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دریبل های مرگبار، 
فرارهای استثنایی 
وآبشارهای شالقی

معرفی شهرداران 
جدید مشکان و 
قطرویه

جشن شب یلدا در مدرسه وامید  به زمستان پرباران

4 پرده  نادیده
امین رجبی / سردبیر

دانش آموزاِن  مادراِن  پیش  هفته  اول:  پرده 
یکی از مدارس ابتدایی نی ریز قرار می گذارند 
پولی جمع کنند و جشنی به مناسبت شب یلدا 
در مدرسه بگیرند. جشن برپا می شود: پذیرایی، 

جایزه، شادی و شعر.
بین  جایزه ها  و  می رود  پیش  خوب  همه چیز 
همه تقسیم می شود؛ اما در این بین به یکی از 
دانش آموزان جایزه نمی رسد. علت را نمی دانند. 
خانه  به  ناراحتی  با  دانش آموز  هست  هرچه 
مدرسه  به  دیگر  می گوید  گریه  با  و  می رود 

نمی رود.
مادِر بی اطالع از ماجرا پیگیری می کند و در نهایت 
مسئوالن مدرسه متوجه می شوند که کسی این 
مادر را از جشن آگاه نکرده و او هم پولی نداده و 
نتیجه این که به فرزندش جایزه نرسیده. ظاهراً 

مادر هم به طریقی فرزند مظلوم را راضی می کند.
سلسله  در  پیش  سال  چند  دوم:  پرده 
نی ریز  زنداِن  زندانیاِن  با  که  مصاحبه هایی 
انجام می دادیم، یکی از زندانیان  گفت: در دوره 
دانش آموز  یک  می کردم.  تحصیل  راهنمایی 
معمولی بودم؛ نه خیلی زرنگ و نه تنبل. پدرم 
کارگر کشاورزی بود. آرزو داشت درس بخوانم و 
برای خودم کاره ای بشوم.  یک روز معلم فراموش 
کرده بود سر کالس تکلیف بگوید. بعد از کالس  
به یکی از دانش آموزان گفته بود به همه بگو 
تمرین های فالن صفحه کتاب را حل کنند و 

بیاورند.            

ادامه در صفحه 2

آمارهای تأمل برانگیز 
ثبت احوال نی ریز
828  تولد، 400 فوت،

 463  ازدواج و  146طالق

آغاز دوز سوم
18 ساله ها

اولین حضور استانی 
دختران در بسکتبال 3 نفره

آخر خط بودم 

ناگهان
 ورق برگشت

سرمقاله خبرها

آسفالت تفرجگاه ها به همت مردمگفتگو
زنجیرو، دارگ، پلنگان، تارم

در حالی که جهاد کشاورزی اعالم می کند که بیش از چهار سال است اعتباری برای جاده های بین 
مزارع نیامده، مالکاِن این مسیرها دست به کار شده  و خود اقدام به بهسازی و آسفالت کرده اند. 
چندی پیش در نی ریزان فارس نوشتیم که مسیر جاده قلعه خواجه به سمت دارگ به طول 2 کیلومتر 
آسفالت شده و تمامی هزینه های آن را مالکان آنجا پرداخت کرده اند.                                                       ادامه در صفحه 2

گرانی اسباب بازی و رؤیای 
دست نیافتنی

سنگ ، کاغذ، قیچی نیست... دیگر نه خبری از سنگ کاغذ قیچی است، نه گرگم به هوا، نه 
بازی های قدیم دوران کودکی... گوشی های امروزی و خصوصًا در این یکی دو سال اخیر 
کرونا، بچه ها را خانه نشین کرده اند... جدا از این ها قیمت اسباب بازی ها هم سر به فلک 
می گذارد ...                    ادامه در صفحه8
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شور و هیجان در لیگ رباتیک کوثر
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گفتگو با محمدباقر بامداد
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روابط عمومی فرمانداری:
فرماندار شهرستان نی ریز ضمن بازدید از شهرک 
حل  خواستار  سلیمانی  شهید  سنگ  صنعتی 
شدن مشکل حمل و نقل سنگ خام از معادن به 

کارخانجات سنگبری شد.
در پی تقاضای مدیران سنگبری های مستقر در 
شهرک سنگ برای بررسی و پیگیری مشکل 
حمل و نقل سنگ خام از معادن به کارخانجات، 
همراه  به  نی ریز  شهرستان  فرماندار  هدایت 
رئیس اداره صنعت و معدن و مسئول شرکت 
از شهرک صنعتی  شهرک های صنعتی نی ریز 

سنگ شهید سلیمانی نی ریزبازدید به عمل آورد.
وی ضمن بازدید میدانی از واحدهای صنعتی 
و طرح های در دست ساخت، تالش و همکاری 
ادارات خدمات رسان را در جهت توسعه صنعت 

شهرستان خواستار و با اشاره به اینکه بخش 
بخش های  اساسی ترین  و  مهمترین  از  معدن 
می تواند  نفت  از  بعد  و  است  کشور  صنعتی 
باشد  برای کشور داشته  را  ارزآوری  بیشترین 
گفت: خوشبختانه ظرفیت های صنعت سنگ 
شهرستان نی ریز بسیار زیاد است و این قابلیت 
را دارد که به کشورهای مختلف دنیا صادرات 

داشته باشد.
فرماندا رنی ریز همچنین پس از بازدید از این 
شهرک در جلسه مشترکی که با حضور اعضای 
سنگبری داران،  صنفی  انجمن  مدیره  هیئت 
کارشناسان حمل و نقل و نمایندگان باربری و 
انجمن صنفی رانندگان برگزار شد خواستار رفع 
سریع مشکالت به وجود آمده درحوزه حمل و 
نقل سنگ خام از معادن به کارخانجات سنگبری 

شد.
شایان ذکر است در این بازدید مقرر شد اداره 
راهداری با همکاری انجمن رانندگان، باربری ها 
و ادارات دولتی و در صورت لزوم دستگاه های 
اطالعاتی و نظامی در ساماندهی سریع حمل 

مواد معدنی به کارخانجات اقدام نمایند.
شرکت  تقاضای  طرح  به  توجه  با  همچنین 
موانع  رفع  کارگروه  در  صنعتی  شهرک های 
استانی، این موضوع  توسط اداره صمت پیگیری 

تا اجرا گردد.
***

نوشتنی است در روز شنبه 27 آذرماه تعدادی 
از کامیونداران به علت افزایش ورودی شهرک 
سنگ دست از کار کشیدند و روبروی این شهرک 

تجمع کردند.

سکانس آخر

ادعای صداوسیما:  7۹.7 درصد مردم 
بیننده برنامه های سیما بودند!

فیلم سینمایی »مرد عنکبوتی: راهی 
به خانه نیست« به فروشی حدود 2۵3 
میلیون دالر در ایاالت متحده و کانادا 

رسید و به این ترتیب رکورد فروش بلیت 
را از آغاز همه گیری کرونا شکست

امارات دیگر فیلم های خارجی را در 
سینما سانسور نمی کند!

سازمان سینمایی اعالم کرد:
»چپ، راست« فعاًل اجازه اکران ندارد! 

»قهرمان« از سوى انجمن منتقدان 
فیلم شیکاگو هم نامزد بهترین فیلم 

غیرانگلیسی زبان شد

کیم کارداشیان وکیل دادگستری 
می شود. مدل و بازیگر برنامه های 

تلویزیونی آمریکا و تاجر لوازم آرایشی که 
همواره آرزو داشت یک وکیل شود، در 
مرحله اول آزمون وکالت، پذیرفته شد

»قاتل و وحشی« نعمت الله از جشنواره 
چهلم فجر کنار گذاشته شد

سازمان اوج با »پسر مریم« در راه 
جشنواره فیلم فجر. این فیلم درامی 

اجتماعی از دهه ۵0 شمسی است که 
قصه ای متفاوت را روایت خواهد کرد

پس از حواشی اکران فیلم سینمایی 
»چپ، راست« مقرر شد در دوران جدید 

سازمان سینمایی هر فیلمی که قرار 
است اکران شود )فارغ از اینکه پروانه 

نمایش دارد یا نه( پیش از نمایش  توسط 
کمیته ای سه نفره  بازبینی شود!

شهر فرنگ
محمد جاللی، نی ریزان فارس: 

خانه سبز سریالی پر بیننده و نوستالژی در 
دهه  70    ایران بود. 

سریالی که چهارشنبه ها ساعت 21 به روی 
آنتن می رفت. کاری مشترک از بیژن بیرنگ 

و مسعود رسام.
رکورد  حتی  پخش  زمان  در  سریال  این 
نام  به  رسام  و  بیرنگ  قبلی  اثر  مخاطبان 

»همسران« را شکست.
مجموعه تلویزیونی خانه سبز در مهر ماه سال 
13۹۹ از شبکه نسیم صدا و سیما جمهوری 

اسالمی ایران بازپخش شد.
داستان این مجموعه در مورد ساکنان یک 
خانه است که همه با هم فامیل هستند و در 
کنار یکدیگر ماجراهای گوناگونی را تجربه 
می کنند و کاراکترهای سریال سعی بر آن 
دارند تا فضایی مثبت را به تصویر بکشند و به 
نظر در این راستا هم موفق بودند و همچون 
سریال ژاپنی سالهای دور از خانه »اوشین« 
بر  عمیق  تأثیری  خورشیدی   60 دهه  در 
بینندگان ایرانی داشت و از عنوان خانه سبز 
برای مغازه تا خانه های واقعی الگو گرفته شد. 
در طول سریال با دیالوگ های ناب خسرو 
شکیبایی هم اشک ریختند و با خنده هایش 

ریسه رفتند...
نقش زنده یاد شکیبایی آنچنان برجسته بود 
که در یکی از مصاحبه ها، بی رنگ می گوید: 
یک خسرو شکیبایی برای من معرفی کنید تا 

خانه سبز 2 را بسازم.
اما چندی پیش  بیژن بیرنگ نکته ای را مطرح 
کرد که خیلی ها را متعجب نمود، او گفت: 
خیلی ناراحتم از اینکه خانه سبز را ساختم 
دلم  ساختم  که  سریال هایی  تمام  بابت 
مردم  به  چون  کنم  عذرخواهی  می خواهد 

امید واهی دادیم...
اما او کیست و چرا اینگونه صحبت می کند؟

سال هاست  و  دارد  سن  سال   72 از  بیش 
برنامه ای با نام و ایده او روی آنتن تلویزیون 
نرفته است. کارگردان، نویسنده و تهیه کننده 
خالقی که بسیاری او را به عنوان برنامه ساز و 
مجموعه ساز محبوب شان می شناسند. نامش 

و  کارگردان »خانه سبز«  به عنوان  بار ها  را 
تهیه کننده »تولدی دیگر« و »دنیای شیرین« 

شنیده ایم؛ بیژن بیرنگ.
کسی که بعد از تجربه ساخت »چاق و الغر« 
برای کودکان در دهه 60، »همسران« و »خانه 
سبز« را ساخت و بعد سراغ ساخت »سرزمین 
سبز« رفت. او سال ها با رضا ژیان، مسعود 
رسام و بهروز بقایی همکار بود و نتیجه این 
همکاری چیزی نبود جز آثاری ماندگار برای 
و  سینما  فضای  از  البته  بیرنگ  تلویزیون. 
نمایش خانگی هم فاصله نداشت، ولی حضور 
در سینما را برای خود افتخاری نمی دانست 
وسیع تر  تلویزیون  مخاطبان  بود  معتقد  و 
هستند و حرف های بیشتری را در تلویزیون 

می توان زد.
در تمام آثار نام برده شده چیزی از تفکرات 
منفی دیده نمی شود و شاید راز ماندگاری اشان 
هم همین بوده اما در همان زمان هم در خانه 
سبز مسائل روز اجتماعی مطرح می شد هر 
چند از سیاست و خبرهای عجیب و غریب 
مثل »قتل های زنجیره ای«، »حوادث کوی 
دانشگاه« و... دیده نمی شود که به نظر اقدامی 
درست و بجا بود و فضای آن روزگار هم اجازه 

پرداختن به این مسائل را نمی داد...
نقد  برای  جایی  بی رنگ  فاخر  کارهای 
»یک  می گویند  که  آنجا  از  اما  نمی گذارد 
سوزن به خودت بزن یک جوالدوز به مردم« 
سوی  به  بی رنگ  انتقادات  پیکان  نظر  به 
تهیه کنندگان و کارگردانی  است که خود را از 
مردم جدا کرده اند و فقط چون پول اثر آماده 
است حاضرند به هر شکل ممکن با تلویزیون 
با هر خط و مشی کار کنند از تحریف تاریخ 
تا لودگی و بی محتوایی و نصیحت های آزار 
دهنده برای نخوردن و رژیم گرفتن به دلیل 

اقتصاد نابسامان!
سریالها رنگ و بویی از مشکالت مردم ندارد 
چرخ  امنیتی  درام های  و  طنز  ژانر  بین  و 

می زنند...
ما  روز  و  حال  با  سریال ها  روایت  اصاًل  و 
سنخیت ندارد و گویا کارگردانان تلویزیونی 

در دنیایی به غیر از ایران سیر می کنند. 

آن کجا و اینها کجا؟

واماندگی بی رنگ از 

خانه سبز
شما مهمان

و ما میزبان تاریخیم...
ایسنا: 

داریوش پیرنیاکان رئیس خانه موسیقی در واکنش به اظهارات 
یک نماینده درباره ممنوعیت ورود ساز به کشور گفت: ما واقعًا 

متعجبیم که یک نماینده مجلس چنین حرفی را بزند.
اینکه شما معیشت مردم را با ورود آالت موسیقی مقایسه 
می کنید، این مقایسه اصاًل درست نیست. اگر معیشت مردم 
مهم است، مربوط به غذای جسم مردم است. اگر غذای روحی 
مردم تأمین نشود این هم باز یک کم کاری است که در مملکت 

می تواند اتفاق بیفتد.
شما چه کاره اید؟ به شما چه ربطی دارد؟ شما نماینده ای 
هستید که با یک رأیی در مجلس نشسته اید. معلوم هم نیست 

با چند رأی آمده اید.
به شما چه ربطی دارد که می گویید کسانی که دنبال موسیقی 

هستند از کشور بروند؟
وزارت ارشاد باید نسبت به این قضیه عکس العمل نشان دهد 

و اعتراض کند.
هر کسی از راه برسد نمی تواند به این مردم بگوید از کشور 

بروید.
هر  در  که سیاستمداران  بگویم  نماینده  آقای  این  به  باید 
جایگاهی که باشند مهمانان تاریخ اند و ما هنرمندان میزبانان 
تاریخیم. آنهایی که رفتنی هستند آقای نماینده شما هستید 

نه ما...

یک واکنش

تأکید فرماندارنی ریز:

مشکل حمل و 
نقل سنگ خام 

از معادن به 
کارخانجات 

سنگبری حل شود

2

 واگذاری کارگاه 
 با هفت سال سابقه کار 

 مشتری ثابت و درامد ایده آل. 
آموزش صفر تا صد کار 

09903091462
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آسفالت تفرجگاه ها به همت مردم
زنجیرو، دارگ، پلنگان، تارم

پایان نمایشنامه خوانی سیاه و غزال

ادامه از صفحه 1

... همچنین چندی پیش نیز مسیر آسیاب 
 3.5 طول  به  زنجیرویه  سمت  به  ُخبار 

کیلومتر و عرض 3 تا 3.5 متر آسفالت شد.
این مسیر نیز از اول تیرماه و بنا به تصمیم 

مالکان آغاز و به مدت ۴۰ روز پایان یافت.
شکاری یکی از بانیان اجرای این مسیر این 
را حرکتی جدید در راستای آسفالت دیگر 
تفرجگاه های نی ریز عنوان کرد و گفت: پس 
از آن مالکان 5 مسیر در شهر نی ریز اقدام به 
زیرکوبی و آسفالت مسیرهای تحت مالکیت 

خود نمودند.
نوشتنی است اعتبار این پروژه ۹5۰ میلیون 
خصوصی  بخش  پیمانکار  توسط  و  تومان 

انجام شده است.
شکاری با بیان اینکه هیچ اعتبار دولتی برای 
هنوز  گفت:  است  نیافته  اختصاص  این کار 
که  است  مانده  پیمانکار  طلب  از  مقداری 
از مالکان تقاضا داریم مانده بدهی خود را 

پرداخت کنند.
البته انتقادی به مالکان این مسیر وارد است. 
با  را  به چشمه زنجیرو  انتهایی  آنان جاده 
گذاشتن چند در بر روی جاده اصلی مسدود 
کرده اند و طبیعت گردان تنها با پای پیاده 

می توانند از مسیر آسفالت عبور کنند.
چشمه  گفت:  ارتباط  این  در  شکاری 
زنجیرویه دو مسیر دارد یکی از وسط دهانه و 

دیگری از روی تپه ها.
مسیر دهانه چون پس از آسفالت بسیار پر 
رفت و آمد شده بود و باعث مزاحمت برای 
درهایی  اساس  همین  بر  گردید  مالکان 
گذاشته شد اما راه پیاده رو و موتور از کنار 
آن باز است و کلید درها در دست مالکان 
تپه ها  روی  از  چشمه  مسیر  ولی  می باشد 
مقداری  هم  مسیر  آن  و  ندارد  مشکلی 
خاکی  دیگر  مقداری  و  شده  آسفالت 

می باشد.

در این رابطه دالور مسئول امور اراضی جهاد 
کشاورزی این کار را خالف قانون اعالم کرد و 
گفت: بستن مسیر اصلی غیرقانونی است و با 

خاطیان برخورد می شود.
سومین مسیر جاده دوم پلنگان می باشد که 
حدود ۸۰۰ متر آن زیرسازی و آسفالت شده 

است.
رحیم فنون از مالکان این مسیر و یکی از 
بانیان اجرای این طرح در گفتگو با ما اعالم 
نمود: زیرسازی کل مسیر انجام شده است 
اما متأسفانه به علت عدم همکاری مالکان 

آسفالت مابقی مسیر مانده است.
جاده  مسیر  تفرجگاهی،  مسیر  چهارمین 
تارم باشد که مسئولیت اجرای آن بر عهده 
این  مالکان  از  یکی  جسمانی  جمال  سید 

مسیر گذاشته شده است.

وی در گفتگو با ما عنوان نمود پیش بینی ما 
برای این مسیر اعتبار یک میلیاردی است 

و حدود ۴۰ مالک در این مسیر وجود دارد.
کار تسطیح مسیر در حال انجام است و قرار 
شده راه و شهرسازی نیز در این رابطه به ما 

کمک کند.
را  مسیر  این  آسفالت  از  هدف  جسمانی 
حوادث ساالنه عنوان کرد و گفت: از آنجا که 
این مسیر یک مسیر گردشگری است و جاده 
تارم، هفت حوض و سه کش از همین مسیر 

عبور می کند این تصمیم گرفته شده.
نوشتنی است مسیر فوق یک و نیم کیلومتر 
متر   ۴ عرض  با  است  قرار  که  می باشد 

زیرسازی و آسفالت شود.
وی در این ارتباط خواستار همکاری بیشتر 

مالکان و مسئوالن شهرستان شد.

روابط عمومی فرهنگ و ارشاد اسالمی:
اجرای نمایشنامه خوانی، مجلس سیاه بازی» 
اشرف  سید  استاد  حضور  با  غزال«  و  سیاه 

طباطبایی به کار خود پایان داد.
این برنامه که در سالن آمفی تئاتر با شرایط ویژه 
به روی صحنه رفته بود، شامگاه پنج شنبه 25 

آذر با تقدیر از عوامل اجرا به کار خود پایان داد.
این تئاتر به کارگردانی محمدجواد علیمردانی، 
و  علی خانی  حاجی   ابوالفضل  نویسندگی 
سرپرستی سپهر شعبانی توسط گروه هنری 
»میعاد  نمایشی  گروه  به  وابسته  »هترا« 
سالن  محل  در  آذر   25 تا   2۰ از  صحنه«، 
روی  به  محدود  بسیار  ظرفیت  با  آمفی تئاتر 

صحنه رفت.
تلخک  سیاه  عشق  ماجرای  غزال  و  سیاه 
مخصوص دربار به غزال دختر سلطان است و 
غزال از او می خواهد که برای رسیدن به او باید 
هفت شهر عشق را طی کند و سیاه سرانجام 
پس از گذاراندن هفت شهر عشق به عشق الهی 

می رسد.
سیاه و غزال با بازی بازیگران نی ریزی همچون 
محمد مهدی فتاح پور، هانیه موسوی، رسول 
آرزو الری، جواد صبوری، مهسا  علیمردانی، 
پاک نیت،  طاهره  ترکی،  ایمان  نوروزی، 
مبینا صالح پور، فاطمه خیاط، اعظم پهلوان، 
سمیع پور،  سپیده  همکاری  و  زارع  فاطمه 

مائده  کشاورز،  زهرا  چوب تراش،  علیرضا 
رسولی نژاد، محدثه ره فرسا، ملیکا رسولی نژاد، 
بهنام  معینی زاده،  مریم  مستوری،  ملیکا 
پاک نژاد،  فهیمه  بامداد،  ابوالفضل  سهامی، 
محمدحسین طوسی، مهدی رشیدی به عنوان 

عوامل صحنه روی سن رفت. 
استفاده از لهجه اقوام ایرانی، طنزهای ظریف و 
بدون لودگی، ریتم مناسب، دیالوگ های بسیار 
وزین، بازی  روان و یک دست باعث شد تا این اثر 

مورد استقبال بی نظیر تماشاگران قرار گیرد. 
در آئین پایانی این اجرا که استاد طباطبایی از 
پیشکسوتان برجسته تئاتر ایران حضور داشت 

و از عوامل اجرا تقدیر شد.

سمیه نظری، نی ریزان فارس:
سومین دوره از مسابقات رباتیک 
و  کودکان  از  نفر   ۸۰ حضور  با 
کانون  در  نی ریزی  نوجوانان 

رباتیک کوثر برگزار شد.
به  آذرماه   25 مسابقات  این 
مناسبت هفته پژوهش در ۶ لیگ 
و در قالب تیم های دونفره و تک 
نفره در رده های سنی ۷ تا۱۸ سال 
بوده و در پایان مقام های اول تا 
سوم در هر تیم مشخص و جوایزی 

به آنها اهداء شد.
کوثر  رباتیک  کانون  مسئول 
هدف از برگزاری این مسابقات را 
کشف  و  خالقیت  انگیزه،  ایجاد 
و  خواند  دانش آموزان  استعداد 
رقابت ها  این  برگزاری  با  گفت: 
با  جوانان  و  نوجوانان  کودکان، 
الکترونیک  علوم نوین کامپیوتر، 
که  می شوند  آشنا  مکانیک  و 
آنان  امر در پیشرفت هوش  این 

تأثیر مثبتی دارد و باعث افزایش 
مهارت  های علمی آنها در زمینه 
ساخت  جنگجو،  ربات  ساخت 
ربات همکار، ساخت ربات تعقیب 
ربات  و  اختراع  و  خط، خالقیت 

آتش نشان خواهد شد.
که  شد  یادآور  نیکونژاد  زینب 
امسال  اسفندماه  در  برگزیدگان 
نادکاپ  ملی  مسابقات  راهی 

دانشگاه صنعتی شریف می شوند.

مقام آوران:
محمد  ابتدایی:  جنگجو  ربات 
طاها مصلح، طاها نیرومند، فاطمه 

ومحمد صالح کرامتی
رشته ربات جنگجو متوسطه اول: 

فرهاد کوهکن 
ربات همکار: علی دلداری و پارسا 
رفیعیان، امیررضا نظری و پوریا 
و  قاسمی  ابوالفضل  حسینی، 

مهدی یلدایی.

لیگ آتش نشان ابتدایی: علی رضا 
دمیری، پوریا زلفی، محمدصالح 

فقیه 
متوسطه  آتش نشان  لیگ 
امیرعلی  و  حیدری  پارسا  اول: 

شاهسونی ، ابوالفضل طاطی
خط:  تعقیب  برنامه نویسی  لیگ 
تواضع،  رضا  فهیم  فربد،  مهدی 

مبین یاراحمدی
هوشمند:  ترافیک  فرهنگ  لیگ 

رقیه اعظم پور، سارا جاللی
لیگ خالقیت و اختراع: محمدکیا 
پارسا ماهوتی و  ماهوتی، محمد 

فهیم رضا زردشت
با  مسابقه  این  است  گفتنی 
و  غدیر  فوالد  مجتمع  همکاری 

مجتمع کوثر نور برپا شد.
الزم به ذکر است ۸ دانش آموز از 
فسا  استهبان،  شهرستان های 
این رقابت  سیرجان و جهرم در 

شرکت کرده بودند.

روابط عمومی فرمانداری:
فرماندار نی ریز در جلسه بررسی مسائل و مشکالت 
حوزه مسکن گفت: اجاره بهاء امالک را بدون هیچ دلیل 
و پشتوانه منطقی و قانونی چندین برابر قیمت گذاری 

اعالم می کنند!
جلسه بررسی مسائل و مشکالت حوزه مسکن با هدف 
ساماندهی و نظارت بر قیمت خرید و فروش و اجاره 
بهاء امالک مسکونی و تجاری در شهرستان نی ریز با 
حضور هدایت فرماندار، شهسوار دادستان و جمعی 
از مسئوالن و اعضای اتحادیه امور صنفی در محل 

فرمانداری برگزار شد.
در این جلسه فرماندار نی ریز گفت: قیمت امالک در 
برخی مناطق نی ریز بسیار غیر واقعی، غیرکارشناسی 
و خارج عرف بوده و برخی دالالن و صاحبان سرمایه 
با یک روند غیرمنطقی باعث افزایش قیمت امالک 

مسکونی و تجاری در نی ریز شده اند.
مردم  معیشت  که  اکنون  داد:  ادامه  هدایت  مراد 
دست خوش گرانی و تورم است و از سوی دیگر سطح 
درآمد نیز با شیوع کرونا بسیار پایین آمده است. به این 
مسئله قیمت زمین، ساختمان و اجاره بها در نی ریز 
هم باید اضافه نمود که به شکل افسارگسیخته رو به 

افزایش است .
وی تصریح کرد: متأسفانه این دالالن قیمت خرید 
و فروش و نرخ اجاره بهاء امالک را بدون هیچ دلیل و 
پشتوانه منطقی و قانونی چندین برابر قیمت گذاری 
صرفًا  قیمت ها  و  نرخ ها  اینگونه  که  می کنند  اعالم 

زمینه ای برای سودجویی عده ای دالل و افراد سودجو 
در شهرستان شده است.

فرماندار با اشاره به اینکه مسئوالن اتحادیه امور صنفی، 
کارشناسان و مشاوران در حوزه امالک قیمت های 
واقعی را در مناطق مختلف شهر به مردم اعالم و در این 
خصوص شفاف سازی نمایند افزود: اقدامات قانونی در 
راستای جلوگیری از افزایش اجاره بهاء و قیمت های 
غیرواقعی خرید و فروش امالک تجاری، مسکونی و 
اراضی کشاورزی در حال انجام است و با متخلفین و 

سودجویان مطابق قانون برخورد خواهد شد.
دادستان نی ریز نیز با اشاره به اینکه مراجعات متعدد 
و  مبرم  نیاز  و  امالک  معامالت  بنگاه های  به  مردم 
ضروری آنها به تهیه مسکن با شرایط مناسب و ارزان 
و همچنین پیچیدگی محاسبات حق الزحمه معامالت 
برای مشتریان از عواملی است که می تواند زمینه ساز 
مالی شود گفت:  ناسالم  روابط  ایجاد  و  بروز تخلف 
یکی از مسائلی که مشکالت عدیده ای را در اصل و یا 
جزئیات قراردادهای تنظیمی برای طرفین معامله در 
پی داشته، عدم حضور اغلب صاحبان پروانه کسب 
یا مباشر قانونی آنها و تنظیم قرارداد توسط اشخاص 

غیرمتخصص و ناآشنا به مسائل حقوقی است.
شهسواربا اشاره به عدم آگاهی برخی ازمردم به قانون 
افزود: در برخی موارد پیچیدگی های خاص بعضی 
از پرونده ها و ضعف ضمانت های اجرایی در مراحل 
بالتکلیفی  به  منجر  قانونی  رأی  و صدور  رسیدگی 

مراجعین می گردد.

جشن شب یلدا در مدرسه و

4 پرده  نادیده
ادامه از صفحه ۱

آن دانش آموز هم به هر که رسیده گفته بود و در نهایت من 
که بچه روستا بودم بی اطالع ماندم. روز بعد معلم از همه 
خواست تمرینها را روی میز بگذارند که قاعدتًا من چیزی 
نداشتم. مرا جلوی تخته برد. هرچه گفتم من خبر نداشته ام 
فایده ای نداشت. معلم ترکه اناری را آماده کرد. من زیر بار 
نرفتم و دعوا شد. کار به دفتر مدرسه کشید و مدیر یک 

سیلی به من زد. من هم قهر کردم. دیگر به مدرسه نرفتم و ...
ایستگاه  در  قطاری  تلگراف،  گزارش  به  سوم:  پرده 
دورافتاده کامی شیراتکی در شمال ژاپن فقط برای یک 

دانش آموز در سه سال گذشته توقف کرده است. 
ظاهراً اپراتور قطار شرکت هوکایدو قصد داشت سه سال 
پیش ایستگاه را تعطیل کند تا اینکه متوجه شد هر روز یک 
نفر برای رفتن به مدرسه سوار قطار می شود. این ایستگاه در 
2۶ مارس زمانی که دختر از دبیرستان فارغ التحصیل شود، 

برای همیشه بسته خواهد شد.
است  ممکن  می گویند  خبری  منابع  برخی  هرچند 
این داستان کمی اغراق آمیز باشد و این قطار برای ۱۰ 

)bgr.com/science :دانش آموز فعال است. )منبع
پرده آخر: رضا امیرخانی یکی از پرکارترین و موفق ترین 
خود  شیمی  معلم  درباره  ایران  معاصر  رمان نویسان 
می نویسد: از معلِم شیمی مدرسه مان می نویسم؛ غالمرضا 
آراسته راد]اهل نی ریِز فارس[. و مِقّرم به اینکه حتا یک کلمه 
شیمی از او یاد نگرفته ام و توأمان معترفم که او بزرگ ترین 

معلِم من بوده است.
چندتایی توی کالس بودیم که اهل نبودیم... مدرسه ای ذله 

شده بود از دستمان. آن هم چه مدرسه ای. عالمه حلی...
شیمی  سوم  زنِگ  شویم،  اخراج  بعدش  هفتۀ  بود  قرار 
داشتیم... دقایِق آخِر کالس آراسته مرا صدا زد که »رضا! بیا 
جلو کارت دارم...« و من چارشاخ مانده بودم. ... از این جهت 
که آقا اهِل این نبود که کسی را به جلِو کالس بخواند... گفت: 
»برویم بیرون هواخوری«... رفتیم توی کالِس کناری مان 
که خالی بود. منتظر بودم که آقا شروع کنند به توبیخ کردن 
و مؤاخذه ... اما آقا از یک جای دیگر شروع کرد که به عقِل 

جن هم نمی رسید.
ـ رضا! دو روز است که محِو تو هستم. هرچه به تو نگاه 
می کنم عقلم به جایی نمی رسد. نمی فهمم مِن معلم چه 
ایرادی دارم که نمی توانم تو را به این درِس کوفتی عالقه مند 

کنم. بعِد این همه سال معلمی، این قدر بی عرضه ام؟
من بغض بیِخ گلویم را گرفته بود ناجور. می خواستم بگویم 
ببخشید، اما صدا از حنجره ام در نمی آمد. به سرعت متوجه 

شد. ادامه داد:
- نه! تقصیِر تو نیست. هر چه هست از قامِت ناساِز بی انداِم 
ماست... تو تقصیری نداری. من باید بلد باشم که درسم را 

خوب بپزم که شماها از طعمش عق تان ننشیند...
چنان افتادم به شیمی خواندن که ظرِف یک هفته بچه ها 
را کربن و ئیدروژن و اکسیژن و گاِز بی اثر می دیدم ... و برای 
همین اصاًل نفهمیدم که چرا اخراج مان نکردند... از دریای 

اندوِه او به من قطره ای رسید که چنین ماتم زده ام کرد. ..
چند نکته:

- در پرده اول ماجرایی تلخ روایت شد. ناهماهنگی و ضعف 
مدیریت در برپایی یک جشن ساده که می توانست برای 
همه خاطره انگیز باشد. این که مادراِن دانش آموزان همت 
کرده  و با خودیارِی خودشان جشنی برای شادی و نشاط 
دانش آموزان برپا کرده اند، پسندیده است. اما هم آنها و هم 
بویژه مسئوالن مدرسه باید نظارت می کردند که اول به 
همه اطالع رسانی می شد. دوم با یک بررسی ساده متوجه 
می شدند که آمار جایزه ها با تعداد دانش آموزان نمی خواَند. 
سوم بررسی می کردند که آیا آن خانواده توان مالی نداشته 

)که قابل حل بود( یا این که بی خبر مانده.
- با احترام فراوان نسبت به مجموعه آموزش و پرورش، 
معلمان و مدیران ما باید به ظرایف برخورد با دانش آموزان 
اول  پرده  شبیه  ماجراهایی  ندهند  واجازه  باشند  آگاه 
و دوم رخ دهد که گاهی نابودی آینده یک انسان موجب 
نابودی یک جامعه می شود. همانطور که در تاریخ به وفور 
آمده پدید آمدن یک جنایتکار یا دیکتاتور و در مقابل، یک 
دانشمند، و یا رهبر مصلح به مقدار زیادی حاصل تربیت در 
دوران کودکی در خانه و مدرسه است و گاهی یک معلم با 
یک برخورد، انسانی را نجات می دهد همانگونه که در پرده 

آخر خواندیم.
- گاهی در نظام آموزش و پرورش کشور شاهد برخی 
حساسیت های عجیب و غریب هستیم که مثاًل در درس 
لباس  خواجوی  ریزعلی  برهنه  تن  بر  فداکار،  دهقان 
بپوشانند یا نام شاهان هخامنشی را در کتابهای تاریخی 
حذف کنند، اما دریغ که حساسیت الزم روی شیوه های 

آموزشی و شیوه های برخورد با دانش آموزان را ندارند.
- ژاپن اگر به اینجایی که هست رسیده، انرژی هسته ای 
جوان  جمعیت  ندارد،  گاز  و  نفت  ندارد،  خاک  ندارد، 
شهروندانش  تک تک  آموزش  روی  سالهاست  اما  ندارد. 

سرمایه گذاری می کند و نتیجه هم می گیرد.

سرمقاله

//

مِهین مهرورزان بریزندازداِمجانتارهامِهینمِهرورزانکهآزادهاند

خرمشهر- سال 1363 خورشیدی
ایستاده از راست: شهید حاج محمود ستوده، غالمعباس عسکر پور،  شهید علی الوانی،  حجت االسالم  

والمسلمین حاج بنایی،  شهید علی اکبر سر افراز ، عباس زینل پور 
   نشسته از راست: شهید محمود راحتی، محمدرضا راحتی، عباس حامی

                          با تشکر ازآورنده عکس

شور و هیجان در لیگ رباتیک کوثر

فرماندار نی ریز:

نرخ های خرید و فروش و اجاره بهاء 
امالک در شهرستان غیرواقعی است

//

ارسال تصاویر و متن برای شهروند خبرنگار
0917 731 5146
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روابط عمومی آموزش و پرورش:
با  اسالمی  شورای  مجلس  نماینده  دیدار  در 
مدیر آموزش و پرورش و جمعی از فرهنگیان 
رتبه بندی  کامل  اجرای  نی ریز،  شهرستان 
اداری،  خدماتی،  نیروهای  به  توجه  معلمان، 
تأکید بر پرداخت سرانه به مدارس، اصالح روند 
استخدام در آموزش و پرورش از مواردی بود که 
امیر ولی زاده بدان تأکید کرد و گفت: مطالبات 
فرهنگیان صرفًا صنفی است و هیچ همکاری 
نباید در این خصوص مورد بازخواست قرار گیرد.

نماینده مردم شهرستان های نی ریز، استهبان 
و بختگان در مجلس شورای اسالمی به همراه 
عباسی مدیر مسئول دفتر نمایندگی و توکل 

روابط عمومی دفتر نماینده یکشنبه 2۸ آذرماه 
۱۴۰۰ با حضور در آموزش و پرورش نی ریز با 
از فرهنگیان  این مجموعه و جمعی  مدیریت 

دیدار و گفتگو کرد.
در این دیدار مدیر آموزش و پرورش نی ریز اعالم 
نمود: از درخواست های اکید این مجموعه حفظ 
کرامت و جایگاه معلمی است که در هیچ دولتی 

تاکنون به آن توجه نشده است.
مطالبات  به  توجه  فرهاد طهماسبی  ادامه  در 
دغدغه های  رفع  و  فرهنگیان  بزرگ  جامعه 
معلمان و کارکنان شریف و زحمتکش آموزش 
و پرورش را مورد تأکید قرار داد و گفت: مجلس 
شورای اسالمی برای حل مشکالت، دغدغه ها و 

تأمین نیازهای فرهنگیان تالش خواهد نمود و از 
هیچ کوششی دریغ نخواهد کرد.

تصویب  وضعیت  از  شرحی  مردم  نماینده 
رتبه بندی معلمان در مجلس شورای اسالمی و 
همچنین معیشت معلمان و تأکید مقام معظم 

رهبری در این رابطه ارائه نمود.
در ادامه یاراحمدی به عنوان نماینده معلمان 
در بخش قطرویه، زینل پور به عنوان نماینده 
بخش پشتکوه و منفرد و نکونام به نمایندگی 
نمایندگی  به  حاج محمدی  و  بازنشستگان  از 
و  گفتند  سخن  سرایداران  و  خدمتگزاران  از 
از مشکالت عدیده معیشتی و کاری معلمان و 

تخصیص رتبه بندی به این گروه پرداختند.

خطیب جمعه نی ریز بر لزوم به نتیجه رسیدن 
سریع باند دوم گردنه الی رز تأکید کرد.

در  رحمانی زاده  سیدرضا  حجت االسالم 
حمل  روز  آذر،   2۶ جمعه  نماز  خطبه های 
و نقل، رانندگان و راهداری را گرامی داشت و 
گفت: »نامگذاری این روز به این دلیل بوده که 
جامعه ما با نقش و جایگاه صنعت حمل و نقل 
آشنا شود. صنعت حمل و نقل یک سرمایه برای 
کشور است و به عنوان یکی از پایه های اقتصادی 
جامعه محسوب می شود. اگر صنعت حمل و 
نقل ضعیف باشد، اقتصاد کشور ضعیف می شود 

و بالعکس.«
وی افزود: »در سیاستهای کالن کشور باید به 
این صنعت توجه شود و مسئوالن یک بازنگری 
و توجه ویژه به نیازهای این حوزه داشته باشند. 
ما در شهرستان نی ریز حدود ۸۰۰ کیلومتر و 
در شهرستان بختگان نیز حدود ۴۰۰ کیلومتر 

راه جاده ای داریم که بسیاری از آن دو طرفه و 
که  الی رز  گردنه  جمله  از  است.  حادثه خیز 
حدود ۱۰ کیلومتر است و مرتب شاهد حوادثی 

در آن هستیم.«
خطیب جمعه نی ریز عنوان داشت: »با توجه 
به این که شهرستان نی ریز داالن ورودی شرق 
استان است و عمدتًا ماشینهای سنگین در تردد 
سیمان  و  فوالد  مثل  کارخانجاتی  و  هستند 
داریم، ضروری است مسئله گردنه الی رز به 
سرعت تمام شود. ۸ سال است که پیمانکار در 
این قسمت یعنی از مسجد ابوالفضل تا دوراهی 
مشکان که ۱۸ کیلومتر است، فعالیت می کند. 
داریم  جاده ای  تلفات  باالی  آمار  ساالنه  ما 
که بخشی از آن به دلیل ایمن نبودن جاده ها 

است.«
زهرا)س(  حضرت  شهادت  ایام  رحمانی زاده 
همه  »اگر  داشت:  اظهار  و  گفت  تسلیت  را 

خوبیها در یک شخص جمع شود، آن شخص 
حضرت فاطمه است. او برترین فرد زمین از 
ابتدای خلقت است. خطبه حضرت زهرا که در 
مسجد ایراد شد، در حد اعجاز و کرامت است. 
حضرت در این خطبه مسئله توحید را مطرح 
کرد. بسیاری از ما در توحید مان مشکل داریم 
مسئله  است.  شده  دستکاری  اعتقاداتمان  و 
بازگشت به قرآن، جایگاه پیامبر و امامت، دعوت 
به حماسه سازی و انقالبی گری و هشدار به 
ارتجاع گری بعد از انقالبی گری از دیگر مواردی 

است که در این خطبه مطرح شده است.«
وی افزود: »در این خطبه به علل افول و سقوط 
جامعه دینی از نگاه حضرت زهرا اشاره شده؛ این 
که چه عواملی باعث می شود جوامع ارزشی و 
دینی رو به افول بروند. عواملی از قبیل: اختالف، 
تقدس زدایی از ارزشها و انسانهای واال، نفاق و 

پیروی از شیطان.«

//

مدیر آموزش و پرورش در دیدار با نماینده مجلس:

مطالبات فرهنگیان صرفًا صنفی است

گردنه الی رز باید به سرعت تمام شود

شما هم می توانید خبرنگار باشید و بر جامعه خود تأثیر بگذارید
عکسها و فیلمهای خود از زندگی مردم و طبیعت شهر و روستای محل زندگی اتان و از زشتیها و زیبایی ها را با هشتگ

#شهروند_خبرنگار_نی _ریزان
برای ما به شماره های 09178001808 یا 09177315146 از طریق واتساپ یا تلگرام ارسال کنید
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توزیع 21 بسته معیشتی 
بین نیازمندان شهر نی ریز

مرکز  توسط  معیشتی  بسته   21 یلدا  شب  مناسبت  به 
نیکوکاری پیامبر اعظم شهرستان نی ریز مابین نیازمندان 
توزیع شد. این مرکز چندی پیش با پویش احسان شب یلدا 
از نیکوکاران درخواست کرده بود تا در این امر خیر آنان را 
یاری کنند. ارزش ریالی هر بسته معیشتی 170 هزار تومان 
اعالم شده است. نیکوکاران و خیرینی که قصد کمک به 
نیازمندان این مرکز دارند، می توانند مبالغ خودشان رابه 
کارت بانکی 6037997950410374 به نام مرکز واریز 

نمایند.

بررسی مشکالت شهری در جلسه نهم شورا

مهدی منفرد، نی ریزان فارس:
در نهمین جلسه اعضای شورای شهر نی ریز با 
محالت نی ریز مسائل و مشکالت شهر با حضور 
جمعی از معتمدین و هیأت امنای حسینیه های 
شهیدان اکبرزاده، سیدالشهدا، موسی بن جعفر 

و مسجد امیرالمومنین بررسی شد.
در این نشست که در روز سه شنبه 16 آذرماه 
برگزار شد فرغت شهردار و عباسی مسئول دفتر 

نماینده مجلس هم حضور داشتند.

نظرات شهروندان برای برنامه ریزی 
شهری

در ابتدا رئیس شورای شهر گفت: شورای شهر 
خانه مردم است و دعوت از مردم و محالت 
مختلف ایده ای جدید در شورای ششم است و 
ما معتقدیم باید از توانمندی مردم در پیشبرد 
اهداف و برنامه های شهر استفاده کرد. قطعًا از 
نظرات و راهکارهای شما در برنامه ریزی شهری 

استفاده خواهد شد.
قلعه  محله  داد:  ادامه  فقیه  عالء الدین  سید 
محمود خان )کوی شهید بهشتی( از محالت 
و  سختکوش  مردمی  دارای  و  شهر  قدیمی 
در  موقوفات  بیشترین  که  می باشد  تالشگر 
راه امام حسین)ع( را دارد و زندگی خود را وقف 
امام حسین کرده اند. محله فخاران یا موسی 
بن جعفر مردمی زحمتکش هستند که زمانی 
تولیدکننده صنایع دستی بودند اما متأسفانه 
اکنون این کار فراموش شده در صورتی که 
امروزه صنایع دستی در دنیا ارز آوری باالیی 

دارد.

مهمترین مشکالت
معتمدین در این جلسه به موارد مختلفی از 
مسائل و مشکالت محالت و نقاط مختلف شهر 

اشاره کردند از جمله:
نبود فضای سبز مناسب در مرکز شهر، جاده 
قلعه  و  صدرا  منطقه  به  نامناسب  دسترسی 
خواجه، تعیین تکلیف پل  روگذر ورودی شهر، 
وضعیت نامناسب بلوار امام رضا و زمین های 
اصلی  خیابان های  زیاد  ترافیک  آن،  اطراف 
روشنایی  عدم  میدان 15 خرداد،  به  منتهی 
بلوار والیت در منطقه مسکن مهر، لکه گیری 
و آسفالت بلوار سردار سلیمانی و تعدادی از 
کوچه های منطقه، باال بودن عوارض خودرو در 

نی ریز نسبت به شهرهای اطراف.

ورودی و وضعیت ترمینال مناسب نیست
اینکه  بیان  با  جلسه  این  در  کریمی  مهدی 
مناسب  ترمینال  وضعیت  و  ترمینال  ورودی 
نیست گفت: با توجه به اینکه مسافران اولین 
جایی که حضور پیدا می کنند ترمینال و ورودی 
شهر است باید این موضوع بیشتر مد نظر قرار 
گیرد. ورودی اتوبوس ها و خودروهای شخصی 
در ترمینال یکی است و این مشکالتی را ایجاد 

می کند. همچنین خروجی اتوبوس ها وضعیت 
تقاطع  در  دارد  امکان  اگر  و  ندارد  مناسبی 
راهنما  چراغ  یک  بسیج  خیابان  و  جانبازان 

بگذارید تا از تصادفات جلو گیری شود.

المانی از انار، سنگ و انجیر دیده نمی شود
مسجد  امناء  هیأت  نماینده  معزی  هادی 
امیرالمؤمنین و کوی شهید بهشتی با اشاره 
به اینکه باید در بحث فرهنگی نگاه ویژه ای به 
تمام  متأسفانه  گفت:  باشیم  داشته  محالت 
فعالیت حسینیه ها منتهی به دهه اول محرم 
انجام  کار خاصی  ایام سال  دیگر  در  و  شده 
نمی دهند؛ وی ادامه داد: در محله کوی شهید 
جهت  گذشته  در  که  خندق   وجود  بهشتی 
استفاده  ساختمان سازی  برای  گل  برداشتن 
می شده اکنون به محلی برای فاضالب، زباله 
برای  فکری  باید  که  تبدیل شده  معتادان  و 
آنها کرد. تکلیف قبرستان ضلع جنوبی محله 
را مشخص کنید و برای ارتقاء سطح بهداشت 

عمومی برنامه ریزی نمایید.
از اعضای شورای  وی همچنین چند سؤال 
شهر پرسید و گفت: چه برنامه ای برای وضعیت 
معتادان و اعتیاد در شهر دارید و محله ما در 
بافت  برای  آیا  برنامه قرار دارد؟  این  کجای 
فضای  هیچ  چرا  دارید؟  برنامه ای  فرسوده 
نشده  تعریف  خان  محمود  قلعه  در  سبزی 
انار، سنگ و انجیر  است؟ شهر ما را به نام 
می شناسند اما متأسفانه هیچ نشانی از اینها 
در المان های شهر وجود ندارد و استفاده از 
نام بزرگان شهر در خیابان ها و محالت شهر 

کمرنگ شده است.

کوره پزان نی ریز زمانی یک مجتمع بزرگ 
صنعتی بودند

از  و  زندان  اداره  سابق  رئیس  زارع  خلیل 
معتمدین کوی شهید بهشتی نیز در این جلسه 
با اشاره به بحث کاهش آسیب های اجتماعی 
گفت: باید سه موضوع سوادآموزی، دین آموزی 
و حرفه آموزی با هماهنگی مسئوالن ذیربط در 
دستور کار قرار گیرد تا شاهد کاهش  مشکالت 

اجتماعی باشیم.
وی ادامه داد: مجموعه کوره پزان نی ریز زمانی 
یک مجتمع بزرگ صنعتی بود اما مدت هاست 
تعطیل شده که راه اندازی مجدد آن باعث رونق 

شهر و ایجاد اشتغال می شود.
تکلیف  تعیین  دادگستری،  روبروی  تقاطع 
ورودی بلوار شهید اکتسابی، الیروبی کانال این 
بلوار و مسئله روان آب های منطقه به سمت بلوار 
شهید اکتسابی و جاده اصلی و تعیین تکلیف 
پارک کودک از دیگر مواردی بود که زارع به آنها 

اشاره کرد.

اگر ورودی شهر میدان شود باز هم نیاز به 
تقاطع غیر همسطح داریم

رئیس شورای شهرستان در این جلسه گفت: 
و  تناسب  به  محالت  همه  در  ما  پروژه های 
اولویت آن محله می باشد اما بودجه ها محدود 

است و شرایط کشور را همه می دانیم.
سید جواد قطبی ادامه داد: موقوفات در این 
آنها مذهبی است  اما بیشتر  شهر زیاد است 
و شاید بهتر باشد موقوفات را به سمت موارد 

مختلف شهر هدایت نمود.
ورودی  روگذر  پل  مسئله  به  اشاره  با  وی 
شهر نی  ریز گفت: با توجه به اینکه ما یکی از 
صنعتی ترین شهرهای استان هستیم و ترافیک 
در این محور زیاد است اگر بخواهیم در ورودی 
ناچار در آینده  به  شهر میدان احداث کنیم 
مجبور خواهیم بود دوباره تقاطع غیر همسطح 
ایجاد کنیم و بهترین راه این است که جاذبه های 
داخل شهرمان را زیاد کنیم که باعث جذب 

گردشگر شود.

پیشنهاد خود را مکتوب کنید
نائب رئیس شورای اسالمی نیز در این جلسه 
گفت: پیشنهادات خود را به صورت مکتوب 
به شورا بدهید. شورای شهر این دوره عزم و 
اراده خود را برای رسیدگی به محالت کمتر 

برخوردار قرار داده است.

