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دزدی ناکام
کتیبه مسجد 

جامع کبیر

کمک 200 میلیونی خّیر 

مشکانی به اورژانس و 

درمانگاه این شهر 

رئیسمجلسدرسفربهنیریز:

روگذر و بیمارستان 
جدید را به طور ویژه 

پیگیری می کنم
/   مردمراازتصمیمگیریوتصمیمسازیدورکردهایم

/   یکتولیدکنندهگفت:کمکنمیخواهماما

مشکلهمایجادنکنید!

/   چرانبایدمسئوالنیکشهرستانبنابرشرایط

شهرخودتصمیمگیریکنند؟

درمان زیر تیغ شورا
خبرهایی از بیمارستان 

جدید، ام آر آی، 
متخصصان

صدور مجوز 
استخدام 35 هزار نفر 
در آموزش و پرورش

وعده خوِش رئیس 
هیئت استان برای 

کاراته نی ریز

پانزدهمین نی تاک
-بیخانمانها

-سعدیازسیاست
میگوید

برای نجات 
زندگی ام 

خیلی تالش 
کردم

خبرها نیتاک

یکسرگذشتواقعی

صفحه 2
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شکرانه باران
باران بعدی: هفته پایانی دی ماه

2 / چشمه شربو و آبشار فصلی شرق آن/ عکس: سعیده صحراگرد، نی ریزان فارس/ دی ماه 1400

صفحه 4

صفحه 2

آخرین جزئیات

4230 خانوار
در انتظار جهش مسکن

//

صفحه 10

خیلی بی بی ته دِسّ 
کم گرفتیه! 

ماجراهایمنوبیبی

7

ارسال تصاویر و متن 

برای شهروند خبرنگار

0917 731 5146

هفته نامه  اجتماعی- اقتصادی- فرهنگی- ورزشی استانهای فارس و کرمان
صاحب امتیاز و مدیر مسئول: غالمرضا شعبان پور / سردبیر: امین رجبی -      زیر نظر شورای نویسندگان

نشانی: فارس / نی ریز / خیابان طالقانی/ مؤسسه  فرهنگی هنری کوثر نورتارم / طبقه سوم
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19 دی 1400  / شماره 367

سیاه،سفید،خاکستری

کوچه باغ های مشکان
عکس: فاطمه فوالدی/ پاییز  1400

مهدی منفرد، نی ریزان فارس:

در  نفر در طرح جهش مسکن   4230
نی ریز ثبت نام کرده اند.

تأمین  به همین منظور جلسه شورای 

مسئوالن  و  فرماندار  حضور  با  مسکن 
شهرستان برگزار شد.

در این جلسه فرماندار نی ریز گفت:...
 ادامه در صفحه 11
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شماره  367
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                 @ neyrizan.fars

شکرانه باران
بارانبعدی:هفتهپایانیدیماه

هفته گذشته و بر پایه پیش بینی هایی که از 
قبل شده بود بارش باران در نی ریز رخ داد و 
بار دیگر مردم چشمه سارها و رودخانه ها را به 

نظاره نشستند.
تارم جاری شد، رودخانه هرگان به غرش در 
آمد و مشکان با بارش ۸ سانتیمتری برف، 

سفیدپوش شد.
هواشناسی،  اداره  سوی  از  اعالمی  آمار  در 
هرگان با ۷۵.۵ میلی متر باران درصد مناطق 

بارانی اخیر قرار گرفت.
در همین ارتباط خبرهایی مبنی بر خسارت 
باران گزارش نشد و شهردار نی ریز که پیش از 
این اکیپی را آماده بارش ها کرده بود در پایان 
بارندگی اعالم نمود: خوشبختانه این بارندگی 

مدیریت شد تا خسارتی  به بار نیاورد.
گفت:  خیابان ها  آبگیری  با  ارتباط  در  وی 
این را باید مدنظر قرار دهیم که باران های 
سیالبی با باران های عادی متفاوت است. در 
باران های سیالبی در کمترین زمان بیشترین 
مشکالتی  قاعدتًا  و  هستیم  شاهد  را  باران 
باران  اما خوشبختانه  بار خواهد آورد  را به 
نی ریز این گونه نبود و فقط در یکشنبه شب 
در دقایقی باران به صورت سیالبی بارید که 
خیلی سریع فروکش کرد و در این مقطع 

شاهد آبگرفتگی معابر بودیم.
اما در بین تمام تصاویری که به دست نی ریزان 
فارس رسید انتشار فیلمی مبنی بر فوران آب 
از فاضالب نیمه ساخته نی ریز جالب توجه 
بود. آب از منهول باال زده بود و مثل چشمه ای 
جوشان شده بود. مسئله را از بهرام قره چاهی 
رئیس آبفا پیگیری کردیم و او گفت: پیرو 
انتشار کلیپ بیرون زدن آب از دریچه منهول 
سریعًا  نی ریز  فرمانداری  روبروی  فاضالب 
بررسی موضوع در دستورکار امور آبفا قرار 
گرفت و پس از بازدید از محل بیرون زدن آب 
و بررسی منهول های فاضالب محدوده مورد 
نظر و بازبینی نقشه طرح فاضالب و دنبال 

کردن مسیر ورود آب، به نقاطی از کوچه های 
شهر نی ریز رسیدیم که متأسفانه فرد یا افرادی 
با باز کردن دِر منهول های فاضالب برای مهار 
تجمع آب باران و کاهش سطح آب باران جمع 
شده در معابر که در مسیر تردد شهروندان 
قرار داشته حجم زیادی از آبهای سطحی را به 
شبکه جمع آوری فاضالب وارد نموده اند و نظر 
به اینکه شبکه جمع آوری فاضالب شهر نی ریز 
تاکنون تحویل امور آبفا شهرستان نگردیده و 
در مدار بهره برداری نمی باشد و در نقاطی از 
شبکه نیز انسدادهایی وجود دارد به همین 
دلیل آب در شبکه جمع شده و با پر شدن 
شبکه فاضالب، آب از دریچه منهول روبروی 
فرمانداری بیرون زده است و آب بیرون زده 
شده از منهول، هیچ ارتباطی به فاضالب ندارد 
چون هیچ انشعاب فاضالبی وصل نیست و 

شبکه در مدار بهره برداری نمی باشد.
قابل ذکر است بر اساس قانون ورود آب باران 
و آبهای سطحی به شبکه جمع آوری فاضالب 
ممنوع می باشد و به هیچ عنوان نباید آب باران 
و آبهای سطحی وارد شبکه فاضالب گردد و 
مسئولیت جمع آوری و مهار آب باران و آبهای 
سطحی جزء وظایف شرکت آب و فاضالب 

نمی باشد.
اما شاید سؤال اصلی این باشد که پیش بینی 

باران در زمستان چگونه خواهد بود؟
کارشناس  کامرانی  کامران  ارتباط  این  در 
نظر  به  گفت:  فارس  نی ریزان  هواشناسی 
می رسد دومین موج قدرتمند بارشی هفته 
آخر دی ماه از سمت غرب وارد کشور می شود. 
مدیترانه ای  این موج که حاصل چرخنده  
است، رطوبت قابل مالحظه ای را از مدیترانه، 
دریای سرخ و دریای عرب وارد کشور می کند . 

در این موج بارشی استان فارس نیز بارش 
دی ماه   ۲۴ جمعه  روز  از  مالحظه ای  قابل 
دریافت خواهد کرد و تقریبًا کل استان را فرا 
خواهد گرفت. اوج فعالیت این موج در سطح 

پانزدهمین شماره مجله نی تاک 
ویژه دی ماه 1۴00 منتشر شد.

پرونده ماه به اجاره های نجومی 
و جدال پنهاِن موجر و مستأجر 
نجومی  افزایش  ریشه های  و 
اجاره بها در نی ریز می پردازد و در 
این بین نظر مسئوالن بنگاه های 
مستأجران،  و  موجران  امالک، 
انقالب،  و  عمومی  دادستان 
رئیس راه و شهرسازی و شهردار 

نی ریز گرفته شده است.
شامل  مجله  این  مطالب  دیگر 

موارد زیر می باشد:
دختِر    همون  سرمقاله:   -

کم حجاب دختر منه
- با عجیب ترین و متمدن ترین 

روستای ایران آشنا شوید!
- چگونه احمق نباشیم! 

جامعه  به  سعدی  رویکرد   -
شناسی سیاسی

زندگِی  شعِر  بر  درنگی    -
خاورمیانه ای عدنان الصائغ

این رنِج روشنی بخش
هوشنگ  از  کوتاه  داستانی   -

مرادی کرمانی به نام »سماور«     
جنبِش  آمریکایی  شهیِد   -

مشروطه ایران
درست  نبایدهای  و  بایدها   -

نویسی
و  نمایش  هنر  نی ریز:  در   -

موسیقی در کمای کرونا
- سرگذشت موسیقی ایران

مراکز  از  می توانید  را  نی تاک 
هفته نامه  توزیع  منتخب 
نی ریزان فارس در نی ریز و شیراز 

تهیه کنید.
با  نی تاک،  اشتراک  جهت 
شماره های 091۷۸001۸0۸ یا 
091۷۷31۵1۴6 تماس حاصل 

فرمایید.

 استبداد و فساد مالی 
غالمرضا شعبانپور / مدیر مسئول

اگر استبداد انسان بود و می خواست حسب و نسب خود 
را معرفی کند حتمًا می گفت: »نام من شّر است، پدرم 
ستمکاری، مادرم بدرفتاری، و برادرم خیانتکاری، و خواهرم 
درویشی، و عمویم تنگدستی، و خالویم زبونی، و فرزندم 
بینوایی، و دخترم بیکاری و وطنم خرابی و قبیله ام نادانی 

است.«)1( 
این نظر سید عبدالرحمان کواکبی متفکر مسلمانی است 
که 1۵0 سال پیش در سوریه و مصر می زیسته و از استبداد 
ترکان عثمانی سخت ناراحت بوده است. وی در کتاب طبایع 
االستبداد ابعاد مختلف خودکامگی زمامداران جوامع را 
موشکافی کرده است. از جمله اثر خودرأیی حاکم بر مال 
مردم استبداد زده را واکاویده و نوشته: »مستبدین رعیت 
خود را اسیر کرده و با ِنشتر]تیغ[ ظلمشان فصل نمایند و 
خون جان ایشان را بر مکند. یعنی اموالشان به یغما برند 
و ایشان را به کار افکنده عمرشان در بیگاری کوتاه سازند یا 

ثمره زحمات ایشان به یغما برند.«)۲(
کواکبی ضمن رد مساوات بین اعضای یک جامعه معتقد 
است باید از درماندگان دستگیری شود و سعی گردد شکاف 
طبقاتی کاهش یابد. در این زمینه آورده است: »روا نیست 
دانشمندی که خّرمی عمر خویش در تحصیل علم سودمند 
یا صنعت مفید صرف نموده با جاهلی که در سایه دیوار خفته 
مساوی باشد و همچنین کوشنده ای که خود را به خطر در 
افکنده با تنبلی که نام و نشانی از او نباشد. ولیکن عدالت 
مقتضی این تفاوت نیست بلکه سزاوار انسانیت آن باشد که 
شخص با تّرقی دست فرد درمانده را بگیرد و او را در منزلت 
با خود شریک ساخته زندگانی او را نیز به زندگانی خویش 

نزدیک نماید.«)3( 
کواکبی بر این باور است که استبداد اخالق مردمان و 
کارگزاران حکومت را فاسد می کند و زمینه را برای دزدی 
از اموال دولتی و عمومی فراهم می سازد: »حرص زشت 
]جمع کردن مال از راه حرام[ در عهد سلطنت مستبده در 
سر مردمان شدت نماید زیرا که تحصیل مال به دزدی از 
خزانه مملکت یا تعدی بر حقوق عموم مردم یا غصب مال 
ضعفا آسان باشد و همچنین وسایل دیگر که هرکس ترک 
آئین و وجدان و حیا بگوید و در اخالق ِسفلگی پیشه گرفته 
با مستبد اعظم یا اعوان او مناسبت حاصل نماید، تحصیل 
ثروت از برایش میسر باشد و همین قدر او را کفایت نماید 
که به آستان یکی از ایشان اتصال جسته با او تقرب جوید و 
اظهار نماید که او نیز در اخالق مانند وی و بر طریقه وی می 
باشد و بهر برهان صدق خویش مقداری چاپلوسی به جای 
آورده گواهی دروغ بدهد.«)۴( به همین خاطر این متفکر 
اجتماعی که از جور حاکم مستبد عثمانی به ستوه آمده 
نتیجه گیری می کند: »خالصه سخن آنکه استبداد دردی 
است که صدمه آن از وبا سخت تر و از حریق هولناک تر و 
از سیل خرابیش بزرگتر و نفوس]مردم[ را از گدایی زبون 

کننده تر است.«)۵( 
 شاد  و سالم و موفق باشید

پی نوشت:

به  استبداد،  طبیعت  عبدالرحمان)1390(  کواکبی،   -1
کوشش: غالم رضا امامی، ص 10۷ 

۲ - همان، ص 109
3 - همان، ص 111

۴ - همان، ص 11۷ و 11۸ 
 ۵- همان، ص 1۲3

مِهین مهرورزانسرمقاله بریزندازداِمجانتارهامِهینمِهرورزانکهآزادهاند

امیدیه- پایگاه پنجم شکاری جلو هتل - سال 1363
از راست: شهید علی اکبر سرافراز - غالمعباس عسکر پور - محمد رضا راحتی - عبداله زینل پور 

                          با تشکر ازآورنده عکس

نام ایستگاه 
بارش 
اخیر

برف

سال 
زراعی
-1۴00
1۴01

۵۷.۲0۵9.9نی ریز 

۵۲06۲آباده 

10۴.30106.6پلنگان 

۵۵.۷0۵۸.۲تم شولی

۴۷0۵1کوشکک

۵۴.۲06۴جزین 

چاه 
نصرویه

6۸0۷۸.۵

۷۴.۷0۸0.۲چنارویه

۵۷.۲0۵9.۵ده چاه

۴۷.۵0۴۷.۵ ده وزیر

۵۴.3063.3دهمورد

۵۸.60۵۸.6ریزاب

۵3.9.6۵.9طشک 

۴۴0۴۸قاسم آباد

۴۸.۵0۵۴.۵قطرویه 

6۲.6۸۸6.۷مشکان 

۵۸.60۵۸.6وزیره 

۷۵.۵0۷9هرگان 

۴۴0۵۴کنگاشی

۵۸.۸0.۴6۵.1میانگین

//

استاندارفارسدردیداربامدیرعاملفوالدغدیر:

هدف کارخانه فوالد نی ریز توسعه 
زیرساخت و رشد اقتصادی است

ایمانیه سفر به فوالد را در دستور کار قرار داد.

روابط عمومی مجتمع فوالد غدیر 

نی ریز:

غدیر  فوالد  مجتمع  مدیرعامل 
نی ریز در دیدار با استاندار فارس 
ضمن ارائه گزارشی از فعالیت های 
شرکت به تشریح اقدامات جاری 
و پروژه های در حال انجام و آتی 
شرکت پرداخت و با اظهار اینکه 
مدیران  همت  و  کوشش  تمام 
از  زودتر  بهره برداری  مجتمع، 
پروژه ها، ایجاد و افزایش اشتغال 
پایدار و رفع کمبودها در منطقه 
راستا  همین  در  گفت:  است 
پایان  در  خدا  فضل  به  امیدوارم 
کارخانه  آینده  سال  خردادماه 
بهره برداری  به  را  فوالدسازی 
ساخت  همچنین  و  برسانیم 
سرعت  را  گندله سازی  کارخانه 

ببخشیم . 
ما خود را متعهد می دانیم که در 

کنار توسعه صنعتی حتمًا پیوست 
زیست محیطی و مسئولیت های 
اجتماعی را به طور دقیق تبیین و 

اجرا نماییم.
ادامه  در  مصطفی پور  محسن 
حال  در  جانبی  پروژه های  به 
تصفیه  همچون  شرکت  انجام 
فاضالب صنعتی، بررسی خطوط 
پساب  بازیابی  طرح  آب،  انتقال 
ساخت  همچنین  و  نی ریز  شهر 
و  ورزشی  فرهنگی،  مجتمع 
نی ریز  سلیمانی  شهید  آموزشی 
فوالد  مجتمع  سرمایه گذاری  با 
پرداخت و گفت: ما در مجموعه 
خود را متعهد می دانیم که در کنار 
پیوست  حتمًا  صنعتی  توسعه 
زیست محیطی و مسئولیت های 
اجتماعی را به طور دقیق تبیین و 

اجرا نماییم . 
استاندار فارس نیز در این دیدار 

انجام  تالش های  از  قدردانی  با 
وجود  اساسًا  داشت:  اظهار  شده 
کارخانه فوالد در این منطقه در 
راستای توسعه زیرساختی و رشد 
اقتصادی بوده است و امیدواریم در 
این زمینه توجه ویژه ای به تسریع 
نیازهای  به  رسیدگی  و  پروژه ها 

منطقه و مردم شود .
ایمانیه با اعالم اینکه از اقدامات 
شرکت حمایت قاطع خواهیم کرد، 
گفت: هر جا الزم باشد استانداری 
با تمام ظرفیت در جهت تسریع و 
تسهیل امور همکاری خواهد کرد. 

مصطفی پور  دیدار  این  پایان  در 
نمود  دعوت  فارس  استاندار  از 
فوالد  مجتمع  از  بازدیدی  تا 
با  که  باشد  داشته  نی ریز  غدیر 
در  گردید  مقرر  استاندار  دستور 
برنامه های جاری وی قرار گرفته و 

این بازدید انجام شود.

//37320 /15

پانزدهمین نی تاک
نماینده مجلس:

وام کشاورزی
را قسطی کنید

خبر جنوب: 

نمایند   ه مرد   م نی ریز، استهبان و بختگان د   ر 
مجلس خواهان تد   بیر وزارت جهاد    کشاورزی 
و بانک کشاورزی د   ر خصوص بازپرد   اخت 
وام های کشاورزان د   چار خشکسالی شد   . 
فرهاد    طهماسبی د   ر نشست علنی مجلس 
شورای اسالمی د   ر تذکر شفاهی خود    خطاب 
به وزارت جهاد    کشاورزی و مد   یرعامل بانک 
کشاورزی، گفت: د   ر شهرستان ها مد   یران 
شعب بانک کشاورزی پا بر گلوی کشاورزان 
گذاشته اند    و این اقشار زحمتکش را روزانه به 
محاکم ارجاع می د   هند    تا اقد   ام به بازپرد   اخت 
د   لیل  به  متأسفانه  که  کنند     وام هایی 
خشکسالی رخ د   اد   ه، د   یگر توان پرد   اخت 
آن را ند   ارند   . فرهاد طهماسبی د   ر تذکری 
خطاب به وزیر راه و شهرسازی، تصریح کرد   : 
پروژه ورود   ی شهر نی ریز د   و سال است با 1۵ 
د   رصد    پیشرفت رها شد   ه و عبور و مرور مرد   م 

با مشکل جد   ی مواجه است.

خبرگزاری فارس:

در  نفر  هزار   3۵ جذب  مجوز 
آموزش و پرورش صادر شد.

منابع  توسعه  معاونت  سرپرست 
گفت:  پرورش  و  آموزش  وزارت 

اولیه استخدام 3۴ هزار و  مجوز 
۷31 نفر را گرفته ایم تا در مناطق 
مرزی، عشایری و مناطقی که در 
وضعیت نامناسبی هستند عدالت 
پیش بینی  شود.  برقرار  آموزشی 

شده که فراخوان آزمون در دی ماه 
منتشر شود. پیش تر مخاطبان در 
پویشی خواستار برگزاری آزمون 
و  آموزش    ۲۸ ماده  استخدامی 

پرورش شده بودند.

صدور مجوز استخدام 35 هزار نفر
در آموزش و پرورش

ارسال تصاویر و متن برای

شهروندخبرنگار
0917 731 5146
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 ۲6 یکشنبه  احتماال  نی ریز  شهرستان 
دی ماه خواهد بود.

مقادیر  خصوص  در  نمی توان   چند  هر 
نظر  اظهار  اکنون  از  موج  این  بارش 
مطمئنی کرد اما به نظر می رسد در سطح 
میلی متر  از ۴0  بیش  بارشی  شهرستان 
تا ۵0( میلی متر و در مناطق  )بین ۴0 
کوهستانی )پلنگان( بیش از ۷0 میلی متر 

را به ارمغان آورد.

عکس:ساسانکرونی

ادامه از صفحه یک

... برای پیشبرد بهتر طرح جهش ملی مسکن قرارگاه مدیریت 
جهادی مسکن در استان و در راستای آن کمیته جهادی مسکن 

در شهرستان تشکیل شد.
مراد هدایت ادامه داد: برای نی ریز یک زمین ۵9 هکتاری در 

مجتمع دانشگاهی مشخص شده است.
وی تأکید کرد: تمامی دستگاه ها موظف هستند در اسرع وقت 
نسبت به بازدید از زمین اقدام کنند و ادارات خدماتی باید 
طرح های خود را آماده نمایند چون این طرح باید با سرعت اجرا 

شود.
فرماندار تأکید کرد: ادارات موظف هستند جواب استعالم ها 
را بدهند و بیش از ۷ روز برای پاسخگویی زمان ندارند و اگر 
اداره ای در پاسخ به استعالم ها تعلل کند به معنی مثبت بودن 

جواب خواهد بود.
در مراکز بخش ها هم زمین های دولتی را مشخص کرده و 

برنامه ریزی طرح را انجام دهید.
هدایت افزود: اولویت با زمین های دولتی است و اگر جایی زمین 
دولتی نبود اداره راه و شهرسازی با توافق مالکان می تواند از 

امالک آنها استفاده کند.

اداره کار و رفاه اجتماعی هم مثل طرح مسکن مهر تعاونی های 
خود را تشکیل دهد البته باید ایرادات تعاونی های قبلی در این 

طرح برطرف گردد.
همچنین کمیته امداد، بهزیستی و بنیاد شهید نیز در این طرح 

با سایر ادارات همکاری کنند.
فرماندار تأکید کرد: زیر ساخت ها باید هر چه سریعتر آماده 
شود چرا که زمان در این طرح بسیار کم است و هیچ بهانه ای 

پذیرفتنی نیست.
رئیس اداره راه و شهرسازی گفت: این طرح با محوریت خانه دار 
شدن مردم و افراد فاقد مسکن انجام می شود و مهمترین شرط 
آن عدم استفاده از تسهیالت مسکن، نداشتن مالکیت شخصی، 
نداشتن نقل و انتقال مسکن در ۵ سال گذشته و متأهل بودن 
است. همچنین افراد مجرد، خانم های باالی 3۵ سال و آقایان 
باالی ۴۵ سال و همچنین افراد معلول باالی ۲۲ سال شامل این 

طرح خواهند بود.
یاراحمدی افزود: تسهیالت این طرح 300 میلیون تومان، ۲0 
ساله با سود 1۸ درصد است. البته برای افراد تحت پوشش با 

سود 9 درصد محاسبه می گردد.
نفر  مشکان۴۵0  نفر،   ۴300 طرح  این  در  نی ریز  سهمیه 
و قطرویه ۲۵0 نفر خواهد بود که در مشکان ۷ هکتار الحاق 

شده به شهر و در قطرویه ۵ هکتار که به عنوان شهرک منفصل 
پیش بینی شده است.

وی در مورد تعداد ثبت نام کنندگان گفت:۴۲30 نفر ثبت نام 
کرده اند که باید شرایط آنها بررسی شود و اولویت بندی انجام 

گردد.
البته در صورتی که تعداد افراد واجد شرایط باالتر از سهمیه 
پیش بینی شده باشد نسبت به افزایش سهمیه از طریق استان 
اقدام خواهیم کرد و سایت ثبت نام برای قطرویه و مشکان به 

زودی باز خواهد شد.
در این جلسه رؤسای ادارات مختلف آمادگی خود را جهت 

اجرای این طرح اعالم کردند.
در ارتباط با میزان اقساط تسهیالت نهضت ملی مسکن  معاون 
وزیر راه و شهرسازی به خبرگزاری ایرنا گفت: دولت برای 
مسکن دولتی نیمی از اقساط تسهیالت را پرداخت خواهد کرد، 
بنابراین مبلغ اقساط به کمتر از نصف مبلغ اعالم شده خواهد 

رسید.
میزان اقساط این تسهیالت ۵ یا ۷ میلیون تومان نیست و با توجه 
به آنکه نیمی از اقساط این تسهیالت را دولت پرداخت می کند؛ 
بنابراین میزان اقساط آن به نیمی از این مبلغ یعنی حدود 3 

میلیون و ۵00 هزار تومان تا ۴ میلیون تومان می رسد.

آخرینجزئیات

4230 خانوار در انتظار جهش مسکن
برپایی موکب استقبال از زائران  حاج  قاسم سلیمانی درنی ریز

روابط عمومی فرمانداری:
شهادت  سالگرد  دومین  با  همزمان 
حاج قاسم سلیمانی و حضور عاشقان و 
وی  آرامگاه  بر  دلها  عالقه مندان سردار 
فاطمیه  ایام  وگرامی داشت  کرمان  در 
جبهه  شهدای  خدمت رسانی  موکب 
مقاومت برای خدمت به زائران به همت 
مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره اتحادیه 
فجر سنگبری های شهرک سنگ شهید 
سلیمانی و همکاری واحدهای سنگبری  

در نی ریز برپا شد.
موکب شهدای جبهه مقاومت با حضور 
مراد هدایت فرماندار شهرستان نی ریز، 
میرزایی معاون عمرانی فرماندار، سرهنگ 
شعبانی نیا  فرمانده ناحیه مقاومت بسیج 
و  نی ریز  شهردار  فرغت  نی ریز،  سپاه 

جمعی از مسئوالن و مردم برپا گردید.
در حاشیه این مراسم مسعود صادقیان 
سنگبری های  فجر  اتحادیه  مدیرعامل 
نی ریز  سلیمانی  شهید  سنگ  شهرک 
گفت:  موکب   این  خدمات  در خصوص 
طبخ و توزیع غذای گرم، اقالم خوراکی 
چای،  کنسرو،  خرما،  میوه،  مانند 
آب معدنی و اقالم بهداشتی مانند ماسک 
و مواد ضدعفونی به صورت روزانه از جمله 

خدمات این موکب برای زائران است.
غریبان  شام  تا  موکب  این  افزود:  وی 

حضرت فاطمه)س( دائر است.
سطح  در  فارس،  نی ریزان  گزارش  به 
شهر نیز تعدادی موکب توسط هیئت ها 

تشکیل شد.
عکس : سعیده صحراگرد

تبلیغاتدر
فضای مجازی 
نی ریزان فارس
شاملتلگرام،
واتسآپ،
اینستاگرامو
سایتهورگان
پستروزانه150هزارتومان

-پستآخرشب:
200هزارتومان

09177315146
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دزدی ناکام کتیبه 
مسجد جامع کبیر

مسجد  اصلی  دِر  کتیبه  داشتند  تصمیم  دزدان  که  حالی  در 
جامع  کبیر را ببرند، کارشان ناتمام و کتیبه سر جایش باقی ماند.

در این ارتباط گفتگویی با رئیس میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری شهرستان نی ریز داشتیم.

حمیدرضا هادی گفت: این اتفاق بعد از نماز صبح اتفاق افتاده اما 
وجود دوربین و نداشتن زمان کافی سبب شد تا کار دزدان ناتمام 

بماند.
او با بیان اینکه بنا داریم دو دوربین دیگر نیز در ورودی اضافه کنیم 
گفت: افرادی که به دنبال این کتیبه یا مشابه این گونه کتیبه ها 
هستند بدانند که از نظر مادی اینها هیچ ارزشی ندارد و در واقع 

زمانی ارزش پیدا می کنند که در سر مسجد نصب شده باشند.
در واقع مثل تندیس های تخت جمشید نیست که ارزش ریالی 

داشته باشند و صرفًا شناسنامه ای برای مسجد به شمار می رود.
در همین رابطه بر اساس اسناد موجود، پرونده تشکیل و با افرادی 

که مظنون می باشند برخورد خواهد شد.
شایان ذکر است در حال حاضر اطراف کتیبه مرمت و به حالت 

عادی خود باز گشته است.

سلیمانی تراز شیعه
در دوران غیبت بود

خطیب جمعه نی ریز، سردار شهید سلیمانی را تراز شیعه در دوران 
غیبت توصیف کرد و ارتباط او با مردم را ستود.

حجت االسالم سیدرضا رحمانی زاده در خطبه های نماز جمعه 10 
دی ماه اظهار داشت: »یکی از ابعادی که می توان سردار سلیمانی را 
به عنوان مکتب معرفی کرد، این است که او می تواند تراز شیعه در 
دوران غیبت باشد. یک شیعه تراز یعنی یک انسان والیی که رکن 
اول آن ارتباط با ولی و نایب آن است و ما این خصلت را در حیات 

این شهید مشاهده می کنیم.«
وی افزود: »در سیره او ارتباط با نایب امام زمان و محبت و دلدادگی 
که با مقام معظم رهبری داشت، هم در منظر فکر، هم در عمل و هم 

در عاطفه، نمود داشت.«
مکتب  دیگر  رکن  »یک  داشت:  عنوان  نی ریز  جمعه  خطیب 
سلیمانی، ارتباط ایشان با مردم است و این جزو شاخصهای مکتب 
شهید سلیمانی بود. رکن سوم نیز والیی بودن و جهاد و درگیری 

مداوم و مستمر با دشمنان اسالم است.«
رحمانی زاده ضمن تسلیت سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا)س(، 
در خصوص شخصیت آن حضرت عنوان داشت: »در عظمت این 
بانوی عزیز همین بس که اگر نبود، امامان شیعه و معصومین هم 
نبودند. وجود او حاصل تمام انبیاء است و اگر آن بزرگوار نبود، 
هدف بعثت محقق نمی شد. وظیفه ما نسبت به تکریم فاطمیه 
وظیفه سنگینی است. اگر کسی فاطمیه را درک کرد، شب قدر را 
درک کرده است. باید فاطمیه را عاشورایی برپا کنیم؛  نباید نسبت 

به آن بی تفاوت باشیم.«

برگزاری شب شعر 
بصیرت فاطمی در مکتب 

سلیمانی
روابط عمومی فرهنگ و ارشاد اسالمی:

شامگاه شنبه 11 دی شب شعر بزرگ »بصیرت فاطمی، در مکتب 
سلیمانی« با حضور شعرای آئینی در محل سالن آمفی تئاتر اداره 

فرهنگ و ارشاد نی ریز برگزار شد.
این آئین ادبی که با اجرای مجری کشوری رضا نیک فرجام و 
اجرای موسیقی های حماسی همراه بود 15 نفر از شعرای آئینی 
اشعار خود را در رثای حضرت زهرا)س( و فرهنگ ایثار و شهادت 
سردار حاج قاسم سلیمانی قرائت کردند و در بخشی از مراسم 

کلیپی از رشادت های شهید سلیمانی پخش شد.
محمدرضا  رنج کش،  علیرضا  پرندآور،  ایوب  آئین  این  در 
صبوریان، روح اله قناعتیان، محمدمتین رحمانی، میثم ظهرابی 
طاهره  رنجبر،  محمدجالل  داراب،  و  جهرم  شهرستان های  از 
ابراهیمی، زهرا زردشت، کوثرمراد نژاد، اعظم زارع، سید احمد 
علوی، آرزو حقیقی، محمد جواد نصیرزاده و محمد علی جهاندیده 

از نی ریز به سرایش اشعار خود پرداختند.
این آئین ادبی با تالش انجمن های ادبی اداره فرهنگ و ارشاد 
اسالمی نی ریز و همکاری سپاه ناحیه نی ریز، کانون مداحان، 
اداره کتابخانه های عمومی، کانون شعر رضوی و بسیج هنرمندان 
شهرستان برگزار شد و در پایان مراسم از دست اندرکاران برنامه 

تقدیر گردید.

جزئیات عیدی و 
پاداش امسال کارگران

ایسنا:
سازمان های  و  شرکت ها  مجموعه ها،  همه  قانون،  موجب  به 
مشمول قانون کار باید حداقل دو ماه و حداکثر سه ماه پایه 
حقوق را به عنوان عیدی و پاداش به کارگران و نیروهای کار خود 

بپردازند.
بر اساس قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش ساالنه کارگران 
شاغل در کارگاه های مشمول قانون کار مصوب سال 1۳۷0، 
تمامی کارفرمایان کارگاه های مشمول قانون کار مکلفند به هر 
یک از کارگران خود به نسبت یک سال کار، معادل ۶0 روز آخرین 

مزد  به عنوان عیدی و پاداش بپردازند.
مبلغ پرداختی از این بابت به هر یک از کارگران نباید از معادل ۹0 
روز حداقل مزد روزانه قانونی تجاوز کند؛ البته پرداخت عیدی به 
کارگرانی که کمتر از یک سال در کارگاه ها مشغول به کار بوده اند 
هم الزامی است و به موجب تبصره یک ماده واحده مذکور، مبلغ 
پرداختی به کارگرانی که کمتر از یک سال در کارگاه کار کردند 
باید به مآخذ ۶0 روز مزد و به نسبت ایام کارکرد در سال محاسبه 

شود.
تمام کارکنان مشمول قانون کار که طبق تعریف این قانون، 
کارگر شناخته می شوند، مشمول دریافت عیدی و پاداش پایان 
سال هستند و عیدی آنها متفاوت از میزان عیدی کارکنان 

دستگاه های اجرایی و دولتی است.
قانون کار برای عیدی آخر سال کارگران، سقف تعیین کرده 
است؛ به این نحو که این میزان نباید از سه برابر حداقل حقوق 

مصوب شورای عالی کار بیشتر شود.
با توجه به آنکه حداقل حقوق و دستمزد سال 1۴00 کارگران به 
دو میلیون و ۶55 هزار تومان افزایش پیدا کرد بنابراین کارگرانی 
که حقوق پایه آنها به این میزان است، با در نظر گرفتن مصوبه 
سال 1۳۷0 مجلس و با احتساب دو برابر حداقل دستمزد، 5 
میلیون و ۳10 هزار تومان و با احتساب سه برابر حداقل دستمزد، 

۷ میلیون و ۹۶5 هزار تومان عیدی می گیرند.
کارگرانی که پایه حقوقشان از این میزان بیشتر باشد، مبلغ 
عیدی آنها بیش از سقف پرداختی تعیین شده در مصوبه مذکور 

نخواهد بود.
مبنای محاسبه عیدی، یک سال کامل کاری است و کارگرانی 
که کمتر از یکسال در محل کار فعلی خود مشغول به کار هستند 
عیدی آنها به میزان تعداد ماه های پرداخت حق بیمه محاسبه 
برابر پایه حقوق خود  باید دو  از شاغالن  این گروه  می شود. 
را تقسیم بر 1۲ ماه و مجموع حاصل را ضربدر تعداد ماههای 

کارکرد خود کنند.
شورای عالی کار اسفند ماه سال گذشته افزایش حداقل دستمزد 
سال 1۴00 کارگران را ۳۹ درصد تصویب کرد و از یک میلیون 

و ۹1۲ هزار تومان به دو میلیون و ۶55 هزار تومان افزایش داد.

جلسه اعضای معترض با 
مدیران سیمان خاکستری

امید شهدان، نی ریزان فارس:

تعدادی از سهامداران شرکت سیمان خاکستری نی ریز 
با مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره  صبح پنجشنبه ۹ دی  
در دفتر این شرکت با حضور حبیب ا... شریفی مدیرعامل 
و اعضای هیئت مدیره برگزار شد و اعضاء سؤاالت خود را 

مطرح کردند.
مهم ترین سؤاالت:

- چرا سود سهامی که ما در دهه ۸0 خورشیدی خریدم، 
پرداخت نمی شود؟

- چرا برخی  سمت ها در هیئت مدیره وراثتی شده است؟ و 
چرا فرزندان ما بیکار باشند و از آنان در امور دفتری استفاده 

نمی شود؟
- اعضای هیئت مدیره را به ما معرفی کنید.

- کارخانه طلبکارانی دارد که بر اساس قانون می توانند آنجا 
را به تعطیلی بکشانند.

پس  از  نی ریز  خاکستری  سیمان  کارخانه  مدیرعامل 
شنیدن نقطه نظرات و خواسته های حاضران وعده داد 

جلسه ای دیگر برگزار کند و به سؤاالت پاسخ دهد.
همچنین قرار شد با توجه به تأثیر شرکت سنگ معدنی 
کارمند بر اعضای هیئت مدیره شرکت سیمان خاکستری، 
مجمع عمومی شرکت کارمند قبل از مجمع عمومی شرکت 

سیمان خاکستری  برگزار گردد.

رئیسمجلسدرسفربهنیریز:

روگذر و بیمارستان جدید را به طور 
ویژه پیگیری می کنم

/   مردمراازتصمیمگیریوتصمیمسازیدورکردهایم

/   یکتولیدکنندهگفت:کمکنمیخواهمامامشکلهمایجادنکنید!

/   چرانبایدمسئوالنیکشهرستانبنابرشرایطشهرخودتصمیمگیریکنند؟

مهدی منفرد، نی ریزان فارس:
برای نخستین بار رئیس مجلس یازدهم و 

استاندار فارس به نی ریز آمدند.
محمد باقر قالیباف و محمد هادی ایمانیه 
این  به  در سفری چند ساعته 1۶ دی ماه 

شهرستان آمدند.
همچنین طهماسبی نماینده مردم نی  ریز، 
استهبان و بختگان، جعفر قادری و روح الله 
و  شیراز  انتخابیه  حوزه  نمایندگان  نجابت 
زرقان، محمدجواد عسکری نماینده مردم 
فیروزی  حجت اله  و  زرین دشت  و  داراب 
نماینده مردم فسا در این سفر قالیباف را 

همراهی کردند.
حضور در گلزار شهدا، دیدار با آیت ا... فقیه 
امام جمعه نی ریز و شرکت در مراسم دومین 
سالگرد شهادت سردار شهید قاسم سلیمانی 

در مهدیه برنامه های این سفر بود.

نشست  در  فقیه  االسالم سیدجواد  حجت 
رئیس مجلس و استاندار با آیت ا... فقیه به 
حفظ  و  شهرستان  در  خشکسالی  مسئله 
آن، صنایع دستی، وضعیت معادن و حق آبه 
بختگان پرداخت و گفت: معادن متعددی 
در نی ریز وجود دارد ولی متأسفانه اشتغال 
مناسبی ایجاد نمی کنند. درخواست داریم 
به پرداخت عوارض آالیندگی و حق دولتی 

معادن رسیدگی شود.
افتتاح  و  تجهیز  خواستار  ادامه  در  وی 

بیمارستان شد. 
در این نشست استاندار فارس به پیشرفت ۷0 
درصدی راه آهن شیراز- گل گهر پرداخت و 

وعده پیگیری داد. 
چشمه  سد  به  اشاره  با  همچنین  ایمانیه 
عاشق گفت: سد چشمه عاشق متأسفانه رها 
شده و شبکه های زیر دستی آن اجرا نشده 

است.
همچنین قرار است انتقال آب از خلیج فارس 
که در مسیر سیرجان قرار دارد به صورت 

انشعابی به نی ریز تعلق بگیرد.
ایمانیه اظهار امیدواری کرد تا با تالش ستاد 
اجرایی فرمان حضرت امام )بنیاد برکت(، 
تجهیز بیمارستان تکمیل و تا پایان امسال 

افتتاح شود.

عاشق چشمه سد راهآهن، بختگان،
و...

طهماسبی  اسالم  رزمندگان  مهدیه  در 
نماینده مجلس ضمن خیر مقدم به رئیس 
از  برخی  نمایندگان  و  استاندار  مجلس، 
شهرستانهای فارس که در این سفر وی را 
همراهی کردند، چند خواسته پایه ای حوزه 

انتخابیه را مطرح کرد.
خشک  بختگان  گفت:  طهماسبی  فرهاد 
شده و حقابه آن را پشت سدها با کشت های 
بی رویه و آب بر نگه داشته اند و سهم بختگان 
را نمی دهند! خشکی دریاچه موجب ضرر 
نی ریز،  شهرستان های  به  زیان هایی  و 
استهبان، بختگان، ارسنجان و خرامه شده 
است. استدعا داریم توجهی در حد دریاچه 

ارومیه به بختگان شود.
وی افزود: خط ریلی گل گهر به شیراز که 
از  فوالدی  بزرگ  های  شرکت  مسیر  در 
جمله گل گهر، فوالد غدیر نی ریز، و فوالد 
پاسارگارد کوار است در بعضی از نقاط تا ۸0 
درصد پیشرفت دارد اما چند سال است که 

تعطیل شده است.

در حوزه صادرات انجیر صادر کنندگان این 
محصول با مشکالتی روبرو هستند که نیاز به 

رسیدگی دارد.
نماینده مجلس ادامه داد: شهرستان بختگان 
دارای کمبودهای زیاد مخصوصًا در حوزه 
درمان است و سدهای چشمه عاشق و رودبال 
خط انتقال به شهرهای استهبان، نی ریز و 
بخش قطرویه ندارند و حق کشاورزان از این 

دو سد مشخص نشده است. 

بیمارستانجدیدشایدتاپایانسال
استاندار فارس ضمن با معرفی این استان 
از نظر جغرافیایی و سیاسی گفت: ما اولین 
استان در زمینه باغداری و دومین استان در 

کشاورزی و معدن هستیم.
ما در حوزه فرهنگ، بزرگانی را داریم که در 
هیچ جای ایران نیستند، در ُبعدهای مختلف 

از  بسیاری  اما  داریم  زیادی  استعدادهای 
محرومیت ها وجود دارد، بزرگترین بحران ما 
بحران آب است که هم به دلیل خشکسالی 
و هم مصرف بی رویه و بدون برنامه ایجاد 
شده است. باید در حوزه آب نه تنها در این 
ویژه  توجه  استان  کل  در  بلکه  شهرستان 
شود. در حوزه معادن تنها 15 درصد حق 
شهرستان و استان بر  می گردد و مابقی سهم 
دولت است که در خزانه می ماند و چیزی به 

ما نمی رسد.
داد: در حوزه مسئولیت های  ادامه  ایمانیه 
اجتماعی بسیاری از معادن وظایف خود را 

اجرا نمی کنند. 
وی همچنین گفت: اگر قرار است سالمت 
قرار  توجه  مورد  جامعه  پایین  دهک   ۸
بیمارستان های  از  گیرد راهی جز حمایت 
بیمارستان های  مخالف  نیست. من  دولتی 
خصوصی نیستم اما 10 تا 15 درصد مردم از 
بیمارستان های خصوصی استفاده می کنند. 
با تدبیر می توان مسیر ارتقاء بیمارستان های 
دولتی را حل کرد و این کار نیاز به بودجه 
خاصی ندارد و حاضرم در این زمینه کمک 

کنم. 
استاندار فارس در مورد بیمارستان جدید 
نی ریز گفت: امیدوارم بتوانیم تا پایان امسال 
بیمارستان جدید نی ریز را به بهره برداری 

برسانیم.

مردمباسختیهاآشناهستند
رئیس مجلس شورای اسالمی در این جلسه 
ضمن تسلیت ایام فاطمیه و دومین سالگرد 
ما  مردم  گفت:  سلیمانی  سردار  شهادت 
اعتقادشان ریشه در فرهنگ قرآنی دارد و با 

سختی ها آشنا هستند.
قالیباف با اشاره به عملیات های سخت دوران 
دفاع مقدس گفت: شهدا و رزمندگان وقتی 
از اروند می خواستند عبور کنند فقط متوسل 
به ائمه و حضرت فاطمه زهرا)س( می شدند، 
آنها توانستند سختی ها را تحمل و مجاهدت 
کنند و این فرهنگ است که انقالب و نظام را 

بیمه کرده است.
وی ادامه داد: شهادت سردار سلیمانی را از 
یک طرف تسلیت می گویم چون نبود ایشان 
از  اما  می شود  احساس  مقاومت  محور  در 
طرفی تبریک می گویم که انقالب اسالمی 
روستازاده  یک  که  کرد  فراهم  را  فرصتی 
بیاید و به چنین جایگاهی برسد و  بتواند 
در عرصه داخلی و بین المللی به یک چهره 

مقاومت  تبدیل شود.

مردمراازتصمیمگیریوتصمیمسازی
درموضوعاتمختلفدورکردهایم

وی ادامه داد: ولی امرمان می گویند باید در 
حل مشکالت مردم گام اساسی برداریم مثل 
دوران دفاع مقدس. بارها هم به خودم و هم به 
دوستان متذکر شده ام. امروز اگر خون شهدا 
را پاس بداریم و سرباز خوبی برای ولی امرمان 
باشیم باید کارآمدی دین را در اداره جامعه 
رواج دهیم؛ یعنی گره گشایی در کار مردم 

قبل از اینکه اذیت شوند. 
به عنوان یک خدمتگزار عرض می کنم که 
شرایط  می دانیم  همه  که  همانطور  امروز 
اقتصادی خوب نیست و فشار زیاد است و 
بخشی از این بخاطر تحریم و ظلم آشکاری 
است که آمریکای مستکبر و یاغی با ملت ما 
می کند و از اینکه می بیند ملت ما ایستاده، 
فرهنگ  به  متکی  وقتی  ما  است،  ناراحت 
هیچ  نمی دهیم  اجازه  هستیم،  قرآنی 
خدشه ای به کشور وارد شود و هر هزینه ای 

را می دهیم.
قالیباف ادامه داد: با توجه به ظرفیت های 
اقتصادی کشور و امکانات موجود خیلی بهتر 
از این می توانیم کشور را اداره کنیم؛ یکی 
از اشکاالت ما این است که مردم را از مسیر 
تصمیم گیری و تصمیم سازی در موضوعات 
استفاده  آنها  از  و  کرده ایم  دور  مختلف 

نمی کنیم.

