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شهادت بانوی الهی 
حضرت فاطمه)س( 

تسلیت باد

گفتگو با 

آقای خاص
 بسکتبال نی ریز

روگذر
پروژه نیمه تمام ملی 

غالمرضا شعبانپور / مدیر مسئول

از زمانی که اجرای عملیات روگذر ورودی شهر 
نی ریز آغاز شده، هر از گاهی مسائلی در اینجا و 

آنجا و بعضًا در جلساتی مطرح می گردد.
عمده مسائلی که طرح می شوند را می توان در 

موارد زیر خالصه کرد: 
 1 - چرا به جای روگذر میدان در نظر گرفته نشده 

است؟ 
2 - تکلیف مغازه های اطراف پروژه که در تنگنای 

ترافیک قرار دارند چه می شود؟ 
3 - چرا سرعت اجرا بسیار کند است؟ 

4 - چرا هرچه زودتر تکلیف روشن نمی شود؟ 
 از این جهت الزم دیدم شمه ای کوتاه از تاریخچه 
ترانزیت فارس  بزرگراه  ورودی اصلی شهر که 

-کرمان نیز هست بیان کنم. 
 در سی سال گذشته مسئله ورودی شهر نی ریز 
مورد توجه افکار عمومی بوده است. علت این بود 
که جاده ای با عرض کم و دوطرفه و رخ به رخ از 
گردنه قدیم استهبان تا گردنه الی رز ادامه داشت 
و ورودی شهر که سه راهی ابتدای بلوار ولیعصر 
است مورد اعتراض شهروندان بود. اعتراض اصلی 
این بود که بر خالف بسیاری از شهرهای کشور 
مسافرینی که از این سه راهی عبور می کنند 
متوجه نمی شوند اینجا شهری به نام نی ریز وجود 
دارد؛ چون هیچ طرحی که مشخص کننده این 
موضوع باشد وجود ندارد، هرچند جاده درست 
مماس بر محدوده خدماتی شهر عبور می کرد اما 
نشانی از شهر نبود...                       ادامه در صفحه 2

در یک جلسه مردمی:

مطالبه گری 
آپارتمان نشینان

مسکن مهر از مسئوالن

با دستور دادستان:

مجازاِت جالِب
رها کننده فاضالب در کوچه

حکایت شیرین
 یک زندگی

طالی ددلیفت استان 
برای بانوی نی ریزی

فرغونم 
آرزوست

سرمقاله خبرها

ماجراهای تبعه موجاز
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استاندار و مجمع نمایندگان پاسخ دهند 

سهم فارس از بودجه، نصف پارسال
آخرین خبرها از 
مدل های بارندگی:

پیش بینی حداقل

 60 میلی متر
 باران در نی ریز

خوشبختانه شرایط برای بارش سنگین همچنان فراهم 
نی ریزان  هواشناسی  کارشناس  کامرانی  کامران  است. 
فارس گفت: استان فارس از این سامانه به طور میانگین 

حدود ۹0  میلی متر بارش دریافت می کند.
داراب،  کازرون،  جهرم،  فیروزآباد،  مانند  جاهایی  در 
سپیدان و  به طور کلی غرب فارس بارش بیش از 120 
میانگین مدل ها حدود 60  نی ریز هم  است.  میلی متر 
میلی متر بارش را برای یکشنبه نشان می دهد که این 
مقدار برای مناطق کوهستانی )پلنگان، هرگان( بیشتر 
است. بارش ها از اوایل صبح یکشنبه تا اوایل دوشنبه قابل 

توجه و سنگین خواهد بود.

//

تصمیمی تازه برای شفافیت:

میوه را با فاکتور 
و تخم مرغ را کیلویی بخرید

3 / عکس: عابد نعمتی، نی ریزان فارس

3
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آغاز تولید فصل دوم مسابقه 
»دورهمی« از 10 دی با اجرای مهران 

مدیری

»برادران لیال« غایب جشنواره فجر. 
سعید روستایی: امکان آماده شدن فیلم 

به این زودی ها وجود ندارد

رامبد جوان: »خندوانه« به مردم 
می گوید که دوام بیاورید؛ حتی اگر 

سخت باشد، کوچک ترین روزنه امید را 
پیدا کنید

آغاز پخش »خنداننده شو 3«:
حسن معجونی، امیرمهدی ژوله و رامبد 

جوان،  »خنداننده شو3« را داوری 
می کنند.

بی کیفیت بودن برنامه های 
صداوسیما، صدای روزنامه ایران را 

درآورد/ چه کرده اید که مردم حاضرند 
با هزینه بیشتر بروند سراغ سینمای 

خانگی؟

جشنواره موسیقی در 
عربستان سعودی/ استقبال 700 

هزار نفر

بازگشت آقای حکایتی به تلویزیون
بهرام شاه محمدلو: بعد از 30 سال سری 
جدید »زیرگنبد کبود« ساخته می شود

»عنکبوت« به سینماها می آید
این فیلم درباره سعید حنایی یکی از 

قاتالن زنجیره ای دهه هفتاد است که 
در شهر مشهد چندین زن خیابانی را به 

قتل رساند

نزهت امیری تنها زن رهبر ارکستر 
ایران در حضور تماشاگران با »ارکستر 

سرزمین مادری« روی صحنه رفت

بوم و رنگ

عصر ایران: 
علی میری متولد شهریور 1355 در مشهد است و در همین 
شهر زندگی می کند. از کودکی به نقش و نقاشی عالقه مند 
بوده و به گفته خودش: »از وقتی به یاد می آورم نقاشی 
می  کردم« دبیرستان را در رشته ریاضی فیزیک گذرانده 
و رشته کارشناسی طراحی صنعتی را نیمه کاره رها کرده 

است.
خودش در مصاحبه ای اشاره کرده است: »مادرم تعریف 
می کند وقتی یک تکه نان هم می خوردم آن را جوری گاز 
می زدم که نان شکل چیزی در بیاید. تقریبًا هیچ لحظه ای 
از زندگی را یادم نمی آید که از دنیای نقاشی دور بوده باشم . 
این اصطالح مادرم است که می گوید من پیش از قاشق دست 
گرفتن، قلم دست گرفتن را یاد گرفته ام. دوران تحصیل 
هم سر کالس نقاشی می کشیدم و طبیعتًا تمرکز الزم برای 
فراگیری درس ها را هم نداشتم. به همین دلیل توبیخ و به 

دفتر فرستاده شدن زیاد برایم پیش آمده است.«
دامنه فعالیت او در تصویرسازی شامل کتاب کودک، پوستر، 
انیمیشن، مجالت، تبلیغات و غیره است که در این میان، 
کار برای کودک را به خاطر آزادی و طراوتی که دارد بیشتر 

می  پسندد.
از تقریبًا 2 سال پیش که مجموعه ای تحت عنوان »مرور 
خاطرات قدیم« منتشر کرد، آثار او با استقبال زیادی مواجه 
شد و دامنه این توجه به فراتر از مرزهای ایران هم رسید به 
گونه ای که جدا از ترکیه و تاجیکستان و کشورهای همسایه 
حتی در مالزی، هندوستان، تونس، فلسطین، کشورهای 

اروپایی و ... از کارهای او استقبال شد.
علی میری درباره شکل کارها و ارتباط خودش با گذشته 
و نوستالژی می گوید: »من در این بین سعی می کنم به 
اندازه خودم به عنوان یک تصویرگر حس خوب بدهم تا 
مردم بتوانند برای مسائل امروزشان با انرژی و فکر درست 
راه حل هایی پیدا کنند. چیزی که دوست دارم مردم به آن 
فکر کنند، این است که از خودشان بپرسند چرا در گذشته 
حال شان خوب بود و امروز نه، از خودمان باید بپرسیم چه 
کارهایی باید انجام دهیم تا حال امروزمان بهتر شود. این 
بهترین کاری است که برای امروزمان می توانیم انجام دهیم 
تا این پرداخت به نوستالژی در حد یک سرگرمی باقی نماند. 

اگر مردم به این مسائل فکر کنند من مزد خود را گرفته ام و به 
هدفم رسیده ام.«

بخشی از گفتگو:
- مخاطبان در پیامهای زیادی نوشتند که این تصویر عین 

زندگی و تجربه شخصی خود ماست.
- این تصاویر بسیار نزدیک به واقعیت های زندگی گذشته 
چند نسل از جامعه کنونی کشور است، مثاًل تجربیات بچه ها 

در داخل خانه، مدرسه و... یا نوجوانی و جوانی و... 
آن  از  پس  کمی  فاصله  با  و  پدربزرگ  ناگهانی  فوت   -
با آن ها  بود. من پیوند عاطفی ویژه ای  ناگوار  مادربزرگم 

داشتم. 
با  متناسب  باید  کارگردان،  یک  همانند  تصویرگر  یک   -
موضوع یا حسی که قرار است به مخاطب ارائه دهد عناصر 
بصری مانند رنگ، نور، و البته زاویه دوربین را به شکل 

درستی به خدمت بگیرد. 
- سؤال ساده ای که همیشه ذهن من را مشغول کرده این 

است که آیا یک نقاشی کودکانه از یک مادری که در کنار 
همسر و فرزندانش سر سفره سحری ماه رمضان نشسته )و 
طبعًا مانند همه مادران در خانه موهایش پوشیده نیست( 
بیشتر محرک است یا مثاًل تصویر خانم های سوپر استار 
فیلم های هالیوودی )که در تلویزیون ایران مستمر در حال 

پخش است(؟
- حقیقتًا در خلق یک تصویر تفاوتی بین کار دیجیتال و غیر از 
آن نمی بینم. حتی در بسیار موارد کار غیر دیجیتال حسی تر 

و دلچسب تر است.
- کتاب »یادش به خیر« موفق به کسب عنوان کتاب برگزیده 
سال 13۹۹ از اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان 

رضوی شد.
- خوشحالم که اعالم کنم بعد از شش بار چاپ شدن کتاب در 
مدت زمان تقریبی یک سال، اکنون جلد دوم کتاب »یادش به 
خیر« آماده شده و ان شاا... به زودی، بعد از اخذ مجوز چاپ، 

ارائه و در اختیار عالقه مندان قرار خواهد گرفت.

علی میری نقاش نوستالژی ها

تبلیغات در
فضای مجازی 
نی ریزان فارس
شامل تلگرام، 
واتس آپ، 

اینستاگرام و 
سایت هورگان

پست روزانه  150 هزار تومان 
- پست آخر شب:
 200 هزار تومان

0917 731 5146
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در یک جلسه مردمی:

مطالبه گری آپارتمان نشینان مسکن مهر از مسئوالن
امید شهدان، نی ریزان فارس:

شهردار  شهر،  شورای  اعضای  چهره به چهره   دیداری 
مدیره  هیئت  با  سرباز  کالنتری ۱۲  رئیس  و  نی ریز 
آپارتمان ها و ساکنان آپارتمان های مسکن مهر شنبه 

شب ٤ دی ماه در مسجد پیامبراعظم برگزار شد.

انتقادات اهالی مسکن مهر:
- خیلی از بلوک ها پایان کار ندارند و پیمانکارها این 

مسئله را نمی پذیرند و به شهرداری ارجاع می دهند. 
- جداول را تا قبل از بارندگی تمیز کنید.

- کودکان ما حتی برای یک سرگرمی، پارک محله ای 
ندارند و مجبورند در محوطه ساختمان بازی کنند. یک 
زمین روبه روی مسجد واقع شده و مناسب ترین گزینه 

برای ساخت فضای سبز است.
- تعدادی از خیابان ها نیاز به آسفالت دارند.

- دیده می شود در برخی شهرها بلوک ها با رأی هیئت 
مدیره به افراد واحد اجاره می دهند اما در اینجا بنگاه ها 
دخالت می کنند و این مسئله باعث اتفاقاتی همچون 
و...  شارژ  پرداخت  در  که  شده  مجردی  خانه های 

همکاری نمی کنند.
- مسکن مهر با این ارتفاع به آتش نشانی و باالبر نیاز دارد، 
تقاضا داریم هرچه زودتر ایستگاه شماره ۲ آتش نشانی 

را راه اندازی کنید.
- پیاده رو ها، فاقد موزائیک فرش هستند.

- مسجد پیامبراعظم ضمن اینکه می تواند برنامه های 
مختلفی در حوزه فرهنگی داشته باشد می تواند پایگاه 

و محور اصلی برای گفتگو بین مردم و مسئوالن شود.
- امیدواریم پای دیگر مسئوالن هم به این منطقه باز 

شود.
- هنگامی که با سامانه ۱۱۰ تماس می گیریم با توجه 
به اینکه استانی شده،  نقشه مسکن مهر در سیستم آنها 

تعریف نشده و برای نشانی دادن با مشکل مواجه ایم.
- پیشنهاد داریم به صورت موقت یک کانکس با نیروی 

پلیس برای کنترل بیشتر منطقه استقرار یابد. 
- تاکسی ها به اینجا نمی آیند.

- چهارراه های مسکن مهر نیاز به عالئم راهنمایی و 
رانندگی دارند.

- مشکل سرقت داریم.
به هر کسی که می شود خانه می دهند و  بنگاه ها   -

برخی ها نمی دانند فرهنگ آپارتمان نشینی چیست؟
- روشنایی بلوار والیت را در اولویت قرار دهید. 

پارک  مجتمع  ها  ورودی  در  گونه ای  به  کامیون ها   -
می کنند که جلوی دید مردم را می گیرد! می خواهیم 

برای ساماندهی این معضل راهکاری ارائه شود.
شهر  از  منطقه  این  در  می خواهید  که  بازارچه ای   -
راه اندازی کنید باید اقالم مصرفی بیشتری ارائه دهد تا 

راه دسترسی مردم آسان شود.

کمک از جیب مردم به دولت
شهردار نی ریز در ابتدا گفت: به رغم تصور مردم که 
شهرداری یک نهاد دولتی است، به هیچ وجه این گونه 
می آید  به حساب  تعاونی  یک  شهرداری  بلکه  نیست 
که اعضای آن خوِد مردمند و دولت ریالی حتی جهت 

پرداخت حقوق کارمندان شهرداری نمی دهد.
حامد فرغت با بیان این جزئیات گفت: بر پایه قانون، 
شهرداری نمی تواند نسبت به آسفالت مسکن مهر که در 
اصل مربوط به اداره کل راه و شهرسازی است اقدام کند و 
ما نمی توانیم از محل درآمد شهرداری که نشأت گرفته 
از عوارض مردم است نسبت به آسفالت این منطقه که 

وظیفه دولت است، اقدام کنیم.
پایان کار  صدور  بحث  درخصوص  کرد:  اضافه  وی 
ایمنی ساختمان  بلکه موارد  مشکل ما مالی نیست. 
است که مواردی از جمله آسانسور، چگونگی پارکینگ 
ساختمان های  از  بسیاری  متأسفانه  می باشد.  و... 
مسکن مهر نی ریز ایمنی الزم را ندارند. البته در خیلی از 
شهرها مسکن  های مهر این گونه هست و مختص نی ریز 
نمی باشد. برای رفع این موضوع باید خوِد تعاونی ها 
بیایند مشکل را برطرف کنند تا شهرداری اجازه صدور 

پروانه پایان کار را بدهد.

مصائب روشنایی بلوار والیت
شهردار نی ریز در پاسخ به اینکه چرا بلوار والیت در 
تاریکی مطلق بسر می برد؟ گفت: در واقع وظیفه تأمین 
روشنایی خیابان ها بر عهده مدیریت توزیع برق می باشد 
صورت  به  تازه  تأسیس  بلوارهای  در  سالهاست  اما 

مشارکتی  بین شهرداری  و برق این کار انجام می شود.
در دوره ای تصدی بنده به عنوان شهردار، توانستیم 
روشنایی انتهای بلوار میرزا کوچک  خان، بلوار شهدای 
گمنام، بلوار شهید موسی کالنتری و افزایش روشنایی 
خیابانهای اصلی شهر و حتی قسمتی از مسکن مهر 

را انجام دهیم. باتوجه به اینکه در تفاهم نامه ای که به 
شرکت توانیر فارس ارسال نمودیم پیشنهاد ما همکاری 
۵۰-۵۰ بوده اما متأسفانه به دلیل تغییرات در چارت 
سازمانی و اینکه ۷ بار مکاتبه کردیم هر بار عدم اعتبار را 
دلیل خود اعالم می کنند که همین مسئله سبب شده تا 

هنوز قادر به روشنایی بلوار والیت نشویم.
نماینده  تالشهای  با  کرد:  تصریح  مسئول  مقام  این 
کارکنان  و  شهر  شورای  اعضای  فرماندار،  مجلس، 
شهرداری این تفاهم نامه باالخره اجرا شود اما مدیرعامل 
برق فارس به  گونه ای پاسخ ما را داد که گویای این بود 
که تنها ۱۰ درصد هزینه را متقبل می شوند و ۹۰ درصد 
را باید شهرداری بپردازد. اما این را به شما شهروندان 
محترم عرض کنم با پافشاری درحال رایزنی هستیم 
تا این روشنایی انجام شود تا بخشی از مشکالت مردم 

کاسته شود.
شهردار نی ریز همچنین خبر از خط کشی بلوار والیت 

در هفته آتی داد.

با یک ایستگاه آتش نشانی نمی شود خدمت کرد!
نیاز  بر  مبنی  اهالی  خواسته  به  پاسخ  در  فرغت 
مسکن های مهر به آتش نشانی، گفت: باتوجه به وسعت 
شهر یک ایستگاه مستقر در غرب شهر پاسخگو نیست و 
با وجودی که برخی محالت هم استاندارد کافی را ندارند 
ما با سالم و صلوات و با دست خالی شهر را مدیریت 
می کنیم و عقیده داریم با یک ایستگاه نمی توان خدمت 

کرد. 

شهردار ادامه داد: در زمانی که بنده شهردار نی ریز 
شدم ایستگاه شماره ۲ آتش نشانی تنها ۱۶ درصد رشد 
فیزیکی داشت و راکد مانده بود. بنده طی ۱.۵ سال آن 
را تکمیل و آماده بهره برداری کردم. اما دلیل اینکه هنوز 
راه نیافتاده؛ تجهیزات نیست؛ ما می توانیم از امکانات 
ایستگاه شماره ۱ استفاده کنیم. تنها مشکل ما جذب 
نیرو است که استخدام برعهده وزارت کشور است و 
دست شهرداری نیست. ما برای این ایستگاه درخواست 
۱۲ نیرو کرده ایم اما فقط با ۶ نفر موافقت شد. ولی این را 
بگویم که درحال رایزنی هستیم تا ایستگاه شماره ۲ در 
بودجه سال آینده قرار بگیرد تا بتوانیم با فروش زمین، 

تجهیزات این ایستگاه را خریداری کنیم.

زمین برای فضای سبز
شهردار نی ریز در پاسخ به درخواست یکی از اهالی مبنی 
بر احداث پارک و فضای  سبز گفت: زمینی که رو به روی 
مسجد پیامبراعظم واقع شده در اختیار و تملک اداره کل 
راه و شهرسازی است و ما اختیاری نداریم. اما چنانچه 
به شهرداری واگذار شود اعالم آمادگی می کنیم که در 

اعتبارات سال آینده؛ پارک را پیش بینی نماییم.
شهردار نی ریز خاطر نشان کرد: با همکاری شهرداری و 
شرکت فوالد فاز نخست مجموعه بزرگ تفریحی ورزشی 
پارک آزادی در حال اجراست و امیدواریم با تکمیل آن 

اهالی مسکن مهر هم از این نعمت بهره ببرند.

کالنتری ۱۲ نیاز به اعتبار دارد
یوسفی  از زحمات سرهنگ  تقدیر  با  نی ریز  شهردار 
فرمانده نیروی انتظامی که برای کالنتری تالش زیادی 
کرده، گفت: ساخت کالنتری در ابتدا رشد خوبی داشت 

اما درحال حاضر نیاز به اعتبار دارد و امیدواریم با تأمین 
اعتبار تا سال آینده به بهره برداری برسد.

بازارچه ای کنار توزیع برق
حامد فرغت با اعالم اینکه قرار است بازاری کنار بلوار 
راه اندازی  برق(  توزیع  مدیریت  طبیعی)جنب  منابع 
شود، گفت: اقالم و مایحتاج ضروری مردم در اینجا با 
نرخ مناسب به فروش می رسد تا مردم برای تأمین اقالم 

ضروری خود نخواهند به مرکز شهر مراجعه کنند.
حامد فرغت در پاسخ به این سؤال که چرا این بازارچه 
نزدیک  مسکن مهر واقع نشده، علت را عدم وجود زمین 

اعالم کرد.

شانه  خالی نمی کنیم!
شهردار نی ریز افزود: صحبت های ما به معنای شانه خالی 
کردن نیست و همیشه پشتیبان مردم بوده ایم اما در 
ُتناژ  بحث آسفالِت خیابان ها، چنانچه ذخیره قیر به 
اصلی خود برسد تا انتهای امسال شروع به آسفالت 

می کنیم.

باکس های جدید
اول  اینکه جمع آوری پسماند وظیفه  با اعالم  فرغت 
برای  درگذشته  گفت:  می باشد،  شهرداری  آخر  و 
جمع آوری زباله و ارائه سطح خدمات  شهری از یک نگاه 
آرمانی به یک نگاه سطحی رساندیم به عنوان نمونه 
برای جمع آوری زباله اگر بخواهیم آرمانی نگاه کنیم، 

می بایست ماهیانه ۱ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان هزینه 
می کردیم اما در حال حاضر به دلیل تنگناها تنها با ۵۰۰  

میلیون تومان جمع آوری انجام می شود.
شهردار با پذیرش این موضوع که در برخی ساعات 
خصوص  در  گفت:  می شود،  جمع آوری  دیر  زباله ها 
باکس ها که خیلی از شهروندان گالیه داشتند تصمیم 
درپوش  با  مستحکم  و  استاندارد  باکس هایی  داریم 
مناسب برای محالت مختلف نصب کنیم که دیگر پشه و 

بوی نامطلوب ندهد!
شهردار نی ریز با بیان اینکه فرهنگ آپارتمان نشینی 

اقتضا می کند زباله ها در موعد مقرر بیرون گذاشته شود.

مینی باس جای مینی بوس!
دستگاه  چند  تهیه  از  خبر  همچنین  فرغت  حامد 
مینی باس که کوچک تر از مینی بوس می باشد و ظرفیت 
قابل توجهی نیز دارد داد و گفت: در ۲ هفته گذشته 
جلسه ای در استانداری تشکیل شد و برای نی ریز اعالم 
نیاز گردید و اگر این چنین شود برای مسیر مسکن مهر با 

این مسافت از مرکز شهر بسیار مناسب خواهد بود.

رئیس راه و شهرسازی پاسخگو باشد
با  نی ریز  شهر  شورای  نائب رئیس  افسر  سیدمجتبی 
اشاره به اینکه رئیس اداره راه  و شهرسازی در جلسه 
آینده  هفته   ۲ ظرف  ان شاءا...  گفت:  ندارد،  حضور 
جلسه ای با جمعی  از نمایندگان و مدیران آپارتمان ها 
در صحن شورا برگزار می شود و از رئیس اداره راه و 
شهرسازی شهرستان می خواهیم پاسخ مناسبی به ما 
و اهالی دهد. ما هم به عنوان نمایندگان شما مشکالت و 

انتقادهایتان را به وی و دیگر مسئوالن منتقل می کنیم.

روگذر
پروژه نیمه تمام ملی

ادامه از صفحه یک

... این مسئله موجب شد تا در دهه های ۷۰ و ۸۰ شهرداری 
به رغم اینکه جاده در اختیار وزارت راه و ترابری سابق و راه 
و شهرسازی فعلی قرار داشت و دارد با هزینه خود و البته 
با موافقت وزارت مذکور بلوار امام رضا را احداث کند؛ اما 
مسئله ورودی شهر همچنان بالتکلیف ماند. البته مدیران 
سازمان های مربوط شهری به ویژه شهرداری پیگیر بودند 
و لذا پیشنهاداتی مطرح می شد از جمله احداث میدان 
بیضوی شکل. ولی اجرای چنین میدانی با دو مانع بزرگ 

روبرو بوده و هست: 
۱- نیازمند بودجه بسیار سنگین برای خرید امالکی که در 
طرح میدان قرار می گیرند، است که تأمین آن نه در توان 

شهرداری است نه وزارت راه و شهرسازی. 
۲- وزارت راه و شهرسازی به لحاظ فنی موافق احداث میدان در 
جاده های اصلی و ترانزیت نیست. ورودی شهر جزئی از بزرگراه 
ترانزیت فارس - کرمان است. البته چنین طرحی برای سه 
راهی متصل به بلوار مدرس نیز وجود داشت که نهایتًا منجر به 

احداث زیرگذری یکطرفه با مشکالت عدیده فنی شد. 
در چند سال گذشته تغییر چهره این سه راهی و حل 
مطالبه  به  تبدیل  جدی  طور  به  آن  ترافیکی  معضالت 
عمومی گردید و مردم مکرر این مسئله را مطرح می کردند. 
اگر به آرشیو هفته نامه های عصر نی ریز و نی ریزان فارس 
مراجعه کنیم این درخواست عمومی را مکرر می بینیم و 
لذا از نماینده دوره قبل مجلس جناب آقای دکتر مسعودی 
نیز طی  ایشان  این معضل شود.  پیگیر  تا  خواسته شد 
رایزنی های مستمر با وزیر راه و شهرسازی و زیرمجموعه 
های آن در استان و شهرستان پیگیر این موضوع شدند. 
وزارت مذکور نیز پس از بکارگیری مهندسین مشاور، طرح 
روگذر را تصویب و با انجام تشریفات مناقصه به عنوان طرح 
ملی به اجرا گذاشت. اما اینکه چرا وزارت مذکور به جای 
روگذر میدان پیش بینی نکرده عمدتًا نظرات کارشناسی 
مشاور بوده است به ویژه اینکه طراحی میدان در مسیر 
بزرگراه ها مورد قبول اکثر کارشناسان نیست؛ کما اینکه در 
نظرخواهی هفته نامه نی ریزان فارس از کارشناسان فنی که 
در سال ۹۹ انجام و در شماره ۳۰۷ هفته نامه منتشر گردید و 
به جز یک کارشناس مابقی معتقد به رو گذر بودند. اما علت 
کندی پیشرفت پروژه به گفته مسئوالن دستگاه اجرایی 
و همینطور فرمانداری کاهش شدید بودجه در چند سال 
اخیر بوده و هست. مشکالتی که مردم نیز به آن واقفند و 
بسیاری پروژه ها را در سراسر کشور متوقف کرده است. هر 
از گاهی با فشار مسئوالن مبلغ کمی تخصیص می یابد و 
چند ستون احداث می گردد و سپس کار متوقف می شود. 
تکلیف اصلی پروژه را بودجه مشخص می کند و الغیر. برای 
اختصاص بودجه الزم است دستگاه اجرایی یعنی وزارت 
راه و شهرسازی، اداره کل آن در استان و اداره شهرستان، 
فرمانداری و به ویژه نماینده محترم مجلس پیگیری مداوم 

و مؤکد داشته باشند.
این که بعضی ها می گویند اگر بودجه نیست پروژه لغو و به 
حالت قبل برگردد به هیچ وجه عقالنی نیست و هیچکس 
نمی تواند در آینده پاسخگوی مردم باشد. این فقط پاک کردن 
صورت مسئله است نه حل آن. تصویب طرح جدید نیازمند 
زمانی بس طوالنی است. مراحل قانونی زیادی باید طی شودتا 

همین طرح در زمان دیگری مصوب و اجرایی گردد.
نامه نی ریزان فارس وظیفه خود می داند مستمراً  هفته 
و  توجهی ها  کم  کوتاهی ها،  و  باشد  پروژه  این  پیگیر 

بی توجهی های احتمالی را با مردم در میان بگذارد. 
 شاد و سالم و موفق باشید

سرمقاله

//

رئیس شورای عالی هماهنگی بانک های 
استان فارس خبر داد:

تصویب خط اعتباری هزار 
میلیارد تومانی برای مجتمع 

فوالد غدیر نی ریز

شفیعی سرپرست جدید دفتر نظارت شورای نگهبان در شهرستان نی ریز

روابط عمومی مجتمع فوالد غدیر نی ریز:

بانک های  رئیس شورای عالی هماهنگی 
استان فارس پس از دیدار با مسئوالن فوالد 
غدیر نی ریز خبر از تصویب خط اعتباری 
ده هزار میلیارد ریالی برای مجتمع فوالد 

غدیر نی ریز داد.
عالی  شورای  رئیس  ریگی زادگان 
هماهنگی بانک های استان فارس و رئیس 
استان  این  ملی  بانک  شعب  امور  اداره 
با مصطفی پور  نفره  به همراه هیأتی ۱۰ 
مدیرعامل مجتمع فوالد غدیر نی ریز دیدار 

و گفتگو کرد.
خیر  ضمن  نشست  این  در  مصطفی پور 
بانک ملی استان  مقدم به مدیران ارشد 
فارس از اهتمام ویژه شعب این بانک به 
مجتمع فوالد غدیر نی ریز تقدیر و تشکر 
با تأکید بر ایجاد بسترهای الزم  نمود و 
برای ارتباط بهتر و مؤثر بین این مجتمع 

و بانک ملی، ایجاد بسترهایی برای تسهیل 
در انجام امور بانکی و استفاده از تسهیالت 
بلندمدت به منظور انجام پروژه های جنبی 
و تأمین نیازهای رفاهی کارکنان را از جمله 
مجتمع  این  آتی  برنامه های  مهمترین 
عنوان کرد و اظهار داشت: بانک ملی ایران 
همچون گذشته می تواند با ارائه خدمات 
در زمینه های مختلف و انجام خدمات مالی 
در محل کارخانه، در جهت افزایش رضایت 

کارکنان اقدامات خوبی انجام دهد.
در این نشست ریگی زادگان رئیس شورای 
فارس  استان  بانک های  هماهنگی  عالی 
در راستای همکاری های صورت گرفته و 
تصمیمات مقامات عالی بانک مّلی اظهار 
کرد: طی هفته آینده مصوبات الزم برای 
خط اعتباری ده هزار میلیارد ریالی مجتمع 
طرح های  راستای  در  نی ریز  غدیر  فوالد 

توسعه ای اخذ و اجرایی خواهد شد.

روابط عمومی فرهنگ و ارشاد اسالمی:

در  »قطعه بندی  تخصصی  کارگاه 
انجمن  محل  در  خوشنویسی«  هنر 

خوشنویسان نی ریز برگزار شد. 
رئیس  طغرایی  عطاء الله  سید  استاد 
اعالم  با  نی ریز  خوشنویسان  انجمن 
هنری  قطعه بندی  گفت:  خبر  این 
است برای آراستن اثر خوشنویسی که 
شامل پاسپارتو کردن، فریز کردن اثر، 
جدول کشی، ترلینگ کشی، حل کاری 
و... می شود تا اثر خوشنویسی تزئین و 

قاب شود.

که  روزه  یک  کارگاه  این  افزود:  وی 
یافت  ترتیب  پیروی  مرضیه  توسط 
به  را  هنری  اثر  قطعه بندی  مراحل 

عالقه مندان آموزش داد. 
از  پیروی  مرضیه  است  گفتنی 
و  تذهیب  هنر  برجسته  هنرمندان 
به  موفق  که  است  نی ریز  نگارگری 
در  تذهیب  نمایشگاه  یک  برگزاری 
اثر  چاپ  لندن،  شهر  رویال  گالری 
میناکاریش در مجله هنری استرالیا و 
چندین عنوان جهانی در هنر گل مرغ، 

تذهیب و نگاری شده است.

محمد رضا توکلی بعداز ۲۸ سال تودیع 
حجت االسالم  به  را  سمت  این  و  شد  

شفیعی واگذار کرد.
دفتر  مسئول  معارفه  و  تودیع  مراسم 
شورای  انتخابات  بازرسی  و  نظارت 
نگهبان شهرستان نی ریز در محل سالن 
اجتماعات فرمانداری شهرستان نی ریز 

برگزار شد.
عقیل  حجت االسالم  جلسه  این  در 
شفیعی به مدت سه سال سرپرست دفتر 
نظارت شورای نگهبان شهرستان نی ریز 

شد.
مدرسه  مدیر  شفیعی  است  نوشتنی 
علمیه امام صادق شهرستان نی ریز است.

مِهین مهرورزان بریزندازداِمجانتارهامِهینمِهرورزانکهآزادهاند

خوزستان-عملیات کربالی پنج- سال 1365 خورشیدی
ایستاده از راست: ۱- رضامروی۲- جانباز محمود تاج بخش ۳- جانباز رضا 

راهوار٤ - منصور فرغت

نشسته از راست: ۱- جانباز رحیم فنون ۲- جانباز سعید فنون ۳-  شهرام مختاری

با تشکر ازآورنده عکس

//

ممنوعیت کشتار
دام مولد و آبستن

روابط عمومی مدیریت جهادکشاورزی:
کشتار دام مولد و آبستن ممنوع شد.

به  توجه  با  گفت:  نی ریز  شهرستان  کشاورزی  جهاد  مدیر 
ممنوعیت کشتار دام مولد و آبستن، هرگونه حمل و نقل دام به 
هر مقصدی، از جمله کشتارگاه و پالک کوبی دام، ثبت آن در 
سامانه هویت الزامی است. علیرضا بصیری تصریح  کرد: کشتار 
دام ماده در کشتارگاه، بسته به ارائه گواهی کتبی دامپزشک 
مربوط )با درج شماره پالک دام( مبنی بر آبستن نبودن دام و 
همچنین دلیل موجه برای کشتار دام مذکور است. به گفته 
وی؛ چنانچه دام آبستن به دالیل خاص از جمله شکستگی، 
زمین گیری و غیره، نیاز فوری به کشتار داشت )به نحوی که عدم 
کشتار دام موجب مشکالت بهداشتی و یا تلف شدن آن شود (؛ 
مراتب باید توسط دامپزشک خصوصی، گواهی شده و به تأیید 
اداره دامپزشکی شهرستان برسد. بصیری تأکیدکرد: متصدیان 
کشتارگاه ها ملزم به جلوگیری از ورود دام فاقد پالک و همچنین 

دام ماده فاقد گواهی کتبی دامپزشک به کشتارگاه هستند.

کارگاه تخصصی »قطعه بندی در هنر خوشنویسی« 
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استاندار و مجمع نمایندگان 
پاسخ دهند

سهم فارس از بودجه 
نصف پارسال

محمد جاللی، نی ریزان فارس:

این روزها فصل بودجه بندی و بالطبع چانه زنی است. دولت 
بودجه را تقدیم مجلس کرده است و این نمایندگان هستند که 
با زیر و رو کردن اعتبارات، سهم استانهای خود را باال و پایین 

می کنند.
استان فارس در سال1401 بودجه 10.7 هزار میلیارد تومانی 
مقایسه  امسال  بودجه  با  که  زمانی  و  کرد  دریافت خواهد 
می کنیم در کمال تعجب شاهد کاهش 53 درصدی هستیم. 
بودجه امسال فارس 22.8 هزار میلیارد تومان و بودجه سال 

1399،  13.5 هزار میلیارد تومان بود.
خوزستان،  اصفهان،  تهران،  استان های   1401 بودجه  در 

کرمان، خراسان رضوی دارای بیشترین منابع عمومی هستند.
یکی از علل ماجرا آنگونه که رسانه ای شده آن است که فارس 
به عنوان استانی برخوردار محسوب شده است که با این دید 

بسیاری از اعتبارات ملی از دست خواهد رفت.
اینکه مالک برخورداری فارس چه بوده مشخص نیست اما 
نمی توان به سادگی از آن عبور کرد و نیاز است تا نمایندگان 

این استان چانه زنی های خود را افزایش دهند.
البته روزنامه ایران در توجیه این بودجه نوشته است:

رشد  تحقق  ساالنه  توسعه،  ششم  برنامه  قانون  اساس  بر 
8 درصدی در اقتصاد پیش بینی شد اما در طول سال های 
برنامه، میانگین رشد اقتصادی کشور منفی بود و کیک اقتصاد 
کوچکتر از سال 90 با احتساب قیمت  ثابت شد. در الیحه 
بودجه 1401 رشد اقتصادی هشت  درصدی هدف گذاری شده 
است. برای تحقق رشد هشت درصدی طرح های ملی و استانی 
دیده شده، اساس این طرح ها هم سند آمایش سرزمین است. 
با مبنا قرار گرفتن این سند دو هدف تمرکززدایی و پیشرفت 

متوازن محقق خواهد شد.
عدالت  و  پیشرفت  صندوق  استانی  طرح های  تحقق  برای 
]همان صندوق کارآفرینی امید[ در بودجه دیده شده و از محل 
منابع دولت 175 هزار میلیارد تومان به این صندوق تزریق 
خواهد شد. البته عالوه بر این، منابعی از فروش دارایی های هر 
استان و بخشی از درآمدهای مالیاتی استان و دیگر درآمدها به 
این صندوق ها اضافه خواهد شد. به عبارت دیگر هر استانی در 
فروش اموال و کسب مالیات توفیق بیشتری داشته باشد این 
منابع در همان استان در جهت تحقق طرح های رشد اقتصادی 

صرف می شود.
اما یک نکته:

استان فارس با 122600 کیلومتر مربع وسعت و با 4596000 
نفر جمعیت، 18 نمایند          ه )هر 255 هزار نفر یک نمایند          ه( د          ارد           و 
پس از استان تهران با 35 نمایند          ه، استان اصفهان و آذربایجان 
شرقی با 19 نمایند          ه، به همراه خراسان رضوی و خوزستان 
با 18 نمایند          ه یکی از استان هایی است که بیشترین تعد          اد           
نمایند          ه را د          ر مجلس د          ارد           و این بودجه برای فارس قابل قبول 

نیست.
هر چند وقتی مشخص می شود د          ر 13 کمیسیون تخصصی 
مجلس یازدهم شورای اسالمی         تنها یک نفر یعنی محمد   رضا 
رضایی  کوچی از حوزه انتخابیه جهرم رئیس کمیسیون عمران 
است و 2 نمایند  ه به نام  های ابراهیم عزیزی از حوزه انتخابیه 
شیراز )کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی( و محمد   
جواد   عسکری از حوزه انتخابیه د  اراب )کمیسیون کشاورزی، 
آب و منابع طبیعی( نائب رئیس هستند   و مابقی نمایند  گان 
فارس جایگاه پایین تری را به خود   اختصاص د  اد  ه اند، باید افت 

در بودجه فارس و چنین روزهایی را پیش بینی می کردیم.
امید می رود منتخبان فارس در کمیسیون تلفیق الیحه بودجه 
سال 1401 مجلس کاری کنند تا بودجه فارس افزایش یابد به 
ویژه اینکه عالوه بر کاهش ریالی، تورم باال نیز اثربخشی بودجه 

در نظر گرفته شده فعلی را کاهش می دهد.
در همین رابطه طهماسبی نماینده مردم نی ریز، استهبان 
و بختگان معتقد است بودجه چندان کاهشی نسبت به سال 
گذشته نداشته است بلکه برخی از شاخ ها تغییر کرده است 
و بناست با محوریت صندوق پیشرفت و عدالت و درآمدهای 

مالیاتی بودجه تأمین گردد.
شاخص  میانگین  است  معتقد  همچنین  طهماسبی  فرهاد 
رشد کشور 5.7 می باشد که این شاخص برای فارس 5.2 اعالم 
شده که با کمک مجمع نمایندگان  بودجه را در مجلس اصالح 

خواهیم کرد.

آمادگی نی ریز برای بارشیادداشت اختصاصی
نی ریز  شهرستان  بحران  مدیریت  جلسه 
6 دی ماه با حضور فرماندار، معاون فرماندار و 
رؤسای عضو این کمیته برگزار شد و در خصوص 
بارندگی  وقوع  از  قبل  الزم  پیش بینی های 

هماهنگی های الزم انجام گرفت.

پیشگیری های قبل از باران
فرماندار نی ریز در ابتدای این جلسه با اعالم 
جدی  را  هواشناسی  اطالعیه های  باید  اینکه 
گرفت گفت: اخطارهای الزم را به کشاورزان 
بدهید، آبفا در رابطه با یخبندان و یخ زدگی 
کنتورها از طریق رسانه ها اطالع رسانی کنند. 
پلها و مسیرهای آب و گوراب ها مورد بازدید قرار 
گیرند و مناطق پر ریسک و خطرناک شناسایی 

شوند.
همچنین آموزش و پرورش از مدارس قدیمی و 

خطرساز بازدید به عمل آورد.
در زمینه تأمین سوخت اقدامات کافی انجام 
گیرد و برای گردنه های الی رز، نی ریز- استهبان 

و بخش پشتکوه ماسه و نمک آماده گردد.
مراد هدایت همچنین با تأکید بر حادثه خیز 
منابع  از  برنجزار  و  ریزاب  گوراب های  بودن 
طبیعی و منابع آب خواست تا ایرادات را برطرف 

کنند.

در صورت بروز مشکل تماس بگیرید
شهردار نی ریز با اعالم اینکه از ابتدای مهر ماه 
و  انجام  شهرداری  دوره ای  تعمیرات  تمامی 
خدمات رسانی  آماده  آالت  ماشین  و  وسایل 
هستند گفت: با توجه به اینکه عمده بارش ها در 
روز یکشنبه 12 دی ماه رخ خواهد داد و از طرفی 
جمع بارش ها بر اساس جداول اعالمی بیش از 
60 میلی متر نخواهد بود بعید می دانم مشکلی 

در این رابطه پیدا کنیم.
شماره های  ارائه  با  همچنین  فرغت  حامد 
137،125 و 5320 از شهروندان خواست در 
طول بارندگی و در صورت بروز مشکل تماس 

بگیرند.
وی در ارتباط با پروژه مسجد جامع کبیر گفت: 
مرحله پایانی آن باقی مانده است و انتقال آب 
از مسیرهای فاضالب انجام می شود و در این 
در  چند  هر  داشت،  نخواهیم  مشکلی  رابطه 
روز بارندگی اکیپی را در همان محل مستقر 

خواهیم کرد.

زیرگذر در باران بسته می شود
در این جلسه رئیس پلیس راه نی ریز با اعالم 
اینکه در زمان بارندگی زیرگذر ورودی شهر 
نی ریز دچار مشکل می شود خواستار مسدود 
شدن آن در زمان بارندگی شد که مورد موافقت 

فرماندار قرار گرفت.
همچنین مبارکی با اعالم این که احتمال رانش 
در بارندگی های شدید در گردنه واریانتی وجود 
دارد گفت: الزم است گردن قدیم برای عبور و 

مرور و مسیر جایگزین آماده شود.

وی اعالم نمود که به آنها دستور داده اند که اگر 
مسیر از امنیت تردد پایینی برخوردار بود باید 

بسته شود.

عدم امکانات
رئیس اداره راهداری با اعالم اینکه به دلیل عدم 
اعتبار الزم نتوانستند خودروهای خود را آماده 
روزهای برفی و بارانی کنند گفت: شن و نمک به 

میزان الزم در مسیرهای برف گیر دپو کرده ایم.
گازوئیل  تأمین  تقاضای  همچنین  شاهسونی 
کرد که فرماندار در این رابطه از شرکت پخش 
فرآورده های نفتی درخواست نمود تا به ادارات 

شهرداری ها  و  راهداری  مثل  خدمات رسان 
سهمیه اضافه تر از سازمان بدهند تا در زمان 

بحران دچار مشکل نشوند.

اسکان 500 نفر در زمان اضطرار
رئیس جمعیت هالل احمر نی ریز اعالم نمود: 
خانوار   500 برای  اضطراری  اسکان  امکانات 

آماده شده است.

بازشدن گوراب ها توسط مردم!
رئیس منابع آب شهرستان نی ریز هم با اعالم 
مصنوعی  تغذیه  پروژه های  از  برخی  اینکه 
توسط اهالی منطقه باز شده اند گفت: به عنوان 
اهالی  توسط  ریزآب  مصنوعی  تغذیه  نمونه 
آنجا باز شده اند که سعی می کنیم با هماهنگی 
بخشداری و شهرداری قطرویه نسبت به مسدود 

سازی آنها اقدام کنیم.
تغذیه  نمود:  اعالم  همچنین  خیراندیش 
مصنوعی پلنگان کماکان به دلیل آماده نشدن 
ورودی آن بسته خواهد ماند و آبگیری نخواهد 

شد.

جمالی رئیس منابع طبیعی شهرستان نی ریز 
در تأیید صحبت های خیراندیش از باز شدن 
این  در  داد؛  خبر  برنجزار  گوراب  دریچه های 
این  تا دریچه های  رابطه فرماندار دستور داد 

گوراب کنترل و بسته شوند.

اوج بارندگی ها در یکشنبه
در ادامه رئیس اداره هواشناسی با بیان اینکه اوج 
بارندگی ها  روز یکشنبه خواهد بود اعالم نمود: 
پیش بینی ما بر این است که جنوب شهرستان، 
روستای هرگان از سمت شرق و بخش قطرویه 
دارای بارش های بیشتری باشند و این بارش ها 

به احتمال فراوان به صورت پراکنده تا عصر 
دوشنبه و حتی تا صبح سه شنبه ادامه داشته 

باشد.
در ادامه این جلسه دیگر اعضای ستاد به بیان 

مسائل و مشکالت خود پرداختند.
را محکی  بارش  این  مدیر آموزش و پرورش 
گفت:  و  خواند  فرسوده  مدارس  برای  جدی 
به صورت  نهایی  امتحانات  اینکه  به  توجه  با 
حضوری در تمام مدارس در حال برگزاری است 

سعی می کنیم نظارت بیشتری داشته باشیم .

یخ سیاه
کچویی رئیس اورژانس شهرستان نی ریز نسبت 
به پدیده ای به نام »یخ سیاه« که در هنگام یخ 
زدگی جاده ها رخ می دهد و رنگ آن در جاده با 

آسفالت یکی است، هشدار داد.
و  کشاورزان  از  فرماندار  معاون  میرزایی 
گلخانه داران درخواست نمود تا زمانی که نیاز 
به سوخت دارند حداقل 24 ساعت قبل تر از آن 
اعالم کنند تا بتوانند تمهیدات الزم را انجام 

دهند.

جشنواره ملی فانوس پنجمین دوره خود را با 

موضوع خاص ایثار و شهادت پشت سر گذاشت و 

در این دوره امیر صادقیان موفق شد هم در سطح 

استانی و هم ملی این جشنواره با مجموعه عکس 

»یاد یاران« برگزیده شود و لوح سپاس را دریافت 

کند. 

صادقیان متولد 1373 و مدت 7 سال است که 

به صورت حرفه ای به عکاسی خبری و مستند 

مشغول است.

وی در گفت وگو با تسنیم به ارائه توضیحاتی 

درباره این مجموعه و فعالیت حرفه  ای خود اظهار 

داشت: از سال 89 با حرفه عکاسی آشنا شدم و از 

92 بعد از گذراندن دوره تحصیلی دانشگاه وارد 

حرفه عکاسی خبری شدم اما با توجه به مشکالت 

این عرصه با مخاطرات زیادی از جمله نبود بیمه، 

مسائل مالی و نبود امنیت شغلی و غیره روبه رو 

هستیم. 

در  که  است  سالی  دومین  اینکه  بیان  با  وی 

جشنواره فانوس شرکت می کند، گفت: در سال 

نخست جشنواره مشغول خدمت سربازی بودم و 

اثر درخور برگزیده شدن نداشتم اما امسال موفق 

شدم با مجموعه عکس یادیاران هم در سطح 

استانی و هم در سطح ملی موفق به کسب رتبه در 

این جشنواره شوم. 

صادقیان با اشاره به این مجموعه عکس افزود: 

مجموعه یاد یاران در فاصله سا ل های 95 تاکنون 

از خانواده شهدا و ایثارگران گرفته شده که شامل 

12 عکس است که حس و حال فرزندان شهدای 

مدافع حرم و خانواده شهدا را در وداع و دیدار، 

لحظه خاکسپاری و تشییع می باشد. 

وی با بیان اینکه بخشی از این مجموعه نیز به 

جانبازان اختصاص دارد، بیان کرد: تعدادی از 

جانبازان استان فارس با 40 درصد جانبازی به 

یکی از قله های شهرستان سپیدان صعود کردند 

این  نمودم.  آنان عکاسی  از  برنامه  این  که در 

افراد با شرایط خاص اما پر از امید مسیر را طی 

می کردند. 

افتخار  و  هستم  خوشحال  اینکه  بیان  با  وی 

می کنم که در حوزه ایثار و شهادت موفق به ثبت 

لحظه های ناب شدم، عنوان کرد: عکاسی مستند 

و خبری را از زمان دانشجویی و قبل از آن کار 

می کردم و دوست داشتم که حس و حال افراد را 

در لحظه ثبت کنم و این موضوع در حوزه ایثار و 

شهادت حس وصف ناشدنی دارد.

در دومین سالگرد ترور سردار قاسم 
آمریکایی ها  توسط  که  سلیمانی 
در بغداد رخ داد، نی ریزان فارس به 
بررسی این سؤال می پردازد که آیا 

قاسم سلیمانی، نی ریزی است؟
قاسم  خودنوشت  نامه  زندگی  در 
سلیمانی که در کتابی با عنوان »از 
شده،  چاپ  نمی ترسم«  چیزی 
می توان به این نتیجه دست یافت 
ّجدی  دارای  وطن  سرباز  این  که 

نی ریزی بوده است.
)نوشتار(  اول  بخش  در  سلیمانی 

در صفحه 19 می نویسد: »عشیره 
او  را خواهرم هاجر می شناسد.  ما 
اول  طایفه  شناسِی  نسب  علم  در 
است. بنا به قول تمام بزرگان جّد ما 
یعنی پسر قربان به اتفاق برادرش 
که بنا به قولی برادِر مادرم بوده اند 
و بنا به قول دیگری از بزرگان منطقه 
آخرش  که  نیست  معلوم  فارس، 
دالیلی  به  بنا  یا  شده اند  تبعید 
نی ریز  از  آنان  کرده اند.  مهاجرت 
َهلیل رود  سرچشمه های  به  فارس 
می آیند. این رود از سرچشمه های 

قریب  تا   3500 باالی  ارتفاعات 
4000 متری شروع می شود و طی 
مسافت بیش از 300 کیلومتر، به 
دریاچه جازموریان در انتهای استان 
بلوچستان  مرز  ابتدای  و  کرمان 

می ریخت...«
در صفحه 79 و در بخش دوم که 
می باشد،  دست نوشت ها  شامل 
دست خط خود شهید مبنی بر این 

مدعا درج گردیده.
این کتاب در 138 صفحه چاپ و 

منتشر شده است.