دوربین برای خوردوهای متخلف
حمید پریش دیگر عضو شورا نیز گفت: مسئله 
تقاطع ورودی شهر به این راحتی ها حل شدنی 
نیست و نماینده مجلس نیز تالش های زیادی 
انجام داده اما متأسفانه می گویند بودجه نیست.

همه  ما  می گوید  و شهرسازی  راه  کل  مدیر 
اعتبارات خود را برای گردنه گذاشتیم و اینجا 

اولویتمان نیست!
به  منتهی  خیابان های  ترافیک  مورد  در  وی 
میدان 15 خرداد و پارک خودروها در دو طرف 
خیابان ها گفت: ما دوربین هایی را نصب کردیم 
که همه خیابان ها را پوشش می دهد و آمادگی 
اختیار  در  را  آنها  شهرداری  محل  در  داریم 
خوردوهای  تا  بگذاریم  رانندگی  و  راهنمایی 
متخلف را جریمه کنند و از بار ترافیکی کم 

نمایند.

مخالفت برای نصب دوربین در تقاطع 
خیابان بسیج

محمد شاهسونی نیز در این جلسه گفت: در 
مورد تقاطع خیابان بسیج روبروی دادگستری 
به شورای ترافیک پیشنهاد نصب چراغ راهنما 
داده ایم که موافقت نشده و در حال بررسی 
نیز  را  جانبازان  چهارراه  هستیم.  موضوع 

پیشنهاد می دهیم.

مسائل راه سیاسی شده
حامد فرغت شهردار نی ریز با تشکر از حضور 
معتمدین و مردم در این جلسه گفت: تحقق 

باالی صد درصدی بودجه در سال های گذشته 
نشان دهنده تالش مردم به عنوان صاحبان 
به مجموعه شهرداری  شهر در کمک کردن 

است.
شهروند  یک  عنوان  به  داد:  ادامه  شهردار 
دهه  در  که  می کنم  عرض  قاطعانه  نی ریزی 
راه سازی  بحث  به  مغرضانه ای  نگاه  گذشته 
اجرای  نحوه  در  و  بوده  نی ریز  مورد  در 
محورهای مواصالتی نه رعایت عدالت شده و 
نه اولویت بندی مناسب انجام گردیده است و 
برخی هزینه های غیر ضرور در اتوبان شیراز- 
کرمان می توانست تکمیل کننده گردنه الی رز 
باشد تا ما این همه عزیزان و هموطنانمان را از 
دست ندهیم؛ اما متأسفانه نگاه به بحث مسائل 
راه و راه سازی سیاسی بود آن هم توسط کسانی 
که وظیفه نمایندگی مردم را داشتند و حتی 

حاضر نبودند وارد شهر شوند.
در خصوص تقاطع غیر همسطح هم احداث 
محاسن  و  معایب  کدام  هر  میدان  یا  تقاطع 
خاص خود را دارد؛ شهرداری و شورای شهر نه 
در اجرای این پروژه دخیل است و نه در زمان 
تصویب آن اعمال نظر داشته و طبیعی است که 
مدیریت شهری نسبت به ایجاد یک میدان که 
پتانسیل زیباسازی و اجرای طرح های مختلف 

را دارد راغب تر است.
فرغت افزود: در سال های گذشته بلوار امام رضا 
قلمداد شده  اتوبان شیراز- کرمان  از  بخشی 
و احداث میدان در اتوبان موانع خاص خود را 
دارد، البته نباید فراموش کنیم که دست دولت 
از نظر مالی بسته است و از جنگ نظامی بدتر، 
جنگ اقتصادی است که ما چندین سال است 

که درگیر آن هستیم.
شهردار در مورد باال بودن عوارض در نی ریز 
نسبت به شهرهای دیگر گفت: مبلغ عوارض 
ملی دست ما نیست و طبق قانون باید دریافت 
به  شهرداری ها  از  بعضی  متأسفانه  اما  شود 
سامانه متصل نیستند و تخلف کرده و عوارض 
یکسال را می گیرند و آن را هم ثبت نمی کنند و 

شخص مجبور است دوباره پرداخت کند.
شهردار نی ریز افزود: در محدوده شهر متولی 
صدور مجوز ساخت و ساز ما هستیم اما در حریم 
شهر درست است که متولی شهرداری است اما 
کمیسیون های  از  مختلف  استعالم های  باید 
از  خارج  امالک  چون  و  شود  صادر  مربوطه 
ابتدا  در  باید  هستند،  کاربری  فاقد  محدوده 
کاربری آنها تعریف شود تا بعد مجوز صادر شود؛ 
بلوار امام رضا چون خارج از محدوده است باید 

این مراحل را طی کند.
شهردار در مورد روشنایی بلوار والیت نیز گفت: 
روشنایی وظیفه توزیع نیروی برق است و این 
شرکت به دلیل کمبود اعتبار فعاًل انجام نداده و 
به رغم اینکه شهرداری موافقت کرده 50 درصد 
هزینه را بپردازد اما متأسفانه هنوز موفق به 

اجرای تفاهم نامه در این زمینه نشده است.

مهدی منفرد، نی ریزان فارس:
و  مشکان  جدید  شهردار  محسنی  مهدی 
سجاد شاهسونی شهردار جدید قطرویه شد.

حضور  با  شهر  دو  این  شهرداران  معرفی 
مدیرکل  معاون  مهرابی  فرماندار،  هدایت 
امور شهرداری ها و شوراهای استانداری و 
جمعی از مسئوالن در روز یکشنبه 28 آذر در 

فرمانداری نی ریز برگزارشد.
شهردار  محسنی  مهدی  است  نوشتنی 
محمدعلی  جانشین  که  مشکان  جدید 
شمسی شده است متولد 1365 در شهر 
مشکان است و دارای مدرک لیسانس برق 
استراتژیک  مدیریت  ارشد  کارشناسی  و 

می باشد.
وی پیش از این به عنوان کارآفرین در زمینه 

برق در استان یزد فعالیت کرده است.
پیشین  شهردار  شمسی  است  گفتنی 
مشکان به عنوان کارشناس در شهرداری 

صدرا در حال فعالیت می باشد.
همچنین سجاد شاهسونی شهردار جدید 
است  شده  بهمنی  جانشین  که  قطرویه 
متولد 1361 دارای مدرک دکتری عمران 
می باشد و مسئولیت عمران و شهرسازی 
شهرداری مشکان از سال 1395 تا 1400، 
عضویت در دوره های چهارم و پنجم شورای 
اسالمی نی ریز، عضویت در هیئت رئیسه 
سازمان نظام مهندسی شهرستان به مدت 
سه سال، سرپرست شهرداری مشکان طی 
دانشگاه های  در  تدریس  و  گذشته  ماه   4
علمی کاربردی و آزاد نی ریز را در کارنامه 

خود دارد.
اما در این مراسم و در ابتدا فرماندار گفت: 
امیدواریم بتوانیم گام های بلندی در جهت 
همچنین  و  برداریم  مردم  رضایتمندی 
شهرداران جدید در آینده از مدیران موفق و 

خوب شهرستان شوند.
به فکر درآمد پایدار باشید

وی خطاب به شوراها و شهرداران این دو 
شهر گفت: باید در کنار حوزه عمرانی در 
حوزه فرهنگی نیز تالش کنند و نباید مسائل 
اجتماعی به مسائل دسته چندم تبدیل شود. 
مسائل  راستای  در  باید  اجتماعی  مسائل 
عمرانی پیش برود، همچنین با توجه به اینکه 
از بودجه های دولتی چیزی  شهرداری ها 
عائدشان نمی شود باید به فکر درآمد پایدار 

برای شهرداری باشید.
در اختیارات شهردار دخالت نکنید

استانداری  شهری  امور  مدیرکل  معاون 
در  حتمًا  گفت:  شهرداران  به  خطاب  نیز 
هیچ کس  بردارید  قدم  قانون  چهارچوب 
قانون  از  خارج  توقعی  جایگاهی  هیچ  در 
از شما ندارد. مطمئن باشید اگر اتفاقی در 
حوزه شما بیفتد هیچ کس جز شما پاسخگو 

نخواهد بود.
در دوره گذشته در برخی از شهرها اتفاقات 

ناگواری افتاد که همه آنها استفاده شخصی 
مصلحت  و  تساهل  بعضی ها  بلکه  نبود 
اندیشی بود که باعث دور زدن قانون شده 

است.
مهرابی ادامه داد: از شوراها تقاضا دارم در 
کمک  شهرداران  به  قوانین  دقیق  اجرای 
کنند. وظیفه اصلی شوراها نظارت است و 
باید در اجرای قوانین کوشا باشند و به هیچ 
عنوان به طور مستقیم در اختیارات شهردار 

دخالت نکنند.
قانون کم نداریم...

نماینده اداره اطالعات در این جلسه گفت: 
مجموعه شهرداری ها به عنوان یک ویترین 
می توانند نقش تأثیرگذاری در رضایتمندی 
مردم داشته باشند. مجموعه شهرداری ها 
و  است  برخوردار  باالیی  حساسیت  از 
و  می شود  بد  اتفاقات  باعث  قانون گریزی 
مادامی که قانون فصل الخطاب باشد هیچ 

مشکلی پیش نمی آید.
وی ادامه داد: ما برای انجام امور مردم قانون 

کم نداریم و در انجام امور محوله خود در 
صیانت  و  نظارتی  و  اطالعاتی  امور  بحث 
دوستان را تحت رصد داریم و همکاری الزم 

را انجام می دهیم.
جمالی  احمد  زحمات  از  جلسه  این  در 
لوح  اهداء  با  قطرویه  سرپرست شهرداری 

تقدیر قدردانی شد.
الگو سردار سلیمانی است

مهدی محسنی در این جلسه ضمن تشکر از 
اعضای شورای شهر مشکان جهت اطمینان 
به وی، خطاب به حضار گفت: باید سردار 
سلیمانی را سر لوحه خود قرار دهیم و بتوانیم 
با الگو قرار گرفتن از ایشان مشکالت مردم 

را حل کنیم.
در  باید  قانون  از  استفاده  داد:  ادامه  وی 
پیشبرد امور مردم باشد تا بتوانیم به مردم 

بهتر خدمت کنیم.
مهمترین برنامه های شهردار قطرویه

شهردار جدید قطرویه نیز ضمن تشکر از 
مردم مشکان بابت 5 سال همکاری با وی و 

تشکر از شورای شهر قطرویه که سکان شهر 
را به وی سپردند اظهار امیدواری کرد بتواند 

جواب اطمینان آنها را بدهد.
رئوس  مراسم  این  در  شاهسونی  سجاد 
برنامه های خود برای شهرداری قطرویه را 
تیتروار عنوان نمود و گفت: سعی در ایجاد 
همدلی و وحدت، ایجاد تعامل با فرماندار، 
نماینده و اعضای شورای شهر، برنامه ریزی 
جهت ارتقاء خدمات شهری، بهبود سرانه 
فضای شهر و مبلمان شهری، تعریف پروژه 
های جدید در جهت منافع عمومی، توجه 
ویژه به بخش فرسوده و تبدیل بافت تاریخی 
قطرویه به قطب گردشگری و ایجاد درآمد 
پایدار جهت شهرداری مهمترین برنامه های 

بنده می باشد.

پیش بینی کارشناسان هواشناسی:

امید به زمستان پرباران
اداره هواشناسی شهرستان نی ریز و بختگان آمار بارندگی را در 

بخش های مختلف این دو شهرستان اعالم نمود.
بر پایه آمار اعالمی که تا ساعت 6.30 صبح سه شنبه 30 آذرماه به 
ثبت رسیده است طشک با 8 میلی متر بیشترین آمار بارش اخیر را 

به خود اختصاص داد.
برپایه آنچه که اداره کل هواشناسی استان فارس اعالم نموده 
است بارش های پاییز همانگونه که پیش بینی شده بود  کمتر از 
حد نرمال به ثبت رسید و  کم بارش ترین سال های 50 سال اخیر 

رقم خورد.
میانگین بارش باران از ابتدای مهرماه 1400 تا 21 آذر در استان 
8 و 2 دهم میلی متر ثبت شده است که این میزان در مدت مشابه 
پارسال 93 و 4 دهم میلی متر بوده است و کاهش 91 درصدی 

بارش های پاییزه را در فارس خبر می دهد.
اما آنگونه که مهرداد قطره سامانی مدیرکل هواشناسی فارس 
گفته طی سه ماه زمستان امسال پیش بینی می شود که شاهد 

بارش هایی در حد نرمال و باالتر از نرمال باشیم.
آنکه  وجود  با  که  داده اند  را  اخطار  این  کارشناسان  چند  هر 
آینده  سال  بهار  و  امسال  زمستان  طی  می شود  پیش بینی 
بارش هایی در حد نرمال و باالتر از میانگین را شاهد باشیم، اما آن 

بارندگی ها کمبود بارش در پاییز امسال را جبران نخواهد کرد.
در همین رابطه احتمال ریزش باران سیل آسا در زمستان امسال 
دور از انتظار نیست و امری طبیعی قلمداد شده است و علت آن 
اینگونه بیان شده: بارش ها از شکل منجمد و برف به دلیل تغییرات 
اقلیمی و گرم شدن زمین، به شکل باران درآمده اند و همچنین 
بیشتر بارش ها عمدتًا به صورت نقطه ای هستند و ممکن است 

سیل آسا ببارند.
کارشناس هواشناسی نی ریزان فارس در این رابطه گفت: پس از 
پشت سر گذاشتن پاییز بسیار خشک که ناشی از تسلط پرفشار 
جنب حاره ای و وجود شرایط نامناسب دور پیوندهای جهانی 
»دور  شرایط  خوشبختانه  بود،  ما  کشور  روی  بر  منطقه ای  و 
پیوندی ها« به گونه ای تغییر یافته است که ضمن عقب نشینی 
پرفشار جنب حاره ای شرایط برای ورود رطوبت و رخداد بارش 

طی زمستان امسال فراهم آمده است.
دی ماه  دوم  هفته  از  می رسد  نظر  به  افزود:  کامرانی  کامران 
وارد  غرب  و  غرب  از سمت شمال  متعدد  بارشی  سامانه های 
استان فارس شود و باعث بارندگی های مناسب در استان و سطح 

شهرستان نی ریز گردد.
نقشه های پیش بینی بارش مراکز معتبر، شرایط نرمال تا فراتر از 

نرمال را در ادامه و طی زمستان امسال نشان می دهد. 
او ادامه داد: احتمااًل بارش نی ریز طی 11 تا 14 دی ماه سنگین 
خواهد بود. هر چند بسیار زود است که درباره میزان بارش صحبت 
از 60  بارش می تواند بیش  به نظر می رسد میزان  کنیم ولی 

میلی متر در سطح شهرستان باشد.
را در شهرستان های نی ریز و بختگان  بارش ها  در زیر جدول 

مشاهده می کنید:

بارش اخیرنام ایستگاه 
سال زراعی

1401-1400

02.7نی ریز 

58آباده 

02.3پلنگان 

12.5تم شولی

14کوشکک

5.59.8جزین 

010.5چاه نصرویه

0.95.5چنارویه

2.32.3ده چاه

00 ده وزیر

17دهمورد

00ریزاب

811طشک 

23قاسم آباد

06قطرویه 

0.720.1مشکان 

00وزیره 

1.51.5هرگان 

37کنگاشی

1.75.4میانگین

آمارهای تأمل برانگیز 
ثبت احوال نی ریز

3 دی ماه  مناسب  به  نی ریز  ثبت احوال شهرستان  اداره 
سالروز ثبت احوال آمار چهارگانه ی 828 تولد، 400 فوت،  

463 ازدواج و 146طالق را اعالم کرد.
در آمار تکمیلی آمده است:

تعداد متولدین شهرستان نی ریز از اول سال 1400 تا آخر 
آذر 1400، 828 نفر بوده که از این تعداد 430 پسر و 398 

نفر دختر بوده  اند.
تعداد فوتی ها از ابتدای امسال تا پایان پاییز در شهرستان 
نی ریز 400 نفر بوده که از این تعداد 238 مرد و 162 زن 

هستند.
همچنین در آمار ازدواج از ابتدای امسال تاکنون 463 مورد 
ثبت شده است که در مقابل 146 مورد از زوجین از هم جدا 

شده اند.
این اداره 10  اسم مورد عالقه نی ریزی ها را به تفکیک پسر و 

دختر را به شرح زیر  اعالم کرد:
امیرحسین،  امیرعلی،  امیرعباس،  ابوالفضل،  پسران: 

سامیار، آریا، محمدطاها، مهراد، آراد، امیرمحمد
دختران: رستا، آوا، زهرا، فاطمه، آیلین، مهرسا، دلسا، همتا، 

نیال و سلین.
در ادامه اداره ثبت احوال یادآور شده که ثبت به موقع وقایع 
حیاتی )والدت، فوت، ازدواج و طالق( و تهیه آمار جمعیتی 
به روز و دقیق زمینه ساز توسعه و پیشرفت هر جامعه ای 
می شود که در این راستا انجام موارد زیر الزم و ضروری 

است:
1- براساس قانون ثبت احوال، مهلت ثبت والدت   15 روز از 
تاریخ تولد نوزاد می باشد که قبل از اتمام مهلت مقرر پدر یا  

مادر باید نسبت به انجام مراحل قانونی اقدام نمایند.
2- مهلت ثبت فوت 10 روز از تاریخ درگذشت می باشد که 
اقوام فرد فوت شده می بایست قبل از اتمام مهلت  10 روزه 

نسبت به ثبت فوت دراداره ثبت احوال  اقدام  نمایند. 
3- ازدواج و طالق برای طرفین ایجاد حقوق و تکالیفی 
می نماید که تحقق این حقوق مستلزم ثبت رسمی این 

وقایع در دفاتر  ازدواج یا طالق می باشد.
4- فرزندان به محض رسیدن به سن 15 سال الزم است  
شناسنامه خود را عکسدار نموده و برای کارت هوشمند ملی 

ثبت نام کنندتا در انجام امور اداری با مشکل مواجه نگردند.
5- افرادی که نسبت به ثبت نام کارت هوشمند ملی اقدام 
ننموده اند و شناسنامه آنها مستعمل و قدیمی است در انجام 
امور اداری با مشکل مواجه می شوند؛ با توجه به زمانبر بودن 
این امر خواهشمندیم هر چه سریعتر نسبت به تعویض 

شناسنامه و ثبت نام کارت هوشمند ملی اقدام نمایید.
شهروندان می توانند جهت تعویض شناسنامه  و عکس دار 
به  ملی  هوشمند  کارت  ثبت نام  و همچنین  آن  نمودن 
دفتر پیشخوان 1140 واقع در بلوار ولی عصر روبروی بانک 

کشاورزی مراجعه کنند.

//

معرفی شهرداران جدید مشکان و قطرویه
معاون مدیرکل امور شهرداری ها و شوراهای استانداری: شوراها در اختیارات شهردار دخالت نکنند

مهدی محسنی شهردار مشکانسجاد شاهسونی شهردار قطرویه

828  تولد، 400 فوت، 463  ازدواج و  146طالق

ارسال تصاویر و متن برای

شهروند 
خبرنگار

0917 731 5146
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لیگ نوجوانان بسکتبال

صدر نشینی تیم شهید مبین در نیم فصل
لیگ نوجوانان بسکتبال نی ریز با صدرنشینی تیم شهید 

مبین به نیم فصل رفت.
در هفته سوم دور رفت پنج شنبه 25 آذر تیمهای شهید 
مختاری و شهید شهاب الدینی رو  در روی هم قرار گرفتند 
که در یک بازی نفس گیر تیم شهید مختاری با اختالف 1 

امتیاز فاتح میدان شد.
در دیگر بازی تیم شهید مبین مثل بازی هفته گذشته با 
اختالف حریف خود تیم شهید مروی را از مقابل برداشت تا 

با سه پیروزی قهرمان نیم فصل شود.
شریفی،  امین  برعهده  مسابقات  از  هفته  این  داوری 
محمدجواد محمدنژاد و عادل الیقمند به عنوان داوران 
وسط و افسانه تقوانژاد، مریم زردشت و اسما شب خیزبه 

عنوان  منشی میز بود.
ادامه مسابقات در بهمن برگزار می شود.

سرمربی تیم رینگ اسپرت:
فکرنمی کردیم مقابل دارابی 

بازی سخت باشد
تیم فوتسال رینگ اسپرت نی ریز در اولین دیدار خود در 
لیگ برتر فوتسال استان با پیروزی مقابل حریف از میدان 

خارج شد.
نماینده نی ریز در این رقابت ها در سالن کارگران پذیرای 
برمن داراب بود که توانست 3 بر 2 میهمان خود را با شکست 

بدرقه کند.
سرمربی رینگ اسپرت بعد از پایان بازی به ما گفت: بازی 
سختی داشتیم. دو تیم برمن و نبرد داراب از لیگ سال 
گذشته با هم یکی شده بودند و تیمی قوی تشکیل داده 

بودند و ما فکرش را هم نمی کردیم.
رسول خواجه زاده افزود: تیم ما با پنج بازیکن که تجربه 
بازی های استانی را داشتند در این رقابت ها حضور دارد 
وخوشحالم تیمی جوان و بومی آماده بازیها کردیم. در این 
بازی بد شانسی آوردیم و در دقایق ابتدایی دروازه بان اولمان 
مصدوم شد ولی از عملکرد دروازبان دوم با توجه به سن 
کمش راضی هستم. روی گل هایی که خوردیم در تمرینات 
کار می کنیم و نقاط ضعف  تیم را با تمرین برطرف خواهیم 

کرد و آماده بازی های پیش رو می شویم.
وی درمورد بازی نکردن مجتبی هاشم زاده و سجاد خرمی 
گفت: هاشم زاده به دلیل کسالتی که داشت بازی نکرد و 
خرمی نیز به صالحدید کادر فنی از روی نیمکت بازی را 

نظاره گر بود اما بازی های بعد بیشتر از او استفاده می شود.
در این بازی جواد سجادیان، سپهر حسینی و یاور زارعی 

برای رینگ گلزنی کردند.
نماینده نی ریز در هفته پیش رو استراحت می کند و هفته 

بعد مهمان نماینده سعادت شهر خواهد بود.
در جدول و در پایان هفته نخست، رینگ اسپرت در رده دوم 

جدول قرار گرفت.

داور نی ریزی در اولین دوره 

اوپن کاراته بانوان
مهدیه بیگی در اولین دوره مسابقات اوپن بانوان سبک 

سوکیوکوشین کاراته کشور قضاوت کرد .
این مسابقات 12 آذر در اصفهان برگزار شد که داوران 
آن پس از شرکت در سمینار داوری به صورت انتخابی 

توانستند این رقابت ها را قضاوت کنند.
در این رقابت ها فاطمه هوشمند و هانیه دمیری به عنوان 

کاراته کا حضور داشتند.

گفتگو با محمدباقر بامداد

دریبل های مرگبار، فرارهای 
استثنایی وآبشارهای شالقی

فاطمه زدرشتی نی ریزی / گروه ورزش

پا  که  رشته ای  هر  در  کوتاه  قد  آن  با 

دریبل های  بود.  سرآمد  می گذاشت 

فوتسال،  و  فوتبال  در  مرگبارش  و  ریز 

بین  از  مارپیچ  و  استثنایی  فرارهای 

آبشارهای  بسکتبال،  کهکشانی های 

شالقی در پینگ پنگ، و پاسهای طالیی 

فوق العاده  استعداد  از  همه  والیبال  در 

که  بازیکنی  داشت.  او حکایت  ورزشی 

اگر در جای درست و با امکانات کافی قرار 

می گرفت، بعید نبود به رده های ملی هم 

برسد اما حکایت او شد همان حکایت 

همیشگی استعدادهای ورزشی  در ایراِن 

ما که استفاده مفید نمی شوند و در سطح 

شهرستان و نهایتًا استان باقی می مانند.

محمدباقر بامداد را بیشتر فوتبالی های 

قدیم و جدید می شناسند. هنوز هم وقتی 

در سالن فوتسال پا به توپ می شود کسی 

او  جلودار دریبل ها و شوتهای سرکش 

نیست.

کامپیوتر  کارشناسی  مدرک  دارای  او 

نقل  و  در شرکت حمل  و شاغل  است 

نی ریز.

و  بااخالق  محجوب،  ورزشکار 

پاسخگوی  حاال  که  دوست داشتنی 

سؤاالت ماست.

*****

»در دوران راهنمایی به عنوان بازیکن تیم 

مدرسه انتخاب شدم. دبیرستان که بودم 

اکثر رشته ها از جمله بسکتبال، والیبال، 

تنیس  روی  میز و فوتبال را تجربه کردم 

ولی چون فوتبال برایم جذابیت بیشتری 

داشت، به فوتبال روی آوردم. فوتبال را از 

زمین های خاکی شروع کردم  و به دلیل 

نبود سالن ورزشی، روی زمین آسفالت 

استادیوم با گل کوچک ادامه دادم. 

با  میالد  تیم  به  دبیرستان  دوران  در 

خسروی  اصغر  آقای  جناب  مربیگری 

دعوت شدم که اولین تیم بنده بود. پس 

از آن به آزادی در رده ی نوجوانان رفتم 

که آقایان سعید فتاح پور و اکبر شفیعی 

مربیان آن رده  سنی تا امید بودند. جا دارد 

کنم که هر چه دارم از زحمات این دو عزیز 

بوده و من دست پروده ی ایشان هستم. 

بعد از نوجوانان، وارد رده  امید شدم و این 

درحالی بود که همزمان با بازی در رده ی 

امید، در پست فوروارد رده بزرگساالن 

آزادی نیز بازی می کردم. آن روزها آقای 

محمدرضا اعیان منش مربی تیم آزادی 

بودند که از ایشان نیز به خاطر زحمات 

بی شائبه ای که برای ما کشیدند کمال 

تشکر را دارم. 

درست خاطرم نیست در چه سالی بود 

که تیم آزادی قهرمان شهرستان شد و 

به دسته یک استان صعود کردیم. سه الی 

چهار سال هم به همراه تیم آزادی در لیگ 

دست یک استان بازی می کردیم و سپس 

به لیگ برتر استان صعود کردیم. مربی 

آن زمان تیم آزادی، جناب آقای جعفر 

تقی زاده از شیراز بودند که در پیشرفت 

سطح بازی بازیکنان خیلی مؤثر بودند.

- هم دوره ای های شما چه کسانی 

بودند؟

آقایان  اما  بودند  زیاد  من  همبازی های 

مؤمنی راد،  علیرضا  افسر،  سیدمجتبی 

مهدی اعیان منش، جواد پاکنژاد، مجید 

البرزی، مسعود خالقی، جعفر مختاری، 

محسن شفیعی، رضا دادور و امین رجبی 

عزیزانی بودند که در آن زمان بیشتر در 

از  دارد  جا  می کردیم.  بازی  هم  کنار 

دوستانی که به دلیل نبود حضور ذهن 

نامشان از قلم افتاده، عذرخواهی کنم. 

به  سالها  این  در  مقام هایی  _ چه 

دست آوردید؟

به گمانم سال 80 بود که یک تیم سالنی 

تمام  و  دادم  تشکیل  پارسیان  نام  به 

شدم.  متقبل  خودم  را  تیم  هزینه های 

به عنوان  سازمانی  و  نهاد  هیچ  چون 

مشکالت  وجود  با  نداشتیم.  اسپانسر 

یکی  حال  عین  در  داشتیم  که  زیادی 

و  بودیم  شهرستان  تیم های  بهترین  از 

عناوین مختلفی از جمله چهار قهرمانی و 

یک نایب قهرمانی شهرستان را به دست 

آوردیم. همچنین با این تیم به مدت سه 

سال در لیگ دسته یک استان و دو سال در 

لیگ برتر استان بازی کردیم که جا دارد 

از تمامی بازیکنان تیم قدردانی و تشکر 

کنم. چون با تمام وجود برای تیم شان 

تالش می کردند.

_ چند فرزند دارید؟ آیا آن ها هم 

اهل ورزش هستند؟

پسری 6 ساله دارم که با همین سن و سال 

کم، عالقه  زیادی به فوتبال و والیبال دارد 

و امیدوارم در آینده به جایگاه باالیی از 

ورزش برسد و مایه افتخار شهرمان باشد. 

_ به نظر شما پتانسیل جوانان نی ریز 

در ورزش چگونه است؟

شهرستان  که  بگویم  جد  به  می توانم 

نی ریز یکی از شهرستان های مهد فوتبال 

بوده و هست و از جوان های بسیار خوب با 

پتانسیلی بسیار باال در فوتبال یا هر ورزش 

دیگری برخوردار است اما متأسفانه به 

دلیل نبود امکانات مناسب، پشتوانه  مالی 

و عدم حمایت نهادها و ارگان های دولتی 

و خصوصی، این جوانان همچون بسیاری 

از بزرگان فوتبال در گذشته، محدود به 

همین شهرستان شده و جای پیشرفتی 

ندارند. ای کاش مسئولین مربوطه اقدامی 

جهت ارتقاء و رشد و پیشرفت این جوانان 

خوش آتیه شهرستان انجام دهند.

دوران  شیرین  و  تلخ  خاطرات   _

ورزشی؟

خاطرات تلخ و شیرین ورزشی که زیاد 

است ولی بیشتر خاطرات تلخ است که 

در ذهن می ماند و پاک نمی شود اما اگر 

در  بگویم  شیرینی  خاطره ی  بخواهم 

مسابقه ی امیدها که بین تیم های آزادی 

و شهرداری بود، هر تیمی بازی را می برد 

قهرمان می شد. در وقت اضافه ی نیمه 

دوم، بنده که در تیم آزادی بازی می کردم، 

پشت منطقه جریمه و از روی یک کاشته 

از توپ دفع شده توسط دروازبان  استفاده 

جمع کردن  ضرب  دو  هنگام  و  کردم 

دروازبان، توپ را به تور دروازه چسباندم. 

قهرمان  گل  تک  همان  با  ما  روز  آن 

برایم  این  و  شدیم  سال  آن  امیدهای 

خاطره ی بسیار شیرینی است. همچنین 

برد شیرین 4 بر 2 تیم فوتسال پارسیان 

از  شیراز  تیم صدرای  مقابل  نی ریز  در 

دیگر خاطرات شیرین دوران ورزشی من 

است.

و اما خاطرات تلخ:

به خاطر دارم سال دومی که با تیم آزادی 

در لیگ دسته یک استان بودیم بازی ها به 

صورت رفت و برگشت انجام می شد که 

در بازی رفت، با تیم شاهین الر )اگر اسم 

تیم را درست گفته باشم(، در نی ریز بازی 

داشتیم و در نهایت این تیم را با نتیجه ی 

6 بر 2 شکست دادیم. در بازی برگشت 

تیم الری باید 4 گل به ما می زد تا بتواند به 

لیگ برتر استان صعود کند. در این بازی از 

سوی هیئت فوتبال استان تبانی صورت 

از  گرفت و سرپرست و داوران مسابقه 

گراش و الر انتخاب شدند. در آن بازی با 

ناداوری و بی عدالتی تمام، به هر صورت 

بود تیم الر 4 گل به تیم ما زد و نتیجه را 

از ما گرفت. آن روز تمامی بازیکنان از الر 

تا نی ریز گریه کردند و با چشمان اشکبار 

راهی منازل خود شدند.

خاطره ی تلخ دیگر آسیب دیدگی زانوی 

راست بنده در جریان مسابقه ی آزادی و 

امید قطرویه در دقیقه 25 نیمه ی اول بود 

که منجر به پارگی مینیسک داخلی زانوی 

راستم شد که به دلیل بی توجهی به مدت 

2 سال مینیسک خارجی هم پاره شد و به 

ناچار پس از آن، زانویم را عمل کردم و بعد 

از 6 ماه دوباره به میادین فوتبال برگشتم.

دختران بسکتبالیست نی ریز برای اولین بار در مسابقات 3 به 

3 قهرمانی دختران زیر 16 سال فارس انتخابی تیم استان 

حضور یافتند.

تیم   14 شرکت  با  آذر   26 جمعه  رقابت ها  از  دوره  این 

هم استانی برگزار شد.

تیم های کازرون الف و ب به فینال این دوره از مسابقات راه 

یافتند و کازرون الف توانست عنوان قهرمانی مسابقات را 

به دست آورد. برای تیم نی ریز آرام اجرایی، مائده گرگین و 

هلیا رحیمی به مربیگری فاطمه زردشت و سرپرستی رقیه 

کامران پور بازی کردند.

ورزشکاران پرس سینه نی ریز از مسابقات قهرمانی استان 15 

مدال به ارمغان آوردند.

مهدی فرامرزی نژاد رئیس هیئت بدنسازی و پرورش اندام 

نی ریز گفت: این رقابت ها به میزبانی زرقان جمعه 26 آذر 

با حضور 250 ورزشکار در 4 رده سنی نوجوانان، جوانان، 

بزرگساالن و پیشکسوتان برگزار شد.

از نی ریز دو باشگاه هدف به مربیگری مجید رضاییان و جواد 

قربان پور و آزادی به مربیگری رحیم عسکریان و امین دهقان 

در این رقابت ها  حضور داشتند.

برای نی ریز این نتایج به دست آمد:

1- امیر حسین فرزانفر اول و علی حسن پور دوم 53 کیلو 

نوجوانان

2-مهدی نجمی اول 59 کیلو نوجوانان

3-علی حسین عسکری اول 66 کیلو نوجوانان

4- احمد رضا زارع اول 74 کیلو جوانان

5-محمد حسن محمدزاده اول 74 کیلو مستر 3 

6-محمد جواد زارع اول83 کیلو نوجوانان

7- حسن تمنادار اول و شهرام خرشاد دوم 83 کیلو مستر 1

8- ایمان فرزانه اول 93 کیلو نوجوانان

9-میالد فتحی دوم 93 کیلو جوانان

10-مهدی مسعودی اول 93کیلو مستر1 

11-محمد حسین فنون اول 105 کیلو نوجوانان

12-علی اصغر زارع سوم 105 کیلو جوانان 

13- حسام خوش اقبال دوم 66 کیلو بزرگسال

تیم فوتبال آزادی نی ریز / رده امید / دهه 70 خورشیدی
از راست:

ایستاده: سعید فتاح پور - اکبر شفیعی - مهدی شهائیان - جعفر مختاری - مهدی زیدآبادی -علی اکبر عبیدی - مهدی اعیان منش - 
علی نهاوندی - محمدرضا اعیان منش - رضا افسر

نشسته: مهدی شیخایی - جواد صادق پور - علی مؤمنی راد - محمدباقر بامداد - مجتبی افسر - رضا دادور - محسن محمد نژاد - جواد 
پاک نژاد

آی اسپورت یا مجموعه تخصصی ورزش کودکان شعبه خود را در نی ریز افتتاح کرد.

مهدی ُدرریز مدیر عامل isport به همراهی ایوب زاده رئیس هیئت انجمنهای ورزشی فارس 

از مجموعه isport نی ریز بازدید کردند و در جلسه هم اندیشی با حضور شهرام مختاری رئیس 

ورزش و جوانان، ابراهیم میرغیاثی مسئول هیئت ورزشهای همگانی و خجسته نماینده 

isport شهرستان در محل اداره ورزش و جوانان شرکت کردند.

در این جلسه درریز ضمن بیان اهداف و حوزه فعالیت isport از دست اندرکاران راه اندازی 

این مجموعه تخصصی ورزش کودکان به عنوان اولین شهرستان دارای نمایندگی isport در 

فارس تقدیر و تشکر کرد.

مرکز تخصصی آموزش مهارتهای بنیادی ورزش، کنترل وزن، رشد و استعدادیابی کودکان 

اولین شهرستان دارای  )isport( دارای چهار شعبه در شهرستان شیراز بوده و نی ریز 

نمایندگی در استان فارس می باشد.

سهیال خجسته نماینده نی ریزگفت: این مجموعه از اول دی کار خود را آغاز کرده است  ودر 

گروه های سنی مختلف با ارائه پکیج های حرکتی متنوع بر اساس ارزیابی های اولیه هنرجو 

می پذیرد و از عالقه مندان خواست جهت ثبت نام و تعیین وقت ارزیابی با شماره تلفن 

09175660906 هماهنگی کنند . 

نشانی: میدان گاز، نرسیده به میدان کارگر

 )@isport.neyriz(: اینستاگرام مجموعه

افتتاح آی اسپورت در نی ریز

گزارش آگهی

//

//

15 مدال استانی برا ی پرس سینه نی ریز

اولین حضور استانی دختران  در بسکتبال 3 نفره

 بیستمی نی ریز در لیگ تندرستی کشور
دومین دوره  لیگ تندرستی کشور با بیستمی نی ریز به کار خود پایان داد.

لیگ تندرستی کشور به مدت 8 هفته با حضور 400 شهرستان به صورت مجازی برگزار شد.
در این دوره نی ریز درهفته های اول تا جایگاه 14 کشور در جدول باال رفت ولی در نهایت به رتبه بیستم کشو ر و سوم 

فارس رسید.
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مأموران  و گریز  تعقیب  در سه عملیات 
نیروی انتظامی نی ریز و قاچاقچیان مواد 
مخدر، نزدیک به 600 کیلو تریاک کشف 

شد.
گفت:  فارس  استان  انتظامی  فرمانده 
»مأموران انتظامی شهرستان نی ریز هنگام 
کنترل خودروهای عبوری در محورهای 
فرعی منطقه رودخور،  به یک سواری پراید 
مشکوک شدند و دستور ایست را صادر 

کردند.«
سردار رهام بخش حبیبی  افزود: »راننده 
بدون توجه به ایست پلیس متواری شد و 
پس از طی مسافتی تعقیب و گریز و با توجه 
به موقعیت جغرافیایی، خودرو را رها کرد و 

به سمت باغهای اطراف متواری شد.«
فرمانده انتظامی استان با بیان این که در 
بازرسی از این خودرو 186 کیلو تریاک 
برای  »تالش  کرد:  تصریح  شد،  کشف 
جدیت  با  متواری  قاچاقچی  دستگیری 

ادامه دارد.«
فرمانده انتظامی استان همچنین از کشف 
282 کیلو مواد مخدر از نوع تریاک توسط 

نی ریز خبر  انتظامی شهرستان  مأموران 
داد.

سردار رهام بخش حبیبی بیان کرد: »در 
و  قاچاقچیان  با  برخورد  طرح  راستای 
سوداگران مرگ، دوشنبه شب 29 آذرماه، 
مأموران انتظامی شهرستان نی ریز حین 
گشتزنی و کنترل خودروهای عبوری، به 
یک دستگاه وانت مزدا مشکوک شدند و به 

آن دستور ایست دادند.«
وی افزود: »راننده بدون توجه به دستور 
ایست پلیس متواری شد و پس از طی 
به  توجه  با  گریز،  و  تعقیب  مسافتی 
هوا،  تاریکی  و  منطقه  بودن  کوهستانی 

خودرو را رها کرد و متواری شد.« 
که  این  بیان  با  استان  انتظامی  فرمانده 
تالش برای دستگیری قاچاقچی متواری 
کرد:  نشان  خاطر  دارد،  ادامه  جدیت  با 
»در بازرسی از این خودرو، 282 کیلو مواد 

مخدر از نوع تریاک کشف شد.«

قاچاقچیان تریاک ها را به بیرون 
خودرو پرت کردند

از  نیز  استان  انتظامی  فرمانده  جانشین 
پاکسازی  در  تریاک  کیلو   129 کشف 
از محل تردد سواری پژو، در محورهای 

مواصالتی شهرستان نی ریز خبر داد.
با  گفتگو  در  ملک زاده  یوسف  سردار 
خبرنگار پایگاه خبری پلیس، بیان کرد: 
مأموران  آذر ماه(  )سی ام  شب  سه شنبه 
انتظامی شهرستان نی ریز حین گشتزنی 
در محورهای فرعی و کوهستانی، به یک 
سواری پژو 405 مشکوک شدند و دستور 

ایست را صادر کردند.
وی با بیان این که راننده بدون توجه به 
ایست پلیس بر سرعت خود افزود، عنوان 
جغرافیایی،  موقعیت  به  توجه  با  داشت: 
پس از طی مسافتی تعقیب و گریز، راننده 
و سرنشین بسته های مشکوکی را به بیرون 

از خودرو پرتاب کردند و متواری شدند.
جانشین فرمانده انتظامی استان با بیان 
این که در پاکسازی از محل تردد خودرو 
129 کیلو مواد مخدر از نوع تریاک کشف 
شد، تصریح کرد: تالش برای دستگیری 

قاچاقچیان متواری با جدیت ادامه دارد.

یک زن جوان بر اثر ترکیدگی زودپز دچار 
سوختگی سر و صورت و دستها شد.

این  نی ریز،   115 اورژانس  مدیر  گفته  به 
حادثه ساعت 10 صبح دوشنبه 29 آذر در 

خیابان نواب صفوی رخ داد.
محمدحسین کچویی گفت: »در این حادثه، 
یک خانم 35 ساله دچار سوختگی 12 درصد 
بیمارستان  به  و  شد  دستهایش  و  صورت 

شهدا انتقال یافت.«
به گفته کچویی، ساعت 20:20 پنجشنبه 25 
آذرماه، بر اثر تصادف دو خودرو پراید و پژو در 
سه راهی جعفرآباد، 4 مرد 32، 30، 27 و 24 

ساله مصدوم شدند. 
در این رخداد خودروها از جاده منحرف شدند 
آتش نشانان  داشتند،  بنزین  نشت  چون  و 
با حضور خود، اقدامات ایمنی الزم را انجام 
به  جرثقیل  توسط  نیز  خودرو  دو  دادند. 

پارکینگ منتقل شدند.
ساعت 7:45 همان روز در روستای رودخور، 
بر اثر واژگونی موتورسیکلت دو نفر مصدوم 
شدند. یک سرنشین 17 ساله گردنش آسیب 
دید و یک مرد 33 ساله نیز دچار اضطراب 
ناشی از تصادف شد که هر دو به درمانگاه 

رودخور انتقال یافتند.
ساعت 17 جمعه 26 آذر، بر اثر انحراف و 
برخورد شدید یک خودرو به گاردریل کنار 
جاده در گردنه الی رز، 2 نفر مصدوم شدند. 
یک فرد 28 ساله دچار صدمات متعدد و 
فک  و  پا  و  دست  در  زیاد  شکستگی های 
و صورت شد و سرنشین دیگر 20 ساله نیز 

صدمات متعدد دید. 
زیادی  صدمات  که  ساله   28 سرنشین 
دیده بود، پس از اقدامات درمانی اولیه در 
استان  به مراکز درمانی  بیمارستان شهدا، 

اعزام شد.
دو  آذر،   29 دوشنبه   10:37 ساعت 
آبادزردشت  آسیاب  پیچ  در  موتورسیکلت 
با هم تصادف کردند و 4 نفر مصدوم شدند. 
دو نوجوان 16 ساله دچار ضربه به پا و صورت 
شدند و دو نوجوان 11 و 13 ساله دیگر از 

ناحیه دست و زانو آسیب دیدند.
ساعت 8 صبح همان روز، بر اثر واژگونی یک 
صنعتی  شهرک  نزدیکی  در  پراید  خودرو 
ده فاضل، یک خانم 33 ساله دچار صدمات 
متعدد شد و پسر 5 ساله او هم از ناحیه 

صورت و پا آسیب دید.

در  میوه فروش  صنفی  واحدهای  از  بازرسی  مشترک  گشت 
شهرستان نی ریز، به مناسبت شب یلدا انجام شد.

به گزارش روابط عمومی اداره تعزیرات حکومتی شهرستان نی ریز، 
دوشنبه 29 آذر و در طرح نظارتی شب یلدا،  گشت مشترک بازرسی 
از صنوف میوه فروش توسط بازرسان اداره صمت، اتاق اصناف و 

رئیس شعبه تعزیرات حکومتی، انجام شد.
وحید زاهدمنش گفت: »در این گشت، در خصوص نصب نرخنامه 
قیمت انواع میوه ها، قیمت خرید و فروش هندوانه، درصد سود، صدور 

فاکتور فروش و خرید ترازوی دیجیتالی تذکرات الزم داده شد.«
وی افزود: »در این بازرسی، برای 8 واحد صنفی پرونده  تعزیراتی 
تشکیل شد و در سامانه دادرسی سازمان تعزیرات حکومتی، ثبت 

پرونده صورت گرفت.«

انفجار کپسول گاز باعث سوختگی سر و 
صورت مرد 35 ساله شد.

شهدا،  بیمارستان  داخلی  مدیر  گفته  به 
این حادثه ساعت 21:35 جمعه 26 آذر در 
روستای چاه سوار آغا رخ داد و بر اثر آن، مرد 
35 ساله که در حال کار با کپسول گاز بود، 

دچار 30 درصد سوختگی درجه 2 شد.
توسط  »مصدوم  گفت:  کامرانی  رضا 

آمبوالنس اورژانس 115 در ساعت 22:30 
به بیمارستان شهدا رسید و به محض ورود، 

اقدامات درمانی بر روی وی آغاز شد.«
از  افزود: »بیمار که دچار سوختگی  وی 
ناحیه صورت، گردن، سینه، کف هر دو 
دست و هر دو زانو شده بود، ساعت 5 صبح 
شنبه 27 آذرماه به بیمارستان سوختگی 

شیراز اعزام شد.«

با ثبت 48 مبتالی جدید به کرونا در هفته گذشته و یک مورد فوتی، 
تعداد کل مبتالیان کرونایی تا کنون به 5180 نفر و تعداد افرادی که 

جانشان را از دست داده اند، به 111 نفر رسید.
فرد فوت شده یک مرد 90 ساله بدون تزریق واکسن و بدون بیماری 

زمینه ای بوده است.
همزمان، میزان مبتالیان شهرستان بختگان به 2147 نفر رسید.

نوشتنی است تاکنون حدود 91 درصد )62550 دوز( جامعه هدف 
باالی 12 سال در شهرستان نی ریز، واکسن دوز اول و 81 درصد 
)55925 دوز( واکسن دوز دوم را تزریق کرده اند. نزدیک به 3600 
نفر )5درصد( نیز واکسن دوز سوم را تزریق کرده اند. هم اکنون 16 
نفر مبتال به کرونا در بیمارستان بستری هستند که حال 6 نفرشان 

بد است.

تزریق دوز سوم واکسن کرونا برای افراد باالی 18 سال از هفته 
گذشته آغاز شد. 

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان نی ریز با بیان این 
خبر، گفت: »بر پایه تصمیم کمیته ملی واکسن، کسانی که 
3 ماه یا بیشتر از دوز دومشان گذشته باشد، می توانند برای 
تزریق دوز سوم اقدام کنند. این برنامه برای همه، از جمله 
کسانی که دو دوز قبلی را آسترازانکا تزریق کرده اند، صدق 

می کند.«
دکتر داور آل داود با تأکید بر لزوم تزریق دوز سوم واکسن برای 
ایمنی در برابر سویه جدید ُامیکرون، عنوان داشت: »ویروس 
ُامیکرون سوش جدید بیماری کرونا است که به دلیل صحبتها 
و شایعاتی که پخش شد، ترس و واهمه زیادی را در جامعه 
ایجاد کرد. قدرت سرایت آن چندین برابر انواع دیگر این 
بیماری است و علت آن این است که حجم بیشتری از ویروس 
در قسمت باالی سیستم تنفسی در ناحیه گلو و دهان قرار 

می گیرد و بیمار با هر سرفه، میزان بسیار زیادی از ویروس را 
در محیط پخش می کند. به خاطر همین، شانس انتقال در این 

بیماری بسیار بسیار باالتر از بقیه انواع آن است.«
وی افزود: »میزان درگیری آن نسبت به سایر سوش های 
دیگر اگر کمتر نباشد، بیشتر هم نیست. ولی نکته جالب توجه 
اینجا است که چون میزان سرایت باالیی دارد، شانس این که 
افرادی را که نسبت به این بیماری مقاومت پایینی دارند درگیر 
کند، بیشتر می شود. کسانی که سیستم ایمنی شان پایین تر 
است، مثل کسانی که دیابت دارند یا افراد سالمند یا کسانی که 
داروهای ضعف سیستم ایمنی مصرف می کنند و بیماریهای 
مزمن مختلف دارند، شانس درگیری بیشتری دارند. به همین 

دلیل، ممکن است عوارض و مرگ و میر باالتری را نشان دهد.«
آل داود از همشهریان خواست تا با رعایت نکات بهداشتی و 
پرهیز از گرفتن دورهمی شلوغ، جلوی بروز پیک جدید بیماری 

کرونا با سویه جدید ُامیکرون در شهرستان رابگیرند.

خصوص  در  نی ریز  انتظامی  فرماندهی 
پالک،  تعویض  اینترنتی  نوبت دهی 

اطالعیه ای صادر کرد.
متن اطالعیه به شرح زیر است:

با سالم خدمت شهروندان عزیز نی ریز و 
عرض تسلیت به مناسبت شهادت حضرت 
به  توجه  با  می رساند  اطالع  به  زهرا)س(، 
این که به تعدادی از اهالی محترم قبل از 
راه اندازی نوبت دهی اینترنتی تعویض پالک 

به صورت دستی و حضوری تا پایان دی ماه 
نوبت داده شده است، به منظور جلوگیری 
از تضییع حقوق آنان و خدمات دهی مناسب 
و به موقع، از شهروندان عزیز شهرستان 
نی ریز تقاضا داریم در خصوص دریافت نوبت 
اینترنتی تعویض پالک، از یکم بهمن ماه 

وارد سایت شده و ثبت نام نمایند.
مردم شریف شهرستان  از همکاری شما 

کمال تشکر و سپاس را داریم.