اقتصاددولتییعنیفساد
۸0 درصد اقتصاد دولتی است و این یعنی 
ریشه فساد، سیستم اداری ما آنقدر پیچیده 
زمان  ماه ها  ساده  تصمیم  یک  که  است 
می برد، یک نمونه آن حل اشتغال است، از 
یک طرف از اشتغالزایی حرف می زنیم از 
طرفی وقتی کسی می خواهد شغلی ایجاد 
کند برایش کلی مشکل درست می کنیم! 
مردم  که  کاری  فرمودند  خمینی  امام 
می توانند انجام دهند دولت ها به سراغ آن 
نروند؛ امروز ما کاری نگذاشته ایم که مردم 

انجام دهند!
دیروز در یک مجموعه صنعتی و کشاورزی 
بودم که ۲۶ هزار شغل ایجاد کرده بود، مدیر 
اشتغال  بزودی  می خواهم  می گفت:  آن 
آن را به 100 هزار نفر برسانم از شما کمک 

نمی خواهم اما مشکل هم ایجاد نکنید!

رئیس مجلس افزود: در نی ریز کشاورزی، 
صنعت، معدن و صنایع دستی فرصت های 
زیادی ایجاد کرده است، اجازه دهیم مردم 
کار کنند و استانداران و فرمانداران اختیارات 

الزم برای صدور مجوزها را داشته باشند.

تفکیککارملیومحلهای
است  الزم  محله ای  و  ملی  کار  تفکیک 
بخش  یک  برای  و  نمی دهیم  انجام  ما  اما 
چرا  بگیریم،  تصمیم  مرکز  از  می خواهیم 
نباید مسئوالن یک شهرستان بنابر شرایط 

شهر خود تصمیم گیری کنند؟

آیامااجازهدادیمکهاونتوانست؟
امروز نداشتن پول مشکل ما نیست نداشتن 
یک روش حکمرانی صحیح و اجازه ندادن 
استعدادها مشکل است،  بروز  به مردم در 
اگر فرصت داده شود چه کسی می گوید یک 
جوان نی ریزی نمی تواند طی یک دهه به یک 
تبدیل  کشوری  و  استانی  اقتصادی  چهره 

شود؟
می خواستند  سلیمانی ها  شهید  که  روزی 
وارد عرصه شوند بنی صدرها نمی گذاشتند 
اما با کنار رفتن آنها سلیمانی ها، سرافرازها 
و همت ها پیدا شدند و کارها را در دست 
گرفتند، همان تفکر که روزی توان ساخت 
پرتاب  با  امروز  نداشت  را  خمپاره  گلوله 
موشک، ماهواره در مدار زمین قرار می دهد، 

چرا از این تفکر در اقتصاد استفاده نمی شود؟
باید بپذیریم که در مصرف انرژی بد عمل 
می کنیم و هیچ کشوری اینگونه نیست و به 
بدترین شکل ممکن دارایی های خدادادی را 

مصرف کرده و از بین می بریم. 

اقتصادنیازبهتصمیمشجاعانهودقیق
دارد

ما مسئوالن  باید همدلی و هم افزایی ایجاد 
حرکت  این  به  مصمم  مجلس  در  کنیم. 
هستیم و قانونی را تصویب کردیم تا مردم 
ادارات  دنبال  نخواهند  مجوز  گرفتن  برای 
بدوند و اداره مربوط موظف است طی ۳ ماه 

بله یا خیر را بگوید و تصمیم خود را بگیرد. 

بودجهفارسافزایشخوبیداشته
وی همچنین گفت: گفته شده بودجه استان 
فارس در 1۴01 نسبت به سال جاری کاهش 
پیدا کرده باید بگویم که بودجه هنوز مصوب 
نشده اما چیزی که مشخص است بودجه 
افزایش خوبی داشته و حتی در پروژ ه های 
بزرگ ریلی و جاده ای بیش از 50 تا ۶0 درصد 

افزایش داشته است.

بیمارستانوروگذررابهطورویژه
پیگیریمیکنم

قالیباف در پایان صحبت های خود در مورد 
استاندار  نماینده مجلس و  درخواست های 
مشکالت  رفع  برای  را  خود  تالش  گفت: 
می کنیم اما در مورد بیمارستان و پل ورودی 
شهر قول می دهم به صورت ویژه پیگیری 

کنم.
نوشتنی است که قالیباف در سفر دو روزه اش 

به فارس به کوار نیز رفته بود.

//

//

//
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سرویس ورزشی: محمدصادق رجبی

تیم فوتبال نوجوانان عقاب -محله سادات- سال 1353

ایستاده از راست: حسین تاجبخش، مجید مرادی،حسین زلفی، مجید لری، الماس فرجمند،محمد صادق طاهری

نشسته از راست:  کوروش اجدادی،  مصطفی تاجبخش، محمد رضا شاهمرادی، علی طبیعی، رسول طبیعی، غالمرضا معدلی

با تشکر از جناب آقای مرشد محمد رضا شاهمرادی که عکس را در اختیار ما قرار دادند.

رئیس هیئت کاراته استان در نی ریز

مقاله ورزشی

مجید پاکیزه دامن
نی ریزان فارس:

با  استان  کاراته  هیئت  رئیس 
وعده اختصاص بودجه حداقل دو 
برابری نسبت به آنچه که به تمام 
می یابد،  اختصاص  نی ریز  ورزش 
امید وار  را  رشته  این  ورزشکاران 

کرد. 
دی   1۳ دوشنبه  مبارکی  احمد 
جلسه  در  و  کرد  سفر  نی ریز  به 
اداره  مسئوالن  با  هم اندیشی 
کاراته  هیئت  و  جوانان  و  ورزش 
اداره حضور  این  در محل  نی ریز 

یافت.
در این نشست مصطفی نصرتی از 
مربیان و پیشکسوتان  نام آشنای 
ورزش  پتانسیل  از  نی ریز  کاراته 
کاراته در شهرستان سخن گفت 
و افزود: انتظار ما از هیئت کاراته 

استان بیشتر است و این هیئت باید  
مشکالت سبک های این رشته  را 

حل کند.
وی با اشاره به ضعف های موجود در 
هیئت کاراته نی ریز خواستار حل 
آن شد تا با ایجاد انگیزه در نوجوانان 
و جوانان و تعامل و همکاری بیشتر 
هیئت کاراته استان با هیئت نی ریز 
موفقیت بیشتری  برای نی ریزی ها 

حاصل شود.
در ادامه مبارکی با اشاره به جایگاه 
خوب کاراته فارس در کشور گفت: 
هیئت استان در سه ماه اخیر در 
رتبه دوم کشور قرار گرفته و در 
را دارا  اول  رتبه  جمع بندی کلی 

می باشد.
کاراته  هیئت  برای  افزود:  وی 
بین  فرقی  گونه  هیچ  استان 
سبک ها وجود ندارد. شهرستان ها  
را  خود  فعالیت های  نباید 

تحت الشعاع  کرونا کم یا تعطیل 
کنند.

خواستار  استان  هیئت  رئیس 
همکاری  و  همبستگی  تعامل، 
مربیان و سایر اعضای هیئت نی ریز 
شد و از حقیری رئیس این هیئت 
خواست جلسات متعدد همفکری 
مشکالت   برای حل  اعضا  بین  را 

برگزار کند.
مبارکی به مربیان و داوران هشدار 
و  مربی  ورزشکار،  چنانچه  داد: 
کالس های  در  فارس  از  داوری 
داوری و مربیگری خارج از فارس 
شرکت کند، حق فعالیت در کاراته 
این  اینکه  مگر  ندارد،  را  فارس 
کالس ها فقط در یک استان کشور 

برگزار شود.
مربیان  به  خطاب  همچنین  او 
و  ورزش  رئیس  و شخص  کاراته 
مربیان  اگر  افزود:  نی ریز  جوانان 

کارت مربیگری دارای تاریخ اعتبار 
نداشته باشند و همراه با تیمشان 
در مسابقات شرکت کنند، تبعات 
ناشی از آن برعهده اداره ورزش و 
جوانان است و رئیس هیئت کاراته 

ناظر بر این موضوع خواهد بود.
فعالیت  داشت:  عنوان  مبارکی 
مربیان کاراته منوط به استعالم از 

هیئت کاراته استان است.
شخص اول هیئت کاراته فارس از 
تخصیص اعتبار و بودجه الزم به 
کاراته نی ریز خبر داد و گفت: این 
نوید را می دهم بودجه ای که قرار 
اختصاص  نی ریز  کاراته  به  است 
یابد دو برابر بودجه کل ورزش در 

شهرستان نی ریز است.
احمد مبارکی از میزان این اعتبار 

سخنی به میان نیاورد.
نوشتنی است در این جلسه بقیه 

شرکت کنندگان صحبت نکردند.

دویدن یکی از بهترین تمرینات هوازی برای تمام 
بدن است چون گروه های عضالنی متعددی را در 
بر می گیرد. اما روش دویدن از اهمیت بیشتری 
موجب  دویدن  متأسفانه  چون  است  برخوردار 
آسیب هایی نیز می شود. مانند: شکستگی ناشی 
از فشار یا خار پاشنه. اما تحقیقات جدید نشان 
می دهد شیوه هایی وجود دارند که به دونده ها این 

امکان را می دهد بدون آسیب بدوند.
پژوهشی جدید این موضوع را بررسی کرده که 
طوالنی  مسافت های  دونده های  از  برخی  چرا 
آسیب های زیادی را متحمل می شوند در صورتی 
که سایرین هرگز آسیبی را تجربه نمی کنند. تقریبًا 
۹0 درصد از دونده ها با آسیب هایی مواجه می شوند 

که منجر به از دست دادن زمان تمرین می شود.
این مطالعه شامل ۲۴۹ زن می شد که همه شان 
پاشنه های شان  به  دویدن  هنگام  داشتند  عادت 
فشار وارد کنند )با ضربه به پاشنه به زمین فرود 
مورد  در  پرسشنامه هایی  به  افراد  این  بیایند(. 
سابقه  آسیب پاسخ داده و تحت شرایط کنترل 
شده دویدند تا اثر وزن در آنها ارزیابی شود. سپس 
به مدت ۲ سال تحت نظر بودند. طی این دو سال، 
بیش از 1۴0 دونده گزارش کردند که دچار آسیب 
شده بودند، بیشتر از 100 مورد از این آسیب ها نیاز 
به رسیدگی های پزشکی داشتند. حدود 100 نفر 
دیگر هم آسیب نداشتند و ۲1 نفر هم آسیب جدی 

نداشتند.
محققان عوامل گوناگون را بین آنهایی که هیچ 
آسیبی نداشتند و آنهایی که آسیب های جدی دیده 
بودند بررسی کردند. همان طور که انتظار می رفت، 
افرادی که دچار آسیب نشده بودند، آنهایی بودند 

که روی پاهای شان سُبک فرود می آمدند.
روشدویدنصحیح

 خیلی مهم است که هنگام دویدن، راحت باشیم 

بدنی  فرم  باعث  می تواند  گرفتگی  و  تنش  زیرا 
نامناسب حین دویدن شود که در نهایت خستگی، 
ضعف عملکرد و حتی آسیب را دربر دارد. دونده ها 
معمواًل در قسمت باالتنه شان دچار تنش می شوند 
به  سمت گوش های شان کشیده  و شانه هایشان 
بسیار  بدنی  فرم  ایجاد  این خودش  می شود که 
نادرست هنگام دویدن می کند. بازوهایشان مدام به 
چپ و راست می رود و این هم باعث تلف شدن انرژی 
زیاد و در نتیجه خستگی و ناتوانی می گردد. سعی 
کنید هنگام دویدن، فرم بدن تان را بررسی کنید 
تا مطمئن شوید که هیچ تنش و فشاری را متحمل 

نمی شوید. 
دستهاومچهاراریلکسکنید

 آیا دست هایتان را محکم مشت می کنید؟ اگر 

به  دست هایتان  فشار  و  تنش  باشد،  این طور 
بازوهایتان و سپس گردنتان منتقل خواهد شد. 
سعی کنید دست ها را راحت و ریلکس کنید. کف 
دست  باید نزدیک به مشت شدن باشد، انگار یک 
تخم مرغ در دست دارید و نمی خواهید در اثر فشار 
بشکند. شانه هایتان را پایین بیندازید و رها کنید. 
شانه ها را باال نکشید، استخوان های کتف تان را 
به هم فشار دهید و بگذارید شانه ها آزادانه پایین 
بیافتند. هنگام دویدن مرتبًا وضعیت شانه ها را 

چک کنید تا راحت و ریلکس باشند.
بازوهارابازاویه۹۰درجهنگهدارید

دونده ها وقتی خسته می شوند معمواًل شروع  به 
حرکت دست ها به سمت باال و به  طرف شانه ها 
می کنند. اگر متوجه شدید شما هم چنین حالتی 
دارید، بازوهایتان را پایین بیندازید و تکان شان 
دهید. سپس آن ها را در وضعیت زاویه ۹0 درجه 
وضعیت  این  دارید.  نگه   ریلکس  و  شانه ها  با 

راحت ترین و مفیدترین فرم ممکن است.
شیوهدرسِتحرکتپاوبدن

طرفین  در  باید  دویدن  هنگام  در  بازوهایتان 
سینه تان  روی  این که  نه  بخورد  تاب  بدن تان 
ضربدری شود. اگر بازوهای تان مدام چپ و راست 
برود یا باال بیاید، پشت تان قوز شده و تنفس تان 
بازوها را در پهلوهای تان  هم سخت تر می شود. 
موازی با هم نگه  دارید. تصور کنید که یک خط 
تقارن عمودی، بدنتان را به دو نیمه مساوی تقسیم 
می کند. سرتان را به جلو خم نکنید. اگر هنگام 
دویدن، سرتان را به جلو بکشید، فشار زیادی به 
که  می کنید  وارد  شانه هایتان  و  گردن  عضالت 
می تواند منجر به تنش و گرفتگی شود. سرتان 
وسط  گوش هایتان  که  دارید  نگه  جوری  را 
نگه  را صاف  بدنتان  باشد. وضعیت  شانه هایتان 

دارید.

وعدهخوشبرایکاراتهنیریز

 چگونه راحت و درست بدویم؟

5 مدال استانی 
برگردن  پاورلیفتینگ کاران نی ریز

همه چیز به کام رینگ اسپرت

پاورلیفتینگ کاران نی ریز در مسابقات بدون لوازم 
قهرمانی باشگاه های فارس ۳ طال و دو نقره به 

دست آوردند.
این رقابت ها با حضور 151 ورزشکار در ۴ رده  سنی 
نوجوانان، جوانان،  بزرگساالن و پیشکسوتان به 

میزبانی شیراز برگزار شد.
تیم آزادی از نی ریز به مربیگری امین دهقان و 
رحیم عسکریان و با سرپرستی  مقصود ستارزاده 

در این رقابت ها شرکت کرد که توانست  عنوان های 
زیر را به دست آورد:

نوجوانان:
محمد سلطانی  اول ۷۴ کیلو

محمد جواد زارع اول ۸۳ کیلو
 ایمان فرزانه دوم ۹۳ کیلو

بزرگساالن:
حسام خوش اقبال اول ۶۶ کیلو

حسن تمنادار دوم ۸۳ کیلو مستر یک
نوشتنی است پاورلیفتینگ با تجهیزات یا بدون 
تجهیزات اجرا می شود. پاورلیفتینگ سبک بدون 
»کالسیک«  پاورلیفتینگ  عنوان  به  تجهیزات 
تجهیزات  از  که  صورتی  در  می شود.  شناخته 
لوازم  با  پاورلیفتینگ  گردد،  استفاده  مخصوص 
)equipped( نامیده می شود. این تجهیزات شامل 

سوت اسکوات ، سوت سینه و زانوبند است.

پیروزی رینگ اسپرت در خانه حریف همه چیز را به کام 
آنها کرد.

از هفته سوم لیگ برتر فوتسال استان، رینگ اسپرت 
شهرداری  مصاف  به  خود  دیدار  دومین  در  نی ریز 
زرین دشت رفت و در یک دیدار خارج از خانه به برتری 

5 به ۲ دست یافت.
رینگ اسپرت که در بازی نخست خود موفق به پیروزی 

شده بود، در هفته دوم به قرعه استراحت خورد.
اول تیمش  بازی  بازی جواد سجادیان که در  این  در 
بهترین بازیکن میدان بود دو گل به ثمر رساند و مجتبی 
دیگر  سپهر حسینی  و  قصابی  امیرحسین  هاشم زاده، 

گل های رینگ اسپرت را به ثمر رساندند.
سرمربی این تیم گفت:  تیم ما توانست از فرصت به دست 
آمده به خوبی استفاده کند  و با  پوشاندن نقاط ضعف بازی 

قبل  مزد تمرینات خود را در هفته سوم به دست آورد.
رسول خواجه زاده ادامه داد: با صحبتی که قبل از بازی با 
بازیکنان داشتم و با توجه به شناختی که از تیم شهرداری 
زرین دشت داشتیم، نکات فنی را که از آنها خواستیم در 
بازی به خوبی انجام دادند و توانستیم با پیروزی از زمین 

خارج شویم.
وی اضافه کرد: چند موقعیت گلزنی دیگر نیز داشتیم 
که نتوانستیم به گل تبدیل کنیم و روی این مسئله نیز 
به تمرینات بیشتری خواهیم پرداخت. در فصل جدید با 
برنامه و چندین ماه تمرین وارد بازی ها شدیم و از این بابت 

خوشحالم که با بازیکنان بومی و جوان توانستیم تا اینجا 
نتایج خوبی کسب کنیم.

 ما به بازی های پیش رو فکر می کنیم و با تمام توان به 
مسابقات آینده قدم می گذاریم و امیدوارم با نتایج خوب و 

درخشان برای نی ریز افتخارآفرینی کنیم.

قاب خاطره
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عابد نعمتی، نی ریزان فارس:

در جلسه شورای شهر نی ریز با رئیس شبکه بهداشت و 
درمان، بحث بر سر مکان راه اندازی ام آر آی باال گرفت.

رئیس شورای شهر نی ریز در ابتدای جلسه، از تالشهای 
کادر درمان در دوران مبارزه با کرونا تشکر کرد و موضوع 
انتقال بیمارستان شهدا به بیمارستان شهدای سالمت را 

یادآور شد.
سید عالءالدین فقیه به مسئله کمبود پزشک متخصص 
در شهرستان و نداشتن انگیزه الزم برای کار کردن آنها 

در شهرهای کوچکتر اشاره کرد.
وی در مورد اهمیت بهداشت محیط هم گفت: »هرچه 
سرمایه گذاری روی بهداشت بیشتر باشد، نیاز به درمان 
کمتر می شود.  هزینه های درمان ده ها برابر هزینه های 

بهداشتی است.«
او گریزی هم به موضوع شورای خیرین سالمت نی ریز 
داشت: »من خود عضو خیرین سالمت  عنوان  و  زد 
بودم. به نظر من باید در اعضای این شورا بازنگری شود و  
اصحاب نظر محالت مختلف که می توانند کمک دهند، 
با همکاری فرمانداری و شبکه بهداشت عضو شوند که 
تأثیر بسزایی در جذب کمکهای مردمی برای شبکه 

بهداشت دارد.«
در ادامه، سید محمدجواد قطبی عضو شورای شهر نی ریز 
و رئیس شورای شهرستان، بر نیاز اساسی شهرستان 
به یک دستگاه ام آر آی تأکید کرد و گفت: »من برای 
به  و  بودم  شیراز  هفته گذشته  موضوع  این  پیگیری 
دانشگاه  علوم پزشکی رفتم. قرار شد هماهنگی های الزم 
انجام و اگر هم از استان کمک خواستیم، انجام شود. 
وجود مرکز ام آر آی برای این که مشکل رفت و آمد جلوی 
راه بیماران برداشته شود، ضروری است. بر پایه صحبتی 
که با برادران بیاتی )مجموعه معدنی باقرآباد( کردم 
که قرار است هزینه های این مرکز را تقبل کنند، آنها 
می گفتند نیازی به اعتبارات دولتی نداریم و می خواهیم 
دستگاه را آزاد بخریم و مکان را هم خودمان راه اندازی 

کنیم. «

مشکالت بیمارستان جدید
در ادامه، رئیس شبکه بهداشت با بیان این که احداث 
بیمارستان جدید نی ریز از سال 1395 شروع شده و تا 
سال 1398 تنها 30 تا 40 درصد آن ساخته شده بود، 
گفت: »چون بخشی از هزینه را بنیاد برکت قبول کرده 
بود، به دلیل تورم، تغییر قیمتی در سال 98 ایجاد و باعث 
شد کل پروژه حدود یک سال بخوابد. هزینه ساخت فاز 
دوم که ۲5 میلیارد تومان برآورد شده بود، تبدیل شد 
به 100 میلیارد و دانشگاه علوم پزشکی مقداری را تقبل 
و با بنیاد برکت چانه زنی کرد. با پیگیری هایی که انجام 
شد، حاال این بیمارستان جزو تکمیل ترین بیمارستانهای 
استان شده است. اما مشکالت پایه ای از جمله نداشتن 
پانسیون پزشکان، انبار مرکزی و انبار دارویی دارد که آن 

را برای فازهای بعدی گذاشته بودند و هنوز انجام نشده 
است.«

دکتر داور آل داود خبر از آماده شدن دو واحد پانسیون 
با همکاری و پیگیری دکتر حمیدرضا جمشیدی داد و 
گفت: »اسکلت دو ساختمان 4 واحدی نیز احداث شده و 
حداقل نیاز به 4 بلوک 4 واحدی دیگر داریم که نیاز است 

خیرین کمک دهند.«
برکت  بنیاد  از  دیگر  تومان  میلیارد  »سه  افزود:  وی 
داخل  خرج  آن  درصد  نود  که  کرده ایم  دریافت 
باقی  پانسیون  برای  چیزی  و  می شود  بیمارستان 

نمی ماند.«
بیمارستان جدید به احتمال زیاد در دهه فجر افتتاح 
می شود.  هر چند به گفته آل داود، نداشتن پانسیون 
تا  شهدا  بیمارستان  پانسیونهای  فاصله  و  پزشکان 
بیمارستان جدید، ممکن است برای بیماران اورژانسی 
مشکالت خاصی ایجاد کند؛ اما از نظر تجهیزاتی مثل 
و  به روزترین  ... جزو  و  اکسیژن ساز  داشتن دستگاه 

مجهزترین بیمارستانها است.
و  اسکان  برای  ساختمانی  واحدهای  نداشتن  وی 
استراحت همراهان بیمار و نداشتن نمازخانه مناسب را 

از دیگر مشکالت بیمارستان جدید عنوان کرد.
آل داود ضمن تشکر از شهرداری و شورای شهر نی ریز 
به خاطر آسفالت بخشی از محوطه بیمارستان شهدای 
سالمت، از آنها خواست تا در تسطیح محل پارکینگ و 
موتورخانه بیمارستان و همچنین ایجاد یک میدان در 

قسمت ورودی نیز همکاری کنند. 

کاربری جدید بیمارستان قدیم
رئیس شبکه بهداشت در پاسخ به مجتبی افسر نایب 
رئیس شورای شهر که پیشنهاد داد اگر قرار است به 
دلیل آماده نبودن محل اسکان پزشکان برای بیماران 
بیمارستان  افتتاح  است  بهتر  شود،  ایجاد  مشکالتی 
عقب بیفتد، عنوان داشت: »به صالح نیست در همین 
 40 دهه  به  آن  ساخت  زمان  که  قدیم  بیمارستان 
خورشیدی برمی گردد، باقی بمانیم. با توجه به تعداد 
متخصصانی که آمده  اند، برای عملها و کارهایی که انجام 
می شود، کمبود جا داریم. ضمن این که ساخت پانسیون 
حتی اگر پول پشت دست باشد، حداقل 9 ماه طول 
می کشد و به صالح نیست انتقال به بیمارستان جدید 

این قدر عقب بیفتد.«
وی گفت: »دانشگاه علوم پزشکی اگر بخواهد اینجا را 
فعال نگه دارد، باید هزینه هنگفتی بدهد و نیروی انسانی 
را یک و نیم برابر کند. این هم که گفته می شود اگر اینجا 
بیمارستان باقی بماند، دیگر کسی آنجا نمی رود، درست 
است و مردم جای نزدیکتر را انتخاب می کنند و کاری 
به خدمات رسانی بیشتر هم ندارند. از طرفی زمین برای 
هالل احمر است و اگر پیگیری شود، مثل شهرستان 
مرودشت قسمتی از آن به هالل احمر و قسمتی به ما 

واگذار می شود و چون هالل احمر حق تغییر کاربری 
ندارد، یک بیمارستان متروکه و عماًل بی فایده می شود. «

داد  زمینه  این  در  پیشنهادی  بهداشت  رئیس شبکه 
و گفت: »ما در بیمارستان جدید بخش اعصاب و روان 
نداریم و همچنین نیاز به مرکز ترک اعتیاد دولتی داریم. 
هر دو مرکز نیز مراکزی هستند که از نظر درآمدی پایین 
و هزینه بر هستند. می توان این مرکز را در بیمارستان 
شهدا راه انداخت و همزمان می شود یک درمانگاه ۲4 
ساعته با اجاره شرکت خصوصی راه اندازی کرد. در این 
زمینه مجتمع فوالد هم پیشنهاداتی داده که مسئوالن 

سیاسی باید همکاری کنند تا کارهای الزم انجام شود.«

ضرورت کمربندی
وی راه اندازی جاده کمربندی پشت بیمارستان شهدا به 
سمت قلعه خواجه و آبادزردشت را از واجبات شهر نی ریز 
بعد از افتتاح بیمارستان جدید توصیف کرد و گفت: »با 
توجه به تمرکز مسکن مهر و ترافیک، اگر کسی بخواهد 
حتی با اورژانس 115 به بیمارستان جدید منتقل شود، 
زمان بر است. احداث این جاده، هم کمک به جابه جایی 
متخصصان و هم کمک به انتقال بیمار می کند. همچنین 
یکی دیگر از مشکالت، ورودی بیمارستان جدید است 
که چون مردم باید از اتوبان در دوربرگردان خطرناک 
دور بزنند، - مخصوصًا برای کسانی که بیمار دارند و 
حواسشان جمع نیست - شاید خطرناک باشد و حوادثی 

را به وجود بیاورد.«

متخصصان بی انگیزه
از  بهداشت  وزارت  اشتباه  سیاستهای  آل داود  دکتر 
جمله طرح تحول و برنامه ریزی نامناسب را دلیل تمایل 
نداشتن پزشکان متخصص برای حضور در شهرستانهای 
دورافتاده دانست و گفت: »بعد از پلکانی شدن دریافتی 
پزشک و پرستار و پرداخت آن در فواصل زمانی زیاد، 
نارضایتی در کادر درمان ایجاد شد و پزشکان انگیزه ای 

برای کار در این مناطق ندارند.«
وی با بیان این که از 1400 متخصص مورد نیاز کشور 
در سال جاری، تنها 990 متخصص تأمین شده، گفت: 
»ما هم سه یا چهار متخصص کم داریم. به عنوان مثال، 
یک  اگر  می گویند  جراحی  رشته های  متخصصان 
سزارین ساده در بیمارستان خصوصی 10 تا 1۲ میلیون 
حق العمل دارد، برای همان عمل در بیمارستان شهدا 
صد هزار تومان و آن هم با فاصله یک سال انجام می شود. 
به  یا  می دهند  انجام  قانونی  غیر  کارهای  یا  بنابراین 
شهرهای بزرگ می روند. این باعث شده که مناطق دور 
افتاده خالی از پزشک شود. البته تشکیل ِده کلینیک که 
نیاز به سرمایه گذار دارد، تنها راه نگه داشتن آنها است؛ 
وگرنه تا این سیاستهای کالن درست نشود، کار درست 

نمی شود.«
ایشان شهرستان نی ریز را یکی از بهترین شهرستانهای 

فارس از نظر رعایت مسائل بهداشتی و نظارت بهداشت 
محیط ارزیابی کرد و عنوان داشت: »همین سختگیریها 
بهداشت شده  شبکه  از  مختلف  شکایتهای  به  منجر 
است. البته یک سری مشکالت نیاز به همکاری تیمی 
در شهرستان دارد؛ مثل رها کردن فاضالب. ما به عنوان 
شبکه بهداشت کاماًل آماده همکاری هستیم. اما جاهایی 
هم که دست من کوتاه است، فشارهای سیاسی مختلف 

نمی گذارد کارهایی انجام شود.«
آل داود با اشاره به این که زمان تغییر اعضای شورای 
خیرین سالمت فراررسیده، از شورای شهر خواست تا 
اعضای مناسب این کار را پیشنهاد دهند. وی همچنین 
از مهندس حجت شفیعی که به گفته وی در این مدت 
بسیار فعاالنه حاضر شده و اقدامات مثبتی انجام داده، 

تشکر کرد.

لزوم ام آرآی بیمارستانی
آل داود با بیان این که مجوز یک دستگاه ام آر آی برای 
بیمارستان جدید گرفته شده و محل نصب و ساختمان 
آن هم آماده شده است، گفت: »ورود ام آر آی و صدور 
پروانه آن حتی برای مراکز خصوصی چند فاکتور دارد 
که یکی، داشتن متخصص رادیولوژی است. از طرفی 
وزارتخانه برای هر منطقه بیش از یک مجوز دستگاه 
نمی دهد؛ چون به دلیل یارانه دولتی آن، فشار وارد 
می کند. بر اساس جمعیت، برای نی ریز هم یک مجوز 
در نظر گرفته شده بود که ما برای بیمارستان گرفتیم 
و اگر کسی بخواهد خصوصی راه بیندازد، عماًل مجوز 
بهتر  دلیل  همین  به  می شود.  سوخت  بیمارستان 
است اگر برادران بیاتی می خواهند کار خیری انجام 
دهند، این کار را در بیمارستان جدید انجام دهند که 
امکانات کاملی برای این کار دارد و ما حاضریم کل 
واحد رادیولوژی را در اختیارشان قرار دهیم. ضرورت 
این کار به دلیل این است که بیماران اورژانسی باید 
حتمًا در محیط بیمارستانی ام آر آی شوند و شرایط 
انتقال آنها به یک مرکز خصوصی که امکانات کامل 
از جمله متخصص  پزشکان مختلف  و  بیمارستانی 
بیهوشی ندارد، نیست. بنابراین محیط خصوصی فقط 
به درد بیماران سرپایی می خورد و بیماران بستری که 
شرایط مناسبی ندارند، باید باز هم به شهر دیگری 

اعزام می شوند. «

کاری کنید ام آرآی از دست نرود
قدرتی نماینده برادران بیاتی که در جلسه حضور داشت، 
اما گفت: »آنها گفته اند به هیچ عنوان به بیمارستان 
جدید نمی رویم و پزشک متخصص خصوصی را خودمان 
تأمین می کنیم. هدف ما سود نیست و مسائل مالی آن 
برایمان اهمیتی ندارد. نیازی هم به ارز دولتی نداریم. 
کاری کنید که چیزی به مردم برسد و ام آر آی از دست 
نرود. ما قرار است پولش را بدهیم و قرارداد ببندیم. زودتر 

تصمیم بگیرید که به شهرستان دیگری واگذار نشود.«

وساطت شهردار
در ادامه، شهردار نی ریز پیشنهاد داد که مثل برخی 
زمین  وسعت  به  توجه  با  و  بزرگ  درمانی  مراکز 
بیمارستان جدید، یک دپارتمان خیر ساز تصویربرداری 
راه اندازی شود تا هم نیت برادران بیاتی رعایت شود و 
هم چندپارگی تجهیزات نباشد. مدیریت آن هم بر عهده 
خودشان باشد و حتی می توان ورودی و محوطه سازی 

آن را جدا کرد. 
در پایان جلسه، قرار شد بعد از اعالم توضیحات نماینده 
برگزار و  آنها  با حضور  بیاتی، جلسه دیگری  برادران 

تصمیم نهایی گرفته شود.

درمان زیر تیغ شورا
خبرهایی از بیمارستان جدید، ام آر آی، متخصصان

خیر نیک اندیش مشکانی ۲00 میلیون 
تومان برای ساخت ساختمان اورژانس 
115 و توسعه خدمات دندان پزشکی 

شهر مشکان اهداء کرد.
به گفته رئیس اورژانس 115 شهرستان 
 150 گرگین  محمد  حاج  نی ریز، 
میلیون تومان برای ساختمان اورژانس 
115 مشکان و 50 میلیون تومان نیز 
دندان پزشکی  خدمات  توسعه  برای 

درمانگاه این شهر اختصاص داده است.
»کلنگ  گفت:  کچویی  محمدحسین 
که  مشکان  اورژانس  ساختمان 

این شهر  هم اکنون در خانه بهداشت 
مستقر است، سال 1396 به زمین زده 
به دلیل مشکالت بودجه های  شده و 

عمرانی مدتی متوقف شده بود.«
تاکنون  ساختمان  »این  افزود:  وی 
45 درصد پیشرفت فیزیکی داشته و با 
توجه به این کمک و بودجه 100 میلیون 
تومانی که دولت در سال جاری به شکل 
اوراق قرضه مصوب کرده و همچنین 
در  داریم،  آماده  قبل  از  که  مصالحی 
مدت کوتاهی آغاز می شود و به پایان 

می رسد. «

با تالش مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر 

شهرستان نی ریز، یک سواری پژو توقیف و 

در بازرسی از آن 194 کیلو حشیش کشف 

شد.

فرمانده انتظامی استان در گفتگو با خبرنگار 

پایگاه خبری پلیس بیان کرد: دوشنبه شب 

)13 دی ماه(، مأموران پلیس مبارزه با مواد 

کنترل  هنگام  نی ریز  شهرستان  مخدر 

سیرجان-  محور   در  عبوری  خودروهای 

قطرویه، به یک سواری پژو 405 مشکوک 

شدند و دستور ایست صادر کردند.

راننده  افزود:  حبیبی  رهام بخش  سردار 

بدون توجه به فرمان پلیس متواری شد و 

پس از طی مسافتی تعقیب و گریز، با توجه 

به تاریکی هوا و موقعیت جغرافیایی منطقه، 

خودرو را رها کرد و به سمت باغها متواری 

شد.

فرمانده انتظامی استان با بیان این که در 

بازرسی از این خودرو 194 کیلو حشیش 

برای  تالش  کرد:  تصریح  شد،  کشف 

دستگیری راننده قاچاقچی با جدیت ادامه 

دارد.

سردار حبیبی خاطرنشان کرد: پلیس در 

راستای برخورد با سوداگران مرگ و مبارزه 

بی امان با این پدیده شوم، از هیچ تالش و 

کوششی دریغ نخواهد کرد.

کمک 200 میلیونی خّیر مشکانی 

به اورژانس و درمانگاه این شهر

توقیف خودرو قاچاقچی و کشف 

194 کیلو حشیش

عابد نعمتی، نی ریزان فارس:
شهرستان   115 اورژانس  کارکنان 
از ساکنان مسکن مهر  نی ریز و یکی 
فرهنگیان، جان جوان ۲5 ساله ای را 
که در پی واژگون شدن موتورسیکلتش 
آسیب دیده و دچار سرمازدگی شده 

بود، نجات دادند.
ساعت ۲0 دقیقه بامداد دوشنبه 13 
 ۲5 موتورسوار  یک  که  است  دی ماه 
ساله در انتهای خیابانهای مسکن مهر 
فرهنگیان منحرف می شود و با خروج 
سیل بند  رودخانه  دیواره  به  رمپ،  از 

برخورد می کند.
شکستگی  دچار  موتورسوار  جوان 
مهره های کمر و ضربه به سر و صورت 
و  پرت  نقطه  آن  در  اما  می شود. 
دورافتاده و در آن شب تاریک و سرد 
هیچ کس حضور ندارد و در واقع کسی 

متوجه این حادثه نشده است.
مصدوم با ناامیدی در گل و الی حاصل 
از بارندگی غلط می زند و با آه و ناله 
کمک می خواهد؛ اما کسی صدای او را 

نمی شنود.
کم کم ضعف و بی حالی بر جسم او و 
احساس تنهایی و ناامیدی بر روح او 

غلبه و باز هم ناله می کند...
آپارتمانهای  از ساکنان  همزمان یکی 
انتهایی مسکن مهر فرهنگیان به روی 
هوای  بخورد.  هوایی  تا  می آید  تراس 
بارانی و سکوت آن موقع شب آرامبخش 

است...
اما ناگهان از دور صدایی می شنود. شبیه 
ناله انسان است. فکر می کند خیاالتی 
کنجکاو  می کند.  گوش  دوباره  شده؛ 
می شود و با یک چراغ قوه از آپارتمان 

خارج شده و به طرف صدا می رود.
پس از کمی جستجو، مردی را می بیند 
که در گل و الی حاصل از باران افتاده و 
سرمای آن موقع شب، او را دچار ضعف و 

بی حالی شدید کرده است. 
پلیس  با  شده،  چه  نمی داند  که  او 
حضور  از  پس  و  می گیرد  تماس 
پلیس، اورژانس 115 را در جریان قرار 

می دهند.
تیم عملیاتی اورژانس مصدوم را از گل 
و الی کنار رودخانه و در واقع از یک 
از  بعد  و  نجات می دهد  ناگوار  حادثه 
انجام مراقبتهای اورژانسی و گرم کردن 
جوان،  وی را به بیمارستان شهدای 

نی ریز منتقل می کند.

تنها در تاریکی و گل و الی

جمعیت هالل احمر نی ریز در بارندگی اخیر به صورت آماده باش در آمد و چندین 
عملیات امدادی انجام داد.

به گزارش روابط عمومی جمعیت هالل احمر شهرستان نی ریز،  با توجه به اعالم 
هشدار در مورد سامانه بارشی و مقابله هر چه بهتر با حوادث این سامانه، ده نفر از 
امدادگران جمعیت هالل احمر شهرستان نی ریز در تاریخ 1۲ دی ماه به حالت 

آماده باش درآمدند و اقدامات زیر را انجام دادند:
 - بازدیدهای میدانی از خانه های آسیب دیده و ارزیابی و توزیع اقالمی بین این 

خانواده ها.
-  گرفتار شدن یک پژو پارس در گل و الی به دلیل بارندگی در 15 کیلومتری 
محور نی ریز - بختگان که یک تیم عملیاتی با هماهنگی مرکز کنترل و عملیات 

استان فارس به محل اعزام شد و اقدام به رهاسازی خودرو و انتقال آسیب دیدگان 
به محل امن کرد.

 - با توجه به لغزندگی معابر و جاده ها، یک دستگاه پژو پارس در 15 کیلومتری 
محور نی ریز - سیرجان منحرف شد که یک تیم امدادی به صحنه حادثه اعزام 

گردید و حدود یک ساعت عملیات امداد رسانی انجام داد. 
- سرنشینان یک دستگاه پراید در تفرجگاه پلنگان )نزدیک چاه امام حسین(  به 
دلیل نقص فنی وسیله نقلیه خود و شدت بارندگی، از تیمهای عملیاتی جمشعیت 
هالل احمر درخواست کمک کردند که یک تیم امدادی به صحنه حادثه اعزام شد 

و پس از  امداد رسانی و رساندن افراد حادثه دیده  به محل امن، به پایگاه بازگشت.
نوشتنی است جمعیت هالل احمر شهرستان نی ریز در این سامانه بارشی از 

ظرفیت خانه های هالل خود در بخشهای قطرویه و مشکان استفاده کرد.
همچنین جمعیت هالل احمر شهرستان نی ریز، 300 تخته موکت به مناطق 
سیل زده المرد ارسال کرد. این موکتها با مشارکت خیرین و انجمن صنفی 
رانندگان به مقصد مناطق سیل زده المرد جهت کمک به سیل زدگان و اسکان 

هرچه بهتر آنها ارسال شد.
*****

همچنین آتش نشانی نی ریز، 6 عملیات رفع آبگرفتگی معابر را انجام داد. 4 
عملیات در روز یکشنبه 1۲ دی ماه در خیابانهای جانبازان، امام حسین و صدوقی 
و دو عملیات در روز دوشنبه 13 دی، در بولوار شهید اکتسابی )رهاسازی خودرو 

گرفتار در باتالق( و سرای جاوید )آبگرفتگی(.

آماده باش هالل احمر و آتش نشانی نی ریز در بارندگی اخیر
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تبلیغات اسالمی
دیروز ما در مراسم ختم شخصی شرکت کرده 
بودیم. آقای مداحی که نمی دانم چکاره است، در 
صحبتهایش اعالم کرد که خودش اجازه نمی دهد 
کسی بخواهد نی یا دف در دارالرحمه بیاورد و در 

آنجا مراسم را با این شیوه اجرا کند.
ایشان  که  بپرسیم  مسئوالن  از  می خواستیم 
می دهد؟  نظری  چنین  که  است  چکاره 
مراسم  که  باشند  داشته  دوست  عده ای  شاید 

عزیزانشان را این گونه برگزار کنند.
دوم این که لطفًا نظارت بهتری روی خواندن این 
افراد داشته باشید. االن چند نفر هستند که یک 
کیف و یک بلندگو دارند و می خوانند. وقتی دو 
مراسم نزدیک هم باشد، اصاًل معلوم نیست چه 

می خوانند. 

پاسخ تبلیغات اسالمی:
با سالم و تشکر، البته هر شهری یک مسائلی 
را  امور  بعضی  و  هست  متعارف  برایش 
نمی پسندند. ضمن این که به عزیزانی که مراسم 
را اداره می کنند، تذکرات الزم داده شده است. 
به عالوه در اسرع وقت جلسه ای توجیهی برای 

عزیزان تشکیل خواهیم داد.

بیمارستان شهدا
چرا به کارکنان اتاق عمل که در معرض اشعه 
هستند، حق اشعه پرداخت نمی شود؟ در صورتی 
که در همه بیمارستانها پرداخت می شود؛ ولی 

اینجا حقشان ضایع می شود.

پاسخ بیمارستان شهدا:
اشعه چارت  پرداخت حق  قوت،  و خدا  سالم 
سازمانی دارد که طبق پروتکلهای سازمان انرژی 
اتمی داده می شود. کارکنانی که در خواست حق 
اشعه داشته باشند، می توانند با درخواست در 
اداره رادیولوژی شیراز ، در خواست خود را مطرح 
کنند و جوابیه اضافه شدن و یا عدم اضافه شدن 

حق اشعه را در حکم خود دریافت کنند.

شبکه بهداشت و درمان - نماینده مجلس
نی ریز چشم پزشک  در  که  است  ماه  یک  چرا 
حضور ندارد؟ یک ماه پیش برای امروز به من 

لطفًا  نداریم.  ولی حاال می گویند  دادند؛  نوبت 
پیگیری کنید.

پاسخ شبکه بهداشت و درمان:
زمان تقسیم پزشکان متخصص در دی ماه است 
و سرکار خانم دکتر نایبندی سهمیه شهرستان 
نی ریز می باشد که ان شاءا... به زودی مشغول به 

کار می شود.

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

با سالم خدمت شهروندان گرامی، با پیگیری از 
شبکه بهداشت و درمان شهرستان نی ریز ، رئیس 
محترم شبکه اعالم نمودند که تقسیم پزشک در 
این ماه در استان صورت می گیرد وچشم پزشک 
حضور  شهرستان  در  ماه  دی   15 از  جدید 

می یابند.

توزیع برق
دو عدد از المپهای چهارراه انتهای مسکن مهر 
فرهنگیان سوخته و شبها تاریک است. لطفًا آنها 

را تعویض کنید.

پاسخ توزیع برق:
با سالم، در پاسخ به سؤال همشهری محترم، با 
توجه به این که برای تعویض المپ سوخته محل 
ذکر شده نیاز به باالبر می باشد، لذا تا تاریخ ۲0 

دی 1400 انجام می پذیرد.

صندوق قرض الحسنه رضویه
می خواستم از کارکنان صندوق رضویه خیلی 
تشکر کنم که واقعًا سعه صدر دارند و چقدر به 
ارباب رجوع احترام می گذارند و در این اوضاع 
گرانی، هوای نیازمندان را دارند. خدا خیرشان 

بدهد ان شاءا...
واقعا کاش الگوی دیگر صندوقها و بانکها بودند. 
باید یک تجلیل درست و حسابی از آنها شود تا 

بشوند الگوی دیگر بانکها و صندوقها.

پاسخ صندوق قرض الحسنه رضویه:
با سالم، از طرف کارکنان صندوق قرض الحسنه 
رضویه از ایشان و دیگر عزیزانی که همواره ما را 
مورد تفقد خویش قرار داده و موجب قوت قلبمان 

می شوند، صمیمانه سپاسگزاریم.
توفیق خدمت به شما مردم شریف و قدرشناس 
علی بن  حضرت  مهربانیها  امام  عنایات  تحت 
خداوندی  الطاف  از  علیه السالم،  موسی الرضا 
صّدیق  خدمتگزاری  همواره  است.امیدواریم 

باشیم.  إن شاءا....

صمت
هر وقت به نانوایی روبروی ..... مراجعه می کنیم، 
به رغم داشتن انبوهی از نان، اشاره می کند که 
نان ندارد. لطفًا پیگیری کنید که جریان این نانها 

چیست؟

پاسخ صمت:
با سالم، نان سهم زندان نی ریز توسط خبازی 
موصوف پخت می شود که معمواًل به دلیل مراجعه 
نکردن به موقع نیروهای زندان، تا مدتی بعد از 
ساعت پخت روی میز می ماند. به همین دلیل سه 
مرتبه متصدی خبازی اعمال قانون شده و در پی 

این گزارش نیز با وی برخورد خواهد شد.

