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نخستین جشنواره 
ملی شعر فاطمی 

در نی ریز

خداحافظی
مدارس با 
کالس های مجازی

رهایی از بن بست ها
اسماعیل عسلی / سردبیر روزنامه عصر مردم

تجمعات  و  گوناگون  اقشار  مطالبات  تراکم 
و  رفته  نشانه  را   1401 بودجه  صنفی ، 
نمایندگان مجلس شورای اسالمی که وجاهت 
اجتماعی و موقعیت جناحی خود را در تیررس 
چشمداشت های روزافزون و آماج نگاه ملتمسانه 
و  طرحی  با  روز  هر  می بینند  مردم  اکثریت 
الیحه ای که در راستای پاسخگویی به مطالبات 
روزآمد تنظیم گردیده خبرساز می شوند ، یک 
افراد  روز به دنبال تأمین بودجه مسکن برای 
دیگر  روز  و  هستند  بی سرپناه  خانواده های  و 
شاهد تجمع اعضای صندوق بازنشستگی و روز 
بعد باید شاهد مکاتبات و طومار زیان دیدگان 
سرمایه گذار در بورس باشند. بحث زمین خواری 
ارز  نبود  و  بود  و ساخت و سازهای غیرمجاز ، 
خارجی،  سیاست  دورنمای  420هزارتومانی، 
خشکسالی و بحران آب و روند نزولی زاد و ولد و 
پیری جمعیت و مهاجرت نخبگان نیز به قوز 
باالقوز تبدیل گردیده و از آنجایی که انتظارات 
عمومی با توجه به همسویی قوای سه گانه برای 
حل سریع مشکالت افزایش یافته، تمامی دست 
اندرکاران به موازات دغدغه های کرونایی هر روز 
ایده ای تازه و تجربه نشده را برای عبور از بحران 

کنونی پیشنهاد می دهند. 
به موازات اشاره های نیم بند به قوانین ناکارآمد 
و سوء مدیریت ها ، هم اکنون دولت نیم نگاهی 
ترمیم آمیز هم به توزیع عادالنه یارانه ها دارد تا از 
این رهگذر آبی بر آتش  گر گرفته اقشار کم درآمد 
بریزد و با ایجاد تغییر در قوانین مالیاتی و فروش 

اموال مازاد دولتی ، خزانه خالی را پر کند.
ادامه در صفحه 3

اهداء وسایل ورزشی 
زنده یاد خوش اقبال

به هیئت کشتی

6 برابر خطرناک تر  از 

رانندگی در حالت مستی

مرگ دلخراش کارگر 
جوان زیر سنگ 30 تنی

ورود نی ریز
به پیک ششم

9    اُمیکرونی

تا هی دیروز تو 
کپِّی هندونه 
اُْو  میخوردن

سرمقاله خبرها

ماجراهایمنوبیبی
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فوالد استخدام می کند
۴۵۵ نفر از دیپلم به باال

7000 نی ریزی 
در انتظار مسکن
سهمیه اعالمی: ۳۸۰۴ نفر

محمد جاللی، نی ریزان فارس:

و  استانی  مسئوالن  حضور  با  مسکن  جهش  جلسه 
شهرستانی برگزار شد و در آن اعالم گردید که 7297 نفر 
متقاضی مسکن هستند در حالی که سهمیه شهر نی ریز 

۳۸04 نفر می باشد.
البته درخواست ها در دو بخش شهرستان نی ریز به این 
وسعت نیست و در بخش پشتکوه و شهر مشکان 4۵0 
سهمیه در نظر گرفته شده است که تاکنون ۳00 نفر 
ثبت نام کرده اند. همچنین در شهر قطرویه 2۵۶ سهمیه 

در نظر گرفته شده که تاکنون 10 نفر ثبت نام کرده اند.
و  شمس  به  خطاب  نی ریز  فرمانداری  عمرانی  معاون 
حق بین مشاوران استانداری که به شهر نی ریز آمده بودند 

گفت:...
 ادامه در صفحه 3

محمد جاللی، نی ریزان فارس:

مجتمع فوالد غدیر نی ریز قرار است در خرداد 1401 کارخانه فوالدسازی خود را راه اندازی کند و به همین دلیل بناست از 4۵۵ نیرو جهت جذب در این کارخانه استفاده نماید. بر پایه آنچه که محسن 
مصطفی پور مدیرعامل مجتمع فوالد غدیر نی ریز اعالم کرده است 4۵۵ نفر از دیپلم به باال در رشته های مختلف به کار گمارده خواهند شد. افراد پذیرش شده از بین داوطلبان شهرستان نی ریز یا استان فارس 

ادامه در صفحه 3انتخاب می شوند.
//

86 کالس خیرساز در نی ریز

7۴ کالس در دست ساخت

3 / عکس: امید شهدان

تبلیغات در
فضای مجازی نی ریزان فارس

شامل تلگرام، واتس آپ، اینستاگرام و سایت هورگان
پست روزانه  1۵0 هزار تومان - پست آخر شب:   200 هزار تومان

0930   731   1808

هفته نامه  اجتماعی- اقتصادی- فرهنگی- ورزشی استانهای فارس و کرمان
صاحب امتیاز و مدیر مسئول: غالمرضا شعبان پور / سردبیر: امین رجبی -      زیر نظر شورای نویسندگان

نشانی: فارس / نی ریز / خیابان طالقانی/ مؤسسه  فرهنگی هنری کوثر نورتارم / طبقه سوم
شماره های تماس: )دفتر(  07153830903   / )دورنگار( 07153830901/ )پیامک(  10009178001808 / )همراه( 1808 800 0917

neyrizanfars.com

 info@ neyrizanfars.ir 

issn:2383.-3238چاپ: چاپخانه  عصر مردم / شمارگان: 20 هزار نسخه

0917 800 1808
@neyrizan.farsصفحه آخر

10 بهمن 1400  / شماره 370

سکانس آخر

رضا بنفشه خواه:
بابت بازی در »نیسان آبی« متأسفم. او 
در همان قسمت اول فوت کرد و کارش 

تمام شد!

با تفاهم صورت گرفته بین ساترا، فیلیمو 
و تیم تولید »جیران«، پخش قسمت 

اول سریال »جیران« به روز یکشنبه 24 
بهمن ماه موکول شد

ساخت سریال »طالق« ابوالقاسم 
طالبی با سرقت تجهیزات سینمایی 

متوقف شد!

نیسان آبی سانسور شد!
واکنش کارگردان به ساترا: دلواپسان 

نگران نباشید!   خویشاوندی سحر 
قریشی و مهدی طارمی سانسور شد!

فرهاد دریا، آواز خوان مشهور افغان در 
واکنش به آتش زدن وسایل موسیقی 

در پکتیا توسط طالبان: 
موسیقی نمی میرد

پدیده جوکر: پول برای اجاره خانه ندارم 
مجید شاپوری: در دفتر کاری یکی از 

دوستانم زندگی می کنم و شب ها آنجا 
می خوابم چون از عهده اجاره خانه 

بر نمی آیم

بهروز افخمی که سرانجام پس از 
گذشت بیش از یک دهه، فیلم »فرزند 

صبح«  را آماده اکران کرده، تصمیم 
گرفته با همین فیلم از فیلمسازی در 

سینمای ایران خداحافظی کند

جانی دپ با نقش لوئی پانزدهم به 
سینماها بازمی گردد

پرویز پرستویی، فاطمه گودرزی و 
محمد کاسبی برگزیدگان جشنواره

نوستالژیک جشنواره فیلم فجر

شهر فرنگ

/     محمد جاللی، نی ریزان فارس

تبلیغات سریال »جزیره« قبل از انتشار، ماهها 
آغاز شد و همه را به انتظار کشاند؛ می گفت با 
انبوهی از بازیگران مطرح از محمدرضا فروتن، 
اکبر  تا  گرفته  قاضیانی  هنگامه  حجار،  میترا 
حتی  و  تشکر  بهنام  شاکری،  غزل  زنجانپور، 
خواننده این روزهای پاپ ایران یعنی امیر مقاره 

آمده تا غوغا کند!
کارگردانش هم دارای کارنامه ای با اقبال مردمی 
بود یعنی کسی که پایتخت را به شماره ۶ رساند 
و در هر قسمت از آن مخاطبان فراوانی را به خود 

جذب کرد.
سیمای  شده  شناخته  چهره  مقدم  سیروس 
جمهوری اسالمی ایران حاال پس از 14 هفته 
که  پایانی  رساند.  پایان  خط  به  را  جزیره 
می گویند فصل اول آن است هرچند در همین 
14 قسمت نخست نیز چندان شاهکاری ارائه 

نشد...
می شود  شاهزاده شروع  افراد  معرفی  با  فیلم 
»شاهنگ«،  نام  به  فردی  خانواده  از  افرادی 
کسانی که زندگی اشان تفاوت دارد، در پنت 
هاوس و در مرتفع ترین برج کیش شنا می کنند 
و مردم عادی را به رسمیت نمی شناسند اما 
اختالف و جنگ قدرت مثل موریانه به جانشان 
افتاده و دیوانه وار آنها را در گرداب مرگ فرو 
برده است، هر چند یک نفر از خودشان بارها و 
در قسمتهای مختلف آن را پیش بینی کرد ولی 
برای تداوم سریال بنا نیست کسی برای این 

پیش بینی ها تره خورد کند!
سریال  و فیلم های ایران در این راستا کمک 
نبوده،  مجموعه هایی که همیشه شاهزاده و گدا 
را با تعاریف مختلف روبروی هم قرار می دهد از 
گنج قارون فردین گرفته تا همین جزیره که به 

تازگی به کار خود پایان داده است.
که  است  روزنامه نگاری  دختر  گدا،  اینجا 
دلیل  به  و  دارد  اقتصادی  و  قطور  پرونده ای 
راهی  است  قرار  روزنامه  در  افشاگری هایش 
زندان شود، هم از پول بدش نمی آید! و هم عاشق 

و دلداده فردی که شاهزاده است!
به  را  کیش  تا  دارد  بنا  جزیره  بین  این  در 
سرزمینی رؤیایی تبدیل کند و از تمام امکانات 
آنجا بهره گرفته از هلیکوپتر و هواپیما تا دریا 
و کشتی های تفریحی! هر چند در این راستا 
جلوه های کامپیوتری هم به وفور در آن دیده 
می شد و هواپیماها و بالگردهای مجلل چیزی 

جز حقه های کامپیوتری نبود.
در این سریال جلوه های ویژه سریال پایتخت به 
تصور کشیده شد. غرق شدن نقی و خانواده اش را 
تصور کنید دقیقًا می توان آن را با گرفتار شدن دو 

کاراکتر اصلی این سریال در دریا مقایسه نمود.
و  نویسنده  طالب آبادی  علی  می رسد  نظر  به 
آنچه  مجموعه  این  کارگردان  مقدم  سیروس 
را که در پایتخت رخ داد با ژانر عاشقانه ترکیب 
کرده تا نمره قبولی پایتخت را در سریال جزیره 
ثبت کند اما این سکانس  با چراهای فراوانی 

روبرو شد؟
- ارشِد بیمار که همیشه یک بادیگارد و دکتر به 
همراه دارد و خود می داند که به تنهایی مرگ 
در انتظارش است چرا بی مقدمه دست به این 

کار می زند؟
- تنها با دو سه دیالوگ، »صحرا صراف« را راضی 
کند که با او همراه شود و او هم می پذیرد و آنها 
تک و تنها با یک کشتی خراب و دریای طوفانی 

روبرو می شوند تا عشق ایجاد گردد.
دیده  هم  قسمت ها  از  برخی  در  شتابزدگی 
می شود آنجا که میترا حجار جمله ای را به اشتباه 
می خواند و یک بار دیگر درست آن را تکرار 

می کند اما تدوینگر فراموش می کند که توپوق 
میتراحجار را حذف کند! و برخی ها نوشتند که 

این توهین به شعور تماشاگر محسوب می شود!
به نظر می رسد نمی توان به جزیره نمره قبولی 
داد؛ او از دل جامعه بلند نشده و بسیاری از 

مسائل آنها غریب و نامفهموم بود.
سریال ها و فیلم ها باید برگرفته از آن چیزی 
فیلم  اگر  می دهد،  رخ  جامعه  در  که  باشد 
»قهرمان« یا »فروشنده« و یا »درباره الی« با 
اقبال جهانی روبرو می شود و جوایز بین المللی 
می گیرد و اشک همه را برای کاراکترهایش در 
می آورد بدان دلیل است که کاری به داستان 
شاهزاده و گدا ندارد بلکه نگاه می کند امروز در 
جامعه چه خبر است؟ حتی در ژانرهای طنز و 
کمدی همین مسئله مصداق پیدا می کند به 
عنوان نمونه »گشت ارشاد ۳« و »دینامیت« که 
حاال به فروش تاریخی 40 میلیاردی رسیده اند 
حال  مسائل  موضوعش  که  است  دلیل  بدان 
جامعه است، کسی که آن را می بیند با کاراکتر 
همزاد پنداری می کند. صد البته که این مسئله 
را کارگردان جزیره کسی که پایتخت را به اقبالی 
بی نظیر رسانده به خوبی می داند اما در جزیره 

نشد آنگونه که انتظار می رفت.
اقیانوسی  در  را  جزیره  که  مسئله  مهمترین 
از سؤاالت بی جواب رها کرد مربوط به قسمت 
پایانی است. مگر می شود با هزاران پازل چیده 
هم  باز  و  گذاشت  بی جواب  را  سریال  نشده 
موضوع جدیدی را مطرح نمود و مخاطب را مات 

و مبهوت رها کرد؟
آیا در فصل های بعدی جزیره آن چیزی رخ 
خواهد داد که در تبلیغات بدان پرداخته شد؟ 
بی تردید داشتن بازیگران مطرح خود تضمینی 
برای فروش است اما اینکه داستان چه باشد 

بسیار مهمتر از اهمیت دادن به چهره هاست؟

جزیره؛ بازی تکراری شاهزاده و گدا
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رهایی از بن بست ها
ادامه از صفحه یک

در  نمایندگان  پراکنده  تالش های  می رسد  نظر  به   ...
نطق های پیش از دستور با محوریت یاد آوری چالش های 
پیش رو، دیگر حتی اثری موقتی و تسکین بخش هم نداشته 
باشد چرا که تمامی کاستی ها سر در گریبان مشکالت 

ساختاری دارد. 
معضل زباله گردی برادر خوانده کاهش قدرت خرید است 
و بی خانمانی با مهاجرت هم پیاله اند و پیری جمعیت و 
بحران های اجتماعی هم سر در یک آبشخور دارند. بنابراین 
طرح ها و لوایحی که به صورت جزیره ای مورد بررسی و 
تصویب قرار می گیرند ، چاره ی کار نیستند . جامعه ی ما به 
انواع بیماری ها مبتالست به طوری که تجویز دارویی برای 
یک بیماری چه بسا موجب وخامت بیماری دیگری گردد . 
نه بورس و نه بانک ها و نه تجار و بازرگانان و نه انبوه سازها  
را نمی توان با توصیه های بخشنامه ای به راه آورد . از یک 
بانک های  صدای  خالی  خانه های  بر  مالیات  بستن  سو 
انبوه ساز را درمی آورد و از سویی دیگر جلوگیری از تعطیلی 
کارخانجات مشکل دار موجب مخدوش شدن قوانین ناظر 
بر روابط کارگر و کارفرماست . نه می توان از خروج نخبگان با 
ایجاد موانع جلوگیری کرد و نه خانواده ها به امید امتیازات 

حداقلی زیر بار فرزندآوری می روند! ... 
پس چاره ی کار چیست؟! شاید با نزدیک شدن رسانه ها به 
افکار عمومی بتوان مردم را تخلیه ی روانی کرد . چون درد 
دل کردن کمک می کند تا بخشی از فشارهای روحی به زبان 
منتقل شود . تغییر زاویه اندک صدا و سیما ظرف چند ماه 
اخیر بازخوردهای خوبی داشته اما کافی نیست. این اقدام 
مکانیزم چندان پیچیده ای هم ندارد . همین که صدا و سیما 
با دعوت از صاحب نظران و افراد به معنای واقعی متخصص 
و فاقد گرایش جناحی و پیشینه ی اجرایی دعوت کند تا 
شرایط موجود را برای مردم تبیین کنند و زنگ گفتمان ملی 
را به صدا درآورند، به تدریج زمینه ی پاسخگو کردن تمامی 
کسانی که کوتاهی کرده اند فراهم می شود و تعریفی نوین 
از خطوط قرمز با محوریت منافع ملی شکل می گیرد که به 
باال رفتن آستانه تحمل مردم و همراهی آنها با دولت کمک 
می کند . به موازات چنین اقدامی مرکز پژوهش های مجلس 
که در مقایسه با نهادهای موازی عملکرد قابل قبول تری 
داشته ، در راستای تقویت بدنه کارشناسی مهمترین نهاد 
مشورتی از اساتید دانشگاه و همچنین صاحبان خرد و 
تجربه و دلسوز دعوت کند در جلسات غیرعلنی به تشریح 
وضعیت کشور و ترسیم افق های پیش رو برای نمایندگان 
بپردازند . برداشتن چنین گام هایی برای تقویت احساس 
هم سرنوشتی و کاستن از حجم چالش های داخلی الزم 
است. آنچه مسلم است تالش ها باید معطوف به همگرایی 
باشد نه پراکندگی . از منظری منصفانه ، تجدید نظر در 
برخی سیاست ها در راستای منافع ملی توسط هر جناحی 
سرزنش  برای  دستاویزی  عنوان  به  نباید  شود  دنبال 
موضع گیری های گذشته آن جناح مورد هجمه قرار گیرد . 
این گونه امور را باید به داوری افکار عمومی واگذار کرد، مهم 
این است که با برداشتن موانع ایذایی، کوچه های بن بست 
را به خیابان و خیابان ها را به بزرگراه های بین المللی وصل 
کنیم و از نگاه جزیره ای رها شویم و ارتباطی هدفمند با 
کشورهای منطقه و جهان برقرار کنیم و از تهدیدها فرصت 
بسازیم و فقط و فقط به مردم بیندیشیم چرا که خشنودی 

خدا در گرو خشنودی مردم است. 
از  جناحی  تحلیل  مردم  اکثریت  که  داشت  اذعان  باید 

وضعیت کشور ندارند.

7000 نی ریزی در انتظار مسکنسرمقاله
سهمیه اعالمی: ۳۸۰۴ نفر

نخستینجشنوارهملیشعرفاطمیدرنیریز

ادامه از صفحه یک
... شهرستان نی ریز بر پایه سرشماری سال 1۳۹۵ دارای 81.067 
نفر جمعیت می باشد که از این تعداد ۵۳.۳41 نفر در شهر نی ریز و 

27.726 نفر در روستاها ساکن هستند.
میرزایی با اشاره به اینکه شهرستان نی ریز دارای بافت فرسوده 
مصوب است گفت: یکی از مکان های پیشنهادی برای ساخت 
مسکن همین بافت های فرسوده می باشد و بر پایه آنچه که در 
رسانه ها اعالم شده است بناست تا آنهایی که توانایی ساخت 
مسکن ندارند و در دهک های پایین جامعه قرار گرفته اند 80 

درصد هزینه ساخت توسط دولت تأمین شود.
وی جمعیت شهر نی ریز را بر پایه آمار سال ۵۳.۳41 نفر عنوان 
کرد و گفت: نی ریز یک شهر مهاجرپذیر است و قطعًا این آمار 

افزایش داشته است.
معاون فرماندار از پیشنهاد تأمین زمین در دو نقطه شهر برای 
طرح جهش مسکن خبر داد و گفت: یک قطعه زمین ۵۹ هکتاری 
کنار دانشگاه که در حریم اما خارج از محدوده است؛در نظر 
گرفته ایم همچنین یک زمین 47 هکتاری ادامه مسکن مهر 

نی ریز پیشنهاد دوم ماست.
او در ادامه پیشنهاداتی برای اجرای بهتر طرح جهش مسکن ارائه 

داد:
- خدمات روبنایی و زیربنایی را قبل از اجرای طرح در نظر بگیرید 
و برایشان برنامه ریزی نمایید مثل ساخت درمانگاه، مدرسه، 

نانوایی، کالنتری و...
- باید هرچه سریعتر ساخت مسکن شروع شود. متأسفانه قیمت 
یک قطعه زمین که تا چند سال پیش ۵0 میلیون تومان بود در 

نی ریز به یکباره به محدوده یک میلیارد تومان رسیده است!
به فرهنگ مردم نی ریز  توجه  با  تا  این است  - پیشنهاد من 
مسکن ها را به صورت دو طبقه بسازید و ساخت آنها را به افراد 

متقاضی واگذار نمایید.

مالک ارزیابی مسکن است
در ادامه حق بین نماینده استانداری با بیان اینکه تمام موانع و 

مشکالت دو طرح مسکن مهر و اقدام ملی را شناسایی کرده اند 
گفت: فرآیند مجوزها مربوط به هر اداره ای که باشد باید در 
کمترین زمان انجام و حداکثر دو هفته برای آن در نظر گرفته 

شود.
کم کردن هزینه ها برای افرادی که خانه ندارند از اولویت ماست؛ 
از شورای شهر شهر می خواهیم تا در دفترچه عوارض سال 1401 
این مسکن ها در نظر  برای صدور پروانه  را  تخفیف های الزم 

بگیرند.
مدیران شهرستان این را دقت داشته باشند که مالک ارزیابی 
مدیران در استان اقدامات مؤثری است که در زمینه مسکن انجام 

می  شود.
در این بین بهجت مسئول حقوقی شهرداری نی ریز اعالم نمود که 

تخفیف ۵0 درصدی در صدور پروانه را اعالم کرده اند.

مدرسه و کالنتری مسکن مهر
رئیس راه و شهرسازی با ارائه زمین های واگذار شده به ادارات، 
خیرین و سازمانهای مختلف گفت: در رابطه با امکانات مسکن مهر 

قرارداد جدیدی با پیمانکار برای ساخت مدرسه بسته شده است.
همچنین دو مدرسه نیز یکی به آموزش و پرورش و یکی به بخش 

خصوصی واگذار گردیده است.
در رابطه با ساخت کالنتری و درمانگاه مسکن مهر قرارداد با 

پیمانکاران قبلی فسخ و به زودی پیمانکار جدید معرفی می شود.

4 میلیون خانه در 4 سال
در ادامه این جلسه شمس مشاور استاندار با بیان اینکه قرار است 4 
میلیون مسکن در طی چهار سال ساخته شود گفت: در زمان آقای 
احمدی نژاد اعالم شد که دولت قرار است 2 میلیون مسکن مهر را 
در طی 8 سال بسازد که بزرگترین پروژه مسکن سازی دولت به 
شمار می رود و در نهایت هم در طی 8 سال یک میلیون و 400 هزار 
مسکن ساخته شد اما اینکه بتوانیم در 4 سال 4 میلیون مسکن 
ایجاد کنیم کار بسیار سختی است و برخی ها عنوان می کنند که 
زیرساختهای مهیا نیست اما باید با همکاری تمام دستگاه های 

دولتی و با ایجاد قرارگاه جهادی که مدیریت آن در شهرستان بر 
عهده فرماندار گذاشته شده این مسئله را به پیش ببریم.

سهم فارس 260 هزار خانه
سهم استان فارس از این 4 میلیون مسکن 260 هزار واحد اعالم 
شده است. پس هیچ کدام از مسئوالن ساعت کار ندارند، تعطیلی 

ندارند و باید بین همه دستگاه ها هماهنگی ایجاد شود.
وی با بیان اینکه مالک استعالم دستگاه ها خود شهرستان است 
نه استان آن را برای تسهیل در صدور مجوزهای الزم اعالم کرد و 
عنوان نمود: برخی از دستگاه های یک هفته و برخی دیگر دو هفته 
فرصت دارند تا نظر نهایی خود را اعالم کنند و اگر این مهلت به 
پایان رسید به منزله مثبت بودن نظر دستگاه ها خواهد بود و اگر 
اداره ای به هر زمینی پاسخ منفی داد باید پیشنهادی که بتوان آن 

را اجرا کرد نیز ارائه دهد.

مکانی بدون زیرساخت
وی با انتقاد از اینکه مسئوالن شهرستان دنبال مکانی بدون 
زیرساخت های الزم در پشت دانشگاه آزاد نباشند گفت: البته ما 
با آن موافقت می کنیم منتهی قبل از آن باید لیست زمین های 
متعلق به دولت که در بیست سال گذشته به آنان واگذار شده اما 
هیچ اقدامی روی آن انجام نگرفته است تهیه شود و اگر به فرض 
مثال قرار بوده ورزشگاهی ساخته شود و نشده قرارگاه جهادی 
که در استان قرار دارد به فوریت خلع ید آن زمین را صادر و برای 
امر مسکن واگذار خواهد شد. این را هم بگویم که دولت یکی از 
بزرگترین زمین خواران به شمار می رود و ما باید آن را مدیریت 

کنیم.
وی همچنین در ارتباط با ساخت مسکن های مهر به صورت دو 
طبقه گفت: برای 4 هزار متقاضی که در نی ریز وجود دارد 40 
هکتار زمین نیاز است و در ادامه ادارات خدمات رسان نیز باید 
زمین  هایی برای زیرساخت ها داشته باشند که نیاز است 60 

هکتار زمین در اختیار باشد.

فاطمه زردشتی نی ریزی، نی ریزان فارس:
نام  با  فاطمی  شعر  ملی  جشنواره   اولین 
دادگستری  همت  به  طوبی«  سایه سار  »در 

شهرستان نی ریز برگزار شد.
دی ماه   ۳0 پنج شنبه  که  جشنواره  این  در 
اختتامیه آن با اجرای مجری مطرح کشوری 
صابر خراسانی و همراهی مدیرکل دادگستری 
فارس، فرهاد طهماسبی نماینده مجلس و سایر 
مقامات استانی و شهرستان برگزار شد، 14 
شاعر از نی ریز و دیگر نقاط کشور به شعرخوانی 

در رثای حضرت فاطمه)س(  پرداختند. 
این  در  نی ریز  دادگستری  رئیس  غضنفرنژاد 
ارتباط گفت:  210  اثر از 20  استان به جشنواره 

ارسال شد که داوران 8  قطعه را انتخاب کردند. 
وی ادامه داد: برخی می پرسند چرا مجموعه 
قضایی وارد چنین مقوله ای شده که در پاسخ 
به این عزیزان باید بگویم خیلی از آسیب هایی 
که ما با آن مواجهیم، دستگاه های دیگر با آن 
مواجه نیستند و اینجاست که دستگاه قضایی 

باید وارد مقوله هدایت گری شود که الزمه آن، 
ایجاد بستری مناسب برای افراد جامعه است و 

از مهمترین آنها، مقوله فرهنگ می باشد.
ما با این کار سعی کردیم یک هویت جدید در 
کنار سایر هویتهای مثبت جامعه برای مردم 
ایجاد زمینه های  ایجاد کنیم و ضمن  نی ریز 
آموزه های  و  آگاهی ها  پذیرش  جهت  الزم 
مثبت برای افراد جامعه که از مهمترین عوامل 
پیشگیری از آسیب های اجتماعی و جرم است، 
عماًل برچسب ها و لیبل های منفی را که خود 
مانع رشد افراد است کمرنگ کنیم. تمام این 
اقدامات تأثیر بسیار مثبتی در راستای رشد و 

اعتالی جامعه دارد.
ادامه حجت االسالم سید کاظم موسوی  در 
رئیس کل دادگستری استان فارس با بیان اینکه 
نیمی از جمعیت جامعه زنان هستند و بر  نیمی 
دیگر مؤثر هستند گفت: در دادگستری برخالف 
اینکه همه فکر می کنند تنها به جرم و جنایت 
رسیدگی می شود، به امور دیگری نظیر امور 

فرهنگی نیز پرداخته می شود و یکی از اهداف ما 
پیشگیری است.

از  می توان  که  ثمره ای  بهترین  گفت:  وی 
دعاوی  که  است  این  گرفت  همایش ها  این 
خانوادگی در شهرها کم شود. چون یکی از 
معضالت ما زیاد بودن دعاوی خانوادگی است و 

قضات ما واقعًا از این موضوع کالفه اند.
احد  فال اسیری،  مهدی  سید  حجت االسالم 
هادی  نیکو،  طاهره  حقیقی،  آرزو  ده بزرگی، 
فردوسی، ایوب پرندآور، اعظم زارع، مجتبی 
سیدرادمهر  صادقی،  مجتبی  خرسندی، 
موسوی و محمد قائدی از افراد شعرخوان در 

این جلسه بودند.
این نشست که با استقبال گسترده  مردم همراه 
بود با همکاری ادارات دولتی شهرستان، اداره 
کل حوزه هنری فارس، شهرداری نی ریز، بسیج 
هنرمندان فارس، مجتمع فوالد غدیر نی ریز، 

انجمن های ادبی، و... برگزار شد.
در پایان به افراد برگزیده جوایزی اهداء شد.

//

//

86 کالس خیرساز 
در نی ریز

74 کالس در دست ساخت
امید شهدان، نی ریزان فارس:

مراسم تجلیل از خیرین مدرسه ساز شهرستان نی ریز 2۹ دی ماه، 
در آموزشگاه زنده یاد نعمت ا... مسروری برگزار شد.

امیر ولی زاده مدیر سابق آموزش و پرورش با پرداختن به اهمیت 
کار خیرین گفت: درحال حاضر 86 کالس درس از مدارسی که 
نوساز هستند و طی چندسال اخیر ساخته شده اند توسط خیرین 
به نام های مرحوم قاسمی نژاد و خانم بامداد، شهیدان توکل، آقای 
دکتر خلق ا...، خانم طاهره یاقوتی و مرحوم جلیل سلیم جواهری، 
مرحوم محمد اطمینان، مرحوم اصالن علیخانی، مرحوم نعمت ا... 
مسروری و مرحوم فاطمه آزاد بوده و حدود 74  کالس آن هم 

درحال احداث است. 

مدارس به نام خیرین
مراد هدایت فرماندار نی ریز صحبت هایش را با گرامیداشت هفته 
شوراهای آموزش و پرورش آغاز کرد و گفت: »جا دارد تشکر کنم از 
خیرینی که مخصوصًا در ۳ سال گذشته بسیار خوش درخشیدند 
و جا دارد تشکر نمایم از آنانی که در قدیم برای شهرستان افتخار 

آفریدند مثل زنده یاد حبیب اله فرهمندی! 
این عزیزان از ماحصل درآمدی که داشتند بنای نیک گذاشتند. لذا 
تقاضا دارم به هیچ عنوان مدارسی که خیرین در ساخت آن سهم 
داشتند به اسم دیگری نام گذاری نشود و بگذارند این راه زمینه ای 

برای ترویج کار نیک باشد.
فرماندار نی ریز با بیان اینکه مجمع خیرین مدرسه ساز نی ریز تنها 
مجمعی است که بیشتر اعضای آن فرهنگی هستند ابراز خرسندی 
نمود و گفت: ساختمان اکثر مدارس ما در شهر و روستا قدیمی و 

فرسوده هستند. 
فرماندار نی ریز تصریح کرد: می توان از ظرفیت کارخانجاتی که در 
شهرستان هستند در این امر خداپسندانه استفاده نمود و بخشی 
از کار را قبول کرد و درنهایت مدارسی در شأن مردم شهرستان 

نی ریز احداث نمود.
او در ادامه گفت: برخی از مدارس نیاز به سالن امتحانات و یا 

نمازخانه دارند، استدعا دارم خیرین در این رابطه هم کمک کنند.
سرافراز موصلی مدیرکل نوسازی مدارس استان که به صورت 
ویدیوکنفرانس در جلسه شرکت کرده بود گفت: خیرین زیادی 
در ساخت مدرسه داریم که بنده از همه عزیزان تقدیر می کنم و 
ان شاءا... این روند ادامه پیدا کند و یک روز شهرستان نی ریز را به 

عنوان رتبه نخست در امر خیر استان فارس قلمداد کنیم.
در بحث اعتبارات دولتی به همان نسبت که خیرین کمک کنند 
قطعًا پروژه های نیمه تمام خیرین در آن تعریف خواهد شد و از این 
طرف اعتبارات دولتی هم مبالغ بیشتری به سمت نی ریز سوق پیدا 

خواهد کرد.
مسعود طبیعی مدیرعامل مجمع خیرین  مدرسه ساز گفت: طی 2 
ماه اخیری که بنده در این مجمع خدمت می کنم این مجمع قوت 

گرفته و به صورت رسمی کار خود را آغاز کرده است.
کانون  در  مدرسه ساز  خیرین   مجمع  دفتر  راه اندازی  طبیعی 
فرهنگی تربیتی احمد نی ریزی جهت برگزاری جلسات با خیرین، 
راه اندازی پیج اینستاگرامی و گروه واتس آپ در فضای مجازی، را 
از اولین اقدامات خود نامید و از اعضای مجمع خواست که چنانچه 

خیری را می شناسند به وی معرفی کنند تا با او گفتگو شود.
طبیعی گفت: سعی داشته ایم در این مدت با نیکوکاران بیشتری 
حتی در خارج از کشور ارتباط برقرار کنیم و برای شهرستان 

پروژه های مهم و اثربخشی بسازیم.
سرکشی منظم از پروژه ها با همراهی مدیریت آموزش و پرورش 
اقدام ماست. همچنین شناسنامه تمامی پروژه هایی که  دیگر 

ساخته شده است،  در اختیار خیرین قرار دارد.
مدّون کردن اطالعات خیرین و قرار دادن در مجمع، ترویج و 
تشویق در فضای مجازی و زنده نگه  داشتن یاد و خاطره خیرین 
که در دهه های قبل کارهای خیر کرده اند همچون زنده یاد قطبی، 
زنده یاد بهرامی، زنده یاد فرهمندی و زنده یاد مسعود بزرگی از 

دیگر اقدامات ماست.
بنابراین خواهش می کنم چنانچه کسی را می شناسید در این 
زمینه به ما معرفی کنید. خواهش دیگری که دارم خیرین بزرگوار 
هر قدر می توانند گستره این کار خیر را توسعه دهند تا انقالب 

بزرگی در بحث مدرسه سازی رخ دهد.

آب پشت سد چشمه عاشق
 1۳.5 میلیون متر مکعب

آب پشت سد چشمه عاشق به 1۳.۵ میلیون متر مکعب 
رسید.

امید می رود بارش ها بار دیگر افزایش یابد تا شاهد ثبت 
رکورد سال 1۳۹۵ باشیم.

در ۳0 بهمن آن سال نزدیک به ۳0 میلیون متر مکعب آب 
وارد سد چشمه عاشق شد و رکورد آن تا به امروز پای برجا 
مانده است و روز به روز شاهد کاهش حجم آب پشت سد 

هستیم.
عبداله خیراندیش رئیس منابع آب نی ریز در گفتگو با ما 
اعالم نمود: حجم آب پشت سد 1۳.۵ میلیون مترمکعب 
است که حجم قابل استفاده 6 میلیون متر مکعب می باشد و 

ورودی اندکی دارد.

نخستینجشنواره
ملیتئاترخیابانی

»سردارعشق«درنیریز
روابط عمومی فرهنگ و ارشاد اسالمی:

خیابانی  تئاتر  ملی  جشنواره  نخستین 
گروه  دوازده  حضور  با  عشق«  »سردار 
نمایشی منتخب از سراسر کشور در نی ریز 

برگزار می شود.
به صورت  بار  اولین  برای  این جشنواره 
خیابانی و محیطی در نی ریز از روز جمعه 
در  بهمن ماه  دهم  یکشنبه  تا  هشتم 
محل های »امامزادگان و صحن شهدا«، 
کبیر  جامع  نماز« جنب مسجد  »پارک 
و خیابان قدس روبروی بانک ملت اجرا 

خواهد شد.
گروه های شرکت کننده از بین هفتاد گروه 
جشنواره،  در  شرکت  متقاضی  نمایشی 
روز  از  و  انتخاب  بازبین،  هیأت  توسط 
پنج شنبه هفتم بهمن ماه برای داوری و 

اجرای عموم وارد نی ریز خواهند شد.
این گروه ها شامل82 نفر آقا و ۵6 نفر 
اصفهان،  تهران،  از شهرستان های  خانم 
آبادان، الهیجان، فالورجان، ملک شهر، 
و  فسا  میناب،  همدان،  تهران،  ارومیه، 
نی ریز می باشند. از مجموع پانزده گروه 
منتخب، ۹ گروه در بخش داوری و 6 گروه 
خواهند  برنامه  اجرای  جنبی  بخش  در 
جشنواره  این  است  نوشتنی  داشت. 
بخشی از جشنواره بزرگ »سردار عشق« 
به میزبانی فارس است که بخش خیابانی 
و محیطی آن در نی ریز و سه بخش دیگر 
آن به ترتیب، »رادیو تئاتر« در شهر شیراز، 
و  آباده  در  صحنه ای«  »نمایش  بخش 
داراب،  در  »نمایشنامه خوانی«  بخش 
اجرا می شوند. آئین پایانی جشنواره روز 
دوشنبه یازدهم بهمن ماه در محل تاالر 
حافظ شیراز با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد 
اسالمی، چهره های برتر تئاتر، تلویزیون 
و سینما و مسئوالن کشوری برگزار و از 

برگزیدگان تقدیر خواهد شد.

فوالد  استخدام می کند
4۵۵ نفر از دیپلم به باال

ادامه از صفحه یک
tc.shirazu. داوطلبان واجد شرایط می بایست تا 21 بهمن به آدرس ...

ac.ir  مراجعه و اقدام به ثبت نام نمایند. جدول کامل رشته های مورد نیاز در 

صفحات7، 8، ۹ و 10 منتشر شده است.

کالسهای درس مدارس شهرستان نی ریز 
از ۹ بهمن ماه به صورت حضوری برگزار 

می شود.
مدیر آموزش و پرورش شهرستان نی ریز در 
گفتگوی تلفنی با ما عنوان نمود: از این پس 
مدارس به صورت حضوری برگزار خواهد 
شد و کالس صرفًا مجازی را نداریم و با 
برنامه ریزی و رعایت پروتکل های بهداشتی 
دانش آموزان بر سر کالس های درس حاضر 

می شوند.
رضا جمالی با بیان اینکه آموزش مجازی 

پایه  بر  گفت:  نمی شود  انجام  دیگر 
پروتکل های اعالمی کالس هایی با حداکثر 
برقرار   12:۳0 تا  صبح   7:۳0 از  نفر   20
می باشد و کالس های با بیش از 20 نفر در 

دو گروه به صورت روزانه دائر خواهند بود.
وی با بیان اینکه هدف از این کار آشنایی 
با  معلمان  چهره  به  چهره  آموزش  و 
اولیاء  از  گفت:  است  دانش آموزان 
درخواست داریم تا دانش آموزان خود را 
راهی  بهداشتی  پروتکل های  رعایت  با 

مدارس کنند.

اعالمشرایطدریافتوام
۱۰۰میلیونتومانی

روابط عمومی بانک مرکزی از شرایط دریافت تسهیالت زیر 100 میلیون 
تومان با اعتبار سنجی خبر داد:

- دریافت وام تا ۵0 میلیون تومان تنها با نامه کسر از حقوق.
- دریافت وام تا 100میلیون تومان یک نامه کسر از حقوق همراه با چک 

یا سفته.
بر پایه اعالم بانک مرکزی، جامعه هدف پرداخت تسهیالت خرد بدون 

ضامن به شرح زیر است:
- شاغالن و بازنشستگان نهاد های عمومی غیردولتی.

بانک های زیر  - شرکت های معتبر بخش خصوصی که حقوقشان در 
مجموعه وزرات اقتصاد پرداخت می شود.

- شاغالن، بازنشستگان و مستمری بگیران دستگاه های دولتی.

