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نمایشگاه دائمی 
صنایع دستی

در نی ریز

رموزتوسعه ژاپن 
و توسعه  نیافتن ایران در   

نی تاک 16

چالش در اطالعیه 
استخدامی فوالد

و چند پیشنهاد
امین رجبی / سردبیر

اطالعیه  انتظار،  مدتها  از  پس  و  پیش  هفته 
استخدامی فوالد نی ریز برای به کار گیری 455 
نفر در فوالدسازی منتشر شد تا در این شرایط 
که اشتغال و اقتصاد به اصلی ترین دغدغه مردم 
تبدیل شده، برای جوانان و خانواده های نی ریزی 

خبری خوش باشد. 
این خبر اما حاشیه هایی هم داشت و همانطور که 
پیش بینی می شد، بحث تعریف »بومی«اعتراض 

مردم منطقه را برانگیخت.
»بومی  مساوی  را  »بومی«  اطالعیه  این  در 

شهرستان نی ریز و استان فارس« دانسته اند.
اگر به دور از پرده پوشی و تعارف بنگریم، در این 
اطالعیه بومی یعنی همان »بومی استان فارس«. 
اطالعیه 1.45 درصد  بعدی  بندهای  البته در 
امتیاز برای »افراد بومی شهرستان نی ریز« در 

نظر گرفته شده است.
اشتغال  و  استخدام  در  بومی  گزینش  انتظار 
سابقه ای تاریخی دارد. از جمله در قرارداد اول و 
دوم نفت که در دوران قاجار و پهلوی اول بین 
ایران و شرکت BP منعقد شد به این مسئله اشاره 

شده است.
در ماده 16 قرارداد  1933 آمده است:

و  صنعتگران  کمپانی،  که  است  »مسلم 
مستخدمین فنی و تجاری خود را به اندازه ای که 
اشخاص ذی صالحیت و با تجربه در ایران یافت 

شود...                     ادامه در صفحه 3

پیرمرد گرفتار در 
گودال پر از آب

سرمقاله

زبونُم الل، زبونُم الل

در دهه فجر:

افتتاح 27 پروژه
 با 144 میلیارد اعتبار

31 مصدوم 

در 7 حادثه ترافیکی

آماده باش مسئوالن 
برای مقابله با ُامیکرون

هتریک ورزش نی ریز 
در کشور

بوکس، ژیمناستیک، زورخانه

خبرها

صفحه 3

صفحه 4

صفحه 4

صفحه 10

این هفته:

پذیرش بیماران
در بیمارستان جدید

عابد نعمتی، نی ریزان فارس:

با  بیمارستان شهدای سالمت  از  بهره برداری 
انتقال سه روزه تجهیزات و بیماران بستری، در 

هفته جاری انجام می شود.
درمان  و  بهداشت  شبکه  رئیس  گفته  به 
اواسط  جابه جایی  این  نی ریز،  شهرستان 
هفته انجام می شود و در این فاصله، بیماران 
سرپایی، در بیمارستان جدید ویزیت می شوند. 
نیازمند بستری شدن باشند،  کسانی هم که 

و  پایدار  وضعیتشان  شهدا  بیمارستان  در 
ثابت می شود و سپس به وسیله آمبوالنس به 
بیمارستان جدید انتقال می یابند. بنابراین از 
اواسط هفته، همه کسانی که به هر دلیلی نیاز 
به بیمارستان پیدا کردند، باید به بیمارستان 

جدید )شهدای سالمت( مراجعه کنند. 
البته بخش زایشگاه، در این سه روز بیشتر در 

بیمارستان شهدا فعال است.
ادامه در صفحه4

73

خیابان های نی ریز
میزبان تئاتری های کشور

رئیس دادگستری:

می خواهیم یک ارزش فرهنگی 
جدید برای نی ریز ایجاد کنیم

تبلیغات در

فضای مجازی نی ریزان فارس

شامل تلگرام، 
واتس آپ، اینستاگرام 

و سایت هورگان
پست روزانه  150 هزار تومان 

پست آخر شب:

 200 هزار تومان

0930 731  1808

10
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نقد نوشت

/     محمد جاللی

نزدیک  کرونا  سالگی  دو  جشن  به  کم  کم 
می شویم و حاال این ویروس میکرونی همانند 

دیگر نقاط دنیا در ایران جا خوش کرده است!
به رغم این که واکسیناسیون با سرعت خوبی 
در حال انجام است اما وقتی خبر از سویه های 

مختلف می آید کمی دلسرد می شویم.
در این دوران جامعه هنری به خصوص »تئاتر« 

و »موسیقی« آسیبی جدی دیده اند.
در ابتدای همه گیری اهالی هنر تالش کردند تا 
به فضای مجازی بیایند و با آن خود را زنده نگه 
دارند. در همین بین و به پیروی از خوانندگان 
کشوری که کنسرت های رایگان را در فضای 
مجازی منتشر کردند، در نی ریز هم کارهایی 

انجام گرفت.
شد  برگزار  آنالین  موسیقی  کنسرت  چند 
و  نی ریزی  هنرمندان  از  دعوت  با  برخی  و 
شیرازی به صورت زنده در کنار آرامگاه میرزا 
احمد نی ریزی نواختند و برخی دیگر هم در 
قالب نمایش  و طنز با همکاری برخی ادارات و 

سازمان ها سبکی جدید را به مردم نشان دادند.
به عنوان مثال انجمن حمایت از زندانیان با 
همکاری شهرداری پخش مستقیم این مراسم 
را از سرای جاوید به نمایش در آورد و از چند 

پیج خبری مراسم به صورت آنالین پخش شد.
سید اشرف طباطبایی که خود در تئاتر صاحب 
عنوان است و تهیه کننده، فیلمبردار و به نوعی 
از خانواده سیمای جمهوری اسالمی به شمار 
می رود در طرحی جذاب در ایام کرونا »دور 

نمایش« را در فضای اینترنت به راه انداخت و 
هنرمندانی از شهرهای دور و نزدیک ایران و 
حتی از کشورهای اروپایی، آمریکای شمالی 
و خاورمیانه به استقبال این برنامه آمدند و کار 
خود را در صفحه اینترنت به نمایش گذاشتند 
اما اینکه چه شد که پس از آن تئاتر به خاموشی 

رفت جای سؤال دارد؟
از  کرونا هر چه قدیمی تر شد دیگر خبری 
نبود. غالبًا  ابداعی آن  موسیقی و طرح های 
ترس از کرونا علت اصلی آن عنوان می شود. 
حتی از آبان ماه که در کشور اعالم شد برگزاری  
کنسرت بالمانع است گویا در نی ریز دیگر کسی 
رمقی برای این کار نداشت. به رغم اینکه این 
شهرستان چندین و چند آموزشگاه موسیقی 
فعال دارد، تا امروز حتی کنسرت های محدود 
هنرجویی نیز در نی ریز برگزار نمی  شود؛ از 
اینترنتی  رادیو  و  و خنده ریز،  جنگ شادی 
نی ریز هم که روزی پر سر و صدا بودند خبری 
به گوش نمی رسد و این شاید نشان دهنده آن 
است که هنرمندان هنوز در کمای کرونا قرار 

دارند.
تئاتری ها به رغم اینکه با محدودیت های سفت 
و سخت تری روبرو بودند و می توان گفت که در 
این دو سال در تعطیلی کامل به سر می بردند 
اما به محض این که فضا را مهیا دیدند خود را 
به روی سن کشاندند و اجراهای خصوصی و 
عمومی با ظرفیت محدود در سالن فرهنگ و 

ارشاد اسالمی برگزار شد.
البته از آن تئاترهای جور واجور دیگر خبری 
نیست و آخرینش همین تئاترهای خیابانی بود 

که هفته گذشته در نی ریز برگزار شد و خیلی ها 
را به تماشا کشانید.

متأسفانه تئاتر نی ریز در اوج با کرونا روبرو شد. 
آن زمان هنرمندانی از استان و کشور از جمله 
و  پاک نیت  محمود  طباطبایی،  اشرف  سید 
احمد سپاسدار برای دیدن نمایش ها به نی ریز 
می آمدند اما به ناگهان کرونا کاسه و کوزه اشان 

را به هم ریخت...
اما حاال باید در بدبینانه ترین حالت همه چیز 
را از صفر شروع کرد که البته اینگونه نیست و 

نخواهد بود!
به یاد داشته باشیم وقتی یک سرمایه گذار 
تمام هستی اش را از دست می دهد شروعی به 
نام »نقطه صفر« دارد و حاال هم باید بچه های 
هنرمند به همان نقطه نگاه کرده و کاری کنند 
تا با درس گرفتن از  گذشته برای آینده ای 

روشن تالش نمایند.
هنوز  که  را  هنرمندانی  دست  طرفی  از 
نتوانسته اند زیر بار مسائل سنگین اقتصادی 
کمر راست کنند، باید گرفت... در این بین 
وظیفه نهادهای فرهنگی و پایگاه های مهم 
اقتصادی شهرستان آن است که با حمایت 
از این هنرمندان کاری کنند تا آنها حال و روز 
بهتری را برای خود رقم بزنند و از طرفی مردم 

نیز فضای شاد و مفرح را تجربه کنند.
پسا کرونا و عوارض اجتماعی و آسیب های 
روحی- روانی آن را باید جدی گرفت و بی تردید 

غذای روح مردم در دست هنرمندان است...

 برگرفته از نی تاک شماره 15

در نی ریز:

هنر نمایش و موسیقی در کمای کرونا

سکانس آخر

اعتراض سینماداران به مالیات
۲5 درصدی/ تغییر کاربری می دهیم

قهرمان اصغر فرهادی پربیننده ترین 
فیلم غیرانگلیسی آمازون

 بر اساس نظرسنجی صداوسیما، 
»خندوانه«، »حیات وحش« و »فوتبال 

برتر«، به ترتیب، سه برنامه ُپربیننده 
تلویزیون در دی ماه گذشته بودند

اوجی تهیه کننده: به تصمیم 
استاد کیمیایی احترام 

می گذاریم/»خائن کشی« از بخش 
کارگردانی جشنواره فجر کنار رفت

 ایرج طهماسب، کارگردان و از خالقان 
سریال عروسکی محبوب پسرخاله 
و کاله قرمزی بعد از 4 سال با سریال 
عروسکی جدیدی در شبکه نمایش 
خانگی باز می گردد. این سریال بهار 

1401 پخش خواهد شد

داوران جشنواره فیلم فجر: شهاب 
حسینی، مجید انتظامی، مسعود 

جعفری جوزانی، محمدعلی باشه آهنگر، 
محمد داوودی، مهدی سجاده چی و 

پژمان لشکری پور

»متری شیش و نیم« نامزد اسکار 
سینمای فرانسه شد

رونمایی 
از پوستر 
چهلمین 

جشنواره فیلم 
فجر: بدون 
خالقیت با 
چیدمانی 

عجیب 
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توزیع  تخم مرغ و برنج 
تنظیم بازار در نی ریز

روابط عمومی مدیریت جهادکشاورزی:

در سطح  هفته  ابتدای  از  بازار  تنظیم  برنج  و  تخم مرغ 
شهرستان توزیع شده و همچنان ادامه  دارد.

کشاورزی  جهاد  مدیریت  بازرسی  و  حراست  مسئول 
شهرستان نی ریز گفت: توزیع تخم مرغ به میزان دو تن در 
سطح شهر نی ریز توسط فروشگاه میچکا و برنج تایلندی 
و هندی به میزان 38 تن در بیشتر فروشگاه های شهر و 

بخش ها درحال انجام است.
وی همچنین قیمت هر شانه تخم مرغ تنظیم بازار را 39هزار 

تومان اعالم کرد.
در  کشاورزی  محصوالت  توزیع  تأکیدکرد:  عنایت الهی 
قالب تنظیم بازار در دستور کار است و به صورت مرحله ای و 

مستمر ادامه خواهد یافت.

آماری از باران
در هفته گذشته میانگین بارش در شهرستان نی ریز و 
بختگان 4.1 میلی متر بود که طبق روال همیشه پلنگان با 

12.5 میلی متر در صدر قرار گرفت.
آمار باران را در دیگر نقاط تا ساعت 18:30 عصر سه شنبه 

12 بهمن به شرح زیر می بینید:

بارش اخیرنام ایستگاه 
سال زراعی

1401-1400

094.8نی ریز 

6.5109.5آباده 

12.5234.6پلنگان 

1.591تم شولی

5.595.5کوشکک

6.5105.5جزین 

2162.5چاه نصرویه

5167.2چنارویه

7121ده چاه

070.7 ده وزیر

5114دهمورد

0111.1ریزاب

11.5116.4طشک 

1.580.2قاسم آباد

096.5قطرویه 

5.7169.1مشکان 

0.499.7وزیره 

1.5160هرگان 

583کنگاشی

4.1120.1میانگین

نواخته شدن
زنگ انقالب در نی ریز

سمیه نظری، نی ریزان فارس:

به مناسبت سالگرد ورود تاریخی امام خمینی)ره( 12 بهمن 
در دبیرستان نمونه دولتی فاطمیه شهرستان نی ریز، زنگ 

انقالب نواخته شد.
این آئین با حضور حجت االسالم سیدجواد فقیه امام جمعه 
موقت نی ریز، فرماندار،  شهردار و دیگر مسئوالن و مدیران 

ادارات و با حضور تعدادی از دانش آموزان برگزار شد.
اجرای سرود، دکلمه خوانی توسط یکی از دانش آموزان، 
سخنرانی جمالی مدیر آموزش و پرورش،  حجت االسالم 
فقیه و هدایت فرماندار شهرستان از جمله برنامه های امروز 

بود.
نی ریز  فرمانداری  عمومی  روابط  گزارش  به  همچنین 
مسئولین شهرستان نی ریز پیش از این مراسم به گلزار 

شهدا رفتند و به مقام شامخ شهدا ادای احترام نمودند.
دیدار مسئوالن با امام جمعه موقت نی ریز و برگزاری رژه 
موتوری توسط ده ها خودرو و موتورسوار متشکل از نیروهای 
نظامی، انتظامی، بسیجیان، اقشار مختلف مردم، مسئوالن 

ادارات ونهادها دیگر برنامه آن روز بود.

چالش در اطالعیه 
استخدامی فوالد

و چند پیشنهاد
 ادامه از صفحه یک

... از اتباع ایران انتخاب خواهد کرد و آن نیز مسلم است که 
مستخدمین غیر فنی کمپانی منحصرًا از اتباع ایران خواهند 

بود.«
در اطالعیه قبلی فوالد که مهرماه سال 1395 منتشر شد، 
همین بحث ها باال گرفت و در نهایت با پیگیری مردم، رسانه ها 
و مسئوالن وقت، تغییراتی در شرایط استخدام رخ داد. در آن 
زمان نگارنده در سرمقاله ای به همین موضوع پرداخت که این بار 

نیز به نظر می رسد یادآوری نکاتی از آن نوشته الزم باشد.
از مدیر جوان و جدید فوالد نیز که به نظر می رسد اهمیت افکار 
عمومی را خوب می داند انتظار می رود در این راه از خواسته بحق 

مردم دفاع کند.
*****

در آن سرمقاله آمده بود:
طرح های اقتصادی مشابه فوالد از نظر تأثیری که بر منطقه 

دارد، دارای دو وجه متفاوت است:
از یک سو می تواند برای منطقه رونق اقتصادی، ورود سرمایه، 
ایجاد اشتغال، رشد صنایع جانبی، افزایش رفاه، و در مجموع 

توسعه اقتصادی به همراه بیاورد.
از دیگر سو اما، چنین طرح های بزرگی، پیامدهای منفی به 

همراه دارد، از جمله:
طرح فوالد  محیط زیست را با تنش مواجه می کند. 

طرح های بزرگ اقتصادی همواره برای محیط زیست منطقه 
چالش ایجاد می کنند. در بحث توسعه ی پایدار نکته ی برجسته 
این است که »توسعه باید همراه با حفظ محیط زیست برای 
نسلهای آینده باشد«. نه این که یک طرح اقتصادی در یک 
منطقه ایجاد شود و برای دو سه نسل بعد، سرزمین سوخته بر 
جا بگذارد. نمونه ی آنچه در سالهای پس از جنگ بر سر اصفهان 
آمد و طرح های آب بر صنعتی کار را به خشکی امروِز نصِف جهان 

رسانیدند.
از طرفی طرح فوالد نی ریز به مقادیر زیادی آب نیاز دارد که باید 
از منابع زیر و روزمینی منطقه تأمین شود. این هم چالشی دیگر 
برای محیط زیست و کشاورزی و حتی زندگی اجتماعی مردم 

قطرویه و کلیت شهرستان خواهد بود. 
اثر دیگر این طرح تغییرات اجتماعی و فرهنگی است که در پی 

مهاجرت افراد از دیگر مناطق کشور به شهرستان رخ می دهد.
پس اینگونه طرح ها، هم اثرات مثبت دارد و هم پیامدهای منفی.

نکته مهمی که مسئوالن فوالد باید از هم اکنون به آن توجه کنند 
این است که وقتی طرح بزرگ فوالد در منطقه ای اجرا می شود، 

خودبه خود اثرات تخریبی آن برای همان منطقه است.
اگر مردم شهرستان نی ریز در خط مقدم تحمل تبعات چنین 
طرحی هستند، باید در مواهب اقتصادی آن نیز در اولویت 

باشند.
در این مرحله که آگهی استخدام انتشار یافته، مطالبه و خواسته 
بحق و جدی مردم شهرستان نی ریز این است که در استخدام 
افراد، اولویت اصلی به افراد بومی شهرستان نی ریز و نه حتی 
استان فارس داده شود.  چه این که همین مردم سالها انتظار 
کشیده و در آینده نیز باید بار پیامدهای منفی آن را به دوش 
بکشند. از همین رو حق دارند که جوانانشان در فوالد نی ریز 

اشتغال یابند.
چه این که بیشتر جوانان نی ریز در رشته های مختلف فنی 
و مهندسی و غیره تحصیالت و مهارت دارند و اکنون بیکار 

هستند.
نه  استخدامی  اولویت  یافته  انتشار  استخدامی  اطالعیه  در 

شهرستان نی ریز بلکه استان فارس قرار داده شده است. 
این یعنی افرادی از سراسر استان فارس امکان استفاده از سهمیه 
بومی را دارند. جالب این که یک جوان نی ریزی و حتی اهل 
قطرویه  که سالها در همین شهرستان و پشت دیوارهای طرح 
فوالد زندگی کرده، در استخدام سهمی مساوی با فردی دارد که 

شاید در طول عمرش حتی یک بار نی ریز را ندیده باشد.
گرچه همه جوانان این کشور هم وطن ما هستند و اشتغال 

هرکدام از آنان آرزوی همه ماست.
یکی از دوستان که در معدن سنگ آهن گل گهر سیرجان شاغل 
است می گفت: االن شرایط به گونه ای است که مردم و مسئوالن 
سیرجانی به سختی اجازه می دهند یک غیرسیرجانی در این 

طرح شاغل شود.
در پایان، چند پیشنهاد اصالحی می تواند راه گشا باشد.

- بهتر است بومی را حوزه انتخابیه نی ریز، استهبان و بختگان 
قرار دهند.

- یکی از دالیلی که فوالد بر استان فارس به جای نی ریز تأکید 
دارد شاید این نکته باشد که به دنبال قوی تر کردن تیم خود 
بومی  با  اولویت  کند:  ذکر  می تواند  صورت  این  در  است. 
شهرستان نی ریز )یا حوزه انتخابیه( است به شرطی که دارای 

حداقل صالحیت های فنی مورد نیاز باشد.
- یا این که امتیاز 1.45 درصد برای اهالی منطقه را حداقل به  10 

درصد برسانند.
چنین باد

در دهه فجر:

افتتاح 27 پروژه  
با 144 میلیارد اعتبار

نقش  با  عشق«  »سردار  خیابانی  تئاتر  ملی  جشنواره 
آفرینی های هنرمندان تئاتر به کار خود پایان داد.

در بخش رقابتی »ایسو« به کارگردانی و نویسندگی بهنام کاوه 
از شهر آبادان؛ »دوران عاشقی« به کارگردانی و نویسندگی 
به کارگردانی  بازی«  از شهر الهیجان؛ »خون  امینی  امیر 
پویان عطایی و نویسندگی مصطفی جعفری جوزانی از استان 
اصفهان؛ »بیز اوچ نفر« )ما سه نفر( به کارگردانی و نویسندگی 
محمد یوسفی زاده از آذربایجان شرقی؛ »رهایی« به کارگردانی 
احمد جعفری و نویسندگی سیمین بهفر از استان تهران؛ »نقل 
در نقل« به کارگردانی سید امیرحسین کاظمی و نویسندگی 
امین فعله گری از استان همدان؛ »غالم امام رضا« به کارگردانی 
آدینه رحیم نژاد و نویسندگی حیدر رضایی از استان تهران و 
باقر  و  ناصری  به کارگردانی حبیب الله  ننه هرمز«  »فرزند 
استان  از  ناصری  حبیب الله  نویسندگی  به  رمضان زاده 

هرمزگان در نی ریز اجراهای خود را به نمایش گذاشتند. 
عبدالحسین برزگر دبیر نخستین جشنواره ملی تئاتر خیابانی 
»سردار عشق« و رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی نی ریز 
گفت: نخستین جشنواره ملی تئاتر خیابانی »سردار عشق« 
در نی ریز در راستای زنده نگه داشتن نام و یاد شهدای گردان 

کمیل و شهید قاسم سلیمانی در نی ریز برگزار شد.
قافله«،  در  »قاب  بهمن ماه  هشتم  جمعه  روز  افزود:  وی 
»عتیقه« و »معبر« از شهرستان نی ریز در محل امام زادگان و 

صحن شهدا برگزار گردید.
روز شنبه نهم بهمن اجرای»خون بازی« از شهر اصفهان، 
اجرای »فرزند ننه هرمز« شهر میناب، »دوران عاشقی« از شهر 

الهیجان، »غالم امام رضا« از شهر تهران به اجرا در آمد.
در روز یکشنبه دهم بهمن ماه »اسو« از شهر آبادان ، »نقل در 

نقل« از شهر همدان، و »رهایی« از شهر تهران برگزار شد .
دبیر این جشنواره یادآوری شد: »نقد و بررسی آثار« عصر 
یکشنبه دهم بهمن ماه و »کارگاه آموزشی« نیز در همان روز 

ساعت 17/30 در محل سالن آمفی تئاتر نی ریز برپا گردید.
نی ریز  در  خیابانی  جشنواره  بخش  داوران  است  نوشتنی 

منوچهر اکبرلو، سیروس کهوری نژاد و سمیه جعفری بودند.
افراد منتخب به شرح زیر می باشند:

کارگردانی:
رتبه اول: آدینه رحیم نژاد برای نمایش »غالم امام رضا )ع(«

رتبه دوم: امیر امینی برای نمایش »دوران عاشقی«
رتبه سوم: بهنام کاوه برای نمایش »اسو«

بازیگری زن: 
رتبه اول: سیمین بهفر برای نمایش »رهایی«

رتبه دوم: نجمه مهرابی برای نمایش »غالم امام رضا)ع(«
رتبه سوم: مانا پوراحمد برای نمایش »نقل در نقل:

بازیگری مرد:
رتبه اول: بهنام کاوه برای نمایش »اسو«

رتبه دوم: محمد قدیمی برای نمایش »غالم امام رضا)ع(«
رتبه سوم: احمد جعفری برای نمایش »رهایی«

طراحی فضا:
رتبه اول: امیر امینی و آرزو علی پور برای نمایش »دوران 

عاشقی«
رتبه دوم: مجتبی خلیلی برای نمایش »غالم امام رضا)ع(«

رتبه سوم: بهنام کاوه برای نمایش »اسو«

طراحی پوستر و بروشور:
امید خدابنده لو نمایش »نقل در نقل« 

طراحی گریم:
فرهاد کمالی نمایش  »خون بازی«

طراحی لباس: 
آرزو علی پور و امیر امینی نمایش »دوران عاشقی«

موسیقی: 
علی خاتمی نمایش »رهایی« و محمد نادری و کیوان دباغیان 

نمایش»غالم امام رضا)ع(«

امید شهدان، نی ریزان فارس:
جلسه ستاد گرامیداشت دهه فجر 
در  بهمن   11 دوشنبه  شهرستان، 

فرمانداری تشکیل شد.
جمعه  امام  فقیه  آیت ا...  با  دیدار 
انقالب،  زنگ  نواختن  و  نی ریز 
نی ریز،  جدید  بیمارستان  افتتاح 
کالسه   12 مدرسه  از  بهره برداری 
انتهای بلوار نصر، تقویت و توسعه 
 240 بهسازی  برق رسانی،  شبکه 
افتتاح  روستایی،  مسکن  واحد 
افتتاح  شمشیری،  تاریخی  سرای 
شهرداری  بحران  مدیریت  سوله 
خودرویی،  و  موتوری  رژه  نی ریز، 
انقالب  پیروزی  جشن  برگزاری 
و  خمینی  امام  جامع  مساجد  در 
جنگ  اجرای  مهدی،  امام  جامع 
ورزشی  مسابقات  برگزاری  شادی، 
یادواره شهدای  برگزاری  قرآنی،  و 
با  ارتباط  دانش آموز،  و  فرهنگی 
تکبیر  ایثارگران،  و  شهدا  خانواده 
و نورافشانی در شب 22 بهمن بر 
فراز مصال و مساجد، اعزام تیم های 
از  محروم  مناطق  به  پزشکی 
مهمترین برنامه های ستاد دهه فجر 

شهرستان نی ریز می باشد.
فرماندار نی ریز در این جلسه گفت: 
افتتاح 27 پروژه بالغ  بر 144 میلیارد 
پیش بینی  شهرستان  برای  تومان 

شده است.
مراد هدایت در ادامه به موارد زیر 

اشاره نمود:
- هنوز تصمیمی بر چگونگی برپایی 
اعالم  ما  به  بهمن   22 راهپیمایی 

نشده است.
و  شهر  فضاسازی  شهرداران   -
در  را  ادارات  آذین بندی  مدیران 

دستورکار قرار دهند.
- شهرداری ها، نحوه تخفیف  عوارض 

را به مردم اطالع رسانی نمایند.

سیدیاسر موسوی جانشین 
فرماندهی سپاه:

- باید ناگفته ها و ناشنیده ها را برای 
مردم بیان کنیم تا بیشتر قدر انقالب 
را بدانند. همچنین انتشار بیانیه گام 

دوم انقالب نباید فراموش شود. 

مهدی درویش زاده مدیر 
کمیته امداد:

- اعطای 12 سری کاالی جهیزیه 
واحد   5 افتتاح  نوعروسان،  بین 
تحت  مددجویان  برای  مسکونی 
نیکوکاری  مرکز  افتتاح  پوشش، 
مهربانی،  امام  فرهنگی  تخصصی- 
معیشتی  بسته کمک  توزیع 100 
دوره  برگزاری  مددجویان،  بین 
آموزشی امداد و نجات با همکاری 
گفتمان سازی  مسابقه  هالل احمر، 
اهداء  و  انقالب  دوم  گام  بیانیه 
از  سرکشی  برندگان،  بین  جوایز 
خانواده  های تحت حمایت، تجلیل 
از  قرآنی تحت پوشش  فرزندان  از 

برنامه های ما می باشد. 

سید رضا قطبی رئیس بنیاد 
شهید و امور ایثارگران:

اینترنتی  تلویزیون  مدیر  تالش  با   -
نی ریزنما، برنامه ای ضبط گردیده و در 
آن خاطرات خانواده شهدای انقالب 
شده  گذاشته  نمایش  به  شهرستان 
است، قرار بر این است پس  از تدوین 

در شامگاه 22 بهمن منتشر شود.
شهداء  مطهر  قبور  عطرافشانی   - 
دیگر  از  شهدا  وصایای  مسابقه  و 
بنیادشهید  شاخص  برنامه های 

می باشد.

حمیدرضا ممتازیان رئیس 
شبکه دامپزشکی:

- اجرای برنامه ده گردشی و انجام 

تخفیف  رایگان،  درمانی  خدمات 
واکسیناسیون  انجام  و  دارویی 
رایگان برای دام های سبک و طیور 
سراسر  روستاهای  برای  بومی 

شهرستان را در نقشه داریم.

شهباز صداقت رئیس دانشگاه 
پیام نور:

نوآوری  و  فن آوری  مرکز   -
شهرستان، که مجوز آن را به تازگی 

گرفتیم به بهره برداری می رسد.

حجت االسالم شفیعی مدیر 
حوزه علمیه امام صادق :

- آگاه سازی طالب و اعزام آنان به 
از  مردم  آگاه سازی  برای  مساجد 

برنامه های حوزه است.

مریدی رئیس اداره تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی:

بین  ورزشی  مسابقه  برگزاری 
کارگران و برپایی ایستگاه صلواتی 
در مسیر راهپیمایی یوم ا... 22 بهمن 

را از برنامه های آن اداره ذکر کرد.

 بصیری مدیر جهادکشاورزی:
عشایری  و  روستایی  جشنواره   -
تصویر  به  را  محلی  که محصوالت 

می کشاند، برگزار می شود. 

زینب اسفندیاری رئیس 
بهزیستی:

- افتتاح 4 واحد مسکونی برای افراد 
مسابقه  برگزاری  پوشش،  تحت 
برای  انقالب  مضمون  با  نقاشی 
آموزشی  وبینار  برگزاری  کودکان، 
در زمینه مهارت های زندگی، ارائه 
خدمات مشاوره ای به صورت سیار از 
طریق اورژانس اجتماعی در مناطق 

روستایی را در برنامه داریم. 

امید شهدان، نی ریزان فارس: 
خطیب  جمعه نی ریز با اشاره به وعده رئیس مجلس 
کمبود  از  نی ریز،  جدید  بیمارستان  افتتاح  درباره 

دستگاه M.R.I و آمبوالنس در این شهرستان سخن 
گفت.

حجت االسالم سیدجواد فقیه در خطبه های نمازجمعه 
8 بهمن ماه، با بیان این مطلب گفت: »از نماینده مجلس 
تقاضا داریم این مطلب را به دکتر قالیباف منتقل کنند. 
ایشان همان گونه که به ما قول دادند، بیمارستان جدید 
را راه اندازی می کنند؛ ما حرفمان این است که اگر قرار 
است بیمارستان در دهه فجر به بهره برداری برسد، باید 

نواقصی همچون: نبود دستگاه M.R.I، نبود آمبوالنس 
کافی برای انتقال بیماران، نبود بخش اداری و انبار 
دارویی، پانسیون برای پزشکان مقیم، خوابگاه برای 

بیماران، نمازخانه و سالن اجتماعات برطرف شود.«
امام جمعه موقت نی ریز خاطر نشان کرد: »ما یک سال 
است می گوییم افتتاح بیمارستان را عقب  بیاندازید تا 
این کمبودها برطرف شود. چه تضمینی می دهید که 

بعد از افتتاح، این کمبودها برطرف شود؟ 
می خواهند  آقایان  اگر  که  است  این  سخنم  بنده 
بیمارستان را راه اندازی کنند، محض رضای خدا این 
امکانات را برای بیمارستان فراهم کنند. همچنین در 
بیمارستان کنونی، مردم در زحمتند. امیدوارم شما 
مردم نی ریز همواره این مسئله را مطالبه  عمومی خود 

قرار دهید و نسبت به سالمت خود بی تفاوت نباشید.« 
خطیب جمعه نی ریز در ادامه، به آغاز دهه فجر اشاره 
کرد و گفت: »چقدر ما به بازبینی انقالب اسالمی نیاز 
تجربه کردیم و شکست  را  نهضت مشروطه  داریم؟ 
خوردیم، نهضت ملی شدن صنعت نفت را تجربه کردیم 
و شکست خوردیم،  دیدید در قیام 15 خرداد با شکست 
مواجه شدیم.  باالخره 22 بهمن پیروز شدیم؛ اما چرا؟  
تنها دلیلش وحدت کلمه و ایمان به رهبری واحد بود. 

باید دقت کنیم قدر رهبر و انقالبمان را بدانیم.« 
حجت االسالم فقیه در جایی دیگر به دیدار جمعی از 
مداحان با رهبر معظم انقالب اشاره کرد و افزود: »ایشان 

فرمودند در جهاد تبیینی، هیئت مرکز جهاد است. 
جهاد باید جهاِد روشنگری باشد. من چند هفته قبل 
راجع به کرسی های آزاداندیشی صحبت کردم؛ هم در 
دانشگاه و هم در حوزه های علمیه. رهبری فرمودند این 
باید جا بیفتد و هیئت های اندیشه ورز راه اندازی شود.  
متأسفانه شبهه سراسر دنیای اسالم را فرا گرفته و 

بعضی ها حتی به خدا هم شبهه وارد می کنند.
مسئوالن توجه کنند اگر جوانی از شما سؤالی داشت، 
به آن پاسخ دهید و آن را از شبهه بیرون بیاورید. ما باید 
با مهربانی و حوصله به مردم پاسخ دهیم. مبادا به آنان 
اَنگ ضدوالیت بزنیم . جوانان را نگه داریم، دافعه مان را 

کم و جاذبه مان را زیاد کنیم.
الزمه جهاد تبیینی، تشخیص است. اگر قصد دارید 
جهاد کنید، اول باید از آبشخور قرآن و اهل بیت)ع( خود را 
سیراب کنید. جهاد تبیینی برای کسانی است که راه را 

شناخته اند و در مسیر والیت  گام برمی دارند.« 
ادامه گفت: »اگر قرار است یک کار فرهنگی  او در 
انجام شود، باید از قبل مشورت کنیم. در چند هفته 
گذشته برخی برنامه ها بدون مشورت برگزار شد و ما 
سعی کردیم مخالفت نکنیم. اما زیبنده نیست وقتی 
امام جمعه رئیس شورای فرهنگ عمومی هر شهر است 
و همان گونه که رهبری می فرمایند عالی ترین نهاد 
برای فرهنگ، شورای فرهنگ عمومی است، خود محور 
باشیم! کار فرهنگی، کار دینی است. همان گونه که امام 
خمینی)ره( فرمود، اسالم ِمنهای روحانیت اصاًل اسالم 
نیست. باید جمهوری اسالمی توأمان با روحانیت باشد؛ 

آن هم روحانیت اصیل و خدامحور.«
خطیب جمعه نی ریز به مشاهده سویه های ُامیکرون در 
شهرستان اشاره کرد و از مردم خواست که در مراسم 
مختلف به ویژه برنامه های دهه فجر، پروتکلها را رعایت 

کنند.
در  نمازگزاران  عصر،  نماز  اقامه  پس از  گفتنی است 
راستای حمایت از مردم مظلوم یمن راهپیمایی کردند. 
در حاشیه این مراسم، حجت االسالم فقیه صعود ایران به 

جام جهانی 2022 قطر را تبریک گفت.

در  مراسم نمازجمعه مطرح شد:

بیمارستان جدید، اِم آر آی و 
پانسیون ندارد

//

خیابان های نی ریز
میزبان تئاتری های کشور

//

//

سرمقاله
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پس از دو سال

بازگشت کشتی نی ریز به سکوی فارس
تیم کشتی نی ریز بعد از دو سال که از 
تمامی میادین و مسابقات به دلیل کرونا 
نوجوانان  کشتی  مسابقات  در  بود  دور 
قهرمانی آموزشگاه های فارس یک سومی 
به دست آورد.  این رقابت ها 7 و 8 بهمن 

در خانه کشتی امید نوروزی شیراز برگزار 
شد.

در این دوره مهدی نصرت آبادی در وزن 
51 کیلو مقام سوم، حمیدرضا کبیری 
در وزن 45 کیلو و امیرمحمد زارع در 

وزن 55 کیلو مقام پنجم را به دست 
آوردند. 

مربیگری این تیم برعهده عین اله زارع 
میرغیاثی   ابراهیم  را  آن  سرپرستی  و 

عهده دار بود.

عابد نعمتی، نی ریزان فارس:
دادگستری شهرستان نی ریز با حمایت دادگستری 
کل استان فارس و همکاری علما، ادارات، شهرداری 
و مجتمع فوالد غدیر نی ریز موفق به برگزاری اولین 
سایه سار  »در  نام  با  فاطمی  شعر  ملی  جشنواره 

طوبی« شد.
بیش از 210 قطعه شعر به دبیرخانه این جشنواره 
ارسال شد و شاعران بیش از 20 استان کشور در آن 
شرکت کردند. همچنین برای ارزیابی این اشعار، یک 
کمیته علمی متشکل از یک شاعر آئینی کشور به نام 
آقای هادی جان فدا که دبیر انجمن شعر آیینی کشور 
است و همچنین یک شاعر آئینی مطرح استان به نام 
آقای هاشم کرونی که او نیز مسئول آفرینش های 
هنری استان فارس است و یک شاعر از شهرستان 
نی ریز به نام آقای محمدجواد نصیرزاده که از اساتید 
دانشگاه است، اشعار برتر را مشخص کردند و 8 قطعه 

شعر برگزیده شد.
به همین بهانه، مصاحبه ای با حسین غضنفرنژاد 
رئیس دادگستری نی ریز و دبیر جشنواره ملی شعر 
فاطمی انجام دادیم و به نقش مقوله فرهنگ در 

سیستم قضایی پرداختیم که می خوانید:

سؤال: چرا دستگاه قضایی مبادرت به برگزاری 
عبارتی  به  و  کرد  فرهنگی  جشنواره  یک 
شده  فرهنگ  مقوله  وارد  دادگستری  چرا 
متولیان  خودش  فرهنگ  حوزه  مگر  است؟ 
جداگانه ای ندارد؟ مگر اقداماتی که متولیان 
حوزه فرهنگ انجام می دهند کفایت نمی کند 
که شما در کنار کار قضایی، به کار فرهنگی نیز 

پرداخته اید؟
پاسخ: برگزاری این جشنواره ملی اساسًا به نحوی 
در راستای رسالتهایی است که خود قانون گذار بر 
دوش ما گذاشته است. وظایف دستگاه قضایی در 
اصل 156 قانون اساسی مشخص شده است که 
بحث هایی از قبیل عدالت گستری، رفع خصومتها، 
رسیدگی به دعاوی و شکایات مردمی، پیشگیری از 
وقوع جرم و اصالح مجرمین و وظایف دیگری است 

که دستگاه قضایی باید انجام دهد.
اما با کمی تأمل، متوجه می شویم که اساسًا این 
وظایف در راستای هدایتگری جامعه است. عدم 
توجه به هر یک از این اصول، مانع بزرگی در راستای 
اعتالی جامعه است. لذا دستگاه قضایی باید وارد 

مقوله هدایتگری جامعه شود.

یکی از موارد لزوم ورود به مقوله هدایتگری این 
است که دستگاه قضایی مواجه با آسیبها و مشکالتی 
است که سایر دستگاه ها با آن مواجه نیستند. برای 
مثال، دعاوی خانوادگی یا جرمهایی که در حوزه 
مواد مخدر است، در واقع موضوعاتی است که باعث 
ورود افراد به سمت بزه می شود یا بالقوه فرد می تواند 
بزهکار تلقی شود. و همچنین موضوعاتی که در 

حوزه اصالح مجرمان است.
اگر ما هم نسبت به این موضوعات بی تفاوت باشیم، 
یک خأل در جامعه ایجاد می شود که هیچ کس به آن 
دقت نکرده و برای آن راه حلی در نظر نگرفته و مانعی 
دستگاه  همین،  برای  می شود.  جامعه  رشد  برای 
قضایی موظف است که این خالء ها را پر کند و یکی از 
بهترین ابزارها جهت رسیدن به این منظور، استفاده 

از مقوله فرهنگ است.

سؤال: اساسًا این جشنواره چه تأثیری دارد و 
کدام یک از خأل هایی را که شما وظیفه دارید 

آن را پوشش دهید، پر می کند؟
به فرد که تشکیل  از موضوعاتی که  پاسخ: یکی 
دهنده یک اجتماع محسوب می شود برای پذیرش 
آموزه های مثبت کمک می کند، این است که فرد 
به یک خودآگاهی برسد و شناختی که از خودش 
به دست می آورد، دارای شاخصه های مثبت باشد؛ 
نه برچسبهای منفی. طبیعتًا ما برای این که بتوانیم 
جامعه را به سمت رشد و اعتال هدایت کنیم، باید 
افراد جامعه را ببینیم. اگر در جامعه ای یک بزه به 
واسطه زیادی آن، به عنوان یک برچسب و یک 
لیبل منفی بر پیکر افراد جامعه الصاق شده باشد، 
و  مثبت  آموزه های  دریافت  برای  فرد  طبیعتًا 
شناخت خودش برای رسیدن به رشد و اعتال، کار 
سختی در پیش خواهد داشت. مثاًل به دلیل این که 
در نی ریز  به واسطه همجواری با استان های دیگر، 
مقدار زیادی مواد مخدر کشف و ضبط و پرونده های 
زیادی تشکیل می شود، ممکن است در سطح استان 
و یا کشور، این شهرستان را به عنوان جایی که مواد 
مخدر در آن زیاد کشف و ضبط می شود بشناسند؛ 

در حالی که خودش تقصیری ندارد.
اگر ما نسبت به این برچسبهای منفی بی توجه باشیم 
و این برچسبها رشد کند و به قدری گسترده شود که 
افراد هویت خودشان را بر اساس همین بزه شناسایی 
و با این برچسبها شناسایی کنند، طبیعتًا فرد خودش 
درون  از  فرد  است.  کرده  مهیا  بزهکاری  برای  را 

خودش چنین موضوعی را برداشت می کند که اگر 
من هم به سمت بزهکاری بروم، راه گزافی را نرفته ام؛ 
پیدا  وفور  به  موارد  این  شهرستان  این  در  چون 
می شود. برای این منظور ما این جشنواره را تدارک 
دیدیم تا یک هویت مثبت برای این شهرستان ایجاد 
کنیم؛ هویتی که دارای شاخصه های فرهنگ شعر 

آئینی اهل بیت و حضرت زهرا)س( است.
از این به بعد مردم شهرستان خود را با شاخصه های 
این  که  می کنند  معرفی  ملی  سطح  در  مذکور 
شاخصه ها ایجاد تمایز می کند و اساسًا هویت که از 

طریق ایجاد مقایسه شکل می گیرد، ایجاد می شود. 
از آثار مثبت ایجاد هویت با شاخصه های مذکور 
این است که اواًل ظهور آن موجب کمرنگ کردن 
برچسبهای منفی که نمونه آن را بیان کردیم می شود 
ظرفیتهای  و  بستر  عماًل  هویتها  این  و همچنین 
مناسبی جهت انتقال آموزه های مثبت درون جامعه 

را مهیا می کند.  

