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صفحه 2 صفحه آخر

جوکر؛ نخند ولی 
بخندون، بلرزون 

ببازون!

قیمت یک ساله در بازار نی ریز

گرانی از
 60  تا 260 درصد

اجاره های نجومی 
در نی ریز

و جداِل پنهان موجر و مستأجر

جناب آقای قالیباف! 

 دست روی نکات کلیدی 

بسیارخوبی گذاشتید
غالمرضا شعبانپور / مدیر مسئول

آقای  جناب  جاری  دی ماه   ۱۶ پنجشنبه  روز 
قالیباف رئیس محترم مجلس شورای اسالمی 
از  جمعی  و  جدید  محترم  استاندار  با  همراه 
نمایندگان مجلس و نماینده نی ریز، استهبان و 

بختگان به نی ریز آمدند و سخنرانی کردند. 
چندین نکته یا بهتر بگویم »محور کلیدی« در 
بیانات ایشان بود که به عنوان پژوهشگر اجتماعی 
و روزنامه نگار ضروری دیدم به شرح و بسط و 
نقد آنها بپردازم. با عرض پوزش از لغت شناسان 
گرانقدر صرفًا برای اطالع خوانندگان عزیزی که 
نقد را معادل انتقاد می گیرند عرض می کنم نقد، 
هم بررسی نکات مثبت و هم منفی یک کتاب، 

نوشتار، سخنرانی، فیلم، هنر و غیره است.
قالیباف  جناب  سخنان  در  پایه ای  محور  یک 
اصالح روش حکمرانی بود. ایشان گفتند بین 
مسائل ملی و محلی باید تفکیک قائل شد. باید 
امور محلی را به استان ها و شهرستان ها واگذار 
کرد. چرا استانداران و فرمانداران نتوانند در حوزه 
تحت تصدی اشان تصمیم گیری کنند تا کارها با 

سرعت بیشتری پیش رود؟ 
از  یکی  مجلس  رئیس  سخنان  از  محور  این 
معضالتی است که بخش عمده آن می تواند توسط 
مجلس حل شود. موضوع تمرکززدایی پس از 
پایان جنگ تحمیلی توسط دولت های مختلف و 
سران کشور بارها مطرح شد اما در عمل محقق 

نگردید...                      ادامه در صفحه 2

پیشنهاد به شورا
در نشست محالت 

حق  ِوتو  دولت  برای 
مصوبات شورا لغو شود

15 متخصص جدید
در نی ریز

3   آبگرمکن بدون 
دودکش با پنج مسموم

لیگ برتر فوتسال فارس:

رینگ اسپرت 
شانس اول صعود

دردسرهای زندگی
در مملکت ما!!
از غذا خوردن تا 
دستشویی رفتن

سرمقاله خبرها

حکایتهای ُقلمراد

هدف: کاهش 10 درصدی تصادفات موتورسیکلت

نی ریز 2 نقطه از 9 نقطه حادثه خیز
محمد جاللی، نی ریزان فارس: 

شهرستان  ترافیک  شورای  جلسه  در 
عنوان شد که نی ریز 2 نقطه از ۹ نقطه 
حادثه خیز برای موتورسواران در فارس 

است.
در این جلسه از سوی کارشناسان اداره 
نقل جاده ای  و  و حمل  راهداری  کل 
مسیرهای  از  توجهی  قابل  آمارهای 

ترانزیت نی ریز ارائه شد.

در مسیر نی ریز- سیرجان روزانه ۱750 
خودرو سبک، ۹00 خودرو سنگین و70  
اتوبوس عبور می کند و در مسیر نی ریز- 
سبک،700  خودرو   ۱۱00 استهبان 
تردد  اتوبوس  خودرو سنگین، و 45  

می کنند.
4 سامانه ثبت تخلف در نی ریز فعال 
است و 2 سامانه جدید به زودی نصب 
خواهد شد...                                    ادامه در صفحه 3

صفحه 3

صفحه 4

صفحه 4

صفحه ۹
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عابد نعمتی، نی ریزان فارس:

را  خردسالش  کودک  دست  جوان  زن 
می شود.  امالک  بنگاه  وارد  و  گرفته 
و  دارد  دست  در  چوبی  آبنبات  کودک 
لباسهای کهنه و کالِه رنگ و رو رفته اش، 
زودتر از چشمان اشک ناکش خودنمایی 

می کند.
و  رنگ  چادر  دیگرش  دست  با  زن، 
بی رنگش را گرفته و اعتماد به نفس الزم 

را ندارد. با همان حالت سالم می کند و 
سراغ خانه اجاره ای می گیرد...

فاصله  فرسنگها  او  توانایی  با  قیمتها  اما 
دارد. چشمان او هم مثل کودکش خیس 
التماس  بنگاه دار  به  و  می شود  اشک 

می کند سرپناهی برایشان پیدا کند...
می روند؛  بیرون  ناامید  بعد،  دقیقه  چند 

مثل خیلی های دیگر...
ادامه در صفحه 10

7

یک مقاله جنجالی:

ابیات مشهوری که از فردوسی نیست
7
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یک کاراکتر

خاموشی لبخند حمید لبخنده
حمید لبخنده کارگردان سینما و تلویزیون، به دلیل عوارض ناشی از عمل جراحی درگذشت.

او متولد سال ۱330 در اهواز و فارغ التحصیل بازیگری و کارگردانی تئاتر از دانشکده پردیس هنر های 
زیبای دانشگاه تهران بود.

سریال های »در پناه تو« و »در قلب من« و فیلم سینمایی »آبی« از تجربیات تلویزیونی و سینمایی 
حمید لبخنده در عرصه کارگردانی بوده است.

وی مدیر آکادمی سمندریان و آموزشگاه بازیگری سمندریان بود.

سکانس آخر

 احسان علیخانی: تا قبل از »جوکر«  
لقبم سلطان غم ایران بود

فیلم سینمایی »بیرو« سومین فیلم 
سینمایی مرتضی علی عباس میرزایی 

روایتی از زندگی علیرضا بیرانوند 
دروازه بان تیم ملی فوتبال ایران  را 

بیان می کند و در جشنواره فجر اکران 
می  شود

سانسوِر »داره میریزه« گشت ارشاد و 
یک واقعیت ...

شورای تصمیم گیرنده چنین سکانسی 
از فیلم را حذف کرده تا مثاًل در 

خوشبینانه ترین حالت 2 میلیون نفر 
مخاطب فیلم آن را نبیند، ولی عماًل با 

انتشار در فضای مجازی و استفاده از تیتر 
و برچسب سانسور  حداقل حدود 20 یا 

30 میلیون نفر آن را خواهند دید!

 کتایون ریاحی بازیگر: در حال حاضر 
بزرگترین معضل صدا و سیما این است 
که تلویزیون برای مردم نیست و به یک 

سخنگو و ابزاری برای گروهی خاص 
تبدیل شده است

 برگزاری کنسرت های خوانندگان پاپ 
در حالی از سر گرفته شد که بلیت این 
اجراها تا 450 هزار تومان هم می رسد!

لوریس چکناواریان: ریشه در ایران 
دارم/ تمام ادیان برای ارتباط با خدا از 

موسیقی استفاده می کنند

روایت یاسین رامین از طالق گرفتن 
مهناز افشار: اولین بار من پیشنهاد طالق 

به خانم افشار دادم، وقتی که بازداشت 
شدم و در زندان بودم، احساس کردم 

گرفتاری من ادامه دار خواهد بود. کالهم 
را قاضی کردم و دیدم انصاف نیست که 

این آدم برای ماجرایی که واقعًا هیچ 
ربطی به او ندارد، سیبل شود

جوکر؛ نخند ولی 
بخندون، بلرزون، 

ببازون!
  کاوه معین فر: 

مسابقه جوکر یا به فارسی اش لطیفه گو  یک 
گرداننده و مجری یا میزبان ثابت دارد. در آن 
۸ هنرمند، ۶ ساعت زمان دارند تا  در یک خانه 
مجهز با تمام امکانات، با برنامه های مختلف 
یکدیگر را بخندانند و از بازی حذف کنند، 

بدون اینکه خودشان  بخندند. 
در واقع آخرین کسی که نخندیده باشد برنده 
مسابقه است و به همین دلیل هم نسخه های 

 Last که مخفف LOL خارجی این برنامه با نام
One Laughing است در جهان تولید و 

پخش شده است.
جوکر نسخه ایرانی همین مسابقه است که 
سازندگان هم به درستی در همان ابتدای 
برنامه اعالم می کردند که این برنامه بر اساس 
مدل های خارجی ساخته شده است. انتخاب 
اسم جوکر برای نسخه ایرانی هم جالب و در 

راستای برنامه است.
اما در بخش نخست آن که منتشر شد غیر از 
رضا نیکخواه مابقی شرکت کنندگان برنامه 
برای خنداندن  اقدام عملی  یا  استراتژی و 
دیگران ندارند و هر بخشی مانند جوکر تایم 

و... را هم از سر تکلیف به انجام رساندند.
جوکر دوشنبه های هر هفته از فیلیمو منتشر 

می شود.

شهر فرنگ

سریال جوکر
رئالیتی شو »جوکر« در فضایی متفاوت و کمدی 
براى پخش اختصاصی از فیلیمو آماده شده است. 
در این رقابت جذاب و مفرح، تعدادی از چهره های 
مشهور هنری، ورزشی، اجتماعی و... در یک اتاق در 
بسته برای  خنداندن یک دیگر رقابت می کنند، اما 

چالش اصلی این جاست که خودشان نباید بخندند. 
موفق  نمونه های  از  الگوبرداری  با  جوکر  سریال 

خارجی ساخته شده است.
و  علیخانی  احسان  کارگردانی  به  جوکر  سریال 
سیدحامد میرفتاحی در سال ۱400 ساخته شده 
ژانر  ایران و در  این سریال محصول کشور  است. 

خانوادگی و اجتماعی می باشد.

درخشانی،  سام  حیایی،  امین  سریال  این  در 
هومن  بنفشه خواه،  بیژن  ژوله،  امیرمهدی 
حاجی عبدالهی، امیر کاظمی، سهیل مستجابیان، 
غالمرضا نیکخواه، وحید آقاپور، ایمان صفا، هومن 
امیرسلیمانی،  سپند  قائدی،  شهرام  برق نورد، 
عباس جمشیدی فر، آرش نوذری و بهنام تشکر به 

هنرمندی پرداخته اند.

+

سیاه، سفید، خاکستری

پاییز پلنگان   عکس:  حسن جلودار/ پاییز  1400
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قیمتیکسالهدربازارنیریز

گرانیاز60تا260درصد
سمیه نظری، نی ریزان فارس:

قیمت اکثر مواد غذایی رشد 2 تا چند برابری 
را نسبت به سال گذشته در همین موقع 

داشته است.
نی ریزان فارس با بررسی 11 کاالی اساسی 
به آماری تأمل برانگیر دست یافته است؛ از 
نخود که با 258 درصد در صدر قرار دارد تا 

روغن مایع که اول با کمبود روبرو شد و در 
حال حاضر با رشد 60 درصدی مواجه شده 

است.
میانگین قیمت بررسی شده در یک گزارش 
میدانی در سه نقطه شهر نی ریز در 3 بازه 
زمانی یعنی آذر 1400، شهریور 1400 و 
اقتصاد  که  است  آن  از  آذر 1399 حاکی 

اوضاع بسامانی ندارد و حاال با باال و پایین 
شدن دالر، تحریم های ظالمانه و بسیاری از 
مسائل داخلی سبب شده تا پرسیدن قیمت و 

اعتراض به آن جایگاهی نداشته باشد.
درصد  و  آنها  قیمت  اقالم،  زیر جدول  در 
رشدشان را می بینید. الزم به ذکر است که 

قیمت ها بر پایه تومان تنظیم شده است.

روابط عمومی مدیریت 
جهادکشاورزی:

به  کارت،  دامدار  با 
کوچک  دامداری های 
تسهیالت  نی ریز  شهرستان 

داده می شود.
جهادکشاورزی  مدیر 
شهرستان نی ریز با بیان این 
شناور  به  دلیل  گفت:  خبر 
بودن اعتبار مذکور، دامداران 
در اولین فرصت می باید اقدام 

نمایند.
عمومی  روابط  گزارش  به 
جهادکشاورزی  مدیریت 
علیرضا  نی ریز،  شهرستان 
بصیری تصریح کرد: در اولین 
بدهکار  که  متقاضیانی  قدم، 
می توانند  نیستند؛  بانکی 
سیتا  سامانه  به  مراجعه  با 
 ،cita.maj.ir آدرس  به 

درخواست خود را ارائه نمایند.
تسهیالت  این  افزود:  او 

یک ساله، غیر قابل تمدید و 
است  11درصد  سود  نرخ  با 
و درصورتی که در سررسید 
به  آن  نرخ  نشود  پرداخت 
می یابد.  افزایش  درصد   18
به گفته وی سقف این اعتبار 
50 میلیون تومان و حداکثر 
برای 166 رأس دام سبک و 
70 رأس دام سنگین در نظر 
بصیری  است.  شده  گرفته 
همچنین اظهار کرد: به  ازای 
هر رأس دام سبک، 300 هزار 
تومان و هر رأس دام سنگین 
اعتبار  تومان،  هزار   700
تخصیص یافته است و دام ها 
شده  پالک کوبی  باید  حتمًا 

 باشند.
جهادکشاورزی  مدیر 
تأکیدکرد:  نی ریز  شهرستان 
متقاضیانی که بدهکار بانکی 
یا ضامن بدهکار بانکی هستند 
دارند،  برگشتی  چک  یا  و 

کنند  ثبت نام  نمی توانند 
چون سامانه به صورت برخط 
استعالم  مرکزی  بانک  از 
مرحله  همان  در  و  می گیرد 
اول درخواست برگشت داده 

می شود.
این مقام مسئول افزود: تمامی 
و  درخواست  ثبت  مراحل 
است  غیرحضوری  آن  تأیید 
مراکز  طریق  از  نهایت  در  و 
جهاد کشاورزی شهرستان، به 
متقاضی اطالع داده می شود 
معرفی نامه،  دریافت  برای  تا 
مراجعه و آن را تحویل شعبه 

بانک مربوط نماید.
گفت:  همچنین  بصیری 
شرایط  واجد  متقاضیان 
ثبت  با  همزمان  می باید 
سیتا،  سامانه  در  درخواست 
دامدار  حساب  افتتاح  برای 
کشاورزی  بانک  در  کارت 

منطقه خود اقدام نمایند.

برگزاری کارگروه 
بودجه شهرداری ها 

در نی ریز
روابط عمومی شهرداری و شورای 

اسالمی شهر نی ریز:

کارگروه آموزشی بودجه سال 1۴01 
فارس  استان  شرق  شهرداری های 
به میزبانی شهرداری نی ریز برگزار 

شد. 
در این کارگاه مهرابی معاون مدیر 
شوراهای  و  شهری  امور  دفتر  کل 
تعدادی  فارس،  استانداری  اسالمی 
و  استانداری  ارشد  کارشناسان  از 
شهرداری ها،  کارکنان  از  نفر   150
و  شهر  اسالمی  شوراهای  اعضای 
استان  شرق  شهرهای  شهرداران 

فارس حضور داشتند.
این دوره آموزشی با حضور شهرهای 
نی ریز، استهبان، قطرویه، مشکان، 
کوهنجان،  سروستان،  ایج،  رونیز، 
فسا، نوبندگان، داراب، جنت شهر،  
پاسخن،  دوبرجی،  رستاق،  فدامی، 
و  دبیران  پیر،  شهر  حاجی آباد، 
ششده و قره بالغ در سالن اجتماعات 
به  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  اداره 
برگزار  نی ریز  شهرداری  میزبانی 

شد. 
این گردهمایی آموزشی در راستای 
آشنایی با دستورالعمل بودجه و نحوه 
تنظیم تعرفه عوارض و بهای خدمات 
سال آینده و با هدف توانمندسازی 
و  مالی  امور  و  درآمد  کارشناسان 
تدوین عوارض محلی در بودجه سال 
آینده برگزار و مورد استقبال مدیران 

مالی شهرداری ها قرار گرفت.
سید  سخنرانی  با  کارگاه  این 
شورای  رئیس  فقیه  عالالدین 
اسالمی شهر و حامد فرغت شهردار 

نی ریز آغاز گردید.
شهرداری  عملکرد  کارگاه  این  در 
نی ریز ارائه شد. همچنین درخواست 
نامگذاری یک معبر و خیابان اصلی 
شهرهای شرق فارس به نام آن نسخ 
مطرح  اسالم  جهان  بزرگ  نویس 
استقبال  و  توافق  مورد  که  گردید 

مسئوالن حاضر قرار گرفت.
و  شهر  سطح  از  میدانی  بازدید 
اقدام  دست  در  شاخص  پروژه های 
بخش  پایان  نی ریز  شهرداری 

برنامه های این دوره آموزشی بود.

جنابآقایقالیباف!

دستروینکاتکلیدی
بسیارخوبیگذاشتید

ادامه از صفحه یک

... و گفته ها پس از مدتی فراموش شد. تمرکزگرایی شدید 
از مسائل دست و پا گیری است که بر پیچیدگی ها افزوده 
و گره های زیادی بر گره های کور ملی زده است. از جناب 
قالیباف تقاضا می کنم به عنوان رئیس قوه مقننه نگاهی 
هرچند گذرا به قانون شوراهای اسالمی کشوری بیندازند. 
در حالی که 8 اصل از اصول قانون اساسی به شوراهای 
استانها  عالی  و  استان  شهرستان،  بخش،  شهر،  روستا، 
متعددی  قوانین  قانونگذاری،  دوره  چند  در  و  پرداخته 
تصویب شد اما دائم از اختیارات شوراها کاسته گردید تا شد 

همین قانون فعلی که حاکم بر امور شوراها است. 
تصمیم  قانونی  و  رسمی  مراکز  بارز  مصادیق  از  شوراها 
گیری های محلی به عنوان نمایندگان مردم هستند؛ اما 
قانونگذار رسمیت یافتن مصوبات آنها را - بدون استثنا- 
به موافقت وزارت کشور )بخشداری ها و فرمانداری ها و 
استانداری ها به عنوان کمیته تطبیق( موکول کرده است. 
یعنی هیچ اقدامی توسط شوراها قانونی، رسمی و عملی 

نیست مگر با امضای مقامات دولتی. 
جناب آقای قالیباف! اگر قرار است بر مصوبات شوراها نظارت 
باشد و جلوی تخلفات احتمالی گرفته شود چرا این دستگاِه 
نظارت، در خوِد تشکیالت شوراها، مثاًل شورای شهرستان 
و استان، پیش بینی نشود؟ چرا دولت بگوید: آری یا خیر؟ 
به عنوان یک روزنامه نگار و پژوهشگر اجتماعی خدمت 
جنابعالی عرض کنم همین مسئله موجب عوارض منفی 

زیر شده است: 
 - دسِت شوراها و پس از آن شهرداری ها و دهیاری ها در 
بسیاری امور بسته شده و آنها را مطیع بخشدار، فرماندار و 

استاندار نموده است. 
 - سرعت کارهای محلی را بسیار کاهش داده است. 

 - متأسفانه بعضًا موجب فساد گردیده که در این نوشتار از 
ذکر مصادیق آن معذورم. ذکر یک مورد از معطل ماندن 

امور شهری می تواند جالب باشد. 
در شهر نی ریز احداث ایستگاه آتش نشانی شماره ۲ در 
سال ۹8 در بلوار نصرتمام، تجهیز و آماده بهره برداری شده 
است اما تاکنون نتوانسته هیچ خدماتی ارائه کند و تعطیل 
است. علت این است که شهرداری نی ریز تقاضای 1۲ نفر 
نیرو برای کار در این ایستگاه کرده اما استانداری ابتدا با سه 
نفر و پس از پیگیری شورا و شهرداری با 6 نفر موافقت کرده 
است! که برای راه اندازی این مرکز کافی نیست. به نظر شما 
چه دلیلی دارد نیرویی که قرار است به استخدام شهرداری 
درآید، حقوق و مزایایش را شهرداری به عنوان نهاد عمومی 
غیردولتی بپردازد و همه تعهداتش را قبول کند منوط به 
امضای استانداری یعنی دولت باشد؟ همین مسئله موجب 
شده دو سال از افتتاح این ایستگاه بگذرد اما بهره برداری 
نشود. جنابعالی قضاوت نمایید چه دلیلی دارد که این 
مسئله اورژانسی و ضروری، گیِر امضای استانداری یعنی 

دولت باشد؟ در حالی که کارفرما نهاد غیر دولتی است! 
به خوبی  از سخنانتان  که  عنوان کسی  به  از جنابعالی 
بر می آید که به این گره کور به خوبی واقفید و آن را از 
شیوه های غلط حکمرانی می دانید و خوشبختانه امروز در 
رأس دستگاه قانونگذاری قرار دارید، انتظار می رود دستور 
دهید کمیسیون شوراها و امور اجتماعی مجلس با نظر 
اصالح  برای  غیردولتی طرحی جامع  کارشناسان خبره 
قانون تشکیالت شوراهای اسالمی کشوری تدوین و به 
مجلس ارائه کنند تا این معضل قانونی -که جنابعالی به حق 
روی آن دست گذاشته اید- حل شود و سرعت گردش کار 
حداقل در حوزه شهرداری ها و دهیاری ها و شوراها حل 

گردد. ان شاءا... 
در شماره های بعد به چند محور دیگر سخنرانی رئیس 

مجلس خواهم پرداخت.                     
  شاد و سالم و موفق باشید

سرمقاله

//

اعالمشرایطثبتنام
مردانمجرد2۳سال
برایدریافتمسکن

متقاضیان دارای سن ۲3 سال تمام تا ۴۴ سال تمام مجاز به 

ثبت نام مسکن شدند اما با این شرایط:

- سابقه مالکیت مسکن و یا زمین با کاربری مسکونی براساس 

ضوابط ابالغی وزارت راه و شهرسازی نداشته باشد.

- همچنین یکی از نکاتی که باید متقاضیان در هنگام ثبت نام 

توجه کنند آن است که همسر متقاضی در هنگام تحویل واحد 

)فاقد مالکیت خصوصی و دارای فرم »ج« سبز( باشد. 

برپاییموکبهایسردار

قاسمسلیمانیتوسطفوالدغدیر

روابط عمومی مجتمع فوالد غدیر 

نی ریز:

فوالد غدیر نی ریز برای اولین بار با 
برپایی 10 موکب  سالگرد شهادت 
سردار قاسم سلیمانی و شهادت 
حضرت فاطمه)س( را گرامی داشت.

این موکب ها در ورودی کارخانه 
و نقاط مختلف نی ریز و شهرهای 
از  پذیرایی  به  و  شد  برپا  اطراف 

عزاداران پرداخت.
مدیرعامل  مصطفی پور  محسن 
مجتمع فوالد غدیر نی ریز اقدامات 

برای  افتخاری  را  شده  انجام 
مجتمع  این  مدیران  و  کارکنان 
برشمرد و خاطرنشان کرد: هر آنچه 
که امروز داریم به برکت اهل بیت)ع( 
شهیدان  بزرگواری  و  رشادت  و 
از  با  انقالب  ابتدای  از  که  است 
خودگذشتگی موجب شدند امروز 
برخوردار  استقالل   و  امنیت  از 
باشیم تا با همتی مضاعف  گام هایی 
بلندتر برای توسعه کشور و آبادی 
قدم های  مردم  رفاه  و  مملکت 
بزرگتری برداریم و ان شاا... پرچم 

انقالب را به دست صاحب اصلی اش 
الزمان)عج(  صاحب  حضرت 

بسپاریم.
اصلی  معابر  در  نمادهایی  نصب 
برای زنده نگه داشتن یاد و خاطره 
سردار سلیمانی در سطح  نی ریز 
مشارکت  و  همجوار  شهرهای  و 
گسترده در ویژه برنامه های اجرا 
در  شهرستان  سطح  در  شده 
سالگرد  دومین  گرامی داشت 
از  سلیمانی  قاسم  حاج  شهادت 

دیگر برنامه های این مجتمع بود.

روابط عمومی مدیریت جهادکشاورزی:

راه اندازی  و  برانجیر  باغ  احداث 

دو  نی ریز  در  گیاه پزشکی  کلینیک 

شهرستان  در  باغی  جدید  تصمیم 

نی ریز بود.

در همین رابطه و در نشستی با حضور 

اتحادیه  مدیرعامل  مقصودی  بابک 

و  مسائل  فارس،  باغداران  شرکت 

مشکالت بخش باغبانی این شهرستان 

بررسی و راهکارهایی ارائه  شد.

شهرستان  جهادکشاورزی  مدیر 

نی ریز گفت: در این جلسه مقصودی 

به زراعی،  عملیات  نهاده ها،  تأمین 

هرس، برنامه های ترویجی، بازاریابی 

و صادرات محصوالت باغی را ازجمله 

فعالیت های این شرکت برشمرد.

شهرستان  کشاورزی  جهاد  مدیر 

نی ریز گفت: پس از بحث و تبادل نظر 

کودهای  ضمانت  مشکل  شد  مقرر 

پتاسه و فسفاته که به  صورت ۴0  روزه 

تحویل شرکت باغداران می شود؛ رفع 

تاریخ  براساس  صیادی  چک های  و 

حمل کود صادر شود.

به گفته بصیری همچنین مصوب شد 

احداث  باغ »برانجیر« توسط شرکت 

انجام  شهرستان  باغداران  تعاونی 

اراضی  در  باغ  احداث  درخواست  و 

توجیهی  طرح  براساس  شیب دار، 

به استان ارسال شود و نیز راه اندازی 

دستورکار  در  گیاه پزشکی  کلینیک 

این شرکت قرارگیرد.

در این نشست، شهرام مدبری رئیس 

هیئت مدیره اتحادیه شرکت باغداران 

فارس و آرش نظری معاون بازرگانی 

همراهی  را  مقصودی  اتحادیه،  این 

 کردند.

 درصد افزایش نسبتآذر 1400شهریور 1400آذر 1399واحدنام کاالردیف
به سال قبل

123 درصد15001900 1850 عددتخم مرغ1
100 درصد1180002700036000 کیلوگرممرغ2
71 درصد1210002900036000 کیلوگرملوبیا قرمز3
168 درصد1190002800051000 کیلوگرمعدس4
258 درصد1120002100043000 کیلوگرمنخود5
104 درصد9005400810011000 گرمیماست پانل6
239 درصد270245054008300 گرمپنیر بصیر7
64 درصد17200900011800 لیتریشیرپگاه8
150 درصد168001400017000 کیلوگرمقند9
80 درصد5500007400090000 کیلوگرم روغن جامد10
60 درصد9009/70015/50015/500 گرم روغن مایع11

37354 /14

دامدارانبرایدریافتدامدارکارت
بشتابند

//

دو تصمیم باغی:

احداثباغَبرانجیروراهاندازیکلینیک
گیاهپزشکیدرنیریز

مِهین مهرورزان بریزندازداِمجانتارهامِهینمِهرورزانکهآزادهاند

                     خوزستان - منطقه دشت عباس - سال 1363
ایستاده از راست: غالمرضا عبدی ۲-محمدحسین دانش پژوه 3- ناشناس۴- محمدعلی عسکرزاده 

5- لطیف ذکایی 6-سید جالل هندی زاده

                          با تشکر از آورنده عکس
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برگزاری 
یادواره شهدای قطرویه

روابطعمومیسپاهنیریز:

ششمینیادواره۵۷شهیدواالمقامبخشقطرویهودومین
سالگردسیدالشهدایجبههمقاومتویارانشبرگزارشد.

اینبرنامهبههمتستادبزرگداشتشهدایبخشقطرویه،
قرارگاهفرهنگیمکتبشهیدسلیمانیوکمیتهخادم

الشهدابخشقطرویهبرگزارگردید.
مهدیمنفردمسئولستادبرگزارییادوارهشهداگفت:
ششمینیادواره۵۷شهیدواالمقامبخشقطرویهدرروز
پنجشنبههمزمانباشهادتحضرتفاطمهزهرا)س(در
روستایبنهکالغیبامجریگریعبدالمجیدسهرابیاز

تهرانوروایتگریحاجاکبرآرامازشیرازاجراشد.
همچنینسخنرانمراسمسردارایراننژادهمرزمسپهبد

شهیدحاجقاسمسلیمانیازکرمانبود.
الزمبهذکراستدرپایانمراسموبهرسمیادبودبه
خانوادههایمعظمشهدالوحیادبوداهداءوازشرکتفوالد

غدیرنیریزوخیرینتقدیربهعملآمد.

در مراسم نمازجمعه مطرح شد:

مسئوالن بر خود ببالند
که مردم مطالبه گرند

امیدشهدان،نیریزانفارس:
خطیبجمعهنیریزخطاببهمسئوالنگفت:برخودببالید
کهجواناِنبسیجی،دانشگاهیوحوزویازشمامطالبهگری

میکنند.
حجتاالسالمسیدجوادفقیهدرخطبههاینمازجمعه1۷دی،
»مهمترین گفت: زهرا)س(، سالروزشهادتحضرت تسلیت با
خصوصیتآنحضرتمطالبهگریبودوباوجودیکهدراَقلیت

بهسرمیبرد،مطالبهگریراادامهداد.
لذافرماندار،نمایندهمجلسومسئوالنماافتخارکنندکهمردم
نیریزمطالبهگریمیکنند.مبادابهمردماَنگضدانقالبزده
مسئوالن دارند. مشکالتی و سؤاالت آنها اوقات گاهی شود.
وظیفهشانایناستکهمیدانرابرایمردمبازکنندتابتوانند

صحبتنمایند.«
به اسالمی شورای مجلس رئیس اخیر سفر به اشاره با وی
شهرستانافزود:»دکترقالیبافکهرئیسقوهقانونگذاریکشور
است،میگویدکشوروضعیتمطلوبیندارد.وضعیت،وضعیِت
بغرنجیاستودرگردنهدشواراقتصادیبهسرمیبریم؛امانباید
ناامیدبود.ایشانقولهاییبهمادادوماهممشکالترابهوی
منتقلکردیمکههفتهآیندهدربارهآندرتریبوننمازجمعه

صحبتخواهیمکرد.«
حجتاالسالمفقیهگفت:»الزماستمامردمهمتقوایاقتصادی
داشتهباشیم.همانگونهکهزنوشوهریآمدندجهیزیهچندین
نفرراتأمینکردندوبعضیهازندانیانغیرعمدراآزادکردند،
چقدرخوباستماهماولزندگیماناینخرجهاراصرف

کارهایِخیرکنیمتادعایآنانبدرقهزندگیمانشود.«
ویدرادامهبهمسئلهاسرافپرداختوگفت:»دیدهمیشوددر
مساجدواداراتشعلهبخاریهارازیادمیکنندودرمصرفگاز
صرفهجویینمیشود.چقدرزشتاستبراییککشوراسالمی
کهبگویندپرمصرفترینیابهتعبیریبدمصرفترینکشور
دنیااست.روایتداریماگرکشوریحتیحاصلخیزونعمتهای

خدادادیدرآنفراوانبود،کسیحقندارداسرافکند.«
امامجمعهموقتنیریزبااشارهبهشهادتامیرکبیروخدمات
ایشاندرزماناستبدادواستکبار،گریزیبهاقتصادزدومعنی
لغویآنرامیانهروینامیدوتصریحکرد:»گفتهمیشود۸۰
درصداقتصادایراندولتیاست؛امامابقیآنخصولتیاست
تاخصوصی.باتوجهبهاینکهانقالبماانقالبپابرهنگانبود،
اقتصادرابایددستکسانیدادکهطعمفقرراچشیدهباشند.آن
فقیرمیفهمدکهکارگرچهحالیدارد.آنکارخانهداریکهاز
کارگریشروعکردهاست،میفهمدکهاینکارگرحقبیمهوحق

سنواتمیخواهد.«
حجتاالسالمفقیهدرجاییدیگربااشارهبهقیامخونینمردمقم
در1۹دیماهسال1۳۵۶خورشیدی،گفت:»روزهاییکهیوما...
نامیدهشده،بایدفراترازاینهاگرامیداشتهشودتامردمفراموش

نکنندچهسختیهاکشیدهشدتااینانقالببهدستمارسید.«
ویدرادامه،بهسالگرداولیناقامهنمازجمعهنیریزبهامامت
آیتا...فقیهاشارهکردوازمردمومسئوالنخواستتاسنگر

نمازجمعهراتقویتکنند.
امامجمعهوقتنیریزگفت:»نمازجمعهمتعلقبهحزبوجناح
نیستومتعلقبههمهمردماست.زیرانهادوالیتبودهوسفارش
قرآنواهلبیت)ع(استکههرچهمیتوانیمنمازجمعهرابهپا
داریم.امیدواریمدرکنارآنبتوانیمبرایحلمشکالتمردم

قدمیبرداریم.«

پیشنهاد جهاد کشاورزی:

فنس کشی یا حفر کانال 
برای جلوگیری از خسارت 

گورخرها
روابطعمومیمدیریتجهادکشاورزی:

جهادکشاورزیفنسکشییاحفرکانالبرایجلوگیریاز
خسارتگورخرهایمنطقهملیبهرامگورراپیشنهادداد.

مدیرجهادکشاورزیشهرستاننیریزگفت:پیرومصوبه
خسارت بررسی کارگروه شهرستان کشاورزی شورای

وحوشبهکشاورزیبخشپشتکوهتشکیلشد.
علیرضابصیریاظهارداشت:دراینجلسهدرخصوص
خسارت از جلوگیری برای کانال حفر یا فنسکشی
گورخرهایمنطقهملیبهرامگوربهمزارعونحوهاستفاده

دامدارانازمراتع،بحثوتبادلنظرشد.
بهگفتهویهمچنینمقررشدکهاعضایشوراهانظرات
کشاورزانرابهبخشداریپشتکوهارسالکنندتابعداز
جمعبندیازطریقادارهمحیطزیستبهاستانوتهران

ارسالوازمراجعباالدستیجوابگرفتهشود.
بصیریافزود:بازدیدمیدانیباحضورمسئوالن،کشاورزان

ودامدارانازمنطقهنیزدردستورکارقرارگرفت.
و فرماندار نمایندگان ایننشستبخشدارپشتکوه، در
دادستان،رؤسایادارهمحیطزیستنیریزوپارکملی
قطرویه،سرپرستادارهدامپزشکیودهیارانواعضای

شوراهایاسالمیبخشپشتکوهحضورداشتند.

هدف: کاهش 10 درصدی 
تصادفات موتورسیکلت

نی ریز 2 نقطه از
9 نقطه حادثه خیز

ادامه از صفحه یک

...2سامانهنزدیکفوالد،2سامانهبعدازپلیسراهو2
سامانهدرشهرکصنعتیفعالشدهویامیشوند.

اینکارشناسانعلتعمدهتصادفاتنیریزراعدمتوجهبه
جلواعالمکردندکهجادهنیریز-سیرجانبا2۹فقره،جاده
قطرویه-بنهکالغیبا1۹فقرهوجادهنیریز-استهبانبا
1۸فقرهپربرخوردترینمسیرهایشهرستانبهشمار

میروند.
امادرتصادفاتموتورسیکلتوآنچهکهسببشدهتادر
استان،نیریزراشاخصکند2مسیرنیریز-آبادهطشک
وقطرویهبهبنهکالغیهستند.در۹مسیرپرحادثهاستان
جادهنیریز-آبادهطشکدررتبهسوموقطرویه-بنهکالغی

دررتبهپنجمقراردارند.
مسئوالنشهرستانیعلتپرحادثهبودنجادهقطرویه
بهبنهکالغیرانزدیکیمناطقمسکونیبهجادهعنوان

کردند.
علییزدانیمعاونادارهکلراهداریوحملونقلجادهای
دراینجلسهضمنبررسیاینموضوععنوانکردکهدر
هدفگذاریجدید،فارسقراراستتاپایانامسال1۰

درصدازتلفاتموتورسیکلتراکاهشدهد.
ویاقداماتپایهایراکهبایددرنیریزانجامشود،اینگونه

برشمرد:
در موتورسیکلتها روشنایی سیستم نمونه برای -

تعمیرگاههایمنتخباصالحشود.
-خریداقالمایمنیجایگزینحبسبرایافرادیکهپرونده

دارند،شود.
-دهیارانوبخشداراندراینطرحکمکجدیبایدبکنند.

-گشتنامحسوستوسطهمهدستگاههایدولتی
-بازدیدازنقاطحادثهخیزوارائهراهکارباکمترینهزینه

-بررسیراههایدسترسیروستاها
-پیگیریراهاندازیپیستموتورسواری

-اهداءکالهایمنیبرایخریدارانموتورسیکلتتوسط
فروشندگان

-کنترلموتورسواراندرخروجیشهرها
-پیگیریآموزشوخطراترانندگیباموتورسیکلتبه

دانشآموزانازطریقآموزشوپرورش
-تهیهبانکاطالعاتیازموتورسواران

ازظرفیت اینجلسهفرماندارنیریزاستفاده پایان در
رسانههاوفضایمجازیراموردتأکیدقراردادوگفت:باید
معادنوشرکتهاییکههمجوارجادههستندوازاین
دولتی دستگاههای کمک به میکنند استفاده جادهها

بیایند.
استفادهازیکبنرشهریبرایتبلیغاتترافیکیوکمبود
نیرودرادارهراهداریدرحالیکه2شهرستاننیریزو
بختگانراادارهمیکندازدیگرنکاتیبودکههدایتبدان

اشارهنمود.

پیشنهاد به شورا در نشست محالت 

حق وتو دولت برای مصوبات شورا لغو شود

جلساتشورایشهربامحالتبهعدد1۰رسید
ودراینجلسهبهداشتنحقوتودولتیهابرای

مصوباتشوراوشهرداریاعتراضشد.
اهالیمحالتاطراف از اینجلسهبرخی در
نصر، بلوار تختی، خیابان ذواالنوار، مسجد
شده دعوت والیت بلوار و خوارزمی، خیابان

بودند.
نظراتجمعآوریمیشود

رئیسشورایشهردرابتدایاینجلسهبابیان
اینکههدفاینشورااستفادهازنظراتمعتمدان
و شهر چهارساله برنامههای برای محالت
بودجهبندیمیباشدگفت:اینجلساتبرگزار
میشودتانظراتجمعآوریوپیشنهاداتمورد

بررسیواجراقرارگیرد.
سیدعالءالدینفقیهدرادامهبابیاناینکهبه
غیرازمشکالتمحلهایخود،مشکالتشهر
راببینیدگفت:بناداریمدرجلسهایباحضور
نمایندهمجلس،فرماندارونمایندگانمحالت
برگزاروموضوعاتیراکهتاکنونمطرحشده،

بررسینماییم.
ویازتدوینوانتشارکتابیتوسطشورایشهربا
عنوان»آموزششهروندی«خبردادوازتمامی
این به را تابخشی نمود رسانههادرخواست
آموزشاختصاصدهند؛پرهیزازقانونگریزی،
اهمیتخود و عمومی بهداشت فضایسبز،

مراقبتیازجملهمباحثاینکتابعنوانشد.
مهمترینمسائلومشکالتمطرحشده

امامهمترینمباحثمطرحشدهدراینجلسه
توسطاهالیمحالتبهشرحزیربود:

-تخصیصبودجهصنایعآالیندهبهشهرستان:
تاکنونبهدنبالآنبودیمکهسهمیهآالیندگی
گلگهررابرایقطرویهونیریزبگیریمدرحالی
کهزاگرسعزیزروزبهروزداردازبینمیرود.
مشاهدهمعادنجدیدرشتهکوهشمالوشمال
شرقشهرمانبیشترآالمودردهایمانرازیادتر
کردهاند.نیریزبهشتزمینشناسیاستوباید

حقآالیندگیآنپرداختشود.
بلوارشهیدمحمدهادیتوکلیکه -تعریض

پشتکالنتریسرباز)ضلعجنوبی(قراردارد.
بهروکش نیاز -خیابانهایعمانوتختی

آسفالتدارند.
-ازشهردارنیریزکهباحساسیِتتمامپیگیر
تشکر است شهر فرهنگی میراث مسائل
حال در را S.P.R قلعه اینکه از و میکنیم

بازسازیدارد،متشکریم.
-خیابانخوارزمیبهسمتخیابانبهداشت
ازطرحخارجشدهاست.الاقلخطپروژهآنرا
مشخصکنیدتاکسانیکهاقدامبهساختوساز

میکنندکفوبررارعایتکنند.
آباد »جمال فعلی امیرکبیر شهرک اهالی -
سابق«خواهانآسفالتخیابانهایشانهستند
البتهاینرامیدانیمکهمسکنوشهرسازیباید
سهمشهرداریراواریزکندتااینمسئلهانجام

شود.
پارک کنار را پارکجهاندیدگان احداث -

آزادیدربرنامهقراردهید.
-عقبنشینیخیابانهایاصلیرااجراییکنید
پارکینگ به را شهرداری قدیم ساختمان و

تبدیلنمایید.
-تملکساختمانادارهبرققدیموتعریض

خیابانرادربرنامهبگذارید.
-اولخیاباننشاطعرضکمیداردوبایدبرخی

ازخانههاعقبنشینیکنند.
-کوچهمدرسهتربیترابهکوچهپستوصل

کنیدتاترافیکخیابانقدسکمترشود.
-فکریبرایگودصارمیواتصالاینمسیربه

خیابانامامحسینکنید.
-رهاسازیفاضالبدرمحالتبهمعضلیبرای

اهالیتبدیلشدهاست،لطفًاپیگیریکنید.
هر گفت: شهر شورای رئیس رابطه این در
هفتهگشتهایمشترکیبااداراتبهداشتو
آبفاانجاممیشودومتخلفانبهمراجعقضایی

معرفیمیگردند.
-روشناییبلواروالیتراپیگیریکنید.

-باتوجهبهاینکهمدرسهایدرفرعی۵بلوار
نصرقرارداردتابهحالچندینتصادفرخداده

است،لطفًافکریکنید.
-احداثفضایداخلیقلعهS.P.Rرادربرنامه

قراردهید.
-جلویتغییرشکلقناتشادابختوکتان
و قدیمی حالت تا کنید کاری و بگیرید را

نوستالژیکآنحفظشود.
-ادامهبلوارامامعلیواقعدرضلعغربیمیدان

دانشجورادردستورکارقراردهید.
-برایتوقفبیموردماشینهادرخیابانهای

اصلیفکریکنید.
-چرافاضالبنیریزباآنبودجهمیلیاردینیمه

تمامرهاشدهاست؟
-کمربندینیریز)رینگشهری(رادربرنامه
انتقال باافتتاحبیمارستانجدید قراردهید.
بیماربهآنبیمارستانبامشکلروبروخواهد

شد.
-باجمعشدنسطلهایزبالهدرسطحشهر

مکانیبرایگذاشتنزبالهوجودندارد.
-سگهایولگردرادرسطحشهرجمعآوری

کنید.
نمای تکمیل حال در که افرادی از -
ساختمانهایشانهستندبخواهیدتاآننمایی
را هست هم همسایهها خانه به مشرف که

درستکنند.
-تابلوهایراهنمایسطحشهرنامفهوماست،
لطفًاازخطیاستفادهکنیدتابهراحتیخوانده

شود.
معلم پارک بهداشتی برایسرویس فکری -

کنید.
بیشتر تربیت و تعلیم فرهنگی، مسائل به -
بپردازید.افالطونمیگویدبهجایقانونخوب،

انسانخوبتربیتکنید.
-باتوجهبهانتقالکتابخانهاحمدنیریزیبهآباد
زردشتازنهادکتابخانههادرخواستکنیدتا
زمینیراکهدرخیابانمدرسهخوارزمیاستو

بهنامکتابخانههامیباشد،بسازد.
چرابازارکوچهشد؟

غالمرضاشعبانپوردرابتداباتقدیرازعملکرد
میراث مسائل به نسبت شهرداری و شورا
فرهنگیشهرنیریزگفت:اینکهجنابآقای

فرغتبهمسائلمیراثفرهنگیتوجهمیکنند
بسیارارزشمنداست،چونمیدانیمکهچقدر
انرژیمیبردامابایدنسبتبهبرخیازمسائل
حساسبود،اینکهبازارملکیدوزانبهیکباره
درطرحتفصیلیبهکوچهتبدیلمیشودجای

بحثدارد.
حقوتویدولتبرایچیست؟

شعبانپوردرادامهبابیاناینکهچراشوراهای
شهروروستااستقاللکاملندارندبهتاریخچه
در گفت: و پرداخت آنها انتخابات برگزاری
قوانینمصوبهاولیهشوراهااختیاراتزیادی
داشتندامادربازنگریهایبعدیبسیاریاز
اختیاراتگرفتهشدوحقوتویکاملبهدولت

دادهشد.
کسانیکهبهعنواننمایندگانمردمدرشورا
هستندبایدازاختیاراتکاملبرخوردارباشند
امامتأسفانهآقاباالسریبهنامدولتدارندکه
حقوتوبهاودادهشدهاست؟آیادولتبرای
شهرداری میکند؟ تعریف بودجه شهرداری
انجام اختیار و است غیردولتی عمومی نهاد
بسیاریازکارهارادارد،اینحقوتوکهبهدولت

دادهاندبرایچیست؟
منباتوجهبهاینکهویژگیهایخوبیدراین
شورامیبینمبهنظرممیرسدمطالبهگریکنید
وازطریقنمایندهمجلسوهماهنگیباشورای
شهرهایاستانوشورایاستاناینموضوعرا
مطرحنماییدوخواهاناصالحقانونشوراها

شوید.
اینکهبراییکمصوبهرئیسشوراوشهردار
خواهشکنندازدولتتامصوبهراحذفنکند
جایبحثدارد!ویابهعنواننمونهدرانتخاب
شهردارخودتانمیدانیدکهچهمراحلعجیبو
غریبیبایدطیشود.شهرداریکهشوراانتخاب
کردهچرابایددولتبگویدکهاینفردصالحیت
میتواند قانونگذار ندارد! یا دارد شهرداری
شوراها تشکیالت درون را نظارتی مکانیزم
احتمااًل و اشتباهات جلو تا کند پیشبینی

سوءاستفادههاگرفتهشود.
خیابانهایشهربهناممشاهیرنیریز

بومیکردننامخیابانهاوکوچهها،نشست
ازدیگر آنها بافرهنگورانوشنیدنمسائل

مباحثیبودکهشعبانپوربدانپرداخت.
نامخیابانباسردیسپرفسورحقشناس

رئیسشورایشهردراینجلسهباتأکیدبر
اینکهاختیاراتشورابسیارمحدودشدهاستدر
ارتباطباتکریمشخصیتهایبرجستهنیریزی
گفت:درارتباطباپرفسورحقشناستندیس
ایشانآمادهویکیازخیابانهاوپایگاهانتقال
خونبهنامایشانخواهدشد.البتهعقیدهداریم
زمانیکهیکخیابانیامسیریبهنامفردی
در وی از بیوگرافی یک است بهتر میشود
ابتدایخیاباننصبگرددتاافرادیکهنسبت
شناخت به ندارند، کاملی آشنایی ایشان به

برسند.
شورایشهرستانبدونجاومکان

قطبیبابیاناینکهسعیمیکنیمتاتوازنبودجه
رارعایتکنیمدرارتباطبهشورایشهرستان
امکانات نه و جا نه گفت:شورایشهرستان

مناسبیداردوتاکنونجلسهایتشکیلنداده
است.سؤالدیگرآناستکهبودجهشورای

شهرستانبایدازکجاتأمینشود؟
پاسخبهسؤاالت

ازسؤاالت بخشی به دیگرعضوشورا پریش
حاضرینپاسخداد:

-درارتباطبااختصاصمعدنازنمایندهمجلس
وفرماندارمطالبهگریمیکنیم.