داستان شهر نی ریز از شهرهای استان فارس متفاوت بود 
تخم مرغ به صورت دانه عرضه می شد به گونه ای که مشتری 
برای اینکه سود بیشتری کند تخم مرغ های درشت را بر 
می داشت و فروشنده هم با نگاهی چپ چپ خریدار را از 

این کار منصرف می نمود!
حاال یکی از مصوبات جلسه کارگروه تنظیم بازار آن شده 
که نی ریز نیز همانند دیگر شهرها تخم مرغ را به صورت 

کیلویی عرضه کند.
از  خرید  بود  مردم  اعتراض  باعث  که  مسئله  دومین 

میوه فروشی ها است.
فروشندگان در یک فنی مثال زدنی آنگونه قیمت میوه ها 
را محاسبه می کردند که شما را تنها با یک عدد انتهایی  
روبه رو می کردند و غالبًا اعتراض راه به جایی نمی برد و 
در برخی از مواقع مبلغ بیش از آن چیزی که پیش بینی 

می کردید می شد!
حاال در کارگروه تنظیم بازار پیشنهاد شده تا فاکتورهای 
فروشگاهی همچون مغازه های بزرگ در میوه فروشی ها 
قیمت  که  گردد  کاماًل مشخص  تا  داده شود  مردم  به 
واحد میوه و میوه  خریداری شده شما چه عددی را نشان 

می دهد.
جلسه با حضور فرماندار و اعضای این کارگروه برگزار شد و 
در ابتدا رئیس اداره صمت با بیان اینکه گشت 3 ماه پایانی 
سال را آغاز کرده اند از نظارت بر روی قیمت سیمان، آرد و 

دیگر کاالهای ضروری بازار خبر داد.

فاکتور بگیرید...
در ادامه این جلسه مسئول بازرسی و نظارت بر اصناف 
شهرستان گفت: پیرو گزارشات متعدد مردمی از عدم 
شفافیت قیمت و وزن خرید میوه و تره بار، با توجه به 
صراحت قانون نظام صنفی در صدور فاکتور فروش برای 
مشتریان، تمامی مغازه های میوه و تره بار ملزم و مکلف به 
نصب و راه اندازی ترازو و صندوق مکانیزه و در نهایت ارائه 

فیش چاپی خرید با مشخصات کامل اقالم از ترازو شده اند.
وی از مشتریان درخواست نمود به ازای هر خرید خود 
)جزئی یا کلی( نسبت به دریافت فیش های اعالمی )فاکتور 
فروش( و مطابقت قیمت و وزن کاالی خریداری شده اقدام 
نمایند و در صورت خودداری مغازه ها از ارائه فیش مراتب را 
به صورت حضوری و کتبی به واحد بازرسی واقع در ابتدای 
خیابان امام خمینی اعالم یا به صورت تلفنی با شماره 
تلفن های گویا 53835800 و 53835700  واحد بازرسی 
و نظارت بر اصناف  و 124 اداره صمت جهت رسیدگی و 

برخورد قانونی در کوتاه ترین زمان تماس حاصل نمایند.
دستمزد   به  که  اعتراضاتی  به  اشاره  با  همچنین  وی 
تعمیرات مکانیکی وجود دارد گفت: به آنها اعالم کرده ایم 
که فاکتور خدمات خود را ارائه دهند و همچنین کاالی 
تعویض شده را به صاحب خودرو برگردانند، چون مشاهده 
شده همان کاال را به عنوان جنس دست دوم به مشتری 

بعدی می فروشند.

تخم مرغ کیلویی به سود خریدار
ذوالقدر در ارتباط با عرضه کیلویی تخم مرغ گفت: با اجرای 
این طرح و بر اساس برآوردهایی که انجام داده ایم هر دانه 

تخم مرغ بین 100 تا 120 تومان ارزان تر پای خریدار 
می افتد.

گرانی کرایه ابزارهای ساختمانی
وی با انتقاد از اینکه کرایه ابزارهای ساختمانی در نی ریز 
بسیار گران است گفت: به عنوان مثال قالب های بتن روزانه 
3 هزار تومان کرایه داده می شود در حالی که بررسی ما از 
شهر شیراز نشان می دهد که کرایه این قالب ها هزار تومان 
است. فرغون نیز با قیمت یک و نیم میلیون تومانی در روز 

60 تا 70 هزار تومان کرایه داده می شود!
ذوالقدر به گرانفروشی گلفروشان نیز اشاره کرد و گفت: 
متأسفانه شاخه های گل توسط برخی از گلفروشان در 
نی ریز به دو برابر قیمت فروخته می شوند و تاج های گل نیز 

قیمت بسیار باالیی دارند.

کم فروشی مرغ
وی در ارتباط با قیمت مرغ از مسئله ای پرده  برداشت که 
فرماندار دستور پیگیری آن را داد، او گفت: گویا قیمت مرغ 
دِر کشتارگاه 33 هزار تومان است و با همان قیمت به مرغ 
فروشان عرضه می شود اما در تناژ مرغ مثاًل عنوان می شود 
600 کیلو در حالی که 590 کیلو مرغ عرضه  شده و این کم 

فروشی را به استان گزارش داده ایم.
رئیس تعزیرات حکومتی از تشکیل 230 فقره پرونده برای 

اصناف و جریمه 230 میلیون تومانی آن ها خبر داد.

توزیع گوشت و برنج
عنایت الهی مسئول تنظیم بازار جهاد کشاورزی نیز از 
توزیع 11 تن مرغ منجمد خبر داد و عنوان کرد: روزانه 400 
تا 500 کیلو مرغ گرم به شهرستان وارد می شد و قیمت آن 
تا 30 هزار و 500 تومان هم رسید اما چند روزی است که 
این مسئله انجام نشده و قیمت حدود 4 هزار تومان افزایش 

یافته است.
برنج پاکستانی، هندی و تایلندی با قیمت های22.500 

و18.500 و 12.500 بدون محدودیت وجود دارد.
همچنین قیمت گوشت قرمز بین 100 تا 160 هزار تومان 

بسته به نوع گوشت و کیفیت آن متفاوت است.
مهدی راهوار مسئول بسیج ادارات نی ریز مواردی از جمله 
برگزاری کالس اخالق در بازار، برخورد با کاسبان متخلف، 
تشویق کاسبان با انصاف، وحدت رویه در بازرسی ها و 

بررسی گزارشات مردمی را از اولویت ها خواند.
در ادامه فرماندار نی ریز با اشاره به اینکه بحث هایی در 
خصوص حذف ارز 4200 تومانی مطرح است گفت: نباید 
تا زمانی که هیچ چیز مشخص نشده برخی ها دست به سوء 
استفاده بزنند. قیمت تعمیر لوازم خانگی در نی ریز بسیار 
باالست و باید اتحادیه ها  بر روی تعمیرگاه ها نظارت کاملی 

داشته باشند.
قیمت مصالح ساختمانی از جمله آجر و دیگر اقالم ساخت 
و ساز نیز باید کنترل شود. در نی ریز برخی از قیمت ها 
) خوردن  سبزی  قیمت  ندارد.  توجیه  و  باالست  بسیار 
و خورشت( در نی ریز بسیار گران است و یک کاپشن 
بچه 900 هزار تومان به فروش می رود! باید جلوی این 

گرانفروشی ها را گرفت.

//

تصمیمی تازه برای شفافیت:

میوه را با فاکتور و تخم مرغ 
را کیلویی بخرید

ّجد نی ریزی سردار قاسم سلیمانی

//

درخشش صادقیان عکاس نی ریزی در 
جشنواره ملی فانوس

نشانی پیج نی ریزان فارس در 
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گفتگو با آقای خاص بسکتبال نی ریز

//

//

//

طالی ددلیفت استان برای  بانوی نی ریزی

دومین مینی المپیک کودکان نی ریز

برگزاری لیگ های فوتبال و فوتسال 
در گرو اعالم آمادگی تیم ها

مسابقات تدارکاتی بوکس با حضور 3 شهرستان

کیمیا زحمتکش در مسابقات ددلیفت 
قهرمانی فارس موفق به کسب طال  شد.

شیراز   در  آذر   2 جمعه  رقابت ها  این 
چهار  در  بانو  ورزشکار   150 حضور  با 
رده سنی نوجوانان، جوانان،  بزرگساالن 
کیمیا  که  شد  انجام  پیشکسوتان  و 
زحمتکش از باشگاه اوتانا در رده سنی  
69 کیلو نوجوانان اول و زهرا ایج نشین 
که  بزرگسال،  کیلو   76 رده سنی  در 
داشت  را  کننده  شرکت  بیشترین 
با اختالف 2/5 کیلو از نفر سوم در رده 
به  اوتانا  باشگاه  گرفت.  قرار  چهارم 

سرپرستی   و  عابدی  فائزه  مربیگری 
سمیه حدادان در این مسابقات حضور 

یافتند. 
هیئت  بدنسازی  رئیس  نائب  عابدی 
در  باالیی  پتانسیل  ما  بچه های  گفت: 
زمینه ورزش و عالقه خاصی به شرکت 
با  این مسابقات دارند که می طلبد  در 
حمایت اداره ورزش و جوانان و هیئت 
با  اندام و همچین  بدنسازی و پرورش 
باشگاه هابتوانیم  فعال  مربیان  همکاری 
منتخب  تیم  آینده  سالهای  برای 

شهرستان را به این مسابقات اعزام کنیم.

کمیته توسعه ورزش و فعالیت بدنی کودکان نی ر یز 
دومین دوره مینی المپیک کودکان نی ریز را برگزار 

کرد.
این جشنواره ورزشی با همکاری مهد کودک جوانه ها 
)مهرجو( در باغ تفریحی ترمه، با حضور کودکان پیش 

دبستانی و مادران آنها برگزار شد.
در این برنامه کودکان در دو نوبت 50 نفره صبح و 

بعدازظهر و در گروه های 10 نفره به اجرای بازی های 
هدفمند ورزشی پرداختند.

مربی  جاللی  سادات  الهام  توسط  بازی ها  طراحی 
بازی های هدفمند کودکان انجام گرفت که با همکاری 

مربیان مهدکودک اجرایی شد. 
هدف از برگزاری این جشنواره تغییر سبک زندگی غیر 

فعال و آموزش سواد حرکتی به خانواده ها بود. 

با گذشت 4 ماه از اعالم هیئت فوتبال برای برگزاری 
لیگ های مختلف فوتبال و فوتسال هنوز این رقابت ها 

برگزار نشده است .
رئیس هیئت فوتبال در این باره گفت: تیم ها در حال 
ثبت قرار داد هستند و ما منتظریم جهت برگزاری 

مسابقات اعالم آمادگی کنند.
اعالمی   برنامه  اساس  بر  داد:  ادامه  شفیعی  حسن 
برتر  فوتسال،  سنی  رده های  لیگ های  هیئت، 

و بزرگساالن  فوتسال  برتر  بزرگساالن،    فوتبال 
رده های سنی فوتبال در دستور کار بوده و براساس 
تقویم اجرایی هیئت فراخوان زده شده که تیم ها اعالم 
آمادگی کنند و ما همچنان منتظر اعالم آمادگی تیم ها 

هستیم تا مسابقات را شروع کنیم.
او گفت: در حال حاضر هیئت در تدارک برگزاری 
کالس مربیگری سطح یک فوتسال در اواخر بهمن 

است.

هیئت بوکس نی ریز با حضور 3 شهرستان 
مسابقات تدارکاتی بوکس را برگزار کرد.

حضور  با  آذر   19 جمعه  رقابت ها  این 
فسا، استهبان و تیم باشگاهی شیراز در 
رعایت  با  ذوالقدر  بهنام  زنده یاد  باشگاه 
شیوه نامه های بهداشتی با 25 بازی توسط 
50 بوکسور انجام شد. داوری این مسابقات 

برعهده مهدی ذوالقدر و مهدی صفی بود.

نام بسکتبال که می آید همه به یاد آسمانخراش ها 
در  فقط  قد که  بلند  بازیکنان  آن  با  می افتند، 
آسمانها دنبال توپ هستند؛ اما گاهی بازیکنان 
ریزنقش هم می توانند در این ورزش خودی نشان 
بدهند. یکی از همین ها که سالها در این رشته 
فعالیت داشته  و در مربیگری و داوری هم برای 
پا کرده محمدرضا  افتخاراتی دست و  خودش 
فوق لیسانس  دارای  ساله،   45 است،  نبیئی 
مدیریت ورزش. او بازیکن بوده و بیشتر از آن 

مربی و داور. 
کسانی که او را می شناسند بیشتر تعصب، حرص 
خوردن و جدیتش در مربیگری را به یاد می آورند 
و شاید پربیراه نباشد که به او لقب آقای خاص 

بسکتبال نی ریز بدهیم.
گفتگویی با وی ترتیب دادیم که می خوانید:

سید  زنده یاد  و  بودیم  ساله  یازده  ده   /
با  روزها  آن  بود.  معلم ورزش مان  فقیه  محمد 
همکالسی هایمان از جمله حمید عباسی، هادی 
یاقوتی، امین ساوه ای و محسن افتخاری تنیس 

روی میز را شروع کردیم. 
12 ساله بودم که یک روز به سالن رفتم و بازی 
بسکتبالیست ها را دیدم و به این رشته عالقه مند 
شدم. همین شد که آن را زیر نظر محمد قرائی و 

بعدها حمیدرضا تقریر و حمید پاسخ ادامه دادم.
ورزش،  در  علمی  از ضعف  روزها جدا  آن   /
سالن  نزدیک  بود.  کم  بسیار  هم  ما  امکانات 
اصلی و فعلی استادیوم امروزی زمین آسفالت 
کوچکی وجود داشت که در هفته سه روز یا به 
عبارتی سه تا یک ساعت می توانستیم در آنجا 
بازی کنیم. همچنین کف سالن موزاییک بود. 
سه تا توپ بسکتبال بود که باید 20 بازیکن با آن 
بازی می کردند. مثل االن نبود که مغازه ها و لوازم 
ورزشی فراوان باشد و هر بازیکن برای خودش دو 
سه تا توپ در خانه داشته باشد. آن زمان یعنی 
نزدیک به سی و چند سال پیش، ما با نام تیم 

شاهین بازی می کردیم.
زنده یاد  قرائی،  آقای   که  بودم  ساله   16  /
محمدرضا امین پور، اکبر عبیدی و مرا به عنوان 
بدین  فرستاد.  مختلف  آموزشگاه  به سه  مربی 
بازیکن  و  می رفتیم  مدارس  به  ما  که  صورت 
انتخاب می کردیم. همین شد که رفته رفته به 
مربیگری رو آوردم تا جایی که در  18 سالگی 

کارت مربیگری بسکتبال را گرفتم. 
بودم و تمام  آزادی  یک ماه تمام در ورزشگاه 
و  ارتوپدی  تا  روانشناسی  از  مربیگری  مراحل 
داوری و... را آموزش دیدم. این کالس ها اولین و 
آخرین دوره  مربیگری بود که به صورت حرفه ای 
در آن مقطع و پس از آن برگزار شد. همچنین  در 

19 سالگی نیز موفق به گرفتن کارت داوری شدم.
/ از سال 73 به صورت حرفه ای مربیگری را 
شروع کردم و حدود 10 سال یعنی تا سال 83 
به این کار ادامه دادم، البته در کنار آن به داوری 
هم می پرداختم. در سال 83 به خاطر شرایط 
کنار  را  مربیگری  ناچار  کاری،  و  خانوادگی 

گذاشتم. 
مربیگری  حرفه ای  طور  به  که  سالی  ده   /
می کردم در هر بازی و در هر رده  سنی که شرکت 
کردیم توانستیم مقام های اول تا سوم استان را 

کسب کنیم. 
مسابقات  در   1382 اَمرداد  در  مثال  طور  به 
استان  قهرمان  توانستیم  نوجوانان  بسکتبال 
شویم. هفت تیرماه 92 مقام دوم استان را کسب 
کردیم. در سال 82 که سرمربی نوجوانان استان 
مسابقات  در  و  شدیم  ایران  نائب قهرمان  بودم 
مربی  سرمربی،  عنوان  به  که  مینی بسکتبال 
مینی بسکتبالیست  ها بودم، توانستیم مقام سوم 

استان را کسب کنیم.
اما  بوده اند  زیاد  من  شاخص  بازیکنان   /
احسان  حسن پور،   امین  آنها  شاخص ترین 
حمید  کرمی،  حامد  کرمی،  سجاد  حسن پور، 
فتحی، فرزاد بقا، حجت ربیع و رسول صداقت 
بودند که به امین حسن پور، حامد کرمی و سجاد 
کرمی، به خاطر بازی خوبشان لقب آپاچی داده 

بودند.
شرایط  نبودن  مهیا  خاطر  به   88 سال  از   /
مربیگری، دوباره با سوت زدن در عرصه  داوری،  به 
بسکتبال برگشتم. آن روزها توانستم کارت داوری 
درجه یک را بگیرم و در لیگ بسکتبال سوت 
بزنم. همان زمان آقای ورژ آبکاریان رئیس سابق 
کمیته داوران فدارسیون بود و با تمام مشکالتی 
که در داوری من وجود داشت، به من این فرصت 
را داد تا در  لیگ یک کشور قضاوت کنم. آن روزها 
من داوری های خوبی داشتم و همین باعث شد 
من  عملکرد  بر  مثبتی  نظر  فدراسیون  ناظران 
داشته باشند. برای نمونه بازی ماهشهر و پدافند 
هوایی اصفهان را که در مرحله  نیمه نهایی لیگ 
دسته  دو کشور برگزار شده و از حساسیت ویژه ای 
برخوردار بود، من سوت زدم. در آن بازی هر یک از 
تیم ها که بازی را می برد به فینال صعود می کرد. 
بازی که تمام شد، اعالم کردند محمدرضا نبیئی 
برای تست داوری به تهران برود. همان شب من 
بلیط گرفتم و با پرواز خودم را به تهران رساندم. 
لحظه ای که به فدراسیون رسیدم دیدم ناظر بازی 
با آقای آبکاریان در حال صحبت است. ایشان تا 
مرا دید گفت: همین است! آقای نبیئی، همان که 
امروز در بازی غوغا کرد و عملکرد بسیار  خوبی در 
داوری داشت. همانجا بود که آقای آبکاریان بدون 
اینکه در کالس های داوری شرکت کنم، به من 

یک کارت داوری ملی دادند.
به طور  را  از سال 90 که داوری  واقع  در   /
حرفه ای شروع کردم تا همین سال 1400 بالغ 
بر 200 بازی را سوت زده ام که اکثر آن بازی های 
لیگ کشور بوده اند. گاهی در سن ها و دوره های 
مختلف بازی هایی داریم که حتی از لیگ برتر 
مهم تر است. بازی هایی که حتی کیفیت شان بر 
بازی های سوپرلیگ می چربد. به عنوان مثال بازی 
یک چهارم نهایی دسته یک باشگاه های کشور که 
بین پتروشیمی بندر امام و نفت آبادان برگزار شد 
و در همان بازی نفت آبادان به لیگ برتر راه یافت، 
از مهم ترین بازی هایی بود که کار قضاوت آن را بر 

عهده داشتم. 
/ باید عرض کنم دو تا از بچه های نی ریز به 
نامهای محمدجواد محمدنژاد و عادل الیقمند از 
دیگر داوران خوب ما هستند که 5 سال است در 
لیگ کشور سوت می زنند و حتی در کالس های 

ملی هم که شرکت کردند قبول شدند.
است  سخت  فوق العاده  رشته ای  بسکتبال   /
که تالش زیاد و هوش باالیی می خواهد.  من فکر 
می  کنم تالش زیاد و مربی به روز از عواملی است 
که می تواند یک بسکتبالیست خوب بسازد. البته 
قد بلند هم در بسکتبال بی تأثیر نیست ولی به نظر 

من هوش از هر چیزی مهم تر است.
/ خصوصی سازی و تأسیس باشگاه تأثیر زیادی 
در پیشرفت بسکتبال شهرستان دارد. این کار 
باعث می شود بین باشگاه ها رقابت ایجاد شود و 
داشته  توجهی  قابل   رشد  شهرستان  بسکتبال 

باشد.
/ بچه های قدیم عملکردشان خیلی بهتر بود و 
بسکتبالیست های امروزی نه تنها در نی ریز، بلکه 
در استان فارس و در ایران، بسیار ضعیف تر از قبل 
عمل می کنند. به نظر من در این ده سال اخیر 
ما هیچ چیز خاصی برای عرضه نداشته ایم. االن 

بازیکنانی که بیشترین پیشرفت را دارند، بیشتر 
از مرز استعدادیابی پیش نمی روند ولی سالهای 
پیش مستقیمًا با بازیکن تماس گرفته و به خاطر 

عملکرد خوب به اردوی تیم ملی دعوت می شد.
این مسأله فضای مجازی و  فکر می کنم علت 
خانواده های  متأسفانه  است.  خانواده ها  نگرش 
فرزندان  زبان  به کالس  که   اندازه ای  امروزی 
اهمیت می دهند، برای ورزش ارزش قائل نیستند. 
همچنین مادرهای امروزی بچه هایشان را بسیار 
نازک  نارنجی و حساس بار آورده اند به طوری 
که آن روحیه جنگندگی در اکثر بچه ها نیست. 
فضای مجازی و گوشی های امروزی هم که دیگر 

جای خود دارد!
/ در سال 94 باشگاه کیان را راه اندازی کردم. 
باشگاهی که 11 رشته  ورزشی در آن فعال بود، 
از بسکتبال بانوان گرفته تا بسکتبال نوجوانان و 
فیتنس و... برای این باشگاه زحمات خیلی زیادی 
کشیدم. به عنوان مثال مانی طالبی را که از خوبان 
بسکتبال بود و در آمریکا سکونت داشت، برای 
سه روز به نی ریز آوردم تا به بچه ها تمرین بدهد. 
خدا را شکر بچه های زیادی در این باشگاه رشد 
کردند، به طوری که از شش بازیکن استان، سه 
نفر آنان از همین بچه های نی ریز و از همین تیم 
کیان بودند. البته جا دارد در این جا از آقای علی 
نوراللهی رئیس وقت اداره ورزش و جوانان برای 
حمایتشان در راه اندازی باشگاه و همچنین آقایان 
مختاری و کلیه کارمندان اداره ورزش و جوانان 
بنی اسدی،  مهندس  آقایان  جناب  همچنین  و 
مجتبی گرگین عضو هیئت مدیره فوالدغدیر و 
کلیه دوستان و عزیزانی که در باشگاه کیان با بنده 
همکاری نمودند، به خاطر زحمات بی دریغشان 

تشکر  و قدردانی کنم.
/ سه فرزند دارم که پسر 18 ساله و دختر 14 

ساله ام هر دو ورزش بسکتبال را دنبال می کنند.
- در حد حرفه  ای ورزش نمی کنم ولی در حدی 

که بدنم آمادگی الزم را برای داوری داشته باشد 
بله.

خاطره  شیرین ترین  کیان  باشگاه  استارت   /
و بستن آن به ناچار در سال 98 به خاطر کرونا، 
تلخ ترین خاطره ی ورزشی من است. یک زمانی 
در استان، قدرِت بسکتبال بین تیم های آقایان 
پاالر و حمیدپور تقسیم شده بود. این تیم ها آنقدر 
قدرتمند بودند که ما آن اوایل، همیشه بیشتر از 
20- 10 امتیاز نمی توانستیم از آن  ها بگیریم و 
آرزویمان این بود که زیر 100 امتیاز ما را ببرند. 
بعد از اینکه 6 سال مربی تیم نی ریز بودم و تیم 
قدرتمندی ساختم، با خودم عهد کردم کاری 
می کنم که آقای پاالر 40 دقیقه کنار زمین داد 
بزند و در نهایت بازی را واگذار کند و باالخره 
همین طور هم شد. کار به جایی رسید که تیم 
قدرتمند ما جای تیم های شیرازی را گرفت و به 
همراه یکی از تیم های شیراز، سرگروه استان شد. 

بعد از 6 سال تیم نی ریز  توانست تیم آقای پاالر 
را در نی ریز و تیم آقای حمیدپور را در شیراز 
شکست دهد، به طوری که پس از پایان بازی آقای 
پاالر به من گفت انسجام دفاع و عملکرد خوب 

بازیکنان تان مرا شوکه کرد!
از دیگر خاطرات من به دوران ریاست زنده یاد 
فیض آبادی برمی گردد. ما تازه در رده نوجوانان 
قهرمان شده و به نی ریز برگشته بودیم. زنده یاد 
در  باید  گفت  و  کشید  کنار  مرا  آبادی  فیض 
رده ی نونهاالن هم شرکت کنید. من به آقای 
فیض آبادی گفتم که ما بیشتر از 5 بازیکن در این 
رده  سنی نداریم و اصاًل این کار امکان پذیر نیست، 
اما آقای فیض آبادی اصرار کردند که باید این کار 
انجام شود. خالصه اینکه ما به ناچار 7 بازیکن از 
را که در رده ی سنی  مینی بسکتبال  بازیکنان 
پایین تری بودند به همراه 5 بازیکن نونهال به 
مسابقات بردیم و جالب اینکه با اختالف تنها دو 

امتیاز در مسابقات استانی دوم شدیم.

تا مرا دید گفت: نبیئی همین است
که امروز در بازی غوغا کرد

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1400/06/02 تصمیمات ذیل 

اتخاذ شد:

- اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای علی اسمعیلی ماهانی به شماره ملی6079718111 و خانم مرضیه بهمرد به شماره 

ملی2559814250 و آقای محمود عبیدی به شماره ملی 2559503484 برای مدت دو سال 

انتخاب گردیدند.

- خانم طیبه شعبانپور به شماره ملی 2559056682به سمت بازرس اصلی و آقای غالمرضا 

شعبانپور به شماره ملی 2559040115به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی 

انتخاب گردیدند.

- ترازنامه و صورت های مالی سال 1399 تصویب گردید.

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس
  مرجع ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری  نی ریز

شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 848 و شناسه ملی 10530124281 

آگهی تغییرات شرکت صیقل ماهان 

ی:
گه

 آ
سه

شنا
12

47
72

3

2 کادر

تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیأت  رأی شماره 140060311005000837  برابر 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک نی ریز تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم فاطمه کهن آزموده دیبا 
فرزند جلیل  به شماره شناسنامه 533 صادره از شیراز  در ششدانگ یک درب باغ به 
مساحت25000 متر مربع پالک 160 فرعی از 4820 اصلی مفروز و مجزا شده از پالک 4820 
اصلی واقع در نی ریز بخش 22 فارس خریداری از سهام متقضی )فاطمه کهن آزموده 
دیبا( 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:1400/10/12       -    تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/10/27

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 1400/10/02
ش 128

35160

ستارگان قهرمان بسکتبال
 3 به 3 دختران نی ریز

مسابقات بسکتبال 3به3 دختران قهرمانی نی ریز  20 
آذر با حضور 6 تیم برگزار شد.

این رقابت ها در رده  سنی زیر 16 سال به صورت دو 
المپیک ستارگان،  پایان  در  که  شد  برگزار   حذفی 

و رکورد اول تا سوم شدند.
داوری این دور از مسابقات را افسانه تقوا نژاد، فاطمه 
زردشت، اسماء شب خیز، سارا بناهی و مریم زردشت 

بر عهده داشتند.
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فرمانده انتظامی استان از توقیف یک دستگاه وانت پیکان و کشف 
۴۷۶ کیلو شیشه در بازرسی از آن خبر داد.

سردار رهام بخش حبیبی در   گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس 
بیان کرد: »در اجرای طرح برخورد با قاچاقچیان و سوداگران مرگ، 
روز گذشته مأموران ایست و بازرسی قطرویه نی ریز با همکاری 
کارکنان یگان تکاوری استان، حین گشت زنی در محور مواصالتی 
کرمان-شیراز، به یک دستگاه وانت پیکان حامل قالب های گچ 
تزئینی )کاربرد ساختمانی( مشکوک شدند و با اقدامات فنی و 

تخصصی آن را توقیف کردند.«

وی خاطر نشان کرد: »در بازرسی از این خودرو ۴۷۶ کیلو شیشه 
که به صورت بسیار ماهرانه ای با الیه های چسب داخل قالب های 

گچ تزئینی جاسازی شده بود کشف شد.«
فرمانده انتظامی استان با بیان این که در این خصوص یک نفر 
دستگیر و تحویل مراجع قضائی شد، تصریح کرد: »مواد مخدر 

مکشوفه از مرزهای شرقی وارد کشور شده است.«
سردار حبیبی گفت: »پلیس در راستای برخورد با سوداگران مرگ 
و مبارزه بی امان با این پدیده شوم، از هیچ تالش و کوششی دریغ 

نخواهد کرد.«

شهرستان   ۱۱۵ اورژانس  مرکز  مسئول 
درمانگاه  در  دختر  نوزاد  تولد  از  نی ریز 
کارکنان  کمک  به  رودخور  روستای 

اورژانس و درمانگاه خبر داد.
به گزارش روابط عمومی مرکز اورژانس 
محمدحسین  نی ریز،  شهرستان   ۱۱۵
کچویی گفت: ساعت ۲۲:۲۱ شنبه ۴ دی ، 
گزارشی مبنی بر درد زایمان خانم باردار 

۲۹ ساله از درمانگاه روستای کارگاه به 
مرکز پیام اورژانس ۱۱۵ شهرستان نی ریز 

اعالم شد.
کچویی ادامه داد: بالفاصله تیم عملیاتی 
اورژانس جهت کمک به زایمان و تولد به 

درمانگاه رفتند.
وی افزود: نوزاد به کمک پزشک و مامای 
اورژانس متولد  تیم عملیاتی  درمانگاه و 

شد و سپس مادر و نوزاد دخترش، توسط 
تیم عملیاتی اورژانس و با انجام اقدامات 
حمایتی، به زایشگاه بیمارستان شهدای 

نی ریز منتقل شدند.
دکتر  خانم  توسط  موفق  زایمان  این 
کیب الهی، خانم دشتبان مامای درمانگاه 
و کارکنان اورژانس آقایان حجت جعفری و 

حسین خواجه زاده انجام شد.

جاساز حرفه ای ۴۷۶ کیلو شیشه در 

قالب های گچ تزئینی 

تولد نوزاد دختر به کمک کارکنان 

اورژانس و درمانگاه رودخور

شبکه  محیط  بهداشت  مسئول 
پیگیری  از  نی ریز  درمان  و  بهداشت 
شکایات مربوط به فاضالب شهری و 
روستایی در قالب تیم گشت بهداشت 
و به دنبال آن جریمه شدن متخلفان از 

سوی دادگستری شهرستان خبر داد.
شبکه  عمومی  روابط  گزارش  به 
مسئول  نی ریز،   درمان  و  بهداشت 
بهداشت محیط شبکه در توضیح این 
خبر گفت: بر اساس ماده  ۶88 قانون 
اقدامی   گونه  هر  اسالمی،  مجازات 
عمومی   بهداشت   علیه   تهدید  که  
شناخته  شود از قبیل  آلوده  کردن  آب  
آشامیدنی ، رهاسازی فاضالب در معابر، 
دفع غیربهداشتی مواد زائد و جامد، 
همین  در  می شود.  محسوب  تخلف 
خصوص و در پی بازرسی کارشناسان 
تیم گشت  قالب  بهداشت محیط در 
مردمی  پیگیری شکایات  و  بهداشت 

ثبت شده در سامانه ۱۹۰، در مرحله 
اول به متخلفان اخطار کتبی داده شد.

موارد  تکرار  با  افزود:  رحیمی  اکبر 
تخلف ذکر شده، متخلفان بهداشتی 
در قالب ۶ پرونده به مراجع قضایی 
از  جداگانه   احکامی  در  و  معرفی 
سوی دادستان به صورت »نصب بنر 
عذرخواهی از ساکنین محله در جلو دِر 
منزل« و نیز »خرید تعدادی ماسک« 
و تحویل آن به شبکه بهداشت برای 
جریمه  ضروری،  موارد  در  استفاده 

شدند.
صورت  در  تا  خواست  مردم  از  او 
بهداشتی  تخلف  گونه  هر  مشاهده 
در سطح شهرستان، از طریق تماس 
ثبت  را  با شماره ۱۹۰ شکایت خود 
کنند تا کارشناسان شبکه بهداشت در 
اسرع وقت نسبت به پیگیری آن اقدام 

نمایند.

 ۱۱۵ اورژانس  مرکز  مسئول 
شهرستان بختگان از فوت کودک 8 
ساله بر اثرش ریزش دیوار در یکی از 

روستاهای این شهرستان خبر داد.
مرکز  عمومی  روابط  گزارش  به 
نی ریز،  شهرستان   ۱۱۵ اورژانس 
ساعت  گفت:  هاشمی  محمدمحسن 
۲۰:۳۰ پنجشنبه ۲ دی ماه، گزارشی 
مبنی بر ریزش دیوار بر روی کودک 

8 ساله به مرکز پیام اورژانس ۱۱۵ 
شهرستان نی ریز اعالم شد.

هاشمی ادامه داد: بالفاصله آمبوالنس 
محل  به  بختگان  شهری  پایگاه  از 

حادثه اعزام شد.
شدت  علت  به  متأسفانه  افزود:  وی 
جراحات و آسیبهای متعدد، کودک 
قبل از رسیدن آمبوالنس فوت کرده 

بود.

از  استان  انتظامی  فرمانده  جانشین 
توقیف یک خودرو قاچاق به ارزش ۵۰ 
میلیارد ریال در شهرستان نی ریز خبر 

داد.
اظهار داشت:  سردار یوسف ملک زاده 
»مأموران کالنتری ۱۲ سرباز با اقدامات 
فنی و تخصصی مطلع شدند یک خودرو 
BMW قاچاق در یکی از خیابانها در حال 

تردد است و رسیدگی به موضوع را در 
دستور کار خود قرار دادند.«

وی خاطر نشان کرد: »مأموران ضمن 

هماهنگی با مقام قضایی به سرعت به 
محل مورد نظر رفتند و با اقدامات فنی 
موفق شدند خودرو قاچاق فاقد هرگونه 
دارای  همچنین  و  گمرکی  مدارک 

پالک جعلی را توقیف کنند.«
جانشین انتظامی استان فارس با بیان 
این که راننده برای سیر مراحل قانونی 
به مرجع قضایی معرفی شد، تصریح 
کرد: »کارشناسان ارزش خودرو قاچاق 
برآورد  تومان  میلیارد   ۵ را  مربوطه 

کرده اند.«

 ۱۱۵ اورژانس  مرکز  مسئول 
شهرستان نی ریز از مسمومیت ۳ تن 
بر اثر استفاده از بخاری گازی در منزل 

خبر داد.
مرکز  عمومی  روابط  گزارش  به 
نی ریز،  شهرستان   ۱۱۵ اورژانس 
محمدحسین کچویی گفت:  ساعت ۴ 
صبح چهارشنبه یکم دی ماه، گزارشی 
مبنی بر مسمومیت با گاز مونواکسید 
سردرد،  عالئم  )با  نفر   ۳ کربن 
سرگیجه، حالت تهوع و استفراغ( در 
مرکز  به  رودخور  مسلم آباد  روستای 
پیام اورژانس ۱۱۵ شهرستان نی ریز 

اعالم شد.
کچویی ادامه داد: بالفاصله آمبوالنس 

به محل حادثه اعزام شد و مصدومان 
به  درمانی،  اقدامات  دریافت  از  بعد 

درمانگاه رودخور منتقل شدند.
به شروع  وی توصیه کرد: »با توجه 
فصل سرما و در پیش بودن بارشها، 
مردم بخصوص در خانه های روستایی 
که  باشند  داشته  توجه  خانه باغها  و 
بخاریهای زغال سوز، گازسوز و حتی 
نفت سوز حتمًا دودکش داشته باشند. 
همچنین همه درزها را نبندند و مراقب 
دودکش  باشند.  سالخورده  افراد 
آبگرمکن هم حتمًا نصب و مسیر آن باز 
باشد. مردم باید این را بدانند که چیزی 
به عنوان بخاری بدون دودکش وجود 

ندارد؛ مگر برای فضاهای بزرگ و باز.«

با ثبت ۳8 مبتالی جدید به کرونا در 
هفته گذشته و یک مورد فوتی، تعداد 
به  کنون  تا  کرونایی  مبتالیان  کل 
۵۱۹8 نفر و تعداد افرادی که جانشان 

را از دست داده اند، به ۱۱۳ نفر رسید.
افراد فوت شده دو زن 8۴ و ۷۳ ساله با 

بیماری زمینه ای بوده اند.
مبتالیان شهرستان  میزان  همزمان، 

بختگان به ۲۱۶۳ نفر رسید.

نوشتنی است تاکنون حدود ۹۱ درصد 
)۶۲8۰8 دوز( جامعه هدف باالی ۱۲ 
سال در شهرستان نی ریز، واکسن دوز 
اول و 8۲ درصد )۵۶۵۰8 دوز( واکسن 
دوز دوم را تزریق کرده اند. ۶۱۴۱ نفر 
)۱۰ درصد( نیز واکسن دوز سوم را 
نفر   ۱۶ هم اکنون  کرده اند.  تزریق 
مبتال به کرونا در بیمارستان بستری 

هستند که حال ۴ نفرشان بد است.

بادستوردادستاننیریز:

مجازات جالب رهاکننده 
فاضالب در کوچه

فوت کودک ۸ ساله بر اثر 
ریزش آوار 

مسمومیت با گاز  CO2 3 نفر 

را راهی مرکز درمانی کرد 

دو فوتی جدید کرونایی

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از 
جرایم سایبری پلیس فتا:  

برداشت  برای  سایبری  کالهبرداران 
از  همواره  افراد  حساب  از  غیرمجاز 
روش های مختلفی استفاده می کنند 
که یکی از این روش ها برقراری تلفن 

تماس تلفنی با کاربران است.
پوشش  در  کالهبردار  روش  این  در 
برنامه های صدا و سیما، قرعه کشی های 
به  و...  عالیات  عتبات  سفر  مختلف، 
صورت رندوم با هموطنان تماس تلفنی 

برقرار کرده و با بیان مسلط و به روشی 
و  اطالعات  نشود،  متوجه  کاربر  که 
رمز های بانکی را دریافت و در فرصت 
حساب  برداشت  به  اقدام  مناسب 

قربانی خود می کند.
برداشت غیرمجاز  از  برای جلوگیری 
از حساب بانکی، هموطنان اطالعات 
خود به ویژه رمز های بانکی را در اختیار 
افرادی که از طرق مختلف به خصوص 
برقرار  ارتباط  آنها  با  تلفنی  تماس 

می کنند، قرار ندهند.

رئیس شبکه بهداشت و درمان نی ریز 
شیوع امیکرون در کشور را خطری برای 
سالمندان و افراد با بیماری زمینه ای 
خواند و تزریق دوز سوم واکسن را با 
این  باالی  سرایت پذیری  به  توجه 

ویروس ضروری دانست.
به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت 
با  و درمان نی ریز، دکتر داور آل داود 
و  ویروس  این  سریع  شیوع  به  توجه 
امکان ترکیب آن با نوع دلتا، بر اهمیت 
و  کرد  تأکید  واکسیناسیون  تکمیل 
گفت: »واکسن تنها زمانی در برابر این 
سویه ایمنی مطلوب ایجاد می کند که 
سه دوز آن تزریق شده و یا کمتر از سه 

ماه  از دوز دوم گذشته باشد.«
وی از مردم خواست تا با تزریق ُدز سوم 

واکسن، اطرافیان و عزیزان خود را به 
ایمن سازی ضروری  این  مشارکت در 

تشویق کنند.
ابتالی  از  همچنین  داود  آل 
و  مراسم  در  افراد  دسته جمعی 
عروسیهای اخیر در نی ریز خبر داد و 
گفت: »در یکی از عروسیهای اخیر، ۱۵ 
نفر همزمان مبتال شدند که هم اکنون 
۳ نفر از آنها با درگیری شدید ریه، در 

بیمارستان بستری هستند.«
وی برای عبور از خطر اومیکرون، عالوه 
بر  کووید۱۹،  واکسیناسیون  انجام  بر 
شیوه نامه های  سختگیرانه  اجرای 
و  ماسک  از  استفاده  نظیر  بهداشتی 
تمامی  از سوی  فیزیکی  فاصله  حفظ 

افراد جامعه تأکید کرد.

برداشت از حساب بانکی با 
ترفند تماس تلفنی

بیماران زمینه ای و 
سالمندان در خطر  

بیشترابتال به اومیکرون

کشف خودرو 5 میلیاردی 
قاچاق در نی ریز

دامدار متخلفی که سگ گله خود را به جان 
حیات وحش انداخته و اقدام به شکار غیر 
مجاز یک جبیر در منطقه حفاظت شده 

بهرام گور کرده بود، شناسایی شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت 
ملی  پارک  رئیس  فارس،   محیط زیست 
قطرویه گفت: مأموران پاسگاه محیط بانی 
و  گشت  طی  اری(  شک )شهید  ده وزیر 
۲ آذرماه، در منطقه  کنترل در تاریخ ۹
گور واقع در محلی به  حفاظت شده بهرام 
نام ماهور، متوجه یک قالده سگ گله که 

در حال خوردن یک رأس جبیر بود، شدند.
وی بیان کرد: یک دامدار اهل و ساکِن 
منطقه  در  اقع  و ده برین  روستای 
کردن  رها  با  گور،  بهرام  حفاظت شده 
سِگ گلِه خویش در منطقه، منجر به از 

بین بردن یک جبیر )گونه حمایت شده( 
کابی دامدار جرم بوده و  شده، که عمِل ارت
ری است. لذا با توجه  مستلزم تعقیب کیف
منظور  به  مراتب  ر،  دامدا شناسایی  به 
سیر مراحل قانونی صورتجلسه شده و به 

مقامات قضایی ارجاع خواهد شد.
مهدی پور تصریح کرد: جریمه ضرر و زیان 
وارده به محیط زیست بابت شکار غیرمجاز 
یک رأس جبیر، ۲۵ میلیون تومان است 
آن  پرداخت  به  ف  موظ متخلف  فرد  که 

می باشد.
خاطر نشان  قطرویه  ملی  پارک  رئیس 
کرد: سگهای بی صاحب و حتی سگهای 
چوپانان، یکی از معضالت و دشمنان اصلی 
شمار  به  محیط زیست  و  وحش  حیات 
می روند و گاهی صدمات ناشی از حضور 

سگها در طبیعت، از شکارچیان حرفه ای 
بیشتر است و جبران ناپذیر می باشد. 

مهدی پور اظهار داشت: سگها عالوه بر این 
که از طریق شکار مستقیم تعداد حیات 
وحش را کاهش می دهند، می توانند باعث 
انتقال بیماریهای بسیاری به حیات وحش 
صاحب  برخی  زمینه  این  در  که  شوند 
به  توانسته اند  سگها  معتقدند،  نظران 
تنهایی حدود  ۲۰۰  گونه جانوری موجود 

در کره زمین را منقرض کنند .
خواست  دوستان  طبیعت  از  مهدی پور 
تخلف  گونه  هر  شاهده  م صورت  در  تا 
ر و سایر تخلفهای  احتمالی صید و شکا
به شماره های   را  موارد  زیستی،  محیط 
۰۹۱۷۷8۲۴۲۵۷،  ۰۹۱۷8۳۲۹8۰۱  و یا 

سامانه  ۱۵۴۰  اطالع دهند.

شهرستان  احمر  الل  ه عیت  جم رئیس 
نی ریز از اجرای تمرین سراسری پناهگیری 
و خروج اضطراری توسط خانه های هالل به 

مناسبت سالگرد زلزله بم خبرداد. 
به گزارش رابط خبری جمعیت هالل احمر 

شهرستان نی ریز، حمیدرضا احمدی گفت: 
»همزمان با سراسر کشور و در روز ۵ دی ماه 
سالگرد زلزله بم، تمرین سراسری پناهگیری 
ری ویژه خانه های هالل در  و خروج اضطرا
یز و به نمایندگی در خانه  شهرستان نی ر

ستای قلعه خواجه این شهرستان  هالل رو
برگزار شد. در این تمرین که باهمکاری و 
هماهنگی  اعضای خانه هالل انجام گرفت، 
خانواده ها با اصول اقدامات قبل، حین و بعد 

از زلزله آشنا شدند.«

سگگله،بازهمبالیجانحیاتوحششد

 شکار یک جبیر توسط سگ گله در بهرام گور 

اجرای تمرین سراسری پناهگیری و خروج 
اضطراری ویژه خانه های هالل

//

//

//

ارسال تصاویر و متن برای

شهروند خبرنگار
0917 731 5146
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neyrizanfars.com
info@ neyrizanfars.ir
                 @ neyrizan.fars

ما نشّسیم پای حرف دلتون

راه های ارتباطی:
واتساپ و تلگرام: ۱8۰8 8۰۰ ۹۱۷ ۰

سامانه پیامک: ۱8۰8 8۰۰ ۹۱۷ ۱۰۰۰
دفتر: ۰۹۰۳ ۵۳8۳ - ۰۷۱

info@neyrizanfars.ir:)رایانامه )ایمیل

کمیته امداد - بهزیستی
۶ ماه گذشت و نتوانستید بقیه پول فرش من را بدهید. 
کمیته امداد مرتب وعده می دهد و امروز و فردا می کند. 
بهزیستی و کمیته امداد از تیرماه مستمری من را قطع 
رده اند و می گویند باید قرار داد جدید از تهران بیاید  ک
و وارد سیستم نشده. این شد رسیدگی و دادن حق 
محرومان؟ مشکل من گران بودن مواد اولیه فرش است 

تا فروش.
۶۰۰ میلیون پول زکات را چه کردید؟ من که وسایل 

سرما یشی را خودم قسطی و با فروش فرش خریدم.

پاسخ کمیته امداد:
س از حمد خدا و صلوات بر حضرت محمد و آل  پ
از  یکی  سؤال  خصوص  در  احترام،  با  و  حمد)ص(  م
مشهریان محترم مبنی بر قطع مستمری، فروش  ه
تابلو فرش و وسایل سرمایشی ایشان، جهت تنویر افکار 

عمومی موارد زیر تقدیم حضورتان می شود:
۱- ایشان به سرپرستی مادرش تحت حمایت این نهاد 

مقدس می باشند و مستمری آنان قطع نشده است. 
۲- تابلو فرش وی نیز توسط کارشناس فرش، مبلغی 
ین یک میلیون تا یک میلیون و پانصد هزار تومان  ب
قیمت گذاری شد. اما با کمک خیرین، مبلغ ۳ میلیون و 

۲۰۰ هزار تومان به حساب ایشان واریز شده است. 
۳- توزیع کاالهای سرمایشی و گرمایشی بر اساس 
یازسنجی های انجام شده توسط مددکاران محترم  ن

خانواده انجام می شود.

پاسخ بهزیستی:
به  محترم  شهروند  به  پاسخ  در  احترام،  و  سالم  ا  ب
استحضار می رساند ایشان از افراد مستمری بگیر تحت 
حمایت این اداره می باشد و به صورت خویش فرمایی در 
نف قالیبافی بیمه شده است و به منظور حمایت از  ص

ایشان، از مشوقهای بیمه ای نیز بهره مند می باشد.

شهرداری نی ریز - بهزیستی - شهروندان عزیز
با سالم و خدا قوت، از آنجا که خواسته بودید مشکالت 
معلوالن را در هفته نامه درج کنید، من از طرف قشری 
ز توانمندان مشکالت را مطرح می کنم؛ با وجود این  ا
که می دانم هیچ ترتیب اثری از طرف مسئوالن مربوطه 
داده نمی شود. چنان که من چندین بار هر سال روز ۱۲ 
آذر که جلسه برگزار می شد، درخواست مناسب سازی 
قول  هم  آنها  و  داشتم  را  عزیزان  این  عبور  حل  م

می دادند، ولی هیچ وقت عمل نشد.
ک بار به شهرداری و دایره مربوط به پل سازی در  ی
شهر مراجعه کردم و گفتم به جای این کوچه های بین 
بولوارها که هم تنگ است و هم پله می خورد، دو تا میله 
کار بگذارید تا هم ویلچر بتواند عبور کند و هم مانع عبور 
موتورسیکلتها باشد. در پاسخ گفتند ما میله نداریم. من 
هم از همان سال هر وقت در جلسه ۱۲ آذر دعوت شدم، 

شرکت نکردم.
شکل دوم، نداشتن کار درمان در بهزیستی است.  م
چون هزینه کار درمانی به صورت آزاد زیاد است و ما که 
سالها و در هفته حداقل سه بار باید مراجعه کنیم، واقعا 

مشکل است.
افراد  به  ماهیانه  که  مبلغی  به جای  بهزیستی  گر  ا
می پردازد، حقوقی مکفی و قابل قبول به یک کاردرمان 
بدهد و او را بکار گیرد، هم مشکل ما حل می شود و هم 
طرف مقابل راضی است و با عالقه کار می کند و هم ما با 

هزینه کمتری کار درمانی می شویم.
دیگر این که مابه یک انجمن نیاز داریم تا هر از گاهی 
توانیم دور هم جمع شویم وتبادل نظر داشته باشیم و  ب

از افسردگی در خانه ماندن بیرون بیاییم.
البته هر قشری مشکالت خاصی دارند.

برخورد  ما  با  فرهنگ سازی، طوری  مورد  در  اما  و 
می کنند که انگار از کره ای دیگر به زمین آمده ایم.

ذا شما می توانید در هر شماره ای از هفته نامه، یک  ل
جمله در مورد برخورد با این عزیزان بیان کنید.

ثاًل وقتی یکی از این افراد وارد جامعه می شوند، به او  م
زل نزنند ویا نچ نچ نکنند و یا جلو او خدا را شکر نکنند 
و یا از شخص همراه او در باره اش نپرسند ویا از گذشته 
وی سؤال نکنند. همچنین تا زمانی که از کسی کمک 

نمی خواهد، به او کمک نکنند.
اورا کم نبینند ومثل بقیه آدمها با او بر خورد کنند.

پاسخ شهرداری نی ریز:
موضوع  گرامی،  شهروند  شما  به  احترام  و  سالم  ا  ب
ناسب سازی پیاده روها، معابر و ساختمانهای سطح  م
هر برای استفاده جانبازان و معلوالن عزیز و سایر  ش
توانخواهان، از موضوعات اساسی و مورد توجه سازمان 
شهرداری ها و دهیاری های کشور و همه شهرداریهای 
کل کشور ما است. بدیهی است بخشی از موارد مربوط 
ه پروژه های عمرانی شهرداری است که در سالهای  ب
ذشته مورد توجه ویژه شهرداری نی ریز بوده است  گ
و بخشی دیگر در ساخت و ساز های انجام شده توسط 
شخاص حقیقی باید رعایت شود که الزامات فنی و  ا
حقوقی الزم در خصوص رعایت موازین فنی در حوزه 
ناسب سازی ساختمانها برای استفاده توانخواهان به  م

صورت جدی در شهرداری نی ریز پیگیری می شود.
دیهی است که اجرای همه پروژه ها و طرح های این  ب
چنینی نیازمند اعتبارات مالی الزم است که ان شاءا... 
ا تأمین اعتبار بتوانیم در اسرع وقت سایر خیابانها،  ب
پارکها و معابر سطح شهر را هم آن طور که در خور شأن 

این عزیزان می باشد، انجام دهیم.

