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زادروز نورانی 
حضرت علی)ع( و روز 
پدر فرخنده باد

امیدها و دغدغه های 
درمان باال گرفته است 

غالمرضا شعبانپور / مدیر مسئول

تجهیزات  و  کارکنان  بیشتر  گذشته  هفته 

بیمارستان شهدا به بیمارستان جدید که به نام 
و  منتقل  شده  نامگذاری  سالمت«  »شهدای 

بیمارستان جدید شروع به پذیرش بیمار نمود. 
احداث، تجهیز و راه اندازی بیمارستان شهدای 
سالمت را باید به فال نیک گرفت و خرسند بود 
که بخش درمان شهرستان نی ریز گامی بلند در 

زمینه توسعه برداشته است. 
الزم است از همه کسانی که در احداث، تجهیز و 
فراوان  و  دائم  تالش  بیمارستان  این  راه اندازی 
به ویژه جناب آقای  نمودند، سپاسگزاری شود 
احداث  بودجه  که  جمشیدی  حمیدرضا  دکتر 
را از طریق بنیاد برکت تأمین کردند و در طول ۵ 
سال به طور مداوم این پروژه را دنبال نمودند تا به 
نتیجه رسید. همین طور باید تشکرکرد از وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دانشگاه علوم 
پزشکی شیراز و شبکه بهداشت و درمان نی ریز و 
رئیس فعال آن جناب آقای دکتر داور آل داوود و 
همکارانشان که در شرایط اقتصادی نامطلوبی که 
در چند سال گذشته بر کشور حاکم شد توانستند 
در جهت تجهیز و تأمین نیروی انسانی اقدام کنند. 
 قرار است انشاءا... این بیمارستان در این هفته 
)۲۶ بهمن( به طور رسمی با حضور وزیر بهداشت، 
استانی،  مقامات  پزشکی،  آموزش  و  درمان 
اما  شود.  افتتاح  مجلس  نماینده  و  شهرستانی 
بسیاری از مردم، همراه با خبِر خوِب فعال شدن 

بیمارستان جدید نگران بیمارستان قدیم شدند ...
  ادامه در صفحه 3

آئین ملی روز جهانی 
تاالبها در حاشیه 

بختگان خشک
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آل داود تشریح کرد:

بیمارستان جدید 
نی ریز با امکانات 
پیشرفته و به روز

امید به راه اندازی درمانگاه
 24 ساعته در بیمارستان قدیم

عابد نعمتی، نی ریزان فارس:

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان نی ریز آخرین 
وضعیت بیمارستان قدیم و امکانات بیمارستان جدید را 
بهره برداری  تشریح کرد. دکتر داور آل داود در آستانه 
از بیمارستان شهدای سالمت نی ریز، با بیان این که این 
قدیم  بیمارستان  از  بیشتر  تخت خواب  بیمارستان 40 
دارد، اظهار داشت: »بیمارستان شهدای سالمت با 1۵0 
تخت فعال در فضای فیزیکی بسیار مناسب و افزایش و 
تجهیز وسایل پزشکی پیشرفته و به روز، آغاز به کار کرده 

است...    ادامه در صفحه 4
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سکانس آخر

  فرشته حسینی: اگر تجربه عشق 
را نداشتم، نمی توانستم »دسته 

دختران« را بازی کنم/ در بازیگری 
خیلی از نوید محمدزاده یاد گرفتم

مسابقات قوی ترین مردان ایران در نوروز 
1401 اجرا می شود

گرگ دست آموزی که در فیلم »برف 
آخر« حضور داشت، کشته شد. بارش 

برف در کیاسر سبب تخریب دیوار محل 
نگهداری این گرگ دست آموز شد

فیلم قهرمان به جمع ۵ نامزد فیلم های 
غیرانگلیسی زبان اسکار راه نیافت

ماجرای ساخت یک فیلم در باغ 
عفیف آباد شیراز

»داریوش پیرو« طراح صحنه و دکور: 
یک میخ به بناهای تاریخی زده و اضافه 

نشد

ناپدید شدن المان ژیان نوستالژیک 
برنامه عروسکی چاق و الغر در تهران!
رئیس اداره زیباسازی شهرداری: این 

المان به دلیل فرسودگی در دست 
بازسازی و مرمت است و به زودی در 

جایگاهش قرار می گیرد

لیال حاتمی برنده جایزه افتخاری 
جشنواره وزول فرانسه شد

لتا منگیشکر 
معروف به »بلبل 
بالیوود« و »ملکه 
ملودی« و یکی از 
قابل احترام ترین 

خوانندگان هند در 
۹۲ سالگی بر اثر 

عوارض ابتال به کرونا 
درگذشت

نقد نوشت
به  وحشت  ژانر  در  ایرانی  فیلمی  پوست 
نویسندگی کارگردانی برادران بهمن و بهرام 
مصباح  محمدرضا  تهیه کنندگی  و  ارک 

محصول سال 13۹۷ و به زبان ترکی است.
اثر  دومین  پوست  »سویوق«،  فیلم  از  پس 

سینمایی برادران ارک است.
محمود  مسعودی فر،  فاطمه  قامتی،  جواد 
نظرعلیان، ناصر هاشمی و هادی افتخارزاده 

در این فیلم به ایفای نقش پرداخته اند.
این فیلم برای نخستین بار در سی و هشتمین 
جشنواره فیلم فجر به نمایش در آمد و در 
تاریخ ۲1 مهر 1400 در سینماهای سراسر 
کشور اکران شد و توانست 831.08۷.۹00 
و  »فیلیمو«  در  همچنین  بفروشد.  تومان 
»نماوا« در شبکه نمایش خانگی ایران نیز به 

اکران آنالین در آمد.
در نقد فیلم می توان نوشت:

فیلم بین توّهم و واقعیت است. قاب بندی های 
زیبای فیلم یکی از نکات مثبت کارگردانی 
است. استفاده از حیوانات بومی که در فیلم 
»حیوان« دیدیم این جا نیز می بینیم. برادران 
ارک توانستند به خوبی زیست و دین خود به 
شهر تبریز را ادا نمایند. موسیقی به فضای 

فیلم کمک زیادی می کند.
و  ژانرها  تکرار  این  میان  در  پوست  فیلم 
ناب  گوهر  یک  ایران،  سینمای  سوژه های 
تلقی می شود و ساختن آن برای یک فیلم 
اولی گزینه بسیار پرریسکی محسوب می شده 

 است.
برادران ارک اما جسارت و شجاعت خاصی 
داشته اند تا داستان ترسناک و وفولکلوریک 
خود را روایت کنند. دیدن این فیلم را بدون 

حضور کودکان به شما توصیه می کنیم...

شهر فرنگ
+12

پوست
موضوع این فیلم عشق، جادو و خرافه پرستی است و دربارٔه خانواده ای است که شامل یک مادر و پسر هستند و 

زندگی آن ها به دلیلی دچار مشکل می شود. فیلم برداری این فیلم، در روستای باویل شهرستان اسکو و میالن 

آذربایجان شرقی انجام گرفته.

روایتگر داستان مردی به نام آراز است که در جوانی عاشق دختری مسیحی به نام مارال بوده، ولی مارال با مرد 

دیگری ازدواج می کند. در روستای آنها خرافات زیادی پیرامون جادو و جمبل و نفرین… وجود دارد و مادر آراز نیز 

در این زمینه ها مهارت دارد. او کم کم متوجه می شود که نرسیدنش به مارال به واسطه دعایی بوده که مادرش در 

یک پوست نوشته و تصمیم می گیرد این دعا و دیگر طلسم های وارد شده به زندگی اش را نابود کند. در این راه هر 

چه بیشتر به مارال نزدیک می شود، حال مادرش بدتر می شود و یک دو راهی سخت برای او به وجود می آید.
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فاطمه زردشتی نی ریزی، نی ریزان فارس:

آن طور که خودش می گوید، در حال حاضر 

قدیمی ترین طالفروش نی ریز است. از همان 

دوران کودکی در کنار درس خواندن، کنار 

موسوی زاده  غالمحسین  زنده یاد  دامادشان 

که بنیان گذار طالفروشی نی ریز بود، با طال و 

جواهر آشنا شد. 

پس از اتمام خدمت سربازی تصمیم گرفت 

طالفروشی خود را دایر کند و االن پس از 

گذشت 33 سال، یکی از خوبان صنعت طال و 

جواهر در نی ریز و چه بسا در استان است.

قاسم نظرزاده را همه به نام ابراهیم نظرزاده 

می شناسند. او اولین کسی است که توانسته 

مجوز مرکز رسمی خرید و فروش سکه بانکی 

و آب شده را با تأییدیه آزمایشگاه و تحت نظر 

با  شیراز  صراف  و  جواهر  و  طال  اتحادیه 

هولوگرام اتحادیه طال و جواهر شیراز با کد 

رسمی 223 به نی ریز آورد و این در صنعت 

طال، افتخاری برای نی ریز محسوب می  شود.

جهت خدمت رسانی، عزیزان و عالقه مندان 

این حرفه می توانند از ساعت 9 الی 10 شب 

تماس   09177311896 همراه  شماره  با 

حاصل نموده و یا از طریق واتساپ در مورد 

مشاوره، سرمایه گذاری، خرید و فروش طال ، 

سکه و طالی آب شده، سؤاالت خود را ارائه 

نمایند تا جناب نظرزاده پاسخگوی سؤاالت 

این عزیزان باشند.

شماره  به  می توانند  همشهریان  همچنین 

گروه  در  تا  دهند  پیام   09224259255

واتس آپ ایشان عضو شوند و روزانه از آخرین 

قیمتها و تحوالت این عرصه اطالع یابند.

با وی ترتیب دادیم که  در ادامه گفتگویی 

می خوانید:

- لطفًا در مورد کاری که انجام دادید 
و مجوزی که گرفتید، بیشتر توضیح 

دهید.
در حال حاضر تشخیص برخی از سکه های 

بانکی و غیربانکی سخت است و کارشناسان 

سکه های  دهند.  انجام  را  کار  این  باید 

توسط  که  هستند  سکه هایی  هولوگرام دار، 

تأیید  آنها  بودن  بانکی  کارشناسان مجرب، 

می شود. خب بنده با مدرکی که به تازگی در 

این زمینه گرفته ام، می توانم تشخیص دهم 

کدام یک از سکه ها بانکی و کدام یک غیربانکی 

طالفروشان  از  بسیاری  که  کاری  است. 

همان  دهند.  انجام  نمی توانند  حاضر  حال 

طور که من نیز پیش از گرفتن این مدرک، 

بودم.  مواجه  مشکل  با  آن  تشخیص  برای 

االن با گرفتن این مجوز، مردم با اطمینان و 

آسودگی خاطر می توانند از سکه های ما خرید 

باشند سکه ای که  اطمینان داشته  و  کنند 

می خرند، قطعًا بانکی است؛ چون همان طور 

که گفتم، سکه های بانکی ما دارای هولوگرام 

و تأییدشده ی اتحادیه طال و جواهر و صرافی 

شیراز است.

- برای گرفتن این مدرک چه کارهایی 
مورد نیاز است؟

در مرحله ی اول، کاسب باید در شیراز مغازه 

داشته باشد که خب ما در این زمینه مشکلی 

نداشتیم و عالوه بر مغازه مان در نی ریز، در 

و  درخشان  سوابق  بودیم.  فعال  نیز  شیراز 

مورد  ویژگی های  دیگر  از  کاسب،  اعتبار 

نیاز است و مهمتر از همه، امتحانی است که 

باید برای گرفتن این مدرک، در آن نمره ی 

قبولی کسب کرد. امتحانات این آزمون بسیار 

تخصصی و حتی مشکل است؛ به طوری که من 

دو بار در این امتحانات مردود و باالخره بار سوم 

قبول شدم و این واقعًا یک کار بزرگ است.

- آیا به جز شما شخص دیگری در نی ریز 
این مدرک و مجوز را دارد؟

نه تنها در نی ریز، بلکه به جز شیراز، هیچ 

شخصی در هیچ یک از شهرستان های فارس 

این مدرک را ندارد که خدا را شکر این یک 

افتخار برای نی ریز محسوب می شود. االن ما 

با نام خودمان یعنی به نام نظرزاده سکه های 

هولوگرام دار چاپ می کنیم که خیلی مهم 

است.

- آیا تا به حال افتخاراتی هم در این 
زمینه کسب کرده اید؟

بله. در سیزدهمین نمایشگاه بین المللی طال، 

جواهرات و نقره که از نهم تا دوازدهم بهمن ماه 

دعوت شدگان  جزو  شد،  برگزار  تهران  در 

رسمی و حضوریافتگان بودم. در نمایشگاه 

بین المللی طال و جواهرات و نقره که در شیراز 

برگزار شد، جزو دعوت شدگان رسمی بودم و 

با شرکای تهرانی ام غرفه داشتم. در نمایشگاه 

بین المللی مشهد، جزو دعوت شدگان رسمی 

چابک سازی  اجالس  چهارمین  در  بودم. 

نفر  با حضور 400  که  اقتصادی  بنگاه های 

شرکت کننده برگزار شده بود و تنها 20 نفر 

برگزیده شده بودند، توانستم جزو برگزیدگان 

کنم.  کسب  افتخار  لوح  و  تندیس  و  باشم 

بین المللی  نمایشگاه  طرف  از  همچنین 

دعوت شدیم تا در کشورهایی مانند ایتالیا، 

قدمت طالی  و  یابیم  ترکیه حضور  و  دبی 

ایران و صنعت طالسازی را به این کشورها 

بشناسانیم که امیدواریم این امر نیز به زودی 

زود محقق شود.

- توصیه تان به جوانان عالقه مند به این 
رشته چیست؟

وارد این رشته شوند و این حرفه را ادامه دهند. 

طال شاخه های مختلفی از جمله طالسازی، 

ریخته گری، آزمایش، سنگ شناسی و... دارد 

که هر کدام به خودِی خود رشته های بسیار 

دارند.  خوبی  بازارکاری  و  هستند  خوبی 

مطمئنًا اگر در این زمینه آموزش های الزم را 

ببینند، موفق خواهند شد و اگر سؤالی در این 

زمینه داشته باشند، بنده برای پاسخگویی در 

خدمتشان خواهم بود.

خانمها و جوانان می توانند در عرصه صنعت 

طالسازی آموزش ببینند و مدرک بین المللی 

بگیرند و ایجاد اشتغال کنند. من می توانم آنها 

را به مراکز مربوطه معرفی کنم.

-صحبت پایانی؟
برگزاری  در  که  عزیزانی  همه  از  پایان  در 

غرفه، موفقیت و پیشرفت حرفه ام، بنده را 

یاری نمودند، کمال تشکر و قدردانی را دارم. 

نماینده   محبت  و  پرمهر  دستان  همچنین 

و  استهبان  نی ریز،  شهرستانهای  محترم 

بختگان جناب آقای دکتر طهماسبی را که 

نمونه  تالش و پشتکار هستند و در این راه 

مرا بسیار یاری و حمایت کردند، به گرمی 

می فشارم و از زحمات و پیگیری های جناب 

آقای مستغنی ریاست محترم اتحادیه طال و 

جواهرات شیراز که همواره موجب تشویق و 

و  تشکر  کمال  بوده اند،  اینجانب  پیشرفت 

قدردانی را دارم. بی شک بدون زحمات این 

عزیزان مسیر ترقی و سرافرازی شهرستان، 

استان و کشور، در سطح بین المللی هموار 

نمی گردید.

کلیه   برای  سربلندی  و  موفقیت  آرزوی  با 

عزیزان، همراهان، یاوران و همکاران عزیز در 

این عرصه...

من الله توفیق...

گزارش آگهی/37508/42

گفتگو با ابراهیم نظرزاده، از فعاالن صنعت طالسازی

موفقیتی با ارزش تر از طال

ارسال تصاویر و متن برای شهروند خبرنگار
0917 731 5146
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آئین ملی روز جهانی تاالب ها در حاشیه بختگان خشک
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور قول پیگیری و 

تأمین ۲۵۰ میلیون متر مکعب حقابه دریاچه بختگان را داد.
علی سالجقه این وعده را در مراسم روز جهانی تاالب ها که برای 

اولین بار در بختگان برگزار شد، داد.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور گفت: اگر یک تاالب 
د چار مشکل شود  عالوه بر تنوع زیستی محیطی شاهد  خواهیم 
بود  که منابع آبی، معد نی و… نیز د چار مشکالت اساسی می شود  
این د ر حالی است که تاالب ها می توانند  اولین عامل برای توسعه 

اقتصاد ی جوامع باشند . 
او با اشاره به طرح هایی که د ر حوزه زیرساختی محیط زیست 
د ر کشور د ر حال تد وین است عنوان کرد : نقشه های آمایش 
سرزمین باید  محور و مبنای بود جه ریزی د ر کشور باشد  و باید  
بود جه بر اساس توانمند ی هایی که د ر استان ها وجود  د ارد،  

تخصیص یابد .
سالجقه تأکید  کرد : تمامی صنایعی که د ر کشور وجود  د ارند  
باید  مسائل زیست محیطی را رعایت کنند و اگر قرار است 
و  محیطی  زیست  مقررات  باید   شود   استان ها  وارد   صنعتی 

پیش نیاز های محیطی زیستی را رعایت نمایند.
رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست کشور د ر اد امه یاد آور 
شد : د ولت و مرد مانی موفق هستند  که برنامه ریزی جامعی برای 
بازه های میان مد ت و بلند  مد ت خود  د اشته باشند  ازاین رو ایجاد  
و تد وین برنامه های میان مد ت و بلند  مد ت می تواند  زمینه بهبود  

وضعیت محیط زیست را فراهم کرد .

سیوند  باید  تأمین کنند ه ١۵٠ میلیارد  متر مکعب حق آبه 
تاالب بختگان باشد

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست 
اینکه  بیان  کشور د ر قسمت های د یگری از سخنان خود با 
سد های استان فارس حق آبه تاالب بختگان را نداده تصریح 
کرد :  تاالب های کشور از نظر کیفیت آب، ریز مغذی ها، آبزیان، 
پرند گان و د ر پوشش گیاهی وضعیت مناسبی ند ارند  و این 
موضوع نشان د هند ه آن است که حوضه آبخیز مشرف به تاالب ها 
د ارای وضعیت مناسبی نیست از این رو مسئله مد یریت جامع 

حوضه آبخیز یک واقعیت و یک نیاز اساسی برای کشور است.
این مسئول معتقد  است که وضعیت تاالب ها بیانگر وضعیت 
موجود  د ر حوضه آبخیز است و با نگاهی به این حوضه می توان 
آگاهی نسبی د ر خصوص حوضه آبریز به د ست آورد، اد امه د اد : 
هرچه حوضه آبخیز د ارای وضعیت بهتری باشد  تاالب هم از نظر 
کیفی و هم از نظر کمی د ارای شرایط بهتری است، د ر حالی است 
بیشتر تاالب های کشور د ارای مشکل بود ه و حال مساعد ی 

ند ارند . 
او خاطرنشان کرد : تاالب ها د ر سیالب هایی که د ر کشور روید اد  
به عنوان یک سد  طبیعی عمل کرد ه و د ر یکی از سیالب هایی 
که د ر کشور روید اد  تاالب شاد گان توانست ۴ میلیارد  مترمکعب 
را د ر خود  ذخیره کند . معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان 

حفاظت محیط زیست کشور اد امه د اد : سه سد  د ر باالد ست 
تاالب بختگان ایجاد  شد ه که این سد ها د ر شاهرگ اساسی 
حوضه آبخیز قرار د ارند  این د ر حالی است که هنوز هد ف احد اث 

سد  سیوند  مشخص نیست.
وی افزود : سد  سیوند  د ر حالی ایجاد  شد ه است که شبکه انتقال 
آب این سد  تاکنون احد اث نشد ه الزم به ذکر است که سد  
سیوند  باید  تأمین کنند ه ١۵۰ میلیارد  متر مکعب حق آبه تاالب 

بختگان باشد .
سالجقه با تأکید  بر اینکه تاکنون هیچکد ام از سد های استان 
حق آبه تاالب بختگان را ند اد ه اند  توضیح د اد : پنج تاالب استان 
فارس جزء برنامه مد یریت جامع تاالب های کشور هستند  و د ر 
این برنامه اعتبار مناسبی برای احیا و حفاظت از آنها د ر نظر 

گرفته شد ه است.

استفاده از بخش خصوصی برای احیاء تاالبها 
استاند ار فارس د ر این آئین گفت: بیش از هزار تاالب د ر کشور 
وجود  د اشت اما انتخاب استان فارس برای گرامی د اشت روز 
جهانی تاالب ها نشان د هند ه این موضوع است که توجه ویژه ای 

به تاالب های استان د ر کشور وجود  د ارد .
محمد  هاد ی ایمانیه تصریح کرد : بد ون هم افزایی تمامی ارکان 
کشور مشکالت موجود  د ر حوزه محیط زیست برطرف نخواهد  
شد  و باید  تمامی ارکان نظام از جمله سه قوه، مرد م و... باید  

د رکنار یکد یگر قرار بگیرند  تا بتوان مشکالت را برطرف کرد .
عالی ترین مقام د ولت د ر استان فارس عنوان کرد : افزایش حمل 
و نقل همگانی، طرح های آبخیزد اری و آبخوان د اری، استقرار 
آالیند ه های  کنترل  زیست محیطی کشور،  نظام حسابرسی 
هوا، کنترل ریزگرد ها، گسترش سطح آگاهی و فرهنگ مرد م 
د ر  محیط زیست  د یپلماسی  تقویت  محیط زیست،  حوزه  د ر 
کشور از جمله سیاست هایی است که رهبری د ر راستای کاهش 

مشکالت محیطی پیشنهاد  کرد ه اند .
وی اظهار داشت: بسیاری از فعالیت های بازد ارند ه و احیاء کنند ه 
تاالب ها نیازمند  حضور د ولت ها نیست و می توان با تصویب 
سند ی ملی و بد ون هزینه با استفاد ه از ظرفیت بخش خصوصی 

اجرایی نمود .
به گفته این مقام مسئول امید  است با اجرای طرح های حمایتی 
زمینه توسعه فعالیت های محیط زیستی و حفاظت از آن د ر 

استان و کشور را فراهم کرد .

انتقال آب در حوضه آبریز بختگان و طشک متوقف شود
نماینده مردم شهرستان های نی ریز، استهبان و بختگان در 
مجلس شورای اسالمی خواستار توقف انتقال آب بین حوضه ای 
برای شرب، صنعت و هر کاربری دیگری در حوضه آبریز دریاچه 
بختگان و طشک شد و گفت: برخورد قطعی با موضوع توسعه 

کشاورزی در باالدست دریاچه نیز در دستور کار قرار گیرد.
فرهاد طهماسبی در ادامه گفت: مدت هاست که فریاد خشکیدن 

و  مهارلو  پریشان،  طشک،  بختگان،  تاالب های  و  دریاچه ها 
کمجان در گوش اهالی فارس طنین انداز است.

همزمان و گاهًا گله مندی هایی از زبان مردم شنیده می شود. 
بی توجهی دولت ها و مسئوالن موجب عمیق تر شدن آثار سوء 

خشکیدن دریاچه ها بر زندگی مردم شده است.
نماینده نی ریز، استهبان و بختگان ادامه داد: تاالب بختگان 
روزگاری نه چندان دور منبعی حیات بخش و امید آفرین برای 
شهرستان های اطراف خود بود و بزرگترین انجیرستان دیم 
جهان را در همسایگی خود نوازش می کرد و پشتوانه محکمی 
برای مردم شهرستان های اطراف بود اما وا اسفا که امروز شاهد 

بادهای نمکی و درگیری مردم با بیماری های العالج هستیم.
طهماسبی با بیان اینکه امروز به دلیل بی توجهی و عدم رعایت 
حداقل ها در رفتار با همجواری دریاچه ها شاهد خشکیدن و آثار 
سوء آن بر مردم در اطراف دریاچه های طشک و بختگان هستیم، 
عنوان کرد: توسعه بی رویه کشاورزی در باالدست موجب تضییع 
حق تاالب و مردم تاالب نشین خرامه، استهبان، بختگان و نی ریز 

شده است.
او با تصریح بر این نکته که یک عزم و انسجام ملی می طلبد و 
این صدا باید به گوش رئیس جمهور برسد که مجموعه دولت را 
مصمم به ارائه راهکاری عملی برای احیای دریاچه های بختگان و 
طشک کند، گفت: از آنجا که نوشته های علمی و ارائه راهکارهای 
عملی برای احیاء دریاچه های بختگان و طشک میسر است، لذا به 
جاست که در این دولت شاهد تنظیم شدن کفه ترازوی عدالت 

در این زمینه باشیم.
طهماسبی تصریح کرد: مردمان استان فارس و شهرستان های 
حاشیه دریاچه بختگان و طشک هم حق و حقوقی کمتر از 
مردمان کمتر از حاشیه دریاچه ارومیه ندارند، بنابراین برای 

احیاء این تاالب و دریاچه ها هم راهکاری ارائه شود.
طهماسبی همچنین خواستار توقف افزایش سطح زیر کشت در 
باالدست، پلمب چاه های غیرمجاز با نصب کنتورهای هوشمند، 
آموزش و ترویج کشاورزی بهره ور و تخصیص حقابه طشک و 

بختگان شد.
تاالب ها  برای  ویژه  و  خاص  پروتکل   کرد:  نشان  خاطر  او 
باید تدوین شود، چرا که حقابه تا به تاالب می رسد توسط 
سوءاستفاده گران برداشت می شود و یک سوم آن نصیب دریاچه 

نمی شود.
نماینده مردم شهرستان های نی ریز، استهبان و بختگان در 
مجلس شورای اسالمی گفت: همجواری روستاهای نی ریز و 
بختگان با مناطق حفاظت شده و وجود ۲ پارک ملی با حساسیت 
ویژه در این حوزه انتخابیه محدودیت هایی برای مردم ایجاد 
کرده و بازبینی طرح  هادی روستاها با سد محیط زیست روبه رو 

است.
اجازه  هم  محیط زیست  ادارات  کرد:  خاطرنشان  طهماسبی 
ساخت بنا نمی دهند باید شورای عالی محیط زیست تشکیل و 

در اصالح و تعدیل حدود اقدامات جدی شود.

مهدی منفرد، نی ریزان فارس: 
توسط مسئوالن شهرستان در روز چهارشنبه 
۲۰ بهمن ماه ۴ افتتاحیه، یک جشنواره و یک 

کلنگ زنی در نی ریز انجام شد.
عشایری  و  روستایی  جشنواره  روز  این  در 
ساختمان  افتتاح  کشاورزی،  جهاد  محل  در 
مدیریت بحران شهرداری نی ریز، افتتاح مرکز 
نیکوکاری و مشاوره ای امام مهربانی ها، افتتاح 
مدرسه ١۲ کالسه واقع در بلوار نصر، افتتاح 
کلنگ زنی  و  سنگ  شهرک  در  بانک  پست 
آبرسانی به مجموعه روستاهای بخش مرکزی 

پیش بینی شده بود.
نمایشگاه عرضه محصوالت کشاورزی و 

دامداری
در ابتدا مسئوالن با حضور در جهاد کشاورزی 
محصوالت  عرضه  نمایشگاه  از  بازدید  ضمن 
عشایر  و  روستائیان  دامداری  و  کشاورزی 
جشن  در  بختگان  و  نی ریز  شهرستان های 
مراسم  این  کردند.  شرکت  انقالب  پیروزی 
ایجاد  و  محلی  موسیقی  برگزاری  با  همراه 
کشاورزی،  محصوالت  مختلف  غرفه های 

دامداری و صنایع دستی بود.
معاون  زارعی  مجلس،  نماینده  طهماسبی 
مدیرکل امور عشایر فارس، هدایت فرماندار و 

سایر مسئوالن شهرستان حضور داشتند.
در این جلسه سیدجواد فقیه امام جمعه موقت 
با اشاره به اینکه سه چیز جامعه را آزار می دهد 
و آن فقر، فساد و تبعیض است گفت: در مناطق 
محروم بیشتر حضور داشته باشید و به مسائل 

آنان رسیدگی کنید.
نماینده مجلس در این مراسم ضمن تبریک ایام 
دهه فجرگفت: باید حاکمیت حمایت ویژه ای 
باشد.  داشته  عشایر  و  روستائیان  به  نسبت 
مجلس هم در بحث بودجه سال ١۴۰١ توجه 
ویژه ای به برنامه های جهاد کشاورزی و سازمان 

امور عشایر به عنوان متولیان امر خواهد داشت.
وی ادامه داد: بر اثر خشکسالی بیشترین آسیب 
را جامعه روستایی و عشایری دیده است لذا 
ضرورت دارد برای تولید محصوالت ارگانیک 

توجه ویژه ای به این موضوع داشته باشیم.
موضوع  به  اشاره  ضمن  فرماندار  ادامه  در 
مشکالت اقتصادی گفت: طی دو سال گذشته 
توسعه  مسئله  در  گرفته  انجام  تالش های  با 
اقتصادی شهرستان نی ریز در توسعه اقتصادی 
یک پله صعود داشته و به رتبه دوم رسیده ایم و 

این روند توسعه ادامه دار خواهد بود.
هدایت ادامه داد: در همین شرایط اقتصادی 
امسال ١۴۴ میلیارد تومان ارزش پروژه هایی 
است که در شهرستان به مناسبت دهه مبارک 

فجر به بهره برداری می رسد.
افتتاح ساختمان مدیریت بحران

در ادامه مسئوالن ساختمان مدیریت بحران 
افتتاح  را  صفوی  نواب  محله  در  شهرداری 

کردند.
در آئین افتتاح فرغت شهردار نی ریز با اشاره 
به اینکه بخش قابل توجهی از خدمات دولتی 
به عهده شهرداری هاست که از ردیف بودجه 
ساختمان  گفت:  هستند  محروم  دولتی 
 ۴7۰۰ متراژ  به  زمینی  در  بحران  مدیریت 
مترمربع با ١۵۰۰ متر مربع زیربنا در دو طبقه 
بر ١۰  بالغ  ارزش آن  ساخته شده است که 

میلیارد تومان است.
سالن  دارای  و  طبقه  دو  در  ساختمان  این 
و  مدیریتی  اتاق های  استراحتگاه،  ورزشی، 
تجهیزات الزم می باشد اما در زمان های عادی 
از این سالن برای ورزش و کارهای فرهنگی 

منطقه استفاده خواهد شد.
بودجه  درصد   9۰ تاکنون  داد:  ادامه  وی 
سال ١۴۰۰ محقق شده است و امسال برای 
عمرانی  بودجه  که  است  سال  چهارمین 
شهرداری محقق خواهد شد و برای محله شهید 
ایجاد  جمله  از  هم  دیگری  برنامه های  نواب 
پارک و روکش آسفالت خیابان اصلی را داریم 
که ان شاا... در بودجه سال آینده پیش بینی 

خواهد شد.
ساختمان  افتتاح  آئین  در  مجلس  نماینده 
مدیریت بحران گفت: این ساختمان برای شهر 
نی ریز نیاز است و به هر حال زندگی شهری و 

مترقبه  غیر  حوادث  معرض  در  اجتماعی 
می باشد.

در این مراسم هدایت فرماندار نی ریز از نماینده 
مجلس خواست تا در زمینه تجهیز این سالن به 

مجموعه شهرستان کمک کند.
افتتاح مرکز نیکوکاری و مشاوره ای امام 

مهربانی ها
علمیه  حوزه  در  حضور  با  سپس  مسئوالن 
امام صادق مرکز نیکوکاری و مشاوره ای امام 

مهربانی ها را افتتاح کردند.
حجت االسالم شفیعی مدیر این مرکز گفت: 
به  مشاوره ای  و  تخصصی  خدمات  ما  هدف 
مردم در زمینه کاهش آسیب های اجتماعی و 
مشکالتی از قبیل طالق و دیگر مسائل درگیر با 
زندگی های امروزی است و خدا را شکر جوانان 
راحت به ما اطمینان می کنند و مشکالت خود 

را می گویند.
در این مراسم غضنفرنژاد رئیس دادگستری 
ضمن تقدیر از راه اندازی این مرکز گفت: شما 
می توانید در بازپروری و برگرداندن زندانیان بعد 

از آزادی به جامعه کمک خوبی به ما کنید.
افتتاح ساختمان آموزشگاه معلم

افتتاح ساختمان آموزشگاه معلم دیگر برنامه 
مسئوالن در این روز بود.

در این مراسم رضازاده از مجمع خیرین مدرسه 
ساز استان نیز حضور داشت.

رضا جمالی مدیر آموزش و پرورش گفت: این 
مدرسه در زمینی به متراژ 3۲۰۰ متر مربع و با 
١۵۰۰ متر مربع زیر بنا در دو طبقه ساخته شده 
است. این مکان ظرفیت 36۰ دانش آموز را دارد 
که بالغ بر ١١ میلیارد تومان از اعتبارات دولتی و 

بنیاد برکت در این پروژه هزینه شده است.
پست بانک شهرک سنگ

شهرک  در  بانک  پست  جدید  شعبه  افتتاح 
سنگ نی ریز دیگر برنامه  آن روز بود.

طهماسبی در این مراسم گفت: دولت و مجلس 
خود را موظف می دانند که از صنعت مخصوصًا 
صنعت سنگ حمایت کنند و امیدوارم شاهد 
بخش  در  که  بختگان  و  نی ریز  بیشتر  رونق 

صنعت سنگ ساختمانی در کشور باشیم، از این 
جهت الزم است برندسازی کنید.

داوودی رئیس پست بانک نی ریز در این آئین 
گفت: در این شعبه تمام خدمات پولی و بانکی 
از جمله وصول چک سایر بانک ها، پرداخت انواع 
تسهیالت و ضمانت نامه های بانکی و ... انجام 

می شود.
کلنگ زنی خط انتقال روستاهای بخش 

مرکزی
کلنگ زنی خط انتقال آب نصیرآباد و مجموعه 
روستاهای اطراف در بخش مرکزی پایان بخش 

برنامه های این روز بود.
مدیر آبفا شهرستان گفت: این پروژه از سال 
١39۵ شروع شده و یک حلقه چاه در این زمینه 
در روستای هرگان حفر شده است که به دلیل 

کمبود اعتبارات تاکنون تکمیل نشده.
قره چاهی ادامه داد: برای این طرح بالغ بر 3 
میلیارد تومان پیش بینی شده است و تاکنون 
نزدیک ۲ میلیارد تومان تجهیزات خریداری 

شده است.
وی با اشاره به اینکه 7۰۰ مشترک از این طرح 
بهره مند خواهند شد گفت: ان شاا... طی ١۰ روز 
آینده عملیات احداث را شروع می کنیم تا مردم 
این روستاها هر چه زودتر از نعمت آب سالم 

بهره مند شوند.
و  اقدامات  به  اشاره  با  نیز  مجلس  نماینده 
پیگیری های صورت گرفته برای این طرح گفت: 
از اداره آبفا و پیمانکار انتظار داریم کمک کنند 
تا هرچه زودتر و قبل از شروع فصل گرما مردم 

از نعمت آب آشامیدنی مناسب بهره مند شوند.
فرماندار نی ریز با اشاره به اینکه فشار و مشکالت 
اداره آب بسیار زیاد است و از ١۵۰ روستای ما 
باالی 7۰ روستا با تانکر آبرسانی می شوند گفت: 
ان شاا... با بهره برداری از این طرح ١6 روستا از 
نعمت آب سالم بهره مند خواهند شد. از مردم 
می خواهم با توجه به خشکسالی ها و کمبود آب 
در مصرف صرفه جویی جدی داشته باشند و از 
این آب سالم فقط در جهت شرب و پخت و پز 

غذا استفاده کنند.

امیدها و دغدغه های 
درمان باال گرفته است

ادامه از صفحه یک

... از این جهت که از این ساختمان و امکانات آن و به ویژه 
ساختمان های جدیداالحداث مانند کلینیک تخصصی چه 
استفاده ای خواهد شد؟ نکند بالاستفاده مانده و متروکه 
شود! چه اینکه مراکز درمانی موجود در شهر نی ریز منحصر 

به درمانگاه شفا و مطب های پزشکان است.
در  درمان  و  بهداشت  شبکه  رئیس  خوشبختانه  اما 
مالحظه  شماره  همین   ۴ صفحه  در  که  مصاحبه ای 
درمانگاه  به  قدیم  بیمارستان  تبدیل  گفتند  می نمایید 
شبانه روزی در دستور کارشان است و در روز افتتاح مسئله 

را با مقامات کشوری و استانی طرح خواهند کرد. 
با توجه به اینکه استفاده نکردن از بیمارستان قدیم هدر 
با  می رسد  نظر  به  است  درمانی  بزرگ  سرمایه  دادن 

راهکارهای زیر بتوان آن را فعال نگه داشت: 
١- نماینده مجلس، فرماندار، امام جمعه و هیئت مدیره 
نظام پزشکی و سایر افراد ذی نفوذ از پیشنهاد جناب آقای 
دکتر آل داوود حمایت جدی به عمل آورند تا وزیر محترم 
با تبدیل بیمارستان قدیم به درمانگاه شبانه روزی موافقت 

نمایند و امکانات الزم را در اختیار شبکه قرار دهند. 
اجتماعی  تأمین  سازمان  اختیار  در  بیمارستان  این   -۲
قرار گیرد. این سازمان مجوز درمانگاه تخصصی را برای 
و  عمومی  درمانگاه  است.  کرده  صادر  نی ریز  شهرستان 
دندانپزشکی این سازمان در حال حاضر فعال است. با توجه 
به حجم زیاد خانوارهای تحت پوشش تأمین اجتماعی 
در شهرستان های نی ریز و بختگان، درمانگاه عمومی و 
تخصصی می تواند کمک خوبی به بهداشت و درمان منطقه 

کند.
3 - اعضای محترم عضو سازمان نظام پزشکی شهرستان 
نی ریز با تأسیس شرکتی درمانی و خرید سهام، به راه اندازی 
درمانگاه شبانه روزی در بیمارستان قدیم اقدام کنند. این 
شهرستان  درمان  به  بزرگی  کمک  اینکه  ضمن  مسئله 
توان خوب  از  بود.  نافع خواهد  نیز  اعضاء  برای  می کند 
پزشکان هم در ساعاتی که در مطب حضور ندارند مانند 
شبها و ایام تعطیل استفاده می شود. همین طور از توان 

کارکنان پیرا پزشکی موجود در شهرستان. 
به  هر حال درمانگاه شبانه روزی یکی از نیازهای پایه ای 
شهرستان نی ریز است؛ چون تمام بار درمان به ویژه بیماران 
سرپایی در ساعاتی که مطب پزشکان تعطیل است به ویژه 
روزهای پایانی هفته و تعطیالت نوروز و دیگر تعطیالت 
چند روزه ای که در طول سال اتفاق می افتد، روی دوش 
اتفاقات بیمارستان بوده و هست. از پزشکان محترم عضو 
نظام پزشکی انتظار می رود این سرمایه گذاری عام المنفعه 
را بنمایند و در عین حال بخشی از وقت آزادشان را صرف 
درمان بیماران در درمانگاه شبانه روزی متعلق به خودشان 

کنند. 
امید است با چنین اقدامی زمینه برای تأسیس بیمارستان 
خصوصی در شهرستان فراهم شود که هم به نفع مردم است 
و هم به نفع دولت. چون کسانی که توان مالی استفاده از 
بیمارستان  از  درمانشان  بار  دارند  بیمارستان خصوصی 
شرایط  با  دولتی  بیمارستان  و  می شود  برداشته  دولتی 

بهتری خدمات ارائه می دهد. 
برای همه دست اندرکاران بخش درمان کشور، استان و 
شهرستان که عمر خود را صرف سالمتی مردم می کنند 

آرزوی سالمتی، شادکامی و موفقیت دارم. 
 شاد و سالم و موفق باشید

سرمقاله

//

در دهه فجر:

افتتاح ساختمان مدیریت بحران و چند پروژه دیگر

نیروهای بومی
را استخدام کنید

امام جمعه موقت نی ریز بر استفاده از نیروهای بومی شهرستان در 
فرایند استخدام جدید کارخانه فوالد تأکید کرد و گفت: »تالش 
مدیرعامل فوالد بر این است که از جوانهای متخصص و متعهد 

نی ریز در فوالد استفاده کند.«
 ١۵ جمعه  نماز  خطبه های  در  فقیه  سیدجواد  حجت االسالم 
بهمن ماه به دیدار خود با مدیرعامل مجتمع فوالد غدیر اشاره 
کرد و اظهار داشت: »مدیر فوالد غدیر تازه نفس، جوان، پرتوان، 
این  امیدواریم  است.  زیبا  ایده های  و  مبتکر طرح ها  پرتالش، 
گزارش عملکردها تداوم داشته باشد و با مردم بیشتر همراه شوند و 

دغدغه هایی را که مردم دارند، برطرف کنند.«
خطیب جمعه نی ریز گفت: »هنگام معارفه دکتر مصطفی پور،   
گفتم خط قرمز ما استخدام نیروی بومی این شهرستان است. 
فرماندار، نماینده مجلس و آیت ا... فقیه هم اذعان بر این دارند که 
مردم بیکار باید زندگی کنند و کار داشته باشند. بیکاری یعنی 
طالق، یعنی خودکشی، یعنی بدبختی و بی  بند و باری. حال 
ایشان این قول را داده که همه تالشش را برای استفاده از جوانهای 
متخصص و متعهد این شهرستان انجام دهد. ما منتظریم که به 

وعده خود عمل کند.«
وی در جایی دیگر به موضوع افتتاح بیمارستان جدید در هفته 
جاری پرداخت و افزود: »ما یک سال افتتاح را عقب انداختیم و 
دوست داشتیم بیشتر از این عقب بیفتد تا تکمیل شود. دو سه 
روز قبل من رفتم و بیمارستان جدید را دیدم. آقای فرماندار! آقای 
نماینده! هنوز دیوارکشی پشت بیمارستان تمام نشده و حیوانات 
می توانند به راحتی وارد شوند. من به نماینده گفتم اگر ضمانت 
اجرایی وجود داشته باشد، ما موافقیم؛ اما اگر قرار باشد فقط بیایند 
یک روبان بچینند و فیلم و عکس بگیرند و بروند، آن هم برای 
مردمی که سالیان سال است از نبود یک بیمارستان مجهز درد 
کشیدند، من شرکت نمی کنم و اعتراض می کنم. افتتاح باید با 
شرایط باشد؛ نه بی شرایط، و مردم حق دارند بعد از سالیان سال 
یک بیمارستان مجهز با بهترین امکانات داشته باشند. خیرین و 
صنایع هم کمک دهند تا این بیمارستان مایه افتخار و به یادماندنی 

باشد. بیمارستان قدیم هم نباید از دست ما خارج شود.«
خطیب جمعه نی ریز به سالروز پیروزی انقالب اسالمی اشاره کرد و 
گفت: »همیشه گفته ام نکند این شاه برود و شاهان زیادی برگردند. 
امام و مقام معظم رهبری می گویند نوکر مردمیم. مسئوالن هم 
باید نوکر مردم باشند. منکر زحمات دولتهای گذشته نیستیم و 
رهبری  اما  بگیریم؛  نادیده  را  زحماتشان  که  است  بی انصافی 
می گویند در زمینه عدالت خوب کار نکردیم. از جمله این که 
در شهر مان نی ریز توسعه متوازن رعایت نشده و برخی محله ها 

کم برخوردارترند.«
وی با بیان این که به گفته رهبر انقالب هر گونه برنامه سازندگی 
باشد، عنوان داشت: »این  پیوست زیست محیطی داشته  باید 
در حالی است که ما هنوز وزیر محیط زیست نداریم. مقام معظم 
شیرین  محیط زیست  سایه  در  زندگی  می فرمایند:  رهبری 

می شود؛ آب، خاک و هوای سالم.«
حجت االسالم فقیه گفت: »مدتی پیش یک عکس مربوط به سال 
١3۵7 نی ریز را نشانم دادند و وقتی آن را با زمان حال مقایسه 
منابع طبیعی چه  و  مراتع  با جنگلها،  که  می کنیم، می بینیم 

کرده اند.«
وی به استقرار دبیرخانه دائمی کمیته محلی تاالب بختگان در 
شهرستان دیگری جز نی ریز انتقاد کرد و آن را غیر قابل قبول 

دانست.
ایشان گفت: »این گالیه را از نماینده مجلس و رئیس دفترشان 
کردم و گفتم که بختگان متعلق به شهرستان نی ریز است. رئیس 
سازمان محیط زیست آمدند؛ اما به نی ریز عنایت نکردند. تاالب 
بختگان جزو تاالبهای مهم بین المللی است؛ باید بیایند و از نزدیک 

شوربختی بختگان ما را ببینند.«
خطیب جمعه نی ریز با ابراز تأسف شدید از شهادت سرهنگ دوم 
علی اکبر رنجبر، خواستار حمایت بیشتر از پلیس و حامیان امنیت 

جامعه شد.
در بین دو نماز، دکتر محسن مصطفی پور مدیرعامل مجتمع 
فوالد غدیر نی ریز سخنرانی کرد که شرح آن را در خبر جداگانه ای 

می خوانید.
خدمت  میز  مراسم  جمعه،  نماز  مراسم  حاشیه  در  همچنین 
مسئوالن شهرستان برای پاسخگویی و ارتباط مستقیم با مردم 

برگزار شد.

درخواست مردم نی ریز

فوالد بومی بگیرد
پس از انتشار آگهی فوالد غدیر نی ریز مبنی بر استخدام در بخش 
فوالدسازی انبوهی پیام به صورت حضوری، کتبی، پیامک و در 
فضای مجازی به دفتر هفته نامه نی ریزان با ادبیات مختلف ارسال 

شد که درخواست تمامی آنها یک نکته بود:
فوالد از نیروهای بومی شهرستان استفاده کند.

راه اندازی مرکز نوآوری و فناوری 
نی ریز در دانشگاه پیام نور 

با امضاء قرارداد بین رئیس پارک علم و فناوری استان فارس و رئیس 
دانشگاه پیام نور، مرکز نوآوری و فناوری نی ریز با هدف ایجاد فضای الزم 
جهت رشد و گسترش واحدهای فناور و کمک به این واحدها جهت تولید 
و توسعه محصوالت و خدمات راه اندازی شد. این مرکز آماده پذیرش 
واحدهای نوآور و فناور در تمامی حوزه های اقتصادی است. داوطلبان 
حقیقی و حقوقی می توانند به ساختمان اداری دانشگاه به نشانی میدان 

فضل ابتدای بلوار شهید سلیمانی مراجعه نمایند.
از حمایت ها و  با ما برخی  صداقت رئیس دانشگاه پیام نور در گفتگو 
خدمات قابل ارائه توسط این مرکز را به قرار زیر اعالم نمود: - شناسایی و 

توانمندسازی مبتکرین، متخصصین و اساتید و دانشجویان خالق و نوآور
- پذیرش نوآوران و کمک به ایجاد، پرورش و بقا فعالیت نوآورانه و هدایت 

آنها به سمت فعالیت های گروهی
- ایجاد زمینه های الزم برای تجاری سازی محصوالت فناورانه

- کمک به رونق اقتصاد محلی مبتنی بر فناوری )خدمات و محصوالت( 
- ایجاد زمینه های مناسب برای حمایت مالی از واحدهای فناور مستقر در 

مرکز در قالب تسهیالت بلند مدت و کم بهره
- استفاه از معافیت های مالیاتی برای واحدهای مستقر شده در مرکز

- همکاری با سایر مراکز کارآفرینی و نهادهای تحقیقاتی در جهت هم 
افزایی فعالیت ها

- هدایت نوآوران به سمت ثبت اختراع، شرکت در مسابقات علمی و جشنواره ها 

و ایجاد تسهیالت برای ادامه فعالیت در قالب پذیرش در مراکز رشد.