سؤال: آیا این جشنواره تکرار می شود و به 
صورت ساالنه است؟

ایجاد فرهنگ، بستری  ایجاد هویت مانند  پاسخ: 
است که نیاز به استمرار دارد و معمواًل زمان بر است 
و یکباره ایجاد نمی شود. از جمله اقداماتی که باعث 
می شود این هویت شکل بگیرد و آثار مطلوبی به جا 
بگذارد، این است که این جشنواره هر ساله برگزار 
شود و برای این که ما به این مهم برسیم، هیئت 
امنایی از مردم و ادارات تشکیل می شود تا هر سال 
قبل از برگزاری جشنواره که به مناسبت تولد حضرت 
زهرا)س( است تمهیداتی اندیشیده و اقداماتی انجام 
شود تا به بهترین شکل صورت گیرد. البته در همین 
موضوعات  به  توجه  هویت،  استمرار  برای  راستا 
دیگری از جمله تالش برای اخذ تمبر یادبود، چاپ 
ِالمان های  ایجاد  شده،  ارسال  آثار  شامل  کتابی 

شهری و استفاده از ظرفیت رسانه ها کمک می کند.

جشنواره  این  که  کردید  اشاره  شما  سؤال: 
مقابل  در  مثبت  برچسبهای  می شود  باعث 
برچسبهای منفی که تقصیر خود شهرستان 

نیست شکل بگیرد. 
اما امروزه برخی جرائم و آسیبهای اجتماعی 
در جامعه زیاد شده و زیر پوستی در جامعه 
همسرآزاری  خودکشی،  مثل  گرفته.  شکل 
و کودک آزاری، اختالفات خانوادگی و طالق، 

مصرف دخانیات و مواد مخدر، مشروبات الکلی 
و ... اگر بخواهیم طبق معمول روی این موارد 
سرپوش بگذاریم و بگوییم انتشار اخبار آن و 
صحبت کردن درباره آن یا منع قانونی دارد یا 
قبح آن را از بین می برد، می بینیم که فایده ای 
ندارد و در حال افزایش است. شما در حوزه 
دادگستری چه برنامه ای دارید برای این که 
بتوانید جلوی این موارد را بگیرید یا حداقل 
آن را کمرنگ کنید یا از طریق همین کارهای 
فرهنگی که به آن اشاره می کنید، روی آن اثر 

بگذارید؟
پاسخ: این هویت سازی کمک می کند به فرد در 
باعث می شود  ایجاد ظرفیتهای درونی که  جهت 
مهیا  شخص  و  شود  مثبت  آموزه های  پذیرای 
شود برای این که به یک خودآگاهی برسد و این 
خود آگاهی به او کمک می کند که رشد کند. ما 
معتقدیم این هویتها و ظرفیتهای درونی، افراد را 
بزرگ می کند و وقتی ظرفیتهای درونی افراد بزرگ 
شود، آنها پذیرای آموزه های مثبت خواهند شد و 

این خود مانع ارتکاب بزه می شود.
وقتی بیشترین تعداد جرم ما در شهرستان نی ریز 
کمک  انسان  به  هویت بخشی  این  است،  توهین 
می کند که مانع توهین یا تهدید شود، مانع ضرب و 
جرح و تصرف به حق الناس و اراضی دیگری یا دولتی 

شود.
شاید ظرفیتهای درونی افراد جامعه مهیای پذیرش 
این آموزه ها نباشد. حتی حوزه اقتصاد می تواند نقش 
بسیار پررنگی داشته باشد و اگر فرد از نظر مالی 
مشکلی نداشته و در یک امنیت شغلی باشد، شاید 
خیلی راحت تر بتواند پذیرای این آموزه های مثبت 
باشد. وقتی افراد دارای شاخصه های مثبت باشند، 
آنها  به  را  آگاهی بخشی ها  یقینًا راحت تر می توان 
منتقل کرد. آنها نیز راحت تر می توانند این آموزه ها 
را دریافت کنند و وقتی دریافت کردند، به آن برسند 

و عمل کنند.

سؤال: اگر حجم زیادی از جامعه شامل کسانی 
باشد که به گفته شما ظرفیت الزم را برای این 

مسئله ندارند، آن وقت چه؟
پاسخ: اینجا است که ما معتقدیم دستگاه قضایی 
هم باید با متمسک شدن به حوزه فرهنگ، مستقیم 
وارد شود و آسیبهایی را خودش برطرف و یک هویت 
جدید برای تمامی افراد جامعه ایجاد کند. پس ما 

انتقال  فراهم کنیم که  را  بتوانیم بسترهایی  باید 
آموزه ها به راحتی انجام شود.

مردم هم باید به اهمیت این موضوع واقف شوند تا 
فضا برای دریافت آن هموار شود و در واقع جامعه 
این  تبیین  ما، همین عموم مردم هستند.  هدف 
تأثیر  پذیرش  برای  بزرگی  بسیار  کمک  مسئله، 

فرهنگ در ایجاد ظرفیتهای درونی افراد دارد. 

سؤال: آیا به جز هویت سازی، این جشنواره 
آثار دیگری هم دارد؟

پاسخ: از جمله آثار مثبت دیگری که برگزاری این 
به  اجازه ای  عماًل  است که  این  دارد،  جشنواره ها 
نکات منفی، بدیها و پلیدیها داده نمی شود که در 
قالب و در یک چارچوب فرهنگی هنری در جامعه 
گسترش پیدا کند. چون همان طور که می دانید، 
خیلی از بدیها در قالب یک هنر در جامعه بروز پیدا 
می کند و چون هنر به آن جذابیت می دهد، مردم 
عماًل به سمت بدیها کشیده می شوند. مثاًل هنرهایی 
با  لباسها  اگر  است؛  لباس  به طراحی  مربوط  که 
این هنر در جامعه زیاد  قالب  پوشش های بد در 
شود، عماًل ما ترویج بی حجابی کرده ایم. اگر یک نوع 
موسیقی خاص وارد جامعه شود که دارای آیتمهای 
منفی است، در واقع جامعه را به سمت بدی ها هدایت 
کرده است و حتی اشعار و مضامینی که تحت عنوان 
جشنواره شعر در یک جامعه رشد کند و دارای 
مضامینی باشد که بدیها را ترویج  کند؛ نه سیره اهل 

بیت را.
بنابراین یکی از آثار مثبت این بود که ما مانع شویم 
از این که جامعه به واسطه کمبود اقدامات فرهنگی، 

آموزه های بد را در قالب هنر دریافت کند.
اثر بعدی جشنواره این بود که مخاطبان ما در قالب 
شعر با سیره بانوی دو عالم آشنا شوند و ما عماًل سیره 
اهل بیت را به زیبایی از طریق شعر به مردم منتقل 

کردیم .
موضوع بعدی، همان طور که مقام معظم رهبری 
در فرمایشات خود اشاره کردند، شعر به عنوان یک 
ثروت ملی است. پس جشنواره ما، عماًل موجب حفظ 

این ثروت می شود.
با توجه به این که برگزاری این جشنواره صرفًا توسط 
یک نهاد امکان پذیر نیست و نیاز به مشارکتهای 
مردمی و ادارات دولتی و نهادهای عمومی و نهادهای 
صنعتی دارد، عماًل باعث ایجاد یک اتحاد و همدلی 
نزد مردم و نهادهای دولتی می شود؛ چرا که یکی از 

مهمترین شاخصها برای رشد یک نهاد، استفاده از 
مشارکتهای اجتماعی است. مشارکتها پس از تحقق، 
ایجاد هم افزایی می کنند که می تواند سطح کیفیت 
خدمت رسانی به مردم را نیز ارتقا بخشند که این هم 

ناشی از این اتحاد و همدلی است.

سؤال: برنامه شما برای مقابله و کاهش دادن و 
پیشگیری از آسیبها و جرائمی مثل اختالفات 
در  و...  مخدر  مواد  خودکشی،  خانوادگی، 

شهرستان نی ریز چیست؟
پاسخ: یکی از وظایف ما، پیشگیری از مقوله جرم 
است. به جز استفاده از مقوله فرهنگ، کارهایی است 
که به صورت تخصصی در مورد هر یک از جرائم باید 
صورت بگیرد. به عنوان مثال، ما به صورت مستمر هر 
چند روز یک بار جلسات پیشگیری از وقوع جرم را با 
محوریت یک جرم در دادگستری تشکیل می دهیم. 
برای مثال در حوزه سرقت، جلساتی را با نیروی 
انتظامی برگزار می کنیم که بیشترین دالیل ارتکاب 
سرقت در شهرستان چیست و برای آن راه حل هایی 
حوزه  در  مثاًل  یا  می کنیم،  همفکری  و  انتخاب 
تصادفات، جلساتی را با اداره راهداری، شهرداری، 
برگزار  رانندگی  و  راهنمایی  پلیس  و  راه  پلیس 
می کنیم تا از عوامل اصلی بروز حوادث و تصادفات 
مطلع شویم و برای برطرف کردن آن اقداماتی انجام 
شود. در نهایت، هر سه ماه یک بار جلسه پیشگیری از 
وقوع جرم با اعضای شورای تأمین و اداراتی که در سه 
ماه گذشته جلساتی را با آنها در راستای پیشگیری 
باید  آنها  می کنیم.  برگزار  داشتیم،  جرم  وقوع  از 
گزارشی از اقدامات خودشان را در آن جلسه بیان 
کنند و اقداماتی را که در این مدت باعث شده جرائم 
کم شود و اقداماتی که انجام نشده و باعث شده جرائم 
بیشتر شود، در جمع توضیح دهند که البته باید به 

حوزه نظارتی بر دستگاه های اجرایی هم توجه شود.

سؤال: این شامل جرائم مشهود است یا شامل 
آسیبهای اجتماعی هم که به آن اشاره کردیم 

و به راحتی در جامعه دیده نمی شود، می شود؟
پاسخ: ما معتقدیم آسیبهای اجتماعی مقدمات وقوع 
جرائم هستند. وقتی طالق در جامعه زیاد شود، عماًل 
بستری را برای ارتکاب جرم فراهم می کند. بنابراین ما 
باید ابتدا زمینه وقوع آسیبهای اجتماعی را برطرف 
کنیم. لذا ما در این شورای پیشگیری از وقوع جرم، 

توجه به آسیبهای اجتماعی هم داریم.

رئیسدادگسترینیریز:

می خواهیم یک ارزش فرهنگی جدید
برای نی ریز ایجاد کنیم

سرویس ورزشی: محمدصادق رجبی

نیما بیگی با شکست همه حریفان خود 
در مسابقات انتخابی، به تیم ملی بوکس 

راه یافت.
این  نی ریز،  بوکس  هیئت  گزارش  به 
سقز  در  بهمن   7 پنجشنبه  مسابقات 
استان کردستان برگزار شد و بیگی به 
عنوان بوکسور منتخب استان در وزن 

54 کیلو در این رقابت ها حضور یافت.

این بوکسور نی ریزی در چندین شب 
متوالی با برد مقتدرانه مقابل حریفان 7 
استان گلستان، آذربایجان، کردستان، 
و  سمنان  خوزستان،  خراسان جنوبی، 
لرستان با ناک اوت و ناک دان کردن در 
همه بازیها توانست با اقتدار و جسورانه 

به تیم ملی جوانان راه یابد.
نوشتنی است بیگی به عنوان عضو اصلی 
تیم ملی جوانان در مسابقات قهرمانی 

آسیا به میزبانی اردن شرکت می کند.
یادآور می شود بیگی ورزش بوکس را در 
نونهالی در باشگاه زنده یاد بهنام ذوالقدر 
آغاز کرد و پس از درخشش در رده های 
نونهاالن و نوجوانان در میادین استانی 
و مسابقات کشوری در سالهای گذشته 
حال به تیم ملی رسید و درحالی که از 
لحاظ تکنیک و تاکتیک مورد توجه کار 
فنی و مسئوالن فدارسیون کشور قرار 

گرفت، فیکس تیم ملی شد.
هیئت بوکس فارس در اطالعیه ای این 
موفقیت را به نیما بیگی و جامعه بوکس 

نی ریز تبریک گفته است. 

ژیمناستیک کار 
نی ریزی قهرمان 

قهرمانان 
مسابقات 

ژیمناستیک 
کارگری کشور

توانست  رحیمی  ایمان 

قهرمانان  قهرمان  عنوان 
ژیمناستیک  مسابقات 
کارگری کشور را از آن خود 

کند.
این رقابت ها 1 تا 3 بهمن به 
شد  برگزار  مجازی  صورت 
که ایمان رحیمی از نی ریز 
در رده سنی متولدین 1390 
به این مهم دست پیدا کرد. 
وسیله  در  همچنین  وی 
صاحب  نیز  خرک  مینی 

عنوان اولی شد.
شاهسونی  احمد علی 
را  ورزشکار  این  مربیگری 

برعهده  دارد.

راهیابی بیگی
 به تیم ملی بوکس ایران

//

برنز چرخ چمنی 
بزرگسال کشور برای 
باستانی کار نی ریزی

مهدی محرومی در مسابقات قهرمانی بزرگساالن ورزش 
زورخانه ای کشور سوم شد.

این رقابتها چهارشنبه 13 بهمن در آبادان برگزار شد.
در این دوره از مسابقات 300 باستانی کار حضور داشتند 
که در رشته چرخ چمنی مقام سوم وزن 70+ کیلو به 

محرومی رسید.

مسابقه دو 
3 کیلومتر 
دانش آموزی

هیئت دو میدانی نی ریز به مناسبت دهه 
مسافت  به  استقامت  دو  مسابقه  فجر 
3کیلومتر را از تاالر کوثر تا گلزار شهدا 

برگزار کرد.
از  دونده   220 رقابت  این  در 
دانش آموزان آموزشگاه علی ابن ابیطالب 
تا  اول  نفرات  به  که  داشتند  حضور 
سوم جایزه ویژه و به 8 نفر به قید قرعه 

جوایزی اهدا شد.
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امید شهدان، نی ریزان فارس:

حالی  در  بهمن   ۱۲ کرونا  ستاد  جلسه 
برگزار شد که سویه ُامیکرون در نی ریز 

شیوع پیدا کرده است.
دکتر زهراسادات خامسی، معاون شبکه 
»ُامیکرون  گفت:  درمان  و  بهداشت 
دیگر  به  نسبت  باالیی  سرایت پذیری 
سویه ها به ویژه دلتا دارد. با ابتالی چندین 
نفر وارد پیک ششم شدیم و خوشبختانه 

هنوز به قله پیک نرسیدیم.« 
در  نی ریز  »شهرستان  داشت:  بیان  او 
وضعیت زرد قرار دارد و تا به حال، 9۲.4 
درصد مردم ُدز نخست، 84.3 درصد آنها 
ُدز دوم و تنها 3۲.5 درصد مردم ُدز سوم 
نفر   5۰۰ و    روزانه  کرده اند  دریافت  را 
برای تزریق واکسن به پایگاه های سطح 

شهرستان مراجعه می کنند.« 
خامسی به آمار مبتالیان به ُامیکرون و 
میزان بستری های آن پرداخت و گفت: 
هستند  بستری  بیمارستان  در  نفر   4«
چون  دارند.  بدی  حال  نفرشان  دو  که 
غالب  سوش  به عنوان  ُامیکرون  سویه 
تلقی می شود، ما همه موارد مثبت را باید 
ُامیکرون درنظر بگیریم. همچنین گلودرد، 
آبریزش بینی، سردرد شدید، سرفه و عالئم 
گوارشی، از موارد بسیار شایع ُامیکرون 

است.«
این متخصص عنوان داشت: »در دو هفته 
اخیر، ۲9۰ مورد تست داشتیم که ۱۱9 
مورد آن مثبت اعالم شد. شاید به غلط 
خطرش  ُامیکرون  سویه  که  شود  تصور 
کمتر، عالئم آن خفیف و زودگذر باشد؛ اما 

اصاًل این گونه نیست.«
خامسی گفت: »چنانچه بیماران زمینه ای 
عالئمی پیدا کردند، بستری شدنشان با 

بدحالی همراه خواهد بود.«
ماسک،  استفاده  از  خانگی،  قرنطینه 
فاصله گذاری اجتماعی و از همه مهمتر 
معاون  اکید  توصیه  سوم،  ُدز  دریافت 

بهداشت در مبارزه با این سویه بود.
این مقام مسئول با بیان این مطالب، گفت: 
»بسیاری از افراد عالئم دار به راحتی در 
سطح شهر تردد می کنند و جالب است 
حاضر  دارند،  عالئم  که  آنها  بسیاری  از 
به انجام تست نمی شوند. متأسفانه گروه 
سالمندان به دلیل عوارض ُدزهای قبلی، 
از ُدز سوم استقبال چندانی نکردند. البته ما 
تیم های سّیاری را برای معلوالنی که قادر 
واکسیناسیون  پایگاه های  در  حضور  به 

نیستند، به منازلشان اعزام کرده ایم.«

زهراسادات خامسی در ادامه گفت: »در 
عنوان  بهداشت  سازمان  دستورالعمل 
شده که در یک کالس چنانچه یک نفر 
مثبت شد، آن کالس باید تا ۲ هفته به 
صورت مجازی برگزار شود. ما کارکنان 
خودمان را چنانچه ُدز سوم دریافت نکرده 
باشند، برایشان غیبت می زنیم؛ لذا تقاضا 
داریم که بقیه ادارات هم این گونه باشند.« 

»در  داد:  خبر  همچنین  خامسی  دکتر 
معلم   ۶ و  دانش آموز   9 جاری،  هفته 
مثبت داشتیم و شنیده می شود در بیشتر 
عالئم   دارای  که  دانش آموزانی  مدارس، 

هستند، به مدیر اعالم نمی کنند.« 
آنالیزهای معاون شبکه بهداشت حاکی 
از آن بود که در روستاها کمتر کسی از 
واکسن استقبال می کند و از همه دردناکتر 
را  بیشتری  کودکان  ُامیکرون،  که  این 

درگیر خود می کند. 
در ادامه جلسه ستاد کرونا، فرماندار نی ریز 
این که در دست داشتن کارت  بیان  با 
واکسن برای صدور بلیط اتوبوس الزامی 
به  موظف  صنوف  »تمامی  گفت:  است، 
دریافت ُدز یادآور)سوم( هستند. به این 
باکمک  را  مشترک  گشت های  منظور 

بسیج راهی بازار کنید.« 
شبکه  معاون  به  خطاب  هدایت  مراد 
بهداشت و درمان گفت: »برای ترویج ُدز 
سوم بین مردم، از رسانه ها استفاده کنید.« 
باگالیه  شهرستان  ستادکرونای  رئیس 
عروسی  جشن  یک  برگزاری  از  شدید، 
۲ هزار نفری، خواستار این شد که آمار 
کارگران مجتمع فوالدغدیر، سیمان سفید 

و خاکستری، رینگ اسپرت و سنگبری ها 
بررسی و مشخص شود چه میزان واکسن 

دریافت کرده اند. 
»قهوه خانه ها  کرد:  تصریح  هدایت 
مسائل  رعایت  که  کافی شاپ هایی  و 
کنید.  پلمب  نمی کنند،  را  بهداشت 
رعایت  با  ورزشی  باشگاه های  همچنین 
فعالیت  می توانند  درصد   5۰ ظرفیت 
کنند. به همین منظور در مسابقاتی که 
برگزار خواهد شد، تماشاچی نباید شرکت 

کند.« 
وی افزود: »اداره تبلیغات اسالمی به ائمه 
جماعات بگوید که نمازگزاران را توجیه 
عید  بودن  پیش  در  به  توجه  با  کنند. 
نوروز، از مردم فهیم به ویژه اصناف تقاضا 
می کنیم به گونه ای رفتار کنند تا مجبور به 

تعطیلی مغازه ها در شب  عید باشیم.
همچنین رانندگان تاکسی  ها با ظرفیت 
در  کنند.  سوار  مسافر  شده  پیش بینی 
مراکز آموزش عالی و جاهایی که خوابگاه 

است، رعایت پروتکل ها فراموش نشود.
مدارس  و  ابتدایی  دوم  و  اول  پایه های 
آموزش حضوری  به  مجاز  که  روستایی 

هستند، تهویه مناسب هوا داشته باشند.«
را  خودش  خاص  حواشی  جلسه  این 
داشت؛ رؤسای اداراتی که عضو این ستاد 
بودند، یا حضور نداشتند و یا با تأخیر 3۰ 
دقیقه ای خود را رساندند که این موضوع 
با اعتراض شدید فرماندار روبه رو شد. حال 
باید دید چنین جلساتی که نقش مهمی 
در پیشگیری از کرونا دارد، آیا خروجی 

مفیدی به ارمغان خواهد آورد یا نه!

آماده باش مسئوالن

برای مقابله با ُامیکرون

هفت حادثه ترافیکی در هفته گذشته، 
3۱ مصدوم بر جای گذاشت.

مرکز  عمومی  روابط  گزارش  به 
نی ریز،  شهرستان   ۱۱5 اورژانس 
 ۱4:۱5 ساعت  که  حادثه  اولین  در 
روستاهای  بین  بهمن   ۶ چهارشنبه 
کوشکک و خواجه جمالی رخ داد، یک 
خودرو واژگون شد و سه خانم جوان 

سرنشین آن مصدوم شدند.
ساعت ۲۲:3۰ همان روز، یک خودرو 
سیمان  کارخانه  روبه روی  سمند 
خاکستری واژگون شد و 5 سرنشین 
آن مصدوم شدند. دو مرد و زن ۲5 و 
۲7 ساله آن ضربه مغزی شدند و پس 
یکی  شهدا،  بیمارستان  به  انتقال  از 
از آنها که وضع وخیمتری داشت، به 
بیمارستان شهید رجایی شیراز اعزام 

شد.
ساعت ۲۲:47 پنجشنبه 7 بهمن ماه، 
و  خارجی  شاسی بلند  خودرو  دو 
تصادف  دولت آباد  جاده  در  سمند 
کردند و ۶ نفر مصدوم شدند. 3 نفر از 
آنها به صورت سرپایی در محل درمان 
شدند و 3 مصدوم دیگر  بعد از دریافت 
اقدامات درمانی توسط تیم عملیاتی 
اورژانس، به بیمارستان شهدای نی ریز 

انتقال یافتند.
به گفته مدیر اورژانس ۱۱5 نی ریز، 
صبح   ۱۱:43 ساعت  بعدی،  حادثه 
جمعه 8 بهمن، با واژگون شدن پژو 
محور  در  نفر   3 مصدومیت  و   4۰5
مصدومان  داد.  رخ  بختگان  نی ریز- 
بعد از دریافت اقدامات درمانی توسط 
تیم عملیاتی اورژانس، به مرکز درمان 
بستر امام هادی) ع( آباده طشک منتقل 

شدند. 

ساعت  افزود:  کچویی  محمدحسین 
۱8:۱5 همان روز، بر اثر تصادف دو 
خودروی پژو 4۰5 و پژو پارس در جاده 
 - پلنگان   - نی ریز  )سه راهی  پلنگان 
هرگان(، 7 نفر مصدوم شدند. اقدامات 
درمانی توسط تیم عملیاتی اورژانس 
برای مصدومان انجام شد که 5 مصدوم 
به بیمارستان شهدای نی ریز منتقل 
شدند و ۲ مصدوم جهت انتقال به مرکز 

درمانی رضایت ندادند.
وی همچنین از حادثه واژگون شدن 
پراید در ساعت ۲۲:45  یک خودرو 
یکشنبه ۱۰ بهمن، در جاده آسیاب 
آبادزردشت خبر داد. در این حادثه که 
مأموران آتش نشانی هم حضور یافتند 
و خودرو و محل را ایمن سازی کردند، 
دو فرد ۱۶ و ۲7 ساله از ناحیه کمر، 

گردن و سر مصدوم شدند. 

یک واژگونی با 5 مصدوم در 
نخستین ساعات سه شنبه بارانی

مصدوم  از   ۱۱5 اورژانس  مسئول 
شدن ۶ نفر در دو واژگونی پراید در 

گردنه های استهبان و الی رز خبر داد.
۱۱:۲8صبح  ساعت  گفت:  کچویی 
سه شنبه ۱۲ بهمن، یک خودرو پراید 
واژگون  استهبان  جدید  گردنه  در 
شد و 5 نفر مصدوم شدند. بالفاصله 
آمبوالنسهای پایگاه کمربندی نی ریز 
و استهبان به محل حادثه اعزام شدند 
و بعد از دریافت اقدام درمانی توسط 
تیم عملیاتی اورژانس، چهار مصدوم 
به بیمارستانهای شهدای نی ریز و امام 
خمینی استهبان منتقل شدند و یک 
به صورت سرپایی در محل  مصدوم 

درمان شد.

با ثبت 89 مبتالی جدید به کرونا در 
مبتالیان  کل  تعداد  گذشته،  هفته 
کرونایی از ابتدا تا کنون به 5383 نفر 
رسید و خوشبختانه هیچ مرگی بر اثر 

کرونا ثبت نشد. 
مبتالیان شهرستان  میزان  همزمان، 

بختگان به ۲۲44 نفر رسید.
نوشتنی است تاکنون حدود 9۲ درصد 
)۶3597 دوز( جامعه هدف باالی ۱۲ 
سال در شهرستان نی ریز، واکسن دوز 
اول و 84 درصد )58۰74 دوز( واکسن 

دوز دوم را تزریق کرده اند.
۲۰447 نفر )33 درصد( نیز واکسن 

دوز سوم را تزریق کرده اند. 
همچنین حدود 775 نفر از کودکان 
زیر ۱۲ سال شهرستان، واکسن دوز 

اول کرونا را دریافت کرده اند.
پرستاری  دفتر  رئیس  گفته  به 
 4 هم اکنون  شهدا،  بیمارستان 
بیمارستان  در  کرونا  به  مبتال  نفر 
بستری هستند که حال ۲ نفرشان 

بد است.
لیال همایونی گفت: »در بازه 7 روزه 
هشتم تا چهاردهم بهمن ماه، ۱3 نفر 
شهدا  بیمارستان  در  کرونا  به  مبتال 

بستری شده اند.«

ترکیدن پیک نیک در خودرو، دو جوان 
35 ساله را راهی بیمارستان کرد.

این   ،۱۱5 اورژانس  مدیر  گفته  به 
حادثه ساعت 7:۲۰ یکشنبه ۱۰ بهمن 
در ورودی شهرک سنگ نی ریز رخ داد.

»این  گفت:  کچویی  محمدحسین 

ساله، دچار سوختگی  دو جوان 35 
درجه دو صورت، گردن، کف هر دو 
دست و سر و همچنین مسمومیت با 
گاز مونواکسید کربن شدند که پس از 
اقدامات درمانی اولیه، به بیمارستان 

شهدا انتقال یافتند.«

- متخصص اطفال »دکتر جم« سه شنبه 
و پنجشنبه 

»دکتر  عمومی  جراحی  متخصص   -
محمدی«  دوشنبه

- متخصص زنان »دکتر پویان«  یکشنبه
- متخصص زنان » دکتر تزنگ« دوشنبه

- متخصص زنان » دکتر شیربانی«  چهار 
شنبه

»دکتر  عروق  و  قلب  متخصص   -
اسالمی« سه شنبه و پنجشنبه

- متخصص مغز و اعصاب »دکتر گلریز«  
دوشنبه

- جراح مغز و اعصاب »دکتر احراری«  
شنبه و چهارشنبه

قاسم پور«  »دکتر  داخلی  متخصص   -
شنبه 

مرادی«  دکتر   « داخلی  متخصص   -
چهارشنبه

فرامرزی«  »دکتر  ارتوپد  متخصص   -
دوشنبه و سه شنبه

»دکترخامسی«  پوست  متخصص   -
یکشنبه و سه شنبه

»دکتر  روان  و  اعصاب  متخصص   -
لطفی« یکشنبه و دوشنبه

و  شنبه  پهلوان«  روانشناس»دکتر   -
چهارشنبه

- متخصص کلیه و مجاری ادراری »دکتر 
خواجه کریم الدین« یکشنبه

- متخصص طب فیزیکی و توانبخشی 
»دکتر حسام« چهار شنبه

جهت گرفتن نوبت، ساعت 7:3۰ صبح 
به درمانگاه تخصصی مراجعه کنید.

درمان  و  بهداشت  شبکه  رئیس 
شهرستان نی ریز از آغاز تزریق واکسن 
کرونا برای کودکان 9 تا ۱۲ سال از روز 

دوشنبه ۱۱ بهمن خبر داد.
شبکه  عمومی  روابط  گزارش  به 
بهداشت و درمان نی ریز، دکتر داور 
آل داود با اشاره به ابالغ واکسیناسیون 
کودکان 9 سال به باال در کشور گفت: 
این  برای  استفاده  مورد  واکسنهای 
گروه سنی به تأیید کمیته علمی ستاد 
ملی کرونا، سینوفارم و پاستوکووک 
بهداشتی  پایگاه   که  است  رسیده 
بهداشت  خانه های  نیز  و  ولیعصر 
 ۱۲ تا   9 کودکان  پذیرای  روستایی 

ساله جهت دریافت واکسن  هستند.

نتایج  به  توجه  با  کرد:  تصریح  وی 
سویه  موجود،  اطالعات  و  تحقیقات 
ُامیکرون برای کودکان نیز خطرناک 
است و در هفته گذشته و این هفته، 
شاهد افزایش ابتالی کودکان به این 
بوده  سرماخوردگی  عالئم  با  سویه 
و هستیم.  او از والدین خواست تا به 
در  کودکان،  ایمنی  افزایش  منظور 
کردن  واکسینه  فرصت جهت  اولین 
کودکان باالی 9 سال خود در ساعات 
کاری صبح به پایگاه ولیعصر مراجعه 

کنند.
برای  کرونا  واکسن  است  نوشتنی 
کودکان غیر ایرانی نیز در این گروه 

سنی تأمین شده است.

ادامه از صفحه یک

افزود:  آل داود  داور  دکتر   ...
بستری،  بیماران  انتقال  »برای 
اتوبوس آمبوالنس و آمبوالنس کمکی 
می آید و کلیه کارهای جابه جایی نیز 
در حال هماهنگی است. همچنین در 
این مدت، دو اکیپ به شکل جداگانه 
در همه بخشهای دو بیمارستان حضور 
دارند تا خللی در عملیات جابه جایی به 

ویژه برای بیماران ایجاد نشود.«
باید  این دوره  وی توصیه کرد: »در 
و  شود  فعال  بیشتر  پزشکان  مطب 
کارهای  به  نیاز  که  بیماران سرپایی 
به  را  مراجعه شان  ندارند،  اورژانسی 
بیمارستان کمتر کنند. با توجه به این 
که نیروهای ما در حال تقسیم شدن 

مراجعات  مردم  است  الزم  هستند، 
غیر ضروری به بیمارستان را کاهش 

دهند.«

رئیس شبکه بهداشت گفت: »در مورد 
بیمارستان شهدا و این که چه برنامه ای 
در آینده برای آن پیاده خواهد شد، 
هر  نشده؛  اعالم  چیزی  هیچ  هنوز 
چند انبارهای دارویی و تجهیزاتی و 
پانسیون پزشکان و کلینیک تخصصی 
باقی خواهند ماند. اما از نظر درمانی، 

فعاًل برنامه ای برای آن نداریم.«
رسمی  »افتتاح  داشت:  عنوان  وی 
با  نیز  سالمت  شهدای  بیمارستان 
دانشگاه  رئیس  و  استاندار  حضور 
علوم پزشکی، در همین هفته انجام 

می شود.«

31 مصدوم 

در 7 حادثه ترافیکی

آغاز واکسیناسیون کودکان 

علیه کرونا در نی ریز

ادامه اخبار در صفحه 9

این هفته:

پذیرش بیماران در 
بیمارستان جدید

آمار کرونا و واکسیناسیون

ترکیدگی پیک نیک

دو نفر را راهی بیمارستان کرد

برنامه درمانگاه تخصصی بیمارستان شهدا
  »16  الی 21 بهمن ماه« 

 سرعت افزایش بستری در ابتدای موج ششم بی سابقه است. 
و  ماسک  از  استفاده  کاهش  ُامیکرون،  انتقال  باالی  سرعت 
واکسن،  سوم  نوبت  کافی  پوشش  عدم  بهداشتی،  مراقبت های 
باز بودن تاالرها و رستوران ها، تجمع در محیط های بسته از جمله 
کنسرت و سینما، کالس های حضوری و خوابگاه ها، فقدان تهویه در 
حمل  و نقل عمومی به خصوص مترو، اتوبوس و قطار و دورهمی های 

خانوادگی، از مهمترین دالیل افزایش ناگهانی آمار بستری  است.
سهم نوزادان و کودکان از موارد بستری به طرز بی سابقه ای افزایش 

یافته است. 
به علت سرمای هوا، عماًل امکان تهویه مناسب در مترو و اتوبوس، 
ادارات و بانکها، شرکتها و اصناف وجود ندارد. تنها راه جلوگیری از 
بروز بحران، تعطیلی سریع ادارات دولتی و بانکها و فعالیتهای غیر 
ضروری در شهرهای قرمز و نارنجی و همچنین ممنوعیت جدی 
هرگونه تجمع از جمله در تاالرها و رستورانها، کالسهای حضوری و 

خوابگاه ها و لغو مراسم و مناسبت ها در کل کشور است.
آمار شهرستان ها )پنجشنبه ۱4 بهمن(:

77 قرمز،  ۱79 نارنجی،  ۱8۱ زرد و  ۱۱ آبی
این در حالی است که از ۲۰  آذر امسال هیچ شهری در وضعیت قرمز 

نبود.

حمله ُامیکرون به کودکان
همزمان با افزایش روزانه موارد ابتال به کرونا در کشور گزارش ها از 
تکمیل ظرفیت بخشهای ویژه کودکان در بیمارستان ها حکایت 

دارد.
این  بار کرونا کودکان را هدف گرفته و تخت های بیمارستان کودکان 
در برخی شهرها از جمله قم با کودکان مبتال به ُامیکرون پرشده 

است.
بازشدن مدارس و حضور کودکان در مهدهای کودک، یکی از دالیل 
اصلی ابتالی کودکان است. تفاوت ُامیکرون با دیگر سویه ها این است 
که کودکان هم درگیر می شوند.  بخش های پی آی سی یوی )بخش 

مراقبت های ویژه کودکان( ما پر از کودکان مبتال به ُامیکرون است.

10 مرکز استان در وضعیت قرمز کرونا
//

9
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راه های ارتباطی:
واتساپ و تلگرام: ۱8۰8 8۰۰ 9۱7 ۰

سامانه پیامک: ۱8۰8 8۰۰ 9۱7 ۱۰۰۰
دفتر: ۰9۰3 5383 - ۰7۱

info@neyrizanfars.ir:)رایانامه )ایمیل

فرمانداری - جهاد کشاورزی )شورای 
کشاورزی( - بانک کشاورزی

چرا باید برای کسی که نیاز به وام دارد اینقدر 
سختگیری های بی جهت شود و این که بانکهای 
محترم در قبال وامی که پرداخت می کنند، ضامن 
یا چک معتبر یا نهایتًا سفته دریافت می کنند. 
حداقل به قشر ضعیف جامعه و کشاورزانی که 
دچار خسارت شده اند نگاه ویژه ای کنند و وامی 
را که برای نیاز های اولیه مردم است، پرداخت 

کنند .
االن بانک کشاورزی تشکیل پرونده وام را بسته 
است. آن هم سه ماه قبل از عید. این در حالی است 
که وزیر اقتصاد گفته بود: برای پرداخت نکردن 
وام به متقاضیان در ماه های پایانی سال هیچ 
دستور العملی صادر نشده است. لطفًا پیگیری 

کنید.

پاسخ مشترک فرمانداری و جهاد 
کشاورزی:

مدیریت جهاد کشاورزی در خصوص تسهیالت 
درصد   ۱۰۰ به  تقریبًا  جاری،  سال  تکلیفی 
تعهدات خود عمل  کرده  است و تمامی روال 
درخواست وام و معرفی به بانک، از طریق سامانه 
سیتا و هماهنگ با سراسر کشور بوده و تا آنجا 
که امکان داشته با رایزنی، مشکالت را مرتفع 
نموده است که نمونه بارز آن، وام دامدارکارت 
است که با شرایط و ضمانت حداقلی در اختیار 

دامداران قرار می گیرد.
در خصوص روال قانونی و اداری بانکها نیز این 
شهرستانی  شعب  با  خوبی  تعامل  مدیریت 
دارد؛ ولی پرواضح است که شعب شهرستانی 
کشوری  دستورالعمل های  و  بخشنامه ها  تابع 
کاری  حیطه  در  که  هستند  مرکزی  بانک  و 
تبع  به  مدیریت  این  و  نیست  جهادکشاورزی 
آن نیز نمی تواند دخل و تصرفی در روند بانکی 

تسهیالت داشته باشد.

جهاد کشاورزی
۱- می خواستم ببینم آیا نظارتی روی نانوایی ها 

هست؟
رفتیم،  جا  هر  و  است  ظهر   ۱۲ ساعت  االن 

می گویند نان نیست. 8 شب نان تمام شده، ۱۲ 
ظهر تمام شده؛ این چه برنامه ای است؟

ساعت 5 عصر هم که نانوایی ها پخت نمی کنند.
۲- لطفًا پخت نان محلی را در مرکز شهر راه اندازی 
کنید. چون نانهای لواش خمیر است و برشته 
نیست و به اجبار می خریم. کاش مثل شهرهای 
فسا و شیراز کیفیت نان را باال ببرید. اینجا مردم 
پول می دهند و خمیر می خورند و بعد دچار معده 
درد می شوند. نان باید خمیر مایه داشته باشد و 
یک ساعت قبل خمیر آماده شده باشد؛ نه این که 
فوری خمیر کنند و بپزند. نظارت داشته باشید؛ 
هر چند نانوایی ها با اداره زندان و بیمارستان 

قرارداد دارند و ضرر نمی کنند.

پاسخ جهاد کشاورزی:
۱- پایش نانوایی های شهرستان نی ریز با جدیت 
ادامه دارد و متخلفان پس از شناسایی، برای 
تشکیل پرونده به بازرسی اتاق اصناف معرفی 

می شوند.
در این بازدید ها، مواردی چون، تعطیلی خارج 
 از برنامه، قیمت و وزن چانه نان، نصب تابلوی 
نانوایی ها  تعطیل  روزهای  اعالم  و  کار  ساعت 

بررسی می شود.
 نانوایی هایی که تعطیلی خارج از برنامه دارند، 
همچنان  خواهدشد؛  برخورد  آنان  با  به شدت 
که در نظارت های میدانی تا کنون برخی از آنان 
شناسایی، به مراجع ذیصالح معرفی و از سهمیه 

آرد آنان نیز کسر شده است.
۱- مورد اول، اعم از صنعتی و سنتی در حیطه 

اختیارات اداره صمت و اتاق اصناف است.
مورد دوم، ادارات مذکور بر اساس قانون و وفق 

مقررات، سهمیه اختصاصی دارند.

نماینده مجلس
آن موقع که نیکزاد نایب رئیس مجلس انقالبی 
قرار شد ۱۱ میلیارد تومان تا پایان سال 99 برای 
روگذر بدهد و هفته نامه شما هم تیتر کرده بود، 
بهتر است نماینده وعده دو سال پیش را عملی 
کند و به مدیر راه حواله ندهد. تازه از ۱5 درصد 
حقوق معدنها هم می شود هفته ای یک رو گذر 

برای نی ریز ساخت.

فضای  و  اموررسانه  عمومی،  روابط  پاسخ 
مجازی دکتر طهماسبی:

با سالم خدمت شهروندان گرامی، در خصوص 
به  اول،  سؤال  در  محترم  شهروند  مطالبه 
استحضار می رساند از مبلغ مصوب سفر دکتر 

نیکزاد و پس از سفر ایشان،  حدود 5 میلیارد به 
صورت اسناد به پیمانکار پرداخت گردید.

فرمانداری - بهزیستی -شهرداری نی ریز - 
شورای شهر نی ریز

در مورد خبر تعطیل کردن مراکز جمع آوری 
به  آیا  بنگرید.  را  مسئله  عمق  لطفًا  ضایعات، 
دادستان هم گفته اید که گود زباله شهر را اجاره 
داده اید و از همین ضایعات پول در می آورید و 
معلوم نیست خرج کجا می شود؟ آیا اگر پاکبانان 
این ضایعات را جمع کردند، پول آن را به این 
کودکان کار می دهند؟ با یک حساب سرانگشتی، 
می بینم که حدود ۱5۰ میلیون تومان ضایعات 
هر ماه در شهر تولید می شود و این پولی است که 
به بچه های کار می رسد. این بچه ها از ۱۰۰ نفر 
هم بیشترند؛ از دختر گرفته تا بچه زیر 5 سال . 
ان شاءا... که خدا اصلش را درست کند و خودمان 
را فریب ندهیم و جلو نان در آوردن مردم را 

نگیریم.
به جای این که یک کار درستی برای کودکان کار 
در نظر بگیرند، همین را هم که دارند، می خواهند 

از آنها بگیرند.

پاسخ فرمانداری:
پاسخ مربوط به شهرداری است.

پاسخ بهزیستی:
که  می رساند  استحضار  به  احترام،  و  سالم  با 
بهزیستی، با توجه به دستورالعمل های اجرایی، 
حمایت  کودکان  و  نیازمند  خانواده های  از 

می کند.