پاسخ بهزیستی:
ر پاسخ به شهروند گرامی، به استحضار می رساند  د
رداخت مستمری ماهیانه به افراد دارای معلولیت،  پ
انجام  بهزیستی  مالی  بق دستورالعمل حمایتهای  ط

می شود.
به  بهزیستی، منوط  نیروی کاردرمان در  کارگیری  ب
بولی متقاضیان در آزمونهای استخدامی می باشد و  ق
ا توجه به نبود نیروی کاردرمان دولتی در بهزیستی،  ب
بخشی از هزینه های درمانی این عزیزان از طریق خرید 

خدمات توانپزشکی تأمین می شود.
نمودن  فعال  جهت  می توانند  توانخواهان  مچنین  ه

انجمن، به اداره بهزیستی مراجعه کنند.
ه مناسبت گرامیداشت هفته افراد دارای معلولیت،  ب
لنوشته ای از زبان یک معلول در هفته نامه نی ریزان  د
فارس چاپ شد. همچنین در سال گذشته نیز گزارش 
وانمندیهای معلوالن از طریق صدا و سیمای فارس  ت

پخش شده است.
شهروند گرامی می تواند جهت کسب اطالعات بیشتر، 

با شماره تلفن ۲-۵۳8۳88۰۰ تماس حاصل نمایید.

شهرداری نی ریز
۱- وضع کوچه ما واقع در خیابان فدائیان اسالم، کوچه 
۹، فرعی ۵ )هوشمند( مناسب نیست. چند بار هم به 
ولی  می آییم؛  گفتند  که  کردیم  مراجعه  هرداری  ش
یامدند. همسر من باردار است و شب تا صبح سگها در  ن
وچه هستند و صدا می دهند. به نظر شما باید چکار  ک

کنیم؟
۲- حاال که راه و شهرسازی ۱۰۲تن قیر جهت آسفالت 
این  معابر  لطفاً  داده،  اختصاص  جمال آباد  هرک  ش

شهرک را آسفالت کنید.

پاسخ شهرداری نی ریز:
من عذرخواهی از شهروند گرامی، ازدیاد سگهای  ض
لگرد در حاشیه شهر و منازل مشرف به باغها در این  و
صل، دالیل مختلفی دارد که می توان از مهمترین  ف
نها به رها سازی این حیوانات توسط صاحبان آنها به  آ
دلیل اتمام برداشت محصوالت باغی و همچنین رعایت 
نکردن بعضی از همشهریان به دلیل رها نمودن زباله ها و 
پسماند خانگی خود در خارج از زمان و نوبت جمع آوری 

از پیش تعیین شده نام برد. 
ذا ضمن اخطار به پیمانکارمربوطه، ان شاءا... در اسرع  ل
وقت با همکاری همشهریان فهیم نی ریزی رفع مشکل 

می گردد.
گرامی،  احترام خدمت شما شهروند  و  با سالم   -۲
بر منتشر شده در خصوص تحویل ۱۰۲ تن قیر به  خ
و  جزئیات  فاقد  و  نداشته  صحت  نی ریز  هرداری  ش

توضیحات الزم است.
الزم به ذکر است به رغم این که آسفالت معابر مسکن 
مهر در حیطه وظایف مشخص و مصرح در قانون اداره 
کل راه و شهرسازی است، شهرداری در راستای رفاه 
حال شهروندان عزیز و کاهش مشکالت اهالی محترم 
ساکن در مسکن مهر و شهرک کوی امیرکبیر)اراضی 
جمال آباد( در حال پیگیری تشریفات قانونی الزم جهت 

اجرای پروژه مذکور می باشد.
*****

همچنین پاسخ سؤاالت هفته گذشته، به شرح زیر ارائه 
می شود:

۱- با سالم خدمت شهروند محترم، کوچه یادشده بافت 
قدیم است و تعداد دو منزل مسکونی فاقد کدارتفاعی 
مسکونی  منازل  شیب بندی  صورت  در  و  می باشند 
یادشده پایین تر ازسطح کوچه اصلی قرار می گیرد. 
شیب بندی  را   آن  شهرداری  همکاری،  درصورت 

می کند.
۲- شهروند گرامی! زمین های مورد اشاره حضرتعالی 
خارج از محدوده شهر و در حریم شهر قرار دارد و مطابق 
قانون، فاقد کاربری مسکونی بوده و قابلیت تفکیک 
ندارد. لذا تغییر کاربری محل مورد نظر شما در حیطه 

اختیارات شهرداری نیست.
لکه گیری  ۳- شهروندمحترم! در موعد مقرر هنگام 

اقدام خواهد شد.
۴- با سالم و احترام خدمت شهروند گرامی، به اطالع 
می رساند شهرداری هیچ وظیفه قانونی در قبال ساخت 
گرمابه های عمومی ندارد و هیچ ممانعتی نیز جهت 
با توجه به تغییرات  فعالیت آنها ننموده است. ولی 
گرمابه های  همه  حاضر،  عصر  اجتماعی  و  فرهنگی 
عمومی شهر نی ریز به دلیل نبود مشتری و عدم صرفه 

اقتصادی این پیشه، تعطیل شده اند.

نماینده مجلس

۱- شما در زمان تبلیغات تان قول دادید حقابه بختگان 
را بگیرید. این قول یکی از اساسی ترین و مهمترین 
وعده های شمابود. در این روزها بروید روستای طشک 
و ببینید چه خبراست. صدای ناله مرغابی های مهاجر، 
از تاالب خشک طشک تاداخل روستا می آید و دل هر 
دوستدار محیط زیست را به درد می آورد. به خدا وقتی 
به گریه  انسان  تاالب و دریاچه می گذاریم،  به  قدم 

می افتد. شما برای حقابه چه کردید؟
یک  که  چیست  آباده طشک  مردم  ما  تکلیف   -۲
بیمارستان مجهز و پزشکان متخصص در شهرستان 
بختگان نداریم؟ نبود اتاق عمل مجهز باعث می شود 
کسانی که مثاًل به دلیل تصادف یا خونریزی داخلی باید 
به سرعت به اتاق عمل بروند، و همچنین مادران پرخطر 

جانشان به خطر بیفتد.
۳- مدیران شهرستان اعتبارات را از استان درخواست 
می کنند و به بهانه بخش قطرویه و پشتکوه می گیرند؛ 
می کنند؛  استفاده  نی ریز  شهر  برای  را  آن  ولی 

بخشداریها هم اقدامی نمی کنند.

پاسخ روابط عمومی، اموررسانه و فضای مجازی 
دکتر طهماسبی:

با سالم خدمت شهروندان گرامی 
۱- سال ۱۳۹۹ که اولین سال فعالیت دکتر طهماسبی 
به  بود، ۵۰ میلیون متر مکعب حق آبه بختگان که 
مراتب بیشتر از حق آبه دریافتی سال ۱۳۹8 بود، به 

دریاچه بختگان  اختصاص پیدا کرد.
هر چند این میزان به هیچ عنوان برای احیاء دریاچه 
بختگان کافی نیست، اما خشکسالی های اخیر فعاًل 
اجازه تخصیص بیشتر از این میزان حق آبه را به بختگان 

نداده است.
شهرستان  ضروری  نیاز  به  بنا  طهماسبی  دکتر   -۲
بختگان به بیمارستان مجهز، مجوز ساخت بیمارستان 
۶۰ تختخوابی را برای شهرستان  بختگان اخذ نموده و 
مراحل اجرایی این مصوبه در حال پیگیری است. ضمن 
این که فاز تکمیلی قسمت الحاقی ساختمان قدیم 
بیمارستان امام هادی)ع( بختگان نیز توسط خیر گرامی 
با سرمایه گذاری قریب به ۳۰ میلیارد  آقایان بیاتی 
تومان در حال تکمیل است و البته تکمیل هر دو پروژه 
زمانبر است و ان شاءا... با پیگیریهای دکتر طهماسبی، 

سریعتر روند تکمیل را طی خواهد کرد. 
۳- در خصوص مطلب اختصاص اعتبارات بخشهای 
قطرویه و پشتکوه نیز با پیگیری انجام شده ، فرمانداری 
محترم هرگونه اختصاص بودجه بخشها به شهر نی ریز 
را تکذیب کرد و اساسًا بودجه اختصاص یافته الزامًا باید 
در حوزه مربوط به خود هزینه شود و نهادهای نظارتی 

بر هزینه کرد این بودجه نظارت دارند.
به هرحال اگر شهروندان گرامی مورد یا مواردی را از 
جابه جایی بودجه اختصاص یافته اطالع دارند، جهت 

پیگیری به دفتر نماینده اطالع دهند.

صمت
۱- نانوایی ..... ساعت ۷:۴۵ صبح اعالم می کند نان 

ندارم؛ چرا؟
۲- نانوایی ..... یک ماه تعطیل است. چرا باید برای یک 
مردم چه  آرد  باشد؟سهمیه  تعطیل  ماه  تعمیر یک 

می شود؟

پاسخ صمت:
۱- با سالم، ساعت پخت خبازیها در پخت صبح ۲ 
ساعت است و در برنامه ساعت پخت، از ۶ تا 8 صبح 

تنظیم شده و چون این خبازی به درخواست ساکنان 
و  می کند  راشروع  پخت صبح   ۵/۵ از ساعت  محل 
این  دارد،  مصرف کننده  ازسوی  بیشتری  تقاضای 

مشکل ایجاد شده است.
البته در سال جاری مقداری آرد به سهم خبازی اضافه 
شد تا خدمات رسانی به مصرف کنندگان بهتر انجام 

شود.
۲- به دلیل فرسودگی و تخریب کامل تنور هنگام 
پخت، مدت زمان الزم برای تغییر تنور به ماشینی الزم 

بود که از ۴ دی ماه پخت خبازی شده است.

مخابرات
دارد  ثابت  تلفن  خط  نه  تل مهتابی  روستای   -۱
و نه اینترنت. آمار جمعیت بیش از ۲ هزار نفر است و 
بزرگترین روستای بخش مرکزی است. دانش آموزان 
به خاطر کالس آنالینشان مجبور هستند بروند روی 
پشت بام که چند هفته پیش هم یک پسر بچه زمین 

خورد و پایش شکست. خواهش می کنم پیگیری کنید.
۲- روستای چاه علی )بخش پشتکوه( فاقد اینترنت 
مناسب است. با پیگیریهایی که انجام شد، خصوصًا 
از یک سال پیش که دانش آموزان کالسهای درسی 
در  باید  ناچار  به  و  می کردند  تحصیل  مجازی  را 
پشت بامهای منازل و یا به فاصله ۵۰ متری بیرون از 
منازل در هوای سرد، اینترنت مناسب دریافت کنند، 
رئیس وقت اداره مخابرات قول مساعد داد که تا پایان 
سال گذشته اینترنت ۴ جی روستا را پوشش می دهد. 

اما متأسفانه هنوز اقدامی صورت نگرفته است.
جای تأسف دارد روستایی با ۲8 خانوار که ۲ نفر از 
بهترین جوانان خود را در جنگ تحمیلی تقدیم نظام 
و انقالب کرده است، این چنین از نظر پوشش اینترنت 

محروم بماند.
۳- چرا خطهای تلفن ثابت را که روی دستتان مانده، 
را  بهانه اش  و  بدهید  مردم  به  زور  به  می خواهید 

پرسرعتی اینترنت روی این خطها می کنید؟
ما سه خط تلفن ثابت داریم. مخابرات گفته برای باال 
رفتن سرعت اینترنت، باید خط جدید بخرید. خریدیم؛ 

اما سرعت وکیفیت خط از قبل هم بدتر شده. 
  تعدادی از مشترکین مخابرات شهرک انتطام

آنتن دهی  وضعیت  از  گزارشی  خواهشمندیم   -۴
اینترنت مسکن مهر هم تهیه کنید. به خدا اینقدر 
اینترنت ضعیف است که هم خودمان و هم بچه هایمان 
بیچاره شدیم. یک عکس با کمترین حجم را به زور 
مشت و لگد باز می کند؛ چه برسد به چیزهای دیگر. 

خواهش می کنم بررسی کنید تا کاری صورت بگیرد.

راهداری و حمل و نقل جاده ای
بیشتر المپهای میدان پلیس راه خاموش است؛ لطفًا 

آنها را تعمیر کنید.

نی ریزان فارس
فرماندار و رؤسای  نماینده،  با  ۱- چرا مثل گذشته 
ادارات مصاحبه نمی کنید و سؤاالت و مشکالت مردم 

را از آنها نمی پرسید؟
و  فراوان. سؤاالت  و درود  با سالم  نی ریزان فارس؛ 
مشکالت به طور مداوم در گزارشهای خبری و همین 
صفحه مطرح می شود. با نماینده و فرماندار به زودی 
مصاحبه خواهیم داشت. علت مصاحبه نکردن مستقل، 
این بود که مدت چندانی از دوره تصدی شان نمی گذشت.

۲- این که در مطلب »با موسیقی و سینما نی ریز را شاد 
کنیم« اسمی از هنرمندان شهر خودتان نمی آورید، 

اصاًل چیز تعجب آوری نیست. سالها است که ما در گیر 
همین غریب پرستی ها بوده و هستیم. ما دیگر عادت 
کرده ایم به این که مرغ همسایه همیشه غاز است. شاید 
هم ندانید که هنرمندان شهر خودتان سالی ۳ ُجنگ 
یا کنسرت برگزار می کنند و میزان رضایت صد برابر 
بیشتر از کنسرتهایی است که از شهرهای دیگر آمده 
بودند. جالب است بدانید هر شلوغی نشانه رضایت 
نیست. چه کسی می گوید همه از کنسرت عسکری 
و ماهی صفت رضایت داشتند؟ شما سری به پست 
خودتان در همین صفحه مربوط به همین کنسرتها 
بزنید و کامنتها را بخوانید؛ به عمق فاجعه در آن برنامه ها 
پی می برید و جالبتر این که بدانید تنها کنسرت و جنگ 
شادی نی ریز که صد درصد رضایت مردمی را داشت، 
برای اینجانب و گروهم بود که برای اولین بار کنسرت 
در نی ریز به مدت ۵ شب تمدید شد و با توجه به جوی 
که در شهر حاکم است، برگزاری ۵ شب کنسرت به 
دست هنرمند خودتان، آن هم بدون هیچ پشتوانه 
دولتی یا سازمان خاص، یک رکورد و شاهکار به حساب 

می آید. 
نی ریزان فارس؛ با سالم و درود فراوان. هدف از این 
مطلب توجه مسئوالن به مقوله شادی و نشاط در نی ریز 
می باشد و هر فردی که در این راستا قدمی برداشته، 
نی ریزان از او حمایت ویژه کرده است. با شخص شما 
مصاحبه اختصاصی انجام و تمامی برنامه های اجرا شده 
نام بردن  توسط جنابعالی را پوشش داده ایم. منتهی 
اسامی  هنرمندان نی ریزی در آن مقاله امکان پذیر نبود. 
اما اشاره  ای گذرا به برگزاری کنسرت ها و برنامه ها در اداره 

ارشاد که شما یکی از بانیان آن بوده اید، شده است. 
با این توضیحات این که عنوان شود نی ریزان »غریب 

پرستی« می کند، به دور از انصاف می باشد.
۳- در مورد مطلب »سفرهای شتابزده و وعده های 
توخالی«، قطعًا توزیع اعتبارات بدین صورت پاسخگو 
نخواهد بود و این موضوع برای همه ما واضح است. اما 
آنچه که در نگارش این متن در نظر گرفته نشده است، 
اوضاع نامطلوب کشور است. ما از اختصاص نیافتن 
بودجه مصوب در چنین سفرهایی گالیه می کنیم؛ 
در حالی که حتی بودجه ای که در بودجه یک ساله 
کشور تصویب می شود، بعضًا اختصاص نمی یابد. مثاًل 
بودجه دانشگاه های کشور را در نظر بگیرید؛ گرچه 
رقمهای چند صد میلیاردی هر ساله برای دانشگاه ها 
تأمین اعتبار می شود؛ اما درصد زیادی از این مبالغ به 
دانشگاه ها تخصیص نمی یابد. سؤال اصلی که نگارنده 
این متن باید از مسئوالن بپرسد، این است که با توجه 
به شرایط مملکت، چنین سفرهایی چه فایده ای دارد؟ 
قطعًا جواب این خواهد بود در صورتی که این سفر ها 

نباشد، همان مبالغ اندک هم تأمین نخواهد شد.
نی ریزان فارس؛ با سالم و درود فراوان. وظیفه رسانه ای 

ما نقد و بررسی همین مسائل است.
۴- ضمن عرض سالم و خداقوت، خواستم بدین وسیله 
از جناب آقای امین رجبی سر دبیر هفته نامه به خاطر 
مطالب ارزنده ای که نوشتند تشکر کنم. واقعًا جامعه ما 

را خانه و باالخص مدرسه می تواند متحول کند.
نی ریزان فارس؛ با سالم و درود فراوان. از لطف و عنایت 

جنابعالی به روزنامه خودتان سپاسگزاریم. 

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

نداده اند:
- مخابرات

- راهداری و حمل و نقل جاده ای

 نوبت اول۱۴۰۰/۱۰/۰۵                                             نوبت دوم :۱۴۰۰/۱۰/۱۲

شهرداری نی ریز در نظر دارد  اجاره غرفه دفاتر مسافربری واقع 

در پایانه مسافربری امام رضا از طریق تجدید  مزایده عمومی 

با مشخصات مندرج در اسناد از طریق تجدید مزایده برای 

صالحیت   واجد  مسافربری  شرکت های  به  دوسال  مدت 

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

جهت دریافت اسناد مزایده و اطالعات تکمیلی به شهرداری 

تلفن چهار رقمی ۰۷۱۵۳۲۰  با شماره  یا  نمایند  مراجعه 

داخلی ۳۰۷ تماس حاصل فرمائید و یا به سامانه شفافیت 

شهرداری نی ریز به آدرسhttp://shafafiat.neyriz.ir  مراجعه نمایند. 

متقاضیان می بایست کلیه اسناد را تا پایان وقت اداری مورخ 

۱۴۰۰/۱۰/۲۲ در پاکت الک و مهر به آدرس فارس، نی ریز 

خیابان آیت اله طالقانی شهرداری نی ریز واحد دبیرخانه 

محرمانه تحویل نمایند. جلسه کمیسیون مزایده در ساعت 

۹ صبح مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۳ در شهرداری برگزار خواهد شد. 

کلیه هزینه های نشر آگهی به عهده برنده مزایده می باشد. 

پرداخت کلیه کسورات قانونی به عهده برنده مزایده خواهد 

بود.

در صورتیکه برندگان اول، دوم و سوم حاضر به انعقاد قرارداد 

نگردند سپرده ی آنها به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد 

شد.

 شهرداری در قبول یا رد پیشنهادات مختار می باشد. سایر 

جزئیات وشرایط در اسناد مزایده درج گردیده است.
امور مالی شهرداری نی ریز

آگهی تجدید  مزایده عمومی شهرداری 
4/37192د

شناسه آگهی: 1247495 م - الف: 1

 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئین نامه 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 

ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رأی شماره ۱۴۰۰۶۰۳۱۱۰۰۵۰۰۰8۳۶ 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 خانم فاطمه 
کهن آزموده دیبا فرزند جلیل  به شماره شناسنامه ۵۳۳ 
صادره از شیراز  در ششدانگ یک قطعه زمین زراعی به 
مساحت ۱۰۰۱۵۱ متر مربع پالک ۱۵8 فرعی از ۴8۲۰ اصلی 
مفروز و مجزا شده از پالک ۴8۲۰ اصلی واقع در نی ریز بخش 
۲۲ فارس خریداری از مالک رسمی آقای سید امید موسوی 
محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله ۱۵ 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:1400/10/12     

تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/10/27

محسن زواران حسینی
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نی ریز

- مورخ 1400/10/02
ش 129

35160

 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 
آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
اول موضوع  برابر رأی شماره ۱۴۰۰۶۰۳۱۱۰۰۵۰۰۰8۳۵ هیأت 
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 خانم فاطمه کهن آزموده 
دیبا فرزند جلیل  به شماره شناسنامه ۵۳۳ صادره از شیراز  در 
ششدانگ یک درب باغ به مساحت ۶۹۵۵۳ متر مربع پالک ۱۵۹ 
فرعی از ۴8۲۰ اصلی مفروز و مجزا شده از پالک ۴8۲۰ اصلی 
واقع در نی ریز بخش ۲۲ فارس خریداری از مالک رسمی سهام 
مشاعی آقای سهراب نصیری و خانم عشرت پاکنیت محرز 
گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله ۱۵ 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:1400/10/12   

تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/10/27

محسن زواران حسینی
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نی ریز

- مورخ 1400/10/02
ش 130

35160

تبلیغات در فضای مجازی نی ریزان فارس
شامل تلگرام، واتس آپ، اینستاگرام و سایت هورگان

5146 731 0917         پست روزانه  150 هزار تومان - پست آخر شب:   200 هزار تومان
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بنایی و رنگ آمیزی 

درخشان
 مسئول احمد خرمدل 

09171334347
1/37178

دعوت به همکاری 
به یک راننده با تجربه جهت 

کار روی نیسان نیازمندیم
مراجعه حضوری 

09171304431

1/37194

تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیأت  رأی شماره 140060311005000745  برابر 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک نی ریز تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حمید مرزبان فرزند غالمحسین 
به شماره ملی 15806 صادره از نی ریز در ششدانگ یک باب اطاق به مساحت12.64 
متر مربع 6 فرعی ازپالک 4350 اصلی مفروز و مجزا شده از پالک 4350 اصلی واقع در 
نی ریز بخش 22 فارس خریداری از مالک رسمی از آقای علی خوش نیت 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:1400/10/12 

تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/10/27

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 1400/09/28
ش 127

37155

یک قطعه باغ انجیر با 2000 متر مربع زمین، جاده 

آسفالت شده، ماشین رو، در دامنه کوه بیدبخون به 

فروش می رسد

 09173173797 یر
نج

غ  ا
 با

ش
رو

ف

2/37191

دعوت به همکاری

به یک نیروی خانم آشنا با کامپیوتر جهت کار 

در  خانه چاپ نیازمندیم.

مراجعه حضوری  خیابان طالقانی نبش خیابان بهداشت

2/37206

هنگامه نیایش
طلوع اذان صبحمهشیدیخورشیدی

غروب اذان ظهرخورشید
نیمه شب اذان مغربخورشید

شرعی
282354765711061726171523 جمادی االول12  دی یک شنبه
292354865711071727171523 جمادی االول13  دی دوشنبه
12454865811081728171623 جمادی الثانی14  دی سه شنبه

22454865811081728171623 جمادی الثانی15  دیچهارشنبه 
32454865911091729171723 جمادی الثانی16  دیپنج شنبه
42454865911101730171723 جمادی الثانی17  دیجمعه 
52454960012111731171823 جمادی الثانی18  دیشنبه

آگهی فقدان سند مالکیت بخش 22 فارس نی ریز
چون خانم فاطمه اطمینان فرزند محمدبه وکالت از آقای غالمحســین روانشاد فرزند محمد طبق 
وکالتنامه 25352-1400/10/2 دفتر خانه 351 نی ریز با تســلیم دوبرگ استشهادیه که در دفتر 
خانه اسناد رسمی شــماره 351 نی ریز تنظیم گردیده است مدعی هســتند که تعداد2جلد سند 
مالکیت  مربوط به ششــدانگ خانه  به مســاحت 341.55 متر مربع تحت پالک 129.4 واقع در 
نی ریز بخش 22 فارس به نام فاطمــه اطمینان فرزند محمد و جهانگیــر مختاری فرزند پنجعلی 
هرکدام سه دانگ مشــاع از ششــدانگ در  ذیل ثبت 7611 دفتر 69 صفحات 258و262 ثبت و 
اسناد مالکیت به شــماره چاپی 174691و174692 پ 71 صادر تسلیم گردیده است طی سند 
انتقالی قطعی 63109-1379/12/25 دفتر خانه 11 نی ریز به غالمحسین روانشاد فرزند محمد  
منتقل شده است به علت جابجایی منزل مفقود شده اســت و نامبرده تقاضای صدور سندالمثنی 
نموده است. مراتب طبق دستور ماده 120 اصالحی آیین نامه قانون ثبت آگهی می شود که هر کس 
نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای کرده و یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می باشد تا ده روز 
پس از انتشار آگهی به ثبت محل مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا خالصه 
معامله تســلیم نماید و اگرظرف مدت مقرر اعتراضی نرســیده و یا در صورت اعتراض اصل سند 
ارائه نشود اداره ثبت سند مالکیت المثنی را طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد.   

تاریخ انتشار: 1400/10/12 
محسن زواران حسینی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نی ریز
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- مورخ 1400/10/07
13

ش 6

آگهی فقدان سند مالکیت بخش 22 فارس نی ریز
چون آقای رســول کرمی نــژاد فرزندحســن علی  با تســلیم دوبرگ استشــهادیه که 
در دفترخانه اســناد رسمی شــماره 422 نی ریز تنظیم گردیده اســت مدعی هستند 
که تعدادیک جلد ســند مالکیت کاداســتری مربوط به ششــدانگ یک بــاب خانه به 
مســاحت200 متر مربع تحت پــالک3784.239 واقع در نی ریز بخــش 22 فارس به 
نام ایشــان ذیل ثبت دفترالکترونیکی 139720311005003648 با شــماره چاپی 
522692 سری الف سال 97 صادر تسلیم گردیده اســت به علت جابجایی منزل مفقود 
شده است و نامبرده تقاضای صدور سندالمثنی نموده اســت. مراتب طبق دستور ماده 
120 اصالحی آیین نامه قانون ثبت آگهی می شود که هر کس نسبت به ملک مورد آگهی 
معامله ای کرده و یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می باشــد تا ده روز پس از انتشار 
آگهی به ثبت محل مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل ســند مالکیت یا خالصه 
معامله تســلیم نماید و اگرظرف مدت مقرر اعتراضی نرســیده و یا در صورت اعتراض 
اصل سند ارائه نشود اداره ثبت سند مالکیت المثنی را طبق مقررات صادر و به متقاضی 

تسلیم خواهد کرد. 
تاریخ انتشار: 1400/10/12 
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شماره 08-1400/م ن )نوبت اول(

شرکت سیمان سفید نی ریز در نظر دارد یک نفر کارشناس 

حسابداری مالی، از بین آقایان به صورت قراردادی از طریق 

آزمون کتبی و مصاحبه حضوری جهت همکاری در دفتر 

شیراز استخدام نماید. لذا از متقاضیان واجدالشرایط  دعوت 

آموزشی  شغلی،  رزومه  ارسال  به  نسبت  می آید  عمل  به 

و سایر مدارک به شرح ذیل به صورت فایل PDF به آدرس 

ایمیل neyriz.company@gmail.com تا روز شنبه مورخ 

1400/10/18  اقدام نمایند .

سایت                                    به  نیاز  مورد  مدارک  و  شرایط  از  اطالع  جهت 

WWW.NEYRIZCEMENT.COM مراجعه نمایند .

امور بازرگانی شرکت سیمان سفید نی ریز 

آگهی جذب نیروی انسانی شرکت  سیمان سفید نی ریز
3/37136د

تکلیف  تعیین  قانون  اول موضوع  رأی شماره 140060311005000743 هیأت  برابر 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک نی ریز تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم مهدیه ره فرسا فرزند 
محمدعلی به شماره ملی 2550067088 صادره از نی ریز در ششدانگ یک باب خانه 
به مساحت190.37 متر مربع پالک 13 فرعی از 4060 اصلی مفروز و مجزا شده از پالک 
4060 اصلی واقع در نی ریز بخش 22 فارس خریداری از مالک رسمی ازآقای جواد دلداری 
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:1400/09/28 

تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/10/13
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- مورخ 1400/09/16
ش 121

37155

برابر رأی اصالحیه شماره 140060311005000802 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 جواهر رضایی شکروئی 
فرزند محمدرضا  به شماره شناسنامه 2578صادره از نی ریز در ششدانگ یک باب خانه 
به مساحت127.57 متر مربع پالک 13 فرعی از 4747 اصلی مفروز و مجزا شده از پالک 
4747 اصلی واقع در نی ریز بخش 22 فارس خریداری از مالک رسمی مع الواسطه از 
تعدادی وراث امیر کشمشی )درویش و غالمرضا و اعظم و پریوش و عفت کشمشی و 
خانم معصومه حاتمی(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:1400/09/28     تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/10/13
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 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

- مورخ 1400/09/18
ش 125

35160

از کلیه سهامداران شرکت خدماتی  بدینوسیله 

شهرک صنعتی سنگ سردار شهید سپهبد حاج 

و  ثبت 1399  به شماره  نی ریز  سلیمانی  قاسم 

شناسه ملی 14006608185 دعوت بعمل می آید 

تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده در ساعت 

10روز پنج شنبه 1400/10/23  که در محل سالن 

اجتماعات شرکت واقع در شهرک صنعتی سنگ 

تشکیل می گردد حضور بهم رسانند.

دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده:

1- بررسی استعفای جمعی اعضای هیات مدیره

2- بررسی استعفای بازرس شرکت.  

هیئت مدیره

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده
 شرکت خدماتی شهرک صنعتی سنگ سردار شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی نی ریز

 به شماره ثبت 1399 و شناسه ملی14006608185

4/37192د

 ۲واحد تجاری متصل به هم   در بهترین نقطه تجاری-اداری شهر

واقع  در زیرزمین داروخانه دکتر قلمداد مجموعاً ۶۸ مترمربع 

به قیمت متری ۵۰ میلیون تومان  )تخفیف پای معامله( به فروش 

می رسد.  دارای سند تک برگ، آب و برق و اسپلیت

مناسب جهت کلینیک زیبایی، مطب پزشک، کلینیک دندانپزشکی، 

دفتر وکالت، دفتر اسناد رسمی، محضر ازدواج و طالق، دفتر پیشخوان 

دولت، پلیس+۱۰، دفتر شرکت و ... تماس فقط خریدار واقعی 

۰933۵۶37۲33 

فروش ۲واحد تجاری

2/37178

 هفت قواره ۵۰۰۰ متری
 دارای سند تک برگ
 مسیر آسفالت 

 ۳۷۰ درخت انجیر ثمری
برای جزئیات بیشتر با شماره زیر تماس حاصل 

 فرمائید :
۰۹۱۷۶۰۲۷۶۵۵
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2/35907

یک قطعه زمین مسکونی،  سند دار با کوچه ۱۰متری 
آسفالت شده دارای آب و برق، گاز واقع در خیابان معلم به 

فروش می رسد
۰9۱73۱73797

زمین فروشی

2/35902

 D :افقی
و  تکان   -2 هندی  نی   - ماهیگری  1-  صنعت 
جنبش - خورشید - خراسان قدیم - ماه سرد 
3- گلخن حمام - باز ستاندن - محلی در مکه 
معظمه 4- دانشمندان - شهری در ایران - وقت 
بین عصر و مغرب 5- نام - ریسمان 6-  مهره ای 
در شطرنج - سال گذشته - حالت بیهوشی - 
حرف فاصله رسان 7- خودسرشت - رود مرزی 
- مزاح و شوخی 8-  از اقوام ایرانی - سر شوی 
گیاهی - جغد 9-  مقام و منزلت - مطیع و اهلی 
- باالی چیزی10-  نوعی خودرو - مرکز استان 
گیالن - ماه پرتابی - کجاست؟ 11- پیروان یک 
پیامبر - خزنده خوش خط و خال12-  رخنه و 
رسوخ - تن و بدن - مژده و بشارت 13-  حرف 
پرسشی - آقای خاص فوتبال جهان - روسیاه 
مطبخ! 14-  گالبی - تربت - سران قبیله - نفی 
عرب 15-  نوعی میلگرد در ساختمان - گونه ای 

چراغ

 M :عمودی
1-  سرزمین تحت سلطه - نوعی نشریه 2-  کتف 
حیوان عظیم الجثه 3-  ظاهر ساختمان - همنشین 
4-  یک  صوت  و  بانگ   - »هرج«  همیشگی 
خودمانی - روز پنجم از هر ماه شمسی در ایران 
باستان - شانه 5-  پرچم و بیرق - دانه ای خوراکی 
- عدد تک رقمی - مادر 6- نوعی پنجره قدیمی 
- از غذاها 7-  درخت انگور - گاز بیهوشی - ساز 
تیره 8-  آرایش درخت - افیون - شب عرب 9-  از 
10- هدف  شیر   - تزریقی  غذای   - برخیزد  ُکنده 
گله   - زن  مکمل    -11 ابریشمی  پارچه  نوعی   -
 -12 اتریش  پایتخت   - بدن  چرک   - گوسفندان 
بازی  با  قدیمی  پر طرفدار  سریال های  از   -  رایحه 
محمود پاک نیت - پهلوان 13-  سن و سالی از او 
گذشته - ننر - جوی پر آب 14-  پست و حقیر - 
سال ترکی 15-  رشته کوهی در چین - رسته ای 

از پستانداران
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دکتر حامد 
خیرخواه

جهت تکمیل کادر 
درمان ازیک نفر منشی 

و یک نفر دستیار 
دعوت به همکاری 

می نماید 
نشانی: فلکه گاز درمانگاه کوی سجاد
 نشانی: دوم:فلکه 15خرداد جنب 

شیرینی پدرام
۰۹۳۹۱۳۳۵۱۶۷
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زیر نظر: دکترحسنعلی پیشاهنگ پزشک عمومی و  محدثه نیک منش کارشناس ارشد تغذیه

در مراسم نماز جمعه نی ریز مطرح شد:

30 درصد افزایش طالق و 30 درصد کاهش
رشد جمعیت در فارس

در  رحمانی زاده  سیدرضا  حجت االسالم 
خطبه های نماز جمعه 3 دی ماه، با بیان این 
مطلب گفت: »در 9 ماهه اول امسال، 463 
ازدواج و 146 طالق در شهرستان نی ریز ثبت 
شده است. این که حدود یک سوم ازدواجها 
در شهرستان نی ریز به طالق ختم شده، زنگ 
خطری برای همه ما از جمله مسئوالن و پدر 
و مادرها است که باید به آن توجه جدی 

کنند.«
طالقها  این  علل  ببینند  »باید  افزود:  وی 
و  فردی  علل  وقتها  بعضی  چیست؟ 
روانشناختی یا جسمی و بدنی دارد، بعضی 
اقتصادی است و یک وقت فقر  وقتها فقر 
اعتقادی و فرهنگی است. اما نقش نهادهای 
فرهنگی، دینی و مذهبی، نقش بسیار مهمی 
است که باید بررسی و تحلیل کنند. متأسفانه 

فرهنگی  دستگاه های  کرونا  دوران  در 
کارشان را تعطیل کرده اند؛ انگار از خدایشان 
را کرونا  بهانه   و  بنشینند یک گوشه  بوده 

کنند.«
رحمانی زاده گفت: » در استان فارس آمار 
درصد   30 قبل  سالهای  به  نسبت  طالق 
افزایش و رشد جمعیت 30 درصد کاهش 
داشته است! رسانه ها باید روی قانون تحکیم 
خانواده مانور دهند و کارشناس دعوت کنند. 
اما متأسفانه ما قانون تصویب می کنیم و در 
عمل لنگ می زنیم. اگر این 8 سال را مدیریت 
نکنیم، با مشکل جمعیت و رشد سالمندی 

مواجه می شویم.«
نامهای  بیشترین  عناوین  به  اشاره  با  وی 
بردن  نام  و  جاری  سال  در  شده  انتخاب 
برخی از آنها گفت: »این نامها برازنده یک 

فرد مسلمان نیست که اسم فرزندش را اینها 
بگذارد. من نمی دانم این اسامی چه معنایی 
دارد؟ نمی خواهم بی احترامی کنم؛ اما باید 
در نامگذاری دقت کنیم. انتخاب نام نیک در 
روح و روان فرزندان تأثیر دارد و یکی از حقوق 
فرزندان بر والدین، انتخاب نام نیک است. اما 

متأسفانه این اسامی، اسامی خوبی نیست.«
خطیب جمعه نی ریز روز ملی ثبت احوال 
را تبریک گفت و اظهار داشت: »کارکنان 
ثبت احوال مرزبانان هویتی کشور ما هستند 
ما  شناسنامه ای  و  هویتی  مرزهای  از  که 

پاسداری می کنند.«
وی از مردم خواست تا برای ثبت رویدادهای 
تولد، وفات، ازدواج و طالق، در مهلت قانونی 
خود و در موعد مقرر اقدام کنند تا با مشکل 

مواجه نشوند.

روابط عمومی فرهنگ و ارشاد اسالمی:
هنرمندان و عالقه مندان به هنر تئاتر روز 
استاد سید  میزبان  دوم دی ماه  پنجشنبه 
اشرف طباطبایی پیشکسوت برجسته هنر 

تئاتر ایران بودند.
برگزاری نشست تخصصی »تئاتر روز دنیا«، 
به  غزال«  و  »سیاه  اجرای  بررسی  و  نقد 
کارگردانی محمدجواد علیمردانی، پرسش 
و پاسخ از برنامه های حضور طباطبایی در 
نی ریز بود که مورد استقبال انجمن هنرهای 

نمایشی نی ریز قرار گرفت.
از  طباطبایی  اشرف  سید  نشست  این  در 
عنوان »دور نمایش« در ادبیات نمایش ایران 
که به تازگی توسط وی انتخاب شده است، 
رونمایی کرد و گفت: این واژه برای شیوه 
جدید اجرای تئاتر در خارج از کشور انتخاب 
شده که در گزینش این واژه، با اساتید هنر و 

ادبیات ایران مشورت شده است.

طباطبایی افزود: دور نمایش در واقع اجرای 
نمایش در بستر مجازی است که نه تئاتر 
است و نه فیلم و سینما، بلکه هم تئاتر است 

و هم سینما.
عنوان  با  امروز  دنیای  در  داد:  ادامه  وی 
نمایش اینترنتی مطرح و در ایران با این 

عنوان نامگذاری شده است.
در پایان این نشست طباطبایی از اجرای 
یک »دور نمایش« بزرگ با همکاری شبکه 

فارس خبر داد و گفت: این پروژه در 30 
قسمت برنامه ریزی و اجرا خواهد شد و قرار 
است به زودی گفتگویی تلویزیونی درباره 
این اتفاق نمایشی از شبکه فارس به مردم 

ارائه شود.
به  روزه  یک  برنامه  این  است  گفتنی 
دعوت گروه نمایش »هفت در بهشت« به 
گروه  و  علیمردانی  سرپرستی محمدجواد 

نمایش میعاد صحنه انجام شد.

هزاران دانه بادام کوهی )الوک( در اراضی 
مرتعی دولت آباد نی ریز توسط دوستداران 

طبیعت کاشته شد.
یازدهمین برنامه کاشت دانه های جنگلی با 
عنوان »طرح رویش سبز« برای هشتمین 
سال پی در پی با هماهنگی و همکاری اداره 
مشارکت  و  آبخیزداری  و  طبیعی  منابع 
همیاران انجمن میراث ماندگار بختگان در 

شهرستان نی ریز اجرا شد.
در ابتدای این مراسم حامد جمالی رئیس 
احیاء  پیرامون  نی ریز  طبیعی  منابع 
کاشت  نحوه  نیز  و  زاگرس  جنگل های 

دانه های جنگلی توضیحاتی را ارائه داد.
سپس محمدجواد رنجبر ضمن برشمردن 
عوامل تهدید و تخریب مراتع و جنگل ها، 
هدف از اجرای این طرح ها را فرهنگ سازی 
و تقویت بنیان های فکری در جهت حفظ 

عرصه های طبیعی عنوان کرد.
مدیر انجمن میراث ماندگار بختگان افزود: 
از  بیشتر  مراتب  به  جنگل داری  اهمیت 
اجرای  که  زمانی  تا  و  است  جنگل کاری 
برنامه های جنگل کاری به صورت نمایشی، 
دستوری و بخشنامه ای باشد و فکر اساسی 
غیرقانونی،  تصرف  از  جلوگیری  برای 

آتش سوزی و قطع درختان جنگلی نشود؛ 
همچنان جنگل های ما رو به نابودی است 
و تا وقتی که حضور حداکثری مردم و اراده 
جدی آنها مبنی بر نهضت مردمی در حفظ 
و حراست از عرصه های طبیعی محقق نشود 

این وضعیت بهبود نخواهد یافت.
در ادامه این مراسم که با حضور و مشارکت 
جوانان  اعضای  عالقه مندان  از  نفر   100
کوهنوردی  گروه  احمر،  هالل  جمعیت 
آناهیتا، انجمن زیست بوم مشکان و پایگاه 
مقاومت بسیج انجام شد، چند هزار دانه الوک 

در 8 هکتار کاشته شد.

محمدرضا هدایتی، نی ریزان فارس:
طرح پیشگیری و مقابله با آفت تشی)سیخور( 
اطراف  سنگ چینی  و  تورپیچی  طریق  از 
جنگل های  از  هکتار   300 در  بنه  درختان 
از  جلوگیری  برای  نی ریز  شهرستان 

خسارت های بیشتر شروع شد.
رئیس اداره منابع طبیعی نی ریز گفت: در سال 
انجام شده تعدادی درخت  1399 در پایش 
آسیب دیده در جنگل قرجه مشکان مشاهده 

شد که گمان می رفت این تعداد افزایش یابد.
جمالی ادامه داد: با توجه به زمان الزم جهت 
در  عملیات  الزم،  اعتبارات  و  امکانات  تهیه 
چند روز گذشته در این منطقه شروع شد اما 

خوشبختانه مشاهده گردید که خسارت بسیار 
اندک و مناطقی مثل جنگل الی رز که توسط 
این آفت به شدت آسیب دیده اند در اولویت 
بیشتری قرار دارد که از روز جمعه سوم دی ماه 
عملیات تورپیچی و سنگ چینی در بخشی از 

منطقه الی رز ، آغاز شد.
طبیعی  منابع  اداره  همکاری  با  طرح  این 
دوستداران  و  مرتعداران  نی ریز،  شهرستان 
انبوه  از  تا  می باشد  اجرا  حال  در  زیست بوم 

درختان بنه، محافظت شود.
تشی)سیخور(  توسط  چنانچه  است  گفتنی  
یک طوق کامل از پوست درخت بنه جدا شود 

درخت خشک می گردد.

/ 10 خوراکی  که می توانند با بیماری ها مبارزه کرده و از 
بروزشان پیشگیری کند:

- لیموترش برای چاقی
- زردچوبه برای آرتروز

- چغندر برای کم خونی
- ماست برای فشار خون باال

- تمشک آبی )بلوبری( و تمشک سیاه )بلک بری( برای 
بیماری قند

- چای سبز برای کلسترول باال
- سیر برای ضعف سیستم ایمنی

-  موز برای اسهال
-  کلم بروکلی برای سرطان

- گردو برای سالمت مغز

/ خواص دمنوش گل محمدی در صبح !
آرامش بخش 

نرمال کننده قند خون در افراد دیابتی
تقویت سیستم ایمنی

جلوگیری از پوکی استخوان
کاهش اشتها

سوزاندن چربی های اطراف ران و کمر
افزایش میل جنسی

/ درمان ام اس با کمک پوست میوه!
پژوهشگران »دانشگاه توماس جفرسون« آمریکا دریافتند 
که ترکیب موجود در پوست برخی میوه ها می تواند مانع 

آسیب های ناشی از بیماری ام اس شود.
ترکیبی که در پوست میوه هایی مانند سیب، آلو و برخی 
از سبزیجات وجود دارد، می تواند مانع آسیب بیشتر به 
نورون ها شود و حتی با بازسازی نورون ها، آسیب را از بین 

ببرد.

/ ابروهایی ضخیم و پرپشت می خواهید؟ 
 هر شب قبل از خواب مقداری روغن زیتون روی ابروهای 
خود بمالید و اجازه دهید شب تا صبح بماند؛ سپس طبق 

معمول صبح صورتتان را بشویید.
این روش، حداقل به مدت 6 هفته باید تکرار شود.

چند خط سالمتی
/ تقویت قوای جنسی زنان با این مواد غذایی

ترکیبات حاوی جینسینگ، ویتامین E )مغزهای روغنی، 
اسفناج، آووکادو، روغن زیتون، بروکلی( و روی )گوشت 
 A خصوصا گوشت سفید، حبوبات، بادام زمینی( و ویتامین
)سیب، طالبی، آناناس، مرکبات، گوجه فرنگی، فلفل دلمه( 

/ برای باروری، زوجین قبل از رابطه زناشویی چه مواد 
غذایی باید مصرف کنند؟

بادام درختی خام، آواکادو، توت فرنگی، ماهی سالمون، 
انجیر، گردو

/ برای رفع حساسیت نوزاد به پوشک، چه باید کرد؟
متخصصان اطفال و دیگر کارشناسان می گویند پوشکهای 
یکبارمصرف محافظت از پوست نوزادان را به خوبی انجام 
می دهد و حساسیت و سوختگی پای کودک معمواًل به 
علت عفونت ادراری یا دیر عوض کردن نوزاد است. با این 
حال، اگر نوزاد نشانه های حساسیت داشت، بهتر است برند 
پوشک را عوض کنید و تا مدتی نیز از کهنه بچه استفاده 
کنید. همچنین یادتان باشد که قبل از زدن کرم و پوشاندن 

پوشک تازه، پوست کودک کاماًل خشک شده باشد.

/ خوشبو شدن بدن: روغن نارگیل یکی از مؤثرترین 
است.  مؤثر  بدن  محصوالتی است که در خوشبو شدن 
خاصیت ضد میکروب روغن نارگیل جلوی رشد باکتریها را 
گرفته و اسید لوریک موجود در آن، بوی بد بدن را می گیرد. 
پیشنهاد می شود روزانه 1 الی 2 بار بعد از حمام، قسمت زیر 
بغل را با روغن نارگیل چرب کنید. اگر در غذا ها از روغن 

نارگیل استفاده کنید، بوی بد دهان نیز از بین می رود.

/ کمبود این ویتامین باعث افسردگی می شود
 محققان ایرلندی در بررسیهای خود مشاهده کردند افرادی 

که دارای کمبود ویتامین B12 بودند، احتمال بروز عالئم 
افسردگی در آنان طی مدت چهار سال، 51 درصد بیشتر 
 B12 بوده است.  محققان مشاهده کردند که کمبود ویتامین
با بروز عالئم افسردگی مرتبط است؛ اما کمبود اسید فولیک 

نمی تواند در خطر ابتال به افسردگی نقش داشته باشد.
منابع حیوانی مثل انواع گوشت، تخم مرغ و لبنیات، حاوی 

ویتامین B12 هستند.

چند خط سالمتی

کمبود ویتامین D می تواند پیامدهای منفی 
بسیاری برای سالمت انسان داشته باشد. 
یک رژیم غذایی متعادل که مقدار درست از 
ویتامینها، مواد معدنی، چربیهای ضروری، 
قرار  بدن  اختیار  در  را  پروتئین  و  انرژی 
می دهد، نقشی کلیدی در حفظ سالمت 

انسان ایفا می کند.
کمبود هر یک از این مواد مغذی می تواند 
اثری منفی بر کیفیت زندگی انسان داشته 
و  رشد  چگونگی  مغذی  مواد  این  باشد. 
عملکرد بدن را تنظیم می کنند. ویتامین 
D یکی از مواد مغذی کلیدی برای حفظ 

سالمت بدن انسان محسوب می شود.
ویتامین D به بدن در جذب کلسیم کمک 
استخوانها  رشد  تقویت  برای  که  می کند 
ضروری است. کمبود این ویتامین می تواند 
بر سالمت کلی انسان تأثیرگذار باشد. سطح 
نشان  میلی لیتر  در  نانوگرم   20 از  کمتر 
دهنده کمبود ویتامین D است. در ادامه 
با برخی نشانه ها و عالئم کمبود این ماده 

مغذی بیشتر آشنا می شویم:

بیمار شدن مکرر
سیستم ایمنی بدن از شما در برابر عوامل 
ویروسها  و  باکتریها  مانند  بیماری زا، 
محافظت می کند. ویتامین D با سلول های 
است.  تعامل  در  ایمنی  سیستم  سازنده 
زمانی که بدن با کمبود این ماده مغذی 
ایمنی  بر سیستم  اثر منفی  مواجه است، 
گذاشته و شما را هرچه بیشتر مستعد ابتال 
و  سرماخوردگی  مانند  بیماری هایی  به 
آنفلوآنزا، آلرژی ها، آسم، و اگزما می سازد. 
اینها تنها بخش کوچکی از مواردی هستند 
عملکرد  در  مشکالت  بروز  واسطه  به  که 
سیستم ایمنی بدن انسان می توانند شکل 

بگیرند.

خستگی مداوم
خستگی می تواند بر تقریبًا تمام جنبه های 
برخی  باشد.  تأثیرگذار  انسان  زندگی 
مطالعات ارتباط بین کمبود ویتامین D و 
خستگی در زنان را نشان می دهند. ویتامین 

D سطوح انرژی را افزایش می دهد و شما 
نگه  فعال  طوالنی تر  زمان  مدت  برای  را 
می دارد. از این رو، اگر در میانه های روز با 
احساس خستگی شدید مواجه می شوید، 
از  یکی  بدن   D ویتامین  بررسی سطوح 
گزینه هایی است که می توانید مد نظر قرار 

دهید.

افت سالمت استخوانها
از  دیگر  یکی  استخوانها  ضعیف  سالمت 
در   D ویتامین  پایین  سطوح  نشانه های 
D در  بدن است. مقدار مناسب ویتامین 
رژیم غذایی شما به بدن در ساخت و حفظ 
استخوانها کمک می کند. کمبود کلسیم و 
ویتامین D می تواند آسیبهای استخوانی را 
افزایش داده و موجب کمردرد شود. ضعف 
و  شکستگی ها  خطر  استخوانی  سالمت 
آسیب دیدگی های دیگر را افزایش می دهد. 
از این رو، به دریافت مقادیر کافی ویتامین 
D برای ساخت استخوانها و عضالتی سالم 

نیاز دارید.

ریزش مو
شکستگی و ریزش مو معمواًل به استرس 

نسبت داده می شود. با این وجود، عوامل 
آسیب  مو  به سالمت  می توانند  نیز  دیگر 
برسانند. کمبود ویتامین D یکی از آنها است 
که می تواند موجب ریزش موی شدید شود. 
آلوپسی یک بیماری خودایمنی است که به 

واسطه ریزش شدید مو تعریف می شود.

بهبودی کند زخم ها
بدن انسان دارای مکانیزمهای خودبهبودی 
است که به ترمیم و بهینه سازی سالمت 
کمک می کنند. اما اگر بهبودی زخمهای 
شما به کندی صورت می گیرد، این می تواند 
باشد.   D ویتامین  کمبود  از  نشانه ای 
ویتامین D نقش مهمی در مبارزه با عفونت، 
کنترل التهاب و حصول اطمینان از روند 
مناسب بهبودی آسیب ایفا می کند. سطوح 
ناکافی ویتامین D می تواند روند بهبودی را 
مختل کرده یا حتی به طور کامل در معرض 

خطر قرار دهد.

درد ماهیچه ای شدید
این که چه چیزی موجب درد  تشخیص 
برخی  اما  است؛  دشوار  عضالنی می شود، 
می تواند  این  که  می دهد  نشان  مطالعات 

نشانه ای از کمبود ویتامین D باشد. کمبود 
این ماده مغذی می تواند موجب ضعف در 
عضالت شده و به دردهای عضالنی مزمن 
هم در بزرگساالن و هم کودکان منجر شود. 
این  در  توجهی  قابل  شواهد  کارشناسان 
زمینه ندارند؛ اما به گفته آنها این شرایط به 
صورت خفیف آغاز شده و با گذشت زمان 
وخیم تر می شود. همچنین، بین درد مزمن 
در عضالت و سطوح پایین ویتامین D خون 

پیوندی وجود دارد.