ارسال تصاویر و متن برای 

شهروند خبرنگار
0917 731 5146

//
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سرویس ورزشی: محمدصادق رجبی

درجه ملی داوری برای ذوالقدر

رکاب زنی دوچرخه سواران فوالد از 
گلزار شهدا تا کارخانه

در  شرکت  با  ذوالقدر  مهدی 
بوکس  داوری  کالس های 
را  داوری  ملی  درجه  توانست 

کسب کند.
به گزارش اداره ورزش و جوانان، 
کالس های داوری ملی از ۲۲ تا 

۲6 آذر در استان آذربایجان غربی 
برگزار شد و رئیس هیئت بوکس 
نی ریز با توجه به سهمیه محدود 
و شرایط خاص حضور به عنوان 
داور منتخب استان به فدارسیون 
جهت شرکت در این دوره معرفی 

گزینش های  با  توانست  و  شد 
تئوری و عملی در بین ١۵ قبول 
کننده  بین 3۵ شرکت  از  شده 
دوره  این  در  کشور  استان های 
باشد و با امتیاز باالی آزمون، داور 

ملی شود.

فوالد  مجتمع  دوچرخه سواران 
غدیر نی ریز به مناسبت دهه فجر و 
از  بهره برداری  سالگرد  چهارمین 
فوالد نی ریز مسافت گلزار شهدا تا 

کارخانه را رکاب زدند.
فوالد  عمومی  روابط  گزارش  به 

دوچرخه سواران  این  نی ریز، 
مسافت  بهمن   ١۲ سه شنبه 
مدت  در  را  کیلومتری   ۵۰
زدند.  رکاب  ساعت   3 
دوچرخه سوران پیش از آغاز حرکت، 
هیأت  رئیس  گرگین  همراهی  با 

توسعه  معاون  نگهداری  مدیره، 
منابع انسانی، زارعی مدیر حراست 
مجتمع  این  کارکنان  از  جمعی  و 
نی ریز  شهدای  گلزار  در  حضور  با 
با تقدیم گل و قرائت فاتحه یاد و 

خاطره شهدا را زنده نگه داشتند.

گفتگو با اکبر شفیعی پیشکسوت دنیای فوتبال

فاطمه زردشتی نی ریزی، نی ریزان فارس: 

فوتبال را مثل اکثر فوتبالیست ها از زمین های 
خاکی شروع کرد... بدون امکانات، دو تا سنگ 
دروازه شان بود و توپی نه چندان نو که اکثر 
بازی هایشان را با آن انجام می دادند. از همان 
١۰- ١١ سالگی پا به توپ شد و فوتبال را انتخاب 

کرد ...
اکبر شفیعی ۵۰ سال سن دارد و لیسانس علوم 
اجتماعی است. فوتبال را از کوچه پس کوچه ها 

و سپس از زمین های خاکی آبادزرشت شروع 
کرده و در کنار بازی در تیم های فوتبال، به کار 

مربیگری و داوری نیز پرداخته است.
گفتگویی با وی ترتیب دادیم که می خوانید:

- از بین رشته های ورزشی چرا فوتبال را 
انتخاب کردید؟

آن موقع به جز فوتبال، بسکتبال و والیبال، اکثر 
فعالیت چندانی  رشته های ورزشی در نی ریز 
نداشت، خصوصاًً در محله ی ما یعنی آبادزردشت 
گرایش اکثر جوانان به فوتبال بود و شاید به 
همین خاطر بود که من نیز ناخودآگاه به سمت 

فوتبال کشیده شدم.

- مربیان شما در آن زمان چه کسانی 
بودند؟

آقایان احمد کبریادار، زنده یاد علی فیض آبادی، 
علی خسروی، ابراهیم میرغیاثی و  بعدها  احمد 

پاکنژاد
- در چه تیم هایی توپ زدید؟

پاس آبادزردشت، هالل احمر، تیم شهید داوود 
آذریان و آزادی

- امکانات شما در آن زمان چگونه بود؟
خوب نبود! در حد یک توپ و دو تا سنگ به 
عنوان دروازه که بعد دو تا میله ی فلزی جای 
آن را گرفت. خبری از زمین چمن هم نبود 
در  تابستان  گرمای  و  زمستان  سرمای  در  و 
زمین های خاکی توپ می زدیم. مثل االن نبود 
که سِر همه ی بچه ها توی گوشی باشد. تنها 
مشغولیت مان ورزش و فوتبال بود. هر عصر بدون 
استثناء دور هم جمع می شدیم و ۲-3 ساعت 
فوتبال بازی می کردیم. به طوری که حدود ١۵ 

سال در زمین خاکی آبادزردشت بازی کردیم.
- مشوقین شما چه کسانی بودند؟

دایی هایم حاج حسن، محمد و علی اعراضی و 
که  شفیعی  اصغر  بزرگترم  برادر  همین طور 

همگی پا به توپ و اهل فوتبال بودند.
- بازیکنان سرشناس آن زمان؟

اگر بخواهم بازیکنان سرشناس  محله خودمان 
را نام ببرم آقایان حمید مهرآوران، قاسم پاکنژاد، 
محسن زردشت، احمد متقیان و محمد زردشت 
فرزند باقر. در شهرستان نی ریز هم آقایان سعید 

شب دوست،  سعید  ربیعی،  مرتضی  فتاح پور، 
رضا و مهدی اعیان منش از بهترین ها بودند.

- سرسخت ترین تیمی که مقابل آن بازی 
کردید؟

رقیب  همیشه  که  بود  تیمی  شهرداری  تیم 
با بازیکنان این تیم  ما بود و اکثر مواقع هم 
ُکری می خواندیم و اغلب هم آن ها را شکست 

می دادیم.
- آیا سابقه ی مربیگری هم دارید؟

بله! از سال 7۰ به بعد در کنار بازی در تیم 
فوتبال، مربیگری و در کنار آن داوری هم انجام 
می دادم. چندین سال مربی تیم آزادی و حدود 
6-۵ سال هم مدیرعامل باشگاه آزادی بودم. در 
مقطعی یعنی بین سالهای 83 تا 8۴ هم مربی 

تیم منتخب جوانان نی ریز بودم.
- چرا به طور حرفه ای وارد عرصه ی 

مربیگری نشدید؟
با توجه به اینکه کارت مربیگری و داوری هم 
زیاد  مربیگری  برای  زمان  آن  امکانات  دارم، 
فراهم نبود. البته بین سال های 8۰ تا 9۰ به کار 
داوری هم  پرداختم و حتی بازی های استانی را 

هم سوت زدم.
- آیا مقامی هم به دست آورده اید؟

در تیم هایی که بودم در مجموع قهرمانی زیاد 
داشتیم اما شاخص ترین آن ها مقام سوم استان 
یک  لیگ  در  استان  قهرمانی  برتر،  لیگ  در 
لیگ  قهرمانی  همچنین  و  بازیکنی  زمان  در 
دسته یک استان با تیم آزادی در سال 7۴ است، 
به طوری که در سال بعد تیم وارد لیگ برتر شد. 
از سال 7۵ تا 8۵ نیز همراه با تیم آزادی به طور 

مستمر در استان فعالیت داشتیم.  
- چند فرزند دارید؟ آیا آن ها هم اهل 

ورزش و فوتبال هستند؟
دو دختر دارم که هر دو به شدت فوتبال دوست 
و پرسپولیسی هستند. دختر بزرگم ایروبیک را 
تقریبًا به صورت حرفه ای دنبال می کند و ملیکا 

دختر کوچکم نیز والیبال بازی می کند.
- چرا محله آبادزردشت مانند سابق 

تیم داری نمی کند؟
من فکر می کنم این مشکل تنها شامل محله  
نیست.  آبادزردشت و حتی شهرستان نی ریز 
االن  تیم داری،  در  مالی  مشکالت  از  جدا 

مشغولیت های جوانان بیشتر از قبل شده. در 
قدیم تنها دلخوشی بچه ها و جوانان همین توپ و 
دروازه بود اما االن امکانات رفاهی مانند گوشی ها 
و بازی های کامپیوتری بیشتر شده. به نوعی که 
بازی های  بیشتر  می کنند  سعی  جوانان  االن 

دیجیتال کنند تا در زمین فوتبال!
- پتانسیل جوانان نی ریز را چگونه 

می بینید؟
ورزشی  رشته های  اکثر  در  نی ریزی  جوانان 
باالیی  پتانسیل  بسکتبال  و  فوتبال  خصوصًا 
دارند ولی در حال حاضر مجموعه ای نیست 
که بتواند آن ها را پشتیبانی کند. در مقاطعی 
مجموعه کوثر، سنگ چینی و شهرداری حمایت 

کردند اما تداوم نداشت. 
انسانی می تواند حداقل  نیروی  از نظر  نی ریز 
یک تیم را در استان داشته باشد و جوانان نی ریز 

واقعًا این پتانسیل را دارند.
البته در کنار آن دست و پاگیر بودن برخی 
همین  و  نیست  بی تأثیر  نیز  مسائل  از 
سخت گیری ها باعث می شود تا اکثر جوانان و 
تیم داران وارد گود نشوند. به عنوان مثال زمانی 
که ما مدرسه فوتبال آزادی را داشتیم، جوانان 
بدون هیچ شرایط خاصی به آنجا یا کانون های 
فوتبال  کالس های  برای  و  می آمدند  مساجد 
در  ثبت نام  برای  االن  اما  می کردند  ثبت نام 
کالس های فوتبال باید حتمًا پدر و مادر بازیکن 
به محضر بروند و تعهد کتبی بدهند یا اینکه 
بازیکنان باید حتمًا بیمه باشند. البته نه اینکه 
این موارد بد باشد، ولی خب باعث می شود مانند 

سابق از فوتبال استقبال نشود.
- خاطرات تلخ و شیرین روزهای 

فوتبالی اتان؟
در سال 7۴ برای اولین بار در نی ریز با تیم آزادی 
به لیگ برتر استان صعود کردیم که بهترین 
خاطره ورزشی من است. البته بدترین خاطره ام 
به یک سال قبل از این ماجرا باز می گردد. به 
زمانی که شرایط صعود را داشتیم و در حالی که 
در نی ریز تیم الر را 6 بر ۲ شکسته داده بودیم، 
متأسفانه در بازی برگشت نتیجه را ۴ بر صفر 
به تیم الر واگذار کردیم و از صعود به لیگ برتر 
استان باز ماندیم و این بدترین خاطره  ورزشی 

من در این سال هاست.

امکاناتمان  در حد یک توپ بود و 2 تا سنگ!

تیم پاس
سال ١36۵  

استادیوم شهدای نی ریز

عباس  زنده یاد  راست:  از 
پاک نژاد،  محمود  زردشت، 
زردشت،  نادر  آذریان،  خلیل 
نادر  اسدی،  سیدعبداله 
زردشت،  رمضان  غالم زاده، 
حمید  شریعت،  مجید 
شفیعی،  اکبر  مهرآوران، 
قاسم  زردشت،  محسن 

پاکنژاد، اسماعیل زردشت

//

//

اخبار کوتاه ورزشی
برگزاری مسابقات ورزشی 

فجر انقالب در دانشگاه آزاد 
اسالمی واحد نی ریز

خبرگزاری آنا:

مراکز  مشارکت  با  فجر  دهه  ورزشی  مسابقات 
آموزش عالی شهرستان نی ریز و به میزبانی دانشگاه 

آزاد اسالمی برگزار شد.
آزاد اسالمی،  تیم های دانشگاه  این مسابقات  در 
پیام نور و علمی کاربردی در رشته  دارت با هم به 
رقابت پرداختندکه  مهدی تواضع، محمدحسین 

بیات و امین کشاورز به ترتیب اول تا سوم شدند.

طالی کاظمی 
درژیمناستیک فارس

فارس  تیم  انتخابی  رقابت های  در  کاظمی  آرش 
برای حضور در المپیاد استعدادهای برتر کشور در 
رشته ژیمناستیک اول شد. در این رقابت ها کاظمی 
از نی ریز در حرکات زمینی با امتیاز ١۲/3 به مدال 

طال دست یافت.

برگزاری مسابقات 
ورزشی در روستاها

بهمن   ١١ دوشنبه  ورزشی  مسابقات  دوره  یک 

در روستاهای شهرک وزیره،   بنه کالغی، ریزاب و 

دهچاه برگزار شد. شرکت کنندگان در رقابت های 
فوتبال مابین معلمان و دانش آموزان، لی لی، دو 
و بادکردن بادکنک حضور یافتند. در پایان نیز به 

نفرات اول تا سوم جوایزی اهدا شد.

برگزاری مسابقات پالنک  و 
کبری در پارک بانوان

یک دوره مسابقات ورزشی در ۲ حرکت »پالنک« و 
»کبری« به مناسبت دهه فجر برگزار شد.

کننده  شرکت  نفر   ١8 حضور  با  رقابت ها  این 
چهارشنبه و پنجشنبه ١3 و ١۴ بهمن در پارک 

بانوان زیر نظر زهرا محمودی الری انجام شد.
نفرات برتر حرکت پال نک:

معصومه افتخاری اول، بهجت کامرانی دوم، مهین 
محمدپور سوم

نفرات برتر حرکت کبری
مریم  دوم،  حجازی  خدیجه  اول،  امینی  مهناز 

شمسی سوم
بر عهده معصومه حجازی و  این مسابقه  داوری 

فاطمه مافی بود.

 برگزاری 2 همایش پیاده روی
همایش پیاده روی از پارک بانوان تا گلزار شهدا 
دوشنبه ١8 بهمن برگزار شد. در این همایش 6۰ 
نفر زیر نظر زهرا محمودی الری مسئول کمیته 
و  رانندگی  و  راهنمایی  همکاری  با  و  پیاده روی 
نیروی انتظامی شرکت کردند.  در همایشی دیگر که 
8 بهمن برگزار شد ۲۵  نفر حضور داشتند که مسیر 

چاه امام حسین  تا غم پلنگان را طی نمودند.

//

//

//

//

برابر رأی شماره ١۴۰۰6۰3١١۰۲3۰۰۰۴7۴ هیأت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
زرین  دشت تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای ابوالفضل صالحی فرزند غضنفر به 
شماره شناسنامه 6۵۴۰١۴١١۵7 صادره از زرین دشت در یک باب خانه به مساحت۲۵.۴8١ 
متر مربع پالک فرعی ۵ از اصلی767۴ مفروز و مجزی شده از پالک 768۴  اصلی قطعه 8 
بخش ١۲ فارس واقع درحاجی آباد خریداری مع الواسطه از مالک رسمی آقایان آهنعلی و 
جهانگیر بریزی  محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ١۵ 
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:1400/11/24 
 تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/12/08

خلیل مرادخواه - رئیس ثبت اسناد و امالک زرین دشت

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

- مورخ 1400/11/18
ش 2789

3799

تبلیغات در

فضای مجازی نی ریزان فارس
شامل تلگرام، واتس آپ،

اینستاگرام و سایت هورگان
پست روزانه  150 هزار تومان - پست آخر شب:   200 هزار تومان

0930   731   1808

شما هم می توانید خبرنگار باشید و بر جامعه خود تأثیر بگذارید
عکسها و فیلمهای خود از زندگی مردم و طبیعت شهر و روستای محل زندگی اتان 

و از زشتیها و زیبایی ها را با هشتگ #شهروند_خبرنگار_نی _ریزان
برای ما به شماره های 09178001808 یا 09177315146 از

طریق واتساپ یا تلگرام ارسال کنید
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عابد نعمتی، نی ریزان فارس:

دعوت  با  استان  محیط زیست  کل  مدیر 
دادگستری در شهرستان نی ریز حاضر و 
محیطی  زیست  دغدغه های  پاسخگوی 

مسئوالن و مردم شد.
دادگستری  رئیس  ابتدا  جلسه،  این  در 
را  خطه  این  مردم  نی ریز  شهرستان 
که  کرد  توصیف  شریفی  انسانهای 

محیط زیست را می فهمند.
حسین غضنفرنژاد گفت: »آنها از ارزشهای 
محیط زیستی متضرر می شوند؛ ولی دست 
اسلحه نمی گیرند و نمی ُکشند؛ فقط  به 
می گویند منافع ما را ببینند و این ستودنی 

است.«
وی افزود: »ما نمی توانیم نسبت به این 
منافع بی توجه باشیم و  مردم نباید متضرر 
اگر دستگاه های مسئول بی توجه  شوند. 
باشند، ممکن است با تبعاتی مواجه شویم 
که آسیبهای آن خوشایند نباشد. ما هر 
جا که بتوانیم از باب پیشگیری از جرائم 
ورود کنیم، دریغ نمی کنیم. باید در کنار 
فرمانداری بایستیم و هم پوشانی کنیم تا 

ثمره خوبی داشته باشد.«
در ادامه جلسه، دادستان شهرستان نی ریز 
به موضوع آلودگی کارخانه گل گهر و تأثیر 
آن بر منطقه پرداخت و گفت: »گل گهر به 
دلیل همجواری با شهرستان، آلودگی هایی 
به  برای مردم منطقه و محیط زیست  را 
همراه دارد. حال چرا ما از حق آالیندگی 
آن استفاده نکنیم؟ خواسته ما این است که 
کارشناسان محیط زیست شما وارد عمل 
شوند و بررسی کنند تا حق آالیندگی از 
طریق مجاری قانونی مصوب شود. اگر این 
طور شود، خیلی مشکالت زیست محیطی 
و کمبود بودجه ها و اعتبار آن حل خواهد 

شد.«
اکبر شهسوار به موضوع قاچاق حیوانات 
داشت:  عنوان  و  کرد  اشاره ای  بهرام گور 
قاچاق  محموله های  بار  »چندین 
حیوانات این منطقه از قاچاقچیان گرفته 
شده. چند روز پیش هم چندین هوبره به 
ارزش زیست محیطی باالیی توسط افراد 
سودجو شکار شده بود و به حاشیه خلیج 
فارس قاچاق می شد. بنابراین الزم است 
اضافه  نیروها  و  تله شکاری  دوربینهای 
برای  همچنین  شود.  تقویت  گشتها  و 
اندیشیده  تمهیداتی  شکار  از  پیشگیری 

شود.«
وی افزود: »در مورد معادن یکسری افراد 
به  شروع  می خواهند  و  گرفته اند  مجوز 
کار کنند که سر و صدای زیادی در سطح 
شهرستان ایجاد کرده است. چرا ما باید 
بخواهیم  که  بگیرند  مجوز  بگذاریم 
ورود کنیم؟ باید به دقت بررسی گردد و 
به راحتی مجوز داده نشود و تنش ایجاد 

نگردد.«
در ادامه، مدیر کل محیط زیست استان 
فارس در مورد عوارض آالیندگی گل گهر 
گفت: »پیش از این مطالعه ای انجام شد و 
گزارش آن را آوردند. متأسفانه خود شهر 
قطرویه در معرض آالیندگی نیست. ولی 
چند روستا تحت تأثیر آلودگی آن قرار 
آن  مستندسازی  حال  در  که  می گیرند 
هستیم. بر اساس قانون، مواردی که باعث 

ایجاد آلودگی بین چند استان می شود، در 
کار گروهی در سازمان برنامه ریزی کشور 
مطرح می شود و آنجا تصمیم می گیرند 
سازمان  نظر  زیر  را  آالینده ها  سهم  که 
محیط زیست مشخص کنند. ما االن پایه 
علمی این کار را گرفته ایم و آمادگی این 
برنامه و سازمان  را داریم که درسازمان 
محیط زیست کشور این موضوع را مطرح 
و مطالبه کنیم. ما برای آلودگی عسلویه و 
تأثیر آن روی شهرستانهای المرد و ُمهر 
موقع  آن  خوشبختانه  کردیم.  پیگیری 
عسلویه  سهم  از  درصد   ۱۳ توانستیم 
را به عنوان عوارض آالیندگی برای این 
خیلی  چند  هر  بگیریم؛  شهرستان  دو 
بوشهر  نماینده های  و  شد  چالش برانگیز 
ورود کردند و دعوا شد و نگذاشتند پول را 
پرداخت کنند. نهایتًا خود سازمان برنامه 
آمد و صد میلیارد را به صورت بودجه داد؛ 
نه به صورت عوارضی که باید وصول می شد. 
به رغم این که کار پر چالش و پر دردسری 
است، کار پایه ای آن را شروع کرده ایم و 
مطالعاتش انجام شده و مدرک دستمان 
می  آسیب  نقطه  این چند  در  که  است 

بینیم.«
حمید ظهرابی با پرسش دادستان مواجه 
شد که عنوان داشت: »پیش بینی خودتان 
از این اقدام چیست و این که آیا نتیجه 
می گیرد یا نه و اگر نتیجه بگیرد، مبلغ آن 

چقدر است؟«
ظهرابی پاسخ داد: »می گویند به نسبت 
جمعیت تقسیم می کنیم. وقتی صحبت 
از جمعیت شود، چون روستاها هستند 
که تحت تأثیر قرار می گیرند، عدد قابل 
توجهی نخواهد بود. ولی در عین حال ما 
داریم اثرات آن را ارسال می کنیم که مثاًل 
آب را از اینجا دارند می برند، چاه های آنها 
و تخریبهایشان در استان ما است، منطقه 

حفاظت شده صدمه دیده و...
بستگی به این دارد که فروش آنها در سال 
چقدر باشد؛ ولی چون حجم فروش باال 
است، درصد کم آن هم پول زیادی است. 
ما باید این را دنبال کنیم و سازمان برنامه 
هم از ما حمایت کند که داریم آن را انجام 

می دهیم.«
گفت:  استان  زیست  محیط  کل  مدیر 
و  وحش  حیات  قاچاق  بحث  مورد  »در 
شکار، ما اینجا بیشتر در معرض ترانزیت 
هستیم. مثاًل بازهای شکاری یا هوبره که 
خارج  بیشتر  آن  منشاء  شدند،  توقیف 
از استان و استان کرمان بود. به رغم این 
که خیلی کمبود و ضعف نیرو داریم، اما 
همه همکاران تالششان را می کنند. شما 
استخدامهای  در  که  کنید  حمایت  هم 
جدید، شهرستان های بختگان و نی ریز را 
بهتر ببینیم و نیروهای مورد نیاز را تأمین 
کنیم. ما االن برای هر ۸ هزار هکتار، یک 
محیط بان داریم که از استاندارد به دور 
المرد  دادگستری  در  است  یادم  است. 
حتی از کسانی که می دانستند سابقه شکار 
محیط زیست  به  که  می خواستند  دارند، 
کمک کنند و از آن طرف به آنها کمک 
می کردند و وام می دادند که سرمایه گذاری 
هم داشته باشند؛ این کارها خیلی مؤثر 
وادار  می توانید  را  معادن  همین  است. 

آمد  و  رفت  فصل  در  کارگر  چند  کنید 
گورها  بگیرند تا گورخرها را برگردانند و به 

محیط بانها کمک کنند.«
وی افزود: »در مورد مجوز  معادن، متأسفانه 
محیط زیست  سازمان  نقش  قانون،  در 
که  بحثهایی  بیشتر  کرده اند.  را کمرنگ 
در شهرستان شما بود، موارد آن خارج از 
مناطق ما بود و اصاًل از ما استعالم نشده 
بود. در مورد روستای بنه کالغی رسانه ها 
به ما حمله می کردند که مردم اینجا همه 
معترضند، شما کجایید؟ و ما می گفتیم 
اصاًل از ما کسی نپرسیده که اینجا می شود 

یا نمی شود.
درباره معادنی هم که داخل منطقه بوده، 
منابع طبیعی آمده به یک  سینه کار جدید 
مجوز داده و از ما استعالم نکرده اند. قانون 
می گوید فقط یک بار از محیط زیست در 
این  و  می شود  استعالم  معدن  محدوده 

متأسفانه ایراد قانونی است.
در مورد تعارضات کشاورزی با خسارت 
امروز  هم  گرازها  و  گورخرها  از  ناشی 
در  منطقه  اهالی  برخی  با  جلسه ای 
در  مشکالتشان  که  داشتیم  فرمانداری 

دست پیگیری است.«
در ادامه، فرماندار نی ریز با بیان این که 
رویکرد مدیر کل محیط زیست باعث شده 
گفت:  بگیرد،  اقتصادی  رونق  استان  که 
»توسعه پایدار مدنظر است و ایشان در 
جلسات کمیسیون ۱۱ سعی داشتند که 

همه مسائل را با هم ببینند و حل کنند.«
»ریختن  داشت:  عنوان  هدایت  مرا 
زباله ها در محیط زیست نیاز به پیگیری و 
برخورد قضایی دارد. همین که متخلفان 
به  که  کنیم  جریمه  را  محیطی  زیست 
محیط زیست کمک دهند، رویکرد جدید 

و بسیار تأثیرگذاری است.«
خطاب  نی ریز  دادگستری  رئیس  سپس 
به ظهرابی گفت: »این که خودتان آمدید 
و موضوع را پیگیری کردید، تأثیر زیادی 
دارد. وقتی با مردم صحبت کنیم، به آنها 
و  دهیم  جواب  آنها  به  بگذاریم،  احترام 
اقناع سازی کنیم، برای کنترل و کم کردن 
تنشها و آسیبهایی که می تواند به وجود 
بیاورد، بسیار تأثیرگذار است. به شرطی 
که این موضوعات رها نشود و پیگیری شود. 
چون اگر پیگیری نشود، آفتش بیشتر از 
زمانی است که حضور پیدا نکنید؛ چون 
داریم  که  می کنند  فکر  طور  این  مردم 

فریبشان می دهیم.«
همین  »ما  داشت:  عنوان  غضنفرنژاد 
داریم  خیلی خوب  سناریوی  یک  االن 
که باید برای تهیه دوربینهای تله ای آن 
همکاری کنید. همکاران ما دارند احکام 
که  می کنند  صادر  را  حبس  جایگزین 
باید برای تهیه دوربینها کمکشان کنید. 
بعد پویشی با همکاری شما و رئیس کل 
می اندازیم  راه  نی ریز  شهرستان  در  ما 
و اشخاص به جای این که شکار کنند، از 
طبیعت عکس می گیرند. ما اینجا امکان 
آن را داریم که یک نمایشگاه درست کنیم 
و این عکسها را در نمایشگاه به نمایش 
بگذاریم.  باید دقت کنیم که برای خیلی از 
کارهای فرهنگی باید بستر ایجاد شود و از 

مردم بخواهیم.«

دغدغه های زیست محیطی در 

دفتر رئیس دادگستری

عابد نعمتی، نی ریزان فارس:

مراسم تودیع و معارفه سرهنگ سیدمحمد 

کرمی  عظیم ا...  سرهنگ  و  یوسفی 

فرماندهان سابق و جدید شهرستان نی ریز 

برگزار شد.

 2۱ پنجشنبه  صبح  که  مراسم  این  در 

بهمن ماه با حضور سردار رهام بخش حبیبی 

فرمانده نیروی انتظامی استان فارس و هیئت 

همراه، فرماندار، شهردار و اعضای شورای 

شهر، رئیس دادگستری، دادستان و کارکنان 

از  شد،  برگزار  شهرستان  انتظامی  نیروی 

سیدمحمد  سرهنگ  تالشهای  و  زحمات 

یوسفی قدردانی و سرهنگ عظیم ا... کرمی 

انتظامی  نیروی  جدید  فرمانده  عنوان  به 

شهرستان نی ریز معرفی شد.

نوشتنی است سرهنگ کرمی متولد سال 

۱۳55 و اهل شهرستان نورآباد است و پیش 

از این، فرمانده انتظامی شهرستان ُمهر بود. 

به سمت  است  قرار  نیز  یوسفی  سرهنگ 

فرماندهی انتظامی الرستان منصوب شود.

با ثبت 220 مبتالی جدید به کرونا در هفته 

گذشته، تعداد کل مبتالیان کرونایی از ابتدا 

تا کنون به 560۳ نفر رسید و خوشبختانه 

هیچ مرگی بر اثر کرونا ثبت نشد. 

شهرستان  مبتالیان  میزان  همزمان، 

بختگان به 226۸ نفر رسید.

درصد   9۳ حدود  تاکنون  است  نوشتنی 

)6۳762 دوز( جامعه هدف باالی ۱2 سال 

در شهرستان نی ریز، واکسن دوز اول و ۸5 

درصد )5۸۳27 دوز( واکسن دوز دوم را 

تزریق کرده اند.

20447 نفر )۳۳ درصد( نیز واکسن دوز 

سوم را تزریق کرده اند. 

همچنین حدود ۸۸0 نفر از کودکان 9 تا ۱2 

سال شهرستان، واکسن دوز اول کرونا را 

دریافت کرده اند.

به گفته رئیس دفتر پرستاری بیمارستان 

کرونا  به  مبتال  نفر   ۱0 هم اکنون  شهدا، 

در بیمارستان بستری هستند که حال 2 

نفرشان بد است.

به گفته فرمانده انتظامی استان، با تالش 

یگان  و  نی ریز  شهرستان  پلیس  مأموران 

تکاوری، 204 کیلو تریاک در بازرسی از یک 

دستگاه وانت نیسان کشف شد. 

سردار رهام بخش حبیبی بیان کرد: مأموران 

همکاری  با  نی ریز  شهرستان  انتظامی 

کارکنان یگان تکاوری استان، حین گشتزنی 

در محور سیرجان - شیراز به یک دستگاه 

وانت نیسان مشکوک شدند و با اقدامات 

فنی و تخصصی آن را توقیف کردند.

انتظامی  مأموران  کرد:  نشان  خاطر  وی 

موفق شدند در بازرسی از این خودرو 204 

کیلو تریاک را کشف و راننده را نیز دستگیر 

کنند.

فرمانده انتظامی استان فارس با بیان اینکه 

راننده پس از سیر مراحل قانونی روانه زندان 

شد، تصریح کرد: ما استوارتر از همیشه در 

برابر قاچاقچیان ایستاده ایم و به هیچ عنوان 

اجازه جوالن به سوداگران مرگ را نخواهیم 

داد. 

فرمانده انتظامی استان از کشف ۳02 کیلو 

و 500 گرم شیشه و هروئین توسط مأموران 

انتظامی شهرستان نی ریز خبر داد. 

داشت:  اظهار  حبیبی  رهام بخش  سردار 

امنیت عمومی شهرستان  پلیس  مأموران 

نی ریز هنگام کنترل خودروهای عبوری در 

محور قطرویه- نی ریز به یک دستگاه خودرو 

ایست  و دستور  پارس مظنون شدند  پژو 

دادند که راننده آن بدون توجه، فرار کرد.

وی افزود: پس از طی مسافتی تعقیب و گریز، 

مأموران انتظامی با رعایت قانون به کارگیری 

سالح، الستیک خودرو را مورد اصابت گلوله 

قرار دادند و خودرو را متوقف کردند.

در  گفت:  فارس  استان  انتظامی  فرمانده 

بازرسی از این خودرو ۳02 کیلو و 500 گرم 

مواد مخدر شامل 202 کیلو و 500 گرم 

و  کیلوگرم هروئین کشف  و ۱00  شیشه 

در این خصوص یک قاچاقچی مواد مخدر 

دستگیر شد.

سردار حبیبی تأکید کرد: مأموران انتظامی 

جان بر کف این فرماندهی، قاطعانه و قانونی 

با سوداگران مرگ برخورد می کنند.

فرمانده انتظامی استان از کشف 5۸ کیلو 

ماده مخدر شیشه در بازرسی از یک خودرو 

سواری پیکان خبر داد.

سردار رهام بخش حبیبی اظهار داشت: در 

راستای تشدید اقدامات انتظامی و برخورد 

مأموران  مخدر،  مواد  قاچاقچیان  با  قاطع 

محورهای  کنترل  حین  نی ریز  انتظامی 

مواصالتی منتهی به این شهرستان، به یک 

دستور  و  شدند  مشکوک  پیکان  سواری 

ایست صادر کردند.

وی با بیان این که راننده بدون توجه به ایست 

پلیس متواری شد، افزود: پس از طی مسافتی 

تعقیب و گریز، مأموران انتظامی موفق شدند 

خودرو را متوقف و در بازرسی از آن، 5۸ کیلو 

ماده مخدر شیشه را کشف کنند.

فرمانده انتظامی استان با اشاره به این که در 

این خصوص یک سواری 405 که اسکورت 

محموله بود توقیف و راننده نیز دستگیر شد، 

تصریح کرد: هر دو راننده برای سیر مراحل 

قانونی تحویل مراجع قضایی شدند.

دو  در  نی ریز  آتش نشانی  مأموران 
عملیات مختلف، آتش سوزی منزل و 

خودرو پژو 405 را مهار کردند.
دقیقه   ۱۸ ساعت  حادثه،  اولین  در 
بامداد 6 بهمن، یک خودرو پژو 405 
که در خیابان موسی کالنتری پارک 

شده بود، از ناحیه موتور آتش گرفت.
مأموران آتش نشانی با حضور به موقع، 
به وسیله یک خاموش کننده پودری 
آتش را مهار و به وسیله آب، آن را 

خنک کردند.
در حادثه دوم، ساعت ۱۱:44 دوشنبه 
منزل  یک  حمام  فن  بهمن ماه،   ۱۱
مسکونی در خیابان نواب صفوی که 
روشن مانده بود، در غیاب اهالی خانه 

اتصالی کرد و آتش گرفت.
وارد  منزل  به  آتش نشانی  مأموران 
شدند و ضمن قطع جریان برق، با یک 
خاموش کننده CO2 آتش را خاموش 

و دود حاصل از آن را تخلیه کردند.

دفتر  اطالع رسانی  و  عمومی  روابط 
نماینده مجلس: وزیر بهداشت دعوت 
در  حضور  برای  را  طهماسبی  دکتر 
شهدای  بیمارستان  افتتاح  مراسم 
ضمنی  موافقت  و  پذیرفت  سالمت 
خود را برای ادامه فعالیت بیمارستان 

قدیم نی ریز اعالم کرد. 
این دیدار دوشنبه ۱9 بهمن به همراه 
فارس  استان  نمایندگان  از   جمعی 

انجام شد . 
مطالبات  پیرامون  که  دیدار  این   در 

استان  پزشکی  علوم  دانشگاه 
فارس بحث و تبادل نظر شد، دکتر 
وزیر  از  دعوت  ضمن  طهماسبی 
مراسم  در  حضور  جهت  بهداشت 
شهدای  جدید  بیمارستان  افتتاح 
دغدغه  نی ریز،  شهرستان  سالمت 
خصوص  در  را  شهرستان  مردم 
تعطیلی بیمارستان قدیم )بیمارستان 
دستور  خواستار  و  کرد  بیان  شهدا( 
فعالیت  ادامه  جهت  ایشان  مساعد 

بیمارستان قدیم شد.

ادامه از صفحه یک

... پروسه انتقال وسایل و بیماران از 
روز شنبه ۱6 بهمن به تدریج آغاز شد 
و تا پایان هفته گذشته ادامه داشت. در 
حال حاضر بخش رادیولوژی و زایشگاه 
هنوز در هر دو بیمارستان فعال است و 
تا قبل از روز افتتاح )26 بهمن( در هر 

دو مکان فعال خواهد بود.«
جدید  »بیمارستان  افزود:  وی 
و  ستاره دار  تخت   25 افزایش  با 
الپاراسکوپی،  دستگاه های  ویژه، 
سی تی اسکن، اندوسکوپی، دو دستگاه 

اکوکاردیوگرافی،  سونوگرافی،  مجهز 
جدید،  رادیولوژی  بخشهای 
ماموگرافی، دستگاه های عکسبرداری 
و دندانپزشکی که به آن اضافه شده، 
خدمات رسانی به شهروندان را افزایش 

داده است.«
این  »موتورخانه  گفت:  آل داود 
مجهزترین  جزو  بیمارستان 
است.  بیمارستانی  موتورخانه های 
و  گرمایشی  در سیستم  همین طور 
سرمایشی آن از دو دستگاه چیلر جدید 
آن  تصفیه خانه  است.  شده  استفاده 

آالیندگی محیطی را بسیار کم می کند 
و زباله سوزی که مدتها پیش قرار بود در 
بیمارستان قدیم استفاده شود و امکان 
بیمارستان فعال و  این  نبود، در  آن 

نصب شده و مشغول به کار است.«
مورد  در  بهداشت  شبکه  رئیس 
داشت:  عنوان  نیز  شهدا  بیمارستان 
»با توجه به دغدغه شهروندان و نیاز 
شهرستان برای داشتن درمانگاه 24 
ساعته در داخل شهر، ما راهکارهای 
پیگیر  و  دادیم  ارائه  را  مختلفی 
هستیم تا بتوانیم در بیمارستان قدیم 

خدمت رسانی داشته باشیم. بنابراین 
در تالشیم  بزرگان شهر  با همکاری 
قرار  که  بیمارستان  افتتاح  زمان  در 
است وزیر بهداشت آن را افتتاح کند، 
انجام  می خواهیم  که  پیگیری  با 
دهیم، مجوز چارت نیرویی را برای آن 
بیمارستان هم بگیریم تا بتوانیم یک 
آن مکان  را در  درمانگاه 24 ساعته 
هم  مردم  دغدغه  این  و  کنیم  فعال 

کاهش پیدا کند.«

سرهنگ کرمی
فرمانده جدید انتظامی 

شهرستان نی ریز

حضور وزیر بهداشت در مراسم 

افتتاح بیمارستان جدید

آل داود تشریح کرد:

بیمارستان جدید نی ریز با 
امکانات پیشرفته و به روز

امید به راه اندازی درمانگاه 24 ساعته در 
بیمارستان قدیم

ثبت 220 مثبت کرونایی در یک هفته

توقیف نیسان و کشف 204 کیلو تریاک

کشف 302 کیلو شیشه و هروئین در نی ریز

در پیکان شیشه کشف شد

مهار آتش سوزی منزل و خودرو 
توسط آتش نشانی نی ریز
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شهرداری نی ریز
۱- بعداز چندین روز از باد بسیار شدیدی که در 
زباله زیادی  شهر وزید، در کوچه های بن بست 
جمع شده و ظاهر بدی به خود گرفته است. خبری 
شهرداری  خدماتی  و  نظافتی  نیروهای  از  هم 

نیست. لطفًا اقدام کنید.
2- در مورد خبر تعطیل کردن مراکز جمع آوری 
به  آیا  بنگرید.  را  مسئله  عمق  لطفًا  ضایعات، 
دادستان هم گفته اید که گود زباله شهر را اجاره 
داده اید و از همین ضایعات پول در می آورید و 
معلوم نیست خرج کجا می شود؟ آیا اگر پاکبانان 
این ضایعات را جمع کردند، پول آن را به این 
کودکان کار می دهند؟ با یک حساب سرانگشتی، 
می بینم که حدود ۱50 میلیون تومان ضایعات 
هر ماه در شهر تولید می شود و این پولی است که 
به بچه های کار می رسد. این بچه ها از ۱00 نفر 
هم بیشترند؛ از دختر گرفته تا بچه زیر 5 سال . 
ان شاءا... که خدا اصلش را درست کند و خودمان را 

فریب ندهیم و جلو نان در آوردن مردم را نگیریم.
به جای این که یک کار درستی برای کودکان کار 
در نظر بگیرند، همین را هم که دارند، می خواهند 

از آنها بگیرند.
۳- لطفًا در خیابانهای مسکن مهر مغازه بسازید 
و در چهار راه مسکن مهر میدان کوچکی درست 

کنید.

پاسخ شهرداری نی ریز:
هفته نامه  آن  سؤاالت  به  پاسخ  در  احترام،  با 
واحدهای  مدیران  از  زیر  پاسخهای  محترم، 

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

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

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

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

در میان بگذارند.

معاونت محترم خدمات شهری، آقای 
حاجی محمدی

گرامی،  شهروند  از  عذرخواهی  ضمن   -۱
اخطارهای الزم به پیمانکارمربوطه داده شد و در 

اسرع وقت رفع اشکال می گردد.
برنامه ریزی،  مسؤل  گرامی!  شهروند   -2
ساماندهی، مراقبت و عملیات اجرایی مربوط به 
تولید، جمع آوری، ذخیره سازی، جداسازی، حمل 
و نقل ، بازیافت و پردازش به عهده مدیریت اجرایی 
پسماند است که مطابق ماده 7 قانون مدیریت 
عهده شهرداریها  به  در محدوده شهر  پسماند، 
می باشد و در راستای تبصره ماده مذکور آماده 
واگذاری پروژه جداسازی و تفکیک پسماندهای 
خانگی و تجاری در مبدأ با شیوه اصولی و بهداشتی  
به بخش خصوصی واجدشرایط  را دارد. بدیهی 
است  افرادی که به صورت غیر مجاز در محدوده 
شهر و بافت مسکونی اقدام به خرید و فروش، 
نگهداری ضایعات پسماند می نمایند، به دلیل بروز 
مشکالت بهداشتی در محالت و سطح شهر و در 
نهایت اعتراض شدید اهالی و... مطابق مواد ۱6، 
۱7، ۱۸ و 20 قانون مدیریت پسماند و ماده 55 

قانون شهرداریها با متخلفان برخورد می شود.

شهردار محترم شهر نی ریز، جناب مهندس 
فرغت

2- شهروند محترم! ارائه خدمات روبنایی همچون 
و  تجاری  واحدهای  و  مدرسه  مسجد،  ساخت 
خدماتی در منطقه یاد شده از وظایف اداره کل راه 

و شهرسازی است.
در ضمن با توجه به ضوابط طرح تفصیلی، امکان 
ساخت میدان در چهار راه یاد شده فعاًل ممکن 

نیست.

آموزش و پرورش 
۱- با سالم، در پاسخ مطالبی که در هفته نامه 
هر  با  روستاها  که  شده  گفته  فارس  نی ریزان 
رنگبندی و شرایط باز هستند، چند سؤال داشتم. 
این که این دستور شما از روی دلسوزی است 
یاکارشناسی؟ اگر از روی دلسوزی است که معلم 
مشکالت  کرونا  وضعیت  درگیر  دانش آموزان  و 
را  زیادی  رنجهای  و  می کنند  تحمل  را  زیادی 
متحمل می شوند و هزینه های زیادی با توجه به 

گرانی و وضعیت بد اقتصادی دارند. 
اگر اجباری است که باید بگویم به اندازه کافی به 
معلم ظلم می شود. کرایه سرویس هر  ماه بیش از 
یک میلیون تومان است که در برابر حقوق معلمان 
بسیار زیاد است و معلم هر روز در این جاده ها که پر 
از خطر است رفت و آمد می کند. االن 5 ماه از سال 
می گذرد که مدارس در روستاها حضوری هستند؛ 
با کالسهای ۳0 نفر و کمتر و تمام این مدت مدیران 
به دوش  را  مدارس هستند که همه مشکالت 
می کشند و برنامه ریزی و نظارت می کنند. اگر به 
اداره آموزش و پرورش مراجعه کنید، هر کدام از 
اتاقها یک میز جلوی در گذاشته اند؛ به طوری که 
زمانی که مراجعه می کنیم، باید چند بار یک حرف 
را تکرار کنیم تا بشنوند؛ در حالی که در مدارس 
هیچ فاصله ای رعایت نمی شود. در این مدت 5 ماه 
هیچ مسئولی از اداره را در روستا ندیدیم و همه 
مشکالت روی دوش مدیران است. کاش حداقل 
به مدیران مدارس اعتماد می کردید و زمانی که 
به تشخیص و صالحدید خودشان بعد از 5 ماه 
حضوری، درخواست مجازی می دادند، مخالفت 

نمی کردید. 
لطفًا بگویید آیا جان معلم و دانش آموزان برای 
شما مهم نیست؟ با توجه به این که االن بسیاری از 
معلمان و دانش آموزان مبتال شده اند، فقط به دلیل 

بستری نبودنشان  آمار درستی در دست نیست.
2- کاش با شروع مدیریت جنابعالی تحول زیادی 
در آموزش و پرورش داده می شد. از همه مهمتر، 
گروه های  در  آن  ارسال  و  کلیپ سازی  موضوع 
و  مدیران  )گروه  پرورش  و  آموزش  مختلف 
پرورشی( زیرا این کلیپ غیر از این که وقت گیر 
است، بار علمی ندارد. اگر کلیپ ساخته نشود، 
چون مدیران مدارس دیگر کلیپ و گزارش ارسال 
می کنند، ما در تنگنا قرار می گیریم. و چه بسا 
مدیران محترم همین کلیپها را در در قالب عکس 
در برنامه های مختلف آندروید قرار می دهند و 
ارسال می کنند؛ که بیشتر هم عکس مدیر محترم 

به چشم می آید تا کارهای دانش آموزان.
لطفًا اگر گزارشی هم باید ارسال شود، آن را در 
قالب pdf از معاونان پرورشی و مدیران بخواهید. 
کار  و  گیر  وقت  کلیپهایی  واقعًا ساخت چنین 

بیهوده ای است. 

پاسخ آموزش و پرورش:
۱- ضمن تشکر از شهروند عزیز، نظر به پرسش 
مطرح شده، مجدداً یادآور می شود که در مورد 
آموزش حضوری، مجازی یا ترکیبی مدارس در 
روستاهای یادشده، آموزش و پرورش تابع ستاد 
پیشگیری و مبارزه با ستاد کرونا در شهرستان 
و نیز حسب رنگ بندی اعالمی از طرف استان 

می باشد.
به همین منظور پیرو بخشنامه وزارتی منضم به 
نامه وزیر محترم کشور و فرمانده قرارگاه عملیاتی 
ستاد مقابله با کرونا مبنی بر تأکید ستاد مدیریت 
کرونا و ابالغ ریاست محترم جمهوری به برگزاری 
کالسهای درس جهت جلوگیری از افت تحصیلی 

دانش آموزان انجام پذیرد.
لذا بنا بر اعالم ستاد مذکور و نیز توجه به تراکم 
دانش آموزی مدارس روستا و کمبود یا نبود بستر 
فضای مجازی مناسب و شبکه آموزش در برخی 
از مدارس روستایی، تا این لحظه )روز پنجشنبه 
برای  حضوری  شرایط   )۱400 ماه  بهمن   2۱
دانش آموزان مدارس روستایی پیش بینی گردیده 

است.
کلیپ،  قالب  در  تصویری  رسانه  خدمات   -2
پادکست و موشن گرافی، از جمله ابزارهای مهم 
در ارائه آموزش و پرورش مطلوب به دانش آموزان 
شمرده می شود. فقط در شرایط کرونایی توانایی 
معلمان عزیز در این زمینه سهم بسزایی در انتقال 
مفاهیم آموزشی و پرورشی خواهد داشت که اگر 
بر پایه دانش مربوطه صورت گیرد، به طور قطع 
تأثیر خطیری بر شیوه آموزش پسا کرونا خواهد 
داشت. ازطرفی برخی از این تولید محتوا ها توسط 
دانش آموزان عزیز صورت گرفته که خوشبختانه 
رتبه های خوبی در شهرستان، استان و کشور را به 

خود اختصاص داده است.

