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معرفی رؤسای 
جدید برق و 

آموزش و پرورش

زادروز نورانی حضرت فاطمه)س( 
و روز مادر فرخنده باد

محبت به مادر 
معجزه می کند

غضنفرنژادرئیسدادگسترینیریز:

در تکمیل روگذر 
هرکس کم کاری کند

باید محاکمه شود
/       دادستان نی ریز: همه عوامل دخیل در تأخیر تکمیل روگذر باید پاسخگو باشند.

/       نماینده مجلس: 10 میلیارد از وزیر گرفته ام، چرا تخصیص نیافته؟ از وزیر در صحن 
علنی سؤال خواهم کرد.

/       فرماندار: هدف از پیگیری روگذر کسب رضایت مردم است.

امید است به مردم 
میدان داده شود 

سرمقاله

ادعای مسئوالن:

ایجاد 1349  شغل
در 10 ماه

دادستاننیریز:

مراکز جمع آوری ضایعات 

بدون پروانه پلمب می شود

گپی با بانوان
پیالتس کار

همسرآزاری در نی ریز

از نمک زندگی تا 
کبودی دست و پا

خبرها
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گریه کودک جان پنج نفر را نجات داد
عابد نعمتی، نی ریزان فارس:

گریه نیمه شب کودک در بین اعضای خانواده که دچار 
گازگرفتگی شده بودند، در دقایق آخر باعث هوشیاری و 

نجات جان آنها شد.
اورژانس  به گفته ناصر کارگر تکنسین پایگاه شهری 
آباده طشک و معاون شبکه بهداشت شهرستان   115
بختگان، اعضای یک خانواده برای آبیاری باغ پسته شان 
در روستای دهمورد به آنجا می روند و شب را در اتاق باغ 

می خوابند.

پسر 23 ساله این جمع، پس از تهیه آتش در یک ته 
بشکه، مقداری زغال را برای گرم کردن اتاق، به داخل 

ساختمان می برد.
همه به خواب می روند؛ اما پدر 45 ساله باید دو ساعتی 

یک بار بیدار شود و آب روی درختان را جابه جا کند.
او برای چندمین بار بعد از جابه جایی آب،  به خواب 
می رود. اما ساعتی بعد، جیغ و گریه های ممتد دختر 4 
ساله اش باعث می شود که این خواب، آخرین خواب او 
نباشد.    ادامه در صفحه 4
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خروش زیبای چشمه ها و آبشارها
عبور 10 نقطه از 100 میلی متر
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سکانس آخر

چرا فیلم سازهای ایرانی دوران 
ناصرالدین شاه را دوست دارند؟

او از معدود شاهان ایران بود که دستی 
بر هنر و فرهنگ داشت و عالقه فراوانی 
به نقاشی، عکاسی، نویسندگی داشت. 
هم اکنون هم آثاری از این پادشاه ایران 

موجود است

خالق دایی جان ناپلئون  در گذشت.
ایرج پزشک زاد نویسنده رمان جاودانه 

دایی جان ناپلئون  در 94 سالگی در 
آمریکا درگذشت

آقای جبلی! با سانسور گربه های خیابان، 
می شود به مردم بازگشت؟

کیانوش عیاری کارگردان: تلویزیون 
گفته است که برای سریال »87 متر« 

گربه های حیاط و کوچه را سانسور کند و 
هیچ اثری از گربه در این سریال نباشد!

فرش قرمز از جشنواره فیلم فجر حذف 
شد. در این دوره 30 سینما با ۶2 سالن 

و 15 هزار صندلی برای میزبانی از مردم 
پیش بینی شده است

»ضد« درامی سیاسی در دِل التهابات 
سال ۶0 برای جشنواره فیلم فجر 

آماده شد

اصغر فرهادی: چیزی جز یک فیلمساز 
نیستم

وی  در گفتگو با گاردین درباره این 
موضوع که از سوی برخی طرفدار و از 

سوی عده ای دیگر اپوزیسیون محسوب 
می شود گفت: این ها همیشه از طرف 

تندروها و رسانه های آنها است

لیال حاتمی رئیس داوران جشنواره 
وزول فرانسه شد

آوای دلنشین

/     محمد جاللی، نی ریزان فارس

هم صدایش متفاوت تر از مابقی خوانندگان 
است، هم کردارش...  او در یک کالم مردمی 

است. 
در خانواده ای پر جمعیت به دنیا آمده است. 
عالقه ای به درس نداشت تا جایی که وقتی 
از حل مسئله ریاضی بر نمی آید، ماشین 
حساب را به زمین می کوبد و جلسه امتحان 

را ترک می کند.
به برگزاری کنسرت هم توجهی ندارد و 
همین مسئله باب انتقادات را باز کرده و 
دستکاری  می گویند صدایش  مخالفانش 

شده!
اما او تاکنون 370  اعدامی را از مرگ نجات 
به  وانتش  با  که  است  شبگردی  و  داده 

نیازمندان کمک می کند.
این خواننده چند وجهی کسی نیست جز 

محسن چاوشی...

او کیست؟
محسن چاوشی حسینی متولد 8 مرداد 
1358 خواننده، ترانه سرا و آهنگساز ایرانی 

است.
دارد.  ُکردتبار  اصالتی  اما  خرمشهر  زادٔه 
خانواده وی با توجه به شرایط کاری که 
پدرش به عنوان کارمند شرکت نفت داشت 
به خرمشهر مهاجرت کردند و محسن در 

خرمشهر متولد شد.
وی فرزند پنجم خانواده و دارای دو خواهر 

و سه برادر )مهراد، فرهاد و هوشنگ( است.
زمان جنگ،  در  اشغال خرمشهر  از  بعد 

خانواده او به شهرهای کرمانشاه، مشهد و 
نهایتًا تهران مهاجرت کردند.

ازدواج
محسن چاوشی در سال 1388 با دختری 
به نام »اسپاکو یوسفی« آشنا شد و شرایط 

ازدواج با وی مهیا گردید. 
در  خودش  معرفی  در  چاووشی  همسر 
قومهای  تمامی  برای  نوشته:  اینستاگرام 
ایرانی احترام بسیار قائل هستم ولی محض 
اطالع من ایرانی و از قوم با اصالت بختیاری و 
آریایی هستم و به جرئت می گویم که یکی 

از افتخاراتم است...
حاصل این ازدواج در سال 1392 یک پسر 

بچه به نام زانکو بود.
بر خالف خانواده پر جمعیتی که محسن 
اولین  تولد  از  تاکنون که 8 سال  داشت 
دوم  فرزند  از  خبری  می گذارد  فرزندش 

نیست.

موسیقی...
دیپلم  فوق  دریافت  از  پس  چاوشی 
حسابداری و اتمام دوره سربازی، فعالیت 
حرفه ای خود را در زمینٔه موسیقی در سال 
1382 با آلبوم »نفرین« آغاز و پس از اخذ 
شاخه  »یه  آلبوم   1387 سال  در  مجوز 
نیلوفر« را منتشر کرد. از وی تاکنون بیش 
از 200 قطعه موسیقی شنیده شده است، 
که شامل 11 آلبوم و نیز چندین تک آهنگ 

است.
فیلم  ترانه های  آهنگساز  و  خواننده  وی 
داریوش  ساختٔه  »سنتوری«  سینمایی 

یک  همچنین  چاوشی  بود.  مهرجویی 
فیلم سینمایی  پایانی  تیتراژ  برای  قطعه 
»المپ 100« به کارگردانی سعید آقاخانی 

خواند.
محسن چاوشی خواننده ترانه های سریال 
حسن  ساختٔه  »شهرزاد«  خانگی  شبکه 
در  بسزایی  نقش  که  می باشد  فتحی 

محبوبیت تک آهنگ »کجایی« او داشت.

شروع جدی موسیقی در دوره 
سربازی!

موسیقی  اما  برسد،  به نظر  عجیب  شاید 
جدی  سربازی  دوره  در  چاوشی  برای 
شد. به گفته خودش اهل درس نبوده و به 
زحمت خودش را به ترم یک دانشگاه در 
رشته حسابداری رسانده است. سر یکی 
از امتحان ها، وقتی نتوانست به حل یک 
سؤال برسد، ماشین حساب را به زمین زد 
و از جلسه بیرون رفت. چندماه بعد، راهی 
پادگان می شود و آشنایی با سربازی به نام 
یک  خانه ا شان  در  که  احمدوند«  »بهزاد 
استودیوی کوچک داشت، مسیر زندگی 
چاوشی را به طور جدی تغییر می دهد. او 
در این دوران چند شعر هم گفته که در 
آلبوم اولش منتشر شده است. جالب این که 
چاوشی در دوره سربازی در یگان تشریفات 
ساز  هم  آنجا  و  بوده  کل  دژبان  موزیک 

می زده است.

ماجرای عجیب سنتوری
محسن چاوشی درباره نحوه ضبط صدایش 
برای آهنگ های فیلم سنتوری می گوید: 

»چاره ای جز این نداشتم که در خانه و در 
یکی از اتاق هایمان کار ضبط را انجام بدهم. 
به کمک مادرم یک پتو را با میخ جلوی 
پنجره زدیم و دیوارها را هم با پتو پوشاندم 
تا صدا نپیچد. مادرم از اتاق بیرون رفت و با 
یک پتو از بیرون، در اتاق را پوشاند. خودم 
هم از این طرف در، یک پتو آویزان کردم 
اختیار  در  را  فضایی  نهایت  در  بتوانم  تا 
داشته باشم که در آن بشود وکال گرفت. 
بعد از همه این ماجراها، پتو را کشیدم روی 
سرم و در همان شرایط خواندم و همه وکال 
را ضبط کردم. از زیر پتو که بیرون آمدم، 
»علی سنتوری« به دنیا آمده بود. همان 

نسخه هم نهایی و پخش شد«

رهایی از اعدام و بینوایان
بر  عالوه  نود  دهۀ  در  چاوشی  محسن 
فعالیت حرفه ای، به فعالیت های خیریه به 
ویژه برای آزادی محکومان به اعدام روی 
آورد به طوری که تا پایان سال 1399، با 
جمع آوری مبالغی، 370 زندانی و اعدامی 
جرائم غیرعمد را آزاد کرده و برای 110 فرد 

مبتال به بیماری سخت اقدام به کمک کرد .
رجب پور  محسن  گفته  به  بنا  همچنین 
چاوشی  محسن  موسیقی،  کننده  تهیه 
شبانه با وانت بین مردم برنج پخش می کند 
را  او  کسی  تا  می پوشاند  را  چهره اش  و 

نشناسد.

کنسرت بی کنسرت
از زمان پخش نخستین آلبوم او »نفرین« 
تا امروز، شایعات زیادی مبنی بر برگزاری 

کنسرت توسط چاوشی شنیده شده است 
و عده ای هم دست به سوء استفاده هایی 

اینچنینی در این زمینه زده اند.
نشود  پیدا  مطرحی  خواننده  هیچ  شاید 
که با گذشت 10 سال از مطرح شدن نام و 
باشد.  نکرده  برگزار  کنسرتی  فعالیتش، 
بگویند  عده ای  شده  باعث  امر  همین 
چاوشی توان اجرای زنده را ندارد، اما خود 
او گفته بهتر از هر کسی در اجرای زنده 

مهارت دارد.
در  چاوشی   ،1394 اردیبهشت  در 
مصاحبه ای دربارٔه عدم برگزاری کنسرت 
شبیه  بیشتر  کنسرت  ایران  »در  گفت: 
ُجنگ شادی است تا کنسرت موسیقی، 
برف شادی می زنند و به یکباره از توی جعبه 
می شوند.  ظاهر  روی سن  و  می آیند  در 
صدابردار خوب هم که نداریم. برای همین 
در اغلب کنسرت ها نه هارمونی وجود دارد، 
مخاطب  است  الزم  که  صداهایی  آن  نه 
صدابرداری  و  بشنود  سازها  از  موسیقی 
شود. فقط یک کار باری به هر جهت ارائه 

می دهند که من اهلش نیستم.«
محسن چاوشی تاکنون، به صورت تمرینی 
دو ترانه »زخم زبون« و »خاکستر« را به 
صورت زنده اجرا و ضبط کرده است. او در 
تیرماه سال 1395 برای اولین بار قسمتی 
از قطعه متأسفم برات را به صورت زنده اجرا 

و در صفحه اینستاگرام خود منتشر کرد.
در جریان فصل دوم برنامه استیج، شهرام 
آذر مدعی شد که محسن چاوشی صدایش 
را در دستگاه بازسازی می کند و این صدای 
خودش نیست. پس از این ادعا، محسن 
منتشر  اینستاگرامش  در  پستی  چاوشی 
کرد و در آن نوشت: »من غریبم و غریب 
را کاروانسرا الیق است.« او همچنین در 
کامنتی از هواداران خود درخواست کرد 
که به فردی که این ادعا را مطرح کرده بود، 
توهین نکنند. او همچنین دو ویدئو از آواز 

خواندنش منتشر کرد.

جوایز و افتخارات
بین المللی  جشنوارٔه  دورٔه  هفتمین  در 
جایزه  پاکستان،  کراچی  در  »کرافیلم« 
محسن  به  فیلم  متن  موسیقی  بهترین 
فیلم  برای  کامکار  اردوان  و  چاوشی 

سنتوری رسید.
بهترین  جایزٔه  »حافظ«،  جشنوارٔه  در 
موسیقی متن فیلم به محسن چاوشی برای 

فیلم سنتوری رسید.
»جشنواره  دومین  و  سی  اختتامیه  در 
موسیقی فجر« جایزه باربد بهترین آلبوم 
بی گزند«  »امیر  آلبوم  به  پاپ  موسیقی 

محسن چاوشی تعلق گرفت.
 برگرفته از نی تاک شماره 14

ناگفته هایی از محسن چاوشی     

صدای متفاوت، زندگی متفاوت

صفحه 3
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ادعای مسئوالن:

ایجاد 1349  شغل در 10 ماه
از ابتدای امسال تا ۲۲ دی ماه، ۹۳۳ شغل در نی ریز ایجاد شده است؛ این را 

مسئوالن ادارات در جلسه شورای اشتغال اعالم کردند.
جهاد کشاورزی با ۲۷۸ شغل و صمت با ۲۳۱ شغل در رأس ادارات برتر در 

زمینه اشتغال در شهرستان نی ریز قرار دارند.
در این جلسه مریدی با بیان اینکه آمار اشتغال ایجاد شده بر پایه استخراج 
از سامانه رصد است گفت: از ابتدای امسال همچنین توانسته ایم مجوز ۶۶ 
شغل خانگی را ایجاد کنیم که اعتبار آن یک میلیارد و ۱۱۶ میلیون تومان 

بوده است.

350 شغل توسط برکت
شاهسونی مسئول بنیاد برکت در ادامه این جلسه با اعالم این که ۱۰۰ 
درصد سهمیه شهرستان جذب شده است گفت: ۳5۰ طرح به بانک معرفی 
شده است و تاکنون ۳۳۲ نفر موفق به دریافت این تسهیالت شده اند و 

ظرف یک هفته آینده مابقی نیز وام های خود را دریافت خواهند کرد.
در ادامه رؤسای ادارات در حوزه کاری خود مشاغل ایجاد شده را اعالم 

کردند.
در این جلسه صدور جواز تأسیس و پروانه کسب ۲۱ روزه عنوان شد 

هرچند که فرماندار خواستار کاهش آن به ۱5 روز شد.
قدم زن رئیس اداره صمت همچنین خبر از افتتاح دو کارخانه امیا پارس و 
کارخانه کرومیت تا پایان امسال داد و گفت: این دو شرکت هر کدام نزدیک 

به 5۰ نفر اشتغالزایی خواهند داشت.

زمین ها را بگیرید
واگذاری زمین به افرادی که نتوانستند شغلی ایجاد کنند مورد اعتراض 
فرماندار قرار گرفت. مراد هدایت گفت: اگر کسی نتوانسته از آن زمین در 
جهت ایجاد شغل استفاده کند هر چه سریع تر آن را خلع  ید کنید و به 
افرادی واگذار نمایید که توانایی ایجاد شغل را داشته باشند این زمین ها تا 
زمانی که شغلی در آن ایجاد نشود مالکیتش مربوط به دولت است و کسی 

اجازه فروشش را ندارد.

سهمیه آموزش و پرورش فارس: 2500 نفر
مدیر آموزش و پرورش نی ریز با بیان اینکه به زودی استخدام در آموزش 
و پرورش از طریق آزمون استخدامی اعالم خواهد شد گفت: نی ریز به 
۳۰۰ نفر در حوزه آموزش و پرورش نیاز دارد و بر اساس آنچه که گفته 
شده سهمیه فارس ۲5۰۰ نفر می باشد اما اینکه چه تعداد نیرو به نی ریز 

اختصاص پیدا کند مشخص نیست.

وام برای خروج از تحت پوشش بودن

در پایان این جلسه فرماندار خطاب به کمیته امداد اعالم نمود که وام 
اشتغال که توسط کمیته امداد به افراد تحت پوشش داده می شود در جهت 
کاهش تعداد تحت پوششی ها است و باید این مسئله تقویت شود و نظارتی 

هم بر وام ها گردد.
هدایت همچنین از مسئوالن درخواست نمود تا به سهمیه سامانه رصد 
اکتفا نکنند و تا آخر سال جذب ها و استخدام های نیرو را افزایش دهند. وی 

به ایجاد شغل در حوزه صنایع دستی و گردشگری نیز تأکید کرد.
در زیر جدول مشاغل ایجاد شده را می بینید:

گزارش سامانه رصد اشتغال کشور برای شهرستان 
نی ریز تا 22 دی ماه 1400

نام دستگاه اجرایی
میزان اشتغال ایجاد 

شده

۲۰بنیاد شهید و امور ایثارگران

۱۰۰کمیته امداد امام خمینی

میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری

۸۹

۳ورزش و امور جوانان

4۰آموزش فنی و حرفه ای

4۲بهزیستی

۱فرهنگ و ارشاد اسالمی

۹۱کارآفرینی امید

۱۱امور عشایر

۱۰منابع طبیعی

دانشگاه علوم پزشکی )دولتی و 
غیردولتی(، بیمارستان

۱4

۲۷۸جهاد کشاورزی

۲۳۱صنعت،  معدن و تجارت

۲شهرداری ها

مؤسسات مالی )شبکه بانکی، بورس، 
بیمه(

۱

۹۳۳جمع کل

روابط عمومی مجتمع فوالد غدیر 

نی ریز:

غدیر  فوالد  مجتمع  مدیرعامل 

نی ریز در جلسه مدیران و کارکنان 

در  سخت کوشی  با  که  شرکت  این 

داشتند  حضور  کار  و  کسب  صحنه 

و به نحوی شایسته به ارائه خدمات 

بر  پرداختند  گفت:  تولید  جبهه  در 

تالش های  از  می دانم  واجب  خود 

مدیران عامل پیشین که در سال مالی 

نمودند،  گذشته کوشش و مدیریت 

سپاسگزاری کنم . 

مصطفی پور همچنین سال گذشته را 

با وجود همه فراز و فرودها سالی نسبتًا 

خوب برای فوالد غدیر نی ریز عنوان 

کرد و گفت: شرکت توانست طی سال 

گذشته و در سال جاری، جایگاه خود 

را در میان شرکت های تولید کننده 

آهن اسفنجی به رتبه ۱۰ ارتقاء دهد 

مرهون  موفقیت ها  این  همه  که 

حمایت  و  همکاران  مدیران،  تالش 

سهامداران مجموعه است.

مدیرعامل مجتمع فوالد نی ریز ضمن 

ارائه خالصه ای از عملکرد هیأت مدیره 

این شرکت در سال گذشته؛ شفافیت 

و  خرید  فرآیندهای  شفافیت  مالی، 

فروش، تسریع در اجرای پروژه های 

انتقال  زیرساختی،  و  گندله سازی 

فوالد  کارخانه  از  بهره برداری  آب، 

سازی، همچنین تبیین یک پیوست 

محیط زیستی و مسئولیت اجتماعی 

قلمداد  آینده  سال  برنامه های  از  را 

کرد و افزود: امیدواریم با حسن ظن 

سهامداران محترم و به جهت توسعه 

گزارش های  با  شرکت  اقدامات 

افزایش  به  موارد مربوط  و  توجیهی 

و  انباشته  سود  محل  از  سرمایه 

سهامداران،  شده  انجام  مطالبات 

افزایش سرمایه شرکت عملیاتی شود.

کرد  مصوب  مجمع  پایه  همین  بر 

بازرس  توجیهی  گزارش  بررسی  با 

قانونی ظرف دو هفته آینده، مجمع 

عمومی فوق العاده برای انجام افزایش 

نی ریز  غدیر  فوالد  مجتمع  سرمایه 

برگزار گردد.

نوشتنی است در ادامه مجمع عمومی 

حضور  با  شرکت  سالیانه  عادی 

مدیرعامل  سهامداران،  درصد   ۱۰۰

نماینده  هیأت مدیره،  اعضای  و 

برگزار  قانونی  بازرس  و  حسابرس 

به  شرکت  این  مالی  و  صورت های 

تصویب رسید.

قرائت گزارش هیأت  مدیره و بازرس 

قانونی، بررسی و تصویب صورت های 

مالی  سال  عملکرد  به  مربوط  مالی 

منتهی به پایان شهریور ۱4۰۰، اتخاذ 

تصمیم در خصوص تقسیم سود سال 

بازرس  و  حسابرس  انتخاب  مالی، 

قانونی برای سال مالی جدید، تعیین 

روزنامه کثیراالنتشار به منظور درج 

آگهی های شرکت، تعیین حق  حضور 

هیأت  مدیره،  غیرموظف  اعضای 

سایر  و  هیأت  مدیره  پاداش  تعیین 

مواردی که تصمیم گیری راجع به آن 

عادی  عمومی  مجمع  صالحیت  در 

است از موارد دستور جلسه ذکر شده 

بود که طبق مقررات اساسنامه پس از 

استقرار هیأت رئیسه به صورت رسمی 

برگزار شد.

تندیس سید عطاء الله طغرایی استاد خوشنویسی 
نی ریز ساخته شد.

این تندیس به پیشنهاد هادی جواهر آثار و امین 
نظربلند دو هنرمند پیکرتراش نی ریزی آماده شده و 
طی نامه ای از شورای اسالمی شهر نی ریز درخواست 
گردیده است تا نسبت به نصب آن در محل محوطه 
آرامگاه احمد نی ریزی یا ورودی خیابانی که به نام 

ایشان نامگذاری شده است، اقدام کنند.
نظربلند که کار ساخت را انجام داده است در گفتگو 
با ما جنس سردیس را سنگ چینی نی ریز به ارتفاع 
۱۳۰ سانتیمتر عنوان کرد و گفت: مدت اجرای اثر 
حدود ۳ ماه بود که به پاس خدمات ارزنده استاد 

طغرایی به ایشان اهداء می گردد.
زمینه  در  که  است  سال   ۶ ساله   ۳5 بلند  نظر 

پیکرتراشی فعالیت می کند.
حامد فرغت شهردار نی ریز در گفتگو با ما عنوان 
نمود که هنوز تندیس به شهرداری تحویل داده 
نشده و تصمیم گیری برای نصب آن در حال انجام 

است.

امید است به مردم میدان 
داده شود 

غالمرضا شعبانپور / مدیر مسئول

در شماره هفته قبل به بررسی و نقد یکی از محورهای 
سخنرانی آقای قالیباف  رئیس مجلس که در نی ریز در 
عصر پنجشنبه ۱۶دی ماه ایراد شد، پرداختیم. در این 

نوشتار محور کلیدی دیگری را وا می کاویم. 
از  »یکی  گفتند:  بیاناتشان  از  قسمتی  در  ایشان   
اشکاالت ما این است که مردم را از مسیر تصمیم گیری 
و تصمیم سازی در موضوعات مختلف دور کرده ایم و از 
آنها استفاده نمی کنیم.« این نکته یکی از محوری ترین 
معضالت موجود کشور است؛ چه اینکه در هر کشوری 
به مردم بها داده نشود و مشارکت آنها در امور سیاسی، 
اجتماعی و اقتصادی جدی نباشد، آن کشور راه به جایی 
نمی برد و روز به روز بر مشکالتش افزوده می شود. در 
جامعه شناسی سیاسی و علم سیاست اصطالحی داریم به 
نام »مشروعیت«. منظور از این اصطالح مشروعیت دینی 
به معنای شرعی بودن نیست. ماکس وبر، جامعه شناس 
»درجه  می کند:  تعریف  اینگونه  را  مشروعیت  آلمانی، 
اعتبار آن نظام]سیاسی[ در باور افرادى که در چارچوب 
نظام مزبور به کنش اجتماعی می پردازند.« مشروعیت 
به طور ساده به معنای مقبولیت و اعتبار داشتن است. 
حکومت و نظام سیاسی هر جامعه باید از مشروعیت یعنی 
مقبولیت مردم برخوردار باشد. البته در هیچ جامعه ای این 
مقبولیت ۱۰۰ درصد نیست. اما باید اکثریت مردم در گام 
اول نظام سیاسی خود را قانونی بدانند و در گام دوم قبول 

داشته باشند. 
انقالب اسالمی با حضور گسترده مردم به پیروزی رسید 
و با حضور مردم ادامه یافت و جنگ هشت ساله ای که 
توسط رژیم عراق بر کشورمان تحمیل شد، با حضور مردم 
اداره و به پیروزی رسید. متأسفانه به مرور زمان و به ویژه 
در دو دهه اخیر حضور مردم کمرنگ شده و شاهد نوعی 
بی تفاوتی  و بی اعتمادی هستیم. این که آقای قالیباف 
به عنوان رئیس یکی از قوای سه گانه کشور اذعان دارند 
که »مردم را از مسیر تصمیم گیری و تصمیم سازی در 
موضوعات مختلف دور کرده ایم« بسیار مهم است. از این 
جهت مهم که سران کشور به اهمیت این آسیب واقفند، 

لذا انتظار می رود این آفت را هرچه سریعتر درمان کنند. 
بسیار  اجتماعی  سرمایه  حکومت  برای  مردم  حمایت 
بزرگی است؛ سرمایه ای که بدون آن کار حکمرانی بسیار 
مشکل می گردد. البته آقای قالیباف برای حرکت به سمت 
جلب اعتماد مردم پس از انتخابات دوره دوازدهم ریاست 
جمهوری که در سال ۱۳۹۶ برگزار شد و رأی نیاورد 
مبحثی به عنوان »نواصولگرایی« را مطرح کرد و منظرها 
و محورهایی نیز برای آن ارائه داد. طرح این مسئله بیانگر 
این بود که ایشان به این نتیجه رسیده که اصولگرایی 
سنتی کارکرد خود را به سرعت از دست داده است. اما این 
نظریه را دنبال نکرد و مدتی به لحاظ نظری در محاق رفت. 
البته این موضع گیری ایشان که اذعان دارند حاکمیت 
مردم را از مسیر تصمیم گیری و تصمیم سازی دور کرده 
و به طور روشن به موضوع اقتصاد اشاره کرده، بیانگر آن 
است که معتقد می باشد روش حکمرانی باید اصالح شود. 
ایشان به خوبی تأکید کرده اند که نه تنها  به سرمایه گذاری 
مردم در اقتصاد میدان فعالیت نمی دهیم بلکه مانع آنها 
هم می شویم و در صدور مجوز آنقدر معطل می کنیم که 
عطایش را به لقایش  می بخشند! ایشان معتقدند باید 
اموری که مردم از عهده آن بر می آیند به آنها واگذار شود و 
حکومت به کارهای پایه ای و اصولی خود بپردازد. رئیس 
مجلس در تأیید سخنانش گفته  ۸۰ درصد اقتصاد هنوز 

دولتی است و اضافه کرده این یعنی ریشه فساد. 
 به خوبی به یاد دارم که از دهه ۱۳۷۰ و به ویژه دهه ۱۳۸۰ 
دائمًا تکرار می شد که باید دولت خود را از اقتصاد کنار 
اقتصادی دولتی را به مردم بفروشد  بنگاه های  بکشد. 
و حتی در برنامه های توسعه پیش بینی شد که در یک 
فرآیند ۱۰ ساله سهم دولت کمتر از 4۰ درصد شود. برای 
دستیابی به این هدف سیاست های ابالغی اصل 44 قانون 
اساسی توسط رهبری انقالب در سال ۱۳۸4 ابالغ گردید. 
پس از آن در برنامه ها و قوانین مختلف برای واگذاری 
اقتصاد به مردم سازمانی به نام سازمان خصوصی سازی 
تأسیس شد اما متأسفانه حاصل کار در عمل طوری گردید 
که بنگاه های دولتی اقتصادی از یک دست خارج و از دست 
دیگر به شبه دولتی ها واگذارشد و اصطالح »خصولتی« 
سر زبان ها افتاد. چیزی که جناب قالیباف به درستی از آن 
به عنوان ریشه فساد یاد کرده اند. امید است با اصالح روش  
حکمرانی این گفته ایشان که در همین سخنرانی گفتند 
محقق شود: »اگر فرصت به مردم داده شود چه کسی 
می گوید یک جوان نی ریزی نمی تواند طی یک دهه به یک 

چهره اقتصادی استانی و کشوری تبدیل شود.«

شاد و سالم و موفق باشید

سرمقاله

//

مِهین مهرورزان بریزندازداِمجانتارهامِهینمِهرورزانکهآزادهاند

اهواز  - سال 1363خورشیدی
ایستاده از راست: عباس حامی، محمدرضا راحتی، غالمعلی عسکرپور، حسینعلی قنبری

نشسته از راست:اسماعیل اسماعیلی، ابراهیم شمسی

 با تشکر از آورنده عکس

رتبه 10 فوالد غدیر نی ریز در میان 

شرکت های تولید کننده آهن اسفنجی

پایان ساخت تندیس استاد طغرایی
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تبلیغات در
فضای مجازی نی ریزان فارس

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

0917 731 5146

13/37379

جمالی مدیر جدید
آموزش و پرورش نی ریز

امید شهدان، نی ریزان فارس:

طی حکمی از سوی مدیرکل آموزش 

جمالی«  »رضا  فارس  پرورش  و 

به عنوان مدیر جدید آموزش و پرورش 

شهرستان نی ریز معرفی شد.

همچنین از زحمات امیر  ولی زاده که 

از ۶ بهمن ۱۳۹۷ خورشیدی مدیریت 

اداره را بر عهده داشت تقدیر به عمل 

جمالی  رضا  است؛  نوشتنی  آمد. 

متولد  نی ریز،  شهرستان  بومی 

ارشد  ۱۳5۱ خورشیدی، کارشناس 

سوابقی  و  است  درسی  برنامه ریزی 

نظیر مدیر، معاون و دبیر مدارس ابتدایی و راهنمایی، مسئول 

نمایندگی آموزش و پرورش بخش قطرویه در سالهای ۸۷  تا ۹۱ 

و کارشناس ارزیابی عملکرد مدیریت آموزش و پرورش به مدت 

۲ سال را داراست. شرح جلسه تودیع و معارفه در شماره بعد چاپ 

خواهد شد.
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غضنفرنژاد رئیس دادگستری:

هرکس در تکمیل روگذر کم کاری کند، 
باید محاکمه شود

/       دادستان نی ریز: همه عوامل دخیل در تأخیر تکمیل روگذر باید پاسخگو باشند.
/       نماینده مجلس: 10 میلیارد از وزیر گرفته ام، چرا تخصیص نیافته؟ از وزیر در صحن علنی سؤال خواهم کرد.

/       فرماندار: هدف از پیگیری روگذر کسب رضایت مردم است.

نای ذی خبر:
سه شنبه 28 دی ماه 1400 با فراخوان شهسوار 
دادستان شهرستان نی ریز، زاهدی مدیرکل 
راه و شهرسازی استان فارس و پیمانکار پروژه 
نی ریز  دادگستری  در  جلسه ای  در  روگذر 

شرکت کردند.
مردم،  نماینده  طهماسبی  جلسه  این  در 
دادستان،  دادگستری،  رئیس  غضنفرنژاد 
شهردار  تأمین،  شورای  اعضای  و  فرماندار 
نی ریز، رؤسای شورای شهر و شهرستان نی ریز، 
رئیس نظام مهندسی و رئیس راه و شهرسازی 

نی ریز حضور داشتند. 
در ابتدا غضنفرنژاد هدف از برگزاری جلسه را 
ورودی  روگذر  تکمیل  عدم  دالیل  پیگیری 
شهر نی ریز و پیگیری جدی این موضوع از 
طرف مدعی العموم )دادستان( اعالم نمود و 
از مدیر کل راه و شهرسازی خواست تا دالیل 

منطقی خود را در این خصوص اعالم نماید. 
وی تأکید نمود: این جلسه باید خروجی داشته 
باشد و صرف دور هم نشستن و صحبت کردن 

مشکلی را حل نمی کند.
رئیس دادگستری نی ریز اعالم نمود پل روگذر 
حق مردم نی ریز است و ادامه روند بی توجهی 
به این پروژه جز بدبینی به نظام و مسئوالن 

حاصل دیگری ندارد.
غضنفرنژاد افزود: آثار بد تمام نشدن کارهای 
مسائل  حتی  جامعه  جوانب  برهمه  عمرانی 
فرهنگی اثرگذار است و نباید مسئوالن مربوطه 

به راحتی از کنار این مسائل عبور کنند. 
نماینده قوه قضائیه در شهرستان نی ریز خطاب 
به مدیرکل راه و شهرسازی اعالم کرد: دادستان 
به عنوان مدعی العموم خواستار تکمیل هر چه 
سریعتر این پروژه است و باید خسارتهای وارده 

از اداره کل راه وشهرسازی مطالبه گردد.
غضنفرنژاد در پایان سخنان خود گفت: طبق 
تکلیفی که قانون به دستگاه قضایی واگذاشته 
هستیم،  موضوع  این  پیگیری  به  مکلف  ما 
هرکسی در این پروژه کم کاری یا ترک فعل 

کرده باید محاکمه شود.
دادستان  شهسوار  غضنفرنژاد،  از  پس 
به مدیر کل راه و  شهرستان نی ریز خطاب 
درخصوص  گفت:  فارس  استان  شهرسازی 
نی ریز  شهر  روگذر  پل  تکمیل  عدم  چرایی 

توجیه نکنید،توضیح دهید!
تضییع  خاطر  به  کرد:  تأکید  همچنین  وی 
حقوق عامه در تأخیر تکمیل این پروژه قضیه 

را به دادستان مرکز منتقل خواهد نمود و قطعًا 
همه عوامل دخیل در تکمیل این پروژه و حتی 
کسانی که پروژه را شروع کرده اند باید از کار 

خود دفاع کنند و پاسخگو باشند.

زیتونکاریهاخلعیدمیشوند
و  تکلیف  تعیین  ادامه خواستار  شهسوار در 
خلع ید فوری اراضی موصوف به زیتون کاری 
شده در انتهای فاز دو شهرک شهیدان رجایی و 
باهنر شد و در این خصوص از ریاست اداره راه و 
شهرسازی و مدیر کل استانی این اداره توضیح 

خواست .
دادستان نی ریز با بیان اینکه وضعیت قیمت 
زمین در نی ریز اصاًل خوب نیست خطاب به 
مسئوالن عنوان کرد: در خصوص قیمت باالی 
زمین های مسکونی باید به فکر افراد مستضعف 
و کم توان مالی بود، من به سبب پرونده هایی 
می شود  سرازیر  دفترم  سمت  به  روزانه  که 
از نزدیک مشکالت باال بودن قیمت زمین و 
اجاره بهای مسکن را لمس می کنم ، من زن و 
شوهران جوان زیادی را می بینم که به جهت 
نبود مسکن آواره شده اند، من خانوداده های 
اجاره  دلیل  به  که  می بینم  را  بی سرپرستی 

بهای باال با مخاطرات زیادی رو برو هستند. 

وعده10میلیاردیبرایپروژه
نماینده مردم در مجلس شورای اسالمی پس 

از دادستان به بیان نقطه نظرات خود پرداخت.
طهماسبی ضمن تشکر از زحماتی که زاهدی 
در سایر حوزه های شهرستان از جمله گردنه 
الی رز متحمل شده، عنوان نمود: امروز مردم 
ازما نمی پذیرند که در تکمیل روگذر وعده 

آینده را دهیم.
وی خطاب به مدیر کل راه و شهرسازی گفت: 
هفته گذشته 10 میلیارد تومان از وزیر برای 
این پروژه قول بودجه گرفتم و به شما اعالم 
کردم اما شما باید پیگیری می کردید تا این 

پول واریز شود.
در  زاهدی  که  توضیحاتی  به  توجه  با  وی 
پل  این  به  بودجه  تخصیص  عدم  خصوص 
در میانه سخنان مسئوالن ارائه نمود گفت: 
وزیری که نتواند برای چنین پروژه ای که سالها 
بر زمین مانده و خطرات جانی و مالی فراوانی 
را برای مردم موجب گردیده، تصمیمی قاطع 
بگیرد و بودجه اختصاص دهد شایسته نشستن 
پشت میز نیست و قطعًا در اولین حضورم در 

ایشان طرح سؤال خواهم  از  صحن مجلس 
نمود.

و  استهبان  نی ریز،  شهرستان های  نماینده 
بختگان ضمن تعیین ضرب العجل یک هفته ای 
برای آسفالت، تسطیح و تعمیر معابر کنار پل 
و جمع کردن فنس های کارگاه ساخت پل تا 
کنار ستون ها برای باز شدن معبر و حرکت 
خودروها و تسهیل در کار مردم  خطاب به مدیر 
کل راه و شهرسازی گفت:  بر سر تکمیل این پل 
با هیچ کس تعارف نداریم و هر اقدام قانونی و 
منطقی در جهت تکمیل یا حتی جمع کردن 
پروژه می بایست در کوتاه مدت تعیین تکلیف 

و به مردم اعالم شود. 
فرماندار شهرستان نی ریز نیز در ادامه با بیان 
شده  مطرح  مطالبات  تأیید  ضمن  مطالبی 
پیگیری ها  این  همه  از  هدف  نمود:  عنوان 
رضایت مردم و دفاع از حق و حقوق آنان است 
خصوصًا  مسئوالن  تالش  با  امیدواریم  که 
این  مدیرکل محترم هر چه زودتر وضعیت 

پروژه تعیین تکلیف گردد. 

پیگیرجذب10میلیاردپروژهمیشوم 
زاهدی مدیر کل راه وشهرسازی در ادامه با بیان 
اینکه به هیچ عنوان تخصیص بودجه ربطی 
به حوزه مدیریتی او ندارد و اختصاص بودجه 
جهت محور فسا به سیرجان که پل روگذر و 
با  است  پروژه  این  از  گردنه الی رز قسمتی 
ذکر جزئیات هزینه کرد در قسمت های پروژه 
عنوان نمود: وقتی بودجه ای جهت پروژه محور 
یاد شده اختصاص می یابد باید با ذکر کیلومتر 
و مکان دقیق هزینه کرد پروژه به ما اعالم شود 
و امکان جابجایی بودجه و هزینه در محل پل 

روگذر وجود ندارد. 
وی عنوان کرد: در شروع کار این پروژه چند 
با  عده ای  شد،  برگزار  فرمانداری  در  جلسه 
اجرای آن مخالف بودند و دالیل خود را نیز 
بیان کردند و هم اکنون نیز یک بال این پروژه 
و  نشده  انجام  است  امالکش  آزادسازی  که 
باید توسط مسئوالن مربوطه در شهرستان 

خریداری، آزادسازی و در اختیار ما قرار گیرد.
وی در خصوص تعیین ضرب االجل جمع آوری 
فنس ها، ترمیم و تسطیح معابر فعلی گفت: هر 
چند ما خودسر این فضا را نبسته ایم و مصوبه 
شورای شهرستان را در این خصوص داریم، 
اقدامات  این  دستور می دهم در اسرع وقت 
صورت پذیرد و پیگیر جذب 10 میلیاردی که 

دکتر طهماسبی عنوان کردند از وزیر می شوم 
و تمام تالش خود را در جهت تعیین تکلیف 

پروژه خواهم نمود. 

خلعیدانجاممیشود
مدیر کل راه و شهرسازی همچنین در خصوص 
خلع ید زمین های زیتون کاری شده عنوان 
کرد: با تالش اداره راه و شهرسازی نی ریز برای 
همه موارد پرونده تشکیل گردیده و در مراجع 
قضایی در حال پیگیری است و خلع ید انجام 

می شود.
وی همچنین در خصوص اختصاص زمین به 
متقاضیان مسکن گفت: 58 هکتار زمین پشت 
دانشگاه آزاد به تازگی برای این طرح آزاد شده 
و 33 هکتار هم در کارگروه استان در حال 

پیگیری می باشد.

قیمتزمیننیریزدرمواردیارزانتراز
شهرهایهمجواراست

این مدیر استانی در خصوص قیمت زمین های 
ارائه شده نیز عنوان نمود: قیمت ها مصوب و 
همسان در کل کشور است و حتی در مواردی 
همجوار  از شهرستان های  زمین  قیمت های 

ارزانتر است.
نمود:  عنوان  غضنفرنژاد  جلسه  پایان  در 
امروز در حکومت جمهوری اسالمی هر کس 
مسئولیت قبول کند باید تا پای جان در خدمت 
از  تعدادی  اینکه  و  نماید  کوشش  مردم  به 
کارکنان فالن اداره کم است و یا کار زیاد است 

اصاًل توجیه برای کم کاری نیست.
وی اضافه نمود: در دادگستری نی ریز نیاز 
به 20 قاضی داریم اما ما با درک شرایط و 
مدیریت با تنها 10 قاضی که داریم در حال 
خدمت رسانی شبانه روزی به مردم هستیم و 
لذا هیچ مانعی برای یک مدیر انقالبی در ارائه 

خدمت به مردم نباید وجود داشته باشد.
زئیس دادگستری ابراز امیداوری کرد هر چه 
سریعتر پروژه پل روگذر تعیین تکلیف شود و 

شهر از این بالتکلیفی پروژه خارج گردد. 
فقیه  جلسه  این  حاشیه  در  است  نوشتنی 
به عنوان رئیس شورای شهر، قطبی رئیس 
شورای شهرستان و فرغت شهردار نی ریز نقطه 

نظرات خود را بیان کردند.
الزم به ذکر است رئیس مجلس در سفر اخیر 
خود به نی ریز قول داد پیگیر جدی این پروژه 

باشد.

مصطفی صفی به عنوان مدیر جدید برق نی ریز 
منصوب شد.

در مراسمی که در روز دوشنبه 2۷ د ی ماه با 
حضور حمیدرضا جالیر مدیرعامل توزیع برق 
استان انجام گرفت، حکم مدیریت صفی به وی 

ابالغ شد.
در ابتدای این جلسه که در دفتر فرماندار برگزار 
گردید، فرماندار نی ریز گفت: ما مهندس جالیر را 
یک نیروی نی ریزی می دانیم چرا که ایشان سالها 
در این شهرستان زحمت کشیدند و مشکالت 

شهرستان را کاماًل می شناسند.

لزوماحداثایستگاهدوم

دوم  ایستگاه  راه  اندازی  اینکه  بیان  با  هدایت 
پر  سنگ  شهرک  ظرفیت  اینکه  به  توجه  با 
با  گفت:  و  خواند  ضروری  و  الزم  است  شده 
اعتبارات شهرستانی نمی توان آن را افتتاح و به 

بهره برداری رساند.
باید از تولید کننده حمایت کرد و عنوان نمود: 
نی ریز در خصوص روشنایی معابر و مکان های 
در  مخصوصًا  است  روبرو  مشکل  با  مختلف 
روستاها. وی همچنین به نبود روشنایی بلوار 

والیت نی ریز به طول 1800 متر هم اشاره کرد.

وعدهایستگاهدوم 
جالیر که خود 8.5 سال مدیر برق شهرستان 

نی ریز بود با اعالم اینکه مسائل و مشکالت نی ریز 
را به خوبی می شناسد وعده داد تا با مدیریت 

صفی بتواند موانع برقی نی ریز را مرتفع کند.
بسیار خوب  نی ریز  زیرساخت های  وی گفت: 
کارآفرینان  برای  انرژی  تأمین  امکان  و  است 

وجود دارد.
جالیر در رابطه با ایستگاه دوم برق شهرستان 
نی ریز گفت: اقدامات خوبی شده و یک صورت 
جلسه ای با شرکت شهرک ها تنظیم شده و به 
نظر می رسد اگر بتوانیم جلسه ای مشترک با 
شرکت شهرک ها و برق منطقه ای برگزار کنیم 
و هرکس سهم خود را پرداخت کند قابل اجرا 

باشد.

در ارتباط با بلوار والیت نیز با شهرداری نی ریز 
هماهنگی الزم را انجام خواهیم داد و قطعًا به یک 

تفاهمی خواهیم رسید.