خداحافظی مدارس با کالس های مجازی
//

//
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تعرفه شماره 13 : عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های  عمران و توسعه شهری     

تعرفه شماره 14: عوارض انقضای مهلت عملیات ساختمانی منطبق

 بر تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازی و عمران شهری

ماده واحده
 با استناد به نظریه شماره 95/102/1660 مورخ 1395/05/02 جلسه مورخ 1395/04/23 فقهای 
معظم شورای نگهبان در بازگشت به نامه شماره9000/210/37605/200 مورخ 1394/03/12 
دیوان عدالت اداری، که طی آن "جعل عوارض بر حق تشرف یا مشرفیت را مخالف شرع اعالم 
نکرده است و بنابراین مصوبات وضع عوارض بر حق مشرفیت یا حق تشرف توسط شوراهای 
اسالمی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نمی باشد".  بنابراین با استناد به بند 16 ماده 
80 قانون اصالحی قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور، از مالکین 

کلیه اراضی امالک  بر گذرهای توسعه، اصالحی و تعریضی واقع شده یا
 می شوند معادل 10 درصد ارزش عرصه باقی مانده با عنوان عوارض برحق مشرفیت دریافت می 
گردد. این عوارض برابر مفاد تبصره های ذیل توسط شهرداری در زمان نقل و انتقال یا پرداخت 
غرامت توسط شهرداری یا پروانه ساختمانی یا پایان کار و ... از مالکان یا ذینفعان وصول می 

گردد.
تعاریف 

اصالح معابر:  به گذرهایی اطالق می شود که در اثر مطالعات ترافیکی یا طرح های شهرسازی 
نیاز به اصالحات در طرح یا معبر دارند.

تعریضی:  به گذرهایی اطالق می گردد که در هنگام تجدید بنا یا احداث بنا برابر آیین نامه 
گذربندی یا طرحهای  مصوب شهری و ساماندهی، مشمول تعریض و عقب نشینی می گردند.

 توسعه و احداثی: معبرهایی که بر اساس مطالعات شهرسازی در بافتهایی که قباًل سابقه معبر 
وجود نداشته و در اسناد ثبتی و پروانه ساختمانی ذینفعان اشاره ای به معابر احداثی نگردیده 

است، ایجاد و احداث
 می گردند.

تبصره 1: موضوع ماده واحده در صورت داشتن مورد مسیر، به میزان 10 درصد مساحت باقیمانده 
ملک با مقدار مورد مسیر تهاتر و در صورت بستانکاری شهرداری برای مازاد 10 درصد باقیمانده 

پس از کسر
 متراژ مورد مسیر در فرمول زیر به ازای هر مترمربع محاسبه و اخذ میگردد:

 
A: عرض معابر بر اساس طرح.  B: عرض معبر قبل از هرگونه تغییر K  .ضریب شوراP   : قیمت 

منطقه بندی 
تبصره 2: امالکی که بدون داشتن تغییر و مورد مسیر، در بر گذرهای توسعه ای و تعریضی قرار 
می گیرند، پس از اجرای طرح به میزان 20 درصد مساحت ملک مشمول عوارض بر حق مشرفیت 
به ازای هر متر مربع  15  می گردد. )در هر صورت حداکثر مبلغ دریافتی به ازای هر متر مربع در 

هر نقطه از شهر نباید بیش از 18 میلیون ریال باشد.(
K : ضریب شورا

P : قیمت منطقه بندی 

 وفق تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازی و عمران شهری وصول می گردد.

نی ریزان   - )افسانه    1400/11/0۳ اول:  نوبت 
فارس(

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

اینکه شهرداری نی ریز قصد دارد به  به  نظر 
مالی شهرداری ها  آئین نامه  ماده 1۳  استناد 
و در راستای اجرای بودجه سال 1400 و مجوز 
شورای   1400/01/17 مورخ   274 شماره 
 2 تبصره  استناد  به  و  نی ریز  شهر  اسالمی 
ماده 10 قانون زمین شهری و آئین نامه مالی 
شهرداری ها نسبت به فروش امالک مشروحه 
اقدام  عمومی  مزایده  آگهی  طریق  از  ذیل 
نماید و عواید آن را جهت طرح های عمرانی و 
نیازمندی های عمومی شهر هزینه نماید، لذا 
از کلیه متقاضیان دعوت به عمل می آید با در 
نظر گرفتن اسناد و شرایط ذیل پیشنهادات 
در   1400/11/20 تاریخ   تا  حداکثر  را  خود 
پاکت سربسته و الک مهر شده به دبیرخانه ی 
محرمانه شهرداری واقع در خیابان طالقانی 
تحویل و رسید اخذ نمایند. ضمنًا جهت اطالع 
بیشتر با شماره تلفن ۵۳20 داخلی ۳06 و ۳07 
یا به سامانه شفافیت شهرداری نی ریز به آدرس

Shafafiat.neyriz.ir مراجعه فرمایید.

شرایط :
1- کلیه شرکت کنندگان در مزایده می بایست 

مبلغ سپرده شرکت در مزایده را نقداً به حساب 
010۵6۹2262004 سپرده شهرداری نزد بانک 
ملی شعبه احمد نی ریزی واریز و فیش مربوطه 

را ضمیمه پیشنهاد نمایند. 
فاقد  و  ناخوانا  مخدوش،  پیشنهادات  به   -2
سپرده و پیشنهاداتی که خارج از موعد مقرر 
به دبیرخانه محرمانه شهرداری رسیده باشد 

ترتیب اثر داده نمی شود.
۳-  شهرداری در رد یا قبول پیشنهادها مختار 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

می گردد.
جهت  می بایست  کنندگان  شرکت   -14
به  ریال  مبلغ ۵00/000  مزایده  اسناد  خرید 

حساب0110۳174۳6000 نزد بانک ملی شعبه 
احمد نی ریزی واریز و فیش مربوطه را جهت 
تحویل و خرید اسناد مهر شده به امور مالی 

شهرداری تحویل نمایند. 
1۵- ترتیب قرار دادن اسناد و مدارک توسط 

شرکت کنندگان در مزایده به شرح زیر است. 
1-1۵ پاکت تضمین: اصل فیش واریزی سپرده 
شرکت در مزایده و به همراه اسناد و مدارک 
مزایده و نقشه تفکیکی ملک مورد نظر که به 
صورت هاشور و رنگی به امضاء و اثر انگشت 

شرکت کننده رسیده باشد. در پاکت )الف( 
2-1۵: برگ پیشنهاد قیمت به طور صحیح و 
بدون قید و شرط و با درج رقم پیشنهادی به 

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

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

خواهد شد.

امور مالی شهرداری نی ریز

1۵/372۵4دآگهي تجدید مزایده امالک شهرداري ني ریز

شماره: 1/ م الف شناسه آگهی :1262836

مدیران  معارفه  و  تودیع  جلسه  در  مجلس  نماینده  طهماسبی 
آموزش و پرورش درخواست نمود تا به آموزش و پرورش نگاه  

سیاسی نشود.
در ابتدای این مراسم که پنجشنبه ۳0 دی ماه در سالن اجتماعات 
آموزشگاه علی ابن ابیطالب)ع( برگزار شد فرماندار نی ریز گفت: باید 
همه سازمان ها دست به دست هم دهند تا آموزش و پرورش تقویت 

شود.
نماینده عالی دولت گفت: در این مدت که آقای ولی زاده هدایت 
اداره را بردوش داشتند خدمات ارزنده ای به جامعه فرهنگیان ارائه 

نمودند و بنده به صورت ویژه از ایشان تشکر می کنم.
رئیس شورای آموزش و پرورش شهرستان نی ریز در ادامه  به معرفی 
رضا جمالی به  عنوان مدیر جدید آموزش و پرورش اشاره کرد و گفت: 
وی از نیروهای آموزش و پرورش است و از کسانی هستند که در 
مقاطع مختلف تحصیلی هم در تدریس و هم مدیریت نقش بسزایی 

داشته است. 
مراد هدایت ابزار امیدواری کرد مدارس با دستور رئیس جمهور و 
ستاد ملی کرونا به صورت تمام وقت بازگشایی شود تا عقب ماندگی 2 

سال اخیر جبران گردد.
او خطاب به مدیرکل آموزش و پرورش فارس  گفت: ما از شما 
درخواست داریم توجه ویژه ای به شهرستان نی ریز که از برترین 
شهرستان های خیرساز است داشته باشید. خوشبختانه در 1.۵ 
سال گذشته 86 کالس درس به مجموعه آموزشی شهرستان اضافه 

شده است.

به آموزش و پرورش نگاه  سیاسی نشود
نماینده نی ریز، استهبان و بختگان در مجلس شورای اسالمی با 
تشکر از مدیر سابق که در کوران کرونا با تنگناهای مالی دست و 
پنجه نرم کرد گفت: در حوزه های مختلف تعلیم و تربیت و عمران 
ایشان مدیری فعال بودند. لذا بنده توقع دارم به حوزه گسترده 
آموزش و پرورش نگاه  سیاسی نشود! از زمانی که خادم مردم شدم، 
خدمت مدیر آموزش و پرورش نی ریز اعالم همکاری برای پیشبرد 

اهداف آموزش و پرورش کردم.
فرهاد طهماسبی از مدیرکل خواست سند تحول به خوبی چه در 
حوزه نظری و عملی اجرایی شود. در حوزه عمل، همگام با بیانیه گام 
دوم انقالب قرارگاهی با نام سردار شهید سلیمانی تشکیل شود تا 

ان شاءا... در عمل تحولی که انتظار جامعه فرهنگیان است رخ دهد.

اگر کاری نشد در واقع بیش از این در توانم نبود
در ادامه ولی زاده پشت تریبون قرار گرفت گفت: اینک که زمان 
خداحافظی با شما عزیزان رسیده، جا دارد از الطاف رئوفانه همه 
مدیران، معاونین، معلمان، خدمتگزاران و کادر اجرائی مدارس، 

اعضای محترم شورای تأمین و اداری که در این شرایط پرتالطم 
کرونا که گریبان گیر همه ما بود تقدیر نمایم. بنده جا دارد از تک 
تک این عزیزان و نمایندگان سابق و کنونی مجلس، فرمانداران 
اسبق و سابق و فعلی صمیمانه تشکر کنم. همچنین جای تشکر از 
خیرین مدرسه ساز و معاونین گرامی ام را دارد و به ویژه از آیت ا... 
فقیه امام جمعه محبوب تقدیر به عمل می آورم. اگر هم طی این 
سالها قصوری بود مربوط به بنده حقیر است و خدا را سوگند یاد 
می کنم که تمام سعی و تالشم را کردم و اگر نشد در واقع بیش از 
این در توانم نبود!   از دل و جان سعی کردم تالش کنم، در همین 
خصوص از مشاوره های رؤسای قبلی اداره نهایت استفاده را بردم. 
اما در این مدت، شاید شرمنده خیلی  از عزیزان شدم که اجرای تمام 
پیشنهادها و درخواست ها در توان بنده نبود. من آموزش و پرورش 
را متعلق به همه می دانستم و نگاهم دیدگاه سیاسی و حزبی نبود. 

اینجانب درس ایثار و گذشت را از معلمان آموختم.

به جای شعرخوانی، مشکل را بگویید
حجت االسالم فقیه امام جمعه موقت نی ریز گفت: اعتقادمان این 
است در تراز انقالب اسالمی می بایست حرکت کنیم. من می گویم 
فرهنگیان  سوی  از  نماینده ای  مجری،  شعرخوانی  بجای  اگر 

مشکالت را به مدیرکل گوشزد می کرد خیلی بهتر بود!
هدف ما باید این باشد که در هر لحظه از عمر بندگی خدا را کنیم. 
قدر دانشمندان، نخبگان و پیشکسوتان حوزه آموزش و پرورش را 
بدانیم. بنده معتقدم، معلم و روحانیت بازنشستگی ندارند و معلمی 

شغل انبیاست. 
به سند بنیادین تحول آموزش و پرورش دارد نگاه ویژه ای  می شود. 
همانگونه که مقام معظم رهبری می فرمایند آموزش و پرورش 
ستون فقرات نظام است. جایگاه پرورش، نباید یک چیز نمایشی 

باشد. از ظرفیت دانش آموزان استفاده باید شود. همین دانش آموزان 
عرصه های  در  دانش آموزان  دادند.  شهید  دفاع مقدس  زمان  در 
گوناگون تاریخ ساز شدند. توقع این است از آنان بهره کافی ببریم و از 

علم پیشکسوتان استفاده کنیم.
آیا  نماینده  مجلس گفت:  به  امام جمعه موقت نی ریز خطاب 
بودجه ای که به آموزش و پرورش اختصاص یافته، باید این گونه 
باشد؟ در کشوری که داعیه دار یک نظام تمدنی هستیم متأسفانه 
وزیر آموزش و پرورش، آخرین وزیری است که انتصاب می شود. 
این نگاه غلطی که 4۳ سال به جایگاه رفیع آموزش و پرورش شده 
باید اصالح شود! چنانچه این هدف تحقق نیابد هیچگاه معلمان به 

جایگاه واالی خود نخواهند رسید.
حجت االسالم سیدجواد فقیه ادامه داد: دکتر عسکری قول دادند در 
سفر آتی خود به نی ریز پای درد دل فرهنگیان بنشینند و تقاضای 
ما این است این سفر محدود به تودیع و معارفه نباشد. خواهش 
دیگری که دارم، خیلی از مدارس روستاها و حتی مرکز شهرستان ما 
محرومند و توسعه متوازن هنوز در مدارس شکل نگرفته؛ ان شاءا... 

عدالت اجرا شود.

توصیه های مدیرکل
محمدخلیل عسکری مدیرکل آموزش و پرورش استان فارس ضمن 
خرسندی از اینکه در جمع نی ریزی ها قرار گرفته از رضا جمالی 

خواست تعامل خوبی با امام  جمعه و مسئوالن داشته باشد.
همچنین بنده  روزهای شنبه در خدمت نمایندگان مردم در مجلس 
از جایگاه آقای طهماسبی  با استفاده  شورای اسالمی هستم و 
می توانیم گام های مهمی در زمینه نظام رتبه بندی و فرآیند اجرایی 
کردن سند تحول بنیادین برداریم. ظرفیت نماینده، پتانسیل خیلی 
خوبی است که با استفاده از آن می توان فرصت های نوینی را جهت 

ارتقاء جایگاه آموزش و پرورش به دست آورد.
او خطاب به جمالی گفت: تکریم جایگاه معلم و حفظ شأن معلمان 
توصیه اکید بنده است. شما نقش پدر دارید و بدون در نظر گرفتن 
سالیق و دیدگاه ها چتر را برای نسل جوان باز کنید. از دانش 
بازنشستگان در جهت حرکت چرخه مدیریتی ایده آل، استفاده 
کنید. باید این چتر با نام انقالب باشد و عده  زیادی از انقالبیون زیر 
چتر قرار بگیرند. شما باید تمام پیشنهادها را بشنوید و بهترینش را 
بکار بگیرید. جلسات شورای آموزش و پرورش را که اساسی ترین 
سیاست سازمان ما است، پویا کنید. در جلسه شورای فرهنگ 
عمومی شرکت فعال داشته باشید و مسئله جوان گرایی که دغدغه  
رهبر معظم انقالب است، محقق کنید. نیروهای جوان، کارآمد و 
انقالبی را شناسایی و در بدنه مدیریتی قرار دهید. شاخص شما، 
گفتمان امام خمینی)ره( و امام خامنه ای باشد. خواسته دیگرم این 
است به صورت سرزده و مستمر بازدید از مدارس داشته باشید و در 

زمینه بازگشایی مدارس آمادگی الزم را داشته باشید.
عسکری گفت: از نمایندگان محترم مجلس تقاضا دارم در طرح نظام 
رتبه بندی که اخیراً شورای نگهبان این طرح را به مجلس برگردانده 
جناب آقای طهماسبی با مجمع نمایندگان استان، به صورت ویژه 
به آن فوریت بخشند و مسئله را حل کنند. همچنین از ظرفیت 

خواهران هم استفاده کنید.

به مجموعه آشنایی کامل دارم
سخنران پایانی مراسم مدیر جدید بود. او گفت: از اعتماد مدیرکل 
محترم، نماینده و فرماندار گرامی سپاسگزارم و خداوند سبحان 
را شاکرم که توفیقی حاصل شد تا بتوانم در این برهه از زمان 

خدمتگزار جامعه تعلیم و تربیت فرهنگیان باشم. 
وی با اشاره به گام دوم انقالب عنوان نمود: مسئله فرهنگ و تعلیم 
و تربیت مقوله اول نظام و نیاز است کالس درس و مدرسه را با تفکر 

بسیجی اداره  کنیم.
وی ادامه داد: بنده سالها خدماتی در آموزشگاه ها داشتم و توفیق 
شاگردی آقای عسکری را در اداره بازرسی آموزش و پرورش استان 

را دارا هستم.
مدیر جدید گفت: از تک تک مدرسه ها بازدید کردم و با اکثر معلمان، 
مدیران و مجموعه کادر اداری آموزش و پرورش آشنایی کامل دارم. 
ان شاءا... با همدلی مجموعه داخلی و اولیاء و نهادهای اجتماعی 
و استفاده از تمام ظرفیت های شهرستان تا حصول نتایج مطلوب 

تالش کنیم.
گفتنی است رضا جمالی از اهالی بخش قطرویه و دارای ۳0 سال 
خدمت است که کارشناس ارزیابی و عملکرد اداره آموزش و پرورش 
نی ریز، نماینده آموزش و پرورش بخش قطرویه در سالهای 87 تا ۹1 

و رئیس شورای اسالمی بخش قطرویه را در کارنامه دارد.

نماینده مجلس در جلسه تودیع و معارفه:

به آموزش و پرورش نگاه  سیاسی نکنید
نی ریز شهر بدون مانع

روابط عمومی فرمانداری:

جلسه کمیته مناسب سازی معابر شهر نی ریز برگزارشد و عنوان 

گردید نی ریز به عنوان شهر پایلوت و بدون مانع معرفی شده 

است.

این جلسه ویژه افراد کم توان و سالمند شهرستان نی ریز با حضور 

بهزیستی،  فرماندار،  عمرانی  امور  هماهنگی  معاون  میرزایی 

شهرداری، رئیس شورای اسالمی شهر و جمعی از مسئوالن 

شهرستان در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.

معاون عمرانی فرماندار با اشاره به اینکه نی ریزبه عنوان شهر 

پایلوت و بدون مانع در مناسب سازی انتخاب شده است اظهار 

داشت: همه مردم از حقوق مساوی برخوردار هستند و باید تالش 

کنیم تمامی ادارات و اماکن عمومی از قبیل مکان های آموزشی، 

اداری، تفریحی و تجاری در دسترس همه شهروندان به خصوص 

جانبازان، معلوالن، سالمندان، زنان باردار و کودکان قرار گیرد.

تیم  نظر  با  باید  اماکن  اینکه مناسب سازی  بر  تأکید  با  وی 

کارشناسی و در جهت تأمین رفاه معلوالن و جانبازان سرافراز 

انجام پذیرد گفت: اقدامات خوبی در زمینه مناسب سازی اماکن 

و معابر شهری انجام شده است ولی کافی نیست و تحقق این امر 

مستلزم همت مردم و تالش مسئوالن شهرستان می باشد.

معاون عمرانی فرمانداری نی ریز با اشاره به عدم مناسب سازی 

ورودی برخی از ساختمان های ادارات، بانکها، مطب پزشکان 

و... در خصوص ایجاد رمپ های مناسب برای افراد توان خواه از 

دستگاه های متولی خواست تا توجه بیشتری به ایجاد فضای 

دستور  در  و...  معلوالن  جانبازان،  برای  شده  سازی  مناسب 

کار قرار گیرد. فقیه رئیس شورای شهر نی ریز نیز خالصه ای از 

اقدامات انجام شده به منظور مناسب سازی محیط شهری توسط 

شهرداری از جمله پیاده رو سازی ها، بهسازی پارکها، همسطح 

سازی اماکن عمومی، آسفالت معابر، اصالح تقاطع ها، رفع سد 

معبر، و مناسب سازی ساختمان شهرداری مطالبی بیان نمود و 

اظهار داشت: همه جامعه باید قادر باشند راحت و بدون خطر در 

محیط پیرامون خود و اماکن عمومی و معابر شهری تردد کنند و 

از تمامی حقوق اجتماعی خود برخوردار شوند.

شایان ذکر است بهسازی معابر، ورودی های مراکز خدماتی، 

حذف موانع در معابر، تسهیل در امور معلوالن در سطح شهر، 

بررسی مشکالت حضور معلوالن در اماکن ورزشی، تأکید بر 

لزوم رسیدگی بیشتر برای آسان سازی و بهسازی رفت و آمد 

معلوالن در سطح معابر شهر از جمله مسائلی بود که در این جلسه 

مطرح شد که در این خصوص هر یک از حاضران پیشنهادات و 

راهکارهای خود را ارائه نمودند.

ادامهاخبارشهرستان
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تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیأت  رأی شماره 140060311005000892  برابر 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک نی ریز تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای سجاد رختابناک فرزند 
حبیب اله به شماره شناسنامه 2283162262 صادره از شیراز در ششدانگ یک باب مغازه 
به مساحت 105.96 متر مربع  پالک 6 فرعی از 21  اصلی مفروز و مجزا شده از پالک 
2 فرعی از 21  اصلی واقع در نی ریز بخش 22 فارس خریداری از مالک رسمی از آقای 
محمدآقا رختابناک محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهی می شود. در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در 
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

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

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

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

طلوع اذان صبحمهشیدیخورشیدی
غروب اذان ظهرخورشید

نیمه شب اذان مغربخورشید
شرعی

272254460612291748172523 جمادی الثانی10  بهمن یک شنبه

282254360712301749172623 جمادی الثانی11  بهمن دوشنبه

292154360712301750172623 جمادی الثانی 12  بهمن سه شنبه
302154260712311750172623 جمادی الثانی 13  بهمن چهار شنبه 
12154260712321751172623 رجب 14  بهمن پنج شنبه
22054160712331752172623 رجب15  بهمنجمعه 
32054160712341753172623 رجب16  بهمنشنبه

//

//

//

//

رئیس شبکه بهداشت و درمان نی ریز از روند 
افزایشی سویه جدید ُامیکرون در نی ریز و 
ابتالی 9 نفر به آن ابراز نگرانی کرد و نسبت 
به چرخش این سویه در شهر و احتمال 
روزهای  در  کرونا  ششم  پیک  اوج گیری 

پیش رو هشدار داد.
به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت و 
درمان نی ریز، دکتر داور آل داود با اشاره 
به افزایش آمار بیماران سرپایی و بستری 
گفت:  نی ریز،  شهرستان  در  ُامیکرون 
بیماری  این  به  ابتال  مورد   9 »تاکنون 
شناسایی شده که 4 نفر آنها در بیمارستان 
شهدا بستری هستند و حال عمومیشان رو 

به بهبودی است.«
در  ُامیکرون  واقعی  »آمار  افزود:  وی 
شده  شناسایی  موارد  از  بیش  شهرستان 
است و تخمین زده می شود به علت شیوع 
زیاد این سویه، افراد زیادی به آن مبتال شده 
باشند؛ اما به دلیل این که عالئم آن خفیف یا 
دیرهنگام است، افراد با مراجعه دیرهنگام و 
یا مراجعه نکردن به مراکز درمانی، بقیه را 

نیز مبتال می کنند.«
تا  کرد  تقاضا  شهروندان  از  همچنین  او 
به  مشکوک  عالئم  داشتن  صورت  در 
سرماخوردگی،  با  مشابه  و  کروناویروس 
به مرکز 16 ساعته شهید فقیهی مراجعه 
کنند تا در صورت قطعی شدن ابتال به این 

از گسترش آن در سطح جامعه  بیماری، 
جلوگیری شود.

دکتر آل داود یادآور شد: »تجربه ثابت کرده 
که هر بار در رعایت پروتکل های بهداشتی 
عادی انگاری شود، پیک های شدید بیماری 
رخ می دهد و هر پیک نسبت به پیک قبلی، 
بنابراین  است.  همراه  بیشتری  شیوع  با 
همکاری و مشارکت شهروندان در رعایت 
ویژه  به  بهداشتی  شیونامه های  کامل 
استفاده از ماسک و فاصله گذاری اجتماعی، 
اهمیت  شکننده  وضعیت  این  کنترل  در 

ویژه ای دارد.«

عالئم اصلی ابتال به ُامیکرون
اصلی  عالمت   2 محققان،  گزارش  طبق 
سردرد  و  بینی  آبریزش  ُامیکرون،  سویه 

است.
آبریزش بینی و سردرد عالئم بسیاری از 
عفونتها هستند؛ اما می توانند عالئم کرونا 
یا ُامیکرون نیز باشند. اگر آنها را دارید، باید 

آزمایش کووید بدهید.
البته حدود 20 عالمت اومیکرون تاکنون 
گزارش شده است که مهمترین آنها دو مورد 
ذکر شده است. 3 عالمت برجسته دیگر آن 

شامل  ضعف بدن، عطسه و گلودرد است.

ُامیکرون هم می کشد و هم عوارضش 

باقی می ماند
متخصص  پزشک  یک  زمینه،  همین  در 
گفت: »کسی  که فکر می کند ُامیکرون یک 
سرماخوردگی ساده است، باید به او گفت 
با یک سرماخوردگی  زیادی  عوارض  که 
ساده برای انسانها باقی نمی ماند؛ اما در 
سبب ساز  که  کرونا  ویروس  با  مواجهه 
این پاندمی شده است، با عوارض زیادی 
در آینده مواجه خواهیم شد. یکسری از 
بیماران ممکن است ماه های بعد از ابتال به 
کرونا آمبولی کنند و با سکته های قلبی و 
مغزی بمیرند و هیچ وقت جزو آمار کووید 
جزو  اینها  درحالی که  نشوند؛  محسوب 

عوارض کووید است.
قابل  بیماری های  اداره  رئیس  گفته  به 
بهداشت،  وزارت  واکسن  با  پیشگیری 
متأسفانه تاکنون نزدیک به 6 میلیون نفر از 
افراد واجد شرایط، برای تزریق واکسن کرونا 

مراجعه نکرده اند.
همچنین نزدیک به 6.5 تا 7 میلیون نفر 
هم نوبت اول را تزریق کرده، اما برای تزریق 

نوبت دوم تأخیر دارند.
همچنین رئیس مرکز مدیریت بیماری های 
واگیر وزارت بهداشت از واکسیناسیون 8 
میلیون نفر از جمعیت زیر 12 سال کشور 
خبر داد و گفت: در نوبت اول، گروه سنی 9 تا 

12 سال واکسینه می شوند.

از  بختگان  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
توقیف سواری 206 و کشف 16 کیلو و 
800 گرم مواد مخدر از نوع تریاک در این 

شهرستان خبر داد. 
در  کرد:  بیان  رحمانی  احمد  سرهنگ 
سوداگران  با  برخورد  طرح  راستای 
مرگ، شنبه شب 2 بهمن ماه، مأموران 

انتظامی شهرستان بختگان حین کنترل 
محورهای  در  عبوری  خودروهای 
 206 پژو  سواری  یک  به  مواصالتی، 
مشکوک شدند و آن را با اقدامات فنی و 

تخصصی توقیف کردند.
وی افزود: مأموران انتظامی موفق شدند 
در بازرسی از این خودرو 16 کیلو و 800 

از نوع تریاک کشف و  گرم مواد مخدر 
راننده را نیز دستگیر کنند.

رحمانی با اشاره به این که متهم برای 
سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی 
شد، گفت: برخورد با سوداگران مرگ به 
صورت ویژه در دستور کار این فرماندهی 

است.

ورود نی ریـز به پیک ششـم

9   ُامیکرونی

توقیف پژو  و کشف تریاک در بختگان

سانحه  در  ریزابی  خبرنگار  یک 
رانندگی عجیب جاده شهرک صدرای 

شیراز جان باخت.
به گزارش خبرگزاری فارس از شیراز، 
خودروهای  رانندگان  تماس  پی  در 
آتش نشانی   125 سامانه  با  عبوری 
دو  تصادف  وقوع  اعالم  و  شیراز 
دستگاه خودرو با هم، بالفاصله ستاد 
شیراز،  آتش نشانی  فرماندهی 
آتش نشانان ایستگاه 8 به همراه گروه 
 16:12 ساعت  در  را  نجات  و  امداد 
سه شنبه 5 بهمن ماه به محل حادثه در 

جاده صدرا  اعزام کرد.
خودرو  دستگاه  یک  حادثه،  این  در 
سواری پراید در حال حرکت در مسیر  
الین  به  نامعلومی  علت  به  که  بود 
مخالف وارد و به شدت با یک دستگاه 
خودروی ساینا برخورد کرد و در پی 

آن راننده خودروی ساینا که مردی 29 
ساله بود، درون خودرو گرفتار شد.

بالفاصله  نجاتگران،  و  آتش نشانان 
با قطع برق خودروها، از نشت بنزین 
و  آوردند  به عمل  خودرو جلوگیری 
راننده را از داخل اتاقک مچاله شده 

خودروی سواری ساینا خارج کردند.
مصدوم پس از تحویل به عوامل اورژانس 
حاضر در محل، مورد معاینه قرار گرفت 

که متأسفانه مرگ وی تأیید شد.
نوشتنی است راننده خودروی پراید 
نیز بر اثر این حادثه به شدت مصدوم و 

به مراکز درمانی منتقل شد.
ساله   29 راننده  می شود  گفته 
موسوی  حجت اله  ساینا،  خودروی 
باشگاه  تصویربردار  و  خبرنگار 
بخش  اهل  خبرنگاران جوان شیراز، 

قطرویه و روستای ریزاب بود.

سقوط سنگ 30 تنی روی کارگر 26 
ساله سنگبری، جان او را گرفت.

این حادثه، ساعت 18 چهارشنبه 29 
دی ماه در شهرک سنگ نی ریز و بر اثر 
سقوط یک سنگ 30 تنی از ارتفاع دو 
متری روی کارگر 26 ساله که از اتباع 

خارجی بود، رخ داد.
در پی این حادثه، کارکنان اورژانس 
به سرعت به محل حادثه اعزام شدند 
جرثقیل  دستگاه  کارگیری  به  با  و 

مصدوم  روی  از  را  سنگ  کارخانه، 
برداشتند.

آنها با بررسی عالئم حیاتی این کارگر، 
آسیب  اثر  بر  وی  که  شدند  متوجه 
شدید قفسه سینه، در همان لحظه 

جان سپرده است.
در ادامه، کارکنان آتش نشانی نیز وارد 
عمل شدند و ضمن ایمن سازی محل 
حادثه، جنازه این کارگر را کاور کردند 

و تحویل اورژانس دادند.

با ثبت 31 مبتالی جدید به کرونا در 
مبتالیان  کل  تعداد  گذشته،  هفته 
کرونایی از ابتدا تا کنون به 5294 نفر 
رسید و خوشبختانه هیچ مرگی بر اثر 

کرونا ثبت نشد. 
مبتالیان شهرستان  میزان  همزمان، 

بختگان به 2225 نفر رسید.
نوشتنی است تاکنون حدود 92 درصد 
)63440 دوز( جامعه هدف باالی 12 
سال در شهرستان نی ریز، واکسن دوز 
اول و 84 درصد )57757 دوز( واکسن 

دوز دوم را تزریق کرده اند. 17033 نفر 
)28 درصد( نیز واکسن دوز سوم را 

تزریق کرده اند. 
پرستاری  دفتر  رئیس  گفته  به 
نفر   4 هم اکنون  شهدا،  بیمارستان 
مبتال به کرونا در بیمارستان بستری 

هستند که حال 2 نفرشان بد است.
لیال همایونی گفت: »در بازه 11 روزه 
یکم تا ششم بهمن ماه، 16 نفر مبتال 
به کرونا در بیمارستان شهدا بستری 

شده اند.«

برنامه درمانگاه تخصصی بیمارستان 
شهدا از 9 الی 14 بهمن ماه، به شرح 

زیر اعالم شد:
»دکتر  چشم پزشکی  متخصص   -
چهارشنبه  صبح،  شنبه  نایبندی« 

صبح و سه شنبه عصر
- متخصص اطفال »دکتر سعادتی« 

سه شنبه
جم«  »دکتر  اطفال  متخصص   -

پنجشنبه 
»دکتر  عمومی  جراحی  متخصص   -

دانشور« دوشنبه
پویان«  »دکتر  زنان  متخصص   -

یکشنبه
فیروزی«  »دکتر  زنان  متخصص   -

دوشنبه
شیربانی«  »دکتر  زنان  متخصص   -

چهارشنبه
»دکتر  عروق  و  قلب  متخصص   -

آتش برگ« سه شنبه و پنجشنبه
»دکتر  اعصاب  و  مغز  متخصص   -

گلریز« دوشنبه

اعصاب  و  مغز  جراحی  متخصص   -
»دکتر رضوانی« شنبه و چهارشنبه

- متخصص داخلی »دکتر هاوشکی« 
یکشنبه 

مرادی«  »دکتر  داخلی  متخصص   -
سه شنبه

رفیعی«  »دکتر  ارتوپد  متخصص   -
دوشنبه

- متخصص ارتوپد »دکتر فرامرزی« 
سه شنبه

»دکترخامسی«  پوست  متخصص   -
یکشنبه و سه شنبه

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

- متخصص گوش، حلق و بینی »دکتر 
خسروی« شنبه و سه شنبه

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

- متخصص طب فیزیکی و توانبخشی 
»دکتر حسام« شنبه

جهت گرفتن نوبت، ساعت 7:30 صبح 
به درمانگاه تخصصی مراجعه کنید.

جانشین پلیس راهور ناجا:
تردد خودروهای شخصی پالک غیر 
و  قرمز  »به« شهرهای  و  »از«  بومی 
نارنجی با داشتن تأییدیه تزریق واکسن 
»قرنطینه  وضعیت  در  و  سامانه  در 

بیماری نبودن« فرد امکان پذیر است.
شخصی  خودروهای  جریمه  اعمال 
»از« و »به« شهرهای قرمز و نارنجی 

نداشتن  یا  و  واکسن  تأییدیه  بدون 
پی سی آر مثبت در هر 24 ساعت، مبلغ 

1 میلیون تومان خواهد بود.
به  شخصی  خودروهای  تردد  در 
شهرهای زرد بدون داشتن پی سی آر 
منفی)در وضعیت قرنطینه و بیماری 
نبودن( مبلغ 500 هزار تومان در هر 24 

ساعت جریمه اعمال خواهد شد.

نرخ حواس پرتی به واسطه استفاده از 
تلفن هوشمند هنگام رانندگی به طرز 

نگران کننده ای باال است.
برای  را  امکان  این  هوشمند  تلفنهای 
ما فراهم کرده اند تا راحت تر از همیشه 
با دیگران در ارتباط باقی بمانیم. اما اگر 
فردی هنگام رانندگی تصمیم بگیرد تا 
یا  تلفنی  تماسهای  ایمیل ها،  پیامکها، 
هر اپلیکشن دیگری را بررسی کند، این 
ایجاد  جدی  ایمنی  خطرات  می تواند 

کند.
از  استفاده  واسطه  به  نرخ حواس پرتی 
تلفن هوشمند هنگام رانندگی، به طرز 
رانندگی  است.  باال  نگران کننده ای 
که  فعالیتی  هر  حواس پرتی  حالت  در 
توجه راننده را از رانندگی و مسیر پیش 
از  رو منحرف کند، شامل می شود که 
آن جمله می توان به صحبت کردن یا 
ارسال پیام با تلفن همراه، غذا خوردن 
و نوشیدن، صحبت کردن با افراد دیگر 
حاضر در خودرو، کلنجار رفتن با سامانه 
چیز  هر  و  خودرو  ناوبری  یا  سرگرمی 
دیگری که توجه راننده را از یک رانندگی 

ایمن دور کند، اشاره کرد.
ارسال پیام در تلفن همراه، یکی از نگران 
است.  حواس پرتی  عوامل  کننده ترین 
می تواند  پیام  یک  خواندن  یا  ارسال 
چشمها را برای حدود 5 ثانیه از مسیر 
پیش رو منحرف کند. در سرعت 55 مایل 
در ساعت )89 کیلومتر در ساعت(، طی 
این بازه زمانی کوتاه می توانید طول یک 
زمین فوتبال )110 متر( را در شرایطی 

که انگار چشم بند زده اید، طی کنید.
شرایطی  به  ایمن،  به صورت  رانندگی 
کامل  توجه  راننده  که  می شود  گفته 

به مسیر پیش روی خود داشته باشد. 
راننده  که  رانندگی  غیر  فعالیت  هر 
بالقوه  حواس پرتی  یک  می دهد،  انجام 
محسوب می شود و خطر بروز تصادف را 

افزایش می دهد.
ترافیک  ایمنی  ملی  اداره  گفته  به 
بزرگراه ها )NHTSA( آمریکا، ارسال 
پیام با تلفن همراه هنگام رانندگی، 6 برابر 
خطرناکتر از رانندگی تحت تأثیر مصرف 
الکل است. بنابر گزارش این مرکز، ارسال 
و دریافت پیام می تواند به طور میانگین 
از  را  راننده  ثانیه چشمهای  برای 4.6 

مسیر پیش رو منحرف کند.
حمل  پژوهشی  آزمایشگاه  مطالعه 
و نقل آمریکا نشان داد که نوشتن پیام 
هنگام رانندگی، واکنشهای راننده را تا 
35 درصد کند می کند. مطالعه ای دیگر 
نیز نشان داد رانندگانی که با تلفن همراه 
خود پیام ارسال می کنند، در مقایسه با 
رانندگان مست 23 درصد کندتر واکنش 

نشان می دهند.
البته حواس پرتی لحظه ای، تنها مشکل 
موجود محسوب نمی شود و باید به مدت 
زمانی هم که طول می کشد تا چشمهای 
راننده دوباره خود را با جاده و خودروهای 

اطراف هماهنگ کند، توجه داشت.
آنالیز  برای  بنابر مطالعه مرکز هاروارد 
با  رانندگی  پیام هنگام  ارسال  ریسک، 
خودروهای سواری و وانتها موجب بیش 
از 3 هزار مورد مرگ و 330 هزار مورد 
جراحت در سال می شود. همچنین، بنا 
آمریکا،  ایمنی  ملی  انجمن  گزارش  بر 
استفاده از تلفن همراه هنگام رانندگی 
ساالنه، به بیش از 1.6 میلیون تصادف در 

این کشور منجر می شود.

مرگ خبرنگار  ریزابی

در یک تصادف عجیب

مرگ دلخراش کارگر جوان 

زیر سنگ 30 تنی

6 برابر خطرناکتر از 

رانندگی در حالت مستی

یک هفته دیگر بدون فوتی کرونایی

برنامه درمانگاه تخصصی بیمارستان شهدا
  »٩ الی ١۴ بهمن ماه« 

بازگشت جریمه های کرونایی 
به جاده ها

کارکنان اورژانس در هفته گذشته، 130 
مأموریت را در پی 800 تماس مردمی انجام 
دادند. برای اولین بار پس از مدتها، آمار اعزام 

بیماران کرونایی صفر شد.
مدیر  کچویی  محمدحسین  گفته  به 
یک  مسمومیت  نی ریز،   115 اورژانس 
خانم 28 ساله با گاز مونواکسید کربن، از 

مهمترین حوادث هفته گذشته بود.
این خانم ساعت 22:50 شنبه 2 بهمن بر اثر 
دود ناشی از آتش هیزم در یک خانه باغ در 

روستای دهمورد مسموم شد.
پارک  نزدیک  روز  همان   14:20 ساعت 

معلم، یک مرد 58 ساله بر اثر سوختگی 10 
درصدی صورت و دست بر اثر شعله ور شدن 

پیک نیک آسیب دید.
ساعت 9:35 روز بعد در کنار پنجشنبه بازار، 
بر اثر یک تصادف موتورسیکلت و خودرو، 
هر دو زانوی راکب 26 ساله موتورسیکلت 

دچار شکستگی شد و سرش نیز آسیب دید.
ساعت 21 نیز یک خودرو روبروی شهرک 
سنگ به دلیل نامشخصی منحرف شد و به 
بلوکهای سیمانی وسط جاده برخورد کرد. 
راننده 38 ساله این خودرو از ناحیه بازوی 
چپ و چشم راست آسیب دید و به مراکز 

درمانی انتقال یافت.
ساعت 19 دوشنبه 4 بهمن، دو نوجوان 17 
و 18 ساله بر اثر ضرب و جرح در میدان 15 
خرداد از ناحیه کتف و بازو، انگشت و قفسه 
سینه دچار جراحت و خونریزی شدند و به 

مراکز درمانی انتقال یافتند.
کارخانه  در  روز  همان   11:55 ساعت 
فوالد غدیر، سه نفر بر اثر یک آتش سوزی 
مصدوم شدند که یک کارگر 42 ساله دچار 
مسمومیت با گاز مونواکسید کربن شد. این 
حادثه بر اثر بی احتیاطی حین جوشکاری 

رخ داد.