فوالد غدیر - نماینده مجلس - فرمانداری
۱- در آگهی استخدام جدیدی که منتشر کرده اید، 
شرط  گزینش را بومی شهرستان نی ریز و استان 
فارس قرار داده اید. بومی شهرستان نی ریز و استان 
فارس چه معنی می دهد؟ شهرستان نی ریز هم 
جزیی از استان فارس است. در واقع اینجا بومی به 
بومی استان فارس گفته می شود. فقط برای این که 
دهان مردم را ببندید، درصد ناچیزی در شرایط 

مساوی برای بومی شهرستان نی ریز قرار داده اید. 
آقای نماینده! در زمان نمایندگی دکتر مسعودی 
و در آگهی قبلی استخدام، با پافشاری ایشان بومی 
به معنای بومی شهرستان نی ریز اطالق شد؛ ولی 
اینجا بومی را استان فارس قرار داده اید  و ظرفیت 
۱.6 هیچ تفاوتی ایجاد نمی کند. این اجحاف به 
مردم شهرستان نی ریز و بختگان است. بهتر بود 
بومی را بومی شهرستان نی ریز و بختگان قرار 
می دادید؛ نه این که استان فارس و بعد درصد 
ناچیزی امتیاز می گذاشتید. این گالیه شدید ما 

جوانان شهرستان نی ریز است.
2- چرا باید از شهرستانهای دیگر در آزمون فوالد 
غدیر شرکت کنند؟ ... حاال نوبت به نی ریز که 
رسید، بومی استان شد. ممنون می شویم که کسی 

از حق مردم مظلوم این شهر دفاع کند.
در این آزمون رشته هایی مثل حقوق و عمران 

نادیده گرفته شده اند؛ چرا؟ 

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

اساسًا شرایط استخدام در شرکتهای خصوصی 
تابع نظر مدیران ارشد آن شرکت است و نماینده 
محترم صرفًا از جهت دفاع از حقوق عامه مردم 
می تواند به این موضوع ورود نماید و مطالب ایشان 
صرفًا جنبه ارشادی دارد. لذا ضمن احترام به نظر 
شهروند گرامی و ضمن رد شائبه اضافه نمودن 
شرط استان فارس به دلیل شهرستان بختگان، 
مردم  درخواست  به  بنا  می رساند  استحضار  به 
فهیم، پیگیریها و رایزنی نماینده محترم جهت 
افزایش سهم استخدام شهرستان نی ریز از آزمون 
استخدام شرکت فوالد غدیر در حال انجام است و 
مراتب اعتراض نماینده و مردم به صورت مکتوب 

به شرکت غدیر ابالغ شده که امیدواریم به نتیجه 
مطلوب مورد نظر ورضایت مردم بیانجامد.

پاسخ فرمانداری:
با سالم، پاسخ مربوط به مجتمع فوالد غدیر است.

بانک تجارت - تأمین اجتماعی - بنیادشهید
چرا بعضی از کارمندان که خدمت آنها بیش از ۳0 
سال شده و حکم بازنشستگی آنها آمده، هنوز سر 

کار هستند؟ مگر قانون برای آنها فرق می کند؟

پاسخ بانک تجارت:
با عرض سالم، ادب و احترام، در پاسخ به پرسش 
شهروند گرامی در مورد خدمت بیش از ۳0 سال 
به استحضار می رساند استمرار خدمت، فقط با 
ارزیابی  استناد  به  و  استان  کل  مدیر  پیشنهاد 
عملکرد و کارنامه شخص، به مدیرعامل بانک در 

مرکز موافقت می گردد.

پاسخ تأمین اجتماعی:
بازنشستگی افراد صرفًا با ارائه درخواست بیمه 
شده یا کارفرمای وی به تأمین اجتماعی ممکن 
بیمه شدگان    نمودن  بازنشسته  امکان  و  است 
تأمین  سازمان  برای  درخواست،  ارائه  بدون 

اجتماعی میسر نیست .

پاسخ بنیاد شهید:
می رساند  استحضار  به  تشکر،  با  علیکم،  سالم 
برخی از اقشار جامعه معزز ایثارگری باتوجه به 
مفاد فصل چهارم قانون جامع خدمات رسانی به 
ایثارگران و قانون مدیریت خدمات کشوری )و 
اصالحات بعدی آن( و قانون برنامه ششم توسعه 
)ماده ۸۸( می توانند با احراز شرایط از تسهیالت 
مرتبط در رابطه با حداکثر سنوات  و تداوم خدمت  

استفاده نمایند.
احکام بازنشستگی نیز بالفاصله پس از صدور اجرا 

می گردد.

جهاد کشاورزی
۱- چرا نانوایی سنگک  ..... بیشتر اوقات تعطیل 

است؟
این چه وضعی است که ساعت ۸ شب و ۱2 ظهر 
نان نیست؟ در حالی که شیراز تا ساعت ۱۱ شب 

نان پخت می کنند.
متأسفانه سهمیه آرد برخی نانوایی ها آزاد فروش 
می رود. آنها هر گونی آرد را ۱۸0 تا 200 هزار 
تومان می فروشند؛ بدون این که پخت کنند و با این 

کار، حق مردم را ضایع می کنند.
2- سالم وقت بخیر، اگر می شود راجع به کیفیت 
نان در نی ریز سخنی با مسئوالن داشته باشید. 
قیمت نان 450 تومان است؛ ولی کیفیت خوبی 
ندارد. وقتی می خریم، از همان دم در نانوایی که 
داریم خنک می کنیم، در دست تکه تکه می شود؛ 
بگویید  مسئوالن  به  لطفًا  است.  نازک  بس  از 

رسیدگی کنند.

پاسخ جهاد کشاورزی:
۱- با سالم، نانوایی ها تعطیلی ماهانه و ساعت 
پخت دارند که در ماه 4 روز تعطیلند و پخت شب 
هم از ساعت ۱7 تا 2۱ بوده و این اطالعات  باید 
در  باشد.  نصب شده  مشتریان  دید  معرض  در 
صورت مشاهده تعطیلی غیر از تاریخهای اعالم 
شده، با سامانه ۱24 تماس بگیرید تا در اسرع وقت 

پیگیری شود.
2- بازرسی از نانواییها به طور مستمر در دستور کار 
بازرسان بوده  و وزن، کیفیت و موارد دیگر مورد 
بررسی قرار می گیرد و در صورت مشاهده نبود 

کیفیت، برخورد خواهد شد.

شبکه بهداشت و درمان
در این اوضاع کرونا و افزایش بیماری، پزشک 
می گوید من دیگر پزشک خانواده نیستم. هر جا 
مراجعه می کنیم، می گویند ما جای خالی نداریم؛ 
صبر کنید تا کسی انصراف بدهد. به ویژه دکتر ..... 
که می گوید قراردادش را با پزشک خانواده لغو 

کرده است. لطفًا پیگیری کنید.

پاسخ شبکه بهداشت و درمان:
متأسفانه طرح پزشک خانواده فعاًل نه تنها در 
شهرستان ما، بلکه در همه استان دچار چالش 
شده و دانشگاه در حال تصمیم گیری برای آن 
است. دکتر ..... تقریبًا دو هفته است که از طرح 
پزشک خانواده خارج شده. اما االن دو پزشک در 
درمانگاه شفا هست که برای افزایش جمعیت جا 

دارند و مردم می توانند به آنها مراجعه کنند.

راه و شهر سازی
در مورد خبر »7 هزار  نی ریزی در انتظار مسکن« 
باید بگویم که انگار ضابطه رعایت نمی شود. ما که 
هیچ زمین یا ملک یا حتی خانه و ماشین نداریم و 
وضعیتمان قرمز است؛ ولی خیلی از آدمها را دیدم 
که خانه دارند یا وضع مالی شان خوب بود یا زمین 
قولنامه ای داشتند و اسمشان درآمده بود و همه 
کارهایشان را کردند. حال ما مانده ایم بی سرپناه با 

دو بچه که هر سال آواره هستیم.

منابع آب
در مورد خبر »آب پشت سد چشمه عاشق ۱۳.5 
میلیون متر مکعب« می خواستم بگویم واقعًا از 
این اتفاق خوشحال نیستیم؛ زیرا آب شیرینی 
که سهم مردم منطقه است و باید صرف افزایش 
ذخایر آبهای زیرزمینی شود، غیرمسئوالنه صرف 
تولید شمش فوالد می شود. شاید بتوان نام آن را 

ضایع کردن  حق مردم منطقه نامید. 

پاسخ منابع آب:
با سالم ، اولویت ساخت سد ابتدا شرب مردم 
منطقه است و مازاد آن در صورت وجود، به صنعت 
داده خواهد شد و جهت ذخیره آب سد به منابع آب 

زیرزمینی، باید سد زیر زمینی ساخته شود.
اولویت تأمین آب کارخانه فوالد نیز تأمین آب از 

دریا است و کسری آب از سد تأمین خواهد شد.

اداره برق
چرا انشعاب برق یک معلول که اقدام به تعمیر و 
شستن فرش می کند را قطع کرده اید؟ من چطور 

باید زندگی کنم؟

پاسخ اداره برق:
با عرض سالم، در پاسخ به سؤال همشهری محترم 
در خصوص قطع برق، الزم به توضیح است که با 
توجه به استفاده غیرمجاز چندین مصرف کننده 
از تعرفه غیر قانونی موجود در محل و نارضایتی 
شدید شرکای پمپ کشاورزی که منجر به آسیب 
دلیل  به  بود،  برق شده  پست  تجهیرات  دیدن 
رعایت مسائل ایمنی و جانی  مصارف غیر مجاز 
قطع گردید و با توجه به این که ملک مذکور خارج 
از محدوده شهر و در محدوده کشاورزی است، 
در صورت اخذ استعالم مورد نیاز از دستگاه های 
ذی ربط، واگذاری انشعاب برق با نصب تجهیزات 
استاندارد بالمانع است که تاکنون از طرف نامبرده 

اقدامی صورت نپذیرفته است.

بهزیستی
من یک معلول کارآفرین هستم که می دانید از 
طریق تعمیر و شستن فرش امرار معاش می کنم. 
اداره برق انشعاب مرا قطع کرده؛ چرا حمایتم 

نمی کنید؟

پاسخ بهزیستی:
با سالم، در پاسخ به شهروند گرامی به استحضار 
هستید،  مطلع  که  گونه  همان  می رساند 
پیگیری های الزم جهت اختصاص انشعاب برق 
انجام شده، اما شما باید مدارک مورد نیاز جهت 
برق  محترم  مدیریت  به  را  برق  انشعاب  اخذ 

شهرستان ارائه نمائید.

مسئوالن مربوط
هیچ ملتی مثل ما به تخریب طبیعت نپرداخته 
و  بهره برداری  حال  در  کوه ها  بیشتر  است . 
دریاچه ها خشک است. آیا از این شهرستان چیزی 
باقی خواهد ماند؟ ما برای نسلهای بعد چه چیزی 
به یادگار خواهیم گذاشت؟ جز گرد و خاک و 

هوای آلوده؟

نی ریزان فارس:
۱- با سالم و خسته نباشید، من سالهای زیادی 
با دقت مطالعه می کنم؛  را  است که هفته نامه 
ولی در صفحه تریبون آزاد مطالعه سخت است 
PDF(. چند سؤال را در  )مخصوصًا در فایل 
یک سطر می خوانیم، بعد در سطر بعد باید دنبال 
جواب و شماره سؤال بگردیم. وقتی این کار را با 
فایل PDF انجام می دهیم، باید به طور مکرر از 
این سطر به آن سطر برویم و دنبال شماره و جواب 

سؤال باشیم و...
بنده پیشنهاداتی دارم که بر اساس تجربیات و 

علم دیداری و زیبایی شناسانه عرض می کنم.
- بهتر است جواب هر سؤال دقیقًا زیر سؤال نوشته 

شود.
- بهتر است پاسخها و سؤاالت هر اداره در یک 

کادر باشد.
- بهتر است شماره سؤال و جواب به راحتی در 
یک نگاه کلی به پاراگرافها مشخص باشد؛ مثاًل 
می شود شماره ها داخل یک مربع کوچک باشند 

یا شماره ها پرنگ باشند یا بزرگتر نوشته شوند.
- مطلوب است از لحاظ بصری سؤاالت با پاسخها 
تفاوت داشته باشد؛ مثاًل سؤاالت دارای پس زمینه 
کمی خاکستری باشد و جوابها نباشد یا برعکس. یا 

مثاًل سؤاالت پرنگ و ُبلد باشند و جوابها کمرنگ.
البته امکان دارد این موضوع به دلیل این که بعضی 
کمی  می شود،  پرسیده  اداره  چند  از  سؤاالت 
پیچیده شود؛ ولی قطعًا برای آن هم راه حلی وجود 
دارد. امید است این صفحه زیبا شود و خواندن آن 

راحت تر.
نی ریزان فارس؛ با سالم و درود فراوان و سپاس 

از دقت نظر و پیگیری شما.
در  اجراست.  قابل  شما  پیشنهادات  از  برخی 

دستور بررسی طراحان قرار می دهیم.
2- ضمن عرض سالم خدمت سردبیر محترم 
هفته نامه نی ریزان فارس جناب آقای امین رجبی 
و تشکر فراوان بابت  تنظیم سرمقاله هفته جاری 
و ارائه پیشنهادات مهم در مورد مسئله استخدام 
افراد بومی در شرکت فوالد سازی نی ریز ، بدین 
وسیله از بزرگان و اشخاص تأثیر گذار شهرستان 
گرامی،  فرماندار  محترم،  جمعه  امام  نظیر: 
شهردار عزیز، نماینده منتخب و مردمی و دیگر 
عاجزانه  شهرستان  این  متعهدان  و  دلسوزان 
جناب  که  طور  همان  می کنیم  درخواست 
سردبیر ذکر نموده اند، استخدام بومی را مختص 
دهند؛  قرار  استهبان  و  نی ریز  انتخابیه  حوزه 
زیرا چنانچه به  هر کدام از شهرهای همجوار 
سر بزنید، می بینید که در هر کارخانه کوچک یا 
بزرگشان بیش از نود درصد از کارکنان آن را در 
شرایط مساوی  از شهر خودشان انتخاب نموده اند؛ 
مگر این که تخصص مورد نیاز در بین افراد بومی 
نباشد. لذا خواهشمندیم تا فرصت باقی است، 
اقدام عاجل به عمل آورید. )که نشود حکایت آش 

نخورده و دهان سوخته(. 
 سایه اسالم و انقالب مستدام؛ جمعی از اهالی 

شهرستان نی ریز
نی ریزان فارس؛ با سالم و درود فراوان. از لطف 
جنابعالی به روزنامه خودتان سپاسگزاریم. امید 

است درخواست شما به طور جدی پیگیری شود.

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

نداده اند:
- فوالد غدیر

- راه و شهرسازی

یک کشته و سه مصدوم  
در جاده لغزنده گردنه واریانتی

جدید  گردنه  جاده  لغزندگی 
صبح  در  استهبان   - نی ریز 
یک  بهمن ماه،   ۱6 بارانی 
کشته و سه مصدوم بر جای 

گذاشت.
عابد نعمتی، نی ریزان فارس:

در اولین حادثه، ساعت 7:۳9 
شنبه در گردنه جدید نی ریز - 
استهبان، یک نیسان کنترلش 
را از دست داد و به بلوکهای 
برخورد  جاده  وسط  سیمانی 

کرد.
در این حادثه، راننده 50 ساله 
سینه  قفسه  به  ضربه  دچار 
شد و چون بر اثر فشرده شدن 
خودرو  فرمان  و  داشبورد 
کارکنان  بود،  شده  گرفتار 
آتش نشانی  و  هالل احمر 
نیز وارد عمل شدند و راننده 

مصدوم را رهاسازی کردند.
اما  مرد  این  ساله   2۸ پسر 

آسیب چندانی ندیده بود.
در حادثه ای دیگر، یک خودرو 

به  گردنه  همین  در  لیفان 
واژگون  استهبان  سمت 
شد. در این حادثه که ساعت 
۱۱:۳0 رخ داد، اورژانس ۱۱5 
اما  شد؛  عمل  وارد  استهبان 
چون نیاز به کد کمکی داشت، 
هم  نی ریز  اورژانس  کارکنان 
اعزام شدند و مصدوم 25 ساله 
را که دچار ضربه مغزی شدید 
امام  شده بود، به بیمارستان 
خمینی استهبان انتقال دادند.

روی   )CPR( احیاء  عملیات 
انجام  مسیر  بین  در  مصدوم 
کارکنان  تالش  اما  گرفت؛ 
و  نداشت  نتیجه ای  اورژانس 

مصدوم جانش را از دست داد.
نیز  حادثه  دیگر  مصدوم  دو 
اورژانس  آمبوالنس  توسط 

استهبان منتقل شدند.
ساعت  دیگر،  حادثه ای  در 
گردنه  در  روز  همان   9:45
واریانتی، یک خودرو سمند بر 
اثر لغزندگی جاده منحرف شد 
و به تابلو کنار جاده برخورد کرد 

و روی شانه جاده گرفتار شد.
از  که  آتش نشانی  مأموران 
برمی گشتند،  اول  حادثه 
که  شتافتند  آن  کمک  به 
خودرو  راننده  خوشبختانه 

آسیب ندیده بود.
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برابر رأی شماره 140060311005000963 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 سید محمدعلی  فاطمی فرزندسید عبدالباقی 
به شماره شناسنامه 1179و کد ملی 2559167883 صادره از نی ریز در ششدانگ یک درب 
باغ به مساحت 208130 متر مربع  پالک 50 فرعی از 4867  اصلی مفروز و مجزا شده از پالک 
4867 اصلی واقع در نی ریز بخش 22 فارس)حسن آباد( خریداری از مالک رسمی سهام 
مشاعی  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:1400/11/24               تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/12/09
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 1400/11/10
ش 180

37501

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

برابر رأی شماره 140060311005000962 

هیأت اول موضوع قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 

فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 

حوزه ثبت ملک نی ریز تصرفات مالکانه 

بالمعارض متقاضی خانم حسنی لری  

فرزند مرادحاصل  به شماره شناسنامه 

از نی ریز در ششدانگ یک  93 صادره 

173متر مربع   مساحت  به  خانه  باب 

پالک 38 فرعی از 3314  اصلی مفروز 

و مجزا شده از پالک 3314 اصلی واقع 

در نی ریز بخش 22 فارس خریداری از 

محرز  بتول طیبی  ورثه  مالک رسمی 

گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم 

روز   15 فاصله  به  نوبت  دو  در  مراتب 

آگهی می شود. در صورتی که اشخاص 

نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 

از  می توانند  باشند،  داشته  اعتراضی 

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 

بدیهی  نمایند.  تقدیم  قضایی  مراجع 

است در صورت انقضای مدت مذکور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشارنوبت اول:1400/11/24                             

تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/12/09

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

- مورخ 1400/11/14
ش 182

37501

هنگامه نیایش

طلوع اذان صبحمهشیدیخورشیدی
غروب اذان ظهرخورشید

نیمه شب اذان مغربخورشید
شرعی

111553560712401759172723 رجب24  بهمنیک شنبه
121453460712411700182723 رجب25  بهمندوشنبه
131353360712421700182723 رجب26  بهمنسه شنبه

141253260712421701182723 رجب27  بهمنچهار شنبه 
151253160712431702182723 رجب28  بهمنپنج شنبه
161153160712441703182723 رجب29  بهمنجمعه 
171053060712451703182723 رجب30  بهمنشنبه

برابر رأی شماره 140060311023000480 - 1400/10/21 هیأت اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زرین  دشت تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای نگهدار امیدی فرزند غالمرضا به شماره شناسنامه 21 صادره از زرین دشت در 
ششدانگ باب ساختمان )پنبه پاک کنی( به مساحت 5000 متر مربع پالک 4661 
فرعی از 8171 اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 8171 اصلی قطعه 9 بخش 12 فارس 
شهرستان زرین دشت  واقع  در دبیران خریداری مع الواسطه از مالک رسمی آقای علی 
اصغر تراب زاده  جهرمی  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:1400/11/10 
 تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/11/24

خلیلمرادخواه-رئیسثبتاسنادوامالکزریندشت

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

1400/03
- مورخ 08/

ش 2770

3799

زمین کشاورزی مابین حیدرآباد 
و نصیرآباد به متراژ یک هکتار به 

فروش می رسد
شماره تماس 0917930391۶ دهقانی ین

زم
ش 

رو
2/35907ف

یک قطعه جبل واقع در رزک)کوه قبله( 

 دارای جاده آسفالت به فروش می رسد

0917831811۶ بل
 ج

ش
رو

ف

2/35907

دعوت به همکاری
به یک پرستارخانم برای نگهداری یک مادر 

همراه با اتاق ،خرجی وحقوق نیازمندیم
09309977212 

ساعت1تا5 بعدازظهر پاسخگو نیستم

2/37325

دعوت به همکاری

نیازمند یک نفر کاردان ویا کارشناس 
صنایع غذایی جهت مسئول فنی

09178531883 

2/37325

نیازمند تعدادی کارگر ساده و  راننده پایه دو جهت ایسوزو 

 شش تن وحسابدار خانم جهت کار در پخش مواد غذایی
۰۷۱۵۳۸۳۸۵۵۰

دعوت به همکاری

2/37178

یک عدد کارت شناسایی ملی به نام سمیرا  کرمی زاده 

به شماره ملی 44۶0023237در محدوده بازار روز 

شهرداری مفقود شده است. از یابنده تقاضا می شود با 

شماره 091713340۶3 تماس بگیرد

ی
ود

مفق

2/37191

برابر رأی شماره 140060311023000464 - 1400/10/19 هیأت اول/دوم موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زرین  دشت تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
محمد جمالی فرزند علی ناز به شماره شناسنامه 11447 صادره از زرین دشت در یک 
باب خانه به مساحت 203.5 متر مربع پالک فرعی23 از 7396 اصلی مفروز و مجزی شده 
از پالک 7396 اصلی واقع در قطعه 8 بخش 12 فارس شهرستان زرین دشت خریداری 
مع الواسطه از مالک رسمی آقای محمدعلی جمالی  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:1400/11/10 

 تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/11/24

خلیلمرادخواه-رئیسثبتاسنادوامالکزریندشت

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

- مورخ 1400/11/07
ش 2774

3799

برابر رأی شماره 140060311023000445 - 1400/10/19 هیأت اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زرین  دشت تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
علی عسکر عسکری فرزند نجف به شماره شناسنامه 980 صادره از زرین دشت در 
یک قطعه زمین مزروعی به مساحت12500متر مربع پالک1151 فرعی از 8221 اصلی 
مفروز و مجزی شده از پالک 8221  اصلی قطعه 9 بخش 12 فارس شهرستان زرین دشت 
واقع در دره شور خریداری مع الواسطه از مالک رسمی آقای عبدالمحمد قاسمی  
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:1400/11/24                            تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/12/08

خلیلمرادخواه-رئیسثبتاسنادوامالکزریندشت

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

- مورخ 1400/11/10
ش 2781

3799

برابر رأی شماره 140060311023000446 - 1400/10/19 هیأت اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زرین  دشت تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
محمود مرادی فرزند بهمن به شماره شناسنامه 188 صادره از زرین دشت در یک 
قطعه زمین مزروعی به مساحت12500متر مربع پالک 1152 فرعی از 8221 اصلی مفروز 
و مجزی شده از پالک 8221  اصلی قطعه 9 بخش 12 فارس شهرستان زرین دشت واقع 
در دره شور خریداری مع الواسطه از مالک رسمی آقای بهمن مرادی 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:1400/11/24 
 تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/12/08

خلیلمرادخواه-رئیسثبتاسنادوامالکزریندشت

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

- مورخ 1400/11/10
ش 2784

3799

انجمن  اعضا  کلیه  از  بدینوسیله 
عمل  به  دعوت  کارگری  صنفی 
می آید در جلسه مجمع عمومی که 
رأس ساعت 8 صبح الی 9 صبح روز 
پنج شنبه مورخ 1400/12/5 در محل 
واقع  پرورش  و  آموزش  اداره  سالن 
تشکیل  خمینی  امام  خیابان  در 

می گردد حضور بهم رسانند.
موضوع جلسه: 

1- انتخاب بازرس انجمن صنفی 
2- ارائه گزارش مالی سال  

انجمن صنفی کارگری رانندگان 
حمل و نقل کاالی عمومی 
شهرستان بختگان و حومه

آگهی تشکیل مجمع عمومی عادی)نوبت اول(
انجمن  صنفی کارگری رانندگان حمل و نقل کاالی 

عمومی شهرستان بختگان

4/37505

تبلیغات در
فضای مجازی نی ریزان فارس

شامل تلگرام، واتس آپ، اینستاگرام و سایت هورگان
پست روزانه  150 هزار تومان 

پست آخر شب:   200 هزار تومان
0930   731   1808

 D:افقی
تخت   - گیالن  استان  در  معروف  و  باستانی  تپه   -1

بنگالدش  کشور  پایتخت   -2 خسروپرویز  پادشاهی 

چله   - صریح  3-حرف  ویولون  نواختن  چوب   -
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 دعوت به همکاری

 فست فود بیز
 در سمت های زیر:

 ١-باریستا      2- صندوق دار خانم

3- کمک آشپز ترجیحًا خانم )همراه با 

 آموزش(

 4- ظرف شور و نظافتچی ترجیحًا خانم

5- پیک موتوری)دارای گواهینامه 

 رانندگی(

 با حقوق و مزایای عالی،

 مراجعه فقط حضوری

تلفن تماس جهت هماهنگی 

٠٩١٧١3224٨3 

 ساعات تماس: صبح ٩تا١3

عصر ١٨ تا 23

شرکت فرآورده های گوشتی
زمهریر نی ریزان فارس

جهت تأمین نیروی انسانی مورد نیاز خود از افراد واجد شرایط به شرح زیر 
دعوت به همکاری می نماید:

)خانم یا آقا( یک نفر    - مهندس تغذیه 
)آقا( 2 نفر با سابقه کاری   - ویزیتور  

)خانم یا آقا( 2 نفر    - خط تولید 

نشانی: شهرک صنعتی ده فاضل
تلفن: تماس: 09175998660 - 07153826782

ساعت پاسخگویی: 9 الی 12 ظهر- 3 الی 4:30 عصر
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زیر نظر: دکترحسنعلی پیشاهنگ پزشک عمومی و  محدثه نیک منش کارشناس ارشد تغذیه

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

چربی می باشد!
فسفر موجود در بوقلمون 4 برابر فسفر موجود در میگو 

است.

/ عوامل پیرکننده خانگی پوست دست کدامند؟
شستن ظرف ها و لباسها، پاک کردن سطوح مختلف خانه با 
انواع مواد شوینده، تعویض گلدان ها، البته بدون دستکش، 
بریدگی با چاقو، وارد آمدن ضربات پی درپی به ناخن ها، 
شستن زیاد دست ها، شستن دست ها با آب داغ، سوختن 
پوست دست هنگام آشپزی و اتو کشیدن لباس ها و... پوست 
دست ها را به شدت خشک می کند و در نتیجه ظاهر آن را 
زودتر به مرحله پیری می رساند. بنابراین سعی کنید حتمًا 
هنگام کار در خانه دستکش دستتان کنید. همچنین شما 
می توانید با استفاده از محصوالت موضعی که در داروخانه ها 
به فروش می رسد، خیلی راحت پوست دستتان را جوان 
نگه دارید. مواد شیمیایی کلیدی )اصلی( موجود در این 

محصوالت پوستی، روند پیری را به تأخیر می اندازند.

/ جوانسازی پوست و ضدجوش
ماسک چای سبز و عسل و روغن زیتون و لیمو ترش و 
نسکافه برای جوانسازی و بوتاکس خانگی و بستن منافذ باز  

پوست بسیار مفید است.

/ خوراکیهای الغری:
 سیب آبپز شده: کمک به تسکین یبوست و درمان چاقی 

 کلم: چربی سوزی موضعی شکم
 کاهو یا کرفس: کاهش اشتهای کاذب

/ میوه های خشک یک کپسول طبیعی برای حفظ 
سالمتی بدن کودک هستند. برای درمان یبوست بسیار 
مفید بوده، به راحتی هضم می شوند و باعث تصفیه خون، 

پاکسازی معده و روده می گردند.

/ بزرگساالن کاِر خانه را قطع نکنند !
انجام  را  کارِ خانه  که  بزرگساالنی  داده   تحقیقات  نشان  
می دهند، حافظه بهتری در ایام سالخوردگی  دارند. حتی 
دامنه توجه و قدرت بهتری هم دارند! آمار زمین خوردن 
هم در افراد سالخورده ای که بیشتر کارهای خانه را انجام 
انجام  را  خانه  کاِر  که  است  کسانی  از  کمتر  می دادند، 

نمی دادند!
متأسفانه  گاهی آدمها کمی که مسن می شوند، از انجام 

دادن کاِر خانه امتناع می کنند و این به ضررشان خواهد بود.

چند خط سالمتی
/ مبتالیان به ُامیکرون چه زمانی باید به بیمارستان 

مراجعه کنند؟
 - اگر افراد مبتال به کرونا تب باالی 38.5 درجه دارند که با 
مصرف دارو و پاشویه اندکی کاهش پیدا می کند، اما مجددًا 
به سرعت افزایش می یابد، باید به مراکز درمانی مراجعه 

کنند.
 - اگر کسی به شکل متناوب اکسیژن خون را اندازه گیری 
کرد و متوجه روند کاهشی درصد اکسیژن خون خود شد، 
برای ادامه درمان باید به مراکز درمانی مراجعه کند. تعداد 
تنفس در دقیقه بیمار هم حائز اهمیت است و در صورت 

افزایش، باید به بیمارستان مراجعه شود.
-  بیمارانی که دچار اسهال شدید می شوند که با دارو کنترل 

نمی شود، باید به سرعت به پزشک مراجعه کنند. 
خواب آلودگی  و  حد  از  بیش  تعریق  بی حالی،  ضعف، 
غیرعادی هم عامل مهم دیگری برای مراجعه به پزشک 

است. 

/ می خواهید بیدار و سرحال بمانید؟
به جای قهوه، سبزی نعناع بخورید. چای نعناع بنوشید و 
یا یک قطره اسانس نعناع کنار بینی یا روی پیشانی خود 
بمالید. نعناع محرک مغز است و شما را هوشیار نگه می دارد.

/ در حالی که سیر یک گیاه مفید به حساب می آید، گاهی 
دنبال  به  منفی  واکنش های  می تواند  آن  مصرف  اوقات 

داشته باشد.
  خورن سیر تازه می تواند احتمال خونریزی را افزایش دهد؛ 
بنابراین اگر هر نوع لکه بینی یا خونریزی واژینال داشتید، از 

مصرف سیر خودداری و با پزشکتان مشورت کنید.
مسائل  و  معده  ناراحتی  می تواند  سیر  موارد  برخی  در 
بیماری های  سابقه  اگر  بنابراین  کند.  ایجاد  گوارشی 

گوارشی داشته اید، با احتیاط مصرف کنید.
سیر می تواند فشار خون را پایین بیاورد؛ بنابراین اگر به 
طور کلی فشار خونتان پایین است، بهتر است از خوردن آن 

خودداری کنید.
سیر خواص رقیق کننده خون دارد و این به آن معنا است 
در عمل جراحی دشوار  به خصوص  را  انعقاد خون  که 
می کند. بنابراین نزدیک زایمان و حتی بعد از زایمان که 
دچار قاعدگی می شوید، بهتر است از این گیاه پرخاصیت 

چشم پوشی کنید.

/ با این خوراکیها صورت زیباتری خواهید داشت!
 هندوانه ،  تخمه کدو،  ماهی قزل آال،  کلم بروکلی،  فلفل 

دلمه ای،  سیب زمینی شیرین.

چند خط سالمتی

رعایت تعادل و تنوع در برنامه غذایی روزانه 
نقش مهمی در پیشگیری از ابتال به بیماریها 

از جمله ویروس کرونا دارد.
تعادل به معنی مصرف مقادیر کافی از مواد 
برای حفظ سالمت بدن  نیاز  غذایی مورد 
است و تنوع یعنی مصرف انواع مختلف مواد 
غذایی شامل 6 گروه اصلی غذایی نان و غالت، 
لبنیات، گوشت و  و  سبزیها، میوه ها، شیر 
تخم مرغ و حبوبات و مغز ها (. با تغذیه صحیح 
و تقویت سیستم ایمنی، می توان از ابتالی به 

بیماریها پیشگیری کرد.

قدرت  افزایش  به  زیر  موارد  رعایت 
ایمنی بدن کمک می کند:

مصرف منابع کافی پروتئین: استفاده از 
منابع غذایی حاوی پروتئین مثل گوشت، 
تخم مرغ  و  بلدرچین  میگو،  ماهی،  مرغ، 

در غذای روزانه، در تقویت سیستم ایمنی 
بسیار اهمیت دارد. از دیگر منابع پروتئینی، 
حبوبات مانند نخود، انواع لوبیا، عدس، باقال، 
لپه و ماش است که اگر همراه با غالت مصرف 

شود، ارزش غذایی معادل گوشت دارد.
اکسیر  رنگارنگ،  سبزیهای  و  میوه 
ایمنی:  سیستم  تقویت  طبیعی 

ویتامینهای C و A آنتی اکسیدانهای طبیعی 
است که در تقویت سیستم ایمنی نقش دارد. 
میوه هایی مثل انبه، طالبی، خرمالو، زردآلو، 
آلو، موز، طالبی، گرمک، هلو، ازگیل، آناناس، 
و  هندوانه  و  نارنگی  پرتقال،  گریپ فروت، 
و  سفید  کلم  انواع  هویج،  مثل  سبزیهایی 
کلم قرمز، گل کلم، کدو حلوایی، شلغم، لبو، 
گوجه فرنگی و انواع فلفل دلمه ای و اسفناج، 

از منابع سرشار این ویتامینها  است.
و  آهن  غذایی حاوی  منابع  آهن و روی: 

روی شامل جگر، گوشت قرمز، مرغ و ماهی، 
تخم مرغ، حبوبات و انواع مغزها الزم است 
تا برای تقویت سیستم ایمنی بدن، روزانه 

مصرف شود.

به  توجه  با   :D ویتامین  مکمل  مصرف 

شیوع باالی کمبود ویتامین D در جامعه و 
منابع غذایی محدود آن، نیاز است افراد باالی 
12 سال ماهانه یک کپسول 50 هزار واحدی 

مکمل ویتامین D، مصرف کنند. کودکان 
12- 2 ساله نیز هر دو ماه یک عدد مکمل 50 

هزار واحدی ویتامین D مصرف کنند.
امگا 3 و سلنیوم: ماهی حاوی چربیهای 
امگا 3 و سلنیوم است که نقش مهمی در 
بنابراین  دارد.  بدن  ایمنی  تقویت سیستم 
بار در هفته  توصیه می شود دست کم دو 

استفاده شود.

نوشیدنیهای  و  آب  روزانه  نوشیدن 
به طور  باید  فرد در روز  بدون قند: هر 
مناسب  مایعات  و  آب  لیوان   8 معمول 
دریافت کند. در شرایط کنونی، آبرسانی 
تقویت  و  سالمتی  حفظ  برای  مناسب 
سیستم ایمنی بدن ضروری است. همچنین 
انواع دمنوشهای  و  مصرف چای کمرنگ 
گیاهی در حد متعادل نیز مفید است. اما 
الزم است به یاد داشته باشیم که مصرف 
زیاد قند و نمک و چربی، ما را به ابتال به کرونا 

نزدیک می کند.
چرب،  و  شیرین  پرنمک،  غذایی  مواد 
زمینه ساز اضافه وزن و چاقی و به تبع آن 
دیابت،  کرونا،  به  ابتال  احتمال  افزایش 
پرفشاری خون، چربی خون باال و کبد چرب 
می شود و خود این بیماریها خطر ابتال و مرگ 

ناشی از کووید 19 را افزایش می دهد.

چگونه ایمنی خود را در برابر کرونا افزایش دهیم؟

 بعد از زایمان، عمدتًا مادران با دردهای 

عضالنی دست و پنجه نرم می کنند. این 

دردهای جسمانی در کنار افسردگی های 

پس از زایمان، می تواند شرایط را برای 

دشوارتر  شده اند  مادر  تازه  که  زنانی 

این دردها  برای کاهش  ژاپن  در  سازد. 

از آن  کار گرفته می شود که  به  روشی 

 )Otonamaki( »اوتاناماکی«  به 

کردن  »قنداق پیچ  به  که  می شود  یاد 

بزرگساالن« نیز ترجمه شده است.

 این روش می تواند جایگزینی برای کاهش 

دردهای عضالنی در اطراف باسن، کمر و 

شانه ها باشد. ادعا می شود که با این روش 

می توان میزان استرس را نیز کاهش داد.

اوتاناماکی 
چیست؟

ادامه اخبار شهرستان

بیمارستان شهدا را تعطیل نکنید
رئیس شبکه بهداشت و درمان و بیمارستان نی ریز: پزشک از شما، خدمات از من

توسط جهاد کشاورزی نی ریز:

پرداختبیشاز13میلیاردتومانتسهیالتکشاورزی

رونماییازکتاب»مترجمآزادموفق«درنیریز

18 بهمن تعدادی از مردم شهرستان 
نی ریز با حضور در ساختمان شماره 
خواستار  نی ریز  شهر  شورای   2
بیمارستان  تعطیلی  از  جلوگیری 

شهدا شدند.
با در  افراد  این  از  یکی  فنون  رحیم 
دست داشتن طوماری پارچه ای ادعا 
نمود که بیش از 1000 امضاء گرفته و 
همگی از اینکه بیمارستان شهدا قرار 

است  تعطیل شود، دل نگرانند.
محمود فرغت یکی از شرکت کنندگان 
در این جلسه عنوان نمود: نمی شود 
که بیمارستان در فاصله نیم ساعته از 
شهر قرار بگیرد؛ مثاًل اگر کسی دچار 
ایست قلبی شد یا مورد گزش زنبور و... 
قرار گرفت تا به بیمارستان برسد قطعًا 

دچار مشکل می شود.
این جلسه که به ریاست سید عالالدین 
فقیه رئیس شورای شهر نی ریز برگزار 
رئیس  آل داوود  از  دعوت  با  می شد، 

شبکه بهداشت و درمان ادامه یافت.
آل داوود معتقد بود امکانات پرسنلی 
بیمارستان به حدی نیست که بتواند 

هر دو بیمارستان را فعال نگه دارد.
او در رابطه با اقدامات جایگزین برای 
در  گفت:  شهدا  بیمارستان  حفظ 
این رابطه موافقت های اولیه با فوالد 
جهت راه اندازی درمانگاه شبانه روزی 
رئیس  گلچین  دکتر  با  همچنین  و 
جهت  اجتماعی  تأمین  درمانگاه 
تأمین  تخصصی  درمانگاه  راه اندازی 
اجتماعی داشته ام و موافقت هر دو را 

گرفته ام.
تالش  نیز  شهرستان  مسئوالن  باید 

کنند تا یکی از این دو پیشنهاد یا هر 
دوی آن انجام شود.

تعطیلی  نمود که هشدار  تأکید  وی 
بیمارستان را سال قبل داده بود.

او گفت: امکانات بیمارستان جدید 
قابل مقایسه با امکانات بیمارستان 
شهدا نیست. به عنوان مثال ما یک 
داریم  اتفاقات  بخش  در  اتاق عمل 
و بسیاری از امکانات دیگر... و قطعًا 
اگر کارکنان را به دو قسمت تبدیل 
کنیم نمی توان از این امکانات بهره 

الزم را برد.
داد:  ادامه  شهدا  بیمارستان  رئیس 
شرایط  به  توجه  با  می دانم  بعید 
مالی دانشگاه علوم پزشکی با حفظ 
بیمارستان شهدا موافقت شود و باید 
از کمک های بخش خصوصی استفاده 

کنیم.
اغلب  اینکه  بر  تأکید  با  وی 
شهرها  از  خارج  در  بیمارستان ها 
احداث می شود گفت: برای کم کردن 
گزینه ها  از  یکی  بیمارستان  مسیر 
پایه  بر  است.  رینگ شهری  احداث 
داده ایم  انجام  ما  که  محاسبه ای 
بیمارستان  تا  مهر  مسکن  مسافت 
 9.750 فعلی  شرایط  در  جدید 
کیلومتر می باشد و اگر مسیر شلوغ 
نباشد 14:30 دقیقه زمان خواهد برد 
تا بیمار به بیمارستان برسد اما اگر 
ترافیک باشد بیش از 30 دقیقه طول 
می کشد تا بیمار به بیمارستان انتقال 

داده شود.
آنها  رأس  در  و  حاضران  ادامه  در 
شفیعی رئیس مجمع خیرین سالمت 

پیشنهاد داد تا بخش اتفاقات سرپایی 
تا  پزشک  یک  حضور  با  بیمارستان 
زمان به نتیجه رسیدن دو پیشنهاد 

آل داوود پابرجا بماند.
وی وعده داد تا با پزشکان عضو نظام 
پزشکی و همچنین پزشکان طرحی 
در رابطه با حضور در بیمارستان شهدا 

گفتگو کند.
این پیشنهاد مورد موافقت آل داوود 
قرار گرفت تا در صورت محقق شدن، 
آل داود کارکنان و داروخانه را فعال 

نگه دارد.
شهدا  بیمارستان  تعطیلی  شفیعی 
از  بسیاری  خیرین  کمک  با  که  را 
امکانات آن تأمین شده است کاری 
غیرحرفه ای نامید و گفت: این کار 
موجب دلسردی و ناامیدی خیرین 

در کمک های آتی خواهد شد.
نوشتنی است در حال حاضر بخش 
بایگانی، انبار دارو و پانسیون در بخش 

بیمارستان شهدا فعال می باشد.
درمانگاه  راه اندازی  با  ارتباط  در 
در  اجتماعی  تأمین  تخصصی 
بیمارستان شهدا دکتر گلچین به ما 
بیمارستان  در  استقرار  برای  گفت: 
هستیم.  رایزنی  درحال  هم  شهدا 
مجوز درمانگاه از تهران آمده منتهی 
استخدامی  آزمون  اولین  منتظر 
تأمین اجتماعی جهت تکمیل کادر 

درمان هستیم.
وی در پاسخ به اینکه فرایند راه اندازی 
این درمانگاه زمانبر خواهد بود گفت: 

بله متأسفانه.

روابط عمومی مدیریت جهادکشاورزی:
جهاد کشاورزی نی ریز 13.432.900.000 
تومان تسهیالت پرداخت نموده و به تعهدات 

خود بیش از 100 درصد عمل کرده است.
جهاد  مدیریت  تسهیالت  واحد  مسئول 
کشاورزی شهرستان نی ریز گفت: از ابتدای 
سال 1400 تاکنون  تعهد این مدیریت 13 
میلیارد تومان بوده که با وجود دو ماه مانده به 
پایان سال، بیش از 100 درصد آن محقق شده 

 است.
تصریح  کرد:  فقیهی  ابراهیم  سید 
درخواست های وام در زیر بخش کشاورزی، 
تسهیالت  یکپارچه  سامانه  طریق  از  همگی 

اعتباری با نام سیتا انجام می شود.
وی افزود: تسهیالت امسال در قالب کمکهای 
فنی و اعتباری، الحاق ماده 52، منابع داخلی، 
خط اعتباری مکانیزاسیون و بند الف تبصره 18 

بوده است.

فقیهی اظهار کرد: این مدیریت در سال جاری 
و در زیربخش های گلخانه 2.872.000.000 
تومان، زعفران و گیاهان دارویی 100 میلیون 
تومان، صنایع تبدیلی3.5 میلیارد تومان، دام و 
طیور و زنبور عسل 4.125.000.000 تومان، 
کمک های   ،602.400.000 مکانیزاسیون 
فنی توسعه باغ تومان733.500.000 تومان،  
و دامدار کارت 1.5 میلیارد تومان تسهیالت 

پرداخت کرده است.

روابط عمومی فرهنگ و ارشاد اسالمی:
آئین رونمایی از کتاب »مترجم آزاد موفق« 
به ترجمه فرناز نامور با حضور چند نفر از 
اصحاب قلم و برخی مسئوالن ادارات روز 
نگارخانه  محل  در  دی ماه   30 پنج شنبه 

زنده یاد محمدحسن رجبی برگزار شد.
»کرونین  نویسندگی  به  کتاب  این 
مک مکی« نویسنده آمریکایی است که به 
نحوه ورود به بازار ترجمه، پیشرفت در کار 
ترجمه، و راه اندازی دفتر کار و دارالترجمه 

و... پرداخته است.
مختار کمیلی استاد دانشگاه و پژوهشگر 
ادبی و سخنران این آئین، نخست به بیان 

آن  اهمیت  و  ایران  در  ترجمه  تاریخچه 
در رشد و شکوفایی فرهنگ و ادب ایرانی 

پرداخت. 
گفت:  کتاب  این  مترجم  نامور  سپس 
ویراست سوم این کتاب اولین بار در ایران 
توسط وی ترجمه و چاپ شده است که به 
نیاز  مورد  توانایی هایی  مترجم،  معرفی 
مستقل  مترجم،  شغل  و  تجارت  مترجم، 
و...  وی  درآمد  وضعیت  بودن،  وابسته  و 

می پردازد.
وی افزود: این کتاب در سال 2013 برای 
اولین بار در آمریکا در 80 صفحه به چاپ 
رسیده است و در سال 2015 به ویراست 

سوم و به 180 صفحه افزایش یافت.
دلیل  به  که  نشست  این  پایان  در 
ویژه  شرایط  با  کرونایی  محدودیت های 
برگزار شد از این کتاب رونمایی و از نامور 

تقدیر گردید.
گفتنی است فرناز نامور متولد 1377 نی ریز 
و دانشجوی زبان و ادبیات انگلیسی، مترجم 
و عضو کانون نویسندگان و مترجمان ایران 

است.
وی پیش از این به ترجمه دو کتاب »شازده 
اما همیشه  افسانه ای  کوچولو« و »ثروتی 
ناکافی« پرداخته و این کتاب سومین کتاب 

موفق ترجمه شده توسط وی است.

7 خواسته رئیس شورای 
شهرستان از فوالد غدیر

اعضای شورای شهرستان نی ریز به همراه فقیه رئیس شورای شهر 

نی ریز برای بررسی آخرین وضعیت استخدام ها در فوالد غدیر تشکیل 

جلسه دادند.

شرکت کنندگان در روز دوشنبه 18 بهمن در ساختمان شماره 2 

شورای شهر نی ریز شرکت کردند؛ در این جلسه قرار بود نمایندگان 

فوالد نیز حضور یابند که در لحظات پایانی انصراف خود را اعالم 

نمودند.

اما پس از بحث و تبادل نظر بین اعضای شورای شهرستان، رئیس این 

شورا موارد زیر را مطرح کرد:

1- در آگهی استخدامی مطابق با تبصره 1 ماده 15 قانون حمایت از 

معلوالن سهمی برای جذب و اشتغال معلوالن در نظر گرفته نشده 

است.

2- نیروهای مورد نیاز در مقاطع تحصیلی دیپلم و فوق دیپلم صرفًا از 

نیروهای بومی شهرستان نی ریز پذیرفته شوند.