پاسخ شهرداری نی ریز:
پاسخ به این سؤال متعاقبًا در شماره آینده درج 

می گردد.

توزیع برق
روشنایی  به  مهر  مسکن  اطراف  خیابانهای 

احتیاج دارد. لطفًا اقدام کنید.

پاسخ توزیع برق:
با سالم، طی بازدید میدانی مورخ ۱4۰۰/۱۱/۱۰ 
روشنایی  مشکالت  عمده  مهر،  مسکنهای  از 
مربوط به داخل محوطه بلوکها است که در حوزه 
عملیاتی این مدیریت نمی باشد. ضمنًا روشنایی 
معابر خیابانهای مجموعه مسکن مهر سرویس و 

تعمیر شده است.

تمامی  می توانند  عزیز  همشهریان  همچنین 
غیرحضوری  صورت  به  را  خود  درخواستهای 
و از طریق اپلیکیشن برق من و سامانه خدمات 
الکترونیک شرکت توزیع برق فارس به نشانی 

farsedc.ir   ارسال و پیگیری نمایند.

شبکه بهداشت و درمان
۱- چرا دندان پزشک در برنامه پزشکان کلینیک 

تخصصی دیده نمی شود؟!
۲- چرا نوبت دهی متخصص گوش، حلق و بینی 
این گونه است؟ باید یک هفته قبل نوبت بگیریم؛ 
آن هم دو روز، در حالی که روزی 5 نفر را می بیند؛ 
آن هم فقط بیماران خودش را که عمل کرده. 
مسئوالن شهر چرا رسیدگی نمی کنند؟ فسا و 
استهبان پر از متخصص است؛ چرا اینجا چنین 

است؟
3- ای کاش چشم پزشک مطب داشت تا نخواهیم 
یک هفته منتظر بمانیم. اگر یک نفر بخواهد کور 
شود، تکلیفش چیست؟ واقعًا برای یک شهرستان  
نداشته  مطب  چشم پزشک  که  نیست  زیبنده 

باشد؛ مسئوالن کمی فکر کنید.
4- از یک طرف می گویند ُامیکرون زیاد شده و از 
مردم می خواهند پروتکلهای بهداشتی را رعایت 
کنند. از طرف دیگر خودشان مدارس و دانشگاه ها 
که  ابتدایی  مدارس  بخصوص  کرده اند.  باز  را 
واکسن هم نزده اند. این چند ماه که آنالین بود، 
مشکلش چه بود؟ عالج واقعه را قبل از فاجعه 

کنید.

پاسخ شبکه بهداشت و درمان:
۱- با سالم و خدا قوت، دندانپزشکی برنامه جدا 
از سیستم درمانگاه دارد و همه روزه صبح ها در 

طبقه دوم همین مرکز حضور دارند. 
بینی،  و  حلق  گوش،  متخصص  مورد  در   -۲
برخوردیم که در حال  به مشکالتی  متأسفانه 

پیگیری و رفع مشکل هستیم. 
3- حضور متخصص در سطح شهر مربوط به نظام 
پزشکی است و ما تنها می توانیم در مورد حضور 
پزشک در کلینیک  و مجوز های آن دخالت کنیم.

است  کشوری  دستور  مدارس  بازگشایی   -4
و شبکه بهداشت دخالتی در آن ندارد. ما نیز 
مخالف باز شدن مدارس با توجه به شرایط پیش 
رو هستیم. در حال حاضر قرار بر تشکیل جلسه 
ستاد کرونا شد تا در مورد این موضوع به صورت 

شهرستانی تصمیم گیری شود.

شورای ترافیک

روبروی  و  مهر  مسکن  نزدیک  قبل  ماه  چند 
نانوایی سنگک تازه تأسیس شده، چند تصادف 
شد و بعد از مدتی بریدگی باالی بولوار را بستند. 
از  موتورها  و  ماشینها  9۰درصد  تقریبًا  االن 
بریدگی پایین تر، یعنی به صورت خالف حرکت 
می کنند تا سمت مسکنهای مهر بروند. این واقعًا 
بد است. ماشین از آن طرف با سرعت می آید و 
بعد از این طرف بریدگی، چند ماشین پشت هم 
خالف می روند. خواهش می کنم این موضوع را 

پیگیری کنید.

پاسخ شورای ترافیک:
موضوع بررسی و در جلسه آتی شورای ترافیک 

پیگیری خواهد شد. 

مخابرات
چرا در قسمت آقای ...، عبارت از ارائه خدمات 
بدون  ماسک به مشتریان معذوریم، وجود ندارد 
و خود ایشان و ارباب رجوعشان بدون  ماسک 
هستند؟ چرا در این شرایط حساس ُامیکرون 

رعایت نمی کنید؟

فرماندهی انتظامی
کسانی  کرونایی  جریمه های  به  رسیدگی  چرا 
که برگ تردد داشته اند، ماه ها طول می کشد و 
راهنمایی و رانندگی پاسخ درستی نمی دهد؟ما 
مشکل  به  خودرومان  پالک  تعویض  برای 
خورده ایم و هر روز هم که پیگیری می کنیم، 
وعده امروز و فردا می دهند. در صورتی که در 

شهرهای دیگر یک هفته ای مشکل حل می شود.

مسئوالن مربوط
نی ریز(  در  زن  روز  برگزاری  خبر  مورد  )در 
حقوق  برخی  از  زنان  وقتی  بگویم  می خواهم 
اصلی اجتماعی محرومند، بزرگداشت روز زن 

چه فایده ای دارد؟

مردم
کاش مردمی که این روزها به جنگل و بخصوص 
پلنگان می روند، درختان سبز را آتش نمی زدند. 
متأسفانه برخی افراد برای درست کردن کباب و 
چای، درختان سبز را می شکنند و آتش درست 

می کنند.

نی ریزان فارس
۱-   با سالم، لطفًا در مورد نوشتن کلمه نیریز یا 
نی ریز در هفته نامه بنویسید. این که بعد از سالها 

نشده،  انتخاب  نی ریز  برای  واحدی  واژه  هنوز 
کوتاهی از کیست؟! و چرا؟

فراوان. هر  با سالم و درود  نی ریزان فارس؛ 
دو واژه مدافعانی دارد. یکی از استداللهای واژه 
»نیریز« سر هم نوشتن در اسناد گذشته و تاریخی 
است. البته این استدالل به تنهایی کافی نیست؛ 
چون در اسناد تاریخی، تهران را با حرف »ط« 
نیریز،  پایه ای  مشکل  اما  نوشته اند.  )طهران( 
اشتباهات بسیاری است که به خاطر شباهت با 
شهر »تبریز« رخ می داد. تا حدود سال۱3۶7 که 
در مکاتبات اداری و پاکتهای چاپ شده ادارات، 
نی ریز سر هم نوشته می شد، نامه های زیادی از 
نی ریز به تبریز و از تبریز به نی ریز می آمد و موجب 
سردرگمی مردم و ادارات و به تعویق افتادن امور 
جاری اداری می شد. لذا تصمیم قطعی این شد که 

از واژه »نی ریز« استفاده شود.
به نظر می رسد استفاده از این واژه قابل دفاع تر 

است و موجب مشکل برای مردم نمی شود.
۲-  خدایی از شما بعید است که چنین اخباری 
شما  سایت  کنید.  منتشر  را  اشتغال(  )خبر 
اخباری  چنین  با  لطفًا  است؛  بیننده ترین  پر 
اتفاقی  اگر چنین  ندهید.  تنزل  را  جایگاهتان 
افتاده، چرا این همه جوان بیکار داریم؟ البته 
شهرستان  در  معدنی  شغلهای  نماند؛  ناگفته 
برای خواص ایجاد شده. ببینید از گردنه الی رز 
تا انتهای جعفرآباد چند تا معدن و توسط چه 
افرادی زده شده؟ چرا به افراد بومی واگذار نشده؟

نی ریزان فارس؛ با سالم و درود فراوان. وظیفه 
در  که  است  مسائلی  انعکاس  رسانه،  حرفه ای 
جامعه می گذرد. وقتی که مسئوالن مربوط به 
حوزه اشتغال در جلسه رسمی آمار عملکردشان 
گزارش  از  که  است  مردم  حق  می دهند،  را 
سکوت  شما  نظر  به  یابند.  اطالع  مسئوالن 
اثری  چه  خبرهایی  چنین  برابر  در  رسانه ای 
باشد؟ مطلع شدن  بر اشتغال داشته  می تواند 
مردم موجب نقد و بررسی می گردد. شما هم به 
عنوان یک شهروند حق دارید به مسئوالن مربوط 
که این گزارش را ارائه کرده اند، به طور حضوری 
مراجعه کنید و اسناد و دالیل آنها را بشنوید و 

ببینید. به لحاظ قانون هم هیچ ایرادی ندارد.
 ادارات، سازمانها و نهادهایی که در این 

شماره به سؤاالت و انتقادات مردمی 
پاسخ نداده اند:
- بانک کشاورزی

- شورای شهر نی ریز
- مخابرات

- فرماندهی انتظامی

//
//

عابد نعمتی، نی ریزان فارس:

قرارگاه حضرت زهرا)س( با هدف ساماندهی 
همت  به  حجاب،  و  فرهنگی  مسائل 
دادگستری شهرستان نی ریز در گلزار شهدا 

افتتاح شد.
حضور  با  بهمن ماه   ۱۲ که  مراسم  این  در 
دادستان،  دادگستری،  رئیس  فرماندار، 
مسئول دفتر نماینده مجلس و برخی رؤسای 
تواشیح  گروه  اعضای  شد،  برگزار  ادارات 
و  پرداختند  برنامه  اجرای  به  بیت االحزان 

سپس فرماندار سخنرانی کرد.
مراد هدایت،  بی توجهی به مسئله حجاب و 
عفاف را یکی از مسائلی دانست که جامعه ما 

را رنج می دهد.
کنار  در  قضایی  دستگاه  ورود  از  وی 
دستگاه های فرهنگی، برای شروع یک کار 

بلند مدت ابراز رضایت کرد.
در ادامه، رئیس دادگستری، بحث هدایتگری 
مثل  نهاد خاص  به یک  را منحصر  جامعه 

دستگاه قضایی ندانست و تأکید کرد که این 
روحیه باید بین تمامی نهادها باشد.

با  ما  که  این  بیان  با  غضنفرنژاد  حسین 
دنبال  به  فاطمی  شعر  جشنواره  برگزاری 
ایجاد یک هویت جدید در شهرستان بودیم، 
عنوان داشت: »اگر برای آسیبهایی که با آن 
مواجه ایم کاری انجام ندهیم، یک خالء در آن 
مسیر ایجاد می شود و هدف از بین می رود. 
مواجه ایم،  آن  با  هم اکنون  که  دغدغه ای 
ایجاد  باعث  می تواند  که  است  مسائلی 
آسیبهای اجتماعی و به دنبال آن وقوع جرم 

شود؛ مثل بدحجابی، خودکشی و ...«
وی افزود: »این که با چه راه حلی این آسیبها 
برطرف شود و چه افرادی می توانند کمک 
با  نیاز به یک خرد جمعی دارد که  کنند، 
تشکیل این قرارگاه توسط دادستان، اجرایی 

می شود.«
در پایان، دادستان شهرستان نی ریز به هدف 
کرد  اشاره  قرارگاه  این  استقرار  و  تشکیل 

و گفت: »آن چیزی که ما هر روز در دستگاه 
عظیم  سیل  می کنیم،  مشاهده  قضایی 
روابط،  نوع  جمله  از  فرهنگی  پرونده های 
دعواهای خانوادگی، نوع حجاب و ... است. 
زیبنده  حجاب،  وضعیت  این  معتقدیم  ما 
و  همراهی  با  لذا  نیست.  نی ریز  شهرستان 
حمایت برخی دوستان به این مسئله ورود 
کردیم. بنای ما بر این است که به صورت 
مستمر در نقاط مختلف شهر قرارگاه تشکیل 
و مستقر شود. جلسات پرسش و پاسخ و امر به 
معروف و کارهای فرهنگی باشد تا باعث شود 

فضای شهر به سمت مثبت حرکت کند.«
اکبر شهسوار گفت: » مسئله فرهنگ مسئله 
اساسی و زیربنایی است و آثار کار فرهنگی 
طوالنی مدت است. جامعه هدف ما کودکان، 
نونهاالن، مدارس و دانشگاه ها است. حتی اگر 
ما بتوانیم شیب این روند را کند کنیم و این 
وضعیت را سر و سامان دهیم ، کار ارزشمندی 

است.«

قرارگاه حضرت زهرا )س( افتتاح شد
کشف  از  استان  انتظامی  فرمانده 
۲۲5 کیلو حشیش در محور قطرویه- 

سیرجان خبر داد. 
اظهار  در  حبیبی  رهام بخش  سردار 
با  مبارزه  پلیس  »مأموران  داشت: 
هنگام  نی ریز،  شهرستان  موادمخدر 
کنترل خودروهای عبوری در محور 
دستگاه  یک  به  سیرجان   - قطرویه 
مشکوک  پارس  پژو  سواری  خودرو 
شدند و دستور ایست دادند. اما راننده 

آن بدون توجه، فرار کرد.«
مسافتی  طی  از  »پس  افزود:  وی 
تعقیب و گریز، مأموران با استفاده از 

به  اقدام  سالح،  کارگیری  به  قانون 
تیراندازی و در نهایت خودرو را توقیف 

کردند.«
فرمانده انتظامی استان گفت: »در 
این خودرو، ۲۲5 کیلو  از  بازرسی 
حشیش کشف و در این خصوص 
یک قاچاقچی مواد مخدر دستگیر 

شد.«
»مبارزه  کرد:  تأکید  حبیبی  سردار 
بی امان با قاچاق مواد مخدر، همواره به 
عنوان یکی از مأموریتهای ویژه پلیس 
انتظامی  فرماندهی  کار  دستور  در 

استان فارس قرار دارد.«

دادستان کل کشور در بخشنامه ای به 
همکاران قضایی در زمینه صدور قرار 
وثیقه، موارد جدیدی را درخصوص 
در نظر گرفتن خودرو و اموال منقول 
به عنوان پذیرش وثیقه لحاظ کرده 
را  جدیدی  شرایط  می تواند  که 
کیفری  جمعیت  کاهش  درخصوص 

برقرار سازد.
دادستانی کل کشور در بخشنامه ای 
مراکز  دادستان های  به  خطاب 
که  خواست  آنها  از  استان ها، 
وثیقه های معرفی شده از نوع اموال 

منقول نظیر خودرو را بپذیرند.

به گزارش ایسنا به نقل از مرکز رسانه 
دادستانی  بخشنامه  در  قضائیه،  قوه 
کل کشور به دادستان های عمومی و 

انقالب مرکز آمده است:
به  خودرو  متعارف  ارزش  چنانچه 
تشخیص مقام قضایی تکافوی میزان 
مراجعه  با  بنماید،  را  صادره  وثیقه 
وثیقه گذار و مالحظه مدارک معتبر 
و احراز مالکیت وی، دستور توقیف 
صادر و خودرو با مسئولیت وثیقه گذار 
به پارکینگهای مجاز معرفی و قبض 
قرار  و  نگهداری  پرونده  در  مربوط 

قبولی وثیقه صادر می شود.

بیماری های  مدیریت  مرکز  رئیس 
واگیر وزارت بهداشت:

واکسن آسترازنکا عارضه نادری دارد 
که ممکن است باعث لخته شدن خون 
در برخی از عروق حیاتی و مهم بدن 
همچون عروق مغز، قلب و اندام ها شود.

واکسن  این  از  باروری  سنین  افراد 
استفاده نکنند و همچنین توصیه شده 

که افراد زیر 5۰ سال تا حدامکان از 
واکسن های دیگر استفاده کنند.

متأسفانه برخی افراد به دلیل اخذ ویزا 
کشورها  از  بعضی  به  مسافرت  برای 
آسترازنکا  واکسن  تزریق  متقاضی 
جدی  توصیه های  رغم  به  و  هستند 
دریافت  خواهان  بهداشتی،  مأموران 

این واکسن هستند.

تصادف خودرو و موتورسیکلت با دو 
دختربچه 4 و 8 ساله در خیابانهای 
راهی  روز  یک  در  را  آنها  نی ریز، 

بیمارستان کرد.
به گفته مدیر اورژانس ۱۱5 شهرستان 
 ۱۲:48 ساعت  حادثه  اولین  نی ریز، 
چهارشنبه ۶ بهمن در تقاطع خیابان 

ابوذر و طالقانی رخ داد.
با  خودرو  برخورد  حادثه،  این  در 
دختربچه 4 ساله ای که وسط خیابان 

آمده بود، وی را از ناحیه گردن مصدوم 
گفت:  کچویی  محمدحسین  کرد. 
تصادف  روز،  همان   ۱7:4۰ »ساعت 
موتورسیکلت با یک دختر 8 ساله در 
داروخانه  )روبروی  ولی عصر  خیابان 
دکتر صادق(، وی را از ناحیه مچ پا 

دچار آسیب دیدگی کرد.
هر دو مصدوم پس از اقدامات درمانی 
اولیه توسط کارکنان اورژانس ۱۱5 به 

بیمارستان شهدا انتقال یافتند.

حادثه ترافیکی برای 2 دختر  بچه توقیف پژو با   225  کیلو حشیش 
در خیابانهای نی ریز

خودرو هم به عنوان وثیقه مورد قبول است لخته خون عارضه نادر واکسن 
آسترازنکا است
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برابر رأی شماره 140060311005000920 هیأت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
نی ریز تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای هادی کوهی فرزند علی اکبر به شماره 
شناسنامه 180 وکد ملی 2559618321 صادره از نی ریز در ششدانگ یک باب خانه به 
مساحت 286.30 متر مربع پالک 46 فرعی از 3552 اصلی مفروز و مجزا شده از پالک 
3552 اصلی واقع در نی ریز بخش 22 فارس خریداری از مالک رسمی آقای نصراله 
جاللیان و خانم عشرت ارشادی 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:1400/11/3 

تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/11/18

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

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

- مورخ 1400/10/20
ش 169

37374

تکلیف  تعیین  قانون  اول موضوع  رأی شماره 140060311005000744 هیأت  برابر 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک نی ریز تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم افسانه قاسمی نژاد نی ریزی 
فرزند محمد ابراهیم  به شماره شناسنامه 15988 صادره از نی ریز  موازی نه سهم مشاع 
از ده سهم سهام ششدانگ یک باب خانه به مساحت 263 متر مربع پالک 20 فرعی 
از 3806  اصلی مفروز و مجزا شده از پالک 3806  اصلی واقع در نی ریز بخش 22 فارس 
انتقالی مع الواسطه خریداری از آقای رضا طیاری که نسبت به یک سم از ده سهم سهام 
ششدانگ رأی به تنظیم اظهار نامه تهدید حدود صادر می گردد 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:1400/11/3                          تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/11/18

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

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

- مورخ 1400/10/19
ش 167

37328

تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیأت  رأی شماره 140060311005000717  برابر 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک نی ریز تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای اسماعیل فخاری فرزند 
غالمحسین  به شماره شناسنامه 4534 صادره از نی ریز در ششدانگ یک باب خانه به 
مساحت 164.87 متر مربع پالک 13 فرعی از 3516  اصلی مفروز و مجزا شده از پالک 
3516  اصلی واقع در نی ریز بخش 22 فارس خریداری از مالک رسمی آقای یونس متکلم 
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:1400/11/3          

                تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/11/18

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

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

- مورخ 1400/10/18
ش 146

37321

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

ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رأی شماره 140060311023000493 - 1400/10/23 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 احمد حسین پور فرزند کیومرث به شماره شناسنامه 
به  آبی  مزروعی  زمین  قطعه  یک  در  داراب  از  صادره   114
مساحت 133000 متر مربع پالک 1416 فرعی از 8189 اصلی 
مفروز و مجزی شده از پالک 8189 اصلی قطعه 9 بخش 12 
فارس شهرستان زرین دشت واقع در مزایجان خریداری از مالک 
رسمی آقای حسن خیل تاش 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:1400/11/17 

 تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/12/01

خلیل مرادخواه 

رئیس ثبت اسناد و امالک زرین دشت

- مورخ 1400/11/09
ش 2777

36172

برابر رأی شماره 140060311023000447 - 1400/10/19 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 
مسعود محمدی فرزند غالم به شماره شناسنامه 6091 صادره از حاجی آباد در یک 
قطعه زمین مزروعی دیم به مساحت 22674 متر مربع پالک 2 فرعی از 7961 اصلی 
مفروز و مجزی شده از پالک 7961 اصلی قطعه 8 بخش 12 فارس شهرستان زرین دشت 
واقع در حاجی آباد مزرعه پاکو خریداری از مالک رسمی آقای غالم محمدی 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:1400/11/17 
 تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/12/01

خلیل مرادخواه - رئیس ثبت اسناد و امالک زرین دشت

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

- مورخ 1400/11/09
ش 2779

36172

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

برابر رأی شماره 140060311023000456 - 1400/10/19 هیأت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زرین  دشت تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم مرجان قائدنژاد  فرزند 
نوروز به شماره شناسنامه 24 صادره از حاجی آباد در یک باب خانه به مساحت 365 متر مربع پالک فرعی1764 از اصلی مفروز و مجزی 
شده از پالک 7286 اصلی قطعه 12 بخش 12 فارس واقع در حاجی آباد 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:1400/11/17 
 تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/12/01

خلیل مرادخواه - رئیس ثبت اسناد و امالک زرین دشت

- مورخ 1400/11/14
ش 2786

36172

آگهی فقدان سند مالکیت بخش 22 فارس نی ریز
چون بهرام مســتوری فرزندعلی اکبر  با تســلیم دوبرگ استشــهادیه که در دفتر خانه 
اسناد رسمی شماره 63 نی ریز تنظیم گردیده است مدعی هستند که تعداد1جلد سند 
مالکیت  دفترچه ای مربوط به ششــدانگ  یک قطعه زمین به مساحت 264.5 مترمربع 
تحت پالک 3331.933 واقع در نی ریز بخش 22 فارس به نام ایشان در  ذیل ثبت 8927 
دفتر102 صفحه 369 و ســند 759924ت75 صادر و تســلیم گردیده است به موجب 
ســند رهنی 12902-1393/06/25 دفتر خانه 1048 تهران درقبال مبلغ دو  میلیارد 
و دویســت میلیون  ریال به مدت 20 سال در رهن شــرکت تهیه و توزیع قطعات و لوازم 
یدکی ایران خودرو )ایساکو( در رهن می باشد به علت جابجایی منزل مفقود شده است و 
نامبرده تقاضای صدور سندالمثنی نموده است. مراتب طبق دستور ماده 120 اصالحی 
آیین نامه قانون ثبت آگهی می شــود که هر کس نســبت به ملک مورد آگهی معامله ای 
کرده و یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می باشد تا ده روز پس از انتشار آگهی به ثبت 
محل مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل ســند مالکیت یا خالصه معامله تسلیم 
نماید و اگرظرف مدت مقرر اعتراضی نرســیده و یا در صورت اعتراض اصل ســند ارائه 
نشود اداره ثبت سند مالکیت المثنی را طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد 

کرد.  
تاریخ انتشار: 1400/11/17 

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

37373

خ 1400/11/17
- مور

ش 177
آگهی فقدان سند مالکیت بخش 22 فارس نی ریز

چون بهرام مســتوری فرزندعلی اکبر  با تســلیم دوبرگ استشــهادیه که در دفتر خانه 
اسناد رســمی شــماره 63 نی ریز تنظیم گردیده است مدعی هســتند که تعداد1جلد 
سند مالکیت  دفترچه ای مربوط به سه دانگ مشاع  از ششــدانگ یک قطعه بادامستان 
بخس به مســاحت 18196.5 مترمربع تحت پالک 5178.1  واقع در نی ریز بخش 22 
فارس به نام غالمرضا نیرومند فرزند محمــد در  ذیل ثبت 8242 دفتر 75 صفحه 488 و 
سند 3/28898 پ70 صادر و تسلیم گردیده است و طی ســند انتقال قطعی 41090-

1380/10/12 دفتر خانه 23 نی ریز به آقای بهرام مستوری فرزند علی اکبر منتقل شده 
اســت. به علت جابجایی منزل مفقود شده اســت و نامبرده تقاضای صدور سندالمثنی 
نموده است. مراتب طبق دستور ماده 120 اصالحی آیین نامه قانون ثبت آگهی می شود 
که هر کس نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای کرده و یا مدعی وجود سند مالکیت نزد 
خود می باشد تا ده روز پس از انتشــار آگهی به ثبت محل مراجعه و اعتراض خود را ضمن 
ارائه اصل سند مالکیت یا خالصه معامله تســلیم نماید و اگرظرف مدت مقرر اعتراضی 
نرسیده و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشــود اداره ثبت سند مالکیت المثنی را 

طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد.  
تاریخ انتشار: 1400/11/17 

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

37373

خ 1400/11/9
- مور

17
ش 8

دانشگاه آزاد اسالمی واحد نی ریز در نظر دارد اقالم زیر را از طریق 

برگزاری مزایده  به فروش برساند. لذا کسانی که قصد شرکت در مزایده 

را دارند می توانند جهت دریافت اسناد مزایده حداکثر به مدت  10روز 

کاری از تاریخ درج این آگهی و تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه 

ضمنًا  نمایند.  مراجعه  دانشگاه  دبیرخانه  1400/11/27به  مورخ 

یادآور می گردد مزایده هرکدام از اقالم زیر به طور جداگانه برگزار 

می گردد.

1- بونکر سیمانی ثابت  100 تنی 

2- موتور سیکلت پیشرو 125 سی سی مدل 84

3- موتورسیکلت تریل )2 عدد(

-دانشگاه آزاد در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

- هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

- آدرس : فارس، نی ریز، دانشگاه آزاد اسالمی واحد نی ریز

شماره تماس جهت بونکر سیمانی 09177311781

)مهندس طباطبایی(

شماره تماس جهت موتور سیکلت ها  09173310928

)آقای شاهسوندی(

روابط عمومی
 دانشگاه آزاد اسالمی واحد نی ریز

آگهی  مزایده) نوبت دوم( 
دانشگاه آزاد اسالمی واحد نی ریز

دعوت به همکاری
فروشگاه لوله و اتصاالت بهنام جهت تکمیل کادر خود به یک 
خانم حسابدار جهت امور حسابداری و فروشندگی نیازمند 

می باشد. 
  بلوار ولی عصر روبروی پارک کودک فروشگاه لوله و اتصاالت بهنام 

 09171322370

2/37325

یک قطعه زمین به متراژ 210مترمربع که عر ض آن 12متر وطول آن 19متر  

است واقع در خیابان نواب صفوی داخل کوچه 15 به فروش می رسد

دارای موقعیت عالی/شنارژکف ریخته شده /12تن آجرگری پای کار

دو بر کوچه 

متری یک میلیون وپانصد هزار تومان      09164132747

ین
زم

ش 
رو

ف

2/37191

نمایندگی شرکت پگاه یک نفر نیرو 
جهت توزیع، یک نفر راننده نیسان و یک 

 نفر ویزیتور استخدام می کند.

09178933252   آقای کرمی ی
ار

مک
ه ه

ت ب
عو

د

2/37195

نیازمند نیروی مجرب 
جهت همکاری در مشاور 

امالک
09171335743

دعوت به همکاری

2/37178

فروش انجیرستان
فروش ملک انجیری به مساحت 

2000 مترمربع دارای 15 قطعه درخت 
50 ساله و 25 درخت 6 ساله و 

تعدادی درخت بادام نقدًا یا معاوضه 
با خودروی هم قیمت خودش 

09171335743

گمشده1/37193
یک عدد قولنامه ملک 
مربوط به بنگاه طارم 
به نام امیرحسین 

شاهسونی گمشده است 
 09164857833

1/37178

تبلیغات در
فضای مجازی نی ریزان فارس

شامل تلگرام، واتس آپ، اینستاگرام و سایت هورگان
پست روزانه  150 هزار تومان - پست آخر شب:   200 هزار تومان

0930   731   1808
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زیر نظر: دکترحسنعلی پیشاهنگ پزشک عمومی و  محدثه نیک منش کارشناس ارشد تغذیه

/ چرا دندان های عقل این قدر دیر بیرون می آیند؟
 کشیدن دندان های عقل برای بسیاری از افراد در اواخر 

نوجوانی و اوایل دهه سوم زندگی مرسوم است.
 اما چرا این دندانها در دوران کودکی همراه بقیه دندانهای 
دائمی ما در نمی آیند؟ پاسخ، به رشد کودک ارتباط دارد. 
در فک کودک فضای کافی برای رشد دندانهای عقل وجود 
ندارد. اما همگام با رشد کودک، فک او نیز بزرگ می شود 
و فضایی برای رویش دندان های عقل مهیا می شود. اگرچه 
در بیشتر موارد، فک  انسان های مدرن به اندازه  کافی بزرگ 
بتوانند بدون مشکل رشد  نمی شود که دندان های عقل 
کنند. به  همین  دلیل است که کشیدن دندانهای عقل رایج 

است.

/ پژوهشهای روانشناسی ثابت کرده است که انسان هرچه 
شادتر و از زندگی خود راضی تر باشد، عالقه کمتری به خواب 
نشان می دهد. افراد افسرده و غمگین، تمایل بیشتری به 

خوابیدن و ماندن در رختخواب دارند !

/ از خواص آلو خشک بیشتر بدانیم:
 تصفیه کبد و شش ها - بهبود کاهش وزن - انرژی زا و تقویت 
بدن - جلوی گرسنگی را می گیرد - جلوگیری از پیری پوست 

- ضد فشارخون باال - پیشگیری از سرطان - درمان یبوست.

/ اشتباهات رایج مسواک زدن:
مسواک زدن با فشار زیاد - مسواک نکردن کامل دندانهای 
آخر - مسواک زدن بعد از خوردن مواد اسیدی - استفاده از 

مسواک بیشتر از 3 ماه.

/ اگر شما در یک وعده خود نمی خواهید از گوشت 
استفاده کنید، می توانید از عدس به عنوان یک ماده غذایی 
پر از پروتئین استفاده کنید که دارای مقدار تقریبی 18 گرم 

پروتئین در هر پیمانه می باشد.

/ خوابیدن بیش از 9 ساعت در شبانه روز ریسک ابتال به 
آلزایمر را به 2 برابر افزایش می دهد.

خواب زیاد یکی از دالیل افسردگی و استرس است.
البته کم خوابی نیز از علل آلزایمر می تواند  باشد.

/ بهترین زمان مصرف برگه زرد آلو صبح ها است. 
زیرا آهن و فیبر آن به سرعت جذب بدن می شود و به سرعت 

چربی های اضافه را می سوزاند.

/ جرم گیری دندان در خانه
5 گرم گیاه خشک آویشن را در 100 میلی لیتر آب جوش 
ریخته و به مدت 10 دقیقه دم کنید. این محلول را خنک 

کرده و به عنوان دهان شویه استفاده کنید.

چند خط سالمتی
/ رژیم غذایی در زمستان باید چگونه باشد ؟

 عالوه بر این که میوه و سبزیجات آنتی اکسیدان بدن را 
تأمین می کنند، به علت دارا بودن فیبر باال، دفع آالینده ها را 

از سیستم گوارشی افزایش می دهند.
 میوه ها و سبزیجات زرد،  نارنجی و قرمز،  سرشار از ویتامین 
خرمالو،  مرکبات،   انواع  هستند؛  آن  پیش سازهای  و   A
 A کدوحلوایی و هویج سرشار از پیش سازهای ویتامین
هستند. اقالم غذایی سرشار از ویتامین C مانند مرکبات، 
فلفل شیرین تازه همراه غذا و  سبزیجات برگ سبز نیز به 
شدت توصیه می شود تا آنتی اکسیدان مورد نیاز بدن ما را 

تأمین کنند.

و  بروز سرطان دهان  افزایش  باعث  پالمتیک  اسید   /
پوست در موش ها می شود !

اسید  که  داد  نشان  اسپانیایی  مؤسسه   3 از   مطالعه ای 
به ویژه  از محصوالت،  پالمتیک که در ساخت بسیاری 
پخش شکالت، که هر از گاهی هشدار داده می شود استفاده 
بروز سرطان دهان و پوست در  افزایش  باعث  می شود، 

موشها می شود.

/ شاد باشید تا تندرست بمانید.
طبق تحقیقات، غلظت پالسمای خون افراد شاد کمتر از 
حدی است که اکثر بیماریها توان فعالیت داشته باشند؛ به 

همین دلیل شادی اولین دلیل برای بیمار نشدن است.
به همین دلیل ایرانیان باستان راه رسیدن به خدا را در 

شادی می دانستند.

/ درصورتی که روزانه بیشتر ساعات روز را در محیطی 
سر بسته می گذرانید، بهتر است با کمک برخی مواد غذایی 

ازجمله قارچ کمبود ویتامین D بدنتان را جبران کنید.

/ تولید بزاق در شب کاهش می یابد. 
اگر با دهان باز خوابیده باشید، احتمال پوسیدگی دندانتان 

باال می رود.

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

شد.

/ پونه اشتها آور بوده و باعث سهولت هضم و به درمان 
معده کمک می کند.

/ درمان بیخوابی
قویترین قرص خواب آور طبیعی، نوشیدن مخلوطی از شیر 
و عسل است که شما را به یک خواب شیرین و بسیار عمیق 

فرو می برد  !

چند خط سالمتی

بر اساس مطالعات متعدد، خطر حمله قلبِی 
افزایش  معمواًل در فصل زمستان  ناگهانی 
می یابد؛ چرا که بدن برای حفظ دمای خود، 

فعالیتش را بیشتر می کند.
عصبی  سیستم  می تواند  پایین  دمای 
سمپاتیک را فعال کند و ترشح کاتکوالمین ها 
را افزایش دهد. این شرایط منجر به انقباض 
رگهای خونی می شود که ممکن است ضربان 
قلب، فشار خون و حتی سطح کلسترول را 

را  خون  شدن  لخته  روند  و  دهد  افزایش 
تشدید کند. همه این عوامل در نهایت ممکن 

است خطر حمله قلبی را افزایش دهند.
برای  روزمره  عادت  چند  نوشتار،  این  در 
سرد  هوای  در  قلبی  حمله  از  جلوگیری 

توصیه شده است:

از الکل و سیگار دوری کنید: این مواد 
می توانند به طور چشمگیری خطر ابتال به 

حمله قلبی را در زمستان افزایش دهند.
استرس خود را مدیریت کنید: استرس 
عامل مهمی در بروز بیماری و حمله قلبی 
است. استرس حاد می تواند منجر به حمله 
ایجاد تغییراتی در پوشش داخلی  قلبی و 
شریانهای قلب شود. همچنین التهاب ناشی 
از آن ممکن است باعث لخته شدن خون و 

همچنین حمله قلبی شود.
فعالیت های بدنی داشته باشید و خود 
را سرگرم کنید: باغبانی، نقاشی، مطالعه و 
گوش دادن به موسیقی می تواند به کاهش 
استرس کمک کند. در خانه یوگا و مدیتیشن 

انجام دهید.
خواب خوب داشته باشید: در طول شب 

به میزان کافی بخوابید.
 30 حداقل  روزانه  کنید:  ورزش  روزانه 
ورزش    از  همچنین  کنید.  ورزش  دقیقه 
کردن در بیرون از خانه در اوایل صبح و در 

دمای سرد خودداری کنید.

از مصرف بیش از حد نمک و شیرینی 
آشپزی  روغنهای  از  کنید:  خودداری 
غیراشباع مانند روغن گلرنگ، روغن خردل 
و... استفاده کنید. حجم ساالد و میوه ها را در 

رژیم غذایی روزانه خود افزایش دهید.
قند خون، فشار خون و سطح کلسترول 
خود را کنترل کنید: چکاپ منظم نکته 

کلیدی و اصلی است.
آب به مقدار کافی بنوشید: در حالی که 
نوشیدن آب کافی برای حفظ سالمت بدن 
همواره توصیه می شود، با این حال باید توجه 
داشته باشید که تعریق معمواًل در زمستان 
دچار  بیماران  بنابراین  و  می یابد  کاهش 
نارسایی قلبی ممکن است دچار احتقان ریه 
شوند؛ به خصوص اگر آب بیشتر از اندازه 
تأکید می شود که  ترتیب  این  به  بنوشند. 
در مورد مقدار مناسب آب مصرفی با توجه 
با پزشکتان  به شرایط جسمی خود حتمًا 

مشورت کنید.

تمام  در  که  است  نوعی چربی  کلسترول 
سلولهای بدن وجود دارد.

در حالی که بسیاری از افراد تنها از مضرات 
این نوع چربی با خبر هستند، باید گفت 
عملکردهای  از  بسیاری  برای  آن  وجود 

حیاتی بدن ضروری است.
کلسترول برای تولید صفرا ضروری بوده و 
همچنین مسئول هضم چربی است. عالوه 
بر این، در تولید بسیاری از هورمونها نقش 
دارد و برای تقویت سالمت قلب و عروق 

مفید است.
اما با وجود نیاز اندامها به کلسترول، افزایش 
آن سبب آسیبهای جبران ناپذیر می شود. 
این در حالی است که بسیاری از افراد هنوز 
از عالئم افزایش کلسترول در بدن مطلع 
قابل  راحتی  به  عالئم  این  نیستند؛ چون 
مشاهده نبوده و در نهایت منجر به فشار 

خون باال، نارسایی کلیه و... خواهد شد.
با این حال، افزایش سطح کلسترول در بدن 
عالئم و نشانه های شگفت انگیزی دارد که 

باید جدی گرفته شوند.
متخصصان می گویند: برخی از این عالئم و 

نشانه ها شامل تورم و بی حسی اندامها، بوی 
بد دهان )هالیتوزیس(، نفخ و سوءهاضمه، 
سرگیجه و سردرد، مشکالت دید، یبوست، 
درد قفسه سینه، خستگی و ضعف مزمن، 

مشکالت پوستی و آلرژی های غذایی است.
یکی از عالئم اولیه کلسترول باال، تورم و 
لیپیدهای  چون  است.  اندامها  بی حسی 
جلوگیری  مؤثر  خون  گردش  از  انباشته، 
می کنند و این کار باعث کاهش اکسیژن و 

مواد مغذی عضالت می شود.
بوی بد دهان هم یکی از نشانه های بسیار 
رایج در افرادی است که دارای کلسترول باال 
هستند. کلسترول باال باعث ایجاد مشکالت 
جدی در فرایند هضم مواد غذایی شده و این 

اتفاق، خود عامل بوی بد دهان خواهد شد.
سطوح کنترل نشده کلسترول بد یا همان 
برای  مهم  عامل  یک  عنوان  به  ال دی ال، 
صدمات جدی به دستگاه گوارش مانند سوء 

هاضمه و نفخ شناخته شده است.
نشانه ها  از  یکی  هم  سردرد  و  سرگیجه 
است که کلسترول موجود در شریانها مانع 
گردش خون مؤثر شده و با کاهش اکسیژن 

از  و  ایجاد سردرد، سرگیجه  باعث  خون، 
دست دادن تعادل می شود.

همچنین کلسترول اضافی در بدن منجر به 
مشکالت بینایی می شود و سوزش چشم، 
تاری دید و زردی چشم از عوارض کلسترول 

باال است.
تشکیل لیپیدها در شریانها با تأثیر منفی 
روی فرایند هضم، منجر به کاهش تحرک 

روده ها و ابتال به یبوست می شود.
درد قفسه سینه هم از مشکالت کلسترول 

باال است. اگر چه بسیاری از بیماریها با درد 
قفسه سینه ارتباط مستقیم دارند، اما این 

درد مرتبط با کلسترول باال است.
سبب  می تواند  همچنین  باال  کلسترول 
احساس ضعف، خستگی و میل به خواب در 

ساعات غیرمعمول روز شود.
همچنین مشکالت پوستی، لکه های قرمز 
روی پوست، التهاب و احساس ناخوشایند 
عالئم  از  غذایی،  آلرژی های  و  خارش 

کلسترول کنترل نشده است.

عادات روزمره برای جلوگیری از حمله قلبی در زمستان

نشانه های شگفت انگیز کلسترول باال
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منتشر شد.
بسیار شنیده ایم که در ایران امیرکبیر و در ژاپن میجی 
همزمان اصالحات اقتصادی، اجتماعی و  سیاسی را آغاز 
کردند. در واقعیت آنها همزمان آغاز نکردند بلکه میجی 
حدود 17 سال بعد از عزل امیر به سلطنت رسید. یعنی 
در ایران کار توسعه، اصالح امور و مبارزه با فساد زودتر از 
ژاپن آغاز شد. اما چه شد که ژاپن توسعه یافت و ایران 

همچنان در مسیر صعب العبور توسعه گرفتار است؟
پرونده ماه نی تاک شانزدهم به این مسئله می پردازد.

مطالب دیگری نیز در مجله آمده است از جمله:

- نوشتاری از دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی:
ریا و دیکتاتوری

- مقاله ای در باب چرایی انجام کارهای احمقانه  توسط 
قدرتمندان

قدرْت مغز صاحبش را می خوَرد

- شعری از مهدی حمیدی  شیرازی
در امواج سند

- داستانی کوتاه از رسول پرویزی
قصه عینکم

- نامه ای از محمد علی فروغی
دیگر این نامه  ها را امضا نخواهم کرد

- عدالت گستری به روش ناصرالدین قاجار
کتک می خوری اگر عریضه بنویسی!

- حرف تازه اصغر فرهادی...
تفاوت یک قهرمان!

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

جهت اشتراک نی تاک، با شماره های 09178001808 
یا 09177315146 تماس حاصل فرمایید.

علت قطعی آب شهرک صنعتی ده فاضل
رئیسشهرکهایصنعتینیریز:تنهامعدودیازواحدهاآببهاءخودراپرداختهاند.