خدمتخالصانه
پیشبرد  نی ریز خدمت خالصانه،  مدیر جدید 
شرکت و عملکرد قابل قبول را از برنامه های 
از محمودی  تشکر  و ضمن  عنوان کرد  خود 
شبکه،  توسعه  پیک،  کاهش  پیشین،  مدیر 
روشنایی معابر، نگهداری و تعمیرات به موقع را 
از مهمترین برنامه های پیش روی خود عنوان 

کرد.
گفتنی است مدیر جدید شهرستان از شهروندان 
نی ریزی، دارای فوق لیسانس برق و 15 سال 
سابقه کار می باشد. او پیش از این معاون و رئیس 

اداره بهره برداری نی ریز بود.
زحمات محمودی  از  معارفه  مراسم  پایان  در 
مدیر پیشین برق که در جلسه غایب بود، تجلیل 

شد.

//

دادستان نی ریز:

مراکز جمع آوری ضایعات بدون پروانه 
پلمب می شوند

50 خانواده با کودک کار در نی ریز
مکان های خرید و فروش ضایعات در نی ریز 

پلمپ می شوند.
بر پایه تصمیمی که در شورای شهر نی ریز 
جمع آوری  مرکز   13 فعالیت  شد  گرفته 
ضایعات که به صورت غیرقانونی کار می کنند 

به دستور دادستان پلمب خواهند شد.
شورای شهر نی ریز در جلسه 2۷ دی ماه خود 
با دعوت از رؤسای بهزیستی، کمیته امداد، 
آموزش و پرورش، صمت، و تبلیغات اسالمی 
به دنبال راهکاری برای ساماندهی کودکان 

کار بود.

نیریزچهجذابیتیدارد؟
گفت:  نی ریز  شهرستان  دادستان  ابتدا  در 
مصوباتی در این ارتباط داشته ایم و شناسایی 
گرفته  انجام  نیز  کار  کودکان  خانواده های 
است، برخی تبعه ایرانی هستند و برخی نه. اما 
سؤال اصلی این است که نی ریز چه جذابیتی 

برای آنها دارد که استهبان و فسا ندارد؟
شهسوار در پاسخ به سؤال خود گفت: نی ریز 
تنوع گوناگونی دارد از فصل برداشت انجیر، 
بادام، انار، پسته و حضور کارگران غیر بومی 
و  معادن  و  کار در شهرک سنگ  تا  گرفته 
البته برخی از آنها هم خانواده های زندانیانی 

هستند که به نی ریز آمده اند.
وی در ادامه با بیان اینکه اخراج خانواده ها 
چنین  قانون  گفت:  نیست  درست  شهر  از 
اجازه ای  به ما نمی دهد مثل این می ماند که ما 

به تهران برویم اما اجازه اقامت نداشته  باشیم.

ادامهتحصیل
برای  می توان  که  اساسی  اقدامات  از  یکی 
کودکان کار برداشت ادامه تحصیل آنهاست؛ 
این کار بدون شک مدتی آنها را مشغول درس 
ضایعات  دنبال  به  کمتر  و  می کند  مشق  و 

می گردند.

عاملافزایشاجارهها
عنوان  خود  گفته های  حاشیه  در  شهسوار 
نمود که یکی از عوامل افزایش اجاره بها همین 
خانواده ها هستند که کودکانشان مشغول به 
کار در شهر بوده و آنها خانه ای که یک میلیون 
پنج  تا  چهار  نمی شود  اجاره  بیشتر  تومان 
میلیون تومان اجاره می دهند و در آن خانه 
10 تا 15 نفر زندگی می کنند و چون همه 
آنها مشغول به کار هستند تأمین این مبلغ 

برایشان چندان مشکل نیست.
بر  تا نظارتی  از مسئوالن خواست  شهسوار 
جلوی  و  کنند  معامالتی  بنگاه های  روی 
آنهایی که بدون داشتن مدارک هویتی خانه 

اجاره می دهند، بگیرند.
ما هم قبول داریم که کودکان کار حضورشان 
در ساعات پر ترافیک مناسب نیست و پیشنهاد 
بعدی آن است  که همچون پاکبانان با لباسی 

خاص و در ساعاتی معین نسبت به جمع آوری 
ضایعات اقدام کنند.

خریداران و زبالهگرد کودکان زباله،
زباله

پریش عضو شورا با اعالم اینکه با سه ضلع 
زباله، کودکان زباله گرد و خریداران زباله روبرو 
هستیم گفت: شهرداری به دنبال آن است 
تا طرح تفکیک زباله از مبدأ را اجرا کند و به 
احتمال زیاد از 5-6 ماه آینده اجرایی خواهد 

شد.

تفکیکزباله
شاهسونی عضو شورا با بیان اینکه جمع آوری 
زباله به صورت تفکیک شده باید در شهر انجام 
شود گفت: خرید و فروش ضایعات به راحتی 
انجام می شود و باید بررسی گردد کسانی که 
اقدام به جمع آوری ضایعات می کنند پروانه 
کسب دارند یا خیر؟ و اگر اینگونه نیست با 

متخلفان برخورد شود.

طالیکثیف
افسر دیگر عضو شورا گفت: ما داریم درباره 
بی تردید  و  می کنیم  صحبت  کثیف  طالی 
کسی که درآمد باالیی دارد دست از این کار 
نخواهد کشید. بهتر است کارگروهی تشکیل 
شود و زیر نظر دادستان مسائل را پیگیری 

کنند.

کودکانکارومدسه
مدیر آموزش و پرورش با بیان اینکه مشکلی 
برای ادامه تحصیل این دانش آموزان ندارند 
درخواست کرد تا اطالعات جمع آوری شده 
توسط بهزیستی در اختیار آنها قرار گیرد تا 
نسبت به بازگرداندن دانش آموزان به مدرسه 
اقدام شود البته ولی زاده عنوان نمود که چون 
نی ریز شهر ممنوعه است اجازه تحصیل برای 
دانش آموزان مشکوک التابعه و فاقد هویت را 

ندارد.
چارچوب  در  اینکه  بیان  با  همچنین  وی 
قانون فرمانداری می تواند افراد بی هویت را 
شناسایی و کارت حمایت تحصیلی برایشان 
صادر کند گفت: متأسفانه از سال 13۹۷ تا به 

امروز کارتی صادر نشده است.
شیخعلی از نیروی انتظامی نیز بر راه اندازی 
کارگروه و مشخص شدن وظایف هر کدام از 

ادارات تأکید کرد.

50خانوادهکودککاردرنیریز
اسفندیاری رئیس بهزیستی شهرستان نی ریز 
با بیان اینکه در اواخر شهریورماه پایش این 
خانوار ها انجام شد و تعداد 50 خانوار شناسایی 
شده اند گفت: از این تعداد تنها 1۷ خانوار 
دارای هویت بودند و مابقی هویتشان نامعلوم 

بود.

ضایعاتیهایبیپروانه
فعالیت  اینکه  بیان  با  صمت  اداره  رئیس 
مشاورین امالک رصد می شود گفت: نشانی 
این 50 خانه ای که واگذار شده را به ما بدهید 
تا در گشت های مشترک بررسی شود و اگر 
از طریق دادستانی  دیدیم خالفی رخ داده 

درخواست پلمب خواهیم داد.
با مراکز خرید  ارتباط  قدم زن همچنین در 
و فروش ضایعات گفت: اکثر آنها در منازل 
مسکونی مشغول به فعالیت هستند و حتی 
خودشان در آنجا زندگی می کنند و هیچ کدام 

از آنها پروانه ندارند.
وی با بیان اینکه 2 شرکت مجوز بازیافت از 
اداره صمت گرفته اند گفت: می توان با استفاده 
آوری  به جمع  نسبت  دو شرکت  از همین 

زباله ها اقدام نمود.

خانوادههای برای شناسایی کارت
کودکانکار

درویش زاده مدیر کمیته امداد امام خمینی با 
تأکید بر راه اندازی کارگروه گفت: شاید الزم 
باشد برای این خانواده ها یک کارت شناسایی 
صادر شود تا بتوانیم به راحتی آنها را رصد 

کنیم. 

بازماندگانطرحفاضالبشهری
نوبختی از اداره تبلیغات اسالمی این افراد را به 
جا مانده از طرح فاضالب عنوان کرد و گفت: 
در پروژه فاضالب تعداد بسیار زیادی به این 

شهر آمدند و در نی ریز ماندنی شدند.
نی ریز  شهرداری  از  نمایندگی  به  رجبی 
تفکیک از مبدأ و تفکیک پسماندها را از جمله 

برنامه های پیش روی شهرداری خواند.
شورای  رئیس  و  شهر  شورای  عضو  قطبی 
گماشتن  کار  به  اینکه  بیان  با  شهرستان 
کودکان ممنوع است به بیان ماده واحده های 
قانونی در این رابطه پرداخت؛ هرچند دادستان 
شهرستان نی ریز با بیان اینکه ممنوعیت به 
کارگیری قانون کار در زمانی است که کارفرما 
و کارگر مشخص باشد گفت: اینها در واقع 
توسط پدر و مادرشان به کار گرفته می شوند و 

این قانون برای آنها صدق نمی کند.

پلمبمراکزجمعآوریفاقدپروانه
شهسوار در پایان و در جمع بندی خود گفت: 
آن چیزی که برای کودکان کار دارای ارزش 
به  کاری  و  می باشد  کارتن  و  بطری  است 

زباله های خانگی ندارند.
اگر این ضایعاتی ها فاقد پروانه باشند دستور 
پلمب همه آنها را خواهم داد که در صورت اجرا 
شدنش خود به خود معضل کودکان کار حل 

خواهد شد.

دومین باران زمستانی باز هم برای نی ریز 
و بختگان خوش قدم بود و 10 مرکز باران 
سنجی از 1۹ مرکز بارش باالی 100 میلی متر 
را در مجموع سال زراعی جاری تجربه کردند.

در بارندگی های اخیر پلنگان با بارش شوکه 
کننده 115.5 میلی متر در صدر جدول قرار 
گرفت و مجموع بارندگی های آن منطقه به 

222.1 میلی متر رسید.
هواشناسی  کارشناس  کامرانی  کامران 
در  بارش ها  اینکه  اعالم  با  فارس  نی ریزان 
نظر  به  گفت:  بود  خواهد  نزولی  بهمن ماه 
می رسد پس از این دو موج بسیار پر قدرت 
در دی ماه به خصوص جنوب کشور که در 
و  کرمان  جنوب  هرمزگان،  مانند  جاهایی 
جنوب فارس سیل به راه انداخت، در ادامه 
به خصوص در بهمن ماه احتمااًل ما با چنین 
امواج گسترده ای روبرو نشویم و با افت بارش 

روبرو خواهیم شد.
قابل  بارش  قبلی  سامانه  در  چند  هر 
مالحظه ای داشتیم به طوری که در سطح 

پلنگان  میلی متر،   50 حدود  شهرستان 
یا در مناطق کوهستانی  و  115 میلی متر 
بارید  باران  میلی متر   150 از  بیش  داراب 
اما انتظارات بر پایه پیش بینی ها برای شهر 

نی ریز بیش از این بود که محقق نگردید.
امید است در اسفند و فروردین شرایط نرمال 
را تجربه کنیم اما بعید است بارش دی ماه 

تکرار شود. 
مشاهده  را  اخیر  بارندگی  جدول  زیر  در 

می کنید:

نام ایستگاه 
بارش 
اخیر

سال زراعی
1401-1400

34.۹۹4.8نی ریز 

41103آباده 

115.5222.1پلنگان 

31.38۹.5تم شولی

3۹۹0کوشکک

35۹۹جزین 

82160.5چاه نصرویه

82162.2چنارویه

54.5114ده چاه

23.2۷0.۷ ده وزیر

45.۷10۹دهمورد

52.5111.1ریزاب

3۹104.۹طشک 

30.۷۷8.۷قاسم آباد

42۹6.5قطرویه 

۷6.۷163.4مشکان 

41.4۹۹.3وزیره 

81158.5هرگان 

24۷8کنگاشی

51.1116.1میانگین

عبور 10 نقطه از 100 میلی متر
پیشبینیکاهشباراندربهمنماه

صفی مدیر جدید برق نی ریز 
وعده آقای مدیرعامل: ایستگاه دوم برق نی ریز اجرایی می شود
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سرویس ورزشی: محمدصادق رجبی

سمیه نظری / گروه ورزش 
سر زده به سالن رزمی رفتیم جایی که انتظار داشتیم 
رزمی کاران را ببینیم اما بانوان پیالتس کار در حال 

ورزش بودند.
بانوانی که به دلیل نبود سالن اختصاصی به سالن 

رزمی می آیند.
 در سالن،  شور و شوق حاکم بود. ورزشکارانی که 
همراه با صدای مربی و موزیک مالیم،  حرکات پیالتس 
را انجام می دادند و مربی ایراد حرکات و تکنیکها را 
گوشزد می کرد. سالن نور کافی نداشت و فقط نصف 

سالن تاتامی بود.
منتظر ماندیم تا ورزششان تمام شود و در آخر با آنها 

دور هم نشستیم و گفتگو کردیم که می خوانید:
ورزشازطریقالیو

حمیده مبرا خانه دار است و هفته ای سه بار به سالن 
می  آید:  »4 تا 5 سالی می شود که پیالتس کار می کنم. 
این ورزش مجموعه ای از حرکات اصالحی است که با 
تمرکز بر آن، ذهن و جسم درگیر می شود و عالوه بر 
خوش اندامی، آرامش ذهن را هم به دنبال دارد. من 
که خیلی به این ورزش عادت کردم. حتی در زمانی 
که به دلیل بیماری کرونا تعطیل بود از طریق الیو این 

ورزش را دنبال می کردم و در خانه فعالیت داشتم.«
ادامه می دهد:  »اینجا سالنش بزرگ و خوب است، 
دارد  کمدی  نه  است.  کم  امکاناتش  متأسفانه   اما 
که ما وسایل مان را قرار دهیم و نه کف پوش های آن 
استاندارد است.  اما چون در نی ریز سالن مخصوص 
پیالتس نداریم مجبوریم از همین امکانات بهترین 

استفاده را ببریم.«
درمانکمردرد

محبوبه امتیازجو یک سال و نیم است که پیالتس 
بازی می کند. چند وقتی به دلیل مشغله ای که داشته، 
کرده.   شروع  را  تمرینات  دوباره  اما  نکرده  ورزش 
معتقد است با این وزش سالمتی اش را به دست آورده: 
»قباًل والیبال بازی می کردم. پیالتس ورزش خیلی 
خوبی است و عالوه بر درمان جسمی،  برای آرامش 
و اعصاب هم مفید است. فرق آن با ایروبیک در این 
است که ایروبیک از بیرون باعث عضله سازی می شود 
ولی پیالتس از درون عضله سازی می کند. من قباًل 
کمردرد داشتم که با چندماه تمرین پیالتس بهبود 

پیدا کردم.«
گالیه او این است که کفپوش ها مخصوص پیالتس 
نیست و همچنین سرویس های بهداشتی وضعیت 

بسیار نامناسبی دارد.
خودتانراوقفخودتانکنید

زینب وقاری 28 ساله هم شاغل  است و هم دانشجو؛ 
ولی  باز هفته ای سه بار به سالن می آید و با اشتیاق 
تمرین می کند. می گوید:  »یکی از مهمترین دالیلی 
که به این سالن می آیم اخالق و کار اصولی مربی 
اینجاست. دلیل دیگر ورزش پیالتس است که عالوه 
بر تأثیری که بر جسم می گذارد تمرکز را هم باال 

می برد.«
ورزشبرایپولدارهاست

سالن  دورتادور  »باید  می گوید:   شاطری  آزاده 
پیالتس آینه باشد، اما اینجا چون سالن رزمی کاران 

است آینه ای در آن دیده نمی شود. من به شهرهای 
با  اختصاصی همراه  آنجا سالن  رفته ام.  دیگر هم 
وسایل دارند، اما ما خودمان این وسایل را می خریم. 
اگر پول باشد می توان تخصصی هم کار کرد ولی 

خیلی ها از پس آن برنمی آیند.«
اعتمادبهنفسراباالمیبرد

رقیه وقاری 31 ساله عالوه بر پیالتس به پیاده روی،  
ایروبیک و بدنسازی هم پرداخته اما تأثیر پیالتس را 
در خود بیشتر حس می کند. می گوید: »من کارمندم 
و بعضی وقتها واقعًا از لحاظ جسمی و روحی کالفه 
و خسته می شوم. اما همین یک ساعتی که به اینجا 
می آیم و ورزش می کنم، حس تازگی و نشاط به من 

دست می دهد.«
او از سالن راضی است و تهویه، گرمایش و سرمایش 

آن را خوب می داند.
وقاری به بانوان نی ر یزی توصیه می کند هفته ای 
حداقل یک تا دو ساعت به سالن های ورزشی بیایند 
نفس  به  اعتماد  آنها  به  پیالتس؛ چون  مخصوصًا 
می دهد. می گوید: »پیالتس جسم و روح را درگیر 

می کند و حس خوبی به آدم می دهد.«
اخالقورفتارمربی

زهرا شاطری می گوید: »من چندماهی ایروبیک و 
بدنسازی کار می کردم اما از وقتی به سالن پیالتس 
آمدم احساس می کنم از دویدن گرفته تا ورزش های 

دیگر را بهتر انجام می دهم.«
***

سارا نیرومند 5 سالی می شود که در دو سانس صبح 
و شب با بانوان پیالتس کار می کند. او استقبال از این 
رشته را خوب می داند و می گوید: »در حال حاضر 40 
پیالتس کار  دارم که تقریبًا از رده های سنی 5 سال به 
باال هستند و خوشبختانه روز به روز استقبال بیشتر 

می شود.«
و  می کند  اشاره  ورزش  این  تأثیرات  به  نیرومند 
می گوید: »پیالتس برای همه کاربرد دارد از هر سنی 
و با هر مشکالت جسمی و حتی روحی. من معتقدم با 
انجام تمرین های پیالتس، ارتباطی بین ذهن و بدن 
برقرار می شود و  به محض انجام حرکات، استرس ها 

و اضطراب ها کنار می رود. 
توصیه ام به بانوان شهرم این است که از پیالتس 
غافل نشوند و در کنار هر ورزشی که انجام می دهند 
پیالتس را نیز در برنامه خود داشته باشند. تمرینات 
پیالتس جسم را قوی می کند و به بدن فرم می دهد.«

ادامه  در  نی ریز  رینگ اسپرت 
به  خود  پی در پی  پیروزی های 
جنت شهر هم رحم نکرد و این تیم 

را در خانه اش شکست داد.
از هفته پنجم لیگ برتر فوتسال 
استان جمعه 24 دی رینگ اسپرت 
نی ریز در یک بازی سخت و نزدیک 
و در خانه حریف به مصاف ستارگان 
جنت شهر داراب رفت و این تیم را 
نیز به مانند دیگر نماینده داراب 
یعنی برمن با نتیجه 5 بر 4 مغلوب 

ساخت.
روند پیروزی های رینگ اسپرت در 
حالی ادامه دار است که در تاریخ 
لیگ  در  فوتسال  تیم های  حضور 
نمایندگان  عنوان  به  استان  برتر 
نی ریز هیچ تیمی به این موفقیت 

دست پیدا نکرده است.
این  کسب  با  رینگ اسپرت 
صدرنشین  امتیاز   12 با  پیروزی 
است. الف  گروه   بالمنازع 

در این دیدار پرگل جواد سجادیان 
فرزاد  و  نجفی  حسن  همراه  به 
رینگ اسپرت  دروازه بان  کشاورز 
1 گل و امیرحسین قصابی 2 گل 

برای تیمشان به ثمر رساندند.
تا  سجادیان  جواد  است  نوشتنی 
این جای کار در تمامی دیدارها 

موفق به گلزنی شده است .

روزانه  ورزشهای  کمیته  رئیس 

فارس با حضور در نی ریز از دو مربی 

 1400 تندرستی  لیگ  در  فعال 

تقدیر کرد.

 2۹ چهارشنبه  که  جلسه ای  در 

دی برگزار شد، از سمیه حدادان و 

زهرا محمودی الری دو مربی فعال 

تندرستی1400  لیگ  در  نی ریز 

رئیس  مختاری  شهرام  حضور  در 

ورزش و جوانان،  ابراهیم میرغیاثی 

رئیس هیئت ورزش های همگانی و 

آسیابانی نائب رئیس این هیئت با 

اهدا لوح و کارت هدیه تقدیر شد.

ورزشهای  کمیته  رئیس  موسوی 

روزانه فارس در این جلسه درمورد 

روزانه  ورزش های  اجرای  اهمیت 

این  جایگاه  و  جامعه  عموم  برای 

ورزش های  فدراسیون  در  کمیته 

کم  از  جلوگیری  برای  همگانی 

تحرکی و بی تحرکی جامعه صحبت 

کرد.

بعد از این جلسه موسوی با حضور در 

اداره میراث فرهنگی درمورد  تعامل 

کمیته ورزشهای روزانه و آشنایی 

این  تاریخ  و  قدمت  با  گردشگران 

شهرستان گفتگو کرد.

روزانه  ورزشهای  کمیته  رئیس 

فارس در ادامه بازدید خود از نی ریز 

به مهدکودک گل های بهشت رفت 

این  کودکان  جسمانی  آمادگی  و 

مجموعه را مورد بررسی قرار داد و 

کالس  مجموعه  این  مربیان  برای 

آموزشی شناخت و اهمیت تحرکات 

بدنی کودکان برای جلوگیری از فقر 

حرکتی و ناهنجاری های جسمانی 

برگزار کرد.

از  از دوری چند ساله  بعد  ربیع  مهرزاد 
بیلیارد  در اولین حضورش در یک مسابقه 

چندجانبه قهرمان شد.
رشته  بیلیارد  پاکت  چندجانبه  مسابقه 
تن بال به میزبانی هیئت بیلیارد نی ریز در 
باشگاه بیلیارد هادی به مناسبت سالرزو 

شهادت سردار سلیمانی برگزار شد.
از  کننده  شرکت   20 رقابت ها  این  در 

شهرهای شیراز، سیرجان فسا، استهبان و 
نی ریز حضور داشتند که در پایان مهرزاد 
ربیع از نی ریز اول، جمال مروت از استهبان 

دوم و علیرضا صالحی از فسا سوم شدند.
ربیع بعد از چند سال دوری و به دعوت 

هیئت در مسابقه شرکت کرده بود.
دور برگشت این مسابقه 22 بهمن برگزار 

خواهد شد.

مسابقات  ورزش:  گروه   / رحیمی  علی اکبر 

کمیته قهرمانی باشگاه های کیوکوشین کاراته 

ایچی گکی انتخابی تیم منتخب شهرستان در 

محل  باشگاه جم اسپرت شهرک وزیره با حضور 

80  شرکت کننده برگزار شد.

عهده مجید حقیری  بر  رقابت ها  این  داوری 

سید  صنعتی،  علی  و   کاراته  هیئت  رئیس 

ابراهیم مصطفوی،  محمد حسین همدمی و 

حجت  افدیده بود.

این مسابقات جمعه  24 دی بر گزار شد.

حقیری در مورد این مسابقات گفت: هدف از 

این مسابقات کشف وشناسایی استعدادهای 

برتر شهرستان و دیدن سطح کیفی رزمی کاران 

بود .

گپی با بانوان ورزشکار

پیالتس جسم و روح را قوی می کند
/ انتقاد بانوان از نبود سالن اختصاصی، کمبود امکانات و سرویسهای بهداشتی نامناسب

هفته پنجم لیگ برتر فوتسال فارس

رینگ اسپرت بی رحم مثل همیشه

تجلیل از دو مربی فعال لیگ تندرستی

پس از سالها
بازگشت با قهرمانی

برگزاری انتخابی تیم منتخب
 ایچی گکی شهرستان در وزیره

//

نوبت اول: 1400/11/03  )افسانه - نی ریزان فارس(
نوبت دوم: 1400/11/10 )افسانه - نی ریزان فارس(

نظر به اینکه شهرداری نی ریز قصد دارد به استناد 
ماده 13 آئین نامه مالی شهرداری ها و در راستای 
اجرای بودجه سال 1400 و مجوز شماره 2۷4 مورخ 
1400/01/1۷ شورای اسالمی شهر نی ریز و به استناد 
تبصره 2 ماده 10 قانون زمین شهری و آئین نامه مالی 
شهرداری ها نسبت به فروش امالک مشروحه ذیل از 
طریق آگهی مزایده عمومی اقدام نماید و عواید آن 
را جهت طرح های عمرانی و نیازمندی های عمومی 
شهر هزینه نماید، لذا از کلیه متقاضیان دعوت به 
عمل می آید با در نظر گرفتن اسناد و شرایط ذیل 
پیشنهادات خود را حداکثر تا تاریخ  1400/11/20 
در پاکت سربسته و الک مهر شده به دبیرخانه ی 
محرمانه شهرداری واقع در خیابان طالقانی تحویل 
و رسید اخذ نمایند. ضمنًا جهت اطالع بیشتر با 
شماره تلفن 5320 داخلی 306 و 30۷ یا به سامانه 
Shafafiat.شفافیت شهرداری نی ریز به آدرس

neyriz.ir مراجعه فرمایید.

شرایط :
می بایست  مزایده  در  کنندگان  شرکت  کلیه   -1
به حساب  مبلغ سپرده شرکت در مزایده را نقداً 
01056۹2262004 سپرده شهرداری نزد بانک ملی 

شعبه احمد نی ریزی واریز و فیش مربوطه را ضمیمه 
پیشنهاد نمایند. 

2- به پیشنهادات مخدوش، ناخوانا و فاقد سپرده 
و پیشنهاداتی که خارج از موعد مقرر به دبیرخانه 
داده  اثر  ترتیب  باشد  رسیده  شهرداری  محرمانه 

نمی شود.
مختار  پیشنهادها  قبول  یا  رد  در  3-  شهرداری 

می باشد .
یک  مدت  ظرف  می بایست  مزایده  برندگان   -4
هفته نسبت به واریز بهای زمین خریداری شده به 
صورت نقدی اقدام نمایند، عدم واریز وجه در مهلت 
یک هفته به منزله انصراف شخص برنده مزایده 
می باشد. بدیهی است در صورت عدم اقدام الزم از 
ناحیه خریدار سپرده آنها به نفع شهرداری ضبط 

خواهد شد .
5- چنانچه نفرات اول، دوم و سوم مزایده حاضر به 
انعقاد قرارداد نشوند، سپرده آنها به ترتیب به نفع 

شهرداری ضبط خواهد شد.
6- سند رسمی مالکیت صرفًا به نام شخص برنده 

مزایده انتقال داده خواهد شد و الغیر.
۷- امالک با وضعیت و اوصاف موجود با اطالعات 
مندرج در آگهی مزایده به فروش می رسد و شهرداری 
در رابطه با آبرسانی و برق رسانی به قطعات و اخذ 
هیچگونه   ... و  گاز  و  برق  آب،  انشعاب  هزینه  و 

مسئولیتی ندارد.
8- در صورتی که در اندازه زمین ها تغییراتی ایجاد 
گردد بر اساس قیمت برنده مزایده محاسبه و اخذ 

می گردد.
۹- کلیه هزینه های نقل و انتقال و درج آگهی و 

کارشناسی به عهده برنده می باشد.
10- مزایده مشمول قانون منع مداخله کارکنان 

دولت می باشد.
11- بازدید از ملک یا امالک با هماهنگی شهرداری 
مقدور می باشد و ارائه پیشنهاد شرکت در مزایده به 

منزله بازدید از ملک توسط شرکت کننده می باشد.
12- کمیسیون عالی معامالت رأس ساعت ۹ صبح 
می گردد  برگزار   1400/11/21 مورخ  پنج شنبه 
پیشنهاد  برای  کمیسیون  جلسه  در  شرکت  و 
دهندگان آزاد می باشد و هیچگونه دعوت دیگری از 

شرکت کنندگان به عمل نخواهد آمد.
13- برندگان مزایده می بایست حداکثر هفت روز 
پس از اعالم نظر کمیسیون عالی معامالت نسبت 
به تسویه حساب وجه مربوطه به امالک به صورت 
نقدی اقدام نمایند، در غیر این صورت سپرده آنان به 

نفع شهرداری  ضبط می گردد.
جهت  می بایست  کنندگان  شرکت   -14
به  ریال   500/000 مبلغ  مزایده  اسناد  خرید 
شعبه  ملی  بانک  نزد  حساب011031۷436000 

احمد نی ریزی واریز و فیش مربوطه را جهت تحویل 
مالی شهرداری  امور  به  مهر شده  اسناد  و خرید 

تحویل نمایند. 
توسط  مدارک  و  اسناد  دادن  قرار  ترتیب   -15

شرکت کنندگان در مزایده به شرح زیر است. 
سپرده  واریزی  فیش  اصل  تضمین:  پاکت   15-1
شرکت در مزایده و به همراه اسناد و مدارک مزایده 
و نقشه تفکیکی ملک مورد نظر که به صورت هاشور 
و رنگی به امضاء و اثر انگشت شرکت کننده رسیده 

باشد. در پاکت )الف( 
2-15: برگ پیشنهاد قیمت به طور صحیح و بدون 
قید و شرط و با درج رقم پیشنهادی به عدد و به 

حروف. در پاکت )ب(
پاکت های )الف( و )ب( پلمب شده در پاکت )ج( قرار 
می گیرد و به صورت الک و مهر شده در مهلت مقرر 

به دبیرخانه ی محرمانه شهرداری تحویل می گردد.
درج هرگونه عبارت به غیر از نام و نام خانوادگی و 
)ج(  پاکت  روی  بر  کننده  شرکت  تماس  شماره 
موجب ابطال و رد درخواست شرکت کننده خواهد 

شد.
امور مالی شهرداری نی ریز

آگهي تجدید مزایده امالک شهرداري ني ریز
15/37254د

شماره: 1/ م الف شناسه آگهی :1262836

37388
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ادامه از صفحه یک

... پدر که رفت و آمدش به باغ و اتاق باعث 
درگیر  خانواده  اعضای  بقیه  از  کمتر  شده 
مسمومیت شود، بیدار می شود. اما می بیند 

توان بلند شدن ندارد و سرش گیج می رود.
متوجه می شود که چه اتفاقی افتاده و در دل 

آرزو می کند دیر نشده باشد.
با نگرانی و عجله، همسر 30 ساله و باردار 
خود، پسر 15 ساله  اش و پسرخاله 23 ساله 
آنها را صدا می زند. هر چند به سختی، اما 
و  می شوند  هشیار  نیمه  و  بیدار  باالخره 
به زحمت و با کمک پدر خانواده خود را به 

بیرون اتاق می رسانند.
آنها دچار تهوع و سردرد و سرگیجه شدید 
تماس  اورژانس  با  همزمان  و  می شوند 

می گیرند.
با خودرو شخصی  نیمه شب،  ساعت 2:30 
روستای  نزدیک  و  می کنند  حرکت 
در  که  می رسند  آمبوالنسی  به  جهان آباد، 

مسیر حرکت به سمت آنها است.
تکنسین های اورژانس 115 در طول مسیر 
مسموم  افراد  برای  را  اکسیژن درمانی  کار 

انجام می دهند و آنها را برای ادامه درمان، به 
درمانگاه امام هادی آباده طشک می رسانند.

دو حادثه با بخاری نفتی
در همین راستا، دو حادثه مسمومیت با گاز 
مونواکسید کربن نیز بر اثر استفاده ناصحیح 

از بخاری نفتی به وقوع پیوست.
یک  دی،   23 پنجشنبه   18:40 ساعت 
دختر 18 ساله در روستای دهمورد، بر اثر 
استفاده نامناسب از بخاری نفتی در حمام 
دچار مسمومیت شد و به درمانگاه امام هادی 

انتقال یافت.
ساعت 9:30 یکشنبه 26 دی نیز یک خانم 
استفاده  اثر  بر  ساله،  مرد 30  و  ساله   27
ناصحیح از بخاری نفتی در روستای علی آباد 
تنگ حنا مسموم شدند و با حالت سردرد و 

سرگیجه به درمانگاه قاسم آباد انتقال یافتند.
گاز  با  مسمومیت  عالئم  است  نوشتنی 
مونواکسید کربن شامل سردرد، سرگیجه، 
سطح  کاهش  و  استفراغ  تهوع،  حالت 
هوشیاری است. در صورت مواجه با چنین 
افرادی، با حفظ خونسردی خود بالفاصله 

فرد را از محل خارج کرده یا پنجره و درها را 
باز کنید تا مسموم در معرض هوای آزاد قرار 
گیرد؛ سپس با مرکز اورژانس 115 تماس 

بگیرید.
 115 اورژانس  مدیر  همین خصوص،   در 
نی ریز گفت: »با توجه به در پیش داشتن 
باید  مردم  ماندگار،  و  شدید  سرمای  موج 
مراقب گاز کشنده منواکسید کربن) قاتل 
خاموش( باشند و به هیچ عنوان از بخاریهای 
بدون دودکش در محیطهای بسته استفاده 
نکنند. استفاده از زغال و پیک نیک و گاز در 
خانه  باغها و کوه و طبیعت و چادر مسافرتی، 
موجب مسمومیتهای کشنده و جبران ناپذیر 

می شود.«
محمدحسین کچویی با بیان این که هیچ 
آبگرمکنی نباید بدون دودکش باشد، اظهار 
خواهش  عزیز  مردم  و  جوانان  »از  داشت: 
می کنم به منازل افراد پیر و  ناتوان و معلول 
و افراد نا آگاه سر بزنند و سیستم دودکش 
آبگرمکن و بخاری آنها را چک کنند و مراقب 
باشند که به هیچ وجه تمام درزهای موجود 

ساختمان گرفته نشود.«

شهرستان   115 اورژانس  مرکز  مسئول 
بختگان، از امدادرسانی به سه مصدوم که 
بر اثر دو حادثه واژگونی خودرو دچار آسیب 

شده بودند خبر داد.
اورژانس  مرکز  عمومی  روابط  گزارش  به 
محمدمحسن  نی ریز،  شهرستان   115
هاشمی گفت: با شروع بارندگی، گزارشی 
مبنی بر واژگونی خودرو وانت بار و 405 در 
جاده ارتباطی بختگان به سرچهان، بر اثر 
بی احتیاطی و لغزنده بودن جاده به مرکز 

پیام اورژانس 115 شهرستان نی ریز اعالم 
از  آمبوالنس  نزدیکترین  بالفاصله  و  شد 
به محل حادثه  این شهرستان  پایگاه های 

اعزام شدند.
هاشمی ادامه داد: در حادثه واژگونی وانت بار 
که ساعت 10:50 جمعه 24 دی رخ داد، 
راننده 49 ساله این خودرو دچار صدمات 
متعدد شد. در حادثه دوم نیز که ساعت 7:50 
شنبه 25 دی به وقوع پیوست، دو سرنشین 

24 و 30 ساله آن مصدوم شدند.

وی گفت:  3 مصدوم این حوادث، بعد از 
دریافت اقدامات درمانی مناسب توسط تیم 
عملیاتی اورژانس، به مرکز درمان بستر امام 

هادی شهرستان بختگان منتقل شدند.
همراه  به  مطمئنه  سرعت  افزود:  هاشمی 
استفاده از کمربند ایمنی و رعایت فاصله 
طولی مناسب در زمان لغزنده بودن جاده 
راهنمایی  و هشدارهای  عالئم  به  توجه  و 
حوادث  و  سوانح  کاهش  در  رانندگی،  و 

ترافیکی نقش بسزایی ایفا می کند.

گریه کودک 
جان 5 نفر را نجات داد 

سه مصدوم بر اثر واژگونی دو خودرو   

در شهرستان بختگان 

 115 اورژانس  مرکز  مسئول    
شهرستان نی ریز از مصدوم شدن دو 
نفر در حادثه واژگونی 405 در محور 

نی ریز - مشکان خبر داد. 
مرکز  عمومی  روابط  گزارش  به 
نی ریز،  شهرستان   115 اورژانس 
ساعت  گفت:  کچویی  محمدحسین 
ماه،  دی   25 شنبه  ظهر   12:18
خودرو  واژگونی  بر  مبنی  گزارشی 
اورژانس  پیام  مرکز  به   405 پژو 
115 شهرستان نی ریز اعالم شد که 
بالفاصله آمبوالنسهای اورژانس 115 
اعزام  حادثه  محل  به  هالل احمر  و 

شدند.
از  بعد  مصدومان  داد:  ادامه  کچویی 
تیم  توسط  درمانی  اقدامات  دریافت 
بیمارستان  به  اورژانس،  عملیاتی 

شهدای نی ریز منتقل شدند.
عمومی  روابط  گزارش  به  همچنین 
این  در  نی ریز،  احمر  جمعیت هالل 
حادثه، یک تیم عملیاتی از پایگاه بین 
شهری حسن آباد به محل حادثه اعزام 
شد و ضمن همکاری با اورژانس 115 
به  اقدام  اولیه،  کمکهای  و  امداد  در 

کنترل ترافیک و تثبیت خودرو نمود.
*****

مدیر اورژانس 115 نی ریز با اشاره به 
حوادث رانندگی در بارندگی و هوای 
در  سیاه  یخ  »پدیده  گفت:  مه آلود 
شرایطی که دمای مه نزدیک به صفر 
باشد، در تماس با سطوح سرد باعث 
تشکیل الیه نازک و شفافی از یخ که به 
رنگ سطح مورد نظر در می آید شده و 
شاید این گونه به نظر برسد که سطح 
مورد نظر امن است. این پدیده معمواًل 
در شب و یا سپیده دم رخ داده و بیشتر 

بر روی پلها تشکیل می شود.«
کچویی افزود: »هنگام مواجهه با این 
عکس العمل  باشید،  خونسرد  پدیده 
و  نکنید  ترمز  باشید،  نداشته  شدید 
فرمان را در مسیر مستقیم بگیرید. پا 
را از روی پدال گاز بردارید و اگر از جاده 
خارج شدید، حداقل به سمت محلی 
خالی یا تلی از برف برانید. همچنین در 
محیط یخبندان، سیستم کروز کنترل 

را خاموش کنید.«
وی عنوان داشت: »یخ سیاه در برخی 
از جاده های کوهستانی که به صورت 
موضعی آب ناشی از آب شدن برف یا 
چشمه های موقت از روی آسفالت رد 

می شود نیز تشکیل می گردد.«

فرمانده انتظامی نی ریز از کشف 27 
از نوع  کیلو و 600 گرم مواد مخدر 
حشیش و تریاک در بازرسی از یک 
سواری پژو 206 خبر داد.                                                             
بیان  یوسفی  سیدمحمد  سرهنگ 
کرد: در راستای طرح مبارزه با قاچاق 
مواد مخدر، مأموران ایست و بازرسی 
اطالعاتی  اقدامات  با  نی ریز  قطرویه 
جاده های  نامحسوس  کنترل  و 
پژو 206  سواری  یک  به  مواصالتی، 
حامل 2 سرنشین مشکوک شدند و آن 

را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.
وی خاطر نشان کرد: در بازرسی از این 
خودرو 24 کیلو و 700 گرم حشیش و 
2 کیلو و 900 گرم تریاک )در مجموع 
27 کیلو و 600 گرم مواد مخدر( که به 
طرز بسیار ماهرانه ای در کف اتاق و 

داشبورد جاسازی شده بود، کشف شد.
فرمانده انتظامی نی ریز عنوان داشت: 
در این خصوص 2 نفر دستگیر و برای 
مراجع  تحویل  قانونی  مراحل  سیر 

قضایی شدند.

ساعات مالقات عمومی با بیماران در 
بیمارستان شهدا تغییر کرد.

بیمارستان  داخلی  مدیر  گفته  به 
زمان  بهمن ماه،   2 شنبه  از  شهدا،  
مالقات عمومی با بیماران بستری از 

ساعت 14:30 الی 16 خواهد بود.

رضا کامرانی با بیان این که پیش از 
این، زمان مالقات از ساعت 13 الی 
تا جهت  مردم خواست  از  بود،   15
بیماران،  امور  به  بهتر  رسیدگی 
انتظامات  واحد  با  را  الزم  همکاری 

داشته باشند.«

با ثبت 21 مبتالی جدید به کرونا در 
مبتالیان  کل  تعداد  گذشته،  هفته 
کرونایی تا کنون به 5263 نفر رسید 
و خوشبختانه هیچ مرگی بر اثر کرونا 

ثبت نشد. 
همزمان، میزان مبتالیان شهرستان 

بختگان به 2218 نفر رسید.
 92 حدود  تاکنون  است  نوشتنی 
جامعه هدف  دوز(   63247( درصد 
باالی 12 سال در شهرستان نی ریز، 
واکسن دوز اول و 83 درصد )57518 

تزریق  را  دوم  دوز  واکسن  دوز( 
کرده اند. 14500 نفر )23 درصد( نیز 

واکسن دوز سوم را تزریق کرده اند. 
پرستاری  دفتر  رئیس  گفته  به 
نفر   9 هم اکنون  شهدا،  بیمارستان 
مبتال به کرونا در بیمارستان بستری 

هستند که حال یک نفرشان بد است.
لیال همایونی گفت: »در بازه 11 روزه 
18 تا 29 دی ماه، 42 نفر مبتال به 
بستری  شهدا  بیمارستان  در  کرونا 

شده اند.«

عابد نعمتی، نی ریزان فارس:

ابالغ  با  نی ریز  شهرستان  دادستان 
بخشنامه ای، برگ سبز خودرو را سند 
رسمی مالکیت دانست و گفت: »نقل 
و انتقاالت خودرو با ثبت مشخصات در 
بالمانع  رانندگی  و  راهنمایی  ادارات 

است.«
اکبر شهسوار اظهار داشت: »با توجه به 
این که قباًل سازمان ثبت اسناد و امالک 
بخشنامه ای را صادر کرده بود که بر 
به  معامله  طرفین  مراجعه  ضرورت 
دفاتر اسناد رسمی برای ثبت معامالت 
تاریخ  در  اما  می کرد،  تأکید  خودرو 
2 اسفند 1399، داد نامه ای در هیئت 
دیوان عدالت اداری با شماره 1863 
صادر شده و آن بخشنامه را باطل کرده 
و در روزنامه رسمی هم ثبت و ابالغ 

شده است.«

هیئت  که  »دادنامه هایی  گفت:  وی 
همه  برای  می کند،  صادر  عمومی 
الزم االتباع  و  الزم االجرا  دستگاه ها 
و  دادنامه  این  استناد  به  لذا  است . 
و  کشور  کل  دادستان  بخشنامه 
تأییدیه پلیس ناجا، همین برگ سبز 

کفایت می کند. 
البته این بدان معنا نیست که مراجعه 
به دفاتر اسناد رسمی ممنوع است؛ 
و  است  اختیاری  موضوعی  بلکه 
متعاملین با اختیار و توافق می توانند 
دفتر  هیچ  اما  باشند.  ثبت  خواهان 
مجبور  را  آنها  نمی تواند  اسنادی 
به این کار کند و برگ سبز خودرو 
محسوب  مالکیت  سند  عنوان  به 
اداره  در  انتقاالت  و  نقل  و  می شود 
راهنمایی و رانندگی با همین کفایت 

می کند.«

واژگونی پژو 4۰5 با  دو مصدوم

توقیف پژو  و کشف تریاک

تغییر ساعات مالقات در بیمارستان شهدا

برگ سبز خودرو 
سند مالکیت است

تزریق واکسن اسپایکوژن با ایمنی باال، 
برای افراد باالی 18 سال در نی ریز آغاز 

شد.
شبکه  عمومی  روابط  گزارش   به 
رئیس  نی ریز،  درمان  و  بهداشت 
شبکه بهداشت در این خصوص گفت: 
»واکسن اسپایکوژن ساخت مشترک 
دارویی  شرکت  و  استرالیا  کشور 
سیناژن ایران است که  ویروس زنده 
حاوی  بلکه  نیست؛  کشته  شده  یا 
است  ویروس  شاخک  از  پروتئینی 
تهیه  ژنتیک  مهندسی  شیوه  به  که 
شده و ایمنی بسیار خوبی در مقابل 

کروناویروس دارد.«
دکتر داور آل داود افزود:  »بر اساس 
تأییدیه سازمان غذا و دارو و با توجه 
واکسن  ملی  کمیته  مصوبات  به 

به  اسپایکوژن  واکسن  کووید-19، 
واکسنهای  تمام  سوم  نوبت  عنوان 
تأیید  مورد  کشور  داخل  در  موجود 

است.«
وی واکسن اسپایکوژن را برای دوز اول 
و دوم در گروه های سنی 18 تا 50 سال 
و برای دوز سوم در تمام افراد باالی 
18 سال، دارای مجوز اعالم کرد که از  
تاریخ 28 دی ماه تزریق آن در نی ریز 

آغاز شده است.
واکسن  این  ویال های  است  نوشتنی 
16 دزی است و ضروری است 16 نفر 
داشته  حضور  تزریق  برای  همزمان 
شهروندان  راستا،  این  در  باشند. 
پایگاه  به  مراجعه  با  می توانند 
این  دریافت  برای  واکسیناسیون، 

واکسن نام نویسی کنند.

