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2  ووشوکار 
نی ریزی در 

لیگ برتر کشور

داستان مهار آتش 
در کوه های قبله 
نی ریز

شروع مدارس!

دانش آموزان خسته 
از آموزش آنالین

/ بررسی نی ریزان از محاسن و معایب کالسهای حضوری و آنالین

ناگهان سر باز شدن مردم
غالمرضا شعبانپور / مدیر مسئول

چهارشنبه این هفته ۳۱ شهریور سالروز آغاز 
تجاوز گسترده ارتش بعثی عراق به ایران در سال 
حالی  در  تجاوز  این  است.  ۱۳۵۹خورشیدی 
شروع شد که کمتر از ۲۰ ماه از پیروزی انقالب در 
ایران می گذشت. کشورمان هیچ انگیزه ای برای 
جنگ نداشت اما اینکه چرا صدام حسین رئیس 
جمهور وقت عراق دست به چنین کاری زد، علل 
متعددی دارد. آنچه بیشتر از همه موجب شروع 

این تهاجم شد این بود که:
- صدام درصدد لغو قرارداد ۱۹۷۵ الجزایر بود 
که بین عراق به نمایندگی خودش و شاه ایران، با 
میانجی گری هواری بومدین رئیس جمهور فقید 

الجزایر منعقد شده بود. 
- شرایط داخلی ایران که سرگرم حل و فصل 
مسائل ناشی از انقالب بود و توان نظامی ایران 
کاهش پیدا کرده بود. صدام این زمان را مناسب 

برای حمله تلقی کرد.
بر پایه قرارداد الجزایر برای اولین بار و به طور 
رسمی و مکتوب مرز آبی مشترک بین دو کشور 
)گودترین جای  تالِوگ  رود  خط  اروند  یعنی 
رودخانه( معین شد، عالوه بر آن ایران از ادعای 
تاریخی خود بر منطقه نفت خیز خانقین صرف 

نظر کرد. )۱(
صدام حسین در زمان امضای این قرارداد معاون 
رئیس جمهور عراق بود و به خاطر امضای این 

قرارداد تا اندازه ای زیر سؤال رفت.
این قرارداد با ضمائم و پیوستهایش، کاملترین 
امضاء شده  بین دو کشور  است که  قراردادی 

است؛...
ادامه در صفحه 2

جلسه شورای شهر برای 
مشکالت شهرک شهیدان 

رجایی و باهنر

هیئت مدیره انجمن های   
صنفی انار و انجیر  

انتخاب شدند

گزارشی از بانوان 
والیبالیست نی ریز

سرمقاله خبرها

درنیریز:

بدون محدودیت واکسن بزنید
/ کارتواکسنبرایکدامکارهااجباریمیشود؟

واکسیناسیون  برای  باالها  به  سال   ۱۸
می توانند به سالن عفاف مراجعه کنند.

از هفته گذشته و پس از تصویب در جلسه 
برگزار شد؛  کرونا که۲۱ شهریورماه  ستاد 
محدودیت سنی برای تزریق واکسن برداشته 
شد و اعالم گردید که اکیپ حاضر در سالن 

عفاف به تمامی ساکنان نی ریز واکسن تزریق 
می کند. همچنین در حاشیه این جلسه و بر 
پایه اعالم معاون عمرانی فرمانداری نی ریز 
تزریق  برای  بانوان  پارک  اطراف  محوطه 
خودرویی واکسن کرونا در حال آماده سازی 
می باشد...        ادامه در صفحه 3

صفحه ۳

صفحه ۲

//

فاطمه زردشتی  نی ریزی، نی ریزان فارس: 

بوی مهر که می آید، شور همه جا را می گیرد، 
خرید کردن بچه های قد و نیم قد و چانه زدن پدر 
و مادرهایشان برای تخفیف، حس و حال دیگری 
به خیابان های خاک خورده   شهر می دهد، این 
روزها اما در واپسین روزهای شهریور ۱4۰۰، 
خبری از خرید دفتر و کتاب و کیف مدرسه 
نیست. از یکی دو سال پیش و با شدت گرفتن 
کرونا، مدارس تعطیل شده و کالس های درس 

به صورت مجازی برگزار شدند و همین باعث 
خانه نشین شدن دانش آموزان شد، کالس هایی 
که مسلمًا مشکالت و سختی های خاص خود را 
داشت... با شروع سال جدید و اما و اگرهایی که 
هنوز برای بازگشایی مدارس وجود دارد، تصمیم 
معایب  و  مزیت ها  مورد  در  گزارشی  گرفتیم 
کالس های آنالین تهیه کنیم و نظر خانواده ها و 

دانش آموزان را در این زمینه جویا شویم.
2   ادامه در صفحه 3

تولید 210 تن آلوبخارا  در مشکان

اورژانس نی ریز:

6 هزار عملیات در یک سال
/   دو برابر شدن آمار عملیات کرونایی

/  عکس: محمدرضا هدایتی/ مشکان/ شهریور ۱4۰۰

عابد نعمتی، نی ریزان فارس:

اورژانس ۱۱۵ شهرستان نی ریز در یک سال 
گذشته نزدیک به 6 هزار عملیات انجام داده 

است.
اورژانس،  روز  شهریورماه   ۲6 مناسبت  به 
آماری از عملیات اورژانس ۱۱۵ شهرستان 

نی ریز در یک سال گذشته را منتشر می کنیم: 
اورژانس ۱۱۵ نی ریز از ابتدای همه گیری 
بیمار   ۳6۵ کنون،  تا  کووید۱۹  بیماری 
مبتال به کرونا را که حال وخیمی داشتند به 

بیمارستان شهدا اعزام کرده...
  ادامه در صفحه 4

زخم کاری؛ تصویری 
بی نقص از خون و طمع

نقدنوشت

12

صفحه ۱۰

4/36631

َخر  و 
آخور  

حکایتهای ُقلمراد

7

آگهي مزایده 

مرحله اول  امالک 

شهرداري ني ریز 
8
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نوستالژی

درمانگاه شهید فقیهی نی ریز
عکس:  احمدرضا افتخاری/ دهه 1380 خورشیدی

کارتون

سیدیاسین حسینی/ نی ریزان فارس

نقدنوشت

محمد جاللی، نی ریزان فارس: 
زخم کاری باالخره به خط پایان خود 
رسید؛ سریالی که توانست مخاطبان 
به  کند؛  جذب  خود  به  را  بسیاری 
آنالین  تماشای  رکورد  که  گونه ای 

بارها توسط این سریال شکسته شد.
حتی عالقه مندان تهرانی برای دیدن 
آخرین قسمت زخم کاری در سینما 
پرده  به  بامداد   ۳ ساعت  تا  آزادی 
ساعت  تا چند  نقره ای خیره شدند 
آنالین  نسخه  که  کسانی  از  زودتر 
را  ماجرا  پایان  را دریافت می کنند، 

ببینند!
محمدحسین  از  اثری  کاری  زخم 
داشتن  دلیل  به  که  بود  مهدویان 
تأثیرگذار  و  محکم  سناریویی 
مخاطبان را به سمت خود کشاند. این 
سریال  اقتباسی از رمان »بیست زخم 
کاری« نوشته »محمود حسینی زاد« 
اثر  تراژیک  نمایشنامه  »َمکِبث«  و 

»ویلیام شکسپیر« است.
در  سریال  کارگردان  و  نویسنده 
سکانس آخر به خوبی جواب سؤال 
نویسنده رمان »بیست زخم کاری« 
که پرسیده بود چگونه پایانی خواهد 
داشت و بر اساس کتاب امکان اجرا 
ندارد، می دهد و سه گانه ای عجیب را 

بین این سه سناریو خلق می کند.
تضادهای  و  تشابهات  کاری  زخم 
بسیاری با این دو رمان داشت اما این 
سریال چه شد که محبوب از کار در 

آمد؟

نخست:
ضد  از  مجموعه  کاری  زخم 
است.  داشتنی  دوست  قهرمان های 

در آن بیننده نمی توانست قهرمانی 
نقش های  میان  در  اما  کند  پیدا  را 
منفی افرادی بودند دوست داشتنی 
بازی شیطانی اشان هر فردی  با  که 
را میخکوب می کردند. در رأس آنها 
ایفاگر  عزتی«  »جواد  به  می توان 
نقش »مالک« اشاره نمود، کسی که 
قابلیت بسیار زیاد خود را در فیلم ها 
و سریال های طنز نشان داده و غالبًا 

گیشه را به تسخیر خود در می آورد 
اما حاال در یک نقشی جدی و خشن 
بسیار خوب ظاهر شد به گونه ای که 
برخی از بینندگان انتظار پایان این 

چنینی را برای مالک نداشتند.
نقش  که  آزادی ور«  »رعنا  یا  و 
بازی  را  سریال  این  در  »سمیرا« 
منفی  نقش های  از  یکی  می کرد 
را  چهره ای  آزادی ور  بود.  سریال 
در این سریال از خود بروز داد که با 
نقش آفرینی های قبلی اش زمین تا 
آسمان تفاوت داشت. او در زخم کاری 

شیطان روی زمین بود!
و  محجبه  دختر  فائزه،  از  آزادی ور 
»مارمولک«  پرطرفدار  فیلم  مظلوم 
زنی  سمیرا  به  تبریزی  کمال 
منفعت طلب، خودخواه، و سنگی در 
زخم کاری تبدیل می  شود. کسی که 
مالک بازیچه افکار او بود و در پس 
دیده  سریال  ماجراهای  تمام  پرده 

می شد.

دوم:
نقطه قوت این سریال سکانس  پایانی 
هر قسمت بود به گونه ای که تماشاگر 
را ترغیب می کرد تا انتظار یک هفته ای 
بکشد و زخم کاری را شماره به شماره 

دنبال کند...

سوم:
سانسورهای  که  بود  این  ما  تصور 
اما  شود  آزاردهنده  کاری  زخم 
نشد  سبب  سریال  این  حذفیات 

گردد  کم  آن  شایستگی های  از  تا 
در  همیشه  برای  سؤاالتی  هرچند 
ذهن مخاطبان شکل گرفت از جمله 
چرا اخوان بدون هیچگونه مقاومتی 
پرونده ها را به مالک داد؟ و یا داستان 
عشق بازی کیمیا در برابر مالک چگونه 
شکل گرفت؟ و یا زیر و بم سفر کیش 

مالک و منصوره!

چهارم:
مزیت زخم کاری و جذب مخاطب 
این چنینی آن بود که عوامل فیلم 
دندان طمع را کشیدند. اگر به خاطر 
سریال  نخست  فصل  باشید  داشته 
به  را  نظیری  کم  استقبال  شهرزاد 
خود دید اما سازندگان وقتی دیدند 
به  کرد  زیاد  را  دیگ  آب  می شود 
منجالب افول افتادند! فصل دوم به 
مراتب کمتر از فصل اول دیده شد و 
برای فصل سوم دیگر کسی لحظه 

شماری نمی کرد.
چرخش  این ها  همه  میان  در  اما 
ساخت  از  مهدویان  درجه ای   ۱۸۰
فیلم های سیاسی به این سریال هم 

در نوع خود جالب توجه بود.
غبار«،  در  »ایستاده  از  مهدویان 
»ماجرای نیمروز ۱ و ۲«، »التاری«، 
که  گردو«  »درخت  و  »شیشلیک« 
همواره مورد توجه منتقدان سینما 
بوده به ناگهان تغییر جهش می دهد و 
مکبث را به سینمای ایران می کشاند! 
هرچند خود او معتقد است اگر تغییر 

نکند باید به او خرده گرفت...
نظارگر  پیش  از  بیش  داریم  امید 
اینگونه سریال ها که می تواند تحولی 

را ایجاد کنند، باشیم.

زخم کاری؛ تصویری بی نقص از خون و طمع
سکانسآخر

سیدجواد هاشمی: تابوها را می شکنم؛ 
تبلیغ خانه در دبی اشتباه بود اما بازی در 

»زخم کاری« نه!

»آنجلینا جولی« هنرپیشه هالیوودی با 
همکاری سازمان عفو بین الملل 

کتابی درباره حقوق کودکان تألیف و 
منتشر کرد

عبور فروش جهانی »متری شیش و 
نیم« از یک میلیون دالر

ادعای عجیب روزنامه کیهان: تئاتر 
یعنی مردم فریبی با سوءاستفاده از 

سلبریتی ها، ترویج بدحجابی، کلمات و 
اشارات غیراخالقی، توهین به ارزش ها

سریال »نیسان آبی« به کارگردانی 
منوچهر هادی و تهیه کنندگی احسان 

ظلی پور از محصوالت فیلیمو پخش 
می شود 

»َکره خوری «فیلم تازه رضا ُدرمیشیان؛ 
ششمین فیلم سازنده »عصبانی نیستم« 

در مسیر تولید

امین حیایی و  مجید صالحی بازیگران 
اصلی »ساخت ایران۳«

اصغر فرهادی برای اکران فیلم جدید 
خود در ایران به نام »قهرمان« به 

شورای پروانه نمایش سازمان سینمایی 
درخواست داده است

یونان در پی درگذشت »میکیس 
تئودوراکیس« آهنگساز سرشناس، سه 

روی عزای عمومی اعالم کرد

بند شرم آور در قرارداد سینمای ایران؛ 
کرونا بگیرید دستمزدی در کار نیست!



C
Y

M
K

C
Y

M
K

2
یکشنبه 28 شهریور 1400خبر

 19    سپتامبر 2021 
شماره  351

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

تولید 210 تن آلو بخارا در مشکان
روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی:  

مدیر جهادکشاورزی شهرستان نی ریز از 
آلوبخارای دیم در نی ریز  برداشت  پایان 

خبر داد.
زیر  سطح  عمده  گفت:  بصیری  علیرضا 
کشت این محصول در منطقه مشکان به 
مساحت  225 هکتار واقع شده که 210 

هکتار آن بارور است. 
از  آلوبخارا  برداشت  عملیات  افزود:  وی 
اول  دهه  در  و  آغاز شد  مردادماه  اواخر 

شهریورماه به پایان رسید.
محصول  عملکرد  تصریح کرد:  بصیری 

و  به خشکسالی  توجه  با  تر  بخارای  آلو 
سرمازدگی در سال جاری 210 تن بوده 
که نسبت به شرایط طبیعی با اُفت 420 

تنی مواجه ایم.
او خاطر نشان  نمود: این محصول به صورت 
سالم، کاماًل ارگانیک و بدون استفاده از 
تولید  شیمیایی  سموم  و  کود  هیچگونه 

می شود.
بصیری به مصارف این محصول نیز اشاره 
تهیه  در  آلو  مختلف  انواع  اظهارکرد:  و 
و  کوفته  مرغ،  مانند  مختلفی  غذاهای 

فسنجان به کار می رود.

روابط عمومی مدیریت جهادکشاورزی:

با حضور باغداران، نماینده فرمانداری و 
هیئت مدیره  اعضای  صمت  اداره  رئیس 
و بازرسان انجمن های صنفی انار و انجیر 

نی ریز برای 2 سال آینده مشخص شدند.
نی ریز  شهرستان  جهادکشاورزی  مدیر 
و  مسئوالن  صحبت های  از  پس  گفت: 
انجیر  صنفی  انجمن  انتخابات  باغداران، 
آقایان سیدعالء الدین فقیه،  برگزارشد و 

حسین  آتشی،  درویش  فقیه،  سیدعلی 
اعضای  به عنوان  فنون  رحیم  و  ارشدی 
اصلی هیئت مدیره، محمدرضا صمیمی پور 
اعضای  به عنوان  موحدی  محمدرضا  و 
رهبر  و حسین  مدیره  هیئت  علی البدل 
به عنوان  به ترتیب  معتقدی  مسعود  و 

بازرسین اصلی و علی البدل انتخاب شدند.
ادامه  در  تصریح کرد:  بصیری  علیرضا 
برگزارشد  انار  صنفی  انجمن  انتخابات 

تمنادار،  زین العابدین  آقایان  و 
عباس زاده،  یوسف  فقیه،  سیدعالء الدین 
حمید تمنادار و ابراهیم داودی به عنوان 
محمدرضا  هیئت مدیره،  اصلی  اعضای 
مکرر و امین طهماسبی به عنوان اعضای 
العابدین  وزین  هیئت مدیره   علی البدل 
به  به ترتیب  پورزین العابدین  علی  و  بقاء 
عنوان بازرسین اصلی و علی البدل برگزیده 

شدند.

سرمقاله

ادامه از صفحه یک

... لذا بالفاصله مرز ایران و عراق در 
ستون گذاری  کیلومتر(   ۸4( اروند 
گردید و بخش عمده ای از مرز خشکی 
است  کیلومتر    1525 حدود   که 

میله گذاری شد.
طی   1۳5۹ شهریور   2۶ در  صدام 
نطقی در مجلس عراق اعالم کرد این 
قرارداد را قبول نداریم و به مرزهای 
قبل از سال 1۹۷5 باز می گردیم. این 
معاهده  خالف  صدام  موضعگیری 
الجزایر بود؛ چون در قرارداد چگونگی 
پیش  به طور شفاف  اختالفات  رفع 
روحیه ای  که  او  اما  بود  شده  بینی 
در  داشت  جنگ افروز  و  ستیزه گر 
یک اقدام ناگهانی در بعد از ظهر روز 
۳1 شهریور تهاجم زمینی، دریایی و 
هوایی به خاک کشورمان را آغاز کرد. 
جنگی که  ۸ سال هر دو کشور را درگیر 
اجتماعی،  انسانی،  صدمات  و  کرد 
سیاسی و اقتصادی بسیار سنگینی به 

هر دوکشور وارد کرد. 
ارتش بعثی عراق در سال اول موفق 
مربع  کیلومتر   15000 اشغال  به 
استان های  در  کشورمان  خاک  از 
خوزستان، ایالم، کرمانشاه، کردستان 
و آذربایجان غربی شد. اما از شامگاه 

ضربات  زیر   1۳۶0 مهرسال  پنجم 

که  گرفت  قرار  رزمندگانی  سنگین 

اکثر آنها مردم بویژه جوانان پر انگیزه 

داوطلب بودند. آنچه صدام تصورش را 

نمی کرد: »ناگهان سر باز شدن مردم« 

جنگ،  فرماندهان  فراخوان  با  بود. 

جوانان فوج فوج لباس رزم پوشیدند 

و با گذراندن دوره آموزش کوتاه مدت، 

ظرف کمتر از ۸  ماه خاک اشغال شده 

را با اجرای چهار عملیات پس گرفتند 

و به مام پاک وطن بازگرداندند. تحلیل 

آماری انجام شده روی 4۸0 شهید 

شهرستان نی ریز بیانگر حضور 5۶ 

درصدی مردم داوطلب در فرایند ۸ 

سال جنگ تحمیلی است.)2( یاد و نام 

همه این رادمردان جاودان باد. 

شاد و سالم و موفق باشید

پی نوشت:
1- پارسادوست، منوچهر )1۳۸5( ما 

و عراق از گذشته دور تا امروز، تهران: 

شرکت سهامی انتشار، ص1۶1

 ،)1۳۸۳( غالمرضا  شعبان پور،   -2

جنگ(  در  )نی ریز  مهرورزان  ِمهین 

مجتمع  ریز:  نی  و  تهران  جلداول، 

فرهنگی هنری کوثر نور، ص ۷0

ناگهان سر باز شدن مردم

//

هیئت مدیره انجمن های   صنفی انار و انجیر  
انتخاب شدند

اشتراک یک ساله 
هفته نامه نی ریزان فارس و ماهنامه نی تاک با ما تماس بگیرید: 5146 731 0917 
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شروع مدارس!

دانش آموزان خسته از آموزش آنالین
بررسی نی ریزان از محاسن و معایب کالسهای حضوری و آنالین

مجید پاکیزه دامن، نی ریزان فارس:

 21 یکشنبه  نی ریز  شهر  شورای  جلسه 

شهریور در ساختمان شماره 2 شورای شهر 

با موضوع رسیدگی به مشکالت مناطق فاز 

1 و 2 شهرک شهیدان رجایی و باهنر برگزار 

شد.

برخی از اهالی این دو منطقه به نمایندگی 

جلسه ای  طی  آنجا  در  ساکن  مردم  از 

عمده  شهردار  و  شهر  شورای  اعضای  با 

مشکالت موجود در محله خود را در 31 

بند بیان کردند و خواهان رسیدگی به آنها 

شدند.

مهمترین موضوع جلسه شورای شهر نی ریز 

طرح تفصیلی شهرداری بود؛ شهردار گفت: 

بسیاری از قوانین مانع از اجرای این طرح 

است که البته در دوره اصالح طرح تفصیلی 

نگاه کلی ما به آن است، تنها 5% آن را 

می توان اصالح کرد.

سید عالءالدین فقیه رئیس شورای شهر 

نی ریز از تقسیم بندی شهر به چند قسمت 

خبر داد و گفت: هدف از این کار دعوت از 

به  شهر  از  منطقه  هر  مردم  نمایندگان 

جلسات شورای شهر و رسیدگی سریع تر به 

مشکالت آنان می باشد.

رئیس شورای شهر نی ریز پس از دریافت 

مکتوب مشکالت آن مناطق گفت: برخی 

از امور اعالم شده از اختیارات شهرداری 

نیست.

عمده مشکلی که نمایندگان فازهای 1 و 2 

به آن اشاره داشتند، اِلِمان نامناسب میدان 

کارگر است. به زعم آنان اِلِمان موجود دید 

رانندگان را از بین برده است.

در این باره فقیه گفت: تخریب این اِِلمان 

در دستور کار قرار دارد هر چند احداث این 

نماد مربوط به دوره آقای فرغت نبوده است.

تمامی  گفت:  نی ریز  شهردار  ادامه  در 

مصوبات را نمی توان به حالت اجرا درآورد 

و با توجه به بودجه شهرداری و درآمدی 

پرداخت  محل  از  شهرداری  که  است 

عوارض مردم دارد. امکانات ما به اندازه همه 

درخواست های مردم نیست.

برخی  داشت:  اظهار  فرغت  حامد 

درخواست های مردم در حیطه اختیارات 

شهرداری نیست اما با رایزنی دستگاه های 

اقدام  مشکالت  رفع  به  نسبت  مربوطه 

می کنیم.

شهردار نی ریز می گوید: بودجه شهرداری 

با هزینه ها تناسب ندارد و پرداخت عوارض 

و  درآمدی  بخش  مهمترین  می تواند  که 

کمک به شهرداری در جهت توسعه و رفع 

مشکالت باشد کمتر از 15% است.

با این حال اعضای شورای شهر و شهردار 

این نوید را به مردم دادند که طرح های 

نیمه کاره به طور حتم به مرحله پایانی و 

بهره برداری خواهند رسید.

شهر  شورای  اعضای  از  پریش  حمید 

جلساتی  شهر  تفصیلی  طرح  در  گفت: 

را با مشاوران و مسئوالن راه و شهرسازی 

خواهیم داشت.

قطبی دیگر عضو شورای شهر نی ریز گفت: 

با توجه به بودجه شهرداری نمی توان تمامی 

مشکالت را در یک برهه زمانی حل کرد و 

باید معقوالنه کارها را به سرانجام رساند.

امور  برخی  به  رسیدگی  گفت:  او 

اولویت بندی شده اند و بر همین اساس و 

با توجه به بودجه ساالنه شهرداری باید به 

توسعه شهر پرداخته شود.

اعضای شورای  درخصوص دیدار مردمی 

شهر مجتبی افسر نائب رئیس شورای شهر 

نی ریز گفت: در هر منطقه از شهر با تشکیل 

شورا و مشخص کردن یک یا دو نماینده از 

آن منطقه، مشکالت به گوش مسئوالن در 

شورای شهر و شهرداری برسد تا با کمک 

مردم بتوان در حل آنها سرعت داد.

محمد شاهسونی سخنگوی شورای شهر 

نیز به نرخنامه تاکسی ها اشاره کرد و گفت: 

کورس بندی  تاکسی ها  عبور  مسیرهای 

به  و  مشخص  تاکسی ها  نرخ  و  شده اند 

تصویب رسیده و از اول مهرماه اجرا خواهد 

شد.

ادامه از صفحه یک

یاد گرفتن با گوشی خیلی سخت بود!
آریا راهپیما 13 ساله است و امسال به کالس 
بهتر  را  مدرسه  در  یادگیری  می رود.  هفتم 
می داند و می گوید: یاد گرفتن با گوشی خیلی 
سخت بود، خصوصًا برای حل کردن تمرینات 
ریاضی خیلی مشکل داشتم و اذیت شدم. از 
10  تا تمرین ریاضی که حل می کردم همیشه 
شش هفت تایش اشتباه بود. امسال هم گفته اند 
تا همه دو دوز واکسن را نزنند خبری از بازشدن 

مدرسه ها نیست.

در مدرسه آدم استرس دارد!
هم  کنار  که  نوجوانی  پسر  دوسه  سراغ  به 

ایستاده اند می روم.
علیرضا شبانی امسال به کالس هشتم می رود و 
با برگزاری کالس ها به صورت حضوری موافق تر 

است.
و  مطالعات  قرآن،  فارسی،  در  می گوید: 
خصوصًا ریاضی مشکل داشتم. با گوشی اصاًل 
نمی توانستم درست یاد بگیرم و همه اش حواسم 

پرت بود. 
دوستش فهیم رضا ... که کنارش ایستاده با او 
موافق نیست. او که امسال به کالس پنجم می رود 
می گوید: مجازی خیلی بهتر است. در مدرسه 
آدم استرس دارد و جلوی معلم هول می شود اما 

با گوشی با خیال راحت کار می کنیم.
ایستاده  دستش  کنار  که  دوستانش  از  یکی 
فهیم رضا  برنامه  البته  می گوید:  و  می خندد 
اینطور بود که مادرش حاضری اش را در کالس ها 

می زد و فهیم رضا به خواب می رفت! 

تقلب در امتحانات آنالین
برگزاری  با  هم  بختگان  اهالی  از  بیوک  زهرا 
کالس های حضوری موافق تر است. او که امسال 
به کالس دوازدهم می رود می گوید: به صورت 
آنالین هیچ چیزی یاد نمی گرفتیم. دروغ چرا؟ 
خب از این جهت که همه ی دانش  آموزان موقع 
تقلب می کنند،  به کتاب مراجعه و  امتحانات 
باعث می شود کل کتاب را نخوانند و چیزی هم 
یاد نگیرند. از آن طرف وقتی در کالس درس 
حاضر می شویم نگاهمان به معلم است و این 
باعث می شود ناخواسته به درس گوش دهیم. 
البته هنوز که خبری از بازگشایی مدارس نیست 
ولی آنطور که اخبار گفته احتمااًل از آبان مدارس 

باز می شود.

ترس از حضور معلم
کامران سعیدی 13 ساله علت برتری کالس های 
حضوری را ترس از معلم می داند و می گوید: 
ترس از حضور معلم در کالس باعث می شود 
بچه ها در کالس به درس گوش بدهند و درس 
بخوانند. همین خوِد من، با وجود اینکه شاگرد 
زرنگی هستم، پارسال نمره هایم کم شد. ساعت 
کالس آنالین، حواسم پرت بود و سر و صدا اذیتم 
می کرد. از آن طرف موقع فرستادن صدا برای 
معلم صداهای جانبی باعث آبروریزی می شد! 

کاًل خوب نبود دیگر.