روابط عمومی میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع 
دستی:

دستی  صنایع  دائمی  فروشگاه  و  نمایشگاه 
همزمان با گرامی داشت هفته زن در سرای فاتح 

برگزار شد.
دخت  آذر  زنده یاد  بزرگداشت  آئین  همچنین 
احمدی پور از مالکین سرای فاتح نیز همزمان 

اجرا گردید.
رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع 
دستی شهرستان نی ریز با اعالم این خبر افزود: 
این نمایشگاه به همت امور بانوان اداره همزمان 
با هفته زن و گرامی داشت یاد بانوی فداکار و 

مالک خانه تاریخی فاتح سرکار خانم آذر دخت 
احمدی پور در سرای فاتح برگزار شد.

با  بانوان هنرمند  آثار  حمید رضا هادی گفت: 
اولین  در  عالقه مندان  خوب  بسیار  استقبال 
نمایشگاه  این  در  گردید.  روبرو  افتتاحیه  روز 
از آثار بیش از 10 هنرمند در رشته های گوهر 
تراشی، احجام چوبی، بافندگی سنتی، مکرومه 
بافی، پته دوزی، هنرهای تلفیقی در طرح ها و 

کاربردهای مختلف هنری ارائه شده است.
هادی گفت: این مراسم با حضور فرماندار محترم 
ماه  خانم  فرمانداری  بانوان  کمیته  مسئول  و 

جبین شمس برگزارشد. 

افتتاح  از  هدایت هدف  مراسم  این  ابتدای  در 
این نمایشگاه و فروشگاه را حمایت از تولیدات 

هنرمندان و صنعتگران اعالم کرد.
هادی در پایان گفت: این نمایشگاه به سرپرستی 
امناء  هیأت  همکاری  و  خجسته  خانم  سرکار 
سرای فاتح و این اداره برگزار گردید وعالقه مندان 
می توانند آثار هنری مورد نیاز خود را با مراجعه به 

سرای تاریخی فاتح خریداری کنند.
الزم به ذکر است خانم آذر دخت احمدی پور 
فرزند  فاتح  خان  هوشنگ  زنده یاد  همسر 
امیرحسین خان فاتح ملقب به معاون الدیوان بود 

که اخیراً به رحمت ایزدی پیوست.

شهرک  آب  بهمن ماه  هفتم  پنجشنبه  روز  از 
صنعتی ده فاضل قطع شد و همین مسئله موجب 

اعتراض شرکت های صنعتی آنجا گردید.
آبفا  رئیس  با  ابتدا  در  مسئله  پیگیری  برای 

شهرستان نی ریز گفتگویی کردیم.
و  شرکت ها  متأسفانه  نمود:  عنوان  قره چاهی 
کارخانجات آنجا اقدام به پرداخت آب بهای خود 
نمی کنند؛ سال گذشته نیز همین مسئله تکرار 
شد و امسال مجدداً به رغم تذکرات فراوان نسبت 
به پرداخت آب  بهای خود اقدام نکردند به همین 
دلیل با فرماندار محترم صحبت هایی انجام دادیم 
و جناب آقای هدایت تقاضای مهلت یک هفته ای 

را دادند که این مسئله نیز انجام شد اما باز اقدام به 
پرداخت نکردند و در نهایت آب از روز هفتم بهمن 

قطع شده است.
وی در پاسخ به این سؤال که چرا آب همه شهرک 
قطع شده است گفت: ما آب را به صورت حجمی به 
شرکت شهرک های صنعتی می فروشیم و آنها با 
نصب کنتور برای هر کدام از واحدها میزان مصرف 
را محاسبه و جمع مبالغ دریافتی را به ما پرداخت 

می کنند.
برای پیگیری موضوع با سلیم نژاد رئیس شرکت 
شهرکهای صنعتی نی ریز تماس گرفتیم و او گفت: 
از یک ماه پیش این شهرک به شرکت خدماتی 

واگذار شده است و آنها موظف هستند نسبت به 
جمع آوری آب بهاء شرکت ها اقدام کنند.

متأسفانه در این رابطه یک واحد صنعتی مبلغ 45 
میلیون تومان و یک واحد دیگر 18 میلیون تومان 
بدهی دارد و ما هم به رغم اینکه با همکاری نماینده 
محترم مجلس، فرماندار گرامی و رئیس محترم آبفا 
شهرستان مهلت یک هفته ای گرفتیم اما باز هم 
اقدام به پرداخت نکردند و تا زمانی که این بدهی 

پرداخت نشود آب آن مجموعه وصل نخواهد شد.
وی همچنین عنوان نمود :تعداد کمی از واحدهای 
را  بهاء خود  آب  آن شهرک  در  تولیدی ساکن 

پرداخت کرده اند.

نمایشگاه دائمی صنایع دستی در نی ریز

//
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غافلی!اونوردارنتماشاتمیکنن

درسهای اخالقی

نازنین  وجود  که  داریم  روایتی  یه   /
به  آله(  و  علیه  الله  )صلی  رسول خدا 
امیرالمومنین فرمود: علی جان! وارد هر 
خانه ای شدی حتمًا این دعا رو بخون. 
بگو : رب انزلنی منزال مبارکا و انت خیر 

المنزلین
یه دعایست که همه جا معنای خودشو 
بنگاه ها!  بری  می خوای  می کنه.  پیدا 
معناش تو بنگاه اینه: خدایا! یه خانه ای 
پیش پام بگذار که صاحب خونه ش خوب 
اجاره  باشن،  خوب  همسایه ها  باشه، 
مناسبی  محله   محله،  نباشه،  سنگین 

باشه. خیلی دعای لطیفیه

باارزش تر  مالش  از  انسان  آبروی   /
جان  مانند  مؤمن  آبروی  است. 
امام  دارد.  اهمیت  برایش  او 
صادق»سالم الله علیه« در روایتی از قول 
اکرم»صلی الله علیه وآله وسّلم«  پیامبر 
را  مؤمنان  »لغزش های  می فرمایند: 
لغزش  به دنبال  که  هر  نکنید.  دنبال 
مؤمنی باشد، خداوند تمام لغزش های او 
را دنبال خواهد کرد و او را حتی در میان 
خانه اش رسوا می سازد«. پس اگر کسی 
آبروریزی  حّق  دید،  کسی  از  لغزشی 
ندارد، بلکه اسالم عزیز راه امر به معروف و 

نهی از منکر را به ما آموخته است. 

/ آب راه خودشو باز می کنه. آب در 

در مخمصه  اما  می گیره  قرار  مخمصه 
روزنه ای  راهی  یک  باالخره  نمی مونه. 
پیدا می کنه و خودشو نجات می ده. اگر 
پیدا هم نکنه می ره زیر زمین. اگر نتونه، 

تبخیر می شه می ره باال. آب در نمی ماند.
حاال قرآن می گه انسانی هم که باتقوا 

باشه مثل همین آبه.
اما  بگیره،  قرار  مخمصه ای  در  ممکنه 
نمی مونه. یک راه گریز یک راه برون رفتی 
پیش پای او قرار خواهد گرفت. »َو َمْن 
َیتَِّق اللََّه َیْجَعْل َلُه َمْخَرجا « هر کس خدا 
ترس و پرهیزکار شود خدا راه بیرون 
شدن )از عهده گناهان و بال و حوادث 
سخت عالم( را بر او می گشاید. )طالق/2(

/ یه شیشه هایی هست، رفلکسیه! یه 
طرفش آینه ست یه طرفش شیشه ست. 
اگه اون طرف آینه ای بایستی جز خودت 
خودت!  و  خودتی  نمی بینی.  هیچی 

خودتی و رفیقت! خودتی و رفقات!
یه  شیشه  طرف  اون  ممکنه  اما  ها؟ 
تماشا  رو  تو  دارن  و  ایستادند  عده ای 

می کنند.
فضایی  چنین  در  شما  میگه  قرآن 
پیرامون تون  می کنید.  زندگی  دارید 
آینه ایش  طرف  رفلکسیه.  شیشه های 

هستید.
آره! فکر می کنی ُکنج و ِدنج و خلوته. 
دیگران.  و  خودتی  خودت،  و  خودتی 

غافلی! اون ورش دارن تماشات می کنن .

/ بعضی چکها دو امضا دارند؛ تا امضای 
دوم نباشد، نقد نمیشوند. حتی اگر به 
جای امضای دوم، تمام اهل بازار هم امضا 
کنند، هیچ  فایدهای ندارد! بانک فقط 

صاحب امضا را میشناسد.
در  تو  و  من  برای  که  اتفاقاتی  حال، 
زندگی قرار است بیفتد، مثل چک دو 
امضاء میماند! یک امضای آن خواست 
ماست و یک امضای دیگرش خواست 

خداست...
تا او نخواهد هیچ امکان ندارد، هر چند 

همه بخواهند.
 »در نیفتد هیچ برگی از درخت / بیقضا و 

حکم آن سلطان بخت «

/ آدمی تشنه محّبت است، از نوزادی 
و  چیز  همه  که  می خواهد  پیری،  تا 
او  به  و  باشد  مهربان  او  با  کس  همه 
محّبت کند، و از این رو، از نامهربانی و 
نامهربانان می رنجد و می گریزد. کیست 
محّبت  با  انسان  نیست؟!  اینگونه  که 
سرشته شده است. رسول گرامی اسالم 

)صلی الله علیه و آله( فرمودند:
دل ها به محّبت کسانی که به آنها نیکی 
می کنند سرشته شده است، هم چنان که 
دشمنی  آنها  به  که  کسانی  بغض  به 

می کنند«.

داستان دنباله دار شاهزاده کوچولو
نوشته: آنتوان دوسنت اگزوپری / ترجمه: محمد قاضی / قسمت 1

وقتی شش ساله بودم روزی در کتابی راجع 

»سرگذشت های  که  طبیعی  جنگل  به 

دیدم.  زیبایی  تصویر  داشت  نام  واقعی« 

تصویر مار بوآ را نشان می داد که حیوان 

درنده ای را می بلعید.

بوآ  مارهای  بودند که  در آن کتاب گفته 

شکار خود را بی آنکه بجوند درسته قورت 

می دهند. بعد، دیگر نمی توانند تکان بخورند 

و در شش ماهی که به هضم آن مشغولند 

می خوابند. من آن وقت درباره ماجراهای 

خود  نوبه  به  و  کردم  فکر  بسیار  جنگل 

توانستم با مداد رنگی، تصویر شماره 1 را 

که نخستین کار نقاشی من بود بکشم. آن 

تصویر چنین بود:

شاهکار خود را به آدم بزرگها نشان دادم 

از نقاشی من  آیا  ایشان پرسیدم که  از  و 

می ترسند؟

در جواب گفتند: چرا بترسیم؟ کاله که ترس 

ندارد.

اما نقاشی من کاله نبود. تصویر مار بوآ بود 

که فیلی را هضم می کرد. آن وقت من توی 

شکم مار بوآ را کشیدم تا آدم بزرگها بتوانند 

بفهمند. آدم بزرگها همیشه نیاز به توضیح 

دارند. تصویر شماره 2 من چنین بود:

آدم بزرگها به من نصیحت کردند که کشیدن 

عکس مار بوآی باز یا بسته را کنار بگذارم و 

بیشتر به جغرافیا و تاریخ و حساب و دستور 

بپردازم. این بود که در شش سالگی از کار 

بزرگها  آدم  نقاشی دست کشیدم.  زیبای 

نمی فهمند  چیزی  تنهایی  به  هیچوقت 

و برای بچه ها هم خسته کننده است که 

همیشه و همیشه به ایشان توضیح بدهند.

بنابراین ناچار شدم شغل دیگری برای خود 

انتخاب کنم، و این بود که خلبانی یاد گرفتم. 

من به همه جای دنیا کم و بیش پرواز کردم، 

و براستی که جغرافی خیلی به دردم خورد. 

به این ترتیب من در زندگی با بسیاری از 

آدمهای جدی زیاد برخورد داشته، پیش 

آدم بزرگها زیاد مانده ام و ایشان را از خیلی 

نزدیک دیده ام. اما این امر چندان تغییری 

در عقیده من نداده است.

بر می خوردم که  ایشان  از  به یکی  وقتی 

به نظرم کمی روشن بین می آمد، با نشان 

دادن تصویر شماره 1 خود که هنوز نگاهش 

داشته ام او را امتحان می کردم و می خواستم 

بدانم آیا واقعًا چیزفهم است. ولی او هم به 

من جواب می داد که: »این کاله است«. آن 

وقت دیگر نه از مار بوآ با او حرف می زدم و 

نه از ستاره ها، بلکه خودم را تا سطح او پائین 

می آوردم و از بازی گلف و سیاست و کراوات 

می گفتم، و آن آدم بزرگ از آشنایی با آدم 

عاقلی مثل من خوشحال می شد.

به این ترتیب، من تنها و بی آنکه کسی 

را داشته باشم که حرف حسابی با او بزنم 

تا شش سال پیش که در  زندگی کردم، 

صحرای آفریقا هواپیمایم خراب شد. یکی از 

اسبابهای موتور هواپیما شکسته بود، و چون 

من نه مکانیک همراه داشتم و نه مسافر، 

آماده شدم تا مگر بتوانم به تنهایی از عهده 

این تعمیر دشوار برآیم. این خود برای من 

مسئله مرگ و زندگی بود. به زحمت آب 

خوردن برای هشت روز داشتم.

باری، شب اول روی شنها و در فاصله هزار 

میلی آبادیها خوابیدم. تنهاتر از غریقی بودم 

که در اقیانوس بر تخته پاره ای مانده باشد. 

ادامه دارد

چگونهعمرصفحهکالچراافزایشدهیم؟
بخش مکانیک خودرو هنرستان فنی و حرفه ای شهید دکتر باهنر نی ریز

دانستنیهای خودرو

صفحه کالچ یکی از قطعات خودرو است که در گیربکس مورد استفاده 
قرار می گیرد. این قطعه عمر مشخصی دارد و تعویض آن موجب 

روان تر شدن خودرو می شود.
صفحه کالچ یک قطعه مصرفی است و دیر یا زود به اتمام می رسد. 
البته مواردی موجب می شود عمر آن زودتر به پایان برسد که در زیر به 

آن اشاره می شود:
نباید با شتاب زیاد و دور موتور باال رانندگی کرد. چون این کار عمر 

صفحه کالچ را زودتر از زمان استاندارد تمام می کند.

فشار آوردن به موتور در سر باالیی باعث می شود تا دور موتور خودرو 
باال برود و به گیربکس فشار وارد شود و همین موضوع عمر صفحه 

کالچ را به اتمام می رساند.
در صورتی که در صندلی های جلو بیش از دو نفر نشسته باشند و این 

کار به دفعات تکرار شود، صفحه کالچ آسیب می بیند و تمام می شود.
در هنگام رانندگی، هرگز پای خود را روی کالچ نگذارید و پس از 
تعویض دنده، پای خود را از روی پدال بردارید. حتی تماس اندک پای 

شما با پدال کالچ، عمر صفحه کالچ را کاهش می دهد.
عالئم نشان دهنده ضعیف شدن صفحه کالچ

- پدال کالچ سفت و خشک شده و حالت ارتجاعی و فنری خود را از 
دست داده باشد.

- هنگام رها کردن کالچ، پای شما سریعًا به عقب پرتاب می شود.
- دنده ها هنگام جا زدن صدا می کنند.

- در هنگام حرکت، دور موتور افزایش می یابد. ولی سرعت، به آن 
نسبت افزایش نمی یابد.

- پله پله شدن کالچ ممکن است به خاطر خشکی و خرابی سیم کالچ 
هم باشد.

مشق شب
باز با دست كوچكت، امروز

می روی تا مداد برداری
می نویسی تو؛آب ، بابا، نان

باز انگار، مشق شب داری
شعرهای كتاب را  از حفظ

با صدای بلند می خوانی
خوش به حالت كه یاد می گیری

درس امروز را به آسانی
درسهای كتاب می گویند:

ژاله گلدان پر گلی دارد
ژاله هر روز توی گلدانش

آب را قطره قطره می بارد
می روی در حیاط و می كاری

توی گلدان خود، گل الله
كاش گلدان كوچكت می شد

مثل گلدان پر گل ژاله
شاعر : رودابه حمزه ای

یادگاران

زنده یاد محمودخان فاتح )معاون وقت شهرداری آبادان( فرزند معاون الدیوان 

و افراسیاب پرویزی )سرهنگ ارتش( / سال ۱۳۴۲ - کوی افسران - اهواز

با سپاس از جناب آقای افراسیاب پرویزی که عکس را در اختیار ما گذاشتند.

با چاپ عکسهای قدیمی در یادگاران، خاطرات خود را ماندگار کنید.
شماره تماس برای هماهنگی بیشتر: 09178001808

آشپزباشی

مرغ پرتقالی
خوش مزه ترین مرغ تو این فصل

راضیه یزدی نژاد / مدرس آشپزی

 مرغ: 4 تکه
 پیاز متوسط: دو عدد

 آب پرتقال طبیعی: یک لیوان
 آب پرتقال پاکتی: 1 لیوان

نمک و فلفل و زعفران: به میزان 
 الزم

کره: درصورت تمایل 
مرغ را با نمک، فلفل و زعفران 
مدت   به  کرده  مزه دار  خشک 
یک ساعت استراحت می دهیم. 

بعد در روغن سرخ کرده و کنار 
می گذاریم. 

را  شده  رنده  متوسط  پیاز  دو 
سرخ کرده، مرغ ها را روی پیازها 
گذاشته، یک لیوان آب پرتقال 
طبیعی و یک لیوان آب پرتقال 
پاکتی به آن اضافه کرده جوش 
که آمد حرارت را کم می کنیم تا 
بپزد. در آخر زعفران دم کرده را 

به آن می افزاییم.

نکات:
پرتقال  آب  مخلوط  از  -  حتمًا 

طبیعی و پاکتی استفاده کنید.
لحظه  همان  را  پرتقال  -  آب 
تلخ  تا  کنید  اضافه  و  بگیرید 

نشود.
- می توانید برای لذیذ شدن در 
اواخر پخت، از آلو بخارا و برای 
براق شدن مرغ ها روی آن را کره 

مال کنید.

۹حرکتاشتباهدرزبانبدن
گفته می شود که مردم در ۳۰ ثانیه اول یک مالقات، در مورد 

شما تصوری اولیه در ذهنشان شکل می دهند.

زبان بدن ما در شکل دادن این تصور، از چیزهایی که می گوییم 

مهم تر است. 

۱- نگاه کردن به ساعت مچی

این کار که یکی از مهمترین حرکت های اشتباه در زبان بدن 

است به طرف مقابل این ایده را منتقل می کند که شما بشدت از 

آنها خسته شده اید و حوصله اتان سر رفته و منتظر این هستید 

که هر چه سریع تر آنجا را ترک کنید. اگر واقعًا عجله دارید به 

بقیه بگویید. مردم وقتی از موضوعی آگاه باشند از خود درک 

بیشتری نشان خواهند داد.

۲- ضعیف و نامطمئن دست دادن

وقتی با طرف مقابل ضعیف دست بدهید این پیام را مخابره می 

کنید که برای او اهمیتی قائل نیستید. 

 محکم دست دادن باعث می شود طرف مقابل حس کند که 

برای شما مهم است.

۳- مسدود کردن فضای بین شما و شخص دیگر

این یعنی هنگامی که با دیگران صحبت می کنید بین خودتان 

و او فاصله ای غیرضروری ایجاد می کنید. 

مثاًل اگر تلفن همراه یا یک کتاب در دست دارید، آن را کناری 

بگذارید.  قطعًا نمی خواهید که طرف مقابل فکر کند که مزاحم 

کارتان شده.

۴- زیاد به فرد مقابل نزدیک شدن

فضای شخصی برای یک فرد از 4۵ تا 122 سانتی متر است.

 این فاصله ای است که غریبه ها نمی توانند بدون اجازه به 

آن وارد شوند.  ورود به این فضا فرد را معذب می کند و حس 

بدی به او می دهد. ممکن است این فکر را هم بکنند که شما 

فردی هستید که اغلب مرزهای بینافردی را درک نمی کنید و 

تمایالت پرخاشگرانه دارید.

۵- با استرس ُکرک لباس را کندن

گاهی اوقات کرک لباس می تواند اعصاب آدم را خرد کند اما 

وقتی با شخص دیگری مالقات دارید، با لباس خود ور نروید. 

۶- مالیدن دستها به هم در جلسه کاری

اگر هنگام یک ارائه کاری، دست هایتان را به هم بمالید  ممکن 

است فرد مقابل اعتماد به نفسش را از دست بدهد و رشته کالم 

از دستش در برود.  پس به جای این که دستانتان را به هم 

بمالید، می توانید آنها را در کنار بدن یا روی صندلی قرار دهید.

۷- چرخاندن پاها به سمتی خالف جهت پاهای طرف 

مقابل

اگر پاهایتان به سمتی خالف شخص مقابل باشد این پیام را به 

طرف مقابل می دهید که او  اولویت شما نیست. 

۸- نشستن روی لبه صندلی

نحوه نشستن شما حین جلسه یا شام کاری می تواند به افراد 

دیگر پیام های مختلفی را مخابره کند. نشستن بر لبه میز 

نشان می دهد که شما معذب هستید و به خودتان و نظراتتان 

اعتماد ندارید. به همین خاطر باید راحت و صاف روی صندلی 

بنشینید.

۹- منعکس نکردن رفتار دیگران

 مثاًل اگر کسی لبخند می زند و یا سرش را به باال و پایین تکان 

می دهد، می توانید شما هم همین کار را انجام دهید تا نشان 

دهید متوجه حرف هایش هستید.

با این کار آنها حس می کنند که از حمایت و اعتماد شما 

پی  را  حرفشان  بیشتری  نفس  به  اعتماد  با  و  برخوردارند 

می گیرند. 

روزیاتو/ مترجم:هیراد شفیعی 

سرمقاله

بچه ها سالم
به کوشش سمیه نظری 

پرنده ها، درختها، ماهی ها، ستاره ها و همه کائنات هماهنگ است.
آن انسانی که هم از درون و هم از بیرون خود را هماهنگ می کند،

 خوشبختی  را به آغوش می کشد.
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سال ششم / شماره:  291
قیمت: 2 قرون

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

زبونُم الل، زبونُم الل
پیرمرد گرفتار در گودال پر از آب

تمام  رفتم!  مادربزرگ  دیدن  به  بارانی  روز  یک 
کوچه و خیابان را آب گرفته بود و هر جا چاله و 

گودالی می دیدی پر از آب بود! 
خانه مادربزرگ در یکی از محله های قدیمی و 

خشت و گلی است!
بزرگی  گودال  قبل  سالها  از  خانه اشان  نزدیک 
وجود دارد که مثل تمام گودالهای شهر، شیب 
تمام کوچه ها به سمت آن است؛ به گونه ای که در 
روزهای بارندگی شدید، گودال پر از آب می شود و 

فوق العاده خطرناک است!
چند دقیقه ای کنار مادربزرگ نشسته بودم که 
ناگهان صدای هیاهوی  همسایه ها و مردم در کوچه 

بلند شد!
سریع خودم را به کوچه رساندم!

و  بود  افتاده  آب  بزرگ  گودال  داخل  پیرمردی 
هیچ کس نمی توانست او را نجات دهد! البته آب 
تا کمر پیرمرد بیشتر نبود ولی  پاهایش در گل و 
الی کف گودال گیر کرده بود و به دلیل لیز شدن 

دیواره ها نمی توانست بیرون بیاید!
مردم جمع شده بودند اما کسی نمی دانست چگونه 

باید به پیرمرد بیچاره کمک کند!
نکته عجیب این که هر چه ملت فریاد می زدند 
دستت را بده تا تو را باال بکشیم توجه نمی کرد و 

سعی داشت خودش بیرون بیاید!

ابتدا فکر کردم گوشهای پیرمرد سنگین است؛  اما 
بیشتر که توجه کردم متوجه شدم اینگونه نیست و 

صداها را خوب می شنود!
گفتم شاید ترسیده و به همین دلیل سردرگم است 

اما آثاری از ترس هم در او مشاهده نمی شد!
هر چه فریاد می زدیم دستت را بده ... دستت را بده، 

محل نمی گذاشت!!!
پیرمرد در گودال پر از آب و زیر باران خیِس خیس 

شده بود!
داخل  که  دیدم  را  مادربزرگ  حین  همین  در 
جمعیت بود و آرام به ماجرا نگاه  می کرد می خندید.

پیش او رفتم و گفتم: مادر بزرگ!  چرا می خندی؟
گفت: این مشت عباس است! تا صبح قیامت هم 

نمی توانید او را نجات دهید!
گفتم: چرا؟! اینجوری که هالک می شود!

مادر بزرگ قاه قاه خندید و گفت: این پیرمرد شهره 
است به خساست و خودخواهی! از ابتدای عمرش 
تا کنون عادت به شنیدن کلمه »بده« نکرده! تنها 

عالقه اش شنیدن کلمه »بگیر« است!
حاال برو کنار گودال و به جای اینکه بگویی دستت 

را بده؛ بگو مشت عباس دستم را بگیر!!!
همان کار را کردم و نتیجه داد و دستم را گرفت و از 

گودال نجات پیدا کرد!
قربانتان غریب آشنا

ماجراهای من و بی بی
بساط چایی نبات مش موسی

همیشه به راهه

ناامنَی جانی
در ایران

این  بی  ترسم  از  که  زمانی 
این  در  شدم،  روان  َوالیت 
اندیَشه بودم که ایَمنَی جانم 

ضیماَنت شده است.
اما حاال َنظاَره َمی کونم که در همان قوندوز با وجود 
امنیت  َکنار جاَده ای،  بومب های  و  اینَتحاری  حمالت 

جانی َگزاَفه ای داشتم.
َچگوَنه؟ َمی گویم.

کوشتار َغیر َنظامیان افغانیستان ساالَنه َسه هیزار َتن 
است. اما اینجا سالی ده ها هیزار نفر در تصادوفات و کَله 
شدن موِترها )ماشین ها( کوشَته َمی شوند. موِترهایی که 
َمثال جعبه کیبریت َمی مانند و َندانم َچگونه مردم این 
َوالیت حاضر َمی شوند جاَنشان را کف دست َبگیرند و با آن 

َب اینجا و آنجا روان شوند. 
وقتی این همه موِتر در َیک تصادوف زنجیَره ای َب هم 
َمی خورند و این هَمه آدم لت و پار َمی شوند و کیَسه هوای 
هیچ کوداَمشان باز َنمی شود، من َیکی که در ُولسوالی 

َنی ریز دوچرَخه خودم را بیهتر َمی دانم.
از حوادث جاَده ای که گوذر کونیم، َیک روز در کارخاَنه 
سنگبری سنگ روی هم ویالَیتی مان َمی اوفتد و جانش 
بیرون َمی شود و َیک روز تعدادی در تصادوف موِترهای 

قاچاق آدم جاَنشان در َمی رود   .
تعداد سکَته ها و مرض های العالج َمثال سرطان هم که 
َب نظرم  مال اعصاب داغان این مردم است، در این َوالیت 

سر َب فلک َمی َکشد.
تا بالیی سرم نیامَده، بیهتر است بی َوالیت خودم برگردم.

یقین دارم آنجا با وجود طاَلبان و داعش جانم در امان تر 
است.

نجیب

ماجراهای تبعه موجاز

بی بی همانطور که شکمش را گرفته 
بود گفت:

ُمردم  ننه،  ُمردم  وووی  وووووی،   -
گالب، به فریاُدم برس...

نگاهش کردم...
- بی بی فک کنم به خاطر پیتزاهای 
معده تون  به  بود  سنگین  دیشبه. 

نساخت...
- به معده ام نساخته و مرض، دختر 
میه من چقد خوردم؟ ها؟ ینی ِمخی 
بیگی من عالم خورم؟ ِمخی بیگی من 

خیلی می خورم؟
- نه بی بی جان این چه حرفیه؟ میگم 

ممکنه برا اون باشه...
- خیل خو، حاال ِبجی اقد حرف مفت 
زدن پوشو برو َیی چوی نواتی بیار 

بخورم بلکه بیتر شدم.
- نبات؟ نبات نداریم بی بی، دیروز یه 

تیکه کوچیک بود که من خوردم.
-َ ای تیری بیا تو چیش تو که میه َیی 
مرُگت  َخور  میَذری؟  خونه  تو  چی 

حاال من چیکار کنم؟ ها؟
- چی بگم واال بی بی؟

- چی چی بگم و گوِلی برنو، پابوشو برو 
سِر کوچه َیی نیم کیلو نواتی ُبسون بیا 

که ُمردم...
بلند شدم و لباس پوشیدم...

*****
نکرده  تو و هنوز سالم  آمدم  از در 

بی بی گفت:
- چن شد؟

- چی بی بی؟
- نواتا نه!

- دوازده تومن بی بی. کیلو بیس و چار 
دوازده  گرفتم شد  کیلو  نیم  تومن، 

تومن...
- دوازده تومن؟ میه چه خوره؟ هی 
دیروز بتول اَ بازار اسدود کیلو بیس 
حلُّش  تا  پوشو  پوشو،  تومن،  دو  و 

نکردی ببر پُسش بده. 
- ینی چی بهش پس بدم بی بی؟ مگه 
شما دلت درد نمی کنه؟ مگه چای 

نبات نمی خوای؟
گیرونی....  ای  به  نه  ولی  ماخام   -

میفمی بویه چکار  کنی؟
- چیکار بی بی؟

- میری َپُسش میدی، میری اَ دکون 
کوچه باالتری میسونی میِیی...

- ای بابا ولی بی بی...
- بی بی و مرضضضض،  پابوشو دختر...

*****
بی بی چپ چپ  تو  آمدم  از در که 

نگاهم کرد...
- نپه کو نواتا؟

- رفتم مغازه ای که شما گفته بودی 
بی بی ولی از اون مغازه  قبلی ام گرونتر 

می داد...
- َای خدا ازشون نگذره، من نیفمم 
میه هیشکه نیس بینه تو ای دکونا 
چه خوره، ینی ای دکون دارا هر طور 

دُلشون ماخا چیاشونه میفروشن...
- چی بگم واال بی بی...

- چی بگم و مرض... حاال چی بگم 
بری من شد نوات؟ بری من شد دارو 

دل درد؟ بری من شد نون؟ شد ُاو؟
- ای بابا چرا جوش میاری حاال بی 

بی؟

نَیرم؟ ها؟ چرا جوش  - چرا جوش 
نَیرم؟ بری که اگه او تیرناحق، تیکی 
ایطو  من  حاال  نخوردودی  رو  نواتو 

گرفتار نبودم...
- اصاًل بی بی جون یه کاری می کنیم. 
مش موسی  خونه ی  میرم  االن  من 
یه تیکه نبات براتون می گیرم میام. 
دیدین که اون دفعه می گفت چون 
چایی  بساط  همیشه  داره،  سردی 

نباتش به راهه...
بی بی مکثی کوتاه کرد...

- میگم ننه.
- جانم بی بی؟

- بیا بیشین فیلُمته نیگا کن، خودوم 
میرم...!

گالبتون

چند خبر  از روزگار ما
تحلیل با خودتان!

ستون،  همین  در  قباًل  اینجانب 
روی اخبار روز تحلیل می نوشتم. 
اما مدتی است که می بینم مردم 
و  هستند  تحلیل  استاد  خودشان 
بهتر از من خبرها را تحلیل و تفسیر 
و تأویل و حاشیه نویسی می کنند. و 

اما خبرهایی از روزگار ما ...
برابر   1۰ بچه  پوشک  قیمت   -  1

یارانه نقدی/ اقتصاد آنالین
با  دولت  هیئت  اعضای  همه   -2
باعث  که  قیمت  افزایش  هرگونه 
شود،  مردم  بر  اقتصادی  فشار 

مخالفت کردند.
۳- رئیس پلیس راهور:

چرا در بهبهان باید سه پراید و یک 
سمند آتش بگیرد؟ این خودروها 
تی .ان  .تی نداشتند که منفجر شوند، 
مزاح  خودروسازها  می کنم  گمان 
زاویه  با  مردم  می گویند  و  کرده 

مناسب تصادف کنند/ تسنیم
تبدیل  آرزوی  اماراتی:   وزیر   -4
را  خاورمیانه  سوئیس  به  شدن 

داریم./ ایسنا
۵- هشدار معاون وزیر کشور:

اعتقاد ۵۰ درصد مردم به تحقق کم 
»عدالت« و برابری در جامعه/ایسنا

ُقلمراد

 به کوشش فاطمه زردشتی نی ریزی

معرفی شاعر
رفتن را بیشتر از آمدن 

دوست داشتم
روجا چمنکار

زاده ی 1۳۶۰، برازجان، نویسنده و شاعر.
اولین سروده های او در ده سالگی در نشریات 

شیراز به چاپ رسید.
تحصیالت دانشگاهی خود را در رشته سینما 
آغاز کرد، در دوره  )تهران(  در دانشگاه هنر 
کارشناسی ارشد به تحصیل در رشته ادبیات 
نمایشی در همان دانشگاه پرداخت و سپس 
به فرانسه رفت و به تحصیل در رشته زبان های 
شرق )ادبیات معاصر فارسی( در مقطع دکترا و 
نیز سینما در مقطع کارشناسی ارشد مشغول 
شد. در سال 1۳9۰ برنده جایزه کتاب سال شعر 
جوان )به نام قیصر امین پور( از سوی وزارت 

ارشاد ایران گردید. 
اولین مجموعه شعر او »رفته بودی برایم کمی 
جنوب بیاوری« در سال 1۳۸۰ منتشر شد و 
دفتر  بودم«  دربه دری  به  باز  دری  »همیشه 

شعری اخیر اوست.
چمنکار عالوه بر سرودن شعر به نویسندگی، 
نیز  فیلمنامه نویسی  و  نمایشنامه نویسی 
مشغول است. آثار چمنکار توسط روزنامه ها و 
نشریه های ادبی معتبری چون آدینه، کارنامه، 
نافه، نگاه نو، رودکی و گوهران منتشر شده و 

ادبی  انجمن های  برگزیده  و  کاندیدا  بارها 
مختلفی چون کاندیدای سومین دوره جایزه  
شعر امروز ایران )کارنامه(، برگزیده چهارمین 
دوره  جایزه شعر امروز ایران )کارنامه(، برنده 
)خورشید(  ایران  زنان  شعر  دوره  دومین 

شده است.
از دیگر فعالیت های او باید شرکت در چندین 
فستیوال شعری در شهرهایی چون گوتنبرگ، 
داور  نانت؛  استراسبورگ،  پاریس،  وین، 
سایت های ادبی ماه مگ و مانیفست  اشاره کرد .

شعر چمنکار زبانی ساده دارد؛ پر از تصاویر 
بدیعی است که از تجربه های زیست شده و 
اتفاقات  وی  می گیرد.  نشأت  شاعر  اندیشه 
زندگی را در شعرهایش به تصویر می کشد، و 
از زادگاهش دریا را به شعر می آورد و به قول 

خودش دریا در شعرش نشت می کند.
*****

همیشه دری باز به در به دری بودم
رفتن را بیشتر از آمدن دوست داشتم
صدای تو تنها سرزمین واقعی ام بود
کلمات را در آغوشت پنهان می کنم

از این به بعد
همه می توانند شعرهایی از مرا

در تو بخوانند
*****
تمام راه ها را به رویم بسته اند

از مژه هایت باال آمده ام
چشم هایت را نبند

*****
می خواستم پرنده باشی

پر بکشی و
هرگز برنگردی.

حاال
سال هاست در من النه کرده ای

شاخه هایم را شکسته ای
هر شب

خواب هایم را ریخت و پاش می کنی و
هر روز

نوک می زنی به زندگی ام...
*****

دستی که طرد می کند نجاتت می دهد
دستی که نجات می دهد طردت می کند

و عشق همین طور
مثل یک زخم

دهان  باز می کند و
دو سرش به هم نمی رسد

 غلط های متداول در زبان فاریس
از دیدگاه استاد حسن عمید

منتظم: منتظم به معنی راست و درست شونده و انتظام یابنده به کسر ظا است )منتِظم(.  
اغلب به فتح ظا تلفظ می کنند )منتَظم( که غلط است.

منعم: منعم به معنی توانگر و مالدار به ضم میم و فتح عین )ُمنَعم(، یا فتح نون و عین 
مشدد است)ُمَنعَّم(. اغلب به کسر عین )ُمنِعم( تلفظ می کنند که غلط است.

برگرفته از:  عمید، حسن )بی تا( غلطهای فاحش فرهنگهای فارسی به عالوه غلطهای مشهور 
و متداول، تهران: انتشارات کتابخانه گوتنبرگ، صص12۸ و 129.

کافه داستان
بهارخانم

استاد ابوالقاسم فقیری

آقای بهاری عادت داشت هرجا می رفت، بهار خانم را هم 
با خودش می برد.

روزی دوستی از سِر شوخی به او گفت: 
- مرد حسابی! آدم زنش را مثل سایه همه جا به دنبال 

خودش نمی کشاند. 
آقای بهاری رو ترش کرد و گفت:

- منم و همین بهار خانم! دلم با او خوش است. طراوت و 
سرسبزی بهار را در او می بینم. دلم که تنگ می شود کافی 
است که تنها به بهار فکر کنم. هوس آبِی دریا را که دارم به 
چشمانش نگاه می کنم. عظمت شب را در آبشار گیسوان 
او می بینم. تنهایی ام را با مهربانی پر می کند. آن وقت تو، 
بیگانه از تصورات شیرین من،  چشم نداری که این بهار 

خانم را با من ببینی؟  
از این گذشته، بهار خانم سایه من است، اگر سایه ام 

نباشد، در انبوه مردم گم می شوم.

یک فنجان شعر
خدا کند

ورق روزگار
برگردد...

محبوبه راهپیما
سپرده ام به خدا تا بهار برگردد

به ریل های محبت قرار برگردد
چقدر خاطره ی خوب مانده در من که

هنوز منتظرم یار غار برگردد
چقدر بی تو دلم شور می زند ای کاش

دوباره با تو به این دل قرار برگردد
اسیر غصه و اندوهم و نمی ترسم

هزار درد در این گیر و دار برگردد
شبیه معجزه ست این شکارچی را که

به سمت مرگ دوباره شکار برگردد
چه روزهای غم انگیز پشت سر بوده

خدا کند ورق روزگار برگردد

کافه کتاب
برفک

نویسنده: دان دلیلو
ترجمه: پیمان خاکسار

انتشارات: چشمه
تعداد صفحات: ۳41

کتاب برفک نوشته  دان دلیلو با ترجمه  
که  کتابی  است.  خاکسار  پیمان 
مجله  تایم آن را در فهرست صد رمان 
بین  شده  منتشر  زبان  انگلیسی   برتر 

سال های 192۳ تا 2۰۰۵ آورده است.
برفک در لیست 1۰۰1 کتابی که پیش 
از مرگ باید خواند گاردین هم حضور 
دارد. در سال انتشارش هم جایزه  ملی 

کتاب آمریکا را دریافت کرد.
در سال 2۰۰۶، نیویورک  تایمز طی یک 
نظرسنجی از صدها نویسنده و منتقد و 
ویراستار خواست تا بهترین آثار 2۵ سال 
گذشته  آمریکا را انتخاب کنند. کتاب 

برفک دان دلیلو یکی از آن ها بود.
پیمان خاکسار، مترجم کتاب می گوید: 
ترجمه آثار دن دلیلو بسیار سخت است و 
اگر مترجم ذره ای بی  حوصلگی به خرج 
بدهد، ترجمه کتاب، غیرقابل خواندن از 
کار در می  آید. من روی هیچ ترجمه ای 

در عمرم این همه کار نکرده  ام.
داستان حول زندگی مردی که سه بار 
ازدواج ناموفق داشته می چرخد.  دو زن 
او در کار جاسوسی بودند، با یک نفر دو 

بار ازدواج می کند.
از هر کدام فرزندانی دارد که تعدادی 
از آنها با مادرانشان و باقی آنها با جک 
چهارمش  همسر  با  می کنند.  زندگی 
نشستن  چگونه  آموزش  مربی  که 
ترس  یک  دچار  است  برخاستن  و 
مشترک هستند. این ترس را جک تنها 
اما همسرش  نجوا می کند  با خودش 

دنبال درمان این ترس است که…
مردیست  حضور  خاطر  به  برفک  نام 
که جک در اواخر داستان از حضورش 
اما چون از چهره اش  با خبر می شود 

باخبر نیست، نام برفک را بر روی آن 
می گذارد.

از  است  روایتی   برفک  گفت  می شود 
زندگی یک استاد دانشگاه و خانواده  اش 
که در مواجهه با مظاهر مصرف  گرایی و 
تکنولوژی نوظهور سال های دهه هشتاد 
و  تردیدهای وجودی  و  یأس  ها  دچار 

زیستی می  شوند. 
انسان،  سریع  و  ترسناک  پیشرفت 
کتابی در مذمت تکنولوژی، تلویزیون، 
مصرف گرایی. دان دلیلو معتقد است این 
راهی که جهان با این شتاب به سمتش 
و  جذاب  از  بیشتر  است  حرکت  در 
آرامش بخش بودن ترسناک و دلهره آور 

است.
با هم بخشی از رمان را می خوانیم.