ناحیه نفت
مردم روستای بنه کالغی می گویند نفت ندارند. 
در این روزهای سرد که خیلیها بچه کوچک دارند 
و تعداد کمی از خانه های اهالی روستا گازکشی 
شده بقیه هنوز در دست اقدام است، این مشکل را 

به گوش مسئوالن برسانید.

پاسخ ناحیه نفت:
با سالم و احترام خدمت همه عزیزان، به علت ثبت 
مناطق گازرسانی شده توسط شرکت ملی گاز 
استان، تمامی ثبت نامهای خانوارهای موجود در 

این گونه مناطق غیر فعال شدند. 
طبق دستور مدیر محترم شرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی فارس، با هدف خدمت رسانی 
مطلوب به خانواده های کم بضاعتی که در سال 
جاری هنوز موفق به گازکشی نشده اند، شرکت 
با  ناحیه نی ریز  نفتی  ملی پخش فرآورده های 
هماهنگی شرکت گاز شهرستان، اطالع رسانی 
مطلوب را انجام داد و در یک حرکت جهادی 
فصل  از  را  خانوارها  این  تک تک  شبانه روزی، 
الکترونیکی نفت سفید  توزیع  به چرخه  پاییز 

بازگرداند.
در حال حاضر به محض خرید فروشندگان تعاونی 
روستایی، خرید آنها در نوبت بارگیری از انبارهای 
نفت قرار گرفته و هیچ محدودیتی نیز در توزیع 
نفت سفید به خانوارهای مشمول طرح توزیع 
الکترونیکی وجود ندارد. جهت آگاهی، سهمیه 
فصل زمستان در کارت بانکی متقاضیان شارژ 
شده و انتظار می رود همه خانوارهای واقع در 
مناطق گازرسانی، در اسرع وقت منازل خود را 

گازکشی کنند.

آموزش و پرورش
ابتدایی  پایه  امتحانات  نحوه  مورد  در  لطفًا 

اطالع رسانی کنید که آنالین است یا حضوری؟

پاسخ آموزش و پرورش:
در دوره ابتدایی با توجه به استقرار نظام ارزشیابی 
کیفی - توصیفی و با توجه به این که در این نوع 
نه  ارزشیابی تکوینی است  بر  تأکید  ارزشیابی 
ارزشیابی پایانی، و این که آموزش و ارزشیابی 
از هم جدا نیست، معلمان از لحظه شروع سال 
تحصیلی چه به صورت غیرحضوری )مشاهده(و 
چه به صورت حضوری، با استفاده از دیگر ابزار 
جمع آوری اطالعات در نظام ارزشیابی توصیفی 
)پرسیدن، تکالیف ، آزمون و...(، به دلیل یادگیری 
شناخت  و  یادگیری(  برای  )ارزشیابی  بهتر 
دقیقتر جهت قضاوت عادالنه تر)جنبه اصالحی 
ارزشیابی توصیفی( اقدام به جمع آوری اطالعات 
می کنند. بنابراین چیزی به نام امتحانات پایانی 

نداریم .

فرمانداری - شورای شهر مشکان - شورای 
شهر قطرویه

تودیع معارفه یامعارفه تنها؟
آقایان  گذشته،  هفته  دو  یکشنبه  روز  در 
شاهسونی و محسنی به عنوان شهرداران قطرویه 
و مشکان در فرمانداری نی ریز معرفی شدند و 

خبر آن منتشر شد. 
و  تودیع  برخالف  نکته  چند  جلسه  این  در 

معارفه های قبلی بود و چند نکته حائز دقت بود. 
1- حضور نداشتن شهرداران سابق مشکان و 

قطرویه  )آقایان مهندس شمسی و بهمنی(
۲- برگزاری معارفه در نی ریز، به جای این که در 
شهرداریهای دو شهر با حضور مسئوالن ارشد 
شهرستان و نماینده استاندار و مسئوالن محلی و 

با حضور نماینده مجلس برگزار شود.
اداری مرسوم، مساعدتی در  روال  بر  تا عالوه 
حق این دو شهرداری محروم از بودجه و عنایات 

استانی و شهرستانی شود. 
عالوه بر این، از تالش و زحمات شهرداران قبل و 
سرپرستان در حضور جمع مسئوالن محلی این دو 
شهر تقدیر و تشکر شود و یک لوح تقدیر در پایان 
کارشان به آنها داده شود و باخاطره  خوب آنجا 
را ترک کنند. همچنین شهرداران جدید معرفی 
شوند و با کارکنان و مردم و... آشنا شوند. از عکس 
یادگاری نیز بگذریم. موارد و موانع و راهکارهای 
قبلی را به افراد جدید ارائه دهند و خداحافظی 

کنند و برای خدمت به جایی دیگر بروند. 
صرف نظر از انتقادهای مردم، به هر حال شهردار 

جدید مشکان معرفی شد. لذا باید به فکر رفع 
موانع بود و در جهت سهولت کارها قدم برداشت. 
به  مشکان  که شهردار جدید  این  به  توجه  با 
دلیل کارنکردن در شهرداری، چندان آشنایی 
با شهرداری و شهر ندارد  و عالوه بر آن اعضای 
شورای شهر مشکان نیز اولین تجربه پارلمان 
شهری را دارند و نیروهای تخصصی کارکشته 
بودند  شهرداری که سرمایه شهر و شهرداری 
و با هزینه این محل تجربه کسب کردند و... نیز 
سجاد  دکتر  نظیر  رفته اند،  دیگر  جاهای  به 
آقای  و  شده  قطرویه  شهردار  که  شاهسونی 
آقای  یا  و  شده  زاهدشهر  شهردار  که  شریفی 
 شمسی که از کارکنان آباده طشک بود و قبل از 
آن یکی دو سال در مشکان و 8 سال نیز شهردار 
بود و امروز کارشناس شهرداری صدرا است، لذا 
نیاز مجدد به جذب پرسنل اداری ) نظیر رشته 
راه ساختمان و عمران( و... بیش از پیش  حس 
می شود تا این که این نیروها نیز یکی دو سال 
بتوانند تجربه کسب کنند و به پیچ و خمها آشنا 

شوند.
ناچار باید شهرداری دو نیروی جدید پذیرش 
کند تا به جای آنها به کار گرفته شوند یا یکی دو 
مشاور اهل این محل و آشنا به شهرداری خارج 
از اعضای شورای شهر جذب شوند یا با پذیرش 
نیروی همیار شهردار جدید در مدت یکی دو 
سال مشکالت کمتری به چشم آید و امور تسریع 
شود؛ هر چند اندکی هزینه مشاور و   .. . به دوش 

شهرداری می افتد.

فرمانداری 
گفته می شود شرکت گل گهر در صدد اخراج 
نیروهای استان فارسی حومه نی ریز مثل قطرویه، 
بومی سازی است. مگر  به دلیل  و...  بنه کالغی 
اطراف  روستاهای  و  قطرویه  نزدیک  کارخانه 
نیست؟ چرا نباید از آنها استفاده کند؟ آلودگی اش 
برای ما است؛ کارش نیست؟ ممنون می شوم 
اگر به گوش فرماندار و امام جمعه برسانید. مگر 
روستاییها چه راه درآمدی دارند که گل گهر 
هم بخواهد این کار را انجام دهد؟ من خودم 
آنجا کار نمی کنم؛ ولی خیلیها را می شناسم که 
کار می کنند. همه آنها هم خانواده های ضعیف 

جامعه هستند. کمک کنید و به دادشان برسید.

شهرداری نی ریز
ماشینها  سرعت  کنید؛  درست  را  سرعتگیرها 

خیلی زیاد است.

شهرداری و شورای شهر نی ریز

و  بولوارها  حاشیه های  در  می شود  پیشنهاد 
خیابانها به جای کاشت درختان غیر مثمر با نیاز 
آبی زیاد که مستلزم آبیاری فراوان و هزینه زیاد 
است، درختان مثمر با نیاز آبی کم مثل انجیر و 
زیتون کاشته شود. انجیر و زیتونی که در قرآن 
به آنها قسم خورده شده؛ زیتونی که 6 بار اسم آن 
در قرآن آمده است. درخت زیتون همیشه سبز 
و بسیار مقاوم است که می تواند خود را با شرایط 
نا مساعد آب و هوایی و خاکی سازگار کند. کما 
این که بعضی از شهر وندان با ابتکار خود و نه بنا 
به دستور آن را جلو منازل خود کاشته و از آن 

نگهداری می کنند و بسیار سبز و زیبا است.

پارک ملی قطرویه
گله،  سگ  توسط  جبیر  شکار  خبر  مورد  در 
می خواستم بگویم مگر سگ می تواند جبیر شکار 
کند؟ به نظر می رسد آهو تلف شده و او دارد از الشه 
نگهبانی می دهد. به جای مقصر کردن سگ و 
چوپان، فکری به حال کشاورزان منطقه کنید که 
با وجود داشتن زمین و آب، نمی توانند کشاورزی 
کنند. فکری به حال هجوم گورخرها به مزارع 
کنید و اگر دلتان برای حیات وحش می سوزد، 
جلوی بیماری طاعون را بگیرید که بسیاری از 

حیات وحش منطقه را تلف کرده است.

نی ریزان فارس
1- درود بر شما جناب آقای رجبی و ممنون از 
مطالب و پیگیریهای شما. لطفًا یک مطلب در 
مورد مهمترین و اصلی ترین تغذیه مردم که نان 
نی ریز  در  کیفیت  متأسفانه  کنید.  تهیه  است 
پایین است. آن قدر به این موضوع اهمیت داده 

نشده که متأسفانه نانوایی ها پاسخگو نیستند.
نی ریزان فارس؛ با سالم و درود فراوان. بررسی 

خواهیم کرد.
۲- با سالم، بعد از شاهان متعدد و دانشمندان 
نی ریز نسبت داده اید، حاال در  به  مختلف که 
شماره 366، شهید سلیمانی را به نی ریز ربط 

داده اید! مقداری عجیب می نماید!
نی ریزان فارس؛ با سالم و درود فراوان. سند 
اصلی دستخط سردار شهید سلیمانی است که 

عینًا چاپ شد.

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

نداده اند:
فرمانداری - شورای شهر مشکان - شورای 
و شورای شهر  - شهرداری  شهر قطرویه 

نی ریز - پارک ملی قطرویه

امید شهدان، نی ریزان فارس:

در جلسه ستاد کرونا  اعالم شد که سویه جدید »ُامیکرون« 

می تواند به شهرستان نی ریز هم سرایت کند.

در این جلسه که 1۲ دی ماه برگزار شد، رئیس شبکه بهداشت و 

درمان نی ریز اعالم کرد: »تاکنون نزدیک به 9۲ درصد از مردم 

ُدز اول، 8۲ درصد ُدز دوم و تنها 10 درصد ُدز سوم را دریافت 

کرده اند.«

دکتر داور آل داود  با اشاره به اهمیت ُدز سوم گفت: »تزریق ُدز سوم 

در نی ریز بویژه در رده سنی سالمندان استان فارس پایین بوده 

است. سالمندان بویژه کسانی که بیماری زمینه ای دارند، باید ُدز 

سوم را دریافت کنند.«

شرایط،  این  »در  افزود:  نی ریز  شهدای  بیمارستان  رئیس 

شهروندان توجه داشته باشند که نوع واکسن اصاًل مهم نیست و 

از نظر کاربردی هر نوع واکسنی دریافت کنند سودمند است.«

آل داود در پاسخ به سؤال معاون فرماندار که اخیراً چه عاملی باعث 

شده افراد در بیمارستان بستری شوند، این گونه پاسخ داد: »تا 

چند هفته قبل، بیشتر کسانی که بستری بودند، ُدز اول یا دوم 

را دریافت نکرده بودند.  الزم است بگویم چنانچه بیشتر از 4 یا 5 

ماه از زمان تزریق واکسن گذشته باشد، آن واکسن دیگر ایمنی 

 خاصی در بدن نخواهد داشت و الزم است ُدز یادآور)سوم( حتمًا 

تزریق شود.«

این متخصص قلب و عروق با بیان این جزئیات گفت: »بسیاری  از 

افراد با وجودی که کرونای خفیف دارند، انکار می کنند که بیمارند. 

گر چه بعضی اوقات دیده می شود فرد در بدنش کرونا دارد، ولی 

جواب تستش منفی می شود. بنابراین هر کسی که جواب تستش 

منفی است، به معنای نبود ویروس در بدنش نیست. ما با تحلیل 

یک ماهه بر چگونگی سرایت کویید19 به مراجعه کنندگان، 

عروسی،  مراسم  به  مربوط  آن  علل  شایع ترین  که  دریافتیم 

مهمانی ها و مدارس بوده است. به عنوان مثال، تنها در یک مراسم 

عروسی ۲0 نفر درگیر شدند که 5 نفرشان در بیمارستان بستری 

شدند.«

پرورش  و  آموزش  به  اشاره  با  شهرستان  کرونای  ستاد  دبیر 

گفت: »دانش آموزان آن طور که باید و شاید پروتکلها را رعایت 

نمی کنند. خواهش من این است که اواًل تجمع نباید صورت بگیرد 

و اگر صورت گرفت، باید تماِم افراد حاضر در آنجا واکسن دریافت 

کرده باشند و پروتکلهای بهداشتی را رعایت کنند.«

آل داود در ادامه صحبتهایش از ادارات و آموزشگاه ها خواست تا 

کد واکسن کارمند و معلمان را داشته باشند؛ زیرا این افراد بیشتر 

در معرض آسیب قرار دارند.

وی ُحسن »ُامیکرون« را شدت و درگیری کمترش نسبت به 

سویه دلتا و عیب آن را هم میزان واگیری بسیار باالیش دانست.

مرکز  جابه جایی  احتمال  از  خبر  فرماندار  معاون  ادامه،  در 

واکسیناسیون از سالن عفاف به جای دیگری به  علت تعمیرات داد 

که به گفته وی، نتیجه قطعی آن اعالم خواهد شد.

علیرضا میرزایی افزود: »روزانه هزار نفر برای دریافت واکسن، به 

پایگاه های واکسیناسیون مراجعه می کنند. این در حالی است که 

روزانه بین 10 تا ۲0 نفر به مرکز تست کرونا مراجعه می کنند.«

او از کسانی که هنوز واکسن دریافت نکرده اند خواست تا هر چه 

سریعتر برای دریافت ُدز های اول و دوم خود اقدام کنند.

اتاق  رئیس  سلمانی نژاد  علیرضا  به  خطاب  فرماندار  معاون 

به  کنند.  دریافت  را  واکسن  »اصناف مجبورند  اصناف گفت: 

خاطر حساسیت موضوع، حتمًا با همکاری اداره صمت گشت 

مشترک بگذارید تا بتوانیم جلوی سرایت ُامیکرون را هرچه زودتر 

بگیریم.«

وی همچنین گفت: »در اداره ای چنانچه کارمندی تمایل به 

دریافت واکسن نداشت، به فرمانداری اعالم کنید تا با وی برخورد 

شود.«

میرزایی تصریح کرد: »ما از شهرداران در بحث حمل و نقل درون 

شهری و اداره راهداری در بحث رانندگان اتوبوسها می خواهیم که  

اگر مشاهده کردند راننده ای واکسن دریافت نکرده، وی را موظف 

کنند تا واکسن خود را دریافت کند.

همچنین فروش بلیط به مسافری که کارت واکسن ندارد ممنوع 

است و ما هم برای کسانی که کارت واکسن نداشته باشند، برگ  

تردد صادر نخواهیم کرد.«

معاون فرماندار خاطر نشان کرد: »شهرداریها و رسانه ها، شعار 

ایمنی   = واکسیناسیون   + اجتماعی  فاصله گذاری    + »ماسک 

جمعی « را انتشار دهند. 

رئیس شرکت پخش فرآورده های نفتی هم به جایگاه های سوخت 

تذکر دهد که در پمپ بنزین ها حتمًا دستکش یکبار مصرف وجود 

داشته باشد؛ چرا که پیش  از کرونا هم آلوده ترین محیط، همین 

پمپ بنزین ها بودند.«

در پایان، مدیر آموزش و پرورش گفت: »در راستای حضوری شدن 

مدارس، دانش آموزان باید واکسن را دریافت کرده باشند. در رابطه 

با نظارت بر واکسیناسیون معلمان، بعید می دانم معلمی باشد که 

هر ۲ ُدز را دریافت نکرده باشد.« 

ولی زاده تصریح کرد: »امیدواریم دانش آموزان، سفیر سالمت 

برای پروتکلهای بهداشتی باشند تا بتوانیم به بهتر شدن اوضاع 

جامعه کمک کنیم.«

هشدار !   ُامیکرون در راه است 
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هنگامه نیایش
طلوع اذان صبحمهشیدیخورشیدی

غروب اذان ظهرخورشید
نیمه شب اذان مغربخورشید

شرعی
52554960012111731171823 جمادی الثانی19  دییک شنبه
62554960012121732171823 جمادی الثانی20  دیدوشنبه
72554960112131733171923 جمادی الثانی21  دیسه شنبه

82554960112141734171923 جمادی الثانی22  دیچهارشنبه 
92554960212151734172023 جمادی الثانی23  دیپنج شنبه
102554960212151735172023 جمادی الثانی24  دیجمعه 
112554860212161736172123 جمادی الثانی25  دیشنبه

برابر رأی شماره 140060311005000748 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 مریم خواجه احمدی فرزند هدایت به شماره شناسنامه 325 صادره از نی ریز در 
ششدانگ یک باب خانه به مساحت215.43 متر مربع پالک 1 فرعی از 2332 اصلی مفروز و مجزا شده از 
پالک 2332 اصلی واقع در نی ریز بخش 22 فارس خریداری از مالک رسمی آقای اصغر تاج بخش 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:1400/10/05     

تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/10/20

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

1400/09/23
- مورخ 

ش 126

***

برابر رأی شماره 140060311023000086 مورخ 1400/3/2هیأت اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
زرین  دشت تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم رقیه دهقانی  فرزند عسکر  به شماره 
شناسنامه 5829 صادره ازحاجی آباد  در یک باب ساختمان تجاری مسکونی به مساحت 265.5 
متر مربع پالک فرعی1762 از اصلی 7286 مفروز و مجزی شده از پالک 7286  اصلی قطعه 8  بخش 
12 فارس واقع  در زرین دشت خریداری مع الواسطه از مالک رسمی آقای محمد شجاعی محرز گردیده 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود. در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت 

انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشارنوبت اول:1400/10/05 
 تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/10/19

خلیلمرادخواه-رئیسثبتاسنادوامالکزریندشت

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

1400/09/3
- مورخ 0

ش 2758

37156

تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیأت  رأی شماره 140060311005000775  برابر 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک نی ریز تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محسن علی پور فرزند 
محمدحسین به شماره شناسنامه 120 صادره از نی ریز در ششدانگ یک باب خانه به 
مساحت268.14متر مربع پالک 14 فرعی از 4060 اصلی مفروز و مجزا شده از پالک 
1فرعی از 4060 اصلی واقع در نی ریز بخش 22 فارس خریداری از مالک رسمی آقای 
محمود محمدیان 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:1400/10/19 

تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/11/04

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 1400/10/03
ش 133

35719

تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیأت  رأی شماره 140060311005007125  برابر 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک نی ریز تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای بهنام زارع فرزند رمضان به 
شماره شناسنامه 2550088451 صادره از نی ریز در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 
169.34 متر مربع پالک 17 فرعی از 3473 اصلی مفروز و مجزا شده از پالک 1فرعی 
از 3473  اصلی واقع در نی ریز بخش 22 فارس خریداری از مالک رسمی آقای اکبر 
شیخایی 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:1400/10/19 

تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/11/04

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 1400/10/04
ش 131

35719

برابر رأی شماره 140060311005000746 هیأت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نی ریز تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای حسن مظفری فرزند عباس به شماره شناسنامه 263 صادره از نی ریز در ششدانگ یکباب 
خانه به مساحت 141.09 متر مربع پالک 3302 فرعی از 3331 اصلی مفروز و مجزا شده از پالک 27 فرعی 
از 3331  اصلی واقع در نی ریز بخش 22 فارس خریداری از مالک رسمی خانم رخشنده افراسیابی 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:1400/10/19 

تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/11/04

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 1400/10/08
ش 136

35719

برابر رأی شماره 140060311005000833 هیأت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نی ریز تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای هوشنگ رحماندوست فرزند آقامحمد به شماره شناسنامه 4 صادره از بختگان در ششدانگ 
یک درب باغ به مساحت 25487 متر مربع پالک 161 فرعی از 4820 اصلی مفروز و مجزا شده از پالک 4820  
اصلی واقع در نی ریز بخش 22 فارس خریداری از سهام مشاعی متقاضی)هوشنگ رحمان دوست( 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:1400/10/19 

تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/11/04

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 1400/10/05
ش 132

35719
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توبمابتالیشم1
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شنسردکمسام5

اتامکتراپخر6

نلزهسراشنمه7

فوباریتکدرک8

جسارمارهاجر9

وکریتکتشرنو10

نراملتتماز11

دیوندبلاکذوفن12

گیدوینیرومایا13

الگیبلکاخلم14

نسونافتوماخه15

برابر رأی شماره 1400603311018000104-1400/10/07 هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک بختگان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای داود امینی فرزند 
افراسیاب به شماره شناسنامه 7 کد ملی 2559784378 صادره از نی ریز در ششدانگ 
یک قطعه باغ به مساحت 75049 متر مربع تحت پالک شماره 587 فرعی از 7315 اصلی  
واقع در بخش 22 فارس حوزه ثبت ملک بختگان 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:1400/10/19 
 تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/11/03

سیدمحیالدینصادقی

رئیسثبتاسنادوامالکبختگان

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

- مورخ 1400/10/15
ش 140

36172 نیازمند وام 
200 تا 400 میلیون تومان

فقط ضمانت با سند
بدون ضامن کارمند

53824487-09054032621 

بنایی و رنگ آمیزی 1/37193

درخشان
 مسئول احمد خرمدل 

09171334347
1/37178

یک باب زیرزمین به مساحت 120 مترمربع با تمامی امکانات )آب، 

برق، تلفن، گاز( بر روی خیابان  - واقع در خیابان جانبازان مناسب 

برای دفتر کارگاه ، انبار ، آرایشگاه زنانه اجاره داده می شود .

09176094556 ن
زمی

یر
ه ز

ار
اج

2/37191

دعوت به همکاری

به یک نیرو خانم آشنا با کامپیوتر جهت کار 

در  خانه چاپ نیازمندیم.

مراجعه حضوری  خیابان طالقانی نبش خیابان بهداشت

2/37206

مفقود شده
کارت ملی به شماره ۲۵۵۹۷۱۷۷۱۹ به نام حسن قربانی 
به همراه دو عدد کارت رفاه و یک عدد کارت کشاورزی در 
شهر نی ریز گم شده است. از یابنده تقاضا می شود با 

شماره 0۹۱۷33۲8۵3۱ تماس بگیرد.

2/37319

دعوت به همکاری

به تعدادی چرخ کار ماهر  جهت کار در تولیدی 

نیازمندیم
0۷۱۵38۲6۹6۲-0۹36۱86۱۷۲۵

2/37206

یک واحد مرغداری دارای آب، 

برق، گاز و دیگر متعلقات به 

فروش می رسد
09177302852

فروش مرغداری

2/37178

آگهی تشکیل مجمع عمومی عادی و فوق العاده انجمن صنفی کارگری 
مسئولین ایمنی و بهداشت حرفه ای شهرستان نی ریز و حومه   

»نوبت دوم«
بدین وســیله ازکلیه اعضا انجمــن صنفی کارگری دعــوت به عمل می آید در جلســه 
مجمع عمومی عادی و فوق العاده که رأس ســاعت 19:30 الی 21 شــب روز شنبه مورخ 
1400/11/09 در محل مســجدذواالنوار واقع در خیابان طالقانی تشــکیل می گردد و 

حضور به هم رسانند.
دستور کار جلسه:

1- تصویب اساس نامه جدید                    2- ماده 2 نام حوزه فعالیت شهرستان های نی ریز،  استهبان 

و بختگان             3- ارائه گزارش عملکرد مالی سال 1399              4- انتخاب بازرس انجمن 

با توجه به استقبال واحد های صنعتی از مسئولین ایمنی اولویت جذب با 
کسانی است که عضو انجمن باشند و درجلسه مجمع حضور یابند.

انجمن صنفی کارگری مسئولین ایمنی و بهداشت حرفه ای شهرستان نی ریز

4/
35

15
8

دفتر  
نی ریزان 

فارس
از 7 صبح تا 

8شب
یکسره باز 

است
)پنج شنبه ها 

تا 13:30(

یک قطعه باغ انجیر با 2000 متر مربع زمین - جاده آسفالت 

شده، ماشین رو دردامنه کوه بیدبخون به فروش می رسد
09173173797

فروش باغ انجیر

2/35902

اجاره مجتمع 
تجاری

تعدادی از واحدهای مجتمع 
تجاری ) پاساژ مهدی( 

واقع درخیابان امام مهدی  
جنب کمیته امدادامام)ره( 
ترجیحاجهت مطب پزشک، 
داروخانه،دفاتر مهندسی و...
اجاره و رهن  داده می شود.

داوطلب 
09174139443

2/37321

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

با ما تماس بگیرید: 5146 731 0917 »جاللی«

دعوت به همکاری
 جذب نیرو در کابینت خانه برتر

استادکار یک نفر / نصاب ماهر یک نفر
09177303106 

2/37323
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زیر نظر: دکترحسنعلی پیشاهنگ پزشک عمومی و  محدثه نیک منش کارشناس ارشد تغذیه

/ فوت کردن شمع تولد ممنوع.
بررسیها نشان می دهد فوت کردن شمعهای روی کیک تولد، 
میزان باکتریهای کیک را 14 هزار برابر می کند. از طرفی 

مواد شیمیایی و دود شمع هم روی کیک می نشیند.

/ آیا ُامیکرون آغاز پایان کرونا است؟
 استاد دانشگاه جانز هاپکینز: دانشمندان در خصوص اعالم 
پایان همه گیری، شیوه های خاص خود را دارند و یکی از 
مهمترین نشانه ها، نشانه »اجتماعی - علمی« است که این 
گونه خالصه می شود. ُامیکرون در واقع در حال ترسیم آغاز 
پایان همه گیری است؛ چون همه دولتها و مردم در حال 
حاضر کرونا را بخشی از زندگی خود دانسته و به جای فرار از 

آن، شروع به سازگاری با آن کرده اند.
 این موضوع به ما نشان می دهد که طی چند ماه آینده، در برابر 
گونه های آتی ویروس ایمنی بیشتری وجود خواهد داشت 
و ُامیکرون هر میزان خسارتی را که در آینده نزدیک ایجاد 
کند، اما بشر به زندگی قبل از بهار سال 2020 باز خواهد 

گشت.

/ اگر ناخن هایی شکننده یا ریزش مو دارید یا در روز کسل 
 هستید، کمبود آهن دارید!

 به جای مصرف خودسرانه قرص آهن، از منابعی مثل اسفناج، 
عدس، لوبیای  سفید، نخود و جگر استفاده کنید!

/ هر عالمتی از سرماخوردگی را ُامیکرون فرض کنید؛ 
ُامیکرون PCR گریز است!

 علیرضا بیگلری، عضو کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا: 
عالئمی مانند سرفه، عطسه، بدن درد، خواب آلودگی، تب و... 
می تواند عالمت ُامیکرون باشد و وقتی فردی این عالئم را 

دارد، فرض کند ُامیکرون است و خود را قرنطینه کند.
 PCR تحقیقات اخیر نشان می دهد که تا حدودی ُامیکرون
گریز است و آن را فریب می دهد و آزمایش PCR  افراد مبتال 

به ُامیکرون منفی است.

/ گردو بخورید تا دچار اضطراب و افسردگی نشوید!
 بسیاری از دانه های خوراکی برای سالمت مغز بسیار مفیدند؛ 
اما بهترینشان گردو است!  گردو منبع بسیار خوبی از پروتئین 
و چربی سالمی است که کمک می کند سطح قند خون 

متعادل و عروق خونی پاکتر بماند.
 گردو حاوی امگا3 است که اثر مثبتی بر خلق و خو دارد و در 
عین حال، اضطراب و افسردگی را کاهش می دهد. بنابراین، 
مصرف روزانه آن شما را از خوش بینی، انرژی، امید و تمرکز 

بهره مند می سازد.

/ طبق یک مطالعه که در آمریکا انجام شده، مردان دوستان 
خود را به دلیل باال بودن ثروت یا باال بودن قوت جسمی یا 
انتخاب می کنند. در مقابل، خانم ها  باال  روابط اجتماعی 
انتخاب می کنند که حمایت  کسانی را به عنوان دوست 

عاطفی و صمیمت دارند و اطالعات مفیدی از جامعه دارند.

/ آیا در شرایط کرونایی می توانیم به استخر برویم ؟!
از طریق آب  بیماریهای عفونی: کرونا   وزیری، متخصص 
قابل انتقال نیست؛ البته این بدان معنی نیست که در محیط 
استخر این ویروس قابل انتقال نیست.  نمی توان حکم به 
تعطیلی دائمی استخرها داد و این اماکن می توانند با رعایت 

پروتکلهای بهداشتی فعالیت داشته باشند.
 در حال حاضر با وجود سویه ُامیکرون که تا حدی ایمنی گریز 

است، رعایت پروتکلها بیش از پیش اهمیت پیدا کرده است.

/ چرا نباید با معده خالی قهوه بخوریم؟
خوردن  قهوه با معده خالی، مخاط معده را تحریک می کند و 
ترشح اسید معده را افزایش می دهد. همه اینها باعث آسیب 
به پوشش داخلی معده شده و به سرعت منجر به گاستریت و 

درد معده و سوزش سردل می شود.
قبل از نوشیدن قهوه، باید صبحانه بخورید.

/ 30 دقیقه پیاده روی کنید و این تأثیرها را ببینید:
 احساس شادی، مقاومت در برابر میکروبها، سوزاندن چربی، 
عالئم  کاهش  هضم،  فرایند  بهبود  پاها،  قدرت  افزایش 

افسردگی، جذب بهتر ویتامین دی

/ پژوهش های اخیر نشان داده که نشستن زیاد با افزایش 
احساس افسردگی و اضطراب مرتبط است. اگر کارتان با 
زمانی  فواصل  دائمی همراه است، حتمًا در  نشستن های 
مختلف قدم بزنید. همین  کارهای ریز می تواند خطر ابتال به 

افسردگی را کاهش دهد. ولی خیلیها به آن عمل نمی کنند.

/ احتمال آسیب کلیه بر اثر عفونت به ویروس کرونا
 محققان بیمارستان آموزشی آخن واقع در آلمان دریافتند 

آلودگی به ویروس SARS-CoV-2 موجب عفونت کلیه ها و 
آسیب بافت آنها می شود.  بر اساس این تحقیقات، زخم ایجاد 
شده در کلیه آلوده به ویروس کرونا می تواند کارکرد کلیه ها 

را در بلند مدت تحت تأثیر قرار دهد.

چند خط سالمتی
/ کسانی که زیاد خیال پردازی می کنند، خالق ترند !

روز  هر  انسانها  دریافتند  کالیفرنیا  دانشگاه   دانشمندان 
حدود 30٪ از روزشان را به رؤیاپردازی سپری می کنند. 
این میزان در زمان های خاص، مثل وقتی که سفر هستید تا 

70٪ افزایش می یابد.
خیال  زیاد  که  کسانی  کرده اند  ثابت  دانشمندان   البته 
پردازی می کنند، خالق تر هستند. همچنین آنها می توانند 

راهکارهای مناسبی برای حل مشکالت خود پیدا کنند.

/ تزریق دز سوم واکسن، ایمنی بدن را در برابر کرونا ٪90 
افزایش می دهد.

 رئیس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت بر 

اهمیت واکسیناسیون نوبت سوم و تأثیر آن بر مهار سویه 
اومیکرون تأکید کرد و گفت: تزریق نوبت سوم واکسن، 

ایمنی بدن در برابر ویروس کرونا را به 90٪ می رساند.

/ برای بهبود خارش واژن
برگهای رزماری را به مدت 15 دقیق در آب خیسانده و 

ناحیه واژن را با آن بشویید.

/ در این روزهای سرد، سوپ خیلی می چسبه!
اضافه کردن ذرت به سوپ باعث تقویت معده و الغری 
شکم و پهلو می شود و کلسترول و چربی خون را کاهش 

می دهد.
مهمتر از همه این که به درمان کم خونی ناشی از فقر 

ویتامین B12 کمک می کند.

/ سرخ کردنی ها پیرتان می کند.
هر چیز به مدت طوالنی در روغن سرخ شود، باعث تسریع 
فرآیندهای التهابی در بدن می شود و این فرآیند، سلولهای 

بدن را در معرض فرسودگی و پیرشدگی قرار می دهد.

/ هفت عادت خطرناک برای قلب:
سیگار کشیدن، اهمیت ندادن به تغذیه، ورزش نکردن، 
صبحانه نخوردن، استرس داشتن، ساعت کاری مشخص 

نداشتن، مصرف چربیهای ترانس

/ اگر می دانستید که ذرت مکزیکی بدون سس چقدر 
خاصیت دارد، هیچ وقت با سس نمی خوردید !

 از بین بردن لک های پوستی،  کاهش ریزش موی ارثی،  
کاهش چروک زیر چشم

/ کاهش وزن چه تأثیری بر بدن می گذارد؟
1- انرژیتان زیاد می شود.

2- حافظه تان تقویت می شود.
3- پوست تان صافتر می شود.

4- زانو دردتان برطرف می شود.
5- آلرژیتان بهتر می شود.

6- اندازه پاهایتان کوچکتر می شود.
7- به هوای سرد حساس تر می شوید.
8- چرخه قاعدگیتان تغییر می کند.

9- سردردهایتان کمتر می شود.
10- اشتهایتان بهتر می شود.
11- دیگر خروپف نمی کنید.

/ فواید سکوت برای مغز :
 ازبین رفتن تنش،  بازیابی توان ذهنی، فعال شدن شبکه 

پیش فرض مغز، بازسازی سلولهای مغز 
رژیم 10 دقیقه ای سکوت در روز برای افزایش سالمت مغز 

مفید است.

/ آیا می دانید که کفشهای با بیش از 4 سانتیمتر پاشنه، بر 
روی مغز و سیستم عصبی اثر داشته و باعث سردرد  می شود؟

/ خوراکی های پروتئینی مناسب برای کاهش وزن:
بدون چربی  بدون چربی، گوشت  گوساله  فیله گوشت   
جانوران علفخوار، سویا، سینه مرغ، بوقلمون چرخ شده، 

سالمون وحشی، ساردین، لوبیا سیاه

/ گوشت بوقلمون سیستم ایمنی بدن را باال می برد. 
گوشت بوقلمون شامل 81 درصد پروتئین و کمترین مقدار 

چربی است!
 فسفر موجود در بوقلمون 4 برابر فسفر موجود در میگو 

می باشد.

/ سیب زمینی خواص روشن کنندگی طبیعی دارد. 
اگر آن را با آبلیمو مخلوط کنید و روی نقاط تیره شده پوست 
قرار دهید، این نقاط به صورت چشمگیری روشن خواهند 

شد.

/ کم خونی و آلزایمر
مشخص شده که اکثر زنان مبتال به آلزایمر، در جوانی 
مبتال به کم خونی بوده اند. فقر آهن موجب پایین آمدن 
اکسیژن مورد نیاز سلولهای مغزی و تخریب زود هنگام آنها 

می گردد.

چند خط سالمتی

برای  که  هستند  محصوالتی  دهانشویه ها 
پاکسازی تنفس و تمیز کردن مناطقی که 
مسواک به آنها  دسترسی چندانی ندارد، به 

کار می روند.
دکتر کریس کامر، جراح دندانپزشک در این 
خصوص می گوید: با وجود آن که دهانشویه ها 
عمکلرد مطلوبی دارند و سالیان سال است که 
تولید می شوند، شستشوی دهان با آب نمک 
به طور کلی ارزانتر است و می تواند به همان 
اندازه در بهبود سالمت و بهداشت دهان و 

دندان مؤثر باشد.
کامر ادامه می دهد: »شستشو با آب نمک 
بسیاری از باکتریها را به وسیله فرآیند اسمز 
از بین می برد، که مکانیسمی وابسته به خروج 
آب است. این ترکیب همچنین یک محافظ 
و  می شود  محسوب  عالی  آنتی باکتریال 
می تواند محیط دهان را از ریسک عفونت در 

امان نگاه دارد.
کنندگی،  ضد عفونی  خاصیت  بر  عالوه 
شستشو با آب نمک می تواند بر درمان سایر 
مشکالت دهانی، از آفت دهان گرفته تا آلرژی 
و دندان درد نیز مؤثر واقع شود. عالوه بر این، 
اثرات مثبتی بر سالمت تنفس هم دیده شده 
به یک کاندید  را  است که چنین محلولی 
درمانی مناسب برای فصل سرماخوردگی و 

آنفلوآنزا تبدیل می کند.

مزایا، روش ساخت و موارد دیگری که در 
ادامه اشاره می شود، با استناد به مطالعات 
منتشر شده توسط مجله علمی با دسترسی 

آزاد پالس وان جمع آوری شده اند:

ایمنی بیشتر برای سالمت دهان، دندان 
و لثه

به گفته بنیاد سرطان دهان، محتوای باالی 
الکل در برخی از دهانشویه ها منجر به تحریک 
با آب  لثه ها می شود. شستشو  بویژه  دهان 
به شمار  ایمن تری  تنها جایگزین  نه  نمک 
می رود، بلکه در عین حال می تواند باکتریها را 

از بین ببرد و دهان شما را تمیز نگه دارد.
البته شستشوی آب شور عالوه بر توقف رشد 
باکتریها، فواید دیگری نیز به همراه دارد. این 
مزایا شامل کاهش میزان پالکهای دندانی و 
سرعت بهبودی به دنبال اعمال دندانپزشکی 

مختلف هستند.

کمک به مهار رشد باکتریها در محیط 
دهان

اما شستشوی آب نمک چگونه می  تواند باعث 
دکتر  در دهان شود؟  باکتریها  توقف رشد 
می دهد:  توضیح  دندانپزشک  الزار  مارک 
با غرغره آب نمک به صورت روزانه، محیط 
اسیدی مورد نیاز باکتریها برای رشد و تکامل، 

به تدریج کاهش یافته و به مرگ نهایی آنها 
منجر می شود.

الزار اضافه می کند: »شوینده های آب نمک 
با افزایش تعادل PH در فضای داخل دهان 
وارد عمل می شوند و محیط قلیایی تری ایجاد 
می کنند که در آن باکتریها قادر به رشد و 
تکثیر نیستند.« باکتریهای مضر، زندگی در 
محیط اسیدی را ترجیح می دهند. از این رو با 
خنثی سازی آن، التهاب دهان نیز کمتر شده 

و سالمتر به نظر می رسد.

حفظ سالمت تنفسی و حذف بوی بد 
دهان

یک بررسی تحقیقاتی در سال 2019 نشان 
داد که غرغره آب شور )و همچنین شستشوی 
بینی( به احتمال زیاد سبب ایجاد محافظت 
از  می شود.  سرماخوردگی  برابر  در  نسبی 
طرفی دیگر با محدود سازی رشد باکتریها، 
مشکل بوی بدن دهان که ناشی از فعالیت 
میکروارگانیسمها به خصوص در دوره های 

گرسنگی است، برطرف خواهد شد.
بر اساس پژوهشی کوچک در سال 2020، 
غرغره آب شور می تواند در کاهش عفونتهای 
دستگاه تنفسی فوقانی به طور متوسط تا دو 
و نیم روز مؤثر باشد. همچنین محققان این 
مطالعه اشاره کرده اند که شستشوی دهان با 
آب نمک می تواند به عنوان یک مداخله ایمن 
و مؤثر در بیماران کووید مثبت مورد استفاده 

قرار بگیرد.

عالوه بر موارد عنوان شده، غرغره آب 
نمک برای مقاصد زیر نیز مفید خواهد 

بود:
- بهبودی پس از کشیدن دندان

- پیوره یا پریودنتیت )عفونتی است در ناحیه 
که  دندان  نگهدارنده  نسوج  سایر  و  لثه ها 
سبب خونریزی پای دندانها و بوی بد دهان 

می شود(
- درد دندان و عفونت لثه

- آفت دهان و آلرژی

نحوه تهیه محلول شستشوی آب نمک
 برای تهیه اصولی محلول تنها کافی است این 

سه مرحله را دنبال کنید:
- از آب گرم استفاده کنید؛ زیرا گرما بیشتر از 
آب سرد تسکین دهنده درد در ناحیه دهان و 
گلو است. آب گرم همچنین به حل شدن بهتر 

نمک کمک می کند.
دارید  دسترس  در  که  نمکی  نوع  هر  از   -
دستورالعملهای  بیشتر  کنید.  استفاده 
شستشو با آب نمک نیاز به یک لیوان)0.2 
لیتر( آب گرم و 1 قاشق چای خوری نمک 
دارند. با این حال اگر دهان شما حساس است 
و احتمال تحریک بافتی با دوز باالی آب نمک 
را می دهید، مقدار نمک را به نصف قاشق 

چای خوری برای 1 تا 2 روز اول کاهش دهید.
و  کنید  اضافه  نمک  آمده  آب جوش  به   -
ترکیب ایجاد شده را هم بزنید تا یکنواخت 
شود. پیش از مصرف اجازه دهید تا دمای آب 
مقداری متعادل شود و پس از پایان شستشو 
از  تا  بریزید  دور  را  باقیمانده  محلول  نیز 

هرگونه آلودگی جلوگیری شود.

عوارض جانبی و احتیاط مصرف
استفاده بیش از حد از شوینده های حاوی 
نمک می تواند سبب تحریک هرچه بیشتر 
با  را  بیمار  علت  همین  به  و  شود  لثه ها 

خونریزی دهانی روبرو کند.
با این حال گفته شد که دوز معمول محلولهای 
آب  نمک چه به منظور غرغره و چه برای 
بلعیدن بی خطر هستند. در مجموع توصیه 
می شود که پس از اتمام شستشو، محلول را از 

دهان خارج کنید.
پزشکان معمواًل نسبت به انجام شستشوی 
متوالی در روز و قورت دادن بیش از حد آب 
ضمن  عمل  این  می دهند.  هشدار  نمک 
تحریک بافت حفره دهان و لثه ها، بدن را 

دهیدراته می کند.

یک دهانشویه طبیعی، رایگان و بسیار مؤثر

 C سیر حاوی مقادیر زیادی ویتامین

است که تولید کالژن را بیشتر می کند .

افزایش  به  سیر  در  موجود  سلنیم 

گردش خون کمک می کند.

سیر فولیکولهای مو را هم پاکسازی 

افزایش  باعث  مسأله  این  و  می کند 

نرسیدن  از  مانع  و  موها  استحکام 

موادی به موها می شود که به رشد آن 

کمک می کند.

Der�در پژوهشی که در نشریه هندی 

 matology, Venereology
شده،  منتشر   and Leprology
استفاده از ژل سیر به صورت موضعی 

برای درمان موضعی آلوپسی یا همان 

طاسی، مورد بررسی قرار گرفته 

است.

نتایج تحقیق نشان داد واکنش به 

دارو از لحاظ رشد موها در گروهی 

که از ژل سیر استفاده کرده بودند 

به میزان چشمگیری عالی بوده 

است.

درمان ریزش موها با معجزه ای به نام سیر

دعوت به همکاری 
به یک راننده با تجربه جهت کار 

روی نیسان نیازمندیم
مراجعه حضوری 

09171304431

1/37194
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گرفتن کالچ در زمان روشن کردن خودرو 
بخش مکانیک خودرو هنرستان فنی و حرفه ای شهید دکتر باهنر نی ریز

 پای درس آیت ا... بهجت فومنی

 با بچه ها  همان طوری 
رفتار کنید که توقع دارید 

خدا با شما رفتار کند

دانستنیهای خودرو

درسهای اخالقی

آشپرباشی

فاطمه زردشتی / نی ریزان فارس:
دِم غروب بود. مادرم روی تخت نشسته بود 
و سبزی پاک می کرد. دو تا چای تازه دم 
آوردم... عجله داشتم زودتر چایم را بخورم و 
برگردم سرکار... دو سه تا لباس مشتری ها 
همان طور نیمه کاره مانده بود و باید تا فردا 
هورت  را  چایم  داغ داغی  می شد.  حاضر 
کشیدم و پاتند کردم بروم که مادرم صدایم 

کرد...
- حمیده...