در رفتن برخی معلم ها از زیر کار
مهدیه که امسال در مقطع دهم درس می خواند 
صورت  به  درس  کالس های  تشکیل  موافق 

حضوری است.
می گوید: برخی معلم  ها از زیر کار در می روند و 
درست درس نمی دهند، به طور مثال یک فصل 
از کتاب را که در مدرسه، در طول یک ماه به ما 
درس می دادند، با ارسال دو فایل صوتی تمام 

نمی گرفتیم.  یاد  چیزی  هیچ  ما  و  می کردند 
همچنین نمره دادن معلم ها در آخر ترم حساب 
و کتابی نداشت. خوِد من  با وجود اینکه همیشه از 
دانش آموزان ممتاز بودم، امسال ترازم خوب نشد 
و جالب اینجا بود که دانش آموزانی که اکثر اوقات 
در کالس های آنالین حاضر نبودند و نمره های 
متوسط و ضعیفی داشتند، نمره هایشان شبیه 

من شده بود!

به جای برادرم امتحان دادم!
آنالین  کالس های  از  نیز  ساله   21 جوان 
شاکی است. دانشجوست و امسال سال سوم 

دانشگاهش...
در  تا  کشتیم  و  زدیم  را  خودمان  می گوید: 
نظر  زیر  و  قبول شویم  دیگری  دانشگاه شهر 
خانواده نباشیم اما همین که آمدیم با محیط 
دانشگاه آشنا شویم و سری در جمع دختر و 
چیز  همه  کرونا  دربیاوریم،  دانشجو  پسرهای 
را به هم ریخت و مجبور شدیم دوباره به نی ریز 
یکی  برای  آنالین  کالس های  کاًل  برگردیم. 
مثل برادر کوچک من خوب است که در این 
دو سال نفهمید درس و مشق یعنی چه و تمام 

امتحاناتش را من به جای او دادم! 

تمرکز در مدرسه
دانش آموزانی  از  یکی  اولیای  قاسمی  فاطمه 
است که از کالس های حضوری بیشتر استقبال 
می کند اما در این شرایط، به خاطر سالمتی 

فرزندش، کالس های آنالین را ترجیح می دهد. 
می گوید: بچه ها آنطور که باید و شاید نمی توانند 
در خانه درس بخوانند. تلویزیون مدام روشن 

است و خواهر و بردار کوچک دارند. از این رو 
از  است،  بیشتر  مدرسه خیلی  در  تمرکزشان 
معلم ها حساب می برند و درس ها در ذهن شان 
با  البته من چون می توانستم خودم  می ماند. 
اما  نداشتیم  خاصی  مشکل  کنم  کار  فرزندم 
خب خیلی از خانواده ها بودند که در این مورد 
مشکل داشتند. آن طور که شنیده ایم از اول مهر 
هم کالس ها دوباره آنالین است. اگر به خواست 
را  فرزندم  وضعیت  این  در  بود  هم  خودمان 
نمی فرستادم. سال گذشته یک بار به مدرسه 

رفت و وقتی رفتم دیدم ماسکش را برداشته !

کلی هزینه ی اینترنت دادیم
زهرا حسین پور از دیگر مادرانی است که صد در 

صد با کالس های حضوری موافق است.

می گوید: در مدرسه دانش آموزان با هم بازی 
می کنند و روحیه اشان شادتر است. همین سال 
گذشته، بچه ام از اول تا آخر سال عصبی بود. 
اینترنت ضعیف بود و مدام استرس مشق ها و 
درس هایش را داشت. از آن طرف باید کلی پول 
بابت بسته اینترنت می پرداختیم. دولت گفته 
بود به دانش آموزان سیم کارت و اینترنت می دهد 
اما سیم کارت آنان در ماه یک بار بیشتر شارژ 
نمی شد و آن هم به پنج روز نرسیده تمام می شد. 
از سوی دیگر، بچه ها را که می شناسید، گوشی 
که دست شان بیفتد، حواس شان پرت می شود 
بازی می شوند.  برگردانی، مشغول  تا چشم  و 
بدی دیگری که داشت این بود که از اول تا پایان 
و  می نشستم  کنارش  من  باید  کالس هایش 
می گفتم چکار کند، انگار من معلمش بودم و خب 
اینطور از کارهایم بازمی ماندم. نمی دانم! به ما که 
خیلی سخت گذشت، پسر من از دانش آموزانی 
تنگ  مدرسه  برای  دلش  هیچ وقت  که  بود 
مدام می پرسد کی  این مدت  در  اما  نمی شد 

مدرسه ها باز می شود؟

کالسهای حضوری 
باید خلوت شود

آقای »ر« که نمی خواهد خودش را به طور کامل 
معرفی کند، در این شرایط تلفیقی از کالس های 
درس  شیوه ی  بهترین  را  مجازی  و  حضوری 

خواندن برای دانش آموزان می داند.
می گوید: با کالس های خلوت و حداکثری 10 
نفره می توان تدریس حضوری را در مدارس آغاز 
کرد. چون مسلمًا آنطور که کالس های حضوری 
جواب  مجازی  کالس های  می دهد،  جواب 

نوشتن  شوق  مجازی،  نمی دهد.کالس های 
را در بچه ها کور می کند. بچه ها در این یکی دو 
سال از سمت درس به سمت بازی در فضای 
مجازی کشیده شده اند. حوصله ی گوش دادن 
به کلیپ های درسی را ندارند و کلیپ ها را نصفه 
و نیمه گوش می دهند. البته یک مشکل دیگر 
هم هست. تحرک بچه ها خیلی کم شده و اکثر 
بچه ها دچار اضافه وزن شده اند. نمونه اش همین 
پسر خودم که هشت نه سال بیشتر ندارد و از 
سال قبل تا االن اکثر لباس هایش تنگ شده و 

6- 7 کیلو اضافه وزن دارد.

ترکیبی از حضوری و مجازی
درسی  برنامه ریزی  دکترای  افتخاری  حجت 
دارد، مدرس دانشگاه فرهنگیان است و سابقه ای 

15 ساله در تدریس و مدیریت در مقطع ابتدایی 
دارد.

وی ترکیبی از کالس های حضوری و مجازی 
را در این شرایط بهترین شیوه برای تدریس در 
سال جدید می داند و می گوید: البته با بهتر شدن 
شرایط مناسب آن است که کالس های درس به 
صورت حضوری برگزار شود. این در حالی است 
که شاید بد نباشد در دوران پسا کرونا، آموزش 
مجازی در همه ی مقاطع را به صورت بخشی از 
آموزش در پیش گیریم و به رغم اینکه معایب 

خود را دارد، تأثیرات آن را ببینیم.
می گوید:  آنالین  کالس های  معایب  مورد  در 
اصلی  و مدارس چندپایه مشکل  در روستاها 
این است که همه ی خانواده ها و دانش آموزان 
سرعت  نیستند،  بهره مند  هوشمند  گوشی  از 
اینترنت کم است، معلم در آموزش و ارزشیابی 
چالش های زیادی پیش رو دارد و همراه  کردن 
والدین با دانش آموزان کار بسیار سختی است. از 
جهت دیگر کارکردن زیاد دانش آموزان با گوشی 
تأثیر  دانش آموزان  بینایی  و  فقرات  ستون  بر 

زیادی داشته است.
ادامه می دهد: با وجود اینکه هیچ آموزشی با 
آموزش حضوری قابل رقابت نیست اما معلمی که 
در فضای مجازی و حضوری در تدریس توانمند 
است و استفاده از ابزار توانمند را می داند، باعث 
باالتر  می شود کیفیت کار دانش آموزانش هم 
 رود. همچنین در کالس های مجازی، یک سری 
محدودیت های زمان و مکان  وجود ندارد که این 

خوب است.

استفاده از قلم نوری
حسین شاهسونی دبیر شیمی است و در مقطع 

متوسطه دوم تدریس می کند.
شروع سال تحصیلی به صورت مجازی را بهتر 
می داند و علل آن را مهارنشدن صد درصد کرونا، 
کامل نشدن واکسیناسیون به طورکامل، نبودن 
اجرای  برای  مدارس  مناسب  زیرساخت های 
کنترل  عدم  و  بهداشتی  دستورالعمل های 

دانش آموزان در زنگ های استراحت می داند.
می گوید:  آنالین  کالس های  معایب  مورد  در 
اغلب جاها سرعت اینترنت ضعیف است، امکانات 
کافی مانند لپ تاپ و تبلت وجود ندارد، در حین 
کالس معلم نمی تواند دانش آموز را به راحتی 
کنترل کند و دانش آموزان به خاطر نگاه کردن 
مفرط  خستگی  دچار  گوشی  صفحه  روی  بر 

می شوند.
وی سطح یادگیری دانش آموزان در کالس های 
آنالین را بسته به نرم افزارهایی که معلم استفاده 
می کند می داند و ادامه می دهد: به عنوان مثال 
درس  دانش آموز  به  نوری  قلم  با  که  معلمی 
از  را  مطالب  می تواند  بهتر  خیلی  می دهد 
معلمی که با یک پیام رسان و یا یک صدا، برای 

دانش آموزان توضیح می دهد منتقل کند. 

ادامه از صفحه یک

... اما به طور صد درصد تأیید نشده است.

اعالم  میرزایی  همچنین  جلسه  این  در 

نمود روند کرونا در نی ریز نزولی شده و 

وضعیت نارنجی رو به زرد است.

وی همچنین گفت: کسانی که دوز اول 

می توانند  زده اند،  را  اسپوتنیک  واکسن 

برای تزریق دوز دوم، واکسن آسترازنکا 

بزنند.

بر اساس آمار اعالم شده تعداد بستری های 

کرونایی در نی ریز به 17 نفر رسیده است.

معاون فرمانداری همچنین عنوان نمود که 

پیک پنجم کرونا را پشت سر گذاشته ایم 

اما باید این را مدنظر قرار دهیم که این 

بیماری با ما خواهد بود.

میرزایی همچنین تأکید کرد که تردد بین 

استانی کماکان ممنوع می باشد اما افرادی 

که کار ضروری دارند حتمًا باید برگ تردد 

دریافت کنند.

وی با بیان اینکه برای بازگشایی مدارس 

هنوز دستورالعملی نیامده است و مشخص 

نیمه  یا  حضوری  صورت  به  که  نیست 

حضوری باشد گفت: باید معلمانی را که 

اقدام به واکسن نکرده اند، هر چه سریع تر 

مدارس  برای  همچنین  شوند.  واکسینه 

روستایی که تعداد دانش آموزان اشان کم 

است به صورت حضوری سال تحصیلی را 

می شود آغاز کرد.

وی همچنین اعالم کرد که رستوران ها و 

بیرون بر  صورت  به  کماکان  بیرون برها 

می توانند خدمات ارائه دهند اما محدودیت 

بازی  بخش  و  شده  برداشته  پارک ها 

پارک ها مجدداً فعال می شود.

در  خصوصی  آموزشگاه های  همچنین 

دانش آموز  حداقل  با  شهرستان  سطح 

می توانند به فعالیت خود ادامه دهند.

میرزایی همچنین تأکید کرد که با توجه 

به تمدید وام کرونایی، اتاق اصناف به آنانی 

که در این رابطه متضرر شده اند، اطالع 

رسانی های الزم را انجام داد تا از این وام 

بهره بگیرند.

روی  بر  بیشتری  نظارت  باید  همچنین 

باشگاه های ورزشی شود.

در مورد برگزاری اربعین گفت: مرزهای 

صورت  به  ثبت نام  و  است  بسته  زمینی 

هوایی و از طریق سازمان حج و زیارت 

انجام می شود.

وی در ادامه از جهاد کشاورزی خواست تا 

با توجه به اینکه فصل برداشت پسته و انار 

فرا رسیده و کارگران غیر بومی به نی ریز 

می آیند، نظارت بیشتری بر روی آنها انجام 

شود تا مانع گسترش بیماری گردد.

و  بهداشت  شبکه  رئیس  جلسه  این  در 

درمان به صورت غیررسمی فرمان تزریق 

واکسن به تمام نی ریزی ها را داد و اعالم 

کرد: تاکنون و در نی ریز 25 هزار و 177 نفر 

دوز اول و 11 هزار و ۹35 نفر دوزدوم را 

دریافت کرده اند.

آل داوود با اعالم اینکه اصناف می توانند 

شرایط عادی خود را از سر بگیرند گفت: 

خوشبختانه با هماهنگی های انجام شده 

واکسن معلمان در حال اتمام است، تزریق 

دانشجویان در حال انجام است و فعاالن 

و  اصناف  شده اند.  واکسینه  کارخانه ها 

محدودیت  بدون  نیز  صنعتی  واحدهای 

مراجعه  واکسن  دریافت  برای  می توانند 

کنند.

جمعیت  ازدحام  از  جلوگیری  برای  ما 

عفاف  سالن  در  واکسن  تزریق  گیت   6

راه اندازی کرده ایم و به صورت سه شیفت 

کار واکسیناسیون را انجام می دهیم.

برای  مجازی  آموزش  مشکالت  بررسی 

کسانی  حجم  رفتن  باال  دانش آموزان، 

که ترک تحصیل می کنند در پی آموزش 

مجازی، تأمین تلفن همراه و اینترنت برای 

خانواده ها توسط خیرین، پیشنهاد حذف 

دورکاری کارمندان ادارات با توجه به اینکه 

واکسینه شده اند، از دیگر پیشنهادات این 

جلسه بود.

در نی ریز:

بدون محدودیت واکسن بزنید
کارتواکسنبرایکدامکارهااجباریمیشود؟

جلسه شورای شهر برای مشکالت شهرک شهیدان رجایی و باهنر
رئیس شورا و شهردار نی ریز: برخی درخواست ها در حیطه کار شهرداری نیست.

//

سمیه نظری، نی ریزان فارس:

برنامه ریزی  و  هماهنگی  جلسه 
مقدس  دفاع  هفته  گرامی داشت 
سالن  در  شهریور   22 نی ریز  در 

فرمانداری برگزار شد.
هدایت  مراد  حضور  با  جلسه  این 
شعبانی نیا  شهرستان،  فرماندار 
سپاه  بسیج  مقاومت  ناحیه  فرمانده 
منطقه  فرمانده  یوسفی  نی ریز، 
انتظامی، جمعی از مسئوالن ادارات 

و  کارخانه ها  نمایند گان  نی ریز، 
و  شهرستان  صنعتی  شرکتهای 

اتحادیه سنگبری ها برپا گردید. 
تجلیل از پیشکسوتان دفاع مقدس، 
در  گلزار شهدا  غباررویی  و  گلباران 
مقدس،  دفاع  هفته  پنج شنبه  اولین 
گلزار  )از  تا حرم  از حرم  پیاده روی 
شهدا تا تپه شهدای گمنام(، رزمایش 
غبارروبی  مؤمنانه،  کمک های 
برگزاری  شهدا،  قبور  گلباران  و 

افتخار  عنوان  تحت  شهدا  یادواره 
کوچه آبروی محله، هر کوچه شهید 
و  جهادی  اردوهای  حسینیه،  یک 
محرومیت زدایی و تجلیل از مدافعان 
سالمت و همچنین دیدار با خانواده 
شهدا از جمله برنامه های مطرح شده 

می باشد.
گفتنی است شروع برنامه های هفته 
به  شهریورماه   31 از  مقدس  دفاع 

مدت یک هفته خواهد بود.

برگزاری جلسه هماهنگی گرامیداشت هفته دفاع مقدس
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سرویس ورزشی: محمدصادق رجبی

والیبال شور است و هیجان. هیجانی که باعث شده 

از خواب خود بزنند و از ساعت 3 بعداز ظهر در گرمای 

تابستان به سالن استادیوم شهدا بیایند و سالن را از سر 

و صدا و جنجال خود پر کنند. 

همه ماسک زده و مشغول والیبال هستند. یک تیم 

12 نفره که با رعایت شیوه نامه های بهداشتی تمرین 

می کنند .

سرپرست و مربی تیم معصومه زلفی است. او 24 سال 

است که والیبال را دنبال می کند.  می گوید:  

خانواده ما یک خانواده ورزش دوست هستند و در 

والیبال و فوتبال فعالیت دارند. من خودم ورزش را با 

والیبال می شناسم و سالهاست که در این رشته کار 

می کنم. همیشه عاشق تیم و سالن بوده ام. 

و  می شود  بدتر  در شهر  کرونا  وضعیت  که  زمانی 

باشگاه ها را می بندند، حالم بد می شود؛ البته سعی 

می کنم با پیاده روی خودم را سرگرم کنم اما به محض 

اینکه نامه بازگشایی را می بینم، ذوق زده عزمم را 

جزم می کنم که به باشگاه بیایم و چند وقتی را که 

با هیجان ورزش نکردم، تالفی کنم. وقتی 20 سالم 

بود در کالس های آمادگی جسمانی شرکت کردم و 

بعد از دو سال به سمت والیبال آمدم و در تیم خانم ها 

طباطبایی، فیض آبادی و کسرایی بازی کردم و واقعًا 

از سالن احساس رضایت دارم و روزهایی که باشگاه 

می آیم در کنار بازیکنانم احساس شادابی می کنم.

زلفی که دخترش نیز رشته او را دنبال کرده   می گوید: 

»من و دخترم لیال خوش نیت هر دو در استادیوم بازی 

می کنیم و 30 بازیکن با ما بازی دارند. سالن استادیوم 

را به این دلیل انتخاب کردم که وسط شهر قرار دارد تا 

از نظر امنیت بچه ها مشکلی نداشته باشند. البته غیر 

از تیم استادیوم با دو تیم سپاهان و ماهان نیز بازی 

می کنم که زیر نظر سپاه و بسیج هستند.«

 در ادامه با چند بازیکن هم گفتگو کردم.

ستایش نیا 4 سال است که برای والیبال به استادیوم 

شهدا می آید. می گوید: »والیبال نی ریز واقعًا جایگاه 

خوبی دارد و استقبال خوبی هم می شود. مخصوصًا 

استادیوم شهدا بهترین مکان است. چون هم از لحاظ 

جوِّ  و  است  تمیز  و  مرتب  بهداشتی   سرویس های 

بچه ها هم صمیمی است. من معتقدم بازیکن باید 

هودش اهل ورزش باشد. نباید بهانه  بیاورد و به هر 

دلیلی ورزش را کنار بگذارد.  من به غیر از روزهایی 

که بهداشت به دلیل وضعیت قرمز و بیماری کرونا 

باشگاه ها را تعطیل می کند، بقیه وقتها به این سالن 

بازی  والیبال  هفته ای سه ساعت  تقریبًا  و  می آیم 

می کنم.« 

و  ورزش دوست  خانم های  آن دست  از  ژیال جاللی 

قدیمی والیبال است که از سال 1373 وارد والیبال 

شده است. می گوید: »من خودم بچه شیراز هستم.  

وقتی ازدواج کردم و برای زندگی به نی ریز آمدم،  برای 

فرار از تنهایی وارد تیم والیبال به مربیگری فاطمه 

کسرایی شدم. آن موقع در نی ریز فقط همین یک تیم 

بود. من این رشته ورزشی را ادامه دادم و االن نزدیک 

17 سال است که در تیم خانم زلفی بازی می کنم.«

او می خندد و می گوید: »هنوز هم که هنوز است زمانی 

که می خواهم به سالن بیایم مثل بچه ها خوشحالم. 

عالوه بر والیبال شنا و پیاده روی هم کار می کنم و اگر 

استخر باز شود، حتمًا شرکت می کنم. من هفته ای 

3 ساعت برای والیبال و  روزی یک تا دو ساعت برای 

پیاده روی وقت می گذارم و معتقدم که ورزش کردن 

حاِل دل آدم را خوب می کند و روحیه را باال می برد. 

عالقه  من به حدی به ورزش زیاد است که حتی کرونا 

هم باعث نشد من و هم تیمی ها دست از بازی برداریم. 

در مواقعی که باشگاه باز است حتی با وجودی که 

پسرم فلج است و به دلیل بیماری اش نیاز به حمایت 

من دارد،  سعی می کنم وقتم را به گونه ای تنظیم کنم 

که هیچ وقت ورزشم را تعطیل نکنم، چون ورزش 

باعث می شود با روحیه شادتری برای فرزندم وقت 

بگذارم.«

وی ادامه می دهد: »خیلی خوشحالم که در سن 57 

سالگی از هیچ درد استخوانی رنج نمی برم.  همه این 

سالمتی و روحیه ام را مدیون ورزش هستم.  درست 

زمانی که وارد سالن می شوم، ناراحتی های زندگی ام را 

حداقل در این یک  و نیم ساعت فراموش می کنم. البته 

سالن ایراداتی هم دارد، جای یک آب سردکن در اینجا 

خیلی خالی است که بچه ها آب از خانه می آورند. اما 

ما ورزشکاران به خاطر عالقه امان این کاستی ها را 

تحمل می کنیم.«

مهرماه روستا از جمله خانم هایی است که 6-5 سال 

با تیم خانم خوشنیت بازی می کند. می گوید: »من 

در این دو سال هم مثل سالهای قبل به سالن آمدم 

و با رعایت پروتکل ها در کنار بچه ها بازی کردم چون 

والیبال تنها ورزشی است که من به آن عالقه دارم 

سعی می کنم تحت هیچ شرایطی آن را از برنامه ام 

حذف نکنم.«

لیال خوشنیت از مربی های تیم استادیوم، از کالس 

سوم ابتدایی عاشق والیبال بوده و 24 سال است 

بصورت مستمر آن را دنبال می کند. او معتقد است 

که از والیبال انرژی مثبت می گیرد؛  ادامه می دهد: 

مهمترین  و  بازی می کنم  که  است  ورزشی  »تنها 

انگیزه و بازی کردنم تخلیه انرژی منفی است. روزی 

که به اینجا می آیم، بقیه ساعات شبانه روزم به شادی و 

باانرژی بیشتری می گذرد.«

او ادامه می دهد: »محیط اینجا از لحاظ بهداشتی واقعًا 

تمیز است، اما جای یک آبسرد کن اینجا خالی است. 

ما تابستان را هرچه بود با یک کولر گذراندیم اما اگر 

مشکل بخاری ها برای زمستان حل شود،  سالن اینجا 

حرف ندارد.«

فهیمه عرفانی 24 سال سن دارد و از 13 سالگی 

والیبال را شروع کرده.  می گوید: »االن 11 سال است 

با این تیم بازی می کنم. برای والیبال معمواًل بیشتر 

مواقع استادیوم هستم ولی اگر برنامه ای پیش بیاید 

که آن روز اینجا بازی برگزار نشود، من به سالن امام 

خمینی یا سپاه می روم.«

عرفانی  ادامه می دهد: »ما هفته ای دو جلسه و هر 

جلسه یک ساعت و نیم به سالن می آیم که برای من 

کم است. من شاغل هستم و وقت کم می آورم اما 

اگر تایمی آزاد پیدا کنم، حتمًا پیاده روی می روم. 

من همینجا به خانم های خانه دار توصیه می کنم که 

ورزش را جزء برنامه خود قرار دهند، چرا که به جسم 

آنها سالمتی و به روان آنها شادی می بخشد.«

فرزانه بیگی معتقد است اخالق مهمتر از بازی است.

می گوید: »من از 15 سالگی ورزش می کردم. البته 

بیشتر بدنسازی کار می کردم،  اما 3 سالی است که با 

این تیم آشنا شده ام و وقتی جو صمیمی و اخالق این 

بچه ها را دیدم جذب این بازی شدم و مطمئن هستم 

که هم تیمی های من دنبال یک بازی خوب هستند، 

همیشه هوای همدیگر را دارند و هیچ وقت حرفی 

پشت سر بقیه نیست و اینجاست که متوجه می شوی 

ورزش نوایی است که زندگی را همراهی می کند.

معصومه رکنی، به نظر می رسد کم سن و سال ترین 

فرد این تیم باشد،  می گوید:  »17 سال سن دارم و 

چند سال است به طور جدی والیبال را دنبال می کنم.  

اوایل که کرونا شدید شد، چند وقتی به سالن نیامدم، 

اما دوباره دلم برای محیط اینجا تنگ شد. دل به 

دریا زدم و با رعایت پروتکل های بهداشتی به سالن 

آمدم.«

او  از آن دست خانم هایی است که والیبال را به خاطر 

هیجانش دوست دارد،  ادامه می دهد: »خوشحالم که 

توانسته ام با برنامه ریزی و هفته ای 3 ساعت ورزش، 

هم به درسهایم برسم و هم با ورزش به سالمتی جسم 

و روح خودم کمک کنم.«

ورزش کردن حاِل دل آدم را خوب می کند
گفتگو: سمیه نظری  / گروه ورزش

2  ووشوکار جوان نی ریز 
در لیگ کشور

دو ووشو کار نی ریزی پس از درخشش در مسابقات انتخابی تیم رنگ 
فیروزه شیراز به این تیم راه یافتند و در لیگ جوانان ووشو کشور به رقابت 

خواهند پرداخت.
دومین دوره مسابقات ووشو انتخابی تیم رنگ فیروزه شیراز  1۸ و 1۹ 
شهریور در خانه ووشو استان با حضور 4۸ ورزشکار از استان های مختلف 

کشور برگزار شد.
در این رقابت ها علی محمد شب خیر و ابوالفضل خلج توانستند مقتدرانه 

به مقام اول دست یابند و به عضویت تیم در اوزان 60  و 65 کیلو در آیند. 
مربیگری و سرپرست تیم نی ریز را ابوذر و سعید خاکپور برعهده داشتند. 

این لیگ آبان ماه سال جاری برگزار خواهد شد.

ادامه اخبار از صفحه 3

روابط عمومی فرهنگ و ارشاد اسالمی:

احیاء  خوشنویسان،  شهر  عنوان  ثبت 
مرکز نی ریزشناسی، اعالم آمادگی سپاه 
برای تخریب پایگاه مسجد جامع کبیر و 
برزگداشت هفته دفاع مقدس، در دستور 
قرار  نی ریز  کار شورای فرهنگ عمومی 

گرفت.
مهمانان  و  اعضاء  حضور  با  جلسه  این 
نمازجمعه  مصالی  محل  در  ویژه اش 

تشکیل شد.

مرکز نی ریز شناسی را احیاء کنیم
حجت االسالم سید جواد فقیه امام جمعه 
موقت، با اشاره به دستور جلسه و با گالیه 
از اینکه ما تاریخ، مفاخر و بزرگان شهر را 
نمی شناسیم گفت: خیابان های شهر به نام 
بزرگان شهر نیست، اماکن تاریخی از جمله 
مدرسه نزهت در نی ریز تخریب شده است، 
سنگ خطی مقبره سید نعیما کوچک در 

پیاده رو خیابان در حال تخریب است.

او گفت: باید مرکز نی ریز شناسی را احیاء 
کنیم و باید این مرکز خروجی داشته باشد 
و مکانی اختصاصی برای آن در نظر گرفته 

شود.
مراد هدایت فرماندار نی ریز با بیان اینکه 
جایگاه و ارزش بزرگان شهر باید حفظ شود 
نه فقط در حرف، مادیات و اهداء لوح گفت: 
برای  باید  شهرستان  کل  ویژه  اهتمام 
فرهنگ باشد، همه تالش ها باید منسجم 
باشد تا برآیند خوبی در سطح شهرستان 

داشته باشیم.
فرهنگ  اداره  رئیس  برزگر  عبدالحسین 
گفت:  نشست  این  در  نی ریز  ارشاد  و 
مهمترین نهاد تصمیم گیری فرهنگی در 
آن  فرهنگ عمومی  هر شهری، شورای 
شهر است، در بودجه و تخصیص اعتبارات 
باید سهم ویژه ای برای فرهنگ در نظر 
گرفته شود تا بزرگان و مفاخر فرهنگی  
راه بزرگانی امثال استاد احمد نی ریزی را  

ادامه دهند. 