آغاز تزریق واکسن 
اسپایکوژن در نی ریز

یک هفته دیگر بدون فوتی 
کرونایی

اکسیژن ساز  دستگاه  سه  خیرین،  همت  با 
بختگان  شهرستان  درمانی  مرکز  برای 

خریداری شد.
رئیس شبکه بهداشت شهرستان بختگان با 
اعالم این خبر گفت: »با کمک خوب مردم 
شهرستان بختگان، نزدیک به 120 میلیون 
تومان برای خرید سه دستگاه اکسیژن ساز 
جمع آوری و پس از تحقیقات الزم و تأمین 
اکسیژن ساز  دستگاه  سه  اعتبار،  مابقی 
از نوع آمریکایی اصل )یک عدد 8 لیتری و 
دو 5 لیتری( به مبلغ 135 میلیون تومان 

خریداری شد.«
تأخیر  »علت  افزود:  محمدجانی  رحمت ا... 
دانشگاه  قول  تصویب  نیز  خریداری  در 
علوم پزشکی مبنی بر این بود که در صورت 

دانشگاه  شده،  جمع آوری  هزینه  پرداخت 
اکسیژن ساز  دستگاه  یک  پزشکی  علوم 
با  اهداء خواهد کرد.  این مرکز  به  مرکزی 
تالشها و پیگیریهای دکتر طهماسبی نماینده 
مجلس و مسئول این شبکه، مقرر شد دانشگاه 
علوم پزشکی، پس از پایان ساختمان مرکز، 
یک دستگاه اکسیژن ساز مرکزی را که ارزش 
آن بالغ بر یک میلیارد تومان است، به صورت 

رایگان به ما تحویل دهد.«
وی گفت: »پس از مشورت با مجمع خیرین، 
دستگاه های  از  یکی  شد  گرفته  تصمیم 
5 لیتری به صورت امانت و با پرداخت مبلغ 
کمی در اختیار افراد نیازمند به اکسیژن که 
در شبانه روز باید ساعات زیادی از اکسیژن 
دستگاه  یک  گیرد،  قرار  کنند،  استفاده 

دیالیز  مرکز  به  لیتری   5 اکسیژن ساز 
 8 اکسیژن ساز  دستگاه  یک  و  شهرستان 
لیتری هم به بخش اتفاقات مرکز درمانی امام 

هادی آباده طشک تحویل داده شود.«
)مسئول  بیاتی  برادران  است  نوشتنی 
مجموعه معادن باقرآباد( حدود 30 میلیارد 
در  درمانی  مرکز  سه  احداث  برای  تومان 

شهرستان بختگان اختصاص داده اند.
 32 الحاقی  ساختمان  شامل  مراکز  این 
تختخوابی درمانگاه امام هادی )که نیمه کاره 
از تکمیل، دستگاه  قرار است پس  و  است 
اکسیژن ساز در آن نصب شود(، پایگاه جامع 
سالمت )با 90 درصد پیشرفت فیزیکی( و 
ساختمان مرکزی شبکه بهداشت شهرستان 

بختگان است.

دو دستگاه ویلچر به بانک امانات تجهیزات 
شهرستان  هالل احمر  جمعیت  پزشکی 

نی ریز اهداء شد.
هالل احمر  جمعیت  عمومی   روابط 
شهرستان نی ریز از اهداء دو دستگاه ویلچر 
خانم  حاجیه  مرحومه  خانواده  توسط 

کبری دهقان پور به بانک امانات تجهیزات 
شهرستان  هالل  احمر  جمعیت  پزشکی 

نی ریز خبر داد.
جمعیت  رئیس  احمدی   حمیدرضا 
هالل احمر شهرستان نی ریز ضمن تقدیر 
از همه داوطلبان و خیرین اظهار داشت: 

هالل  جمعیت  پزشکی  امانات  »بانک 
احمر، به منظور کمک به بیماران نیازمند 

راه اندازی شده است. 
تقاضا  خیرین  و  همشهریان  همه  از  ما 
می کنیم در این امر خیر و خداپسندانه 

شرکت کنند.«

سه دستگاه اکسیژن ساز برای درمانگاه 
امام هادی شهرستان بختگان

اهداء دو دستگاه ویلچر به بانک 
امانات هالل احمر نی ریز

//

//

//
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بهزیستی
چرا مستمری ..... را از تیرماه تاکنون قطع کرده اند؟ 
یارانه نفری 45 هزار تومان است و 4 نفر می شود 182 
هزار تومان. چرا آقای ..... می گوید 400 هزار تومان؟ 
می گوید یارانه و مسکن داری؛ خب بدهکاری قسط 
مسکن را چه کسی دارد می دهد؟ چه کسی از 4 نفر 
دست تنها نگهداری می کند؟ آقای ..... هم مرتب فقط 
حرف می زند و می گوید برایت شغل پیدا می کنم.  3 

ماه است فیش بیمه با تأخیر پرداخت می شود؛ چرا؟

پاسخ بهزیستی:
با سالم و احترام، در پاسخ به شهروند گرامی به 
استحضار می رساند مستمری ماهیانه نامبرده طبق 
دستور العملهای اجرایی سازمان بهزیستی به دلیل 
پذیرش در مراکز نگهداری و مراقبتی شبانه روزی 
قطع شده و پس از ترخیص از مراکز، مجدداً در 
سامانه مربوطه ثبت گردیده و اخیراً نیز مستمری 
ایشان تأیید شده است. در مورد پرداخت حق بیمه 
خویش فرمایی نیز در صورت تأمین اعتبار استان 
واریز می گردد. الزم به ذکر است خانواده نامبرده 
تحت حمایت کمیته محترم امداد امام خمینی)ره( 
محترم  اداره  آن  از حمایتهای  و  است  شهرستان 

بهرمند می باشند.

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

می فروشد، بیشتر قسمتهایش خمیر است.
2- لطفًا فکری به حال نانوایی ها کنید. نانهای لواش 
که خمیر است و برشته نیست. نانوایی های سنگک 

هم که از وقتی گران شده، نانهایشان آب می رود. 
3- صبح جمعه 90 درصد نانوایی ها تعطیل هستند. 
مردم چه کنند؟ نانوایی کنار ..... بسته است و در همه 
محله امام مهدی، فقط نانوایی آزادگان باز است که 

آن هم ساعت هفت و نیم شروع به نان پختن می کند.

پاسخ جهاد کشاورزی:
با سالم و احترام 

1 و 2- در دستورکار بازرسان قرارگاه امنیت غذایی 
قرار دارد.

3- نانوایی های متخلف شناسایی شدند و تشکیل 
پرونده انجام و از سهمیه آرد آنها کسر شد.

فرمانداری - تعاون، کار و رفاه اجتماعی - 
مسئوالن شهرستان

یک کارخانه سنگبری مدرن در شهر نی ریز راه اندازی 
شد که به گفته خودشان همه کارکنان این کارخانه 
بومی خواهند بود. ولی متأسفانه حدود نیمی از این 
کارکنان را از شهر استهبان انتخاب کرده اند. من یکی 
از کارگران این کارخانه بودم که بعد از این که اخراجم 
کردند، به سرعت یک نیروی جایگزین را از استهبان 

انتخاب کردند.
جا دارد از همین جا بابت داشتن چنین کارآفرینی، 

به فرمانداری استهبان تبریک عرض کنم.
لطفًا این موارد رار پیگیری کنید.

پاسخ مشترک فرمانداری و اداره تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی:

در پاسخ به سؤال مطرح شده توسط شهروند محترم 
به اطالع می رساند چنانچه کارگر مذکور به دلیل 
غیر موجه از ناحیه کارفرما اخراج شده، می تواند با 
خواسته بازگشت به کار، به اداره تعاون کار و رفاه 
اجتماعی مراجعه و نسبت به تنظیم دادخواست اقدام 
نماید. در خصوص جذب نیروی کار غیر بومی، ضمن 
این که هیچ گونه منع قانونی وجود ندارد، در راستای 
ایجاد اشتغال و رفع بیکاری در شهرستان، بر جذب 

نیروی کار بومی تأکید شده است.

نماینده مجلس
هفته گذشته طرحی در مجلس تصویب شد که به 
موجب آن  دولت مکلف به انتقال آب از دریای عمان 
به استان سیستان و بلوچستان و شیرین کردن آن 
شد. این در حالی است که ساالنه حجم زیادی آب 
شیرین از همین مناطق به صورت سیالب و با ایجاد 
خسارات فراوان به دریا می رود و استفاده ای از آن 
نمی شود. حال با صرف هزینه زیادی می خواهیم آن 
را شیرین کنیم و به محیط زیست آسیب برسانیم، در 

طول مسیر طوالنی ناهموار و سرباالیی، پمپاژ کنیم 
و دوباره به این مناطق برگردانیم. به نظر می رسد بهتر 
باشد در این مناطق، مواقع بارندگی و سیالب آب 
شیرین را با روشهای مناسب در زیر و سطح زمین 
ذخیره تا ضمن جلوگیری از بروز سیالبهای مخرب، 

در زمان نیاز از آن استفاده شود.

پاسخ روابط عمومی، اموررسانه و فضای 
مجازی دکتر طهماسبی:

با سالم خدمت شهروندان گرامی، ضمن تشکر از 
دغدغه های زیست محیطی مردم شریفمان که بسیار 
بجا و بحق می باشد، قطعًا همه ظرفیت علمی و فنی 
کشور با تحلیل، مطالعه ، تعقل ، برنامه ریزی، تحقیق 
پیرامون طرحهای اجرا شده اینچنینی در گذشته 
کشور خودمان و سایر کشورها و دیدن چشم انداز 
و  نظرات  طرحهایی  چنین  اجرای  برای  آینده، 
پیشنهادات نهایی خود را ارائه می نمایند و بر اساس 

نظر متخصصان امر موضوع پیگیری می شود. 
در عین حال دغدغه شما شهروند عزیز و گرامی قطعًا 
دغدغه همه مردم و نماینده محترم است و به مراجع 

مربوطه منتقل خواهد شد.

صمت
و  خوردن  آماده  معمولی  کوبیده  کباب  سیخ  هر 

تحویل مشتری، چند گرم باید باشد؟ 
کوبیده  سیخ  دو   ،..... بیرون بر  از  من 
یکی  کردم؛  وزنشان  و  گرفتم  معمولی 
بود. گرم   58 دیگری  و  گرم   50 آنها   از 

قیمت هم سیخی 14هزارتومان.

پاسخ صمت:
سالم و عرض ادب خدمت شهروند عزیز.

وزن کباب کوبیده خام و قبل ازپخت، در آنالیز 80 
گرم مصوب شده و وزن کباب کوبیده بعد از پخت 
مالک محاسبه نیست. قیمت 14000 تومان صحیح 

است و تخلفی مرتکب نشده اند.

ثبت اسناد و امالک
1- چرا دفاتر ثبت اسناد و محضرها، وکالتنامه برای 

انتقال خودرو و تعویض پالک صادر نمی کنند؟
2- تکلیف سند خودرو چه شد؟ باالخره برگ سبز 

سند خودرو محسوب می شودیا نه؟
نی ریزان فارس؛ با سالم و درود فراوان. به خبر درج 
شده در صفحه 4 همین شماره با عنوان »برگ سبز 

خودرو سند مالکیت است« مراجعه فرمایید.

نی ریزان فارس
1- ماجرای سماور چه زیبا بود. حیف که مردم اهل 
کتاب خواندن نیستند. با وجود نداشتن شادی این 
روزها، خواندن کتاب و دانستن ارزش دارد؛ ممنون 

از چاپ.
نی ریزان فارس؛ با سالم و درود فراوان. از توجه 
جنابعالی به مجله نی تاک سپاسگزاریم. امیدواریم 

فرهنگ مطالعه در جامعه نهادینه شود.
2- سالم، مجله نی تاک و گزارش اجاره های نجومی 
را خواندم. وقتی افراد چه زن سرپرست و چه مرد 
در زمان ارزان بودن فکر خانه نبودند، نتیجه این 
می شود. مگر مسکن مهر نبود؟ مگر وام نبود؟ همه 
گفتند دور است، حیاط ندارد، خانه بزرگ نیست و 
رفتند ماشین خریدند. باید مثل قدیم اول در یک 
اتاق در خانه پدرشوهر و مادر زن زندگی کنند؛ مگر 
چه می شود؟ تا این که پس انداز کنند و خانه بخرند. 
اگر آن زمان قانون و تربیت درست بود، امروز چنین 

گرفتار نبودند. 2 بچه کافی بود؛ اما گوش نکردند.
نی ریزان فارس؛ با سالم و درود فراوان. از اظهار نظر 

جنابعالی سپاسگزاریم.
3- در مورد مطلب »دام دو میلیون دالری برای یک 
نی ریزی«،  امروز به من هم همین پیامها را دادند. 
آدرس و شماره داد، من هم وسوسه شدم و ناخودآگاه 
آدرس را کپی کردم در اینترنت و جستجو کردم. 
ممنون از شخصی که اینها را نوشت. من هم به خاطر 
وضعیت مالی می خواستم این کار کنم؛ ولی شکر 

خدا زود فهمیدم.
امید  فراوان.  درود  و  سالم  با  فارس؛  نی ریزان 
است همگان به هشدارها توجه کنند و اکنون که 
فضای مجازی دائم در حال توسعه است، مواظب 

کالهبرداری های اینترنتی باشند.

 ادارات، سازمانها و نهادهایی که در این 

شماره به سؤاالت و انتقادات مردمی پاسخ 

نداده اند:
ثبت اسناد و امالک

فاطمه زردشتی نی ریزی، نی ریزان فارس:

رفته رفته شدت  بحثی که  با یک بحث کوچک شروع می شود.... 

بلند  فریادهای  فریاد می دهد...  به  را  می گیرد، صداها جای خود 

و متعاقب آن فحش و ناسزا و در آخر کتک و کتک کاری...مشت 

و لگدهایی که با گریه  زن همراه است و جیغ و التماس بچه ها...

از قدیم و ندیم گفته اند دعوا نمک زندگی  است؛ اما هنوز هم هست 

در بسیاری از خانواده ها که این دعواها با خشونت همراه است، مرد 

کتک می زند و صد البته این زن است که در اکثر  موارد زیر مشت 

و لگدهای مرد مجبور به سکوت می شود...

شبی نیست که جر و بحث نکنند
از  بارها  و  بارها  حال  به  تا  که  است  زنی  هزاران  از  یکی  ملیحه 

میانی  در  پا  اگر  بسا  چه  که  کتک هایی  خورده،  کتک  همسرش 

کشیده  بیمارستان  به  کارش  نبود،  پایین شان  طبقه  همسایه  

می شد...

خانم ل 49 ساله و همسایه ملیحه است. می گوید: »شبی نیست 

صداهایشان  و  سر  دیگر  باشند.  نداشته  بحث  و  جر  هم  با  که 

برایمان یک چیز عادی شده. آن طور که از ملیحه شنیده ام، سر 

هر چیز کوچکی با همسرش بحث می کنند و کاًل آبشان توی یک 

صدای  آن  بند  پشت  می  گیرد،  باال  که  حرفشان  نمی رود.  جوی 

گریه  ملیحه را می شنوم و جیغ و فریاد بچه ها... فردای روز بعد 

ماجرای  و  خانه امان  می آید  کبود  صورت  و  دست  با  ملیحه  هم 

باال  زیادی  کارشان  هم  باری  چند  می کند.  تعریف  را  دعوایشان 

گرفته بود که من و همسرم وساطت کردیم؛ وگرنه خدا می داند 

کار به کجا ختم می شد.«

خانم ل ادامه می دهد: »نه این که در هیچ خانواده ای بحث نباشد، 

هست! اما فکر نمی کنم به این شدت. خوِد من و همسرم با وجود 

گاهی  اما  زندگی می کنیم،  با هم  است  این که حدود سی سال 

همسرم  هم  باری  چند  اوایل  آن  چرا؟  دروغ  می شود.  دعوایمان 

دست رویم بلند کرد؛ اما خب رفته رفته با آمدن و بزرگ  شدن 

بچه ها، این کارش را ترک کرد.«

به  محدود  تنها  آزاری  همسر  امامیان،  فرنوش  دکتر  گفته   به 

کشورهای فقیر و غیرصنعتی نیست؛ بلکه پدیده ای جهانی تلقی 

می شود و کتک زدن همسر ممکن است توسط هر کسی و در هر 

لباسی انجام شود. 

عامل  می تواند  زیادی  دالیل  دارد  عقیده  روانشناس  پزشک  این 

خشونت مرد علیه همسرش باشد. یکی از آنها اعتقاد به مردساالری 

است که در آن هر عمل یا حرفی خالف نظر مرد، با کتک خوردن 

مجازات می شود.

ِاعمال  علل  دیگر  از  پایین،  نفس  به  اعتماد  و  نابالغ  شخصیت 

و  جسمی  آزار  تجربه ی  همچنین  است.  خانواده  علیه  خشونت 

عاطفی از کودکی توسط والدین و اطرافیان نیز باعث می شود که 

فرد در بزرگسالی این خشم را نسبت به خانواده خود اعمال کند.

عین تخم چشمم دوستش دارم؛ چرا بزنمش؟
احمد قانع اما از کسانی است که به گفته خودش، پس از گذشت 

با  خاصی  بحث  هیچ  تاکنون  مشترکشان،  زندگی   از  سال   20

همسرش نداشته.

می گوید: »نه این که بحث نکنیم، بحث که بین همه  زن و شوهرها 

هست؛ اما خب با خنده و شوخی بحث را تمام می کنیم.«

در مورد این که تا به حال روی همسرش دست بلند کرده یا نه، 

می گوید: »خدا نیاورد آن روز را! عین تخم چشمم دوستش دارم. 

چرا باید چنین کاری کنم؟«

دلم خنک شد که جوابش را دادم!
زینب  قول  به  شاید  و  است  جاده  راننده   ساله   34 زینب  همسر 

خانم به همین خاطر است که نسبت به دیگر زن و شوهرها کمتر 

دعوایشان می شود.

می گوید: »چون همسرم بیشتر وقتها خانه نیست، سعی می کنم 

زمان هایی که خانه است زیاد با او بحث نکنم؛ اما خدایی گاهی 

نمی کنیم؛  بحث  هم  خاصی  موضوع  سِر  نکرد.  بحث  نمی شود 

بزن  اصاًل دست  خانواده هایمان!  مواردی  در  یا  بچه ها  سِر  بیشتر 

ندارد. زمان هایی هم که دعوایمان می شود، اغلب دو نفری سکوت 

می کنیم و بعد کم کم سِر صحبت را باز می کنیم. البته این را هم 

این که در دعوا  از  بگویم که در مواردی اصاًل پشیمان نمی شوم 

تنها می شوم، پیش خودم  با خودم که  داده ام.  را  جواب همسرم 

می گویم خوب کردم جوابش را دادم، حقش بود، دلم خنک شد!«

دعوا و گران شدن دیه ها!
»آنقدر دیه ها گران شده که مگر کسی جرئت می کند روی زنش 

دست بلند کند؟«

این را مجید اهل با خنده می گوید.

ادامه می دهد: »با همسرم بحث می کنیم، اما جر و بحث نه! مانند 

بیشتر زن و شوهرها، اکثر بحث هایمان هم سِر مسائل مالی است. 

بحث  آنقدر  نمی دهیم.  انجام  خاصی  کار  هم  بحث کردن  موقع 

هم  را  این  البته  شود!   خسته  یکی امان  حال  هر  به  تا  می کنیم 

نکرده ام.  بلند  دست  همسرم  روی  هیچ گاه  حال  به  تا  که  بگویم 

چرا؛ بچه هایم را به خاطر شیطنت هایشان چند باری کتک زده ام؛ 

اما همسرم را نه. البته بوده اند کسانی که شنیده ام همسرشان را 

حسابی کتک زده اند؛ اما خودم نه، این کار را نکرده ام!«

بارها از شوهرم کتک خورده ام
طاهره 29 ساله اما از زنانی است که بارها از شوهرش کتک خورده.

می گوید: »کاًل دست بزن دارد و تا تقی به توقی می خورد، دست 

فکر  باشد،  موضوعی  چه  سر  نمی کند  فرقی  می کند.  بلند  رویم 

می کند با این کارها می گویند به به عجب مرد باجربزه ای است و 

چقدر همسرش از او حساب می برد. آخرین باری که بحثمان شد، 

همین چند روز پیش بود که به خاطر این که کمی غذا شور شده 

بود، سیاه و کبودم کرد و تا چند روز مجبور شدم جلوی بقیه لباس 

آستین بلند بپوشم تا کبودی دستم معلوم نشود. یک بار هم که به 

شدت دعوایمان باال گرفت، سرم را محکم به در کوبید؛ به طوری 

که شیشه در شکست. البته این را هم بگویم که من هم در دعوا 

سکوت نمی کنم و همیشه جوابش را می دهم و همین حرص او را 

درمی آورد! توقع دارد هر چه دوست دارد بگوید و من اصاًل به روی 

خودم نیاورم؛ خب نمی شود، می شود؟«

زنی را می شناسم که روی شوهرش چاقو کشیده!
حسن بنایی اما معتقد است دوره، دوره ی زن ساالری است.

رئیس  زن  خانواده ها  بیشتر  در  االن  که  من  نظر  »به  می گوید: 

است و هر کاری دلش بخواهد می کند. یک طوری حرف، حرف 

زن است.«

ادامه می دهد: »در همه  خانواده ها بحث هست و مسلمًا خانواده  

ما هم از این قاعده مستثنی نیست. اکثر بحثها هم به خاطر یک 

سری پافشاری ها همراه با اصرار زیاد است و البته مسائل مالی هم 

بی تأثیر نیست.«

نه،  یا  به کتک کاری رسیده  به حال کارشان  تا  این که  در مورد 

یکی  ازدواج،  اوایِل  آن  کرده ام.  ازدواج  است  می گوید: »20 سال 

دوبار، آن هم در حد یکی دو تا سیلی پیش آمد؛ اما بعد از آن نه! 

کاًل دست بزن ندارم؛ اما بیشتر وقت هایی که دعوایمان می شود، 

وسایل را پرتاب می کنم و چیزهایی را می شکنم! بچه هایم را هم 

هیچ وقت نزده ام. البته بعد از دعوا، سریع پشیمان می شوم. خیلی 

وقتها بوده که بعد از دعوا با همسرم، گل خریده ام و عذرخواهی 

کرده ام. حتی وقتهایی بوده که در شروع جر و بحث مقصر نبوده ام 

و در شروع آشتی پیشقدم شده ام.«

بنایی ادامه می دهد: »همان طور که گفتم، االن دوره مردساالری 

تمام شده و کمتر پیش می آید که مردی روی زنش دست بلند 

کند.  زنی را می شناسم که شیشه شکسته و با شیشه شوهرش را 

زخمی کرده یا روی شوهرش چاقو کشیده!«

می خندد...

»می بینید؟ به این ها می گویند زن!«

مردهای قدیم بیشتر دست بزن داشتند
مردهای  به  نسبت  قدیم  مردهای  است  معتقد  ساله   56 صغری 

امروزی بیشتر دست بزن داشتند.

می گوید: »همین شوهر خودم! مگر می شد با او دو کالم حرف زد؟ 

اوقات تلخی داشت که نگو و نپرس! دعوایمان که می شد، حرفی 

که نمی زد نبود. کتک هم تا دلتان بخواهد از او خوردم. البته نه 

تنها من، اکثر زن های دوران ما به همین صورت بودند. مثل االن 

و طالق کشی  می آید، طالق  پیش  بحث کوچک  تا یک  که  نبود 

باشد. زن با چادر سفید می رفت خانه  بخت و با کفن برمی گشت. 

اغلب بحث های آن زمان هم مثل بحث ما سر مادرشوهرها بود. 

االن  می کردند.   پر  را  آنها  و  پسرهایشان  پای  زیر  می نشستند 

و کمتر  دو ساکت شده ایم  بچه ها هر  بزرگ شدن  با  نه!  دیگر  اما 

دعوا می کنیم. بحث مان هم که می شود، سریع موضوع را عوض 

می کنیم تا کار به جاهای باریک نکشد.«

ادامه می دهد: »دخترهای امروزی اما این طور نیستند. همین  پسر 

خودم مگر جرئت دارد به زنش بگوید باالی چشمت ابرو؟ درسته 

قورتش می دهد... البته خب هنوز هم هستند مردهایی که دست 

روی زنشان بلند می کنند و در اقوام خودمان هم یکی دو نفری 

پیدا می شوند.«

اگر بچه ها نبودند...
مهدی 49 ساله، کارمند است و 19 سال است که ازدواج کرده.

می گوید: »بحث  کردن در خانه  ما یک چیز تکراری است. ما اداری 

هستیم و بیشتر بحثمان سر اقتصاد و تورم و بی پولی است. خب 

می کنیم.  آشتی  دوباره  و  می کنیم  قهر  مدت  یک  دعوا،  از  بعد 

سعی می کنیم جلوی بچه ها بحث نکنیم؛ اما گاهی نمی شود. البته 

یکی دو بار آن اویل ازدواجمان روی زنم دست بلند کردم؛ ولی 

دیگر تکرار نشد و بیشتر از همه هم به خاطر بچه ها بود. من فکر 

می کنم اگر این بچه ها نبودند، بیشتر از 80 درصد زندگی ها از هم 

می پاشید و به طالق منجر می شد.«

زبان سرخ سر سبز می دهد بر باد...
مهدی 37 ساله عقیده دارد بیشتر دعواها و بحث ها به خاطر زبان 

درازی زنان و کوتاه نیامدنشان در دعوا است.

می گوید: »اگر زن خوددار باشد و جواب شوهرش را ندهد، مرد هم 

بعد از چند دقیقه خواه ناخواه پشیمان می شود؛ اما مشکل اینجا 

است که بیشتر زنها در دعوا کوتاه نمی آیند و همین می شود که به 

قول معروف زبان سرخ سر سبز می دهد بر باد!«

است،  کار زشتی  واقعًا  این که کتک زدن زن  ادامه می دهد: »در 

مشکالت  و  زندگی  فشار  که  شرایطی  در  اما خب  نیست؛  شکی 

توقع  آنها  می آورد،  فشار  خانواده  مردهای  به  قدر  این  اقتصادی 

دارند زنها بیشتر درکشان کنند و وقتی درکی نباشد و بحث شود، 

کار هم به کتک و کتک کاری می رسد.«  

در مورد این که تا به حال در دعوا زنش را کتک زده یا نه، می گوید: 

»اگر بخواهم راستش را بگویم، بله چندین بار، و هر بار هم با دیدن 

گریه های او پشیمان شده ام و با خودم عهد کرده ام که  دیگر این 

کار را تکرار   نکنم. اما خب موقع عصبانیت واقعًا آدم گاهی کنترلش 

را از دست می دهد. به نظرم اگر بشود با گفتگو مسائل را حل کرد 

خیلی بهتر است؛ اما خب گاهی واقعًا نمی شود.«

*****

در ادامه گزارش سعی کردیم آماری هم در این زمینه از دادگستری، 

بیمارستان، اورژانس 115 و بهزیستی بگیریم. مراکز و سازمانهایی 

که خود معتقدند موارد همسرآزاری و حتی کودک آزاری بخصوص 

در دوران خانه نشینی کرونا زیاد شده و رو به افزایش است.

زمینه  این  در  آماری  متأسفانه  و  نرسید  نتیجه  به  ما  تالش  اما 

نداشتند یا نخواستند بدهند...

همسرآزاریدرنیریز

از نمک زندگی تا کبودی دست و پا
عین تخم چشمم دوستش دارم؛ چرا بزنمش؟
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هنگامه نیایش
طلوع اذان صبحمهشیدیخورشیدی

غروب اذان ظهرخورشید
نیمه شب اذان مغربخورشید

شرعی
202554860312171737172123 جمادی الثانی3  بهمن یک شنبه

212554860312181738172123 جمادی الثانی4  بهمن دوشنبه

222454660512251744172423 جمادی الثانی5  بهمن سه شنبه

232454660612251745172423 جمادی الثانی6  بهمن چهارشنبه 

242354560612261746172523 جمادی الثانی7  بهمن پنج شنبه

252354560612271746172523 جمادی الثانی8  بهمن جمعه 

262354460612281747172523 جمادی الثانی9  بهمن شنبه

تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیأت  رأی شماره 140060311005000775  برابر 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک نی ریز تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محسن علی پور فرزند 
محمدحسین به شماره شناسنامه 120 صادره از نی ریز در ششدانگ یک باب خانه به 
مساحت268.14متر مربع پالک 14 فرعی از 4060 اصلی مفروز و مجزا شده از پالک 
1فرعی از 4060 اصلی واقع در نی ریز بخش 22 فارس خریداری از مالک رسمی آقای 
محمود محمدیان محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهی می شود. در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در 
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد. 
تاریخ انتشارنوبت اول:1400/10/19 

تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/11/04

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

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

- مورخ 1400/10/03
ش 133

35719

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

تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیأت  رأی شماره 140060311005007125  برابر 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک نی ریز تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای بهنام زارع فرزند رمضان به 
شماره شناسنامه 2550088451 صادره از نی ریز در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 
169.34 متر مربع پالک 17 فرعی از 3473 اصلی مفروز و مجزا شده از پالک 1فرعی 
از 3473  اصلی واقع در نی ریز بخش 22 فارس خریداری از مالک رسمی آقای اکبر 
شیخایی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهی می شود. در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت 

مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 

تاریخ انتشارنوبت اول:1400/10/19 

تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/11/04

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

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

- مورخ 1400/10/04
ش 131

35719

تکلیف  تعیین  قانون  اول موضوع  رأی شماره 140060311005000833 هیأت  برابر 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک نی ریز تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای هوشنگ رحماندوست فرزند 
آقامحمد به شماره شناسنامه 4 صادره از بختگان در ششدانگ یک درب باغ به مساحت 
25487 متر مربع پالک 161 فرعی از 4820 اصلی مفروز و مجزا شده از پالک 4820  اصلی 
واقع در نی ریز بخش 22 فارس خریداری از سهام مشاعی متقاضی)هوشنگ رحمان 
دوست( محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهی می شود. در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 

تاریخ انتشارنوبت اول:1400/10/19 

تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/11/04

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

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

- مورخ 1400/10/05
ش 132

35719

تکلیف  تعیین  قانون  اول موضوع  رأی شماره 140060311005000746 هیأت  برابر 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک نی ریز تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حسن مظفری فرزند عباس 
به شماره شناسنامه 263 صادره از نی ریز در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 141.09 
متر مربع پالک 3302 فرعی از 3331 اصلی مفروز و مجزا شده از پالک 27 فرعی از 3331  
اصلی واقع در نی ریز بخش 22 فارس خریداری از مالک رسمی خانم رخشنده افراسیابی 
محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی 
می شود. در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند، می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود 
را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 

تاریخ انتشارنوبت اول:1400/10/19 

تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/11/04
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 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

- مورخ 1400/10/08
ش 136

35719

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

شماره  رأی  برابر 
-1400603 311018000104

موضوع  اول  هیات   1400/10/07
وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون 
فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک بختگان تصرفات 
آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه 
داود امینی فرزند افراسیاب به شماره 
شناسنامه 7 کد ملی 2559784378 
در ششدانگ یک  نی ریز  از  صادره 
قطعه باغ به مساحت 75049 متر 
مربع تحت پالک شماره 587 فرعی 
از 7315 اصلی  واقع در بخش 22 
فارس حوزه ثبت ملک بختگان محرز 
اطالع  منظور  به  است.لذا  گردیده 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهی می شود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند 
اعتراضی داشته  مالکیت متقاضی 
انتشار  تاریخ  از  می توانند  باشند 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
اداره تسلیم و پس  این  به  را  خود 
از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از 
دادخواست  اعتراض،  تسلیم  تاریخ 
تقدیم  قضایی  مراجع  به  را  خود 
صورت  در  است  نمایند.بدیهی 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول 
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد.
تاریخ انتشارنوبت اول: 1400/10/19 

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/11/03

سیدمحی الدین صادقی رئیس ثبت 

اسنادوامالک بختگان

- مورخ 1400/10/15
ش 140

36172

آگهی فقدان سند مالکیت بخش 22 فارس نی ریز
چون خانم شــهال فخاری فرزندالیاس با تســلیم دوبرگ استشــهادیه که در دفتر خانه 
اسناد رسمی شماره 23 نی ریز تنظیم گردیده است مدعی هستند که تعداد1جلد سند 
مالکیت  مربوط به ششــدانگ  یک قطعه زمین به مســاحت 237 متر مربع تحت پالک 
2914.2 واقع در نی ریز بخش 22 فارس به نام غالمحســین قریبی فرزند محمد حسن 
در  ذیل ثبت 9517 صفحه 453 دفتر 90 ثبت و ســند جلدی 137369 پ 73 صادر و 
تسلیم گردیده است سپس  طی سند انتقالی قطعی 55897-1387/11/06 دفتر خانه 
23 نی ریز به نام خانم شهال فخاری فرزند الیاس منتقل شده است به علت جابجایی منزل 
مفقود شده است و نامبرده تقاضای صدور ســندالمثنی 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 ســند مالکیت نزد خود می باشد تا ده روز پس از 
انتشــار آگهی به ثبت محل مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل ســند مالکیت یا 
خالصه معامله تســلیم نماید و اگرظرف مدت مقرر اعتراضی نرســیده و یا در صورت 
اعتراض اصل سند ارائه نشود اداره ثبت سند مالکیت المثنی را طبق مقررات صادر و به 

متقاضی تسلیم خواهد کرد.  
تاریخ انتشار: 1400/11/03 

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

37373

1400/10/27
خ 

- مور
17

ش 4

238

5831

1426

97

6137

459

982

8416

567

پاسخ جدول هفته گذشتهجدول سودوکو شماره   369
123456789101112131415

نارقبحاصناطلس1

عرسمهجاقلاج2

بستالکسرداهن3

دوکروکوسسرا4

انیملاسباهوای5

لافغالانیدازا6

مرتکدکادت7

ادعراششیشکلو8

لاافبنامم9

کدصاقکالروفاک10

راغتناوکادارا11

یورمارهشدنف12

گرداسفنویدبا13

یمارولادوست14

بیبشریپهزاورد15

یک واحد مرغداری دارای سوله و 4 اتاق ، یک 
مغازه، سوئیت کامل، سویئت نیم ساخته  و 

دارای لوله کشی آب و برکه 20000 لیتری  با 
قیمت کارشناسی شده  با تمامی تجهیزات به 

فروش می رسد.
09174974384 

فروش یک واحد مرغداری
2/37385

دعوت به همکاری

 به یک نفر نیروی مرد با مدرک شیمی نیازمندیم

متقاضیان با شماره 09307113531 تماس 

حاصل نمایند.

2/37383

3000 متر مربع  ملک 
پلنگان دارای سند تک برگ 

به فروش می رسد

09171334347

فروش ملک

1/37178 فروش هزار مترمربع  باغ پسته 18 ساله واقع در اول 

 جاده محمودآباد  دارای مادر سند

 قیمت:  160 میلیون تومان مقطوع 

09173326848 ته
پس

غ 
 با

ش
رو

ف

2/37384

یک قطعه زمین مسکونی سند دار واقع در 
کوچه ده متری، دارای آب، برق، گاز و کوچه 
آسفالت شده جنب پارک معلم به فروش 

می رسد.
09173173797 ی

وش
فر

ن 
زمی

2/37386

زمین فروشی

زمینی تجاری - مسکونی به متراژ  171 متر 

مربع که 16 مترمربع آن تجاری می باشد، دارای 

آب، برق، گاز ، سند تک برگ و شنارژ  کف  ریخته 

شده  به فروش می رسد.
09174364336
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زیر نظر: دکترحسنعلی پیشاهنگ پزشک عمومی و  محدثه نیک منش کارشناس ارشد تغذیه

در مراسم نمازجمعه مطرح شد:

لطفًا  نی ریز را شخم نزنید
امید شهدان، نی ریزان فارس: 

خطیب جمعه نی ریز با اشاره به تصمیم استانداری مبنی بر 

تغییر فرماندار شهرستان نی ریز، بر دارا بودن شاخصه های 

انقالبی فرماندار جدید تأکید کرد.

نمازجمعه  خطبه های  در  فقیه  سیدجواد  حجت االسالم 

24 دی گفت: »حرف و حدیثهایی زده شده که همین جا 

اعالم می کنم مردم به شایعات توجه نکنند؛ ما در انتصابات به 

هیچ وجه دخالت نداریم و نه موافقیم و نه مخالف! ما فقط نقش 

مشورتی داریم و تصمیم گیر اصلی، شخص استاندار است.«

امام جمعه موقت نی ریز ادامه داد: »ما نهایت همکاری را با 

فرمانداری که می آید خواهیم داشت و از مردم هم انتظار داریم 

ایشان را یاری  کنند. بنده توقعم از استاندار فارس این است که 

فرماندار جدید، بوی دولت آیت ا... رئیسی دهد و شاخصه های 

یک مسئول انقالبی را داشته باشد. حامی محرومان بوده و با 

عدالت آشنا، متوجه محیط زیست، پیگیر مشکالت اقتصادی 

و پروژه های نیمه تمام شهرستان باشد و حتی اگر الزم شد، 

به تهران برود. فرمانداری می خواهیم که پاشنه کفشش را 

باال بکشد و از روستاها بازدید و به درد مردم رسیدگی کند. 

همچنین به جوانان اهمیت دهد. چنانچه نیرویی کارآمد و 

جوان نیز فرماندار شد، این برای ما خیلی حائز اهمیت است. 

فرمانداری که قرار است انتخاب شود، قبل از این که مشکل 

مردم به گوشش برسد، برود و مشکل را ریشه یابی کند. دلسوز 

نظام و انقالب باشد؛ نه  این که به خاطر دولت انقالبی و حفظ 

ِسمت خود، رنگ انقالبی به خود بگیرد!«

خطیب جمعه نی ریز ادامه داد: »مطالبه گری و نقد از دولت، 

مجلس و قوه قضائیه حق ماست و تا نفس آخر هم ادامه دارد.«

به فرار شاه در 26 دی  سال 1357  حجت االسالم فقیه 

خورشیدی و وفات حضرت ام البنین)س( اشاره و خاطرنشان 

کرد: »در سفر دکتر قالیباف به نی ریز، به ایشان گفتم فرهنگ 

وزارت دارد، ورزش و اقتصاد نیز همین طور. اما محیط زیست 

وزارت ندارد. همان گونه که اظهار می کنید که پیرو رهبری 

هستید، مقام معظم رهبری می فرمایند اولویت اول و حتی 

از اقتصاد مهمتر، محیط زیست است. بعد از گذشت 43 سال 

از انقالب اسالمی، هنوز ما وزیری نداریم که از محیط زیست 

دفاع کند. راجع به معادن بهرام گور هم به نماینده  مجلس 

گفتم که در این منطقه حساسیت وجود دارد و به منطقه 

جانمایی  بحث  در  برسد.  خسارتی  نباید  حفاظت شده 

گندله سازی فوالد، مبادا آالینده ای ایجاد شود و مردم بخش 

قطرویه و پشتکوه در رنج باشند.

به دکتر قالیباف هم عرض کردم محض رضای خدا دیگر 

نی ریز را شخم نزنید؛ هر چه معدن واگذار کردید بس است! 

این قدر راحت مجوز صادر نکنید که تنش بین مرتع داران و 

دامداران ایجاد شود.«

امام جمعه موقت نی ریز تصریح کرد: »در سفر اخیر رئیس 

مجلس شورای اسالمی به شهرستان، ایشان 2 قول قطعی 

دادند که یکی مشکل روگذر ورودی شهر بود و دیگری 

بیمارستان. قرار شد جلسه ای در استانداری تشکیل شود و 

برای حل این معضل راهکاری ارائه دهند.«

خطیب جمعه نی ریز به نرخ حق بنگاه امالک و اقالم مصرفی 

مردم در نی ریز نسبت به شهرهای همجوار اشاره کرد و گفت: 

»آقایان در تعزیرات و ستاد تنظیم بازار باید پاسخگو باشند. 

آقای رئیسی به صراحت می گوید کسی حق ندارد قیمت 

را افزایش دهد. خیلی وضعیت عجیبی شده و جالب اینجا 

است که اجناس فراوان است؛ اما نرخ زیاد است و باالتر هم 

می رود.«

حجت االسالم فقیه در جایی دیگر گفت: »هنوز در نقاط 

حساس تصمیم گیری کشور، افرادی هستند که فاسدند. 

آقای رئیسی با شعار فسادستیزی روی  کار آمد و جوانان ما 

متعجبند که چرا اینها هنوز سرکارند؟ اینها نباید برای کشور 

تصمیم بگیرند و بگویند نمی شود و این کار را نمی توانیم انجام 

دهیم. بعضی از آنها مطالبات رهبری را دنبال نمی کنند؛ لذا 

آرام آرام باید از بدنه نظام خارج شوند. آنها با محرومان جامعه 

هم سازگاری ندارند، تصمیماتشان از باال به پایین و نگاهشان 

متکبرانه است.« 

وی به سالروز اقامه اولین نمازجمعه نی ریز به امامت آیت ا... 

فقیه اشاره کرد و گفت: »من قباًل هم به مسئوالن گفتم هر 

هفته، قبل از نمازجمعه میزخدمت داشته باشید. هر هفته 

یک مسئول بیاید و گزارش کار دهد تا امام جمعه، نماینده 

و فرماندار بدانند کجا کم  و کاست وجود دارد. حتی بانکها 

بیایند و پاسخگو باشند که چگونه وام ازدواج می دهند و به 

چه کسانی تسهیالت اعطا می کنند. امروز با نماینده مجلس 

تلفنی صحبت کردم و گفتم فکری به حال بانکها کنید. این 

چه وضعی است؟ برای نظام اسالمی زشت است که ربا و 

نزول باشد و بانکها با این سودهایی که می گیرند، تبدیل به 

بنگاه های اقتصادی شوند. «

امام جمعه موقت نی ریز در پایان گفت: »شما مسئوالن خادم 

مردم هستید. عزت شما به وحدت و همدلی میان مردم است. 

نقطه قّوت این نظام هم وحدت و همدلی است.«

/ آهسته غذابخورید تا چاق نشوید !
آهسته غذا خوردن و افزایش زمان جویدن غذا، به کنترل 
خوردن  غذا  آهسته  می کند.  کمک  وزن  کاهش  و  اشتها 
باعث می شود با تمرکز بیشتری غذا بخورید و با غذای کمتر، 

احساس سیری را تجربه کنید.

/ در بین مردم جهان، ژاپنی ها به طول عمر معروفند. اما راز 
طول عمرشان در چیست؟

 آنها معمواًل هر روز چای سبز می خورند.  به جای زیاده روی در 
گوشت قرمز، ماهی می خورند. در وعده های غذایی  سبزی 
می خورند.  سبزیجات پخته مانند هویج و کلم، جزو وعده های 
اصلی غذایی شان در هفته است.  پیر و جوان ورزش می کنند.   

بین غذا، نوشیدنی نمی خورند.

/ قبل از خواب به هیچ عنوان با گوشی کار نکنید.
 عالوه بر امواجی که گوشی ها 24 ساعته از خودشان ساطع 

و مغز و اعصاب را خراب می کنند، کار کردن با گوشی قبل از 
خواب هم می تواند به بی خوابی و سردرد منجر شود.

بر پایه  این تحقیقات که در مؤسسه کارولینسکا در سوئد انجام 
شده، وقتی می خواهید بخوابید، گوشی تان را از تختخواب 
دور کنید و قبل خوابیدن الزم نیست در فضای مجازی چرخ 

بزنید.

/ داروی افسردگی می خواهید؟
شربت مویز را دریابید. 250 گرم »مویز سیاه« را 24 ساعت در 
آب گرم بگذارید. سپس مویز و آب را مخلوط کرده و آب آن 
را که غلیظ است، روزی 3 مرتبه به میزان 1 قاشق غذاخوری 
به صورت شربت استفاده کنید. )مویز ها نباید در آب جوش 

ریخته شوند یا با آب بجوشند(

/ انار بخورید تا کرونا نگیرید!
 انار و عصاره های موجود در آن می تواند در برابر عفونتهای 
سیستم ایمنی مقاومت ایجاد کند. دو مطالعه همزمان، اثر 
ضد ویروسی عصاره انار را مشخص کرد. این میوه و عصاره آن 
از جمله پلی فنول های موجود در آن، به مقاومت در برابر کرونا 
کمک می کند.  میوه انار برای دیابت نوع 2، تصلب شرایین، 
بیماریهای قلبی - عروقی، التهاب و سرطان، کم خونی و برای 
سوختگی و سوء هاضمه توصیه می شود. جای تعجب نیست 
که دانشمندان این گیاه را در برابر عفونتهای مختلف امتحان 

کرده اند.

/ هفت دلیل برای بغل کردن بچه ها !
به آنها  اعتماد به نفس و احساس امنیت می دهد، اضطراب 
می کنیم،  درکش  که  می شود  متوجه  می دهد،  کاهش  را 
حس تنهایی و انزوا را از بین می برد، با شما احساس همدلی 

می کند، سیستم ایمنی بدنش را تقویت می کند.