سخن پایانی
برای مقابله با کمبود ویتامین D می توانید 
مواد غذایی سرشار از این ماده مغذی مانند 
ماهی های سالمون، تن و ساردین، روغن 
تخم مرغ،  زرده  ماهی(،  )نوعی  کاد  جگر 
با ویتامین  قارچ و خوراکیهای غنی شده 
D مانند شیر گاو، شیر سویا و آب پرتقال را 
به رژیم غذایی خود اضافه کنید. همچنین، 
قرار گرفتن پوست در معرض نور خورشید 
می تواند به تولید ویتامین D در بدن کمک 
سطوح  به  ویتامین  این  بازگشت  با  کند. 
مطلوب در بدن، عالئم نیز معمواًل از بین 

می روند.

6 نشانه کمبود ویتامین D در بدن

ادامه اخبار شهرستان

کاشت دانه بادام کوهی در اراضی ملی نی ریز توزیع
35  دستگاه بخاری 
و 14 سری جهیزیه
بین نوعروسان 

روابط عمومی فرمانداری:

به مناسبت دهه بصیرت با حضور مراد 
نی ریز،  شهرستان  فرماندار  هدایت 
کمیته  رئیس  درویش زاده  مهدی 
امداد امام خمینی نی ریز و جمعی از 
مسئوالن، تعداد 35 دستگاه بخاری و 
14 سری جهیزیه به نوعروسان تحت 

پوشش کمیته امداد  اهداء شد.
از  نی ریز  فرماندار  مراسم  این  در 
خیرین و نیکوکارانی که در تهیه این 
جهیزیه ها مشارکت داشتند تقدیر و 

تشکر کرد.
درویش زاده رئیس اداره کمیته امداد 
امام خمینی نی ریز نیز اظهار داشت: 
به مناسب دهه بصیرت 35 دستگاه 
بخاری به ارزش 60 میلیون تومان 
و 14 سری جهیزیه به ارزش 280 
میلیون تومان جهت ایتام و نیازمندان 
این  گردید.  توزیع  حمایت  تحت 
جهیزیه ها شامل یخچال، تلویزیون، 
و  لباسشویی  ماشین  گاز،  اجاق 
اینکه  بیان  با  وی  است.  جاروبرقی 
تاکنون 36 سری  امسال  ابتدای  از 
به  نیاز  مورد  اقالم  شامل  جهیزیه 
نوعروسان اهدا شده افزود: قرار است 
تا پایان امسال با همکاری خیرین 60 
تحت  نوعروسان  به  جهیزیه  سری 
تحویل  مقدس  نهاد  این  حمایت 

گردد.

برگزاری نشست تخصصی تئاتر با حضور استاد سید اشرف طباطبایی
//

//

آغاز طرح مقابله با تشی ها

نشانی پیج نیازمندیهای نی ریزان فارس در 

 اینستاگرام
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مناسبت

جمادی الثانی   3 امسال  دی  شانزدهم 
مصادف است با سالروز شهادت حضرت 
به  تسلیت  عرض  ضمن  فاطمه)س(. 
دوستداران و شیفتگان آن بانوی الهی، 

نوشتار زیر را تقدیم می کنیم.
*****

در منابع تاریخ و حدیث جزئیاتی درباره 
زندگی حضرت زهرا)س( ثبت شده است. 
مرحوم  که  است  روایتی  آن  نمونه  یک 
کلینی رضوان الله  تعالی علیه در کافی)1( 
آورده است که پیامبر اکرم قصد منزل 
حضرت زهرا را داشت. جابر بن عبدالله 
انصاری هم خدمت رسول اکرم بود. جابر 
هم اجازه گرفت که پیغمبر را همراهی 
کند و به خانه حضرت زهرا بیاید. رسول 
اکرم دِر خانه آمدند، سالم کردند، پشت در 
ایستادند. فاطمه سالم  الله علیها که صدای 
پدر را شنید و شناخت فرمودند بفرمایید: 
پیغمبر اجازه گرفت که وارد شود. حضرت 
زهرا فرمودند بفرمایید. پیغمبر فرمودند 
می تواند  نیز  همراهم  دارم،  همراه  من 
سرم  من  فرمود  فاطمه  حضرت  بیاید؟ 
پیامبر  ندارم.  به سر  و چیزی  است  باز 
فرمودند بخشی از همین لباس یا جامه را 
به سرت بگیر تا ما وارد شویم. حضرت زهرا 
هم همین کار را کردند. مجدداً پیغمبر 
فرمودند آماده ای؟ داخل بیاییم؟ یا الله؟ 
بفرمایید. جابر  فرمودند  فاطمه  حضرت 
می گوید حضرت وارد شد، من هم وارد 
شدم. من وقتی وارد شدم نگاهم به چهره 
حضرت زهرا افتاد، دیدم زرد است و رنگ 
از صورت حضرت زهرا پریده است، انگار 
که در صورت حضرت زهرا خون نیست. 
پیغمبر اکرم هم که چهره حضرت زهرا را 
دید متوجه زردی چهره شد. رسول اکرم 
از او سؤال کردند که چرا رنگ از صورتت 
پریده است؟ این چه حالیست که داری؟ 
این ضعف، این رنگ پریدگی، چه شده؟ 
حضرت زهرا پاسخ داد به خاطر گرسنگی 
اینطور شده ام. وقتی حضرت زهرا مسأله 
گرسنگی را مطرح کرد، پیغمبر اکرم در 
حق دخترش فاطمه زهرا سالم الله علیها 
دعا کرد؛ خداوندا این تنگنا را از دختر من 

بردار و گرسنگی او را برطرف کن.

 سؤال این است که چرا حضرت فاطمه 
تحمل  اندازه  و  این حد  تا  را  گرسنگی 
می کرد که حتی چهره خود و فرزندانش 

به زردی می گرایید؟ 
توجه به چند نکته، هم فلسفه کلی موضوع 
را روشن می کند و هم می توان درباره این 
که آیا اینگونه معیشت با عسرت نسبت به 
دیگران قابل توصیه و قابل تعمیم است 
یا نه، به نتیجه مطلوب رسید. نکته اول 
این که فاطمه زهرا سالم الله علیها، ابتدا 
در یک شرایطی زندگی می کند که وضع 
عمومی مسلمان ها کم و بیش در چنین 
سطحی است. یعنی در جامعه اسالمی فقر 
عمومی وجود دارد. ولی تمام ماجرا این 
نیست، جنبه های مهم تری در این موضوع 
وجود دارد؛ یک جنبه مهم این است که 
در خانه علی بن ابیطالب علیه  السالم و 
فاطمه، اصل بر ایثار و از خودگذشتگی 
است. امیرالمؤمنین علیه السالم حقوق 
سربازی دارد، همه کسانی که در میدان 
جنگ شرکت می کردند از غنائمی که به 
دست می آمد، حقوقی داشتند. عالوه بر 
این خودش هم اهل کشاورزی بود، گاه 
برای خودش کار می کرد و گاهی کارفرما 
داشت و برای دیگران کار می کرد. اما آیا 
زندگی شخصی  درآمد صرف  این   همه 
حضرت و برای رفاه همسرش و فرزندانش 
و  امیرالمؤمنین  تاریخ  گواه  به  می شد؟ 
نبودند  فاطمه هیچ کدام حاضر  حضرت 
زندگی  صرف  درمی آورند  که  را  آن چه 
و  تاریخی  متون  در  کنند.  خودشان 
نقل شده است  روایات دیگری  حدیثی 
امکانات  زهرا  فاطمه  می دهد  نشان  که 
با زمان خود دارد ولی  رفاهی متناسب 
استفاده نمی کند. در واقع این نوع دیگری 
از زندگی زاهدانه است که با نوع اول که به 
دلیل وضعیت نامناسب اقتصادی جامعه 
بود، متفاوت است. این روش زاهدانه دوم، 
یک انتخاب است که با توجه و امعان نظر 

حاصل شده است. 
 نکته اصلی این است که آیا نوع معیشت 
حضرت فاطمه زهرا سالم الله علیها برای 
دیگران هم قابل تعمیم است؟ اگر کسی 
به طور کلی و بدون در نظر گرفتن شرایط 

زمانی حضرت، توصیه کند که همه مانند 
ایشان رفتار کنند، توصیه درستی نیست. 
نکته ای که این جا وجود دارد این است 
که وقتی آرام آرام وضع مسلمان ها تغییر 
پیدا می کرد و سطح رفاه عمومی بهتر و 
بهتر می شد، فاطمه زهرا سالم الله علیها 
هنوز براساس همان الگوی زهد و قناعت 
سادگی توقف کرده بود. نه این که چیزی 
نداشته نباشد، بلکه داشتند؛ ولی فاطمه 

نمی خواست و استفاده نمی کرد.
نکته ظریف و قابل توجه این است که 
حضرت فاطمه این زهد و سادگی و این 
زندگی حداقلی را خودش انتخاب کرده 
بود و برای خود می پسندید. پس ارزش 
این زندگی و سادگی و حتی ارزش تحمل 
انتخاب حضرت زهراست.  به  گرسنگی، 
پس برای گرسنه نگه داشتن مردم جبر 
در کار نبود. به زور گرسنگی را بر مردم 
تحمیل نمی کردند. اما انسان های باال و 
واالیی مانند فاطمه زهرا سالم الله علیها 
که در اوج فضیلت بودند خودشان از مال 
خودشان، از غذای خودشان، از زندگی 
خودشان صرف نظر می کردند و به فقیر 
و مسکین و اسیر می دادند. در واقع بین 
تحمل فقر اختیاری که منشاء آن ایثار و 
از خودگذشتگی است و یک فضیلت عالی 
بر  که  فقری  و  گرسنگی  با  انسانیست، 
مردم تحمیل می شود و نه تنها فضیلت 
نیست بلکه رذیلت است، تفاوت زیادی 
وجود دارد. اگر انسان نتواند جامعه را به 
نحو احسن اداره کند، فقر و تنگدستی 
سراغ  بگیرد،  را  جامعه  افراد  گریبان 
حضرت زهرا رفتن و از فاطمه زهرا مایه 
گذاشتن باطل است و صحیح نیست. بلکه 
با توجه به الگوی اسالمی معیشت، رفاه 
مردم باید تأمین شود و بعد از آن خودشان 
اختیار خودشان زندگی ساده داشته  با 
باشند. در واقع ایثار و زهد قابل تحمیل 
نیست. ارزش زهد و سادگی به انتخابی 
بودن آن است. اگر این انتخاب نباشد فقر 

مذموم است.

پینوشت:
1- الکافي )ط - اإلسالمیة(، ج 5، ص528 

سمیه نظری / نی ریزان فارس:
زندگی اش  داستان  داشت  اصرار  خودش 
همه  مثل  می کردم  فکر  ابتدا  بگوید.  را 
داستانهای قبلی است که حکایت درد و رنج 

جدایی داشت. اما این یکی فرق می کرد ...
*****

پدرم  آمدم.  دنیا  به  متوسطی  خانواده   در 
کاسب  بازار بود و مادرم خانه دار و البته به 
آدم  مادری ام  پدربزرگ  مدیر.  معنا  تمام 
ثروتمندی بود اما به خاطر ازدواج مادرم با 
پدرم، او را از ارث محروم کرد. البته گهگاهی 
راننده  به خانواده ما کمک می کرد. پدرم 

تاکسی بود و درآمد چندانی نداشت.
دفاتر  از  یکی  در  گرفتم،  که  را  دیپلمم 
پیشخوان دولت مشغول به کار شدم. البته 
دوست داشتم به دانشگاه بروم ولی چون 
خواهر بزرگترم دانشگاه می رفت نخواستم 

فشار مالی روی خانواده بیاید. 
فعاًل  ولی  داشتم  هم  خواستگار  تعدادی 
نمی خواستم ازدواج کنم چون هم خواهرم 
ازدواج نکرده بود و هم بحث جهیزیه مطرح 
ولی  داشت  زیاد  خواستگار  خواهرم  بود. 
توقعش باال بود و هر کدام را به بهانه ای رد 
می کرد و منتظر بود شاهزاده ای بیاید و با او 

ازدواج کند. )با خنده(
بودم  افتاده  جا  پیشخوان  دفتر  در  تقریبًا 
و کارم روز به روز بهتر می شد و سرم به کار 
روزهای سرد  از  یکی  در  بود.  گرم  خودم 
ثبت نام  برای  روستایی  پسری  زمستانی 

سوخت ادوات کشاورزی به دفتر ما آمد.
مثل همه مراجعان بود و من مدارکش را 
گرفتم تا کارش را انجام دهم.  آدم چشم 
ناپاکی نبود و از همین رو با او راحت تر بودم. 
توجهم به او وقتی بیشتر جلب شد که نوبتش 
را به پیرمردی داد که توان ایستادن نداشت. 
نوبت جوان روستایی بود که در میانه مراحل 
ثبت نام سایت قطع شد. هرچه منتظر ماندیم 
باز نشد. از او خواستم مدارکش را به همراه 
ثبت نام  برایش  تا  بگذارد  موبایلش  شماره 
کنم و فردا بیاید. او هم که از روستا می آمد 
خداخواسته قبول کرد. فردا صبح اول وقت 
ثبت نامش را انجام دادم ولی هرچه تماس 

گرفتم جواب نداد.
با گوشی به او پیام دادم که کارش انجام شده. 
نیم ساعتی بعد تشکر کرد و تا ظهر آمد و 

مدارکش را گرفت.
بعد از آن چند بار دیگر برای کارهای مختلف 
و  داشت  مؤدبانه  رفتاری  بار  هر  که  آمد 

مستقیم سراغ من می آمد. 
بعد از مدتی شروع کرد به ارسال پیامهای 
مثاًل   ... مختلف  مناسبتهای  به  مذهبی 
جمله ای  علی)ع(  امام  تولد  مناسبت  به 
امر  قصد  می کردم  احساس  می فرستاد. 
به معروف و نهی  از منکر دارد. اصاًل خوشم 

نمی آمد. خواستم بالکش کنم ولی با توجه 
به رفتار خوبش گفتم کار خوبی نیست. 

به مرور نظرم عوض شد. نوع جمالتی که 
اهل  آدم  می داد  نشان  می کرد  انتخاب 
مطالعه ای است. گاهی هم شعری از حافظ یا 

موالنا می فرستاد. 
دوسه ماهی گذشت. در همین فاصله چند 
تایی خواستگار دیگر را رد کردم چون واقعًا 
قصد ازدواج نداشتم. اما نمی دانم چرا دوست 
داشتم بیشتر درباره او بفهمم و او را بشناسم.  
یک بار درباره خودش پرسیدم که بدون هیچ 
دروغ و کلکی از خانواده اش گفت. فهمیدم 
بچه اول خانواده است و وضعیت مالی بهتری 

نسبت به ما دارند. می گفت عاشق کشاورزی 
است. بیست و سه  سال سن داشت و یک سال 

از من بزرگتر بود. 
باشیم  داشته  مشترکاتی  که  این  بدون 
تمام فکرم را مشغول کرده بود. فهمیدم که 

ناخواسته عاشقش شده ام.
بزرگترم گفتم  به خواهر  را  وقتی موضوع 
برای  می خواهی  که  کرد  مسخره  مرا 
زندگی شهر را رها کنی و به روستا بروی؟ 
 خواهرم از آن دست دخترهایی بود که هر 
کدام از خواستگارانش را به رغم مخالفت 
پدر و مادرم به بهانه ای رد می کرد و خیلی 

ایده آل گرا بود.
یک روز صبح ابوالفضل و مادرش به محل 
آمد.  از من خوشش  مادرش  آمدند.  کارم 

همان روز دوست داشتند به خانه ما بیایند که 
من مخالفت کردم تا ابتدا نظر پدر و مادرم را 
بگیرم چون خواهر بزرگتر از خودم داشتم. 
خالصه خواهرم را واسطه کردم تا با پدر و 
مادرم صحبت کند. اول خیلی مخالف بودند 
اما وقتی رضایت من را دیدند، پدرم گفت 

اجازه بدهید بیایند بعد تصمیم می گیریم.
زمستانی  سرد  شبهای  از  یکی  در   
شدت  به  مادرم  شد.  انجام  خواستگاری 
مخالف بود و می گفت می خواهی شوهر کنی 
از همین شهر باشد. پدرم اما کاری نداشت 
و می گفت انسانیت شرط است. چند ماهی 
طول کشید تا توانستم مادرم را راضی کنم 

اما با این شرط که برای زندگی به شهر بیاید...
قبولش برای ابوالفضل سخت بود. او در شهر 
چشم  یک  در  پذیرفت.  اما  نداشت  شغل 
از یک سال  بعد  و  برهم زدنی عقد کردیم 
عروسی آبرومندانه ای در روستا برایم گرفتند. 
برای  و  کرد  عمل  قولش  به  هم  ابوالفضل 
زندگی  به نی ریز آمد. پدرش برایمان خانه ای 
رهن کرد و من هم مختصر جهیزیه ای که 
داشتم در منزل چیدم. زندگی امان با هزار 
شور و شوق آغاز شد. ابوالفضل تقریبًا نصف 
هفته را برای کارهای کشاورزی به روستا 
می رفت و بقیه روزها با پرایدی که داشت در 
آژانس کار می کرد. من هم مثل سابق به دفتر 
کارم برگشتم. هر دو به سختی کار می کردیم 
و از زندگی مان لذت می بردیم. همدیگر را کم 

می دیدیم اما سعی می کردیم از با هم بودن 
لذت ببریم. مادرم هم به مرور  نرم تر شد. 

خستگی  بود.   سخت  واقعًا  کشاورزی  کار 
ابوالفضل را می دیدم که در سرما و گرما کار 
می کند. اما وقتی می دیدم خودش این کار 
را دوست دارد من هم راضی می شدم. خیلی 
روزها تنها ماندن در خانه آزارم می داد. حتی 
با  را  ابوالفضل  آفتاب سوخته  چهره  وقتی 
برادرها و پسرهای فامیل  مقایسه می کردم 
دلم می گرفت اما در عوض وقتی می  دیدم 
مثل کوه پشت خانواده ایستاده و اهل کار و 
تالش است و خرده شیشه ندارد، دلم گرم 

می شد. 
غشی  و  بی غل  زندگی  هم  خانواده اش 
داشتند. من هم از آن دختری که دغدغه اش 
لباس و الک و آرایش بود،  فاصله گرفته بودم 
داشته  زندگی هدف  در  و سعی می کردم 
باشم. من قناعت را از مادرم یاد گرفته بودم و 
با سختی ها و کم و کاستی ها کنار می آمدم. 
حتی اوایل دختر خاله هایم زیاد به من نیش 
و کنایه می زدند ولی من از زندگی ام راضی 

بودم .
االن 7 سال از زندگی مشترک ما می گذرد 
داده.  ما  به  را  فرشته  مهربانش  و خدا دو 
ابوالفضل هم مشغول درست کردن خانه در 

نزدیکی خانه پدرم است. 
من زندگی خیلی ها را می بینم که به خاطر 
هم چشمی،  و  چشم  مشکل پسندی، 
تجمل گرایی و نداشتن قناعت، تلخ می گذرد. 
را  زندگیم  قصه  خواستم  دلیل  همین  به 
را  زندگی  بگویم که  بقیه  به  تا  بنویسید  
ازدواج  نباید  گرفت. دخترها  نباید سخت 
را وسیله ای برای رسیدن به خواسته هایی 
بدانند که در خانه پدری به آن نرسیده اند. 
باید از زندگی لذت ببریم چرا که زندگی به 
خودی خود سخت است. االن من و خواهر 
کوچکتر از خودم ازدواج کرده ایم اما خواهر 
تنهایی  الک  در  بیشتر  این روزها  بزرگم 
خودش فرو رفته و این افسردگی همه ما را 

آزار می دهد. 
من نه قصری دارم و نه باالترین مدل ماشین.  
می کنم.  زندگی  اجاره ای  خانه  در  هنوز 
اما همین که می دانم شوهرم سرش به کار 
خودش گرم است و برای من و دو فرزندم 
خوشبختی  احساس  می کشد  زحمت 
می کنم. همین که می بینم شوهرم به من 
احترام می گذارد یعنی من خوشبختم. البته 
ما هم گاهی دعوا می کنیم و دلخوری داریم. 
ولی نمی گذاریم کهنه شود و زود درباره آن 

مشکل حرف می زنیم. 
هر دو می دانیم که برای هم غرور نداشته 

باشیم بویژه ابوالفضل.

حکایت شیرین یک زندگی
بر اساس یک سرگذشت واقعی

شهادت بانوی الهی حضرت فاطمه)س( تسلیت باد

ساده زیستی و زهد

انتخاب یا تحمیل؟
حجت االسالم دکتر حسین سروش / امام جماعت حسینیه ثاراله

بچه ها سالم
به کوشش سمیه نظری 

غالم
 دریا ندیده

پادشاهی با یک غالم به یک کشتی سوار شدند 
تا به جایی مسافرت کنند. غالم اولین بار بود که 
دریا را می دید و همین که کشتی به دریا رفت 

شروع به بی تابی و گریه و زاری کرد.
هرچه با او به مهربانی صحبت می کردند، آرام 
نمی گرفت. تا حدی که پادشاه از دست او کالفه و 

خسته شده بود.
یک نفر دانا در کشتی بود و به پادشاه گفت: اگر 
اجازه بدهی، من می توانم این غالم را ساکت کنم.

پادشاه گفت: اگر این کار را بکنی، لطف بزرگی 
در حق من کرده ای.

فرد دانا به خدمه کشتی گفت که غالم را توی 
دریا بیندازند. غالم چند بار توی آب باال و پایین 

رفت و باالخره او را بیرون آوردند.
غالم از آن به بعد گوشه ای نشست و ناآرامی 

نکرد.
از آن دانا پرسیدند: دلیل این کار چه بود؟

فرد دانا گفت: تا وقتی که مصیبت را ندیده بود، 
قدر سالمتی و امنیت کشتی را نمی دانست. قدر 
آرامش کشتی را کسی می داند که به مصیبت 

غرق شدن توی دریا گرفتار شده باشد.
اصل حکایت:

نشست  کشتی  در  عجمی  غالمی  با  پادشاهی 
و غالم، دیگر دریا را ندیده بود و محنت کشتی 
بر  لرزه  و  نهاد  در  زاری  و  گریه  نیازموده 
اندامش اوفتاد. چندان که مالطفت کردند آرام 
نمی گرفت و عیش ملک از او منغص بود. چاره 
را  َملِک  بود،  ندانستند. حکیمی در آن کشتی 
گفت: اگر فرمان دهی من او را به طریقی خاُمش 

گردانم. گفت: غایت لطف و کرم باشد.
بفرمود تا غالم به دریا انداختند. باری چند غوطه 
خورد، مویش گرفتند و پیش کشتی آوردند. به 
دو دست در سکان کشتی آویخت. چون بر آمد 
به گوشه ای بنشست و قرار یافت. َملِک را عجب 
گفت:  بود؟  حکمت  چه  این  در  پرسید:  آمد. 
از اول محنت غرقه شدن نچشیده بود و قدر 
سالمت کشتی نمی دانست. همچنین قدر عافیت 

کسی داند که به مصیبتی گرفتار آید. 


 1-از سرعت خود بکاهید.

 2-چراغ هایتان  را روشن کنید.

 3-از ترمز شدید اجتناب کنید.
4-سیستم تهویه را روشن کنید تا شیشه ها

  بخار نکرده و دید شما کم نشود. 
بخش مکانیک خودرو هنرستان فنی 

شهید دکتر باهنر نی ریز

4 نکته برای 
رانندگی در 
هوای بارانی

آشپرباشی

مواد اولیه برای 4 نفر:
ذرت: نصف لیوان
لیمو ترش: 1 عدد

عدس پاک و خیس شده: 1 پیمانه
عصاره پودر کاری: 1 قرص

عصاره زعفران: 1 قرص
پیاز متوسط خرد شده: 1 عدد
هویج خرد شده: دو سوم لیوان

سیر ریز خرد شده: 2 حبه
ادویه: به میزان الزم

1. ابتدا پیاز، هویج و سیر را تفت دهید تا 

نرم شود.
2. عدس و ذرت را به همراه 6 پیمانه آب 
اضافه کنید. سپس در قابلمه را ببندید و 

اجازه دهید بپزد.
از آنکه عدس و ذرت به خوبی  3. پس 
پخت، عصاره پودر کاری و عصاره زعفران 
را به ترکیب اضافه کنید. عصاره باعث می 
شود تا عطر و طعم غذا بهتر شده و سوپ 
جا افتاده شود. توجه داشته باشید که در 
صورت استفاده از عصاره نیازی به افزودن 

نمک به غذا نیست.

کمک  با  پخت  کاماًل  اینکه  از  بعد   .4
گوشت کوب برقی سوپ را پوره کنید تا به 

قوام دلخواهتان برسد.
5. سپس آِب لیمو و ادویه را اضافه کرده و 

سوپ را نوش جان کنید.

سوپ لیمو و عدس
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 به کوشش فاطمه زردشتی نی ریزی

ماجراهای من و بی بی

خدا بد نده، بیُزت َکّنه؟ !
بی بی نگاهش را از آینه گرفت...

طوری  َیی  سوسی  ای  اصن  دختر   -
شودود...

- سوسی کیه بی بی؟
- سوسی دیه! سوسن!  به نظر من صورُتش 

َیی طور دیه شودود...
- وا! مگه نمی دونی بی بی؟

- چی چی ننه؟
- ژل تزریق کرده بود دیگه بی بی.

- ِجل؟
- جل نه بی بی، ژل...

- راس می گی دختر؟ کجاشه جل زدود؟
لباش  ندیدین  بی بی...  دیگه  لباشو 

برجسته شده بود؟
خرج  پوِلی  چه  مردم  دختر  ووووی   -
می کنن! ها نپه همه میشن مث ما! دلمون 
نواتی  روغن  با  بسونیم،  ِکِرمی  َیی  نیا 

دسامونه چرب می کنیم!
کمی ساکت شد...

- میگم گالب...
- جانم بی بی؟

- خوب شُدود، نه؟
یه  هرکسی  بی بی؟  واال  بگم  چی   -
واال  نپسندیدم!  که  من  داره،  سلیقه ای 
بیشتر  رو  آدما  قیافه ی طبیعی  که  من 

می پسندم...
چی  حتمًا  دختر،  ُاملی  بس  از  تو   -
باَکالسیه که سوسی  رفته ای کاِر کرده... 

میگم گالب...
- جانم بی بی؟

- حاال چن میسونن؟
- برا چی بی بی؟

- بری چی چی و گوِلی گرم... َیی چی که 

میگم ُدُرس جواب بده...
- چی گفتم مگه بی بی؟
- میگم چن میسونن؟

من  مگه  بی بی؟  چمیدونم  من  آخه   -
تزریق کردم؟

دوباره کمی مکث کرد...
- کجا جل تزریق می کنن؟

- بازم نمی دونم بی بی...
- اصن من بری چه درم اَ تو سوال می کنم؟ 
بگم  سوسی،  بری  بزنم  زنگی  َیی  بذا 

خوُدشم همرام بیاد...
- کجا بیاد بی بی؟

- بری تزریق ِجل دیه! 
- ولی بی بی...

- حرف نزن گالاااااب.... حرف نزن.... من 
رفتم، خدافظ...

*****
دهان وامانده ام را بستم و خودم را جمع و 

جور کردم...
بی بی نگاهش را از من گرفت و دوباره زل 

زد به آینه...
- چطو شدم گالب؟

- چی بگم بی بی واال؟
- شد من َیی دفه َیی غلطی بکنم بیگی 
خوب کاری کردی بی بی؟ بیگی بی بی 
مبارُکت باشه؟ بیگی بی بی چقد ای ِجلو 
اعتمادبه  ذِری  َیی  شد  کرده...  جووُنت 

نفس منه ببری باال؟ شد گالب؟
- چی بگم واال بی بی؟ باشه، خوب شدین!

- َای  باشه و مرض، َای باشه و درد، َای باشه 
و تیرناحق، ینی ای باشو اَ صد تا ُفش بدتر 

بود!
- وا، چی بگم بی بی خب؟

بی بی بلند شد چادرش را برداشت.
- حاال کجا میری؟

- او دنیا، َیی ِجی که ریخت توِر نبینم!
*****

بی بی که از در آمد تو اخم هایش توی هم 
بود...

- چی شده بی بی؟
- هیشطو...

از  میگم،  بی بی  شده  چی  بابا،  ای   -
ظاهرتون پیداس یه چیزی شده...

- دختر میگم هیشطو سربه سُرم نذا...
- بی بی توروخدا بگین دیگه، نگران شدم...

- هیچی، رفتم چارصد پونصد هزار تومن 
خرج خوُدم کردم حاال مش موسی دیدُتم 
نه گذوشته نه ورُدشته میگه خدا بد نده، 

بیُزت َکّنه؟ !
زدم زیر خنده که بی بی محکم با عصایش 

زد توی کمرم...
- ای درد، ای مرض، گالب نیُشته بَِون که 

درددُلمه سر تو خالی میکنمه...
دوباره  که  شدم  ساکت  دقیقه ای  چند 

گفت...
- حاال چکار کنم گالب؟ چیکار کنم بشه 

مِث اوُلش؟
- واال تا اونجایی که من می دونم بی بی، 
چن وقت طول می کشه تا لبتون به حالت 
می تونین  کار  یه  فقط  برگرده...  عادی 

بکنین بی بی...
- چی چی؟ چکار کنم ننه؟

- تا اون موقع وقتی میرین بیرون ماسک 
کسی  هم  نمیشین،  مریض  هم  بزنین! 

لبتون رو نمی بینه!
گالبتون

زبونم الل، زبونم الل
از کارواش به دارالرحمه!!!

بعد از مدتها در بین روزمره گی های زندگی یک وقت خالی 
پیدا کردم و به کاوه از دوستان قدیمی و صمیمی ام سر زدم!

کاوه در یکی از نشریات مطرح استان کار می کند. بعد  از خوش 
و بش صحبتمان به کار و بار و مشکالت و خاطراتش رسید!

کاوه گفت: اوایل کارم، تکنولوژی ضبط صدا و تصویر با االن 
فرق می کرد و برای یک مصاحبه مشکالت زیادی را به جان 
می خریدیم! مثاًل هر جا جلسه ای بود به سرعت برق واکمن 
و نوار کاست و حلقه فیلم و دوربین را در کیفی می گذاشتم 
و خودم را به محل جلسه می رساندم و باالی سن می رفتم و 
واکمن را جلوی سخنران می گذاشتم و خودم پایین سن 

شروع به گرفتن عکس می کردم!
بعضی از مسئوالن هر جا  صالح نمی دانستند حرفی به بیرون 
درز کند خیلی ماهرانه واکمن را خاموش می کردند تا سندی بر 

جای نگذارند!!! اما جالب تر از این مصاحبه با مردم است! یک بار 
از پیرمردی پرسیدم: شهر ما چه مشکالتی دارد؟!

لبخندی زد و جواب داد: واال یه مشکلی داره که نمی دونم 
مربوط  به فرمانداریه، شهرداریه یا استانداری!

ببینید یک اتوبوس 17 متری را در کارواش با آب و کف به مدت 
2-3 ساعت می شویند و نهایت 200 هزار تومن می گیرند! ولی 
وقتی یک نفر با طول نهایت 180 سانتی متر  می میرد ۹00 

هزار تومن می گیرند و می شورند!!!
لطفًا به مسئولین بگویید اگر ارزانش کنند خیلی ها می میرند 
و از لیست یارانه و مصرف سرانه کشور حذف می شوند و در 

کنترل هزینه های کشور کمک می شود!
اصاًل با کارواش ها قرارداد شستشوی میت ببندید! واال به خدا! 

قربانتان غریب آشناخیلی ارزونتره!

شیوه  که  بپذیرد  نتوانست  هرگز  شاه 
رغم  به  و  دارد  کاستی هایی  او  حکومت 
در  هیچ گاه  مردم  فزاینده  ناخرسندی 
صدد تغییر روش خود برنیامد. به گمان او 
اصالحات ارضی و اجتماعی موجب آزادی 
زنان و دهقانان و سهامدار شدن کارگران 
آموزش  و  بهداشت  های  برنامه  و  گشته 
ساخته  برپا  خوشبخت  جامعه ای  رایگان، 
خرده  و  شکایت  برای  جایی  دیگر  و  بود 
گیری نبود. ولی جز در زمینه آزادی زنان 
که بی گمان گامهایی اساسی برداشته شد 
در موردهای دیگر واقعیت وضع کشور با 
تصورات شاه تفاوتی کلی داشت. اصالحات 
به  مالکی  بزرگ  بردن  میان  از  و  ارضی 
راستی خدمت بزرگی بود، به شرطی که به 
دنبال آن نهادهای تازه ای مانند شورای ده 
یا شرکتهای تعاونی - به معنای راستین و 
نه تبلیغاتی کلمه - جایگزین نظام پیشین 
و  پیگیر  سیاست  با  نیز  دولت  و  می شد 
روشنی از آنها پشتیبانی می کرد. ولی در 
عمل به این امر آن چنان که باید توجه نشد 
و اعتبارات کشاورزی بیشتر صرف طرحهای 
بزرگ شد و دهقانان خرده پا کم و بیش 
فراموش گشتند. داستان مشارکت کارگران 
در سود سهام واحدهای صنعتی نیز در عمل 
تبدیل به یک یا دو ماه دستمزد اضافی در 
سال شد و هیچ ارتباطی با سود این واحدها 
نداشت. هنگامی نیز که قرار شد بخشی از 
سهام این گونه شرکتها به کارگران واگذار 
شود، تورم و کمبود مسکن و خواربار چنان 
فشاری بر گرده این طبقه وارد کرده بود 
که دیگر کسی با وعده صاحب سهم شدن و 
دریافت سود در آینده دل خوش نمی داشت. 
آن هم در نظامی که کارگر نمی توانست 
خود  صنفی  منافع  از  دفاع  برای  آزادانه 
رسمی  سندیکاهای  و  سازد  برپا  اتحادیه 
وضعی بهتر از حزب های سیاسی نداشتند 

و چیزی مگر آلتی در دست دولت نبودند. 
از سوی دیگر تصمیم واگذاری 4۹ درصد 

در  منفی  اثری  سهام شرکتهای صنعتی، 
بسا صاحبان  و چه  داشت  سرمایه گذاری 
درآمد  شدند،  آن  مشمول  که  صنایعی 
به دست آمده خود را بی درنگ به خارج 
منتقل کردند. در حالی که روند پیش از 
آن، بازگرداندن سرمایه هایی که در خارج 
و  آموزش  برنامه  بود.  کشور  به  داشتند، 
بهداشت رایگان نیز چندان معنایی نداشت. 
به  کودکان  از  درصد  تنها 75  در 1355 
در  هم  آن  داشتند،  دسترسی  آموزش 
شرایطی که حتی در پایتخت مدرسه ها تا 
سه نوبت کار می کردند و شمار شاگردان 
هر کالس به 80-70 تن می رسید. بر پایه 
بانک جهانی، درصد  گزارش سال 1۹7۹ 
اشخاص بالغ باسواد در 1۹75، در تانزانیا 
ایران 50 درصد  66، در ترکیه 60 و در 
میزان   1۹77 در  همچنین  نبود.  بیشتر 
امید به زندگی در ترکیه 60، در ایران 52 
و در هندوستان و تانزانیا 51 سال بود. به 
زبان دیگر چه در زمینه آموزشی و چه در 
زمینه بهداشتی، وضع ایران از کشورهایی 
داشتند،  کمتر  خیلی  یا  کمتر  درآمد  که 
بهتر نبود. پس از انقالب ایران برخی مدعی 
شدند که ریشه فروپاشی نظام شاهنشاهی 
این بود که شاه در راه نوین ساختن ایران 
تندروی کرد. راستش این است که شاه یا 
شاخصهای نوین سازی را در نیافت، یا به 
آنها اعتنایی نداشت. او روح زمان خود را 
آنچنان که می بایست درک نکرد. از یک سو 
آرزو داشت جامعه ای از نظر مادی پیشرفته 
و کم و بیش غربی برپا سازد و از سوی دیگر 
کوشید از نظر سیاسی به خودکامگی سده 
پیش گراید. شاه به پیدایش جامعه ای که 
در آن میلیونها تن به مدرسه می رفتند و 
ده ها هزار تن هر سال از دانشگاه ها بیرون 
می آمدند کمک کرد؛ ولی هرگز نتوانست 
و  سیاسی  امور  در  اینان  مشارکت  به 
اجتماعی کشور تن در دهد. او می خواست 
همه آرزوهای متضاد خود را یک جا و با 

هم انجام دهد؛ هم ارتش بسیار بزرگی که 
نمی یافت،  در  را  آن  ضرورت  کس  هیچ 
داشته باشد و هم پیشرفت اقتصادی. کسی 
ولی  نکند،  مشارکت  سیاسی  کارهای  در 
در ضمن نیز همه خرسند باشند. سودای 
با  نتواند  هرگز  شد  موجب  شاه  یکه تازی 
این که کسان دیگری اظهار وجود کنند 
بسازد و روی هم رفته اصالتی برای مردم و 
خواست و باور آنان قائل نبود و گمان داشت 
وظیفه مردم یکسره فرمانبری، و وظیفه او 
رهبری است. از سوی دیگر، بر پایه آنچه در 
آغاز پادشاهی خود و جریان سقوط دولت 
بزرگ،  قدرتهای  بود،  دیده  مصدق  دکتر 
به ویژه آمریکا و انگلستان را دارای نیرویی 
یقین  نتیجه  در  می پنداشت.  افسانه ای 
داشت نگهداری روابط صمیمانه با اینان، 
او را از هرگونه خطر ناشی از ناخرسندی 
مردم مصون می دارد و در چنین شرایطی 
می تواند آسوده دل، آن چه می خواهد بگوید 
و بکند. شاه را با واقعیت عینی وضعیت ایران 
سر و کاری نبود و با سرسختی و یکدندگی به 
دنبال دورنمایی بود که درباره آینده کشور 
در ذهن خود می پروراند. از همین رو نیز، 
او که مردی سخت کوش بود و به شیوه ویژه 
داشت،  میهن  به  خدمت  آهنگ  خویش 
توده  است  ممکن  چگونه  درنیافت  هرگز 
مردم این پاکدلی ذهنی او را درک نکنند و 
در همه حال به گرد او نباشند. به این سان با 
گذشت زمان، شکاف میان جهان پنداری او و 
آن چه به راستی در کشور رخ می داد، افزون 
شد. شاه ایرادی در کار خود نمی دید و تنها 
دستگاه های اجرایی و تبلیغاتی را مسئول 
تا  و  می دانست  ناخرسندی ها  و  کمبودها 

پایان نیز همچنان بر این باور ماند.
پایان

برگرفتهجستارگونهایاز:
یادداشتهای   )13۹3( علی نقی  عالیخانی، 
َعَلم، جلد اول، تهران: کتاب سرا، صص  116 
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سالهای واپسین حکومت شاهنشاهی

هیچ قدرتی جلودار سیل ناخرسندی مردم نیست  
بخش بیست و پنجم و پایانی

ویژه  طنز نی ریزان فارس

سال ششم / شماره:  286
قیمت: 2 قرون

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

نوشته ها  سنگ  و  باستانی  گورهای  سنگ 
بخشی از فرهنگ و تاریخ شهرها و آبادی های 
این  بررسی  و  مطالعه  با  هستند.  ما   کشور 
یادگاران عزیز می  توان گوشه هایی از تاریخ 
را  کشورمان  آبادی های  و  شهرها  تاریک 

بازیابی و روشن کرد.
شهرهای  دیرینه ترین  از  یکی  نی ریز،  در 
ایران، سنگ قبرها و کتیبه هایی از روزگاران 
پیش به یادگار مانده بود که شوربختانه در 
دهه های گذشته در خوابناکی عمیق بزرگان 

و مسئوالن شهر، نابود شدند و می  شوند.
گچ نوشته مسجد جامع صغیر)بازار( در شمار 
کتیبه هایی بود که با تخریب آن مسجد برای 
همیشه، از دیدگان ما پنهان شد و آگاهی ما 
از محتوای آن، مدیون همت دانشی مرد زمانه 
ما، ایرانشناس فقید، زنده یاد ایرج افشار است 
که متن گچ نوشته را نیم سده پیش در مجله 
یغما منتشر کرد و نگارنده آن را در بخش 
ضمیمه های منظومه فرهاد و شیرین شعله 

نی ریزی بازچاپ نمود. 
کتیبه سر در شمالی مسجد جامع کبیر، از 
دیگر سنگ نوشته هایی است که حرامیان، آن 
را ربودند و تا امروز هیچ نشانی از آن به دست 

نیامده است.
کتیبه کاروانسرای سروی نیز به سرنوشت تلخ 
دیگر میراثهای فرهنگی دچار شد و به غارت 
رفت و خود کاروانسرا نیز در حال احتضار 

است. 
سنگ مزارهای کم نظیر نی ریز نیز سرنوشتی 
استاد  جاودانه یاد  دارند.  غم انگیز  بس 
ارجمندی  به  پیش  دهه ها  افشار،  ایرج 
و  لنگر  و  باال  کوچه  محله  سنگ مزارهای 
و  ساخت  در  نی ریز  مردمان  چیره دستی 
پرداخت آنها اشاره کرده است. وی در سفرنامه 
خود بر شهردار وقت، دلسوزانه تاخته است که 
چرا این سنگ گورهای زیبا را در جدول بندی 
خیابانها و ساخت پلها و... به کار برده است. 
ُمْثله  که  است  هنربین  دیده  کدام  راستی 
بقعه   سنگ مزارهای  شدن  قطعه قطعه  و 
سیدجالل الدین عبدالله را به دست تبرداران 

تعصب ببیند و اشِک درد نریزد.
آتِش حسرت و دریغ مغز استخوان را به جوش 
می  آورد، وقتی می  بینیم، سنگ گور نفیس 
در  پیش  دهه  سه  تا  بن خلف  محمدحسن 
قبرستان کوچه باال، آرمیده بود و امروز هیچ 
نشانی از آن در دست نیست و آگاهی ما از 
وجود چنین سنگی مدیون زنده یاد مرحوم 
حاج محمد طاهری است که اطالعات خود 
را در این باره در کتاب تایپی » نی ریز« آقای 

محمود بامداد، ثبت نموده است.
بگذریم. دو سه هفته پیش بود که به راهنمایی 
فرهنگ دوستمان  و  زحمتکش  دوست 
آقای حسین تاج بخش توفیق زیارت یکی از 
سنگ مزارهای تاریخی شهر را یافتم. آنچه در 

ادامه می  خوانید، معرفی این سنگ است.
ابعاد سنگ گور 

در  ما  پیشینیان  سنت  به  سنگ گور  این 
سده های گذشته، متشکل از دو قسمت است: 

قسمت ایستاده و قسمت خوابیده.
است  خوابیده  زمین  روی  بر  که  قسمتی 
است. درازای سنگ 140،  مستطیل شکل 

پهنای آن 52 و ضخامت آن 5 سانتیمتر است.
اجزای سنگ خوابیده

دیده  عباراتی  و  واژه  هیچ  قسمت  این  در 
درخت  و  گلدان  سنگ  میانه  در  نمی  شود. 

سروی چشم نوازی می  کند.
نقش سرو بر سنگ قبرهای قدیمی  نی ریز 
بسیار دیده می شود. درخت سرو در زندگی 

مردمان نی ریز، حضور گسترده ای دارد. در 
جامع  مسجد  نی ریز،  پرستشگاه  کهن ترین 

کبیر، تک درخت سروی هنور پا برجاست.
در حیاط بزرگ کاروانسرای سروی نیز درخِت 
سرو کهنسالی در کنار حوض کاروانسرا بوده 
است که به همین سبب، نام سروی را بر این 

کاروانسرا نهاده اند. 
در معماری باغهای بزرگ و دل انگیز نی ریز 
سرو حضور دارد، و زیبایی این باغها را در 

فصول چهارگانه، دوچندان می کند.
ردیف  باغها،  این  خیابانهای  سوی  دو  در 
بلند درختان سرو، چشم انداز دلنوازی را به 

دیدگان تماشاییان ارزانی می دارد.
شمار بسیار درخت سرو باعث آمده است که 

یکی از باغهای نی ریز، باغ سروی خوانده شود.
سرو نماد جاودانگی و زندگی است. در فرهنگ 
نمادها می خوانیم که: »سرو درخت عزاداری 
در کرانه های مدیترانه است و بدون شک مانند 
تمام مخروطیان به خاطر صمغ فاسد نشدنی 

جاودانگی  برگهایش،  همیشگی  سبزی  و 
و زندگی دوباره معنا شده است.« )شوالیه، 

1388:ج3،ص580( 
گودچه )آبگاه(

بر روی زمین خوابیده  بر سنگ گوری که 
است، گودچه یا آبگاه در قسمت پایین دیده 

می شود. 
وابستگان متوفا در این گودچه ی کاسه مانند، 
آب می ریخته اند تا پرندگان بنوشند. نگارنده 
دیگر  در  را  کاسه مانند  گودچه هایی  چنین 
سنگ گورهای قدیمی  و از جمله در سنگ 
مزار دامغانی که متأسفانه آن هم اخیراً از بین 

رفته، دیده است. 
در قسمت باالی سنگ، دو شمعدانی است. در 

این شمعدانی ها شمع روشن می کرده اند.
سنگ قبر ایستاده 

قسمت دوم این سنگ به صورت ایستاده است 
و دو سو دارد. در یک طرف تاریخ درگذشت 

متوفا بدینگونه نوشته شده است:
ُکّل مْن علیها فان و یبقی وجه ربک ذوالجالل 
المنوره....  المطهره  مرقد  هذا  االکرام  و 

ضیاءالمله و الشریعه والدین... شهاب الدین
و  نیم شده  دو  به  ایستاده  متأسفانه سنگ 
چندین واژه ای که به ظاهر نام متوفا و لقب او 
بوده، از بین رفته است. به نظر می رسد متوفا، 

از زنان متمول بوده است. 
تاریخ  ایستاده،  سنگ  دیگر  سمت  در 
درگذشت را می توان خواند: فی ثامن عشر 
سبعمائه.  و  سبعین  و  احدی  سنه  رمضان 

)یعنی هجدهم رمضان سال 771(
حدود  از  یادگاری  سنگ،  این  بنابراین، 
ششصدوپنجاه سال پیش است که از حوادث 
ایام، نیمه جانی به در برده است. امید که 
بزرگان و مسئوالن شهر در حفظ و نگهداری 
این سنگ که متعلق به روزگار حافظ شیراز 

است، همت ورزند. ایدون باد.
و  اطالعات  از  مقاله،  این  نوشتن  در 
دکتر  استاد  ارجمند  همکار  راهنماییهای 
ادبیات  و  زبان  دکترای  پورمختار  محسن 
فارسی، آقای مجید دهقانی پژوهشگر تاریخ 
و باستان شناسی و سرکار خانم فاطمه ایزدی 
کارشناس ارشد زبانهای باستانی ایران، بهره 

بسیار بردم. سپاسمند همگی هستم. 

سنگ گوری سربرآورده از غبار تاریخ
دکتر مختار کمیلی / پژوهشگر تاریخ و فرهنگ و عضو هیئت علمی دانشگاه رفسنجان

آسمانت  که بارانی باشد..
 آسمانت که بارانی باشد/ خنده می کشی برلبانم

 طرح دلربایی / از آفریننده احساس های گم
 آسمانت که بارانی باشد /  آن چنان زیبا می رقصی

 گویی روبروی پادشاهی و / سلطان شد ه ای/ آسمانم
 آسمانت بارانی که  می شود / نگاه خیس چشمانت

جواد ابطحیعشقی را می رویاند / در باغچه ی خشک دلم...

ماجراهای تبعه موجاز
هر دم از این بوستان بری َمی رسد. در خبرها 
خوانَده کردم فرغون هم در َوالیت ایران َگران 
در سال  پیراید  موِتر)ماشین(  نرخ  َب  و  شد 
۹2 َبرسید. َچه خبر است فرغون فرانسوی 3 

َمیلیون و 700 َهزار تومان؟
دیگر فرغون هم آرزو شد. اصاًل فرغون َفکرش 

را هم َنمی کرد.
َنمی خواهم پوز َبدهم؛ اما من َیک داَنه از اینها 
دارم. تازه رینگ اسپورتش َگرانتر است. فقط 
کاش چند تا از اینها َسودا )خرید( کرده بودم و 
اآلن پولدار َمی شدم. خاک بر سرم؛ من که برای 
کنَده کاری نیاز داشتم؛ َچرا بیشتر َسودا نکردم؟

حاال که فرغون هم َقیمت پیراید دست دوم 
سال ۹2 شده، باید از آن بی عنوان موِتر بهَره 
برد. بیسیار هم خوب است؛ َبنزین َنمی خواهد 
و بیدوِن در هم هست. حتی َمی شود از آن برای 

موِتر عاروس بهَره برد. تازه باید 
آن را بی دوزدگیر هم موجهز 
خداَی  وقتی  َیک  تا  کونیم 

ناکرَده دزد نزند.
پیراید االنش هم همان َمقدار 
َمی ارزد. دلخوش بی این َمقدار 
بیشتر  فرغون  حتی  نباشید. 

َمی ارزد؛ چون هم کارایی اش از پیراید بیشتر 
است و هم آپشینهایش. تازه امنیت هم دارد. 

خوالَصه بی فرغون ما َتوهین نکونید.
شاید فردا برایش مکتب )آموزشگاه( رانندگی 
هم زَده کونند و بر آن مالیه )مالیات( َببندند. 

با 500 تومان کمتر از نرخ بازار نام َنویسی 
صحَنه  در  همیشه  ملت  و  کونند 
فرغون  َسودای  صف  در  را  ایران 
مگر  راستی  کونند.  ایسَته 
نبود؟  واردات خودرو قدغن 
را  فرانسوی  فرغون  َچطور 

ترخیص َبکرده اند !؟
از شوخی که گوذر کونیم، این که چیزی نیست؛ 
بیوفتد،  از دستت  شما اآلن گوشی  موبایلت 
َمثال این است که چهار سال پیش با پیراید چپ 
َبکرده ای. بی نظرم موقصر سلطان فرغون است؛ 

باید َپیدایش کونند.

