه آغازی باشد برای 
افتتاح کتابخانه های دیگر شهرستان مخصوصًا 
در شهر و بخشهای قطرویه، پشتکوه و سایر 

نقاط شهرستان.
از  مجدد  تشکر  ضمن  عابدین نژاد  علی اکبر 
خیرین از آنها درخواست نمود در کنار مدارس، 
مساجد و حسینیه ها به فکر نذر فرهنگی هم 

باشند.
فرماندار نی ریز با تبریک هفته کتاب و کتابخوانی 
و بسیج گفت: باید در نظر داشت که این محله 
یکی از محالت بزرگ شهرستان است و از ادارات 
کارهای  زمینه  در  محله  این  در  می خواهیم 

فرهنگی کمک کنند.
های  کتابخانه  کل  مدیر  به  خطاب  هدایت 
استان گفت: تمرکز کتابخانه های ما در مرکز 
شهرستان است و ما در نقاط روستایی و بخش 

قطرویه کتابخانه نداریم.
در مورد بخش قطرویه به کمک یکی از بنگاه های 
ساختمان  است  قرار  شهرستان  اقتصادی 
کتابخانه ساخته شود. اما نیاز است تا کتابخانه 

سیار جهت روستاها راه اندازی شود.
کتابخانه  ساختمان  هم  پشتکوه  بخش  در 

استیجاری می باشد.
فرماندار ادامه داد: مردم نی ریز در حوزه امور خیر 
پیشقدم هستند اما بیشترین خیرات و موقوفات 
مردم مربوط به امام حسین)ع( است و همانطور 
که قیام این امام بزرگوار برای آگاهی و امر به 
معروف و نهی از منکر بود از مردم می خواهیم در 

این زمینه نیز موقوفاتی داشته باشند.
کتابخانه های  کل  مدیر  منوچهری  روح اله 
استان در این مراسم گفت: کتابخانه عمومی 
نهاد عمومی غیردولتی است که وظیفه  یک 
ساخت  برای  منابعی  اما  دارد  خدمات رسانی 
از  نی ریزی  احمد  کتابخانه  نداریم.  کتابخانه 
زمان افتتاح تاکنون خانه به دوش بود اما امروز 

خوشبختانه صاحب یک مکان خوب شده است.
فضای  سرانه  لحاظ  از  داد:  ادامه  منوچهری 
اما  است  خوب  نی ریز  وضعیت  کتابخوانی 
بیشتر فضاها در مرکز شهرستان متمرکز است. 

شهر  کتابخانه  نزدیک  آینده  در  امیدواریم 
قطرویه و روستاهای بزرگ راه اندازی شود.

در این مراسم  با اهداء لوح تقدیر و شاخه گل از 
خیرین تقدیر شد.

در ادامه مسئوالن با حضور در کتابخانه حوزه 
علمیه امام صادق ساختمان این کتابخانه را نیز 

افتتاح کردند.
رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان در 
این زمینه گفت: این کتابخانه به همت آیت ا... 
سیدمحمد فقیه راه اندازی شده و دارای منابع 
خطی  کتاب  نسخه  چندین  جمله  از  زیادی 
می باشد که آیت ا... فقیه حاضر نشدند آنها را به 
میراث فرهنگی بدهند و می توان به عنوان منابع 
مهم در این کتابخانه استفاده کرد و از مدیر کل 
کتابخانه ها می خواهیم یک دستگاه اسید زدا 
برای حفظ و نگهداری این نسخ در اختیار ما قرار 

دهند.
گفت:  کتابخانه  این  با  ارتباط  در  عابدین نژاد 
کتابخانه حوزه علمیه امام صادق  دارای17000 
جلد کتاب به متراژ 1800 مترمربع در سه طبقه 
است که فعاًل یک طبقه از آن راه اندازی شده 
که حدود 850 مترمربع می باشد و قرار است 
تمام  یعنی  شود.  اداره  مشارکتی  صورت  به 
تجهیزات، کتابها و کتابداران با خود کتابخانه 
عمومی  کتابخانه های  اداره  طرف  از  و  است 
اهداء  پشتیبانی،  نی ریزکارهای  شهرستان 

کتاب و نشریه، طبقه بندی و... داده شود.