چند خط سالمتی
/ خواص خوردنی های هفت سین:

اعجاز دانش گذشته ایرانی ها
 سیب: محافظت از دندانها
 سمنو: تقویت استخوانها 

 سیر: ضدعفونی کننده بدن  
سماق: ضدسرطان 
 سرکه: الغرکننده 
 سنجد: تقویت مغز

/ چرا وجود مو در بینی مهم است؟
از نظر خیلی ها این موضوع که مو های بینی اصالح شود یک 
امر واجب به نظر می رسد. دستگاه های برقی برای کوتاه 
کردن مو های بینی وجود دارند و جزو وسایل بهداشتی و 
نظافت شخصی محسوب می شوند و استفاده مشترک از 
آن ها حتی بین اعضای خانواده مانند پدر و پسر یا 2 برادر 

هم توصیه نمی شود.
 اگر مو های بینی بیش از حد رشد کنند، به اصالح کردن نیاز 
است؛ اما مراقب باشید که هرگز مو های بینی خود را کاماًل از 
بین نبرید. دلیل این امر این است که وظیفه اصلی مو های 

بینی پاالیش مواد اضافی هوایی است که تنفس می کنیم.

/ بدانید هنگام خندیدن، از دویدن بیشتر کالری مصرف 
می کنید. همچنین خندیدن باعث می شود میزان مصرف 
انرژی بدن و ضربان قلب ما حدود 10 تا 20 درصد افزایش 

یابد.

/ محرومیت از خواب موجب بسیاری از مشکالت ذهنی 
و جسمی  از جمله افسردگی، دیابت، و اختالل عملکرد 

شناختی می شود.

/ برای غلبه بر اضطراب، کاکائو مصرف کنید. 
نتایج تحقیقی در سال 2016 نشان داد آنتی اکسیدانها 

می توانند در کنترل اضطراب و افسردگی مؤثر باشند.
کاکائو، حاوی آنتی اکسیدانی به نام فالونول  است که این 

ماده در کاهش اضطراب مؤثر است !

/ چند وعده  مناسب برای یک صبحانه مقوی و کامل :
 یک کاسه عدسی با نان سبوس دار

 دوعدد تخم مرغ عسلی با نان سنگک
 کره بادام زمینی و عسل با نان
 املت کم چرب با نان سبوس

 پنیر و گردو با نان سبوس

/ اگر شما هنگام مطالعه درسی، آدامسی با طعمی خاص 
بجوید و هنگام امتحان همان درس نیز از آدامسی با همان 
راحت تر  برایتان  مطالب  یادآوری  کنید،  استفاده  طعم 

خواهد بود!

/ فواید باال قرار دادن پاها به مدت 20 دقیقه در روز:
آرامـش روحی، کاهش ورم پاها، کاهش خستگی پاها، 

آرامش سیستم عصبی، بهبود عملکرد گوارشی بدن.

/ اگر همیشه سردتان است، شاید یکی از مشکالت زیر 
راداشته باشید: الغری زیاد، کم کاری تیروئید، کمبود آهن، 
خواب ناکافی، مشکل گردش خون، آب بدنتان کم شده 

است، ماهیچه های بدنتان کم است.

/ مطالعات نشان می دهد افرادی که از چرت نیمروزی 
استفاده می کنند، نسبت به دیگران فشار خون پایین تری 

دارند.

چند خط سالمتی

پیشگیرانه  و  مؤثر  نقش  کرونا،  دوران  در 
تغذیه سالم در ابتال به این بیماری مورد توجه 
بسیاری قرار گرفته است. یکی از روشهای 
مؤثر در پیشگیری از ابتال به کرونا، تقویت 
سیستم ایمنی و حفظ سالمت بدن به کمک 
مصرف مناسب، متعادل و متنوع مواد غذایی 
سالم برای دریافت کافی ویتامینها و مواد 

معدنی موردنیاز بدن است.

شامل   C ویتامین  منابع  روزانه  مصرف 
دلمه ای،  فلفل  مانند  رنگ  سبز  سبزیهای 
اسفناج، انواع مرکبات، توت فرنگی و کیوی 
در طول روز، به علت خاصیت آنتی اکسیدانی، 
سبب تقویت سیستم ایمنی بدن می شود.

ویتامینهای  مناسب  دریافت  همچنین 

مانند  روزانه  غذایی  منابع  در   B خانواده 
گوشت قرمز، ماهی، حبوبات، تخم مرغ، شیر، 
غالت کامل و موز، سیستم ایمنی را ارتقاء 

می بخشد.

توصیه می شود مصرف منابع غذایی ویتامین 

A و پیش سازهای آن، مانند »بتاکاروتن« 
حلوایی،  کدو  گوجه فرنگی،  هویج،  در  که 
یافت  تخم مرغ  زرده  و  طالبی  مرکبات، 
از  مناسب  دریافت  همراه  به  می شود، 
همچون  معدنی  مواد  حاوی  غذایی  منابع 
»سلنیوم« که در مغزها، ماهی، میگو و قارچ 

موجود است، در سبد غذایی قرار گیرد.

کمبود ویتامین D به عنوان ویتامین محلول 
در چربی نیز سبب تضعیف سیستم ایمنی 

بدن می شود. مصرف مکمل ویتامین D در 
قالب یک عدد کپسول 50 هزار واحدی به 
صورت ماهانه برای افراد باالی 12 سال و یک 
عدد کپسول به ازای هر دو ماه برای کودکان 
2 تا 12 سال، می تواند ارتقاءدهنده سیستم 

ایمنی بدن باشد.
خوب است به خاطر داشته باشیم داشتن 
خواب کافی، فعالیت بدنی مناسب و روزانه، 

دریافت به اندازه مایعات به ویژه آب، استفاده 
از زردچوبه به علت خاصیت ضدالتهابی و 
سیر و پیاز و زنجبیل تازه در هنگام تهیه غذا، 
به بهبود سیستم ایمنی بدن کمک بسزایی 

می کند.
توصیه می شود در صورت وجود مشکالت 
و حساسیتهای گوارشی در هنگام مصرف 
لبنیات، از لبنیات پروبیوتیک که سبب بهبود 

عملکرد گوارشی می شود، استفاده کنیم.
نکته قابل توجه این که در صورت تمایل به 
قبل  است  الزم  غذایی،  مکملهای  مصرف 
از مصرف  و  با پزشک مشورت کرد  از آن 
همچنین  کنیم.  پرهیز  مکملها  خودسرانه 
هر  از  افراطی  استفاده  که  کرد  دقت  باید 
نوع ماده غذایی می تواند برای بدن عوارض 

داشته باشد.

بایدها و نبایدهای مکمل های ویتامینی

 عضو کمیته علمی کشوری مقابله 

این که  با  با کرونا: در حال حاضر 
کرونا فروکش کرده است، اما موارد 
متعددی از ویروس آنفلوآنزا به ویژه 
آنفلوآنزای نوع A به صورت پراکنده 
دیده می شود.  موردی که ترکیبی از 
آنفلوآنزا و کرونا بوده است، نام آن را 

فلورونا گذاشته اند.
ابتال به این ترکیب تاکنون   درباره 

گزارشی نداشتیم و چیز قابل توجه 
و نگران کننده ای درباره آن گزارش 

نشده است.

خطر 
»فلورونا« 
جدی نیست

//

ادامه اخبار شهرستان

بازگشت 236 دانش آموز 
به مدرسه

383 دانش آموز نی ریزی سودای ترک تحصیل داشتند که 236 نفر از 
آنان به درس و مدرسه بازگشته اند.

در این ارتباط مدیر آموزش و پرورش نی ریز در گفتگو با نی ریزان 
فارس گفت: مسئله ترک تحصیل در آموزش و پرورش از اهمیت و 
جایگاه خاصی برخوردار است و در همین ارتباط تالشمان این بود که 
آمار ترک تحصیل را به حداقل برسانیم و خوشبختانه در این ارتباط به 

آمار مطلوبی دست یافتیم.
در حوزه متوسطه اول حدود 130 دانش آموز بر پایه آماری که استان 
به ما اعالم کرده بود، ترک تحصیل کرده بودند البته این آمار تا پایان 

شهریورماه 1400 گرفته شده است.
با برنامه ریزی مدیران مدارس و کارشناسان محترم در حوزه آموزش 
و حتی در مواقعی توسط خیرین محترم سعی کردیم که این افراد را به 
محیط آموزشی بازگردانیم که از این تعداد 122 دانش آموز در سال 

تحصیلی جدید به سیستم آموزشی برگشتند.
امیر ولی زاده در رابطه با دانش آموزان ترک تحصیل کرده ابتدایی 
گفت: در بخش آموزش ابتدایی به لحاظ آماری وضعیت مناسبی 
ترک  از  بسیاری  باشد چرا که  آن کمتر  نگرانی  اما شاید  نداریم 
تحصیلی ها افرادی هستند که به دلیل شرایط کرونا و غیرحضوری 
بودن مدارس در سال گذشته و همچنین ترکیبی بودن سال جدید 
بیشترین نرخ ترک  تحصیل را در پایه اول ابتدایی داشتیم و قاعدتًا 
خیلی از آنها به آموزش باز خواهند گشت و ما می توانیم آنها را جذب 
کنیم. در سال گذشته و در دوره ابتدایی تعداد 253 دانش آموز ترک 
تحصیل کرده اند که از این تعداد بخشی قابل شناسایی و پیگیری 
نیستند چرا که این آمار بر پایه اطالعات ثبت احوال در زمان زاد و ولد 
است و اگر این دانش آموزان مهاجرت کرده باشند و در جایی دیگر 
مشغول به تحصیل باشند در این آمار نمی  آید اما در آخرین اطالعات 

114 دانش آموز نی ریزی به سیستم آموزشی بازگشته اند.
نوشتنی است در سال 1398 و بر پایه اعالم مدیریت آموزش و پرورش 
شهرستان نی ریز 142 دانش آموز به مدرسه نرفته اند که امسال این 
آمار 3 برابر شده است و نشان می دهد که غیرحضوری بودن مدارس 

کاماًل در وقوع این مسئله تأثیرگذار بوده است.
این  مصاحبه قبل از مراسم تودیع و معارفه آقای ولی زاده انجام شده 

است.

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  1400/11/13به  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- موتور 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 دانشگاه 
آزاد اسالمی واحد نی ریز

4/37387

5/37387
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مناسبت

حضرت  زادروز  بهمن  سوم  یکشنبه 
صدیقه کبرا، فاطمه زهرا سالم الله علیها 
و روز مادر است تا به حرمت بانوی دو 

عالم، قدرشناس مقام مادر باشیم. 
با اندک مروری بر روایات وارده در مقام 
والدین به این نتیجه خواهیم رسید که 
احترام به ایشان، خصوصًا مادر مورد امر 

و تأکید خداوند و پیشوایان دینی 
ما بوده است. به طوری که هر قدر 
درباره مقام والدین صحبت شود باز 
هم حق مطلب ادا نخواهد شد. زیرا 
خداوند در قرآن نیکی به پدر و مادر 
را همسنگ بندگی خود قرار داده و 
فرموده است: »جز خداوند یگانه را 
پرستش نکنید؛ و به پدر و مادر خود 

نیکی کنید«)بقره/83(
آیه 23  در  شبیه همین مضمون 
سوره مبارکه اسراء نیز آمده است؛ 
که نشان از اهمیت مسئله احترام به 
والدین است. امام صادق)ع( در بیان 
معنای این آیه می فرمایند: »اگر پدر 

و مادر، تو را ناراحت کردند و حتی اگر تو 
را کتک زدند، باز هم  با آنها تندی نکن و به 
آنها نگو چرا بدی می کنید؟«)کافی، ج2، 

ص157(.
اما در این بین احترام مادر جایگاه ویژه ای 
رحمت)ص(  پیامبر  که  طوری  به  دارد 
بهشت را زیر پای مادران می داند. گو 
اینکه برای رسیدن به بهشت باید خاک 

پای مادر بود! 
می گوید:  انصاری  عبدالله  بن  جابر 
و  آمد  خدا)ص(  رسول  خدمت  »مردی 
عرض کرد: من جوانی با نشاطم و جهاد 
که  دارم  مادری  ولی  دارم  دوست  را 
نمی خواهد به جهاد بروم. پیغمبر)ص( به 
او فرمود: بازگرد و همراه مادرت باش. 

سوگند به آن که مرا به حق، به نبوت 
یک  گرفتن  انس  که  فرموده  مبعوث 
شب او با تو از یک سال جهاد در راه خدا 
بهتر است.«)کافی، ج 2، ص 163( و 
باز هم درباره مقام و منزلت مادر همین 
بس که در روایتی نقل شده که: »روزی 
مردی نزد پیامبر)ص( آمد و عرض کرد: 
من تمام گناهان را انجام داده ام، آیا راه 

گرامی  پیامبر  هست؟  من  برای  توبه 
زنده اند؟  مادرت  و  پدر  آیا  فرمودند: 
گفت: تنها پدرم زنده است. فرمود: به پدر 
خود احترام و نیکی کن؛ تا خداوند تو را 
ببخشد. وقتی که آن مرد رفت، حضرت 
به اطرافیانش فرمود: ای کاش مادرش 
زنده بود… چرا که محبت به مادر معجزه 

می کند«)بحاراالنوار، ج 71(.
 یکی از موارد دیگری که جوانان 
جامعه ما باید به آن توجه داشته 
باشد این است که به رغم سفارشات 
فراوانی که درباره نیکی به والدین، 
شده  وارد  مادر  احترام  خصوصًا 
سلیمی  عقل  هر  آن  بر  عالوه  و 
می تواند تشخیص دهد که احترام 
به ایشان یک امر خردمندانه است، 
لیکن دشمنان زیادی کمر همت 
بسته اند تا بنیان خانواده را از طریق 
کم ارزش کردن مقام مادر از بین 

ببرند.
از همین رو بر تمامی جوانان ایران 
زمین از مسلمان و غیر مسلمان، تمام 
کسانی که ُحب دین، میهن و وطن در 
دل دارند الزم است تا بیشتر و بیشتر مادر 
خود را احترام کنند و خود را خاک پای 

مادر بدانند.
کالم آخر این که:

آنچنان باالست ارج و احترام مادران
گر به دقت بنگری هر روز، روز مادر است!

ریشه ی بیقراری های ما 
چیست؟

ارسالی از: طیبه شعبانپور

موالنا بر این باور بود که:
جمله ی بیقراری ات از طلِب قرار توست

طالب بیقرار شو تا که قرار آیدت
می گوید:

 علت بیقراری های ما از ثبات طلبی های ما نشأت می گیرد.
اما اگر اذعان کنیم که همه چیز در معرض تغییر و تحول است 

آنگاه به آرامش دست خواهیم یافت.
اریک فروم، روانکاو آلمانی-آمریکایی در این باره می نویسد:

به جای آن که از لحظه ای که در آن هستیم لذت ببریم، سعی 
می کنیم با عکس گرفتن، آن لحظه و خاطره را تصاحب کنیم.

می خواهیم همه چیز را به بهترین حالت آن حفظ کنیم. 
دوست داریم همیشه جوان بمانیم و سالم. 

دوست داریم وسایلی که به ما مربوط است نو و سالم باقی 
بمانند.  

در همه اینها ما دنبال »ثبات« و »قرار« هستیم و از این بابت، 
متحمل رنج، ناآرامی، اضطراب و ناامنی می شویم.

اگر جرئت داشته باشیم این قانون را بپذیریم که دنیا بی ثبات 
است و  هیچ چیز پایدار نیست، به آرامش بزرگ و پایداری 

می رسیم.
باور کنیم که:

»همه چیز گذرا و فانی است؛ فقط اوست که می ماند« و چون 
موالنا این قانون را از شمس آموخته بود، به یک شادی و آرامش 

عمیق رسیده بود.
ما برای آنکه »قرار« را حفظ کنیم، بیقرار می شویم. 

یکی از نتایج مالقات شمس با موالنا آن بود که فهمید تنها اصل 
ثابت جهان، بی ثباتی است. فقط بی ثباتی است که ثبات دارد و 
ما مدام در حال نقض این مهمترین قانون جهان هستیم، مدام 
می خواهیم قرار و ثبات را حفظ کنیم در حالی که اصل جهان بر 

بی ثباتی و تغییر است.
 از همین لحظه هایت لذت ببر و از آنها به خوبی استفاده کن. 

هیچ چیزی تا چند ثانیه دیگر مشخص نیست.

زندگی شاد

یادگاران

افراسیاب پرویزی )سرهنگ بازنشسته( و ایرج نامدار)دبیر بازنشسته(

سال ۱۳۴۲ - در کنار پل کارون /  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

نون رول کره
و  زعفران

راضیه یزدی نژاد / مدرس آشپزی

مواد الزم:
آرد سفید: 300 گرم  /  شکر: 40 گرم / آب: 130 گرم   

خمیر مایه: 6 گرم  / نمک: 5 گرم 
کره برای داخل خمیر: 50 گرم 
کره برای رومال خمیر: 50 گرم 

زعفران دم کرده: 1قاشق غذاخوری

شیوه پخت:
خمیرمایه را با یک قاشق مرباخوری شکر و نصف لیوان 

آب فعال کنید.
آرد را الک کرده و نمک و شکر را به آن اضافه می کنیم. 
خمیرمایه را افزوده و سپس آب را کم کم به مواد آردی 
اضافه می کنیم تا خمیر لطیفی به دست آید. زعفران را 
می افزاییم و کمی ورز می دهیم. سپس کم کم کره را به 

آن افزوده و ورز می دهیم. 
استراحت  محیط  در  دقیقه   30 مدت  به  خمیررا 

می دهیم. البته باید حتمًا روی آن را با نایلون بپوشانیم 
تا خشک نشود.

سپس به چونه های 100 گرمی تقسیم کرده دوباره 20 
دقیقه استراحت می دهیم.

هر چونه را نازک باز کرده و کمی از کره را روی آن با 
برس می کشیم و چند پر زعفران می زنیم و آرام رول 

می کنیم.
بعد با پیتزاُبر خمیر را از وسط به دو نیم کرده و دوباره به 

صورت دایره ای رول می کنیم. 
در قالب پای سیب گذاشته و رویش را پوشانده و نیم 

ساعت استراحت می دهیم. 
روی رول ها را روماِل تخم مرغ و وانیل می زنیم و چند 
پر زعفران می ریزیم و در فر 165 درجه به مدت بیست 

دقیقه قرار می دهیم.
بعد از بیرون آوردن تا داغ است روی آن را عسل یا شیره 

می زنیم. 

بچه ها سالم
به کوشش سمیه نظری 

دانستنیهای خودرو

6 کاری که به خودرو شما آسیب می زند 
بخش مکانیک خودرو هنرستان فنی و حرفه ای شهید دکتر باهنر نی ریز

در این نوشتار با 6 کاری آشنا می شوید 
که انجام آنها می تواند خسارات سنگینی 

به خودروی شما وارد کند.
نادیده گرفتن چراغ چک موتور

نادیده گرفتن چراغ چک موتور می تواند 
خسارات بزرگی را به موتور وارد کند. 
حداقل چیزی که این آالرم می تواند به 
شما بگوید این است که مشکل موتور، 
بهینگی مصرف سوخت را کاهش داده 
و همین امر هزینه های سوخت شما را 

افزایش می دهد.
عدم تعویض مایعات و فیلترها

مایعات گوناگونی به منظور بهره  برداری 
و محافظت از بعضی سیستم ها و قطعات 
خودرو مورد نیاز است. چک کردن مرتب 

یک  آن ها،  فیلترهای  و  مایعات  سطح 
سواری مطمئن را برای شما در پی دارد.

چک کردن منظم تایرها
 الستیک ها باید به طور مرتب چک شده 
و میزان صافی و عمق آج های آن بررسی 
شود. تایرهایی با سایش بیش از حد مجاز 
بر آنکه عملکرد خودرو را تحت  عالوه 
تأثیر قرار می دهد، به لحاظ ایمنی هم 

خطرناک است.
انجام ندادن و یا انجام دیرهنگام 

سرویس های دوره ای
قطعات خودرو طی زمان دچار پیری و 
فرسودگی شده و در نهایت زمانی می رسد 
که دیگر قابل استفاده نیستند و چنانچه 
پیری  نباشد  دوره ای  سرویس های 

زودرس قطعات، امری غیرقابل اجتناب 
است. سرویس های دوره ای تا حد زیادی 
مانع هزینه کردهای اضافی برای تعمیر 

خرابی های غیرمترقبه می شوند.
عدم شست وشوی خودرو

شما هم خودروهایی را دیده اید با این 
جمله بر روی شیشه یا بدنه که »لطفًا مرا 
بشویید«. در نگاه اول شاید شستشوی 
ظاهری  زیبایی  خاطر  به  صرفًا  خودرو 
آن باشد اما چنانچه برای مدت طوالنی 
کثیف باقی بماند، این کثیفی ها منجر به 
خوردگی و آسیب بدنه خواهد شد. ذکر 
نکته ضروری است که شستشوی  این 
بزرگی  شهرهای  در  خودرو  مرتب 
مانند تهران که در معرض آلودگی های 

شدیدی قرار دارد، حائز اهمیت بیشتری 
است.

رانندگی بد
مهم نیست که هوا بارانی است یا صاف؛ 
ترافیک سنگین است یا روان؛ داخل شهر 
رانندگی می کنید و یا در بزرگراه های بین 
شهری؛ رانندگی بد در همه حال تأثیرات 
منفی بسیاری بر روی خودرو داشته و 
می تواند شما را متوجه زیان های فراوانی 

کند.
این موارد نکاتی کلی بودند که دوری از 
آنها، می تواند یک سواری مطمئن و ایمن 
را برای شما به ارمغان بیاورد و کابوس 
داشتن یک خودروی همیشه معیوب را از 

شما دور نگه دارد.

راه  از  زمستان  فصل  گلستانی  در 
و  شد  برف  از  پر  جا  همه  رسید، 
دیگر خبر از هیچ گلی نبود. دشت 
برف  به  ناراحتی  با  سفیدپوش، 
گفت: »چقدر می خواهی بباری؟ بس 
کن دیگر! نگاه کن! همه درخت ها 
و گلهارا خشک کرده ای. دیگر هیچ 
خشک  شاخه های  روی  پرنده ای 
پیدا نمی شود. من دلم برای سبزه ها، 
اما  و گیاهان تنگ شده است،  گلها 

تو همه جا را سفید کرده ای.«
بوستان  به  نگاهی  تعجب  با  برف 
چرا  عزیز  »دوست  گفت:  و  کرد 
نادرست  قضاوت  هستی؟!  عصبانی 
سر  از  می کنم  که  هرکاری  نکن! 
من  بارش  خاطر  به  است.  دلسوزی 
سرسبز  و  پربار  درختان  که  است 

می شوند. 
از  را  طراوتش  و  زیبایی  تمام  بهار 

من دارد. 
بر  من  وجود  خاطر  به  شکوفه ها 
مرا  روزگار  می شوند.  سبز  درختان 
طبیعت  به  تا  می فرستد  سال  هر 
بدهم.  یاد  را  زندگی کردن  روش 
فکر  اینگونه  من  مورد  در  چرا 

می کنی؟«

بوستان با عصبانیت پاسخ داد: »همه 
دیگر  اصالً  کرده ای!  سفید  را  جا 

بویی از زندگی روی من نیست!«
برف گفت:  »من نگهبان و خزانه دار 
گنج های زمین هستم. هرچه در این 
من  خاطر  به  داری  بوستان  و  باغ 
است. اگر خوب دقت کنی می بینی 
کارهای زیادی برایتان انجام داده ام. 
اینطوری  با من  که  نیست  این حقم 

صحبت کنی!«
»آخر  گفت:  درماندگی  با  بوستان 
من از این همه تنهایی دق کردم. از 

هیچ کس خبری نیست.«
اینکه  »برای  داد:  ادامه  برف 
تمام  من  بخوابند  آسوده  درختان 
از  و  بودم  بیدار  را  زمستان  شبهای 
شب بو  گل  از  کردم.  مراقبت  آنها 
او  بخوابی؟!  می خواهی  آیا  پرسیدم 
به من گفت بله، چون وقت استراحتم 
را  او  برف  با  هم  من  است.  رسیده 
بلبل  به  بخوابد.  راحت  تا  پوشاندم 
گفتم در این سرما از النه بیرون نیا؛ 
 چون ممکن است طعمه باز شکاری 
شوی. می دانم که دلت تنگ شده، اما 
زمین  گیاهان، درختان، پرندگان و 
فصل  این  در  هم  موجودات  همه 

خاطر  به  دارند.  نیاز  استراحت  به 
بهار  گرمای  که  است  من  سرمای 
و  ارزش  من  داشتنی است.  دوست 

زیبایی به بهار بخشیده ام.
آب گوارایی که در بهار به چشمه ها 
من  باریدن  برکت  از  است  جاری 
نبارم،  من  سال  یک  اگر  است. 

خشکسالی همه جا را پر می کند.«
بوستان که به حرفهای برف، خوب 
را  من  گفت:  او  به  می داد  گوش 
ببخش! من اصالً اینها را نمی دانستم. 
می کنم  فکر  حرفهایت  به  که  حاال 
نباشی  تو  که  می شوم  متوجه  تازه 
نخواهد  درکار  هم  سرسبزی  بهار 

بود. 
دشت قول داد از آن به بعد دوست 
برف و باران باشد و دیگر گله ای از 
و تحمل روزهای  نکند  آنها  باریدن 
سخت و تنهایی را داشته باشد؛ چون 
دارد  دوست  آنچه  به  زود  خیلی 
خواهد  زیبا  دوباره  و  رسید  خواهد 

شد.« 

منبع:
اعتصامی،  پروین  ماندگار  قصه های 

نوشته فرشته جندقیان.

گنج ماندگار زمین
مابهمحیطمانعادتمیكنیم

اگر با آدم های بدبخت نشست و برخاست کنید، کم کم به بدبختی 
عادت می کنید و فکر می کنید که این طبیعی است.

اگر با آدم های غرغرو همنشین باشید عیب جو و غرغرو می شوید و آن 
را طبیعی می دانید.

اگر دوست شما دروغ بگوید، در ابتدا از دستش ناراحت می شوید ولی 
در نهایت شما هم عادت می کنید به دیگران دروغ بگوییدو اگر مدت 

طوالنی با چنین دوستانی باشید، به خودتان هم دروغ خواهید گفت.
اگر با آدمهای خوشحال و پرانگیزه دمخور شوید شما هم خوشحال و 

پرانگیزه می شوید و این امر برایتان کاماًل طبیعی است.
تصمیم بگیرید به مجموعه افراد مثبت ملحق شوید وگرنه افراد منفی 

شما را پایین می کشند و اصاًل متوجه چنین اتفاقی هم نمی شوید.
راز شاد زیستن/ اندرو متیوس
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 به کوشش فاطمه زردشتی نی ریزی

معرفی شاعر
از آشپزخانه صدای مادرم آمد

پاییز رحیمی
متولد فروردین 1353، کارشناس ارشد و 
مدرس ادبیات. اهل منطقه اردهال کاشان 
و ساکن دلیجان استان مرکزی. از کودکی 
با شنیدن کلمات موزونی که پدر از کتاب ها 
می خواند، با شعر آشنا شد. بعدها که بزرگتر 
شد به شاعری عالقه مند گردید و این حس 
به  شد؛  تبدیل  درونی  انقالبی  به  حال  و 
طوری که از اواخر دوران دبیرستان و اوایل 
دانشجویی شعر گفتن را به طور جدی آغاز 

کرد.

رحیمی بیشتر در قالب های غزل  سه گانی 
اکثر  و موضوع  گاه چهارپاره می سراید  و 
و  عاشقانه  فلسفی،  اجتماعی،  شعرهایش 

گاه مذهبی است.
اشعار وی تاکنون در جشنواره های استانی و 

کشوری زیادی برگزیده شده اند. 
این  آبکش،  در  دریا  بی مالحظه،  طوفان 
یادداشت های  فیروزه،  گنجشک،  همه 

بی سرنوشت  از آثار اوست.
رحیمی جمله و غزل زیر را به همه  زنان 

سرزمینش تقدیم کرده است:
از  بودم،  زندگی  برای  معنایی  دنبال   -

آشپزخانه صدای مادرم آمد!
*****

همدرد روزهای پریشانی من است
این باغ، شکل بغض زمستانی من است

تنها کالغ، میوه ی پاییز این درخت
تنها کالغ، یار دبستانی من است

این برکه ی مشوش در تابلو رها
آیینه ی شکسته ی پیشانی من است

این رود بیقرار که در دشت می دود
شکِل دقیِق بی سر و سامانی من است

دیوارهای خط خطِی این اتاِق تنگ
تصویر روح خسته ی زندانی من است

این کوِه از درون متالشی که ظاهرًا
سرپاست، خشم ساکت پنهانی من است

یک گله اسب وحشی رم کرده ی سیاه
در دکمه های چرمِی بارانِی من است!

گردآفرید تازه ی این سرزمین منم
یک شهر، غرق شوِر رجزخوانی من است

اسطوره ی حماسه ی عصیان و سرنوشت
در نام دخترانه ی ایرانی من است

آینده زیر گیسوی من تاب می خورد
تاریخ، وامداِر پریشانی من است

از من بترس، ازمن ِ آتش که روزگار
هر روز، بر مدار فراوانی من است!

کافه داستان
کاش

مرا می بوسید
الف. نی ریزی

باز روز مادر و باز آن خاطره  تلخ.
که  نمی رود  یادم  را  سال  آن  مادِر  روز  هیچ وقت 
می خواستیم برای او خاطره انگیز کنیم. اولین سالی 

بود که پدر در جمعمان نبود. 
با خواهرها قرار گذاشتیم شام آنجا باشیم و یک 

جورهایی جای خالی پدر را پر کنیم. 
انگار همین دیروز بود ...

نگاهش، مهربانی اش، و عطر او که با بوی کشک و 
بادمجان مخلوط شده و در فضای خانه پیچیده بود.

لبخندش مثل همیشه نبود اما از چهره اش نمی رفت. 
بچه ها هیاهو می کردند و ما از خاطرات کودکی در 

اتاق های همان خانه می گفتیم و می خندیدیم. 
مادر دائم توی رفت و آمد بین پذیرایی و آشپزخانه 

بود. 
سفره را انداختیم و نشستیم. پای سفره بغض کرد. 
پدر همیشه کشک و بادمجان دوست داشت و مادر با 

کلی آب و تاب برایش می پخت.
بعد از شام هر کدام هدیه ی کوچکی به او دادیم. موقع 
هدیه دادن، همه نوه ها را یکی یکی بغل کرد و بوسید. 
دخترها را هم... به من که رسید دست هایش را باز 

کرد و خواست مرا هم در آغوش بکشد و ببوسد.
نمی دانم چه شد؛ واقعًا نمی دانم؛ اما به طور غیرارادی 
خودم را کمی منقبض کردم. فقط یک لحظه بود. 

آیا واکنش طبیعی بدنم بود؟ یا یک غرور مردانه ی 
لعنتی؟ هرچه بود، از روی حس مادرانه اش فهمید و 

خودش را عقب کشید. 
دلم لرزید. همان لحظه پشیمان شدم ولی دیگر دیر 
شده بود. چهره ی مادرم سرخ شد. فقط دست دادم و 
تبریک گفتم. حتی دستش را هم نبوسیدم. آنچه در 
همین یک لحظه بین ما گذشت، در هیاهوی مهمانی 
آن شب گم شد. هیچ کس غیر از ما دو نفر متوجه نشد. 
آن شب به هر سختی بود گذشت. تا چند روز هر وقت 

یادم می آمد خودم را سرزنش می کردم.
چند هفته بعد، مادرم که برای وضو در سحرگاِه یک 
صبِح سرد زمستانی به حیاط رفته بود، همانجا پای 
حوض تمام کرده و افتاده بود. وقتی باالی سرش 
رسیدم هنوز آستین هایش باال بود. آرامشی عمیق 
به چهره اش نشسته بود. بغضم ترکید و او را برای 
آخرین بار محکم بغل کردم و در آغوش گرفتم. 
گریستم و گریستم؛ نه فقط به خاطر از دست دادنش 
که بیشتر برای ماجرای آن شب. کاش یک بار دیگر 

دست هایش را دور من حلقه می کرد و مرا می بوسید.

 غلط های متداول در زبان فاریس
از دیدگاه استاد حسن عمید

معذلک: معذلک، به معنی با این، با وجود این، بدون الف است. 
اغلب معذالک )با الف( می نویسند که غلط است.

مکاری: ُمکاری به معنی چاروادار و کسی است که اسب و شتر و 
غیره کرایه می دهد. اغلب »َمّکاری« تلفظ می کنند که غلط است.

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

گوتنبرگ، ص128.

یک فنجان شعر
هرچه  بادا 

باد...
اعظم زارع

بنا گذاشته بودم که بعِد آمدنت
 دوباره موی خودم را رها کنم در باد

کنار روسری ام یک شکوفه بگذارم
 شکوفه رنگ لباست و هر چه بادا باد

 بنا گذاشته بودم به وقت دلتنگی
 شکوه خاطره های زنی شود آزاد؛

که دل سپرده به لبخنِد آخِر مردی
 میاِن بارِش باروت.... بارِش فریاد

*
غیور مرِد غزل هاِی شط خون و نبرد 

شکوِه سنگر و جنگ... آه.... خانه ات آباد
 خروِش جاری اروند _ غرِش کارون

 میاِن پرتِو خورشیِد خسته ی مرداد
 یِل اصیِل پر آوازه ی جنوبی ها  

دمیده  روِح  شهادت به  پیکِر داماد
و شهِر پر شده از یا کریم های غریب

 به وقت بارِش باراِن هشتِم خرداد
 که تکه تکه  تو را روی دست آوردند

طنیِن جارِی  ممتد، سکوِت هر فریاد
*

دوباره موقع حی علی الصالة رسید  ؛ 
 عروِس خانه ی تو عاشقانه ای سرداد

نشست  بر لِب سجاده ات غزل می خواند 
 میان این همه آشوب،  این همه بیداد

*
 آهای مرد قبیله، طلوِع سرِخ وطن 

تو افتاد  دوباره چشم غزل ها به عکس ِ
*

 زنی کنار چفیه.... زنی کنار تفنگ
که امتداد نگاهش به نا کجا آباد

نویسنده: ام سوسا
مترجم: نجمه ساالری

انتشارات: مجید
اشتباهات یک زن، کتابی دوجلدی است 

که در سال 2016 منتشر شد. 
چند  چیدن  با  کتاب  این  در  ام سوسا 
از  نمونه هایی  گوناگون،  سناریوی 
اشتباهاتی را که یک زن ممکن است در 
طول رابطه، جدایی و رهایی مرتکب  شود 
مقابل چشم خواننده می آورد؛ اشتباهاتی 
مثل بازگشتن به کسی که بارها قلبتان را به 

درد آورده است.
خواندن این کتاب به شما قدرت می دهد، 
که  می کند  کاری  می اندازد،  گریه تان  به 
خاطرات دردآور گذشته را به یاد بیاورید، 
از خود بپرسید در روابط قبلی کجای کار 
را اشتباه کرده اید و یادتان می دهد خود را 

دوست داشته باشید.
اگر آماده  رویارویی و پذیرفتن اشتباهاتتان 
نیستید این کتاب مناسب شما نیست.  این 

اثر بناست درس های زیادی به شما بدهد.
مطالعه اش  و  دارد  روانی  متن  کتاب 
چندان کار دشواری نیست و پر است از 

نصیحت های کارساز. 
ام سوسا به مخاطبان خود می آموزد خود را 
دوست داشته باشند و از مسائلی می گوید 
که بسیاری دختران و زنان در روابط خود 
تجربه می کنند؛ به آنها یادآوری می کند 
که باید ارزش خود را بدانند و یک اشتباه 

مخرب را بارها تکرار نکنند.       
متن زیر برگرفته از این کتاب است:

وقتی به این باور می رسید که عاشق فردی 
هستید، هر کاری برای این که با آن فرد 
فکر می کنید  داد.  انجام خواهید  بمانید، 
عاشق آن فرد هستید و او الیق این است که 
شما وقت و توجه کاملتان را برایش بگذارید. 
او حمایت کنید و متقاباًل  از  می خواهید 
انتظار دارید کارهایی را که برایش انجام 

داده اید در حق شما انجام دهد.
متأسفانه برای بیشتر ما این اتفاق نمی افتد. 
از تجربه ای که قباًل داشتم می توانم درک 
کنم چه حسی دارد وقتی با تمام وجود 
شیفته  فردی می شوید، مدام در این فکرید 
به او فرصت بدهید تا به زندگیتان برگردد، 
شاید که این بار، همه چیز فرق کند؛ ولی 

هیچ گاه فرق نخواهد کرد.
شرایط همان گونه است و قرار نیست بهتر 

شود و در واقع شاید بدتر هم بشود.
به  می توانید  می خواهید،  که  چقدر  هر 
خودتان دروغ بگویید؛ اما به تدریج حقیقت 
به شما ضربه سختی خواهد زد. ما عشق را 
با هوس اشتباه می گیریم و به رابطه  قبلی 
برمی گردیم، چون فکر می کنیم این عشق 

است که ما را دوباره به هم برگردانده است...

کافه کتاب

ویژه  طنز نی ریزان فارس

سال ششم / شماره:  289
قیمت: 2 قرون

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

یکی از هزاران فواید 
ماسک زدن!

برخی دوستان گالیه دارند که چرا در این شرایط حساس 
سیاسی، مطالبی در مورد لزوم استفاده از ماسک نمی نویسم!

بنده آدم سیاسی نیستم ولی از آنجایی که خیلی بهداشتی 
هستم تصمیم دارم در این نوشتار کمی جدی تر باشم و شما را به 

زدن ماسک و رعایت شئونات  بهداشتی دعوت کنم!
عزیزانم!  شما را به هر دینی که هستید قسم می دهم ماسک 
بزنید! به جرئت قسم می خورم که ماسک جان شما را از مرگ 
حتمی نجات می دهد! همین دیروز به من و یکی از دوستانم 
ثابت شد که زدن ماسک چقدر مفید است و نجات دهنده جان!!!

دوست بنده با همسر دومش که مخفیانه و به دور از چشم زن 
اول ازدواج کرده اند، در شیراز در حال عبور از خیابان بودند که 
ناگهان به طور اتفاقی با همسر اولش برخورد می کنند و چشم 
تو چشم می شوند! اما خوشبختانه چون این زوِج مخفی ماسک 
داشتند، همسر اول آنها را دید ولی نشناخت و به این ترتیب 

ماسک جان آنها را نجات داد!
این یکی از هزاران فواید ماسک زدن بود. حاال خود دانید. 

قربانتان غریب آشنا

زبونُم الل، زبونُم الل

ماجراهای من و بی بی
هو انگشتر طال نگین آبیو

هنوز سفره را درست و حسابی جمع 
نکرده بودم که بی بی گفت:

- خو گالبی، دیه ناشتام خو شدی، حاال 
دیه وقت چی چیه؟

- چیه؟
- چیه؟

- ای بابا، ینی چی هی چیه چیه بی بی؟ 
خب بگین دیگه!

- وقت جاروف کردن و گردگیری...
- جارو و گردگیری؟

- ها نپه دیه وقت چی چی؟
- ولی بی بی جون من همین دو روز 
پیش همه جا رو جارو زدم و گردگیری 
کردم. خودتون ببینین، همه جا تمیِز 

تمیزه...
- دختر من دَیم َیی چی گفتم تو کار 
من ولی ملی اوردی؟ وختی َیی چی 

میگم بوگو چشم حرَفم دیه نزن...
- ولی آخه بی بی...

- ولی و درد بی درمووووون...
- چشم بی بی چشم...

- خو تا تو اینجاِر ُاوو جاروف می کنی 
منم برم َیی ُخرِدی چی ُبسوَنم بیام 

هیچی قوووت تو خونه ندریم...
- کجا بی بی جون؟ همین سه چار روز 
پیش بود من همه چی خریدم، هنوز 
یه کم میوه و تره بار داریم، اجازه بدین 

اینارو مصرف کنیم بعد...
- خیل خو دختر، حاال دو کیلو میِوی 

دیم تو خونه باشه خوری نیس...
سری تکان دادم و چیزی نگفتم...

*****
غروب که شد رو کردم به بی بی...

کم  یه  بریم  چیه  نظرتون  بی بی   -
پیاده روی؟

بی بی چپ چپ نگاهم کرد.
- چکار کنیم؟

- بریم پیاده روی بی بی، موافقین؟
- نه!

- وا، چرا بی بی خب؟
- سرما سگ سقط میشه، کجا پاشیم 

بیریم دختر؟
- خب لباس گرم می پوشیم بی بی، تازه 

قدم می زنیم گرم می شیم.
مفت  حرف  چقد  دختر  -وووووی 
و  اومدی  َنّیام...  من  میگم  می زنی، 

رفتیم یکی اومد خونه...
نگاهش کردم...

- منتظر کسی هستی بی بی؟
- کی؟ من؟ منتظر؟ نه!

دو سه  ساعتی که گذشت بی بی نگاهم 
کرد...

- میگم گالبی ساعت چنه ننه؟
- 9 و نیم بی بی، چطور مگه؟

- هیچی، هیطو میگم! 
یک ساعتی که گذشت دوباره چشم از 

ساعت برداشت...
- گالب ای ساعتو درسته؟
نگاهی به ساعت انداختم...

- بله بی بی.
- ینی االن ساعت یازده بیس دقه کم 

شو هه؟
- بله بی بی...

دیگر  و  کرد  سکوت  دقیقه ای  چند 
طاقت نیاورد...

-َ ای بله و مرضضضض، َای بله و درد 
بی درمون، َای بله و گوِلی برنو!  حاال او 
ناله زدا هیچی، توام نبویه َیی تبریکی 
من بیگی؟ کادو بخوره تو سرتون،  اَ 
َینی نبویه یکیتون بیگین مادر روُزت 

مبارک؟ حیفه ای َزَمتی که سال دراز 
بِِری شما کشیدم... ُتف، ُتف تو ای ِزّنگی 

و بچا ای دوره....
نشستم کنارش...

- بی بی چی می گی؟
- بی بی چی میگی و مرض، میگم حاال 
او ناله زدا هیچی، توام نبویه تو روز مادر 

َیی چی بری من بسونی؟ 
نفس عمیقی کشیدم...

- بی بی فردا روز مادره، امروز که نیس...
بی بی چند لحظه  ای ساکت شد...

- الکی میگییییی...
- جدی میگم بی بی بخدا، میخوای برو 

تو تقویم ببین!
- ینی راس میگی گالب؟

- بله بی بی جون دروغم چیه؟
همانطور با بی بی مشغول کلنجار رفتن 
بودم که گوشی اش زنگ خورد... عمه 

ملوک بود... بی بی گوشی را برداشت...
تو  برم،  قربوُنت  ملوک،  ننه  الو   -
نه،  ها!  خوبه ،  گالبی ام  چیطوری؟ 
صب  ها،  چی چی؟  نی!  خو  َخوری 
خونه هسم ننه، کجاِر درم که برم؟ 
چی چی؟ ِمخین همتون بخاطر روز 
اینجا؟ وووی؟ میه صب  بیِین  مادر 
روز مادره؟ جون خوُدت اگه من تو 
ای فکرا بوداشم اصاًل! من خو اصن 
َخور نداشتم! نه واال من خو توقع چی 
اَ شما ندرم، نه واال، هی خودتون بیِین 
بسه! میگم ننه حاال خواسینم نپه چی 
بسونین، چی اَلک پلکی نسونین، من 
خو چی که درم ظرف و ظروف، پول 
کنین رو هم هو انگشتر طال نگین آبیو 

ِر برم بسونین!!
گالبتون

حکایتهای ُقلمراد
حکایت باز نشدن 

ایربگ خودروهای ایرانی در 
تصادف بهبهان

ایران خودرو  مدیر طراحی  آنالین:  همشهری 
هنگام  در  )ایربگ(  هوا  کیسه  شدن  باز  گفت: 
به شدت ضربه، میزان  تصادف خودرو، بستگی 

سرعت و زاویه ای دارد که ضربه وارد می شود.
تحلیل ُقلمراد:

ا ین خبر را دو تحلیل است و هر تحلیل حکایتی 
است.

به  را  داخلی  خودروسازهای  شماره۱:  تحلیل 
واقع باید سلطان توجیه و الپوشانی و ماستمالی 
و ماله کشی دانست. نه استعفایی، نه عذرخواهی، 
نه  مسئولیتی،  پذیرش  نه  خسارتی،  جبران  نه 

احضاری، و خالصه هیچی به هیچی.