فکرش را َبکون؛ کت و شلوار سال ۹2 َقیمت 
شورت و زیر پوش سال 1400 است. حاال هم با 

َیک ماه حقوق، َمی شود َیک فرغون َسودا َبکرد.
یادش َبخیر سالی که تازه بی َوالیت ایران روان 
شده بودم، اربابم َیک پیراید َسودا َبکرد و من که 
فقط دوچرَخه دارم، از روی َحسادت مسخَره اش 

َبکردم و َبگفتم: َمثال فرغون است.
این َطور که پیش َمی رود، باور کونید زمانی 
َبرسد که دیگر فرغون هم َنمی شود َسودا کرد 
و بی نرخ َپژو َمی رسد. َنمایشگاه دارها هم بی 
فکر ثبت نامش َمی افتند و بی دلیل هجوم مردم 

برای ثبت نام، سایتش بسَته َمی شود.
زینَدگانی  جاَی  ِدگر  ایران  َوالیت  هییییی، 
َنمی باشد. باور کونید اآلن َاوج ارزانی است؛ این 

سخن از من َبماند یادیگار...
نجیب

فرغونم آرزوست
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مناسبت

جمادی الثانی   3 امسال  دی  شانزدهم 
مصادف است با سالروز شهادت حضرت 
به  تسلیت  عرض  ضمن  فاطمه)س(. 
دوستداران و شیفتگان آن بانوی الهی، 

نوشتار زیر را تقدیم می کنیم.
*****

در منابع تاریخ و حدیث جزئیاتی درباره 
زندگی حضرت زهرا)س( ثبت شده است. 
مرحوم  که  است  روایتی  آن  نمونه  یک 
کلینی رضوان الله  تعالی علیه در کافی)1( 
آورده است که پیامبر اکرم قصد منزل 
حضرت زهرا را داشت. جابر بن عبدالله 
انصاری هم خدمت رسول اکرم بود. جابر 
هم اجازه گرفت که پیغمبر را همراهی 
کند و به خانه حضرت زهرا بیاید. رسول 
اکرم دِر خانه آمدند، سالم کردند، پشت در 
ایستادند. فاطمه سالم  الله علیها که صدای 
پدر را شنید و شناخت فرمودند بفرمایید: 
پیغمبر اجازه گرفت که وارد شود. حضرت 
زهرا فرمودند بفرمایید. پیغمبر فرمودند 
می تواند  نیز  همراهم  دارم،  همراه  من 
سرم  من  فرمود  فاطمه  حضرت  بیاید؟ 
پیامبر  ندارم.  به سر  و چیزی  است  باز 
فرمودند بخشی از همین لباس یا جامه را 
به سرت بگیر تا ما وارد شویم. حضرت زهرا 
هم همین کار را کردند. مجدداً پیغمبر 
فرمودند آماده ای؟ داخل بیاییم؟ یا الله؟ 
بفرمایید. جابر  فرمودند  فاطمه  حضرت 
می گوید حضرت وارد شد، من هم وارد 
شدم. من وقتی وارد شدم نگاهم به چهره 
حضرت زهرا افتاد، دیدم زرد است و رنگ 
از صورت حضرت زهرا پریده است، انگار 
که در صورت حضرت زهرا خون نیست. 
پیغمبر اکرم هم که چهره حضرت زهرا را 
دید متوجه زردی چهره شد. رسول اکرم 
از او سؤال کردند که چرا رنگ از صورتت 
پریده است؟ این چه حالیست که داری؟ 
این ضعف، این رنگ پریدگی، چه شده؟ 
حضرت زهرا پاسخ داد به خاطر گرسنگی 
اینطور شده ام. وقتی حضرت زهرا مسأله 
گرسنگی را مطرح کرد، پیغمبر اکرم در 
حق دخترش فاطمه زهرا سالم الله علیها 
دعا کرد؛ خداوندا این تنگنا را از دختر من 

بردار و گرسنگی او را برطرف کن.

 سؤال این است که چرا حضرت فاطمه 
تحمل  اندازه  و  این حد  تا  را  گرسنگی 
می کرد که حتی چهره خود و فرزندانش 

به زردی می گرایید؟ 
توجه به چند نکته، هم فلسفه کلی موضوع 
را روشن می کند و هم می توان درباره این 
که آیا اینگونه معیشت با عسرت نسبت به 
دیگران قابل توصیه و قابل تعمیم است 
یا نه، به نتیجه مطلوب رسید. نکته اول 
این که فاطمه زهرا سالم الله علیها، ابتدا 
در یک شرایطی زندگی می کند که وضع 
عمومی مسلمان ها کم و بیش در چنین 
سطحی است. یعنی در جامعه اسالمی فقر 
عمومی وجود دارد. ولی تمام ماجرا این 
نیست، جنبه های مهم تری در این موضوع 
وجود دارد؛ یک جنبه مهم این است که 
در خانه علی بن ابیطالب علیه  السالم و 
فاطمه، اصل بر ایثار و از خودگذشتگی 
است. امیرالمؤمنین علیه السالم حقوق 
سربازی دارد، همه کسانی که در میدان 
جنگ شرکت می کردند از غنائمی که به 
دست می آمد، حقوقی داشتند. عالوه بر 
این خودش هم اهل کشاورزی بود، گاه 
برای خودش کار می کرد و گاهی کارفرما 
داشت و برای دیگران کار می کرد. اما آیا 
زندگی شخصی  درآمد صرف  این   همه 
حضرت و برای رفاه همسرش و فرزندانش 
و  امیرالمؤمنین  تاریخ  گواه  به  می شد؟ 
نبودند  فاطمه هیچ کدام حاضر  حضرت 
زندگی  صرف  درمی آورند  که  را  آن چه 
و  تاریخی  متون  در  کنند.  خودشان 
نقل شده است  روایات دیگری  حدیثی 
امکانات  زهرا  فاطمه  می دهد  نشان  که 
با زمان خود دارد ولی  رفاهی متناسب 
استفاده نمی کند. در واقع این نوع دیگری 
از زندگی زاهدانه است که با نوع اول که به 
دلیل وضعیت نامناسب اقتصادی جامعه 
بود، متفاوت است. این روش زاهدانه دوم، 
یک انتخاب است که با توجه و امعان نظر 

حاصل شده است. 
 نکته اصلی این است که آیا نوع معیشت 
حضرت فاطمه زهرا سالم الله علیها برای 
دیگران هم قابل تعمیم است؟ اگر کسی 
به طور کلی و بدون در نظر گرفتن شرایط 

زمانی حضرت، توصیه کند که همه مانند 
ایشان رفتار کنند، توصیه درستی نیست. 
نکته ای که این جا وجود دارد این است 
که وقتی آرام آرام وضع مسلمان ها تغییر 
پیدا می کرد و سطح رفاه عمومی بهتر و 
بهتر می شد، فاطمه زهرا سالم الله علیها 
هنوز براساس همان الگوی زهد و قناعت 
سادگی توقف کرده بود. نه این که چیزی 
نداشته نباشد، بلکه داشتند؛ ولی فاطمه 

نمی خواست و استفاده نمی کرد.
نکته ظریف و قابل توجه این است که 
حضرت فاطمه این زهد و سادگی و این 
زندگی حداقلی را خودش انتخاب کرده 
بود و برای خود می پسندید. پس ارزش 
این زندگی و سادگی و حتی ارزش تحمل 
انتخاب حضرت زهراست.  به  گرسنگی، 
پس برای گرسنه نگه داشتن مردم جبر 
در کار نبود. به زور گرسنگی را بر مردم 
تحمیل نمی کردند. اما انسان های باال و 
واالیی مانند فاطمه زهرا سالم الله علیها 
که در اوج فضیلت بودند خودشان از مال 
خودشان، از غذای خودشان، از زندگی 
خودشان صرف نظر می کردند و به فقیر 
و مسکین و اسیر می دادند. در واقع بین 
تحمل فقر اختیاری که منشاء آن ایثار و 
از خودگذشتگی است و یک فضیلت عالی 
بر  که  فقری  و  گرسنگی  با  انسانیست، 
مردم تحمیل می شود و نه تنها فضیلت 
نیست بلکه رذیلت است، تفاوت زیادی 
وجود دارد. اگر انسان نتواند جامعه را به 
نحو احسن اداره کند، فقر و تنگدستی 
سراغ  بگیرد،  را  جامعه  افراد  گریبان 
حضرت زهرا رفتن و از فاطمه زهرا مایه 
گذاشتن باطل است و صحیح نیست. بلکه 
با توجه به الگوی اسالمی معیشت، رفاه 
مردم باید تأمین شود و بعد از آن خودشان 
اختیار خودشان زندگی ساده داشته  با 
باشند. در واقع ایثار و زهد قابل تحمیل 
نیست. ارزش زهد و سادگی به انتخابی 
بودن آن است. اگر این انتخاب نباشد فقر 

مذموم است.

پینوشت:
1- الکافي )ط - اإلسالمیة(، ج 5، ص528 

سمیه نظری / نی ریزان فارس:
زندگی اش  داستان  داشت  اصرار  خودش 
همه  مثل  می کردم  فکر  ابتدا  بگوید.  را 
داستانهای قبلی است که حکایت درد و رنج 

جدایی داشت. اما این یکی فرق می کرد ...
*****

پدرم  آمدم.  دنیا  به  متوسطی  خانواده   در 
کاسب  بازار بود و مادرم خانه دار و البته به 
آدم  مادری ام  پدربزرگ  مدیر.  معنا  تمام 
ثروتمندی بود اما به خاطر ازدواج مادرم با 
پدرم، او را از ارث محروم کرد. البته گهگاهی 
راننده  به خانواده ما کمک می کرد. پدرم 

تاکسی بود و درآمد چندانی نداشت.
دفاتر  از  یکی  در  گرفتم،  که  را  دیپلمم 
پیشخوان دولت مشغول به کار شدم. البته 
دوست داشتم به دانشگاه بروم ولی چون 
خواهر بزرگترم دانشگاه می رفت نخواستم 

فشار مالی روی خانواده بیاید. 
فعاًل  ولی  داشتم  هم  خواستگار  تعدادی 
نمی خواستم ازدواج کنم چون هم خواهرم 
ازدواج نکرده بود و هم بحث جهیزیه مطرح 
ولی  داشت  زیاد  خواستگار  خواهرم  بود. 
توقعش باال بود و هر کدام را به بهانه ای رد 
می کرد و منتظر بود شاهزاده ای بیاید و با او 

ازدواج کند. )با خنده(
بودم  افتاده  جا  پیشخوان  دفتر  در  تقریبًا 
و کارم روز به روز بهتر می شد و سرم به کار 
روزهای سرد  از  یکی  در  بود.  گرم  خودم 
ثبت نام  برای  روستایی  پسری  زمستانی 

سوخت ادوات کشاورزی به دفتر ما آمد.
مثل همه مراجعان بود و من مدارکش را 
گرفتم تا کارش را انجام دهم.  آدم چشم 
ناپاکی نبود و از همین رو با او راحت تر بودم. 
توجهم به او وقتی بیشتر جلب شد که نوبتش 
را به پیرمردی داد که توان ایستادن نداشت. 
نوبت جوان روستایی بود که در میانه مراحل 
ثبت نام سایت قطع شد. هرچه منتظر ماندیم 
باز نشد. از او خواستم مدارکش را به همراه 
ثبت نام  برایش  تا  بگذارد  موبایلش  شماره 
کنم و فردا بیاید. او هم که از روستا می آمد 
خداخواسته قبول کرد. فردا صبح اول وقت 
ثبت نامش را انجام دادم ولی هرچه تماس 

گرفتم جواب نداد.
با گوشی به او پیام دادم که کارش انجام شده. 
نیم ساعتی بعد تشکر کرد و تا ظهر آمد و 

مدارکش را گرفت.
بعد از آن چند بار دیگر برای کارهای مختلف 
و  داشت  مؤدبانه  رفتاری  بار  هر  که  آمد 

مستقیم سراغ من می آمد. 
بعد از مدتی شروع کرد به ارسال پیامهای 
مثاًل   ... مختلف  مناسبتهای  به  مذهبی 
جمله ای  علی)ع(  امام  تولد  مناسبت  به 
امر  قصد  می کردم  احساس  می فرستاد. 
به معروف و نهی  از منکر دارد. اصاًل خوشم 

نمی آمد. خواستم بالکش کنم ولی با توجه 
به رفتار خوبش گفتم کار خوبی نیست. 

به مرور نظرم عوض شد. نوع جمالتی که 
اهل  آدم  می داد  نشان  می کرد  انتخاب 
مطالعه ای است. گاهی هم شعری از حافظ یا 

موالنا می فرستاد. 
دوسه ماهی گذشت. در همین فاصله چند 
تایی خواستگار دیگر را رد کردم چون واقعًا 
قصد ازدواج نداشتم. اما نمی دانم چرا دوست 
داشتم بیشتر درباره او بفهمم و او را بشناسم.  
یک بار درباره خودش پرسیدم که بدون هیچ 
دروغ و کلکی از خانواده اش گفت. فهمیدم 
بچه اول خانواده است و وضعیت مالی بهتری 

نسبت به ما دارند. می گفت عاشق کشاورزی 
است. بیست و سه  سال سن داشت و یک سال 

از من بزرگتر بود. 
باشیم  داشته  مشترکاتی  که  این  بدون 
تمام فکرم را مشغول کرده بود. فهمیدم که 

ناخواسته عاشقش شده ام.
بزرگترم گفتم  به خواهر  را  وقتی موضوع 
برای  می خواهی  که  کرد  مسخره  مرا 
زندگی شهر را رها کنی و به روستا بروی؟ 
 خواهرم از آن دست دخترهایی بود که هر 
کدام از خواستگارانش را به رغم مخالفت 
پدر و مادرم به بهانه ای رد می کرد و خیلی 

ایده آل گرا بود.
یک روز صبح ابوالفضل و مادرش به محل 
آمد.  از من خوشش  مادرش  آمدند.  کارم 

همان روز دوست داشتند به خانه ما بیایند که 
من مخالفت کردم تا ابتدا نظر پدر و مادرم را 
بگیرم چون خواهر بزرگتر از خودم داشتم. 
خالصه خواهرم را واسطه کردم تا با پدر و 
مادرم صحبت کند. اول خیلی مخالف بودند 
اما وقتی رضایت من را دیدند، پدرم گفت 

اجازه بدهید بیایند بعد تصمیم می گیریم.
زمستانی  سرد  شبهای  از  یکی  در   
شدت  به  مادرم  شد.  انجام  خواستگاری 
مخالف بود و می گفت می خواهی شوهر کنی 
از همین شهر باشد. پدرم اما کاری نداشت 
و می گفت انسانیت شرط است. چند ماهی 
طول کشید تا توانستم مادرم را راضی کنم 

اما با این شرط که برای زندگی به شهر بیاید...
قبولش برای ابوالفضل سخت بود. او در شهر 
چشم  یک  در  پذیرفت.  اما  نداشت  شغل 
از یک سال  بعد  و  برهم زدنی عقد کردیم 
عروسی آبرومندانه ای در روستا برایم گرفتند. 
برای  و  کرد  عمل  قولش  به  هم  ابوالفضل 
زندگی  به نی ریز آمد. پدرش برایمان خانه ای 
رهن کرد و من هم مختصر جهیزیه ای که 
داشتم در منزل چیدم. زندگی امان با هزار 
شور و شوق آغاز شد. ابوالفضل تقریبًا نصف 
هفته را برای کارهای کشاورزی به روستا 
می رفت و بقیه روزها با پرایدی که داشت در 
آژانس کار می کرد. من هم مثل سابق به دفتر 
کارم برگشتم. هر دو به سختی کار می کردیم 
و از زندگی مان لذت می بردیم. همدیگر را کم 

می دیدیم اما سعی می کردیم از با هم بودن 
لذت ببریم. مادرم هم به مرور  نرم تر شد. 

خستگی  بود.   سخت  واقعًا  کشاورزی  کار 
ابوالفضل را می دیدم که در سرما و گرما کار 
می کند. اما وقتی می دیدم خودش این کار 
را دوست دارد من هم راضی می شدم. خیلی 
روزها تنها ماندن در خانه آزارم می داد. حتی 
با  را  ابوالفضل  آفتاب سوخته  چهره  وقتی 
برادرها و پسرهای فامیل  مقایسه می کردم 
دلم می گرفت اما در عوض وقتی می  دیدم 
مثل کوه پشت خانواده ایستاده و اهل کار و 
تالش است و خرده شیشه ندارد، دلم گرم 

می شد. 
غشی  و  بی غل  زندگی  هم  خانواده اش 
داشتند. من هم از آن دختری که دغدغه اش 
لباس و الک و آرایش بود،  فاصله گرفته بودم 
داشته  زندگی هدف  در  و سعی می کردم 
باشم. من قناعت را از مادرم یاد گرفته بودم و 
با سختی ها و کم و کاستی ها کنار می آمدم. 
حتی اوایل دختر خاله هایم زیاد به من نیش 
و کنایه می زدند ولی من از زندگی ام راضی 

بودم .
االن 7 سال از زندگی مشترک ما می گذرد 
داده.  ما  به  را  فرشته  مهربانش  و خدا دو 
ابوالفضل هم مشغول درست کردن خانه در 

نزدیکی خانه پدرم است. 
من زندگی خیلی ها را می بینم که به خاطر 
هم چشمی،  و  چشم  مشکل پسندی، 
تجمل گرایی و نداشتن قناعت، تلخ می گذرد. 
را  زندگیم  قصه  خواستم  دلیل  همین  به 
را  زندگی  بگویم که  بقیه  به  تا  بنویسید  
ازدواج  نباید  گرفت. دخترها  نباید سخت 
را وسیله ای برای رسیدن به خواسته هایی 
بدانند که در خانه پدری به آن نرسیده اند. 
باید از زندگی لذت ببریم چرا که زندگی به 
خودی خود سخت است. االن من و خواهر 
کوچکتر از خودم ازدواج کرده ایم اما خواهر 
تنهایی  الک  در  بیشتر  این روزها  بزرگم 
خودش فرو رفته و این افسردگی همه ما را 

آزار می دهد. 
من نه قصری دارم و نه باالترین مدل ماشین.  
می کنم.  زندگی  اجاره ای  خانه  در  هنوز 
اما همین که می دانم شوهرم سرش به کار 
خودش گرم است و برای من و دو فرزندم 
خوشبختی  احساس  می کشد  زحمت 
می کنم. همین که می بینم شوهرم به من 
احترام می گذارد یعنی من خوشبختم. البته 
ما هم گاهی دعوا می کنیم و دلخوری داریم. 
ولی نمی گذاریم کهنه شود و زود درباره آن 

مشکل حرف می زنیم. 
هر دو می دانیم که برای هم غرور نداشته 

باشیم بویژه ابوالفضل.

حکایت شیرین یک زندگی
بر اساس یک سرگذشت واقعی

شهادت بانوی الهی حضرت فاطمه)س( تسلیت باد

ساده زیستی و زهد

انتخاب یا تحمیل؟
حجت االسالم دکتر حسین سروش / امام جماعت حسینیه ثاراله

بچه ها سالم
به کوشش سمیه نظری 

غالم
 دریا ندیده

پادشاهی با یک غالم به یک کشتی سوار شدند 
تا به جایی مسافرت کنند. غالم اولین بار بود که 
دریا را می دید و همین که کشتی به دریا رفت 

شروع به بی تابی و گریه و زاری کرد.
هرچه با او به مهربانی صحبت می کردند، آرام 
نمی گرفت. تا حدی که پادشاه از دست او کالفه و 

خسته شده بود.
یک نفر دانا در کشتی بود و به پادشاه گفت: اگر 
اجازه بدهی، من می توانم این غالم را ساکت کنم.

پادشاه گفت: اگر این کار را بکنی، لطف بزرگی 
در حق من کرده ای.

فرد دانا به خدمه کشتی گفت که غالم را توی 
دریا بیندازند. غالم چند بار توی آب باال و پایین 

رفت و باالخره او را بیرون آوردند.
غالم از آن به بعد گوشه ای نشست و ناآرامی 

نکرد.
از آن دانا پرسیدند: دلیل این کار چه بود؟

فرد دانا گفت: تا وقتی که مصیبت را ندیده بود، 
قدر سالمتی و امنیت کشتی را نمی دانست. قدر 
آرامش کشتی را کسی می داند که به مصیبت 

غرق شدن توی دریا گرفتار شده باشد.
اصل حکایت:

نشست  کشتی  در  عجمی  غالمی  با  پادشاهی 
و غالم، دیگر دریا را ندیده بود و محنت کشتی 
بر  لرزه  و  نهاد  در  زاری  و  گریه  نیازموده 
اندامش اوفتاد. چندان که مالطفت کردند آرام 
نمی گرفت و عیش ملک از او منغص بود. چاره 
را  َملِک  بود،  ندانستند. حکیمی در آن کشتی 
گفت: اگر فرمان دهی من او را به طریقی خاُمش 

گردانم. گفت: غایت لطف و کرم باشد.
بفرمود تا غالم به دریا انداختند. باری چند غوطه 
خورد، مویش گرفتند و پیش کشتی آوردند. به 
دو دست در سکان کشتی آویخت. چون بر آمد 
به گوشه ای بنشست و قرار یافت. َملِک را عجب 
گفت:  بود؟  حکمت  چه  این  در  پرسید:  آمد. 
از اول محنت غرقه شدن نچشیده بود و قدر 
سالمت کشتی نمی دانست. همچنین قدر عافیت 

کسی داند که به مصیبتی گرفتار آید. 



 1-از سرعت خود بکاهید.
 2-چراغ هایتان  را روشن کنید.
 3-از ترمز شدید اجتناب کنید.

4-سیستم تهویه را روشن کنید تا شیشه ها
  بخار نکرده و دید شما کم نشود. 

بخش مکانیک خودرو هنرستان فنی 
شهید دکتر باهنر نی ریز

4 نکته برای 
رانندگی در 
هوای بارانی

آشپرباشی

مواد اولیه برای 4 نفر:
ذرت: نصف لیوان
لیمو ترش: 1 عدد

عدس پاک و خیس شده: 1 پیمانه
عصاره پودر کاری: 1 قرص

عصاره زعفران: 1 قرص
پیاز متوسط خرد شده: 1 عدد
هویج خرد شده: دو سوم لیوان

سیر ریز خرد شده: 2 حبه
ادویه: به میزان الزم

1. ابتدا پیاز، هویج و سیر را تفت دهید تا 

نرم شود.
2. عدس و ذرت را به همراه 6 پیمانه آب 
اضافه کنید. سپس در قابلمه را ببندید و 

اجازه دهید بپزد.
از آنکه عدس و ذرت به خوبی  3. پس 
پخت، عصاره پودر کاری و عصاره زعفران 
را به ترکیب اضافه کنید. عصاره باعث می 
شود تا عطر و طعم غذا بهتر شده و سوپ 
جا افتاده شود. توجه داشته باشید که در 
صورت استفاده از عصاره نیازی به افزودن 

نمک به غذا نیست.

کمک  با  پخت  کاماًل  اینکه  از  بعد   .4
گوشت کوب برقی سوپ را پوره کنید تا به 

قوام دلخواهتان برسد.
5. سپس آِب لیمو و ادویه را اضافه کرده و 

سوپ را نوش جان کنید.

سوپ لیمو و عدس
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 به کوشش فاطمه زردشتی نی ریزی

ماجراهای من و بی بی

خدا بد نده، بیُزت َکّنه؟ !
بی بی نگاهش را از آینه گرفت...

طوری  َیی  سوسی  ای  اصن  دختر   -
شودود...

- سوسی کیه بی بی؟
- سوسی دیه! سوسن!  به نظر من صورُتش 

َیی طور دیه شودود...
- وا! مگه نمی دونی بی بی؟

- چی چی ننه؟
- ژل تزریق کرده بود دیگه بی بی.

- ِجل؟
- جل نه بی بی، ژل...

- راس می گی دختر؟ کجاشه جل زدود؟
لباش  ندیدین  بی بی...  دیگه  لباشو 

برجسته شده بود؟
خرج  پوِلی  چه  مردم  دختر  ووووی   -
می کنن! ها نپه همه میشن مث ما! دلمون 
نواتی  روغن  با  بسونیم،  ِکِرمی  َیی  نیا 

دسامونه چرب می کنیم!
کمی ساکت شد...

- میگم گالب...
- جانم بی بی؟

- خوب شُدود، نه؟
یه  هرکسی  بی بی؟  واال  بگم  چی   -
واال  نپسندیدم!  که  من  داره،  سلیقه ای 
بیشتر  رو  آدما  قیافه ی طبیعی  که  من 

می پسندم...
چی  حتمًا  دختر،  ُاملی  بس  از  تو   -
باَکالسیه که سوسی  رفته ای کاِر کرده... 

میگم گالب...
- جانم بی بی؟

- حاال چن میسونن؟
- برا چی بی بی؟

- بری چی چی و گوِلی گرم... َیی چی که 

میگم ُدُرس جواب بده...
- چی گفتم مگه بی بی؟
- میگم چن میسونن؟

من  مگه  بی بی؟  چمیدونم  من  آخه   -
تزریق کردم؟

دوباره کمی مکث کرد...
- کجا جل تزریق می کنن؟

- بازم نمی دونم بی بی...
- اصن من بری چه درم اَ تو سوال می کنم؟ 
بگم  سوسی،  بری  بزنم  زنگی  َیی  بذا 

خوُدشم همرام بیاد...
- کجا بیاد بی بی؟

- بری تزریق ِجل دیه! 
- ولی بی بی...

- حرف نزن گالاااااب.... حرف نزن.... من 
رفتم، خدافظ...

*****
دهان وامانده ام را بستم و خودم را جمع و 

جور کردم...
بی بی نگاهش را از من گرفت و دوباره زل 

زد به آینه...
- چطو شدم گالب؟

- چی بگم بی بی واال؟
- شد من َیی دفه َیی غلطی بکنم بیگی 
خوب کاری کردی بی بی؟ بیگی بی بی 
مبارُکت باشه؟ بیگی بی بی چقد ای ِجلو 
اعتمادبه  ذِری  َیی  شد  کرده...  جووُنت 

نفس منه ببری باال؟ شد گالب؟
- چی بگم واال بی بی؟ باشه، خوب شدین!

- َای  باشه و مرض، َای باشه و درد، َای باشه 
و تیرناحق، ینی ای باشو اَ صد تا ُفش بدتر 

بود!
- وا، چی بگم بی بی خب؟

بی بی بلند شد چادرش را برداشت.
- حاال کجا میری؟

- او دنیا، َیی ِجی که ریخت توِر نبینم!
*****

بی بی که از در آمد تو اخم هایش توی هم 
بود...

- چی شده بی بی؟
- هیشطو...

از  میگم،  بی بی  شده  چی  بابا،  ای   -
ظاهرتون پیداس یه چیزی شده...

- دختر میگم هیشطو سربه سُرم نذا...
- بی بی توروخدا بگین دیگه، نگران شدم...

- هیچی، رفتم چارصد پونصد هزار تومن 
خرج خوُدم کردم حاال مش موسی دیدُتم 
نه گذوشته نه ورُدشته میگه خدا بد نده، 

بیُزت َکّنه؟ !
زدم زیر خنده که بی بی محکم با عصایش 

زد توی کمرم...
- ای درد، ای مرض، گالب نیُشته بَِون که 

درددُلمه سر تو خالی میکنمه...
دوباره  که  شدم  ساکت  دقیقه ای  چند 

گفت...
- حاال چکار کنم گالب؟ چیکار کنم بشه 

مِث اوُلش؟
- واال تا اونجایی که من می دونم بی بی، 
چن وقت طول می کشه تا لبتون به حالت 
می تونین  کار  یه  فقط  برگرده...  عادی 

بکنین بی بی...
- چی چی؟ چکار کنم ننه؟

- تا اون موقع وقتی میرین بیرون ماسک 
کسی  هم  نمیشین،  مریض  هم  بزنین! 

لبتون رو نمی بینه!
گالبتون

زبونم الل، زبونم الل
از کارواش به دارالرحمه!!!

بعد از مدتها در بین روزمره گی های زندگی یک وقت خالی 
پیدا کردم و به کاوه از دوستان قدیمی و صمیمی ام سر زدم!

کاوه در یکی از نشریات مطرح استان کار می کند. بعد  از خوش 
و بش صحبتمان به کار و بار و مشکالت و خاطراتش رسید!

کاوه گفت: اوایل کارم، تکنولوژی ضبط صدا و تصویر با االن 
فرق می کرد و برای یک مصاحبه مشکالت زیادی را به جان 
می خریدیم! مثاًل هر جا جلسه ای بود به سرعت برق واکمن 
و نوار کاست و حلقه فیلم و دوربین را در کیفی می گذاشتم 
و خودم را به محل جلسه می رساندم و باالی سن می رفتم و 
واکمن را جلوی سخنران می گذاشتم و خودم پایین سن 

شروع به گرفتن عکس می کردم!
بعضی از مسئوالن هر جا  صالح نمی دانستند حرفی به بیرون 
درز کند خیلی ماهرانه واکمن را خاموش می کردند تا سندی بر 

جای نگذارند!!! اما جالب تر از این مصاحبه با مردم است! یک بار 
از پیرمردی پرسیدم: شهر ما چه مشکالتی دارد؟!

لبخندی زد و جواب داد: واال یه مشکلی داره که نمی دونم 
مربوط  به فرمانداریه، شهرداریه یا استانداری!

ببینید یک اتوبوس 17 متری را در کارواش با آب و کف به مدت 
2-3 ساعت می شویند و نهایت 200 هزار تومن می گیرند! ولی 
وقتی یک نفر با طول نهایت 180 سانتی متر  می میرد ۹00 

هزار تومن می گیرند و می شورند!!!
لطفًا به مسئولین بگویید اگر ارزانش کنند خیلی ها می میرند 
و از لیست یارانه و مصرف سرانه کشور حذف می شوند و در 

کنترل هزینه های کشور کمک می شود!
اصاًل با کارواش ها قرارداد شستشوی میت ببندید! واال به خدا! 

قربانتان غریب آشناخیلی ارزونتره!

شیوه  که  بپذیرد  نتوانست  هرگز  شاه 
رغم  به  و  دارد  کاستی هایی  او  حکومت 
در  هیچ گاه  مردم  فزاینده  ناخرسندی 
صدد تغییر روش خود برنیامد. به گمان او 
اصالحات ارضی و اجتماعی موجب آزادی 
زنان و دهقانان و سهامدار شدن کارگران 
آموزش  و  بهداشت  های  برنامه  و  گشته 
ساخته  برپا  خوشبخت  جامعه ای  رایگان، 
خرده  و  شکایت  برای  جایی  دیگر  و  بود 
گیری نبود. ولی جز در زمینه آزادی زنان 
که بی گمان گامهایی اساسی برداشته شد 
در موردهای دیگر واقعیت وضع کشور با 
تصورات شاه تفاوتی کلی داشت. اصالحات 
به  مالکی  بزرگ  بردن  میان  از  و  ارضی 
راستی خدمت بزرگی بود، به شرطی که به 
دنبال آن نهادهای تازه ای مانند شورای ده 
یا شرکتهای تعاونی - به معنای راستین و 
نه تبلیغاتی کلمه - جایگزین نظام پیشین 
و  پیگیر  سیاست  با  نیز  دولت  و  می شد 
روشنی از آنها پشتیبانی می کرد. ولی در 
عمل به این امر آن چنان که باید توجه نشد 
و اعتبارات کشاورزی بیشتر صرف طرحهای 
بزرگ شد و دهقانان خرده پا کم و بیش 
فراموش گشتند. داستان مشارکت کارگران 
در سود سهام واحدهای صنعتی نیز در عمل 
تبدیل به یک یا دو ماه دستمزد اضافی در 
سال شد و هیچ ارتباطی با سود این واحدها 
نداشت. هنگامی نیز که قرار شد بخشی از 
سهام این گونه شرکتها به کارگران واگذار 
شود، تورم و کمبود مسکن و خواربار چنان 
فشاری بر گرده این طبقه وارد کرده بود 
که دیگر کسی با وعده صاحب سهم شدن و 
دریافت سود در آینده دل خوش نمی داشت. 
آن هم در نظامی که کارگر نمی توانست 
خود  صنفی  منافع  از  دفاع  برای  آزادانه 
رسمی  سندیکاهای  و  سازد  برپا  اتحادیه 
وضعی بهتر از حزب های سیاسی نداشتند 

و چیزی مگر آلتی در دست دولت نبودند. 
از سوی دیگر تصمیم واگذاری 4۹ درصد 

در  منفی  اثری  سهام شرکتهای صنعتی، 
بسا صاحبان  و چه  داشت  سرمایه گذاری 
درآمد  شدند،  آن  مشمول  که  صنایعی 
به دست آمده خود را بی درنگ به خارج 
منتقل کردند. در حالی که روند پیش از 
آن، بازگرداندن سرمایه هایی که در خارج 
و  آموزش  برنامه  بود.  کشور  به  داشتند، 
بهداشت رایگان نیز چندان معنایی نداشت. 
به  کودکان  از  درصد  تنها 75  در 1355 
در  هم  آن  داشتند،  دسترسی  آموزش 
شرایطی که حتی در پایتخت مدرسه ها تا 
سه نوبت کار می کردند و شمار شاگردان 
هر کالس به 80-70 تن می رسید. بر پایه 
بانک جهانی، درصد  گزارش سال 1۹7۹ 
اشخاص بالغ باسواد در 1۹75، در تانزانیا 
ایران 50 درصد  66، در ترکیه 60 و در 
میزان   1۹77 در  همچنین  نبود.  بیشتر 
امید به زندگی در ترکیه 60، در ایران 52 
و در هندوستان و تانزانیا 51 سال بود. به 
زبان دیگر چه در زمینه آموزشی و چه در 
زمینه بهداشتی، وضع ایران از کشورهایی 
داشتند،  کمتر  خیلی  یا  کمتر  درآمد  که 
بهتر نبود. پس از انقالب ایران برخی مدعی 
شدند که ریشه فروپاشی نظام شاهنشاهی 
این بود که شاه در راه نوین ساختن ایران 
تندروی کرد. راستش این است که شاه یا 
شاخصهای نوین سازی را در نیافت، یا به 
آنها اعتنایی نداشت. او روح زمان خود را 
آنچنان که می بایست درک نکرد. از یک سو 
آرزو داشت جامعه ای از نظر مادی پیشرفته 
و کم و بیش غربی برپا سازد و از سوی دیگر 
کوشید از نظر سیاسی به خودکامگی سده 
پیش گراید. شاه به پیدایش جامعه ای که 
در آن میلیونها تن به مدرسه می رفتند و 
ده ها هزار تن هر سال از دانشگاه ها بیرون 
می آمدند کمک کرد؛ ولی هرگز نتوانست 
و  سیاسی  امور  در  اینان  مشارکت  به 
اجتماعی کشور تن در دهد. او می خواست 
همه آرزوهای متضاد خود را یک جا و با 

هم انجام دهد؛ هم ارتش بسیار بزرگی که 
نمی یافت،  در  را  آن  ضرورت  کس  هیچ 
داشته باشد و هم پیشرفت اقتصادی. کسی 
ولی  نکند،  مشارکت  سیاسی  کارهای  در 
در ضمن نیز همه خرسند باشند. سودای 
با  نتواند  هرگز  شد  موجب  شاه  یکه تازی 
این که کسان دیگری اظهار وجود کنند 
بسازد و روی هم رفته اصالتی برای مردم و 
خواست و باور آنان قائل نبود و گمان داشت 
وظیفه مردم یکسره فرمانبری، و وظیفه او 
رهبری است. از سوی دیگر، بر پایه آنچه در 
آغاز پادشاهی خود و جریان سقوط دولت 
بزرگ،  قدرتهای  بود،  دیده  مصدق  دکتر 
به ویژه آمریکا و انگلستان را دارای نیرویی 
یقین  نتیجه  در  می پنداشت.  افسانه ای 
داشت نگهداری روابط صمیمانه با اینان، 
او را از هرگونه خطر ناشی از ناخرسندی 
مردم مصون می دارد و در چنین شرایطی 
می تواند آسوده دل، آن چه می خواهد بگوید 
و بکند. شاه را با واقعیت عینی وضعیت ایران 
سر و کاری نبود و با سرسختی و یکدندگی به 
دنبال دورنمایی بود که درباره آینده کشور 
در ذهن خود می پروراند. از همین رو نیز، 
او که مردی سخت کوش بود و به شیوه ویژه 
داشت،  میهن  به  خدمت  آهنگ  خویش 
توده  است  ممکن  چگونه  درنیافت  هرگز 
مردم این پاکدلی ذهنی او را درک نکنند و 
در همه حال به گرد او نباشند. به این سان با 
گذشت زمان، شکاف میان جهان پنداری او و 
آن چه به راستی در کشور رخ می داد، افزون 
شد. شاه ایرادی در کار خود نمی دید و تنها 
دستگاه های اجرایی و تبلیغاتی را مسئول 
تا  و  می دانست  ناخرسندی ها  و  کمبودها 

پایان نیز همچنان بر این باور ماند.
پایان

برگرفتهجستارگونهایاز:
یادداشتهای   )13۹3( علی نقی  عالیخانی، 
َعَلم، جلد اول، تهران: کتاب سرا، صص  116 

تا 118

سالهای واپسین حکومت شاهنشاهی

هیچ قدرتی جلودار سیل ناخرسندی مردم نیست  
بخش بیست و پنجم و پایانی

ویژه  طنز نی ریزان فارس

سال ششم / شماره:  286
قیمت: 2 قرون

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

نوشته ها  سنگ  و  باستانی  گورهای  سنگ 
بخشی از فرهنگ و تاریخ شهرها و آبادی های 
این  بررسی  و  مطالعه  با  هستند.  ما   کشور 
یادگاران عزیز می  توان گوشه هایی از تاریخ 
را  کشورمان  آبادی های  و  شهرها  تاریک 

بازیابی و روشن کرد.
شهرهای  دیرینه ترین  از  یکی  نی ریز،  در 
ایران، سنگ قبرها و کتیبه هایی از روزگاران 
پیش به یادگار مانده بود که شوربختانه در 
دهه های گذشته در خوابناکی عمیق بزرگان 

و مسئوالن شهر، نابود شدند و می  شوند.
گچ نوشته مسجد جامع صغیر)بازار( در شمار 
کتیبه هایی بود که با تخریب آن مسجد برای 
همیشه، از دیدگان ما پنهان شد و آگاهی ما 
از محتوای آن، مدیون همت دانشی مرد زمانه 
ما، ایرانشناس فقید، زنده یاد ایرج افشار است 
که متن گچ نوشته را نیم سده پیش در مجله 
یغما منتشر کرد و نگارنده آن را در بخش 
ضمیمه های منظومه فرهاد و شیرین شعله 

نی ریزی بازچاپ نمود. 
کتیبه سر در شمالی مسجد جامع کبیر، از 
دیگر سنگ نوشته هایی است که حرامیان، آن 
را ربودند و تا امروز هیچ نشانی از آن به دست 

نیامده است.
کتیبه کاروانسرای سروی نیز به سرنوشت تلخ 
دیگر میراثهای فرهنگی دچار شد و به غارت 
رفت و خود کاروانسرا نیز در حال احتضار 

است. 
سنگ مزارهای کم نظیر نی ریز نیز سرنوشتی 
استاد  جاودانه یاد  دارند.  غم انگیز  بس 
ارجمندی  به  پیش  دهه ها  افشار،  ایرج 
و  لنگر  و  باال  کوچه  محله  سنگ مزارهای 
و  ساخت  در  نی ریز  مردمان  چیره دستی 
پرداخت آنها اشاره کرده است. وی در سفرنامه 
خود بر شهردار وقت، دلسوزانه تاخته است که 
چرا این سنگ گورهای زیبا را در جدول بندی 
خیابانها و ساخت پلها و... به کار برده است. 
ُمْثله  که  است  هنربین  دیده  کدام  راستی 
بقعه   سنگ مزارهای  شدن  قطعه قطعه  و 
سیدجالل الدین عبدالله را به دست تبرداران 

تعصب ببیند و اشِک درد نریزد.
آتِش حسرت و دریغ مغز استخوان را به جوش 
می  آورد، وقتی می  بینیم، سنگ گور نفیس 
در  پیش  دهه  سه  تا  بن خلف  محمدحسن 
قبرستان کوچه باال، آرمیده بود و امروز هیچ 
نشانی از آن در دست نیست و آگاهی ما از 
وجود چنین سنگی مدیون زنده یاد مرحوم 
حاج محمد طاهری است که اطالعات خود 
را در این باره در کتاب تایپی » نی ریز« آقای 

محمود بامداد، ثبت نموده است.
بگذریم. دو سه هفته پیش بود که به راهنمایی 
فرهنگ دوستمان  و  زحمتکش  دوست 
آقای حسین تاج بخش توفیق زیارت یکی از 
سنگ مزارهای تاریخی شهر را یافتم. آنچه در 

ادامه می  خوانید، معرفی این سنگ است.
ابعاد سنگ گور 

در  ما  پیشینیان  سنت  به  سنگ گور  این 
سده های گذشته، متشکل از دو قسمت است: 

قسمت ایستاده و قسمت خوابیده.
است  خوابیده  زمین  روی  بر  که  قسمتی 
است. درازای سنگ 140،  مستطیل شکل 

پهنای آن 52 و ضخامت آن 5 سانتیمتر است.
اجزای سنگ خوابیده

دیده  عباراتی  و  واژه  هیچ  قسمت  این  در 
درخت  و  گلدان  سنگ  میانه  در  نمی  شود. 

سروی چشم نوازی می  کند.
نقش سرو بر سنگ قبرهای قدیمی  نی ریز 
بسیار دیده می شود. درخت سرو در زندگی 

مردمان نی ریز، حضور گسترده ای دارد. در 
جامع  مسجد  نی ریز،  پرستشگاه  کهن ترین 

کبیر، تک درخت سروی هنور پا برجاست.
در حیاط بزرگ کاروانسرای سروی نیز درخِت 
سرو کهنسالی در کنار حوض کاروانسرا بوده 
است که به همین سبب، نام سروی را بر این 

کاروانسرا نهاده اند. 
در معماری باغهای بزرگ و دل انگیز نی ریز 
سرو حضور دارد، و زیبایی این باغها را در 

فصول چهارگانه، دوچندان می کند.
ردیف  باغها،  این  خیابانهای  سوی  دو  در 
بلند درختان سرو، چشم انداز دلنوازی را به 

دیدگان تماشاییان ارزانی می دارد.
شمار بسیار درخت سرو باعث آمده است که 

یکی از باغهای نی ریز، باغ سروی خوانده شود.
سرو نماد جاودانگی و زندگی است. در فرهنگ 
نمادها می خوانیم که: »سرو درخت عزاداری 
در کرانه های مدیترانه است و بدون شک مانند 
تمام مخروطیان به خاطر صمغ فاسد نشدنی 

جاودانگی  برگهایش،  همیشگی  سبزی  و 
و زندگی دوباره معنا شده است.« )شوالیه، 

1388:ج3،ص580( 
گودچه )آبگاه(

بر روی زمین خوابیده  بر سنگ گوری که 
است، گودچه یا آبگاه در قسمت پایین دیده 

می شود. 
وابستگان متوفا در این گودچه ی کاسه مانند، 
آب می ریخته اند تا پرندگان بنوشند. نگارنده 
دیگر  در  را  کاسه مانند  گودچه هایی  چنین 
سنگ گورهای قدیمی  و از جمله در سنگ 
مزار دامغانی که متأسفانه آن هم اخیراً از بین 

رفته، دیده است. 
در قسمت باالی سنگ، دو شمعدانی است. در 

این شمعدانی ها شمع روشن می کرده اند.
سنگ قبر ایستاده 

قسمت دوم این سنگ به صورت ایستاده است 
و دو سو دارد. در یک طرف تاریخ درگذشت 

متوفا بدینگونه نوشته شده است:
ُکّل مْن علیها فان و یبقی وجه ربک ذوالجالل 
المنوره....  المطهره  مرقد  هذا  االکرام  و 

ضیاءالمله و الشریعه والدین... شهاب الدین
و  نیم شده  دو  به  ایستاده  متأسفانه سنگ 
چندین واژه ای که به ظاهر نام متوفا و لقب او 
بوده، از بین رفته است. به نظر می رسد متوفا، 

از زنان متمول بوده است. 
تاریخ  ایستاده،  سنگ  دیگر  سمت  در 
درگذشت را می توان خواند: فی ثامن عشر 
سبعمائه.  و  سبعین  و  احدی  سنه  رمضان 

)یعنی هجدهم رمضان سال 771(
حدود  از  یادگاری  سنگ،  این  بنابراین، 
ششصدوپنجاه سال پیش است که از حوادث 
ایام، نیمه جانی به در برده است. امید که 
بزرگان و مسئوالن شهر در حفظ و نگهداری 
این سنگ که متعلق به روزگار حافظ شیراز 

است، همت ورزند. ایدون باد.
و  اطالعات  از  مقاله،  این  نوشتن  در 
دکتر  استاد  ارجمند  همکار  راهنماییهای 
ادبیات  و  زبان  دکترای  پورمختار  محسن 
فارسی، آقای مجید دهقانی پژوهشگر تاریخ 
و باستان شناسی و سرکار خانم فاطمه ایزدی 
کارشناس ارشد زبانهای باستانی ایران، بهره 

بسیار بردم. سپاسمند همگی هستم. 

سنگ گوری سربرآورده از غبار تاریخ
دکتر مختار کمیلی / پژوهشگر تاریخ و فرهنگ و عضو هیئت علمی دانشگاه رفسنجان

آسمانت  که بارانی باشد..
 آسمانت که بارانی باشد/ خنده می کشی برلبانم

 طرح دلربایی / از آفریننده احساس های گم
 آسمانت که بارانی باشد /  آن چنان زیبا می رقصی

 گویی روبروی پادشاهی و / سلطان شد ه ای/ آسمانم
 آسمانت بارانی که  می شود / نگاه خیس چشمانت

جواد ابطحیعشقی را می رویاند / در باغچه ی خشک دلم...

ماجراهای تبعه موجاز
هر دم از این بوستان بری َمی رسد. در خبرها 
خوانَده کردم فرغون هم در َوالیت ایران َگران 
در سال  پیراید  موِتر)ماشین(  نرخ  َب  و  شد 
۹2 َبرسید. َچه خبر است فرغون فرانسوی 3 

َمیلیون و 700 َهزار تومان؟
دیگر فرغون هم آرزو شد. اصاًل فرغون َفکرش 

را هم َنمی کرد.
َنمی خواهم پوز َبدهم؛ اما من َیک داَنه از اینها 
دارم. تازه رینگ اسپورتش َگرانتر است. فقط 
کاش چند تا از اینها َسودا )خرید( کرده بودم و 
اآلن پولدار َمی شدم. خاک بر سرم؛ من که برای 
کنَده کاری نیاز داشتم؛ َچرا بیشتر َسودا نکردم؟

حاال که فرغون هم َقیمت پیراید دست دوم 
سال ۹2 شده، باید از آن بی عنوان موِتر بهَره 
برد. بیسیار هم خوب است؛ َبنزین َنمی خواهد 
و بیدوِن در هم هست. حتی َمی شود از آن برای 

موِتر عاروس بهَره برد. تازه باید 
آن را بی دوزدگیر هم موجهز 
خداَی  وقتی  َیک  تا  کونیم 

ناکرَده دزد نزند.
پیراید االنش هم همان َمقدار 
َمی ارزد. دلخوش بی این َمقدار 
بیشتر  فرغون  حتی  نباشید. 

َمی ارزد؛ چون هم کارایی اش از پیراید بیشتر 
است و هم آپشینهایش. تازه امنیت هم دارد. 

خوالَصه بی فرغون ما َتوهین نکونید.
شاید فردا برایش مکتب )آموزشگاه( رانندگی 
هم زَده کونند و بر آن مالیه )مالیات( َببندند. 

با 500 تومان کمتر از نرخ بازار نام َنویسی 
صحَنه  در  همیشه  ملت  و  کونند 
فرغون  َسودای  صف  در  را  ایران 
مگر  راستی  کونند.  ایسَته 
نبود؟  واردات خودرو قدغن 
را  فرانسوی  فرغون  َچطور 

ترخیص َبکرده اند !؟
از شوخی که گوذر کونیم، این که چیزی نیست؛ 
بیوفتد،  از دستت  شما اآلن گوشی  موبایلت 
َمثال این است که چهار سال پیش با پیراید چپ 
َبکرده ای. بی نظرم موقصر سلطان فرغون است؛ 

باید َپیدایش کونند.

فکرش را َبکون؛ کت و شلوار سال ۹2 َقیمت 
شورت و زیر پوش سال 1400 است. حاال هم با 

َیک ماه حقوق، َمی شود َیک فرغون َسودا َبکرد.
یادش َبخیر سالی که تازه بی َوالیت ایران روان 
شده بودم، اربابم َیک پیراید َسودا َبکرد و من که 
فقط دوچرَخه دارم، از روی َحسادت مسخَره اش 

َبکردم و َبگفتم: َمثال فرغون است.
این َطور که پیش َمی رود، باور کونید زمانی 
َبرسد که دیگر فرغون هم َنمی شود َسودا کرد 
و بی نرخ َپژو َمی رسد. َنمایشگاه دارها هم بی 
فکر ثبت نامش َمی افتند و بی دلیل هجوم مردم 

برای ثبت نام، سایتش بسَته َمی شود.
زینَدگانی  جاَی  ِدگر  ایران  َوالیت  هییییی، 
َنمی باشد. باور کونید اآلن َاوج ارزانی است؛ این 

سخن از من َبماند یادیگار...
نجیب

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

بنایی و رنگ آمیزی 

درخشان
 مسئول احمد خرمدل 

09171334347
1/37178

دعوت به همکاری 
به یک راننده با تجربه جهت 

کار روی نیسان نیازمندیم
مراجعه حضوری 

09171304431

1/37194

تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیأت  رأی شماره 140060311005000745  برابر 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک نی ریز تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حمید مرزبان فرزند غالمحسین 
به شماره ملی 15806 صادره از نی ریز در ششدانگ یک باب اطاق به مساحت12.64 
متر مربع 6 فرعی ازپالک 4350 اصلی مفروز و مجزا شده از پالک 4350 اصلی واقع در 
نی ریز بخش 22 فارس خریداری از مالک رسمی از آقای علی خوش نیت 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:1400/10/12 

تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/10/27

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 1400/09/28
ش 127

37155

یک قطعه باغ انجیر با 2000 متر مربع زمین، جاده 

آسفالت شده، ماشین رو، در دامنه کوه بیدبخون به 

فروش می رسد

 09173173797 یر
نج

غ  ا
 با

ش
رو

ف

2/37191

دعوت به همکاری

به یک نیروی خانم آشنا با کامپیوتر جهت کار 

در  خانه چاپ نیازمندیم.