می خوانم  را  ترحیم  آگهی های  وقتی 
می کنم.  نگاه  را  متوفی  سن  همیشه 
ناخودآگاه عدد را به سن خودم مقایسه 
می کنم. فکر می کنم، چهار سال مانده. 
ُنه سال دیگر. دو سال دیگر می میرم. 
وقتی  اندازه   به  هیچگاه  اعداد  قدرت 
که برای محاسبه  زمان مرگمان ازشان 
نمی شود.  نمایان  می کنیم  استفاده 
می زنم.  چانه  خودم  با  اوقات  بعضی 
سالگی  پنج  و  شصت  دارم  دوست 
بمیرم؟ چنگیز خان هم شصت و پنج 
هفتاد  محتشم  سلیمان  مرد.  سالگی 
و شش سال عمر کرد. بد هم نیست، 
خصوصًا با حال و روز االنم، ولی وقتی 
به هفتاد و سه سالگی برسم نظرم چه 

خواهد بود؟
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غافلی!اونوردارنتماشاتمیکنن

درسهای اخالقی

نازنین  وجود  که  داریم  روایتی  یه   /
به  آله(  و  علیه  الله  )صلی  رسول خدا 
امیرالمومنین فرمود: علی جان! وارد هر 
خانه ای شدی حتمًا این دعا رو بخون. 
بگو : رب انزلنی منزال مبارکا و انت خیر 

المنزلین
یه دعایست که همه جا معنای خودشو 
بنگاه ها!  بری  می خوای  می کنه.  پیدا 
معناش تو بنگاه اینه: خدایا! یه خانه ای 
پیش پام بگذار که صاحب خونه ش خوب 
اجاره  باشن،  خوب  همسایه ها  باشه، 
مناسبی  محله   محله،  نباشه،  سنگین 

باشه. خیلی دعای لطیفیه

باارزش تر  مالش  از  انسان  آبروی   /
جان  مانند  مؤمن  آبروی  است. 
امام  دارد.  اهمیت  برایش  او 
صادق»سالم الله علیه« در روایتی از قول 
اکرم»صلی الله علیه وآله وسّلم«  پیامبر 
را  مؤمنان  »لغزش های  می فرمایند: 
لغزش  به دنبال  که  هر  نکنید.  دنبال 
مؤمنی باشد، خداوند تمام لغزش های او 
را دنبال خواهد کرد و او را حتی در میان 
خانه اش رسوا می سازد«. پس اگر کسی 
آبروریزی  حّق  دید،  کسی  از  لغزشی 
ندارد، بلکه اسالم عزیز راه امر به معروف و 

نهی از منکر را به ما آموخته است. 

/ آب راه خودشو باز می کنه. آب در 

در مخمصه  اما  می گیره  قرار  مخمصه 
روزنه ای  راهی  یک  باالخره  نمی مونه. 
پیدا می کنه و خودشو نجات می ده. اگر 
پیدا هم نکنه می ره زیر زمین. اگر نتونه، 

تبخیر می شه می ره باال. آب در نمی ماند.
حاال قرآن می گه انسانی هم که باتقوا 

باشه مثل همین آبه.
اما  بگیره،  قرار  مخمصه ای  در  ممکنه 
نمی مونه. یک راه گریز یک راه برون رفتی 
پیش پای او قرار خواهد گرفت. »َو َمْن 
َیتَِّق اللََّه َیْجَعْل َلُه َمْخَرجا « هر کس خدا 
ترس و پرهیزکار شود خدا راه بیرون 
شدن )از عهده گناهان و بال و حوادث 
سخت عالم( را بر او می گشاید. )طالق/2(

/ یه شیشه هایی هست، رفلکسیه! یه 
طرفش آینه ست یه طرفش شیشه ست. 
اگه اون طرف آینه ای بایستی جز خودت 
خودت!  و  خودتی  نمی بینی.  هیچی 

خودتی و رفیقت! خودتی و رفقات!
یه  شیشه  طرف  اون  ممکنه  اما  ها؟ 
تماشا  رو  تو  دارن  و  ایستادند  عده ای 

می کنند.
فضایی  چنین  در  شما  میگه  قرآن 
پیرامون تون  می کنید.  زندگی  دارید 
آینه ایش  طرف  رفلکسیه.  شیشه های 

هستید.
آره! فکر می کنی ُکنج و ِدنج و خلوته. 
دیگران.  و  خودتی  خودت،  و  خودتی 

غافلی! اون ورش دارن تماشات می کنن .

/ بعضی چکها دو امضا دارند؛ تا امضای 
دوم نباشد، نقد نمیشوند. حتی اگر به 
جای امضای دوم، تمام اهل بازار هم امضا 
کنند، هیچ  فایدهای ندارد! بانک فقط 

صاحب امضا را میشناسد.
در  تو  و  من  برای  که  اتفاقاتی  حال، 
زندگی قرار است بیفتد، مثل چک دو 
امضاء میماند! یک امضای آن خواست 
ماست و یک امضای دیگرش خواست 

خداست...
تا او نخواهد هیچ امکان ندارد، هر چند 

همه بخواهند.
 »در نیفتد هیچ برگی از درخت / بیقضا و 

حکم آن سلطان بخت «

/ آدمی تشنه محّبت است، از نوزادی 
و  چیز  همه  که  می خواهد  پیری،  تا 
او  به  و  باشد  مهربان  او  با  کس  همه 
محّبت کند، و از این رو، از نامهربانی و 
نامهربانان می رنجد و می گریزد. کیست 
محّبت  با  انسان  نیست؟!  اینگونه  که 
سرشته شده است. رسول گرامی اسالم 

)صلی الله علیه و آله( فرمودند:
دل ها به محّبت کسانی که به آنها نیکی 
می کنند سرشته شده است، هم چنان که 
دشمنی  آنها  به  که  کسانی  بغض  به 

می کنند«.

داستان دنباله دار شاهزاده کوچولو
نوشته: آنتوان دوسنت اگزوپری / ترجمه: محمد قاضی / قسمت 1

وقتی شش ساله بودم روزی در کتابی راجع 

»سرگذشت های  که  طبیعی  جنگل  به 

دیدم.  زیبایی  تصویر  داشت  نام  واقعی« 

تصویر مار بوآ را نشان می داد که حیوان 

درنده ای را می بلعید.

بوآ  مارهای  بودند که  در آن کتاب گفته 

شکار خود را بی آنکه بجوند درسته قورت 

می دهند. بعد، دیگر نمی توانند تکان بخورند 

و در شش ماهی که به هضم آن مشغولند 

می خوابند. من آن وقت درباره ماجراهای 

خود  نوبه  به  و  کردم  فکر  بسیار  جنگل 

توانستم با مداد رنگی، تصویر شماره 1 را 

که نخستین کار نقاشی من بود بکشم. آن 

تصویر چنین بود:

شاهکار خود را به آدم بزرگها نشان دادم 

از نقاشی من  آیا  ایشان پرسیدم که  از  و 

می ترسند؟

در جواب گفتند: چرا بترسیم؟ کاله که ترس 

ندارد.

اما نقاشی من کاله نبود. تصویر مار بوآ بود 

که فیلی را هضم می کرد. آن وقت من توی 

شکم مار بوآ را کشیدم تا آدم بزرگها بتوانند 

بفهمند. آدم بزرگها همیشه نیاز به توضیح 

دارند. تصویر شماره 2 من چنین بود:

آدم بزرگها به من نصیحت کردند که کشیدن 

عکس مار بوآی باز یا بسته را کنار بگذارم و 

بیشتر به جغرافیا و تاریخ و حساب و دستور 

بپردازم. این بود که در شش سالگی از کار 

بزرگها  آدم  نقاشی دست کشیدم.  زیبای 

نمی فهمند  چیزی  تنهایی  به  هیچوقت 

و برای بچه ها هم خسته کننده است که 

همیشه و همیشه به ایشان توضیح بدهند.

بنابراین ناچار شدم شغل دیگری برای خود 

انتخاب کنم، و این بود که خلبانی یاد گرفتم. 

من به همه جای دنیا کم و بیش پرواز کردم، 

و براستی که جغرافی خیلی به دردم خورد. 

به این ترتیب من در زندگی با بسیاری از 

آدمهای جدی زیاد برخورد داشته، پیش 

آدم بزرگها زیاد مانده ام و ایشان را از خیلی 

نزدیک دیده ام. اما این امر چندان تغییری 

در عقیده من نداده است.

بر می خوردم که  ایشان  از  به یکی  وقتی 

به نظرم کمی روشن بین می آمد، با نشان 

دادن تصویر شماره 1 خود که هنوز نگاهش 

داشته ام او را امتحان می کردم و می خواستم 

بدانم آیا واقعًا چیزفهم است. ولی او هم به 

من جواب می داد که: »این کاله است«. آن 

وقت دیگر نه از مار بوآ با او حرف می زدم و 

نه از ستاره ها، بلکه خودم را تا سطح او پائین 

می آوردم و از بازی گلف و سیاست و کراوات 

می گفتم، و آن آدم بزرگ از آشنایی با آدم 

عاقلی مثل من خوشحال می شد.

به این ترتیب، من تنها و بی آنکه کسی 

را داشته باشم که حرف حسابی با او بزنم 

تا شش سال پیش که در  زندگی کردم، 

صحرای آفریقا هواپیمایم خراب شد. یکی از 

اسبابهای موتور هواپیما شکسته بود، و چون 

من نه مکانیک همراه داشتم و نه مسافر، 

آماده شدم تا مگر بتوانم به تنهایی از عهده 

این تعمیر دشوار برآیم. این خود برای من 

مسئله مرگ و زندگی بود. به زحمت آب 

خوردن برای هشت روز داشتم.

باری، شب اول روی شنها و در فاصله هزار 

میلی آبادیها خوابیدم. تنهاتر از غریقی بودم 

که در اقیانوس بر تخته پاره ای مانده باشد. 

ادامه دارد

چگونهعمرصفحهکالچراافزایشدهیم؟
بخش مکانیک خودرو هنرستان فنی و حرفه ای شهید دکتر باهنر نی ریز

دانستنیهای خودرو

صفحه کالچ یکی از قطعات خودرو است که در گیربکس مورد استفاده 
قرار می گیرد. این قطعه عمر مشخصی دارد و تعویض آن موجب 

روان تر شدن خودرو می شود.
صفحه کالچ یک قطعه مصرفی است و دیر یا زود به اتمام می رسد. 
البته مواردی موجب می شود عمر آن زودتر به پایان برسد که در زیر به 

آن اشاره می شود:
نباید با شتاب زیاد و دور موتور باال رانندگی کرد. چون این کار عمر 

صفحه کالچ را زودتر از زمان استاندارد تمام می کند.

فشار آوردن به موتور در سر باالیی باعث می شود تا دور موتور خودرو 
باال برود و به گیربکس فشار وارد شود و همین موضوع عمر صفحه 

کالچ را به اتمام می رساند.
در صورتی که در صندلی های جلو بیش از دو نفر نشسته باشند و این 

کار به دفعات تکرار شود، صفحه کالچ آسیب می بیند و تمام می شود.
در هنگام رانندگی، هرگز پای خود را روی کالچ نگذارید و پس از 
تعویض دنده، پای خود را از روی پدال بردارید. حتی تماس اندک پای 

شما با پدال کالچ، عمر صفحه کالچ را کاهش می دهد.
عالئم نشان دهنده ضعیف شدن صفحه کالچ

- پدال کالچ سفت و خشک شده و حالت ارتجاعی و فنری خود را از 
دست داده باشد.

- هنگام رها کردن کالچ، پای شما سریعًا به عقب پرتاب می شود.
- دنده ها هنگام جا زدن صدا می کنند.

- در هنگام حرکت، دور موتور افزایش می یابد. ولی سرعت، به آن 
نسبت افزایش نمی یابد.

- پله پله شدن کالچ ممکن است به خاطر خشکی و خرابی سیم کالچ 
هم باشد.

مشق شب
باز با دست كوچكت، امروز

می روی تا مداد برداری
می نویسی تو؛آب ، بابا، نان

باز انگار، مشق شب داری
شعرهای كتاب را  از حفظ

با صدای بلند می خوانی
خوش به حالت كه یاد می گیری

درس امروز را به آسانی
درسهای كتاب می گویند:

ژاله گلدان پر گلی دارد
ژاله هر روز توی گلدانش

آب را قطره قطره می بارد
می روی در حیاط و می كاری

توی گلدان خود، گل الله
كاش گلدان كوچكت می شد

مثل گلدان پر گل ژاله
شاعر : رودابه حمزه ای

یادگاران

زنده یاد محمودخان فاتح )معاون وقت شهرداری آبادان( فرزند معاون الدیوان 

و افراسیاب پرویزی )سرهنگ ارتش( / سال ۱۳۴۲ - کوی افسران - اهواز

با سپاس از جناب آقای افراسیاب پرویزی که عکس را در اختیار ما گذاشتند.

با چاپ عکسهای قدیمی در یادگاران، خاطرات خود را ماندگار کنید.
شماره تماس برای هماهنگی بیشتر: 09178001808

آشپزباشی

مرغ پرتقالی
خوش مزه ترین مرغ تو این فصل

راضیه یزدی نژاد / مدرس آشپزی

 مرغ: 4 تکه
 پیاز متوسط: دو عدد

 آب پرتقال طبیعی: یک لیوان
 آب پرتقال پاکتی: 1 لیوان

نمک و فلفل و زعفران: به میزان 
 الزم

کره: درصورت تمایل 
مرغ را با نمک، فلفل و زعفران 
مدت   به  کرده  مزه دار  خشک 
یک ساعت استراحت می دهیم. 

بعد در روغن سرخ کرده و کنار 
می گذاریم. 

را  شده  رنده  متوسط  پیاز  دو 
سرخ کرده، مرغ ها را روی پیازها 
گذاشته، یک لیوان آب پرتقال 
طبیعی و یک لیوان آب پرتقال 
پاکتی به آن اضافه کرده جوش 
که آمد حرارت را کم می کنیم تا 
بپزد. در آخر زعفران دم کرده را 

به آن می افزاییم.

نکات:
پرتقال  آب  مخلوط  از  -  حتمًا 

طبیعی و پاکتی استفاده کنید.
لحظه  همان  را  پرتقال  -  آب 
تلخ  تا  کنید  اضافه  و  بگیرید 

نشود.
- می توانید برای لذیذ شدن در 
اواخر پخت، از آلو بخارا و برای 
براق شدن مرغ ها روی آن را کره 

مال کنید.

۹حرکتاشتباهدرزبانبدن
گفته می شود که مردم در ۳۰ ثانیه اول یک مالقات، در مورد 

شما تصوری اولیه در ذهنشان شکل می دهند.

زبان بدن ما در شکل دادن این تصور، از چیزهایی که می گوییم 

مهم تر است. 

۱- نگاه کردن به ساعت مچی

این کار که یکی از مهمترین حرکت های اشتباه در زبان بدن 

است به طرف مقابل این ایده را منتقل می کند که شما بشدت از 

آنها خسته شده اید و حوصله اتان سر رفته و منتظر این هستید 

که هر چه سریع تر آنجا را ترک کنید. اگر واقعًا عجله دارید به 

بقیه بگویید. مردم وقتی از موضوعی آگاه باشند از خود درک 

بیشتری نشان خواهند داد.

۲- ضعیف و نامطمئن دست دادن

وقتی با طرف مقابل ضعیف دست بدهید این پیام را مخابره می 

کنید که برای او اهمیتی قائل نیستید. 

 محکم دست دادن باعث می شود طرف مقابل حس کند که 

برای شما مهم است.

۳- مسدود کردن فضای بین شما و شخص دیگر

این یعنی هنگامی که با دیگران صحبت می کنید بین خودتان 

و او فاصله ای غیرضروری ایجاد می کنید. 

مثاًل اگر تلفن همراه یا یک کتاب در دست دارید، آن را کناری 

بگذارید.  قطعًا نمی خواهید که طرف مقابل فکر کند که مزاحم 

کارتان شده.

۴- زیاد به فرد مقابل نزدیک شدن

فضای شخصی برای یک فرد از 4۵ تا 122 سانتی متر است.

 این فاصله ای است که غریبه ها نمی توانند بدون اجازه به 

آن وارد شوند.  ورود به این فضا فرد را معذب می کند و حس 

بدی به او می دهد. ممکن است این فکر را هم بکنند که شما 

فردی هستید که اغلب مرزهای بینافردی را درک نمی کنید و 

تمایالت پرخاشگرانه دارید.

۵- با استرس ُکرک لباس را کندن

گاهی اوقات کرک لباس می تواند اعصاب آدم را خرد کند اما 

وقتی با شخص دیگری مالقات دارید، با لباس خود ور نروید. 

۶- مالیدن دستها به هم در جلسه کاری

اگر هنگام یک ارائه کاری، دست هایتان را به هم بمالید  ممکن 

است فرد مقابل اعتماد به نفسش را از دست بدهد و رشته کالم 

از دستش در برود.  پس به جای این که دستانتان را به هم 

بمالید، می توانید آنها را در کنار بدن یا روی صندلی قرار دهید.

۷- چرخاندن پاها به سمتی خالف جهت پاهای طرف 

مقابل

اگر پاهایتان به سمتی خالف شخص مقابل باشد این پیام را به 

طرف مقابل می دهید که او  اولویت شما نیست. 

۸- نشستن روی لبه صندلی

نحوه نشستن شما حین جلسه یا شام کاری می تواند به افراد 

دیگر پیام های مختلفی را مخابره کند. نشستن بر لبه میز 

نشان می دهد که شما معذب هستید و به خودتان و نظراتتان 

اعتماد ندارید. به همین خاطر باید راحت و صاف روی صندلی 

بنشینید.

۹- منعکس نکردن رفتار دیگران

 مثاًل اگر کسی لبخند می زند و یا سرش را به باال و پایین تکان 

می دهد، می توانید شما هم همین کار را انجام دهید تا نشان 

دهید متوجه حرف هایش هستید.

با این کار آنها حس می کنند که از حمایت و اعتماد شما 

پی  را  حرفشان  بیشتری  نفس  به  اعتماد  با  و  برخوردارند 

می گیرند. 

روزیاتو/ مترجم:هیراد شفیعی 

سرمقاله

بچه ها سالم
به کوشش سمیه نظری 

پرنده ها، درختها، ماهی ها، ستاره ها و همه کائنات هماهنگ است.
آن انسانی که هم از درون و هم از بیرون خود را هماهنگ می کند،

 خوشبختی  را به آغوش می کشد.
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ویژه  طنز نی ریزان فارس

سال ششم / شماره:  291
قیمت: 2 قرون

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

زبونُم الل، زبونُم الل
پیرمرد گرفتار در گودال پر از آب

تمام  رفتم!  مادربزرگ  دیدن  به  بارانی  روز  یک 
کوچه و خیابان را آب گرفته بود و هر جا چاله و 

گودالی می دیدی پر از آب بود! 
خانه مادربزرگ در یکی از محله های قدیمی و 

خشت و گلی است!
بزرگی  گودال  قبل  سالها  از  خانه اشان  نزدیک 
وجود دارد که مثل تمام گودالهای شهر، شیب 
تمام کوچه ها به سمت آن است؛ به گونه ای که در 
روزهای بارندگی شدید، گودال پر از آب می شود و 

فوق العاده خطرناک است!
چند دقیقه ای کنار مادربزرگ نشسته بودم که 
ناگهان صدای هیاهوی  همسایه ها و مردم در کوچه 

بلند شد!
سریع خودم را به کوچه رساندم!

و  بود  افتاده  آب  بزرگ  گودال  داخل  پیرمردی 
هیچ کس نمی توانست او را نجات دهد! البته آب 
تا کمر پیرمرد بیشتر نبود ولی  پاهایش در گل و 
الی کف گودال گیر کرده بود و به دلیل لیز شدن 

دیواره ها نمی توانست بیرون بیاید!
مردم جمع شده بودند اما کسی نمی دانست چگونه 

باید به پیرمرد بیچاره کمک کند!
نکته عجیب این که هر چه ملت فریاد می زدند 
دستت را بده تا تو را باال بکشیم توجه نمی کرد و 

سعی داشت خودش بیرون بیاید!

ابتدا فکر کردم گوشهای پیرمرد سنگین است؛  اما 
بیشتر که توجه کردم متوجه شدم اینگونه نیست و 

صداها را خوب می شنود!
گفتم شاید ترسیده و به همین دلیل سردرگم است 

اما آثاری از ترس هم در او مشاهده نمی شد!
هر چه فریاد می زدیم دستت را بده ... دستت را بده، 

محل نمی گذاشت!!!
پیرمرد در گودال پر از آب و زیر باران خیِس خیس 

شده بود!
داخل  که  دیدم  را  مادربزرگ  حین  همین  در 
جمعیت بود و آرام به ماجرا نگاه  می کرد می خندید.

پیش او رفتم و گفتم: مادر بزرگ!  چرا می خندی؟
گفت: این مشت عباس است! تا صبح قیامت هم 

نمی توانید او را نجات دهید!
گفتم: چرا؟! اینجوری که هالک می شود!

مادر بزرگ قاه قاه خندید و گفت: این پیرمرد شهره 
است به خساست و خودخواهی! از ابتدای عمرش 
تا کنون عادت به شنیدن کلمه »بده« نکرده! تنها 

عالقه اش شنیدن کلمه »بگیر« است!
حاال برو کنار گودال و به جای اینکه بگویی دستت 

را بده؛ بگو مشت عباس دستم را بگیر!!!
همان کار را کردم و نتیجه داد و دستم را گرفت و از 

گودال نجات پیدا کرد!
قربانتان غریب آشنا

ماجراهای من و بی بی
بساط چایی نبات مش موسی

همیشه به راهه

ناامنَی جانی
در ایران

این  بی  ترسم  از  که  زمانی 
این  در  شدم،  روان  َوالیت 
اندیَشه بودم که ایَمنَی جانم 

ضیماَنت شده است.
اما حاال َنظاَره َمی کونم که در همان قوندوز با وجود 
امنیت  َکنار جاَده ای،  بومب های  و  اینَتحاری  حمالت 

جانی َگزاَفه ای داشتم.
َچگوَنه؟ َمی گویم.

کوشتار َغیر َنظامیان افغانیستان ساالَنه َسه هیزار َتن 
است. اما اینجا سالی ده ها هیزار نفر در تصادوفات و کَله 
شدن موِترها )ماشین ها( کوشَته َمی شوند. موِترهایی که 
َمثال جعبه کیبریت َمی مانند و َندانم َچگونه مردم این 
َوالیت حاضر َمی شوند جاَنشان را کف دست َبگیرند و با آن 

َب اینجا و آنجا روان شوند. 
وقتی این همه موِتر در َیک تصادوف زنجیَره ای َب هم 
َمی خورند و این هَمه آدم لت و پار َمی شوند و کیَسه هوای 
هیچ کوداَمشان باز َنمی شود، من َیکی که در ُولسوالی 

َنی ریز دوچرَخه خودم را بیهتر َمی دانم.
از حوادث جاَده ای که گوذر کونیم، َیک روز در کارخاَنه 
سنگبری سنگ روی هم ویالَیتی مان َمی اوفتد و جانش 
بیرون َمی شود و َیک روز تعدادی در تصادوف موِترهای 

قاچاق آدم جاَنشان در َمی رود   .
تعداد سکَته ها و مرض های العالج َمثال سرطان هم که 
َب نظرم  مال اعصاب داغان این مردم است، در این َوالیت 

سر َب فلک َمی َکشد.
تا بالیی سرم نیامَده، بیهتر است بی َوالیت خودم برگردم.

یقین دارم آنجا با وجود طاَلبان و داعش جانم در امان تر 
است.

نجیب

ماجراهای تبعه موجاز

بی بی همانطور که شکمش را گرفته 
بود گفت:

ُمردم  ننه،  ُمردم  وووی  وووووی،   -
گالب، به فریاُدم برس...

نگاهش کردم...
- بی بی فک کنم به خاطر پیتزاهای 
معده تون  به  بود  سنگین  دیشبه. 

نساخت...
- به معده ام نساخته و مرض، دختر 
میه من چقد خوردم؟ ها؟ ینی ِمخی 
بیگی من عالم خورم؟ ِمخی بیگی من 

خیلی می خورم؟
- نه بی بی جان این چه حرفیه؟ میگم 

ممکنه برا اون باشه...
- خیل خو، حاال ِبجی اقد حرف مفت 
زدن پوشو برو َیی چوی نواتی بیار 

بخورم بلکه بیتر شدم.
- نبات؟ نبات نداریم بی بی، دیروز یه 

تیکه کوچیک بود که من خوردم.
-َ ای تیری بیا تو چیش تو که میه َیی 
مرُگت  َخور  میَذری؟  خونه  تو  چی 

حاال من چیکار کنم؟ ها؟
- چی بگم واال بی بی؟

- چی چی بگم و گوِلی برنو، پابوشو برو 
سِر کوچه َیی نیم کیلو نواتی ُبسون بیا 

که ُمردم...
بلند شدم و لباس پوشیدم...

*****
نکرده  تو و هنوز سالم  آمدم  از در 

بی بی گفت:
- چن شد؟

- چی بی بی؟
- نواتا نه!

- دوازده تومن بی بی. کیلو بیس و چار 
دوازده  گرفتم شد  کیلو  نیم  تومن، 

تومن...
- دوازده تومن؟ میه چه خوره؟ هی 
دیروز بتول اَ بازار اسدود کیلو بیس 
حلُّش  تا  پوشو  پوشو،  تومن،  دو  و 

نکردی ببر پُسش بده. 
- ینی چی بهش پس بدم بی بی؟ مگه 
شما دلت درد نمی کنه؟ مگه چای 

نبات نمی خوای؟
گیرونی....  ای  به  نه  ولی  ماخام   -

میفمی بویه چکار  کنی؟
- چیکار بی بی؟

- میری َپُسش میدی، میری اَ دکون 
کوچه باالتری میسونی میِیی...

- ای بابا ولی بی بی...
- بی بی و مرضضضض،  پابوشو دختر...

*****
بی بی چپ چپ  تو  آمدم  از در که 

نگاهم کرد...
- نپه کو نواتا؟

- رفتم مغازه ای که شما گفته بودی 
بی بی ولی از اون مغازه  قبلی ام گرونتر 

می داد...
- َای خدا ازشون نگذره، من نیفمم 
میه هیشکه نیس بینه تو ای دکونا 
چه خوره، ینی ای دکون دارا هر طور 

دُلشون ماخا چیاشونه میفروشن...
- چی بگم واال بی بی...

- چی بگم و مرض... حاال چی بگم 
بری من شد نوات؟ بری من شد دارو 

دل درد؟ بری من شد نون؟ شد ُاو؟
- ای بابا چرا جوش میاری حاال بی 

بی؟

نَیرم؟ ها؟ چرا جوش  - چرا جوش 
نَیرم؟ بری که اگه او تیرناحق، تیکی 
ایطو  من  حاال  نخوردودی  رو  نواتو 

گرفتار نبودم...
- اصاًل بی بی جون یه کاری می کنیم. 
مش موسی  خونه ی  میرم  االن  من 
یه تیکه نبات براتون می گیرم میام. 
دیدین که اون دفعه می گفت چون 
چایی  بساط  همیشه  داره،  سردی 

نباتش به راهه...
بی بی مکثی کوتاه کرد...

- میگم ننه.
- جانم بی بی؟

- بیا بیشین فیلُمته نیگا کن، خودوم 
میرم...!

گالبتون

چند خبر  از روزگار ما
تحلیل با خودتان!

ستون،  همین  در  قباًل  اینجانب 
روی اخبار روز تحلیل می نوشتم. 
اما مدتی است که می بینم مردم 
و  هستند  تحلیل  استاد  خودشان 
بهتر از من خبرها را تحلیل و تفسیر 
و تأویل و حاشیه نویسی می کنند. و 

اما خبرهایی از روزگار ما ...
برابر   1۰ بچه  پوشک  قیمت   -  1

یارانه نقدی/ اقتصاد آنالین
با  دولت  هیئت  اعضای  همه   -2
باعث  که  قیمت  افزایش  هرگونه 
شود،  مردم  بر  اقتصادی  فشار 

مخالفت کردند.
۳- رئیس پلیس راهور:

چرا در بهبهان باید سه پراید و یک 
سمند آتش بگیرد؟ این خودروها 
تی .ان  .تی نداشتند که منفجر شوند، 
مزاح  خودروسازها  می کنم  گمان 
زاویه  با  مردم  می گویند  و  کرده 

مناسب تصادف کنند/ تسنیم
تبدیل  آرزوی  اماراتی:   وزیر   -4
را  خاورمیانه  سوئیس  به  شدن 

داریم./ ایسنا
۵- هشدار معاون وزیر کشور:

اعتقاد ۵۰ درصد مردم به تحقق کم 
»عدالت« و برابری در جامعه/ایسنا

ُقلمراد

 به کوشش فاطمه زردشتی نی ریزی

معرفی شاعر
رفتن را بیشتر از آمدن 

دوست داشتم
روجا چمنکار

زاده ی 1۳۶۰، برازجان، نویسنده و شاعر.
اولین سروده های او در ده سالگی در نشریات 

شیراز به چاپ رسید.
تحصیالت دانشگاهی خود را در رشته سینما 
آغاز کرد، در دوره  )تهران(  در دانشگاه هنر 
کارشناسی ارشد به تحصیل در رشته ادبیات 
نمایشی در همان دانشگاه پرداخت و سپس 
به فرانسه رفت و به تحصیل در رشته زبان های 
شرق )ادبیات معاصر فارسی( در مقطع دکترا و 
نیز سینما در مقطع کارشناسی ارشد مشغول 
شد. در سال 1۳9۰ برنده جایزه کتاب سال شعر 
جوان )به نام قیصر امین پور( از سوی وزارت 

ارشاد ایران گردید. 
اولین مجموعه شعر او »رفته بودی برایم کمی 
جنوب بیاوری« در سال 1۳۸۰ منتشر شد و 
دفتر  بودم«  دربه دری  به  باز  دری  »همیشه 

شعری اخیر اوست.
چمنکار عالوه بر سرودن شعر به نویسندگی، 
نیز  فیلمنامه نویسی  و  نمایشنامه نویسی 
مشغول است. آثار چمنکار توسط روزنامه ها و 
نشریه های ادبی معتبری چون آدینه، کارنامه، 
نافه، نگاه نو، رودکی و گوهران منتشر شده و 

ادبی  انجمن های  برگزیده  و  کاندیدا  بارها 
مختلفی چون کاندیدای سومین دوره جایزه  
شعر امروز ایران )کارنامه(، برگزیده چهارمین 
دوره  جایزه شعر امروز ایران )کارنامه(، برنده 
)خورشید(  ایران  زنان  شعر  دوره  دومین 

شده است.
از دیگر فعالیت های او باید شرکت در چندین 
فستیوال شعری در شهرهایی چون گوتنبرگ، 
داور  نانت؛  استراسبورگ،  پاریس،  وین، 
سایت های ادبی ماه مگ و مانیفست  اشاره کرد .

شعر چمنکار زبانی ساده دارد؛ پر از تصاویر 
بدیعی است که از تجربه های زیست شده و 
اتفاقات  وی  می گیرد.  نشأت  شاعر  اندیشه 
زندگی را در شعرهایش به تصویر می کشد، و 
از زادگاهش دریا را به شعر می آورد و به قول 

خودش دریا در شعرش نشت می کند.
*****

همیشه دری باز به در به دری بودم
رفتن را بیشتر از آمدن دوست داشتم
صدای تو تنها سرزمین واقعی ام بود
کلمات را در آغوشت پنهان می کنم

از این به بعد
همه می توانند شعرهایی از مرا

در تو بخوانند
*****
تمام راه ها را به رویم بسته اند

از مژه هایت باال آمده ام
چشم هایت را نبند

*****
می خواستم پرنده باشی

پر بکشی و
هرگز برنگردی.

حاال
سال هاست در من النه کرده ای

شاخه هایم را شکسته ای
هر شب

خواب هایم را ریخت و پاش می کنی و
هر روز

نوک می زنی به زندگی ام...
*****

دستی که طرد می کند نجاتت می دهد
دستی که نجات می دهد طردت می کند

و عشق همین طور
مثل یک زخم

دهان  باز می کند و
دو سرش به هم نمی رسد

 غلط های متداول در زبان فاریس
از دیدگاه استاد حسن عمید

منتظم: منتظم به معنی راست و درست شونده و انتظام یابنده به کسر ظا است )منتِظم(.  
اغلب به فتح ظا تلفظ می کنند )منتَظم( که غلط است.

منعم: منعم به معنی توانگر و مالدار به ضم میم و فتح عین )ُمنَعم(، یا فتح نون و عین 
مشدد است)ُمَنعَّم(. اغلب به کسر عین )ُمنِعم( تلفظ می کنند که غلط است.

برگرفته از:  عمید، حسن )بی تا( غلطهای فاحش فرهنگهای فارسی به عالوه غلطهای مشهور 
و متداول، تهران: انتشارات کتابخانه گوتنبرگ، صص12۸ و 129.

کافه داستان
بهارخانم

استاد ابوالقاسم فقیری

آقای بهاری عادت داشت هرجا می رفت، بهار خانم را هم 
با خودش می برد.

روزی دوستی از سِر شوخی به او گفت: 
- مرد حسابی! آدم زنش را مثل سایه همه جا به دنبال 

خودش نمی کشاند. 
آقای بهاری رو ترش کرد و گفت:

- منم و همین بهار خانم! دلم با او خوش است. طراوت و 
سرسبزی بهار را در او می بینم. دلم که تنگ می شود کافی 
است که تنها به بهار فکر کنم. هوس آبِی دریا را که دارم به 
چشمانش نگاه می کنم. عظمت شب را در آبشار گیسوان 
او می بینم. تنهایی ام را با مهربانی پر می کند. آن وقت تو، 
بیگانه از تصورات شیرین من،  چشم نداری که این بهار 

خانم را با من ببینی؟  
از این گذشته، بهار خانم سایه من است، اگر سایه ام 

نباشد، در انبوه مردم گم می شوم.

یک فنجان شعر
خدا کند

ورق روزگار
برگردد...

محبوبه راهپیما
سپرده ام به خدا تا بهار برگردد

به ریل های محبت قرار برگردد
چقدر خاطره ی خوب مانده در من که

هنوز منتظرم یار غار برگردد
چقدر بی تو دلم شور می زند ای کاش

دوباره با تو به این دل قرار برگردد
اسیر غصه و اندوهم و نمی ترسم

هزار درد در این گیر و دار برگردد
شبیه معجزه ست این شکارچی را که

به سمت مرگ دوباره شکار برگردد
چه روزهای غم انگیز پشت سر بوده

خدا کند ورق روزگار برگردد

کافه کتاب
برفک

نویسنده: دان دلیلو
ترجمه: پیمان خاکسار

انتشارات: چشمه
تعداد صفحات: ۳41

کتاب برفک نوشته  دان دلیلو با ترجمه  
که  کتابی  است.  خاکسار  پیمان 
مجله  تایم آن را در فهرست صد رمان 
بین  شده  منتشر  زبان  انگلیسی   برتر 

سال های 192۳ تا 2۰۰۵ آورده است.
برفک در لیست 1۰۰1 کتابی که پیش 
از مرگ باید خواند گاردین هم حضور 
دارد. در سال انتشارش هم جایزه  ملی 

کتاب آمریکا را دریافت کرد.
در سال 2۰۰۶، نیویورک  تایمز طی یک 
نظرسنجی از صدها نویسنده و منتقد و 
ویراستار خواست تا بهترین آثار 2۵ سال 
گذشته  آمریکا را انتخاب کنند. کتاب 

برفک دان دلیلو یکی از آن ها بود.
پیمان خاکسار، مترجم کتاب می گوید: 
ترجمه آثار دن دلیلو بسیار سخت است و 
اگر مترجم ذره ای بی  حوصلگی به خرج 
بدهد، ترجمه کتاب، غیرقابل خواندن از 
کار در می  آید. من روی هیچ ترجمه ای 

در عمرم این همه کار نکرده  ام.
داستان حول زندگی مردی که سه بار 
ازدواج ناموفق داشته می چرخد.  دو زن 
او در کار جاسوسی بودند، با یک نفر دو 

بار ازدواج می کند.
از هر کدام فرزندانی دارد که تعدادی 
از آنها با مادرانشان و باقی آنها با جک 
چهارمش  همسر  با  می کنند.  زندگی 
نشستن  چگونه  آموزش  مربی  که 
ترس  یک  دچار  است  برخاستن  و 
مشترک هستند. این ترس را جک تنها 
اما همسرش  نجوا می کند  با خودش 

دنبال درمان این ترس است که…
مردیست  حضور  خاطر  به  برفک  نام 
که جک در اواخر داستان از حضورش 
اما چون از چهره اش  با خبر می شود 

باخبر نیست، نام برفک را بر روی آن 
می گذارد.

از  است  روایتی   برفک  گفت  می شود 
زندگی یک استاد دانشگاه و خانواده  اش 
که در مواجهه با مظاهر مصرف  گرایی و 
تکنولوژی نوظهور سال های دهه هشتاد 
و  تردیدهای وجودی  و  یأس  ها  دچار 

زیستی می  شوند. 
انسان،  سریع  و  ترسناک  پیشرفت 
کتابی در مذمت تکنولوژی، تلویزیون، 
مصرف گرایی. دان دلیلو معتقد است این 
راهی که جهان با این شتاب به سمتش 
و  جذاب  از  بیشتر  است  حرکت  در 
آرامش بخش بودن ترسناک و دلهره آور 

است.
با هم بخشی از رمان را می خوانیم.

می خوانم  را  ترحیم  آگهی های  وقتی 
می کنم.  نگاه  را  متوفی  سن  همیشه 
ناخودآگاه عدد را به سن خودم مقایسه 
می کنم. فکر می کنم، چهار سال مانده. 
ُنه سال دیگر. دو سال دیگر می میرم. 
وقتی  اندازه   به  هیچگاه  اعداد  قدرت 
که برای محاسبه  زمان مرگمان ازشان 
نمی شود.  نمایان  می کنیم  استفاده 
می زنم.  چانه  خودم  با  اوقات  بعضی 
سالگی  پنج  و  شصت  دارم  دوست 
بمیرم؟ چنگیز خان هم شصت و پنج 
هفتاد  محتشم  سلیمان  مرد.  سالگی 
و شش سال عمر کرد. بد هم نیست، 
خصوصًا با حال و روز االنم، ولی وقتی 
به هفتاد و سه سالگی برسم نظرم چه 

خواهد بود؟
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برابر رأی شماره 140060311005000920 هیأت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
نی ریز تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای هادی کوهی فرزند علی اکبر به شماره 
شناسنامه 180 وکد ملی 2559618321 صادره از نی ریز در ششدانگ یک باب خانه به 
مساحت 286.30 متر مربع پالک 46 فرعی از 3552 اصلی مفروز و مجزا شده از پالک 
3552 اصلی واقع در نی ریز بخش 22 فارس خریداری از مالک رسمی آقای نصراله 
جاللیان و خانم عشرت ارشادی 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:1400/11/3 

تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/11/18

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

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

- مورخ 1400/10/20
ش 169

37374

تکلیف  تعیین  قانون  اول موضوع  رأی شماره 140060311005000744 هیأت  برابر 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک نی ریز تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم افسانه قاسمی نژاد نی ریزی 
فرزند محمد ابراهیم  به شماره شناسنامه 15988 صادره از نی ریز  موازی نه سهم مشاع 
از ده سهم سهام ششدانگ یک باب خانه به مساحت 263 متر مربع پالک 20 فرعی 
از 3806  اصلی مفروز و مجزا شده از پالک 3806  اصلی واقع در نی ریز بخش 22 فارس 
انتقالی مع الواسطه خریداری از آقای رضا طیاری که نسبت به یک سم از ده سهم سهام 
ششدانگ رأی به تنظیم اظهار نامه تهدید حدود صادر می گردد 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:1400/11/3                          تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/11/18

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

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

- مورخ 1400/10/19
ش 167

37328

تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیأت  رأی شماره 140060311005000717  برابر 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک نی ریز تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای اسماعیل فخاری فرزند 
غالمحسین  به شماره شناسنامه 4534 صادره از نی ریز در ششدانگ یک باب خانه به 
مساحت 164.87 متر مربع پالک 13 فرعی از 3516  اصلی مفروز و مجزا شده از پالک 
3516  اصلی واقع در نی ریز بخش 22 فارس خریداری از مالک رسمی آقای یونس متکلم 
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:1400/11/3          

                تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/11/18

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

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

- مورخ 1400/10/18
ش 146

37321

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

ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رأی شماره 140060311023000493 - 1400/10/23 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 احمد حسین پور فرزند کیومرث به شماره شناسنامه 
به  آبی  مزروعی  زمین  قطعه  یک  در  داراب  از  صادره   114
مساحت 133000 متر مربع پالک 1416 فرعی از 8189 اصلی 
مفروز و مجزی شده از پالک 8189 اصلی قطعه 9 بخش 12 
فارس شهرستان زرین دشت واقع در مزایجان خریداری از مالک 
رسمی آقای حسن خیل تاش 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:1400/11/17 

 تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/12/01

خلیل مرادخواه 

رئیس ثبت اسناد و امالک زرین دشت

- مورخ 1400/11/09
ش 2777

36172

برابر رأی شماره 140060311023000447 - 1400/10/19 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 
مسعود محمدی فرزند غالم به شماره شناسنامه 6091 صادره از حاجی آباد در یک 
قطعه زمین مزروعی دیم به مساحت 22674 متر مربع پالک 2 فرعی از 7961 اصلی 
مفروز و مجزی شده از پالک 7961 اصلی قطعه 8 بخش 12 فارس شهرستان زرین دشت 
واقع در حاجی آباد مزرعه پاکو خریداری از مالک رسمی آقای غالم محمدی 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:1400/11/17 
 تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/12/01

خلیل مرادخواه - رئیس ثبت اسناد و امالک زرین دشت

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

- مورخ 1400/11/09
ش 2779

36172

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

برابر رأی شماره 140060311023000456 - 1400/10/19 هیأت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زرین  دشت تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم مرجان قائدنژاد  فرزند 
نوروز به شماره شناسنامه 24 صادره از حاجی آباد در یک باب خانه به مساحت 365 متر مربع پالک فرعی1764 از اصلی مفروز و مجزی 
شده از پالک 7286 اصلی قطعه 12 بخش 12 فارس واقع در حاجی آباد 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:1400/11/17 
 تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/12/01

خلیل مرادخواه - رئیس ثبت اسناد و امالک زرین دشت

- مورخ 1400/11/14
ش 2786

36172

آگهی فقدان سند مالکیت بخش 22 فارس نی ریز
چون بهرام مســتوری فرزندعلی اکبر  با تســلیم دوبرگ استشــهادیه که در دفتر خانه 
اسناد رسمی شماره 63 نی ریز تنظیم گردیده است مدعی هستند که تعداد1جلد سند 
مالکیت  دفترچه ای مربوط به ششــدانگ  یک قطعه زمین به مساحت 264.5 مترمربع 
تحت پالک 3331.933 واقع در نی ریز بخش 22 فارس به نام ایشان در  ذیل ثبت 8927 
دفتر102 صفحه 369 و ســند 759924ت75 صادر و تســلیم گردیده است به موجب 
ســند رهنی 12902-1393/06/25 دفتر خانه 1048 تهران درقبال مبلغ دو  میلیارد 
و دویســت میلیون  ریال به مدت 20 سال در رهن شــرکت تهیه و توزیع قطعات و لوازم 
یدکی ایران خودرو )ایساکو( در رهن می باشد به علت جابجایی منزل مفقود شده است و 
نامبرده تقاضای صدور سندالمثنی نموده است. مراتب طبق دستور ماده 120 اصالحی 
آیین نامه قانون ثبت آگهی می شــود که هر کس نســبت به ملک مورد آگهی معامله ای 
کرده و یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می باشد تا ده روز پس از انتشار آگهی به ثبت 
محل مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل ســند مالکیت یا خالصه معامله تسلیم 
نماید و اگرظرف مدت مقرر اعتراضی نرســیده و یا در صورت اعتراض اصل ســند ارائه 
نشود اداره ثبت سند مالکیت المثنی را طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد 

کرد.  
تاریخ انتشار: 1400/11/17 

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

37373

خ 1400/11/17
- مور

ش 177

آگهی فقدان سند مالکیت بخش 22 فارس نی ریز
چون بهرام مســتوری فرزندعلی اکبر  با تســلیم دوبرگ استشــهادیه که در دفتر خانه 
اسناد رســمی شــماره 63 نی ریز تنظیم گردیده است مدعی هســتند که تعداد1جلد 
سند مالکیت  دفترچه ای مربوط به سه دانگ مشاع  از ششــدانگ یک قطعه بادامستان 
بخس به مســاحت 18196.5 مترمربع تحت پالک 5178.1  واقع در نی ریز بخش 22 
فارس به نام غالمرضا نیرومند فرزند محمــد در  ذیل ثبت 8242 دفتر 75 صفحه 488 و 
سند 3/28898 پ70 صادر و تسلیم گردیده است و طی ســند انتقال قطعی 41090-

1380/10/12 دفتر خانه 23 نی ریز به آقای بهرام مستوری فرزند علی اکبر منتقل شده 
اســت. به علت جابجایی منزل مفقود شده اســت و نامبرده تقاضای صدور سندالمثنی 
نموده است. مراتب طبق دستور ماده 120 اصالحی آیین نامه قانون ثبت آگهی می شود 
که هر کس نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای کرده و یا مدعی وجود سند مالکیت نزد 
خود می باشد تا ده روز پس از انتشــار آگهی به ثبت محل مراجعه و اعتراض خود را ضمن 
ارائه اصل سند مالکیت یا خالصه معامله تســلیم نماید و اگرظرف مدت مقرر اعتراضی 
نرسیده و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشــود اداره ثبت سند مالکیت المثنی را 

طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد.  
تاریخ انتشار: 1400/11/17 

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

37373

خ 1400/11/9
- مور

17
ش 8

دانشگاه آزاد اسالمی واحد نی ریز در نظر دارد اقالم زیر را از طریق 

برگزاری مزایده  به فروش برساند. لذا کسانی که قصد شرکت در مزایده 

را دارند می توانند جهت دریافت اسناد مزایده حداکثر به مدت  10روز 

کاری از تاریخ درج این آگهی و تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه 

ضمنًا  نمایند.  مراجعه  دانشگاه  دبیرخانه  1400/11/27به  مورخ 

یادآور می گردد مزایده هرکدام از اقالم زیر به طور جداگانه برگزار 

می گردد.