3- به سابقه سنی کارگران بومی پیمانکاران شرکت فوالد به میزان 

سابقه مرتبط به شرایط سنی افزوده شود.

4- ضمن تمدید مهلت ثبت نام، شرط سنی داوطلبان در تمام رده های 

تحصیلی مورد نیاز 2 سال افزوده شود تا فرصت بیشتری برای افراد 

بومی فراهم گردد. 

5- داوطلبانی که دارای سابقه با پیمانکاران فوالد می باشند، عالوه بر 

بررسی سابقه تأمین اجتماعی، رابطه حقوقی کارگر با پیمانکار بررسی 

شود تا افرادی که احیانًا به صورت صوری بیمه پرداخت کرده اند 

استخدام نشوند.

6- داوطلبانی که دارای بیش از 1 سال سابقه بیمه با پیمانکاران 

شرکت فوالد هستند با تعیین حد نصاب نمره آزمون )50% امتیاز نفر 

اول آزمون(، امکان مصاحبه مازاد بر سه برابر ظرفیت پذیرش داده 

شود.

7- با توجه به اینکه آقای سیدمحمدجواد قطبی بازرس اداره تعاون 

کار و رفاه اجتماعی و رئیس شورای شهرستان می باشد به عنوان ناظر 

و نماینده مردم، بدون داشتن حق رأی در جلسات مصاحبه داوطلبان 

حضور یابد.

//
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نکات مهم درباره نگهداری خودرو
	 بخش	نخست		

رعایت	نکات	زیر	می	تواند	در	ایمنی،	مصرف	سوخت	بهتر،	
دوام	و	عمر	باالتر	قطعات	خودرو	به	ما	کمک	کند:																																																																								
-	سیاه	شدن	روغن	به	معنی	عدم	کیفیت	آن	و	معیار	تعویض	

روغن	نیست.
-	گریس	روی	قطب	های	باتری	مانع	سولفاته	شدن	سر	کابل	

باتری	نمی	شود.
-	درجا	کار	کردن	پیشرانه	خودرو	در	فصل	سرما	روش	
مناسبی	برای	گرم	کردن	خودرو	نیست.	خودرو	را	در	حال	

حرکت	با	دور	آرام	گرم	کنید.
نکنید.	حتی	در	فصل	 باز	 را	هرگز	 ترموستات	خودرو	 	-

تابستان.
-	برای	توقف	بیش	از	2	دقیقه،	خودرو	را	خاموش	کنید	تا	
درمصرف	سوخت	صرفه	جویی	و	نیز	به	رفع	آلودگی	هوا	

کمک	کنید.
-	سرعت	زیاد	و	ترمزهای	ناگهانی،	مصرف	سوخت	را	تا	50	

درصد	افزایش	می	دهد.	
-	افزایش	سرعت،	مصرف	سوخت	را	به	طور	تصاعدی	باال	

می	برد.
-	اگر	با	سرعت		125	کیلومتر	بر	ساعت		برانید،	دو	برابر	وقتی	
که	با	سرعت		80	کیلومتر	بر	ساعت	می	رانید	مصرف	سوخت	

دارید.
-	برای	روشن	کردن	خودرو	از	فشار	دادن	مستمر	پدال	گاز	
خودداری	کنید.	این	کار	در	خودروهای	قدیمی	گاهی	الزم	
بود	ولی	خودروهای	کنونی	مجهز	به	انژکتور	هستند	و	بطور	

خودکار	این	کار	را	انجام	می	دهند.
-	در	شروع	باران،	لغزندگی	سطح	معابر	چند	برابر	می	شود.

ادامه	دارد

دانستنیهای خودرو

زادروز نورانی حضرت علی)ع( و روز پدر فرخنده باد

انسان صبور، موفقیت را
از دست نمی دهد

حجت	االسالم	دکتر	حسین	سروش/	امام	جماعت	حسینیه	ثاراله

درسهای اخالقی

سه	شنبه	26	بهمن	ماه	)13	رجب(،	مصادف	است	با	
زادروز	نورانی	حضرت	علی)ع(	و	روز	پدر.	دو	روز	بعد	
از	آن	نیز	سالروز	وفات	بانوی	صبر	حضرت	زینب)س(	
است.	ضمن	گرامی	داشت	یاد	آن	دو	انسان	برگزیده	

خداوند،	نوشتار	زیر	تقدیم	می	گردد.
امروزه	جامعه	اسالمی	ایران،	با	مشکالت	عدیده	ای	
خصوصا	در	حوزه	اقتصاد	و	معیشت	دست	و	پنجه	
آموزنده	 بسیار	 نکاتی	 است	 نرم	می	کند.	سزاوار	
تقدیم	 علی)ع(	 حضرت	 نگاه	 از	 صبر	 موضوع	 در	
خوانندگان	عزیز	به	ویژه	نسل	جوان	جامعه	شود	تا	با	
دریافت	این	رهنمودهای	سازنده	در	برابر	مشکالت	
و	سختی	ها	)که	کم	و	بیش	در	زندگانی	فرد	فرد	
جامعه	ما	ُرخ	می	نماید(	بدانند	که	چگونه	باید	

تحّمل	کرد	و	از	پس	مشکالت	برآمد.	
نهج	البالغه	 از	حکمت	های	 یکی	 در	 آن	حضرت	
می	فرماید	شما	را	به	پنج	چیز	سفارش	می	کنم	که	
اگر	برای	آنها	شتران	را	با	شتاب	برانید	و	رنج	سفر	را	به	
خاطر	آنها	متحمل	شوید،	سزاوار	است.	یکی	از	آن	

پنج	چیز	صبر	است.
»بر	شما	باد	به	شکیبایی،	که	شکیبایی	برای	ایمان	
مثل	سر	است	بر	بدن،	و	همانطوری	که	بدن	بدون	
سر	ارزشی	ندارد	در	ایمان	بدون	صبر	هم	خیری	

نیست	)نهج	البالغه	/	حکمت	82(«	
این	کالم	حضرت	نشان	می	دهد	که	صبر	یکی	از	
ارکان	مهم	زندگی	انسان	است.	اما	در	نقطه	مقابل	
اگر	انسان	اهل	صبر	و	شکیبایی	نباشد	الجرم	گرفتار	
َجَزع	و	َفَزع	)بیقراری،	التماس(	می	شود	و	به	خاطر	
حال	 پریشان	 و	 افسرده	 دائمًا	 موجود	 مشکالت	
است.	امیرالمؤمنین)ع(	در	این	باره	نیز	می	فرماید:	
ندهد،	 نجات	 شکیبایی	 و	 صبر	 که	 را	 کسی	 	«
بی	تابی	و	بی	صبری	موجب	هالکت	او	خواهد	شد.	

)نهج	البالغه/	حکمت	189(«.
از	نگاه	ایشان	انسان	باید	صبر	را	سرلوحه	زندگی	
خود	قرار	داده	و	با	تکیه	بر	بردباری	و	شکیبایی	در	
مسیر	زندگی	طی	طریق	نماید.	حضرت	این	نوید	
و	مژده	را	به	اهل	صبر	و	استقامت	می	دهد	که	نتیجه	
و	پایان	صبوری	موفقیت	و	پیروزی	خواهد	بود.	
»انسان	صبور،	هیچگاه	پیروزی	را	از	دست	نمی	دهد	
هرچند	که	زمان	آن	طوالنی	شود.	)نهج	البالغه/	

حکمت	153(«.	
اما	نکته	قابل	توجه	در	مسئله	صبر	در	برابر	مشکالت	

این	است	که	انسان	نباید	دچار	صبر	منفعل	شود.	
یعنی	انسان	نباید	به	بهانه	صبر	و	شکیبایی	دست	از	
تالش	و	کوشش	و	مطالبه	گری	بردارد.	بلکه	همزمان	
با	شکیبایی	و	مقاومت	باید	با	روحیه،	مطالبه	گری	
فعال	و	منطقی	باشد.	این	درس	را	باید	از	سیره	
عملی	دخت	گرامی	امیرالمؤمنین)ع(،	عقیله	بنی	
هاشم،	زینب	کبرا)س(	آموخت.	همو	که	در	مکتب	
انسان	ساز	پدر	فارغ	التحصیل	شد	و	اوج	هنر	خویش	
را	در	مجلس	دشمنان	به	نمایش	گذاشت.	وقتی	با	
غرور	و	سربلندی	تمام،	مصائب	کربال	را	زیبا	خواند	
و	همزمان	با	این	صبر	و	مقاومت،	چنان	خطبه	هایی	
در	کوفه	و	شام	خواند	که	مردم	را	به	یاد	خطبه	های	

آتشین	پدرش	می	انداخت.	
آنچه	که	خداوند	بر	انسانها	تکلیف	نموده،	صبر	و	
شکیبایی	در	برابر	مشکالت	و	مصائب	است.	ولی	
نباید	فراموش	کرد	که	خداوند	ذلت	هیچ	انسانی	را	
نمی	پذیرد	و	صبر	را	در	کنار	عزتمندی	و	حق	طلبی	

تکلیف	نموده	است.	
از	همین	رو		انسان	باید	تالش	کند	تا	بتواند	فضیلت	
صبر	را	در	خود	پرورش	داده	و	آن	را	تبدیل	به	ملکه	
ذهنی	خود	کند.	چه	اینکه	صفت	صبر	ارتباطی	با	
بدن	قوی	و	نیرومند	یا	جسم	چاالک	و	تنومند	ندارد.	
بلکه	یک	حالت	روحی	و	یک	ویژگی	درونی	و	به	
تعبیر	عالمه	طباطبائی)ره(	مصداقی	از	عزم	و	تصمیم	
جدی	قلب	است.	)المیزان،	ج16،	ص326(	صبر	و	
استقامت،	بیش	از	همه	به	نوع	تفکر	و	جهان	بینی	
انسان	مربوط	می	شود.	به	نظر	می	رسد	که	صفت	
صبوری	برخالف	صفت	شجاعت	که	امری	ذاتی	و	
غیراکتسابی	است،	کاماًل	اکتسابی	و	دست	یافتنی	
است	و	با	تربیت	صحیح	و	در	خانواده	ای	سالم	و	
زیبای	 زیور	 به	 را	 فرزندان	 با	ممارست	می	توان	

شکیبایی	و	صبوری	آراست.

آشپزباشی
هر هفته با شرییین های ونروزی

نان برنجی و  شیرینی الماسی
راضیه	یزدی	نژاد/		مدرس	آشپزی

1- نان برنجی 
آرد	برنج:	500	گرم/	روغن	صاف:	125	

گرم	/	روغن	جامد:	125	گرم
پودر	قند:	135	گرم	/	زرده	تخم	مرغ:	2	عدد
سفیده	تخم	مرغ:1	عدد/	پودر	هل:	کمی
زعفران	دم	کرده:	1.5	قاشق	غذاخوری

دمای	فر:1۷0	درجه
زمان	پخت	تقریبی:	15	الی	20	دقیقه

شیوه پخت:
روغن	صاف	و	جامد	و	پودر	قند	را	بزنید	تا	
سفید	و	پوک	شود.	سپس	زرده	و	سفیده	
را	در	یک	مرحله	اضافه	کنید	و	خوب	بزنید.	
آرد	برنج	را	اضافه	کنید	و	با	دست	مخلوط	

کنید	تا	کاماًل	یکدست	شود.
را	 آن	 نصف	 کنید.	 نصف	 را	 مواد	 حاال	
زعفران	بزنید	تا	زرد	شود	و	نصف	دیگرش	
را	پودر	هل	بزنید	تا	سفید	بماند	و	نصف	روز	

استراحت	بدهید.
بعد	دوباره	ورز	بدهید	و	به	اندازه	یک	گردو	
خمیر	بردارید،	گرد	کنید	و	مهر	بزنید.	در	

آخر	تخم	خرفه	بزنید	و	بفرستید	برای	فر.
2- شیرینی الماسی

آرد	سفید:	300	گرم/	تخم	مرغ:	1	عدد
مارگارین:	100	گرم/	کره:	100	گرم

پودر	قند:	120	گرم/	پودر	کاکائو:	2	ق	غ
بکینگ	پودر:	یک	دوم	قاشق	چایخوری

وانیل:	یک	دوم	قاشق	چایخوری
شکر	و	شکالت	خشک:	برای	تزئین

دمای	فر:	1۷0	درجه
زمان	پخت	:	15	تا	20	دقیقه

شیوه پخت:
گرم	 بیست	 شکالت،	 گرم	 صد	 ازای	 به	
روغن	مایع	اضافه	کنید	و	بن	ماری	کنید	و	

بگذاریدخنک	شود

با	هم	مخلوط	کرده	 کره	و	مارگارین	را	
سپس	پودر	قند	را	افزوده	و	با	همزن	بزنید	
تا	سفید	و	پوک	شود.	تخم	مرغ	را	اضافه	
کرده	و	یکی	دو	دقیقه	دیگر	با	همزن	بزنید.	
به	 کم	کم	 را	 شده	 مخلوط	 خشک	 مواد	

روغن	افزوده	و	با	دست	ورز	دهید.
به	اندازه	گردو	از	خمیر	برداشته	و	گرد	
کرده	در	شکر	غلطانده	و	در	سینی	بچینید	
و	با	انگشت	داخل	شیرینی	ها	فرو	کنید	تا	
حالت	گودی	به	وجود	آید	که	بعد	از	پخت	و	

سرد	شدن	کامل		با	شکالت	پر	شود.
نکات: 

- حتمًا	در	حین	استفاده	از	همزن	یکی	
دوبار	مواد	را	دورگیری	کنید.	

-	استفاده	از	همزن	برقی	برای	مخلوط	کردن	
آرد	باعث	تسمه	شدن	شیرینی	می	شود.	
-	ممکن	است	همه	آرد	استفاده	نشود.

زمان کاشت دانه 
مرکبات همین االن است

راضیه	یزدی	نژاد

بهترین	زمان	کاشت	سبزه	مرکبات	چهل	تا	پنجاه	روز	قبل	از	
عید	است.	بنابراین	همین	امروز	دست	به	کار	شوید	تا	سبزه	

زیبایی	برای	عید	داشته	باشید.
شیوه کاشت:

-	هسته	های	سالم	و	بزرگتر		نارنج،پرتقال،	نارنگی	یا	لیمو	را	
جدا	کنید	و	در	آب	بیندازید	تا	2۴	ساعت	بماند.

-	پوست	روی	هسته	ها	را	جدا	کنید	طوری	که	به	دانه	آسیب	
نزند.	این	کار	باعث	می	شود	دانه	ها	زودتر	جوانه	بزند.

و	کود	گیاهی	مناسب	 از	خاک	سبک	مخصوص	گل	 	-
استفاده	کنید.

-	فاصله	دانه	ها	را	جوری	تنظیم	کنید	که	نه	کم	باشد،	نه	زیاد.	
روی	دانه	ها	یک	سانتی	متر	بیشتر	خاک	نریزید.

- حتمًا	از	گلدانی	استفاده	کنید	که	ته	آن	سوراخ	باشد.
- به	آنها	آب	دهید	و	رویشان	کیسه	فریزر	بکشید.	چند	
سوراخ	روی	کیسه	فریزر	ایجاد	کنید	تا	از	قارچی	شدن	و	

ایجاد	کپک	جلوگیری	کند.
- در	زیر	گلدانی	همیشه	آب	باشد	و	روی	خاک	دستمال	
مرطوب	قرار	دهید.	خاک	گلدان	همیشه	باید	مرطوب	باشد.	

از	غرقابی	کردن	خاک	خودداری	کنید.
-	2	تا	۴	هفته	طول	می	کشد		تا	دانه	ها	جوانه	بزند.

- گلدان	را	در	جای	آفتابگیر	قرار	دهید.

خانه داری

می توانیم جلو اتفاق 
دردناک را بگیریم

اتفاِق	دردناکی	ست	که	پدر	و	مادرهایمان	آنطور	که	باید	ما	را	
در	آغوش	نگرفتند.	آنطور	که	باید	محبتشان	را	نشان	ندادند.	
آنطور	که	باید	حمایت	نکردند	و	آنطور	که	باید	نقش	هایشان	

را	ایفا	نکردند.	
اما	اتفاِق	دردناک	تر	این	است	که	ما	هم	با	بزرگ	تر	شدنمان،	

آن	رفتار	ها	را	تکرار	می	کنیم!
هر	چه	سنمان	بیشتر	می	شود،	بیشتر	به	همان	رفتاری	که	از	
آن	آسیب	دیده	ایم،	مبتال	می	شویم	و	آسیب	را	برای	خودمان	

و	دیگران	تکرار	می	کنیم.
اما	در	نهایت	نقطه		روشنی	در	این	جبر	وجود	دارد.	این	که	ما	
نمی	توانیم	تغییری	در	پدر	ها	و	مادرهایمان	به	وجود	آوریم؛	
اما	می	توانیم	شبیه	شدن	به	آنها	را	در	خودمان	متوقف	کنیم.

فرزندپروری

یادگاران

از راست:	محمدعلی	قربانیان،	راغب	مصطفی	غلوش)قاری	برجسته	مصری(	و	فرزندش
با	سپاس	از	جناب	آقای	محمدعلی	قربانیان	که	عکس	را	در	اختیار	ما	گذاشتند.

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

محفل انس با قران کریم سال ۱۳۸۱شهرستان نی ریز
با حضور قاری برجسته مصری

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

داستان  اول  قسمت  قبلی،  شماره  در 
شد.  چاپ  کوچولو  شاهزاده  زیبای 
در آنجا خواندید یک کودک متفاوت 
نقاشی را خیلی دوست  با دیگران که 
داشت، از این ناراحت بود که هیچ کس 
نقاشی هایش را نمی فهمد. از جمله این 
که وقتی یک مار بوا کشید که یک فیل 
می کردند  فکر  همه  بود،  داده  قورت 

یک کاله کشیده.

که  رسید  جایی  به  کارش  خالصه 
نقاشی را رها کرد و خلبان شد. روزی 
هواپیمایش در یک جای دورافتاده و 

بی آب و علف خراب شد.
اینک ادامه ماجرا ...

البد تعجب مرا حدس می زنید وقتی در 
طلوع صبح صدای عجیب و بچه گانه ای 

مرا از خواب بیدار کرد.
صدا می گفت:

من  برای  گوسفند  یک  بی زحمت    -
بکش!
-  چی؟

- یک گوسفند برایم بکش.
من مثل آدمهای برق زده از جا جستم. 
خوب چشمهایم را مالیدم و به دقت نگاه 
کردم. چشمم به آدمک خارق العاده ای 
افتاد که با وقار تمام مرا تماشا می کرد. 
اینک بهترین تصویری که من بعدها 

توانستم از او بکشم. 

اصل  زیبایی  به  حتماً  من  تصویر  اما 
چون  ندارم.  هم  تقصیر  نیست. 
آدم بزرگها مرا در شش سالگی از کار 

نقاشی دلسرد کرده بودند.
با چشمانی گودشده از تعجب به این 
شبح نگاه کردم. به نظرم نمی آمد که 
این آدمک کوچولو راه گم کرده، یا از 
خستگی یا گرسنگی یا تشنگی یا ترس 
از پا افتاده باشد. به ظاهر نیز به بچه ای 
که در دل صحرا، دور از آبادیها گم شده 

باشد، هیچ شباهت نداشت.
آخر وقتی توانستم حرف بزنم، به او 

گفتم:
- هی... تو اینجا چه می کنی؟

و او خیلی آرام و مثل اینکه یک حرف 
بسیار جدی می زند تکرار کرد:

-  بی زحمت ... یک گوسفند برای من 
بکش...

با اندک ترشرویی به آدمک گفتم من 
نقاشی بلد نیستم. جواب داد:

- عیب ندارد، یک گوسفند برای من 
بکش.

گوسفند  شکل  هیچوقت  چون  من 
نکشیده بودم، مار بوآیی که فیل قورت 
او کشیدم و متعجب شدم  برای  داده 

وقتی شنیدم آدمک در جواب گفت:
بوآ  مار  شکم  در  فیل  من  نه!  نه،   -
نمی خواهم. مار بوآ بسیار خطرناک و 
فیل بسیار دست و پاگیر است. خانه من 
من گوسفند  است.  خیلی کوچک  هم 

می خواهم. برای من گوسفند بکش.
آن وقت من گوسفند کشیدم.

او به دقت نگاه کرد و گفت:

- نه! این خیلی بیحال است. یکی دیگر 
بکش.

من باز کشیدم.
به  و  زد  شیرینی  لبخند  من  دوست 

مهربانی گفت:
- تو که می بینی.... این گوسفند نیست، 

قوچ است. شاخ دارد...
من یکی دیگر کشیدم، اما آن هم مثل 

شکلهای قبلی رد شد:

من  است.  پیر  خیلی  یکی  این   -
گوسفندی می خواهم که زیاد عمر کند.

آن وقت با بیحوصلگی و با عجله ای که 
برای شروع به کار پیاده کردن موتور 
هواپیما داشتم، این شکل را سر سری 

کشیدم و گفتم:
- این صندوق است و گوسفندی که تو 

می خواهی، توی آن است.
دیدم  وقتی  کردم  متعجب  بسیار  و 

چهره داور کوچولوی من روشن شد.
- آها! این درست همان است که من 
می خواستم. فکر می کنی که برای این 

گوسفند زیاد علف الزم باشد؟
-  چطور مگر؟

- آخر خانه من خیلی کوچک است...
- البته کافی خواهد بود. گوسفندی که 

من به تو داده ام، خیلی کوچک است..
او سرش را به طرف تصویر خم کرد و 

گفت:
- آنقدرها هم کوچک نیست... عجب! 

خوابش برده است....
و چنین بود که من با شازده کوچولو 

آشنا شدم.
ادامه دارد

بچه ها سالم
به کوشش سمیه نظری 

پدر
ای	فدای	روی	همچون	ماه	تو

گشته	ام	من	واله	و	شیدای	تو
تکیه	گاه	من	تویی	هان	ای	پدر

ای	پدر	کی	می	شوم	همتای	تو؟
ای	پدر	با	من	بگو	درد	دلت

تا	که	من	مرهم	نهم	غمهای	تو
ای	پدر	پشت	و	پناه	من	تویی

پشت	من	گرم	است	از	گرمای	تو
کودکانت	چون	نهالی	رسته	اند

هست	مادر	مأمن	و	مأوای	تو

بخش	مکانیک	خودرو	هنرستان	
فنی	شهید	باهنر	نی	ریز
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ویژه		طنز	نی	ریزان	فارس

سال	ششم	/	شماره:		292
قیمت: 2 قرون

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

	به	کوشش	فاطمه	زردشتی	نی	ریزی

 غلط های متداول در زبان فاریس
از دیدگاه استاد حسن عمید

منغص: ُمَنغَّص	)به	ضم	میم	و	فتح	نون	و	غین	مشدد(	به	معنی	مکدر،	تیره،	و	ضایع	است.	چنانکه	گویند:	
»عیش	ما	را	منغص	کرد«.	برخی	به	جای	منغص،	منقص	یا	منقض	می	گویند	که	غلط	است.

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

سخنان شفیعی کدکنی در کالس درس 
/	فارسی زدایی انگلستان در شبه قاره هند و آنچه روسیه با زبان اقوام آسیای میانه کرد

	من	در	آکسفورد	که	بودم،	آنجا	در	
انگلیسی	 فرد	 یک	 کتابخانه	اش،	
چیزش	 همه	 اسمش،	 که	
انگلیسی	بود،	عضو	کمپانی	هند	
شرقی	بود،	آمده	بود	زبان	فارسی	
یاد	گرفته	بود	و	به	فارسی	شعر	

می	گفت	و	شعر	در	سبک	هندی!
مادریتان	 زبان	 که	 شماهایی	
هست،	شما	که	بعضی	هایتان	فوق	
لیسانس	و	دکتر	ادبیات	فارسی	
بیدل	 شعر	 است	 محال	 هستید	
منظومۀ	 یک	 بیدل	 بفهمید.	 را	
بسیار	بسیار	منسجم	و	پیچیده	ای	
است	که	ُکدهای	هنریش	را	هر	
به	 نمی	تواند	دی	ُکد	کند	 ذهنی	
اصطالح	زبانشناس	ها؛	و	این	آدم	
آمده	و	به	سبک	بیدل	شعر	گفته	و	
چقدر	جالب	و	عالی…	آدم	باورش	
این	ها...	 اینقدر	 که	 نمی	شود	

]انگلیسی	ها[	
بعد	آن	وقتی	که	مسّلط	شدند،	
فارسی!	 زبان	 بابای	 گور	 گفتند:	
برایتان	خوب	 فارسی	 زبان	 شما	
که	 را	 ُاردو	 بیایید	 شما	 نیست.	
را	 این	 است،	 محّلی	 زبان	 یک	
همین	 و	 کنید	 بزرگش	 بگیرید	
می	دانستند	 آنها	 کردند.	 را	 کار	
دارد،	 شاهنامه	 فارسی	 زبان	 که	
مثنوی	دارد،	سعدی	دارد،	حافظ	
با	 می	تواند	 دارد،	 نظامی	 دارد،	
شکسپیر	ُکشتی	بگیرد.	ولی	زبان	
اردو	چیزی	ندارد	که	با	شکسپیر	
ُکشتی	بگیرد.	بعد	از	مدتی	بّچۀ	
بابای	 گور	 می	گوید:	 هندی	
ُاردو.	من	که	می	توانم	 این	زبان	
این	 چرا	 بخوانم،	 شکسپیر	
ادبیات	 این	 و	 ضعیف	 شعرهای	
چی	چی…	را	بخوانم	اصاًل	زبانم	را	

انگلیسی	می	کنم،	چنانکه	کردند.
ببینید	آنهایی	که	روی	زبان	های	
محّلی	ما	فشار	می	آورند	که	من	آقا	
به	لهجۀ	کدکنی	بهتر	است	شعر	
بگویم،	او	می	داند	چکار	می	کند،	
او	می	داند	که	در	لهجۀ	کدکنی،	
مثنوی	 ندارد،	 وجود	 شاهنامه	
وجود	ندارد،	نظامی	وجود	ندارد،	
سعدی	]وجود[	ندارد.	این	لهجه	
وقتی	که	خیلی	هم	بزرگ	بشود	
چهار	تا	داستان	کوتاه	و	دو	سه	تا	
شعر	بند	تنبانی	میراثش	خواهد	
من	 می	گوید	 هم	 بچه	 آن	 شد.	
فاتحٔه	این	را	خواندم.	من	شکسپیر	
می	خوانم	یا	پوشکین	می	خوانم.	
االن	شما	فکر	می	کنید	روس	ها	
چه	کار	می	کنند	در	آسیای	میانه؟	
در	سرزمین	آسیای	میانه	روس	ها	
است.	 همین	 سیاستشان	 االن	
پروبال	 را	 کوچکی	 قومیت	 هر	
قزاق	 خلق	 می	گویند	 می	دهند.	
ادبیات	 بابای	 گور	 بگویید	 	… و	
و	حافظ.	شما	 فارسی	و	سعدی	
بیایید	لهجۀ	خودتان	را	موسیقی	
کف	 برایتان	 ما	 و	 را…	 خودتان	
دپارتمان	 برایتان	 ما	 می	زنیم،	
می	دهیم.	 تشکیل	 مسکو	 در	
مطالعات	قوم	قزاق	و	چی	و	چی…	

خواند	 که	 مدتی	 قزاق	 بچۀ	 آن	
می	گوید	این	زبان	و	فرهنگ	قزاقی	
چیزی	ندارد.	من	داستایوفسکی	
و	چخوف	و	پوشکین	می	خوانم.	
فاتحه	 می	خوانم.	 لرمانتف	
می	خوانم	بر	زبان	و	فرهنگ	ملی	

خودم.	روس	می	شود.
بگویید	 که	 نیست	 من	 نظر	 این	
فارس	 شوونیست	 یک	 من	
هستم.	زبان	فارسی	در	همه	کرۀ	
زمین	با	رباعیات	خیام	و	مثنوی	
جالل	الدین		و	شاهنامه	و	سعدی	
و	حافظ	و	نظامی	و	…	شناخته	
دنیا.	شکسپیر	 می	شود	در	همۀ	
بگیرد.	 کشتی	 نمی	تواند	 آن	 با	
پوشکین	با	آن	نمی	تواند	کشتی	
بگیرد.	اما	با	آن	لهجۀ	محلی	که	
تشویقت	می	کنند،	بعد	از	مدتی	
من	 می	گوید	 تو،	 نبیرۀ	 تو،	 نوۀ	
روس	می	شوم،	انگلیسی	می	شوم.	
لرمنتف	 می	خوانم،	 شکسپیر	
می	خوانم.	 پوشکین	 می	خوانم،	
توجه	 بهش	 هیچ	 ما	 را	 این	

نمی	کنیم.	
زبان	 هیچ	 نمی	خواهیم	 ما	
محّلی	ای	را	خدای	نکرده…	چون	
پشتوانۀ	 محّلی	 زبان	های	 این	
اگر	 ما	 هستند.	 ما	 فرهنگی	

حفظ	 را	 محّلی	 زبان	های	 این	
نکنیم،	بخش	اعظمی	از	فرهنگ	
مشترکمان	را	عماًل	نمی	فهمیم.	
که	 بین	االقوامی	 زبان	 این	 ولی	
قرن	ها	و	قرن	ها	و	قرن	ها	همۀ	این	
اقوام	درش	مساهمت	)همکاری	
و	همیاری(	دارند	…	هیچ	قومی	بر	
هیچ	قوم	دیگری	تقدم	ندارد	در	
ساختن	امواج	این	دریای	بزرگ.	
از	 بیشتر	 خیلی	 باید	 این	 به	 ما	
همین	 بدهیم…	 اهمیت	 این	ها	
دارد	 میانه	 آسیانه	 در	 االن	 کار	
نسِل	 چهار	 نسل،	 سه	 می	شو.	
و	 قزاق	 بچه	های	 بگذرد،	 دیگر	
هستند	 روس	 تاجیک،	 و	 ُازبک	
منقطع	 االن	 شد(.	 )خواهند	
ارتباطی	 هیچ	 ما	 با	 هستند،	
ندارند.	پوتین	اجازه	نمی	دهد	به	
این	ها	که	خط	نیاکانشان	را	یاد	
گلستان	 نمی	خواهند	 بگیرند.	
سعدی	و	بوستان	سعدی	و	نظامی	
بخوانند،	سنگ	قبر	پدربزرگشان	
این	ها…	 بخوانند	 نمی	توانند	 را	
]انگلستان[	آن	شبه	قاره	هند	را	
زبان	 اول	 کرد.	 همینطوری	 هم	
فارسی	را	از	بین	برد،	بعد	گفت:	
شما	اردو	بخوانید.	اردو	چه	دارد	
بگیرد.	 ُکشتی	 شکسپیر	 با	 که	
خیلی	مهم	است.	ما	این	را	باید	
بدانیم.	این	زبان	بین	االقوامی	ما	
منحصر	در	فارسی	زبانان	نیست.	
مساهمت	کنندگان	 اقوام،	 همۀ	
در	خالقیت	این	فرهنگ	و	زبان	

هستند.
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یک فنجان شعر
جان و سرم 

فدایی  نام پدر کمن
اسماعیل	میری

بگذار	تا	بگریم	و	شب	را	سحر	کنم

جان	وسرم،	فدایی	نام	پدر	کنم

این	سالها	که	چوِب	ترازو	به	دوش	اوست!	

یادی	از	آن	فتاده		خونین	جگر	کنم!	

می	دانم	این	که	رنج	زمان،	قوِت	روز	توست

با	چشم	تر،	چگونه	به	سویت	نظر	کنم؟

ای	کوه	بیستون،	کمرت	تابدارکیست؟

	َواَلَّله	به	غیر	تو،	ز	غریبان	حذر	کنم

با	آن	همه	فشار	که	بر	روی	دوش	توست

اَرزد	که	قامتت،	همه	ُدّر	و	گهر	کنم

گویم	که	ای	پدر	به	کدامین	کالم	خود

کام	دلت		ز	تلخی	دوران،	َشَکر	کنم؟

من	رهروی	ز	کوی	توام	ای	مرید	عشق

دارم		اجازتی	که	به	کویت	گذر	کنم؟	

آه	ای	پدر	خدای	وفا،	ای	تو	کوه	صبر

بگشای	در،	پیش	از	آنکه	به	کویت	سفر	کنم

نام	پدر،	بدون	وضو	برزبان	خطاست

حاضر	مشو	تو	میر	که	من	این	خطر	کنم!

کافه داستان
قندان...

محمدرضا	آل	ابراهیم

امید	کوچولو	هنوز	نمی	توانست	راه	
برود.	َبهکو	ُکنان	خود	را	به	قندان	
آشپزخانه	 در	 مادرش	 رساند.	
بود.	 خوراک	 َپِز	 و	 ُپخت	 مشغوِل	
بود.	چندین	 قندان	تنگ	 دهانه	ی	
به	 کرد.	 دست	 قندان	 داخِل	 بار	
برداشتِن	یک	حبه	قند	راضی	نبود.	
دلش	می	خواست	چندین	حبه	قند	
را	بردارد.	ولی	قندها	درهم	بودند	
را	 حبه	 چند	 نمی	توانست	 امید	 و	
انگشتانش	فقط	 با	حرکِت	 بردارد.	
می	شد	 نصیبش	 قند	 حبه	 یک	
کودک	 چه	 اگر	 نبود.	 راضی	 او	 و	
اختیار	 در	 برای	 تالشش	 ولی	 بود	
گرفتِن	چندین	حبه	قند	از	دست	
نمی	داد.	یک	بار	هم	که	موفق	شد	
دو	سه	حبه	را	بردارد	اّما	دهانه	ی	
تنِگ	قندان	اجازه	ی	بیرون	آوردِن	

دسِت	انباشته	از	قند	را	نمی	داد.	امید	
نگاهی	به	مادرش	می	کرد	و	نگاهی	به	
ُمِچ	گیر	کرده	اش	در	قندان.	چندین	
بار	دستش	را	با	قندان	باال	و	پایین	
آورد	ولی	باز	هم	بی	فایده	بود.	امید	
در	عیِن	کوچک	بودن	عصبانی	شد	
و	حبه	های	قند	را	رها	کرد.	دستش	
را	که	بیرون	آورد	باز	نگاهی	به	مادر	
بود.	 ناهار	 ُپختِن	 سرگرِم	 که	 کرد	
لگدی	 کوچولویش	 پای	 با	 ناگهان	
بر	 قندها	 همه	ی	 زد.	 قندان	 به	
آن	گاه	 شدند.	 ِولو	 فرش	 روی	
می	پایید	 را	 مادرش	 چشمی	 زیِر	
می	خورد. را	 قندها	 دانه	دانه	 	و	
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ماجراهای من و بی بی
اَی اُمیرُکن تو رِ ببره که 

من راحت شم!
بی	بی	همانطور	که	به	موهایش	حنا	

می	گذاشت	گفت:
اَ	 َیی	سری	 نیِخی	 میه	 تو	 -	گالبی	
ننه	بوات	بزنی؟	میَفمی	چن	وخته	

ندیدیشون؟
با	تعجب	نگاهش	کردم...

-	چن	وخته	بی	بی؟	همین	دیشب	بابا	
مامان	اینجا	بودن.	یادتون	رفته؟	

-	ننه	بوات	اینجا	بودن،	خونتون	خو	
اینجا	نبود.	ینی	تو	دُلت	بری	خونتون	

تنگ	نیشه؟
-	خونمون	بی	بی؟	نعععع!	آخه	من	
شما	رو	تنها	بذارم	پاشم	برم	در	و	دیوار	

ببینم؟	چه	کاریه	آخه؟
چیزی	 و	 داد	 تکان	 سری	 بی	بی	

نگفت...
*****

سرم	توی	گوشی	بود	که	بی	بی	در	را	
باز	کرد	و	بشکن	زنان	آمد	تو...	ِقری	

توی	صدایش	انداخت...
-	گالااااابی....

سرم	را	آوردم	باال...
-	جانم	بی	بی؟

-	اگه	گفتی	چی	چی	تو	دِس	منه؟
به	بی	بی	خیره	شدم	که	دستهایش	را	

گرفته	بود	پشت	سرش...
-	نمی	دونم	بی	بی...
-	حاال	حتس	بزن!

-	خوراکیه؟
-	َای	مرده	شور	ُکمت	بزنن	که	مث	
خوراکی	 هسی!	 ساله	 چار	 بچه	ی	

چی	چیه؟	َیی	چی	بیتری!
کمی	فکر	کردم	و	لبخند	زدم...

-	اون	شالی	که	دوس	داشتمه	بی	بی...
چی	 َیی	 بود؟	 کجا	 شال	 ننه،	 نه	 	-

بیتری!
همون	 نکنه	 	 بی	بی	 وااااااااای	 	-
دوچرخه	ایه	که	همیشه	آرزوش	رو	
داشتم	بخرم	و	دوچرخه	سواری	کنم؟

بی	بی	چند	لحظه	بدون	هیچ	حرفی	
خیره	شد	به	من...

-	گالب!	االن	من	می	تونم	َیی	طوری	
چرخو	ِر	پشت	سُرم	قایم	کنم	که	تو	

نبینی؟
کمی	فکر	کردم...

-	نه	بی	بی.	راس	می	گین	خب...	چیه	
حاال؟	بگین	دلم	آب	شد...

ذوق	 خوشالی	 اَ	 تو	 که	 چی	 َیی	 	-
می	کنی...

-	ای	بابا	بگین	چیه	خب	بی	بی،	بیس	
سؤالی	راه	انداختین!

بی	بی	دستش	را	جلو	آورد...
-	بیلیط!
-	بیلیط؟

-	ها	،	بیلیط	برت	گرفتم	سه	روز	با	تور	
بیری	کیش	و	بیِیی...

کمی	مکث	کردم	و	گفتم...
-	ممنون	بی	بی،	ولی	من	نمیرم...

بی	بی	وا	رفت.
-	نیری؟

-	نع!
تو	 میه	 دختر،	 بشه	 مرگت	 خور	 	-
برم	 ماخا	 دلوم	 نیگفتی	 همیشه	

کیش؟	خو	اَیم	کیش	دیه!
-	دوس	دارم	بی	بی	ولی	نه	االن،	کجا	
ُامیکرن	 و	 کرونا	 این	 تو	 بی	بی	 برم	

آخه؟	ِنمیرم	بی	بی...
-	َای	ُامیرُکن	تو	ِر	ببره	که	من	راحت	
شم!	ماخام	صد	سال	سیا	نری،	هف	
ِجی	قلمت	خرد	شه	که	نری،	که	هر	
وخت	من	َیی	چی	گفتم	تو	َیی	اَنگی	

توش	درُاردی!
چند	لحظه	ای	که	شد	دوباره	نگاهم	

کرد...
-	َینی	َپلو	خاَلتم	نِیخی	بیری	که	تو	

بیمارستان	بستریه؟
-	بی	بی،	خاله	تو	بخش	کروناییاس،	

منو	راه	نمیدن	آخه،	کجا	برم؟
بی	بی	بلند	شد	و	چادرش	را	سرش	را	

کرد...
-	کجا	میری	بی	بی؟

-	هیچی،	تو	نیری،	من	میرم!	اختیار	
خوُدمم	دیه	ندرم؟

-	کجا	آخه؟
پیرمردو	 ای	 مرده؛	 روز	 صب	 	-
مش	موسام	خو	هیشکه	ِر	ندره،	گفتم	
ای	 خو	 میَفمی	 اینجا،	 بیا	 بگُمش	
کمروئه	جلو	تو	روش	نیشه!	هیچی	
دیه!	حاال	دیه	تو	نیری	من	میرم	اونجا!

-	منم	بیام	بی	بی؟
من	 و	 کرد	 نگاهم	 چپ	چپ	 بی	بی	
تماشا	 را	 رفتنش	 حرفی	 بی	هیچ	

کردم!
گالبتون

حکایتهای ُقلمراد

تحلیل قُلمراد از اخبار روز
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱:

یارانه	نقدی	در	سال	آینده	تغییر	نمی	کند

ُقلمراد:
خب	حاال	که	چی؟	چرا	نمک	می	پاشی	رو	زخم	
ما؟	تغییر	نمی	کنه	دیگه.	االن	صد	و	سی		و	دو	
ماهه	که	تغییر	نکرده.	132	ماه	می	دونی	یعنی	
چی؟	یعنی	11	سال.	11	سال	آزگار	۴5.500	
تومن	تغییر	نکرده.	یعنی	اگه	ماهی	یه	نوت	
پونصدی	می	گذاشتن	روی	اون،	االن	باید	111	
هزار	تومن	یارانه	می	گرفتیم.	در	صورتی	که	
مسئولین	محترم	هر	ماه	با	کمک	تورم،	از	یارانه	
ما	کم	کردن.	االن	دیگه	یه	سطل	ماست	هم	

دستمون	نمی	دن	با	این	پول.

محمدحسن آصفری، نماینده مجلس:
	مردم	باید	»جو«	دم	کنند	و	بخورند!

برنج	درجه	سه	ایرانی	کیلویی	50	هزار	تومان	و	
سیب	زمینی	کیلویی	15	هزار	تومان	است.	مرغ	
هم	که	از	سفره	مردم	پر	کشیده.	با	این	وضعیت	

مردم	باید	جو	دم	کنند	و	بخورند.

ُقلمراد:
البته	راه	های	دیگری	هم	برای	ما	هست.

مثاًل	خوردن	آب	یونجه،	یا	خیساندن	کاه	و	
کلش.	یا	دم	کردن	پای	مرغ،	تفت	دادن	َپِر	مرغ،	
آب	پز	کردن	شاخ	بز،	دود	دادن	نان	خشک	با	
عنبرنسارا.	برای	این	آخری	به	دلیل	گران	شدن	
عنبرنسارا،	بهتر	است	یک	عدد	عنبرنسارای	در	
حال	دود	را	داخل	جا	نونی	یا	نان	دان	بیندازید	
و	دِر	آن	را	ببندید	تا	خوب	به	خورد	نان	برود.	
سپس	مقداری	آب	بزنید	و	بخورید	برای	کرونا	

هم	خوب	است.

آخرین تغییرات در طرح نهایی صیانت:
کردن	 محدود	 و	 اینترنت	 سرعت	 کاهش	

شبکه	های	مجازی	خارجی

ُقلمراد:
فکر	کنم	داریم	یواش	یواش	بر	می	گردیم	به	
زندگیمون	 آپشن	های	 کارخونه.	 تنظیمات	
داره	میرسه	به	تنفس	کردن،	آب	خوردن،	و	

قضای	حاجت.

دنیای اقتصاد:
10	سال	پیش	18	درصد	ایرانی	ها	زیر	خط		فقر	
بودند،	اکنون	28	درصد.	از	هر	۴	ایرانی	یک	نفر	

فقیر	محسوب	می	شود.

ُقلمراد:
این	که	طی	10	 این	همه	کم	کاری	و	 بابت	
سال	هیچ	تالشی	برای	باال	رفتن	از	خط	فقر	
عذرخواهی	 محترم	 مسئولین	 از	 نکرده	ایم،	
می	کنیم.	انشاءالله	تا	پایان	برنامه	پنج	ساله	با	
انجام	کارهایی	مثل	»خوردن	یک	وعده	غذا	
به	جای	سه	وعده،	پوشیدن	ُلنگ	و	خوردن	
نان	خشک	مانند	یمنی	ها،	خرید	پراید	و	غر	
نزدن	با	هدف	حمایت	از	تولید	داخل،	انصراف	
از	دریافت	یارانه،	و	حذف	قطعی	مرغ،	ماهی،	
و	 کره،	 روغن،	 برنج،	 سبزی،	 میوه،	 گوشت،	
فقر	 بتوانیم	خط	 از	سفره	غذایی«	 تخم	مرغ	
را	زیر	پا	له	کنیم	و	همگی	با	سالم	و	صلوات	به	
باالی	این	خط	منحوس	و	ملعون	و	پلید	صعود	
نماییم	و	بدین	وسیله	دل	مسئولین	را	شاد	و	دل	

دشمنان	را	غمگین	کنیم.	انشاءالله.

اگر بیکار و 
بی جا و مکانی
محمد جاوید

اگر	بیکار	و	بی	جا	و	مکانی
و	یا	بیچاره	و	بی	خانمانی

اگر	از	سوی	َرَبت	طبق	معمول
همه	در	حال	تست	و	امتحانی

حقوق	تو	اگر	در	زیر	فقر	است
و	از	این	حیث	زار	و	خسته	جانی

شده	پشتت	اگر	که	کاماًل	خم
به	زیر	بار	سنگین	گرانی

اگر	دولت	برایت	می	کند	ناز
برای	وام	مسکن	در	فغانی

اگر	از	بابت	پاسپورت	و	ویزا
از	آخر	اولین	اندر	جهانی

ز	بی	پولی	نداری	خرج	پوشاک
و	لخت	و	عور	مثل	تارزانی

اگر	با	لطف	دولت	های	پرکار
برایت	مانده	تنها	ناتوانی

برای	پست	و	میزی	در	اداره
	ماِلش	یا	چاخانی اگر	مجبور	ِ

تو	ای	»جاوید«	حرفم	را	بکن	گوش
ناهارت	را	نکن	هرگز	فراموش!!

شعردونی
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نکات مهم درباره نگهداری خودرو
	 بخش	نخست		

رعایت	نکات	زیر	می	تواند	در	ایمنی،	مصرف	سوخت	بهتر،	
دوام	و	عمر	باالتر	قطعات	خودرو	به	ما	کمک	کند:																																																																								
-	سیاه	شدن	روغن	به	معنی	عدم	کیفیت	آن	و	معیار	تعویض	

روغن	نیست.
-	گریس	روی	قطب	های	باتری	مانع	سولفاته	شدن	سر	کابل	

باتری	نمی	شود.
-	درجا	کار	کردن	پیشرانه	خودرو	در	فصل	سرما	روش	
مناسبی	برای	گرم	کردن	خودرو	نیست.	خودرو	را	در	حال	

حرکت	با	دور	آرام	گرم	کنید.
نکنید.	حتی	در	فصل	 باز	 را	هرگز	 ترموستات	خودرو	 	-

تابستان.
-	برای	توقف	بیش	از	2	دقیقه،	خودرو	را	خاموش	کنید	تا	
درمصرف	سوخت	صرفه	جویی	و	نیز	به	رفع	آلودگی	هوا	

کمک	کنید.
-	سرعت	زیاد	و	ترمزهای	ناگهانی،	مصرف	سوخت	را	تا	50	

درصد	افزایش	می	دهد.	
-	افزایش	سرعت،	مصرف	سوخت	را	به	طور	تصاعدی	باال	

می	برد.
-	اگر	با	سرعت		125	کیلومتر	بر	ساعت		برانید،	دو	برابر	وقتی	
که	با	سرعت		80	کیلومتر	بر	ساعت	می	رانید	مصرف	سوخت	

دارید.
-	برای	روشن	کردن	خودرو	از	فشار	دادن	مستمر	پدال	گاز	
خودداری	کنید.	این	کار	در	خودروهای	قدیمی	گاهی	الزم	
بود	ولی	خودروهای	کنونی	مجهز	به	انژکتور	هستند	و	بطور	

خودکار	این	کار	را	انجام	می	دهند.
-	در	شروع	باران،	لغزندگی	سطح	معابر	چند	برابر	می	شود.