مراجعه حضوری  خیابان طالقانی نبش خیابان بهداشت

2/37206

هنگامه نیایش
طلوع اذان صبحمهشیدیخورشیدی

غروب اذان ظهرخورشید
نیمه شب اذان مغربخورشید

شرعی
282354765711061726171523 جمادی االول12  دی یک شنبه
292354865711071727171523 جمادی االول13  دی دوشنبه
12454865811081728171623 جمادی الثانی14  دی سه شنبه

22454865811081728171623 جمادی الثانی15  دیچهارشنبه 
32454865911091729171723 جمادی الثانی16  دیپنج شنبه
42454865911101730171723 جمادی الثانی17  دیجمعه 
52454960012111731171823 جمادی الثانی18  دیشنبه

آگهی فقدان سند مالکیت بخش 22 فارس نی ریز
چون خانم فاطمه اطمینان فرزند محمدبه وکالت از آقای غالمحســین روانشاد فرزند محمد طبق 
وکالتنامه 25352-1400/10/2 دفتر خانه 351 نی ریز با تســلیم دوبرگ استشهادیه که در دفتر 
خانه اسناد رسمی شــماره 351 نی ریز تنظیم گردیده است مدعی هســتند که تعداد2جلد سند 
مالکیت  مربوط به ششــدانگ خانه  به مســاحت 341.55 متر مربع تحت پالک 129.4 واقع در 
نی ریز بخش 22 فارس به نام فاطمــه اطمینان فرزند محمد و جهانگیــر مختاری فرزند پنجعلی 
هرکدام سه دانگ مشــاع از ششــدانگ در  ذیل ثبت 7611 دفتر 69 صفحات 258و262 ثبت و 
اسناد مالکیت به شــماره چاپی 174691و174692 پ 71 صادر تسلیم گردیده است طی سند 
انتقالی قطعی 63109-1379/12/25 دفتر خانه 11 نی ریز به غالمحسین روانشاد فرزند محمد  
منتقل شده است به علت جابجایی منزل مفقود شده اســت و نامبرده تقاضای صدور سندالمثنی 
نموده است. مراتب طبق دستور ماده 120 اصالحی آیین نامه قانون ثبت آگهی می شود که هر کس 
نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای کرده و یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می باشد تا ده روز 
پس از انتشار آگهی به ثبت محل مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا خالصه 
معامله تســلیم نماید و اگرظرف مدت مقرر اعتراضی نرســیده و یا در صورت اعتراض اصل سند 
ارائه نشود اداره ثبت سند مالکیت المثنی را طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد.   

تاریخ انتشار: 1400/10/12 
محسن زواران حسینی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نی ریز

35810

- مورخ 1400/10/07
13

ش 6

آگهی فقدان سند مالکیت بخش 22 فارس نی ریز
چون آقای رســول کرمی نــژاد فرزندحســن علی  با تســلیم دوبرگ استشــهادیه که 
در دفترخانه اســناد رسمی شــماره 422 نی ریز تنظیم گردیده اســت مدعی هستند 
که تعدادیک جلد ســند مالکیت کاداســتری مربوط به ششــدانگ یک بــاب خانه به 
مســاحت200 متر مربع تحت پــالک3784.239 واقع در نی ریز بخــش 22 فارس به 
نام ایشــان ذیل ثبت دفترالکترونیکی 139720311005003648 با شــماره چاپی 
522692 سری الف سال 97 صادر تسلیم گردیده اســت به علت جابجایی منزل مفقود 
شده است و نامبرده تقاضای صدور سندالمثنی نموده اســت. مراتب طبق دستور ماده 
120 اصالحی آیین نامه قانون ثبت آگهی می شود که هر کس نسبت به ملک مورد آگهی 
معامله ای کرده و یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می باشــد تا ده روز پس از انتشار 
آگهی به ثبت محل مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل ســند مالکیت یا خالصه 
معامله تســلیم نماید و اگرظرف مدت مقرر اعتراضی نرســیده و یا در صورت اعتراض 
اصل سند ارائه نشود اداره ثبت سند مالکیت المثنی را طبق مقررات صادر و به متقاضی 

تسلیم خواهد کرد. 
تاریخ انتشار: 1400/10/12 

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

35810

- مورخ 1400/10/05
13

ش 4

شماره 08-1400/م ن )نوبت اول(

شرکت سیمان سفید نی ریز در نظر دارد یک نفر کارشناس 

حسابداری مالی، از بین آقایان به صورت قراردادی از طریق 

آزمون کتبی و مصاحبه حضوری جهت همکاری در دفتر 

شیراز استخدام نماید. لذا از متقاضیان واجدالشرایط  دعوت 

آموزشی  شغلی،  رزومه  ارسال  به  نسبت  می آید  عمل  به 

و سایر مدارک به شرح ذیل به صورت فایل PDF به آدرس 

ایمیل neyriz.company@gmail.com تا روز شنبه مورخ 

1400/10/18  اقدام نمایند .

سایت                                    به  نیاز  مورد  مدارک  و  شرایط  از  اطالع  جهت 

WWW.NEYRIZCEMENT.COM مراجعه نمایند .

امور بازرگانی شرکت سیمان سفید نی ریز 

آگهی جذب نیروی انسانی شرکت  سیمان سفید نی ریز
3/37136د

تکلیف  تعیین  قانون  اول موضوع  رأی شماره 140060311005000743 هیأت  برابر 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک نی ریز تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم مهدیه ره فرسا فرزند 
محمدعلی به شماره ملی 2550067088 صادره از نی ریز در ششدانگ یک باب خانه 
به مساحت190.37 متر مربع پالک 13 فرعی از 4060 اصلی مفروز و مجزا شده از پالک 
4060 اصلی واقع در نی ریز بخش 22 فارس خریداری از مالک رسمی ازآقای جواد دلداری 
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:1400/09/28 

تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/10/13

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 1400/09/16
ش 121

37155

برابر رأی اصالحیه شماره 140060311005000802 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 جواهر رضایی شکروئی 
فرزند محمدرضا  به شماره شناسنامه 2578صادره از نی ریز در ششدانگ یک باب خانه 
به مساحت127.57 متر مربع پالک 13 فرعی از 4747 اصلی مفروز و مجزا شده از پالک 
4747 اصلی واقع در نی ریز بخش 22 فارس خریداری از مالک رسمی مع الواسطه از 
تعدادی وراث امیر کشمشی )درویش و غالمرضا و اعظم و پریوش و عفت کشمشی و 
خانم معصومه حاتمی(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:1400/09/28     تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/10/13

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 1400/09/18
ش 125

35160

از کلیه سهامداران شرکت خدماتی  بدینوسیله 

شهرک صنعتی سنگ سردار شهید سپهبد حاج 

و  ثبت 1399  به شماره  نی ریز  سلیمانی  قاسم 

شناسه ملی 14006608185 دعوت بعمل می آید 

تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده در ساعت 

10روز پنج شنبه 1400/10/23  که در محل سالن 

اجتماعات شرکت واقع در شهرک صنعتی سنگ 

تشکیل می گردد حضور بهم رسانند.

دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده:

1- بررسی استعفای جمعی اعضای هیات مدیره

2- بررسی استعفای بازرس شرکت.  

هیئت مدیره

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده
 شرکت خدماتی شهرک صنعتی سنگ سردار شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی نی ریز

 به شماره ثبت 1399 و شناسه ملی14006608185

4/37192د

 ۲واحد تجاری متصل به هم   در بهترین نقطه تجاری-اداری شهر

واقع  در زیرزمین داروخانه دکتر قلمداد مجموعاً ۶۸ مترمربع 

به قیمت متری ۵۰ میلیون تومان  )تخفیف پای معامله( به فروش 

می رسد.  دارای سند تک برگ، آب و برق و اسپلیت

مناسب جهت کلینیک زیبایی، مطب پزشک، کلینیک دندانپزشکی، 

دفتر وکالت، دفتر اسناد رسمی، محضر ازدواج و طالق، دفتر پیشخوان 

دولت، پلیس+۱۰، دفتر شرکت و ... تماس فقط خریدار واقعی 

۰933۵۶37۲33 

فروش ۲واحد تجاری

2/37178

 هفت قواره ۵۰۰۰ متری
 دارای سند تک برگ
 مسیر آسفالت 

 ۳۷۰ درخت انجیر ثمری
برای جزئیات بیشتر با شماره زیر تماس حاصل 

 فرمائید :
۰۹۱۷۶۰۲۷۶۵۵
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2/35907

یک قطعه زمین مسکونی،  سند دار با کوچه ۱۰متری 
آسفالت شده دارای آب و برق، گاز واقع در خیابان معلم به 

فروش می رسد
۰9۱73۱73797

زمین فروشی

2/35902

 D :افقی
و  تکان   -2 هندی  نی   - ماهیگری  1-  صنعت 
جنبش - خورشید - خراسان قدیم - ماه سرد 
3- گلخن حمام - باز ستاندن - محلی در مکه 
معظمه 4- دانشمندان - شهری در ایران - وقت 
بین عصر و مغرب 5- نام - ریسمان 6-  مهره ای 
در شطرنج - سال گذشته - حالت بیهوشی - 
حرف فاصله رسان 7- خودسرشت - رود مرزی 
- مزاح و شوخی 8-  از اقوام ایرانی - سر شوی 
گیاهی - جغد 9-  مقام و منزلت - مطیع و اهلی 
- باالی چیزی10-  نوعی خودرو - مرکز استان 
گیالن - ماه پرتابی - کجاست؟ 11- پیروان یک 
پیامبر - خزنده خوش خط و خال12-  رخنه و 
رسوخ - تن و بدن - مژده و بشارت 13-  حرف 
پرسشی - آقای خاص فوتبال جهان - روسیاه 
مطبخ! 14-  گالبی - تربت - سران قبیله - نفی 
عرب 15-  نوعی میلگرد در ساختمان - گونه ای 

چراغ

 M :عمودی
1-  سرزمین تحت سلطه - نوعی نشریه 2-  کتف 
حیوان عظیم الجثه 3-  ظاهر ساختمان - همنشین 
4-  یک  صوت  و  بانگ   - »هرج«  همیشگی 
خودمانی - روز پنجم از هر ماه شمسی در ایران 
باستان - شانه 5-  پرچم و بیرق - دانه ای خوراکی 
- عدد تک رقمی - مادر 6- نوعی پنجره قدیمی 
- از غذاها 7-  درخت انگور - گاز بیهوشی - ساز 
تیره 8-  آرایش درخت - افیون - شب عرب 9-  از 
10- هدف  شیر   - تزریقی  غذای   - برخیزد  ُکنده 
گله   - زن  مکمل    -11 ابریشمی  پارچه  نوعی   -
 -12 اتریش  پایتخت   - بدن  چرک   - گوسفندان 
بازی  با  قدیمی  پر طرفدار  سریال های  از   -  رایحه 
محمود پاک نیت - پهلوان 13-  سن و سالی از او 
گذشته - ننر - جوی پر آب 14-  پست و حقیر - 
سال ترکی 15-  رشته کوهی در چین - رسته ای 

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

در مراسم نماز جمعه نی ریز مطرح شد:

30 درصد افزایش طالق و 30 درصد کاهش
رشد جمعیت در فارس

در  رحمانی زاده  سیدرضا  حجت االسالم 
خطبه های نماز جمعه 3 دی ماه، با بیان این 
مطلب گفت: »در 9 ماهه اول امسال، 463 
ازدواج و 146 طالق در شهرستان نی ریز ثبت 
شده است. این که حدود یک سوم ازدواجها 
در شهرستان نی ریز به طالق ختم شده، زنگ 
خطری برای همه ما از جمله مسئوالن و پدر 
و مادرها است که باید به آن توجه جدی 

کنند.«
طالقها  این  علل  ببینند  »باید  افزود:  وی 
و  فردی  علل  وقتها  بعضی  چیست؟ 
روانشناختی یا جسمی و بدنی دارد، بعضی 
اقتصادی است و یک وقت فقر  وقتها فقر 
اعتقادی و فرهنگی است. اما نقش نهادهای 
فرهنگی، دینی و مذهبی، نقش بسیار مهمی 
است که باید بررسی و تحلیل کنند. متأسفانه 

فرهنگی  دستگاه های  کرونا  دوران  در 
کارشان را تعطیل کرده اند؛ انگار از خدایشان 
را کرونا  بهانه   و  بنشینند یک گوشه  بوده 

کنند.«
رحمانی زاده گفت: » در استان فارس آمار 
درصد   30 قبل  سالهای  به  نسبت  طالق 
افزایش و رشد جمعیت 30 درصد کاهش 
داشته است! رسانه ها باید روی قانون تحکیم 
خانواده مانور دهند و کارشناس دعوت کنند. 
اما متأسفانه ما قانون تصویب می کنیم و در 
عمل لنگ می زنیم. اگر این 8 سال را مدیریت 
نکنیم، با مشکل جمعیت و رشد سالمندی 

مواجه می شویم.«
نامهای  بیشترین  عناوین  به  اشاره  با  وی 
بردن  نام  و  جاری  سال  در  شده  انتخاب 
برخی از آنها گفت: »این نامها برازنده یک 

فرد مسلمان نیست که اسم فرزندش را اینها 
بگذارد. من نمی دانم این اسامی چه معنایی 
دارد؟ نمی خواهم بی احترامی کنم؛ اما باید 
در نامگذاری دقت کنیم. انتخاب نام نیک در 
روح و روان فرزندان تأثیر دارد و یکی از حقوق 
فرزندان بر والدین، انتخاب نام نیک است. اما 

متأسفانه این اسامی، اسامی خوبی نیست.«
خطیب جمعه نی ریز روز ملی ثبت احوال 
را تبریک گفت و اظهار داشت: »کارکنان 
ثبت احوال مرزبانان هویتی کشور ما هستند 
ما  شناسنامه ای  و  هویتی  مرزهای  از  که 

پاسداری می کنند.«
وی از مردم خواست تا برای ثبت رویدادهای 
تولد، وفات، ازدواج و طالق، در مهلت قانونی 
خود و در موعد مقرر اقدام کنند تا با مشکل 

مواجه نشوند.

روابط عمومی فرهنگ و ارشاد اسالمی:
هنرمندان و عالقه مندان به هنر تئاتر روز 
استاد سید  میزبان  دوم دی ماه  پنجشنبه 
اشرف طباطبایی پیشکسوت برجسته هنر 

تئاتر ایران بودند.
برگزاری نشست تخصصی »تئاتر روز دنیا«، 
به  غزال«  و  »سیاه  اجرای  بررسی  و  نقد 
کارگردانی محمدجواد علیمردانی، پرسش 
و پاسخ از برنامه های حضور طباطبایی در 
نی ریز بود که مورد استقبال انجمن هنرهای 

نمایشی نی ریز قرار گرفت.
از  طباطبایی  اشرف  سید  نشست  این  در 
عنوان »دور نمایش« در ادبیات نمایش ایران 
که به تازگی توسط وی انتخاب شده است، 
رونمایی کرد و گفت: این واژه برای شیوه 
جدید اجرای تئاتر در خارج از کشور انتخاب 
شده که در گزینش این واژه، با اساتید هنر و 

ادبیات ایران مشورت شده است.

طباطبایی افزود: دور نمایش در واقع اجرای 
نمایش در بستر مجازی است که نه تئاتر 
است و نه فیلم و سینما، بلکه هم تئاتر است 

و هم سینما.
عنوان  با  امروز  دنیای  در  داد:  ادامه  وی 
نمایش اینترنتی مطرح و در ایران با این 

عنوان نامگذاری شده است.
در پایان این نشست طباطبایی از اجرای 
یک »دور نمایش« بزرگ با همکاری شبکه 

فارس خبر داد و گفت: این پروژه در 30 
قسمت برنامه ریزی و اجرا خواهد شد و قرار 
است به زودی گفتگویی تلویزیونی درباره 
این اتفاق نمایشی از شبکه فارس به مردم 

ارائه شود.
به  روزه  یک  برنامه  این  است  گفتنی 
دعوت گروه نمایش »هفت در بهشت« به 
گروه  و  علیمردانی  سرپرستی محمدجواد 

نمایش میعاد صحنه انجام شد.

هزاران دانه بادام کوهی )الوک( در اراضی 
مرتعی دولت آباد نی ریز توسط دوستداران 

طبیعت کاشته شد.
یازدهمین برنامه کاشت دانه های جنگلی با 
عنوان »طرح رویش سبز« برای هشتمین 
سال پی در پی با هماهنگی و همکاری اداره 
مشارکت  و  آبخیزداری  و  طبیعی  منابع 
همیاران انجمن میراث ماندگار بختگان در 

شهرستان نی ریز اجرا شد.
در ابتدای این مراسم حامد جمالی رئیس 
احیاء  پیرامون  نی ریز  طبیعی  منابع 
کاشت  نحوه  نیز  و  زاگرس  جنگل های 

دانه های جنگلی توضیحاتی را ارائه داد.
سپس محمدجواد رنجبر ضمن برشمردن 
عوامل تهدید و تخریب مراتع و جنگل ها، 
هدف از اجرای این طرح ها را فرهنگ سازی 
و تقویت بنیان های فکری در جهت حفظ 

عرصه های طبیعی عنوان کرد.
مدیر انجمن میراث ماندگار بختگان افزود: 
از  بیشتر  مراتب  به  جنگل داری  اهمیت 
اجرای  که  زمانی  تا  و  است  جنگل کاری 
برنامه های جنگل کاری به صورت نمایشی، 
دستوری و بخشنامه ای باشد و فکر اساسی 
غیرقانونی،  تصرف  از  جلوگیری  برای 

آتش سوزی و قطع درختان جنگلی نشود؛ 
همچنان جنگل های ما رو به نابودی است 
و تا وقتی که حضور حداکثری مردم و اراده 
جدی آنها مبنی بر نهضت مردمی در حفظ 
و حراست از عرصه های طبیعی محقق نشود 

این وضعیت بهبود نخواهد یافت.
در ادامه این مراسم که با حضور و مشارکت 
جوانان  اعضای  عالقه مندان  از  نفر   100
کوهنوردی  گروه  احمر،  هالل  جمعیت 
آناهیتا، انجمن زیست بوم مشکان و پایگاه 
مقاومت بسیج انجام شد، چند هزار دانه الوک 

در 8 هکتار کاشته شد.

محمدرضا هدایتی، نی ریزان فارس:
طرح پیشگیری و مقابله با آفت تشی)سیخور( 
اطراف  سنگ چینی  و  تورپیچی  طریق  از 
جنگل های  از  هکتار   300 در  بنه  درختان 
از  جلوگیری  برای  نی ریز  شهرستان 

خسارت های بیشتر شروع شد.
رئیس اداره منابع طبیعی نی ریز گفت: در سال 
انجام شده تعدادی درخت  1399 در پایش 
آسیب دیده در جنگل قرجه مشکان مشاهده 

شد که گمان می رفت این تعداد افزایش یابد.
جمالی ادامه داد: با توجه به زمان الزم جهت 
در  عملیات  الزم،  اعتبارات  و  امکانات  تهیه 
چند روز گذشته در این منطقه شروع شد اما 

خوشبختانه مشاهده گردید که خسارت بسیار 
اندک و مناطقی مثل جنگل الی رز که توسط 
این آفت به شدت آسیب دیده اند در اولویت 
بیشتری قرار دارد که از روز جمعه سوم دی ماه 
عملیات تورپیچی و سنگ چینی در بخشی از 

منطقه الی رز ، آغاز شد.
طبیعی  منابع  اداره  همکاری  با  طرح  این 
دوستداران  و  مرتعداران  نی ریز،  شهرستان 
انبوه  از  تا  می باشد  اجرا  حال  در  زیست بوم 

درختان بنه، محافظت شود.
تشی)سیخور(  توسط  چنانچه  است  گفتنی  
یک طوق کامل از پوست درخت بنه جدا شود 

درخت خشک می گردد.

/ 10 خوراکی  که می توانند با بیماری ها مبارزه کرده و از 
بروزشان پیشگیری کند:

- لیموترش برای چاقی
- زردچوبه برای آرتروز

- چغندر برای کم خونی
- ماست برای فشار خون باال

- تمشک آبی )بلوبری( و تمشک سیاه )بلک بری( برای 
بیماری قند

- چای سبز برای کلسترول باال
- سیر برای ضعف سیستم ایمنی

-  موز برای اسهال
-  کلم بروکلی برای سرطان

- گردو برای سالمت مغز

/ خواص دمنوش گل محمدی در صبح !
آرامش بخش 

نرمال کننده قند خون در افراد دیابتی
تقویت سیستم ایمنی

جلوگیری از پوکی استخوان
کاهش اشتها

سوزاندن چربی های اطراف ران و کمر
افزایش میل جنسی

/ درمان ام اس با کمک پوست میوه!
پژوهشگران »دانشگاه توماس جفرسون« آمریکا دریافتند 
که ترکیب موجود در پوست برخی میوه ها می تواند مانع 

آسیب های ناشی از بیماری ام اس شود.
ترکیبی که در پوست میوه هایی مانند سیب، آلو و برخی 
از سبزیجات وجود دارد، می تواند مانع آسیب بیشتر به 
نورون ها شود و حتی با بازسازی نورون ها، آسیب را از بین 

ببرد.

/ ابروهایی ضخیم و پرپشت می خواهید؟ 
 هر شب قبل از خواب مقداری روغن زیتون روی ابروهای 
خود بمالید و اجازه دهید شب تا صبح بماند؛ سپس طبق 

معمول صبح صورتتان را بشویید.
این روش، حداقل به مدت 6 هفته باید تکرار شود.

چند خط سالمتی
/ تقویت قوای جنسی زنان با این مواد غذایی

ترکیبات حاوی جینسینگ، ویتامین E )مغزهای روغنی، 
اسفناج، آووکادو، روغن زیتون، بروکلی( و روی )گوشت 
 A خصوصا گوشت سفید، حبوبات، بادام زمینی( و ویتامین
)سیب، طالبی، آناناس، مرکبات، گوجه فرنگی، فلفل دلمه( 

/ برای باروری، زوجین قبل از رابطه زناشویی چه مواد 
غذایی باید مصرف کنند؟

بادام درختی خام، آواکادو، توت فرنگی، ماهی سالمون، 
انجیر، گردو

/ برای رفع حساسیت نوزاد به پوشک، چه باید کرد؟
متخصصان اطفال و دیگر کارشناسان می گویند پوشکهای 
یکبارمصرف محافظت از پوست نوزادان را به خوبی انجام 
می دهد و حساسیت و سوختگی پای کودک معمواًل به 
علت عفونت ادراری یا دیر عوض کردن نوزاد است. با این 
حال، اگر نوزاد نشانه های حساسیت داشت، بهتر است برند 
پوشک را عوض کنید و تا مدتی نیز از کهنه بچه استفاده 
کنید. همچنین یادتان باشد که قبل از زدن کرم و پوشاندن 

پوشک تازه، پوست کودک کاماًل خشک شده باشد.

/ خوشبو شدن بدن: روغن نارگیل یکی از مؤثرترین 
است.  مؤثر  بدن  محصوالتی است که در خوشبو شدن 
خاصیت ضد میکروب روغن نارگیل جلوی رشد باکتریها را 
گرفته و اسید لوریک موجود در آن، بوی بد بدن را می گیرد. 
پیشنهاد می شود روزانه 1 الی 2 بار بعد از حمام، قسمت زیر 
بغل را با روغن نارگیل چرب کنید. اگر در غذا ها از روغن 

نارگیل استفاده کنید، بوی بد دهان نیز از بین می رود.

/ کمبود این ویتامین باعث افسردگی می شود
 محققان ایرلندی در بررسیهای خود مشاهده کردند افرادی 

که دارای کمبود ویتامین B12 بودند، احتمال بروز عالئم 
افسردگی در آنان طی مدت چهار سال، 51 درصد بیشتر 
 B12 بوده است.  محققان مشاهده کردند که کمبود ویتامین
با بروز عالئم افسردگی مرتبط است؛ اما کمبود اسید فولیک 

نمی تواند در خطر ابتال به افسردگی نقش داشته باشد.
منابع حیوانی مثل انواع گوشت، تخم مرغ و لبنیات، حاوی 

ویتامین B12 هستند.

چند خط سالمتی

کمبود ویتامین D می تواند پیامدهای منفی 
بسیاری برای سالمت انسان داشته باشد. 
یک رژیم غذایی متعادل که مقدار درست از 
ویتامینها، مواد معدنی، چربیهای ضروری، 
قرار  بدن  اختیار  در  را  پروتئین  و  انرژی 
می دهد، نقشی کلیدی در حفظ سالمت 

انسان ایفا می کند.
کمبود هر یک از این مواد مغذی می تواند 
اثری منفی بر کیفیت زندگی انسان داشته 
و  رشد  چگونگی  مغذی  مواد  این  باشد. 
عملکرد بدن را تنظیم می کنند. ویتامین 
D یکی از مواد مغذی کلیدی برای حفظ 

سالمت بدن انسان محسوب می شود.
ویتامین D به بدن در جذب کلسیم کمک 
استخوانها  رشد  تقویت  برای  که  می کند 
ضروری است. کمبود این ویتامین می تواند 
بر سالمت کلی انسان تأثیرگذار باشد. سطح 
نشان  میلی لیتر  در  نانوگرم   20 از  کمتر 
دهنده کمبود ویتامین D است. در ادامه 
با برخی نشانه ها و عالئم کمبود این ماده 

مغذی بیشتر آشنا می شویم:

بیمار شدن مکرر
سیستم ایمنی بدن از شما در برابر عوامل 
ویروسها  و  باکتریها  مانند  بیماری زا، 
محافظت می کند. ویتامین D با سلول های 
است.  تعامل  در  ایمنی  سیستم  سازنده 
زمانی که بدن با کمبود این ماده مغذی 
ایمنی  بر سیستم  اثر منفی  مواجه است، 
گذاشته و شما را هرچه بیشتر مستعد ابتال 
و  سرماخوردگی  مانند  بیماری هایی  به 
آنفلوآنزا، آلرژی ها، آسم، و اگزما می سازد. 
اینها تنها بخش کوچکی از مواردی هستند 
عملکرد  در  مشکالت  بروز  واسطه  به  که 
سیستم ایمنی بدن انسان می توانند شکل 

بگیرند.

خستگی مداوم
خستگی می تواند بر تقریبًا تمام جنبه های 
برخی  باشد.  تأثیرگذار  انسان  زندگی 
مطالعات ارتباط بین کمبود ویتامین D و 
خستگی در زنان را نشان می دهند. ویتامین 

D سطوح انرژی را افزایش می دهد و شما 
نگه  فعال  طوالنی تر  زمان  مدت  برای  را 
می دارد. از این رو، اگر در میانه های روز با 
احساس خستگی شدید مواجه می شوید، 
از  یکی  بدن   D ویتامین  بررسی سطوح 
گزینه هایی است که می توانید مد نظر قرار 

دهید.

افت سالمت استخوانها
از  دیگر  یکی  استخوانها  ضعیف  سالمت 
در   D ویتامین  پایین  سطوح  نشانه های 
D در  بدن است. مقدار مناسب ویتامین 
رژیم غذایی شما به بدن در ساخت و حفظ 
استخوانها کمک می کند. کمبود کلسیم و 
ویتامین D می تواند آسیبهای استخوانی را 
افزایش داده و موجب کمردرد شود. ضعف 
و  شکستگی ها  خطر  استخوانی  سالمت 
آسیب دیدگی های دیگر را افزایش می دهد. 
از این رو، به دریافت مقادیر کافی ویتامین 
D برای ساخت استخوانها و عضالتی سالم 

نیاز دارید.

ریزش مو
شکستگی و ریزش مو معمواًل به استرس 

نسبت داده می شود. با این وجود، عوامل 
آسیب  مو  به سالمت  می توانند  نیز  دیگر 
برسانند. کمبود ویتامین D یکی از آنها است 
که می تواند موجب ریزش موی شدید شود. 
آلوپسی یک بیماری خودایمنی است که به 

واسطه ریزش شدید مو تعریف می شود.

بهبودی کند زخم ها
بدن انسان دارای مکانیزمهای خودبهبودی 
است که به ترمیم و بهینه سازی سالمت 
کمک می کنند. اما اگر بهبودی زخمهای 
شما به کندی صورت می گیرد، این می تواند 
باشد.   D ویتامین  کمبود  از  نشانه ای 
ویتامین D نقش مهمی در مبارزه با عفونت، 
کنترل التهاب و حصول اطمینان از روند 
مناسب بهبودی آسیب ایفا می کند. سطوح 
ناکافی ویتامین D می تواند روند بهبودی را 
مختل کرده یا حتی به طور کامل در معرض 

خطر قرار دهد.

درد ماهیچه ای شدید
این که چه چیزی موجب درد  تشخیص 
برخی  اما  است؛  دشوار  عضالنی می شود، 
می تواند  این  که  می دهد  نشان  مطالعات 

نشانه ای از کمبود ویتامین D باشد. کمبود 
این ماده مغذی می تواند موجب ضعف در 
عضالت شده و به دردهای عضالنی مزمن 
هم در بزرگساالن و هم کودکان منجر شود. 
این  در  توجهی  قابل  شواهد  کارشناسان 
زمینه ندارند؛ اما به گفته آنها این شرایط به 
صورت خفیف آغاز شده و با گذشت زمان 
وخیم تر می شود. همچنین، بین درد مزمن 
در عضالت و سطوح پایین ویتامین D خون 

پیوندی وجود دارد.

سخن پایانی
برای مقابله با کمبود ویتامین D می توانید 
مواد غذایی سرشار از این ماده مغذی مانند 
ماهی های سالمون، تن و ساردین، روغن 
تخم مرغ،  زرده  ماهی(،  )نوعی  کاد  جگر 
با ویتامین  قارچ و خوراکیهای غنی شده 
D مانند شیر گاو، شیر سویا و آب پرتقال را 
به رژیم غذایی خود اضافه کنید. همچنین، 
قرار گرفتن پوست در معرض نور خورشید 
می تواند به تولید ویتامین D در بدن کمک 
سطوح  به  ویتامین  این  بازگشت  با  کند. 
مطلوب در بدن، عالئم نیز معمواًل از بین 

می روند.

6 نشانه کمبود ویتامین D در بدن

ادامه اخبار شهرستان

کاشت دانه بادام کوهی در اراضی ملی نی ریز توزیع
35  دستگاه بخاری 
و 14 سری جهیزیه
بین نوعروسان 

روابط عمومی فرمانداری:

به مناسبت دهه بصیرت با حضور مراد 
نی ریز،  شهرستان  فرماندار  هدایت 
کمیته  رئیس  درویش زاده  مهدی 
امداد امام خمینی نی ریز و جمعی از 
مسئوالن، تعداد 35 دستگاه بخاری و 
14 سری جهیزیه به نوعروسان تحت 

پوشش کمیته امداد  اهداء شد.
از  نی ریز  فرماندار  مراسم  این  در 
خیرین و نیکوکارانی که در تهیه این 
جهیزیه ها مشارکت داشتند تقدیر و 

تشکر کرد.
درویش زاده رئیس اداره کمیته امداد 
امام خمینی نی ریز نیز اظهار داشت: 
به مناسب دهه بصیرت 35 دستگاه 
بخاری به ارزش 60 میلیون تومان 
و 14 سری جهیزیه به ارزش 280 
میلیون تومان جهت ایتام و نیازمندان 
این  گردید.  توزیع  حمایت  تحت 
جهیزیه ها شامل یخچال، تلویزیون، 
و  لباسشویی  ماشین  گاز،  اجاق 
اینکه  بیان  با  وی  است.  جاروبرقی 
تاکنون 36 سری  امسال  ابتدای  از 
به  نیاز  مورد  اقالم  شامل  جهیزیه 
نوعروسان اهدا شده افزود: قرار است 
تا پایان امسال با همکاری خیرین 60 
تحت  نوعروسان  به  جهیزیه  سری 
تحویل  مقدس  نهاد  این  حمایت 

گردد.

برگزاری نشست تخصصی تئاتر با حضور استاد سید اشرف طباطبایی
//

//

آغاز طرح مقابله با تشی ها

نشانی پیج نیازمندیهای نی ریزان فارس در 

 اینستاگرام
@ neyrizan.fars
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فرمانده انتظامی استان از توقیف یک دستگاه وانت پیکان و کشف 
۴۷۶ کیلو شیشه در بازرسی از آن خبر داد.

سردار رهام بخش حبیبی در   گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس 
بیان کرد: »در اجرای طرح برخورد با قاچاقچیان و سوداگران مرگ، 
روز گذشته مأموران ایست و بازرسی قطرویه نی ریز با همکاری 
کارکنان یگان تکاوری استان، حین گشت زنی در محور مواصالتی 
کرمان-شیراز، به یک دستگاه وانت پیکان حامل قالب های گچ 
تزئینی )کاربرد ساختمانی( مشکوک شدند و با اقدامات فنی و 

تخصصی آن را توقیف کردند.«

وی خاطر نشان کرد: »در بازرسی از این خودرو ۴۷۶ کیلو شیشه 
که به صورت بسیار ماهرانه ای با الیه های چسب داخل قالب های 

گچ تزئینی جاسازی شده بود کشف شد.«
فرمانده انتظامی استان با بیان این که در این خصوص یک نفر 
دستگیر و تحویل مراجع قضائی شد، تصریح کرد: »مواد مخدر 

مکشوفه از مرزهای شرقی وارد کشور شده است.«
سردار حبیبی گفت: »پلیس در راستای برخورد با سوداگران مرگ 
و مبارزه بی امان با این پدیده شوم، از هیچ تالش و کوششی دریغ 

نخواهد کرد.«

شهرستان   ۱۱۵ اورژانس  مرکز  مسئول 
درمانگاه  در  دختر  نوزاد  تولد  از  نی ریز 
کارکنان  کمک  به  رودخور  روستای 

اورژانس و درمانگاه خبر داد.
به گزارش روابط عمومی مرکز اورژانس 
محمدحسین  نی ریز،  شهرستان   ۱۱۵
کچویی گفت: ساعت ۲۲:۲۱ شنبه ۴ دی ، 
گزارشی مبنی بر درد زایمان خانم باردار 

۲۹ ساله از درمانگاه روستای کارگاه به 
مرکز پیام اورژانس ۱۱۵ شهرستان نی ریز 

اعالم شد.
کچویی ادامه داد: بالفاصله تیم عملیاتی 
اورژانس جهت کمک به زایمان و تولد به 

درمانگاه رفتند.
وی افزود: نوزاد به کمک پزشک و مامای 
اورژانس متولد  تیم عملیاتی  درمانگاه و 

شد و سپس مادر و نوزاد دخترش، توسط 
تیم عملیاتی اورژانس و با انجام اقدامات 
حمایتی، به زایشگاه بیمارستان شهدای 

نی ریز منتقل شدند.
دکتر  خانم  توسط  موفق  زایمان  این 
کیب الهی، خانم دشتبان مامای درمانگاه 
و کارکنان اورژانس آقایان حجت جعفری و 

حسین خواجه زاده انجام شد.

جاساز حرفه ای ۴۷۶ کیلو شیشه در 

قالب های گچ تزئینی 

تولد نوزاد دختر به کمک کارکنان 

اورژانس و درمانگاه رودخور

شبکه  محیط  بهداشت  مسئول 
پیگیری  از  نی ریز  درمان  و  بهداشت 
شکایات مربوط به فاضالب شهری و 
روستایی در قالب تیم گشت بهداشت 
و به دنبال آن جریمه شدن متخلفان از 

سوی دادگستری شهرستان خبر داد.
شبکه  عمومی  روابط  گزارش  به 
مسئول  نی ریز،   درمان  و  بهداشت 
بهداشت محیط شبکه در توضیح این 
خبر گفت: بر اساس ماده  ۶88 قانون 
اقدامی   گونه  هر  اسالمی،  مجازات 
عمومی   بهداشت   علیه   تهدید  که  
شناخته  شود از قبیل  آلوده  کردن  آب  
آشامیدنی ، رهاسازی فاضالب در معابر، 
دفع غیربهداشتی مواد زائد و جامد، 
همین  در  می شود.  محسوب  تخلف 
خصوص و در پی بازرسی کارشناسان 
تیم گشت  قالب  بهداشت محیط در 
مردمی  پیگیری شکایات  و  بهداشت 

ثبت شده در سامانه ۱۹۰، در مرحله 
اول به متخلفان اخطار کتبی داده شد.

موارد  تکرار  با  افزود:  رحیمی  اکبر 
تخلف ذکر شده، متخلفان بهداشتی 
در قالب ۶ پرونده به مراجع قضایی 
از  جداگانه   احکامی  در  و  معرفی 
سوی دادستان به صورت »نصب بنر 
عذرخواهی از ساکنین محله در جلو دِر 
منزل« و نیز »خرید تعدادی ماسک« 
و تحویل آن به شبکه بهداشت برای 
جریمه  ضروری،  موارد  در  استفاده 

شدند.
صورت  در  تا  خواست  مردم  از  او 
بهداشتی  تخلف  گونه  هر  مشاهده 
در سطح شهرستان، از طریق تماس 
ثبت  را  با شماره ۱۹۰ شکایت خود 
کنند تا کارشناسان شبکه بهداشت در 
اسرع وقت نسبت به پیگیری آن اقدام 

نمایند.

 ۱۱۵ اورژانس  مرکز  مسئول 
شهرستان بختگان از فوت کودک 8 
ساله بر اثرش ریزش دیوار در یکی از 

روستاهای این شهرستان خبر داد.
مرکز  عمومی  روابط  گزارش  به 
نی ریز،  شهرستان   ۱۱۵ اورژانس 
ساعت  گفت:  هاشمی  محمدمحسن 
۲۰:۳۰ پنجشنبه ۲ دی ماه، گزارشی 
مبنی بر ریزش دیوار بر روی کودک 

8 ساله به مرکز پیام اورژانس ۱۱۵ 
شهرستان نی ریز اعالم شد.

هاشمی ادامه داد: بالفاصله آمبوالنس 
محل  به  بختگان  شهری  پایگاه  از 

حادثه اعزام شد.
شدت  علت  به  متأسفانه  افزود:  وی 
جراحات و آسیبهای متعدد، کودک 
قبل از رسیدن آمبوالنس فوت کرده 

بود.

از  استان  انتظامی  فرمانده  جانشین 
توقیف یک خودرو قاچاق به ارزش ۵۰ 
میلیارد ریال در شهرستان نی ریز خبر 

داد.
اظهار داشت:  سردار یوسف ملک زاده 
»مأموران کالنتری ۱۲ سرباز با اقدامات 
فنی و تخصصی مطلع شدند یک خودرو 
BMW قاچاق در یکی از خیابانها در حال 

تردد است و رسیدگی به موضوع را در 
دستور کار خود قرار دادند.«

وی خاطر نشان کرد: »مأموران ضمن 

هماهنگی با مقام قضایی به سرعت به 
محل مورد نظر رفتند و با اقدامات فنی 
موفق شدند خودرو قاچاق فاقد هرگونه 
دارای  همچنین  و  گمرکی  مدارک 

پالک جعلی را توقیف کنند.«
جانشین انتظامی استان فارس با بیان 
این که راننده برای سیر مراحل قانونی 
به مرجع قضایی معرفی شد، تصریح 
کرد: »کارشناسان ارزش خودرو قاچاق 
برآورد  تومان  میلیارد   ۵ را  مربوطه 

کرده اند.«

 ۱۱۵ اورژانس  مرکز  مسئول 
شهرستان نی ریز از مسمومیت ۳ تن 
بر اثر استفاده از بخاری گازی در منزل 

خبر داد.
مرکز  عمومی  روابط  گزارش  به 
نی ریز،  شهرستان   ۱۱۵ اورژانس 
محمدحسین کچویی گفت:  ساعت ۴ 
صبح چهارشنبه یکم دی ماه، گزارشی 
مبنی بر مسمومیت با گاز مونواکسید 
سردرد،  عالئم  )با  نفر   ۳ کربن 
سرگیجه، حالت تهوع و استفراغ( در 
مرکز  به  رودخور  مسلم آباد  روستای 
پیام اورژانس ۱۱۵ شهرستان نی ریز 

اعالم شد.
کچویی ادامه داد: بالفاصله آمبوالنس 

به محل حادثه اعزام شد و مصدومان 
به  درمانی،  اقدامات  دریافت  از  بعد 

درمانگاه رودخور منتقل شدند.
به شروع  وی توصیه کرد: »با توجه 
فصل سرما و در پیش بودن بارشها، 
مردم بخصوص در خانه های روستایی 
که  باشند  داشته  توجه  خانه باغها  و 
بخاریهای زغال سوز، گازسوز و حتی 
نفت سوز حتمًا دودکش داشته باشند. 
همچنین همه درزها را نبندند و مراقب 
دودکش  باشند.  سالخورده  افراد 
آبگرمکن هم حتمًا نصب و مسیر آن باز 
باشد. مردم باید این را بدانند که چیزی 
به عنوان بخاری بدون دودکش وجود 

ندارد؛ مگر برای فضاهای بزرگ و باز.«

با ثبت ۳8 مبتالی جدید به کرونا در 
هفته گذشته و یک مورد فوتی، تعداد 
به  کنون  تا  کرونایی  مبتالیان  کل 
۵۱۹8 نفر و تعداد افرادی که جانشان 

را از دست داده اند، به ۱۱۳ نفر رسید.
افراد فوت شده دو زن 8۴ و ۷۳ ساله با 

بیماری زمینه ای بوده اند.
مبتالیان شهرستان  میزان  همزمان، 

بختگان به ۲۱۶۳ نفر رسید.

نوشتنی است تاکنون حدود ۹۱ درصد 
)۶۲8۰8 دوز( جامعه هدف باالی ۱۲ 
سال در شهرستان نی ریز، واکسن دوز 
اول و 8۲ درصد )۵۶۵۰8 دوز( واکسن 
دوز دوم را تزریق کرده اند. ۶۱۴۱ نفر 
)۱۰ درصد( نیز واکسن دوز سوم را 
نفر   ۱۶ هم اکنون  کرده اند.  تزریق 
مبتال به کرونا در بیمارستان بستری 

هستند که حال ۴ نفرشان بد است.

بادستوردادستاننیریز:

مجازات جالب رهاکننده 
فاضالب در کوچه

فوت کودک ۸ ساله بر اثر 
ریزش آوار 

مسمومیت با گاز  CO2 3 نفر 

را راهی مرکز درمانی کرد 

دو فوتی جدید کرونایی

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از 
جرایم سایبری پلیس فتا:  

برداشت  برای  سایبری  کالهبرداران 
از  همواره  افراد  حساب  از  غیرمجاز 
روش های مختلفی استفاده می کنند 
که یکی از این روش ها برقراری تلفن 

تماس تلفنی با کاربران است.
پوشش  در  کالهبردار  روش  این  در 
برنامه های صدا و سیما، قرعه کشی های 
به  و...  عالیات  عتبات  سفر  مختلف، 
صورت رندوم با هموطنان تماس تلفنی 

برقرار کرده و با بیان مسلط و به روشی 
و  اطالعات  نشود،  متوجه  کاربر  که 
رمز های بانکی را دریافت و در فرصت 
حساب  برداشت  به  اقدام  مناسب 

قربانی خود می کند.
برداشت غیرمجاز  از  برای جلوگیری 
از حساب بانکی، هموطنان اطالعات 
خود به ویژه رمز های بانکی را در اختیار 
افرادی که از طرق مختلف به خصوص 
برقرار  ارتباط  آنها  با  تلفنی  تماس 

می کنند، قرار ندهند.

رئیس شبکه بهداشت و درمان نی ریز 
شیوع امیکرون در کشور را خطری برای 
سالمندان و افراد با بیماری زمینه ای 
خواند و تزریق دوز سوم واکسن را با 
این  باالی  سرایت پذیری  به  توجه 

ویروس ضروری دانست.
به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت 
با  و درمان نی ریز، دکتر داور آل داود 
و  ویروس  این  سریع  شیوع  به  توجه 
امکان ترکیب آن با نوع دلتا، بر اهمیت 
و  کرد  تأکید  واکسیناسیون  تکمیل 
گفت: »واکسن تنها زمانی در برابر این 
سویه ایمنی مطلوب ایجاد می کند که 
سه دوز آن تزریق شده و یا کمتر از سه 

ماه  از دوز دوم گذشته باشد.«
وی از مردم خواست تا با تزریق ُدز سوم 

واکسن، اطرافیان و عزیزان خود را به 
ایمن سازی ضروری  این  مشارکت در 

تشویق کنند.
ابتالی  از  همچنین  داود  آل 
و  مراسم  در  افراد  دسته جمعی 
عروسیهای اخیر در نی ریز خبر داد و 
گفت: »در یکی از عروسیهای اخیر، ۱۵ 
نفر همزمان مبتال شدند که هم اکنون 
۳ نفر از آنها با درگیری شدید ریه، در 

بیمارستان بستری هستند.«
وی برای عبور از خطر اومیکرون، عالوه 
بر  کووید۱۹،  واکسیناسیون  انجام  بر 
شیوه نامه های  سختگیرانه  اجرای 
و  ماسک  از  استفاده  نظیر  بهداشتی 
تمامی  از سوی  فیزیکی  فاصله  حفظ 

افراد جامعه تأکید کرد.

برداشت از حساب بانکی با 
ترفند تماس تلفنی

بیماران زمینه ای و 
سالمندان در خطر  

بیشترابتال به اومیکرون

کشف خودرو 5 میلیاردی 
قاچاق در نی ریز

دامدار متخلفی که سگ گله خود را به جان 
حیات وحش انداخته و اقدام به شکار غیر 
مجاز یک جبیر در منطقه حفاظت شده 

بهرام گور کرده بود، شناسایی شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت 
ملی  پارک  رئیس  فارس،   محیط زیست 
قطرویه گفت: مأموران پاسگاه محیط بانی 
و  گشت  طی  اری(  شک )شهید  ده وزیر 
۲ آذرماه، در منطقه  کنترل در تاریخ ۹
گور واقع در محلی به  حفاظت شده بهرام 
نام ماهور، متوجه یک قالده سگ گله که 

در حال خوردن یک رأس جبیر بود، شدند.
وی بیان کرد: یک دامدار اهل و ساکِن 
منطقه  در  اقع  و ده برین  روستای 
کردن  رها  با  گور،  بهرام  حفاظت شده 
سِگ گلِه خویش در منطقه، منجر به از 

بین بردن یک جبیر )گونه حمایت شده( 
کابی دامدار جرم بوده و  شده، که عمِل ارت
ری است. لذا با توجه  مستلزم تعقیب کیف
منظور  به  مراتب  ر،  دامدا شناسایی  به 
سیر مراحل قانونی صورتجلسه شده و به 

مقامات قضایی ارجاع خواهد شد.
مهدی پور تصریح کرد: جریمه ضرر و زیان 
وارده به محیط زیست بابت شکار غیرمجاز 
یک رأس جبیر، ۲۵ میلیون تومان است 
آن  پرداخت  به  ف  موظ متخلف  فرد  که 

می باشد.
خاطر نشان  قطرویه  ملی  پارک  رئیس 
کرد: سگهای بی صاحب و حتی سگهای 
چوپانان، یکی از معضالت و دشمنان اصلی 
شمار  به  محیط زیست  و  وحش  حیات 
می روند و گاهی صدمات ناشی از حضور 

سگها در طبیعت، از شکارچیان حرفه ای 
بیشتر است و جبران ناپذیر می باشد. 

مهدی پور اظهار داشت: سگها عالوه بر این 
که از طریق شکار مستقیم تعداد حیات 
وحش را کاهش می دهند، می توانند باعث 
انتقال بیماریهای بسیاری به حیات وحش 
صاحب  برخی  زمینه  این  در  که  شوند 
به  توانسته اند  سگها  معتقدند،  نظران 
تنهایی حدود  ۲۰۰  گونه جانوری موجود 

در کره زمین را منقرض کنند .
خواست  دوستان  طبیعت  از  مهدی پور 
تخلف  گونه  هر  شاهده  م صورت  در  تا 
ر و سایر تخلفهای  احتمالی صید و شکا
به شماره های   را  موارد  زیستی،  محیط 
۰۹۱۷۷8۲۴۲۵۷،  ۰۹۱۷8۳۲۹8۰۱  و یا 

سامانه  ۱۵۴۰  اطالع دهند.

شهرستان  احمر  الل  ه عیت  جم رئیس 
نی ریز از اجرای تمرین سراسری پناهگیری 
و خروج اضطراری توسط خانه های هالل به 

مناسبت سالگرد زلزله بم خبرداد. 
به گزارش رابط خبری جمعیت هالل احمر 

شهرستان نی ریز، حمیدرضا احمدی گفت: 
»همزمان با سراسر کشور و در روز ۵ دی ماه 
سالگرد زلزله بم، تمرین سراسری پناهگیری 
ری ویژه خانه های هالل در  و خروج اضطرا
یز و به نمایندگی در خانه  شهرستان نی ر

ستای قلعه خواجه این شهرستان  هالل رو
برگزار شد. در این تمرین که باهمکاری و 
هماهنگی  اعضای خانه هالل انجام گرفت، 
خانواده ها با اصول اقدامات قبل، حین و بعد 

از زلزله آشنا شدند.«

سگگله،بازهمبالیجانحیاتوحششد

 شکار یک جبیر توسط سگ گله در بهرام گور 

اجرای تمرین سراسری پناهگیری و خروج 
اضطراری ویژه خانه های هالل

//

//

//

ارسال تصاویر و متن برای

شهروند خبرنگار
0917 731 5146
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راه های ارتباطی:
واتساپ و تلگرام: ۱8۰8 8۰۰ ۹۱۷ ۰

سامانه پیامک: ۱8۰8 8۰۰ ۹۱۷ ۱۰۰۰
دفتر: ۰۹۰۳ ۵۳8۳ - ۰۷۱

info@neyrizanfars.ir:)رایانامه )ایمیل

کمیته امداد - بهزیستی
۶ ماه گذشت و نتوانستید بقیه پول فرش من را بدهید. 
کمیته امداد مرتب وعده می دهد و امروز و فردا می کند. 
بهزیستی و کمیته امداد از تیرماه مستمری من را قطع 
رده اند و می گویند باید قرار داد جدید از تهران بیاید  ک
و وارد سیستم نشده. این شد رسیدگی و دادن حق 
محرومان؟ مشکل من گران بودن مواد اولیه فرش است 

تا فروش.
۶۰۰ میلیون پول زکات را چه کردید؟ من که وسایل 

سرما یشی را خودم قسطی و با فروش فرش خریدم.

پاسخ کمیته امداد:
س از حمد خدا و صلوات بر حضرت محمد و آل  پ
از  یکی  سؤال  خصوص  در  احترام،  با  و  حمد)ص(  م
مشهریان محترم مبنی بر قطع مستمری، فروش  ه
تابلو فرش و وسایل سرمایشی ایشان، جهت تنویر افکار 

عمومی موارد زیر تقدیم حضورتان می شود:
۱- ایشان به سرپرستی مادرش تحت حمایت این نهاد 

مقدس می باشند و مستمری آنان قطع نشده است. 
۲- تابلو فرش وی نیز توسط کارشناس فرش، مبلغی 
ین یک میلیون تا یک میلیون و پانصد هزار تومان  ب
قیمت گذاری شد. اما با کمک خیرین، مبلغ ۳ میلیون و 

۲۰۰ هزار تومان به حساب ایشان واریز شده است. 
۳- توزیع کاالهای سرمایشی و گرمایشی بر اساس 
یازسنجی های انجام شده توسط مددکاران محترم  ن

خانواده انجام می شود.

پاسخ بهزیستی:
به  محترم  شهروند  به  پاسخ  در  احترام،  و  سالم  ا  ب
استحضار می رساند ایشان از افراد مستمری بگیر تحت 
حمایت این اداره می باشد و به صورت خویش فرمایی در 
نف قالیبافی بیمه شده است و به منظور حمایت از  ص

ایشان، از مشوقهای بیمه ای نیز بهره مند می باشد.