1- بونکر سیمانی ثابت  100 تنی 

2- موتور سیکلت پیشرو 125 سی سی مدل 84

3- موتورسیکلت تریل )2 عدد(

-دانشگاه آزاد در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

- هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

- آدرس : فارس، نی ریز، دانشگاه آزاد اسالمی واحد نی ریز

شماره تماس جهت بونکر سیمانی 09177311781

)مهندس طباطبایی(

شماره تماس جهت موتور سیکلت ها  09173310928

)آقای شاهسوندی(

روابط عمومی
 دانشگاه آزاد اسالمی واحد نی ریز

آگهی  مزایده) نوبت دوم( 
دانشگاه آزاد اسالمی واحد نی ریز

دعوت به همکاری
فروشگاه لوله و اتصاالت بهنام جهت تکمیل کادر خود به یک 
خانم حسابدار جهت امور حسابداری و فروشندگی نیازمند 

می باشد. 
  بلوار ولی عصر روبروی پارک کودک فروشگاه لوله و اتصاالت بهنام 

 09171322370

2/37325

یک قطعه زمین به متراژ 210مترمربع که عر ض آن 12متر وطول آن 19متر  

است واقع در خیابان نواب صفوی داخل کوچه 15 به فروش می رسد

دارای موقعیت عالی/شنارژکف ریخته شده /12تن آجرگری پای کار

دو بر کوچه 

متری یک میلیون وپانصد هزار تومان      09164132747

ین
زم

ش 
رو

ف

2/37191

نمایندگی شرکت پگاه یک نفر نیرو 
جهت توزیع، یک نفر راننده نیسان و یک 

 نفر ویزیتور استخدام می کند.

09178933252   آقای کرمی ی
ار

مک
ه ه

ت ب
عو

د

2/37195

نیازمند نیروی مجرب 
جهت همکاری در مشاور 

امالک
09171335743

دعوت به همکاری

2/37178

فروش انجیرستان
فروش ملک انجیری به مساحت 

2000 مترمربع دارای 15 قطعه درخت 
50 ساله و 25 درخت 6 ساله و 

تعدادی درخت بادام نقدًا یا معاوضه 
با خودروی هم قیمت خودش 

09171335743

گمشده1/37193
یک عدد قولنامه ملک 
مربوط به بنگاه طارم 
به نام امیرحسین 

شاهسونی گمشده است 
 09164857833

1/37178

تبلیغات در
فضای مجازی نی ریزان فارس

شامل تلگرام، واتس آپ، اینستاگرام و سایت هورگان
پست روزانه  150 هزار تومان - پست آخر شب:   200 هزار تومان

0930   731   1808
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زیر نظر: دکترحسنعلی پیشاهنگ پزشک عمومی و  محدثه نیک منش کارشناس ارشد تغذیه

/ چرا دندان های عقل این قدر دیر بیرون می آیند؟
 کشیدن دندان های عقل برای بسیاری از افراد در اواخر 

نوجوانی و اوایل دهه سوم زندگی مرسوم است.
 اما چرا این دندانها در دوران کودکی همراه بقیه دندانهای 
دائمی ما در نمی آیند؟ پاسخ، به رشد کودک ارتباط دارد. 
در فک کودک فضای کافی برای رشد دندانهای عقل وجود 
ندارد. اما همگام با رشد کودک، فک او نیز بزرگ می شود 
و فضایی برای رویش دندان های عقل مهیا می شود. اگرچه 
در بیشتر موارد، فک  انسان های مدرن به اندازه  کافی بزرگ 
بتوانند بدون مشکل رشد  نمی شود که دندان های عقل 
کنند. به  همین  دلیل است که کشیدن دندانهای عقل رایج 

است.

/ پژوهشهای روانشناسی ثابت کرده است که انسان هرچه 
شادتر و از زندگی خود راضی تر باشد، عالقه کمتری به خواب 
نشان می دهد. افراد افسرده و غمگین، تمایل بیشتری به 

خوابیدن و ماندن در رختخواب دارند !

/ از خواص آلو خشک بیشتر بدانیم:
 تصفیه کبد و شش ها - بهبود کاهش وزن - انرژی زا و تقویت 
بدن - جلوی گرسنگی را می گیرد - جلوگیری از پیری پوست 

- ضد فشارخون باال - پیشگیری از سرطان - درمان یبوست.

/ اشتباهات رایج مسواک زدن:
مسواک زدن با فشار زیاد - مسواک نکردن کامل دندانهای 
آخر - مسواک زدن بعد از خوردن مواد اسیدی - استفاده از 

مسواک بیشتر از 3 ماه.

/ اگر شما در یک وعده خود نمی خواهید از گوشت 
استفاده کنید، می توانید از عدس به عنوان یک ماده غذایی 
پر از پروتئین استفاده کنید که دارای مقدار تقریبی 18 گرم 

پروتئین در هر پیمانه می باشد.

/ خوابیدن بیش از 9 ساعت در شبانه روز ریسک ابتال به 
آلزایمر را به 2 برابر افزایش می دهد.

خواب زیاد یکی از دالیل افسردگی و استرس است.
البته کم خوابی نیز از علل آلزایمر می تواند  باشد.

/ بهترین زمان مصرف برگه زرد آلو صبح ها است. 
زیرا آهن و فیبر آن به سرعت جذب بدن می شود و به سرعت 

چربی های اضافه را می سوزاند.

/ جرم گیری دندان در خانه
5 گرم گیاه خشک آویشن را در 100 میلی لیتر آب جوش 
ریخته و به مدت 10 دقیقه دم کنید. این محلول را خنک 

کرده و به عنوان دهان شویه استفاده کنید.

چند خط سالمتی
/ رژیم غذایی در زمستان باید چگونه باشد ؟

 عالوه بر این که میوه و سبزیجات آنتی اکسیدان بدن را 
تأمین می کنند، به علت دارا بودن فیبر باال، دفع آالینده ها را 

از سیستم گوارشی افزایش می دهند.
 میوه ها و سبزیجات زرد،  نارنجی و قرمز،  سرشار از ویتامین 
خرمالو،  مرکبات،   انواع  هستند؛  آن  پیش سازهای  و   A
 A کدوحلوایی و هویج سرشار از پیش سازهای ویتامین
هستند. اقالم غذایی سرشار از ویتامین C مانند مرکبات، 
فلفل شیرین تازه همراه غذا و  سبزیجات برگ سبز نیز به 
شدت توصیه می شود تا آنتی اکسیدان مورد نیاز بدن ما را 

تأمین کنند.

و  بروز سرطان دهان  افزایش  باعث  پالمتیک  اسید   /
پوست در موش ها می شود !

اسید  که  داد  نشان  اسپانیایی  مؤسسه   3 از   مطالعه ای 
به ویژه  از محصوالت،  پالمتیک که در ساخت بسیاری 
پخش شکالت، که هر از گاهی هشدار داده می شود استفاده 
بروز سرطان دهان و پوست در  افزایش  باعث  می شود، 

موشها می شود.

/ شاد باشید تا تندرست بمانید.
طبق تحقیقات، غلظت پالسمای خون افراد شاد کمتر از 
حدی است که اکثر بیماریها توان فعالیت داشته باشند؛ به 

همین دلیل شادی اولین دلیل برای بیمار نشدن است.
به همین دلیل ایرانیان باستان راه رسیدن به خدا را در 

شادی می دانستند.

/ درصورتی که روزانه بیشتر ساعات روز را در محیطی 
سر بسته می گذرانید، بهتر است با کمک برخی مواد غذایی 

ازجمله قارچ کمبود ویتامین D بدنتان را جبران کنید.

/ تولید بزاق در شب کاهش می یابد. 
اگر با دهان باز خوابیده باشید، احتمال پوسیدگی دندانتان 

باال می رود.

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

شد.

/ پونه اشتها آور بوده و باعث سهولت هضم و به درمان 
معده کمک می کند.

/ درمان بیخوابی
قویترین قرص خواب آور طبیعی، نوشیدن مخلوطی از شیر 
و عسل است که شما را به یک خواب شیرین و بسیار عمیق 

فرو می برد  !

چند خط سالمتی

بر اساس مطالعات متعدد، خطر حمله قلبِی 
افزایش  معمواًل در فصل زمستان  ناگهانی 
می یابد؛ چرا که بدن برای حفظ دمای خود، 

فعالیتش را بیشتر می کند.
عصبی  سیستم  می تواند  پایین  دمای 
سمپاتیک را فعال کند و ترشح کاتکوالمین ها 
را افزایش دهد. این شرایط منجر به انقباض 
رگهای خونی می شود که ممکن است ضربان 
قلب، فشار خون و حتی سطح کلسترول را 

را  خون  شدن  لخته  روند  و  دهد  افزایش 
تشدید کند. همه این عوامل در نهایت ممکن 

است خطر حمله قلبی را افزایش دهند.
برای  روزمره  عادت  چند  نوشتار،  این  در 
سرد  هوای  در  قلبی  حمله  از  جلوگیری 

توصیه شده است:

از الکل و سیگار دوری کنید: این مواد 
می توانند به طور چشمگیری خطر ابتال به 

حمله قلبی را در زمستان افزایش دهند.
استرس خود را مدیریت کنید: استرس 
عامل مهمی در بروز بیماری و حمله قلبی 
است. استرس حاد می تواند منجر به حمله 
ایجاد تغییراتی در پوشش داخلی  قلبی و 
شریانهای قلب شود. همچنین التهاب ناشی 
از آن ممکن است باعث لخته شدن خون و 

همچنین حمله قلبی شود.
فعالیت های بدنی داشته باشید و خود 
را سرگرم کنید: باغبانی، نقاشی، مطالعه و 
گوش دادن به موسیقی می تواند به کاهش 
استرس کمک کند. در خانه یوگا و مدیتیشن 

انجام دهید.
خواب خوب داشته باشید: در طول شب 

به میزان کافی بخوابید.
 30 حداقل  روزانه  کنید:  ورزش  روزانه 
ورزش    از  همچنین  کنید.  ورزش  دقیقه 
کردن در بیرون از خانه در اوایل صبح و در 

دمای سرد خودداری کنید.

از مصرف بیش از حد نمک و شیرینی 
آشپزی  روغنهای  از  کنید:  خودداری 
غیراشباع مانند روغن گلرنگ، روغن خردل 
و... استفاده کنید. حجم ساالد و میوه ها را در 

رژیم غذایی روزانه خود افزایش دهید.
قند خون، فشار خون و سطح کلسترول 
خود را کنترل کنید: چکاپ منظم نکته 

کلیدی و اصلی است.
آب به مقدار کافی بنوشید: در حالی که 
نوشیدن آب کافی برای حفظ سالمت بدن 
همواره توصیه می شود، با این حال باید توجه 
داشته باشید که تعریق معمواًل در زمستان 
دچار  بیماران  بنابراین  و  می یابد  کاهش 
نارسایی قلبی ممکن است دچار احتقان ریه 
شوند؛ به خصوص اگر آب بیشتر از اندازه 
تأکید می شود که  ترتیب  این  به  بنوشند. 
در مورد مقدار مناسب آب مصرفی با توجه 
با پزشکتان  به شرایط جسمی خود حتمًا 

مشورت کنید.

تمام  در  که  است  نوعی چربی  کلسترول 
سلولهای بدن وجود دارد.

در حالی که بسیاری از افراد تنها از مضرات 
این نوع چربی با خبر هستند، باید گفت 
عملکردهای  از  بسیاری  برای  آن  وجود 

حیاتی بدن ضروری است.
کلسترول برای تولید صفرا ضروری بوده و 
همچنین مسئول هضم چربی است. عالوه 
بر این، در تولید بسیاری از هورمونها نقش 
دارد و برای تقویت سالمت قلب و عروق 

مفید است.
اما با وجود نیاز اندامها به کلسترول، افزایش 
آن سبب آسیبهای جبران ناپذیر می شود. 
این در حالی است که بسیاری از افراد هنوز 
از عالئم افزایش کلسترول در بدن مطلع 
قابل  راحتی  به  عالئم  این  نیستند؛ چون 
مشاهده نبوده و در نهایت منجر به فشار 

خون باال، نارسایی کلیه و... خواهد شد.
با این حال، افزایش سطح کلسترول در بدن 
عالئم و نشانه های شگفت انگیزی دارد که 

باید جدی گرفته شوند.
متخصصان می گویند: برخی از این عالئم و 

نشانه ها شامل تورم و بی حسی اندامها، بوی 
بد دهان )هالیتوزیس(، نفخ و سوءهاضمه، 
سرگیجه و سردرد، مشکالت دید، یبوست، 
درد قفسه سینه، خستگی و ضعف مزمن، 

مشکالت پوستی و آلرژی های غذایی است.
یکی از عالئم اولیه کلسترول باال، تورم و 
لیپیدهای  چون  است.  اندامها  بی حسی 
جلوگیری  مؤثر  خون  گردش  از  انباشته، 
می کنند و این کار باعث کاهش اکسیژن و 

مواد مغذی عضالت می شود.
بوی بد دهان هم یکی از نشانه های بسیار 
رایج در افرادی است که دارای کلسترول باال 
هستند. کلسترول باال باعث ایجاد مشکالت 
جدی در فرایند هضم مواد غذایی شده و این 

اتفاق، خود عامل بوی بد دهان خواهد شد.
سطوح کنترل نشده کلسترول بد یا همان 
برای  مهم  عامل  یک  عنوان  به  ال دی ال، 
صدمات جدی به دستگاه گوارش مانند سوء 

هاضمه و نفخ شناخته شده است.
نشانه ها  از  یکی  هم  سردرد  و  سرگیجه 
است که کلسترول موجود در شریانها مانع 
گردش خون مؤثر شده و با کاهش اکسیژن 

از  و  ایجاد سردرد، سرگیجه  باعث  خون، 
دست دادن تعادل می شود.

همچنین کلسترول اضافی در بدن منجر به 
مشکالت بینایی می شود و سوزش چشم، 
تاری دید و زردی چشم از عوارض کلسترول 

باال است.
تشکیل لیپیدها در شریانها با تأثیر منفی 
روی فرایند هضم، منجر به کاهش تحرک 

روده ها و ابتال به یبوست می شود.
درد قفسه سینه هم از مشکالت کلسترول 

باال است. اگر چه بسیاری از بیماریها با درد 
قفسه سینه ارتباط مستقیم دارند، اما این 

درد مرتبط با کلسترول باال است.
سبب  می تواند  همچنین  باال  کلسترول 
احساس ضعف، خستگی و میل به خواب در 

ساعات غیرمعمول روز شود.
همچنین مشکالت پوستی، لکه های قرمز 
روی پوست، التهاب و احساس ناخوشایند 
عالئم  از  غذایی،  آلرژی های  و  خارش 

کلسترول کنترل نشده است.

عادات روزمره برای جلوگیری از حمله قلبی در زمستان

نشانه های شگفت انگیز کلسترول باال
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منتشر شد.
بسیار شنیده ایم که در ایران امیرکبیر و در ژاپن میجی 
همزمان اصالحات اقتصادی، اجتماعی و  سیاسی را آغاز 
کردند. در واقعیت آنها همزمان آغاز نکردند بلکه میجی 
حدود 17 سال بعد از عزل امیر به سلطنت رسید. یعنی 
در ایران کار توسعه، اصالح امور و مبارزه با فساد زودتر از 
ژاپن آغاز شد. اما چه شد که ژاپن توسعه یافت و ایران 

همچنان در مسیر صعب العبور توسعه گرفتار است؟
پرونده ماه نی تاک شانزدهم به این مسئله می پردازد.

مطالب دیگری نیز در مجله آمده است از جمله:

- نوشتاری از دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی:
ریا و دیکتاتوری

- مقاله ای در باب چرایی انجام کارهای احمقانه  توسط 
قدرتمندان

قدرْت مغز صاحبش را می خوَرد

- شعری از مهدی حمیدی  شیرازی
در امواج سند

- داستانی کوتاه از رسول پرویزی
قصه عینکم

- نامه ای از محمد علی فروغی
دیگر این نامه  ها را امضا نخواهم کرد

- عدالت گستری به روش ناصرالدین قاجار
کتک می خوری اگر عریضه بنویسی!

- حرف تازه اصغر فرهادی...
تفاوت یک قهرمان!

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

جهت اشتراک نی تاک، با شماره های 09178001808 
یا 09177315146 تماس حاصل فرمایید.

علت قطعی آب شهرک صنعتی ده فاضل
رئیسشهرکهایصنعتینیریز:تنهامعدودیازواحدهاآببهاءخودراپرداختهاند.

روابط عمومی میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع 
دستی:

دستی  صنایع  دائمی  فروشگاه  و  نمایشگاه 
همزمان با گرامی داشت هفته زن در سرای فاتح 

برگزار شد.
دخت  آذر  زنده یاد  بزرگداشت  آئین  همچنین 
احمدی پور از مالکین سرای فاتح نیز همزمان 

اجرا گردید.
رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع 
دستی شهرستان نی ریز با اعالم این خبر افزود: 
این نمایشگاه به همت امور بانوان اداره همزمان 
با هفته زن و گرامی داشت یاد بانوی فداکار و 

مالک خانه تاریخی فاتح سرکار خانم آذر دخت 
احمدی پور در سرای فاتح برگزار شد.

با  بانوان هنرمند  آثار  حمید رضا هادی گفت: 
اولین  در  عالقه مندان  خوب  بسیار  استقبال 
نمایشگاه  این  در  گردید.  روبرو  افتتاحیه  روز 
از آثار بیش از 10 هنرمند در رشته های گوهر 
تراشی، احجام چوبی، بافندگی سنتی، مکرومه 
بافی، پته دوزی، هنرهای تلفیقی در طرح ها و 

کاربردهای مختلف هنری ارائه شده است.
هادی گفت: این مراسم با حضور فرماندار محترم 
ماه  خانم  فرمانداری  بانوان  کمیته  مسئول  و 

جبین شمس برگزارشد. 

افتتاح  از  هدایت هدف  مراسم  این  ابتدای  در 
این نمایشگاه و فروشگاه را حمایت از تولیدات 

هنرمندان و صنعتگران اعالم کرد.
هادی در پایان گفت: این نمایشگاه به سرپرستی 
امناء  هیأت  همکاری  و  خجسته  خانم  سرکار 
سرای فاتح و این اداره برگزار گردید وعالقه مندان 
می توانند آثار هنری مورد نیاز خود را با مراجعه به 

سرای تاریخی فاتح خریداری کنند.
الزم به ذکر است خانم آذر دخت احمدی پور 
فرزند  فاتح  خان  هوشنگ  زنده یاد  همسر 
امیرحسین خان فاتح ملقب به معاون الدیوان بود 

که اخیراً به رحمت ایزدی پیوست.

شهرک  آب  بهمن ماه  هفتم  پنجشنبه  روز  از 
صنعتی ده فاضل قطع شد و همین مسئله موجب 

اعتراض شرکت های صنعتی آنجا گردید.
آبفا  رئیس  با  ابتدا  در  مسئله  پیگیری  برای 

شهرستان نی ریز گفتگویی کردیم.
و  شرکت ها  متأسفانه  نمود:  عنوان  قره چاهی 
کارخانجات آنجا اقدام به پرداخت آب بهای خود 
نمی کنند؛ سال گذشته نیز همین مسئله تکرار 
شد و امسال مجدداً به رغم تذکرات فراوان نسبت 
به پرداخت آب  بهای خود اقدام نکردند به همین 
دلیل با فرماندار محترم صحبت هایی انجام دادیم 
و جناب آقای هدایت تقاضای مهلت یک هفته ای 

را دادند که این مسئله نیز انجام شد اما باز اقدام به 
پرداخت نکردند و در نهایت آب از روز هفتم بهمن 

قطع شده است.
وی در پاسخ به این سؤال که چرا آب همه شهرک 
قطع شده است گفت: ما آب را به صورت حجمی به 
شرکت شهرک های صنعتی می فروشیم و آنها با 
نصب کنتور برای هر کدام از واحدها میزان مصرف 
را محاسبه و جمع مبالغ دریافتی را به ما پرداخت 

می کنند.
برای پیگیری موضوع با سلیم نژاد رئیس شرکت 
شهرکهای صنعتی نی ریز تماس گرفتیم و او گفت: 
از یک ماه پیش این شهرک به شرکت خدماتی 

واگذار شده است و آنها موظف هستند نسبت به 
جمع آوری آب بهاء شرکت ها اقدام کنند.

متأسفانه در این رابطه یک واحد صنعتی مبلغ 45 
میلیون تومان و یک واحد دیگر 18 میلیون تومان 
بدهی دارد و ما هم به رغم اینکه با همکاری نماینده 
محترم مجلس، فرماندار گرامی و رئیس محترم آبفا 
شهرستان مهلت یک هفته ای گرفتیم اما باز هم 
اقدام به پرداخت نکردند و تا زمانی که این بدهی 

پرداخت نشود آب آن مجموعه وصل نخواهد شد.
وی همچنین عنوان نمود :تعداد کمی از واحدهای 
را  بهاء خود  آب  آن شهرک  در  تولیدی ساکن 

پرداخت کرده اند.

نمایشگاه دائمی صنایع دستی در نی ریز

//
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امید شهدان، نی ریزان فارس:

حالی  در  بهمن   ۱۲ کرونا  ستاد  جلسه 
برگزار شد که سویه ُامیکرون در نی ریز 

شیوع پیدا کرده است.
دکتر زهراسادات خامسی، معاون شبکه 
»ُامیکرون  گفت:  درمان  و  بهداشت 
دیگر  به  نسبت  باالیی  سرایت پذیری 
سویه ها به ویژه دلتا دارد. با ابتالی چندین 
نفر وارد پیک ششم شدیم و خوشبختانه 

هنوز به قله پیک نرسیدیم.« 
در  نی ریز  »شهرستان  داشت:  بیان  او 
وضعیت زرد قرار دارد و تا به حال، 9۲.4 
درصد مردم ُدز نخست، 84.3 درصد آنها 
ُدز دوم و تنها 3۲.5 درصد مردم ُدز سوم 
نفر   5۰۰ و    روزانه  کرده اند  دریافت  را 
برای تزریق واکسن به پایگاه های سطح 

شهرستان مراجعه می کنند.« 
خامسی به آمار مبتالیان به ُامیکرون و 
میزان بستری های آن پرداخت و گفت: 
هستند  بستری  بیمارستان  در  نفر   4«
چون  دارند.  بدی  حال  نفرشان  دو  که 
غالب  سوش  به عنوان  ُامیکرون  سویه 
تلقی می شود، ما همه موارد مثبت را باید 
ُامیکرون درنظر بگیریم. همچنین گلودرد، 
آبریزش بینی، سردرد شدید، سرفه و عالئم 
گوارشی، از موارد بسیار شایع ُامیکرون 

است.«
این متخصص عنوان داشت: »در دو هفته 
اخیر، ۲9۰ مورد تست داشتیم که ۱۱9 
مورد آن مثبت اعالم شد. شاید به غلط 
خطرش  ُامیکرون  سویه  که  شود  تصور 
کمتر، عالئم آن خفیف و زودگذر باشد؛ اما 

اصاًل این گونه نیست.«
خامسی گفت: »چنانچه بیماران زمینه ای 
عالئمی پیدا کردند، بستری شدنشان با 

بدحالی همراه خواهد بود.«
ماسک،  استفاده  از  خانگی،  قرنطینه 
فاصله گذاری اجتماعی و از همه مهمتر 
معاون  اکید  توصیه  سوم،  ُدز  دریافت 

بهداشت در مبارزه با این سویه بود.
این مقام مسئول با بیان این مطالب، گفت: 
»بسیاری از افراد عالئم دار به راحتی در 
سطح شهر تردد می کنند و جالب است 
حاضر  دارند،  عالئم  که  آنها  بسیاری  از 
به انجام تست نمی شوند. متأسفانه گروه 
سالمندان به دلیل عوارض ُدزهای قبلی، 
از ُدز سوم استقبال چندانی نکردند. البته ما 
تیم های سّیاری را برای معلوالنی که قادر 
واکسیناسیون  پایگاه های  در  حضور  به 

نیستند، به منازلشان اعزام کرده ایم.«

زهراسادات خامسی در ادامه گفت: »در 
عنوان  بهداشت  سازمان  دستورالعمل 
شده که در یک کالس چنانچه یک نفر 
مثبت شد، آن کالس باید تا ۲ هفته به 
صورت مجازی برگزار شود. ما کارکنان 
خودمان را چنانچه ُدز سوم دریافت نکرده 
باشند، برایشان غیبت می زنیم؛ لذا تقاضا 
داریم که بقیه ادارات هم این گونه باشند.« 

»در  داد:  خبر  همچنین  خامسی  دکتر 
معلم   ۶ و  دانش آموز   9 جاری،  هفته 
مثبت داشتیم و شنیده می شود در بیشتر 
عالئم   دارای  که  دانش آموزانی  مدارس، 

هستند، به مدیر اعالم نمی کنند.« 
آنالیزهای معاون شبکه بهداشت حاکی 
از آن بود که در روستاها کمتر کسی از 
واکسن استقبال می کند و از همه دردناکتر 
را  بیشتری  کودکان  ُامیکرون،  که  این 

درگیر خود می کند. 
در ادامه جلسه ستاد کرونا، فرماندار نی ریز 
این که در دست داشتن کارت  بیان  با 
واکسن برای صدور بلیط اتوبوس الزامی 
به  موظف  صنوف  »تمامی  گفت:  است، 
دریافت ُدز یادآور)سوم( هستند. به این 
باکمک  را  مشترک  گشت های  منظور 

بسیج راهی بازار کنید.« 
شبکه  معاون  به  خطاب  هدایت  مراد 
بهداشت و درمان گفت: »برای ترویج ُدز 
سوم بین مردم، از رسانه ها استفاده کنید.« 
باگالیه  شهرستان  ستادکرونای  رئیس 
عروسی  جشن  یک  برگزاری  از  شدید، 
۲ هزار نفری، خواستار این شد که آمار 
کارگران مجتمع فوالدغدیر، سیمان سفید 

و خاکستری، رینگ اسپرت و سنگبری ها 
بررسی و مشخص شود چه میزان واکسن 

دریافت کرده اند. 
»قهوه خانه ها  کرد:  تصریح  هدایت 
مسائل  رعایت  که  کافی شاپ هایی  و 
کنید.  پلمب  نمی کنند،  را  بهداشت 
رعایت  با  ورزشی  باشگاه های  همچنین 
فعالیت  می توانند  درصد   5۰ ظرفیت 
کنند. به همین منظور در مسابقاتی که 
برگزار خواهد شد، تماشاچی نباید شرکت 

کند.« 
وی افزود: »اداره تبلیغات اسالمی به ائمه 
جماعات بگوید که نمازگزاران را توجیه 
عید  بودن  پیش  در  به  توجه  با  کنند. 
نوروز، از مردم فهیم به ویژه اصناف تقاضا 
می کنیم به گونه ای رفتار کنند تا مجبور به 

تعطیلی مغازه ها در شب  عید باشیم.
همچنین رانندگان تاکسی  ها با ظرفیت 
در  کنند.  سوار  مسافر  شده  پیش بینی 
مراکز آموزش عالی و جاهایی که خوابگاه 

است، رعایت پروتکل ها فراموش نشود.
مدارس  و  ابتدایی  دوم  و  اول  پایه های 
آموزش حضوری  به  مجاز  که  روستایی 

هستند، تهویه مناسب هوا داشته باشند.«
را  خودش  خاص  حواشی  جلسه  این 
داشت؛ رؤسای اداراتی که عضو این ستاد 
بودند، یا حضور نداشتند و یا با تأخیر 3۰ 
دقیقه ای خود را رساندند که این موضوع 
با اعتراض شدید فرماندار روبه رو شد. حال 
باید دید چنین جلساتی که نقش مهمی 
در پیشگیری از کرونا دارد، آیا خروجی 

مفیدی به ارمغان خواهد آورد یا نه!

آماده باش مسئوالن

برای مقابله با ُامیکرون

هفت حادثه ترافیکی در هفته گذشته، 
3۱ مصدوم بر جای گذاشت.

مرکز  عمومی  روابط  گزارش  به 
نی ریز،  شهرستان   ۱۱5 اورژانس 
 ۱4:۱5 ساعت  که  حادثه  اولین  در 
روستاهای  بین  بهمن   ۶ چهارشنبه 
کوشکک و خواجه جمالی رخ داد، یک 
خودرو واژگون شد و سه خانم جوان 

سرنشین آن مصدوم شدند.
ساعت ۲۲:3۰ همان روز، یک خودرو 
سیمان  کارخانه  روبه روی  سمند 
خاکستری واژگون شد و 5 سرنشین 
آن مصدوم شدند. دو مرد و زن ۲5 و 
۲7 ساله آن ضربه مغزی شدند و پس 
یکی  شهدا،  بیمارستان  به  انتقال  از 
از آنها که وضع وخیمتری داشت، به 
بیمارستان شهید رجایی شیراز اعزام 

شد.
ساعت ۲۲:47 پنجشنبه 7 بهمن ماه، 
و  خارجی  شاسی بلند  خودرو  دو 
تصادف  دولت آباد  جاده  در  سمند 
کردند و ۶ نفر مصدوم شدند. 3 نفر از 
آنها به صورت سرپایی در محل درمان 
شدند و 3 مصدوم دیگر  بعد از دریافت 
اقدامات درمانی توسط تیم عملیاتی 
اورژانس، به بیمارستان شهدای نی ریز 

انتقال یافتند.
به گفته مدیر اورژانس ۱۱5 نی ریز، 
صبح   ۱۱:43 ساعت  بعدی،  حادثه 
جمعه 8 بهمن، با واژگون شدن پژو 
محور  در  نفر   3 مصدومیت  و   4۰5
مصدومان  داد.  رخ  بختگان  نی ریز- 
بعد از دریافت اقدامات درمانی توسط 
تیم عملیاتی اورژانس، به مرکز درمان 
بستر امام هادی) ع( آباده طشک منتقل 

شدند. 

ساعت  افزود:  کچویی  محمدحسین 
۱8:۱5 همان روز، بر اثر تصادف دو 
خودروی پژو 4۰5 و پژو پارس در جاده 
 - پلنگان   - نی ریز  )سه راهی  پلنگان 
هرگان(، 7 نفر مصدوم شدند. اقدامات 
درمانی توسط تیم عملیاتی اورژانس 
برای مصدومان انجام شد که 5 مصدوم 
به بیمارستان شهدای نی ریز منتقل 
شدند و ۲ مصدوم جهت انتقال به مرکز 

درمانی رضایت ندادند.
وی همچنین از حادثه واژگون شدن 
پراید در ساعت ۲۲:45  یک خودرو 
یکشنبه ۱۰ بهمن، در جاده آسیاب 
آبادزردشت خبر داد. در این حادثه که 
مأموران آتش نشانی هم حضور یافتند 
و خودرو و محل را ایمن سازی کردند، 
دو فرد ۱۶ و ۲7 ساله از ناحیه کمر، 

گردن و سر مصدوم شدند. 

یک واژگونی با 5 مصدوم در 
نخستین ساعات سه شنبه بارانی

مصدوم  از   ۱۱5 اورژانس  مسئول 
شدن ۶ نفر در دو واژگونی پراید در 

گردنه های استهبان و الی رز خبر داد.
۱۱:۲8صبح  ساعت  گفت:  کچویی 
سه شنبه ۱۲ بهمن، یک خودرو پراید 
واژگون  استهبان  جدید  گردنه  در 
شد و 5 نفر مصدوم شدند. بالفاصله 
آمبوالنسهای پایگاه کمربندی نی ریز 
و استهبان به محل حادثه اعزام شدند 
و بعد از دریافت اقدام درمانی توسط 
تیم عملیاتی اورژانس، چهار مصدوم 
به بیمارستانهای شهدای نی ریز و امام 
خمینی استهبان منتقل شدند و یک 
به صورت سرپایی در محل  مصدوم 

درمان شد.

با ثبت 89 مبتالی جدید به کرونا در 
مبتالیان  کل  تعداد  گذشته،  هفته 
کرونایی از ابتدا تا کنون به 5383 نفر 
رسید و خوشبختانه هیچ مرگی بر اثر 

کرونا ثبت نشد. 
مبتالیان شهرستان  میزان  همزمان، 

بختگان به ۲۲44 نفر رسید.
نوشتنی است تاکنون حدود 9۲ درصد 
)۶3597 دوز( جامعه هدف باالی ۱۲ 
سال در شهرستان نی ریز، واکسن دوز 
اول و 84 درصد )58۰74 دوز( واکسن 

دوز دوم را تزریق کرده اند.
۲۰447 نفر )33 درصد( نیز واکسن 

دوز سوم را تزریق کرده اند. 
همچنین حدود 775 نفر از کودکان 
زیر ۱۲ سال شهرستان، واکسن دوز 

اول کرونا را دریافت کرده اند.
پرستاری  دفتر  رئیس  گفته  به 
 4 هم اکنون  شهدا،  بیمارستان 
بیمارستان  در  کرونا  به  مبتال  نفر 
بستری هستند که حال ۲ نفرشان 

بد است.
لیال همایونی گفت: »در بازه 7 روزه 
هشتم تا چهاردهم بهمن ماه، ۱3 نفر 
شهدا  بیمارستان  در  کرونا  به  مبتال 

بستری شده اند.«

ترکیدن پیک نیک در خودرو، دو جوان 
35 ساله را راهی بیمارستان کرد.

این   ،۱۱5 اورژانس  مدیر  گفته  به 
حادثه ساعت 7:۲۰ یکشنبه ۱۰ بهمن 
در ورودی شهرک سنگ نی ریز رخ داد.

»این  گفت:  کچویی  محمدحسین 

ساله، دچار سوختگی  دو جوان 35 
درجه دو صورت، گردن، کف هر دو 
دست و سر و همچنین مسمومیت با 
گاز مونواکسید کربن شدند که پس از 
اقدامات درمانی اولیه، به بیمارستان 

شهدا انتقال یافتند.«

- متخصص اطفال »دکتر جم« سه شنبه 
و پنجشنبه 

»دکتر  عمومی  جراحی  متخصص   -
محمدی«  دوشنبه

- متخصص زنان »دکتر پویان«  یکشنبه
- متخصص زنان » دکتر تزنگ« دوشنبه

- متخصص زنان » دکتر شیربانی«  چهار 
شنبه

»دکتر  عروق  و  قلب  متخصص   -
اسالمی« سه شنبه و پنجشنبه

- متخصص مغز و اعصاب »دکتر گلریز«  
دوشنبه

- جراح مغز و اعصاب »دکتر احراری«  
شنبه و چهارشنبه

قاسم پور«  »دکتر  داخلی  متخصص   -
شنبه 

مرادی«  دکتر   « داخلی  متخصص   -
چهارشنبه

فرامرزی«  »دکتر  ارتوپد  متخصص   -
دوشنبه و سه شنبه

»دکترخامسی«  پوست  متخصص   -
یکشنبه و سه شنبه

»دکتر  روان  و  اعصاب  متخصص   -
لطفی« یکشنبه و دوشنبه

و  شنبه  پهلوان«  روانشناس»دکتر   -
چهارشنبه

- متخصص کلیه و مجاری ادراری »دکتر 
خواجه کریم الدین« یکشنبه

- متخصص طب فیزیکی و توانبخشی 
»دکتر حسام« چهار شنبه

جهت گرفتن نوبت، ساعت 7:3۰ صبح 
به درمانگاه تخصصی مراجعه کنید.

درمان  و  بهداشت  شبکه  رئیس 
شهرستان نی ریز از آغاز تزریق واکسن 
کرونا برای کودکان 9 تا ۱۲ سال از روز 

دوشنبه ۱۱ بهمن خبر داد.
شبکه  عمومی  روابط  گزارش  به 
بهداشت و درمان نی ریز، دکتر داور 
آل داود با اشاره به ابالغ واکسیناسیون 
کودکان 9 سال به باال در کشور گفت: 
این  برای  استفاده  مورد  واکسنهای 
گروه سنی به تأیید کمیته علمی ستاد 
ملی کرونا، سینوفارم و پاستوکووک 
بهداشتی  پایگاه   که  است  رسیده 
بهداشت  خانه های  نیز  و  ولیعصر 
 ۱۲ تا   9 کودکان  پذیرای  روستایی 

ساله جهت دریافت واکسن  هستند.

نتایج  به  توجه  با  کرد:  تصریح  وی 
سویه  موجود،  اطالعات  و  تحقیقات 
ُامیکرون برای کودکان نیز خطرناک 
است و در هفته گذشته و این هفته، 
شاهد افزایش ابتالی کودکان به این 
بوده  سرماخوردگی  عالئم  با  سویه 
و هستیم.  او از والدین خواست تا به 
در  کودکان،  ایمنی  افزایش  منظور 
کردن  واکسینه  فرصت جهت  اولین 
کودکان باالی 9 سال خود در ساعات 
کاری صبح به پایگاه ولیعصر مراجعه 

کنند.
برای  کرونا  واکسن  است  نوشتنی 
کودکان غیر ایرانی نیز در این گروه 

سنی تأمین شده است.