واممسکنروستایی
2۰۰میلیونتومانمیشود
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رئیس بنیاد مسکن انقالب اسالمی کشور اعالم کرده که به زودی 
در شورای عالی مسکن سقف پرداخت تسهیالت مسکن روستایی 

به 200 میلیون تومان افزایش می  یابد.
در این ارتباط رئیس بنیاد مسکن شهرستان نی ریز گفت: این 
تسهیالت روستایی با بهره 5 درصد و بازپرداخت 20 ساله می باشد 
و کسانی که از تسهیالت مسکن استفاده نکرده باشند، می توانند 

از این خدمات بهرمند شوند. البته متقاضیان باید متأهل باشند.
مبین عنوان نمود: احتمال افزایش این تسهیالت به 250 میلیون 
تومان هم وجود دارد. امسال 300 فقره وام سهمیه داریم که 

تاکنون 180 نفر معرفی به بانک شده اند.

در حال حاضر مبلغ تسهیالت معرفی شده 100میلیون است. 

کمک 29 میلیونی
برای درمان آتنا

کمک 29 میلیونی خیرین نی ریزی برای عمل جراحی ستون 
فقرات آتنا، منجر به درمان وی شد.

در هفته نامه نی ریزان فارس شماره 239 تاریخ 9 تیرماه 1398، 
سرگذشت آتنا دختر 14 ساله ای که پدر نداشت  و مادرش با 

کارگری  زندگی اش را می چرخاند، به چاپ رسید.
آتنا از حدود 4 سال پیش دچار بیماری انحراف شدید ستون 
فقرات )اسکولیوز( شده و بیماری اش روز به روز پیشرفت کرده 
بود. او نیاز فوری به عمل جراحی ستون فقرات و تعویض مهره ها 

داشت. 
مدیر مؤسسه خیریه الزهرا)س( گفت: »پس از انتشار مشکل آتنا در 
هفته نامه نی ریزان فارس، مردم 29 میلیون و 23 هزار تومان کمک 

کردند تا صرف عمل جراحی و هزینه های بیمارستانی آتنا شود.«
علی اصغر خاکساری افزود: »به علت آماده نشدن شرایط عمل 
جراحی، ناگزیر این عمل با تأخیر در مهرماه 1400 در بیمارستان 

محب مهر تهران انجام شد.« 
وی عنوان داشت: »بر اساس اطالعات ما، این دختر که هم اکنون 
16 سال دارد، دوران نقاهت خود را پشت سر می گذارد و در شرایط 

مطلوبی به سر می برد.«

//

روابط عمومی مدیریت جهادکشاورزی:

از  از صد هکتار  برداشت زعفران 
شهرستان  این  زراعی  زمین های 
آغاز شده است و تا یک  ماه ادامه 

دارد.
شهرستان  کشاورزی  جهاد  مدیر 
متوسط  اینکه  بیان  با  نی ریز 
این محصول در شرایط  برداشت 
هکتار  هر  در  کیلوگرم   6 عادی 
امسال  متأسفانه  افزود:  است، 
هوا  گرمای  و  بارندگی  کاهش 
شدن  ضعیف  باعث  تابستان  در 
پیازهای زعفران شده که کاهش 
به دنبال  را  عملکرد  درصدی   60

داشته است.

اظهارکرد:  بصیری  علیرضا 
مجموع  در  می شود  پیش بینی 
220 کیلوگرم زعفران با متوسط 
برداشت 2.5 کیلوگرم در هکتار و 
ارزش اقتصادی حدود 60 میلیارد 
ریال، از مزارع نی ریز برداشت شود 
پشتکوه  بخش  در  آن  عمده  که 

)مشکان و دهچاه( واقع شده است.
تولید  کرد:  تصریح   بصیری 
سوم  سال  از  زعفران  اقتصادی 
کشت پیاز آن آغاز می شود و برای 
پنج تا هفت سال متوالی ادامه دارد.