شهرداری نی ریز - بهزیستی - شهروندان عزیز
با سالم و خدا قوت، از آنجا که خواسته بودید مشکالت 
معلوالن را در هفته نامه درج کنید، من از طرف قشری 
ز توانمندان مشکالت را مطرح می کنم؛ با وجود این  ا
که می دانم هیچ ترتیب اثری از طرف مسئوالن مربوطه 
داده نمی شود. چنان که من چندین بار هر سال روز ۱۲ 
آذر که جلسه برگزار می شد، درخواست مناسب سازی 
قول  هم  آنها  و  داشتم  را  عزیزان  این  عبور  حل  م

می دادند، ولی هیچ وقت عمل نشد.
ک بار به شهرداری و دایره مربوط به پل سازی در  ی
شهر مراجعه کردم و گفتم به جای این کوچه های بین 
بولوارها که هم تنگ است و هم پله می خورد، دو تا میله 
کار بگذارید تا هم ویلچر بتواند عبور کند و هم مانع عبور 
موتورسیکلتها باشد. در پاسخ گفتند ما میله نداریم. من 
هم از همان سال هر وقت در جلسه ۱۲ آذر دعوت شدم، 

شرکت نکردم.
شکل دوم، نداشتن کار درمان در بهزیستی است.  م
چون هزینه کار درمانی به صورت آزاد زیاد است و ما که 
سالها و در هفته حداقل سه بار باید مراجعه کنیم، واقعا 

مشکل است.
افراد  به  ماهیانه  که  مبلغی  به جای  بهزیستی  گر  ا
می پردازد، حقوقی مکفی و قابل قبول به یک کاردرمان 
بدهد و او را بکار گیرد، هم مشکل ما حل می شود و هم 
طرف مقابل راضی است و با عالقه کار می کند و هم ما با 

هزینه کمتری کار درمانی می شویم.
دیگر این که مابه یک انجمن نیاز داریم تا هر از گاهی 
توانیم دور هم جمع شویم وتبادل نظر داشته باشیم و  ب

از افسردگی در خانه ماندن بیرون بیاییم.
البته هر قشری مشکالت خاصی دارند.

برخورد  ما  با  فرهنگ سازی، طوری  مورد  در  اما  و 
می کنند که انگار از کره ای دیگر به زمین آمده ایم.

ذا شما می توانید در هر شماره ای از هفته نامه، یک  ل
جمله در مورد برخورد با این عزیزان بیان کنید.

ثاًل وقتی یکی از این افراد وارد جامعه می شوند، به او  م
زل نزنند ویا نچ نچ نکنند و یا جلو او خدا را شکر نکنند 
و یا از شخص همراه او در باره اش نپرسند ویا از گذشته 
وی سؤال نکنند. همچنین تا زمانی که از کسی کمک 

نمی خواهد، به او کمک نکنند.
اورا کم نبینند ومثل بقیه آدمها با او بر خورد کنند.

پاسخ شهرداری نی ریز:
موضوع  گرامی،  شهروند  شما  به  احترام  و  سالم  ا  ب
ناسب سازی پیاده روها، معابر و ساختمانهای سطح  م
هر برای استفاده جانبازان و معلوالن عزیز و سایر  ش
توانخواهان، از موضوعات اساسی و مورد توجه سازمان 
شهرداری ها و دهیاری های کشور و همه شهرداریهای 
کل کشور ما است. بدیهی است بخشی از موارد مربوط 
ه پروژه های عمرانی شهرداری است که در سالهای  ب
ذشته مورد توجه ویژه شهرداری نی ریز بوده است  گ
و بخشی دیگر در ساخت و ساز های انجام شده توسط 
شخاص حقیقی باید رعایت شود که الزامات فنی و  ا
حقوقی الزم در خصوص رعایت موازین فنی در حوزه 
ناسب سازی ساختمانها برای استفاده توانخواهان به  م

صورت جدی در شهرداری نی ریز پیگیری می شود.
دیهی است که اجرای همه پروژه ها و طرح های این  ب
چنینی نیازمند اعتبارات مالی الزم است که ان شاءا... 
ا تأمین اعتبار بتوانیم در اسرع وقت سایر خیابانها،  ب
پارکها و معابر سطح شهر را هم آن طور که در خور شأن 

این عزیزان می باشد، انجام دهیم.

پاسخ بهزیستی:
ر پاسخ به شهروند گرامی، به استحضار می رساند  د
رداخت مستمری ماهیانه به افراد دارای معلولیت،  پ
انجام  بهزیستی  مالی  بق دستورالعمل حمایتهای  ط

می شود.
به  بهزیستی، منوط  نیروی کاردرمان در  کارگیری  ب
بولی متقاضیان در آزمونهای استخدامی می باشد و  ق
ا توجه به نبود نیروی کاردرمان دولتی در بهزیستی،  ب
بخشی از هزینه های درمانی این عزیزان از طریق خرید 

خدمات توانپزشکی تأمین می شود.
نمودن  فعال  جهت  می توانند  توانخواهان  مچنین  ه

انجمن، به اداره بهزیستی مراجعه کنند.
ه مناسبت گرامیداشت هفته افراد دارای معلولیت،  ب
لنوشته ای از زبان یک معلول در هفته نامه نی ریزان  د
فارس چاپ شد. همچنین در سال گذشته نیز گزارش 
وانمندیهای معلوالن از طریق صدا و سیمای فارس  ت

پخش شده است.
شهروند گرامی می تواند جهت کسب اطالعات بیشتر، 

با شماره تلفن ۲-۵۳8۳88۰۰ تماس حاصل نمایید.

شهرداری نی ریز
۱- وضع کوچه ما واقع در خیابان فدائیان اسالم، کوچه 
۹، فرعی ۵ )هوشمند( مناسب نیست. چند بار هم به 
ولی  می آییم؛  گفتند  که  کردیم  مراجعه  هرداری  ش
یامدند. همسر من باردار است و شب تا صبح سگها در  ن
وچه هستند و صدا می دهند. به نظر شما باید چکار  ک

کنیم؟
۲- حاال که راه و شهرسازی ۱۰۲تن قیر جهت آسفالت 
این  معابر  لطفاً  داده،  اختصاص  جمال آباد  هرک  ش

شهرک را آسفالت کنید.

پاسخ شهرداری نی ریز:
من عذرخواهی از شهروند گرامی، ازدیاد سگهای  ض
لگرد در حاشیه شهر و منازل مشرف به باغها در این  و
صل، دالیل مختلفی دارد که می توان از مهمترین  ف
نها به رها سازی این حیوانات توسط صاحبان آنها به  آ
دلیل اتمام برداشت محصوالت باغی و همچنین رعایت 
نکردن بعضی از همشهریان به دلیل رها نمودن زباله ها و 
پسماند خانگی خود در خارج از زمان و نوبت جمع آوری 

از پیش تعیین شده نام برد. 
ذا ضمن اخطار به پیمانکارمربوطه، ان شاءا... در اسرع  ل
وقت با همکاری همشهریان فهیم نی ریزی رفع مشکل 

می گردد.
گرامی،  احترام خدمت شما شهروند  و  با سالم   -۲
بر منتشر شده در خصوص تحویل ۱۰۲ تن قیر به  خ
و  جزئیات  فاقد  و  نداشته  صحت  نی ریز  هرداری  ش

توضیحات الزم است.
الزم به ذکر است به رغم این که آسفالت معابر مسکن 
مهر در حیطه وظایف مشخص و مصرح در قانون اداره 
کل راه و شهرسازی است، شهرداری در راستای رفاه 
حال شهروندان عزیز و کاهش مشکالت اهالی محترم 
ساکن در مسکن مهر و شهرک کوی امیرکبیر)اراضی 
جمال آباد( در حال پیگیری تشریفات قانونی الزم جهت 

اجرای پروژه مذکور می باشد.
*****

همچنین پاسخ سؤاالت هفته گذشته، به شرح زیر ارائه 
می شود:

۱- با سالم خدمت شهروند محترم، کوچه یادشده بافت 
قدیم است و تعداد دو منزل مسکونی فاقد کدارتفاعی 
مسکونی  منازل  شیب بندی  صورت  در  و  می باشند 
یادشده پایین تر ازسطح کوچه اصلی قرار می گیرد. 
شیب بندی  را   آن  شهرداری  همکاری،  درصورت 

می کند.
۲- شهروند گرامی! زمین های مورد اشاره حضرتعالی 
خارج از محدوده شهر و در حریم شهر قرار دارد و مطابق 
قانون، فاقد کاربری مسکونی بوده و قابلیت تفکیک 
ندارد. لذا تغییر کاربری محل مورد نظر شما در حیطه 

اختیارات شهرداری نیست.
لکه گیری  ۳- شهروندمحترم! در موعد مقرر هنگام 

اقدام خواهد شد.
۴- با سالم و احترام خدمت شهروند گرامی، به اطالع 
می رساند شهرداری هیچ وظیفه قانونی در قبال ساخت 
گرمابه های عمومی ندارد و هیچ ممانعتی نیز جهت 
با توجه به تغییرات  فعالیت آنها ننموده است. ولی 
گرمابه های  همه  حاضر،  عصر  اجتماعی  و  فرهنگی 
عمومی شهر نی ریز به دلیل نبود مشتری و عدم صرفه 

اقتصادی این پیشه، تعطیل شده اند.

نماینده مجلس

۱- شما در زمان تبلیغات تان قول دادید حقابه بختگان 
را بگیرید. این قول یکی از اساسی ترین و مهمترین 
وعده های شمابود. در این روزها بروید روستای طشک 
و ببینید چه خبراست. صدای ناله مرغابی های مهاجر، 
از تاالب خشک طشک تاداخل روستا می آید و دل هر 
دوستدار محیط زیست را به درد می آورد. به خدا وقتی 
به گریه  انسان  تاالب و دریاچه می گذاریم،  به  قدم 

می افتد. شما برای حقابه چه کردید؟
یک  که  چیست  آباده طشک  مردم  ما  تکلیف   -۲
بیمارستان مجهز و پزشکان متخصص در شهرستان 
بختگان نداریم؟ نبود اتاق عمل مجهز باعث می شود 
کسانی که مثاًل به دلیل تصادف یا خونریزی داخلی باید 
به سرعت به اتاق عمل بروند، و همچنین مادران پرخطر 

جانشان به خطر بیفتد.
۳- مدیران شهرستان اعتبارات را از استان درخواست 
می کنند و به بهانه بخش قطرویه و پشتکوه می گیرند؛ 
می کنند؛  استفاده  نی ریز  شهر  برای  را  آن  ولی 

بخشداریها هم اقدامی نمی کنند.

پاسخ روابط عمومی، اموررسانه و فضای مجازی 
دکتر طهماسبی:

با سالم خدمت شهروندان گرامی 
۱- سال ۱۳۹۹ که اولین سال فعالیت دکتر طهماسبی 
به  بود، ۵۰ میلیون متر مکعب حق آبه بختگان که 
مراتب بیشتر از حق آبه دریافتی سال ۱۳۹8 بود، به 

دریاچه بختگان  اختصاص پیدا کرد.
هر چند این میزان به هیچ عنوان برای احیاء دریاچه 
بختگان کافی نیست، اما خشکسالی های اخیر فعاًل 
اجازه تخصیص بیشتر از این میزان حق آبه را به بختگان 

نداده است.
شهرستان  ضروری  نیاز  به  بنا  طهماسبی  دکتر   -۲
بختگان به بیمارستان مجهز، مجوز ساخت بیمارستان 
۶۰ تختخوابی را برای شهرستان  بختگان اخذ نموده و 
مراحل اجرایی این مصوبه در حال پیگیری است. ضمن 
این که فاز تکمیلی قسمت الحاقی ساختمان قدیم 
بیمارستان امام هادی)ع( بختگان نیز توسط خیر گرامی 
با سرمایه گذاری قریب به ۳۰ میلیارد  آقایان بیاتی 
تومان در حال تکمیل است و البته تکمیل هر دو پروژه 
زمانبر است و ان شاءا... با پیگیریهای دکتر طهماسبی، 

سریعتر روند تکمیل را طی خواهد کرد. 
۳- در خصوص مطلب اختصاص اعتبارات بخشهای 
قطرویه و پشتکوه نیز با پیگیری انجام شده ، فرمانداری 
محترم هرگونه اختصاص بودجه بخشها به شهر نی ریز 
را تکذیب کرد و اساسًا بودجه اختصاص یافته الزامًا باید 
در حوزه مربوط به خود هزینه شود و نهادهای نظارتی 

بر هزینه کرد این بودجه نظارت دارند.
به هرحال اگر شهروندان گرامی مورد یا مواردی را از 
جابه جایی بودجه اختصاص یافته اطالع دارند، جهت 

پیگیری به دفتر نماینده اطالع دهند.

صمت
۱- نانوایی ..... ساعت ۷:۴۵ صبح اعالم می کند نان 

ندارم؛ چرا؟
۲- نانوایی ..... یک ماه تعطیل است. چرا باید برای یک 
مردم چه  آرد  باشد؟سهمیه  تعطیل  ماه  تعمیر یک 

می شود؟

پاسخ صمت:
۱- با سالم، ساعت پخت خبازیها در پخت صبح ۲ 
ساعت است و در برنامه ساعت پخت، از ۶ تا 8 صبح 

تنظیم شده و چون این خبازی به درخواست ساکنان 
و  می کند  راشروع  پخت صبح   ۵/۵ از ساعت  محل 
این  دارد،  مصرف کننده  ازسوی  بیشتری  تقاضای 

مشکل ایجاد شده است.
البته در سال جاری مقداری آرد به سهم خبازی اضافه 
شد تا خدمات رسانی به مصرف کنندگان بهتر انجام 

شود.
۲- به دلیل فرسودگی و تخریب کامل تنور هنگام 
پخت، مدت زمان الزم برای تغییر تنور به ماشینی الزم 

بود که از ۴ دی ماه پخت خبازی شده است.

مخابرات
دارد  ثابت  تلفن  خط  نه  تل مهتابی  روستای   -۱
و نه اینترنت. آمار جمعیت بیش از ۲ هزار نفر است و 
بزرگترین روستای بخش مرکزی است. دانش آموزان 
به خاطر کالس آنالینشان مجبور هستند بروند روی 
پشت بام که چند هفته پیش هم یک پسر بچه زمین 

خورد و پایش شکست. خواهش می کنم پیگیری کنید.
۲- روستای چاه علی )بخش پشتکوه( فاقد اینترنت 
مناسب است. با پیگیریهایی که انجام شد، خصوصًا 
از یک سال پیش که دانش آموزان کالسهای درسی 
در  باید  ناچار  به  و  می کردند  تحصیل  مجازی  را 
پشت بامهای منازل و یا به فاصله ۵۰ متری بیرون از 
منازل در هوای سرد، اینترنت مناسب دریافت کنند، 
رئیس وقت اداره مخابرات قول مساعد داد که تا پایان 
سال گذشته اینترنت ۴ جی روستا را پوشش می دهد. 

اما متأسفانه هنوز اقدامی صورت نگرفته است.
جای تأسف دارد روستایی با ۲8 خانوار که ۲ نفر از 
بهترین جوانان خود را در جنگ تحمیلی تقدیم نظام 
و انقالب کرده است، این چنین از نظر پوشش اینترنت 

محروم بماند.
۳- چرا خطهای تلفن ثابت را که روی دستتان مانده، 
را  بهانه اش  و  بدهید  مردم  به  زور  به  می خواهید 

پرسرعتی اینترنت روی این خطها می کنید؟
ما سه خط تلفن ثابت داریم. مخابرات گفته برای باال 
رفتن سرعت اینترنت، باید خط جدید بخرید. خریدیم؛ 

اما سرعت وکیفیت خط از قبل هم بدتر شده. 
  تعدادی از مشترکین مخابرات شهرک انتطام

آنتن دهی  وضعیت  از  گزارشی  خواهشمندیم   -۴
اینترنت مسکن مهر هم تهیه کنید. به خدا اینقدر 
اینترنت ضعیف است که هم خودمان و هم بچه هایمان 
بیچاره شدیم. یک عکس با کمترین حجم را به زور 
مشت و لگد باز می کند؛ چه برسد به چیزهای دیگر. 

خواهش می کنم بررسی کنید تا کاری صورت بگیرد.

راهداری و حمل و نقل جاده ای
بیشتر المپهای میدان پلیس راه خاموش است؛ لطفًا 

آنها را تعمیر کنید.

نی ریزان فارس
فرماندار و رؤسای  نماینده،  با  ۱- چرا مثل گذشته 
ادارات مصاحبه نمی کنید و سؤاالت و مشکالت مردم 

را از آنها نمی پرسید؟
و  فراوان. سؤاالت  و درود  با سالم  نی ریزان فارس؛ 
مشکالت به طور مداوم در گزارشهای خبری و همین 
صفحه مطرح می شود. با نماینده و فرماندار به زودی 
مصاحبه خواهیم داشت. علت مصاحبه نکردن مستقل، 
این بود که مدت چندانی از دوره تصدی شان نمی گذشت.

۲- این که در مطلب »با موسیقی و سینما نی ریز را شاد 
کنیم« اسمی از هنرمندان شهر خودتان نمی آورید، 

اصاًل چیز تعجب آوری نیست. سالها است که ما در گیر 
همین غریب پرستی ها بوده و هستیم. ما دیگر عادت 
کرده ایم به این که مرغ همسایه همیشه غاز است. شاید 
هم ندانید که هنرمندان شهر خودتان سالی ۳ ُجنگ 
یا کنسرت برگزار می کنند و میزان رضایت صد برابر 
بیشتر از کنسرتهایی است که از شهرهای دیگر آمده 
بودند. جالب است بدانید هر شلوغی نشانه رضایت 
نیست. چه کسی می گوید همه از کنسرت عسکری 
و ماهی صفت رضایت داشتند؟ شما سری به پست 
خودتان در همین صفحه مربوط به همین کنسرتها 
بزنید و کامنتها را بخوانید؛ به عمق فاجعه در آن برنامه ها 
پی می برید و جالبتر این که بدانید تنها کنسرت و جنگ 
شادی نی ریز که صد درصد رضایت مردمی را داشت، 
برای اینجانب و گروهم بود که برای اولین بار کنسرت 
در نی ریز به مدت ۵ شب تمدید شد و با توجه به جوی 
که در شهر حاکم است، برگزاری ۵ شب کنسرت به 
دست هنرمند خودتان، آن هم بدون هیچ پشتوانه 
دولتی یا سازمان خاص، یک رکورد و شاهکار به حساب 

می آید. 
نی ریزان فارس؛ با سالم و درود فراوان. هدف از این 
مطلب توجه مسئوالن به مقوله شادی و نشاط در نی ریز 
می باشد و هر فردی که در این راستا قدمی برداشته، 
نی ریزان از او حمایت ویژه کرده است. با شخص شما 
مصاحبه اختصاصی انجام و تمامی برنامه های اجرا شده 
نام بردن  توسط جنابعالی را پوشش داده ایم. منتهی 
اسامی  هنرمندان نی ریزی در آن مقاله امکان پذیر نبود. 
اما اشاره  ای گذرا به برگزاری کنسرت ها و برنامه ها در اداره 

ارشاد که شما یکی از بانیان آن بوده اید، شده است. 
با این توضیحات این که عنوان شود نی ریزان »غریب 

پرستی« می کند، به دور از انصاف می باشد.
۳- در مورد مطلب »سفرهای شتابزده و وعده های 
توخالی«، قطعًا توزیع اعتبارات بدین صورت پاسخگو 
نخواهد بود و این موضوع برای همه ما واضح است. اما 
آنچه که در نگارش این متن در نظر گرفته نشده است، 
اوضاع نامطلوب کشور است. ما از اختصاص نیافتن 
بودجه مصوب در چنین سفرهایی گالیه می کنیم؛ 
در حالی که حتی بودجه ای که در بودجه یک ساله 
کشور تصویب می شود، بعضًا اختصاص نمی یابد. مثاًل 
بودجه دانشگاه های کشور را در نظر بگیرید؛ گرچه 
رقمهای چند صد میلیاردی هر ساله برای دانشگاه ها 
تأمین اعتبار می شود؛ اما درصد زیادی از این مبالغ به 
دانشگاه ها تخصیص نمی یابد. سؤال اصلی که نگارنده 
این متن باید از مسئوالن بپرسد، این است که با توجه 
به شرایط مملکت، چنین سفرهایی چه فایده ای دارد؟ 
قطعًا جواب این خواهد بود در صورتی که این سفر ها 

نباشد، همان مبالغ اندک هم تأمین نخواهد شد.
نی ریزان فارس؛ با سالم و درود فراوان. وظیفه رسانه ای 

ما نقد و بررسی همین مسائل است.
۴- ضمن عرض سالم و خداقوت، خواستم بدین وسیله 
از جناب آقای امین رجبی سر دبیر هفته نامه به خاطر 
مطالب ارزنده ای که نوشتند تشکر کنم. واقعًا جامعه ما 

را خانه و باالخص مدرسه می تواند متحول کند.
نی ریزان فارس؛ با سالم و درود فراوان. از لطف و عنایت 

جنابعالی به روزنامه خودتان سپاسگزاریم. 

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

نداده اند:
- مخابرات

- راهداری و حمل و نقل جاده ای

 نوبت اول۱۴۰۰/۱۰/۰۵                                             نوبت دوم :۱۴۰۰/۱۰/۱۲

شهرداری نی ریز در نظر دارد  اجاره غرفه دفاتر مسافربری واقع 

در پایانه مسافربری امام رضا از طریق تجدید  مزایده عمومی 

با مشخصات مندرج در اسناد از طریق تجدید مزایده برای 

صالحیت   واجد  مسافربری  شرکت های  به  دوسال  مدت 

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

جهت دریافت اسناد مزایده و اطالعات تکمیلی به شهرداری 

تلفن چهار رقمی ۰۷۱۵۳۲۰  با شماره  یا  نمایند  مراجعه 

داخلی ۳۰۷ تماس حاصل فرمائید و یا به سامانه شفافیت 

شهرداری نی ریز به آدرسhttp://shafafiat.neyriz.ir  مراجعه نمایند. 

متقاضیان می بایست کلیه اسناد را تا پایان وقت اداری مورخ 

۱۴۰۰/۱۰/۲۲ در پاکت الک و مهر به آدرس فارس، نی ریز 

خیابان آیت اله طالقانی شهرداری نی ریز واحد دبیرخانه 

محرمانه تحویل نمایند. جلسه کمیسیون مزایده در ساعت 

۹ صبح مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۳ در شهرداری برگزار خواهد شد. 

کلیه هزینه های نشر آگهی به عهده برنده مزایده می باشد. 

پرداخت کلیه کسورات قانونی به عهده برنده مزایده خواهد 

بود.

در صورتیکه برندگان اول، دوم و سوم حاضر به انعقاد قرارداد 

نگردند سپرده ی آنها به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد 

شد.

 شهرداری در قبول یا رد پیشنهادات مختار می باشد. سایر 

جزئیات وشرایط در اسناد مزایده درج گردیده است.
امور مالی شهرداری نی ریز

آگهی تجدید  مزایده عمومی شهرداری 
4/37192د

شناسه آگهی: 1247495 م - الف: 1

 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئین نامه 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 

ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رأی شماره ۱۴۰۰۶۰۳۱۱۰۰۵۰۰۰8۳۶ 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 خانم فاطمه 
کهن آزموده دیبا فرزند جلیل  به شماره شناسنامه ۵۳۳ 
صادره از شیراز  در ششدانگ یک قطعه زمین زراعی به 
مساحت ۱۰۰۱۵۱ متر مربع پالک ۱۵8 فرعی از ۴8۲۰ اصلی 
مفروز و مجزا شده از پالک ۴8۲۰ اصلی واقع در نی ریز بخش 
۲۲ فارس خریداری از مالک رسمی آقای سید امید موسوی 
محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله ۱۵ 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:1400/10/12     

تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/10/27

محسن زواران حسینی
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نی ریز

- مورخ 1400/10/02
ش 129

35160

 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 
آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
اول موضوع  برابر رأی شماره ۱۴۰۰۶۰۳۱۱۰۰۵۰۰۰8۳۵ هیأت 
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 خانم فاطمه کهن آزموده 
دیبا فرزند جلیل  به شماره شناسنامه ۵۳۳ صادره از شیراز  در 
ششدانگ یک درب باغ به مساحت ۶۹۵۵۳ متر مربع پالک ۱۵۹ 
فرعی از ۴8۲۰ اصلی مفروز و مجزا شده از پالک ۴8۲۰ اصلی 
واقع در نی ریز بخش ۲۲ فارس خریداری از مالک رسمی سهام 
مشاعی آقای سهراب نصیری و خانم عشرت پاکنیت محرز 
گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله ۱۵ 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:1400/10/12   

تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/10/27

محسن زواران حسینی
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نی ریز

- مورخ 1400/10/02
ش 130

35160

تبلیغات در فضای مجازی نی ریزان فارس
شامل تلگرام، واتس آپ، اینستاگرام و سایت هورگان
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استاندار و مجمع نمایندگان 
پاسخ دهند

سهم فارس از بودجه 
نصف پارسال

محمد جاللی، نی ریزان فارس:

این روزها فصل بودجه بندی و بالطبع چانه زنی است. دولت 
بودجه را تقدیم مجلس کرده است و این نمایندگان هستند که 
با زیر و رو کردن اعتبارات، سهم استانهای خود را باال و پایین 

می کنند.
استان فارس در سال1401 بودجه 10.7 هزار میلیارد تومانی 
مقایسه  امسال  بودجه  با  که  زمانی  و  کرد  دریافت خواهد 
می کنیم در کمال تعجب شاهد کاهش 53 درصدی هستیم. 
بودجه امسال فارس 22.8 هزار میلیارد تومان و بودجه سال 

1399،  13.5 هزار میلیارد تومان بود.
خوزستان،  اصفهان،  تهران،  استان های   1401 بودجه  در 

کرمان، خراسان رضوی دارای بیشترین منابع عمومی هستند.
یکی از علل ماجرا آنگونه که رسانه ای شده آن است که فارس 
به عنوان استانی برخوردار محسوب شده است که با این دید 

بسیاری از اعتبارات ملی از دست خواهد رفت.
اینکه مالک برخورداری فارس چه بوده مشخص نیست اما 
نمی توان به سادگی از آن عبور کرد و نیاز است تا نمایندگان 

این استان چانه زنی های خود را افزایش دهند.
البته روزنامه ایران در توجیه این بودجه نوشته است:

رشد  تحقق  ساالنه  توسعه،  ششم  برنامه  قانون  اساس  بر 
8 درصدی در اقتصاد پیش بینی شد اما در طول سال های 
برنامه، میانگین رشد اقتصادی کشور منفی بود و کیک اقتصاد 
کوچکتر از سال 90 با احتساب قیمت  ثابت شد. در الیحه 
بودجه 1401 رشد اقتصادی هشت  درصدی هدف گذاری شده 
است. برای تحقق رشد هشت درصدی طرح های ملی و استانی 
دیده شده، اساس این طرح ها هم سند آمایش سرزمین است. 
با مبنا قرار گرفتن این سند دو هدف تمرکززدایی و پیشرفت 

متوازن محقق خواهد شد.
عدالت  و  پیشرفت  صندوق  استانی  طرح های  تحقق  برای 
]همان صندوق کارآفرینی امید[ در بودجه دیده شده و از محل 
منابع دولت 175 هزار میلیارد تومان به این صندوق تزریق 
خواهد شد. البته عالوه بر این، منابعی از فروش دارایی های هر 
استان و بخشی از درآمدهای مالیاتی استان و دیگر درآمدها به 
این صندوق ها اضافه خواهد شد. به عبارت دیگر هر استانی در 
فروش اموال و کسب مالیات توفیق بیشتری داشته باشد این 
منابع در همان استان در جهت تحقق طرح های رشد اقتصادی 

صرف می شود.
اما یک نکته:

استان فارس با 122600 کیلومتر مربع وسعت و با 4596000 
نفر جمعیت، 18 نمایند          ه )هر 255 هزار نفر یک نمایند          ه( د          ارد           و 
پس از استان تهران با 35 نمایند          ه، استان اصفهان و آذربایجان 
شرقی با 19 نمایند          ه، به همراه خراسان رضوی و خوزستان 
با 18 نمایند          ه یکی از استان هایی است که بیشترین تعد          اد           
نمایند          ه را د          ر مجلس د          ارد           و این بودجه برای فارس قابل قبول 

نیست.
هر چند وقتی مشخص می شود د          ر 13 کمیسیون تخصصی 
مجلس یازدهم شورای اسالمی         تنها یک نفر یعنی محمد   رضا 
رضایی  کوچی از حوزه انتخابیه جهرم رئیس کمیسیون عمران 
است و 2 نمایند  ه به نام  های ابراهیم عزیزی از حوزه انتخابیه 
شیراز )کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی( و محمد   
جواد   عسکری از حوزه انتخابیه د  اراب )کمیسیون کشاورزی، 
آب و منابع طبیعی( نائب رئیس هستند   و مابقی نمایند  گان 
فارس جایگاه پایین تری را به خود   اختصاص د  اد  ه اند، باید افت 

در بودجه فارس و چنین روزهایی را پیش بینی می کردیم.
امید می رود منتخبان فارس در کمیسیون تلفیق الیحه بودجه 
سال 1401 مجلس کاری کنند تا بودجه فارس افزایش یابد به 
ویژه اینکه عالوه بر کاهش ریالی، تورم باال نیز اثربخشی بودجه 

در نظر گرفته شده فعلی را کاهش می دهد.
در همین رابطه طهماسبی نماینده مردم نی ریز، استهبان 
و بختگان معتقد است بودجه چندان کاهشی نسبت به سال 
گذشته نداشته است بلکه برخی از شاخ ها تغییر کرده است 
و بناست با محوریت صندوق پیشرفت و عدالت و درآمدهای 

مالیاتی بودجه تأمین گردد.
شاخص  میانگین  است  معتقد  همچنین  طهماسبی  فرهاد 
رشد کشور 5.7 می باشد که این شاخص برای فارس 5.2 اعالم 
شده که با کمک مجمع نمایندگان  بودجه را در مجلس اصالح 

خواهیم کرد.

آمادگی نی ریز برای بارشیادداشت اختصاصی
نی ریز  شهرستان  بحران  مدیریت  جلسه 
6 دی ماه با حضور فرماندار، معاون فرماندار و 
رؤسای عضو این کمیته برگزار شد و در خصوص 
بارندگی  وقوع  از  قبل  الزم  پیش بینی های 

هماهنگی های الزم انجام گرفت.

پیشگیری های قبل از باران
فرماندار نی ریز در ابتدای این جلسه با اعالم 
جدی  را  هواشناسی  اطالعیه های  باید  اینکه 
گرفت گفت: اخطارهای الزم را به کشاورزان 
بدهید، آبفا در رابطه با یخبندان و یخ زدگی 
کنتورها از طریق رسانه ها اطالع رسانی کنند. 
پلها و مسیرهای آب و گوراب ها مورد بازدید قرار 
گیرند و مناطق پر ریسک و خطرناک شناسایی 

شوند.
همچنین آموزش و پرورش از مدارس قدیمی و 

خطرساز بازدید به عمل آورد.
در زمینه تأمین سوخت اقدامات کافی انجام 
گیرد و برای گردنه های الی رز، نی ریز- استهبان 

و بخش پشتکوه ماسه و نمک آماده گردد.
مراد هدایت همچنین با تأکید بر حادثه خیز 
منابع  از  برنجزار  و  ریزاب  گوراب های  بودن 
طبیعی و منابع آب خواست تا ایرادات را برطرف 

کنند.

در صورت بروز مشکل تماس بگیرید
شهردار نی ریز با اعالم اینکه از ابتدای مهر ماه 
و  انجام  شهرداری  دوره ای  تعمیرات  تمامی 
خدمات رسانی  آماده  آالت  ماشین  و  وسایل 
هستند گفت: با توجه به اینکه عمده بارش ها در 
روز یکشنبه 12 دی ماه رخ خواهد داد و از طرفی 
جمع بارش ها بر اساس جداول اعالمی بیش از 
60 میلی متر نخواهد بود بعید می دانم مشکلی 

در این رابطه پیدا کنیم.
شماره های  ارائه  با  همچنین  فرغت  حامد 
137،125 و 5320 از شهروندان خواست در 
طول بارندگی و در صورت بروز مشکل تماس 

بگیرند.
وی در ارتباط با پروژه مسجد جامع کبیر گفت: 
مرحله پایانی آن باقی مانده است و انتقال آب 
از مسیرهای فاضالب انجام می شود و در این 
در  چند  هر  داشت،  نخواهیم  مشکلی  رابطه 
روز بارندگی اکیپی را در همان محل مستقر 

خواهیم کرد.

زیرگذر در باران بسته می شود
در این جلسه رئیس پلیس راه نی ریز با اعالم 
اینکه در زمان بارندگی زیرگذر ورودی شهر 
نی ریز دچار مشکل می شود خواستار مسدود 
شدن آن در زمان بارندگی شد که مورد موافقت 

فرماندار قرار گرفت.
همچنین مبارکی با اعالم این که احتمال رانش 
در بارندگی های شدید در گردنه واریانتی وجود 
دارد گفت: الزم است گردن قدیم برای عبور و 

مرور و مسیر جایگزین آماده شود.

وی اعالم نمود که به آنها دستور داده اند که اگر 
مسیر از امنیت تردد پایینی برخوردار بود باید 

بسته شود.

عدم امکانات
رئیس اداره راهداری با اعالم اینکه به دلیل عدم 
اعتبار الزم نتوانستند خودروهای خود را آماده 
روزهای برفی و بارانی کنند گفت: شن و نمک به 

میزان الزم در مسیرهای برف گیر دپو کرده ایم.
گازوئیل  تأمین  تقاضای  همچنین  شاهسونی 
کرد که فرماندار در این رابطه از شرکت پخش 
فرآورده های نفتی درخواست نمود تا به ادارات 

شهرداری ها  و  راهداری  مثل  خدمات رسان 
سهمیه اضافه تر از سازمان بدهند تا در زمان 

بحران دچار مشکل نشوند.

اسکان 500 نفر در زمان اضطرار
رئیس جمعیت هالل احمر نی ریز اعالم نمود: 
خانوار   500 برای  اضطراری  اسکان  امکانات 

آماده شده است.

بازشدن گوراب ها توسط مردم!
رئیس منابع آب شهرستان نی ریز هم با اعالم 
مصنوعی  تغذیه  پروژه های  از  برخی  اینکه 
توسط اهالی منطقه باز شده اند گفت: به عنوان 
اهالی  توسط  ریزآب  مصنوعی  تغذیه  نمونه 
آنجا باز شده اند که سعی می کنیم با هماهنگی 
بخشداری و شهرداری قطرویه نسبت به مسدود 

سازی آنها اقدام کنیم.
تغذیه  نمود:  اعالم  همچنین  خیراندیش 
مصنوعی پلنگان کماکان به دلیل آماده نشدن 
ورودی آن بسته خواهد ماند و آبگیری نخواهد 

شد.

جمالی رئیس منابع طبیعی شهرستان نی ریز 
در تأیید صحبت های خیراندیش از باز شدن 
این  در  داد؛  خبر  برنجزار  گوراب  دریچه های 
این  تا دریچه های  رابطه فرماندار دستور داد 

گوراب کنترل و بسته شوند.

اوج بارندگی ها در یکشنبه
در ادامه رئیس اداره هواشناسی با بیان اینکه اوج 
بارندگی ها  روز یکشنبه خواهد بود اعالم نمود: 
پیش بینی ما بر این است که جنوب شهرستان، 
روستای هرگان از سمت شرق و بخش قطرویه 
دارای بارش های بیشتری باشند و این بارش ها 

به احتمال فراوان به صورت پراکنده تا عصر 
دوشنبه و حتی تا صبح سه شنبه ادامه داشته 

باشد.
در ادامه این جلسه دیگر اعضای ستاد به بیان 

مسائل و مشکالت خود پرداختند.
را محکی  بارش  این  مدیر آموزش و پرورش 
گفت:  و  خواند  فرسوده  مدارس  برای  جدی 
به صورت  نهایی  امتحانات  اینکه  به  توجه  با 
حضوری در تمام مدارس در حال برگزاری است 

سعی می کنیم نظارت بیشتری داشته باشیم .

یخ سیاه
کچویی رئیس اورژانس شهرستان نی ریز نسبت 
به پدیده ای به نام »یخ سیاه« که در هنگام یخ 
زدگی جاده ها رخ می دهد و رنگ آن در جاده با 

آسفالت یکی است، هشدار داد.
و  کشاورزان  از  فرماندار  معاون  میرزایی 
گلخانه داران درخواست نمود تا زمانی که نیاز 
به سوخت دارند حداقل 24 ساعت قبل تر از آن 
اعالم کنند تا بتوانند تمهیدات الزم را انجام 

دهند.

جشنواره ملی فانوس پنجمین دوره خود را با 

موضوع خاص ایثار و شهادت پشت سر گذاشت و 

در این دوره امیر صادقیان موفق شد هم در سطح 

استانی و هم ملی این جشنواره با مجموعه عکس 

»یاد یاران« برگزیده شود و لوح سپاس را دریافت 

کند. 

صادقیان متولد 1373 و مدت 7 سال است که 

به صورت حرفه ای به عکاسی خبری و مستند 

مشغول است.

وی در گفت وگو با تسنیم به ارائه توضیحاتی 

درباره این مجموعه و فعالیت حرفه  ای خود اظهار 

داشت: از سال 89 با حرفه عکاسی آشنا شدم و از 

92 بعد از گذراندن دوره تحصیلی دانشگاه وارد 

حرفه عکاسی خبری شدم اما با توجه به مشکالت 

این عرصه با مخاطرات زیادی از جمله نبود بیمه، 

مسائل مالی و نبود امنیت شغلی و غیره روبه رو 

هستیم. 

در  که  است  سالی  دومین  اینکه  بیان  با  وی 

جشنواره فانوس شرکت می کند، گفت: در سال 

نخست جشنواره مشغول خدمت سربازی بودم و 

اثر درخور برگزیده شدن نداشتم اما امسال موفق 

شدم با مجموعه عکس یادیاران هم در سطح 

استانی و هم در سطح ملی موفق به کسب رتبه در 

این جشنواره شوم. 

صادقیان با اشاره به این مجموعه عکس افزود: 

مجموعه یاد یاران در فاصله سا ل های 95 تاکنون 

از خانواده شهدا و ایثارگران گرفته شده که شامل 

12 عکس است که حس و حال فرزندان شهدای 

مدافع حرم و خانواده شهدا را در وداع و دیدار، 

لحظه خاکسپاری و تشییع می باشد. 

وی با بیان اینکه بخشی از این مجموعه نیز به 

جانبازان اختصاص دارد، بیان کرد: تعدادی از 

جانبازان استان فارس با 40 درصد جانبازی به 

یکی از قله های شهرستان سپیدان صعود کردند 

این  نمودم.  آنان عکاسی  از  برنامه  این  که در 

افراد با شرایط خاص اما پر از امید مسیر را طی 

می کردند. 

افتخار  و  هستم  خوشحال  اینکه  بیان  با  وی 

می کنم که در حوزه ایثار و شهادت موفق به ثبت 

لحظه های ناب شدم، عنوان کرد: عکاسی مستند 

و خبری را از زمان دانشجویی و قبل از آن کار 

می کردم و دوست داشتم که حس و حال افراد را 

در لحظه ثبت کنم و این موضوع در حوزه ایثار و 

شهادت حس وصف ناشدنی دارد.

در دومین سالگرد ترور سردار قاسم 
آمریکایی ها  توسط  که  سلیمانی 
در بغداد رخ داد، نی ریزان فارس به 
بررسی این سؤال می پردازد که آیا 

قاسم سلیمانی، نی ریزی است؟
قاسم  خودنوشت  نامه  زندگی  در 
سلیمانی که در کتابی با عنوان »از 
شده،  چاپ  نمی ترسم«  چیزی 
می توان به این نتیجه دست یافت 
ّجدی  دارای  وطن  سرباز  این  که 

نی ریزی بوده است.
)نوشتار(  اول  بخش  در  سلیمانی 

در صفحه 19 می نویسد: »عشیره 
او  را خواهرم هاجر می شناسد.  ما 
اول  طایفه  شناسِی  نسب  علم  در 
است. بنا به قول تمام بزرگان جّد ما 
یعنی پسر قربان به اتفاق برادرش 
که بنا به قولی برادِر مادرم بوده اند 
و بنا به قول دیگری از بزرگان منطقه 
آخرش  که  نیست  معلوم  فارس، 
دالیلی  به  بنا  یا  شده اند  تبعید 
نی ریز  از  آنان  کرده اند.  مهاجرت 
َهلیل رود  سرچشمه های  به  فارس 
می آیند. این رود از سرچشمه های 

قریب  تا   3500 باالی  ارتفاعات 
4000 متری شروع می شود و طی 
مسافت بیش از 300 کیلومتر، به 
دریاچه جازموریان در انتهای استان 
بلوچستان  مرز  ابتدای  و  کرمان 

می ریخت...«
در صفحه 79 و در بخش دوم که 
می باشد،  دست نوشت ها  شامل 
دست خط خود شهید مبنی بر این 

مدعا درج گردیده.
این کتاب در 138 صفحه چاپ و 

منتشر شده است.

داستان شهر نی ریز از شهرهای استان فارس متفاوت بود 
تخم مرغ به صورت دانه عرضه می شد به گونه ای که مشتری 
برای اینکه سود بیشتری کند تخم مرغ های درشت را بر 
می داشت و فروشنده هم با نگاهی چپ چپ خریدار را از 

این کار منصرف می نمود!
حاال یکی از مصوبات جلسه کارگروه تنظیم بازار آن شده 
که نی ریز نیز همانند دیگر شهرها تخم مرغ را به صورت 

کیلویی عرضه کند.
از  خرید  بود  مردم  اعتراض  باعث  که  مسئله  دومین 

میوه فروشی ها است.
فروشندگان در یک فنی مثال زدنی آنگونه قیمت میوه ها 
را محاسبه می کردند که شما را تنها با یک عدد انتهایی  
روبه رو می کردند و غالبًا اعتراض راه به جایی نمی برد و 
در برخی از مواقع مبلغ بیش از آن چیزی که پیش بینی 

می کردید می شد!
حاال در کارگروه تنظیم بازار پیشنهاد شده تا فاکتورهای 
فروشگاهی همچون مغازه های بزرگ در میوه فروشی ها 
قیمت  که  گردد  کاماًل مشخص  تا  داده شود  مردم  به 
واحد میوه و میوه  خریداری شده شما چه عددی را نشان 

می دهد.
جلسه با حضور فرماندار و اعضای این کارگروه برگزار شد و 
در ابتدا رئیس اداره صمت با بیان اینکه گشت 3 ماه پایانی 
سال را آغاز کرده اند از نظارت بر روی قیمت سیمان، آرد و 

دیگر کاالهای ضروری بازار خبر داد.

فاکتور بگیرید...
در ادامه این جلسه مسئول بازرسی و نظارت بر اصناف 
شهرستان گفت: پیرو گزارشات متعدد مردمی از عدم 
شفافیت قیمت و وزن خرید میوه و تره بار، با توجه به 
صراحت قانون نظام صنفی در صدور فاکتور فروش برای 
مشتریان، تمامی مغازه های میوه و تره بار ملزم و مکلف به 
نصب و راه اندازی ترازو و صندوق مکانیزه و در نهایت ارائه 

فیش چاپی خرید با مشخصات کامل اقالم از ترازو شده اند.
وی از مشتریان درخواست نمود به ازای هر خرید خود 
)جزئی یا کلی( نسبت به دریافت فیش های اعالمی )فاکتور 
فروش( و مطابقت قیمت و وزن کاالی خریداری شده اقدام 
نمایند و در صورت خودداری مغازه ها از ارائه فیش مراتب را 
به صورت حضوری و کتبی به واحد بازرسی واقع در ابتدای 
خیابان امام خمینی اعالم یا به صورت تلفنی با شماره 
تلفن های گویا 53835800 و 53835700  واحد بازرسی 
و نظارت بر اصناف  و 124 اداره صمت جهت رسیدگی و 

برخورد قانونی در کوتاه ترین زمان تماس حاصل نمایند.
دستمزد   به  که  اعتراضاتی  به  اشاره  با  همچنین  وی 
تعمیرات مکانیکی وجود دارد گفت: به آنها اعالم کرده ایم 
که فاکتور خدمات خود را ارائه دهند و همچنین کاالی 
تعویض شده را به صاحب خودرو برگردانند، چون مشاهده 
شده همان کاال را به عنوان جنس دست دوم به مشتری 

بعدی می فروشند.

تخم مرغ کیلویی به سود خریدار
ذوالقدر در ارتباط با عرضه کیلویی تخم مرغ گفت: با اجرای 
این طرح و بر اساس برآوردهایی که انجام داده ایم هر دانه 

تخم مرغ بین 100 تا 120 تومان ارزان تر پای خریدار 
می افتد.

گرانی کرایه ابزارهای ساختمانی
وی با انتقاد از اینکه کرایه ابزارهای ساختمانی در نی ریز 
بسیار گران است گفت: به عنوان مثال قالب های بتن روزانه 
3 هزار تومان کرایه داده می شود در حالی که بررسی ما از 
شهر شیراز نشان می دهد که کرایه این قالب ها هزار تومان 
است. فرغون نیز با قیمت یک و نیم میلیون تومانی در روز 

60 تا 70 هزار تومان کرایه داده می شود!
ذوالقدر به گرانفروشی گلفروشان نیز اشاره کرد و گفت: 
متأسفانه شاخه های گل توسط برخی از گلفروشان در 
نی ریز به دو برابر قیمت فروخته می شوند و تاج های گل نیز 

قیمت بسیار باالیی دارند.

کم فروشی مرغ
وی در ارتباط با قیمت مرغ از مسئله ای پرده  برداشت که 
فرماندار دستور پیگیری آن را داد، او گفت: گویا قیمت مرغ 
دِر کشتارگاه 33 هزار تومان است و با همان قیمت به مرغ 
فروشان عرضه می شود اما در تناژ مرغ مثاًل عنوان می شود 
600 کیلو در حالی که 590 کیلو مرغ عرضه  شده و این کم 

فروشی را به استان گزارش داده ایم.
رئیس تعزیرات حکومتی از تشکیل 230 فقره پرونده برای 

اصناف و جریمه 230 میلیون تومانی آن ها خبر داد.

توزیع گوشت و برنج
عنایت الهی مسئول تنظیم بازار جهاد کشاورزی نیز از 
توزیع 11 تن مرغ منجمد خبر داد و عنوان کرد: روزانه 400 
تا 500 کیلو مرغ گرم به شهرستان وارد می شد و قیمت آن 
تا 30 هزار و 500 تومان هم رسید اما چند روزی است که 
این مسئله انجام نشده و قیمت حدود 4 هزار تومان افزایش 

یافته است.
برنج پاکستانی، هندی و تایلندی با قیمت های22.500 

و18.500 و 12.500 بدون محدودیت وجود دارد.
همچنین قیمت گوشت قرمز بین 100 تا 160 هزار تومان 

بسته به نوع گوشت و کیفیت آن متفاوت است.
مهدی راهوار مسئول بسیج ادارات نی ریز مواردی از جمله 
برگزاری کالس اخالق در بازار، برخورد با کاسبان متخلف، 
تشویق کاسبان با انصاف، وحدت رویه در بازرسی ها و 

بررسی گزارشات مردمی را از اولویت ها خواند.
در ادامه فرماندار نی ریز با اشاره به اینکه بحث هایی در 
خصوص حذف ارز 4200 تومانی مطرح است گفت: نباید 
تا زمانی که هیچ چیز مشخص نشده برخی ها دست به سوء 
استفاده بزنند. قیمت تعمیر لوازم خانگی در نی ریز بسیار 
باالست و باید اتحادیه ها  بر روی تعمیرگاه ها نظارت کاملی 

داشته باشند.
قیمت مصالح ساختمانی از جمله آجر و دیگر اقالم ساخت 
و ساز نیز باید کنترل شود. در نی ریز برخی از قیمت ها 
) خوردن  سبزی  قیمت  ندارد.  توجیه  و  باالست  بسیار 
و خورشت( در نی ریز بسیار گران است و یک کاپشن 
بچه 900 هزار تومان به فروش می رود! باید جلوی این 

گرانفروشی ها را گرفت.

//

تصمیمی تازه برای شفافیت:

میوه را با فاکتور و تخم مرغ 
را کیلویی بخرید

ّجد نی ریزی سردار قاسم سلیمانی

//

درخشش صادقیان عکاس نی ریزی در 
جشنواره ملی فانوس

نشانی پیج نی ریزان فارس در 
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گفتگو با آقای خاص بسکتبال نی ریز

//

//

//

طالی ددلیفت استان برای  بانوی نی ریزی

دومین مینی المپیک کودکان نی ریز

برگزاری لیگ های فوتبال و فوتسال 
در گرو اعالم آمادگی تیم ها

مسابقات تدارکاتی بوکس با حضور 3 شهرستان

کیمیا زحمتکش در مسابقات ددلیفت 
قهرمانی فارس موفق به کسب طال  شد.

شیراز   در  آذر   2 جمعه  رقابت ها  این 
چهار  در  بانو  ورزشکار   150 حضور  با 
رده سنی نوجوانان، جوانان،  بزرگساالن 
کیمیا  که  شد  انجام  پیشکسوتان  و 
زحمتکش از باشگاه اوتانا در رده سنی  
69 کیلو نوجوانان اول و زهرا ایج نشین 
که  بزرگسال،  کیلو   76 رده سنی  در 
داشت  را  کننده  شرکت  بیشترین 
با اختالف 2/5 کیلو از نفر سوم در رده 
به  اوتانا  باشگاه  گرفت.  قرار  چهارم 

سرپرستی   و  عابدی  فائزه  مربیگری 
سمیه حدادان در این مسابقات حضور 

یافتند. 
هیئت  بدنسازی  رئیس  نائب  عابدی 
در  باالیی  پتانسیل  ما  بچه های  گفت: 
زمینه ورزش و عالقه خاصی به شرکت 
با  این مسابقات دارند که می طلبد  در 
حمایت اداره ورزش و جوانان و هیئت 
با  اندام و همچین  بدنسازی و پرورش 
باشگاه هابتوانیم  فعال  مربیان  همکاری 
منتخب  تیم  آینده  سالهای  برای 

شهرستان را به این مسابقات اعزام کنیم.

کمیته توسعه ورزش و فعالیت بدنی کودکان نی ر یز 
دومین دوره مینی المپیک کودکان نی ریز را برگزار 

کرد.
این جشنواره ورزشی با همکاری مهد کودک جوانه ها 
)مهرجو( در باغ تفریحی ترمه، با حضور کودکان پیش 

دبستانی و مادران آنها برگزار شد.
در این برنامه کودکان در دو نوبت 50 نفره صبح و 

بعدازظهر و در گروه های 10 نفره به اجرای بازی های 
هدفمند ورزشی پرداختند.

مربی  جاللی  سادات  الهام  توسط  بازی ها  طراحی 
بازی های هدفمند کودکان انجام گرفت که با همکاری 

مربیان مهدکودک اجرایی شد. 
هدف از برگزاری این جشنواره تغییر سبک زندگی غیر 

فعال و آموزش سواد حرکتی به خانواده ها بود. 