-تخریبکالنتریسربازمنتظراتمامساختمان
جدیدشدربلواروالیتاست.

-خطپروژهانتهایخیابانخوارزمی-خیابان
بهداشتمشخصاست.

-پارکجهاندیدگانباتوجهبهاحداثپارک
چندمنظورهدرمجموعهآزادیشایددیگرنیاز

بهاجرانداشتهباشد.
-برقرسانیبلواروالیتبرعهدهتوزیعبرقاست

امادرحالرایزنیهستیمتاانجامشود.
-کوچهمدرسهتربیتدربرنامهبازگشاییقرار

دارد.
-درارتباطباکمربندینیریزبعیدمیدانمبه

راحتیبتواناینمسئلهراپیگیریواجرانمود.
بر نظارت مسئله به شاهسونی ادامه در
رهاسازیفاضالبوبازدیدهفتگیگشتآب

اشارهنمود.
قانونشهرداریهابامشکلروبروست

مشکل بزرگترین ادامه در نیریز شهردار
وگفت: قانونآنعنوانکرد را شهرداریها
قانونیکهدرسال1۳۴۳بهتصویبرسیده
و شهرها کنونی وضعیت االن با تناسبی

شهرداریهاندارد.
امادرارتباطبانظارتدولتبایداینراعنوان
کنمکهشهرداریهایبزرگبهراحتیکارهای
خودراانجاممیدهندامامتأسفانهدستگاههای
کوچک شهرهای به توجهاشان فقط نظارتی

است.
از توقعاتیکه نیزعمده ازطرفیشهروندان
ازشهرداریمطالبه دولتوحاکمیتدارند،

میکنند.
حیاطخلوتسیاسیون

عوارض پرداخت به ادامه در فرغت حامد
این گفت: و کرد اشاره هم نیریز آالیندگی
عوارضخیلیغیرشفافواگذارمیشودوهیچ
اعالمیهیانامهایمبنیبرسندمالیبرایآن

ارائهنمیگردد.
ویدرادامهعنوانکردکهآسفالتمسکنمهرو
اراضیجمالآبادبرعهدهمسکنوشهرسازیواز
وظایفدولتمیباشدامامتأسفانهمسکنمهر
طفلیسرراهیاستکهکسیمسئولیتآنرا
برعهدهنمیگیرد.قراربودهمبلغیکمیلیارد
و۶۰۰میلیونتومانبرایآسفالتاینمسیر
پرداختکنندامامبلغمحققشدهآنچیزی
حدود۶۰۰میلیونبودهدرحالیکهمانزدیک
مسیر آن آسفالت برای تومان میلیارد 2 به

تاکنوناختصاصدادهایم.
درپایاناینجلسهازصادقزارعفرزندشهید
محمدرضازارعقاریقرآنوکارمندشهرداری
کهدرمسابقاتاستانیصاحبمقامشدهاستبا

لوحتقدیرتجلیلبهعملآمد.

روابطعمومیفرمانداری:
معاونحملونقلادارهکلراهداریدرسفربه
نیریزخبراز۹درصدعوارضجابهجاییکاال

توسطسفارشدهندهداد!
دراینسفرمسائلومشکالتحوزهحملونقل

شهرستاننیریزموردبررسیقرارگرفت.
دراینجلسهمرادهدایتفرماندارشهرستان
نیریز،علییزدانیمعاونحملونقلادارهکل
راهداریوحملونقلجادهایاستانفارسو
جمعیازمسئوالنوفعاالناینحوزهحضور
داشتندومسائلومشکالتحوزهحملونقل

شهرستاننیریزموردبررسیقرارگرفت.
معاونمدیرکلراهداریوحملونقلجادهای
طیسخنانیبااشارهبهاینکهافزایشعوارض

حملونقل،صرفنوسازیوبهسازیجادهها
میشودگفت:برپایهمصوبهشورایاقتصاداز
تاریخ12دیماهامسالعوارضجابهجاییکاالدر
جادههایکشورازچهاردرصدبه۹درصدافزایش
مییابدوباتوجهبهمعافیتبخشحملونقل
کاالازپرداخت۹درصدعوارضارزشافزوده،
عوارضحملکاالهمزمانافزایشیافتهاست
کهاینعوارضبهصورتمستقیمصرفنوسازی،
ترمیموروکشکردنجادهها،هوشمندسازی
راهها،نوسازیناوگانفرسودهجادهایوعملیات

راهداریزمستانیمیشود.
علییزدانیاضافهکرد:پرداختتماماینهزینه
مربوطبهصاحبکاالستکهازرانندهدریافت

میشودوبررویکرایهاضافهمیگردد.

ویبهوجود22۰هزارکیلومترآزادراه،بزرگراه،
راهاصلیوروستاییدرکشوراشارهکردوگفت:
راهداریتنهاحدود۹درصدازهزینههایخود
رادرقالبدرآمدتأمینمیکندلذاراهداری
ازتاریخ12دیماهعوارضیادشدهرابهشکل
مستقیمدریافتوصرفزیرساختهایحملو

نقلمیکند.
دراینجلسهفرماندارنیریزنیزبااشارهبهاینکه
به نقلجادهای و زیرساختهایحمل ارتقاء
منظورپویاییاینصنعتمهمازاهدافراهبردی
دولتاستگفت:باسازوکارهایاندیشیدهشده
وتوجهمسئوالنامر،شاهداختصاصاعتبارات
ارتقاء جهت ،1۴۰1 سال بودجه در خوبی
زیرساختهاونوسازیناوگانراهداریوحملو

نقلعمومیجادهایخواهیمبود.
ویتصریحکرد:حذفپروسهاخذمالیاتبر
همزمان صادره بارنامههای در افزوده ارزش
نقل و حمل جادهای عوارض اخذ افزایش با
کاال،بایدبهگونهایاجراشودکهبهدلیلعدم
اطالعرسانیکافیوتبییندقیقونظارتمؤثر،

شاهدافزایشهزینههایحملنباشیم.
درادامهمدیرانودیگرنمایندگانانجمنهای
کاالی نقل و حمل شرکتهای و صنفی
در خود دیدگاههای اعالم ضمن شهرستان
خصوصنحوهاجرایجابهجاییتعرفهعوارض
به رسیدگی خواستار کاال، حمل جادهای
درخواستهاورفعمشکالتصنفیاینقشر

زحمتکششدند.

معاون حمل و نقل اداره کل راهداری: 

عوارض 9 درصد جابه جایی کاال

//
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ادامه از صفحه یک

...اینتنهاگوشهایازداستانهرروزهایستکه
دربنگاههایامالکنیریزجریاندارد؛حکایت
و رهن هزینه پرداخت برای که خانوادههایی

اجاره،هرروزتوانشانکموکمترمیشود.
میزانرهنواجارهبهایمنازلدرشهرنیریز
سرسامآوری اجارههای و کشیده فلک به سر
کهازسویمشاورانامالکومالکانواحدهای
مسکونیپیشنهادمیشود،نفسمستأجرانرا

بریدهاست.

خانهخالینیست
مشاور بنگاه مسئول حیدری احسان گفته به
امالکاحسان،جهشناگهانیافزایشاجارهبهااز
یکسالگذشتهشروعشدهوهمچنانادامهدارد.

اودلیلاصلیاینمسئلهرانبودمنزلخالیوکم

شدنساختوسازهامیداندکهاینهمبهرکود
بازاروافزایشقیمتمصالحبرمیگردد.

تا منزل ساخت قیمت کارشناسان، گفته به
تومان میلیون نیم و چهار متری قبل سال
تومانهم نیممیلیون و باشش اماحاال بود؛
هزینه افزایش همین و ساخت خانه نمیشود
ساختوساز،تأثیرمستقیمیبرقیمترهنو

اجارهگذاشتهاست.
حیدریهمهمیننظررادارد.امامیگویدخود
مستأجرهانیزدرتابستانازسرناچاریباعث
تورمشدهاند؛چونباداشتنفرزنددانشآموز،
فکرمیکردندمدارسحضوریشودودراین
شرایط،جابهجاییبهصالحنباشد.بنابراینتن

بههرقیمتیدادند.
برخیهممیگویندبخشیازسرمایههادراین
مدتبهسمتبازاربورسوخریدخودروهای
خرید و ساز و ساخت بازار و رفت ثبتنامی
سیاستگذاریهای خوابید. اجاره و منزل
نادرستباعثشدمردمسرمایهشانراازبازار

مسکنبیرونبکشند.
اهالیشرقکشور مهاجرت امالک مشاور این
مهمی مسئله را اخیر سال چند در نیریز به
خانههایی شده باعث او عقیده به که میداند
راکهافرادبیبضاعتمیتوانستنداجارهکنند،
مهاجرانبهقیمتباالتریاجارهکردهومطابق
ساکن خانه یک در خانواده چند فرهنگشان،
شوند.بههمیندلیلحتیاگرباقیمتبیشتری

اجارهکنند،فشارزیادیبهآنهانمیآید.

درکشکردم
حسینراغب،ازمعدودصاحبخانههایباانصافی
استکهخانهاشرا۳۵میلیونتومانرهنبا

ماهیانه2۰۰هزارتوماناجارهداده،آنهمبه
کسیکهمیدانستهتواناییمالیزیادیندارد.

۳۵ خواهان مشتری که حالی »در میگوید:
میلیونباماهی۸۰۰هزارتومانبود،باهمان

مستأجرقبلیتمدیدکردم.«
اوکهبهگفتهخودشسعیکردهمستأجرشرا
درککند،میگوید:»میدانماینقیمتهاقابل
قبولنیست؛ولیمردممجبورند.چهکنند؟«

از دیگر، امالک معامالت بنگاه یک مسئول
امسال که دارد خبر انصافی با صاحبخانههای
ملکشانراارزانترازسالقبلاجارهدادهاند.اما
میگوید:»صاحبخانههاییهمهستندکهخانه
تومان میلیون ۸۰ یا ۷۰ زیر را میلیونی ۶۰
قبلی، صاحب که صورتی در نمیدهند. رهن
هزار ۴۰۰ با رهن میلیون 1۰ را خانه همین
توماناجارهدادهوسالبعدشفقط2۰۰هزار

تومانبهاجارهاضافهکردهبود.«

قانونبیاعتنا
توجیهات هم صاحبخانهها دار، و گیر این در
خودرابرایافزایشاجارهبهادارندومیگویند:
»وقتیمیبینیمدرچندماهگذشتههمهچیز
چندبرابرشدهوتوانخریدروزبهروزکمتر
میشود،منطقینمیبینیماجارهبهاراکهروی
یا2۰درصد تنها1۰ بازکردهایم، آنحساب

افزایشدهیم.«
رابطه در کرونا قانون که است ماه چندین
قرارداد شده قرار و ابالغ اجارهنشینان با
تمام 1۴۰۰ تیرماه از بعد که مستأجرانی
2۵ افزایش با و خودکار صورت به میشود،
و درکالنشهرها درصد 2۰ تهران، در درصد
به اما 1۵درصددردیگرشهرهاتمدیدشود.
گفتهیکیدیگرازبنگاهداراننیریز،درهمین
رخ قیمت افزایش درصد ۷۰ تا 1۵ از مدت
دادهوهیچکسبهاینقانوناعتنایینمیکند.
صاحبخانهقولنامهصوریمینویسدومستأجر
و... اسبابکشی و قضایی پیگیری همحوصله

راندارد.

نداریوناچاری
ویکهنمیخواهدخودشرامعرفیکند،عرف
مبلغرهنرایکدهمقیمتخانهمیداندکهبه
اوخیلیهارعایتنمیکنندومیخواهند گفته

بیشتربدهند.
بولوار در را خانه یک »سالگذشته میگوید:
سرداران۸۰میلیونتومانرهندادیموامسال
میلیون. 1۶۰ کالم یک میگوید صاحبخانه

جالباینجااستکهتویهوامیبرند.اگرخالی
شود،1۷۰هممیبرند؛چونخانهنیست.خوِد
اما کنند؛ پرداخت ندارند متقاضیاند. مردم

ناچارند.«
اینبنگاهدارمعتقداستخانههاییکهامکانات
بیشتریدارند،چونهزینهنگهداریوتعمیرات
آنبیشتراست،درنتیجهاجارهآنهاهمبیشتر

میشود.
مشاوران حضور با دولت میدهد پیشنهاد او
از بعد و بگیرد جلسه کشور ارشد امالک
شهر هر در که دهند ارائه قانونی جمعبندی،
نمایندگانیازمحلههایمختلفقیمتپایهرا
باهمکاریسازمانهاییمثلصمت،اتاقاصناف
و...مشخصکنند.بهعقیدهاو،وقتیتبدیلبه

قانونشودوقاطعانهبرخوردکنند،اثردارد.
که است حالی در امالک مشاور این پیشنهاد
برخیدیگرمعتقدندتوافقمستأجروموجرنرخ
پیشنهاد این نظرمیرسد به و تعیینمیکند

هماجرایینباشد.

نظارتبربازار
از نیریز شهرستان دادستان حال همین در
کارشناسی و بررسی برای کارگروهی تشکیل

اینموضوعخبرمیدهد.
قرار باتشکیلیککارگروه بهگفتهشهسوار،
شدهتاپایانماهجاریمنطقهبندیوقیمتهای

کارشناسیاعالمشود.
این روی سامانی و سر حتمًا »ما میگوید: او

موضوعخواهیمداد.«
اجاره و رهن مسئله نیریز، دادستان بیان به
جمعیتی موقعیت با متناسب ضابطه، با باید
درصد و منطقهبندی پایه بر و شهرستان
ندارد حق کسی و شود تعیین ثابت افزایشی

خودسرانهقیمتتعیینکند.
به نیست قرار که این ذکر با نیریز دادستان
دهیم، افزایش را قیمتها تقاضا و عرضه بهانه
خالی خانههای کردیم استعالم »ما میگوید:
و دارد وجود مهر مسکن در مخصوصًا زیادی
روی مالیاتسنگینی باید باشد، اینطور اگر
آنبستهشود.مازمینکمنداریم؛کمکاریاز
یکسرینهادهاومشاورانامالکوسودجویان
استکهانشاءا...بهآنسروسامانمیدهیم.«
خانوارها آماری اطالعات خصوص، همین در
بااستنادبهدادههایآماریسرشماریرسمی
یک که میدهد نشان 1۳۹۵ سال در کشور
میلیونوسیصدهزارخانواربدونمسکنو2.۵
میلیونواحدخانهخالیدرکشوروجوددارد.

دستوریکارنمیشود
با اما زردشت شهید بولوار در بنگاهدار یک
افزایشقیمتمسکنباعثرشد بیاناینکه
میگوید: میشود، اجارهها قیمت چشمگیر
باعث نمیتواند دستوری اقدامات و »کارها
کاهشقیمتهایاجارهویاخریدمسکنشودو

تنهایکُمسّکناست.«
صمدخالقیهمکهدرمیدانکارگربنگاهدارد،

معتقداستبازارتابععرضهوتقاضااست.
محدوده افزایش در شهرداری ناتوانی وی
سرداران بولوار در جمله از زمین تفکیک و
مسکن گرانی باعث را آبادزردشت منطقه و
و راه اداره است معتقد و میداند نیریز در
شهرسازیبعدازجریانمسکنمهر،نتوانسته

برایمردمزمینومسکنتهیهکند.

پیشتازیم
ازواگذاریهای اما راهوشهرسازی اداره رئیس
زمیندرسالهایپسازمسکنمهرونیزاکنون
حدود۶۰هکتارزمینبرایساختمسکنبه
تعداد۴۳۰۰نفردرقالبطرحجهشمسکنخبر

میدهد.

یاراحمدیشهرستاننیریزرانسبتبهشهرهای
همجواردراینزمینهپیشتازمیداندوپیشنهاد
میدهدکهباحضورکارشناسانومشاورانقانونی
وزیرنظردادگستریشهرستان،جلساتیبرگزار
شودوقیمتگذاریهرمنطقهراانجامدهندو
مصوبکنندوهرنهادیکهازاینقیمتهاعدول
کند،بهدادگستریمعرفیوباویبرخوردقانونی

شود.
شهردارنیریزگرانیمسکنواجارهبهاراتابعیاز
پارامترهاوفاکتورهایمتعددیمیداندکهبهای

معامالتیزمینصرفًایکیازآنهااست.

مسکنواقتصادتورمی
حامدفرغتاقتصادتورمیونوساناتشدیدبازار
راازدالیلبیثباتیقیمتدربازارمسکنارزیابی
میکندکهدرنهایترویبهایتمامشدههرمتر

مربعساختماناثرمیگذارد.
ویهمچینمعتقداستکهدرشرایطتورمی،
الزامًاعرضهبیشتربهمعنایکاهشقیمتنیست.

کمبودزمیننداریم
بهگفتهشهردارنیریز،زمینهایبایروباکاربری
مسکونیمتعددیدرسطحشهربهصورتپراکنده
وجوددارد؛بهنوعیکهضریبتراکمجمعیت
به مساحت( بر تقسیم )جمعیت نیریز شهر
افزایشمساحت اندازهایاستکههنوزاجازه
طرحتفصیلیشهررابهمقاماتومراجعمربوطه

نمیدهد.
فرغتمیگوید:»ماکمبودزمینبرایساخت
برای اما نداریم؛ نیریز درشهر سازمسکن و
پروژهجهش مثل اقداماتی برای و انبوهسازی
مسکن،شایدزمینهایوسیعمسکونیبهنسبت

سالهایگذشتهکمترداشتهباشیم.«
اومعتقداستزمینتبدیلبهیکثروتوسرمایه
افرادبرایجلوگیریازکاهشارزش شدهکه

داراییهایخود،پولشانراتبدیلبهآنمیکنند.
فرغتقانونشورایعالیشهرسازیومعماری
رایکیازبزرگترینومطمئنترینمراجعبرای
مباحثمربوطبهمحدودهوحریمشهرمیداند
توسط شهر تفصیلی طرح »اساسًا میگوید: و
تدویننمیشودوشهرداری و تهیه شهرداری
بهعنوانیکیازاعضایشورایعالیشهرسازی
ومعماری،تنهامجریطرحتفصیلیاست؛این
وزارتراهوشهرسازیاستکهطرحهایجامع
تصویب مختلف شهرهای برای را تفصیلی و

میکند.«

خانههاوزمینهایخالی
ویبهتفکیکاراضیازجملهدربولوارسرداران
اشارهمیکندکهبهگفتهاوسالیانسالبنابه
دالیلغیرفنیمتوقفشدهبودودرحالحاضربا
رعایتکلیهقوانینورعایتمنافععامه،کارهایش

درحالپیگیریاستوبهنتیجهخواهدرسید.
شهردارنیریزیکیازمعضالتاساسیدربحث
افزایشقیمتمسکنراخانههایخالیوزمینهای
بایرعنوانمیکندومعتقداستقوانینجدیدی
کهتصویبشدهوحتیقوانینحوزهمالیاتهم

نتوانستهدراینموردکاریانجامدهد.
در آمرانه و دستوری رفتارهای مخالف فرغت
که این او، گفته به و است اقتصادی مباحث
میگویندمسئوالنبایدتصمیماتجدیوفوری
درخصوصتفکیکزمینهاوافزایشعرضهزمین
درسطحشهرهابگیرند،نهتنهاتأثیرمثبتیبه
دنبالنخواهدداشت،بلکهمیتواندباعثرعایت
پیدایش و معماری و اصولشهرسازی نکردن
پدیدههاینامناسبیمثلحاشیهنشینیوایجاد
سکونتگاههایغیررسمیبهویژهدرنقاطکمتر
برخوردارشهرهاشود.مثلبرخیتجربیاتناموفق
تاریخیدرسالهایقبلکشورکهساکنانآن
ساختوسازهایدستوری،باکمترینامکانات

اولیهومشکالتزیادشهرسازیمواجههستند.

مهاجرتمعکوس
دراینبین،یکبنگاهداردیگرهماشارهایبه
محلههای در مسکن اجاره و رهن قیمتهای

مختلفشهروروندافزایشیآنمیکند.
اونیزقیمتهاینامتعارفراقبولداردومیگوید
مابهصاحبخانههامیگوییمنمیارزد؛اماقبول
نمیکنندومیگوینددارنداجارهمیکنند؛اگر

اجارهنمیدهی،فالنبنگاهاجارهاشمیدهد.
شنیدههاحاکیاستکهبهدلیلگرانیرهنو
اجارهخانهدرشهر،برخیخانوادههابهحاشیه

شهروحتیروستاهایاطرافرویآوردهاند.
میگوید: طالقانی خیابان در بنگاهدار یک
در و رفتهاند خانوادهها بعضی »شنیدهام
نصیرآباد، قلعهخواجه، مثل اطراف روستاهای
میکنند؛ زندگی ... و دهفاضل تلمهتابی،
خانه. اجاره گرانی همین خاطر به هم آن
به بازگشتن حال در نیز روستاییها بعضی
روستاهایشانهستند؛بهرغمنیازفرزندشانبه

تحصیلوامکاناتخوبشهر.«
افراد نظرشخصی اساس بر قیمتها روزها این
باالوپایینمیشودوکسیهمتوجهنمیکند
کهرقمپیشنهادیدرتوانمستأجراستیانه.
مستأجرهمبرایاینکههزینهباالیجابهجایی
ودردسرهایخانهپیداکردنرانداشتهباشد،
مجبوربهگرفتنواممیشودتابتواندیکسال

دیگرقراردادببندد.

زندگیدرملکبیابان
یکمشاورامالکبهمحضورودبهبنگاهش،با
بیاناینکه:»برایماشردرستنکن؛هرکسی
اختیارملکشرادارد«،ازمصاحبهطفرهمیرود.
همینواکنش،گویایرضایتبرخیازمشاوران
امالکازوضعیتموجودوسهیمبودنآنهادر

بهوجودآمدناینآشفتهبازاراست.
پارسه معامالتی بنگاه مسئول روشن بهرام
را اینمسئله نیزمعتقداستکهمردممقصر
سال هر قباًل که حالی در میدانند؛ بنگاهها
قیمتهاتنها1۵تا2۰درصدگرانمیشد.اما
مبلغرهنواجارهنسبتبهقیمتملکاست
ویکهشتمتایکدهمقیمتملکرادرنظر
میگیرند.ازدوسهسالپیشتاکنون،بعضی
ملکهابهنسبتجایشاناز۳تا1۰برابرافزایش

قیمتداشتهوقیمتاجاره،امسالخودشرا
نشاندادهاست.«

اوبرخالفبرخیبنگاهدارانمعتقداستقانون
کروناباعثشدهرکسیهرجانشستهخودبه
خودقراردادشتمدیدشودوعرضهوتقاضادر
بازارمسکنبههمبریزد.درنتیجهبهگفتهوی
تقاضایرهنواجارهبرایافرادجدیِدخواهان

ملکزیادشدوقیمتهاباالرفت.
عمر یک که »کسانی میدهد: ادامه روشن
2۰۰میلیونتومانپساندازکردهبودندخانه
ماندهاند، عقب خریدن خانه از حاال و بخرند
نتوانستند و شد گران خانه دیدند مرتبه یک
بخرند.بنابراینبرایرهنواجارههجومآوردند

وموجرهمبهقیمتواقعینمیدهد.«
که میگوید خانوادهای از امالک مشاور این
نفر باغزندگیمیکندوحتیشنیدهیک در
خانواده یک به زندگی برای را بیابانش ملک
ضعیفاجارهدادهاست.همچنینازمسکنهای
مهرکهتادوسالپیشمیشدبا۸۰میلیون
تومانخریدوحاالرهنآن۸۰میلیونتومان

باماهیانه۴۰۰هزارتوماناست.
روزها این مسکن بازار گزارش، این پایه بر
نگرانی با همراه نابسامان بسیار شرایط در
است حالی در این میبرد. سر به مستأجران
بخش مهمترین عنوان به مسکن حوزه که
اقتصادهرکشور،هرسالباچالشهایبسیار
زیادروبرومیشودکهاینخودباعثناراحتی
قشربسیارگستردهجامعهازجملهمستأجران

میگردد.
*****

را کودکش دست جوان زن بعد، دقیقه چند
مثلخیلیهای میرود؛ بیرون ناامید و گرفته

دیگر...
درراهبهچهرهکودکمعصومشنگاهمیکند
کههنوزازبهانهیخریدعروسکخیساست

وتوانستهاورابایکآبنباتچوبیآرامکند.
سخت بسیار برایش بگیرد؛ را تصمیمش باید
برایفرزندش آرامش نبودسرپناهو اما است.
سختتراست...چارهایندارد.نمیداندچطوربا
صاحبخانهروبروشودوچطورحرفشرابزند...

*****
شرحکاملگزارشرادرماهنامهنیتاکشماره

1۵بخوانید...

اختصاصی نی ریزان فارس

اجاره های نجومی در نی ریز
و جداِل پنهان موجر و مستأجر
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عابد نعمتی، نی ریزان فارس:

مسموم  گازگرفتگی  حادثه   4 در  نفر   6
شدند که تنها 3 حادثه آن در یک روز اتفاق 

افتاد.
به گفته مدیر اورژانس 115 نی ریز، اولین 
حادثه ساعت 18 سه شنبه 14 دی ماه در 
روستای رودخور رخ داد که دو دختر 12 و 
18 ساله بر اثر استفاده از آبگرمکن بدون 
دودکش در منزل، با گاز مونواکسید کربن 

مسموم شدند.
شده  سرگیجه  و  سردرد  دچار  که  آنها 
به  اورژانس  کارکنان  توسط  بودند، 

درمانگاه رودخور انتقال یافتند.
»دومین  گفت:  کچویی  محمدحسین 
حادثه در روستای قاسم آباد تنگ حنا، باز 
هم بر اثر نصب آبگرمکن بدون دودکش 
رخ داد. این حادثه ساعت 15:40 جمعه 
17 دی ماه به وقوع پیوست و یک مرد 36 
ساله دچار گازگرفتگی شد که با کاهش 
هوشیاری به درمانگاه و سپس بیمارستان 

شهدای نی ریز انتقال یافت.«
افزود: »حادثه سوم، ساعت 18:20  وی 
خیابان  روبروی  کوچه  در  روز  همان 
فجر نی ریز رخ داد و باز هم به دلیل نصب 
آبگرمکن بدون دودکش مناسب در راهرو 
منتهی به حمام، دو خانم 53 و 95 ساله 
دچار گازگرفتگی و حالت تهوع، سرگیجه 

و سردرد شدند.«
مدیر اورژانس 115 نی ریز عنوان داشت: 
»کارکنان اورژانس در محل حضور یافتند. 
اما چون صاحب خانه در منزل کپسول 
اکسیژن داشت، در همان محل به صورت 

سرپایی درمان شدند.«
به گفته وی، حادثه چهارم ساعت 21:40 
به وقوع  جمعه در خیابان 12 فروردین 
دلیل  به  ساله   47 خانم  یک  و  پیوست 
دچار  ساختمان،  داخل  به  زغال  انتقال 
شهدا  بیمارستان  به  و  شد  گازگرفتگی 

اعزام شد.

توصیه های ایمنی
کچویی به مردم توصیه کرد که در این 
روزهای سرد، خطر گازگرفتگی را جدی 
بگیرند و توصیه های ایمنی برای مقابله با 

آن را رعایت کنند.
هوا،  شدن  سرد  با  »همزمان  گفت:  وی 
بیشتر افراد از وسایل گرمایشی در منزل 
و محل کار استفاده می کنند؛ اما رعایت 

سبب  می تواند  ایمنی  نکات  نکردن 
مسمومیت شدید با گاز و در بسیاری مواقع 

بروز مرگ شود.«
خطرناکترین  جمله  »از  گفت:  کچویی 
منبع های تولید این گاز می توان به اجاق 
گاز، آبگرمکن بدون دودکش، چراغ های 
گازی خوراک پزی،  بخاری گازی، شومینه 
درمحیط  خودرو  بودن  روشن  حتی  و 
بسته پارکینگ خانه نام برد. افزون برگاز، 
وسایلی همچون بخاری هیزمی و شومینه 
نیزمی توانند بر اثر سوخت ناقص و نداشتن 
تهویه مناسب هوا، سبب تولید گاز مونو 

اکسید کربن و مسمومیت در افراد شوند.«
رئیس اورژانس 115 نی ریز عنوان داشت: 
هوای  تهویه  محل  و  دودکش  »بررسی 
کالهک  از  استفاده  کار،  محل  و  منزل 
بدنه  به  زدن  دست  مناسب،  دودکش 
گازی  بخاری  که  )درصورتی  دودکش 
روشن باشد و بدنه دودکش سرد باشد 
و  دودکش  بودن  مسدود  دهنده  نشان 
درصورت  است(،  مسمومیت  خطربروز 
امکان خاموش کردن وسایل گرمایشی 
شبانه،  استراحت  زمان  در  گازی 
بازگذاشتن در و پنجره برای ایجاد جریان 
هوا در زمان استفاده از وسایل گرمایشی 
گاز سوز و استفاده از حسگر اعالم انتشار 
گاز مونوکسید کربن که توسط کارشناس 
نصب  دستگاه ها  روی  بر  می تواند 
و  مراقبتی  راهکارهای  از  همگی  شود، 
مونواکسید  با  مسمومیت  از  پیشگیرانه 

کربن  است.«
وی افزود: »در زمان بروز باد، باران و یا 
دیدن  آسیب  امکان  شدید،  برف  بارش 
همچنین  دارد.  وجود  دودکش  کالهک 
برخی از پرنده ها به دلیل گرم بودن این 
مکان، برروی آن آشیانه درست می کنند 

که می تواند سبب مسدود شدن دودکش و 
بروز مسمومیت در افراد شود.«

عالئم مسمومیت و نحوه 
امدادرسانی به فرد مسموم

و  مبهم، ضعف عضالنی  کچویی سردرد 
سرگیجه، حالت تهوع و استفراغ، تنگی 
نفس، گیجی و خواب آلودگی و عدم تمرکز، 
تاری دید و تشنج را نشانه های مسمومیت 
با گاز مونواکسید کربن عنوان کرد و اظهار 
داشت: »اگر با افراد دچار مسمومیت با گاز 
مونوکسید کربن مواجه شدید، در گام اول 
پنجره ها و در ها را باز کنید تا هوای تازه در 

فضا جریان پیدا کند. 
و  پزشکی  اورژانس  با  فوری  تماس 
اطالع رسانی حادثه، کاری است که باید به 

سرعت انجام دهید. 
اگر امکان جابه جایی افراد را دارید، آنها 
را به فضای باز ببرید، شیر گاز یا وسیله 

گرمایشی را ببندید و آن را خاموش کنید.
با حوله مرطوب جلوی دهان و بینی خود را 
بپوشانید تا دچار مسمومیت نشوید و با یک 
حوله مرطوب دیگر، هوای داخل محیط 
بسته را به سمت در و پنجره هدایت کنید تا 

هوای تازه با آن جایگزین شود.
افراد مسموم را به روی زمین قراردهید تا 
راه تنفسی آنها مسدود نشود. عالئم حیاتی 
مردک  واکنش  قلب،  ضربان  شامل  آنها 
حرکت  قدرت  هوشیاری،  سطح  چشم، 
و مواردی از این دست را بررسی کرده به 
کارشناس اورژانس تا قبل از رسیدن کادر 

پزشکی اطالع دهید.
اگر شدت نشت گاز بسیار شدید است، 
از محیط خارج شده و منتظر بمانید تا 
در  اورژانس  و  آتش نشانی  کارشناسان 

محل حاضر شوند.«

3 آبگرمکن بدون دودکش 
با 5 مسموم آغاز  از  شهدا  بیمارستان  سرپرست 

این  در  پزشک متخصص  کار 15  به 
بیمارستان خبرداد.

دکتر داور آل داود افزود: »از دی ماه 
خسروی  یعقوب  دکتر  جاری،  سال 
بینی،  و  حلق  و  گوش  متخصص 
متخصص  نایبندی  دکترساناز 
دکتر  و  مرادی  دکتر  چشم پزشکی، 
داخلی،  متخصصان  طباطبایی  حامد 
و  زنان  متخصص  تزنگ  مهین  دکتر 
زایمان، دکتر ستار سهراب پور و دکتر 
بیهوشی،  متخصص  پروین  وحید 
دکتر سارا محمدی متخصص جراحی 
متخصص  جم  نازیال  دکتر  عمومی، 
اطفال، دکتر مرتضی اسالمی متخصص 

احراری  ایمان  دکتر  عروق،   و  قلب 
متخصص جراحی مغز و اعصاب،  دکتر 
نگین کامجو متخصص طب اورژانس، 
دکتر فرناز حسام متخصص توانبخشی 
متخصص  امیرمعزی  فاطمه  دکتر  و 
متخصصان  دیگر  کنار  در  پاتولوژی 
بیمارستان شهدا، آماده خدمت رسانی 

به مراجعان خواهند بود.«
وی ادامه داد: »در آینده نزدیک پزشک 
فوق تخصص جراحی پالستیک نیز در 
بیمارستان شهدا حضور خواهد یافت. 
جذب این متخصصان با هدف تکمیل 
کادر پزشکی بیمارستان شهدا و ارائه 
خدمات با کیفیت 24ساعته به بیماران 

خواهد بود.«

نی ریز،  آتش نشانی  کارکنان 
در  سوپرمارکت  یک  آتش سوزی 
بولوار شهید زردشت را در نیمه های 

شب مهار کردند.
و  ایمنی  واحد  مسئول  گفته  به 
این  نی ریز،  شهرداری  آتش نشانی 
بامداد دوشنبه  حادثه ساعت 4:50 
13 دی ماه رخ داد که ابتدا آتش به 

وسیله صاحب مغازه مهار شد.
»سپس  گفت:  خیراندیش  ابراهیم 

در  حضور  با  آتش نشانی  کارکنان 
مغازه  بیرون  به  را  اجناس  محل، 
انتقال دادند و آتش قسمتهایی را که 
دچار توسوزی بود و امکان شعله ور 
لکه گیری  با  داشت،  دوباره  شدن 
مهار  کامل  طور  به  ایمن سازی،  و 

کردند.«
در این حادثه، مقداری مواد غذایی و 
بهداشتی دچار سوختگی و ساختمان 

مغازه نیز دچار دودزدگی شد.

4 نفر از اعضای یک خانواده در حادثه 
روستای  در  پیک نیک  ترکیدگی 

تم شولی مصدوم شدند.
این حادثه ساعت 19 روز شنبه 18 
پایگاه  اورژانس  که  داد  رخ  دی ماه 

چاه مهکی به سرعت وارد عمل شد.
دچار  که  را  ساله ای   28 مرد  آنها 

سوختگی درجه یک هر دو دست و 
درمانگاه  به  بود،  شده  و صورت  سر 

قاسم آباد انتقال دادند.
اما زن 50 ساله، پسر و دختر 14 و 
17 ساله ای را که هر سه پشت دست 
راستشان سوخته بود، حاضر به انتقال 

به مراکز درمانی نشدند.

با ثبت 19 مبتالی جدید به کرونا در 
مبتالیان  کل  تعداد  گذشته،  هفته 
کرونایی تا کنون به 5217 نفر رسید و 
خوشبختانه بعد از چند هفته، مرگ بر 

اثر کرونا ثبت نشد. 
همزمان، میزان مبتالیان شهرستان 

بختگان به 2208 نفر رسید.
حدود  تاکنون  است  نوشتنی 
جامعه  دوز(   63139( درصد   92

هدف باالی 12 سال در شهرستان 
نی ریز، واکسن دوز اول و 83 درصد 
را  دوم  دوز  واکسن  دوز(   57230(
 20( نفر   12174 کرده اند.  تزریق 
درصد( نیز واکسن دوز سوم را تزریق 
کرده اند. هم اکنون 11 نفر مبتال به 
کرونا در بیمارستان بستری هستند 
که خوشبختانه حال هیچ کدامشان 

بد نیست.

در  موتورسوار،  ساله   23 جوان  یک 
روستای  در  خودرو  یک  با  تصادف 

بنه کالغی دچار ضربه مغزی شد.
نی ریز،   115 اورژانس  مدیر  گفته  به 
جمعه   22 ساعت  که  حادثه  این  در 
ساله   23 جوان  داد،  رخ  دی ماه   17
متعدد  ضربات  دچار  موتورسوار 
بخصوص در ناحیه سر و چشم شد و با 

کاهش هوشیاری به بیمارستان شهدا 
انتقال یافت.«

بر پایه اطالعات ما از منابع بیمارستانی، 
مصدوم در بیمارستان تحت مداوا قرار 
گرفت و پس از تثبیت وضعیت، در بخش 
مراقبتهای ویژه بیمارستان بستری شد. 
وی پس از چند روز مراقبت و درمان، با 

بهبود شرایط مرخص شد.

رئیس شبکه بهداشت و درمان نی ریز 
روند صعودی بستری شدن بیماران 
شمار  افزایش  و  ُاومیکرون  به  مبتال 
فوتی ها در اروپا، آمریکا و کشور های 
ما  برای  خطری  زنگ  را  همسایه 

دانست.
شبکه  عمومی  روابط  گزارش  به 
بهداشت و درمان نی ریز، دکتر داور 
آل داود گفت: »متأسفانه این سویه بر 
خالف سایر گونه های ویروس، شانس 
افزایش  نیز  را  کودکان  در  درگیری 
بزرگی  خطر  زنگ  این،  است.  داده 
برای ما است تا با تنها راه مقابله آن 
یعنی تکمیل واکسیناسیون و افزایش 
سیستم ایمنی، از این فاجعه پیشگیری 

کنیم.«
وی عنوان داشت: »سویه ُامیکرون که 
به شدت مسری است، همزمان با دلتا 
در حال گسترش است و با ایجاد یک 
سونامی در اروپا، آمریکا و کشورهای 
همسایه، شمار مبتالیان را به شدت 

افزایش داده است.«
رئیس شبکه بهداشت با اشاره به این که 

در استان فارس نیز مواردی از ابتال به 
ُامیکرون مشاهده شده است، هشدار 
داد: »در صورت رعایت نکردن شیوه 
نامه های بهداشتی، ما نیز با موجی از 
خواهیم  روبرو  فوتی ها  و  بستری ها 
شد. بهترین راه مقابله با آن، استفاده 
از ماسک، رعایت فاصله اجتماعی و 
است.  واکسیناسیون  تزریق  تکمیل 
باالترین سطح ایمنی تا سه ماه پس 
تکمیل  که  است  واکسن  تزریق  از 
برای  شرایط  بهترین  واکسیناسیون 
کرونا  بیماری  با  درگیری  کاهش 

است.«
قربانیان  را  نزده ها  واکسن  داود  آل 
افزود:  و  دانست  ُامیکرون  اصلی 
تزریق  با  واکسیناسیون  »تکمیل 
رعایتهای  واکسن در کنار  دوز سوم 
ماندن  ایمن  راه  بهترین  بهداشتی، 
این سویه ویروس است و  در مقابل 
ضروری است همه افراد باالی 18 سال 
با دریافت این دوز حیاتی، به سالمت 
خود، اعضای خانواده و جامعه کمک 

کنند.«

15متخصصجدیددرنیریز

مهارآتشسوزی
سوپرمارکتدرنیمهشب

4مصدومدرحادثه
ترکیدگیپیکنیک

واکسننزدهها
قربانیاناصلیُامیکرون

استان،  راهور  پلیس  رئیس  گفته  به 
مجوز  و  دولت  هیئت  مصوبه  برابر 
مهلت  اسالمی،  شورای  مجلس 
رانندگی  بخشودگی دوبرابری جرائم 
سال 99 تا پایان دی ماه است و در 
موردتمدید آن هنوز تصمیمی اتخاذ 

نشده است.
سرهنگ صادق سلیمی اظهار داشت: 
کلیه  شده،  تعیین  مهلت  این  »در 
جرائم) تسلیمی و الصاقی( که به علت 
پرداخت نکردن در مهلت 60 روزه دو 
و  تبدیل  اصل جریمه  به  برابر شده، 

دیر کرد آنها بخشوده می شود.«
به  مربوط  »بخشودگی  افزود:  وی 
جرائمی می شود که تا پایان سال 99 
اعمال شده و شامل جرائم همه سالها 

به جز امسال می شود.«
یاد آور  استان  راهور  پلیس  رئیس 
شد: »طرح بخشودگی از روز شنبه 4 

اردیبهشت ماه امسال شروع شده و تا 
پایان دی ماه سال جاری ادامه خواهد 
داشت. ضمن این که هنوز برای تمدید 

آن تصمیمی گرفته نشده است.«
سرهنگ سلیمی با اشاره به بکارگیری 
تجهیزات جدید توسط پلیس راهور در 
رانندگان متخلف  خصوص شناسایی 
در کنار سامانه های الکترونیکی گفت: 
»بر این پایه، خودروی رانندگانی که 
جریمه  تومان  میلیون  یک  از  بیش 
دارند، توسط مأموران پلیس راه و راهور 
در معابر درون و برون شهری توقیف 
در  معوق،  دیون  پرداخت  زمان  تا  و 

پارکینگ متوقف می شوند.«
از  فارس  پلیس  ارشد  مقام  این 
معوقه  جرائم  دارای  که  هموطنانی 
هستند خواست تا از فرصت باقیمانده 
جرائم  تسویه  به  نسبت  و  استفاده 

خودروی خود اقدام کنند.

کرد:  اعالم  ناجا  راهور  پلیس  رئیس 
از  را  احکامی  افرادی  است  ممکن 
این  اما  باشند،  گرفته  فرمانداری ها 
احکام از سوی استانداری یا فرمانداری 

به ما ابالغ نشده باشد. 
کادر  و  پرستاران  مواردی  در  یا 
قضایی،  احکام  دارای  افراد  درمان، 
دارای  افراد  و  بیماران  خبرنگاران، 
وقت عمل جراحی، افرادی که محل 

کار و مأموریتشان در طرح باشد و... 
جرائم  این  حذف  مشمول  می توانند 

شوند.
این افراد به سه طریق می توانند نسبت 
به حذف این جرائم اقدام کنند. اول 
دوم   ،10  + پلیس  دفاتر  به  مراجعه 
مراجعه به هیئت های رسیدگی ماده 
5 و سوم مراجعه به پلیس راهنمایی و 

رانندگی استانها در سراسر کشور.

آخرین مهلت بخشودگی 
جرائم معوق رانندگی

نحوه حذف جرائم کرونایی

یک هفته بدون فوتی کرونایی

ضربه مغزی جوان 23 ساله 
در بنه کالغی

شعار  با  تغذیه  ملی  بسیج  دوازدهمین 
»تغذیه، واکسیناسیون و کرونا« از 15 تا 30 

دی ماه در سراسر کشور برگزار می شود.
به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت و 
درمان نی ریز، کارشناس بهبود تغذیه این 
شبکه در راستای دوازدهمین بسیج ملی 
تغذیه کشور گفت: »این برنامه که هرساله 
الگوی  اصالح  و  فرهنگسازی  هدف  با 
تغذیه جامعه و کاهش شیوع عوامل خطر 
تغذیه ای بیماریهای غیر واگیر در سطح 
موضوع  با  امسال  می شود،  برگزار  کشور 
با  تا  است  کرونا  واکسیناسیون  و  تغذیه 
داشتن تغذیه مناسب و به دنبال آن بدنی 
سالم،  سپری قوی در برای ابتال به بیماری و 

افزایش سطح ایمنی داشته باشیم.«
بهنوش سبحانی با توجه به نقش تغذیه در 
کارایی سیستم  افزایش  و  حفظ سالمت 
ایمنی بدن، رعایت نکات کلیدی زیر را در 

زمان تزریق واکسن ضروری دانست: 
1- هنگام واکسیناسیون نباید ناشتا باشید. 

الزم است صبحانه یا میان وعده ساده ای 
میل کنید.

2- قبل و بعد از واکسن، آب و مایعات فراوان 
بنوشید؛ چون کم آبی بدن موجب اختالل 
در سیستم ایمنی و عدم پاسخ مناسب بدن 

به واکسن می شود.
3- قبل و پس از واکسیناسیون، مصرف 
و  سبزیها  انواع  از  کافی  مقادیر  روزانه 
میوه ها، شیر و لبنیات کم چرب، تخم مرغ، 
حبوبات، گوشتها و نان و غالت سبوس دار، 
به سیستم ایمنی بدن و پاسخ مناسب به 

واکسن کمک می کنند.
4- مصرف حداقل 5 وعده در روز، 3 وعده از 
انواع سبزیها و 2  عدد متوسط از انواع میوه ها 
در میان وعده ها برای تقویت سیستم ایمنی 

و پاسخ مناسب بدن به واکسن الزم است.
5- مکمل ویتامین دی 50 هزار واحدی را 
بر اساس دستورالعملهای وزارت بهداشت، 
ماهانه یک عدد برای تقویت سیستم ایمنی 

بدن مصرف کنید.

6- مادران باردار باید روزانه یک عدد مکمل 
هزار واحدی ویتامین دی را که به تقویت 
سیستم ایمنی بدن کمک می کند، مصرف 

کنند.
چرب،  غذاهای  فست فودها،  مصرف   -7
موجب  شور،  تنقالت  و  پرنمک  شیرین، 
زمینه  و  شده  ایمنی  سیستم  تضعیف 
کرونا  جمله  از  بیماریها  به  ابتال  برای  را 
فراهم می کند. باید از مصرف بی رویه آنها 

خودداری شود.
8- از مصرف روغنهای نباتی جامد و نیمه 
جامد، روغنها و چربیهای حیوانی، به دلیل 
خودداری  بدن  ایمنی  سیستم  تحریک 

شود.
9- تغذیه صحیح با رعایت تعادل و تنوع در 
برنامه غذایی روزانه، به تأثیر بهتر واکسن 

در بدن کمک می کند.
10- با پیروی از یک برنامه غذایی متعادل 
مکملهای  مصرف  به  نیازی  متنوع،  و 

ویتامینی هنگام واکسیناسیون نیست.