شهرستان  کشاورزی  جهاد  مدیر 
بسته بندی  صنایع  نبود  نی ریز 
مشکالت  بزرگترین  از  یکی  را 

زعفران کاران دانست.
این مقام مسئول ابرازکرد: زعفران 
به دلیل طعم، بو و رنگ خاصی که 
دارد در صنعت غذا، شیرینی پزی، 
کاربرد  دیگر صنایع  و  داروسازی 

دارد.
مرغوبیت  خصوص  در  بصیری 
مهم ترین  ُکالله  گفت:  زعفران 
از  که  است  زعفران  گل  قسمت 
مختلف»نگین«،  بخش های 
»دسته«  و  »پوشال«  »َسرگل«، 
مرغوبترین  و  است  شده  تشکیل 
زعفران از »نگین« کالله به دست 
آن  بخش  سرخ ترین  که  می آید 

می باشد.

برداشتطالیسرخدرمشکانودهچاه

سرچهانیمسئول
نمایندگیآموزشو

پرورشدربخشپشتکوه
محمدرضا هدایتی، نی ریزان فارس: 

سرچهانی مسئول نمایندگی آموزش 
و پرورش در بخش پشتکوه شد.

روز  صبح  معارفه  و  تودیع  جلسه 
بخشداری  در  آبان ماه   25 سه شنبه 
طبری  محسن  حضور  با  مشکان 
بخشدار و دیگر مسئوالن بخش، مجید 
پشتیبانی،  و  توسعه  معاون  منفرد 
و  ارزیابی  مسئول  نوروزی  مجتبی 
جعفری  محمدحسین  و  عملکرد 
نیروی  کارشناس گزینش و آموزش 
پرورش  و  آموزش  مدیریت  انسانی 

شهرستان نی ریز برگزار شد.
در این جلسه از تالش و خدمات 4 ساله 
مجتبی  و  قدردانی  زینل پور  محمود 
جدید  مسئول  عنوان  به  سرچهانی 

معرفی گردید.
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برگزاری
نمایشگاه آبرنگ 
استاد محسن زاده

 1500
کارگر ساختمانی 
در نی ریز بیمه هستند

تا 5 دِقی دیه جنازه ی 
سوسک ِر َتویل من 

میدی...

استبداد یعنی چه؟
غالمرضا شعبانپور / مدیر مسئول

 استبداد از جمله مفاهیمی است که در تاریخ 
کشور ما و بسیاری از کشورهای مشرق زمین و 
مغرب زمین از دیرباز مطرح بوده است. در این 
نوشتار و در صورت ضرورت در نوشتارهای بعدی 

به این مفهوم خواهیم پرداخت.
استبداد عمومًا در حوزه سیاست به کار می رود. 
صاحبنظران از دوران باستان تاکنون در شرح و 

بسط آن قلمفرسایی زیادی کرده و می کنند.
یکی از نویسندگان فرانسوی در تعریف استبداد 
سلطه جو  برحکومتی  »استبداد  است:  نوشته 
داللت دارد که هیچ چیز قدرت خودکامه اش 
را محدود و متوقف نمی سازد. چنانچه قدرت 
استبدادی با اِعمال زور به حفظ خود بپردازد به 
صورت حکومتی جبار درمی آید.«)1( و داریوش 
آشوری در تعریف استبداد آورده است: » ساخت 