130 مأموریت و 800 تماس
بدون اعزام کرونایی

//

//

تعرفه عوارض سال 1401 شهرداری نی ریز

تعرفه شماره 1:

نوع  از  اعیانی(  )احداث  زیر بنا  عوارض   

مسکونی

تعرفه شماره 2:

عوارض زیربنا از نوع غیر مسکونی )احداث 

بنا(  یک  متر مربع تجاری

تعرفه شماره 3:

عوارض زیربنا از نوع غیر مسکونی جهت 

سایر کاربریهای مصوب شهری

تعرفه شماره 4:

عوارض حصار کشی و دیوار کشی و مجوز 

احصار برای امالک فاقد مستحدثات

تعرفه شماره 5:

بخش  دو  برای  تراکم  بر  مازاد  عوارض 

مسکونی و غیر مسکونی

تعرفه شماره 6:

عوارض بالکن و پیش آمدگی

تعرفه شماره 7:

یا  و  اجرا  از  ناشی  افزوده  ارزش  عوارض 

تغییر طرح های مصوب شهری

تعرفه شماره 8:

عوارض مشاغل براساس نوع شغل ، محل 

جغرافیایی ملک ، مساحت ملک       

تعرفه شماره 9:

از  غیر  به  محیطی  تبلیغات  بر  عوارض 

تابلوهای معرفی     

تعرفه شماره 10:

تاسیسات  احداث  مجوز  صدور  عوارض 

و   )  BTS  ( های  وآنتن  دکل   ( شهری 

ترانسفورماتورها؛  مخابراتی؛  تجهیزات 

پست های مخابراتی و ... (

تعرفه شماره 11:

عوارض قطع اشجار  

تعرفه شماره 12:

عوارض سالیانه انواع وسایل نقلیه سبک و 

سنگین اعم از موتورسیکلت، خودروهای 

تک کابین، کامیون، تریلر، مینی بوس و 

اتوبوس

تعرفه شماره 13:

اجرای  از  ناشی  افزوده  ارزش  عوارض 

طرح های  عمران و توسعه شهری     

تعرفه شماره 14:

عوارض انقضای مهلت عملیات ساختمانی 

منطبق بر تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازی 

و عمران شهری

تعرفه عوارض شهرداری نی ریز
جهت اجراء در سال 1401

اطالعیه اعالن عمومی تعرفه عوارض شهرداری 
نی ریز جهت اجراء در سال 1401

به اطالع شهروندان محترم شهر نی ریز می رساند در راستای اجرای بند 26 ماده 55 قانون 
شهرداری ها، ماده 74 قانون شهرداری ها )اصالحی 1345/11/27(، ماده 30 آیین نامه 
مالی شهرداری ها مصوب 46/04/12 با اصالحات بعدی، بند یک ماده ی 55 قانون مالیات 
بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 موضوع تبصره ی یک ماده ی 50 قانون مالیات بر 
ارزش افزوده مصوب 1387/02/17 و بندهای 9، 16 و 26 ماده80 و ماده 85 قانون تشکیالت، 
وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 75/03/01 با 
اصالحات بعدی، تعرفه های مصوب عوارض شهرداری نی ریز که در اولین جلسه، طی بند 
یک صورتجلسه رسمی شماره 25 مورخ 1400/10/30 به تصویب و تأیید و موافقت اعضای 
محترم شورای اسالمی شهر نی ریز جهت اجراء در سال 1401 رسیده است، برای اطالع 

عموم شهروندان و ذینفعان آگهی و اعالن عمومی می گردد.
حامد فرغت- شهردار نی ریز

عناوین عوارض :
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شهرداری نی ریز بهمن ماه - 1400
NEYRIZ.IR :نشانی سایت

ادامه در صفحه 14

تعرفه شماره 6: عوارض بالکن و پیش آمدگیتعرفه شماره 1 : عوارض زیربنا )احداث اعیانی( از نوع مسکونی

تعرفه شماره 12 : عوارض سالیانه انواع وسایل نقلیه سبک و سنگین اعم از 

موتورسیکلت،خودروهای تک کابین،کامیون،تریلر،مینی بوس و اتوبوس

تعرفه شماره 11: عوارض قطع اشجار 

تعرفه شماره 2 : عوارض زیربنا از نوع غیر مسکونی )احداث بنا( یک متر مربع تجاری 

تعرفه شماره 3 : عوارض زیربنا از نوع غیر مسکونی جهت سایر کاربریهای مصوب شهری 

تعرفه شماره 4 : عوارض حصار کشی و دیوار کشی و مجوز احصار برای امالک فاقد مستحدثات

تعرفه شماره 5 : عوارض تراکم برای دو بخش مسکونی و غیر مسکونی

1

2

3

4

5

تعرفه شماره 7 : عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرا و یا تغییر طرح های مصوب شهری

تعرفه شماره 8: عوارض مشاغل براساس نوع شغل ، محل جغرافیایی ملک ، مساحت ملک

تعرفه شماره 9: عوارض بر تبلیغات محیطی به غیر از تابلوهای معرفی

تعرفه شماره 10: عوارض صدور مجوز احداث تاسیسات  شهری

) دکل های مخابراتی ، ترانسفورماتورها ، پست های مخابراتی و ....(

بند)1(: رعایت مفاد آیین نامه )قانون اصالح قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها 
مصوب 1389/02/15 مصوب شورای عالی استانها( ضروری می باشد برای محاسبه عوارض فوق 

از فرمول ذیل استفاده می گردد.
بند)2(: ضرایب:

 B: بن درخت که عبارتست از محیط درخت از محل رستنگاه زمین یا نقطه تماس زمین با تنه 
درخت می باشد در صورتیکه یک درخت چند تنه داشته باشد محیط قطورترین تنه درخت 

مبنای محاسبه عوارض قرار میگیرد.
K : ضریب تصویبی شورای اسالمی شهر.

N : نوع درخت که بشرح جدول زیر می باشد:

بند)3(: در صورت تقاضای ذینفع جهت  قطع درخت پس از طرح موضوع در کمیسیون ماده 
7 ایین نامه اجرایی ماده 1 )قانون اصالح قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب 
1389/02/15 مصوب شورای عالی استانها( و رای قطعی مبنی بر قطع درخت ذینفع مکلف به 
پرداخت 70درصد عوارض موضوع تعرفه و کاشت تعدادی درخت که حداقل از 4 اصله کمتر 
نمی باشد جایگزین در همان مکان یا مکان های دیگر شهر به صالحدید  کمیسیون ماده 7 

می باشد.

به شهرداری نی ریز اجازه داده می شود که مستند به تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش 
افزوده و بند 16 ماده 80 قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور و انتخاب 
شهرداران، از انواع وسایل نقلیه سبک و سنگین اعم از موتورسیکلت، خودروهای تک کابین، 
کامیون، تریلر، مینی بوس و اتوبوس،که مشمول بند ب ماده 43 قانون مالیات بر ارزش افزوده 
نمی شوند،درمحدوده شهر نی ریز عوارض سالیانه ای به شرح جدول ذیل دریافت و به حساب 

درآمد شهرداری واریز نماید:

تبصره1- عوارض سالیانه برای انواع موتور سیکلت به ازای هر سی سی معادل 1000ریال می 
باشد.

تبصره2- به شهرداری نی ریز اجازه داده می شود درصورت وصول عوارض مذکور توسط نیروی 
انتظامی تا سقف 5 درصد از مبلغ آن را به منظور تامین هزینه های وصول درخواست مزبور به 

نیروی انتظامی پرداخت نماید.

بند 16 ماده80 
قانون تشکیالت ، 
وظایف و انتخابات 
شوراهای اسالمی 
کشور و انتخاب 

شهرداران 
مصوب 1375 با 
اصالحیه های 

بعدی

بند 16 ماده80 
قانون تشکیالت ، 
وظایف و انتخابات 
شوراهای اسالمی 
کشور و انتخاب 

شهرداران 
مصوب 1375 با 
اصالحیه های 

بعدی

بند 16 ماده80 قانون 
تشکیالت ، وظایف و 
انتخابات شوراهای 

اسالمی کشور و انتخاب 
شهرداران مصوب 1375 با 

اصالحیه های بعدی

بند 16 ماده80 قانون 

تشکیالت ، وظایف و 

انتخابات شوراهای 

اسالمی کشور و 

انتخاب شهرداران 

مصوب 1375 با 

اصالحیه های بعدی

بند 16 ماده80 
قانون تشکیالت ، 
وظایف و انتخابات 
شوراهای اسالمی 
کشور و انتخاب 

شهرداران 
مصوب 1375 با 
اصالحیه های 

بعدی

بند 16 ماده80 
قانون تشکیالت ، 
وظایف و انتخابات 
شوراهای اسالمی 
کشور و انتخاب 

شهرداران 
مصوب 1375 با 
اصالحیه های 

بعدی

بند 16 ماده80 
قانون تشکیالت ، 
وظایف و انتخابات 
شوراهای اسالمی 
کشور و انتخاب 

شهرداران 
مصوب 1375 با 
اصالحیه های 

بعدی

بند 16 ماده80 
قانون تشکیالت ، 
وظایف و انتخابات 
شوراهای اسالمی 
کشور و انتخاب 

شهرداران مصوب 
1375 با اصالحیه 

های بعدی و 
دادنامه های 

فوق  الذکر هیئت 
عمومی دیوان 
عدالت اداری

بند 16 ماده80 قانون 
تشکیالت ، وظایف و 
انتخابات شوراهای 

اسالمی کشور و انتخاب 
شهرداران مصوب 1375 
با اصالحیه های بعدی و 
دادنامه های فوق  الذکر 
هیئت عمومی دیوان 

عدالت اداری

بند 16 ماده80 قانون 
تشکیالت ، وظایف و 
انتخابات شوراهای 
اسالمی کشور و 

انتخاب شهرداران 
مصوب 1375 با 

اصالحیه های بعدی و 
بند 27 ماده 55 و ماده 
92 قانون شهرداری و 
دادنامه های فوق الذکر 
هیئت عمومی دیوان 

عدالت اداری

بند 16 ماده80 
قانون تشکیالت ، 
وظایف و انتخابات 
شوراهای اسالمی 
کشور و انتخاب 

شهرداران 
مصوب 1375 با 
اصالحیه های 

بعدی
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تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیأت  رأی شماره 140060311005000881  برابر 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک نی ریز تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حسین خادم فرزند غالمرضا 
به شماره شناسنامه 14413صادره از نی ریز در ششدانگ یک باب سوله به مساحت 
1568.37متر مربع  پالک 5 فرعی از 3470  اصلی مفروز و مجزا شده از پالک 3470  اصلی 
واقع در نی ریز بخش 22 فارس خریداری از مالک رسمی از آقای حسین مستقیمی و 
طوبی مستقیمی و طوبی صبیحی و سهام مشاعی متقاضی محرز گردیده است. لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود. در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند، می توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

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

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

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

- مورخ 1400/10/15
ش 143

37306

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

شماره  رأی  برابر 
 1400/10/21 -40060311023000480
تعیین  قانون  موضوع  اول  هیأت 
و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف 
رسمی  سند  فاقد  ساختمان های 
ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر 
مالکانه  تصرفات  زرین  دشت  ملک 
نگهدار  آقای  متقاضی  بالمعارض 
شماره  به  غالمرضا  فرزند  امیدی 
زرین دشت  از  صادره   21 شناسنامه 
)پنبه  ساختمان  باب  ششدانگ  در 
 5000 مساحت  به  کنی(  پاک 
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 
جهرمی   تراب زاده   اصغر  علی  آقای 
منظور  به  لذا  است.  گردیده  محرز 
به  نوبت  دو  در  مراتب  عموم  اطالع 
در  می شود.  آگهی  روز   15 فاصله 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
اعتراضی  متقاضی  مالکیت  سند 
تاریخ  از  می توانند  باشند،  داشته 
اولین آگهی به مدت دو ماه  انتشار 
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 
طبق  اعتراض  وصول  عدم  و  مذکور 
خواهد  صادر  مالکیت  سند  مقررات 

شد. 
تاریخ انتشارنوبت اول:1400/11/10 

تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/11/24

خلیل مرادخواه - رئیس 

ثبت اسناد و امالک 

زرین دشت

1400/03
- مورخ 08/

ش 2770

3799

برابر رأی شماره 140060311018000115-1400/10/14 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
بختگان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای امامقلی دمیری  فرزند زیاد به شناسنامه شماره3 کدملی2559380560 صادره از نی ریز در ششدانگ یک درب باغ به مساحت 64816 
مترمربع تحت پالک ثبتی  4831/5377  واقع در بخش 22 استان فارس حوزه ثبت ملک بختگان محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می 
شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از 
اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

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

سیدمحی الدین صادقی - رئیس ثبت اسنادوامالک بختگان

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

1400/10/23
- مورخ 

ش 171

36172

برابر رأی شماره 140060311018000113-1400/10/14 هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک بختگان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای امامقلی دمیری  
فرزندزیادبه شناسنامه شماره3 کدملی2559380560 صادره از نی ریز در ششدانگ یک 
قطعه باغ به مساحت 59298 مترمربع تحت پالک ثبتی  4831/5375  واقع در بخش 
22 استان فارس حوزه ثبت ملک بختگان محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است 
در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

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

سیدمحی الدین صادقی - رئیس ثبت اسنادوامالک بختگان

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

1400/10/23
- مورخ 

ش 172

36172

تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیأت  رأی شماره 140060311005000885  برابر 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک نی ریز تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حسین خادم فرزند غالمرضا 
به شماره شناسنامه 14413صادره از نی ریز در ششدانگ یک باب سوله به مساحت 
1363.28 متر مربع  پالک 4 فرعی از 3470  اصلی مفروز و مجزا شده از پالک 3470  اصلی 
واقع در نی ریز بخش 22 فارس خریداری از مالک رسمی خانم طوبی صبیحی و سهام 
مشاعی متقاضی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهی می شود. در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 

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

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

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

- مورخ 1400/10/15
ش 143

37306

 D :افقی
1- درازگوش - دریاچه ای در مرز استانهای سیستان و 

از   - بال  نیم صدای گوسفند 2-   - و کرمان  بلوچستان 

بلوارهای نی ریز - آب ویرانگر 3- دل آزار کهنه! فرزندزاده 

- شهری در عراق - ماه سرد 4- خون بها - حمام معروف 

فرستادن   - آشکار  و  پیدا   -5 دارای  و  ثروت   - کاشان 

باالی   - حمام  گلخن   - اینترنتی  دزد   -6 نازک  نان   -

چیزی - غرور و خودبینی 7- تیر پیکاندار - فیزیک دان 

و شیمی دان لهستانی و نخستین زنی که به جایزه نوبل 

از   - ردیاب  تنفر 8-  - حرف  وارد شدن   - یافت  دست 

دهکده های قدیمی شمیران در تهران 9- عالمت جمع 

عربی - آهنگ نظامی - جمع ماده - خشکی 10- رنگی 

 - ارتش  در  دیدنی   - پارک  در  وسیله ای   - ناخن  بر 

زبردستی   - پیشانی سفید! 11- مونس و همدم  جانور 

شهر   - دانش آموزی  یاد گرفتنی   -12 ارابه   - کاری  در 

بی قانون - پیر و سالخورده 13- جزئی از صورت - مادر - 

دوازده ماه - ام الخبائث 14- بهشت شداد - روستایی در 

نی ریز - کوهی در فارس 15- باب روز - بازیکن اسبق 

پرسپولیس و تیم ملی - لحظه

 M :عمودی
که  قاجار  دوران  در  تهران  تاریخی  بناهای  از   -1

تلفیقی از معماری ایرانی و خارجی است 2- وصله 

هنرمندانه - همدان قدیم - متضاد باغ 3- زمانه و 

روزگار - مکر و حیله 4- بسیار نورانی - خواهش دل 

- غذای تزریقی 5- الگو و نمونه - کتاب مقدس قوم 

یهود - جادوگر 6- تن پوش جنگی - زادگاه حضرت 

ابراهیم - اهلی - اسطوره فوتبال جهان 7- از حاالت 

دریا - نوعی غذا - شک و گمان - آبدیده 8- تورم 

حیله   - 9-تکرارحرفی  مالک  و  رئیس   - پا  رگهای 

و نیرنگ - شادمانی - حرف همراهی 10- سخنان 

قدرت  واحد   - خروس جنگی  شهر   - بیمارگونه 

ستارگان   -11 پا  و  دست  از  جزئی   - الکتریسیته 

پای  زیر  بهشت   - آفریقا  در  - کشوری  و کوکب ها 

اوست 12- پیشگویی اقبال - کشیدنی عذاب آور! - 

شکست بخشی از پوسته زمین 13- خوش شانسش 

درخت   -14 آزمایشگاهی  لباس   - است!  معروف 

لرزان - جای ذخیره کردن آب در قدیم - محلی در 

مکه معظمه 15- از نویسندگان بنام ایران
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تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیأت  رأی شماره 140060311005000883  برابر 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک نی ریز تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حسین خادم فرزند غالمرضا به 
شماره شناسنامه 14413صادره از نی ریز در یک باب سوله به مساحت 913.26متر مربع  
پالک 2 فرعی از 3470  اصلی مفروز و مجزا شده از پالک 3470  اصلی واقع در نی ریز 
بخش 22 فارس خریداری از مالک رسمی خانم فاطمه وحیدی و طوبی صبیحی و 
سهام مشاعی متقاضی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهی می شود. در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 

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

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

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

- مورخ 1400/10/15
ش 142

37306

تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیأت  رأی شماره 140060311005000884  برابر 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک نی ریز تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حسین خادم فرزند غالمرضا به 
شماره شناسنامه 14413صادره از نی ریز در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 
557 متر مربع  پالک 3 فرعی از 3470  اصلی مفروز و مجزا شده از پالک 3470  اصلی 
واقع در نی ریز بخش 22 فارس خریداری از مالک رسمی آقای حسین مستقیمی، طوبی 
مستقیمی،  طوبی صبیحی و سهام مشاعی متقاضی محرز گردیده است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود. در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

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

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

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

- مورخ 1400/10/15
ش 141

37306

تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیأت  رأی شماره 140060311005000882  برابر 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک نی ریز تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حسین خادم فرزند غالمرضا 
به شماره شناسنامه 14413صادره از نی ریز در ششدانگ یک باب کارگاه به مساحت 
1394.65 متر مربع  پالک 6 فرعی از 3470  اصلی مفروز و مجزا شده از پالک 3470  اصلی 
واقع در نی ریز بخش 22 فارس خریداری از مالک رسمی خانم طوبی صبیحی و سهام 
مشاعی متقاضی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهی می شود. در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در 
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

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

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

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

- مورخ 1400/10/15
ش 145

37306

آگهی فقدان سند مالکیت بخش 22 فارس نی ریز
چون امید الله زار فرزندغالمحسین با تسلیم دوبرگ استشهادیه که در دفتر خانه اسناد 
رسمی شــماره 422 نی ریز تنظیم گردیده است مدعی هســتند که تعداد1جلد سند 
مالکیت  کاداســتری مربوط به ششدانگ  یک خانه به مســاحت 300.6 متر مربع تحت 
پالک 3083.38 واقع در نی ریز بخش 22 فارس به نام امید الله زار فرزند غالمحســین 
در  ذیل ثبت دفتر الکترونیکی 139920311005004646 ثبت و ســند کاداستری 
096771ب92  صادر و تسلیم گردیده است به موجب سند رهنی 1399/12/6-7817 
دفتر خانه 63 نی ریز درقبال مبلغ یک میلیاردو پانصد میلیون ریال به مدت 30 سال در 
رهن بانک کشاورزی نی ریز می باشد به علت جابجایی منزل مفقود شده است و نامبرده 
تقاضای صدور سندالمثنی نموده است. مراتب طبق دستور ماده 120 اصالحی آیین نامه 
قانون ثبت آگهی می شــود که هر کس نســبت به ملک مورد آگهی معامله ای کرده و یا 
مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می باشــد تا ده روز پس از انتشار آگهی به ثبت محل 
مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا خالصه معامله تسلیم نماید و 
اگرظرف مدت مقرر اعتراضی نرسیده و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود اداره 

ثبت سند مالکیت المثنی را طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد.  
تاریخ انتشار: 1400/11/10 

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

37373
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دو قطعه زمین دو بر کوچه در به  حیاط ، شمال - 
جنوبی ، تفکیک شده به متراژهای 210 و 208 متر 

مربع  واقع در بلوار زردشت کوچه آموزشگاه امید به 
فروش می رسد. 
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قط

دو 
ش 

ور
ف

ین
زم

2/35907

دعوت به همکاری
به تعدادی راننده خانم و آقا دارای گواهینامه پایه 

دوم ، حداقل دیپلم جهت مربیگری در آموزشگاه امید 
نیازمندیم.جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره 

09177328847 تماس حاصل فرمایید.

2/37325

دعوت به همکاری در آرایشگاه زنانه
به دو نفر پرسنل )کادر( دارای مهارت جهت کار در سالن آرایشگاه 
زنانه با حقوق توافقی نیازمندیم.  همچنین الین ناخن، کاشت 

مژه و اپیالسیون )در صورت نیاز همراه با وسایل کامل کار( با 
توافق به افراد حرفه ای واگذار می شود.

09178680291

2/**

به تعدادی راننده مجرب جهت 

کار در آژانس سالمت نیازمندیم 

با در آمد کافی

 09170752072 فیروزی

دعوت به همکاری

2/37178

یک قطعه زمین مسکونی سند دار واقع در کوچه 10 

متری آب، برق، گاز کوچه آسفالت شده جنب پارک 

معلم به فروش می رسد 

09173173797 ی
وش

فر

2/37191

تبلیغات در
فضای مجازی

نی ریزان فارس
شامل تلگرام، 

واتس آپ، اینستاگرام 
و سایت هورگان

پست روزانه  150 هزار تومان 
پست آخر شب:
 200 هزار تومان

0930 731  1808
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/ تحقیقات 6 گروه مستقل، همگی نشان می دهد که 
فرد مبتال به اومیکرون کمتر در خطر جدی قرار دارد و 

ویروس گلو را بیشتر هدف قرار می دهد. 
 جهش جدید مانند سویه های قبلی ریه ها را هدف قرار 

نمی دهد؛ بلکه دستگاه تنفسی فوقانی )گلو و نای( را هدف 
قرار می دهد و به همین دلیل عفونی تر است و سرعت پخش 
آن بسیار باال است؛ اما به اندازه سویه دلتا ریه ها درگیر 
نمی شوند. به عبارت دیگر، ویروس های بیشتری در گلو 

تکثیر و موجب انتقال بیشتر بیماری می شود.
اومیکرون می تواند تجربه یک ذات الریه با شدت کمتری 
را نشان دهد؛ اما در حالت کلی شدت بیماری از دلتا 
کمتر است و به نظر می رسد بیماران سریعتر بهبود پیدا 

می کنند. 

/ ریحان ضد دل پیچه است. افرادی که دستگاه گوارش 
حساس دارند و سریع نفخ می کنند، با غذا ریحان مصرف 

کنند.

/ چرا افرادی که واکسن زده اند به کرونا مبتال می شوند؟
واکسن های  کنند  فکر  اشتباه  به  است  ممکن  مردم 
کووید19 به طور کامل جلوی آلودگی به ویروس و ابتال به 
بیماری را می گیرند؛ در حالی که واکسنهای در دسترس 
از مرگ و میر و شدت گرفتن  برای جلوگیری  عمدتًا 

بیماری طراحی شده اند.

/ چرا خوابیدن به سمت چپ، برای بدن مفیدتر است؟
از  جلوگیری  روده ها،  پاکسازی  طحال،  بهتر  کارکرد 
سوزش معده، کارکرد بهتر کبد، کارکرد بهتر قلب، بهبود 

خون رسانی.

/ خوردن بادام زمینی از گرسنگی شدید جلوگیری 
می کند، تأثیر مثبتی بر قلب می گذارد و از بروز بیماری 

دیابت نوع دوم و آلزایمر جلوگیری می کند.

چند خط سالمتی
/ میوه را 30 تا 60 دقیقه قبل از شروع وعده غذایی 
مصرف کنید. وقتی که میوه به تنهایی و با معده خالی 
پیش از غذا خورده می شود، دستگاه گوارش را برای 

مواجهه با وعده غذایی آماده می کند.

/ می توانید به جای خوردن مسکن، آلوئه ورا را بو کنید.
استشمام ترکیبات موجود در آلوئه ورا موجب تسکین 
درد عضالت سر و گردن می شود.  البته می توان به صورت 

موضعی از ژل آلوئه ورا نیز استفاده کرد.

/ اگر موهایتان چرب شده، اما عجله دارید و وقت 
دئودورانت  اسپری  کمی  ندارید،  را  آنها  شستن 
دئودورانت  بزنید.  موهایتان  ریشه  به  )خوشبوکننده( 
چربی اضافی را به خود جذب می کند و موقتًا مانع چرب 

شدن موها می شود.

/ عفونت معده می تواند موجب بوی بد دهان شود. از 
عالئم عفونت معده:

حالت تهوع - استفراغ - سردل درد - کم شدن اشتها - سر 
درد.

/ کودکانی که در روز به مدت طوالنی به مهد کودک 
سپرده می شوند، دارای بیشترین میزان استرس هستند.

علت آن دلتنگی و دوری از والدین و یا درگیر شدن با سایر 
کودکان است.

/ پوست سیب 5 برابر خودش ویتامین دارد. پوست 
سیب سرشار از فیبر و ویتامین c و تری ترپنوئید است که 

با سرطان مقابله می کند.

/ مصرف تربچه باعث الغری شکم می شود.
زیرا فیبر آن معده را پر می کند و تمایل به غذاهای چرب را 

کاهش می دهد.

چند خط سالمتی

افسردگی یکی از شایع ترین مشکالت بهداشت روان است که 
عوامل تغذیه ای نقش مهمی در بروز آن دارد. از طرف دیگر، 
کسانی که دچار افسردگی هستند، اغلب تغذیه نامناسبی 
داشته و از این جهت نیز در معرض خطر قرار دارند. هنگامی 
که فردی دچار افسردگی باشد، سطح انرژی در او کمتر از حد 
معمول است و اشتیاق و اشتها برای غذا در او از بین می رود؛ در 

نتیجه تغذیه فرد دچار اختالل می شود.
کمبود برخی از مواد غذایی در رژیم غذایی فرد می تواند سبب 
ایجاد افسردگی شود یا حالت افسردگی را در فرد تشدید کند. 

این مواد عبارتند از:
اسیدهای چرب امگا۳:  کمبود این مواد در رژیمهای غذایی 
می تواند فرد را مستعد افسردگی کند. منابع غذایی این اسید 

چرب شامل غذاهای دریایی، تخم مرغ غنی شده با امگا3، 
روغن کانوال، روغن بذرکتان، گردو، سویا و سبزیهای برگ 

سبز است.
اسید فولیک: سطح اسید فولیک در خون برخی از افراد 
مبتال به افسردگی پایین است. جگر، قارچ، سبزیهای برگ 
سبز، گوشت گاو کم چربی، نان گندم کامل و لوبیا، از منابع 

اسید فولیک است.
افراد  این ویتامین در خون  باالتر  سطوح   :B۱۲ ویتامین
افسرده سبب می شود که این افراد به درمان پاسخ بهتری 

دهند. منابع غذایی ویتامین B۱۲ شامل جگر، شیر، ماهی، 
تخم مرغ و گوشت است.

روی:  این عنصر نقش مهمی در عملکرد سیستم عصبی دارد. 
تعادل این عنصر در بدن در پیشگیری و درمان افسردگی مؤثر 
است. گوشت، مرغ، ماهی، شیر، جگر، غالت کامل و مغز ها از 

منابع روی است.
آهن: 

کمبود آهن می تواند سبب بی حوصلگی شود و مصرف مکمل 
با آهن در بهبود خلق مؤثر است. این ماده مغذی در جگر بیش 
از سایر منابع غذایی و سپس در غذاهای دریایی، گوشت بدون 

چربی، زرده تخم مرغ، غالت کامل و نان غنی شده وجود دارد.
 :E ویتامین

دارد،  که  زیادی  آنتی اکسیدانی  اثر  علت  به  ویتامین  این 
می تواند در پیشگیری و درمان افسردگی مؤثر باشد. از آنجایی 
که این ویتامین به کمک گیاهان ساخته می شود، روغنهای 
گیاهی بهترین منابع آن است. باید توجه داشت که سرخ 

کردن در دمای باال باعث تخریب ویتامین E می شود.
منیزیم: 

سطح منیزیم در افراد مبتال به افسردگی کمتر از افراد سالم 
است. به نظر می رسد که دریافت منیزیم در کاهش افسردگی 
مؤثر است. دانه ها، مغز ها، حبوبات و سبزیهای برگ سبز تیره، 

منابع خوب این ماده غذایی است.
پیروی از یک رژیم غذایی سالم، متنوع و متعادل، دریافت مواد 
مغذی به اندازه کافی و داشتن وزن مناسب، در پیشگیری و 

درمان افسردگی مؤثر است.

کمبود کدام مواد غذایی افسردگی می آورد؟

سرویس ورزشی: محمدصادق رجبیورزشی

کتک کاری 3   امتیازی
داراب  برمن  شهید  تیمهای  مسابقه 
و رینگ اسپرت نی ریز در حالی به زد و 
خورد کشیده شد که احتمال برنده اعالم 

شدن نماینده نی ریز زیاد است.
فوتسال  برتر  لیگ  ششم  هفته  از 
بزرگساالن استان، جمعه 1 بهمن رینگ 
اسپرت در مادون داراب به مصاف شهید 

برمن رفت و در حالی که تا اواسط نیمه 
دوم نتیجه 2 بر 2 دنبال می شد، هجوم 
چند تماشاگر به داخل زمین و حمله به 
سوی داور، این دیدار را نیمه تمام باقی 

گذاشت.
رینگ اسپرت که تاکنون در هیچ یک از 
مسابقات امتیازی از دست نداده، با 12 

امتیاز به تنهایی در صدر جدول گروه 
رأی کمیته  و چنانچه  زده  تکیه  خود 
نفع  به  فارس  فوتبال  انضباطی هیئت 
این تیم اعالم شود می تواند با 15 امتیاز 

فاصله خود را با دیگر رقبا بیشتر کند.
در این بازی دو گل رینگ اسپرت توسط 

یاور زارعی و حسن نجفی به ثمر رسید.

//

اهداء وسایل ورزشی 
زنده یاد خوش اقبال 

به هیئت کشتی
ورزشکار  خانواده 
ابراهیم خوش  فقید 
وسیله  چند  اقبال 
هیئت  به  ورزشی 

کشتی اهداء کردند.
جواد   گفته  به 
دبیر  میرغیاثی 
این  کشتی   هیئت 

وسایل شامل یک دستگاه تردمیل، 
یک دستگاه دوچرخه ثابت و چند 
وزنه بودکه  ارزش ریالی آن بالغ بر 

40 میلیون تومان می باشد.
سال گذشته جامعه ورزش نی ریز دو 
ورزشکار خود ابراهیم خوش اقبال و 
مسعود زارعی را بر اثر  گاز گرفتگی از 

دست داد.

دومی خیراندیش در جام 
شطرنج فسا

دوره  هفتمین  در  خیراندیش  ابراهیم 

مسابقات شطرنج فسا نایب قهرمان شد.

صورت  به  بهمن   2 شنبه  رقابتها  این 

سویسی در 7 دور  با حضور 32 شرکت 

محسن  نی ریز  از  شد.  برگزار  کننده 

ابراهیم  فداکار،  احمدعلی  اسالم زاده، 

 خیراندیش و یلدا راستگو شرکت داشتند 

که ابراهیم خیراندیش مقام دوم مسابقات 

را کسب کرد و یلدا راستگو هم به عنوان 

بهترین بازیکن بانوان شناخته شد.

برگزاری دوره هواشناسی 
کوهستان  

توسط  کوهستان  هواشناسی  دوره  یک 
باشگاه کوهنوردی تارم نی ریز برگزار شد .

این دوره جمعه 1 بهمن در اداره ورزش 
 و جوانان  با حضور 27 نفر  کوهنورد و به

مدرسی علیرضا علیزاده برگزار شد.
با مباحث   این دوره  شرکت کنندگان در 

پارامترهای دما،  ابرها، شناخت  شناخت 
فشار و باد و نحوه تشخیص و پیش بینی 

شرایط جوی آشنا شدند.
نوشتنی است این سومین دوره آموزش 
کوهپیمایی است که از آذر  امسال تا کنون  

برگزار شده است. 

برگزاری مسابقات فوتسال
 در شرکت سیمان سفید نی ریز

یک دوره  مسابقه فوتسال با شرکت  6 تیم از 

کارکنان سیمان سفید در سالن ورزشی این 

شرکت برگزار شد.

این مسابقات در دو گروه سه تیمی انجام 

شد که پس از مرحله حذفی تیمهای بهمن، 

نبرد، اتحاد به ترتیب اول تا سوم شدند. 

ابراهیم  برعهده   رقابت ها  سرپرستی این 

کرمی بود.

درخشش دختران و پسران کارته کای
 نی ریز در فارس

در  نی ریز  کاراته کای  پسران  و  دختران 
مسابقات استانی خوش درخشیدند.

بر این اساس ورزشکاران نی ریز در مسابقات 
کاراته  قهرمانی سبک سوکیوکوشین فارس 
در قسمت پسران مقام اول و دوم  تیمی کاتا و 
سومی کومیته و در قسمت دختران مقام دوم 
تیمی کومیته و سوم مشترک  تیمی کاتا را به 

دست آوردند.
این رقابتها به مناسبت والدت حضرت فاطمه 
زهرا )س( و روز زن 30 دی و 1 بهمن در دو 

بخش کاتا و کومیته در استهبان برگزار شد.
از 9  آقایان 150 شرکت کننده  در بخش 
شهرستان حضور داشتند. از نی ریز آکادمی 

نصرتی،  مصطفی  مربیگری  با  نصر  کاراته 
مهدی نگهداری و رضا هاشم زاده توانست با 
10 طال، 8 نقره و 9 برنز مقام اول و دوم  تیمی 

کاتا و سومی کومیته را به دست آورد.
از شهرستانهای  تیم  بانوان  12  در بخش 
به  نی ریز  تیم  که  داشتند  حضور  مختلف 
مقتدری  الهام  و  بیگی  مهدیه  مربیگری 
توانست مقام دوم تیمی کومیته و مقام سوم 

مشترک  تیمی کاتا را از آن خود کند. 
مقام آوران کاتا و کومیته در اوزان مختلف:

بیگی،   آیالر  اول: سوگند کرخنگانی،   مقام 
زینب  دهقانی،  الینا  قاسمی نژاد،   زهرا 

کشاورز،  لیدا آبیار 

مقام دوم:
آیناز بیاتی، ریحانه بیاتی،  هانیه بیگی،  هانیه 
مهر جو،  تمنا  هوشمند،  فاطمه  دمیری، 
ستایش حقیقت پور، اترین پرویزی، یلدا شیخ 
مزیدی مرادی،  ثمین  نجیبی،  فرزانه  علی، 
الینا پردلی، ملیکا کرانی، ستاره پورپاریزی، 
دریا قرائی، فاطمه نوروزی، فاطمه زینب آباد 

زردشتی
مقام سوم:

کرانی،  ریحانه  خسروآبادی،  پریسا 
فاطمه  نازنین  اشرف،  زهرا  پردلی،  مبینا 
خواجه احمدی، هستی مزیدی مرادی، یسنا 
تمنا دار،  نازنین  جمال زاده،  زهرا  شهبازی، 
ناهید معصومی، نرجس یاراحمدی، نسرین 

یاراحمدی، کیمیا جعفری.
نصرتی، سید رضا  مرتضی  رقابت ها  این  در 
ابطحی، حجت شجاعی فرد، محمد درویشی،  
مهدیه بیگی، الهام مقتدری،  زهرا جمشیدی 

و فاطمه هوشمندی داوری کردند.
مسابقات  به  آوران  مقام  است  نوشتنی 

کشوری خوزستان در اسفند اعزام می شوند.
در حاشیه این  مسابقات از رضا هاشم زاده و 
نیما محمودزاده قهرمانان مسابقات اوپن یزد 

با اهداء  تندیس تجلیل شد.
گفتنی است اسامی پسران مدال آور به نشریه 

اعالم نشد.

3000 متر مربع  ملک 
پلنگان دارای سند تک برگ 

به فروش می رسد

09171334347

فروش ملک

1/37178
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بزرگان ادبیات
آزادی یعنی مسئولیت

انیسمنصور
زاده1925میالدی،نویسنده،روزنامه
داستاننویس و ادیب جهانگرد، نگار،
دانشکده فلسفه فارغالتحصیل مصری.
و نویسندگی کنار در قاهره. ادبیات
روزنامهنگاریسفرهایخودبهدوردنیا
راآغازوکتابهاییرادربارهسفرهایش

منتشرکرد.
منصورتاروزهایپایانیعمرشدرستون
»الشرق و »االهرام« روزنامههای ادبی
االوسط«کارمیکرد.ویدرزمینههای
ادبی و پژوهشی سیاسی، اجتماعی،

تألیفاتزیادیداشت.سبکواسلوب
اینتألیفاتباتوجهبهشغلاوبهصورت

اسلوبروزنامهایوتلگرافیبود.
سفرنامه»یکغریبهدرسرزمینیبیگانه«
ودرکنارآنکتابهای»یمنناشناخته«،
»شمادرژاپنودیگرکشوهاهستید«و
»بهتریندرودهابرایمسکو«جزوآثار
پرفروشایننویسندهمحسوبمیشود.

انیسدرسن87سالگیبهدلیلعارضه
قلبیچشمازجهانفروبست.

-زنانکشتهشدهازاندوه،فراوانتراز
مردانکشتهشدهدرجنگند...

-داناازدشمنانشسودمیبردوناداناز
دوستانشسودینمیکند.

-سعیکندوستدارغمهایتباشیشاید
بروند،بهسانتمامچیزهاییکهدوست

داریمومیروند!
آزاد انسان و است مسئولیت آزادی -

هماناانسانمسئولیتپذیراست.

 غلط های متداول در زبان فاریس
از دیدگاه استاد حسن عمید

مکفی: ُمکفیکهدرفارسیبهمعنی
استعمال بسکننده و کفایتکننده
به ازکلماتساختگیاست. میشود

جایآنکافیبایدگفت.
منبر:  منبربهمعنیکرسیوجایبلند
کهخطیبیاواعظبرآنمینشیندو

سخنرانیمیکندبهکسرمیموفتحبااست)ِمنَبر(.اغلببه
فتحمیمتلفظمیکنند)َمنَبر(کهغلطاست.

برگرفته از: عمید،حسن)بیتا(غلطهایفاحشفرهنگهای
فارسیبهعالوهغلطهایمشهورومتداول،تهران:انتشارات

کتابخانهگوتنبرگ،ص128.