شهر خوشنویسان!
کل  مدیر  کامرانی  سعیدرضا  ادامه  در 
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 
استان فارس و مهمان جلسه گفت: هر 
چیز که از گذشتگان به ما رسیده در قالب 
هنر ماندگار شده است، شعاردادن برای 
است.  راحت  خیلی  خوشنویسان  شهر 
شهر ما که پیشینه ای قوی خوشنویسی 
دارد، مقبره، مجسمه، کنگره بین المللی 
استاد احمد نی ریزی و موزه خط و کتابت 
وقت  خیلی  نمی کنیم،  تالش  چرا  دارد 
تلف کرده ایم خصوصًا در حوزه فرهنگ، 
دوران مدیریت ما خیلی کوتاه است. الزم 
است کارگروهی تشکیل شود و از حضور 
خود خوشنویسان شهر که خدا را شکر در 
سطح کشوری خوب رشد کرده اند، کمک 

بگیریم. 

اگر زودتر جنبیده بودیم

استاد سید عطاء ا... طغرایی رئیس انجمن 
خوشنویسان نی ریز دیگر مهمان جلسه 
نی ریز  در  را  خوشنویسی  انجمن  گفت: 
با چه مشقاتی بیان گذاری کردم اما تا به 
حال مسئولی از این شهر نیامده تا ببیند 
استاد  ما چکار می کنیم؟ در کنگره  که 
احمد نی ریزی که خوشنویسان برجسته 
کشوری حضور داشتند استاد امیرخانی 
اصرار  ایران  انجمن خوشنویسان  رئیس 
داشتند تا در محل انجمن حضور یابند، 
ولی بنده نتوانستم آنها را به مکان انجمن 
ببرم. مکان انجمن مناسب نیست، شورای 
انجمن  ظاهر  فرماندار،  و  شهردار  شهر، 
خوشنویسان را درست کنند تا قوت قلبی 
برای خوشنویسان و جایی آبرومندی برای 

جوانان شهر باشد.
شهر  باید  واقعًا  نی ریز  افزود:  وی 
جنبیده  زودتر  اگر  باشد.  خوشنویسان 
این مسأله فکر کرده بودیم  بودیم و به 
از مسئوالن  بنده  اکنون موفق تر بودیم. 

این  تا  کنند  تالش  که  می خواهم 
شهرستان ثبت ملی خوشنویسی شود تا 

یادبودی باشد برای آیندگان. 

آیت ا... فقیه نماد نی ریز
نادر کامرانی رئیس مرکز نی ریز شناسی 
و مهمان این نشست با بیان اینکه خود 
امام  فقیه  محمد  سید  ا...  آیت  حضرت 
جمعه نی ریز، یک مرکز نی ریز شناسی 
هستند و در علم، تاریخ، ادب و دین سرآمد 
می باشند  نی ریز  شهر  خود  از  نمادی  و 
گفت: الزم از وجود ارزشمند ایشان در 

نی ریزشناسی بهره بگیریم.
در  شناسی  نی ریز  مرکز  افزود:  کامرانی 
سال ۸2 تشکیل شده و کارهای بسیار 
خوبی را در مدت دو تا سه سال نخست 
انجام داد از جمله پیگیری بلوار ورودی 
شهر شیراز به نام استاد احمد نی ریزی که 
تصویب شد ولی بعدها چون پیگیری نشد 
اکنون به نام خلیج فارس نام گذاری شده 

است.
در تهران خیابانی منشعب از خیابان شهید 
بهشتی، که مهمترین خیابان  تهران است، 
به نام استاد میرزا احمد نی ریزی نام گذاری 
این  نام  به  شده ولی در شیراز خیابانی 

شخصیت مهم نداریم.
وی ادامه داد: نام خوشنویسان فقط برازنده 
شهر نی ریز است و باید تالش کنیم تا نام 
نی ریز به طور برجسته معرفی شود. برای 
این کار، ما همشهریان، بزرگان و نیروهای 
مؤثری در تهران و شیراز داریم که باید پای 
کار بیایند و این مسئله را جدی بگیرند و 
به ویژه نماینده مجلس می تواند ما را برای 

اجرای مصوبات کمک دهد.

حفظ آثار باستانی توسط شهرداری
در بخش دیگر این نشست حامد فرغت 
شهردار نی ریز گفت: به رغم نداشتن ردیف 
بودجه و تورم افسار گسیخته در حفظ و 
مرمت آثار تاریخی از جمله بازسازی قلعه 

اس.پی.آر، سرای جاوید، سرای شمشیری، 
سروی،  کاروانسرای  دوزان،  ملکی  بازار 
مسجد تاریخی جامع کبیر، صحن شهدا 
با تکیه بر معماری نی ریز و ... تالش بسیار 

شده است.
ناحیه  سپاه  فرمانده  شعبانی نیا  مهدی 
نی ریز با اعالم برنامه های هفته بزرگداشت 
دفاع مقدس افزود: هر چند پایگاه بسیج 
مسجد جامع کبیر سابقه تاریخی دارد و 
رزمندگان شهر از همین مکان به جبهه 
اعزام شده اند و یادگاری از دفاع مقدس 
هست اما سپاه ناحیه نی ریز آمادگی دارد 
با همکاری شهرداری و شورای ا سالمی 
شهر، با در نظر گرفتن مکانی دیگر را برای 
این نماد دوران دفاع مقدس و شهدای 
نی ریز، برای حفظ جایگاه مسجد جامع 
کبیر، ثبت جهانی سازمان یونسکو و ایجاد 
تاریخی، مکان  اثر  این  توریستی  فضای 
پایگاه بسیج تخریب و در جای دیگر کنار 

مسجد بازسازی کند.

وعده هایی که نیاز به عمل دارد

از ایجاد مرکز نی ریز شناسی، تا شناساندن استاد احمد نی ریزی
در دیگر شهرها و شعار شهر خوشنویسان

اعالم آمادگی سپاه برای تخریب پایگاه مسجد جامع کبیر 
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6 سارق اموال مردم و 2 سارق کابل 
برق در هفته گذشته دستگیر شدند 
و به بیش از 12 فقره سرقت اعتراف 

کردند. 
نی ریز،  انتظامی  فرمانده  گفته  به 
این افراد به سرقت از  ساختمانهای 
نیمه کاره، تلفن همراه، موتورسیکلت 

و دام اعتراف کردند.

گفت:  یوسفی  سیدمحمد  سرهنگ 
آگاهی،  پلیس  تالش  با  »سارقان 
بنه کالغی   پاسگاه  و   12 کالنتری  

دستگیر شدند.«
همکاری  با  »همچنین  افزود:  وی 
شهرستان  انتظامی  فرماندهی 
استهبان، دو سارق کابل برق دستگیر 

شدند.«

//

//

//

//

//

8 سارق در چنگ پلیس

ادامه از صفحه یک

... و اپراتورهای مرکز پیام اورژانس، 1۰1۵ 
شهرستان  بیماران  به  کرونایی  مشاوره 

داده اند.
این آمار از نیمه شهریور سال 99 تا کنون، 
۳۴9 اعزام و 9۳9 مشاوره بود که 2۳6 
جاری  سال  سهم  مشاوره   ۵۵۴ و  اعزام 
است. این اعداد و ارقام نشان می دهد 6 
ماهه اول امسال نسبت به 6 ماهه دوم سال 

قبل بیش از دوبرابر اعزام مبتالیان کرونا با 
حال وخیم افزایش داشته است.

اورژانس 11۵ نی ریز در یک سال گذشته 
619 عملیات مربوط به تصادفات جاده ای 
و 6۸۸ عملیات مربوط به تصادفات درون 
شهری را پوشش داده و ۸۵ عملیات زیست 
محیطی شامل گزش حیوانات و حشرات را 

انجام داده است. 
غرق شدگی  عملیات  مورد  دو  همچنین 
به  بود  شده  فوت  به  منجر  که  را  افراد 

شامل  مسمومیت   19۷ و  رسانده  ثبت 
مسمومیت با مونواکسید کربن، دارویی، 
را   ... و  سم خوردگی  الکل،  مخدر،  مواد 

پوشش داده است.
عملیات   12۸ نی ریز   11۵ اورژانس 
امدادرسانی به مصدومان ضرب و جرح را 
در یک سال گذشته به ثبت رسانده و 1۴1 
عملیات اورژانسی زنان مربوط به کسانی 
که مشکالتی را در زمان بارداری داشتند، 
در  نوزاد  نیز  مواردی  است.  داده  انجام 

آمبوالنس به دنیا آمده است.
1۳۳ عملیات اورژانس زمانی انجام شده 
و  داشتند  کمی  حیاتی  عالئم  افراد  که 
از  قبل  یا  بوده  زیاد  آنها  مرگ  احتمال 

رسیدن آمبوالنس فوت شده بودند.
کارکنان اورژانس، CPR  ۷ )احیاء قلبی 
ریوی موفق( را در یک سال گذشته انجام 
دادند و ۷۷۷ بیمار قلبی را به مراکز درمانی 

رساندند.
اورژانس در زمینه شغلی -  مأموریتهای 
صنعتی ۷ مورد بود که ۵ مورد آن شامل 

برق گرفتگی می شد. 
به طور کلی اورژانس 11۵ نی ریز در یک 
و  مختلف  عملیات   ۵9۷6 گذشته  سال 

۴6۷9 مشاوره را انجام داده است.

عابد نعمتی، نی ریزان فارس:
قبله  کوه های  در  گسترده  آتش سوزی 
نی ریز با همکاری ستاد مدیریت بحران، 
و  مختلف  سازمانهای  طبیعی،  منابع 

نیروهای مردمی به موقع مهار شد.
به گفته رئیس منابع طبیعی نی ریز، این 
آتش سوزی ساعت 16 جمعه 19 شهریور 
در کوه های قبله، منطقه دور قالت و دارگ 

شروع و تا ساعت 2۳ همان روز با تالش 
نیروهای منابع طبیعی و مردمی مهار شد. 
اما متأسفانه روز بعد دوباره همان منطقه 

شعله ور شد و گسترگی زیادی داشت.
حامد جمالی افزود: »پس از هماهنگی های 
و  آتش  گستردگی  علت  به  الزم، 
هفتویه  مرزی  منطقه  بودن  صعب العبور 
و دورقالت نی ریز، اکیپ نیروهای منابع 
طبیعی شهرستانهای بختگان، استهبان، 
سرچهان و نیروهای هنگ امداد طبیعت 
و نیروهای مردمی به منطقه اعزام شدند. 
حضور  رغم  به  کار  ابتدای  در  متأسفانه 
از  تعدادی  و  طبیعی  منابع  نیروهای 
آتش سوزی  دامنه  مردمی،   نیروهای 
وسعت زیادی داشت.  برخی تجهیزات مهار 
آتش با چهارپا به محل حادثه انتقال داده و 
در کنار آن، تقاضای بالگرد جهت هلی برن 

نیروها شد.«
بالگرد  ادامه،  »در  داشت:  عنوان  وی 
جمعیت هالل احمر به نی ریز اعزام و در 
۴ ُسرت پرواز، بیش از ۵۰ نیرو به منطقه 
اعزام شد. به این ترتیب آتش از سه طرف 
مهار شد و تنها آتش سوزی منطقه دارگ 

باقی مانده بود که تا ساعت 19 با تالش همه 
نیروهای شرکت کننده در عملیات از جمله 
فرمانداری،  مردمی،  داوطلب  نیروهای 
شهرداری و آتش نشانی، هالل احمر، بسیج 

و منابع طبیعی خاموش شد.« 
جمالی گفت: »با وجود مهار آتش، حدود 
۳۰ نفر از نیروهای هالل احمر، آتش نشانی، 
بسیج، شهرداری و منابع طبیعی شب را در 
منطقه ماندند تا با توجه به این که از ساعت 
2 نیمه شب وزش باد شدیدی پیش بینی 
آتش سوزی  دوباره  بروز  از  بود،  شده 

جلوگیری کنند.«
کرد:  اضافه  طبیعی  منابع  اداره  رئیس 
شب هنگام،  و  بود  درست  »پیش بینی ها 
شاه  احمد  برکه  منطقه  حوالی  دوباره 
شعله ور شد. اما با سرعت عمل و هوشیاری 
افراد حاضر در منطقه مهار شد. روز بعد 
نیز ۵ نفر در منطقه ماندند تا از بروز دوباره 

آتش سوزی جلوگیری کنند.«

وی گفت: »بیش از 1۰۰ هکتار از اراضی 
منابع طبیعی و جنگل های کهکم و بنه در 
این آتش سوزی که هنوز علت آن مشخص 

نیست، سوخت.«
اخیر  »آتش سوزی  کرد:  اضافه  جمالی 
خسارات جبران ناپذیری به پوشش گیاهی 
و  دورقالت  منطقه  بی نظیر  جانوری  و 
ارتفاعات دارگ وارد نمود که اگر اندکی 
تأمل ، تحمل و احتیاط شده بود، این فاجعه 
منابع  اداره  چند  هر  نمی آمد.  وجود  به 

طبیعی شهرستان نی ریز تمام تالش خود 
را به کمک ادارات و سازمانهای مربوطه 
جهت پیدا کردن مقصر این آتش سوزی 

انجام خواهد داد.«
نوشتنی است در این عملیات بیش از 2۰ 
نفر از نیروهای شهرداری نی ریز از جمله 
فضای سبز، پاکبانان و آتش نشانان فعاالنه 

حضور داشتند و در صورتی که به موقع 
مدیریت نمی شد، باعث آسیبهای بسیار 
بیشتر و حتی سرایت آتش به امالک و 

انجیرستانها می شد.
و  طبیعی  منابع  کل  مدیر  عمل  سرعت 
ستاد مدیریت بحران شهرستان در اعزام 
بالگرد نیز باعث شد زمان و انرژی افراد از 
دست نرود و با توان و انرژی کامل پای آتش 
برسند و در چند ساعت تالش بی وقفه آن را 

خاموش کنند.

اورژانسنیریز

6 هزار عملیات در یک سال
دوبرابرشدنآمارعملیاتکرونایی

داستانمهارآتشدرکوههایقبلهنیریز

عملیات  بیشترین  گذشته  هفته 
موتوری  تصادفات  را   11۵ اورژانس 
تشکیل داد که منجر به ضربه مغزی 

تعدادی از آنها شد.
نی ریز،  اورژانس 11۵  به گفته مدیر 
ساعت 2۰ چهارشنبه 1۷ شهریور، دو 
جعفرآباد  دوراهی  در  موتورسیکلت 
با هم برخورد کردند و دو نفر مصدوم 
شدند. یکی از آنها که 2۴ سال داشت 
هوشیاری اش افت کرده بود و با عالئمی 
چون ضربه به سر و تهوع به بیمارستان 
شهدا انتقال یافت. وی در ادامه جهت 
تکمیل مراحل درمانی و به دلیل نبود 
به  اعصاب،  و  مغز  متخصص جراحی 
مراکز درمانی استان اعزام شد. مصدوم 
دیگر که ۴۰ سال داشت، دچار ضربه 
و خونریزی سر، سردرد و سرگیجه و 
همچنین ضربه به دست و پا شد. وی 

نیز به بیمارستان شهدا انتقال یافت.
از  بعد  شب،  همان   22:22 ساعت 
موتورسیکلت  یک  قطرویه،  پاسگاه 
واژگون شد. راکب 22 ساله آن که دچار 
ضربه به سر و مفقود شده بود، ساعاتی 
بعد توسط همراهان یافت شد. آنها به 
سرعت با اورژانس 11۵ تماس گرفتند؛ 
اما زمان رسیدن آمبوالنس، هوشیاری 
مصدوم به عدد ۳ رسیده بود. وی به 
بیمارستان شهدا انتقال یافت و سپس 

به مراکز درمانی استان اعزام شد.
ساعت 2:۳۸ بامداد همان روز، بر اثر 
واژگونی یک خودرو در گردنه چاه سبز، 
سرنشین ۳۰ ساله آن دچار ضربه به سر 

و خونریزی از بینی و گوش شد.
ساعت ۴:26 پنجشنبه 1۸ شهریور، 
شهر  خروجی  در  موتورسیکلت  یک 
آباده طشک واژگون شد و راکب 26 
ساله آن دچار ضربه به سر و همچنین 
نیز  وی  شد.  بدنی  متعدد  ضربات 
به  پایین  بسیار  هوشیاری  سطح  با 
درمانگاه امام هادی این شهر و سپس 

به مراکز درمانی استان اعزام شد.
بعد  شهریور،   19 جمعه   1۰ ساعت 
واژگونی  اثر  بر  تنگ حنا  روستای  از 
یک  شدند.  مصدوم  نفر  سه  خودرو 

خانم 22 ساله دچار ضربه به پا و صورت 
شد. خانم 22 ساله دیگری صورت و 
شانه اش آسیب دید و خانمی 2۰ ساله 
دچار ضربه به سر شد که همگی به 

درمانگاه قاسم آباد انتقال یافتند.
ساعت 19:۴۵ شنبه 2۰ شهریور، بر اثر 
واژگونی یک موتورسیکلت، راکب ۷2 
ساله آن بعد از پلیس راه دچار ضربه به 

سر، صورت و پا شد.
روستای  در  روز  همان  ساعت ۸:2۰ 
واژگونی  اثر  بر  خواجه  جمالی، 
موتورسیکلت سه نفر مصدوم شدند. 
یک مرد ۴۷ ساله دچار ضربه به سر و 
صورت و دست شد. یک مرد ۴۰ ساله 
از ناحیه مچ پا، دست و پیشانی آسیب 
دید و یک مرد 2۸ ساله دیگر دچار 
خراشیدگی دست، و ضربه به صورت 
شد. هر سه این افراد به درمانگاه امام 

هادی انتقال یافتند.
ساعت 11:1۸ شنبه 2۰ شهریور، بر 
اثر واژگونی یک کامیون در روستای 
قلعه بهمن، سرنشین 6۵ ساله آن دچار 
ضربه به اندامهای مختلف بدن از جمله 
سر، قفسه سینه، صورت و پهلو شد و به 

بیمارستان شهدا انتقال یافت.
شهریور،   22 دوشنبه   2۰ ساعت 
شهر  فارسی  سلمان  خیابان  در 
و  موتورسیکلت  یک  آباده طشک، 
خودرو با هم تصادف کردند. دو راکب 
1۷ و 1۸ ساله موتورسیکلت مصدوم 
به  ضربه  دچار  1۷ساله  فرد  شدند. 
کتف  شکستگی  و  مختلف  اندامهای 
و مچ پا شد. مصدوم 1۸ ساله نیز دچار 
ضربه به زانو شد و هر دو به درمانگاه امام 

هادی آباده طشک انتقال یافتند.
 ۳۰ در  روز  همان  بامداد   2 ساعت 
به سیرجان، یک  کیلومتری قطرویه 
تریلر واژگون شد و راننده آن که به 
بیرون پرت شده بود، دچار خونریزی 

سر، صورت و بینی و درد پا شد.  
نی ریز   11۵ اورژانس  است  نوشتنی 
به  مبتال  بیمار   ۸ گذشته  هفته  در 
کرونا را که حال وخیمی داشتند، به 

بیمارستان شهدا اعزام کرد.

یک خودرو پیکان از ناحیه موتور در 
با  که  گرفت  آتش  بهداشت  خیابان 
حضور به موقع کارکنان آتش نشانی، 
آن  قسمتهای  دیگر  به  سرایت  از 

جلوگیری شد.
آتش نشانی  واحد  مسئول  گفته  به 
نی ریز،  شهرداری  ایمنی  خدمات  و 
 19 جمعه   2۰ ساعت  حادثه  این 
شهریور در خیابان بهداشت، روبروی 

هایپر مارکت برکت رخ داد.
که  زمانی  گفت:  خیراندیش  ابراهیم 
آتش نشانی به خودرو رسید، با توجه 
زیادی  گستردگی  آتش  که  این  به 
نداشت، خاموش شده بود. اما کارکنان 

آتش نشانی خودرو را ایمن سازی و به 
وسیله آب موتور آن را خنک کردند.

وی افزود: ساعت ۸:۳۸ دوشنبه 22 
شهریور، کابلهای برق در خیابان قدس 
کنار بانک ملی شعبه امام خمینی آتش 
گرفت. کارکنان آتش نشانی با حضور در 
محل، کابلهای شبکه برق را با استفاده 
گاز  کننده  خاموش  دستگاه  یک  از 
کربنیک خاموش کردند و هماهنگی 
الزم را با اداره برق برای ترمیم موضع به 

عمل آوردند.
در  نی ریز  آتش نشانی  است  نوشتنی 
هفته گذشته 1۰ عملیات مهار مار را 

انجام داد.

فعاًل  نی ریز  چشم  متخصصان  برنامه 
ثابت شده و سه روز در هفته به ویزیت 

بیماران می پردازند.
به گفته رئیس شبکه بهداشت و درمان 
پنجشنبه  و  شنبه  نی ریز،  شهرستان 
دکتر مجتبی کریمی و دوشنبه دکتر 
حیدری بیماران را در کلینیک تخصصی 

بیمارستان شهدا ویزیت می کنند.

کریمی  »دکتر  گفت:  آل داود  داور 
چهارشنبه 2۴ شهریور نیز برای عملهای 
شهدا  بیمارستان  در  چشم  جراحی 

حضور دارد.«
برای  افزود: »متقاضیان می توانند  وی 
صبح   ۷:۳۰ ساعت  از  نوبت،  گرفتن 
روزهای ذکر شده به کلینیک تخصصی 

بیمارستان شهدا مراجعه کنند.«

با ثبت 96 مبتالی جدید به کرونا در 
هفته گذشته و ۴ مورد فوتی، تعداد 
مبتالیان به ۳9۰۸ نفر و تعداد افرادی 
که جانشان را از دست داده اند، به 9۰ 

نفر رسید.
افراد فوت شده شامل ۴ زن ۵2، 6۵، 
زمینه ای  بیماری  با  ساله   ۸۵ و   66

بوده اند.
به  همزمان میزان مبتالیان بختگان 

1۸۳۸ مورد رسید.
منابع  از  ما  اطالعات  اساس  بر 
بیمارستانی، هم اکنون 2۰ بیمار مبتال 
به کرونا در بیمارستان شهدا بستری 

هستند که حال ۵ نفر از آنها وخیم 
است. 

نوشتنی است تا کنون ۴۷۷9۳ دوز 
واکسن در پایگاه های واکسیناسیون 
ریزاب،  رودخور،  )عفاف،  شهرستان 
تیمهای  و  دهچاه  مشکان،  قطرویه، 
تزریق  تجمعی(  مراکز  جهت  سیار 
شده که ۳۴۳1۰ دوز آن نوبت اول و 

1۳۴۸۳ دوز آن نوبت دوم بوده است.
باالترین  نیز  شهریور   21 یکشنبه 
در  کرونا   واکسن  تزریق  رکورد 
دوز  هزار   ۳ به  نزدیک  با  شهرستان 

تزریق )296۴ دوز( به ثبت رسید.

ضربه مغزی 5 موتورسوار 
در هفته گذشته

آتشسوزیپیکاندر
خیابانبهداشت

برنامه چشم پزشکان فعاًل ثابت است

96    ابتال به کرونا و 4 فوتی 
در نی ریز

/  3هزارتزریقواکسندریکروز

کشف  از  نی ریز  انتظامی  فرمانده 
بیش از 2۵۰ کیلو انواع مواد مخدر در 

محورهای شهرستان نی ریز خبر داد.
گفت:  یوسفی  سیدمحمد  سرهنگ 
»پلیس اطالعات و امنیت عمومی با 
بازرسی  و  ایست  مأموران  همکاری 
قطرویه، در روز چهارشنبه 1۷ شهریور 
موفق شدند 1۳6 کیلو تریاک کشف و 

دو متهم آن را دستگیر کنند.
یکشنبه 21 شهریور، مأموران پلیس 

مبارزه با مواد مخدر  ۸۷ کیلو تریاک 
پراید در محورهای  از یک خودرو  را 

شهرستان کشف کردند.
پنجشنبه 1۸ شهریور،  11 کیلو تریاک 
از یک خودرو 2۰6 در ایستگاه بازرسی 

قطرویه کشف شد.
در همان روز و همان مکان، 19 کیلو 
شیشه از یک خودروی وانت پراید و یک 
کیلو تریاک از یک مسافر اتوبوس به 

دست آمد.«

با پیگیری و هماهنگی معاونت علمی 
ریز  نی  واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه 
درمان  و  بهداشت  شبکه  همکاری  و 
واکسیناسیون  مرکز  شهرستان،  این 
دانشجویان در مجتمع ورزشی دانشگاه 
آزاد اسالمی واحد نی ریز راه اندازی شد.

معاون  پیراحمدیان  محمدهادی 
واحد نی  آزاد اسالمی  دانشگاه  علمی 
ریز در گفتگو با خبرنگار گروه دانشگاه 
خبرگزاری آنا با اعالم این که دانشجویان 
دانشجویی  کارت  داشتن  در دست  با 
می توانند  خود  واحد  انتخاب  برگه  یا 

کنند،  دریافت  واکسن  مرکز  این  در 
شبکه  همکاری  با  امیدواریم  افزود: 
بهداشت و درمان شهرستان و همراهی 
دانشجویان، دوز اول تزریق واکسن را 

هر چه سریعتر به پایان برسانیم.
واکسیناسیون  است  نوشتنی 
به  اسالمی  آزاد  دانشگاه  دانشجویان 
شنبه  از  همزمان،  و  سراسری  طور 
مراکز  همکاری  با  ماه  شهریور   2۰
در  درمان  و  بهداشت  شبکه های  و 
آغاز  اسالمی  آزاد  دانشگاه  واحدهای 

شده است.

کشفبیشاز250کیلومواد
مخدردرمحورهاینیریز

راهاندازیمرکز
واکسیناسیوندانشگاهآزاد

اسالمینیریز
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صمت - اتاق اصناف - اتحادیه مشاوران امالک 
امالک  مشاوران  می رسانیم  استحضار  به  احترامًا 
به  اتحادیه شاکی هستند که  این  از هیئت مدیره 
چه دلیل محکمه پسندی سامانه امالک آنها را قطع 

نمودند.
پس از مراجعه به مسئوالن، آنها اعالم کردند چون 
حق عضویت سالیانه به مبلغ چهارصد هزار تومان 
را پرداخت ننموده اید، آن را قطع کردیم. آیا با بودن 
بیماری کرونا که حتی از منزل بیرون آمدن کاری 
اشتباه است و تعطیلی چندین باره مشاوران، گرفتن 

این مبلغ حق عضویت سالیانه صحیح است؟ 
بنا بر دستور العمل اتحادیه، دلیل این که ماهیانه جلسه 
داخلی اتحادیه تشکیل نشده چیست؟و مبالغی که به 
اسم خودیاری از مشاوران جدید گرفته شده، چگونه 

هزینه شده است؟
ساختمانی که زحمات خرید آن را آقای حاج کریم 
جای  دوبر  زمین  متر   ۳۰۰ با  و  کشیدند  گرگین 
بسیار مناسبی برای جلسات اتحادیه بود، با کل پول 
خریداری شده از خودیاری چند مشاور امالک تهیه 
شده بود و فعاًل فیزیوتراپی ... است. مالکیت آن چه 

وضعیتی دارد؟ 
ضمنًا مسئوالن اتحادیه کارهایی را که پس از مستقل 
شدن اتحادیه انجام شده و کمکی را که به مشاوران 

شده اعالم نمی کنند.
نامه  این  هر چند مشکالت بسیار زیاد است و در 
نمی گنجد. اما از مسئوالن متعهد و دلسوز که مشکالت 
این صنف را پیگیری و نتیجه را به همه اعضا اعالم 

می کنند، کمال تشکر و سپاسگزاری داریم. 