با گذشت 4 ماه از اعالم هیئت فوتبال برای برگزاری 
لیگ های مختلف فوتبال و فوتسال هنوز این رقابت ها 

برگزار نشده است .
رئیس هیئت فوتبال در این باره گفت: تیم ها در حال 
ثبت قرار داد هستند و ما منتظریم جهت برگزاری 

مسابقات اعالم آمادگی کنند.
اعالمی   برنامه  اساس  بر  داد:  ادامه  شفیعی  حسن 
برتر  فوتسال،  سنی  رده های  لیگ های  هیئت، 

و بزرگساالن  فوتسال  برتر  بزرگساالن،    فوتبال 
رده های سنی فوتبال در دستور کار بوده و براساس 
تقویم اجرایی هیئت فراخوان زده شده که تیم ها اعالم 
آمادگی کنند و ما همچنان منتظر اعالم آمادگی تیم ها 

هستیم تا مسابقات را شروع کنیم.
او گفت: در حال حاضر هیئت در تدارک برگزاری 
کالس مربیگری سطح یک فوتسال در اواخر بهمن 

است.

هیئت بوکس نی ریز با حضور 3 شهرستان 
مسابقات تدارکاتی بوکس را برگزار کرد.

حضور  با  آذر   19 جمعه  رقابت ها  این 
فسا، استهبان و تیم باشگاهی شیراز در 
رعایت  با  ذوالقدر  بهنام  زنده یاد  باشگاه 
شیوه نامه های بهداشتی با 25 بازی توسط 
50 بوکسور انجام شد. داوری این مسابقات 

برعهده مهدی ذوالقدر و مهدی صفی بود.

نام بسکتبال که می آید همه به یاد آسمانخراش ها 
در  فقط  قد که  بلند  بازیکنان  آن  با  می افتند، 
آسمانها دنبال توپ هستند؛ اما گاهی بازیکنان 
ریزنقش هم می توانند در این ورزش خودی نشان 
بدهند. یکی از همین ها که سالها در این رشته 
فعالیت داشته  و در مربیگری و داوری هم برای 
پا کرده محمدرضا  افتخاراتی دست و  خودش 
فوق لیسانس  دارای  ساله،   45 است،  نبیئی 
مدیریت ورزش. او بازیکن بوده و بیشتر از آن 

مربی و داور. 
کسانی که او را می شناسند بیشتر تعصب، حرص 
خوردن و جدیتش در مربیگری را به یاد می آورند 
و شاید پربیراه نباشد که به او لقب آقای خاص 

بسکتبال نی ریز بدهیم.
گفتگویی با وی ترتیب دادیم که می خوانید:

سید  زنده یاد  و  بودیم  ساله  یازده  ده   /
با  روزها  آن  بود.  معلم ورزش مان  فقیه  محمد 
همکالسی هایمان از جمله حمید عباسی، هادی 
یاقوتی، امین ساوه ای و محسن افتخاری تنیس 

روی میز را شروع کردیم. 
12 ساله بودم که یک روز به سالن رفتم و بازی 
بسکتبالیست ها را دیدم و به این رشته عالقه مند 
شدم. همین شد که آن را زیر نظر محمد قرائی و 

بعدها حمیدرضا تقریر و حمید پاسخ ادامه دادم.
ورزش،  در  علمی  از ضعف  روزها جدا  آن   /
سالن  نزدیک  بود.  کم  بسیار  هم  ما  امکانات 
اصلی و فعلی استادیوم امروزی زمین آسفالت 
کوچکی وجود داشت که در هفته سه روز یا به 
عبارتی سه تا یک ساعت می توانستیم در آنجا 
بازی کنیم. همچنین کف سالن موزاییک بود. 
سه تا توپ بسکتبال بود که باید 20 بازیکن با آن 
بازی می کردند. مثل االن نبود که مغازه ها و لوازم 
ورزشی فراوان باشد و هر بازیکن برای خودش دو 
سه تا توپ در خانه داشته باشد. آن زمان یعنی 
نزدیک به سی و چند سال پیش، ما با نام تیم 

شاهین بازی می کردیم.
زنده یاد  قرائی،  آقای   که  بودم  ساله   16  /
محمدرضا امین پور، اکبر عبیدی و مرا به عنوان 
بدین  فرستاد.  مختلف  آموزشگاه  به سه  مربی 
بازیکن  و  می رفتیم  مدارس  به  ما  که  صورت 
انتخاب می کردیم. همین شد که رفته رفته به 
مربیگری رو آوردم تا جایی که در  18 سالگی 

کارت مربیگری بسکتبال را گرفتم. 
بودم و تمام  آزادی  یک ماه تمام در ورزشگاه 
و  ارتوپدی  تا  روانشناسی  از  مربیگری  مراحل 
داوری و... را آموزش دیدم. این کالس ها اولین و 
آخرین دوره  مربیگری بود که به صورت حرفه ای 
در آن مقطع و پس از آن برگزار شد. همچنین  در 

19 سالگی نیز موفق به گرفتن کارت داوری شدم.
/ از سال 73 به صورت حرفه ای مربیگری را 
شروع کردم و حدود 10 سال یعنی تا سال 83 
به این کار ادامه دادم، البته در کنار آن به داوری 
هم می پرداختم. در سال 83 به خاطر شرایط 
کنار  را  مربیگری  ناچار  کاری،  و  خانوادگی 

گذاشتم. 
مربیگری  حرفه ای  طور  به  که  سالی  ده   /
می کردم در هر بازی و در هر رده  سنی که شرکت 
کردیم توانستیم مقام های اول تا سوم استان را 

کسب کنیم. 
مسابقات  در   1382 اَمرداد  در  مثال  طور  به 
استان  قهرمان  توانستیم  نوجوانان  بسکتبال 
شویم. هفت تیرماه 92 مقام دوم استان را کسب 
کردیم. در سال 82 که سرمربی نوجوانان استان 
مسابقات  در  و  شدیم  ایران  نائب قهرمان  بودم 
مربی  سرمربی،  عنوان  به  که  مینی بسکتبال 
مینی بسکتبالیست  ها بودم، توانستیم مقام سوم 

استان را کسب کنیم.
اما  بوده اند  زیاد  من  شاخص  بازیکنان   /
احسان  حسن پور،   امین  آنها  شاخص ترین 
حمید  کرمی،  حامد  کرمی،  سجاد  حسن پور، 
فتحی، فرزاد بقا، حجت ربیع و رسول صداقت 
بودند که به امین حسن پور، حامد کرمی و سجاد 
کرمی، به خاطر بازی خوبشان لقب آپاچی داده 

بودند.
شرایط  نبودن  مهیا  خاطر  به   88 سال  از   /
مربیگری، دوباره با سوت زدن در عرصه  داوری،  به 
بسکتبال برگشتم. آن روزها توانستم کارت داوری 
درجه یک را بگیرم و در لیگ بسکتبال سوت 
بزنم. همان زمان آقای ورژ آبکاریان رئیس سابق 
کمیته داوران فدارسیون بود و با تمام مشکالتی 
که در داوری من وجود داشت، به من این فرصت 
را داد تا در  لیگ یک کشور قضاوت کنم. آن روزها 
من داوری های خوبی داشتم و همین باعث شد 
من  عملکرد  بر  مثبتی  نظر  فدراسیون  ناظران 
داشته باشند. برای نمونه بازی ماهشهر و پدافند 
هوایی اصفهان را که در مرحله  نیمه نهایی لیگ 
دسته  دو کشور برگزار شده و از حساسیت ویژه ای 
برخوردار بود، من سوت زدم. در آن بازی هر یک از 
تیم ها که بازی را می برد به فینال صعود می کرد. 
بازی که تمام شد، اعالم کردند محمدرضا نبیئی 
برای تست داوری به تهران برود. همان شب من 
بلیط گرفتم و با پرواز خودم را به تهران رساندم. 
لحظه ای که به فدراسیون رسیدم دیدم ناظر بازی 
با آقای آبکاریان در حال صحبت است. ایشان تا 
مرا دید گفت: همین است! آقای نبیئی، همان که 
امروز در بازی غوغا کرد و عملکرد بسیار  خوبی در 
داوری داشت. همانجا بود که آقای آبکاریان بدون 
اینکه در کالس های داوری شرکت کنم، به من 

یک کارت داوری ملی دادند.
به طور  را  از سال 90 که داوری  واقع  در   /
حرفه ای شروع کردم تا همین سال 1400 بالغ 
بر 200 بازی را سوت زده ام که اکثر آن بازی های 
لیگ کشور بوده اند. گاهی در سن ها و دوره های 
مختلف بازی هایی داریم که حتی از لیگ برتر 
مهم تر است. بازی هایی که حتی کیفیت شان بر 
بازی های سوپرلیگ می چربد. به عنوان مثال بازی 
یک چهارم نهایی دسته یک باشگاه های کشور که 
بین پتروشیمی بندر امام و نفت آبادان برگزار شد 
و در همان بازی نفت آبادان به لیگ برتر راه یافت، 
از مهم ترین بازی هایی بود که کار قضاوت آن را بر 

عهده داشتم. 
/ باید عرض کنم دو تا از بچه های نی ریز به 
نامهای محمدجواد محمدنژاد و عادل الیقمند از 
دیگر داوران خوب ما هستند که 5 سال است در 
لیگ کشور سوت می زنند و حتی در کالس های 

ملی هم که شرکت کردند قبول شدند.
است  سخت  فوق العاده  رشته ای  بسکتبال   /
که تالش زیاد و هوش باالیی می خواهد.  من فکر 
می  کنم تالش زیاد و مربی به روز از عواملی است 
که می تواند یک بسکتبالیست خوب بسازد. البته 
قد بلند هم در بسکتبال بی تأثیر نیست ولی به نظر 

من هوش از هر چیزی مهم تر است.
/ خصوصی سازی و تأسیس باشگاه تأثیر زیادی 
در پیشرفت بسکتبال شهرستان دارد. این کار 
باعث می شود بین باشگاه ها رقابت ایجاد شود و 
داشته  توجهی  قابل   رشد  شهرستان  بسکتبال 

باشد.
/ بچه های قدیم عملکردشان خیلی بهتر بود و 
بسکتبالیست های امروزی نه تنها در نی ریز، بلکه 
در استان فارس و در ایران، بسیار ضعیف تر از قبل 
عمل می کنند. به نظر من در این ده سال اخیر 
ما هیچ چیز خاصی برای عرضه نداشته ایم. االن 

بازیکنانی که بیشترین پیشرفت را دارند، بیشتر 
از مرز استعدادیابی پیش نمی روند ولی سالهای 
پیش مستقیمًا با بازیکن تماس گرفته و به خاطر 

عملکرد خوب به اردوی تیم ملی دعوت می شد.
این مسأله فضای مجازی و  فکر می کنم علت 
خانواده های  متأسفانه  است.  خانواده ها  نگرش 
فرزندان  زبان  به کالس  که   اندازه ای  امروزی 
اهمیت می دهند، برای ورزش ارزش قائل نیستند. 
همچنین مادرهای امروزی بچه هایشان را بسیار 
نازک  نارنجی و حساس بار آورده اند به طوری 
که آن روحیه جنگندگی در اکثر بچه ها نیست. 
فضای مجازی و گوشی های امروزی هم که دیگر 

جای خود دارد!
/ در سال 94 باشگاه کیان را راه اندازی کردم. 
باشگاهی که 11 رشته  ورزشی در آن فعال بود، 
از بسکتبال بانوان گرفته تا بسکتبال نوجوانان و 
فیتنس و... برای این باشگاه زحمات خیلی زیادی 
کشیدم. به عنوان مثال مانی طالبی را که از خوبان 
بسکتبال بود و در آمریکا سکونت داشت، برای 
سه روز به نی ریز آوردم تا به بچه ها تمرین بدهد. 
خدا را شکر بچه های زیادی در این باشگاه رشد 
کردند، به طوری که از شش بازیکن استان، سه 
نفر آنان از همین بچه های نی ریز و از همین تیم 
کیان بودند. البته جا دارد در این جا از آقای علی 
نوراللهی رئیس وقت اداره ورزش و جوانان برای 
حمایتشان در راه اندازی باشگاه و همچنین آقایان 
مختاری و کلیه کارمندان اداره ورزش و جوانان 
بنی اسدی،  مهندس  آقایان  جناب  همچنین  و 
مجتبی گرگین عضو هیئت مدیره فوالدغدیر و 
کلیه دوستان و عزیزانی که در باشگاه کیان با بنده 
همکاری نمودند، به خاطر زحمات بی دریغشان 

تشکر  و قدردانی کنم.
/ سه فرزند دارم که پسر 18 ساله و دختر 14 

ساله ام هر دو ورزش بسکتبال را دنبال می کنند.
- در حد حرفه  ای ورزش نمی کنم ولی در حدی 

که بدنم آمادگی الزم را برای داوری داشته باشد 
بله.

خاطره  شیرین ترین  کیان  باشگاه  استارت   /
و بستن آن به ناچار در سال 98 به خاطر کرونا، 
تلخ ترین خاطره ی ورزشی من است. یک زمانی 
در استان، قدرِت بسکتبال بین تیم های آقایان 
پاالر و حمیدپور تقسیم شده بود. این تیم ها آنقدر 
قدرتمند بودند که ما آن اوایل، همیشه بیشتر از 
20- 10 امتیاز نمی توانستیم از آن  ها بگیریم و 
آرزویمان این بود که زیر 100 امتیاز ما را ببرند. 
بعد از اینکه 6 سال مربی تیم نی ریز بودم و تیم 
قدرتمندی ساختم، با خودم عهد کردم کاری 
می کنم که آقای پاالر 40 دقیقه کنار زمین داد 
بزند و در نهایت بازی را واگذار کند و باالخره 
همین طور هم شد. کار به جایی رسید که تیم 
قدرتمند ما جای تیم های شیرازی را گرفت و به 
همراه یکی از تیم های شیراز، سرگروه استان شد. 

بعد از 6 سال تیم نی ریز  توانست تیم آقای پاالر 
را در نی ریز و تیم آقای حمیدپور را در شیراز 
شکست دهد، به طوری که پس از پایان بازی آقای 
پاالر به من گفت انسجام دفاع و عملکرد خوب 

بازیکنان تان مرا شوکه کرد!
از دیگر خاطرات من به دوران ریاست زنده یاد 
فیض آبادی برمی گردد. ما تازه در رده نوجوانان 
قهرمان شده و به نی ریز برگشته بودیم. زنده یاد 
در  باید  گفت  و  کشید  کنار  مرا  آبادی  فیض 
رده ی نونهاالن هم شرکت کنید. من به آقای 
فیض آبادی گفتم که ما بیشتر از 5 بازیکن در این 
رده  سنی نداریم و اصاًل این کار امکان پذیر نیست، 
اما آقای فیض آبادی اصرار کردند که باید این کار 
انجام شود. خالصه اینکه ما به ناچار 7 بازیکن از 
را که در رده ی سنی  مینی بسکتبال  بازیکنان 
پایین تری بودند به همراه 5 بازیکن نونهال به 
مسابقات بردیم و جالب اینکه با اختالف تنها دو 

امتیاز در مسابقات استانی دوم شدیم.

تا مرا دید گفت: نبیئی همین است
که امروز در بازی غوغا کرد

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1400/06/02 تصمیمات ذیل 

اتخاذ شد:

- اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای علی اسمعیلی ماهانی به شماره ملی6079718111 و خانم مرضیه بهمرد به شماره 

ملی2559814250 و آقای محمود عبیدی به شماره ملی 2559503484 برای مدت دو سال 

انتخاب گردیدند.

- خانم طیبه شعبانپور به شماره ملی 2559056682به سمت بازرس اصلی و آقای غالمرضا 

شعبانپور به شماره ملی 2559040115به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی 

انتخاب گردیدند.

- ترازنامه و صورت های مالی سال 1399 تصویب گردید.

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس
  مرجع ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری  نی ریز

شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 848 و شناسه ملی 10530124281 

آگهی تغییرات شرکت صیقل ماهان 

ی:
گه

 آ
سه

شنا
12

47
72

3

2 کادر

تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیأت  رأی شماره 140060311005000837  برابر 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک نی ریز تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم فاطمه کهن آزموده دیبا 
فرزند جلیل  به شماره شناسنامه 533 صادره از شیراز  در ششدانگ یک درب باغ به 
مساحت25000 متر مربع پالک 160 فرعی از 4820 اصلی مفروز و مجزا شده از پالک 4820 
اصلی واقع در نی ریز بخش 22 فارس خریداری از سهام متقضی )فاطمه کهن آزموده 
دیبا( 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:1400/10/12       -    تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/10/27

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 1400/10/02
ش 128

35160

ستارگان قهرمان بسکتبال
 3 به 3 دختران نی ریز

مسابقات بسکتبال 3به3 دختران قهرمانی نی ریز  20 
آذر با حضور 6 تیم برگزار شد.

این رقابت ها در رده  سنی زیر 16 سال به صورت دو 
المپیک ستارگان،  پایان  در  که  شد  برگزار   حذفی 

و رکورد اول تا سوم شدند.
داوری این دور از مسابقات را افسانه تقوا نژاد، فاطمه 
زردشت، اسماء شب خیز، سارا بناهی و مریم زردشت 

بر عهده داشتند.
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در یک جلسه مردمی:

مطالبه گری آپارتمان نشینان مسکن مهر از مسئوالن
امید شهدان، نی ریزان فارس:

شهردار  شهر،  شورای  اعضای  چهره به چهره   دیداری 
مدیره  هیئت  با  سرباز  کالنتری ۱۲  رئیس  و  نی ریز 
آپارتمان ها و ساکنان آپارتمان های مسکن مهر شنبه 

شب ٤ دی ماه در مسجد پیامبراعظم برگزار شد.

انتقادات اهالی مسکن مهر:
- خیلی از بلوک ها پایان کار ندارند و پیمانکارها این 

مسئله را نمی پذیرند و به شهرداری ارجاع می دهند. 
- جداول را تا قبل از بارندگی تمیز کنید.

- کودکان ما حتی برای یک سرگرمی، پارک محله ای 
ندارند و مجبورند در محوطه ساختمان بازی کنند. یک 
زمین روبه روی مسجد واقع شده و مناسب ترین گزینه 

برای ساخت فضای سبز است.
- تعدادی از خیابان ها نیاز به آسفالت دارند.

- دیده می شود در برخی شهرها بلوک ها با رأی هیئت 
مدیره به افراد واحد اجاره می دهند اما در اینجا بنگاه ها 
دخالت می کنند و این مسئله باعث اتفاقاتی همچون 
و...  شارژ  پرداخت  در  که  شده  مجردی  خانه های 

همکاری نمی کنند.
- مسکن مهر با این ارتفاع به آتش نشانی و باالبر نیاز دارد، 
تقاضا داریم هرچه زودتر ایستگاه شماره ۲ آتش نشانی 

را راه اندازی کنید.
- پیاده رو ها، فاقد موزائیک فرش هستند.

- مسجد پیامبراعظم ضمن اینکه می تواند برنامه های 
مختلفی در حوزه فرهنگی داشته باشد می تواند پایگاه 

و محور اصلی برای گفتگو بین مردم و مسئوالن شود.
- امیدواریم پای دیگر مسئوالن هم به این منطقه باز 

شود.
- هنگامی که با سامانه ۱۱۰ تماس می گیریم با توجه 
به اینکه استانی شده،  نقشه مسکن مهر در سیستم آنها 

تعریف نشده و برای نشانی دادن با مشکل مواجه ایم.
- پیشنهاد داریم به صورت موقت یک کانکس با نیروی 

پلیس برای کنترل بیشتر منطقه استقرار یابد. 
- تاکسی ها به اینجا نمی آیند.

- چهارراه های مسکن مهر نیاز به عالئم راهنمایی و 
رانندگی دارند.

- مشکل سرقت داریم.
به هر کسی که می شود خانه می دهند و  بنگاه ها   -

برخی ها نمی دانند فرهنگ آپارتمان نشینی چیست؟
- روشنایی بلوار والیت را در اولویت قرار دهید. 

پارک  مجتمع  ها  ورودی  در  گونه ای  به  کامیون ها   -
می کنند که جلوی دید مردم را می گیرد! می خواهیم 

برای ساماندهی این معضل راهکاری ارائه شود.
شهر  از  منطقه  این  در  می خواهید  که  بازارچه ای   -
راه اندازی کنید باید اقالم مصرفی بیشتری ارائه دهد تا 

راه دسترسی مردم آسان شود.

کمک از جیب مردم به دولت
شهردار نی ریز در ابتدا گفت: به رغم تصور مردم که 
شهرداری یک نهاد دولتی است، به هیچ وجه این گونه 
می آید  به حساب  تعاونی  یک  شهرداری  بلکه  نیست 
که اعضای آن خوِد مردمند و دولت ریالی حتی جهت 

پرداخت حقوق کارمندان شهرداری نمی دهد.
حامد فرغت با بیان این جزئیات گفت: بر پایه قانون، 
شهرداری نمی تواند نسبت به آسفالت مسکن مهر که در 
اصل مربوط به اداره کل راه و شهرسازی است اقدام کند و 
ما نمی توانیم از محل درآمد شهرداری که نشأت گرفته 
از عوارض مردم است نسبت به آسفالت این منطقه که 

وظیفه دولت است، اقدام کنیم.
پایان کار  صدور  بحث  درخصوص  کرد:  اضافه  وی 
ایمنی ساختمان  بلکه موارد  مشکل ما مالی نیست. 
است که مواردی از جمله آسانسور، چگونگی پارکینگ 
ساختمان های  از  بسیاری  متأسفانه  می باشد.  و... 
مسکن مهر نی ریز ایمنی الزم را ندارند. البته در خیلی از 
شهرها مسکن  های مهر این گونه هست و مختص نی ریز 
نمی باشد. برای رفع این موضوع باید خوِد تعاونی ها 
بیایند مشکل را برطرف کنند تا شهرداری اجازه صدور 

پروانه پایان کار را بدهد.

مصائب روشنایی بلوار والیت
شهردار نی ریز در پاسخ به اینکه چرا بلوار والیت در 
تاریکی مطلق بسر می برد؟ گفت: در واقع وظیفه تأمین 
روشنایی خیابان ها بر عهده مدیریت توزیع برق می باشد 
صورت  به  تازه  تأسیس  بلوارهای  در  سالهاست  اما 

مشارکتی  بین شهرداری  و برق این کار انجام می شود.
در دوره ای تصدی بنده به عنوان شهردار، توانستیم 
روشنایی انتهای بلوار میرزا کوچک  خان، بلوار شهدای 
گمنام، بلوار شهید موسی کالنتری و افزایش روشنایی 
خیابانهای اصلی شهر و حتی قسمتی از مسکن مهر 

را انجام دهیم. باتوجه به اینکه در تفاهم نامه ای که به 
شرکت توانیر فارس ارسال نمودیم پیشنهاد ما همکاری 
۵۰-۵۰ بوده اما متأسفانه به دلیل تغییرات در چارت 
سازمانی و اینکه ۷ بار مکاتبه کردیم هر بار عدم اعتبار را 
دلیل خود اعالم می کنند که همین مسئله سبب شده تا 

هنوز قادر به روشنایی بلوار والیت نشویم.
نماینده  تالشهای  با  کرد:  تصریح  مسئول  مقام  این 
کارکنان  و  شهر  شورای  اعضای  فرماندار،  مجلس، 
شهرداری این تفاهم نامه باالخره اجرا شود اما مدیرعامل 
برق فارس به  گونه ای پاسخ ما را داد که گویای این بود 
که تنها ۱۰ درصد هزینه را متقبل می شوند و ۹۰ درصد 
را باید شهرداری بپردازد. اما این را به شما شهروندان 
محترم عرض کنم با پافشاری درحال رایزنی هستیم 
تا این روشنایی انجام شود تا بخشی از مشکالت مردم 

کاسته شود.
شهردار نی ریز همچنین خبر از خط کشی بلوار والیت 

در هفته آتی داد.

با یک ایستگاه آتش نشانی نمی شود خدمت کرد!
نیاز  بر  مبنی  اهالی  خواسته  به  پاسخ  در  فرغت 
مسکن های مهر به آتش نشانی، گفت: باتوجه به وسعت 
شهر یک ایستگاه مستقر در غرب شهر پاسخگو نیست و 
با وجودی که برخی محالت هم استاندارد کافی را ندارند 
ما با سالم و صلوات و با دست خالی شهر را مدیریت 
می کنیم و عقیده داریم با یک ایستگاه نمی توان خدمت 

کرد. 

شهردار ادامه داد: در زمانی که بنده شهردار نی ریز 
شدم ایستگاه شماره ۲ آتش نشانی تنها ۱۶ درصد رشد 
فیزیکی داشت و راکد مانده بود. بنده طی ۱.۵ سال آن 
را تکمیل و آماده بهره برداری کردم. اما دلیل اینکه هنوز 
راه نیافتاده؛ تجهیزات نیست؛ ما می توانیم از امکانات 
ایستگاه شماره ۱ استفاده کنیم. تنها مشکل ما جذب 
نیرو است که استخدام برعهده وزارت کشور است و 
دست شهرداری نیست. ما برای این ایستگاه درخواست 
۱۲ نیرو کرده ایم اما فقط با ۶ نفر موافقت شد. ولی این را 
بگویم که درحال رایزنی هستیم تا ایستگاه شماره ۲ در 
بودجه سال آینده قرار بگیرد تا بتوانیم با فروش زمین، 

تجهیزات این ایستگاه را خریداری کنیم.

زمین برای فضای سبز
شهردار نی ریز در پاسخ به درخواست یکی از اهالی مبنی 
بر احداث پارک و فضای  سبز گفت: زمینی که رو به روی 
مسجد پیامبراعظم واقع شده در اختیار و تملک اداره کل 
راه و شهرسازی است و ما اختیاری نداریم. اما چنانچه 
به شهرداری واگذار شود اعالم آمادگی می کنیم که در 

اعتبارات سال آینده؛ پارک را پیش بینی نماییم.
شهردار نی ریز خاطر نشان کرد: با همکاری شهرداری و 
شرکت فوالد فاز نخست مجموعه بزرگ تفریحی ورزشی 
پارک آزادی در حال اجراست و امیدواریم با تکمیل آن 

اهالی مسکن مهر هم از این نعمت بهره ببرند.

کالنتری ۱۲ نیاز به اعتبار دارد
یوسفی  از زحمات سرهنگ  تقدیر  با  نی ریز  شهردار 
فرمانده نیروی انتظامی که برای کالنتری تالش زیادی 
کرده، گفت: ساخت کالنتری در ابتدا رشد خوبی داشت 

اما درحال حاضر نیاز به اعتبار دارد و امیدواریم با تأمین 
اعتبار تا سال آینده به بهره برداری برسد.

بازارچه ای کنار توزیع برق
حامد فرغت با اعالم اینکه قرار است بازاری کنار بلوار 
راه اندازی  برق(  توزیع  مدیریت  طبیعی)جنب  منابع 
شود، گفت: اقالم و مایحتاج ضروری مردم در اینجا با 
نرخ مناسب به فروش می رسد تا مردم برای تأمین اقالم 

ضروری خود نخواهند به مرکز شهر مراجعه کنند.
حامد فرغت در پاسخ به این سؤال که چرا این بازارچه 
نزدیک  مسکن مهر واقع نشده، علت را عدم وجود زمین 

اعالم کرد.

شانه  خالی نمی کنیم!
شهردار نی ریز افزود: صحبت های ما به معنای شانه خالی 
کردن نیست و همیشه پشتیبان مردم بوده ایم اما در 
ُتناژ  بحث آسفالِت خیابان ها، چنانچه ذخیره قیر به 
اصلی خود برسد تا انتهای امسال شروع به آسفالت 

می کنیم.

باکس های جدید
اول  اینکه جمع آوری پسماند وظیفه  با اعالم  فرغت 
برای  درگذشته  گفت:  می باشد،  شهرداری  آخر  و 
جمع آوری زباله و ارائه سطح خدمات  شهری از یک نگاه 
آرمانی به یک نگاه سطحی رساندیم به عنوان نمونه 
برای جمع آوری زباله اگر بخواهیم آرمانی نگاه کنیم، 

می بایست ماهیانه ۱ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان هزینه 
می کردیم اما در حال حاضر به دلیل تنگناها تنها با ۵۰۰  

میلیون تومان جمع آوری انجام می شود.
شهردار با پذیرش این موضوع که در برخی ساعات 
خصوص  در  گفت:  می شود،  جمع آوری  دیر  زباله ها 
باکس ها که خیلی از شهروندان گالیه داشتند تصمیم 
درپوش  با  مستحکم  و  استاندارد  باکس هایی  داریم 
مناسب برای محالت مختلف نصب کنیم که دیگر پشه و 

بوی نامطلوب ندهد!
شهردار نی ریز با بیان اینکه فرهنگ آپارتمان نشینی 

اقتضا می کند زباله ها در موعد مقرر بیرون گذاشته شود.

مینی باس جای مینی بوس!
دستگاه  چند  تهیه  از  خبر  همچنین  فرغت  حامد 
مینی باس که کوچک تر از مینی بوس می باشد و ظرفیت 
قابل توجهی نیز دارد داد و گفت: در ۲ هفته گذشته 
جلسه ای در استانداری تشکیل شد و برای نی ریز اعالم 
نیاز گردید و اگر این چنین شود برای مسیر مسکن مهر با 

این مسافت از مرکز شهر بسیار مناسب خواهد بود.

رئیس راه و شهرسازی پاسخگو باشد
با  نی ریز  شهر  شورای  نائب رئیس  افسر  سیدمجتبی 
اشاره به اینکه رئیس اداره راه  و شهرسازی در جلسه 
آینده  هفته   ۲ ظرف  ان شاءا...  گفت:  ندارد،  حضور 
جلسه ای با جمعی  از نمایندگان و مدیران آپارتمان ها 
در صحن شورا برگزار می شود و از رئیس اداره راه و 
شهرسازی شهرستان می خواهیم پاسخ مناسبی به ما 
و اهالی دهد. ما هم به عنوان نمایندگان شما مشکالت و 

انتقادهایتان را به وی و دیگر مسئوالن منتقل می کنیم.

روگذر
پروژه نیمه تمام ملی

ادامه از صفحه یک

... این مسئله موجب شد تا در دهه های ۷۰ و ۸۰ شهرداری 
به رغم اینکه جاده در اختیار وزارت راه و ترابری سابق و راه 
و شهرسازی فعلی قرار داشت و دارد با هزینه خود و البته 
با موافقت وزارت مذکور بلوار امام رضا را احداث کند؛ اما 
مسئله ورودی شهر همچنان بالتکلیف ماند. البته مدیران 
سازمان های مربوط شهری به ویژه شهرداری پیگیر بودند 
و لذا پیشنهاداتی مطرح می شد از جمله احداث میدان 
بیضوی شکل. ولی اجرای چنین میدانی با دو مانع بزرگ 

روبرو بوده و هست: 
۱- نیازمند بودجه بسیار سنگین برای خرید امالکی که در 
طرح میدان قرار می گیرند، است که تأمین آن نه در توان 

شهرداری است نه وزارت راه و شهرسازی. 
۲- وزارت راه و شهرسازی به لحاظ فنی موافق احداث میدان در 
جاده های اصلی و ترانزیت نیست. ورودی شهر جزئی از بزرگراه 
ترانزیت فارس - کرمان است. البته چنین طرحی برای سه 
راهی متصل به بلوار مدرس نیز وجود داشت که نهایتًا منجر به 

احداث زیرگذری یکطرفه با مشکالت عدیده فنی شد. 
در چند سال گذشته تغییر چهره این سه راهی و حل 
مطالبه  به  تبدیل  جدی  طور  به  آن  ترافیکی  معضالت 
عمومی گردید و مردم مکرر این مسئله را مطرح می کردند. 
اگر به آرشیو هفته نامه های عصر نی ریز و نی ریزان فارس 
مراجعه کنیم این درخواست عمومی را مکرر می بینیم و 
لذا از نماینده دوره قبل مجلس جناب آقای دکتر مسعودی 
نیز طی  ایشان  این معضل شود.  پیگیر  تا  خواسته شد 
رایزنی های مستمر با وزیر راه و شهرسازی و زیرمجموعه 
های آن در استان و شهرستان پیگیر این موضوع شدند. 
وزارت مذکور نیز پس از بکارگیری مهندسین مشاور، طرح 
روگذر را تصویب و با انجام تشریفات مناقصه به عنوان طرح 
ملی به اجرا گذاشت. اما اینکه چرا وزارت مذکور به جای 
روگذر میدان پیش بینی نکرده عمدتًا نظرات کارشناسی 
مشاور بوده است به ویژه اینکه طراحی میدان در مسیر 
بزرگراه ها مورد قبول اکثر کارشناسان نیست؛ کما اینکه در 
نظرخواهی هفته نامه نی ریزان فارس از کارشناسان فنی که 
در سال ۹۹ انجام و در شماره ۳۰۷ هفته نامه منتشر گردید و 
به جز یک کارشناس مابقی معتقد به رو گذر بودند. اما علت 
کندی پیشرفت پروژه به گفته مسئوالن دستگاه اجرایی 
و همینطور فرمانداری کاهش شدید بودجه در چند سال 
اخیر بوده و هست. مشکالتی که مردم نیز به آن واقفند و 
بسیاری پروژه ها را در سراسر کشور متوقف کرده است. هر 
از گاهی با فشار مسئوالن مبلغ کمی تخصیص می یابد و 
چند ستون احداث می گردد و سپس کار متوقف می شود. 
تکلیف اصلی پروژه را بودجه مشخص می کند و الغیر. برای 
اختصاص بودجه الزم است دستگاه اجرایی یعنی وزارت 
راه و شهرسازی، اداره کل آن در استان و اداره شهرستان، 
فرمانداری و به ویژه نماینده محترم مجلس پیگیری مداوم 

و مؤکد داشته باشند.
این که بعضی ها می گویند اگر بودجه نیست پروژه لغو و به 
حالت قبل برگردد به هیچ وجه عقالنی نیست و هیچکس 
نمی تواند در آینده پاسخگوی مردم باشد. این فقط پاک کردن 
صورت مسئله است نه حل آن. تصویب طرح جدید نیازمند 
زمانی بس طوالنی است. مراحل قانونی زیادی باید طی شودتا 

همین طرح در زمان دیگری مصوب و اجرایی گردد.
نامه نی ریزان فارس وظیفه خود می داند مستمراً  هفته 
و  توجهی ها  کم  کوتاهی ها،  و  باشد  پروژه  این  پیگیر 

بی توجهی های احتمالی را با مردم در میان بگذارد. 
 شاد و سالم و موفق باشید

سرمقاله

//

رئیس شورای عالی هماهنگی بانک های 
استان فارس خبر داد:

تصویب خط اعتباری هزار 
میلیارد تومانی برای مجتمع 

فوالد غدیر نی ریز

شفیعی سرپرست جدید دفتر نظارت شورای نگهبان در شهرستان نی ریز

روابط عمومی مجتمع فوالد غدیر نی ریز:

بانک های  رئیس شورای عالی هماهنگی 
استان فارس پس از دیدار با مسئوالن فوالد 
غدیر نی ریز خبر از تصویب خط اعتباری 
ده هزار میلیارد ریالی برای مجتمع فوالد 

غدیر نی ریز داد.
عالی  شورای  رئیس  ریگی زادگان 
هماهنگی بانک های استان فارس و رئیس 
استان  این  ملی  بانک  شعب  امور  اداره 
با مصطفی پور  نفره  به همراه هیأتی ۱۰ 
مدیرعامل مجتمع فوالد غدیر نی ریز دیدار 

و گفتگو کرد.
خیر  ضمن  نشست  این  در  مصطفی پور 
بانک ملی استان  مقدم به مدیران ارشد 
فارس از اهتمام ویژه شعب این بانک به 
مجتمع فوالد غدیر نی ریز تقدیر و تشکر 
با تأکید بر ایجاد بسترهای الزم  نمود و 
برای ارتباط بهتر و مؤثر بین این مجتمع 

و بانک ملی، ایجاد بسترهایی برای تسهیل 
در انجام امور بانکی و استفاده از تسهیالت 
بلندمدت به منظور انجام پروژه های جنبی 
و تأمین نیازهای رفاهی کارکنان را از جمله 
مجتمع  این  آتی  برنامه های  مهمترین 
عنوان کرد و اظهار داشت: بانک ملی ایران 
همچون گذشته می تواند با ارائه خدمات 
در زمینه های مختلف و انجام خدمات مالی 
در محل کارخانه، در جهت افزایش رضایت 

کارکنان اقدامات خوبی انجام دهد.
در این نشست ریگی زادگان رئیس شورای 
فارس  استان  بانک های  هماهنگی  عالی 
در راستای همکاری های صورت گرفته و 
تصمیمات مقامات عالی بانک مّلی اظهار 
کرد: طی هفته آینده مصوبات الزم برای 
خط اعتباری ده هزار میلیارد ریالی مجتمع 
طرح های  راستای  در  نی ریز  غدیر  فوالد 

توسعه ای اخذ و اجرایی خواهد شد.

روابط عمومی فرهنگ و ارشاد اسالمی:

در  »قطعه بندی  تخصصی  کارگاه 
انجمن  محل  در  خوشنویسی«  هنر 

خوشنویسان نی ریز برگزار شد. 
رئیس  طغرایی  عطاء الله  سید  استاد 
اعالم  با  نی ریز  خوشنویسان  انجمن 
هنری  قطعه بندی  گفت:  خبر  این 
است برای آراستن اثر خوشنویسی که 
شامل پاسپارتو کردن، فریز کردن اثر، 
جدول کشی، ترلینگ کشی، حل کاری 
و... می شود تا اثر خوشنویسی تزئین و 

قاب شود.

که  روزه  یک  کارگاه  این  افزود:  وی 
یافت  ترتیب  پیروی  مرضیه  توسط 
به  را  هنری  اثر  قطعه بندی  مراحل 

عالقه مندان آموزش داد. 
از  پیروی  مرضیه  است  گفتنی 
و  تذهیب  هنر  برجسته  هنرمندان 
به  موفق  که  است  نی ریز  نگارگری 
در  تذهیب  نمایشگاه  یک  برگزاری 
اثر  چاپ  لندن،  شهر  رویال  گالری 
میناکاریش در مجله هنری استرالیا و 
چندین عنوان جهانی در هنر گل مرغ، 

تذهیب و نگاری شده است.

محمد رضا توکلی بعداز ۲۸ سال تودیع 
حجت االسالم  به  را  سمت  این  و  شد  

شفیعی واگذار کرد.
دفتر  مسئول  معارفه  و  تودیع  مراسم 
شورای  انتخابات  بازرسی  و  نظارت 
نگهبان شهرستان نی ریز در محل سالن 
اجتماعات فرمانداری شهرستان نی ریز 

برگزار شد.
عقیل  حجت االسالم  جلسه  این  در 
شفیعی به مدت سه سال سرپرست دفتر 
نظارت شورای نگهبان شهرستان نی ریز 

شد.
مدرسه  مدیر  شفیعی  است  نوشتنی 
علمیه امام صادق شهرستان نی ریز است.

مِهین مهرورزان بریزندازداِمجانتارهامِهینمِهرورزانکهآزادهاند

خوزستان-عملیات کربالی پنج- سال 1365 خورشیدی
ایستاده از راست: ۱- رضامروی۲- جانباز محمود تاج بخش ۳- جانباز رضا 

راهوار٤ - منصور فرغت

نشسته از راست: ۱- جانباز رحیم فنون ۲- جانباز سعید فنون ۳-  شهرام مختاری

با تشکر ازآورنده عکس

//

ممنوعیت کشتار
دام مولد و آبستن

روابط عمومی مدیریت جهادکشاورزی:
کشتار دام مولد و آبستن ممنوع شد.

به  توجه  با  گفت:  نی ریز  شهرستان  کشاورزی  جهاد  مدیر 
ممنوعیت کشتار دام مولد و آبستن، هرگونه حمل و نقل دام به 
هر مقصدی، از جمله کشتارگاه و پالک کوبی دام، ثبت آن در 
سامانه هویت الزامی است. علیرضا بصیری تصریح  کرد: کشتار 
دام ماده در کشتارگاه، بسته به ارائه گواهی کتبی دامپزشک 
مربوط )با درج شماره پالک دام( مبنی بر آبستن نبودن دام و 
همچنین دلیل موجه برای کشتار دام مذکور است. به گفته 
وی؛ چنانچه دام آبستن به دالیل خاص از جمله شکستگی، 
زمین گیری و غیره، نیاز فوری به کشتار داشت )به نحوی که عدم 
کشتار دام موجب مشکالت بهداشتی و یا تلف شدن آن شود (؛ 
مراتب باید توسط دامپزشک خصوصی، گواهی شده و به تأیید 
اداره دامپزشکی شهرستان برسد. بصیری تأکیدکرد: متصدیان 
کشتارگاه ها ملزم به جلوگیری از ورود دام فاقد پالک و همچنین 

دام ماده فاقد گواهی کتبی دامپزشک به کشتارگاه هستند.

کارگاه تخصصی »قطعه بندی در هنر خوشنویسی« 
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شهادت بانوی الهی 
حضرت فاطمه)س( 

تسلیت باد

گفتگو با 

آقای خاص
 بسکتبال نی ریز

روگذر
پروژه نیمه تمام ملی 

غالمرضا شعبانپور / مدیر مسئول

از زمانی که اجرای عملیات روگذر ورودی شهر 
نی ریز آغاز شده، هر از گاهی مسائلی در اینجا و 

آنجا و بعضًا در جلساتی مطرح می گردد.
عمده مسائلی که طرح می شوند را می توان در 

موارد زیر خالصه کرد: 
 1 - چرا به جای روگذر میدان در نظر گرفته نشده 

است؟ 
2 - تکلیف مغازه های اطراف پروژه که در تنگنای 

ترافیک قرار دارند چه می شود؟ 
3 - چرا سرعت اجرا بسیار کند است؟ 

4 - چرا هرچه زودتر تکلیف روشن نمی شود؟ 
 از این جهت الزم دیدم شمه ای کوتاه از تاریخچه 
ترانزیت فارس  بزرگراه  ورودی اصلی شهر که 

-کرمان نیز هست بیان کنم. 
 در سی سال گذشته مسئله ورودی شهر نی ریز 
مورد توجه افکار عمومی بوده است. علت این بود 
که جاده ای با عرض کم و دوطرفه و رخ به رخ از 
گردنه قدیم استهبان تا گردنه الی رز ادامه داشت 
و ورودی شهر که سه راهی ابتدای بلوار ولیعصر 
است مورد اعتراض شهروندان بود. اعتراض اصلی 
این بود که بر خالف بسیاری از شهرهای کشور 
مسافرینی که از این سه راهی عبور می کنند 
متوجه نمی شوند اینجا شهری به نام نی ریز وجود 
دارد؛ چون هیچ طرحی که مشخص کننده این 
موضوع باشد وجود ندارد، هرچند جاده درست 
مماس بر محدوده خدماتی شهر عبور می کرد اما 
نشانی از شهر نبود...                       ادامه در صفحه 2

در یک جلسه مردمی:

مطالبه گری 
آپارتمان نشینان

مسکن مهر از مسئوالن

با دستور دادستان:

مجازاِت جالِب
رها کننده فاضالب در کوچه

حکایت شیرین
 یک زندگی

طالی ددلیفت استان 
برای بانوی نی ریزی

فرغونم 
آرزوست

سرمقاله خبرها

ماجراهای تبعه موجاز

صفحه 2

صفحه 4

صفحه 6

صفحه 10

7

استاندار و مجمع نمایندگان پاسخ دهند 

سهم فارس از بودجه، نصف پارسال
آخرین خبرها از 
مدل های بارندگی:

پیش بینی حداقل

 60 میلی متر
 باران در نی ریز

خوشبختانه شرایط برای بارش سنگین همچنان فراهم 
نی ریزان  هواشناسی  کارشناس  کامرانی  کامران  است. 
فارس گفت: استان فارس از این سامانه به طور میانگین 

حدود ۹0  میلی متر بارش دریافت می کند.
داراب،  کازرون،  جهرم،  فیروزآباد،  مانند  جاهایی  در 
سپیدان و  به طور کلی غرب فارس بارش بیش از 120 
میانگین مدل ها حدود 60  نی ریز هم  است.  میلی متر 
میلی متر بارش را برای یکشنبه نشان می دهد که این 
مقدار برای مناطق کوهستانی )پلنگان، هرگان( بیشتر 
است. بارش ها از اوایل صبح یکشنبه تا اوایل دوشنبه قابل 

توجه و سنگین خواهد بود.

//

تصمیمی تازه برای شفافیت:

میوه را با فاکتور 
و تخم مرغ را کیلویی بخرید

3 / عکس: عابد نعمتی، نی ریزان فارس

3
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سکانس آخر

آغاز تولید فصل دوم مسابقه 
»دورهمی« از 10 دی با اجرای مهران 

مدیری

»برادران لیال« غایب جشنواره فجر. 
سعید روستایی: امکان آماده شدن فیلم 

به این زودی ها وجود ندارد

رامبد جوان: »خندوانه« به مردم 
می گوید که دوام بیاورید؛ حتی اگر 

سخت باشد، کوچک ترین روزنه امید را 
پیدا کنید

آغاز پخش »خنداننده شو 3«:
حسن معجونی، امیرمهدی ژوله و رامبد 

جوان،  »خنداننده شو3« را داوری 
می کنند.

بی کیفیت بودن برنامه های 
صداوسیما، صدای روزنامه ایران را 

درآورد/ چه کرده اید که مردم حاضرند 
با هزینه بیشتر بروند سراغ سینمای 

خانگی؟

جشنواره موسیقی در 
عربستان سعودی/ استقبال 700 

هزار نفر

بازگشت آقای حکایتی به تلویزیون
بهرام شاه محمدلو: بعد از 30 سال سری 
جدید »زیرگنبد کبود« ساخته می شود

»عنکبوت« به سینماها می آید
این فیلم درباره سعید حنایی یکی از 

قاتالن زنجیره ای دهه هفتاد است که 
در شهر مشهد چندین زن خیابانی را به 

قتل رساند

نزهت امیری تنها زن رهبر ارکستر 
ایران در حضور تماشاگران با »ارکستر 

سرزمین مادری« روی صحنه رفت

بوم و رنگ

عصر ایران: 
علی میری متولد شهریور 1355 در مشهد است و در همین 
شهر زندگی می کند. از کودکی به نقش و نقاشی عالقه مند 
بوده و به گفته خودش: »از وقتی به یاد می آورم نقاشی 
می  کردم« دبیرستان را در رشته ریاضی فیزیک گذرانده 
و رشته کارشناسی طراحی صنعتی را نیمه کاره رها کرده 

است.
خودش در مصاحبه ای اشاره کرده است: »مادرم تعریف 
می کند وقتی یک تکه نان هم می خوردم آن را جوری گاز 
می زدم که نان شکل چیزی در بیاید. تقریبًا هیچ لحظه ای 
از زندگی را یادم نمی آید که از دنیای نقاشی دور بوده باشم . 
این اصطالح مادرم است که می گوید من پیش از قاشق دست 
گرفتن، قلم دست گرفتن را یاد گرفته ام. دوران تحصیل 
هم سر کالس نقاشی می کشیدم و طبیعتًا تمرکز الزم برای 
فراگیری درس ها را هم نداشتم. به همین دلیل توبیخ و به 

دفتر فرستاده شدن زیاد برایم پیش آمده است.«
دامنه فعالیت او در تصویرسازی شامل کتاب کودک، پوستر، 
انیمیشن، مجالت، تبلیغات و غیره است که در این میان، 
کار برای کودک را به خاطر آزادی و طراوتی که دارد بیشتر 

می  پسندد.
از تقریبًا 2 سال پیش که مجموعه ای تحت عنوان »مرور 
خاطرات قدیم« منتشر کرد، آثار او با استقبال زیادی مواجه 
شد و دامنه این توجه به فراتر از مرزهای ایران هم رسید به 
گونه ای که جدا از ترکیه و تاجیکستان و کشورهای همسایه 
حتی در مالزی، هندوستان، تونس، فلسطین، کشورهای 

اروپایی و ... از کارهای او استقبال شد.
علی میری درباره شکل کارها و ارتباط خودش با گذشته 
و نوستالژی می گوید: »من در این بین سعی می کنم به 
اندازه خودم به عنوان یک تصویرگر حس خوب بدهم تا 
مردم بتوانند برای مسائل امروزشان با انرژی و فکر درست 
راه حل هایی پیدا کنند. چیزی که دوست دارم مردم به آن 
فکر کنند، این است که از خودشان بپرسند چرا در گذشته 
حال شان خوب بود و امروز نه، از خودمان باید بپرسیم چه 
کارهایی باید انجام دهیم تا حال امروزمان بهتر شود. این 
بهترین کاری است که برای امروزمان می توانیم انجام دهیم 
تا این پرداخت به نوستالژی در حد یک سرگرمی باقی نماند. 

اگر مردم به این مسائل فکر کنند من مزد خود را گرفته ام و به 
هدفم رسیده ام.«

بخشی از گفتگو:
- مخاطبان در پیامهای زیادی نوشتند که این تصویر عین 

زندگی و تجربه شخصی خود ماست.
- این تصاویر بسیار نزدیک به واقعیت های زندگی گذشته 
چند نسل از جامعه کنونی کشور است، مثاًل تجربیات بچه ها 

در داخل خانه، مدرسه و... یا نوجوانی و جوانی و... 
آن  از  پس  کمی  فاصله  با  و  پدربزرگ  ناگهانی  فوت   -
با آن ها  بود. من پیوند عاطفی ویژه ای  ناگوار  مادربزرگم 

داشتم. 
با  متناسب  باید  کارگردان،  یک  همانند  تصویرگر  یک   -
موضوع یا حسی که قرار است به مخاطب ارائه دهد عناصر 
بصری مانند رنگ، نور، و البته زاویه دوربین را به شکل 

درستی به خدمت بگیرد. 
- سؤال ساده ای که همیشه ذهن من را مشغول کرده این 

است که آیا یک نقاشی کودکانه از یک مادری که در کنار 
همسر و فرزندانش سر سفره سحری ماه رمضان نشسته )و 
طبعًا مانند همه مادران در خانه موهایش پوشیده نیست( 
بیشتر محرک است یا مثاًل تصویر خانم های سوپر استار 
فیلم های هالیوودی )که در تلویزیون ایران مستمر در حال 

پخش است(؟
- حقیقتًا در خلق یک تصویر تفاوتی بین کار دیجیتال و غیر از 
آن نمی بینم. حتی در بسیار موارد کار غیر دیجیتال حسی تر 

و دلچسب تر است.
- کتاب »یادش به خیر« موفق به کسب عنوان کتاب برگزیده 
سال 13۹۹ از اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان 

رضوی شد.
- خوشحالم که اعالم کنم بعد از شش بار چاپ شدن کتاب در 
مدت زمان تقریبی یک سال، اکنون جلد دوم کتاب »یادش به 
خیر« آماده شده و ان شاا... به زودی، بعد از اخذ مجوز چاپ، 

ارائه و در اختیار عالقه مندان قرار خواهد گرفت.

علی میری نقاش نوستالژی ها

تبلیغات در
فضای مجازی 
نی ریزان فارس
شامل تلگرام، 
واتس آپ، 

اینستاگرام و 
سایت هورگان

پست روزانه  150 هزار تومان 
- پست آخر شب:
 200 هزار تومان

0917 731 5146


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