نگاهش کردم...
خواست  و  برداشت  قندان  از  قند  دانه ای 

بمانم...
گوشه  تخت نشستم. دست از کار کشیدن 
کشید... به چشم هایم نگاه کرد و بعد از کلی 

مقدمه چینی از رحیم گفت...
از  که  بود  نشده  تمام  هنوز  حرف هایش 
از  نداشتم  دوست  شدم...  بلند  جایم  سر 
تابه حال  بزند...  حرف  جدیدم  خواستگار 
چندین بار سر این موضوع با هم حرف زده 
بود.  شده  بحث مان  حتی  گاهی  و  بودیم 
کم کم داشتم پا به 35 سالگی می گذاشتم 
و مادرم نگران آینده ام بود. به قول خودش 
او و خواهرم فهیمه  دوست نداشت پاسوز 

شوم... 
به اصرار مادرم دوباره سر جایم نشستم که 
مادر بغضش را فرو داد و نطقش باز شد. از 
خانواده رحیم گفت که اهل یکی از شهرهای 
همجوار بودند، متمول بودند و آن طور که 
مادر می گفت رحیم پسر یکی یکدانه خانه 

بود. 
گفتم نه! اما مادرم اصرار داشت او را ببینم و 
با او حرف بزنم... نمی دانستم چه کنم، دلم 
برای مادر و خواهرم فهیمه می سوخت. پدرم 
که ُمرد، همه  بار زندگی به دوش مادرم افتاد. 
در یک غروب سرد زمستان بود که از داربست 
پایین افتاد و خبر مرگش را برایمان آوردند. 
آن موقع ها من چهارده پانزده ساله بودم و 
فهیمه دو سه سال بیشتر نداشت. مرگ پدر 
شوک بزرگی برایمان بود و ضربه  عمیقی به 

زندگی امان زد. 
پدر که ُمرد، مادرم چادرش را به کمر بست و 
برای اینکه دستمان پیش کسی دراز نباشد، 
مثل یک مرد شروع به کار کرد. از نان پختن تا 
ریختن ترشی و هر کاری که فکرش را بکنید؛ 

تا با آبرو زندگی کنیم.
و  او  حال  به  می سوخت،  حالش  به  دلم 
بیشتر به حال خواهرم فهیمه که از همان 
کوچکی مشکل قلبی داشت و باید دائم دوا 
و دکتر می شد. دیپلم که گرفتم رفتم کالس 
خیاطی، نشستم پای چرخ و هی الگو کشیدم 
و هی کوک زدم تا بتوانم کار مادرم را سبک تر 
و  شدند  زیاد  مشتری هایم  رفته رفته  کنم. 
سری توی سرها در آوردم. این وسط کم کم 
سر و کله  خواستگارها پیدا شد. می آمدند و 
می رفتند و من حرفم به همه همان بود که 

بود...
- نه!

دروغ چرا؟ از ازدواج و زندگی مشترک بدم 
نمی آمد اما اگر می رفتم چه بر سر مادرم و 

فهیمه می آمد؟ از کجا می آوردند بخورند؟ 
توی همین فکرها بودم که مادرم دستش را 
گذاشت روی شانه ام...  اصرار داشت رحیم 
را ببینم و وقتی به خاک پدرم قسمم داد، 

نتوانستم روی حرفش حرف بزنم.
از همان برخورد اول از رحیم و خانواده اش 

خوشم نیامد. مادر و سه تا خواهرش از مچ 
دست تا آرنج شان پر از النگو بود و رحیم 
حسابی  حرف  کلمه  تا  چهار  نمی توانست 
تا  می گفتند  خانواده اش  که  آن طور  بزند. 
کالس پنجم بیشتر درس نخوانده بود و حاال 
روی تاکسی که پدرش برای او خریده بود کار 
می کرد. به اصرار مادر رحیم برای صحبت 
به اتاق رفتیم. چند کلمه بیشتر با هم حرف 
نزدیم و از همان  جا خودم را آماده کردم که 
بگویم نه! رحیم می خواست بعد از ازدواج به 
شهر آن ها بروم و همین بهانه  خوبی برای 

»نه« گفتن و متقاعد کردن مادرم بود.
*****

هنوز میوه  و شیرینی ها وسط بود که مادرم 
نشست کنارم و نظرم را پرسید.
- خب حمیده، نظرت چیست؟

- نه!
این بار اما مادر کوتاه نیامد. با اینکه همیشه 
سعی می کرد آرام باشد و صدایش را کسی 
نشود، این بار شروع به داد و بیداد کرد. از حرام 
شدن شیرش بر من گفت و اینکه هیچوقت 
حاللم نمی کند. از اینکه اگر سر و سامان 
بگیرم و عروسی مرا ببیند، خیالش راحت 

می شود.
نمی دانستم چه کنم. از طرفی سنم داشت باال 
می رفت و خواستگارهایم انگشت شمار شده 
بودند و از طرفی رحیم به دلم ننشسته بود و 
دلم برای مادرم و فهیمه می سوخت. خیلی 
تالش کردم مادرم را متقاعد کنم تا جواب 
منفی بدهم اما نشد که نشد... نمی دانم، شاید 
هم وضع مالی خوب خانواده  رحیم چشم 

مادرم را گرفته بود...
تحقیق مختصری کردیم و باالخره جواب بله 
داده شد. مراسم عقدی گرفتیم و به فاصله  
یکی دو ماه مراسم عروسی برگزار شد و به 

شهر آنها رفتیم.
فکر  نبود.  خوبی  شب  برایم  عروسی  شب 
اینکه باید جدا از مادر و فهیمه زندگی کنم 
و آینده  آن ها، شیرینی عروسی را برایم تلخ 

کرده بود...

زندگی مشترک مان در حالی با رحیم شروع 
فهیمه  و  مادر  دلتنگ  من سخت  که  شد 
بودم اما با این وجود سعی می کردم چیزی 
برای رحیم کم نگذارم. اما زیاد طول نکشید 
واقعی  شخصیت  خانواده اش  و  رحیم  که 
خودشان را نشان دادند... با وجود این که وضع 
مالی شان خیلی خوب بود فوق العاده خسیس 
مشتشان  از  آب  معروف  قول  به  و  بودند 
نمی چکید. این را از روزی فهمیدم که به 
خانه  مادر رحیم دعوت شدیم و شام ماست و 

سبزی گذاشت جلویمان!
سعی می کردم در آن غربت خودم را با خانواده  
رحیم و شرایط شان وفق دهم اما واقعًا سخت 
بود. خانواده  توداری بودند و با هیچ کسی رفت 
و آمد نداشتند. چیزی نگذشت که به رحیم و 

رفتارهایش مشکوک شدم. 
دیر به خانه می آمد و نزدیکش که می شدم 
می کردم.  حس  را  دود  بوی  راحتی  به 
می ترسیدم. حتی از فکر اینکه رحیم اعتیاد 

داشته باشد، مو بر اندامم سیخ می شد...
خانه  از  که  رحیم  نداشتم.  خوبی  زندگی 
می زد بیرون با عشق و ذوق شام می پختم و 
منتظرش می نشستم اما او تا ساعت یک و دو 

شب سر و کله اش پیدا نمی شد. اعتراض هم 
که می کردم می گفت با دوستانم بوده ام. یکی 
دو بار با مادرش صحبت کردم و از رفتارهای 

رحیم گفتم اما بعد پشیمان شدم... 
- ببین حمیده، ناشکری نکن! همه  دخترها 
و نوعروس ها آرزوی چنین خانه و زندگی 
را دارند. شوهرهای مردم پول ندارند خانه 

اجاره کنند، دیر آمدن که چیزی نیست...
مانده بودم سفره  دلم را پیش چه کسی باز 
کنم. دلم خیلی پر بود تا اینکه یک شب بعد از 
اینکه رحیم دیر به خانه آمد دلم طاقت نیاورد 
و بحث مان باال گرفت و جالب آنجا بود که 
رحیم آب پاکی را ریخت روی دستم و گفت 

اعتیاد دارد و همینی هست که هست!
آن شب تا صبح پلک هایم روی هم نیامد. پتو 
را کشیدم روی سرم و تا آنجا که می توانستم 
گریه کردم. دوست داشتم وسایلم را جمع 

کنم و برای مدتی به خانه  مادرم بروم بلکه 
رحیم به خودش بیاید اما دلم به حال مادرم 
می سوخت. بیچاره فکر می کرد من در اوج 
درگیر  را  فکرش  باید  چرا  خوشبختی ام. 
می کردم؟ به همین خاطر سوختم و ساختم، 
بلکه رحیم تغییر کند... ماندن من اما وضع 
را بدتر کرد. رحیم که حاال فهمیده بود من 
ماندنی ام از صبح تا ظهر جلویم می نشست 
و مصرف می کرد. بعد از ظهرها می خوابید 
و شب ها تا دیر وقت با دوستانش بود و باز 
مصرف می کرد. به کلی قید کار را زده بود و 
اگر کمک های پدر و مادرش نبود، از گرسنگی 
پیدا  هم  بزن  دست  تازگی ها  می مردیم. 
کرده بود. اعتراض که می کردم با مشت و 
لگد به جانم می افتاد و نمی خواست صدایم 
را بشنود. بدتر از همه اما وقت هایی بود که 
مادرم و فهیمه به خانه امان می آمدند. به زور 
چهار کلمه با آن ها حرف می زد و آنقدر سرد 
برخورد می کرد که دو روز نمانده وسایل شان 
را جمع می کردند و برمی گشتند. حرف هم 
که می زدم می گفت نان اضافی ندارم به مادر 

و خواهرت بدهم...
حالم از زندگی ام به هم می خورد. نه تفریحی، 
نه مسافرتی، نه لذتی، نه خنده ای... همه اش 

حرص، همه اش ناراحتی....
گفته بودم رحیم را ترک می دهم اما روز به 
روز مصرف موادش بیشتر و بیشتر می شد. 
به خودش نمی رسید و اگر اصرارهای من 
نبود ماه تا ماه حمام نمی رفت. اصاًل شبیه 
آدمیزاد نبود. حتی با اقوام خودشان رفت و 
اواخر واتساپ و  این  آمد چندانی نداشت. 
اینستاگرامم را حذف کرده بود و می گفت حق 

نداری در شبکه های مجازی بچرخی... 
برای نجات زندگی ام خیلی تالش کردم اما 

مدام به در بسته خوردم...
پنجشنبه بود آن روز. از صبح به رحیم تأکید 
کرده بودم عصر زود به خانه بیاید تا برای 
چیزی  هیچ  خانه  در  بیرون.  برویم  خرید 
نداشتیم و رحیم مدام امروز و فردا می کرد. 
از ساعت  5 عصر چشمم به در بود تا رحیم 
بیاید. هر چه شماره اش را می گرفتم جواب 
نمی داد که نمی داد... ساعت یک شب بود که 
مثل همیشه سر و کله اش پیدا شد. شده  بودم 
انبار باروت. دندان روی جگر نگذاشتم و گفتم 
و گفتم... از بی غیرتی او گفتم و از اینکه زن 
جوانش را هر شب تا ساعت یک و دو تنها رها 
می کند. می دانستم جوابش چیزی جز مشت 
و لگد نیست اما باید می گفتم تا سبک شوم... 
من می گفتم و رحیم می زد. رحیم می زد و 
من گریه می کردم... در آخر وقتی رحیم اسم 
مادر و پدر مرحومم را پیش کشید و شروع به 
فحاشی کرد، دیگر طاقت نیاوردم و به سمت 
او حمله  ور شدم و نتیجه اش آن شد که دستم 

بشکند وتمام سرو صورتم کبود شود.
فردای آن روز چمدانم را جمع کردم و راهی 
خانه  مادرم شد. مادرم مرا که دید شروع کرد 
توی سر و صورتش زدن... به آغوشش پناه 
بردم و تمام بغض های فرو خورده ام را بیرون 

ریختم...
روز  چند  برگردم.  نداد  اجازه  دیگر  مادرم 
بعد رحیم و مادرش آمدند دنبالم اما با زبان 
بی زبانی گفتند همینی هست که هست و 

یک طورهایی تو باید کوتاه بیایی!
نمی توانستم با همانی که بود زندگی کنم... 
من آرامش می خواستم... مدتی بعد طالقم را 

گرفتم و از آن زندگی راحت شدم.

/ خدا نکند که برای تعجیل فرج امام 
دعا  عجل الله تعالی فرجه الشریف  زمان 
کنیم، ولی کارهایمان برای تبعید فرج 

آن حضرت باشد!

/ یکی از طاّلب اصفهانی می گوید:
نفس  تزکیه  و  خودسازی  برای  زمانی 
چند ماهی به مشهد مقّدس مسافرت 
نمودم. روزی خدمت آیت الله العظمی 

بهجت رسیدم. ایشان فرمود:
فایده ای  شکل  این  به  خودسازی  آقا 
را  مادرتان  و  اصفهان  به  بروید  ندارد. 

خشنود کنید.

نفس  مالک  که  است  آن  »زهد«   /
خودت باشی، و در هر فعل و ترک، مراقب 

اذن خدای متعال باشی.

/ اگر کسی طالب هدایت و معرفت خدا 
باشد و در طلب، جدی و خالص باشد، در 

و دیوار به اذن الله، هادی او خواهند بود.

/ سجود، غایت خضوع است.

تا نزدیکی های  / نباید مغرور شویم. 
وفات و تا ]آن[ زمانی که شیطان زنده 
است، انسان در مخاطره است! به خدا 

پناه می بریم.

/ ما باید اهل محاسبه باشیم، هرچند 
اهل توبه نباشیم و تدارک نکنیم، خوِد 
محاسبه مطلوب است. اگر بدانیم فالن 
روز حسینی و فالن روز یزیدی هستیم، 
بهتر از این است که اصاًل ندانیم یزیدی 
ممکن  سرانجام  حسینی.  یا  هستیم 

است روزی به خود بیاییم و بخواهیم 
تدارک)جبران( کنیم.

گرفتاری های  و  ابتالئات  این همه   /
ما، در اثر ناشکری و کفران نعمت های 
ماست؛ زیرا خداوند سبحان می فرماید: 
َکَفْرُتْم  َوَلِئْن  َلَِزیَدنَُّکْم  َشَکْرُتْم  »َلِئْن 
سپاسگزاری  اگر  َلَشِدیٌد؛  َعَذاِبي  ِإنَّ 
کنید، قطعًا نعمت خود را برای شما زیاد 
می کنم؛ و اگر ناسپاسی کنید، به راستی 

که عذاب من سخت و شدید است«.

/ این احساس لذت در نماز، یک سری 
مقدمات خارج از نماز دارد، و یک سری 

مقدمات در خود نماز. 
 آن چه پیش از نماز و در خارج از نماز باید 
مورد مالحظه باشد و عمل شود این است 
که: انسان گناه نکند و قلب را سیاه و دل 
را تیره نکند. و معصیت، روح را مکّدر 

می کند و نورانّیت دل را می برد. 
باید  انسان  نیز  نماز  هنگام خود  در   و 

زنجیر و سیمی دور خود بکشد تا غیر 
خدا داخل نشود یعنی فکرش را از غیر 

خدا منصرف کند.

/ بچه ها توی خانه بازیگوشی و شیطنت 
می کردند. گاهی درمانده می شدیم. از 
آیت الله بهجت قدس سره پرسیدم: »با 
بچه ای که از دیوار راست می رود باال و 
حرف گوش نمی کند، باید چه کار کرد؟«

دارید  توقع  که  »همان طوری  گفت: 
خدا با شما رفتار کند، با این بچه ها  هم 
همان طور رفتار کنید. این طور اگر نگاه 
کنید، دیگر  زدن بچه ها یا  بداخالقی با 

آن ها به خاطر اشتباه، بی معنی می شود. 
بچه هم احساس  نمی کند که بابایش 

درکش نمی کند.«

صلی الله علیه وآله  اکرم  پیامبر  از   /
چنین روایت است: »أال أخبرکم بدائکم 
دواُؤکم  و  الذنوب  داُؤکم  دوائکم،  و 
اإلستغفار؛ آیا شما را از درد و درمانتان 
آگاه نسازم!! درد شما گناهان و درمانتان 

استغفار است«.
الّله« را تا می توانید از  کلمه »أستغفر 
روی اعتقاد کامل، صمیمانه، با التزام به 

لوازم حقیقیه معلومه اش، تکرار نمایید.

ملتفت  باید  جوان ها  و  نوجوان ها   /
روزبه روز  که  همچنانی  که  باشند 
سن شان باال می رود، علم و ایمان شان 

هم باید همین جور باشد.

است  ذکری  همین  ذکر،  باالترین   /
که عرض می کنم: نیت بکند که اگر خدا 
به او صد سال عمر داد، یک دفعه عالمًا 
عامداً مختاراً معصیت خدا را نکند. این 

باالترین ذکر است. ذکر عملی است! 
اگر همه ما این ذکر را داشته باشیم، 
همه ما با فضل خدا اهل بهشتیم، اگر 
این ذکرمان دوام داشته باشد. دوامش 
هم ]به این است که[ اگر حدوث داشته 
به  چرا؟!  دارد.  دوام  شود(،  باشد)آغاز 
جهت اینکه لطف خدا بیشتر است؛ »َمْن 
ْبُت إَِلْیه  بَاَعًا؛ هر که  َتَقرََّب إَِليَّ ِشْبراً َتَقرَّ
وجبی به من نزدیک شود؛ یک باع)اندازه 
دو دست که از هم گشوده باشد( به او 

نزدیک می شوم«.

برای نجات زندگی ام خیلی تالش کردم
بر اساس یک سرگذشت واقعی

روشن  برای  دارند  عادت  رانندگان  برخی 

کردن خودرو ابتدا پدال کالچ را فشار  دهند و 

بعد استارت  بزنند. آیا این کار الزم است؟

بین  قدرت  انتقال  کالچ  سیستم  وظیفه 

پیشرانه خودرو و جعبه دنده و قطع آن در 

زمان الزم است. به طور عمومی تصور بر این 

است که وقتی دنده در شرایط خالص قرار 

دارد هیچ نیروی اضافه ای بر روی پیشرانه 

نیست چون که کالچ عماًل نیرو را از پیشرانه 

نیرو  ولی در سمت دیگر  خودرو می گیرد. 

که  است  آن  واقعیت  اما  نمی شود.  منتقل 

وضعیت  در  حتی  خودرو  کالچ  مجموعه 

خالص دنده ها هم باری را بر پیشرانه خودرو 

تحمیل می کند.

این باِر تحمیل شده البته بسیار اندک است 

و به همین علت به  طور معمول احتیاجی به 

گرفتن کالچ در هنگام روشن کردن خودرو 

که  خودروهایی  خصوص  در  ولی  نیست. 

خیلی  هوای  در  یا  و  دارند  ضعیفی  باتری 

سرد، به خاطر این که مجموعه روغن های 

به کار رفته در مسیر انتقال قدرت غلیظ تر 

به  شده اند، کالچ نیروی اضافه بیشتری را 

پیشرانه خودرو وارد می کند و به همین علت 

توصیه می شود در زمستان برای روشن شدن 

بهتر خودرو کالچ بگیرید. البته در خصوص 

خودروهایی که پیشرانه آن ها به  خوبی تنظیم 

دارند  مناسبی  باتری  شرایط  و  است  شده 

نیازی به این کار نیست ولی خیلی از رانندگان 

برحسب عادت در هنگام روشن کردن خودرو 

کالچ می گیرند.

این موضوع به خصوص در باره خودروهای 

قدیمی  تر عمومیت بیشتری دارد و به همین 

علت برای چنین خودروهایی توصیه می کنیم 

در روزهای سرد زمستان، پیش از روشن کردن 

خودرو پدال کالچ را فشار دهید. در خصوص 

دیگر خودروها اگر استارت خودرو به  خوبی 

عمل می کند و خودرو در هوای سرد به آسانی 

روشن می شود نیازی به این کار نیست. ولی 

فشردن پدال کالچ اندکی از بار روی سیستم 

استارت کم می کند و بی ضرر است.

مواد الزم:
کره:۷5 گرم )به دمای محیط رسیده(

پودر قند:5۰ گرم
تخم مرغ:۱ عدد 

وانیل:یک چهارم قاشق چایخوری 
آرد :۱5۰ گرم

بکینگ پودر:یک چهارم قاشق چایخوری 
مواد میانی:

تخم مرغ درشت: ۱ عدد 
کره آب شده:5۰۰ گرم

آرد:3۰ گرم
شکر:5۰ گرم

پودر هل:۱ قاشق چایخوری 

گردو :۷۰ گرم
وانیل: کمی 

طرز تهیه:
با هم زن زده،  را  ابتدا کره و پودر قند 

تخم مرغ و وانیل را اضافه کنید و هم بزنید 
آرد و بکینگ پودر الک شده را کم کم به 
مواد اضاف کنید. اول با قاشق و بعد با نوک 
انگشت خمیر را صاف کنید. مواظب باشید 

زیاد ورز ندهید که به روغن می  افتد .
خمیر به دست آمده را داخل کیسه فریزر 
به مدت ۱ ساعت استراحت داده و بین دو 

نایلون باز کنید.
بعد با قالب تارت کوچک قالب زده و داخل 

قالب پهن کرده و شکل دهید.
بعد خمیر را با چنگال سوراخ کنید و مواد 
میانی را ریخته، در فر با دمای ۱۸۰ درجه 
به مدت نیم ساعت قرار دهید. بعد از پخت 
کمی عسل یا شربت بار روی شیرینی ها 

ریخته و با پودر پسته تزئین کنید.
طرز تهیه مواد میانی:

شکر، تخم مرغ و وانیل را با هم زن در حد 
مخلوط شدن زده ، آرد را اضافه کنید و هم 
بزنید. سپس کره آب شده، پودر هل و مغز 

گردوی خرد شده را بریزید.

 یک عصرانه دلچسب
راضیه یزدی نژاد / مدرس آشپزی

بچه ها سالم
به کوشش سمیه نظری 

مرد نادان و دامپزشک
برای  گرفت.  چشم درد  مردی 
رفت.  دامپزشک  پیش  درمان 
دامپزشک دارویی را که برای درمان 
چشم االغ ها استفاده می کرد، توی 

چشم مرد ریخت و مرد کور شد.
به  دامپزشک  دست  از  مرد  آن 
این  که  کرد  شکایت  شهر  قاضی 
شخص چیزی را که در چشم االغ ها 
می ریخت در چشم من ریخت و من 

کور شدم.
گناهی  دامپزشک  گفت:  قاضی 
ندارد، چون اگر تو االغ نبودی، برای 
معالجه نزد دامپزشک نمی رفتی و 

پیش طبیب کاردان می رفتی.
*****

اصل حکایت: مردکی را چشم درد 

دوا  که  رفت  بیطار  پیش  خاست. 

کن. بیطار از آنچه که در چشم َخرها 

می کرد در چشم او ریخت و کور شد. 

مردک شکایت به قاضی برد و گفت: 

این بیطار من را خر فرض کرد و از آنچه 

که در چشم خر ها می ریخت در چشم 

قاضی  کور شدم،  و  ریخت  فرو  من 

گفت: بر بیطار هیچ تاوان نیست اگر 

تو خر نبودی با حضور طبیبان حاذق 

پیش بیطار نمی رفتی.

ندهد هوشمنِد روشن رأی
به فرومایه، کار های خطیر

بوریاباف اگر چه بافنده است
نبرندش به کارگاه حریر
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ویژه  طنز نی ریزان فارس

سال ششم / شماره:  2۸۷
قیمت: 2 قرون

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

سنگ پا و شغل یک میلیونی!
احمد زیدآبادی در کانال تلگرامی خود نوشت:

- با یک میلیون تومان سرمایه در این روزگار می توان شغل 
ایجاد کرد؟ به نظر وزیر کار و تعاون و رفاه اجتماعی بله، چرا 

که نشود؟
اما چه نوع شغلی؟

- مثاًل یک تنبک خرید و با به صدا در آوردن آن در کوچه و 
خیابان از مردم طلب کمک کرد.

- یا چند دسته گل نرگس خرید و با فروش اجباری آنها بر سر 
چهارراه ها، رانندگان را کالفه کرد.

- یا یک گونی برنج خرید و آن را به کول گرفت و دور خانه ها 
راه افتاد و آن را با تضرع و التماس به خانواده ها عرضه کرد تا از 

روی ترحم آن را بخرند.
- یا چند تا ُلنگ و یک شیشه شور خرید و شیشۀ ماشین های 

مردم را سر چهارراه ها به زور تمیز کرد و از آنها پول گرفت.
- یا یک دست لباس مندرس و کهنۀ حاجی فیروز خرید و با 

رقصیدن در کوچه و خیابان، از مردم پول گرفت.
- یا چند تا کیسۀ حمام و سنگ پا خرید و جلوی پاساژها 

بساط کرد.
یا....

- ولی به نظرم همان بساط کردن سنگ پا از همه مناسبتر 
باشد ... !

طنز میهمان

از والیت بنه کالغی

گازشهری،مهمانمردمانبنهکالغی
بخش اولی

همانطور که می دانید کپسول یا همان 
سیلندرهای گاز، به برندهای مختلفی 
ایران گاز، و به   چون بوتان، پرسی و 
رنگ های زرد، نارنجی، قرمز و ...  دیده 

می شود.
والیتی ها  هم  پیش،  دهه ها  و  سالها 
متعاقبًا  و  خانه  کردن  گرم  دنبال  به 
شیرزنان روستا پیگیر امور مطبخ خانه و 
بشور و بساب بودند؛ به حدی که انگار 
هیچ وقت تمامی و ایضًا بازنشستگی 

ندارد.
سرد  بسیار  و  سرد  اقلیم  به  باتوجه 
نبودن  دسترس  در  و  زمستان  در 
سوخت های فسیلی، مردم از راه جمع 
درختان  چوب  سوزاندن  و  کردن 
که  خودمانی  چیله  و  هیزم  همان  یا 
انبار  کنی  کفش  یا  و  َخرپشتی  در 

می کردند، گرما را به منزل می آوردند.
بود: پختن  فراوان  استفاده هم  موارد 
َلتیر،  انواع نان های ُقرصو،  غذا، پخت 
گرمایش  حمام،  کردن  گرم  سه تِّی، 

خانه و ...
رسمی هم بود به نام »َخر هیزمی« که 
فعاًل به بد و خوب آن کار نداریم. اما به 
این طریق بود که قبل از هر عروسی، 
مردان خانواده داماد و اقوام و خویشان 
آبی  نیسان  ماشین هایی که عمدتًا  با 
بود به دل کوه می زدند و از صبح تا 
ظهرگاهان هیزم جمع می کردند و با 
بوق و ِکل و جار و جنجال به خانه داماد 

می آمدند.
و  خویشان  و  داماد  خانواده  شیرزنان 
حتی خانواده عروس نیز در امور پخت 
غذا برای آن مرداِن به کوه رفته، کمک  
»خرهیزمی«  داستان  اوج  می دادند. 

آنجا بود که ِنسوان قوم و خویش داماد، 
با لباسهای محلی و دستمال های  رنگ و 
وارنگ به دست، اما موقر و با متانت، 
ساده و دل انگیز همراه با ساز ُدهل، به 
با  که  می رفتند  مردانشان  پیشواز 
باز  خوشحال  و  پرهیزم  نیسان های 

می گشتند.
جوان  شاید  بین  این  در  که  بگذریم 
مجردی هم بود که از ذوق دیدن همسر 
صبح  استقبال،  مراسم  در  آینده اش 
همراه  به  عجیبی  شور  با  علی الطلوع 
کاروان هیزم  رفته و با یک عالمه انرژی 
به جمع آوری هیمه پرداخته بود و خدا 
خدا می کرد تا هرچه زودتر ظهر شود و 
صدای اذان »َکل َاسدالله« از  چاه یکم 
به گوش برسد تا  آنها  دیگر  دست از 
کار بکشند و به سمت روستا سرازیر 
شوند. منتها با این پیش شرط واجب و 
نه مستحب،  که ماشینها کمی بیشتر از 

قدر کفایت، پر از هیزم شده باشند.
از بحثمان دور نشویم. سالها بعد دیگر با 
رونق آشپزخانه ها در روستا و مشغولیت 
از  جلوگیری  برای  و  مردم  بیشتر 
آسیب رسیدن به درختان، این رسم 
به صندوقچه رسوم پیوست و با ایجاد 
کپسول های  و  خانگی  آشپزخانه های 

گاز، کار برای مردم راحت تر از قبل شد.
هرچند این روزها هر آدم وطن دوستی، 
تنگ  هیزمی«  »َخر  یک  برای  دلش 
شده و مهم نیست دیگر این رسم، برای 
آشنا و فامیل باشد و یا غریبه! بلکه مهم 
حضور در آن رسم و غنیمت شمردن آن 

موسم است.
بعد از طی شدن دوران هیزم، دیگر در 
هر منزلی حداقل یکی دو و شاید سه 

تا کپسول گاز پیدا می شد؛ یکی برای 
پخت و پز، یکی برای حمام و یکی هم 
البد برای پخت نان که از آن به عنوان 
یار کمکی حمام و پخت و پز در مواقع 

حساس کاربرد داشت.
تمام شدن ناگهانی و بی خبر کپسول 
هم حکایتها داشت. فارغ از این که زیر 
قابلمه و زودپز قبل از رسیدن مهمان 
خاموش شود و یا در هنگام استحمام 

بویژه در فصل سرد. 
در این حالت معمواًل مادران با سرعتی 
مثال زدنی از کپسول کمکی استفاده 

می کردند.
پدر  که  بود  این  هم  حالتش  بدترین 
خانه َدره آب )ُاووو(  بود و پسر همسایه 
را صدا می زدند تا بیاید و با فرغون و 
بعدها با موتور به مغازه فالنی برود که 
کپسول هایش ُپرتر است و یا فالن مغازه 

که  حساب و کتابشان آنجاست.
یک نکته انحرافی هم  این بود که ۹۹ 
درصد مردم تأکید داشتند شیر سیلندر 
گاز برای باز و بست راحت تر، خوش فرم 

باشد.
و  موانع  این  تمامی  از  عبور  با  نهایتًا 
با کپسول پر  چالش ها، پسر همسایه 
بر می گشت و آن را به فوریت به اجاق 
یا آبگرمکن وصل می کردند تا غذا دیر 
نشود یا شخص محبوس در حمام کمتر 

از سرما بلرزد. 
عمری بود مابقی خاطرات کپسولیمان 
را کپسول وار خواهیم نوشت و سپس به 

سراغ گاز شهری خواهیم رفت.
باقی بقایتان، ایام به کامتان

به قلم یک 
کپسول به دوش سابق

ماجراهای من و بی بی
خیلی بی بی ته دِسّ کم 

گرفتیه! 
بی بی دوباره خودش را جلوی 

آینه ورانداز کرد و گفت:
- میگم ننه، او چارقد مخملو ِر 

کنم سُرم بیتر نی؟
نفس عمیقی کشیدم...

- ای بابا، چقد این پا و اون پا 
می کنی بی بی. من که گفتم به 
خاطر این کرونایی بیشینیم تو 
خونه شما گوش نکردی گفتی 
نع، ناهارو تو تاالر میدن بریم. 
االنم که من آماده شدم شما یه 

ساعته آماده نمیشی...
- دختر الکی خو نی، اینا خو اَ او 
خونوادا نیسن که هر چی شد 
اینا  َپلوشون.  بیری  بُرت  کنی 
بیا  حاال  کالسه،  با  ُمرَدناشونم 

بین چه َلواِسی کردن برشون...
*****

از در که رفتیم تو، بی بی گفت:
ایطو  بیمیره ام  آدم  بیا   -
چه  نیگا،  نیگا  خوبه...  بیمره 
چه  آَدِمی،  چه  تشکیالتی، 

لواِسی...
ُمرد مرده  بابا بی بی آدم  - ای 
فرقی می کنه؟ خدا  دیگه؛ چه 

کنه آدم تا زنده اس خوب باشه...
- ُخبه ُخبه، تو دیم حرف مفت 

زدی؟ 
ننشسته  بیشتر  دقیقه  ای  چند 

بودیم که بی بی گفت:
- میگم ننه، ینی غذا چی چیه؟

حاال  بی بی...  نمی دونم   -
هرچی...

َینی  هرچی؟  چی چی  ینی   -
کِتی گورجه با کباب یکیه؟

االن  خب؟  بی بی  بگم  چی   -
میارن می بینیم دیگه...

بی بی  آوردند  که  را  نوشابه ها 
گفت:

- ننه اگه اوردن سه تا بیگیر!
- وا بی  بی سه تا برا چی؟ ما که 

دو تاییم...
تا  سه  تو  دوتاییم...  َزرمارو   -

بیگیر کاُرت نواشه...
نمیشه  روم  من  بی بی جون   -
چی  برا  بگین  خو  به خدا، 

میخواین؟
رفته  زن عاموت  نیدونی  میه   -

شهرشون؟
- بله...

- خو عاموت ُگشنه و تشنه تو 
بری  َیی چی  نبویه  خونه، من 

َبَچم  بَِوَرم؟ نبویه یاُدش کنم؟
- آخه بی بی جون زشته، دُرس 

نیس این کارا....
هنو  تو  ِهییییی، هی دختر،   -
ینی  بچه  بفمی  نشدی  مادر 

چی چی...
دس  داد  که  را  غذا  گارسون 

بی بی، بی بی گفت:
- میگم یکی دَیم بده...

- حاج خانوم ولی شما که دو 
نفرین...

- َیی نِوی دَیم درم هیجو بود، 
االن رف َدسشویی!

گارسون چیزی نگفت و ظرف 
غذا را جلوی بی بی گذاشت...

به  کردم  رو  رفت  که  گارسون 
بی بی...

- بی بی این چه کاریه می کنین 

آخه؟ چرا دروغ میگین؟ به خدا 
زشته... اصاًل من نمیدونم حاال 
چطور میخواین این غذا رو ببرین 
تو  غذاها  خونه... می بینین که 

ظرفه، اونام ظرفای تاالرن...
بی بی پوزخندی زد...

َای دخترررر خیلی بی بی ته دسِّ 
کم گرفتیه! 

دستش را برد سمت کیفش که 
حسابی باد کرده بود و قابلمه ای 

را آورد بیرون...
- وااااای بی  بی این چیه؟ تورو 
آبرومون  پایین  بیارینش  خدا 

رفت.
- خیِل خو دختر تو دیه نیخوا 
در  ِر  باَکالسا  َاِدی  من  بری 

بیَیری...
چه  با  می داند  خدا  خالصه 
مشّقتی بی بی قابلمه را دور از 

چشم بقیه توی کیفش جا داد...
*****

به  کردم  رو  خانه  به  نرسیده 
بی بی...

- بی بی...
- هوم؟

یه  خونه  نرسیدیم  تا  میگم   -
زنگ به عمو بزنم بیاد غذا رو ببره 

پس...
- بی بی ِمن و منی کرد...

اینجو  تا  دیه  گالب  میگم   -
ای  بدم  ِر  غذو   برم  اومدیم 
بیام،  و  موسی  مش  پیرمردو 
عاموت دیه حتمًا تا حاال َیی چی 

گالبتونخورده!

 به کوشش فاطمه زردشتی نی ریزی

 غلط های متداول در زبان فاریس
از دیدگاه استاد حسن عمید

مصراع: 
ِمصراع »به کسر میم« به معنی یک نیمه از یک بیت شعر است، اغلب ِمصَرع می گویند که غلط است .

مظنون: 
َمظنون به معنی گمان برده شده و طرف سوءظن واقع شده است. بعضی این کلمه را به معنی گمان برنده استعمال 

می کنند و می گویند: »من به فالن شخص مظنون شدم« که  غلط است.

برگرفته از:  عمید، حسن )بی تا( غلطهای فاحش فرهنگهای فارسی به عالوه غلطهای مشهور و متداول، تهران: انتشارات 
کتابخانه گوتنبرگ، ص ۱2۷.

ذرک شیخ اوببکر شبلی رمحةاهلل علیه
- نقلست که یک بار چند شبانروز در زیردرختی رقص می کرد و می گفت: هوهو. گفتند: این چه حالتست؟ گفت: 

این فاخته بر این درخت می گوید: کوکو. من نیز موافقت او را می گویم: هوهو.
و چنین گویند تا شبلی خاموش نشد فاخته خاموش نشد.

- نقلست که گفت: اگر ملک الموت جان بخواهد هرگز بدو ندهم. گویم اگر چنانست که جانم که داده ای به واسطه 
کسی دیگر داده ای تاجان بدان کس دهم. اما چون جاِن من بی واسطه داده ای بی واسطه بستان.

- نقلست که وقتی او را دیدند پارٔه آتش بر کف نهاده می دوید گفتند تاکجا گفت: می دوم تا آتش در کعبه زنم تا 
خلق با خدای کعبه پردازند.

*- از تذکره االولیاء عطار / شبلی صوفی معروف قرن سوم مهشیدی. زاده سال 2۴۷ مهشیدی در شهر سامرا 
و مدفون در بغداد. اصل وی از خراسان قدیم و از مردم اسروَشنه از فرغانه بود. پدرش حاجب بزرگ خلیفٔه 
عباسی بود و خود وی مدتی حاکم دماوند بود؛ و سپس حاجب موفق خلیفٔه عباسی گردید. آنگاه مشاغل دیوانی 
را ترک گفت و به عبادت پرداخت. عاقبت در مجلس خیر نساج )از بزرگان تصوف( توبه کرد و مصاحب جنید 
بغدادی گردید. به سبب بسیاری مجاهده و اعمال خارق العاده، مردم وی را دیوانه می پنداشتند و مکرر وی را به 

دارالمجانین می بردند.

دلم به حال پروانه ها می سوزد 
وقتی چراغ را خاموش می کنم

مارین سورسکو 
مترجم  نمایش نامه  نویس،  شاعر، 
در   ۱۹3۶ زاده   داستان  نویس،  و 
رومانی. در رشته  زبان های مدرن 
شروع   ۱۹5۹ از  کرد.  تحصیل 
سال  از  و  کرد  شعر  نوشتن  به 
نشریات  ویراستاری  به   ۱۹۶3
ادبی مشغول شد. در سال ۱۹۶۴ 
»تنها  نام  با  را  کتابش  نخستین 
پس  کرد.  منتشر  شاعران«  میان 
از انقالب ۱۹۸۹، بی وابستگی به 
سالهای  در  سیاسی،  گروه  هیچ 
۹5-۱۹۹3، وزیر فرهنگ آن کشور 
شد که به علت بیماری این مقام را 
رها کرد. در اواخر زندگی از سرطان 
ریه و دیابت رنج می برد و نهایتًا در 
دسامبر ۱۹۹۶ در شصت سالگی 
از دنیا رفت. مشهور است سورسکو 
که برنده جوایز ملی و بین المللی 
متعددی بود، نامزد دریافت جایزه 

نوبل ادبیات هم شده بود...
اصیل ترین  از  یکی  را  سورسکو 

صداهای ادبیات رومانی دانسته اند؛ 
او  شعر  مالیخولیایی.  نابغه ای 
ساده است و هولناک؛ او از زندگی 
جهان  با  روح  مبارزه   و  می گوید 
نبرد  صحنه ی  او  شعر  مادی. 
از  هوشمندانه ای  ترکیب  است؛ 
از  آگاهی  و  عمیق  بینش  طنز، 
انسان و همین  خواسته های روح 

به کار او قدرت می دهد. 
»در نیم  کره  من شب شده بود« و 
»ابرم در آسمان درد می کند« از 

آثار اوست.
*****
یکدیگر را می شناسیم

روزی روی زمین
دیدم ات

من یک طرف زمین راه می رفتم
و تو یک طرف دیگرش.

می توانم بگویم چگونه بودی.
دیگر  زن های  همه ی  شبیه  آه، 

بودی.
ببین، هنوز صورتت را

به خاطر دارم.
عصبی شدم

و از صمیم دل چیزهایی به تو گفتم
اما صدایم را نمی شنیدی.

و  می رفتند  اتومبیل ها  ما  میان 
می آمدند

و آب ها بود و کوه ها
و همه  زمین.

به چشم هایم نگاه کردی
اما چه می دانستی؟

در نیم کره  من
شب شده بود.

دستت را باال بردی: ابری را نوازش 
کردی

دست انداختم روی شانه  یک برگ.
******

دلم به حال پروانه ها می سوزد
وقتی چراغ را خاموش می کنم؛

و خفاش ها
وقتی چراغ را روشن می کنم

نمی شود قدمی برداشت
بدون اینکه کسی برنجد؟

داستان
ننه نخودی...

سودابه فرضی پور- به انتخاب: دکتر جواد فرزانفر

بچه که بودم آرزو داشتم پولدار بشم و 
اولین چیزی هم که بخرم یک یخچال 

برای »ننه نخودی« بود. 
ما  محله   تنهای  پیرزن  نخودی  ننه 
هیچوقت بچه دار نشده بود. می گفتند در 
جوانی شاداب و سرحال بوده و برای بقیه 

نخود می ریخته و فال نخود می گرفته. 
پیر که شد دیگر نخود برای کسی نریخت، 

اما نخودی مانده بود ته اسمش.
زمستان و تابستان آب یخ می خورد ولی 

یخچال نداشت. 
ننه، شب ها راه می افتاد می آمد دِر خانه  ما 

را می زد و یک قالب بزرگ یخ می گرفت. 
کاسه  یک  یخچال مان  جایخِی  توی 
داشتیم که اسمش »کاسه  ننه نخودی« 

بود. 
ننه انگار یکی از اعضای خانواده ما بود.

دِر خانه اگر باز بود، بدون درزدن می آمد 
تو، و اگر سِر شام بودیم یک بشقاب هم 

می آوردیم برای او.
با بابا رفیق بود.

پشمی  جوراب  و  شال گردن  برایش 
می بافت و باهاش که حرف می زد توی هر 

جمله یک »پسرم« می گفت.
یک شِب تابستان که مهمان داشتیم و 
توی حیاط جمع بودیم، ننه پرده را کنار 

زد و آمد تو. 
بچه  فامیل که از ورود یکباره  یک پیرزن 
کوچولوی موحنایی ترسیده بود، جیغ زد 

و گریه کرد.
بیشتر  نگرفت،  داد.  آبنبات  بچه  به  ننه 

جیغ زد.
بچه را آرام کردیم و کاسه  ننه نخودی را از 

توی جایخی آوردیم. 
توی  می انداخت  را  یخ  قالب  وقتی  بابا 

زنبیل ننه، آرام گفت:
»ننه! از این به بعد در بزن!«

ننه، مکث کرد.
بعد  و  نگاه کرد  ما  به  نگاه کرد؛  بابا  به 
بی حرف رفت. و بعد از آن، دیگر پِی یخ 

نیامد...
کاسه  ننه نخودی ماند توی جایخی و روی 
یخش، یک الیه برفک نشست.یک شب 
کاسه را برداشتیم و با بابا رفتیم دِر خانه  

ننه.
در را باز کرد، به بابا نگاه کرد.

گفت: دیگه آِب یخ نمی خورم، پسرم!
قهر نکرده بود، ولی نگاهش به بابا غریبه 

بود.
بچه هایش  که  بود  شده  مادری  شبیه 

بی هوا برده باشندش خانه  سالمندان.
بشقاب  داشت،  کاسه  ما  خانه   توی  او 

داشت و یک »پسر«.
یک در، یک دِر آهنی ناقابل، یک درنزدن 
و حرِف پدر، ننه را پرت کرد به دنیای 
خودش  و این واقعیت تلخ را یادش آورده 

بود که »پسرش«، پسرش نبوده!
ننه نخودی یک روز داغ تابستان مرد.

ننه  یخ  کاسه   تشییع جنازه اش  توی 
یک  قِد  بابا  و  کلمن  توی  انداختیم  را 
پسرمادرمرده اشک ریخت و مدام آب یخ 

خورد... 

عمر ناقابِل 
ما...

علی یگانه

ُحرمِت دوست اگر در دلِِ ما خانه نداشت

عمر نا قابل ما این همه افسانه نداشت

آتِش عشق درون دل مان یخ  می بست

شمع و گل بود ولی این همه پروانه نداشت

 بود زیبا همه ُرخسار طبیعت اّما

دشت پر سبزه ، ولی این همه گلخانه نداشت

بود اندر همه جا لیلی و مجنون لیکن

لیلِی نادِر ما این همه دیوانه نداشت

هیچ عاشق به ره دوست نمی گشت فدا

طالب عشق خدا این همه کاشانه نداشت

ساقی حق طلبان جام نمی ساخت به ِمی

دوِر او خلوت و وی این همه پیمانه نداشت

جان عاشق ِز طرب این همه لبریز نبود 

مرکز جامِع حق این همه سامانه نداشت

 اگر از روز اََزل طالِب حْق راحت بود

کوشش اندر رِه حق این همه شکرانه نداشت

کافه کتاب
دیوانه ای باالی بام

نویسنده: عزیز نسین
ترجمه: ارسالن فصیحی

انتشارات: ققنوس
22۴ صفحه

»دیوانه ای باالی بام« مجموعه 
نسین  عزیز  از  طنز  داستانی 
نویسنده ، طنزنویس و مترجم 
کتاب  این  است.  ترکیه  اهل 
مانند دیگر کتاب های نسین، 
با زبانی طنز قدرت حاکمان را 

نشانه گرفته است.
کتاب دیوانه ای باالی بام، به چندین زبان زنده  دنیا ترجمه و 

تاکنون چندین بار تجدیدچاپ شده است.
متن زیر برگرفته از کتاب است:

»همه اهل محل خبردار شده بودند: یه دیوونه رفته روی هره 
پشت بوم ایستاده! کوچه پر از آدم هایی شده بود که برای 
تماشای دیوانه آمده بودند. پلیس ها اول از کالنتری، بعد هم 
از مرکز سررسیدند. پشت سرشان مأمورهای آتش نشانی 
آمدند.  مادر دیوانه ای که رفته بود باالی پشت بام التماس کنان 
می گفت: پسرم، عزیزم، بیا پایین... قربونت برم... یاالله  قند و 

عسلم، بیا پایین! 
دیوانه می گفت: منو کدخدا کنین تا بیام پایین؛ اگه کدخدام 

نکنین خودمو از این باال پرت می کنم پایین.
مأمورهای آتش نشانی زود برزنت نجات را باز کردند تا اگر 

دیوانه خودش را پایین انداخت، بتوانند بگیرندش. 
۹ مأمور آتش نشانی از بس با برزنت نجات دور آپارتمان گشته 
بودند، خیس عرق شده بودند. کمیسر پلیس با لحنی مالیم و 
گاه با تندی و خشونت سعی می کرد دیوانه را راضی کند بیاید 

پایین: خواهش می کنم دوست عزیز، د بیا پایین دیگه!«
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گرفتن کالچ در زمان روشن کردن خودرو 
بخش مکانیک خودرو هنرستان فنی و حرفه ای شهید دکتر باهنر نی ریز

 پای درس آیت ا... بهجت فومنی

 با بچه ها  همان طوری 
رفتار کنید که توقع دارید 

خدا با شما رفتار کند

دانستنیهای خودرو

درسهای اخالقی

آشپرباشی

فاطمه زردشتی / نی ریزان فارس:
دِم غروب بود. مادرم روی تخت نشسته بود 
و سبزی پاک می کرد. دو تا چای تازه دم 
آوردم... عجله داشتم زودتر چایم را بخورم و 
برگردم سرکار... دو سه تا لباس مشتری ها 
همان طور نیمه کاره مانده بود و باید تا فردا 
هورت  را  چایم  داغ داغی  می شد.  حاضر 
کشیدم و پاتند کردم بروم که مادرم صدایم 

کرد...
- حمیده...