یک فنجان شعر
قلب هتران را

نلرزان...
فریادمحمودی ایدخترزاییدهازشوقبهاران

پیچیدهعطرتدرفضایشهرتهران

چشمانشهالیتوبردهچندوقتیست

هوشازسرمارهگذرهایخیابان

چشمانتوگیراترازسوغاتشیراز

لبهایتوخوشمزهترازسیبلبنان

چونقالیکاشانتنتوشاهکارو

زیباییتوسوژهیصدشعرورمان

ایپایتختعشوهوزیباییوناز

رحمیبکنبرپایتختخاکایران

کمتربلرزانگیسوانخشگلترا

کمتربلرزدشایداینشهرپریشان

تهرانگسلداردخودشدرحدکافی

لطفًاتودیگرقلبتهرانرانلرزان

نویسنده:صادقچوبک
انتشارات:نگاه

تعدادصفحات:230
کتابتنگسیر،اولینرمانصادقچوبک
است.اودرکتابتنگسیر،بهدالوریهای
نزدیک )منطقهای تنگستان مبارزان

استانبوشهر(میپردازد.
نام به مردی زندگی دربارهی داستان
هیکل، قوی مردی است. زارمحمد
در زارمحمد مردمدوست. و درستکار
جنگهایتنگسیرباانگلیسیهادرکنار
علیدلواریجنگیدهومدتیراهمبرای
کرده آهنگری و کارگری انگلیسیها

است.
و کرده جمع زیادی پول زارمحمد
فرماندار، اما شده مشغول تجارت به

پولهایشراازاومیگیرد.
میبیند که زمانی تنگستانی دلیر مرد
ازراهقانونوصحبتوخواهشپولش
آمده، جوش به خونش برنمیگردد،
تفنگبهدستمیگیردوبهجنگتک

تکدشمنانشمیرود.
داستانتنگسیر،قصهایگرمودلنشین
ازدلجنوبایراناست.ازشروعکتاب

بهبوشهرسفرمیکنید.گرماینخلها،
لباسها،گویشها،هوایآفتابی،لنجها،
وهرخطوکالمبامهارتینوشتهشدهکه
شمارادرگیرخطهایداستانمیکند.

توصیفاتدقیقوقویوگاهًابریدهبریده
ازمحلههایبوشهر،فضاها،گویشزیبای
داستان تأثیرگذار گفتگوهای و جنوبی
آن فرد به منحصر و برجسته نکات از

حس که طوری به میشود. محسوب
نفرقصهقهرمانیجنوبی میکنیدیک
رابرایتانتعریفمیکندکهالبتهشیوه
قول به هیچوجه به آن داستانگویی

کتابخوانهاآبگوشتیوهندینیست!
واقعگرایانهترین تنگسیر بیتردید
داستانایننویسندهجنوبیاست.رمان
تنگسیر،شاهکارصادقچوبکبهحساب
میآیدوداستانیاستکهتامدتهادر

ذهنمخاطبینباقیخواهدماند.
متنزیربرگرفتهازاینکتاباست:

سایهپهنتبدار»ُکنار«محمدرابهسوی
خودکشیدونیزههایسوزندهخورشیدرا
ازفرقسراودورکرد.پیراهنشبهتنش
چسبیدهبودواززیرململنازکیکهبه
تنداشت،موهایزبرپرپشتسیاهش
توعرقتنششناوربود.توسایه»ُکنار«
مویین نیزههای به و ایستاد رسید که
خورشیدکهازخاللشاخوبرگهاتو
چشمشفرومیرفتنگاهیکردوبعد
کندهکلفتپرگرهآنراوراندازکردو
گرفتنشستبیخکندهاشوبهآنتکیه
زد.یکبرگتکاننمیخورد.سایهخفه

سنگین»ُکنار«رودلشفشارمیآورد.

کافه کتاب
شاهکار صادق چوبک...

کافه داستان
اتفاق خجسته...

سروشصحت

رادیویتاکسیروشنبودوگویندهرادیومیگفت:»باورکنیمکه
سرهرکدامازکوچههایخیابانزندگیماناتفاقیجدیدانتظار
مارامیکشدوازسرهیچکوچهایبیتوجهردنشویم،شایداتفاق

خجستهایسرکوچهیبعدیمنتظرایستادهباشد.«
مردیکهعقبتاکسیپهلویمننشستهبود،گفت؛»اتفاق
خجستهدیگهچیه؟تواینبرفویخبندانماداریمازسرماقندیل
میبندیم،ایندارهازاتفاقخجستهمیگه،آخهمگهاتفاقخجسته

همجاییهست؟«
رانندهگفت:»بودنشکههستولینمیدونمچرابرایماپیش

نمیاد.«
اتفاق شما برای بشه االنچهجوری اگه »مثاًل پرسید: مرد

خجستهایه؟«
دختر خاطرخواه بود، که سالم شانزده »من گفت: راننده
دختر سال پنج و بیست از بعد االن اگه شدم، همسایهمون
همسایهمونسوارتاکسیبشهکهمنیهنظرببینمش،اینمیشه

خجستهتریناتفاقدنیا.«
همانموقعخانمیکهکنارخیابانایستادهبود،گفت:»مستقیم«

ورویصندلیجلویکناررانندهنشست.
گویندهیرادیوهنوزداشتحرفمیزد:»امروزپنجشنبهبیست
وهفتمدیماهاستوهنوزدرختهایشهرماازبرفیکهچندروز

پیشباریده،سفیدپوشاست.«

لحسن وبشنجی ذرک اوبا
 قدس اهلل روحه العزیز

-نقلستکهدرمتوضا)وضوخانه/مستراح(بوددرخاطرش
آمدکهاینپیرهنبهفالندرویشمیبایددادخادمراآواز
دادوگفت:اینپیراهنازسرمنبرکشوبهفالندرویشده.
خادمگفت:ایخواجهچندانصبرکنکهبیرونآئی.گفت:
میترسمکهشیطانراهبزندوایناندیشهبردلمسردگرداند.

و است )آرزو( امل کوتاهی گفت: تصوف؛ از پرسیدند -
مداومتبرعمل.

-گفتندایمانوتوکلچیست؟گفت:آنکهنانازپیشخود
خوریولقمهُخردخائی)خاییدن=جویدن(بهآرامدلو

بدانیکهآنچهتوراستازتوفوتنشود.
-وگفت:هرکهخودراخوارداشتخدایتعالیاورارفیعالقدر
گردانیدوهرکهخودراعزیزداشتخدایتعالیاوراخوار

گردانید.

ماجراهایمنوبیبی
افاده ها َطبق َطبق، تا هی دیروز 

تو کپِی هندونه اُوو میخوردن
بیبیگفت:

-خوعروسخانم،کیحاال
بچودنیامیا؟

بیبی به نگاهی عمو زن
انداخت.

-تاریخشوزدنبراآخربهمن
بیبی...

بیبینگاهشکرد...
میگم اُزت درم حاال هی -
پری،نکنهبیریباعملبچو
ِردنیابیریه!وزنحملفقط
درد تو ُدُرسه حاال طبیعی...
میکشیولیبریبچوبیتره...

نازک چشمی پشت پری
کرد...

-وا،یهچیزاییمیگیبیبی،
کیتوایندورهطبیعیزایمان
بیخودی من؟ که میکنه
دردبکشمکهچیبشه؟من
ازهمیناالنوقتگرفتمبرا

سزارین...
بیبینگاهشراازاوگرفتو

سریتکانداد...
-چیچیبگمواال؟میهآدم
ای عروِسی شما با میتونه
بهدوکنه؟حرِف دورهیکی
گوش خو ِر بزرگتری َیی
نیگیرین...حاالَپلوکدومدکتر

وقتگرفتی؟
زنعمودوبارهپشتچشمی

نازککرد...
-میریمشیرازبچهروبهدنیا

میاریمبیبی.
-کجا؟

-شیرازبیبی،شیراز...
دیه شیراز عالم، خاک وا؛ -
بریچیچی؟ِمِخینخودتونه
اونجاولودلوکنینکهچیطو
بشه؟میههینیریزخودون

چشه؟
نباشه، -بیبیجونبیادبی
باغ تو شما اینکه مثل ولی
نیستینا،االنخیلیازبابامامانا
برااینکهتوشناسنامهبچشون
میرن شیراز، متولد بخوره
شیرازعملمیکنن!االناین
کارخیلیمدشده،یهجورایی

کالسداره.
بیبیدوبارهسریتکانداد...

-بهحقچیِیینشُنفته!اینادیه
چهِشقیه!خداکنهبچهباخاَیی
چیبشهوَشکوشعورُدُرسی
داشتاشه،ایهمهآدممهمتو
ایمملکتَهسنبیشتروشونم
َبِچیروستاهسن!واال!منخو
میگماگهاَمنمیشُنفیالکی
بریَبچمخرجنتراشبیابرو
هیجا،طبیعیاموزنحمل
کن،همبریبچوبیتره،هم

بریجیببوِویبچو!
توی بادی پری عمو زن

خودشانداخت...
-حاالتاببینیمچیپیشمیاد

بیبی...

*****
هنوززنعموپریدررانبسته

بودکهبیبینطقشبازشد...
افادهها واویالااااا، واویالاااااا، -
مینی نیگا، نیگا َطبقَطبق،
تاهیدیروز گالبی؟مینی؟
توکِپیهندونهُاوومیخوردنه،
نیتونم میگه من بری حاال
بیچاره کنم! زایمان طبیعی
بچم،هرچیکارمیکنهمیشه
خرجِقروفروادااطفاِلیخانم!

داشت که همانطور بیبی
غرغرمیکردگوشیتلفنرا

برداشت...
-بیبیجونیهکمخونسرد
باش،حاالبهکیزنگمیزنی؟

-بهعمت!
شمارهعمهراگرفت...

-اَلوپروین...ننه!چیطوری؟
نیسم! بد منم ها! خوشی؟
میگمکیتاریخزایماُنته!ها!
هنوسهچارمادیه؟میگمننه!
خرنشیبیریطبیعیبِزییه!
سیر خوُدت جون اَ میه ها!
بکشی درد همه ای شدی؟
کهچیطوبشه؟هاااااا!ها!َیی
وختیبیگیرشیرازمجراحی
کن،ایطوبچواممیشهمتولد
شیراز!االنَهِمیباکالساهی
کارهمیکنن!میهتوچیچیتاَ

پریزنکاکاتکمتره؟!
گالبتون

ماجراهایتبعهموجاز

کیَسه َب جاَی 
پیَسه

هیچکوجاَوالیتایرانَنمیشود.اصاًل
اینجاَبدرد َبگفتم َبکردم منغلط
َنمیخوردوَمیخواهمبی

َوالیتخودمروانشوم.
قورص َیک الاقل اینجا
َپیدا نان خمیر و سوخته
افغانیستان اما َمیشود.
بیجاَیپیَسه)پول(َیک
کیَسهگندمَمیدهندوخودتبایدآسیابکونیونان

َبپزی.
انگارزمانحضرتیوسفاستکهَبجایپیَسه،کیَسه
کیَسهگندمتحویلرعیتجماعتَمیدادندتاازقحطی

خالصشوند.
اینجماعتطالیباندیگرشورشرادرآوردهاند.

یعنیباورکونیدازروزیکهَشنیدهکردمطالیبانَیک
چنینابتکاریبرایپرداختحقوقکارمندانوکارگرانش
َبخرجدادهوبرایهر5ساعتکار،10کیلوگندمَبآنها
پرداختَمیکوند،بادلوجانبیشتریکنَدهکاریچاه

َمیکونم.
آنقدرکهاربابمکهعمَدهفروشیموادغذاییدارد،تعجب
َبکردوعلتراجویاَبشد.منهمباآبوتاببرایشتعریف

َبکردم.
غروبکهَبشد،َنظارهکردمباَیککیَسهسراغمآمد...

نجیب

ویژهطنزنیریزانفارس

سالششم/شماره:290
قیمت: 2 قرون

لنگلنگانمیروممنباخِرخودشاِدشاد
میزنمهیحرفحقرا،هرچهبادا،هرچهباد

اخبارشهرهرت

قیمت االغ هم نجومی شد 

تاهمینچندسالقبلفروشاالغدر
آگهیهایفروشجایینداشت،اماحاال
آگهیهای عجیب و توجه قابل بخش

فروشرابهخوداختصاصداده.
بهگزارشفرارو،درحالحاضرقیمتاالغ
نرومادهاز3میلیونتومانشروعمیشود
وبه30میلیونتومانهممیرسد.البته
معمواًلقیمتاالغهایمادهوجواندر
آگهیهابیشترازقیمتاالغهاینراست.

یکیازآگهیدهندگانکهدراستانهای
شمالیسکونتدارد،آگهیفروش1عدد
االغنرو7مادهتمیزوجوانرامنتشر
کردهاست.اوبرایهریکازاالغهایش
کرده راطلب تومان میلیون 2۴ مبلغ

است.
کارکردتاریخیاالغهادرایرانبارکشی
مناطق در مدت کوتاه سواریهای و
کوهستانیاست.امااینکهناگهانقیمت

یکرأساالغبهوسیلهنقلیهایهمچون
موتورسیکلتبرسد،همجایتعجبدارد

وهمقدریطنزآمیزاست.
برایهمینشمارهیکیازآگهیدهندگان
فروشاالغمادهباقیمتچنددهمیلیون
رابرمیدارمتاعلتگرانبودنقیمت
اینحیوانزبانبستهراازاینفروشنده
جویاشوم.البتهاوتأکیدکردهکهبرای

کنجکاویکسیتماسنگیرد.
فروشند،گوشیراپسازچندبوقبر

میدارد.
-عموجانبرایآگهیفروشاالغماده
خدمتتانتماسگرفتهام.تصویرشراکه
دیدممتوجهشدمجوانوقدرتمنداست،

فکرمیکنمسواریخوبیبدهد.
کالممراقطعمیکند.

-اگربرایسواریدادناالغمیخواهی
بایدسراغاالغنرجوانبروید.ایناالغهای
آنها از باید و هستند ارزشمند ماده

استفادهکرد.

-چهاستفادهای؟منظورتانروغناالغو
عنبرنسارااست؟

-اینهادرستاست،امامهمترینارزش
آنها البته است. آن شیر ماده، االغ
را کهسنتیترفکرمیکنند،شیرخام
میفرشند.امامدرنترهاآنرابهپودر
شیرتبدیلمیکنندوبهخارجیهاهزار
دالرمیفروشند،یعنینزدیک30-20

میلیونتومان!
-شماکهمیگویید،دیدهاید،پودرشیر
االغرابهخارجیهافروختهاند!خارجیها

اهلکدامکشوربودند؟
فروشندهازکورهدرمیرودوباعصبانیت
میگوید:توهمبرایفضولیوکنجکاوی
جواب است حقتان گرفتهای. تماس
بدون هم بعد ندهم. را کدامتان هیچ

خداحافظیگوشیراقطعمیکند.
پینوشت:

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

ما نشّسیم پای حرف دلتون
راه های ارتباطی:

واتساپوتلگرام:09178001808
سامانهپیامک:10009178001808

دفتر:071-53830903
info@neyrizanfars.ir:)رایانامه)ایمیل

بانک ملی
امروزبرایخریدسفتهبهبانکملیرفتم.کارمند
آنجاکههمیشهخوشاخالقبودوکارماراراه
رعایت عدم خاطر به که بار این میانداخت.
حقدیگرانوانجامکاریکنفرخارجازنوبتبه
اواعتراضکردیم،سرباالجوابدادوگفتچرا
آمدهایداینجا؟برویدجایدیگر.بعدهمکهبه
رئیسشعبهاعتراضکردیمکارینکرد.وقتی
دوبارهپیشکارمندبرگشتیم،گفت:چونایشان
اعتراضکردهحاالمنبایدتمامفیشهاراثبت
کنموبعدبهشماسفتهمیدهم.واقعًامتأسفشدم

ازاینشیوهپاسخگویی.

پاسخ بانک ملی:
سالم،وقتبخیر.بهمنمراجعهکردند،منهم
بهآقای.....زنگزدموایشانهمکارشانراانجام
دادند.آقای.....بهمنگفتسرمشلوغبوده،به

ایشانگفتهامچندلحظهصبرکنید.
ایشانفرمودندهمیشهخوشاخالقبودهویک
بارسرششلوغبوده،چونهمیشهزودکارشان
راانجاممیدادند.توقعبرایناستکهاصاًلمعطل

نشوند.

آموزش و پرورش
باسالموعرضتبریکبهمدیرجدیدآموزشو
بازگشایی برای میخواهیم شما از پرورش،
مدارستالشکنید.همهمیدانیمکهکروناو
بیماریهست؛ولیمادرهاهمدیگرصبرشان
تمامشدهوبچههاافتتحصیلیپیداکردهاندو
عالقهشانبهدرسومشقکمشده.مدیرمدرسه
حضرت.....وبعضیازمعلمانشهیچتالشیبرا
انجام مدرسه در دانشآموزان شدن حضوری
نمیدهند.هروقتکهمیگوییم،یکسریدلیل

میآورندکهتعدادشلوغهستو...
مگرفقطدراینمدرسهکروناهست؟فقطاین
طورموقعهاخوببلدندصحبتکنندوباحرف،
این میگویند مرتب کنند. قانع را خانوادهها
نکنید. مقایسه دیگر مدرسههای با را مدرسه

امیدواریمفکراساسیکنید.

پاسخ آموزش و پرورش:
باسالمواحترام،نظربهدرخواستاولیاءگرامی
درخصوصبازگشاییمدارسوآموزشحضوری

دانشآموزان،بهاطالعمیرساند:
طبق مدارس دیگر همانند نظر مورد مدرسه
در نیز و نموده عمل استانی دستورالعمل
تابع توسعهآموزشحضوری بر جهتتصمیم
دستورالعملاستانیمیباشیمکهدرهمینراستا
صبحامروزجلسهتوجیهیبامدیرانسهمقطع
برگزارشدودرخصوصتوسعهآموزشحضوری
دانشآموزانتصمیماتیاتخاذگردیدکهتوسط
اولیاءمحترمخواهد اطالع به مدیرانمدارس

رسید.

شهرداری نی ریز
1-چراسنگفرشخیابانقدسراتامسجدجامع
کبیرادامهنمیدهیدووسطآنرارهاکردهاید؟
منظورمازمیدانشهیدرجاییتاچهارراهقائم

است.
را بیتالمال است؟ ضعیف مدیریت چرا -2
حیفومیلنکنید.نزدیکمسجدجامعکبیربه
طرفخیاباناهل،باوجوداعالمهواشناسیقیر
پاشیدیدکهاالناثریازقیرنیست؛لطفًاتوضیح

دهید.
3-نزدیک8ماهقبلبهعلتترکیدگیشاهلوله
آسفالت فجر، خیابان ۴ شماره کوچه انتهای
به نیاز و شده کنده آبفا اداره توسط کوچه
هم شهرداری 137 سامانه با دارد. لکهگیری

تماسگرفتیم؛اماهیچپاسخیدریافتنکردیم.
لطفًااآلنکهدرحاللکهگیریآسفالتهاهستید،

اقدامکنید.
۴-چندعکسازکوچه3۴خیاباننواببرایتان
دقیقًا نواب، )آخرینکوچهخیابان میفرستم.

کوچهپشتنمایندگیایرانخودرو(
چندسالاستکههر10-15روزییکبار
خانمهایکوچهجمعمیشویموبهشهرداری

میرویم.ولیفایدهایندارد.
جمعآوری برای هم زباله جمعآوری ماشین

زبالههایماننمیآید.
5-مدتمدیدیاستکهمسیرخیاباناماممهدی
روبرویمسجدجامعکبیردرحالکاشیفرش
شدناستوشمایکراهجایگزیننامناسببرای
سختی چه این کردهاید. انتخاب عموم عبور

استکهبهشهروندانرواوداشتهاید؟مگرپروژه
قدر این که است هستهای تأسیسات ساخت
سنگفرش این که این ضمن دادهاید؟ طولش
کردنخیابانهاازاصلوپایهاشتباهاست؛زیرااواًل
شهرستاننیازهایعمرانیواجبتریداردکهنیاز
بهنگاهکارشناسانهودلسوزانهمسئوالندارد.ثانیًا
جلوبندیخودروهاخاصیتی کردن جزخراب

ندارد.
اینفقطنظربندهنیست؛نظرعمومشهروندان
است.لطفًاهرچهسریعترمعبرعمومیراباز
گشاییکنیدوبیشترازاینمردمرابهزحمت

نیندازید.
6-دریچهمحافظکانالبولوارشهیدمعصومی
روبرویدِرشرقیحسینیهثارا...مدتیاستکه
بهسرقترفتهاست.باتوجهبهبازگشاییمدارس،
احتمالسقوطکودکانیاافرادمسندرآنزیاد
است.لطفًاآنرابپوشانیدتاازخطراحتمالی

جلوگیریشود.

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

شهرداریاخذوعینًاارسالمیگردد.
137 سامانه میگردد یادآوری ضمن در
ایجاد باهدف پیش سالها از نیریز شهرداری
زمینهمشارکتشهرونداندرمدیریتشهریو
هدایتورفعمشکالتومعضالتشهریازطریق
مدیریتغیرمستقیممردمدرشهرودریافت
رویکرد با شهروندان نظرات نقطه و دیدگاهها
خدماترسانیمطلوبتربهشهروندانراهاندازی

شدهاست.
سامانههای جزو ماهیتی لحاظ به سامانه این
بین ارتباطی پل عنوان به که است خدماتی
شهروندانومدیرانشهریوباانتقالمسائلو
مشکالتبهواحدهایاجراییشهرداریموجب
حل در تسریع و شهر در کاری رویه وحدت

مشکالتمیشود.
درهمینراستافرآیندهایکاریدراینسامانه
بهنحویطراحیوبرنامهریزیشدهاستکهدر
حق به شهری درخواستهای زمان کوتاهترین
و اجابت ممکن حد در نیریزی شهروندان

مشکالتروزمرهایشانمرتفعمیگردد.
درپایانازهمههمشهریانعزیزمانتقاضامندیم
پیشنهادات، انتقادات، نظرات، نقطه تمامی
مشکالتوسؤاالتخودراازطریقاینسامانهباما

درمیانبگذارند.

آقای  نی ریز،  شهرداری  عمومی  روابط 
دهقان

1-شهروندگرامی!عملیاتاجراییاینپروژهو
ترتیبوتوالیفعالیتهابهگونهایاستکهجهت
رعایتوحصولکیفیتحداکثریچارهایجز
انجاممرحلهبهمرحلهپروژهنیست.بههرروی
پروژهسنگفرشمحوطهپیرامونیمسجدجامع
کبیرطبقاستانداردهابدونتوقفدرحالانجام
است.ازسعهصدرهمههمشهریانعزیزبابتاین

پروژهتقدیروتشکرمینماییم.

مسئول محترم واحد عمران، آقای پیوندی
زیرسازی محترم، باسالمخدمتشهروند -2
محلیادشدهبهعلتترددوسایلنقلیهتخریب
شدهبودکهتوسطشهرداریزیرسازیوبعدازآن

قیرپاشیگردید.
نیز کوتاهی مدت اگر که است ذکر به الزم
قیرپاشینشود،مجددتخریبمیشودواساسًا
قیرپاشیانجامشدهیکفرآینددائمینبودهو

موقتاست.
3-باسالمخدمتشهروندمحترم،مدتکوتاهی
که میگذرد شهر سطح معابر لکهگیری از

انشاءا...بهصورتمنطقهبندیانجاممیگردد.
۴-باسالمخدمتشهروندمحترم،منطقهنواب
صفویدرسال99نزدیکبه۴0هزارمترمربع
آسفالتشدهکهبهتناسبعملیاتعمرانیباید
درمحلهایدیگرنیزاجراشود.بههرحالازکوچه
موردنظربازدیدشدوانشاءا...دراولینفرصت

رفعنقصمیشود.
درموردجمعآوریزباله،باتوجهبهاینکهکوچه
جدیداالحداثمیباشد،ضمناخطاربهپیمانکار

مربوطه،موضوعرفعاشکالگردید.
5-سنگفرشخیاباناماممهدی)عج(درمجاورت
مسجدتاریخیجامعکبیرنیریزباطیتشریفات
کاماًلقانونیتعریفگردیدهودرحالاجرااست،
واطالقعملاشتباهبهاینپروژهفاخروماندگار
است. احترام مورد نظرشخصی حد در صرفًا
خیابان همچون مناسبی جایگزین مسیرهای
جانبازانوبولوارشهیدسلیمانیبرایعبورعابران
وجودداردوبدیهیاستمسیرجایگزینالزامًا
نبایددرمجاورتمسیراصلیباشد.باتوجهبه
وسعتنهچندانزیادشهر،تفاوتزمانیومسافت

اضافهشدهدرمسیرهایجایگزینبههیچعنوان
غیرقابلتحملنیست.

امادرموردلزومیاعدملزومسنگفرش)ونه
میگردد تأکید شده، یاد خیابان کاشیفرش(
کههرپروژهایدرهرنقطهایازجهان،موافقان
ومخالفانخودراداردومخالفتجنابعالیبه
معنایمخالفتعمومشهروندانفهیمنیریزی
نیست.ذاتونوعپروژهسنگفرشخیابانمذکورو
ظرافتموردنیاز،باعثطوالنیشدناینپروژهبه
نسبتاجرایروسازیآسفالتیاست.ضمناین
کهمسدودشدن3ماههیکمعبردرمقایسهبااین
کهسنگفرشانجامشده،طیدههاسالآتیمورد
استفادهوتحسینعابرانقرارخواهدگرفت،زمان

زیادیمحسوبنمیشود.
مسجدتاریخیجامعکبیراثریفاخروبینظیر
استوطبیعیاستکهمعبرمجاورومحوطه
اطرافاینمسجدتاریخینیزبایدمتناسببا
یکتاییاینمسجدبینظیرطراحیوبازآفرینی
شودکهبهلطفخداوندمتعالدردورهفعلی
با و بهترین از استفاده با شهری، مدیریت
کیفیتترینمصالحممکندرحالاجرااستو
بهزودیبهمردمفرهنگدوستوقدرداننیریز

تقدیمخواهدشد.

آقای  شهری،  خدمات  محترم  معاونت 
حاجی محمدی

6-عرضسالمخدمتشهروندگرامی،بهاطالع
میرسانددریچهمحافظکانالمسروقه،مجدداً

ساختهشدهودراسرعوقتنصبمیشود.

نماینده مجلس 
کمتوجهیبهمناطقکمترتوسعهیافتهومحروم
کالن در امکانات تمرکز و نامناسب توزیع و
شهرها،سبببیکاریومهاجرتازایننقاطو
حاشیهنشینیدرشهرهایبزرگشدهاستکه
یکیازدالیلآنمیتواندکمبودتعدادنمایندگان

اینمناطقبهرغموسعتزیاددرمجلسباشد.
باتوجهبهاینکهتاانتخاباتبعدیمجلسفرصت
چندانینیست،پیشنهادمیگرددباکمکدیگر
نمایندگانبهخصوصنمایندگاناینمناطقو
شهرهایکوچک،طرحیتهیهوتصویبکنیدکه
تعدادنمایندهدرحوزهانتخابیهبیشتربراساس
وسعتحوزهباشد؛نهجمعیت.تابدینطریق
نمایندگانبیشتریازاینمناطقبهمجلسراه

پیداکنند.

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

خصوص در عزیز، شهروندان خدمت سالم با
مطالبمطروحهشهروندگرامیبایدگفتکهدر
دورههایمتوالیهمیشهاینموضوعموردمناقشه
بودهکهتعدادنمایندگانبراساسجمعیتیک
حوزهانتخابیهافزایشیابدویابراساسوسعت
جغرافیایی.ولذااستدالالتحامیانافزایشتعداد
همیشه جمعیت افزایش اساس بر نمایندگان
قویتربوده.بههرحالپرداختنبهاینموضوع
سلیقگینیستوبایدمنطقیمحکمداشتهباشدتا
بتواندرجهتاقناعنمایندگانمحترمکوشید.لذا
پیشنهادشهروندگرامیقطعًابهعنوانیکگزینه
میتواندموردبحثقرارگیردوانشاءا...درزمان
مناسبتوسطدکترطهماسبینمایندهمحترم

حوزهانتخابیهمطرحخواهدشد.

درمانگاه تأمین اجتماعی
منیکبازنشستههستم.یکماهطولکشید
تاتوانستمنوبتکشیدندندانبگیرم.بعدکه
مراجعهکردم،گفتندبایدویزیتشوی.دوساعت
بعددکترآمدوگفتدوبارهبرونوبتکشیدن
بگیرواگرعجلهداری،بعدازظهربیااستهبان
مطبتابرایتبکشم.االنیکماهاستکهبرای
نوبتتماسمیگیرمونوبتنمیدهند.مگریک
بازنشستهچقدرحقوقداردکهبتوانددندانش
راآزادبکشد؟اگرداشتیمکهدردنمیکشیدیم؛
همانموقعمیرفتیمآزادپولمیدادیم.نیازی
بهگفتندکترورفتنبهاستهبانهمنبود؛همین

شهرخودمانخیلیدندانپزشکانخوبیدارد.

منطقه حفاظت شده بهرام گور
فنسهایمنطقهحفاظتشدهبهرامگور،قبلاز
پاسگاهقطرویهکاماًلخمشدهوحیوانهابهراحتی
خطرناک خیلی این و شوند خارج میتوانند
است.همبرایحیوانهایزبانبستهوهمبرای

خودروهایعبوری.

 ادارات، سازمانها و نهادهایی که در این 

شماره به سؤاالت و انتقادات مردمی پاسخ 

نداده اند:
- درمانگاه تأمین اجتماعی

- منطقه حفاظت شده بهرام گور

تکلیف تعیین قانون موضوع اول هیأت رأیشماره1۴0060311005000895 برابر
وضعیتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمیمستقردرواحدثبتیحوزه
ثبتملکنیریزتصرفاتمالکانهبالمعارضمتقاضیآقایسجادرختابناکفرزند
حبیبالهبهشمارهشناسنامه2283162262صادرهازشیرازدرششدانگیکبابمغازه
بهمساحت125.68مترمربعپالک5فرعیاز21اصلیمفروزومجزاشدهازپالک2
فرعیاز21اصلیواقعدرنیریزبخش22فارسخریداریازمالکرسمیازآقایمحمد
آقارختابناکمحرزگردیدهاست.لذابهمنظوراطالععموممراتبدردونوبتبهفاصله
15روزآگهیمیشود.درصورتیکهاشخاصنسبتبهصدورسندمالکیتمتقاضی
اعتراضیداشتهباشند،میتوانندازتاریخانتشاراولینآگهیبهمدتدوماهاعتراض
خودرابهاینادارهتسلیموپسازاخذرسید،ظرفمدتیکماهازتاریختسلیماعتراض،
دادخواستخودرابهمراجعقضاییتقدیمنمایند.بدیهیاستدرصورتانقضایمدت

مذکوروعدموصولاعتراضطبقمقرراتسندمالکیتصادرخواهدشد.
تاریخ انتشارنوبت اول:1400/10/26 

تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/11/11

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

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

- مورخ 1400/10/14
ش 138

37345

برابررأیشماره1۴0060311005000831هیأتاولموضوعقانونتعیینتکلیفوضعیت
ثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمیمستقردرواحدثبتیحوزهثبتملک
نیریزتصرفاتمالکانهبالمعارضمتقاضیآقایعلیمظفریفرزندرمضانبهشماره
شناسنامه2550096۴01صادرهازنیریزدرششدانگیکبابخانهبهمساحت220
مترمربعپالک6فرعیاز3787اصلیمفروزومجزاشدهازپالک3787اصلیواقعدر
نیریزبخش22فارسکهموازییکسهماز12سهمسهامششدانگمجهولورایبه
تنظیماظهارنامهحاویتحدیدحدودصادرمیشودخریدارازمالکرسمیآقایماشااله
زردشتمحرزگردیدهاست.لذابهمنظوراطالععموممراتبدردونوبتبهفاصله15روز
آگهیمیشود.درصورتیکهاشخاصنسبتبهصدورسندمالکیتمتقاضیاعتراضی
داشتهباشند،میتوانندازتاریخانتشاراولینآگهیبهمدتدوماهاعتراضخودرابهاین
ادارهتسلیموپسازاخذرسید،ظرفمدتیکماهازتاریختسلیماعتراض،دادخواست
خودرابهمراجعقضاییتقدیمنمایند.بدیهیاستدرصورتانقضایمدتمذکورو

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

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

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

- مورخ 1400/10/15
ش 141

37303

امامجمعهموقتنیریزگفت:»آنقدر
کهتبعیضمردمراآزارمیدهد،فقرو

فسادنمیدهد.«
در فقیه سیدجواد حجتاالسالم
روز اولین جمعه نماز خطبههای
بهمنماه،بابیاناینمطلب،خطاببه
نمایندهمجلسکهدرمراسمنمازجمعه
حضورداشت،گفت:»نمایندهمجلس
طرحشفافیترادنبالکند؛نهفقطدر
آراء.اگروضعمسئوالنهممثلمردم
بود،آنهاسختشاننمیشد.مقاممعظم
مشروعیت شرط میفرماید: رهبری
طهارت حکومتی، مقامهای تمامی

اقتصادیاست.«
نیروی جذب بر دیگر، جایی در وی
و کرد تأکید نیریز صنایع در بومی
جدید مدیرعامل »به داشت: عنوان
فوالدگفتموقتیاینکارخانهآالیندگی
دارد،حقنیرویبومیاستکهجذب
نیریزی نیروهای بومی. غیر نه شود؛
نبایدمجبورباشنداینوروآنورروند.
اگردرگلگهرغیربومیوفارسیباشد،

را ما حق  معادن نمیدهند. راهشان
غصبکردهاندومابایدازمنافعماندفاع

کنیم.«
»استاندار افزود: نیریز جمعه خطیب
برحق15درصدمعادنبرایشهرستان
گیرمان کی ما حق پس کرد. تأکید
گرفتار باید مردم وقت آن میآید؟
شهر این پس باشند؟ چشمپزشک
کجایشهرویژهاستکهبهگفتهرئیس
شبکهبهداشت،پولبرایسرموسرنگ

همندارد؟«
مرزبان را گمرک فقیه حجتاالسالم
جلوی باید که خواند کشور اقتصادی
خیلیازاجناسقاچاقرابگیرد.اوگفت:
محاکمه باید موجود وضع »مسببین
آنقدر میگفت تجار از یکی شوند.
نگه گمرک در دلیل بی را جنسمان
میدارندکهازصادراتووارداتاجناس

موردنیازمردمپشیمانشویم.«
عنوان پاک روزهوای به اشاره با وی
داشت:»زبالههاییکهدرکنارلذتاین
رودخانههایفصلیدرطبیعترهاشده،

مایهتأسفاستوبایدفکریبهحالآن
شود.«

امامجمعهموقتنیریزازمردمخواست
رعایت را بهداشتی پروتکلهای که
همایشی از »مردم گفت: وی کنند.
کهپنجشنبهشبدرسالنادارهارشاد
برگزارشدگالیهداشتندومیگفتندکه
آنجاتنگوفشردهبودهاست.همچنین
مراسممهدیههمبههمینشکلبود.
منبرایهردومصالراپیشنهاددادمکه

توجهنکردند.«
والدت سالروز فقیه حجتاالسالم
حضرتزهراوروزمادرراتبریکگفت
اظهار خانواده اهمیت به اشاره با و
مسجدیها و شهدا »انقالب، داشت:
راازخانوادهداریم.محبوبترینبنانزد
خدا،بنایازدواجاستومهمترینرکن،
مقاممادراست.بهشتزیرپایمادران
استومیانبررسیدنبهبهشت،مادر
است.مادردرعاقبتبهخیریخیلی
مؤثراست.بنابراینپدرومادررابرای
خودتاننگهدارید.اماممعصومفرمود:

برخیبندگانخدانسبتبهپدرومادر
درزمانحیاتشانخوبونیکوکارند؛اما
وقتیآنهاازدنیارفتند،دیگرحواسشان
بهپدرومادرنیست.اگربدهی،وصیت،
دیون،ردمظالم،نمازوروزهقضاو...
داشتهباشند،توجهیبهآننمیکنند
ودچارعاقوالدینمیشوندوعاقبت
بخیرنمیشوند.برعکسآنراهمداریم؛
کسانیکهدرزمانحیاتحواسشانبه
پدرومادرنبودهوبعدازاینکهازدست
رفتند،پشیمانشدندوبرایآنهاخیرات
وصدقهو...دادندوعاقبتبهخیرشدند.
پستانفسداریدومیتوانید،جبران
کنیدتاعاقبتبهخیرشوید.بایدبهپدر
ومادرنیکیکرد؛چهزندهباشندوچهاز
دنیارفتهباشند.بایدواجباتشانرااداوبه

وصیتشانعملکرد.«
دربیندونمازنیزنمازشکربارانخوانده
شدوخطیبجمعهنیریزگفت:»حقابه
خدا امیدواریم ندادند؛ که را بختگان
بهمابدهدوبختگانبیبخت،بختش

برگردد.«

خبرگزاریآنا:
رشتهشهرسازیدردانشگاه
نیریز واحد اسالمی آزاد

دانشجومیپذیرد.
رئیسدانشگاهآزاداسالمی
واحدنیریزبااعالماینخبر
گفت:براینخستینبارودر
نیمسالدومسالتحصیلی
رشته این 1۴00-1۴01

دانشجومیپذیرد.
اعالم آروین حمید
مقاطع در ثبتنام نمود:
تمامی و میباشد کاردانی
عالقهمندان و داوطلبان
در تحصیل ادامه به
اسالمی آزاد دانشگاه

با میتوانند نیریز واحد
شمارههای با تلفنی تماس
و 09177328976
حضور 07153828172یا
دردانشگاهنسبتبهثبتنام
دررشتهموردنظرخوداقدام

کنند.
ضمن همچنین آروین
توصیهبهدانشجویانمقطع
کاردانیکهبااتمامامتحانات
نیمسال این در خود
شد خواهند فارغالتحصیل
گفت:اینگروهازدانشجویان
بهثبتنام میتوانندنسبت
کارشناسی دوره در خود

اقدامکنند.

رئیسدانشگاهآزاداسالمی
واحدنیریزگفت:امیدواریم
از داوطلبان استقبال با
بتوانیم شهرسازی رشته
مقطع بعد سالهای در
کارشناسیآنرانیزدرواحد

نیریزتصویبکنیم.
ادامه متقاضیان ثبتنام
تحصیلدرمقاطعکاردانی
آزاد دانشگاه کارشناسی و
سوابق اساس بر اسالمی
آزمون( تحصیلی)بدون
درمحلدانشگاهآغازشده
میتوانند داوطلبان و
واحدهای به ثبتنام جهت

دانشگاهیمراجعهکنند.

مردم از تبعیض آزار می بینند، نه فقر و فساد

//

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

ساختمان های فاقد سند رسمی
برابررأیشماره1۴0060311023000۴6۴-1۴00/10/19هیأت
اول/دومموضوعقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیو
ساختمانهایفاقدسندرسمیمستقردرواحدثبتیحوزه
ثبتملکزریندشتتصرفاتمالکانهبالمعارضمتقاضی
شناسنامه شماره به علیناز فرزند جمالی محمد آقای
11۴۴7صادرهاززریندشتدریکبابخانهبهمساحت203.5
مترمربعپالکفرعی23از7396اصلیمفروزومجزیشدهاز
پالک7396اصلیواقعدرقطعه8بخش12فارسشهرستان
آقای رسمی مالک از معالواسطه خریداری زریندشت
محمدعلیجمالیمحرزگردیدهاست.لذابهمنظوراطالع
عموممراتبدردونوبتبهفاصله15روزآگهیمیشود.در
صورتیکهاشخاصنسبتبهصدورسندمالکیتمتقاضی
اعتراضیداشتهباشند،میتوانندازتاریخانتشاراولینآگهی
بهمدتدوماهاعتراضخودرابهاینادارهتسلیموپسازاخذ
رسید،ظرفمدتیکماهازتاریختسلیماعتراض،دادخواست
خودرابهمراجعقضاییتقدیمنمایند.بدیهیاستدرصورت
انقضایمدتمذکوروعدموصولاعتراضطبقمقرراتسند

مالکیتصادرخواهدشد.
تاریخ انتشارنوبت اول:1400/11/10 

 تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/11/24

خلیل مرادخواه

رئیس ثبت اسناد و امالک زرین دشت

- مورخ 1400/11/07
ش 2774

3799

انجمن خوشنویسان نی ریز رشته شهرسازی در دانشگاه آزاد نی ریز
میزبان برگزاری آزمون پایان 

دوره ای دی ماه 
روابطعمومیفرهنگوارشاداسالمی:

انجمن دورهای پایان آزمون کشور سراسر با همزمان
خوشنویسانشعبهنیریزدرتاریخهای30دیواولبهمن
درمحلانجمنوبانظارتادارهفرهنگوارشاداسالمیبرگزار

شد.
سیدعطاءاللهطغراییرئیسانجمنخوشنویسانشعبهنیریز
بااعالماینخبرافزود:دراینآزمونبیستهنرجودردوره
هایتحریری،مقدماتی،متوسط،خوش،عالیوممتازودر

رشتههاینستعلیقوشکستهنستعلیقشرکتنمودند.
گفتنیاستاینآزمونملیدرطولسالسهنوبتدرماههای

اردیبهشت،مردادودیماهبرگزارمیگردد.