توصیه های تغذیه ای پیش و پس از 
واکسن کرونا

//
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شهرداری نی ریز
از سبک  تاریخی  بناهای  برای مرمت  1- کاش 
قدیمی استفاده شود و یک استادی را بیاورند که 
کارش مرمت آثار باشد. راستش بازار ملکی دوزها 
در  انگار  و  نگرفته  را  قدیم  هوای  و  حال  اصاًل 
شهر های امروز قدم می زنیم. حداقل بقیه جاها 
را به این شکل انجام ندهند. به خدا حیف است؛ 

همین طور بماند بهتر است.
در زمان قدیم بیشتر از آجرهای خشتی و کاهگل 

استفاده می شد.
دادن  قرار  خاطر  به  شما  از  تشکر  ضمن   -2
باکس های تفکیک زباله در شهر و با امید به این 
که شهروندان در استفاده و نگهداری از آنها کوشا 
باشند، از آن جایی که باکس کنار بانک تجارت با 
توجه به کم عرض بودن پیاده رو و تردد زیاد در این 
محل سد معبر ایجاد می کند، خواهشمند است آن 

را در جای مناسب تری قرار دهید.
3- چرا کوچه های سطح شهر از جمله کوچه های 
خیابان 22 بهمن جارو نمی شود؟ کارگران نباید 
فقط فصلی جارو کنند. لطفًا به کسانی که درخت 
و گلهای بزرگ دارند، تذکر دهید که آن را هرس 
مثل  مردم  کاش  نشود.  کثیف  کوچه  تا  کنند 
قدیم برای روشنی، جلوی خانه شان را آب و جارو 

می زدند.

پاسخشهردارینیریز:
با احترام، در پاسخ به سؤاالت آن هفته نامه محترم، 
پاسخهای زیر از مدیران واحدهای شهرداری اخذ و 

عینًا ارسال می گردد.
در ضمن یادآوری می گردد سامانه 137 شهرداری 
نی ریز از سالها پیش با هدف ایجاد زمینه مشارکت 
شهروندان در مدیریت شهری و هدایت و رفع 
مدیریت  از طریق  و معضالت شهری  مشکالت 
غیر مستقیم مردم در شهر و دریافت دیدگاه ها و 
نقطه نظرات شهروندان با رویکرد خدمات رسانی 

مطلوبتر به شهروندان راه اندازی شده است.
سامانه های  جزو  ماهیتی  لحاظ  به  سامانه  این 
بین  ارتباطی  پل  عنوان  به  که  است  خدماتی 
شهروندان و مدیران شهری و با انتقال مسائل و 
مشکالت به واحدهای اجرایی شهرداری موجب 
حل  در  تسریع  و  شهر  در  کاری  رویه  وحدت 

مشکالت می شود.
در همین راستا فرآیندهای کاری در این سامانه 
به نحوی طراحی و برنامه ریزی شده است که در 
حق  به  شهری  درخواستهای  زمان  کوتاه ترین 
و  اجابت  ممکن  حد  در  نی ریزی  شهروندان 

مشکالت روزمره ایشان مرتفع می گردد.
در پایان از همه همشهریان عزیزمان تقاضامندیم 
پیشنهادات،  انتقادات،  نظرات،  نقطه  تمامی 
مشکالت و سؤاالت خود را از طریق این سامانه باما 

در میان بگذارند.

مسئولمحترمواحدروابطعمومی
شهرداری،آقایدهقان

1- شهروند محترم! ضمن احترام به اعالم نظر 
جنابعالی، در ارتباط با موضوع مطرح شده، با شما 

به هیچ وجه هم عقیده نیستیم.
2- با تشکر از شما شهروند گرانقدر و همچنین 
قدردانی از همه همشهریان عزیز که در این مدت 
کوتاه با تفکیک زباله ها ما را در هرچه بهتر انجام 
می کنند،  کمک  و  همراهی  خود  وظایف  دادن 
ان شاءا... در اسرع وقت نظر جنابعالی اعمال خواهد 

شد.

معاونتمحترمخدماتشهری،آقای
حاجیمحمدی

گرامی،  3- ضمن عرض سالم خدمت شهروند 
کوچه ها و خیابانهای سطح شهر به صورت دوره ای 
نظافت می شود. از محل مورد اشاره بازدید به عمل 
آمد و پس از اخطار به پیمانکار مربوطه، مقرر شد 

در اسرع وقت رفع اشکال شود.
*****

گذشته  هفته  سؤاالت  به  پاسخ  در  همچنین 
شهروندان محترم، پاسخهای زیر ارائه می شود:
شهردارمحترمشهرنیریز،جنابآقای

مهندسفرغت
1- بر پایه مصوبات شورای هماهنگی ترافیک اقدام 

می گردد.
در  مثمر  درختان  کاشت  گرامی!  شهروند   -2
حاشیه معابر و خیابانها و فضای سبز عمومی با 
توجه به ابالغیه های متعدد ممنوعیت داشته و 

امکان پذیر نیست.

هواشناسی
بارندگی  میزان  بارندگی،  آمار  در  چرا  سالم 

روستای خواجه جمالی مشاهده نمی شود؟

پاسخهواشناسی:
با سالم، چون خواجه جمالی ایستگاه باران سنجی 

ندارد.

منابع آب
یا  دارد  شخصی  مالکیت  زیر زمینی  آبهای  آیا 
جزو انفال است و مصرف عمومی دارد؟ صاحب 
چاه هایی که آبهای زیرزمینی را می فروشند، با چه 

مجوزی است؟

پاسخمنابعآب:
با سالم، از بدو ورود اینجانب، به چاه های دارای 
انتقال آب اخطاریه داده شده و آنها ملزم به نصب 
کنتور شدند. در صورت عدم تمکین قانون، برق آنها 

قطع خواهد شد.

صمت
1- نانی که نانوایی ..... دانه ای 2800 تومان به مردم 

می فروشد، بیشتر قسمتهایش خمیر است.
2- کاش تصویب می کردند آجر را هم مثل تخم مرغ 
کیلویی بفروشند. متأسفانه برخی تولیدکنندگان 
از بی اطالعی مردم سوء استفاده می کنند و آجرها 

هر روز کوچکتر می شود.
نانهای  نانوایی ها کنید.  به حال  لطفًا فکری   -3
لواش که خمیر است و برشته نیست. نانوایی های 
سنگک هم که از وقتی گران شده، نانهایشان آب 

می رود. 

پاسخصمت:
1- با سالم، گزارش مربوط به کیفیت نان، جهت 

بررسی به جهادکشاورزی ارجاع شد.
مجوز  صدور  در  آجر،  قیمت  خصوص  در   -2
بهره برداری حسب تناژ محاسبه می گردد و فروش 
آن نیز با تناژ تعیین می شود. لذا چنانچه شکایتی 
مطرح است، جهت پیگیری به بازرسی اتاق اصناف 

یا اداره صمت مراجعه نمایید.
با توجه به تفویض وظایف، به استناد قانون انتزاع 
به جهادکشاورزی، از این به بعد گزارشات مردمی 
حوزه کشاورزی و دامی از کاشت، داشت، برداشت، 
فراوری، خرید و فروش و صادرات و واردات را از 
جهاد کشاورزی استعالم فرمایید.مسئول آن آقای 
عنایت الهی کارشناس حراست جهاد کشاورزی 

هستند.

شبکه بهداشت و درمان
1- فکری در مورد داروخانه ها کنید. به هر بهانه ای 

بیمه ها را قبول نمی کنند و نسخه ها را آزاد حساب 
می گویند  می خورد،  متخصص  مهر  می کنند. 
مهر پزشک خانواده ندارد. مهر پزشک خانواده 
آخر  ندارد.  متخصص  مهر  می گویند  می خورد، 
سر هم نسخه را آزاد حساب می کنند و تازه حق 
اضافه می کنند. هیچ  به آن  را هم  نسخه پیچی 
نظارتی روی آنها نیست. تعداد کمی داروخانه در 
نی ریز هست؛ آیا کسی نمی تواند آنها را کنترل 

کند؟
بزنید و  به مردم می گویند ماسک  این قدر   -2
پروتکل ها را رعایت کنید، چرا برخی کارکنان در 
مرکز واکسیناسیون عفاف نه ماسک می زنند و نه از 

دستکش استفاده می کنند؟

پاسخشبکهبهداشتودرمان:
با سالم و خدا قوت،  متأسفانه چند وقتی   -1
است که به علت تغییر رویه بیمه ها از کاغذی به 
الکترونیکی و به دلیل کمبود زیر ساختها، مشکالت 
عمده ای برای مردم، پزشکان و داروخانه ها ایجاد 
شده است. متأسفانه هنوز زیرساختهای مناسبی 
و  دفترچه ها  تعدد  و  نشده  ایجاد  بیمه ها  برای 
خدمات  و  دارو  می شود  باعث  بیمه  سایتهای 
به درستی ثبت نگردد و منجر به قبول نشدن در 
سایتهای بیمه در داروخانه ها شده است.  نظارت 
بر داروخانه ها همیشه هست و هر شکایتی باشد و 
به واحد غذا و داروی شبکه داده شود، به سرعت 

پیگیری می شود. 
2- متأسفانه فرد خاطی از کارکنان رسمی شبکه 
بهداشت نبوده و بعد از چند بار تذکر، از شیفت 

بیرون گذاشته شد.

فرماندهی انتظامی
چرا در خصوص تعویض پالک ما باید همچنان در 

نی ریز مشکل داشته باشیم؟
بعد از سه هفته دوندگی برای گرفتن نوبت، باالخره 
دو هفته قبل نوبت امروز را به ما دادند. اما وقتی 
برای تعویض پالک رفتیم، گفتند پالک نیست! 

گفتیم کی می رسد؟ گفتند مشخص نیست!
لطفًا تذکر داده شود.

مخابرات
چندی است که ما پر سرعت ترین اینترنت خانگی 
را خریداری می کنیم. ولی فقط در همان روز اول 
سرعتش کمی خوب است و بعد از گذشت یکی 
دو روز، سرعت آن کاهش پیدا می کند. مخابرات 
از ما پول اینترنت پر سرعت می گیرد؛ اما در عمل 
سرعت آن بسیار ضعیف است. لطفًا پیگیری کنید 

تا اداره مخابرات پاسخگو باشد. سپاسگزارم.

نی ریزان فارس
اسامی  نباشد که فقط  به نظرم کار شایسته ای 
قبل  بار  کنید.  درج  را  ورزشکار ها  از  تعدادی 
بار  اولین  برای  که  پاورلیفتینگ  مسابقات  در 
تعداد  و  کردند  نفر شرکت   3 بود،  برگزار شده 
از  نفر   2 بود.  بیشتر  حتی  هم  شرکت کننده ها 
بچه ها طال و یک نفر نقره آوردند و یک نفرشان به 

مسابقات کشوری راه یافتند. 
لطفًا نام همه را درج کنید؛ نه فقط تعداد خاصی را.

نیریزانفارس؛ با سالم و درود فراوان. اسامی 
در  پاورلیفتینگ  و  بدنسازی  هیئت  ورزشکاران 
مسابقات خارج از شهرستان، توسط هیئت به این 
هفته نامه ارسال می شود. چنان چه موردی وجود 

دارد، به هیئت مربوطه مراجعه کنید.

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

نداده اند:
-فرماندهیانتظامی

-مخابرات

لیگبرترفوتسالفارس

رینگاسپرتشانساولصعود

ضربآهنگسوگ
درزورخانه

برگزاری
جشنواره
کشتی

لیگ   رقابت های  در  نی ریز  فوتسال  نماینده 
برتر استان توانست در گروه خود به قهرمانی 
امتیازات  تمامی  کسب  با  و  برسد  نیم فصل 

شانس اول صعود باشد.
رینگ اسپرت با ترکیبی از بازیکنان جوان و با 
تجربه و با هدایت رسول خواجه زاده و همچنین 
کمک او محمد مستفیضی با گام نهادن در 
مسابقات این فصل فوتسال استان، هم در خانه 
و هم در بیرون از خانه درخشان ظاهر شد و از 

مجموع 3 بازی 9 امتیاز کامل را به دست آورد.
تیمی یکدست و منسجم که به گفته کاپیتان 
مجتبی هاشم زاده پس از پایان بازی مقابل 
شهرداری فسا در هفته گذشته، سه ماه پیش 
از شروع مسابقات تمرینات خود را آغاز کرد 
و مزد تالش خود را تا بدین جای کار گرفته 

است.
درخشش بازیکنان جوان و با انگیزه ای همچون 
جواد سجادیان، سپهر حسینی، محمد جواد 
فایض و البته درخشش دروازه بان این تیم فرزاد 

علیخانی در کنار بازیکنان با تجربه تر مانند 
مجتبی هاشم زاده، امیرحسین قصابی، یاور و 
رسول زارعی، رینگ اسپرت را حاال بر قله گروه 
الف این رقابت ها قرار داده و این تیم را تبدیل به 
یکی از ترسناک ترین تیمهای حاضر در لیگ 

برتر برای دیگر تیمها کرده است.
از  پس  اسپرت  رینگ  کاپیتان  صحبت های 
بازی مقابل شهرداری فسا نوید روزهای خوب 
را برای نماینده فوتسال شهرستان در بازی های 
آینده دارد تا به گفته هاشم زاده این روند رو به 
جلو در نیم فصل دوم نیز ادامه داشته باشد و 
این تیم را در مراحل حذفی تبدیل به یکی از 

مدعیان کسب عنوان قهرمانی کند.
خانه  در  دی   17 جمعه  اسپرت  رینگ 
پذیرای شهرداری فسا بود و با برتری 5 به 2 
با دو گل امیرحسین قصابی و گلهای مجتبی 
جواد  محمد  و  سجادیان  جواد  هاشم زاده، 
فایض میهمان خود را بدرقه کرد تا با اقتدار 

قهرمان نیم فصل گروه خود شود.

در شب شهادت حضرت زهرا)س( و همزمان 
و  سلیمانی  سردار  شهادت  سالروز  با 
بزرگداشت جهان پهلوان غالمرضا تختی، 

آیینی در زورخانه حضرت امیر برگزار شد.
در این آیین جمعی از ورزشکاران ورزش 
حرکات  انجام  به  زورخانه ای  و  پهلوانی 

زورخانه ای با ضرب محمدرضا شاهمرادی، 
کاشانه  سعید  و  مسلمان  محمدحسین 
زورخانه  جوان  و  پیشکسوت  مرشدان  از 

حضرت امیر پرداختند.
در این آیین شهرام مختاری رئیس اداره 

ورزش و جوانان نیز حضور داشت.

دومین  مناسبت  به  امسال  کشتِی  جشنواره  اولین 

سالگرد شهادت سردار سلیمانی برگزار شد.

در این جشنواره 60 کشتی گیر در رده های سنی و 

اوزان مختلف در دو رشته فرنگی و آزاد با هم به رقابت 

پرداختند. این جشنواره در حضور خانواده کشتی گیران 

و به مربیگری جواد مبین، حمید قلمداد ، علی نظری، 

اکبر مبین  و محمد نریمان و با قضاوت حسن سلطانی، 

عین اله زارع، محمدعلی زارع،  جواد زارع و مصطفی 

صفی انجام گرفت.

سرپرستی مسابقات را اصغر ماهوتی و جواد میرغیاثی 

برعهده داشتند و به همه شرکت کنندگان لوح یاد بود 

اهدا شد.

استقبالدلچسب
ازیکبازیدوستانه

مسابقه دوستانه والیبال در نی ریز با استقبالی پرشور و دلچسب 
از سوی تماشاگران روبرو شد.

دوشنبه 20 دی تیم والیبال فوالد غدیر نی ریز در سالن شماره 
1 شهدا میزبان شهرداری شیراز بود و این تیم را با حساب 3 بر 

2 شکست داد.
برگزاری این مسابقه در حالی بود که پس از گذشت 2 سال از 
شیوع بیماری کرونا  و عدم حضور تماشاگران در ورزشگاه ها، 

پای تماشاگران زیادی به محل برگزار این مسابقه باز شد.
تیم والیبال فوالد غدیر در این دیدار، در ِست اول با حساب 25-
19 بازنده شد و در ِست دوم توانست 25-20 به برتری دست 

یابد تا دو تیم در عدد 1 مساوی شوند.
در ِست سوم باز هم برتری از آِن شهرداری شیراز بود و با نتیجه 

25-18 این ِست را به سود خود پایان برد.
در چهارمین ِست باز هم این فوالد غدیر بود که با برتری خود 
توانست 25-20 کار را به تساوی بکشاند و در نهایت با حمایت و 
تشویق تماشاگران حاضر در سالن ِست پنجم را با نتیجه 11-15 

به پایان برساند.
برگزاری این مسابقه با هماهنگی محمد رضا پوزشی از بازیکنان 

شرکت فوالد غدیر انجام گرفت.

برابر رأی شماره 140060311018000115-1400/10/14 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 امامقلی دمیری  
فرزند زیاد به شناسنامه شماره3 کدملی2559380560 صادره از نی ریز در ششدانگ 
یک درب باغ به مساحت 64816 مترمربع تحت پالک ثبتی  4831/5377  واقع در بخش 
22 استان 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.
تاریخانتشارنوبتاول:1400/10/26
تاریخانتشارنوبتدوم:1400/11/10

سیدمحی الدین صادقی - رئیس ثبت اسنادوامالک بختگان

آگهیموضوعماده3قانونوماده13آئیننامهقانونتعیینتکلیف
وضعیتثبتیواراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی

1400/10/23
-مورخ

ش171

36172

برابر رأی شماره 140060311018000113-1400/10/14 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 امامقلی دمیری  
فرزندزیادبه شناسنامه شماره3 کدملی2559380560 صادره از نی ریز در ششدانگ یک 
قطعه باغ به مساحت 59298 مترمربع تحت پالک ثبتی  4831/5375  واقع در بخش 
22 استان 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.
تاریخانتشارنوبتاول:1400/10/26
تاریخانتشارنوبتدوم:1400/11/10

سیدمحی الدین صادقی - رئیس ثبت اسنادوامالک بختگان

آگهیموضوعماده3قانونوماده13آئیننامهقانونتعیینتکلیف
وضعیتثبتیواراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی

1400/10/23
-مورخ

ش172

36172

استخدامدرمعدنسنگنیریز
1(  راننده مجرب جهت کار با لودر 600 

و بیل مکانیکی 400
2(  سرویس کار ماشین آالت معدنی

3( سیم برشکار معدن
شمارهتماس:09171304456 ی
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زیر نظر: دکترحسنعلی پیشاهنگ پزشک عمومی و  محدثه نیک منش کارشناس ارشد تغذیه

/ سازمان بهداشت جهانی: 2022 می تواند سال پایان 
مرحله حاد کرونا باشد.

ابراز  جهانی  بهداشت  سازمان  رئیس  ادهانوم   تدروس 
خوش بینی کرده که در سال میالدی جدید مرحله حاد 
از نظر وی جهان حاال  برسد.  پایان  به  همه گیری کرونا 
ابزارهای بیشتری برای پیشگیری و درمان کرونا در اختیار 
دارد.  البته رئیس سازمان بهداشت ابراز نگرانی کرده که 
شیوع امیکرون همزمان با دلتا، باعث سونامی ابتال به کرونا 
شود. وی همچنین انتقاد کرده که انبار کردن واکسن کرونا 
توسط برخی از کشورها، شرایط ایده آلی را برای پیدایش 

سویه امیکرون ایجاد کرد.
 از نظر سازمان بهداشت جهانی، تا اواسط سال آینده میالدی 
۷0 درصد جمعیت جهان باید واکسینه شوند تا مرحله حاد 

همه گیری کرونا و نیاز به اعمال محدودیتها به پایان برسد.

/ در محل سوختگی یخ نگذارید!
یخ گذاشتن روی سوختگی، موجب عمق بیشتر سوختگی 
می شود. بهتر است ناحیه سوخته با آب سرد بین دمای ۱0 تا 
۱۵درجه و با آب ولرم 20 درجه شستشو داده شود. چون فرد 
مصدوم بر اثر سوختگی های وسیع، دچار افت فشار و قند 
می شود. چنان چه با آب سرد شستشو داده شود، منجر به 

شوک و ایست قلبی فرد می شود.

/ علت تپش قلب در دوران بارداری !
تپش قلب در دوران بارداری، بیشتر به سبب مشکالت دهانه 
معده است که جرعه جرعه نوشیدن آب گرم و ورزش سبک 

برای رفع تپش قلب توصیه می شود.

/ صبح ها زود از خواب بیدارشوید تا یبوست نگیرید.
صبح زود موقع فعالیت دستگاه گوارش و روده  است که 
باید دفع مدفوع صورت گیرد و این خواب مانع دفع مدفوع 
در وقت خود شده، منجر به تجمع سموم در بدن و تشدید 

یبوست می شود.

/ روانشناسان، اعتیاد به عکس سلفی گرفتن را اختاللی 
روانی می دانند. آنها معتقدند کسانی که روزانه بیشتر از ۶ 
سلفی می گیرند و در صفحات مجازی خود منتشر می کنند، 

در مرحله حاد این بیماری قرار دارند!

/ کودکان روزانه ۶0 دقیقه فعالیت بدنی داشته باشند.
تحقیقات جدید پژوهشگران نشان می  دهد که فقط ۹ درصد 
نوجوانان در طول دوره همه  گیری کرونا فعالیت بدنی کافی 
داشته اند. محققان ایاالت متحده و کانادا می گویند که این 
تعداد نسبت به ۱۶ درصدی که قبل از دوران کرونا ورزش 

می کردند، به میزان زیادی کاهش یافته است.

چند خط سالمتی
/ خوردن این سیب زمینی ها ممنوع است.

در  که  هستند  سمی  ماده  دو  کاکونین  و  سوالنین 
سیب زمینی های جوانه زده یافت می شوند و به همین دلیل 
پختن غذا با سیب زمینی های جوانه زده توصیه نمی شود. در 
جوانه سیب زمینی،  مواد سمی وجود دارد که برای سالمتی 

بسیار مضر است.
ماده  تولید  باعث  نور  )که  شده  سبز  سیب زمینی های 
کلروفیل در سیب زمینی می شود و به رنگ سبز درمی آیند( 
را باید دور بریزید. ماده کلروفیل سمی نیست؛ ولی سبز 

شدن نشانه ای از افزایش فعالیت تولید سم است.

/ با معشوق خود ورزش کنید!
شریک  با  افراد  که  زمانی  داده  نشان  جدید  تحقیقات 
عاشقانه خود ورزش می کنند، در مقایسه با زمانی که به 
تنهایی ورزش می کنند، احساسات مثبت تری را در طول 
ورزش و در طول روز تجربه  می کنند و همچنین رضایت 

بیشتری از رابطه  عاطفی دارند.

/ هنگام کار با گوشی، گردن خم نکنید.
خم کردن گردن هنگام استفاده از گوشی، خطرات جبران 
ناپذیری از جمله پارگی شریانها، ساییدگی مهره ها، ایجاد 
فاصله بین مهره های کمر، آسیب به نخاع و حتی عمل 

جراحی را به همراه دارد.

/ نتایج یک پژوهش جدید نشان می دهد که سالمت 
است  ممکن  لثه،  بیماری های  وجود  و  دندانها  ضعیف 
سالمت روان را به خطر اندازد. این افراد در خطر تقریبًا 
۴0 درصدی ابتال به افسردگی، اضطراب و بیماری روانی 

هستند.

سالمتر  باشد، شما  کمتر  کمر   دور  عدد  / هرچقدر 
هستید!

دور کمتر زنان باید کمتر از ۸۹ و دور کمر مردان باید کمتر 
از ۱0۱ سانتی متر باشد. چربی احشایی هورمون هایی را 
ترشح می کند که باعث ایجاد التهاب و خطر بروز تصلب 

شرایین می شود.

/ ویروس کرونا ماه ها در بدن زنده می ماند !
که  می دهد  نشان    Nature نشریه  در  اخیر   مطالعات 
ویروس کرونا می تواند طی چند روز پس از عفونت، به مغز و 

قلب سرایت کرده و ماه ها در اندامها زنده بماند.
در  این مطالعه با کالبدشکافی ۴۴ بیماری که بر اثر کرونا 
پایدار ویروس در  از دست داده اند، ذرات  را  جان خود 
بخشهای مختلف بدن از جمله مغز و قلب و حتی تا 2۳0 

روز پس از شروع عالئم، مشاهده شد.

چند خط سالمتی

واقعیت در مورد پاستیل، این خوراکی های 
دوران  تصورات  با  شکر،  از  مملو  جویدنی 
محققان  است.  متفاوت  بسیار  ما  کودکی 
چنین  به  عالقه  اصلی  علت  که  معتقدند 
ترکیباتی در آمریکا و همچنین سراسر دنیا، 

چیزی نیست جز اعتیاد به شکر!
پس باید در خوردن آن، اعتدال را رعایت کرد.

از غضروف سازی تا دشمنی با بدن
برخی افراد از پاستیل ها به عنوان یک میان 
وعده خوب بعد از تمرین یاد می کنند و توجیه 
آنها این است که محصوالت مذکور محتوای 

پروتئینی باالیی دارند.
را  واقعیت  این  مردم  از  بسیاری  چه  اگر 
مذکور  ادعای  اما  می دانند،  وحشتناک 
صحیح است: استخوانها، غضروفها و پوست 
باقی مانده حیوانات منابعی هستند که برای 
تولید ژالتین استفاده می شوند و در عین حال 

سرشار از پروتئین هستند.
در  موجود  ماده  ضررترین  کم  بنابراین 
اما  پاستیل ها همین ژالتین حیوانی است. 
باید بدانیم: حیواناتی که برای تولید ژالتین 
استفاده می شوند، به احتمال زیاد در شرایط 
غیر بهداشتی و آلوده به بیماری )که متأسفانه 
زندگی  می شود(  دیده  وفور  به  امروزه 

می کنند.
اگر  حتی  شده،  عنوان  موارد  به  توجه  با 

بخواهیم پاستیل را فقط به خاطر پروتئین 
آن مصرف کنیم، باز هم به دلیل این محتوای 
قندی باال و اثرات مخرب بر سالمت بدن و به 
این  نگرفته ایم.  درستی  تصمیم  کبد،  ویژه 
در حالی است که منابع بسیار سالم تری از 
پروتئین در بازار غذایی و همچنین دارویی 

وجود دارد.
شربت ذرت و شکر، اصلی ترین مواد تشکیل 
دهنده انواع برندهای محبوب پاستیل هستند. 
جالب اینجا است که بر اساس آمارهای به 
دست آمده، در حال حاضر آمریکایی ها چربی 
با  و  بیشتری مصرف می کنند  قند  کمتر و 
این وجود، نرخ چاقی همچنان رو به افزایش 
است. اما دلیل این مسئله چیست؟ زمانی که 
محتوای قندی در بدن پردازش می شود، به 
ویژه شربت ذرت با فروکتوز باال، مقداری از آن 

تبدیل به چربی می شود.
۸0 درصد از کالری گلوکز توسط بدن مصرف 
می شود و مابقی به کبد می رود تا در نهایت به 

چربی و چاقی بیشتر منتهی شود.
در مقابل، ۱00٪ کالری فروکتوز به همراه 
سایر مواد زائد سمی به طور مستقیم به کبد 
رفته و سبب ایجاد یک اثر قطره ای از عوارض 

جانبی می شود.
به  منجر  می تواند  حد  از  بیش  فروکتوز 
عروقی،  قلبی  بیماریهای  باال،  خون  فشار 
چاقی، مقاومت به انسولین )دیابت نوع 2( 
و کبد چرب شود. فروکتوز همچنین مانع از 
لپتین توسط مغز می شود که در  پردازش 

ارسال سیگنال احساس سیری نقش دارد.

پاستیل های معمولی و بدون شکر 
چطور؟

دسته  این  مصرف کنندگان  از  بسیاری 
محصوالت به اصطالح ایمن و سالم، دچار 

ناخوشی های گوارشی می شوند. در توضیح 
این عارضه می توان گفت که در پاستیل های 
بدون شکر، به جای شربت ذرت و شکر از 
استفاده  هیدروژنه(  شربت  )یک  لیکاسین 

می شود.
لیکاسین عمدتًا مالتیتول است که به راحتی 
بنابراین  شد.  نخواهد  هضم  بدن  توسط 
ترکیب مورد نظر در معده تخمیر شده و باعث 

نفخ، درد شکم و مدفوع شل می شود.
در مجموع، پاستیل ها گزینه های تغذیه ای 
خوبی نیستند؛ مگر آن که خودتان آنها را 
در خانه تهیه کنید. به این ترتیب می توان 
مضر  رنگهای  و  طعم دهنده ها  مصرف  از 

مصنوعی پیشگیری کرد.

آیا مصرف ویتامین های پاستیلی نیز 
بد است؟

پاستیلی  ویتامین های  مولتی  انواع  امروزه 
برای کودکان تولید شده است که از طریق 
داروخانه های سراسر کشور قابل خریداری 
هستند. با این حال، بیشتر محصوالت مذکور 
حاوی سه نوع متفاوت قند افزوده، همراه با ۳ 
گرم شکر و ۱۵ کالری به ازای هر دانه پاستیل 

هستند.

مقدار مجاز مصرف قند به توصیه انجمن 
قلب آمریکا به صورت زیر است:

برای مردان حداکثر ۹ قاشق چایخوری   -
)۳۷.۵ گرم( شکر اضافه شده در روز

- برای زنان حداکثر ۶ قاشق چایخوری )2۵ 
گرم( در روز

- برای کودکان کمتر از ۶ قاشق چایخوری در 
روز )کودکان 2 تا ۱۸ سال(

در حالی که مقدار قند افزوده در ویتامین های 
پاستیلی زیاد به نظر نمی رسد، اما می تواند به 
مصرف بیش از حد شیرینی جات منجر شود. 
به خصوص اگر روزانه بیش از یک ویتامین 
با  دیگر  غذاهای  و  شود  مصرف  پاستیلی 

قندهای افزوده نیز در دسترس باشد.
به منظور کاهش میزان قندهای افزوده در 
شرکتها  از  برخی  پاستیلی،  ویتامین های 
ممکن است به جای آن، از الکل قند استفاده 
کنند. حتی اگر یک ویتامین برچسب بدون 
قند داشته باشد، ممکن است حاوی الکلهای 
قند باشد که در زیر قسمت کربوهیدرات کل 

روی برچسب فرآورده ذکر شده است.
مصرف بیش از حد الکل قند می تواند منجر 
و سایر عالئم  نفخ  تهوع،  اسهال، حالت  به 

گوارشی ناخواسته در برخی افراد شود.
عالوه  پاستیلی  ویتامین های  نهایت،  در 
بر محتوای قندی و یا الکل قند که هر یک 
خطرات سالمتی خاص خود را دارند، حاوی 
هستند.  نیز  مصنوعی  خوراکی  رنگهای 
در  نقیضی  و  ضد  یافته های  که  حالی  در 
این حیطه وجود دارد، برخی از مطالعات، 
مشکالت رفتاری در کودکان را به رنگهای 

غذایی نسبت می دهند.

همه چیز درباره پاستیل؛ این خوشمزه پر دردسر

برابر رأی شماره ۱۴00۶0۳۱۱00۵000۸۸۱ 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 حسین خادم فرزند 
غالمرضا به شماره شناسنامه ۱۴۴۱۳صادره از نی ریز در ششدانگ یک باب سوله 
به مساحت ۱۵۶۸.۳۷متر مربع  پالک ۵ فرعی از ۳۴۷0  اصلی مفروز و مجزا شده 
از پالک ۳۴۷0  اصلی واقع در نی ریز بخش 22 فارس خریداری از مالک رسمی از 
آقای حسین مستقیمی و طوبی مستقیمی و طوبی صبیحی و سهام مشاعی 
متقاضی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله ۱۵ روز آگهی می شود. در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در 
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد. 
تاریخ انتشارنوبت اول:1400/10/26  

تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/11/11

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 1400/10/15
ش 143

37306

برابر رأی شماره ۱۴00۶0۳۱۱00۵000۸۸2 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 حسین خادم فرزند 
غالمرضا به شماره شناسنامه ۱۴۴۱۳صادره از نی ریز در ششدانگ یک باب کارگاه 
به مساحت ۱۳۹۴.۶۵ متر مربع  پالک ۶ فرعی از ۳۴۷0  اصلی مفروز و مجزا شده از 
پالک ۳۴۷0  اصلی واقع در نی ریز بخش 22 فارس خریداری از مالک رسمی خانم 
طوبی صبیحی و سهام مشاعی متقاضی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود. در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند، می توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 

تاریخ انتشارنوبت اول:1400/10/26  

 تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/11/11

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 1400/10/15
ش 145

37306

برابر رأی شماره ۱۴00۶0۳۱۱00۵000۸۳۱ 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 علی مظفری فرزندرمضان به شماره 
شناسنامه 2۵۵00۹۶۴0۱ صادره از نی ریز در ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 220 
متر مربع  پالک ۶ فرعی از ۳۷۸۷  اصلی مفروز و مجزا شده از پالک ۳۷۸۷ اصلی واقع در 
نی ریز بخش 22 فارس که موازی یک سهم از ۱2 سهم سهام ششدانگ مجهول  و رای به 
تنظیم اظهارنامه  حاوی تحدید حدود صادر می شود خریدار از مالک رسمی آقای ماشااله 
زردشت  محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز 
آگهی می شود. در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشارنوبت اول:1400/10/26                             تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/11/11

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 1400/10/15
ش 141

37303

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

برابر رأی شماره ۱۴00۶0۳۱۱00۵000۸۳۶ 
هیأت اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک نی ریز تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی خانم فاطمه کهن 
شماره  به  جلیل   فرزند  دیبا  آزموده 
در  شیراز   از  صادره   ۵۳۳ شناسنامه 
به  زراعی  زمین  قطعه  یک  ششدانگ 
مساحت ۱00۱۵۱ متر مربع پالک ۱۵۸ 
فرعی از ۴۸20 اصلی مفروز و مجزا شده از 
پالک ۴۸20 اصلی واقع در نی ریز بخش 
22 فارس خریداری از مالک رسمی آقای 
سید امید موسوی محرز گردیده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود. 
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند، می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، 
تسلیم  تاریخ  از  ماه  یک  مدت  ظرف 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در 
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 
مالکیت  سند  مقررات  طبق  اعتراض 

صادر خواهد شد.  

تاریخ انتشارنوبت اول:1400/10/12     

تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/10/27

محسن زواران حسینی
رئیس اداره ثبت اسناد و 

امالک نی ریز

- مورخ 1400/10/02
ش 129

35160

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴00/0۸/0۹ و نامه شماره ۱۵0۷ مورخ 
۱۴00/0۹/۱۴ سازمان اقتصاد اسالمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

- سمت اعضا هئیت مدیره به قرار ذیل انتخاب شدند: آقای سیدحسین احمدنژاد به 
شماره ملی 2۵۵۹۴۸۴۷۳0 به سمت مدیرعامل و آقای علی مختاری به شماره ملی 
2۵۵۹۵0۸۶0۵ به سمت قائم مقام مدیر عامل و آقای جمال جهانی به شماره ملی 
2۵۵۹۵0۹2۴۵ به سمت رئیس هیئت مدیره وآقای رسول فتاحپور به شماره ملی 
2۵۵۹۵2۴۹۷۱به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای علی اصغر خاکساری به 
شماره ملی 2۵۵۹۴۸۸2۴۸ به سمت خزانه دار و آقای غالمرضا متقی پیشه به شماره 
ملی 2۵۵۹۴۸۶۱2۱ به سمت منشی هیات مدیره و آقای محمدجراح به شماره ملی 

2۵۵۹۴۸۱2۶۱ به سمت عضو انتخاب شدند
- دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور با امضای مشترک مدیرعامل)در 
غیاب مدیر عامل قائم مقام( و دو نفر از اعضاء اصلی هیأت مدیره که همگی فاقد رابطه 
نسبی درجه یک باشند به همراه مهر صندوق معتبر است ب-مکاتبات اداری با امضای 

مدیر عامل و مهر صندوق معتبر می باشد.

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

مؤسسه غیر تجاری به شماره ثبت 2 و شناسه ملی 10861677770

آگهی تغییرات موسسه صندوق قرض الحسنه رضویه نی ریز 

ی:
گه

 آ
سه

شنا
12

58
62

3

2 کادر

هنگامه نیایش

طلوع اذان صبحمهشیدیخورشیدی
غروب اذان ظهرخورشید

نیمه شب اذان مغربخورشید
شرعی

۱۳2۵۵۴۸۶0۳۱2۱۷۱۷۳۷۱۷2۱2۳ جمادی الثانی2۶  دییک شنبه
۱۴2۵۵۴۸۶0۳۱2۱۸۱۷۳۸۱۷2۱2۳ جمادی الثانی2۷  دیدوشنبه
۱۵2۵۵۴۷۶0۴۱22۱۱۷۴۱۱۷2۳2۳ جمادی الثانی2۸  دیسه شنبه

۱۶2۴۵۴۷۶0۵۱222۱۷۴2۱۷2۳2۳ جمادی الثانی2۹  دیچهار شنبه 
۱۷2۴۵۴۷۶0۵۱22۳۱۷۴2۱۷2۳2۳ جمادی الثانی۳0  دیپنج شنبه
۱۸2۴۵۴۶۶0۵۱22۴۱۷۴۳۱۷2۴2۳ جمادی الثانی ۱ بهمنجمعه 
۱۹2۵۵۴۸۶02۱2۱۶۱۷۳۶۱۷2۱2۳ جمادی الثانی2  بهمن شنبه

تبلیغات در
فضای مجازی نی ریزان فارس

شامل تلگرام، 
واتس آپ، اینستاگرام 

و سایت هورگان

پست روزانه:
  150 هزار تومان

پست آخر شب:
 200 هزار تومان

0917 731 5146
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تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیأت  رأی شماره ۱۴00۶0۳۱۱00۵000۷۴۵  برابر 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک نی ریز تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حمید مرزبان فرزند غالمحسین 
به شماره ملی ۱۵۸0۶ صادره از نی ریز در ششدانگ یک باب اطاق به مساحت۱2.۶۴ 
متر مربع ۶ فرعی ازپالک ۴۳۵0 اصلی مفروز و مجزا شده از پالک ۴۳۵0 اصلی واقع در 
نی ریز بخش 22 فارس خریداری از مالک رسمی از آقای علی خوش نیت محرز گردیده 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود. در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند، 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشارنوبت اول:1400/10/12 

تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/10/27

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

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

- مورخ 1400/09/28
ش 127

37155

تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیأت  رأی شماره ۱۴00۶0۳۱۱00۵000۸۹۵  برابر 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک نی ریز تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای سجاد رختابناک فرزند 
حبیب اله به شماره شناسنامه 22۸۳۱۶22۶2 صادره از شیراز در ششدانگ یک باب مغازه 
به مساحت ۱2۵.۶۸ متر مربع  پالک ۵ فرعی از 2۱  اصلی مفروز و مجزا شده از پالک 2 
فرعی از 2۱  اصلی واقع در نی ریز بخش 22 فارس خریداری از مالک رسمی از آقای محمد 
آقا رختابناک محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
۱۵ روز آگهی می شود. در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت 

مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشارنوبت اول:1400/10/26                          تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/11/11

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 1400/10/14
ش 138

37345

برابر رأی شماره ۱۴00۶0۳۱۱00۵000۸۹2 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 سجاد رختابناک فرزند حبیب اله به 
شماره شناسنامه 22۸۳۱۶22۶2 صادره از شیراز در ششدانگ یک باب مغازه به مساحت 
۱0۵.۹۶ متر مربع  پالک ۶ فرعی از 2۱  اصلی مفروز و مجزا شده از پالک 2 فرعی از 
2۱  اصلی واقع در نی ریز بخش 22 فارس خریداری از مالک رسمی از آقای محمدآقا 
رختابناک محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
۱۵ روز آگهی می شود. در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت 
یخ  ر تا مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.  

انتشارنوبت اول:1400/10/26               تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/11/11

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 1400/10/14
ش 137

37331

تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیأت  رأی شماره ۱۴00۶0۳۱۱00۵000۸۸۳  برابر 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک نی ریز تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حسین خادم فرزند غالمرضا به 
شماره شناسنامه ۱۴۴۱۳صادره از نی ریز در یک باب سوله به مساحت ۹۱۳.2۶متر مربع  
پالک 2 فرعی از ۳۴۷0  اصلی مفروز و مجزا شده از پالک ۳۴۷0  اصلی واقع در نی ریز 
بخش 22 فارس خریداری از مالک رسمی خانم فاطمه وحیدی و طوبی صبیحی و 
سهام مشاعی متقاضی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود. در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 

شد.           تاریخ انتشارنوبت اول:1400/10/26                    تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/11/11

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 1400/10/15
ش 142

37306

تکلیف  تعیین  قانون  اول موضوع  برابر رأی شماره ۱۴00۶0۳۱۱00۵000۸۸۴ هیأت 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
فرزند  آقای حسین خادم  مالکانه بالمعارض متقاضی  ثبت ملک نی ریز تصرفات 
غالمرضا به شماره شناسنامه ۱۴۴۱۳صادره از نی ریز در ششدانگ یک باب ساختمان 
به مساحت ۵۵۷ متر مربع  پالک ۳ فرعی از ۳۴۷0  اصلی مفروز و مجزا شده از پالک ۳۴۷0  
اصلی واقع در نی ریز بخش 22 فارس خریداری از مالک رسمی آقای حسین مستقیمی، 
طوبی مستقیمی،  طوبی صبیحی و سهام مشاعی متقاضی محرز گردیده است. لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود. در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند، می توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشارنوبت اول:1400/10/26                    تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/11/11

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 1400/10/15
ش 141

37306

تکلیف  تعیین  قانون  اول موضوع  رأی شماره ۱۴00۶0۳۱۱00۵000۸۸۵ هیأت  برابر 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک نی ریز تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حسین خادم فرزند غالمرضا 
به شماره شناسنامه ۱۴۴۱۳صادره از نی ریز در ششدانگ یک باب سوله به مساحت 
۱۳۶۳.2۸ متر مربع  پالک ۴ فرعی از ۳۴۷0  اصلی مفروز و مجزا شده از پالک ۳۴۷0  اصلی 
واقع در نی ریز بخش 22 فارس خریداری از مالک رسمی خانم طوبی صبیحی و سهام 
مشاعی متقاضی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله ۱۵ روز آگهی می شود. در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 

شد.                           تاریخ انتشارنوبت اول:1400/10/26                    تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/11/11

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 1400/10/15
ش 143

37306

برابر رأی شماره ۱۴00۶0۳۱۱00۵000۸۳۷ هیأت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
نی ریز تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم فاطمه کهن آزموده دیبا فرزند جلیل  
به شماره شناسنامه ۵۳۳ صادره از شیراز  در ششدانگ یک درب باغ به مساحت2۵000 
متر مربع پالک ۱۶0 فرعی از ۴۸20 اصلی مفروز و مجزا شده از پالک ۴۸20 اصلی واقع 
در نی ریز بخش 22 فارس خریداری از سهام متقضی )فاطمه کهن آزموده دیبا( محرز 
گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود. 
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند، 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.  
تاریخ انتشارنوبت اول:1400/10/12       -    تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/10/27

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

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

14
خ 00/10/02

- مور
128

ش 

35160

 آگهی موضوع ماده 3 قانون 

وماده 13 آئین نامه قانون 

تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 

اراضی و ساختمان های فاقد 

سند رسمی

شماره  رأی  برابر 
اول  هیأت   ۱۴00۶0۳۱۱00۵000۸۳۵
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
فاقد  ساختمان های  و  اراضی  ثبتی 
ثبتی  واحد  در  سند رسمی مستقر 
تصرفات  نی ریز  ملک  ثبت  حوزه 
خانم  متقاضی  بالمعارض  مالکانه 
فاطمه کهن آزموده دیبا فرزند جلیل  
از  صادره  شناسنامه ۵۳۳  شماره  به 
شیراز  در ششدانگ یک درب باغ به 
مساحت ۶۹۵۵۳ متر مربع پالک ۱۵۹ 
فرعی از ۴۸20 اصلی مفروز و مجزا شده 
از پالک ۴۸20 اصلی واقع در نی ریز 
مالک  از  خریداری  فارس   22 بخش 
سهراب  آقای  مشاعی  سهام  رسمی 
نصیری و خانم عشرت پاکنیت محرز 
اطالع  منظور  به  لذا  است.  گردیده 
فاصله  به  نوبت  دو  در  مراتب  عموم 
۱۵ روز آگهی می شود. در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
باشند،  داشته  اعتراضی  متقاضی 
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 
وصول  عدم  و  مذکور  مدت  انقضای 
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد.  