کشف  600 کیلو تریاک از سه تعقیب و گریز

سوختگی زن جوان بر اثر 

ترکیدگی زودپز 

گشت مشترک بازرسی از 

واحدهای صنفی میوه فروش 

در شهرستان نی ریز

سوختگی مرد 35 ساله بر اثر 

انفجار کپسول گاز

یک فوتی جدید کرونایی

آغاز دوز سوم 18 ساله ها 

نوبت دهی اینترنتی تعویض پالک

از یکم بهمن ماه

روابط عمومی فرمانداری:
زنگ ایمنی تردد، در دبیرستان پسرانه شهید 

بهشتی نی ریز نواخته شد.
زنگ ایمنی تردد با حضور فرماندار، رئیس اداره 
راهداری، مدیر آموزش پرورش، فرمانده پلیس 
راه نی ریز و جمعی از معلمان و دانش آموزان، 
پسرانه شهید  دبیرستان  نمادین در  به طور 

بهشتی نی ریز نواخته شد.
در این مراسم، فرماندار نی ریز با اشاره به این 
که دانش آموزان سرمایه های ارزشمند جامعه 
رانندگی  و  ترافیک  فرهنگ  گفت:  هستند، 
صحیح در جامعه، با آموزش دانش آموزان در 
مدارس و انتقال به اعضای خانواده باید نهادینه 

شود.
مراد هدایت ادامه داد: با توجه به این که حوادث 
جاده ای و سوانح ترافیکی به عنوان عامل مهمی 
در مرگ و میرها محسوب می شود، نیاز است 

ارتقاء  به  ویژه ای  توجه  فرهنگیان  جامعه 
فرهنگ ترافیک در جامعه داشته باشند.

وی با اشاره به این که طرح ایمن سازی مدارس 
حاشیه راه ها یکی از طرح های آموزشی است 
رفتاری  فرهنگ  اصالح  تحقق  در جهت  که 
کودکان و نوجوانان بسیار حائز اهمیت است، 
گفت: دانش آموزان مدارس به دلیل عدم آگاهی 
با خطرات ترافیک در اطراف  و آشنا نبودن 
مدرسه و همچنین مسیرهای مدرسه تا منزل، 

بیشتر در معرض آسیب  قرار دارند.
ایمن سازی  وی مهمترین علت اجرای طرح 
مدارس را افزایش آگاهی دانش آموزان نسبت 
به مسائل ترافیکی و آماده سازی آنها در مقابله 
با خطر و در نتیجه کاستن از تعداد تصادفات و 
نیز اصالح فرهنگ ترافیکی و جلوگیری از وقوع 

تخلف در سطح جامعه دانست .
نوشتنی است در حاشیه این مراسم، رئیس 

اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای نی ریز 
هدف از اجرای طرح ایمن سازی مدارس حاشیه 
راه ها را آموزش نحوه عبور و مرور دانش آموزان 
از سطح جاده ها و افزایش رعایت قوانین تردد 
در سطح محورها دانست و گفت: این طرح با 
همکاری و مشارکت پلیس راه و اداره آموزش 
 و پرورش در دو بخش آموزش های نظری و 
آرام سازی فیزیکی جلوی این مدارس با نصب 
تابلوها و عالئم مورد نیاز، نصب سرعتگیر و در 
صورت لزوم، خط کشی عابر پیاده اجرا خواهد 

شد.
سرهنگ  مراسم  این  در  است  ذکر  شایان 
مبارکی فرمانده پلیس راه نی ریز مطالبی را در 
خصوص آموزش ترافیک بیان نمود و مقرر شد 
در جلسه آینده، به دانش آموزانی که به سؤاالت 
طرح شده ترافیکی پاسخ مثبت دهند، جوایزی 

از قبیل کاله ایمنی اهداء شود.

دو خیر نی ریزی، یک دستگاه کپسول 
اکسیژن، یک مانومتر و دو جفت عصا به 
بانک امانات تجهیزات پزشکی جمعیت 
اهداء  نی ریز  شهرستان  احمر  هالل 

کردند.
هالل احمر  جمعیت  عمومی   روابط 
خبر،  این  اعالم  با  نی ریز  شهرستان 
 5 اقالم،  این  »ارزش  داشت:  عنوان 

میلیون تومان است.«
احمدی  حمیدرضا  رابطه،  همین   در 

رئیس جمعیت هالل احمر شهرستان 
کلیه  از  تشکر  و  تقدیر  ضمن  نی ریز 
داوطلبان و خیرین، گفت: »بانک امانات 
پزشکی جمعیت هالل احمر به منظور  
راه اندازی  نیازمند  بیماران  به  کمک 
شده و تجهیزات پزشکی را به صورت 

رایگان به نیازمندان امانت می دهد.«
خیرین  و  همشهریان  همه  از  وی 
و  خیر  امر  این  در  تا  خواست 

خداپسندانه شرکت کنند.

نواخته شدن زنگ ایمنی تردد   در 
دبیرستان شهید بهشتی

اهداء تجهیزات پزشکی 
به هالل احمر

دفتر نظارت همگانی فرماندهی انتظامی شهرستان نی ریز آماده دریافت تقدیر، پیشنهاد، انتقاد و شکایت 
شما شهروندان عزیز و گرامی شهرستان از عملکرد کارکنان انتظامی، از طریق مراجعه حضوری به ستاد 

انتظامی شهرستان، بازرسی یا تماس با  تلفن گویای ۱۹۷  می باشد.
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/ امیکرون بیشتر در مجاری تنفسی رشد می کند تا ریه ها.
به گفته محققان، با وجودی که واریانت امیکرون کرونا 
70 برابر سریع تر از گونه دلتا در مجاری تنفسی تکثیر 
از  برابر کمتر  اما سرعت تکثیر آن در ریه 10  می شود، 
واریانت اولیه کرونا است. تکثیر سریع  تر امیکرون در مجاری 
تنفسی گرچه منجر به انتقال سریع تر می شود، اما ابتالی 

خفیف تری را به دنبال دارد. 

/ ماهی بخورید تا سکته نکنید.
 محققان فرانسوی ارتباطی بین مصرف بیشتر ماهی و کاهش 

خطر بیماری عروق مغزی یافته اند.  افرادی که ماهی را به 
عنوان بخشی از رژیم غذایی خود مصرف می کردند، کمتر در 
معرض خطر ابتال به بیماری عروقی مغز بودند؛ وضعیتی که 

می تواند منجر به سکته مغزی یا زوال عقل شود.
متأسفانه در بیشتر شهرهای ایران ماهی جزو اصلی رژیم 
غذایی نیست. البته مسائل اقتصادی هم که دیگر توانی برای 

خرید ماهی باقی نگذاشته است.

/ سکته های مغزی در ایران، 10 سال جوانتر از جهان!
در ایران آمار سکته های مغزی 10 سال جوانتر از میانگین 
جهانی است. به جای این که فرد در سنین 75 تا 80 سالگی 

دچار سکته مغزی شود، این اتفاق 10 سال زودتر می افتد.
 درحالی که با کنترل فشارخون باال و پیکار با دیابت، داشتن 

کنترل  و  نکشیدن  سیگار  چاقی،  از  پیشگیری  تحرک، 
استرس، می توان به سادگی از بروز سکته مغزی پیشگیری 

کرد.

/ 70 درصد نوجوانان چاق، به بیماری های قلبی و عروقی 
مبتال می شوند.

یک متخصص تغذیه: 70 درصد نوجوانانی که چاقی خود 
را کنترل نمی کنند، در سنین باال به بیماری های قلبی و 

عروقی مبتال می شوند.

/ چرا عطسه با دهان بسته خطرناک است؟
هنگام عطسه، سرعت جریان هوا ممکن است به 120 متر 

در ثانیه برسد. اگر دهان و بینی بسته باشد، مخاط ممکن 
است با فشار به مجاری شنوایی وارد شود که حلق فوقانی را 
به گوش میانی وصل می کند. در نتیجه ممکن است التهاب 

مجاری شنوایی رخ دهد.
وارد  است  ممکن  میکروبها  فشار،  تحت  که  این   ضمن 

سینوس ها شوند. در نهایت طی چنین عطسه ای فشار درون 
جمجمه افزایش می یابد. این امر ممکن است برای افراد 
مسن و همچنین افرادی که مشکالتی در رگ های خونی 

دارند خطرناک باشد.

/ از بین بردن لک صورت و آکنه، چروک و اسکار دغدغه 
خیلی از افراد است که با ساخت این ماسک می توانید به این 

موارد دست پیدا کنید:
 پودر زردچوبه 1 تا 3 قاشق چای خوری

 ماست 1 قاشق چای خوری
 عسل خام 1  قاشق چای خوری

 روغن نارگیل طبیعی 1  قاشق چای خوری
اول ماست، بعد عسل و سپس روغن نارگیل را داخل یک 
کاسه بریزید، و در آخر هم زردچوبه را اضافه کنید.همه مواد 

را با هم مخلوط کنید.
صورتتان را بشویید و به کمک انگشتان تمیز و یا فرچه 
آرایشی، ماسک را روی صورت بمالید. اجازه دهید ماسک به 

مدت 15 دقیقه روی پوست بماند.
در آخر ، ماسک را با آب ولرم بشویید.

این کار را یک بار در هفته انجام دهید.

/ چه خوراکی هایی می تواند در تعیین جنسیت جنین 
مؤثر باشد؟

 برای پسردار شدن، چند ماه قبل از بارداری این غذاها را 
بیشتر بخورید: میوه ها، سبزیجات، میوه های ترش، توت 

فرنگی، اسفناج، قارچ، موز، سیر، خرما، انجیر. 
 برای دختر دار  شدن، این غذا ها را بیشتر بخورید: پنیر، برنج، 
عدس، نان، ذرت، گوشت، تخم مرغ، آلو، گردو، سبزیهای 
خشک شده، سرکه، رازیانه، ماءالشعیر، سوپ جو، قارچ، 

شلغم، گوجه فرنگی.

/ برای کاهش درد عادت ماهیانه چه کنیم؟
 دم کرده بابونه و گل گاوزبان، تمشک و سرخ ولیک بخورید.

 گردو ،بادام وکنجد بخورید.
 مکمل منیزیم بخورید.

 نمک وکافئین نخورید.

/ خوراکی های  زیان آور برای  مردان:
گوشت فراوری شده: آسیب به پروستات - چربی اشباع:  
انرژی زا:  نوشیدنی   - جنسی  اختالالت  و  قلبی  بیماری 
رسوب در مثانه و کلیه - لبنیات پرچرب: سرطان پروستات  و 

اختالالت جنسی

چند خط سالمتی

ادامه از صفحه 8
مردم توقع تخفیف دارند

فروشنده  که  می شود  سالی   12 اورنگ  جمیله 
اسباب بازی های  خصوصًا  و  کودکان  اسباب بازی های 

فکری است. 
می گوید: »در مورد قیمتها و خصوصًا قیمت کتابهایمان 
خیلی با مردم درگیر هستیم. ما قیمت کتابها را همان 
قیمت روی جلد می دهیم؛ اما باز هم مردم توقع تخفیف 
را  آن  ما  که  کتابی  االن  ولی  نکنید،  باور  شاید  دارند. 
هزار  آن 90  قیمت خرید  می فروشیم،  تومان  هزار   65
خیلی  که  هم  مشتریانی  هستند  البته  شده.   تومان 
محترم هستند و اصاًل چانه نمی زنند که ما واقعًا از آن ها 

ممنونیم؛ چون سعی می کنیم سود آنچنانی نگیریم.« 
او ادامه می دهد: »حیطه کاری ما بیشتر بازی های فکری 
است و ما بیشتر جنس ایرانی کار می کنیم تا مردم هم 
با قیمتهای مختلف  ما اجناس  البته  برسد.  بودجه اشان 
را به مشتریان معرفی می کنیم؛ کارهای بسیار خوب با 
دست  کسی  می کنیم  سعی  خالصه،  پایین.  قیمتهای 
خالی از مغازه امان بیرون نرود. به عنوان مثال یک روز 
بود  معلوم  لباسهایش  و  وضع  و  سر  از  که  بنده خدایی 
چیزی  گفت  آمد.  مغازه ام  به  خرید  برای  است،  کارگر 
بازی  یک  من  نباشد.  گران  هم  خیلی  که  می خواهم 
کارتی که قیمت آن االن 6 هزار تومان است به او معرفی 
کردم. ایشان آن بازی را خرید و دو روز بعد دوباره به 
مغازه ام سر زد و گفت از این بازی یکی دیگر می خواهم. 
یا مادربزرگی که برای کادوی تولد نوه اش دنبال چیزی 
بود که خیلی خاص باشد، وقتی به من گفت نوه ام مدام 
با کامپیوتر کار می کند و 10 ساله است، یک سی دی در 
مورد سیارات و ستاره ها به او معرفی کردم که دو روز 
بعد آمد و بسیار تشکر کرد و گفت نوه ام بسیار  راضی 

بوده.«

ُاردنگی به خاطر اسباب بازی
اسماعیل صادقیان از دیگر مغازه دارانی است که از گران 
رکود  باعث  را  همین  و  است  شاکی  عروسکها  شدن 

مغازه های عروسک فروشی می داند. 
درصد   800 تا   400 بین  عروسکها  »قیمت  می گوید: 

گران شده؛ یعنی به عبارتی بین 4 تا 8 برابر.« 
ادامه می دهد: »تا همین قبل از کرونا، قیمت یک ماشین 
ماشین  قیمت همان  و حاال  بود  تومان  هزار  فنری 10 
80 هزار تومان شده یا یکی از ماشینهای مارک ایرانی 
به  تومان  هزار  از 15  قیمتش  که صادراتی هم هست، 
80 تا 100 هزار تومان رسیده. شاید باور نکنید؛ اما ما 
سال  دو  قیمت  همان  به  را  قبلمان  از جنسهای  خیلی 
پیش می فروشیم تا مردم بتوانند خرید کنند. ولی خب 
که دست  بس  از  ندارند؛  خرید  قدرت  بعضی ها  هم  باز 
مردم خالی است. هر چند ما هر مشتری به مغازه امان 
تا  می دهیم  خرج  به  را  انصاف  نهایت  می کند،  مراجعه 

دست خالی نرود.«
از خاطراتش که می پرسم می گوید: »یک روز مردی به 
همراه پسرش به مغازه آمد و چون وضع مالی اش اصاًل 
خوب نبود، نتوانست برای پسرش چیزی بخرد که بچه 
را با ُاردنگی و پِس کله ای و چشم گریان از مغازه بیرون 
شیرینی  خاطره   البته  بود.  برایم  تلخی  خاطره   که  برد 
هم دارم که شنیدن آن خالی از لطف نیست. پیرمرد و 
پیرزنی حدودًا 80 ساله هستند که مشتری های   ثابتم 
هستند و هر از گاهی به مغازه ام می آیند و در این سن و 

سال برای هم عروسک می خرند.«

اختصاصی نی ریزان فارس

نخود سرشار از ویتامینها و مواد معدنی 
مهم از جمله ویتامینهای B، آهن، فسفر، 
و منیزیم است. شما می توانید نخود را 
غذایی  دستورالعملهای  در  راحتی  به 

مختلف استفاده کنید.
یک وعده نخود حاوی تقریبًا 10 گرم فیبر 
است که این ماده می تواند به تنظیم قند 
خون و کاهش اشتها کمک کند. از این 

رو، گزینه ای خوب برای مدیریت وزن 
محسوب می شود.

نخود منبع خوبی برای پروتئین است 
و  گرسنگی  تنظیم  به  پروتئین،  و 
هورمونهای مرتبط کمک می کند و به 
از  تقویت احساس سیری و جلوگیری 
می شود.  منجر  غذایی  هوسهای  بروز 
عضالت  تقویت  به  پروتئین  همچنین 

بدن  کارآمد  متابولیسم  و  بدون چربی 
کمک می کند.

و  فیبر  حاوی  نخود  که  آنجایی  از 
پروتئین است، حجم بیشتری به وعده 
غذایی می بخشد؛ بدون این که افزایش 
چشمگیری در کالری مصرفی شما ایجاد 

کند.
غذایی  رژیم  یک  به  نخود  افزودن 

وزن،  مدیریت  به  می تواند  متعادل، 
بهبود  و  خون  قند  سطوح  کنترل 

چربیهای خون کمک کند. 

مرطوب نگه داشتن بدن جزو مهمترین نکاتی است که فرد 

می تواند در مبارزه با آنفلوآنزا انجام دهد. 

مبارزه  باعث  مرغ  سوپ  تشکیل دهنده  مواد  مرغ:   سوپ 

با التهاب می شود و پاسخ های التهابی به بیماری را کاهش 

می دهد. سوپ مرغ همچنین راه بینی و گلو را باز می کند و فرد 

راحت تر نفس می کشد.

  سیر  : سیر دارای خواص ضد ویروس و ضد باکتری است.

C میوه های حاوی ویتامین 
 زنجبیل: زنجبیل باعث از بین بردن حاالتی مثل حالت تهوع 

در آنفلوآنزا و بهبود سیستم گوارشی می شود.

 جو دوسر: جو دوسر نیز منبع غنی از فیبر است که فیبر موجود 

در این ماده غذایی حاوی باکتری های مفید است. همچنین 

برای افرادی که مبتال به سرماخوردگی یا آنفلوآنزا هستند، 

مناسب است؛ زیرا می تواند تب، اسهال و استفراغ را از بین ببرد.

الکتوز موجود در لبنیات هضم سختی دارد که اگر فرد حالت 

تهوع شدیدی داشته باشد و با مصرف لبنیات خلط بیشتری 

تولید کند، نباید آن را مصرف کند.

مصرف سبوس برنج برای الغری بسیار مؤثر است. پودر 
سبوس برنج، روغن سبوس برنج، سبوس برنج سالم و 
برنج قهوه ای، با فیبر فراوان و افزایش سوخت و ساز بدن و 

چربیهای سالم، باعث تناسب اندام خواهند شد. 
سبوس برنج، باعث الغری بدن مخصوصًا شکم و پهلو 
می شود. عالوه بر آن شلتوک برنج، باعث پر شدن گونه ها و 

زیبایی صورت نیز می شود.
سبوس برنج با داشتن آنتی اکسیدانهای فراوان، متابولیسم 
لیپیدها را افزایش داده و به کاهش وزن و الغری شخص 

کمک زیادى می کند.
فیبر فراوان موجود در سبوس برنج با جذب آب باال، حجم 
زیادی از معده را اشغال می کند و در نتیجه شخص احساس 
سیری می کند و با کاهش اشتها، منجر به الغری می شود. 
همچنین این فیبر باعث سرعت حرکات روده و در نتیجه 
دفع بیشتر و سریعتر می شود و بدین طریق فیبر و چربی، 
زودتر از دستگاه گوارش شخص خارج می شوند و فرصت 
کمتری برای جذب در روده ها پیدا می کنند که همین امر 

باعث کاهش وزن و الغری خواهد شد.

کاهش وزن و نقش مفید نخود برای آن

مبتالیان به آنفلوآنزا 
چه بخورند؟

با سبوس برنج الغر شوید

در صورت ابتال به بیماری کرونا، رعایت 
است؛  مهم  بسیار  تغذیه ای  نکات  برخی 
چرا که با تغذیه مناسب می توانید سیستم 

ایمنی خود را تقویت کنید.
20 نکته تغذیه ای مهم در زمان ابتال به 

کرونا به شرح زیر است:
- مصرف آب را فراموش نکنید. حتمًا روزی 

6 لیوان آب بنوشید.
انواع  مثل  غذاهای سرخ شده  - مصرف 
کوکو، کتلت، خورشتها، کباب کوبیده و... 

ممنوع است.
- بیشتر غذاهای آبپز شده بخورید.

- دریافت غذاهای پروتئینی مثل حبوبات، 
تخم مرغ، انواع گوشت و کره بادام زمینی 

بدون شکر را افزایش دهید.
- هر روز یک عدد تخم مرغ آبپز شده که 

کاماًل پخت شده است بخورید.
- خوردن شکر و قند را محدود کنید.

فرآوری  گوشتهای  کنسروی،  غذاهای   -
شده و فست فودها ممنوع است.

- خوردن میوه و سبزیجات را در طول روز 
فراموش نکنید.

مواد غذایی صنعتی حاوی شکر مثل   -
بیسکویت، کیک، مربا، نوشابه، ماءالشعیر 
و  شیرینی  انواع  صنعتی،  آبمیوه های  و 

آبنبات و شکالت ممنوع است.
- لبنیات مثل ماست پروبیوتیک را هر روز 

در کنار وعده های غذایی بخورید.
برخی  )مانند  محرک  موادغذایی   -
ادویه های تند مثل فلفل( را در غذاهای 

خود حذف کنید.
عدسی،  عسل،  شامل  متنوع  صبحانه   -

فرنی، تخم مرغ، پنیر و گردو و ارده بخورید.
بادام درختی،  مثل  آجیلی  دانه های   -
فندق، پسته و گردو و کنجد را می توانید هر 
روز به صورت آسیاب شده در ماست، سوپ 

و فرنی ریخته و بخورید.
- مکمل های ویتامین D، ویتامین C و روی 
را در این دوران فراموش نکنید. هفته ای 
یک مکمل ویتامین دی 50 هزار واحدی 

از زمان شروع عالئم تا یک ماه بعد از اتمام 
عالئم، مکمل روی 75 تا 100 میلی گرم و 
مکمل ویتامین C با دوز 1000 میلی گرم 
به صورت روزانه تا دو هفته بعد از اتمام 

عالئم مصرف کنید.
- از پودر جوانه ها مثل جوانه گندم، ماش، 
عدس و... در سوپ، آش و ماست به صورت 

روزانه استفاده کنید.
- از خوردن غذاهای دیر هضم حاوی پنیر 

پیتزا، ماکارونی و قارچ خودداری کنید.

مکمل  خوردن  اسهال،  صورت  در   -
ویتامین C تا برطرف شدن این مشکل 
ممنوع است و می توانید از کته هویج با 
به همراه  اندازه،  به  نمک  و  روغن  کمی 

ماست پروبیوتیک بخورید.
- از میوه های حاوی ویتامین A مثل موز، 
انبه، طالبی و سبزیجاتی همچون هویج 

بخورید.
لیموترش  از  خود  غذاهای  کنار  در   -

استفاده کنید.

۲0 نکته کلیدی تغذیه در زمان گرفتاری به کرونا
زیر نظر: دکترحسنعلی پیشاهنگ پزشک عمومی و  محدثه نیک منش کارشناس ارشد تغذیه

گرانی اسباب بازی و 
رؤیای دست نیافتنی

تبلیغات درفضای مجازی 

نی ریزان فارس
شامل تلگرام، واتس آپ، 

اینستاگرام
و سایت هورگان

پست روزانه  150 هزار تومان

پست آخر شب:   180 هزار تومان



5
یکشنبه 5  دی 1400نیازمندیها

 26    دسامبر 2021 
شماره  365

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

3000 متر مربع  ملک 
پلنگان دارای سند تک برگ 

به فروش می رسد

09171334347

فروش ملک

2/37178

بنایی و رنگ آمیزی 

درخشان
 مسئول احمد خرمدل 

09171334347
1/37178

فروشی 
ویترین مخصوص اجناس 

عتیقه و فانتزی
پشتی قالیچه ای 6 عدد

09171322207 

1/37193

تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیأت  رأی شماره 140060311005000748  برابر 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک نی ریز تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم مریم خواجه احمدی 
فرزند هدایت به شماره شناسنامه 325 صادره از نی ریز در ششدانگ یک باب خانه به 
مساحت215.43 متر مربع پالک 1 فرعی از 2332 اصلی مفروز و مجزا شده از پالک 
2332 اصلی واقع در نی ریز بخش 22 فارس خریداری از مالک رسمی آقای اصغر تاج 
بخش محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهی می شود. در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشارنوبت اول:1400/10/05     

تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/10/20

محسن زواران حسینی

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نی ریز

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

- مورخ 1400/09/23
ش 126

***

 شرکت سنگبری مسلم

به متراژ 6500 مترمربع به فروش 

می رسد.     09171322743 ی
بر

نگ
 س

ش
رو

2/37191ف

یک قطعه زمین مسکونی سنددار، کوچه 

10 متری آسفالت شده، دارای آب، برق و گاز 

جنب پارک معلم به فروش می رسد.
09173173797 ین

زم
ش 

رو
ف

2/37195

دعوت به همکاری
به یک نفر همکار خانم بصورت دو شیفت جهت کار در مرکز 

 اینترنت نی ریز نیازمندیم. 09177329540

نیاز به دانش و مدرک و سابقه خاصی نیست؛ همه 

آموزش ها توسط مرکز انجام می شود    2/37206

1963

821

7938

7231

148

567

952

756

894

پاسخ جدول هفته گذشتهجدول سودوکو شماره   365
123456789101112131415

نیتماررایرهش1

بسرافدامارا2

اامددسانیرپ3

یفنهرایسروا4

کردنیمارشار5

وارخلبمهاقا6

ترورکرناسلت7

یاباتاناشکهک8

حنامبنرولبک9

ربههروکرهسا10

ماشرمشاکریم11

سرهنایسنزار12

رودشلدبسدهو13

اارپانیراکا14

ادیشلددرونبا15

برابر رأی شماره 1400603110230003328 هیأت اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک زرین  دشت تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای عزیز احتشامی  
فرزند مهرعلی  به شماره شناسنامه 7820 صادره از زرین  دشت در یک باب خانه به 
مساحت 477 متر مربع پالک فرعی46 از 7988  اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 
7988  اصلی قطعه 8 واقع  در حاجی آباد بخش 12 فارس شهرستان زرین دشت 
خریداری مع الواسطه از مالک رسمی آقای جعفر جعفری محرز گردیده است. لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود. در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند، می توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشارنوبت اول:1400/09/21 
 تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/10/05

خلیلمرادخواه-رئیسثبتاسنادوامالکزریندشت

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

- مورخ 1400/09/17
ش 2750

37156

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

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشارنوبت اول:1400/10/05 
 تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/10/19

خلیلمرادخواه-رئیسثبتاسنادوامالکزریندشت

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

1400/09/3
- مورخ 0

ش 2758

37156

هنگامه نیایش
طلوع اذان صبحمهشیدیخورشیدی

غروب اذان ظهرخورشید
نیمه شب اذان مغربخورشید

شرعی
212154565411021722171223 جمادی االول    5  دی یک شنبه
222154665411031723171223 جمادی االول   6  دی دوشنبه
232254665511031724171323 جمادی االول    7  دی سه شنبه

242254765511041724171323 جمادی االول   8  دی چهارشنبه 
252254765611051725171423 جمادی االول    9  دی پنج شنبه
262354765611051725171423 جمادی االول   10  دی جمعه 
272354765611061726171423 جمادی االول   11  دی شنبه

 نوبت اول1400/10/05                                             نوبت دوم :1400/10/12

شهرداری نی ریز در نظر دارد  اجاره غرفه دفاتر مسافربری واقع 

در پایانه مسافربری امام رضا از طریق تجدید  مزایده عمومی 

با مشخصات مندرج در اسناد از طریق تجدید مزایده برای 

صالحیت   واجد  مسافربری  شرکت های  به  دوسال  مدت 

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

جهت دریافت اسناد مزایده و اطالعات تکمیلی به شهرداری 

تلفن چهار رقمی 0715320  با شماره  یا  نمایند  مراجعه 

داخلی 307 تماس حاصل فرمائید و یا به سامانه شفافیت 

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

متقاضیان می بایست کلیه اسناد را تا پایان وقت اداری مورخ 

1400/10/22 در پاکت الک و مهر به آدرس فارس، نی ریز 

خیابان آیت اله طالقانی شهرداری نی ریز واحد دبیرخانه 

محرمانه تحویل نمایند. جلسه کمیسیون مزایده در ساعت 

9 صبح مورخ 1400/10/23 در شهرداری برگزار خواهد شد. 

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

پرداخت کلیه کسورات قانونی به عهده برنده مزایده خواهد 

بود.

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

نگردند سپرده ی آنها به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد 

شد.

 شهرداری در قبول یا رد پیشنهادات مختار می باشد. سایر 

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

آگهی تجدید  مزایده عمومی شهرداری 
4/37192د

شناسه آگهی: 1247495 م - الف: 1

یک قطعه باغ انجیر با 2000 متر زمین جاده آسفالت 
شده ماشین رو، فاصله تا جوی آب 100متر دردامنه کوه 

بیدبخون به فروش می رسد.
09173173797

فروش باغ انجیر

2/35902

کارگاه لبنیات سنتی ایل افتخار دارد که با تولید و عرضه محصوالت با 

کیفیت و همچنین رعایت اصول بهداشتی و محترم شمردن حقوق 

مشتریان، چند سال با افتخار فعالیت نماید. بدین منظور این کارگاه 

در نظر دارد یک نفر خانم جهت کارشناس فنی کارگاه از رشته های                   

و  شیر  رشته های  یا  و  محیط  بهداشت  غذایی،  صنایع 
فرآورده های لبنی  ا ستخدام نماید. 

خواهشمند جهت اطالعات بیشتر با شماره تلفن :

 09171338565
تماس حاصل نمایید.

دعوت به همکاری
4/37196

دفتر  نی ریزان فارس
از 7 صبح تا 8شب یکسره باز است )پنج شنبه ها تا 13:30(

 دعوت به همکاری
استخدام منشی 

جهت کار در 
فروشگاه مصالح 

 ساختمانی
ترجیحًا آشنایی با 

 سیستم

۰۹۱۳۱۳۹۱۳۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1400/06/02تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

- سمت اعضاء هیئت مدیره به شرح ذیل تعیین گردید: آقای محمود عبیدی به شماره ملی 

2559503484 به سمت رئیس هیات مدیره خانم مرضیه بهمرد به شماره ملی2559814250 به 

سمت نایب رئیس هیات مدیره آقای علی اسمعیلی ماهانی به شماره ملی6079718111 به سمت 

مدیر عامل و عضو هیات مدیره

- کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسالمی 

با امضاء ثابت علی اسمعیلی ماهانی )مدیر عامل( و محمود عبیدی )رئیس هیات مدیره (همراه با 

مهر شرکت معتبر و نامه ها و مکاتبات اداری با امضاءعلی اسمعیلی ماهانی )مدیر عامل ( یا محمود 

عبیدی )رئیس هیات مدیره (همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد.

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

شرکتسهامیخاصبهشمارهثبت848وشناسهملی10530124281

آگهی تغییرات شرکت صیقل ماهان

ی:
گه

 آ
سه

شنا
12

47
72

2

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

فاطمه زردشتی نی ریزی، نی ریزان فارس:

ادامه از صفحه 1
و عروسک، ماشین و... برای برخی بچه ها شبیه 
رؤیا شده و داد خانواده ها و مغازه های اسباب بازی 
فروشی بلند است. از این رو در همین خصوص 

گزارشی تهیه کردیم که می خوانید:
گران است... گران!

خانم الهام پسری سه ساله دارد و آخرین باری 
همین  خریده،  اسباب بازی  فرزندش  برای  که 

هفته ی قبل بوده است.

می گوید: »قیمت اسباب بازی ها خیلی گران شده. 
ماشین   اسباب بازی که برای سیسمونی پسرم 
تومان  هزار   450 االن  تومان،  هزار   75 گرفتم 
شده.خیلی وقتها که به بازار می آییم، پسرم بهانه  
بخرم.  برایش  نمی توانم  و  می گیرد  اسباب بازی 

گران است... گران!«

یادم نیست آخرین بار کی اسباب بازی 
خریده ام!

یادش  و  دارد  ساله   10 دختری  طاهری  زهرا 
نیست آخرین بار کی برای دخترش اسباب بازی 

خریده!
که  بود  پیش  سال  سه  دو  نظرم  »به  می گوید: 
ظروف  هم  آن  گرفتم،  ظرف  سری  یک  برایش 
زدن  چانه  و  کلی چک  با  و  ارزان  و  پالستیکی 
با فروشنده! در این دو سه سال هم حتی هوس 
نکرده ام قیمت اسباب بازی را بپرسم، چه برسد 
نمی دانیم،  که  ما  وا...  بخرم.  بخواهم  که  این  به 
ولی می گویند خیلی گران شده. همسرم کارگر 
دارد  کار  روز  اوضاع مملکت دو  این  در  و  است 
همان  حداقل  مردم  بعضی  حاال  نه!  روز  ده  و 
می خرند؛  بچه هایشان  برای  را  ایرانی  عروسک 

ولی ما که از پس همان هم برنمی آییم.«

هرچه خواسته اند خریده ام
به  تا  که  است  مادرانی  از  اما  قندی  صدیقه 
ساله اش  چهار  و  هشت  دختر  دو  هرچه  حال 
خودش  قول  به  و  خریده  برایشان  خواسته اند 

دوست ندارد چیزی توی دل بچه هایش بماند.
که  است  پدرشان  بیشتر  »البته  می گوید: 

هر  و  می کند  تهیه  برایشان  می خواهند  هرچه 
این  می خرد.  برایشان  بخواهند  اسباب بازی 
که  را  چیزی  بوده  هم  وقت هایی  بگویم  هم  را 
خب  ولی  نکرده ایم؛  تهیه  برایشان  خواسته اند 

خیلی کم پیش آمده.«
قیمت  »جدیدًا  می دهد:  ادامه  قندی  خانم 
اسباب بازی ها خیلی گران شده. همین یک هفته 
گرفتیم  بچه ها  برای  را  کوچک  قطار  یک  پیش 
280 هزار تومان. یک گیتار پالستیکی کوچک 
مثاًل  یا  تومان  هزار   90 بود  خریده  شوهرم  را 

قیمت یک کلبه یا همان خانه ی بازی که کیفیت 
چندانی هم ندارد، 170 هزار تومان است.«

بازی های  به  را  عروسک  که  است  کسانی  از  او 
فکری ترجیح می دهد و سعی می کند اسباب بازی 
چون  ایرانی؛  تا  بخرد  فرزندانش  برای  خارجی 
معتقد است اسباب بازی های خارجی دوام بسیار 

بیشتری نسبت به اسباب بازی های ایرانی دارند.

قیمت مهم است...
قیمت  نیست،  مهم  بودنش  خارجی  و  »ایرانی 

مهم است!«
این را اعظم اسدی نژاد می گوید. او که دو فرزند 
نه ساله و سه ساله دارد، می گوید: »بارها پیش 
به  و  خواسته اند  اسباب بازی  بچه ها  که  آمده 
دلیل هزینه زیاد آن نتوانسته ایم برایشان بخریم. 
مدت زمان زیادی است که برایشان اسباب بازی 
نخریده ایم؛ آنقدر زیاد که زمان آن یادم نیست. 
هزار   60  ،70 عروسک،  قیمت  کمترین  االن 
بی کیفیت.  و  ایرانی  آن هم جنس  است؛  تومان 
را  آن  خریدن  قدرت  مردم  بیشتر  هم  باز  ولی 

ندارند.«

دو سال است به پسرم قول دوچرخه 
داده ام!

آقای میم دو سال است که به پسر 5 ساله اش 
قول دوچرخه داده و هنوز نتوانسته آن را برایش 

بخرد.
می گوید: »از زمانی که پسرم 3 ساله بود، قول 
دادم برایش دوچرخه بخرم و هنوز که هنوز است 
گرانی ها  این  با  کنم.  عمل  قولم  به  نتوانسته ام 
را  خانواده  مردهای  و  آورده اند  در  را  مردم  پدر 
شرمنده  زن و بچه هایشان کرده اند. هر چه کار 

خانه  کرایه  پول  نمی رسد.  جا  هیچ  به  می کنم 
چیزی  می دهیم؛  زور  به  را  خوراک  و  خرج  و 
نمی ماند برای اسباب بازی و چیزهای دیگر. من 
برای بچه ام  باری که  یادم نیست آخرین  خودم 
اسباب بازی خریده ام کی بوده. چند ماه پیش بود 
برایش خریدم  ایرانی  که یک جعبه مداد رنگی 
25 هزار تومان که آن هم به دو هفته نکشیده، 
تمام مدادرنگی ها شکست؛ از بس جنس خوبی 

داشت!

اجناس خارجی با کیفیت تر هستند
سمیه هویدا نیز از دیگر مادرانی است که تا به 
ساله اش،  هفت  خصوصًا  و  سه  دختر  دو  حال 

هرچه خواسته اند برایشان خریده. 
او هم از قیمت اسباب بازی ها شاکی است.

می گوید: »یک باب اسفنجی را سال قبل خریدم 
صد هزار تومان و االن همان را می گویند سیصد 
اسباب بازی ها  همه   تومان.  هزار  خرده ای  و 
من  البته  شده.  برابر  پنج  چهار  قبل  به  نسبت 
اسباب بازی خارجی بخرم؛  بیشتر  سعی می کنم 
خرید  می خواهد  وقت  هر  که  همسرم  خصوصًا 
اجناس  چون  می خرد.  خارجی  جنس  کند، 
کار  سال  چندین  تا  و  است  عمری  خارجی 
بچه ها  اغلب  مانند  من  بچه های  البته  می کند. 
ترجیح  فکری  بازی های  به  را  عروسک  با  بازی 
می دهند. دخترهای خودم کنار عروسک هایشان 
با  خالصه  و  می زنند  حرف  آن ها  با  می خوابند، 

آن ها زندگی می کنند.«

بچه های قدیم به دو تا عروسک دست و پا 
کنده راضی بودند!

اگر  وا...  ندارد؛  بزرگ  و  کوچک  که  »عروسک 
برای خودم هم عروسک  باشم،  داشته  پول  من 

می خرم.«
این را فریبا 29 ساله می گوید.

»تا  می دهد:  ادامه  دارد،  ساله   6 فرزندی  که  او 
قبل از ازدواجم عاشق عروسک بودم و هر وقت 
آنجا که می توانستم  تا  پول به دستم می رسید، 
موقع  آن  می خریدم. خب  عروسک  خودم  برای 
قیمت عروسکها نسبت به االن خیلی کمتر بود؛ 
اما االن به زحمت می توانم یک اسباب بازی برای 

نه  خب  اما  نه!  نخرم،  که  این  نه  بخرم.  پسرم 
ایرانی و خارجی بودنش  هر چیزی که بخواهد. 
باشم جنس خوب  داشته  پول  نیست؛  مهم  هم 
می خرم و نداشته باشم، به یک ارزان قیمت ایرانی 
اکتفا می کنم. البته باید بگویم بچه های امروزی 
هم مثل بچه های قدیم به دو تا عروسک دست و 
پا کنده راضی نیستند. کارتون های عروسکی را 
می بینند و شبیه همان عروسک را می خواهند؛ 
ولی خب نمی شود خرید. متأسفانه درآمدها کم 

است و اجناس گران...

فروشمان نصف شده
فروش  که  است  فروشندگانی  از  دهقان  پروین 
عروسکهای مغازه اش را نسبت به سال قبل نصف 
دو سال  به  نسبت  »قیمتها  می گوید:  و  می داند 
شده.  نصف  ما  فروش  و  برابر   5-6 حدود  قبل 
برخی از مغازه دارها انصاف ندارند. جنس می خرند 
و آن را در انبار می گذارند و با گران شدن دالر 
آن را گرانتر می فروشند. ولی ما این طور نیستیم 
با همان  و اجناس قبل یا چند ماه پیش مان را 

قیمت قبل به مشتری می فروشیم.«
و خارجی  ایرانی  عروسک های  فروش  مورد  در 
می گوید: »هر کدام طرفداران خاص خودش را 
دارد. خب بعضی ها برایشان کیفیت مهم است 
و بعضی ها قیمت. مراجعه کنندگان زیادی داریم 
زیر 50 هزار  و می گویند عروسک  که می آیند 
هم  من  داری؟  هزارتومان  زیر20  یا  و  تومان 
می گردم و اگر چیزی بود برایشان پیدا می کنم. 
مالی اشان  وضع  که  مشتریانی  هستند  البته 
همین  می زنند.  چانه  بسیار  و  است  خوب  هم 

چند وقت پیش کسی به مغازه ام مراجعه کرد 
دارد.  خوبی  بسیار  مالی  وضع  می دانستم  که 
عروسکی که انتخاب کرده بود قیمت آن 100 
و موقع حساب کردن 30 هزار  بود  تومان  هزار 
تومان روی میز گذاشت و رفت. هرچه صدایش 
کردم که فالنی من باید بقیه  پول این عروسک 
و  بدهد  برکت  خدا  گفت  بگذارم،  جیب  از  را 

رفت!«
ادامه در صفحه 9

اختصاصی نی ریزان فارس

گرانی اسباب بازی و رؤیای دست نیافتنی
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

اداره گاز
ساعت 2 بعد از ظهر یکشنبه هفته گذشته به اداره 

گاز مراجعه کردم. هیچ کس به جز مستخدم در 

اداره نبود و گفت شنبه بیایید. مگر اداره گاز نباید 

تا ساعت 4 خدمات رسانی کند؟

پاسخ اداره گاز: 
پایان  می رساند  استحضار  به  احترامًا  سالم،  با 

وقت اداری اداره گاز در حال حاضر ساعت 14:30 

می باشد.

ضمنًا با توجه به این که این اداره خدمات رسان 

می باشد، بعضًا شرایطی عملیاتی پیش می آید که 

استفاده از نیرو های اداره در بیرون از اداره حسب 

شرایط الزم و ضروری است.  در همین شرایط نیز 

حداقل در هر واحد یک نفر از کارکنان جهت ارائه 

خدمات مستمر به مشترکان و متقاضیان گاز، در 

اداره حضور دارد .

نماینده مجلس 
1- از ویژگیهای الیحه بودجه 1401 که به مجلس 

داده شده، حذف کسر بودجه است که اگر در عمل 

اتفاق بیفتد، در نوع خود پدیده مبارکی است. 

الزمه تحقق این امر افزایش درآمدها و کاهش 

خودروهای  از  عوارض  گرفتن  است.  هزینه ها 

شخصی که در خیابانها و جاده ها به وفور تردد 

می کنند، می تواند یکی از راه های عملی افزایش 

در آمد ها باشد. ضمن این که با این کار تقاضاهای 

کاذب در بازار خودرو که سبب افزایش سر سام آور 

قیمت خودرو شده، تا حدودی از بین می رود و 

ترافیک روان تری در خیابانها و جاده ها پدیدار 

می شود.

حقوق   3 ضریب  فوق العاده  افزایش  لطفًا   -2

پرستاران را پیگیری کنید تا تصویب شود و به اجرا 

برسد.

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

با سالم خدمت شهروندان گرامی 

1- پیشنهاد شهروند گرامی توسط کارشناسان 

در  و  گرفت  خواهد  قرار  بررسی  مورد  مربوطه 

صورت توجیه فنی و اقتصادی، پیگیری خواهد 

شد.

2- با توجه به اهمیت فوق العاده خدمات پرستاران 

عزیز، پیگیری موضوع مطروحه در دستور کار 

قطعی نماینده محترم قرار گرفت. 

راهداری و حمل و نقل جاده ای - نماینده 
مجلس

چرا نصف راه روستای اسالم آباد هرگان را آسفالت 

کرده و نصف دیگر آن را رها کرده اید؟

پاسخ راهداری و حمل و نقل جاده ای:
با سالم، اسناد مناقصه پروژه راه روستایی هرگان 

در سال جاری  به مناقصه گذاشته شده، ولی 

پیگیری  دست  در  است.  نداشته  شرکت کننده 

است که مجدداًبه مناقصه گذاشته شود.

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

اسالم آباد  راه  به  مربوط  موضوع  خصوص  در 

مسئوالن  به  را  الزم  تذکرات  محترم  نماینده 

مربوطه جهت پیگیری دادند.

راه و شهرسازی
لطفًا در مورد ثبت نام نکردن در طرح نهضت ملی 

مسکن در شهر مشکان از اداره راه و شهرسازی 

سوال کنید که مشکل چه زمانی حل می شود؟

پاسخ راه و شهرسازی:
با سالم، به استحضار می رساند زمین تأمین شده و 

به زودی سایت جهت ثبت نام از متقاضیان محترم 

شهر مشکان بازگشایی خواهد شد.

آموزش و پرورش
1- چرا دانش آموزان مدرسه دخترانه ..... اونیفورم 

نمی پوشند؟ آنها ناخن کاشته و گوشی تلفن همراه 

را با خود به مدرسه می آورند. االن که مدارس نیمه 

حضوری شده، باید قوانین به درستی رعایت شود.

2- در روزنامه درج شده که هزینه های مدرسه 

بیشتر شده. آیا هزینه اولیاء بیشتر نشده؟ بعد هم 

کدام کالس تقویتی را برگزار می کنند؟ ما خودمان 

بچه ها را به کالس خصوصی می فرستیم.

پاسخ آموزش و پرورش:
پاسخ آموزشگاه:

1- با سالم و احترام، همه دانش آموزان با لباس فرم 

مدرسه می آیند. فقط دو نفر از دانش آموزان رنگ 

مانتوشان مربوط به دوره ابتدایی است. رعایت 

مقررات و دستورالعملهای حجاب و عفاف مورد 

بوده،  هم  موردی  اگر  و  است  آموزشگاه  تأکید 

تذکر داده شده است. اگر فردی گوشی بیاورد، از 

وی تحویل می گیریم؛ مگر این که متوجه نشده 

باشیم.

شکایت  است  خواهشمند  محترم!  مخاطب   -2

و  عملکرد  ارزیابی  کارشناس  طریق  از  را  خود 

رسیدگی به شکایات مدیریت پیگیری بفرمایید 

تا بررسی شود.

آموزش و پرورش - مدرسه شهیدان توکل - 
فرماندهی انتظامی

در  توکل  شهیدان  مدرسه  به  منتهی  خیابان 

مسکن مهر بسیار کم عرض است. با این وجود هر 

روز سه تریلر چسبیده به مدرسه پارک می کنند 

و در زمان تعطیلی مدرسه ترافیک شدیدی ایجاد 

می شود. حتی بچه ها پشت چرخ های بزرگ آن 

بازی می کنند  و گاهی از پشت آن بیرون می پرند. تا 

حادثه ای پیش نیامده، از رانندگان تریلر بخواهید 

ماشینهای خود را در زمین باز روبروی مدرسه 

پارک کنند.

پاسخ آموزش و پرورش:
با سالم، موضوع از طریق ریاست محترم اداره 

راهنمایی و رانندگی پیگیری شد و قول بررسی 

موضوع را دادند.

پاسخ مدرسه شهیدان توکل:
با سالم و درود، تذکرات الزم به رانندگان داده و 

تابلو پارک ممنوع نصب شد. همچنین ارسال نامه 

به شهر داری و راهنمایی و رانندگی برای نصب 

سرعتگیر، در حال اقدام است.

تعاونیهای مسکن ... - تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی

از زمان رئیس جمهور وقت احمدی نژاد که کلنگ 

از تعاونیها  ..... زده شده تا اآلن، خیلی  مسکن 

چندین سال است که تحویل داده شده، اما این 

تعاون  اداره  طرف  از  نمی شوند.  پیگیری  دو 

جوابی  اما  کردیم؛  پیگیری  هم  و  فرمانداری 

نگرفتیم. یک سری فعالیتهاهم از طرف هیئت 

مدیره انجام می شود. چطور باید پیگیری کنیم؟

پاسخ اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی:
با سالم، در پاسخ به سؤال مطرح شده توسط 

در  که  می رساند  اطالع  به  محترم،  شهروند 

راستای پیگیری مشکالت تعاونی مذکور، ضمن 

بازدیدهای صورت گرفته از محل اجرای پروژه 

و  عامل  مدیر  با حضور  جلسه  چندین  تاکنون 

جمعی از اعضا برگزار شده و بر ضرورت پیگیری 

و جدیت مدیر عامل در انجام امور و همچنین 

همکاری اعضا در تأمین سهم آورده تأکید گردیده 

است. لذا به منظور تکمیل پروژه در دست اقدام 

تعاونی ) بلوکهای مد نظر ( ضروری است تا اعضا 

نسبت به تأمین سهم آورده اقدام کنند.

محیط زیست - منابع طبیعی
چرا می خواهید جوجه تیغی ها را شکار کنید و 

از بین ببرید؟ به جای این کار، برای آنها آبشخور 

درست کنید و به آنها آب برسانید تا مشکل حل 

شود. اگر آن درخت خشک می شود و گناه دارد، 

آن حیوان زبان بسته هم دنبال آب می گردد و 

می خواهد زندگی کند. خواهش می کنم درست 

فکر کنید و تصمیم بگیرید. مگر ساخت آبشخور 

چقدر هزینه و زحمت دارد که می خواهید صورت 

مسئله را پاک کنید؟

پاسخ محیط زیست:
با سالم، حیات هدیه خداوند و حق همه موجودات 

به  وحش  حیات  حمله  اصواًل  اما  است.  زنده 

پوششهای گیاهی به خاطر تغذیه است؛ نه رفع 

تا  آفات  جمعیت  با  مبارزه  همچنین  تشنگی. 

رسیدن به حدتعادل، یکی از روشهای مدیریت در 

طبیعت می باشد.

بانک ...
چرا برخی کارمندان بانک ..... این قدر با مردم 

که   ... آقای  بخصوص  می کنند؟  برخورد  بد 

حد را گذرانده و با این رفتار ناشایست، سطح 

رضایتمندی مردم را از این بانک پایین می آورد.

در مقابل، از رفتار شایسته و مسئوالنه جناب آقای 

..... کمال تشکر را داریم.

پاسخ بانک .....:
باسالم و احترام، به استحضار می رساند که ضمن 

شلوغی  علت  به  مشتریان،  تمامی  به  احترام 

بانک ..... و کمبود نیرو ی انسانی، بعضی از مواقع 

نارضایتی مشتریان را به همراه داشته که جهت 

رفع این مشکل اقدامات الزم انجام خواهد شد.

اتاق اصناف
چرا شیره انگور صنعتی را که کیلویی 13 هزار 

تومان است، در حلوافروشی ها 40 هزار تومان 

می فروشند؟

پاسخ اتاق اصناف:
با سالم و احترام خدمت شهروند گرامی، موضوع 

به اتحادیه مربوطه اعالم شد تا در اسرع وقت 

رسیدگی شود. ضمن این که جهت تسریع در 

رسیدگی و بررسی دقیق تر ، همشهریان می توانند 

در صورت مشاهده هر گونه تخلف، مدارک مستند 

خرید خود را به واحد بازرسی و نظارت ارائه کنند.

توزیع برق
روشن  صفوی  نواب  خیابان  ابتدای  المپهای 

نمی شود. هر چه هم با اداره برق تماس می گیریم، 

می کنیم  خواهش  نمی کنیم.  دریافت  پاسخی 

پیگیری کنید.

پاسخ توزیع برق:
با سالم، در خصوص درخواست شهروند محترم 

مبنی بر خاموش بودن المپهای ابتدای خیابان 

با  می رساند  استحضار  به  صفوی،  نواب  شهید 

توجه به نیاز به خودرو باالبر، تا تاریخ 1400/10/8 

سرویس و تعمیرات روشنایی محل یاد شده انجام 

می شود.