ارسال تصاویر و متن برای

شهروند خبرنگار
0917 731 5146
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بهکوششفاطمهزردشتینیریزی

بزرگان ادبیات
آزادی یعنی مسئولیت

انیسمنصور
زاده1925میالدی،نویسنده،روزنامه
داستاننویس و ادیب جهانگرد، نگار،
دانشکده فلسفه فارغالتحصیل مصری.
و نویسندگی کنار در قاهره. ادبیات
روزنامهنگاریسفرهایخودبهدوردنیا
راآغازوکتابهاییرادربارهسفرهایش

منتشرکرد.
منصورتاروزهایپایانیعمرشدرستون
»الشرق و »االهرام« روزنامههای ادبی
االوسط«کارمیکرد.ویدرزمینههای
ادبی و پژوهشی سیاسی، اجتماعی،

تألیفاتزیادیداشت.سبکواسلوب
اینتألیفاتباتوجهبهشغلاوبهصورت

اسلوبروزنامهایوتلگرافیبود.
سفرنامه»یکغریبهدرسرزمینیبیگانه«
ودرکنارآنکتابهای»یمنناشناخته«،
»شمادرژاپنودیگرکشوهاهستید«و
»بهتریندرودهابرایمسکو«جزوآثار
پرفروشایننویسندهمحسوبمیشود.

انیسدرسن87سالگیبهدلیلعارضه
قلبیچشمازجهانفروبست.

-زنانکشتهشدهازاندوه،فراوانتراز
مردانکشتهشدهدرجنگند...

-داناازدشمنانشسودمیبردوناداناز
دوستانشسودینمیکند.

-سعیکندوستدارغمهایتباشیشاید
بروند،بهسانتمامچیزهاییکهدوست

داریمومیروند!
آزاد انسان و است مسئولیت آزادی -

هماناانسانمسئولیتپذیراست.

 غلط های متداول در زبان فاریس
از دیدگاه استاد حسن عمید

مکفی: ُمکفیکهدرفارسیبهمعنی
استعمال بسکننده و کفایتکننده
به ازکلماتساختگیاست. میشود

جایآنکافیبایدگفت.
منبر:  منبربهمعنیکرسیوجایبلند
کهخطیبیاواعظبرآنمینشیندو

سخنرانیمیکندبهکسرمیموفتحبااست)ِمنَبر(.اغلببه
فتحمیمتلفظمیکنند)َمنَبر(کهغلطاست.

برگرفته از: عمید،حسن)بیتا(غلطهایفاحشفرهنگهای
فارسیبهعالوهغلطهایمشهورومتداول،تهران:انتشارات

کتابخانهگوتنبرگ،ص128.

یک فنجان شعر
قلب هتران را

نلرزان...
فریادمحمودی ایدخترزاییدهازشوقبهاران

پیچیدهعطرتدرفضایشهرتهران

چشمانشهالیتوبردهچندوقتیست

هوشازسرمارهگذرهایخیابان

چشمانتوگیراترازسوغاتشیراز

لبهایتوخوشمزهترازسیبلبنان

چونقالیکاشانتنتوشاهکارو

زیباییتوسوژهیصدشعرورمان

ایپایتختعشوهوزیباییوناز

رحمیبکنبرپایتختخاکایران

کمتربلرزانگیسوانخشگلترا

کمتربلرزدشایداینشهرپریشان

تهرانگسلداردخودشدرحدکافی

لطفًاتودیگرقلبتهرانرانلرزان

نویسنده:صادقچوبک
انتشارات:نگاه

تعدادصفحات:230
کتابتنگسیر،اولینرمانصادقچوبک
است.اودرکتابتنگسیر،بهدالوریهای
نزدیک )منطقهای تنگستان مبارزان

استانبوشهر(میپردازد.
نام به مردی زندگی دربارهی داستان
هیکل، قوی مردی است. زارمحمد
در زارمحمد مردمدوست. و درستکار
جنگهایتنگسیرباانگلیسیهادرکنار
علیدلواریجنگیدهومدتیراهمبرای
کرده آهنگری و کارگری انگلیسیها

است.
و کرده جمع زیادی پول زارمحمد
فرماندار، اما شده مشغول تجارت به

پولهایشراازاومیگیرد.
میبیند که زمانی تنگستانی دلیر مرد
ازراهقانونوصحبتوخواهشپولش
آمده، جوش به خونش برنمیگردد،
تفنگبهدستمیگیردوبهجنگتک

تکدشمنانشمیرود.
داستانتنگسیر،قصهایگرمودلنشین
ازدلجنوبایراناست.ازشروعکتاب

بهبوشهرسفرمیکنید.گرماینخلها،
لباسها،گویشها،هوایآفتابی،لنجها،
وهرخطوکالمبامهارتینوشتهشدهکه
شمارادرگیرخطهایداستانمیکند.

توصیفاتدقیقوقویوگاهًابریدهبریده
ازمحلههایبوشهر،فضاها،گویشزیبای
داستان تأثیرگذار گفتگوهای و جنوبی
آن فرد به منحصر و برجسته نکات از

حس که طوری به میشود. محسوب
نفرقصهقهرمانیجنوبی میکنیدیک
رابرایتانتعریفمیکندکهالبتهشیوه
قول به هیچوجه به آن داستانگویی

کتابخوانهاآبگوشتیوهندینیست!
واقعگرایانهترین تنگسیر بیتردید
داستانایننویسندهجنوبیاست.رمان
تنگسیر،شاهکارصادقچوبکبهحساب
میآیدوداستانیاستکهتامدتهادر

ذهنمخاطبینباقیخواهدماند.
متنزیربرگرفتهازاینکتاباست:

سایهپهنتبدار»ُکنار«محمدرابهسوی
خودکشیدونیزههایسوزندهخورشیدرا
ازفرقسراودورکرد.پیراهنشبهتنش
چسبیدهبودواززیرململنازکیکهبه
تنداشت،موهایزبرپرپشتسیاهش
توعرقتنششناوربود.توسایه»ُکنار«
مویین نیزههای به و ایستاد رسید که
خورشیدکهازخاللشاخوبرگهاتو
چشمشفرومیرفتنگاهیکردوبعد
کندهکلفتپرگرهآنراوراندازکردو
گرفتنشستبیخکندهاشوبهآنتکیه
زد.یکبرگتکاننمیخورد.سایهخفه

سنگین»ُکنار«رودلشفشارمیآورد.

کافه کتاب
شاهکار صادق چوبک...

کافه داستان
اتفاق خجسته...

سروشصحت

رادیویتاکسیروشنبودوگویندهرادیومیگفت:»باورکنیمکه
سرهرکدامازکوچههایخیابانزندگیماناتفاقیجدیدانتظار
مارامیکشدوازسرهیچکوچهایبیتوجهردنشویم،شایداتفاق

خجستهایسرکوچهیبعدیمنتظرایستادهباشد.«
مردیکهعقبتاکسیپهلویمننشستهبود،گفت؛»اتفاق
خجستهدیگهچیه؟تواینبرفویخبندانماداریمازسرماقندیل
میبندیم،ایندارهازاتفاقخجستهمیگه،آخهمگهاتفاقخجسته

همجاییهست؟«
رانندهگفت:»بودنشکههستولینمیدونمچرابرایماپیش

نمیاد.«
اتفاق شما برای بشه االنچهجوری اگه »مثاًل پرسید: مرد

خجستهایه؟«
دختر خاطرخواه بود، که سالم شانزده »من گفت: راننده
دختر سال پنج و بیست از بعد االن اگه شدم، همسایهمون
همسایهمونسوارتاکسیبشهکهمنیهنظرببینمش،اینمیشه

خجستهتریناتفاقدنیا.«
همانموقعخانمیکهکنارخیابانایستادهبود،گفت:»مستقیم«

ورویصندلیجلویکناررانندهنشست.
گویندهیرادیوهنوزداشتحرفمیزد:»امروزپنجشنبهبیست
وهفتمدیماهاستوهنوزدرختهایشهرماازبرفیکهچندروز

پیشباریده،سفیدپوشاست.«

لحسن وبشنجی ذرک اوبا
 قدس اهلل روحه العزیز

-نقلستکهدرمتوضا)وضوخانه/مستراح(بوددرخاطرش
آمدکهاینپیرهنبهفالندرویشمیبایددادخادمراآواز
دادوگفت:اینپیراهنازسرمنبرکشوبهفالندرویشده.
خادمگفت:ایخواجهچندانصبرکنکهبیرونآئی.گفت:
میترسمکهشیطانراهبزندوایناندیشهبردلمسردگرداند.

و است )آرزو( امل کوتاهی گفت: تصوف؛ از پرسیدند -
مداومتبرعمل.

-گفتندایمانوتوکلچیست؟گفت:آنکهنانازپیشخود
خوریولقمهُخردخائی)خاییدن=جویدن(بهآرامدلو

بدانیکهآنچهتوراستازتوفوتنشود.
-وگفت:هرکهخودراخوارداشتخدایتعالیاورارفیعالقدر
گردانیدوهرکهخودراعزیزداشتخدایتعالیاوراخوار

گردانید.

ماجراهایمنوبیبی
افاده ها َطبق َطبق، تا هی دیروز 

تو کپِی هندونه اُوو میخوردن
بیبیگفت:

-خوعروسخانم،کیحاال
بچودنیامیا؟

بیبی به نگاهی عمو زن
انداخت.

-تاریخشوزدنبراآخربهمن
بیبی...

بیبینگاهشکرد...
میگم اُزت درم حاال هی -
پری،نکنهبیریباعملبچو
ِردنیابیریه!وزنحملفقط
درد تو ُدُرسه حاال طبیعی...
میکشیولیبریبچوبیتره...

نازک چشمی پشت پری
کرد...

-وا،یهچیزاییمیگیبیبی،
کیتوایندورهطبیعیزایمان
بیخودی من؟ که میکنه
دردبکشمکهچیبشه؟من
ازهمیناالنوقتگرفتمبرا

سزارین...
بیبینگاهشراازاوگرفتو

سریتکانداد...
-چیچیبگمواال؟میهآدم
ای عروِسی شما با میتونه
بهدوکنه؟حرِف دورهیکی
گوش خو ِر بزرگتری َیی
نیگیرین...حاالَپلوکدومدکتر

وقتگرفتی؟
زنعمودوبارهپشتچشمی

نازککرد...
-میریمشیرازبچهروبهدنیا

میاریمبیبی.
-کجا؟

-شیرازبیبی،شیراز...
دیه شیراز عالم، خاک وا؛ -
بریچیچی؟ِمِخینخودتونه
اونجاولودلوکنینکهچیطو
بشه؟میههینیریزخودون

چشه؟
نباشه، -بیبیجونبیادبی
باغ تو شما اینکه مثل ولی
نیستینا،االنخیلیازبابامامانا
برااینکهتوشناسنامهبچشون
میرن شیراز، متولد بخوره
شیرازعملمیکنن!االناین
کارخیلیمدشده،یهجورایی

کالسداره.
بیبیدوبارهسریتکانداد...

-بهحقچیِیینشُنفته!اینادیه
چهِشقیه!خداکنهبچهباخاَیی
چیبشهوَشکوشعورُدُرسی
داشتاشه،ایهمهآدممهمتو
ایمملکتَهسنبیشتروشونم
َبِچیروستاهسن!واال!منخو
میگماگهاَمنمیشُنفیالکی
بریَبچمخرجنتراشبیابرو
هیجا،طبیعیاموزنحمل
کن،همبریبچوبیتره،هم

بریجیببوِویبچو!
توی بادی پری عمو زن

خودشانداخت...
-حاالتاببینیمچیپیشمیاد

بیبی...

*****
هنوززنعموپریدررانبسته

بودکهبیبینطقشبازشد...
افادهها واویالااااا، واویالاااااا، -
مینی نیگا، نیگا َطبقَطبق،
تاهیدیروز گالبی؟مینی؟
توکِپیهندونهُاوومیخوردنه،
نیتونم میگه من بری حاال
بیچاره کنم! زایمان طبیعی
بچم،هرچیکارمیکنهمیشه
خرجِقروفروادااطفاِلیخانم!

داشت که همانطور بیبی
غرغرمیکردگوشیتلفنرا

برداشت...
-بیبیجونیهکمخونسرد
باش،حاالبهکیزنگمیزنی؟

-بهعمت!
شمارهعمهراگرفت...

-اَلوپروین...ننه!چیطوری؟
نیسم! بد منم ها! خوشی؟
میگمکیتاریخزایماُنته!ها!
هنوسهچارمادیه؟میگمننه!
خرنشیبیریطبیعیبِزییه!
سیر خوُدت جون اَ میه ها!
بکشی درد همه ای شدی؟
کهچیطوبشه؟هاااااا!ها!َیی
وختیبیگیرشیرازمجراحی
کن،ایطوبچواممیشهمتولد
شیراز!االنَهِمیباکالساهی
کارهمیکنن!میهتوچیچیتاَ

پریزنکاکاتکمتره؟!
گالبتون

ماجراهایتبعهموجاز

کیَسه َب جاَی 
پیَسه

هیچکوجاَوالیتایرانَنمیشود.اصاًل
اینجاَبدرد َبگفتم َبکردم منغلط
َنمیخوردوَمیخواهمبی

َوالیتخودمروانشوم.
قورص َیک الاقل اینجا
َپیدا نان خمیر و سوخته
افغانیستان اما َمیشود.
بیجاَیپیَسه)پول(َیک
کیَسهگندمَمیدهندوخودتبایدآسیابکونیونان

َبپزی.
انگارزمانحضرتیوسفاستکهَبجایپیَسه،کیَسه
کیَسهگندمتحویلرعیتجماعتَمیدادندتاازقحطی

خالصشوند.
اینجماعتطالیباندیگرشورشرادرآوردهاند.

یعنیباورکونیدازروزیکهَشنیدهکردمطالیبانَیک
چنینابتکاریبرایپرداختحقوقکارمندانوکارگرانش
َبخرجدادهوبرایهر5ساعتکار،10کیلوگندمَبآنها
پرداختَمیکوند،بادلوجانبیشتریکنَدهکاریچاه

َمیکونم.
آنقدرکهاربابمکهعمَدهفروشیموادغذاییدارد،تعجب
َبکردوعلتراجویاَبشد.منهمباآبوتاببرایشتعریف

َبکردم.
غروبکهَبشد،َنظارهکردمباَیککیَسهسراغمآمد...

نجیب

ویژهطنزنیریزانفارس

سالششم/شماره:290
قیمت: 2 قرون

لنگلنگانمیروممنباخِرخودشاِدشاد
میزنمهیحرفحقرا،هرچهبادا،هرچهباد

اخبارشهرهرت

قیمت االغ هم نجومی شد 

تاهمینچندسالقبلفروشاالغدر
آگهیهایفروشجایینداشت،اماحاال
آگهیهای عجیب و توجه قابل بخش

فروشرابهخوداختصاصداده.
بهگزارشفرارو،درحالحاضرقیمتاالغ
نرومادهاز3میلیونتومانشروعمیشود
وبه30میلیونتومانهممیرسد.البته
معمواًلقیمتاالغهایمادهوجواندر
آگهیهابیشترازقیمتاالغهاینراست.

یکیازآگهیدهندگانکهدراستانهای
شمالیسکونتدارد،آگهیفروش1عدد
االغنرو7مادهتمیزوجوانرامنتشر
کردهاست.اوبرایهریکازاالغهایش
کرده راطلب تومان میلیون 2۴ مبلغ

است.
کارکردتاریخیاالغهادرایرانبارکشی
مناطق در مدت کوتاه سواریهای و
کوهستانیاست.امااینکهناگهانقیمت

یکرأساالغبهوسیلهنقلیهایهمچون
موتورسیکلتبرسد،همجایتعجبدارد

وهمقدریطنزآمیزاست.
برایهمینشمارهیکیازآگهیدهندگان
فروشاالغمادهباقیمتچنددهمیلیون
رابرمیدارمتاعلتگرانبودنقیمت
اینحیوانزبانبستهراازاینفروشنده
جویاشوم.البتهاوتأکیدکردهکهبرای

کنجکاویکسیتماسنگیرد.
فروشند،گوشیراپسازچندبوقبر

میدارد.
-عموجانبرایآگهیفروشاالغماده
خدمتتانتماسگرفتهام.تصویرشراکه
دیدممتوجهشدمجوانوقدرتمنداست،

فکرمیکنمسواریخوبیبدهد.
کالممراقطعمیکند.

-اگربرایسواریدادناالغمیخواهی
بایدسراغاالغنرجوانبروید.ایناالغهای
آنها از باید و هستند ارزشمند ماده

استفادهکرد.

-چهاستفادهای؟منظورتانروغناالغو
عنبرنسارااست؟

-اینهادرستاست،امامهمترینارزش
آنها البته است. آن شیر ماده، االغ
را کهسنتیترفکرمیکنند،شیرخام
میفرشند.امامدرنترهاآنرابهپودر
شیرتبدیلمیکنندوبهخارجیهاهزار
دالرمیفروشند،یعنینزدیک30-20

میلیونتومان!
-شماکهمیگویید،دیدهاید،پودرشیر
االغرابهخارجیهافروختهاند!خارجیها

اهلکدامکشوربودند؟
فروشندهازکورهدرمیرودوباعصبانیت
میگوید:توهمبرایفضولیوکنجکاوی
جواب است حقتان گرفتهای. تماس
بدون هم بعد ندهم. را کدامتان هیچ

خداحافظیگوشیراقطعمیکند.
پینوشت:

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

ما نشّسیم پای حرف دلتون
راه های ارتباطی:

واتساپوتلگرام:09178001808
سامانهپیامک:10009178001808

دفتر:071-53830903
info@neyrizanfars.ir:)رایانامه)ایمیل

بانک ملی
امروزبرایخریدسفتهبهبانکملیرفتم.کارمند
آنجاکههمیشهخوشاخالقبودوکارماراراه
رعایت عدم خاطر به که بار این میانداخت.
حقدیگرانوانجامکاریکنفرخارجازنوبتبه
اواعتراضکردیم،سرباالجوابدادوگفتچرا
آمدهایداینجا؟برویدجایدیگر.بعدهمکهبه
رئیسشعبهاعتراضکردیمکارینکرد.وقتی
دوبارهپیشکارمندبرگشتیم،گفت:چونایشان
اعتراضکردهحاالمنبایدتمامفیشهاراثبت
کنموبعدبهشماسفتهمیدهم.واقعًامتأسفشدم

ازاینشیوهپاسخگویی.

پاسخ بانک ملی:
سالم،وقتبخیر.بهمنمراجعهکردند،منهم
بهآقای.....زنگزدموایشانهمکارشانراانجام
دادند.آقای.....بهمنگفتسرمشلوغبوده،به

ایشانگفتهامچندلحظهصبرکنید.
ایشانفرمودندهمیشهخوشاخالقبودهویک
بارسرششلوغبوده،چونهمیشهزودکارشان
راانجاممیدادند.توقعبرایناستکهاصاًلمعطل

نشوند.

آموزش و پرورش
باسالموعرضتبریکبهمدیرجدیدآموزشو
بازگشایی برای میخواهیم شما از پرورش،
مدارستالشکنید.همهمیدانیمکهکروناو
بیماریهست؛ولیمادرهاهمدیگرصبرشان
تمامشدهوبچههاافتتحصیلیپیداکردهاندو
عالقهشانبهدرسومشقکمشده.مدیرمدرسه
حضرت.....وبعضیازمعلمانشهیچتالشیبرا
انجام مدرسه در دانشآموزان شدن حضوری
نمیدهند.هروقتکهمیگوییم،یکسریدلیل

میآورندکهتعدادشلوغهستو...
مگرفقطدراینمدرسهکروناهست؟فقطاین
طورموقعهاخوببلدندصحبتکنندوباحرف،
این میگویند مرتب کنند. قانع را خانوادهها
نکنید. مقایسه دیگر مدرسههای با را مدرسه

امیدواریمفکراساسیکنید.

پاسخ آموزش و پرورش:
باسالمواحترام،نظربهدرخواستاولیاءگرامی
درخصوصبازگشاییمدارسوآموزشحضوری

دانشآموزان،بهاطالعمیرساند:
طبق مدارس دیگر همانند نظر مورد مدرسه
در نیز و نموده عمل استانی دستورالعمل
تابع توسعهآموزشحضوری بر جهتتصمیم
دستورالعملاستانیمیباشیمکهدرهمینراستا
صبحامروزجلسهتوجیهیبامدیرانسهمقطع
برگزارشدودرخصوصتوسعهآموزشحضوری
دانشآموزانتصمیماتیاتخاذگردیدکهتوسط
اولیاءمحترمخواهد اطالع به مدیرانمدارس

رسید.

شهرداری نی ریز
1-چراسنگفرشخیابانقدسراتامسجدجامع
کبیرادامهنمیدهیدووسطآنرارهاکردهاید؟
منظورمازمیدانشهیدرجاییتاچهارراهقائم

است.
را بیتالمال است؟ ضعیف مدیریت چرا -2
حیفومیلنکنید.نزدیکمسجدجامعکبیربه
طرفخیاباناهل،باوجوداعالمهواشناسیقیر
پاشیدیدکهاالناثریازقیرنیست؛لطفًاتوضیح

دهید.
3-نزدیک8ماهقبلبهعلتترکیدگیشاهلوله
آسفالت فجر، خیابان ۴ شماره کوچه انتهای
به نیاز و شده کنده آبفا اداره توسط کوچه
هم شهرداری 137 سامانه با دارد. لکهگیری

تماسگرفتیم؛اماهیچپاسخیدریافتنکردیم.
لطفًااآلنکهدرحاللکهگیریآسفالتهاهستید،

اقدامکنید.
۴-چندعکسازکوچه3۴خیاباننواببرایتان
دقیقًا نواب، )آخرینکوچهخیابان میفرستم.

کوچهپشتنمایندگیایرانخودرو(
چندسالاستکههر10-15روزییکبار
خانمهایکوچهجمعمیشویموبهشهرداری

میرویم.ولیفایدهایندارد.
جمعآوری برای هم زباله جمعآوری ماشین

زبالههایماننمیآید.
5-مدتمدیدیاستکهمسیرخیاباناماممهدی
روبرویمسجدجامعکبیردرحالکاشیفرش
شدناستوشمایکراهجایگزیننامناسببرای
سختی چه این کردهاید. انتخاب عموم عبور

استکهبهشهروندانرواوداشتهاید؟مگرپروژه
قدر این که است هستهای تأسیسات ساخت
سنگفرش این که این ضمن دادهاید؟ طولش
کردنخیابانهاازاصلوپایهاشتباهاست؛زیرااواًل
شهرستاننیازهایعمرانیواجبتریداردکهنیاز
بهنگاهکارشناسانهودلسوزانهمسئوالندارد.ثانیًا
جلوبندیخودروهاخاصیتی کردن جزخراب

ندارد.
اینفقطنظربندهنیست؛نظرعمومشهروندان
است.لطفًاهرچهسریعترمعبرعمومیراباز
گشاییکنیدوبیشترازاینمردمرابهزحمت

نیندازید.
6-دریچهمحافظکانالبولوارشهیدمعصومی
روبرویدِرشرقیحسینیهثارا...مدتیاستکه
بهسرقترفتهاست.باتوجهبهبازگشاییمدارس،
احتمالسقوطکودکانیاافرادمسندرآنزیاد
است.لطفًاآنرابپوشانیدتاازخطراحتمالی

جلوگیریشود.

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

شهرداریاخذوعینًاارسالمیگردد.
137 سامانه میگردد یادآوری ضمن در
ایجاد باهدف پیش سالها از نیریز شهرداری
زمینهمشارکتشهرونداندرمدیریتشهریو
هدایتورفعمشکالتومعضالتشهریازطریق
مدیریتغیرمستقیممردمدرشهرودریافت
رویکرد با شهروندان نظرات نقطه و دیدگاهها
خدماترسانیمطلوبتربهشهروندانراهاندازی

شدهاست.
سامانههای جزو ماهیتی لحاظ به سامانه این
بین ارتباطی پل عنوان به که است خدماتی
شهروندانومدیرانشهریوباانتقالمسائلو
مشکالتبهواحدهایاجراییشهرداریموجب
حل در تسریع و شهر در کاری رویه وحدت

مشکالتمیشود.
درهمینراستافرآیندهایکاریدراینسامانه
بهنحویطراحیوبرنامهریزیشدهاستکهدر
حق به شهری درخواستهای زمان کوتاهترین
و اجابت ممکن حد در نیریزی شهروندان

مشکالتروزمرهایشانمرتفعمیگردد.
درپایانازهمههمشهریانعزیزمانتقاضامندیم
پیشنهادات، انتقادات، نظرات، نقطه تمامی
مشکالتوسؤاالتخودراازطریقاینسامانهباما

درمیانبگذارند.

آقای  نی ریز،  شهرداری  عمومی  روابط 
دهقان

1-شهروندگرامی!عملیاتاجراییاینپروژهو
ترتیبوتوالیفعالیتهابهگونهایاستکهجهت
رعایتوحصولکیفیتحداکثریچارهایجز
انجاممرحلهبهمرحلهپروژهنیست.بههرروی
پروژهسنگفرشمحوطهپیرامونیمسجدجامع
کبیرطبقاستانداردهابدونتوقفدرحالانجام
است.ازسعهصدرهمههمشهریانعزیزبابتاین

پروژهتقدیروتشکرمینماییم.

مسئول محترم واحد عمران، آقای پیوندی
زیرسازی محترم، باسالمخدمتشهروند -2
محلیادشدهبهعلتترددوسایلنقلیهتخریب
شدهبودکهتوسطشهرداریزیرسازیوبعدازآن

قیرپاشیگردید.
نیز کوتاهی مدت اگر که است ذکر به الزم
قیرپاشینشود،مجددتخریبمیشودواساسًا
قیرپاشیانجامشدهیکفرآینددائمینبودهو

موقتاست.
3-باسالمخدمتشهروندمحترم،مدتکوتاهی
که میگذرد شهر سطح معابر لکهگیری از

انشاءا...بهصورتمنطقهبندیانجاممیگردد.
۴-باسالمخدمتشهروندمحترم،منطقهنواب
صفویدرسال99نزدیکبه۴0هزارمترمربع
آسفالتشدهکهبهتناسبعملیاتعمرانیباید
درمحلهایدیگرنیزاجراشود.بههرحالازکوچه
موردنظربازدیدشدوانشاءا...دراولینفرصت

رفعنقصمیشود.
درموردجمعآوریزباله،باتوجهبهاینکهکوچه
جدیداالحداثمیباشد،ضمناخطاربهپیمانکار

مربوطه،موضوعرفعاشکالگردید.
5-سنگفرشخیاباناماممهدی)عج(درمجاورت
مسجدتاریخیجامعکبیرنیریزباطیتشریفات
کاماًلقانونیتعریفگردیدهودرحالاجرااست،
واطالقعملاشتباهبهاینپروژهفاخروماندگار
است. احترام مورد نظرشخصی حد در صرفًا
خیابان همچون مناسبی جایگزین مسیرهای
جانبازانوبولوارشهیدسلیمانیبرایعبورعابران
وجودداردوبدیهیاستمسیرجایگزینالزامًا
نبایددرمجاورتمسیراصلیباشد.باتوجهبه
وسعتنهچندانزیادشهر،تفاوتزمانیومسافت

اضافهشدهدرمسیرهایجایگزینبههیچعنوان
غیرقابلتحملنیست.

امادرموردلزومیاعدملزومسنگفرش)ونه
میگردد تأکید شده، یاد خیابان کاشیفرش(
کههرپروژهایدرهرنقطهایازجهان،موافقان
ومخالفانخودراداردومخالفتجنابعالیبه
معنایمخالفتعمومشهروندانفهیمنیریزی
نیست.ذاتونوعپروژهسنگفرشخیابانمذکورو
ظرافتموردنیاز،باعثطوالنیشدناینپروژهبه
نسبتاجرایروسازیآسفالتیاست.ضمناین
کهمسدودشدن3ماههیکمعبردرمقایسهبااین
کهسنگفرشانجامشده،طیدههاسالآتیمورد
استفادهوتحسینعابرانقرارخواهدگرفت،زمان

زیادیمحسوبنمیشود.
مسجدتاریخیجامعکبیراثریفاخروبینظیر
استوطبیعیاستکهمعبرمجاورومحوطه
اطرافاینمسجدتاریخینیزبایدمتناسببا
یکتاییاینمسجدبینظیرطراحیوبازآفرینی
شودکهبهلطفخداوندمتعالدردورهفعلی
با و بهترین از استفاده با شهری، مدیریت
کیفیتترینمصالحممکندرحالاجرااستو
بهزودیبهمردمفرهنگدوستوقدرداننیریز

تقدیمخواهدشد.

آقای  شهری،  خدمات  محترم  معاونت 
حاجی محمدی

6-عرضسالمخدمتشهروندگرامی،بهاطالع
میرسانددریچهمحافظکانالمسروقه،مجدداً

ساختهشدهودراسرعوقتنصبمیشود.

نماینده مجلس 
کمتوجهیبهمناطقکمترتوسعهیافتهومحروم
کالن در امکانات تمرکز و نامناسب توزیع و
شهرها،سبببیکاریومهاجرتازایننقاطو
حاشیهنشینیدرشهرهایبزرگشدهاستکه
یکیازدالیلآنمیتواندکمبودتعدادنمایندگان

اینمناطقبهرغموسعتزیاددرمجلسباشد.
باتوجهبهاینکهتاانتخاباتبعدیمجلسفرصت
چندانینیست،پیشنهادمیگرددباکمکدیگر
نمایندگانبهخصوصنمایندگاناینمناطقو
شهرهایکوچک،طرحیتهیهوتصویبکنیدکه
تعدادنمایندهدرحوزهانتخابیهبیشتربراساس
وسعتحوزهباشد؛نهجمعیت.تابدینطریق
نمایندگانبیشتریازاینمناطقبهمجلسراه

پیداکنند.

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

خصوص در عزیز، شهروندان خدمت سالم با
مطالبمطروحهشهروندگرامیبایدگفتکهدر
دورههایمتوالیهمیشهاینموضوعموردمناقشه
بودهکهتعدادنمایندگانبراساسجمعیتیک
حوزهانتخابیهافزایشیابدویابراساسوسعت
جغرافیایی.ولذااستدالالتحامیانافزایشتعداد
همیشه جمعیت افزایش اساس بر نمایندگان
قویتربوده.بههرحالپرداختنبهاینموضوع
سلیقگینیستوبایدمنطقیمحکمداشتهباشدتا
بتواندرجهتاقناعنمایندگانمحترمکوشید.لذا
پیشنهادشهروندگرامیقطعًابهعنوانیکگزینه
میتواندموردبحثقرارگیردوانشاءا...درزمان
مناسبتوسطدکترطهماسبینمایندهمحترم

حوزهانتخابیهمطرحخواهدشد.

درمانگاه تأمین اجتماعی
منیکبازنشستههستم.یکماهطولکشید
تاتوانستمنوبتکشیدندندانبگیرم.بعدکه
مراجعهکردم،گفتندبایدویزیتشوی.دوساعت
بعددکترآمدوگفتدوبارهبرونوبتکشیدن
بگیرواگرعجلهداری،بعدازظهربیااستهبان
مطبتابرایتبکشم.االنیکماهاستکهبرای
نوبتتماسمیگیرمونوبتنمیدهند.مگریک
بازنشستهچقدرحقوقداردکهبتوانددندانش
راآزادبکشد؟اگرداشتیمکهدردنمیکشیدیم؛
همانموقعمیرفتیمآزادپولمیدادیم.نیازی
بهگفتندکترورفتنبهاستهبانهمنبود؛همین

شهرخودمانخیلیدندانپزشکانخوبیدارد.

منطقه حفاظت شده بهرام گور
فنسهایمنطقهحفاظتشدهبهرامگور،قبلاز
پاسگاهقطرویهکاماًلخمشدهوحیوانهابهراحتی
خطرناک خیلی این و شوند خارج میتوانند
است.همبرایحیوانهایزبانبستهوهمبرای

خودروهایعبوری.

 ادارات، سازمانها و نهادهایی که در این 

شماره به سؤاالت و انتقادات مردمی پاسخ 

نداده اند:
- درمانگاه تأمین اجتماعی

- منطقه حفاظت شده بهرام گور

تکلیف تعیین قانون موضوع اول هیأت رأیشماره1۴0060311005000895 برابر
وضعیتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمیمستقردرواحدثبتیحوزه
ثبتملکنیریزتصرفاتمالکانهبالمعارضمتقاضیآقایسجادرختابناکفرزند
حبیبالهبهشمارهشناسنامه2283162262صادرهازشیرازدرششدانگیکبابمغازه
بهمساحت125.68مترمربعپالک5فرعیاز21اصلیمفروزومجزاشدهازپالک2
فرعیاز21اصلیواقعدرنیریزبخش22فارسخریداریازمالکرسمیازآقایمحمد
آقارختابناکمحرزگردیدهاست.لذابهمنظوراطالععموممراتبدردونوبتبهفاصله
15روزآگهیمیشود.درصورتیکهاشخاصنسبتبهصدورسندمالکیتمتقاضی
اعتراضیداشتهباشند،میتوانندازتاریخانتشاراولینآگهیبهمدتدوماهاعتراض
خودرابهاینادارهتسلیموپسازاخذرسید،ظرفمدتیکماهازتاریختسلیماعتراض،
دادخواستخودرابهمراجعقضاییتقدیمنمایند.بدیهیاستدرصورتانقضایمدت

مذکوروعدموصولاعتراضطبقمقرراتسندمالکیتصادرخواهدشد.
تاریخ انتشارنوبت اول:1400/10/26 

تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/11/11

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

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

- مورخ 1400/10/14
ش 138

37345

برابررأیشماره1۴0060311005000831هیأتاولموضوعقانونتعیینتکلیفوضعیت
ثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمیمستقردرواحدثبتیحوزهثبتملک
نیریزتصرفاتمالکانهبالمعارضمتقاضیآقایعلیمظفریفرزندرمضانبهشماره
شناسنامه2550096۴01صادرهازنیریزدرششدانگیکبابخانهبهمساحت220
مترمربعپالک6فرعیاز3787اصلیمفروزومجزاشدهازپالک3787اصلیواقعدر
نیریزبخش22فارسکهموازییکسهماز12سهمسهامششدانگمجهولورایبه
تنظیماظهارنامهحاویتحدیدحدودصادرمیشودخریدارازمالکرسمیآقایماشااله
زردشتمحرزگردیدهاست.لذابهمنظوراطالععموممراتبدردونوبتبهفاصله15روز
آگهیمیشود.درصورتیکهاشخاصنسبتبهصدورسندمالکیتمتقاضیاعتراضی
داشتهباشند،میتوانندازتاریخانتشاراولینآگهیبهمدتدوماهاعتراضخودرابهاین
ادارهتسلیموپسازاخذرسید،ظرفمدتیکماهازتاریختسلیماعتراض،دادخواست
خودرابهمراجعقضاییتقدیمنمایند.بدیهیاستدرصورتانقضایمدتمذکورو

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

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

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

- مورخ 1400/10/15
ش 141

37303

امامجمعهموقتنیریزگفت:»آنقدر
کهتبعیضمردمراآزارمیدهد،فقرو

فسادنمیدهد.«
در فقیه سیدجواد حجتاالسالم
روز اولین جمعه نماز خطبههای
بهمنماه،بابیاناینمطلب،خطاببه
نمایندهمجلسکهدرمراسمنمازجمعه
حضورداشت،گفت:»نمایندهمجلس
طرحشفافیترادنبالکند؛نهفقطدر
آراء.اگروضعمسئوالنهممثلمردم
بود،آنهاسختشاننمیشد.مقاممعظم
مشروعیت شرط میفرماید: رهبری
طهارت حکومتی، مقامهای تمامی

اقتصادیاست.«
نیروی جذب بر دیگر، جایی در وی
و کرد تأکید نیریز صنایع در بومی
جدید مدیرعامل »به داشت: عنوان
فوالدگفتموقتیاینکارخانهآالیندگی
دارد،حقنیرویبومیاستکهجذب
نیریزی نیروهای بومی. غیر نه شود؛
نبایدمجبورباشنداینوروآنورروند.
اگردرگلگهرغیربومیوفارسیباشد،

را ما حق  معادن نمیدهند. راهشان
غصبکردهاندومابایدازمنافعماندفاع

کنیم.«
»استاندار افزود: نیریز جمعه خطیب
برحق15درصدمعادنبرایشهرستان
گیرمان کی ما حق پس کرد. تأکید
گرفتار باید مردم وقت آن میآید؟
شهر این پس باشند؟ چشمپزشک
کجایشهرویژهاستکهبهگفتهرئیس
شبکهبهداشت،پولبرایسرموسرنگ

همندارد؟«
مرزبان را گمرک فقیه حجتاالسالم
جلوی باید که خواند کشور اقتصادی
خیلیازاجناسقاچاقرابگیرد.اوگفت:
محاکمه باید موجود وضع »مسببین
آنقدر میگفت تجار از یکی شوند.
نگه گمرک در دلیل بی را جنسمان
میدارندکهازصادراتووارداتاجناس

موردنیازمردمپشیمانشویم.«
عنوان پاک روزهوای به اشاره با وی
داشت:»زبالههاییکهدرکنارلذتاین
رودخانههایفصلیدرطبیعترهاشده،

مایهتأسفاستوبایدفکریبهحالآن
شود.«

امامجمعهموقتنیریزازمردمخواست
رعایت را بهداشتی پروتکلهای که
همایشی از »مردم گفت: وی کنند.
کهپنجشنبهشبدرسالنادارهارشاد
برگزارشدگالیهداشتندومیگفتندکه
آنجاتنگوفشردهبودهاست.همچنین
مراسممهدیههمبههمینشکلبود.
منبرایهردومصالراپیشنهاددادمکه

توجهنکردند.«
والدت سالروز فقیه حجتاالسالم
حضرتزهراوروزمادرراتبریکگفت
اظهار خانواده اهمیت به اشاره با و
مسجدیها و شهدا »انقالب، داشت:
راازخانوادهداریم.محبوبترینبنانزد
خدا،بنایازدواجاستومهمترینرکن،
مقاممادراست.بهشتزیرپایمادران
استومیانبررسیدنبهبهشت،مادر
است.مادردرعاقبتبهخیریخیلی
مؤثراست.بنابراینپدرومادررابرای
خودتاننگهدارید.اماممعصومفرمود:

برخیبندگانخدانسبتبهپدرومادر
درزمانحیاتشانخوبونیکوکارند؛اما
وقتیآنهاازدنیارفتند،دیگرحواسشان
بهپدرومادرنیست.اگربدهی،وصیت،
دیون،ردمظالم،نمازوروزهقضاو...
داشتهباشند،توجهیبهآننمیکنند
ودچارعاقوالدینمیشوندوعاقبت
بخیرنمیشوند.برعکسآنراهمداریم؛
کسانیکهدرزمانحیاتحواسشانبه
پدرومادرنبودهوبعدازاینکهازدست
رفتند،پشیمانشدندوبرایآنهاخیرات
وصدقهو...دادندوعاقبتبهخیرشدند.
پستانفسداریدومیتوانید،جبران
کنیدتاعاقبتبهخیرشوید.بایدبهپدر
ومادرنیکیکرد؛چهزندهباشندوچهاز
دنیارفتهباشند.بایدواجباتشانرااداوبه

وصیتشانعملکرد.«
دربیندونمازنیزنمازشکربارانخوانده
شدوخطیبجمعهنیریزگفت:»حقابه
خدا امیدواریم ندادند؛ که را بختگان
بهمابدهدوبختگانبیبخت،بختش

برگردد.«

خبرگزاریآنا:
رشتهشهرسازیدردانشگاه
نیریز واحد اسالمی آزاد

دانشجومیپذیرد.
رئیسدانشگاهآزاداسالمی
واحدنیریزبااعالماینخبر
گفت:براینخستینبارودر
نیمسالدومسالتحصیلی
رشته این 1۴00-1۴01

دانشجومیپذیرد.
اعالم آروین حمید
مقاطع در ثبتنام نمود:
تمامی و میباشد کاردانی
عالقهمندان و داوطلبان
در تحصیل ادامه به
اسالمی آزاد دانشگاه

با میتوانند نیریز واحد
شمارههای با تلفنی تماس
و 09177328976
حضور 07153828172یا
دردانشگاهنسبتبهثبتنام
دررشتهموردنظرخوداقدام

کنند.
ضمن همچنین آروین
توصیهبهدانشجویانمقطع
کاردانیکهبااتمامامتحانات
نیمسال این در خود
شد خواهند فارغالتحصیل
گفت:اینگروهازدانشجویان
بهثبتنام میتوانندنسبت
کارشناسی دوره در خود

اقدامکنند.