پاسخ صمت:
با سالم، دریافت حق عضویت اتحادیه به استناد ماده 
۳۰ قانون نظام صنفی کاماًل قانونی و عدم پرداخت 
آن در انتهای هر سال، به استناد ماده 2۷ همان قانون 
تخلف و موجب اعمال ماده 2۷یا قطع سایرخدمات به 

اعضا می گردد.
درخصوص دریافت خودیاری، وفق ماده ۳۰ قانون 
بالمانع  کنندگان  پرداخت  رضایت  با  نظام صنفی، 

است.
بررسی اختالفات داخلی اعضاء و رسیدگی به تخلفات 
اعضای هیئت مدیره در صالحیت هیئت رئیسه اتاق و 
در نهایت کمیسیون نظارت است که درصورت احراز 
و  رسیدگی  جهت  مراتب  مجرمانه،  اعمال  ارتکاب 

صدور رأی مناسب به دستگاه قضایی ارجاع می گردد.
و  انتخابات  از  پس  نیز  اتحادیه  اموال  درخصوص 
اجرایی  هیئت  اعضای  حضور  در  قانون  استناد  به 

و  اعضای جدید  بین  اتحادیه های صنفی  انتخابات 
قدیم تحویل وتحول خواهد شد.

شهرداری نی ریز
1- نرخ مصوب تاکسیها را اعالم کنید.

2- االن بیش از دو ماه است که ۵۰ متر از سر چهار راه 
قائم تا سر جاده مسجد ابوالفضل را کاشی می کنید و 
هنوز تمام نشده. چرا زودتر تمامش نمی کنید؟ به خدا 
مردم خسته شده اند. مردم هم از این مسئله و حتی 

طرح آن راضی نیستند.
یا خودرو روی کاشی  با موتورسیکلت  چون وقتی 
حرکت می کنیم، انگار در جاده خاکی هستیم. نی ریز 
کارهای دیگر زیادی دارد که می شود به جای این 

خرجهای بیهوده انجام داد.
۳- امروز ساعت۵ صبح مأموران شهرداری یک سگ 
ماده را که 6 توله شیر خوار داشت، با شلیک گلوله به 

سرش کشتند.
ضمن این که این سگ در زمین نزدیک خانه ما از 
بچه هاش نگهداری می کرد و هیچ وقت صدا و حرکت 

آزار دهنده ای نداشت.
نمی کنید،  نگهداری  آنها  از  و  عقیم  را  سگها  اگر 
حداقل به مأمورانتان بگویید به سگهایی که به این 
طرز وحشتناک می کشند، یک نگاه بیندازند؛ شاید 

توله هایش منتظر برگشتنش باشند.
خواهش می کنم پیگیر این موضوع باشید؛ چون اولین 
بار نیست که این اتفاق می افتد.  این حیوان آزاری است 
که بگذارید توله های شیر خوار از گرسنگی بمیرند. این 
اسمش ایجاد آسایش برای مردم نیست؛ به خدا هیچ 

کس به آسایش این چنینی راضی نیست.
۴- با تشکر از زحمات شما، چرا کوچه و خیابانهای 
فاز یک آبادزردشت را که لبه گذاری و زیر کوبی شده، 
آسفالت نمی کنید؟ مخصوصًا انتهای کوچه شماره ۵ 

که تردد خودروها زیاد است.

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

عینًا ارسال می گردد.
در ضمن یادآوری می شود سامانه 1۳۷ شهرداری 
نی ریز از سالها پیش با هدف ایجاد زمینه مشارکت 
شهروندان در مدیریت شهری و هدایت و رفع مشکالت 
غیر مستقیم  مدیریت  طریق  از  شهری  معضالت  و 
نظرات  نقطه  و  و دریافت دیدگاه ها  مردم در شهر 
به  مطلوبتر  خدمات رسانی  رویکرد  با  شهروندان 

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

و تسریع در حل مشکالت می گردد.
سامانه  این  در  کاری  فرآیندهای  راستا  همین  در 

برنامه ریزی شده است که در  و  به نحوی طراحی 
حق  به  شهری  درخواستهای  زمان  کوتاه ترین 
شهروندان نی ریزی در حد ممکن اجابت و مشکالت 

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

بگذارند.

شهردار محترم شهر نی ریز، جناب مهندس 
فرغت

1- نرخنامه جدید حمل و نقل درون شهری به زودی 
به اطالع عموم شهروندان عزیز خواهد رسید.

2- پروژه مورد اشاره شما نه کاشی کردن، که اصالح 
سواره رو،  سنگفرش  سطحی،  آبهای  دفع  سیستم 
موزائیک فرش پیاده رو، ایجاد سیستم آبیاری قطره ای 
درختان موجود و نورپردازی خیابان امام مهدی)عج( در 
قطعه مشرف به مسجد جامع کبیر است. با عنایت به 
اهمیت توجه به مسجد تاریخی جامع کبیر به عنوان 
فاخرترین میراث تاریخی نی ریز و یکی از آثار منحصر 
به فرد در کشور، بدیهی است که باید نحوه مداخله 
شهرداری در این محور نیز متناسب با یکتایی و کم 
نظیری مسجد تاریخی مذکور باشد. بهسازی معبر 
مورد اشاره به منظور آرام سازی ترافیک، رفع مشکالت 
بصری ناشی از پیاده روها و جداول کهنه و قدیمی سابق 
و ایجاد محیطی مناسب گردشگران داخلی و خارجی، 
از اهداف این پروژه است.  بدیهی است که اجرای هر 

پروژه موافقان و مخالفان خاص خود را خواهد داشت. 
آگاهی  به  جنابعالی،  مخالف  نظر  به  احترام  ضمن 
می رساند تمام مراحل و تشریفات قانونی اجرای این 
پروژه در باالترین سطح ممکن انجام شده، مصالح به 
کار گرفته شده در این طرح از فاخرترین مصالح حال 
حاضر کشور است و نظر شما الزامًا به معنای مخالفت 
نی ریزی  فهیم  شهروندان  از  زیادی  بخش  یا  همه 
پروژه  این  شروع  زمان  از  که  گونه  همان  نیست؛ 
بازخوردهای بسیار خوب اقشار مختلف جامعه را نیز 

دریافت کرده ایم.
به هر روی، نوع عملیات اجرایی در این پروژه به دلیل 
ظرافت خاص آن از سرعت چندان باالیی برخوردار 
نیست و طبعًا از همه شهروندانی که در طول اجرای 
این پروژه با سختی و مشکل مواجه شده اند، پوزش 

می خواهیم.

معاونت محترم خدمات شهری، آقای 
حاجی محمدی

۳- با سالم خدمت منتقد گرامی، اتالف معمواًل ویژه 
حیوانات بیمار ناقل بیماری های واگیردار به انسان، 
پیگیری و  و... است. موضوع  همانند کزاز و هاری 

اخطارهای الزم به پیمانکار مربوطه داده می شود.

مسئول محترم واحد عمران، آقای پیوندی

۴- نظر حضرتعالی را به شماره قبل هفته نامه محترم 
نی ریزان که به صورت مفصل توضیح داده شده، جلب 

می کنیم.

شبکه بهداشت و درمان
1- چرا درمانگاه تخصصی تعطیل است؟ اگر به خاطر 
کرونا است، در این شرایط همه مردم به مطبها هجوم 

برده اند و فرقی به حال کنترل این بیماری ندارد.
اما در عوض هزینه مردم در مطبهای خصوصی بیشتر 

می شود.
2- متأسفانه با وجود تریاژ در محل واکسیناسیون 
سالن عفاف، از افراد نمی پرسند مثاًل حساسیت دارید 
یا خیر؟ در صورتی که واکسن سینوفارم برای کسانی 

که حساسیت دارند، می تواند خطرناک باشد.
۳- حداقل برای کسانی که نوبت دوز دوم واکسنشان 
است، پایگاه دیگری مشخص کنید تا همه جمعیت 
یک جا تمرکز نکنند و وقت مردم این همه تلف نشود. 
یک هفته از زمان دوز دوم واکسن همسرم می گذرد؛ 

اما هر موقع می رود با تندی روبرو می شود.
۴- چرا کسانی که واکسن تزریق می کنند، روپوش 
سفید نپوشیده اند؟ چرا واکسنها را آماده کرده و روی 

قوطی روی میز ریخته اند؟

پاسخ شبکه بهداشت و درمان:
1- با سالم، تا زمان قرمز بودن شهرستان، درمانگاه 
تخصصی تعطیل است و تنها رشته هایی که مطب 
آن در سطح شهر وجود ندارد، فعالیت دارند. الزم به 
ذکر است از روز شنبه درمانگاه فعالتر از قبل در حال 

خدمت رسانی خواهد بود . 
واکسن  تزریق  برای  منعی  حساسیت،  نوع  هر   -2

نیست .
۳- روزانه با میانگین تزریق 2۰۰۰ واکسن در حال 
خدمت رسانی هستیم. حجم کار بسیار باال است و تا 
به امروز نزدیک به ۴۵ هزار واکسن در شهرستان تزریق 
شده. همیشه در انجام چنین کارهای بزرگی نیاز به 
همکاری مردم با کادر بهداشت است. کادر بهداشت  
و درمان خسته و تعداد نیرو ها محدود هستند. این امر 
محدودیتهای زیادی را ایجاد خواهد کرد؛ اما با این 

وجود تمام تالش خودشان را خواهند کرد. 
۴- آن قوطی های مورد نظر، جعبه یخ خشک است که 
دمای مناسب را نگه می دارد . در تزریقهای با این حجم 
باال، نیاز به سرعت عمل و دقت است. باید تعداد به 
اندازه میزان ویال واکسن برسد تا دِر واکسن باز و بعد از 
آن تزریق شود. در این فاصله واکسن بر روی یخ خشک 

قرار می گیرد.

تعاون، کار و  رفاه اجتماعی
ما اعضای تعاونی ۵ فرهنگیان بلوک یاسها با وجود 
این که سال 9۸ با تعاونی تسویه حساب کردیم و برگه 
تسویه داریم، ولی تعاونی آسانسور را خاموش و اعالم 
کرده باید 1۰ میلیون تومان پرداخت کنید. تکلیف 

واحد های اعضا بدون آسانسور چیست؟ بدون آسانسور 
واحدها بال استفاده هستند. لطفًا با مدیرعامل جلسه 
برگزار کرده و تکلیف اعضا را مشخص و اطالع رسانی 

کنید.

پاسخ تعاون، کار و رفاه اجتماعی:
با سالم، طی بازدید صورت گرفته آسانسور بلوکهای 
مد نظر تاکنون راه اندازی نشده است. ضمن این که 
تعدادی از اعضا به رغم تحویل واحد، تاکنون بدهی 
خود را با شرکت تسویه حساب نکرده اند. لذا به محض 
پرداخت بدهی توسط اعضا و متقاباًل پرداخت مطالبات 

پیمانکار، با نصب آسانسور  مشکل رفع خواهد شد.

فرمانداری نی ریز
چرا اداره برق به سؤاالت مردم در هفته نامه پاسخ 

نمی دهد؟

راهداری و حمل و نقل جاده ای
1- روز یکشنبه 1۴ شهریور اتوبوس نی ریز - تهران 
با یک ساعت تأخیر حرکت کرد. قرار بود در شیراز 
بسته ای را در ترمینال کاراندیش به من  تحویل دهند 
تا به تهران ببرم. اما اتوبوس به دلیل تأخیر، در ترمینال 
توقف نکرد و خانواده با شتاب زیاد و رانندگی پرخطر 
خود را به دروازه قرآن رساندند تا بسته را تحویل من 
دهند. از طرفی در طول مسیر دائم اتوبوس توقف و 
مسافر سوار می کرد؛ همانند شرکت واحد. در نهایت 
به جای ساعت ۸ صبح، 1۰ به تهران رسیدیم و کار 

اداریمان هم مختل شد.
من از بی مسئولیتی راننده شکایت دارم. او و شاگردش 

پروتکلهای بهداشتی ر ا هم اصاًل رعایت نمی کردند.
2-  ورودی شهر به طرف پمپ بنزین  فرامرزیان و 
پایین تر، شبها بسیار تاریک است و عالئم راهنمایی و 

رانندگی و همچنین المپ و روشنایی وجود ندارد.
ماشینهایی که از ورودی سیرجان می آیند، به سختی 
می توانند بریدگی را پیدا کنند و به طرف پمپ بنزین 
بروند که خیلی هم خطرناک است. لطفًا پیگیری کنید.

رئیس شورای شهر نی ریز
آقای فقیه! از روزی که عضو شورا شدید، اول جلو 
در خانه و کوچه خودتان روبروی اداره برق سابق را 

آسفالت کردید.
ای کاش وضع بهداشت در کوچه های خیابان نواب 
صفوی را هم دیده بودید و قضاوت می کردید. مثل 

رهبر عزیزمان که تا نوبتش نشد، واکسن کرونا نزد. 

پاسخ رئیس شورای شهر نی ریز:
شهروند محترم! با سالم، لکه گیری و ترمیم آسفالت 
مسیرهای حفاری و همچنین کوچه های با عرض کم 
در همه جای سطح شهر روزانه و ماهانه انجام می گیرد 
و چنانچه مورد مشابهی است، به شهرداری مراجعه 
کنید تا اقدامات عملی اجرا گردد. همچنین الزم به 

ذکر است آسفالت کوچه های محله نواب صفوی در 
سال 99 به متراژ ۴2 هزار متر مربع توسط شهرداری 
بدون نوبت و عدم مشارکت شهروندان انجام گرفته و 
شهرداری ساالنه به طوری که عدالت رعایت شود، در 

سطح شهر زیرسازی و آسفالت انجام می دهد.
توفیق شما را از خداوند متعال خواستارم.

توزیع برق
1- حدود یک سال است که کوچه 2۴ خیابان بهداشت 
تاریک است و حتی یک المپ روشن نیست؛ لطفًا اقدام 

کنید.
2- چرا المپهای سوخته روشنایی معابر و بولوارها 
خصوصًا بولوار سرداران را تعویض نمی کنید؟ شهر 

خیلی تاریک شده است.

همشهریان عزیز
وظیفه پاکبانان جمع آوری شیشه و المپ شکسته، 
شاخ و برگ بریده شده درختان و مصالح ساختمانی 
باقیمانده از ساخت و ساز نیست. این قبیل زباله ها را 
زیست  محیط  و  مسکونی  منطقه  از  دور  خودتان 
رهاسازی کنید تا به این افراد زحمتکش فشار مضاعف 

وارد نشود.

نی ریزان فارس
از تالشهای کارکنان درمان در زمان کرونا خبر زیادی 
منتشر کردید. اما االن 6 ماه است که کارکنان شبکه 
بهداشت تزریق واکسن انجام می دهند و ما ندیدیم 
که زحمات این عزیزان را رسانه ای کنید، یا اگر بوده، 

کمرنگ بوده است.
واکسن  دوز  رکورد 2۰6۸  گذشته  هفته  پنجشنبه 
کرونا در شهرستان زده شد که عدد کمی نبود. می شود 

به این عزیزان که همیشه کم دیده می شوند بها داد.
نی ریزان فارس؛ با سالم و درود فراوان. به طور مرتب 
خدمات کادر درمان به ویژه بخش کرونای بیمارستان 
و پایگاه های واکسیناسیون در فضای مجازی وابسته به 
هفته نامه و همچنین نسخه چاپی منتشر شده است. 
آمار واکسیناسیون پایگاه ها به طور مرتب در حال نشر 

در فضاهای مربوط به نی ریزان فارس است.
ضمن تشکر از یادآوری شما، همچنان این اخبار منتشر 
خواهد شد؛ به ویژه این که قرار است کلیه گروه های 

سنی واکسینه شوند.

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

- اتاق اصناف 
- اتحادیه مشاوران امالک

- توزیع برق
- فرمانداری نی ریز

- راهداری و حمل و نقل جاده ای

ادامه اخبار حوادث

تصادف سواری مزدا و سمند در 
محور نی ریز - سیرجان، ۳ مصدوم 

بر جای گذاشت.
به گزارش روابط عمومی جمعیت 
نی ریز،  شهرستان  هالل احمر 
 2۴ چهارشنبه   19:۴۵ ساعت 
سواری  تصادف  پی  در  شهریور، 
کیلومتری   2۰ در  سمند  و  مزدا 
)کنار  سیرجان   - نی ریز  محور 

خاکستری(،  سیمان  کارخانه 
پایگاه بین شهری حسن آباد یک 
تیم عملیاتی به محل حادثه اعزام 

کرد.
کمکهای  انجام  ضمن  امدادگران 
اولیه برای مصدومان و تحویل آنها 
به اورژانس، در یک عملیات یک 
ساعته، صحنه حادثه را تثبیت و 

ایمن سازی کردند.

دو  حادثه  این  در  است  نوشتنی 
آمبوالنس اورژانس 11۵ به محل 
حادثه اعزام شدند و مصدومان را 
که دو مرد ۵۵ و ۵۳ ساله و یک زن 
۵2 ساله بودند، به بیمارستان شهدا 
انتقال دادند. دو مرد مصدوم دچار 
ضربه به دست، پا و زانو شده بودند 
و مصدوم خانم نیز از ناحیه قفسه 

سینه و پیشانی آسیب دیده بود.

تصادف مزدا و سمند با 3 مصدوم 

تصادفدوپرایدبا5مصدوم
دو خودرو پراید در میدان فلسطین 

برخورد  هم  با  بیمارستان(  )فلکه 

کردند که در پی آن ۵ نفر مصدوم 

شدند.

جمعه   1۰:۵۵ ساعت  حادثه  این 

19 شهریور براثر برخورد شدید یک 

خودرو پراید و یک پراید تاکسی رخ 

داد.

در پی این حادثه، یک مرد ۴۷ ساله 

از ناحیه کمر و گردن آسیب دید و با 

آمبوالنس 11۵ به بیمارستان شهدا 

انتقال یافت.

سه مرد ۵۰، 2۵ و 29 ساله و یک 

پسربچه ۸ ساله نیز صدمات جزئی 

دیدند.

امید شهدان، نی ریزان فارس:

امام جمعه موقت نی ریز به اکتشاف 
پهنه معدنی در منطقه پهنابه اشاره 
نماینده  و  فرماندار  به  و گفت:  کرد 
 مجلس گفته ام که این اکتشاف قابل 

تحمل نیست.
در  فقیه  سیدجواد  حجت االسالم 
نماز جمعه 19 شهریور  خطبه های 
است که  »آیا درست  اظهار داشت: 
برای طبیعت پهنابه به این زیبایی، 
کنند؟واقعًا  صادر  اکتشاف  پروانه 
عجیب است؛ فرماندار اعالم کرد که 
راضی نیست، با نماینده هم صحبت 
کردم که این مکان جای این کارها 

نیست و نباید از خویشتن داری مردم 
سوءاستفاده کرد. این همه بی توجهی 
به محیط زیست و پوشش گیاهی آن 

قابل تحمل نیست.«
وی افزود: »نمازجمعه قلب فرهنگی 
هر شهر و در رأس امور است. باید 
ضمن شناسایی نخبگان شهرستان، 
برای  فکر  اتاق  یک  کنیم  سعی 

تشکیل  خبرگان  عضو  و  امام جمعه 
را  فرهنگی  آسیبهای  و   دهیم 
شناسایی کنیم تا سنگر نماز جمعه 
به  جوانان  حضور  با  پیش  از  بیش 
فعالیت خود ادامه دهد. نماز جمعه 

سنگر اسالم است.«
دیگر  جایی  در  فقیه  حجت االسالم 
گفت: »نکته بعدی تأسیس کتابخانه 

که  است  فرهنگی  مؤسسات  و 
ساختمان کتابخانه مرکزی در فلکه 
دارد.  نابهنجاری  وضعیت  دانشجو 
دیروز هم با نماینده مجلس صحبت 
جانمایی  زودتر  چه  هر  که  کردم 
کتابخانه  کنار  در  مرکزی  کتابخانه 
امام صادق صورت بگیرد تا وضعیت 

بهتری را شاهد باشیم.

توسعه  شهرداری،  وظایف  دیگر  از 
متوازن در شهر است که می بینیم به 
برخی مناطق توجه بیشتری می شود؛ 
گرفته   نادیده  مناطق  بعضی  اما 
می شوند و از اماکن ورزشی، بهداشتی 
و درمانی بی بهره هستند. به فرمایش 
مقام معظم رهبری عدالت در همه 

عرصه ها باید شکل بگیرد.
آلودگی  از  پیشگیری  همچنین 
محیط زیست و تفکیک زباله از مبدأ، 
که  است  شهرداری  وظیفه  دیگر 
سالیان سال است می گوییم باید این 
طرح راه اندازی شود؛ اما توجهی نشده 

است.«

خطیبجمعهنیریز:

جلوی اکتشاف معدن پهنابه را بگیرید

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه 
به طور فوق العاده

شرکتمعدنیدرریزنیریز)سهامیخاص(
بهشمارهثبت338وشناسهملی10530070704

مجمع عمومی عادی سالیانه به طور فوق العاده شرکت معدنی درریز نی ریز )سهامی خاص( رأس ساعت  
9:00  صبح روز پنجشنبه مورخ  1400/07/08 در محل قانونی شرکت واقع در نی ریز، خیابان قدس، کوچه 

شماره یک، پالک 16 ، طبقه دوم، کدپستی :  7491613711  برگزار می گردد.
لذا از کلیه سهامداران محترم یا نمایندگان قانونی ایشان دعوت به عمل می آید در این جلسه حضور بهم 

رسانند.
دستور کار جلسه :

1 -  استماع گزارش هیئت مدیره و بازرسین
2 -  انتخاب مدیران ) اعضای هیئت مدیره ( شرکت

3 -  انتخاب بازرسین قانونی شرکت
4 - تصویب ترازنامه و صورت های مالی شرکت

5 - انتخاب روزنامه کثیراالنتشار جهت درج آگهی های قانونی
6 - سایر مواردی که در صالحیت مجمع عمومی عادی می باشد

                                   هیئت مدیره
شرکت معدنی درریز نی ریز ) سهامی خاص ( 36603/9

برابر رأی شماره 1۳966۰۳11۰۰۵۰۰۰۴۷۴ هیأت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نی ریز تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم  سکینه شاسوند 
حسنی فرزند قدمعلی به شماره شناسنامه 66 صادره از نی ریز در ششدانگ یک باب مغازه  به مساحت16.۵۷ متر مربع پالک 
2۴ فرعی از ۳۵6۵  اصلی مفروز و مجزا شده از پالک ۳۵6۵  اصلی واقع در نی ریز بخش 22 فارس خریداری از مالک رسمی آ قای 
غالم حسین خزان محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ 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 

تاریخ انتشار نوبت دوم :1۴۰۰/۰6/29 صادر خواهد شد.  تاریخ انتشارنوبت اول:1۴۰۰/۰6/1۴    

حسن 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 1400/06/02
ش 69

36479

اجرای رزمایش بزرگ 
مهرورزی حسینی در نی ریز

روابط عمومی فرمانداری نی ریز:

رزمایش بزرگ مهرورزی حسینی اطعام و احسان کمیته 
امداد امام خمینی برگزار شد.

در این رزمایش تعداد 1۰۰ بسته معیشتی به ارزش ۳۵ 
میلیون تومان و اهداء 1۰ سری جهیزیه در بین ایتام و  
نیازمندان تحت حمایت به ارزش ۴۰۰ میلیون تومان  

آماده و توزیع شد.
فرماندار شهرستان  مراد هدایت  با حضور  این مراسم 
ناحیه مقاومت بسیج  امیری جانشین فرمانده  نی ریز، 
در  مردم  نماینده  دفتر  مسئول  عباسی  نی ریز،  سپاه 
مجلس شورای اسالمی و درویش زاده رئیس کمیته امداد 
امام خمینی در محل ساختما ن کمیته امداد شهرستان 

برگزار گردید.
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برابر رأی شماره 139560311005000966 هیأت اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک نی ریز تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمود نظری فرزند اکبر 
به شماره شناسنامه 189 صادره از نی ریز در ششدانگ یک باب مغازه  به مساحت34.5 
متر مربع پالک 72 فرعی از 208  اصلی مفروز و مجزا شده از پالک 208 جهت الحاق به 
پالک 208.33.34 واقع در نی ریز بخش 22 فارس خریداری از مالک رسمی آقای محمود 
حیدرقلی زاده 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:1400/06/14 

تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/06/29

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 1400/06/06
ش 70

36513

تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیأت  شماره 140060311005000484  رأی  برابر 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک نی ریز تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای مجتبی کاویانی فرزندغالمرضا 
به شماره شناسنامه 2703 صادره از نی ریز درسه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه  
به مساحت190.14 متر مربع پالک فرعی از 4272  اصلی واقع در نی ریز بخش 22 فارس 
انتقالی از وراث فاطمه خارچی 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:1400/06/28 

تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/07/12

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 1400/06/18
ش 74

36598

 آگهی موضوع ماده 3 قانون

وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های 

فاقد سند رسمی
شماره140060311023000150-  رأی  برابر 
1400/04/09 هیأت اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
مالکانه  تصرفات  زرین  دشت  ملک  ثبت 
بالمعارض متقاضی خانم مرضیه رضائی فرزند 
صادره   1502 شناسنامه  شماره  به  غالمرضا 
به  باب خانه  از حاجی آباد در ششدانگ یک 
مساحت 163.78 متر مربع پالک 1617 فرعی از 
7286 اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 7286 
اصلی قطعه 8  بخش 12 فارس شهرستان زرین 
دشت واقع در حاجی آباد خریداری مع الواسطه 
از مالک رسمی آقای علی قلی شجاعی محرز 
گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود. در 
سند  صدور  به  نسبت  اشخاص  که  صورتی 
باشند،  داشته  اعتراضی  متقاضی  مالکیت 
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:1400/06/14 
تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/06/28

خلیل مرادخواه

رئیس ثبت اسناد و امالک زرین دشت

- مورخ 1400/06/09
ش 2692

36531

برابر رأی شماره139960311023000072 - 1399/04/27 هیأت اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زرین  دشت تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
ایرج بسطامی فرزند نعمت به شماره شناسنامه 9 صادره از زرین دشت در یک باب 
خانه به مساحت 459 متر مربع پالک 1 فرعی از 7977  اصلی قطعه 8 بخش 12 فارس 
شهرستان زرین دشت واقع در حاجی آباد خریداری مع الواسطه از مالک رسمی آقای 
امیرقلی دولت خواه 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:1400/06/28                            تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/07/11

خلیل مرادخواه - رئیس ثبت اسناد و امالک زرین دشت

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

1400/06/23
- مورخ 

ش 2706

36531

شرکت سیمان سفید نی ریز در نظر دارد انجام عملیات تسطیح، 

دپوسازی، بارگیری و جابجایی مواد )سنگ آهک، سنگ گچ، کلینر، 

کائولن، فلورین، پودر سنگ )R3(،  نخاله های ساختمانی، ضایعات 

نسوزکاری، کوتینگ و...( در محدوده سایت کارخانه سیمان سفید 

نی ریز بوسیله یک دستگاه لودر L120 ) یا معادل آن ( را به شرح 

مندرج در اسناد مناقصه به مدت یکسال از طریق مناقصه عمومی 

به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. لذا از افراد حقیقی و حقوقی 

دارای تأیید صالحیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دعوت به 

عمل می آید . ضمنًا متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد 

مناقصه به سایت

  WWW.NEYRIZCEMENT.COM 

یا امور بازرگانی شرکت در محل کارخانه مراجعه نمایند .