تحلیل شماره۲:
این که می گوید »باز شدن کیسه هوا بستگی به 
شدت ضربه، سرعت و زاویه  برخورد دارد« درست 

است و به نظر حقیر همینجوری خوب است. 
اگر مثل ماشینهای خارجی بود که تا می گویی 
»پاق« ایربگ باز می شود، با این وضِع خیابانهای 
ما و رانندگِی ایرانی ها که هی ماشینها را به هم 
می مالیم یا به در و دیوار می کوبیم، باز شدن ایربگ 
خودروها در خیابانها می شد یک بحران ملی. پس 
بهتر است که حساسیت ایربگ خودروها را آنقدر 
کم کنند که فقط در صورت وقوع تصادفات منجر 

به مرگ فجیع باز شود!!
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مناسبت

حضرت  زادروز  بهمن  سوم  یکشنبه 
صدیقه کبرا، فاطمه زهرا سالم الله علیها 
و روز مادر است تا به حرمت بانوی دو 

عالم، قدرشناس مقام مادر باشیم. 
با اندک مروری بر روایات وارده در مقام 
والدین به این نتیجه خواهیم رسید که 
احترام به ایشان، خصوصًا مادر مورد امر 

و تأکید خداوند و پیشوایان دینی 
ما بوده است. به طوری که هر قدر 
درباره مقام والدین صحبت شود باز 
هم حق مطلب ادا نخواهد شد. زیرا 
خداوند در قرآن نیکی به پدر و مادر 
را همسنگ بندگی خود قرار داده و 
فرموده است: »جز خداوند یگانه را 
پرستش نکنید؛ و به پدر و مادر خود 

نیکی کنید«)بقره/83(
آیه 23  در  شبیه همین مضمون 
سوره مبارکه اسراء نیز آمده است؛ 
که نشان از اهمیت مسئله احترام به 
والدین است. امام صادق)ع( در بیان 
معنای این آیه می فرمایند: »اگر پدر 

و مادر، تو را ناراحت کردند و حتی اگر تو 
را کتک زدند، باز هم  با آنها تندی نکن و به 
آنها نگو چرا بدی می کنید؟«)کافی، ج2، 

ص157(.
اما در این بین احترام مادر جایگاه ویژه ای 
رحمت)ص(  پیامبر  که  طوری  به  دارد 
بهشت را زیر پای مادران می داند. گو 
اینکه برای رسیدن به بهشت باید خاک 

پای مادر بود! 
می گوید:  انصاری  عبدالله  بن  جابر 
و  آمد  خدا)ص(  رسول  خدمت  »مردی 
عرض کرد: من جوانی با نشاطم و جهاد 
که  دارم  مادری  ولی  دارم  دوست  را 
نمی خواهد به جهاد بروم. پیغمبر)ص( به 
او فرمود: بازگرد و همراه مادرت باش. 

سوگند به آن که مرا به حق، به نبوت 
یک  گرفتن  انس  که  فرموده  مبعوث 
شب او با تو از یک سال جهاد در راه خدا 
بهتر است.«)کافی، ج 2، ص 163( و 
باز هم درباره مقام و منزلت مادر همین 
بس که در روایتی نقل شده که: »روزی 
مردی نزد پیامبر)ص( آمد و عرض کرد: 
من تمام گناهان را انجام داده ام، آیا راه 

گرامی  پیامبر  هست؟  من  برای  توبه 
زنده اند؟  مادرت  و  پدر  آیا  فرمودند: 
گفت: تنها پدرم زنده است. فرمود: به پدر 
خود احترام و نیکی کن؛ تا خداوند تو را 
ببخشد. وقتی که آن مرد رفت، حضرت 
به اطرافیانش فرمود: ای کاش مادرش 
زنده بود… چرا که محبت به مادر معجزه 

می کند«)بحاراالنوار، ج 71(.
 یکی از موارد دیگری که جوانان 
جامعه ما باید به آن توجه داشته 
باشد این است که به رغم سفارشات 
فراوانی که درباره نیکی به والدین، 
شده  وارد  مادر  احترام  خصوصًا 
سلیمی  عقل  هر  آن  بر  عالوه  و 
می تواند تشخیص دهد که احترام 
به ایشان یک امر خردمندانه است، 
لیکن دشمنان زیادی کمر همت 
بسته اند تا بنیان خانواده را از طریق 
کم ارزش کردن مقام مادر از بین 

ببرند.
از همین رو بر تمامی جوانان ایران 
زمین از مسلمان و غیر مسلمان، تمام 
کسانی که ُحب دین، میهن و وطن در 
دل دارند الزم است تا بیشتر و بیشتر مادر 
خود را احترام کنند و خود را خاک پای 

مادر بدانند.
کالم آخر این که:

آنچنان باالست ارج و احترام مادران
گر به دقت بنگری هر روز، روز مادر است!

ریشه ی بیقراری های ما 
چیست؟

ارسالی از: طیبه شعبانپور

موالنا بر این باور بود که:
جمله ی بیقراری ات از طلِب قرار توست

طالب بیقرار شو تا که قرار آیدت
می گوید:

 علت بیقراری های ما از ثبات طلبی های ما نشأت می گیرد.
اما اگر اذعان کنیم که همه چیز در معرض تغییر و تحول است 

آنگاه به آرامش دست خواهیم یافت.
اریک فروم، روانکاو آلمانی-آمریکایی در این باره می نویسد:

به جای آن که از لحظه ای که در آن هستیم لذت ببریم، سعی 
می کنیم با عکس گرفتن، آن لحظه و خاطره را تصاحب کنیم.

می خواهیم همه چیز را به بهترین حالت آن حفظ کنیم. 
دوست داریم همیشه جوان بمانیم و سالم. 

دوست داریم وسایلی که به ما مربوط است نو و سالم باقی 
بمانند.  

در همه اینها ما دنبال »ثبات« و »قرار« هستیم و از این بابت، 
متحمل رنج، ناآرامی، اضطراب و ناامنی می شویم.

اگر جرئت داشته باشیم این قانون را بپذیریم که دنیا بی ثبات 
است و  هیچ چیز پایدار نیست، به آرامش بزرگ و پایداری 

می رسیم.
باور کنیم که:

»همه چیز گذرا و فانی است؛ فقط اوست که می ماند« و چون 
موالنا این قانون را از شمس آموخته بود، به یک شادی و آرامش 

عمیق رسیده بود.
ما برای آنکه »قرار« را حفظ کنیم، بیقرار می شویم. 

یکی از نتایج مالقات شمس با موالنا آن بود که فهمید تنها اصل 
ثابت جهان، بی ثباتی است. فقط بی ثباتی است که ثبات دارد و 
ما مدام در حال نقض این مهمترین قانون جهان هستیم، مدام 
می خواهیم قرار و ثبات را حفظ کنیم در حالی که اصل جهان بر 

بی ثباتی و تغییر است.
 از همین لحظه هایت لذت ببر و از آنها به خوبی استفاده کن. 

هیچ چیزی تا چند ثانیه دیگر مشخص نیست.

زندگی شاد

یادگاران

افراسیاب پرویزی )سرهنگ بازنشسته( و ایرج نامدار)دبیر بازنشسته(

سال ۱۳۴۲ - در کنار پل کارون /  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

نون رول کره
و  زعفران

راضیه یزدی نژاد / مدرس آشپزی

مواد الزم:
آرد سفید: 300 گرم  /  شکر: 40 گرم / آب: 130 گرم   

خمیر مایه: 6 گرم  / نمک: 5 گرم 
کره برای داخل خمیر: 50 گرم 
کره برای رومال خمیر: 50 گرم 

زعفران دم کرده: 1قاشق غذاخوری

شیوه پخت:
خمیرمایه را با یک قاشق مرباخوری شکر و نصف لیوان 

آب فعال کنید.
آرد را الک کرده و نمک و شکر را به آن اضافه می کنیم. 
خمیرمایه را افزوده و سپس آب را کم کم به مواد آردی 
اضافه می کنیم تا خمیر لطیفی به دست آید. زعفران را 
می افزاییم و کمی ورز می دهیم. سپس کم کم کره را به 

آن افزوده و ورز می دهیم. 
استراحت  محیط  در  دقیقه   30 مدت  به  خمیررا 

می دهیم. البته باید حتمًا روی آن را با نایلون بپوشانیم 
تا خشک نشود.

سپس به چونه های 100 گرمی تقسیم کرده دوباره 20 
دقیقه استراحت می دهیم.

هر چونه را نازک باز کرده و کمی از کره را روی آن با 
برس می کشیم و چند پر زعفران می زنیم و آرام رول 

می کنیم.
بعد با پیتزاُبر خمیر را از وسط به دو نیم کرده و دوباره به 

صورت دایره ای رول می کنیم. 
در قالب پای سیب گذاشته و رویش را پوشانده و نیم 

ساعت استراحت می دهیم. 
روی رول ها را روماِل تخم مرغ و وانیل می زنیم و چند 
پر زعفران می ریزیم و در فر 165 درجه به مدت بیست 

دقیقه قرار می دهیم.
بعد از بیرون آوردن تا داغ است روی آن را عسل یا شیره 

می زنیم. 

بچه ها سالم
به کوشش سمیه نظری 

دانستنیهای خودرو

6 کاری که به خودرو شما آسیب می زند 
بخش مکانیک خودرو هنرستان فنی و حرفه ای شهید دکتر باهنر نی ریز

در این نوشتار با 6 کاری آشنا می شوید 
که انجام آنها می تواند خسارات سنگینی 

به خودروی شما وارد کند.
نادیده گرفتن چراغ چک موتور

نادیده گرفتن چراغ چک موتور می تواند 
خسارات بزرگی را به موتور وارد کند. 
حداقل چیزی که این آالرم می تواند به 
شما بگوید این است که مشکل موتور، 
بهینگی مصرف سوخت را کاهش داده 
و همین امر هزینه های سوخت شما را 

افزایش می دهد.
عدم تعویض مایعات و فیلترها

مایعات گوناگونی به منظور بهره  برداری 
و محافظت از بعضی سیستم ها و قطعات 
خودرو مورد نیاز است. چک کردن مرتب 

یک  آن ها،  فیلترهای  و  مایعات  سطح 
سواری مطمئن را برای شما در پی دارد.

چک کردن منظم تایرها
 الستیک ها باید به طور مرتب چک شده 
و میزان صافی و عمق آج های آن بررسی 
شود. تایرهایی با سایش بیش از حد مجاز 
بر آنکه عملکرد خودرو را تحت  عالوه 
تأثیر قرار می دهد، به لحاظ ایمنی هم 

خطرناک است.
انجام ندادن و یا انجام دیرهنگام 

سرویس های دوره ای
قطعات خودرو طی زمان دچار پیری و 
فرسودگی شده و در نهایت زمانی می رسد 
که دیگر قابل استفاده نیستند و چنانچه 
پیری  نباشد  دوره ای  سرویس های 

زودرس قطعات، امری غیرقابل اجتناب 
است. سرویس های دوره ای تا حد زیادی 
مانع هزینه کردهای اضافی برای تعمیر 

خرابی های غیرمترقبه می شوند.
عدم شست وشوی خودرو

شما هم خودروهایی را دیده اید با این 
جمله بر روی شیشه یا بدنه که »لطفًا مرا 
بشویید«. در نگاه اول شاید شستشوی 
ظاهری  زیبایی  خاطر  به  صرفًا  خودرو 
آن باشد اما چنانچه برای مدت طوالنی 
کثیف باقی بماند، این کثیفی ها منجر به 
خوردگی و آسیب بدنه خواهد شد. ذکر 
نکته ضروری است که شستشوی  این 
بزرگی  شهرهای  در  خودرو  مرتب 
مانند تهران که در معرض آلودگی های 

شدیدی قرار دارد، حائز اهمیت بیشتری 
است.

رانندگی بد
مهم نیست که هوا بارانی است یا صاف؛ 
ترافیک سنگین است یا روان؛ داخل شهر 
رانندگی می کنید و یا در بزرگراه های بین 
شهری؛ رانندگی بد در همه حال تأثیرات 
منفی بسیاری بر روی خودرو داشته و 
می تواند شما را متوجه زیان های فراوانی 

کند.
این موارد نکاتی کلی بودند که دوری از 
آنها، می تواند یک سواری مطمئن و ایمن 
را برای شما به ارمغان بیاورد و کابوس 
داشتن یک خودروی همیشه معیوب را از 

شما دور نگه دارد.

راه  از  زمستان  فصل  گلستانی  در 
و  شد  برف  از  پر  جا  همه  رسید، 
دیگر خبر از هیچ گلی نبود. دشت 
برف  به  ناراحتی  با  سفیدپوش، 
گفت: »چقدر می خواهی بباری؟ بس 
کن دیگر! نگاه کن! همه درخت ها 
و گلهارا خشک کرده ای. دیگر هیچ 
خشک  شاخه های  روی  پرنده ای 
پیدا نمی شود. من دلم برای سبزه ها، 
اما  و گیاهان تنگ شده است،  گلها 

تو همه جا را سفید کرده ای.«
بوستان  به  نگاهی  تعجب  با  برف 
چرا  عزیز  »دوست  گفت:  و  کرد 
نادرست  قضاوت  هستی؟!  عصبانی 
سر  از  می کنم  که  هرکاری  نکن! 
من  بارش  خاطر  به  است.  دلسوزی 
سرسبز  و  پربار  درختان  که  است 

می شوند. 
از  را  طراوتش  و  زیبایی  تمام  بهار 

من دارد. 
بر  من  وجود  خاطر  به  شکوفه ها 
مرا  روزگار  می شوند.  سبز  درختان 
طبیعت  به  تا  می فرستد  سال  هر 
بدهم.  یاد  را  زندگی کردن  روش 
فکر  اینگونه  من  مورد  در  چرا 

می کنی؟«

بوستان با عصبانیت پاسخ داد: »همه 
دیگر  اصالً  کرده ای!  سفید  را  جا 

بویی از زندگی روی من نیست!«
برف گفت:  »من نگهبان و خزانه دار 
گنج های زمین هستم. هرچه در این 
من  خاطر  به  داری  بوستان  و  باغ 
است. اگر خوب دقت کنی می بینی 
کارهای زیادی برایتان انجام داده ام. 
اینطوری  با من  که  نیست  این حقم 

صحبت کنی!«
»آخر  گفت:  درماندگی  با  بوستان 
من از این همه تنهایی دق کردم. از 

هیچ کس خبری نیست.«
اینکه  »برای  داد:  ادامه  برف 
تمام  من  بخوابند  آسوده  درختان 
از  و  بودم  بیدار  را  زمستان  شبهای 
شب بو  گل  از  کردم.  مراقبت  آنها 
او  بخوابی؟!  می خواهی  آیا  پرسیدم 
به من گفت بله، چون وقت استراحتم 
را  او  برف  با  هم  من  است.  رسیده 
بلبل  به  بخوابد.  راحت  تا  پوشاندم 
گفتم در این سرما از النه بیرون نیا؛ 
 چون ممکن است طعمه باز شکاری 
شوی. می دانم که دلت تنگ شده، اما 
زمین  گیاهان، درختان، پرندگان و 
فصل  این  در  هم  موجودات  همه 

خاطر  به  دارند.  نیاز  استراحت  به 
بهار  گرمای  که  است  من  سرمای 
و  ارزش  من  داشتنی است.  دوست 

زیبایی به بهار بخشیده ام.
آب گوارایی که در بهار به چشمه ها 
من  باریدن  برکت  از  است  جاری 
نبارم،  من  سال  یک  اگر  است. 

خشکسالی همه جا را پر می کند.«
بوستان که به حرفهای برف، خوب 
را  من  گفت:  او  به  می داد  گوش 
ببخش! من اصالً اینها را نمی دانستم. 
می کنم  فکر  حرفهایت  به  که  حاال 
نباشی  تو  که  می شوم  متوجه  تازه 
نخواهد  درکار  هم  سرسبزی  بهار 

بود. 
دشت قول داد از آن به بعد دوست 
برف و باران باشد و دیگر گله ای از 
و تحمل روزهای  نکند  آنها  باریدن 
سخت و تنهایی را داشته باشد؛ چون 
دارد  دوست  آنچه  به  زود  خیلی 
خواهد  زیبا  دوباره  و  رسید  خواهد 

شد.« 

منبع:
اعتصامی،  پروین  ماندگار  قصه های 

نوشته فرشته جندقیان.

گنج ماندگار زمین
مابهمحیطمانعادتمیكنیم

اگر با آدم های بدبخت نشست و برخاست کنید، کم کم به بدبختی 
عادت می کنید و فکر می کنید که این طبیعی است.

اگر با آدم های غرغرو همنشین باشید عیب جو و غرغرو می شوید و آن 
را طبیعی می دانید.

اگر دوست شما دروغ بگوید، در ابتدا از دستش ناراحت می شوید ولی 
در نهایت شما هم عادت می کنید به دیگران دروغ بگوییدو اگر مدت 

طوالنی با چنین دوستانی باشید، به خودتان هم دروغ خواهید گفت.
اگر با آدمهای خوشحال و پرانگیزه دمخور شوید شما هم خوشحال و 

پرانگیزه می شوید و این امر برایتان کاماًل طبیعی است.
تصمیم بگیرید به مجموعه افراد مثبت ملحق شوید وگرنه افراد منفی 

شما را پایین می کشند و اصاًل متوجه چنین اتفاقی هم نمی شوید.
راز شاد زیستن/ اندرو متیوس
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 به کوشش فاطمه زردشتی نی ریزی

معرفی شاعر
از آشپزخانه صدای مادرم آمد

پاییز رحیمی
متولد فروردین 1353، کارشناس ارشد و 
مدرس ادبیات. اهل منطقه اردهال کاشان 
و ساکن دلیجان استان مرکزی. از کودکی 
با شنیدن کلمات موزونی که پدر از کتاب ها 
می خواند، با شعر آشنا شد. بعدها که بزرگتر 
شد به شاعری عالقه مند گردید و این حس 
به  شد؛  تبدیل  درونی  انقالبی  به  حال  و 
طوری که از اواخر دوران دبیرستان و اوایل 
دانشجویی شعر گفتن را به طور جدی آغاز 

کرد.

رحیمی بیشتر در قالب های غزل  سه گانی 
اکثر  و موضوع  گاه چهارپاره می سراید  و 
و  عاشقانه  فلسفی،  اجتماعی،  شعرهایش 

گاه مذهبی است.
اشعار وی تاکنون در جشنواره های استانی و 

کشوری زیادی برگزیده شده اند. 
این  آبکش،  در  دریا  بی مالحظه،  طوفان 
یادداشت های  فیروزه،  گنجشک،  همه 

بی سرنوشت  از آثار اوست.
رحیمی جمله و غزل زیر را به همه  زنان 

سرزمینش تقدیم کرده است:
از  بودم،  زندگی  برای  معنایی  دنبال   -

آشپزخانه صدای مادرم آمد!
*****

همدرد روزهای پریشانی من است
این باغ، شکل بغض زمستانی من است

تنها کالغ، میوه ی پاییز این درخت
تنها کالغ، یار دبستانی من است

این برکه ی مشوش در تابلو رها
آیینه ی شکسته ی پیشانی من است

این رود بیقرار که در دشت می دود
شکِل دقیِق بی سر و سامانی من است

دیوارهای خط خطِی این اتاِق تنگ
تصویر روح خسته ی زندانی من است

این کوِه از درون متالشی که ظاهرًا
سرپاست، خشم ساکت پنهانی من است

یک گله اسب وحشی رم کرده ی سیاه
در دکمه های چرمِی بارانِی من است!

گردآفرید تازه ی این سرزمین منم
یک شهر، غرق شوِر رجزخوانی من است

اسطوره ی حماسه ی عصیان و سرنوشت
در نام دخترانه ی ایرانی من است

آینده زیر گیسوی من تاب می خورد
تاریخ، وامداِر پریشانی من است

از من بترس، ازمن ِ آتش که روزگار
هر روز، بر مدار فراوانی من است!

کافه داستان
کاش

مرا می بوسید
الف. نی ریزی

باز روز مادر و باز آن خاطره  تلخ.
که  نمی رود  یادم  را  سال  آن  مادِر  روز  هیچ وقت 
می خواستیم برای او خاطره انگیز کنیم. اولین سالی 

بود که پدر در جمعمان نبود. 
با خواهرها قرار گذاشتیم شام آنجا باشیم و یک 

جورهایی جای خالی پدر را پر کنیم. 
انگار همین دیروز بود ...

نگاهش، مهربانی اش، و عطر او که با بوی کشک و 
بادمجان مخلوط شده و در فضای خانه پیچیده بود.

لبخندش مثل همیشه نبود اما از چهره اش نمی رفت. 
بچه ها هیاهو می کردند و ما از خاطرات کودکی در 

اتاق های همان خانه می گفتیم و می خندیدیم. 
مادر دائم توی رفت و آمد بین پذیرایی و آشپزخانه 

بود. 
سفره را انداختیم و نشستیم. پای سفره بغض کرد. 
پدر همیشه کشک و بادمجان دوست داشت و مادر با 

کلی آب و تاب برایش می پخت.
بعد از شام هر کدام هدیه ی کوچکی به او دادیم. موقع 
هدیه دادن، همه نوه ها را یکی یکی بغل کرد و بوسید. 
دخترها را هم... به من که رسید دست هایش را باز 

کرد و خواست مرا هم در آغوش بکشد و ببوسد.
نمی دانم چه شد؛ واقعًا نمی دانم؛ اما به طور غیرارادی 
خودم را کمی منقبض کردم. فقط یک لحظه بود. 

آیا واکنش طبیعی بدنم بود؟ یا یک غرور مردانه ی 
لعنتی؟ هرچه بود، از روی حس مادرانه اش فهمید و 

خودش را عقب کشید. 
دلم لرزید. همان لحظه پشیمان شدم ولی دیگر دیر 
شده بود. چهره ی مادرم سرخ شد. فقط دست دادم و 
تبریک گفتم. حتی دستش را هم نبوسیدم. آنچه در 
همین یک لحظه بین ما گذشت، در هیاهوی مهمانی 
آن شب گم شد. هیچ کس غیر از ما دو نفر متوجه نشد. 
آن شب به هر سختی بود گذشت. تا چند روز هر وقت 

یادم می آمد خودم را سرزنش می کردم.
چند هفته بعد، مادرم که برای وضو در سحرگاِه یک 
صبِح سرد زمستانی به حیاط رفته بود، همانجا پای 
حوض تمام کرده و افتاده بود. وقتی باالی سرش 
رسیدم هنوز آستین هایش باال بود. آرامشی عمیق 
به چهره اش نشسته بود. بغضم ترکید و او را برای 
آخرین بار محکم بغل کردم و در آغوش گرفتم. 
گریستم و گریستم؛ نه فقط به خاطر از دست دادنش 
که بیشتر برای ماجرای آن شب. کاش یک بار دیگر 

دست هایش را دور من حلقه می کرد و مرا می بوسید.

 غلط های متداول در زبان فاریس
از دیدگاه استاد حسن عمید

معذلک: معذلک، به معنی با این، با وجود این، بدون الف است. 
اغلب معذالک )با الف( می نویسند که غلط است.

مکاری: ُمکاری به معنی چاروادار و کسی است که اسب و شتر و 
غیره کرایه می دهد. اغلب »َمّکاری« تلفظ می کنند که غلط است.

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

گوتنبرگ، ص128.

یک فنجان شعر
هرچه  بادا 

باد...
اعظم زارع

بنا گذاشته بودم که بعِد آمدنت
 دوباره موی خودم را رها کنم در باد

کنار روسری ام یک شکوفه بگذارم
 شکوفه رنگ لباست و هر چه بادا باد

 بنا گذاشته بودم به وقت دلتنگی
 شکوه خاطره های زنی شود آزاد؛

که دل سپرده به لبخنِد آخِر مردی
 میاِن بارِش باروت.... بارِش فریاد

*
غیور مرِد غزل هاِی شط خون و نبرد 

شکوِه سنگر و جنگ... آه.... خانه ات آباد
 خروِش جاری اروند _ غرِش کارون

 میاِن پرتِو خورشیِد خسته ی مرداد
 یِل اصیِل پر آوازه ی جنوبی ها  

دمیده  روِح  شهادت به  پیکِر داماد
و شهِر پر شده از یا کریم های غریب

 به وقت بارِش باراِن هشتِم خرداد
 که تکه تکه  تو را روی دست آوردند

طنیِن جارِی  ممتد، سکوِت هر فریاد
*

دوباره موقع حی علی الصالة رسید  ؛ 
 عروِس خانه ی تو عاشقانه ای سرداد

نشست  بر لِب سجاده ات غزل می خواند 
 میان این همه آشوب،  این همه بیداد

*
 آهای مرد قبیله، طلوِع سرِخ وطن 

تو افتاد  دوباره چشم غزل ها به عکس ِ
*

 زنی کنار چفیه.... زنی کنار تفنگ
که امتداد نگاهش به نا کجا آباد

نویسنده: ام سوسا
مترجم: نجمه ساالری

انتشارات: مجید
اشتباهات یک زن، کتابی دوجلدی است 

که در سال 2016 منتشر شد. 
چند  چیدن  با  کتاب  این  در  ام سوسا 
از  نمونه هایی  گوناگون،  سناریوی 
اشتباهاتی را که یک زن ممکن است در 
طول رابطه، جدایی و رهایی مرتکب  شود 
مقابل چشم خواننده می آورد؛ اشتباهاتی 
مثل بازگشتن به کسی که بارها قلبتان را به 

درد آورده است.
خواندن این کتاب به شما قدرت می دهد، 
که  می کند  کاری  می اندازد،  گریه تان  به 
خاطرات دردآور گذشته را به یاد بیاورید، 
از خود بپرسید در روابط قبلی کجای کار 
را اشتباه کرده اید و یادتان می دهد خود را 

دوست داشته باشید.
اگر آماده  رویارویی و پذیرفتن اشتباهاتتان 
نیستید این کتاب مناسب شما نیست.  این 

اثر بناست درس های زیادی به شما بدهد.
مطالعه اش  و  دارد  روانی  متن  کتاب 
چندان کار دشواری نیست و پر است از 

نصیحت های کارساز. 
ام سوسا به مخاطبان خود می آموزد خود را 
دوست داشته باشند و از مسائلی می گوید 
که بسیاری دختران و زنان در روابط خود 
تجربه می کنند؛ به آنها یادآوری می کند 
که باید ارزش خود را بدانند و یک اشتباه 

مخرب را بارها تکرار نکنند.       
متن زیر برگرفته از این کتاب است:

وقتی به این باور می رسید که عاشق فردی 
هستید، هر کاری برای این که با آن فرد 
فکر می کنید  داد.  انجام خواهید  بمانید، 
عاشق آن فرد هستید و او الیق این است که 
شما وقت و توجه کاملتان را برایش بگذارید. 
او حمایت کنید و متقاباًل  از  می خواهید 
انتظار دارید کارهایی را که برایش انجام 

داده اید در حق شما انجام دهد.
متأسفانه برای بیشتر ما این اتفاق نمی افتد. 
از تجربه ای که قباًل داشتم می توانم درک 
کنم چه حسی دارد وقتی با تمام وجود 
شیفته  فردی می شوید، مدام در این فکرید 
به او فرصت بدهید تا به زندگیتان برگردد، 
شاید که این بار، همه چیز فرق کند؛ ولی 

هیچ گاه فرق نخواهد کرد.
شرایط همان گونه است و قرار نیست بهتر 

شود و در واقع شاید بدتر هم بشود.
به  می توانید  می خواهید،  که  چقدر  هر 
خودتان دروغ بگویید؛ اما به تدریج حقیقت 
به شما ضربه سختی خواهد زد. ما عشق را 
با هوس اشتباه می گیریم و به رابطه  قبلی 
برمی گردیم، چون فکر می کنیم این عشق 

است که ما را دوباره به هم برگردانده است...

کافه کتاب

ویژه  طنز نی ریزان فارس

سال ششم / شماره:  289
قیمت: 2 قرون

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

یکی از هزاران فواید 
ماسک زدن!

برخی دوستان گالیه دارند که چرا در این شرایط حساس 
سیاسی، مطالبی در مورد لزوم استفاده از ماسک نمی نویسم!

بنده آدم سیاسی نیستم ولی از آنجایی که خیلی بهداشتی 
هستم تصمیم دارم در این نوشتار کمی جدی تر باشم و شما را به 

زدن ماسک و رعایت شئونات  بهداشتی دعوت کنم!
عزیزانم!  شما را به هر دینی که هستید قسم می دهم ماسک 
بزنید! به جرئت قسم می خورم که ماسک جان شما را از مرگ 
حتمی نجات می دهد! همین دیروز به من و یکی از دوستانم 
ثابت شد که زدن ماسک چقدر مفید است و نجات دهنده جان!!!

دوست بنده با همسر دومش که مخفیانه و به دور از چشم زن 
اول ازدواج کرده اند، در شیراز در حال عبور از خیابان بودند که 
ناگهان به طور اتفاقی با همسر اولش برخورد می کنند و چشم 
تو چشم می شوند! اما خوشبختانه چون این زوِج مخفی ماسک 
داشتند، همسر اول آنها را دید ولی نشناخت و به این ترتیب 

ماسک جان آنها را نجات داد!
این یکی از هزاران فواید ماسک زدن بود. حاال خود دانید. 

قربانتان غریب آشنا

زبونُم الل، زبونُم الل

ماجراهای من و بی بی
هو انگشتر طال نگین آبیو

هنوز سفره را درست و حسابی جمع 
نکرده بودم که بی بی گفت:

- خو گالبی، دیه ناشتام خو شدی، حاال 
دیه وقت چی چیه؟

- چیه؟
- چیه؟

- ای بابا، ینی چی هی چیه چیه بی بی؟ 
خب بگین دیگه!

- وقت جاروف کردن و گردگیری...
- جارو و گردگیری؟

- ها نپه دیه وقت چی چی؟
- ولی بی بی جون من همین دو روز 
پیش همه جا رو جارو زدم و گردگیری 
کردم. خودتون ببینین، همه جا تمیِز 

تمیزه...
- دختر من دَیم َیی چی گفتم تو کار 
من ولی ملی اوردی؟ وختی َیی چی 

میگم بوگو چشم حرَفم دیه نزن...
- ولی آخه بی بی...

- ولی و درد بی درمووووون...
- چشم بی بی چشم...

- خو تا تو اینجاِر ُاوو جاروف می کنی 
منم برم َیی ُخرِدی چی ُبسوَنم بیام 

هیچی قوووت تو خونه ندریم...
- کجا بی بی جون؟ همین سه چار روز 
پیش بود من همه چی خریدم، هنوز 
یه کم میوه و تره بار داریم، اجازه بدین 

اینارو مصرف کنیم بعد...
- خیل خو دختر، حاال دو کیلو میِوی 

دیم تو خونه باشه خوری نیس...
سری تکان دادم و چیزی نگفتم...

*****
غروب که شد رو کردم به بی بی...

کم  یه  بریم  چیه  نظرتون  بی بی   -
پیاده روی؟

بی بی چپ چپ نگاهم کرد.
- چکار کنیم؟

- بریم پیاده روی بی بی، موافقین؟
- نه!

- وا، چرا بی بی خب؟
- سرما سگ سقط میشه، کجا پاشیم 

بیریم دختر؟
- خب لباس گرم می پوشیم بی بی، تازه 

قدم می زنیم گرم می شیم.
مفت  حرف  چقد  دختر  -وووووی 
و  اومدی  َنّیام...  من  میگم  می زنی، 

رفتیم یکی اومد خونه...
نگاهش کردم...

- منتظر کسی هستی بی بی؟
- کی؟ من؟ منتظر؟ نه!

دو سه  ساعتی که گذشت بی بی نگاهم 
کرد...

- میگم گالبی ساعت چنه ننه؟
- 9 و نیم بی بی، چطور مگه؟

- هیچی، هیطو میگم! 
یک ساعتی که گذشت دوباره چشم از 

ساعت برداشت...
- گالب ای ساعتو درسته؟
نگاهی به ساعت انداختم...

- بله بی بی.
- ینی االن ساعت یازده بیس دقه کم 

شو هه؟
- بله بی بی...

دیگر  و  کرد  سکوت  دقیقه ای  چند 
طاقت نیاورد...

-َ ای بله و مرضضضض، َای بله و درد 
بی درمون، َای بله و گوِلی برنو!  حاال او 
ناله زدا هیچی، توام نبویه َیی تبریکی 
من بیگی؟ کادو بخوره تو سرتون،  اَ 
َینی نبویه یکیتون بیگین مادر روُزت 

مبارک؟ حیفه ای َزَمتی که سال دراز 
بِِری شما کشیدم... ُتف، ُتف تو ای ِزّنگی 

و بچا ای دوره....
نشستم کنارش...

- بی بی چی می گی؟
- بی بی چی میگی و مرض، میگم حاال 
او ناله زدا هیچی، توام نبویه تو روز مادر 

َیی چی بری من بسونی؟ 
نفس عمیقی کشیدم...

- بی بی فردا روز مادره، امروز که نیس...
بی بی چند لحظه  ای ساکت شد...

- الکی میگییییی...
- جدی میگم بی بی بخدا، میخوای برو 

تو تقویم ببین!
- ینی راس میگی گالب؟

- بله بی بی جون دروغم چیه؟
همانطور با بی بی مشغول کلنجار رفتن 
بودم که گوشی اش زنگ خورد... عمه 

ملوک بود... بی بی گوشی را برداشت...
تو  برم،  قربوُنت  ملوک،  ننه  الو   -
نه،  ها!  خوبه ،  گالبی ام  چیطوری؟ 
صب  ها،  چی چی؟  نی!  خو  َخوری 
خونه هسم ننه، کجاِر درم که برم؟ 
چی چی؟ ِمخین همتون بخاطر روز 
اینجا؟ وووی؟ میه صب  بیِین  مادر 
روز مادره؟ جون خوُدت اگه من تو 
ای فکرا بوداشم اصاًل! من خو اصن 
َخور نداشتم! نه واال من خو توقع چی 
اَ شما ندرم، نه واال، هی خودتون بیِین 
بسه! میگم ننه حاال خواسینم نپه چی 
بسونین، چی اَلک پلکی نسونین، من 
خو چی که درم ظرف و ظروف، پول 
کنین رو هم هو انگشتر طال نگین آبیو 

ِر برم بسونین!!
گالبتون

حکایتهای ُقلمراد
حکایت باز نشدن 

ایربگ خودروهای ایرانی در 
تصادف بهبهان

ایران خودرو  مدیر طراحی  آنالین:  همشهری 
هنگام  در  )ایربگ(  هوا  کیسه  شدن  باز  گفت: 
به شدت ضربه، میزان  تصادف خودرو، بستگی 

سرعت و زاویه ای دارد که ضربه وارد می شود.
تحلیل ُقلمراد:

ا ین خبر را دو تحلیل است و هر تحلیل حکایتی 
است.

به  را  داخلی  خودروسازهای  شماره۱:  تحلیل 
واقع باید سلطان توجیه و الپوشانی و ماستمالی 
و ماله کشی دانست. نه استعفایی، نه عذرخواهی، 
نه  مسئولیتی،  پذیرش  نه  خسارتی،  جبران  نه 

احضاری، و خالصه هیچی به هیچی.

تحلیل شماره۲:
این که می گوید »باز شدن کیسه هوا بستگی به 
شدت ضربه، سرعت و زاویه  برخورد دارد« درست 

است و به نظر حقیر همینجوری خوب است. 
اگر مثل ماشینهای خارجی بود که تا می گویی 
»پاق« ایربگ باز می شود، با این وضِع خیابانهای 
ما و رانندگِی ایرانی ها که هی ماشینها را به هم 
می مالیم یا به در و دیوار می کوبیم، باز شدن ایربگ 
خودروها در خیابانها می شد یک بحران ملی. پس 
بهتر است که حساسیت ایربگ خودروها را آنقدر 
کم کنند که فقط در صورت وقوع تصادفات منجر 

به مرگ فجیع باز شود!!
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neyrizanfars.com
info@ neyrizanfars.ir
                 @ neyrizan.fars

هنگامه نیایش
طلوع اذان صبحمهشیدیخورشیدی

غروب اذان ظهرخورشید
نیمه شب اذان مغربخورشید

شرعی
202554860312171737172123 جمادی الثانی3  بهمن یک شنبه

212554860312181738172123 جمادی الثانی4  بهمن دوشنبه

222454660512251744172423 جمادی الثانی5  بهمن سه شنبه

232454660612251745172423 جمادی الثانی6  بهمن چهارشنبه 

242354560612261746172523 جمادی الثانی7  بهمن پنج شنبه

252354560612271746172523 جمادی الثانی8  بهمن جمعه 

262354460612281747172523 جمادی الثانی9  بهمن شنبه

تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیأت  رأی شماره 140060311005000775  برابر 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک نی ریز تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محسن علی پور فرزند 
محمدحسین به شماره شناسنامه 120 صادره از نی ریز در ششدانگ یک باب خانه به 
مساحت268.14متر مربع پالک 14 فرعی از 4060 اصلی مفروز و مجزا شده از پالک 
1فرعی از 4060 اصلی واقع در نی ریز بخش 22 فارس خریداری از مالک رسمی آقای 
محمود محمدیان محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهی می شود. در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در 
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد. 
تاریخ انتشارنوبت اول:1400/10/19 

تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/11/04

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

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

- مورخ 1400/10/03
ش 133

35719

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

تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیأت  رأی شماره 140060311005007125  برابر 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک نی ریز تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای بهنام زارع فرزند رمضان به 
شماره شناسنامه 2550088451 صادره از نی ریز در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 
169.34 متر مربع پالک 17 فرعی از 3473 اصلی مفروز و مجزا شده از پالک 1فرعی 
از 3473  اصلی واقع در نی ریز بخش 22 فارس خریداری از مالک رسمی آقای اکبر 
شیخایی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهی می شود. در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت 

مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 

تاریخ انتشارنوبت اول:1400/10/19 

تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/11/04

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

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

- مورخ 1400/10/04
ش 131

35719

تکلیف  تعیین  قانون  اول موضوع  رأی شماره 140060311005000833 هیأت  برابر 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک نی ریز تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای هوشنگ رحماندوست فرزند 
آقامحمد به شماره شناسنامه 4 صادره از بختگان در ششدانگ یک درب باغ به مساحت 
25487 متر مربع پالک 161 فرعی از 4820 اصلی مفروز و مجزا شده از پالک 4820  اصلی 
واقع در نی ریز بخش 22 فارس خریداری از سهام مشاعی متقاضی)هوشنگ رحمان 
دوست( محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهی می شود. در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 

تاریخ انتشارنوبت اول:1400/10/19 

تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/11/04

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

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

- مورخ 1400/10/05
ش 132

35719

تکلیف  تعیین  قانون  اول موضوع  رأی شماره 140060311005000746 هیأت  برابر 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک نی ریز تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حسن مظفری فرزند عباس 
به شماره شناسنامه 263 صادره از نی ریز در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 141.09 
متر مربع پالک 3302 فرعی از 3331 اصلی مفروز و مجزا شده از پالک 27 فرعی از 3331  
اصلی واقع در نی ریز بخش 22 فارس خریداری از مالک رسمی خانم رخشنده افراسیابی 
محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی 
می شود. در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند، می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود 
را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 

تاریخ انتشارنوبت اول:1400/10/19 

تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/11/04

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

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

- مورخ 1400/10/08
ش 136

35719

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

شماره  رأی  برابر 
-1400603 311018000104

موضوع  اول  هیات   1400/10/07
وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون 
فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک بختگان تصرفات 
آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه 
داود امینی فرزند افراسیاب به شماره 
شناسنامه 7 کد ملی 2559784378 
در ششدانگ یک  نی ریز  از  صادره 
قطعه باغ به مساحت 75049 متر 
مربع تحت پالک شماره 587 فرعی 
از 7315 اصلی  واقع در بخش 22 
فارس حوزه ثبت ملک بختگان محرز 
اطالع  منظور  به  است.لذا  گردیده 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهی می شود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند 
اعتراضی داشته  مالکیت متقاضی 
انتشار  تاریخ  از  می توانند  باشند 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
اداره تسلیم و پس  این  به  را  خود 
از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از 
دادخواست  اعتراض،  تسلیم  تاریخ 
تقدیم  قضایی  مراجع  به  را  خود 
صورت  در  است  نمایند.بدیهی 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول 
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد.
تاریخ انتشارنوبت اول: 1400/10/19 

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/11/03

سیدمحی الدین صادقی رئیس ثبت 

اسنادوامالک بختگان

- مورخ 1400/10/15
ش 140

36172

آگهی فقدان سند مالکیت بخش 22 فارس نی ریز
چون خانم شــهال فخاری فرزندالیاس با تســلیم دوبرگ استشــهادیه که در دفتر خانه 
اسناد رسمی شماره 23 نی ریز تنظیم گردیده است مدعی هستند که تعداد1جلد سند 
مالکیت  مربوط به ششــدانگ  یک قطعه زمین به مســاحت 237 متر مربع تحت پالک 
2914.2 واقع در نی ریز بخش 22 فارس به نام غالمحســین قریبی فرزند محمد حسن 
در  ذیل ثبت 9517 صفحه 453 دفتر 90 ثبت و ســند جلدی 137369 پ 73 صادر و 
تسلیم گردیده است سپس  طی سند انتقالی قطعی 55897-1387/11/06 دفتر خانه 
23 نی ریز به نام خانم شهال فخاری فرزند الیاس منتقل شده است به علت جابجایی منزل 
مفقود شده است و نامبرده تقاضای صدور ســندالمثنی 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 ســند مالکیت نزد خود می باشد تا ده روز پس از 
انتشــار آگهی به ثبت محل مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل ســند مالکیت یا 
خالصه معامله تســلیم نماید و اگرظرف مدت مقرر اعتراضی نرســیده و یا در صورت 
اعتراض اصل سند ارائه نشود اداره ثبت سند مالکیت المثنی را طبق مقررات صادر و به 

متقاضی تسلیم خواهد کرد.  
تاریخ انتشار: 1400/11/03 

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

37373

1400/10/27
خ 

- مور
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567
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123456789101112131415

نارقبحاصناطلس1

عرسمهجاقلاج2

بستالکسرداهن3

دوکروکوسسرا4

انیملاسباهوای5

لافغالانیدازا6

مرتکدکادت7

ادعراششیشکلو8

لاافبنامم9

کدصاقکالروفاک10

راغتناوکادارا11

یورمارهشدنف12

گرداسفنویدبا13

یمارولادوست14

بیبشریپهزاورد15

یک واحد مرغداری دارای سوله و 4 اتاق ، یک 
مغازه، سوئیت کامل، سویئت نیم ساخته  و 

دارای لوله کشی آب و برکه 20000 لیتری  با 
قیمت کارشناسی شده  با تمامی تجهیزات به 

فروش می رسد.
09174974384 

فروش یک واحد مرغداری

2/37385

دعوت به همکاری

 به یک نفر نیروی مرد با مدرک شیمی نیازمندیم

متقاضیان با شماره 09307113531 تماس 

حاصل نمایند.

2/37383

3000 متر مربع  ملک 
پلنگان دارای سند تک برگ 

به فروش می رسد

09171334347

فروش ملک

1/37178 فروش هزار مترمربع  باغ پسته 18 ساله واقع در اول 

 جاده محمودآباد  دارای مادر سند

 قیمت:  160 میلیون تومان مقطوع 

09173326848 ته
پس

غ 
 با

ش
رو

ف

2/37384

یک قطعه زمین مسکونی سند دار واقع در 
کوچه ده متری، دارای آب، برق، گاز و کوچه 
آسفالت شده جنب پارک معلم به فروش 

می رسد.
09173173797 ی

وش
فر

ن 
زمی

2/37386

زمین فروشی

زمینی تجاری - مسکونی به متراژ  171 متر 

مربع که 16 مترمربع آن تجاری می باشد، دارای 

آب، برق، گاز ، سند تک برگ و شنارژ  کف  ریخته 

شده  به فروش می رسد.
09174364336
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زیر نظر: دکترحسنعلی پیشاهنگ پزشک عمومی و  محدثه نیک منش کارشناس ارشد تغذیه

در مراسم نمازجمعه مطرح شد:

لطفًا  نی ریز را شخم نزنید
امید شهدان، نی ریزان فارس: 

خطیب جمعه نی ریز با اشاره به تصمیم استانداری مبنی بر 

تغییر فرماندار شهرستان نی ریز، بر دارا بودن شاخصه های 

انقالبی فرماندار جدید تأکید کرد.

نمازجمعه  خطبه های  در  فقیه  سیدجواد  حجت االسالم 

24 دی گفت: »حرف و حدیثهایی زده شده که همین جا 

اعالم می کنم مردم به شایعات توجه نکنند؛ ما در انتصابات به 

هیچ وجه دخالت نداریم و نه موافقیم و نه مخالف! ما فقط نقش 

مشورتی داریم و تصمیم گیر اصلی، شخص استاندار است.«

امام جمعه موقت نی ریز ادامه داد: »ما نهایت همکاری را با 

فرمانداری که می آید خواهیم داشت و از مردم هم انتظار داریم 

ایشان را یاری  کنند. بنده توقعم از استاندار فارس این است که 

فرماندار جدید، بوی دولت آیت ا... رئیسی دهد و شاخصه های 

یک مسئول انقالبی را داشته باشد. حامی محرومان بوده و با 

عدالت آشنا، متوجه محیط زیست، پیگیر مشکالت اقتصادی 

و پروژه های نیمه تمام شهرستان باشد و حتی اگر الزم شد، 

به تهران برود. فرمانداری می خواهیم که پاشنه کفشش را 

باال بکشد و از روستاها بازدید و به درد مردم رسیدگی کند. 