ادامه	دارد

دانستنیهای خودرو

زادروز نورانی حضرت علی)ع( و روز پدر فرخنده باد

انسان صبور، موفقیت را
از دست نمی دهد

حجت	االسالم	دکتر	حسین	سروش/	امام	جماعت	حسینیه	ثاراله

درسهای اخالقی

سه	شنبه	26	بهمن	ماه	)13	رجب(،	مصادف	است	با	
زادروز	نورانی	حضرت	علی)ع(	و	روز	پدر.	دو	روز	بعد	
از	آن	نیز	سالروز	وفات	بانوی	صبر	حضرت	زینب)س(	
است.	ضمن	گرامی	داشت	یاد	آن	دو	انسان	برگزیده	

خداوند،	نوشتار	زیر	تقدیم	می	گردد.
امروزه	جامعه	اسالمی	ایران،	با	مشکالت	عدیده	ای	
خصوصا	در	حوزه	اقتصاد	و	معیشت	دست	و	پنجه	
آموزنده	 بسیار	 نکاتی	 است	 نرم	می	کند.	سزاوار	
تقدیم	 علی)ع(	 حضرت	 نگاه	 از	 صبر	 موضوع	 در	
خوانندگان	عزیز	به	ویژه	نسل	جوان	جامعه	شود	تا	با	
دریافت	این	رهنمودهای	سازنده	در	برابر	مشکالت	
و	سختی	ها	)که	کم	و	بیش	در	زندگانی	فرد	فرد	
جامعه	ما	ُرخ	می	نماید(	بدانند	که	چگونه	باید	

تحّمل	کرد	و	از	پس	مشکالت	برآمد.	
نهج	البالغه	 از	حکمت	های	 یکی	 در	 آن	حضرت	
می	فرماید	شما	را	به	پنج	چیز	سفارش	می	کنم	که	
اگر	برای	آنها	شتران	را	با	شتاب	برانید	و	رنج	سفر	را	به	
خاطر	آنها	متحمل	شوید،	سزاوار	است.	یکی	از	آن	

پنج	چیز	صبر	است.
»بر	شما	باد	به	شکیبایی،	که	شکیبایی	برای	ایمان	
مثل	سر	است	بر	بدن،	و	همانطوری	که	بدن	بدون	
سر	ارزشی	ندارد	در	ایمان	بدون	صبر	هم	خیری	

نیست	)نهج	البالغه	/	حکمت	82(«	
این	کالم	حضرت	نشان	می	دهد	که	صبر	یکی	از	
ارکان	مهم	زندگی	انسان	است.	اما	در	نقطه	مقابل	
اگر	انسان	اهل	صبر	و	شکیبایی	نباشد	الجرم	گرفتار	
َجَزع	و	َفَزع	)بیقراری،	التماس(	می	شود	و	به	خاطر	
حال	 پریشان	 و	 افسرده	 دائمًا	 موجود	 مشکالت	
است.	امیرالمؤمنین)ع(	در	این	باره	نیز	می	فرماید:	
ندهد،	 نجات	 شکیبایی	 و	 صبر	 که	 را	 کسی	 	«
بی	تابی	و	بی	صبری	موجب	هالکت	او	خواهد	شد.	

)نهج	البالغه/	حکمت	189(«.
از	نگاه	ایشان	انسان	باید	صبر	را	سرلوحه	زندگی	
خود	قرار	داده	و	با	تکیه	بر	بردباری	و	شکیبایی	در	
مسیر	زندگی	طی	طریق	نماید.	حضرت	این	نوید	
و	مژده	را	به	اهل	صبر	و	استقامت	می	دهد	که	نتیجه	
و	پایان	صبوری	موفقیت	و	پیروزی	خواهد	بود.	
»انسان	صبور،	هیچگاه	پیروزی	را	از	دست	نمی	دهد	
هرچند	که	زمان	آن	طوالنی	شود.	)نهج	البالغه/	

حکمت	153(«.	
اما	نکته	قابل	توجه	در	مسئله	صبر	در	برابر	مشکالت	

این	است	که	انسان	نباید	دچار	صبر	منفعل	شود.	
یعنی	انسان	نباید	به	بهانه	صبر	و	شکیبایی	دست	از	
تالش	و	کوشش	و	مطالبه	گری	بردارد.	بلکه	همزمان	
با	شکیبایی	و	مقاومت	باید	با	روحیه،	مطالبه	گری	
فعال	و	منطقی	باشد.	این	درس	را	باید	از	سیره	
عملی	دخت	گرامی	امیرالمؤمنین)ع(،	عقیله	بنی	
هاشم،	زینب	کبرا)س(	آموخت.	همو	که	در	مکتب	
انسان	ساز	پدر	فارغ	التحصیل	شد	و	اوج	هنر	خویش	
را	در	مجلس	دشمنان	به	نمایش	گذاشت.	وقتی	با	
غرور	و	سربلندی	تمام،	مصائب	کربال	را	زیبا	خواند	
و	همزمان	با	این	صبر	و	مقاومت،	چنان	خطبه	هایی	
در	کوفه	و	شام	خواند	که	مردم	را	به	یاد	خطبه	های	

آتشین	پدرش	می	انداخت.	
آنچه	که	خداوند	بر	انسانها	تکلیف	نموده،	صبر	و	
شکیبایی	در	برابر	مشکالت	و	مصائب	است.	ولی	
نباید	فراموش	کرد	که	خداوند	ذلت	هیچ	انسانی	را	
نمی	پذیرد	و	صبر	را	در	کنار	عزتمندی	و	حق	طلبی	

تکلیف	نموده	است.	
از	همین	رو		انسان	باید	تالش	کند	تا	بتواند	فضیلت	
صبر	را	در	خود	پرورش	داده	و	آن	را	تبدیل	به	ملکه	
ذهنی	خود	کند.	چه	اینکه	صفت	صبر	ارتباطی	با	
بدن	قوی	و	نیرومند	یا	جسم	چاالک	و	تنومند	ندارد.	
بلکه	یک	حالت	روحی	و	یک	ویژگی	درونی	و	به	
تعبیر	عالمه	طباطبائی)ره(	مصداقی	از	عزم	و	تصمیم	
جدی	قلب	است.	)المیزان،	ج16،	ص326(	صبر	و	
استقامت،	بیش	از	همه	به	نوع	تفکر	و	جهان	بینی	
انسان	مربوط	می	شود.	به	نظر	می	رسد	که	صفت	
صبوری	برخالف	صفت	شجاعت	که	امری	ذاتی	و	
غیراکتسابی	است،	کاماًل	اکتسابی	و	دست	یافتنی	
است	و	با	تربیت	صحیح	و	در	خانواده	ای	سالم	و	
زیبای	 زیور	 به	 را	 فرزندان	 با	ممارست	می	توان	

شکیبایی	و	صبوری	آراست.

آشپزباشی
هر هفته با شرییین های ونروزی

نان برنجی و  شیرینی الماسی
راضیه	یزدی	نژاد/		مدرس	آشپزی

1- نان برنجی 
آرد	برنج:	500	گرم/	روغن	صاف:	125	

گرم	/	روغن	جامد:	125	گرم
پودر	قند:	135	گرم	/	زرده	تخم	مرغ:	2	عدد
سفیده	تخم	مرغ:1	عدد/	پودر	هل:	کمی
زعفران	دم	کرده:	1.5	قاشق	غذاخوری

دمای	فر:1۷0	درجه
زمان	پخت	تقریبی:	15	الی	20	دقیقه

شیوه پخت:
روغن	صاف	و	جامد	و	پودر	قند	را	بزنید	تا	
سفید	و	پوک	شود.	سپس	زرده	و	سفیده	
را	در	یک	مرحله	اضافه	کنید	و	خوب	بزنید.	
آرد	برنج	را	اضافه	کنید	و	با	دست	مخلوط	

کنید	تا	کاماًل	یکدست	شود.
را	 آن	 نصف	 کنید.	 نصف	 را	 مواد	 حاال	
زعفران	بزنید	تا	زرد	شود	و	نصف	دیگرش	
را	پودر	هل	بزنید	تا	سفید	بماند	و	نصف	روز	

استراحت	بدهید.
بعد	دوباره	ورز	بدهید	و	به	اندازه	یک	گردو	
خمیر	بردارید،	گرد	کنید	و	مهر	بزنید.	در	

آخر	تخم	خرفه	بزنید	و	بفرستید	برای	فر.
2- شیرینی الماسی

آرد	سفید:	300	گرم/	تخم	مرغ:	1	عدد
مارگارین:	100	گرم/	کره:	100	گرم

پودر	قند:	120	گرم/	پودر	کاکائو:	2	ق	غ
بکینگ	پودر:	یک	دوم	قاشق	چایخوری

وانیل:	یک	دوم	قاشق	چایخوری
شکر	و	شکالت	خشک:	برای	تزئین

دمای	فر:	1۷0	درجه
زمان	پخت	:	15	تا	20	دقیقه

شیوه پخت:
گرم	 بیست	 شکالت،	 گرم	 صد	 ازای	 به	
روغن	مایع	اضافه	کنید	و	بن	ماری	کنید	و	

بگذاریدخنک	شود

با	هم	مخلوط	کرده	 کره	و	مارگارین	را	
سپس	پودر	قند	را	افزوده	و	با	همزن	بزنید	
تا	سفید	و	پوک	شود.	تخم	مرغ	را	اضافه	
کرده	و	یکی	دو	دقیقه	دیگر	با	همزن	بزنید.	
به	 کم	کم	 را	 شده	 مخلوط	 خشک	 مواد	

روغن	افزوده	و	با	دست	ورز	دهید.
به	اندازه	گردو	از	خمیر	برداشته	و	گرد	
کرده	در	شکر	غلطانده	و	در	سینی	بچینید	
و	با	انگشت	داخل	شیرینی	ها	فرو	کنید	تا	
حالت	گودی	به	وجود	آید	که	بعد	از	پخت	و	

سرد	شدن	کامل		با	شکالت	پر	شود.
نکات: 

- حتمًا	در	حین	استفاده	از	همزن	یکی	
دوبار	مواد	را	دورگیری	کنید.	

-	استفاده	از	همزن	برقی	برای	مخلوط	کردن	
آرد	باعث	تسمه	شدن	شیرینی	می	شود.	
-	ممکن	است	همه	آرد	استفاده	نشود.

زمان کاشت دانه 
مرکبات همین االن است

راضیه	یزدی	نژاد

بهترین	زمان	کاشت	سبزه	مرکبات	چهل	تا	پنجاه	روز	قبل	از	
عید	است.	بنابراین	همین	امروز	دست	به	کار	شوید	تا	سبزه	

زیبایی	برای	عید	داشته	باشید.
شیوه کاشت:

-	هسته	های	سالم	و	بزرگتر		نارنج،پرتقال،	نارنگی	یا	لیمو	را	
جدا	کنید	و	در	آب	بیندازید	تا	2۴	ساعت	بماند.

-	پوست	روی	هسته	ها	را	جدا	کنید	طوری	که	به	دانه	آسیب	
نزند.	این	کار	باعث	می	شود	دانه	ها	زودتر	جوانه	بزند.

و	کود	گیاهی	مناسب	 از	خاک	سبک	مخصوص	گل	 	-
استفاده	کنید.

-	فاصله	دانه	ها	را	جوری	تنظیم	کنید	که	نه	کم	باشد،	نه	زیاد.	
روی	دانه	ها	یک	سانتی	متر	بیشتر	خاک	نریزید.

- حتمًا	از	گلدانی	استفاده	کنید	که	ته	آن	سوراخ	باشد.
- به	آنها	آب	دهید	و	رویشان	کیسه	فریزر	بکشید.	چند	
سوراخ	روی	کیسه	فریزر	ایجاد	کنید	تا	از	قارچی	شدن	و	

ایجاد	کپک	جلوگیری	کند.
- در	زیر	گلدانی	همیشه	آب	باشد	و	روی	خاک	دستمال	
مرطوب	قرار	دهید.	خاک	گلدان	همیشه	باید	مرطوب	باشد.	

از	غرقابی	کردن	خاک	خودداری	کنید.
-	2	تا	۴	هفته	طول	می	کشد		تا	دانه	ها	جوانه	بزند.

- گلدان	را	در	جای	آفتابگیر	قرار	دهید.

خانه داری

می توانیم جلو اتفاق 
دردناک را بگیریم

اتفاِق	دردناکی	ست	که	پدر	و	مادرهایمان	آنطور	که	باید	ما	را	
در	آغوش	نگرفتند.	آنطور	که	باید	محبتشان	را	نشان	ندادند.	
آنطور	که	باید	حمایت	نکردند	و	آنطور	که	باید	نقش	هایشان	

را	ایفا	نکردند.	
اما	اتفاِق	دردناک	تر	این	است	که	ما	هم	با	بزرگ	تر	شدنمان،	

آن	رفتار	ها	را	تکرار	می	کنیم!
هر	چه	سنمان	بیشتر	می	شود،	بیشتر	به	همان	رفتاری	که	از	
آن	آسیب	دیده	ایم،	مبتال	می	شویم	و	آسیب	را	برای	خودمان	

و	دیگران	تکرار	می	کنیم.
اما	در	نهایت	نقطه		روشنی	در	این	جبر	وجود	دارد.	این	که	ما	
نمی	توانیم	تغییری	در	پدر	ها	و	مادرهایمان	به	وجود	آوریم؛	
اما	می	توانیم	شبیه	شدن	به	آنها	را	در	خودمان	متوقف	کنیم.

فرزندپروری

یادگاران

از راست:	محمدعلی	قربانیان،	راغب	مصطفی	غلوش)قاری	برجسته	مصری(	و	فرزندش
با	سپاس	از	جناب	آقای	محمدعلی	قربانیان	که	عکس	را	در	اختیار	ما	گذاشتند.

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

محفل انس با قران کریم سال ۱۳۸۱شهرستان نی ریز
با حضور قاری برجسته مصری

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

داستان  اول  قسمت  قبلی،  شماره  در 
شد.  چاپ  کوچولو  شاهزاده  زیبای 
در آنجا خواندید یک کودک متفاوت 
نقاشی را خیلی دوست  با دیگران که 
داشت، از این ناراحت بود که هیچ کس 
نقاشی هایش را نمی فهمد. از جمله این 
که وقتی یک مار بوا کشید که یک فیل 
می کردند  فکر  همه  بود،  داده  قورت 

یک کاله کشیده.

که  رسید  جایی  به  کارش  خالصه 
نقاشی را رها کرد و خلبان شد. روزی 
هواپیمایش در یک جای دورافتاده و 

بی آب و علف خراب شد.
اینک ادامه ماجرا ...

البد تعجب مرا حدس می زنید وقتی در 
طلوع صبح صدای عجیب و بچه گانه ای 

مرا از خواب بیدار کرد.
صدا می گفت:

من  برای  گوسفند  یک  بی زحمت    -
بکش!
-  چی؟

- یک گوسفند برایم بکش.
من مثل آدمهای برق زده از جا جستم. 
خوب چشمهایم را مالیدم و به دقت نگاه 
کردم. چشمم به آدمک خارق العاده ای 
افتاد که با وقار تمام مرا تماشا می کرد. 
اینک بهترین تصویری که من بعدها 

توانستم از او بکشم. 

اصل  زیبایی  به  حتماً  من  تصویر  اما 
چون  ندارم.  هم  تقصیر  نیست. 
آدم بزرگها مرا در شش سالگی از کار 

نقاشی دلسرد کرده بودند.
با چشمانی گودشده از تعجب به این 
شبح نگاه کردم. به نظرم نمی آمد که 
این آدمک کوچولو راه گم کرده، یا از 
خستگی یا گرسنگی یا تشنگی یا ترس 
از پا افتاده باشد. به ظاهر نیز به بچه ای 
که در دل صحرا، دور از آبادیها گم شده 

باشد، هیچ شباهت نداشت.
آخر وقتی توانستم حرف بزنم، به او 

گفتم:
- هی... تو اینجا چه می کنی؟

و او خیلی آرام و مثل اینکه یک حرف 
بسیار جدی می زند تکرار کرد:

-  بی زحمت ... یک گوسفند برای من 
بکش...

با اندک ترشرویی به آدمک گفتم من 
نقاشی بلد نیستم. جواب داد:

- عیب ندارد، یک گوسفند برای من 
بکش.

گوسفند  شکل  هیچوقت  چون  من 
نکشیده بودم، مار بوآیی که فیل قورت 
او کشیدم و متعجب شدم  برای  داده 

وقتی شنیدم آدمک در جواب گفت:
بوآ  مار  شکم  در  فیل  من  نه!  نه،   -
نمی خواهم. مار بوآ بسیار خطرناک و 
فیل بسیار دست و پاگیر است. خانه من 
من گوسفند  است.  خیلی کوچک  هم 

می خواهم. برای من گوسفند بکش.
آن وقت من گوسفند کشیدم.

او به دقت نگاه کرد و گفت:

- نه! این خیلی بیحال است. یکی دیگر 
بکش.

من باز کشیدم.
به  و  زد  شیرینی  لبخند  من  دوست 

مهربانی گفت:
- تو که می بینی.... این گوسفند نیست، 

قوچ است. شاخ دارد...
من یکی دیگر کشیدم، اما آن هم مثل 

شکلهای قبلی رد شد:

من  است.  پیر  خیلی  یکی  این   -
گوسفندی می خواهم که زیاد عمر کند.

آن وقت با بیحوصلگی و با عجله ای که 
برای شروع به کار پیاده کردن موتور 
هواپیما داشتم، این شکل را سر سری 

کشیدم و گفتم:
- این صندوق است و گوسفندی که تو 

می خواهی، توی آن است.
دیدم  وقتی  کردم  متعجب  بسیار  و 

چهره داور کوچولوی من روشن شد.
- آها! این درست همان است که من 
می خواستم. فکر می کنی که برای این 

گوسفند زیاد علف الزم باشد؟
-  چطور مگر؟

- آخر خانه من خیلی کوچک است...
- البته کافی خواهد بود. گوسفندی که 

من به تو داده ام، خیلی کوچک است..
او سرش را به طرف تصویر خم کرد و 

گفت:
- آنقدرها هم کوچک نیست... عجب! 

خوابش برده است....
و چنین بود که من با شازده کوچولو 

آشنا شدم.
ادامه دارد

بچه ها سالم
به کوشش سمیه نظری 

پدر
ای	فدای	روی	همچون	ماه	تو

گشته	ام	من	واله	و	شیدای	تو
تکیه	گاه	من	تویی	هان	ای	پدر

ای	پدر	کی	می	شوم	همتای	تو؟
ای	پدر	با	من	بگو	درد	دلت

تا	که	من	مرهم	نهم	غمهای	تو
ای	پدر	پشت	و	پناه	من	تویی

پشت	من	گرم	است	از	گرمای	تو
کودکانت	چون	نهالی	رسته	اند

هست	مادر	مأمن	و	مأوای	تو

بخش	مکانیک	خودرو	هنرستان	
فنی	شهید	باهنر	نی	ریز
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لنگ	لنگان	می	روم	من	با	خِر	خود	شاِد	شاد
می	زنم	هی	حرف	حق	را،	هرچه	بادا،	هرچه	باد

	به	کوشش	فاطمه	زردشتی	نی	ریزی

 غلط های متداول در زبان فاریس
از دیدگاه استاد حسن عمید

منغص: ُمَنغَّص	)به	ضم	میم	و	فتح	نون	و	غین	مشدد(	به	معنی	مکدر،	تیره،	و	ضایع	است.	چنانکه	گویند:	
»عیش	ما	را	منغص	کرد«.	برخی	به	جای	منغص،	منقص	یا	منقض	می	گویند	که	غلط	است.

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

سخنان شفیعی کدکنی در کالس درس 
/	فارسی زدایی انگلستان در شبه قاره هند و آنچه روسیه با زبان اقوام آسیای میانه کرد

	من	در	آکسفورد	که	بودم،	آنجا	در	
انگلیسی	 فرد	 یک	 کتابخانه	اش،	
چیزش	 همه	 اسمش،	 که	
انگلیسی	بود،	عضو	کمپانی	هند	
شرقی	بود،	آمده	بود	زبان	فارسی	
یاد	گرفته	بود	و	به	فارسی	شعر	

می	گفت	و	شعر	در	سبک	هندی!
مادریتان	 زبان	 که	 شماهایی	
هست،	شما	که	بعضی	هایتان	فوق	
لیسانس	و	دکتر	ادبیات	فارسی	
بیدل	 شعر	 است	 محال	 هستید	
منظومۀ	 یک	 بیدل	 بفهمید.	 را	
بسیار	بسیار	منسجم	و	پیچیده	ای	
است	که	ُکدهای	هنریش	را	هر	
به	 نمی	تواند	دی	ُکد	کند	 ذهنی	
اصطالح	زبانشناس	ها؛	و	این	آدم	
آمده	و	به	سبک	بیدل	شعر	گفته	و	
چقدر	جالب	و	عالی…	آدم	باورش	
این	ها...	 اینقدر	 که	 نمی	شود	

]انگلیسی	ها[	
بعد	آن	وقتی	که	مسّلط	شدند،	
فارسی!	 زبان	 بابای	 گور	 گفتند:	
برایتان	خوب	 فارسی	 زبان	 شما	
که	 را	 ُاردو	 بیایید	 شما	 نیست.	
را	 این	 است،	 محّلی	 زبان	 یک	
همین	 و	 کنید	 بزرگش	 بگیرید	
می	دانستند	 آنها	 کردند.	 را	 کار	
دارد،	 شاهنامه	 فارسی	 زبان	 که	
مثنوی	دارد،	سعدی	دارد،	حافظ	
با	 می	تواند	 دارد،	 نظامی	 دارد،	
شکسپیر	ُکشتی	بگیرد.	ولی	زبان	
اردو	چیزی	ندارد	که	با	شکسپیر	
ُکشتی	بگیرد.	بعد	از	مدتی	بّچۀ	
بابای	 گور	 می	گوید:	 هندی	
ُاردو.	من	که	می	توانم	 این	زبان	
این	 چرا	 بخوانم،	 شکسپیر	
ادبیات	 این	 و	 ضعیف	 شعرهای	
چی	چی…	را	بخوانم	اصاًل	زبانم	را	

انگلیسی	می	کنم،	چنانکه	کردند.
ببینید	آنهایی	که	روی	زبان	های	
محّلی	ما	فشار	می	آورند	که	من	آقا	
به	لهجۀ	کدکنی	بهتر	است	شعر	
بگویم،	او	می	داند	چکار	می	کند،	
او	می	داند	که	در	لهجۀ	کدکنی،	
مثنوی	 ندارد،	 وجود	 شاهنامه	
وجود	ندارد،	نظامی	وجود	ندارد،	
سعدی	]وجود[	ندارد.	این	لهجه	
وقتی	که	خیلی	هم	بزرگ	بشود	
چهار	تا	داستان	کوتاه	و	دو	سه	تا	
شعر	بند	تنبانی	میراثش	خواهد	
من	 می	گوید	 هم	 بچه	 آن	 شد.	
فاتحٔه	این	را	خواندم.	من	شکسپیر	
می	خوانم	یا	پوشکین	می	خوانم.	
االن	شما	فکر	می	کنید	روس	ها	
چه	کار	می	کنند	در	آسیای	میانه؟	
در	سرزمین	آسیای	میانه	روس	ها	
است.	 همین	 سیاستشان	 االن	
پروبال	 را	 کوچکی	 قومیت	 هر	
قزاق	 خلق	 می	گویند	 می	دهند.	
ادبیات	 بابای	 گور	 بگویید	 	… و	
و	حافظ.	شما	 فارسی	و	سعدی	
بیایید	لهجۀ	خودتان	را	موسیقی	
کف	 برایتان	 ما	 و	 را…	 خودتان	
دپارتمان	 برایتان	 ما	 می	زنیم،	
می	دهیم.	 تشکیل	 مسکو	 در	
مطالعات	قوم	قزاق	و	چی	و	چی…	

خواند	 که	 مدتی	 قزاق	 بچۀ	 آن	
می	گوید	این	زبان	و	فرهنگ	قزاقی	
چیزی	ندارد.	من	داستایوفسکی	
و	چخوف	و	پوشکین	می	خوانم.	
فاتحه	 می	خوانم.	 لرمانتف	
می	خوانم	بر	زبان	و	فرهنگ	ملی	

خودم.	روس	می	شود.
بگویید	 که	 نیست	 من	 نظر	 این	
فارس	 شوونیست	 یک	 من	
هستم.	زبان	فارسی	در	همه	کرۀ	
زمین	با	رباعیات	خیام	و	مثنوی	
جالل	الدین		و	شاهنامه	و	سعدی	
و	حافظ	و	نظامی	و	…	شناخته	
دنیا.	شکسپیر	 می	شود	در	همۀ	
بگیرد.	 کشتی	 نمی	تواند	 آن	 با	
پوشکین	با	آن	نمی	تواند	کشتی	
بگیرد.	اما	با	آن	لهجۀ	محلی	که	
تشویقت	می	کنند،	بعد	از	مدتی	
من	 می	گوید	 تو،	 نبیرۀ	 تو،	 نوۀ	
روس	می	شوم،	انگلیسی	می	شوم.	
لرمنتف	 می	خوانم،	 شکسپیر	
می	خوانم.	 پوشکین	 می	خوانم،	
توجه	 بهش	 هیچ	 ما	 را	 این	

نمی	کنیم.	
زبان	 هیچ	 نمی	خواهیم	 ما	
محّلی	ای	را	خدای	نکرده…	چون	
پشتوانۀ	 محّلی	 زبان	های	 این	
اگر	 ما	 هستند.	 ما	 فرهنگی	

حفظ	 را	 محّلی	 زبان	های	 این	
نکنیم،	بخش	اعظمی	از	فرهنگ	
مشترکمان	را	عماًل	نمی	فهمیم.	
که	 بین	االقوامی	 زبان	 این	 ولی	
قرن	ها	و	قرن	ها	و	قرن	ها	همۀ	این	
اقوام	درش	مساهمت	)همکاری	
و	همیاری(	دارند	…	هیچ	قومی	بر	
هیچ	قوم	دیگری	تقدم	ندارد	در	
ساختن	امواج	این	دریای	بزرگ.	
از	 بیشتر	 خیلی	 باید	 این	 به	 ما	
همین	 بدهیم…	 اهمیت	 این	ها	
دارد	 میانه	 آسیانه	 در	 االن	 کار	
نسِل	 چهار	 نسل،	 سه	 می	شو.	
و	 قزاق	 بچه	های	 بگذرد،	 دیگر	
هستند	 روس	 تاجیک،	 و	 ُازبک	
منقطع	 االن	 شد(.	 )خواهند	
ارتباطی	 هیچ	 ما	 با	 هستند،	
ندارند.	پوتین	اجازه	نمی	دهد	به	
این	ها	که	خط	نیاکانشان	را	یاد	
گلستان	 نمی	خواهند	 بگیرند.	
سعدی	و	بوستان	سعدی	و	نظامی	
بخوانند،	سنگ	قبر	پدربزرگشان	
این	ها…	 بخوانند	 نمی	توانند	 را	
]انگلستان[	آن	شبه	قاره	هند	را	
زبان	 اول	 کرد.	 همینطوری	 هم	
فارسی	را	از	بین	برد،	بعد	گفت:	
شما	اردو	بخوانید.	اردو	چه	دارد	
بگیرد.	 ُکشتی	 شکسپیر	 با	 که	
خیلی	مهم	است.	ما	این	را	باید	
بدانیم.	این	زبان	بین	االقوامی	ما	
منحصر	در	فارسی	زبانان	نیست.	
مساهمت	کنندگان	 اقوام،	 همۀ	
در	خالقیت	این	فرهنگ	و	زبان	

هستند.

اول	خرداد	139۷	/دانشگاه	تهران
برگرفته	از	کانال	تلگرامی	

t.me/shafiei_kadkani

یک فنجان شعر
جان و سرم 

فدایی  نام پدر کمن
اسماعیل	میری

بگذار	تا	بگریم	و	شب	را	سحر	کنم

جان	وسرم،	فدایی	نام	پدر	کنم

این	سالها	که	چوِب	ترازو	به	دوش	اوست!	

یادی	از	آن	فتاده		خونین	جگر	کنم!	

می	دانم	این	که	رنج	زمان،	قوِت	روز	توست

با	چشم	تر،	چگونه	به	سویت	نظر	کنم؟

ای	کوه	بیستون،	کمرت	تابدارکیست؟

	َواَلَّله	به	غیر	تو،	ز	غریبان	حذر	کنم

با	آن	همه	فشار	که	بر	روی	دوش	توست

اَرزد	که	قامتت،	همه	ُدّر	و	گهر	کنم

گویم	که	ای	پدر	به	کدامین	کالم	خود

کام	دلت		ز	تلخی	دوران،	َشَکر	کنم؟

من	رهروی	ز	کوی	توام	ای	مرید	عشق

دارم		اجازتی	که	به	کویت	گذر	کنم؟	

آه	ای	پدر	خدای	وفا،	ای	تو	کوه	صبر

بگشای	در،	پیش	از	آنکه	به	کویت	سفر	کنم

نام	پدر،	بدون	وضو	برزبان	خطاست

حاضر	مشو	تو	میر	که	من	این	خطر	کنم!

کافه داستان
قندان...

محمدرضا	آل	ابراهیم

امید	کوچولو	هنوز	نمی	توانست	راه	
برود.	َبهکو	ُکنان	خود	را	به	قندان	
آشپزخانه	 در	 مادرش	 رساند.	
بود.	 خوراک	 َپِز	 و	 ُپخت	 مشغوِل	
بود.	چندین	 قندان	تنگ	 دهانه	ی	
به	 کرد.	 دست	 قندان	 داخِل	 بار	
برداشتِن	یک	حبه	قند	راضی	نبود.	
دلش	می	خواست	چندین	حبه	قند	
را	بردارد.	ولی	قندها	درهم	بودند	
را	 حبه	 چند	 نمی	توانست	 امید	 و	
انگشتانش	فقط	 با	حرکِت	 بردارد.	
می	شد	 نصیبش	 قند	 حبه	 یک	
کودک	 چه	 اگر	 نبود.	 راضی	 او	 و	
اختیار	 در	 برای	 تالشش	 ولی	 بود	
گرفتِن	چندین	حبه	قند	از	دست	
نمی	داد.	یک	بار	هم	که	موفق	شد	
دو	سه	حبه	را	بردارد	اّما	دهانه	ی	
تنِگ	قندان	اجازه	ی	بیرون	آوردِن	

دسِت	انباشته	از	قند	را	نمی	داد.	امید	
نگاهی	به	مادرش	می	کرد	و	نگاهی	به	
ُمِچ	گیر	کرده	اش	در	قندان.	چندین	
بار	دستش	را	با	قندان	باال	و	پایین	
آورد	ولی	باز	هم	بی	فایده	بود.	امید	
در	عیِن	کوچک	بودن	عصبانی	شد	
و	حبه	های	قند	را	رها	کرد.	دستش	
را	که	بیرون	آورد	باز	نگاهی	به	مادر	
بود.	 ناهار	 ُپختِن	 سرگرِم	 که	 کرد	
لگدی	 کوچولویش	 پای	 با	 ناگهان	
بر	 قندها	 همه	ی	 زد.	 قندان	 به	
آن	گاه	 شدند.	 ِولو	 فرش	 روی	
می	پایید	 را	 مادرش	 چشمی	 زیِر	
می	خورد. را	 قندها	 دانه	دانه	 	و	

استعداد ارزان تر از نمک خوراکی است. آنچه فرد با استعداد را از 
فرد موفق جدا می کند، سخت کوشی است.اگر می خواهید نویسنده 
شوید، باید دو کار را بیشتر از هر کار دیگری انجام دهید: زیاد 

بخوانید و زیاد بنویسید. / استیون کینگ

ماجراهای من و بی بی
اَی اُمیرُکن تو رِ ببره که 

من راحت شم!
بی	بی	همانطور	که	به	موهایش	حنا	

می	گذاشت	گفت:
اَ	 َیی	سری	 نیِخی	 میه	 تو	 -	گالبی	
ننه	بوات	بزنی؟	میَفمی	چن	وخته	

ندیدیشون؟
با	تعجب	نگاهش	کردم...

-	چن	وخته	بی	بی؟	همین	دیشب	بابا	
مامان	اینجا	بودن.	یادتون	رفته؟	

-	ننه	بوات	اینجا	بودن،	خونتون	خو	
اینجا	نبود.	ینی	تو	دُلت	بری	خونتون	

تنگ	نیشه؟
-	خونمون	بی	بی؟	نعععع!	آخه	من	
شما	رو	تنها	بذارم	پاشم	برم	در	و	دیوار	

ببینم؟	چه	کاریه	آخه؟
چیزی	 و	 داد	 تکان	 سری	 بی	بی	

نگفت...
*****

سرم	توی	گوشی	بود	که	بی	بی	در	را	
باز	کرد	و	بشکن	زنان	آمد	تو...	ِقری	

توی	صدایش	انداخت...
-	گالااااابی....

سرم	را	آوردم	باال...
-	جانم	بی	بی؟

-	اگه	گفتی	چی	چی	تو	دِس	منه؟
به	بی	بی	خیره	شدم	که	دستهایش	را	

گرفته	بود	پشت	سرش...
-	نمی	دونم	بی	بی...
-	حاال	حتس	بزن!

-	خوراکیه؟
-	َای	مرده	شور	ُکمت	بزنن	که	مث	
خوراکی	 هسی!	 ساله	 چار	 بچه	ی	

چی	چیه؟	َیی	چی	بیتری!
کمی	فکر	کردم	و	لبخند	زدم...

-	اون	شالی	که	دوس	داشتمه	بی	بی...
چی	 َیی	 بود؟	 کجا	 شال	 ننه،	 نه	 	-

بیتری!
همون	 نکنه	 	 بی	بی	 وااااااااای	 	-
دوچرخه	ایه	که	همیشه	آرزوش	رو	
داشتم	بخرم	و	دوچرخه	سواری	کنم؟

بی	بی	چند	لحظه	بدون	هیچ	حرفی	
خیره	شد	به	من...

-	گالب!	االن	من	می	تونم	َیی	طوری	
چرخو	ِر	پشت	سُرم	قایم	کنم	که	تو	

نبینی؟
کمی	فکر	کردم...

-	نه	بی	بی.	راس	می	گین	خب...	چیه	
حاال؟	بگین	دلم	آب	شد...

ذوق	 خوشالی	 اَ	 تو	 که	 چی	 َیی	 	-
می	کنی...

-	ای	بابا	بگین	چیه	خب	بی	بی،	بیس	
سؤالی	راه	انداختین!

بی	بی	دستش	را	جلو	آورد...
-	بیلیط!
-	بیلیط؟

-	ها	،	بیلیط	برت	گرفتم	سه	روز	با	تور	
بیری	کیش	و	بیِیی...

کمی	مکث	کردم	و	گفتم...
-	ممنون	بی	بی،	ولی	من	نمیرم...

بی	بی	وا	رفت.
-	نیری؟

-	نع!
تو	 میه	 دختر،	 بشه	 مرگت	 خور	 	-
برم	 ماخا	 دلوم	 نیگفتی	 همیشه	

کیش؟	خو	اَیم	کیش	دیه!
-	دوس	دارم	بی	بی	ولی	نه	االن،	کجا	
ُامیکرن	 و	 کرونا	 این	 تو	 بی	بی	 برم	

آخه؟	ِنمیرم	بی	بی...
-	َای	ُامیرُکن	تو	ِر	ببره	که	من	راحت	
شم!	ماخام	صد	سال	سیا	نری،	هف	
ِجی	قلمت	خرد	شه	که	نری،	که	هر	
وخت	من	َیی	چی	گفتم	تو	َیی	اَنگی	

توش	درُاردی!
چند	لحظه	ای	که	شد	دوباره	نگاهم	

کرد...
-	َینی	َپلو	خاَلتم	نِیخی	بیری	که	تو	

بیمارستان	بستریه؟
-	بی	بی،	خاله	تو	بخش	کروناییاس،	

منو	راه	نمیدن	آخه،	کجا	برم؟
بی	بی	بلند	شد	و	چادرش	را	سرش	را	

کرد...
-	کجا	میری	بی	بی؟

-	هیچی،	تو	نیری،	من	میرم!	اختیار	
خوُدمم	دیه	ندرم؟

-	کجا	آخه؟
پیرمردو	 ای	 مرده؛	 روز	 صب	 	-
مش	موسام	خو	هیشکه	ِر	ندره،	گفتم	
ای	 خو	 میَفمی	 اینجا،	 بیا	 بگُمش	
کمروئه	جلو	تو	روش	نیشه!	هیچی	
دیه!	حاال	دیه	تو	نیری	من	میرم	اونجا!

-	منم	بیام	بی	بی؟
من	 و	 کرد	 نگاهم	 چپ	چپ	 بی	بی	
تماشا	 را	 رفتنش	 حرفی	 بی	هیچ	

کردم!
گالبتون

حکایتهای ُقلمراد

تحلیل قُلمراد از اخبار روز
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱:

یارانه	نقدی	در	سال	آینده	تغییر	نمی	کند

ُقلمراد:
خب	حاال	که	چی؟	چرا	نمک	می	پاشی	رو	زخم	
ما؟	تغییر	نمی	کنه	دیگه.	االن	صد	و	سی		و	دو	
ماهه	که	تغییر	نکرده.	132	ماه	می	دونی	یعنی	
چی؟	یعنی	11	سال.	11	سال	آزگار	۴5.500	
تومن	تغییر	نکرده.	یعنی	اگه	ماهی	یه	نوت	
پونصدی	می	گذاشتن	روی	اون،	االن	باید	111	
هزار	تومن	یارانه	می	گرفتیم.	در	صورتی	که	
مسئولین	محترم	هر	ماه	با	کمک	تورم،	از	یارانه	
ما	کم	کردن.	االن	دیگه	یه	سطل	ماست	هم	

دستمون	نمی	دن	با	این	پول.

محمدحسن آصفری، نماینده مجلس:
	مردم	باید	»جو«	دم	کنند	و	بخورند!

برنج	درجه	سه	ایرانی	کیلویی	50	هزار	تومان	و	
سیب	زمینی	کیلویی	15	هزار	تومان	است.	مرغ	
هم	که	از	سفره	مردم	پر	کشیده.	با	این	وضعیت	

مردم	باید	جو	دم	کنند	و	بخورند.

ُقلمراد:
البته	راه	های	دیگری	هم	برای	ما	هست.

مثاًل	خوردن	آب	یونجه،	یا	خیساندن	کاه	و	
کلش.	یا	دم	کردن	پای	مرغ،	تفت	دادن	َپِر	مرغ،	
آب	پز	کردن	شاخ	بز،	دود	دادن	نان	خشک	با	
عنبرنسارا.	برای	این	آخری	به	دلیل	گران	شدن	
عنبرنسارا،	بهتر	است	یک	عدد	عنبرنسارای	در	
حال	دود	را	داخل	جا	نونی	یا	نان	دان	بیندازید	
و	دِر	آن	را	ببندید	تا	خوب	به	خورد	نان	برود.	
سپس	مقداری	آب	بزنید	و	بخورید	برای	کرونا	

هم	خوب	است.

آخرین تغییرات در طرح نهایی صیانت:
کردن	 محدود	 و	 اینترنت	 سرعت	 کاهش	

شبکه	های	مجازی	خارجی

ُقلمراد:
فکر	کنم	داریم	یواش	یواش	بر	می	گردیم	به	
زندگیمون	 آپشن	های	 کارخونه.	 تنظیمات	
داره	میرسه	به	تنفس	کردن،	آب	خوردن،	و	

قضای	حاجت.

دنیای اقتصاد:
10	سال	پیش	18	درصد	ایرانی	ها	زیر	خط		فقر	
بودند،	اکنون	28	درصد.	از	هر	۴	ایرانی	یک	نفر	

فقیر	محسوب	می	شود.

ُقلمراد:
این	که	طی	10	 این	همه	کم	کاری	و	 بابت	
سال	هیچ	تالشی	برای	باال	رفتن	از	خط	فقر	
عذرخواهی	 محترم	 مسئولین	 از	 نکرده	ایم،	
می	کنیم.	انشاءالله	تا	پایان	برنامه	پنج	ساله	با	
انجام	کارهایی	مثل	»خوردن	یک	وعده	غذا	
به	جای	سه	وعده،	پوشیدن	ُلنگ	و	خوردن	
نان	خشک	مانند	یمنی	ها،	خرید	پراید	و	غر	
نزدن	با	هدف	حمایت	از	تولید	داخل،	انصراف	
از	دریافت	یارانه،	و	حذف	قطعی	مرغ،	ماهی،	
و	 کره،	 روغن،	 برنج،	 سبزی،	 میوه،	 گوشت،	
فقر	 بتوانیم	خط	 از	سفره	غذایی«	 تخم	مرغ	
را	زیر	پا	له	کنیم	و	همگی	با	سالم	و	صلوات	به	
باالی	این	خط	منحوس	و	ملعون	و	پلید	صعود	
نماییم	و	بدین	وسیله	دل	مسئولین	را	شاد	و	دل	

دشمنان	را	غمگین	کنیم.	انشاءالله.

اگر بیکار و 
بی جا و مکانی
محمد جاوید

اگر	بیکار	و	بی	جا	و	مکانی
و	یا	بیچاره	و	بی	خانمانی

اگر	از	سوی	َرَبت	طبق	معمول
همه	در	حال	تست	و	امتحانی

حقوق	تو	اگر	در	زیر	فقر	است
و	از	این	حیث	زار	و	خسته	جانی

شده	پشتت	اگر	که	کاماًل	خم
به	زیر	بار	سنگین	گرانی

اگر	دولت	برایت	می	کند	ناز
برای	وام	مسکن	در	فغانی

اگر	از	بابت	پاسپورت	و	ویزا
از	آخر	اولین	اندر	جهانی

ز	بی	پولی	نداری	خرج	پوشاک
و	لخت	و	عور	مثل	تارزانی

اگر	با	لطف	دولت	های	پرکار
برایت	مانده	تنها	ناتوانی

برای	پست	و	میزی	در	اداره
	ماِلش	یا	چاخانی اگر	مجبور	ِ

تو	ای	»جاوید«	حرفم	را	بکن	گوش
ناهارت	را	نکن	هرگز	فراموش!!

شعردونی
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برابر رأی شماره 140060311005000963 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 سید محمدعلی  فاطمی فرزندسید عبدالباقی 
به شماره شناسنامه 1179و کد ملی 2559167883 صادره از نی ریز در ششدانگ یک درب 
باغ به مساحت 208130 متر مربع  پالک 50 فرعی از 4867  اصلی مفروز و مجزا شده از پالک 
4867 اصلی واقع در نی ریز بخش 22 فارس)حسن آباد( خریداری از مالک رسمی سهام 
مشاعی  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:1400/11/24               تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/12/09
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 1400/11/10
ش 180

37501

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

برابر رأی شماره 140060311005000962 

هیأت اول موضوع قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 

فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 

حوزه ثبت ملک نی ریز تصرفات مالکانه 

بالمعارض متقاضی خانم حسنی لری  

فرزند مرادحاصل  به شماره شناسنامه 

از نی ریز در ششدانگ یک  93 صادره 

173متر مربع   مساحت  به  خانه  باب 

پالک 38 فرعی از 3314  اصلی مفروز 

و مجزا شده از پالک 3314 اصلی واقع 

در نی ریز بخش 22 فارس خریداری از 

محرز  بتول طیبی  ورثه  مالک رسمی 

گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم 

روز   15 فاصله  به  نوبت  دو  در  مراتب 

آگهی می شود. در صورتی که اشخاص 

نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 

از  می توانند  باشند،  داشته  اعتراضی 

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 

بدیهی  نمایند.  تقدیم  قضایی  مراجع 

است در صورت انقضای مدت مذکور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشارنوبت اول:1400/11/24                             

تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/12/09

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

- مورخ 1400/11/14
ش 182

37501

هنگامه نیایش

طلوع اذان صبحمهشیدیخورشیدی
غروب اذان ظهرخورشید

نیمه شب اذان مغربخورشید
شرعی

111553560712401759172723 رجب24  بهمنیک شنبه
121453460712411700182723 رجب25  بهمندوشنبه
131353360712421700182723 رجب26  بهمنسه شنبه

141253260712421701182723 رجب27  بهمنچهار شنبه 
151253160712431702182723 رجب28  بهمنپنج شنبه
161153160712441703182723 رجب29  بهمنجمعه 
171053060712451703182723 رجب30  بهمنشنبه

برابر رأی شماره 140060311023000480 - 1400/10/21 هیأت اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زرین  دشت تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای نگهدار امیدی فرزند غالمرضا به شماره شناسنامه 21 صادره از زرین دشت در 
ششدانگ باب ساختمان )پنبه پاک کنی( به مساحت 5000 متر مربع پالک 4661 
فرعی از 8171 اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 8171 اصلی قطعه 9 بخش 12 فارس 
شهرستان زرین دشت  واقع  در دبیران خریداری مع الواسطه از مالک رسمی آقای علی 
اصغر تراب زاده  جهرمی  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:1400/11/10 
 تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/11/24

خلیلمرادخواه-رئیسثبتاسنادوامالکزریندشت

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

1400/03
- مورخ 08/

ش 2770

3799

زمین کشاورزی مابین حیدرآباد 
و نصیرآباد به متراژ یک هکتار به 

فروش می رسد
شماره تماس 0917930391۶ دهقانی ین

زم
ش 

رو
2/35907ف

یک قطعه جبل واقع در رزک)کوه قبله( 

 دارای جاده آسفالت به فروش می رسد

0917831811۶ بل
 ج

ش
رو

ف

2/35907

دعوت به همکاری
به یک پرستارخانم برای نگهداری یک مادر 

همراه با اتاق ،خرجی وحقوق نیازمندیم
09309977212 

ساعت1تا5 بعدازظهر پاسخگو نیستم

2/37325

دعوت به همکاری

نیازمند یک نفر کاردان ویا کارشناس 
صنایع غذایی جهت مسئول فنی

09178531883 

2/37325

نیازمند تعدادی کارگر ساده و  راننده پایه دو جهت ایسوزو 

 شش تن وحسابدار خانم جهت کار در پخش مواد غذایی
۰۷۱۵۳۸۳۸۵۵۰

دعوت به همکاری

2/37178

یک عدد کارت شناسایی ملی به نام سمیرا  کرمی زاده 

به شماره ملی 44۶0023237در محدوده بازار روز 

شهرداری مفقود شده است. از یابنده تقاضا می شود با 

شماره 091713340۶3 تماس بگیرد

ی
ود

مفق

2/37191

برابر رأی شماره 140060311023000464 - 1400/10/19 هیأت اول/دوم موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زرین  دشت تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
محمد جمالی فرزند علی ناز به شماره شناسنامه 11447 صادره از زرین دشت در یک 
باب خانه به مساحت 203.5 متر مربع پالک فرعی23 از 7396 اصلی مفروز و مجزی شده 
از پالک 7396 اصلی واقع در قطعه 8 بخش 12 فارس شهرستان زرین دشت خریداری 
مع الواسطه از مالک رسمی آقای محمدعلی جمالی  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:1400/11/10 

 تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/11/24

خلیلمرادخواه-رئیسثبتاسنادوامالکزریندشت

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

- مورخ 1400/11/07
ش 2774

3799

برابر رأی شماره 140060311023000445 - 1400/10/19 هیأت اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زرین  دشت تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
علی عسکر عسکری فرزند نجف به شماره شناسنامه 980 صادره از زرین دشت در 
یک قطعه زمین مزروعی به مساحت12500متر مربع پالک1151 فرعی از 8221 اصلی 
مفروز و مجزی شده از پالک 8221  اصلی قطعه 9 بخش 12 فارس شهرستان زرین دشت 
واقع در دره شور خریداری مع الواسطه از مالک رسمی آقای عبدالمحمد قاسمی  
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:1400/11/24                            تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/12/08

خلیلمرادخواه-رئیسثبتاسنادوامالکزریندشت

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

- مورخ 1400/11/10
ش 2781

3799

برابر رأی شماره 140060311023000446 - 1400/10/19 هیأت اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زرین  دشت تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
محمود مرادی فرزند بهمن به شماره شناسنامه 188 صادره از زرین دشت در یک 
قطعه زمین مزروعی به مساحت12500متر مربع پالک 1152 فرعی از 8221 اصلی مفروز 
و مجزی شده از پالک 8221  اصلی قطعه 9 بخش 12 فارس شهرستان زرین دشت واقع 
در دره شور خریداری مع الواسطه از مالک رسمی آقای بهمن مرادی 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:1400/11/24 
 تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/12/08

خلیلمرادخواه-رئیسثبتاسنادوامالکزریندشت

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

- مورخ 1400/11/10
ش 2784

3799

انجمن  اعضا  کلیه  از  بدینوسیله 
عمل  به  دعوت  کارگری  صنفی 
می آید در جلسه مجمع عمومی که 
رأس ساعت 8 صبح الی 9 صبح روز 
پنج شنبه مورخ 1400/12/5 در محل 
واقع  پرورش  و  آموزش  اداره  سالن 
تشکیل  خمینی  امام  خیابان  در 

می گردد حضور بهم رسانند.
موضوع جلسه: 

1- انتخاب بازرس انجمن صنفی 
2- ارائه گزارش مالی سال  

انجمن صنفی کارگری رانندگان 
حمل و نقل کاالی عمومی 
شهرستان بختگان و حومه

آگهی تشکیل مجمع عمومی عادی)نوبت اول(
انجمن  صنفی کارگری رانندگان حمل و نقل کاالی 

عمومی شهرستان بختگان

4/37505

تبلیغات در
فضای مجازی نی ریزان فارس

شامل تلگرام، واتس آپ، اینستاگرام و سایت هورگان
پست روزانه  150 هزار تومان 

پست آخر شب:   200 هزار تومان
0930   731   1808

 D:افقی
تخت   - گیالن  استان  در  معروف  و  باستانی  تپه   -1

بنگالدش  کشور  پایتخت   -2 خسروپرویز  پادشاهی 

چله   - صریح  3-حرف  ویولون  نواختن  چوب   -

نوعی   - است  یونجه  معنای  به   - سنگ   - کمان 

- گوسفند جنگی  متر  هزار  ده   - قورباغه  خودرو 4- 

نقره - هنر هفتم - سالح مخرب 6- آزاده - فلز   -5

سرخ - دانه خوراکی - یگانه - پرنده دریاچه 7- واحد 

نویس  تخیلی   -8 مطلب  و  موضوع   - کشورمان  پول 

 -9 تهی  ساقه های  با  گیاهان  از  تیره ای   - فرانسوی 

اساس  و  پایه  بنام 10-  و  - سرشناس  دارد!  احتمال 

- مخفف نه از - مکمل زن - ساز چوپان - حرف نداری 

11- حوضچه حمام - آلتی فلزی که هنگام سواری بر 

بند 12- خراسان  و  - طناب  می بندند  پاشنه چکمه 

صورت  بر  نقطه ای   - هم  با  چیزی  آمیختن   - قدیم 

 - شفیق  رفیق   - فاصله  حرف   - انتخاب  حرف   -13

کشیش - ماهی کنسروی 14- افسانه گو و قصه گو - 

از زنده یاد  سیاهرگ 15- تحریک و توطئه - آهنگی 

ناصر عبداللهی.