تاریخ انتشارنوبت اول:1400/10/12   

تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/10/27

محسن زواران حسینی
رئیس اداره ثبت اسناد و 

امالک نی ریز

- مورخ 1400/10/02
ش 130

35160

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
چون آگهی و عملیات تحدیــدی اختصاصی پالک ۶۳۶۱ اصلی واقــع در نی ریز بخش 22 
فارس ملکی آقای علیرضا کشــت کار فرزند حسن  باید تجدید شــود و برحسب تقاضای 
مالک که درخواست انتشار آگهی تحدید حدود اختصاصی نموده اند. وقت تحدید حدود 
روز یکشــنبه  مورخ ۱۴00/۱۱/۱۷ تعیین و عملیات تحدید از ســاعت ۸ صبح در محل 
شروع و به عمل خواهد آمد. به وســیله این آگهی از متقاضی مزبور و کلیه صاحبان امالک 
مجاور بر طبق ماده ۱۴ قانون ثبت دعوت می  گردد کــه در وقت مقرر در محل وقوع ملک 
حضور بهم رســانند. واخواهی مجاورین نســبت به حدود و حقوق ارتفاقی باستناد ماده 
20 قانون ثبت از تاریــخ تنظیم صورت مجلس تحدید تا ۳0 روز پذیرفته خواهد شــد که 
بایستی کتبًا به اداره ثبت محل تسلیم و رسید عرض حال دریافت نمایید. ضمنًا معترض 
از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت یک ماه فرصت خواهد داشت که دادخواست خود را 
به دادگاه صالحه تقدیم و گواهی تقدیم دادخواســت را اخذ و به اداره ثبت ارائه نماید. در 

غیر اینصورت سند مالکیت برابر مقررات صادر خواهد شد. 
 تاریخ انتشار:یکشنبه ۱۴00/۱0/2۶

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

37329

- مورخ 1400/10/20
ش 168

 D :افقی
۱- از القاب ناصرالدین شاه قاجار 2- مطلبی را به 

فکر یا ذهن کسی انداختن - زن یا شوهر را گویند 

معروف  نادری اش   - نشانی   - باال  سر  جواب   -۳

است! - دشنام دادن ۴- رود مرزی - طرف و جانب 

- پر حرفی - غذای گیاه ۵- سخن بیهوده - فصل 

بهار - آبگینه و شیشه ۶- میدانی معروف در تهران 

- نی میان تهی - گول زدن ۷- صدمه و آسیب 

آزاد و رها - روحانی  زنانه ۸-  نیم تنه مردانه و   -

مسیحی - خیابان - بیماری ۹- از خواهران برونته 

- نت چهارم۱0- ادکلن مرده! - رنگی بر ناخن - 

گیاهی علفی و چتر مانند ۱۱- نام فرشته ای موکل 

بر دین و تدبیر امور - دیو شاهنامه - ظرف سفالی 

بزرگ ۱2- مکر و حیله - مخفف شاه - مادر عرب 

- فلز چهره ۱۳- مظهر روشنایی - وامها و قرض ها- 

تباهی- خون در آن جاری است ۱۴- تجارت - هر 

چیز سبک و کم وزن ۱۵- از آثار تاریخی جهرم 

مربوط به دوران قاجاریه 

 M :عمودی
۱- رمانی از داستایوفسکی نویسنده معروف روسی 

2- مهمترین جاده تهران مازندران - خرگوش ۳- 

نفی عرب - عینک نمی آورد! - محتوا و معنا - باالی 

بدن ۴- فلز گرانبها - سر فوتبالی - دوستی - نوعی 

به  ترکی  نامی   - پاک تر  و  مقدس تر   -۵ خودرو 

معنای جاویدان و زنده - عاشق و واله ۶- ناشایست 

 -۷ ایران  کالنشهرهای  از   - دشمنی   - ناپسند  و 

پایه و اساس - اثر چربی ۸- دندانه سوهان - بازار 

ترسان  زائو   -۹ گونه   - اعتقاد  و  ایمان   - بی رونق 

- ویتامین جدولی ۱0- عاقل دیوانه نما - از حروف 

الفبا - زخمی که آب کشیده و عفونی شده باشد 

آهنگ   - کردن  بیتوته   - خانمان سوز  بازی   -۱۱

عالمت   - زرتشتی  پیشوای  شد!  رها   -۱2 مارش 

سطح  واحد   -۱۳ خصلت  و  اخالق   - عربی  جمع 

ام الخبائث   - کوچکتر  و  - صغیرتر  و جزا  انتقام   -

۱۴- حمام بخار - قاضی مسابقه ۱۵- رهبر پیشین 

گروه ستیزه جوی جند ا...
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باغ انار ثمری به مساحت 4800 مترمربع به همراه 

2ساعت آب طی پنج روز  ولوله کشی عامل قطره ای  و 

ساختمان و مکان پرورش دام به همراه برق مجزا و 

دارای امتیاز در جوار باغ انار   به فروش می رسد.

کیلومتر 5 جاده نی ریز شیراز، روبروی شهرک سنگ 

)روبروی مسجد فاطمه الزهرا (
 09172622911    کریمی

فروش باغ و ساختمان

2/37178

1- فروش زمین پسته ثمری به متراژ 3 هکتار به همراه 12 ساعت آب شیرین طی 8 روز به مقدار 3/5 اینچ 

2- فروش زمین بایر به متراژ 3 هکتار آماده کشت پسته 

3- منزل مسکونی نوساز، ساخت سال 1398 به متراژ230 مترمربع زمین و 130 مترمترمربع  زیربنای 

کامل و مجهز به آب ،برق، گاز ، کولر گازی ، کولر آبی 

4- منزل قدیمی درکنار منزل نوساز جهت امور پرورش دام به همراه آب و برق به متراژ 600 متر مربع 

همه موارد فوق به صورت یکجا و قیمت توافقی به فروش می رسد 

تل مهتابی، روستای اکبرآباد ،توابع بخش مرکزی    

    09172622911

ی
وش

فر

6/37191

دعوت به همکاری 
به یک راننده با تجربه جهت 

کار روی نیسان نیازمندیم
مراجعه حضوری 

09171304431

فروش خانه1/37194
خانه ای در خیابان فدائیان 

اسالم، 100 متر بر روی خیابان، در 
به حیاط، 2خوابه، 700میلیون

 09374666415
09395006593

1/37351 دعوت به همکاری

به یک حسابدار خانم جهت کار در جهیزیه سرای 

سادات واقع در بلوار پاسداران نیازمندیم.

09133588566   حسینی

2/37325

3000 متر مربع  ملک 
پلنگان دارای سند تک برگ 

به فروش می رسد

09171334347

فروش ملک

2/37178

به یک خانم پرستار با تجربه جهت پرستاری از سالمند با 
 حقوق مکفی نیازمندیم.

 ساعت 10 صبح تا 12 ظهر با شماره 09177937144 
تماس حاصل فرمایید.

دعوت به همکاری
37353/2

تبلیغات در
فضای مجازی نی ریزان فارس

شامل تلگرام، 
واتس آپ، اینستاگرام 

و سایت هورگان
پست روزانه:

  150 هزار تومان
پست آخر شب:
 200 هزار تومان

0917 731 5146
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یک ماجرای واقعی

مراداخلجوغنمیکوبیدند
رهانیریزی

ازدورکهدیدمشمثلهمیشهنبود.نهراهرفتنش،نهچهرهاش
ونهپاسخیکهبهسالممداد.همیشهاگرمشکالتدنیاروی
سرشآوارمیشد،نمیشکست.شاداببودومثبتاندیش.
خداراشاکربود.اینبارامایکچیزیشمیشد.هرکارکرد

نتوانستخودشراعادیجابزند.
دلمرابهدریازدموپرسیدم:امروزمثلهمیشهنیستی.

-چیزخاصینیست.همینطوری.
-اگرنمیتوانیبگویینگوولیاگربگوییسبکمیشوی.

-کمیدلمگرفته،چیزینیستدرستمیشود.
-هرجورراحتی.

*****
ازآنروزیکماهگذشت.بعدازمدتهاداشتواممجورمیشد.
ماندهبودیکضامن.میدانستمرویمرازمیننمیاندازد.در

اینروزگارپیداکردنیکضامنبیمنتحکمطالدارد.
سراغشرفتمومشکلراگفتم.گفت:کدامبانک؟

گفتم:فالن.
دیدمِمنوِمنکرد.قباًلتامیگفتمضامن،باخندهاستقبال
میکردومدارکرامیدادوضامنمیشد.ولیاینبارانگارفرق

میکرد.درهمینبانکدوبارضامنمنشدهبود.
گفتم:مشکلیپیشآمده؟

گفت:چهبگویم.یادتهستیکماهپیشهمدیگررادیدیمو
حالمخوشنبودوتوفهمیدی؟

گفتم:هیچوقتیادمنمیرود.آخرتوراهیچوقتاینطوری
ندیدهبودم.

گفت:رفتهبودمآنجاوامبگیرم.اولکهآنکارمندخانمآنقدر
بدبرخوردمیکردکههممنوهمچندمشتریدیگرچندبار
بااووحتیرئیسدرگیرلفظیشدیم.بعدهمکهیککارمند
شریفوباشخصیترابرایضمانتبردم،آنخانمباغرورجلو
همهباصدایبلندگفت:نخیرنمیشود.ایشانچندقسط

معوقدارد.نمیتواندضامنبشود.
باورکنبیشترازهمهمنخجالتکشیدم.چونکهآنانسان
باآبروبهخاطرمناینقدرتحقیرشد.انگارمراگذاشتهبودند

داخلجوغنومیکوبیدند.بیچارهخیلیخجالتکشید.
گفتم:خب.آخرشچیشد؟

آهیکشیدوگفت:هیچیتابرسیمبیرونبانکانگاروجودم
مثلشمعآبمیشد.بیچارهازمنعذرخواهیکرد.همانجا
بیرونبانکمدارکراریزریزکردموگفتم:وامگرفتنازچنین
بانکیبرایمنحراماست.هرچهاصرارکردکهنکن.گفتم:
مقصرماهستیمکهپولمانرادرچنینبانکهاییمیگذاریم.او
رابدرقهکردموبهبانکبرگشتموحسابمرابستم.االنهمتو

آمدهایومیگوییضامنبشوومنشرمندهتومیشوم.
گفتم:نه.اتفاقًابامنهمهمینطوربرخوردکردند.اصاًلمنهم
پشیمانشدم.گرچهخیلیبهاینوامنیازدارم،ولیمیرومو

حسابمرامیبندم.
همانروزاینکارراکردم.وقتیدربانکبودم،صدایدادو

فریادیکزنبلندشدکهباآنخانمیکیبهدومیکرد.
اینکهبانکمقرراتخودشرادارد،بایدموجودیبهاندازه
باشد،وامگرفتنضامنمعتبرمیخواهد،وهزارجورشرایط
دیگر،همهدرست.ولیآیالگدکردنکرامتانسانهاهمجزئی

ازشرایطوامگرفتناست؟
همینجابنویسمکهدرهمینسیستمبانکیکارمندانشریف،
انساندوست،وظیفهشناسودرستکارکمنداریمولییک

برخوردنادرستموجببدنامیهمهمیشود.

 قرابیه گردویی
راضیهیزدینژاد/مدرسآشپزی

کیکاسفنجی:100گرم
روغنمایع:15گرم شکر:200گرم

سفیدهتخممرغ:90گرم گردو:100گرم
پودرکاکائو:1قاشقغذاخوری  سرکه:6گرم

ابتدانصفسفیدهتخممرغراباگردووشکروکیکاسفنجیو
پودرکاکائومخلوطکردهودوبارچرخکنید.بعدبقیهسفیده
وروغنمایعرااضافهکنیدورویحرارتکممدامهمبزنیدو
تازمانداغخوردندستازهمزدننکشید.درآخرسرکهرا
اضافهکردهوچنددقیقهدوبارههمبزنیدوبگذاریدکاماًلخنک
شود.موادرادرقیفیکبارمصرفبریزیدورویکاغذروغنی
چربشدهبریزیدورویآنراخاللبادامیامغزبادامیاپودر
بادامبریزیدومقداریپودرقندالککنیدودرفرداغقراردهید.

نکات:
1-اگرهمهسفیدهرابریزیدموقعچرخکردناذیتمیشوید.

علتاضافهکردننصفتخممرغراحتچرخشدنوگلوله
نشدنمواداست.

2-سرکهسفیداستفادهکنید.
3-داغخوردنمثلشیرینینارگیلیخیلیمهماست.مدام

ولیآرامرویحرارتمالیم.
4-داغبودنفرخیلیمهماست.اولفررایکربعروی200
درجهگرمکنیدوبعدکهشیرینیراقراردادیددمایفرراروی

175قراردهید.

روزنوشت

آشپزباشی

راندنخودرو
باسوختکمممنوع

بعضیاوقاتهزینهپرکردنکاملباکخودروبابودجهشما
همخوانینداردوبههمیندلیلممکناستتنها5یا10
لیتربنزینبزنید.خیلیازرانندگاننمیدانندکهچنین

کاریمیتواندموجبآسیبجدیبهخودروشود.
پمپهایجدیدبنزینکهدرخودروهابهکارمیروند،
توسطبنزینموجوددرباکخنکمیشوند.بنابراینزمانی
کهبنزینموجوددرباککماستپمپنمیتواندبهدرستی
حرارتخودرادفعکندوهمینموردموجبآسیبدیدن

آنمیشود.
اگربخواهیمنکتهفنیراعلمیترتوضیحدهیماینمیشود:
پمپ که دارد وجود وسیلهای خودرو باکسوخت در
سوختنامیدهمیشود.اینپمپ،بنزینراازباکبهموتور
میفرستد.پمپسوختبهمنظورخنکوروانماندنبه
بنزینمتکیاست.راندنخودروباسوختکمبهاینمعنی
استکهپمپرواننماندهودراینزمانریسکداغشدن

بیشازحدایجادمیشود.
پایینخودرومخصوصًا کارایی به خرابیپمپسوخت
شتابگیریناهنجارآنویاحتیروشننشدنخودرو

منجرمیشود.
تعمیراینپمپدرکنارزمانیکهازشمامیگیردهزینه

زیادیراهمبهشمامتحملمیکند.
سعیکنیدهموارهباکبنزینخودراپرنگهداریدویا

حداقلنگذاریدمیزانآنازیکچهارمپایینتربرود.

دانستنیهای خودرو

عکس و فیلم های خصوصی؛

ازخلوتهمسرانهتافضایمجازی
این7نکتهرافراموشنکنید

بهمردبینواخبردادندکهفیلمخصوصی
اووهمسرشرادراینترنتدیدهاند!باور
نداشتتااینکهخودباچشمانخودش

دید؛داشتسکتهمیکرد.
مردجوانبهیادآوردکهسالقبل،همراهبا
همسرشازخلوتخودفیلمگرفتهبودند.
بازیادشآمدکهچندروزبعد،فیلمراپاک
کردهبود.بیشترکهفکرکرد،بهخاطرآورد
کهیکبارموبایلشرابرایتعمیربردهبود:
لعنتی!کارخودشهست،فیلمرابازیابیو

منتشرکردهاست.
*****

فضایمجازیپرشدهاستازعکسهاو
افرادیکهروحشان فیلمهایخصوصی
به موبایل تصاویرشان ندارد خبر هم

موبایلمیچرخد.
اتفاقیکهمیافتدایناست:

دوست باهم که پسرهایی و دختر  -1
یانامزدمیشوندوچنانبههماعتماد
و عکسها خصوصیترین که میکنند
یا میفرستند هم برای را فیلمهایشان
درمکالماتتصویری،زیادهازحدباهم
ندارندکهطرف احتمااًلخبر و راحتند
قربانی راذخیرهمیکند، تصاویر مقابل

میشوند.
طرفین، از یکی موارد، از بسیاری در
حتیدردورانرابطه،عکسهاوفیلمهارا
بهدوستانصمیمیاشمیفرستد)بااین
تصورکهنزدآنهامحفوظخواهدماندکه

نمیماند(.
از موبایل با برخیزوجهایجوان،  -2
خصوصیترینلحظاتزندگیمشترک
عکسوفیلممیگیرندوچونمهارت
فنیدرنگهداریوسپسحذفکامل
دچار ندارند، را شده ضبط محتویات

مشکلمیشوند.
فروش گوشی، سرقت مانند  اتفاقاتی
تعمیرگاه، به  گوشی انتقال گوشی،

گوشیحتی به دیگری فرد  دسترسی
براییکدقیقه،ارسالاشتباهیفایلبه
باعثمیشوند ... دیگران،هکشدنو
دست به خصوصی عکسهای و فیلمها

دیگرانبیفتد.
چندنکتهمهمدراینباره:

1-اینجملهرابهعنوانیکاصلدر
عصرجدیدهیچوقتفراموشنکنید:»به

دیجیتالاعتمادنکن«.
پدیدههایدیجیتالبهحدیپیچیدهاند
کهخودکارشناساناینحوزهنیزگاهسر
درگممیشوند.هرآنچهراکهبهحوزه
خصوصیتانمربوطمیشود،ازهرآنچه

رنگوبویدیجیتالدارد،دورکنید.
انتشارشان که را فیلمی و عکس - 2
دردسرسازاستبههمدیگرنفرستید.از
عنوان به امروز که کجامیدانیدکسی
یکدوست،آنرادریافتمیکند،فردابه
عنواندشمن،آنراوسیلهانتقامگیرییا

باجخواهیقرارندهد؟
از خصوصی فیلم و عکس اساسًا - 3
خودتانضبطنکنید.بهاینفکرکنیدکه
یکدرمیلیون،ممکناستاینتصاویر
سرازجاییدربیاوردکهنباید.بندیکرا

یادتانهست:بهدیجیتالاعتمادنکن.
4-اگرازاینعکسهاوفیلمهابرایتانآمد،

نگاهنکنید.
5-اینقبیلتصاویررابهدیگرانهم

نفرستیدوزنجیرهارسالراقطعکنید.
تصاویررافوراًپاککنید.آبرودارباشید.

6-نکاتامنیتیرارعایتکنید:
-گوشیتانحتمًارمزداشتهباشد.

-قبلازفروشگوشی،اطالعاتآنرا
بهطورکاملپاککنیدوبهحالتاولیه

کارخانهدربیاورید.
-گوشیرابههیجکسندهید.

-برایآلبومهاوشبکههایاجتماعیتان،
رمزهایمجزابگذارید.

-رمزهایخودرادرکامپیوترهایدیگران
واردنکنید.

-قبلازارسالهرفایلیبهدیگران،آنرا
بهدقتبررسیکنیدتااشتباهیدرارسال

رخندهد.
-گوشیراازجاهایمعتبربخریدوفقطبه
افرادمطمئناجازهدهیدرویآننرمافزار
نصبکنند)درغیراینصورتممکناست
ازراهدوربهمحتویاتگوشیتاندسترسی

داشتهباشند(
-ازجاهایمعتبر،دانلودکنید.هرفایلی

رابازنکنید.
کامپیوتر از دیگران استفاده برای -
شخصیتان،دسترسیمهمانایجادکنید
ودسترسیاصلیرافقطبارمزورودمیسر

کنید
7-همانبنداول:بهدیجیتالاعتمادنکن.

عصرایران

پای درس کربالیی احمد تهرانی )ره( 

بزرگترینعبادت،احسان
بهخلقوبزرگترین
معصیت،ظلماست

درسهای اخالقی

/یکیازعّلتهاییکهماتوفیقسحرخیزینداریم
ودروقتآنسنگینهستیموگویاگوشهایمان

صدیَمَلکمنادیراکههمهاولیاءاللهرابیدارمیکند

نمیشود،ایناستکهروحوقلبمابهخاطردومسأله

سنگینمیشودومثلگنجشکیکهبهدوپایشوزنه

آویختهاند،بهوقتسحرنمیتواندبرخیزدوبهمالقات

یارپربزند؛ویادرعباداتخود،روحباالنمیرودولّذت

عبادترانمیچشد:

یکیازآندوعامل،لغوولهووزیادحرفزدناست؛

ودیگریکهخیلیانسانراسنگینمیکند،غیبت

کردناست.منعینًادیدمکهغیبتشب،توفیق

سحرخیزیراازانسانسلبمیکند.

/رفقا،هرروزصبحوقتیکهدِردکانرامیگشایید،
اگرروزیرسانرادکانبدانید،کهنعوذباللهکافر

میشوید!اگرهمدکانرامؤّثربدانیدوهمخداوندرا،

پسخدایناکردهمشرکمیشوید!لذاموّحدواقعی

کسیاستکهرّزاقراتنهاخداوندبداندوالغیر؛وبر

حسبوظیفهوبهنّیتخدمتبهخلقخدا،دردکان

رابگشاید.

اللهدوجزءاست:یکجزءآن»ال« /معنیالإلَهإالَّ
استیعنیآنچهکهغیرازاوستونامحرماست،باید

ازخانهبیرونکنی.ویکجزئش»إاّل«استیعنیجز

صاحبخانهاصلی،کسینبایددرصدرمجلسدلت

بنشیند.

/انسانباهرکسیکهبنشیند،خواستهوناخواسته،
نقشیازاودرآینهدلشحکمیشود،کهقلباورا

تاریکیاروشنمیکند.پسبهتراستکههمنشین

محّبتخداوندبشویم،تاآبورنگخدارابگیریم.

/یکعمربهخیالخودمانمجاهدهمیکنیمواز
حاللوحرامزندگیمانمیزنیم؛اّماآخراالمرهرجا

کهمینشینیم،میگوییمکه:مناینکارراکردم،من

اینصفتراُکشتم،مناینعملبدراکنارگذاشتم!

چهلسالهمهبتهارامیشکنیم،اّماغافلیمازاینکه

عاقبت،تبررابردوشبتبزرِگ»من«گذاشتهایم؛و

هنوزهمنفهمیدیمکههمهاینکارها،برایآناست

کهخودمانراازمابگیرند!آنزمانیکه»من«ازآدمی

جداشد،جانهاخالصیمییابد؛وآنوقتاستکه

میشودَنَفستازهایکشید.

/مراقبباشیدتادرمنزل،توهینیابیادبیاز
شماصادرنشود!زیرازنوفرزند،دربرابرشماقدرت

مقاومتندارند؛لذاچوننیرویمردیشمابهآنانغلبه

دارد،بسیاردلشکستهوغمگینمیشوند.

/اولیایخداوبزرگان،برزخبسیاریازمؤمنینو
انسانهایوارستهرادیدهاندکهبعدازمرگشانبار

سنگینیراتحّملمیکنند!باآنکههمگیاهلخیر

وایمانبودند؛ولیبهخاطرکوتاهیوظلمیکهبه

طرف آن میداشتند، روا خود فرزندان و خانواده

پایشانگیراست.

/درسلوکحّتیاالمکانسعیکنیدکهظلمیاز
شماصادرنشود!چونکهبارظلم،ماورایتصّورماست.

یکباردرعالممعنابهمنحالیکردندکه:هیچعبادتی

به نیز معصیتی هیچ و نمیرسد؛ احسانخلق به

عظمتظلموجودندارد!

/هراندازهایکهخداوندرابیشترباورداشتهباشی،به
همانمیزانهمدعاهازودترمستجابمیشود.هرقدر

کهیقینتبهخداوندبیشترباشد،بههماناندازهنیز

پاسخخودراسریعترمیگیری.

/رفیق،وجودمنوتودرقبالوجوداو،یعنی
فرعونیت!اونیزمیخواهدکهاینفرعونیتراازمن

وتوبگیردوخداهایدروغینراازمیانبردارد.او

میخواهدکهدرخودشغرقشویوکاسه»چهکنم،

چهکنم«دستنگیری.ایننیزحاصلنمیشودمگر

آنکهدرقدماّول،همهموهوماتتراکناربگذاری.

/پایهتحصیلهرچیزیابتداروییقینمیچرخد.
حتمًابایدبایقینقدمبرداشت،نهبااگرومگر!تازمانی

کهروییقینپیشنرویم،آندریچهیاتَُّقوااللََّهَو

ُیَعّلُمُکُماللَُّهبهرویمانبازنمیشود.

//

بچه ها سالم
به کوشش سمیه نظری 

»کوتی کوتی« یک هزارپا است. 
یک هزارپا با هزار تا پا. یعنی او 
باید هزار تا کفش داشته باشد و 
هزار تا جوراب. تازه او در حمام 
باید هر هزار تا پایش را سنگ پا 
جفت  آخرین  وقتی  او  بزند. 
کفش هایش را می گیرد، اولین 

پایش  است،  گرفته  که  جفتی 
را می زند. چون قرار است هر 
ماه فقط یک جفت کفش بخرد 
بزرگ تر  ماهی  چند  او  حاال  و 
باید  کوتی کوتی  است.  شده 
جوراب هایش را بشوید. حتماً 
هزار  که  است  نرفته  یادتان 

شوند  شسته  باید  جوراب  تا 
نه یکی. او وقتی برای پا درد به 
دکتر می رود باید به دفترچه اش 
نگاه کند تا شمارۀ پایی را که 
بگوید. یک  درد می کند دقیقاً 
لحظه صبر کنید، انگار یک لنگه 
کفش کوتی کوتی هم گم شده 
است. کسی آن را ندیده؟ واقعاً 
یک هزارپا چقدر مشکل دارد. 

یک هزارپا با هزارتا مشکل.
و اما  ...

بازی  فوتبال  کوتی کوتی 
اما  دارد.  دوست  خیلی  را 
دوست  را  او  بازی  هیچ کس 
ندارد. خودش که فکر می کند 
قهرمان است. آقای گل است. 
اما همه می دانند که او بازیکنی 
با هزارپاست. و هزار دردسر. 
کند،  بازی  که  حمله  خط  در 
توپ زیر پاهایش گم می شود. 
دفاع که باشد، پای همه را ُخرد 
فکر  مربی اش  دیروز  می کند. 
برای  جا  بهترین  تازه ای کرد: 

کوتی کوتی دروازه است!«

کوتیکوتی
عشقفوتبال یك امید، یك بهار

آتوسا صالحي

بارها تو را ميان آسمان

ديده ام، بزرگ و خوب و مهربان

من هميشه با تو حرف مي زنم

چون خوِد تو گفته اي: »مرا بخوان«

ابر وقتي از تو حرف مي زند

بيد زرد، سبز رنگ مي شود

وقتي آب، شعر حفظ مي كند

من دلم دوباره تنگ مي شود

باز توي دفترم براي تو

يك اميد، يك بهار مي كشم

روي پله هاي رنگ رفته مان

مي نشينم، انتظار مي كشم

بعد لحظه اي خيال مي كنم

روبروي من، تو ايستاده اي

گوش كرده اي به حرف هاي من

خواهش مرا جواب داده اي

... فكر مي كنم بدون ياد تو

قلب ها سياه و زشت مي شوند

در دلم هميشه ذكر خير توست

با تو خانه ها بهشت مي شوند
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بهکوششفاطمهزردشتینیریزی

 غلط های متداول 
در زبان فاریس

از دیدگاه استاد حسن عمید
معنی به معدل:  
حد و شده هموزن
وسطچیزی)معدل
نمرهها(بهضممیمو
فتحعینوفتحدال
ل(است. مشدد)ُمَعدَّ

ل( اغلببهکسردالتلفظمیکنند)ُمَعدِّ
کهغلطاست.

برگرفته از: عمید،حسن)بیتا(غلطهای
فاحشفرهنگهایفارسیبهعالوهغلطهای
مشهورومتداول،تهران:انتشاراتکتابخانه

گوتنبرگ،صص127و128.

به فرخنده بادِ یکم بهمن، هزار و هشتاد و دومین زادروز فردوسی بزرگ

ابیات مشهوری که از شاهنامه نیست
استاد اینستاگرام رسمی پیج تازگی به
محمدرضاشفیعیکدکنیکهتوسطیکی
ازشاگردانایشانادارهمیشود،بربرخی
ابیاتمشهورمنتسببهفردوسیانگشت

گذاشتهوآنهاراجعلیاعالمکردهاست.
وینوشتهاست:

توانوظرفیتخود، بهقدر اینرسانه
جعلی مشهور ابیات تا دارد تالش
و معتبر نسخههای گواه به را شاهنامه
کند؛ معرفی شاهنامهشناسان سخن
توصیهایکههمٔهخادمانفرهنگایران
وشاهنامهشناساندرهردورهوعصری
مدامگفتهاندومایٔهآزردگیعمیقآنها

بودهاست.
نسخههای گواه به رو پیش ابیات
و پژوهشگران، سخن شاهنامه، معتبر
شاهنامه با ارتباطی شاهنامهشناسان
و مقالهها اساس بر ابیات این ندارد.
ملکالشعرای استادان: یادداشتهای
بهار،مجتبیمینوی،منوچهرمرتضوی،
امیدساالر، جاللخالقیمطلق،محمود
سجادآیدنلو،ابوالفضلخطیبیودیگران

تنظیمشدهاست.
پیام به پیج این مدیر پاسخ اساس بر
نیریزانفارس،قراراستمقاالتدیگری

نیزدراینزمینهمنتشرشود.

ابیات جعلی
منتسب به فردوسی بزرگ:

چوبختعرببرعجمچیرهگشت
همهروِزایرانیانتیرهگشت

جهانرادگرگونهشدرسموراه
توگویینتابددگرمهروماه

زمینشئهونغمهازچنگرفت
زگلعطرومعنیزفرهنگرفت
ادبخوارگشتوهنرشدوبال

شفیعی استاد اینستاگرام پیج ادمین
درپاسخبهاستنادیکیازکاربرانبهاین
نوشته بهحکیمطوس انتساب و ابیات
است:»حکیمپارسیگویطوسیچنین
سست ابیات این نکردهاند. اشارهای

معلومالحالدرشاهنامهنیست.«
اینپیجنوشته:

بیتمشهور»بسیرنجبردمدراینسال
سی/عجمزندهکردمبدینپارسی«نیز
سرودهفردوسیبزرگنیستودرغالب
نسخههایمعتبروقابلاعتنایشاهنامه

وجودندارد!
درپاسخبهاینپرسشآمیختهباشگفتی
آیا که این بر مبنی مخاطبان برخی
فردوسیدرشاهنامهازلغاتعربیاستفاده
شفیعی استاد پیج ادمین است؟ کرده
کدکنیتصریحکردهکهفردوسیاشعارش
راباوسواسخاصیسرودهوازلغاتعربی
هماستفادهکردهاست.سپساضافهکرده
استکه»چندصدلغتکهریشهعربی
دارددرشاهنامهموجوداست«وسپسدر
پاسخبهاستنادیکیازکاربرانبهاینبیت
که»بهیزدانکهگرماخردداشتیم/کجا
اینسرانجامبدداشتیم«نوشتهاستکه
اینبیِتسخیِفسطحیهمازفردوسی

بزرگنیست!
زشیرشترخوردنوسوسمار

عربرابهجاییرسیدهستکار
کهتاجکیانیکندآرزو

تفوبرتوایچرخگردونتفو
ادمینپیجرسمیاستادشفیعیکدکنی
درادامهمینویسد:»اینابیاتهمسروده
فردوسِیجاننیستودرشاهنامهوجود

ندارد!«
ازنکاتجالبتوجهدرستیزاینپیجبا
جعلیاتآناستکهدرپاسخبهاستناد

یکیازکاربرانبهبیت»چوایراننباشدتن
منمباد/بدینبوموبرزندهیکتنمباد«
آوردهاست:»اینبیتنهتنهاازفردوسی
نیستبلکهدشنامینارواوتوهینبهشاعر
عظیمالشأِنملیما،فردوسیاست.وقتی
هممیگوییمشاهنامهپژوهانگفتهانداین
بیِتتقلبِیسستنوسرودهالحاقیاست،
بهضدیتباوطندوستیمتهممیشویم!
شاهنامهستایشگرخرد،انسانیتورفتار
انسانیست،ایرانوتورانهمندارد؛نه
اینبیتفاشیستِیضدبشری!اینبیتدر
نسخههایمعتبرواقدمنیامدهاست!سخن
مرحوماستاددکترمجتبیمینویبهیاد

میآیدکهفرمودند:»اینبیت:
چوایراننباشدتنمنمباد

بدینبوموبرزندهیکتنمباد
شاهنامه تمام در نیست. فردوسی از
یک وقتی یک نیست. بیتی چنین
بیتی کسیدلشخواستهاستچنین
بسازدوبهفردوسینسبتدهد.اشعاِر
دادهاند قرار هم پهلوِی را بیپدرومادر
بنده واسمآنراشاهنامهگذاشتهاند.
وقتیهممیگویماینشعرمالفردوسی
وطنپرست تو آقا میگویند نیست،
احساسات میخواهند افرادی نیستی!
وطنپرستیمردمرابدینترتیبتحریک
کنندوباالبیاورند.هرچهدلشانخواست
درآنمیگنجانندوهرچهدرآنگنجانده
این میگویند و میکنند قبول شده

شاهنامهملتایراناست!«
ادمیناینپیجسپسدرپاسخبهیکیاز
کاربرانکهبهشعر»اگرسربهسرتنبه
کشتندهیم/ازآنبهکهکشوربهدشمن
را بیت »این است: کرده اشاره دهیم«
افراسیاب زبان از داستان، در فردوسی
سرودهاست،نهایرانیان!افراسیاببرای

با جنگ به تورانیان ترغیب و تحریک
رستم،اینبیترامیخواندهاست!

»چنینگفتپیغمبرراستگوی/زگهواره
تاگوردانشبجوی«اینبیتهممطابق
کدکنی شفیعی استاد پیج اظهارنظر
اینباره در پیج این نیست. فردوسی از
هم برساخته بیِت »این است: نوشته
سرودهفردوسینیست.درهیچنسخهای
نیامدهاست.استاددکتردبیرسیاقیاز
حکمت، علیاصغرخان یادداشتهای
خادمبزرگوبیهمتایفرهنگایراننقل

میکنندکه:
حدیث که من نزد آمد شخصی یک 
»اطلبواالعلممنالمهدالیاللحد«رابه»ز
گهوارهتاگوردانشبجوی«ترجمهکرده
بود.مندیدمزیباست،گفتمدرمدارس
ابیات جزو آمده امروز شود. استفاده

شاهنامه!«
ودریکیازآخرینموارد،اینپیجبیت»که
رستمیلیبوددرسیستان/منشکردهام
رستمداستان«رانیزبیِتسسِتتقلبِی
آشکارتوصیفکردهکهازفردوسینیست!

جعلی مقاله این در که ابیاتی دیگر از
خواندهشدهمیتوانبهمواردزیراشاره

کرد:
زنواژدهاهردودرخاکبِه

جهانپاکازین)زین(هردوناپاکبِه
***

عربهرچهباشدمرادشمناست
کجاندیشوبدخویواهریمناست
چوبختعرببرعجمچیرهگشت

همهروزایرانیانتیرهگشت
جهانرادگرگونهشدرسموراه

توگویینتابددگرمهروماه
زمینشئهونغمهازچنگرفت

زگلعطرومعنیزفرهنگرفت

ادبخوارگشتوهنرشدوبال
ببستنداندیشهراپّروبال

جهانپرشدازخویاهریمنی
زبانمهرورزیدهدلدشمنی

کنونبیغمانراچهحاجتبهمی
کرانراچهسودیازآواینی
کهدربزماینهرزهگردانخام
گناهاستدرگردشآریمجام

بهجاییکهخشکیدهباشدگیاه
هدردادِنآبباشدگناه

برای اطمینان از اصالت
بیت مورد نظرمان چه کنیم؟

برایکسانیکهمیخواهندبدانندبیت
موردظّنشانازفردوسیاستیاخیر،و
فرصتمطالعهمنابعتخصصیراندارند،
راهها مطمئنترین و سادهترین از یکی
شاهنامه بیتیاب کتاب دو به مراجعه

است.
بر فردوسی شاهنامه بیتیاب نخست:
اساستصحیحهشتجلدیدکترجالل
و ایمانی علی بهکوشش مطلق خالقی
دایرهالمعارف مرکز خسروی، خدیجه

بزرگاسالمی.
دوم:بیتنمایشاهنامهفردوسیتدوین
جواهری، رضایی علیمحمد سید
اساس بر اینکتاب اطالعات. انتشارات
سهچاپژولمول،مسک،وخالقیمطلق
استوامکانرصدهربیتراهمزمانبر

اساسسهچاپمعتبردارد.

به مقاله این محتوای است نوشتنی
همتهمشهریفرهیختهوپژوهشگرما
جنابدکترمختارکمیلیبهتأییدیکی
ازنزدیکانویاراناستاددکترمحمدرضا

شفیعیکدکنیرسیدهاست.

بزرگان ادبیات
وجدان،

صدای خدواند است
آلفونسدوالمارتین

متولد21اکتبر1790،شاعر،نویسنده
وسیاستمدارفرانسوی.

سالمتی خاطر به سالگی بیست در
خودبهایتالیاعزیمتنمودودرآنجابا
»گرازیال«آشناشد؛نامخاطرهانگیزی
کهدربیشتراشعاراوبهچشممیخورد.

درسیسالگی،نخستینکتاباوبهنام
»اندیشههایشاعرانهومذهبی«منتشر
شد.شعرفلسفیوهماهنگوموزون
اوبهسببتازگیوزیباییودلپذیزی
خاصیکهداشتمردمرامتوجهوی

ساخت.
درسال1830»هماهنگیها«راانتشار
جنبهی بیشتر کتاب این اشعار داد،
غزلسرایی. جنبهی تا داشت اندیشه
بهتریناثرشعریالمارتین»دریاچه«
استکهخودشهمبهآنعالقهداشت.

المارتینحوادثعادیزندگیروزمرهرا
بهزبانیسادهوبایکدیدزیبایشاعرانه

بهرشتهتحریردرمیآورد.اوبهزندگی
آمیختهبهتقوی،مذهبکاتولیکوبه

پرستشطبیعتعالقهداشت.
ویدرسنهفتادوهشتسالگی،در

فقروبیچارگیجانسپرد.
نفر،گویی تنهایک نبود -گاهیدر

جهانبهتمامیخالیست.
-اقبالبهسراغکسیمیرودکهبهکار

عقیدهداردنهاقبال.
-وجدان،صدایخداونداست.

-خداوندشایستگیزنرادرقلباوقرار
دادهاست.

-انتقاد،تواناییمردمناتواناست.
بزرگیزناست؛زن کار -سببهر
ومحبت مهر به کهجز است کتابی

خواندهنمیشود.
هیچ دربرگیرندهی خونین جنگ -
گونهسودینیست،جزاینکهبهتعداد

گورهایسیاهرنگمیافزاید.
-زندگی،یعنیجستجویهمیشگی.

ویژهطنزنیریزانفارس
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لنگلنگانمیروممنباخِرخودشاِدشاد
میزنمهیحرفحقرا،هرچهبادا،هرچهباد

حکایتهای ُقلمراد
دردسرهای زندگی در مملکت ما!!

از غذا خوردن تا دستشویی رفتن
یکمدتیاستنمیدانمچرا!
میگویند هی مسئوالن ولی
مردمبایدتحملکنند،سختی
ُلنگ نخورند، میوه بکشند،
بخورند، خشک نان بپوشند،
وعده یک وعده سه جای به
هم اگر نهایت در و بخورند،
از کنند جمع نمیخواهند،

ایرانبروند.
ازجملهیکبندهخداییگفته
بود:»قدریمقاومتوتحمل
سختیهاالزماست.ممکناست
زمانیفرابرسدکهماروزیدو
وعدهغذابخوریم؛چهاشکالی
داردحتیاگرشرایطبدترشود
ماروزییکوعدهغذابخوریم«.

یکیدیگرهمبهمردمسرکوفت
یاد یمنیها »از که: بود زده
بگیریمکهبهجایلباسُلنگ
میبنددواسلحهبهدستدارند
وچندتکهنانخشکدستشان

است«.
فرمایش هم دیگر یکی
فرمودهبود:»مردمبایدسطح
توقعاتشانراازحدکنونیهم
پایینتربیاورند.اگرمنهمیشه
اینغذارامیخوردم،ازاینبه
و بخورم خالی برنج باید بعد
میوه بگذارم. کنار را خورش
گرانشده،چهلزومیداردکه
ماچندنمونهمیوهبخوریم.اصاًل

یکهفتهمیوهنخوریم«.
تکلیف تعیین هم دیگر یکی

فرمودهبود:»هرکسآنرفاه
رامیخواهدجمعکندازایران

برود«.
دیدم فرمایشها، این پی در
کمسواد خرسواِر پیرمرِد مِن
کهنمیتوانمجمعکنمازاین
سعی بنابراین بروم، مملکت
کردمبهخودممقداریسختی
ماندن شایستگِی بلکه بدهم
خودمان مملکت همین در
راداشتهباشمویکوقتمرا
سوریه یا افغانستان یمن، به

دیپورتنکنند.
ازهمینروبهتدریجوعدهشام
خورشت بعد کردم. حذف را
برنج و کردم کم ناهار از را
مشمئز کمی خوردم. خالی
در ماندن به ولی بود کننده
میوه بعد میارزید. مملکت
میوههای به کردم منحصر را
پالسیدهوارزانکهآخرشباز
میوهفروشیمحلمیخریدمیا

مجانیمیداد.
نمیخوردم خورشت چون
گوشتهمخودبهخودحذف

شد.
ازشماچهپنهانهمینشرایط
ریاضتیرابرایَخرمراد)خرمرا
میگویم(اجراکردم.ازجمله
حذفیونجهوجو،کمکردن
مقدارکاه،وتعویضپاالننوبا

یکپاالنقدیمِیخشنوپاره.
حمامهمکهمیرفتمبهجای

اینکهخودمراباحولهینرم
قدیمها مثل کنم، خشک
هم گرم نان میبستم. لنگ
نمیخوردمومیگذاشتمکمی
با بخورم. بعد و شود خشک
کم وزن تدریج به کارها این
کردمبهحدیکهشدمپوست
واستخوان.اماباخیالراحت
زندگیامرامیکردموبهخرم
امیدمیدادمکه:»تحملکن
َخرمراد!یهروزهمهچیدرست

میشه«
بهحالمردمرفاهزدهافسوس
چقدر اینها که میخوردم

بدبختندولیاقتندارند.
ادامه وجدان آرامش این
آخرین در که این تا داشت
گفت: ناصح یک اظهارنظرها،
نیازی که بخورید کم »آنقدر
نداشته رفتن دستشویی به
ثابت وعده ازیک غیر باشید!
هرچهمیخورید،بدانیدشما
حمالومزدوربیمزدهستید!
شوید بهشتی میخواهید اگر
کمبخوریدتانیازبهدستشویی

نداشتهباشید.«
دوباره پنهان ازشماچه حاال
احساسبدیدارموهروقت
دستشوییمیرومعذابوجدان
میگیرموتامیخواهمفراموش
دستشوییام دوباره کنم،

میگیرد.
امضاء: ُقلمراد

ماجراهای تبعه موجاز
بیسرزمینترازباد

َیکوقتیکهزمانزیادیهمازآنگوذر
َنمیکوند،زیرلبخوانَدهَمیکردم:

سرزمینمن...خسَتهخسَتهازجفاَیه...
ودردلآرزوَمیکردمروزیبیَوالیت
خودمبرگردم.َچهکونمکهازَوالیتایران
واینهمهَگرانیوتورمو...خسَتهومانَده

شدهبودم.
اماحاالکهبازهمطالیبانبرَوالیتما
َنمیخواهد دلم دیگر ُمسَتولیشدهاند،
برگردم.یعنیاصاًلچشمدیدَنمیکونم
برگردموآنخاَطراتقدیمقوندوزبرایم

جانَبگیرد.
آرزوی در و َبمانم جا همین حاضرم

دستنیافتنیَوالیتخودَگریهکونم.
را راستش است. بهانه هَمه اینها البته
َبخواهید،خودمکهدرَوالیتافغانیستان
بودم،کارتفعالگروَهکشانراداشتموبا

آنپوزَمیدادم.
بربرنگشتنرافقطبی دلیلتصمیمم

شوماَمیگویم؛دورازَچشمانزوَلیخا.
واقعیتایناستکهدرخبرهاخوانَده
کردمطالیبانموعتادانموادموخدررااز
سطحشهرهاجمعآوریکردهوواداربه
ترکاعتیادَمیکوند.َبتازگیهم7َهزار

موعتادراوادارَبترکاعتیادکرَدهاند.
همینمانَدهکهبرگردمومنراگرفَته

کونندودرکمپهایقوندوزبیندازند.
البتهاگرهمَبزولیخاهمگفَتهکونمکه
گشتارشادمأمورانطالیبانَبراهافتاده
وَبزنانبرایسوارموِتر)ماشین(شدنبا
مرداننامحرمیاَحجاَبشانگیرَمیدهدیا
َنمیگوذاردکسیموسیقیگوشکوندیا
َبریشکوتاهمنگیرَمیدهند،کارتمام

استواوهمَقیدَوالیتمانراَمیزند.
عوض َوالیت این شرایط امیدوارم اما
نشودوباایناربابانجدید،دوبارهآرزوی
َوالیتخوَدمانرانکونیمکهحالوَحوصله

اسبابکشیندارم.
نجیب

ماجراهای من و بی بی

حاال ای عوض دُست درد نکنه هه؟
هوشنگهمانطورکهکنارپدرشنشستهبود،

نیمنگاهیبهمنوسپسبیبیانداخت...
-بیبیبراتنگفتمازخوِنیسامان،نگوخونه
بوگوکاخ،بوگوقصر،چارتاخوابداشتبه
چهبزرگی،دوبلکس...حمومدسشوییشاز
اتاقپذیراییماباکالستر...واااااایمبالشون،
مبالشونخودیههیچینگو،انگاِنشسهبودی

روپِرقو...
بیبیبدوناینکهجوابهوشنگرابدهدرو

کردبهعمووگفت:
-ننهیونسحاِلخودوتچیطوره؟کمُرتبیتر

شد؟
هنوزعموچیزینگفتهبودکههوشنگدوباره

رشتهکالمرابهدستگرفت...
-بیبیحاالخونشونهیچی،اَماشیناشون
تاماشیندارن. نفرن،سه بگم،چار براتون
ماه شیش اَ که ما لگِن ای مِث نه ماشینا!

سال،چارماُهشتوتمیرگاهه،ازایماشین
انگار توش میشینی وختی که شاسیبلندا

میشینیتوهواپیما!ازاونا...
بیبیدوبارهچشمازهوشنگگرفتونگاهش

راُسردادسمتعمو...
-یونس،نگفتیننه،رفتیدکتر؟کمُرتبیتر

شد؟
-خوبمننه،دکتر...

ادامهدهدکهدوبارههوشنگ عموخواست
پریدتویحرفش...

-بیبیازخوراکیایتوخونشونبراتونبگم...
چنمدلمیوه،شیرینی،تنقالت...بهخدابه
اینامیگنزندگیا،عشقدنیاروهمینامیکنن...

بیبیچشمغرهایبههوشنگرفتواینبار
دلشطاقتنیاورد...

-هوشنگچندقهننهزبونبهَدَهنبیگیربینم
ُبواتچیچیمیگه...

روکردبهعمو...
-خوننهمیگفتی،دکترگفکمردرُدتبری

چیچیه؟
عموچایشراسرکشید...

ننه؟میگفتبریکارسنگینه، بگم -چی
میگفبریکارزیادیه!

بیبیآمدحرفیبزندکهدوبارههوشنگمهلت
حرفزدنراازاوگرفت...

-هادیه!ماخاسینگه؟آخهاَیمشغلهتوداری
بابا؟نهکالسیداره،نهپولتوشه،نهنون...
واالبچایمردمباباشونبراشونچیکهنخره

نیس،مسافرت،ایَوراوور...مام...
اینبارهوشنگهنوزحرفشتمامنشدهبودکه

عموازجایشبلندشد...
-ننه،منیهکاریدرم،بیترهبرم...خدافظ...

هنوزعمودرستوحسابیدررانبستهبودکه
بیبیباعصاافتادبهجانهوشنگ...هوشنگ

حالتیدفاعیبهخودگرفت...
-ایبابا،چرامیزنیبیبی؟

درد و میزنی چرا مرض، و میزنی چرا -
تو عقل هنو شده ساُلت بیس بیدرمون،
َکَلتنامده،ِنشسیایحرفاِرمیزنیکهُبواته
شرمندهکنی؟خاکتوسُرت!توهنوباای
قِددراُزتپولتوکیستهاَبواتمیسونیبعد
کمر ای با که پسُرم بدبخت طلبکاُرشی؟
دردیشدرهصبتاشوبریشماجونمیَکنه!
حاالایعوضدُستدردنکنههه؟َایتفتو

روت!
-بیبیمنکهچیزینگفتمکه...