سیاسی ای است با این ویژگی ها:
» الف( نبودن حدود سنتی یا قانونی برای قدرت 

حکومت.
ب( وسعت دامنه قدرت خود سرانه ای که به کار 

برده می شود.«)2( 
متفکران  از  کواکبی  عبدالرحمان  سید  اما 
مسلمان که ایرانی            تبار و زاده سوریه و از تبار 
شیخ صفی الدین اردبیلی است در کتاب طبایع 
به  استبداد«  با عنوان »طبیعت  االستبداد که 
فارسی برگردانده شده، به تعاریف و شرح و بسط 
ابعاد استبداد پرداخته است. او که در سال 1271 
مهشیدی متولد شده و مراحل تحصیالت خود 
را در شام و مصر دنبال کرده در معنای لغوی 

استبداد نوشته است:...
ادامه در صفحه 3

سرمقاله

ماجراهایمنوبیبی

افتتاح 2 کتابخانه
در نی ریز

برگزاری

آزمون استخدامی

تا پایان امسال

وام مسکن روستایی
2۰۰ میلیون تومان می شود
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بانوی نی ریزی نایب 
قهرمان سه گانه کشور

خبرها

صفحه 2

صفحه 3
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توزیع مرغ
20 هزار تومانی
توزیع مرغ منجمد 20 هزار تومانی در نی ریز آغاز شد.

اینکه  بیان  با  صمت  اداره  رئیس  قدم زن  سهراب 

2 محموله 2 و 6 تنی وارد نی ریز شده است گفت: 

شهروندان می توانند جهت تهیه این مرغ ها به مراکز زیر 

مراجعه کنند:

آرتا )انتهای خیابان امام خمینی(، آریا )خیابان منتهی 

بانک  )روبروی  بسیجیان  فروشگاه  دادگستری(،  به 

گاز(،  میدان  به  )نرسیده  میچکا  فروشگاه  تجارت(، 

فروشگاه  مسجدالنبی(،  )سه راهی  برکت  فروشگاه 

فروشگاه  شهرداری(،  پارکینگ  )جنب  کیمیایی 

شهرهای  در  و  خمینی(  امام  خیابان  ذهبی)نبش 

قطرویه، مشکان و روستای تل مهتابی.

مدیرکل پشتیبانی امور دام استان فارس در همین 

رابطه گفت: براساس مصوبات ستاد تنظیم بازار کشور 

سردخانه های  در  منجمد  مرغ  کیلوگرم  هر  قیمت 

شرکت 1۸ هزار و ۸00 تومان و در خرده فروشی و برای 

خانوارهای مصرف کننده 20 هزار تومان است.

 ادامه در صفحه  3

کالس حضوری 
در گرو تصمیم مدرسه

محمد جاللی، نی ریزان فارس:

در حالی که مدیرکل آموزش و پرورش عنوان کرده که 1۴۴۴ مدرسه در 
فارس بازگشایی شده اند اما مدیر آموزش و پرورش نی ریز این مسئله را 

به مدارس واگذار کرده است.
امیر ولی زاده در گفتگو با نی ریزان فارس اعالم کرده است: امسال 
ما شروع مدارس را به صورت تدریجی داشتیم و پایه های اول و دوم 
ابتدایی، دروس کارگاهی و هنرستان و همچنین دروس عملی و 

آزمایشگاهی در اولویت بازگشایی قرار دارند.
برپایه گروه بندی و دسته بندی های انجام شده مدارس کم جمعیت 
روستایی و عشایری با تراکم کالس های 1۵ نفر و کمتر از ابتدای مهرماه 

کار خود را شروع کرده اند و هم اکنون نیز در حال فعالیت می باشند.
ادامه در صفحه 3

//

برداشت طالی سرخ 
در مشکان و دهچاه

2 / عکس: محمدرضا هدایتی/ پاییز 1۴00
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نقد نوشت

محمد جاللی، نی ریزان فارس: 
خانم بازیگر بی دست و پا نیستیم بلکه 

دست و پایی برای ما نمانده است!
تلویزیون  و  سینما  بازیگر  رهنما  بهاره 
و  کمبودها  گرفتن  نشانه  جای  به 
سختی های امروز زندگی، مردم را نشانه 
روزگار  سختی  به  که  کسانی  گرفته، 

می گذرانند...
او در الیو اینستاگرامی خود گفت: به نظر 
من کسی که بعد از 30 سال نتواند زندگی 

خوبی داشته باشد بی دست و پاست!