رئیسدانشگاهآزاداسالمی
واحدنیریزگفت:امیدواریم
از داوطلبان استقبال با
بتوانیم شهرسازی رشته
مقطع بعد سالهای در
کارشناسیآنرانیزدرواحد

نیریزتصویبکنیم.
ادامه متقاضیان ثبتنام
تحصیلدرمقاطعکاردانی
آزاد دانشگاه کارشناسی و
سوابق اساس بر اسالمی
آزمون( تحصیلی)بدون
درمحلدانشگاهآغازشده
میتوانند داوطلبان و
واحدهای به ثبتنام جهت

دانشگاهیمراجعهکنند.

مردم از تبعیض آزار می بینند، نه فقر و فساد

//

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

ساختمان های فاقد سند رسمی
برابررأیشماره1۴0060311023000۴6۴-1۴00/10/19هیأت
اول/دومموضوعقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیو
ساختمانهایفاقدسندرسمیمستقردرواحدثبتیحوزه
ثبتملکزریندشتتصرفاتمالکانهبالمعارضمتقاضی
شناسنامه شماره به علیناز فرزند جمالی محمد آقای
11۴۴7صادرهاززریندشتدریکبابخانهبهمساحت203.5
مترمربعپالکفرعی23از7396اصلیمفروزومجزیشدهاز
پالک7396اصلیواقعدرقطعه8بخش12فارسشهرستان
آقای رسمی مالک از معالواسطه خریداری زریندشت
محمدعلیجمالیمحرزگردیدهاست.لذابهمنظوراطالع
عموممراتبدردونوبتبهفاصله15روزآگهیمیشود.در
صورتیکهاشخاصنسبتبهصدورسندمالکیتمتقاضی
اعتراضیداشتهباشند،میتوانندازتاریخانتشاراولینآگهی
بهمدتدوماهاعتراضخودرابهاینادارهتسلیموپسازاخذ
رسید،ظرفمدتیکماهازتاریختسلیماعتراض،دادخواست
خودرابهمراجعقضاییتقدیمنمایند.بدیهیاستدرصورت
انقضایمدتمذکوروعدموصولاعتراضطبقمقرراتسند

مالکیتصادرخواهدشد.
تاریخ انتشارنوبت اول:1400/11/10 

 تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/11/24

خلیل مرادخواه

رئیس ثبت اسناد و امالک زرین دشت

- مورخ 1400/11/07
ش 2774

3799

انجمن خوشنویسان نی ریز رشته شهرسازی در دانشگاه آزاد نی ریز
میزبان برگزاری آزمون پایان 

دوره ای دی ماه 
روابطعمومیفرهنگوارشاداسالمی:

انجمن دورهای پایان آزمون کشور سراسر با همزمان
خوشنویسانشعبهنیریزدرتاریخهای30دیواولبهمن
درمحلانجمنوبانظارتادارهفرهنگوارشاداسالمیبرگزار

شد.
سیدعطاءاللهطغراییرئیسانجمنخوشنویسانشعبهنیریز
بااعالماینخبرافزود:دراینآزمونبیستهنرجودردوره
هایتحریری،مقدماتی،متوسط،خوش،عالیوممتازودر

رشتههاینستعلیقوشکستهنستعلیقشرکتنمودند.
گفتنیاستاینآزمونملیدرطولسالسهنوبتدرماههای

اردیبهشت،مردادودیماهبرگزارمیگردد.

ارسال تصاویر و متن برای

شهروند خبرنگار
0917 731 5146
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تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیأت  رأی شماره 140060311005000881  برابر 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک نی ریز تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حسین خادم فرزند غالمرضا 
به شماره شناسنامه 14413صادره از نی ریز در ششدانگ یک باب سوله به مساحت 
1568.37متر مربع  پالک 5 فرعی از 3470  اصلی مفروز و مجزا شده از پالک 3470  اصلی 
واقع در نی ریز بخش 22 فارس خریداری از مالک رسمی از آقای حسین مستقیمی و 
طوبی مستقیمی و طوبی صبیحی و سهام مشاعی متقاضی محرز گردیده است. لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود. در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند، می توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

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

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

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

- مورخ 1400/10/15
ش 143

37306

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

شماره  رأی  برابر 
 1400/10/21 -40060311023000480
تعیین  قانون  موضوع  اول  هیأت 
و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف 
رسمی  سند  فاقد  ساختمان های 
ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر 
مالکانه  تصرفات  زرین  دشت  ملک 
نگهدار  آقای  متقاضی  بالمعارض 
شماره  به  غالمرضا  فرزند  امیدی 
زرین دشت  از  صادره   21 شناسنامه 
)پنبه  ساختمان  باب  ششدانگ  در 
 5000 مساحت  به  کنی(  پاک 
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 
جهرمی   تراب زاده   اصغر  علی  آقای 
منظور  به  لذا  است.  گردیده  محرز 
به  نوبت  دو  در  مراتب  عموم  اطالع 
در  می شود.  آگهی  روز   15 فاصله 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
اعتراضی  متقاضی  مالکیت  سند 
تاریخ  از  می توانند  باشند،  داشته 
اولین آگهی به مدت دو ماه  انتشار 
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 
طبق  اعتراض  وصول  عدم  و  مذکور 
خواهد  صادر  مالکیت  سند  مقررات 

شد. 
تاریخ انتشارنوبت اول:1400/11/10 

تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/11/24

خلیل مرادخواه - رئیس 

ثبت اسناد و امالک 

زرین دشت

1400/03
- مورخ 08/

ش 2770

3799

برابر رأی شماره 140060311018000115-1400/10/14 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
بختگان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای امامقلی دمیری  فرزند زیاد به شناسنامه شماره3 کدملی2559380560 صادره از نی ریز در ششدانگ یک درب باغ به مساحت 64816 
مترمربع تحت پالک ثبتی  4831/5377  واقع در بخش 22 استان فارس حوزه ثبت ملک بختگان محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می 
شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از 
اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

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

سیدمحی الدین صادقی - رئیس ثبت اسنادوامالک بختگان

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

1400/10/23
- مورخ 

ش 171

36172

برابر رأی شماره 140060311018000113-1400/10/14 هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک بختگان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای امامقلی دمیری  
فرزندزیادبه شناسنامه شماره3 کدملی2559380560 صادره از نی ریز در ششدانگ یک 
قطعه باغ به مساحت 59298 مترمربع تحت پالک ثبتی  4831/5375  واقع در بخش 
22 استان فارس حوزه ثبت ملک بختگان محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است 
در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

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

سیدمحی الدین صادقی - رئیس ثبت اسنادوامالک بختگان

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

1400/10/23
- مورخ 

ش 172

36172

تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیأت  رأی شماره 140060311005000885  برابر 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک نی ریز تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حسین خادم فرزند غالمرضا 
به شماره شناسنامه 14413صادره از نی ریز در ششدانگ یک باب سوله به مساحت 
1363.28 متر مربع  پالک 4 فرعی از 3470  اصلی مفروز و مجزا شده از پالک 3470  اصلی 
واقع در نی ریز بخش 22 فارس خریداری از مالک رسمی خانم طوبی صبیحی و سهام 
مشاعی متقاضی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهی می شود. در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 

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

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

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

- مورخ 1400/10/15
ش 143

37306

 D :افقی
1- درازگوش - دریاچه ای در مرز استانهای سیستان و 

از   - بال  نیم صدای گوسفند 2-   - و کرمان  بلوچستان 

بلوارهای نی ریز - آب ویرانگر 3- دل آزار کهنه! فرزندزاده 

- شهری در عراق - ماه سرد 4- خون بها - حمام معروف 

فرستادن   - آشکار  و  پیدا   -5 دارای  و  ثروت   - کاشان 

باالی   - حمام  گلخن   - اینترنتی  دزد   -6 نازک  نان   -

چیزی - غرور و خودبینی 7- تیر پیکاندار - فیزیک دان 

و شیمی دان لهستانی و نخستین زنی که به جایزه نوبل 

از   - ردیاب  تنفر 8-  - حرف  وارد شدن   - یافت  دست 

دهکده های قدیمی شمیران در تهران 9- عالمت جمع 

عربی - آهنگ نظامی - جمع ماده - خشکی 10- رنگی 

 - ارتش  در  دیدنی   - پارک  در  وسیله ای   - ناخن  بر 

زبردستی   - پیشانی سفید! 11- مونس و همدم  جانور 

شهر   - دانش آموزی  یاد گرفتنی   -12 ارابه   - کاری  در 

بی قانون - پیر و سالخورده 13- جزئی از صورت - مادر - 

دوازده ماه - ام الخبائث 14- بهشت شداد - روستایی در 

نی ریز - کوهی در فارس 15- باب روز - بازیکن اسبق 

پرسپولیس و تیم ملی - لحظه

 M :عمودی
که  قاجار  دوران  در  تهران  تاریخی  بناهای  از   -1

تلفیقی از معماری ایرانی و خارجی است 2- وصله 

هنرمندانه - همدان قدیم - متضاد باغ 3- زمانه و 

روزگار - مکر و حیله 4- بسیار نورانی - خواهش دل 

- غذای تزریقی 5- الگو و نمونه - کتاب مقدس قوم 

یهود - جادوگر 6- تن پوش جنگی - زادگاه حضرت 

ابراهیم - اهلی - اسطوره فوتبال جهان 7- از حاالت 

دریا - نوعی غذا - شک و گمان - آبدیده 8- تورم 

حیله   - 9-تکرارحرفی  مالک  و  رئیس   - پا  رگهای 

و نیرنگ - شادمانی - حرف همراهی 10- سخنان 

قدرت  واحد   - خروس جنگی  شهر   - بیمارگونه 

ستارگان   -11 پا  و  دست  از  جزئی   - الکتریسیته 

پای  زیر  بهشت   - آفریقا  در  - کشوری  و کوکب ها 

اوست 12- پیشگویی اقبال - کشیدنی عذاب آور! - 

شکست بخشی از پوسته زمین 13- خوش شانسش 

درخت   -14 آزمایشگاهی  لباس   - است!  معروف 

لرزان - جای ذخیره کردن آب در قدیم - محلی در 

مکه معظمه 15- از نویسندگان بنام ایران
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تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیأت  رأی شماره 140060311005000883  برابر 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک نی ریز تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حسین خادم فرزند غالمرضا به 
شماره شناسنامه 14413صادره از نی ریز در یک باب سوله به مساحت 913.26متر مربع  
پالک 2 فرعی از 3470  اصلی مفروز و مجزا شده از پالک 3470  اصلی واقع در نی ریز 
بخش 22 فارس خریداری از مالک رسمی خانم فاطمه وحیدی و طوبی صبیحی و 
سهام مشاعی متقاضی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهی می شود. در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 

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

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

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

- مورخ 1400/10/15
ش 142

37306

تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیأت  رأی شماره 140060311005000884  برابر 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک نی ریز تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حسین خادم فرزند غالمرضا به 
شماره شناسنامه 14413صادره از نی ریز در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 
557 متر مربع  پالک 3 فرعی از 3470  اصلی مفروز و مجزا شده از پالک 3470  اصلی 
واقع در نی ریز بخش 22 فارس خریداری از مالک رسمی آقای حسین مستقیمی، طوبی 
مستقیمی،  طوبی صبیحی و سهام مشاعی متقاضی محرز گردیده است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود. در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

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

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

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

- مورخ 1400/10/15
ش 141

37306

تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیأت  رأی شماره 140060311005000882  برابر 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک نی ریز تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حسین خادم فرزند غالمرضا 
به شماره شناسنامه 14413صادره از نی ریز در ششدانگ یک باب کارگاه به مساحت 
1394.65 متر مربع  پالک 6 فرعی از 3470  اصلی مفروز و مجزا شده از پالک 3470  اصلی 
واقع در نی ریز بخش 22 فارس خریداری از مالک رسمی خانم طوبی صبیحی و سهام 
مشاعی متقاضی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهی می شود. در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در 
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

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

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

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

- مورخ 1400/10/15
ش 145

37306

آگهی فقدان سند مالکیت بخش 22 فارس نی ریز
چون امید الله زار فرزندغالمحسین با تسلیم دوبرگ استشهادیه که در دفتر خانه اسناد 
رسمی شــماره 422 نی ریز تنظیم گردیده است مدعی هســتند که تعداد1جلد سند 
مالکیت  کاداســتری مربوط به ششدانگ  یک خانه به مســاحت 300.6 متر مربع تحت 
پالک 3083.38 واقع در نی ریز بخش 22 فارس به نام امید الله زار فرزند غالمحســین 
در  ذیل ثبت دفتر الکترونیکی 139920311005004646 ثبت و ســند کاداستری 
096771ب92  صادر و تسلیم گردیده است به موجب سند رهنی 1399/12/6-7817 
دفتر خانه 63 نی ریز درقبال مبلغ یک میلیاردو پانصد میلیون ریال به مدت 30 سال در 
رهن بانک کشاورزی نی ریز می باشد به علت جابجایی منزل مفقود شده است و نامبرده 
تقاضای صدور سندالمثنی نموده است. مراتب طبق دستور ماده 120 اصالحی آیین نامه 
قانون ثبت آگهی می شــود که هر کس نســبت به ملک مورد آگهی معامله ای کرده و یا 
مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می باشــد تا ده روز پس از انتشار آگهی به ثبت محل 
مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا خالصه معامله تسلیم نماید و 
اگرظرف مدت مقرر اعتراضی نرسیده و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود اداره 

ثبت سند مالکیت المثنی را طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد.  
تاریخ انتشار: 1400/11/10 

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

37373

14
خ 00/11/02

- مور
17

ش 5

دو قطعه زمین دو بر کوچه در به  حیاط ، شمال - 
جنوبی ، تفکیک شده به متراژهای 210 و 208 متر 

مربع  واقع در بلوار زردشت کوچه آموزشگاه امید به 
فروش می رسد. 

09390108773-09917451273 عه 
قط

دو 
ش 

ور
ف

ین
زم

2/35907

دعوت به همکاری
به تعدادی راننده خانم و آقا دارای گواهینامه پایه 

دوم ، حداقل دیپلم جهت مربیگری در آموزشگاه امید 
نیازمندیم.جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره 

09177328847 تماس حاصل فرمایید.

2/37325

دعوت به همکاری در آرایشگاه زنانه
به دو نفر پرسنل )کادر( دارای مهارت جهت کار در سالن آرایشگاه 
زنانه با حقوق توافقی نیازمندیم.  همچنین الین ناخن، کاشت 

مژه و اپیالسیون )در صورت نیاز همراه با وسایل کامل کار( با 
توافق به افراد حرفه ای واگذار می شود.

09178680291

2/**

به تعدادی راننده مجرب جهت 

کار در آژانس سالمت نیازمندیم 

با در آمد کافی

 09170752072 فیروزی

دعوت به همکاری

2/37178

یک قطعه زمین مسکونی سند دار واقع در کوچه 10 

متری آب، برق، گاز کوچه آسفالت شده جنب پارک 

معلم به فروش می رسد 

09173173797 ی
وش

فر

2/37191

تبلیغات در
فضای مجازی

نی ریزان فارس
شامل تلگرام، 

واتس آپ، اینستاگرام 
و سایت هورگان

پست روزانه  150 هزار تومان 
پست آخر شب:
 200 هزار تومان

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

/ تحقیقات 6 گروه مستقل، همگی نشان می دهد که 
فرد مبتال به اومیکرون کمتر در خطر جدی قرار دارد و 

ویروس گلو را بیشتر هدف قرار می دهد. 
 جهش جدید مانند سویه های قبلی ریه ها را هدف قرار 

نمی دهد؛ بلکه دستگاه تنفسی فوقانی )گلو و نای( را هدف 
قرار می دهد و به همین دلیل عفونی تر است و سرعت پخش 
آن بسیار باال است؛ اما به اندازه سویه دلتا ریه ها درگیر 
نمی شوند. به عبارت دیگر، ویروس های بیشتری در گلو 

تکثیر و موجب انتقال بیشتر بیماری می شود.
اومیکرون می تواند تجربه یک ذات الریه با شدت کمتری 
را نشان دهد؛ اما در حالت کلی شدت بیماری از دلتا 
کمتر است و به نظر می رسد بیماران سریعتر بهبود پیدا 

می کنند. 

/ ریحان ضد دل پیچه است. افرادی که دستگاه گوارش 
حساس دارند و سریع نفخ می کنند، با غذا ریحان مصرف 

کنند.

/ چرا افرادی که واکسن زده اند به کرونا مبتال می شوند؟
واکسن های  کنند  فکر  اشتباه  به  است  ممکن  مردم 
کووید19 به طور کامل جلوی آلودگی به ویروس و ابتال به 
بیماری را می گیرند؛ در حالی که واکسنهای در دسترس 
از مرگ و میر و شدت گرفتن  برای جلوگیری  عمدتًا 

بیماری طراحی شده اند.

/ چرا خوابیدن به سمت چپ، برای بدن مفیدتر است؟
از  جلوگیری  روده ها،  پاکسازی  طحال،  بهتر  کارکرد 
سوزش معده، کارکرد بهتر کبد، کارکرد بهتر قلب، بهبود 

خون رسانی.

/ خوردن بادام زمینی از گرسنگی شدید جلوگیری 
می کند، تأثیر مثبتی بر قلب می گذارد و از بروز بیماری 

دیابت نوع دوم و آلزایمر جلوگیری می کند.

چند خط سالمتی
/ میوه را 30 تا 60 دقیقه قبل از شروع وعده غذایی 
مصرف کنید. وقتی که میوه به تنهایی و با معده خالی 
پیش از غذا خورده می شود، دستگاه گوارش را برای 

مواجهه با وعده غذایی آماده می کند.

/ می توانید به جای خوردن مسکن، آلوئه ورا را بو کنید.
استشمام ترکیبات موجود در آلوئه ورا موجب تسکین 
درد عضالت سر و گردن می شود.  البته می توان به صورت 

موضعی از ژل آلوئه ورا نیز استفاده کرد.

/ اگر موهایتان چرب شده، اما عجله دارید و وقت 
دئودورانت  اسپری  کمی  ندارید،  را  آنها  شستن 
دئودورانت  بزنید.  موهایتان  ریشه  به  )خوشبوکننده( 
چربی اضافی را به خود جذب می کند و موقتًا مانع چرب 

شدن موها می شود.

/ عفونت معده می تواند موجب بوی بد دهان شود. از 
عالئم عفونت معده:

حالت تهوع - استفراغ - سردل درد - کم شدن اشتها - سر 
درد.

/ کودکانی که در روز به مدت طوالنی به مهد کودک 
سپرده می شوند، دارای بیشترین میزان استرس هستند.

علت آن دلتنگی و دوری از والدین و یا درگیر شدن با سایر 
کودکان است.

/ پوست سیب 5 برابر خودش ویتامین دارد. پوست 
سیب سرشار از فیبر و ویتامین c و تری ترپنوئید است که 

با سرطان مقابله می کند.

/ مصرف تربچه باعث الغری شکم می شود.
زیرا فیبر آن معده را پر می کند و تمایل به غذاهای چرب را 

کاهش می دهد.

چند خط سالمتی

افسردگی یکی از شایع ترین مشکالت بهداشت روان است که 
عوامل تغذیه ای نقش مهمی در بروز آن دارد. از طرف دیگر، 
کسانی که دچار افسردگی هستند، اغلب تغذیه نامناسبی 
داشته و از این جهت نیز در معرض خطر قرار دارند. هنگامی 
که فردی دچار افسردگی باشد، سطح انرژی در او کمتر از حد 
معمول است و اشتیاق و اشتها برای غذا در او از بین می رود؛ در 

نتیجه تغذیه فرد دچار اختالل می شود.
کمبود برخی از مواد غذایی در رژیم غذایی فرد می تواند سبب 
ایجاد افسردگی شود یا حالت افسردگی را در فرد تشدید کند. 

این مواد عبارتند از:
اسیدهای چرب امگا۳:  کمبود این مواد در رژیمهای غذایی 
می تواند فرد را مستعد افسردگی کند. منابع غذایی این اسید 

چرب شامل غذاهای دریایی، تخم مرغ غنی شده با امگا3، 
روغن کانوال، روغن بذرکتان، گردو، سویا و سبزیهای برگ 

سبز است.
اسید فولیک: سطح اسید فولیک در خون برخی از افراد 
مبتال به افسردگی پایین است. جگر، قارچ، سبزیهای برگ 
سبز، گوشت گاو کم چربی، نان گندم کامل و لوبیا، از منابع 

اسید فولیک است.
افراد  این ویتامین در خون  باالتر  سطوح   :B۱۲ ویتامین
افسرده سبب می شود که این افراد به درمان پاسخ بهتری 

دهند. منابع غذایی ویتامین B۱۲ شامل جگر، شیر، ماهی، 
تخم مرغ و گوشت است.

روی:  این عنصر نقش مهمی در عملکرد سیستم عصبی دارد. 
تعادل این عنصر در بدن در پیشگیری و درمان افسردگی مؤثر 
است. گوشت، مرغ، ماهی، شیر، جگر، غالت کامل و مغز ها از 

منابع روی است.
آهن: 

کمبود آهن می تواند سبب بی حوصلگی شود و مصرف مکمل 
با آهن در بهبود خلق مؤثر است. این ماده مغذی در جگر بیش 
از سایر منابع غذایی و سپس در غذاهای دریایی، گوشت بدون 

چربی، زرده تخم مرغ، غالت کامل و نان غنی شده وجود دارد.
 :E ویتامین

دارد،  که  زیادی  آنتی اکسیدانی  اثر  علت  به  ویتامین  این 
می تواند در پیشگیری و درمان افسردگی مؤثر باشد. از آنجایی 
که این ویتامین به کمک گیاهان ساخته می شود، روغنهای 
گیاهی بهترین منابع آن است. باید توجه داشت که سرخ 

کردن در دمای باال باعث تخریب ویتامین E می شود.
منیزیم: 

سطح منیزیم در افراد مبتال به افسردگی کمتر از افراد سالم 
است. به نظر می رسد که دریافت منیزیم در کاهش افسردگی 
مؤثر است. دانه ها، مغز ها، حبوبات و سبزیهای برگ سبز تیره، 

منابع خوب این ماده غذایی است.
پیروی از یک رژیم غذایی سالم، متنوع و متعادل، دریافت مواد 
مغذی به اندازه کافی و داشتن وزن مناسب، در پیشگیری و 

درمان افسردگی مؤثر است.

کمبود کدام مواد غذایی افسردگی می آورد؟

سرویس ورزشی: محمدصادق رجبیورزشی

کتک کاری 3   امتیازی
داراب  برمن  شهید  تیمهای  مسابقه 
و رینگ اسپرت نی ریز در حالی به زد و 
خورد کشیده شد که احتمال برنده اعالم 

شدن نماینده نی ریز زیاد است.
فوتسال  برتر  لیگ  ششم  هفته  از 
بزرگساالن استان، جمعه 1 بهمن رینگ 
اسپرت در مادون داراب به مصاف شهید 

برمن رفت و در حالی که تا اواسط نیمه 
دوم نتیجه 2 بر 2 دنبال می شد، هجوم 
چند تماشاگر به داخل زمین و حمله به 
سوی داور، این دیدار را نیمه تمام باقی 

گذاشت.
رینگ اسپرت که تاکنون در هیچ یک از 
مسابقات امتیازی از دست نداده، با 12 

امتیاز به تنهایی در صدر جدول گروه 
رأی کمیته  و چنانچه  زده  تکیه  خود 
نفع  به  فارس  فوتبال  انضباطی هیئت 
این تیم اعالم شود می تواند با 15 امتیاز 

فاصله خود را با دیگر رقبا بیشتر کند.
در این بازی دو گل رینگ اسپرت توسط 

یاور زارعی و حسن نجفی به ثمر رسید.

//

اهداء وسایل ورزشی 
زنده یاد خوش اقبال 

به هیئت کشتی
ورزشکار  خانواده 
ابراهیم خوش  فقید 
وسیله  چند  اقبال 
هیئت  به  ورزشی 

کشتی اهداء کردند.
جواد   گفته  به 
دبیر  میرغیاثی 
این  کشتی   هیئت 

وسایل شامل یک دستگاه تردمیل، 
یک دستگاه دوچرخه ثابت و چند 
وزنه بودکه  ارزش ریالی آن بالغ بر 

40 میلیون تومان می باشد.
سال گذشته جامعه ورزش نی ریز دو 
ورزشکار خود ابراهیم خوش اقبال و 
مسعود زارعی را بر اثر  گاز گرفتگی از 

دست داد.

دومی خیراندیش در جام 
شطرنج فسا

دوره  هفتمین  در  خیراندیش  ابراهیم 

مسابقات شطرنج فسا نایب قهرمان شد.

صورت  به  بهمن   2 شنبه  رقابتها  این 

سویسی در 7 دور  با حضور 32 شرکت 

محسن  نی ریز  از  شد.  برگزار  کننده 

ابراهیم  فداکار،  احمدعلی  اسالم زاده، 

 خیراندیش و یلدا راستگو شرکت داشتند 

که ابراهیم خیراندیش مقام دوم مسابقات 

را کسب کرد و یلدا راستگو هم به عنوان 

بهترین بازیکن بانوان شناخته شد.

برگزاری دوره هواشناسی 
کوهستان  

توسط  کوهستان  هواشناسی  دوره  یک 
باشگاه کوهنوردی تارم نی ریز برگزار شد .

این دوره جمعه 1 بهمن در اداره ورزش 
 و جوانان  با حضور 27 نفر  کوهنورد و به

مدرسی علیرضا علیزاده برگزار شد.
با مباحث   این دوره  شرکت کنندگان در 

پارامترهای دما،  ابرها، شناخت  شناخت 
فشار و باد و نحوه تشخیص و پیش بینی 

شرایط جوی آشنا شدند.
نوشتنی است این سومین دوره آموزش 
کوهپیمایی است که از آذر  امسال تا کنون  

برگزار شده است. 

برگزاری مسابقات فوتسال
 در شرکت سیمان سفید نی ریز

یک دوره  مسابقه فوتسال با شرکت  6 تیم از 

کارکنان سیمان سفید در سالن ورزشی این 

شرکت برگزار شد.

این مسابقات در دو گروه سه تیمی انجام 

شد که پس از مرحله حذفی تیمهای بهمن، 

نبرد، اتحاد به ترتیب اول تا سوم شدند. 

ابراهیم  برعهده   رقابت ها  سرپرستی این 

کرمی بود.

درخشش دختران و پسران کارته کای
 نی ریز در فارس

در  نی ریز  کاراته کای  پسران  و  دختران 
مسابقات استانی خوش درخشیدند.

بر این اساس ورزشکاران نی ریز در مسابقات 
کاراته  قهرمانی سبک سوکیوکوشین فارس 
در قسمت پسران مقام اول و دوم  تیمی کاتا و 
سومی کومیته و در قسمت دختران مقام دوم 
تیمی کومیته و سوم مشترک  تیمی کاتا را به 

دست آوردند.
این رقابتها به مناسبت والدت حضرت فاطمه 
زهرا )س( و روز زن 30 دی و 1 بهمن در دو 

بخش کاتا و کومیته در استهبان برگزار شد.
از 9  آقایان 150 شرکت کننده  در بخش 
شهرستان حضور داشتند. از نی ریز آکادمی 

نصرتی،  مصطفی  مربیگری  با  نصر  کاراته 
مهدی نگهداری و رضا هاشم زاده توانست با 
10 طال، 8 نقره و 9 برنز مقام اول و دوم  تیمی 

کاتا و سومی کومیته را به دست آورد.
از شهرستانهای  تیم  بانوان  12  در بخش 
به  نی ریز  تیم  که  داشتند  حضور  مختلف 
مقتدری  الهام  و  بیگی  مهدیه  مربیگری 
توانست مقام دوم تیمی کومیته و مقام سوم 

مشترک  تیمی کاتا را از آن خود کند. 
مقام آوران کاتا و کومیته در اوزان مختلف:

بیگی،   آیالر  اول: سوگند کرخنگانی،   مقام 
زینب  دهقانی،  الینا  قاسمی نژاد،   زهرا 

کشاورز،  لیدا آبیار 

مقام دوم:
آیناز بیاتی، ریحانه بیاتی،  هانیه بیگی،  هانیه 
مهر جو،  تمنا  هوشمند،  فاطمه  دمیری، 
ستایش حقیقت پور، اترین پرویزی، یلدا شیخ 
مزیدی مرادی،  ثمین  نجیبی،  فرزانه  علی، 
الینا پردلی، ملیکا کرانی، ستاره پورپاریزی، 
دریا قرائی، فاطمه نوروزی، فاطمه زینب آباد 

زردشتی
مقام سوم:

کرانی،  ریحانه  خسروآبادی،  پریسا 
فاطمه  نازنین  اشرف،  زهرا  پردلی،  مبینا 
خواجه احمدی، هستی مزیدی مرادی، یسنا 
تمنا دار،  نازنین  جمال زاده،  زهرا  شهبازی، 
ناهید معصومی، نرجس یاراحمدی، نسرین 

یاراحمدی، کیمیا جعفری.
نصرتی، سید رضا  مرتضی  رقابت ها  این  در 
ابطحی، حجت شجاعی فرد، محمد درویشی،  
مهدیه بیگی، الهام مقتدری،  زهرا جمشیدی 

و فاطمه هوشمندی داوری کردند.
مسابقات  به  آوران  مقام  است  نوشتنی 

کشوری خوزستان در اسفند اعزام می شوند.
در حاشیه این  مسابقات از رضا هاشم زاده و 
نیما محمودزاده قهرمانان مسابقات اوپن یزد 

با اهداء  تندیس تجلیل شد.
گفتنی است اسامی پسران مدال آور به نشریه 

اعالم نشد.

3000 متر مربع  ملک 
پلنگان دارای سند تک برگ 

به فروش می رسد

09171334347

فروش ملک

1/37178
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تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیأت  رأی شماره 140060311005000892  برابر 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک نی ریز تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای سجاد رختابناک فرزند 
حبیب اله به شماره شناسنامه 2283162262 صادره از شیراز در ششدانگ یک باب مغازه 
به مساحت 105.96 متر مربع  پالک 6 فرعی از 21  اصلی مفروز و مجزا شده از پالک 
2 فرعی از 21  اصلی واقع در نی ریز بخش 22 فارس خریداری از مالک رسمی از آقای 
محمدآقا رختابناک محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهی می شود. در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در 
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

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

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

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

- مورخ 1400/10/14
ش 137

37331

هنگامه نیایش

طلوع اذان صبحمهشیدیخورشیدی
غروب اذان ظهرخورشید

نیمه شب اذان مغربخورشید
شرعی

272254460612291748172523 جمادی الثانی10  بهمن یک شنبه

282254360712301749172623 جمادی الثانی11  بهمن دوشنبه

292154360712301750172623 جمادی الثانی 12  بهمن سه شنبه
302154260712311750172623 جمادی الثانی 13  بهمن چهار شنبه 
12154260712321751172623 رجب 14  بهمن پنج شنبه
22054160712331752172623 رجب15  بهمنجمعه 
32054160712341753172623 رجب16  بهمنشنبه

//

//

//

//

رئیس شبکه بهداشت و درمان نی ریز از روند 
افزایشی سویه جدید ُامیکرون در نی ریز و 
ابتالی 9 نفر به آن ابراز نگرانی کرد و نسبت 
به چرخش این سویه در شهر و احتمال 
روزهای  در  کرونا  ششم  پیک  اوج گیری 

پیش رو هشدار داد.
به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت و 
درمان نی ریز، دکتر داور آل داود با اشاره 
به افزایش آمار بیماران سرپایی و بستری 
گفت:  نی ریز،  شهرستان  در  ُامیکرون 
بیماری  این  به  ابتال  مورد   9 »تاکنون 
شناسایی شده که 4 نفر آنها در بیمارستان 
شهدا بستری هستند و حال عمومیشان رو 

به بهبودی است.«
در  ُامیکرون  واقعی  »آمار  افزود:  وی 
شده  شناسایی  موارد  از  بیش  شهرستان 
است و تخمین زده می شود به علت شیوع 
زیاد این سویه، افراد زیادی به آن مبتال شده 
باشند؛ اما به دلیل این که عالئم آن خفیف یا 
دیرهنگام است، افراد با مراجعه دیرهنگام و 
یا مراجعه نکردن به مراکز درمانی، بقیه را 

نیز مبتال می کنند.«
تا  کرد  تقاضا  شهروندان  از  همچنین  او 
به  مشکوک  عالئم  داشتن  صورت  در 
سرماخوردگی،  با  مشابه  و  کروناویروس 
به مرکز 16 ساعته شهید فقیهی مراجعه 
کنند تا در صورت قطعی شدن ابتال به این 

از گسترش آن در سطح جامعه  بیماری، 
جلوگیری شود.

دکتر آل داود یادآور شد: »تجربه ثابت کرده 
که هر بار در رعایت پروتکل های بهداشتی 
عادی انگاری شود، پیک های شدید بیماری 
رخ می دهد و هر پیک نسبت به پیک قبلی، 
بنابراین  است.  همراه  بیشتری  شیوع  با 
همکاری و مشارکت شهروندان در رعایت 
ویژه  به  بهداشتی  شیونامه های  کامل 
استفاده از ماسک و فاصله گذاری اجتماعی، 
اهمیت  شکننده  وضعیت  این  کنترل  در 

ویژه ای دارد.«

عالئم اصلی ابتال به ُامیکرون
اصلی  عالمت   2 محققان،  گزارش  طبق 
سردرد  و  بینی  آبریزش  ُامیکرون،  سویه 

است.
آبریزش بینی و سردرد عالئم بسیاری از 
عفونتها هستند؛ اما می توانند عالئم کرونا 
یا ُامیکرون نیز باشند. اگر آنها را دارید، باید 

آزمایش کووید بدهید.
البته حدود 20 عالمت اومیکرون تاکنون 
گزارش شده است که مهمترین آنها دو مورد 
ذکر شده است. 3 عالمت برجسته دیگر آن 

شامل  ضعف بدن، عطسه و گلودرد است.

ُامیکرون هم می کشد و هم عوارضش 

باقی می ماند
متخصص  پزشک  یک  زمینه،  همین  در 
گفت: »کسی  که فکر می کند ُامیکرون یک 
سرماخوردگی ساده است، باید به او گفت 
با یک سرماخوردگی  زیادی  عوارض  که 
ساده برای انسانها باقی نمی ماند؛ اما در 
سبب ساز  که  کرونا  ویروس  با  مواجهه 
این پاندمی شده است، با عوارض زیادی 
در آینده مواجه خواهیم شد. یکسری از 
بیماران ممکن است ماه های بعد از ابتال به 
کرونا آمبولی کنند و با سکته های قلبی و 
مغزی بمیرند و هیچ وقت جزو آمار کووید 
جزو  اینها  درحالی که  نشوند؛  محسوب 

عوارض کووید است.
قابل  بیماری های  اداره  رئیس  گفته  به 
بهداشت،  وزارت  واکسن  با  پیشگیری 
متأسفانه تاکنون نزدیک به 6 میلیون نفر از 
افراد واجد شرایط، برای تزریق واکسن کرونا 

مراجعه نکرده اند.
همچنین نزدیک به 6.5 تا 7 میلیون نفر 
هم نوبت اول را تزریق کرده، اما برای تزریق 

نوبت دوم تأخیر دارند.
همچنین رئیس مرکز مدیریت بیماری های 
واگیر وزارت بهداشت از واکسیناسیون 8 
میلیون نفر از جمعیت زیر 12 سال کشور 
خبر داد و گفت: در نوبت اول، گروه سنی 9 تا 

12 سال واکسینه می شوند.

از  بختگان  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
توقیف سواری 206 و کشف 16 کیلو و 
800 گرم مواد مخدر از نوع تریاک در این 

شهرستان خبر داد. 
در  کرد:  بیان  رحمانی  احمد  سرهنگ 
سوداگران  با  برخورد  طرح  راستای 
مرگ، شنبه شب 2 بهمن ماه، مأموران 

انتظامی شهرستان بختگان حین کنترل 
محورهای  در  عبوری  خودروهای 
 206 پژو  سواری  یک  به  مواصالتی، 
مشکوک شدند و آن را با اقدامات فنی و 

تخصصی توقیف کردند.
وی افزود: مأموران انتظامی موفق شدند 
در بازرسی از این خودرو 16 کیلو و 800 

از نوع تریاک کشف و  گرم مواد مخدر 
راننده را نیز دستگیر کنند.

رحمانی با اشاره به این که متهم برای 
سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی 
شد، گفت: برخورد با سوداگران مرگ به 
صورت ویژه در دستور کار این فرماندهی 

است.

ورود نی ریـز به پیک ششـم

9   ُامیکرونی

توقیف پژو  و کشف تریاک در بختگان

سانحه  در  ریزابی  خبرنگار  یک 
رانندگی عجیب جاده شهرک صدرای 

شیراز جان باخت.
به گزارش خبرگزاری فارس از شیراز، 
خودروهای  رانندگان  تماس  پی  در 
آتش نشانی   125 سامانه  با  عبوری 
دو  تصادف  وقوع  اعالم  و  شیراز 
دستگاه خودرو با هم، بالفاصله ستاد 
شیراز،  آتش نشانی  فرماندهی 
آتش نشانان ایستگاه 8 به همراه گروه 
 16:12 ساعت  در  را  نجات  و  امداد 
سه شنبه 5 بهمن ماه به محل حادثه در 

جاده صدرا  اعزام کرد.
خودرو  دستگاه  یک  حادثه،  این  در 
سواری پراید در حال حرکت در مسیر  
الین  به  نامعلومی  علت  به  که  بود 
مخالف وارد و به شدت با یک دستگاه 
خودروی ساینا برخورد کرد و در پی 

آن راننده خودروی ساینا که مردی 29 
ساله بود، درون خودرو گرفتار شد.

بالفاصله  نجاتگران،  و  آتش نشانان 
با قطع برق خودروها، از نشت بنزین 
و  آوردند  به عمل  خودرو جلوگیری 
راننده را از داخل اتاقک مچاله شده 

خودروی سواری ساینا خارج کردند.
مصدوم پس از تحویل به عوامل اورژانس 
حاضر در محل، مورد معاینه قرار گرفت 

که متأسفانه مرگ وی تأیید شد.
نوشتنی است راننده خودروی پراید 
نیز بر اثر این حادثه به شدت مصدوم و 

به مراکز درمانی منتقل شد.
ساله   29 راننده  می شود  گفته 
موسوی  حجت اله  ساینا،  خودروی 
باشگاه  تصویربردار  و  خبرنگار 
بخش  اهل  خبرنگاران جوان شیراز، 

قطرویه و روستای ریزاب بود.

سقوط سنگ 30 تنی روی کارگر 26 
ساله سنگبری، جان او را گرفت.

این حادثه، ساعت 18 چهارشنبه 29 
دی ماه در شهرک سنگ نی ریز و بر اثر 
سقوط یک سنگ 30 تنی از ارتفاع دو 
متری روی کارگر 26 ساله که از اتباع 

خارجی بود، رخ داد.
در پی این حادثه، کارکنان اورژانس 
به سرعت به محل حادثه اعزام شدند 
جرثقیل  دستگاه  کارگیری  به  با  و 

مصدوم  روی  از  را  سنگ  کارخانه، 
برداشتند.