تمامی  می توانند  عزیز  همشهریان  ضمنًا 

درخواستهای خود را به صورت غیر حضوری و 

برق من و سامانه خدمات  اپلیکیشن  از طریق 

به نشانی  توزیع برق فارس  الکترونیک شرکت 

farsedc.ir   ارسال و پیگیری کنند.

شهرداری نی ریز
انتهای خیابان جانبازان، کوچه شماره 17   -1

شهید آذریون، کوچه فرعی سمت راست، با توجه 

به این که یکی از منازل فرسوده را که تخریب 

کرده اند، در طرح جامع اصالحیه بوده و روی طرح 

جامع نقشه کوچه 8 متری منتهی به کوچه طیاری 

و هیچ  داشته  بازدید  می باشد، شهرداری چند 

اقدامی جهت شیب بندی و شن ریزی و... انجام 

نداده و زمستان سال گذشته و امسال دچار مشکل 

عبور آب و شیب بندی و عدم روشنایی مناسب 

هستیم. خواهشمندیم حداقل امکانات را برای 

مناطق محروم اعمال کنید .

2- آیا زمینهای پشت دانشکده فضل و ذی روح 

امکان تبدیل شدن به کاربری مسکونی را دارد 

یا خیر؟ اگر 2 هزار متر باشد، چند متر آن سهم 

را  آنجا  می کنم  خواهش  است؟  شهرداری 

مسکونی کنید. پیشنهاد می کنم چون در اختیار 

برای  است  سال   40 و  دارد  سند  است،  وّراث 

کشاورزی آب ندارد، مسکونی شود. تا کی باید زیر 

خط فقر و تحت حمایت کمیته باشیم؟

3- بعضی از کوچه های فاز دو خاکی و پر از چاله 

است. به همین دلیل آب جمع می شود و از نظر 

بهداشتی مشکل دارد. حتمًا فکری به حال آن 

کنید.

4- لطفًا فکری کنید که شهر دارای یک حمام 

با مشکل  عمومی باشد و مسافران و رهگذران 

مواجه نشوند.

 ادارات، سازمانها و نهادهایی که در این 

شماره به سؤاالت و انتقادات مردمی پاسخ 

نداده اند:
راهداری و حمل و نقل جاده ای، - تعاونیهای 
مسکن .....، - منابع طبیعی،  شهرداری نی ریز
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شیرینی نارگیلی
راضیه یزدی نژاد / مدرس آشپزی

پودر نارگیل پر چرب: 125 گرم / روغن مایع: 75 گرم
شکر: 250 گرم / سفیده تخم مرغ: 3 عدد

آب لیمو: یک دوم و وانیل: یک هشتم قاشق چایخوری
شیوه پخت: شکر، پودر نارگیل، سفیده تخم مرغ، روغن مایع و 
وانیل را باهم مخلوط کرده و از چرخ گوشت دو بار رد کنید. سپس 
در یک قابلمه ریخته و با قاشق چوبی روی حرارت مالیم مرتب 
هم بزنید تا کمی گرم شود )اصاًل نباید بجوشد(. بعد آبلیمو را 
اضافه کنید. حدوداً ده دقیقه نگه دارید و بعد بگذارید خنک شود. 
مواد را  داخل قیف ریخته و در سینی که کاغذ روغنی گذاشتید 

بریزید و در فر 175 درجه به مدت یک ربع قرار دهید. 
نکات:

1- داغ زدن )حرارت دادن( شیرینی نارگیلی مهمترین قسمت 
است. روی حرارت کم مرتب با قاشق چوبی هم بزنید.

2- در ابتدا مواد سفت است و بعد از 5 دقیقه روان می شود. مواد 
را بین دو انگشت تست کنید. نباید دانه شکر را زیر دستتان 
احساس کنید. داغی مواد باید به اندازه ای باشد که دستتان 

را نسوزاند.

آشپزباشی

درسهای اخالقی
 پای درس استاد علی صفایی حائری

 دلی را که حریم 
خداست،

از چه چیزهایی پر 
کرده ایم؟

- انسان باید بر اساس استعدادهایش 
هوس- اساس  بر  نه  بگیرد،  شکل 

هایش. و با  این دید، کسی می تواند 
بزند  دست  انسان  دادن  شکل   به 
قلمرو  از  و  او  استعدادهای  از  که 

استعدادهایش آگاهی داشته باشد.
- این مهم نیست چه داری و در چه 
موقعیتی هستی. مهم این است که 
بازدهی داشته  تو چ قدر  دارایی  های 
است و در موقعیت ها]ی مختلف[ چه 
محکوم  آدمی  داشته  ای.  موضعی 
شرایط و موقعیت ها نیست که فرزند 
انتخاب خویش و زاده موضع گیری-

 هاست.
که  روزها  است...  قطعی  مرگ   -
هستند  موش هایی  مثل  می گذرند، 
که طناب عمر ما را می جوند...گذشِت 
زمانه ما را به خاک بر می  گرداند، مگر 
داده  بقایی  را  خودمان  قباًل  اینکه 
آن هایی  باشیم.  کرده  ذبح  و  باشیم 
که ذبح نیستند، مردار هستند؛ ارزش 

ندارند؛ از دست رفته هستند.
- بارها شنیده  ایم که یک مقدار غذای 
معین، در چند بدن یک مقدار نیروی 
یکسان نمی گذارد. این قرآن است که 
بعضی ها با آن به خسارت می رسند.

بهره برداری از قرآن به مقدار جریان 
زیاد  و  کم  تو،  فالح  و  رویش  و  تو، 

می شود.
- رضایت به آنچه که هسـت و قناعت 
و  می  ُکشد  را  هنر  موجود،  وضع  به 
ریشه آن را می  خشکاند.کسی که از 
نمی - هنرمند  است  راضی  وضعش 

بهتر  و  بیشتر  یعنی  شود.نارضایتی، 
اول ساختمان هنر  خواستن، سنگ 

است.
- استغفار باید در برابر آن چه دل ما 

را خوشحال کرده و یا به رنج کشیده 
است، باشد!

کسی  چه  به  دل  که  ببینیم  باید 
داده ایم؟ کجا و با چه کسی بوده ایم؟ 
که  را  دلی  کنیم...  محاسبه  اینطور 
عرش و پایتخت خدا و حریم حرم الهی 
از چه چیزهایی پر کرده ایم؟  است، 
چرا به غیر او دل دادیم؟ باید اینگونه 
که  بفهمیم  خود  تا  کنیم  محاسبه 

بدهکاریم.
- من در حالی که برای این هر سه )علم 
و فلسفه و عرفان( حرمت قائل هستم، 
و  کرده ام  باور  هم  را  محدودیتشان 
این است که به وحی روی آورده ام. و 
این را یافته ام که بینش دینی انسانی 
مرحله  به  و  می پرورد  و  می کارد  را 
استقالل  و  آمدن(  )قوام  استغالظ 
می رساند که علم و فلسفه و عرفان 
می خواهند آن را موضوع کار خود قرار 
بدهند... و به طور کلی بینش دینی و 
روش های تربیتی آن با بینش فلسفی 
و عرفانی دوگانگی پیدا می کنند، که 
می بینیم انبیاء از کجا آغاز می کنند 
می کنند  شروع  کسانی  چه  با  و 
ولی دیگران از کجا و چگونه و با چه 

کسانی؟
- هر انسانی  می  تواند به آن قله اوجی 
انسان ها رسیدند.  عالی ترین  برسد که 
تا  نیست  استعدادها  مقدار  مهم 
بگویید ما کمتر از آن ها داریم؛ چون 
آن ها با استعدادهاشان به این جریان 
اوج  و  قله  آن  به  وقتی  نرسیدند. 
داشتند،خرج  را  آنچه  که  رسیدند 

کردند و به جریان انداختند.
ساده  تر بگویم: 

آنچه آدمی را باال می  برد نه سرمایه 
است و نه عمل، که سعی اوست.

دانستنیهای خودرو

  نکات مهم در استارت زدن خودرو
بخش مکانیک خودرو هنرستان فنی و حرفه ای شهید دکتر باهنر نی  ریز

برای روشن کردن خودرو باید نکاتی را 

رعایت کنیم که یکی از مهم ترین آن ها 

صبر کردن پیش از استارت زدن خودرو 

به مدت چند  ثانیه در حالت باتری است.

آیا این کار واقعًا الزم است؟

این  می شود  پیشنهاد  زیر  دالیل  به 

نکته در مواقعی که خودرو سرد بوده 

و چند ساعتی از خاموش شدن موتور 

می گذرد رعایت گردد:

1- در این چند ثانیه فرصتی به کامپیوتر 

خودرو و قطعات برقی و سنسورها داده 

می شود تا کلیه مدارها در این  سیستم 

چک گردد و از احتمال بوجود آمدن 

خوردن  استارت  و  سیستم  در  خطا 

زیادی خودرو  جلوگیری شود . 

بازکردن  از  کنیم پس  دقت  اگر    -2

سوئیچ صدایی از پمپ بنزین شنیده 

می شود که نشان دهنده ارسال سوخت 

به سمت انژکتورها می باشد و پس از 

چند ثانیه این صدا قطع می گردد. این 

پرشدن  نشان دهنده  صدا  قطع شدن 

مسیرهای سوخت بنزین و از پمپ به 

انژکتور است و فشار اولیه مناسبی برای 

پاشش سوخت توسط انژکتورها فراهم 

می گردد. در مواقعی که خودرو سرد 

خودرو،  شدن  روشن  زود  برای  است 

استپر موتور دریچه گاز را بسته تا میزان 

احتراق  شروع  برای  بیشتری سوخت 

پر شدن مسیرهای  که  مصرف گردد 

سوخت و ایجاد یک فشار اولیه کمک 

بسزایی برای زود روشن شدن خودرو 

دارد. در اصطالح موتور با تک استارت 

روشن شود.

فرصت  راننده  ثانیه  چند  این  در   -3

خواهد داشت که صفحه نشان دهنده 

معیوب  در صورت  و  ببیند  را  آمپرها 

بودن و روشن نشدن یکی از چراغ های 

اعالن خطر، نسبت به رفع ایراد اقدام 

این  بودن  سالم  تست  چون  نماید. 

عالئم توسط راننده فقط در زمانی که 

سوئیچ باز است و موتور استارت نخورده 

امکانپذیر است.

شاید این سؤال پیش بیاید که من موارد 

فوق را رعایت نمی کنم و تا به حال هم با 

مشکلی روبرو نشده ام. 

با  مدت  کوتاه  در  است  ممکن  بله 

مشکلی مواجه نشویم اما این یک کاری 

پیشگیرانه است که در طوالنی مدت 

تأثیر مثبت خود را خواهد گذاشت.

وجود خطا در سیستم موجب باال رفتن 

باال  شتاب،  کاهش  سوخت،  مصرف 

رفتن مواد آالینده و تأثیر منفی بر روی 

کلیه سنسورهای اصلی خودرو خواهد 

گذاشت.

آخر خط بودم 

ناگهان ورق برگشت
فاطمه زردشتی نی ریزی

نی ریزان فارس:
کودکِی تلخی داشته... خیلی تلخ... 
از  آه  آنها  یادآوری  با  که  روزهایی 

نهادش بلند می شود...
حامد یکی از هزاران معتادی است 
که روزهای تلخ اعتیاد را با گوشت و 
پوست و استخوان خود لمس کرده؛ ... 
و حاال بعد از گذشت آن روزهای سیاه 
خاطراتش  از  و  نشسته  ما  روبروی 

می  گوید:
و  اطرافم  شهرهای  از  یکی  اهل 
روزهای تلخ کودکی ام را هیچ وقت 
فراموش نمی کنم. پدرم ابتدا وضع 
نبود  کار  اهل  داشت.  خوبی  مالی 
و با ارث زیادی که از پدربزرگم به 
شب  به  را  روزش  بود،  رسیده  او 

می رساند.
همه چیز اما از اعتیاد پدرم شروع شد. 
با یک دود و دو دود شروع شد و کار به 
جایی رسید که تمام زندگی و مال و 
منالمان را دود کرد و به هوا فرستاد. 
و  داشتیم  هرچه  آب،  باغ،  زمین، 
نداشتیم را توی سوراخ وافور کرد و 

کشید و کشید...
هر روز دعوا، هر روز بحث، هر روز 
کتک کاری و فحش و ناسزا... پدرم دار 
و ندارمان را می فروخت و می کشید 
و مادرم نفرین می کرد و بد و بیراه 
می گفت... پدرم هم کوتاه نمی آمد و 
مادرم را زیر مشت و لگد می گرفت 
و این وسط من و برادر و خواهرها 
بودیم که آرزوی یک ساعت آرامش 

به دلمان مانده بود.
پنجم ابتدایی بودم که درس و مشق 
را بوسیدم و گذاشتم کنار و سیگار 
کشیدن را شروع کردم... کم کم در 
کنار سیگار شروع به مشروب خواری 
کردم و در پانزده سالگی برای اولین 

بار با بنگ آشنا شدم.
کم کم اموال پدرم به طور کامل ته 
کشید؛ به طوری که حتی در خانه 
نانی برای خوردن نداشتیم و همین 
باعث شد که پدرم به موادفروشی رو 
بیاورد و متأسفانه این وسط مادرم 
حدود  شد.  همراه  او  با  ناگزیر  هم 
سالهای 86 پدر و مادرم با هم مواد 
فروشی را شروع کردند و از آنجا که 
هیچ گاه بار کج به منزل نمی رسد، 
خیلی طول نکشید که پدرم دستگیر 

و روانه  زندان شد.
آزاد که شد، از لحاظ روحی حسابی 
مصرف  از  دست  ریخت.  هم  به 
تریاک کشیده بود و رو به قرص های 
روانگردان آورده بود و واقعًا اوضاع 
روحی  تعادل  داشت.  بدی  روحی 
نداشت و کارهایی می کرد که ما واقعًا 
می شدیم.  همسایه  و  در  شرمنده  
می زد  کتک مان  می زدیم  حرف  تا 
و شروع می کرد به فحاشی تا اینکه 
برداشت  را  نفتی  پیت  آخر  دست 
و کل خانه و زندگی مان را به آتش 
حریفش  کردیم  کار   هر  کشید. 
پلیس  با  ناچار  به  اینکه  تا  نشدیم 
تماس گرفتیم و او را تحویل زندان 

دادیم.
50 ساله بود پدرم که در زندان دچار 
ایست قلبی شد و فوت کرد. دروغ 
چرا؟ مرگ او همه  ما را خوشحال کرد 
و آرامشی نسبی به خانه مان برگشت 
اما همچنان از لحاظ مالی آه در بساط 

نداشتیم...
بیشتر  کردم  سعی  مرد،  که  پدرم 
کار کنم و این برای من که از 10-11 
بودم زیاد سخت  سالگی کار کرده 

نبود. 

با مرگ پدر کششم به سمت مواد 
بیشتر شد. بنگ، ترامادول و مشروب 
دیگر جواب نمی داد و کم کم به سمت 
مواد سیاه کشیده شدم و به تریاک 
رو آوردم. از تریاک خوشم می آمد 
اما به پا کردن بساط آن سخت بود. 
 ... و  وافور  مثل  زیادی  تشکیالت 
آدم  از  زیادی  وقت  و  می خواست 

می گرفت. 
از  یکی  داشتم.  مغازه  روزها  آن 
دوستانم که هروئین مصرف می کرد 
آمد دِر مغازه ام. به اصرار از او خواستم 
یک دود هرویین به من بدهد. قبول 
این  از  لجبازتر  من  اما  نمی کرد 

حرف ها بودم...
اولین بار که هروئین مصرف کردم 
فکر  راه می رفتم...  ابرها  روی  انگار 
مشکالتم  تمام  یکباره  به  می کردم 
حل شده غافل از اینکه از چاله به 
چاه و چاه به دره افتاده بودم. کم کم 
مصرف هروئینم بیشتر و بیشتر شد 
و کار به جایی رسید که اصاًل نای کار 
کردن نداشتم. فقط و فقط به مواد 
فکر می کردم و به اینکه چطور مواد 
را تهیه کنم. هروقت داشتم با پول و 
وقتی نداشتم با زور و التماس...  آنقدر 
قیافه  و  از ریخت  بودم که  کشیده 
افتاده بودم و وزنم به 35 کیلو رسیده 
بود اما اصاًل برایم مهم نبود. مثل کبک 
سرم را کرده بودم زیر برف... مصرف 
می کردم که زندگی کنم و زندگی 
به  کار  کنم...  مصرف  که  می کردم 
جایی رسید که حتی به مادر و خواهر 
و برادرم هم رحم نکردم. وسایلشان 
را برمی داشتم و با فروختن آنها موادم 
را جور می کردم؛ به طوری که حتی 
بیچاره ها از دست من دِر ماشین و 

اتاقشان را قفل می کردند... 
کم کم خانواده قیدم را زدند و مرا از 

برایم  نه  دیگر  کردند.  بیرون  خانه 
نه  قیافه ای،  نه   بود،  مانده  اعتباری 
از  ناچار  به  خاطر  همین  به  پولی؛ 
شهرمان کوچ کردم و به نی ریز آمدم... 
مانده  برایم  که  چیزی  تنها  حاال 
بود که در آن زندگی  بود ماشینم 
می کردم. آرزوی یک کفش نو، یک 
جدید  لباس  یک  یا  گرم  خوراک 
لحاظ  از  بود.  مانده  دلم  به  بدجور 
جسمی آنقدر به هم ریخته بودم که 
حتی جانی برای گرفتن کالچ ماشین 
مواد  که  داشتم  پولی  نه  نداشتم. 
تهیه کنم و نه غذایی که بخورم. به 
همین خاطر به ناچار ماشینم را هم 

فروختم و با آن اتاقی کوچک گرفتم 
و بقیه را دادم مواد و مصرف کردم... 
دلم می خواست به سمت خانواده ام 
برگردم اما از گوشه و کنار می شنیدم 
که خانواده ام به آشنایان گفته اند من 

مرده ام! 
به آخر خط رسیده بودم که ناگهان 
ورق برگشت. آن روز از فرط خماری 
را  پتویم  بود.  رسیده  لبم  به  جانم 
فروختم و لب جاده ایستادم تا با پول 
آن به شهر خودمان بروم و مواد تهیه 

کنم...
خیلی تلخ بود. برای هر ماشینی که 
وضعم  و  سر  می کردم،  بلند  دست 
از کنارم  را که می دیدند بی تفاوت 
می گذشتند تا اینکه ماشینی چند 
متر جلوتر از من ترمز کرد و صدایم 

زد...
گفت  ایستادم  که  ماشینش  کنار 
بچه  کجایی؟ از کجا می آیی؟ گفتم 
گفت  دلسوزانه  ندارد.  ربطی  تو  به 
گم  چیزی  اگر  که  نایست  اینجا 
شد می گویند کار توست... بعد هم 
ماشینش را روشن کرد و رفت، بدون 
این که حتی تعارفم کند... او که رفت 

به گریه افتادم و پیش خودم گفتم 
ببین کارت به کجا رسیده که مردم با 

تو اینطور برخورد می  کنند.
چند دقیقه بعد بنده خدایی جلوی 
پایم ترمز کرد. از سر و وضعش معلوم 
بود که وضع مالی خوبی دارد و آدم 
ورانداز  را  پایم  است. سرتا  حسابی 
کرد و گفت بیا کنارم بنشین، کارت 
دارم. چیزی نگفتم که دوباره گفت، 
من این سمت خیابان کاری نداشتم 
اما تو را که دیدم یکهو انگار یکی در 
گوشم گفت به طرفت بیایم و به تو 
رفتم  خورد،  که  قسم  کنم.  کمک 

کنارش نشستم.
- معتادی؟

- نه!
مشخص  دندان هایت  و  قیافه  از   -

است! 
چیزی نگفتم.

آن روز یعنی 10 سال پیش، سه تا 
تراول پنجاه هزار تومانی از جیبش 
درآورد، آن را به من داد و گفت برو 

حالش را ببر. ..
که  شد  چه  لحظه  آن  نمی دانم 
تراول ها را برگرداندم، از او خواهش 
کردم مرا به یک کمپ برساند و پول 
کمپ را حساب کند و آن بنده خدا 

هم پذیرفت.
خیلی سخت  ترک  دوران  روز   28
تحمل  را  دردها  همه   اما  گذشت؛ 
کردم تا رها شوم. خسته شده بودم 
و می خواستم هر طور شده به زندگی 

برگردم.
از کمپ که بیرون آمدم هیچ  چیز 
نداشتم... هیچ چیز...  شلوارم پاره بود 
و پول نداشتم آن را به خیاط بدهم 
کارگری...  رفتم  کند.  رفو  برایم  تا 
خوشحال بودم و اصاًل باورم نمی شد 
بدون دود و مواد هم می شود زندگی 

کرد.
بی گوشی،  بی وسیله ای،  بی پولی، 
کارگری  با  اما  بود  سخت  خیلی 
شروع کردم. چهار پنج روز سیگار 
می کشیدم اما همان را هم گذاشتم 

کنار.
لحظه به لحظه، ساعت به ساعت، ماه 
به ماه و سال به سال پیشرفت کردم. 
برای خودم لباس خریدم، غذا خریدم 
و بعد از دو سال توانستم موتور بخرم. 
کم کم شغل ثابت پیدا کردم و با وام و 
تالش برای خودم  یک ماشین باری 

خریدم...
خدا را شکر عالوه بر مسائل مالی، 
دیگر چیزهایی را هم که از دست 
چیزهایی  برگشت،  بودم  داده 
که از ماشین و موتور و پول برایم 
ارزشمندتر بود، چیزهایی مثل عزت، 
آبرو، اعتبار... چهار ماه از پاک بودنم 
دیدار  به  روز  یک  که  بود  گذشته 
خانواده ام رفتم. مرا که دیدند شوکه 
شدند و حسابی خوشحال. دورادور 
سرم  پشت  عده ای  که  می شنیدم 
می گفتند این دوباره به سمت اعتیاد 
سال  دو  وقتی  اما  می شود  کشیده 
گذشت و دیدند من همچنان پاک 

مانده ام کم کم باورم کردند...
نفس عمیقی می کشد...

حاال ده سال از آن روزها می گذرد. 
دعا می کنم هیچ جوانی معتاد نشود 
و مسیر من را دنبال نکند، چون با 
قاطعیت می گویم از هر صد نفر که 
به روز من بیفتد شاید تنها یک نفر 
برگردد.  زندگی  به  دوباره  بتواند 
انتهای این مسیر یا قبرستان است یا 
زندان... فقط خدا را شاکرم که دوباره 

به زندگی برگشتم...

/ زمین، باغ، آب، هرچه داشتیم را توی سوراخ وافور 
کرد و کشید...

/ دست آخر پیت نفتی را برداشت و  زندگی مان را به 
آتش کشید.

/ تراول ها را برگرداندم، از او خواهش کردم مرا به یک 
کمپ ترک اعتیاد برساند 

/ اصاًل باورم نمی شد بدون دود و مواد هم می شود 
زندگی کرد.

/ وقتی دو سال گذشت و دیدند من همچنان پاک 
مانده ام کم کم باورم کردند...

بچه ها سالم
به کوشش سمیه نظری 

هویج های نشسته 
دستهای کثیف

دو خرگوش کوچولو به نام های ُکپل و دم کوتاه با هم 
دوست بودند. یک روز که با هم به گردش بیابان رفته 
بودند ُکپل گفت: »من بازی با خاک را دوست دارم.  بیا 

با هم النه کوچکی درست کنیم. «
دم کوتاه قبول کرد. آنها تا ظهر همانجا در خاک ها 
بازی کردند. زمین را  به اندازه خانه خودشان گود 
کردند.  آنقدر کار کردند که هر دو آنها گرسنه شدند. 
رفتند و رفتند تا به مزرعه هویج،  کلم و کاهو رسیدند. 
یک عالمه خوردنی آنجا بود. آن دو مقداری محصول 
چیدند تا بخورند. ُکپل که خیلی گرسنه بود شروع به 

خوردن هویج ها کرد و دندان زد و خورد. 
آب  جوی  نخور.  کن  »صبر  گفت:  او  به  دم کوتاه 
اول  و  برویم  آنجا  بیا  نزدیکی هاست.  همین  در 

دستهایمان را و سپس میوه ها را بشوییم و بخوریم.«
ولی ُکپل چون خیلی گرسنه بود به حرف دوستش 
گوش نکرد و همانطور تندتند هویج و کلم های پر از 
خاک و ِگل را خورد. مدتی گذشت که سر و صدای ُکپل 
بلند شد. دستش را گذاشت روی شکمش و گفت: »آی 

دلم،  وای دلم! آی.... آی دلم!« 
دم کوتاه خیلی ناراحت شد و گفت: بیا برویم پیش 

دکتر بُزی. 
سپس هر دو راه افتادند تا به خانه آقا دکتر رسیدند.

دکتر بُزی به او دارو داد و گفت: »همیشه قبل از خوردن 
هر چیزی اول دست هایتان را بشویید. سپس از تمیز 
بودن غذای خود مطمئن باشید تا هیچ وقت دل درد 

نگیرید.«
و النه کوچک  بروند  تا  افتادند  راه  و دم کوتاه  ُکپل 
خاکی خود را کامل کنند. در راه که از کنار مزرعه عبور 
دلش  بود،  گرسنه شده  دوباره  که  کپل  می کردند، 

می خواست هویج ها را بچیند و همین جوری بخورد.

به انتخاب: پروین آزاد،  مدیر و مربی پیشین مهدکودک 
شهید زهری زاده نی ریز
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 به کوشش فاطمه زردشتی نی ریزی

دل سپردن به کسی
  که دوستت نمی دارد

دریتا کومو 
زاده 1۹58 در تیراناِی آلبانی. مادر او از رهبران حزب کارگر در دوران ضد فاشیست 
بود و پدرش از رهبر پارتیزان ها و  وزیر کشاورزی که بعداً زمانی که دریتا دو ساله 
بود، توسط دولت کمونیستی به سی سال زندان و کار اجباری محکوم شد. دریتا 
زندگی کوتاهی داشت و بعد از بیست و سه سال به دلیل ابتال به سرطان جان باخت. 
لحظاتی که او آخرین نفسهای زندگی اش را می کشید مادرش را به کار اجباری 
فرستاده بودند. دریتا در تنهایی مرد. شعر تنهایی از معروفترین سروده های اوست 

که می خوانید:
تنهایی تلفنی ست که زنگ می زند مدام

صدای غریبه ای ست که سراغ دیگری را می گیرد از من
یک شنبه ی سوت وکوری ست که آسمان ابری اش ذّره ای آفتاب ندارد

حرف های بی ربطی ست که سر می برد حوصله ام را
تنهایی زل زدن از پشت شیشه ای ست که به شب می رسد

فکرکردن به خیابانی ست که آدم هایش قدم زدن را دوست می دارند
آدم هایی که به خانه می روند و روی تخت می خوابند و چشم های شان را می بندند 

اّما خواب نمی  بینند
آدم هایی که گرمای اتاق را تاب نمی آورند و نیمه شب از خانه بیرون می زنند

تنهایی دل سپردن به کسی ست که دوستت نمی دارد
کسی که برای تو گل نمی خرد هیچ وقت

کسی که برایش مهم نیست روز را از پشت شیشه های اتاقت می بینی هر روز
تنهایی اضافه بودن  است در خانه ای که تلفن هیچ وقت با تو کار ندارد

خانه ای که تو را نمی شناسد انگار
خانه ای که برای تو در اتاق کوچکی خالصه شده است

تنهایی خاطره ای ست که عذابت می دهد هر روز
خاطره ای که هجوم می آورد وقتی چشم ها را می بندی

تنهایی عقربه های ساعتی ست  که تکان نخورده اند وقتی چشم باز می کنی
تنهایی انتظارکشیدن توست وقتی تو نیستی

وقتی تو رفته ای از این خانه
وقتی تلفن زنگ می زند اّما غریبه ای سراغ دیگری را می گیرد

وقتی در این شیشه ای که به شب می رسد خودت را می بینی هر شب

کوتاه ترین داستان دنیا
»ارنست همینگوی« کوتاه ترین داستان جهان را در یک شرط بندی 
نوشت؛ زمانی که یکی از دوستانش ادعا کرد با 6 کلمه نمی توان داستان 
نوشت. برخی هم می گویند این داستان را برای شرکت در یک مسابقه 

نوشته و برنده مسابقه نیز شده است. داستان این بود:

For Sale: Baby Shoes, Never Worn

»برای فروش: کفش بچه، هرگز پوشیده نشده«

داستان
جای خالی تو...

مریم سمیع زادگان

طوبا خانم کـه فوت کرد، همه گفتند چهلم نشده حسین آقا می رود 

یک زن دیگر می گیرد. سه ماه گذشت و حسین آقا هر پنجشنبه 

می رفت سر خاک. ماه چهارم خواهرش آستین زد باال که داداش 

تنهاست و خواهر برادرها سرگرم زندگی خودشان هستند، خیلی 

نمی رسند کـه بـه او برسند. طلعت خانم را نشان کرد و توی یک 

مهمانی نشان حسین آقا داد.

حسین آقا که برآشفت، همه گفتند یکی دیگر کـه بیاید جای 

خالی زنش پر می شود. حسین آقا داد زد جای خالی زنم را هیچ 

زنی نمی تواند پر کند. توی اتاقش رفت ودر را به هم کوبید. همه 

می گفتند یک مدتی تنها باشد وادار می شود جای خالی زنش را پر 

کند. مرد زن می خواهد. حسین آقا ولی هر پنجشنبه می رفت سر 

خاک. سال زنش هم گذشت و حسین آقا زن نگرفت.

همه می  گفتند امسال دیگر حسین آقا زن می گیرد. سال دوم و سوم 

هم گذشت و حسین آقا زن نگرفت. هر وقت یکی پیشنهاد می داد 

حسین آقا زن بگیرد، می گفت آن موقع که بچه ها احتیاج داشتند 

این کار را نکردم، حاال دیگر از آب و گل درآمده اند. حرفی از احتیاج 

خودش نمی زد. دخترها را شوهر داد و بـه پسرها هم زن، اما وعده  

پنجشنبه ها سر جایش بود.

همه می گفتند دیگر کسی توی خانه نمانده، بچه ها هم رفته اند، 

دیگر وقتش اسـت، امسال جای خالی طوبا خانم را پر می کند. 

حسین آقا ولی سمعک الزم شده بود، دیگر گوش هایش حرف های 

همه را نمی شنید.

آقا مرد. توی وسایلش دنبال چیزی می گشتند.  دیروز حسین 

چشمشان افتاد بـه کتاب خطی قدیمی روی طاقچه، دخترش 

گفت خط باباست، اول صفحه نوشته بود:

هر چیز کـه مال تو باشد خوب اسـت، حتی اگر جای خالی »تو« 

باشد، آخر جای خالی توی دل، مثل سوراخ توی دیوار نیست کـه با 

یک مشت کاهگل پر شود. هزار نفر هم بروند و بیایند آن دل دیگر 

هیچ  وقت دل نمی شود.

آشنایی
مهدی اعیان منش

من

 تو ر ا!

به ازدحام لحظه های سبز می برم

لحظه های روشن از ستاره های بی قرار

تا که

گرِم »ُرستن«و »شکفتن« و »صدا« شوی

تا که در هجوِم 

»سیب« و »گندم« و »فریب« و »وسوسه« 

رنگ آشنایی خدا شوی

 غلط های متداول در زبان فاریس
از دیدگاه استاد حسن عمید

مصائب/ مصاعب: مصائب، جمع مصیبت به معنی رنج و اندوه و 
بلیه و هر امر مکروه است. مصاعب به معنی شدائد و مشقات، و جمع ُمصَعب )به ضم 
میم و فتح عین( است. برخی در استعمال این دو کلمه اشتباه می کنند و مصاعب را 

به جای مصائب می نویسند.

برگرفته از:  عمید، حسن )بی تا( غلطهای فاحش فرهنگهای فارسی به عالوه 
غلطهای مشهور و متداول، تهران: انتشارات کتابخانه گوتنبرگ، ص 127.

به دنبال آن هیئتی از کارشناسان تبلیغاتی اسرائیلی 
خواستار  پرسش  رشته  یک  در  و  آمدند  ایران  به 
شدند مقامات ایرانی روشن کنند که می خواهند چه 
تصویری از خود در جهان عرضه دارند و از چه راهی - 
کتاب، روزنامه، رادیو، تلویزیون، دانشگاه ها ... - دست 
به کار شوند. چنین برداشت منظم و منطقی برای 
دولت ایران تازگی داشت و َعلم از شاه کسب تکلیف 
می کند. شاه پاسخ می دهد: »... آن چه هست در خالل 
هفده ماده انقالب ما روشن است..« َعَلم می افزاید: ».... 
عرض کردم: باز هم می پرسند ما می خواهیم خود را 
دموکراتیک معرفی کنیم یا طریق دیگر؟ فرمودند: 
در سؤال و جواب اول نهفته است. ما یک سیستم 
مخصوص به خود داریم و به ایسمها و سیستمهای 
غربی معتقد نیستیم. عرض کردم: چرا سیستمهای 
غربی را تخطئه کنیم؟ اگر اجازه فرمایید بگویم: ما 
فکر می کنیم رسیدن به دموکراسی حقیقی از راه 
مشارکت حقیقی افراد در زندگی روزمره و اقتصادی 
آنان بهتر تأمین می شود تا این که اقلیتی به نام 
سندیکای کارگری و به نام دموکراسی نظر خود را بر 
جامعه و اکثریت تحمیل کند. فرمودند: بسیار خوب، 
خیلی خوب است، همین طور جواب بده« )یادداشت 

28 دی 135۴(.
یک  با  قراردادی  اسرائیلیها،  کمک  با  سرانجام 
شرکت سرشناس روابط عمومی آمریکایی  به نام  
Yankelovich, Skelly & White Inc بسته شد 
و گامهای آغازین این شرکت که به عکس دستگاه 
مورد  بود،  وارد  کار خود  به  ایران  تبلیغاتی دولت 
توجه قرار گرفت. ولی هنگامی که این شرکت طی 
پرسشنامه ای جویای نظر آمریکاییان درباره ایران 
از  نظرخواهی  بهانه  به  برآشفت که چرا  شد، شاه 
مردم پرسشهای منفی می کنند؟ »... فرمودند: این 
هم شد سؤال که ایران به صلح منطقه کمک می کند 
ایران  در  یا خیر؟  آزادی هست  ایران  در  نه؟...  یا 
زندانیان سیاسی زجر می بینند یا خیر؟ به تو مردکه 
پدرسوخته ها  این  دارد؟.....  ربطی  چه  پدرسوخته 
هم بر اثر تحریک نفتیها می خواهند دل ما را خالی 

بکنند...« )یادداشت 7 آذر 1355(.
به این سان دیگر برای کسانی که می خواستند بر پایه 
واقعیت، و نه دلخواه یک تن، روش تبلیغاتی کشور را 

معین کنند جایی نبود و به کار آنان پایان داده شد.

در سالهای واپسین دیگر کسی را یارای آن نبود که 
آنچه را به راستی در کشور می گذشت به شاه بگوید 
و تازه اگر هم می گفت، با واکنش تند و ناشکیبای او 
روبرو می شد. شاه می خواست تنها آن چیزی را که 
دلخواه او بود باور کند؛ چیزی که نشانی از خدمت 
بی مانند او به کشور و خرسندی توده مردم و در نتیجه 
توجیهی برای خودکامگی او باشد و در این شرایط 
دیگر جایی برای آمار درست یا حقیقت تلخ نبود. 
گمان او این بود که از راه گزارشهای دولت، بازرسی 
شاهنشاهی، شهربانی، ارتش، ساواک و دفتر ویژه، از 
همه جریانهای کشور و نظر راستین مردم آگاه است؛ 
در حالی که خود این دستگاه ها نیز جرئت بازگو 
کردن همه حقایق را نداشتند و معمواًل گزارشهایی را 
به عرض شاه می رساندند که موجب خشنودی او شود. 
َعَلم نقل می کند که شبی سر شام در کاخ ملکه مادر 
که سپهبد یزدان پناه، رئیس بازرسی شاهنشاهی نیز 
حضور داشت، »صحبت از این بود که چون مراجعات 
به بازرسی شاهنشاهی خیلی کم شده است، پس 
مردم راضی هستند. من به شوخی گفتم: ممکن 
است دیدند اثری ندارد، دیگر عریضه نمی دهند! نه 
شاهنشاه و نه یزدان پناه خوششان نیامد، ولی من 
این شوخی را مخصوصًا کردم که شاه را به اشتباه 

نیندازند.« )یادداشت 2۹ شهریور 1351(. 
هویدا - که سیزده سال نخست وزیر بود- و مقامهای 
مسئول دولت معمواًل آن چیزی را گزارش می دادند 
که موجب ناراحتی خاطر ذات مبارک نگردد. بارها در 
نشستهای هیئت وزیران یا کمیسیونهای گوناگون 
دولتی، مسئوالن امر از کاری ایراد می گرفتند یا با 
سیاستی موافق نبودند. روش هویدا معمواًل این بود 
که به ایراد گیرنده یادآور شود اگر حرفی دارد با او 
شرفیاب گردد و نظرش را به شاه بگوید. همین تهدید 
کافی بود که بسیاری خاموش شوند و به تدریج فرا 
گیرند به چه نحوی احیانًا موضوع حساسی را با هزار 
ترس و لرز و مالحظه کاری به عرض برسانند و اگر با 
واکنش نامساعدی روبرو شدند، چگونه جا بزنند. البته 
شمار کوچکی از دولتیان، دست کم در چهارچوب 
مسئولیت خود، با شهامت و پاکدلی آنچه را باور 
داشتند به زبان می آوردند، ولی به اصطالح فرانسویها 
این خود از آن مستثنیاتی بود که مؤید قاعده اصلی 

است.

در این میان تنها شهبانو فرح در حد توانایی خود 
کوشید چشم شاه را باز کند و حقایق را به او بگوید. 
َعلم - با آن که گمان می کرد شهبانو با او میانه خوبی 
ندارد - او را ».... عامل تعدیل کننده بزرگی می داند 
که امیدوار است همیشه باقی بماند و از تباهی قدرت 

جلوگیری کند.« )یادداشت 6 مهر 13۴۹(. 
در یادداشتی نیز آورده است که » ... سر شام رفتم، 
مطلب مهمی نبود. فقط علیاحضرت شهبانو جلوی 
شیطنتهای سگ بزرگ شاه را که سر به بشقاب همه 
می زند، جداً گرفتند. شاهنشاه فرمودند: چرا اینطور 
می کنی؟ جواب دادند همه ]حتی[ به این سگ هم 
تمّلق می گویند، تنها من نمی خواهم این کار را کرده 
باشم! نفهمیدم شاهنشاه خوششان آمد یا بدشان؟ 

...« )یادداشت 16 اسفند 135۴(.
انتقادهای شهبانو گاهی موجب گفتگوی به نسبت 
تند میان او و شاه - و دلخوری هر دو - می شد. َعلم 
به مشهد،  از سفری  بازگشت  در  نقل می کند که 
شهبانو » ... در هواپیما مرا احضار و یک ساعت با من 
مذاکره کردند. شهبانو از بعضی عملیات خواهران و 
بستگان شاهنشاه ناراضی است که مبادا به سلطنت 
ولیعهد صدمه بزند. فرمودند: این مطالب را تو به شاه 
عرض کن زیرا اگر ]من[ صحبت بکنم ]هم[ خودم 
ناراحت می شوم و هم شاهنشاه را ناراحت می کنم. 
بعضی قسمتها را درست می فرمایند اما نسبت به 
خویشاوندان خودشان فراموشی دارند که ایشان هم از 
اسم شاهنشاه و شهبانو سوءاستفاده زیادی می کنند. 
این مطلب را من گوش دادم و عرض کردم که به هر 
صورت همه اینها بد است. با انصاف تمام تصدیق 

کردند.« )یادداشت 1۹ اردیبهشت 13۴۹(. 
چند روز بعد َعلم گفتگوی با شهبانو را به تفصیل 
به عرض می رساند »... خیلی با دقت گوش دادند. 
فرمودند: شهبانو خیلی حساس است. باید حرفهای 
ایشان را گوش کرد. ولی اگر هرچه بگویند و بخواهند 
نه  ایشان  است.  معرکه  کنم، کالهمان پس  عمل 
آن که خیلی خوب  با  دارند،  تجربه  نه  و  حوصله 

هستند.« )یادداشت 23 اردیبهشت 13۴۹(.
ادامه دارد

برگرفته جستارگونه ای از:
عالیخانی، علی نقی )13۹3( یادداشتهای َعَلم، جلد 

اول، تهران: کتاب سرا، صص  11۴ تا 116

سالهای واپسین حکومت شاهنشاهی

به تو مرِدِکه پدرسوخته چه ربطی دارد که در ایران آزادی هست یا خیر؟  
بخش بیست و چهارم

ویژه  طنز نی ریزان فارس

سال ششم / شماره:  285
قیمت: 2 قرون

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

ماجراهایمنوبیبی
دیه پُت به کلَّت نَمونّه، نیِخی زن بسونی؟

بی بی گفت:
- جاسم! دیه کم کم دره میشه ِچل ساُلت، 

دیه ُپت به کلَّت َنموّنه، نیخی زن بسونی؟
جاسم نگاهش را از قالی گرفت...

- ای بابا، بی بی او موقع که چیا ارزونتر بود 
هیشکی زن اَ ما نداد و ما نگرفتیم... حاال 
خو دیه هیچی نگو، میه میشه زن بسونی؟ 
دختِری ای دوره اقد کالسشون رفته باال، 
میان میشن زن یکی مث من؟ هنو حرف 
نزدی میگن خونه دری؟ ماشین دری؟ 

پول دری؟
بی بی نفس عمیقی کشید...

- واویال کی دیه ای دوره خونه دره؟ میه 
میشه خونه بسونی؟ بعُدشم خوَنم خدا 
میده، ماشینم خدا میده، خدا کنه زن و 

شوور با هم بسازن و خوش باشن...
هر  تاال  خو  ما  بی بی؟  واال  بگم  چی   -
گذوشتیم  دس  َننم  یا  خودوم  دختری 

ن تا َیی شازِدی با  روش هیطو بودن! ِنِشسَّ
اسب شاخدار بره ُدّمالوشون...

نیسن  ایطو  دخترام  هِمی  خبه  ُخبه   -
جاسم، واال بعضیاشونم اقد قانعن ُدّمال 
شازده و اسب نیسن، با هو خرم بیری قبول 
می کنن، فقط گموُنم َیی ذری تو و َننت 

هواتون باالئه جاسم، نی؟
- نه جون خوُدت بی بی، هی َیی ماه پیش 
بود که َننم رف خواسگاری دختر طلعت 
که دره دکتری میخونه گفتود نه! دوسه 
ماه پیشم خو زنگ زد بریم خواسگاری 

ساناز که بواش کارخونه دره دَیم گفتن  نه!
بی بی چپ چپ نگاهش کرد...

- میگم جاسم، ننه َیی موقع رودل نکنی! 
واال اَ هو قدیم و ندیمم گفتن ببین جاته، 
بذا پاته! خو آدم َیی ِجی میره که هم شأن 
نکنن،  یُخشم  رو  باشه، سنگ  خودوش 

اَُزش بونه ام نگیرن...

- کجا بی بی؟ شوما بوگو کجا؟
- کجا؟ مثاًل هی  فری دختر اسمال بقال،  
و  قشنگ  و  کاری  و  نجیب  دختر  چه 
جونی، تازه خیاطی ام بلده! بابا ننشم مث 

خودمونن...
جاسم سری تکان داد...

- چی بگم واال بی بی...
- ُخبه ُخبه دیه نیخوا طاقچه باال بذری، اَ 
خداتم باشه دختر به ای خوبی و نجیبی... 

برم زنگ بزنم بری ننش؟
- بی بی حداقل صب کنین اول با َننم حرف 

بزنم.
- الزم نکرده، تا وختی من اینجا هسم ننت 

چکاره هه؟
بی بی از سرجایش بلند شد و همانطور که 

بشکن می زد زیر لب گفت:
- بادابادا مبارک بادا... ایشاال مبارک بادا...!
گالبتون

جمع کردن بابابزرگ 
توسط اداره بهداشت

بابا بزرگم پیرمرد شریف و مهربان و دنیا دیده ای است! تنها 
ایرادش این است که حرفش را ُرک و روراست می زند که این 

روزها گاهی موجب دردسر می شود! 
دیروز عصر مادربزرگ به من زنگ زد و گفت: مادر به دادم 

برس که بابابزرگت رو با خودشون بردن.
با وحشت گفتم: کیا  ُبردن؟

- اداره بهداشت!
- مگه میشه مادر جون؟

- حاال که شده!
- آخه مگه بابابزرگ حموم نمی رفت؟! 

مادر بزرگ با عصبانیت فریاد زد: نه... اشتباه نکن! بابابزرگت 
از تمیزی مثل دسته گله پسر نادون!!! 

سریع خودم را رساندم! چشمتان روز بد نبیند! بابابزرگ 
دندان مصنوعیش را بیرون آورده بود و داشت با مأموران 

بهداشت و تعدادی از مردم بحث و بگومگو می کرد!
یک خانم داشت سر مأموران بهداشت فریاد می زد: اگه 

شمام رضایت بدید من رضایت بده نیستم!
با ترس و لرز پرسیدم: بابابزرگ چی شده؟! چرا هر جا میری 

فتنه به پا می کنی؟!
اخمهایش را در هم کشید و گفت: حقیقت تلخه! حرف 

حساب زدم میخوان منو از شهر بیرون کنن!
ادامه داد: داشتم از پیاده رو رد می شدم که چشمم به این 
جماعت افتاد که همگی ماسک زده کنار هم ایستاده بودن! 
به اونا گفتم: آخه نه می تونید خونه بخرین! نه می تونین 
آینده ای  نه  کنین!  ازدواج  می تونین  نه  بخرین!  ماشین 

دارین... ماسک زدنتون برای چیه؟!
این خانم بلند شده به اتهام ترویج بیماری و افسردگی و 
ناامیدی و کمک به انتشار ویروس کرونا زنگ زده به اداره 

بهداشت!
فریاد زدم: امان از بی تقصیری و بی گناهی شما بابابزرگ!

قربانتانغریبآشنا

زبونمالل،زبونمالل
بهمن کوتاه را

عشق است
موعارفه  مراسم  در  کردم  َشنیده 
دوخانیات  شرکت  جدید  رئیس 
جورنالیست  هر  َب  ایران،  َوالیت 
باکس  َیک  )خبرنگار( 
بهمن  )سیگار(  ِسگرت 

َهدیه داده شده است.
َنظاره  خبرها  در  هم  بعد 
کردم نوشته کرده موعاون مطبوعاتی َوزارت ارشاد 

بدش َبگرفته و َبگفته این َچه توحفه ای بوده دیگر...
بی نظر من، باید از خداَیشان هم باشد. پس انتظار 

داشتند َچه هدیه َبگیرند؟ سن ایچ؟یا پوفک نمکی؟
َب کارخاَنه سیگار روان شده اید؛ توقع داشتید یخچال 

دوقولو یا خمیردندان نسیم َهدیه َبگیرید؟
اگر هم َخیلی ناراحتید، َبدهید َب َیک آدم ِسگرت کش 

)سیگاری( َمثال من؛ بهمن کوتاه را عشق است.
اصاًل َبگویید َببینم؛ ِکی موعاَرفه رئیس موبارزه با مواد 
موخدر است تا روان شوم؟ شاید آنجا ِست بافور و منقل 
با چند َمثقال َتریاک هدیه دهند. هر َچه باشد، از 

ِسگرت بهمن بهتر است...
شاید هم رئیس دوخانیات فکر َبکرده با این اوضاع 
قمر در عقرب اقتصادی، فقط َیک باکس سیگار بهمن 

َمی تواند َب آنها کمک کوند و آرامش َبرساند... َندانم.
هیییی... امان از سیگار که بیشتر مردم این َوالیت 
زیاده می کشند. هدیه َغیر مفید که َمی گویند همین 
است دیگر. کاًل هَمه مارکهای ِسگرت ضرر دارد؛ اصاًل 

همان بهتر که َمثال مِن تبعه موجاز، َتریاک َبکشید...
نجیب

ماجراهایتبعهموجاز

حکایتهایُقلمراد
امام جمعه موقت تهران:

اکنون می بینیم با پیش آمدن هر تعطیلی، مردم برای 
عزیمت به گردشگاه ها در شمال کشور صف می کشند 

که اینها نشان از سطح رفاه در کشور است.

ُقلمراد:
رفاه مردم خیلی باال زده، هی چپ و راست میرن 
شمال. تازه آقا از من نشنیده بگیرین ترکیه هم زیاد 
رفاه مردم رو چند  میرن. پیشنهاد می کنم سطح 
درجه بیارین پایین تا بتمرگن تو خونه هاشون اینقدر 

خوش گذرونی نکنن.

قاضی زاده هاشمی رئیس بنیاد شهید:
مردم به شهدا و فرهنگ شهادت طلبی احتیاج دارند. 
همه اقشار جامعه باید این فرهنگ را در کوچه و 

محالت و همچنین خانواده ها تبیین کنند.

ُقلمراد:
والله تجربه نشان داده که مردم شهدا را فراموش 
نکرده اند که شهدا از همین مردم بودند. بهتر است 
فرهنگ شهادت را در بین مسئوالن تبیین کنید که 
به نظر می رسد اگر فراموشی شهدا هم باشد از سوی 

همین جماعت مسئوالن   است. 

 وزیر صمت: خودرو را فقط 30 درصد گران کردیم.
وزیر صمت در جایی دیگر: تورم کشور ما باالی ۴0 
درصد است. از ابتدای سال تا امروز تنها 18 درصد 

افزایش قیمت خودرو را شاهد بودیم

ُقلمراد:باالخره خودرو را 30 درصد یا 18 درصد 
گران کرده اید؟ هرچه باشد شما تا ۴0 درصد تورم جا 
دارید. البته برای این که خیلی گران نشود می توانید 
آپشن های سوسولی را حذف کنید، مثل: کمربند 

ایمنی، ایربگ، کولر، زاپاس، شیشه جلو و ...
خجالت نکشید راحت باشید.