-دیهماخاسیچیچیبیگیبچه؟ها؟دیه
ماخاسیچیچیبیگی؟بواتبیشتراینتونس
پولدربیَیره،توایکارهبکنکهصبزبونبچت

سُرتدرازنواشه!
گالبتون
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یک ماجرای واقعی

مراداخلجوغنمیکوبیدند
رهانیریزی

ازدورکهدیدمشمثلهمیشهنبود.نهراهرفتنش،نهچهرهاش
ونهپاسخیکهبهسالممداد.همیشهاگرمشکالتدنیاروی
سرشآوارمیشد،نمیشکست.شاداببودومثبتاندیش.
خداراشاکربود.اینبارامایکچیزیشمیشد.هرکارکرد

نتوانستخودشراعادیجابزند.
دلمرابهدریازدموپرسیدم:امروزمثلهمیشهنیستی.

-چیزخاصینیست.همینطوری.
-اگرنمیتوانیبگویینگوولیاگربگوییسبکمیشوی.

-کمیدلمگرفته،چیزینیستدرستمیشود.
-هرجورراحتی.

*****
ازآنروزیکماهگذشت.بعدازمدتهاداشتواممجورمیشد.
ماندهبودیکضامن.میدانستمرویمرازمیننمیاندازد.در

اینروزگارپیداکردنیکضامنبیمنتحکمطالدارد.
سراغشرفتمومشکلراگفتم.گفت:کدامبانک؟

گفتم:فالن.
دیدمِمنوِمنکرد.قباًلتامیگفتمضامن،باخندهاستقبال
میکردومدارکرامیدادوضامنمیشد.ولیاینبارانگارفرق

میکرد.درهمینبانکدوبارضامنمنشدهبود.
گفتم:مشکلیپیشآمده؟

گفت:چهبگویم.یادتهستیکماهپیشهمدیگررادیدیمو
حالمخوشنبودوتوفهمیدی؟

گفتم:هیچوقتیادمنمیرود.آخرتوراهیچوقتاینطوری
ندیدهبودم.

گفت:رفتهبودمآنجاوامبگیرم.اولکهآنکارمندخانمآنقدر
بدبرخوردمیکردکههممنوهمچندمشتریدیگرچندبار
بااووحتیرئیسدرگیرلفظیشدیم.بعدهمکهیککارمند
شریفوباشخصیترابرایضمانتبردم،آنخانمباغرورجلو
همهباصدایبلندگفت:نخیرنمیشود.ایشانچندقسط

معوقدارد.نمیتواندضامنبشود.
باورکنبیشترازهمهمنخجالتکشیدم.چونکهآنانسان
باآبروبهخاطرمناینقدرتحقیرشد.انگارمراگذاشتهبودند

داخلجوغنومیکوبیدند.بیچارهخیلیخجالتکشید.
گفتم:خب.آخرشچیشد؟

آهیکشیدوگفت:هیچیتابرسیمبیرونبانکانگاروجودم
مثلشمعآبمیشد.بیچارهازمنعذرخواهیکرد.همانجا
بیرونبانکمدارکراریزریزکردموگفتم:وامگرفتنازچنین
بانکیبرایمنحراماست.هرچهاصرارکردکهنکن.گفتم:
مقصرماهستیمکهپولمانرادرچنینبانکهاییمیگذاریم.او
رابدرقهکردموبهبانکبرگشتموحسابمرابستم.االنهمتو

آمدهایومیگوییضامنبشوومنشرمندهتومیشوم.
گفتم:نه.اتفاقًابامنهمهمینطوربرخوردکردند.اصاًلمنهم
پشیمانشدم.گرچهخیلیبهاینوامنیازدارم،ولیمیرومو

حسابمرامیبندم.
همانروزاینکارراکردم.وقتیدربانکبودم،صدایدادو

فریادیکزنبلندشدکهباآنخانمیکیبهدومیکرد.
اینکهبانکمقرراتخودشرادارد،بایدموجودیبهاندازه
باشد،وامگرفتنضامنمعتبرمیخواهد،وهزارجورشرایط
دیگر،همهدرست.ولیآیالگدکردنکرامتانسانهاهمجزئی

ازشرایطوامگرفتناست؟
همینجابنویسمکهدرهمینسیستمبانکیکارمندانشریف،
انساندوست،وظیفهشناسودرستکارکمنداریمولییک

برخوردنادرستموجببدنامیهمهمیشود.

 قرابیه گردویی
راضیهیزدینژاد/مدرسآشپزی

کیکاسفنجی:100گرم
روغنمایع:15گرم شکر:200گرم

سفیدهتخممرغ:90گرم گردو:100گرم
پودرکاکائو:1قاشقغذاخوری  سرکه:6گرم

ابتدانصفسفیدهتخممرغراباگردووشکروکیکاسفنجیو
پودرکاکائومخلوطکردهودوبارچرخکنید.بعدبقیهسفیده
وروغنمایعرااضافهکنیدورویحرارتکممدامهمبزنیدو
تازمانداغخوردندستازهمزدننکشید.درآخرسرکهرا
اضافهکردهوچنددقیقهدوبارههمبزنیدوبگذاریدکاماًلخنک
شود.موادرادرقیفیکبارمصرفبریزیدورویکاغذروغنی
چربشدهبریزیدورویآنراخاللبادامیامغزبادامیاپودر
بادامبریزیدومقداریپودرقندالککنیدودرفرداغقراردهید.

نکات:
1-اگرهمهسفیدهرابریزیدموقعچرخکردناذیتمیشوید.

علتاضافهکردننصفتخممرغراحتچرخشدنوگلوله
نشدنمواداست.

2-سرکهسفیداستفادهکنید.
3-داغخوردنمثلشیرینینارگیلیخیلیمهماست.مدام

ولیآرامرویحرارتمالیم.
4-داغبودنفرخیلیمهماست.اولفررایکربعروی200
درجهگرمکنیدوبعدکهشیرینیراقراردادیددمایفرراروی

175قراردهید.

روزنوشت

آشپزباشی

راندنخودرو
باسوختکمممنوع

بعضیاوقاتهزینهپرکردنکاملباکخودروبابودجهشما
همخوانینداردوبههمیندلیلممکناستتنها5یا10
لیتربنزینبزنید.خیلیازرانندگاننمیدانندکهچنین

کاریمیتواندموجبآسیبجدیبهخودروشود.
پمپهایجدیدبنزینکهدرخودروهابهکارمیروند،
توسطبنزینموجوددرباکخنکمیشوند.بنابراینزمانی
کهبنزینموجوددرباککماستپمپنمیتواندبهدرستی
حرارتخودرادفعکندوهمینموردموجبآسیبدیدن

آنمیشود.
اگربخواهیمنکتهفنیراعلمیترتوضیحدهیماینمیشود:
پمپ که دارد وجود وسیلهای خودرو باکسوخت در
سوختنامیدهمیشود.اینپمپ،بنزینراازباکبهموتور
میفرستد.پمپسوختبهمنظورخنکوروانماندنبه
بنزینمتکیاست.راندنخودروباسوختکمبهاینمعنی
استکهپمپرواننماندهودراینزمانریسکداغشدن

بیشازحدایجادمیشود.
پایینخودرومخصوصًا کارایی به خرابیپمپسوخت
شتابگیریناهنجارآنویاحتیروشننشدنخودرو

منجرمیشود.
تعمیراینپمپدرکنارزمانیکهازشمامیگیردهزینه

زیادیراهمبهشمامتحملمیکند.
سعیکنیدهموارهباکبنزینخودراپرنگهداریدویا

حداقلنگذاریدمیزانآنازیکچهارمپایینتربرود.

دانستنیهای خودرو

عکس و فیلم های خصوصی؛

ازخلوتهمسرانهتافضایمجازی
این7نکتهرافراموشنکنید

بهمردبینواخبردادندکهفیلمخصوصی
اووهمسرشرادراینترنتدیدهاند!باور
نداشتتااینکهخودباچشمانخودش

دید؛داشتسکتهمیکرد.
مردجوانبهیادآوردکهسالقبل،همراهبا
همسرشازخلوتخودفیلمگرفتهبودند.
بازیادشآمدکهچندروزبعد،فیلمراپاک
کردهبود.بیشترکهفکرکرد،بهخاطرآورد
کهیکبارموبایلشرابرایتعمیربردهبود:
لعنتی!کارخودشهست،فیلمرابازیابیو

منتشرکردهاست.
*****

فضایمجازیپرشدهاستازعکسهاو
افرادیکهروحشان فیلمهایخصوصی
به موبایل تصاویرشان ندارد خبر هم

موبایلمیچرخد.
اتفاقیکهمیافتدایناست:

دوست باهم که پسرهایی و دختر  -1
یانامزدمیشوندوچنانبههماعتماد
و عکسها خصوصیترین که میکنند
یا میفرستند هم برای را فیلمهایشان
درمکالماتتصویری،زیادهازحدباهم
ندارندکهطرف احتمااًلخبر و راحتند
قربانی راذخیرهمیکند، تصاویر مقابل

میشوند.
طرفین، از یکی موارد، از بسیاری در
حتیدردورانرابطه،عکسهاوفیلمهارا
بهدوستانصمیمیاشمیفرستد)بااین
تصورکهنزدآنهامحفوظخواهدماندکه

نمیماند(.
از موبایل با برخیزوجهایجوان،  -2
خصوصیترینلحظاتزندگیمشترک
عکسوفیلممیگیرندوچونمهارت
فنیدرنگهداریوسپسحذفکامل
دچار ندارند، را شده ضبط محتویات

مشکلمیشوند.
فروش گوشی، سرقت مانند  اتفاقاتی
تعمیرگاه، به  گوشی انتقال گوشی،

گوشیحتی به دیگری فرد  دسترسی
براییکدقیقه،ارسالاشتباهیفایلبه
باعثمیشوند ... دیگران،هکشدنو
دست به خصوصی عکسهای و فیلمها

دیگرانبیفتد.
چندنکتهمهمدراینباره:

1-اینجملهرابهعنوانیکاصلدر
عصرجدیدهیچوقتفراموشنکنید:»به

دیجیتالاعتمادنکن«.
پدیدههایدیجیتالبهحدیپیچیدهاند
کهخودکارشناساناینحوزهنیزگاهسر
درگممیشوند.هرآنچهراکهبهحوزه
خصوصیتانمربوطمیشود،ازهرآنچه

رنگوبویدیجیتالدارد،دورکنید.
انتشارشان که را فیلمی و عکس - 2
دردسرسازاستبههمدیگرنفرستید.از
عنوان به امروز که کجامیدانیدکسی
یکدوست،آنرادریافتمیکند،فردابه
عنواندشمن،آنراوسیلهانتقامگیرییا

باجخواهیقرارندهد؟
از خصوصی فیلم و عکس اساسًا - 3
خودتانضبطنکنید.بهاینفکرکنیدکه
یکدرمیلیون،ممکناستاینتصاویر
سرازجاییدربیاوردکهنباید.بندیکرا

یادتانهست:بهدیجیتالاعتمادنکن.
4-اگرازاینعکسهاوفیلمهابرایتانآمد،

نگاهنکنید.
5-اینقبیلتصاویررابهدیگرانهم

نفرستیدوزنجیرهارسالراقطعکنید.
تصاویررافوراًپاککنید.آبرودارباشید.

6-نکاتامنیتیرارعایتکنید:
-گوشیتانحتمًارمزداشتهباشد.

-قبلازفروشگوشی،اطالعاتآنرا
بهطورکاملپاککنیدوبهحالتاولیه

کارخانهدربیاورید.
-گوشیرابههیجکسندهید.

-برایآلبومهاوشبکههایاجتماعیتان،
رمزهایمجزابگذارید.

-رمزهایخودرادرکامپیوترهایدیگران
واردنکنید.

-قبلازارسالهرفایلیبهدیگران،آنرا
بهدقتبررسیکنیدتااشتباهیدرارسال

رخندهد.
-گوشیراازجاهایمعتبربخریدوفقطبه
افرادمطمئناجازهدهیدرویآننرمافزار
نصبکنند)درغیراینصورتممکناست
ازراهدوربهمحتویاتگوشیتاندسترسی

داشتهباشند(
-ازجاهایمعتبر،دانلودکنید.هرفایلی

رابازنکنید.
کامپیوتر از دیگران استفاده برای -
شخصیتان،دسترسیمهمانایجادکنید
ودسترسیاصلیرافقطبارمزورودمیسر

کنید
7-همانبنداول:بهدیجیتالاعتمادنکن.

عصرایران

پای درس کربالیی احمد تهرانی )ره( 

بزرگترینعبادت،احسان
بهخلقوبزرگترین
معصیت،ظلماست

درسهای اخالقی

/یکیازعّلتهاییکهماتوفیقسحرخیزینداریم
ودروقتآنسنگینهستیموگویاگوشهایمان

صدیَمَلکمنادیراکههمهاولیاءاللهرابیدارمیکند

نمیشود،ایناستکهروحوقلبمابهخاطردومسأله

سنگینمیشودومثلگنجشکیکهبهدوپایشوزنه

آویختهاند،بهوقتسحرنمیتواندبرخیزدوبهمالقات

یارپربزند؛ویادرعباداتخود،روحباالنمیرودولّذت

عبادترانمیچشد:

یکیازآندوعامل،لغوولهووزیادحرفزدناست؛

ودیگریکهخیلیانسانراسنگینمیکند،غیبت

کردناست.منعینًادیدمکهغیبتشب،توفیق

سحرخیزیراازانسانسلبمیکند.

/رفقا،هرروزصبحوقتیکهدِردکانرامیگشایید،
اگرروزیرسانرادکانبدانید،کهنعوذباللهکافر

میشوید!اگرهمدکانرامؤّثربدانیدوهمخداوندرا،

پسخدایناکردهمشرکمیشوید!لذاموّحدواقعی

کسیاستکهرّزاقراتنهاخداوندبداندوالغیر؛وبر

حسبوظیفهوبهنّیتخدمتبهخلقخدا،دردکان

رابگشاید.

اللهدوجزءاست:یکجزءآن»ال« /معنیالإلَهإالَّ
استیعنیآنچهکهغیرازاوستونامحرماست،باید

ازخانهبیرونکنی.ویکجزئش»إاّل«استیعنیجز

صاحبخانهاصلی،کسینبایددرصدرمجلسدلت

بنشیند.

/انسانباهرکسیکهبنشیند،خواستهوناخواسته،
نقشیازاودرآینهدلشحکمیشود،کهقلباورا

تاریکیاروشنمیکند.پسبهتراستکههمنشین

محّبتخداوندبشویم،تاآبورنگخدارابگیریم.

/یکعمربهخیالخودمانمجاهدهمیکنیمواز
حاللوحرامزندگیمانمیزنیم؛اّماآخراالمرهرجا

کهمینشینیم،میگوییمکه:مناینکارراکردم،من

اینصفتراُکشتم،مناینعملبدراکنارگذاشتم!

چهلسالهمهبتهارامیشکنیم،اّماغافلیمازاینکه

عاقبت،تبررابردوشبتبزرِگ»من«گذاشتهایم؛و

هنوزهمنفهمیدیمکههمهاینکارها،برایآناست

کهخودمانراازمابگیرند!آنزمانیکه»من«ازآدمی

جداشد،جانهاخالصیمییابد؛وآنوقتاستکه

میشودَنَفستازهایکشید.

/مراقبباشیدتادرمنزل،توهینیابیادبیاز
شماصادرنشود!زیرازنوفرزند،دربرابرشماقدرت

مقاومتندارند؛لذاچوننیرویمردیشمابهآنانغلبه

دارد،بسیاردلشکستهوغمگینمیشوند.

/اولیایخداوبزرگان،برزخبسیاریازمؤمنینو
انسانهایوارستهرادیدهاندکهبعدازمرگشانبار

سنگینیراتحّملمیکنند!باآنکههمگیاهلخیر

وایمانبودند؛ولیبهخاطرکوتاهیوظلمیکهبه

طرف آن میداشتند، روا خود فرزندان و خانواده

پایشانگیراست.

/درسلوکحّتیاالمکانسعیکنیدکهظلمیاز
شماصادرنشود!چونکهبارظلم،ماورایتصّورماست.

یکباردرعالممعنابهمنحالیکردندکه:هیچعبادتی

به نیز معصیتی هیچ و نمیرسد؛ احسانخلق به

عظمتظلموجودندارد!

/هراندازهایکهخداوندرابیشترباورداشتهباشی،به
همانمیزانهمدعاهازودترمستجابمیشود.هرقدر

کهیقینتبهخداوندبیشترباشد،بههماناندازهنیز

پاسخخودراسریعترمیگیری.

/رفیق،وجودمنوتودرقبالوجوداو،یعنی
فرعونیت!اونیزمیخواهدکهاینفرعونیتراازمن

وتوبگیردوخداهایدروغینراازمیانبردارد.او

میخواهدکهدرخودشغرقشویوکاسه»چهکنم،

چهکنم«دستنگیری.ایننیزحاصلنمیشودمگر

آنکهدرقدماّول،همهموهوماتتراکناربگذاری.

/پایهتحصیلهرچیزیابتداروییقینمیچرخد.
حتمًابایدبایقینقدمبرداشت،نهبااگرومگر!تازمانی

کهروییقینپیشنرویم،آندریچهیاتَُّقوااللََّهَو

ُیَعّلُمُکُماللَُّهبهرویمانبازنمیشود.

//

بچه ها سالم
به کوشش سمیه نظری 

»کوتی کوتی« یک هزارپا است. 
یک هزارپا با هزار تا پا. یعنی او 
باید هزار تا کفش داشته باشد و 
هزار تا جوراب. تازه او در حمام 
باید هر هزار تا پایش را سنگ پا 
جفت  آخرین  وقتی  او  بزند. 
کفش هایش را می گیرد، اولین 

پایش  است،  گرفته  که  جفتی 
را می زند. چون قرار است هر 
ماه فقط یک جفت کفش بخرد 
بزرگ تر  ماهی  چند  او  حاال  و 
باید  کوتی کوتی  است.  شده 
جوراب هایش را بشوید. حتماً 
هزار  که  است  نرفته  یادتان 

شوند  شسته  باید  جوراب  تا 
نه یکی. او وقتی برای پا درد به 
دکتر می رود باید به دفترچه اش 
نگاه کند تا شمارۀ پایی را که 
بگوید. یک  درد می کند دقیقاً 
لحظه صبر کنید، انگار یک لنگه 
کفش کوتی کوتی هم گم شده 
است. کسی آن را ندیده؟ واقعاً 
یک هزارپا چقدر مشکل دارد. 

یک هزارپا با هزارتا مشکل.
و اما  ...

بازی  فوتبال  کوتی کوتی 
اما  دارد.  دوست  خیلی  را 
دوست  را  او  بازی  هیچ کس 
ندارد. خودش که فکر می کند 
قهرمان است. آقای گل است. 
اما همه می دانند که او بازیکنی 
با هزارپاست. و هزار دردسر. 
کند،  بازی  که  حمله  خط  در 
توپ زیر پاهایش گم می شود. 
دفاع که باشد، پای همه را ُخرد 
فکر  مربی اش  دیروز  می کند. 
برای  جا  بهترین  تازه ای کرد: 

کوتی کوتی دروازه است!«

کوتیکوتی
عشقفوتبال یك امید، یك بهار

آتوسا صالحي

بارها تو را ميان آسمان

ديده ام، بزرگ و خوب و مهربان

من هميشه با تو حرف مي زنم

چون خوِد تو گفته اي: »مرا بخوان«

ابر وقتي از تو حرف مي زند

بيد زرد، سبز رنگ مي شود

وقتي آب، شعر حفظ مي كند

من دلم دوباره تنگ مي شود

باز توي دفترم براي تو

يك اميد، يك بهار مي كشم

روي پله هاي رنگ رفته مان

مي نشينم، انتظار مي كشم

بعد لحظه اي خيال مي كنم

روبروي من، تو ايستاده اي

گوش كرده اي به حرف هاي من

خواهش مرا جواب داده اي

... فكر مي كنم بدون ياد تو

قلب ها سياه و زشت مي شوند

در دلم هميشه ذكر خير توست

با تو خانه ها بهشت مي شوند
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بهکوششفاطمهزردشتینیریزی

 غلط های متداول 
در زبان فاریس

از دیدگاه استاد حسن عمید
معنی به معدل:  
حد و شده هموزن
وسطچیزی)معدل
نمرهها(بهضممیمو
فتحعینوفتحدال
ل(است. مشدد)ُمَعدَّ

ل( اغلببهکسردالتلفظمیکنند)ُمَعدِّ
کهغلطاست.

برگرفته از: عمید،حسن)بیتا(غلطهای
فاحشفرهنگهایفارسیبهعالوهغلطهای
مشهورومتداول،تهران:انتشاراتکتابخانه

گوتنبرگ،صص127و128.

به فرخنده بادِ یکم بهمن، هزار و هشتاد و دومین زادروز فردوسی بزرگ

ابیات مشهوری که از شاهنامه نیست
استاد اینستاگرام رسمی پیج تازگی به
محمدرضاشفیعیکدکنیکهتوسطیکی
ازشاگردانایشانادارهمیشود،بربرخی
ابیاتمشهورمنتسببهفردوسیانگشت

گذاشتهوآنهاراجعلیاعالمکردهاست.
وینوشتهاست:

توانوظرفیتخود، بهقدر اینرسانه
جعلی مشهور ابیات تا دارد تالش
و معتبر نسخههای گواه به را شاهنامه
کند؛ معرفی شاهنامهشناسان سخن
توصیهایکههمٔهخادمانفرهنگایران
وشاهنامهشناساندرهردورهوعصری
مدامگفتهاندومایٔهآزردگیعمیقآنها

بودهاست.
نسخههای گواه به رو پیش ابیات
و پژوهشگران، سخن شاهنامه، معتبر
شاهنامه با ارتباطی شاهنامهشناسان
و مقالهها اساس بر ابیات این ندارد.
ملکالشعرای استادان: یادداشتهای
بهار،مجتبیمینوی،منوچهرمرتضوی،
امیدساالر، جاللخالقیمطلق،محمود
سجادآیدنلو،ابوالفضلخطیبیودیگران

تنظیمشدهاست.
پیام به پیج این مدیر پاسخ اساس بر
نیریزانفارس،قراراستمقاالتدیگری

نیزدراینزمینهمنتشرشود.

ابیات جعلی
منتسب به فردوسی بزرگ:

چوبختعرببرعجمچیرهگشت
همهروِزایرانیانتیرهگشت

جهانرادگرگونهشدرسموراه
توگویینتابددگرمهروماه

زمینشئهونغمهازچنگرفت
زگلعطرومعنیزفرهنگرفت
ادبخوارگشتوهنرشدوبال

شفیعی استاد اینستاگرام پیج ادمین
درپاسخبهاستنادیکیازکاربرانبهاین
نوشته بهحکیمطوس انتساب و ابیات
است:»حکیمپارسیگویطوسیچنین
سست ابیات این نکردهاند. اشارهای

معلومالحالدرشاهنامهنیست.«
اینپیجنوشته:

بیتمشهور»بسیرنجبردمدراینسال
سی/عجمزندهکردمبدینپارسی«نیز
سرودهفردوسیبزرگنیستودرغالب
نسخههایمعتبروقابلاعتنایشاهنامه

وجودندارد!
درپاسخبهاینپرسشآمیختهباشگفتی
آیا که این بر مبنی مخاطبان برخی
فردوسیدرشاهنامهازلغاتعربیاستفاده
شفیعی استاد پیج ادمین است؟ کرده
کدکنیتصریحکردهکهفردوسیاشعارش
راباوسواسخاصیسرودهوازلغاتعربی
هماستفادهکردهاست.سپساضافهکرده
استکه»چندصدلغتکهریشهعربی
دارددرشاهنامهموجوداست«وسپسدر
پاسخبهاستنادیکیازکاربرانبهاینبیت
که»بهیزدانکهگرماخردداشتیم/کجا
اینسرانجامبدداشتیم«نوشتهاستکه
اینبیِتسخیِفسطحیهمازفردوسی

بزرگنیست!
زشیرشترخوردنوسوسمار

عربرابهجاییرسیدهستکار
کهتاجکیانیکندآرزو

تفوبرتوایچرخگردونتفو
ادمینپیجرسمیاستادشفیعیکدکنی
درادامهمینویسد:»اینابیاتهمسروده
فردوسِیجاننیستودرشاهنامهوجود

ندارد!«
ازنکاتجالبتوجهدرستیزاینپیجبا
جعلیاتآناستکهدرپاسخبهاستناد

یکیازکاربرانبهبیت»چوایراننباشدتن
منمباد/بدینبوموبرزندهیکتنمباد«
آوردهاست:»اینبیتنهتنهاازفردوسی
نیستبلکهدشنامینارواوتوهینبهشاعر
عظیمالشأِنملیما،فردوسیاست.وقتی
هممیگوییمشاهنامهپژوهانگفتهانداین
بیِتتقلبِیسستنوسرودهالحاقیاست،
بهضدیتباوطندوستیمتهممیشویم!
شاهنامهستایشگرخرد،انسانیتورفتار
انسانیست،ایرانوتورانهمندارد؛نه
اینبیتفاشیستِیضدبشری!اینبیتدر
نسخههایمعتبرواقدمنیامدهاست!سخن
مرحوماستاددکترمجتبیمینویبهیاد

میآیدکهفرمودند:»اینبیت:
چوایراننباشدتنمنمباد

بدینبوموبرزندهیکتنمباد
شاهنامه تمام در نیست. فردوسی از
یک وقتی یک نیست. بیتی چنین
بیتی کسیدلشخواستهاستچنین
بسازدوبهفردوسینسبتدهد.اشعاِر
دادهاند قرار هم پهلوِی را بیپدرومادر
بنده واسمآنراشاهنامهگذاشتهاند.
وقتیهممیگویماینشعرمالفردوسی
وطنپرست تو آقا میگویند نیست،
احساسات میخواهند افرادی نیستی!
وطنپرستیمردمرابدینترتیبتحریک
کنندوباالبیاورند.هرچهدلشانخواست
درآنمیگنجانندوهرچهدرآنگنجانده
این میگویند و میکنند قبول شده

شاهنامهملتایراناست!«
ادمیناینپیجسپسدرپاسخبهیکیاز
کاربرانکهبهشعر»اگرسربهسرتنبه
کشتندهیم/ازآنبهکهکشوربهدشمن
را بیت »این است: کرده اشاره دهیم«
افراسیاب زبان از داستان، در فردوسی
سرودهاست،نهایرانیان!افراسیاببرای

با جنگ به تورانیان ترغیب و تحریک
رستم،اینبیترامیخواندهاست!

»چنینگفتپیغمبرراستگوی/زگهواره
تاگوردانشبجوی«اینبیتهممطابق
کدکنی شفیعی استاد پیج اظهارنظر
اینباره در پیج این نیست. فردوسی از
هم برساخته بیِت »این است: نوشته
سرودهفردوسینیست.درهیچنسخهای
نیامدهاست.استاددکتردبیرسیاقیاز
حکمت، علیاصغرخان یادداشتهای
خادمبزرگوبیهمتایفرهنگایراننقل

میکنندکه:
حدیث که من نزد آمد شخصی یک 
»اطلبواالعلممنالمهدالیاللحد«رابه»ز
گهوارهتاگوردانشبجوی«ترجمهکرده
بود.مندیدمزیباست،گفتمدرمدارس
ابیات جزو آمده امروز شود. استفاده

شاهنامه!«
ودریکیازآخرینموارد،اینپیجبیت»که
رستمیلیبوددرسیستان/منشکردهام
رستمداستان«رانیزبیِتسسِتتقلبِی
آشکارتوصیفکردهکهازفردوسینیست!

جعلی مقاله این در که ابیاتی دیگر از
خواندهشدهمیتوانبهمواردزیراشاره

کرد:
زنواژدهاهردودرخاکبِه

جهانپاکازین)زین(هردوناپاکبِه
***

عربهرچهباشدمرادشمناست
کجاندیشوبدخویواهریمناست
چوبختعرببرعجمچیرهگشت

همهروزایرانیانتیرهگشت
جهانرادگرگونهشدرسموراه

توگویینتابددگرمهروماه
زمینشئهونغمهازچنگرفت

زگلعطرومعنیزفرهنگرفت

ادبخوارگشتوهنرشدوبال
ببستنداندیشهراپّروبال

جهانپرشدازخویاهریمنی
زبانمهرورزیدهدلدشمنی

کنونبیغمانراچهحاجتبهمی
کرانراچهسودیازآواینی
کهدربزماینهرزهگردانخام
گناهاستدرگردشآریمجام

بهجاییکهخشکیدهباشدگیاه
هدردادِنآبباشدگناه

برای اطمینان از اصالت
بیت مورد نظرمان چه کنیم؟

برایکسانیکهمیخواهندبدانندبیت
موردظّنشانازفردوسیاستیاخیر،و
فرصتمطالعهمنابعتخصصیراندارند،
راهها مطمئنترین و سادهترین از یکی
شاهنامه بیتیاب کتاب دو به مراجعه

است.
بر فردوسی شاهنامه بیتیاب نخست:
اساستصحیحهشتجلدیدکترجالل
و ایمانی علی بهکوشش مطلق خالقی
دایرهالمعارف مرکز خسروی، خدیجه

بزرگاسالمی.
دوم:بیتنمایشاهنامهفردوسیتدوین
جواهری، رضایی علیمحمد سید
اساس بر اینکتاب اطالعات. انتشارات
سهچاپژولمول،مسک،وخالقیمطلق
استوامکانرصدهربیتراهمزمانبر

اساسسهچاپمعتبردارد.

به مقاله این محتوای است نوشتنی
همتهمشهریفرهیختهوپژوهشگرما
جنابدکترمختارکمیلیبهتأییدیکی
ازنزدیکانویاراناستاددکترمحمدرضا

شفیعیکدکنیرسیدهاست.

بزرگان ادبیات
وجدان،

صدای خدواند است
آلفونسدوالمارتین

متولد21اکتبر1790،شاعر،نویسنده
وسیاستمدارفرانسوی.

سالمتی خاطر به سالگی بیست در
خودبهایتالیاعزیمتنمودودرآنجابا
»گرازیال«آشناشد؛نامخاطرهانگیزی
کهدربیشتراشعاراوبهچشممیخورد.

درسیسالگی،نخستینکتاباوبهنام
»اندیشههایشاعرانهومذهبی«منتشر
شد.شعرفلسفیوهماهنگوموزون
اوبهسببتازگیوزیباییودلپذیزی
خاصیکهداشتمردمرامتوجهوی

ساخت.
درسال1830»هماهنگیها«راانتشار
جنبهی بیشتر کتاب این اشعار داد،
غزلسرایی. جنبهی تا داشت اندیشه
بهتریناثرشعریالمارتین»دریاچه«
استکهخودشهمبهآنعالقهداشت.

المارتینحوادثعادیزندگیروزمرهرا
بهزبانیسادهوبایکدیدزیبایشاعرانه

بهرشتهتحریردرمیآورد.اوبهزندگی
آمیختهبهتقوی،مذهبکاتولیکوبه

پرستشطبیعتعالقهداشت.
ویدرسنهفتادوهشتسالگی،در

فقروبیچارگیجانسپرد.
نفر،گویی تنهایک نبود -گاهیدر

جهانبهتمامیخالیست.
-اقبالبهسراغکسیمیرودکهبهکار

عقیدهداردنهاقبال.
-وجدان،صدایخداونداست.

-خداوندشایستگیزنرادرقلباوقرار
دادهاست.

-انتقاد،تواناییمردمناتواناست.
بزرگیزناست؛زن کار -سببهر
ومحبت مهر به کهجز است کتابی

خواندهنمیشود.
هیچ دربرگیرندهی خونین جنگ -
گونهسودینیست،جزاینکهبهتعداد

گورهایسیاهرنگمیافزاید.
-زندگی،یعنیجستجویهمیشگی.

ویژهطنزنیریزانفارس

سالششم/شماره:288
قيمت: 2 قرون

لنگلنگانمیروممنباخِرخودشاِدشاد
میزنمهیحرفحقرا،هرچهبادا،هرچهباد

حکایتهای ُقلمراد
دردسرهای زندگی در مملکت ما!!

از غذا خوردن تا دستشویی رفتن
یکمدتیاستنمیدانمچرا!
میگویند هی مسئوالن ولی
مردمبایدتحملکنند،سختی
ُلنگ نخورند، میوه بکشند،
بخورند، خشک نان بپوشند،
وعده یک وعده سه جای به
هم اگر نهایت در و بخورند،
از کنند جمع نمیخواهند،

ایرانبروند.
ازجملهیکبندهخداییگفته
بود:»قدریمقاومتوتحمل
سختیهاالزماست.ممکناست
زمانیفرابرسدکهماروزیدو
وعدهغذابخوریم؛چهاشکالی
داردحتیاگرشرایطبدترشود
ماروزییکوعدهغذابخوریم«.

یکیدیگرهمبهمردمسرکوفت
یاد یمنیها »از که: بود زده
بگیریمکهبهجایلباسُلنگ
میبنددواسلحهبهدستدارند
وچندتکهنانخشکدستشان

است«.
فرمایش هم دیگر یکی
فرمودهبود:»مردمبایدسطح
توقعاتشانراازحدکنونیهم
پایینتربیاورند.اگرمنهمیشه
اینغذارامیخوردم،ازاینبه
و بخورم خالی برنج باید بعد
میوه بگذارم. کنار را خورش
گرانشده،چهلزومیداردکه
ماچندنمونهمیوهبخوریم.اصاًل

یکهفتهمیوهنخوریم«.
تکلیف تعیین هم دیگر یکی

فرمودهبود:»هرکسآنرفاه
رامیخواهدجمعکندازایران

برود«.
دیدم فرمایشها، این پی در
کمسواد خرسواِر پیرمرِد مِن
کهنمیتوانمجمعکنمازاین
سعی بنابراین بروم، مملکت
کردمبهخودممقداریسختی
ماندن شایستگِی بلکه بدهم
خودمان مملکت همین در
راداشتهباشمویکوقتمرا
سوریه یا افغانستان یمن، به

دیپورتنکنند.
ازهمینروبهتدریجوعدهشام
خورشت بعد کردم. حذف را
برنج و کردم کم ناهار از را
مشمئز کمی خوردم. خالی
در ماندن به ولی بود کننده
میوه بعد میارزید. مملکت
میوههای به کردم منحصر را
پالسیدهوارزانکهآخرشباز
میوهفروشیمحلمیخریدمیا

مجانیمیداد.
نمیخوردم خورشت چون
گوشتهمخودبهخودحذف

شد.
ازشماچهپنهانهمینشرایط
ریاضتیرابرایَخرمراد)خرمرا
میگویم(اجراکردم.ازجمله
حذفیونجهوجو،کمکردن
مقدارکاه،وتعویضپاالننوبا

یکپاالنقدیمِیخشنوپاره.
حمامهمکهمیرفتمبهجای

اینکهخودمراباحولهینرم
قدیمها مثل کنم، خشک
هم گرم نان میبستم. لنگ
نمیخوردمومیگذاشتمکمی
با بخورم. بعد و شود خشک
کم وزن تدریج به کارها این
کردمبهحدیکهشدمپوست
واستخوان.اماباخیالراحت
زندگیامرامیکردموبهخرم
امیدمیدادمکه:»تحملکن
َخرمراد!یهروزهمهچیدرست

میشه«
بهحالمردمرفاهزدهافسوس
چقدر اینها که میخوردم

بدبختندولیاقتندارند.
ادامه وجدان آرامش این
آخرین در که این تا داشت
گفت: ناصح یک اظهارنظرها،
نیازی که بخورید کم »آنقدر
نداشته رفتن دستشویی به
ثابت وعده ازیک غیر باشید!
هرچهمیخورید،بدانیدشما
حمالومزدوربیمزدهستید!
شوید بهشتی میخواهید اگر
کمبخوریدتانیازبهدستشویی

نداشتهباشید.«
دوباره پنهان ازشماچه حاال
احساسبدیدارموهروقت
دستشوییمیرومعذابوجدان
میگیرموتامیخواهمفراموش
دستشوییام دوباره کنم،

میگیرد.
امضاء: ُقلمراد

ماجراهای تبعه موجاز
بیسرزمینترازباد

َیکوقتیکهزمانزیادیهمازآنگوذر
َنمیکوند،زیرلبخوانَدهَمیکردم:

سرزمینمن...خسَتهخسَتهازجفاَیه...
ودردلآرزوَمیکردمروزیبیَوالیت
خودمبرگردم.َچهکونمکهازَوالیتایران
واینهمهَگرانیوتورمو...خسَتهومانَده

شدهبودم.
اماحاالکهبازهمطالیبانبرَوالیتما
َنمیخواهد دلم دیگر ُمسَتولیشدهاند،
برگردم.یعنیاصاًلچشمدیدَنمیکونم
برگردموآنخاَطراتقدیمقوندوزبرایم

جانَبگیرد.
آرزوی در و َبمانم جا همین حاضرم

دستنیافتنیَوالیتخودَگریهکونم.
را راستش است. بهانه هَمه اینها البته
َبخواهید،خودمکهدرَوالیتافغانیستان
بودم،کارتفعالگروَهکشانراداشتموبا

آنپوزَمیدادم.
بربرنگشتنرافقطبی دلیلتصمیمم

شوماَمیگویم؛دورازَچشمانزوَلیخا.
واقعیتایناستکهدرخبرهاخوانَده
کردمطالیبانموعتادانموادموخدررااز
سطحشهرهاجمعآوریکردهوواداربه
ترکاعتیادَمیکوند.َبتازگیهم7َهزار

موعتادراوادارَبترکاعتیادکرَدهاند.
همینمانَدهکهبرگردمومنراگرفَته

کونندودرکمپهایقوندوزبیندازند.
البتهاگرهمَبزولیخاهمگفَتهکونمکه
گشتارشادمأمورانطالیبانَبراهافتاده
وَبزنانبرایسوارموِتر)ماشین(شدنبا
مرداننامحرمیاَحجاَبشانگیرَمیدهدیا
َنمیگوذاردکسیموسیقیگوشکوندیا
َبریشکوتاهمنگیرَمیدهند،کارتمام

استواوهمَقیدَوالیتمانراَمیزند.
عوض َوالیت این شرایط امیدوارم اما
نشودوباایناربابانجدید،دوبارهآرزوی
َوالیتخوَدمانرانکونیمکهحالوَحوصله

اسبابکشیندارم.
نجیب

ماجراهای من و بی بی

حاال ای عوض دُست درد نکنه هه؟
هوشنگهمانطورکهکنارپدرشنشستهبود،

نیمنگاهیبهمنوسپسبیبیانداخت...
-بیبیبراتنگفتمازخوِنیسامان،نگوخونه
بوگوکاخ،بوگوقصر،چارتاخوابداشتبه
چهبزرگی،دوبلکس...حمومدسشوییشاز
اتاقپذیراییماباکالستر...واااااایمبالشون،
مبالشونخودیههیچینگو،انگاِنشسهبودی

روپِرقو...
بیبیبدوناینکهجوابهوشنگرابدهدرو

کردبهعمووگفت:
-ننهیونسحاِلخودوتچیطوره؟کمُرتبیتر

شد؟
هنوزعموچیزینگفتهبودکههوشنگدوباره

رشتهکالمرابهدستگرفت...
-بیبیحاالخونشونهیچی،اَماشیناشون
تاماشیندارن. نفرن،سه بگم،چار براتون
ماه شیش اَ که ما لگِن ای مِث نه ماشینا!

سال،چارماُهشتوتمیرگاهه،ازایماشین
انگار توش میشینی وختی که شاسیبلندا

میشینیتوهواپیما!ازاونا...
بیبیدوبارهچشمازهوشنگگرفتونگاهش

راُسردادسمتعمو...
-یونس،نگفتیننه،رفتیدکتر؟کمُرتبیتر

شد؟
-خوبمننه،دکتر...

ادامهدهدکهدوبارههوشنگ عموخواست
پریدتویحرفش...

-بیبیازخوراکیایتوخونشونبراتونبگم...
چنمدلمیوه،شیرینی،تنقالت...بهخدابه
اینامیگنزندگیا،عشقدنیاروهمینامیکنن...

بیبیچشمغرهایبههوشنگرفتواینبار
دلشطاقتنیاورد...

-هوشنگچندقهننهزبونبهَدَهنبیگیربینم
ُبواتچیچیمیگه...

روکردبهعمو...
-خوننهمیگفتی،دکترگفکمردرُدتبری

چیچیه؟
عموچایشراسرکشید...

ننه؟میگفتبریکارسنگینه، بگم -چی
میگفبریکارزیادیه!

بیبیآمدحرفیبزندکهدوبارههوشنگمهلت
حرفزدنراازاوگرفت...

-هادیه!ماخاسینگه؟آخهاَیمشغلهتوداری
بابا؟نهکالسیداره،نهپولتوشه،نهنون...
واالبچایمردمباباشونبراشونچیکهنخره

نیس،مسافرت،ایَوراوور...مام...
اینبارهوشنگهنوزحرفشتمامنشدهبودکه

عموازجایشبلندشد...
-ننه،منیهکاریدرم،بیترهبرم...خدافظ...

هنوزعمودرستوحسابیدررانبستهبودکه
بیبیباعصاافتادبهجانهوشنگ...هوشنگ

حالتیدفاعیبهخودگرفت...
-ایبابا،چرامیزنیبیبی؟

درد و میزنی چرا مرض، و میزنی چرا -
تو عقل هنو شده ساُلت بیس بیدرمون،
َکَلتنامده،ِنشسیایحرفاِرمیزنیکهُبواته
شرمندهکنی؟خاکتوسُرت!توهنوباای
قِددراُزتپولتوکیستهاَبواتمیسونیبعد
کمر ای با که پسُرم بدبخت طلبکاُرشی؟
دردیشدرهصبتاشوبریشماجونمیَکنه!
حاالایعوضدُستدردنکنههه؟َایتفتو

روت!
-بیبیمنکهچیزینگفتمکه...

-دیهماخاسیچیچیبیگیبچه؟ها؟دیه
ماخاسیچیچیبیگی؟بواتبیشتراینتونس
پولدربیَیره،توایکارهبکنکهصبزبونبچت

سُرتدرازنواشه!
گالبتون
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/ سازمان بهداشت جهانی: 2022 می تواند سال پایان 
مرحله حاد کرونا باشد.

ابراز  جهانی  بهداشت  سازمان  رئیس  ادهانوم   تدروس 
خوش بینی کرده که در سال میالدی جدید مرحله حاد 
از نظر وی جهان حاال  برسد.  پایان  به  همه گیری کرونا 
ابزارهای بیشتری برای پیشگیری و درمان کرونا در اختیار 
دارد.  البته رئیس سازمان بهداشت ابراز نگرانی کرده که 
شیوع امیکرون همزمان با دلتا، باعث سونامی ابتال به کرونا 
شود. وی همچنین انتقاد کرده که انبار کردن واکسن کرونا 
توسط برخی از کشورها، شرایط ایده آلی را برای پیدایش 

سویه امیکرون ایجاد کرد.
 از نظر سازمان بهداشت جهانی، تا اواسط سال آینده میالدی 
۷0 درصد جمعیت جهان باید واکسینه شوند تا مرحله حاد 

همه گیری کرونا و نیاز به اعمال محدودیتها به پایان برسد.

/ در محل سوختگی یخ نگذارید!
یخ گذاشتن روی سوختگی، موجب عمق بیشتر سوختگی 
می شود. بهتر است ناحیه سوخته با آب سرد بین دمای ۱0 تا 
۱۵درجه و با آب ولرم 20 درجه شستشو داده شود. چون فرد 
مصدوم بر اثر سوختگی های وسیع، دچار افت فشار و قند 
می شود. چنان چه با آب سرد شستشو داده شود، منجر به 

شوک و ایست قلبی فرد می شود.

/ علت تپش قلب در دوران بارداری !
تپش قلب در دوران بارداری، بیشتر به سبب مشکالت دهانه 
معده است که جرعه جرعه نوشیدن آب گرم و ورزش سبک 

برای رفع تپش قلب توصیه می شود.

/ صبح ها زود از خواب بیدارشوید تا یبوست نگیرید.
صبح زود موقع فعالیت دستگاه گوارش و روده  است که 
باید دفع مدفوع صورت گیرد و این خواب مانع دفع مدفوع 
در وقت خود شده، منجر به تجمع سموم در بدن و تشدید 

یبوست می شود.

/ روانشناسان، اعتیاد به عکس سلفی گرفتن را اختاللی 
روانی می دانند. آنها معتقدند کسانی که روزانه بیشتر از ۶ 
سلفی می گیرند و در صفحات مجازی خود منتشر می کنند، 

در مرحله حاد این بیماری قرار دارند!

/ کودکان روزانه ۶0 دقیقه فعالیت بدنی داشته باشند.
تحقیقات جدید پژوهشگران نشان می  دهد که فقط ۹ درصد 
نوجوانان در طول دوره همه  گیری کرونا فعالیت بدنی کافی 
داشته اند. محققان ایاالت متحده و کانادا می گویند که این 
تعداد نسبت به ۱۶ درصدی که قبل از دوران کرونا ورزش 

می کردند، به میزان زیادی کاهش یافته است.

چند خط سالمتی
/ خوردن این سیب زمینی ها ممنوع است.

در  که  هستند  سمی  ماده  دو  کاکونین  و  سوالنین 
سیب زمینی های جوانه زده یافت می شوند و به همین دلیل 
پختن غذا با سیب زمینی های جوانه زده توصیه نمی شود. در 
جوانه سیب زمینی،  مواد سمی وجود دارد که برای سالمتی 

بسیار مضر است.
ماده  تولید  باعث  نور  )که  شده  سبز  سیب زمینی های 
کلروفیل در سیب زمینی می شود و به رنگ سبز درمی آیند( 
را باید دور بریزید. ماده کلروفیل سمی نیست؛ ولی سبز 

شدن نشانه ای از افزایش فعالیت تولید سم است.

/ با معشوق خود ورزش کنید!
شریک  با  افراد  که  زمانی  داده  نشان  جدید  تحقیقات 
عاشقانه خود ورزش می کنند، در مقایسه با زمانی که به 
تنهایی ورزش می کنند، احساسات مثبت تری را در طول 
ورزش و در طول روز تجربه  می کنند و همچنین رضایت 

بیشتری از رابطه  عاطفی دارند.

/ هنگام کار با گوشی، گردن خم نکنید.
خم کردن گردن هنگام استفاده از گوشی، خطرات جبران 
ناپذیری از جمله پارگی شریانها، ساییدگی مهره ها، ایجاد 
فاصله بین مهره های کمر، آسیب به نخاع و حتی عمل 

جراحی را به همراه دارد.

/ نتایج یک پژوهش جدید نشان می دهد که سالمت 
است  ممکن  لثه،  بیماری های  وجود  و  دندانها  ضعیف 
سالمت روان را به خطر اندازد. این افراد در خطر تقریبًا 
۴0 درصدی ابتال به افسردگی، اضطراب و بیماری روانی 

هستند.

سالمتر  باشد، شما  کمتر  کمر   دور  عدد  / هرچقدر 
هستید!