همچنین به جوانان اهمیت دهد. چنانچه نیرویی کارآمد و 

جوان نیز فرماندار شد، این برای ما خیلی حائز اهمیت است. 

فرمانداری که قرار است انتخاب شود، قبل از این که مشکل 

مردم به گوشش برسد، برود و مشکل را ریشه یابی کند. دلسوز 

نظام و انقالب باشد؛ نه  این که به خاطر دولت انقالبی و حفظ 

ِسمت خود، رنگ انقالبی به خود بگیرد!«

خطیب جمعه نی ریز ادامه داد: »مطالبه گری و نقد از دولت، 

مجلس و قوه قضائیه حق ماست و تا نفس آخر هم ادامه دارد.«

به فرار شاه در 26 دی  سال 1357  حجت االسالم فقیه 

خورشیدی و وفات حضرت ام البنین)س( اشاره و خاطرنشان 

کرد: »در سفر دکتر قالیباف به نی ریز، به ایشان گفتم فرهنگ 

وزارت دارد، ورزش و اقتصاد نیز همین طور. اما محیط زیست 

وزارت ندارد. همان گونه که اظهار می کنید که پیرو رهبری 

هستید، مقام معظم رهبری می فرمایند اولویت اول و حتی 

از اقتصاد مهمتر، محیط زیست است. بعد از گذشت 43 سال 

از انقالب اسالمی، هنوز ما وزیری نداریم که از محیط زیست 

دفاع کند. راجع به معادن بهرام گور هم به نماینده  مجلس 

گفتم که در این منطقه حساسیت وجود دارد و به منطقه 

جانمایی  بحث  در  برسد.  خسارتی  نباید  حفاظت شده 

گندله سازی فوالد، مبادا آالینده ای ایجاد شود و مردم بخش 

قطرویه و پشتکوه در رنج باشند.

به دکتر قالیباف هم عرض کردم محض رضای خدا دیگر 

نی ریز را شخم نزنید؛ هر چه معدن واگذار کردید بس است! 

این قدر راحت مجوز صادر نکنید که تنش بین مرتع داران و 

دامداران ایجاد شود.«

امام جمعه موقت نی ریز تصریح کرد: »در سفر اخیر رئیس 

مجلس شورای اسالمی به شهرستان، ایشان 2 قول قطعی 

دادند که یکی مشکل روگذر ورودی شهر بود و دیگری 

بیمارستان. قرار شد جلسه ای در استانداری تشکیل شود و 

برای حل این معضل راهکاری ارائه دهند.«

خطیب جمعه نی ریز به نرخ حق بنگاه امالک و اقالم مصرفی 

مردم در نی ریز نسبت به شهرهای همجوار اشاره کرد و گفت: 

»آقایان در تعزیرات و ستاد تنظیم بازار باید پاسخگو باشند. 

آقای رئیسی به صراحت می گوید کسی حق ندارد قیمت 

را افزایش دهد. خیلی وضعیت عجیبی شده و جالب اینجا 

است که اجناس فراوان است؛ اما نرخ زیاد است و باالتر هم 

می رود.«

حجت االسالم فقیه در جایی دیگر گفت: »هنوز در نقاط 

حساس تصمیم گیری کشور، افرادی هستند که فاسدند. 

آقای رئیسی با شعار فسادستیزی روی  کار آمد و جوانان ما 

متعجبند که چرا اینها هنوز سرکارند؟ اینها نباید برای کشور 

تصمیم بگیرند و بگویند نمی شود و این کار را نمی توانیم انجام 

دهیم. بعضی از آنها مطالبات رهبری را دنبال نمی کنند؛ لذا 

آرام آرام باید از بدنه نظام خارج شوند. آنها با محرومان جامعه 

هم سازگاری ندارند، تصمیماتشان از باال به پایین و نگاهشان 

متکبرانه است.« 

وی به سالروز اقامه اولین نمازجمعه نی ریز به امامت آیت ا... 

فقیه اشاره کرد و گفت: »من قباًل هم به مسئوالن گفتم هر 

هفته، قبل از نمازجمعه میزخدمت داشته باشید. هر هفته 

یک مسئول بیاید و گزارش کار دهد تا امام جمعه، نماینده 

و فرماندار بدانند کجا کم  و کاست وجود دارد. حتی بانکها 

بیایند و پاسخگو باشند که چگونه وام ازدواج می دهند و به 

چه کسانی تسهیالت اعطا می کنند. امروز با نماینده مجلس 

تلفنی صحبت کردم و گفتم فکری به حال بانکها کنید. این 

چه وضعی است؟ برای نظام اسالمی زشت است که ربا و 

نزول باشد و بانکها با این سودهایی که می گیرند، تبدیل به 

بنگاه های اقتصادی شوند. «

امام جمعه موقت نی ریز در پایان گفت: »شما مسئوالن خادم 

مردم هستید. عزت شما به وحدت و همدلی میان مردم است. 

نقطه قّوت این نظام هم وحدت و همدلی است.«

/ آهسته غذابخورید تا چاق نشوید !
آهسته غذا خوردن و افزایش زمان جویدن غذا، به کنترل 
خوردن  غذا  آهسته  می کند.  کمک  وزن  کاهش  و  اشتها 
باعث می شود با تمرکز بیشتری غذا بخورید و با غذای کمتر، 

احساس سیری را تجربه کنید.

/ در بین مردم جهان، ژاپنی ها به طول عمر معروفند. اما راز 
طول عمرشان در چیست؟

 آنها معمواًل هر روز چای سبز می خورند.  به جای زیاده روی در 
گوشت قرمز، ماهی می خورند. در وعده های غذایی  سبزی 
می خورند.  سبزیجات پخته مانند هویج و کلم، جزو وعده های 
اصلی غذایی شان در هفته است.  پیر و جوان ورزش می کنند.   

بین غذا، نوشیدنی نمی خورند.

/ قبل از خواب به هیچ عنوان با گوشی کار نکنید.
 عالوه بر امواجی که گوشی ها 24 ساعته از خودشان ساطع 

و مغز و اعصاب را خراب می کنند، کار کردن با گوشی قبل از 
خواب هم می تواند به بی خوابی و سردرد منجر شود.

بر پایه  این تحقیقات که در مؤسسه کارولینسکا در سوئد انجام 
شده، وقتی می خواهید بخوابید، گوشی تان را از تختخواب 
دور کنید و قبل خوابیدن الزم نیست در فضای مجازی چرخ 

بزنید.

/ داروی افسردگی می خواهید؟
شربت مویز را دریابید. 250 گرم »مویز سیاه« را 24 ساعت در 
آب گرم بگذارید. سپس مویز و آب را مخلوط کرده و آب آن 
را که غلیظ است، روزی 3 مرتبه به میزان 1 قاشق غذاخوری 
به صورت شربت استفاده کنید. )مویز ها نباید در آب جوش 

ریخته شوند یا با آب بجوشند(

/ انار بخورید تا کرونا نگیرید!
 انار و عصاره های موجود در آن می تواند در برابر عفونتهای 
سیستم ایمنی مقاومت ایجاد کند. دو مطالعه همزمان، اثر 
ضد ویروسی عصاره انار را مشخص کرد. این میوه و عصاره آن 
از جمله پلی فنول های موجود در آن، به مقاومت در برابر کرونا 
کمک می کند.  میوه انار برای دیابت نوع 2، تصلب شرایین، 
بیماریهای قلبی - عروقی، التهاب و سرطان، کم خونی و برای 
سوختگی و سوء هاضمه توصیه می شود. جای تعجب نیست 
که دانشمندان این گیاه را در برابر عفونتهای مختلف امتحان 

کرده اند.

/ هفت دلیل برای بغل کردن بچه ها !
به آنها  اعتماد به نفس و احساس امنیت می دهد، اضطراب 
می کنیم،  درکش  که  می شود  متوجه  می دهد،  کاهش  را 
حس تنهایی و انزوا را از بین می برد، با شما احساس همدلی 

می کند، سیستم ایمنی بدنش را تقویت می کند.

چند خط سالمتی
/ خواص خوردنی های هفت سین:

اعجاز دانش گذشته ایرانی ها
 سیب: محافظت از دندانها
 سمنو: تقویت استخوانها 

 سیر: ضدعفونی کننده بدن  
سماق: ضدسرطان 
 سرکه: الغرکننده 
 سنجد: تقویت مغز

/ چرا وجود مو در بینی مهم است؟
از نظر خیلی ها این موضوع که مو های بینی اصالح شود یک 
امر واجب به نظر می رسد. دستگاه های برقی برای کوتاه 
کردن مو های بینی وجود دارند و جزو وسایل بهداشتی و 
نظافت شخصی محسوب می شوند و استفاده مشترک از 
آن ها حتی بین اعضای خانواده مانند پدر و پسر یا 2 برادر 

هم توصیه نمی شود.
 اگر مو های بینی بیش از حد رشد کنند، به اصالح کردن نیاز 
است؛ اما مراقب باشید که هرگز مو های بینی خود را کاماًل از 
بین نبرید. دلیل این امر این است که وظیفه اصلی مو های 

بینی پاالیش مواد اضافی هوایی است که تنفس می کنیم.

/ بدانید هنگام خندیدن، از دویدن بیشتر کالری مصرف 
می کنید. همچنین خندیدن باعث می شود میزان مصرف 
انرژی بدن و ضربان قلب ما حدود 10 تا 20 درصد افزایش 

یابد.

/ محرومیت از خواب موجب بسیاری از مشکالت ذهنی 
و جسمی  از جمله افسردگی، دیابت، و اختالل عملکرد 

شناختی می شود.

/ برای غلبه بر اضطراب، کاکائو مصرف کنید. 
نتایج تحقیقی در سال 2016 نشان داد آنتی اکسیدانها 

می توانند در کنترل اضطراب و افسردگی مؤثر باشند.
کاکائو، حاوی آنتی اکسیدانی به نام فالونول  است که این 

ماده در کاهش اضطراب مؤثر است !

/ چند وعده  مناسب برای یک صبحانه مقوی و کامل :
 یک کاسه عدسی با نان سبوس دار

 دوعدد تخم مرغ عسلی با نان سنگک
 کره بادام زمینی و عسل با نان
 املت کم چرب با نان سبوس

 پنیر و گردو با نان سبوس

/ اگر شما هنگام مطالعه درسی، آدامسی با طعمی خاص 
بجوید و هنگام امتحان همان درس نیز از آدامسی با همان 
راحت تر  برایتان  مطالب  یادآوری  کنید،  استفاده  طعم 

خواهد بود!

/ فواید باال قرار دادن پاها به مدت 20 دقیقه در روز:
آرامـش روحی، کاهش ورم پاها، کاهش خستگی پاها، 

آرامش سیستم عصبی، بهبود عملکرد گوارشی بدن.

/ اگر همیشه سردتان است، شاید یکی از مشکالت زیر 
راداشته باشید: الغری زیاد، کم کاری تیروئید، کمبود آهن، 
خواب ناکافی، مشکل گردش خون، آب بدنتان کم شده 

است، ماهیچه های بدنتان کم است.

/ مطالعات نشان می دهد افرادی که از چرت نیمروزی 
استفاده می کنند، نسبت به دیگران فشار خون پایین تری 

دارند.

چند خط سالمتی

پیشگیرانه  و  مؤثر  نقش  کرونا،  دوران  در 
تغذیه سالم در ابتال به این بیماری مورد توجه 
بسیاری قرار گرفته است. یکی از روشهای 
مؤثر در پیشگیری از ابتال به کرونا، تقویت 
سیستم ایمنی و حفظ سالمت بدن به کمک 
مصرف مناسب، متعادل و متنوع مواد غذایی 
سالم برای دریافت کافی ویتامینها و مواد 

معدنی موردنیاز بدن است.

شامل   C ویتامین  منابع  روزانه  مصرف 
دلمه ای،  فلفل  مانند  رنگ  سبز  سبزیهای 
اسفناج، انواع مرکبات، توت فرنگی و کیوی 
در طول روز، به علت خاصیت آنتی اکسیدانی، 
سبب تقویت سیستم ایمنی بدن می شود.

ویتامینهای  مناسب  دریافت  همچنین 

مانند  روزانه  غذایی  منابع  در   B خانواده 
گوشت قرمز، ماهی، حبوبات، تخم مرغ، شیر، 
غالت کامل و موز، سیستم ایمنی را ارتقاء 

می بخشد.

توصیه می شود مصرف منابع غذایی ویتامین 

A و پیش سازهای آن، مانند »بتاکاروتن« 
حلوایی،  کدو  گوجه فرنگی،  هویج،  در  که 
یافت  تخم مرغ  زرده  و  طالبی  مرکبات، 
از  مناسب  دریافت  همراه  به  می شود، 
همچون  معدنی  مواد  حاوی  غذایی  منابع 
»سلنیوم« که در مغزها، ماهی، میگو و قارچ 

موجود است، در سبد غذایی قرار گیرد.

کمبود ویتامین D به عنوان ویتامین محلول 
در چربی نیز سبب تضعیف سیستم ایمنی 

بدن می شود. مصرف مکمل ویتامین D در 
قالب یک عدد کپسول 50 هزار واحدی به 
صورت ماهانه برای افراد باالی 12 سال و یک 
عدد کپسول به ازای هر دو ماه برای کودکان 
2 تا 12 سال، می تواند ارتقاءدهنده سیستم 

ایمنی بدن باشد.
خوب است به خاطر داشته باشیم داشتن 
خواب کافی، فعالیت بدنی مناسب و روزانه، 

دریافت به اندازه مایعات به ویژه آب، استفاده 
از زردچوبه به علت خاصیت ضدالتهابی و 
سیر و پیاز و زنجبیل تازه در هنگام تهیه غذا، 
به بهبود سیستم ایمنی بدن کمک بسزایی 

می کند.
توصیه می شود در صورت وجود مشکالت 
و حساسیتهای گوارشی در هنگام مصرف 
لبنیات، از لبنیات پروبیوتیک که سبب بهبود 

عملکرد گوارشی می شود، استفاده کنیم.
نکته قابل توجه این که در صورت تمایل به 
قبل  است  الزم  غذایی،  مکملهای  مصرف 
از مصرف  و  با پزشک مشورت کرد  از آن 
همچنین  کنیم.  پرهیز  مکملها  خودسرانه 
هر  از  افراطی  استفاده  که  کرد  دقت  باید 
نوع ماده غذایی می تواند برای بدن عوارض 

داشته باشد.

بایدها و نبایدهای مکمل های ویتامینی

 عضو کمیته علمی کشوری مقابله 

این که  با  با کرونا: در حال حاضر 
کرونا فروکش کرده است، اما موارد 
متعددی از ویروس آنفلوآنزا به ویژه 
آنفلوآنزای نوع A به صورت پراکنده 
دیده می شود.  موردی که ترکیبی از 
آنفلوآنزا و کرونا بوده است، نام آن را 

فلورونا گذاشته اند.
ابتال به این ترکیب تاکنون   درباره 

گزارشی نداشتیم و چیز قابل توجه 
و نگران کننده ای درباره آن گزارش 

نشده است.

خطر 
»فلورونا« 
جدی نیست

//

ادامه اخبار شهرستان

بازگشت 236 دانش آموز 
به مدرسه

383 دانش آموز نی ریزی سودای ترک تحصیل داشتند که 236 نفر از 
آنان به درس و مدرسه بازگشته اند.

در این ارتباط مدیر آموزش و پرورش نی ریز در گفتگو با نی ریزان 
فارس گفت: مسئله ترک تحصیل در آموزش و پرورش از اهمیت و 
جایگاه خاصی برخوردار است و در همین ارتباط تالشمان این بود که 
آمار ترک تحصیل را به حداقل برسانیم و خوشبختانه در این ارتباط به 

آمار مطلوبی دست یافتیم.
در حوزه متوسطه اول حدود 130 دانش آموز بر پایه آماری که استان 
به ما اعالم کرده بود، ترک تحصیل کرده بودند البته این آمار تا پایان 

شهریورماه 1400 گرفته شده است.
با برنامه ریزی مدیران مدارس و کارشناسان محترم در حوزه آموزش 
و حتی در مواقعی توسط خیرین محترم سعی کردیم که این افراد را به 
محیط آموزشی بازگردانیم که از این تعداد 122 دانش آموز در سال 

تحصیلی جدید به سیستم آموزشی برگشتند.
امیر ولی زاده در رابطه با دانش آموزان ترک تحصیل کرده ابتدایی 
گفت: در بخش آموزش ابتدایی به لحاظ آماری وضعیت مناسبی 
ترک  از  بسیاری  باشد چرا که  آن کمتر  نگرانی  اما شاید  نداریم 
تحصیلی ها افرادی هستند که به دلیل شرایط کرونا و غیرحضوری 
بودن مدارس در سال گذشته و همچنین ترکیبی بودن سال جدید 
بیشترین نرخ ترک  تحصیل را در پایه اول ابتدایی داشتیم و قاعدتًا 
خیلی از آنها به آموزش باز خواهند گشت و ما می توانیم آنها را جذب 
کنیم. در سال گذشته و در دوره ابتدایی تعداد 253 دانش آموز ترک 
تحصیل کرده اند که از این تعداد بخشی قابل شناسایی و پیگیری 
نیستند چرا که این آمار بر پایه اطالعات ثبت احوال در زمان زاد و ولد 
است و اگر این دانش آموزان مهاجرت کرده باشند و در جایی دیگر 
مشغول به تحصیل باشند در این آمار نمی  آید اما در آخرین اطالعات 

114 دانش آموز نی ریزی به سیستم آموزشی بازگشته اند.
نوشتنی است در سال 1398 و بر پایه اعالم مدیریت آموزش و پرورش 
شهرستان نی ریز 142 دانش آموز به مدرسه نرفته اند که امسال این 
آمار 3 برابر شده است و نشان می دهد که غیرحضوری بودن مدارس 

کاماًل در وقوع این مسئله تأثیرگذار بوده است.
این  مصاحبه قبل از مراسم تودیع و معارفه آقای ولی زاده انجام شده 

است.

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  1400/11/13به  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- موتور 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 دانشگاه 
آزاد اسالمی واحد نی ریز

4/37387

5/37387
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ادامه از صفحه یک

... پدر که رفت و آمدش به باغ و اتاق باعث 
درگیر  خانواده  اعضای  بقیه  از  کمتر  شده 
مسمومیت شود، بیدار می شود. اما می بیند 

توان بلند شدن ندارد و سرش گیج می رود.
متوجه می شود که چه اتفاقی افتاده و در دل 

آرزو می کند دیر نشده باشد.
با نگرانی و عجله، همسر 30 ساله و باردار 
خود، پسر 15 ساله  اش و پسرخاله 23 ساله 
آنها را صدا می زند. هر چند به سختی، اما 
و  می شوند  هشیار  نیمه  و  بیدار  باالخره 
به زحمت و با کمک پدر خانواده خود را به 

بیرون اتاق می رسانند.
آنها دچار تهوع و سردرد و سرگیجه شدید 
تماس  اورژانس  با  همزمان  و  می شوند 

می گیرند.
با خودرو شخصی  نیمه شب،  ساعت 2:30 
روستای  نزدیک  و  می کنند  حرکت 
در  که  می رسند  آمبوالنسی  به  جهان آباد، 

مسیر حرکت به سمت آنها است.
تکنسین های اورژانس 115 در طول مسیر 
مسموم  افراد  برای  را  اکسیژن درمانی  کار 

انجام می دهند و آنها را برای ادامه درمان، به 
درمانگاه امام هادی آباده طشک می رسانند.

دو حادثه با بخاری نفتی
در همین راستا، دو حادثه مسمومیت با گاز 
مونواکسید کربن نیز بر اثر استفاده ناصحیح 

از بخاری نفتی به وقوع پیوست.
یک  دی،   23 پنجشنبه   18:40 ساعت 
دختر 18 ساله در روستای دهمورد، بر اثر 
استفاده نامناسب از بخاری نفتی در حمام 
دچار مسمومیت شد و به درمانگاه امام هادی 

انتقال یافت.
ساعت 9:30 یکشنبه 26 دی نیز یک خانم 
استفاده  اثر  بر  ساله،  مرد 30  و  ساله   27
ناصحیح از بخاری نفتی در روستای علی آباد 
تنگ حنا مسموم شدند و با حالت سردرد و 

سرگیجه به درمانگاه قاسم آباد انتقال یافتند.
گاز  با  مسمومیت  عالئم  است  نوشتنی 
مونواکسید کربن شامل سردرد، سرگیجه، 
سطح  کاهش  و  استفراغ  تهوع،  حالت 
هوشیاری است. در صورت مواجه با چنین 
افرادی، با حفظ خونسردی خود بالفاصله 

فرد را از محل خارج کرده یا پنجره و درها را 
باز کنید تا مسموم در معرض هوای آزاد قرار 
گیرد؛ سپس با مرکز اورژانس 115 تماس 

بگیرید.
 115 اورژانس  مدیر  همین خصوص،   در 
نی ریز گفت: »با توجه به در پیش داشتن 
باید  مردم  ماندگار،  و  شدید  سرمای  موج 
مراقب گاز کشنده منواکسید کربن) قاتل 
خاموش( باشند و به هیچ عنوان از بخاریهای 
بدون دودکش در محیطهای بسته استفاده 
نکنند. استفاده از زغال و پیک نیک و گاز در 
خانه  باغها و کوه و طبیعت و چادر مسافرتی، 
موجب مسمومیتهای کشنده و جبران ناپذیر 

می شود.«
محمدحسین کچویی با بیان این که هیچ 
آبگرمکنی نباید بدون دودکش باشد، اظهار 
خواهش  عزیز  مردم  و  جوانان  »از  داشت: 
می کنم به منازل افراد پیر و  ناتوان و معلول 
و افراد نا آگاه سر بزنند و سیستم دودکش 
آبگرمکن و بخاری آنها را چک کنند و مراقب 
باشند که به هیچ وجه تمام درزهای موجود 

ساختمان گرفته نشود.«

شهرستان   115 اورژانس  مرکز  مسئول 
بختگان، از امدادرسانی به سه مصدوم که 
بر اثر دو حادثه واژگونی خودرو دچار آسیب 

شده بودند خبر داد.
اورژانس  مرکز  عمومی  روابط  گزارش  به 
محمدمحسن  نی ریز،  شهرستان   115
هاشمی گفت: با شروع بارندگی، گزارشی 
مبنی بر واژگونی خودرو وانت بار و 405 در 
جاده ارتباطی بختگان به سرچهان، بر اثر 
بی احتیاطی و لغزنده بودن جاده به مرکز 

پیام اورژانس 115 شهرستان نی ریز اعالم 
از  آمبوالنس  نزدیکترین  بالفاصله  و  شد 
به محل حادثه  این شهرستان  پایگاه های 

اعزام شدند.
هاشمی ادامه داد: در حادثه واژگونی وانت بار 
که ساعت 10:50 جمعه 24 دی رخ داد، 
راننده 49 ساله این خودرو دچار صدمات 
متعدد شد. در حادثه دوم نیز که ساعت 7:50 
شنبه 25 دی به وقوع پیوست، دو سرنشین 

24 و 30 ساله آن مصدوم شدند.

وی گفت:  3 مصدوم این حوادث، بعد از 
دریافت اقدامات درمانی مناسب توسط تیم 
عملیاتی اورژانس، به مرکز درمان بستر امام 

هادی شهرستان بختگان منتقل شدند.
همراه  به  مطمئنه  سرعت  افزود:  هاشمی 
استفاده از کمربند ایمنی و رعایت فاصله 
طولی مناسب در زمان لغزنده بودن جاده 
راهنمایی  و هشدارهای  عالئم  به  توجه  و 
حوادث  و  سوانح  کاهش  در  رانندگی،  و 

ترافیکی نقش بسزایی ایفا می کند.

گریه کودک 
جان 5 نفر را نجات داد 

سه مصدوم بر اثر واژگونی دو خودرو   

در شهرستان بختگان 

 115 اورژانس  مرکز  مسئول    
شهرستان نی ریز از مصدوم شدن دو 
نفر در حادثه واژگونی 405 در محور 

نی ریز - مشکان خبر داد. 
مرکز  عمومی  روابط  گزارش  به 
نی ریز،  شهرستان   115 اورژانس 
ساعت  گفت:  کچویی  محمدحسین 
ماه،  دی   25 شنبه  ظهر   12:18
خودرو  واژگونی  بر  مبنی  گزارشی 
اورژانس  پیام  مرکز  به   405 پژو 
115 شهرستان نی ریز اعالم شد که 
بالفاصله آمبوالنسهای اورژانس 115 
اعزام  حادثه  محل  به  هالل احمر  و 

شدند.
از  بعد  مصدومان  داد:  ادامه  کچویی 
تیم  توسط  درمانی  اقدامات  دریافت 
بیمارستان  به  اورژانس،  عملیاتی 

شهدای نی ریز منتقل شدند.
عمومی  روابط  گزارش  به  همچنین 
این  در  نی ریز،  احمر  جمعیت هالل 
حادثه، یک تیم عملیاتی از پایگاه بین 
شهری حسن آباد به محل حادثه اعزام 
شد و ضمن همکاری با اورژانس 115 
به  اقدام  اولیه،  کمکهای  و  امداد  در 

کنترل ترافیک و تثبیت خودرو نمود.
*****

مدیر اورژانس 115 نی ریز با اشاره به 
حوادث رانندگی در بارندگی و هوای 
در  سیاه  یخ  »پدیده  گفت:  مه آلود 
شرایطی که دمای مه نزدیک به صفر 
باشد، در تماس با سطوح سرد باعث 
تشکیل الیه نازک و شفافی از یخ که به 
رنگ سطح مورد نظر در می آید شده و 
شاید این گونه به نظر برسد که سطح 
مورد نظر امن است. این پدیده معمواًل 
در شب و یا سپیده دم رخ داده و بیشتر 

بر روی پلها تشکیل می شود.«
کچویی افزود: »هنگام مواجهه با این 
عکس العمل  باشید،  خونسرد  پدیده 
و  نکنید  ترمز  باشید،  نداشته  شدید 
فرمان را در مسیر مستقیم بگیرید. پا 
را از روی پدال گاز بردارید و اگر از جاده 
خارج شدید، حداقل به سمت محلی 
خالی یا تلی از برف برانید. همچنین در 
محیط یخبندان، سیستم کروز کنترل 

را خاموش کنید.«
وی عنوان داشت: »یخ سیاه در برخی 
از جاده های کوهستانی که به صورت 
موضعی آب ناشی از آب شدن برف یا 
چشمه های موقت از روی آسفالت رد 

می شود نیز تشکیل می گردد.«

فرمانده انتظامی نی ریز از کشف 27 
از نوع  کیلو و 600 گرم مواد مخدر 
حشیش و تریاک در بازرسی از یک 
سواری پژو 206 خبر داد.                                                             
بیان  یوسفی  سیدمحمد  سرهنگ 
کرد: در راستای طرح مبارزه با قاچاق 
مواد مخدر، مأموران ایست و بازرسی 
اطالعاتی  اقدامات  با  نی ریز  قطرویه 
جاده های  نامحسوس  کنترل  و 
پژو 206  سواری  یک  به  مواصالتی، 
حامل 2 سرنشین مشکوک شدند و آن 

را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.
وی خاطر نشان کرد: در بازرسی از این 
خودرو 24 کیلو و 700 گرم حشیش و 
2 کیلو و 900 گرم تریاک )در مجموع 
27 کیلو و 600 گرم مواد مخدر( که به 
طرز بسیار ماهرانه ای در کف اتاق و 

داشبورد جاسازی شده بود، کشف شد.
فرمانده انتظامی نی ریز عنوان داشت: 
در این خصوص 2 نفر دستگیر و برای 
مراجع  تحویل  قانونی  مراحل  سیر 

قضایی شدند.

ساعات مالقات عمومی با بیماران در 
بیمارستان شهدا تغییر کرد.

بیمارستان  داخلی  مدیر  گفته  به 
زمان  بهمن ماه،   2 شنبه  از  شهدا،  
مالقات عمومی با بیماران بستری از 

ساعت 14:30 الی 16 خواهد بود.

رضا کامرانی با بیان این که پیش از 
این، زمان مالقات از ساعت 13 الی 
تا جهت  مردم خواست  از  بود،   15
بیماران،  امور  به  بهتر  رسیدگی 
انتظامات  واحد  با  را  الزم  همکاری 

داشته باشند.«

با ثبت 21 مبتالی جدید به کرونا در 
مبتالیان  کل  تعداد  گذشته،  هفته 
کرونایی تا کنون به 5263 نفر رسید 
و خوشبختانه هیچ مرگی بر اثر کرونا 

ثبت نشد. 
همزمان، میزان مبتالیان شهرستان 

بختگان به 2218 نفر رسید.
 92 حدود  تاکنون  است  نوشتنی 
جامعه هدف  دوز(   63247( درصد 
باالی 12 سال در شهرستان نی ریز، 
واکسن دوز اول و 83 درصد )57518 

تزریق  را  دوم  دوز  واکسن  دوز( 
کرده اند. 14500 نفر )23 درصد( نیز 

واکسن دوز سوم را تزریق کرده اند. 
پرستاری  دفتر  رئیس  گفته  به 
نفر   9 هم اکنون  شهدا،  بیمارستان 
مبتال به کرونا در بیمارستان بستری 

هستند که حال یک نفرشان بد است.
لیال همایونی گفت: »در بازه 11 روزه 
18 تا 29 دی ماه، 42 نفر مبتال به 
بستری  شهدا  بیمارستان  در  کرونا 

شده اند.«

عابد نعمتی، نی ریزان فارس:

ابالغ  با  نی ریز  شهرستان  دادستان 
بخشنامه ای، برگ سبز خودرو را سند 
رسمی مالکیت دانست و گفت: »نقل 
و انتقاالت خودرو با ثبت مشخصات در 
بالمانع  رانندگی  و  راهنمایی  ادارات 

است.«
اکبر شهسوار اظهار داشت: »با توجه به 
این که قباًل سازمان ثبت اسناد و امالک 
بخشنامه ای را صادر کرده بود که بر 
به  معامله  طرفین  مراجعه  ضرورت 
دفاتر اسناد رسمی برای ثبت معامالت 
تاریخ  در  اما  می کرد،  تأکید  خودرو 
2 اسفند 1399، داد نامه ای در هیئت 
دیوان عدالت اداری با شماره 1863 
صادر شده و آن بخشنامه را باطل کرده 
و در روزنامه رسمی هم ثبت و ابالغ 

شده است.«

هیئت  که  »دادنامه هایی  گفت:  وی 
همه  برای  می کند،  صادر  عمومی 
الزم االتباع  و  الزم االجرا  دستگاه ها 
و  دادنامه  این  استناد  به  لذا  است . 
و  کشور  کل  دادستان  بخشنامه 
تأییدیه پلیس ناجا، همین برگ سبز 

کفایت می کند. 
البته این بدان معنا نیست که مراجعه 
به دفاتر اسناد رسمی ممنوع است؛ 
و  است  اختیاری  موضوعی  بلکه 
متعاملین با اختیار و توافق می توانند 
دفتر  هیچ  اما  باشند.  ثبت  خواهان 
مجبور  را  آنها  نمی تواند  اسنادی 
به این کار کند و برگ سبز خودرو 
محسوب  مالکیت  سند  عنوان  به 
اداره  در  انتقاالت  و  نقل  و  می شود 
راهنمایی و رانندگی با همین کفایت 

می کند.«

واژگونی پژو 4۰5 با  دو مصدوم

توقیف پژو  و کشف تریاک

تغییر ساعات مالقات در بیمارستان شهدا

برگ سبز خودرو 
سند مالکیت است

تزریق واکسن اسپایکوژن با ایمنی باال، 
برای افراد باالی 18 سال در نی ریز آغاز 

شد.
شبکه  عمومی  روابط  گزارش   به 
رئیس  نی ریز،  درمان  و  بهداشت 
شبکه بهداشت در این خصوص گفت: 
»واکسن اسپایکوژن ساخت مشترک 
دارویی  شرکت  و  استرالیا  کشور 
سیناژن ایران است که  ویروس زنده 
حاوی  بلکه  نیست؛  کشته  شده  یا 
است  ویروس  شاخک  از  پروتئینی 
تهیه  ژنتیک  مهندسی  شیوه  به  که 
شده و ایمنی بسیار خوبی در مقابل 

کروناویروس دارد.«
دکتر داور آل داود افزود:  »بر اساس 
تأییدیه سازمان غذا و دارو و با توجه 
واکسن  ملی  کمیته  مصوبات  به 

به  اسپایکوژن  واکسن  کووید-19، 
واکسنهای  تمام  سوم  نوبت  عنوان 
تأیید  مورد  کشور  داخل  در  موجود 

است.«
وی واکسن اسپایکوژن را برای دوز اول 
و دوم در گروه های سنی 18 تا 50 سال 
و برای دوز سوم در تمام افراد باالی 
18 سال، دارای مجوز اعالم کرد که از  
تاریخ 28 دی ماه تزریق آن در نی ریز 

آغاز شده است.
واکسن  این  ویال های  است  نوشتنی 
16 دزی است و ضروری است 16 نفر 
داشته  حضور  تزریق  برای  همزمان 
شهروندان  راستا،  این  در  باشند. 
پایگاه  به  مراجعه  با  می توانند 
این  دریافت  برای  واکسیناسیون، 

واکسن نام نویسی کنند.

آغاز تزریق واکسن 
اسپایکوژن در نی ریز

یک هفته دیگر بدون فوتی 
کرونایی

اکسیژن ساز  دستگاه  سه  خیرین،  همت  با 
بختگان  شهرستان  درمانی  مرکز  برای 

خریداری شد.
رئیس شبکه بهداشت شهرستان بختگان با 
اعالم این خبر گفت: »با کمک خوب مردم 
شهرستان بختگان، نزدیک به 120 میلیون 
تومان برای خرید سه دستگاه اکسیژن ساز 
جمع آوری و پس از تحقیقات الزم و تأمین 
اکسیژن ساز  دستگاه  سه  اعتبار،  مابقی 
از نوع آمریکایی اصل )یک عدد 8 لیتری و 
دو 5 لیتری( به مبلغ 135 میلیون تومان 

خریداری شد.«
تأخیر  »علت  افزود:  محمدجانی  رحمت ا... 
دانشگاه  قول  تصویب  نیز  خریداری  در 
علوم پزشکی مبنی بر این بود که در صورت 

دانشگاه  شده،  جمع آوری  هزینه  پرداخت 
اکسیژن ساز  دستگاه  یک  پزشکی  علوم 
با  اهداء خواهد کرد.  این مرکز  به  مرکزی 
تالشها و پیگیریهای دکتر طهماسبی نماینده 
مجلس و مسئول این شبکه، مقرر شد دانشگاه 
علوم پزشکی، پس از پایان ساختمان مرکز، 
یک دستگاه اکسیژن ساز مرکزی را که ارزش 
آن بالغ بر یک میلیارد تومان است، به صورت 

رایگان به ما تحویل دهد.«
وی گفت: »پس از مشورت با مجمع خیرین، 
دستگاه های  از  یکی  شد  گرفته  تصمیم 
5 لیتری به صورت امانت و با پرداخت مبلغ 
کمی در اختیار افراد نیازمند به اکسیژن که 
در شبانه روز باید ساعات زیادی از اکسیژن 
دستگاه  یک  گیرد،  قرار  کنند،  استفاده 

دیالیز  مرکز  به  لیتری   5 اکسیژن ساز 
 8 اکسیژن ساز  دستگاه  یک  و  شهرستان 
لیتری هم به بخش اتفاقات مرکز درمانی امام 

هادی آباده طشک تحویل داده شود.«
)مسئول  بیاتی  برادران  است  نوشتنی 
مجموعه معادن باقرآباد( حدود 30 میلیارد 
در  درمانی  مرکز  سه  احداث  برای  تومان 

شهرستان بختگان اختصاص داده اند.
 32 الحاقی  ساختمان  شامل  مراکز  این 
تختخوابی درمانگاه امام هادی )که نیمه کاره 
از تکمیل، دستگاه  قرار است پس  و  است 
اکسیژن ساز در آن نصب شود(، پایگاه جامع 
سالمت )با 90 درصد پیشرفت فیزیکی( و 
ساختمان مرکزی شبکه بهداشت شهرستان 

بختگان است.

دو دستگاه ویلچر به بانک امانات تجهیزات 
شهرستان  هالل احمر  جمعیت  پزشکی 

نی ریز اهداء شد.
هالل احمر  جمعیت  عمومی   روابط 
شهرستان نی ریز از اهداء دو دستگاه ویلچر 
خانم  حاجیه  مرحومه  خانواده  توسط 

کبری دهقان پور به بانک امانات تجهیزات 
شهرستان  هالل  احمر  جمعیت  پزشکی 

نی ریز خبر داد.
جمعیت  رئیس  احمدی   حمیدرضا 
هالل احمر شهرستان نی ریز ضمن تقدیر 
از همه داوطلبان و خیرین اظهار داشت: 

هالل  جمعیت  پزشکی  امانات  »بانک 
احمر، به منظور کمک به بیماران نیازمند 

راه اندازی شده است. 
تقاضا  خیرین  و  همشهریان  همه  از  ما 
می کنیم در این امر خیر و خداپسندانه 

شرکت کنند.«

سه دستگاه اکسیژن ساز برای درمانگاه 
امام هادی شهرستان بختگان

اهداء دو دستگاه ویلچر به بانک 
امانات هالل احمر نی ریز

//

//

//
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بهزیستی
چرا مستمری ..... را از تیرماه تاکنون قطع کرده اند؟ 
یارانه نفری 45 هزار تومان است و 4 نفر می شود 182 
هزار تومان. چرا آقای ..... می گوید 400 هزار تومان؟ 
می گوید یارانه و مسکن داری؛ خب بدهکاری قسط 
مسکن را چه کسی دارد می دهد؟ چه کسی از 4 نفر 
دست تنها نگهداری می کند؟ آقای ..... هم مرتب فقط 
حرف می زند و می گوید برایت شغل پیدا می کنم.  3 

ماه است فیش بیمه با تأخیر پرداخت می شود؛ چرا؟

پاسخ بهزیستی:
با سالم و احترام، در پاسخ به شهروند گرامی به 
استحضار می رساند مستمری ماهیانه نامبرده طبق 
دستور العملهای اجرایی سازمان بهزیستی به دلیل 
پذیرش در مراکز نگهداری و مراقبتی شبانه روزی 
قطع شده و پس از ترخیص از مراکز، مجدداً در 
سامانه مربوطه ثبت گردیده و اخیراً نیز مستمری 
ایشان تأیید شده است. در مورد پرداخت حق بیمه 
خویش فرمایی نیز در صورت تأمین اعتبار استان 
واریز می گردد. الزم به ذکر است خانواده نامبرده 
تحت حمایت کمیته محترم امداد امام خمینی)ره( 
محترم  اداره  آن  از حمایتهای  و  است  شهرستان 

بهرمند می باشند.

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

می فروشد، بیشتر قسمتهایش خمیر است.
2- لطفًا فکری به حال نانوایی ها کنید. نانهای لواش 
که خمیر است و برشته نیست. نانوایی های سنگک 

هم که از وقتی گران شده، نانهایشان آب می رود. 
3- صبح جمعه 90 درصد نانوایی ها تعطیل هستند. 
مردم چه کنند؟ نانوایی کنار ..... بسته است و در همه 
محله امام مهدی، فقط نانوایی آزادگان باز است که 

آن هم ساعت هفت و نیم شروع به نان پختن می کند.

پاسخ جهاد کشاورزی:
با سالم و احترام 

1 و 2- در دستورکار بازرسان قرارگاه امنیت غذایی 
قرار دارد.

3- نانوایی های متخلف شناسایی شدند و تشکیل 
پرونده انجام و از سهمیه آرد آنها کسر شد.

فرمانداری - تعاون، کار و رفاه اجتماعی - 
مسئوالن شهرستان

یک کارخانه سنگبری مدرن در شهر نی ریز راه اندازی 
شد که به گفته خودشان همه کارکنان این کارخانه 
بومی خواهند بود. ولی متأسفانه حدود نیمی از این 
کارکنان را از شهر استهبان انتخاب کرده اند. من یکی 
از کارگران این کارخانه بودم که بعد از این که اخراجم 
کردند، به سرعت یک نیروی جایگزین را از استهبان 

انتخاب کردند.
جا دارد از همین جا بابت داشتن چنین کارآفرینی، 

به فرمانداری استهبان تبریک عرض کنم.
لطفًا این موارد رار پیگیری کنید.

پاسخ مشترک فرمانداری و اداره تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی:

در پاسخ به سؤال مطرح شده توسط شهروند محترم 
به اطالع می رساند چنانچه کارگر مذکور به دلیل 
غیر موجه از ناحیه کارفرما اخراج شده، می تواند با 
خواسته بازگشت به کار، به اداره تعاون کار و رفاه 
اجتماعی مراجعه و نسبت به تنظیم دادخواست اقدام 
نماید. در خصوص جذب نیروی کار غیر بومی، ضمن 
این که هیچ گونه منع قانونی وجود ندارد، در راستای 
ایجاد اشتغال و رفع بیکاری در شهرستان، بر جذب 

نیروی کار بومی تأکید شده است.

نماینده مجلس
هفته گذشته طرحی در مجلس تصویب شد که به 
موجب آن  دولت مکلف به انتقال آب از دریای عمان 
به استان سیستان و بلوچستان و شیرین کردن آن 
شد. این در حالی است که ساالنه حجم زیادی آب 
شیرین از همین مناطق به صورت سیالب و با ایجاد 
خسارات فراوان به دریا می رود و استفاده ای از آن 
نمی شود. حال با صرف هزینه زیادی می خواهیم آن 
را شیرین کنیم و به محیط زیست آسیب برسانیم، در 

طول مسیر طوالنی ناهموار و سرباالیی، پمپاژ کنیم 
و دوباره به این مناطق برگردانیم. به نظر می رسد بهتر 
باشد در این مناطق، مواقع بارندگی و سیالب آب 
شیرین را با روشهای مناسب در زیر و سطح زمین 
ذخیره تا ضمن جلوگیری از بروز سیالبهای مخرب، 

در زمان نیاز از آن استفاده شود.

پاسخ روابط عمومی، اموررسانه و فضای 
مجازی دکتر طهماسبی:

با سالم خدمت شهروندان گرامی، ضمن تشکر از 
دغدغه های زیست محیطی مردم شریفمان که بسیار 
بجا و بحق می باشد، قطعًا همه ظرفیت علمی و فنی 
کشور با تحلیل، مطالعه ، تعقل ، برنامه ریزی، تحقیق 
پیرامون طرحهای اجرا شده اینچنینی در گذشته 
کشور خودمان و سایر کشورها و دیدن چشم انداز 
و  نظرات  طرحهایی  چنین  اجرای  برای  آینده، 
پیشنهادات نهایی خود را ارائه می نمایند و بر اساس 

نظر متخصصان امر موضوع پیگیری می شود. 
در عین حال دغدغه شما شهروند عزیز و گرامی قطعًا 
دغدغه همه مردم و نماینده محترم است و به مراجع 

مربوطه منتقل خواهد شد.

صمت
و  خوردن  آماده  معمولی  کوبیده  کباب  سیخ  هر 

تحویل مشتری، چند گرم باید باشد؟ 
کوبیده  سیخ  دو   ،..... بیرون بر  از  من 
یکی  کردم؛  وزنشان  و  گرفتم  معمولی 
بود. گرم   58 دیگری  و  گرم   50 آنها   از 

قیمت هم سیخی 14هزارتومان.

پاسخ صمت:
سالم و عرض ادب خدمت شهروند عزیز.

وزن کباب کوبیده خام و قبل ازپخت، در آنالیز 80 
گرم مصوب شده و وزن کباب کوبیده بعد از پخت 
مالک محاسبه نیست. قیمت 14000 تومان صحیح 

است و تخلفی مرتکب نشده اند.

ثبت اسناد و امالک
1- چرا دفاتر ثبت اسناد و محضرها، وکالتنامه برای 

انتقال خودرو و تعویض پالک صادر نمی کنند؟
2- تکلیف سند خودرو چه شد؟ باالخره برگ سبز 

سند خودرو محسوب می شودیا نه؟
نی ریزان فارس؛ با سالم و درود فراوان. به خبر درج 
شده در صفحه 4 همین شماره با عنوان »برگ سبز 

خودرو سند مالکیت است« مراجعه فرمایید.