اداری روز  شنبه  پایان وقت  پیشنهادات  آخرین مهلت تحویل 

مورخ 1400/07/03 می باشد. سایر شرایط در اسناد مناقصه درج 

گردیده است و در صورت نیاز به اطالعات بیشتر با شماره تلفن های 

8-53830006 - 071 داخلی های 237 و 296 تماس حاصل فرماید .  

امور بازگانی شرکت سیمان سفید نی ریز 

آگهی مناقصه شماره 06-1400/م ن )نوبت دوم(
36617.د.4

مغازهاجارهای
مغازهایواقعدرپاساژالله
سرخ،طبقههمکف،مغازهدوم
سمتراستبهمتراژبه30متر
مربعاجارهدادهمیشود.
09380617543
09054032621

1/36606

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1400/02/21 و نامه شماره 

نی ریز  شهرستان  بهزیستی  اداره   1400/05/20 مورخ   224/926/00/1506

تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

- محل شرکت در واحد ثبتی نی ریز به آدرس: شهرستان نی ریز ، بخش مرکزی ، شهر 

نی ریز، محله شهاب ، بلوار ولی عصر، بلوار استقالل، پالک 0، طبقه همکف، کدپستی: 

7491793894 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید. 

- سرمایه مؤسسه از 50000000 ریال به 500000000 ریال )معادل پانصد میلیون 

ریال( افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید.

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

مؤسسه غیر تجاری به شماره ثبت 126 و شناسه ملی 14006467666 

آگهی تغییرات مؤسسه کوثر معرفت نی ریز 

ی:
گه

 آ
سه

شنا
11

93
60

0

36632

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1400/03/20 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد:

- اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای مختار پارسائیان به شماره 
ملی 2559391406 و آقای نوراله صداقتیان به شماره ملی 2559391384 و آقای 
به  طهماسبی  آقای جالل الدین  و  ملی 2559812908  شماره  به  زارعی  اشکبوس 
شماره ملی 2559818353 و آقای سلمان بیات به شماره ملی 2559833875 و آقای 
مرتضی بیات به شماره ملی 2559390809 و آقای قیطاس رحماندوست به شماره ملی 

2559391236 به عنوان اعضاء اصلی هیأت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند.
- آقای داریوش بیات به شماره ملی 2559798204 و آقای مصیب سعادتیان به شماره 
ملی 2559824541 به سمت بازرسان اصلی و آقای حسن صالح زاده به شماره ملی 

9846691 255 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.

- ترازنامه و صورتهای مالی سال 1399 تصویب گردید.

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

شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 139 و شناسه ملی 10860452103 

آگهی تغییرات شرکت متحده چاه سوار آغا 

ی:
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به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1400/03/22 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 
- سمت اعضاء هیئت مدیره بشرح ذیل تعیین گردید: آقای نوراله صداقتیان به شماره ملی 
2559391384 به عنوان رئیس هیأت مدیره آقای قیطاس رحماندوست به شماره ملی 
2559391236 به عنوان نائب رئیس هیأت مدیره آقای مختار پارسائیان به شماره ملی 
2559391406 به سمت عضو اصلی هیأت مدیره ومدیرعامل آقای اشکبوس زارعی به 
شماره ملی 2559812908 به سمت عضواصلی هیأت مدیره آقای جالل الدین طهماسبی 
به شماره ملی 2559818353 به سمت عضو اصلی هیأت مدیره آقای سلمان بیات به 
شماره ملی 2559833875 به سمت عضو اصلی هیأت مدیره آقای مرتضی بیات به شماره 

ملی 2559390809 به سمت عضو اصلی هیأت مدیره
- کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و 
عقوداسالمی با امضاء مختارپارسائیان به اتفاق نوراله صداقتیان و در غیاب ایشان قیطاس 
رحماندوست همراه با مهر شرکت معتبر می باشد . نامه های عادی و اداری با امضاء مختار 

پارسائیان همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

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

شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 139 و شناسه ملی 10860452103

آگهی تغییرات شرکت متحده چاه سوار آغا 

ی:
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کارت ملی  به نام آقای خلیل صحراگرد 
گم شده است. از یابنده تقاضا می شود با 

شماره  زیر تماس حاصل فرماید
09176788238

ده
مش

گ

2/36605
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جدول هفته گذشتهجدول سودوکو شماره   351
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فروش باغ انجیر  ۲۰۰۰ متر زمین منبع آب  سند ثبتی 

۵۰ درخت ودویست متر تا جوی آب در بید بخون بفروش 

می رسد ۰۹۱۷۳۱۷۳۷۹۷

فروش باغ انجیر

2/36619

دعوت به همکاری
 فست فود نارمیال

 نیازمند دو نفر خانم منشی و نیروی خدماتی با حقوق و مزایا
جهت هماهنگی به صورت حضوری از ساعت 18 تا 23 به 

نشانی خیابان طالقانی، قبل از میدان بیمارستان روبه روی 
شیرینی فروشی ترنج مراجعه نمایید. 2/36620

زمینی به متراژ 189 مترمربع واقع  در خیابان 

 تختی با قیمت عالی به فروش می رسد.

09177304257 فنونی ی
وش

فر
ن 

می
ز

2/36621

45مترمغازه تجاری بربلوارولیعصر روبرو الستیک 
افروزمناسب برا ی تمام مشاغل پردرآمدخصوصًا دررابطه با 

اتومبیل همراه با سوئیت
قیمت کارشناسی متری35میلیون بامشتری واقعی کنارمیام  

زه حتی طی سه قسط به مدت یک سال تمام 09170617169
غا

ش م
رو

ف
 

2/36622

اجاره 

اجاره دو واحد ساختمان آماده جهت مطب 
 پزشک واقع در مرکزشهر
09375613700 2/36623

متراژ 1۴6متر مربع/ طبقه 2 /  سه خواب )2 عدد 
دوبلکس، 1 عدد همکف( / پارکینگ62 مترمربع  / 
 تراس 50 مترمربع / دوبلکس 61  / سند تک برگ

 بلوار شهید زردشت  خیابان صدوقی کوچه ۴ 
09386380236 محمدیان نه

خا
ش 

رو
ف

2/35920

دعوتبههمکاری
بهدونفرکادرخانمبافن
بیانباالوواردبهکاردر
سالنآرایشگاهنیازمندیم.
53838194/09178680291

1/36573

اینترنتپلنگان
راهاندازیشد
ثبتناموراهاندازی:

07153833827)هدایتی(
***/1
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neyrizanfars.com
info@ neyrizanfars.ir
                 @ neyrizan.fars

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

 خواص خوردنی های سیاه:
- شاتوت: تقویت سیستم ایمنی

- خرما: ضدیبوست، دشمن کم خونی
- تخمه آفتابگردان: پیشگیری از عفونت

- شکالت تلخ: تقویت هوش
- چای: کاهش میکروب های دهان

- مویز: ضد پوسیدگی دندان

 خواص جادویی فلفل:
هضم کننده غذا - افزایش میل جنسی - چربی سوزی 
قوی - کاهش غلظت خون - بهبود گردش خون - کاهش 
چربی خون - محرک و مقوى معده - کاهش درد و ورم بند 

و مفاصل.

 پیاز برش خورده را در یخچال بگذارید تا میکروبهای 
یخچال را جذب خودش کند!

پیاز مانده در یخچال را مصرف نکنید. چون موجب عفونت 
چشم، روده و معده می ش ود!

   نشانه های پرفشاری خون:
 سردرد یا احساس پری در سر - کشیدگی عروق- سرخی 
چشمها و صورت - شنیدن صدای همهمه وار در گوشها - 

جهش نبض
البته ممکن است پرفشاری عالمتی هم نداشته باشد.

 عادت های پسندیده برای معده  خالی:
انجام یک سری از کار های سالم با معده  خالی، راه بسیار 
خوبی برای شروع روز و داشتن یک سبک زندگی سالم 

است. 
آب بنوشید - میوه بخورید - یوگا تمرین کنید - بدنتان را 
بکشید - ورزش هوازی انجام دهید - موسیقی آرامش بخش 

گوش دهید.

  با نشانه های »کبد چرب« آشنا شوید:
1- پرخوری می کنید. 2- چربی شکمی دارید. 3- کلسترول 
باالیی دارید. 4- دیابت دارید. 5- فشارخون باالیی دارید. 
6- یکی از اعضای خانواده تان مبتال به این بیماری است. 
7- دائمًا احساس خستگی می کنید. 8- در سمت راست 
باالی شکمتان احساس درد می کنید. 9- احساس گیجی 

می کنید.
10 - مشروبات الکلی می خورید.

حتمًا در صورت مشاهده این عالئم به پزشک مراجعه کنید.

  قلم گاو مناسب برای ساختن ماهیچه ها
آمینو اسیدهای موجود در قلم و آب قلم می تواند به تحریک 

ساخت پروتئین عضالنی کمک کند.
و  تعمیر  مداوم،  رشد  برای  ماهیچه ای  پروتئین  سنتز 
در  است.  ضروری  اسکلتی  عضالنی  توده های  نگهداری 
مطالعه ای که به بیماران سالم و بیماران مبتال به سرطان 
خوردن  که  دریافتند  محققان  می کند،  نگاه  تخمدان 
آمینواسیدها به تحریک سنتز پروتئین عضالنی و کاهش 
التهاب کمک می کند؛ هم در مشارکت کنندگان سالم و هم 

شرکت کنندگانی که تحت درمان سرطان قرار دارند.
البته کسانی که چربی خون دارند، باید بااحتیاط و زیر نظر 

پزشک مصرف کنند.

 تخم مرغ سرشار از سایر ویتامینهای B می باشد و به 
تعادل سطح هورمونها کمک می کند. این امر به کاهش 

استرس که غالبًا کاهش دهنده نعوظ است، کمک می کند.

 تجمع بیش از حد چربی شکم خطرناک تر از تجمع 
چربی در اطراف قسمت های دیگر بدن است. چربی شکم با 
مشکالت بسیار جدی مانند بیماری های قلبی، سکته مغزی 

و دیابت نوع 2 در ارتباط است.

 خوردن شیره انگور مخلوط شده با کمی پودر زعفران، 
برای رفع افسردگی، پرخاشگری و ضعف اعصاب بسیار 

مفید است !
- شیره انگور بسیار مقوی است و برای کسانی که بر اثر یک 
بیماری طوالنی یا عمل جراحی ضعیف شده اند، بسیار مفید 

است.
- شیره انگور درست مانند خود انگور مقدار قابل توجهی 

ویتامین »آ«، »ب« دارد و ضد نفخ است.
- شیره انگور محرک اعمال کبدی است و به خون سازی 

کمک می کند.

 خواب زیاد نشانه تنبلی نیست !
محققان دریافتند نیاز به خواب در افراد متفاوت است و 
به بعضی ژن ها بستگی دارد. بنابراین برخی با 5 ساعت از 
خواب بی نیاز شده و برای برخی خواب زیر 10ساعت معنی 

ندارد.

چند خط سالمتیچند خط سالمتی رابطه جالب مغز با قلب 
تندرست

پژوهشهای علمی نشان داده اند که تندرستی 
مطلوب قلبی  عروقی سودمندی هایی را برای 
تندرستی مغز به همراه دارد و ممکن است زوال 

شناختی مرتبط با افزایش سن را کاهش دهد. 
نتیجه  این  به  پژوهشگران  راستا،  همین  در 
قلبی عروقی  مطلوب  سالمت  که  رسیدند 

می تواند به معنای سالمت مطلوب مغز باشد.
از آنجایی که برخی عوامل تأثیرگذار بر سالمت 
قلبی عروقی قابل اصالح هستند، پیشگیری از 
عوامل خطرآفرین قلبی عروقی و دنبال کردن 
زندگی،  ابتدای  از  سالم  زندگی  سبک  یک 
می تواند به کسب بهترین نتایج نه تنها برای 
سالمت  برای  بلکه  قلبی عروقی  سالمت 

شناختی نیز منجر شود.
تنها  نه  قلب  سالمت  بهبود  دیگر،  بیان  به 
امکان پذیر است، بلکه روشی ساده برای بهبود 

سالمت مغز نیز محسوب می شود.

7 عامل خطر آفرین قابل اصالح
انجمن قلب آمریکا 7 عامل خطرآفرین قابل 
اصالح برای سالمت قلبی عروقی را این گونه 

معرفی کرده است:

شاخص  خون،  فشار  کلسترول،  خون،  قند 
توده بدنی، فعالیت بدنی، رژیم غذایی و  سیگار 

کشیدن
اگر به این فهرست توجه کرده باشید، کنترل 
حداقل سه مورد از آنها می تواند اثر چشمگیری 
بر چهار مورد دیگر داشته باشد، به این معنی که 
اگر سالم تر غذا بخورید، ورزش بیشتری انجام 
دهید و سیگار را ترک کنید، شما می توانید در 

واقع موارد زیر را محقق کنید:
- وزن خود را کاهش داده و شاخص توده بدنی 

بهتری داشته باشید.  
- سطوح فشار خون و کلسترول خود را کاهش 

دهید.
- سطوح قند خون را بهبود ببخشید.

بهره مندی از قلبی سالم تر می تواند به معنای 
بهره مندی از مغزی سالم تر باشد. برای تحقق 
بیشتری  بدنی  فعالیت  می توانید  هدف،  این 
داشته باشید، به رژیم غذایی خود توجه داشته 
باشید و سیگار را ترک کنید. اینها نکته هایی 
ساده و قابل انجام برای تقویت سالمت مغز 
و لذت بردن از یک زندگی بهتر و طوالنی تر 

هستند.

نوبت اول: 1400/06/28)افسانه - نی ریزان فارس(

نوبت دوم: 1400/07/04)افسانه-نی ریزان فارس(

قصد  نی ریز  شهرداری  اینکه  به  نظر 

مالی  آئین نامه   13 ماده  باستناد  دارد 

بودجه  اجرای  راستای  در  و  شهرداری ها 

مورخ   274 شماره  مجوز  و   1400 سال 

1400/01/17 شورای اسالمی شهر نی ریز 

و به استناد تبصره 2 ماده 10 قانون زمین 

شهرداری ها  مالی  آیین نامه  و  شهری 

نسبت به فروش امالک مشروحه ذیل از 

طریق آگهی مزایده عمومی اقدام نماید 

عمرانی  طرحهای  جهت  را  آن  عواید  و 

هزینه  شهر  عمومی  نیازمندی های  و 

نماید، لذا از کلیه متقاضیان دعوت بعمل 

می آید با در نظر گرفتن اسناد و شرایط 

ذیل پیشنهادات خود را حداکثر تا تاریخ 

1400/07/17 در پاکت سربسته و الک مهر 

شهرداری  محرمانه  دبیرخانه ی  به  شده 

واقع در خیابان طالقانی تحویل و رسید 

اخذ نمایند. ضمنًا جهت اطالع بیشتر با 

شماره تلفن 5320 داخلی 306 و 307 یا به 

سامانه شفافیت شهرداری نی ریز به آدرس

Shafafiat.neyriz.ir مراجعه فرمایید.

شرایط :

مزایده  در  کنندگان  شرکت  کلیه   -1

می بایست مبلغ سپرده شرکت در مزایده 

را نقداً به حساب 0105692262004 سپرده 

احمد  شعبه  ملی  بانک  نزد  شهرداری 

نی ریزی واریز و فیش مربوطه را ضمیمه 

پیشنهاد نمایند. 

2-به پیشنهادات مخدوش، ناخوانا و فاقد 

سپرده و پیشنهاداتی که خارج از موعد 

شهرداری  محرمانه  دبیرخانه  به  مقرر 

رسیده باشد ترتیب اثر داده نمی شود.

پیشنهادها  قبول  یا  رد  در  3-شهرداری 

مختار می باشد .

4-برندگان مزایده می بایست ظرف مدت 

زمین  بهای  واریز  به  نسبت  هفته  یک 

اقدام  نقدی  صورت  به  شده  خریداری 

نمایند، عدم واریز وجه در مهلت یک هفته 

مزایده  برنده  شخص  انصراف  منزله  به 

می باشد. بدیهی است در صورت عدم اقدام 

الزم از ناحیه خریدار سپرده آنها به نفع 

شهرداری ضبط خواهد شد .

5-چنانچه نفرات اول، دوم و سوم مزایده 

حاضر به انعقاد قرارداد نشوند، سپرده آنها 

به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد 

شد.

6-سند رسمی مالکیت صرفًا به نام شخص 

برنده مزایده انتقال داده خواهد شد و الغیر.

7- امالک با وضعیت و اوصاف موجود با 

اطالعات مندرج در آگهی مزایده به فروش 

می رسد و شهرداری در رابطه با آبرسانی 

هزینه  و  اخذ  و  قطعات  به  برق رسانی  و 

هیچ گونه  و...  گاز  و  برق  آب،  انشعاب 

مسئولیتی ندارد.

8- در صورتیکه در اندازه زمین ها تغییراتی 

ایجاد گردد براساس قیمت برنده مزایده 

محاسبه و اخذ می گردد.

9- کلیه هزینه های نقل و انتقال و درج 

آگهی و کارشناسی بعهده برنده می باشد.

منع مداخله  قانون  مزایده مشمول   -10

کارکنان دولت می باشد.

11- بازدید از ملک یا امالک با هماهنگی 

شهرداری مقدور می باشد و ارائه پیشنهاد 

شرکت در مزایده به منزله بازدید از ملک 

توسط شرکت کننده می باشد.

12- کمیسیون عالی معامالت رأس ساعت 

9 صبح یکشنبه مورخ18 /1400/07 برگزار 

می گردد و شرکت در جلسه کمیسیون 

می باشد  آزاد  دهندگان  پیشنهاد  برای 

شرکت  از  دیگری  دعوت  هیچ گونه  و 

کنندگان به عمل نخواهد آمد.

حداکثر  می بایست  مزایده  برندگان   -13

هفت روز پس از اعالم نظر کمیسیون عالی 

وجه  حساب  تسویه  به  نسبت  معامالت 

مربوطه به امالک به صورت نقدی اقدام 

نمایند، در غیر این صورت سپـــرده آنان 

به نفع شـهرداری ضبط می گردد.

جهت  می بایست  شرکت کنندگان   -14

خرید اسناد مزایده مبلغ 500/000 ریال به 

ملی  بانک  نزد  حساب0110317436000 

شعبه احمد نی ریزی واریز و فیش مربوطه 

را جهت تحویل و خرید اسناد مهر شده به 

امور مالی شهرداری تحویل نمایند. 

15- ترتیب قرار دادن اسناد و مدارک توسط 

زیر  شرح  به  مزایده  در  شرکت کنندگان 

است. 

1-15 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( 

طور  به  قیمت  پیشنهاد  برگ   :15-2

صحیح و بدون قید و شرط و با درج رقم 

پیشنهادی به عدد و به حروف. در پاکت 

)ب(

پاکتهای )الف( و )ب( پلمب شده در پاکت 

)ج( قرار میگیرد و به صورت الک و مهر شده 

محرمانه  دبیرخانه ی  به  مقرر  مهلت  در 

شهرداری تحویل می گردد.

نام  و  نام  از  غیر  به  عبارت  هرگونه  درج 

خانوادگی و شماره تماس شرکت کننده بر 

روی پاکت )ج( موجب ابطال و رد درخواست 

شرکت کننده خواهد شد.

امور مالی شهرداری نی ریز

آگهي مزایده مرحله اول  امالک شهرداري ني ریز 
18/35811د

شماره: 4420/ م الف
شناسه آگهی :1194082

 شستن سبزی ها با مایع ظرفشویی می تواند موجب 
آسیب به بدن شود. مگر این که پس از آن با آب به خوبی 

شسته شود.

   اگر کودک دائمًا خرخر می کند، به پزشک مراجعه 
کنید. زیرا لوزه ها ممکن است به حدی بزرگ شوند که 
زمان بیداری نیز تنفس از راه بینی را مشکل کنند. این 

کودکان غالبًا صبح  بی حال و خسته خواهند بود.

 کدامیک از کودکان نیاز بیشتری به مولتی ویتامین 
دارند؟

- کودکانی که در سن یک سالگی از شیر مادر محروم 
می شوند.

- کودکانی که تماس کافی با نور خورشید ندارند.
- غذاهای گوشتی و پروتئینی کم می خورند و مصرف 

مستمر لبنیات جزو عادات غذایی خانواده نیست.
عطوفت  و  توجه  از  محروم  یا  و  اشتها  کم  کودکان   -
خانواده که به مقدار کافی منابع مهم ویتامین را دریافت 

نمی کنند.
کودکانی که بدغذا هستند یا به لبنیات عالقه نداشته و یا 

به آن حساسیت دارند.

 نوشیدن چای سیاه می تواند احتمال ابتال به سرطان 
ریه را در افراد سیگاری کاهش دهد.

 عوارض استفاده بی رویه از تردمیل: 
ساییدگی زانو، شل شدن عضالت بدن، کمر درد، واریس

 دود سیگار باعث عفونت گوش در کودکان می شود!
سیگار یکی از عوامل مؤثر در ایجاد عفونتهای گوش در 
کودکان است. از نظر علمی نیز ثابت شده در خانواده ای 
که پدر، مادر یا یکی از اعضای خانواده سیگار می کشند، 
کودکان این والدین در مقایسه با خانواده ای که سیگاری 

نیستند، بیشتر دچار عفونتهای گوش می شوند. 
ماده نیکوتین موجود در دود سیگار که این کودکان 
استشمام می کنند، موجب از بین رفتن مژکهای درون 

بینی شده و به گوش میانی راه پیدا می کند.

   عالئم عفونت کلیه:
فوریت ادرار، سوزش ادرار، حالت تهوع، عالئم مشابه 

آنفلوآنزا، درد کلیه، تب، ضعف.

 یکی از فواید شیره انگور، غلیظ کردن شیر مادر است. 
به همین دلیل اگر شیر مادری رقیق باشد، شیره انگور 

مصرف کند.

  از پوکی استخوان می ترسید؟
 صبحانه تخم مرغ و قارچ )املت( بخورید !

سرشار از کلسیم ، ویتامین D و فسفر است که به افزایش 
پوکی  به  ابتال  از  و  کرده  کمک  استخوانها  استحکام 

استخوان جلوگیری می کند !

 عمیق نفس بکشید!
تنفس صحیح باعث می شود اکسیژن الزم برای رشد در 
اختیار بدن قرار گیرد. فقط تنفس عمیق مؤثر به شمار 

می رود.

 حبوبات، دارای مواد قندی، پروتئین ها و الیاف مفید 
هستند؛ ولی هضم الیاف دشوار است!

برای حل این مشکل، حبوبات خشک را حداقل 4 ساعت 
در آب بخیسانید.

 پیشگیری از فقر ید در بدن :
ید به وفور در میگو یافت می شود. هر 85 گرم میگو 35 
میکروگرم ید دارد. شما نه تنها این ماده معدنی را از میگو 
دریافت می کنید، بلکه مقادیر مناسب کلسیم و پروتئین 

را نیز به بدنتان می رسانید.

 خواص نان جو:
کمک به الغری، مفید برای کم خونی، کمک به سالمتی 
قلب، کمک به آرامش اعصاب، جلوگیری از سفید شدن 

مو، کمک به حفظ شادابی پوست

 فواید لیموترش برای افراد مختلف:
- خانمها :  کاهش عفونتهای رحمی

- آقایان: جلوگیری از تعریق زیاد بدن در تابستان
- کودکان:  افزایش اشتها نسبت به مواد غذایی مفید و 

سالم

 بدترین غذاها برای تندرستی دندان را بشناسید!
  قهوه،  فندق،  آب یخ، چای داغ،  نوشابه،  آبنباتها،  غذاهای 

اسیدی.

به محض 
بلند شدن از 
خواب قهوه 
و چای تیره 

ننوشید
نام  به  هورمونی  بدن  صبح ها، 

کورتیزول ترشح می کند. 
این هورمون به بدن نشاط و انرژی 
قهوه  و  و  تیره  چای  اما  می دهد؛ 
کافئین  زیادی  مقادیر  حاوی  که 
است، باعث ایجاد اختالل در تولید 

کورتیزول می شوند. 
بنابراین حتی اگر عادت به نوشیدن 
 9:30 ساعت  از  پس  دارید،  قهوه 

صبح آن را بنوشید. 
کورتیزول شما را به طور طبیعی 

بشاش و باهوش نگه می دارد.

بدین وسیله از کلیه اعضای انجمن صنفی کارفرمایی 

مذکور دعوت به عمل می آید در جلسه مجمع عمومی 

عادی که رأس ساعت 10:30 صبح روز چهارشنبه 

مورخ 21 مهرماه1400 در محل انجمن صنفی واقع در 

بلوارامام رضا، پایانه بار نی ریز  تشکیل می گردد حضور 

به هم رسانند.

دستور کار جلسه :

1- انتخاب هیئت مدیره انجمن صنفی 

2- انتخاب بازرسان انجمن صنفی

3- ارائه گزارش مالی1399

تذکر: داوطلبان عضویت در انجمن صنفی می توانند 

ظرف مدت 15 روز از انتشار آگهی جهت ثبت نام به دفتر 

انجمن صنفی واقع در پایانه بار نی ریز مراجعه نمایند.

هیئت مدیره انجمن صنفی کارفرمایی 
حمل و نقل کاالی نی ریز، 

استهبان و بختگان

آگهی تشکیل مجمع عمومی عادی انجمن صنفی کارفرمایی 

حمل و نقل کاالی نی ریز، استهبان و بختگان

6/36628
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پای درس عالمه محمد تقی جعفری

 علی مرد است و مردان 
را دوست دارد!