دور کمتر زنان باید کمتر از ۸۹ و دور کمر مردان باید کمتر 
از ۱0۱ سانتی متر باشد. چربی احشایی هورمون هایی را 
ترشح می کند که باعث ایجاد التهاب و خطر بروز تصلب 

شرایین می شود.

/ ویروس کرونا ماه ها در بدن زنده می ماند !
که  می دهد  نشان    Nature نشریه  در  اخیر   مطالعات 
ویروس کرونا می تواند طی چند روز پس از عفونت، به مغز و 

قلب سرایت کرده و ماه ها در اندامها زنده بماند.
در  این مطالعه با کالبدشکافی ۴۴ بیماری که بر اثر کرونا 
پایدار ویروس در  از دست داده اند، ذرات  را  جان خود 
بخشهای مختلف بدن از جمله مغز و قلب و حتی تا 2۳0 

روز پس از شروع عالئم، مشاهده شد.

چند خط سالمتی

واقعیت در مورد پاستیل، این خوراکی های 
دوران  تصورات  با  شکر،  از  مملو  جویدنی 
محققان  است.  متفاوت  بسیار  ما  کودکی 
چنین  به  عالقه  اصلی  علت  که  معتقدند 
ترکیباتی در آمریکا و همچنین سراسر دنیا، 

چیزی نیست جز اعتیاد به شکر!
پس باید در خوردن آن، اعتدال را رعایت کرد.

از غضروف سازی تا دشمنی با بدن
برخی افراد از پاستیل ها به عنوان یک میان 
وعده خوب بعد از تمرین یاد می کنند و توجیه 
آنها این است که محصوالت مذکور محتوای 

پروتئینی باالیی دارند.
را  واقعیت  این  مردم  از  بسیاری  چه  اگر 
مذکور  ادعای  اما  می دانند،  وحشتناک 
صحیح است: استخوانها، غضروفها و پوست 
باقی مانده حیوانات منابعی هستند که برای 
تولید ژالتین استفاده می شوند و در عین حال 

سرشار از پروتئین هستند.
در  موجود  ماده  ضررترین  کم  بنابراین 
اما  پاستیل ها همین ژالتین حیوانی است. 
باید بدانیم: حیواناتی که برای تولید ژالتین 
استفاده می شوند، به احتمال زیاد در شرایط 
غیر بهداشتی و آلوده به بیماری )که متأسفانه 
زندگی  می شود(  دیده  وفور  به  امروزه 

می کنند.
اگر  حتی  شده،  عنوان  موارد  به  توجه  با 

بخواهیم پاستیل را فقط به خاطر پروتئین 
آن مصرف کنیم، باز هم به دلیل این محتوای 
قندی باال و اثرات مخرب بر سالمت بدن و به 
این  نگرفته ایم.  درستی  تصمیم  کبد،  ویژه 
در حالی است که منابع بسیار سالم تری از 
پروتئین در بازار غذایی و همچنین دارویی 

وجود دارد.
شربت ذرت و شکر، اصلی ترین مواد تشکیل 
دهنده انواع برندهای محبوب پاستیل هستند. 
جالب اینجا است که بر اساس آمارهای به 
دست آمده، در حال حاضر آمریکایی ها چربی 
با  و  بیشتری مصرف می کنند  قند  کمتر و 
این وجود، نرخ چاقی همچنان رو به افزایش 
است. اما دلیل این مسئله چیست؟ زمانی که 
محتوای قندی در بدن پردازش می شود، به 
ویژه شربت ذرت با فروکتوز باال، مقداری از آن 

تبدیل به چربی می شود.
۸0 درصد از کالری گلوکز توسط بدن مصرف 
می شود و مابقی به کبد می رود تا در نهایت به 

چربی و چاقی بیشتر منتهی شود.
در مقابل، ۱00٪ کالری فروکتوز به همراه 
سایر مواد زائد سمی به طور مستقیم به کبد 
رفته و سبب ایجاد یک اثر قطره ای از عوارض 

جانبی می شود.
به  منجر  می تواند  حد  از  بیش  فروکتوز 
عروقی،  قلبی  بیماریهای  باال،  خون  فشار 
چاقی، مقاومت به انسولین )دیابت نوع 2( 
و کبد چرب شود. فروکتوز همچنین مانع از 
لپتین توسط مغز می شود که در  پردازش 

ارسال سیگنال احساس سیری نقش دارد.

پاستیل های معمولی و بدون شکر 
چطور؟

دسته  این  مصرف کنندگان  از  بسیاری 
محصوالت به اصطالح ایمن و سالم، دچار 

ناخوشی های گوارشی می شوند. در توضیح 
این عارضه می توان گفت که در پاستیل های 
بدون شکر، به جای شربت ذرت و شکر از 
استفاده  هیدروژنه(  شربت  )یک  لیکاسین 

می شود.
لیکاسین عمدتًا مالتیتول است که به راحتی 
بنابراین  شد.  نخواهد  هضم  بدن  توسط 
ترکیب مورد نظر در معده تخمیر شده و باعث 

نفخ، درد شکم و مدفوع شل می شود.
در مجموع، پاستیل ها گزینه های تغذیه ای 
خوبی نیستند؛ مگر آن که خودتان آنها را 
در خانه تهیه کنید. به این ترتیب می توان 
مضر  رنگهای  و  طعم دهنده ها  مصرف  از 

مصنوعی پیشگیری کرد.

آیا مصرف ویتامین های پاستیلی نیز 
بد است؟

پاستیلی  ویتامین های  مولتی  انواع  امروزه 
برای کودکان تولید شده است که از طریق 
داروخانه های سراسر کشور قابل خریداری 
هستند. با این حال، بیشتر محصوالت مذکور 
حاوی سه نوع متفاوت قند افزوده، همراه با ۳ 
گرم شکر و ۱۵ کالری به ازای هر دانه پاستیل 

هستند.

مقدار مجاز مصرف قند به توصیه انجمن 
قلب آمریکا به صورت زیر است:

برای مردان حداکثر ۹ قاشق چایخوری   -
)۳۷.۵ گرم( شکر اضافه شده در روز

- برای زنان حداکثر ۶ قاشق چایخوری )2۵ 
گرم( در روز

- برای کودکان کمتر از ۶ قاشق چایخوری در 
روز )کودکان 2 تا ۱۸ سال(

در حالی که مقدار قند افزوده در ویتامین های 
پاستیلی زیاد به نظر نمی رسد، اما می تواند به 
مصرف بیش از حد شیرینی جات منجر شود. 
به خصوص اگر روزانه بیش از یک ویتامین 
با  دیگر  غذاهای  و  شود  مصرف  پاستیلی 

قندهای افزوده نیز در دسترس باشد.
به منظور کاهش میزان قندهای افزوده در 
شرکتها  از  برخی  پاستیلی،  ویتامین های 
ممکن است به جای آن، از الکل قند استفاده 
کنند. حتی اگر یک ویتامین برچسب بدون 
قند داشته باشد، ممکن است حاوی الکلهای 
قند باشد که در زیر قسمت کربوهیدرات کل 

روی برچسب فرآورده ذکر شده است.
مصرف بیش از حد الکل قند می تواند منجر 
و سایر عالئم  نفخ  تهوع،  اسهال، حالت  به 

گوارشی ناخواسته در برخی افراد شود.
عالوه  پاستیلی  ویتامین های  نهایت،  در 
بر محتوای قندی و یا الکل قند که هر یک 
خطرات سالمتی خاص خود را دارند، حاوی 
هستند.  نیز  مصنوعی  خوراکی  رنگهای 
در  نقیضی  و  ضد  یافته های  که  حالی  در 
این حیطه وجود دارد، برخی از مطالعات، 
مشکالت رفتاری در کودکان را به رنگهای 

غذایی نسبت می دهند.

همه چیز درباره پاستیل؛ این خوشمزه پر دردسر

برابر رأی شماره ۱۴00۶0۳۱۱00۵000۸۸۱ 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 حسین خادم فرزند 
غالمرضا به شماره شناسنامه ۱۴۴۱۳صادره از نی ریز در ششدانگ یک باب سوله 
به مساحت ۱۵۶۸.۳۷متر مربع  پالک ۵ فرعی از ۳۴۷0  اصلی مفروز و مجزا شده 
از پالک ۳۴۷0  اصلی واقع در نی ریز بخش 22 فارس خریداری از مالک رسمی از 
آقای حسین مستقیمی و طوبی مستقیمی و طوبی صبیحی و سهام مشاعی 
متقاضی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله ۱۵ روز آگهی می شود. در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در 
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد. 
تاریخ انتشارنوبت اول:1400/10/26  

تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/11/11

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 1400/10/15
ش 143

37306

برابر رأی شماره ۱۴00۶0۳۱۱00۵000۸۸2 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 حسین خادم فرزند 
غالمرضا به شماره شناسنامه ۱۴۴۱۳صادره از نی ریز در ششدانگ یک باب کارگاه 
به مساحت ۱۳۹۴.۶۵ متر مربع  پالک ۶ فرعی از ۳۴۷0  اصلی مفروز و مجزا شده از 
پالک ۳۴۷0  اصلی واقع در نی ریز بخش 22 فارس خریداری از مالک رسمی خانم 
طوبی صبیحی و سهام مشاعی متقاضی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود. در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند، می توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 

تاریخ انتشارنوبت اول:1400/10/26  

 تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/11/11

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 1400/10/15
ش 145

37306

برابر رأی شماره ۱۴00۶0۳۱۱00۵000۸۳۱ 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 علی مظفری فرزندرمضان به شماره 
شناسنامه 2۵۵00۹۶۴0۱ صادره از نی ریز در ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 220 
متر مربع  پالک ۶ فرعی از ۳۷۸۷  اصلی مفروز و مجزا شده از پالک ۳۷۸۷ اصلی واقع در 
نی ریز بخش 22 فارس که موازی یک سهم از ۱2 سهم سهام ششدانگ مجهول  و رای به 
تنظیم اظهارنامه  حاوی تحدید حدود صادر می شود خریدار از مالک رسمی آقای ماشااله 
زردشت  محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز 
آگهی می شود. در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشارنوبت اول:1400/10/26                             تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/11/11

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 1400/10/15
ش 141

37303

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

برابر رأی شماره ۱۴00۶0۳۱۱00۵000۸۳۶ 
هیأت اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک نی ریز تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی خانم فاطمه کهن 
شماره  به  جلیل   فرزند  دیبا  آزموده 
در  شیراز   از  صادره   ۵۳۳ شناسنامه 
به  زراعی  زمین  قطعه  یک  ششدانگ 
مساحت ۱00۱۵۱ متر مربع پالک ۱۵۸ 
فرعی از ۴۸20 اصلی مفروز و مجزا شده از 
پالک ۴۸20 اصلی واقع در نی ریز بخش 
22 فارس خریداری از مالک رسمی آقای 
سید امید موسوی محرز گردیده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود. 
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند، می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، 
تسلیم  تاریخ  از  ماه  یک  مدت  ظرف 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در 
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 
مالکیت  سند  مقررات  طبق  اعتراض 

صادر خواهد شد.  

تاریخ انتشارنوبت اول:1400/10/12     

تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/10/27

محسن زواران حسینی
رئیس اداره ثبت اسناد و 

امالک نی ریز

- مورخ 1400/10/02
ش 129

35160

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴00/0۸/0۹ و نامه شماره ۱۵0۷ مورخ 
۱۴00/0۹/۱۴ سازمان اقتصاد اسالمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

- سمت اعضا هئیت مدیره به قرار ذیل انتخاب شدند: آقای سیدحسین احمدنژاد به 
شماره ملی 2۵۵۹۴۸۴۷۳0 به سمت مدیرعامل و آقای علی مختاری به شماره ملی 
2۵۵۹۵0۸۶0۵ به سمت قائم مقام مدیر عامل و آقای جمال جهانی به شماره ملی 
2۵۵۹۵0۹2۴۵ به سمت رئیس هیئت مدیره وآقای رسول فتاحپور به شماره ملی 
2۵۵۹۵2۴۹۷۱به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای علی اصغر خاکساری به 
شماره ملی 2۵۵۹۴۸۸2۴۸ به سمت خزانه دار و آقای غالمرضا متقی پیشه به شماره 
ملی 2۵۵۹۴۸۶۱2۱ به سمت منشی هیات مدیره و آقای محمدجراح به شماره ملی 

2۵۵۹۴۸۱2۶۱ به سمت عضو انتخاب شدند
- دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور با امضای مشترک مدیرعامل)در 
غیاب مدیر عامل قائم مقام( و دو نفر از اعضاء اصلی هیأت مدیره که همگی فاقد رابطه 
نسبی درجه یک باشند به همراه مهر صندوق معتبر است ب-مکاتبات اداری با امضای 

مدیر عامل و مهر صندوق معتبر می باشد.

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

مؤسسه غیر تجاری به شماره ثبت 2 و شناسه ملی 10861677770

آگهی تغییرات موسسه صندوق قرض الحسنه رضویه نی ریز 

ی:
گه

 آ
سه

شنا
12

58
62

3

2 کادر

هنگامه نیایش

طلوع اذان صبحمهشیدیخورشیدی
غروب اذان ظهرخورشید

نیمه شب اذان مغربخورشید
شرعی

۱۳2۵۵۴۸۶0۳۱2۱۷۱۷۳۷۱۷2۱2۳ جمادی الثانی2۶  دییک شنبه
۱۴2۵۵۴۸۶0۳۱2۱۸۱۷۳۸۱۷2۱2۳ جمادی الثانی2۷  دیدوشنبه
۱۵2۵۵۴۷۶0۴۱22۱۱۷۴۱۱۷2۳2۳ جمادی الثانی2۸  دیسه شنبه

۱۶2۴۵۴۷۶0۵۱222۱۷۴2۱۷2۳2۳ جمادی الثانی2۹  دیچهار شنبه 
۱۷2۴۵۴۷۶0۵۱22۳۱۷۴2۱۷2۳2۳ جمادی الثانی۳0  دیپنج شنبه
۱۸2۴۵۴۶۶0۵۱22۴۱۷۴۳۱۷2۴2۳ جمادی الثانی ۱ بهمنجمعه 
۱۹2۵۵۴۸۶02۱2۱۶۱۷۳۶۱۷2۱2۳ جمادی الثانی2  بهمن شنبه

تبلیغات در
فضای مجازی نی ریزان فارس

شامل تلگرام، 
واتس آپ، اینستاگرام 

و سایت هورگان

پست روزانه:
  150 هزار تومان

پست آخر شب:
 200 هزار تومان

0917 731 5146
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                 @ neyrizan.fars

تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیأت  رأی شماره ۱۴00۶0۳۱۱00۵000۷۴۵  برابر 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک نی ریز تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حمید مرزبان فرزند غالمحسین 
به شماره ملی ۱۵۸0۶ صادره از نی ریز در ششدانگ یک باب اطاق به مساحت۱2.۶۴ 
متر مربع ۶ فرعی ازپالک ۴۳۵0 اصلی مفروز و مجزا شده از پالک ۴۳۵0 اصلی واقع در 
نی ریز بخش 22 فارس خریداری از مالک رسمی از آقای علی خوش نیت محرز گردیده 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود. در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند، 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشارنوبت اول:1400/10/12 

تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/10/27

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

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

- مورخ 1400/09/28
ش 127

37155

تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیأت  رأی شماره ۱۴00۶0۳۱۱00۵000۸۹۵  برابر 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک نی ریز تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای سجاد رختابناک فرزند 
حبیب اله به شماره شناسنامه 22۸۳۱۶22۶2 صادره از شیراز در ششدانگ یک باب مغازه 
به مساحت ۱2۵.۶۸ متر مربع  پالک ۵ فرعی از 2۱  اصلی مفروز و مجزا شده از پالک 2 
فرعی از 2۱  اصلی واقع در نی ریز بخش 22 فارس خریداری از مالک رسمی از آقای محمد 
آقا رختابناک محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
۱۵ روز آگهی می شود. در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت 

مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشارنوبت اول:1400/10/26                          تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/11/11

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 1400/10/14
ش 138

37345

برابر رأی شماره ۱۴00۶0۳۱۱00۵000۸۹2 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 سجاد رختابناک فرزند حبیب اله به 
شماره شناسنامه 22۸۳۱۶22۶2 صادره از شیراز در ششدانگ یک باب مغازه به مساحت 
۱0۵.۹۶ متر مربع  پالک ۶ فرعی از 2۱  اصلی مفروز و مجزا شده از پالک 2 فرعی از 
2۱  اصلی واقع در نی ریز بخش 22 فارس خریداری از مالک رسمی از آقای محمدآقا 
رختابناک محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
۱۵ روز آگهی می شود. در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت 
یخ  ر تا مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.  

انتشارنوبت اول:1400/10/26               تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/11/11

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 1400/10/14
ش 137

37331

تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیأت  رأی شماره ۱۴00۶0۳۱۱00۵000۸۸۳  برابر 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک نی ریز تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حسین خادم فرزند غالمرضا به 
شماره شناسنامه ۱۴۴۱۳صادره از نی ریز در یک باب سوله به مساحت ۹۱۳.2۶متر مربع  
پالک 2 فرعی از ۳۴۷0  اصلی مفروز و مجزا شده از پالک ۳۴۷0  اصلی واقع در نی ریز 
بخش 22 فارس خریداری از مالک رسمی خانم فاطمه وحیدی و طوبی صبیحی و 
سهام مشاعی متقاضی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود. در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 

شد.           تاریخ انتشارنوبت اول:1400/10/26                    تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/11/11

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 1400/10/15
ش 142

37306

تکلیف  تعیین  قانون  اول موضوع  برابر رأی شماره ۱۴00۶0۳۱۱00۵000۸۸۴ هیأت 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
فرزند  آقای حسین خادم  مالکانه بالمعارض متقاضی  ثبت ملک نی ریز تصرفات 
غالمرضا به شماره شناسنامه ۱۴۴۱۳صادره از نی ریز در ششدانگ یک باب ساختمان 
به مساحت ۵۵۷ متر مربع  پالک ۳ فرعی از ۳۴۷0  اصلی مفروز و مجزا شده از پالک ۳۴۷0  
اصلی واقع در نی ریز بخش 22 فارس خریداری از مالک رسمی آقای حسین مستقیمی، 
طوبی مستقیمی،  طوبی صبیحی و سهام مشاعی متقاضی محرز گردیده است. لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود. در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند، می توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشارنوبت اول:1400/10/26                    تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/11/11

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 1400/10/15
ش 141

37306

تکلیف  تعیین  قانون  اول موضوع  رأی شماره ۱۴00۶0۳۱۱00۵000۸۸۵ هیأت  برابر 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک نی ریز تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حسین خادم فرزند غالمرضا 
به شماره شناسنامه ۱۴۴۱۳صادره از نی ریز در ششدانگ یک باب سوله به مساحت 
۱۳۶۳.2۸ متر مربع  پالک ۴ فرعی از ۳۴۷0  اصلی مفروز و مجزا شده از پالک ۳۴۷0  اصلی 
واقع در نی ریز بخش 22 فارس خریداری از مالک رسمی خانم طوبی صبیحی و سهام 
مشاعی متقاضی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله ۱۵ روز آگهی می شود. در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 

شد.                           تاریخ انتشارنوبت اول:1400/10/26                    تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/11/11

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 1400/10/15
ش 143

37306

برابر رأی شماره ۱۴00۶0۳۱۱00۵000۸۳۷ هیأت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
نی ریز تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم فاطمه کهن آزموده دیبا فرزند جلیل  
به شماره شناسنامه ۵۳۳ صادره از شیراز  در ششدانگ یک درب باغ به مساحت2۵000 
متر مربع پالک ۱۶0 فرعی از ۴۸20 اصلی مفروز و مجزا شده از پالک ۴۸20 اصلی واقع 
در نی ریز بخش 22 فارس خریداری از سهام متقضی )فاطمه کهن آزموده دیبا( محرز 
گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود. 
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند، 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.  
تاریخ انتشارنوبت اول:1400/10/12       -    تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/10/27

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

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

14
خ 00/10/02

- مور
128

ش 

35160

 آگهی موضوع ماده 3 قانون 

وماده 13 آئین نامه قانون 

تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 

اراضی و ساختمان های فاقد 

سند رسمی

شماره  رأی  برابر 
اول  هیأت   ۱۴00۶0۳۱۱00۵000۸۳۵
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
فاقد  ساختمان های  و  اراضی  ثبتی 
ثبتی  واحد  در  سند رسمی مستقر 
تصرفات  نی ریز  ملک  ثبت  حوزه 
خانم  متقاضی  بالمعارض  مالکانه 
فاطمه کهن آزموده دیبا فرزند جلیل  
از  صادره  شناسنامه ۵۳۳  شماره  به 
شیراز  در ششدانگ یک درب باغ به 
مساحت ۶۹۵۵۳ متر مربع پالک ۱۵۹ 
فرعی از ۴۸20 اصلی مفروز و مجزا شده 
از پالک ۴۸20 اصلی واقع در نی ریز 
مالک  از  خریداری  فارس   22 بخش 
سهراب  آقای  مشاعی  سهام  رسمی 
نصیری و خانم عشرت پاکنیت محرز 
اطالع  منظور  به  لذا  است.  گردیده 
فاصله  به  نوبت  دو  در  مراتب  عموم 
۱۵ روز آگهی می شود. در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
باشند،  داشته  اعتراضی  متقاضی 
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 
وصول  عدم  و  مذکور  مدت  انقضای 
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد.  

تاریخ انتشارنوبت اول:1400/10/12   

تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/10/27

محسن زواران حسینی
رئیس اداره ثبت اسناد و 

امالک نی ریز

- مورخ 1400/10/02
ش 130

35160

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
چون آگهی و عملیات تحدیــدی اختصاصی پالک ۶۳۶۱ اصلی واقــع در نی ریز بخش 22 
فارس ملکی آقای علیرضا کشــت کار فرزند حسن  باید تجدید شــود و برحسب تقاضای 
مالک که درخواست انتشار آگهی تحدید حدود اختصاصی نموده اند. وقت تحدید حدود 
روز یکشــنبه  مورخ ۱۴00/۱۱/۱۷ تعیین و عملیات تحدید از ســاعت ۸ صبح در محل 
شروع و به عمل خواهد آمد. به وســیله این آگهی از متقاضی مزبور و کلیه صاحبان امالک 
مجاور بر طبق ماده ۱۴ قانون ثبت دعوت می  گردد کــه در وقت مقرر در محل وقوع ملک 
حضور بهم رســانند. واخواهی مجاورین نســبت به حدود و حقوق ارتفاقی باستناد ماده 
20 قانون ثبت از تاریــخ تنظیم صورت مجلس تحدید تا ۳0 روز پذیرفته خواهد شــد که 
بایستی کتبًا به اداره ثبت محل تسلیم و رسید عرض حال دریافت نمایید. ضمنًا معترض 
از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت یک ماه فرصت خواهد داشت که دادخواست خود را 
به دادگاه صالحه تقدیم و گواهی تقدیم دادخواســت را اخذ و به اداره ثبت ارائه نماید. در 

غیر اینصورت سند مالکیت برابر مقررات صادر خواهد شد. 
 تاریخ انتشار:یکشنبه ۱۴00/۱0/2۶

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

37329

- مورخ 1400/10/20
ش 168

 D :افقی
۱- از القاب ناصرالدین شاه قاجار 2- مطلبی را به 

فکر یا ذهن کسی انداختن - زن یا شوهر را گویند 

معروف  نادری اش   - نشانی   - باال  سر  جواب   -۳

است! - دشنام دادن ۴- رود مرزی - طرف و جانب 

- پر حرفی - غذای گیاه ۵- سخن بیهوده - فصل 

بهار - آبگینه و شیشه ۶- میدانی معروف در تهران 

- نی میان تهی - گول زدن ۷- صدمه و آسیب 

آزاد و رها - روحانی  زنانه ۸-  نیم تنه مردانه و   -

مسیحی - خیابان - بیماری ۹- از خواهران برونته 

- نت چهارم۱0- ادکلن مرده! - رنگی بر ناخن - 

گیاهی علفی و چتر مانند ۱۱- نام فرشته ای موکل 

بر دین و تدبیر امور - دیو شاهنامه - ظرف سفالی 

بزرگ ۱2- مکر و حیله - مخفف شاه - مادر عرب 

- فلز چهره ۱۳- مظهر روشنایی - وامها و قرض ها- 

تباهی- خون در آن جاری است ۱۴- تجارت - هر 

چیز سبک و کم وزن ۱۵- از آثار تاریخی جهرم 

مربوط به دوران قاجاریه 

 M :عمودی
۱- رمانی از داستایوفسکی نویسنده معروف روسی 

2- مهمترین جاده تهران مازندران - خرگوش ۳- 

نفی عرب - عینک نمی آورد! - محتوا و معنا - باالی 

بدن ۴- فلز گرانبها - سر فوتبالی - دوستی - نوعی 

به  ترکی  نامی   - پاک تر  و  مقدس تر   -۵ خودرو 

معنای جاویدان و زنده - عاشق و واله ۶- ناشایست 

 -۷ ایران  کالنشهرهای  از   - دشمنی   - ناپسند  و 

پایه و اساس - اثر چربی ۸- دندانه سوهان - بازار 

ترسان  زائو   -۹ گونه   - اعتقاد  و  ایمان   - بی رونق 

- ویتامین جدولی ۱0- عاقل دیوانه نما - از حروف 

الفبا - زخمی که آب کشیده و عفونی شده باشد 

آهنگ   - کردن  بیتوته   - خانمان سوز  بازی   -۱۱

عالمت   - زرتشتی  پیشوای  شد!  رها   -۱2 مارش 

سطح  واحد   -۱۳ خصلت  و  اخالق   - عربی  جمع 

ام الخبائث   - کوچکتر  و  - صغیرتر  و جزا  انتقام   -

۱۴- حمام بخار - قاضی مسابقه ۱۵- رهبر پیشین 

گروه ستیزه جوی جند ا...
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باغ انار ثمری به مساحت 4800 مترمربع به همراه 

2ساعت آب طی پنج روز  ولوله کشی عامل قطره ای  و 

ساختمان و مکان پرورش دام به همراه برق مجزا و 

دارای امتیاز در جوار باغ انار   به فروش می رسد.

کیلومتر 5 جاده نی ریز شیراز، روبروی شهرک سنگ 

)روبروی مسجد فاطمه الزهرا (
 09172622911    کریمی

فروش باغ و ساختمان

2/37178

1- فروش زمین پسته ثمری به متراژ 3 هکتار به همراه 12 ساعت آب شیرین طی 8 روز به مقدار 3/5 اینچ 

2- فروش زمین بایر به متراژ 3 هکتار آماده کشت پسته 

3- منزل مسکونی نوساز، ساخت سال 1398 به متراژ230 مترمربع زمین و 130 مترمترمربع  زیربنای 

کامل و مجهز به آب ،برق، گاز ، کولر گازی ، کولر آبی 

4- منزل قدیمی درکنار منزل نوساز جهت امور پرورش دام به همراه آب و برق به متراژ 600 متر مربع 

همه موارد فوق به صورت یکجا و قیمت توافقی به فروش می رسد 

تل مهتابی، روستای اکبرآباد ،توابع بخش مرکزی    

    09172622911

ی
وش

فر

6/37191

دعوت به همکاری 
به یک راننده با تجربه جهت 

کار روی نیسان نیازمندیم
مراجعه حضوری 

09171304431

فروش خانه1/37194
خانه ای در خیابان فدائیان 

اسالم، 100 متر بر روی خیابان، در 
به حیاط، 2خوابه، 700میلیون

 09374666415
09395006593

1/37351 دعوت به همکاری

به یک حسابدار خانم جهت کار در جهیزیه سرای 

سادات واقع در بلوار پاسداران نیازمندیم.

09133588566   حسینی

2/37325

3000 متر مربع  ملک 
پلنگان دارای سند تک برگ 

به فروش می رسد

09171334347

فروش ملک

2/37178

به یک خانم پرستار با تجربه جهت پرستاری از سالمند با 
 حقوق مکفی نیازمندیم.

 ساعت 10 صبح تا 12 ظهر با شماره 09177937144 
تماس حاصل فرمایید.

دعوت به همکاری

37353/2

تبلیغات در
فضای مجازی نی ریزان فارس

شامل تلگرام، 
واتس آپ، اینستاگرام 

و سایت هورگان
پست روزانه:

  150 هزار تومان
پست آخر شب:
 200 هزار تومان

0917 731 5146
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عابد نعمتی، نی ریزان فارس:

مسموم  گازگرفتگی  حادثه   4 در  نفر   6
شدند که تنها 3 حادثه آن در یک روز اتفاق 

افتاد.
به گفته مدیر اورژانس 115 نی ریز، اولین 
حادثه ساعت 18 سه شنبه 14 دی ماه در 
روستای رودخور رخ داد که دو دختر 12 و 
18 ساله بر اثر استفاده از آبگرمکن بدون 
دودکش در منزل، با گاز مونواکسید کربن 

مسموم شدند.
شده  سرگیجه  و  سردرد  دچار  که  آنها 
به  اورژانس  کارکنان  توسط  بودند، 

درمانگاه رودخور انتقال یافتند.
»دومین  گفت:  کچویی  محمدحسین 
حادثه در روستای قاسم آباد تنگ حنا، باز 
هم بر اثر نصب آبگرمکن بدون دودکش 
رخ داد. این حادثه ساعت 15:40 جمعه 
17 دی ماه به وقوع پیوست و یک مرد 36 
ساله دچار گازگرفتگی شد که با کاهش 
هوشیاری به درمانگاه و سپس بیمارستان 

شهدای نی ریز انتقال یافت.«
افزود: »حادثه سوم، ساعت 18:20  وی 
خیابان  روبروی  کوچه  در  روز  همان 
فجر نی ریز رخ داد و باز هم به دلیل نصب 
آبگرمکن بدون دودکش مناسب در راهرو 
منتهی به حمام، دو خانم 53 و 95 ساله 
دچار گازگرفتگی و حالت تهوع، سرگیجه 

و سردرد شدند.«
مدیر اورژانس 115 نی ریز عنوان داشت: 
»کارکنان اورژانس در محل حضور یافتند. 
اما چون صاحب خانه در منزل کپسول 
اکسیژن داشت، در همان محل به صورت 

سرپایی درمان شدند.«
به گفته وی، حادثه چهارم ساعت 21:40 
به وقوع  جمعه در خیابان 12 فروردین 
دلیل  به  ساله   47 خانم  یک  و  پیوست 
دچار  ساختمان،  داخل  به  زغال  انتقال 
شهدا  بیمارستان  به  و  شد  گازگرفتگی 

اعزام شد.

توصیه های ایمنی
کچویی به مردم توصیه کرد که در این 
روزهای سرد، خطر گازگرفتگی را جدی 
بگیرند و توصیه های ایمنی برای مقابله با 

آن را رعایت کنند.
هوا،  شدن  سرد  با  »همزمان  گفت:  وی 
بیشتر افراد از وسایل گرمایشی در منزل 
و محل کار استفاده می کنند؛ اما رعایت 

سبب  می تواند  ایمنی  نکات  نکردن 
مسمومیت شدید با گاز و در بسیاری مواقع 

بروز مرگ شود.«
خطرناکترین  جمله  »از  گفت:  کچویی 
منبع های تولید این گاز می توان به اجاق 
گاز، آبگرمکن بدون دودکش، چراغ های 
گازی خوراک پزی،  بخاری گازی، شومینه 
درمحیط  خودرو  بودن  روشن  حتی  و 
بسته پارکینگ خانه نام برد. افزون برگاز، 
وسایلی همچون بخاری هیزمی و شومینه 
نیزمی توانند بر اثر سوخت ناقص و نداشتن 
تهویه مناسب هوا، سبب تولید گاز مونو 

اکسید کربن و مسمومیت در افراد شوند.«
رئیس اورژانس 115 نی ریز عنوان داشت: 
هوای  تهویه  محل  و  دودکش  »بررسی 
کالهک  از  استفاده  کار،  محل  و  منزل 
بدنه  به  زدن  دست  مناسب،  دودکش 
گازی  بخاری  که  )درصورتی  دودکش 
روشن باشد و بدنه دودکش سرد باشد 
و  دودکش  بودن  مسدود  دهنده  نشان 
درصورت  است(،  مسمومیت  خطربروز 
امکان خاموش کردن وسایل گرمایشی 
شبانه،  استراحت  زمان  در  گازی 
بازگذاشتن در و پنجره برای ایجاد جریان 
هوا در زمان استفاده از وسایل گرمایشی 
گاز سوز و استفاده از حسگر اعالم انتشار 
گاز مونوکسید کربن که توسط کارشناس 
نصب  دستگاه ها  روی  بر  می تواند 
و  مراقبتی  راهکارهای  از  همگی  شود، 
مونواکسید  با  مسمومیت  از  پیشگیرانه 

کربن  است.«
وی افزود: »در زمان بروز باد، باران و یا 
دیدن  آسیب  امکان  شدید،  برف  بارش 
همچنین  دارد.  وجود  دودکش  کالهک 
برخی از پرنده ها به دلیل گرم بودن این 
مکان، برروی آن آشیانه درست می کنند 

که می تواند سبب مسدود شدن دودکش و 
بروز مسمومیت در افراد شود.«

عالئم مسمومیت و نحوه 
امدادرسانی به فرد مسموم

و  مبهم، ضعف عضالنی  کچویی سردرد 
سرگیجه، حالت تهوع و استفراغ، تنگی 
نفس، گیجی و خواب آلودگی و عدم تمرکز، 
تاری دید و تشنج را نشانه های مسمومیت 
با گاز مونواکسید کربن عنوان کرد و اظهار 
داشت: »اگر با افراد دچار مسمومیت با گاز 
مونوکسید کربن مواجه شدید، در گام اول 
پنجره ها و در ها را باز کنید تا هوای تازه در 

فضا جریان پیدا کند. 
و  پزشکی  اورژانس  با  فوری  تماس 
اطالع رسانی حادثه، کاری است که باید به 

سرعت انجام دهید. 
اگر امکان جابه جایی افراد را دارید، آنها 
را به فضای باز ببرید، شیر گاز یا وسیله 

گرمایشی را ببندید و آن را خاموش کنید.
با حوله مرطوب جلوی دهان و بینی خود را 
بپوشانید تا دچار مسمومیت نشوید و با یک 
حوله مرطوب دیگر، هوای داخل محیط 
بسته را به سمت در و پنجره هدایت کنید تا 

هوای تازه با آن جایگزین شود.
افراد مسموم را به روی زمین قراردهید تا 
راه تنفسی آنها مسدود نشود. عالئم حیاتی 
مردک  واکنش  قلب،  ضربان  شامل  آنها 
حرکت  قدرت  هوشیاری،  سطح  چشم، 
و مواردی از این دست را بررسی کرده به 
کارشناس اورژانس تا قبل از رسیدن کادر 

پزشکی اطالع دهید.
اگر شدت نشت گاز بسیار شدید است، 
از محیط خارج شده و منتظر بمانید تا 
در  اورژانس  و  آتش نشانی  کارشناسان 

محل حاضر شوند.«

3 آبگرمکن بدون دودکش 
با 5 مسموم آغاز  از  شهدا  بیمارستان  سرپرست 

این  در  پزشک متخصص  کار 15  به 
بیمارستان خبرداد.

دکتر داور آل داود افزود: »از دی ماه 
خسروی  یعقوب  دکتر  جاری،  سال 
بینی،  و  حلق  و  گوش  متخصص 
متخصص  نایبندی  دکترساناز 
دکتر  و  مرادی  دکتر  چشم پزشکی، 
داخلی،  متخصصان  طباطبایی  حامد 
و  زنان  متخصص  تزنگ  مهین  دکتر 
زایمان، دکتر ستار سهراب پور و دکتر 
بیهوشی،  متخصص  پروین  وحید 
دکتر سارا محمدی متخصص جراحی 
متخصص  جم  نازیال  دکتر  عمومی، 
اطفال، دکتر مرتضی اسالمی متخصص 

احراری  ایمان  دکتر  عروق،   و  قلب 
متخصص جراحی مغز و اعصاب،  دکتر 
نگین کامجو متخصص طب اورژانس، 
دکتر فرناز حسام متخصص توانبخشی 
متخصص  امیرمعزی  فاطمه  دکتر  و 
متخصصان  دیگر  کنار  در  پاتولوژی 
بیمارستان شهدا، آماده خدمت رسانی 

به مراجعان خواهند بود.«
وی ادامه داد: »در آینده نزدیک پزشک 
فوق تخصص جراحی پالستیک نیز در 
بیمارستان شهدا حضور خواهد یافت. 
جذب این متخصصان با هدف تکمیل 
کادر پزشکی بیمارستان شهدا و ارائه 
خدمات با کیفیت 24ساعته به بیماران 

خواهد بود.«

نی ریز،  آتش نشانی  کارکنان 
در  سوپرمارکت  یک  آتش سوزی 
بولوار شهید زردشت را در نیمه های 

شب مهار کردند.
و  ایمنی  واحد  مسئول  گفته  به 
این  نی ریز،  شهرداری  آتش نشانی 
بامداد دوشنبه  حادثه ساعت 4:50 
13 دی ماه رخ داد که ابتدا آتش به 

وسیله صاحب مغازه مهار شد.
»سپس  گفت:  خیراندیش  ابراهیم 

در  حضور  با  آتش نشانی  کارکنان 
مغازه  بیرون  به  را  اجناس  محل، 
انتقال دادند و آتش قسمتهایی را که 
دچار توسوزی بود و امکان شعله ور 
لکه گیری  با  داشت،  دوباره  شدن 
مهار  کامل  طور  به  ایمن سازی،  و 

کردند.«
در این حادثه، مقداری مواد غذایی و 
بهداشتی دچار سوختگی و ساختمان 

مغازه نیز دچار دودزدگی شد.

4 نفر از اعضای یک خانواده در حادثه 
روستای  در  پیک نیک  ترکیدگی 

تم شولی مصدوم شدند.
این حادثه ساعت 19 روز شنبه 18 
پایگاه  اورژانس  که  داد  رخ  دی ماه 

چاه مهکی به سرعت وارد عمل شد.
دچار  که  را  ساله ای   28 مرد  آنها 

سوختگی درجه یک هر دو دست و 
درمانگاه  به  بود،  شده  و صورت  سر 

قاسم آباد انتقال دادند.
اما زن 50 ساله، پسر و دختر 14 و 
17 ساله ای را که هر سه پشت دست 
راستشان سوخته بود، حاضر به انتقال 

به مراکز درمانی نشدند.

با ثبت 19 مبتالی جدید به کرونا در 
مبتالیان  کل  تعداد  گذشته،  هفته 
کرونایی تا کنون به 5217 نفر رسید و 
خوشبختانه بعد از چند هفته، مرگ بر 

اثر کرونا ثبت نشد. 
همزمان، میزان مبتالیان شهرستان 

بختگان به 2208 نفر رسید.
حدود  تاکنون  است  نوشتنی 
جامعه  دوز(   63139( درصد   92

هدف باالی 12 سال در شهرستان 
نی ریز، واکسن دوز اول و 83 درصد 
را  دوم  دوز  واکسن  دوز(   57230(
 20( نفر   12174 کرده اند.  تزریق 
درصد( نیز واکسن دوز سوم را تزریق 
کرده اند. هم اکنون 11 نفر مبتال به 
کرونا در بیمارستان بستری هستند 
که خوشبختانه حال هیچ کدامشان 

بد نیست.

در  موتورسوار،  ساله   23 جوان  یک 
روستای  در  خودرو  یک  با  تصادف 

بنه کالغی دچار ضربه مغزی شد.
نی ریز،   115 اورژانس  مدیر  گفته  به 
جمعه   22 ساعت  که  حادثه  این  در 
ساله   23 جوان  داد،  رخ  دی ماه   17
متعدد  ضربات  دچار  موتورسوار 
بخصوص در ناحیه سر و چشم شد و با 

کاهش هوشیاری به بیمارستان شهدا 
انتقال یافت.«

بر پایه اطالعات ما از منابع بیمارستانی، 
مصدوم در بیمارستان تحت مداوا قرار 
گرفت و پس از تثبیت وضعیت، در بخش 
مراقبتهای ویژه بیمارستان بستری شد. 
وی پس از چند روز مراقبت و درمان، با 

بهبود شرایط مرخص شد.

رئیس شبکه بهداشت و درمان نی ریز 
روند صعودی بستری شدن بیماران 
شمار  افزایش  و  ُاومیکرون  به  مبتال 
فوتی ها در اروپا، آمریکا و کشور های 
ما  برای  خطری  زنگ  را  همسایه 

دانست.
شبکه  عمومی  روابط  گزارش  به 
بهداشت و درمان نی ریز، دکتر داور 
آل داود گفت: »متأسفانه این سویه بر 
خالف سایر گونه های ویروس، شانس 
افزایش  نیز  را  کودکان  در  درگیری 
بزرگی  خطر  زنگ  این،  است.  داده 
برای ما است تا با تنها راه مقابله آن 
یعنی تکمیل واکسیناسیون و افزایش 
سیستم ایمنی، از این فاجعه پیشگیری 

کنیم.«
وی عنوان داشت: »سویه ُامیکرون که 
به شدت مسری است، همزمان با دلتا 
در حال گسترش است و با ایجاد یک 
سونامی در اروپا، آمریکا و کشورهای 
همسایه، شمار مبتالیان را به شدت 

افزایش داده است.«
رئیس شبکه بهداشت با اشاره به این که 

در استان فارس نیز مواردی از ابتال به 
ُامیکرون مشاهده شده است، هشدار 
داد: »در صورت رعایت نکردن شیوه 
نامه های بهداشتی، ما نیز با موجی از 
خواهیم  روبرو  فوتی ها  و  بستری ها 
شد. بهترین راه مقابله با آن، استفاده 
از ماسک، رعایت فاصله اجتماعی و 
است.  واکسیناسیون  تزریق  تکمیل 
باالترین سطح ایمنی تا سه ماه پس 
تکمیل  که  است  واکسن  تزریق  از 
برای  شرایط  بهترین  واکسیناسیون 
کرونا  بیماری  با  درگیری  کاهش 

است.«
قربانیان  را  نزده ها  واکسن  داود  آل 
افزود:  و  دانست  ُامیکرون  اصلی 
تزریق  با  واکسیناسیون  »تکمیل 
رعایتهای  واکسن در کنار  دوز سوم 
ماندن  ایمن  راه  بهترین  بهداشتی، 
این سویه ویروس است و  در مقابل 
ضروری است همه افراد باالی 18 سال 
با دریافت این دوز حیاتی، به سالمت 
خود، اعضای خانواده و جامعه کمک 

کنند.«

15متخصصجدیددرنیریز

مهارآتشسوزی
سوپرمارکتدرنیمهشب

4مصدومدرحادثه
ترکیدگیپیکنیک

واکسننزدهها
قربانیاناصلیُامیکرون

استان،  راهور  پلیس  رئیس  گفته  به 
مجوز  و  دولت  هیئت  مصوبه  برابر 
مهلت  اسالمی،  شورای  مجلس 
رانندگی  بخشودگی دوبرابری جرائم 
سال 99 تا پایان دی ماه است و در 
موردتمدید آن هنوز تصمیمی اتخاذ 

نشده است.
سرهنگ صادق سلیمی اظهار داشت: 
کلیه  شده،  تعیین  مهلت  این  »در 
جرائم) تسلیمی و الصاقی( که به علت 
پرداخت نکردن در مهلت 60 روزه دو 
و  تبدیل  اصل جریمه  به  برابر شده، 

دیر کرد آنها بخشوده می شود.«
به  مربوط  »بخشودگی  افزود:  وی 
جرائمی می شود که تا پایان سال 99 
اعمال شده و شامل جرائم همه سالها 

به جز امسال می شود.«
یاد آور  استان  راهور  پلیس  رئیس 
شد: »طرح بخشودگی از روز شنبه 4 

اردیبهشت ماه امسال شروع شده و تا 
پایان دی ماه سال جاری ادامه خواهد 
داشت. ضمن این که هنوز برای تمدید 

آن تصمیمی گرفته نشده است.«
سرهنگ سلیمی با اشاره به بکارگیری 
تجهیزات جدید توسط پلیس راهور در 
رانندگان متخلف  خصوص شناسایی 
در کنار سامانه های الکترونیکی گفت: 
»بر این پایه، خودروی رانندگانی که 
جریمه  تومان  میلیون  یک  از  بیش 
دارند، توسط مأموران پلیس راه و راهور 
در معابر درون و برون شهری توقیف 
در  معوق،  دیون  پرداخت  زمان  تا  و 

پارکینگ متوقف می شوند.«
از  فارس  پلیس  ارشد  مقام  این 
معوقه  جرائم  دارای  که  هموطنانی 
هستند خواست تا از فرصت باقیمانده 
جرائم  تسویه  به  نسبت  و  استفاده 

خودروی خود اقدام کنند.

کرد:  اعالم  ناجا  راهور  پلیس  رئیس 
از  را  احکامی  افرادی  است  ممکن 
این  اما  باشند،  گرفته  فرمانداری ها 
احکام از سوی استانداری یا فرمانداری 

به ما ابالغ نشده باشد. 
کادر  و  پرستاران  مواردی  در  یا 
قضایی،  احکام  دارای  افراد  درمان، 
دارای  افراد  و  بیماران  خبرنگاران، 
وقت عمل جراحی، افرادی که محل 

کار و مأموریتشان در طرح باشد و... 
جرائم  این  حذف  مشمول  می توانند 

شوند.
این افراد به سه طریق می توانند نسبت 
به حذف این جرائم اقدام کنند. اول 
دوم   ،10  + پلیس  دفاتر  به  مراجعه 
مراجعه به هیئت های رسیدگی ماده 
5 و سوم مراجعه به پلیس راهنمایی و 

رانندگی استانها در سراسر کشور.

آخرین مهلت بخشودگی 
جرائم معوق رانندگی

نحوه حذف جرائم کرونایی

یک هفته بدون فوتی کرونایی

ضربه مغزی جوان 23 ساله 
در بنه کالغی

شعار  با  تغذیه  ملی  بسیج  دوازدهمین 
»تغذیه، واکسیناسیون و کرونا« از 15 تا 30 

دی ماه در سراسر کشور برگزار می شود.
به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت و 
درمان نی ریز، کارشناس بهبود تغذیه این 
شبکه در راستای دوازدهمین بسیج ملی 
تغذیه کشور گفت: »این برنامه که هرساله 
الگوی  اصالح  و  فرهنگسازی  هدف  با 
تغذیه جامعه و کاهش شیوع عوامل خطر 
تغذیه ای بیماریهای غیر واگیر در سطح 
موضوع  با  امسال  می شود،  برگزار  کشور 
با  تا  است  کرونا  واکسیناسیون  و  تغذیه 
داشتن تغذیه مناسب و به دنبال آن بدنی 
سالم،  سپری قوی در برای ابتال به بیماری و 

افزایش سطح ایمنی داشته باشیم.«
بهنوش سبحانی با توجه به نقش تغذیه در 
کارایی سیستم  افزایش  و  حفظ سالمت 
ایمنی بدن، رعایت نکات کلیدی زیر را در 

زمان تزریق واکسن ضروری دانست: 
1- هنگام واکسیناسیون نباید ناشتا باشید. 