آنها با بررسی عالئم حیاتی این کارگر، 
آسیب  اثر  بر  وی  که  شدند  متوجه 
شدید قفسه سینه، در همان لحظه 

جان سپرده است.
در ادامه، کارکنان آتش نشانی نیز وارد 
عمل شدند و ضمن ایمن سازی محل 
حادثه، جنازه این کارگر را کاور کردند 

و تحویل اورژانس دادند.

با ثبت 31 مبتالی جدید به کرونا در 
مبتالیان  کل  تعداد  گذشته،  هفته 
کرونایی از ابتدا تا کنون به 5294 نفر 
رسید و خوشبختانه هیچ مرگی بر اثر 

کرونا ثبت نشد. 
مبتالیان شهرستان  میزان  همزمان، 

بختگان به 2225 نفر رسید.
نوشتنی است تاکنون حدود 92 درصد 
)63440 دوز( جامعه هدف باالی 12 
سال در شهرستان نی ریز، واکسن دوز 
اول و 84 درصد )57757 دوز( واکسن 

دوز دوم را تزریق کرده اند. 17033 نفر 
)28 درصد( نیز واکسن دوز سوم را 

تزریق کرده اند. 
پرستاری  دفتر  رئیس  گفته  به 
نفر   4 هم اکنون  شهدا،  بیمارستان 
مبتال به کرونا در بیمارستان بستری 

هستند که حال 2 نفرشان بد است.
لیال همایونی گفت: »در بازه 11 روزه 
یکم تا ششم بهمن ماه، 16 نفر مبتال 
به کرونا در بیمارستان شهدا بستری 

شده اند.«

برنامه درمانگاه تخصصی بیمارستان 
شهدا از 9 الی 14 بهمن ماه، به شرح 

زیر اعالم شد:
»دکتر  چشم پزشکی  متخصص   -
چهارشنبه  صبح،  شنبه  نایبندی« 

صبح و سه شنبه عصر
- متخصص اطفال »دکتر سعادتی« 

سه شنبه
جم«  »دکتر  اطفال  متخصص   -

پنجشنبه 
»دکتر  عمومی  جراحی  متخصص   -

دانشور« دوشنبه
پویان«  »دکتر  زنان  متخصص   -

یکشنبه
فیروزی«  »دکتر  زنان  متخصص   -

دوشنبه
شیربانی«  »دکتر  زنان  متخصص   -

چهارشنبه
»دکتر  عروق  و  قلب  متخصص   -

آتش برگ« سه شنبه و پنجشنبه
»دکتر  اعصاب  و  مغز  متخصص   -

گلریز« دوشنبه

اعصاب  و  مغز  جراحی  متخصص   -
»دکتر رضوانی« شنبه و چهارشنبه

- متخصص داخلی »دکتر هاوشکی« 
یکشنبه 

مرادی«  »دکتر  داخلی  متخصص   -
سه شنبه

رفیعی«  »دکتر  ارتوپد  متخصص   -
دوشنبه

- متخصص ارتوپد »دکتر فرامرزی« 
سه شنبه

»دکترخامسی«  پوست  متخصص   -
یکشنبه و سه شنبه

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

- متخصص گوش، حلق و بینی »دکتر 
خسروی« شنبه و سه شنبه

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

- متخصص طب فیزیکی و توانبخشی 
»دکتر حسام« شنبه

جهت گرفتن نوبت، ساعت 7:30 صبح 
به درمانگاه تخصصی مراجعه کنید.

جانشین پلیس راهور ناجا:
تردد خودروهای شخصی پالک غیر 
و  قرمز  »به« شهرهای  و  »از«  بومی 
نارنجی با داشتن تأییدیه تزریق واکسن 
»قرنطینه  وضعیت  در  و  سامانه  در 

بیماری نبودن« فرد امکان پذیر است.
شخصی  خودروهای  جریمه  اعمال 
»از« و »به« شهرهای قرمز و نارنجی 

نداشتن  یا  و  واکسن  تأییدیه  بدون 
پی سی آر مثبت در هر 24 ساعت، مبلغ 

1 میلیون تومان خواهد بود.
به  شخصی  خودروهای  تردد  در 
شهرهای زرد بدون داشتن پی سی آر 
منفی)در وضعیت قرنطینه و بیماری 
نبودن( مبلغ 500 هزار تومان در هر 24 

ساعت جریمه اعمال خواهد شد.

نرخ حواس پرتی به واسطه استفاده از 
تلفن هوشمند هنگام رانندگی به طرز 

نگران کننده ای باال است.
برای  را  امکان  این  هوشمند  تلفنهای 
ما فراهم کرده اند تا راحت تر از همیشه 
با دیگران در ارتباط باقی بمانیم. اما اگر 
فردی هنگام رانندگی تصمیم بگیرد تا 
یا  تلفنی  تماسهای  ایمیل ها،  پیامکها، 
هر اپلیکشن دیگری را بررسی کند، این 
ایجاد  جدی  ایمنی  خطرات  می تواند 

کند.
از  استفاده  واسطه  به  نرخ حواس پرتی 
تلفن هوشمند هنگام رانندگی، به طرز 
رانندگی  است.  باال  نگران کننده ای 
که  فعالیتی  هر  حواس پرتی  حالت  در 
توجه راننده را از رانندگی و مسیر پیش 
از  رو منحرف کند، شامل می شود که 
آن جمله می توان به صحبت کردن یا 
ارسال پیام با تلفن همراه، غذا خوردن 
و نوشیدن، صحبت کردن با افراد دیگر 
حاضر در خودرو، کلنجار رفتن با سامانه 
چیز  هر  و  خودرو  ناوبری  یا  سرگرمی 
دیگری که توجه راننده را از یک رانندگی 

ایمن دور کند، اشاره کرد.
ارسال پیام در تلفن همراه، یکی از نگران 
است.  حواس پرتی  عوامل  کننده ترین 
می تواند  پیام  یک  خواندن  یا  ارسال 
چشمها را برای حدود 5 ثانیه از مسیر 
پیش رو منحرف کند. در سرعت 55 مایل 
در ساعت )89 کیلومتر در ساعت(، طی 
این بازه زمانی کوتاه می توانید طول یک 
زمین فوتبال )110 متر( را در شرایطی 

که انگار چشم بند زده اید، طی کنید.
شرایطی  به  ایمن،  به صورت  رانندگی 
کامل  توجه  راننده  که  می شود  گفته 

به مسیر پیش روی خود داشته باشد. 
راننده  که  رانندگی  غیر  فعالیت  هر 
بالقوه  حواس پرتی  یک  می دهد،  انجام 
محسوب می شود و خطر بروز تصادف را 

افزایش می دهد.
ترافیک  ایمنی  ملی  اداره  گفته  به 
بزرگراه ها )NHTSA( آمریکا، ارسال 
پیام با تلفن همراه هنگام رانندگی، 6 برابر 
خطرناکتر از رانندگی تحت تأثیر مصرف 
الکل است. بنابر گزارش این مرکز، ارسال 
و دریافت پیام می تواند به طور میانگین 
از  را  راننده  ثانیه چشمهای  برای 4.6 

مسیر پیش رو منحرف کند.
حمل  پژوهشی  آزمایشگاه  مطالعه 
و نقل آمریکا نشان داد که نوشتن پیام 
هنگام رانندگی، واکنشهای راننده را تا 
35 درصد کند می کند. مطالعه ای دیگر 
نیز نشان داد رانندگانی که با تلفن همراه 
خود پیام ارسال می کنند، در مقایسه با 
رانندگان مست 23 درصد کندتر واکنش 

نشان می دهند.
البته حواس پرتی لحظه ای، تنها مشکل 
موجود محسوب نمی شود و باید به مدت 
زمانی هم که طول می کشد تا چشمهای 
راننده دوباره خود را با جاده و خودروهای 

اطراف هماهنگ کند، توجه داشت.
آنالیز  برای  بنابر مطالعه مرکز هاروارد 
با  رانندگی  پیام هنگام  ارسال  ریسک، 
خودروهای سواری و وانتها موجب بیش 
از 3 هزار مورد مرگ و 330 هزار مورد 
جراحت در سال می شود. همچنین، بنا 
آمریکا،  ایمنی  ملی  انجمن  گزارش  بر 
استفاده از تلفن همراه هنگام رانندگی 
ساالنه، به بیش از 1.6 میلیون تصادف در 

این کشور منجر می شود.

مرگ خبرنگار  ریزابی

در یک تصادف عجیب

مرگ دلخراش کارگر جوان 

زیر سنگ 30 تنی

6 برابر خطرناکتر از 

رانندگی در حالت مستی

یک هفته دیگر بدون فوتی کرونایی

برنامه درمانگاه تخصصی بیمارستان شهدا
  »٩ الی ١۴ بهمن ماه« 

بازگشت جریمه های کرونایی 
به جاده ها

کارکنان اورژانس در هفته گذشته، 130 
مأموریت را در پی 800 تماس مردمی انجام 
دادند. برای اولین بار پس از مدتها، آمار اعزام 

بیماران کرونایی صفر شد.
مدیر  کچویی  محمدحسین  گفته  به 
یک  مسمومیت  نی ریز،   115 اورژانس 
خانم 28 ساله با گاز مونواکسید کربن، از 

مهمترین حوادث هفته گذشته بود.
این خانم ساعت 22:50 شنبه 2 بهمن بر اثر 
دود ناشی از آتش هیزم در یک خانه باغ در 

روستای دهمورد مسموم شد.
پارک  نزدیک  روز  همان   14:20 ساعت 

معلم، یک مرد 58 ساله بر اثر سوختگی 10 
درصدی صورت و دست بر اثر شعله ور شدن 

پیک نیک آسیب دید.
ساعت 9:35 روز بعد در کنار پنجشنبه بازار، 
بر اثر یک تصادف موتورسیکلت و خودرو، 
هر دو زانوی راکب 26 ساله موتورسیکلت 

دچار شکستگی شد و سرش نیز آسیب دید.
ساعت 21 نیز یک خودرو روبروی شهرک 
سنگ به دلیل نامشخصی منحرف شد و به 
بلوکهای سیمانی وسط جاده برخورد کرد. 
راننده 38 ساله این خودرو از ناحیه بازوی 
چپ و چشم راست آسیب دید و به مراکز 

درمانی انتقال یافت.
ساعت 19 دوشنبه 4 بهمن، دو نوجوان 17 
و 18 ساله بر اثر ضرب و جرح در میدان 15 
خرداد از ناحیه کتف و بازو، انگشت و قفسه 
سینه دچار جراحت و خونریزی شدند و به 

مراکز درمانی انتقال یافتند.
کارخانه  در  روز  همان   11:55 ساعت 
فوالد غدیر، سه نفر بر اثر یک آتش سوزی 
مصدوم شدند که یک کارگر 42 ساله دچار 
مسمومیت با گاز مونواکسید کربن شد. این 
حادثه بر اثر بی احتیاطی حین جوشکاری 

رخ داد.

130 مأموریت و 800 تماس
بدون اعزام کرونایی

//

//

تعرفه عوارض سال 1401 شهرداری نی ریز

تعرفه شماره 1:

نوع  از  اعیانی(  )احداث  زیر بنا  عوارض   

مسکونی

تعرفه شماره 2:

عوارض زیربنا از نوع غیر مسکونی )احداث 

بنا(  یک  متر مربع تجاری

تعرفه شماره 3:

عوارض زیربنا از نوع غیر مسکونی جهت 

سایر کاربریهای مصوب شهری

تعرفه شماره 4:

عوارض حصار کشی و دیوار کشی و مجوز 

احصار برای امالک فاقد مستحدثات

تعرفه شماره 5:

بخش  دو  برای  تراکم  بر  مازاد  عوارض 

مسکونی و غیر مسکونی

تعرفه شماره 6:

عوارض بالکن و پیش آمدگی

تعرفه شماره 7:

یا  و  اجرا  از  ناشی  افزوده  ارزش  عوارض 

تغییر طرح های مصوب شهری

تعرفه شماره 8:

عوارض مشاغل براساس نوع شغل ، محل 

جغرافیایی ملک ، مساحت ملک       

تعرفه شماره 9:

از  غیر  به  محیطی  تبلیغات  بر  عوارض 

تابلوهای معرفی     

تعرفه شماره 10:

تاسیسات  احداث  مجوز  صدور  عوارض 

و   )  BTS  ( های  وآنتن  دکل   ( شهری 

ترانسفورماتورها؛  مخابراتی؛  تجهیزات 

پست های مخابراتی و ... (

تعرفه شماره 11:

عوارض قطع اشجار  

تعرفه شماره 12:

عوارض سالیانه انواع وسایل نقلیه سبک و 

سنگین اعم از موتورسیکلت، خودروهای 

تک کابین، کامیون، تریلر، مینی بوس و 

اتوبوس

تعرفه شماره 13:

اجرای  از  ناشی  افزوده  ارزش  عوارض 

طرح های  عمران و توسعه شهری     

تعرفه شماره 14:

عوارض انقضای مهلت عملیات ساختمانی 

منطبق بر تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازی 

و عمران شهری

تعرفه عوارض شهرداری نی ریز
جهت اجراء در سال 1401

اطالعیه اعالن عمومی تعرفه عوارض شهرداری 
نی ریز جهت اجراء در سال 1401

به اطالع شهروندان محترم شهر نی ریز می رساند در راستای اجرای بند 26 ماده 55 قانون 
شهرداری ها، ماده 74 قانون شهرداری ها )اصالحی 1345/11/27(، ماده 30 آیین نامه 
مالی شهرداری ها مصوب 46/04/12 با اصالحات بعدی، بند یک ماده ی 55 قانون مالیات 
بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 موضوع تبصره ی یک ماده ی 50 قانون مالیات بر 
ارزش افزوده مصوب 1387/02/17 و بندهای 9، 16 و 26 ماده80 و ماده 85 قانون تشکیالت، 
وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 75/03/01 با 
اصالحات بعدی، تعرفه های مصوب عوارض شهرداری نی ریز که در اولین جلسه، طی بند 
یک صورتجلسه رسمی شماره 25 مورخ 1400/10/30 به تصویب و تأیید و موافقت اعضای 
محترم شورای اسالمی شهر نی ریز جهت اجراء در سال 1401 رسیده است، برای اطالع 

عموم شهروندان و ذینفعان آگهی و اعالن عمومی می گردد.
حامد فرغت- شهردار نی ریز

عناوین عوارض :
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ادامه در صفحه 14

تعرفه شماره 6: عوارض بالکن و پیش آمدگیتعرفه شماره 1 : عوارض زیربنا )احداث اعیانی( از نوع مسکونی

تعرفه شماره 12 : عوارض سالیانه انواع وسایل نقلیه سبک و سنگین اعم از 

موتورسیکلت،خودروهای تک کابین،کامیون،تریلر،مینی بوس و اتوبوس

تعرفه شماره 11: عوارض قطع اشجار 

تعرفه شماره 2 : عوارض زیربنا از نوع غیر مسکونی )احداث بنا( یک متر مربع تجاری 

تعرفه شماره 3 : عوارض زیربنا از نوع غیر مسکونی جهت سایر کاربریهای مصوب شهری 

تعرفه شماره 4 : عوارض حصار کشی و دیوار کشی و مجوز احصار برای امالک فاقد مستحدثات

تعرفه شماره 5 : عوارض تراکم برای دو بخش مسکونی و غیر مسکونی

1

2

3

4

5

تعرفه شماره 7 : عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرا و یا تغییر طرح های مصوب شهری

تعرفه شماره 8: عوارض مشاغل براساس نوع شغل ، محل جغرافیایی ملک ، مساحت ملک

تعرفه شماره 9: عوارض بر تبلیغات محیطی به غیر از تابلوهای معرفی

تعرفه شماره 10: عوارض صدور مجوز احداث تاسیسات  شهری

) دکل های مخابراتی ، ترانسفورماتورها ، پست های مخابراتی و ....(

بند)1(: رعایت مفاد آیین نامه )قانون اصالح قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها 
مصوب 1389/02/15 مصوب شورای عالی استانها( ضروری می باشد برای محاسبه عوارض فوق 

از فرمول ذیل استفاده می گردد.
بند)2(: ضرایب:

 B: بن درخت که عبارتست از محیط درخت از محل رستنگاه زمین یا نقطه تماس زمین با تنه 
درخت می باشد در صورتیکه یک درخت چند تنه داشته باشد محیط قطورترین تنه درخت 

مبنای محاسبه عوارض قرار میگیرد.
K : ضریب تصویبی شورای اسالمی شهر.

N : نوع درخت که بشرح جدول زیر می باشد:

بند)3(: در صورت تقاضای ذینفع جهت  قطع درخت پس از طرح موضوع در کمیسیون ماده 
7 ایین نامه اجرایی ماده 1 )قانون اصالح قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب 
1389/02/15 مصوب شورای عالی استانها( و رای قطعی مبنی بر قطع درخت ذینفع مکلف به 
پرداخت 70درصد عوارض موضوع تعرفه و کاشت تعدادی درخت که حداقل از 4 اصله کمتر 
نمی باشد جایگزین در همان مکان یا مکان های دیگر شهر به صالحدید  کمیسیون ماده 7 

می باشد.

به شهرداری نی ریز اجازه داده می شود که مستند به تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش 
افزوده و بند 16 ماده 80 قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور و انتخاب 
شهرداران، از انواع وسایل نقلیه سبک و سنگین اعم از موتورسیکلت، خودروهای تک کابین، 
کامیون، تریلر، مینی بوس و اتوبوس،که مشمول بند ب ماده 43 قانون مالیات بر ارزش افزوده 
نمی شوند،درمحدوده شهر نی ریز عوارض سالیانه ای به شرح جدول ذیل دریافت و به حساب 

درآمد شهرداری واریز نماید:

تبصره1- عوارض سالیانه برای انواع موتور سیکلت به ازای هر سی سی معادل 1000ریال می 
باشد.

تبصره2- به شهرداری نی ریز اجازه داده می شود درصورت وصول عوارض مذکور توسط نیروی 
انتظامی تا سقف 5 درصد از مبلغ آن را به منظور تامین هزینه های وصول درخواست مزبور به 

نیروی انتظامی پرداخت نماید.

بند 16 ماده80 
قانون تشکیالت ، 
وظایف و انتخابات 
شوراهای اسالمی 
کشور و انتخاب 

شهرداران 
مصوب 1375 با 
اصالحیه های 

بعدی

بند 16 ماده80 
قانون تشکیالت ، 
وظایف و انتخابات 
شوراهای اسالمی 
کشور و انتخاب 

شهرداران 
مصوب 1375 با 
اصالحیه های 

بعدی

بند 16 ماده80 قانون 
تشکیالت ، وظایف و 
انتخابات شوراهای 

اسالمی کشور و انتخاب 
شهرداران مصوب 1375 با 

اصالحیه های بعدی

بند 16 ماده80 قانون 

تشکیالت ، وظایف و 

انتخابات شوراهای 

اسالمی کشور و 

انتخاب شهرداران 

مصوب 1375 با 

اصالحیه های بعدی

بند 16 ماده80 
قانون تشکیالت ، 
وظایف و انتخابات 
شوراهای اسالمی 
کشور و انتخاب 

شهرداران 
مصوب 1375 با 
اصالحیه های 

بعدی

بند 16 ماده80 
قانون تشکیالت ، 
وظایف و انتخابات 
شوراهای اسالمی 
کشور و انتخاب 

شهرداران 
مصوب 1375 با 
اصالحیه های 

بعدی

بند 16 ماده80 
قانون تشکیالت ، 
وظایف و انتخابات 
شوراهای اسالمی 
کشور و انتخاب 

شهرداران 
مصوب 1375 با 
اصالحیه های 

بعدی

بند 16 ماده80 
قانون تشکیالت ، 
وظایف و انتخابات 
شوراهای اسالمی 
کشور و انتخاب 

شهرداران مصوب 
1375 با اصالحیه 

های بعدی و 
دادنامه های 

فوق  الذکر هیئت 
عمومی دیوان 
عدالت اداری

بند 16 ماده80 قانون 
تشکیالت ، وظایف و 
انتخابات شوراهای 

اسالمی کشور و انتخاب 
شهرداران مصوب 1375 
با اصالحیه های بعدی و 
دادنامه های فوق  الذکر 
هیئت عمومی دیوان 

عدالت اداری

بند 16 ماده80 قانون 
تشکیالت ، وظایف و 
انتخابات شوراهای 
اسالمی کشور و 

انتخاب شهرداران 
مصوب 1375 با 

اصالحیه های بعدی و 
بند 27 ماده 55 و ماده 
92 قانون شهرداری و 
دادنامه های فوق الذکر 
هیئت عمومی دیوان 

عدالت اداری

بند 16 ماده80 
قانون تشکیالت ، 
وظایف و انتخابات 
شوراهای اسالمی 
کشور و انتخاب 

شهرداران 
مصوب 1375 با 
اصالحیه های 

بعدی
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رهایی از بن بست ها
ادامه از صفحه یک

در  نمایندگان  پراکنده  تالش های  می رسد  نظر  به   ...
نطق های پیش از دستور با محوریت یاد آوری چالش های 
پیش رو، دیگر حتی اثری موقتی و تسکین بخش هم نداشته 
باشد چرا که تمامی کاستی ها سر در گریبان مشکالت 

ساختاری دارد. 
معضل زباله گردی برادر خوانده کاهش قدرت خرید است 
و بی خانمانی با مهاجرت هم پیاله اند و پیری جمعیت و 
بحران های اجتماعی هم سر در یک آبشخور دارند. بنابراین 
طرح ها و لوایحی که به صورت جزیره ای مورد بررسی و 
تصویب قرار می گیرند ، چاره ی کار نیستند . جامعه ی ما به 
انواع بیماری ها مبتالست به طوری که تجویز دارویی برای 
یک بیماری چه بسا موجب وخامت بیماری دیگری گردد . 
نه بورس و نه بانک ها و نه تجار و بازرگانان و نه انبوه سازها  
را نمی توان با توصیه های بخشنامه ای به راه آورد . از یک 
بانک های  صدای  خالی  خانه های  بر  مالیات  بستن  سو 
انبوه ساز را درمی آورد و از سویی دیگر جلوگیری از تعطیلی 
کارخانجات مشکل دار موجب مخدوش شدن قوانین ناظر 
بر روابط کارگر و کارفرماست . نه می توان از خروج نخبگان با 
ایجاد موانع جلوگیری کرد و نه خانواده ها به امید امتیازات 

حداقلی زیر بار فرزندآوری می روند! ... 
پس چاره ی کار چیست؟! شاید با نزدیک شدن رسانه ها به 
افکار عمومی بتوان مردم را تخلیه ی روانی کرد . چون درد 
دل کردن کمک می کند تا بخشی از فشارهای روحی به زبان 
منتقل شود . تغییر زاویه اندک صدا و سیما ظرف چند ماه 
اخیر بازخوردهای خوبی داشته اما کافی نیست. این اقدام 
مکانیزم چندان پیچیده ای هم ندارد . همین که صدا و سیما 
با دعوت از صاحب نظران و افراد به معنای واقعی متخصص 
و فاقد گرایش جناحی و پیشینه ی اجرایی دعوت کند تا 
شرایط موجود را برای مردم تبیین کنند و زنگ گفتمان ملی 
را به صدا درآورند، به تدریج زمینه ی پاسخگو کردن تمامی 
کسانی که کوتاهی کرده اند فراهم می شود و تعریفی نوین 
از خطوط قرمز با محوریت منافع ملی شکل می گیرد که به 
باال رفتن آستانه تحمل مردم و همراهی آنها با دولت کمک 
می کند . به موازات چنین اقدامی مرکز پژوهش های مجلس 
که در مقایسه با نهادهای موازی عملکرد قابل قبول تری 
داشته ، در راستای تقویت بدنه کارشناسی مهمترین نهاد 
مشورتی از اساتید دانشگاه و همچنین صاحبان خرد و 
تجربه و دلسوز دعوت کند در جلسات غیرعلنی به تشریح 
وضعیت کشور و ترسیم افق های پیش رو برای نمایندگان 
بپردازند . برداشتن چنین گام هایی برای تقویت احساس 
هم سرنوشتی و کاستن از حجم چالش های داخلی الزم 
است. آنچه مسلم است تالش ها باید معطوف به همگرایی 
باشد نه پراکندگی . از منظری منصفانه ، تجدید نظر در 
برخی سیاست ها در راستای منافع ملی توسط هر جناحی 
سرزنش  برای  دستاویزی  عنوان  به  نباید  شود  دنبال 
موضع گیری های گذشته آن جناح مورد هجمه قرار گیرد . 
این گونه امور را باید به داوری افکار عمومی واگذار کرد، مهم 
این است که با برداشتن موانع ایذایی، کوچه های بن بست 
را به خیابان و خیابان ها را به بزرگراه های بین المللی وصل 
کنیم و از نگاه جزیره ای رها شویم و ارتباطی هدفمند با 
کشورهای منطقه و جهان برقرار کنیم و از تهدیدها فرصت 
بسازیم و فقط و فقط به مردم بیندیشیم چرا که خشنودی 

خدا در گرو خشنودی مردم است. 
از  جناحی  تحلیل  مردم  اکثریت  که  داشت  اذعان  باید 

وضعیت کشور ندارند.

7000 نی ریزی در انتظار مسکنسرمقاله
سهمیه اعالمی: ۳۸۰۴ نفر

نخستینجشنوارهملیشعرفاطمیدرنیریز

ادامه از صفحه یک
... شهرستان نی ریز بر پایه سرشماری سال 1۳۹۵ دارای 81.067 
نفر جمعیت می باشد که از این تعداد ۵۳.۳41 نفر در شهر نی ریز و 

27.726 نفر در روستاها ساکن هستند.
میرزایی با اشاره به اینکه شهرستان نی ریز دارای بافت فرسوده 
مصوب است گفت: یکی از مکان های پیشنهادی برای ساخت 
مسکن همین بافت های فرسوده می باشد و بر پایه آنچه که در 
رسانه ها اعالم شده است بناست تا آنهایی که توانایی ساخت 
مسکن ندارند و در دهک های پایین جامعه قرار گرفته اند 80 

درصد هزینه ساخت توسط دولت تأمین شود.
وی جمعیت شهر نی ریز را بر پایه آمار سال ۵۳.۳41 نفر عنوان 
کرد و گفت: نی ریز یک شهر مهاجرپذیر است و قطعًا این آمار 

افزایش داشته است.
معاون فرماندار از پیشنهاد تأمین زمین در دو نقطه شهر برای 
طرح جهش مسکن خبر داد و گفت: یک قطعه زمین ۵۹ هکتاری 
کنار دانشگاه که در حریم اما خارج از محدوده است؛در نظر 
گرفته ایم همچنین یک زمین 47 هکتاری ادامه مسکن مهر 

نی ریز پیشنهاد دوم ماست.
او در ادامه پیشنهاداتی برای اجرای بهتر طرح جهش مسکن ارائه 

داد:
- خدمات روبنایی و زیربنایی را قبل از اجرای طرح در نظر بگیرید 
و برایشان برنامه ریزی نمایید مثل ساخت درمانگاه، مدرسه، 

نانوایی، کالنتری و...
- باید هرچه سریعتر ساخت مسکن شروع شود. متأسفانه قیمت 
یک قطعه زمین که تا چند سال پیش ۵0 میلیون تومان بود در 

نی ریز به یکباره به محدوده یک میلیارد تومان رسیده است!
به فرهنگ مردم نی ریز  توجه  با  تا  این است  - پیشنهاد من 
مسکن ها را به صورت دو طبقه بسازید و ساخت آنها را به افراد 

متقاضی واگذار نمایید.

مالک ارزیابی مسکن است
در ادامه حق بین نماینده استانداری با بیان اینکه تمام موانع و 

مشکالت دو طرح مسکن مهر و اقدام ملی را شناسایی کرده اند 
گفت: فرآیند مجوزها مربوط به هر اداره ای که باشد باید در 
کمترین زمان انجام و حداکثر دو هفته برای آن در نظر گرفته 

شود.
کم کردن هزینه ها برای افرادی که خانه ندارند از اولویت ماست؛ 
از شورای شهر شهر می خواهیم تا در دفترچه عوارض سال 1401 
این مسکن ها در نظر  برای صدور پروانه  را  تخفیف های الزم 

بگیرند.
مدیران شهرستان این را دقت داشته باشند که مالک ارزیابی 
مدیران در استان اقدامات مؤثری است که در زمینه مسکن انجام 

می  شود.
در این بین بهجت مسئول حقوقی شهرداری نی ریز اعالم نمود که 

تخفیف ۵0 درصدی در صدور پروانه را اعالم کرده اند.

مدرسه و کالنتری مسکن مهر
رئیس راه و شهرسازی با ارائه زمین های واگذار شده به ادارات، 
خیرین و سازمانهای مختلف گفت: در رابطه با امکانات مسکن مهر 

قرارداد جدیدی با پیمانکار برای ساخت مدرسه بسته شده است.
همچنین دو مدرسه نیز یکی به آموزش و پرورش و یکی به بخش 

خصوصی واگذار گردیده است.
در رابطه با ساخت کالنتری و درمانگاه مسکن مهر قرارداد با 

پیمانکاران قبلی فسخ و به زودی پیمانکار جدید معرفی می شود.

4 میلیون خانه در 4 سال
در ادامه این جلسه شمس مشاور استاندار با بیان اینکه قرار است 4 
میلیون مسکن در طی چهار سال ساخته شود گفت: در زمان آقای 
احمدی نژاد اعالم شد که دولت قرار است 2 میلیون مسکن مهر را 
در طی 8 سال بسازد که بزرگترین پروژه مسکن سازی دولت به 
شمار می رود و در نهایت هم در طی 8 سال یک میلیون و 400 هزار 
مسکن ساخته شد اما اینکه بتوانیم در 4 سال 4 میلیون مسکن 
ایجاد کنیم کار بسیار سختی است و برخی ها عنوان می کنند که 
زیرساختهای مهیا نیست اما باید با همکاری تمام دستگاه های 

دولتی و با ایجاد قرارگاه جهادی که مدیریت آن در شهرستان بر 
عهده فرماندار گذاشته شده این مسئله را به پیش ببریم.

سهم فارس 260 هزار خانه
سهم استان فارس از این 4 میلیون مسکن 260 هزار واحد اعالم 
شده است. پس هیچ کدام از مسئوالن ساعت کار ندارند، تعطیلی 

ندارند و باید بین همه دستگاه ها هماهنگی ایجاد شود.
وی با بیان اینکه مالک استعالم دستگاه ها خود شهرستان است 
نه استان آن را برای تسهیل در صدور مجوزهای الزم اعالم کرد و 
عنوان نمود: برخی از دستگاه های یک هفته و برخی دیگر دو هفته 
فرصت دارند تا نظر نهایی خود را اعالم کنند و اگر این مهلت به 
پایان رسید به منزله مثبت بودن نظر دستگاه ها خواهد بود و اگر 
اداره ای به هر زمینی پاسخ منفی داد باید پیشنهادی که بتوان آن 

را اجرا کرد نیز ارائه دهد.

مکانی بدون زیرساخت
وی با انتقاد از اینکه مسئوالن شهرستان دنبال مکانی بدون 
زیرساخت های الزم در پشت دانشگاه آزاد نباشند گفت: البته ما 
با آن موافقت می کنیم منتهی قبل از آن باید لیست زمین های 
متعلق به دولت که در بیست سال گذشته به آنان واگذار شده اما 
هیچ اقدامی روی آن انجام نگرفته است تهیه شود و اگر به فرض 
مثال قرار بوده ورزشگاهی ساخته شود و نشده قرارگاه جهادی 
که در استان قرار دارد به فوریت خلع ید آن زمین را صادر و برای 
امر مسکن واگذار خواهد شد. این را هم بگویم که دولت یکی از 
بزرگترین زمین خواران به شمار می رود و ما باید آن را مدیریت 

کنیم.
وی همچنین در ارتباط با ساخت مسکن های مهر به صورت دو 
طبقه گفت: برای 4 هزار متقاضی که در نی ریز وجود دارد 40 
هکتار زمین نیاز است و در ادامه ادارات خدمات رسان نیز باید 
زمین  هایی برای زیرساخت ها داشته باشند که نیاز است 60 

هکتار زمین در اختیار باشد.

فاطمه زردشتی نی ریزی، نی ریزان فارس:
نام  با  فاطمی  شعر  ملی  جشنواره   اولین 
دادگستری  همت  به  طوبی«  سایه سار  »در 

شهرستان نی ریز برگزار شد.
دی ماه   ۳0 پنج شنبه  که  جشنواره  این  در 
اختتامیه آن با اجرای مجری مطرح کشوری 
صابر خراسانی و همراهی مدیرکل دادگستری 
فارس، فرهاد طهماسبی نماینده مجلس و سایر 
مقامات استانی و شهرستان برگزار شد، 14 
شاعر از نی ریز و دیگر نقاط کشور به شعرخوانی 

در رثای حضرت فاطمه)س(  پرداختند. 
این  در  نی ریز  دادگستری  رئیس  غضنفرنژاد 
ارتباط گفت:  210  اثر از 20  استان به جشنواره 

ارسال شد که داوران 8  قطعه را انتخاب کردند. 
وی ادامه داد: برخی می پرسند چرا مجموعه 
قضایی وارد چنین مقوله ای شده که در پاسخ 
به این عزیزان باید بگویم خیلی از آسیب هایی 
که ما با آن مواجهیم، دستگاه های دیگر با آن 
مواجه نیستند و اینجاست که دستگاه قضایی 

باید وارد مقوله هدایت گری شود که الزمه آن، 
ایجاد بستری مناسب برای افراد جامعه است و 

از مهمترین آنها، مقوله فرهنگ می باشد.
ما با این کار سعی کردیم یک هویت جدید در 
کنار سایر هویتهای مثبت جامعه برای مردم 
ایجاد زمینه های  ایجاد کنیم و ضمن  نی ریز 
آموزه های  و  آگاهی ها  پذیرش  جهت  الزم 
مثبت برای افراد جامعه که از مهمترین عوامل 
پیشگیری از آسیب های اجتماعی و جرم است، 
عماًل برچسب ها و لیبل های منفی را که خود 
مانع رشد افراد است کمرنگ کنیم. تمام این 
اقدامات تأثیر بسیار مثبتی در راستای رشد و 

اعتالی جامعه دارد.
ادامه حجت االسالم سید کاظم موسوی  در 
رئیس کل دادگستری استان فارس با بیان اینکه 
نیمی از جمعیت جامعه زنان هستند و بر  نیمی 
دیگر مؤثر هستند گفت: در دادگستری برخالف 
اینکه همه فکر می کنند تنها به جرم و جنایت 
رسیدگی می شود، به امور دیگری نظیر امور 

فرهنگی نیز پرداخته می شود و یکی از اهداف ما 
پیشگیری است.

از  می توان  که  ثمره ای  بهترین  گفت:  وی 
دعاوی  که  است  این  گرفت  همایش ها  این 
خانوادگی در شهرها کم شود. چون یکی از 
معضالت ما زیاد بودن دعاوی خانوادگی است و 

قضات ما واقعًا از این موضوع کالفه اند.
احد  فال اسیری،  مهدی  سید  حجت االسالم 
هادی  نیکو،  طاهره  حقیقی،  آرزو  ده بزرگی، 
فردوسی، ایوب پرندآور، اعظم زارع، مجتبی 
سیدرادمهر  صادقی،  مجتبی  خرسندی، 
موسوی و محمد قائدی از افراد شعرخوان در 

این جلسه بودند.
این نشست که با استقبال گسترده  مردم همراه 
بود با همکاری ادارات دولتی شهرستان، اداره 
کل حوزه هنری فارس، شهرداری نی ریز، بسیج 
هنرمندان فارس، مجتمع فوالد غدیر نی ریز، 

انجمن های ادبی، و... برگزار شد.
در پایان به افراد برگزیده جوایزی اهداء شد.

//

//

86 کالس خیرساز 
در نی ریز

74 کالس در دست ساخت
امید شهدان، نی ریزان فارس:

مراسم تجلیل از خیرین مدرسه ساز شهرستان نی ریز 2۹ دی ماه، 
در آموزشگاه زنده یاد نعمت ا... مسروری برگزار شد.

امیر ولی زاده مدیر سابق آموزش و پرورش با پرداختن به اهمیت 
کار خیرین گفت: درحال حاضر 86 کالس درس از مدارسی که 
نوساز هستند و طی چندسال اخیر ساخته شده اند توسط خیرین 
به نام های مرحوم قاسمی نژاد و خانم بامداد، شهیدان توکل، آقای 
دکتر خلق ا...، خانم طاهره یاقوتی و مرحوم جلیل سلیم جواهری، 
مرحوم محمد اطمینان، مرحوم اصالن علیخانی، مرحوم نعمت ا... 
مسروری و مرحوم فاطمه آزاد بوده و حدود 74  کالس آن هم 

درحال احداث است. 

مدارس به نام خیرین
مراد هدایت فرماندار نی ریز صحبت هایش را با گرامیداشت هفته 
شوراهای آموزش و پرورش آغاز کرد و گفت: »جا دارد تشکر کنم از 
خیرینی که مخصوصًا در ۳ سال گذشته بسیار خوش درخشیدند 
و جا دارد تشکر نمایم از آنانی که در قدیم برای شهرستان افتخار 

آفریدند مثل زنده یاد حبیب اله فرهمندی! 
این عزیزان از ماحصل درآمدی که داشتند بنای نیک گذاشتند. لذا 
تقاضا دارم به هیچ عنوان مدارسی که خیرین در ساخت آن سهم 
داشتند به اسم دیگری نام گذاری نشود و بگذارند این راه زمینه ای 

برای ترویج کار نیک باشد.
فرماندار نی ریز با بیان اینکه مجمع خیرین مدرسه ساز نی ریز تنها 
مجمعی است که بیشتر اعضای آن فرهنگی هستند ابراز خرسندی 
نمود و گفت: ساختمان اکثر مدارس ما در شهر و روستا قدیمی و 

فرسوده هستند. 
فرماندار نی ریز تصریح کرد: می توان از ظرفیت کارخانجاتی که در 
شهرستان هستند در این امر خداپسندانه استفاده نمود و بخشی 
از کار را قبول کرد و درنهایت مدارسی در شأن مردم شهرستان 

نی ریز احداث نمود.
او در ادامه گفت: برخی از مدارس نیاز به سالن امتحانات و یا 

نمازخانه دارند، استدعا دارم خیرین در این رابطه هم کمک کنند.
سرافراز موصلی مدیرکل نوسازی مدارس استان که به صورت 
ویدیوکنفرانس در جلسه شرکت کرده بود گفت: خیرین زیادی 
در ساخت مدرسه داریم که بنده از همه عزیزان تقدیر می کنم و 
ان شاءا... این روند ادامه پیدا کند و یک روز شهرستان نی ریز را به 

عنوان رتبه نخست در امر خیر استان فارس قلمداد کنیم.
در بحث اعتبارات دولتی به همان نسبت که خیرین کمک کنند 
قطعًا پروژه های نیمه تمام خیرین در آن تعریف خواهد شد و از این 
طرف اعتبارات دولتی هم مبالغ بیشتری به سمت نی ریز سوق پیدا 

خواهد کرد.
مسعود طبیعی مدیرعامل مجمع خیرین  مدرسه ساز گفت: طی 2 
ماه اخیری که بنده در این مجمع خدمت می کنم این مجمع قوت 

گرفته و به صورت رسمی کار خود را آغاز کرده است.
کانون  در  مدرسه ساز  خیرین   مجمع  دفتر  راه اندازی  طبیعی 
فرهنگی تربیتی احمد نی ریزی جهت برگزاری جلسات با خیرین، 
راه اندازی پیج اینستاگرامی و گروه واتس آپ در فضای مجازی، را 
از اولین اقدامات خود نامید و از اعضای مجمع خواست که چنانچه 

خیری را می شناسند به وی معرفی کنند تا با او گفتگو شود.
طبیعی گفت: سعی داشته ایم در این مدت با نیکوکاران بیشتری 
حتی در خارج از کشور ارتباط برقرار کنیم و برای شهرستان 

پروژه های مهم و اثربخشی بسازیم.
سرکشی منظم از پروژه ها با همراهی مدیریت آموزش و پرورش 
اقدام ماست. همچنین شناسنامه تمامی پروژه هایی که  دیگر 

ساخته شده است،  در اختیار خیرین قرار دارد.
مدّون کردن اطالعات خیرین و قرار دادن در مجمع، ترویج و 
تشویق در فضای مجازی و زنده نگه  داشتن یاد و خاطره خیرین 
که در دهه های قبل کارهای خیر کرده اند همچون زنده یاد قطبی، 
زنده یاد بهرامی، زنده یاد فرهمندی و زنده یاد مسعود بزرگی از 

دیگر اقدامات ماست.
بنابراین خواهش می کنم چنانچه کسی را می شناسید در این 
زمینه به ما معرفی کنید. خواهش دیگری که دارم خیرین بزرگوار 
هر قدر می توانند گستره این کار خیر را توسعه دهند تا انقالب 

بزرگی در بحث مدرسه سازی رخ دهد.