درسهای اخالقی

مرحوم عالمه محمد تقی جعفری نقل 
می کردند:

مورخ الدوله  مرحوم  نوه های  از  یکی 
سپهر -نویسنده کتاب ناسخ التواریخ- به 
منزل ما آمد و اظهار داشت در شب عید 
غدیر در منزلی در شمال تهران، جشنی 
برقرار است و عالقه مندم شما هم در آن 

شرکت کنید.
گفت: در این جشن تعداد زیادی از رجال 
تصور  من  و کشوری هستند.  لشکری 
می کنم که اگر شما تشریف بیاورید و در 
آن محفل، مطالبی نیز بفرمایید، مؤثر 

واقع شود.
و  بزرگ  برگزاری جشن، منزلی  محل 
تقریبًا جنگل مانند بود و بخش هایی از 
آن، به صورت آب نماهای بسیار بزرگ 
بود و به هرحال، باغی بود که کمتر نمونه 

آن را دیده بودم.
وارد جلسه شدیم. دیدم سالنی بسیار 
بزرگ است که انواع و اقسام میوه ها و 
شیرینی ها جهت پذیرایی از حضار در آن 

چیده شده است.
در ادامه برنامه برخی آمدند و در وصف 
امیرالمؤمنین)ع( اشعاری خواندند. برخی 
از شعرها خوب بود و برخی نیز سطحی 

نداشت...
من دیگر خسته شده بودم و بنا داشتم 
که بلند شوم که از در مجلس، سّیدی با 
و حتی  شد  وارد  ساده  بسیار  ظاهری 
کفش خود را برداشت و به داخل آورد که 
البته در آن جا این کار، خالف عادت بود 
و پیدا بود که صاحب مجلس و تعدادی 

دیگر ناراحت شده اند.
عموم حضار به سید نگاهی تحقیر آمیز 
داشتند. کسی به او احترامی نگذاشت، 
ولی من در مقابلش به احترام برخاستم و 

او نیز سری تکان داد.
و  طمأنینه  یک  با  و  بود  جوان  سید، 
اطمینان خاصی بر روی زمین نشست و 
کسی هم تعارف نکرد که روی صندلی 

بنشیند.
و  رسید  اشعرالشعرا  به  نوبت  باالخره 
از او دعوت کردند که بیاید و اشعارش 
با یک طمطراقی  را بخواند. این شاعر 
آمد و شروع به قرائت اشعار نمود. وقتی 
بیت اول را خواند هر چند بد نبود ولی 
سید یک اشکال جدی به آن وارد کرد. 
اشعرالشعرا محل نگذاشت و بیت دوم 
را خواند. دوباره سید ایراد گرفت. شاعر 
همچنان توجه نمی کرد. وقتی بیت سوم 

را خواند، سید گفت: این هم اشکال دارد.
شاعر عصبانی شد و گفت: چرا؟ سید 
گفت: خب، این را اول می پرسیدی، االن 

برایت توضیح می دهم.
سید بحثی از معانی بیان و صنایع ادبی را 

به صورت خیلی خالصه بیان کرد...
دیدم که دریایی است بیکران... چند نفر 
از حضار آمدند و احترام کردند و به زور 

سید را به باالی مجلس بردند.
در این هنگام یکی از حضار به سید گفت: 
اواًل خوش آمدید، هر چند که نمی دانیم 

چطور آمدید. دوم این که آیا خودتان هم 
شعر می گویید؟

سید گفت: گاهی اوقات. 
گفتند: می شود یکی از سروده های خود 
را بخوانید؟ گفت: آری و حتی می توانم 
همین االن شعر تازه بگویم. گفتند: پس 
بفرمایید. گفت: نه، چرا که ممکن است 
بگویید این اشعار را قباًل گفته ای. شما 

بگویید که چه بسرایم؟
به  نگاهی  اعجاب آمیز  حالت  با  آنها 
یکدیگر کردند و گفتند: غزلی بگویید 
در مدح امیرالمؤمنین که دو بیت اول 
عاشقانه باشد و بیت سوم این باشد که 
گلستان  کند،  نگاه  به خاری  علی  اگر 
می شود و بیت چهارم این باشد که اگر 
معصیت کاران عالم حتی فرعون، توسل 
به علی پیدا کنند، بهره مند می شوند. 
خالصه، محدوده را برای او خیلی تنگ 

کردند.
سید قبل از شروع نگاهی به حضار کرد 
که کسی اشعار او را ننویسد. من زیر عبا 
خودکار و کاغذ را آماده کردم تا اشعار را 
یادداشت کنم. فهمید اما اعتراضی به من 

نکرد. سید شعر را این گونه آغاز کرد:
گر شمیمی ز سر ُطّره جانان خیزد

تا قیامت ز صبا، رایحه جان خیزد
واله ام من که چو ازخواب، تو بیدار شوی

زچه رو، از سِر چشماِن تو مژگان خیزد؟
علِی عالِی اعال که ز بیم نهلش

روح از کالبد عالم امکان خیزد
گر به خاری کند از قاعده لطف، نظر

از ُبِن خار، دو صد روضه رضوان خیزد
گر زند دست به دامان والیش، فرعون

از لحد با دو کف، موسی عمران خیزد
داورا! دادگرا! جانب »جّدا« نظری

کز پی مدح تو چون بحر، به طوفان خیزد
...

معلوم شد که اسمش جّدا و قمی است.
به  شعر، سید خطاب  خواندن  از  پس 
این  از  علی)ع(  آقایان!  گفت:  حاضران 
جلسات که دور هم بنشینید و انواع غذاها 
را بخورید و چند بیت هم شعر بخوانید، 
راضی نیست. علی مرد است و مردان را 
دوست دارد. اگر مرد هستید و مردانگی 
دارید بروید سراغ محرومان، دردمندان 
مورد  که  کسانی  همان  یعنی  فقرا.  و 
عنایت علی بودند. این جا نشسته اید و 
غذاها، شیرینی ها و شربت های خوشمزه 
فکر  و  خانه  می روید  بعد  می خورید 
می کنید که در مدح علی شعر گفته اید. 
صریح بگویم که باید وضعتان را عوض 

کنید و بروید سراغ محرومان جامعه!
این را گفت و کفش خود را برداشت و از 

مجلس بیرون رفت.
پس از رفتن او تا مدتی همه ُبهت زده 
بودند... آن شب شاهد بودم که تعدادی 
آقای  می کردند.  گریه  بسیار  آنها  از 
سپهر، بعدها می گفت: تعدادی از آن ها 
زندگی شان را تغییر دادند و رفتند و به 

رسیدگی به محرومان پرداختند.
برگرفته از پیج اینستاگرام وارثون

بچه ها سالم
به کوشش سمیه نظری 

روزی در یک جنگل بزرگ، چیز گردی پیدا 
بعد یک دفعه صدا کرد و شکست....  و  شد... 

ًتَرق!!! 
و یک جوجه با دهن باز افتاد بیرون.

آن دور و برها پرنده ای النه نداشت و هیچ کس 
جوجه  یک  از  باید  جوری  چه  نمی دانست 

نگهداری کرد.
این جوری؟...شاید هم این جوری؟! 

را  اسمش  داشتند.  دوست  را  جوجه   همه 
گذاشتند »بچه«؛ بچه ی همه.

برایش  می خواست  کاری  هر  همه«  »بچه ی 
انجام می دادند...

اگر خوراکی می خواست!!
یا اگر بازی می خواست...!!

کم کم داشت بزرگ می شد...
گاهی بع بع می کرد...
گاهی مومو می کرد...!

گاهی جیک جیک می کرد...!!
گاهی قدقد می کرد...!!!

»بچه ی همه« همه کار بلد بود؛ چز پرواز!
یاد  پروازکردن  او  به  می خواستند  بزرگترها 

بدهند اما چه جوری؟...

فایده ی نداشت!!... فایده ای نداشت...!!
یاد  کردن  پرواز  نمی خواست  همه«  »بچه ی 

بگیرد. شاید هم نمی توانست...
تا حاال پرواز پرنده ای را ندیده بود. 

پاییز آمده بود و هوا داشت سرد می شد. همه 
آماده ی  تا  می رفتند،  النه هایشان  به  کم کم 

خواب زمستانی بشوند و بچه تنها ماند!
داشت  بچه  وزید...  که  زمستانی  باد  اولین 
غصه دار می شد که باالی درخت یک پرنده دید، 
درست شکل خودش! با یک نوک کوچک و دوتا 
بال قرمز! چقدر قشنگ! یک پرنده مثل خودش! 
پرنده پر زد و باالتر رفت. بچه نفهمید چطور... 

اما یک دفعه دید پرواز می کند!!
روز بعد پرنده های مهاجر، دو پرنده دیگر را 
دیدند که جلوتر از همه به سمت خورشید پرواز 

می کردند!

بچه همه 

اگر توانستید در دو تصویر زیر ده اختالف پیدا کنید به شما می گویم زرنگ و تیزبین

شاگرد بابا
بابای من دارد  یک گاری دستی 

ُهل می دهد آن را  هر روز یک دستی
یک دست بابایم  در جبهه جامانده 

مادر به من گفته  پیش خدا مانده 
هم میوه هم سبزی در گاری باباست

هم قیمتش ارزان هم تازه و اعالست 
از مدرسه هر روز  با شوق می آیم 

تا عصرها باشم  شاگرد بابام

آشپزباشی

کیک پنبه ای خوش قلق
راضیه یزدی نژاد/ مدرس آشپزی

تخم مرغ: 4عدد
شیر: یک و یک چهارم پیمانه

آرد سفید: دو و یک چهارم پیمانه
کره: 100 گرم

شکر: 220 گرم
بکینگ پودر: 2 قاشق مرباخوری

وانیل: کمی
کره و شیر رو با هم روی حرارت بذارید تا کره باز 

بشه. نیازی نیست که شیر بجوشه. 

تخم مرغ و شکر رو خوب هم بزنید تا حجمش 
دوبرابر و کرمی و کشدار بشه. وانیل رو اضافه کنید.
همچنان با همزن بزنید و  شیر و کره داغ رو بهش 

اضافه کنید. 
بعد آرد و بکینگ پودری رو که سه بار الک شده 
طی سه مرحله بهش اضافه کنید و با لیسک به هم 
بزنید. توی قالبی که چرب کردین و آرد پاشی شده 
بریزید در فر دمای 180 درجه به مدت 45 دقیقه 

قرار بدین.

یادگاران

جمعی از اهالی در منطقه الهور مشکان  / سال 1362
اسامی: 1- شهید حسن داوطلب، 2 عباس حامی 3- شهید علی عباس زاده 4-شهید علی حسین نارنجی 
5- احمد رضوانی 6- زنده یاد حاج ابراهیم عبدالله زاده پدر شهید غالم رضا عبدالله زاده 7- شهید اسحاق 
ولی زاده 8- شهید محمود راحتی 9- زنده یاد غالمحسین عبدالله زاده 10- علی اطمینان 11- حسین 

محمدی 12- زنده یاد حسین عبدالله زاده پدر شهید علی عبدالله زاده

با تشکر از جناب آقای  عباس حامی که عکس را در اختیار ما قرار دادند

36617.د.7

اقالم  دارد  نظر  در  نی ریز  سفید  سیمان  شرکت 

ضایعاتی و راکد انبار خود به شرح زیر را از طریق 

کلیه  از  لذا  رساند.  فروش  به  عمومی  مزایده 

می آید  عمل  به  دعوت  شرایط  واجد  متقاضیان 

WWW.  جهت دریافت اسناد مزایده به سایت

بازرگانی  امور  یا     NEYRIZCEMENT.COM

شرکت در محل کارخانه مراجعه نمایند .

مهلت تحویل پیشنهادات تا پایان وقت اداری روز 

 شنبه مورخ 1400/07/10 می باشد.
 سایر شرایط در اسناد مزایده درج گردیده است و در 

صورت نیاز به اطالعات بیشتر با شماره تلفن های 

8-53830006 - 071 داخلی های 237 و 296 تماس 

حاصل فرماید .  

امور بازگانی شرکت سیمان سفید نی ریز 

آگهی مزایده شماره 03-1400/م ز )نوبت اول(

هنگامه نیایش
طلوع اذان صبحمهشیدیخورشیدی

غروب اذان ظهرخورشید
نیمه شب اذان مغربخورشید

شرعی

52054064712541812190800 صفر28 شهریوریک شنبه
62154064712531811190700 صفر29 شهریوردوشنبه
72254164612521810190700 صفر30 شهریورسه شنبه

82244154611501709180723 صفر31 شهریورچهارشنبه 
 23  06  18  07  17  49  11  46  5  42  4  23 9 صفر1 مهرپنج شنبه
 23  06  18  06  17  48  11  45  5  42  4  23 10 صفر2 مهر جمعه 
 23  06  18  05  17  47  11  45  5  43  4  24 11 صفر3 مهر شنبه

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

زیبایی ها را با هشتگ #شهروند_خبرنگار_نی _ریزان
برای ما به شماره های 09178001808 یا 09177315146 از طریق واتساپ یا تلگرام

ارسال کنید
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                 @ neyrizan.fars

کافه ادبیات
 به کوشش فاطمه زردشتی نی ریزی

برگی از تاریخ

تا پایان سال 1353 که عراق، زیر فشار ناچار 
شد نظر ایران را درباره شط العرب )اروند رود( و 
مرزهای زمینی بپذیرد، ارتش وسیله ای برای 
پیشبرد سیاست خارجی شاه و کسب حقوق 
ایران بود. ولی از آن پس وضع وارونه شد و 
سیاست خارجی ایران، چه در خاورمیانه و چه 
در اقیانوس هند، می بایست به هر نحوی شده 
توجیهی برای گسترش روزافزون ارتش باشد.

این که فرماندهان نظامی درباره شیوه اداره 
ارتش چه می اندیشیدند، روشن نیست. در 
یادداشتهای َعَلم به مناسبت مرگ ارتشبد 
خاتمی - داماد شاه و فرمانده نیروی هوایی - 
نکته هایی، هرچند به ابهام، مطرح شده است 
که خواننده را سخت به شگفتی و به میان 
آوردن پرسشهای بسیاری بر می انگیزد. روز 
جمعه 21 شهریور 1354، خاتمی که چند 
اسکی  برای  تعطیل  روزهای  در  بود  سالی 
آبی به دریاچه سد دز می رفت، هنگام پرواز 
با گالیدر ناگهان چندین بار به صخره های 
کنار دریاچه خورد و جان سپرد. خاتمی از 
نزدیکان و سرسپردگان شاه به شمار می آمد 
و در اَمرداد 1332 با خلبانی هواپیمایی که 
شاه را به بغداد برد، در عمل وفاداری خود را 
ثابت کرده بود. َعلم مطمئن بود که این رویداد 
شاه را بسیار متأثر کرده است و روز بعد به او 
پیشنهاد کرد کمیسیونی از سوی ارتش برای 
بررسی علت این حادثه تعیین شود، به ویژه 
که روایتهای ضد و نقیضی درباره آن به گوش 
می رسید. از یک سو گفته می شد که باد او 
را به صخره زده است و از سوی دیگر برخی 
می گفتند که بادی در میان نبوده و بالهای 
باره جدا شده و خاتمی مانند  گالیدر یک 
سنگ پایین افتاده است. شاید هم خرابکاری 
را  َعلم  پیشنهاد  شاه  است.  بوده  میان  در 
پذیرفت و دستور داد ارتش کمیسیونی را 
مأمور رسیدگی به این امر کند. ولی در ضمن 
می افزاید: »...اگر خود بدون بال پایین افتاده 
بالهای خود  باعث آن نبوده، خودش  باد  و 

را باز کرده و قصد خودکشی داشته است. 
عرض کردم: او که از چیزی ناراحتی نداشت. 
ناراحت  اخیر  ماه  دو  یکی  چرا،  فرمودند: 
بود..« )یادداشت شنبه 22 شهریور 1354(. 
هیچگونه  شاه  چرا  که  بود  تعجب  در  َعَلم 
ناراحتی از خود نشان نمی دهد و چند شب 
بعد که سر شام شهبانو فرح بی احتیاطی های 
شاه در راندن هواپیما و هلیکوپتر و سرنوشت 
خاتمی را یادآور شد... جای تعجب است که باز 
شاهنشاه تکرار فرمودند که این اواخر خاتمی 
وضع روحی متعادلی نداشت...« )یادداشت 

26 شهریور 1354(.
یک هفته بعد شاه راز خود را برای َعَلم فاش 
مرحوم  همچنین  و  ارتش  به  »راجع  کرد: 
ارتشبد خاتمی مسائلی فرمودند که به نظرم 
دیگر خیلی زیاد محرمانه است و باید با من به 
خاک برود. البته شاهنشاه روی ارتش خیلی 
حساب می کنند و جزئیات امور ارتش و امرای 
ارتش و همه چیز را در قلب خود می دانند که 
واقعًا مایه حیرت است.« )یادداشت 3 مهر 

.)1354
چندی بعد هویدا نخست وزیر، یکی از دوستان 
خاتمی را که با َعَلم نیز بسیار نزدیک بود، برای 
تحقیق درباره دارایی خاتمی فرا خواند و این 
شخص به وسیله َعَلم از شاه کسب تکلیف کرد 
و شاه با این دیدار موافقت نمود )یادداشت 30 

مهر 1354(. 
چند ماه پس از آن باز هم شاه موضوع دارایی 
خاتمی را که گفته می شد حدود صد میلیون 
دالر است پیش کشید. ولی َعلم چنین رقمی 
را گزاف دانست. با این همه خود َعلم نیز در 
تردید بود چون، »... معمواًل شاهنشاه بدون 
ولی  نمی فرمایند.  چیزی  تعمق  و  مطالعه 
اعتقاد داشتند که اگر مدرکی دالِّ بر سوء 
استفاده خاتمی به دست بیاید، اموال او باید 
به نفع دولت ضبط شود« )یادداشت 11 دی 

.)1354
مرگ خاتمی به احتمال زیاد اتفاقی بود و 

این  منکر  که  شاهدی  و  مدرک  هیچگونه 
مدعا باشد در دست نیست. ولی این که شاه 
تا این اندازه نسبت به این رویداد بی اعتنا و به 
دنبال پیدا کردن مدرکی علیه خاتمی باشد، 
به راستی شگفت انگیز است. به ویژه که شاه 
به سوءاستفاده اطرافیان خود چندان اهمیتی 
نمی داد و چه بسا آن را برای در دست داشتن 
به  می دانست.  نیز  سودمند  کسان  اینگونه 
عنوان نمونه یک بار َعلم به شاه گزارش داد 
که فالن کس در معامله ای یک میلیون دالر 
کمیسیون خواهد گرفت »... با کمال تعجب 
دیدم اجازه دادند که باز هم معامله را بکنیم.« 
وتعبیر َعلم این است که »شاه انسان کاملی 
است. می خواهد به این شخص کمک شده 

باشد....« )یادداشت 31 مرداد 1352(. 
چنین موردهایی چندین بار در یادداشتهای 
َعَلم ذکر شده و هیچگاه شاه واکنش تندی 
نشان نداده است. حال چه پیش آمدی موجب 
شده بود که در مورد خاتمی با اصرار قضیه را 
پیگیری کند روشن نیست، ولی به هر صورت 
واپسین  در  خاتمی  افسردگی  با  گمان  بی 
ماه های زندگی او و درددل باورنکردنی شاه 
با عَلم درباره ارتش بی ارتباط نیست. با آن 
که َعَلم در این باره بسیار گنگ و سربسته 
سخن می گوید ولی جمله »... اگر این تسلط 
این  و  کشور  این  داخلی  امور  به  شاهنشاه 
جزئیات نبود، نمی دانم امروز کشور ما کجا 
می بود...« بسیار پرمعنا و حاکی از ماجرای 
بسیار مهمی - دست کم از دید شاه - است 
که - شاید هرگز دانسته نشود. شاید هم در 
آن محیط در بسته ]و سّری[، کسی با پرونده 
سازی توانسته بوده است شاه را نسبت به یکی 
از الیقترین فرماندهانش که در شرایط سخت 

در کنار او مانده بود، به ناروا  بدگمان کند.
ادامه دارد

برگرفته جستارگونه ای از:
َعَلم،  یادداشتهای   )1393( علی نقی  عالیخانی، 

جلد اول، تهران: کتاب سرا، صص 82 تا 84

سالهای واپسین حکومت شاهنشاهی

مرگ  پر رمز  و راز داماد شاه
بخش دهم

یک »تو«
وسط این همه دارو

الهه سلطانی
یزد،  ساکن   ،1361 زاده  
و  اقتصاد،  ارشد  کارشناس 

دانشجوی مقطع دکترا. مادرش از کودکی با خواندن اشعار 
حافظ او را با شعر آشنا کرد. پدرش هم طبع شعر داشت. 
اولین شعرش را با یاری پدر نوشت و پس از آن نوشتن را آغاز 
کرد. او گهگاهی متن ادبی هم می نویسد و رمانی در دست 

نوشتن دارد.
نمونه اشعار: تقدیم به همسراِن چشم انتظاِر شهدا:

هرکجا که می روم پیراهنت را می َبرم
مثل گنجشکی میان خانه هایش می پرم

پیُرَهن آری اگرچه ظاهراً مردانه است
بوی یک زن می دهد از بس گرفتم در برم

شب به شب پیراهنت شد آشیان شعر من
سایبانی از خیالت مانده اینجا بر سرم

از سرم هرگز نمی افتد _خیالت تخِت تخت_
خاطرت را بافتم با تارو پود چادرم

راستی! دلتنگی ام در سنگرت جا می شود؟
من که اینجا با خیالت دائمًا همسنگرم…

*******
 زاده  َفصِل بهارم، ُدختِر اردیبهشت

غنچه ای نو وا شده در َمحضِر اردیبهشت
شادی ام را با طبیعت می کنم تقسیم باز

تاجی از گل می ُگذارم بر َسِر اردیبهشت
آسمان موی َمرا آهسته می بافد به ِمهر

شعِر نابی می شوم در دفتِر اردیبهشت
آرزو دارد که بنشیند کنارم ُقرِص ماه

ُبرده دل را از َقَمر این اختِر اردیبهشت
آنقدر حاِل زمین خوب است انگاری که باز

عیِد نوروز آمده در آخِر اردیبهشت
مطمئنًا ُبرده در بازِی زیباترشدن

شرط بندی کرده هرکس بر سِر اردیبهشت
******
ای کاش که دکتر بشناسد مرضم را

یک »تو« وسط این همه دارو بنویسد!

گنجینه های ادب
گلبانوی  

دریا
دکتر مختار کمیلی

پری واری که می گفتند گلبانوی  دریا بود
فریبم داد و دانستم که دیوی بس فریبا بود

خیال آن که جستم اسکناس پر بهایی را 
میان کوچه خم گشتم ولی تکه مقوا بود

به روی جانمازت نقش نقش سکه می بینم
خوشا شیخا که بر آن پرتو نور  اهورا بود

چو دور سبحه ات1 آمد به پایان اهرمن بشکفت
که صد درس  مرا از بر چه زیبا شیخ گویا بود

بدیدم چربیی  را گربه جان جانانه می لیسید
بگفتم بویناک آیا؟ جواب آمد وکال  بود)2(

چو خصم حضرت بوذر هوای فضه در جانت
اگر چه »یکنزون« ورد زبانت بوذر آسا بود)3(

عروس حب دنیا آن چنانت راه ایمان زد 
که گویی مایه لغزش حدیث حب عقبا بود)4(

پی نوشت:
1- سبحه: تسبیح که با آن ذکر گویند.

2- بیت اشاره دارد به این ضرب المثل که گربه دستش به پیه نمی رسد می گوید بو می دهد.
3 - اشاره دارد به ابوذر غفاری، تبعیدی ربذه، که این آیه شعار او بود: والذین یکنزون الذهب 
والفضه و ال ینفقونها فی سبیل الله فبشر هم بعذاب الیم  )توبه /34 ( و کسانی که زر و سیم 
را گنجینه می کنند و آن را در راه خدا هزینه نمی کنند ایشان را از عذابی دردناک خبر ده  
)ترجمه از محمد مهدی فوالدوند(. عده ای در ابتدا شعارشان سبک زندگی ابوذرانه است 

اما بعداً خود از سرمایه داران می شوند. فاعتبروا یا اولی االبصار
4- اشاره دارد به حدیث: حب الدنیا رأس کل خطیئه.

 غلط های متداول در زبان فارسی
از دیدگاه استاد حسن عمید

غیبت:  
ِغیبت  )به کسر غین( به معنی بدگویی کردن پشت سر کسی است و به فتح غین )َغیبت( به 

معنی پنهان بودن و ناپیدا شدن است. کاربرد هرکدام به جای دیگری غلط است.

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

متداول، تهران: انتشارات کتابخانه گوتنبرگ، ص 122.

یک فنجان شعر

زین قند پاریس

ویژه  طنز نی ریزان فارس

سال ششم / شماره:  271
قیمت: 2 قرون

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

ماجراهای من و بی بی
واویال مردم چه 

چش سفید شدن بَخدا
در  دم  که  همانطور  خانم  شوکت 

ایستاده بود گفت:

- تف تو روم بی بی، روم سیا... به جون 

خوُدم، به جون بچام، اگه الزم نداشتم 

اصن حرُفشم نیزدم، ولی خودتون که بِتر 

میَفمین، چن وخته ُمراد سرکار نرفته، 

هیچی تو خونه ندریم، ای پولوَام خو چی 

نی، ولی بازم َیی گوِشی کار ره میگیره...  

و  کرد  نازک  چشمی  پشت  بی بی 

توی  رفت  بیشتر  صورتش  گره های 

هم...

- خیِل خو شوکت، نیخوا اِقد بنالی... تو 

خو میَفمی اگه من داشتم میدادم دیه 

نیخواس اِقد بیگی... حاالم باشه، بینم 

می تونم تا صب برت َیی کاریش کنم یا 

نه...

شوکت خانم بدون اینکه حرف خاصی 

بزند خداحافظی ساده ای کرد و رفت...

شوکت که رفت، رو کردم به بی بی...

- بی بی شوکت چی می گه؟ 

بی بی همانطور که اخم هایش توی هم 

بود گفت:

بری  اومَدود  ندیدی؟  بودی  کور   -

ایطو  چرو  مردم  نیدونَم  من  پوُلش... 

ندید بدید شدن؟ چرا بری َیی تومن پول 

ایطو میکنن؟ بوگو زن، تو رو مِن پیرزن 

ُاردی؟  پول  اسم  نکشیدی  َخِجلت 

شدن  سفید  چش  چه  مردم  واویال 

َبخدا... همَسیه ام همَسیا قدیم...

- چرا ازش پول گرفتین بی بی؟ ِکی 

بوده؟ 

بود،  ننه، بری هو مریضیم  پارسال   -

َیی  َیی  دیه  نداشتم،  خونه  تو  قوت 

تومنی اَ شوکت اِسدم!

- َینی از پارسال تاحاال شما هنوز پول 

شوکت خانوم رو پس ندادین بی بی؟

- نع...

- وا، خو چرا بی بی؟ بنده خدا حتمًا نیاز 

داره که اومده دنبال پولش...

- بیخود کرده نیاز دره، بعُدشم میه تو 

وکیل وصی مرُدمی؟ تا من َیی حرفی 

میزنم، بی بی ایطو بی بی اوطو...

- من که چیزی نگفتم بی بی... من فقط 

میگم بهتره وقتی از کسی پول قرض 

تا  برگردونیم  بهش  زودتر  می گیریم 

طرف  شد  لنگ  کارمون  دوباره  اگه 

بهمون اعتماد کنه و قرض بده، بعدشم 

دیدین که این بنده خدا می گفت االن 

شوهرش بیکاره و نیاز داره...

بی بی چشمانش را بست و دهانش را باز 

کرد....

- واااااااااااااای دختر، میگم نَدرم االن... 

َندرم پول، تو زبون آدم حالیت میشه؟  

داشتم خو میداَدُمش... دیه الزم نبود تو 

ِبخی یاد من بیدی...

چیزی  و  بودم  ساکت  دقیقه ای  ده 

نگفتم که صدای تلفن سکوت خانه را 

شکست...

بی بی نیم خیز شد روی تلفن...

شما  موسی  مش  اَلووووو....  اَلووو...   -

َهسی؟ چه َخور؟ شما خوبی خداِرشکر؟ 

قربوُنت برم... ایشاال که سالم باشی و 

ِسَیه ت همیشه رو سر ما باشه. چی چی؟ 

ِمخی بیری ِده خوِنی قاسم؟ هااااا، خوب 

سالمتی.  به  ایشاال  می کنی...  کاری 

کارُتت چیطو شده؟ کار نیکنه؟ هاااا. 

واال من خو اَ کارت سر در نیَیَرم... نه... 

نه... میگم حاال کارُتت کار نیکنه، پول 

الزم دری بیا کارت منه ُبسون، هاااا... 

َیی پن شیش میلیونی توشه. نهههه... 

من خو حاال الزم نَدرم... ماخام چکار؟ 

میه فرقی می کنه؟ اینا چه حرفیه؟ چه 

دس من باشه چه دِس تو باشه... نه... 