نگاهش کردم...
خواست  و  برداشت  قندان  از  قند  دانه ای 

بمانم...
گوشه  تخت نشستم. دست از کار کشیدن 
کشید... به چشم هایم نگاه کرد و بعد از کلی 

مقدمه چینی از رحیم گفت...
از  که  بود  نشده  تمام  هنوز  حرف هایش 
از  نداشتم  دوست  شدم...  بلند  جایم  سر 
تابه حال  بزند...  حرف  جدیدم  خواستگار 
چندین بار سر این موضوع با هم حرف زده 
بود.  شده  بحث مان  حتی  گاهی  و  بودیم 
کم کم داشتم پا به 35 سالگی می گذاشتم 
و مادرم نگران آینده ام بود. به قول خودش 
او و خواهرم فهیمه  دوست نداشت پاسوز 

شوم... 
به اصرار مادرم دوباره سر جایم نشستم که 
مادر بغضش را فرو داد و نطقش باز شد. از 
خانواده رحیم گفت که اهل یکی از شهرهای 
همجوار بودند، متمول بودند و آن طور که 
مادر می گفت رحیم پسر یکی یکدانه خانه 

بود. 
گفتم نه! اما مادرم اصرار داشت او را ببینم و 
با او حرف بزنم... نمی دانستم چه کنم، دلم 
برای مادر و خواهرم فهیمه می سوخت. پدرم 
که ُمرد، همه  بار زندگی به دوش مادرم افتاد. 
در یک غروب سرد زمستان بود که از داربست 
پایین افتاد و خبر مرگش را برایمان آوردند. 
آن موقع ها من چهارده پانزده ساله بودم و 
فهیمه دو سه سال بیشتر نداشت. مرگ پدر 
شوک بزرگی برایمان بود و ضربه  عمیقی به 

زندگی امان زد. 
پدر که ُمرد، مادرم چادرش را به کمر بست و 
برای اینکه دستمان پیش کسی دراز نباشد، 
مثل یک مرد شروع به کار کرد. از نان پختن تا 
ریختن ترشی و هر کاری که فکرش را بکنید؛ 

تا با آبرو زندگی کنیم.
و  او  حال  به  می سوخت،  حالش  به  دلم 
بیشتر به حال خواهرم فهیمه که از همان 
کوچکی مشکل قلبی داشت و باید دائم دوا 
و دکتر می شد. دیپلم که گرفتم رفتم کالس 
خیاطی، نشستم پای چرخ و هی الگو کشیدم 
و هی کوک زدم تا بتوانم کار مادرم را سبک تر 
و  شدند  زیاد  مشتری هایم  رفته رفته  کنم. 
سری توی سرها در آوردم. این وسط کم کم 
سر و کله  خواستگارها پیدا شد. می آمدند و 
می رفتند و من حرفم به همه همان بود که 

بود...
- نه!

دروغ چرا؟ از ازدواج و زندگی مشترک بدم 
نمی آمد اما اگر می رفتم چه بر سر مادرم و 

فهیمه می آمد؟ از کجا می آوردند بخورند؟ 
توی همین فکرها بودم که مادرم دستش را 
گذاشت روی شانه ام...  اصرار داشت رحیم 
را ببینم و وقتی به خاک پدرم قسمم داد، 

نتوانستم روی حرفش حرف بزنم.
از همان برخورد اول از رحیم و خانواده اش 

خوشم نیامد. مادر و سه تا خواهرش از مچ 
دست تا آرنج شان پر از النگو بود و رحیم 
حسابی  حرف  کلمه  تا  چهار  نمی توانست 
تا  می گفتند  خانواده اش  که  آن طور  بزند. 
کالس پنجم بیشتر درس نخوانده بود و حاال 
روی تاکسی که پدرش برای او خریده بود کار 
می کرد. به اصرار مادر رحیم برای صحبت 
به اتاق رفتیم. چند کلمه بیشتر با هم حرف 
نزدیم و از همان  جا خودم را آماده کردم که 
بگویم نه! رحیم می خواست بعد از ازدواج به 
شهر آن ها بروم و همین بهانه  خوبی برای 

»نه« گفتن و متقاعد کردن مادرم بود.
*****

هنوز میوه  و شیرینی ها وسط بود که مادرم 
نشست کنارم و نظرم را پرسید.
- خب حمیده، نظرت چیست؟

- نه!
این بار اما مادر کوتاه نیامد. با اینکه همیشه 
سعی می کرد آرام باشد و صدایش را کسی 
نشود، این بار شروع به داد و بیداد کرد. از حرام 
شدن شیرش بر من گفت و اینکه هیچوقت 
حاللم نمی کند. از اینکه اگر سر و سامان 
بگیرم و عروسی مرا ببیند، خیالش راحت 

می شود.
نمی دانستم چه کنم. از طرفی سنم داشت باال 
می رفت و خواستگارهایم انگشت شمار شده 
بودند و از طرفی رحیم به دلم ننشسته بود و 
دلم برای مادرم و فهیمه می سوخت. خیلی 
تالش کردم مادرم را متقاعد کنم تا جواب 
منفی بدهم اما نشد که نشد... نمی دانم، شاید 
هم وضع مالی خوب خانواده  رحیم چشم 

مادرم را گرفته بود...
تحقیق مختصری کردیم و باالخره جواب بله 
داده شد. مراسم عقدی گرفتیم و به فاصله  
یکی دو ماه مراسم عروسی برگزار شد و به 

شهر آنها رفتیم.
فکر  نبود.  خوبی  شب  برایم  عروسی  شب 
اینکه باید جدا از مادر و فهیمه زندگی کنم 
و آینده  آن ها، شیرینی عروسی را برایم تلخ 

کرده بود...

زندگی مشترک مان در حالی با رحیم شروع 
فهیمه  و  مادر  دلتنگ  من سخت  که  شد 
بودم اما با این وجود سعی می کردم چیزی 
برای رحیم کم نگذارم. اما زیاد طول نکشید 
واقعی  شخصیت  خانواده اش  و  رحیم  که 
خودشان را نشان دادند... با وجود این که وضع 
مالی شان خیلی خوب بود فوق العاده خسیس 
مشتشان  از  آب  معروف  قول  به  و  بودند 
نمی چکید. این را از روزی فهمیدم که به 
خانه  مادر رحیم دعوت شدیم و شام ماست و 

سبزی گذاشت جلویمان!
سعی می کردم در آن غربت خودم را با خانواده  
رحیم و شرایط شان وفق دهم اما واقعًا سخت 
بود. خانواده  توداری بودند و با هیچ کسی رفت 
و آمد نداشتند. چیزی نگذشت که به رحیم و 

رفتارهایش مشکوک شدم. 
دیر به خانه می آمد و نزدیکش که می شدم 
می کردم.  حس  را  دود  بوی  راحتی  به 
می ترسیدم. حتی از فکر اینکه رحیم اعتیاد 

داشته باشد، مو بر اندامم سیخ می شد...
خانه  از  که  رحیم  نداشتم.  خوبی  زندگی 
می زد بیرون با عشق و ذوق شام می پختم و 
منتظرش می نشستم اما او تا ساعت یک و دو 

شب سر و کله اش پیدا نمی شد. اعتراض هم 
که می کردم می گفت با دوستانم بوده ام. یکی 
دو بار با مادرش صحبت کردم و از رفتارهای 

رحیم گفتم اما بعد پشیمان شدم... 
- ببین حمیده، ناشکری نکن! همه  دخترها 
و نوعروس ها آرزوی چنین خانه و زندگی 
را دارند. شوهرهای مردم پول ندارند خانه 

اجاره کنند، دیر آمدن که چیزی نیست...
مانده بودم سفره  دلم را پیش چه کسی باز 
کنم. دلم خیلی پر بود تا اینکه یک شب بعد از 
اینکه رحیم دیر به خانه آمد دلم طاقت نیاورد 
و بحث مان باال گرفت و جالب آنجا بود که 
رحیم آب پاکی را ریخت روی دستم و گفت 

اعتیاد دارد و همینی هست که هست!
آن شب تا صبح پلک هایم روی هم نیامد. پتو 
را کشیدم روی سرم و تا آنجا که می توانستم 
گریه کردم. دوست داشتم وسایلم را جمع 

کنم و برای مدتی به خانه  مادرم بروم بلکه 
رحیم به خودش بیاید اما دلم به حال مادرم 
می سوخت. بیچاره فکر می کرد من در اوج 
درگیر  را  فکرش  باید  چرا  خوشبختی ام. 
می کردم؟ به همین خاطر سوختم و ساختم، 
بلکه رحیم تغییر کند... ماندن من اما وضع 
را بدتر کرد. رحیم که حاال فهمیده بود من 
ماندنی ام از صبح تا ظهر جلویم می نشست 
و مصرف می کرد. بعد از ظهرها می خوابید 
و شب ها تا دیر وقت با دوستانش بود و باز 
مصرف می کرد. به کلی قید کار را زده بود و 
اگر کمک های پدر و مادرش نبود، از گرسنگی 
پیدا  هم  بزن  دست  تازگی ها  می مردیم. 
کرده بود. اعتراض که می کردم با مشت و 
لگد به جانم می افتاد و نمی خواست صدایم 
را بشنود. بدتر از همه اما وقت هایی بود که 
مادرم و فهیمه به خانه امان می آمدند. به زور 
چهار کلمه با آن ها حرف می زد و آنقدر سرد 
برخورد می کرد که دو روز نمانده وسایل شان 
را جمع می کردند و برمی گشتند. حرف هم 
که می زدم می گفت نان اضافی ندارم به مادر 

و خواهرت بدهم...
حالم از زندگی ام به هم می خورد. نه تفریحی، 
نه مسافرتی، نه لذتی، نه خنده ای... همه اش 

حرص، همه اش ناراحتی....
گفته بودم رحیم را ترک می دهم اما روز به 
روز مصرف موادش بیشتر و بیشتر می شد. 
به خودش نمی رسید و اگر اصرارهای من 
نبود ماه تا ماه حمام نمی رفت. اصاًل شبیه 
آدمیزاد نبود. حتی با اقوام خودشان رفت و 
اواخر واتساپ و  این  آمد چندانی نداشت. 
اینستاگرامم را حذف کرده بود و می گفت حق 

نداری در شبکه های مجازی بچرخی... 
برای نجات زندگی ام خیلی تالش کردم اما 

مدام به در بسته خوردم...
پنجشنبه بود آن روز. از صبح به رحیم تأکید 
کرده بودم عصر زود به خانه بیاید تا برای 
چیزی  هیچ  خانه  در  بیرون.  برویم  خرید 
نداشتیم و رحیم مدام امروز و فردا می کرد. 
از ساعت  5 عصر چشمم به در بود تا رحیم 
بیاید. هر چه شماره اش را می گرفتم جواب 
نمی داد که نمی داد... ساعت یک شب بود که 
مثل همیشه سر و کله اش پیدا شد. شده  بودم 
انبار باروت. دندان روی جگر نگذاشتم و گفتم 
و گفتم... از بی غیرتی او گفتم و از اینکه زن 
جوانش را هر شب تا ساعت یک و دو تنها رها 
می کند. می دانستم جوابش چیزی جز مشت 
و لگد نیست اما باید می گفتم تا سبک شوم... 
من می گفتم و رحیم می زد. رحیم می زد و 
من گریه می کردم... در آخر وقتی رحیم اسم 
مادر و پدر مرحومم را پیش کشید و شروع به 
فحاشی کرد، دیگر طاقت نیاوردم و به سمت 
او حمله  ور شدم و نتیجه اش آن شد که دستم 

بشکند وتمام سرو صورتم کبود شود.
فردای آن روز چمدانم را جمع کردم و راهی 
خانه  مادرم شد. مادرم مرا که دید شروع کرد 
توی سر و صورتش زدن... به آغوشش پناه 
بردم و تمام بغض های فرو خورده ام را بیرون 

ریختم...
روز  چند  برگردم.  نداد  اجازه  دیگر  مادرم 
بعد رحیم و مادرش آمدند دنبالم اما با زبان 
بی زبانی گفتند همینی هست که هست و 

یک طورهایی تو باید کوتاه بیایی!
نمی توانستم با همانی که بود زندگی کنم... 
من آرامش می خواستم... مدتی بعد طالقم را 

گرفتم و از آن زندگی راحت شدم.

/ خدا نکند که برای تعجیل فرج امام 
دعا  عجل الله تعالی فرجه الشریف  زمان 
کنیم، ولی کارهایمان برای تبعید فرج 

آن حضرت باشد!

/ یکی از طاّلب اصفهانی می گوید:
نفس  تزکیه  و  خودسازی  برای  زمانی 
چند ماهی به مشهد مقّدس مسافرت 
نمودم. روزی خدمت آیت الله العظمی 

بهجت رسیدم. ایشان فرمود:
فایده ای  شکل  این  به  خودسازی  آقا 
را  مادرتان  و  اصفهان  به  بروید  ندارد. 

خشنود کنید.

نفس  مالک  که  است  آن  »زهد«   /
خودت باشی، و در هر فعل و ترک، مراقب 

اذن خدای متعال باشی.

/ اگر کسی طالب هدایت و معرفت خدا 
باشد و در طلب، جدی و خالص باشد، در 

و دیوار به اذن الله، هادی او خواهند بود.

/ سجود، غایت خضوع است.

تا نزدیکی های  / نباید مغرور شویم. 
وفات و تا ]آن[ زمانی که شیطان زنده 
است، انسان در مخاطره است! به خدا 

پناه می بریم.

/ ما باید اهل محاسبه باشیم، هرچند 
اهل توبه نباشیم و تدارک نکنیم، خوِد 
محاسبه مطلوب است. اگر بدانیم فالن 
روز حسینی و فالن روز یزیدی هستیم، 
بهتر از این است که اصاًل ندانیم یزیدی 
ممکن  سرانجام  حسینی.  یا  هستیم 

است روزی به خود بیاییم و بخواهیم 
تدارک)جبران( کنیم.

گرفتاری های  و  ابتالئات  این همه   /
ما، در اثر ناشکری و کفران نعمت های 
ماست؛ زیرا خداوند سبحان می فرماید: 
َکَفْرُتْم  َوَلِئْن  َلَِزیَدنَُّکْم  َشَکْرُتْم  »َلِئْن 
سپاسگزاری  اگر  َلَشِدیٌد؛  َعَذاِبي  ِإنَّ 
کنید، قطعًا نعمت خود را برای شما زیاد 
می کنم؛ و اگر ناسپاسی کنید، به راستی 

که عذاب من سخت و شدید است«.

/ این احساس لذت در نماز، یک سری 
مقدمات خارج از نماز دارد، و یک سری 

مقدمات در خود نماز. 
 آن چه پیش از نماز و در خارج از نماز باید 
مورد مالحظه باشد و عمل شود این است 
که: انسان گناه نکند و قلب را سیاه و دل 
را تیره نکند. و معصیت، روح را مکّدر 

می کند و نورانّیت دل را می برد. 
باید  انسان  نیز  نماز  هنگام خود  در   و 

زنجیر و سیمی دور خود بکشد تا غیر 
خدا داخل نشود یعنی فکرش را از غیر 

خدا منصرف کند.

/ بچه ها توی خانه بازیگوشی و شیطنت 
می کردند. گاهی درمانده می شدیم. از 
آیت الله بهجت قدس سره پرسیدم: »با 
بچه ای که از دیوار راست می رود باال و 
حرف گوش نمی کند، باید چه کار کرد؟«

دارید  توقع  که  »همان طوری  گفت: 
خدا با شما رفتار کند، با این بچه ها  هم 
همان طور رفتار کنید. این طور اگر نگاه 
کنید، دیگر  زدن بچه ها یا  بداخالقی با 

آن ها به خاطر اشتباه، بی معنی می شود. 
بچه هم احساس  نمی کند که بابایش 

درکش نمی کند.«

صلی الله علیه وآله  اکرم  پیامبر  از   /
چنین روایت است: »أال أخبرکم بدائکم 
دواُؤکم  و  الذنوب  داُؤکم  دوائکم،  و 
اإلستغفار؛ آیا شما را از درد و درمانتان 
آگاه نسازم!! درد شما گناهان و درمانتان 

استغفار است«.
الّله« را تا می توانید از  کلمه »أستغفر 
روی اعتقاد کامل، صمیمانه، با التزام به 

لوازم حقیقیه معلومه اش، تکرار نمایید.

ملتفت  باید  جوان ها  و  نوجوان ها   /
روزبه روز  که  همچنانی  که  باشند 
سن شان باال می رود، علم و ایمان شان 

هم باید همین جور باشد.

است  ذکری  همین  ذکر،  باالترین   /
که عرض می کنم: نیت بکند که اگر خدا 
به او صد سال عمر داد، یک دفعه عالمًا 
عامداً مختاراً معصیت خدا را نکند. این 

باالترین ذکر است. ذکر عملی است! 
اگر همه ما این ذکر را داشته باشیم، 
همه ما با فضل خدا اهل بهشتیم، اگر 
این ذکرمان دوام داشته باشد. دوامش 
هم ]به این است که[ اگر حدوث داشته 
به  چرا؟!  دارد.  دوام  شود(،  باشد)آغاز 
جهت اینکه لطف خدا بیشتر است؛ »َمْن 
ْبُت إَِلْیه  بَاَعًا؛ هر که  َتَقرََّب إَِليَّ ِشْبراً َتَقرَّ
وجبی به من نزدیک شود؛ یک باع)اندازه 
دو دست که از هم گشوده باشد( به او 

نزدیک می شوم«.

برای نجات زندگی ام خیلی تالش کردم
بر اساس یک سرگذشت واقعی

روشن  برای  دارند  عادت  رانندگان  برخی 

کردن خودرو ابتدا پدال کالچ را فشار  دهند و 

بعد استارت  بزنند. آیا این کار الزم است؟

بین  قدرت  انتقال  کالچ  سیستم  وظیفه 

پیشرانه خودرو و جعبه دنده و قطع آن در 

زمان الزم است. به طور عمومی تصور بر این 

است که وقتی دنده در شرایط خالص قرار 

دارد هیچ نیروی اضافه ای بر روی پیشرانه 

نیست چون که کالچ عماًل نیرو را از پیشرانه 

نیرو  ولی در سمت دیگر  خودرو می گیرد. 

که  است  آن  واقعیت  اما  نمی شود.  منتقل 

وضعیت  در  حتی  خودرو  کالچ  مجموعه 

خالص دنده ها هم باری را بر پیشرانه خودرو 

تحمیل می کند.

این باِر تحمیل شده البته بسیار اندک است 

و به همین علت به  طور معمول احتیاجی به 

گرفتن کالچ در هنگام روشن کردن خودرو 

که  خودروهایی  خصوص  در  ولی  نیست. 

خیلی  هوای  در  یا  و  دارند  ضعیفی  باتری 

سرد، به خاطر این که مجموعه روغن های 

به کار رفته در مسیر انتقال قدرت غلیظ تر 

به  شده اند، کالچ نیروی اضافه بیشتری را 

پیشرانه خودرو وارد می کند و به همین علت 

توصیه می شود در زمستان برای روشن شدن 

بهتر خودرو کالچ بگیرید. البته در خصوص 

خودروهایی که پیشرانه آن ها به  خوبی تنظیم 

دارند  مناسبی  باتری  شرایط  و  است  شده 

نیازی به این کار نیست ولی خیلی از رانندگان 

برحسب عادت در هنگام روشن کردن خودرو 

کالچ می گیرند.

این موضوع به خصوص در باره خودروهای 

قدیمی  تر عمومیت بیشتری دارد و به همین 

علت برای چنین خودروهایی توصیه می کنیم 

در روزهای سرد زمستان، پیش از روشن کردن 

خودرو پدال کالچ را فشار دهید. در خصوص 

دیگر خودروها اگر استارت خودرو به  خوبی 

عمل می کند و خودرو در هوای سرد به آسانی 

روشن می شود نیازی به این کار نیست. ولی 

فشردن پدال کالچ اندکی از بار روی سیستم 

استارت کم می کند و بی ضرر است.
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وانیل:یک چهارم قاشق چایخوری 
آرد :۱5۰ گرم

بکینگ پودر:یک چهارم قاشق چایخوری 
مواد میانی:

تخم مرغ درشت: ۱ عدد 
کره آب شده:5۰۰ گرم

آرد:3۰ گرم
شکر:5۰ گرم

پودر هل:۱ قاشق چایخوری 

گردو :۷۰ گرم
وانیل: کمی 

طرز تهیه:
با هم زن زده،  را  ابتدا کره و پودر قند 

تخم مرغ و وانیل را اضافه کنید و هم بزنید 
آرد و بکینگ پودر الک شده را کم کم به 
مواد اضاف کنید. اول با قاشق و بعد با نوک 
انگشت خمیر را صاف کنید. مواظب باشید 

زیاد ورز ندهید که به روغن می  افتد .
خمیر به دست آمده را داخل کیسه فریزر 
به مدت ۱ ساعت استراحت داده و بین دو 

نایلون باز کنید.
بعد با قالب تارت کوچک قالب زده و داخل 

قالب پهن کرده و شکل دهید.
بعد خمیر را با چنگال سوراخ کنید و مواد 
میانی را ریخته، در فر با دمای ۱۸۰ درجه 
به مدت نیم ساعت قرار دهید. بعد از پخت 
کمی عسل یا شربت بار روی شیرینی ها 

ریخته و با پودر پسته تزئین کنید.
طرز تهیه مواد میانی:

شکر، تخم مرغ و وانیل را با هم زن در حد 
مخلوط شدن زده ، آرد را اضافه کنید و هم 
بزنید. سپس کره آب شده، پودر هل و مغز 

گردوی خرد شده را بریزید.

 یک عصرانه دلچسب
راضیه یزدی نژاد / مدرس آشپزی

بچه ها سالم
به کوشش سمیه نظری 

مرد نادان و دامپزشک
برای  گرفت.  چشم درد  مردی 
رفت.  دامپزشک  پیش  درمان 
دامپزشک دارویی را که برای درمان 
چشم االغ ها استفاده می کرد، توی 

چشم مرد ریخت و مرد کور شد.
به  دامپزشک  دست  از  مرد  آن 
این  که  کرد  شکایت  شهر  قاضی 
شخص چیزی را که در چشم االغ ها 
می ریخت در چشم من ریخت و من 

کور شدم.
گناهی  دامپزشک  گفت:  قاضی 
ندارد، چون اگر تو االغ نبودی، برای 
معالجه نزد دامپزشک نمی رفتی و 

پیش طبیب کاردان می رفتی.
*****

اصل حکایت: مردکی را چشم درد 

دوا  که  رفت  بیطار  پیش  خاست. 

کن. بیطار از آنچه که در چشم َخرها 

می کرد در چشم او ریخت و کور شد. 

مردک شکایت به قاضی برد و گفت: 

این بیطار من را خر فرض کرد و از آنچه 

که در چشم خر ها می ریخت در چشم 

قاضی  کور شدم،  و  ریخت  فرو  من 

گفت: بر بیطار هیچ تاوان نیست اگر 

تو خر نبودی با حضور طبیبان حاذق 

پیش بیطار نمی رفتی.

ندهد هوشمنِد روشن رأی
به فرومایه، کار های خطیر

بوریاباف اگر چه بافنده است
نبرندش به کارگاه حریر
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ویژه  طنز نی ریزان فارس

سال ششم / شماره:  2۸۷
قیمت: 2 قرون

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

سنگ پا و شغل یک میلیونی!
احمد زیدآبادی در کانال تلگرامی خود نوشت:

- با یک میلیون تومان سرمایه در این روزگار می توان شغل 
ایجاد کرد؟ به نظر وزیر کار و تعاون و رفاه اجتماعی بله، چرا 

که نشود؟
اما چه نوع شغلی؟

- مثاًل یک تنبک خرید و با به صدا در آوردن آن در کوچه و 
خیابان از مردم طلب کمک کرد.

- یا چند دسته گل نرگس خرید و با فروش اجباری آنها بر سر 
چهارراه ها، رانندگان را کالفه کرد.

- یا یک گونی برنج خرید و آن را به کول گرفت و دور خانه ها 
راه افتاد و آن را با تضرع و التماس به خانواده ها عرضه کرد تا از 

روی ترحم آن را بخرند.
- یا چند تا ُلنگ و یک شیشه شور خرید و شیشۀ ماشین های 

مردم را سر چهارراه ها به زور تمیز کرد و از آنها پول گرفت.
- یا یک دست لباس مندرس و کهنۀ حاجی فیروز خرید و با 

رقصیدن در کوچه و خیابان، از مردم پول گرفت.
- یا چند تا کیسۀ حمام و سنگ پا خرید و جلوی پاساژها 

بساط کرد.
یا....

- ولی به نظرم همان بساط کردن سنگ پا از همه مناسبتر 
باشد ... !

طنز میهمان

از والیت بنه کالغی

گازشهری،مهمانمردمانبنهکالغی
بخش اولی

همانطور که می دانید کپسول یا همان 
سیلندرهای گاز، به برندهای مختلفی 
ایران گاز، و به   چون بوتان، پرسی و 
رنگ های زرد، نارنجی، قرمز و ...  دیده 

می شود.
والیتی ها  هم  پیش،  دهه ها  و  سالها 
متعاقبًا  و  خانه  کردن  گرم  دنبال  به 
شیرزنان روستا پیگیر امور مطبخ خانه و 
بشور و بساب بودند؛ به حدی که انگار 
هیچ وقت تمامی و ایضًا بازنشستگی 

ندارد.
سرد  بسیار  و  سرد  اقلیم  به  باتوجه 
نبودن  دسترس  در  و  زمستان  در 
سوخت های فسیلی، مردم از راه جمع 
درختان  چوب  سوزاندن  و  کردن 
که  خودمانی  چیله  و  هیزم  همان  یا 
انبار  کنی  کفش  یا  و  َخرپشتی  در 

می کردند، گرما را به منزل می آوردند.
بود: پختن  فراوان  استفاده هم  موارد 
َلتیر،  انواع نان های ُقرصو،  غذا، پخت 
گرمایش  حمام،  کردن  گرم  سه تِّی، 

خانه و ...
رسمی هم بود به نام »َخر هیزمی« که 
فعاًل به بد و خوب آن کار نداریم. اما به 
این طریق بود که قبل از هر عروسی، 
مردان خانواده داماد و اقوام و خویشان 
آبی  نیسان  ماشین هایی که عمدتًا  با 
بود به دل کوه می زدند و از صبح تا 
ظهرگاهان هیزم جمع می کردند و با 
بوق و ِکل و جار و جنجال به خانه داماد 

می آمدند.
و  خویشان  و  داماد  خانواده  شیرزنان 
حتی خانواده عروس نیز در امور پخت 
غذا برای آن مرداِن به کوه رفته، کمک  
»خرهیزمی«  داستان  اوج  می دادند. 

آنجا بود که ِنسوان قوم و خویش داماد، 
با لباسهای محلی و دستمال های  رنگ و 
وارنگ به دست، اما موقر و با متانت، 
ساده و دل انگیز همراه با ساز ُدهل، به 
با  که  می رفتند  مردانشان  پیشواز 
باز  خوشحال  و  پرهیزم  نیسان های 

می گشتند.
جوان  شاید  بین  این  در  که  بگذریم 
مجردی هم بود که از ذوق دیدن همسر 
صبح  استقبال،  مراسم  در  آینده اش 
همراه  به  عجیبی  شور  با  علی الطلوع 
کاروان هیزم  رفته و با یک عالمه انرژی 
به جمع آوری هیمه پرداخته بود و خدا 
خدا می کرد تا هرچه زودتر ظهر شود و 
صدای اذان »َکل َاسدالله« از  چاه یکم 
به گوش برسد تا  آنها  دیگر  دست از 
کار بکشند و به سمت روستا سرازیر 
شوند. منتها با این پیش شرط واجب و 
نه مستحب،  که ماشینها کمی بیشتر از 

قدر کفایت، پر از هیزم شده باشند.
از بحثمان دور نشویم. سالها بعد دیگر با 
رونق آشپزخانه ها در روستا و مشغولیت 
از  جلوگیری  برای  و  مردم  بیشتر 
آسیب رسیدن به درختان، این رسم 
به صندوقچه رسوم پیوست و با ایجاد 
کپسول های  و  خانگی  آشپزخانه های 

گاز، کار برای مردم راحت تر از قبل شد.
هرچند این روزها هر آدم وطن دوستی، 
تنگ  هیزمی«  »َخر  یک  برای  دلش 
شده و مهم نیست دیگر این رسم، برای 
آشنا و فامیل باشد و یا غریبه! بلکه مهم 
حضور در آن رسم و غنیمت شمردن آن 

موسم است.
بعد از طی شدن دوران هیزم، دیگر در 
هر منزلی حداقل یکی دو و شاید سه 

تا کپسول گاز پیدا می شد؛ یکی برای 
پخت و پز، یکی برای حمام و یکی هم 
البد برای پخت نان که از آن به عنوان 
یار کمکی حمام و پخت و پز در مواقع 

حساس کاربرد داشت.
تمام شدن ناگهانی و بی خبر کپسول 
هم حکایتها داشت. فارغ از این که زیر 
قابلمه و زودپز قبل از رسیدن مهمان 
خاموش شود و یا در هنگام استحمام 

بویژه در فصل سرد. 
در این حالت معمواًل مادران با سرعتی 
مثال زدنی از کپسول کمکی استفاده 

می کردند.
پدر  که  بود  این  هم  حالتش  بدترین 
خانه َدره آب )ُاووو(  بود و پسر همسایه 
را صدا می زدند تا بیاید و با فرغون و 
بعدها با موتور به مغازه فالنی برود که 
کپسول هایش ُپرتر است و یا فالن مغازه 

که  حساب و کتابشان آنجاست.
یک نکته انحرافی هم  این بود که ۹۹ 
درصد مردم تأکید داشتند شیر سیلندر 
گاز برای باز و بست راحت تر، خوش فرم 

باشد.
و  موانع  این  تمامی  از  عبور  با  نهایتًا 
با کپسول پر  چالش ها، پسر همسایه 
بر می گشت و آن را به فوریت به اجاق 
یا آبگرمکن وصل می کردند تا غذا دیر 
نشود یا شخص محبوس در حمام کمتر 

از سرما بلرزد. 
عمری بود مابقی خاطرات کپسولیمان 
را کپسول وار خواهیم نوشت و سپس به 

سراغ گاز شهری خواهیم رفت.
باقی بقایتان، ایام به کامتان

به قلم یک 
کپسول به دوش سابق

ماجراهای من و بی بی
خیلی بی بی ته دِسّ کم 

گرفتیه! 
بی بی دوباره خودش را جلوی 

آینه ورانداز کرد و گفت:
- میگم ننه، او چارقد مخملو ِر 

کنم سُرم بیتر نی؟
نفس عمیقی کشیدم...

- ای بابا، چقد این پا و اون پا 
می کنی بی بی. من که گفتم به 
خاطر این کرونایی بیشینیم تو 
خونه شما گوش نکردی گفتی 
نع، ناهارو تو تاالر میدن بریم. 
االنم که من آماده شدم شما یه 

ساعته آماده نمیشی...
- دختر الکی خو نی، اینا خو اَ او 
خونوادا نیسن که هر چی شد 
اینا  َپلوشون.  بیری  بُرت  کنی 
بیا  حاال  کالسه،  با  ُمرَدناشونم 

بین چه َلواِسی کردن برشون...
*****

از در که رفتیم تو، بی بی گفت:
ایطو  بیمیره ام  آدم  بیا   -
چه  نیگا،  نیگا  خوبه...  بیمره 
چه  آَدِمی،  چه  تشکیالتی، 

لواِسی...
ُمرد مرده  بابا بی بی آدم  - ای 
فرقی می کنه؟ خدا  دیگه؛ چه 

کنه آدم تا زنده اس خوب باشه...
- ُخبه ُخبه، تو دیم حرف مفت 

زدی؟ 
ننشسته  بیشتر  دقیقه  ای  چند 

بودیم که بی بی گفت:
- میگم ننه، ینی غذا چی چیه؟

حاال  بی بی...  نمی دونم   -
هرچی...

َینی  هرچی؟  چی چی  ینی   -
کِتی گورجه با کباب یکیه؟

االن  خب؟  بی بی  بگم  چی   -
میارن می بینیم دیگه...

بی بی  آوردند  که  را  نوشابه ها 
گفت:

- ننه اگه اوردن سه تا بیگیر!
- وا بی  بی سه تا برا چی؟ ما که 

دو تاییم...
تا  سه  تو  دوتاییم...  َزرمارو   -

بیگیر کاُرت نواشه...
نمیشه  روم  من  بی بی جون   -
چی  برا  بگین  خو  به خدا، 

میخواین؟
رفته  زن عاموت  نیدونی  میه   -

شهرشون؟
- بله...

- خو عاموت ُگشنه و تشنه تو 
بری  َیی چی  نبویه  خونه، من 

َبَچم  بَِوَرم؟ نبویه یاُدش کنم؟
- آخه بی بی جون زشته، دُرس 

نیس این کارا....
هنو  تو  ِهییییی، هی دختر،   -
ینی  بچه  بفمی  نشدی  مادر 

چی چی...
دس  داد  که  را  غذا  گارسون 

بی بی، بی بی گفت:
- میگم یکی دَیم بده...

- حاج خانوم ولی شما که دو 
نفرین...

- َیی نِوی دَیم درم هیجو بود، 
االن رف َدسشویی!

گارسون چیزی نگفت و ظرف 
غذا را جلوی بی بی گذاشت...

به  کردم  رو  رفت  که  گارسون 
بی بی...

- بی بی این چه کاریه می کنین 

آخه؟ چرا دروغ میگین؟ به خدا 
زشته... اصاًل من نمیدونم حاال 
چطور میخواین این غذا رو ببرین 
تو  غذاها  خونه... می بینین که 

ظرفه، اونام ظرفای تاالرن...
بی بی پوزخندی زد...

َای دخترررر خیلی بی بی ته دسِّ 
کم گرفتیه! 

دستش را برد سمت کیفش که 
حسابی باد کرده بود و قابلمه ای 

را آورد بیرون...
- وااااای بی  بی این چیه؟ تورو 
آبرومون  پایین  بیارینش  خدا 

رفت.
- خیِل خو دختر تو دیه نیخوا 
در  ِر  باَکالسا  َاِدی  من  بری 

بیَیری...
چه  با  می داند  خدا  خالصه 
مشّقتی بی بی قابلمه را دور از 

چشم بقیه توی کیفش جا داد...
*****

به  کردم  رو  خانه  به  نرسیده 
بی بی...

- بی بی...
- هوم؟

یه  خونه  نرسیدیم  تا  میگم   -
زنگ به عمو بزنم بیاد غذا رو ببره 

پس...
- بی بی ِمن و منی کرد...

اینجو  تا  دیه  گالب  میگم   -
ای  بدم  ِر  غذو   برم  اومدیم 
بیام،  و  موسی  مش  پیرمردو 
عاموت دیه حتمًا تا حاال َیی چی 

گالبتونخورده!

 به کوشش فاطمه زردشتی نی ریزی

 غلط های متداول در زبان فاریس
از دیدگاه استاد حسن عمید

مصراع: 
ِمصراع »به کسر میم« به معنی یک نیمه از یک بیت شعر است، اغلب ِمصَرع می گویند که غلط است .

مظنون: 
َمظنون به معنی گمان برده شده و طرف سوءظن واقع شده است. بعضی این کلمه را به معنی گمان برنده استعمال 

می کنند و می گویند: »من به فالن شخص مظنون شدم« که  غلط است.

برگرفته از:  عمید، حسن )بی تا( غلطهای فاحش فرهنگهای فارسی به عالوه غلطهای مشهور و متداول، تهران: انتشارات 
کتابخانه گوتنبرگ، ص ۱2۷.

ذرک شیخ اوببکر شبلی رمحةاهلل علیه
- نقلست که یک بار چند شبانروز در زیردرختی رقص می کرد و می گفت: هوهو. گفتند: این چه حالتست؟ گفت: 

این فاخته بر این درخت می گوید: کوکو. من نیز موافقت او را می گویم: هوهو.
و چنین گویند تا شبلی خاموش نشد فاخته خاموش نشد.

- نقلست که گفت: اگر ملک الموت جان بخواهد هرگز بدو ندهم. گویم اگر چنانست که جانم که داده ای به واسطه 
کسی دیگر داده ای تاجان بدان کس دهم. اما چون جاِن من بی واسطه داده ای بی واسطه بستان.

- نقلست که وقتی او را دیدند پارٔه آتش بر کف نهاده می دوید گفتند تاکجا گفت: می دوم تا آتش در کعبه زنم تا 
خلق با خدای کعبه پردازند.

*- از تذکره االولیاء عطار / شبلی صوفی معروف قرن سوم مهشیدی. زاده سال 2۴۷ مهشیدی در شهر سامرا 
و مدفون در بغداد. اصل وی از خراسان قدیم و از مردم اسروَشنه از فرغانه بود. پدرش حاجب بزرگ خلیفٔه 
عباسی بود و خود وی مدتی حاکم دماوند بود؛ و سپس حاجب موفق خلیفٔه عباسی گردید. آنگاه مشاغل دیوانی 
را ترک گفت و به عبادت پرداخت. عاقبت در مجلس خیر نساج )از بزرگان تصوف( توبه کرد و مصاحب جنید 
بغدادی گردید. به سبب بسیاری مجاهده و اعمال خارق العاده، مردم وی را دیوانه می پنداشتند و مکرر وی را به 

دارالمجانین می بردند.

دلم به حال پروانه ها می سوزد 
وقتی چراغ را خاموش می کنم

مارین سورسکو 
مترجم  نمایش نامه  نویس،  شاعر، 
در   ۱۹3۶ زاده   داستان  نویس،  و 
رومانی. در رشته  زبان های مدرن 
شروع   ۱۹5۹ از  کرد.  تحصیل 
سال  از  و  کرد  شعر  نوشتن  به 
نشریات  ویراستاری  به   ۱۹۶3
ادبی مشغول شد. در سال ۱۹۶۴ 
»تنها  نام  با  را  کتابش  نخستین 
پس  کرد.  منتشر  شاعران«  میان 
از انقالب ۱۹۸۹، بی وابستگی به 
سالهای  در  سیاسی،  گروه  هیچ 
۹5-۱۹۹3، وزیر فرهنگ آن کشور 
شد که به علت بیماری این مقام را 
رها کرد. در اواخر زندگی از سرطان 
ریه و دیابت رنج می برد و نهایتًا در 
دسامبر ۱۹۹۶ در شصت سالگی 
از دنیا رفت. مشهور است سورسکو 
که برنده جوایز ملی و بین المللی 
متعددی بود، نامزد دریافت جایزه 

نوبل ادبیات هم شده بود...
اصیل ترین  از  یکی  را  سورسکو 

صداهای ادبیات رومانی دانسته اند؛ 
او  شعر  مالیخولیایی.  نابغه ای 
ساده است و هولناک؛ او از زندگی 
جهان  با  روح  مبارزه   و  می گوید 
نبرد  صحنه ی  او  شعر  مادی. 
از  هوشمندانه ای  ترکیب  است؛ 
از  آگاهی  و  عمیق  بینش  طنز، 
انسان و همین  خواسته های روح 

به کار او قدرت می دهد. 
»در نیم  کره  من شب شده بود« و 
»ابرم در آسمان درد می کند« از 

آثار اوست.
*****
یکدیگر را می شناسیم

روزی روی زمین
دیدم ات

من یک طرف زمین راه می رفتم
و تو یک طرف دیگرش.

می توانم بگویم چگونه بودی.
دیگر  زن های  همه ی  شبیه  آه، 

بودی.
ببین، هنوز صورتت را

به خاطر دارم.
عصبی شدم

و از صمیم دل چیزهایی به تو گفتم
اما صدایم را نمی شنیدی.

و  می رفتند  اتومبیل ها  ما  میان 
می آمدند

و آب ها بود و کوه ها
و همه  زمین.

به چشم هایم نگاه کردی
اما چه می دانستی؟

در نیم کره  من
شب شده بود.

دستت را باال بردی: ابری را نوازش 
کردی

دست انداختم روی شانه  یک برگ.
******

دلم به حال پروانه ها می سوزد
وقتی چراغ را خاموش می کنم؛

و خفاش ها
وقتی چراغ را روشن می کنم

نمی شود قدمی برداشت
بدون اینکه کسی برنجد؟

داستان
ننه نخودی...

سودابه فرضی پور- به انتخاب: دکتر جواد فرزانفر

بچه که بودم آرزو داشتم پولدار بشم و 
اولین چیزی هم که بخرم یک یخچال 

برای »ننه نخودی« بود. 
ما  محله   تنهای  پیرزن  نخودی  ننه 
هیچوقت بچه دار نشده بود. می گفتند در 
جوانی شاداب و سرحال بوده و برای بقیه 

نخود می ریخته و فال نخود می گرفته. 
پیر که شد دیگر نخود برای کسی نریخت، 

اما نخودی مانده بود ته اسمش.
زمستان و تابستان آب یخ می خورد ولی 

یخچال نداشت. 
ننه، شب ها راه می افتاد می آمد دِر خانه  ما 

را می زد و یک قالب بزرگ یخ می گرفت. 
کاسه  یک  یخچال مان  جایخِی  توی 
داشتیم که اسمش »کاسه  ننه نخودی« 

بود. 
ننه انگار یکی از اعضای خانواده ما بود.

دِر خانه اگر باز بود، بدون درزدن می آمد 
تو، و اگر سِر شام بودیم یک بشقاب هم 

می آوردیم برای او.
با بابا رفیق بود.

پشمی  جوراب  و  شال گردن  برایش 
می بافت و باهاش که حرف می زد توی هر 

جمله یک »پسرم« می گفت.
یک شِب تابستان که مهمان داشتیم و 
توی حیاط جمع بودیم، ننه پرده را کنار 

زد و آمد تو. 
بچه  فامیل که از ورود یکباره  یک پیرزن 
کوچولوی موحنایی ترسیده بود، جیغ زد 

و گریه کرد.
بیشتر  نگرفت،  داد.  آبنبات  بچه  به  ننه 

جیغ زد.
بچه را آرام کردیم و کاسه  ننه نخودی را از 

توی جایخی آوردیم. 
توی  می انداخت  را  یخ  قالب  وقتی  بابا 

زنبیل ننه، آرام گفت:
»ننه! از این به بعد در بزن!«

ننه، مکث کرد.
بعد  و  نگاه کرد  ما  به  نگاه کرد؛  بابا  به 
بی حرف رفت. و بعد از آن، دیگر پِی یخ 

نیامد...
کاسه  ننه نخودی ماند توی جایخی و روی 
یخش، یک الیه برفک نشست.یک شب 
کاسه را برداشتیم و با بابا رفتیم دِر خانه  

ننه.
در را باز کرد، به بابا نگاه کرد.

گفت: دیگه آِب یخ نمی خورم، پسرم!
قهر نکرده بود، ولی نگاهش به بابا غریبه 

بود.
بچه هایش  که  بود  شده  مادری  شبیه 

بی هوا برده باشندش خانه  سالمندان.
بشقاب  داشت،  کاسه  ما  خانه   توی  او 

داشت و یک »پسر«.
یک در، یک دِر آهنی ناقابل، یک درنزدن 
و حرِف پدر، ننه را پرت کرد به دنیای 
خودش  و این واقعیت تلخ را یادش آورده 

بود که »پسرش«، پسرش نبوده!
ننه نخودی یک روز داغ تابستان مرد.

ننه  یخ  کاسه   تشییع جنازه اش  توی 
یک  قِد  بابا  و  کلمن  توی  انداختیم  را 
پسرمادرمرده اشک ریخت و مدام آب یخ 

خورد... 

عمر ناقابِل 
ما...