نی ریزان فارس
1- ماجرای سماور چه زیبا بود. حیف که مردم اهل 
کتاب خواندن نیستند. با وجود نداشتن شادی این 
روزها، خواندن کتاب و دانستن ارزش دارد؛ ممنون 

از چاپ.
نی ریزان فارس؛ با سالم و درود فراوان. از توجه 
جنابعالی به مجله نی تاک سپاسگزاریم. امیدواریم 

فرهنگ مطالعه در جامعه نهادینه شود.
2- سالم، مجله نی تاک و گزارش اجاره های نجومی 
را خواندم. وقتی افراد چه زن سرپرست و چه مرد 
در زمان ارزان بودن فکر خانه نبودند، نتیجه این 
می شود. مگر مسکن مهر نبود؟ مگر وام نبود؟ همه 
گفتند دور است، حیاط ندارد، خانه بزرگ نیست و 
رفتند ماشین خریدند. باید مثل قدیم اول در یک 
اتاق در خانه پدرشوهر و مادر زن زندگی کنند؛ مگر 
چه می شود؟ تا این که پس انداز کنند و خانه بخرند. 
اگر آن زمان قانون و تربیت درست بود، امروز چنین 

گرفتار نبودند. 2 بچه کافی بود؛ اما گوش نکردند.
نی ریزان فارس؛ با سالم و درود فراوان. از اظهار نظر 

جنابعالی سپاسگزاریم.
3- در مورد مطلب »دام دو میلیون دالری برای یک 
نی ریزی«،  امروز به من هم همین پیامها را دادند. 
آدرس و شماره داد، من هم وسوسه شدم و ناخودآگاه 
آدرس را کپی کردم در اینترنت و جستجو کردم. 
ممنون از شخصی که اینها را نوشت. من هم به خاطر 
وضعیت مالی می خواستم این کار کنم؛ ولی شکر 

خدا زود فهمیدم.
امید  فراوان.  درود  و  سالم  با  فارس؛  نی ریزان 
است همگان به هشدارها توجه کنند و اکنون که 
فضای مجازی دائم در حال توسعه است، مواظب 

کالهبرداری های اینترنتی باشند.

 ادارات، سازمانها و نهادهایی که در این 

شماره به سؤاالت و انتقادات مردمی پاسخ 

نداده اند:
ثبت اسناد و امالک

فاطمه زردشتی نی ریزی، نی ریزان فارس:

رفته رفته شدت  بحثی که  با یک بحث کوچک شروع می شود.... 

بلند  فریادهای  فریاد می دهد...  به  را  می گیرد، صداها جای خود 

و متعاقب آن فحش و ناسزا و در آخر کتک و کتک کاری...مشت 

و لگدهایی که با گریه  زن همراه است و جیغ و التماس بچه ها...

از قدیم و ندیم گفته اند دعوا نمک زندگی  است؛ اما هنوز هم هست 

در بسیاری از خانواده ها که این دعواها با خشونت همراه است، مرد 

کتک می زند و صد البته این زن است که در اکثر  موارد زیر مشت 

و لگدهای مرد مجبور به سکوت می شود...

شبی نیست که جر و بحث نکنند
از  بارها  و  بارها  حال  به  تا  که  است  زنی  هزاران  از  یکی  ملیحه 

میانی  در  پا  اگر  بسا  چه  که  کتک هایی  خورده،  کتک  همسرش 

کشیده  بیمارستان  به  کارش  نبود،  پایین شان  طبقه  همسایه  

می شد...

خانم ل 49 ساله و همسایه ملیحه است. می گوید: »شبی نیست 

صداهایشان  و  سر  دیگر  باشند.  نداشته  بحث  و  جر  هم  با  که 

برایمان یک چیز عادی شده. آن طور که از ملیحه شنیده ام، سر 

هر چیز کوچکی با همسرش بحث می کنند و کاًل آبشان توی یک 

صدای  آن  بند  پشت  می  گیرد،  باال  که  حرفشان  نمی رود.  جوی 

گریه  ملیحه را می شنوم و جیغ و فریاد بچه ها... فردای روز بعد 

ماجرای  و  خانه امان  می آید  کبود  صورت  و  دست  با  ملیحه  هم 

باال  زیادی  کارشان  هم  باری  چند  می کند.  تعریف  را  دعوایشان 

گرفته بود که من و همسرم وساطت کردیم؛ وگرنه خدا می داند 

کار به کجا ختم می شد.«

خانم ل ادامه می دهد: »نه این که در هیچ خانواده ای بحث نباشد، 

هست! اما فکر نمی کنم به این شدت. خوِد من و همسرم با وجود 

گاهی  اما  زندگی می کنیم،  با هم  است  این که حدود سی سال 

همسرم  هم  باری  چند  اوایل  آن  چرا؟  دروغ  می شود.  دعوایمان 

دست رویم بلند کرد؛ اما خب رفته رفته با آمدن و بزرگ  شدن 

بچه ها، این کارش را ترک کرد.«

به  محدود  تنها  آزاری  همسر  امامیان،  فرنوش  دکتر  گفته   به 

کشورهای فقیر و غیرصنعتی نیست؛ بلکه پدیده ای جهانی تلقی 

می شود و کتک زدن همسر ممکن است توسط هر کسی و در هر 

لباسی انجام شود. 

عامل  می تواند  زیادی  دالیل  دارد  عقیده  روانشناس  پزشک  این 

خشونت مرد علیه همسرش باشد. یکی از آنها اعتقاد به مردساالری 

است که در آن هر عمل یا حرفی خالف نظر مرد، با کتک خوردن 

مجازات می شود.

ِاعمال  علل  دیگر  از  پایین،  نفس  به  اعتماد  و  نابالغ  شخصیت 

و  جسمی  آزار  تجربه ی  همچنین  است.  خانواده  علیه  خشونت 

عاطفی از کودکی توسط والدین و اطرافیان نیز باعث می شود که 

فرد در بزرگسالی این خشم را نسبت به خانواده خود اعمال کند.

عین تخم چشمم دوستش دارم؛ چرا بزنمش؟
احمد قانع اما از کسانی است که به گفته خودش، پس از گذشت 

با  خاصی  بحث  هیچ  تاکنون  مشترکشان،  زندگی   از  سال   20

همسرش نداشته.

می گوید: »نه این که بحث نکنیم، بحث که بین همه  زن و شوهرها 

هست؛ اما خب با خنده و شوخی بحث را تمام می کنیم.«

در مورد این که تا به حال روی همسرش دست بلند کرده یا نه، 

می گوید: »خدا نیاورد آن روز را! عین تخم چشمم دوستش دارم. 

چرا باید چنین کاری کنم؟«

دلم خنک شد که جوابش را دادم!
زینب  قول  به  شاید  و  است  جاده  راننده   ساله   34 زینب  همسر 

خانم به همین خاطر است که نسبت به دیگر زن و شوهرها کمتر 

دعوایشان می شود.

می گوید: »چون همسرم بیشتر وقتها خانه نیست، سعی می کنم 

زمان هایی که خانه است زیاد با او بحث نکنم؛ اما خدایی گاهی 

نمی کنیم؛  بحث  هم  خاصی  موضوع  سِر  نکرد.  بحث  نمی شود 

بزن  اصاًل دست  خانواده هایمان!  مواردی  در  یا  بچه ها  سِر  بیشتر 

ندارد. زمان هایی هم که دعوایمان می شود، اغلب دو نفری سکوت 

می کنیم و بعد کم کم سِر صحبت را باز می کنیم. البته این را هم 

این که در دعوا  از  بگویم که در مواردی اصاًل پشیمان نمی شوم 

تنها می شوم، پیش خودم  با خودم که  داده ام.  را  جواب همسرم 

می گویم خوب کردم جوابش را دادم، حقش بود، دلم خنک شد!«

دعوا و گران شدن دیه ها!
»آنقدر دیه ها گران شده که مگر کسی جرئت می کند روی زنش 

دست بلند کند؟«

این را مجید اهل با خنده می گوید.

ادامه می دهد: »با همسرم بحث می کنیم، اما جر و بحث نه! مانند 

بیشتر زن و شوهرها، اکثر بحث هایمان هم سِر مسائل مالی است. 

بحث  آنقدر  نمی دهیم.  انجام  خاصی  کار  هم  بحث کردن  موقع 

هم  را  این  البته  شود!   خسته  یکی امان  حال  هر  به  تا  می کنیم 

نکرده ام.  بلند  دست  همسرم  روی  هیچ گاه  حال  به  تا  که  بگویم 

چرا؛ بچه هایم را به خاطر شیطنت هایشان چند باری کتک زده ام؛ 

اما همسرم را نه. البته بوده اند کسانی که شنیده ام همسرشان را 

حسابی کتک زده اند؛ اما خودم نه، این کار را نکرده ام!«

بارها از شوهرم کتک خورده ام
طاهره 29 ساله اما از زنانی است که بارها از شوهرش کتک خورده.

می گوید: »کاًل دست بزن دارد و تا تقی به توقی می خورد، دست 

فکر  باشد،  موضوعی  چه  سر  نمی کند  فرقی  می کند.  بلند  رویم 

می کند با این کارها می گویند به به عجب مرد باجربزه ای است و 

چقدر همسرش از او حساب می برد. آخرین باری که بحثمان شد، 

همین چند روز پیش بود که به خاطر این که کمی غذا شور شده 

بود، سیاه و کبودم کرد و تا چند روز مجبور شدم جلوی بقیه لباس 

آستین بلند بپوشم تا کبودی دستم معلوم نشود. یک بار هم که به 

شدت دعوایمان باال گرفت، سرم را محکم به در کوبید؛ به طوری 

که شیشه در شکست. البته این را هم بگویم که من هم در دعوا 

سکوت نمی کنم و همیشه جوابش را می دهم و همین حرص او را 

درمی آورد! توقع دارد هر چه دوست دارد بگوید و من اصاًل به روی 

خودم نیاورم؛ خب نمی شود، می شود؟«

زنی را می شناسم که روی شوهرش چاقو کشیده!
حسن بنایی اما معتقد است دوره، دوره ی زن ساالری است.

رئیس  زن  خانواده ها  بیشتر  در  االن  که  من  نظر  »به  می گوید: 

است و هر کاری دلش بخواهد می کند. یک طوری حرف، حرف 

زن است.«

ادامه می دهد: »در همه  خانواده ها بحث هست و مسلمًا خانواده  

ما هم از این قاعده مستثنی نیست. اکثر بحثها هم به خاطر یک 

سری پافشاری ها همراه با اصرار زیاد است و البته مسائل مالی هم 

بی تأثیر نیست.«

نه،  یا  به کتک کاری رسیده  به حال کارشان  تا  این که  در مورد 

یکی  ازدواج،  اوایِل  آن  کرده ام.  ازدواج  است  می گوید: »20 سال 

دوبار، آن هم در حد یکی دو تا سیلی پیش آمد؛ اما بعد از آن نه! 

کاًل دست بزن ندارم؛ اما بیشتر وقت هایی که دعوایمان می شود، 

وسایل را پرتاب می کنم و چیزهایی را می شکنم! بچه هایم را هم 

هیچ وقت نزده ام. البته بعد از دعوا، سریع پشیمان می شوم. خیلی 

وقتها بوده که بعد از دعوا با همسرم، گل خریده ام و عذرخواهی 

کرده ام. حتی وقتهایی بوده که در شروع جر و بحث مقصر نبوده ام 

و در شروع آشتی پیشقدم شده ام.«

بنایی ادامه می دهد: »همان طور که گفتم، االن دوره مردساالری 

تمام شده و کمتر پیش می آید که مردی روی زنش دست بلند 

کند.  زنی را می شناسم که شیشه شکسته و با شیشه شوهرش را 

زخمی کرده یا روی شوهرش چاقو کشیده!«

می خندد...

»می بینید؟ به این ها می گویند زن!«

مردهای قدیم بیشتر دست بزن داشتند
مردهای  به  نسبت  قدیم  مردهای  است  معتقد  ساله   56 صغری 

امروزی بیشتر دست بزن داشتند.

می گوید: »همین شوهر خودم! مگر می شد با او دو کالم حرف زد؟ 

اوقات تلخی داشت که نگو و نپرس! دعوایمان که می شد، حرفی 

که نمی زد نبود. کتک هم تا دلتان بخواهد از او خوردم. البته نه 

تنها من، اکثر زن های دوران ما به همین صورت بودند. مثل االن 

و طالق کشی  می آید، طالق  پیش  بحث کوچک  تا یک  که  نبود 

باشد. زن با چادر سفید می رفت خانه  بخت و با کفن برمی گشت. 

اغلب بحث های آن زمان هم مثل بحث ما سر مادرشوهرها بود. 

االن  می کردند.   پر  را  آنها  و  پسرهایشان  پای  زیر  می نشستند 

و کمتر  دو ساکت شده ایم  بچه ها هر  بزرگ شدن  با  نه!  دیگر  اما 

دعوا می کنیم. بحث مان هم که می شود، سریع موضوع را عوض 

می کنیم تا کار به جاهای باریک نکشد.«

ادامه می دهد: »دخترهای امروزی اما این طور نیستند. همین  پسر 

خودم مگر جرئت دارد به زنش بگوید باالی چشمت ابرو؟ درسته 

قورتش می دهد... البته خب هنوز هم هستند مردهایی که دست 

روی زنشان بلند می کنند و در اقوام خودمان هم یکی دو نفری 

پیدا می شوند.«

اگر بچه ها نبودند...
مهدی 49 ساله، کارمند است و 19 سال است که ازدواج کرده.

می گوید: »بحث  کردن در خانه  ما یک چیز تکراری است. ما اداری 

هستیم و بیشتر بحثمان سر اقتصاد و تورم و بی پولی است. خب 

می کنیم.  آشتی  دوباره  و  می کنیم  قهر  مدت  یک  دعوا،  از  بعد 

سعی می کنیم جلوی بچه ها بحث نکنیم؛ اما گاهی نمی شود. البته 

یکی دو بار آن اویل ازدواجمان روی زنم دست بلند کردم؛ ولی 

دیگر تکرار نشد و بیشتر از همه هم به خاطر بچه ها بود. من فکر 

می کنم اگر این بچه ها نبودند، بیشتر از 80 درصد زندگی ها از هم 

می پاشید و به طالق منجر می شد.«

زبان سرخ سر سبز می دهد بر باد...
مهدی 37 ساله عقیده دارد بیشتر دعواها و بحث ها به خاطر زبان 

درازی زنان و کوتاه نیامدنشان در دعوا است.

می گوید: »اگر زن خوددار باشد و جواب شوهرش را ندهد، مرد هم 

بعد از چند دقیقه خواه ناخواه پشیمان می شود؛ اما مشکل اینجا 

است که بیشتر زنها در دعوا کوتاه نمی آیند و همین می شود که به 

قول معروف زبان سرخ سر سبز می دهد بر باد!«

است،  کار زشتی  واقعًا  این که کتک زدن زن  ادامه می دهد: »در 

مشکالت  و  زندگی  فشار  که  شرایطی  در  اما خب  نیست؛  شکی 

توقع  آنها  می آورد،  فشار  خانواده  مردهای  به  قدر  این  اقتصادی 

دارند زنها بیشتر درکشان کنند و وقتی درکی نباشد و بحث شود، 

کار هم به کتک و کتک کاری می رسد.«  

در مورد این که تا به حال در دعوا زنش را کتک زده یا نه، می گوید: 

»اگر بخواهم راستش را بگویم، بله چندین بار، و هر بار هم با دیدن 

گریه های او پشیمان شده ام و با خودم عهد کرده ام که  دیگر این 

کار را تکرار   نکنم. اما خب موقع عصبانیت واقعًا آدم گاهی کنترلش 

را از دست می دهد. به نظرم اگر بشود با گفتگو مسائل را حل کرد 

خیلی بهتر است؛ اما خب گاهی واقعًا نمی شود.«

*****

در ادامه گزارش سعی کردیم آماری هم در این زمینه از دادگستری، 

بیمارستان، اورژانس 115 و بهزیستی بگیریم. مراکز و سازمانهایی 

که خود معتقدند موارد همسرآزاری و حتی کودک آزاری بخصوص 

در دوران خانه نشینی کرونا زیاد شده و رو به افزایش است.

زمینه  این  در  آماری  متأسفانه  و  نرسید  نتیجه  به  ما  تالش  اما 

نداشتند یا نخواستند بدهند...

همسرآزاریدرنیریز

از نمک زندگی تا کبودی دست و پا
عین تخم چشمم دوستش دارم؛ چرا بزنمش؟
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غضنفرنژاد رئیس دادگستری:

هرکس در تکمیل روگذر کم کاری کند، 
باید محاکمه شود

/       دادستان نی ریز: همه عوامل دخیل در تأخیر تکمیل روگذر باید پاسخگو باشند.
/       نماینده مجلس: 10 میلیارد از وزیر گرفته ام، چرا تخصیص نیافته؟ از وزیر در صحن علنی سؤال خواهم کرد.

/       فرماندار: هدف از پیگیری روگذر کسب رضایت مردم است.

نای ذی خبر:
سه شنبه 28 دی ماه 1400 با فراخوان شهسوار 
دادستان شهرستان نی ریز، زاهدی مدیرکل 
راه و شهرسازی استان فارس و پیمانکار پروژه 
نی ریز  دادگستری  در  جلسه ای  در  روگذر 

شرکت کردند.
مردم،  نماینده  طهماسبی  جلسه  این  در 
دادستان،  دادگستری،  رئیس  غضنفرنژاد 
شهردار  تأمین،  شورای  اعضای  و  فرماندار 
نی ریز، رؤسای شورای شهر و شهرستان نی ریز، 
رئیس نظام مهندسی و رئیس راه و شهرسازی 

نی ریز حضور داشتند. 
در ابتدا غضنفرنژاد هدف از برگزاری جلسه را 
ورودی  روگذر  تکمیل  عدم  دالیل  پیگیری 
شهر نی ریز و پیگیری جدی این موضوع از 
طرف مدعی العموم )دادستان( اعالم نمود و 
از مدیر کل راه و شهرسازی خواست تا دالیل 

منطقی خود را در این خصوص اعالم نماید. 
وی تأکید نمود: این جلسه باید خروجی داشته 
باشد و صرف دور هم نشستن و صحبت کردن 

مشکلی را حل نمی کند.
رئیس دادگستری نی ریز اعالم نمود پل روگذر 
حق مردم نی ریز است و ادامه روند بی توجهی 
به این پروژه جز بدبینی به نظام و مسئوالن 

حاصل دیگری ندارد.
غضنفرنژاد افزود: آثار بد تمام نشدن کارهای 
مسائل  حتی  جامعه  جوانب  برهمه  عمرانی 
فرهنگی اثرگذار است و نباید مسئوالن مربوطه 

به راحتی از کنار این مسائل عبور کنند. 
نماینده قوه قضائیه در شهرستان نی ریز خطاب 
به مدیرکل راه و شهرسازی اعالم کرد: دادستان 
به عنوان مدعی العموم خواستار تکمیل هر چه 
سریعتر این پروژه است و باید خسارتهای وارده 

از اداره کل راه وشهرسازی مطالبه گردد.
غضنفرنژاد در پایان سخنان خود گفت: طبق 
تکلیفی که قانون به دستگاه قضایی واگذاشته 
هستیم،  موضوع  این  پیگیری  به  مکلف  ما 
هرکسی در این پروژه کم کاری یا ترک فعل 

کرده باید محاکمه شود.
دادستان  شهسوار  غضنفرنژاد،  از  پس 
به مدیر کل راه و  شهرستان نی ریز خطاب 
درخصوص  گفت:  فارس  استان  شهرسازی 
نی ریز  شهر  روگذر  پل  تکمیل  عدم  چرایی 

توجیه نکنید،توضیح دهید!
تضییع  خاطر  به  کرد:  تأکید  همچنین  وی 
حقوق عامه در تأخیر تکمیل این پروژه قضیه 

را به دادستان مرکز منتقل خواهد نمود و قطعًا 
همه عوامل دخیل در تکمیل این پروژه و حتی 
کسانی که پروژه را شروع کرده اند باید از کار 

خود دفاع کنند و پاسخگو باشند.

زیتونکاریهاخلعیدمیشوند
و  تکلیف  تعیین  ادامه خواستار  شهسوار در 
خلع ید فوری اراضی موصوف به زیتون کاری 
شده در انتهای فاز دو شهرک شهیدان رجایی و 
باهنر شد و در این خصوص از ریاست اداره راه و 
شهرسازی و مدیر کل استانی این اداره توضیح 

خواست .
دادستان نی ریز با بیان اینکه وضعیت قیمت 
زمین در نی ریز اصاًل خوب نیست خطاب به 
مسئوالن عنوان کرد: در خصوص قیمت باالی 
زمین های مسکونی باید به فکر افراد مستضعف 
و کم توان مالی بود، من به سبب پرونده هایی 
می شود  سرازیر  دفترم  سمت  به  روزانه  که 
از نزدیک مشکالت باال بودن قیمت زمین و 
اجاره بهای مسکن را لمس می کنم ، من زن و 
شوهران جوان زیادی را می بینم که به جهت 
نبود مسکن آواره شده اند، من خانوداده های 
اجاره  دلیل  به  که  می بینم  را  بی سرپرستی 

بهای باال با مخاطرات زیادی رو برو هستند. 

وعده10میلیاردیبرایپروژه
نماینده مردم در مجلس شورای اسالمی پس 

از دادستان به بیان نقطه نظرات خود پرداخت.
طهماسبی ضمن تشکر از زحماتی که زاهدی 
در سایر حوزه های شهرستان از جمله گردنه 
الی رز متحمل شده، عنوان نمود: امروز مردم 
ازما نمی پذیرند که در تکمیل روگذر وعده 

آینده را دهیم.
وی خطاب به مدیر کل راه و شهرسازی گفت: 
هفته گذشته 10 میلیارد تومان از وزیر برای 
این پروژه قول بودجه گرفتم و به شما اعالم 
کردم اما شما باید پیگیری می کردید تا این 

پول واریز شود.
در  زاهدی  که  توضیحاتی  به  توجه  با  وی 
پل  این  به  بودجه  تخصیص  عدم  خصوص 
در میانه سخنان مسئوالن ارائه نمود گفت: 
وزیری که نتواند برای چنین پروژه ای که سالها 
بر زمین مانده و خطرات جانی و مالی فراوانی 
را برای مردم موجب گردیده، تصمیمی قاطع 
بگیرد و بودجه اختصاص دهد شایسته نشستن 
پشت میز نیست و قطعًا در اولین حضورم در 

ایشان طرح سؤال خواهم  از  صحن مجلس 
نمود.

و  استهبان  نی ریز،  شهرستان های  نماینده 
بختگان ضمن تعیین ضرب العجل یک هفته ای 
برای آسفالت، تسطیح و تعمیر معابر کنار پل 
و جمع کردن فنس های کارگاه ساخت پل تا 
کنار ستون ها برای باز شدن معبر و حرکت 
خودروها و تسهیل در کار مردم  خطاب به مدیر 
کل راه و شهرسازی گفت:  بر سر تکمیل این پل 
با هیچ کس تعارف نداریم و هر اقدام قانونی و 
منطقی در جهت تکمیل یا حتی جمع کردن 
پروژه می بایست در کوتاه مدت تعیین تکلیف 

و به مردم اعالم شود. 
فرماندار شهرستان نی ریز نیز در ادامه با بیان 
شده  مطرح  مطالبات  تأیید  ضمن  مطالبی 
پیگیری ها  این  همه  از  هدف  نمود:  عنوان 
رضایت مردم و دفاع از حق و حقوق آنان است 
خصوصًا  مسئوالن  تالش  با  امیدواریم  که 
این  مدیرکل محترم هر چه زودتر وضعیت 

پروژه تعیین تکلیف گردد. 

پیگیرجذب10میلیاردپروژهمیشوم 
زاهدی مدیر کل راه وشهرسازی در ادامه با بیان 
اینکه به هیچ عنوان تخصیص بودجه ربطی 
به حوزه مدیریتی او ندارد و اختصاص بودجه 
جهت محور فسا به سیرجان که پل روگذر و 
با  است  پروژه  این  از  گردنه الی رز قسمتی 
ذکر جزئیات هزینه کرد در قسمت های پروژه 
عنوان نمود: وقتی بودجه ای جهت پروژه محور 
یاد شده اختصاص می یابد باید با ذکر کیلومتر 
و مکان دقیق هزینه کرد پروژه به ما اعالم شود 
و امکان جابجایی بودجه و هزینه در محل پل 

روگذر وجود ندارد. 
وی عنوان کرد: در شروع کار این پروژه چند 
با  عده ای  شد،  برگزار  فرمانداری  در  جلسه 
اجرای آن مخالف بودند و دالیل خود را نیز 
بیان کردند و هم اکنون نیز یک بال این پروژه 
و  نشده  انجام  است  امالکش  آزادسازی  که 
باید توسط مسئوالن مربوطه در شهرستان 

خریداری، آزادسازی و در اختیار ما قرار گیرد.
وی در خصوص تعیین ضرب االجل جمع آوری 
فنس ها، ترمیم و تسطیح معابر فعلی گفت: هر 
چند ما خودسر این فضا را نبسته ایم و مصوبه 
شورای شهرستان را در این خصوص داریم، 
اقدامات  این  دستور می دهم در اسرع وقت 
صورت پذیرد و پیگیر جذب 10 میلیاردی که 

دکتر طهماسبی عنوان کردند از وزیر می شوم 
و تمام تالش خود را در جهت تعیین تکلیف 

پروژه خواهم نمود. 

خلعیدانجاممیشود
مدیر کل راه و شهرسازی همچنین در خصوص 
خلع ید زمین های زیتون کاری شده عنوان 
کرد: با تالش اداره راه و شهرسازی نی ریز برای 
همه موارد پرونده تشکیل گردیده و در مراجع 
قضایی در حال پیگیری است و خلع ید انجام 

می شود.
وی همچنین در خصوص اختصاص زمین به 
متقاضیان مسکن گفت: 58 هکتار زمین پشت 
دانشگاه آزاد به تازگی برای این طرح آزاد شده 
و 33 هکتار هم در کارگروه استان در حال 

پیگیری می باشد.

قیمتزمیننیریزدرمواردیارزانتراز
شهرهایهمجواراست

این مدیر استانی در خصوص قیمت زمین های 
ارائه شده نیز عنوان نمود: قیمت ها مصوب و 
همسان در کل کشور است و حتی در مواردی 
همجوار  از شهرستان های  زمین  قیمت های 

ارزانتر است.
نمود:  عنوان  غضنفرنژاد  جلسه  پایان  در 
امروز در حکومت جمهوری اسالمی هر کس 
مسئولیت قبول کند باید تا پای جان در خدمت 
از  تعدادی  اینکه  و  نماید  کوشش  مردم  به 
کارکنان فالن اداره کم است و یا کار زیاد است 

اصاًل توجیه برای کم کاری نیست.
وی اضافه نمود: در دادگستری نی ریز نیاز 
به 20 قاضی داریم اما ما با درک شرایط و 
مدیریت با تنها 10 قاضی که داریم در حال 
خدمت رسانی شبانه روزی به مردم هستیم و 
لذا هیچ مانعی برای یک مدیر انقالبی در ارائه 

خدمت به مردم نباید وجود داشته باشد.
زئیس دادگستری ابراز امیداوری کرد هر چه 
سریعتر پروژه پل روگذر تعیین تکلیف شود و 

شهر از این بالتکلیفی پروژه خارج گردد. 
فقیه  جلسه  این  حاشیه  در  است  نوشتنی 
به عنوان رئیس شورای شهر، قطبی رئیس 
شورای شهرستان و فرغت شهردار نی ریز نقطه 

نظرات خود را بیان کردند.
الزم به ذکر است رئیس مجلس در سفر اخیر 
خود به نی ریز قول داد پیگیر جدی این پروژه 

باشد.

مصطفی صفی به عنوان مدیر جدید برق نی ریز 
منصوب شد.

در مراسمی که در روز دوشنبه 2۷ د ی ماه با 
حضور حمیدرضا جالیر مدیرعامل توزیع برق 
استان انجام گرفت، حکم مدیریت صفی به وی 

ابالغ شد.
در ابتدای این جلسه که در دفتر فرماندار برگزار 
گردید، فرماندار نی ریز گفت: ما مهندس جالیر را 
یک نیروی نی ریزی می دانیم چرا که ایشان سالها 
در این شهرستان زحمت کشیدند و مشکالت 

شهرستان را کاماًل می شناسند.

لزوماحداثایستگاهدوم

دوم  ایستگاه  راه  اندازی  اینکه  بیان  با  هدایت 
پر  سنگ  شهرک  ظرفیت  اینکه  به  توجه  با 
با  گفت:  و  خواند  ضروری  و  الزم  است  شده 
اعتبارات شهرستانی نمی توان آن را افتتاح و به 

بهره برداری رساند.
باید از تولید کننده حمایت کرد و عنوان نمود: 
نی ریز در خصوص روشنایی معابر و مکان های 
در  مخصوصًا  است  روبرو  مشکل  با  مختلف 
روستاها. وی همچنین به نبود روشنایی بلوار 

والیت نی ریز به طول 1800 متر هم اشاره کرد.

وعدهایستگاهدوم 
جالیر که خود 8.5 سال مدیر برق شهرستان 

نی ریز بود با اعالم اینکه مسائل و مشکالت نی ریز 
را به خوبی می شناسد وعده داد تا با مدیریت 

صفی بتواند موانع برقی نی ریز را مرتفع کند.
بسیار خوب  نی ریز  زیرساخت های  وی گفت: 
کارآفرینان  برای  انرژی  تأمین  امکان  و  است 

وجود دارد.
جالیر در رابطه با ایستگاه دوم برق شهرستان 
نی ریز گفت: اقدامات خوبی شده و یک صورت 
جلسه ای با شرکت شهرک ها تنظیم شده و به 
نظر می رسد اگر بتوانیم جلسه ای مشترک با 
شرکت شهرک ها و برق منطقه ای برگزار کنیم 
و هرکس سهم خود را پرداخت کند قابل اجرا 

باشد.

در ارتباط با بلوار والیت نیز با شهرداری نی ریز 
هماهنگی الزم را انجام خواهیم داد و قطعًا به یک 

تفاهمی خواهیم رسید.

خدمتخالصانه
پیشبرد  نی ریز خدمت خالصانه،  مدیر جدید 
شرکت و عملکرد قابل قبول را از برنامه های 
از محمودی  تشکر  و ضمن  عنوان کرد  خود 
شبکه،  توسعه  پیک،  کاهش  پیشین،  مدیر 
روشنایی معابر، نگهداری و تعمیرات به موقع را 
از مهمترین برنامه های پیش روی خود عنوان 

کرد.
گفتنی است مدیر جدید شهرستان از شهروندان 
نی ریزی، دارای فوق لیسانس برق و 15 سال 
سابقه کار می باشد. او پیش از این معاون و رئیس 

اداره بهره برداری نی ریز بود.
زحمات محمودی  از  معارفه  مراسم  پایان  در 
مدیر پیشین برق که در جلسه غایب بود، تجلیل 

شد.

//

دادستان نی ریز:

مراکز جمع آوری ضایعات بدون پروانه 
پلمب می شوند

50 خانواده با کودک کار در نی ریز
مکان های خرید و فروش ضایعات در نی ریز 

پلمپ می شوند.
بر پایه تصمیمی که در شورای شهر نی ریز 
جمع آوری  مرکز   13 فعالیت  شد  گرفته 
ضایعات که به صورت غیرقانونی کار می کنند 

به دستور دادستان پلمب خواهند شد.
شورای شهر نی ریز در جلسه 2۷ دی ماه خود 
با دعوت از رؤسای بهزیستی، کمیته امداد، 
آموزش و پرورش، صمت، و تبلیغات اسالمی 
به دنبال راهکاری برای ساماندهی کودکان 

کار بود.

نیریزچهجذابیتیدارد؟
گفت:  نی ریز  شهرستان  دادستان  ابتدا  در 
مصوباتی در این ارتباط داشته ایم و شناسایی 
گرفته  انجام  نیز  کار  کودکان  خانواده های 
است، برخی تبعه ایرانی هستند و برخی نه. اما 
سؤال اصلی این است که نی ریز چه جذابیتی 

برای آنها دارد که استهبان و فسا ندارد؟
شهسوار در پاسخ به سؤال خود گفت: نی ریز 
تنوع گوناگونی دارد از فصل برداشت انجیر، 
بادام، انار، پسته و حضور کارگران غیر بومی 
و  معادن  و  کار در شهرک سنگ  تا  گرفته 
البته برخی از آنها هم خانواده های زندانیانی 

هستند که به نی ریز آمده اند.
وی در ادامه با بیان اینکه اخراج خانواده ها 
چنین  قانون  گفت:  نیست  درست  شهر  از 
اجازه ای  به ما نمی دهد مثل این می ماند که ما 

به تهران برویم اما اجازه اقامت نداشته  باشیم.

ادامهتحصیل
برای  می توان  که  اساسی  اقدامات  از  یکی 
کودکان کار برداشت ادامه تحصیل آنهاست؛ 
این کار بدون شک مدتی آنها را مشغول درس 
ضایعات  دنبال  به  کمتر  و  می کند  مشق  و 

می گردند.

عاملافزایشاجارهها
عنوان  خود  گفته های  حاشیه  در  شهسوار 
نمود که یکی از عوامل افزایش اجاره بها همین 
خانواده ها هستند که کودکانشان مشغول به 
کار در شهر بوده و آنها خانه ای که یک میلیون 
پنج  تا  چهار  نمی شود  اجاره  بیشتر  تومان 
میلیون تومان اجاره می دهند و در آن خانه 
10 تا 15 نفر زندگی می کنند و چون همه 
آنها مشغول به کار هستند تأمین این مبلغ 

برایشان چندان مشکل نیست.
بر  تا نظارتی  از مسئوالن خواست  شهسوار 
جلوی  و  کنند  معامالتی  بنگاه های  روی 
آنهایی که بدون داشتن مدارک هویتی خانه 

اجاره می دهند، بگیرند.
ما هم قبول داریم که کودکان کار حضورشان 
در ساعات پر ترافیک مناسب نیست و پیشنهاد 
بعدی آن است  که همچون پاکبانان با لباسی 

خاص و در ساعاتی معین نسبت به جمع آوری 
ضایعات اقدام کنند.

خریداران و زبالهگرد کودکان زباله،
زباله

پریش عضو شورا با اعالم اینکه با سه ضلع 
زباله، کودکان زباله گرد و خریداران زباله روبرو 
هستیم گفت: شهرداری به دنبال آن است 
تا طرح تفکیک زباله از مبدأ را اجرا کند و به 
احتمال زیاد از 5-6 ماه آینده اجرایی خواهد 

شد.

تفکیکزباله
شاهسونی عضو شورا با بیان اینکه جمع آوری 
زباله به صورت تفکیک شده باید در شهر انجام 
شود گفت: خرید و فروش ضایعات به راحتی 
انجام می شود و باید بررسی گردد کسانی که 
اقدام به جمع آوری ضایعات می کنند پروانه 
کسب دارند یا خیر؟ و اگر اینگونه نیست با 

متخلفان برخورد شود.

طالیکثیف
افسر دیگر عضو شورا گفت: ما داریم درباره 
بی تردید  و  می کنیم  صحبت  کثیف  طالی 
کسی که درآمد باالیی دارد دست از این کار 
نخواهد کشید. بهتر است کارگروهی تشکیل 
شود و زیر نظر دادستان مسائل را پیگیری 

کنند.

کودکانکارومدسه
مدیر آموزش و پرورش با بیان اینکه مشکلی 
برای ادامه تحصیل این دانش آموزان ندارند 
درخواست کرد تا اطالعات جمع آوری شده 
توسط بهزیستی در اختیار آنها قرار گیرد تا 
نسبت به بازگرداندن دانش آموزان به مدرسه 
اقدام شود البته ولی زاده عنوان نمود که چون 
نی ریز شهر ممنوعه است اجازه تحصیل برای 
دانش آموزان مشکوک التابعه و فاقد هویت را 

ندارد.
چارچوب  در  اینکه  بیان  با  همچنین  وی 
قانون فرمانداری می تواند افراد بی هویت را 
شناسایی و کارت حمایت تحصیلی برایشان 
صادر کند گفت: متأسفانه از سال 13۹۷ تا به 

امروز کارتی صادر نشده است.
شیخعلی از نیروی انتظامی نیز بر راه اندازی 
کارگروه و مشخص شدن وظایف هر کدام از 

ادارات تأکید کرد.

50خانوادهکودککاردرنیریز
اسفندیاری رئیس بهزیستی شهرستان نی ریز 
با بیان اینکه در اواخر شهریورماه پایش این 
خانوار ها انجام شد و تعداد 50 خانوار شناسایی 
شده اند گفت: از این تعداد تنها 1۷ خانوار 
دارای هویت بودند و مابقی هویتشان نامعلوم 

بود.

ضایعاتیهایبیپروانه
فعالیت  اینکه  بیان  با  صمت  اداره  رئیس 
مشاورین امالک رصد می شود گفت: نشانی 
این 50 خانه ای که واگذار شده را به ما بدهید 
تا در گشت های مشترک بررسی شود و اگر 
از طریق دادستانی  دیدیم خالفی رخ داده 

درخواست پلمب خواهیم داد.
با مراکز خرید  ارتباط  قدم زن همچنین در 
و فروش ضایعات گفت: اکثر آنها در منازل 
مسکونی مشغول به فعالیت هستند و حتی 
خودشان در آنجا زندگی می کنند و هیچ کدام 

از آنها پروانه ندارند.
وی با بیان اینکه 2 شرکت مجوز بازیافت از 
اداره صمت گرفته اند گفت: می توان با استفاده 
آوری  به جمع  نسبت  دو شرکت  از همین 

زباله ها اقدام نمود.

خانوادههای برای شناسایی کارت
کودکانکار

درویش زاده مدیر کمیته امداد امام خمینی با 
تأکید بر راه اندازی کارگروه گفت: شاید الزم 
باشد برای این خانواده ها یک کارت شناسایی 
صادر شود تا بتوانیم به راحتی آنها را رصد 

کنیم. 

بازماندگانطرحفاضالبشهری
نوبختی از اداره تبلیغات اسالمی این افراد را به 
جا مانده از طرح فاضالب عنوان کرد و گفت: 
در پروژه فاضالب تعداد بسیار زیادی به این 

شهر آمدند و در نی ریز ماندنی شدند.
نی ریز  شهرداری  از  نمایندگی  به  رجبی 
تفکیک از مبدأ و تفکیک پسماندها را از جمله 

برنامه های پیش روی شهرداری خواند.
شورای  رئیس  و  شهر  شورای  عضو  قطبی 
گماشتن  کار  به  اینکه  بیان  با  شهرستان 
کودکان ممنوع است به بیان ماده واحده های 
قانونی در این رابطه پرداخت؛ هرچند دادستان 
شهرستان نی ریز با بیان اینکه ممنوعیت به 
کارگیری قانون کار در زمانی است که کارفرما 
و کارگر مشخص باشد گفت: اینها در واقع 
توسط پدر و مادرشان به کار گرفته می شوند و 

این قانون برای آنها صدق نمی کند.

پلمبمراکزجمعآوریفاقدپروانه
شهسوار در پایان و در جمع بندی خود گفت: 
آن چیزی که برای کودکان کار دارای ارزش 
به  کاری  و  می باشد  کارتن  و  بطری  است 

زباله های خانگی ندارند.
اگر این ضایعاتی ها فاقد پروانه باشند دستور 
پلمب همه آنها را خواهم داد که در صورت اجرا 
شدنش خود به خود معضل کودکان کار حل 

خواهد شد.

دومین باران زمستانی باز هم برای نی ریز 
و بختگان خوش قدم بود و 10 مرکز باران 
سنجی از 1۹ مرکز بارش باالی 100 میلی متر 
را در مجموع سال زراعی جاری تجربه کردند.

در بارندگی های اخیر پلنگان با بارش شوکه 
کننده 115.5 میلی متر در صدر جدول قرار 
گرفت و مجموع بارندگی های آن منطقه به 

222.1 میلی متر رسید.
هواشناسی  کارشناس  کامرانی  کامران 
در  بارش ها  اینکه  اعالم  با  فارس  نی ریزان 
نظر  به  گفت:  بود  خواهد  نزولی  بهمن ماه 
می رسد پس از این دو موج بسیار پر قدرت 
در دی ماه به خصوص جنوب کشور که در 
و  کرمان  جنوب  هرمزگان،  مانند  جاهایی 
جنوب فارس سیل به راه انداخت، در ادامه 
به خصوص در بهمن ماه احتمااًل ما با چنین 
امواج گسترده ای روبرو نشویم و با افت بارش 

روبرو خواهیم شد.
قابل  بارش  قبلی  سامانه  در  چند  هر 
مالحظه ای داشتیم به طوری که در سطح 

پلنگان  میلی متر،   50 حدود  شهرستان 
یا در مناطق کوهستانی  و  115 میلی متر 
بارید  باران  میلی متر   150 از  بیش  داراب 
اما انتظارات بر پایه پیش بینی ها برای شهر 

نی ریز بیش از این بود که محقق نگردید.
امید است در اسفند و فروردین شرایط نرمال 
را تجربه کنیم اما بعید است بارش دی ماه 

تکرار شود. 
مشاهده  را  اخیر  بارندگی  جدول  زیر  در 

می کنید:

نام ایستگاه 
بارش 
اخیر

سال زراعی
1401-1400

34.۹۹4.8نی ریز 

41103آباده 

115.5222.1پلنگان 

31.38۹.5تم شولی

3۹۹0کوشکک

35۹۹جزین 

82160.5چاه نصرویه

82162.2چنارویه

54.5114ده چاه

23.2۷0.۷ ده وزیر

45.۷10۹دهمورد

52.5111.1ریزاب

3۹104.۹طشک 

30.۷۷8.۷قاسم آباد

42۹6.5قطرویه 

۷6.۷163.4مشکان 

41.4۹۹.3وزیره 

81158.5هرگان 

24۷8کنگاشی

51.1116.1میانگین

عبور 10 نقطه از 100 میلی متر
پیشبینیکاهشباراندربهمنماه

صفی مدیر جدید برق نی ریز 
وعده آقای مدیرعامل: ایستگاه دوم برق نی ریز اجرایی می شود
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سرویس ورزشی: محمدصادق رجبی

سمیه نظری / گروه ورزش 
سر زده به سالن رزمی رفتیم جایی که انتظار داشتیم 
رزمی کاران را ببینیم اما بانوان پیالتس کار در حال 

ورزش بودند.
بانوانی که به دلیل نبود سالن اختصاصی به سالن 

رزمی می آیند.
 در سالن،  شور و شوق حاکم بود. ورزشکارانی که 
همراه با صدای مربی و موزیک مالیم،  حرکات پیالتس 
را انجام می دادند و مربی ایراد حرکات و تکنیکها را 
گوشزد می کرد. سالن نور کافی نداشت و فقط نصف 

سالن تاتامی بود.
منتظر ماندیم تا ورزششان تمام شود و در آخر با آنها 

دور هم نشستیم و گفتگو کردیم که می خوانید:
ورزشازطریقالیو

حمیده مبرا خانه دار است و هفته ای سه بار به سالن 
می  آید:  »4 تا 5 سالی می شود که پیالتس کار می کنم. 
این ورزش مجموعه ای از حرکات اصالحی است که با 
تمرکز بر آن، ذهن و جسم درگیر می شود و عالوه بر 
خوش اندامی، آرامش ذهن را هم به دنبال دارد. من 
که خیلی به این ورزش عادت کردم. حتی در زمانی 
که به دلیل بیماری کرونا تعطیل بود از طریق الیو این 

ورزش را دنبال می کردم و در خانه فعالیت داشتم.«
ادامه می دهد:  »اینجا سالنش بزرگ و خوب است، 
دارد  کمدی  نه  است.  کم  امکاناتش  متأسفانه   اما 
که ما وسایل مان را قرار دهیم و نه کف پوش های آن 
استاندارد است.  اما چون در نی ریز سالن مخصوص 
پیالتس نداریم مجبوریم از همین امکانات بهترین 

استفاده را ببریم.«
درمانکمردرد

محبوبه امتیازجو یک سال و نیم است که پیالتس 
بازی می کند. چند وقتی به دلیل مشغله ای که داشته، 
کرده.   شروع  را  تمرینات  دوباره  اما  نکرده  ورزش 
معتقد است با این وزش سالمتی اش را به دست آورده: 
»قباًل والیبال بازی می کردم. پیالتس ورزش خیلی 
خوبی است و عالوه بر درمان جسمی،  برای آرامش 
و اعصاب هم مفید است. فرق آن با ایروبیک در این 
است که ایروبیک از بیرون باعث عضله سازی می شود 
ولی پیالتس از درون عضله سازی می کند. من قباًل 
کمردرد داشتم که با چندماه تمرین پیالتس بهبود 

پیدا کردم.«
گالیه او این است که کفپوش ها مخصوص پیالتس 
نیست و همچنین سرویس های بهداشتی وضعیت 

بسیار نامناسبی دارد.
خودتانراوقفخودتانکنید

زینب وقاری 28 ساله هم شاغل  است و هم دانشجو؛ 
ولی  باز هفته ای سه بار به سالن می آید و با اشتیاق 
تمرین می کند. می گوید:  »یکی از مهمترین دالیلی 
که به این سالن می آیم اخالق و کار اصولی مربی 
اینجاست. دلیل دیگر ورزش پیالتس است که عالوه 
بر تأثیری که بر جسم می گذارد تمرکز را هم باال 

می برد.«
ورزشبرایپولدارهاست

سالن  دورتادور  »باید  می گوید:   شاطری  آزاده 
پیالتس آینه باشد، اما اینجا چون سالن رزمی کاران 

است آینه ای در آن دیده نمی شود. من به شهرهای 
با  اختصاصی همراه  آنجا سالن  رفته ام.  دیگر هم 
وسایل دارند، اما ما خودمان این وسایل را می خریم. 
اگر پول باشد می توان تخصصی هم کار کرد ولی 

خیلی ها از پس آن برنمی آیند.«
اعتمادبهنفسراباالمیبرد

رقیه وقاری 31 ساله عالوه بر پیالتس به پیاده روی،  
ایروبیک و بدنسازی هم پرداخته اما تأثیر پیالتس را 
در خود بیشتر حس می کند. می گوید: »من کارمندم 
و بعضی وقتها واقعًا از لحاظ جسمی و روحی کالفه 
و خسته می شوم. اما همین یک ساعتی که به اینجا 
می آیم و ورزش می کنم، حس تازگی و نشاط به من 

دست می دهد.«
او از سالن راضی است و تهویه، گرمایش و سرمایش 

آن را خوب می داند.
وقاری به بانوان نی ر یزی توصیه می کند هفته ای 
حداقل یک تا دو ساعت به سالن های ورزشی بیایند 
نفس  به  اعتماد  آنها  به  پیالتس؛ چون  مخصوصًا 
می دهد. می گوید: »پیالتس جسم و روح را درگیر 

می کند و حس خوبی به آدم می دهد.«
اخالقورفتارمربی

زهرا شاطری می گوید: »من چندماهی ایروبیک و 
بدنسازی کار می کردم اما از وقتی به سالن پیالتس 
آمدم احساس می کنم از دویدن گرفته تا ورزش های 

دیگر را بهتر انجام می دهم.«
***

سارا نیرومند 5 سالی می شود که در دو سانس صبح 
و شب با بانوان پیالتس کار می کند. او استقبال از این 
رشته را خوب می داند و می گوید: »در حال حاضر 40 
پیالتس کار  دارم که تقریبًا از رده های سنی 5 سال به 
باال هستند و خوشبختانه روز به روز استقبال بیشتر 

می شود.«
و  می کند  اشاره  ورزش  این  تأثیرات  به  نیرومند 
می گوید: »پیالتس برای همه کاربرد دارد از هر سنی 
و با هر مشکالت جسمی و حتی روحی. من معتقدم با 
انجام تمرین های پیالتس، ارتباطی بین ذهن و بدن 
برقرار می شود و  به محض انجام حرکات، استرس ها 

و اضطراب ها کنار می رود. 
توصیه ام به بانوان شهرم این است که از پیالتس 
غافل نشوند و در کنار هر ورزشی که انجام می دهند 
پیالتس را نیز در برنامه خود داشته باشند. تمرینات 
پیالتس جسم را قوی می کند و به بدن فرم می دهد.«

ادامه  در  نی ریز  رینگ اسپرت 
به  خود  پی در پی  پیروزی های 
جنت شهر هم رحم نکرد و این تیم 

را در خانه اش شکست داد.
از هفته پنجم لیگ برتر فوتسال 
استان جمعه 24 دی رینگ اسپرت 
نی ریز در یک بازی سخت و نزدیک 
و در خانه حریف به مصاف ستارگان 
جنت شهر داراب رفت و این تیم را 
نیز به مانند دیگر نماینده داراب 
یعنی برمن با نتیجه 5 بر 4 مغلوب 

ساخت.
روند پیروزی های رینگ اسپرت در 
حالی ادامه دار است که در تاریخ 
لیگ  در  فوتسال  تیم های  حضور 
نمایندگان  عنوان  به  استان  برتر 
نی ریز هیچ تیمی به این موفقیت 

دست پیدا نکرده است.
این  کسب  با  رینگ اسپرت 
صدرنشین  امتیاز   12 با  پیروزی 
است. الف  گروه   بالمنازع 

در این دیدار پرگل جواد سجادیان 
فرزاد  و  نجفی  حسن  همراه  به 
رینگ اسپرت  دروازه بان  کشاورز 
1 گل و امیرحسین قصابی 2 گل 

برای تیمشان به ثمر رساندند.
تا  سجادیان  جواد  است  نوشتنی 
این جای کار در تمامی دیدارها 

موفق به گلزنی شده است .