اصاًل ِویسا االن خوُدم برت میَیرم...ها... 

اومَدم اومَدم...

بی بی که تلفن را قطع کرد، نگاهم کرد 

و گفت:

- یاد بیگیر... آدم بویه تو جون َهمَسَیش 

باشه!!!!

گالبتون

َجنیفر قوندوزی

یا آنَجلینا قوندوزی؟!
اَ ِک هی، شانس هم نداریم ما. 
کابل  تصرف  هینگام  کاش 
توسط طالیبان، بی آنجا روان 
شده بودم و همراه بی جا شَدگان 
اَمریکا  بی  طیاَره  با  افغان، 

پناهنَده َمی شدم.
َمی پرسید َچرا؟ َمی گویم...

خدایی من خوشتیپ ترم یا این پسره ایرانی؛ سام اصغری؟
مگر این َچه داشته که بریتنی اسپیرز خواننَده و آرِتست 
اَمریکایی را بی همسری َبگرفته؟ من هم َمی توانستم مرد 

َجنیفر لوپز یا آنَجلینا جولی شوم.
فکرش را َبکون؛ عکسهای نجیب قوندوزی َکنار آنها َچقدر 
َپیدا  َنجات  هم  کنَده کاری  از  دیگر  َمی کرد.  معروف  مرا 

َمی کردم.
فقط َیک موشکل وجود داشت؛ اسم و فامیل بریتنی اصغری 
کمی بی او َمی  آید، حتی َمی شود آن را تبدیل کرد بی بریتنی 
َاصغیرز. اما َجنیفر قوندوزی یا آنَجلینا قوندوزی اصاًل در 

دهان چرَخه َنمی کوند.
اصاًل شاید اینها قبول نکونند فامیل بَچه شان قوندوزی شود. 
در این صورت َمی شود که من فامیلم را عوض کونم؛ نجیب 

جولی یا نجیب لوپز؛ َچطور است؟
قبول  را  ایزَدواجی  َچنین  من  هم  راحتی  این  بی  البته 
َنمی کونم. اگر قرار باشد کونسرت َجنیفر قوندوزی برگوزار 
شود، باید با َحجاب کامل و ُبرقع و روبنَده بی روی صحَنه 

روان شود و َنظاره گران مرد و زن از هم جدا باشند.
یا این که آنَجلینا قوندوزی اگر قرار باشد در ِفلم سینمایی 
بازی کوند، فقط من باید در آن ِفلم َشوهرش باشم. اصاًل َچه 

معنی دارد َیک مرد دیگر نقش َشوهرش را بازی کوند؟
نجیب

ماجراهای تبعه موجاز

حکایتهای ُقلمراد
به حضورتان عارضم که اینجانب 
ُقلمراد ُقلمرادیان فرزند مرادُقلی 
ُقلمرادیان متولد و ساکن نی ریز، 
مشکل اصلی مملکت را که باعث 
بی اعتمادی  و  مردم  رنجش 
پیدا  می شود  مسئوالن  به  آنها 
کرده ام. مگر بعد از این همه سال 
مسئوالن نمی گویند بی اعتمادی  
این  کنید؟  جبران  را  مردم 

بی اعتمادی از کجا آمده؟
راهکار  است.  جوابش پیش من 
هم دارم. چون با خر رفت و آمد 
چیزی  می کنید  فکر  می کنم، 
نمی فهمم؟ نخیر عاغا! ما خیلی 
روی  به  ولی  است  حالیمان 

خودمان نمی آوریم.
فرمول  راهکار  این  نکنید  فکر 
که  دارد  پیچیده ای  اقتصادی 
اعتراف می کنم کار ما نیست. ما 
به همین خر خودمان خوشیم و 

کاری به این کارها نداریم.
البته من برای خودم یک فرمول 
اقتصادی ساده دارم و در 60-70 
سالی که از خداوند تبارک و تعالی 
عمر گرفته ام، از آن ضرر ندیده ام و 
کارایی آن بارها برایم ثابت شده. 
این را از پدران مرحومم به ارث 

دارم و اصول آن به قرار زیر است:
1- از سود بانکی و غیر بانکی و 
فرار کن.  بانکها  وام های سودی 

اینها همه اشان دروغ می گویند.
زیادی  سود  دیدی  هرجا   -2
به  بارها  کن.  فرار  می دهند 

هی  که  این  گفته ام:  اطرافیانم 
اعتماد  می کنند  بورس بورس 
نکنید که یک جای کار می لنگد 
و یک روز گند آن در می آید. آدم 
داشتیم که خانه نازنین خودش و 
پدر و مادرش را فروخت و گذاشت 
توی بورس و خوشحالی می کرد 
میلیاردی  چند  سرمایه  که 
هفته  یک  عرض  در  ولی  دارد. 
هوا.  رفت  شد  دود  سرمایه اش 
و  چشیدید  و  دیدید  خودتان 

زبانتان هم سوخت.
3- هرجا حس کردی دندان طمع 
تو تیز شده فرار کن. طمع زیادی، 

خیلی ها را به باد داده.
4- قانع باش.

بگذریم. داشتم می گفتم که من 
مملکت  اصلی  مشکل  راه حل 
و  مردم  رنجش  باعث  که  را 
مسئوالن  به  آنها  بی اعتمادی 

می شود پیدا کرده ام.
قدیمی  َمَثل  یک  راه حل،  این 
سالها  طی  حقیر  که  است 

ُجل  روی  نشستن  و  خرسواری 
خر، به درستِی آن پی برده  و باور 

دارم. آن َمَثل این است:
»خر نخریده، آخور بسته«.

خب این چه ربطی به نارضایتی 
دارد؟  آنها  بی اعتمادی  و  مردم 

می گویم.
آقای مسئول محترم!

همیشه اول خر را بخر و بعد برای 
آن آخور ببند. دولتهای محترم، 
مگولی،  گوگول  نمایندگان 
چرا وقتی تازه بر خر مراد سوار 
شده اید و حتی قبل از آن، هی 
هشت  من  که  می دهید  قول 
تا را 9 تا می کنم، کلید مشکل 
مملکت دست من است، میلیون 
بیکاری  می سازم،  خانه  میلیون 
غرب  پوز  می کنم،  ریشه کن  را 
را به خاک می مالم، تورم را صفر 

می کنم، و چنین و چنان.
دولتها  همه  به  اختصاص  این 
و مجلسها دارد و چپ و راست و 
اصالح طلب و اصولگرا ندارد که 

همه سر و ته یک کرباسند.
آقای عزیز!

تو اول صبر کن سوار خر بشو، 
خر را جلو بران، ببین می توانی، 
نیستی؛  هستی،  بلد  نمی توانی؛ 
می گذارند کار کنی، نمی گذارند. 
بعد که انجام دادی مردم خودشان 
می فهمند.  نیازی هم به این وعده 
و عیدهای تکراری و دهان پرکن 

ندارد.
طرف هنوز یک پایش را نگذاشته 
نشده  سوار  کامل  و  رکاب  توی 
شروع می کند به آخور بستن و 

قول دادن.
اصلی  علت  است  همین 

بی اعتمادی مردم.
سرد  کنده«ی  »کّله  من  از  اگر 
دیده  دنیا  چشیده ی  گرم  و 
می شنوی، این تورم و بیکاری و 
بی مسکنی و تحریم و اعتیاد و فقر 
و هزار تا کوفت و زهر مار مملکت، 
با این دولت و آن دولت و نماینده 

و وزیر و وکیل حل شدنی نیست.
اگر کسی مرِد کار باشد اول باید 
مردم  شدن  فقیرتر  جلو  بیاید 
و  کارگران  بیشتر  بیکاری   و 
گرانی  های ساعتی را بگیرد. وگرنه 
این که می گویند دو ساله تورم 
مصداق  می کنیم،  ریشه کن  را 
همان »خر نخریده آخور بسته« 

می شود. حاال ما گفتیم.
خودتان می دانید و مملکتتان.

امضاء: ُقلمراد

َخر
وآخور
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پای درس عالمه محمد تقی جعفری

 علی مرد است و مردان 
را دوست دارد!

درسهای اخالقی

مرحوم عالمه محمد تقی جعفری نقل 
می کردند:

مورخ الدوله  مرحوم  نوه های  از  یکی 
سپهر -نویسنده کتاب ناسخ التواریخ- به 
منزل ما آمد و اظهار داشت در شب عید 
غدیر در منزلی در شمال تهران، جشنی 
برقرار است و عالقه مندم شما هم در آن 

شرکت کنید.
گفت: در این جشن تعداد زیادی از رجال 
تصور  من  و کشوری هستند.  لشکری 
می کنم که اگر شما تشریف بیاورید و در 
آن محفل، مطالبی نیز بفرمایید، مؤثر 

واقع شود.
و  بزرگ  برگزاری جشن، منزلی  محل 
تقریبًا جنگل مانند بود و بخش هایی از 
آن، به صورت آب نماهای بسیار بزرگ 
بود و به هرحال، باغی بود که کمتر نمونه 

آن را دیده بودم.
وارد جلسه شدیم. دیدم سالنی بسیار 
بزرگ است که انواع و اقسام میوه ها و 
شیرینی ها جهت پذیرایی از حضار در آن 

چیده شده است.
در ادامه برنامه برخی آمدند و در وصف 
امیرالمؤمنین)ع( اشعاری خواندند. برخی 
از شعرها خوب بود و برخی نیز سطحی 

نداشت...
من دیگر خسته شده بودم و بنا داشتم 
که بلند شوم که از در مجلس، سّیدی با 
و حتی  شد  وارد  ساده  بسیار  ظاهری 
کفش خود را برداشت و به داخل آورد که 
البته در آن جا این کار، خالف عادت بود 
و پیدا بود که صاحب مجلس و تعدادی 

دیگر ناراحت شده اند.
عموم حضار به سید نگاهی تحقیر آمیز 
داشتند. کسی به او احترامی نگذاشت، 
ولی من در مقابلش به احترام برخاستم و 

او نیز سری تکان داد.
و  طمأنینه  یک  با  و  بود  جوان  سید، 
اطمینان خاصی بر روی زمین نشست و 
کسی هم تعارف نکرد که روی صندلی 

بنشیند.
و  رسید  اشعرالشعرا  به  نوبت  باالخره 
از او دعوت کردند که بیاید و اشعارش 
با یک طمطراقی  را بخواند. این شاعر 
آمد و شروع به قرائت اشعار نمود. وقتی 
بیت اول را خواند هر چند بد نبود ولی 
سید یک اشکال جدی به آن وارد کرد. 
اشعرالشعرا محل نگذاشت و بیت دوم 
را خواند. دوباره سید ایراد گرفت. شاعر 
همچنان توجه نمی کرد. وقتی بیت سوم 

را خواند، سید گفت: این هم اشکال دارد.
شاعر عصبانی شد و گفت: چرا؟ سید 
گفت: خب، این را اول می پرسیدی، االن 

برایت توضیح می دهم.
سید بحثی از معانی بیان و صنایع ادبی را 

به صورت خیلی خالصه بیان کرد...
دیدم که دریایی است بیکران... چند نفر 
از حضار آمدند و احترام کردند و به زور 

سید را به باالی مجلس بردند.
در این هنگام یکی از حضار به سید گفت: 
اواًل خوش آمدید، هر چند که نمی دانیم 

چطور آمدید. دوم این که آیا خودتان هم 
شعر می گویید؟

سید گفت: گاهی اوقات. 
گفتند: می شود یکی از سروده های خود 
را بخوانید؟ گفت: آری و حتی می توانم 
همین االن شعر تازه بگویم. گفتند: پس 
بفرمایید. گفت: نه، چرا که ممکن است 
بگویید این اشعار را قباًل گفته ای. شما 

بگویید که چه بسرایم؟
به  نگاهی  اعجاب آمیز  حالت  با  آنها 
یکدیگر کردند و گفتند: غزلی بگویید 
در مدح امیرالمؤمنین که دو بیت اول 
عاشقانه باشد و بیت سوم این باشد که 
گلستان  کند،  نگاه  به خاری  علی  اگر 
می شود و بیت چهارم این باشد که اگر 
معصیت کاران عالم حتی فرعون، توسل 
به علی پیدا کنند، بهره مند می شوند. 
خالصه، محدوده را برای او خیلی تنگ 

کردند.
سید قبل از شروع نگاهی به حضار کرد 
که کسی اشعار او را ننویسد. من زیر عبا 
خودکار و کاغذ را آماده کردم تا اشعار را 
یادداشت کنم. فهمید اما اعتراضی به من 

نکرد. سید شعر را این گونه آغاز کرد:
گر شمیمی ز سر ُطّره جانان خیزد

تا قیامت ز صبا، رایحه جان خیزد
واله ام من که چو ازخواب، تو بیدار شوی

زچه رو، از سِر چشماِن تو مژگان خیزد؟
علِی عالِی اعال که ز بیم نهلش

روح از کالبد عالم امکان خیزد
گر به خاری کند از قاعده لطف، نظر

از ُبِن خار، دو صد روضه رضوان خیزد
گر زند دست به دامان والیش، فرعون

از لحد با دو کف، موسی عمران خیزد
داورا! دادگرا! جانب »جّدا« نظری

کز پی مدح تو چون بحر، به طوفان خیزد
...

معلوم شد که اسمش جّدا و قمی است.
به  شعر، سید خطاب  خواندن  از  پس 
این  از  علی)ع(  آقایان!  گفت:  حاضران 
جلسات که دور هم بنشینید و انواع غذاها 
را بخورید و چند بیت هم شعر بخوانید، 
راضی نیست. علی مرد است و مردان را 
دوست دارد. اگر مرد هستید و مردانگی 
دارید بروید سراغ محرومان، دردمندان 
مورد  که  کسانی  همان  یعنی  فقرا.  و 
عنایت علی بودند. این جا نشسته اید و 
غذاها، شیرینی ها و شربت های خوشمزه 
فکر  و  خانه  می روید  بعد  می خورید 
می کنید که در مدح علی شعر گفته اید. 
صریح بگویم که باید وضعتان را عوض 

کنید و بروید سراغ محرومان جامعه!
این را گفت و کفش خود را برداشت و از 

مجلس بیرون رفت.
پس از رفتن او تا مدتی همه ُبهت زده 
بودند... آن شب شاهد بودم که تعدادی 
آقای  می کردند.  گریه  بسیار  آنها  از 
سپهر، بعدها می گفت: تعدادی از آن ها 
زندگی شان را تغییر دادند و رفتند و به 

رسیدگی به محرومان پرداختند.
برگرفته از پیج اینستاگرام وارثون

بچه ها سالم
به کوشش سمیه نظری 

روزی در یک جنگل بزرگ، چیز گردی پیدا 
بعد یک دفعه صدا کرد و شکست....  و  شد... 

ًتَرق!!! 
و یک جوجه با دهن باز افتاد بیرون.

آن دور و برها پرنده ای النه نداشت و هیچ کس 
جوجه  یک  از  باید  جوری  چه  نمی دانست 

نگهداری کرد.
این جوری؟...شاید هم این جوری؟! 

را  اسمش  داشتند.  دوست  را  جوجه   همه 
گذاشتند »بچه«؛ بچه ی همه.

برایش  می خواست  کاری  هر  همه«  »بچه ی 
انجام می دادند...

اگر خوراکی می خواست!!
یا اگر بازی می خواست...!!

کم کم داشت بزرگ می شد...
گاهی بع بع می کرد...
گاهی مومو می کرد...!

گاهی جیک جیک می کرد...!!
گاهی قدقد می کرد...!!!

»بچه ی همه« همه کار بلد بود؛ چز پرواز!
یاد  پروازکردن  او  به  می خواستند  بزرگترها 

بدهند اما چه جوری؟...

فایده ی نداشت!!... فایده ای نداشت...!!
یاد  کردن  پرواز  نمی خواست  همه«  »بچه ی 

بگیرد. شاید هم نمی توانست...
تا حاال پرواز پرنده ای را ندیده بود. 

پاییز آمده بود و هوا داشت سرد می شد. همه 
آماده ی  تا  می رفتند،  النه هایشان  به  کم کم 

خواب زمستانی بشوند و بچه تنها ماند!
داشت  بچه  وزید...  که  زمستانی  باد  اولین 
غصه دار می شد که باالی درخت یک پرنده دید، 
درست شکل خودش! با یک نوک کوچک و دوتا 
بال قرمز! چقدر قشنگ! یک پرنده مثل خودش! 
پرنده پر زد و باالتر رفت. بچه نفهمید چطور... 

اما یک دفعه دید پرواز می کند!!
روز بعد پرنده های مهاجر، دو پرنده دیگر را 
دیدند که جلوتر از همه به سمت خورشید پرواز 

می کردند!

بچه همه 

اگر توانستید در دو تصویر زیر ده اختالف پیدا کنید به شما می گویم زرنگ و تیزبین

شاگرد بابا
بابای من دارد  یک گاری دستی 

ُهل می دهد آن را  هر روز یک دستی
یک دست بابایم  در جبهه جامانده 

مادر به من گفته  پیش خدا مانده 
هم میوه هم سبزی در گاری باباست

هم قیمتش ارزان هم تازه و اعالست 
از مدرسه هر روز  با شوق می آیم 

تا عصرها باشم  شاگرد بابام

آشپزباشی

کیک پنبه ای خوش قلق
راضیه یزدی نژاد/ مدرس آشپزی

تخم مرغ: 4عدد
شیر: یک و یک چهارم پیمانه

آرد سفید: دو و یک چهارم پیمانه
کره: 100 گرم

شکر: 220 گرم
بکینگ پودر: 2 قاشق مرباخوری

وانیل: کمی
کره و شیر رو با هم روی حرارت بذارید تا کره باز 

بشه. نیازی نیست که شیر بجوشه. 

تخم مرغ و شکر رو خوب هم بزنید تا حجمش 
دوبرابر و کرمی و کشدار بشه. وانیل رو اضافه کنید.
همچنان با همزن بزنید و  شیر و کره داغ رو بهش 

اضافه کنید. 
بعد آرد و بکینگ پودری رو که سه بار الک شده 
طی سه مرحله بهش اضافه کنید و با لیسک به هم 
بزنید. توی قالبی که چرب کردین و آرد پاشی شده 
بریزید در فر دمای 180 درجه به مدت 45 دقیقه 

قرار بدین.

یادگاران

جمعی از اهالی در منطقه الهور مشکان  / سال 1362
اسامی: 1- شهید حسن داوطلب، 2 عباس حامی 3- شهید علی عباس زاده 4-شهید علی حسین نارنجی 
5- احمد رضوانی 6- زنده یاد حاج ابراهیم عبدالله زاده پدر شهید غالم رضا عبدالله زاده 7- شهید اسحاق 
ولی زاده 8- شهید محمود راحتی 9- زنده یاد غالمحسین عبدالله زاده 10- علی اطمینان 11- حسین 

محمدی 12- زنده یاد حسین عبدالله زاده پدر شهید علی عبدالله زاده

با تشکر از جناب آقای  عباس حامی که عکس را در اختیار ما قرار دادند

36617.د.7

اقالم  دارد  نظر  در  نی ریز  سفید  سیمان  شرکت 

ضایعاتی و راکد انبار خود به شرح زیر را از طریق 

کلیه  از  لذا  رساند.  فروش  به  عمومی  مزایده 

می آید  عمل  به  دعوت  شرایط  واجد  متقاضیان 

WWW.  جهت دریافت اسناد مزایده به سایت

بازرگانی  امور  یا     NEYRIZCEMENT.COM

شرکت در محل کارخانه مراجعه نمایند .

مهلت تحویل پیشنهادات تا پایان وقت اداری روز 

 شنبه مورخ 1400/07/10 می باشد.
 سایر شرایط در اسناد مزایده درج گردیده است و در 

صورت نیاز به اطالعات بیشتر با شماره تلفن های 

8-53830006 - 071 داخلی های 237 و 296 تماس 

حاصل فرماید .  

امور بازگانی شرکت سیمان سفید نی ریز 

آگهی مزایده شماره 03-1400/م ز )نوبت اول(

هنگامه نیایش
طلوع اذان صبحمهشیدیخورشیدی

غروب اذان ظهرخورشید
نیمه شب اذان مغربخورشید

شرعی

52054064712541812190800 صفر28 شهریوریک شنبه
62154064712531811190700 صفر29 شهریوردوشنبه
72254164612521810190700 صفر30 شهریورسه شنبه

82244154611501709180723 صفر31 شهریورچهارشنبه 
 23  06  18  07  17  49  11  46  5  42  4  23 9 صفر1 مهرپنج شنبه
 23  06  18  06  17  48  11  45  5  42  4  23 10 صفر2 مهر جمعه 
 23  06  18  05  17  47  11  45  5  43  4  24 11 صفر3 مهر شنبه

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

زیبایی ها را با هشتگ #شهروند_خبرنگار_نی _ریزان
برای ما به شماره های 09178001808 یا 09177315146 از طریق واتساپ یا تلگرام

ارسال کنید
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کافه ادبیات
 به کوشش فاطمه زردشتی نی ریزی

برگی از تاریخ

تا پایان سال 1353 که عراق، زیر فشار ناچار 
شد نظر ایران را درباره شط العرب )اروند رود( و 
مرزهای زمینی بپذیرد، ارتش وسیله ای برای 
پیشبرد سیاست خارجی شاه و کسب حقوق 
ایران بود. ولی از آن پس وضع وارونه شد و 
سیاست خارجی ایران، چه در خاورمیانه و چه 
در اقیانوس هند، می بایست به هر نحوی شده 
توجیهی برای گسترش روزافزون ارتش باشد.

این که فرماندهان نظامی درباره شیوه اداره 
ارتش چه می اندیشیدند، روشن نیست. در 
یادداشتهای َعَلم به مناسبت مرگ ارتشبد 
خاتمی - داماد شاه و فرمانده نیروی هوایی - 
نکته هایی، هرچند به ابهام، مطرح شده است 
که خواننده را سخت به شگفتی و به میان 
آوردن پرسشهای بسیاری بر می انگیزد. روز 
جمعه 21 شهریور 1354، خاتمی که چند 
اسکی  برای  تعطیل  روزهای  در  بود  سالی 
آبی به دریاچه سد دز می رفت، هنگام پرواز 
با گالیدر ناگهان چندین بار به صخره های 
کنار دریاچه خورد و جان سپرد. خاتمی از 
نزدیکان و سرسپردگان شاه به شمار می آمد 
و در اَمرداد 1332 با خلبانی هواپیمایی که 
شاه را به بغداد برد، در عمل وفاداری خود را 
ثابت کرده بود. َعلم مطمئن بود که این رویداد 
شاه را بسیار متأثر کرده است و روز بعد به او 
پیشنهاد کرد کمیسیونی از سوی ارتش برای 
بررسی علت این حادثه تعیین شود، به ویژه 
که روایتهای ضد و نقیضی درباره آن به گوش 
می رسید. از یک سو گفته می شد که باد او 
را به صخره زده است و از سوی دیگر برخی 
می گفتند که بادی در میان نبوده و بالهای 
باره جدا شده و خاتمی مانند  گالیدر یک 
سنگ پایین افتاده است. شاید هم خرابکاری 
را  َعلم  پیشنهاد  شاه  است.  بوده  میان  در 
پذیرفت و دستور داد ارتش کمیسیونی را 
مأمور رسیدگی به این امر کند. ولی در ضمن 
می افزاید: »...اگر خود بدون بال پایین افتاده 
بالهای خود  باعث آن نبوده، خودش  باد  و 

را باز کرده و قصد خودکشی داشته است. 
عرض کردم: او که از چیزی ناراحتی نداشت. 
ناراحت  اخیر  ماه  دو  یکی  چرا،  فرمودند: 
بود..« )یادداشت شنبه 22 شهریور 1354(. 
هیچگونه  شاه  چرا  که  بود  تعجب  در  َعَلم 
ناراحتی از خود نشان نمی دهد و چند شب 
بعد که سر شام شهبانو فرح بی احتیاطی های 
شاه در راندن هواپیما و هلیکوپتر و سرنوشت 
خاتمی را یادآور شد... جای تعجب است که باز 
شاهنشاه تکرار فرمودند که این اواخر خاتمی 
وضع روحی متعادلی نداشت...« )یادداشت 

26 شهریور 1354(.
یک هفته بعد شاه راز خود را برای َعَلم فاش 
مرحوم  همچنین  و  ارتش  به  »راجع  کرد: 
ارتشبد خاتمی مسائلی فرمودند که به نظرم 
دیگر خیلی زیاد محرمانه است و باید با من به 
خاک برود. البته شاهنشاه روی ارتش خیلی 
حساب می کنند و جزئیات امور ارتش و امرای 
ارتش و همه چیز را در قلب خود می دانند که 
واقعًا مایه حیرت است.« )یادداشت 3 مهر 

.)1354
چندی بعد هویدا نخست وزیر، یکی از دوستان 
خاتمی را که با َعَلم نیز بسیار نزدیک بود، برای 
تحقیق درباره دارایی خاتمی فرا خواند و این 
شخص به وسیله َعَلم از شاه کسب تکلیف کرد 
و شاه با این دیدار موافقت نمود )یادداشت 30 

مهر 1354(. 
چند ماه پس از آن باز هم شاه موضوع دارایی 
خاتمی را که گفته می شد حدود صد میلیون 
دالر است پیش کشید. ولی َعلم چنین رقمی 
را گزاف دانست. با این همه خود َعلم نیز در 
تردید بود چون، »... معمواًل شاهنشاه بدون 
ولی  نمی فرمایند.  چیزی  تعمق  و  مطالعه 
اعتقاد داشتند که اگر مدرکی دالِّ بر سوء 
استفاده خاتمی به دست بیاید، اموال او باید 
به نفع دولت ضبط شود« )یادداشت 11 دی 

.)1354
مرگ خاتمی به احتمال زیاد اتفاقی بود و 

این  منکر  که  شاهدی  و  مدرک  هیچگونه 
مدعا باشد در دست نیست. ولی این که شاه 
تا این اندازه نسبت به این رویداد بی اعتنا و به 
دنبال پیدا کردن مدرکی علیه خاتمی باشد، 
به راستی شگفت انگیز است. به ویژه که شاه 
به سوءاستفاده اطرافیان خود چندان اهمیتی 
نمی داد و چه بسا آن را برای در دست داشتن 
به  می دانست.  نیز  سودمند  کسان  اینگونه 
عنوان نمونه یک بار َعلم به شاه گزارش داد 
که فالن کس در معامله ای یک میلیون دالر 
کمیسیون خواهد گرفت »... با کمال تعجب 
دیدم اجازه دادند که باز هم معامله را بکنیم.« 
وتعبیر َعلم این است که »شاه انسان کاملی 
است. می خواهد به این شخص کمک شده 

باشد....« )یادداشت 31 مرداد 1352(. 
چنین موردهایی چندین بار در یادداشتهای 
َعَلم ذکر شده و هیچگاه شاه واکنش تندی 
نشان نداده است. حال چه پیش آمدی موجب 
شده بود که در مورد خاتمی با اصرار قضیه را 
پیگیری کند روشن نیست، ولی به هر صورت 
واپسین  در  خاتمی  افسردگی  با  گمان  بی 
ماه های زندگی او و درددل باورنکردنی شاه 
با عَلم درباره ارتش بی ارتباط نیست. با آن 
که َعَلم در این باره بسیار گنگ و سربسته 
سخن می گوید ولی جمله »... اگر این تسلط 
این  و  کشور  این  داخلی  امور  به  شاهنشاه 
جزئیات نبود، نمی دانم امروز کشور ما کجا 
می بود...« بسیار پرمعنا و حاکی از ماجرای 
بسیار مهمی - دست کم از دید شاه - است 
که - شاید هرگز دانسته نشود. شاید هم در 
آن محیط در بسته ]و سّری[، کسی با پرونده 
سازی توانسته بوده است شاه را نسبت به یکی 
از الیقترین فرماندهانش که در شرایط سخت 

در کنار او مانده بود، به ناروا  بدگمان کند.
ادامه دارد

برگرفته جستارگونه ای از:
َعَلم،  یادداشتهای   )1393( علی نقی  عالیخانی، 

جلد اول، تهران: کتاب سرا، صص 82 تا 84

سالهای واپسین حکومت شاهنشاهی

مرگ  پر رمز  و راز داماد شاه
بخش دهم

یک »تو«
وسط این همه دارو

الهه سلطانی
یزد،  ساکن   ،1361 زاده  
و  اقتصاد،  ارشد  کارشناس 

دانشجوی مقطع دکترا. مادرش از کودکی با خواندن اشعار 
حافظ او را با شعر آشنا کرد. پدرش هم طبع شعر داشت. 
اولین شعرش را با یاری پدر نوشت و پس از آن نوشتن را آغاز 
کرد. او گهگاهی متن ادبی هم می نویسد و رمانی در دست 

نوشتن دارد.
نمونه اشعار: تقدیم به همسراِن چشم انتظاِر شهدا:

هرکجا که می روم پیراهنت را می َبرم
مثل گنجشکی میان خانه هایش می پرم

پیُرَهن آری اگرچه ظاهراً مردانه است
بوی یک زن می دهد از بس گرفتم در برم

شب به شب پیراهنت شد آشیان شعر من
سایبانی از خیالت مانده اینجا بر سرم

از سرم هرگز نمی افتد _خیالت تخِت تخت_
خاطرت را بافتم با تارو پود چادرم

راستی! دلتنگی ام در سنگرت جا می شود؟
من که اینجا با خیالت دائمًا همسنگرم…

*******
 زاده  َفصِل بهارم، ُدختِر اردیبهشت

غنچه ای نو وا شده در َمحضِر اردیبهشت
شادی ام را با طبیعت می کنم تقسیم باز

تاجی از گل می ُگذارم بر َسِر اردیبهشت
آسمان موی َمرا آهسته می بافد به ِمهر

شعِر نابی می شوم در دفتِر اردیبهشت
آرزو دارد که بنشیند کنارم ُقرِص ماه

ُبرده دل را از َقَمر این اختِر اردیبهشت
آنقدر حاِل زمین خوب است انگاری که باز

عیِد نوروز آمده در آخِر اردیبهشت
مطمئنًا ُبرده در بازِی زیباترشدن

شرط بندی کرده هرکس بر سِر اردیبهشت
******
ای کاش که دکتر بشناسد مرضم را

یک »تو« وسط این همه دارو بنویسد!