علی یگانه

ُحرمِت دوست اگر در دلِِ ما خانه نداشت

عمر نا قابل ما این همه افسانه نداشت

آتِش عشق درون دل مان یخ  می بست

شمع و گل بود ولی این همه پروانه نداشت

 بود زیبا همه ُرخسار طبیعت اّما

دشت پر سبزه ، ولی این همه گلخانه نداشت

بود اندر همه جا لیلی و مجنون لیکن

لیلِی نادِر ما این همه دیوانه نداشت

هیچ عاشق به ره دوست نمی گشت فدا

طالب عشق خدا این همه کاشانه نداشت

ساقی حق طلبان جام نمی ساخت به ِمی

دوِر او خلوت و وی این همه پیمانه نداشت

جان عاشق ِز طرب این همه لبریز نبود 

مرکز جامِع حق این همه سامانه نداشت

 اگر از روز اََزل طالِب حْق راحت بود

کوشش اندر رِه حق این همه شکرانه نداشت

کافه کتاب
دیوانه ای باالی بام

نویسنده: عزیز نسین
ترجمه: ارسالن فصیحی

انتشارات: ققنوس
22۴ صفحه

»دیوانه ای باالی بام« مجموعه 
نسین  عزیز  از  طنز  داستانی 
نویسنده ، طنزنویس و مترجم 
کتاب  این  است.  ترکیه  اهل 
مانند دیگر کتاب های نسین، 
با زبانی طنز قدرت حاکمان را 

نشانه گرفته است.
کتاب دیوانه ای باالی بام، به چندین زبان زنده  دنیا ترجمه و 

تاکنون چندین بار تجدیدچاپ شده است.
متن زیر برگرفته از کتاب است:

»همه اهل محل خبردار شده بودند: یه دیوونه رفته روی هره 
پشت بوم ایستاده! کوچه پر از آدم هایی شده بود که برای 
تماشای دیوانه آمده بودند. پلیس ها اول از کالنتری، بعد هم 
از مرکز سررسیدند. پشت سرشان مأمورهای آتش نشانی 
آمدند.  مادر دیوانه ای که رفته بود باالی پشت بام التماس کنان 
می گفت: پسرم، عزیزم، بیا پایین... قربونت برم... یاالله  قند و 

عسلم، بیا پایین! 
دیوانه می گفت: منو کدخدا کنین تا بیام پایین؛ اگه کدخدام 

نکنین خودمو از این باال پرت می کنم پایین.
مأمورهای آتش نشانی زود برزنت نجات را باز کردند تا اگر 

دیوانه خودش را پایین انداخت، بتوانند بگیرندش. 
۹ مأمور آتش نشانی از بس با برزنت نجات دور آپارتمان گشته 
بودند، خیس عرق شده بودند. کمیسر پلیس با لحنی مالیم و 
گاه با تندی و خشونت سعی می کرد دیوانه را راضی کند بیاید 

پایین: خواهش می کنم دوست عزیز، د بیا پایین دیگه!«
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هنگامه نیایش
طلوع اذان صبحمهشیدیخورشیدی

غروب اذان ظهرخورشید
نیمه شب اذان مغربخورشید

شرعی
52554960012111731171823 جمادی الثانی19  دییک شنبه
62554960012121732171823 جمادی الثانی20  دیدوشنبه
72554960112131733171923 جمادی الثانی21  دیسه شنبه

82554960112141734171923 جمادی الثانی22  دیچهارشنبه 
92554960212151734172023 جمادی الثانی23  دیپنج شنبه
102554960212151735172023 جمادی الثانی24  دیجمعه 
112554860212161736172123 جمادی الثانی25  دیشنبه

برابر رأی شماره 140060311005000748 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 مریم خواجه احمدی فرزند هدایت به شماره شناسنامه 325 صادره از نی ریز در 
ششدانگ یک باب خانه به مساحت215.43 متر مربع پالک 1 فرعی از 2332 اصلی مفروز و مجزا شده از 
پالک 2332 اصلی واقع در نی ریز بخش 22 فارس خریداری از مالک رسمی آقای اصغر تاج بخش 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:1400/10/05     

تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/10/20

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

1400/09/23
- مورخ 

ش 126

***

برابر رأی شماره 140060311023000086 مورخ 1400/3/2هیأت اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
زرین  دشت تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم رقیه دهقانی  فرزند عسکر  به شماره 
شناسنامه 5829 صادره ازحاجی آباد  در یک باب ساختمان تجاری مسکونی به مساحت 265.5 
متر مربع پالک فرعی1762 از اصلی 7286 مفروز و مجزی شده از پالک 7286  اصلی قطعه 8  بخش 
12 فارس واقع  در زرین دشت خریداری مع الواسطه از مالک رسمی آقای محمد شجاعی محرز گردیده 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود. در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت 

انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشارنوبت اول:1400/10/05 
 تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/10/19

خلیلمرادخواه-رئیسثبتاسنادوامالکزریندشت

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

1400/09/3
- مورخ 0

ش 2758

37156

تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیأت  رأی شماره 140060311005000775  برابر 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک نی ریز تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محسن علی پور فرزند 
محمدحسین به شماره شناسنامه 120 صادره از نی ریز در ششدانگ یک باب خانه به 
مساحت268.14متر مربع پالک 14 فرعی از 4060 اصلی مفروز و مجزا شده از پالک 
1فرعی از 4060 اصلی واقع در نی ریز بخش 22 فارس خریداری از مالک رسمی آقای 
محمود محمدیان 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:1400/10/19 

تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/11/04

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 1400/10/03
ش 133

35719

تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیأت  رأی شماره 140060311005007125  برابر 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک نی ریز تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای بهنام زارع فرزند رمضان به 
شماره شناسنامه 2550088451 صادره از نی ریز در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 
169.34 متر مربع پالک 17 فرعی از 3473 اصلی مفروز و مجزا شده از پالک 1فرعی 
از 3473  اصلی واقع در نی ریز بخش 22 فارس خریداری از مالک رسمی آقای اکبر 
شیخایی 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:1400/10/19 

تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/11/04

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 1400/10/04
ش 131

35719

برابر رأی شماره 140060311005000746 هیأت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نی ریز تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای حسن مظفری فرزند عباس به شماره شناسنامه 263 صادره از نی ریز در ششدانگ یکباب 
خانه به مساحت 141.09 متر مربع پالک 3302 فرعی از 3331 اصلی مفروز و مجزا شده از پالک 27 فرعی 
از 3331  اصلی واقع در نی ریز بخش 22 فارس خریداری از مالک رسمی خانم رخشنده افراسیابی 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:1400/10/19 

تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/11/04

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 1400/10/08
ش 136

35719

برابر رأی شماره 140060311005000833 هیأت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نی ریز تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای هوشنگ رحماندوست فرزند آقامحمد به شماره شناسنامه 4 صادره از بختگان در ششدانگ 
یک درب باغ به مساحت 25487 متر مربع پالک 161 فرعی از 4820 اصلی مفروز و مجزا شده از پالک 4820  
اصلی واقع در نی ریز بخش 22 فارس خریداری از سهام مشاعی متقاضی)هوشنگ رحمان دوست( 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:1400/10/19 

تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/11/04

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 1400/10/05
ش 132

35719
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توبمابتالیشم1

یدورمهروهکس2

انمدادرتسانوت3

نیسپجوسایاملع4

شنسردکمسام5

اتامکتراپخر6

نلزهسراشنمه7

فوباریتکدرک8

جسارمارهاجر9

وکریتکتشرنو10

نراملتتماز11

دیوندبلاکذوفن12

گیدوینیرومایا13

الگیبلکاخلم14

نسونافتوماخه15

برابر رأی شماره 1400603311018000104-1400/10/07 هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک بختگان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای داود امینی فرزند 
افراسیاب به شماره شناسنامه 7 کد ملی 2559784378 صادره از نی ریز در ششدانگ 
یک قطعه باغ به مساحت 75049 متر مربع تحت پالک شماره 587 فرعی از 7315 اصلی  
واقع در بخش 22 فارس حوزه ثبت ملک بختگان 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:1400/10/19 
 تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/11/03

سیدمحیالدینصادقی

رئیسثبتاسنادوامالکبختگان

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

- مورخ 1400/10/15
ش 140

36172 نیازمند وام 
200 تا 400 میلیون تومان

فقط ضمانت با سند
بدون ضامن کارمند

53824487-09054032621 

بنایی و رنگ آمیزی 1/37193

درخشان
 مسئول احمد خرمدل 

09171334347
1/37178

یک باب زیرزمین به مساحت 120 مترمربع با تمامی امکانات )آب، 

برق، تلفن، گاز( بر روی خیابان  - واقع در خیابان جانبازان مناسب 

برای دفتر کارگاه ، انبار ، آرایشگاه زنانه اجاره داده می شود .

09176094556 ن
زمی

یر
ه ز

ار
اج

2/37191

دعوت به همکاری

به یک نیرو خانم آشنا با کامپیوتر جهت کار 

در  خانه چاپ نیازمندیم.

مراجعه حضوری  خیابان طالقانی نبش خیابان بهداشت

2/37206

مفقود شده
کارت ملی به شماره ۲۵۵۹۷۱۷۷۱۹ به نام حسن قربانی 
به همراه دو عدد کارت رفاه و یک عدد کارت کشاورزی در 
شهر نی ریز گم شده است. از یابنده تقاضا می شود با 

شماره 0۹۱۷33۲8۵3۱ تماس بگیرد.

2/37319

دعوت به همکاری

به تعدادی چرخ کار ماهر  جهت کار در تولیدی 

نیازمندیم
0۷۱۵38۲6۹6۲-0۹36۱86۱۷۲۵

2/37206

یک واحد مرغداری دارای آب، 

برق، گاز و دیگر متعلقات به 

فروش می رسد
09177302852

فروش مرغداری

2/37178

آگهی تشکیل مجمع عمومی عادی و فوق العاده انجمن صنفی کارگری 
مسئولین ایمنی و بهداشت حرفه ای شهرستان نی ریز و حومه   

»نوبت دوم«
بدین وســیله ازکلیه اعضا انجمــن صنفی کارگری دعــوت به عمل می آید در جلســه 
مجمع عمومی عادی و فوق العاده که رأس ســاعت 19:30 الی 21 شــب روز شنبه مورخ 
1400/11/09 در محل مســجدذواالنوار واقع در خیابان طالقانی تشــکیل می گردد و 

حضور به هم رسانند.
دستور کار جلسه:

1- تصویب اساس نامه جدید                    2- ماده 2 نام حوزه فعالیت شهرستان های نی ریز،  استهبان 

و بختگان             3- ارائه گزارش عملکرد مالی سال 1399              4- انتخاب بازرس انجمن 

با توجه به استقبال واحد های صنعتی از مسئولین ایمنی اولویت جذب با 
کسانی است که عضو انجمن باشند و درجلسه مجمع حضور یابند.

انجمن صنفی کارگری مسئولین ایمنی و بهداشت حرفه ای شهرستان نی ریز

4/
35

15
8

دفتر  
نی ریزان 

فارس
از 7 صبح تا 

8شب
یکسره باز 

است
)پنج شنبه ها 

تا 13:30(

یک قطعه باغ انجیر با 2000 متر مربع زمین - جاده آسفالت 

شده، ماشین رو دردامنه کوه بیدبخون به فروش می رسد
09173173797

فروش باغ انجیر

2/35902

اجاره مجتمع 
تجاری

تعدادی از واحدهای مجتمع 
تجاری ) پاساژ مهدی( 

واقع درخیابان امام مهدی  
جنب کمیته امدادامام)ره( 
ترجیحاجهت مطب پزشک، 
داروخانه،دفاتر مهندسی و...
اجاره و رهن  داده می شود.

داوطلب 
09174139443

2/37321

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

با ما تماس بگیرید: 5146 731 0917 »جاللی«

دعوت به همکاری
 جذب نیرو در کابینت خانه برتر

استادکار یک نفر / نصاب ماهر یک نفر
09177303106 

2/37323
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زیر نظر: دکترحسنعلی پیشاهنگ پزشک عمومی و  محدثه نیک منش کارشناس ارشد تغذیه

/ فوت کردن شمع تولد ممنوع.
بررسیها نشان می دهد فوت کردن شمعهای روی کیک تولد، 
میزان باکتریهای کیک را 14 هزار برابر می کند. از طرفی 

مواد شیمیایی و دود شمع هم روی کیک می نشیند.

/ آیا ُامیکرون آغاز پایان کرونا است؟
 استاد دانشگاه جانز هاپکینز: دانشمندان در خصوص اعالم 
پایان همه گیری، شیوه های خاص خود را دارند و یکی از 
مهمترین نشانه ها، نشانه »اجتماعی - علمی« است که این 
گونه خالصه می شود. ُامیکرون در واقع در حال ترسیم آغاز 
پایان همه گیری است؛ چون همه دولتها و مردم در حال 
حاضر کرونا را بخشی از زندگی خود دانسته و به جای فرار از 

آن، شروع به سازگاری با آن کرده اند.
 این موضوع به ما نشان می دهد که طی چند ماه آینده، در برابر 
گونه های آتی ویروس ایمنی بیشتری وجود خواهد داشت 
و ُامیکرون هر میزان خسارتی را که در آینده نزدیک ایجاد 
کند، اما بشر به زندگی قبل از بهار سال 2020 باز خواهد 

گشت.

/ اگر ناخن هایی شکننده یا ریزش مو دارید یا در روز کسل 
 هستید، کمبود آهن دارید!

 به جای مصرف خودسرانه قرص آهن، از منابعی مثل اسفناج، 
عدس، لوبیای  سفید، نخود و جگر استفاده کنید!

/ هر عالمتی از سرماخوردگی را ُامیکرون فرض کنید؛ 
ُامیکرون PCR گریز است!

 علیرضا بیگلری، عضو کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا: 
عالئمی مانند سرفه، عطسه، بدن درد، خواب آلودگی، تب و... 
می تواند عالمت ُامیکرون باشد و وقتی فردی این عالئم را 

دارد، فرض کند ُامیکرون است و خود را قرنطینه کند.
 PCR تحقیقات اخیر نشان می دهد که تا حدودی ُامیکرون
گریز است و آن را فریب می دهد و آزمایش PCR  افراد مبتال 

به ُامیکرون منفی است.

/ گردو بخورید تا دچار اضطراب و افسردگی نشوید!
 بسیاری از دانه های خوراکی برای سالمت مغز بسیار مفیدند؛ 
اما بهترینشان گردو است!  گردو منبع بسیار خوبی از پروتئین 
و چربی سالمی است که کمک می کند سطح قند خون 

متعادل و عروق خونی پاکتر بماند.
 گردو حاوی امگا3 است که اثر مثبتی بر خلق و خو دارد و در 
عین حال، اضطراب و افسردگی را کاهش می دهد. بنابراین، 
مصرف روزانه آن شما را از خوش بینی، انرژی، امید و تمرکز 

بهره مند می سازد.

/ طبق یک مطالعه که در آمریکا انجام شده، مردان دوستان 
خود را به دلیل باال بودن ثروت یا باال بودن قوت جسمی یا 
انتخاب می کنند. در مقابل، خانم ها  باال  روابط اجتماعی 
انتخاب می کنند که حمایت  کسانی را به عنوان دوست 

عاطفی و صمیمت دارند و اطالعات مفیدی از جامعه دارند.

/ آیا در شرایط کرونایی می توانیم به استخر برویم ؟!
از طریق آب  بیماریهای عفونی: کرونا   وزیری، متخصص 
قابل انتقال نیست؛ البته این بدان معنی نیست که در محیط 
استخر این ویروس قابل انتقال نیست.  نمی توان حکم به 
تعطیلی دائمی استخرها داد و این اماکن می توانند با رعایت 

پروتکلهای بهداشتی فعالیت داشته باشند.
 در حال حاضر با وجود سویه ُامیکرون که تا حدی ایمنی گریز 

است، رعایت پروتکلها بیش از پیش اهمیت پیدا کرده است.

/ چرا نباید با معده خالی قهوه بخوریم؟
خوردن  قهوه با معده خالی، مخاط معده را تحریک می کند و 
ترشح اسید معده را افزایش می دهد. همه اینها باعث آسیب 
به پوشش داخلی معده شده و به سرعت منجر به گاستریت و 

درد معده و سوزش سردل می شود.
قبل از نوشیدن قهوه، باید صبحانه بخورید.

/ 30 دقیقه پیاده روی کنید و این تأثیرها را ببینید:
 احساس شادی، مقاومت در برابر میکروبها، سوزاندن چربی، 
عالئم  کاهش  هضم،  فرایند  بهبود  پاها،  قدرت  افزایش 

افسردگی، جذب بهتر ویتامین دی

/ پژوهش های اخیر نشان داده که نشستن زیاد با افزایش 
احساس افسردگی و اضطراب مرتبط است. اگر کارتان با 
زمانی  فواصل  دائمی همراه است، حتمًا در  نشستن های 
مختلف قدم بزنید. همین  کارهای ریز می تواند خطر ابتال به 

افسردگی را کاهش دهد. ولی خیلیها به آن عمل نمی کنند.

/ احتمال آسیب کلیه بر اثر عفونت به ویروس کرونا
 محققان بیمارستان آموزشی آخن واقع در آلمان دریافتند 

آلودگی به ویروس SARS-CoV-2 موجب عفونت کلیه ها و 
آسیب بافت آنها می شود.  بر اساس این تحقیقات، زخم ایجاد 
شده در کلیه آلوده به ویروس کرونا می تواند کارکرد کلیه ها 

را در بلند مدت تحت تأثیر قرار دهد.

چند خط سالمتی
/ کسانی که زیاد خیال پردازی می کنند، خالق ترند !

روز  هر  انسانها  دریافتند  کالیفرنیا  دانشگاه   دانشمندان 
حدود 30٪ از روزشان را به رؤیاپردازی سپری می کنند. 
این میزان در زمان های خاص، مثل وقتی که سفر هستید تا 

70٪ افزایش می یابد.
خیال  زیاد  که  کسانی  کرده اند  ثابت  دانشمندان   البته 
پردازی می کنند، خالق تر هستند. همچنین آنها می توانند 

راهکارهای مناسبی برای حل مشکالت خود پیدا کنند.

/ تزریق دز سوم واکسن، ایمنی بدن را در برابر کرونا ٪90 
افزایش می دهد.

 رئیس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت بر 

اهمیت واکسیناسیون نوبت سوم و تأثیر آن بر مهار سویه 
اومیکرون تأکید کرد و گفت: تزریق نوبت سوم واکسن، 

ایمنی بدن در برابر ویروس کرونا را به 90٪ می رساند.

/ برای بهبود خارش واژن
برگهای رزماری را به مدت 15 دقیق در آب خیسانده و 

ناحیه واژن را با آن بشویید.

/ در این روزهای سرد، سوپ خیلی می چسبه!
اضافه کردن ذرت به سوپ باعث تقویت معده و الغری 
شکم و پهلو می شود و کلسترول و چربی خون را کاهش 

می دهد.
مهمتر از همه این که به درمان کم خونی ناشی از فقر 

ویتامین B12 کمک می کند.

/ سرخ کردنی ها پیرتان می کند.
هر چیز به مدت طوالنی در روغن سرخ شود، باعث تسریع 
فرآیندهای التهابی در بدن می شود و این فرآیند، سلولهای 

بدن را در معرض فرسودگی و پیرشدگی قرار می دهد.

/ هفت عادت خطرناک برای قلب:
سیگار کشیدن، اهمیت ندادن به تغذیه، ورزش نکردن، 
صبحانه نخوردن، استرس داشتن، ساعت کاری مشخص 

نداشتن، مصرف چربیهای ترانس

/ اگر می دانستید که ذرت مکزیکی بدون سس چقدر 
خاصیت دارد، هیچ وقت با سس نمی خوردید !

 از بین بردن لک های پوستی،  کاهش ریزش موی ارثی،  
کاهش چروک زیر چشم

/ کاهش وزن چه تأثیری بر بدن می گذارد؟
1- انرژیتان زیاد می شود.

2- حافظه تان تقویت می شود.
3- پوست تان صافتر می شود.

4- زانو دردتان برطرف می شود.
5- آلرژیتان بهتر می شود.

6- اندازه پاهایتان کوچکتر می شود.
7- به هوای سرد حساس تر می شوید.
8- چرخه قاعدگیتان تغییر می کند.

9- سردردهایتان کمتر می شود.
10- اشتهایتان بهتر می شود.
11- دیگر خروپف نمی کنید.

/ فواید سکوت برای مغز :
 ازبین رفتن تنش،  بازیابی توان ذهنی، فعال شدن شبکه 

پیش فرض مغز، بازسازی سلولهای مغز 
رژیم 10 دقیقه ای سکوت در روز برای افزایش سالمت مغز 

مفید است.

/ آیا می دانید که کفشهای با بیش از 4 سانتیمتر پاشنه، بر 
روی مغز و سیستم عصبی اثر داشته و باعث سردرد  می شود؟

/ خوراکی های پروتئینی مناسب برای کاهش وزن:
بدون چربی  بدون چربی، گوشت  گوساله  فیله گوشت   
جانوران علفخوار، سویا، سینه مرغ، بوقلمون چرخ شده، 

سالمون وحشی، ساردین، لوبیا سیاه

/ گوشت بوقلمون سیستم ایمنی بدن را باال می برد. 
گوشت بوقلمون شامل 81 درصد پروتئین و کمترین مقدار 

چربی است!
 فسفر موجود در بوقلمون 4 برابر فسفر موجود در میگو 

می باشد.

/ سیب زمینی خواص روشن کنندگی طبیعی دارد. 
اگر آن را با آبلیمو مخلوط کنید و روی نقاط تیره شده پوست 
قرار دهید، این نقاط به صورت چشمگیری روشن خواهند 

شد.

/ کم خونی و آلزایمر
مشخص شده که اکثر زنان مبتال به آلزایمر، در جوانی 
مبتال به کم خونی بوده اند. فقر آهن موجب پایین آمدن 
اکسیژن مورد نیاز سلولهای مغزی و تخریب زود هنگام آنها 

می گردد.

چند خط سالمتی

برای  که  هستند  محصوالتی  دهانشویه ها 
پاکسازی تنفس و تمیز کردن مناطقی که 
مسواک به آنها  دسترسی چندانی ندارد، به 

کار می روند.
دکتر کریس کامر، جراح دندانپزشک در این 
خصوص می گوید: با وجود آن که دهانشویه ها 
عمکلرد مطلوبی دارند و سالیان سال است که 
تولید می شوند، شستشوی دهان با آب نمک 
به طور کلی ارزانتر است و می تواند به همان 
اندازه در بهبود سالمت و بهداشت دهان و 

دندان مؤثر باشد.
کامر ادامه می دهد: »شستشو با آب نمک 
بسیاری از باکتریها را به وسیله فرآیند اسمز 
از بین می برد، که مکانیسمی وابسته به خروج 
آب است. این ترکیب همچنین یک محافظ 
و  می شود  محسوب  عالی  آنتی باکتریال 
می تواند محیط دهان را از ریسک عفونت در 

امان نگاه دارد.
کنندگی،  ضد عفونی  خاصیت  بر  عالوه 
شستشو با آب نمک می تواند بر درمان سایر 
مشکالت دهانی، از آفت دهان گرفته تا آلرژی 
و دندان درد نیز مؤثر واقع شود. عالوه بر این، 
اثرات مثبتی بر سالمت تنفس هم دیده شده 
به یک کاندید  را  است که چنین محلولی 
درمانی مناسب برای فصل سرماخوردگی و 

آنفلوآنزا تبدیل می کند.

مزایا، روش ساخت و موارد دیگری که در 
ادامه اشاره می شود، با استناد به مطالعات 
منتشر شده توسط مجله علمی با دسترسی 

آزاد پالس وان جمع آوری شده اند:

ایمنی بیشتر برای سالمت دهان، دندان 
و لثه

به گفته بنیاد سرطان دهان، محتوای باالی 
الکل در برخی از دهانشویه ها منجر به تحریک 
با آب  لثه ها می شود. شستشو  بویژه  دهان 
به شمار  ایمن تری  تنها جایگزین  نه  نمک 
می رود، بلکه در عین حال می تواند باکتریها را 

از بین ببرد و دهان شما را تمیز نگه دارد.
البته شستشوی آب شور عالوه بر توقف رشد 
باکتریها، فواید دیگری نیز به همراه دارد. این 
مزایا شامل کاهش میزان پالکهای دندانی و 
سرعت بهبودی به دنبال اعمال دندانپزشکی 

مختلف هستند.

کمک به مهار رشد باکتریها در محیط 
دهان

اما شستشوی آب نمک چگونه می  تواند باعث 
دکتر  در دهان شود؟  باکتریها  توقف رشد 
می دهد:  توضیح  دندانپزشک  الزار  مارک 
با غرغره آب نمک به صورت روزانه، محیط 
اسیدی مورد نیاز باکتریها برای رشد و تکامل، 

به تدریج کاهش یافته و به مرگ نهایی آنها 
منجر می شود.

الزار اضافه می کند: »شوینده های آب نمک 
با افزایش تعادل PH در فضای داخل دهان 
وارد عمل می شوند و محیط قلیایی تری ایجاد 
می کنند که در آن باکتریها قادر به رشد و 
تکثیر نیستند.« باکتریهای مضر، زندگی در 
محیط اسیدی را ترجیح می دهند. از این رو با 
خنثی سازی آن، التهاب دهان نیز کمتر شده 

و سالمتر به نظر می رسد.

حفظ سالمت تنفسی و حذف بوی بد 
دهان

یک بررسی تحقیقاتی در سال 2019 نشان 
داد که غرغره آب شور )و همچنین شستشوی 
بینی( به احتمال زیاد سبب ایجاد محافظت 
از  می شود.  سرماخوردگی  برابر  در  نسبی 
طرفی دیگر با محدود سازی رشد باکتریها، 
مشکل بوی بدن دهان که ناشی از فعالیت 
میکروارگانیسمها به خصوص در دوره های 

گرسنگی است، برطرف خواهد شد.
بر اساس پژوهشی کوچک در سال 2020، 
غرغره آب شور می تواند در کاهش عفونتهای 
دستگاه تنفسی فوقانی به طور متوسط تا دو 
و نیم روز مؤثر باشد. همچنین محققان این 
مطالعه اشاره کرده اند که شستشوی دهان با 
آب نمک می تواند به عنوان یک مداخله ایمن 
و مؤثر در بیماران کووید مثبت مورد استفاده 

قرار بگیرد.

عالوه بر موارد عنوان شده، غرغره آب 
نمک برای مقاصد زیر نیز مفید خواهد 

بود:
- بهبودی پس از کشیدن دندان

- پیوره یا پریودنتیت )عفونتی است در ناحیه 
که  دندان  نگهدارنده  نسوج  سایر  و  لثه ها 
سبب خونریزی پای دندانها و بوی بد دهان 

می شود(
- درد دندان و عفونت لثه

- آفت دهان و آلرژی

نحوه تهیه محلول شستشوی آب نمک
 برای تهیه اصولی محلول تنها کافی است این 

سه مرحله را دنبال کنید:
- از آب گرم استفاده کنید؛ زیرا گرما بیشتر از 
آب سرد تسکین دهنده درد در ناحیه دهان و 
گلو است. آب گرم همچنین به حل شدن بهتر 

نمک کمک می کند.
دارید  دسترس  در  که  نمکی  نوع  هر  از   -
دستورالعملهای  بیشتر  کنید.  استفاده 
شستشو با آب نمک نیاز به یک لیوان)0.2 
لیتر( آب گرم و 1 قاشق چای خوری نمک 
دارند. با این حال اگر دهان شما حساس است 
و احتمال تحریک بافتی با دوز باالی آب نمک 
را می دهید، مقدار نمک را به نصف قاشق 

چای خوری برای 1 تا 2 روز اول کاهش دهید.
و  کنید  اضافه  نمک  آمده  آب جوش  به   -
ترکیب ایجاد شده را هم بزنید تا یکنواخت 
شود. پیش از مصرف اجازه دهید تا دمای آب 
مقداری متعادل شود و پس از پایان شستشو 
از  تا  بریزید  دور  را  باقیمانده  محلول  نیز 

هرگونه آلودگی جلوگیری شود.

عوارض جانبی و احتیاط مصرف
استفاده بیش از حد از شوینده های حاوی 
نمک می تواند سبب تحریک هرچه بیشتر 
با  را  بیمار  علت  همین  به  و  شود  لثه ها 

خونریزی دهانی روبرو کند.
با این حال گفته شد که دوز معمول محلولهای 
آب  نمک چه به منظور غرغره و چه برای 
بلعیدن بی خطر هستند. در مجموع توصیه 
می شود که پس از اتمام شستشو، محلول را از 

دهان خارج کنید.
پزشکان معمواًل نسبت به انجام شستشوی 
متوالی در روز و قورت دادن بیش از حد آب 
ضمن  عمل  این  می دهند.  هشدار  نمک 
تحریک بافت حفره دهان و لثه ها، بدن را 

دهیدراته می کند.

یک دهانشویه طبیعی، رایگان و بسیار مؤثر

 C سیر حاوی مقادیر زیادی ویتامین

است که تولید کالژن را بیشتر می کند .

افزایش  به  سیر  در  موجود  سلنیم 

گردش خون کمک می کند.

سیر فولیکولهای مو را هم پاکسازی 

افزایش  باعث  مسأله  این  و  می کند 

نرسیدن  از  مانع  و  موها  استحکام 

موادی به موها می شود که به رشد آن 

کمک می کند.

Der�در پژوهشی که در نشریه هندی 

 matology, Venereology
شده،  منتشر   and Leprology
استفاده از ژل سیر به صورت موضعی 

برای درمان موضعی آلوپسی یا همان 

طاسی، مورد بررسی قرار گرفته 

است.

نتایج تحقیق نشان داد واکنش به 

دارو از لحاظ رشد موها در گروهی 

که از ژل سیر استفاده کرده بودند 

به میزان چشمگیری عالی بوده 

است.

درمان ریزش موها با معجزه ای به نام سیر

دعوت به همکاری 
به یک راننده با تجربه جهت کار 

روی نیسان نیازمندیم
مراجعه حضوری 

09171304431

1/37194
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عابد نعمتی، نی ریزان فارس:

در جلسه شورای شهر نی ریز با رئیس شبکه بهداشت و 
درمان، بحث بر سر مکان راه اندازی ام آر آی باال گرفت.

رئیس شورای شهر نی ریز در ابتدای جلسه، از تالشهای 
کادر درمان در دوران مبارزه با کرونا تشکر کرد و موضوع 
انتقال بیمارستان شهدا به بیمارستان شهدای سالمت را 

یادآور شد.
سید عالءالدین فقیه به مسئله کمبود پزشک متخصص 
در شهرستان و نداشتن انگیزه الزم برای کار کردن آنها 

در شهرهای کوچکتر اشاره کرد.
وی در مورد اهمیت بهداشت محیط هم گفت: »هرچه 
سرمایه گذاری روی بهداشت بیشتر باشد، نیاز به درمان 
کمتر می شود.  هزینه های درمان ده ها برابر هزینه های 

بهداشتی است.«
او گریزی هم به موضوع شورای خیرین سالمت نی ریز 
داشت: »من خود عضو خیرین سالمت  عنوان  و  زد 
بودم. به نظر من باید در اعضای این شورا بازنگری شود و  
اصحاب نظر محالت مختلف که می توانند کمک دهند، 
با همکاری فرمانداری و شبکه بهداشت عضو شوند که 
تأثیر بسزایی در جذب کمکهای مردمی برای شبکه 

بهداشت دارد.«
در ادامه، سید محمدجواد قطبی عضو شورای شهر نی ریز 
و رئیس شورای شهرستان، بر نیاز اساسی شهرستان 
به یک دستگاه ام آر آی تأکید کرد و گفت: »من برای 
به  و  بودم  شیراز  هفته گذشته  موضوع  این  پیگیری 
دانشگاه  علوم پزشکی رفتم. قرار شد هماهنگی های الزم 
انجام و اگر هم از استان کمک خواستیم، انجام شود. 
وجود مرکز ام آر آی برای این که مشکل رفت و آمد جلوی 
راه بیماران برداشته شود، ضروری است. بر پایه صحبتی 
که با برادران بیاتی )مجموعه معدنی باقرآباد( کردم 
که قرار است هزینه های این مرکز را تقبل کنند، آنها 
می گفتند نیازی به اعتبارات دولتی نداریم و می خواهیم 
دستگاه را آزاد بخریم و مکان را هم خودمان راه اندازی 

کنیم. «

مشکالت بیمارستان جدید
در ادامه، رئیس شبکه بهداشت با بیان این که احداث 
بیمارستان جدید نی ریز از سال 1395 شروع شده و تا 
سال 1398 تنها 30 تا 40 درصد آن ساخته شده بود، 
گفت: »چون بخشی از هزینه را بنیاد برکت قبول کرده 
بود، به دلیل تورم، تغییر قیمتی در سال 98 ایجاد و باعث 
شد کل پروژه حدود یک سال بخوابد. هزینه ساخت فاز 
دوم که ۲5 میلیارد تومان برآورد شده بود، تبدیل شد 
به 100 میلیارد و دانشگاه علوم پزشکی مقداری را تقبل 
و با بنیاد برکت چانه زنی کرد. با پیگیری هایی که انجام 
شد، حاال این بیمارستان جزو تکمیل ترین بیمارستانهای 
استان شده است. اما مشکالت پایه ای از جمله نداشتن 
پانسیون پزشکان، انبار مرکزی و انبار دارویی دارد که آن 

را برای فازهای بعدی گذاشته بودند و هنوز انجام نشده 
است.«

دکتر داور آل داود خبر از آماده شدن دو واحد پانسیون 
با همکاری و پیگیری دکتر حمیدرضا جمشیدی داد و 
گفت: »اسکلت دو ساختمان 4 واحدی نیز احداث شده و 
حداقل نیاز به 4 بلوک 4 واحدی دیگر داریم که نیاز است 

خیرین کمک دهند.«
برکت  بنیاد  از  دیگر  تومان  میلیارد  »سه  افزود:  وی 
داخل  خرج  آن  درصد  نود  که  کرده ایم  دریافت 
باقی  پانسیون  برای  چیزی  و  می شود  بیمارستان 

نمی ماند.«
بیمارستان جدید به احتمال زیاد در دهه فجر افتتاح 
می شود.  هر چند به گفته آل داود، نداشتن پانسیون 
تا  شهدا  بیمارستان  پانسیونهای  فاصله  و  پزشکان 
بیمارستان جدید، ممکن است برای بیماران اورژانسی 
مشکالت خاصی ایجاد کند؛ اما از نظر تجهیزاتی مثل 
و  به روزترین  ... جزو  و  اکسیژن ساز  داشتن دستگاه 

مجهزترین بیمارستانها است.
و  اسکان  برای  ساختمانی  واحدهای  نداشتن  وی 
استراحت همراهان بیمار و نداشتن نمازخانه مناسب را 

از دیگر مشکالت بیمارستان جدید عنوان کرد.
آل داود ضمن تشکر از شهرداری و شورای شهر نی ریز 
به خاطر آسفالت بخشی از محوطه بیمارستان شهدای 
سالمت، از آنها خواست تا در تسطیح محل پارکینگ و 
موتورخانه بیمارستان و همچنین ایجاد یک میدان در 

قسمت ورودی نیز همکاری کنند. 

کاربری جدید بیمارستان قدیم
رئیس شبکه بهداشت در پاسخ به مجتبی افسر نایب 
رئیس شورای شهر که پیشنهاد داد اگر قرار است به 
دلیل آماده نبودن محل اسکان پزشکان برای بیماران 
بیمارستان  افتتاح  است  بهتر  شود،  ایجاد  مشکالتی 
عقب بیفتد، عنوان داشت: »به صالح نیست در همین 
 40 دهه  به  آن  ساخت  زمان  که  قدیم  بیمارستان 
خورشیدی برمی گردد، باقی بمانیم. با توجه به تعداد 
متخصصانی که آمده  اند، برای عملها و کارهایی که انجام 
می شود، کمبود جا داریم. ضمن این که ساخت پانسیون 
حتی اگر پول پشت دست باشد، حداقل 9 ماه طول 
می کشد و به صالح نیست انتقال به بیمارستان جدید 

این قدر عقب بیفتد.«
وی گفت: »دانشگاه علوم پزشکی اگر بخواهد اینجا را 
فعال نگه دارد، باید هزینه هنگفتی بدهد و نیروی انسانی 
را یک و نیم برابر کند. این هم که گفته می شود اگر اینجا 
بیمارستان باقی بماند، دیگر کسی آنجا نمی رود، درست 
است و مردم جای نزدیکتر را انتخاب می کنند و کاری 
به خدمات رسانی بیشتر هم ندارند. از طرفی زمین برای 
هالل احمر است و اگر پیگیری شود، مثل شهرستان 
مرودشت قسمتی از آن به هالل احمر و قسمتی به ما 

واگذار می شود و چون هالل احمر حق تغییر کاربری 
ندارد، یک بیمارستان متروکه و عماًل بی فایده می شود. «

داد  زمینه  این  در  پیشنهادی  بهداشت  رئیس شبکه 
و گفت: »ما در بیمارستان جدید بخش اعصاب و روان 
نداریم و همچنین نیاز به مرکز ترک اعتیاد دولتی داریم. 
هر دو مرکز نیز مراکزی هستند که از نظر درآمدی پایین 
و هزینه بر هستند. می توان این مرکز را در بیمارستان 
شهدا راه انداخت و همزمان می شود یک درمانگاه ۲4 
ساعته با اجاره شرکت خصوصی راه اندازی کرد. در این 
زمینه مجتمع فوالد هم پیشنهاداتی داده که مسئوالن 

سیاسی باید همکاری کنند تا کارهای الزم انجام شود.«

ضرورت کمربندی
وی راه اندازی جاده کمربندی پشت بیمارستان شهدا به 
سمت قلعه خواجه و آبادزردشت را از واجبات شهر نی ریز 
بعد از افتتاح بیمارستان جدید توصیف کرد و گفت: »با 
توجه به تمرکز مسکن مهر و ترافیک، اگر کسی بخواهد 
حتی با اورژانس 115 به بیمارستان جدید منتقل شود، 
زمان بر است. احداث این جاده، هم کمک به جابه جایی 
متخصصان و هم کمک به انتقال بیمار می کند. همچنین 
یکی دیگر از مشکالت، ورودی بیمارستان جدید است 
که چون مردم باید از اتوبان در دوربرگردان خطرناک 
دور بزنند، - مخصوصًا برای کسانی که بیمار دارند و 
حواسشان جمع نیست - شاید خطرناک باشد و حوادثی 

را به وجود بیاورد.«

متخصصان بی انگیزه
از  بهداشت  وزارت  اشتباه  سیاستهای  آل داود  دکتر 
جمله طرح تحول و برنامه ریزی نامناسب را دلیل تمایل 
نداشتن پزشکان متخصص برای حضور در شهرستانهای 
دورافتاده دانست و گفت: »بعد از پلکانی شدن دریافتی 
پزشک و پرستار و پرداخت آن در فواصل زمانی زیاد، 
نارضایتی در کادر درمان ایجاد شد و پزشکان انگیزه ای 

برای کار در این مناطق ندارند.«
وی با بیان این که از 1400 متخصص مورد نیاز کشور 
در سال جاری، تنها 990 متخصص تأمین شده، گفت: 
»ما هم سه یا چهار متخصص کم داریم. به عنوان مثال، 
یک  اگر  می گویند  جراحی  رشته های  متخصصان 
سزارین ساده در بیمارستان خصوصی 10 تا 1۲ میلیون 
حق العمل دارد، برای همان عمل در بیمارستان شهدا 
صد هزار تومان و آن هم با فاصله یک سال انجام می شود. 
به  یا  می دهند  انجام  قانونی  غیر  کارهای  یا  بنابراین 
شهرهای بزرگ می روند. این باعث شده که مناطق دور 
افتاده خالی از پزشک شود. البته تشکیل ِده کلینیک که 
نیاز به سرمایه گذار دارد، تنها راه نگه داشتن آنها است؛ 
وگرنه تا این سیاستهای کالن درست نشود، کار درست 

نمی شود.«
ایشان شهرستان نی ریز را یکی از بهترین شهرستانهای 

فارس از نظر رعایت مسائل بهداشتی و نظارت بهداشت 
محیط ارزیابی کرد و عنوان داشت: »همین سختگیریها 
بهداشت شده  شبکه  از  مختلف  شکایتهای  به  منجر 
است. البته یک سری مشکالت نیاز به همکاری تیمی 
در شهرستان دارد؛ مثل رها کردن فاضالب. ما به عنوان 
شبکه بهداشت کاماًل آماده همکاری هستیم. اما جاهایی 
هم که دست من کوتاه است، فشارهای سیاسی مختلف 

نمی گذارد کارهایی انجام شود.«
آل داود با اشاره به این که زمان تغییر اعضای شورای 
خیرین سالمت فراررسیده، از شورای شهر خواست تا 
اعضای مناسب این کار را پیشنهاد دهند. وی همچنین 
از مهندس حجت شفیعی که به گفته وی در این مدت 
بسیار فعاالنه حاضر شده و اقدامات مثبتی انجام داده، 

تشکر کرد.

لزوم ام آرآی بیمارستانی
آل داود با بیان این که مجوز یک دستگاه ام آر آی برای 
بیمارستان جدید گرفته شده و محل نصب و ساختمان 
آن هم آماده شده است، گفت: »ورود ام آر آی و صدور 
پروانه آن حتی برای مراکز خصوصی چند فاکتور دارد 
که یکی، داشتن متخصص رادیولوژی است. از طرفی 
وزارتخانه برای هر منطقه بیش از یک مجوز دستگاه 
نمی دهد؛ چون به دلیل یارانه دولتی آن، فشار وارد 
می کند. بر اساس جمعیت، برای نی ریز هم یک مجوز 
در نظر گرفته شده بود که ما برای بیمارستان گرفتیم 
و اگر کسی بخواهد خصوصی راه بیندازد، عماًل مجوز 
بهتر  دلیل  همین  به  می شود.  سوخت  بیمارستان 
است اگر برادران بیاتی می خواهند کار خیری انجام 
دهند، این کار را در بیمارستان جدید انجام دهند که 
امکانات کاملی برای این کار دارد و ما حاضریم کل 
واحد رادیولوژی را در اختیارشان قرار دهیم. ضرورت 
این کار به دلیل این است که بیماران اورژانسی باید 
حتمًا در محیط بیمارستانی ام آر آی شوند و شرایط 
انتقال آنها به یک مرکز خصوصی که امکانات کامل 
از جمله متخصص  پزشکان مختلف  و  بیمارستانی 
بیهوشی ندارد، نیست. بنابراین محیط خصوصی فقط 
به درد بیماران سرپایی می خورد و بیماران بستری که 
شرایط مناسبی ندارند، باید باز هم به شهر دیگری 

اعزام می شوند. «

کاری کنید ام آرآی از دست نرود
قدرتی نماینده برادران بیاتی که در جلسه حضور داشت، 
اما گفت: »آنها گفته اند به هیچ عنوان به بیمارستان 
جدید نمی رویم و پزشک متخصص خصوصی را خودمان 
تأمین می کنیم. هدف ما سود نیست و مسائل مالی آن 
برایمان اهمیتی ندارد. نیازی هم به ارز دولتی نداریم. 
کاری کنید که چیزی به مردم برسد و ام آر آی از دست 
نرود. ما قرار است پولش را بدهیم و قرارداد ببندیم. زودتر 

تصمیم بگیرید که به شهرستان دیگری واگذار نشود.«

وساطت شهردار
در ادامه، شهردار نی ریز پیشنهاد داد که مثل برخی 
زمین  وسعت  به  توجه  با  و  بزرگ  درمانی  مراکز 
بیمارستان جدید، یک دپارتمان خیر ساز تصویربرداری 
راه اندازی شود تا هم نیت برادران بیاتی رعایت شود و 
هم چندپارگی تجهیزات نباشد. مدیریت آن هم بر عهده 
خودشان باشد و حتی می توان ورودی و محوطه سازی 

آن را جدا کرد. 
در پایان جلسه، قرار شد بعد از اعالم توضیحات نماینده 
برگزار و  آنها  با حضور  بیاتی، جلسه دیگری  برادران 

تصمیم نهایی گرفته شود.

درمان زیر تیغ شورا
خبرهایی از بیمارستان جدید، ام آر آی، متخصصان

خیر نیک اندیش مشکانی ۲00 میلیون 
تومان برای ساخت ساختمان اورژانس 
115 و توسعه خدمات دندان پزشکی 

شهر مشکان اهداء کرد.
به گفته رئیس اورژانس 115 شهرستان 
 150 گرگین  محمد  حاج  نی ریز، 
میلیون تومان برای ساختمان اورژانس 
115 مشکان و 50 میلیون تومان نیز 
دندان پزشکی  خدمات  توسعه  برای 

درمانگاه این شهر اختصاص داده است.
»کلنگ  گفت:  کچویی  محمدحسین 
که  مشکان  اورژانس  ساختمان 

این شهر  هم اکنون در خانه بهداشت 
مستقر است، سال 1396 به زمین زده 
به دلیل مشکالت بودجه های  شده و 

عمرانی مدتی متوقف شده بود.«
تاکنون  ساختمان  »این  افزود:  وی 
45 درصد پیشرفت فیزیکی داشته و با 
توجه به این کمک و بودجه 100 میلیون 
تومانی که دولت در سال جاری به شکل 
اوراق قرضه مصوب کرده و همچنین 
در  داریم،  آماده  قبل  از  که  مصالحی 
مدت کوتاهی آغاز می شود و به پایان 

می رسد. «

با تالش مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر 

شهرستان نی ریز، یک سواری پژو توقیف و 

در بازرسی از آن 194 کیلو حشیش کشف 

شد.

فرمانده انتظامی استان در گفتگو با خبرنگار 

پایگاه خبری پلیس بیان کرد: دوشنبه شب 

)13 دی ماه(، مأموران پلیس مبارزه با مواد 

کنترل  هنگام  نی ریز  شهرستان  مخدر 

سیرجان-  محور   در  عبوری  خودروهای 

قطرویه، به یک سواری پژو 405 مشکوک 

شدند و دستور ایست صادر کردند.