روزانه  ورزشهای  کمیته  رئیس 

فارس با حضور در نی ریز از دو مربی 

 1400 تندرستی  لیگ  در  فعال 

تقدیر کرد.

 2۹ چهارشنبه  که  جلسه ای  در 

دی برگزار شد، از سمیه حدادان و 

زهرا محمودی الری دو مربی فعال 

تندرستی1400  لیگ  در  نی ریز 

رئیس  مختاری  شهرام  حضور  در 

ورزش و جوانان،  ابراهیم میرغیاثی 

رئیس هیئت ورزش های همگانی و 

آسیابانی نائب رئیس این هیئت با 

اهدا لوح و کارت هدیه تقدیر شد.

ورزشهای  کمیته  رئیس  موسوی 

روزانه فارس در این جلسه درمورد 

روزانه  ورزش های  اجرای  اهمیت 

این  جایگاه  و  جامعه  عموم  برای 

ورزش های  فدراسیون  در  کمیته 

کم  از  جلوگیری  برای  همگانی 

تحرکی و بی تحرکی جامعه صحبت 

کرد.

بعد از این جلسه موسوی با حضور در 

اداره میراث فرهنگی درمورد  تعامل 

کمیته ورزشهای روزانه و آشنایی 

این  تاریخ  و  قدمت  با  گردشگران 

شهرستان گفتگو کرد.

روزانه  ورزشهای  کمیته  رئیس 

فارس در ادامه بازدید خود از نی ریز 

به مهدکودک گل های بهشت رفت 

این  کودکان  جسمانی  آمادگی  و 

مجموعه را مورد بررسی قرار داد و 

کالس  مجموعه  این  مربیان  برای 

آموزشی شناخت و اهمیت تحرکات 

بدنی کودکان برای جلوگیری از فقر 

حرکتی و ناهنجاری های جسمانی 

برگزار کرد.

از  از دوری چند ساله  بعد  ربیع  مهرزاد 
بیلیارد  در اولین حضورش در یک مسابقه 

چندجانبه قهرمان شد.
رشته  بیلیارد  پاکت  چندجانبه  مسابقه 
تن بال به میزبانی هیئت بیلیارد نی ریز در 
باشگاه بیلیارد هادی به مناسبت سالرزو 

شهادت سردار سلیمانی برگزار شد.
از  کننده  شرکت   20 رقابت ها  این  در 

شهرهای شیراز، سیرجان فسا، استهبان و 
نی ریز حضور داشتند که در پایان مهرزاد 
ربیع از نی ریز اول، جمال مروت از استهبان 

دوم و علیرضا صالحی از فسا سوم شدند.
ربیع بعد از چند سال دوری و به دعوت 

هیئت در مسابقه شرکت کرده بود.
دور برگشت این مسابقه 22 بهمن برگزار 

خواهد شد.

مسابقات  ورزش:  گروه   / رحیمی  علی اکبر 

کمیته قهرمانی باشگاه های کیوکوشین کاراته 

ایچی گکی انتخابی تیم منتخب شهرستان در 

محل  باشگاه جم اسپرت شهرک وزیره با حضور 

80  شرکت کننده برگزار شد.

عهده مجید حقیری  بر  رقابت ها  این  داوری 

سید  صنعتی،  علی  و   کاراته  هیئت  رئیس 

ابراهیم مصطفوی،  محمد حسین همدمی و 

حجت  افدیده بود.

این مسابقات جمعه  24 دی بر گزار شد.

حقیری در مورد این مسابقات گفت: هدف از 

این مسابقات کشف وشناسایی استعدادهای 

برتر شهرستان و دیدن سطح کیفی رزمی کاران 

بود .

گپی با بانوان ورزشکار

پیالتس جسم و روح را قوی می کند
/ انتقاد بانوان از نبود سالن اختصاصی، کمبود امکانات و سرویسهای بهداشتی نامناسب

هفته پنجم لیگ برتر فوتسال فارس

رینگ اسپرت بی رحم مثل همیشه

تجلیل از دو مربی فعال لیگ تندرستی

پس از سالها
بازگشت با قهرمانی

برگزاری انتخابی تیم منتخب
 ایچی گکی شهرستان در وزیره

//

نوبت اول: 1400/11/03  )افسانه - نی ریزان فارس(
نوبت دوم: 1400/11/10 )افسانه - نی ریزان فارس(

نظر به اینکه شهرداری نی ریز قصد دارد به استناد 
ماده 13 آئین نامه مالی شهرداری ها و در راستای 
اجرای بودجه سال 1400 و مجوز شماره 2۷4 مورخ 
1400/01/1۷ شورای اسالمی شهر نی ریز و به استناد 
تبصره 2 ماده 10 قانون زمین شهری و آئین نامه مالی 
شهرداری ها نسبت به فروش امالک مشروحه ذیل از 
طریق آگهی مزایده عمومی اقدام نماید و عواید آن 
را جهت طرح های عمرانی و نیازمندی های عمومی 
شهر هزینه نماید، لذا از کلیه متقاضیان دعوت به 
عمل می آید با در نظر گرفتن اسناد و شرایط ذیل 
پیشنهادات خود را حداکثر تا تاریخ  1400/11/20 
در پاکت سربسته و الک مهر شده به دبیرخانه ی 
محرمانه شهرداری واقع در خیابان طالقانی تحویل 
و رسید اخذ نمایند. ضمنًا جهت اطالع بیشتر با 
شماره تلفن 5320 داخلی 306 و 30۷ یا به سامانه 
Shafafiat.شفافیت شهرداری نی ریز به آدرس

neyriz.ir مراجعه فرمایید.

شرایط :
می بایست  مزایده  در  کنندگان  شرکت  کلیه   -1
به حساب  مبلغ سپرده شرکت در مزایده را نقداً 
01056۹2262004 سپرده شهرداری نزد بانک ملی 

شعبه احمد نی ریزی واریز و فیش مربوطه را ضمیمه 
پیشنهاد نمایند. 

2- به پیشنهادات مخدوش، ناخوانا و فاقد سپرده 
و پیشنهاداتی که خارج از موعد مقرر به دبیرخانه 
داده  اثر  ترتیب  باشد  رسیده  شهرداری  محرمانه 

نمی شود.
مختار  پیشنهادها  قبول  یا  رد  در  3-  شهرداری 

می باشد .
یک  مدت  ظرف  می بایست  مزایده  برندگان   -4
هفته نسبت به واریز بهای زمین خریداری شده به 
صورت نقدی اقدام نمایند، عدم واریز وجه در مهلت 
یک هفته به منزله انصراف شخص برنده مزایده 
می باشد. بدیهی است در صورت عدم اقدام الزم از 
ناحیه خریدار سپرده آنها به نفع شهرداری ضبط 

خواهد شد .
5- چنانچه نفرات اول، دوم و سوم مزایده حاضر به 
انعقاد قرارداد نشوند، سپرده آنها به ترتیب به نفع 

شهرداری ضبط خواهد شد.
6- سند رسمی مالکیت صرفًا به نام شخص برنده 

مزایده انتقال داده خواهد شد و الغیر.
۷- امالک با وضعیت و اوصاف موجود با اطالعات 
مندرج در آگهی مزایده به فروش می رسد و شهرداری 
در رابطه با آبرسانی و برق رسانی به قطعات و اخذ 
هیچگونه   ... و  گاز  و  برق  آب،  انشعاب  هزینه  و 

مسئولیتی ندارد.
8- در صورتی که در اندازه زمین ها تغییراتی ایجاد 
گردد بر اساس قیمت برنده مزایده محاسبه و اخذ 

می گردد.
۹- کلیه هزینه های نقل و انتقال و درج آگهی و 

کارشناسی به عهده برنده می باشد.
10- مزایده مشمول قانون منع مداخله کارکنان 

دولت می باشد.
11- بازدید از ملک یا امالک با هماهنگی شهرداری 
مقدور می باشد و ارائه پیشنهاد شرکت در مزایده به 

منزله بازدید از ملک توسط شرکت کننده می باشد.
12- کمیسیون عالی معامالت رأس ساعت ۹ صبح 
می گردد  برگزار   1400/11/21 مورخ  پنج شنبه 
پیشنهاد  برای  کمیسیون  جلسه  در  شرکت  و 
دهندگان آزاد می باشد و هیچگونه دعوت دیگری از 

شرکت کنندگان به عمل نخواهد آمد.
13- برندگان مزایده می بایست حداکثر هفت روز 
پس از اعالم نظر کمیسیون عالی معامالت نسبت 
به تسویه حساب وجه مربوطه به امالک به صورت 
نقدی اقدام نمایند، در غیر این صورت سپرده آنان به 

نفع شهرداری  ضبط می گردد.
جهت  می بایست  کنندگان  شرکت   -14
به  ریال   500/000 مبلغ  مزایده  اسناد  خرید 
شعبه  ملی  بانک  نزد  حساب011031۷436000 

احمد نی ریزی واریز و فیش مربوطه را جهت تحویل 
مالی شهرداری  امور  به  مهر شده  اسناد  و خرید 

تحویل نمایند. 
توسط  مدارک  و  اسناد  دادن  قرار  ترتیب   -15

شرکت کنندگان در مزایده به شرح زیر است. 
سپرده  واریزی  فیش  اصل  تضمین:  پاکت   15-1
شرکت در مزایده و به همراه اسناد و مدارک مزایده 
و نقشه تفکیکی ملک مورد نظر که به صورت هاشور 
و رنگی به امضاء و اثر انگشت شرکت کننده رسیده 

باشد. در پاکت )الف( 
2-15: برگ پیشنهاد قیمت به طور صحیح و بدون 
قید و شرط و با درج رقم پیشنهادی به عدد و به 

حروف. در پاکت )ب(
پاکت های )الف( و )ب( پلمب شده در پاکت )ج( قرار 
می گیرد و به صورت الک و مهر شده در مهلت مقرر 

به دبیرخانه ی محرمانه شهرداری تحویل می گردد.
درج هرگونه عبارت به غیر از نام و نام خانوادگی و 
)ج(  پاکت  روی  بر  کننده  شرکت  تماس  شماره 
موجب ابطال و رد درخواست شرکت کننده خواهد 

شد.
امور مالی شهرداری نی ریز

آگهي تجدید مزایده امالک شهرداري ني ریز
15/37254د

شماره: 1/ م الف شناسه آگهی :1262836
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شماره  369

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

ادعای مسئوالن:

ایجاد 1349  شغل در 10 ماه
از ابتدای امسال تا ۲۲ دی ماه، ۹۳۳ شغل در نی ریز ایجاد شده است؛ این را 

مسئوالن ادارات در جلسه شورای اشتغال اعالم کردند.
جهاد کشاورزی با ۲۷۸ شغل و صمت با ۲۳۱ شغل در رأس ادارات برتر در 

زمینه اشتغال در شهرستان نی ریز قرار دارند.
در این جلسه مریدی با بیان اینکه آمار اشتغال ایجاد شده بر پایه استخراج 
از سامانه رصد است گفت: از ابتدای امسال همچنین توانسته ایم مجوز ۶۶ 
شغل خانگی را ایجاد کنیم که اعتبار آن یک میلیارد و ۱۱۶ میلیون تومان 

بوده است.

350 شغل توسط برکت
شاهسونی مسئول بنیاد برکت در ادامه این جلسه با اعالم این که ۱۰۰ 
درصد سهمیه شهرستان جذب شده است گفت: ۳5۰ طرح به بانک معرفی 
شده است و تاکنون ۳۳۲ نفر موفق به دریافت این تسهیالت شده اند و 

ظرف یک هفته آینده مابقی نیز وام های خود را دریافت خواهند کرد.
در ادامه رؤسای ادارات در حوزه کاری خود مشاغل ایجاد شده را اعالم 

کردند.
در این جلسه صدور جواز تأسیس و پروانه کسب ۲۱ روزه عنوان شد 

هرچند که فرماندار خواستار کاهش آن به ۱5 روز شد.
قدم زن رئیس اداره صمت همچنین خبر از افتتاح دو کارخانه امیا پارس و 
کارخانه کرومیت تا پایان امسال داد و گفت: این دو شرکت هر کدام نزدیک 

به 5۰ نفر اشتغالزایی خواهند داشت.

زمین ها را بگیرید
واگذاری زمین به افرادی که نتوانستند شغلی ایجاد کنند مورد اعتراض 
فرماندار قرار گرفت. مراد هدایت گفت: اگر کسی نتوانسته از آن زمین در 
جهت ایجاد شغل استفاده کند هر چه سریع تر آن را خلع  ید کنید و به 
افرادی واگذار نمایید که توانایی ایجاد شغل را داشته باشند این زمین ها تا 
زمانی که شغلی در آن ایجاد نشود مالکیتش مربوط به دولت است و کسی 

اجازه فروشش را ندارد.

سهمیه آموزش و پرورش فارس: 2500 نفر
مدیر آموزش و پرورش نی ریز با بیان اینکه به زودی استخدام در آموزش 
و پرورش از طریق آزمون استخدامی اعالم خواهد شد گفت: نی ریز به 
۳۰۰ نفر در حوزه آموزش و پرورش نیاز دارد و بر اساس آنچه که گفته 
شده سهمیه فارس ۲5۰۰ نفر می باشد اما اینکه چه تعداد نیرو به نی ریز 

اختصاص پیدا کند مشخص نیست.

وام برای خروج از تحت پوشش بودن

در پایان این جلسه فرماندار خطاب به کمیته امداد اعالم نمود که وام 
اشتغال که توسط کمیته امداد به افراد تحت پوشش داده می شود در جهت 
کاهش تعداد تحت پوششی ها است و باید این مسئله تقویت شود و نظارتی 

هم بر وام ها گردد.
هدایت همچنین از مسئوالن درخواست نمود تا به سهمیه سامانه رصد 
اکتفا نکنند و تا آخر سال جذب ها و استخدام های نیرو را افزایش دهند. وی 

به ایجاد شغل در حوزه صنایع دستی و گردشگری نیز تأکید کرد.
در زیر جدول مشاغل ایجاد شده را می بینید:

گزارش سامانه رصد اشتغال کشور برای شهرستان 
نی ریز تا 22 دی ماه 1400

نام دستگاه اجرایی
میزان اشتغال ایجاد 

شده

۲۰بنیاد شهید و امور ایثارگران

۱۰۰کمیته امداد امام خمینی

میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری

۸۹

۳ورزش و امور جوانان

4۰آموزش فنی و حرفه ای

4۲بهزیستی

۱فرهنگ و ارشاد اسالمی

۹۱کارآفرینی امید

۱۱امور عشایر

۱۰منابع طبیعی

دانشگاه علوم پزشکی )دولتی و 
غیردولتی(، بیمارستان

۱4

۲۷۸جهاد کشاورزی

۲۳۱صنعت،  معدن و تجارت

۲شهرداری ها

مؤسسات مالی )شبکه بانکی، بورس، 
بیمه(

۱

۹۳۳جمع کل

روابط عمومی مجتمع فوالد غدیر 

نی ریز:

غدیر  فوالد  مجتمع  مدیرعامل 

نی ریز در جلسه مدیران و کارکنان 

در  سخت کوشی  با  که  شرکت  این 

داشتند  حضور  کار  و  کسب  صحنه 

و به نحوی شایسته به ارائه خدمات 

بر  پرداختند  گفت:  تولید  جبهه  در 

تالش های  از  می دانم  واجب  خود 

مدیران عامل پیشین که در سال مالی 

نمودند،  گذشته کوشش و مدیریت 

سپاسگزاری کنم . 

مصطفی پور همچنین سال گذشته را 

با وجود همه فراز و فرودها سالی نسبتًا 

خوب برای فوالد غدیر نی ریز عنوان 

کرد و گفت: شرکت توانست طی سال 

گذشته و در سال جاری، جایگاه خود 

را در میان شرکت های تولید کننده 

آهن اسفنجی به رتبه ۱۰ ارتقاء دهد 

مرهون  موفقیت ها  این  همه  که 

حمایت  و  همکاران  مدیران،  تالش 

سهامداران مجموعه است.

مدیرعامل مجتمع فوالد نی ریز ضمن 

ارائه خالصه ای از عملکرد هیأت مدیره 

این شرکت در سال گذشته؛ شفافیت 

و  خرید  فرآیندهای  شفافیت  مالی، 

فروش، تسریع در اجرای پروژه های 

انتقال  زیرساختی،  و  گندله سازی 

فوالد  کارخانه  از  بهره برداری  آب، 

سازی، همچنین تبیین یک پیوست 

محیط زیستی و مسئولیت اجتماعی 

قلمداد  آینده  سال  برنامه های  از  را 

کرد و افزود: امیدواریم با حسن ظن 

سهامداران محترم و به جهت توسعه 

گزارش های  با  شرکت  اقدامات 

افزایش  به  موارد مربوط  و  توجیهی 

و  انباشته  سود  محل  از  سرمایه 

سهامداران،  شده  انجام  مطالبات 

افزایش سرمایه شرکت عملیاتی شود.

کرد  مصوب  مجمع  پایه  همین  بر 

بازرس  توجیهی  گزارش  بررسی  با 

قانونی ظرف دو هفته آینده، مجمع 

عمومی فوق العاده برای انجام افزایش 

نی ریز  غدیر  فوالد  مجتمع  سرمایه 

برگزار گردد.

نوشتنی است در ادامه مجمع عمومی 

حضور  با  شرکت  سالیانه  عادی 

مدیرعامل  سهامداران،  درصد   ۱۰۰

نماینده  هیأت مدیره،  اعضای  و 

برگزار  قانونی  بازرس  و  حسابرس 

به  شرکت  این  مالی  و  صورت های 

تصویب رسید.

قرائت گزارش هیأت  مدیره و بازرس 

قانونی، بررسی و تصویب صورت های 

مالی  سال  عملکرد  به  مربوط  مالی 

منتهی به پایان شهریور ۱4۰۰، اتخاذ 

تصمیم در خصوص تقسیم سود سال 

بازرس  و  حسابرس  انتخاب  مالی، 

قانونی برای سال مالی جدید، تعیین 

روزنامه کثیراالنتشار به منظور درج 

آگهی های شرکت، تعیین حق  حضور 

هیأت  مدیره،  غیرموظف  اعضای 

سایر  و  هیأت  مدیره  پاداش  تعیین 

مواردی که تصمیم گیری راجع به آن 

عادی  عمومی  مجمع  صالحیت  در 

است از موارد دستور جلسه ذکر شده 

بود که طبق مقررات اساسنامه پس از 

استقرار هیأت رئیسه به صورت رسمی 

برگزار شد.

تندیس سید عطاء الله طغرایی استاد خوشنویسی 
نی ریز ساخته شد.

این تندیس به پیشنهاد هادی جواهر آثار و امین 
نظربلند دو هنرمند پیکرتراش نی ریزی آماده شده و 
طی نامه ای از شورای اسالمی شهر نی ریز درخواست 
گردیده است تا نسبت به نصب آن در محل محوطه 
آرامگاه احمد نی ریزی یا ورودی خیابانی که به نام 

ایشان نامگذاری شده است، اقدام کنند.
نظربلند که کار ساخت را انجام داده است در گفتگو 
با ما جنس سردیس را سنگ چینی نی ریز به ارتفاع 
۱۳۰ سانتیمتر عنوان کرد و گفت: مدت اجرای اثر 
حدود ۳ ماه بود که به پاس خدمات ارزنده استاد 

طغرایی به ایشان اهداء می گردد.
زمینه  در  که  است  سال   ۶ ساله   ۳5 بلند  نظر 

پیکرتراشی فعالیت می کند.
حامد فرغت شهردار نی ریز در گفتگو با ما عنوان 
نمود که هنوز تندیس به شهرداری تحویل داده 
نشده و تصمیم گیری برای نصب آن در حال انجام 

است.

امید است به مردم میدان 
داده شود 

غالمرضا شعبانپور / مدیر مسئول

در شماره هفته قبل به بررسی و نقد یکی از محورهای 
سخنرانی آقای قالیباف  رئیس مجلس که در نی ریز در 
عصر پنجشنبه ۱۶دی ماه ایراد شد، پرداختیم. در این 

نوشتار محور کلیدی دیگری را وا می کاویم. 
از  »یکی  گفتند:  بیاناتشان  از  قسمتی  در  ایشان   
اشکاالت ما این است که مردم را از مسیر تصمیم گیری 
و تصمیم سازی در موضوعات مختلف دور کرده ایم و از 
آنها استفاده نمی کنیم.« این نکته یکی از محوری ترین 
معضالت موجود کشور است؛ چه اینکه در هر کشوری 
به مردم بها داده نشود و مشارکت آنها در امور سیاسی، 
اجتماعی و اقتصادی جدی نباشد، آن کشور راه به جایی 
نمی برد و روز به روز بر مشکالتش افزوده می شود. در 
جامعه شناسی سیاسی و علم سیاست اصطالحی داریم به 
نام »مشروعیت«. منظور از این اصطالح مشروعیت دینی 
به معنای شرعی بودن نیست. ماکس وبر، جامعه شناس 
»درجه  می کند:  تعریف  اینگونه  را  مشروعیت  آلمانی، 
اعتبار آن نظام]سیاسی[ در باور افرادى که در چارچوب 
نظام مزبور به کنش اجتماعی می پردازند.« مشروعیت 
به طور ساده به معنای مقبولیت و اعتبار داشتن است. 
حکومت و نظام سیاسی هر جامعه باید از مشروعیت یعنی 
مقبولیت مردم برخوردار باشد. البته در هیچ جامعه ای این 
مقبولیت ۱۰۰ درصد نیست. اما باید اکثریت مردم در گام 
اول نظام سیاسی خود را قانونی بدانند و در گام دوم قبول 

داشته باشند. 
انقالب اسالمی با حضور گسترده مردم به پیروزی رسید 
و با حضور مردم ادامه یافت و جنگ هشت ساله ای که 
توسط رژیم عراق بر کشورمان تحمیل شد، با حضور مردم 
اداره و به پیروزی رسید. متأسفانه به مرور زمان و به ویژه 
در دو دهه اخیر حضور مردم کمرنگ شده و شاهد نوعی 
بی تفاوتی  و بی اعتمادی هستیم. این که آقای قالیباف 
به عنوان رئیس یکی از قوای سه گانه کشور اذعان دارند 
که »مردم را از مسیر تصمیم گیری و تصمیم سازی در 
موضوعات مختلف دور کرده ایم« بسیار مهم است. از این 
جهت مهم که سران کشور به اهمیت این آسیب واقفند، 

لذا انتظار می رود این آفت را هرچه سریعتر درمان کنند. 
بسیار  اجتماعی  سرمایه  حکومت  برای  مردم  حمایت 
بزرگی است؛ سرمایه ای که بدون آن کار حکمرانی بسیار 
مشکل می گردد. البته آقای قالیباف برای حرکت به سمت 
جلب اعتماد مردم پس از انتخابات دوره دوازدهم ریاست 
جمهوری که در سال ۱۳۹۶ برگزار شد و رأی نیاورد 
مبحثی به عنوان »نواصولگرایی« را مطرح کرد و منظرها 
و محورهایی نیز برای آن ارائه داد. طرح این مسئله بیانگر 
این بود که ایشان به این نتیجه رسیده که اصولگرایی 
سنتی کارکرد خود را به سرعت از دست داده است. اما این 
نظریه را دنبال نکرد و مدتی به لحاظ نظری در محاق رفت. 
البته این موضع گیری ایشان که اذعان دارند حاکمیت 
مردم را از مسیر تصمیم گیری و تصمیم سازی دور کرده 
و به طور روشن به موضوع اقتصاد اشاره کرده، بیانگر آن 
است که معتقد می باشد روش حکمرانی باید اصالح شود. 
ایشان به خوبی تأکید کرده اند که نه تنها  به سرمایه گذاری 
مردم در اقتصاد میدان فعالیت نمی دهیم بلکه مانع آنها 
هم می شویم و در صدور مجوز آنقدر معطل می کنیم که 
عطایش را به لقایش  می بخشند! ایشان معتقدند باید 
اموری که مردم از عهده آن بر می آیند به آنها واگذار شود و 
حکومت به کارهای پایه ای و اصولی خود بپردازد. رئیس 
مجلس در تأیید سخنانش گفته  ۸۰ درصد اقتصاد هنوز 

دولتی است و اضافه کرده این یعنی ریشه فساد. 
 به خوبی به یاد دارم که از دهه ۱۳۷۰ و به ویژه دهه ۱۳۸۰ 
دائمًا تکرار می شد که باید دولت خود را از اقتصاد کنار 
اقتصادی دولتی را به مردم بفروشد  بنگاه های  بکشد. 
و حتی در برنامه های توسعه پیش بینی شد که در یک 
فرآیند ۱۰ ساله سهم دولت کمتر از 4۰ درصد شود. برای 
دستیابی به این هدف سیاست های ابالغی اصل 44 قانون 
اساسی توسط رهبری انقالب در سال ۱۳۸4 ابالغ گردید. 
پس از آن در برنامه ها و قوانین مختلف برای واگذاری 
اقتصاد به مردم سازمانی به نام سازمان خصوصی سازی 
تأسیس شد اما متأسفانه حاصل کار در عمل طوری گردید 
که بنگاه های دولتی اقتصادی از یک دست خارج و از دست 
دیگر به شبه دولتی ها واگذارشد و اصطالح »خصولتی« 
سر زبان ها افتاد. چیزی که جناب قالیباف به درستی از آن 
به عنوان ریشه فساد یاد کرده اند. امید است با اصالح روش  
حکمرانی این گفته ایشان که در همین سخنرانی گفتند 
محقق شود: »اگر فرصت به مردم داده شود چه کسی 
می گوید یک جوان نی ریزی نمی تواند طی یک دهه به یک 

چهره اقتصادی استانی و کشوری تبدیل شود.«

شاد و سالم و موفق باشید

سرمقاله

//

مِهین مهرورزان بریزندازداِمجانتارهامِهینمِهرورزانکهآزادهاند

اهواز  - سال 1363خورشیدی
ایستاده از راست: عباس حامی، محمدرضا راحتی، غالمعلی عسکرپور، حسینعلی قنبری

نشسته از راست:اسماعیل اسماعیلی، ابراهیم شمسی

 با تشکر از آورنده عکس

رتبه 10 فوالد غدیر نی ریز در میان 

شرکت های تولید کننده آهن اسفنجی

پایان ساخت تندیس استاد طغرایی
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تبلیغات در
فضای مجازی نی ریزان فارس

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

0917 731 5146

13/37379

جمالی مدیر جدید
آموزش و پرورش نی ریز

امید شهدان، نی ریزان فارس:

طی حکمی از سوی مدیرکل آموزش 

جمالی«  »رضا  فارس  پرورش  و 

به عنوان مدیر جدید آموزش و پرورش 

شهرستان نی ریز معرفی شد.

همچنین از زحمات امیر  ولی زاده که 

از ۶ بهمن ۱۳۹۷ خورشیدی مدیریت 

اداره را بر عهده داشت تقدیر به عمل 

جمالی  رضا  است؛  نوشتنی  آمد. 

متولد  نی ریز،  شهرستان  بومی 

ارشد  ۱۳5۱ خورشیدی، کارشناس 

سوابقی  و  است  درسی  برنامه ریزی 

نظیر مدیر، معاون و دبیر مدارس ابتدایی و راهنمایی، مسئول 

نمایندگی آموزش و پرورش بخش قطرویه در سالهای ۸۷  تا ۹۱ 

و کارشناس ارزیابی عملکرد مدیریت آموزش و پرورش به مدت 

۲ سال را داراست. شرح جلسه تودیع و معارفه در شماره بعد چاپ 

خواهد شد.
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صفحه 6 صفحات 2 و 3

معرفی رؤسای 
جدید برق و 

آموزش و پرورش

زادروز نورانی حضرت فاطمه)س( 
و روز مادر فرخنده باد

محبت به مادر 
معجزه می کند

غضنفرنژادرئیسدادگسترینیریز:

در تکمیل روگذر 
هرکس کم کاری کند

باید محاکمه شود
/       دادستان نی ریز: همه عوامل دخیل در تأخیر تکمیل روگذر باید پاسخگو باشند.

/       نماینده مجلس: 10 میلیارد از وزیر گرفته ام، چرا تخصیص نیافته؟ از وزیر در صحن 
علنی سؤال خواهم کرد.

/       فرماندار: هدف از پیگیری روگذر کسب رضایت مردم است.

امید است به مردم 
میدان داده شود 

سرمقاله

ادعای مسئوالن:

ایجاد 1349  شغل
در 10 ماه

دادستاننیریز:

مراکز جمع آوری ضایعات 

بدون پروانه پلمب می شود

گپی با بانوان
پیالتس کار

همسرآزاری در نی ریز

از نمک زندگی تا 
کبودی دست و پا

خبرها

صفحه 2

صفحه 3

صفحه 10

صفحه 9

گریه کودک جان پنج نفر را نجات داد
عابد نعمتی، نی ریزان فارس:

گریه نیمه شب کودک در بین اعضای خانواده که دچار 
گازگرفتگی شده بودند، در دقایق آخر باعث هوشیاری و 

نجات جان آنها شد.
اورژانس  به گفته ناصر کارگر تکنسین پایگاه شهری 
آباده طشک و معاون شبکه بهداشت شهرستان   115
بختگان، اعضای یک خانواده برای آبیاری باغ پسته شان 
در روستای دهمورد به آنجا می روند و شب را در اتاق باغ 

می خوابند.

پسر 23 ساله این جمع، پس از تهیه آتش در یک ته 
بشکه، مقداری زغال را برای گرم کردن اتاق، به داخل 

ساختمان می برد.
همه به خواب می روند؛ اما پدر 45 ساله باید دو ساعتی 

یک بار بیدار شود و آب روی درختان را جابه جا کند.
او برای چندمین بار بعد از جابه جایی آب،  به خواب 
می رود. اما ساعتی بعد، جیغ و گریه های ممتد دختر 4 
ساله اش باعث می شود که این خواب، آخرین خواب او 
نباشد.    ادامه در صفحه 4
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سکانس آخر

چرا فیلم سازهای ایرانی دوران 
ناصرالدین شاه را دوست دارند؟

او از معدود شاهان ایران بود که دستی 
بر هنر و فرهنگ داشت و عالقه فراوانی 
به نقاشی، عکاسی، نویسندگی داشت. 
هم اکنون هم آثاری از این پادشاه ایران 

موجود است

خالق دایی جان ناپلئون  در گذشت.
ایرج پزشک زاد نویسنده رمان جاودانه 

دایی جان ناپلئون  در 94 سالگی در 
آمریکا درگذشت

آقای جبلی! با سانسور گربه های خیابان، 
می شود به مردم بازگشت؟

کیانوش عیاری کارگردان: تلویزیون 
گفته است که برای سریال »87 متر« 

گربه های حیاط و کوچه را سانسور کند و 
هیچ اثری از گربه در این سریال نباشد!

فرش قرمز از جشنواره فیلم فجر حذف 
شد. در این دوره 30 سینما با ۶2 سالن 

و 15 هزار صندلی برای میزبانی از مردم 
پیش بینی شده است

»ضد« درامی سیاسی در دِل التهابات 
سال ۶0 برای جشنواره فیلم فجر 

آماده شد

اصغر فرهادی: چیزی جز یک فیلمساز 
نیستم

وی  در گفتگو با گاردین درباره این 
موضوع که از سوی برخی طرفدار و از 

سوی عده ای دیگر اپوزیسیون محسوب 
می شود گفت: این ها همیشه از طرف 

تندروها و رسانه های آنها است

لیال حاتمی رئیس داوران جشنواره 
وزول فرانسه شد

آوای دلنشین

/     محمد جاللی، نی ریزان فارس

هم صدایش متفاوت تر از مابقی خوانندگان 
است، هم کردارش...  او در یک کالم مردمی 

است. 
در خانواده ای پر جمعیت به دنیا آمده است. 
عالقه ای به درس نداشت تا جایی که وقتی 
از حل مسئله ریاضی بر نمی آید، ماشین 
حساب را به زمین می کوبد و جلسه امتحان 

را ترک می کند.
به برگزاری کنسرت هم توجهی ندارد و 
همین مسئله باب انتقادات را باز کرده و 
دستکاری  می گویند صدایش  مخالفانش 

شده!
اما او تاکنون 370  اعدامی را از مرگ نجات 
به  وانتش  با  که  است  شبگردی  و  داده 

نیازمندان کمک می کند.
این خواننده چند وجهی کسی نیست جز 

محسن چاوشی...

او کیست؟
محسن چاوشی حسینی متولد 8 مرداد 
1358 خواننده، ترانه سرا و آهنگساز ایرانی 

است.
دارد.  ُکردتبار  اصالتی  اما  خرمشهر  زادٔه 
خانواده وی با توجه به شرایط کاری که 
پدرش به عنوان کارمند شرکت نفت داشت 
به خرمشهر مهاجرت کردند و محسن در 

خرمشهر متولد شد.
وی فرزند پنجم خانواده و دارای دو خواهر 

و سه برادر )مهراد، فرهاد و هوشنگ( است.
زمان جنگ،  در  اشغال خرمشهر  از  بعد 

خانواده او به شهرهای کرمانشاه، مشهد و 
نهایتًا تهران مهاجرت کردند.

ازدواج
محسن چاوشی در سال 1388 با دختری 
به نام »اسپاکو یوسفی« آشنا شد و شرایط 

ازدواج با وی مهیا گردید. 
در  خودش  معرفی  در  چاووشی  همسر 
قومهای  تمامی  برای  نوشته:  اینستاگرام 
ایرانی احترام بسیار قائل هستم ولی محض 
اطالع من ایرانی و از قوم با اصالت بختیاری و 
آریایی هستم و به جرئت می گویم که یکی 

از افتخاراتم است...
حاصل این ازدواج در سال 1392 یک پسر 

بچه به نام زانکو بود.
بر خالف خانواده پر جمعیتی که محسن 
اولین  تولد  از  تاکنون که 8 سال  داشت 
دوم  فرزند  از  خبری  می گذارد  فرزندش 

نیست.

موسیقی...
دیپلم  فوق  دریافت  از  پس  چاوشی 
حسابداری و اتمام دوره سربازی، فعالیت 
حرفه ای خود را در زمینٔه موسیقی در سال 
1382 با آلبوم »نفرین« آغاز و پس از اخذ 
شاخه  »یه  آلبوم   1387 سال  در  مجوز 
نیلوفر« را منتشر کرد. از وی تاکنون بیش 
از 200 قطعه موسیقی شنیده شده است، 
که شامل 11 آلبوم و نیز چندین تک آهنگ 

است.
فیلم  ترانه های  آهنگساز  و  خواننده  وی 
داریوش  ساختٔه  »سنتوری«  سینمایی 

یک  همچنین  چاوشی  بود.  مهرجویی 
فیلم سینمایی  پایانی  تیتراژ  برای  قطعه 
»المپ 100« به کارگردانی سعید آقاخانی 

خواند.
محسن چاوشی خواننده ترانه های سریال 
حسن  ساختٔه  »شهرزاد«  خانگی  شبکه 
در  بسزایی  نقش  که  می باشد  فتحی 

محبوبیت تک آهنگ »کجایی« او داشت.

شروع جدی موسیقی در دوره 
سربازی!

موسیقی  اما  برسد،  به نظر  عجیب  شاید 
جدی  سربازی  دوره  در  چاوشی  برای 
شد. به گفته خودش اهل درس نبوده و به 
زحمت خودش را به ترم یک دانشگاه در 
رشته حسابداری رسانده است. سر یکی 
از امتحان ها، وقتی نتوانست به حل یک 
سؤال برسد، ماشین حساب را به زمین زد 
و از جلسه بیرون رفت. چندماه بعد، راهی 
پادگان می شود و آشنایی با سربازی به نام 
یک  خانه ا شان  در  که  احمدوند«  »بهزاد 
استودیوی کوچک داشت، مسیر زندگی 
چاوشی را به طور جدی تغییر می دهد. او 
در این دوران چند شعر هم گفته که در 
آلبوم اولش منتشر شده است. جالب این که 
چاوشی در دوره سربازی در یگان تشریفات 
ساز  هم  آنجا  و  بوده  کل  دژبان  موزیک 

می زده است.

ماجرای عجیب سنتوری
محسن چاوشی درباره نحوه ضبط صدایش 
برای آهنگ های فیلم سنتوری می گوید: 

»چاره ای جز این نداشتم که در خانه و در 
یکی از اتاق هایمان کار ضبط را انجام بدهم. 
به کمک مادرم یک پتو را با میخ جلوی 
پنجره زدیم و دیوارها را هم با پتو پوشاندم 
تا صدا نپیچد. مادرم از اتاق بیرون رفت و با 
یک پتو از بیرون، در اتاق را پوشاند. خودم 
هم از این طرف در، یک پتو آویزان کردم 
اختیار  در  را  فضایی  نهایت  در  بتوانم  تا 
داشته باشم که در آن بشود وکال گرفت. 
بعد از همه این ماجراها، پتو را کشیدم روی 
سرم و در همان شرایط خواندم و همه وکال 
را ضبط کردم. از زیر پتو که بیرون آمدم، 
»علی سنتوری« به دنیا آمده بود. همان 

نسخه هم نهایی و پخش شد«

رهایی از اعدام و بینوایان
بر  عالوه  نود  دهۀ  در  چاوشی  محسن 
فعالیت حرفه ای، به فعالیت های خیریه به 
ویژه برای آزادی محکومان به اعدام روی 
آورد به طوری که تا پایان سال 1399، با 
جمع آوری مبالغی، 370 زندانی و اعدامی 
جرائم غیرعمد را آزاد کرده و برای 110 فرد 

مبتال به بیماری سخت اقدام به کمک کرد .
رجب پور  محسن  گفته  به  بنا  همچنین 
چاوشی  محسن  موسیقی،  کننده  تهیه 
شبانه با وانت بین مردم برنج پخش می کند 
را  او  کسی  تا  می پوشاند  را  چهره اش  و 

نشناسد.

کنسرت بی کنسرت
از زمان پخش نخستین آلبوم او »نفرین« 
تا امروز، شایعات زیادی مبنی بر برگزاری 

کنسرت توسط چاوشی شنیده شده است 
و عده ای هم دست به سوء استفاده هایی 

اینچنینی در این زمینه زده اند.
نشود  پیدا  مطرحی  خواننده  هیچ  شاید 
که با گذشت 10 سال از مطرح شدن نام و 
باشد.  نکرده  برگزار  کنسرتی  فعالیتش، 
بگویند  عده ای  شده  باعث  امر  همین 
چاوشی توان اجرای زنده را ندارد، اما خود 
او گفته بهتر از هر کسی در اجرای زنده 

مهارت دارد.
در  چاوشی   ،1394 اردیبهشت  در 
مصاحبه ای دربارٔه عدم برگزاری کنسرت 
شبیه  بیشتر  کنسرت  ایران  »در  گفت: 
ُجنگ شادی است تا کنسرت موسیقی، 
برف شادی می زنند و به یکباره از توی جعبه 
می شوند.  ظاهر  روی سن  و  می آیند  در 
صدابردار خوب هم که نداریم. برای همین 
در اغلب کنسرت ها نه هارمونی وجود دارد، 
مخاطب  است  الزم  که  صداهایی  آن  نه 
صدابرداری  و  بشنود  سازها  از  موسیقی 
شود. فقط یک کار باری به هر جهت ارائه 

می دهند که من اهلش نیستم.«
محسن چاوشی تاکنون، به صورت تمرینی 
دو ترانه »زخم زبون« و »خاکستر« را به 
صورت زنده اجرا و ضبط کرده است. او در 
تیرماه سال 1395 برای اولین بار قسمتی 
از قطعه متأسفم برات را به صورت زنده اجرا 

و در صفحه اینستاگرام خود منتشر کرد.
در جریان فصل دوم برنامه استیج، شهرام 
آذر مدعی شد که محسن چاوشی صدایش 
را در دستگاه بازسازی می کند و این صدای 
خودش نیست. پس از این ادعا، محسن 
منتشر  اینستاگرامش  در  پستی  چاوشی 
کرد و در آن نوشت: »من غریبم و غریب 
را کاروانسرا الیق است.« او همچنین در 
کامنتی از هواداران خود درخواست کرد 
که به فردی که این ادعا را مطرح کرده بود، 
توهین نکنند. او همچنین دو ویدئو از آواز 

خواندنش منتشر کرد.

جوایز و افتخارات
بین المللی  جشنوارٔه  دورٔه  هفتمین  در 
جایزه  پاکستان،  کراچی  در  »کرافیلم« 
محسن  به  فیلم  متن  موسیقی  بهترین 
فیلم  برای  کامکار  اردوان  و  چاوشی 

سنتوری رسید.
بهترین  جایزٔه  »حافظ«،  جشنوارٔه  در 
موسیقی متن فیلم به محسن چاوشی برای 

فیلم سنتوری رسید.
»جشنواره  دومین  و  سی  اختتامیه  در 
موسیقی فجر« جایزه باربد بهترین آلبوم 
بی گزند«  »امیر  آلبوم  به  پاپ  موسیقی 

محسن چاوشی تعلق گرفت.
 برگرفته از نی تاک شماره 14

ناگفته هایی از محسن چاوشی     

صدای متفاوت، زندگی متفاوت
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