خبر خوان 
شهر هرت
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شیرینی نارگیلی
راضیه یزدی نژاد / مدرس آشپزی

پودر نارگیل پر چرب: 125 گرم / روغن مایع: 75 گرم
شکر: 250 گرم / سفیده تخم مرغ: 3 عدد

آب لیمو: یک دوم و وانیل: یک هشتم قاشق چایخوری
شیوه پخت: شکر، پودر نارگیل، سفیده تخم مرغ، روغن مایع و 
وانیل را باهم مخلوط کرده و از چرخ گوشت دو بار رد کنید. سپس 
در یک قابلمه ریخته و با قاشق چوبی روی حرارت مالیم مرتب 
هم بزنید تا کمی گرم شود )اصاًل نباید بجوشد(. بعد آبلیمو را 
اضافه کنید. حدوداً ده دقیقه نگه دارید و بعد بگذارید خنک شود. 
مواد را  داخل قیف ریخته و در سینی که کاغذ روغنی گذاشتید 

بریزید و در فر 175 درجه به مدت یک ربع قرار دهید. 
نکات:

1- داغ زدن )حرارت دادن( شیرینی نارگیلی مهمترین قسمت 
است. روی حرارت کم مرتب با قاشق چوبی هم بزنید.

2- در ابتدا مواد سفت است و بعد از 5 دقیقه روان می شود. مواد 
را بین دو انگشت تست کنید. نباید دانه شکر را زیر دستتان 
احساس کنید. داغی مواد باید به اندازه ای باشد که دستتان 

را نسوزاند.

آشپزباشی

درسهای اخالقی
 پای درس استاد علی صفایی حائری

 دلی را که حریم 
خداست،

از چه چیزهایی پر 
کرده ایم؟

- انسان باید بر اساس استعدادهایش 
هوس- اساس  بر  نه  بگیرد،  شکل 

هایش. و با  این دید، کسی می تواند 
بزند  دست  انسان  دادن  شکل   به 
قلمرو  از  و  او  استعدادهای  از  که 

استعدادهایش آگاهی داشته باشد.
- این مهم نیست چه داری و در چه 
موقعیتی هستی. مهم این است که 
بازدهی داشته  تو چ قدر  دارایی  های 
است و در موقعیت ها]ی مختلف[ چه 
محکوم  آدمی  داشته  ای.  موضعی 
شرایط و موقعیت ها نیست که فرزند 
انتخاب خویش و زاده موضع گیری-

 هاست.
که  روزها  است...  قطعی  مرگ   -
هستند  موش هایی  مثل  می گذرند، 
که طناب عمر ما را می جوند...گذشِت 
زمانه ما را به خاک بر می  گرداند، مگر 
داده  بقایی  را  خودمان  قباًل  اینکه 
آن هایی  باشیم.  کرده  ذبح  و  باشیم 
که ذبح نیستند، مردار هستند؛ ارزش 

ندارند؛ از دست رفته هستند.
- بارها شنیده  ایم که یک مقدار غذای 
معین، در چند بدن یک مقدار نیروی 
یکسان نمی گذارد. این قرآن است که 
بعضی ها با آن به خسارت می رسند.

بهره برداری از قرآن به مقدار جریان 
زیاد  و  کم  تو،  فالح  و  رویش  و  تو، 

می شود.
- رضایت به آنچه که هسـت و قناعت 
و  می  ُکشد  را  هنر  موجود،  وضع  به 
ریشه آن را می  خشکاند.کسی که از 
نمی - هنرمند  است  راضی  وضعش 

بهتر  و  بیشتر  یعنی  شود.نارضایتی، 
اول ساختمان هنر  خواستن، سنگ 

است.
- استغفار باید در برابر آن چه دل ما 

را خوشحال کرده و یا به رنج کشیده 
است، باشد!

کسی  چه  به  دل  که  ببینیم  باید 
داده ایم؟ کجا و با چه کسی بوده ایم؟ 
که  را  دلی  کنیم...  محاسبه  اینطور 
عرش و پایتخت خدا و حریم حرم الهی 
از چه چیزهایی پر کرده ایم؟  است، 
چرا به غیر او دل دادیم؟ باید اینگونه 
که  بفهمیم  خود  تا  کنیم  محاسبه 

بدهکاریم.
- من در حالی که برای این هر سه )علم 
و فلسفه و عرفان( حرمت قائل هستم، 
و  کرده ام  باور  هم  را  محدودیتشان 
این است که به وحی روی آورده ام. و 
این را یافته ام که بینش دینی انسانی 
مرحله  به  و  می پرورد  و  می کارد  را 
استقالل  و  آمدن(  )قوام  استغالظ 
می رساند که علم و فلسفه و عرفان 
می خواهند آن را موضوع کار خود قرار 
بدهند... و به طور کلی بینش دینی و 
روش های تربیتی آن با بینش فلسفی 
و عرفانی دوگانگی پیدا می کنند، که 
می بینیم انبیاء از کجا آغاز می کنند 
می کنند  شروع  کسانی  چه  با  و 
ولی دیگران از کجا و چگونه و با چه 

کسانی؟
- هر انسانی  می  تواند به آن قله اوجی 
انسان ها رسیدند.  عالی ترین  برسد که 
تا  نیست  استعدادها  مقدار  مهم 
بگویید ما کمتر از آن ها داریم؛ چون 
آن ها با استعدادهاشان به این جریان 
اوج  و  قله  آن  به  وقتی  نرسیدند. 
داشتند،خرج  را  آنچه  که  رسیدند 

کردند و به جریان انداختند.
ساده  تر بگویم: 

آنچه آدمی را باال می  برد نه سرمایه 
است و نه عمل، که سعی اوست.

دانستنیهای خودرو

  نکات مهم در استارت زدن خودرو
بخش مکانیک خودرو هنرستان فنی و حرفه ای شهید دکتر باهنر نی  ریز

برای روشن کردن خودرو باید نکاتی را 

رعایت کنیم که یکی از مهم ترین آن ها 

صبر کردن پیش از استارت زدن خودرو 

به مدت چند  ثانیه در حالت باتری است.

آیا این کار واقعًا الزم است؟

این  می شود  پیشنهاد  زیر  دالیل  به 

نکته در مواقعی که خودرو سرد بوده 

و چند ساعتی از خاموش شدن موتور 

می گذرد رعایت گردد:

1- در این چند ثانیه فرصتی به کامپیوتر 

خودرو و قطعات برقی و سنسورها داده 

می شود تا کلیه مدارها در این  سیستم 

چک گردد و از احتمال بوجود آمدن 

خوردن  استارت  و  سیستم  در  خطا 

زیادی خودرو  جلوگیری شود . 

بازکردن  از  کنیم پس  دقت  اگر    -2

سوئیچ صدایی از پمپ بنزین شنیده 

می شود که نشان دهنده ارسال سوخت 

به سمت انژکتورها می باشد و پس از 

چند ثانیه این صدا قطع می گردد. این 

پرشدن  نشان دهنده  صدا  قطع شدن 

مسیرهای سوخت بنزین و از پمپ به 

انژکتور است و فشار اولیه مناسبی برای 

پاشش سوخت توسط انژکتورها فراهم 

می گردد. در مواقعی که خودرو سرد 

خودرو،  شدن  روشن  زود  برای  است 

استپر موتور دریچه گاز را بسته تا میزان 

احتراق  شروع  برای  بیشتری سوخت 

پر شدن مسیرهای  که  مصرف گردد 

سوخت و ایجاد یک فشار اولیه کمک 

بسزایی برای زود روشن شدن خودرو 

دارد. در اصطالح موتور با تک استارت 

روشن شود.

فرصت  راننده  ثانیه  چند  این  در   -3

خواهد داشت که صفحه نشان دهنده 

معیوب  در صورت  و  ببیند  را  آمپرها 

بودن و روشن نشدن یکی از چراغ های 

اعالن خطر، نسبت به رفع ایراد اقدام 

این  بودن  سالم  تست  چون  نماید. 

عالئم توسط راننده فقط در زمانی که 

سوئیچ باز است و موتور استارت نخورده 

امکانپذیر است.

شاید این سؤال پیش بیاید که من موارد 

فوق را رعایت نمی کنم و تا به حال هم با 

مشکلی روبرو نشده ام. 

با  مدت  کوتاه  در  است  ممکن  بله 

مشکلی مواجه نشویم اما این یک کاری 

پیشگیرانه است که در طوالنی مدت 

تأثیر مثبت خود را خواهد گذاشت.

وجود خطا در سیستم موجب باال رفتن 

باال  شتاب،  کاهش  سوخت،  مصرف 

رفتن مواد آالینده و تأثیر منفی بر روی 

کلیه سنسورهای اصلی خودرو خواهد 

گذاشت.

آخر خط بودم 

ناگهان ورق برگشت
فاطمه زردشتی نی ریزی

نی ریزان فارس:
کودکِی تلخی داشته... خیلی تلخ... 
از  آه  آنها  یادآوری  با  که  روزهایی 

نهادش بلند می شود...
حامد یکی از هزاران معتادی است 
که روزهای تلخ اعتیاد را با گوشت و 
پوست و استخوان خود لمس کرده؛ ... 
و حاال بعد از گذشت آن روزهای سیاه 
خاطراتش  از  و  نشسته  ما  روبروی 

می  گوید:
و  اطرافم  شهرهای  از  یکی  اهل 
روزهای تلخ کودکی ام را هیچ وقت 
فراموش نمی کنم. پدرم ابتدا وضع 
نبود  کار  اهل  داشت.  خوبی  مالی 
و با ارث زیادی که از پدربزرگم به 
شب  به  را  روزش  بود،  رسیده  او 

می رساند.
همه چیز اما از اعتیاد پدرم شروع شد. 
با یک دود و دو دود شروع شد و کار به 
جایی رسید که تمام زندگی و مال و 
منالمان را دود کرد و به هوا فرستاد. 
و  داشتیم  هرچه  آب،  باغ،  زمین، 
نداشتیم را توی سوراخ وافور کرد و 

کشید و کشید...
هر روز دعوا، هر روز بحث، هر روز 
کتک کاری و فحش و ناسزا... پدرم دار 
و ندارمان را می فروخت و می کشید 
و مادرم نفرین می کرد و بد و بیراه 
می گفت... پدرم هم کوتاه نمی آمد و 
مادرم را زیر مشت و لگد می گرفت 
و این وسط من و برادر و خواهرها 
بودیم که آرزوی یک ساعت آرامش 

به دلمان مانده بود.
پنجم ابتدایی بودم که درس و مشق 
را بوسیدم و گذاشتم کنار و سیگار 
کشیدن را شروع کردم... کم کم در 
کنار سیگار شروع به مشروب خواری 
کردم و در پانزده سالگی برای اولین 

بار با بنگ آشنا شدم.
کم کم اموال پدرم به طور کامل ته 
کشید؛ به طوری که حتی در خانه 
نانی برای خوردن نداشتیم و همین 
باعث شد که پدرم به موادفروشی رو 
بیاورد و متأسفانه این وسط مادرم 
حدود  شد.  همراه  او  با  ناگزیر  هم 
سالهای 86 پدر و مادرم با هم مواد 
فروشی را شروع کردند و از آنجا که 
هیچ گاه بار کج به منزل نمی رسد، 
خیلی طول نکشید که پدرم دستگیر 

و روانه  زندان شد.
آزاد که شد، از لحاظ روحی حسابی 
مصرف  از  دست  ریخت.  هم  به 
تریاک کشیده بود و رو به قرص های 
روانگردان آورده بود و واقعًا اوضاع 
روحی  تعادل  داشت.  بدی  روحی 
نداشت و کارهایی می کرد که ما واقعًا 
می شدیم.  همسایه  و  در  شرمنده  
می زد  کتک مان  می زدیم  حرف  تا 
و شروع می کرد به فحاشی تا اینکه 
برداشت  را  نفتی  پیت  آخر  دست 
و کل خانه و زندگی مان را به آتش 
حریفش  کردیم  کار   هر  کشید. 
پلیس  با  ناچار  به  اینکه  تا  نشدیم 
تماس گرفتیم و او را تحویل زندان 

دادیم.
50 ساله بود پدرم که در زندان دچار 
ایست قلبی شد و فوت کرد. دروغ 
چرا؟ مرگ او همه  ما را خوشحال کرد 
و آرامشی نسبی به خانه مان برگشت 
اما همچنان از لحاظ مالی آه در بساط 

نداشتیم...
بیشتر  کردم  سعی  مرد،  که  پدرم 
کار کنم و این برای من که از 10-11 
بودم زیاد سخت  سالگی کار کرده 

نبود. 

با مرگ پدر کششم به سمت مواد 
بیشتر شد. بنگ، ترامادول و مشروب 
دیگر جواب نمی داد و کم کم به سمت 
مواد سیاه کشیده شدم و به تریاک 
رو آوردم. از تریاک خوشم می آمد 
اما به پا کردن بساط آن سخت بود. 
 ... و  وافور  مثل  زیادی  تشکیالت 
آدم  از  زیادی  وقت  و  می خواست 

می گرفت. 
از  یکی  داشتم.  مغازه  روزها  آن 
دوستانم که هروئین مصرف می کرد 
آمد دِر مغازه ام. به اصرار از او خواستم 
یک دود هرویین به من بدهد. قبول 
این  از  لجبازتر  من  اما  نمی کرد 

حرف ها بودم...
اولین بار که هروئین مصرف کردم 
فکر  راه می رفتم...  ابرها  روی  انگار 
مشکالتم  تمام  یکباره  به  می کردم 
حل شده غافل از اینکه از چاله به 
چاه و چاه به دره افتاده بودم. کم کم 
مصرف هروئینم بیشتر و بیشتر شد 
و کار به جایی رسید که اصاًل نای کار 
کردن نداشتم. فقط و فقط به مواد 
فکر می کردم و به اینکه چطور مواد 
را تهیه کنم. هروقت داشتم با پول و 
وقتی نداشتم با زور و التماس...  آنقدر 
قیافه  و  از ریخت  بودم که  کشیده 
افتاده بودم و وزنم به 35 کیلو رسیده 
بود اما اصاًل برایم مهم نبود. مثل کبک 
سرم را کرده بودم زیر برف... مصرف 
می کردم که زندگی کنم و زندگی 
به  کار  کنم...  مصرف  که  می کردم 
جایی رسید که حتی به مادر و خواهر 
و برادرم هم رحم نکردم. وسایلشان 
را برمی داشتم و با فروختن آنها موادم 
را جور می کردم؛ به طوری که حتی 
بیچاره ها از دست من دِر ماشین و 

اتاقشان را قفل می کردند... 
کم کم خانواده قیدم را زدند و مرا از 

برایم  نه  دیگر  کردند.  بیرون  خانه 
نه  قیافه ای،  نه   بود،  مانده  اعتباری 
از  ناچار  به  خاطر  همین  به  پولی؛ 
شهرمان کوچ کردم و به نی ریز آمدم... 
مانده  برایم  که  چیزی  تنها  حاال 
بود که در آن زندگی  بود ماشینم 
می کردم. آرزوی یک کفش نو، یک 
جدید  لباس  یک  یا  گرم  خوراک 
لحاظ  از  بود.  مانده  دلم  به  بدجور 
جسمی آنقدر به هم ریخته بودم که 
حتی جانی برای گرفتن کالچ ماشین 
مواد  که  داشتم  پولی  نه  نداشتم. 
تهیه کنم و نه غذایی که بخورم. به 
همین خاطر به ناچار ماشینم را هم 

فروختم و با آن اتاقی کوچک گرفتم 
و بقیه را دادم مواد و مصرف کردم... 
دلم می خواست به سمت خانواده ام 
برگردم اما از گوشه و کنار می شنیدم 
که خانواده ام به آشنایان گفته اند من 

مرده ام! 
به آخر خط رسیده بودم که ناگهان 
ورق برگشت. آن روز از فرط خماری 
را  پتویم  بود.  رسیده  لبم  به  جانم 
فروختم و لب جاده ایستادم تا با پول 
آن به شهر خودمان بروم و مواد تهیه 

کنم...
خیلی تلخ بود. برای هر ماشینی که 
وضعم  و  سر  می کردم،  بلند  دست 
از کنارم  را که می دیدند بی تفاوت 
می گذشتند تا اینکه ماشینی چند 
متر جلوتر از من ترمز کرد و صدایم 

زد...
گفت  ایستادم  که  ماشینش  کنار 
بچه  کجایی؟ از کجا می آیی؟ گفتم 
گفت  دلسوزانه  ندارد.  ربطی  تو  به 
گم  چیزی  اگر  که  نایست  اینجا 
شد می گویند کار توست... بعد هم 
ماشینش را روشن کرد و رفت، بدون 
این که حتی تعارفم کند... او که رفت 

به گریه افتادم و پیش خودم گفتم 
ببین کارت به کجا رسیده که مردم با 

تو اینطور برخورد می  کنند.
چند دقیقه بعد بنده خدایی جلوی 
پایم ترمز کرد. از سر و وضعش معلوم 
بود که وضع مالی خوبی دارد و آدم 
ورانداز  را  پایم  است. سرتا  حسابی 
کرد و گفت بیا کنارم بنشین، کارت 
دارم. چیزی نگفتم که دوباره گفت، 
من این سمت خیابان کاری نداشتم 
اما تو را که دیدم یکهو انگار یکی در 
گوشم گفت به طرفت بیایم و به تو 
رفتم  خورد،  که  قسم  کنم.  کمک 

کنارش نشستم.
- معتادی؟

- نه!
مشخص  دندان هایت  و  قیافه  از   -

است! 
چیزی نگفتم.

آن روز یعنی 10 سال پیش، سه تا 
تراول پنجاه هزار تومانی از جیبش 
درآورد، آن را به من داد و گفت برو 

حالش را ببر. ..
که  شد  چه  لحظه  آن  نمی دانم 
تراول ها را برگرداندم، از او خواهش 
کردم مرا به یک کمپ برساند و پول 
کمپ را حساب کند و آن بنده خدا 

هم پذیرفت.
خیلی سخت  ترک  دوران  روز   28
تحمل  را  دردها  همه   اما  گذشت؛ 
کردم تا رها شوم. خسته شده بودم 
و می خواستم هر طور شده به زندگی 

برگردم.
از کمپ که بیرون آمدم هیچ  چیز 
نداشتم... هیچ چیز...  شلوارم پاره بود 
و پول نداشتم آن را به خیاط بدهم 
کارگری...  رفتم  کند.  رفو  برایم  تا 
خوشحال بودم و اصاًل باورم نمی شد 
بدون دود و مواد هم می شود زندگی 

کرد.
بی گوشی،  بی وسیله ای،  بی پولی، 
کارگری  با  اما  بود  سخت  خیلی 
شروع کردم. چهار پنج روز سیگار 
می کشیدم اما همان را هم گذاشتم 

کنار.
لحظه به لحظه، ساعت به ساعت، ماه 
به ماه و سال به سال پیشرفت کردم. 
برای خودم لباس خریدم، غذا خریدم 
و بعد از دو سال توانستم موتور بخرم. 
کم کم شغل ثابت پیدا کردم و با وام و 
تالش برای خودم  یک ماشین باری 

خریدم...
خدا را شکر عالوه بر مسائل مالی، 
دیگر چیزهایی را هم که از دست 
چیزهایی  برگشت،  بودم  داده 
که از ماشین و موتور و پول برایم 
ارزشمندتر بود، چیزهایی مثل عزت، 
آبرو، اعتبار... چهار ماه از پاک بودنم 
دیدار  به  روز  یک  که  بود  گذشته 
خانواده ام رفتم. مرا که دیدند شوکه 
شدند و حسابی خوشحال. دورادور 
سرم  پشت  عده ای  که  می شنیدم 
می گفتند این دوباره به سمت اعتیاد 
سال  دو  وقتی  اما  می شود  کشیده 
گذشت و دیدند من همچنان پاک 

مانده ام کم کم باورم کردند...
نفس عمیقی می کشد...

حاال ده سال از آن روزها می گذرد. 
دعا می کنم هیچ جوانی معتاد نشود 
و مسیر من را دنبال نکند، چون با 
قاطعیت می گویم از هر صد نفر که 
به روز من بیفتد شاید تنها یک نفر 
برگردد.  زندگی  به  دوباره  بتواند 
انتهای این مسیر یا قبرستان است یا 
زندان... فقط خدا را شاکرم که دوباره 

به زندگی برگشتم...

/ زمین، باغ، آب، هرچه داشتیم را توی سوراخ وافور 
کرد و کشید...

/ دست آخر پیت نفتی را برداشت و  زندگی مان را به 
آتش کشید.

/ تراول ها را برگرداندم، از او خواهش کردم مرا به یک 
کمپ ترک اعتیاد برساند 

/ اصاًل باورم نمی شد بدون دود و مواد هم می شود 
زندگی کرد.

/ وقتی دو سال گذشت و دیدند من همچنان پاک 
مانده ام کم کم باورم کردند...

بچه ها سالم
به کوشش سمیه نظری 

هویج های نشسته 
دستهای کثیف

دو خرگوش کوچولو به نام های ُکپل و دم کوتاه با هم 
دوست بودند. یک روز که با هم به گردش بیابان رفته 
بودند ُکپل گفت: »من بازی با خاک را دوست دارم.  بیا 

با هم النه کوچکی درست کنیم. «
دم کوتاه قبول کرد. آنها تا ظهر همانجا در خاک ها 
بازی کردند. زمین را  به اندازه خانه خودشان گود 
کردند.  آنقدر کار کردند که هر دو آنها گرسنه شدند. 
رفتند و رفتند تا به مزرعه هویج،  کلم و کاهو رسیدند. 
یک عالمه خوردنی آنجا بود. آن دو مقداری محصول 
چیدند تا بخورند. ُکپل که خیلی گرسنه بود شروع به 

خوردن هویج ها کرد و دندان زد و خورد. 
آب  جوی  نخور.  کن  »صبر  گفت:  او  به  دم کوتاه 
اول  و  برویم  آنجا  بیا  نزدیکی هاست.  همین  در 

دستهایمان را و سپس میوه ها را بشوییم و بخوریم.«
ولی ُکپل چون خیلی گرسنه بود به حرف دوستش 
گوش نکرد و همانطور تندتند هویج و کلم های پر از 
خاک و ِگل را خورد. مدتی گذشت که سر و صدای ُکپل 
بلند شد. دستش را گذاشت روی شکمش و گفت: »آی 

دلم،  وای دلم! آی.... آی دلم!« 
دم کوتاه خیلی ناراحت شد و گفت: بیا برویم پیش 

دکتر بُزی. 
سپس هر دو راه افتادند تا به خانه آقا دکتر رسیدند.

دکتر بُزی به او دارو داد و گفت: »همیشه قبل از خوردن 
هر چیزی اول دست هایتان را بشویید. سپس از تمیز 
بودن غذای خود مطمئن باشید تا هیچ وقت دل درد 

نگیرید.«
و النه کوچک  بروند  تا  افتادند  راه  و دم کوتاه  ُکپل 
خاکی خود را کامل کنند. در راه که از کنار مزرعه عبور 
دلش  بود،  گرسنه شده  دوباره  که  کپل  می کردند، 

می خواست هویج ها را بچیند و همین جوری بخورد.

به انتخاب: پروین آزاد،  مدیر و مربی پیشین مهدکودک 
شهید زهری زاده نی ریز
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 به کوشش فاطمه زردشتی نی ریزی

دل سپردن به کسی
  که دوستت نمی دارد

دریتا کومو 
زاده 1۹58 در تیراناِی آلبانی. مادر او از رهبران حزب کارگر در دوران ضد فاشیست 
بود و پدرش از رهبر پارتیزان ها و  وزیر کشاورزی که بعداً زمانی که دریتا دو ساله 
بود، توسط دولت کمونیستی به سی سال زندان و کار اجباری محکوم شد. دریتا 
زندگی کوتاهی داشت و بعد از بیست و سه سال به دلیل ابتال به سرطان جان باخت. 
لحظاتی که او آخرین نفسهای زندگی اش را می کشید مادرش را به کار اجباری 
فرستاده بودند. دریتا در تنهایی مرد. شعر تنهایی از معروفترین سروده های اوست 

که می خوانید:
تنهایی تلفنی ست که زنگ می زند مدام

صدای غریبه ای ست که سراغ دیگری را می گیرد از من
یک شنبه ی سوت وکوری ست که آسمان ابری اش ذّره ای آفتاب ندارد

حرف های بی ربطی ست که سر می برد حوصله ام را
تنهایی زل زدن از پشت شیشه ای ست که به شب می رسد

فکرکردن به خیابانی ست که آدم هایش قدم زدن را دوست می دارند
آدم هایی که به خانه می روند و روی تخت می خوابند و چشم های شان را می بندند 

اّما خواب نمی  بینند
آدم هایی که گرمای اتاق را تاب نمی آورند و نیمه شب از خانه بیرون می زنند

تنهایی دل سپردن به کسی ست که دوستت نمی دارد
کسی که برای تو گل نمی خرد هیچ وقت

کسی که برایش مهم نیست روز را از پشت شیشه های اتاقت می بینی هر روز
تنهایی اضافه بودن  است در خانه ای که تلفن هیچ وقت با تو کار ندارد

خانه ای که تو را نمی شناسد انگار
خانه ای که برای تو در اتاق کوچکی خالصه شده است

تنهایی خاطره ای ست که عذابت می دهد هر روز
خاطره ای که هجوم می آورد وقتی چشم ها را می بندی

تنهایی عقربه های ساعتی ست  که تکان نخورده اند وقتی چشم باز می کنی
تنهایی انتظارکشیدن توست وقتی تو نیستی

وقتی تو رفته ای از این خانه
وقتی تلفن زنگ می زند اّما غریبه ای سراغ دیگری را می گیرد

وقتی در این شیشه ای که به شب می رسد خودت را می بینی هر شب

کوتاه ترین داستان دنیا
»ارنست همینگوی« کوتاه ترین داستان جهان را در یک شرط بندی 
نوشت؛ زمانی که یکی از دوستانش ادعا کرد با 6 کلمه نمی توان داستان 
نوشت. برخی هم می گویند این داستان را برای شرکت در یک مسابقه 

نوشته و برنده مسابقه نیز شده است. داستان این بود:

For Sale: Baby Shoes, Never Worn

»برای فروش: کفش بچه، هرگز پوشیده نشده«

داستان
جای خالی تو...

مریم سمیع زادگان

طوبا خانم کـه فوت کرد، همه گفتند چهلم نشده حسین آقا می رود 

یک زن دیگر می گیرد. سه ماه گذشت و حسین آقا هر پنجشنبه 

می رفت سر خاک. ماه چهارم خواهرش آستین زد باال که داداش 

تنهاست و خواهر برادرها سرگرم زندگی خودشان هستند، خیلی 

نمی رسند کـه بـه او برسند. طلعت خانم را نشان کرد و توی یک 

مهمانی نشان حسین آقا داد.

حسین آقا که برآشفت، همه گفتند یکی دیگر کـه بیاید جای 

خالی زنش پر می شود. حسین آقا داد زد جای خالی زنم را هیچ 

زنی نمی تواند پر کند. توی اتاقش رفت ودر را به هم کوبید. همه 

می گفتند یک مدتی تنها باشد وادار می شود جای خالی زنش را پر 

کند. مرد زن می خواهد. حسین آقا ولی هر پنجشنبه می رفت سر 

خاک. سال زنش هم گذشت و حسین آقا زن نگرفت.

همه می  گفتند امسال دیگر حسین آقا زن می گیرد. سال دوم و سوم 

هم گذشت و حسین آقا زن نگرفت. هر وقت یکی پیشنهاد می داد 

حسین آقا زن بگیرد، می گفت آن موقع که بچه ها احتیاج داشتند 

این کار را نکردم، حاال دیگر از آب و گل درآمده اند. حرفی از احتیاج 

خودش نمی زد. دخترها را شوهر داد و بـه پسرها هم زن، اما وعده  

پنجشنبه ها سر جایش بود.

همه می گفتند دیگر کسی توی خانه نمانده، بچه ها هم رفته اند، 

دیگر وقتش اسـت، امسال جای خالی طوبا خانم را پر می کند. 

حسین آقا ولی سمعک الزم شده بود، دیگر گوش هایش حرف های 

همه را نمی شنید.

آقا مرد. توی وسایلش دنبال چیزی می گشتند.  دیروز حسین 

چشمشان افتاد بـه کتاب خطی قدیمی روی طاقچه، دخترش 

گفت خط باباست، اول صفحه نوشته بود:

هر چیز کـه مال تو باشد خوب اسـت، حتی اگر جای خالی »تو« 

باشد، آخر جای خالی توی دل، مثل سوراخ توی دیوار نیست کـه با 

یک مشت کاهگل پر شود. هزار نفر هم بروند و بیایند آن دل دیگر 

هیچ  وقت دل نمی شود.

آشنایی
مهدی اعیان منش

من

 تو ر ا!

به ازدحام لحظه های سبز می برم

لحظه های روشن از ستاره های بی قرار

تا که

گرِم »ُرستن«و »شکفتن« و »صدا« شوی

تا که در هجوِم 

»سیب« و »گندم« و »فریب« و »وسوسه« 

رنگ آشنایی خدا شوی

 غلط های متداول در زبان فاریس
از دیدگاه استاد حسن عمید

مصائب/ مصاعب: مصائب، جمع مصیبت به معنی رنج و اندوه و 
بلیه و هر امر مکروه است. مصاعب به معنی شدائد و مشقات، و جمع ُمصَعب )به ضم 
میم و فتح عین( است. برخی در استعمال این دو کلمه اشتباه می کنند و مصاعب را 

به جای مصائب می نویسند.

برگرفته از:  عمید، حسن )بی تا( غلطهای فاحش فرهنگهای فارسی به عالوه 
غلطهای مشهور و متداول، تهران: انتشارات کتابخانه گوتنبرگ، ص 127.

به دنبال آن هیئتی از کارشناسان تبلیغاتی اسرائیلی 
خواستار  پرسش  رشته  یک  در  و  آمدند  ایران  به 
شدند مقامات ایرانی روشن کنند که می خواهند چه 
تصویری از خود در جهان عرضه دارند و از چه راهی - 
کتاب، روزنامه، رادیو، تلویزیون، دانشگاه ها ... - دست 
به کار شوند. چنین برداشت منظم و منطقی برای 
دولت ایران تازگی داشت و َعلم از شاه کسب تکلیف 
می کند. شاه پاسخ می دهد: »... آن چه هست در خالل 
هفده ماده انقالب ما روشن است..« َعَلم می افزاید: ».... 
عرض کردم: باز هم می پرسند ما می خواهیم خود را 
دموکراتیک معرفی کنیم یا طریق دیگر؟ فرمودند: 
در سؤال و جواب اول نهفته است. ما یک سیستم 
مخصوص به خود داریم و به ایسمها و سیستمهای 
غربی معتقد نیستیم. عرض کردم: چرا سیستمهای 
غربی را تخطئه کنیم؟ اگر اجازه فرمایید بگویم: ما 
فکر می کنیم رسیدن به دموکراسی حقیقی از راه 
مشارکت حقیقی افراد در زندگی روزمره و اقتصادی 
آنان بهتر تأمین می شود تا این که اقلیتی به نام 
سندیکای کارگری و به نام دموکراسی نظر خود را بر 
جامعه و اکثریت تحمیل کند. فرمودند: بسیار خوب، 
خیلی خوب است، همین طور جواب بده« )یادداشت 

28 دی 135۴(.
یک  با  قراردادی  اسرائیلیها،  کمک  با  سرانجام 
شرکت سرشناس روابط عمومی آمریکایی  به نام  
Yankelovich, Skelly & White Inc بسته شد 
و گامهای آغازین این شرکت که به عکس دستگاه 
مورد  بود،  وارد  کار خود  به  ایران  تبلیغاتی دولت 
توجه قرار گرفت. ولی هنگامی که این شرکت طی 
پرسشنامه ای جویای نظر آمریکاییان درباره ایران 
از  نظرخواهی  بهانه  به  برآشفت که چرا  شد، شاه 
مردم پرسشهای منفی می کنند؟ »... فرمودند: این 
هم شد سؤال که ایران به صلح منطقه کمک می کند 
ایران  در  یا خیر؟  آزادی هست  ایران  در  نه؟...  یا 
زندانیان سیاسی زجر می بینند یا خیر؟ به تو مردکه 
پدرسوخته ها  این  دارد؟.....  ربطی  چه  پدرسوخته 
هم بر اثر تحریک نفتیها می خواهند دل ما را خالی 

بکنند...« )یادداشت 7 آذر 1355(.
به این سان دیگر برای کسانی که می خواستند بر پایه 
واقعیت، و نه دلخواه یک تن، روش تبلیغاتی کشور را 

معین کنند جایی نبود و به کار آنان پایان داده شد.

در سالهای واپسین دیگر کسی را یارای آن نبود که 
آنچه را به راستی در کشور می گذشت به شاه بگوید 
و تازه اگر هم می گفت، با واکنش تند و ناشکیبای او 
روبرو می شد. شاه می خواست تنها آن چیزی را که 
دلخواه او بود باور کند؛ چیزی که نشانی از خدمت 
بی مانند او به کشور و خرسندی توده مردم و در نتیجه 
توجیهی برای خودکامگی او باشد و در این شرایط 
دیگر جایی برای آمار درست یا حقیقت تلخ نبود. 
گمان او این بود که از راه گزارشهای دولت، بازرسی 
شاهنشاهی، شهربانی، ارتش، ساواک و دفتر ویژه، از 
همه جریانهای کشور و نظر راستین مردم آگاه است؛ 
در حالی که خود این دستگاه ها نیز جرئت بازگو 
کردن همه حقایق را نداشتند و معمواًل گزارشهایی را 
به عرض شاه می رساندند که موجب خشنودی او شود. 
َعَلم نقل می کند که شبی سر شام در کاخ ملکه مادر 
که سپهبد یزدان پناه، رئیس بازرسی شاهنشاهی نیز 
حضور داشت، »صحبت از این بود که چون مراجعات 
به بازرسی شاهنشاهی خیلی کم شده است، پس 
مردم راضی هستند. من به شوخی گفتم: ممکن 
است دیدند اثری ندارد، دیگر عریضه نمی دهند! نه 
شاهنشاه و نه یزدان پناه خوششان نیامد، ولی من 
این شوخی را مخصوصًا کردم که شاه را به اشتباه 

نیندازند.« )یادداشت 2۹ شهریور 1351(. 
هویدا - که سیزده سال نخست وزیر بود- و مقامهای 
مسئول دولت معمواًل آن چیزی را گزارش می دادند 
که موجب ناراحتی خاطر ذات مبارک نگردد. بارها در 
نشستهای هیئت وزیران یا کمیسیونهای گوناگون 
دولتی، مسئوالن امر از کاری ایراد می گرفتند یا با 
سیاستی موافق نبودند. روش هویدا معمواًل این بود 
که به ایراد گیرنده یادآور شود اگر حرفی دارد با او 
شرفیاب گردد و نظرش را به شاه بگوید. همین تهدید 
کافی بود که بسیاری خاموش شوند و به تدریج فرا 
گیرند به چه نحوی احیانًا موضوع حساسی را با هزار 
ترس و لرز و مالحظه کاری به عرض برسانند و اگر با 
واکنش نامساعدی روبرو شدند، چگونه جا بزنند. البته 
شمار کوچکی از دولتیان، دست کم در چهارچوب 
مسئولیت خود، با شهامت و پاکدلی آنچه را باور 
داشتند به زبان می آوردند، ولی به اصطالح فرانسویها 
این خود از آن مستثنیاتی بود که مؤید قاعده اصلی 

است.

در این میان تنها شهبانو فرح در حد توانایی خود 
کوشید چشم شاه را باز کند و حقایق را به او بگوید. 
َعلم - با آن که گمان می کرد شهبانو با او میانه خوبی 
ندارد - او را ».... عامل تعدیل کننده بزرگی می داند 
که امیدوار است همیشه باقی بماند و از تباهی قدرت 

جلوگیری کند.« )یادداشت 6 مهر 13۴۹(. 
در یادداشتی نیز آورده است که » ... سر شام رفتم، 
مطلب مهمی نبود. فقط علیاحضرت شهبانو جلوی 
شیطنتهای سگ بزرگ شاه را که سر به بشقاب همه 
می زند، جداً گرفتند. شاهنشاه فرمودند: چرا اینطور 
می کنی؟ جواب دادند همه ]حتی[ به این سگ هم 
تمّلق می گویند، تنها من نمی خواهم این کار را کرده 
باشم! نفهمیدم شاهنشاه خوششان آمد یا بدشان؟ 

...« )یادداشت 16 اسفند 135۴(.
انتقادهای شهبانو گاهی موجب گفتگوی به نسبت 
تند میان او و شاه - و دلخوری هر دو - می شد. َعلم 
به مشهد،  از سفری  بازگشت  در  نقل می کند که 
شهبانو » ... در هواپیما مرا احضار و یک ساعت با من 
مذاکره کردند. شهبانو از بعضی عملیات خواهران و 
بستگان شاهنشاه ناراضی است که مبادا به سلطنت 
ولیعهد صدمه بزند. فرمودند: این مطالب را تو به شاه 
عرض کن زیرا اگر ]من[ صحبت بکنم ]هم[ خودم 
ناراحت می شوم و هم شاهنشاه را ناراحت می کنم. 
بعضی قسمتها را درست می فرمایند اما نسبت به 
خویشاوندان خودشان فراموشی دارند که ایشان هم از 
اسم شاهنشاه و شهبانو سوءاستفاده زیادی می کنند. 
این مطلب را من گوش دادم و عرض کردم که به هر 
صورت همه اینها بد است. با انصاف تمام تصدیق 

کردند.« )یادداشت 1۹ اردیبهشت 13۴۹(. 
چند روز بعد َعلم گفتگوی با شهبانو را به تفصیل 
به عرض می رساند »... خیلی با دقت گوش دادند. 
فرمودند: شهبانو خیلی حساس است. باید حرفهای 
ایشان را گوش کرد. ولی اگر هرچه بگویند و بخواهند 
نه  ایشان  است.  معرکه  کنم، کالهمان پس  عمل 
آن که خیلی خوب  با  دارند،  تجربه  نه  و  حوصله 

هستند.« )یادداشت 23 اردیبهشت 13۴۹(.
ادامه دارد

برگرفته جستارگونه ای از:
عالیخانی، علی نقی )13۹3( یادداشتهای َعَلم، جلد 

اول، تهران: کتاب سرا، صص  11۴ تا 116

سالهای واپسین حکومت شاهنشاهی

به تو مرِدِکه پدرسوخته چه ربطی دارد که در ایران آزادی هست یا خیر؟  
بخش بیست و چهارم

ویژه  طنز نی ریزان فارس

سال ششم / شماره:  285
قیمت: 2 قرون

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

ماجراهایمنوبیبی
دیه پُت به کلَّت نَمونّه، نیِخی زن بسونی؟

بی بی گفت:
- جاسم! دیه کم کم دره میشه ِچل ساُلت، 

دیه ُپت به کلَّت َنموّنه، نیخی زن بسونی؟
جاسم نگاهش را از قالی گرفت...

- ای بابا، بی بی او موقع که چیا ارزونتر بود 
هیشکی زن اَ ما نداد و ما نگرفتیم... حاال 
خو دیه هیچی نگو، میه میشه زن بسونی؟ 
دختِری ای دوره اقد کالسشون رفته باال، 
میان میشن زن یکی مث من؟ هنو حرف 
نزدی میگن خونه دری؟ ماشین دری؟ 

پول دری؟
بی بی نفس عمیقی کشید...

- واویال کی دیه ای دوره خونه دره؟ میه 
میشه خونه بسونی؟ بعُدشم خوَنم خدا 
میده، ماشینم خدا میده، خدا کنه زن و 

شوور با هم بسازن و خوش باشن...
هر  تاال  خو  ما  بی بی؟  واال  بگم  چی   -
گذوشتیم  دس  َننم  یا  خودوم  دختری 

ن تا َیی شازِدی با  روش هیطو بودن! ِنِشسَّ
اسب شاخدار بره ُدّمالوشون...

نیسن  ایطو  دخترام  هِمی  خبه  ُخبه   -
جاسم، واال بعضیاشونم اقد قانعن ُدّمال 
شازده و اسب نیسن، با هو خرم بیری قبول 
می کنن، فقط گموُنم َیی ذری تو و َننت 

هواتون باالئه جاسم، نی؟
- نه جون خوُدت بی بی، هی َیی ماه پیش 
بود که َننم رف خواسگاری دختر طلعت 
که دره دکتری میخونه گفتود نه! دوسه 
ماه پیشم خو زنگ زد بریم خواسگاری 

ساناز که بواش کارخونه دره دَیم گفتن  نه!
بی بی چپ چپ نگاهش کرد...

- میگم جاسم، ننه َیی موقع رودل نکنی! 
واال اَ هو قدیم و ندیمم گفتن ببین جاته، 
بذا پاته! خو آدم َیی ِجی میره که هم شأن 
نکنن،  یُخشم  رو  باشه، سنگ  خودوش 

اَُزش بونه ام نگیرن...

- کجا بی بی؟ شوما بوگو کجا؟
- کجا؟ مثاًل هی  فری دختر اسمال بقال،  
و  قشنگ  و  کاری  و  نجیب  دختر  چه 
جونی، تازه خیاطی ام بلده! بابا ننشم مث 

خودمونن...
جاسم سری تکان داد...

- چی بگم واال بی بی...
- ُخبه ُخبه دیه نیخوا طاقچه باال بذری، اَ 
خداتم باشه دختر به ای خوبی و نجیبی... 

برم زنگ بزنم بری ننش؟
- بی بی حداقل صب کنین اول با َننم حرف 

بزنم.
- الزم نکرده، تا وختی من اینجا هسم ننت 

چکاره هه؟
بی بی از سرجایش بلند شد و همانطور که 

بشکن می زد زیر لب گفت:
- بادابادا مبارک بادا... ایشاال مبارک بادا...!
گالبتون

جمع کردن بابابزرگ 
توسط اداره بهداشت

بابا بزرگم پیرمرد شریف و مهربان و دنیا دیده ای است! تنها 
ایرادش این است که حرفش را ُرک و روراست می زند که این 

روزها گاهی موجب دردسر می شود! 
دیروز عصر مادربزرگ به من زنگ زد و گفت: مادر به دادم 

برس که بابابزرگت رو با خودشون بردن.
با وحشت گفتم: کیا  ُبردن؟

- اداره بهداشت!
- مگه میشه مادر جون؟

- حاال که شده!
- آخه مگه بابابزرگ حموم نمی رفت؟! 

مادر بزرگ با عصبانیت فریاد زد: نه... اشتباه نکن! بابابزرگت 
از تمیزی مثل دسته گله پسر نادون!!! 

سریع خودم را رساندم! چشمتان روز بد نبیند! بابابزرگ 
دندان مصنوعیش را بیرون آورده بود و داشت با مأموران 

بهداشت و تعدادی از مردم بحث و بگومگو می کرد!
یک خانم داشت سر مأموران بهداشت فریاد می زد: اگه 

شمام رضایت بدید من رضایت بده نیستم!
با ترس و لرز پرسیدم: بابابزرگ چی شده؟! چرا هر جا میری 

فتنه به پا می کنی؟!
اخمهایش را در هم کشید و گفت: حقیقت تلخه! حرف 

حساب زدم میخوان منو از شهر بیرون کنن!
ادامه داد: داشتم از پیاده رو رد می شدم که چشمم به این 
جماعت افتاد که همگی ماسک زده کنار هم ایستاده بودن! 
به اونا گفتم: آخه نه می تونید خونه بخرین! نه می تونین 
آینده ای  نه  کنین!  ازدواج  می تونین  نه  بخرین!  ماشین 

دارین... ماسک زدنتون برای چیه؟!
این خانم بلند شده به اتهام ترویج بیماری و افسردگی و 
ناامیدی و کمک به انتشار ویروس کرونا زنگ زده به اداره 

بهداشت!
فریاد زدم: امان از بی تقصیری و بی گناهی شما بابابزرگ!

قربانتانغریبآشنا

زبونمالل،زبونمالل
بهمن کوتاه را

عشق است
موعارفه  مراسم  در  کردم  َشنیده 
دوخانیات  شرکت  جدید  رئیس 
جورنالیست  هر  َب  ایران،  َوالیت 
باکس  َیک  )خبرنگار( 
بهمن  )سیگار(  ِسگرت 

َهدیه داده شده است.
َنظاره  خبرها  در  هم  بعد 
کردم نوشته کرده موعاون مطبوعاتی َوزارت ارشاد 

بدش َبگرفته و َبگفته این َچه توحفه ای بوده دیگر...
بی نظر من، باید از خداَیشان هم باشد. پس انتظار 

داشتند َچه هدیه َبگیرند؟ سن ایچ؟یا پوفک نمکی؟
َب کارخاَنه سیگار روان شده اید؛ توقع داشتید یخچال 

دوقولو یا خمیردندان نسیم َهدیه َبگیرید؟
اگر هم َخیلی ناراحتید، َبدهید َب َیک آدم ِسگرت کش 

)سیگاری( َمثال من؛ بهمن کوتاه را عشق است.
اصاًل َبگویید َببینم؛ ِکی موعاَرفه رئیس موبارزه با مواد 
موخدر است تا روان شوم؟ شاید آنجا ِست بافور و منقل 
با چند َمثقال َتریاک هدیه دهند. هر َچه باشد، از 

ِسگرت بهمن بهتر است...
شاید هم رئیس دوخانیات فکر َبکرده با این اوضاع 
قمر در عقرب اقتصادی، فقط َیک باکس سیگار بهمن 

َمی تواند َب آنها کمک کوند و آرامش َبرساند... َندانم.
هیییی... امان از سیگار که بیشتر مردم این َوالیت 
زیاده می کشند. هدیه َغیر مفید که َمی گویند همین 
است دیگر. کاًل هَمه مارکهای ِسگرت ضرر دارد؛ اصاًل 

همان بهتر که َمثال مِن تبعه موجاز، َتریاک َبکشید...
نجیب

ماجراهایتبعهموجاز

حکایتهایُقلمراد
امام جمعه موقت تهران:

اکنون می بینیم با پیش آمدن هر تعطیلی، مردم برای 
عزیمت به گردشگاه ها در شمال کشور صف می کشند 

که اینها نشان از سطح رفاه در کشور است.

ُقلمراد:
رفاه مردم خیلی باال زده، هی چپ و راست میرن 
شمال. تازه آقا از من نشنیده بگیرین ترکیه هم زیاد 
رفاه مردم رو چند  میرن. پیشنهاد می کنم سطح 
درجه بیارین پایین تا بتمرگن تو خونه هاشون اینقدر 

خوش گذرونی نکنن.

قاضی زاده هاشمی رئیس بنیاد شهید:
مردم به شهدا و فرهنگ شهادت طلبی احتیاج دارند. 
همه اقشار جامعه باید این فرهنگ را در کوچه و 

محالت و همچنین خانواده ها تبیین کنند.

ُقلمراد:
والله تجربه نشان داده که مردم شهدا را فراموش 
نکرده اند که شهدا از همین مردم بودند. بهتر است 
فرهنگ شهادت را در بین مسئوالن تبیین کنید که 
به نظر می رسد اگر فراموشی شهدا هم باشد از سوی 

همین جماعت مسئوالن   است. 

 وزیر صمت: خودرو را فقط 30 درصد گران کردیم.
وزیر صمت در جایی دیگر: تورم کشور ما باالی ۴0 
درصد است. از ابتدای سال تا امروز تنها 18 درصد 

افزایش قیمت خودرو را شاهد بودیم

ُقلمراد:باالخره خودرو را 30 درصد یا 18 درصد 
گران کرده اید؟ هرچه باشد شما تا ۴0 درصد تورم جا 
دارید. البته برای این که خیلی گران نشود می توانید 
آپشن های سوسولی را حذف کنید، مثل: کمربند 

ایمنی، ایربگ، کولر، زاپاس، شیشه جلو و ...
خجالت نکشید راحت باشید.