الزم است صبحانه یا میان وعده ساده ای 
میل کنید.

2- قبل و بعد از واکسن، آب و مایعات فراوان 
بنوشید؛ چون کم آبی بدن موجب اختالل 
در سیستم ایمنی و عدم پاسخ مناسب بدن 

به واکسن می شود.
3- قبل و پس از واکسیناسیون، مصرف 
و  سبزیها  انواع  از  کافی  مقادیر  روزانه 
میوه ها، شیر و لبنیات کم چرب، تخم مرغ، 
حبوبات، گوشتها و نان و غالت سبوس دار، 
به سیستم ایمنی بدن و پاسخ مناسب به 

واکسن کمک می کنند.
4- مصرف حداقل 5 وعده در روز، 3 وعده از 
انواع سبزیها و 2  عدد متوسط از انواع میوه ها 
در میان وعده ها برای تقویت سیستم ایمنی 

و پاسخ مناسب بدن به واکسن الزم است.
5- مکمل ویتامین دی 50 هزار واحدی را 
بر اساس دستورالعملهای وزارت بهداشت، 
ماهانه یک عدد برای تقویت سیستم ایمنی 

بدن مصرف کنید.

6- مادران باردار باید روزانه یک عدد مکمل 
هزار واحدی ویتامین دی را که به تقویت 
سیستم ایمنی بدن کمک می کند، مصرف 

کنند.
چرب،  غذاهای  فست فودها،  مصرف   -7
موجب  شور،  تنقالت  و  پرنمک  شیرین، 
زمینه  و  شده  ایمنی  سیستم  تضعیف 
کرونا  جمله  از  بیماریها  به  ابتال  برای  را 
فراهم می کند. باید از مصرف بی رویه آنها 

خودداری شود.
8- از مصرف روغنهای نباتی جامد و نیمه 
جامد، روغنها و چربیهای حیوانی، به دلیل 
خودداری  بدن  ایمنی  سیستم  تحریک 

شود.
9- تغذیه صحیح با رعایت تعادل و تنوع در 
برنامه غذایی روزانه، به تأثیر بهتر واکسن 

در بدن کمک می کند.
10- با پیروی از یک برنامه غذایی متعادل 
مکملهای  مصرف  به  نیازی  متنوع،  و 

ویتامینی هنگام واکسیناسیون نیست.

توصیه های تغذیه ای پیش و پس از 
واکسن کرونا

//
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                 @ neyrizan.fars

ورزشی ما نشّسیم پای حرف دلتون
راه های ارتباطی:

واتساپ و تلگرام: 1808 800 917 0
سامانه پیامک: 1808 800 917 1000

دفتر: 0903 5383 - 071
info@neyrizanfars.ir:)رایانامه )ایمیل

شهرداری نی ریز
از سبک  تاریخی  بناهای  برای مرمت  1- کاش 
قدیمی استفاده شود و یک استادی را بیاورند که 
کارش مرمت آثار باشد. راستش بازار ملکی دوزها 
در  انگار  و  نگرفته  را  قدیم  هوای  و  حال  اصاًل 
شهر های امروز قدم می زنیم. حداقل بقیه جاها 
را به این شکل انجام ندهند. به خدا حیف است؛ 

همین طور بماند بهتر است.
در زمان قدیم بیشتر از آجرهای خشتی و کاهگل 

استفاده می شد.
دادن  قرار  خاطر  به  شما  از  تشکر  ضمن   -2
باکس های تفکیک زباله در شهر و با امید به این 
که شهروندان در استفاده و نگهداری از آنها کوشا 
باشند، از آن جایی که باکس کنار بانک تجارت با 
توجه به کم عرض بودن پیاده رو و تردد زیاد در این 
محل سد معبر ایجاد می کند، خواهشمند است آن 

را در جای مناسب تری قرار دهید.
3- چرا کوچه های سطح شهر از جمله کوچه های 
خیابان 22 بهمن جارو نمی شود؟ کارگران نباید 
فقط فصلی جارو کنند. لطفًا به کسانی که درخت 
و گلهای بزرگ دارند، تذکر دهید که آن را هرس 
مثل  مردم  کاش  نشود.  کثیف  کوچه  تا  کنند 
قدیم برای روشنی، جلوی خانه شان را آب و جارو 

می زدند.

پاسخشهردارینیریز:
با احترام، در پاسخ به سؤاالت آن هفته نامه محترم، 
پاسخهای زیر از مدیران واحدهای شهرداری اخذ و 

عینًا ارسال می گردد.
در ضمن یادآوری می گردد سامانه 137 شهرداری 
نی ریز از سالها پیش با هدف ایجاد زمینه مشارکت 
شهروندان در مدیریت شهری و هدایت و رفع 
مدیریت  از طریق  و معضالت شهری  مشکالت 
غیر مستقیم مردم در شهر و دریافت دیدگاه ها و 
نقطه نظرات شهروندان با رویکرد خدمات رسانی 

مطلوبتر به شهروندان راه اندازی شده است.
سامانه های  جزو  ماهیتی  لحاظ  به  سامانه  این 
بین  ارتباطی  پل  عنوان  به  که  است  خدماتی 
شهروندان و مدیران شهری و با انتقال مسائل و 
مشکالت به واحدهای اجرایی شهرداری موجب 
حل  در  تسریع  و  شهر  در  کاری  رویه  وحدت 

مشکالت می شود.
در همین راستا فرآیندهای کاری در این سامانه 
به نحوی طراحی و برنامه ریزی شده است که در 
حق  به  شهری  درخواستهای  زمان  کوتاه ترین 
و  اجابت  ممکن  حد  در  نی ریزی  شهروندان 

مشکالت روزمره ایشان مرتفع می گردد.
در پایان از همه همشهریان عزیزمان تقاضامندیم 
پیشنهادات،  انتقادات،  نظرات،  نقطه  تمامی 
مشکالت و سؤاالت خود را از طریق این سامانه باما 

در میان بگذارند.

مسئولمحترمواحدروابطعمومی
شهرداری،آقایدهقان

1- شهروند محترم! ضمن احترام به اعالم نظر 
جنابعالی، در ارتباط با موضوع مطرح شده، با شما 

به هیچ وجه هم عقیده نیستیم.
2- با تشکر از شما شهروند گرانقدر و همچنین 
قدردانی از همه همشهریان عزیز که در این مدت 
کوتاه با تفکیک زباله ها ما را در هرچه بهتر انجام 
می کنند،  کمک  و  همراهی  خود  وظایف  دادن 
ان شاءا... در اسرع وقت نظر جنابعالی اعمال خواهد 

شد.

معاونتمحترمخدماتشهری،آقای
حاجیمحمدی

گرامی،  3- ضمن عرض سالم خدمت شهروند 
کوچه ها و خیابانهای سطح شهر به صورت دوره ای 
نظافت می شود. از محل مورد اشاره بازدید به عمل 
آمد و پس از اخطار به پیمانکار مربوطه، مقرر شد 

در اسرع وقت رفع اشکال شود.
*****

گذشته  هفته  سؤاالت  به  پاسخ  در  همچنین 
شهروندان محترم، پاسخهای زیر ارائه می شود:
شهردارمحترمشهرنیریز،جنابآقای

مهندسفرغت
1- بر پایه مصوبات شورای هماهنگی ترافیک اقدام 

می گردد.
در  مثمر  درختان  کاشت  گرامی!  شهروند   -2
حاشیه معابر و خیابانها و فضای سبز عمومی با 
توجه به ابالغیه های متعدد ممنوعیت داشته و 

امکان پذیر نیست.

هواشناسی
بارندگی  میزان  بارندگی،  آمار  در  چرا  سالم 

روستای خواجه جمالی مشاهده نمی شود؟

پاسخهواشناسی:
با سالم، چون خواجه جمالی ایستگاه باران سنجی 

ندارد.

منابع آب
یا  دارد  شخصی  مالکیت  زیر زمینی  آبهای  آیا 
جزو انفال است و مصرف عمومی دارد؟ صاحب 
چاه هایی که آبهای زیرزمینی را می فروشند، با چه 

مجوزی است؟

پاسخمنابعآب:
با سالم، از بدو ورود اینجانب، به چاه های دارای 
انتقال آب اخطاریه داده شده و آنها ملزم به نصب 
کنتور شدند. در صورت عدم تمکین قانون، برق آنها 

قطع خواهد شد.

صمت
1- نانی که نانوایی ..... دانه ای 2800 تومان به مردم 

می فروشد، بیشتر قسمتهایش خمیر است.
2- کاش تصویب می کردند آجر را هم مثل تخم مرغ 
کیلویی بفروشند. متأسفانه برخی تولیدکنندگان 
از بی اطالعی مردم سوء استفاده می کنند و آجرها 

هر روز کوچکتر می شود.
نانهای  نانوایی ها کنید.  به حال  لطفًا فکری   -3
لواش که خمیر است و برشته نیست. نانوایی های 
سنگک هم که از وقتی گران شده، نانهایشان آب 

می رود. 

پاسخصمت:
1- با سالم، گزارش مربوط به کیفیت نان، جهت 

بررسی به جهادکشاورزی ارجاع شد.
مجوز  صدور  در  آجر،  قیمت  خصوص  در   -2
بهره برداری حسب تناژ محاسبه می گردد و فروش 
آن نیز با تناژ تعیین می شود. لذا چنانچه شکایتی 
مطرح است، جهت پیگیری به بازرسی اتاق اصناف 

یا اداره صمت مراجعه نمایید.
با توجه به تفویض وظایف، به استناد قانون انتزاع 
به جهادکشاورزی، از این به بعد گزارشات مردمی 
حوزه کشاورزی و دامی از کاشت، داشت، برداشت، 
فراوری، خرید و فروش و صادرات و واردات را از 
جهاد کشاورزی استعالم فرمایید.مسئول آن آقای 
عنایت الهی کارشناس حراست جهاد کشاورزی 

هستند.

شبکه بهداشت و درمان
1- فکری در مورد داروخانه ها کنید. به هر بهانه ای 

بیمه ها را قبول نمی کنند و نسخه ها را آزاد حساب 
می گویند  می خورد،  متخصص  مهر  می کنند. 
مهر پزشک خانواده ندارد. مهر پزشک خانواده 
آخر  ندارد.  متخصص  مهر  می گویند  می خورد، 
سر هم نسخه را آزاد حساب می کنند و تازه حق 
اضافه می کنند. هیچ  به آن  را هم  نسخه پیچی 
نظارتی روی آنها نیست. تعداد کمی داروخانه در 
نی ریز هست؛ آیا کسی نمی تواند آنها را کنترل 

کند؟
بزنید و  به مردم می گویند ماسک  این قدر   -2
پروتکل ها را رعایت کنید، چرا برخی کارکنان در 
مرکز واکسیناسیون عفاف نه ماسک می زنند و نه از 

دستکش استفاده می کنند؟

پاسخشبکهبهداشتودرمان:
با سالم و خدا قوت،  متأسفانه چند وقتی   -1
است که به علت تغییر رویه بیمه ها از کاغذی به 
الکترونیکی و به دلیل کمبود زیر ساختها، مشکالت 
عمده ای برای مردم، پزشکان و داروخانه ها ایجاد 
شده است. متأسفانه هنوز زیرساختهای مناسبی 
و  دفترچه ها  تعدد  و  نشده  ایجاد  بیمه ها  برای 
خدمات  و  دارو  می شود  باعث  بیمه  سایتهای 
به درستی ثبت نگردد و منجر به قبول نشدن در 
سایتهای بیمه در داروخانه ها شده است.  نظارت 
بر داروخانه ها همیشه هست و هر شکایتی باشد و 
به واحد غذا و داروی شبکه داده شود، به سرعت 

پیگیری می شود. 
2- متأسفانه فرد خاطی از کارکنان رسمی شبکه 
بهداشت نبوده و بعد از چند بار تذکر، از شیفت 

بیرون گذاشته شد.

فرماندهی انتظامی
چرا در خصوص تعویض پالک ما باید همچنان در 

نی ریز مشکل داشته باشیم؟
بعد از سه هفته دوندگی برای گرفتن نوبت، باالخره 
دو هفته قبل نوبت امروز را به ما دادند. اما وقتی 
برای تعویض پالک رفتیم، گفتند پالک نیست! 

گفتیم کی می رسد؟ گفتند مشخص نیست!
لطفًا تذکر داده شود.

مخابرات
چندی است که ما پر سرعت ترین اینترنت خانگی 
را خریداری می کنیم. ولی فقط در همان روز اول 
سرعتش کمی خوب است و بعد از گذشت یکی 
دو روز، سرعت آن کاهش پیدا می کند. مخابرات 
از ما پول اینترنت پر سرعت می گیرد؛ اما در عمل 
سرعت آن بسیار ضعیف است. لطفًا پیگیری کنید 

تا اداره مخابرات پاسخگو باشد. سپاسگزارم.

نی ریزان فارس
اسامی  نباشد که فقط  به نظرم کار شایسته ای 
قبل  بار  کنید.  درج  را  ورزشکار ها  از  تعدادی 
بار  اولین  برای  که  پاورلیفتینگ  مسابقات  در 
تعداد  و  کردند  نفر شرکت   3 بود،  برگزار شده 
از  نفر   2 بود.  بیشتر  حتی  هم  شرکت کننده ها 
بچه ها طال و یک نفر نقره آوردند و یک نفرشان به 

مسابقات کشوری راه یافتند. 
لطفًا نام همه را درج کنید؛ نه فقط تعداد خاصی را.

نیریزانفارس؛ با سالم و درود فراوان. اسامی 
در  پاورلیفتینگ  و  بدنسازی  هیئت  ورزشکاران 
مسابقات خارج از شهرستان، توسط هیئت به این 
هفته نامه ارسال می شود. چنان چه موردی وجود 

دارد، به هیئت مربوطه مراجعه کنید.

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

نداده اند:
-فرماندهیانتظامی

-مخابرات

لیگبرترفوتسالفارس

رینگاسپرتشانساولصعود

ضربآهنگسوگ
درزورخانه

برگزاری
جشنواره
کشتی

لیگ   رقابت های  در  نی ریز  فوتسال  نماینده 
برتر استان توانست در گروه خود به قهرمانی 
امتیازات  تمامی  کسب  با  و  برسد  نیم فصل 

شانس اول صعود باشد.
رینگ اسپرت با ترکیبی از بازیکنان جوان و با 
تجربه و با هدایت رسول خواجه زاده و همچنین 
کمک او محمد مستفیضی با گام نهادن در 
مسابقات این فصل فوتسال استان، هم در خانه 
و هم در بیرون از خانه درخشان ظاهر شد و از 

مجموع 3 بازی 9 امتیاز کامل را به دست آورد.
تیمی یکدست و منسجم که به گفته کاپیتان 
مجتبی هاشم زاده پس از پایان بازی مقابل 
شهرداری فسا در هفته گذشته، سه ماه پیش 
از شروع مسابقات تمرینات خود را آغاز کرد 
و مزد تالش خود را تا بدین جای کار گرفته 

است.
درخشش بازیکنان جوان و با انگیزه ای همچون 
جواد سجادیان، سپهر حسینی، محمد جواد 
فایض و البته درخشش دروازه بان این تیم فرزاد 

علیخانی در کنار بازیکنان با تجربه تر مانند 
مجتبی هاشم زاده، امیرحسین قصابی، یاور و 
رسول زارعی، رینگ اسپرت را حاال بر قله گروه 
الف این رقابت ها قرار داده و این تیم را تبدیل به 
یکی از ترسناک ترین تیمهای حاضر در لیگ 

برتر برای دیگر تیمها کرده است.
از  پس  اسپرت  رینگ  کاپیتان  صحبت های 
بازی مقابل شهرداری فسا نوید روزهای خوب 
را برای نماینده فوتسال شهرستان در بازی های 
آینده دارد تا به گفته هاشم زاده این روند رو به 
جلو در نیم فصل دوم نیز ادامه داشته باشد و 
این تیم را در مراحل حذفی تبدیل به یکی از 

مدعیان کسب عنوان قهرمانی کند.
خانه  در  دی   17 جمعه  اسپرت  رینگ 
پذیرای شهرداری فسا بود و با برتری 5 به 2 
با دو گل امیرحسین قصابی و گلهای مجتبی 
جواد  محمد  و  سجادیان  جواد  هاشم زاده، 
فایض میهمان خود را بدرقه کرد تا با اقتدار 

قهرمان نیم فصل گروه خود شود.

در شب شهادت حضرت زهرا)س( و همزمان 
و  سلیمانی  سردار  شهادت  سالروز  با 
بزرگداشت جهان پهلوان غالمرضا تختی، 

آیینی در زورخانه حضرت امیر برگزار شد.
در این آیین جمعی از ورزشکاران ورزش 
حرکات  انجام  به  زورخانه ای  و  پهلوانی 

زورخانه ای با ضرب محمدرضا شاهمرادی، 
کاشانه  سعید  و  مسلمان  محمدحسین 
زورخانه  جوان  و  پیشکسوت  مرشدان  از 

حضرت امیر پرداختند.
در این آیین شهرام مختاری رئیس اداره 

ورزش و جوانان نیز حضور داشت.

دومین  مناسبت  به  امسال  کشتِی  جشنواره  اولین 

سالگرد شهادت سردار سلیمانی برگزار شد.

در این جشنواره 60 کشتی گیر در رده های سنی و 

اوزان مختلف در دو رشته فرنگی و آزاد با هم به رقابت 

پرداختند. این جشنواره در حضور خانواده کشتی گیران 

و به مربیگری جواد مبین، حمید قلمداد ، علی نظری، 

اکبر مبین  و محمد نریمان و با قضاوت حسن سلطانی، 

عین اله زارع، محمدعلی زارع،  جواد زارع و مصطفی 

صفی انجام گرفت.

سرپرستی مسابقات را اصغر ماهوتی و جواد میرغیاثی 

برعهده داشتند و به همه شرکت کنندگان لوح یاد بود 

اهدا شد.

استقبالدلچسب
ازیکبازیدوستانه

مسابقه دوستانه والیبال در نی ریز با استقبالی پرشور و دلچسب 
از سوی تماشاگران روبرو شد.

دوشنبه 20 دی تیم والیبال فوالد غدیر نی ریز در سالن شماره 
1 شهدا میزبان شهرداری شیراز بود و این تیم را با حساب 3 بر 

2 شکست داد.
برگزاری این مسابقه در حالی بود که پس از گذشت 2 سال از 
شیوع بیماری کرونا  و عدم حضور تماشاگران در ورزشگاه ها، 

پای تماشاگران زیادی به محل برگزار این مسابقه باز شد.
تیم والیبال فوالد غدیر در این دیدار، در ِست اول با حساب 25-
19 بازنده شد و در ِست دوم توانست 25-20 به برتری دست 

یابد تا دو تیم در عدد 1 مساوی شوند.
در ِست سوم باز هم برتری از آِن شهرداری شیراز بود و با نتیجه 

25-18 این ِست را به سود خود پایان برد.
در چهارمین ِست باز هم این فوالد غدیر بود که با برتری خود 
توانست 25-20 کار را به تساوی بکشاند و در نهایت با حمایت و 
تشویق تماشاگران حاضر در سالن ِست پنجم را با نتیجه 11-15 

به پایان برساند.
برگزاری این مسابقه با هماهنگی محمد رضا پوزشی از بازیکنان 

شرکت فوالد غدیر انجام گرفت.

برابر رأی شماره 140060311018000115-1400/10/14 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 امامقلی دمیری  
فرزند زیاد به شناسنامه شماره3 کدملی2559380560 صادره از نی ریز در ششدانگ 
یک درب باغ به مساحت 64816 مترمربع تحت پالک ثبتی  4831/5377  واقع در بخش 
22 استان 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.
تاریخانتشارنوبتاول:1400/10/26
تاریخانتشارنوبتدوم:1400/11/10

سیدمحی الدین صادقی - رئیس ثبت اسنادوامالک بختگان

آگهیموضوعماده3قانونوماده13آئیننامهقانونتعیینتکلیف
وضعیتثبتیواراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی

1400/10/23
-مورخ

ش171

36172

برابر رأی شماره 140060311018000113-1400/10/14 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 امامقلی دمیری  
فرزندزیادبه شناسنامه شماره3 کدملی2559380560 صادره از نی ریز در ششدانگ یک 
قطعه باغ به مساحت 59298 مترمربع تحت پالک ثبتی  4831/5375  واقع در بخش 
22 استان 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.
تاریخانتشارنوبتاول:1400/10/26
تاریخانتشارنوبتدوم:1400/11/10

سیدمحی الدین صادقی - رئیس ثبت اسنادوامالک بختگان

آگهیموضوعماده3قانونوماده13آئیننامهقانونتعیینتکلیف
وضعیتثبتیواراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی

1400/10/23
-مورخ

ش172

36172

استخدامدرمعدنسنگنیریز
1(  راننده مجرب جهت کار با لودر 600 

و بیل مکانیکی 400
2(  سرویس کار ماشین آالت معدنی

3( سیم برشکار معدن
شمارهتماس:09171304456 ی

ار
مک
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                 @ neyrizan.fars

برگزاری 
یادواره شهدای قطرویه

روابطعمومیسپاهنیریز:

ششمینیادواره۵۷شهیدواالمقامبخشقطرویهودومین
سالگردسیدالشهدایجبههمقاومتویارانشبرگزارشد.

اینبرنامهبههمتستادبزرگداشتشهدایبخشقطرویه،
قرارگاهفرهنگیمکتبشهیدسلیمانیوکمیتهخادم

الشهدابخشقطرویهبرگزارگردید.
مهدیمنفردمسئولستادبرگزارییادوارهشهداگفت:
ششمینیادواره۵۷شهیدواالمقامبخشقطرویهدرروز
پنجشنبههمزمانباشهادتحضرتفاطمهزهرا)س(در
روستایبنهکالغیبامجریگریعبدالمجیدسهرابیاز

تهرانوروایتگریحاجاکبرآرامازشیرازاجراشد.
همچنینسخنرانمراسمسردارایراننژادهمرزمسپهبد

شهیدحاجقاسمسلیمانیازکرمانبود.
الزمبهذکراستدرپایانمراسموبهرسمیادبودبه
خانوادههایمعظمشهدالوحیادبوداهداءوازشرکتفوالد

غدیرنیریزوخیرینتقدیربهعملآمد.

در مراسم نمازجمعه مطرح شد:

مسئوالن بر خود ببالند
که مردم مطالبه گرند

امیدشهدان،نیریزانفارس:
خطیبجمعهنیریزخطاببهمسئوالنگفت:برخودببالید
کهجواناِنبسیجی،دانشگاهیوحوزویازشمامطالبهگری

میکنند.
حجتاالسالمسیدجوادفقیهدرخطبههاینمازجمعه1۷دی،
»مهمترین گفت: زهرا)س(، سالروزشهادتحضرت تسلیت با
خصوصیتآنحضرتمطالبهگریبودوباوجودیکهدراَقلیت

بهسرمیبرد،مطالبهگریراادامهداد.
لذافرماندار،نمایندهمجلسومسئوالنماافتخارکنندکهمردم
نیریزمطالبهگریمیکنند.مبادابهمردماَنگضدانقالبزده
مسئوالن دارند. مشکالتی و سؤاالت آنها اوقات گاهی شود.
وظیفهشانایناستکهمیدانرابرایمردمبازکنندتابتوانند

صحبتنمایند.«
به اسالمی شورای مجلس رئیس اخیر سفر به اشاره با وی
شهرستانافزود:»دکترقالیبافکهرئیسقوهقانونگذاریکشور
است،میگویدکشوروضعیتمطلوبیندارد.وضعیت،وضعیِت
بغرنجیاستودرگردنهدشواراقتصادیبهسرمیبریم؛امانباید
ناامیدبود.ایشانقولهاییبهمادادوماهممشکالترابهوی
منتقلکردیمکههفتهآیندهدربارهآندرتریبوننمازجمعه

صحبتخواهیمکرد.«
حجتاالسالمفقیهگفت:»الزماستمامردمهمتقوایاقتصادی
داشتهباشیم.همانگونهکهزنوشوهریآمدندجهیزیهچندین
نفرراتأمینکردندوبعضیهازندانیانغیرعمدراآزادکردند،
چقدرخوباستماهماولزندگیماناینخرجهاراصرف

کارهایِخیرکنیمتادعایآنانبدرقهزندگیمانشود.«
ویدرادامهبهمسئلهاسرافپرداختوگفت:»دیدهمیشوددر
مساجدواداراتشعلهبخاریهارازیادمیکنندودرمصرفگاز
صرفهجویینمیشود.چقدرزشتاستبراییککشوراسالمی
کهبگویندپرمصرفترینیابهتعبیریبدمصرفترینکشور
دنیااست.روایتداریماگرکشوریحتیحاصلخیزونعمتهای

خدادادیدرآنفراوانبود،کسیحقندارداسرافکند.«
امامجمعهموقتنیریزبااشارهبهشهادتامیرکبیروخدمات
ایشاندرزماناستبدادواستکبار،گریزیبهاقتصادزدومعنی
لغویآنرامیانهروینامیدوتصریحکرد:»گفتهمیشود۸۰
درصداقتصادایراندولتیاست؛امامابقیآنخصولتیاست
تاخصوصی.باتوجهبهاینکهانقالبماانقالبپابرهنگانبود،
اقتصادرابایددستکسانیدادکهطعمفقرراچشیدهباشند.آن
فقیرمیفهمدکهکارگرچهحالیدارد.آنکارخانهداریکهاز
کارگریشروعکردهاست،میفهمدکهاینکارگرحقبیمهوحق

سنواتمیخواهد.«
حجتاالسالمفقیهدرجاییدیگربااشارهبهقیامخونینمردمقم
در1۹دیماهسال1۳۵۶خورشیدی،گفت:»روزهاییکهیوما...
نامیدهشده،بایدفراترازاینهاگرامیداشتهشودتامردمفراموش

نکنندچهسختیهاکشیدهشدتااینانقالببهدستمارسید.«
ویدرادامه،بهسالگرداولیناقامهنمازجمعهنیریزبهامامت
آیتا...فقیهاشارهکردوازمردمومسئوالنخواستتاسنگر

نمازجمعهراتقویتکنند.
امامجمعهوقتنیریزگفت:»نمازجمعهمتعلقبهحزبوجناح
نیستومتعلقبههمهمردماست.زیرانهادوالیتبودهوسفارش
قرآنواهلبیت)ع(استکههرچهمیتوانیمنمازجمعهرابهپا
داریم.امیدواریمدرکنارآنبتوانیمبرایحلمشکالتمردم

قدمیبرداریم.«

پیشنهاد جهاد کشاورزی:

فنس کشی یا حفر کانال 
برای جلوگیری از خسارت 

گورخرها
روابطعمومیمدیریتجهادکشاورزی:

جهادکشاورزیفنسکشییاحفرکانالبرایجلوگیریاز
خسارتگورخرهایمنطقهملیبهرامگورراپیشنهادداد.

مدیرجهادکشاورزیشهرستاننیریزگفت:پیرومصوبه
خسارت بررسی کارگروه شهرستان کشاورزی شورای

وحوشبهکشاورزیبخشپشتکوهتشکیلشد.
علیرضابصیریاظهارداشت:دراینجلسهدرخصوص
خسارت از جلوگیری برای کانال حفر یا فنسکشی
گورخرهایمنطقهملیبهرامگوربهمزارعونحوهاستفاده

دامدارانازمراتع،بحثوتبادلنظرشد.
بهگفتهویهمچنینمقررشدکهاعضایشوراهانظرات
کشاورزانرابهبخشداریپشتکوهارسالکنندتابعداز
جمعبندیازطریقادارهمحیطزیستبهاستانوتهران

ارسالوازمراجعباالدستیجوابگرفتهشود.
بصیریافزود:بازدیدمیدانیباحضورمسئوالن،کشاورزان

ودامدارانازمنطقهنیزدردستورکارقرارگرفت.
و فرماندار نمایندگان ایننشستبخشدارپشتکوه، در
دادستان،رؤسایادارهمحیطزیستنیریزوپارکملی
قطرویه،سرپرستادارهدامپزشکیودهیارانواعضای

شوراهایاسالمیبخشپشتکوهحضورداشتند.

هدف: کاهش 10 درصدی 
تصادفات موتورسیکلت

نی ریز 2 نقطه از
9 نقطه حادثه خیز

ادامه از صفحه یک

...2سامانهنزدیکفوالد،2سامانهبعدازپلیسراهو2
سامانهدرشهرکصنعتیفعالشدهویامیشوند.

اینکارشناسانعلتعمدهتصادفاتنیریزراعدمتوجهبه
جلواعالمکردندکهجادهنیریز-سیرجانبا2۹فقره،جاده
قطرویه-بنهکالغیبا1۹فقرهوجادهنیریز-استهبانبا
1۸فقرهپربرخوردترینمسیرهایشهرستانبهشمار

میروند.
امادرتصادفاتموتورسیکلتوآنچهکهسببشدهتادر
استان،نیریزراشاخصکند2مسیرنیریز-آبادهطشک
وقطرویهبهبنهکالغیهستند.در۹مسیرپرحادثهاستان
جادهنیریز-آبادهطشکدررتبهسوموقطرویه-بنهکالغی

دررتبهپنجمقراردارند.
مسئوالنشهرستانیعلتپرحادثهبودنجادهقطرویه
بهبنهکالغیرانزدیکیمناطقمسکونیبهجادهعنوان

کردند.
علییزدانیمعاونادارهکلراهداریوحملونقلجادهای
دراینجلسهضمنبررسیاینموضوععنوانکردکهدر
هدفگذاریجدید،فارسقراراستتاپایانامسال1۰

درصدازتلفاتموتورسیکلتراکاهشدهد.
ویاقداماتپایهایراکهبایددرنیریزانجامشود،اینگونه

برشمرد:
در موتورسیکلتها روشنایی سیستم نمونه برای -

تعمیرگاههایمنتخباصالحشود.
-خریداقالمایمنیجایگزینحبسبرایافرادیکهپرونده

دارند،شود.
-دهیارانوبخشداراندراینطرحکمکجدیبایدبکنند.

-گشتنامحسوستوسطهمهدستگاههایدولتی
-بازدیدازنقاطحادثهخیزوارائهراهکارباکمترینهزینه

-بررسیراههایدسترسیروستاها
-پیگیریراهاندازیپیستموتورسواری

-اهداءکالهایمنیبرایخریدارانموتورسیکلتتوسط
فروشندگان

-کنترلموتورسواراندرخروجیشهرها
-پیگیریآموزشوخطراترانندگیباموتورسیکلتبه

دانشآموزانازطریقآموزشوپرورش
-تهیهبانکاطالعاتیازموتورسواران

ازظرفیت اینجلسهفرماندارنیریزاستفاده پایان در
رسانههاوفضایمجازیراموردتأکیدقراردادوگفت:باید
معادنوشرکتهاییکههمجوارجادههستندوازاین
دولتی دستگاههای کمک به میکنند استفاده جادهها

بیایند.
استفادهازیکبنرشهریبرایتبلیغاتترافیکیوکمبود
نیرودرادارهراهداریدرحالیکه2شهرستاننیریزو
بختگانراادارهمیکندازدیگرنکاتیبودکههدایتبدان

اشارهنمود.

پیشنهاد به شورا در نشست محالت 

حق وتو دولت برای مصوبات شورا لغو شود

جلساتشورایشهربامحالتبهعدد1۰رسید
ودراینجلسهبهداشتنحقوتودولتیهابرای

مصوباتشوراوشهرداریاعتراضشد.
اهالیمحالتاطراف از اینجلسهبرخی در
نصر، بلوار تختی، خیابان ذواالنوار، مسجد
شده دعوت والیت بلوار و خوارزمی، خیابان

بودند.
نظراتجمعآوریمیشود

رئیسشورایشهردرابتدایاینجلسهبابیان
اینکههدفاینشورااستفادهازنظراتمعتمدان
و شهر چهارساله برنامههای برای محالت
بودجهبندیمیباشدگفت:اینجلساتبرگزار
میشودتانظراتجمعآوریوپیشنهاداتمورد

بررسیواجراقرارگیرد.
سیدعالءالدینفقیهدرادامهبابیاناینکهبه
غیرازمشکالتمحلهایخود،مشکالتشهر
راببینیدگفت:بناداریمدرجلسهایباحضور
نمایندهمجلس،فرماندارونمایندگانمحالت
برگزاروموضوعاتیراکهتاکنونمطرحشده،

بررسینماییم.
ویازتدوینوانتشارکتابیتوسطشورایشهربا
عنوان»آموزششهروندی«خبردادوازتمامی
این به را تابخشی نمود رسانههادرخواست
آموزشاختصاصدهند؛پرهیزازقانونگریزی،
اهمیتخود و عمومی بهداشت فضایسبز،

مراقبتیازجملهمباحثاینکتابعنوانشد.
مهمترینمسائلومشکالتمطرحشده

امامهمترینمباحثمطرحشدهدراینجلسه
توسطاهالیمحالتبهشرحزیربود:

-تخصیصبودجهصنایعآالیندهبهشهرستان:
تاکنونبهدنبالآنبودیمکهسهمیهآالیندگی
گلگهررابرایقطرویهونیریزبگیریمدرحالی
کهزاگرسعزیزروزبهروزداردازبینمیرود.
مشاهدهمعادنجدیدرشتهکوهشمالوشمال
شرقشهرمانبیشترآالمودردهایمانرازیادتر
کردهاند.نیریزبهشتزمینشناسیاستوباید

حقآالیندگیآنپرداختشود.
بلوارشهیدمحمدهادیتوکلیکه -تعریض

پشتکالنتریسرباز)ضلعجنوبی(قراردارد.
بهروکش نیاز -خیابانهایعمانوتختی

آسفالتدارند.
-ازشهردارنیریزکهباحساسیِتتمامپیگیر
تشکر است شهر فرهنگی میراث مسائل
حال در را S.P.R قلعه اینکه از و میکنیم

بازسازیدارد،متشکریم.
-خیابانخوارزمیبهسمتخیابانبهداشت
ازطرحخارجشدهاست.الاقلخطپروژهآنرا
مشخصکنیدتاکسانیکهاقدامبهساختوساز

میکنندکفوبررارعایتکنند.
آباد »جمال فعلی امیرکبیر شهرک اهالی -
سابق«خواهانآسفالتخیابانهایشانهستند
البتهاینرامیدانیمکهمسکنوشهرسازیباید
سهمشهرداریراواریزکندتااینمسئلهانجام

شود.
پارک کنار را پارکجهاندیدگان احداث -

آزادیدربرنامهقراردهید.
-عقبنشینیخیابانهایاصلیرااجراییکنید
پارکینگ به را شهرداری قدیم ساختمان و

تبدیلنمایید.
-تملکساختمانادارهبرققدیموتعریض

خیابانرادربرنامهبگذارید.
-اولخیاباننشاطعرضکمیداردوبایدبرخی

ازخانههاعقبنشینیکنند.
-کوچهمدرسهتربیترابهکوچهپستوصل

کنیدتاترافیکخیابانقدسکمترشود.
-فکریبرایگودصارمیواتصالاینمسیربه

خیابانامامحسینکنید.
-رهاسازیفاضالبدرمحالتبهمعضلیبرای

اهالیتبدیلشدهاست،لطفًاپیگیریکنید.
هر گفت: شهر شورای رئیس رابطه این در
هفتهگشتهایمشترکیبااداراتبهداشتو
آبفاانجاممیشودومتخلفانبهمراجعقضایی

معرفیمیگردند.
-روشناییبلواروالیتراپیگیریکنید.

-باتوجهبهاینکهمدرسهایدرفرعی۵بلوار
نصرقرارداردتابهحالچندینتصادفرخداده

است،لطفًافکریکنید.
-احداثفضایداخلیقلعهS.P.Rرادربرنامه

قراردهید.
-جلویتغییرشکلقناتشادابختوکتان
و قدیمی حالت تا کنید کاری و بگیرید را

نوستالژیکآنحفظشود.
-ادامهبلوارامامعلیواقعدرضلعغربیمیدان

دانشجورادردستورکارقراردهید.
-برایتوقفبیموردماشینهادرخیابانهای

اصلیفکریکنید.
-چرافاضالبنیریزباآنبودجهمیلیاردینیمه

تمامرهاشدهاست؟
-کمربندینیریز)رینگشهری(رادربرنامه
انتقال باافتتاحبیمارستانجدید قراردهید.
بیماربهآنبیمارستانبامشکلروبروخواهد

شد.
-باجمعشدنسطلهایزبالهدرسطحشهر

مکانیبرایگذاشتنزبالهوجودندارد.
-سگهایولگردرادرسطحشهرجمعآوری

کنید.
نمای تکمیل حال در که افرادی از -
ساختمانهایشانهستندبخواهیدتاآننمایی
را هست هم همسایهها خانه به مشرف که

درستکنند.
-تابلوهایراهنمایسطحشهرنامفهوماست،
لطفًاازخطیاستفادهکنیدتابهراحتیخوانده

شود.
معلم پارک بهداشتی برایسرویس فکری -

کنید.
بیشتر تربیت و تعلیم فرهنگی، مسائل به -
بپردازید.افالطونمیگویدبهجایقانونخوب،

انسانخوبتربیتکنید.
-باتوجهبهانتقالکتابخانهاحمدنیریزیبهآباد
زردشتازنهادکتابخانههادرخواستکنیدتا
زمینیراکهدرخیابانمدرسهخوارزمیاستو

بهنامکتابخانههامیباشد،بسازد.
چرابازارکوچهشد؟

غالمرضاشعبانپوردرابتداباتقدیرازعملکرد
میراث مسائل به نسبت شهرداری و شورا
فرهنگیشهرنیریزگفت:اینکهجنابآقای

فرغتبهمسائلمیراثفرهنگیتوجهمیکنند
بسیارارزشمنداست،چونمیدانیمکهچقدر
انرژیمیبردامابایدنسبتبهبرخیازمسائل
حساسبود،اینکهبازارملکیدوزانبهیکباره
درطرحتفصیلیبهکوچهتبدیلمیشودجای

بحثدارد.
حقوتویدولتبرایچیست؟

شعبانپوردرادامهبابیاناینکهچراشوراهای
شهروروستااستقاللکاملندارندبهتاریخچه
در گفت: و پرداخت آنها انتخابات برگزاری
قوانینمصوبهاولیهشوراهااختیاراتزیادی
داشتندامادربازنگریهایبعدیبسیاریاز
اختیاراتگرفتهشدوحقوتویکاملبهدولت

دادهشد.
کسانیکهبهعنواننمایندگانمردمدرشورا
هستندبایدازاختیاراتکاملبرخوردارباشند
امامتأسفانهآقاباالسریبهنامدولتدارندکه
حقوتوبهاودادهشدهاست؟آیادولتبرای
شهرداری میکند؟ تعریف بودجه شهرداری
انجام اختیار و است غیردولتی عمومی نهاد
بسیاریازکارهارادارد،اینحقوتوکهبهدولت

دادهاندبرایچیست؟
منباتوجهبهاینکهویژگیهایخوبیدراین
شورامیبینمبهنظرممیرسدمطالبهگریکنید
وازطریقنمایندهمجلسوهماهنگیباشورای
شهرهایاستانوشورایاستاناینموضوعرا
مطرحنماییدوخواهاناصالحقانونشوراها

شوید.
اینکهبراییکمصوبهرئیسشوراوشهردار
خواهشکنندازدولتتامصوبهراحذفنکند
جایبحثدارد!ویابهعنواننمونهدرانتخاب
شهردارخودتانمیدانیدکهچهمراحلعجیبو
غریبیبایدطیشود.شهرداریکهشوراانتخاب
کردهچرابایددولتبگویدکهاینفردصالحیت
میتواند قانونگذار ندارد! یا دارد شهرداری
شوراها تشکیالت درون را نظارتی مکانیزم
احتمااًل و اشتباهات جلو تا کند پیشبینی

سوءاستفادههاگرفتهشود.
خیابانهایشهربهناممشاهیرنیریز

بومیکردننامخیابانهاوکوچهها،نشست
ازدیگر آنها بافرهنگورانوشنیدنمسائل

مباحثیبودکهشعبانپوربدانپرداخت.
نامخیابانباسردیسپرفسورحقشناس

رئیسشورایشهردراینجلسهباتأکیدبر
اینکهاختیاراتشورابسیارمحدودشدهاستدر
ارتباطباتکریمشخصیتهایبرجستهنیریزی
گفت:درارتباطباپرفسورحقشناستندیس
ایشانآمادهویکیازخیابانهاوپایگاهانتقال
خونبهنامایشانخواهدشد.البتهعقیدهداریم
زمانیکهیکخیابانیامسیریبهنامفردی
در وی از بیوگرافی یک است بهتر میشود
ابتدایخیاباننصبگرددتاافرادیکهنسبت
شناخت به ندارند، کاملی آشنایی ایشان به

برسند.
شورایشهرستانبدونجاومکان

قطبیبابیاناینکهسعیمیکنیمتاتوازنبودجه
رارعایتکنیمدرارتباطبهشورایشهرستان
امکانات نه و جا نه گفت:شورایشهرستان

مناسبیداردوتاکنونجلسهایتشکیلنداده
است.سؤالدیگرآناستکهبودجهشورای

شهرستانبایدازکجاتأمینشود؟
پاسخبهسؤاالت

ازسؤاالت بخشی به دیگرعضوشورا پریش
حاضرینپاسخداد:

-درارتباطبااختصاصمعدنازنمایندهمجلس
وفرماندارمطالبهگریمیکنیم.

-تخریبکالنتریسربازمنتظراتمامساختمان
جدیدشدربلواروالیتاست.

-خطپروژهانتهایخیابانخوارزمی-خیابان
بهداشتمشخصاست.

-پارکجهاندیدگانباتوجهبهاحداثپارک
چندمنظورهدرمجموعهآزادیشایددیگرنیاز

بهاجرانداشتهباشد.
-برقرسانیبلواروالیتبرعهدهتوزیعبرقاست

امادرحالرایزنیهستیمتاانجامشود.
-کوچهمدرسهتربیتدربرنامهبازگشاییقرار

دارد.
-درارتباطباکمربندینیریزبعیدمیدانمبه

راحتیبتواناینمسئلهراپیگیریواجرانمود.
بر نظارت مسئله به شاهسونی ادامه در
رهاسازیفاضالبوبازدیدهفتگیگشتآب

اشارهنمود.
قانونشهرداریهابامشکلروبروست

مشکل بزرگترین ادامه در نیریز شهردار
وگفت: قانونآنعنوانکرد را شهرداریها
قانونیکهدرسال1۳۴۳بهتصویبرسیده
و شهرها کنونی وضعیت االن با تناسبی

شهرداریهاندارد.
امادرارتباطبانظارتدولتبایداینراعنوان
کنمکهشهرداریهایبزرگبهراحتیکارهای
خودراانجاممیدهندامامتأسفانهدستگاههای
کوچک شهرهای به توجهاشان فقط نظارتی

است.
از توقعاتیکه نیزعمده ازطرفیشهروندان
ازشهرداریمطالبه دولتوحاکمیتدارند،

میکنند.
حیاطخلوتسیاسیون

عوارض پرداخت به ادامه در فرغت حامد
این گفت: و کرد اشاره هم نیریز آالیندگی
عوارضخیلیغیرشفافواگذارمیشودوهیچ
اعالمیهیانامهایمبنیبرسندمالیبرایآن

ارائهنمیگردد.
ویدرادامهعنوانکردکهآسفالتمسکنمهرو
اراضیجمالآبادبرعهدهمسکنوشهرسازیواز
وظایفدولتمیباشدامامتأسفانهمسکنمهر
طفلیسرراهیاستکهکسیمسئولیتآنرا
برعهدهنمیگیرد.قراربودهمبلغیکمیلیارد
و۶۰۰میلیونتومانبرایآسفالتاینمسیر
پرداختکنندامامبلغمحققشدهآنچیزی
حدود۶۰۰میلیونبودهدرحالیکهمانزدیک
مسیر آن آسفالت برای تومان میلیارد 2 به

تاکنوناختصاصدادهایم.
درپایاناینجلسهازصادقزارعفرزندشهید
محمدرضازارعقاریقرآنوکارمندشهرداری
کهدرمسابقاتاستانیصاحبمقامشدهاستبا

لوحتقدیرتجلیلبهعملآمد.

روابطعمومیفرمانداری:
معاونحملونقلادارهکلراهداریدرسفربه
نیریزخبراز۹درصدعوارضجابهجاییکاال

توسطسفارشدهندهداد!
دراینسفرمسائلومشکالتحوزهحملونقل

شهرستاننیریزموردبررسیقرارگرفت.
دراینجلسهمرادهدایتفرماندارشهرستان
نیریز،علییزدانیمعاونحملونقلادارهکل
راهداریوحملونقلجادهایاستانفارسو
جمعیازمسئوالنوفعاالناینحوزهحضور
داشتندومسائلومشکالتحوزهحملونقل

شهرستاننیریزموردبررسیقرارگرفت.
معاونمدیرکلراهداریوحملونقلجادهای
طیسخنانیبااشارهبهاینکهافزایشعوارض

حملونقل،صرفنوسازیوبهسازیجادهها
میشودگفت:برپایهمصوبهشورایاقتصاداز
تاریخ12دیماهامسالعوارضجابهجاییکاالدر
جادههایکشورازچهاردرصدبه۹درصدافزایش
مییابدوباتوجهبهمعافیتبخشحملونقل
کاالازپرداخت۹درصدعوارضارزشافزوده،
عوارضحملکاالهمزمانافزایشیافتهاست
کهاینعوارضبهصورتمستقیمصرفنوسازی،
ترمیموروکشکردنجادهها،هوشمندسازی
راهها،نوسازیناوگانفرسودهجادهایوعملیات

راهداریزمستانیمیشود.
علییزدانیاضافهکرد:پرداختتماماینهزینه
مربوطبهصاحبکاالستکهازرانندهدریافت

میشودوبررویکرایهاضافهمیگردد.