 M:عمودی
1- آهنگی از زنده یاد محمدرضا شجریان - حیوانی از 

خانواده گاویان 2- کتابی از ژوزه ساراماگو که برنده 

جایزه نوبل ادبیات شد - از نام های دخترانه 3- نام 

ترکی - قلیل و اندک - شیوه و متد - دل آزار کهنه 

- طول عمر 4- حرف نگفتنی - شهری در ایتالیا - 

اثر چربی - خوش خلق و نیک خوی  فارسی زبان 5- 

- دستور و فرمان 6- از حروف ندا - معاون هیتلر - از 

نزدیک  مذهبی  - شهر  و شما  من   - اروپایی  القاب 

هدایت  و  ارشاد شده   - پزشک  و  طبیب   -7 تهران 

و  ره آورد  کردن-  پرهیز  و  جستن  دوری   -8 شده 

هدیه 9- سرود و آواز - شهر و سرزمین 10- دو یار 

هم قد - عالمت مفعولی - درون حاشیه - فرشته ای 

 است در دین زرتشت - گشوده 11- ممانعت از ورود 

به جایی - سرزمین افراسیاب - از دارو ها 12- زمین 

گرسنه  از  بی خبر   - ایران  فوتبال  جادوگر   - پهناور 

13- یک خودمانی - پروردگار - دیوار گلی - چهره 

- ماه سرد 14- دلداده عذرا - نان شب مانده 15- 

سوره ای در قرآن کریم - غربی ترین کشور اروپایی

پاسخ جدول هفته گذشتهطراح:فاطمهزردشتینیریزیجدول شماره 372 123456789101112131415
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 دعوت به همکاری

 فست فود بیز
 در سمت های زیر:

 ١-باریستا      2- صندوق دار خانم

3- کمک آشپز ترجیحًا خانم )همراه با 

 آموزش(

 4- ظرف شور و نظافتچی ترجیحًا خانم

5- پیک موتوری)دارای گواهینامه 

 رانندگی(

 با حقوق و مزایای عالی،

 مراجعه فقط حضوری

تلفن تماس جهت هماهنگی 

٠٩١٧١3224٨3 

 ساعات تماس: صبح ٩تا١3

عصر ١٨ تا 23

شرکت فرآورده های گوشتی
زمهریر نی ریزان فارس

جهت تأمین نیروی انسانی مورد نیاز خود از افراد واجد شرایط به شرح زیر 
دعوت به همکاری می نماید:

)خانم یا آقا( یک نفر    - مهندس تغذیه 
)آقا( 2 نفر با سابقه کاری   - ویزیتور  

)خانم یا آقا( 2 نفر    - خط تولید 

نشانی: شهرک صنعتی ده فاضل
تلفن: تماس: 09175998660 - 07153826782

ساعت پاسخگویی: 9 الی 12 ظهر- 3 الی 4:30 عصر

8
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 13    فوریه 2022 
شماره  372

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

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

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

چربی می باشد!
فسفر موجود در بوقلمون 4 برابر فسفر موجود در میگو 

است.

/ عوامل پیرکننده خانگی پوست دست کدامند؟
شستن ظرف ها و لباسها، پاک کردن سطوح مختلف خانه با 
انواع مواد شوینده، تعویض گلدان ها، البته بدون دستکش، 
بریدگی با چاقو، وارد آمدن ضربات پی درپی به ناخن ها، 
شستن زیاد دست ها، شستن دست ها با آب داغ، سوختن 
پوست دست هنگام آشپزی و اتو کشیدن لباس ها و... پوست 
دست ها را به شدت خشک می کند و در نتیجه ظاهر آن را 
زودتر به مرحله پیری می رساند. بنابراین سعی کنید حتمًا 
هنگام کار در خانه دستکش دستتان کنید. همچنین شما 
می توانید با استفاده از محصوالت موضعی که در داروخانه ها 
به فروش می رسد، خیلی راحت پوست دستتان را جوان 
نگه دارید. مواد شیمیایی کلیدی )اصلی( موجود در این 

محصوالت پوستی، روند پیری را به تأخیر می اندازند.

/ جوانسازی پوست و ضدجوش
ماسک چای سبز و عسل و روغن زیتون و لیمو ترش و 
نسکافه برای جوانسازی و بوتاکس خانگی و بستن منافذ باز  

پوست بسیار مفید است.

/ خوراکیهای الغری:
 سیب آبپز شده: کمک به تسکین یبوست و درمان چاقی 

 کلم: چربی سوزی موضعی شکم
 کاهو یا کرفس: کاهش اشتهای کاذب

/ میوه های خشک یک کپسول طبیعی برای حفظ 
سالمتی بدن کودک هستند. برای درمان یبوست بسیار 
مفید بوده، به راحتی هضم می شوند و باعث تصفیه خون، 

پاکسازی معده و روده می گردند.

/ بزرگساالن کاِر خانه را قطع نکنند !
انجام  را  کارِ خانه  که  بزرگساالنی  داده   تحقیقات  نشان  
می دهند، حافظه بهتری در ایام سالخوردگی  دارند. حتی 
دامنه توجه و قدرت بهتری هم دارند! آمار زمین خوردن 
هم در افراد سالخورده ای که بیشتر کارهای خانه را انجام 
انجام  را  خانه  کاِر  که  است  کسانی  از  کمتر  می دادند، 

نمی دادند!
متأسفانه  گاهی آدمها کمی که مسن می شوند، از انجام 

دادن کاِر خانه امتناع می کنند و این به ضررشان خواهد بود.

چند خط سالمتی
/ مبتالیان به ُامیکرون چه زمانی باید به بیمارستان 

مراجعه کنند؟
 - اگر افراد مبتال به کرونا تب باالی 38.5 درجه دارند که با 
مصرف دارو و پاشویه اندکی کاهش پیدا می کند، اما مجددًا 
به سرعت افزایش می یابد، باید به مراکز درمانی مراجعه 

کنند.
 - اگر کسی به شکل متناوب اکسیژن خون را اندازه گیری 
کرد و متوجه روند کاهشی درصد اکسیژن خون خود شد، 
برای ادامه درمان باید به مراکز درمانی مراجعه کند. تعداد 
تنفس در دقیقه بیمار هم حائز اهمیت است و در صورت 

افزایش، باید به بیمارستان مراجعه شود.
-  بیمارانی که دچار اسهال شدید می شوند که با دارو کنترل 

نمی شود، باید به سرعت به پزشک مراجعه کنند. 
خواب آلودگی  و  حد  از  بیش  تعریق  بی حالی،  ضعف، 
غیرعادی هم عامل مهم دیگری برای مراجعه به پزشک 

است. 

/ می خواهید بیدار و سرحال بمانید؟
به جای قهوه، سبزی نعناع بخورید. چای نعناع بنوشید و 
یا یک قطره اسانس نعناع کنار بینی یا روی پیشانی خود 
بمالید. نعناع محرک مغز است و شما را هوشیار نگه می دارد.

/ در حالی که سیر یک گیاه مفید به حساب می آید، گاهی 
دنبال  به  منفی  واکنش های  می تواند  آن  مصرف  اوقات 

داشته باشد.
  خورن سیر تازه می تواند احتمال خونریزی را افزایش دهد؛ 
بنابراین اگر هر نوع لکه بینی یا خونریزی واژینال داشتید، از 

مصرف سیر خودداری و با پزشکتان مشورت کنید.
مسائل  و  معده  ناراحتی  می تواند  سیر  موارد  برخی  در 
بیماری های  سابقه  اگر  بنابراین  کند.  ایجاد  گوارشی 

گوارشی داشته اید، با احتیاط مصرف کنید.
سیر می تواند فشار خون را پایین بیاورد؛ بنابراین اگر به 
طور کلی فشار خونتان پایین است، بهتر است از خوردن آن 

خودداری کنید.
سیر خواص رقیق کننده خون دارد و این به آن معنا است 
در عمل جراحی دشوار  به خصوص  را  انعقاد خون  که 
می کند. بنابراین نزدیک زایمان و حتی بعد از زایمان که 
دچار قاعدگی می شوید، بهتر است از این گیاه پرخاصیت 

چشم پوشی کنید.

/ با این خوراکیها صورت زیباتری خواهید داشت!
 هندوانه ،  تخمه کدو،  ماهی قزل آال،  کلم بروکلی،  فلفل 

دلمه ای،  سیب زمینی شیرین.

چند خط سالمتی

رعایت تعادل و تنوع در برنامه غذایی روزانه 
نقش مهمی در پیشگیری از ابتال به بیماریها 

از جمله ویروس کرونا دارد.
تعادل به معنی مصرف مقادیر کافی از مواد 
برای حفظ سالمت بدن  نیاز  غذایی مورد 
است و تنوع یعنی مصرف انواع مختلف مواد 
غذایی شامل 6 گروه اصلی غذایی نان و غالت، 
لبنیات، گوشت و  و  سبزیها، میوه ها، شیر 
تخم مرغ و حبوبات و مغز ها (. با تغذیه صحیح 
و تقویت سیستم ایمنی، می توان از ابتالی به 

بیماریها پیشگیری کرد.

قدرت  افزایش  به  زیر  موارد  رعایت 
ایمنی بدن کمک می کند:

مصرف منابع کافی پروتئین: استفاده از 
منابع غذایی حاوی پروتئین مثل گوشت، 
تخم مرغ  و  بلدرچین  میگو،  ماهی،  مرغ، 

در غذای روزانه، در تقویت سیستم ایمنی 
بسیار اهمیت دارد. از دیگر منابع پروتئینی، 
حبوبات مانند نخود، انواع لوبیا، عدس، باقال، 
لپه و ماش است که اگر همراه با غالت مصرف 

شود، ارزش غذایی معادل گوشت دارد.
اکسیر  رنگارنگ،  سبزیهای  و  میوه 
ایمنی:  سیستم  تقویت  طبیعی 

ویتامینهای C و A آنتی اکسیدانهای طبیعی 
است که در تقویت سیستم ایمنی نقش دارد. 
میوه هایی مثل انبه، طالبی، خرمالو، زردآلو، 
آلو، موز، طالبی، گرمک، هلو، ازگیل، آناناس، 
و  هندوانه  و  نارنگی  پرتقال،  گریپ فروت، 
و  سفید  کلم  انواع  هویج،  مثل  سبزیهایی 
کلم قرمز، گل کلم، کدو حلوایی، شلغم، لبو، 
گوجه فرنگی و انواع فلفل دلمه ای و اسفناج، 

از منابع سرشار این ویتامینها  است.
و  آهن  غذایی حاوی  منابع  آهن و روی: 

روی شامل جگر، گوشت قرمز، مرغ و ماهی، 
تخم مرغ، حبوبات و انواع مغزها الزم است 
تا برای تقویت سیستم ایمنی بدن، روزانه 

مصرف شود.

به  توجه  با   :D ویتامین  مکمل  مصرف 

شیوع باالی کمبود ویتامین D در جامعه و 
منابع غذایی محدود آن، نیاز است افراد باالی 
12 سال ماهانه یک کپسول 50 هزار واحدی 

مکمل ویتامین D، مصرف کنند. کودکان 
12- 2 ساله نیز هر دو ماه یک عدد مکمل 50 

هزار واحدی ویتامین D مصرف کنند.
امگا 3 و سلنیوم: ماهی حاوی چربیهای 
امگا 3 و سلنیوم است که نقش مهمی در 
بنابراین  دارد.  بدن  ایمنی  تقویت سیستم 
بار در هفته  توصیه می شود دست کم دو 

استفاده شود.

نوشیدنیهای  و  آب  روزانه  نوشیدن 
به طور  باید  فرد در روز  بدون قند: هر 
مناسب  مایعات  و  آب  لیوان   8 معمول 
دریافت کند. در شرایط کنونی، آبرسانی 
تقویت  و  سالمتی  حفظ  برای  مناسب 
سیستم ایمنی بدن ضروری است. همچنین 
انواع دمنوشهای  و  مصرف چای کمرنگ 
گیاهی در حد متعادل نیز مفید است. اما 
الزم است به یاد داشته باشیم که مصرف 
زیاد قند و نمک و چربی، ما را به ابتال به کرونا 

نزدیک می کند.
چرب،  و  شیرین  پرنمک،  غذایی  مواد 
زمینه ساز اضافه وزن و چاقی و به تبع آن 
دیابت،  کرونا،  به  ابتال  احتمال  افزایش 
پرفشاری خون، چربی خون باال و کبد چرب 
می شود و خود این بیماریها خطر ابتال و مرگ 

ناشی از کووید 19 را افزایش می دهد.

چگونه ایمنی خود را در برابر کرونا افزایش دهیم؟

 بعد از زایمان، عمدتًا مادران با دردهای 

عضالنی دست و پنجه نرم می کنند. این 

دردهای جسمانی در کنار افسردگی های 

پس از زایمان، می تواند شرایط را برای 

دشوارتر  شده اند  مادر  تازه  که  زنانی 

این دردها  برای کاهش  ژاپن  در  سازد. 

از آن  کار گرفته می شود که  به  روشی 

 )Otonamaki( »اوتاناماکی«  به 

کردن  »قنداق پیچ  به  که  می شود  یاد 

بزرگساالن« نیز ترجمه شده است.

 این روش می تواند جایگزینی برای کاهش 

دردهای عضالنی در اطراف باسن، کمر و 

شانه ها باشد. ادعا می شود که با این روش 

می توان میزان استرس را نیز کاهش داد.

اوتاناماکی 
چیست؟

ادامه اخبار شهرستان

بیمارستان شهدا را تعطیل نکنید
رئیس شبکه بهداشت و درمان و بیمارستان نی ریز: پزشک از شما، خدمات از من

توسط جهاد کشاورزی نی ریز:

پرداختبیشاز13میلیاردتومانتسهیالتکشاورزی

رونماییازکتاب»مترجمآزادموفق«درنیریز

18 بهمن تعدادی از مردم شهرستان 
نی ریز با حضور در ساختمان شماره 
خواستار  نی ریز  شهر  شورای   2
بیمارستان  تعطیلی  از  جلوگیری 

شهدا شدند.
با در  افراد  این  از  یکی  فنون  رحیم 
دست داشتن طوماری پارچه ای ادعا 
نمود که بیش از 1000 امضاء گرفته و 
همگی از اینکه بیمارستان شهدا قرار 

است  تعطیل شود، دل نگرانند.
محمود فرغت یکی از شرکت کنندگان 
در این جلسه عنوان نمود: نمی شود 
که بیمارستان در فاصله نیم ساعته از 
شهر قرار بگیرد؛ مثاًل اگر کسی دچار 
ایست قلبی شد یا مورد گزش زنبور و... 
قرار گرفت تا به بیمارستان برسد قطعًا 

دچار مشکل می شود.
این جلسه که به ریاست سید عالالدین 
فقیه رئیس شورای شهر نی ریز برگزار 
رئیس  آل داوود  از  دعوت  با  می شد، 

شبکه بهداشت و درمان ادامه یافت.
آل داوود معتقد بود امکانات پرسنلی 
بیمارستان به حدی نیست که بتواند 

هر دو بیمارستان را فعال نگه دارد.
او در رابطه با اقدامات جایگزین برای 
در  گفت:  شهدا  بیمارستان  حفظ 
این رابطه موافقت های اولیه با فوالد 
جهت راه اندازی درمانگاه شبانه روزی 
رئیس  گلچین  دکتر  با  همچنین  و 
جهت  اجتماعی  تأمین  درمانگاه 
تأمین  تخصصی  درمانگاه  راه اندازی 
اجتماعی داشته ام و موافقت هر دو را 

گرفته ام.
تالش  نیز  شهرستان  مسئوالن  باید 

کنند تا یکی از این دو پیشنهاد یا هر 
دوی آن انجام شود.

تعطیلی  نمود که هشدار  تأکید  وی 
بیمارستان را سال قبل داده بود.

او گفت: امکانات بیمارستان جدید 
قابل مقایسه با امکانات بیمارستان 
شهدا نیست. به عنوان مثال ما یک 
داریم  اتفاقات  بخش  در  اتاق عمل 
و بسیاری از امکانات دیگر... و قطعًا 
اگر کارکنان را به دو قسمت تبدیل 
کنیم نمی توان از این امکانات بهره 

الزم را برد.
داد:  ادامه  شهدا  بیمارستان  رئیس 
شرایط  به  توجه  با  می دانم  بعید 
مالی دانشگاه علوم پزشکی با حفظ 
بیمارستان شهدا موافقت شود و باید 
از کمک های بخش خصوصی استفاده 

کنیم.
اغلب  اینکه  بر  تأکید  با  وی 
شهرها  از  خارج  در  بیمارستان ها 
احداث می شود گفت: برای کم کردن 
گزینه ها  از  یکی  بیمارستان  مسیر 
پایه  بر  است.  رینگ شهری  احداث 
داده ایم  انجام  ما  که  محاسبه ای 
بیمارستان  تا  مهر  مسکن  مسافت 
 9.750 فعلی  شرایط  در  جدید 
کیلومتر می باشد و اگر مسیر شلوغ 
نباشد 14:30 دقیقه زمان خواهد برد 
تا بیمار به بیمارستان برسد اما اگر 
ترافیک باشد بیش از 30 دقیقه طول 
می کشد تا بیمار به بیمارستان انتقال 

داده شود.
آنها  رأس  در  و  حاضران  ادامه  در 
شفیعی رئیس مجمع خیرین سالمت 

پیشنهاد داد تا بخش اتفاقات سرپایی 
تا  پزشک  یک  حضور  با  بیمارستان 
زمان به نتیجه رسیدن دو پیشنهاد 

آل داوود پابرجا بماند.
وی وعده داد تا با پزشکان عضو نظام 
پزشکی و همچنین پزشکان طرحی 
در رابطه با حضور در بیمارستان شهدا 

گفتگو کند.
این پیشنهاد مورد موافقت آل داوود 
قرار گرفت تا در صورت محقق شدن، 
آل داود کارکنان و داروخانه را فعال 

نگه دارد.
شهدا  بیمارستان  تعطیلی  شفیعی 
از  بسیاری  خیرین  کمک  با  که  را 
امکانات آن تأمین شده است کاری 
غیرحرفه ای نامید و گفت: این کار 
موجب دلسردی و ناامیدی خیرین 

در کمک های آتی خواهد شد.
نوشتنی است در حال حاضر بخش 
بایگانی، انبار دارو و پانسیون در بخش 

بیمارستان شهدا فعال می باشد.
درمانگاه  راه اندازی  با  ارتباط  در 
در  اجتماعی  تأمین  تخصصی 
بیمارستان شهدا دکتر گلچین به ما 
بیمارستان  در  استقرار  برای  گفت: 
هستیم.  رایزنی  درحال  هم  شهدا 
مجوز درمانگاه از تهران آمده منتهی 
استخدامی  آزمون  اولین  منتظر 
تأمین اجتماعی جهت تکمیل کادر 

درمان هستیم.
وی در پاسخ به اینکه فرایند راه اندازی 
این درمانگاه زمانبر خواهد بود گفت: 

بله متأسفانه.

روابط عمومی مدیریت جهادکشاورزی:
جهاد کشاورزی نی ریز 13.432.900.000 
تومان تسهیالت پرداخت نموده و به تعهدات 

خود بیش از 100 درصد عمل کرده است.
جهاد  مدیریت  تسهیالت  واحد  مسئول 
کشاورزی شهرستان نی ریز گفت: از ابتدای 
سال 1400 تاکنون  تعهد این مدیریت 13 
میلیارد تومان بوده که با وجود دو ماه مانده به 
پایان سال، بیش از 100 درصد آن محقق شده 

 است.
تصریح  کرد:  فقیهی  ابراهیم  سید 
درخواست های وام در زیر بخش کشاورزی، 
تسهیالت  یکپارچه  سامانه  طریق  از  همگی 

اعتباری با نام سیتا انجام می شود.
وی افزود: تسهیالت امسال در قالب کمکهای 
فنی و اعتباری، الحاق ماده 52، منابع داخلی، 
خط اعتباری مکانیزاسیون و بند الف تبصره 18 

بوده است.

فقیهی اظهار کرد: این مدیریت در سال جاری 
و در زیربخش های گلخانه 2.872.000.000 
تومان، زعفران و گیاهان دارویی 100 میلیون 
تومان، صنایع تبدیلی3.5 میلیارد تومان، دام و 
طیور و زنبور عسل 4.125.000.000 تومان، 
کمک های   ،602.400.000 مکانیزاسیون 
فنی توسعه باغ تومان733.500.000 تومان،  
و دامدار کارت 1.5 میلیارد تومان تسهیالت 

پرداخت کرده است.

روابط عمومی فرهنگ و ارشاد اسالمی:
آئین رونمایی از کتاب »مترجم آزاد موفق« 
به ترجمه فرناز نامور با حضور چند نفر از 
اصحاب قلم و برخی مسئوالن ادارات روز 
نگارخانه  محل  در  دی ماه   30 پنج شنبه 

زنده یاد محمدحسن رجبی برگزار شد.
»کرونین  نویسندگی  به  کتاب  این 
مک مکی« نویسنده آمریکایی است که به 
نحوه ورود به بازار ترجمه، پیشرفت در کار 
ترجمه، و راه اندازی دفتر کار و دارالترجمه 

و... پرداخته است.
مختار کمیلی استاد دانشگاه و پژوهشگر 
ادبی و سخنران این آئین، نخست به بیان 

آن  اهمیت  و  ایران  در  ترجمه  تاریخچه 
در رشد و شکوفایی فرهنگ و ادب ایرانی 

پرداخت. 
گفت:  کتاب  این  مترجم  نامور  سپس 
ویراست سوم این کتاب اولین بار در ایران 
توسط وی ترجمه و چاپ شده است که به 
نیاز  مورد  توانایی هایی  مترجم،  معرفی 
مستقل  مترجم،  شغل  و  تجارت  مترجم، 
و...  وی  درآمد  وضعیت  بودن،  وابسته  و 

می پردازد.
وی افزود: این کتاب در سال 2013 برای 
اولین بار در آمریکا در 80 صفحه به چاپ 
رسیده است و در سال 2015 به ویراست 

سوم و به 180 صفحه افزایش یافت.
دلیل  به  که  نشست  این  پایان  در 
ویژه  شرایط  با  کرونایی  محدودیت های 
برگزار شد از این کتاب رونمایی و از نامور 

تقدیر گردید.
گفتنی است فرناز نامور متولد 1377 نی ریز 
و دانشجوی زبان و ادبیات انگلیسی، مترجم 
و عضو کانون نویسندگان و مترجمان ایران 

است.
وی پیش از این به ترجمه دو کتاب »شازده 
اما همیشه  افسانه ای  کوچولو« و »ثروتی 
ناکافی« پرداخته و این کتاب سومین کتاب 

موفق ترجمه شده توسط وی است.

7 خواسته رئیس شورای 
شهرستان از فوالد غدیر

اعضای شورای شهرستان نی ریز به همراه فقیه رئیس شورای شهر 

نی ریز برای بررسی آخرین وضعیت استخدام ها در فوالد غدیر تشکیل 

جلسه دادند.

شرکت کنندگان در روز دوشنبه 18 بهمن در ساختمان شماره 2 

شورای شهر نی ریز شرکت کردند؛ در این جلسه قرار بود نمایندگان 

فوالد نیز حضور یابند که در لحظات پایانی انصراف خود را اعالم 

نمودند.

اما پس از بحث و تبادل نظر بین اعضای شورای شهرستان، رئیس این 

شورا موارد زیر را مطرح کرد:

1- در آگهی استخدامی مطابق با تبصره 1 ماده 15 قانون حمایت از 

معلوالن سهمی برای جذب و اشتغال معلوالن در نظر گرفته نشده 

است.

2- نیروهای مورد نیاز در مقاطع تحصیلی دیپلم و فوق دیپلم صرفًا از 

نیروهای بومی شهرستان نی ریز پذیرفته شوند.

3- به سابقه سنی کارگران بومی پیمانکاران شرکت فوالد به میزان 

سابقه مرتبط به شرایط سنی افزوده شود.

4- ضمن تمدید مهلت ثبت نام، شرط سنی داوطلبان در تمام رده های 

تحصیلی مورد نیاز 2 سال افزوده شود تا فرصت بیشتری برای افراد 

بومی فراهم گردد. 

5- داوطلبانی که دارای سابقه با پیمانکاران فوالد می باشند، عالوه بر 

بررسی سابقه تأمین اجتماعی، رابطه حقوقی کارگر با پیمانکار بررسی 

شود تا افرادی که احیانًا به صورت صوری بیمه پرداخت کرده اند 

استخدام نشوند.

6- داوطلبانی که دارای بیش از 1 سال سابقه بیمه با پیمانکاران 

شرکت فوالد هستند با تعیین حد نصاب نمره آزمون )50% امتیاز نفر 

اول آزمون(، امکان مصاحبه مازاد بر سه برابر ظرفیت پذیرش داده 

شود.

7- با توجه به اینکه آقای سیدمحمدجواد قطبی بازرس اداره تعاون 

کار و رفاه اجتماعی و رئیس شورای شهرستان می باشد به عنوان ناظر 

و نماینده مردم، بدون داشتن حق رأی در جلسات مصاحبه داوطلبان 

حضور یابد.

//
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عابد نعمتی، نی ریزان فارس:

دعوت  با  استان  محیط زیست  کل  مدیر 
دادگستری در شهرستان نی ریز حاضر و 
محیطی  زیست  دغدغه های  پاسخگوی 

مسئوالن و مردم شد.
دادگستری  رئیس  ابتدا  جلسه،  این  در 
را  خطه  این  مردم  نی ریز  شهرستان 
که  کرد  توصیف  شریفی  انسانهای 

محیط زیست را می فهمند.
حسین غضنفرنژاد گفت: »آنها از ارزشهای 
محیط زیستی متضرر می شوند؛ ولی دست 
اسلحه نمی گیرند و نمی ُکشند؛ فقط  به 
می گویند منافع ما را ببینند و این ستودنی 

است.«
وی افزود: »ما نمی توانیم نسبت به این 
منافع بی توجه باشیم و  مردم نباید متضرر 
اگر دستگاه های مسئول بی توجه  شوند. 
باشند، ممکن است با تبعاتی مواجه شویم 
که آسیبهای آن خوشایند نباشد. ما هر 
جا که بتوانیم از باب پیشگیری از جرائم 
ورود کنیم، دریغ نمی کنیم. باید در کنار 
فرمانداری بایستیم و هم پوشانی کنیم تا 

ثمره خوبی داشته باشد.«
در ادامه جلسه، دادستان شهرستان نی ریز 
به موضوع آلودگی کارخانه گل گهر و تأثیر 
آن بر منطقه پرداخت و گفت: »گل گهر به 
دلیل همجواری با شهرستان، آلودگی هایی 
به  برای مردم منطقه و محیط زیست  را 
همراه دارد. حال چرا ما از حق آالیندگی 
آن استفاده نکنیم؟ خواسته ما این است که 
کارشناسان محیط زیست شما وارد عمل 
شوند و بررسی کنند تا حق آالیندگی از 
طریق مجاری قانونی مصوب شود. اگر این 
طور شود، خیلی مشکالت زیست محیطی 
و کمبود بودجه ها و اعتبار آن حل خواهد 

شد.«
اکبر شهسوار به موضوع قاچاق حیوانات 
داشت:  عنوان  و  کرد  اشاره ای  بهرام گور 
قاچاق  محموله های  بار  »چندین 
حیوانات این منطقه از قاچاقچیان گرفته 
شده. چند روز پیش هم چندین هوبره به 
ارزش زیست محیطی باالیی توسط افراد 
سودجو شکار شده بود و به حاشیه خلیج 
فارس قاچاق می شد. بنابراین الزم است 
اضافه  نیروها  و  تله شکاری  دوربینهای 
برای  همچنین  شود.  تقویت  گشتها  و 
اندیشیده  تمهیداتی  شکار  از  پیشگیری 

شود.«
وی افزود: »در مورد معادن یکسری افراد 
به  شروع  می خواهند  و  گرفته اند  مجوز 
کار کنند که سر و صدای زیادی در سطح 
شهرستان ایجاد کرده است. چرا ما باید 
بخواهیم  که  بگیرند  مجوز  بگذاریم 
ورود کنیم؟ باید به دقت بررسی گردد و 
به راحتی مجوز داده نشود و تنش ایجاد 

نگردد.«
در ادامه، مدیر کل محیط زیست استان 
فارس در مورد عوارض آالیندگی گل گهر 
گفت: »پیش از این مطالعه ای انجام شد و 
گزارش آن را آوردند. متأسفانه خود شهر 
قطرویه در معرض آالیندگی نیست. ولی 
چند روستا تحت تأثیر آلودگی آن قرار 
آن  مستندسازی  حال  در  که  می گیرند 
هستیم. بر اساس قانون، مواردی که باعث 

ایجاد آلودگی بین چند استان می شود، در 
کار گروهی در سازمان برنامه ریزی کشور 
مطرح می شود و آنجا تصمیم می گیرند 
سازمان  نظر  زیر  را  آالینده ها  سهم  که 
محیط زیست مشخص کنند. ما االن پایه 
علمی این کار را گرفته ایم و آمادگی این 
برنامه و سازمان  را داریم که درسازمان 
محیط زیست کشور این موضوع را مطرح 
و مطالبه کنیم. ما برای آلودگی عسلویه و 
تأثیر آن روی شهرستانهای المرد و ُمهر 
موقع  آن  خوشبختانه  کردیم.  پیگیری 
عسلویه  سهم  از  درصد   ۱۳ توانستیم 
را به عنوان عوارض آالیندگی برای این 
خیلی  چند  هر  بگیریم؛  شهرستان  دو 
بوشهر  نماینده های  و  شد  چالش برانگیز 
ورود کردند و دعوا شد و نگذاشتند پول را 
پرداخت کنند. نهایتًا خود سازمان برنامه 
آمد و صد میلیارد را به صورت بودجه داد؛ 
نه به صورت عوارضی که باید وصول می شد. 
به رغم این که کار پر چالش و پر دردسری 
است، کار پایه ای آن را شروع کرده ایم و 
مطالعاتش انجام شده و مدرک دستمان 
می  آسیب  نقطه  این چند  در  که  است 

بینیم.«
حمید ظهرابی با پرسش دادستان مواجه 
شد که عنوان داشت: »پیش بینی خودتان 
از این اقدام چیست و این که آیا نتیجه 
می گیرد یا نه و اگر نتیجه بگیرد، مبلغ آن 

چقدر است؟«
ظهرابی پاسخ داد: »می گویند به نسبت 
جمعیت تقسیم می کنیم. وقتی صحبت 
از جمعیت شود، چون روستاها هستند 
که تحت تأثیر قرار می گیرند، عدد قابل 
توجهی نخواهد بود. ولی در عین حال ما 
داریم اثرات آن را ارسال می کنیم که مثاًل 
آب را از اینجا دارند می برند، چاه های آنها 
و تخریبهایشان در استان ما است، منطقه 

حفاظت شده صدمه دیده و...
بستگی به این دارد که فروش آنها در سال 
چقدر باشد؛ ولی چون حجم فروش باال 
است، درصد کم آن هم پول زیادی است. 
ما باید این را دنبال کنیم و سازمان برنامه 
هم از ما حمایت کند که داریم آن را انجام 

می دهیم.«
گفت:  استان  زیست  محیط  کل  مدیر 
و  وحش  حیات  قاچاق  بحث  مورد  »در 
شکار، ما اینجا بیشتر در معرض ترانزیت 
هستیم. مثاًل بازهای شکاری یا هوبره که 
خارج  بیشتر  آن  منشاء  شدند،  توقیف 
از استان و استان کرمان بود. به رغم این 
که خیلی کمبود و ضعف نیرو داریم، اما 
همه همکاران تالششان را می کنند. شما 
استخدامهای  در  که  کنید  حمایت  هم 
جدید، شهرستان های بختگان و نی ریز را 
بهتر ببینیم و نیروهای مورد نیاز را تأمین 
کنیم. ما االن برای هر ۸ هزار هکتار، یک 
محیط بان داریم که از استاندارد به دور 
المرد  دادگستری  در  است  یادم  است. 
حتی از کسانی که می دانستند سابقه شکار 
محیط زیست  به  که  می خواستند  دارند، 
کمک کنند و از آن طرف به آنها کمک 
می کردند و وام می دادند که سرمایه گذاری 
هم داشته باشند؛ این کارها خیلی مؤثر 
وادار  می توانید  را  معادن  همین  است. 

آمد  و  رفت  فصل  در  کارگر  چند  کنید 
گورها  بگیرند تا گورخرها را برگردانند و به 

محیط بانها کمک کنند.«
وی افزود: »در مورد مجوز  معادن، متأسفانه 
محیط زیست  سازمان  نقش  قانون،  در 
که  بحثهایی  بیشتر  کرده اند.  را کمرنگ 
در شهرستان شما بود، موارد آن خارج از 
مناطق ما بود و اصاًل از ما استعالم نشده 
بود. در مورد روستای بنه کالغی رسانه ها 
به ما حمله می کردند که مردم اینجا همه 
معترضند، شما کجایید؟ و ما می گفتیم 
اصاًل از ما کسی نپرسیده که اینجا می شود 

یا نمی شود.
درباره معادنی هم که داخل منطقه بوده، 
منابع طبیعی آمده به یک  سینه کار جدید 
مجوز داده و از ما استعالم نکرده اند. قانون 
می گوید فقط یک بار از محیط زیست در 
این  و  می شود  استعالم  معدن  محدوده 

متأسفانه ایراد قانونی است.
در مورد تعارضات کشاورزی با خسارت 
امروز  هم  گرازها  و  گورخرها  از  ناشی 
در  منطقه  اهالی  برخی  با  جلسه ای 
در  مشکالتشان  که  داشتیم  فرمانداری 

دست پیگیری است.«
در ادامه، فرماندار نی ریز با بیان این که 
رویکرد مدیر کل محیط زیست باعث شده 
گفت:  بگیرد،  اقتصادی  رونق  استان  که 
»توسعه پایدار مدنظر است و ایشان در 
جلسات کمیسیون ۱۱ سعی داشتند که 

همه مسائل را با هم ببینند و حل کنند.«
»ریختن  داشت:  عنوان  هدایت  مرا 
زباله ها در محیط زیست نیاز به پیگیری و 
برخورد قضایی دارد. همین که متخلفان 
به  که  کنیم  جریمه  را  محیطی  زیست 
محیط زیست کمک دهند، رویکرد جدید 

و بسیار تأثیرگذاری است.«
خطاب  نی ریز  دادگستری  رئیس  سپس 
به ظهرابی گفت: »این که خودتان آمدید 
و موضوع را پیگیری کردید، تأثیر زیادی 
دارد. وقتی با مردم صحبت کنیم، به آنها 
و  دهیم  جواب  آنها  به  بگذاریم،  احترام 
اقناع سازی کنیم، برای کنترل و کم کردن 
تنشها و آسیبهایی که می تواند به وجود 
بیاورد، بسیار تأثیرگذار است. به شرطی 
که این موضوعات رها نشود و پیگیری شود. 
چون اگر پیگیری نشود، آفتش بیشتر از 
زمانی است که حضور پیدا نکنید؛ چون 
داریم  که  می کنند  فکر  طور  این  مردم 

فریبشان می دهیم.«
همین  »ما  داشت:  عنوان  غضنفرنژاد 
داریم  خیلی خوب  سناریوی  یک  االن 
که باید برای تهیه دوربینهای تله ای آن 
همکاری کنید. همکاران ما دارند احکام 
که  می کنند  صادر  را  حبس  جایگزین 
باید برای تهیه دوربینها کمکشان کنید. 
بعد پویشی با همکاری شما و رئیس کل 
می اندازیم  راه  نی ریز  شهرستان  در  ما 
و اشخاص به جای این که شکار کنند، از 
طبیعت عکس می گیرند. ما اینجا امکان 
آن را داریم که یک نمایشگاه درست کنیم 
و این عکسها را در نمایشگاه به نمایش 
بگذاریم.  باید دقت کنیم که برای خیلی از 
کارهای فرهنگی باید بستر ایجاد شود و از 

مردم بخواهیم.«

دغدغه های زیست محیطی در 

دفتر رئیس دادگستری

عابد نعمتی، نی ریزان فارس:

مراسم تودیع و معارفه سرهنگ سیدمحمد 

کرمی  عظیم ا...  سرهنگ  و  یوسفی 

فرماندهان سابق و جدید شهرستان نی ریز 

برگزار شد.

 2۱ پنجشنبه  صبح  که  مراسم  این  در 

بهمن ماه با حضور سردار رهام بخش حبیبی 

فرمانده نیروی انتظامی استان فارس و هیئت 

همراه، فرماندار، شهردار و اعضای شورای 

شهر، رئیس دادگستری، دادستان و کارکنان 

از  شد،  برگزار  شهرستان  انتظامی  نیروی 

سیدمحمد  سرهنگ  تالشهای  و  زحمات 

یوسفی قدردانی و سرهنگ عظیم ا... کرمی 

انتظامی  نیروی  جدید  فرمانده  عنوان  به 

شهرستان نی ریز معرفی شد.

نوشتنی است سرهنگ کرمی متولد سال 

۱۳55 و اهل شهرستان نورآباد است و پیش 

از این، فرمانده انتظامی شهرستان ُمهر بود. 

به سمت  است  قرار  نیز  یوسفی  سرهنگ 

فرماندهی انتظامی الرستان منصوب شود.

با ثبت 220 مبتالی جدید به کرونا در هفته 

گذشته، تعداد کل مبتالیان کرونایی از ابتدا 

تا کنون به 560۳ نفر رسید و خوشبختانه 

هیچ مرگی بر اثر کرونا ثبت نشد. 

شهرستان  مبتالیان  میزان  همزمان، 

بختگان به 226۸ نفر رسید.

درصد   9۳ حدود  تاکنون  است  نوشتنی 

)6۳762 دوز( جامعه هدف باالی ۱2 سال 

در شهرستان نی ریز، واکسن دوز اول و ۸5 

درصد )5۸۳27 دوز( واکسن دوز دوم را 

تزریق کرده اند.

20447 نفر )۳۳ درصد( نیز واکسن دوز 

سوم را تزریق کرده اند. 

همچنین حدود ۸۸0 نفر از کودکان 9 تا ۱2 

سال شهرستان، واکسن دوز اول کرونا را 

دریافت کرده اند.

به گفته رئیس دفتر پرستاری بیمارستان 

کرونا  به  مبتال  نفر   ۱0 هم اکنون  شهدا، 

در بیمارستان بستری هستند که حال 2 

نفرشان بد است.

به گفته فرمانده انتظامی استان، با تالش 

یگان  و  نی ریز  شهرستان  پلیس  مأموران 

تکاوری، 204 کیلو تریاک در بازرسی از یک 

دستگاه وانت نیسان کشف شد. 

سردار رهام بخش حبیبی بیان کرد: مأموران 

همکاری  با  نی ریز  شهرستان  انتظامی 

کارکنان یگان تکاوری استان، حین گشتزنی 

در محور سیرجان - شیراز به یک دستگاه 

وانت نیسان مشکوک شدند و با اقدامات 

فنی و تخصصی آن را توقیف کردند.

انتظامی  مأموران  کرد:  نشان  خاطر  وی 

موفق شدند در بازرسی از این خودرو 204 

کیلو تریاک را کشف و راننده را نیز دستگیر 

کنند.

فرمانده انتظامی استان فارس با بیان اینکه 

راننده پس از سیر مراحل قانونی روانه زندان 

شد، تصریح کرد: ما استوارتر از همیشه در 

برابر قاچاقچیان ایستاده ایم و به هیچ عنوان 

اجازه جوالن به سوداگران مرگ را نخواهیم 

داد. 

فرمانده انتظامی استان از کشف ۳02 کیلو 

و 500 گرم شیشه و هروئین توسط مأموران 

انتظامی شهرستان نی ریز خبر داد. 

داشت:  اظهار  حبیبی  رهام بخش  سردار 

امنیت عمومی شهرستان  پلیس  مأموران 

نی ریز هنگام کنترل خودروهای عبوری در 

محور قطرویه- نی ریز به یک دستگاه خودرو 

ایست  و دستور  پارس مظنون شدند  پژو 

دادند که راننده آن بدون توجه، فرار کرد.

وی افزود: پس از طی مسافتی تعقیب و گریز، 

مأموران انتظامی با رعایت قانون به کارگیری 

سالح، الستیک خودرو را مورد اصابت گلوله 

قرار دادند و خودرو را متوقف کردند.

در  گفت:  فارس  استان  انتظامی  فرمانده 

بازرسی از این خودرو ۳02 کیلو و 500 گرم 

مواد مخدر شامل 202 کیلو و 500 گرم 

و  کیلوگرم هروئین کشف  و ۱00  شیشه 

در این خصوص یک قاچاقچی مواد مخدر 

دستگیر شد.

سردار حبیبی تأکید کرد: مأموران انتظامی 

جان بر کف این فرماندهی، قاطعانه و قانونی 

با سوداگران مرگ برخورد می کنند.

فرمانده انتظامی استان از کشف 5۸ کیلو 

ماده مخدر شیشه در بازرسی از یک خودرو 

سواری پیکان خبر داد.

سردار رهام بخش حبیبی اظهار داشت: در 

راستای تشدید اقدامات انتظامی و برخورد 

مأموران  مخدر،  مواد  قاچاقچیان  با  قاطع 

محورهای  کنترل  حین  نی ریز  انتظامی 

مواصالتی منتهی به این شهرستان، به یک 

دستور  و  شدند  مشکوک  پیکان  سواری 

ایست صادر کردند.

وی با بیان این که راننده بدون توجه به ایست 

پلیس متواری شد، افزود: پس از طی مسافتی 

تعقیب و گریز، مأموران انتظامی موفق شدند 

خودرو را متوقف و در بازرسی از آن، 5۸ کیلو 

ماده مخدر شیشه را کشف کنند.

فرمانده انتظامی استان با اشاره به این که در 

این خصوص یک سواری 405 که اسکورت 

محموله بود توقیف و راننده نیز دستگیر شد، 

تصریح کرد: هر دو راننده برای سیر مراحل 

قانونی تحویل مراجع قضایی شدند.

دو  در  نی ریز  آتش نشانی  مأموران 
عملیات مختلف، آتش سوزی منزل و 

خودرو پژو 405 را مهار کردند.
دقیقه   ۱۸ ساعت  حادثه،  اولین  در 
بامداد 6 بهمن، یک خودرو پژو 405 
که در خیابان موسی کالنتری پارک 

شده بود، از ناحیه موتور آتش گرفت.
مأموران آتش نشانی با حضور به موقع، 
به وسیله یک خاموش کننده پودری 
آتش را مهار و به وسیله آب، آن را 

خنک کردند.
در حادثه دوم، ساعت ۱۱:44 دوشنبه 
منزل  یک  حمام  فن  بهمن ماه،   ۱۱
مسکونی در خیابان نواب صفوی که 
روشن مانده بود، در غیاب اهالی خانه 

اتصالی کرد و آتش گرفت.
وارد  منزل  به  آتش نشانی  مأموران 
شدند و ضمن قطع جریان برق، با یک 
خاموش کننده CO2 آتش را خاموش 

و دود حاصل از آن را تخلیه کردند.