خبر خوان 
شهر هرت
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3000 متر مربع  ملک 
پلنگان دارای سند تک برگ 

به فروش می رسد

09171334347

فروش ملک

2/37178

بنایی و رنگ آمیزی 

درخشان
 مسئول احمد خرمدل 

09171334347
1/37178

فروشی 
ویترین مخصوص اجناس 

عتیقه و فانتزی
پشتی قالیچه ای 6 عدد

09171322207 

1/37193

تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیأت  رأی شماره 140060311005000748  برابر 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک نی ریز تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم مریم خواجه احمدی 
فرزند هدایت به شماره شناسنامه 325 صادره از نی ریز در ششدانگ یک باب خانه به 
مساحت215.43 متر مربع پالک 1 فرعی از 2332 اصلی مفروز و مجزا شده از پالک 
2332 اصلی واقع در نی ریز بخش 22 فارس خریداری از مالک رسمی آقای اصغر تاج 
بخش محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهی می شود. در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشارنوبت اول:1400/10/05     

تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/10/20

محسن زواران حسینی

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نی ریز

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

- مورخ 1400/09/23
ش 126

***

 شرکت سنگبری مسلم

به متراژ 6500 مترمربع به فروش 

می رسد.     09171322743 ی
بر

نگ
 س

ش
رو

2/37191ف

یک قطعه زمین مسکونی سنددار، کوچه 

10 متری آسفالت شده، دارای آب، برق و گاز 

جنب پارک معلم به فروش می رسد.
09173173797 ین

زم
ش 

رو
ف

2/37195

دعوت به همکاری
به یک نفر همکار خانم بصورت دو شیفت جهت کار در مرکز 

 اینترنت نی ریز نیازمندیم. 09177329540

نیاز به دانش و مدرک و سابقه خاصی نیست؛ همه 

آموزش ها توسط مرکز انجام می شود    2/37206

1963

821

7938

7231

148

567

952

756

894

پاسخ جدول هفته گذشتهجدول سودوکو شماره   365
123456789101112131415

نیتماررایرهش1

بسرافدامارا2

اامددسانیرپ3

یفنهرایسروا4

کردنیمارشار5

وارخلبمهاقا6

ترورکرناسلت7

یاباتاناشکهک8

حنامبنرولبک9

ربههروکرهسا10

ماشرمشاکریم11

سرهنایسنزار12

رودشلدبسدهو13

اارپانیراکا14

ادیشلددرونبا15

برابر رأی شماره 1400603110230003328 هیأت اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک زرین  دشت تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای عزیز احتشامی  
فرزند مهرعلی  به شماره شناسنامه 7820 صادره از زرین  دشت در یک باب خانه به 
مساحت 477 متر مربع پالک فرعی46 از 7988  اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 
7988  اصلی قطعه 8 واقع  در حاجی آباد بخش 12 فارس شهرستان زرین دشت 
خریداری مع الواسطه از مالک رسمی آقای جعفر جعفری محرز گردیده است. لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود. در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند، می توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشارنوبت اول:1400/09/21 
 تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/10/05

خلیلمرادخواه-رئیسثبتاسنادوامالکزریندشت

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

- مورخ 1400/09/17
ش 2750

37156

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

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشارنوبت اول:1400/10/05 
 تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/10/19

خلیلمرادخواه-رئیسثبتاسنادوامالکزریندشت

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

1400/09/3
- مورخ 0

ش 2758

37156

هنگامه نیایش
طلوع اذان صبحمهشیدیخورشیدی

غروب اذان ظهرخورشید
نیمه شب اذان مغربخورشید

شرعی
212154565411021722171223 جمادی االول    5  دی یک شنبه
222154665411031723171223 جمادی االول   6  دی دوشنبه
232254665511031724171323 جمادی االول    7  دی سه شنبه

242254765511041724171323 جمادی االول   8  دی چهارشنبه 
252254765611051725171423 جمادی االول    9  دی پنج شنبه
262354765611051725171423 جمادی االول   10  دی جمعه 
272354765611061726171423 جمادی االول   11  دی شنبه

 نوبت اول1400/10/05                                             نوبت دوم :1400/10/12

شهرداری نی ریز در نظر دارد  اجاره غرفه دفاتر مسافربری واقع 

در پایانه مسافربری امام رضا از طریق تجدید  مزایده عمومی 

با مشخصات مندرج در اسناد از طریق تجدید مزایده برای 

صالحیت   واجد  مسافربری  شرکت های  به  دوسال  مدت 

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

جهت دریافت اسناد مزایده و اطالعات تکمیلی به شهرداری 

تلفن چهار رقمی 0715320  با شماره  یا  نمایند  مراجعه 

داخلی 307 تماس حاصل فرمائید و یا به سامانه شفافیت 

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

متقاضیان می بایست کلیه اسناد را تا پایان وقت اداری مورخ 

1400/10/22 در پاکت الک و مهر به آدرس فارس، نی ریز 

خیابان آیت اله طالقانی شهرداری نی ریز واحد دبیرخانه 

محرمانه تحویل نمایند. جلسه کمیسیون مزایده در ساعت 

9 صبح مورخ 1400/10/23 در شهرداری برگزار خواهد شد. 

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

پرداخت کلیه کسورات قانونی به عهده برنده مزایده خواهد 

بود.

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

نگردند سپرده ی آنها به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد 

شد.

 شهرداری در قبول یا رد پیشنهادات مختار می باشد. سایر 

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

آگهی تجدید  مزایده عمومی شهرداری 
4/37192د

شناسه آگهی: 1247495 م - الف: 1

یک قطعه باغ انجیر با 2000 متر زمین جاده آسفالت 
شده ماشین رو، فاصله تا جوی آب 100متر دردامنه کوه 

بیدبخون به فروش می رسد.
09173173797

فروش باغ انجیر

2/35902

کارگاه لبنیات سنتی ایل افتخار دارد که با تولید و عرضه محصوالت با 

کیفیت و همچنین رعایت اصول بهداشتی و محترم شمردن حقوق 

مشتریان، چند سال با افتخار فعالیت نماید. بدین منظور این کارگاه 

در نظر دارد یک نفر خانم جهت کارشناس فنی کارگاه از رشته های                   

و  شیر  رشته های  یا  و  محیط  بهداشت  غذایی،  صنایع 
فرآورده های لبنی  ا ستخدام نماید. 

خواهشمند جهت اطالعات بیشتر با شماره تلفن :

 09171338565
تماس حاصل نمایید.

دعوت به همکاری
4/37196

دفتر  نی ریزان فارس
از 7 صبح تا 8شب یکسره باز است )پنج شنبه ها تا 13:30(

 دعوت به همکاری
استخدام منشی 

جهت کار در 
فروشگاه مصالح 

 ساختمانی
ترجیحًا آشنایی با 

 سیستم

۰۹۱۳۱۳۹۱۳۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1400/06/02تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

- سمت اعضاء هیئت مدیره به شرح ذیل تعیین گردید: آقای محمود عبیدی به شماره ملی 

2559503484 به سمت رئیس هیات مدیره خانم مرضیه بهمرد به شماره ملی2559814250 به 

سمت نایب رئیس هیات مدیره آقای علی اسمعیلی ماهانی به شماره ملی6079718111 به سمت 

مدیر عامل و عضو هیات مدیره

- کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسالمی 

با امضاء ثابت علی اسمعیلی ماهانی )مدیر عامل( و محمود عبیدی )رئیس هیات مدیره (همراه با 

مهر شرکت معتبر و نامه ها و مکاتبات اداری با امضاءعلی اسمعیلی ماهانی )مدیر عامل ( یا محمود 

عبیدی )رئیس هیات مدیره (همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد.

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

شرکتسهامیخاصبهشمارهثبت848وشناسهملی10530124281

آگهی تغییرات شرکت صیقل ماهان

ی:
گه

 آ
سه

شنا
12

47
72

2

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

فاطمه زردشتی نی ریزی، نی ریزان فارس:

ادامه از صفحه 1
و عروسک، ماشین و... برای برخی بچه ها شبیه 
رؤیا شده و داد خانواده ها و مغازه های اسباب بازی 
فروشی بلند است. از این رو در همین خصوص 

گزارشی تهیه کردیم که می خوانید:
گران است... گران!

خانم الهام پسری سه ساله دارد و آخرین باری 
همین  خریده،  اسباب بازی  فرزندش  برای  که 

هفته ی قبل بوده است.

می گوید: »قیمت اسباب بازی ها خیلی گران شده. 
ماشین   اسباب بازی که برای سیسمونی پسرم 
تومان  هزار   450 االن  تومان،  هزار   75 گرفتم 
شده.خیلی وقتها که به بازار می آییم، پسرم بهانه  
بخرم.  برایش  نمی توانم  و  می گیرد  اسباب بازی 

گران است... گران!«

یادم نیست آخرین بار کی اسباب بازی 
خریده ام!

یادش  و  دارد  ساله   10 دختری  طاهری  زهرا 
نیست آخرین بار کی برای دخترش اسباب بازی 

خریده!
که  بود  پیش  سال  سه  دو  نظرم  »به  می گوید: 
ظروف  هم  آن  گرفتم،  ظرف  سری  یک  برایش 
زدن  چانه  و  کلی چک  با  و  ارزان  و  پالستیکی 
با فروشنده! در این دو سه سال هم حتی هوس 
نکرده ام قیمت اسباب بازی را بپرسم، چه برسد 
نمی دانیم،  که  ما  وا...  بخرم.  بخواهم  که  این  به 
ولی می گویند خیلی گران شده. همسرم کارگر 
دارد  کار  روز  اوضاع مملکت دو  این  در  و  است 
همان  حداقل  مردم  بعضی  حاال  نه!  روز  ده  و 
می خرند؛  بچه هایشان  برای  را  ایرانی  عروسک 

ولی ما که از پس همان هم برنمی آییم.«

هرچه خواسته اند خریده ام
به  تا  که  است  مادرانی  از  اما  قندی  صدیقه 
ساله اش  چهار  و  هشت  دختر  دو  هرچه  حال 
خودش  قول  به  و  خریده  برایشان  خواسته اند 

دوست ندارد چیزی توی دل بچه هایش بماند.
که  است  پدرشان  بیشتر  »البته  می گوید: 

هر  و  می کند  تهیه  برایشان  می خواهند  هرچه 
این  می خرد.  برایشان  بخواهند  اسباب بازی 
که  را  چیزی  بوده  هم  وقت هایی  بگویم  هم  را 
خب  ولی  نکرده ایم؛  تهیه  برایشان  خواسته اند 

خیلی کم پیش آمده.«
قیمت  »جدیدًا  می دهد:  ادامه  قندی  خانم 
اسباب بازی ها خیلی گران شده. همین یک هفته 
گرفتیم  بچه ها  برای  را  کوچک  قطار  یک  پیش 
280 هزار تومان. یک گیتار پالستیکی کوچک 
مثاًل  یا  تومان  هزار   90 بود  خریده  شوهرم  را 

قیمت یک کلبه یا همان خانه ی بازی که کیفیت 
چندانی هم ندارد، 170 هزار تومان است.«

بازی های  به  را  عروسک  که  است  کسانی  از  او 
فکری ترجیح می دهد و سعی می کند اسباب بازی 
چون  ایرانی؛  تا  بخرد  فرزندانش  برای  خارجی 
معتقد است اسباب بازی های خارجی دوام بسیار 

بیشتری نسبت به اسباب بازی های ایرانی دارند.

قیمت مهم است...
قیمت  نیست،  مهم  بودنش  خارجی  و  »ایرانی 

مهم است!«
این را اعظم اسدی نژاد می گوید. او که دو فرزند 
نه ساله و سه ساله دارد، می گوید: »بارها پیش 
به  و  خواسته اند  اسباب بازی  بچه ها  که  آمده 
دلیل هزینه زیاد آن نتوانسته ایم برایشان بخریم. 
مدت زمان زیادی است که برایشان اسباب بازی 
نخریده ایم؛ آنقدر زیاد که زمان آن یادم نیست. 
هزار   60  ،70 عروسک،  قیمت  کمترین  االن 
بی کیفیت.  و  ایرانی  آن هم جنس  است؛  تومان 
را  آن  خریدن  قدرت  مردم  بیشتر  هم  باز  ولی 

ندارند.«

دو سال است به پسرم قول دوچرخه 
داده ام!

آقای میم دو سال است که به پسر 5 ساله اش 
قول دوچرخه داده و هنوز نتوانسته آن را برایش 

بخرد.
می گوید: »از زمانی که پسرم 3 ساله بود، قول 
دادم برایش دوچرخه بخرم و هنوز که هنوز است 
گرانی ها  این  با  کنم.  عمل  قولم  به  نتوانسته ام 
را  خانواده  مردهای  و  آورده اند  در  را  مردم  پدر 
شرمنده  زن و بچه هایشان کرده اند. هر چه کار 

خانه  کرایه  پول  نمی رسد.  جا  هیچ  به  می کنم 
چیزی  می دهیم؛  زور  به  را  خوراک  و  خرج  و 
نمی ماند برای اسباب بازی و چیزهای دیگر. من 
برای بچه ام  باری که  یادم نیست آخرین  خودم 
اسباب بازی خریده ام کی بوده. چند ماه پیش بود 
برایش خریدم  ایرانی  که یک جعبه مداد رنگی 
25 هزار تومان که آن هم به دو هفته نکشیده، 
تمام مدادرنگی ها شکست؛ از بس جنس خوبی 

داشت!

اجناس خارجی با کیفیت تر هستند
سمیه هویدا نیز از دیگر مادرانی است که تا به 
ساله اش،  هفت  خصوصًا  و  سه  دختر  دو  حال 

هرچه خواسته اند برایشان خریده. 
او هم از قیمت اسباب بازی ها شاکی است.

می گوید: »یک باب اسفنجی را سال قبل خریدم 
صد هزار تومان و االن همان را می گویند سیصد 
اسباب بازی ها  همه   تومان.  هزار  خرده ای  و 
من  البته  شده.  برابر  پنج  چهار  قبل  به  نسبت 
اسباب بازی خارجی بخرم؛  بیشتر  سعی می کنم 
خرید  می خواهد  وقت  هر  که  همسرم  خصوصًا 
اجناس  چون  می خرد.  خارجی  جنس  کند، 
کار  سال  چندین  تا  و  است  عمری  خارجی 
بچه ها  اغلب  مانند  من  بچه های  البته  می کند. 
ترجیح  فکری  بازی های  به  را  عروسک  با  بازی 
می دهند. دخترهای خودم کنار عروسک هایشان 
با  خالصه  و  می زنند  حرف  آن ها  با  می خوابند، 

آن ها زندگی می کنند.«

بچه های قدیم به دو تا عروسک دست و پا 
کنده راضی بودند!

اگر  وا...  ندارد؛  بزرگ  و  کوچک  که  »عروسک 
برای خودم هم عروسک  باشم،  داشته  پول  من 

می خرم.«
این را فریبا 29 ساله می گوید.

»تا  می دهد:  ادامه  دارد،  ساله   6 فرزندی  که  او 
قبل از ازدواجم عاشق عروسک بودم و هر وقت 
آنجا که می توانستم  تا  پول به دستم می رسید، 
موقع  آن  می خریدم. خب  عروسک  خودم  برای 
قیمت عروسکها نسبت به االن خیلی کمتر بود؛ 
اما االن به زحمت می توانم یک اسباب بازی برای 

نه  خب  اما  نه!  نخرم،  که  این  نه  بخرم.  پسرم 
ایرانی و خارجی بودنش  هر چیزی که بخواهد. 
باشم جنس خوب  داشته  پول  نیست؛  مهم  هم 
می خرم و نداشته باشم، به یک ارزان قیمت ایرانی 
اکتفا می کنم. البته باید بگویم بچه های امروزی 
هم مثل بچه های قدیم به دو تا عروسک دست و 
پا کنده راضی نیستند. کارتون های عروسکی را 
می بینند و شبیه همان عروسک را می خواهند؛ 
ولی خب نمی شود خرید. متأسفانه درآمدها کم 

است و اجناس گران...

فروشمان نصف شده
فروش  که  است  فروشندگانی  از  دهقان  پروین 
عروسکهای مغازه اش را نسبت به سال قبل نصف 
دو سال  به  نسبت  »قیمتها  می گوید:  و  می داند 
شده.  نصف  ما  فروش  و  برابر   5-6 حدود  قبل 
برخی از مغازه دارها انصاف ندارند. جنس می خرند 
و آن را در انبار می گذارند و با گران شدن دالر 
آن را گرانتر می فروشند. ولی ما این طور نیستیم 
با همان  و اجناس قبل یا چند ماه پیش مان را 

قیمت قبل به مشتری می فروشیم.«
و خارجی  ایرانی  عروسک های  فروش  مورد  در 
می گوید: »هر کدام طرفداران خاص خودش را 
دارد. خب بعضی ها برایشان کیفیت مهم است 
و بعضی ها قیمت. مراجعه کنندگان زیادی داریم 
زیر 50 هزار  و می گویند عروسک  که می آیند 
هم  من  داری؟  هزارتومان  زیر20  یا  و  تومان 
می گردم و اگر چیزی بود برایشان پیدا می کنم. 
مالی اشان  وضع  که  مشتریانی  هستند  البته 
همین  می زنند.  چانه  بسیار  و  است  خوب  هم 

چند وقت پیش کسی به مغازه ام مراجعه کرد 
دارد.  خوبی  بسیار  مالی  وضع  می دانستم  که 
عروسکی که انتخاب کرده بود قیمت آن 100 
و موقع حساب کردن 30 هزار  بود  تومان  هزار 
تومان روی میز گذاشت و رفت. هرچه صدایش 
کردم که فالنی من باید بقیه  پول این عروسک 
و  بدهد  برکت  خدا  گفت  بگذارم،  جیب  از  را 

رفت!«
ادامه در صفحه 9

اختصاصی نی ریزان فارس

گرانی اسباب بازی و رؤیای دست نیافتنی
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

اداره گاز
ساعت 2 بعد از ظهر یکشنبه هفته گذشته به اداره 

گاز مراجعه کردم. هیچ کس به جز مستخدم در 

اداره نبود و گفت شنبه بیایید. مگر اداره گاز نباید 

تا ساعت 4 خدمات رسانی کند؟

پاسخ اداره گاز: 
پایان  می رساند  استحضار  به  احترامًا  سالم،  با 

وقت اداری اداره گاز در حال حاضر ساعت 14:30 

می باشد.

ضمنًا با توجه به این که این اداره خدمات رسان 

می باشد، بعضًا شرایطی عملیاتی پیش می آید که 

استفاده از نیرو های اداره در بیرون از اداره حسب 

شرایط الزم و ضروری است.  در همین شرایط نیز 

حداقل در هر واحد یک نفر از کارکنان جهت ارائه 

خدمات مستمر به مشترکان و متقاضیان گاز، در 

اداره حضور دارد .

نماینده مجلس 
1- از ویژگیهای الیحه بودجه 1401 که به مجلس 

داده شده، حذف کسر بودجه است که اگر در عمل 

اتفاق بیفتد، در نوع خود پدیده مبارکی است. 

الزمه تحقق این امر افزایش درآمدها و کاهش 

خودروهای  از  عوارض  گرفتن  است.  هزینه ها 

شخصی که در خیابانها و جاده ها به وفور تردد 

می کنند، می تواند یکی از راه های عملی افزایش 

در آمد ها باشد. ضمن این که با این کار تقاضاهای 

کاذب در بازار خودرو که سبب افزایش سر سام آور 

قیمت خودرو شده، تا حدودی از بین می رود و 

ترافیک روان تری در خیابانها و جاده ها پدیدار 

می شود.
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پرستاران را پیگیری کنید تا تصویب شود و به اجرا 

برسد.

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

با سالم خدمت شهروندان گرامی 

1- پیشنهاد شهروند گرامی توسط کارشناسان 

در  و  گرفت  خواهد  قرار  بررسی  مورد  مربوطه 

صورت توجیه فنی و اقتصادی، پیگیری خواهد 

شد.

2- با توجه به اهمیت فوق العاده خدمات پرستاران 

عزیز، پیگیری موضوع مطروحه در دستور کار 

قطعی نماینده محترم قرار گرفت. 

راهداری و حمل و نقل جاده ای - نماینده 
مجلس

چرا نصف راه روستای اسالم آباد هرگان را آسفالت 

کرده و نصف دیگر آن را رها کرده اید؟

پاسخ راهداری و حمل و نقل جاده ای:
با سالم، اسناد مناقصه پروژه راه روستایی هرگان 

در سال جاری  به مناقصه گذاشته شده، ولی 

پیگیری  دست  در  است.  نداشته  شرکت کننده 

است که مجدداًبه مناقصه گذاشته شود.

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

اسالم آباد  راه  به  مربوط  موضوع  خصوص  در 

مسئوالن  به  را  الزم  تذکرات  محترم  نماینده 

مربوطه جهت پیگیری دادند.

راه و شهرسازی
لطفًا در مورد ثبت نام نکردن در طرح نهضت ملی 

مسکن در شهر مشکان از اداره راه و شهرسازی 

سوال کنید که مشکل چه زمانی حل می شود؟

پاسخ راه و شهرسازی:
با سالم، به استحضار می رساند زمین تأمین شده و 

به زودی سایت جهت ثبت نام از متقاضیان محترم 

شهر مشکان بازگشایی خواهد شد.

آموزش و پرورش
1- چرا دانش آموزان مدرسه دخترانه ..... اونیفورم 

نمی پوشند؟ آنها ناخن کاشته و گوشی تلفن همراه 

را با خود به مدرسه می آورند. االن که مدارس نیمه 

حضوری شده، باید قوانین به درستی رعایت شود.

2- در روزنامه درج شده که هزینه های مدرسه 

بیشتر شده. آیا هزینه اولیاء بیشتر نشده؟ بعد هم 

کدام کالس تقویتی را برگزار می کنند؟ ما خودمان 

بچه ها را به کالس خصوصی می فرستیم.

پاسخ آموزش و پرورش:
پاسخ آموزشگاه:

1- با سالم و احترام، همه دانش آموزان با لباس فرم 

مدرسه می آیند. فقط دو نفر از دانش آموزان رنگ 

مانتوشان مربوط به دوره ابتدایی است. رعایت 

مقررات و دستورالعملهای حجاب و عفاف مورد 

بوده،  هم  موردی  اگر  و  است  آموزشگاه  تأکید 

تذکر داده شده است. اگر فردی گوشی بیاورد، از 

وی تحویل می گیریم؛ مگر این که متوجه نشده 

باشیم.
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و  عملکرد  ارزیابی  کارشناس  طریق  از  را  خود 

رسیدگی به شکایات مدیریت پیگیری بفرمایید 

تا بررسی شود.

آموزش و پرورش - مدرسه شهیدان توکل - 
فرماندهی انتظامی

در  توکل  شهیدان  مدرسه  به  منتهی  خیابان 

مسکن مهر بسیار کم عرض است. با این وجود هر 

روز سه تریلر چسبیده به مدرسه پارک می کنند 

و در زمان تعطیلی مدرسه ترافیک شدیدی ایجاد 

می شود. حتی بچه ها پشت چرخ های بزرگ آن 

بازی می کنند  و گاهی از پشت آن بیرون می پرند. تا 

حادثه ای پیش نیامده، از رانندگان تریلر بخواهید 

ماشینهای خود را در زمین باز روبروی مدرسه 

پارک کنند.

پاسخ آموزش و پرورش:
با سالم، موضوع از طریق ریاست محترم اداره 

راهنمایی و رانندگی پیگیری شد و قول بررسی 

موضوع را دادند.

پاسخ مدرسه شهیدان توکل:
با سالم و درود، تذکرات الزم به رانندگان داده و 

تابلو پارک ممنوع نصب شد. همچنین ارسال نامه 

به شهر داری و راهنمایی و رانندگی برای نصب 

سرعتگیر، در حال اقدام است.

تعاونیهای مسکن ... - تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی

از زمان رئیس جمهور وقت احمدی نژاد که کلنگ 

از تعاونیها  ..... زده شده تا اآلن، خیلی  مسکن 

چندین سال است که تحویل داده شده، اما این 

تعاون  اداره  طرف  از  نمی شوند.  پیگیری  دو 

جوابی  اما  کردیم؛  پیگیری  هم  و  فرمانداری 

نگرفتیم. یک سری فعالیتهاهم از طرف هیئت 

مدیره انجام می شود. چطور باید پیگیری کنیم؟

پاسخ اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی:
با سالم، در پاسخ به سؤال مطرح شده توسط 

در  که  می رساند  اطالع  به  محترم،  شهروند 

راستای پیگیری مشکالت تعاونی مذکور، ضمن 

بازدیدهای صورت گرفته از محل اجرای پروژه 

و  عامل  مدیر  با حضور  جلسه  چندین  تاکنون 

جمعی از اعضا برگزار شده و بر ضرورت پیگیری 

و جدیت مدیر عامل در انجام امور و همچنین 

همکاری اعضا در تأمین سهم آورده تأکید گردیده 

است. لذا به منظور تکمیل پروژه در دست اقدام 

تعاونی ) بلوکهای مد نظر ( ضروری است تا اعضا 

نسبت به تأمین سهم آورده اقدام کنند.

محیط زیست - منابع طبیعی
چرا می خواهید جوجه تیغی ها را شکار کنید و 

از بین ببرید؟ به جای این کار، برای آنها آبشخور 

درست کنید و به آنها آب برسانید تا مشکل حل 

شود. اگر آن درخت خشک می شود و گناه دارد، 

آن حیوان زبان بسته هم دنبال آب می گردد و 

می خواهد زندگی کند. خواهش می کنم درست 

فکر کنید و تصمیم بگیرید. مگر ساخت آبشخور 

چقدر هزینه و زحمت دارد که می خواهید صورت 

مسئله را پاک کنید؟

پاسخ محیط زیست:
با سالم، حیات هدیه خداوند و حق همه موجودات 

به  وحش  حیات  حمله  اصواًل  اما  است.  زنده 

پوششهای گیاهی به خاطر تغذیه است؛ نه رفع 

تا  آفات  جمعیت  با  مبارزه  همچنین  تشنگی. 

رسیدن به حدتعادل، یکی از روشهای مدیریت در 

طبیعت می باشد.

بانک ...
چرا برخی کارمندان بانک ..... این قدر با مردم 

که   ... آقای  بخصوص  می کنند؟  برخورد  بد 

حد را گذرانده و با این رفتار ناشایست، سطح 

رضایتمندی مردم را از این بانک پایین می آورد.

در مقابل، از رفتار شایسته و مسئوالنه جناب آقای 

..... کمال تشکر را داریم.

پاسخ بانک .....:
باسالم و احترام، به استحضار می رساند که ضمن 

شلوغی  علت  به  مشتریان،  تمامی  به  احترام 

بانک ..... و کمبود نیرو ی انسانی، بعضی از مواقع 

نارضایتی مشتریان را به همراه داشته که جهت 

رفع این مشکل اقدامات الزم انجام خواهد شد.

اتاق اصناف
چرا شیره انگور صنعتی را که کیلویی 13 هزار 

تومان است، در حلوافروشی ها 40 هزار تومان 

می فروشند؟

پاسخ اتاق اصناف:
با سالم و احترام خدمت شهروند گرامی، موضوع 

به اتحادیه مربوطه اعالم شد تا در اسرع وقت 

رسیدگی شود. ضمن این که جهت تسریع در 

رسیدگی و بررسی دقیق تر ، همشهریان می توانند 

در صورت مشاهده هر گونه تخلف، مدارک مستند 

خرید خود را به واحد بازرسی و نظارت ارائه کنند.

توزیع برق
روشن  صفوی  نواب  خیابان  ابتدای  المپهای 

نمی شود. هر چه هم با اداره برق تماس می گیریم، 

می کنیم  خواهش  نمی کنیم.  دریافت  پاسخی 

پیگیری کنید.

پاسخ توزیع برق:
با سالم، در خصوص درخواست شهروند محترم 

مبنی بر خاموش بودن المپهای ابتدای خیابان 

با  می رساند  استحضار  به  صفوی،  نواب  شهید 

توجه به نیاز به خودرو باالبر، تا تاریخ 1400/10/8 

سرویس و تعمیرات روشنایی محل یاد شده انجام 

می شود.

تمامی  می توانند  عزیز  همشهریان  ضمنًا 

درخواستهای خود را به صورت غیر حضوری و 

برق من و سامانه خدمات  اپلیکیشن  از طریق 

به نشانی  توزیع برق فارس  الکترونیک شرکت 

farsedc.ir   ارسال و پیگیری کنند.

شهرداری نی ریز
انتهای خیابان جانبازان، کوچه شماره 17   -1

شهید آذریون، کوچه فرعی سمت راست، با توجه 

به این که یکی از منازل فرسوده را که تخریب 

کرده اند، در طرح جامع اصالحیه بوده و روی طرح 

جامع نقشه کوچه 8 متری منتهی به کوچه طیاری 

و هیچ  داشته  بازدید  می باشد، شهرداری چند 

اقدامی جهت شیب بندی و شن ریزی و... انجام 

نداده و زمستان سال گذشته و امسال دچار مشکل 

عبور آب و شیب بندی و عدم روشنایی مناسب 

هستیم. خواهشمندیم حداقل امکانات را برای 

مناطق محروم اعمال کنید .

2- آیا زمینهای پشت دانشکده فضل و ذی روح 

امکان تبدیل شدن به کاربری مسکونی را دارد 

یا خیر؟ اگر 2 هزار متر باشد، چند متر آن سهم 

را  آنجا  می کنم  خواهش  است؟  شهرداری 

مسکونی کنید. پیشنهاد می کنم چون در اختیار 

برای  است  سال   40 و  دارد  سند  است،  وّراث 

کشاورزی آب ندارد، مسکونی شود. تا کی باید زیر 

خط فقر و تحت حمایت کمیته باشیم؟

3- بعضی از کوچه های فاز دو خاکی و پر از چاله 

است. به همین دلیل آب جمع می شود و از نظر 

بهداشتی مشکل دارد. حتمًا فکری به حال آن 

کنید.

4- لطفًا فکری کنید که شهر دارای یک حمام 

با مشکل  عمومی باشد و مسافران و رهگذران 

مواجه نشوند.

 ادارات، سازمانها و نهادهایی که در این 

شماره به سؤاالت و انتقادات مردمی پاسخ 

نداده اند:
راهداری و حمل و نقل جاده ای، - تعاونیهای 
مسکن .....، - منابع طبیعی،  شهرداری نی ریز
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مأموران  و گریز  تعقیب  در سه عملیات 
نیروی انتظامی نی ریز و قاچاقچیان مواد 
مخدر، نزدیک به 600 کیلو تریاک کشف 

شد.
گفت:  فارس  استان  انتظامی  فرمانده 
»مأموران انتظامی شهرستان نی ریز هنگام 
کنترل خودروهای عبوری در محورهای 
فرعی منطقه رودخور،  به یک سواری پراید 
مشکوک شدند و دستور ایست را صادر 

کردند.«
سردار رهام بخش حبیبی  افزود: »راننده 
بدون توجه به ایست پلیس متواری شد و 
پس از طی مسافتی تعقیب و گریز و با توجه 
به موقعیت جغرافیایی، خودرو را رها کرد و 

به سمت باغهای اطراف متواری شد.«
فرمانده انتظامی استان با بیان این که در 
بازرسی از این خودرو 186 کیلو تریاک 
برای  »تالش  کرد:  تصریح  شد،  کشف 
جدیت  با  متواری  قاچاقچی  دستگیری 

ادامه دارد.«
فرمانده انتظامی استان همچنین از کشف 
282 کیلو مواد مخدر از نوع تریاک توسط 

نی ریز خبر  انتظامی شهرستان  مأموران 
داد.

سردار رهام بخش حبیبی بیان کرد: »در 
و  قاچاقچیان  با  برخورد  طرح  راستای 
سوداگران مرگ، دوشنبه شب 29 آذرماه، 
مأموران انتظامی شهرستان نی ریز حین 
گشتزنی و کنترل خودروهای عبوری، به 
یک دستگاه وانت مزدا مشکوک شدند و به 

آن دستور ایست دادند.«
وی افزود: »راننده بدون توجه به دستور 
ایست پلیس متواری شد و پس از طی 
به  توجه  با  گریز،  و  تعقیب  مسافتی 
هوا،  تاریکی  و  منطقه  بودن  کوهستانی 

خودرو را رها کرد و متواری شد.« 
که  این  بیان  با  استان  انتظامی  فرمانده 
تالش برای دستگیری قاچاقچی متواری 
کرد:  نشان  خاطر  دارد،  ادامه  جدیت  با 
»در بازرسی از این خودرو، 282 کیلو مواد 

مخدر از نوع تریاک کشف شد.«

قاچاقچیان تریاک ها را به بیرون 
خودرو پرت کردند

از  نیز  استان  انتظامی  فرمانده  جانشین 
پاکسازی  در  تریاک  کیلو   129 کشف 
از محل تردد سواری پژو، در محورهای 

مواصالتی شهرستان نی ریز خبر داد.
با  گفتگو  در  ملک زاده  یوسف  سردار 
خبرنگار پایگاه خبری پلیس، بیان کرد: 
مأموران  آذر ماه(  )سی ام  شب  سه شنبه 
انتظامی شهرستان نی ریز حین گشتزنی 
در محورهای فرعی و کوهستانی، به یک 
سواری پژو 405 مشکوک شدند و دستور 

ایست را صادر کردند.
وی با بیان این که راننده بدون توجه به 
ایست پلیس بر سرعت خود افزود، عنوان 
جغرافیایی،  موقعیت  به  توجه  با  داشت: 
پس از طی مسافتی تعقیب و گریز، راننده 
و سرنشین بسته های مشکوکی را به بیرون 

از خودرو پرتاب کردند و متواری شدند.
جانشین فرمانده انتظامی استان با بیان 
این که در پاکسازی از محل تردد خودرو 
129 کیلو مواد مخدر از نوع تریاک کشف 
شد، تصریح کرد: تالش برای دستگیری 

قاچاقچیان متواری با جدیت ادامه دارد.

یک زن جوان بر اثر ترکیدگی زودپز دچار 
سوختگی سر و صورت و دستها شد.

این  نی ریز،   115 اورژانس  مدیر  گفته  به 
حادثه ساعت 10 صبح دوشنبه 29 آذر در 

خیابان نواب صفوی رخ داد.
محمدحسین کچویی گفت: »در این حادثه، 
یک خانم 35 ساله دچار سوختگی 12 درصد 
بیمارستان  به  و  شد  دستهایش  و  صورت 

شهدا انتقال یافت.«
به گفته کچویی، ساعت 20:20 پنجشنبه 25 
آذرماه، بر اثر تصادف دو خودرو پراید و پژو در 
سه راهی جعفرآباد، 4 مرد 32، 30، 27 و 24 

ساله مصدوم شدند. 
در این رخداد خودروها از جاده منحرف شدند 
آتش نشانان  داشتند،  بنزین  نشت  چون  و 
با حضور خود، اقدامات ایمنی الزم را انجام 
به  جرثقیل  توسط  نیز  خودرو  دو  دادند. 

پارکینگ منتقل شدند.
ساعت 7:45 همان روز در روستای رودخور، 
بر اثر واژگونی موتورسیکلت دو نفر مصدوم 
شدند. یک سرنشین 17 ساله گردنش آسیب 
دید و یک مرد 33 ساله نیز دچار اضطراب 
ناشی از تصادف شد که هر دو به درمانگاه 

رودخور انتقال یافتند.
ساعت 17 جمعه 26 آذر، بر اثر انحراف و 
برخورد شدید یک خودرو به گاردریل کنار 
جاده در گردنه الی رز، 2 نفر مصدوم شدند. 
یک فرد 28 ساله دچار صدمات متعدد و 
فک  و  پا  و  دست  در  زیاد  شکستگی های 
و صورت شد و سرنشین دیگر 20 ساله نیز 

صدمات متعدد دید. 
زیادی  صدمات  که  ساله   28 سرنشین 
دیده بود، پس از اقدامات درمانی اولیه در 
استان  به مراکز درمانی  بیمارستان شهدا، 

اعزام شد.
دو  آذر،   29 دوشنبه   10:37 ساعت 
آبادزردشت  آسیاب  پیچ  در  موتورسیکلت 
با هم تصادف کردند و 4 نفر مصدوم شدند. 
دو نوجوان 16 ساله دچار ضربه به پا و صورت 
شدند و دو نوجوان 11 و 13 ساله دیگر از 

ناحیه دست و زانو آسیب دیدند.
ساعت 8 صبح همان روز، بر اثر واژگونی یک 
صنعتی  شهرک  نزدیکی  در  پراید  خودرو 
ده فاضل، یک خانم 33 ساله دچار صدمات 
متعدد شد و پسر 5 ساله او هم از ناحیه 

صورت و پا آسیب دید.

در  میوه فروش  صنفی  واحدهای  از  بازرسی  مشترک  گشت 
شهرستان نی ریز، به مناسبت شب یلدا انجام شد.

به گزارش روابط عمومی اداره تعزیرات حکومتی شهرستان نی ریز، 
دوشنبه 29 آذر و در طرح نظارتی شب یلدا،  گشت مشترک بازرسی 
از صنوف میوه فروش توسط بازرسان اداره صمت، اتاق اصناف و 

رئیس شعبه تعزیرات حکومتی، انجام شد.
وحید زاهدمنش گفت: »در این گشت، در خصوص نصب نرخنامه 
قیمت انواع میوه ها، قیمت خرید و فروش هندوانه، درصد سود، صدور 

فاکتور فروش و خرید ترازوی دیجیتالی تذکرات الزم داده شد.«
وی افزود: »در این بازرسی، برای 8 واحد صنفی پرونده  تعزیراتی 
تشکیل شد و در سامانه دادرسی سازمان تعزیرات حکومتی، ثبت 

پرونده صورت گرفت.«

انفجار کپسول گاز باعث سوختگی سر و 
صورت مرد 35 ساله شد.

شهدا،  بیمارستان  داخلی  مدیر  گفته  به 
این حادثه ساعت 21:35 جمعه 26 آذر در 
روستای چاه سوار آغا رخ داد و بر اثر آن، مرد 
35 ساله که در حال کار با کپسول گاز بود، 

دچار 30 درصد سوختگی درجه 2 شد.
توسط  »مصدوم  گفت:  کامرانی  رضا 

آمبوالنس اورژانس 115 در ساعت 22:30 
به بیمارستان شهدا رسید و به محض ورود، 

اقدامات درمانی بر روی وی آغاز شد.«
از  افزود: »بیمار که دچار سوختگی  وی 
ناحیه صورت، گردن، سینه، کف هر دو 
دست و هر دو زانو شده بود، ساعت 5 صبح 
شنبه 27 آذرماه به بیمارستان سوختگی 

شیراز اعزام شد.«

با ثبت 48 مبتالی جدید به کرونا در هفته گذشته و یک مورد فوتی، 
تعداد کل مبتالیان کرونایی تا کنون به 5180 نفر و تعداد افرادی که 

جانشان را از دست داده اند، به 111 نفر رسید.
فرد فوت شده یک مرد 90 ساله بدون تزریق واکسن و بدون بیماری 

زمینه ای بوده است.
همزمان، میزان مبتالیان شهرستان بختگان به 2147 نفر رسید.

نوشتنی است تاکنون حدود 91 درصد )62550 دوز( جامعه هدف 
باالی 12 سال در شهرستان نی ریز، واکسن دوز اول و 81 درصد 
)55925 دوز( واکسن دوز دوم را تزریق کرده اند. نزدیک به 3600 
نفر )5درصد( نیز واکسن دوز سوم را تزریق کرده اند. هم اکنون 16 
نفر مبتال به کرونا در بیمارستان بستری هستند که حال 6 نفرشان 

بد است.

تزریق دوز سوم واکسن کرونا برای افراد باالی 18 سال از هفته 
گذشته آغاز شد. 

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان نی ریز با بیان این 
خبر، گفت: »بر پایه تصمیم کمیته ملی واکسن، کسانی که 
3 ماه یا بیشتر از دوز دومشان گذشته باشد، می توانند برای 
تزریق دوز سوم اقدام کنند. این برنامه برای همه، از جمله 
کسانی که دو دوز قبلی را آسترازانکا تزریق کرده اند، صدق 

می کند.«
دکتر داور آل داود با تأکید بر لزوم تزریق دوز سوم واکسن برای 
ایمنی در برابر سویه جدید ُامیکرون، عنوان داشت: »ویروس 
ُامیکرون سوش جدید بیماری کرونا است که به دلیل صحبتها 
و شایعاتی که پخش شد، ترس و واهمه زیادی را در جامعه 
ایجاد کرد. قدرت سرایت آن چندین برابر انواع دیگر این 
بیماری است و علت آن این است که حجم بیشتری از ویروس 
در قسمت باالی سیستم تنفسی در ناحیه گلو و دهان قرار 

می گیرد و بیمار با هر سرفه، میزان بسیار زیادی از ویروس را 
در محیط پخش می کند. به خاطر همین، شانس انتقال در این 

بیماری بسیار بسیار باالتر از بقیه انواع آن است.«
وی افزود: »میزان درگیری آن نسبت به سایر سوش های 
دیگر اگر کمتر نباشد، بیشتر هم نیست. ولی نکته جالب توجه 
اینجا است که چون میزان سرایت باالیی دارد، شانس این که 
افرادی را که نسبت به این بیماری مقاومت پایینی دارند درگیر 
کند، بیشتر می شود. کسانی که سیستم ایمنی شان پایین تر 
است، مثل کسانی که دیابت دارند یا افراد سالمند یا کسانی که 
داروهای ضعف سیستم ایمنی مصرف می کنند و بیماریهای 
مزمن مختلف دارند، شانس درگیری بیشتری دارند. به همین 

دلیل، ممکن است عوارض و مرگ و میر باالتری را نشان دهد.«
آل داود از همشهریان خواست تا با رعایت نکات بهداشتی و 
پرهیز از گرفتن دورهمی شلوغ، جلوی بروز پیک جدید بیماری 

کرونا با سویه جدید ُامیکرون در شهرستان رابگیرند.

خصوص  در  نی ریز  انتظامی  فرماندهی 
پالک،  تعویض  اینترنتی  نوبت دهی 

اطالعیه ای صادر کرد.
متن اطالعیه به شرح زیر است:

با سالم خدمت شهروندان عزیز نی ریز و 
عرض تسلیت به مناسبت شهادت حضرت 
به  توجه  با  می رساند  اطالع  به  زهرا)س(، 
این که به تعدادی از اهالی محترم قبل از 
راه اندازی نوبت دهی اینترنتی تعویض پالک 

به صورت دستی و حضوری تا پایان دی ماه 
نوبت داده شده است، به منظور جلوگیری 
از تضییع حقوق آنان و خدمات دهی مناسب 
و به موقع، از شهروندان عزیز شهرستان 
نی ریز تقاضا داریم در خصوص دریافت نوبت 
اینترنتی تعویض پالک، از یکم بهمن ماه 

وارد سایت شده و ثبت نام نمایند.
مردم شریف شهرستان  از همکاری شما 

کمال تشکر و سپاس را داریم.

کشف  600 کیلو تریاک از سه تعقیب و گریز

سوختگی زن جوان بر اثر 

ترکیدگی زودپز 

گشت مشترک بازرسی از 

واحدهای صنفی میوه فروش 

در شهرستان نی ریز

سوختگی مرد 35 ساله بر اثر 

انفجار کپسول گاز

یک فوتی جدید کرونایی

آغاز دوز سوم 18 ساله ها 

نوبت دهی اینترنتی تعویض پالک

از یکم بهمن ماه

روابط عمومی فرمانداری:
زنگ ایمنی تردد، در دبیرستان پسرانه شهید 

بهشتی نی ریز نواخته شد.
زنگ ایمنی تردد با حضور فرماندار، رئیس اداره 
راهداری، مدیر آموزش پرورش، فرمانده پلیس 
راه نی ریز و جمعی از معلمان و دانش آموزان، 
پسرانه شهید  دبیرستان  نمادین در  به طور 

بهشتی نی ریز نواخته شد.
در این مراسم، فرماندار نی ریز با اشاره به این 
که دانش آموزان سرمایه های ارزشمند جامعه 
رانندگی  و  ترافیک  فرهنگ  گفت:  هستند، 
صحیح در جامعه، با آموزش دانش آموزان در 
مدارس و انتقال به اعضای خانواده باید نهادینه 

شود.
مراد هدایت ادامه داد: با توجه به این که حوادث 
جاده ای و سوانح ترافیکی به عنوان عامل مهمی 
در مرگ و میرها محسوب می شود، نیاز است 

ارتقاء  به  ویژه ای  توجه  فرهنگیان  جامعه 
فرهنگ ترافیک در جامعه داشته باشند.

وی با اشاره به این که طرح ایمن سازی مدارس 
حاشیه راه ها یکی از طرح های آموزشی است 
رفتاری  فرهنگ  اصالح  تحقق  در جهت  که 
کودکان و نوجوانان بسیار حائز اهمیت است، 
گفت: دانش آموزان مدارس به دلیل عدم آگاهی 
با خطرات ترافیک در اطراف  و آشنا نبودن 
مدرسه و همچنین مسیرهای مدرسه تا منزل، 

بیشتر در معرض آسیب  قرار دارند.
ایمن سازی  وی مهمترین علت اجرای طرح 
مدارس را افزایش آگاهی دانش آموزان نسبت 
به مسائل ترافیکی و آماده سازی آنها در مقابله 
با خطر و در نتیجه کاستن از تعداد تصادفات و 
نیز اصالح فرهنگ ترافیکی و جلوگیری از وقوع 

تخلف در سطح جامعه دانست .
نوشتنی است در حاشیه این مراسم، رئیس 

اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای نی ریز 
هدف از اجرای طرح ایمن سازی مدارس حاشیه 
راه ها را آموزش نحوه عبور و مرور دانش آموزان 
از سطح جاده ها و افزایش رعایت قوانین تردد 
در سطح محورها دانست و گفت: این طرح با 
همکاری و مشارکت پلیس راه و اداره آموزش 
 و پرورش در دو بخش آموزش های نظری و 
آرام سازی فیزیکی جلوی این مدارس با نصب 
تابلوها و عالئم مورد نیاز، نصب سرعتگیر و در 
صورت لزوم، خط کشی عابر پیاده اجرا خواهد 

شد.
سرهنگ  مراسم  این  در  است  ذکر  شایان 
مبارکی فرمانده پلیس راه نی ریز مطالبی را در 
خصوص آموزش ترافیک بیان نمود و مقرر شد 
در جلسه آینده، به دانش آموزانی که به سؤاالت 
طرح شده ترافیکی پاسخ مثبت دهند، جوایزی 

از قبیل کاله ایمنی اهداء شود.

دو خیر نی ریزی، یک دستگاه کپسول 
اکسیژن، یک مانومتر و دو جفت عصا به 
بانک امانات تجهیزات پزشکی جمعیت 
اهداء  نی ریز  شهرستان  احمر  هالل 

کردند.
هالل احمر  جمعیت  عمومی   روابط 
خبر،  این  اعالم  با  نی ریز  شهرستان 
 5 اقالم،  این  »ارزش  داشت:  عنوان 

میلیون تومان است.«
احمدی  حمیدرضا  رابطه،  همین   در 

رئیس جمعیت هالل احمر شهرستان 
کلیه  از  تشکر  و  تقدیر  ضمن  نی ریز 
داوطلبان و خیرین، گفت: »بانک امانات 
پزشکی جمعیت هالل احمر به منظور  
راه اندازی  نیازمند  بیماران  به  کمک 
شده و تجهیزات پزشکی را به صورت 

رایگان به نیازمندان امانت می دهد.«
خیرین  و  همشهریان  همه  از  وی 
و  خیر  امر  این  در  تا  خواست 

خداپسندانه شرکت کنند.

نواخته شدن زنگ ایمنی تردد   در 
دبیرستان شهید بهشتی

اهداء تجهیزات پزشکی 
به هالل احمر

دفتر نظارت همگانی فرماندهی انتظامی شهرستان نی ریز آماده دریافت تقدیر، پیشنهاد، انتقاد و شکایت 
شما شهروندان عزیز و گرامی شهرستان از عملکرد کارکنان انتظامی، از طریق مراجعه حضوری به ستاد 

انتظامی شهرستان، بازرسی یا تماس با  تلفن گویای ۱۹۷  می باشد.
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/ امیکرون بیشتر در مجاری تنفسی رشد می کند تا ریه ها.
به گفته محققان، با وجودی که واریانت امیکرون کرونا 
70 برابر سریع تر از گونه دلتا در مجاری تنفسی تکثیر 
از  برابر کمتر  اما سرعت تکثیر آن در ریه 10  می شود، 
واریانت اولیه کرونا است. تکثیر سریع  تر امیکرون در مجاری 
تنفسی گرچه منجر به انتقال سریع تر می شود، اما ابتالی 

خفیف تری را به دنبال دارد. 

/ ماهی بخورید تا سکته نکنید.
 محققان فرانسوی ارتباطی بین مصرف بیشتر ماهی و کاهش 

خطر بیماری عروق مغزی یافته اند.  افرادی که ماهی را به 
عنوان بخشی از رژیم غذایی خود مصرف می کردند، کمتر در 
معرض خطر ابتال به بیماری عروقی مغز بودند؛ وضعیتی که 

می تواند منجر به سکته مغزی یا زوال عقل شود.
متأسفانه در بیشتر شهرهای ایران ماهی جزو اصلی رژیم 
غذایی نیست. البته مسائل اقتصادی هم که دیگر توانی برای 

خرید ماهی باقی نگذاشته است.

/ سکته های مغزی در ایران، 10 سال جوانتر از جهان!
در ایران آمار سکته های مغزی 10 سال جوانتر از میانگین 
جهانی است. به جای این که فرد در سنین 75 تا 80 سالگی 

دچار سکته مغزی شود، این اتفاق 10 سال زودتر می افتد.
 درحالی که با کنترل فشارخون باال و پیکار با دیابت، داشتن 

کنترل  و  نکشیدن  سیگار  چاقی،  از  پیشگیری  تحرک، 
استرس، می توان به سادگی از بروز سکته مغزی پیشگیری 

کرد.

/ 70 درصد نوجوانان چاق، به بیماری های قلبی و عروقی 
مبتال می شوند.

یک متخصص تغذیه: 70 درصد نوجوانانی که چاقی خود 
را کنترل نمی کنند، در سنین باال به بیماری های قلبی و 

عروقی مبتال می شوند.

/ چرا عطسه با دهان بسته خطرناک است؟
هنگام عطسه، سرعت جریان هوا ممکن است به 120 متر 

در ثانیه برسد. اگر دهان و بینی بسته باشد، مخاط ممکن 
است با فشار به مجاری شنوایی وارد شود که حلق فوقانی را 
به گوش میانی وصل می کند. در نتیجه ممکن است التهاب 

مجاری شنوایی رخ دهد.
وارد  است  ممکن  میکروبها  فشار،  تحت  که  این   ضمن 

سینوس ها شوند. در نهایت طی چنین عطسه ای فشار درون 
جمجمه افزایش می یابد. این امر ممکن است برای افراد 
مسن و همچنین افرادی که مشکالتی در رگ های خونی 

دارند خطرناک باشد.

/ از بین بردن لک صورت و آکنه، چروک و اسکار دغدغه 
خیلی از افراد است که با ساخت این ماسک می توانید به این 

موارد دست پیدا کنید:
 پودر زردچوبه 1 تا 3 قاشق چای خوری

 ماست 1 قاشق چای خوری
 عسل خام 1  قاشق چای خوری

 روغن نارگیل طبیعی 1  قاشق چای خوری
اول ماست، بعد عسل و سپس روغن نارگیل را داخل یک 
کاسه بریزید، و در آخر هم زردچوبه را اضافه کنید.همه مواد 

را با هم مخلوط کنید.
صورتتان را بشویید و به کمک انگشتان تمیز و یا فرچه 
آرایشی، ماسک را روی صورت بمالید. اجازه دهید ماسک به 

مدت 15 دقیقه روی پوست بماند.
در آخر ، ماسک را با آب ولرم بشویید.

این کار را یک بار در هفته انجام دهید.