خانم بازیگر بد نیست بدانید کار کردن 
تنها مؤلفه زندگی  مرفه در ایران نیست، 
فضای  همین  در  آن  از  قبل  بود  بهتر 
مجازی چرخی می زدید تا واقعیت های 

جامعه را ببینید.
آرزویش داشتن  آیا کلیپ کارگری که 
پژو پارس بود و با آن لهجه محلی گفت 
که چطور تالش کرد اما به آن نرسیده را 

دیده اید؟
او می گفت: همه جور کار کرده، از صبح تا 
شب زحمت کشیده تا به این خودرو برسد 

اما خودروی 20 میلیونی همین طور قد 
کشید تا حاال به 2۸0 میلیون رسیده و او 

هرگز به آرزویش نرسید.
اسب تورم همه ما را زیر گرفته البته به 

غیر از شما...
وقتی که قیمت ها ثانیه می شمارند چقدر 

باید کار کرد؟
خانم بازیگر چند شغلگی اجباری روز و 
کار  بدون  زندگی  و  گرفته  را  شب امان 

معنایی ندارد!
آیا زباله گردها را دیدید و این حرف را 
زدید؟ آیا این ها به تعبیر شما می توانند 
بعد از سی سال، زندگی مرفه برای خود 

دست و پا کنند!
دارید؟  اجاره نشین ها  از  خبری  آیا 

می دانید  آیا  شده  آرزو  که  خانه  خرید 
دغدغه اشان فقط آن است که صاحبخانه 

آنها را بیرون نکند و اجاره را باال نبرد؟
برنامه دورهمی نکته  هومن سیدی در 
جالبی را بیان کرد؛ می دانید او کیست؟ او 

کارگردانی از صنف خودتان است.
از  تا چند سال پیش  سیدی می گفت: 
داشته هایی که داشتم لذت می بردم اما 
به یکباره شادی هایم فرو ریخت و از بین 
رفت و کمتر از آنها استفاده می کنم وقتی 
که من از اتوبان عبور می کنم و می بینم 
نمی تواند  که  است  کسی  اتوبان  کنار 
زندگی من را داشته باشد دیگر آن زندگی 

برای من لذتی ندارد!
بازیگری  ماندگاری  راز  می دانید  آیا 

همچون »محمدعلی فردین« و یا خسرو 
آواز ایران »محمدرضا شجریان« در چه 
بود؟ آنها پشت مردم بودند و زخم را مرهم 
و  نموده  بازشان  آنکه  نه  می گذاشتند 

نمک باران کنند.
طیف های  واکنش های  نباشد  بد  شاید 
سیاسی را هم ببینید شما دیگر راه را برای 
خود بستید و نه چپ گذاشتید و نه راست! 
شما خود را از مردم بری کردید. لطفًا ما را 
به حال خودمان بگذارید و با درآمدی که از 
راه بازیگری و همسرتان کسب نموده اید 
ترکیه  در  تفریحی  کشتی های  روی  بر 
روزگار بگذرانید و بگذارید ما هم خوش 

باشیم به آینده ای روشن که خواهد آمد...
خانم بازیگر! سنگینی گفته شما همچون 

سنگینی سخن رئیس جمهوری که حاال 
بله  سوزاند.  را  جگرمان  شده،  مغضوب 
آقای احمدی نژاد هم وقتی داد از گرانی 
می زدیم می گفت: سوپری سر کوچه ما 

قیمتش افزایش پیدا نکرده است!
برای داشتن ایرانی آباد و آزاد و همراه 
با رفاه فقط الزم است تا همه احساس 
مسئولیت کنیم و امید داریم که هدفتان 

دیده شدن به هر شکل ممکن نباشد.
است،  روشن  هدفتان  گویا  شما  البته 
همانگونه که در سریال »شام ایرانی« هم 
یکبار دیگر بانوان این مرز و بوم را نشانه 
گرفتید و گفتید: »دختران ایرانی سر و 
وضعشان مثل نیکول کیدمن است و طرز 

فکرشان ...«!