راننده  افزود:  حبیبی  رهام بخش  سردار 

بدون توجه به فرمان پلیس متواری شد و 

پس از طی مسافتی تعقیب و گریز، با توجه 

به تاریکی هوا و موقعیت جغرافیایی منطقه، 

خودرو را رها کرد و به سمت باغها متواری 

شد.

فرمانده انتظامی استان با بیان این که در 

بازرسی از این خودرو 194 کیلو حشیش 

برای  تالش  کرد:  تصریح  شد،  کشف 

دستگیری راننده قاچاقچی با جدیت ادامه 

دارد.

سردار حبیبی خاطرنشان کرد: پلیس در 

راستای برخورد با سوداگران مرگ و مبارزه 

بی امان با این پدیده شوم، از هیچ تالش و 

کوششی دریغ نخواهد کرد.

کمک 200 میلیونی خّیر مشکانی 

به اورژانس و درمانگاه این شهر

توقیف خودرو قاچاقچی و کشف 

194 کیلو حشیش

عابد نعمتی، نی ریزان فارس:
شهرستان   115 اورژانس  کارکنان 
از ساکنان مسکن مهر  نی ریز و یکی 
فرهنگیان، جان جوان ۲5 ساله ای را 
که در پی واژگون شدن موتورسیکلتش 
آسیب دیده و دچار سرمازدگی شده 

بود، نجات دادند.
ساعت ۲0 دقیقه بامداد دوشنبه 13 
 ۲5 موتورسوار  یک  که  است  دی ماه 
ساله در انتهای خیابانهای مسکن مهر 
فرهنگیان منحرف می شود و با خروج 
سیل بند  رودخانه  دیواره  به  رمپ،  از 

برخورد می کند.
شکستگی  دچار  موتورسوار  جوان 
مهره های کمر و ضربه به سر و صورت 
و  پرت  نقطه  آن  در  اما  می شود. 
دورافتاده و در آن شب تاریک و سرد 
هیچ کس حضور ندارد و در واقع کسی 

متوجه این حادثه نشده است.
مصدوم با ناامیدی در گل و الی حاصل 
از بارندگی غلط می زند و با آه و ناله 
کمک می خواهد؛ اما کسی صدای او را 

نمی شنود.
کم کم ضعف و بی حالی بر جسم او و 
احساس تنهایی و ناامیدی بر روح او 

غلبه و باز هم ناله می کند...
آپارتمانهای  از ساکنان  همزمان یکی 
انتهایی مسکن مهر فرهنگیان به روی 
هوای  بخورد.  هوایی  تا  می آید  تراس 
بارانی و سکوت آن موقع شب آرامبخش 

است...
اما ناگهان از دور صدایی می شنود. شبیه 
ناله انسان است. فکر می کند خیاالتی 
کنجکاو  می کند.  گوش  دوباره  شده؛ 
می شود و با یک چراغ قوه از آپارتمان 

خارج شده و به طرف صدا می رود.
پس از کمی جستجو، مردی را می بیند 
که در گل و الی حاصل از باران افتاده و 
سرمای آن موقع شب، او را دچار ضعف و 

بی حالی شدید کرده است. 
پلیس  با  شده،  چه  نمی داند  که  او 
حضور  از  پس  و  می گیرد  تماس 
پلیس، اورژانس 115 را در جریان قرار 

می دهند.
تیم عملیاتی اورژانس مصدوم را از گل 
و الی کنار رودخانه و در واقع از یک 
از  بعد  و  نجات می دهد  ناگوار  حادثه 
انجام مراقبتهای اورژانسی و گرم کردن 
جوان،  وی را به بیمارستان شهدای 

نی ریز منتقل می کند.

تنها در تاریکی و گل و الی

جمعیت هالل احمر نی ریز در بارندگی اخیر به صورت آماده باش در آمد و چندین 
عملیات امدادی انجام داد.

به گزارش روابط عمومی جمعیت هالل احمر شهرستان نی ریز،  با توجه به اعالم 
هشدار در مورد سامانه بارشی و مقابله هر چه بهتر با حوادث این سامانه، ده نفر از 
امدادگران جمعیت هالل احمر شهرستان نی ریز در تاریخ 1۲ دی ماه به حالت 

آماده باش درآمدند و اقدامات زیر را انجام دادند:
 - بازدیدهای میدانی از خانه های آسیب دیده و ارزیابی و توزیع اقالمی بین این 

خانواده ها.
-  گرفتار شدن یک پژو پارس در گل و الی به دلیل بارندگی در 15 کیلومتری 
محور نی ریز - بختگان که یک تیم عملیاتی با هماهنگی مرکز کنترل و عملیات 

استان فارس به محل اعزام شد و اقدام به رهاسازی خودرو و انتقال آسیب دیدگان 
به محل امن کرد.

 - با توجه به لغزندگی معابر و جاده ها، یک دستگاه پژو پارس در 15 کیلومتری 
محور نی ریز - سیرجان منحرف شد که یک تیم امدادی به صحنه حادثه اعزام 

گردید و حدود یک ساعت عملیات امداد رسانی انجام داد. 
- سرنشینان یک دستگاه پراید در تفرجگاه پلنگان )نزدیک چاه امام حسین(  به 
دلیل نقص فنی وسیله نقلیه خود و شدت بارندگی، از تیمهای عملیاتی جمشعیت 
هالل احمر درخواست کمک کردند که یک تیم امدادی به صحنه حادثه اعزام شد 

و پس از  امداد رسانی و رساندن افراد حادثه دیده  به محل امن، به پایگاه بازگشت.
نوشتنی است جمعیت هالل احمر شهرستان نی ریز در این سامانه بارشی از 

ظرفیت خانه های هالل خود در بخشهای قطرویه و مشکان استفاده کرد.
همچنین جمعیت هالل احمر شهرستان نی ریز، 300 تخته موکت به مناطق 
سیل زده المرد ارسال کرد. این موکتها با مشارکت خیرین و انجمن صنفی 
رانندگان به مقصد مناطق سیل زده المرد جهت کمک به سیل زدگان و اسکان 

هرچه بهتر آنها ارسال شد.
*****

همچنین آتش نشانی نی ریز، 6 عملیات رفع آبگرفتگی معابر را انجام داد. 4 
عملیات در روز یکشنبه 1۲ دی ماه در خیابانهای جانبازان، امام حسین و صدوقی 
و دو عملیات در روز دوشنبه 13 دی، در بولوار شهید اکتسابی )رهاسازی خودرو 

گرفتار در باتالق( و سرای جاوید )آبگرفتگی(.

آماده باش هالل احمر و آتش نشانی نی ریز در بارندگی اخیر
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تبلیغات اسالمی
دیروز ما در مراسم ختم شخصی شرکت کرده 
بودیم. آقای مداحی که نمی دانم چکاره است، در 
صحبتهایش اعالم کرد که خودش اجازه نمی دهد 
کسی بخواهد نی یا دف در دارالرحمه بیاورد و در 

آنجا مراسم را با این شیوه اجرا کند.
ایشان  که  بپرسیم  مسئوالن  از  می خواستیم 
می دهد؟  نظری  چنین  که  است  چکاره 
مراسم  که  باشند  داشته  دوست  عده ای  شاید 

عزیزانشان را این گونه برگزار کنند.
دوم این که لطفًا نظارت بهتری روی خواندن این 
افراد داشته باشید. االن چند نفر هستند که یک 
کیف و یک بلندگو دارند و می خوانند. وقتی دو 
مراسم نزدیک هم باشد، اصاًل معلوم نیست چه 

می خوانند. 

پاسخ تبلیغات اسالمی:
با سالم و تشکر، البته هر شهری یک مسائلی 
را  امور  بعضی  و  هست  متعارف  برایش 
نمی پسندند. ضمن این که به عزیزانی که مراسم 
را اداره می کنند، تذکرات الزم داده شده است. 
به عالوه در اسرع وقت جلسه ای توجیهی برای 

عزیزان تشکیل خواهیم داد.

بیمارستان شهدا
چرا به کارکنان اتاق عمل که در معرض اشعه 
هستند، حق اشعه پرداخت نمی شود؟ در صورتی 
که در همه بیمارستانها پرداخت می شود؛ ولی 

اینجا حقشان ضایع می شود.

پاسخ بیمارستان شهدا:
اشعه چارت  پرداخت حق  قوت،  و خدا  سالم 
سازمانی دارد که طبق پروتکلهای سازمان انرژی 
اتمی داده می شود. کارکنانی که در خواست حق 
اشعه داشته باشند، می توانند با درخواست در 
اداره رادیولوژی شیراز ، در خواست خود را مطرح 
کنند و جوابیه اضافه شدن و یا عدم اضافه شدن 

حق اشعه را در حکم خود دریافت کنند.

شبکه بهداشت و درمان - نماینده مجلس
نی ریز چشم پزشک  در  که  است  ماه  یک  چرا 
حضور ندارد؟ یک ماه پیش برای امروز به من 

لطفًا  نداریم.  ولی حاال می گویند  دادند؛  نوبت 
پیگیری کنید.

پاسخ شبکه بهداشت و درمان:
زمان تقسیم پزشکان متخصص در دی ماه است 
و سرکار خانم دکتر نایبندی سهمیه شهرستان 
نی ریز می باشد که ان شاءا... به زودی مشغول به 

کار می شود.

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

با سالم خدمت شهروندان گرامی، با پیگیری از 
شبکه بهداشت و درمان شهرستان نی ریز ، رئیس 
محترم شبکه اعالم نمودند که تقسیم پزشک در 
این ماه در استان صورت می گیرد وچشم پزشک 
حضور  شهرستان  در  ماه  دی   15 از  جدید 

می یابند.

توزیع برق
دو عدد از المپهای چهارراه انتهای مسکن مهر 
فرهنگیان سوخته و شبها تاریک است. لطفًا آنها 

را تعویض کنید.

پاسخ توزیع برق:
با سالم، در پاسخ به سؤال همشهری محترم، با 
توجه به این که برای تعویض المپ سوخته محل 
ذکر شده نیاز به باالبر می باشد، لذا تا تاریخ ۲0 

دی 1400 انجام می پذیرد.

صندوق قرض الحسنه رضویه
می خواستم از کارکنان صندوق رضویه خیلی 
تشکر کنم که واقعًا سعه صدر دارند و چقدر به 
ارباب رجوع احترام می گذارند و در این اوضاع 
گرانی، هوای نیازمندان را دارند. خدا خیرشان 

بدهد ان شاءا...
واقعا کاش الگوی دیگر صندوقها و بانکها بودند. 
باید یک تجلیل درست و حسابی از آنها شود تا 

بشوند الگوی دیگر بانکها و صندوقها.

پاسخ صندوق قرض الحسنه رضویه:
با سالم، از طرف کارکنان صندوق قرض الحسنه 
رضویه از ایشان و دیگر عزیزانی که همواره ما را 
مورد تفقد خویش قرار داده و موجب قوت قلبمان 

می شوند، صمیمانه سپاسگزاریم.
توفیق خدمت به شما مردم شریف و قدرشناس 
علی بن  حضرت  مهربانیها  امام  عنایات  تحت 
خداوندی  الطاف  از  علیه السالم،  موسی الرضا 
صّدیق  خدمتگزاری  همواره  است.امیدواریم 

باشیم.  إن شاءا....

صمت
هر وقت به نانوایی روبروی ..... مراجعه می کنیم، 
به رغم داشتن انبوهی از نان، اشاره می کند که 
نان ندارد. لطفًا پیگیری کنید که جریان این نانها 

چیست؟

پاسخ صمت:
با سالم، نان سهم زندان نی ریز توسط خبازی 
موصوف پخت می شود که معمواًل به دلیل مراجعه 
نکردن به موقع نیروهای زندان، تا مدتی بعد از 
ساعت پخت روی میز می ماند. به همین دلیل سه 
مرتبه متصدی خبازی اعمال قانون شده و در پی 

این گزارش نیز با وی برخورد خواهد شد.

ناحیه نفت
مردم روستای بنه کالغی می گویند نفت ندارند. 
در این روزهای سرد که خیلیها بچه کوچک دارند 
و تعداد کمی از خانه های اهالی روستا گازکشی 
شده بقیه هنوز در دست اقدام است، این مشکل را 

به گوش مسئوالن برسانید.

پاسخ ناحیه نفت:
با سالم و احترام خدمت همه عزیزان، به علت ثبت 
مناطق گازرسانی شده توسط شرکت ملی گاز 
استان، تمامی ثبت نامهای خانوارهای موجود در 

این گونه مناطق غیر فعال شدند. 
طبق دستور مدیر محترم شرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی فارس، با هدف خدمت رسانی 
مطلوب به خانواده های کم بضاعتی که در سال 
جاری هنوز موفق به گازکشی نشده اند، شرکت 
با  ناحیه نی ریز  نفتی  ملی پخش فرآورده های 
هماهنگی شرکت گاز شهرستان، اطالع رسانی 
مطلوب را انجام داد و در یک حرکت جهادی 
فصل  از  را  خانوارها  این  تک تک  شبانه روزی، 
الکترونیکی نفت سفید  توزیع  به چرخه  پاییز 

بازگرداند.
در حال حاضر به محض خرید فروشندگان تعاونی 
روستایی، خرید آنها در نوبت بارگیری از انبارهای 
نفت قرار گرفته و هیچ محدودیتی نیز در توزیع 
نفت سفید به خانوارهای مشمول طرح توزیع 
الکترونیکی وجود ندارد. جهت آگاهی، سهمیه 
فصل زمستان در کارت بانکی متقاضیان شارژ 
شده و انتظار می رود همه خانوارهای واقع در 
مناطق گازرسانی، در اسرع وقت منازل خود را 

گازکشی کنند.

آموزش و پرورش
ابتدایی  پایه  امتحانات  نحوه  مورد  در  لطفًا 

اطالع رسانی کنید که آنالین است یا حضوری؟

پاسخ آموزش و پرورش:
در دوره ابتدایی با توجه به استقرار نظام ارزشیابی 
کیفی - توصیفی و با توجه به این که در این نوع 
نه  ارزشیابی تکوینی است  بر  تأکید  ارزشیابی 
ارزشیابی پایانی، و این که آموزش و ارزشیابی 
از هم جدا نیست، معلمان از لحظه شروع سال 
تحصیلی چه به صورت غیرحضوری )مشاهده(و 
چه به صورت حضوری، با استفاده از دیگر ابزار 
جمع آوری اطالعات در نظام ارزشیابی توصیفی 
)پرسیدن، تکالیف ، آزمون و...(، به دلیل یادگیری 
شناخت  و  یادگیری(  برای  )ارزشیابی  بهتر 
دقیقتر جهت قضاوت عادالنه تر)جنبه اصالحی 
ارزشیابی توصیفی( اقدام به جمع آوری اطالعات 
می کنند. بنابراین چیزی به نام امتحانات پایانی 

نداریم .

فرمانداری - شورای شهر مشکان - شورای 
شهر قطرویه

تودیع معارفه یامعارفه تنها؟
آقایان  گذشته،  هفته  دو  یکشنبه  روز  در 
شاهسونی و محسنی به عنوان شهرداران قطرویه 
و مشکان در فرمانداری نی ریز معرفی شدند و 

خبر آن منتشر شد. 
و  تودیع  برخالف  نکته  چند  جلسه  این  در 

معارفه های قبلی بود و چند نکته حائز دقت بود. 
1- حضور نداشتن شهرداران سابق مشکان و 

قطرویه  )آقایان مهندس شمسی و بهمنی(
۲- برگزاری معارفه در نی ریز، به جای این که در 
شهرداریهای دو شهر با حضور مسئوالن ارشد 
شهرستان و نماینده استاندار و مسئوالن محلی و 

با حضور نماینده مجلس برگزار شود.
اداری مرسوم، مساعدتی در  روال  بر  تا عالوه 
حق این دو شهرداری محروم از بودجه و عنایات 

استانی و شهرستانی شود. 
عالوه بر این، از تالش و زحمات شهرداران قبل و 
سرپرستان در حضور جمع مسئوالن محلی این دو 
شهر تقدیر و تشکر شود و یک لوح تقدیر در پایان 
کارشان به آنها داده شود و باخاطره  خوب آنجا 
را ترک کنند. همچنین شهرداران جدید معرفی 
شوند و با کارکنان و مردم و... آشنا شوند. از عکس 
یادگاری نیز بگذریم. موارد و موانع و راهکارهای 
قبلی را به افراد جدید ارائه دهند و خداحافظی 

کنند و برای خدمت به جایی دیگر بروند. 
صرف نظر از انتقادهای مردم، به هر حال شهردار 

جدید مشکان معرفی شد. لذا باید به فکر رفع 
موانع بود و در جهت سهولت کارها قدم برداشت. 
به  مشکان  که شهردار جدید  این  به  توجه  با 
دلیل کارنکردن در شهرداری، چندان آشنایی 
با شهرداری و شهر ندارد  و عالوه بر آن اعضای 
شورای شهر مشکان نیز اولین تجربه پارلمان 
شهری را دارند و نیروهای تخصصی کارکشته 
بودند  شهرداری که سرمایه شهر و شهرداری 
و با هزینه این محل تجربه کسب کردند و... نیز 
سجاد  دکتر  نظیر  رفته اند،  دیگر  جاهای  به 
آقای  و  شده  قطرویه  شهردار  که  شاهسونی 
آقای  یا  و  شده  زاهدشهر  شهردار  که  شریفی 
 شمسی که از کارکنان آباده طشک بود و قبل از 
آن یکی دو سال در مشکان و 8 سال نیز شهردار 
بود و امروز کارشناس شهرداری صدرا است، لذا 
نیاز مجدد به جذب پرسنل اداری ) نظیر رشته 
راه ساختمان و عمران( و... بیش از پیش  حس 
می شود تا این که این نیروها نیز یکی دو سال 
بتوانند تجربه کسب کنند و به پیچ و خمها آشنا 

شوند.
ناچار باید شهرداری دو نیروی جدید پذیرش 
کند تا به جای آنها به کار گرفته شوند یا یکی دو 
مشاور اهل این محل و آشنا به شهرداری خارج 
از اعضای شورای شهر جذب شوند یا با پذیرش 
نیروی همیار شهردار جدید در مدت یکی دو 
سال مشکالت کمتری به چشم آید و امور تسریع 
شود؛ هر چند اندکی هزینه مشاور و   .. . به دوش 

شهرداری می افتد.

فرمانداری 
گفته می شود شرکت گل گهر در صدد اخراج 
نیروهای استان فارسی حومه نی ریز مثل قطرویه، 
بومی سازی است. مگر  به دلیل  و...  بنه کالغی 
اطراف  روستاهای  و  قطرویه  نزدیک  کارخانه 
نیست؟ چرا نباید از آنها استفاده کند؟ آلودگی اش 
برای ما است؛ کارش نیست؟ ممنون می شوم 
اگر به گوش فرماندار و امام جمعه برسانید. مگر 
روستاییها چه راه درآمدی دارند که گل گهر 
هم بخواهد این کار را انجام دهد؟ من خودم 
آنجا کار نمی کنم؛ ولی خیلیها را می شناسم که 
کار می کنند. همه آنها هم خانواده های ضعیف 

جامعه هستند. کمک کنید و به دادشان برسید.

شهرداری نی ریز
ماشینها  سرعت  کنید؛  درست  را  سرعتگیرها 

خیلی زیاد است.

شهرداری و شورای شهر نی ریز

و  بولوارها  حاشیه های  در  می شود  پیشنهاد 
خیابانها به جای کاشت درختان غیر مثمر با نیاز 
آبی زیاد که مستلزم آبیاری فراوان و هزینه زیاد 
است، درختان مثمر با نیاز آبی کم مثل انجیر و 
زیتون کاشته شود. انجیر و زیتونی که در قرآن 
به آنها قسم خورده شده؛ زیتونی که 6 بار اسم آن 
در قرآن آمده است. درخت زیتون همیشه سبز 
و بسیار مقاوم است که می تواند خود را با شرایط 
نا مساعد آب و هوایی و خاکی سازگار کند. کما 
این که بعضی از شهر وندان با ابتکار خود و نه بنا 
به دستور آن را جلو منازل خود کاشته و از آن 

نگهداری می کنند و بسیار سبز و زیبا است.

پارک ملی قطرویه
گله،  سگ  توسط  جبیر  شکار  خبر  مورد  در 
می خواستم بگویم مگر سگ می تواند جبیر شکار 
کند؟ به نظر می رسد آهو تلف شده و او دارد از الشه 
نگهبانی می دهد. به جای مقصر کردن سگ و 
چوپان، فکری به حال کشاورزان منطقه کنید که 
با وجود داشتن زمین و آب، نمی توانند کشاورزی 
کنند. فکری به حال هجوم گورخرها به مزارع 
کنید و اگر دلتان برای حیات وحش می سوزد، 
جلوی بیماری طاعون را بگیرید که بسیاری از 

حیات وحش منطقه را تلف کرده است.

نی ریزان فارس
1- درود بر شما جناب آقای رجبی و ممنون از 
مطالب و پیگیریهای شما. لطفًا یک مطلب در 
مورد مهمترین و اصلی ترین تغذیه مردم که نان 
نی ریز  در  کیفیت  متأسفانه  کنید.  تهیه  است 
پایین است. آن قدر به این موضوع اهمیت داده 

نشده که متأسفانه نانوایی ها پاسخگو نیستند.
نی ریزان فارس؛ با سالم و درود فراوان. بررسی 

خواهیم کرد.
۲- با سالم، بعد از شاهان متعدد و دانشمندان 
نی ریز نسبت داده اید، حاال در  به  مختلف که 
شماره 366، شهید سلیمانی را به نی ریز ربط 

داده اید! مقداری عجیب می نماید!
نی ریزان فارس؛ با سالم و درود فراوان. سند 
اصلی دستخط سردار شهید سلیمانی است که 

عینًا چاپ شد.

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

نداده اند:
فرمانداری - شورای شهر مشکان - شورای 
و شورای شهر  - شهرداری  شهر قطرویه 

نی ریز - پارک ملی قطرویه

امید شهدان، نی ریزان فارس:

در جلسه ستاد کرونا  اعالم شد که سویه جدید »ُامیکرون« 

می تواند به شهرستان نی ریز هم سرایت کند.

در این جلسه که 1۲ دی ماه برگزار شد، رئیس شبکه بهداشت و 

درمان نی ریز اعالم کرد: »تاکنون نزدیک به 9۲ درصد از مردم 

ُدز اول، 8۲ درصد ُدز دوم و تنها 10 درصد ُدز سوم را دریافت 

کرده اند.«

دکتر داور آل داود  با اشاره به اهمیت ُدز سوم گفت: »تزریق ُدز سوم 

در نی ریز بویژه در رده سنی سالمندان استان فارس پایین بوده 

است. سالمندان بویژه کسانی که بیماری زمینه ای دارند، باید ُدز 

سوم را دریافت کنند.«

شرایط،  این  »در  افزود:  نی ریز  شهدای  بیمارستان  رئیس 

شهروندان توجه داشته باشند که نوع واکسن اصاًل مهم نیست و 

از نظر کاربردی هر نوع واکسنی دریافت کنند سودمند است.«

آل داود در پاسخ به سؤال معاون فرماندار که اخیراً چه عاملی باعث 

شده افراد در بیمارستان بستری شوند، این گونه پاسخ داد: »تا 

چند هفته قبل، بیشتر کسانی که بستری بودند، ُدز اول یا دوم 

را دریافت نکرده بودند.  الزم است بگویم چنانچه بیشتر از 4 یا 5 

ماه از زمان تزریق واکسن گذشته باشد، آن واکسن دیگر ایمنی 

 خاصی در بدن نخواهد داشت و الزم است ُدز یادآور)سوم( حتمًا 

تزریق شود.«

این متخصص قلب و عروق با بیان این جزئیات گفت: »بسیاری  از 

افراد با وجودی که کرونای خفیف دارند، انکار می کنند که بیمارند. 

گر چه بعضی اوقات دیده می شود فرد در بدنش کرونا دارد، ولی 

جواب تستش منفی می شود. بنابراین هر کسی که جواب تستش 

منفی است، به معنای نبود ویروس در بدنش نیست. ما با تحلیل 

یک ماهه بر چگونگی سرایت کویید19 به مراجعه کنندگان، 

عروسی،  مراسم  به  مربوط  آن  علل  شایع ترین  که  دریافتیم 

مهمانی ها و مدارس بوده است. به عنوان مثال، تنها در یک مراسم 

عروسی ۲0 نفر درگیر شدند که 5 نفرشان در بیمارستان بستری 

شدند.«

پرورش  و  آموزش  به  اشاره  با  شهرستان  کرونای  ستاد  دبیر 

گفت: »دانش آموزان آن طور که باید و شاید پروتکلها را رعایت 

نمی کنند. خواهش من این است که اواًل تجمع نباید صورت بگیرد 

و اگر صورت گرفت، باید تماِم افراد حاضر در آنجا واکسن دریافت 

کرده باشند و پروتکلهای بهداشتی را رعایت کنند.«

آل داود در ادامه صحبتهایش از ادارات و آموزشگاه ها خواست تا 

کد واکسن کارمند و معلمان را داشته باشند؛ زیرا این افراد بیشتر 

در معرض آسیب قرار دارند.

وی ُحسن »ُامیکرون« را شدت و درگیری کمترش نسبت به 

سویه دلتا و عیب آن را هم میزان واگیری بسیار باالیش دانست.

مرکز  جابه جایی  احتمال  از  خبر  فرماندار  معاون  ادامه،  در 

واکسیناسیون از سالن عفاف به جای دیگری به  علت تعمیرات داد 

که به گفته وی، نتیجه قطعی آن اعالم خواهد شد.

علیرضا میرزایی افزود: »روزانه هزار نفر برای دریافت واکسن، به 

پایگاه های واکسیناسیون مراجعه می کنند. این در حالی است که 

روزانه بین 10 تا ۲0 نفر به مرکز تست کرونا مراجعه می کنند.«

او از کسانی که هنوز واکسن دریافت نکرده اند خواست تا هر چه 

سریعتر برای دریافت ُدز های اول و دوم خود اقدام کنند.

اتاق  رئیس  سلمانی نژاد  علیرضا  به  خطاب  فرماندار  معاون 

به  کنند.  دریافت  را  واکسن  »اصناف مجبورند  اصناف گفت: 

خاطر حساسیت موضوع، حتمًا با همکاری اداره صمت گشت 

مشترک بگذارید تا بتوانیم جلوی سرایت ُامیکرون را هرچه زودتر 

بگیریم.«

وی همچنین گفت: »در اداره ای چنانچه کارمندی تمایل به 

دریافت واکسن نداشت، به فرمانداری اعالم کنید تا با وی برخورد 

شود.«

میرزایی تصریح کرد: »ما از شهرداران در بحث حمل و نقل درون 

شهری و اداره راهداری در بحث رانندگان اتوبوسها می خواهیم که  

اگر مشاهده کردند راننده ای واکسن دریافت نکرده، وی را موظف 

کنند تا واکسن خود را دریافت کند.

همچنین فروش بلیط به مسافری که کارت واکسن ندارد ممنوع 

است و ما هم برای کسانی که کارت واکسن نداشته باشند، برگ  

تردد صادر نخواهیم کرد.«

معاون فرماندار خاطر نشان کرد: »شهرداریها و رسانه ها، شعار 

ایمنی   = واکسیناسیون   + اجتماعی  فاصله گذاری    + »ماسک 

جمعی « را انتشار دهند. 

رئیس شرکت پخش فرآورده های نفتی هم به جایگاه های سوخت 

تذکر دهد که در پمپ بنزین ها حتمًا دستکش یکبار مصرف وجود 

داشته باشد؛ چرا که پیش  از کرونا هم آلوده ترین محیط، همین 

پمپ بنزین ها بودند.«

در پایان، مدیر آموزش و پرورش گفت: »در راستای حضوری شدن 

مدارس، دانش آموزان باید واکسن را دریافت کرده باشند. در رابطه 

با نظارت بر واکسیناسیون معلمان، بعید می دانم معلمی باشد که 

هر ۲ ُدز را دریافت نکرده باشد.« 

ولی زاده تصریح کرد: »امیدواریم دانش آموزان، سفیر سالمت 

برای پروتکلهای بهداشتی باشند تا بتوانیم به بهتر شدن اوضاع 

جامعه کمک کنیم.«

هشدار !   ُامیکرون در راه است 
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دزدی ناکام کتیبه 
مسجد جامع کبیر

مسجد  اصلی  دِر  کتیبه  داشتند  تصمیم  دزدان  که  حالی  در 
جامع  کبیر را ببرند، کارشان ناتمام و کتیبه سر جایش باقی ماند.

در این ارتباط گفتگویی با رئیس میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری شهرستان نی ریز داشتیم.

حمیدرضا هادی گفت: این اتفاق بعد از نماز صبح اتفاق افتاده اما 
وجود دوربین و نداشتن زمان کافی سبب شد تا کار دزدان ناتمام 

بماند.
او با بیان اینکه بنا داریم دو دوربین دیگر نیز در ورودی اضافه کنیم 
گفت: افرادی که به دنبال این کتیبه یا مشابه این گونه کتیبه ها 
هستند بدانند که از نظر مادی اینها هیچ ارزشی ندارد و در واقع 

زمانی ارزش پیدا می کنند که در سر مسجد نصب شده باشند.
در واقع مثل تندیس های تخت جمشید نیست که ارزش ریالی 

داشته باشند و صرفًا شناسنامه ای برای مسجد به شمار می رود.
در همین رابطه بر اساس اسناد موجود، پرونده تشکیل و با افرادی 

که مظنون می باشند برخورد خواهد شد.
شایان ذکر است در حال حاضر اطراف کتیبه مرمت و به حالت 

عادی خود باز گشته است.

سلیمانی تراز شیعه
در دوران غیبت بود

خطیب جمعه نی ریز، سردار شهید سلیمانی را تراز شیعه در دوران 
غیبت توصیف کرد و ارتباط او با مردم را ستود.

حجت االسالم سیدرضا رحمانی زاده در خطبه های نماز جمعه 10 
دی ماه اظهار داشت: »یکی از ابعادی که می توان سردار سلیمانی را 
به عنوان مکتب معرفی کرد، این است که او می تواند تراز شیعه در 
دوران غیبت باشد. یک شیعه تراز یعنی یک انسان والیی که رکن 
اول آن ارتباط با ولی و نایب آن است و ما این خصلت را در حیات 

این شهید مشاهده می کنیم.«
وی افزود: »در سیره او ارتباط با نایب امام زمان و محبت و دلدادگی 
که با مقام معظم رهبری داشت، هم در منظر فکر، هم در عمل و هم 

در عاطفه، نمود داشت.«
مکتب  دیگر  رکن  »یک  داشت:  عنوان  نی ریز  جمعه  خطیب 
سلیمانی، ارتباط ایشان با مردم است و این جزو شاخصهای مکتب 
شهید سلیمانی بود. رکن سوم نیز والیی بودن و جهاد و درگیری 

مداوم و مستمر با دشمنان اسالم است.«
رحمانی زاده ضمن تسلیت سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا)س(، 
در خصوص شخصیت آن حضرت عنوان داشت: »در عظمت این 
بانوی عزیز همین بس که اگر نبود، امامان شیعه و معصومین هم 
نبودند. وجود او حاصل تمام انبیاء است و اگر آن بزرگوار نبود، 
هدف بعثت محقق نمی شد. وظیفه ما نسبت به تکریم فاطمیه 
وظیفه سنگینی است. اگر کسی فاطمیه را درک کرد، شب قدر را 
درک کرده است. باید فاطمیه را عاشورایی برپا کنیم؛  نباید نسبت 

به آن بی تفاوت باشیم.«

برگزاری شب شعر 
بصیرت فاطمی در مکتب 

سلیمانی
روابط عمومی فرهنگ و ارشاد اسالمی:

شامگاه شنبه 11 دی شب شعر بزرگ »بصیرت فاطمی، در مکتب 
سلیمانی« با حضور شعرای آئینی در محل سالن آمفی تئاتر اداره 

فرهنگ و ارشاد نی ریز برگزار شد.
این آئین ادبی که با اجرای مجری کشوری رضا نیک فرجام و 
اجرای موسیقی های حماسی همراه بود 15 نفر از شعرای آئینی 
اشعار خود را در رثای حضرت زهرا)س( و فرهنگ ایثار و شهادت 
سردار حاج قاسم سلیمانی قرائت کردند و در بخشی از مراسم 

کلیپی از رشادت های شهید سلیمانی پخش شد.
محمدرضا  رنج کش،  علیرضا  پرندآور،  ایوب  آئین  این  در 
صبوریان، روح اله قناعتیان، محمدمتین رحمانی، میثم ظهرابی 
طاهره  رنجبر،  محمدجالل  داراب،  و  جهرم  شهرستان های  از 
ابراهیمی، زهرا زردشت، کوثرمراد نژاد، اعظم زارع، سید احمد 
علوی، آرزو حقیقی، محمد جواد نصیرزاده و محمد علی جهاندیده 

از نی ریز به سرایش اشعار خود پرداختند.
این آئین ادبی با تالش انجمن های ادبی اداره فرهنگ و ارشاد 
اسالمی نی ریز و همکاری سپاه ناحیه نی ریز، کانون مداحان، 
اداره کتابخانه های عمومی، کانون شعر رضوی و بسیج هنرمندان 
شهرستان برگزار شد و در پایان مراسم از دست اندرکاران برنامه 

تقدیر گردید.

جزئیات عیدی و 
پاداش امسال کارگران

ایسنا:
سازمان های  و  شرکت ها  مجموعه ها،  همه  قانون،  موجب  به 
مشمول قانون کار باید حداقل دو ماه و حداکثر سه ماه پایه 
حقوق را به عنوان عیدی و پاداش به کارگران و نیروهای کار خود 

بپردازند.
بر اساس قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش ساالنه کارگران 
شاغل در کارگاه های مشمول قانون کار مصوب سال 1۳۷0، 
تمامی کارفرمایان کارگاه های مشمول قانون کار مکلفند به هر 
یک از کارگران خود به نسبت یک سال کار، معادل ۶0 روز آخرین 

مزد  به عنوان عیدی و پاداش بپردازند.
مبلغ پرداختی از این بابت به هر یک از کارگران نباید از معادل ۹0 
روز حداقل مزد روزانه قانونی تجاوز کند؛ البته پرداخت عیدی به 
کارگرانی که کمتر از یک سال در کارگاه ها مشغول به کار بوده اند 
هم الزامی است و به موجب تبصره یک ماده واحده مذکور، مبلغ 
پرداختی به کارگرانی که کمتر از یک سال در کارگاه کار کردند 
باید به مآخذ ۶0 روز مزد و به نسبت ایام کارکرد در سال محاسبه 

شود.
تمام کارکنان مشمول قانون کار که طبق تعریف این قانون، 
کارگر شناخته می شوند، مشمول دریافت عیدی و پاداش پایان 
سال هستند و عیدی آنها متفاوت از میزان عیدی کارکنان 

دستگاه های اجرایی و دولتی است.
قانون کار برای عیدی آخر سال کارگران، سقف تعیین کرده 
است؛ به این نحو که این میزان نباید از سه برابر حداقل حقوق 

مصوب شورای عالی کار بیشتر شود.
با توجه به آنکه حداقل حقوق و دستمزد سال 1۴00 کارگران به 
دو میلیون و ۶55 هزار تومان افزایش پیدا کرد بنابراین کارگرانی 
که حقوق پایه آنها به این میزان است، با در نظر گرفتن مصوبه 
سال 1۳۷0 مجلس و با احتساب دو برابر حداقل دستمزد، 5 
میلیون و ۳10 هزار تومان و با احتساب سه برابر حداقل دستمزد، 

۷ میلیون و ۹۶5 هزار تومان عیدی می گیرند.
کارگرانی که پایه حقوقشان از این میزان بیشتر باشد، مبلغ 
عیدی آنها بیش از سقف پرداختی تعیین شده در مصوبه مذکور 

نخواهد بود.
مبنای محاسبه عیدی، یک سال کامل کاری است و کارگرانی 
که کمتر از یکسال در محل کار فعلی خود مشغول به کار هستند 
عیدی آنها به میزان تعداد ماه های پرداخت حق بیمه محاسبه 
برابر پایه حقوق خود  باید دو  از شاغالن  این گروه  می شود. 
را تقسیم بر 1۲ ماه و مجموع حاصل را ضربدر تعداد ماههای 

کارکرد خود کنند.
شورای عالی کار اسفند ماه سال گذشته افزایش حداقل دستمزد 
سال 1۴00 کارگران را ۳۹ درصد تصویب کرد و از یک میلیون 

و ۹1۲ هزار تومان به دو میلیون و ۶55 هزار تومان افزایش داد.

جلسه اعضای معترض با 
مدیران سیمان خاکستری

امید شهدان، نی ریزان فارس:

تعدادی از سهامداران شرکت سیمان خاکستری نی ریز 
با مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره  صبح پنجشنبه ۹ دی  
در دفتر این شرکت با حضور حبیب ا... شریفی مدیرعامل 
و اعضای هیئت مدیره برگزار شد و اعضاء سؤاالت خود را 

مطرح کردند.
مهم ترین سؤاالت:

- چرا سود سهامی که ما در دهه ۸0 خورشیدی خریدم، 
پرداخت نمی شود؟

- چرا برخی  سمت ها در هیئت مدیره وراثتی شده است؟ و 
چرا فرزندان ما بیکار باشند و از آنان در امور دفتری استفاده 

نمی شود؟
- اعضای هیئت مدیره را به ما معرفی کنید.

- کارخانه طلبکارانی دارد که بر اساس قانون می توانند آنجا 
را به تعطیلی بکشانند.

پس  از  نی ریز  خاکستری  سیمان  کارخانه  مدیرعامل 
شنیدن نقطه نظرات و خواسته های حاضران وعده داد 

جلسه ای دیگر برگزار کند و به سؤاالت پاسخ دهد.
همچنین قرار شد با توجه به تأثیر شرکت سنگ معدنی 
کارمند بر اعضای هیئت مدیره شرکت سیمان خاکستری، 
مجمع عمومی شرکت کارمند قبل از مجمع عمومی شرکت 

سیمان خاکستری  برگزار گردد.

رئیسمجلسدرسفربهنیریز:

روگذر و بیمارستان جدید را به طور 
ویژه پیگیری می کنم

/   مردمراازتصمیمگیریوتصمیمسازیدورکردهایم

/   یکتولیدکنندهگفت:کمکنمیخواهمامامشکلهمایجادنکنید!

/   چرانبایدمسئوالنیکشهرستانبنابرشرایطشهرخودتصمیمگیریکنند؟

مهدی منفرد، نی ریزان فارس:
برای نخستین بار رئیس مجلس یازدهم و 

استاندار فارس به نی ریز آمدند.
محمد باقر قالیباف و محمد هادی ایمانیه 
این  به  در سفری چند ساعته 1۶ دی ماه 

شهرستان آمدند.
همچنین طهماسبی نماینده مردم نی  ریز، 
استهبان و بختگان، جعفر قادری و روح الله 
و  شیراز  انتخابیه  حوزه  نمایندگان  نجابت 
زرقان، محمدجواد عسکری نماینده مردم 
فیروزی  حجت اله  و  زرین دشت  و  داراب 
نماینده مردم فسا در این سفر قالیباف را 

همراهی کردند.
حضور در گلزار شهدا، دیدار با آیت ا... فقیه 
امام جمعه نی ریز و شرکت در مراسم دومین 
سالگرد شهادت سردار شهید قاسم سلیمانی 

در مهدیه برنامه های این سفر بود.

نشست  در  فقیه  االسالم سیدجواد  حجت 
رئیس مجلس و استاندار با آیت ا... فقیه به 
حفظ  و  شهرستان  در  خشکسالی  مسئله 
آن، صنایع دستی، وضعیت معادن و حق آبه 
بختگان پرداخت و گفت: معادن متعددی 
در نی ریز وجود دارد ولی متأسفانه اشتغال 
مناسبی ایجاد نمی کنند. درخواست داریم 
به پرداخت عوارض آالیندگی و حق دولتی 

معادن رسیدگی شود.
افتتاح  و  تجهیز  خواستار  ادامه  در  وی 

بیمارستان شد. 
در این نشست استاندار فارس به پیشرفت ۷0 
درصدی راه آهن شیراز- گل گهر پرداخت و 

وعده پیگیری داد. 
چشمه  سد  به  اشاره  با  همچنین  ایمانیه 
عاشق گفت: سد چشمه عاشق متأسفانه رها 
شده و شبکه های زیر دستی آن اجرا نشده 

است.
همچنین قرار است انتقال آب از خلیج فارس 
که در مسیر سیرجان قرار دارد به صورت 

انشعابی به نی ریز تعلق بگیرد.
ایمانیه اظهار امیدواری کرد تا با تالش ستاد 
اجرایی فرمان حضرت امام )بنیاد برکت(، 
تجهیز بیمارستان تکمیل و تا پایان امسال 

افتتاح شود.

عاشق چشمه سد راهآهن، بختگان،
و...

طهماسبی  اسالم  رزمندگان  مهدیه  در 
نماینده مجلس ضمن خیر مقدم به رئیس 
از  برخی  نمایندگان  و  استاندار  مجلس، 
شهرستانهای فارس که در این سفر وی را 
همراهی کردند، چند خواسته پایه ای حوزه 

انتخابیه را مطرح کرد.
خشک  بختگان  گفت:  طهماسبی  فرهاد 
شده و حقابه آن را پشت سدها با کشت های 
بی رویه و آب بر نگه داشته اند و سهم بختگان 
را نمی دهند! خشکی دریاچه موجب ضرر 
نی ریز،  شهرستان های  به  زیان هایی  و 
استهبان، بختگان، ارسنجان و خرامه شده 
است. استدعا داریم توجهی در حد دریاچه 

ارومیه به بختگان شود.
وی افزود: خط ریلی گل گهر به شیراز که 
از  فوالدی  بزرگ  های  شرکت  مسیر  در 
جمله گل گهر، فوالد غدیر نی ریز، و فوالد 
پاسارگارد کوار است در بعضی از نقاط تا ۸0 
درصد پیشرفت دارد اما چند سال است که 

تعطیل شده است.

در حوزه صادرات انجیر صادر کنندگان این 
محصول با مشکالتی روبرو هستند که نیاز به 

رسیدگی دارد.
نماینده مجلس ادامه داد: شهرستان بختگان 
دارای کمبودهای زیاد مخصوصًا در حوزه 
درمان است و سدهای چشمه عاشق و رودبال 
خط انتقال به شهرهای استهبان، نی ریز و 
بخش قطرویه ندارند و حق کشاورزان از این 

دو سد مشخص نشده است. 

بیمارستانجدیدشایدتاپایانسال
استاندار فارس ضمن با معرفی این استان 
از نظر جغرافیایی و سیاسی گفت: ما اولین 
استان در زمینه باغداری و دومین استان در 

کشاورزی و معدن هستیم.
ما در حوزه فرهنگ، بزرگانی را داریم که در 
هیچ جای ایران نیستند، در ُبعدهای مختلف 

از  بسیاری  اما  داریم  زیادی  استعدادهای 
محرومیت ها وجود دارد، بزرگترین بحران ما 
بحران آب است که هم به دلیل خشکسالی 
و هم مصرف بی رویه و بدون برنامه ایجاد 
شده است. باید در حوزه آب نه تنها در این 
ویژه  توجه  استان  کل  در  بلکه  شهرستان 
شود. در حوزه معادن تنها 15 درصد حق 
شهرستان و استان بر  می گردد و مابقی سهم 
دولت است که در خزانه می ماند و چیزی به 

ما نمی رسد.
داد: در حوزه مسئولیت های  ادامه  ایمانیه 
اجتماعی بسیاری از معادن وظایف خود را 

اجرا نمی کنند. 
وی همچنین گفت: اگر قرار است سالمت 
قرار  توجه  مورد  جامعه  پایین  دهک   ۸
بیمارستان های  از  گیرد راهی جز حمایت 
بیمارستان های  مخالف  نیست. من  دولتی 
خصوصی نیستم اما 10 تا 15 درصد مردم از 
بیمارستان های خصوصی استفاده می کنند. 
با تدبیر می توان مسیر ارتقاء بیمارستان های 
دولتی را حل کرد و این کار نیاز به بودجه 
خاصی ندارد و حاضرم در این زمینه کمک 

کنم. 
استاندار فارس در مورد بیمارستان جدید 
نی ریز گفت: امیدوارم بتوانیم تا پایان امسال 
بیمارستان جدید نی ریز را به بهره برداری 

برسانیم.

مردمباسختیهاآشناهستند
رئیس مجلس شورای اسالمی در این جلسه 
ضمن تسلیت ایام فاطمیه و دومین سالگرد 
ما  مردم  گفت:  سلیمانی  سردار  شهادت 
اعتقادشان ریشه در فرهنگ قرآنی دارد و با 

سختی ها آشنا هستند.
قالیباف با اشاره به عملیات های سخت دوران 
دفاع مقدس گفت: شهدا و رزمندگان وقتی 
از اروند می خواستند عبور کنند فقط متوسل 
به ائمه و حضرت فاطمه زهرا)س( می شدند، 
آنها توانستند سختی ها را تحمل و مجاهدت 
کنند و این فرهنگ است که انقالب و نظام را 

بیمه کرده است.
وی ادامه داد: شهادت سردار سلیمانی را از 
یک طرف تسلیت می گویم چون نبود ایشان 
از  اما  می شود  احساس  مقاومت  محور  در 
طرفی تبریک می گویم که انقالب اسالمی 
روستازاده  یک  که  کرد  فراهم  را  فرصتی 
بیاید و به چنین جایگاهی برسد و  بتواند 
در عرصه داخلی و بین المللی به یک چهره 

مقاومت  تبدیل شود.