ادامه از صفحه یک

افزود:  آل داود  داور  دکتر   ...
بستری،  بیماران  انتقال  »برای 
اتوبوس آمبوالنس و آمبوالنس کمکی 
می آید و کلیه کارهای جابه جایی نیز 
در حال هماهنگی است. همچنین در 
این مدت، دو اکیپ به شکل جداگانه 
در همه بخشهای دو بیمارستان حضور 
دارند تا خللی در عملیات جابه جایی به 

ویژه برای بیماران ایجاد نشود.«
باید  این دوره  وی توصیه کرد: »در 
و  شود  فعال  بیشتر  پزشکان  مطب 
کارهای  به  نیاز  که  بیماران سرپایی 
به  را  مراجعه شان  ندارند،  اورژانسی 
بیمارستان کمتر کنند. با توجه به این 
که نیروهای ما در حال تقسیم شدن 

مراجعات  مردم  است  الزم  هستند، 
غیر ضروری به بیمارستان را کاهش 

دهند.«

رئیس شبکه بهداشت گفت: »در مورد 
بیمارستان شهدا و این که چه برنامه ای 
در آینده برای آن پیاده خواهد شد، 
هر  نشده؛  اعالم  چیزی  هیچ  هنوز 
چند انبارهای دارویی و تجهیزاتی و 
پانسیون پزشکان و کلینیک تخصصی 
باقی خواهند ماند. اما از نظر درمانی، 

فعاًل برنامه ای برای آن نداریم.«
رسمی  »افتتاح  داشت:  عنوان  وی 
با  نیز  سالمت  شهدای  بیمارستان 
دانشگاه  رئیس  و  استاندار  حضور 
علوم پزشکی، در همین هفته انجام 

می شود.«

31 مصدوم 

در 7 حادثه ترافیکی

آغاز واکسیناسیون کودکان 

علیه کرونا در نی ریز

ادامه اخبار در صفحه 9

این هفته:

پذیرش بیماران در 
بیمارستان جدید

آمار کرونا و واکسیناسیون

ترکیدگی پیک نیک

دو نفر را راهی بیمارستان کرد

برنامه درمانگاه تخصصی بیمارستان شهدا
  »16  الی 21 بهمن ماه« 

 سرعت افزایش بستری در ابتدای موج ششم بی سابقه است. 
و  ماسک  از  استفاده  کاهش  ُامیکرون،  انتقال  باالی  سرعت 
واکسن،  سوم  نوبت  کافی  پوشش  عدم  بهداشتی،  مراقبت های 
باز بودن تاالرها و رستوران ها، تجمع در محیط های بسته از جمله 
کنسرت و سینما، کالس های حضوری و خوابگاه ها، فقدان تهویه در 
حمل  و نقل عمومی به خصوص مترو، اتوبوس و قطار و دورهمی های 

خانوادگی، از مهمترین دالیل افزایش ناگهانی آمار بستری  است.
سهم نوزادان و کودکان از موارد بستری به طرز بی سابقه ای افزایش 

یافته است. 
به علت سرمای هوا، عماًل امکان تهویه مناسب در مترو و اتوبوس، 
ادارات و بانکها، شرکتها و اصناف وجود ندارد. تنها راه جلوگیری از 
بروز بحران، تعطیلی سریع ادارات دولتی و بانکها و فعالیتهای غیر 
ضروری در شهرهای قرمز و نارنجی و همچنین ممنوعیت جدی 
هرگونه تجمع از جمله در تاالرها و رستورانها، کالسهای حضوری و 

خوابگاه ها و لغو مراسم و مناسبت ها در کل کشور است.
آمار شهرستان ها )پنجشنبه ۱4 بهمن(:

77 قرمز،  ۱79 نارنجی،  ۱8۱ زرد و  ۱۱ آبی
این در حالی است که از ۲۰  آذر امسال هیچ شهری در وضعیت قرمز 

نبود.

حمله ُامیکرون به کودکان
همزمان با افزایش روزانه موارد ابتال به کرونا در کشور گزارش ها از 
تکمیل ظرفیت بخشهای ویژه کودکان در بیمارستان ها حکایت 

دارد.
این  بار کرونا کودکان را هدف گرفته و تخت های بیمارستان کودکان 
در برخی شهرها از جمله قم با کودکان مبتال به ُامیکرون پرشده 

است.
بازشدن مدارس و حضور کودکان در مهدهای کودک، یکی از دالیل 
اصلی ابتالی کودکان است. تفاوت ُامیکرون با دیگر سویه ها این است 
که کودکان هم درگیر می شوند.  بخش های پی آی سی یوی )بخش 

مراقبت های ویژه کودکان( ما پر از کودکان مبتال به ُامیکرون است.

10 مرکز استان در وضعیت قرمز کرونا
//

9
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فرمانداری - جهاد کشاورزی )شورای 
کشاورزی( - بانک کشاورزی

چرا باید برای کسی که نیاز به وام دارد اینقدر 
سختگیری های بی جهت شود و این که بانکهای 
محترم در قبال وامی که پرداخت می کنند، ضامن 
یا چک معتبر یا نهایتًا سفته دریافت می کنند. 
حداقل به قشر ضعیف جامعه و کشاورزانی که 
دچار خسارت شده اند نگاه ویژه ای کنند و وامی 
را که برای نیاز های اولیه مردم است، پرداخت 

کنند .
االن بانک کشاورزی تشکیل پرونده وام را بسته 
است. آن هم سه ماه قبل از عید. این در حالی است 
که وزیر اقتصاد گفته بود: برای پرداخت نکردن 
وام به متقاضیان در ماه های پایانی سال هیچ 
دستور العملی صادر نشده است. لطفًا پیگیری 

کنید.

پاسخ مشترک فرمانداری و جهاد 
کشاورزی:

مدیریت جهاد کشاورزی در خصوص تسهیالت 
درصد   ۱۰۰ به  تقریبًا  جاری،  سال  تکلیفی 
تعهدات خود عمل  کرده  است و تمامی روال 
درخواست وام و معرفی به بانک، از طریق سامانه 
سیتا و هماهنگ با سراسر کشور بوده و تا آنجا 
که امکان داشته با رایزنی، مشکالت را مرتفع 
نموده است که نمونه بارز آن، وام دامدارکارت 
است که با شرایط و ضمانت حداقلی در اختیار 

دامداران قرار می گیرد.
در خصوص روال قانونی و اداری بانکها نیز این 
شهرستانی  شعب  با  خوبی  تعامل  مدیریت 
دارد؛ ولی پرواضح است که شعب شهرستانی 
کشوری  دستورالعمل های  و  بخشنامه ها  تابع 
کاری  حیطه  در  که  هستند  مرکزی  بانک  و 
تبع  به  مدیریت  این  و  نیست  جهادکشاورزی 
آن نیز نمی تواند دخل و تصرفی در روند بانکی 

تسهیالت داشته باشد.

جهاد کشاورزی
۱- می خواستم ببینم آیا نظارتی روی نانوایی ها 

هست؟
رفتیم،  جا  هر  و  است  ظهر   ۱۲ ساعت  االن 

می گویند نان نیست. 8 شب نان تمام شده، ۱۲ 
ظهر تمام شده؛ این چه برنامه ای است؟

ساعت 5 عصر هم که نانوایی ها پخت نمی کنند.
۲- لطفًا پخت نان محلی را در مرکز شهر راه اندازی 
کنید. چون نانهای لواش خمیر است و برشته 
نیست و به اجبار می خریم. کاش مثل شهرهای 
فسا و شیراز کیفیت نان را باال ببرید. اینجا مردم 
پول می دهند و خمیر می خورند و بعد دچار معده 
درد می شوند. نان باید خمیر مایه داشته باشد و 
یک ساعت قبل خمیر آماده شده باشد؛ نه این که 
فوری خمیر کنند و بپزند. نظارت داشته باشید؛ 
هر چند نانوایی ها با اداره زندان و بیمارستان 

قرارداد دارند و ضرر نمی کنند.

پاسخ جهاد کشاورزی:
۱- پایش نانوایی های شهرستان نی ریز با جدیت 
ادامه دارد و متخلفان پس از شناسایی، برای 
تشکیل پرونده به بازرسی اتاق اصناف معرفی 

می شوند.
در این بازدید ها، مواردی چون، تعطیلی خارج 
 از برنامه، قیمت و وزن چانه نان، نصب تابلوی 
نانوایی ها  تعطیل  روزهای  اعالم  و  کار  ساعت 

بررسی می شود.
 نانوایی هایی که تعطیلی خارج از برنامه دارند، 
همچنان  خواهدشد؛  برخورد  آنان  با  به شدت 
که در نظارت های میدانی تا کنون برخی از آنان 
شناسایی، به مراجع ذیصالح معرفی و از سهمیه 

آرد آنان نیز کسر شده است.
۱- مورد اول، اعم از صنعتی و سنتی در حیطه 

اختیارات اداره صمت و اتاق اصناف است.
مورد دوم، ادارات مذکور بر اساس قانون و وفق 

مقررات، سهمیه اختصاصی دارند.

نماینده مجلس
آن موقع که نیکزاد نایب رئیس مجلس انقالبی 
قرار شد ۱۱ میلیارد تومان تا پایان سال 99 برای 
روگذر بدهد و هفته نامه شما هم تیتر کرده بود، 
بهتر است نماینده وعده دو سال پیش را عملی 
کند و به مدیر راه حواله ندهد. تازه از ۱5 درصد 
حقوق معدنها هم می شود هفته ای یک رو گذر 

برای نی ریز ساخت.

فضای  و  اموررسانه  عمومی،  روابط  پاسخ 
مجازی دکتر طهماسبی:

با سالم خدمت شهروندان گرامی، در خصوص 
به  اول،  سؤال  در  محترم  شهروند  مطالبه 
استحضار می رساند از مبلغ مصوب سفر دکتر 

نیکزاد و پس از سفر ایشان،  حدود 5 میلیارد به 
صورت اسناد به پیمانکار پرداخت گردید.

فرمانداری - بهزیستی -شهرداری نی ریز - 
شورای شهر نی ریز

در مورد خبر تعطیل کردن مراکز جمع آوری 
به  آیا  بنگرید.  را  مسئله  عمق  لطفًا  ضایعات، 
دادستان هم گفته اید که گود زباله شهر را اجاره 
داده اید و از همین ضایعات پول در می آورید و 
معلوم نیست خرج کجا می شود؟ آیا اگر پاکبانان 
این ضایعات را جمع کردند، پول آن را به این 
کودکان کار می دهند؟ با یک حساب سرانگشتی، 
می بینم که حدود ۱5۰ میلیون تومان ضایعات 
هر ماه در شهر تولید می شود و این پولی است که 
به بچه های کار می رسد. این بچه ها از ۱۰۰ نفر 
هم بیشترند؛ از دختر گرفته تا بچه زیر 5 سال . 
ان شاءا... که خدا اصلش را درست کند و خودمان 
را فریب ندهیم و جلو نان در آوردن مردم را 

نگیریم.
به جای این که یک کار درستی برای کودکان کار 
در نظر بگیرند، همین را هم که دارند، می خواهند 

از آنها بگیرند.

پاسخ فرمانداری:
پاسخ مربوط به شهرداری است.

پاسخ بهزیستی:
که  می رساند  استحضار  به  احترام،  و  سالم  با 
بهزیستی، با توجه به دستورالعمل های اجرایی، 
حمایت  کودکان  و  نیازمند  خانواده های  از 

می کند.

پاسخ شهرداری نی ریز:
پاسخ به این سؤال متعاقبًا در شماره آینده درج 

می گردد.

توزیع برق
روشنایی  به  مهر  مسکن  اطراف  خیابانهای 

احتیاج دارد. لطفًا اقدام کنید.

پاسخ توزیع برق:
با سالم، طی بازدید میدانی مورخ ۱4۰۰/۱۱/۱۰ 
روشنایی  مشکالت  عمده  مهر،  مسکنهای  از 
مربوط به داخل محوطه بلوکها است که در حوزه 
عملیاتی این مدیریت نمی باشد. ضمنًا روشنایی 
معابر خیابانهای مجموعه مسکن مهر سرویس و 

تعمیر شده است.

تمامی  می توانند  عزیز  همشهریان  همچنین 
غیرحضوری  صورت  به  را  خود  درخواستهای 
و از طریق اپلیکیشن برق من و سامانه خدمات 
الکترونیک شرکت توزیع برق فارس به نشانی 

farsedc.ir   ارسال و پیگیری نمایند.

شبکه بهداشت و درمان
۱- چرا دندان پزشک در برنامه پزشکان کلینیک 

تخصصی دیده نمی شود؟!
۲- چرا نوبت دهی متخصص گوش، حلق و بینی 
این گونه است؟ باید یک هفته قبل نوبت بگیریم؛ 
آن هم دو روز، در حالی که روزی 5 نفر را می بیند؛ 
آن هم فقط بیماران خودش را که عمل کرده. 
مسئوالن شهر چرا رسیدگی نمی کنند؟ فسا و 
استهبان پر از متخصص است؛ چرا اینجا چنین 

است؟
3- ای کاش چشم پزشک مطب داشت تا نخواهیم 
یک هفته منتظر بمانیم. اگر یک نفر بخواهد کور 
شود، تکلیفش چیست؟ واقعًا برای یک شهرستان  
نداشته  مطب  چشم پزشک  که  نیست  زیبنده 

باشد؛ مسئوالن کمی فکر کنید.
4- از یک طرف می گویند ُامیکرون زیاد شده و از 
مردم می خواهند پروتکلهای بهداشتی را رعایت 
کنند. از طرف دیگر خودشان مدارس و دانشگاه ها 
که  ابتدایی  مدارس  بخصوص  کرده اند.  باز  را 
واکسن هم نزده اند. این چند ماه که آنالین بود، 
مشکلش چه بود؟ عالج واقعه را قبل از فاجعه 

کنید.

پاسخ شبکه بهداشت و درمان:
۱- با سالم و خدا قوت، دندانپزشکی برنامه جدا 
از سیستم درمانگاه دارد و همه روزه صبح ها در 

طبقه دوم همین مرکز حضور دارند. 
بینی،  و  حلق  گوش،  متخصص  مورد  در   -۲
برخوردیم که در حال  به مشکالتی  متأسفانه 

پیگیری و رفع مشکل هستیم. 
3- حضور متخصص در سطح شهر مربوط به نظام 
پزشکی است و ما تنها می توانیم در مورد حضور 
پزشک در کلینیک  و مجوز های آن دخالت کنیم.

است  کشوری  دستور  مدارس  بازگشایی   -4
و شبکه بهداشت دخالتی در آن ندارد. ما نیز 
مخالف باز شدن مدارس با توجه به شرایط پیش 
رو هستیم. در حال حاضر قرار بر تشکیل جلسه 
ستاد کرونا شد تا در مورد این موضوع به صورت 

شهرستانی تصمیم گیری شود.

شورای ترافیک

روبروی  و  مهر  مسکن  نزدیک  قبل  ماه  چند 
نانوایی سنگک تازه تأسیس شده، چند تصادف 
شد و بعد از مدتی بریدگی باالی بولوار را بستند. 
از  موتورها  و  ماشینها  9۰درصد  تقریبًا  االن 
بریدگی پایین تر، یعنی به صورت خالف حرکت 
می کنند تا سمت مسکنهای مهر بروند. این واقعًا 
بد است. ماشین از آن طرف با سرعت می آید و 
بعد از این طرف بریدگی، چند ماشین پشت هم 
خالف می روند. خواهش می کنم این موضوع را 

پیگیری کنید.

پاسخ شورای ترافیک:
موضوع بررسی و در جلسه آتی شورای ترافیک 

پیگیری خواهد شد. 

مخابرات
چرا در قسمت آقای ...، عبارت از ارائه خدمات 
بدون  ماسک به مشتریان معذوریم، وجود ندارد 
و خود ایشان و ارباب رجوعشان بدون  ماسک 
هستند؟ چرا در این شرایط حساس ُامیکرون 

رعایت نمی کنید؟

فرماندهی انتظامی
کسانی  کرونایی  جریمه های  به  رسیدگی  چرا 
که برگ تردد داشته اند، ماه ها طول می کشد و 
راهنمایی و رانندگی پاسخ درستی نمی دهد؟ما 
مشکل  به  خودرومان  پالک  تعویض  برای 
خورده ایم و هر روز هم که پیگیری می کنیم، 
وعده امروز و فردا می دهند. در صورتی که در 

شهرهای دیگر یک هفته ای مشکل حل می شود.

مسئوالن مربوط
نی ریز(  در  زن  روز  برگزاری  خبر  مورد  )در 
حقوق  برخی  از  زنان  وقتی  بگویم  می خواهم 
اصلی اجتماعی محرومند، بزرگداشت روز زن 

چه فایده ای دارد؟

مردم
کاش مردمی که این روزها به جنگل و بخصوص 
پلنگان می روند، درختان سبز را آتش نمی زدند. 
متأسفانه برخی افراد برای درست کردن کباب و 
چای، درختان سبز را می شکنند و آتش درست 

می کنند.

نی ریزان فارس
۱-   با سالم، لطفًا در مورد نوشتن کلمه نیریز یا 
نی ریز در هفته نامه بنویسید. این که بعد از سالها 

نشده،  انتخاب  نی ریز  برای  واحدی  واژه  هنوز 
کوتاهی از کیست؟! و چرا؟

فراوان. هر  با سالم و درود  نی ریزان فارس؛ 
دو واژه مدافعانی دارد. یکی از استداللهای واژه 
»نیریز« سر هم نوشتن در اسناد گذشته و تاریخی 
است. البته این استدالل به تنهایی کافی نیست؛ 
چون در اسناد تاریخی، تهران را با حرف »ط« 
نیریز،  پایه ای  مشکل  اما  نوشته اند.  )طهران( 
اشتباهات بسیاری است که به خاطر شباهت با 
شهر »تبریز« رخ می داد. تا حدود سال۱3۶7 که 
در مکاتبات اداری و پاکتهای چاپ شده ادارات، 
نی ریز سر هم نوشته می شد، نامه های زیادی از 
نی ریز به تبریز و از تبریز به نی ریز می آمد و موجب 
سردرگمی مردم و ادارات و به تعویق افتادن امور 
جاری اداری می شد. لذا تصمیم قطعی این شد که 

از واژه »نی ریز« استفاده شود.
به نظر می رسد استفاده از این واژه قابل دفاع تر 

است و موجب مشکل برای مردم نمی شود.
۲-  خدایی از شما بعید است که چنین اخباری 
شما  سایت  کنید.  منتشر  را  اشتغال(  )خبر 
اخباری  چنین  با  لطفًا  است؛  بیننده ترین  پر 
اتفاقی  اگر چنین  ندهید.  تنزل  را  جایگاهتان 
افتاده، چرا این همه جوان بیکار داریم؟ البته 
شهرستان  در  معدنی  شغلهای  نماند؛  ناگفته 
برای خواص ایجاد شده. ببینید از گردنه الی رز 
تا انتهای جعفرآباد چند تا معدن و توسط چه 
افرادی زده شده؟ چرا به افراد بومی واگذار نشده؟

نی ریزان فارس؛ با سالم و درود فراوان. وظیفه 
در  که  است  مسائلی  انعکاس  رسانه،  حرفه ای 
جامعه می گذرد. وقتی که مسئوالن مربوط به 
حوزه اشتغال در جلسه رسمی آمار عملکردشان 
گزارش  از  که  است  مردم  حق  می دهند،  را 
سکوت  شما  نظر  به  یابند.  اطالع  مسئوالن 
اثری  چه  خبرهایی  چنین  برابر  در  رسانه ای 
باشد؟ مطلع شدن  بر اشتغال داشته  می تواند 
مردم موجب نقد و بررسی می گردد. شما هم به 
عنوان یک شهروند حق دارید به مسئوالن مربوط 
که این گزارش را ارائه کرده اند، به طور حضوری 
مراجعه کنید و اسناد و دالیل آنها را بشنوید و 

ببینید. به لحاظ قانون هم هیچ ایرادی ندارد.
 ادارات، سازمانها و نهادهایی که در این 

شماره به سؤاالت و انتقادات مردمی 
پاسخ نداده اند:
- بانک کشاورزی

- شورای شهر نی ریز
- مخابرات

- فرماندهی انتظامی

//
//

عابد نعمتی، نی ریزان فارس:

قرارگاه حضرت زهرا)س( با هدف ساماندهی 
همت  به  حجاب،  و  فرهنگی  مسائل 
دادگستری شهرستان نی ریز در گلزار شهدا 

افتتاح شد.
حضور  با  بهمن ماه   ۱۲ که  مراسم  این  در 
دادستان،  دادگستری،  رئیس  فرماندار، 
مسئول دفتر نماینده مجلس و برخی رؤسای 
تواشیح  گروه  اعضای  شد،  برگزار  ادارات 
و  پرداختند  برنامه  اجرای  به  بیت االحزان 

سپس فرماندار سخنرانی کرد.
مراد هدایت،  بی توجهی به مسئله حجاب و 
عفاف را یکی از مسائلی دانست که جامعه ما 

را رنج می دهد.
کنار  در  قضایی  دستگاه  ورود  از  وی 
دستگاه های فرهنگی، برای شروع یک کار 

بلند مدت ابراز رضایت کرد.
در ادامه، رئیس دادگستری، بحث هدایتگری 
مثل  نهاد خاص  به یک  را منحصر  جامعه 

دستگاه قضایی ندانست و تأکید کرد که این 
روحیه باید بین تمامی نهادها باشد.

با  ما  که  این  بیان  با  غضنفرنژاد  حسین 
دنبال  به  فاطمی  شعر  جشنواره  برگزاری 
ایجاد یک هویت جدید در شهرستان بودیم، 
عنوان داشت: »اگر برای آسیبهایی که با آن 
مواجه ایم کاری انجام ندهیم، یک خالء در آن 
مسیر ایجاد می شود و هدف از بین می رود. 
مواجه ایم،  آن  با  هم اکنون  که  دغدغه ای 
ایجاد  باعث  می تواند  که  است  مسائلی 
آسیبهای اجتماعی و به دنبال آن وقوع جرم 

شود؛ مثل بدحجابی، خودکشی و ...«
وی افزود: »این که با چه راه حلی این آسیبها 
برطرف شود و چه افرادی می توانند کمک 
با  نیاز به یک خرد جمعی دارد که  کنند، 
تشکیل این قرارگاه توسط دادستان، اجرایی 

می شود.«
در پایان، دادستان شهرستان نی ریز به هدف 
کرد  اشاره  قرارگاه  این  استقرار  و  تشکیل 

و گفت: »آن چیزی که ما هر روز در دستگاه 
عظیم  سیل  می کنیم،  مشاهده  قضایی 
روابط،  نوع  جمله  از  فرهنگی  پرونده های 
دعواهای خانوادگی، نوع حجاب و ... است. 
زیبنده  حجاب،  وضعیت  این  معتقدیم  ما 
و  همراهی  با  لذا  نیست.  نی ریز  شهرستان 
حمایت برخی دوستان به این مسئله ورود 
کردیم. بنای ما بر این است که به صورت 
مستمر در نقاط مختلف شهر قرارگاه تشکیل 
و مستقر شود. جلسات پرسش و پاسخ و امر به 
معروف و کارهای فرهنگی باشد تا باعث شود 

فضای شهر به سمت مثبت حرکت کند.«
اکبر شهسوار گفت: » مسئله فرهنگ مسئله 
اساسی و زیربنایی است و آثار کار فرهنگی 
طوالنی مدت است. جامعه هدف ما کودکان، 
نونهاالن، مدارس و دانشگاه ها است. حتی اگر 
ما بتوانیم شیب این روند را کند کنیم و این 
وضعیت را سر و سامان دهیم ، کار ارزشمندی 

است.«

قرارگاه حضرت زهرا )س( افتتاح شد
کشف  از  استان  انتظامی  فرمانده 
۲۲5 کیلو حشیش در محور قطرویه- 

سیرجان خبر داد. 
اظهار  در  حبیبی  رهام بخش  سردار 
با  مبارزه  پلیس  »مأموران  داشت: 
هنگام  نی ریز،  شهرستان  موادمخدر 
کنترل خودروهای عبوری در محور 
دستگاه  یک  به  سیرجان   - قطرویه 
مشکوک  پارس  پژو  سواری  خودرو 
شدند و دستور ایست دادند. اما راننده 

آن بدون توجه، فرار کرد.«
مسافتی  طی  از  »پس  افزود:  وی 
تعقیب و گریز، مأموران با استفاده از 

به  اقدام  سالح،  کارگیری  به  قانون 
تیراندازی و در نهایت خودرو را توقیف 

کردند.«
فرمانده انتظامی استان گفت: »در 
این خودرو، ۲۲5 کیلو  از  بازرسی 
حشیش کشف و در این خصوص 
یک قاچاقچی مواد مخدر دستگیر 

شد.«
»مبارزه  کرد:  تأکید  حبیبی  سردار 
بی امان با قاچاق مواد مخدر، همواره به 
عنوان یکی از مأموریتهای ویژه پلیس 
انتظامی  فرماندهی  کار  دستور  در 

استان فارس قرار دارد.«

دادستان کل کشور در بخشنامه ای به 
همکاران قضایی در زمینه صدور قرار 
وثیقه، موارد جدیدی را درخصوص 
در نظر گرفتن خودرو و اموال منقول 
به عنوان پذیرش وثیقه لحاظ کرده 
را  جدیدی  شرایط  می تواند  که 
کیفری  جمعیت  کاهش  درخصوص 

برقرار سازد.
دادستانی کل کشور در بخشنامه ای 
مراکز  دادستان های  به  خطاب 
که  خواست  آنها  از  استان ها، 
وثیقه های معرفی شده از نوع اموال 

منقول نظیر خودرو را بپذیرند.

به گزارش ایسنا به نقل از مرکز رسانه 
دادستانی  بخشنامه  در  قضائیه،  قوه 
کل کشور به دادستان های عمومی و 

انقالب مرکز آمده است:
به  خودرو  متعارف  ارزش  چنانچه 
تشخیص مقام قضایی تکافوی میزان 
مراجعه  با  بنماید،  را  صادره  وثیقه 
وثیقه گذار و مالحظه مدارک معتبر 
و احراز مالکیت وی، دستور توقیف 
صادر و خودرو با مسئولیت وثیقه گذار 
به پارکینگهای مجاز معرفی و قبض 
قرار  و  نگهداری  پرونده  در  مربوط 

قبولی وثیقه صادر می شود.

بیماری های  مدیریت  مرکز  رئیس 
واگیر وزارت بهداشت:

واکسن آسترازنکا عارضه نادری دارد 
که ممکن است باعث لخته شدن خون 
در برخی از عروق حیاتی و مهم بدن 
همچون عروق مغز، قلب و اندام ها شود.

واکسن  این  از  باروری  سنین  افراد 
استفاده نکنند و همچنین توصیه شده 

که افراد زیر 5۰ سال تا حدامکان از 
واکسن های دیگر استفاده کنند.

متأسفانه برخی افراد به دلیل اخذ ویزا 
کشورها  از  بعضی  به  مسافرت  برای 
آسترازنکا  واکسن  تزریق  متقاضی 
جدی  توصیه های  رغم  به  و  هستند 
دریافت  خواهان  بهداشتی،  مأموران 

این واکسن هستند.

تصادف خودرو و موتورسیکلت با دو 
دختربچه 4 و 8 ساله در خیابانهای 
راهی  روز  یک  در  را  آنها  نی ریز، 

بیمارستان کرد.
به گفته مدیر اورژانس ۱۱5 شهرستان 
 ۱۲:48 ساعت  حادثه  اولین  نی ریز، 
چهارشنبه ۶ بهمن در تقاطع خیابان 

ابوذر و طالقانی رخ داد.
با  خودرو  برخورد  حادثه،  این  در 
دختربچه 4 ساله ای که وسط خیابان 

آمده بود، وی را از ناحیه گردن مصدوم 
گفت:  کچویی  محمدحسین  کرد. 
تصادف  روز،  همان   ۱7:4۰ »ساعت 
موتورسیکلت با یک دختر 8 ساله در 
داروخانه  )روبروی  ولی عصر  خیابان 
دکتر صادق(، وی را از ناحیه مچ پا 

دچار آسیب دیدگی کرد.
هر دو مصدوم پس از اقدامات درمانی 
اولیه توسط کارکنان اورژانس ۱۱5 به 

بیمارستان شهدا انتقال یافتند.

حادثه ترافیکی برای 2 دختر  بچه توقیف پژو با   225  کیلو حشیش 
در خیابانهای نی ریز

خودرو هم به عنوان وثیقه مورد قبول است لخته خون عارضه نادر واکسن 
آسترازنکا است
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توزیع  تخم مرغ و برنج 
تنظیم بازار در نی ریز

روابط عمومی مدیریت جهادکشاورزی:

در سطح  هفته  ابتدای  از  بازار  تنظیم  برنج  و  تخم مرغ 
شهرستان توزیع شده و همچنان ادامه  دارد.

کشاورزی  جهاد  مدیریت  بازرسی  و  حراست  مسئول 
شهرستان نی ریز گفت: توزیع تخم مرغ به میزان دو تن در 
سطح شهر نی ریز توسط فروشگاه میچکا و برنج تایلندی 
و هندی به میزان 38 تن در بیشتر فروشگاه های شهر و 

بخش ها درحال انجام است.
وی همچنین قیمت هر شانه تخم مرغ تنظیم بازار را 39هزار 

تومان اعالم کرد.
در  کشاورزی  محصوالت  توزیع  تأکیدکرد:  عنایت الهی 
قالب تنظیم بازار در دستور کار است و به صورت مرحله ای و 

مستمر ادامه خواهد یافت.

آماری از باران
در هفته گذشته میانگین بارش در شهرستان نی ریز و 
بختگان 4.1 میلی متر بود که طبق روال همیشه پلنگان با 

12.5 میلی متر در صدر قرار گرفت.
آمار باران را در دیگر نقاط تا ساعت 18:30 عصر سه شنبه 

12 بهمن به شرح زیر می بینید:

بارش اخیرنام ایستگاه 
سال زراعی

1401-1400

094.8نی ریز 

6.5109.5آباده 

12.5234.6پلنگان 

1.591تم شولی

5.595.5کوشکک

6.5105.5جزین 

2162.5چاه نصرویه

5167.2چنارویه

7121ده چاه

070.7 ده وزیر

5114دهمورد

0111.1ریزاب

11.5116.4طشک 

1.580.2قاسم آباد

096.5قطرویه 

5.7169.1مشکان 

0.499.7وزیره 

1.5160هرگان 

583کنگاشی

4.1120.1میانگین

نواخته شدن
زنگ انقالب در نی ریز

سمیه نظری، نی ریزان فارس:

به مناسبت سالگرد ورود تاریخی امام خمینی)ره( 12 بهمن 
در دبیرستان نمونه دولتی فاطمیه شهرستان نی ریز، زنگ 

انقالب نواخته شد.
این آئین با حضور حجت االسالم سیدجواد فقیه امام جمعه 
موقت نی ریز، فرماندار،  شهردار و دیگر مسئوالن و مدیران 

ادارات و با حضور تعدادی از دانش آموزان برگزار شد.
اجرای سرود، دکلمه خوانی توسط یکی از دانش آموزان، 
سخنرانی جمالی مدیر آموزش و پرورش،  حجت االسالم 
فقیه و هدایت فرماندار شهرستان از جمله برنامه های امروز 

بود.
نی ریز  فرمانداری  عمومی  روابط  گزارش  به  همچنین 
مسئولین شهرستان نی ریز پیش از این مراسم به گلزار 

شهدا رفتند و به مقام شامخ شهدا ادای احترام نمودند.
دیدار مسئوالن با امام جمعه موقت نی ریز و برگزاری رژه 
موتوری توسط ده ها خودرو و موتورسوار متشکل از نیروهای 
نظامی، انتظامی، بسیجیان، اقشار مختلف مردم، مسئوالن 

ادارات ونهادها دیگر برنامه آن روز بود.

چالش در اطالعیه 
استخدامی فوالد

و چند پیشنهاد
 ادامه از صفحه یک

... از اتباع ایران انتخاب خواهد کرد و آن نیز مسلم است که 
مستخدمین غیر فنی کمپانی منحصرًا از اتباع ایران خواهند 

بود.«
در اطالعیه قبلی فوالد که مهرماه سال 1395 منتشر شد، 
همین بحث ها باال گرفت و در نهایت با پیگیری مردم، رسانه ها 
و مسئوالن وقت، تغییراتی در شرایط استخدام رخ داد. در آن 
زمان نگارنده در سرمقاله ای به همین موضوع پرداخت که این بار 

نیز به نظر می رسد یادآوری نکاتی از آن نوشته الزم باشد.
از مدیر جوان و جدید فوالد نیز که به نظر می رسد اهمیت افکار 
عمومی را خوب می داند انتظار می رود در این راه از خواسته بحق 

مردم دفاع کند.
*****

در آن سرمقاله آمده بود:
طرح های اقتصادی مشابه فوالد از نظر تأثیری که بر منطقه 

دارد، دارای دو وجه متفاوت است:
از یک سو می تواند برای منطقه رونق اقتصادی، ورود سرمایه، 
ایجاد اشتغال، رشد صنایع جانبی، افزایش رفاه، و در مجموع 

توسعه اقتصادی به همراه بیاورد.
از دیگر سو اما، چنین طرح های بزرگی، پیامدهای منفی به 

همراه دارد، از جمله:
طرح فوالد  محیط زیست را با تنش مواجه می کند. 

طرح های بزرگ اقتصادی همواره برای محیط زیست منطقه 
چالش ایجاد می کنند. در بحث توسعه ی پایدار نکته ی برجسته 
این است که »توسعه باید همراه با حفظ محیط زیست برای 
نسلهای آینده باشد«. نه این که یک طرح اقتصادی در یک 
منطقه ایجاد شود و برای دو سه نسل بعد، سرزمین سوخته بر 
جا بگذارد. نمونه ی آنچه در سالهای پس از جنگ بر سر اصفهان 
آمد و طرح های آب بر صنعتی کار را به خشکی امروِز نصِف جهان 

رسانیدند.
از طرفی طرح فوالد نی ریز به مقادیر زیادی آب نیاز دارد که باید 
از منابع زیر و روزمینی منطقه تأمین شود. این هم چالشی دیگر 
برای محیط زیست و کشاورزی و حتی زندگی اجتماعی مردم 

قطرویه و کلیت شهرستان خواهد بود. 
اثر دیگر این طرح تغییرات اجتماعی و فرهنگی است که در پی 

مهاجرت افراد از دیگر مناطق کشور به شهرستان رخ می دهد.
پس اینگونه طرح ها، هم اثرات مثبت دارد و هم پیامدهای منفی.

نکته مهمی که مسئوالن فوالد باید از هم اکنون به آن توجه کنند 
این است که وقتی طرح بزرگ فوالد در منطقه ای اجرا می شود، 

خودبه خود اثرات تخریبی آن برای همان منطقه است.
اگر مردم شهرستان نی ریز در خط مقدم تحمل تبعات چنین 
طرحی هستند، باید در مواهب اقتصادی آن نیز در اولویت 

باشند.
در این مرحله که آگهی استخدام انتشار یافته، مطالبه و خواسته 
بحق و جدی مردم شهرستان نی ریز این است که در استخدام 
افراد، اولویت اصلی به افراد بومی شهرستان نی ریز و نه حتی 
استان فارس داده شود.  چه این که همین مردم سالها انتظار 
کشیده و در آینده نیز باید بار پیامدهای منفی آن را به دوش 
بکشند. از همین رو حق دارند که جوانانشان در فوالد نی ریز 

اشتغال یابند.
چه این که بیشتر جوانان نی ریز در رشته های مختلف فنی 
و مهندسی و غیره تحصیالت و مهارت دارند و اکنون بیکار 

هستند.
نه  استخدامی  اولویت  یافته  انتشار  استخدامی  اطالعیه  در 

شهرستان نی ریز بلکه استان فارس قرار داده شده است. 
این یعنی افرادی از سراسر استان فارس امکان استفاده از سهمیه 
بومی را دارند. جالب این که یک جوان نی ریزی و حتی اهل 
قطرویه  که سالها در همین شهرستان و پشت دیوارهای طرح 
فوالد زندگی کرده، در استخدام سهمی مساوی با فردی دارد که 

شاید در طول عمرش حتی یک بار نی ریز را ندیده باشد.
گرچه همه جوانان این کشور هم وطن ما هستند و اشتغال 

هرکدام از آنان آرزوی همه ماست.
یکی از دوستان که در معدن سنگ آهن گل گهر سیرجان شاغل 
است می گفت: االن شرایط به گونه ای است که مردم و مسئوالن 
سیرجانی به سختی اجازه می دهند یک غیرسیرجانی در این 

طرح شاغل شود.
در پایان، چند پیشنهاد اصالحی می تواند راه گشا باشد.

- بهتر است بومی را حوزه انتخابیه نی ریز، استهبان و بختگان 
قرار دهند.

- یکی از دالیلی که فوالد بر استان فارس به جای نی ریز تأکید 
دارد شاید این نکته باشد که به دنبال قوی تر کردن تیم خود 
بومی  با  اولویت  کند:  ذکر  می تواند  صورت  این  در  است. 
شهرستان نی ریز )یا حوزه انتخابیه( است به شرطی که دارای 

حداقل صالحیت های فنی مورد نیاز باشد.
- یا این که امتیاز 1.45 درصد برای اهالی منطقه را حداقل به  10 

درصد برسانند.
چنین باد

در دهه فجر:

افتتاح 27 پروژه  
با 144 میلیارد اعتبار

نقش  با  عشق«  »سردار  خیابانی  تئاتر  ملی  جشنواره 
آفرینی های هنرمندان تئاتر به کار خود پایان داد.

در بخش رقابتی »ایسو« به کارگردانی و نویسندگی بهنام کاوه 
از شهر آبادان؛ »دوران عاشقی« به کارگردانی و نویسندگی 
به کارگردانی  بازی«  از شهر الهیجان؛ »خون  امینی  امیر 
پویان عطایی و نویسندگی مصطفی جعفری جوزانی از استان 
اصفهان؛ »بیز اوچ نفر« )ما سه نفر( به کارگردانی و نویسندگی 
محمد یوسفی زاده از آذربایجان شرقی؛ »رهایی« به کارگردانی 
احمد جعفری و نویسندگی سیمین بهفر از استان تهران؛ »نقل 
در نقل« به کارگردانی سید امیرحسین کاظمی و نویسندگی 
امین فعله گری از استان همدان؛ »غالم امام رضا« به کارگردانی 
آدینه رحیم نژاد و نویسندگی حیدر رضایی از استان تهران و 
باقر  و  ناصری  به کارگردانی حبیب الله  ننه هرمز«  »فرزند 
استان  از  ناصری  حبیب الله  نویسندگی  به  رمضان زاده 

هرمزگان در نی ریز اجراهای خود را به نمایش گذاشتند. 
عبدالحسین برزگر دبیر نخستین جشنواره ملی تئاتر خیابانی 
»سردار عشق« و رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی نی ریز 
گفت: نخستین جشنواره ملی تئاتر خیابانی »سردار عشق« 
در نی ریز در راستای زنده نگه داشتن نام و یاد شهدای گردان 

کمیل و شهید قاسم سلیمانی در نی ریز برگزار شد.
قافله«،  در  »قاب  بهمن ماه  هشتم  جمعه  روز  افزود:  وی 
»عتیقه« و »معبر« از شهرستان نی ریز در محل امام زادگان و 

صحن شهدا برگزار گردید.
روز شنبه نهم بهمن اجرای»خون بازی« از شهر اصفهان، 
اجرای »فرزند ننه هرمز« شهر میناب، »دوران عاشقی« از شهر 

الهیجان، »غالم امام رضا« از شهر تهران به اجرا در آمد.
در روز یکشنبه دهم بهمن ماه »اسو« از شهر آبادان ، »نقل در 

نقل« از شهر همدان، و »رهایی« از شهر تهران برگزار شد .
دبیر این جشنواره یادآوری شد: »نقد و بررسی آثار« عصر 
یکشنبه دهم بهمن ماه و »کارگاه آموزشی« نیز در همان روز 

ساعت 17/30 در محل سالن آمفی تئاتر نی ریز برپا گردید.
نی ریز  در  خیابانی  جشنواره  بخش  داوران  است  نوشتنی 

منوچهر اکبرلو، سیروس کهوری نژاد و سمیه جعفری بودند.
افراد منتخب به شرح زیر می باشند:

کارگردانی:
رتبه اول: آدینه رحیم نژاد برای نمایش »غالم امام رضا )ع(«

رتبه دوم: امیر امینی برای نمایش »دوران عاشقی«
رتبه سوم: بهنام کاوه برای نمایش »اسو«

بازیگری زن: 
رتبه اول: سیمین بهفر برای نمایش »رهایی«

رتبه دوم: نجمه مهرابی برای نمایش »غالم امام رضا)ع(«
رتبه سوم: مانا پوراحمد برای نمایش »نقل در نقل:

بازیگری مرد:
رتبه اول: بهنام کاوه برای نمایش »اسو«

رتبه دوم: محمد قدیمی برای نمایش »غالم امام رضا)ع(«
رتبه سوم: احمد جعفری برای نمایش »رهایی«

طراحی فضا:
رتبه اول: امیر امینی و آرزو علی پور برای نمایش »دوران 

عاشقی«
رتبه دوم: مجتبی خلیلی برای نمایش »غالم امام رضا)ع(«

رتبه سوم: بهنام کاوه برای نمایش »اسو«

طراحی پوستر و بروشور:
امید خدابنده لو نمایش »نقل در نقل« 

طراحی گریم:
فرهاد کمالی نمایش  »خون بازی«

طراحی لباس: 
آرزو علی پور و امیر امینی نمایش »دوران عاشقی«

موسیقی: 
علی خاتمی نمایش »رهایی« و محمد نادری و کیوان دباغیان 

نمایش»غالم امام رضا)ع(«

امید شهدان، نی ریزان فارس:
جلسه ستاد گرامیداشت دهه فجر 
در  بهمن   11 دوشنبه  شهرستان، 

فرمانداری تشکیل شد.
جمعه  امام  فقیه  آیت ا...  با  دیدار 
انقالب،  زنگ  نواختن  و  نی ریز 
نی ریز،  جدید  بیمارستان  افتتاح 
کالسه   12 مدرسه  از  بهره برداری 
انتهای بلوار نصر، تقویت و توسعه 
 240 بهسازی  برق رسانی،  شبکه 
افتتاح  روستایی،  مسکن  واحد 
افتتاح  شمشیری،  تاریخی  سرای 
شهرداری  بحران  مدیریت  سوله 
خودرویی،  و  موتوری  رژه  نی ریز، 
انقالب  پیروزی  جشن  برگزاری 
و  خمینی  امام  جامع  مساجد  در 
جنگ  اجرای  مهدی،  امام  جامع 
ورزشی  مسابقات  برگزاری  شادی، 
یادواره شهدای  برگزاری  قرآنی،  و 
با  ارتباط  دانش آموز،  و  فرهنگی 
تکبیر  ایثارگران،  و  شهدا  خانواده 
و نورافشانی در شب 22 بهمن بر 
فراز مصال و مساجد، اعزام تیم های 
از  محروم  مناطق  به  پزشکی 
مهمترین برنامه های ستاد دهه فجر 

شهرستان نی ریز می باشد.
فرماندار نی ریز در این جلسه گفت: 
افتتاح 27 پروژه بالغ  بر 144 میلیارد 
پیش بینی  شهرستان  برای  تومان 

شده است.
مراد هدایت در ادامه به موارد زیر 

اشاره نمود:
- هنوز تصمیمی بر چگونگی برپایی 
اعالم  ما  به  بهمن   22 راهپیمایی 

نشده است.
و  شهر  فضاسازی  شهرداران   -
در  را  ادارات  آذین بندی  مدیران 

دستورکار قرار دهند.
- شهرداری ها، نحوه تخفیف  عوارض 

را به مردم اطالع رسانی نمایند.