ما بی دست و پا نیستیم!خانم بازیگر

خریدار درختان خشک و چوب 
با باالترین قیمت
09010528017

اخیراً طرح بزرگی از تمثال سردار شهید 

قاسم سلیمانی بر یکی از دیوارهای شهر 

در خیابان قدس و نزدیک درمانگاه شهید 

فقیهی نقش بسته است.

با خبر شدیم این اقدام به همت فروشگاه 

افق کوروش و با هنرمندی استاد علی اکبر 

زهری زاده به انجام رسیده است.

مدیر افق کوروش نی ریز در مورد این ایده 

گفت: قصد داشتیم کاری ماندگار  انجام 

دهیم که در ذهن مردم بماند. چند مکان را 

نیز انتخاب کردیم ولی در نهایت این مکان 

را به دلیل اینکه بیشتر در مسیر عبور و 

مرور مردم بود انتخاب کردیم.

نظری ادامه داد:  جا دارد از آقای عباسی 

رئیس دفتر نماینده، سرهنگ شعبانی نیا 

فرماندهی سپاه، مهندس فرغت شهردار 

و مهندس خالقی که کمک کردند پروژه 

اجرایی شود تشکر کنم.

استاد علی اکبر زهری زاده درباره  نقاشی 

قبل  سال  یک  گفت:  سلیمانی  سردار 

آقای نظری درباره نقاشی تصویر سردار 

سلیمانی  روی یکی از دیوارهای شهر با من 

صحبت کرده بود  ولی دیگر خبری نشد 

تا اینکه یک ماه پیش با من تماس گرفت 

و گفت  کار را شروع کنیم. برحسب اتفاق 

از  از هنرجوهایم  آقای حقیقت پور یکی 

دهمورد به نی ریز آمده بود و به من کمک 

کرد.

او ادامه داد: در مدت 10 روز این طرح را 

در ارتفاع اجرا کردیم. کار در ارتفاع و آن 

هم در ابعاد ۵ در 6 متر سخت است. ما 

صبح و بعد از ظهر کار کردیم. حتی برخی 

شبها هم کار را ادامه دادیم. خودمان فکر 

نمی کردیم در این مدت کوتاه بتوانیم آن 

را اجرا کنیم.

زهری زاده از سختی کار نیز چنین گفت: 

ما طرح را در ارتفاع می زدیم و وقتی پایین 

می آمدیم مشخص نبود دقیق چه شده. 

مجبور  و  است  تیره  آن  رنگ  می دیدم 

می شدیم آن را دوباره رنگ کنیم. ولی به 

یاری خدا و روح سردار من نفهمیدم این 

باورم  هم  هنوز  شد.  تمام  چگونه  طرح 

نمی شود این طرح را خودم کشیده باشم؛ با 

 این که سابقه زیادی در طراحی چهره دارم.  

وی ادامه داد:  از آقای نظری تشکر می کنم 

که همت داشتند و در حدود 20 میلیون 

تومان در این طرح سرمایه گذاری کردند. 

همچنین از آقای حسین زردشت تشکر 

می کنم که دیوار را در اختیار ما قرار دادند 

بود. ایشان  به  متعلق  ساختمان   چون 

نقاشی  این  ماندگاری  زاده گفت:  زهری 

حداقل 10 سال است چون ما از بهترین 

استفاده  بازار  در  موجود  روغن  رنگ 

کرده ایم.

باهنرمندیاستادعلیاکبرزهریزادهوبههمتفروشگاهافقکوروش

نقش سردار دلها بر دیوار شهر

گزارش آگهی
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