آب پشت سد چشمه عاشق
 1۳.5 میلیون متر مکعب

آب پشت سد چشمه عاشق به 1۳.۵ میلیون متر مکعب 
رسید.

امید می رود بارش ها بار دیگر افزایش یابد تا شاهد ثبت 
رکورد سال 1۳۹۵ باشیم.

در ۳0 بهمن آن سال نزدیک به ۳0 میلیون متر مکعب آب 
وارد سد چشمه عاشق شد و رکورد آن تا به امروز پای برجا 
مانده است و روز به روز شاهد کاهش حجم آب پشت سد 

هستیم.
عبداله خیراندیش رئیس منابع آب نی ریز در گفتگو با ما 
اعالم نمود: حجم آب پشت سد 1۳.۵ میلیون مترمکعب 
است که حجم قابل استفاده 6 میلیون متر مکعب می باشد و 

ورودی اندکی دارد.

نخستینجشنواره
ملیتئاترخیابانی

»سردارعشق«درنیریز
روابط عمومی فرهنگ و ارشاد اسالمی:

خیابانی  تئاتر  ملی  جشنواره  نخستین 
گروه  دوازده  حضور  با  عشق«  »سردار 
نمایشی منتخب از سراسر کشور در نی ریز 

برگزار می شود.
به صورت  بار  اولین  برای  این جشنواره 
خیابانی و محیطی در نی ریز از روز جمعه 
در  بهمن ماه  دهم  یکشنبه  تا  هشتم 
محل های »امامزادگان و صحن شهدا«، 
کبیر  جامع  نماز« جنب مسجد  »پارک 
و خیابان قدس روبروی بانک ملت اجرا 

خواهد شد.
گروه های شرکت کننده از بین هفتاد گروه 
جشنواره،  در  شرکت  متقاضی  نمایشی 
روز  از  و  انتخاب  بازبین،  هیأت  توسط 
پنج شنبه هفتم بهمن ماه برای داوری و 

اجرای عموم وارد نی ریز خواهند شد.
این گروه ها شامل82 نفر آقا و ۵6 نفر 
اصفهان،  تهران،  از شهرستان های  خانم 
آبادان، الهیجان، فالورجان، ملک شهر، 
و  فسا  میناب،  همدان،  تهران،  ارومیه، 
نی ریز می باشند. از مجموع پانزده گروه 
منتخب، ۹ گروه در بخش داوری و 6 گروه 
خواهند  برنامه  اجرای  جنبی  بخش  در 
جشنواره  این  است  نوشتنی  داشت. 
بخشی از جشنواره بزرگ »سردار عشق« 
به میزبانی فارس است که بخش خیابانی 
و محیطی آن در نی ریز و سه بخش دیگر 
آن به ترتیب، »رادیو تئاتر« در شهر شیراز، 
و  آباده  در  صحنه ای«  »نمایش  بخش 
داراب،  در  »نمایشنامه خوانی«  بخش 
اجرا می شوند. آئین پایانی جشنواره روز 
دوشنبه یازدهم بهمن ماه در محل تاالر 
حافظ شیراز با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد 
اسالمی، چهره های برتر تئاتر، تلویزیون 
و سینما و مسئوالن کشوری برگزار و از 

برگزیدگان تقدیر خواهد شد.

فوالد  استخدام می کند
4۵۵ نفر از دیپلم به باال

ادامه از صفحه یک
tc.shirazu. داوطلبان واجد شرایط می بایست تا 21 بهمن به آدرس ...

ac.ir  مراجعه و اقدام به ثبت نام نمایند. جدول کامل رشته های مورد نیاز در 

صفحات7، 8، ۹ و 10 منتشر شده است.

کالسهای درس مدارس شهرستان نی ریز 
از ۹ بهمن ماه به صورت حضوری برگزار 

می شود.
مدیر آموزش و پرورش شهرستان نی ریز در 
گفتگوی تلفنی با ما عنوان نمود: از این پس 
مدارس به صورت حضوری برگزار خواهد 
شد و کالس صرفًا مجازی را نداریم و با 
برنامه ریزی و رعایت پروتکل های بهداشتی 
دانش آموزان بر سر کالس های درس حاضر 

می شوند.
رضا جمالی با بیان اینکه آموزش مجازی 

پایه  بر  گفت:  نمی شود  انجام  دیگر 
پروتکل های اعالمی کالس هایی با حداکثر 
برقرار   12:۳0 تا  صبح   7:۳0 از  نفر   20
می باشد و کالس های با بیش از 20 نفر در 

دو گروه به صورت روزانه دائر خواهند بود.
وی با بیان اینکه هدف از این کار آشنایی 
با  معلمان  چهره  به  چهره  آموزش  و 
اولیاء  از  گفت:  است  دانش آموزان 
درخواست داریم تا دانش آموزان خود را 
راهی  بهداشتی  پروتکل های  رعایت  با 

مدارس کنند.

اعالمشرایطدریافتوام
۱۰۰میلیونتومانی

روابط عمومی بانک مرکزی از شرایط دریافت تسهیالت زیر 100 میلیون 
تومان با اعتبار سنجی خبر داد:

- دریافت وام تا ۵0 میلیون تومان تنها با نامه کسر از حقوق.
- دریافت وام تا 100میلیون تومان یک نامه کسر از حقوق همراه با چک 

یا سفته.
بر پایه اعالم بانک مرکزی، جامعه هدف پرداخت تسهیالت خرد بدون 

ضامن به شرح زیر است:
- شاغالن و بازنشستگان نهاد های عمومی غیردولتی.

بانک های زیر  - شرکت های معتبر بخش خصوصی که حقوقشان در 
مجموعه وزرات اقتصاد پرداخت می شود.

- شاغالن، بازنشستگان و مستمری بگیران دستگاه های دولتی.

خداحافظی مدارس با کالس های مجازی
//

//
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تعرفه شماره 13 : عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های  عمران و توسعه شهری     

تعرفه شماره 14: عوارض انقضای مهلت عملیات ساختمانی منطبق

 بر تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازی و عمران شهری

ماده واحده
 با استناد به نظریه شماره 95/102/1660 مورخ 1395/05/02 جلسه مورخ 1395/04/23 فقهای 
معظم شورای نگهبان در بازگشت به نامه شماره9000/210/37605/200 مورخ 1394/03/12 
دیوان عدالت اداری، که طی آن "جعل عوارض بر حق تشرف یا مشرفیت را مخالف شرع اعالم 
نکرده است و بنابراین مصوبات وضع عوارض بر حق مشرفیت یا حق تشرف توسط شوراهای 
اسالمی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نمی باشد".  بنابراین با استناد به بند 16 ماده 
80 قانون اصالحی قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور، از مالکین 

کلیه اراضی امالک  بر گذرهای توسعه، اصالحی و تعریضی واقع شده یا
 می شوند معادل 10 درصد ارزش عرصه باقی مانده با عنوان عوارض برحق مشرفیت دریافت می 
گردد. این عوارض برابر مفاد تبصره های ذیل توسط شهرداری در زمان نقل و انتقال یا پرداخت 
غرامت توسط شهرداری یا پروانه ساختمانی یا پایان کار و ... از مالکان یا ذینفعان وصول می 

گردد.
تعاریف 

اصالح معابر:  به گذرهایی اطالق می شود که در اثر مطالعات ترافیکی یا طرح های شهرسازی 
نیاز به اصالحات در طرح یا معبر دارند.

تعریضی:  به گذرهایی اطالق می گردد که در هنگام تجدید بنا یا احداث بنا برابر آیین نامه 
گذربندی یا طرحهای  مصوب شهری و ساماندهی، مشمول تعریض و عقب نشینی می گردند.

 توسعه و احداثی: معبرهایی که بر اساس مطالعات شهرسازی در بافتهایی که قباًل سابقه معبر 
وجود نداشته و در اسناد ثبتی و پروانه ساختمانی ذینفعان اشاره ای به معابر احداثی نگردیده 

است، ایجاد و احداث
 می گردند.

تبصره 1: موضوع ماده واحده در صورت داشتن مورد مسیر، به میزان 10 درصد مساحت باقیمانده 
ملک با مقدار مورد مسیر تهاتر و در صورت بستانکاری شهرداری برای مازاد 10 درصد باقیمانده 

پس از کسر
 متراژ مورد مسیر در فرمول زیر به ازای هر مترمربع محاسبه و اخذ میگردد:

 
A: عرض معابر بر اساس طرح.  B: عرض معبر قبل از هرگونه تغییر K  .ضریب شوراP   : قیمت 

منطقه بندی 
تبصره 2: امالکی که بدون داشتن تغییر و مورد مسیر، در بر گذرهای توسعه ای و تعریضی قرار 
می گیرند، پس از اجرای طرح به میزان 20 درصد مساحت ملک مشمول عوارض بر حق مشرفیت 
به ازای هر متر مربع  15  می گردد. )در هر صورت حداکثر مبلغ دریافتی به ازای هر متر مربع در 

هر نقطه از شهر نباید بیش از 18 میلیون ریال باشد.(
K : ضریب شورا

P : قیمت منطقه بندی 

 وفق تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازی و عمران شهری وصول می گردد.

نی ریزان   - )افسانه    1400/11/0۳ اول:  نوبت 
فارس(

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

اینکه شهرداری نی ریز قصد دارد به  به  نظر 
مالی شهرداری ها  آئین نامه  ماده 1۳  استناد 
و در راستای اجرای بودجه سال 1400 و مجوز 
شورای   1400/01/17 مورخ   274 شماره 
 2 تبصره  استناد  به  و  نی ریز  شهر  اسالمی 
ماده 10 قانون زمین شهری و آئین نامه مالی 
شهرداری ها نسبت به فروش امالک مشروحه 
اقدام  عمومی  مزایده  آگهی  طریق  از  ذیل 
نماید و عواید آن را جهت طرح های عمرانی و 
نیازمندی های عمومی شهر هزینه نماید، لذا 
از کلیه متقاضیان دعوت به عمل می آید با در 
نظر گرفتن اسناد و شرایط ذیل پیشنهادات 
در   1400/11/20 تاریخ   تا  حداکثر  را  خود 
پاکت سربسته و الک مهر شده به دبیرخانه ی 
محرمانه شهرداری واقع در خیابان طالقانی 
تحویل و رسید اخذ نمایند. ضمنًا جهت اطالع 
بیشتر با شماره تلفن ۵۳20 داخلی ۳06 و ۳07 
یا به سامانه شفافیت شهرداری نی ریز به آدرس

Shafafiat.neyriz.ir مراجعه فرمایید.

شرایط :
1- کلیه شرکت کنندگان در مزایده می بایست 

مبلغ سپرده شرکت در مزایده را نقداً به حساب 
010۵6۹2262004 سپرده شهرداری نزد بانک 
ملی شعبه احمد نی ریزی واریز و فیش مربوطه 

را ضمیمه پیشنهاد نمایند. 
فاقد  و  ناخوانا  مخدوش،  پیشنهادات  به   -2
سپرده و پیشنهاداتی که خارج از موعد مقرر 
به دبیرخانه محرمانه شهرداری رسیده باشد 

ترتیب اثر داده نمی شود.
۳-  شهرداری در رد یا قبول پیشنهادها مختار 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

می گردد.
جهت  می بایست  کنندگان  شرکت   -14
به  ریال  مبلغ ۵00/000  مزایده  اسناد  خرید 

حساب0110۳174۳6000 نزد بانک ملی شعبه 
احمد نی ریزی واریز و فیش مربوطه را جهت 
تحویل و خرید اسناد مهر شده به امور مالی 

شهرداری تحویل نمایند. 
1۵- ترتیب قرار دادن اسناد و مدارک توسط 

شرکت کنندگان در مزایده به شرح زیر است. 
1-1۵ پاکت تضمین: اصل فیش واریزی سپرده 
شرکت در مزایده و به همراه اسناد و مدارک 
مزایده و نقشه تفکیکی ملک مورد نظر که به 
صورت هاشور و رنگی به امضاء و اثر انگشت 

شرکت کننده رسیده باشد. در پاکت )الف( 
2-1۵: برگ پیشنهاد قیمت به طور صحیح و 
بدون قید و شرط و با درج رقم پیشنهادی به 

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

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

خواهد شد.

امور مالی شهرداری نی ریز

1۵/372۵4دآگهي تجدید مزایده امالک شهرداري ني ریز

شماره: 1/ م الف شناسه آگهی :1262836

مدیران  معارفه  و  تودیع  جلسه  در  مجلس  نماینده  طهماسبی 
آموزش و پرورش درخواست نمود تا به آموزش و پرورش نگاه  

سیاسی نشود.
در ابتدای این مراسم که پنجشنبه ۳0 دی ماه در سالن اجتماعات 
آموزشگاه علی ابن ابیطالب)ع( برگزار شد فرماندار نی ریز گفت: باید 
همه سازمان ها دست به دست هم دهند تا آموزش و پرورش تقویت 

شود.
نماینده عالی دولت گفت: در این مدت که آقای ولی زاده هدایت 
اداره را بردوش داشتند خدمات ارزنده ای به جامعه فرهنگیان ارائه 

نمودند و بنده به صورت ویژه از ایشان تشکر می کنم.
رئیس شورای آموزش و پرورش شهرستان نی ریز در ادامه  به معرفی 
رضا جمالی به  عنوان مدیر جدید آموزش و پرورش اشاره کرد و گفت: 
وی از نیروهای آموزش و پرورش است و از کسانی هستند که در 
مقاطع مختلف تحصیلی هم در تدریس و هم مدیریت نقش بسزایی 

داشته است. 
مراد هدایت ابزار امیدواری کرد مدارس با دستور رئیس جمهور و 
ستاد ملی کرونا به صورت تمام وقت بازگشایی شود تا عقب ماندگی 2 

سال اخیر جبران گردد.
او خطاب به مدیرکل آموزش و پرورش فارس  گفت: ما از شما 
درخواست داریم توجه ویژه ای به شهرستان نی ریز که از برترین 
شهرستان های خیرساز است داشته باشید. خوشبختانه در 1.۵ 
سال گذشته 86 کالس درس به مجموعه آموزشی شهرستان اضافه 

شده است.

به آموزش و پرورش نگاه  سیاسی نشود
نماینده نی ریز، استهبان و بختگان در مجلس شورای اسالمی با 
تشکر از مدیر سابق که در کوران کرونا با تنگناهای مالی دست و 
پنجه نرم کرد گفت: در حوزه های مختلف تعلیم و تربیت و عمران 
ایشان مدیری فعال بودند. لذا بنده توقع دارم به حوزه گسترده 
آموزش و پرورش نگاه  سیاسی نشود! از زمانی که خادم مردم شدم، 
خدمت مدیر آموزش و پرورش نی ریز اعالم همکاری برای پیشبرد 

اهداف آموزش و پرورش کردم.
فرهاد طهماسبی از مدیرکل خواست سند تحول به خوبی چه در 
حوزه نظری و عملی اجرایی شود. در حوزه عمل، همگام با بیانیه گام 
دوم انقالب قرارگاهی با نام سردار شهید سلیمانی تشکیل شود تا 

ان شاءا... در عمل تحولی که انتظار جامعه فرهنگیان است رخ دهد.

اگر کاری نشد در واقع بیش از این در توانم نبود
در ادامه ولی زاده پشت تریبون قرار گرفت گفت: اینک که زمان 
خداحافظی با شما عزیزان رسیده، جا دارد از الطاف رئوفانه همه 
مدیران، معاونین، معلمان، خدمتگزاران و کادر اجرائی مدارس، 

اعضای محترم شورای تأمین و اداری که در این شرایط پرتالطم 
کرونا که گریبان گیر همه ما بود تقدیر نمایم. بنده جا دارد از تک 
تک این عزیزان و نمایندگان سابق و کنونی مجلس، فرمانداران 
اسبق و سابق و فعلی صمیمانه تشکر کنم. همچنین جای تشکر از 
خیرین مدرسه ساز و معاونین گرامی ام را دارد و به ویژه از آیت ا... 
فقیه امام جمعه محبوب تقدیر به عمل می آورم. اگر هم طی این 
سالها قصوری بود مربوط به بنده حقیر است و خدا را سوگند یاد 
می کنم که تمام سعی و تالشم را کردم و اگر نشد در واقع بیش از 
این در توانم نبود!   از دل و جان سعی کردم تالش کنم، در همین 
خصوص از مشاوره های رؤسای قبلی اداره نهایت استفاده را بردم. 
اما در این مدت، شاید شرمنده خیلی  از عزیزان شدم که اجرای تمام 
پیشنهادها و درخواست ها در توان بنده نبود. من آموزش و پرورش 
را متعلق به همه می دانستم و نگاهم دیدگاه سیاسی و حزبی نبود. 

اینجانب درس ایثار و گذشت را از معلمان آموختم.

به جای شعرخوانی، مشکل را بگویید
حجت االسالم فقیه امام جمعه موقت نی ریز گفت: اعتقادمان این 
است در تراز انقالب اسالمی می بایست حرکت کنیم. من می گویم 
فرهنگیان  سوی  از  نماینده ای  مجری،  شعرخوانی  بجای  اگر 

مشکالت را به مدیرکل گوشزد می کرد خیلی بهتر بود!
هدف ما باید این باشد که در هر لحظه از عمر بندگی خدا را کنیم. 
قدر دانشمندان، نخبگان و پیشکسوتان حوزه آموزش و پرورش را 
بدانیم. بنده معتقدم، معلم و روحانیت بازنشستگی ندارند و معلمی 

شغل انبیاست. 
به سند بنیادین تحول آموزش و پرورش دارد نگاه ویژه ای  می شود. 
همانگونه که مقام معظم رهبری می فرمایند آموزش و پرورش 
ستون فقرات نظام است. جایگاه پرورش، نباید یک چیز نمایشی 

باشد. از ظرفیت دانش آموزان استفاده باید شود. همین دانش آموزان 
عرصه های  در  دانش آموزان  دادند.  شهید  دفاع مقدس  زمان  در 
گوناگون تاریخ ساز شدند. توقع این است از آنان بهره کافی ببریم و از 

علم پیشکسوتان استفاده کنیم.
آیا  نماینده  مجلس گفت:  به  امام جمعه موقت نی ریز خطاب 
بودجه ای که به آموزش و پرورش اختصاص یافته، باید این گونه 
باشد؟ در کشوری که داعیه دار یک نظام تمدنی هستیم متأسفانه 
وزیر آموزش و پرورش، آخرین وزیری است که انتصاب می شود. 
این نگاه غلطی که 4۳ سال به جایگاه رفیع آموزش و پرورش شده 
باید اصالح شود! چنانچه این هدف تحقق نیابد هیچگاه معلمان به 

جایگاه واالی خود نخواهند رسید.
حجت االسالم سیدجواد فقیه ادامه داد: دکتر عسکری قول دادند در 
سفر آتی خود به نی ریز پای درد دل فرهنگیان بنشینند و تقاضای 
ما این است این سفر محدود به تودیع و معارفه نباشد. خواهش 
دیگری که دارم، خیلی از مدارس روستاها و حتی مرکز شهرستان ما 
محرومند و توسعه متوازن هنوز در مدارس شکل نگرفته؛ ان شاءا... 

عدالت اجرا شود.

توصیه های مدیرکل
محمدخلیل عسکری مدیرکل آموزش و پرورش استان فارس ضمن 
خرسندی از اینکه در جمع نی ریزی ها قرار گرفته از رضا جمالی 

خواست تعامل خوبی با امام  جمعه و مسئوالن داشته باشد.
همچنین بنده  روزهای شنبه در خدمت نمایندگان مردم در مجلس 
از جایگاه آقای طهماسبی  با استفاده  شورای اسالمی هستم و 
می توانیم گام های مهمی در زمینه نظام رتبه بندی و فرآیند اجرایی 
کردن سند تحول بنیادین برداریم. ظرفیت نماینده، پتانسیل خیلی 
خوبی است که با استفاده از آن می توان فرصت های نوینی را جهت 

ارتقاء جایگاه آموزش و پرورش به دست آورد.
او خطاب به جمالی گفت: تکریم جایگاه معلم و حفظ شأن معلمان 
توصیه اکید بنده است. شما نقش پدر دارید و بدون در نظر گرفتن 
سالیق و دیدگاه ها چتر را برای نسل جوان باز کنید. از دانش 
بازنشستگان در جهت حرکت چرخه مدیریتی ایده آل، استفاده 
کنید. باید این چتر با نام انقالب باشد و عده  زیادی از انقالبیون زیر 
چتر قرار بگیرند. شما باید تمام پیشنهادها را بشنوید و بهترینش را 
بکار بگیرید. جلسات شورای آموزش و پرورش را که اساسی ترین 
سیاست سازمان ما است، پویا کنید. در جلسه شورای فرهنگ 
عمومی شرکت فعال داشته باشید و مسئله جوان گرایی که دغدغه  
رهبر معظم انقالب است، محقق کنید. نیروهای جوان، کارآمد و 
انقالبی را شناسایی و در بدنه مدیریتی قرار دهید. شاخص شما، 
گفتمان امام خمینی)ره( و امام خامنه ای باشد. خواسته دیگرم این 
است به صورت سرزده و مستمر بازدید از مدارس داشته باشید و در 

زمینه بازگشایی مدارس آمادگی الزم را داشته باشید.
عسکری گفت: از نمایندگان محترم مجلس تقاضا دارم در طرح نظام 
رتبه بندی که اخیراً شورای نگهبان این طرح را به مجلس برگردانده 
جناب آقای طهماسبی با مجمع نمایندگان استان، به صورت ویژه 
به آن فوریت بخشند و مسئله را حل کنند. همچنین از ظرفیت 

خواهران هم استفاده کنید.

به مجموعه آشنایی کامل دارم
سخنران پایانی مراسم مدیر جدید بود. او گفت: از اعتماد مدیرکل 
محترم، نماینده و فرماندار گرامی سپاسگزارم و خداوند سبحان 
را شاکرم که توفیقی حاصل شد تا بتوانم در این برهه از زمان 

خدمتگزار جامعه تعلیم و تربیت فرهنگیان باشم. 
وی با اشاره به گام دوم انقالب عنوان نمود: مسئله فرهنگ و تعلیم 
و تربیت مقوله اول نظام و نیاز است کالس درس و مدرسه را با تفکر 

بسیجی اداره  کنیم.
وی ادامه داد: بنده سالها خدماتی در آموزشگاه ها داشتم و توفیق 
شاگردی آقای عسکری را در اداره بازرسی آموزش و پرورش استان 

را دارا هستم.
مدیر جدید گفت: از تک تک مدرسه ها بازدید کردم و با اکثر معلمان، 
مدیران و مجموعه کادر اداری آموزش و پرورش آشنایی کامل دارم. 
ان شاءا... با همدلی مجموعه داخلی و اولیاء و نهادهای اجتماعی 
و استفاده از تمام ظرفیت های شهرستان تا حصول نتایج مطلوب 

تالش کنیم.
گفتنی است رضا جمالی از اهالی بخش قطرویه و دارای ۳0 سال 
خدمت است که کارشناس ارزیابی و عملکرد اداره آموزش و پرورش 
نی ریز، نماینده آموزش و پرورش بخش قطرویه در سالهای 87 تا ۹1 

و رئیس شورای اسالمی بخش قطرویه را در کارنامه دارد.

نماینده مجلس در جلسه تودیع و معارفه:

به آموزش و پرورش نگاه  سیاسی نکنید
نی ریز شهر بدون مانع

روابط عمومی فرمانداری:

جلسه کمیته مناسب سازی معابر شهر نی ریز برگزارشد و عنوان 

گردید نی ریز به عنوان شهر پایلوت و بدون مانع معرفی شده 

است.

این جلسه ویژه افراد کم توان و سالمند شهرستان نی ریز با حضور 

بهزیستی،  فرماندار،  عمرانی  امور  هماهنگی  معاون  میرزایی 

شهرداری، رئیس شورای اسالمی شهر و جمعی از مسئوالن 

شهرستان در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.

معاون عمرانی فرماندار با اشاره به اینکه نی ریزبه عنوان شهر 

پایلوت و بدون مانع در مناسب سازی انتخاب شده است اظهار 

داشت: همه مردم از حقوق مساوی برخوردار هستند و باید تالش 

کنیم تمامی ادارات و اماکن عمومی از قبیل مکان های آموزشی، 

اداری، تفریحی و تجاری در دسترس همه شهروندان به خصوص 

جانبازان، معلوالن، سالمندان، زنان باردار و کودکان قرار گیرد.

تیم  نظر  با  باید  اماکن  اینکه مناسب سازی  بر  تأکید  با  وی 

کارشناسی و در جهت تأمین رفاه معلوالن و جانبازان سرافراز 

انجام پذیرد گفت: اقدامات خوبی در زمینه مناسب سازی اماکن 

و معابر شهری انجام شده است ولی کافی نیست و تحقق این امر 

مستلزم همت مردم و تالش مسئوالن شهرستان می باشد.

معاون عمرانی فرمانداری نی ریز با اشاره به عدم مناسب سازی 

ورودی برخی از ساختمان های ادارات، بانکها، مطب پزشکان 

و... در خصوص ایجاد رمپ های مناسب برای افراد توان خواه از 

دستگاه های متولی خواست تا توجه بیشتری به ایجاد فضای 

دستور  در  و...  معلوالن  جانبازان،  برای  شده  سازی  مناسب 

کار قرار گیرد. فقیه رئیس شورای شهر نی ریز نیز خالصه ای از 

اقدامات انجام شده به منظور مناسب سازی محیط شهری توسط 

شهرداری از جمله پیاده رو سازی ها، بهسازی پارکها، همسطح 

سازی اماکن عمومی، آسفالت معابر، اصالح تقاطع ها، رفع سد 

معبر، و مناسب سازی ساختمان شهرداری مطالبی بیان نمود و 

اظهار داشت: همه جامعه باید قادر باشند راحت و بدون خطر در 

محیط پیرامون خود و اماکن عمومی و معابر شهری تردد کنند و 

از تمامی حقوق اجتماعی خود برخوردار شوند.

شایان ذکر است بهسازی معابر، ورودی های مراکز خدماتی، 

حذف موانع در معابر، تسهیل در امور معلوالن در سطح شهر، 

بررسی مشکالت حضور معلوالن در اماکن ورزشی، تأکید بر 

لزوم رسیدگی بیشتر برای آسان سازی و بهسازی رفت و آمد 

معلوالن در سطح معابر شهر از جمله مسائلی بود که در این جلسه 

مطرح شد که در این خصوص هر یک از حاضران پیشنهادات و 

راهکارهای خود را ارائه نمودند.

ادامهاخبارشهرستان
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نخستین جشنواره 
ملی شعر فاطمی 

در نی ریز

خداحافظی
مدارس با 
کالس های مجازی

رهایی از بن بست ها
اسماعیل عسلی / سردبیر روزنامه عصر مردم

تجمعات  و  گوناگون  اقشار  مطالبات  تراکم 
و  رفته  نشانه  را   1401 بودجه  صنفی ، 
نمایندگان مجلس شورای اسالمی که وجاهت 
اجتماعی و موقعیت جناحی خود را در تیررس 
چشمداشت های روزافزون و آماج نگاه ملتمسانه 
و  طرحی  با  روز  هر  می بینند  مردم  اکثریت 
الیحه ای که در راستای پاسخگویی به مطالبات 
روزآمد تنظیم گردیده خبرساز می شوند ، یک 
افراد  روز به دنبال تأمین بودجه مسکن برای 
دیگر  روز  و  هستند  بی سرپناه  خانواده های  و 
شاهد تجمع اعضای صندوق بازنشستگی و روز 
بعد باید شاهد مکاتبات و طومار زیان دیدگان 
سرمایه گذار در بورس باشند. بحث زمین خواری 
ارز  نبود  و  بود  و ساخت و سازهای غیرمجاز ، 
خارجی،  سیاست  دورنمای  420هزارتومانی، 
خشکسالی و بحران آب و روند نزولی زاد و ولد و 
پیری جمعیت و مهاجرت نخبگان نیز به قوز 
باالقوز تبدیل گردیده و از آنجایی که انتظارات 
عمومی با توجه به همسویی قوای سه گانه برای 
حل سریع مشکالت افزایش یافته، تمامی دست 
اندرکاران به موازات دغدغه های کرونایی هر روز 
ایده ای تازه و تجربه نشده را برای عبور از بحران 

کنونی پیشنهاد می دهند. 
به موازات اشاره های نیم بند به قوانین ناکارآمد 
و سوء مدیریت ها ، هم اکنون دولت نیم نگاهی 
ترمیم آمیز هم به توزیع عادالنه یارانه ها دارد تا از 
این رهگذر آبی بر آتش  گر گرفته اقشار کم درآمد 
بریزد و با ایجاد تغییر در قوانین مالیاتی و فروش 

اموال مازاد دولتی ، خزانه خالی را پر کند.
ادامه در صفحه 3

اهداء وسایل ورزشی 
زنده یاد خوش اقبال

به هیئت کشتی

6 برابر خطرناک تر  از 

رانندگی در حالت مستی

مرگ دلخراش کارگر 
جوان زیر سنگ 30 تنی

ورود نی ریز
به پیک ششم

9    اُمیکرونی

تا هی دیروز تو 
کپِّی هندونه 
اُْو  میخوردن

سرمقاله خبرها

ماجراهایمنوبیبی
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فوالد استخدام می کند
۴۵۵ نفر از دیپلم به باال

7000 نی ریزی 
در انتظار مسکن
سهمیه اعالمی: ۳۸۰۴ نفر

محمد جاللی، نی ریزان فارس:

و  استانی  مسئوالن  حضور  با  مسکن  جهش  جلسه 
شهرستانی برگزار شد و در آن اعالم گردید که 7297 نفر 
متقاضی مسکن هستند در حالی که سهمیه شهر نی ریز 

۳۸04 نفر می باشد.
البته درخواست ها در دو بخش شهرستان نی ریز به این 
وسعت نیست و در بخش پشتکوه و شهر مشکان 4۵0 
سهمیه در نظر گرفته شده است که تاکنون ۳00 نفر 
ثبت نام کرده اند. همچنین در شهر قطرویه 2۵۶ سهمیه 

در نظر گرفته شده که تاکنون 10 نفر ثبت نام کرده اند.
و  شمس  به  خطاب  نی ریز  فرمانداری  عمرانی  معاون 
حق بین مشاوران استانداری که به شهر نی ریز آمده بودند 

گفت:...
 ادامه در صفحه 3

محمد جاللی، نی ریزان فارس:

مجتمع فوالد غدیر نی ریز قرار است در خرداد 1401 کارخانه فوالدسازی خود را راه اندازی کند و به همین دلیل بناست از 4۵۵ نیرو جهت جذب در این کارخانه استفاده نماید. بر پایه آنچه که محسن 
مصطفی پور مدیرعامل مجتمع فوالد غدیر نی ریز اعالم کرده است 4۵۵ نفر از دیپلم به باال در رشته های مختلف به کار گمارده خواهند شد. افراد پذیرش شده از بین داوطلبان شهرستان نی ریز یا استان فارس 

ادامه در صفحه 3انتخاب می شوند.
//

86 کالس خیرساز در نی ریز

7۴ کالس در دست ساخت

3 / عکس: امید شهدان
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سکانس آخر

رضا بنفشه خواه:
بابت بازی در »نیسان آبی« متأسفم. او 
در همان قسمت اول فوت کرد و کارش 

تمام شد!

با تفاهم صورت گرفته بین ساترا، فیلیمو 
و تیم تولید »جیران«، پخش قسمت 

اول سریال »جیران« به روز یکشنبه 24 
بهمن ماه موکول شد

ساخت سریال »طالق« ابوالقاسم 
طالبی با سرقت تجهیزات سینمایی 

متوقف شد!

نیسان آبی سانسور شد!
واکنش کارگردان به ساترا: دلواپسان 

نگران نباشید!   خویشاوندی سحر 
قریشی و مهدی طارمی سانسور شد!

فرهاد دریا، آواز خوان مشهور افغان در 
واکنش به آتش زدن وسایل موسیقی 

در پکتیا توسط طالبان: 
موسیقی نمی میرد

پدیده جوکر: پول برای اجاره خانه ندارم 
مجید شاپوری: در دفتر کاری یکی از 

دوستانم زندگی می کنم و شب ها آنجا 
می خوابم چون از عهده اجاره خانه 

بر نمی آیم

بهروز افخمی که سرانجام پس از 
گذشت بیش از یک دهه، فیلم »فرزند 

صبح«  را آماده اکران کرده، تصمیم 
گرفته با همین فیلم از فیلمسازی در 

سینمای ایران خداحافظی کند

جانی دپ با نقش لوئی پانزدهم به 
سینماها بازمی گردد

پرویز پرستویی، فاطمه گودرزی و 
محمد کاسبی برگزیدگان جشنواره

نوستالژیک جشنواره فیلم فجر

شهر فرنگ

/     محمد جاللی، نی ریزان فارس

تبلیغات سریال »جزیره« قبل از انتشار، ماهها 
آغاز شد و همه را به انتظار کشاند؛ می گفت با 
انبوهی از بازیگران مطرح از محمدرضا فروتن، 
اکبر  تا  گرفته  قاضیانی  هنگامه  حجار،  میترا 
حتی  و  تشکر  بهنام  شاکری،  غزل  زنجانپور، 
خواننده این روزهای پاپ ایران یعنی امیر مقاره 

آمده تا غوغا کند!
کارگردانش هم دارای کارنامه ای با اقبال مردمی 
بود یعنی کسی که پایتخت را به شماره ۶ رساند 
و در هر قسمت از آن مخاطبان فراوانی را به خود 

جذب کرد.
سیمای  شده  شناخته  چهره  مقدم  سیروس 
جمهوری اسالمی ایران حاال پس از 14 هفته 
که  پایانی  رساند.  پایان  خط  به  را  جزیره 
می گویند فصل اول آن است هرچند در همین 
14 قسمت نخست نیز چندان شاهکاری ارائه 

نشد...
می شود  شاهزاده شروع  افراد  معرفی  با  فیلم 
»شاهنگ«،  نام  به  فردی  خانواده  از  افرادی 
کسانی که زندگی اشان تفاوت دارد، در پنت 
هاوس و در مرتفع ترین برج کیش شنا می کنند 
و مردم عادی را به رسمیت نمی شناسند اما 
اختالف و جنگ قدرت مثل موریانه به جانشان 
افتاده و دیوانه وار آنها را در گرداب مرگ فرو 
برده است، هر چند یک نفر از خودشان بارها و 
در قسمتهای مختلف آن را پیش بینی کرد ولی 
برای تداوم سریال بنا نیست کسی برای این 

پیش بینی ها تره خورد کند!
سریال  و فیلم های ایران در این راستا کمک 
نبوده،  مجموعه هایی که همیشه شاهزاده و گدا 
را با تعاریف مختلف روبروی هم قرار می دهد از 
گنج قارون فردین گرفته تا همین جزیره که به 

تازگی به کار خود پایان داده است.
که  است  روزنامه نگاری  دختر  گدا،  اینجا 
دلیل  به  و  دارد  اقتصادی  و  قطور  پرونده ای 
راهی  است  قرار  روزنامه  در  افشاگری هایش 
زندان شود، هم از پول بدش نمی آید! و هم عاشق 

و دلداده فردی که شاهزاده است!
به  را  کیش  تا  دارد  بنا  جزیره  بین  این  در 
سرزمینی رؤیایی تبدیل کند و از تمام امکانات 
آنجا بهره گرفته از هلیکوپتر و هواپیما تا دریا 
و کشتی های تفریحی! هر چند در این راستا 
جلوه های کامپیوتری هم به وفور در آن دیده 
می شد و هواپیماها و بالگردهای مجلل چیزی 

جز حقه های کامپیوتری نبود.
در این سریال جلوه های ویژه سریال پایتخت به 
تصور کشیده شد. غرق شدن نقی و خانواده اش را 
تصور کنید دقیقًا می توان آن را با گرفتار شدن دو 

کاراکتر اصلی این سریال در دریا مقایسه نمود.
و  نویسنده  طالب آبادی  علی  می رسد  نظر  به 
آنچه  مجموعه  این  کارگردان  مقدم  سیروس 
را که در پایتخت رخ داد با ژانر عاشقانه ترکیب 
کرده تا نمره قبولی پایتخت را در سریال جزیره 
ثبت کند اما این سکانس  با چراهای فراوانی 

روبرو شد؟
- ارشِد بیمار که همیشه یک بادیگارد و دکتر به 
همراه دارد و خود می داند که به تنهایی مرگ 
در انتظارش است چرا بی مقدمه دست به این 

کار می زند؟
- تنها با دو سه دیالوگ، »صحرا صراف« را راضی 
کند که با او همراه شود و او هم می پذیرد و آنها 
تک و تنها با یک کشتی خراب و دریای طوفانی 

روبرو می شوند تا عشق ایجاد گردد.
دیده  هم  قسمت ها  از  برخی  در  شتابزدگی 
می شود آنجا که میترا حجار جمله ای را به اشتباه 
می خواند و یک بار دیگر درست آن را تکرار 

می کند اما تدوینگر فراموش می کند که توپوق 
میتراحجار را حذف کند! و برخی ها نوشتند که 

این توهین به شعور تماشاگر محسوب می شود!
به نظر می رسد نمی توان به جزیره نمره قبولی 
داد؛ او از دل جامعه بلند نشده و بسیاری از 

مسائل آنها غریب و نامفهموم بود.
سریال ها و فیلم ها باید برگرفته از آن چیزی 
فیلم  اگر  می دهد،  رخ  جامعه  در  که  باشد 
»قهرمان« یا »فروشنده« و یا »درباره الی« با 
اقبال جهانی روبرو می شود و جوایز بین المللی 
می گیرد و اشک همه را برای کاراکترهایش در 
می آورد بدان دلیل است که کاری به داستان 
شاهزاده و گدا ندارد بلکه نگاه می کند امروز در 
جامعه چه خبر است؟ حتی در ژانرهای طنز و 
کمدی همین مسئله مصداق پیدا می کند به 
عنوان نمونه »گشت ارشاد ۳« و »دینامیت« که 
حاال به فروش تاریخی 40 میلیاردی رسیده اند 
حال  مسائل  موضوعش  که  است  دلیل  بدان 
جامعه است، کسی که آن را می بیند با کاراکتر 
همزاد پنداری می کند. صد البته که این مسئله 
را کارگردان جزیره کسی که پایتخت را به اقبالی 
بی نظیر رسانده به خوبی می داند اما در جزیره 

نشد آنگونه که انتظار می رفت.
اقیانوسی  در  را  جزیره  که  مسئله  مهمترین 
از سؤاالت بی جواب رها کرد مربوط به قسمت 
پایانی است. مگر می شود با هزاران پازل چیده 
هم  باز  و  گذاشت  بی جواب  را  سریال  نشده 
موضوع جدیدی را مطرح نمود و مخاطب را مات 

و مبهوت رها کرد؟
آیا در فصل های بعدی جزیره آن چیزی رخ 
خواهد داد که در تبلیغات بدان پرداخته شد؟ 
بی تردید داشتن بازیگران مطرح خود تضمینی 
برای فروش است اما اینکه داستان چه باشد 

بسیار مهمتر از اهمیت دادن به چهره هاست؟

جزیره؛ بازی تکراری شاهزاده و گدا
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