مردمراازتصمیمگیریوتصمیمسازی
درموضوعاتمختلفدورکردهایم

وی ادامه داد: ولی امرمان می گویند باید در 
حل مشکالت مردم گام اساسی برداریم مثل 
دوران دفاع مقدس. بارها هم به خودم و هم به 
دوستان متذکر شده ام. امروز اگر خون شهدا 
را پاس بداریم و سرباز خوبی برای ولی امرمان 
باشیم باید کارآمدی دین را در اداره جامعه 
رواج دهیم؛ یعنی گره گشایی در کار مردم 

قبل از اینکه اذیت شوند. 
به عنوان یک خدمتگزار عرض می کنم که 
شرایط  می دانیم  همه  که  همانطور  امروز 
اقتصادی خوب نیست و فشار زیاد است و 
بخشی از این بخاطر تحریم و ظلم آشکاری 
است که آمریکای مستکبر و یاغی با ملت ما 
می کند و از اینکه می بیند ملت ما ایستاده، 
فرهنگ  به  متکی  وقتی  ما  است،  ناراحت 
هیچ  نمی دهیم  اجازه  هستیم،  قرآنی 
خدشه ای به کشور وارد شود و هر هزینه ای 

را می دهیم.
قالیباف ادامه داد: با توجه به ظرفیت های 
اقتصادی کشور و امکانات موجود خیلی بهتر 
از این می توانیم کشور را اداره کنیم؛ یکی 
از اشکاالت ما این است که مردم را از مسیر 
تصمیم گیری و تصمیم سازی در موضوعات 
استفاده  آنها  از  و  کرده ایم  دور  مختلف 

نمی کنیم.

اقتصاددولتییعنیفساد
۸0 درصد اقتصاد دولتی است و این یعنی 
ریشه فساد، سیستم اداری ما آنقدر پیچیده 
زمان  ماه ها  ساده  تصمیم  یک  که  است 
می برد، یک نمونه آن حل اشتغال است، از 
یک طرف از اشتغالزایی حرف می زنیم از 
طرفی وقتی کسی می خواهد شغلی ایجاد 
کند برایش کلی مشکل درست می کنیم! 
مردم  که  کاری  فرمودند  خمینی  امام 
می توانند انجام دهند دولت ها به سراغ آن 
نروند؛ امروز ما کاری نگذاشته ایم که مردم 

انجام دهند!
دیروز در یک مجموعه صنعتی و کشاورزی 
بودم که ۲۶ هزار شغل ایجاد کرده بود، مدیر 
اشتغال  بزودی  می خواهم  می گفت:  آن 
آن را به 100 هزار نفر برسانم از شما کمک 

نمی خواهم اما مشکل هم ایجاد نکنید!

رئیس مجلس افزود: در نی ریز کشاورزی، 
صنعت، معدن و صنایع دستی فرصت های 
زیادی ایجاد کرده است، اجازه دهیم مردم 
کار کنند و استانداران و فرمانداران اختیارات 

الزم برای صدور مجوزها را داشته باشند.

تفکیککارملیومحلهای
است  الزم  محله ای  و  ملی  کار  تفکیک 
بخش  یک  برای  و  نمی دهیم  انجام  ما  اما 
چرا  بگیریم،  تصمیم  مرکز  از  می خواهیم 
نباید مسئوالن یک شهرستان بنابر شرایط 

شهر خود تصمیم گیری کنند؟

آیامااجازهدادیمکهاونتوانست؟
امروز نداشتن پول مشکل ما نیست نداشتن 
یک روش حکمرانی صحیح و اجازه ندادن 
استعدادها مشکل است،  بروز  به مردم در 
اگر فرصت داده شود چه کسی می گوید یک 
جوان نی ریزی نمی تواند طی یک دهه به یک 
تبدیل  کشوری  و  استانی  اقتصادی  چهره 

شود؟
می خواستند  سلیمانی ها  شهید  که  روزی 
وارد عرصه شوند بنی صدرها نمی گذاشتند 
اما با کنار رفتن آنها سلیمانی ها، سرافرازها 
و همت ها پیدا شدند و کارها را در دست 
گرفتند، همان تفکر که روزی توان ساخت 
پرتاب  با  امروز  نداشت  را  خمپاره  گلوله 
موشک، ماهواره در مدار زمین قرار می دهد، 

چرا از این تفکر در اقتصاد استفاده نمی شود؟
باید بپذیریم که در مصرف انرژی بد عمل 
می کنیم و هیچ کشوری اینگونه نیست و به 
بدترین شکل ممکن دارایی های خدادادی را 

مصرف کرده و از بین می بریم. 

اقتصادنیازبهتصمیمشجاعانهودقیق
دارد

ما مسئوالن  باید همدلی و هم افزایی ایجاد 
حرکت  این  به  مصمم  مجلس  در  کنیم. 
هستیم و قانونی را تصویب کردیم تا مردم 
ادارات  دنبال  نخواهند  مجوز  گرفتن  برای 
بدوند و اداره مربوط موظف است طی ۳ ماه 

بله یا خیر را بگوید و تصمیم خود را بگیرد. 

بودجهفارسافزایشخوبیداشته
وی همچنین گفت: گفته شده بودجه استان 
فارس در 1۴01 نسبت به سال جاری کاهش 
پیدا کرده باید بگویم که بودجه هنوز مصوب 
نشده اما چیزی که مشخص است بودجه 
افزایش خوبی داشته و حتی در پروژ ه های 
بزرگ ریلی و جاده ای بیش از 50 تا ۶0 درصد 

افزایش داشته است.

بیمارستانوروگذررابهطورویژه
پیگیریمیکنم

قالیباف در پایان صحبت های خود در مورد 
استاندار  نماینده مجلس و  درخواست های 
مشکالت  رفع  برای  را  خود  تالش  گفت: 
می کنیم اما در مورد بیمارستان و پل ورودی 
شهر قول می دهم به صورت ویژه پیگیری 

کنم.
نوشتنی است که قالیباف در سفر دو روزه اش 

به فارس به کوار نیز رفته بود.

//

//

//
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سرویس ورزشی: محمدصادق رجبی

تیم فوتبال نوجوانان عقاب -محله سادات- سال 1353

ایستاده از راست: حسین تاجبخش، مجید مرادی،حسین زلفی، مجید لری، الماس فرجمند،محمد صادق طاهری

نشسته از راست:  کوروش اجدادی،  مصطفی تاجبخش، محمد رضا شاهمرادی، علی طبیعی، رسول طبیعی، غالمرضا معدلی

با تشکر از جناب آقای مرشد محمد رضا شاهمرادی که عکس را در اختیار ما قرار دادند.

رئیس هیئت کاراته استان در نی ریز

مقاله ورزشی

مجید پاکیزه دامن
نی ریزان فارس:

با  استان  کاراته  هیئت  رئیس 
وعده اختصاص بودجه حداقل دو 
برابری نسبت به آنچه که به تمام 
می یابد،  اختصاص  نی ریز  ورزش 
امید وار  را  رشته  این  ورزشکاران 

کرد. 
دی   1۳ دوشنبه  مبارکی  احمد 
جلسه  در  و  کرد  سفر  نی ریز  به 
اداره  مسئوالن  با  هم اندیشی 
کاراته  هیئت  و  جوانان  و  ورزش 
اداره حضور  این  در محل  نی ریز 

یافت.
در این نشست مصطفی نصرتی از 
مربیان و پیشکسوتان  نام آشنای 
ورزش  پتانسیل  از  نی ریز  کاراته 
کاراته در شهرستان سخن گفت 
و افزود: انتظار ما از هیئت کاراته 

استان بیشتر است و این هیئت باید  
مشکالت سبک های این رشته  را 

حل کند.
وی با اشاره به ضعف های موجود در 
هیئت کاراته نی ریز خواستار حل 
آن شد تا با ایجاد انگیزه در نوجوانان 
و جوانان و تعامل و همکاری بیشتر 
هیئت کاراته استان با هیئت نی ریز 
موفقیت بیشتری  برای نی ریزی ها 

حاصل شود.
در ادامه مبارکی با اشاره به جایگاه 
خوب کاراته فارس در کشور گفت: 
هیئت استان در سه ماه اخیر در 
رتبه دوم کشور قرار گرفته و در 
را دارا  اول  رتبه  جمع بندی کلی 

می باشد.
کاراته  هیئت  برای  افزود:  وی 
بین  فرقی  گونه  هیچ  استان 
سبک ها وجود ندارد. شهرستان ها  
را  خود  فعالیت های  نباید 

تحت الشعاع  کرونا کم یا تعطیل 
کنند.

خواستار  استان  هیئت  رئیس 
همکاری  و  همبستگی  تعامل، 
مربیان و سایر اعضای هیئت نی ریز 
شد و از حقیری رئیس این هیئت 
خواست جلسات متعدد همفکری 
مشکالت   برای حل  اعضا  بین  را 

برگزار کند.
مبارکی به مربیان و داوران هشدار 
و  مربی  ورزشکار،  چنانچه  داد: 
کالس های  در  فارس  از  داوری 
داوری و مربیگری خارج از فارس 
شرکت کند، حق فعالیت در کاراته 
این  اینکه  مگر  ندارد،  را  فارس 
کالس ها فقط در یک استان کشور 

برگزار شود.
مربیان  به  خطاب  همچنین  او 
و  ورزش  رئیس  و شخص  کاراته 
مربیان  اگر  افزود:  نی ریز  جوانان 

کارت مربیگری دارای تاریخ اعتبار 
نداشته باشند و همراه با تیمشان 
در مسابقات شرکت کنند، تبعات 
ناشی از آن برعهده اداره ورزش و 
جوانان است و رئیس هیئت کاراته 

ناظر بر این موضوع خواهد بود.
فعالیت  داشت:  عنوان  مبارکی 
مربیان کاراته منوط به استعالم از 

هیئت کاراته استان است.
شخص اول هیئت کاراته فارس از 
تخصیص اعتبار و بودجه الزم به 
کاراته نی ریز خبر داد و گفت: این 
نوید را می دهم بودجه ای که قرار 
اختصاص  نی ریز  کاراته  به  است 
یابد دو برابر بودجه کل ورزش در 

شهرستان نی ریز است.
احمد مبارکی از میزان این اعتبار 

سخنی به میان نیاورد.
نوشتنی است در این جلسه بقیه 

شرکت کنندگان صحبت نکردند.

دویدن یکی از بهترین تمرینات هوازی برای تمام 
بدن است چون گروه های عضالنی متعددی را در 
بر می گیرد. اما روش دویدن از اهمیت بیشتری 
موجب  دویدن  متأسفانه  چون  است  برخوردار 
آسیب هایی نیز می شود. مانند: شکستگی ناشی 
از فشار یا خار پاشنه. اما تحقیقات جدید نشان 
می دهد شیوه هایی وجود دارند که به دونده ها این 

امکان را می دهد بدون آسیب بدوند.
پژوهشی جدید این موضوع را بررسی کرده که 
طوالنی  مسافت های  دونده های  از  برخی  چرا 
آسیب های زیادی را متحمل می شوند در صورتی 
که سایرین هرگز آسیبی را تجربه نمی کنند. تقریبًا 
۹0 درصد از دونده ها با آسیب هایی مواجه می شوند 

که منجر به از دست دادن زمان تمرین می شود.
این مطالعه شامل ۲۴۹ زن می شد که همه شان 
پاشنه های شان  به  دویدن  هنگام  داشتند  عادت 
فشار وارد کنند )با ضربه به پاشنه به زمین فرود 
مورد  در  پرسشنامه هایی  به  افراد  این  بیایند(. 
سابقه  آسیب پاسخ داده و تحت شرایط کنترل 
شده دویدند تا اثر وزن در آنها ارزیابی شود. سپس 
به مدت ۲ سال تحت نظر بودند. طی این دو سال، 
بیش از 1۴0 دونده گزارش کردند که دچار آسیب 
شده بودند، بیشتر از 100 مورد از این آسیب ها نیاز 
به رسیدگی های پزشکی داشتند. حدود 100 نفر 
دیگر هم آسیب نداشتند و ۲1 نفر هم آسیب جدی 

نداشتند.
محققان عوامل گوناگون را بین آنهایی که هیچ 
آسیبی نداشتند و آنهایی که آسیب های جدی دیده 
بودند بررسی کردند. همان طور که انتظار می رفت، 
افرادی که دچار آسیب نشده بودند، آنهایی بودند 

که روی پاهای شان سُبک فرود می آمدند.
روشدویدنصحیح

 خیلی مهم است که هنگام دویدن، راحت باشیم 

بدنی  فرم  باعث  می تواند  گرفتگی  و  تنش  زیرا 
نامناسب حین دویدن شود که در نهایت خستگی، 
ضعف عملکرد و حتی آسیب را دربر دارد. دونده ها 
معمواًل در قسمت باالتنه شان دچار تنش می شوند 
به  سمت گوش های شان کشیده  و شانه هایشان 
بسیار  بدنی  فرم  ایجاد  این خودش  می شود که 
نادرست هنگام دویدن می کند. بازوهایشان مدام به 
چپ و راست می رود و این هم باعث تلف شدن انرژی 
زیاد و در نتیجه خستگی و ناتوانی می گردد. سعی 
کنید هنگام دویدن، فرم بدن تان را بررسی کنید 
تا مطمئن شوید که هیچ تنش و فشاری را متحمل 

نمی شوید. 
دستهاومچهاراریلکسکنید

 آیا دست هایتان را محکم مشت می کنید؟ اگر 

به  دست هایتان  فشار  و  تنش  باشد،  این طور 
بازوهایتان و سپس گردنتان منتقل خواهد شد. 
سعی کنید دست ها را راحت و ریلکس کنید. کف 
دست  باید نزدیک به مشت شدن باشد، انگار یک 
تخم مرغ در دست دارید و نمی خواهید در اثر فشار 
بشکند. شانه هایتان را پایین بیندازید و رها کنید. 
شانه ها را باال نکشید، استخوان های کتف تان را 
به هم فشار دهید و بگذارید شانه ها آزادانه پایین 
بیافتند. هنگام دویدن مرتبًا وضعیت شانه ها را 

چک کنید تا راحت و ریلکس باشند.
بازوهارابازاویه۹۰درجهنگهدارید

دونده ها وقتی خسته می شوند معمواًل شروع  به 
حرکت دست ها به سمت باال و به  طرف شانه ها 
می کنند. اگر متوجه شدید شما هم چنین حالتی 
دارید، بازوهایتان را پایین بیندازید و تکان شان 
دهید. سپس آن ها را در وضعیت زاویه ۹0 درجه 
وضعیت  این  دارید.  نگه   ریلکس  و  شانه ها  با 

راحت ترین و مفیدترین فرم ممکن است.
شیوهدرسِتحرکتپاوبدن

طرفین  در  باید  دویدن  هنگام  در  بازوهایتان 
سینه تان  روی  این که  نه  بخورد  تاب  بدن تان 
ضربدری شود. اگر بازوهای تان مدام چپ و راست 
برود یا باال بیاید، پشت تان قوز شده و تنفس تان 
بازوها را در پهلوهای تان  هم سخت تر می شود. 
موازی با هم نگه  دارید. تصور کنید که یک خط 
تقارن عمودی، بدنتان را به دو نیمه مساوی تقسیم 
می کند. سرتان را به جلو خم نکنید. اگر هنگام 
دویدن، سرتان را به جلو بکشید، فشار زیادی به 
که  می کنید  وارد  شانه هایتان  و  گردن  عضالت 
می تواند منجر به تنش و گرفتگی شود. سرتان 
وسط  گوش هایتان  که  دارید  نگه  جوری  را 
نگه  را صاف  بدنتان  باشد. وضعیت  شانه هایتان 

دارید.

وعدهخوشبرایکاراتهنیریز

 چگونه راحت و درست بدویم؟

5 مدال استانی 
برگردن  پاورلیفتینگ کاران نی ریز

همه چیز به کام رینگ اسپرت

پاورلیفتینگ کاران نی ریز در مسابقات بدون لوازم 
قهرمانی باشگاه های فارس ۳ طال و دو نقره به 

دست آوردند.
این رقابت ها با حضور 151 ورزشکار در ۴ رده  سنی 
نوجوانان، جوانان،  بزرگساالن و پیشکسوتان به 

میزبانی شیراز برگزار شد.
تیم آزادی از نی ریز به مربیگری امین دهقان و 
رحیم عسکریان و با سرپرستی  مقصود ستارزاده 

در این رقابت ها شرکت کرد که توانست  عنوان های 
زیر را به دست آورد:

نوجوانان:
محمد سلطانی  اول ۷۴ کیلو

محمد جواد زارع اول ۸۳ کیلو
 ایمان فرزانه دوم ۹۳ کیلو

بزرگساالن:
حسام خوش اقبال اول ۶۶ کیلو

حسن تمنادار دوم ۸۳ کیلو مستر یک
نوشتنی است پاورلیفتینگ با تجهیزات یا بدون 
تجهیزات اجرا می شود. پاورلیفتینگ سبک بدون 
»کالسیک«  پاورلیفتینگ  عنوان  به  تجهیزات 
تجهیزات  از  که  صورتی  در  می شود.  شناخته 
لوازم  با  پاورلیفتینگ  گردد،  استفاده  مخصوص 
)equipped( نامیده می شود. این تجهیزات شامل 

سوت اسکوات ، سوت سینه و زانوبند است.

پیروزی رینگ اسپرت در خانه حریف همه چیز را به کام 
آنها کرد.

از هفته سوم لیگ برتر فوتسال استان، رینگ اسپرت 
شهرداری  مصاف  به  خود  دیدار  دومین  در  نی ریز 
زرین دشت رفت و در یک دیدار خارج از خانه به برتری 

5 به ۲ دست یافت.
رینگ اسپرت که در بازی نخست خود موفق به پیروزی 

شده بود، در هفته دوم به قرعه استراحت خورد.
اول تیمش  بازی  بازی جواد سجادیان که در  این  در 
بهترین بازیکن میدان بود دو گل به ثمر رساند و مجتبی 
دیگر  سپهر حسینی  و  قصابی  امیرحسین  هاشم زاده، 

گل های رینگ اسپرت را به ثمر رساندند.
سرمربی این تیم گفت:  تیم ما توانست از فرصت به دست 
آمده به خوبی استفاده کند  و با  پوشاندن نقاط ضعف بازی 

قبل  مزد تمرینات خود را در هفته سوم به دست آورد.
رسول خواجه زاده ادامه داد: با صحبتی که قبل از بازی با 
بازیکنان داشتم و با توجه به شناختی که از تیم شهرداری 
زرین دشت داشتیم، نکات فنی را که از آنها خواستیم در 
بازی به خوبی انجام دادند و توانستیم با پیروزی از زمین 

خارج شویم.
وی اضافه کرد: چند موقعیت گلزنی دیگر نیز داشتیم 
که نتوانستیم به گل تبدیل کنیم و روی این مسئله نیز 
به تمرینات بیشتری خواهیم پرداخت. در فصل جدید با 
برنامه و چندین ماه تمرین وارد بازی ها شدیم و از این بابت 

خوشحالم که با بازیکنان بومی و جوان توانستیم تا اینجا 
نتایج خوبی کسب کنیم.

 ما به بازی های پیش رو فکر می کنیم و با تمام توان به 
مسابقات آینده قدم می گذاریم و امیدوارم با نتایج خوب و 

درخشان برای نی ریز افتخارآفرینی کنیم.

قاب خاطره
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شکرانه باران
بارانبعدی:هفتهپایانیدیماه

هفته گذشته و بر پایه پیش بینی هایی که از 
قبل شده بود بارش باران در نی ریز رخ داد و 
بار دیگر مردم چشمه سارها و رودخانه ها را به 

نظاره نشستند.
تارم جاری شد، رودخانه هرگان به غرش در 
آمد و مشکان با بارش ۸ سانتیمتری برف، 

سفیدپوش شد.
هواشناسی،  اداره  سوی  از  اعالمی  آمار  در 
هرگان با ۷۵.۵ میلی متر باران درصد مناطق 

بارانی اخیر قرار گرفت.
در همین ارتباط خبرهایی مبنی بر خسارت 
باران گزارش نشد و شهردار نی ریز که پیش از 
این اکیپی را آماده بارش ها کرده بود در پایان 
بارندگی اعالم نمود: خوشبختانه این بارندگی 

مدیریت شد تا خسارتی  به بار نیاورد.
گفت:  خیابان ها  آبگیری  با  ارتباط  در  وی 
این را باید مدنظر قرار دهیم که باران های 
سیالبی با باران های عادی متفاوت است. در 
باران های سیالبی در کمترین زمان بیشترین 
مشکالتی  قاعدتًا  و  هستیم  شاهد  را  باران 
باران  اما خوشبختانه  بار خواهد آورد  را به 
نی ریز این گونه نبود و فقط در یکشنبه شب 
در دقایقی باران به صورت سیالبی بارید که 
خیلی سریع فروکش کرد و در این مقطع 

شاهد آبگرفتگی معابر بودیم.
اما در بین تمام تصاویری که به دست نی ریزان 
فارس رسید انتشار فیلمی مبنی بر فوران آب 
از فاضالب نیمه ساخته نی ریز جالب توجه 
بود. آب از منهول باال زده بود و مثل چشمه ای 
جوشان شده بود. مسئله را از بهرام قره چاهی 
رئیس آبفا پیگیری کردیم و او گفت: پیرو 
انتشار کلیپ بیرون زدن آب از دریچه منهول 
سریعًا  نی ریز  فرمانداری  روبروی  فاضالب 
بررسی موضوع در دستورکار امور آبفا قرار 
گرفت و پس از بازدید از محل بیرون زدن آب 
و بررسی منهول های فاضالب محدوده مورد 
نظر و بازبینی نقشه طرح فاضالب و دنبال 

کردن مسیر ورود آب، به نقاطی از کوچه های 
شهر نی ریز رسیدیم که متأسفانه فرد یا افرادی 
با باز کردن دِر منهول های فاضالب برای مهار 
تجمع آب باران و کاهش سطح آب باران جمع 
شده در معابر که در مسیر تردد شهروندان 
قرار داشته حجم زیادی از آبهای سطحی را به 
شبکه جمع آوری فاضالب وارد نموده اند و نظر 
به اینکه شبکه جمع آوری فاضالب شهر نی ریز 
تاکنون تحویل امور آبفا شهرستان نگردیده و 
در مدار بهره برداری نمی باشد و در نقاطی از 
شبکه نیز انسدادهایی وجود دارد به همین 
دلیل آب در شبکه جمع شده و با پر شدن 
شبکه فاضالب، آب از دریچه منهول روبروی 
فرمانداری بیرون زده است و آب بیرون زده 
شده از منهول، هیچ ارتباطی به فاضالب ندارد 
چون هیچ انشعاب فاضالبی وصل نیست و 

شبکه در مدار بهره برداری نمی باشد.
قابل ذکر است بر اساس قانون ورود آب باران 
و آبهای سطحی به شبکه جمع آوری فاضالب 
ممنوع می باشد و به هیچ عنوان نباید آب باران 
و آبهای سطحی وارد شبکه فاضالب گردد و 
مسئولیت جمع آوری و مهار آب باران و آبهای 
سطحی جزء وظایف شرکت آب و فاضالب 

نمی باشد.
اما شاید سؤال اصلی این باشد که پیش بینی 

باران در زمستان چگونه خواهد بود؟
کارشناس  کامرانی  کامران  ارتباط  این  در 
نظر  به  گفت:  فارس  نی ریزان  هواشناسی 
می رسد دومین موج قدرتمند بارشی هفته 
آخر دی ماه از سمت غرب وارد کشور می شود. 
مدیترانه ای  این موج که حاصل چرخنده  
است، رطوبت قابل مالحظه ای را از مدیترانه، 
دریای سرخ و دریای عرب وارد کشور می کند . 

در این موج بارشی استان فارس نیز بارش 
دی ماه   ۲۴ جمعه  روز  از  مالحظه ای  قابل 
دریافت خواهد کرد و تقریبًا کل استان را فرا 
خواهد گرفت. اوج فعالیت این موج در سطح 

پانزدهمین شماره مجله نی تاک 
ویژه دی ماه 1۴00 منتشر شد.

پرونده ماه به اجاره های نجومی 
و جدال پنهاِن موجر و مستأجر 
نجومی  افزایش  ریشه های  و 
اجاره بها در نی ریز می پردازد و در 
این بین نظر مسئوالن بنگاه های 
مستأجران،  و  موجران  امالک، 
انقالب،  و  عمومی  دادستان 
رئیس راه و شهرسازی و شهردار 

نی ریز گرفته شده است.
شامل  مجله  این  مطالب  دیگر 

موارد زیر می باشد:
دختِر    همون  سرمقاله:   -

کم حجاب دختر منه
- با عجیب ترین و متمدن ترین 

روستای ایران آشنا شوید!
- چگونه احمق نباشیم! 

جامعه  به  سعدی  رویکرد   -
شناسی سیاسی

زندگِی  شعِر  بر  درنگی    -
خاورمیانه ای عدنان الصائغ

این رنِج روشنی بخش
هوشنگ  از  کوتاه  داستانی   -

مرادی کرمانی به نام »سماور«     
جنبِش  آمریکایی  شهیِد   -

مشروطه ایران
درست  نبایدهای  و  بایدها   -

نویسی
و  نمایش  هنر  نی ریز:  در   -

موسیقی در کمای کرونا
- سرگذشت موسیقی ایران

مراکز  از  می توانید  را  نی تاک 
هفته نامه  توزیع  منتخب 
نی ریزان فارس در نی ریز و شیراز 

تهیه کنید.
با  نی تاک،  اشتراک  جهت 
شماره های 091۷۸001۸0۸ یا 
091۷۷31۵1۴6 تماس حاصل 

فرمایید.

 استبداد و فساد مالی 
غالمرضا شعبانپور / مدیر مسئول

اگر استبداد انسان بود و می خواست حسب و نسب خود 
را معرفی کند حتمًا می گفت: »نام من شّر است، پدرم 
ستمکاری، مادرم بدرفتاری، و برادرم خیانتکاری، و خواهرم 
درویشی، و عمویم تنگدستی، و خالویم زبونی، و فرزندم 
بینوایی، و دخترم بیکاری و وطنم خرابی و قبیله ام نادانی 

است.«)1( 
این نظر سید عبدالرحمان کواکبی متفکر مسلمانی است 
که 1۵0 سال پیش در سوریه و مصر می زیسته و از استبداد 
ترکان عثمانی سخت ناراحت بوده است. وی در کتاب طبایع 
االستبداد ابعاد مختلف خودکامگی زمامداران جوامع را 
موشکافی کرده است. از جمله اثر خودرأیی حاکم بر مال 
مردم استبداد زده را واکاویده و نوشته: »مستبدین رعیت 
خود را اسیر کرده و با ِنشتر]تیغ[ ظلمشان فصل نمایند و 
خون جان ایشان را بر مکند. یعنی اموالشان به یغما برند 
و ایشان را به کار افکنده عمرشان در بیگاری کوتاه سازند یا 

ثمره زحمات ایشان به یغما برند.«)۲(
کواکبی ضمن رد مساوات بین اعضای یک جامعه معتقد 
است باید از درماندگان دستگیری شود و سعی گردد شکاف 
طبقاتی کاهش یابد. در این زمینه آورده است: »روا نیست 
دانشمندی که خّرمی عمر خویش در تحصیل علم سودمند 
یا صنعت مفید صرف نموده با جاهلی که در سایه دیوار خفته 
مساوی باشد و همچنین کوشنده ای که خود را به خطر در 
افکنده با تنبلی که نام و نشانی از او نباشد. ولیکن عدالت 
مقتضی این تفاوت نیست بلکه سزاوار انسانیت آن باشد که 
شخص با تّرقی دست فرد درمانده را بگیرد و او را در منزلت 
با خود شریک ساخته زندگانی او را نیز به زندگانی خویش 

نزدیک نماید.«)3( 
کواکبی بر این باور است که استبداد اخالق مردمان و 
کارگزاران حکومت را فاسد می کند و زمینه را برای دزدی 
از اموال دولتی و عمومی فراهم می سازد: »حرص زشت 
]جمع کردن مال از راه حرام[ در عهد سلطنت مستبده در 
سر مردمان شدت نماید زیرا که تحصیل مال به دزدی از 
خزانه مملکت یا تعدی بر حقوق عموم مردم یا غصب مال 
ضعفا آسان باشد و همچنین وسایل دیگر که هرکس ترک 
آئین و وجدان و حیا بگوید و در اخالق ِسفلگی پیشه گرفته 
با مستبد اعظم یا اعوان او مناسبت حاصل نماید، تحصیل 
ثروت از برایش میسر باشد و همین قدر او را کفایت نماید 
که به آستان یکی از ایشان اتصال جسته با او تقرب جوید و 
اظهار نماید که او نیز در اخالق مانند وی و بر طریقه وی می 
باشد و بهر برهان صدق خویش مقداری چاپلوسی به جای 
آورده گواهی دروغ بدهد.«)۴( به همین خاطر این متفکر 
اجتماعی که از جور حاکم مستبد عثمانی به ستوه آمده 
نتیجه گیری می کند: »خالصه سخن آنکه استبداد دردی 
است که صدمه آن از وبا سخت تر و از حریق هولناک تر و 
از سیل خرابیش بزرگتر و نفوس]مردم[ را از گدایی زبون 

کننده تر است.«)۵( 
 شاد  و سالم و موفق باشید

پی نوشت:

به  استبداد،  طبیعت  عبدالرحمان)1390(  کواکبی،   -1
کوشش: غالم رضا امامی، ص 10۷ 

۲ - همان، ص 109
3 - همان، ص 111

۴ - همان، ص 11۷ و 11۸ 
 ۵- همان، ص 1۲3

مِهین مهرورزانسرمقاله بریزندازداِمجانتارهامِهینمِهرورزانکهآزادهاند

امیدیه- پایگاه پنجم شکاری جلو هتل - سال 1363
از راست: شهید علی اکبر سرافراز - غالمعباس عسکر پور - محمد رضا راحتی - عبداله زینل پور 

                          با تشکر ازآورنده عکس

نام ایستگاه 
بارش 
اخیر

برف

سال 
زراعی
-1۴00
1۴01

۵۷.۲0۵9.9نی ریز 

۵۲06۲آباده 

10۴.30106.6پلنگان 

۵۵.۷0۵۸.۲تم شولی

۴۷0۵1کوشکک

۵۴.۲06۴جزین 

چاه 
نصرویه

6۸0۷۸.۵

۷۴.۷0۸0.۲چنارویه

۵۷.۲0۵9.۵ده چاه

۴۷.۵0۴۷.۵ ده وزیر

۵۴.3063.3دهمورد

۵۸.60۵۸.6ریزاب

۵3.9.6۵.9طشک 

۴۴0۴۸قاسم آباد

۴۸.۵0۵۴.۵قطرویه 

6۲.6۸۸6.۷مشکان 

۵۸.60۵۸.6وزیره 

۷۵.۵0۷9هرگان 

۴۴0۵۴کنگاشی

۵۸.۸0.۴6۵.1میانگین

//

استاندارفارسدردیداربامدیرعاملفوالدغدیر:

هدف کارخانه فوالد نی ریز توسعه 
زیرساخت و رشد اقتصادی است

ایمانیه سفر به فوالد را در دستور کار قرار داد.

روابط عمومی مجتمع فوالد غدیر 

نی ریز:

غدیر  فوالد  مجتمع  مدیرعامل 
نی ریز در دیدار با استاندار فارس 
ضمن ارائه گزارشی از فعالیت های 
شرکت به تشریح اقدامات جاری 
و پروژه های در حال انجام و آتی 
شرکت پرداخت و با اظهار اینکه 
مدیران  همت  و  کوشش  تمام 
از  زودتر  بهره برداری  مجتمع، 
پروژه ها، ایجاد و افزایش اشتغال 
پایدار و رفع کمبودها در منطقه 
راستا  همین  در  گفت:  است 
پایان  در  خدا  فضل  به  امیدوارم 
کارخانه  آینده  سال  خردادماه 
بهره برداری  به  را  فوالدسازی 
ساخت  همچنین  و  برسانیم 
سرعت  را  گندله سازی  کارخانه 

ببخشیم . 
ما خود را متعهد می دانیم که در 

کنار توسعه صنعتی حتمًا پیوست 
زیست محیطی و مسئولیت های 
اجتماعی را به طور دقیق تبیین و 

اجرا نماییم.
ادامه  در  مصطفی پور  محسن 
حال  در  جانبی  پروژه های  به 
تصفیه  همچون  شرکت  انجام 
فاضالب صنعتی، بررسی خطوط 
پساب  بازیابی  طرح  آب،  انتقال 
ساخت  همچنین  و  نی ریز  شهر 
و  ورزشی  فرهنگی،  مجتمع 
نی ریز  سلیمانی  شهید  آموزشی 
فوالد  مجتمع  سرمایه گذاری  با 
پرداخت و گفت: ما در مجموعه 
خود را متعهد می دانیم که در کنار 
پیوست  حتمًا  صنعتی  توسعه 
زیست محیطی و مسئولیت های 
اجتماعی را به طور دقیق تبیین و 

اجرا نماییم . 
استاندار فارس نیز در این دیدار 

انجام  تالش های  از  قدردانی  با 
وجود  اساسًا  داشت:  اظهار  شده 
کارخانه فوالد در این منطقه در 
راستای توسعه زیرساختی و رشد 
اقتصادی بوده است و امیدواریم در 
این زمینه توجه ویژه ای به تسریع 
نیازهای  به  رسیدگی  و  پروژه ها 

منطقه و مردم شود .
ایمانیه با اعالم اینکه از اقدامات 
شرکت حمایت قاطع خواهیم کرد، 
گفت: هر جا الزم باشد استانداری 
با تمام ظرفیت در جهت تسریع و 
تسهیل امور همکاری خواهد کرد. 

مصطفی پور  دیدار  این  پایان  در 
نمود  دعوت  فارس  استاندار  از 
فوالد  مجتمع  از  بازدیدی  تا 
با  که  باشد  داشته  نی ریز  غدیر 
در  گردید  مقرر  استاندار  دستور 
برنامه های جاری وی قرار گرفته و 

این بازدید انجام شود.

//37320 /15

پانزدهمین نی تاک
نماینده مجلس:

وام کشاورزی
را قسطی کنید

خبر جنوب: 

نمایند   ه مرد   م نی ریز، استهبان و بختگان د   ر 
مجلس خواهان تد   بیر وزارت جهاد    کشاورزی 
و بانک کشاورزی د   ر خصوص بازپرد   اخت 
وام های کشاورزان د   چار خشکسالی شد   . 
فرهاد    طهماسبی د   ر نشست علنی مجلس 
شورای اسالمی د   ر تذکر شفاهی خود    خطاب 
به وزارت جهاد    کشاورزی و مد   یرعامل بانک 
کشاورزی، گفت: د   ر شهرستان ها مد   یران 
شعب بانک کشاورزی پا بر گلوی کشاورزان 
گذاشته اند    و این اقشار زحمتکش را روزانه به 
محاکم ارجاع می د   هند    تا اقد   ام به بازپرد   اخت 
د   لیل  به  متأسفانه  که  کنند     وام هایی 
خشکسالی رخ د   اد   ه، د   یگر توان پرد   اخت 
آن را ند   ارند   . فرهاد طهماسبی د   ر تذکری 
خطاب به وزیر راه و شهرسازی، تصریح کرد   : 
پروژه ورود   ی شهر نی ریز د   و سال است با 1۵ 
د   رصد    پیشرفت رها شد   ه و عبور و مرور مرد   م 

با مشکل جد   ی مواجه است.

خبرگزاری فارس:

در  نفر  هزار   3۵ جذب  مجوز 
آموزش و پرورش صادر شد.

منابع  توسعه  معاونت  سرپرست 
گفت:  پرورش  و  آموزش  وزارت 

اولیه استخدام 3۴ هزار و  مجوز 
۷31 نفر را گرفته ایم تا در مناطق 
مرزی، عشایری و مناطقی که در 
وضعیت نامناسبی هستند عدالت 
پیش بینی  شود.  برقرار  آموزشی 

شده که فراخوان آزمون در دی ماه 
منتشر شود. پیش تر مخاطبان در 
پویشی خواستار برگزاری آزمون 
و  آموزش    ۲۸ ماده  استخدامی 

پرورش شده بودند.

صدور مجوز استخدام 35 هزار نفر
در آموزش و پرورش

ارسال تصاویر و متن برای

شهروندخبرنگار
0917 731 5146
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 ۲6 یکشنبه  احتماال  نی ریز  شهرستان 
دی ماه خواهد بود.

مقادیر  خصوص  در  نمی توان   چند  هر 
نظر  اظهار  اکنون  از  موج  این  بارش 
مطمئنی کرد اما به نظر می رسد در سطح 
میلی متر  از ۴0  بیش  بارشی  شهرستان 
تا ۵0( میلی متر و در مناطق  )بین ۴0 
کوهستانی )پلنگان( بیش از ۷0 میلی متر 

را به ارمغان آورد.

عکس:ساسانکرونی

ادامه از صفحه یک

... برای پیشبرد بهتر طرح جهش ملی مسکن قرارگاه مدیریت 
جهادی مسکن در استان و در راستای آن کمیته جهادی مسکن 

در شهرستان تشکیل شد.
مراد هدایت ادامه داد: برای نی ریز یک زمین ۵9 هکتاری در 

مجتمع دانشگاهی مشخص شده است.
وی تأکید کرد: تمامی دستگاه ها موظف هستند در اسرع وقت 
نسبت به بازدید از زمین اقدام کنند و ادارات خدماتی باید 
طرح های خود را آماده نمایند چون این طرح باید با سرعت اجرا 

شود.
فرماندار تأکید کرد: ادارات موظف هستند جواب استعالم ها 
را بدهند و بیش از ۷ روز برای پاسخگویی زمان ندارند و اگر 
اداره ای در پاسخ به استعالم ها تعلل کند به معنی مثبت بودن 

جواب خواهد بود.
در مراکز بخش ها هم زمین های دولتی را مشخص کرده و 

برنامه ریزی طرح را انجام دهید.
هدایت افزود: اولویت با زمین های دولتی است و اگر جایی زمین 
دولتی نبود اداره راه و شهرسازی با توافق مالکان می تواند از 

امالک آنها استفاده کند.

اداره کار و رفاه اجتماعی هم مثل طرح مسکن مهر تعاونی های 
خود را تشکیل دهد البته باید ایرادات تعاونی های قبلی در این 

طرح برطرف گردد.
همچنین کمیته امداد، بهزیستی و بنیاد شهید نیز در این طرح 

با سایر ادارات همکاری کنند.
فرماندار تأکید کرد: زیر ساخت ها باید هر چه سریعتر آماده 
شود چرا که زمان در این طرح بسیار کم است و هیچ بهانه ای 

پذیرفتنی نیست.
رئیس اداره راه و شهرسازی گفت: این طرح با محوریت خانه دار 
شدن مردم و افراد فاقد مسکن انجام می شود و مهمترین شرط 
آن عدم استفاده از تسهیالت مسکن، نداشتن مالکیت شخصی، 
نداشتن نقل و انتقال مسکن در ۵ سال گذشته و متأهل بودن 
است. همچنین افراد مجرد، خانم های باالی 3۵ سال و آقایان 
باالی ۴۵ سال و همچنین افراد معلول باالی ۲۲ سال شامل این 

طرح خواهند بود.
یاراحمدی افزود: تسهیالت این طرح 300 میلیون تومان، ۲0 
ساله با سود 1۸ درصد است. البته برای افراد تحت پوشش با 

سود 9 درصد محاسبه می گردد.
نفر  مشکان۴۵0  نفر،   ۴300 طرح  این  در  نی ریز  سهمیه 
و قطرویه ۲۵0 نفر خواهد بود که در مشکان ۷ هکتار الحاق 

شده به شهر و در قطرویه ۵ هکتار که به عنوان شهرک منفصل 
پیش بینی شده است.

وی در مورد تعداد ثبت نام کنندگان گفت:۴۲30 نفر ثبت نام 
کرده اند که باید شرایط آنها بررسی شود و اولویت بندی انجام 

گردد.
البته در صورتی که تعداد افراد واجد شرایط باالتر از سهمیه 
پیش بینی شده باشد نسبت به افزایش سهمیه از طریق استان 
اقدام خواهیم کرد و سایت ثبت نام برای قطرویه و مشکان به 

زودی باز خواهد شد.
در این جلسه رؤسای ادارات مختلف آمادگی خود را جهت 

اجرای این طرح اعالم کردند.
در ارتباط با میزان اقساط تسهیالت نهضت ملی مسکن  معاون 
وزیر راه و شهرسازی به خبرگزاری ایرنا گفت: دولت برای 
مسکن دولتی نیمی از اقساط تسهیالت را پرداخت خواهد کرد، 
بنابراین مبلغ اقساط به کمتر از نصف مبلغ اعالم شده خواهد 

رسید.
میزان اقساط این تسهیالت ۵ یا ۷ میلیون تومان نیست و با توجه 
به آنکه نیمی از اقساط این تسهیالت را دولت پرداخت می کند؛ 
بنابراین میزان اقساط آن به نیمی از این مبلغ یعنی حدود 3 

میلیون و ۵00 هزار تومان تا ۴ میلیون تومان می رسد.

آخرینجزئیات

4230 خانوار در انتظار جهش مسکن
برپایی موکب استقبال از زائران  حاج  قاسم سلیمانی درنی ریز

روابط عمومی فرمانداری:
شهادت  سالگرد  دومین  با  همزمان 
حاج قاسم سلیمانی و حضور عاشقان و 
وی  آرامگاه  بر  دلها  عالقه مندان سردار 
فاطمیه  ایام  وگرامی داشت  کرمان  در 
جبهه  شهدای  خدمت رسانی  موکب 
مقاومت برای خدمت به زائران به همت 
مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره اتحادیه 
فجر سنگبری های شهرک سنگ شهید 
سلیمانی و همکاری واحدهای سنگبری  

در نی ریز برپا شد.
موکب شهدای جبهه مقاومت با حضور 
مراد هدایت فرماندار شهرستان نی ریز، 
میرزایی معاون عمرانی فرماندار، سرهنگ 
شعبانی نیا  فرمانده ناحیه مقاومت بسیج 
و  نی ریز  شهردار  فرغت  نی ریز،  سپاه 

جمعی از مسئوالن و مردم برپا گردید.
در حاشیه این مراسم مسعود صادقیان 
سنگبری های  فجر  اتحادیه  مدیرعامل 
نی ریز  سلیمانی  شهید  سنگ  شهرک 
گفت:  موکب   این  خدمات  در خصوص 
طبخ و توزیع غذای گرم، اقالم خوراکی 
چای،  کنسرو،  خرما،  میوه،  مانند 
آب معدنی و اقالم بهداشتی مانند ماسک 
و مواد ضدعفونی به صورت روزانه از جمله 

خدمات این موکب برای زائران است.
غریبان  شام  تا  موکب  این  افزود:  وی 

حضرت فاطمه)س( دائر است.
سطح  در  فارس،  نی ریزان  گزارش  به 
شهر نیز تعدادی موکب توسط هیئت ها 

تشکیل شد.
عکس : سعیده صحراگرد

تبلیغاتدر
فضای مجازی 
نی ریزان فارس
شاملتلگرام،
واتسآپ،
اینستاگرامو
سایتهورگان
پستروزانه150هزارتومان

-پستآخرشب:
200هزارتومان

09177315146
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دزدی ناکام
کتیبه مسجد 

جامع کبیر

کمک 200 میلیونی خّیر 

مشکانی به اورژانس و 

درمانگاه این شهر 

رئیسمجلسدرسفربهنیریز:

روگذر و بیمارستان 
جدید را به طور ویژه 

پیگیری می کنم
/   مردمراازتصمیمگیریوتصمیمسازیدورکردهایم

/   یکتولیدکنندهگفت:کمکنمیخواهماما

مشکلهمایجادنکنید!

/   چرانبایدمسئوالنیکشهرستانبنابرشرایط

شهرخودتصمیمگیریکنند؟

درمان زیر تیغ شورا
خبرهایی از بیمارستان 

جدید، ام آر آی، 
متخصصان

صدور مجوز 
استخدام 35 هزار نفر 
در آموزش و پرورش

وعده خوِش رئیس 
هیئت استان برای 

کاراته نی ریز

پانزدهمین نی تاک
-بیخانمانها

-سعدیازسیاست
میگوید

برای نجات 
زندگی ام 

خیلی تالش 
کردم

خبرها نیتاک

یکسرگذشتواقعی

صفحه 2

6

شکرانه باران
باران بعدی: هفته پایانی دی ماه

2 / چشمه شربو و آبشار فصلی شرق آن/ عکس: سعیده صحراگرد، نی ریزان فارس/ دی ماه 1400

صفحه 4

صفحه 2

آخرین جزئیات

4230 خانوار
در انتظار جهش مسکن

//

صفحه 10

خیلی بی بی ته دِسّ 
کم گرفتیه! 

ماجراهایمنوبیبی

7

ارسال تصاویر و متن 

برای شهروند خبرنگار

0917 731 5146
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سیاه،سفید،خاکستری

کوچه باغ های مشکان
عکس: فاطمه فوالدی/ پاییز  1400

مهدی منفرد، نی ریزان فارس:

در  نفر در طرح جهش مسکن   4230
نی ریز ثبت نام کرده اند.

تأمین  به همین منظور جلسه شورای 

مسئوالن  و  فرماندار  حضور  با  مسکن 
شهرستان برگزار شد.

در این جلسه فرماندار نی ریز گفت:...
 ادامه در صفحه 11
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