/ چه خوراکی هایی می تواند در تعیین جنسیت جنین 
مؤثر باشد؟

 برای پسردار شدن، چند ماه قبل از بارداری این غذاها را 
بیشتر بخورید: میوه ها، سبزیجات، میوه های ترش، توت 

فرنگی، اسفناج، قارچ، موز، سیر، خرما، انجیر. 
 برای دختر دار  شدن، این غذا ها را بیشتر بخورید: پنیر، برنج، 
عدس، نان، ذرت، گوشت، تخم مرغ، آلو، گردو، سبزیهای 
خشک شده، سرکه، رازیانه، ماءالشعیر، سوپ جو، قارچ، 

شلغم، گوجه فرنگی.

/ برای کاهش درد عادت ماهیانه چه کنیم؟
 دم کرده بابونه و گل گاوزبان، تمشک و سرخ ولیک بخورید.

 گردو ،بادام وکنجد بخورید.
 مکمل منیزیم بخورید.

 نمک وکافئین نخورید.

/ خوراکی های  زیان آور برای  مردان:
گوشت فراوری شده: آسیب به پروستات - چربی اشباع:  
انرژی زا:  نوشیدنی   - جنسی  اختالالت  و  قلبی  بیماری 
رسوب در مثانه و کلیه - لبنیات پرچرب: سرطان پروستات  و 

اختالالت جنسی

چند خط سالمتی

ادامه از صفحه 8
مردم توقع تخفیف دارند

فروشنده  که  می شود  سالی   12 اورنگ  جمیله 
اسباب بازی های  خصوصًا  و  کودکان  اسباب بازی های 

فکری است. 
می گوید: »در مورد قیمتها و خصوصًا قیمت کتابهایمان 
خیلی با مردم درگیر هستیم. ما قیمت کتابها را همان 
قیمت روی جلد می دهیم؛ اما باز هم مردم توقع تخفیف 
را  آن  ما  که  کتابی  االن  ولی  نکنید،  باور  شاید  دارند. 
هزار  آن 90  قیمت خرید  می فروشیم،  تومان  هزار   65
خیلی  که  هم  مشتریانی  هستند  البته  شده.   تومان 
محترم هستند و اصاًل چانه نمی زنند که ما واقعًا از آن ها 

ممنونیم؛ چون سعی می کنیم سود آنچنانی نگیریم.« 
او ادامه می دهد: »حیطه کاری ما بیشتر بازی های فکری 
است و ما بیشتر جنس ایرانی کار می کنیم تا مردم هم 
با قیمتهای مختلف  ما اجناس  البته  برسد.  بودجه اشان 
را به مشتریان معرفی می کنیم؛ کارهای بسیار خوب با 
دست  کسی  می کنیم  سعی  خالصه،  پایین.  قیمتهای 
خالی از مغازه امان بیرون نرود. به عنوان مثال یک روز 
بود  معلوم  لباسهایش  و  وضع  و  سر  از  که  بنده خدایی 
چیزی  گفت  آمد.  مغازه ام  به  خرید  برای  است،  کارگر 
بازی  یک  من  نباشد.  گران  هم  خیلی  که  می خواهم 
کارتی که قیمت آن االن 6 هزار تومان است به او معرفی 
کردم. ایشان آن بازی را خرید و دو روز بعد دوباره به 
مغازه ام سر زد و گفت از این بازی یکی دیگر می خواهم. 
یا مادربزرگی که برای کادوی تولد نوه اش دنبال چیزی 
بود که خیلی خاص باشد، وقتی به من گفت نوه ام مدام 
با کامپیوتر کار می کند و 10 ساله است، یک سی دی در 
مورد سیارات و ستاره ها به او معرفی کردم که دو روز 
بعد آمد و بسیار تشکر کرد و گفت نوه ام بسیار  راضی 

بوده.«

ُاردنگی به خاطر اسباب بازی
اسماعیل صادقیان از دیگر مغازه دارانی است که از گران 
رکود  باعث  را  همین  و  است  شاکی  عروسکها  شدن 

مغازه های عروسک فروشی می داند. 
درصد   800 تا   400 بین  عروسکها  »قیمت  می گوید: 

گران شده؛ یعنی به عبارتی بین 4 تا 8 برابر.« 
ادامه می دهد: »تا همین قبل از کرونا، قیمت یک ماشین 
ماشین  قیمت همان  و حاال  بود  تومان  هزار  فنری 10 
80 هزار تومان شده یا یکی از ماشینهای مارک ایرانی 
به  تومان  هزار  از 15  قیمتش  که صادراتی هم هست، 
80 تا 100 هزار تومان رسیده. شاید باور نکنید؛ اما ما 
سال  دو  قیمت  همان  به  را  قبلمان  از جنسهای  خیلی 
پیش می فروشیم تا مردم بتوانند خرید کنند. ولی خب 
که دست  بس  از  ندارند؛  خرید  قدرت  بعضی ها  هم  باز 
مردم خالی است. هر چند ما هر مشتری به مغازه امان 
تا  می دهیم  خرج  به  را  انصاف  نهایت  می کند،  مراجعه 

دست خالی نرود.«
از خاطراتش که می پرسم می گوید: »یک روز مردی به 
همراه پسرش به مغازه آمد و چون وضع مالی اش اصاًل 
خوب نبود، نتوانست برای پسرش چیزی بخرد که بچه 
را با ُاردنگی و پِس کله ای و چشم گریان از مغازه بیرون 
شیرینی  خاطره   البته  بود.  برایم  تلخی  خاطره   که  برد 
هم دارم که شنیدن آن خالی از لطف نیست. پیرمرد و 
پیرزنی حدودًا 80 ساله هستند که مشتری های   ثابتم 
هستند و هر از گاهی به مغازه ام می آیند و در این سن و 

سال برای هم عروسک می خرند.«

اختصاصی نی ریزان فارس

نخود سرشار از ویتامینها و مواد معدنی 
مهم از جمله ویتامینهای B، آهن، فسفر، 
و منیزیم است. شما می توانید نخود را 
غذایی  دستورالعملهای  در  راحتی  به 

مختلف استفاده کنید.
یک وعده نخود حاوی تقریبًا 10 گرم فیبر 
است که این ماده می تواند به تنظیم قند 
خون و کاهش اشتها کمک کند. از این 

رو، گزینه ای خوب برای مدیریت وزن 
محسوب می شود.

نخود منبع خوبی برای پروتئین است 
و  گرسنگی  تنظیم  به  پروتئین،  و 
هورمونهای مرتبط کمک می کند و به 
از  تقویت احساس سیری و جلوگیری 
می شود.  منجر  غذایی  هوسهای  بروز 
عضالت  تقویت  به  پروتئین  همچنین 

بدن  کارآمد  متابولیسم  و  بدون چربی 
کمک می کند.

و  فیبر  حاوی  نخود  که  آنجایی  از 
پروتئین است، حجم بیشتری به وعده 
غذایی می بخشد؛ بدون این که افزایش 
چشمگیری در کالری مصرفی شما ایجاد 

کند.
غذایی  رژیم  یک  به  نخود  افزودن 

وزن،  مدیریت  به  می تواند  متعادل، 
بهبود  و  خون  قند  سطوح  کنترل 

چربیهای خون کمک کند. 

مرطوب نگه داشتن بدن جزو مهمترین نکاتی است که فرد 

می تواند در مبارزه با آنفلوآنزا انجام دهد. 

مبارزه  باعث  مرغ  سوپ  تشکیل دهنده  مواد  مرغ:   سوپ 

با التهاب می شود و پاسخ های التهابی به بیماری را کاهش 

می دهد. سوپ مرغ همچنین راه بینی و گلو را باز می کند و فرد 

راحت تر نفس می کشد.

  سیر  : سیر دارای خواص ضد ویروس و ضد باکتری است.

C میوه های حاوی ویتامین 
 زنجبیل: زنجبیل باعث از بین بردن حاالتی مثل حالت تهوع 

در آنفلوآنزا و بهبود سیستم گوارشی می شود.

 جو دوسر: جو دوسر نیز منبع غنی از فیبر است که فیبر موجود 

در این ماده غذایی حاوی باکتری های مفید است. همچنین 

برای افرادی که مبتال به سرماخوردگی یا آنفلوآنزا هستند، 

مناسب است؛ زیرا می تواند تب، اسهال و استفراغ را از بین ببرد.

الکتوز موجود در لبنیات هضم سختی دارد که اگر فرد حالت 

تهوع شدیدی داشته باشد و با مصرف لبنیات خلط بیشتری 

تولید کند، نباید آن را مصرف کند.

مصرف سبوس برنج برای الغری بسیار مؤثر است. پودر 
سبوس برنج، روغن سبوس برنج، سبوس برنج سالم و 
برنج قهوه ای، با فیبر فراوان و افزایش سوخت و ساز بدن و 

چربیهای سالم، باعث تناسب اندام خواهند شد. 
سبوس برنج، باعث الغری بدن مخصوصًا شکم و پهلو 
می شود. عالوه بر آن شلتوک برنج، باعث پر شدن گونه ها و 

زیبایی صورت نیز می شود.
سبوس برنج با داشتن آنتی اکسیدانهای فراوان، متابولیسم 
لیپیدها را افزایش داده و به کاهش وزن و الغری شخص 

کمک زیادى می کند.
فیبر فراوان موجود در سبوس برنج با جذب آب باال، حجم 
زیادی از معده را اشغال می کند و در نتیجه شخص احساس 
سیری می کند و با کاهش اشتها، منجر به الغری می شود. 
همچنین این فیبر باعث سرعت حرکات روده و در نتیجه 
دفع بیشتر و سریعتر می شود و بدین طریق فیبر و چربی، 
زودتر از دستگاه گوارش شخص خارج می شوند و فرصت 
کمتری برای جذب در روده ها پیدا می کنند که همین امر 

باعث کاهش وزن و الغری خواهد شد.

کاهش وزن و نقش مفید نخود برای آن

مبتالیان به آنفلوآنزا 
چه بخورند؟

با سبوس برنج الغر شوید

در صورت ابتال به بیماری کرونا، رعایت 
است؛  مهم  بسیار  تغذیه ای  نکات  برخی 
چرا که با تغذیه مناسب می توانید سیستم 

ایمنی خود را تقویت کنید.
20 نکته تغذیه ای مهم در زمان ابتال به 

کرونا به شرح زیر است:
- مصرف آب را فراموش نکنید. حتمًا روزی 

6 لیوان آب بنوشید.
انواع  مثل  غذاهای سرخ شده  - مصرف 
کوکو، کتلت، خورشتها، کباب کوبیده و... 

ممنوع است.
- بیشتر غذاهای آبپز شده بخورید.

- دریافت غذاهای پروتئینی مثل حبوبات، 
تخم مرغ، انواع گوشت و کره بادام زمینی 

بدون شکر را افزایش دهید.
- هر روز یک عدد تخم مرغ آبپز شده که 

کاماًل پخت شده است بخورید.
- خوردن شکر و قند را محدود کنید.

فرآوری  گوشتهای  کنسروی،  غذاهای   -
شده و فست فودها ممنوع است.

- خوردن میوه و سبزیجات را در طول روز 
فراموش نکنید.

مواد غذایی صنعتی حاوی شکر مثل   -
بیسکویت، کیک، مربا، نوشابه، ماءالشعیر 
و  شیرینی  انواع  صنعتی،  آبمیوه های  و 

آبنبات و شکالت ممنوع است.
- لبنیات مثل ماست پروبیوتیک را هر روز 

در کنار وعده های غذایی بخورید.
برخی  )مانند  محرک  موادغذایی   -
ادویه های تند مثل فلفل( را در غذاهای 

خود حذف کنید.
عدسی،  عسل،  شامل  متنوع  صبحانه   -

فرنی، تخم مرغ، پنیر و گردو و ارده بخورید.
بادام درختی،  مثل  آجیلی  دانه های   -
فندق، پسته و گردو و کنجد را می توانید هر 
روز به صورت آسیاب شده در ماست، سوپ 

و فرنی ریخته و بخورید.
- مکمل های ویتامین D، ویتامین C و روی 
را در این دوران فراموش نکنید. هفته ای 
یک مکمل ویتامین دی 50 هزار واحدی 

از زمان شروع عالئم تا یک ماه بعد از اتمام 
عالئم، مکمل روی 75 تا 100 میلی گرم و 
مکمل ویتامین C با دوز 1000 میلی گرم 
به صورت روزانه تا دو هفته بعد از اتمام 

عالئم مصرف کنید.
- از پودر جوانه ها مثل جوانه گندم، ماش، 
عدس و... در سوپ، آش و ماست به صورت 

روزانه استفاده کنید.
- از خوردن غذاهای دیر هضم حاوی پنیر 

پیتزا، ماکارونی و قارچ خودداری کنید.

مکمل  خوردن  اسهال،  صورت  در   -
ویتامین C تا برطرف شدن این مشکل 
ممنوع است و می توانید از کته هویج با 
به همراه  اندازه،  به  نمک  و  روغن  کمی 

ماست پروبیوتیک بخورید.
- از میوه های حاوی ویتامین A مثل موز، 
انبه، طالبی و سبزیجاتی همچون هویج 

بخورید.
لیموترش  از  خود  غذاهای  کنار  در   -

استفاده کنید.

۲0 نکته کلیدی تغذیه در زمان گرفتاری به کرونا
زیر نظر: دکترحسنعلی پیشاهنگ پزشک عمومی و  محدثه نیک منش کارشناس ارشد تغذیه

گرانی اسباب بازی و 
رؤیای دست نیافتنی

تبلیغات درفضای مجازی 

نی ریزان فارس
شامل تلگرام، واتس آپ، 

اینستاگرام
و سایت هورگان

پست روزانه  150 هزار تومان

پست آخر شب:   180 هزار تومان
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توزیع 21 بسته معیشتی 
بین نیازمندان شهر نی ریز

مرکز  توسط  معیشتی  بسته   21 یلدا  شب  مناسبت  به 
نیکوکاری پیامبر اعظم شهرستان نی ریز مابین نیازمندان 
توزیع شد. این مرکز چندی پیش با پویش احسان شب یلدا 
از نیکوکاران درخواست کرده بود تا در این امر خیر آنان را 
یاری کنند. ارزش ریالی هر بسته معیشتی 170 هزار تومان 
اعالم شده است. نیکوکاران و خیرینی که قصد کمک به 
نیازمندان این مرکز دارند، می توانند مبالغ خودشان رابه 
کارت بانکی 6037997950410374 به نام مرکز واریز 

نمایند.

بررسی مشکالت شهری در جلسه نهم شورا

مهدی منفرد، نی ریزان فارس:
در نهمین جلسه اعضای شورای شهر نی ریز با 
محالت نی ریز مسائل و مشکالت شهر با حضور 
جمعی از معتمدین و هیأت امنای حسینیه های 
شهیدان اکبرزاده، سیدالشهدا، موسی بن جعفر 

و مسجد امیرالمومنین بررسی شد.
در این نشست که در روز سه شنبه 16 آذرماه 
برگزار شد فرغت شهردار و عباسی مسئول دفتر 

نماینده مجلس هم حضور داشتند.

نظرات شهروندان برای برنامه ریزی 
شهری

در ابتدا رئیس شورای شهر گفت: شورای شهر 
خانه مردم است و دعوت از مردم و محالت 
مختلف ایده ای جدید در شورای ششم است و 
ما معتقدیم باید از توانمندی مردم در پیشبرد 
اهداف و برنامه های شهر استفاده کرد. قطعًا از 
نظرات و راهکارهای شما در برنامه ریزی شهری 

استفاده خواهد شد.
قلعه  محله  داد:  ادامه  فقیه  عالء الدین  سید 
محمود خان )کوی شهید بهشتی( از محالت 
و  سختکوش  مردمی  دارای  و  شهر  قدیمی 
در  موقوفات  بیشترین  که  می باشد  تالشگر 
راه امام حسین)ع( را دارد و زندگی خود را وقف 
امام حسین کرده اند. محله فخاران یا موسی 
بن جعفر مردمی زحمتکش هستند که زمانی 
تولیدکننده صنایع دستی بودند اما متأسفانه 
اکنون این کار فراموش شده در صورتی که 
امروزه صنایع دستی در دنیا ارز آوری باالیی 

دارد.

مهمترین مشکالت
معتمدین در این جلسه به موارد مختلفی از 
مسائل و مشکالت محالت و نقاط مختلف شهر 

اشاره کردند از جمله:
نبود فضای سبز مناسب در مرکز شهر، جاده 
قلعه  و  صدرا  منطقه  به  نامناسب  دسترسی 
خواجه، تعیین تکلیف پل  روگذر ورودی شهر، 
وضعیت نامناسب بلوار امام رضا و زمین های 
اصلی  خیابان های  زیاد  ترافیک  آن،  اطراف 
روشنایی  عدم  میدان 15 خرداد،  به  منتهی 
بلوار والیت در منطقه مسکن مهر، لکه گیری 
و آسفالت بلوار سردار سلیمانی و تعدادی از 
کوچه های منطقه، باال بودن عوارض خودرو در 

نی ریز نسبت به شهرهای اطراف.

ورودی و وضعیت ترمینال مناسب نیست
اینکه  بیان  با  جلسه  این  در  کریمی  مهدی 
مناسب  ترمینال  وضعیت  و  ترمینال  ورودی 
نیست گفت: با توجه به اینکه مسافران اولین 
جایی که حضور پیدا می کنند ترمینال و ورودی 
شهر است باید این موضوع بیشتر مد نظر قرار 
گیرد. ورودی اتوبوس ها و خودروهای شخصی 
در ترمینال یکی است و این مشکالتی را ایجاد 

می کند. همچنین خروجی اتوبوس ها وضعیت 
تقاطع  در  دارد  امکان  اگر  و  ندارد  مناسبی 
راهنما  چراغ  یک  بسیج  خیابان  و  جانبازان 

بگذارید تا از تصادفات جلو گیری شود.

المانی از انار، سنگ و انجیر دیده نمی شود
مسجد  امناء  هیأت  نماینده  معزی  هادی 
امیرالمؤمنین و کوی شهید بهشتی با اشاره 
به اینکه باید در بحث فرهنگی نگاه ویژه ای به 
تمام  متأسفانه  گفت:  باشیم  داشته  محالت 
فعالیت حسینیه ها منتهی به دهه اول محرم 
انجام  کار خاصی  ایام سال  دیگر  در  و  شده 
نمی دهند؛ وی ادامه داد: در محله کوی شهید 
جهت  گذشته  در  که  خندق   وجود  بهشتی 
استفاده  ساختمان سازی  برای  گل  برداشتن 
می شده اکنون به محلی برای فاضالب، زباله 
برای  فکری  باید  که  تبدیل شده  معتادان  و 
آنها کرد. تکلیف قبرستان ضلع جنوبی محله 
را مشخص کنید و برای ارتقاء سطح بهداشت 

عمومی برنامه ریزی نمایید.
از اعضای شورای  وی همچنین چند سؤال 
شهر پرسید و گفت: چه برنامه ای برای وضعیت 
معتادان و اعتیاد در شهر دارید و محله ما در 
بافت  برای  آیا  برنامه قرار دارد؟  این  کجای 
فضای  هیچ  چرا  دارید؟  برنامه ای  فرسوده 
نشده  تعریف  خان  محمود  قلعه  در  سبزی 
انار، سنگ و انجیر  است؟ شهر ما را به نام 
می شناسند اما متأسفانه هیچ نشانی از اینها 
در المان های شهر وجود ندارد و استفاده از 
نام بزرگان شهر در خیابان ها و محالت شهر 

کمرنگ شده است.

کوره پزان نی ریز زمانی یک مجتمع بزرگ 
صنعتی بودند

از  و  زندان  اداره  سابق  رئیس  زارع  خلیل 
معتمدین کوی شهید بهشتی نیز در این جلسه 
با اشاره به بحث کاهش آسیب های اجتماعی 
گفت: باید سه موضوع سوادآموزی، دین آموزی 
و حرفه آموزی با هماهنگی مسئوالن ذیربط در 
دستور کار قرار گیرد تا شاهد کاهش  مشکالت 

اجتماعی باشیم.
وی ادامه داد: مجموعه کوره پزان نی ریز زمانی 
یک مجتمع بزرگ صنعتی بود اما مدت هاست 
تعطیل شده که راه اندازی مجدد آن باعث رونق 

شهر و ایجاد اشتغال می شود.
تکلیف  تعیین  دادگستری،  روبروی  تقاطع 
ورودی بلوار شهید اکتسابی، الیروبی کانال این 
بلوار و مسئله روان آب های منطقه به سمت بلوار 
شهید اکتسابی و جاده اصلی و تعیین تکلیف 
پارک کودک از دیگر مواردی بود که زارع به آنها 

اشاره کرد.

اگر ورودی شهر میدان شود باز هم نیاز به 
تقاطع غیر همسطح داریم

رئیس شورای شهرستان در این جلسه گفت: 
و  تناسب  به  محالت  همه  در  ما  پروژه های 
اولویت آن محله می باشد اما بودجه ها محدود 

است و شرایط کشور را همه می دانیم.
سید جواد قطبی ادامه داد: موقوفات در این 
آنها مذهبی است  اما بیشتر  شهر زیاد است 
و شاید بهتر باشد موقوفات را به سمت موارد 

مختلف شهر هدایت نمود.
ورودی  روگذر  پل  مسئله  به  اشاره  با  وی 
شهر نی  ریز گفت: با توجه به اینکه ما یکی از 
صنعتی ترین شهرهای استان هستیم و ترافیک 
در این محور زیاد است اگر بخواهیم در ورودی 
ناچار در آینده  به  شهر میدان احداث کنیم 
مجبور خواهیم بود دوباره تقاطع غیر همسطح 
ایجاد کنیم و بهترین راه این است که جاذبه های 
داخل شهرمان را زیاد کنیم که باعث جذب 

گردشگر شود.

پیشنهاد خود را مکتوب کنید
نائب رئیس شورای اسالمی نیز در این جلسه 
گفت: پیشنهادات خود را به صورت مکتوب 
به شورا بدهید. شورای شهر این دوره عزم و 
اراده خود را برای رسیدگی به محالت کمتر 

برخوردار قرار داده است.

دوربین برای خوردوهای متخلف
حمید پریش دیگر عضو شورا نیز گفت: مسئله 
تقاطع ورودی شهر به این راحتی ها حل شدنی 
نیست و نماینده مجلس نیز تالش های زیادی 
انجام داده اما متأسفانه می گویند بودجه نیست.

همه  ما  می گوید  و شهرسازی  راه  کل  مدیر 
اعتبارات خود را برای گردنه گذاشتیم و اینجا 

اولویتمان نیست!
به  منتهی  خیابان های  ترافیک  مورد  در  وی 
میدان 15 خرداد و پارک خودروها در دو طرف 
خیابان ها گفت: ما دوربین هایی را نصب کردیم 
که همه خیابان ها را پوشش می دهد و آمادگی 
اختیار  در  را  آنها  شهرداری  محل  در  داریم 
خوردوهای  تا  بگذاریم  رانندگی  و  راهنمایی 
متخلف را جریمه کنند و از بار ترافیکی کم 

نمایند.

مخالفت برای نصب دوربین در تقاطع 
خیابان بسیج

محمد شاهسونی نیز در این جلسه گفت: در 
مورد تقاطع خیابان بسیج روبروی دادگستری 
به شورای ترافیک پیشنهاد نصب چراغ راهنما 
داده ایم که موافقت نشده و در حال بررسی 
نیز  را  جانبازان  چهارراه  هستیم.  موضوع 

پیشنهاد می دهیم.

مسائل راه سیاسی شده
حامد فرغت شهردار نی ریز با تشکر از حضور 
معتمدین و مردم در این جلسه گفت: تحقق 

باالی صد درصدی بودجه در سال های گذشته 
نشان دهنده تالش مردم به عنوان صاحبان 
به مجموعه شهرداری  شهر در کمک کردن 

است.
شهروند  یک  عنوان  به  داد:  ادامه  شهردار 
دهه  در  که  می کنم  عرض  قاطعانه  نی ریزی 
راه سازی  بحث  به  مغرضانه ای  نگاه  گذشته 
اجرای  نحوه  در  و  بوده  نی ریز  مورد  در 
محورهای مواصالتی نه رعایت عدالت شده و 
نه اولویت بندی مناسب انجام گردیده است و 
برخی هزینه های غیر ضرور در اتوبان شیراز- 
کرمان می توانست تکمیل کننده گردنه الی رز 
باشد تا ما این همه عزیزان و هموطنانمان را از 
دست ندهیم؛ اما متأسفانه نگاه به بحث مسائل 
راه و راه سازی سیاسی بود آن هم توسط کسانی 
که وظیفه نمایندگی مردم را داشتند و حتی 

حاضر نبودند وارد شهر شوند.
در خصوص تقاطع غیر همسطح هم احداث 
محاسن  و  معایب  کدام  هر  میدان  یا  تقاطع 
خاص خود را دارد؛ شهرداری و شورای شهر نه 
در اجرای این پروژه دخیل است و نه در زمان 
تصویب آن اعمال نظر داشته و طبیعی است که 
مدیریت شهری نسبت به ایجاد یک میدان که 
پتانسیل زیباسازی و اجرای طرح های مختلف 

را دارد راغب تر است.
فرغت افزود: در سال های گذشته بلوار امام رضا 
قلمداد شده  اتوبان شیراز- کرمان  از  بخشی 
و احداث میدان در اتوبان موانع خاص خود را 
دارد، البته نباید فراموش کنیم که دست دولت 
از نظر مالی بسته است و از جنگ نظامی بدتر، 
جنگ اقتصادی است که ما چندین سال است 

که درگیر آن هستیم.
شهردار در مورد باال بودن عوارض در نی ریز 
نسبت به شهرهای دیگر گفت: مبلغ عوارض 
ملی دست ما نیست و طبق قانون باید دریافت 
به  شهرداری ها  از  بعضی  متأسفانه  اما  شود 
سامانه متصل نیستند و تخلف کرده و عوارض 
یکسال را می گیرند و آن را هم ثبت نمی کنند و 

شخص مجبور است دوباره پرداخت کند.
شهردار نی ریز افزود: در محدوده شهر متولی 
صدور مجوز ساخت و ساز ما هستیم اما در حریم 
شهر درست است که متولی شهرداری است اما 
کمیسیون های  از  مختلف  استعالم های  باید 
از  خارج  امالک  چون  و  شود  صادر  مربوطه 
ابتدا  در  باید  هستند،  کاربری  فاقد  محدوده 
کاربری آنها تعریف شود تا بعد مجوز صادر شود؛ 
بلوار امام رضا چون خارج از محدوده است باید 

این مراحل را طی کند.
شهردار در مورد روشنایی بلوار والیت نیز گفت: 
روشنایی وظیفه توزیع نیروی برق است و این 
شرکت به دلیل کمبود اعتبار فعاًل انجام نداده و 
به رغم اینکه شهرداری موافقت کرده 50 درصد 
هزینه را بپردازد اما متأسفانه هنوز موفق به 

اجرای تفاهم نامه در این زمینه نشده است.

مهدی منفرد، نی ریزان فارس:
و  مشکان  جدید  شهردار  محسنی  مهدی 
سجاد شاهسونی شهردار جدید قطرویه شد.

حضور  با  شهر  دو  این  شهرداران  معرفی 
مدیرکل  معاون  مهرابی  فرماندار،  هدایت 
امور شهرداری ها و شوراهای استانداری و 
جمعی از مسئوالن در روز یکشنبه 28 آذر در 

فرمانداری نی ریز برگزارشد.
شهردار  محسنی  مهدی  است  نوشتنی 
محمدعلی  جانشین  که  مشکان  جدید 
شمسی شده است متولد 1365 در شهر 
مشکان است و دارای مدرک لیسانس برق 
استراتژیک  مدیریت  ارشد  کارشناسی  و 

می باشد.
وی پیش از این به عنوان کارآفرین در زمینه 

برق در استان یزد فعالیت کرده است.
پیشین  شهردار  شمسی  است  گفتنی 
مشکان به عنوان کارشناس در شهرداری 

صدرا در حال فعالیت می باشد.
همچنین سجاد شاهسونی شهردار جدید 
است  شده  بهمنی  جانشین  که  قطرویه 
متولد 1361 دارای مدرک دکتری عمران 
می باشد و مسئولیت عمران و شهرسازی 
شهرداری مشکان از سال 1395 تا 1400، 
عضویت در دوره های چهارم و پنجم شورای 
اسالمی نی ریز، عضویت در هیئت رئیسه 
سازمان نظام مهندسی شهرستان به مدت 
سه سال، سرپرست شهرداری مشکان طی 
دانشگاه های  در  تدریس  و  گذشته  ماه   4
علمی کاربردی و آزاد نی ریز را در کارنامه 

خود دارد.
اما در این مراسم و در ابتدا فرماندار گفت: 
امیدواریم بتوانیم گام های بلندی در جهت 
همچنین  و  برداریم  مردم  رضایتمندی 
شهرداران جدید در آینده از مدیران موفق و 

خوب شهرستان شوند.
به فکر درآمد پایدار باشید

وی خطاب به شوراها و شهرداران این دو 
شهر گفت: باید در کنار حوزه عمرانی در 
حوزه فرهنگی نیز تالش کنند و نباید مسائل 
اجتماعی به مسائل دسته چندم تبدیل شود. 
مسائل  راستای  در  باید  اجتماعی  مسائل 
عمرانی پیش برود، همچنین با توجه به اینکه 
از بودجه های دولتی چیزی  شهرداری ها 
عائدشان نمی شود باید به فکر درآمد پایدار 

برای شهرداری باشید.
در اختیارات شهردار دخالت نکنید

استانداری  شهری  امور  مدیرکل  معاون 
در  حتمًا  گفت:  شهرداران  به  خطاب  نیز 
هیچ کس  بردارید  قدم  قانون  چهارچوب 
قانون  از  خارج  توقعی  جایگاهی  هیچ  در 
از شما ندارد. مطمئن باشید اگر اتفاقی در 
حوزه شما بیفتد هیچ کس جز شما پاسخگو 

نخواهد بود.
در دوره گذشته در برخی از شهرها اتفاقات 

ناگواری افتاد که همه آنها استفاده شخصی 
مصلحت  و  تساهل  بعضی ها  بلکه  نبود 
اندیشی بود که باعث دور زدن قانون شده 

است.
مهرابی ادامه داد: از شوراها تقاضا دارم در 
کمک  شهرداران  به  قوانین  دقیق  اجرای 
کنند. وظیفه اصلی شوراها نظارت است و 
باید در اجرای قوانین کوشا باشند و به هیچ 
عنوان به طور مستقیم در اختیارات شهردار 

دخالت نکنند.
قانون کم نداریم...

نماینده اداره اطالعات در این جلسه گفت: 
مجموعه شهرداری ها به عنوان یک ویترین 
می توانند نقش تأثیرگذاری در رضایتمندی 
مردم داشته باشند. مجموعه شهرداری ها 
و  است  برخوردار  باالیی  حساسیت  از 
و  می شود  بد  اتفاقات  باعث  قانون گریزی 
مادامی که قانون فصل الخطاب باشد هیچ 

مشکلی پیش نمی آید.
وی ادامه داد: ما برای انجام امور مردم قانون 

کم نداریم و در انجام امور محوله خود در 
صیانت  و  نظارتی  و  اطالعاتی  امور  بحث 
دوستان را تحت رصد داریم و همکاری الزم 

را انجام می دهیم.
جمالی  احمد  زحمات  از  جلسه  این  در 
لوح  اهداء  با  قطرویه  سرپرست شهرداری 

تقدیر قدردانی شد.
الگو سردار سلیمانی است

مهدی محسنی در این جلسه ضمن تشکر از 
اعضای شورای شهر مشکان جهت اطمینان 
به وی، خطاب به حضار گفت: باید سردار 
سلیمانی را سر لوحه خود قرار دهیم و بتوانیم 
با الگو قرار گرفتن از ایشان مشکالت مردم 

را حل کنیم.
در  باید  قانون  از  استفاده  داد:  ادامه  وی 
پیشبرد امور مردم باشد تا بتوانیم به مردم 

بهتر خدمت کنیم.
مهمترین برنامه های شهردار قطرویه

شهردار جدید قطرویه نیز ضمن تشکر از 
مردم مشکان بابت 5 سال همکاری با وی و 

تشکر از شورای شهر قطرویه که سکان شهر 
را به وی سپردند اظهار امیدواری کرد بتواند 

جواب اطمینان آنها را بدهد.
رئوس  مراسم  این  در  شاهسونی  سجاد 
برنامه های خود برای شهرداری قطرویه را 
تیتروار عنوان نمود و گفت: سعی در ایجاد 
همدلی و وحدت، ایجاد تعامل با فرماندار، 
نماینده و اعضای شورای شهر، برنامه ریزی 
جهت ارتقاء خدمات شهری، بهبود سرانه 
فضای شهر و مبلمان شهری، تعریف پروژه 
های جدید در جهت منافع عمومی، توجه 
ویژه به بخش فرسوده و تبدیل بافت تاریخی 
قطرویه به قطب گردشگری و ایجاد درآمد 
پایدار جهت شهرداری مهمترین برنامه های 

بنده می باشد.

پیش بینی کارشناسان هواشناسی:

امید به زمستان پرباران
اداره هواشناسی شهرستان نی ریز و بختگان آمار بارندگی را در 

بخش های مختلف این دو شهرستان اعالم نمود.
بر پایه آمار اعالمی که تا ساعت 6.30 صبح سه شنبه 30 آذرماه به 
ثبت رسیده است طشک با 8 میلی متر بیشترین آمار بارش اخیر را 

به خود اختصاص داد.
برپایه آنچه که اداره کل هواشناسی استان فارس اعالم نموده 
است بارش های پاییز همانگونه که پیش بینی شده بود  کمتر از 
حد نرمال به ثبت رسید و  کم بارش ترین سال های 50 سال اخیر 

رقم خورد.
میانگین بارش باران از ابتدای مهرماه 1400 تا 21 آذر در استان 
8 و 2 دهم میلی متر ثبت شده است که این میزان در مدت مشابه 
پارسال 93 و 4 دهم میلی متر بوده است و کاهش 91 درصدی 

بارش های پاییزه را در فارس خبر می دهد.
اما آنگونه که مهرداد قطره سامانی مدیرکل هواشناسی فارس 
گفته طی سه ماه زمستان امسال پیش بینی می شود که شاهد 

بارش هایی در حد نرمال و باالتر از نرمال باشیم.
آنکه  وجود  با  که  داده اند  را  اخطار  این  کارشناسان  چند  هر 
آینده  سال  بهار  و  امسال  زمستان  طی  می شود  پیش بینی 
بارش هایی در حد نرمال و باالتر از میانگین را شاهد باشیم، اما آن 

بارندگی ها کمبود بارش در پاییز امسال را جبران نخواهد کرد.
در همین رابطه احتمال ریزش باران سیل آسا در زمستان امسال 
دور از انتظار نیست و امری طبیعی قلمداد شده است و علت آن 
اینگونه بیان شده: بارش ها از شکل منجمد و برف به دلیل تغییرات 
اقلیمی و گرم شدن زمین، به شکل باران درآمده اند و همچنین 
بیشتر بارش ها عمدتًا به صورت نقطه ای هستند و ممکن است 

سیل آسا ببارند.
کارشناس هواشناسی نی ریزان فارس در این رابطه گفت: پس از 
پشت سر گذاشتن پاییز بسیار خشک که ناشی از تسلط پرفشار 
جنب حاره ای و وجود شرایط نامناسب دور پیوندهای جهانی 
»دور  شرایط  خوشبختانه  بود،  ما  کشور  روی  بر  منطقه ای  و 
پیوندی ها« به گونه ای تغییر یافته است که ضمن عقب نشینی 
پرفشار جنب حاره ای شرایط برای ورود رطوبت و رخداد بارش 

طی زمستان امسال فراهم آمده است.
دی ماه  دوم  هفته  از  می رسد  نظر  به  افزود:  کامرانی  کامران 
وارد  غرب  و  غرب  از سمت شمال  متعدد  بارشی  سامانه های 
استان فارس شود و باعث بارندگی های مناسب در استان و سطح 

شهرستان نی ریز گردد.
نقشه های پیش بینی بارش مراکز معتبر، شرایط نرمال تا فراتر از 

نرمال را در ادامه و طی زمستان امسال نشان می دهد. 
او ادامه داد: احتمااًل بارش نی ریز طی 11 تا 14 دی ماه سنگین 
خواهد بود. هر چند بسیار زود است که درباره میزان بارش صحبت 
از 60  بارش می تواند بیش  به نظر می رسد میزان  کنیم ولی 

میلی متر در سطح شهرستان باشد.
را در شهرستان های نی ریز و بختگان  بارش ها  در زیر جدول 

مشاهده می کنید:

بارش اخیرنام ایستگاه 
سال زراعی

1401-1400

02.7نی ریز 

58آباده 

02.3پلنگان 

12.5تم شولی

14کوشکک

5.59.8جزین 

010.5چاه نصرویه

0.95.5چنارویه

2.32.3ده چاه

00 ده وزیر

17دهمورد

00ریزاب

811طشک 

23قاسم آباد

06قطرویه 

0.720.1مشکان 

00وزیره 

1.51.5هرگان 

37کنگاشی

1.75.4میانگین

آمارهای تأمل برانگیز 
ثبت احوال نی ریز

3 دی ماه  مناسب  به  نی ریز  ثبت احوال شهرستان  اداره 
سالروز ثبت احوال آمار چهارگانه ی 828 تولد، 400 فوت،  

463 ازدواج و 146طالق را اعالم کرد.
در آمار تکمیلی آمده است:

تعداد متولدین شهرستان نی ریز از اول سال 1400 تا آخر 
آذر 1400، 828 نفر بوده که از این تعداد 430 پسر و 398 

نفر دختر بوده  اند.
تعداد فوتی ها از ابتدای امسال تا پایان پاییز در شهرستان 
نی ریز 400 نفر بوده که از این تعداد 238 مرد و 162 زن 

هستند.
همچنین در آمار ازدواج از ابتدای امسال تاکنون 463 مورد 
ثبت شده است که در مقابل 146 مورد از زوجین از هم جدا 

شده اند.
این اداره 10  اسم مورد عالقه نی ریزی ها را به تفکیک پسر و 

دختر را به شرح زیر  اعالم کرد:
امیرحسین،  امیرعلی،  امیرعباس،  ابوالفضل،  پسران: 

سامیار، آریا، محمدطاها، مهراد، آراد، امیرمحمد
دختران: رستا، آوا، زهرا، فاطمه، آیلین، مهرسا، دلسا، همتا، 

نیال و سلین.
در ادامه اداره ثبت احوال یادآور شده که ثبت به موقع وقایع 
حیاتی )والدت، فوت، ازدواج و طالق( و تهیه آمار جمعیتی 
به روز و دقیق زمینه ساز توسعه و پیشرفت هر جامعه ای 
می شود که در این راستا انجام موارد زیر الزم و ضروری 

است:
1- براساس قانون ثبت احوال، مهلت ثبت والدت   15 روز از 
تاریخ تولد نوزاد می باشد که قبل از اتمام مهلت مقرر پدر یا  

مادر باید نسبت به انجام مراحل قانونی اقدام نمایند.
2- مهلت ثبت فوت 10 روز از تاریخ درگذشت می باشد که 
اقوام فرد فوت شده می بایست قبل از اتمام مهلت  10 روزه 

نسبت به ثبت فوت دراداره ثبت احوال  اقدام  نمایند. 
3- ازدواج و طالق برای طرفین ایجاد حقوق و تکالیفی 
می نماید که تحقق این حقوق مستلزم ثبت رسمی این 

وقایع در دفاتر  ازدواج یا طالق می باشد.
4- فرزندان به محض رسیدن به سن 15 سال الزم است  
شناسنامه خود را عکسدار نموده و برای کارت هوشمند ملی 

ثبت نام کنندتا در انجام امور اداری با مشکل مواجه نگردند.
5- افرادی که نسبت به ثبت نام کارت هوشمند ملی اقدام 
ننموده اند و شناسنامه آنها مستعمل و قدیمی است در انجام 
امور اداری با مشکل مواجه می شوند؛ با توجه به زمانبر بودن 
این امر خواهشمندیم هر چه سریعتر نسبت به تعویض 

شناسنامه و ثبت نام کارت هوشمند ملی اقدام نمایید.
شهروندان می توانند جهت تعویض شناسنامه  و عکس دار 
به  ملی  هوشمند  کارت  ثبت نام  و همچنین  آن  نمودن 
دفتر پیشخوان 1140 واقع در بلوار ولی عصر روبروی بانک 

کشاورزی مراجعه کنند.

//

معرفی شهرداران جدید مشکان و قطرویه
معاون مدیرکل امور شهرداری ها و شوراهای استانداری: شوراها در اختیارات شهردار دخالت نکنند

مهدی محسنی شهردار مشکانسجاد شاهسونی شهردار قطرویه

828  تولد، 400 فوت، 463  ازدواج و  146طالق

ارسال تصاویر و متن برای

شهروند 
خبرنگار

0917 731 5146
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لیگ نوجوانان بسکتبال

صدر نشینی تیم شهید مبین در نیم فصل
لیگ نوجوانان بسکتبال نی ریز با صدرنشینی تیم شهید 

مبین به نیم فصل رفت.
در هفته سوم دور رفت پنج شنبه 25 آذر تیمهای شهید 
مختاری و شهید شهاب الدینی رو  در روی هم قرار گرفتند 
که در یک بازی نفس گیر تیم شهید مختاری با اختالف 1 

امتیاز فاتح میدان شد.
در دیگر بازی تیم شهید مبین مثل بازی هفته گذشته با 
اختالف حریف خود تیم شهید مروی را از مقابل برداشت تا 

با سه پیروزی قهرمان نیم فصل شود.
شریفی،  امین  برعهده  مسابقات  از  هفته  این  داوری 
محمدجواد محمدنژاد و عادل الیقمند به عنوان داوران 
وسط و افسانه تقوانژاد، مریم زردشت و اسما شب خیزبه 

عنوان  منشی میز بود.
ادامه مسابقات در بهمن برگزار می شود.

سرمربی تیم رینگ اسپرت:
فکرنمی کردیم مقابل دارابی 

بازی سخت باشد
تیم فوتسال رینگ اسپرت نی ریز در اولین دیدار خود در 
لیگ برتر فوتسال استان با پیروزی مقابل حریف از میدان 

خارج شد.
نماینده نی ریز در این رقابت ها در سالن کارگران پذیرای 
برمن داراب بود که توانست 3 بر 2 میهمان خود را با شکست 

بدرقه کند.
سرمربی رینگ اسپرت بعد از پایان بازی به ما گفت: بازی 
سختی داشتیم. دو تیم برمن و نبرد داراب از لیگ سال 
گذشته با هم یکی شده بودند و تیمی قوی تشکیل داده 

بودند و ما فکرش را هم نمی کردیم.
رسول خواجه زاده افزود: تیم ما با پنج بازیکن که تجربه 
بازی های استانی را داشتند در این رقابت ها حضور دارد 
وخوشحالم تیمی جوان و بومی آماده بازیها کردیم. در این 
بازی بد شانسی آوردیم و در دقایق ابتدایی دروازه بان اولمان 
مصدوم شد ولی از عملکرد دروازبان دوم با توجه به سن 
کمش راضی هستم. روی گل هایی که خوردیم در تمرینات 
کار می کنیم و نقاط ضعف  تیم را با تمرین برطرف خواهیم 

کرد و آماده بازی های پیش رو می شویم.
وی درمورد بازی نکردن مجتبی هاشم زاده و سجاد خرمی 
گفت: هاشم زاده به دلیل کسالتی که داشت بازی نکرد و 
خرمی نیز به صالحدید کادر فنی از روی نیمکت بازی را 

نظاره گر بود اما بازی های بعد بیشتر از او استفاده می شود.
در این بازی جواد سجادیان، سپهر حسینی و یاور زارعی 

برای رینگ گلزنی کردند.
نماینده نی ریز در هفته پیش رو استراحت می کند و هفته 

بعد مهمان نماینده سعادت شهر خواهد بود.
در جدول و در پایان هفته نخست، رینگ اسپرت در رده دوم 

جدول قرار گرفت.

داور نی ریزی در اولین دوره 

اوپن کاراته بانوان
مهدیه بیگی در اولین دوره مسابقات اوپن بانوان سبک 

سوکیوکوشین کاراته کشور قضاوت کرد .
این مسابقات 12 آذر در اصفهان برگزار شد که داوران 
آن پس از شرکت در سمینار داوری به صورت انتخابی 

توانستند این رقابت ها را قضاوت کنند.
در این رقابت ها فاطمه هوشمند و هانیه دمیری به عنوان 

کاراته کا حضور داشتند.

گفتگو با محمدباقر بامداد

دریبل های مرگبار، فرارهای 
استثنایی وآبشارهای شالقی

فاطمه زدرشتی نی ریزی / گروه ورزش

پا  که  رشته ای  هر  در  کوتاه  قد  آن  با 

دریبل های  بود.  سرآمد  می گذاشت 

فوتسال،  و  فوتبال  در  مرگبارش  و  ریز 

بین  از  مارپیچ  و  استثنایی  فرارهای 

آبشارهای  بسکتبال،  کهکشانی های 

شالقی در پینگ پنگ، و پاسهای طالیی 

فوق العاده  استعداد  از  همه  والیبال  در 

که  بازیکنی  داشت.  او حکایت  ورزشی 

اگر در جای درست و با امکانات کافی قرار 

می گرفت، بعید نبود به رده های ملی هم 

برسد اما حکایت او شد همان حکایت 

همیشگی استعدادهای ورزشی  در ایراِن 

ما که استفاده مفید نمی شوند و در سطح 

شهرستان و نهایتًا استان باقی می مانند.

محمدباقر بامداد را بیشتر فوتبالی های 

قدیم و جدید می شناسند. هنوز هم وقتی 

در سالن فوتسال پا به توپ می شود کسی 

او  جلودار دریبل ها و شوتهای سرکش 

نیست.

کامپیوتر  کارشناسی  مدرک  دارای  او 

نقل  و  در شرکت حمل  و شاغل  است 

نی ریز.

و  بااخالق  محجوب،  ورزشکار 

پاسخگوی  حاال  که  دوست داشتنی 

سؤاالت ماست.

*****

»در دوران راهنمایی به عنوان بازیکن تیم 

مدرسه انتخاب شدم. دبیرستان که بودم 

اکثر رشته ها از جمله بسکتبال، والیبال، 

تنیس  روی  میز و فوتبال را تجربه کردم 

ولی چون فوتبال برایم جذابیت بیشتری 

داشت، به فوتبال روی آوردم. فوتبال را از 

زمین های خاکی شروع کردم  و به دلیل 

نبود سالن ورزشی، روی زمین آسفالت 

استادیوم با گل کوچک ادامه دادم. 

با  میالد  تیم  به  دبیرستان  دوران  در 

خسروی  اصغر  آقای  جناب  مربیگری 

دعوت شدم که اولین تیم بنده بود. پس 

از آن به آزادی در رده ی نوجوانان رفتم 

که آقایان سعید فتاح پور و اکبر شفیعی 

مربیان آن رده  سنی تا امید بودند. جا دارد 

کنم که هر چه دارم از زحمات این دو عزیز 

بوده و من دست پروده ی ایشان هستم. 

بعد از نوجوانان، وارد رده  امید شدم و این 

درحالی بود که همزمان با بازی در رده ی 

امید، در پست فوروارد رده بزرگساالن 

آزادی نیز بازی می کردم. آن روزها آقای 

محمدرضا اعیان منش مربی تیم آزادی 

بودند که از ایشان نیز به خاطر زحمات 

بی شائبه ای که برای ما کشیدند کمال 

تشکر را دارم. 

درست خاطرم نیست در چه سالی بود 

که تیم آزادی قهرمان شهرستان شد و 

به دسته یک استان صعود کردیم. سه الی 

چهار سال هم به همراه تیم آزادی در لیگ 

دست یک استان بازی می کردیم و سپس 

به لیگ برتر استان صعود کردیم. مربی 

آن زمان تیم آزادی، جناب آقای جعفر 

تقی زاده از شیراز بودند که در پیشرفت 

سطح بازی بازیکنان خیلی مؤثر بودند.

- هم دوره ای های شما چه کسانی 

بودند؟

آقایان  اما  بودند  زیاد  من  همبازی های 

مؤمنی راد،  علیرضا  افسر،  سیدمجتبی 

مهدی اعیان منش، جواد پاکنژاد، مجید 

البرزی، مسعود خالقی، جعفر مختاری، 

محسن شفیعی، رضا دادور و امین رجبی 

عزیزانی بودند که در آن زمان بیشتر در 

از  دارد  جا  می کردیم.  بازی  هم  کنار 

دوستانی که به دلیل نبود حضور ذهن 

نامشان از قلم افتاده، عذرخواهی کنم. 

به  سالها  این  در  مقام هایی  _ چه 

دست آوردید؟

به گمانم سال 80 بود که یک تیم سالنی 

تمام  و  دادم  تشکیل  پارسیان  نام  به 

شدم.  متقبل  خودم  را  تیم  هزینه های 

به عنوان  سازمانی  و  نهاد  هیچ  چون 

مشکالت  وجود  با  نداشتیم.  اسپانسر 

یکی  حال  عین  در  داشتیم  که  زیادی 

و  بودیم  شهرستان  تیم های  بهترین  از 

عناوین مختلفی از جمله چهار قهرمانی و 

یک نایب قهرمانی شهرستان را به دست 

آوردیم. همچنین با این تیم به مدت سه 

سال در لیگ دسته یک استان و دو سال در 

لیگ برتر استان بازی کردیم که جا دارد 

از تمامی بازیکنان تیم قدردانی و تشکر 

کنم. چون با تمام وجود برای تیم شان 

تالش می کردند.

_ چند فرزند دارید؟ آیا آن ها هم 

اهل ورزش هستند؟

پسری 6 ساله دارم که با همین سن و سال 

کم، عالقه  زیادی به فوتبال و والیبال دارد 

و امیدوارم در آینده به جایگاه باالیی از 

ورزش برسد و مایه افتخار شهرمان باشد. 