دفتر  اطالع رسانی  و  عمومی  روابط 
نماینده مجلس: وزیر بهداشت دعوت 
در  حضور  برای  را  طهماسبی  دکتر 
شهدای  بیمارستان  افتتاح  مراسم 
ضمنی  موافقت  و  پذیرفت  سالمت 
خود را برای ادامه فعالیت بیمارستان 

قدیم نی ریز اعالم کرد. 
این دیدار دوشنبه ۱9 بهمن به همراه 
فارس  استان  نمایندگان  از   جمعی 

انجام شد . 
مطالبات  پیرامون  که  دیدار  این   در 

استان  پزشکی  علوم  دانشگاه 
فارس بحث و تبادل نظر شد، دکتر 
وزیر  از  دعوت  ضمن  طهماسبی 
مراسم  در  حضور  جهت  بهداشت 
شهدای  جدید  بیمارستان  افتتاح 
دغدغه  نی ریز،  شهرستان  سالمت 
خصوص  در  را  شهرستان  مردم 
تعطیلی بیمارستان قدیم )بیمارستان 
دستور  خواستار  و  کرد  بیان  شهدا( 
فعالیت  ادامه  جهت  ایشان  مساعد 

بیمارستان قدیم شد.

ادامه از صفحه یک

... پروسه انتقال وسایل و بیماران از 
روز شنبه ۱6 بهمن به تدریج آغاز شد 
و تا پایان هفته گذشته ادامه داشت. در 
حال حاضر بخش رادیولوژی و زایشگاه 
هنوز در هر دو بیمارستان فعال است و 
تا قبل از روز افتتاح )26 بهمن( در هر 

دو مکان فعال خواهد بود.«
جدید  »بیمارستان  افزود:  وی 
و  ستاره دار  تخت   25 افزایش  با 
الپاراسکوپی،  دستگاه های  ویژه، 
سی تی اسکن، اندوسکوپی، دو دستگاه 

اکوکاردیوگرافی،  سونوگرافی،  مجهز 
جدید،  رادیولوژی  بخشهای 
ماموگرافی، دستگاه های عکسبرداری 
و دندانپزشکی که به آن اضافه شده، 
خدمات رسانی به شهروندان را افزایش 

داده است.«
این  »موتورخانه  گفت:  آل داود 
مجهزترین  جزو  بیمارستان 
است.  بیمارستانی  موتورخانه های 
و  گرمایشی  در سیستم  همین طور 
سرمایشی آن از دو دستگاه چیلر جدید 
آن  تصفیه خانه  است.  شده  استفاده 

آالیندگی محیطی را بسیار کم می کند 
و زباله سوزی که مدتها پیش قرار بود در 
بیمارستان قدیم استفاده شود و امکان 
بیمارستان فعال و  این  نبود، در  آن 

نصب شده و مشغول به کار است.«
مورد  در  بهداشت  شبکه  رئیس 
داشت:  عنوان  نیز  شهدا  بیمارستان 
»با توجه به دغدغه شهروندان و نیاز 
شهرستان برای داشتن درمانگاه 24 
ساعته در داخل شهر، ما راهکارهای 
پیگیر  و  دادیم  ارائه  را  مختلفی 
هستیم تا بتوانیم در بیمارستان قدیم 

خدمت رسانی داشته باشیم. بنابراین 
در تالشیم  بزرگان شهر  با همکاری 
قرار  که  بیمارستان  افتتاح  زمان  در 
است وزیر بهداشت آن را افتتاح کند، 
انجام  می خواهیم  که  پیگیری  با 
دهیم، مجوز چارت نیرویی را برای آن 
بیمارستان هم بگیریم تا بتوانیم یک 
آن مکان  را در  درمانگاه 24 ساعته 
هم  مردم  دغدغه  این  و  کنیم  فعال 

کاهش پیدا کند.«

سرهنگ کرمی
فرمانده جدید انتظامی 

شهرستان نی ریز

حضور وزیر بهداشت در مراسم 

افتتاح بیمارستان جدید

آل داود تشریح کرد:

بیمارستان جدید نی ریز با 
امکانات پیشرفته و به روز

امید به راه اندازی درمانگاه 24 ساعته در 
بیمارستان قدیم

ثبت 220 مثبت کرونایی در یک هفته

توقیف نیسان و کشف 204 کیلو تریاک

کشف 302 کیلو شیشه و هروئین در نی ریز

در پیکان شیشه کشف شد

مهار آتش سوزی منزل و خودرو 
توسط آتش نشانی نی ریز
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شهرداری نی ریز
۱- بعداز چندین روز از باد بسیار شدیدی که در 
زباله زیادی  شهر وزید، در کوچه های بن بست 
جمع شده و ظاهر بدی به خود گرفته است. خبری 
شهرداری  خدماتی  و  نظافتی  نیروهای  از  هم 

نیست. لطفًا اقدام کنید.
2- در مورد خبر تعطیل کردن مراکز جمع آوری 
به  آیا  بنگرید.  را  مسئله  عمق  لطفًا  ضایعات، 
دادستان هم گفته اید که گود زباله شهر را اجاره 
داده اید و از همین ضایعات پول در می آورید و 
معلوم نیست خرج کجا می شود؟ آیا اگر پاکبانان 
این ضایعات را جمع کردند، پول آن را به این 
کودکان کار می دهند؟ با یک حساب سرانگشتی، 
می بینم که حدود ۱50 میلیون تومان ضایعات 
هر ماه در شهر تولید می شود و این پولی است که 
به بچه های کار می رسد. این بچه ها از ۱00 نفر 
هم بیشترند؛ از دختر گرفته تا بچه زیر 5 سال . 
ان شاءا... که خدا اصلش را درست کند و خودمان را 

فریب ندهیم و جلو نان در آوردن مردم را نگیریم.
به جای این که یک کار درستی برای کودکان کار 
در نظر بگیرند، همین را هم که دارند، می خواهند 

از آنها بگیرند.
۳- لطفًا در خیابانهای مسکن مهر مغازه بسازید 
و در چهار راه مسکن مهر میدان کوچکی درست 

کنید.

پاسخ شهرداری نی ریز:
هفته نامه  آن  سؤاالت  به  پاسخ  در  احترام،  با 
واحدهای  مدیران  از  زیر  پاسخهای  محترم، 

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

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

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

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

در میان بگذارند.

معاونت محترم خدمات شهری، آقای 
حاجی محمدی

گرامی،  شهروند  از  عذرخواهی  ضمن   -۱
اخطارهای الزم به پیمانکارمربوطه داده شد و در 

اسرع وقت رفع اشکال می گردد.
برنامه ریزی،  مسؤل  گرامی!  شهروند   -2
ساماندهی، مراقبت و عملیات اجرایی مربوط به 
تولید، جمع آوری، ذخیره سازی، جداسازی، حمل 
و نقل ، بازیافت و پردازش به عهده مدیریت اجرایی 
پسماند است که مطابق ماده 7 قانون مدیریت 
عهده شهرداریها  به  در محدوده شهر  پسماند، 
می باشد و در راستای تبصره ماده مذکور آماده 
واگذاری پروژه جداسازی و تفکیک پسماندهای 
خانگی و تجاری در مبدأ با شیوه اصولی و بهداشتی  
به بخش خصوصی واجدشرایط  را دارد. بدیهی 
است  افرادی که به صورت غیر مجاز در محدوده 
شهر و بافت مسکونی اقدام به خرید و فروش، 
نگهداری ضایعات پسماند می نمایند، به دلیل بروز 
مشکالت بهداشتی در محالت و سطح شهر و در 
نهایت اعتراض شدید اهالی و... مطابق مواد ۱6، 
۱7، ۱۸ و 20 قانون مدیریت پسماند و ماده 55 

قانون شهرداریها با متخلفان برخورد می شود.

شهردار محترم شهر نی ریز، جناب مهندس 
فرغت

2- شهروند محترم! ارائه خدمات روبنایی همچون 
و  تجاری  واحدهای  و  مدرسه  مسجد،  ساخت 
خدماتی در منطقه یاد شده از وظایف اداره کل راه 

و شهرسازی است.
در ضمن با توجه به ضوابط طرح تفصیلی، امکان 
ساخت میدان در چهار راه یاد شده فعاًل ممکن 

نیست.

آموزش و پرورش 
۱- با سالم، در پاسخ مطالبی که در هفته نامه 
هر  با  روستاها  که  شده  گفته  فارس  نی ریزان 
رنگبندی و شرایط باز هستند، چند سؤال داشتم. 
این که این دستور شما از روی دلسوزی است 
یاکارشناسی؟ اگر از روی دلسوزی است که معلم 
مشکالت  کرونا  وضعیت  درگیر  دانش آموزان  و 
را  زیادی  رنجهای  و  می کنند  تحمل  را  زیادی 
متحمل می شوند و هزینه های زیادی با توجه به 

گرانی و وضعیت بد اقتصادی دارند. 
اگر اجباری است که باید بگویم به اندازه کافی به 
معلم ظلم می شود. کرایه سرویس هر  ماه بیش از 
یک میلیون تومان است که در برابر حقوق معلمان 
بسیار زیاد است و معلم هر روز در این جاده ها که پر 
از خطر است رفت و آمد می کند. االن 5 ماه از سال 
می گذرد که مدارس در روستاها حضوری هستند؛ 
با کالسهای ۳0 نفر و کمتر و تمام این مدت مدیران 
به دوش  را  مدارس هستند که همه مشکالت 
می کشند و برنامه ریزی و نظارت می کنند. اگر به 
اداره آموزش و پرورش مراجعه کنید، هر کدام از 
اتاقها یک میز جلوی در گذاشته اند؛ به طوری که 
زمانی که مراجعه می کنیم، باید چند بار یک حرف 
را تکرار کنیم تا بشنوند؛ در حالی که در مدارس 
هیچ فاصله ای رعایت نمی شود. در این مدت 5 ماه 
هیچ مسئولی از اداره را در روستا ندیدیم و همه 
مشکالت روی دوش مدیران است. کاش حداقل 
به مدیران مدارس اعتماد می کردید و زمانی که 
به تشخیص و صالحدید خودشان بعد از 5 ماه 
حضوری، درخواست مجازی می دادند، مخالفت 

نمی کردید. 
لطفًا بگویید آیا جان معلم و دانش آموزان برای 
شما مهم نیست؟ با توجه به این که االن بسیاری از 
معلمان و دانش آموزان مبتال شده اند، فقط به دلیل 

بستری نبودنشان  آمار درستی در دست نیست.
2- کاش با شروع مدیریت جنابعالی تحول زیادی 
در آموزش و پرورش داده می شد. از همه مهمتر، 
گروه های  در  آن  ارسال  و  کلیپ سازی  موضوع 
و  مدیران  )گروه  پرورش  و  آموزش  مختلف 
پرورشی( زیرا این کلیپ غیر از این که وقت گیر 
است، بار علمی ندارد. اگر کلیپ ساخته نشود، 
چون مدیران مدارس دیگر کلیپ و گزارش ارسال 
می کنند، ما در تنگنا قرار می گیریم. و چه بسا 
مدیران محترم همین کلیپها را در در قالب عکس 
در برنامه های مختلف آندروید قرار می دهند و 
ارسال می کنند؛ که بیشتر هم عکس مدیر محترم 

به چشم می آید تا کارهای دانش آموزان.
لطفًا اگر گزارشی هم باید ارسال شود، آن را در 
قالب pdf از معاونان پرورشی و مدیران بخواهید. 
کار  و  گیر  وقت  کلیپهایی  واقعًا ساخت چنین 

بیهوده ای است. 

پاسخ آموزش و پرورش:
۱- ضمن تشکر از شهروند عزیز، نظر به پرسش 
مطرح شده، مجدداً یادآور می شود که در مورد 
آموزش حضوری، مجازی یا ترکیبی مدارس در 
روستاهای یادشده، آموزش و پرورش تابع ستاد 
پیشگیری و مبارزه با ستاد کرونا در شهرستان 
و نیز حسب رنگ بندی اعالمی از طرف استان 

می باشد.
به همین منظور پیرو بخشنامه وزارتی منضم به 
نامه وزیر محترم کشور و فرمانده قرارگاه عملیاتی 
ستاد مقابله با کرونا مبنی بر تأکید ستاد مدیریت 
کرونا و ابالغ ریاست محترم جمهوری به برگزاری 
کالسهای درس جهت جلوگیری از افت تحصیلی 

دانش آموزان انجام پذیرد.
لذا بنا بر اعالم ستاد مذکور و نیز توجه به تراکم 
دانش آموزی مدارس روستا و کمبود یا نبود بستر 
فضای مجازی مناسب و شبکه آموزش در برخی 
از مدارس روستایی، تا این لحظه )روز پنجشنبه 
برای  حضوری  شرایط   )۱400 ماه  بهمن   2۱
دانش آموزان مدارس روستایی پیش بینی گردیده 

است.
کلیپ،  قالب  در  تصویری  رسانه  خدمات   -2
پادکست و موشن گرافی، از جمله ابزارهای مهم 
در ارائه آموزش و پرورش مطلوب به دانش آموزان 
شمرده می شود. فقط در شرایط کرونایی توانایی 
معلمان عزیز در این زمینه سهم بسزایی در انتقال 
مفاهیم آموزشی و پرورشی خواهد داشت که اگر 
بر پایه دانش مربوطه صورت گیرد، به طور قطع 
تأثیر خطیری بر شیوه آموزش پسا کرونا خواهد 
داشت. ازطرفی برخی از این تولید محتوا ها توسط 
دانش آموزان عزیز صورت گرفته که خوشبختانه 
رتبه های خوبی در شهرستان، استان و کشور را به 

خود اختصاص داده است.

فوالد غدیر - نماینده مجلس - فرمانداری
۱- در آگهی استخدام جدیدی که منتشر کرده اید، 
شرط  گزینش را بومی شهرستان نی ریز و استان 
فارس قرار داده اید. بومی شهرستان نی ریز و استان 
فارس چه معنی می دهد؟ شهرستان نی ریز هم 
جزیی از استان فارس است. در واقع اینجا بومی به 
بومی استان فارس گفته می شود. فقط برای این که 
دهان مردم را ببندید، درصد ناچیزی در شرایط 

مساوی برای بومی شهرستان نی ریز قرار داده اید. 
آقای نماینده! در زمان نمایندگی دکتر مسعودی 
و در آگهی قبلی استخدام، با پافشاری ایشان بومی 
به معنای بومی شهرستان نی ریز اطالق شد؛ ولی 
اینجا بومی را استان فارس قرار داده اید  و ظرفیت 
۱.6 هیچ تفاوتی ایجاد نمی کند. این اجحاف به 
مردم شهرستان نی ریز و بختگان است. بهتر بود 
بومی را بومی شهرستان نی ریز و بختگان قرار 
می دادید؛ نه این که استان فارس و بعد درصد 
ناچیزی امتیاز می گذاشتید. این گالیه شدید ما 

جوانان شهرستان نی ریز است.
2- چرا باید از شهرستانهای دیگر در آزمون فوالد 
غدیر شرکت کنند؟ ... حاال نوبت به نی ریز که 
رسید، بومی استان شد. ممنون می شویم که کسی 

از حق مردم مظلوم این شهر دفاع کند.
در این آزمون رشته هایی مثل حقوق و عمران 

نادیده گرفته شده اند؛ چرا؟ 

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

اساسًا شرایط استخدام در شرکتهای خصوصی 
تابع نظر مدیران ارشد آن شرکت است و نماینده 
محترم صرفًا از جهت دفاع از حقوق عامه مردم 
می تواند به این موضوع ورود نماید و مطالب ایشان 
صرفًا جنبه ارشادی دارد. لذا ضمن احترام به نظر 
شهروند گرامی و ضمن رد شائبه اضافه نمودن 
شرط استان فارس به دلیل شهرستان بختگان، 
مردم  درخواست  به  بنا  می رساند  استحضار  به 
فهیم، پیگیریها و رایزنی نماینده محترم جهت 
افزایش سهم استخدام شهرستان نی ریز از آزمون 
استخدام شرکت فوالد غدیر در حال انجام است و 
مراتب اعتراض نماینده و مردم به صورت مکتوب 

به شرکت غدیر ابالغ شده که امیدواریم به نتیجه 
مطلوب مورد نظر ورضایت مردم بیانجامد.

پاسخ فرمانداری:
با سالم، پاسخ مربوط به مجتمع فوالد غدیر است.

بانک تجارت - تأمین اجتماعی - بنیادشهید
چرا بعضی از کارمندان که خدمت آنها بیش از ۳0 
سال شده و حکم بازنشستگی آنها آمده، هنوز سر 

کار هستند؟ مگر قانون برای آنها فرق می کند؟

پاسخ بانک تجارت:
با عرض سالم، ادب و احترام، در پاسخ به پرسش 
شهروند گرامی در مورد خدمت بیش از ۳0 سال 
به استحضار می رساند استمرار خدمت، فقط با 
ارزیابی  استناد  به  و  استان  کل  مدیر  پیشنهاد 
عملکرد و کارنامه شخص، به مدیرعامل بانک در 

مرکز موافقت می گردد.

پاسخ تأمین اجتماعی:
بازنشستگی افراد صرفًا با ارائه درخواست بیمه 
شده یا کارفرمای وی به تأمین اجتماعی ممکن 
بیمه شدگان    نمودن  بازنشسته  امکان  و  است 
تأمین  سازمان  برای  درخواست،  ارائه  بدون 

اجتماعی میسر نیست .

پاسخ بنیاد شهید:
می رساند  استحضار  به  تشکر،  با  علیکم،  سالم 
برخی از اقشار جامعه معزز ایثارگری باتوجه به 
مفاد فصل چهارم قانون جامع خدمات رسانی به 
ایثارگران و قانون مدیریت خدمات کشوری )و 
اصالحات بعدی آن( و قانون برنامه ششم توسعه 
)ماده ۸۸( می توانند با احراز شرایط از تسهیالت 
مرتبط در رابطه با حداکثر سنوات  و تداوم خدمت  

استفاده نمایند.
احکام بازنشستگی نیز بالفاصله پس از صدور اجرا 

می گردد.

جهاد کشاورزی
۱- چرا نانوایی سنگک  ..... بیشتر اوقات تعطیل 

است؟
این چه وضعی است که ساعت ۸ شب و ۱2 ظهر 
نان نیست؟ در حالی که شیراز تا ساعت ۱۱ شب 

نان پخت می کنند.
متأسفانه سهمیه آرد برخی نانوایی ها آزاد فروش 
می رود. آنها هر گونی آرد را ۱۸0 تا 200 هزار 
تومان می فروشند؛ بدون این که پخت کنند و با این 

کار، حق مردم را ضایع می کنند.
2- سالم وقت بخیر، اگر می شود راجع به کیفیت 
نان در نی ریز سخنی با مسئوالن داشته باشید. 
قیمت نان 450 تومان است؛ ولی کیفیت خوبی 
ندارد. وقتی می خریم، از همان دم در نانوایی که 
داریم خنک می کنیم، در دست تکه تکه می شود؛ 
بگویید  مسئوالن  به  لطفًا  است.  نازک  بس  از 

رسیدگی کنند.

پاسخ جهاد کشاورزی:
۱- با سالم، نانوایی ها تعطیلی ماهانه و ساعت 
پخت دارند که در ماه 4 روز تعطیلند و پخت شب 
هم از ساعت ۱7 تا 2۱ بوده و این اطالعات  باید 
در  باشد.  نصب شده  مشتریان  دید  معرض  در 
صورت مشاهده تعطیلی غیر از تاریخهای اعالم 
شده، با سامانه ۱24 تماس بگیرید تا در اسرع وقت 

پیگیری شود.
2- بازرسی از نانواییها به طور مستمر در دستور کار 
بازرسان بوده  و وزن، کیفیت و موارد دیگر مورد 
بررسی قرار می گیرد و در صورت مشاهده نبود 

کیفیت، برخورد خواهد شد.

شبکه بهداشت و درمان
در این اوضاع کرونا و افزایش بیماری، پزشک 
می گوید من دیگر پزشک خانواده نیستم. هر جا 
مراجعه می کنیم، می گویند ما جای خالی نداریم؛ 
صبر کنید تا کسی انصراف بدهد. به ویژه دکتر ..... 
که می گوید قراردادش را با پزشک خانواده لغو 

کرده است. لطفًا پیگیری کنید.

پاسخ شبکه بهداشت و درمان:
متأسفانه طرح پزشک خانواده فعاًل نه تنها در 
شهرستان ما، بلکه در همه استان دچار چالش 
شده و دانشگاه در حال تصمیم گیری برای آن 
است. دکتر ..... تقریبًا دو هفته است که از طرح 
پزشک خانواده خارج شده. اما االن دو پزشک در 
درمانگاه شفا هست که برای افزایش جمعیت جا 

دارند و مردم می توانند به آنها مراجعه کنند.

راه و شهر سازی
در مورد خبر »7 هزار  نی ریزی در انتظار مسکن« 
باید بگویم که انگار ضابطه رعایت نمی شود. ما که 
هیچ زمین یا ملک یا حتی خانه و ماشین نداریم و 
وضعیتمان قرمز است؛ ولی خیلی از آدمها را دیدم 
که خانه دارند یا وضع مالی شان خوب بود یا زمین 
قولنامه ای داشتند و اسمشان درآمده بود و همه 
کارهایشان را کردند. حال ما مانده ایم بی سرپناه با 

دو بچه که هر سال آواره هستیم.

منابع آب
در مورد خبر »آب پشت سد چشمه عاشق ۱۳.5 
میلیون متر مکعب« می خواستم بگویم واقعًا از 
این اتفاق خوشحال نیستیم؛ زیرا آب شیرینی 
که سهم مردم منطقه است و باید صرف افزایش 
ذخایر آبهای زیرزمینی شود، غیرمسئوالنه صرف 
تولید شمش فوالد می شود. شاید بتوان نام آن را 

ضایع کردن  حق مردم منطقه نامید. 

پاسخ منابع آب:
با سالم ، اولویت ساخت سد ابتدا شرب مردم 
منطقه است و مازاد آن در صورت وجود، به صنعت 
داده خواهد شد و جهت ذخیره آب سد به منابع آب 

زیرزمینی، باید سد زیر زمینی ساخته شود.
اولویت تأمین آب کارخانه فوالد نیز تأمین آب از 

دریا است و کسری آب از سد تأمین خواهد شد.

اداره برق
چرا انشعاب برق یک معلول که اقدام به تعمیر و 
شستن فرش می کند را قطع کرده اید؟ من چطور 

باید زندگی کنم؟

پاسخ اداره برق:
با عرض سالم، در پاسخ به سؤال همشهری محترم 
در خصوص قطع برق، الزم به توضیح است که با 
توجه به استفاده غیرمجاز چندین مصرف کننده 
از تعرفه غیر قانونی موجود در محل و نارضایتی 
شدید شرکای پمپ کشاورزی که منجر به آسیب 
دلیل  به  بود،  برق شده  پست  تجهیرات  دیدن 
رعایت مسائل ایمنی و جانی  مصارف غیر مجاز 
قطع گردید و با توجه به این که ملک مذکور خارج 
از محدوده شهر و در محدوده کشاورزی است، 
در صورت اخذ استعالم مورد نیاز از دستگاه های 
ذی ربط، واگذاری انشعاب برق با نصب تجهیزات 
استاندارد بالمانع است که تاکنون از طرف نامبرده 

اقدامی صورت نپذیرفته است.

بهزیستی
من یک معلول کارآفرین هستم که می دانید از 
طریق تعمیر و شستن فرش امرار معاش می کنم. 
اداره برق انشعاب مرا قطع کرده؛ چرا حمایتم 

نمی کنید؟

پاسخ بهزیستی:
با سالم، در پاسخ به شهروند گرامی به استحضار 
هستید،  مطلع  که  گونه  همان  می رساند 
پیگیری های الزم جهت اختصاص انشعاب برق 
انجام شده، اما شما باید مدارک مورد نیاز جهت 
برق  محترم  مدیریت  به  را  برق  انشعاب  اخذ 

شهرستان ارائه نمائید.

مسئوالن مربوط
هیچ ملتی مثل ما به تخریب طبیعت نپرداخته 
و  بهره برداری  حال  در  کوه ها  بیشتر  است . 
دریاچه ها خشک است. آیا از این شهرستان چیزی 
باقی خواهد ماند؟ ما برای نسلهای بعد چه چیزی 
به یادگار خواهیم گذاشت؟ جز گرد و خاک و 

هوای آلوده؟

نی ریزان فارس:
۱- با سالم و خسته نباشید، من سالهای زیادی 
با دقت مطالعه می کنم؛  را  است که هفته نامه 
ولی در صفحه تریبون آزاد مطالعه سخت است 
PDF(. چند سؤال را در  )مخصوصًا در فایل 
یک سطر می خوانیم، بعد در سطر بعد باید دنبال 
جواب و شماره سؤال بگردیم. وقتی این کار را با 
فایل PDF انجام می دهیم، باید به طور مکرر از 
این سطر به آن سطر برویم و دنبال شماره و جواب 

سؤال باشیم و...
بنده پیشنهاداتی دارم که بر اساس تجربیات و 

علم دیداری و زیبایی شناسانه عرض می کنم.
- بهتر است جواب هر سؤال دقیقًا زیر سؤال نوشته 

شود.
- بهتر است پاسخها و سؤاالت هر اداره در یک 

کادر باشد.
- بهتر است شماره سؤال و جواب به راحتی در 
یک نگاه کلی به پاراگرافها مشخص باشد؛ مثاًل 
می شود شماره ها داخل یک مربع کوچک باشند 

یا شماره ها پرنگ باشند یا بزرگتر نوشته شوند.
- مطلوب است از لحاظ بصری سؤاالت با پاسخها 
تفاوت داشته باشد؛ مثاًل سؤاالت دارای پس زمینه 
کمی خاکستری باشد و جوابها نباشد یا برعکس. یا 

مثاًل سؤاالت پرنگ و ُبلد باشند و جوابها کمرنگ.
البته امکان دارد این موضوع به دلیل این که بعضی 
کمی  می شود،  پرسیده  اداره  چند  از  سؤاالت 
پیچیده شود؛ ولی قطعًا برای آن هم راه حلی وجود 
دارد. امید است این صفحه زیبا شود و خواندن آن 

راحت تر.
نی ریزان فارس؛ با سالم و درود فراوان و سپاس 

از دقت نظر و پیگیری شما.
در  اجراست.  قابل  شما  پیشنهادات  از  برخی 

دستور بررسی طراحان قرار می دهیم.
2- ضمن عرض سالم خدمت سردبیر محترم 
هفته نامه نی ریزان فارس جناب آقای امین رجبی 
و تشکر فراوان بابت  تنظیم سرمقاله هفته جاری 
و ارائه پیشنهادات مهم در مورد مسئله استخدام 
افراد بومی در شرکت فوالد سازی نی ریز ، بدین 
وسیله از بزرگان و اشخاص تأثیر گذار شهرستان 
گرامی،  فرماندار  محترم،  جمعه  امام  نظیر: 
شهردار عزیز، نماینده منتخب و مردمی و دیگر 
عاجزانه  شهرستان  این  متعهدان  و  دلسوزان 
جناب  که  طور  همان  می کنیم  درخواست 
سردبیر ذکر نموده اند، استخدام بومی را مختص 
دهند؛  قرار  استهبان  و  نی ریز  انتخابیه  حوزه 
زیرا چنانچه به  هر کدام از شهرهای همجوار 
سر بزنید، می بینید که در هر کارخانه کوچک یا 
بزرگشان بیش از نود درصد از کارکنان آن را در 
شرایط مساوی  از شهر خودشان انتخاب نموده اند؛ 
مگر این که تخصص مورد نیاز در بین افراد بومی 
نباشد. لذا خواهشمندیم تا فرصت باقی است، 
اقدام عاجل به عمل آورید. )که نشود حکایت آش 

نخورده و دهان سوخته(. 
 سایه اسالم و انقالب مستدام؛ جمعی از اهالی 

شهرستان نی ریز
نی ریزان فارس؛ با سالم و درود فراوان. از لطف 
جنابعالی به روزنامه خودتان سپاسگزاریم. امید 

است درخواست شما به طور جدی پیگیری شود.

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

نداده اند:
- فوالد غدیر

- راه و شهرسازی

یک کشته و سه مصدوم  
در جاده لغزنده گردنه واریانتی

جدید  گردنه  جاده  لغزندگی 
صبح  در  استهبان   - نی ریز 
یک  بهمن ماه،   ۱6 بارانی 
کشته و سه مصدوم بر جای 

گذاشت.
عابد نعمتی، نی ریزان فارس:

در اولین حادثه، ساعت 7:۳9 
شنبه در گردنه جدید نی ریز - 
استهبان، یک نیسان کنترلش 
را از دست داد و به بلوکهای 
برخورد  جاده  وسط  سیمانی 

کرد.
در این حادثه، راننده 50 ساله 
سینه  قفسه  به  ضربه  دچار 
شد و چون بر اثر فشرده شدن 
خودرو  فرمان  و  داشبورد 
کارکنان  بود،  شده  گرفتار 
آتش نشانی  و  هالل احمر 
نیز وارد عمل شدند و راننده 

مصدوم را رهاسازی کردند.
اما  مرد  این  ساله   2۸ پسر 

آسیب چندانی ندیده بود.
در حادثه ای دیگر، یک خودرو 

به  گردنه  همین  در  لیفان 
واژگون  استهبان  سمت 
شد. در این حادثه که ساعت 
۱۱:۳0 رخ داد، اورژانس ۱۱5 
اما  شد؛  عمل  وارد  استهبان 
چون نیاز به کد کمکی داشت، 
هم  نی ریز  اورژانس  کارکنان 
اعزام شدند و مصدوم 25 ساله 
را که دچار ضربه مغزی شدید 
امام  شده بود، به بیمارستان 
خمینی استهبان انتقال دادند.

روی   )CPR( احیاء  عملیات 
انجام  مسیر  بین  در  مصدوم 
کارکنان  تالش  اما  گرفت؛ 
و  نداشت  نتیجه ای  اورژانس 

مصدوم جانش را از دست داد.
نیز  حادثه  دیگر  مصدوم  دو 
اورژانس  آمبوالنس  توسط 

استهبان منتقل شدند.
ساعت  دیگر،  حادثه ای  در 
گردنه  در  روز  همان   9:45
واریانتی، یک خودرو سمند بر 
اثر لغزندگی جاده منحرف شد 
و به تابلو کنار جاده برخورد کرد 

و روی شانه جاده گرفتار شد.
از  که  آتش نشانی  مأموران 
برمی گشتند،  اول  حادثه 
که  شتافتند  آن  کمک  به 
خودرو  راننده  خوشبختانه 

آسیب ندیده بود.
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آئین ملی روز جهانی تاالب ها در حاشیه بختگان خشک
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور قول پیگیری و 

تأمین ۲۵۰ میلیون متر مکعب حقابه دریاچه بختگان را داد.
علی سالجقه این وعده را در مراسم روز جهانی تاالب ها که برای 

اولین بار در بختگان برگزار شد، داد.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور گفت: اگر یک تاالب 
د چار مشکل شود  عالوه بر تنوع زیستی محیطی شاهد  خواهیم 
بود  که منابع آبی، معد نی و… نیز د چار مشکالت اساسی می شود  
این د ر حالی است که تاالب ها می توانند  اولین عامل برای توسعه 

اقتصاد ی جوامع باشند . 
او با اشاره به طرح هایی که د ر حوزه زیرساختی محیط زیست 
د ر کشور د ر حال تد وین است عنوان کرد : نقشه های آمایش 
سرزمین باید  محور و مبنای بود جه ریزی د ر کشور باشد  و باید  
بود جه بر اساس توانمند ی هایی که د ر استان ها وجود  د ارد،  

تخصیص یابد .
سالجقه تأکید  کرد : تمامی صنایعی که د ر کشور وجود  د ارند  
باید  مسائل زیست محیطی را رعایت کنند و اگر قرار است 
و  محیطی  زیست  مقررات  باید   شود   استان ها  وارد   صنعتی 

پیش نیاز های محیطی زیستی را رعایت نمایند.
رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست کشور د ر اد امه یاد آور 
شد : د ولت و مرد مانی موفق هستند  که برنامه ریزی جامعی برای 
بازه های میان مد ت و بلند  مد ت خود  د اشته باشند  ازاین رو ایجاد  
و تد وین برنامه های میان مد ت و بلند  مد ت می تواند  زمینه بهبود  

وضعیت محیط زیست را فراهم کرد .

سیوند  باید  تأمین کنند ه ١۵٠ میلیارد  متر مکعب حق آبه 
تاالب بختگان باشد

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست 
اینکه  بیان  کشور د ر قسمت های د یگری از سخنان خود با 
سد های استان فارس حق آبه تاالب بختگان را نداده تصریح 
کرد :  تاالب های کشور از نظر کیفیت آب، ریز مغذی ها، آبزیان، 
پرند گان و د ر پوشش گیاهی وضعیت مناسبی ند ارند  و این 
موضوع نشان د هند ه آن است که حوضه آبخیز مشرف به تاالب ها 
د ارای وضعیت مناسبی نیست از این رو مسئله مد یریت جامع 

حوضه آبخیز یک واقعیت و یک نیاز اساسی برای کشور است.
این مسئول معتقد  است که وضعیت تاالب ها بیانگر وضعیت 
موجود  د ر حوضه آبخیز است و با نگاهی به این حوضه می توان 
آگاهی نسبی د ر خصوص حوضه آبریز به د ست آورد، اد امه د اد : 
هرچه حوضه آبخیز د ارای وضعیت بهتری باشد  تاالب هم از نظر 
کیفی و هم از نظر کمی د ارای شرایط بهتری است، د ر حالی است 
بیشتر تاالب های کشور د ارای مشکل بود ه و حال مساعد ی 

ند ارند . 
او خاطرنشان کرد : تاالب ها د ر سیالب هایی که د ر کشور روید اد  
به عنوان یک سد  طبیعی عمل کرد ه و د ر یکی از سیالب هایی 
که د ر کشور روید اد  تاالب شاد گان توانست ۴ میلیارد  مترمکعب 
را د ر خود  ذخیره کند . معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان 

حفاظت محیط زیست کشور اد امه د اد : سه سد  د ر باالد ست 
تاالب بختگان ایجاد  شد ه که این سد ها د ر شاهرگ اساسی 
حوضه آبخیز قرار د ارند  این د ر حالی است که هنوز هد ف احد اث 

سد  سیوند  مشخص نیست.
وی افزود : سد  سیوند  د ر حالی ایجاد  شد ه است که شبکه انتقال 
آب این سد  تاکنون احد اث نشد ه الزم به ذکر است که سد  
سیوند  باید  تأمین کنند ه ١۵۰ میلیارد  متر مکعب حق آبه تاالب 

بختگان باشد .
سالجقه با تأکید  بر اینکه تاکنون هیچکد ام از سد های استان 
حق آبه تاالب بختگان را ند اد ه اند  توضیح د اد : پنج تاالب استان 
فارس جزء برنامه مد یریت جامع تاالب های کشور هستند  و د ر 
این برنامه اعتبار مناسبی برای احیا و حفاظت از آنها د ر نظر 

گرفته شد ه است.

استفاده از بخش خصوصی برای احیاء تاالبها 
استاند ار فارس د ر این آئین گفت: بیش از هزار تاالب د ر کشور 
وجود  د اشت اما انتخاب استان فارس برای گرامی د اشت روز 
جهانی تاالب ها نشان د هند ه این موضوع است که توجه ویژه ای 

به تاالب های استان د ر کشور وجود  د ارد .
محمد  هاد ی ایمانیه تصریح کرد : بد ون هم افزایی تمامی ارکان 
کشور مشکالت موجود  د ر حوزه محیط زیست برطرف نخواهد  
شد  و باید  تمامی ارکان نظام از جمله سه قوه، مرد م و... باید  

د رکنار یکد یگر قرار بگیرند  تا بتوان مشکالت را برطرف کرد .
عالی ترین مقام د ولت د ر استان فارس عنوان کرد : افزایش حمل 
و نقل همگانی، طرح های آبخیزد اری و آبخوان د اری، استقرار 
آالیند ه های  کنترل  زیست محیطی کشور،  نظام حسابرسی 
هوا، کنترل ریزگرد ها، گسترش سطح آگاهی و فرهنگ مرد م 
د ر  محیط زیست  د یپلماسی  تقویت  محیط زیست،  حوزه  د ر 
کشور از جمله سیاست هایی است که رهبری د ر راستای کاهش 

مشکالت محیطی پیشنهاد  کرد ه اند .
وی اظهار داشت: بسیاری از فعالیت های بازد ارند ه و احیاء کنند ه 
تاالب ها نیازمند  حضور د ولت ها نیست و می توان با تصویب 
سند ی ملی و بد ون هزینه با استفاد ه از ظرفیت بخش خصوصی 

اجرایی نمود .
به گفته این مقام مسئول امید  است با اجرای طرح های حمایتی 
زمینه توسعه فعالیت های محیط زیستی و حفاظت از آن د ر 

استان و کشور را فراهم کرد .

انتقال آب در حوضه آبریز بختگان و طشک متوقف شود
نماینده مردم شهرستان های نی ریز، استهبان و بختگان در 
مجلس شورای اسالمی خواستار توقف انتقال آب بین حوضه ای 
برای شرب، صنعت و هر کاربری دیگری در حوضه آبریز دریاچه 
بختگان و طشک شد و گفت: برخورد قطعی با موضوع توسعه 

کشاورزی در باالدست دریاچه نیز در دستور کار قرار گیرد.
فرهاد طهماسبی در ادامه گفت: مدت هاست که فریاد خشکیدن 

و  مهارلو  پریشان،  طشک،  بختگان،  تاالب های  و  دریاچه ها 
کمجان در گوش اهالی فارس طنین انداز است.

همزمان و گاهًا گله مندی هایی از زبان مردم شنیده می شود. 
بی توجهی دولت ها و مسئوالن موجب عمیق تر شدن آثار سوء 

خشکیدن دریاچه ها بر زندگی مردم شده است.
نماینده نی ریز، استهبان و بختگان ادامه داد: تاالب بختگان 
روزگاری نه چندان دور منبعی حیات بخش و امید آفرین برای 
شهرستان های اطراف خود بود و بزرگترین انجیرستان دیم 
جهان را در همسایگی خود نوازش می کرد و پشتوانه محکمی 
برای مردم شهرستان های اطراف بود اما وا اسفا که امروز شاهد 

بادهای نمکی و درگیری مردم با بیماری های العالج هستیم.
طهماسبی با بیان اینکه امروز به دلیل بی توجهی و عدم رعایت 
حداقل ها در رفتار با همجواری دریاچه ها شاهد خشکیدن و آثار 
سوء آن بر مردم در اطراف دریاچه های طشک و بختگان هستیم، 
عنوان کرد: توسعه بی رویه کشاورزی در باالدست موجب تضییع 
حق تاالب و مردم تاالب نشین خرامه، استهبان، بختگان و نی ریز 

شده است.
او با تصریح بر این نکته که یک عزم و انسجام ملی می طلبد و 
این صدا باید به گوش رئیس جمهور برسد که مجموعه دولت را 
مصمم به ارائه راهکاری عملی برای احیای دریاچه های بختگان و 
طشک کند، گفت: از آنجا که نوشته های علمی و ارائه راهکارهای 
عملی برای احیاء دریاچه های بختگان و طشک میسر است، لذا به 
جاست که در این دولت شاهد تنظیم شدن کفه ترازوی عدالت 

در این زمینه باشیم.
طهماسبی تصریح کرد: مردمان استان فارس و شهرستان های 
حاشیه دریاچه بختگان و طشک هم حق و حقوقی کمتر از 
مردمان کمتر از حاشیه دریاچه ارومیه ندارند، بنابراین برای 

احیاء این تاالب و دریاچه ها هم راهکاری ارائه شود.
طهماسبی همچنین خواستار توقف افزایش سطح زیر کشت در 
باالدست، پلمب چاه های غیرمجاز با نصب کنتورهای هوشمند، 
آموزش و ترویج کشاورزی بهره ور و تخصیص حقابه طشک و 

بختگان شد.
تاالب ها  برای  ویژه  و  خاص  پروتکل   کرد:  نشان  خاطر  او 
باید تدوین شود، چرا که حقابه تا به تاالب می رسد توسط 
سوءاستفاده گران برداشت می شود و یک سوم آن نصیب دریاچه 

نمی شود.
نماینده مردم شهرستان های نی ریز، استهبان و بختگان در 
مجلس شورای اسالمی گفت: همجواری روستاهای نی ریز و 
بختگان با مناطق حفاظت شده و وجود ۲ پارک ملی با حساسیت 
ویژه در این حوزه انتخابیه محدودیت هایی برای مردم ایجاد 
کرده و بازبینی طرح  هادی روستاها با سد محیط زیست روبه رو 

است.
اجازه  هم  محیط زیست  ادارات  کرد:  خاطرنشان  طهماسبی 
ساخت بنا نمی دهند باید شورای عالی محیط زیست تشکیل و 

در اصالح و تعدیل حدود اقدامات جدی شود.

مهدی منفرد، نی ریزان فارس: 
توسط مسئوالن شهرستان در روز چهارشنبه 
۲۰ بهمن ماه ۴ افتتاحیه، یک جشنواره و یک 

کلنگ زنی در نی ریز انجام شد.
عشایری  و  روستایی  جشنواره  روز  این  در 
ساختمان  افتتاح  کشاورزی،  جهاد  محل  در 
مدیریت بحران شهرداری نی ریز، افتتاح مرکز 
نیکوکاری و مشاوره ای امام مهربانی ها، افتتاح 
مدرسه ١۲ کالسه واقع در بلوار نصر، افتتاح 
کلنگ زنی  و  سنگ  شهرک  در  بانک  پست 
آبرسانی به مجموعه روستاهای بخش مرکزی 

پیش بینی شده بود.
نمایشگاه عرضه محصوالت کشاورزی و 

دامداری
در ابتدا مسئوالن با حضور در جهاد کشاورزی 
محصوالت  عرضه  نمایشگاه  از  بازدید  ضمن 
عشایر  و  روستائیان  دامداری  و  کشاورزی 
جشن  در  بختگان  و  نی ریز  شهرستان های 
مراسم  این  کردند.  شرکت  انقالب  پیروزی 
ایجاد  و  محلی  موسیقی  برگزاری  با  همراه 
کشاورزی،  محصوالت  مختلف  غرفه های 

دامداری و صنایع دستی بود.
معاون  زارعی  مجلس،  نماینده  طهماسبی 
مدیرکل امور عشایر فارس، هدایت فرماندار و 

سایر مسئوالن شهرستان حضور داشتند.
در این جلسه سیدجواد فقیه امام جمعه موقت 
با اشاره به اینکه سه چیز جامعه را آزار می دهد 
و آن فقر، فساد و تبعیض است گفت: در مناطق 
محروم بیشتر حضور داشته باشید و به مسائل 

آنان رسیدگی کنید.
نماینده مجلس در این مراسم ضمن تبریک ایام 
دهه فجرگفت: باید حاکمیت حمایت ویژه ای 
باشد.  داشته  عشایر  و  روستائیان  به  نسبت 
مجلس هم در بحث بودجه سال ١۴۰١ توجه 
ویژه ای به برنامه های جهاد کشاورزی و سازمان 

امور عشایر به عنوان متولیان امر خواهد داشت.
وی ادامه داد: بر اثر خشکسالی بیشترین آسیب 
را جامعه روستایی و عشایری دیده است لذا 
ضرورت دارد برای تولید محصوالت ارگانیک 

توجه ویژه ای به این موضوع داشته باشیم.
موضوع  به  اشاره  ضمن  فرماندار  ادامه  در 
مشکالت اقتصادی گفت: طی دو سال گذشته 
توسعه  مسئله  در  گرفته  انجام  تالش های  با 
اقتصادی شهرستان نی ریز در توسعه اقتصادی 
یک پله صعود داشته و به رتبه دوم رسیده ایم و 

این روند توسعه ادامه دار خواهد بود.
هدایت ادامه داد: در همین شرایط اقتصادی 
امسال ١۴۴ میلیارد تومان ارزش پروژه هایی 
است که در شهرستان به مناسبت دهه مبارک 

فجر به بهره برداری می رسد.
افتتاح ساختمان مدیریت بحران

در ادامه مسئوالن ساختمان مدیریت بحران 
افتتاح  را  صفوی  نواب  محله  در  شهرداری 

کردند.
در آئین افتتاح فرغت شهردار نی ریز با اشاره 
به اینکه بخش قابل توجهی از خدمات دولتی 
به عهده شهرداری هاست که از ردیف بودجه 
ساختمان  گفت:  هستند  محروم  دولتی 
 ۴7۰۰ متراژ  به  زمینی  در  بحران  مدیریت 
مترمربع با ١۵۰۰ متر مربع زیربنا در دو طبقه 
بر ١۰  بالغ  ارزش آن  ساخته شده است که 

میلیارد تومان است.
سالن  دارای  و  طبقه  دو  در  ساختمان  این 
و  مدیریتی  اتاق های  استراحتگاه،  ورزشی، 
تجهیزات الزم می باشد اما در زمان های عادی 
از این سالن برای ورزش و کارهای فرهنگی 

منطقه استفاده خواهد شد.
بودجه  درصد   9۰ تاکنون  داد:  ادامه  وی 
سال ١۴۰۰ محقق شده است و امسال برای 
عمرانی  بودجه  که  است  سال  چهارمین 
شهرداری محقق خواهد شد و برای محله شهید 
ایجاد  جمله  از  هم  دیگری  برنامه های  نواب 
پارک و روکش آسفالت خیابان اصلی را داریم 
که ان شاا... در بودجه سال آینده پیش بینی 

خواهد شد.
ساختمان  افتتاح  آئین  در  مجلس  نماینده 
مدیریت بحران گفت: این ساختمان برای شهر 
نی ریز نیاز است و به هر حال زندگی شهری و 

مترقبه  غیر  حوادث  معرض  در  اجتماعی 
می باشد.

در این مراسم هدایت فرماندار نی ریز از نماینده 
مجلس خواست تا در زمینه تجهیز این سالن به 

مجموعه شهرستان کمک کند.
افتتاح مرکز نیکوکاری و مشاوره ای امام 

مهربانی ها
علمیه  حوزه  در  حضور  با  سپس  مسئوالن 
امام صادق مرکز نیکوکاری و مشاوره ای امام 

مهربانی ها را افتتاح کردند.
حجت االسالم شفیعی مدیر این مرکز گفت: 
به  مشاوره ای  و  تخصصی  خدمات  ما  هدف 
مردم در زمینه کاهش آسیب های اجتماعی و 
مشکالتی از قبیل طالق و دیگر مسائل درگیر با 
زندگی های امروزی است و خدا را شکر جوانان 
راحت به ما اطمینان می کنند و مشکالت خود 

را می گویند.
در این مراسم غضنفرنژاد رئیس دادگستری 
ضمن تقدیر از راه اندازی این مرکز گفت: شما 
می توانید در بازپروری و برگرداندن زندانیان بعد 

از آزادی به جامعه کمک خوبی به ما کنید.
افتتاح ساختمان آموزشگاه معلم

افتتاح ساختمان آموزشگاه معلم دیگر برنامه 
مسئوالن در این روز بود.

در این مراسم رضازاده از مجمع خیرین مدرسه 
ساز استان نیز حضور داشت.