سیدیاسر موسوی جانشین 
فرماندهی سپاه:

- باید ناگفته ها و ناشنیده ها را برای 
مردم بیان کنیم تا بیشتر قدر انقالب 
را بدانند. همچنین انتشار بیانیه گام 

دوم انقالب نباید فراموش شود. 

مهدی درویش زاده مدیر 
کمیته امداد:

- اعطای 12 سری کاالی جهیزیه 
واحد   5 افتتاح  نوعروسان،  بین 
تحت  مددجویان  برای  مسکونی 
نیکوکاری  مرکز  افتتاح  پوشش، 
مهربانی،  امام  فرهنگی  تخصصی- 
معیشتی  بسته کمک  توزیع 100 
دوره  برگزاری  مددجویان،  بین 
آموزشی امداد و نجات با همکاری 
گفتمان سازی  مسابقه  هالل احمر، 
اهداء  و  انقالب  دوم  گام  بیانیه 
از  سرکشی  برندگان،  بین  جوایز 
خانواده  های تحت حمایت، تجلیل 
از  قرآنی تحت پوشش  فرزندان  از 

برنامه های ما می باشد. 

سید رضا قطبی رئیس بنیاد 
شهید و امور ایثارگران:

اینترنتی  تلویزیون  مدیر  تالش  با   -
نی ریزنما، برنامه ای ضبط گردیده و در 
آن خاطرات خانواده شهدای انقالب 
شده  گذاشته  نمایش  به  شهرستان 
است، قرار بر این است پس  از تدوین 

در شامگاه 22 بهمن منتشر شود.
شهداء  مطهر  قبور  عطرافشانی   - 
دیگر  از  شهدا  وصایای  مسابقه  و 
بنیادشهید  شاخص  برنامه های 

می باشد.

حمیدرضا ممتازیان رئیس 
شبکه دامپزشکی:

- اجرای برنامه ده گردشی و انجام 

تخفیف  رایگان،  درمانی  خدمات 
واکسیناسیون  انجام  و  دارویی 
رایگان برای دام های سبک و طیور 
سراسر  روستاهای  برای  بومی 

شهرستان را در نقشه داریم.

شهباز صداقت رئیس دانشگاه 
پیام نور:

نوآوری  و  فن آوری  مرکز   -
شهرستان، که مجوز آن را به تازگی 

گرفتیم به بهره برداری می رسد.

حجت االسالم شفیعی مدیر 
حوزه علمیه امام صادق :

- آگاه سازی طالب و اعزام آنان به 
از  مردم  آگاه سازی  برای  مساجد 

برنامه های حوزه است.

مریدی رئیس اداره تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی:

بین  ورزشی  مسابقه  برگزاری 
کارگران و برپایی ایستگاه صلواتی 
در مسیر راهپیمایی یوم ا... 22 بهمن 

را از برنامه های آن اداره ذکر کرد.

 بصیری مدیر جهادکشاورزی:
عشایری  و  روستایی  جشنواره   -
تصویر  به  را  محلی  که محصوالت 

می کشاند، برگزار می شود. 

زینب اسفندیاری رئیس 
بهزیستی:

- افتتاح 4 واحد مسکونی برای افراد 
مسابقه  برگزاری  پوشش،  تحت 
برای  انقالب  مضمون  با  نقاشی 
آموزشی  وبینار  برگزاری  کودکان، 
در زمینه مهارت های زندگی، ارائه 
خدمات مشاوره ای به صورت سیار از 
طریق اورژانس اجتماعی در مناطق 

روستایی را در برنامه داریم. 

امید شهدان، نی ریزان فارس: 
خطیب  جمعه نی ریز با اشاره به وعده رئیس مجلس 
کمبود  از  نی ریز،  جدید  بیمارستان  افتتاح  درباره 

دستگاه M.R.I و آمبوالنس در این شهرستان سخن 
گفت.

حجت االسالم سیدجواد فقیه در خطبه های نمازجمعه 
8 بهمن ماه، با بیان این مطلب گفت: »از نماینده مجلس 
تقاضا داریم این مطلب را به دکتر قالیباف منتقل کنند. 
ایشان همان گونه که به ما قول دادند، بیمارستان جدید 
را راه اندازی می کنند؛ ما حرفمان این است که اگر قرار 
است بیمارستان در دهه فجر به بهره برداری برسد، باید 

نواقصی همچون: نبود دستگاه M.R.I، نبود آمبوالنس 
کافی برای انتقال بیماران، نبود بخش اداری و انبار 
دارویی، پانسیون برای پزشکان مقیم، خوابگاه برای 

بیماران، نمازخانه و سالن اجتماعات برطرف شود.«
امام جمعه موقت نی ریز خاطر نشان کرد: »ما یک سال 
است می گوییم افتتاح بیمارستان را عقب  بیاندازید تا 
این کمبودها برطرف شود. چه تضمینی می دهید که 

بعد از افتتاح، این کمبودها برطرف شود؟ 
می خواهند  آقایان  اگر  که  است  این  سخنم  بنده 
بیمارستان را راه اندازی کنند، محض رضای خدا این 
امکانات را برای بیمارستان فراهم کنند. همچنین در 
بیمارستان کنونی، مردم در زحمتند. امیدوارم شما 
مردم نی ریز همواره این مسئله را مطالبه  عمومی خود 

قرار دهید و نسبت به سالمت خود بی تفاوت نباشید.« 
خطیب جمعه نی ریز در ادامه، به آغاز دهه فجر اشاره 
کرد و گفت: »چقدر ما به بازبینی انقالب اسالمی نیاز 
تجربه کردیم و شکست  را  نهضت مشروطه  داریم؟ 
خوردیم، نهضت ملی شدن صنعت نفت را تجربه کردیم 
و شکست خوردیم،  دیدید در قیام 15 خرداد با شکست 
مواجه شدیم.  باالخره 22 بهمن پیروز شدیم؛ اما چرا؟  
تنها دلیلش وحدت کلمه و ایمان به رهبری واحد بود. 

باید دقت کنیم قدر رهبر و انقالبمان را بدانیم.« 
حجت االسالم فقیه در جایی دیگر به دیدار جمعی از 
مداحان با رهبر معظم انقالب اشاره کرد و افزود: »ایشان 

فرمودند در جهاد تبیینی، هیئت مرکز جهاد است. 
جهاد باید جهاِد روشنگری باشد. من چند هفته قبل 
راجع به کرسی های آزاداندیشی صحبت کردم؛ هم در 
دانشگاه و هم در حوزه های علمیه. رهبری فرمودند این 
باید جا بیفتد و هیئت های اندیشه ورز راه اندازی شود.  
متأسفانه شبهه سراسر دنیای اسالم را فرا گرفته و 

بعضی ها حتی به خدا هم شبهه وارد می کنند.
مسئوالن توجه کنند اگر جوانی از شما سؤالی داشت، 
به آن پاسخ دهید و آن را از شبهه بیرون بیاورید. ما باید 
با مهربانی و حوصله به مردم پاسخ دهیم. مبادا به آنان 
اَنگ ضدوالیت بزنیم . جوانان را نگه داریم، دافعه مان را 

کم و جاذبه مان را زیاد کنیم.
الزمه جهاد تبیینی، تشخیص است. اگر قصد دارید 
جهاد کنید، اول باید از آبشخور قرآن و اهل بیت)ع( خود را 
سیراب کنید. جهاد تبیینی برای کسانی است که راه را 

شناخته اند و در مسیر والیت  گام برمی دارند.« 
ادامه گفت: »اگر قرار است یک کار فرهنگی  او در 
انجام شود، باید از قبل مشورت کنیم. در چند هفته 
گذشته برخی برنامه ها بدون مشورت برگزار شد و ما 
سعی کردیم مخالفت نکنیم. اما زیبنده نیست وقتی 
امام جمعه رئیس شورای فرهنگ عمومی هر شهر است 
و همان گونه که رهبری می فرمایند عالی ترین نهاد 
برای فرهنگ، شورای فرهنگ عمومی است، خود محور 
باشیم! کار فرهنگی، کار دینی است. همان گونه که امام 
خمینی)ره( فرمود، اسالم ِمنهای روحانیت اصاًل اسالم 
نیست. باید جمهوری اسالمی توأمان با روحانیت باشد؛ 

آن هم روحانیت اصیل و خدامحور.«
خطیب جمعه نی ریز به مشاهده سویه های ُامیکرون در 
شهرستان اشاره کرد و از مردم خواست که در مراسم 
مختلف به ویژه برنامه های دهه فجر، پروتکلها را رعایت 

کنند.
در  نمازگزاران  عصر،  نماز  اقامه  پس از  گفتنی است 
راستای حمایت از مردم مظلوم یمن راهپیمایی کردند. 
در حاشیه این مراسم، حجت االسالم فقیه صعود ایران به 

جام جهانی 2022 قطر را تبریک گفت.

در  مراسم نمازجمعه مطرح شد:

بیمارستان جدید، اِم آر آی و 
پانسیون ندارد

//

خیابان های نی ریز
میزبان تئاتری های کشور

//

//

سرمقاله
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پس از دو سال

بازگشت کشتی نی ریز به سکوی فارس
تیم کشتی نی ریز بعد از دو سال که از 
تمامی میادین و مسابقات به دلیل کرونا 
نوجوانان  کشتی  مسابقات  در  بود  دور 
قهرمانی آموزشگاه های فارس یک سومی 
به دست آورد.  این رقابت ها 7 و 8 بهمن 

در خانه کشتی امید نوروزی شیراز برگزار 
شد.

در این دوره مهدی نصرت آبادی در وزن 
51 کیلو مقام سوم، حمیدرضا کبیری 
در وزن 45 کیلو و امیرمحمد زارع در 

وزن 55 کیلو مقام پنجم را به دست 
آوردند. 

مربیگری این تیم برعهده عین اله زارع 
میرغیاثی   ابراهیم  را  آن  سرپرستی  و 

عهده دار بود.

عابد نعمتی، نی ریزان فارس:
دادگستری شهرستان نی ریز با حمایت دادگستری 
کل استان فارس و همکاری علما، ادارات، شهرداری 
و مجتمع فوالد غدیر نی ریز موفق به برگزاری اولین 
سایه سار  »در  نام  با  فاطمی  شعر  ملی  جشنواره 

طوبی« شد.
بیش از 210 قطعه شعر به دبیرخانه این جشنواره 
ارسال شد و شاعران بیش از 20 استان کشور در آن 
شرکت کردند. همچنین برای ارزیابی این اشعار، یک 
کمیته علمی متشکل از یک شاعر آئینی کشور به نام 
آقای هادی جان فدا که دبیر انجمن شعر آیینی کشور 
است و همچنین یک شاعر آئینی مطرح استان به نام 
آقای هاشم کرونی که او نیز مسئول آفرینش های 
هنری استان فارس است و یک شاعر از شهرستان 
نی ریز به نام آقای محمدجواد نصیرزاده که از اساتید 
دانشگاه است، اشعار برتر را مشخص کردند و 8 قطعه 

شعر برگزیده شد.
به همین بهانه، مصاحبه ای با حسین غضنفرنژاد 
رئیس دادگستری نی ریز و دبیر جشنواره ملی شعر 
فاطمی انجام دادیم و به نقش مقوله فرهنگ در 

سیستم قضایی پرداختیم که می خوانید:

سؤال: چرا دستگاه قضایی مبادرت به برگزاری 
عبارتی  به  و  کرد  فرهنگی  جشنواره  یک 
شده  فرهنگ  مقوله  وارد  دادگستری  چرا 
متولیان  خودش  فرهنگ  حوزه  مگر  است؟ 
جداگانه ای ندارد؟ مگر اقداماتی که متولیان 
حوزه فرهنگ انجام می دهند کفایت نمی کند 
که شما در کنار کار قضایی، به کار فرهنگی نیز 

پرداخته اید؟
پاسخ: برگزاری این جشنواره ملی اساسًا به نحوی 
در راستای رسالتهایی است که خود قانون گذار بر 
دوش ما گذاشته است. وظایف دستگاه قضایی در 
اصل 156 قانون اساسی مشخص شده است که 
بحث هایی از قبیل عدالت گستری، رفع خصومتها، 
رسیدگی به دعاوی و شکایات مردمی، پیشگیری از 
وقوع جرم و اصالح مجرمین و وظایف دیگری است 

که دستگاه قضایی باید انجام دهد.
اما با کمی تأمل، متوجه می شویم که اساسًا این 
وظایف در راستای هدایتگری جامعه است. عدم 
توجه به هر یک از این اصول، مانع بزرگی در راستای 
اعتالی جامعه است. لذا دستگاه قضایی باید وارد 

مقوله هدایتگری جامعه شود.

یکی از موارد لزوم ورود به مقوله هدایتگری این 
است که دستگاه قضایی مواجه با آسیبها و مشکالتی 
است که سایر دستگاه ها با آن مواجه نیستند. برای 
مثال، دعاوی خانوادگی یا جرمهایی که در حوزه 
مواد مخدر است، در واقع موضوعاتی است که باعث 
ورود افراد به سمت بزه می شود یا بالقوه فرد می تواند 
بزهکار تلقی شود. و همچنین موضوعاتی که در 

حوزه اصالح مجرمان است.
اگر ما هم نسبت به این موضوعات بی تفاوت باشیم، 
یک خأل در جامعه ایجاد می شود که هیچ کس به آن 
دقت نکرده و برای آن راه حلی در نظر نگرفته و مانعی 
دستگاه  همین،  برای  می شود.  جامعه  رشد  برای 
قضایی موظف است که این خالء ها را پر کند و یکی از 
بهترین ابزارها جهت رسیدن به این منظور، استفاده 

از مقوله فرهنگ است.

سؤال: اساسًا این جشنواره چه تأثیری دارد و 
کدام یک از خأل هایی را که شما وظیفه دارید 

آن را پوشش دهید، پر می کند؟
به فرد که تشکیل  از موضوعاتی که  پاسخ: یکی 
دهنده یک اجتماع محسوب می شود برای پذیرش 
آموزه های مثبت کمک می کند، این است که فرد 
به یک خودآگاهی برسد و شناختی که از خودش 
به دست می آورد، دارای شاخصه های مثبت باشد؛ 
نه برچسبهای منفی. طبیعتًا ما برای این که بتوانیم 
جامعه را به سمت رشد و اعتال هدایت کنیم، باید 
افراد جامعه را ببینیم. اگر در جامعه ای یک بزه به 
واسطه زیادی آن، به عنوان یک برچسب و یک 
لیبل منفی بر پیکر افراد جامعه الصاق شده باشد، 
و  مثبت  آموزه های  دریافت  برای  فرد  طبیعتًا 
شناخت خودش برای رسیدن به رشد و اعتال، کار 
سختی در پیش خواهد داشت. مثاًل به دلیل این که 
در نی ریز  به واسطه همجواری با استان های دیگر، 
مقدار زیادی مواد مخدر کشف و ضبط و پرونده های 
زیادی تشکیل می شود، ممکن است در سطح استان 
و یا کشور، این شهرستان را به عنوان جایی که مواد 
مخدر در آن زیاد کشف و ضبط می شود بشناسند؛ 

در حالی که خودش تقصیری ندارد.
اگر ما نسبت به این برچسبهای منفی بی توجه باشیم 
و این برچسبها رشد کند و به قدری گسترده شود که 
افراد هویت خودشان را بر اساس همین بزه شناسایی 
و با این برچسبها شناسایی کنند، طبیعتًا فرد خودش 
درون  از  فرد  است.  کرده  مهیا  بزهکاری  برای  را 

خودش چنین موضوعی را برداشت می کند که اگر 
من هم به سمت بزهکاری بروم، راه گزافی را نرفته ام؛ 
پیدا  وفور  به  موارد  این  شهرستان  این  در  چون 
می شود. برای این منظور ما این جشنواره را تدارک 
دیدیم تا یک هویت مثبت برای این شهرستان ایجاد 
کنیم؛ هویتی که دارای شاخصه های فرهنگ شعر 

آئینی اهل بیت و حضرت زهرا)س( است.
از این به بعد مردم شهرستان خود را با شاخصه های 
این  که  می کنند  معرفی  ملی  سطح  در  مذکور 
شاخصه ها ایجاد تمایز می کند و اساسًا هویت که از 

طریق ایجاد مقایسه شکل می گیرد، ایجاد می شود. 
از آثار مثبت ایجاد هویت با شاخصه های مذکور 
این است که اواًل ظهور آن موجب کمرنگ کردن 
برچسبهای منفی که نمونه آن را بیان کردیم می شود 
ظرفیتهای  و  بستر  عماًل  هویتها  این  و همچنین 
مناسبی جهت انتقال آموزه های مثبت درون جامعه 

را مهیا می کند.  

سؤال: آیا این جشنواره تکرار می شود و به 
صورت ساالنه است؟

ایجاد فرهنگ، بستری  ایجاد هویت مانند  پاسخ: 
است که نیاز به استمرار دارد و معمواًل زمان بر است 
و یکباره ایجاد نمی شود. از جمله اقداماتی که باعث 
می شود این هویت شکل بگیرد و آثار مطلوبی به جا 
بگذارد، این است که این جشنواره هر ساله برگزار 
شود و برای این که ما به این مهم برسیم، هیئت 
امنایی از مردم و ادارات تشکیل می شود تا هر سال 
قبل از برگزاری جشنواره که به مناسبت تولد حضرت 
زهرا)س( است تمهیداتی اندیشیده و اقداماتی انجام 
شود تا به بهترین شکل صورت گیرد. البته در همین 
موضوعات  به  توجه  هویت،  استمرار  برای  راستا 
دیگری از جمله تالش برای اخذ تمبر یادبود، چاپ 
ِالمان های  ایجاد  شده،  ارسال  آثار  شامل  کتابی 

شهری و استفاده از ظرفیت رسانه ها کمک می کند.

جشنواره  این  که  کردید  اشاره  شما  سؤال: 
مقابل  در  مثبت  برچسبهای  می شود  باعث 
برچسبهای منفی که تقصیر خود شهرستان 

نیست شکل بگیرد. 
اما امروزه برخی جرائم و آسیبهای اجتماعی 
در جامعه زیاد شده و زیر پوستی در جامعه 
همسرآزاری  خودکشی،  مثل  گرفته.  شکل 
و کودک آزاری، اختالفات خانوادگی و طالق، 

مصرف دخانیات و مواد مخدر، مشروبات الکلی 
و ... اگر بخواهیم طبق معمول روی این موارد 
سرپوش بگذاریم و بگوییم انتشار اخبار آن و 
صحبت کردن درباره آن یا منع قانونی دارد یا 
قبح آن را از بین می برد، می بینیم که فایده ای 
ندارد و در حال افزایش است. شما در حوزه 
دادگستری چه برنامه ای دارید برای این که 
بتوانید جلوی این موارد را بگیرید یا حداقل 
آن را کمرنگ کنید یا از طریق همین کارهای 
فرهنگی که به آن اشاره می کنید، روی آن اثر 

بگذارید؟
پاسخ: این هویت سازی کمک می کند به فرد در 
باعث می شود  ایجاد ظرفیتهای درونی که  جهت 
مهیا  شخص  و  شود  مثبت  آموزه های  پذیرای 
شود برای این که به یک خودآگاهی برسد و این 
خود آگاهی به او کمک می کند که رشد کند. ما 
معتقدیم این هویتها و ظرفیتهای درونی، افراد را 
بزرگ می کند و وقتی ظرفیتهای درونی افراد بزرگ 
شود، آنها پذیرای آموزه های مثبت خواهند شد و 

این خود مانع ارتکاب بزه می شود.
وقتی بیشترین تعداد جرم ما در شهرستان نی ریز 
کمک  انسان  به  هویت بخشی  این  است،  توهین 
می کند که مانع توهین یا تهدید شود، مانع ضرب و 
جرح و تصرف به حق الناس و اراضی دیگری یا دولتی 

شود.
شاید ظرفیتهای درونی افراد جامعه مهیای پذیرش 
این آموزه ها نباشد. حتی حوزه اقتصاد می تواند نقش 
بسیار پررنگی داشته باشد و اگر فرد از نظر مالی 
مشکلی نداشته و در یک امنیت شغلی باشد، شاید 
خیلی راحت تر بتواند پذیرای این آموزه های مثبت 
باشد. وقتی افراد دارای شاخصه های مثبت باشند، 
آنها  به  را  آگاهی بخشی ها  یقینًا راحت تر می توان 
منتقل کرد. آنها نیز راحت تر می توانند این آموزه ها 
را دریافت کنند و وقتی دریافت کردند، به آن برسند 

و عمل کنند.

سؤال: اگر حجم زیادی از جامعه شامل کسانی 
باشد که به گفته شما ظرفیت الزم را برای این 

مسئله ندارند، آن وقت چه؟
پاسخ: اینجا است که ما معتقدیم دستگاه قضایی 
هم باید با متمسک شدن به حوزه فرهنگ، مستقیم 
وارد شود و آسیبهایی را خودش برطرف و یک هویت 
جدید برای تمامی افراد جامعه ایجاد کند. پس ما 

انتقال  فراهم کنیم که  را  بتوانیم بسترهایی  باید 
آموزه ها به راحتی انجام شود.

مردم هم باید به اهمیت این موضوع واقف شوند تا 
فضا برای دریافت آن هموار شود و در واقع جامعه 
این  تبیین  ما، همین عموم مردم هستند.  هدف 
تأثیر  پذیرش  برای  بزرگی  بسیار  کمک  مسئله، 

فرهنگ در ایجاد ظرفیتهای درونی افراد دارد. 

سؤال: آیا به جز هویت سازی، این جشنواره 
آثار دیگری هم دارد؟

پاسخ: از جمله آثار مثبت دیگری که برگزاری این 
به  اجازه ای  عماًل  است که  این  دارد،  جشنواره ها 
نکات منفی، بدیها و پلیدیها داده نمی شود که در 
قالب و در یک چارچوب فرهنگی هنری در جامعه 
گسترش پیدا کند. چون همان طور که می دانید، 
خیلی از بدیها در قالب یک هنر در جامعه بروز پیدا 
می کند و چون هنر به آن جذابیت می دهد، مردم 
عماًل به سمت بدیها کشیده می شوند. مثاًل هنرهایی 
با  لباسها  اگر  است؛  لباس  به طراحی  مربوط  که 
این هنر در جامعه زیاد  قالب  پوشش های بد در 
شود، عماًل ما ترویج بی حجابی کرده ایم. اگر یک نوع 
موسیقی خاص وارد جامعه شود که دارای آیتمهای 
منفی است، در واقع جامعه را به سمت بدی ها هدایت 
کرده است و حتی اشعار و مضامینی که تحت عنوان 
جشنواره شعر در یک جامعه رشد کند و دارای 
مضامینی باشد که بدیها را ترویج  کند؛ نه سیره اهل 

بیت را.
بنابراین یکی از آثار مثبت این بود که ما مانع شویم 
از این که جامعه به واسطه کمبود اقدامات فرهنگی، 

آموزه های بد را در قالب هنر دریافت کند.
اثر بعدی جشنواره این بود که مخاطبان ما در قالب 
شعر با سیره بانوی دو عالم آشنا شوند و ما عماًل سیره 
اهل بیت را به زیبایی از طریق شعر به مردم منتقل 

کردیم .
موضوع بعدی، همان طور که مقام معظم رهبری 
در فرمایشات خود اشاره کردند، شعر به عنوان یک 
ثروت ملی است. پس جشنواره ما، عماًل موجب حفظ 

این ثروت می شود.
با توجه به این که برگزاری این جشنواره صرفًا توسط 
یک نهاد امکان پذیر نیست و نیاز به مشارکتهای 
مردمی و ادارات دولتی و نهادهای عمومی و نهادهای 
صنعتی دارد، عماًل باعث ایجاد یک اتحاد و همدلی 
نزد مردم و نهادهای دولتی می شود؛ چرا که یکی از 

مهمترین شاخصها برای رشد یک نهاد، استفاده از 
مشارکتهای اجتماعی است. مشارکتها پس از تحقق، 
ایجاد هم افزایی می کنند که می تواند سطح کیفیت 
خدمت رسانی به مردم را نیز ارتقا بخشند که این هم 

ناشی از این اتحاد و همدلی است.

سؤال: برنامه شما برای مقابله و کاهش دادن و 
پیشگیری از آسیبها و جرائمی مثل اختالفات 
در  و...  مخدر  مواد  خودکشی،  خانوادگی، 

شهرستان نی ریز چیست؟
پاسخ: یکی از وظایف ما، پیشگیری از مقوله جرم 
است. به جز استفاده از مقوله فرهنگ، کارهایی است 
که به صورت تخصصی در مورد هر یک از جرائم باید 
صورت بگیرد. به عنوان مثال، ما به صورت مستمر هر 
چند روز یک بار جلسات پیشگیری از وقوع جرم را با 
محوریت یک جرم در دادگستری تشکیل می دهیم. 
برای مثال در حوزه سرقت، جلساتی را با نیروی 
انتظامی برگزار می کنیم که بیشترین دالیل ارتکاب 
سرقت در شهرستان چیست و برای آن راه حل هایی 
حوزه  در  مثاًل  یا  می کنیم،  همفکری  و  انتخاب 
تصادفات، جلساتی را با اداره راهداری، شهرداری، 
برگزار  رانندگی  و  راهنمایی  پلیس  و  راه  پلیس 
می کنیم تا از عوامل اصلی بروز حوادث و تصادفات 
مطلع شویم و برای برطرف کردن آن اقداماتی انجام 
شود. در نهایت، هر سه ماه یک بار جلسه پیشگیری از 
وقوع جرم با اعضای شورای تأمین و اداراتی که در سه 
ماه گذشته جلساتی را با آنها در راستای پیشگیری 
باید  آنها  می کنیم.  برگزار  داشتیم،  جرم  وقوع  از 
گزارشی از اقدامات خودشان را در آن جلسه بیان 
کنند و اقداماتی را که در این مدت باعث شده جرائم 
کم شود و اقداماتی که انجام نشده و باعث شده جرائم 
بیشتر شود، در جمع توضیح دهند که البته باید به 

حوزه نظارتی بر دستگاه های اجرایی هم توجه شود.

سؤال: این شامل جرائم مشهود است یا شامل 
آسیبهای اجتماعی هم که به آن اشاره کردیم 

و به راحتی در جامعه دیده نمی شود، می شود؟
پاسخ: ما معتقدیم آسیبهای اجتماعی مقدمات وقوع 
جرائم هستند. وقتی طالق در جامعه زیاد شود، عماًل 
بستری را برای ارتکاب جرم فراهم می کند. بنابراین ما 
باید ابتدا زمینه وقوع آسیبهای اجتماعی را برطرف 
کنیم. لذا ما در این شورای پیشگیری از وقوع جرم، 

توجه به آسیبهای اجتماعی هم داریم.

رئیسدادگسترینیریز:

می خواهیم یک ارزش فرهنگی جدید
برای نی ریز ایجاد کنیم

سرویس ورزشی: محمدصادق رجبی

نیما بیگی با شکست همه حریفان خود 
در مسابقات انتخابی، به تیم ملی بوکس 

راه یافت.
این  نی ریز،  بوکس  هیئت  گزارش  به 
سقز  در  بهمن   7 پنجشنبه  مسابقات 
استان کردستان برگزار شد و بیگی به 
عنوان بوکسور منتخب استان در وزن 

54 کیلو در این رقابت ها حضور یافت.

این بوکسور نی ریزی در چندین شب 
متوالی با برد مقتدرانه مقابل حریفان 7 
استان گلستان، آذربایجان، کردستان، 
و  سمنان  خوزستان،  خراسان جنوبی، 
لرستان با ناک اوت و ناک دان کردن در 
همه بازیها توانست با اقتدار و جسورانه 

به تیم ملی جوانان راه یابد.
نوشتنی است بیگی به عنوان عضو اصلی 
تیم ملی جوانان در مسابقات قهرمانی 

آسیا به میزبانی اردن شرکت می کند.
یادآور می شود بیگی ورزش بوکس را در 
نونهالی در باشگاه زنده یاد بهنام ذوالقدر 
آغاز کرد و پس از درخشش در رده های 
نونهاالن و نوجوانان در میادین استانی 
و مسابقات کشوری در سالهای گذشته 
حال به تیم ملی رسید و درحالی که از 
لحاظ تکنیک و تاکتیک مورد توجه کار 
فنی و مسئوالن فدارسیون کشور قرار 

گرفت، فیکس تیم ملی شد.
هیئت بوکس فارس در اطالعیه ای این 
موفقیت را به نیما بیگی و جامعه بوکس 

نی ریز تبریک گفته است. 

ژیمناستیک کار 
نی ریزی قهرمان 

قهرمانان 
مسابقات 

ژیمناستیک 
کارگری کشور

توانست  رحیمی  ایمان 

قهرمانان  قهرمان  عنوان 
ژیمناستیک  مسابقات 
کارگری کشور را از آن خود 

کند.
این رقابت ها 1 تا 3 بهمن به 
شد  برگزار  مجازی  صورت 
که ایمان رحیمی از نی ریز 
در رده سنی متولدین 1390 
به این مهم دست پیدا کرد. 
وسیله  در  همچنین  وی 
صاحب  نیز  خرک  مینی 

عنوان اولی شد.
شاهسونی  احمد علی 
را  ورزشکار  این  مربیگری 

برعهده  دارد.

راهیابی بیگی
 به تیم ملی بوکس ایران

//

برنز چرخ چمنی 
بزرگسال کشور برای 
باستانی کار نی ریزی

مهدی محرومی در مسابقات قهرمانی بزرگساالن ورزش 
زورخانه ای کشور سوم شد.

این رقابتها چهارشنبه 13 بهمن در آبادان برگزار شد.
در این دوره از مسابقات 300 باستانی کار حضور داشتند 
که در رشته چرخ چمنی مقام سوم وزن 70+ کیلو به 

محرومی رسید.

مسابقه دو 
3 کیلومتر 
دانش آموزی

هیئت دو میدانی نی ریز به مناسبت دهه 
مسافت  به  استقامت  دو  مسابقه  فجر 
3کیلومتر را از تاالر کوثر تا گلزار شهدا 

برگزار کرد.
از  دونده   220 رقابت  این  در 
دانش آموزان آموزشگاه علی ابن ابیطالب 
تا  اول  نفرات  به  که  داشتند  حضور 
سوم جایزه ویژه و به 8 نفر به قید قرعه 

جوایزی اهدا شد.
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نمایشگاه دائمی 
صنایع دستی

در نی ریز

رموزتوسعه ژاپن 
و توسعه  نیافتن ایران در   

نی تاک 16

چالش در اطالعیه 
استخدامی فوالد

و چند پیشنهاد
امین رجبی / سردبیر

اطالعیه  انتظار،  مدتها  از  پس  و  پیش  هفته 
استخدامی فوالد نی ریز برای به کار گیری 455 
نفر در فوالدسازی منتشر شد تا در این شرایط 
که اشتغال و اقتصاد به اصلی ترین دغدغه مردم 
تبدیل شده، برای جوانان و خانواده های نی ریزی 

خبری خوش باشد. 
این خبر اما حاشیه هایی هم داشت و همانطور که 
پیش بینی می شد، بحث تعریف »بومی«اعتراض 

مردم منطقه را برانگیخت.
»بومی  مساوی  را  »بومی«  اطالعیه  این  در 

شهرستان نی ریز و استان فارس« دانسته اند.
اگر به دور از پرده پوشی و تعارف بنگریم، در این 
اطالعیه بومی یعنی همان »بومی استان فارس«. 
اطالعیه 1.45 درصد  بعدی  بندهای  البته در 
امتیاز برای »افراد بومی شهرستان نی ریز« در 

نظر گرفته شده است.
اشتغال  و  استخدام  در  بومی  گزینش  انتظار 
سابقه ای تاریخی دارد. از جمله در قرارداد اول و 
دوم نفت که در دوران قاجار و پهلوی اول بین 
ایران و شرکت BP منعقد شد به این مسئله اشاره 

شده است.
در ماده 16 قرارداد  1933 آمده است:

و  صنعتگران  کمپانی،  که  است  »مسلم 
مستخدمین فنی و تجاری خود را به اندازه ای که 
اشخاص ذی صالحیت و با تجربه در ایران یافت 

شود...                     ادامه در صفحه 3

پیرمرد گرفتار در 
گودال پر از آب

سرمقاله

زبونُم الل، زبونُم الل

در دهه فجر:

افتتاح 27 پروژه
 با 144 میلیارد اعتبار

31 مصدوم 

در 7 حادثه ترافیکی

آماده باش مسئوالن 
برای مقابله با ُامیکرون

هتریک ورزش نی ریز 
در کشور

بوکس، ژیمناستیک، زورخانه

خبرها

صفحه 3

صفحه 4

صفحه 4

صفحه 10

این هفته:

پذیرش بیماران
در بیمارستان جدید

عابد نعمتی، نی ریزان فارس:

با  بیمارستان شهدای سالمت  از  بهره برداری 
انتقال سه روزه تجهیزات و بیماران بستری، در 

هفته جاری انجام می شود.
درمان  و  بهداشت  شبکه  رئیس  گفته  به 
اواسط  جابه جایی  این  نی ریز،  شهرستان 
هفته انجام می شود و در این فاصله، بیماران 
سرپایی، در بیمارستان جدید ویزیت می شوند. 
نیازمند بستری شدن باشند،  کسانی هم که 

و  پایدار  وضعیتشان  شهدا  بیمارستان  در 
ثابت می شود و سپس به وسیله آمبوالنس به 
بیمارستان جدید انتقال می یابند. بنابراین از 
اواسط هفته، همه کسانی که به هر دلیلی نیاز 
به بیمارستان پیدا کردند، باید به بیمارستان 

جدید )شهدای سالمت( مراجعه کنند. 
البته بخش زایشگاه، در این سه روز بیشتر در 

بیمارستان شهدا فعال است.
ادامه در صفحه4

73

خیابان های نی ریز
میزبان تئاتری های کشور

رئیس دادگستری:

می خواهیم یک ارزش فرهنگی 
جدید برای نی ریز ایجاد کنیم

تبلیغات در

فضای مجازی نی ریزان فارس

شامل تلگرام، 
واتس آپ، اینستاگرام 

و سایت هورگان
پست روزانه  150 هزار تومان 

پست آخر شب:

 200 هزار تومان

0930 731  1808

10
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نقد نوشت

/     محمد جاللی

نزدیک  کرونا  سالگی  دو  جشن  به  کم  کم 
می شویم و حاال این ویروس میکرونی همانند 

دیگر نقاط دنیا در ایران جا خوش کرده است!
به رغم این که واکسیناسیون با سرعت خوبی 
در حال انجام است اما وقتی خبر از سویه های 

مختلف می آید کمی دلسرد می شویم.
در این دوران جامعه هنری به خصوص »تئاتر« 

و »موسیقی« آسیبی جدی دیده اند.
در ابتدای همه گیری اهالی هنر تالش کردند تا 
به فضای مجازی بیایند و با آن خود را زنده نگه 
دارند. در همین بین و به پیروی از خوانندگان 
کشوری که کنسرت های رایگان را در فضای 
مجازی منتشر کردند، در نی ریز هم کارهایی 

انجام گرفت.
شد  برگزار  آنالین  موسیقی  کنسرت  چند 
و  نی ریزی  هنرمندان  از  دعوت  با  برخی  و 
شیرازی به صورت زنده در کنار آرامگاه میرزا 
احمد نی ریزی نواختند و برخی دیگر هم در 
قالب نمایش  و طنز با همکاری برخی ادارات و 

سازمان ها سبکی جدید را به مردم نشان دادند.
به عنوان مثال انجمن حمایت از زندانیان با 
همکاری شهرداری پخش مستقیم این مراسم 
را از سرای جاوید به نمایش در آورد و از چند 

پیج خبری مراسم به صورت آنالین پخش شد.
سید اشرف طباطبایی که خود در تئاتر صاحب 
عنوان است و تهیه کننده، فیلمبردار و به نوعی 
از خانواده سیمای جمهوری اسالمی به شمار 
می رود در طرحی جذاب در ایام کرونا »دور 

نمایش« را در فضای اینترنت به راه انداخت و 
هنرمندانی از شهرهای دور و نزدیک ایران و 
حتی از کشورهای اروپایی، آمریکای شمالی 
و خاورمیانه به استقبال این برنامه آمدند و کار 
خود را در صفحه اینترنت به نمایش گذاشتند 
اما اینکه چه شد که پس از آن تئاتر به خاموشی 

رفت جای سؤال دارد؟
از  کرونا هر چه قدیمی تر شد دیگر خبری 
نبود. غالبًا  ابداعی آن  موسیقی و طرح های 
ترس از کرونا علت اصلی آن عنوان می شود. 
حتی از آبان ماه که در کشور اعالم شد برگزاری  
کنسرت بالمانع است گویا در نی ریز دیگر کسی 
رمقی برای این کار نداشت. به رغم اینکه این 
شهرستان چندین و چند آموزشگاه موسیقی 
فعال دارد، تا امروز حتی کنسرت های محدود 
هنرجویی نیز در نی ریز برگزار نمی  شود؛ از 
اینترنتی  رادیو  و  و خنده ریز،  جنگ شادی 
نی ریز هم که روزی پر سر و صدا بودند خبری 
به گوش نمی رسد و این شاید نشان دهنده آن 
است که هنرمندان هنوز در کمای کرونا قرار 

دارند.
تئاتری ها به رغم اینکه با محدودیت های سفت 
و سخت تری روبرو بودند و می توان گفت که در 
این دو سال در تعطیلی کامل به سر می بردند 
اما به محض این که فضا را مهیا دیدند خود را 
به روی سن کشاندند و اجراهای خصوصی و 
عمومی با ظرفیت محدود در سالن فرهنگ و 

ارشاد اسالمی برگزار شد.
البته از آن تئاترهای جور واجور دیگر خبری 
نیست و آخرینش همین تئاترهای خیابانی بود 

که هفته گذشته در نی ریز برگزار شد و خیلی ها 
را به تماشا کشانید.

متأسفانه تئاتر نی ریز در اوج با کرونا روبرو شد. 
آن زمان هنرمندانی از استان و کشور از جمله 
و  پاک نیت  محمود  طباطبایی،  اشرف  سید 
احمد سپاسدار برای دیدن نمایش ها به نی ریز 
می آمدند اما به ناگهان کرونا کاسه و کوزه اشان 

را به هم ریخت...
اما حاال باید در بدبینانه ترین حالت همه چیز 
را از صفر شروع کرد که البته اینگونه نیست و 

نخواهد بود!
به یاد داشته باشیم وقتی یک سرمایه گذار 
تمام هستی اش را از دست می دهد شروعی به 
نام »نقطه صفر« دارد و حاال هم باید بچه های 
هنرمند به همان نقطه نگاه کرده و کاری کنند 
تا با درس گرفتن از  گذشته برای آینده ای 

روشن تالش نمایند.
هنوز  که  را  هنرمندانی  دست  طرفی  از 
نتوانسته اند زیر بار مسائل سنگین اقتصادی 
کمر راست کنند، باید گرفت... در این بین 
وظیفه نهادهای فرهنگی و پایگاه های مهم 
اقتصادی شهرستان آن است که با حمایت 
از این هنرمندان کاری کنند تا آنها حال و روز 
بهتری را برای خود رقم بزنند و از طرفی مردم 

نیز فضای شاد و مفرح را تجربه کنند.
پسا کرونا و عوارض اجتماعی و آسیب های 
روحی- روانی آن را باید جدی گرفت و بی تردید 

غذای روح مردم در دست هنرمندان است...

 برگرفته از نی تاک شماره 15

در نی ریز:

هنر نمایش و موسیقی در کمای کرونا

سکانس آخر

اعتراض سینماداران به مالیات
۲5 درصدی/ تغییر کاربری می دهیم

قهرمان اصغر فرهادی پربیننده ترین 
فیلم غیرانگلیسی آمازون

 بر اساس نظرسنجی صداوسیما، 
»خندوانه«، »حیات وحش« و »فوتبال 

برتر«، به ترتیب، سه برنامه ُپربیننده 
تلویزیون در دی ماه گذشته بودند

اوجی تهیه کننده: به تصمیم 
استاد کیمیایی احترام 

می گذاریم/»خائن کشی« از بخش 
کارگردانی جشنواره فجر کنار رفت

 ایرج طهماسب، کارگردان و از خالقان 
سریال عروسکی محبوب پسرخاله 
و کاله قرمزی بعد از 4 سال با سریال 
عروسکی جدیدی در شبکه نمایش 
خانگی باز می گردد. این سریال بهار 

1401 پخش خواهد شد

داوران جشنواره فیلم فجر: شهاب 
حسینی، مجید انتظامی، مسعود 

جعفری جوزانی، محمدعلی باشه آهنگر، 
محمد داوودی، مهدی سجاده چی و 

پژمان لشکری پور

»متری شیش و نیم« نامزد اسکار 
سینمای فرانسه شد

رونمایی 
از پوستر 
چهلمین 

جشنواره فیلم 
فجر: بدون 
خالقیت با 
چیدمانی 

عجیب 
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