_ به نظر شما پتانسیل جوانان نی ریز 

در ورزش چگونه است؟

شهرستان  که  بگویم  جد  به  می توانم 

نی ریز یکی از شهرستان های مهد فوتبال 

بوده و هست و از جوان های بسیار خوب با 

پتانسیلی بسیار باال در فوتبال یا هر ورزش 

دیگری برخوردار است اما متأسفانه به 

دلیل نبود امکانات مناسب، پشتوانه  مالی 

و عدم حمایت نهادها و ارگان های دولتی 

و خصوصی، این جوانان همچون بسیاری 

از بزرگان فوتبال در گذشته، محدود به 

همین شهرستان شده و جای پیشرفتی 

ندارند. ای کاش مسئولین مربوطه اقدامی 

جهت ارتقاء و رشد و پیشرفت این جوانان 

خوش آتیه شهرستان انجام دهند.

دوران  شیرین  و  تلخ  خاطرات   _

ورزشی؟

خاطرات تلخ و شیرین ورزشی که زیاد 

است ولی بیشتر خاطرات تلخ است که 

در ذهن می ماند و پاک نمی شود اما اگر 

در  بگویم  شیرینی  خاطره ی  بخواهم 

مسابقه ی امیدها که بین تیم های آزادی 

و شهرداری بود، هر تیمی بازی را می برد 

قهرمان می شد. در وقت اضافه ی نیمه 

دوم، بنده که در تیم آزادی بازی می کردم، 

پشت منطقه جریمه و از روی یک کاشته 

از توپ دفع شده توسط دروازبان  استفاده 

جمع کردن  ضرب  دو  هنگام  و  کردم 

دروازبان، توپ را به تور دروازه چسباندم. 

قهرمان  گل  تک  همان  با  ما  روز  آن 

برایم  این  و  شدیم  سال  آن  امیدهای 

خاطره ی بسیار شیرینی است. همچنین 

برد شیرین 4 بر 2 تیم فوتسال پارسیان 

از  شیراز  تیم صدرای  مقابل  نی ریز  در 

دیگر خاطرات شیرین دوران ورزشی من 

است.

و اما خاطرات تلخ:

به خاطر دارم سال دومی که با تیم آزادی 

در لیگ دسته یک استان بودیم بازی ها به 

صورت رفت و برگشت انجام می شد که 

در بازی رفت، با تیم شاهین الر )اگر اسم 

تیم را درست گفته باشم(، در نی ریز بازی 

داشتیم و در نهایت این تیم را با نتیجه ی 

6 بر 2 شکست دادیم. در بازی برگشت 

تیم الری باید 4 گل به ما می زد تا بتواند به 

لیگ برتر استان صعود کند. در این بازی از 

سوی هیئت فوتبال استان تبانی صورت 

از  گرفت و سرپرست و داوران مسابقه 

گراش و الر انتخاب شدند. در آن بازی با 

ناداوری و بی عدالتی تمام، به هر صورت 

بود تیم الر 4 گل به تیم ما زد و نتیجه را 

از ما گرفت. آن روز تمامی بازیکنان از الر 

تا نی ریز گریه کردند و با چشمان اشکبار 

راهی منازل خود شدند.

خاطره ی تلخ دیگر آسیب دیدگی زانوی 

راست بنده در جریان مسابقه ی آزادی و 

امید قطرویه در دقیقه 25 نیمه ی اول بود 

که منجر به پارگی مینیسک داخلی زانوی 

راستم شد که به دلیل بی توجهی به مدت 

2 سال مینیسک خارجی هم پاره شد و به 

ناچار پس از آن، زانویم را عمل کردم و بعد 

از 6 ماه دوباره به میادین فوتبال برگشتم.

دختران بسکتبالیست نی ریز برای اولین بار در مسابقات 3 به 

3 قهرمانی دختران زیر 16 سال فارس انتخابی تیم استان 

حضور یافتند.

تیم   14 شرکت  با  آذر   26 جمعه  رقابت ها  از  دوره  این 

هم استانی برگزار شد.

تیم های کازرون الف و ب به فینال این دوره از مسابقات راه 

یافتند و کازرون الف توانست عنوان قهرمانی مسابقات را 

به دست آورد. برای تیم نی ریز آرام اجرایی، مائده گرگین و 

هلیا رحیمی به مربیگری فاطمه زردشت و سرپرستی رقیه 

کامران پور بازی کردند.

ورزشکاران پرس سینه نی ریز از مسابقات قهرمانی استان 15 

مدال به ارمغان آوردند.

مهدی فرامرزی نژاد رئیس هیئت بدنسازی و پرورش اندام 

نی ریز گفت: این رقابت ها به میزبانی زرقان جمعه 26 آذر 

با حضور 250 ورزشکار در 4 رده سنی نوجوانان، جوانان، 

بزرگساالن و پیشکسوتان برگزار شد.

از نی ریز دو باشگاه هدف به مربیگری مجید رضاییان و جواد 

قربان پور و آزادی به مربیگری رحیم عسکریان و امین دهقان 

در این رقابت ها  حضور داشتند.

برای نی ریز این نتایج به دست آمد:

1- امیر حسین فرزانفر اول و علی حسن پور دوم 53 کیلو 

نوجوانان

2-مهدی نجمی اول 59 کیلو نوجوانان

3-علی حسین عسکری اول 66 کیلو نوجوانان

4- احمد رضا زارع اول 74 کیلو جوانان

5-محمد حسن محمدزاده اول 74 کیلو مستر 3 

6-محمد جواد زارع اول83 کیلو نوجوانان

7- حسن تمنادار اول و شهرام خرشاد دوم 83 کیلو مستر 1

8- ایمان فرزانه اول 93 کیلو نوجوانان

9-میالد فتحی دوم 93 کیلو جوانان

10-مهدی مسعودی اول 93کیلو مستر1 

11-محمد حسین فنون اول 105 کیلو نوجوانان

12-علی اصغر زارع سوم 105 کیلو جوانان 

13- حسام خوش اقبال دوم 66 کیلو بزرگسال

تیم فوتبال آزادی نی ریز / رده امید / دهه 70 خورشیدی
از راست:

ایستاده: سعید فتاح پور - اکبر شفیعی - مهدی شهائیان - جعفر مختاری - مهدی زیدآبادی -علی اکبر عبیدی - مهدی اعیان منش - 
علی نهاوندی - محمدرضا اعیان منش - رضا افسر

نشسته: مهدی شیخایی - جواد صادق پور - علی مؤمنی راد - محمدباقر بامداد - مجتبی افسر - رضا دادور - محسن محمد نژاد - جواد 
پاک نژاد

آی اسپورت یا مجموعه تخصصی ورزش کودکان شعبه خود را در نی ریز افتتاح کرد.

مهدی ُدرریز مدیر عامل isport به همراهی ایوب زاده رئیس هیئت انجمنهای ورزشی فارس 

از مجموعه isport نی ریز بازدید کردند و در جلسه هم اندیشی با حضور شهرام مختاری رئیس 

ورزش و جوانان، ابراهیم میرغیاثی مسئول هیئت ورزشهای همگانی و خجسته نماینده 

isport شهرستان در محل اداره ورزش و جوانان شرکت کردند.

در این جلسه درریز ضمن بیان اهداف و حوزه فعالیت isport از دست اندرکاران راه اندازی 

این مجموعه تخصصی ورزش کودکان به عنوان اولین شهرستان دارای نمایندگی isport در 

فارس تقدیر و تشکر کرد.

مرکز تخصصی آموزش مهارتهای بنیادی ورزش، کنترل وزن، رشد و استعدادیابی کودکان 

اولین شهرستان دارای  )isport( دارای چهار شعبه در شهرستان شیراز بوده و نی ریز 

نمایندگی در استان فارس می باشد.

سهیال خجسته نماینده نی ریزگفت: این مجموعه از اول دی کار خود را آغاز کرده است  ودر 

گروه های سنی مختلف با ارائه پکیج های حرکتی متنوع بر اساس ارزیابی های اولیه هنرجو 

می پذیرد و از عالقه مندان خواست جهت ثبت نام و تعیین وقت ارزیابی با شماره تلفن 

09175660906 هماهنگی کنند . 

نشانی: میدان گاز، نرسیده به میدان کارگر

 )@isport.neyriz(: اینستاگرام مجموعه

افتتاح آی اسپورت در نی ریز

گزارش آگهی

//

//

15 مدال استانی برا ی پرس سینه نی ریز

اولین حضور استانی دختران  در بسکتبال 3 نفره

 بیستمی نی ریز در لیگ تندرستی کشور
دومین دوره  لیگ تندرستی کشور با بیستمی نی ریز به کار خود پایان داد.

لیگ تندرستی کشور به مدت 8 هفته با حضور 400 شهرستان به صورت مجازی برگزار شد.
در این دوره نی ریز درهفته های اول تا جایگاه 14 کشور در جدول باال رفت ولی در نهایت به رتبه بیستم کشو ر و سوم 

فارس رسید.
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آسفالت تفرجگاه ها به همت مردم
زنجیرو، دارگ، پلنگان، تارم

پایان نمایشنامه خوانی سیاه و غزال

ادامه از صفحه 1

... همچنین چندی پیش نیز مسیر آسیاب 
 3.5 طول  به  زنجیرویه  سمت  به  ُخبار 

کیلومتر و عرض 3 تا 3.5 متر آسفالت شد.
این مسیر نیز از اول تیرماه و بنا به تصمیم 

مالکان آغاز و به مدت ۴۰ روز پایان یافت.
شکاری یکی از بانیان اجرای این مسیر این 
را حرکتی جدید در راستای آسفالت دیگر 
تفرجگاه های نی ریز عنوان کرد و گفت: پس 
از آن مالکان 5 مسیر در شهر نی ریز اقدام به 
زیرکوبی و آسفالت مسیرهای تحت مالکیت 

خود نمودند.
نوشتنی است اعتبار این پروژه ۹5۰ میلیون 
خصوصی  بخش  پیمانکار  توسط  و  تومان 

انجام شده است.
شکاری با بیان اینکه هیچ اعتبار دولتی برای 
هنوز  گفت:  است  نیافته  اختصاص  این کار 
که  است  مانده  پیمانکار  طلب  از  مقداری 
از مالکان تقاضا داریم مانده بدهی خود را 

پرداخت کنند.
البته انتقادی به مالکان این مسیر وارد است. 
با  را  به چشمه زنجیرو  انتهایی  آنان جاده 
گذاشتن چند در بر روی جاده اصلی مسدود 
کرده اند و طبیعت گردان تنها با پای پیاده 

می توانند از مسیر آسفالت عبور کنند.
چشمه  گفت:  ارتباط  این  در  شکاری 
زنجیرویه دو مسیر دارد یکی از وسط دهانه و 

دیگری از روی تپه ها.
مسیر دهانه چون پس از آسفالت بسیار پر 
رفت و آمد شده بود و باعث مزاحمت برای 
درهایی  اساس  همین  بر  گردید  مالکان 
گذاشته شد اما راه پیاده رو و موتور از کنار 
آن باز است و کلید درها در دست مالکان 
تپه ها  روی  از  چشمه  مسیر  ولی  می باشد 
مقداری  هم  مسیر  آن  و  ندارد  مشکلی 
خاکی  دیگر  مقداری  و  شده  آسفالت 

می باشد.

در این رابطه دالور مسئول امور اراضی جهاد 
کشاورزی این کار را خالف قانون اعالم کرد و 
گفت: بستن مسیر اصلی غیرقانونی است و با 

خاطیان برخورد می شود.
سومین مسیر جاده دوم پلنگان می باشد که 
حدود ۸۰۰ متر آن زیرسازی و آسفالت شده 

است.
رحیم فنون از مالکان این مسیر و یکی از 
بانیان اجرای این طرح در گفتگو با ما اعالم 
نمود: زیرسازی کل مسیر انجام شده است 
اما متأسفانه به علت عدم همکاری مالکان 

آسفالت مابقی مسیر مانده است.
جاده  مسیر  تفرجگاهی،  مسیر  چهارمین 
تارم باشد که مسئولیت اجرای آن بر عهده 
این  مالکان  از  یکی  جسمانی  جمال  سید 

مسیر گذاشته شده است.

وی در گفتگو با ما عنوان نمود پیش بینی ما 
برای این مسیر اعتبار یک میلیاردی است 

و حدود ۴۰ مالک در این مسیر وجود دارد.
کار تسطیح مسیر در حال انجام است و قرار 
شده راه و شهرسازی نیز در این رابطه به ما 

کمک کند.
را  مسیر  این  آسفالت  از  هدف  جسمانی 
حوادث ساالنه عنوان کرد و گفت: از آنجا که 
این مسیر یک مسیر گردشگری است و جاده 
تارم، هفت حوض و سه کش از همین مسیر 

عبور می کند این تصمیم گرفته شده.
نوشتنی است مسیر فوق یک و نیم کیلومتر 
متر   ۴ عرض  با  است  قرار  که  می باشد 

زیرسازی و آسفالت شود.
وی در این ارتباط خواستار همکاری بیشتر 

مالکان و مسئوالن شهرستان شد.

روابط عمومی فرهنگ و ارشاد اسالمی:
اجرای نمایشنامه خوانی، مجلس سیاه بازی» 
اشرف  سید  استاد  حضور  با  غزال«  و  سیاه 

طباطبایی به کار خود پایان داد.
این برنامه که در سالن آمفی تئاتر با شرایط ویژه 
به روی صحنه رفته بود، شامگاه پنج شنبه 25 

آذر با تقدیر از عوامل اجرا به کار خود پایان داد.
این تئاتر به کارگردانی محمدجواد علیمردانی، 
و  علی خانی  حاجی   ابوالفضل  نویسندگی 
سرپرستی سپهر شعبانی توسط گروه هنری 
»میعاد  نمایشی  گروه  به  وابسته  »هترا« 
سالن  محل  در  آذر   25 تا   2۰ از  صحنه«، 
روی  به  محدود  بسیار  ظرفیت  با  آمفی تئاتر 

صحنه رفت.
تلخک  سیاه  عشق  ماجرای  غزال  و  سیاه 
مخصوص دربار به غزال دختر سلطان است و 
غزال از او می خواهد که برای رسیدن به او باید 
هفت شهر عشق را طی کند و سیاه سرانجام 
پس از گذاراندن هفت شهر عشق به عشق الهی 

می رسد.
سیاه و غزال با بازی بازیگران نی ریزی همچون 
محمد مهدی فتاح پور، هانیه موسوی، رسول 
آرزو الری، جواد صبوری، مهسا  علیمردانی، 
پاک نیت،  طاهره  ترکی،  ایمان  نوروزی، 
مبینا صالح پور، فاطمه خیاط، اعظم پهلوان، 
سمیع پور،  سپیده  همکاری  و  زارع  فاطمه 

مائده  کشاورز،  زهرا  چوب تراش،  علیرضا 
رسولی نژاد، محدثه ره فرسا، ملیکا رسولی نژاد، 
بهنام  معینی زاده،  مریم  مستوری،  ملیکا 
پاک نژاد،  فهیمه  بامداد،  ابوالفضل  سهامی، 
محمدحسین طوسی، مهدی رشیدی به عنوان 

عوامل صحنه روی سن رفت. 
استفاده از لهجه اقوام ایرانی، طنزهای ظریف و 
بدون لودگی، ریتم مناسب، دیالوگ های بسیار 
وزین، بازی  روان و یک دست باعث شد تا این اثر 

مورد استقبال بی نظیر تماشاگران قرار گیرد. 
در آئین پایانی این اجرا که استاد طباطبایی از 
پیشکسوتان برجسته تئاتر ایران حضور داشت 

و از عوامل اجرا تقدیر شد.

سمیه نظری، نی ریزان فارس:
سومین دوره از مسابقات رباتیک 
و  کودکان  از  نفر   ۸۰ حضور  با 
کانون  در  نی ریزی  نوجوانان 

رباتیک کوثر برگزار شد.
به  آذرماه   25 مسابقات  این 
مناسبت هفته پژوهش در ۶ لیگ 
و در قالب تیم های دونفره و تک 
نفره در رده های سنی ۷ تا۱۸ سال 
بوده و در پایان مقام های اول تا 
سوم در هر تیم مشخص و جوایزی 

به آنها اهداء شد.
کوثر  رباتیک  کانون  مسئول 
هدف از برگزاری این مسابقات را 
کشف  و  خالقیت  انگیزه،  ایجاد 
و  خواند  دانش آموزان  استعداد 
رقابت ها  این  برگزاری  با  گفت: 
با  جوانان  و  نوجوانان  کودکان، 
الکترونیک  علوم نوین کامپیوتر، 
که  می شوند  آشنا  مکانیک  و 
آنان  امر در پیشرفت هوش  این 

تأثیر مثبتی دارد و باعث افزایش 
مهارت  های علمی آنها در زمینه 
ساخت  جنگجو،  ربات  ساخت 
ربات همکار، ساخت ربات تعقیب 
ربات  و  اختراع  و  خط، خالقیت 

آتش نشان خواهد شد.
که  شد  یادآور  نیکونژاد  زینب 
امسال  اسفندماه  در  برگزیدگان 
نادکاپ  ملی  مسابقات  راهی 

دانشگاه صنعتی شریف می شوند.

مقام آوران:
محمد  ابتدایی:  جنگجو  ربات 
طاها مصلح، طاها نیرومند، فاطمه 

ومحمد صالح کرامتی
رشته ربات جنگجو متوسطه اول: 

فرهاد کوهکن 
ربات همکار: علی دلداری و پارسا 
رفیعیان، امیررضا نظری و پوریا 
و  قاسمی  ابوالفضل  حسینی، 

مهدی یلدایی.

لیگ آتش نشان ابتدایی: علی رضا 
دمیری، پوریا زلفی، محمدصالح 

فقیه 
متوسطه  آتش نشان  لیگ 
امیرعلی  و  حیدری  پارسا  اول: 

شاهسونی ، ابوالفضل طاطی
خط:  تعقیب  برنامه نویسی  لیگ 
تواضع،  رضا  فهیم  فربد،  مهدی 

مبین یاراحمدی
هوشمند:  ترافیک  فرهنگ  لیگ 

رقیه اعظم پور، سارا جاللی
لیگ خالقیت و اختراع: محمدکیا 
پارسا ماهوتی و  ماهوتی، محمد 

فهیم رضا زردشت
با  مسابقه  این  است  گفتنی 
و  غدیر  فوالد  مجتمع  همکاری 

مجتمع کوثر نور برپا شد.
الزم به ذکر است ۸ دانش آموز از 
فسا  استهبان،  شهرستان های 
این رقابت  سیرجان و جهرم در 

شرکت کرده بودند.

روابط عمومی فرمانداری:
فرماندار نی ریز در جلسه بررسی مسائل و مشکالت 
حوزه مسکن گفت: اجاره بهاء امالک را بدون هیچ دلیل 
و پشتوانه منطقی و قانونی چندین برابر قیمت گذاری 

اعالم می کنند!
جلسه بررسی مسائل و مشکالت حوزه مسکن با هدف 
ساماندهی و نظارت بر قیمت خرید و فروش و اجاره 
بهاء امالک مسکونی و تجاری در شهرستان نی ریز با 
حضور هدایت فرماندار، شهسوار دادستان و جمعی 
از مسئوالن و اعضای اتحادیه امور صنفی در محل 

فرمانداری برگزار شد.
در این جلسه فرماندار نی ریز گفت: قیمت امالک در 
برخی مناطق نی ریز بسیار غیر واقعی، غیرکارشناسی 
و خارج عرف بوده و برخی دالالن و صاحبان سرمایه 
با یک روند غیرمنطقی باعث افزایش قیمت امالک 

مسکونی و تجاری در نی ریز شده اند.
مردم  معیشت  که  اکنون  داد:  ادامه  هدایت  مراد 
دست خوش گرانی و تورم است و از سوی دیگر سطح 
درآمد نیز با شیوع کرونا بسیار پایین آمده است. به این 
مسئله قیمت زمین، ساختمان و اجاره بها در نی ریز 
هم باید اضافه نمود که به شکل افسارگسیخته رو به 

افزایش است .
وی تصریح کرد: متأسفانه این دالالن قیمت خرید 
و فروش و نرخ اجاره بهاء امالک را بدون هیچ دلیل و 
پشتوانه منطقی و قانونی چندین برابر قیمت گذاری 
صرفًا  قیمت ها  و  نرخ ها  اینگونه  که  می کنند  اعالم 

زمینه ای برای سودجویی عده ای دالل و افراد سودجو 
در شهرستان شده است.

فرماندار با اشاره به اینکه مسئوالن اتحادیه امور صنفی، 
کارشناسان و مشاوران در حوزه امالک قیمت های 
واقعی را در مناطق مختلف شهر به مردم اعالم و در این 
خصوص شفاف سازی نمایند افزود: اقدامات قانونی در 
راستای جلوگیری از افزایش اجاره بهاء و قیمت های 
غیرواقعی خرید و فروش امالک تجاری، مسکونی و 
اراضی کشاورزی در حال انجام است و با متخلفین و 

سودجویان مطابق قانون برخورد خواهد شد.
دادستان نی ریز نیز با اشاره به اینکه مراجعات متعدد 
و  مبرم  نیاز  و  امالک  معامالت  بنگاه های  به  مردم 
ضروری آنها به تهیه مسکن با شرایط مناسب و ارزان 
و همچنین پیچیدگی محاسبات حق الزحمه معامالت 
برای مشتریان از عواملی است که می تواند زمینه ساز 
مالی شود گفت:  ناسالم  روابط  ایجاد  و  بروز تخلف 
یکی از مسائلی که مشکالت عدیده ای را در اصل و یا 
جزئیات قراردادهای تنظیمی برای طرفین معامله در 
پی داشته، عدم حضور اغلب صاحبان پروانه کسب 
یا مباشر قانونی آنها و تنظیم قرارداد توسط اشخاص 

غیرمتخصص و ناآشنا به مسائل حقوقی است.
شهسواربا اشاره به عدم آگاهی برخی ازمردم به قانون 
افزود: در برخی موارد پیچیدگی های خاص بعضی 
از پرونده ها و ضعف ضمانت های اجرایی در مراحل 
بالتکلیفی  به  منجر  قانونی  رأی  و صدور  رسیدگی 

مراجعین می گردد.

جشن شب یلدا در مدرسه و

4 پرده  نادیده
ادامه از صفحه ۱

آن دانش آموز هم به هر که رسیده گفته بود و در نهایت من 
که بچه روستا بودم بی اطالع ماندم. روز بعد معلم از همه 
خواست تمرینها را روی میز بگذارند که قاعدتًا من چیزی 
نداشتم. مرا جلوی تخته برد. هرچه گفتم من خبر نداشته ام 
فایده ای نداشت. معلم ترکه اناری را آماده کرد. من زیر بار 
نرفتم و دعوا شد. کار به دفتر مدرسه کشید و مدیر یک 

سیلی به من زد. من هم قهر کردم. دیگر به مدرسه نرفتم و ...
ایستگاه  در  قطاری  تلگراف،  گزارش  به  سوم:  پرده 
دورافتاده کامی شیراتکی در شمال ژاپن فقط برای یک 

دانش آموز در سه سال گذشته توقف کرده است. 
ظاهراً اپراتور قطار شرکت هوکایدو قصد داشت سه سال 
پیش ایستگاه را تعطیل کند تا اینکه متوجه شد هر روز یک 
نفر برای رفتن به مدرسه سوار قطار می شود. این ایستگاه در 
2۶ مارس زمانی که دختر از دبیرستان فارغ التحصیل شود، 

برای همیشه بسته خواهد شد.
است  ممکن  می گویند  خبری  منابع  برخی  هرچند 
این داستان کمی اغراق آمیز باشد و این قطار برای ۱۰ 

)bgr.com/science :دانش آموز فعال است. )منبع
پرده آخر: رضا امیرخانی یکی از پرکارترین و موفق ترین 
خود  شیمی  معلم  درباره  ایران  معاصر  رمان نویسان 
می نویسد: از معلِم شیمی مدرسه مان می نویسم؛ غالمرضا 
آراسته راد]اهل نی ریِز فارس[. و مِقّرم به اینکه حتا یک کلمه 
شیمی از او یاد نگرفته ام و توأمان معترفم که او بزرگ ترین 

معلِم من بوده است.
چندتایی توی کالس بودیم که اهل نبودیم... مدرسه ای ذله 

شده بود از دستمان. آن هم چه مدرسه ای. عالمه حلی...
شیمی  سوم  زنِگ  شویم،  اخراج  بعدش  هفتۀ  بود  قرار 
داشتیم... دقایِق آخِر کالس آراسته مرا صدا زد که »رضا! بیا 
جلو کارت دارم...« و من چارشاخ مانده بودم. ... از این جهت 
که آقا اهِل این نبود که کسی را به جلِو کالس بخواند... گفت: 
»برویم بیرون هواخوری«... رفتیم توی کالِس کناری مان 
که خالی بود. منتظر بودم که آقا شروع کنند به توبیخ کردن 
و مؤاخذه ... اما آقا از یک جای دیگر شروع کرد که به عقِل 

جن هم نمی رسید.
ـ رضا! دو روز است که محِو تو هستم. هرچه به تو نگاه 
می کنم عقلم به جایی نمی رسد. نمی فهمم مِن معلم چه 
ایرادی دارم که نمی توانم تو را به این درِس کوفتی عالقه مند 

کنم. بعِد این همه سال معلمی، این قدر بی عرضه ام؟
من بغض بیِخ گلویم را گرفته بود ناجور. می خواستم بگویم 
ببخشید، اما صدا از حنجره ام در نمی آمد. به سرعت متوجه 

شد. ادامه داد:
- نه! تقصیِر تو نیست. هر چه هست از قامِت ناساِز بی انداِم 
ماست... تو تقصیری نداری. من باید بلد باشم که درسم را 

خوب بپزم که شماها از طعمش عق تان ننشیند...
چنان افتادم به شیمی خواندن که ظرِف یک هفته بچه ها 
را کربن و ئیدروژن و اکسیژن و گاِز بی اثر می دیدم ... و برای 
همین اصاًل نفهمیدم که چرا اخراج مان نکردند... از دریای 

اندوِه او به من قطره ای رسید که چنین ماتم زده ام کرد. ..
چند نکته:

- در پرده اول ماجرایی تلخ روایت شد. ناهماهنگی و ضعف 
مدیریت در برپایی یک جشن ساده که می توانست برای 
همه خاطره انگیز باشد. این که مادراِن دانش آموزان همت 
کرده  و با خودیارِی خودشان جشنی برای شادی و نشاط 
دانش آموزان برپا کرده اند، پسندیده است. اما هم آنها و هم 
بویژه مسئوالن مدرسه باید نظارت می کردند که اول به 
همه اطالع رسانی می شد. دوم با یک بررسی ساده متوجه 
می شدند که آمار جایزه ها با تعداد دانش آموزان نمی خواَند. 
سوم بررسی می کردند که آیا آن خانواده توان مالی نداشته 

)که قابل حل بود( یا این که بی خبر مانده.
- با احترام فراوان نسبت به مجموعه آموزش و پرورش، 
معلمان و مدیران ما باید به ظرایف برخورد با دانش آموزان 
اول  پرده  شبیه  ماجراهایی  ندهند  واجازه  باشند  آگاه 
و دوم رخ دهد که گاهی نابودی آینده یک انسان موجب 
نابودی یک جامعه می شود. همانطور که در تاریخ به وفور 
آمده پدید آمدن یک جنایتکار یا دیکتاتور و در مقابل، یک 
دانشمند، و یا رهبر مصلح به مقدار زیادی حاصل تربیت در 
دوران کودکی در خانه و مدرسه است و گاهی یک معلم با 
یک برخورد، انسانی را نجات می دهد همانگونه که در پرده 

آخر خواندیم.
- گاهی در نظام آموزش و پرورش کشور شاهد برخی 
حساسیت های عجیب و غریب هستیم که مثاًل در درس 
لباس  خواجوی  ریزعلی  برهنه  تن  بر  فداکار،  دهقان 
بپوشانند یا نام شاهان هخامنشی را در کتابهای تاریخی 
حذف کنند، اما دریغ که حساسیت الزم روی شیوه های 

آموزشی و شیوه های برخورد با دانش آموزان را ندارند.
- ژاپن اگر به اینجایی که هست رسیده، انرژی هسته ای 
جوان  جمعیت  ندارد،  گاز  و  نفت  ندارد،  خاک  ندارد، 
شهروندانش  تک تک  آموزش  روی  سالهاست  اما  ندارد. 

سرمایه گذاری می کند و نتیجه هم می گیرد.

سرمقاله

//

مِهین مهرورزان بریزندازداِمجانتارهامِهینمِهرورزانکهآزادهاند

خرمشهر- سال 1363 خورشیدی
ایستاده از راست: شهید حاج محمود ستوده، غالمعباس عسکر پور،  شهید علی الوانی،  حجت االسالم  

والمسلمین حاج بنایی،  شهید علی اکبر سر افراز ، عباس زینل پور 
   نشسته از راست: شهید محمود راحتی، محمدرضا راحتی، عباس حامی

                          با تشکر ازآورنده عکس

شور و هیجان در لیگ رباتیک کوثر

فرماندار نی ریز:

نرخ های خرید و فروش و اجاره بهاء 
امالک در شهرستان غیرواقعی است

//

ارسال تصاویر و متن برای شهروند خبرنگار
0917 731 5146
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روابط عمومی آموزش و پرورش:
با  اسالمی  شورای  مجلس  نماینده  دیدار  در 
مدیر آموزش و پرورش و جمعی از فرهنگیان 
رتبه بندی  کامل  اجرای  نی ریز،  شهرستان 
اداری،  خدماتی،  نیروهای  به  توجه  معلمان، 
تأکید بر پرداخت سرانه به مدارس، اصالح روند 
استخدام در آموزش و پرورش از مواردی بود که 
امیر ولی زاده بدان تأکید کرد و گفت: مطالبات 
فرهنگیان صرفًا صنفی است و هیچ همکاری 
نباید در این خصوص مورد بازخواست قرار گیرد.

نماینده مردم شهرستان های نی ریز، استهبان 
و بختگان در مجلس شورای اسالمی به همراه 
عباسی مدیر مسئول دفتر نمایندگی و توکل 

روابط عمومی دفتر نماینده یکشنبه 2۸ آذرماه 
۱۴۰۰ با حضور در آموزش و پرورش نی ریز با 
از فرهنگیان  این مجموعه و جمعی  مدیریت 

دیدار و گفتگو کرد.
در این دیدار مدیر آموزش و پرورش نی ریز اعالم 
نمود: از درخواست های اکید این مجموعه حفظ 
کرامت و جایگاه معلمی است که در هیچ دولتی 

تاکنون به آن توجه نشده است.
مطالبات  به  توجه  فرهاد طهماسبی  ادامه  در 
دغدغه های  رفع  و  فرهنگیان  بزرگ  جامعه 
معلمان و کارکنان شریف و زحمتکش آموزش 
و پرورش را مورد تأکید قرار داد و گفت: مجلس 
شورای اسالمی برای حل مشکالت، دغدغه ها و 

تأمین نیازهای فرهنگیان تالش خواهد نمود و از 
هیچ کوششی دریغ نخواهد کرد.

تصویب  وضعیت  از  شرحی  مردم  نماینده 
رتبه بندی معلمان در مجلس شورای اسالمی و 
همچنین معیشت معلمان و تأکید مقام معظم 

رهبری در این رابطه ارائه نمود.
در ادامه یاراحمدی به عنوان نماینده معلمان 
در بخش قطرویه، زینل پور به عنوان نماینده 
بخش پشتکوه و منفرد و نکونام به نمایندگی 
نمایندگی  به  حاج محمدی  و  بازنشستگان  از 
و  گفتند  سخن  سرایداران  و  خدمتگزاران  از 
از مشکالت عدیده معیشتی و کاری معلمان و 

تخصیص رتبه بندی به این گروه پرداختند.

خطیب جمعه نی ریز بر لزوم به نتیجه رسیدن 
سریع باند دوم گردنه الی رز تأکید کرد.

در  رحمانی زاده  سیدرضا  حجت االسالم 
حمل  روز  آذر،   2۶ جمعه  نماز  خطبه های 
و نقل، رانندگان و راهداری را گرامی داشت و 
گفت: »نامگذاری این روز به این دلیل بوده که 
جامعه ما با نقش و جایگاه صنعت حمل و نقل 
آشنا شود. صنعت حمل و نقل یک سرمایه برای 
کشور است و به عنوان یکی از پایه های اقتصادی 
جامعه محسوب می شود. اگر صنعت حمل و 
نقل ضعیف باشد، اقتصاد کشور ضعیف می شود 

و بالعکس.«
وی افزود: »در سیاستهای کالن کشور باید به 
این صنعت توجه شود و مسئوالن یک بازنگری 
و توجه ویژه به نیازهای این حوزه داشته باشند. 
ما در شهرستان نی ریز حدود ۸۰۰ کیلومتر و 
در شهرستان بختگان نیز حدود ۴۰۰ کیلومتر 

راه جاده ای داریم که بسیاری از آن دو طرفه و 
که  الی رز  گردنه  جمله  از  است.  حادثه خیز 
حدود ۱۰ کیلومتر است و مرتب شاهد حوادثی 

در آن هستیم.«
خطیب جمعه نی ریز عنوان داشت: »با توجه 
به این که شهرستان نی ریز داالن ورودی شرق 
استان است و عمدتًا ماشینهای سنگین در تردد 
سیمان  و  فوالد  مثل  کارخانجاتی  و  هستند 
داریم، ضروری است مسئله گردنه الی رز به 
سرعت تمام شود. ۸ سال است که پیمانکار در 
این قسمت یعنی از مسجد ابوالفضل تا دوراهی 
مشکان که ۱۸ کیلومتر است، فعالیت می کند. 
داریم  جاده ای  تلفات  باالی  آمار  ساالنه  ما 
که بخشی از آن به دلیل ایمن نبودن جاده ها 

است.«
زهرا)س(  حضرت  شهادت  ایام  رحمانی زاده 
همه  »اگر  داشت:  اظهار  و  گفت  تسلیت  را 

خوبیها در یک شخص جمع شود، آن شخص 
حضرت فاطمه است. او برترین فرد زمین از 
ابتدای خلقت است. خطبه حضرت زهرا که در 
مسجد ایراد شد، در حد اعجاز و کرامت است. 
حضرت در این خطبه مسئله توحید را مطرح 
کرد. بسیاری از ما در توحید مان مشکل داریم 
مسئله  است.  شده  دستکاری  اعتقاداتمان  و 
بازگشت به قرآن، جایگاه پیامبر و امامت، دعوت 
به حماسه سازی و انقالبی گری و هشدار به 
ارتجاع گری بعد از انقالبی گری از دیگر مواردی 

است که در این خطبه مطرح شده است.«
وی افزود: »در این خطبه به علل افول و سقوط 
جامعه دینی از نگاه حضرت زهرا اشاره شده؛ این 
که چه عواملی باعث می شود جوامع ارزشی و 
دینی رو به افول بروند. عواملی از قبیل: اختالف، 
تقدس زدایی از ارزشها و انسانهای واال، نفاق و 

پیروی از شیطان.«

//

مدیر آموزش و پرورش در دیدار با نماینده مجلس:

مطالبات فرهنگیان صرفًا صنفی است

گردنه الی رز باید به سرعت تمام شود

شما هم می توانید خبرنگار باشید و بر جامعه خود تأثیر بگذارید
عکسها و فیلمهای خود از زندگی مردم و طبیعت شهر و روستای محل زندگی اتان و از زشتیها و زیبایی ها را با هشتگ

#شهروند_خبرنگار_نی _ریزان
برای ما به شماره های 09178001808 یا 09177315146 از طریق واتساپ یا تلگرام ارسال کنید
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دریبل های مرگبار، 
فرارهای استثنایی 
وآبشارهای شالقی

معرفی شهرداران 
جدید مشکان و 
قطرویه

جشن شب یلدا در مدرسه وامید  به زمستان پرباران

4 پرده  نادیده
امین رجبی / سردبیر

دانش آموزاِن  مادراِن  پیش  هفته  اول:  پرده 
یکی از مدارس ابتدایی نی ریز قرار می گذارند 
پولی جمع کنند و جشنی به مناسبت شب یلدا 
در مدرسه بگیرند. جشن برپا می شود: پذیرایی، 

جایزه، شادی و شعر.
بین  جایزه ها  و  می رود  پیش  خوب  همه چیز 
همه تقسیم می شود؛ اما در این بین به یکی از 
دانش آموزان جایزه نمی رسد. علت را نمی دانند. 
خانه  به  ناراحتی  با  دانش آموز  هست  هرچه 
مدرسه  به  دیگر  می گوید  گریه  با  و  می رود 

نمی رود.
مادِر بی اطالع از ماجرا پیگیری می کند و در نهایت 
مسئوالن مدرسه متوجه می شوند که کسی این 
مادر را از جشن آگاه نکرده و او هم پولی نداده و 
نتیجه این که به فرزندش جایزه نرسیده. ظاهراً 

مادر هم به طریقی فرزند مظلوم را راضی می کند.
سلسله  در  پیش  سال  چند  دوم:  پرده 
نی ریز  زنداِن  زندانیاِن  با  که  مصاحبه هایی 
انجام می دادیم، یکی از زندانیان  گفت: در دوره 
دانش آموز  یک  می کردم.  تحصیل  راهنمایی 
معمولی بودم؛ نه خیلی زرنگ و نه تنبل. پدرم 
کارگر کشاورزی بود. آرزو داشت درس بخوانم و 
برای خودم کاره ای بشوم.  یک روز معلم فراموش 
کرده بود سر کالس تکلیف بگوید. بعد از کالس  
به یکی از دانش آموزان گفته بود به همه بگو 
تمرین های فالن صفحه کتاب را حل کنند و 

بیاورند.            

ادامه در صفحه 2

آمارهای تأمل برانگیز 
ثبت احوال نی ریز
828  تولد، 400 فوت،

 463  ازدواج و  146طالق

آغاز دوز سوم
18 ساله ها

اولین حضور استانی 
دختران در بسکتبال 3 نفره

آخر خط بودم 

ناگهان
 ورق برگشت

سرمقاله خبرها

آسفالت تفرجگاه ها به همت مردمگفتگو
زنجیرو، دارگ، پلنگان، تارم

در حالی که جهاد کشاورزی اعالم می کند که بیش از چهار سال است اعتباری برای جاده های بین 
مزارع نیامده، مالکاِن این مسیرها دست به کار شده  و خود اقدام به بهسازی و آسفالت کرده اند. 
چندی پیش در نی ریزان فارس نوشتیم که مسیر جاده قلعه خواجه به سمت دارگ به طول 2 کیلومتر 
آسفالت شده و تمامی هزینه های آن را مالکان آنجا پرداخت کرده اند.                                                       ادامه در صفحه 2

گرانی اسباب بازی و رؤیای 
دست نیافتنی

سنگ ، کاغذ، قیچی نیست... دیگر نه خبری از سنگ کاغذ قیچی است، نه گرگم به هوا، نه 
بازی های قدیم دوران کودکی... گوشی های امروزی و خصوصًا در این یکی دو سال اخیر 
کرونا، بچه ها را خانه نشین کرده اند... جدا از این ها قیمت اسباب بازی ها هم سر به فلک 
می گذارد ...                    ادامه در صفحه8
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شور و هیجان در لیگ رباتیک کوثر

صفحه 3

گفتگو با محمدباقر بامداد
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نی ریزان فارس
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روابط عمومی فرمانداری:
فرماندار شهرستان نی ریز ضمن بازدید از شهرک 
حل  خواستار  سلیمانی  شهید  سنگ  صنعتی 
شدن مشکل حمل و نقل سنگ خام از معادن به 

کارخانجات سنگبری شد.
در پی تقاضای مدیران سنگبری های مستقر در 
شهرک سنگ برای بررسی و پیگیری مشکل 
حمل و نقل سنگ خام از معادن به کارخانجات، 
همراه  به  نی ریز  شهرستان  فرماندار  هدایت 
رئیس اداره صنعت و معدن و مسئول شرکت 
از شهرک صنعتی  شهرک های صنعتی نی ریز 

سنگ شهید سلیمانی نی ریزبازدید به عمل آورد.
وی ضمن بازدید میدانی از واحدهای صنعتی 
و طرح های در دست ساخت، تالش و همکاری 
ادارات خدمات رسان را در جهت توسعه صنعت 

شهرستان خواستار و با اشاره به اینکه بخش 
بخش های  اساسی ترین  و  مهمترین  از  معدن 
می تواند  نفت  از  بعد  و  است  کشور  صنعتی 
باشد  برای کشور داشته  را  ارزآوری  بیشترین 
گفت: خوشبختانه ظرفیت های صنعت سنگ 
شهرستان نی ریز بسیار زیاد است و این قابلیت 
را دارد که به کشورهای مختلف دنیا صادرات 

داشته باشد.
فرماندا رنی ریز همچنین پس از بازدید از این 
شهرک در جلسه مشترکی که با حضور اعضای 
سنگبری داران،  صنفی  انجمن  مدیره  هیئت 
کارشناسان حمل و نقل و نمایندگان باربری و 
انجمن صنفی رانندگان برگزار شد خواستار رفع 
سریع مشکالت به وجود آمده درحوزه حمل و 
نقل سنگ خام از معادن به کارخانجات سنگبری 

شد.
شایان ذکر است در این بازدید مقرر شد اداره 
راهداری با همکاری انجمن رانندگان، باربری ها 
و ادارات دولتی و در صورت لزوم دستگاه های 
اطالعاتی و نظامی در ساماندهی سریع حمل 

مواد معدنی به کارخانجات اقدام نمایند.
شرکت  تقاضای  طرح  به  توجه  با  همچنین 
موانع  رفع  کارگروه  در  صنعتی  شهرک های 
استانی، این موضوع  توسط اداره صمت پیگیری 

تا اجرا گردد.
***

نوشتنی است در روز شنبه 27 آذرماه تعدادی 
از کامیونداران به علت افزایش ورودی شهرک 
سنگ دست از کار کشیدند و روبروی این شهرک 

تجمع کردند.

سکانس آخر

ادعای صداوسیما:  7۹.7 درصد مردم 
بیننده برنامه های سیما بودند!

فیلم سینمایی »مرد عنکبوتی: راهی 
به خانه نیست« به فروشی حدود 2۵3 
میلیون دالر در ایاالت متحده و کانادا 

رسید و به این ترتیب رکورد فروش بلیت 
را از آغاز همه گیری کرونا شکست

امارات دیگر فیلم های خارجی را در 
سینما سانسور نمی کند!

سازمان سینمایی اعالم کرد:
»چپ، راست« فعاًل اجازه اکران ندارد! 

»قهرمان« از سوى انجمن منتقدان 
فیلم شیکاگو هم نامزد بهترین فیلم 

غیرانگلیسی زبان شد

کیم کارداشیان وکیل دادگستری 
می شود. مدل و بازیگر برنامه های 

تلویزیونی آمریکا و تاجر لوازم آرایشی که 
همواره آرزو داشت یک وکیل شود، در 
مرحله اول آزمون وکالت، پذیرفته شد

»قاتل و وحشی« نعمت الله از جشنواره 
چهلم فجر کنار گذاشته شد

سازمان اوج با »پسر مریم« در راه 
جشنواره فیلم فجر. این فیلم درامی 

اجتماعی از دهه ۵0 شمسی است که 
قصه ای متفاوت را روایت خواهد کرد

پس از حواشی اکران فیلم سینمایی 
»چپ، راست« مقرر شد در دوران جدید 

سازمان سینمایی هر فیلمی که قرار 
است اکران شود )فارغ از اینکه پروانه 

نمایش دارد یا نه( پیش از نمایش  توسط 
کمیته ای سه نفره  بازبینی شود!

شهر فرنگ
محمد جاللی، نی ریزان فارس: 

خانه سبز سریالی پر بیننده و نوستالژی در 
دهه  70    ایران بود. 

سریالی که چهارشنبه ها ساعت 21 به روی 
آنتن می رفت. کاری مشترک از بیژن بیرنگ 

و مسعود رسام.
رکورد  حتی  پخش  زمان  در  سریال  این 
نام  به  رسام  و  بیرنگ  قبلی  اثر  مخاطبان 

»همسران« را شکست.
مجموعه تلویزیونی خانه سبز در مهر ماه سال 
13۹۹ از شبکه نسیم صدا و سیما جمهوری 

اسالمی ایران بازپخش شد.
داستان این مجموعه در مورد ساکنان یک 
خانه است که همه با هم فامیل هستند و در 
کنار یکدیگر ماجراهای گوناگونی را تجربه 
می کنند و کاراکترهای سریال سعی بر آن 
دارند تا فضایی مثبت را به تصویر بکشند و به 
نظر در این راستا هم موفق بودند و همچون 
سریال ژاپنی سالهای دور از خانه »اوشین« 
بر  عمیق  تأثیری  خورشیدی   60 دهه  در 
بینندگان ایرانی داشت و از عنوان خانه سبز 
برای مغازه تا خانه های واقعی الگو گرفته شد. 
در طول سریال با دیالوگ های ناب خسرو 
شکیبایی هم اشک ریختند و با خنده هایش 

ریسه رفتند...
نقش زنده یاد شکیبایی آنچنان برجسته بود 
که در یکی از مصاحبه ها، بی رنگ می گوید: 
یک خسرو شکیبایی برای من معرفی کنید تا 

خانه سبز 2 را بسازم.
اما چندی پیش  بیژن بیرنگ نکته ای را مطرح 
کرد که خیلی ها را متعجب نمود، او گفت: 
خیلی ناراحتم از اینکه خانه سبز را ساختم 
دلم  ساختم  که  سریال هایی  تمام  بابت 
مردم  به  چون  کنم  عذرخواهی  می خواهد 

امید واهی دادیم...
اما او کیست و چرا اینگونه صحبت می کند؟

سال هاست  و  دارد  سن  سال   72 از  بیش 
برنامه ای با نام و ایده او روی آنتن تلویزیون 
نرفته است. کارگردان، نویسنده و تهیه کننده 
خالقی که بسیاری او را به عنوان برنامه ساز و 
مجموعه ساز محبوب شان می شناسند. نامش 

و  کارگردان »خانه سبز«  به عنوان  بار ها  را 
تهیه کننده »تولدی دیگر« و »دنیای شیرین« 

شنیده ایم؛ بیژن بیرنگ.
کسی که بعد از تجربه ساخت »چاق و الغر« 
برای کودکان در دهه 60، »همسران« و »خانه 
سبز« را ساخت و بعد سراغ ساخت »سرزمین 
سبز« رفت. او سال ها با رضا ژیان، مسعود 
رسام و بهروز بقایی همکار بود و نتیجه این 
همکاری چیزی نبود جز آثاری ماندگار برای 
و  سینما  فضای  از  البته  بیرنگ  تلویزیون. 
نمایش خانگی هم فاصله نداشت، ولی حضور 
در سینما را برای خود افتخاری نمی دانست 
وسیع تر  تلویزیون  مخاطبان  بود  معتقد  و 
هستند و حرف های بیشتری را در تلویزیون 

می توان زد.
در تمام آثار نام برده شده چیزی از تفکرات 
منفی دیده نمی شود و شاید راز ماندگاری اشان 
هم همین بوده اما در همان زمان هم در خانه 
سبز مسائل روز اجتماعی مطرح می شد هر 
چند از سیاست و خبرهای عجیب و غریب 
مثل »قتل های زنجیره ای«، »حوادث کوی 
دانشگاه« و... دیده نمی شود که به نظر اقدامی 
درست و بجا بود و فضای آن روزگار هم اجازه 

پرداختن به این مسائل را نمی داد...
نقد  برای  جایی  بی رنگ  فاخر  کارهای 
»یک  می گویند  که  آنجا  از  اما  نمی گذارد 
سوزن به خودت بزن یک جوالدوز به مردم« 
سوی  به  بی رنگ  انتقادات  پیکان  نظر  به 
تهیه کنندگان و کارگردانی  است که خود را از 
مردم جدا کرده اند و فقط چون پول اثر آماده 
است حاضرند به هر شکل ممکن با تلویزیون 
با هر خط و مشی کار کنند از تحریف تاریخ 
تا لودگی و بی محتوایی و نصیحت های آزار 
دهنده برای نخوردن و رژیم گرفتن به دلیل 

اقتصاد نابسامان!
سریالها رنگ و بویی از مشکالت مردم ندارد 
چرخ  امنیتی  درام های  و  طنز  ژانر  بین  و 

می زنند...
ما  روز  و  حال  با  سریال ها  روایت  اصاًل  و 
سنخیت ندارد و گویا کارگردانان تلویزیونی 

در دنیایی به غیر از ایران سیر می کنند. 

آن کجا و اینها کجا؟

واماندگی بی رنگ از 

خانه سبز
شما مهمان

و ما میزبان تاریخیم...
ایسنا: 

داریوش پیرنیاکان رئیس خانه موسیقی در واکنش به اظهارات 
یک نماینده درباره ممنوعیت ورود ساز به کشور گفت: ما واقعًا 

متعجبیم که یک نماینده مجلس چنین حرفی را بزند.
اینکه شما معیشت مردم را با ورود آالت موسیقی مقایسه 
می کنید، این مقایسه اصاًل درست نیست. اگر معیشت مردم 
مهم است، مربوط به غذای جسم مردم است. اگر غذای روحی 
مردم تأمین نشود این هم باز یک کم کاری است که در مملکت 

می تواند اتفاق بیفتد.
شما چه کاره اید؟ به شما چه ربطی دارد؟ شما نماینده ای 
هستید که با یک رأیی در مجلس نشسته اید. معلوم هم نیست 

با چند رأی آمده اید.
به شما چه ربطی دارد که می گویید کسانی که دنبال موسیقی 

هستند از کشور بروند؟
وزارت ارشاد باید نسبت به این قضیه عکس العمل نشان دهد 

و اعتراض کند.
هر کسی از راه برسد نمی تواند به این مردم بگوید از کشور 

بروید.
هر  در  که سیاستمداران  بگویم  نماینده  آقای  این  به  باید 
جایگاهی که باشند مهمانان تاریخ اند و ما هنرمندان میزبانان 
تاریخیم. آنهایی که رفتنی هستند آقای نماینده شما هستید 

نه ما...

یک واکنش

تأکید فرماندارنی ریز:

مشکل حمل و 
نقل سنگ خام 

از معادن به 
کارخانجات 

سنگبری حل شود
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 واگذاری کارگاه 
 با هفت سال سابقه کار 

 مشتری ثابت و درامد ایده آل. 
آموزش صفر تا صد کار 

09903091462
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