رضا جمالی مدیر آموزش و پرورش گفت: این 
مدرسه در زمینی به متراژ 3۲۰۰ متر مربع و با 
١۵۰۰ متر مربع زیر بنا در دو طبقه ساخته شده 
است. این مکان ظرفیت 36۰ دانش آموز را دارد 
که بالغ بر ١١ میلیارد تومان از اعتبارات دولتی و 

بنیاد برکت در این پروژه هزینه شده است.
پست بانک شهرک سنگ

شهرک  در  بانک  پست  جدید  شعبه  افتتاح 
سنگ نی ریز دیگر برنامه  آن روز بود.

طهماسبی در این مراسم گفت: دولت و مجلس 
خود را موظف می دانند که از صنعت مخصوصًا 
صنعت سنگ حمایت کنند و امیدوارم شاهد 
بخش  در  که  بختگان  و  نی ریز  بیشتر  رونق 

صنعت سنگ ساختمانی در کشور باشیم، از این 
جهت الزم است برندسازی کنید.

داوودی رئیس پست بانک نی ریز در این آئین 
گفت: در این شعبه تمام خدمات پولی و بانکی 
از جمله وصول چک سایر بانک ها، پرداخت انواع 
تسهیالت و ضمانت نامه های بانکی و ... انجام 

می شود.
کلنگ زنی خط انتقال روستاهای بخش 

مرکزی
کلنگ زنی خط انتقال آب نصیرآباد و مجموعه 
روستاهای اطراف در بخش مرکزی پایان بخش 

برنامه های این روز بود.
مدیر آبفا شهرستان گفت: این پروژه از سال 
١39۵ شروع شده و یک حلقه چاه در این زمینه 
در روستای هرگان حفر شده است که به دلیل 

کمبود اعتبارات تاکنون تکمیل نشده.
قره چاهی ادامه داد: برای این طرح بالغ بر 3 
میلیارد تومان پیش بینی شده است و تاکنون 
نزدیک ۲ میلیارد تومان تجهیزات خریداری 

شده است.
وی با اشاره به اینکه 7۰۰ مشترک از این طرح 
بهره مند خواهند شد گفت: ان شاا... طی ١۰ روز 
آینده عملیات احداث را شروع می کنیم تا مردم 
این روستاها هر چه زودتر از نعمت آب سالم 

بهره مند شوند.
و  اقدامات  به  اشاره  با  نیز  مجلس  نماینده 
پیگیری های صورت گرفته برای این طرح گفت: 
از اداره آبفا و پیمانکار انتظار داریم کمک کنند 
تا هرچه زودتر و قبل از شروع فصل گرما مردم 

از نعمت آب آشامیدنی مناسب بهره مند شوند.
فرماندار نی ریز با اشاره به اینکه فشار و مشکالت 
اداره آب بسیار زیاد است و از ١۵۰ روستای ما 
باالی 7۰ روستا با تانکر آبرسانی می شوند گفت: 
ان شاا... با بهره برداری از این طرح ١6 روستا از 
نعمت آب سالم بهره مند خواهند شد. از مردم 
می خواهم با توجه به خشکسالی ها و کمبود آب 
در مصرف صرفه جویی جدی داشته باشند و از 
این آب سالم فقط در جهت شرب و پخت و پز 

غذا استفاده کنند.

امیدها و دغدغه های 
درمان باال گرفته است

ادامه از صفحه یک

... از این جهت که از این ساختمان و امکانات آن و به ویژه 
ساختمان های جدیداالحداث مانند کلینیک تخصصی چه 
استفاده ای خواهد شد؟ نکند بالاستفاده مانده و متروکه 
شود! چه اینکه مراکز درمانی موجود در شهر نی ریز منحصر 

به درمانگاه شفا و مطب های پزشکان است.
در  درمان  و  بهداشت  شبکه  رئیس  خوشبختانه  اما 
مالحظه  شماره  همین   ۴ صفحه  در  که  مصاحبه ای 
درمانگاه  به  قدیم  بیمارستان  تبدیل  گفتند  می نمایید 
شبانه روزی در دستور کارشان است و در روز افتتاح مسئله 

را با مقامات کشوری و استانی طرح خواهند کرد. 
با توجه به اینکه استفاده نکردن از بیمارستان قدیم هدر 
با  می رسد  نظر  به  است  درمانی  بزرگ  سرمایه  دادن 

راهکارهای زیر بتوان آن را فعال نگه داشت: 
١- نماینده مجلس، فرماندار، امام جمعه و هیئت مدیره 
نظام پزشکی و سایر افراد ذی نفوذ از پیشنهاد جناب آقای 
دکتر آل داوود حمایت جدی به عمل آورند تا وزیر محترم 
با تبدیل بیمارستان قدیم به درمانگاه شبانه روزی موافقت 

نمایند و امکانات الزم را در اختیار شبکه قرار دهند. 
اجتماعی  تأمین  سازمان  اختیار  در  بیمارستان  این   -۲
قرار گیرد. این سازمان مجوز درمانگاه تخصصی را برای 
و  عمومی  درمانگاه  است.  کرده  صادر  نی ریز  شهرستان 
دندانپزشکی این سازمان در حال حاضر فعال است. با توجه 
به حجم زیاد خانوارهای تحت پوشش تأمین اجتماعی 
در شهرستان های نی ریز و بختگان، درمانگاه عمومی و 
تخصصی می تواند کمک خوبی به بهداشت و درمان منطقه 

کند.
3 - اعضای محترم عضو سازمان نظام پزشکی شهرستان 
نی ریز با تأسیس شرکتی درمانی و خرید سهام، به راه اندازی 
درمانگاه شبانه روزی در بیمارستان قدیم اقدام کنند. این 
شهرستان  درمان  به  بزرگی  کمک  اینکه  ضمن  مسئله 
توان خوب  از  بود.  نافع خواهد  نیز  اعضاء  برای  می کند 
پزشکان هم در ساعاتی که در مطب حضور ندارند مانند 
شبها و ایام تعطیل استفاده می شود. همین طور از توان 

کارکنان پیرا پزشکی موجود در شهرستان. 
به  هر حال درمانگاه شبانه روزی یکی از نیازهای پایه ای 
شهرستان نی ریز است؛ چون تمام بار درمان به ویژه بیماران 
سرپایی در ساعاتی که مطب پزشکان تعطیل است به ویژه 
روزهای پایانی هفته و تعطیالت نوروز و دیگر تعطیالت 
چند روزه ای که در طول سال اتفاق می افتد، روی دوش 
اتفاقات بیمارستان بوده و هست. از پزشکان محترم عضو 
نظام پزشکی انتظار می رود این سرمایه گذاری عام المنفعه 
را بنمایند و در عین حال بخشی از وقت آزادشان را صرف 
درمان بیماران در درمانگاه شبانه روزی متعلق به خودشان 

کنند. 
امید است با چنین اقدامی زمینه برای تأسیس بیمارستان 
خصوصی در شهرستان فراهم شود که هم به نفع مردم است 
و هم به نفع دولت. چون کسانی که توان مالی استفاده از 
بیمارستان  از  درمانشان  بار  دارند  بیمارستان خصوصی 
شرایط  با  دولتی  بیمارستان  و  می شود  برداشته  دولتی 

بهتری خدمات ارائه می دهد. 
برای همه دست اندرکاران بخش درمان کشور، استان و 
شهرستان که عمر خود را صرف سالمتی مردم می کنند 

آرزوی سالمتی، شادکامی و موفقیت دارم. 
 شاد و سالم و موفق باشید

سرمقاله

//

در دهه فجر:

افتتاح ساختمان مدیریت بحران و چند پروژه دیگر

نیروهای بومی
را استخدام کنید

امام جمعه موقت نی ریز بر استفاده از نیروهای بومی شهرستان در 
فرایند استخدام جدید کارخانه فوالد تأکید کرد و گفت: »تالش 
مدیرعامل فوالد بر این است که از جوانهای متخصص و متعهد 

نی ریز در فوالد استفاده کند.«
 ١۵ جمعه  نماز  خطبه های  در  فقیه  سیدجواد  حجت االسالم 
بهمن ماه به دیدار خود با مدیرعامل مجتمع فوالد غدیر اشاره 
کرد و اظهار داشت: »مدیر فوالد غدیر تازه نفس، جوان، پرتوان، 
این  امیدواریم  است.  زیبا  ایده های  و  مبتکر طرح ها  پرتالش، 
گزارش عملکردها تداوم داشته باشد و با مردم بیشتر همراه شوند و 

دغدغه هایی را که مردم دارند، برطرف کنند.«
خطیب جمعه نی ریز گفت: »هنگام معارفه دکتر مصطفی پور،   
گفتم خط قرمز ما استخدام نیروی بومی این شهرستان است. 
فرماندار، نماینده مجلس و آیت ا... فقیه هم اذعان بر این دارند که 
مردم بیکار باید زندگی کنند و کار داشته باشند. بیکاری یعنی 
طالق، یعنی خودکشی، یعنی بدبختی و بی  بند و باری. حال 
ایشان این قول را داده که همه تالشش را برای استفاده از جوانهای 
متخصص و متعهد این شهرستان انجام دهد. ما منتظریم که به 

وعده خود عمل کند.«
وی در جایی دیگر به موضوع افتتاح بیمارستان جدید در هفته 
جاری پرداخت و افزود: »ما یک سال افتتاح را عقب انداختیم و 
دوست داشتیم بیشتر از این عقب بیفتد تا تکمیل شود. دو سه 
روز قبل من رفتم و بیمارستان جدید را دیدم. آقای فرماندار! آقای 
نماینده! هنوز دیوارکشی پشت بیمارستان تمام نشده و حیوانات 
می توانند به راحتی وارد شوند. من به نماینده گفتم اگر ضمانت 
اجرایی وجود داشته باشد، ما موافقیم؛ اما اگر قرار باشد فقط بیایند 
یک روبان بچینند و فیلم و عکس بگیرند و بروند، آن هم برای 
مردمی که سالیان سال است از نبود یک بیمارستان مجهز درد 
کشیدند، من شرکت نمی کنم و اعتراض می کنم. افتتاح باید با 
شرایط باشد؛ نه بی شرایط، و مردم حق دارند بعد از سالیان سال 
یک بیمارستان مجهز با بهترین امکانات داشته باشند. خیرین و 
صنایع هم کمک دهند تا این بیمارستان مایه افتخار و به یادماندنی 

باشد. بیمارستان قدیم هم نباید از دست ما خارج شود.«
خطیب جمعه نی ریز به سالروز پیروزی انقالب اسالمی اشاره کرد و 
گفت: »همیشه گفته ام نکند این شاه برود و شاهان زیادی برگردند. 
امام و مقام معظم رهبری می گویند نوکر مردمیم. مسئوالن هم 
باید نوکر مردم باشند. منکر زحمات دولتهای گذشته نیستیم و 
رهبری  اما  بگیریم؛  نادیده  را  زحماتشان  که  است  بی انصافی 
می گویند در زمینه عدالت خوب کار نکردیم. از جمله این که 
در شهر مان نی ریز توسعه متوازن رعایت نشده و برخی محله ها 

کم برخوردارترند.«
وی با بیان این که به گفته رهبر انقالب هر گونه برنامه سازندگی 
باشد، عنوان داشت: »این  پیوست زیست محیطی داشته  باید 
در حالی است که ما هنوز وزیر محیط زیست نداریم. مقام معظم 
شیرین  محیط زیست  سایه  در  زندگی  می فرمایند:  رهبری 

می شود؛ آب، خاک و هوای سالم.«
حجت االسالم فقیه گفت: »مدتی پیش یک عکس مربوط به سال 
١3۵7 نی ریز را نشانم دادند و وقتی آن را با زمان حال مقایسه 
منابع طبیعی چه  و  مراتع  با جنگلها،  که  می کنیم، می بینیم 

کرده اند.«
وی به استقرار دبیرخانه دائمی کمیته محلی تاالب بختگان در 
شهرستان دیگری جز نی ریز انتقاد کرد و آن را غیر قابل قبول 

دانست.
ایشان گفت: »این گالیه را از نماینده مجلس و رئیس دفترشان 
کردم و گفتم که بختگان متعلق به شهرستان نی ریز است. رئیس 
سازمان محیط زیست آمدند؛ اما به نی ریز عنایت نکردند. تاالب 
بختگان جزو تاالبهای مهم بین المللی است؛ باید بیایند و از نزدیک 

شوربختی بختگان ما را ببینند.«
خطیب جمعه نی ریز با ابراز تأسف شدید از شهادت سرهنگ دوم 
علی اکبر رنجبر، خواستار حمایت بیشتر از پلیس و حامیان امنیت 

جامعه شد.
در بین دو نماز، دکتر محسن مصطفی پور مدیرعامل مجتمع 
فوالد غدیر نی ریز سخنرانی کرد که شرح آن را در خبر جداگانه ای 

می خوانید.
خدمت  میز  مراسم  جمعه،  نماز  مراسم  حاشیه  در  همچنین 
مسئوالن شهرستان برای پاسخگویی و ارتباط مستقیم با مردم 

برگزار شد.

درخواست مردم نی ریز

فوالد بومی بگیرد
پس از انتشار آگهی فوالد غدیر نی ریز مبنی بر استخدام در بخش 
فوالدسازی انبوهی پیام به صورت حضوری، کتبی، پیامک و در 
فضای مجازی به دفتر هفته نامه نی ریزان با ادبیات مختلف ارسال 

شد که درخواست تمامی آنها یک نکته بود:
فوالد از نیروهای بومی شهرستان استفاده کند.

راه اندازی مرکز نوآوری و فناوری 
نی ریز در دانشگاه پیام نور 

با امضاء قرارداد بین رئیس پارک علم و فناوری استان فارس و رئیس 
دانشگاه پیام نور، مرکز نوآوری و فناوری نی ریز با هدف ایجاد فضای الزم 
جهت رشد و گسترش واحدهای فناور و کمک به این واحدها جهت تولید 
و توسعه محصوالت و خدمات راه اندازی شد. این مرکز آماده پذیرش 
واحدهای نوآور و فناور در تمامی حوزه های اقتصادی است. داوطلبان 
حقیقی و حقوقی می توانند به ساختمان اداری دانشگاه به نشانی میدان 

فضل ابتدای بلوار شهید سلیمانی مراجعه نمایند.
از حمایت ها و  با ما برخی  صداقت رئیس دانشگاه پیام نور در گفتگو 
خدمات قابل ارائه توسط این مرکز را به قرار زیر اعالم نمود: - شناسایی و 

توانمندسازی مبتکرین، متخصصین و اساتید و دانشجویان خالق و نوآور
- پذیرش نوآوران و کمک به ایجاد، پرورش و بقا فعالیت نوآورانه و هدایت 

آنها به سمت فعالیت های گروهی
- ایجاد زمینه های الزم برای تجاری سازی محصوالت فناورانه

- کمک به رونق اقتصاد محلی مبتنی بر فناوری )خدمات و محصوالت( 
- ایجاد زمینه های مناسب برای حمایت مالی از واحدهای فناور مستقر در 

مرکز در قالب تسهیالت بلند مدت و کم بهره
- استفاه از معافیت های مالیاتی برای واحدهای مستقر شده در مرکز

- همکاری با سایر مراکز کارآفرینی و نهادهای تحقیقاتی در جهت هم 
افزایی فعالیت ها

- هدایت نوآوران به سمت ثبت اختراع، شرکت در مسابقات علمی و جشنواره ها 

و ایجاد تسهیالت برای ادامه فعالیت در قالب پذیرش در مراکز رشد.

ارسال تصاویر و متن برای 

شهروند خبرنگار
0917 731 5146

//
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سرویس ورزشی: محمدصادق رجبی

درجه ملی داوری برای ذوالقدر

رکاب زنی دوچرخه سواران فوالد از 
گلزار شهدا تا کارخانه

در  شرکت  با  ذوالقدر  مهدی 
بوکس  داوری  کالس های 
را  داوری  ملی  درجه  توانست 

کسب کند.
به گزارش اداره ورزش و جوانان، 
کالس های داوری ملی از ۲۲ تا 

۲6 آذر در استان آذربایجان غربی 
برگزار شد و رئیس هیئت بوکس 
نی ریز با توجه به سهمیه محدود 
و شرایط خاص حضور به عنوان 
داور منتخب استان به فدارسیون 
جهت شرکت در این دوره معرفی 

گزینش های  با  توانست  و  شد 
تئوری و عملی در بین ١۵ قبول 
کننده  بین 3۵ شرکت  از  شده 
دوره  این  در  کشور  استان های 
باشد و با امتیاز باالی آزمون، داور 

ملی شود.

فوالد  مجتمع  دوچرخه سواران 
غدیر نی ریز به مناسبت دهه فجر و 
از  بهره برداری  سالگرد  چهارمین 
فوالد نی ریز مسافت گلزار شهدا تا 

کارخانه را رکاب زدند.
فوالد  عمومی  روابط  گزارش  به 

دوچرخه سواران  این  نی ریز، 
مسافت  بهمن   ١۲ سه شنبه 
مدت  در  را  کیلومتری   ۵۰
زدند.  رکاب  ساعت   3 
دوچرخه سوران پیش از آغاز حرکت، 
هیأت  رئیس  گرگین  همراهی  با 

توسعه  معاون  نگهداری  مدیره، 
منابع انسانی، زارعی مدیر حراست 
مجتمع  این  کارکنان  از  جمعی  و 
نی ریز  شهدای  گلزار  در  حضور  با 
با تقدیم گل و قرائت فاتحه یاد و 

خاطره شهدا را زنده نگه داشتند.

گفتگو با اکبر شفیعی پیشکسوت دنیای فوتبال

فاطمه زردشتی نی ریزی، نی ریزان فارس: 

فوتبال را مثل اکثر فوتبالیست ها از زمین های 
خاکی شروع کرد... بدون امکانات، دو تا سنگ 
دروازه شان بود و توپی نه چندان نو که اکثر 
بازی هایشان را با آن انجام می دادند. از همان 
١۰- ١١ سالگی پا به توپ شد و فوتبال را انتخاب 

کرد ...
اکبر شفیعی ۵۰ سال سن دارد و لیسانس علوم 
اجتماعی است. فوتبال را از کوچه پس کوچه ها 

و سپس از زمین های خاکی آبادزرشت شروع 
کرده و در کنار بازی در تیم های فوتبال، به کار 

مربیگری و داوری نیز پرداخته است.
گفتگویی با وی ترتیب دادیم که می خوانید:

- از بین رشته های ورزشی چرا فوتبال را 
انتخاب کردید؟

آن موقع به جز فوتبال، بسکتبال و والیبال، اکثر 
فعالیت چندانی  رشته های ورزشی در نی ریز 
نداشت، خصوصاًً در محله ی ما یعنی آبادزردشت 
گرایش اکثر جوانان به فوتبال بود و شاید به 
همین خاطر بود که من نیز ناخودآگاه به سمت 

فوتبال کشیده شدم.

- مربیان شما در آن زمان چه کسانی 
بودند؟

آقایان احمد کبریادار، زنده یاد علی فیض آبادی، 
علی خسروی، ابراهیم میرغیاثی و  بعدها  احمد 

پاکنژاد
- در چه تیم هایی توپ زدید؟

پاس آبادزردشت، هالل احمر، تیم شهید داوود 
آذریان و آزادی

- امکانات شما در آن زمان چگونه بود؟
خوب نبود! در حد یک توپ و دو تا سنگ به 
عنوان دروازه که بعد دو تا میله ی فلزی جای 
آن را گرفت. خبری از زمین چمن هم نبود 
در  تابستان  گرمای  و  زمستان  سرمای  در  و 
زمین های خاکی توپ می زدیم. مثل االن نبود 
که سِر همه ی بچه ها توی گوشی باشد. تنها 
مشغولیت مان ورزش و فوتبال بود. هر عصر بدون 
استثناء دور هم جمع می شدیم و ۲-3 ساعت 
فوتبال بازی می کردیم. به طوری که حدود ١۵ 

سال در زمین خاکی آبادزردشت بازی کردیم.
- مشوقین شما چه کسانی بودند؟

دایی هایم حاج حسن، محمد و علی اعراضی و 
که  شفیعی  اصغر  بزرگترم  برادر  همین طور 

همگی پا به توپ و اهل فوتبال بودند.
- بازیکنان سرشناس آن زمان؟

اگر بخواهم بازیکنان سرشناس  محله خودمان 
را نام ببرم آقایان حمید مهرآوران، قاسم پاکنژاد، 
محسن زردشت، احمد متقیان و محمد زردشت 
فرزند باقر. در شهرستان نی ریز هم آقایان سعید 

شب دوست،  سعید  ربیعی،  مرتضی  فتاح پور، 
رضا و مهدی اعیان منش از بهترین ها بودند.

- سرسخت ترین تیمی که مقابل آن بازی 
کردید؟

رقیب  همیشه  که  بود  تیمی  شهرداری  تیم 
با بازیکنان این تیم  ما بود و اکثر مواقع هم 
ُکری می خواندیم و اغلب هم آن ها را شکست 

می دادیم.
- آیا سابقه ی مربیگری هم دارید؟

بله! از سال 7۰ به بعد در کنار بازی در تیم 
فوتبال، مربیگری و در کنار آن داوری هم انجام 
می دادم. چندین سال مربی تیم آزادی و حدود 
6-۵ سال هم مدیرعامل باشگاه آزادی بودم. در 
مقطعی یعنی بین سالهای 83 تا 8۴ هم مربی 

تیم منتخب جوانان نی ریز بودم.
- چرا به طور حرفه ای وارد عرصه ی 

مربیگری نشدید؟
با توجه به اینکه کارت مربیگری و داوری هم 
زیاد  مربیگری  برای  زمان  آن  امکانات  دارم، 
فراهم نبود. البته بین سال های 8۰ تا 9۰ به کار 
داوری هم  پرداختم و حتی بازی های استانی را 

هم سوت زدم.
- آیا مقامی هم به دست آورده اید؟

در تیم هایی که بودم در مجموع قهرمانی زیاد 
داشتیم اما شاخص ترین آن ها مقام سوم استان 
یک  لیگ  در  استان  قهرمانی  برتر،  لیگ  در 
لیگ  قهرمانی  همچنین  و  بازیکنی  زمان  در 
دسته یک استان با تیم آزادی در سال 7۴ است، 
به طوری که در سال بعد تیم وارد لیگ برتر شد. 
از سال 7۵ تا 8۵ نیز همراه با تیم آزادی به طور 

مستمر در استان فعالیت داشتیم.  
- چند فرزند دارید؟ آیا آن ها هم اهل 

ورزش و فوتبال هستند؟
دو دختر دارم که هر دو به شدت فوتبال دوست 
و پرسپولیسی هستند. دختر بزرگم ایروبیک را 
تقریبًا به صورت حرفه ای دنبال می کند و ملیکا 

دختر کوچکم نیز والیبال بازی می کند.
- چرا محله آبادزردشت مانند سابق 

تیم داری نمی کند؟
من فکر می کنم این مشکل تنها شامل محله  
نیست.  آبادزردشت و حتی شهرستان نی ریز 
االن  تیم داری،  در  مالی  مشکالت  از  جدا 

مشغولیت های جوانان بیشتر از قبل شده. در 
قدیم تنها دلخوشی بچه ها و جوانان همین توپ و 
دروازه بود اما االن امکانات رفاهی مانند گوشی ها 
و بازی های کامپیوتری بیشتر شده. به نوعی که 
بازی های  بیشتر  می کنند  سعی  جوانان  االن 

دیجیتال کنند تا در زمین فوتبال!
- پتانسیل جوانان نی ریز را چگونه 

می بینید؟
ورزشی  رشته های  اکثر  در  نی ریزی  جوانان 
باالیی  پتانسیل  بسکتبال  و  فوتبال  خصوصًا 
دارند ولی در حال حاضر مجموعه ای نیست 
که بتواند آن ها را پشتیبانی کند. در مقاطعی 
مجموعه کوثر، سنگ چینی و شهرداری حمایت 

کردند اما تداوم نداشت. 
انسانی می تواند حداقل  نیروی  از نظر  نی ریز 
یک تیم را در استان داشته باشد و جوانان نی ریز 

واقعًا این پتانسیل را دارند.
البته در کنار آن دست و پاگیر بودن برخی 
همین  و  نیست  بی تأثیر  نیز  مسائل  از 
سخت گیری ها باعث می شود تا اکثر جوانان و 
تیم داران وارد گود نشوند. به عنوان مثال زمانی 
که ما مدرسه فوتبال آزادی را داشتیم، جوانان 
بدون هیچ شرایط خاصی به آنجا یا کانون های 
فوتبال  کالس های  برای  و  می آمدند  مساجد 
در  ثبت نام  برای  االن  اما  می کردند  ثبت نام 
کالس های فوتبال باید حتمًا پدر و مادر بازیکن 
به محضر بروند و تعهد کتبی بدهند یا اینکه 
بازیکنان باید حتمًا بیمه باشند. البته نه اینکه 
این موارد بد باشد، ولی خب باعث می شود مانند 

سابق از فوتبال استقبال نشود.
- خاطرات تلخ و شیرین روزهای 

فوتبالی اتان؟
در سال 7۴ برای اولین بار در نی ریز با تیم آزادی 
به لیگ برتر استان صعود کردیم که بهترین 
خاطره ورزشی من است. البته بدترین خاطره ام 
به یک سال قبل از این ماجرا باز می گردد. به 
زمانی که شرایط صعود را داشتیم و در حالی که 
در نی ریز تیم الر را 6 بر ۲ شکسته داده بودیم، 
متأسفانه در بازی برگشت نتیجه را ۴ بر صفر 
به تیم الر واگذار کردیم و از صعود به لیگ برتر 
استان باز ماندیم و این بدترین خاطره  ورزشی 

من در این سال هاست.

امکاناتمان  در حد یک توپ بود و 2 تا سنگ!

تیم پاس
سال ١36۵  

استادیوم شهدای نی ریز

عباس  زنده یاد  راست:  از 
پاک نژاد،  محمود  زردشت، 
زردشت،  نادر  آذریان،  خلیل 
نادر  اسدی،  سیدعبداله 
زردشت،  رمضان  غالم زاده، 
حمید  شریعت،  مجید 
شفیعی،  اکبر  مهرآوران، 
قاسم  زردشت،  محسن 

پاکنژاد، اسماعیل زردشت

//

//

اخبار کوتاه ورزشی
برگزاری مسابقات ورزشی 

فجر انقالب در دانشگاه آزاد 
اسالمی واحد نی ریز

خبرگزاری آنا:

مراکز  مشارکت  با  فجر  دهه  ورزشی  مسابقات 
آموزش عالی شهرستان نی ریز و به میزبانی دانشگاه 

آزاد اسالمی برگزار شد.
آزاد اسالمی،  تیم های دانشگاه  این مسابقات  در 
پیام نور و علمی کاربردی در رشته  دارت با هم به 
رقابت پرداختندکه  مهدی تواضع، محمدحسین 

بیات و امین کشاورز به ترتیب اول تا سوم شدند.

طالی کاظمی 
درژیمناستیک فارس

فارس  تیم  انتخابی  رقابت های  در  کاظمی  آرش 
برای حضور در المپیاد استعدادهای برتر کشور در 
رشته ژیمناستیک اول شد. در این رقابت ها کاظمی 
از نی ریز در حرکات زمینی با امتیاز ١۲/3 به مدال 

طال دست یافت.

برگزاری مسابقات 
ورزشی در روستاها

بهمن   ١١ دوشنبه  ورزشی  مسابقات  دوره  یک 

در روستاهای شهرک وزیره،   بنه کالغی، ریزاب و 

دهچاه برگزار شد. شرکت کنندگان در رقابت های 
فوتبال مابین معلمان و دانش آموزان، لی لی، دو 
و بادکردن بادکنک حضور یافتند. در پایان نیز به 

نفرات اول تا سوم جوایزی اهدا شد.

برگزاری مسابقات پالنک  و 
کبری در پارک بانوان

یک دوره مسابقات ورزشی در ۲ حرکت »پالنک« و 
»کبری« به مناسبت دهه فجر برگزار شد.

کننده  شرکت  نفر   ١8 حضور  با  رقابت ها  این 
چهارشنبه و پنجشنبه ١3 و ١۴ بهمن در پارک 

بانوان زیر نظر زهرا محمودی الری انجام شد.
نفرات برتر حرکت پال نک:

معصومه افتخاری اول، بهجت کامرانی دوم، مهین 
محمدپور سوم

نفرات برتر حرکت کبری
مریم  دوم،  حجازی  خدیجه  اول،  امینی  مهناز 

شمسی سوم
بر عهده معصومه حجازی و  این مسابقه  داوری 

فاطمه مافی بود.

 برگزاری 2 همایش پیاده روی
همایش پیاده روی از پارک بانوان تا گلزار شهدا 
دوشنبه ١8 بهمن برگزار شد. در این همایش 6۰ 
نفر زیر نظر زهرا محمودی الری مسئول کمیته 
و  رانندگی  و  راهنمایی  همکاری  با  و  پیاده روی 
نیروی انتظامی شرکت کردند.  در همایشی دیگر که 
8 بهمن برگزار شد ۲۵  نفر حضور داشتند که مسیر 

چاه امام حسین  تا غم پلنگان را طی نمودند.

//

//

//

//

برابر رأی شماره ١۴۰۰6۰3١١۰۲3۰۰۰۴7۴ هیأت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
زرین  دشت تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای ابوالفضل صالحی فرزند غضنفر به 
شماره شناسنامه 6۵۴۰١۴١١۵7 صادره از زرین دشت در یک باب خانه به مساحت۲۵.۴8١ 
متر مربع پالک فرعی ۵ از اصلی767۴ مفروز و مجزی شده از پالک 768۴  اصلی قطعه 8 
بخش ١۲ فارس واقع درحاجی آباد خریداری مع الواسطه از مالک رسمی آقایان آهنعلی و 
جهانگیر بریزی  محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ١۵ 
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:1400/11/24 
 تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/12/08

خلیل مرادخواه - رئیس ثبت اسناد و امالک زرین دشت

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

- مورخ 1400/11/18
ش 2789

3799

تبلیغات در

فضای مجازی نی ریزان فارس
شامل تلگرام، واتس آپ،

اینستاگرام و سایت هورگان
پست روزانه  150 هزار تومان - پست آخر شب:   200 هزار تومان

0930   731   1808

شما هم می توانید خبرنگار باشید و بر جامعه خود تأثیر بگذارید
عکسها و فیلمهای خود از زندگی مردم و طبیعت شهر و روستای محل زندگی اتان 

و از زشتیها و زیبایی ها را با هشتگ #شهروند_خبرنگار_نی _ریزان
برای ما به شماره های 09178001808 یا 09177315146 از

طریق واتساپ یا تلگرام ارسال کنید
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فاطمه زردشتی نی ریزی، نی ریزان فارس:

آن طور که خودش می گوید، در حال حاضر 

قدیمی ترین طالفروش نی ریز است. از همان 

دوران کودکی در کنار درس خواندن، کنار 

موسوی زاده  غالمحسین  زنده یاد  دامادشان 

که بنیان گذار طالفروشی نی ریز بود، با طال و 

جواهر آشنا شد. 

پس از اتمام خدمت سربازی تصمیم گرفت 

طالفروشی خود را دایر کند و االن پس از 

گذشت 33 سال، یکی از خوبان صنعت طال و 

جواهر در نی ریز و چه بسا در استان است.

قاسم نظرزاده را همه به نام ابراهیم نظرزاده 

می شناسند. او اولین کسی است که توانسته 

مجوز مرکز رسمی خرید و فروش سکه بانکی 

و آب شده را با تأییدیه آزمایشگاه و تحت نظر 

با  شیراز  صراف  و  جواهر  و  طال  اتحادیه 

هولوگرام اتحادیه طال و جواهر شیراز با کد 

رسمی 223 به نی ریز آورد و این در صنعت 

طال، افتخاری برای نی ریز محسوب می  شود.

جهت خدمت رسانی، عزیزان و عالقه مندان 

این حرفه می توانند از ساعت 9 الی 10 شب 

تماس   09177311896 همراه  شماره  با 

حاصل نموده و یا از طریق واتساپ در مورد 

مشاوره، سرمایه گذاری، خرید و فروش طال ، 

سکه و طالی آب شده، سؤاالت خود را ارائه 

نمایند تا جناب نظرزاده پاسخگوی سؤاالت 

این عزیزان باشند.

شماره  به  می توانند  همشهریان  همچنین 

گروه  در  تا  دهند  پیام   09224259255

واتس آپ ایشان عضو شوند و روزانه از آخرین 

قیمتها و تحوالت این عرصه اطالع یابند.

با وی ترتیب دادیم که  در ادامه گفتگویی 

می خوانید:

- لطفًا در مورد کاری که انجام دادید 
و مجوزی که گرفتید، بیشتر توضیح 

دهید.
در حال حاضر تشخیص برخی از سکه های 

بانکی و غیربانکی سخت است و کارشناسان 

سکه های  دهند.  انجام  را  کار  این  باید 

توسط  که  هستند  سکه هایی  هولوگرام دار، 

تأیید  آنها  بودن  بانکی  کارشناسان مجرب، 

می شود. خب بنده با مدرکی که به تازگی در 

این زمینه گرفته ام، می توانم تشخیص دهم 

کدام یک از سکه ها بانکی و کدام یک غیربانکی 

طالفروشان  از  بسیاری  که  کاری  است. 

همان  دهند.  انجام  نمی توانند  حاضر  حال 

طور که من نیز پیش از گرفتن این مدرک، 

بودم.  مواجه  مشکل  با  آن  تشخیص  برای 

االن با گرفتن این مجوز، مردم با اطمینان و 

آسودگی خاطر می توانند از سکه های ما خرید 

باشند سکه ای که  اطمینان داشته  و  کنند 

می خرند، قطعًا بانکی است؛ چون همان طور 

که گفتم، سکه های بانکی ما دارای هولوگرام 

و تأییدشده ی اتحادیه طال و جواهر و صرافی 

شیراز است.

- برای گرفتن این مدرک چه کارهایی 
مورد نیاز است؟

در مرحله ی اول، کاسب باید در شیراز مغازه 

داشته باشد که خب ما در این زمینه مشکلی 

نداشتیم و عالوه بر مغازه مان در نی ریز، در 

و  درخشان  سوابق  بودیم.  فعال  نیز  شیراز 

مورد  ویژگی های  دیگر  از  کاسب،  اعتبار 

نیاز است و مهمتر از همه، امتحانی است که 

باید برای گرفتن این مدرک، در آن نمره ی 

قبولی کسب کرد. امتحانات این آزمون بسیار 

تخصصی و حتی مشکل است؛ به طوری که من 

دو بار در این امتحانات مردود و باالخره بار سوم 

قبول شدم و این واقعًا یک کار بزرگ است.

- آیا به جز شما شخص دیگری در نی ریز 
این مدرک و مجوز را دارد؟

نه تنها در نی ریز، بلکه به جز شیراز، هیچ 

شخصی در هیچ یک از شهرستان های فارس 

این مدرک را ندارد که خدا را شکر این یک 

افتخار برای نی ریز محسوب می شود. االن ما 

با نام خودمان یعنی به نام نظرزاده سکه های 

هولوگرام دار چاپ می کنیم که خیلی مهم 

است.

- آیا تا به حال افتخاراتی هم در این 
زمینه کسب کرده اید؟

بله. در سیزدهمین نمایشگاه بین المللی طال، 

جواهرات و نقره که از نهم تا دوازدهم بهمن ماه 

دعوت شدگان  جزو  شد،  برگزار  تهران  در 

رسمی و حضوریافتگان بودم. در نمایشگاه 

بین المللی طال و جواهرات و نقره که در شیراز 

برگزار شد، جزو دعوت شدگان رسمی بودم و 

با شرکای تهرانی ام غرفه داشتم. در نمایشگاه 

بین المللی مشهد، جزو دعوت شدگان رسمی 

چابک سازی  اجالس  چهارمین  در  بودم. 

نفر  با حضور 400  که  اقتصادی  بنگاه های 

شرکت کننده برگزار شده بود و تنها 20 نفر 

برگزیده شده بودند، توانستم جزو برگزیدگان 

کنم.  کسب  افتخار  لوح  و  تندیس  و  باشم 

بین المللی  نمایشگاه  طرف  از  همچنین 

دعوت شدیم تا در کشورهایی مانند ایتالیا، 

قدمت طالی  و  یابیم  ترکیه حضور  و  دبی 

ایران و صنعت طالسازی را به این کشورها 

بشناسانیم که امیدواریم این امر نیز به زودی 

زود محقق شود.

- توصیه تان به جوانان عالقه مند به این 
رشته چیست؟

وارد این رشته شوند و این حرفه را ادامه دهند. 

طال شاخه های مختلفی از جمله طالسازی، 

ریخته گری، آزمایش، سنگ شناسی و... دارد 

که هر کدام به خودِی خود رشته های بسیار 

دارند.  خوبی  بازارکاری  و  هستند  خوبی 

مطمئنًا اگر در این زمینه آموزش های الزم را 

ببینند، موفق خواهند شد و اگر سؤالی در این 

زمینه داشته باشند، بنده برای پاسخگویی در 

خدمتشان خواهم بود.

خانمها و جوانان می توانند در عرصه صنعت 

طالسازی آموزش ببینند و مدرک بین المللی 

بگیرند و ایجاد اشتغال کنند. من می توانم آنها 

را به مراکز مربوطه معرفی کنم.

-صحبت پایانی؟
برگزاری  در  که  عزیزانی  همه  از  پایان  در 

غرفه، موفقیت و پیشرفت حرفه ام، بنده را 

یاری نمودند، کمال تشکر و قدردانی را دارم. 

نماینده   محبت  و  پرمهر  دستان  همچنین 

و  استهبان  نی ریز،  شهرستانهای  محترم 

بختگان جناب آقای دکتر طهماسبی را که 

نمونه  تالش و پشتکار هستند و در این راه 

مرا بسیار یاری و حمایت کردند، به گرمی 

می فشارم و از زحمات و پیگیری های جناب 

آقای مستغنی ریاست محترم اتحادیه طال و 

جواهرات شیراز که همواره موجب تشویق و 

و  تشکر  کمال  بوده اند،  اینجانب  پیشرفت 

قدردانی را دارم. بی شک بدون زحمات این 

عزیزان مسیر ترقی و سرافرازی شهرستان، 

استان و کشور، در سطح بین المللی هموار 

نمی گردید.

کلیه   برای  سربلندی  و  موفقیت  آرزوی  با 

عزیزان، همراهان، یاوران و همکاران عزیز در 

این عرصه...

من الله توفیق...

گزارش آگهی/37508/42

گفتگو با ابراهیم نظرزاده، از فعاالن صنعت طالسازی

موفقیتی با ارزش تر از طال

ارسال تصاویر و متن برای شهروند خبرنگار
0917 731 5146
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صفحه 6 صفحه 4

سرهنگ کرمی 
فرمانده جدید 
انتظامی نی ریز

زادروز نورانی 
حضرت علی)ع( و روز 
پدر فرخنده باد

امیدها و دغدغه های 
درمان باال گرفته است 

غالمرضا شعبانپور / مدیر مسئول

تجهیزات  و  کارکنان  بیشتر  گذشته  هفته 

بیمارستان شهدا به بیمارستان جدید که به نام 
و  منتقل  شده  نامگذاری  سالمت«  »شهدای 

بیمارستان جدید شروع به پذیرش بیمار نمود. 
احداث، تجهیز و راه اندازی بیمارستان شهدای 
سالمت را باید به فال نیک گرفت و خرسند بود 
که بخش درمان شهرستان نی ریز گامی بلند در 

زمینه توسعه برداشته است. 
الزم است از همه کسانی که در احداث، تجهیز و 
فراوان  و  دائم  تالش  بیمارستان  این  راه اندازی 
به ویژه جناب آقای  نمودند، سپاسگزاری شود 
احداث  بودجه  که  جمشیدی  حمیدرضا  دکتر 
را از طریق بنیاد برکت تأمین کردند و در طول ۵ 
سال به طور مداوم این پروژه را دنبال نمودند تا به 
نتیجه رسید. همین طور باید تشکرکرد از وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دانشگاه علوم 
پزشکی شیراز و شبکه بهداشت و درمان نی ریز و 
رئیس فعال آن جناب آقای دکتر داور آل داوود و 
همکارانشان که در شرایط اقتصادی نامطلوبی که 
در چند سال گذشته بر کشور حاکم شد توانستند 
در جهت تجهیز و تأمین نیروی انسانی اقدام کنند. 
 قرار است انشاءا... این بیمارستان در این هفته 
)۲۶ بهمن( به طور رسمی با حضور وزیر بهداشت، 
استانی،  مقامات  پزشکی،  آموزش  و  درمان 
اما  شود.  افتتاح  مجلس  نماینده  و  شهرستانی 
بسیاری از مردم، همراه با خبِر خوِب فعال شدن 

بیمارستان جدید نگران بیمارستان قدیم شدند ...
  ادامه در صفحه 3

آئین ملی روز جهانی 
تاالبها در حاشیه 

بختگان خشک

درخواست مردم، رئیس شورای 
شهرستان و خطیب جمعه:

فوالد بومی بگیرد

کشف بیش از نیم تن 
مواد مخدر در نی ریز

گفتگو با 
اکبر شفیعی 
پیشکسوت 
دنیای فوتبال

تحلیل قُلمراد
از اخبار روز

سرمقاله خبرها

حکایتهای ُقلمراد

صفحه 3

صفحات 3 و 8

صفحه 4

صفحه 10
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آل داود تشریح کرد:

بیمارستان جدید 
نی ریز با امکانات 
پیشرفته و به روز

امید به راه اندازی درمانگاه
 24 ساعته در بیمارستان قدیم

عابد نعمتی، نی ریزان فارس:

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان نی ریز آخرین 
وضعیت بیمارستان قدیم و امکانات بیمارستان جدید را 
بهره برداری  تشریح کرد. دکتر داور آل داود در آستانه 
از بیمارستان شهدای سالمت نی ریز، با بیان این که این 
قدیم  بیمارستان  از  بیشتر  تخت خواب  بیمارستان 40 
دارد، اظهار داشت: »بیمارستان شهدای سالمت با 1۵0 
تخت فعال در فضای فیزیکی بسیار مناسب و افزایش و 
تجهیز وسایل پزشکی پیشرفته و به روز، آغاز به کار کرده 

است...    ادامه در صفحه 4

 در دهه فجر:

افتتاح ساختمان 
مدیریت بحران 

و چند پروژه دیگر
3 / عکس: شهرداری نی ریز

دغدغه های زیست محیطی
در دفتر رئیس دادگستری

 / معدن بدون مجوز محیط زیست واگذار نشود / پیگیری دریافت حق آالیندگی / مجازاتهای جایگزین برای شکار
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سیاه، سفید، خاکستری

رودخانه فصلی تارم نی ریز
عکس:  فاطمه شکیبافر/ بهمن 1400

سکانس آخر

  فرشته حسینی: اگر تجربه عشق 
را نداشتم، نمی توانستم »دسته 

دختران« را بازی کنم/ در بازیگری 
خیلی از نوید محمدزاده یاد گرفتم

مسابقات قوی ترین مردان ایران در نوروز 
1401 اجرا می شود

گرگ دست آموزی که در فیلم »برف 
آخر« حضور داشت، کشته شد. بارش 

برف در کیاسر سبب تخریب دیوار محل 
نگهداری این گرگ دست آموز شد

فیلم قهرمان به جمع ۵ نامزد فیلم های 
غیرانگلیسی زبان اسکار راه نیافت

ماجرای ساخت یک فیلم در باغ 
عفیف آباد شیراز

»داریوش پیرو« طراح صحنه و دکور: 
یک میخ به بناهای تاریخی زده و اضافه 

نشد

ناپدید شدن المان ژیان نوستالژیک 
برنامه عروسکی چاق و الغر در تهران!
رئیس اداره زیباسازی شهرداری: این 

المان به دلیل فرسودگی در دست 
بازسازی و مرمت است و به زودی در 

جایگاهش قرار می گیرد

لیال حاتمی برنده جایزه افتخاری 
جشنواره وزول فرانسه شد

لتا منگیشکر 
معروف به »بلبل 
بالیوود« و »ملکه 
ملودی« و یکی از 
قابل احترام ترین 

خوانندگان هند در 
۹۲ سالگی بر اثر 

عوارض ابتال به کرونا 
درگذشت

نقد نوشت
به  وحشت  ژانر  در  ایرانی  فیلمی  پوست 
نویسندگی کارگردانی برادران بهمن و بهرام 
مصباح  محمدرضا  تهیه کنندگی  و  ارک 

محصول سال 13۹۷ و به زبان ترکی است.
اثر  دومین  پوست  »سویوق«،  فیلم  از  پس 

سینمایی برادران ارک است.
محمود  مسعودی فر،  فاطمه  قامتی،  جواد 
نظرعلیان، ناصر هاشمی و هادی افتخارزاده 

در این فیلم به ایفای نقش پرداخته اند.
این فیلم برای نخستین بار در سی و هشتمین 
جشنواره فیلم فجر به نمایش در آمد و در 
تاریخ ۲1 مهر 1400 در سینماهای سراسر 
کشور اکران شد و توانست 831.08۷.۹00 
و  »فیلیمو«  در  همچنین  بفروشد.  تومان 
»نماوا« در شبکه نمایش خانگی ایران نیز به 

اکران آنالین در آمد.
در نقد فیلم می توان نوشت:

فیلم بین توّهم و واقعیت است. قاب بندی های 
زیبای فیلم یکی از نکات مثبت کارگردانی 
است. استفاده از حیوانات بومی که در فیلم 
»حیوان« دیدیم این جا نیز می بینیم. برادران 
ارک توانستند به خوبی زیست و دین خود به 
شهر تبریز را ادا نمایند. موسیقی به فضای 

فیلم کمک زیادی می کند.
و  ژانرها  تکرار  این  میان  در  پوست  فیلم 
ناب  گوهر  یک  ایران،  سینمای  سوژه های 
تلقی می شود و ساختن آن برای یک فیلم 
اولی گزینه بسیار پرریسکی محسوب می شده 

 است.
برادران ارک اما جسارت و شجاعت خاصی 
داشته اند تا داستان ترسناک و وفولکلوریک 
خود را روایت کنند. دیدن این فیلم را بدون 

حضور کودکان به شما توصیه می کنیم...

شهر فرنگ
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پوست
موضوع این فیلم عشق، جادو و خرافه پرستی است و دربارٔه خانواده ای است که شامل یک مادر و پسر هستند و 

زندگی آن ها به دلیلی دچار مشکل می شود. فیلم برداری این فیلم، در روستای باویل شهرستان اسکو و میالن 

آذربایجان شرقی انجام گرفته.

روایتگر داستان مردی به نام آراز است که در جوانی عاشق دختری مسیحی به نام مارال بوده، ولی مارال با مرد 

دیگری ازدواج می کند. در روستای آنها خرافات زیادی پیرامون جادو و جمبل و نفرین… وجود دارد و مادر آراز نیز 

در این زمینه ها مهارت دارد. او کم کم متوجه می شود که نرسیدنش به مارال به واسطه دعایی بوده که مادرش در 

یک پوست نوشته و تصمیم می گیرد این دعا و دیگر طلسم های وارد شده به زندگی اش را نابود کند. در این راه هر 

چه بیشتر به مارال نزدیک می شود، حال مادرش بدتر می شود و یک دو راهی سخت برای او به وجود می آید.
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