ویبهوجود22۰هزارکیلومترآزادراه،بزرگراه،
راهاصلیوروستاییدرکشوراشارهکردوگفت:
راهداریتنهاحدود۹درصدازهزینههایخود
رادرقالبدرآمدتأمینمیکندلذاراهداری
ازتاریخ12دیماهعوارضیادشدهرابهشکل
مستقیمدریافتوصرفزیرساختهایحملو

نقلمیکند.
دراینجلسهفرماندارنیریزنیزبااشارهبهاینکه
به نقلجادهای و زیرساختهایحمل ارتقاء
منظورپویاییاینصنعتمهمازاهدافراهبردی
دولتاستگفت:باسازوکارهایاندیشیدهشده
وتوجهمسئوالنامر،شاهداختصاصاعتبارات
ارتقاء جهت ،1۴۰1 سال بودجه در خوبی
زیرساختهاونوسازیناوگانراهداریوحملو

نقلعمومیجادهایخواهیمبود.
ویتصریحکرد:حذفپروسهاخذمالیاتبر
همزمان صادره بارنامههای در افزوده ارزش
نقل و حمل جادهای عوارض اخذ افزایش با
کاال،بایدبهگونهایاجراشودکهبهدلیلعدم
اطالعرسانیکافیوتبییندقیقونظارتمؤثر،

شاهدافزایشهزینههایحملنباشیم.
درادامهمدیرانودیگرنمایندگانانجمنهای
کاالی نقل و حمل شرکتهای و صنفی
در خود دیدگاههای اعالم ضمن شهرستان
خصوصنحوهاجرایجابهجاییتعرفهعوارض
به رسیدگی خواستار کاال، حمل جادهای
درخواستهاورفعمشکالتصنفیاینقشر

زحمتکششدند.

معاون حمل و نقل اداره کل راهداری: 

عوارض 9 درصد جابه جایی کاال

//
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ادامه از صفحه یک

...اینتنهاگوشهایازداستانهرروزهایستکه
دربنگاههایامالکنیریزجریاندارد؛حکایت
و رهن هزینه پرداخت برای که خانوادههایی

اجاره،هرروزتوانشانکموکمترمیشود.
میزانرهنواجارهبهایمنازلدرشهرنیریز
سرسامآوری اجارههای و کشیده فلک به سر
کهازسویمشاورانامالکومالکانواحدهای
مسکونیپیشنهادمیشود،نفسمستأجرانرا

بریدهاست.

خانهخالینیست
مشاور بنگاه مسئول حیدری احسان گفته به
امالکاحسان،جهشناگهانیافزایشاجارهبهااز
یکسالگذشتهشروعشدهوهمچنانادامهدارد.

اودلیلاصلیاینمسئلهرانبودمنزلخالیوکم

شدنساختوسازهامیداندکهاینهمبهرکود
بازاروافزایشقیمتمصالحبرمیگردد.

تا منزل ساخت قیمت کارشناسان، گفته به
تومان میلیون نیم و چهار متری قبل سال
تومانهم نیممیلیون و باشش اماحاال بود؛
هزینه افزایش همین و ساخت خانه نمیشود
ساختوساز،تأثیرمستقیمیبرقیمترهنو

اجارهگذاشتهاست.
حیدریهمهمیننظررادارد.امامیگویدخود
مستأجرهانیزدرتابستانازسرناچاریباعث
تورمشدهاند؛چونباداشتنفرزنددانشآموز،
فکرمیکردندمدارسحضوریشودودراین
شرایط،جابهجاییبهصالحنباشد.بنابراینتن

بههرقیمتیدادند.
برخیهممیگویندبخشیازسرمایههادراین
مدتبهسمتبازاربورسوخریدخودروهای
خرید و ساز و ساخت بازار و رفت ثبتنامی
سیاستگذاریهای خوابید. اجاره و منزل
نادرستباعثشدمردمسرمایهشانراازبازار

مسکنبیرونبکشند.
اهالیشرقکشور مهاجرت امالک مشاور این
مهمی مسئله را اخیر سال چند در نیریز به
خانههایی شده باعث او عقیده به که میداند
راکهافرادبیبضاعتمیتوانستنداجارهکنند،
مهاجرانبهقیمتباالتریاجارهکردهومطابق
ساکن خانه یک در خانواده چند فرهنگشان،
شوند.بههمیندلیلحتیاگرباقیمتبیشتری

اجارهکنند،فشارزیادیبهآنهانمیآید.

درکشکردم
حسینراغب،ازمعدودصاحبخانههایباانصافی
استکهخانهاشرا۳۵میلیونتومانرهنبا

ماهیانه2۰۰هزارتوماناجارهداده،آنهمبه
کسیکهمیدانستهتواناییمالیزیادیندارد.

۳۵ خواهان مشتری که حالی »در میگوید:
میلیونباماهی۸۰۰هزارتومانبود،باهمان

مستأجرقبلیتمدیدکردم.«
اوکهبهگفتهخودشسعیکردهمستأجرشرا
درککند،میگوید:»میدانماینقیمتهاقابل
قبولنیست؛ولیمردممجبورند.چهکنند؟«

از دیگر، امالک معامالت بنگاه یک مسئول
امسال که دارد خبر انصافی با صاحبخانههای
ملکشانراارزانترازسالقبلاجارهدادهاند.اما
میگوید:»صاحبخانههاییهمهستندکهخانه
تومان میلیون ۸۰ یا ۷۰ زیر را میلیونی ۶۰
قبلی، صاحب که صورتی در نمیدهند. رهن
هزار ۴۰۰ با رهن میلیون 1۰ را خانه همین
توماناجارهدادهوسالبعدشفقط2۰۰هزار

تومانبهاجارهاضافهکردهبود.«

قانونبیاعتنا
توجیهات هم صاحبخانهها دار، و گیر این در
خودرابرایافزایشاجارهبهادارندومیگویند:
»وقتیمیبینیمدرچندماهگذشتههمهچیز
چندبرابرشدهوتوانخریدروزبهروزکمتر
میشود،منطقینمیبینیماجارهبهاراکهروی
یا2۰درصد تنها1۰ بازکردهایم، آنحساب

افزایشدهیم.«
رابطه در کرونا قانون که است ماه چندین
قرارداد شده قرار و ابالغ اجارهنشینان با
تمام 1۴۰۰ تیرماه از بعد که مستأجرانی
2۵ افزایش با و خودکار صورت به میشود،
و درکالنشهرها درصد 2۰ تهران، در درصد
به اما 1۵درصددردیگرشهرهاتمدیدشود.
گفتهیکیدیگرازبنگاهداراننیریز،درهمین
رخ قیمت افزایش درصد ۷۰ تا 1۵ از مدت
دادهوهیچکسبهاینقانوناعتنایینمیکند.
صاحبخانهقولنامهصوریمینویسدومستأجر
و... اسبابکشی و قضایی پیگیری همحوصله

راندارد.

نداریوناچاری
ویکهنمیخواهدخودشرامعرفیکند،عرف
مبلغرهنرایکدهمقیمتخانهمیداندکهبه
اوخیلیهارعایتنمیکنندومیخواهند گفته

بیشتربدهند.
بولوار در را خانه یک »سالگذشته میگوید:
سرداران۸۰میلیونتومانرهندادیموامسال
میلیون. 1۶۰ کالم یک میگوید صاحبخانه

جالباینجااستکهتویهوامیبرند.اگرخالی
شود،1۷۰هممیبرند؛چونخانهنیست.خوِد
اما کنند؛ پرداخت ندارند متقاضیاند. مردم

ناچارند.«
اینبنگاهدارمعتقداستخانههاییکهامکانات
بیشتریدارند،چونهزینهنگهداریوتعمیرات
آنبیشتراست،درنتیجهاجارهآنهاهمبیشتر

میشود.
مشاوران حضور با دولت میدهد پیشنهاد او
از بعد و بگیرد جلسه کشور ارشد امالک
شهر هر در که دهند ارائه قانونی جمعبندی،
نمایندگانیازمحلههایمختلفقیمتپایهرا
باهمکاریسازمانهاییمثلصمت،اتاقاصناف
و...مشخصکنند.بهعقیدهاو،وقتیتبدیلبه

قانونشودوقاطعانهبرخوردکنند،اثردارد.
که است حالی در امالک مشاور این پیشنهاد
برخیدیگرمعتقدندتوافقمستأجروموجرنرخ
پیشنهاد این نظرمیرسد به و تعیینمیکند

هماجرایینباشد.

نظارتبربازار
از نیریز شهرستان دادستان حال همین در
کارشناسی و بررسی برای کارگروهی تشکیل

اینموضوعخبرمیدهد.
قرار باتشکیلیککارگروه بهگفتهشهسوار،
شدهتاپایانماهجاریمنطقهبندیوقیمتهای

کارشناسیاعالمشود.
این روی سامانی و سر حتمًا »ما میگوید: او

موضوعخواهیمداد.«
اجاره و رهن مسئله نیریز، دادستان بیان به
جمعیتی موقعیت با متناسب ضابطه، با باید
درصد و منطقهبندی پایه بر و شهرستان
ندارد حق کسی و شود تعیین ثابت افزایشی

خودسرانهقیمتتعیینکند.
به نیست قرار که این ذکر با نیریز دادستان
دهیم، افزایش را قیمتها تقاضا و عرضه بهانه
خالی خانههای کردیم استعالم »ما میگوید:
و دارد وجود مهر مسکن در مخصوصًا زیادی
روی مالیاتسنگینی باید باشد، اینطور اگر
آنبستهشود.مازمینکمنداریم؛کمکاریاز
یکسرینهادهاومشاورانامالکوسودجویان
استکهانشاءا...بهآنسروسامانمیدهیم.«
خانوارها آماری اطالعات خصوص، همین در
بااستنادبهدادههایآماریسرشماریرسمی
یک که میدهد نشان 1۳۹۵ سال در کشور
میلیونوسیصدهزارخانواربدونمسکنو2.۵
میلیونواحدخانهخالیدرکشوروجوددارد.

دستوریکارنمیشود
با اما زردشت شهید بولوار در بنگاهدار یک
افزایشقیمتمسکنباعثرشد بیاناینکه
میگوید: میشود، اجارهها قیمت چشمگیر
باعث نمیتواند دستوری اقدامات و »کارها
کاهشقیمتهایاجارهویاخریدمسکنشودو

تنهایکُمسّکناست.«
صمدخالقیهمکهدرمیدانکارگربنگاهدارد،

معتقداستبازارتابععرضهوتقاضااست.
محدوده افزایش در شهرداری ناتوانی وی
سرداران بولوار در جمله از زمین تفکیک و
مسکن گرانی باعث را آبادزردشت منطقه و
و راه اداره است معتقد و میداند نیریز در
شهرسازیبعدازجریانمسکنمهر،نتوانسته

برایمردمزمینومسکنتهیهکند.

پیشتازیم
ازواگذاریهای اما راهوشهرسازی اداره رئیس
زمیندرسالهایپسازمسکنمهرونیزاکنون
حدود۶۰هکتارزمینبرایساختمسکنبه
تعداد۴۳۰۰نفردرقالبطرحجهشمسکنخبر

میدهد.

یاراحمدیشهرستاننیریزرانسبتبهشهرهای
همجواردراینزمینهپیشتازمیداندوپیشنهاد
میدهدکهباحضورکارشناسانومشاورانقانونی
وزیرنظردادگستریشهرستان،جلساتیبرگزار
شودوقیمتگذاریهرمنطقهراانجامدهندو
مصوبکنندوهرنهادیکهازاینقیمتهاعدول
کند،بهدادگستریمعرفیوباویبرخوردقانونی

شود.
شهردارنیریزگرانیمسکنواجارهبهاراتابعیاز
پارامترهاوفاکتورهایمتعددیمیداندکهبهای

معامالتیزمینصرفًایکیازآنهااست.

مسکنواقتصادتورمی
حامدفرغتاقتصادتورمیونوساناتشدیدبازار
راازدالیلبیثباتیقیمتدربازارمسکنارزیابی
میکندکهدرنهایترویبهایتمامشدههرمتر

مربعساختماناثرمیگذارد.
ویهمچینمعتقداستکهدرشرایطتورمی،
الزامًاعرضهبیشتربهمعنایکاهشقیمتنیست.

کمبودزمیننداریم
بهگفتهشهردارنیریز،زمینهایبایروباکاربری
مسکونیمتعددیدرسطحشهربهصورتپراکنده
وجوددارد؛بهنوعیکهضریبتراکمجمعیت
به مساحت( بر تقسیم )جمعیت نیریز شهر
افزایشمساحت اندازهایاستکههنوزاجازه
طرحتفصیلیشهررابهمقاماتومراجعمربوطه

نمیدهد.
فرغتمیگوید:»ماکمبودزمینبرایساخت
برای اما نداریم؛ نیریز درشهر سازمسکن و
پروژهجهش مثل اقداماتی برای و انبوهسازی
مسکن،شایدزمینهایوسیعمسکونیبهنسبت

سالهایگذشتهکمترداشتهباشیم.«
اومعتقداستزمینتبدیلبهیکثروتوسرمایه
ازکاهشارزش افرادبرایجلوگیری شدهکه

داراییهایخود،پولشانراتبدیلبهآنمیکنند.
فرغتقانونشورایعالیشهرسازیومعماری
رایکیازبزرگترینومطمئنترینمراجعبرای
مباحثمربوطبهمحدودهوحریمشهرمیداند
توسط شهر تفصیلی طرح »اساسًا میگوید: و
تدویننمیشودوشهرداری و تهیه شهرداری
بهعنوانیکیازاعضایشورایعالیشهرسازی
ومعماری،تنهامجریطرحتفصیلیاست؛این
وزارتراهوشهرسازیاستکهطرحهایجامع
تصویب مختلف شهرهای برای را تفصیلی و

میکند.«

خانههاوزمینهایخالی
ویبهتفکیکاراضیازجملهدربولوارسرداران
اشارهمیکندکهبهگفتهاوسالیانسالبنابه
دالیلغیرفنیمتوقفشدهبودودرحالحاضربا
رعایتکلیهقوانینورعایتمنافععامه،کارهایش

درحالپیگیریاستوبهنتیجهخواهدرسید.
شهردارنیریزیکیازمعضالتاساسیدربحث
افزایشقیمتمسکنراخانههایخالیوزمینهای
بایرعنوانمیکندومعتقداستقوانینجدیدی
کهتصویبشدهوحتیقوانینحوزهمالیاتهم

نتوانستهدراینموردکاریانجامدهد.
در آمرانه و دستوری رفتارهای مخالف فرغت
که این او، گفته به و است اقتصادی مباحث
میگویندمسئوالنبایدتصمیماتجدیوفوری
درخصوصتفکیکزمینهاوافزایشعرضهزمین
درسطحشهرهابگیرند،نهتنهاتأثیرمثبتیبه
دنبالنخواهدداشت،بلکهمیتواندباعثرعایت
پیدایش و معماری و اصولشهرسازی نکردن
پدیدههاینامناسبیمثلحاشیهنشینیوایجاد
سکونتگاههایغیررسمیبهویژهدرنقاطکمتر
برخوردارشهرهاشود.مثلبرخیتجربیاتناموفق
تاریخیدرسالهایقبلکشورکهساکنانآن
ساختوسازهایدستوری،باکمترینامکانات

اولیهومشکالتزیادشهرسازیمواجههستند.

مهاجرتمعکوس
دراینبین،یکبنگاهداردیگرهماشارهایبه
محلههای در مسکن اجاره و رهن قیمتهای

مختلفشهروروندافزایشیآنمیکند.
اونیزقیمتهاینامتعارفراقبولداردومیگوید
مابهصاحبخانههامیگوییمنمیارزد؛اماقبول
نمیکنندومیگوینددارنداجارهمیکنند؛اگر

اجارهنمیدهی،فالنبنگاهاجارهاشمیدهد.
شنیدههاحاکیاستکهبهدلیلگرانیرهنو
اجارهخانهدرشهر،برخیخانوادههابهحاشیه

شهروحتیروستاهایاطرافرویآوردهاند.
میگوید: طالقانی خیابان در بنگاهدار یک
در و رفتهاند خانوادهها بعضی »شنیدهام
نصیرآباد، قلعهخواجه، مثل اطراف روستاهای
میکنند؛ زندگی ... و دهفاضل تلمهتابی،
خانه. اجاره گرانی همین خاطر به هم آن
به بازگشتن حال در نیز روستاییها بعضی
روستاهایشانهستند؛بهرغمنیازفرزندشانبه

تحصیلوامکاناتخوبشهر.«
افراد نظرشخصی اساس بر قیمتها روزها این
باالوپایینمیشودوکسیهمتوجهنمیکند
کهرقمپیشنهادیدرتوانمستأجراستیانه.
مستأجرهمبرایاینکههزینهباالیجابهجایی
ودردسرهایخانهپیداکردنرانداشتهباشد،
مجبوربهگرفتنواممیشودتابتواندیکسال

دیگرقراردادببندد.

زندگیدرملکبیابان
یکمشاورامالکبهمحضورودبهبنگاهش،با
بیاناینکه:»برایماشردرستنکن؛هرکسی
اختیارملکشرادارد«،ازمصاحبهطفرهمیرود.
همینواکنش،گویایرضایتبرخیازمشاوران
امالکازوضعیتموجودوسهیمبودنآنهادر

بهوجودآمدناینآشفتهبازاراست.
پارسه معامالتی بنگاه مسئول روشن بهرام
را اینمسئله نیزمعتقداستکهمردممقصر
سال هر قباًل که حالی در میدانند؛ بنگاهها
قیمتهاتنها1۵تا2۰درصدگرانمیشد.اما
مبلغرهنواجارهنسبتبهقیمتملکاست
ویکهشتمتایکدهمقیمتملکرادرنظر
میگیرند.ازدوسهسالپیشتاکنون،بعضی
ملکهابهنسبتجایشاناز۳تا1۰برابرافزایش

قیمتداشتهوقیمتاجاره،امسالخودشرا
نشاندادهاست.«

اوبرخالفبرخیبنگاهدارانمعتقداستقانون
کروناباعثشدهرکسیهرجانشستهخودبه
خودقراردادشتمدیدشودوعرضهوتقاضادر
بازارمسکنبههمبریزد.درنتیجهبهگفتهوی
تقاضایرهنواجارهبرایافرادجدیِدخواهان

ملکزیادشدوقیمتهاباالرفت.
عمر یک که »کسانی میدهد: ادامه روشن
2۰۰میلیونتومانپساندازکردهبودندخانه
ماندهاند، عقب خریدن خانه از حاال و بخرند
نتوانستند و شد گران خانه دیدند مرتبه یک
بخرند.بنابراینبرایرهنواجارههجومآوردند

وموجرهمبهقیمتواقعینمیدهد.«
که میگوید خانوادهای از امالک مشاور این
نفر باغزندگیمیکندوحتیشنیدهیک در
خانواده یک به زندگی برای را بیابانش ملک
ضعیفاجارهدادهاست.همچنینازمسکنهای
مهرکهتادوسالپیشمیشدبا۸۰میلیون
تومانخریدوحاالرهنآن۸۰میلیونتومان

باماهیانه۴۰۰هزارتوماناست.
روزها این مسکن بازار گزارش، این پایه بر
نگرانی با همراه نابسامان بسیار شرایط در
است حالی در این میبرد. سر به مستأجران
بخش مهمترین عنوان به مسکن حوزه که
اقتصادهرکشور،هرسالباچالشهایبسیار
زیادروبرومیشودکهاینخودباعثناراحتی
قشربسیارگستردهجامعهازجملهمستأجران

میگردد.
*****

را کودکش دست جوان زن بعد، دقیقه چند
مثلخیلیهای میرود؛ بیرون ناامید و گرفته

دیگر...
درراهبهچهرهکودکمعصومشنگاهمیکند
کههنوزازبهانهیخریدعروسکخیساست

وتوانستهاورابایکآبنباتچوبیآرامکند.
سخت بسیار برایش بگیرد؛ را تصمیمش باید
برایفرزندش آرامش نبودسرپناهو اما است.
سختتراست...چارهایندارد.نمیداندچطوربا
صاحبخانهروبروشودوچطورحرفشرابزند...

*****
شرحکاملگزارشرادرماهنامهنیتاکشماره

1۵بخوانید...

اختصاصی نی ریزان فارس

اجاره های نجومی در نی ریز
و جداِل پنهان موجر و مستأجر
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قیمتیکسالهدربازارنیریز

گرانیاز60تا260درصد
سمیه نظری، نی ریزان فارس:

قیمت اکثر مواد غذایی رشد 2 تا چند برابری 
را نسبت به سال گذشته در همین موقع 

داشته است.
نی ریزان فارس با بررسی 11 کاالی اساسی 
به آماری تأمل برانگیر دست یافته است؛ از 
نخود که با 258 درصد در صدر قرار دارد تا 

روغن مایع که اول با کمبود روبرو شد و در 
حال حاضر با رشد 60 درصدی مواجه شده 

است.
میانگین قیمت بررسی شده در یک گزارش 
میدانی در سه نقطه شهر نی ریز در 3 بازه 
زمانی یعنی آذر 1400، شهریور 1400 و 
اقتصاد  که  است  آن  از  آذر 1399 حاکی 

اوضاع بسامانی ندارد و حاال با باال و پایین 
شدن دالر، تحریم های ظالمانه و بسیاری از 
مسائل داخلی سبب شده تا پرسیدن قیمت و 

اعتراض به آن جایگاهی نداشته باشد.
درصد  و  آنها  قیمت  اقالم،  زیر جدول  در 
رشدشان را می بینید. الزم به ذکر است که 

قیمت ها بر پایه تومان تنظیم شده است.

روابط عمومی مدیریت 
جهادکشاورزی:

به  کارت،  دامدار  با 
کوچک  دامداری های 
تسهیالت  نی ریز  شهرستان 

داده می شود.
جهادکشاورزی  مدیر 
شهرستان نی ریز با بیان این 
شناور  به  دلیل  گفت:  خبر 
بودن اعتبار مذکور، دامداران 
در اولین فرصت می باید اقدام 

نمایند.
عمومی  روابط  گزارش  به 
جهادکشاورزی  مدیریت 
علیرضا  نی ریز،  شهرستان 
بصیری تصریح کرد: در اولین 
بدهکار  که  متقاضیانی  قدم، 
می توانند  نیستند؛  بانکی 
سیتا  سامانه  به  مراجعه  با 
 ،cita.maj.ir آدرس  به 

درخواست خود را ارائه نمایند.
تسهیالت  این  افزود:  او 

یک ساله، غیر قابل تمدید و 
است  11درصد  سود  نرخ  با 
و درصورتی که در سررسید 
به  آن  نرخ  نشود  پرداخت 
می یابد.  افزایش  درصد   18
به گفته وی سقف این اعتبار 
50 میلیون تومان و حداکثر 
برای 166 رأس دام سبک و 
70 رأس دام سنگین در نظر 
بصیری  است.  شده  گرفته 
همچنین اظهار کرد: به  ازای 
هر رأس دام سبک، 300 هزار 
تومان و هر رأس دام سنگین 
اعتبار  تومان،  هزار   700
تخصیص یافته است و دام ها 
شده  پالک کوبی  باید  حتمًا 

 باشند.
جهادکشاورزی  مدیر 
تأکیدکرد:  نی ریز  شهرستان 
متقاضیانی که بدهکار بانکی 
یا ضامن بدهکار بانکی هستند 
دارند،  برگشتی  چک  یا  و 

کنند  ثبت نام  نمی توانند 
چون سامانه به صورت برخط 
استعالم  مرکزی  بانک  از 
مرحله  همان  در  و  می گیرد 
اول درخواست برگشت داده 

می شود.
این مقام مسئول افزود: تمامی 
و  درخواست  ثبت  مراحل 
است  غیرحضوری  آن  تأیید 
مراکز  طریق  از  نهایت  در  و 
جهاد کشاورزی شهرستان، به 
متقاضی اطالع داده می شود 
معرفی نامه،  دریافت  برای  تا 
مراجعه و آن را تحویل شعبه 

بانک مربوط نماید.
گفت:  همچنین  بصیری 
شرایط  واجد  متقاضیان 
ثبت  با  همزمان  می باید 
سیتا،  سامانه  در  درخواست 
دامدار  حساب  افتتاح  برای 
کشاورزی  بانک  در  کارت 

منطقه خود اقدام نمایند.

برگزاری کارگروه 
بودجه شهرداری ها 

در نی ریز
روابط عمومی شهرداری و شورای 

اسالمی شهر نی ریز:

کارگروه آموزشی بودجه سال 1۴01 
فارس  استان  شرق  شهرداری های 
به میزبانی شهرداری نی ریز برگزار 

شد. 
در این کارگاه مهرابی معاون مدیر 
شوراهای  و  شهری  امور  دفتر  کل 
تعدادی  فارس،  استانداری  اسالمی 
و  استانداری  ارشد  کارشناسان  از 
شهرداری ها،  کارکنان  از  نفر   150
و  شهر  اسالمی  شوراهای  اعضای 
استان  شرق  شهرهای  شهرداران 

فارس حضور داشتند.
این دوره آموزشی با حضور شهرهای 
نی ریز، استهبان، قطرویه، مشکان، 
کوهنجان،  سروستان،  ایج،  رونیز، 
فسا، نوبندگان، داراب، جنت شهر،  
پاسخن،  دوبرجی،  رستاق،  فدامی، 
و  دبیران  پیر،  شهر  حاجی آباد، 
ششده و قره بالغ در سالن اجتماعات 
به  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  اداره 
برگزار  نی ریز  شهرداری  میزبانی 

شد. 
این گردهمایی آموزشی در راستای 
آشنایی با دستورالعمل بودجه و نحوه 
تنظیم تعرفه عوارض و بهای خدمات 
سال آینده و با هدف توانمندسازی 
و  مالی  امور  و  درآمد  کارشناسان 
تدوین عوارض محلی در بودجه سال 
آینده برگزار و مورد استقبال مدیران 

مالی شهرداری ها قرار گرفت.
سید  سخنرانی  با  کارگاه  این 
شورای  رئیس  فقیه  عالالدین 
اسالمی شهر و حامد فرغت شهردار 

نی ریز آغاز گردید.
شهرداری  عملکرد  کارگاه  این  در 
نی ریز ارائه شد. همچنین درخواست 
نامگذاری یک معبر و خیابان اصلی 
شهرهای شرق فارس به نام آن نسخ 
مطرح  اسالم  جهان  بزرگ  نویس 
استقبال  و  توافق  مورد  که  گردید 

مسئوالن حاضر قرار گرفت.
و  شهر  سطح  از  میدانی  بازدید 
اقدام  دست  در  شاخص  پروژه های 
بخش  پایان  نی ریز  شهرداری 

برنامه های این دوره آموزشی بود.

جنابآقایقالیباف!

دستروینکاتکلیدی
بسیارخوبیگذاشتید

ادامه از صفحه یک

... و گفته ها پس از مدتی فراموش شد. تمرکزگرایی شدید 
از مسائل دست و پا گیری است که بر پیچیدگی ها افزوده 
و گره های زیادی بر گره های کور ملی زده است. از جناب 
قالیباف تقاضا می کنم به عنوان رئیس قوه مقننه نگاهی 
هرچند گذرا به قانون شوراهای اسالمی کشوری بیندازند. 
در حالی که 8 اصل از اصول قانون اساسی به شوراهای 
استانها  عالی  و  استان  شهرستان،  بخش،  شهر،  روستا، 
متعددی  قوانین  قانونگذاری،  دوره  چند  در  و  پرداخته 
تصویب شد اما دائم از اختیارات شوراها کاسته گردید تا شد 

همین قانون فعلی که حاکم بر امور شوراها است. 
تصمیم  قانونی  و  رسمی  مراکز  بارز  مصادیق  از  شوراها 
گیری های محلی به عنوان نمایندگان مردم هستند؛ اما 
قانونگذار رسمیت یافتن مصوبات آنها را - بدون استثنا- 
به موافقت وزارت کشور )بخشداری ها و فرمانداری ها و 
استانداری ها به عنوان کمیته تطبیق( موکول کرده است. 
یعنی هیچ اقدامی توسط شوراها قانونی، رسمی و عملی 

نیست مگر با امضای مقامات دولتی. 
جناب آقای قالیباف! اگر قرار است بر مصوبات شوراها نظارت 
باشد و جلوی تخلفات احتمالی گرفته شود چرا این دستگاِه 
نظارت، در خوِد تشکیالت شوراها، مثاًل شورای شهرستان 
و استان، پیش بینی نشود؟ چرا دولت بگوید: آری یا خیر؟ 
به عنوان یک روزنامه نگار و پژوهشگر اجتماعی خدمت 
جنابعالی عرض کنم همین مسئله موجب عوارض منفی 

زیر شده است: 
 - دسِت شوراها و پس از آن شهرداری ها و دهیاری ها در 
بسیاری امور بسته شده و آنها را مطیع بخشدار، فرماندار و 

استاندار نموده است. 
 - سرعت کارهای محلی را بسیار کاهش داده است. 

 - متأسفانه بعضًا موجب فساد گردیده که در این نوشتار از 
ذکر مصادیق آن معذورم. ذکر یک مورد از معطل ماندن 

امور شهری می تواند جالب باشد. 
در شهر نی ریز احداث ایستگاه آتش نشانی شماره ۲ در 
سال ۹8 در بلوار نصرتمام، تجهیز و آماده بهره برداری شده 
است اما تاکنون نتوانسته هیچ خدماتی ارائه کند و تعطیل 
است. علت این است که شهرداری نی ریز تقاضای 1۲ نفر 
نیرو برای کار در این ایستگاه کرده اما استانداری ابتدا با سه 
نفر و پس از پیگیری شورا و شهرداری با 6 نفر موافقت کرده 
است! که برای راه اندازی این مرکز کافی نیست. به نظر شما 
چه دلیلی دارد نیرویی که قرار است به استخدام شهرداری 
درآید، حقوق و مزایایش را شهرداری به عنوان نهاد عمومی 
غیردولتی بپردازد و همه تعهداتش را قبول کند منوط به 
امضای استانداری یعنی دولت باشد؟ همین مسئله موجب 
شده دو سال از افتتاح این ایستگاه بگذرد اما بهره برداری 
نشود. جنابعالی قضاوت نمایید چه دلیلی دارد که این 
مسئله اورژانسی و ضروری، گیِر امضای استانداری یعنی 

دولت باشد؟ در حالی که کارفرما نهاد غیر دولتی است! 
به خوبی  از سخنانتان  که  عنوان کسی  به  از جنابعالی 
بر می آید که به این گره کور به خوبی واقفید و آن را از 
شیوه های غلط حکمرانی می دانید و خوشبختانه امروز در 
رأس دستگاه قانونگذاری قرار دارید، انتظار می رود دستور 
دهید کمیسیون شوراها و امور اجتماعی مجلس با نظر 
اصالح  برای  غیردولتی طرحی جامع  کارشناسان خبره 
قانون تشکیالت شوراهای اسالمی کشوری تدوین و به 
مجلس ارائه کنند تا این معضل قانونی -که جنابعالی به حق 
روی آن دست گذاشته اید- حل شود و سرعت گردش کار 
حداقل در حوزه شهرداری ها و دهیاری ها و شوراها حل 

گردد. ان شاءا... 
در شماره های بعد به چند محور دیگر سخنرانی رئیس 

مجلس خواهم پرداخت.                     
  شاد و سالم و موفق باشید

سرمقاله

//

اعالمشرایطثبتنام
مردانمجرد2۳سال
برایدریافتمسکن

متقاضیان دارای سن ۲3 سال تمام تا ۴۴ سال تمام مجاز به 

ثبت نام مسکن شدند اما با این شرایط:

- سابقه مالکیت مسکن و یا زمین با کاربری مسکونی براساس 

ضوابط ابالغی وزارت راه و شهرسازی نداشته باشد.

- همچنین یکی از نکاتی که باید متقاضیان در هنگام ثبت نام 

توجه کنند آن است که همسر متقاضی در هنگام تحویل واحد 

)فاقد مالکیت خصوصی و دارای فرم »ج« سبز( باشد. 

برپاییموکبهایسردار

قاسمسلیمانیتوسطفوالدغدیر

روابط عمومی مجتمع فوالد غدیر 

نی ریز:

فوالد غدیر نی ریز برای اولین بار با 
برپایی 10 موکب  سالگرد شهادت 
سردار قاسم سلیمانی و شهادت 
حضرت فاطمه)س( را گرامی داشت.

این موکب ها در ورودی کارخانه 
و نقاط مختلف نی ریز و شهرهای 
از  پذیرایی  به  و  شد  برپا  اطراف 

عزاداران پرداخت.
مدیرعامل  مصطفی پور  محسن 
مجتمع فوالد غدیر نی ریز اقدامات 

برای  افتخاری  را  شده  انجام 
مجتمع  این  مدیران  و  کارکنان 
برشمرد و خاطرنشان کرد: هر آنچه 
که امروز داریم به برکت اهل بیت)ع( 
شهیدان  بزرگواری  و  رشادت  و 
از  با  انقالب  ابتدای  از  که  است 
خودگذشتگی موجب شدند امروز 
برخوردار  استقالل   و  امنیت  از 
باشیم تا با همتی مضاعف  گام هایی 
بلندتر برای توسعه کشور و آبادی 
قدم های  مردم  رفاه  و  مملکت 
بزرگتری برداریم و ان شاا... پرچم 

انقالب را به دست صاحب اصلی اش 
الزمان)عج(  صاحب  حضرت 

بسپاریم.
اصلی  معابر  در  نمادهایی  نصب 
برای زنده نگه داشتن یاد و خاطره 
سردار سلیمانی در سطح  نی ریز 
مشارکت  و  همجوار  شهرهای  و 
گسترده در ویژه برنامه های اجرا 
در  شهرستان  سطح  در  شده 
سالگرد  دومین  گرامی داشت 
از  سلیمانی  قاسم  حاج  شهادت 

دیگر برنامه های این مجتمع بود.

روابط عمومی مدیریت جهادکشاورزی:

راه اندازی  و  برانجیر  باغ  احداث 

دو  نی ریز  در  گیاه پزشکی  کلینیک 

شهرستان  در  باغی  جدید  تصمیم 

نی ریز بود.

در همین رابطه و در نشستی با حضور 

اتحادیه  مدیرعامل  مقصودی  بابک 

و  مسائل  فارس،  باغداران  شرکت 

مشکالت بخش باغبانی این شهرستان 

بررسی و راهکارهایی ارائه  شد.

شهرستان  جهادکشاورزی  مدیر 

نی ریز گفت: در این جلسه مقصودی 

به زراعی،  عملیات  نهاده ها،  تأمین 

هرس، برنامه های ترویجی، بازاریابی 

و صادرات محصوالت باغی را ازجمله 

فعالیت های این شرکت برشمرد.

شهرستان  کشاورزی  جهاد  مدیر 

نی ریز گفت: پس از بحث و تبادل نظر 

کودهای  ضمانت  مشکل  شد  مقرر 

پتاسه و فسفاته که به  صورت ۴0  روزه 

تحویل شرکت باغداران می شود؛ رفع 

تاریخ  براساس  صیادی  چک های  و 

حمل کود صادر شود.

به گفته بصیری همچنین مصوب شد 

احداث  باغ »برانجیر« توسط شرکت 

انجام  شهرستان  باغداران  تعاونی 

اراضی  در  باغ  احداث  درخواست  و 

توجیهی  طرح  براساس  شیب دار، 

به استان ارسال شود و نیز راه اندازی 

دستورکار  در  گیاه پزشکی  کلینیک 

این شرکت قرارگیرد.

در این نشست، شهرام مدبری رئیس 

هیئت مدیره اتحادیه شرکت باغداران 

فارس و آرش نظری معاون بازرگانی 

همراهی  را  مقصودی  اتحادیه،  این 

 کردند.

 درصد افزایش نسبتآذر 1400شهریور 1400آذر 1399واحدنام کاالردیف
به سال قبل

123 درصد15001900 1850 عددتخم مرغ1
100 درصد1180002700036000 کیلوگرممرغ2
71 درصد1210002900036000 کیلوگرملوبیا قرمز3
168 درصد1190002800051000 کیلوگرمعدس4
258 درصد1120002100043000 کیلوگرمنخود5
104 درصد9005400810011000 گرمیماست پانل6
239 درصد270245054008300 گرمپنیر بصیر7
64 درصد17200900011800 لیتریشیرپگاه8
150 درصد168001400017000 کیلوگرمقند9
80 درصد5500007400090000 کیلوگرم روغن جامد10
60 درصد9009/70015/50015/500 گرم روغن مایع11

37354 /14

دامدارانبرایدریافتدامدارکارت
بشتابند

//

دو تصمیم باغی:

احداثباغَبرانجیروراهاندازیکلینیک
گیاهپزشکیدرنیریز

مِهین مهرورزان بریزندازداِمجانتارهامِهینمِهرورزانکهآزادهاند

                     خوزستان - منطقه دشت عباس - سال 1363
ایستاده از راست: غالمرضا عبدی ۲-محمدحسین دانش پژوه 3- ناشناس۴- محمدعلی عسکرزاده 

5- لطیف ذکایی 6-سید جالل هندی زاده

                          با تشکر از آورنده عکس
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صفحه 2 صفحه آخر

جوکر؛ نخند ولی 
بخندون، بلرزون 

ببازون!

قیمت یک ساله در بازار نی ریز

گرانی از
 60  تا 260 درصد

اجاره های نجومی 
در نی ریز

و جداِل پنهان موجر و مستأجر

جناب آقای قالیباف! 

 دست روی نکات کلیدی 

بسیارخوبی گذاشتید
غالمرضا شعبانپور / مدیر مسئول

آقای  جناب  جاری  دی ماه   ۱۶ پنجشنبه  روز 
قالیباف رئیس محترم مجلس شورای اسالمی 
از  جمعی  و  جدید  محترم  استاندار  با  همراه 
نمایندگان مجلس و نماینده نی ریز، استهبان و 

بختگان به نی ریز آمدند و سخنرانی کردند. 
چندین نکته یا بهتر بگویم »محور کلیدی« در 
بیانات ایشان بود که به عنوان پژوهشگر اجتماعی 
و روزنامه نگار ضروری دیدم به شرح و بسط و 
نقد آنها بپردازم. با عرض پوزش از لغت شناسان 
گرانقدر صرفًا برای اطالع خوانندگان عزیزی که 
نقد را معادل انتقاد می گیرند عرض می کنم نقد، 
هم بررسی نکات مثبت و هم منفی یک کتاب، 

نوشتار، سخنرانی، فیلم، هنر و غیره است.
قالیباف  جناب  سخنان  در  پایه ای  محور  یک 
اصالح روش حکمرانی بود. ایشان گفتند بین 
مسائل ملی و محلی باید تفکیک قائل شد. باید 
امور محلی را به استان ها و شهرستان ها واگذار 
کرد. چرا استانداران و فرمانداران نتوانند در حوزه 
تحت تصدی اشان تصمیم گیری کنند تا کارها با 

سرعت بیشتری پیش رود؟ 
از  یکی  مجلس  رئیس  سخنان  از  محور  این 
معضالتی است که بخش عمده آن می تواند توسط 
مجلس حل شود. موضوع تمرکززدایی پس از 
پایان جنگ تحمیلی توسط دولت های مختلف و 
سران کشور بارها مطرح شد اما در عمل محقق 

نگردید...                      ادامه در صفحه 2

پیشنهاد به شورا
در نشست محالت 

حق  ِوتو  دولت  برای 
مصوبات شورا لغو شود

15 متخصص جدید
در نی ریز

3   آبگرمکن بدون 
دودکش با پنج مسموم

لیگ برتر فوتسال فارس:

رینگ اسپرت 
شانس اول صعود

دردسرهای زندگی
در مملکت ما!!
از غذا خوردن تا 
دستشویی رفتن

سرمقاله خبرها

حکایتهای ُقلمراد

هدف: کاهش 10 درصدی تصادفات موتورسیکلت

نی ریز 2 نقطه از 9 نقطه حادثه خیز
محمد جاللی، نی ریزان فارس: 

شهرستان  ترافیک  شورای  جلسه  در 
عنوان شد که نی ریز 2 نقطه از ۹ نقطه 
حادثه خیز برای موتورسواران در فارس 

است.
در این جلسه از سوی کارشناسان اداره 
نقل جاده ای  و  و حمل  راهداری  کل 
مسیرهای  از  توجهی  قابل  آمارهای 

ترانزیت نی ریز ارائه شد.

در مسیر نی ریز- سیرجان روزانه ۱750 
خودرو سبک، ۹00 خودرو سنگین و70  
اتوبوس عبور می کند و در مسیر نی ریز- 
سبک،700  خودرو   ۱۱00 استهبان 
تردد  اتوبوس  خودرو سنگین، و 45  

می کنند.
4 سامانه ثبت تخلف در نی ریز فعال 
است و 2 سامانه جدید به زودی نصب 
خواهد شد...                                    ادامه در صفحه 3

صفحه 3

صفحه 4

صفحه 4

صفحه ۹

//

عابد نعمتی، نی ریزان فارس:

را  خردسالش  کودک  دست  جوان  زن 
می شود.  امالک  بنگاه  وارد  و  گرفته 
و  دارد  دست  در  چوبی  آبنبات  کودک 
لباسهای کهنه و کالِه رنگ و رو رفته اش، 
زودتر از چشمان اشک ناکش خودنمایی 

می کند.
و  رنگ  چادر  دیگرش  دست  با  زن، 
بی رنگش را گرفته و اعتماد به نفس الزم 

را ندارد. با همان حالت سالم می کند و 
سراغ خانه اجاره ای می گیرد...

فاصله  فرسنگها  او  توانایی  با  قیمتها  اما 
دارد. چشمان او هم مثل کودکش خیس 
التماس  بنگاه دار  به  و  می شود  اشک 

می کند سرپناهی برایشان پیدا کند...
می روند؛  بیرون  ناامید  بعد،  دقیقه  چند 

مثل خیلی های دیگر...
ادامه در صفحه 10
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یک کاراکتر

خاموشی لبخند حمید لبخنده
حمید لبخنده کارگردان سینما و تلویزیون، به دلیل عوارض ناشی از عمل جراحی درگذشت.

او متولد سال ۱330 در اهواز و فارغ التحصیل بازیگری و کارگردانی تئاتر از دانشکده پردیس هنر های 
زیبای دانشگاه تهران بود.

سریال های »در پناه تو« و »در قلب من« و فیلم سینمایی »آبی« از تجربیات تلویزیونی و سینمایی 
حمید لبخنده در عرصه کارگردانی بوده است.

وی مدیر آکادمی سمندریان و آموزشگاه بازیگری سمندریان بود.

سکانس آخر

 احسان علیخانی: تا قبل از »جوکر«  
لقبم سلطان غم ایران بود

فیلم سینمایی »بیرو« سومین فیلم 
سینمایی مرتضی علی عباس میرزایی 

روایتی از زندگی علیرضا بیرانوند 
دروازه بان تیم ملی فوتبال ایران  را 

بیان می کند و در جشنواره فجر اکران 
می  شود

سانسوِر »داره میریزه« گشت ارشاد و 
یک واقعیت ...

شورای تصمیم گیرنده چنین سکانسی 
از فیلم را حذف کرده تا مثاًل در 

خوشبینانه ترین حالت 2 میلیون نفر 
مخاطب فیلم آن را نبیند، ولی عماًل با 

انتشار در فضای مجازی و استفاده از تیتر 
و برچسب سانسور  حداقل حدود 20 یا 

30 میلیون نفر آن را خواهند دید!

 کتایون ریاحی بازیگر: در حال حاضر 
بزرگترین معضل صدا و سیما این است 
که تلویزیون برای مردم نیست و به یک 

سخنگو و ابزاری برای گروهی خاص 
تبدیل شده است

 برگزاری کنسرت های خوانندگان پاپ 
در حالی از سر گرفته شد که بلیت این 
اجراها تا 450 هزار تومان هم می رسد!

لوریس چکناواریان: ریشه در ایران 
دارم/ تمام ادیان برای ارتباط با خدا از 

موسیقی استفاده می کنند

روایت یاسین رامین از طالق گرفتن 
مهناز افشار: اولین بار من پیشنهاد طالق 

به خانم افشار دادم، وقتی که بازداشت 
شدم و در زندان بودم، احساس کردم 

گرفتاری من ادامه دار خواهد بود. کالهم 
را قاضی کردم و دیدم انصاف نیست که 

این آدم برای ماجرایی که واقعًا هیچ 
ربطی به او ندارد، سیبل شود

جوکر؛ نخند ولی 
بخندون، بلرزون، 

ببازون!
  کاوه معین فر: 

مسابقه جوکر یا به فارسی اش لطیفه گو  یک 
گرداننده و مجری یا میزبان ثابت دارد. در آن 
۸ هنرمند، ۶ ساعت زمان دارند تا  در یک خانه 
مجهز با تمام امکانات، با برنامه های مختلف 
یکدیگر را بخندانند و از بازی حذف کنند، 

بدون اینکه خودشان  بخندند. 
در واقع آخرین کسی که نخندیده باشد برنده 
مسابقه است و به همین دلیل هم نسخه های 

 Last که مخفف LOL خارجی این برنامه با نام
One Laughing است در جهان تولید و 

پخش شده است.
جوکر نسخه ایرانی همین مسابقه است که 
سازندگان هم به درستی در همان ابتدای 
برنامه اعالم می کردند که این برنامه بر اساس 
مدل های خارجی ساخته شده است. انتخاب 
اسم جوکر برای نسخه ایرانی هم جالب و در 

راستای برنامه است.
اما در بخش نخست آن که منتشر شد غیر از 
رضا نیکخواه مابقی شرکت کنندگان برنامه 
برای خنداندن  اقدام عملی  یا  استراتژی و 
دیگران ندارند و هر بخشی مانند جوکر تایم 

و... را هم از سر تکلیف به انجام رساندند.
جوکر دوشنبه های هر هفته از فیلیمو منتشر 

می شود.

شهر فرنگ

سریال جوکر
رئالیتی شو »جوکر« در فضایی متفاوت و کمدی 
براى پخش اختصاصی از فیلیمو آماده شده است. 
در این رقابت جذاب و مفرح، تعدادی از چهره های 
مشهور هنری، ورزشی، اجتماعی و... در یک اتاق در 
بسته برای  خنداندن یک دیگر رقابت می کنند، اما 

چالش اصلی این جاست که خودشان نباید بخندند. 
موفق  نمونه های  از  الگوبرداری  با  جوکر  سریال 

خارجی ساخته شده است.
و  علیخانی  احسان  کارگردانی  به  جوکر  سریال 
سیدحامد میرفتاحی در سال ۱400 ساخته شده 
ژانر  ایران و در  این سریال محصول کشور  است. 

خانوادگی و اجتماعی می باشد.

درخشانی،  سام  حیایی،  امین  سریال  این  در 
هومن  بنفشه خواه،  بیژن  ژوله،  امیرمهدی 
حاجی عبدالهی، امیر کاظمی، سهیل مستجابیان، 
غالمرضا نیکخواه، وحید آقاپور، ایمان صفا، هومن 
امیرسلیمانی،  سپند  قائدی،  شهرام  برق نورد، 
عباس جمشیدی فر، آرش نوذری و بهنام تشکر به 

هنرمندی پرداخته اند.

+

سیاه، سفید، خاکستری
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