گنجینه های ادب
گلبانوی  

دریا
دکتر مختار کمیلی

پری واری که می گفتند گلبانوی  دریا بود
فریبم داد و دانستم که دیوی بس فریبا بود

خیال آن که جستم اسکناس پر بهایی را 
میان کوچه خم گشتم ولی تکه مقوا بود

به روی جانمازت نقش نقش سکه می بینم
خوشا شیخا که بر آن پرتو نور  اهورا بود

چو دور سبحه ات1 آمد به پایان اهرمن بشکفت
که صد درس  مرا از بر چه زیبا شیخ گویا بود

بدیدم چربیی  را گربه جان جانانه می لیسید
بگفتم بویناک آیا؟ جواب آمد وکال  بود)2(

چو خصم حضرت بوذر هوای فضه در جانت
اگر چه »یکنزون« ورد زبانت بوذر آسا بود)3(

عروس حب دنیا آن چنانت راه ایمان زد 
که گویی مایه لغزش حدیث حب عقبا بود)4(

پی نوشت:
1- سبحه: تسبیح که با آن ذکر گویند.

2- بیت اشاره دارد به این ضرب المثل که گربه دستش به پیه نمی رسد می گوید بو می دهد.
3 - اشاره دارد به ابوذر غفاری، تبعیدی ربذه، که این آیه شعار او بود: والذین یکنزون الذهب 
والفضه و ال ینفقونها فی سبیل الله فبشر هم بعذاب الیم  )توبه /34 ( و کسانی که زر و سیم 
را گنجینه می کنند و آن را در راه خدا هزینه نمی کنند ایشان را از عذابی دردناک خبر ده  
)ترجمه از محمد مهدی فوالدوند(. عده ای در ابتدا شعارشان سبک زندگی ابوذرانه است 

اما بعداً خود از سرمایه داران می شوند. فاعتبروا یا اولی االبصار
4- اشاره دارد به حدیث: حب الدنیا رأس کل خطیئه.

 غلط های متداول در زبان فارسی
از دیدگاه استاد حسن عمید

غیبت:  
ِغیبت  )به کسر غین( به معنی بدگویی کردن پشت سر کسی است و به فتح غین )َغیبت( به 

معنی پنهان بودن و ناپیدا شدن است. کاربرد هرکدام به جای دیگری غلط است.

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

متداول، تهران: انتشارات کتابخانه گوتنبرگ، ص 122.

یک فنجان شعر

زین قند پاریس

ویژه  طنز نی ریزان فارس

سال ششم / شماره:  271
قیمت: 2 قرون

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

ماجراهای من و بی بی
واویال مردم چه 

چش سفید شدن بَخدا
در  دم  که  همانطور  خانم  شوکت 

ایستاده بود گفت:

- تف تو روم بی بی، روم سیا... به جون 

خوُدم، به جون بچام، اگه الزم نداشتم 

اصن حرُفشم نیزدم، ولی خودتون که بِتر 

میَفمین، چن وخته ُمراد سرکار نرفته، 

هیچی تو خونه ندریم، ای پولوَام خو چی 

نی، ولی بازم َیی گوِشی کار ره میگیره...  

و  کرد  نازک  چشمی  پشت  بی بی 

توی  رفت  بیشتر  صورتش  گره های 

هم...

- خیِل خو شوکت، نیخوا اِقد بنالی... تو 

خو میَفمی اگه من داشتم میدادم دیه 

نیخواس اِقد بیگی... حاالم باشه، بینم 

می تونم تا صب برت َیی کاریش کنم یا 

نه...

شوکت خانم بدون اینکه حرف خاصی 

بزند خداحافظی ساده ای کرد و رفت...

شوکت که رفت، رو کردم به بی بی...

- بی بی شوکت چی می گه؟ 

بی بی همانطور که اخم هایش توی هم 

بود گفت:

بری  اومَدود  ندیدی؟  بودی  کور   -

ایطو  چرو  مردم  نیدونَم  من  پوُلش... 

ندید بدید شدن؟ چرا بری َیی تومن پول 

ایطو میکنن؟ بوگو زن، تو رو مِن پیرزن 

ُاردی؟  پول  اسم  نکشیدی  َخِجلت 

شدن  سفید  چش  چه  مردم  واویال 

َبخدا... همَسیه ام همَسیا قدیم...

- چرا ازش پول گرفتین بی بی؟ ِکی 

بوده؟ 

بود،  ننه، بری هو مریضیم  پارسال   -

َیی  َیی  دیه  نداشتم،  خونه  تو  قوت 

تومنی اَ شوکت اِسدم!

- َینی از پارسال تاحاال شما هنوز پول 

شوکت خانوم رو پس ندادین بی بی؟

- نع...

- وا، خو چرا بی بی؟ بنده خدا حتمًا نیاز 

داره که اومده دنبال پولش...

- بیخود کرده نیاز دره، بعُدشم میه تو 

وکیل وصی مرُدمی؟ تا من َیی حرفی 

میزنم، بی بی ایطو بی بی اوطو...

- من که چیزی نگفتم بی بی... من فقط 

میگم بهتره وقتی از کسی پول قرض 

تا  برگردونیم  بهش  زودتر  می گیریم 

طرف  شد  لنگ  کارمون  دوباره  اگه 

بهمون اعتماد کنه و قرض بده، بعدشم 

دیدین که این بنده خدا می گفت االن 

شوهرش بیکاره و نیاز داره...

بی بی چشمانش را بست و دهانش را باز 

کرد....

- واااااااااااااای دختر، میگم نَدرم االن... 

َندرم پول، تو زبون آدم حالیت میشه؟  

داشتم خو میداَدُمش... دیه الزم نبود تو 

ِبخی یاد من بیدی...

چیزی  و  بودم  ساکت  دقیقه ای  ده 

نگفتم که صدای تلفن سکوت خانه را 

شکست...

بی بی نیم خیز شد روی تلفن...

شما  موسی  مش  اَلووووو....  اَلووو...   -

َهسی؟ چه َخور؟ شما خوبی خداِرشکر؟ 

قربوُنت برم... ایشاال که سالم باشی و 

ِسَیه ت همیشه رو سر ما باشه. چی چی؟ 

ِمخی بیری ِده خوِنی قاسم؟ هااااا، خوب 

سالمتی.  به  ایشاال  می کنی...  کاری 

کارُتت چیطو شده؟ کار نیکنه؟ هاااا. 

واال من خو اَ کارت سر در نیَیَرم... نه... 

نه... میگم حاال کارُتت کار نیکنه، پول 

الزم دری بیا کارت منه ُبسون، هاااا... 

َیی پن شیش میلیونی توشه. نهههه... 

من خو حاال الزم نَدرم... ماخام چکار؟ 

میه فرقی می کنه؟ اینا چه حرفیه؟ چه 

دس من باشه چه دِس تو باشه... نه... 

اصاًل ِویسا االن خوُدم برت میَیرم...ها... 

اومَدم اومَدم...

بی بی که تلفن را قطع کرد، نگاهم کرد 

و گفت:

- یاد بیگیر... آدم بویه تو جون َهمَسَیش 

باشه!!!!

گالبتون

َجنیفر قوندوزی

یا آنَجلینا قوندوزی؟!
اَ ِک هی، شانس هم نداریم ما. 
کابل  تصرف  هینگام  کاش 
توسط طالیبان، بی آنجا روان 
شده بودم و همراه بی جا شَدگان 
اَمریکا  بی  طیاَره  با  افغان، 

پناهنَده َمی شدم.
َمی پرسید َچرا؟ َمی گویم...

خدایی من خوشتیپ ترم یا این پسره ایرانی؛ سام اصغری؟
مگر این َچه داشته که بریتنی اسپیرز خواننَده و آرِتست 
اَمریکایی را بی همسری َبگرفته؟ من هم َمی توانستم مرد 

َجنیفر لوپز یا آنَجلینا جولی شوم.
فکرش را َبکون؛ عکسهای نجیب قوندوزی َکنار آنها َچقدر 
َپیدا  َنجات  هم  کنَده کاری  از  دیگر  َمی کرد.  معروف  مرا 

َمی کردم.
فقط َیک موشکل وجود داشت؛ اسم و فامیل بریتنی اصغری 
کمی بی او َمی  آید، حتی َمی شود آن را تبدیل کرد بی بریتنی 
َاصغیرز. اما َجنیفر قوندوزی یا آنَجلینا قوندوزی اصاًل در 

دهان چرَخه َنمی کوند.
اصاًل شاید اینها قبول نکونند فامیل بَچه شان قوندوزی شود. 
در این صورت َمی شود که من فامیلم را عوض کونم؛ نجیب 

جولی یا نجیب لوپز؛ َچطور است؟
قبول  را  ایزَدواجی  َچنین  من  هم  راحتی  این  بی  البته 
َنمی کونم. اگر قرار باشد کونسرت َجنیفر قوندوزی برگوزار 
شود، باید با َحجاب کامل و ُبرقع و روبنَده بی روی صحَنه 

روان شود و َنظاره گران مرد و زن از هم جدا باشند.
یا این که آنَجلینا قوندوزی اگر قرار باشد در ِفلم سینمایی 
بازی کوند، فقط من باید در آن ِفلم َشوهرش باشم. اصاًل َچه 

معنی دارد َیک مرد دیگر نقش َشوهرش را بازی کوند؟
نجیب

ماجراهای تبعه موجاز

حکایتهای ُقلمراد
به حضورتان عارضم که اینجانب 
ُقلمراد ُقلمرادیان فرزند مرادُقلی 
ُقلمرادیان متولد و ساکن نی ریز، 
مشکل اصلی مملکت را که باعث 
بی اعتمادی  و  مردم  رنجش 
پیدا  می شود  مسئوالن  به  آنها 
کرده ام. مگر بعد از این همه سال 
مسئوالن نمی گویند بی اعتمادی  
این  کنید؟  جبران  را  مردم 

بی اعتمادی از کجا آمده؟
راهکار  است.  جوابش پیش من 
هم دارم. چون با خر رفت و آمد 
چیزی  می کنید  فکر  می کنم، 
نمی فهمم؟ نخیر عاغا! ما خیلی 
روی  به  ولی  است  حالیمان 

خودمان نمی آوریم.
فرمول  راهکار  این  نکنید  فکر 
که  دارد  پیچیده ای  اقتصادی 
اعتراف می کنم کار ما نیست. ما 
به همین خر خودمان خوشیم و 

کاری به این کارها نداریم.
البته من برای خودم یک فرمول 
اقتصادی ساده دارم و در 60-70 
سالی که از خداوند تبارک و تعالی 
عمر گرفته ام، از آن ضرر ندیده ام و 
کارایی آن بارها برایم ثابت شده. 
این را از پدران مرحومم به ارث 

دارم و اصول آن به قرار زیر است:
1- از سود بانکی و غیر بانکی و 
فرار کن.  بانکها  وام های سودی 

اینها همه اشان دروغ می گویند.
زیادی  سود  دیدی  هرجا   -2
به  بارها  کن.  فرار  می دهند 

هی  که  این  گفته ام:  اطرافیانم 
اعتماد  می کنند  بورس بورس 
نکنید که یک جای کار می لنگد 
و یک روز گند آن در می آید. آدم 
داشتیم که خانه نازنین خودش و 
پدر و مادرش را فروخت و گذاشت 
توی بورس و خوشحالی می کرد 
میلیاردی  چند  سرمایه  که 
هفته  یک  عرض  در  ولی  دارد. 
هوا.  رفت  شد  دود  سرمایه اش 
و  چشیدید  و  دیدید  خودتان 

زبانتان هم سوخت.
3- هرجا حس کردی دندان طمع 
تو تیز شده فرار کن. طمع زیادی، 

خیلی ها را به باد داده.
4- قانع باش.

بگذریم. داشتم می گفتم که من 
مملکت  اصلی  مشکل  راه حل 
و  مردم  رنجش  باعث  که  را 
مسئوالن  به  آنها  بی اعتمادی 

می شود پیدا کرده ام.
قدیمی  َمَثل  یک  راه حل،  این 
سالها  طی  حقیر  که  است 

ُجل  روی  نشستن  و  خرسواری 
خر، به درستِی آن پی برده  و باور 

دارم. آن َمَثل این است:
»خر نخریده، آخور بسته«.

خب این چه ربطی به نارضایتی 
دارد؟  آنها  بی اعتمادی  و  مردم 

می گویم.
آقای مسئول محترم!

همیشه اول خر را بخر و بعد برای 
آن آخور ببند. دولتهای محترم، 
مگولی،  گوگول  نمایندگان 
چرا وقتی تازه بر خر مراد سوار 
شده اید و حتی قبل از آن، هی 
هشت  من  که  می دهید  قول 
تا را 9 تا می کنم، کلید مشکل 
مملکت دست من است، میلیون 
بیکاری  می سازم،  خانه  میلیون 
غرب  پوز  می کنم،  ریشه کن  را 
را به خاک می مالم، تورم را صفر 

می کنم، و چنین و چنان.
دولتها  همه  به  اختصاص  این 
و مجلسها دارد و چپ و راست و 
اصالح طلب و اصولگرا ندارد که 

همه سر و ته یک کرباسند.
آقای عزیز!

تو اول صبر کن سوار خر بشو، 
خر را جلو بران، ببین می توانی، 
نیستی؛  هستی،  بلد  نمی توانی؛ 
می گذارند کار کنی، نمی گذارند. 
بعد که انجام دادی مردم خودشان 
می فهمند.  نیازی هم به این وعده 
و عیدهای تکراری و دهان پرکن 

ندارد.
طرف هنوز یک پایش را نگذاشته 
نشده  سوار  کامل  و  رکاب  توی 
شروع می کند به آخور بستن و 

قول دادن.
اصلی  علت  است  همین 

بی اعتمادی مردم.
سرد  کنده«ی  »کّله  من  از  اگر 
دیده  دنیا  چشیده ی  گرم  و 
می شنوی، این تورم و بیکاری و 
بی مسکنی و تحریم و اعتیاد و فقر 
و هزار تا کوفت و زهر مار مملکت، 
با این دولت و آن دولت و نماینده 

و وزیر و وکیل حل شدنی نیست.
اگر کسی مرِد کار باشد اول باید 
مردم  شدن  فقیرتر  جلو  بیاید 
و  کارگران  بیشتر  بیکاری   و 
گرانی  های ساعتی را بگیرد. وگرنه 
این که می گویند دو ساله تورم 
مصداق  می کنیم،  ریشه کن  را 
همان »خر نخریده آخور بسته« 

می شود. حاال ما گفتیم.
خودتان می دانید و مملکتتان.

امضاء: ُقلمراد

َخر
وآخور
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برابر رأی شماره 139560311005000966 هیأت اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک نی ریز تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمود نظری فرزند اکبر 
به شماره شناسنامه 189 صادره از نی ریز در ششدانگ یک باب مغازه  به مساحت34.5 
متر مربع پالک 72 فرعی از 208  اصلی مفروز و مجزا شده از پالک 208 جهت الحاق به 
پالک 208.33.34 واقع در نی ریز بخش 22 فارس خریداری از مالک رسمی آقای محمود 
حیدرقلی زاده 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:1400/06/14 

تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/06/29

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 1400/06/06
ش 70

36513

تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیأت  شماره 140060311005000484  رأی  برابر 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک نی ریز تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای مجتبی کاویانی فرزندغالمرضا 
به شماره شناسنامه 2703 صادره از نی ریز درسه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه  
به مساحت190.14 متر مربع پالک فرعی از 4272  اصلی واقع در نی ریز بخش 22 فارس 
انتقالی از وراث فاطمه خارچی 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:1400/06/28 

تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/07/12

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 1400/06/18
ش 74

36598

 آگهی موضوع ماده 3 قانون

وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های 

فاقد سند رسمی
شماره140060311023000150-  رأی  برابر 
1400/04/09 هیأت اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
مالکانه  تصرفات  زرین  دشت  ملک  ثبت 
بالمعارض متقاضی خانم مرضیه رضائی فرزند 
صادره   1502 شناسنامه  شماره  به  غالمرضا 
به  باب خانه  از حاجی آباد در ششدانگ یک 
مساحت 163.78 متر مربع پالک 1617 فرعی از 
7286 اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 7286 
اصلی قطعه 8  بخش 12 فارس شهرستان زرین 
دشت واقع در حاجی آباد خریداری مع الواسطه 
از مالک رسمی آقای علی قلی شجاعی محرز 
گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود. در 
سند  صدور  به  نسبت  اشخاص  که  صورتی 
باشند،  داشته  اعتراضی  متقاضی  مالکیت 
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:1400/06/14 
تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/06/28

خلیل مرادخواه

رئیس ثبت اسناد و امالک زرین دشت

- مورخ 1400/06/09
ش 2692

36531

برابر رأی شماره139960311023000072 - 1399/04/27 هیأت اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زرین  دشت تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
ایرج بسطامی فرزند نعمت به شماره شناسنامه 9 صادره از زرین دشت در یک باب 
خانه به مساحت 459 متر مربع پالک 1 فرعی از 7977  اصلی قطعه 8 بخش 12 فارس 
شهرستان زرین دشت واقع در حاجی آباد خریداری مع الواسطه از مالک رسمی آقای 
امیرقلی دولت خواه 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:1400/06/28                            تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/07/11

خلیل مرادخواه - رئیس ثبت اسناد و امالک زرین دشت

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

1400/06/23
- مورخ 

ش 2706

36531

شرکت سیمان سفید نی ریز در نظر دارد انجام عملیات تسطیح، 

دپوسازی، بارگیری و جابجایی مواد )سنگ آهک، سنگ گچ، کلینر، 

کائولن، فلورین، پودر سنگ )R3(،  نخاله های ساختمانی، ضایعات 

نسوزکاری، کوتینگ و...( در محدوده سایت کارخانه سیمان سفید 

نی ریز بوسیله یک دستگاه لودر L120 ) یا معادل آن ( را به شرح 

مندرج در اسناد مناقصه به مدت یکسال از طریق مناقصه عمومی 

به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. لذا از افراد حقیقی و حقوقی 

دارای تأیید صالحیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دعوت به 

عمل می آید . ضمنًا متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد 

مناقصه به سایت

  WWW.NEYRIZCEMENT.COM 

یا امور بازرگانی شرکت در محل کارخانه مراجعه نمایند .

اداری روز  شنبه  پایان وقت  پیشنهادات  آخرین مهلت تحویل 

مورخ 1400/07/03 می باشد. سایر شرایط در اسناد مناقصه درج 

گردیده است و در صورت نیاز به اطالعات بیشتر با شماره تلفن های 

8-53830006 - 071 داخلی های 237 و 296 تماس حاصل فرماید .  

امور بازگانی شرکت سیمان سفید نی ریز 

آگهی مناقصه شماره 06-1400/م ن )نوبت دوم(
36617.د.4

مغازهاجارهای
مغازهایواقعدرپاساژالله
سرخ،طبقههمکف،مغازهدوم
سمتراستبهمتراژبه30متر
مربعاجارهدادهمیشود.
09380617543
09054032621

1/36606

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1400/02/21 و نامه شماره 

نی ریز  شهرستان  بهزیستی  اداره   1400/05/20 مورخ   224/926/00/1506

تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

- محل شرکت در واحد ثبتی نی ریز به آدرس: شهرستان نی ریز ، بخش مرکزی ، شهر 

نی ریز، محله شهاب ، بلوار ولی عصر، بلوار استقالل، پالک 0، طبقه همکف، کدپستی: 

7491793894 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید. 

- سرمایه مؤسسه از 50000000 ریال به 500000000 ریال )معادل پانصد میلیون 

ریال( افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید.

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

مؤسسه غیر تجاری به شماره ثبت 126 و شناسه ملی 14006467666 

آگهی تغییرات مؤسسه کوثر معرفت نی ریز 

ی:
گه

 آ
سه

شنا
11

93
60

0

36632

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1400/03/20 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد:

- اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای مختار پارسائیان به شماره 
ملی 2559391406 و آقای نوراله صداقتیان به شماره ملی 2559391384 و آقای 
به  طهماسبی  آقای جالل الدین  و  ملی 2559812908  شماره  به  زارعی  اشکبوس 
شماره ملی 2559818353 و آقای سلمان بیات به شماره ملی 2559833875 و آقای 
مرتضی بیات به شماره ملی 2559390809 و آقای قیطاس رحماندوست به شماره ملی 

2559391236 به عنوان اعضاء اصلی هیأت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند.
- آقای داریوش بیات به شماره ملی 2559798204 و آقای مصیب سعادتیان به شماره 
ملی 2559824541 به سمت بازرسان اصلی و آقای حسن صالح زاده به شماره ملی 

9846691 255 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.

- ترازنامه و صورتهای مالی سال 1399 تصویب گردید.

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

شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 139 و شناسه ملی 10860452103 

آگهی تغییرات شرکت متحده چاه سوار آغا 
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به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1400/03/22 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 
- سمت اعضاء هیئت مدیره بشرح ذیل تعیین گردید: آقای نوراله صداقتیان به شماره ملی 
2559391384 به عنوان رئیس هیأت مدیره آقای قیطاس رحماندوست به شماره ملی 
2559391236 به عنوان نائب رئیس هیأت مدیره آقای مختار پارسائیان به شماره ملی 
2559391406 به سمت عضو اصلی هیأت مدیره ومدیرعامل آقای اشکبوس زارعی به 
شماره ملی 2559812908 به سمت عضواصلی هیأت مدیره آقای جالل الدین طهماسبی 
به شماره ملی 2559818353 به سمت عضو اصلی هیأت مدیره آقای سلمان بیات به 
شماره ملی 2559833875 به سمت عضو اصلی هیأت مدیره آقای مرتضی بیات به شماره 

ملی 2559390809 به سمت عضو اصلی هیأت مدیره
- کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و 
عقوداسالمی با امضاء مختارپارسائیان به اتفاق نوراله صداقتیان و در غیاب ایشان قیطاس 
رحماندوست همراه با مهر شرکت معتبر می باشد . نامه های عادی و اداری با امضاء مختار 

پارسائیان همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

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

شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 139 و شناسه ملی 10860452103

آگهی تغییرات شرکت متحده چاه سوار آغا 
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کارت ملی  به نام آقای خلیل صحراگرد 
گم شده است. از یابنده تقاضا می شود با 

شماره  زیر تماس حاصل فرماید
09176788238
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فروش باغ انجیر  ۲۰۰۰ متر زمین منبع آب  سند ثبتی 

۵۰ درخت ودویست متر تا جوی آب در بید بخون بفروش 

می رسد ۰۹۱۷۳۱۷۳۷۹۷

فروش باغ انجیر

2/36619

دعوت به همکاری
 فست فود نارمیال

 نیازمند دو نفر خانم منشی و نیروی خدماتی با حقوق و مزایا
جهت هماهنگی به صورت حضوری از ساعت 18 تا 23 به 

نشانی خیابان طالقانی، قبل از میدان بیمارستان روبه روی 
شیرینی فروشی ترنج مراجعه نمایید. 2/36620

زمینی به متراژ 189 مترمربع واقع  در خیابان 

 تختی با قیمت عالی به فروش می رسد.

09177304257 فنونی ی
وش

فر
ن 

می
ز

2/36621

45مترمغازه تجاری بربلوارولیعصر روبرو الستیک 
افروزمناسب برا ی تمام مشاغل پردرآمدخصوصًا دررابطه با 

اتومبیل همراه با سوئیت
قیمت کارشناسی متری35میلیون بامشتری واقعی کنارمیام  

زه حتی طی سه قسط به مدت یک سال تمام 09170617169
غا

ش م
رو

ف
 

2/36622

اجاره 

اجاره دو واحد ساختمان آماده جهت مطب 
 پزشک واقع در مرکزشهر
09375613700 2/36623

متراژ 1۴6متر مربع/ طبقه 2 /  سه خواب )2 عدد 
دوبلکس، 1 عدد همکف( / پارکینگ62 مترمربع  / 
 تراس 50 مترمربع / دوبلکس 61  / سند تک برگ

 بلوار شهید زردشت  خیابان صدوقی کوچه ۴ 
09386380236 محمدیان نه

خا
ش 

رو
ف

2/35920

دعوتبههمکاری
بهدونفرکادرخانمبافن
بیانباالوواردبهکاردر
سالنآرایشگاهنیازمندیم.
53838194/09178680291

1/36573

اینترنتپلنگان
راهاندازیشد
ثبتناموراهاندازی:

07153833827)هدایتی(
***/1
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                 @ neyrizan.fars

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

 خواص خوردنی های سیاه:
- شاتوت: تقویت سیستم ایمنی

- خرما: ضدیبوست، دشمن کم خونی
- تخمه آفتابگردان: پیشگیری از عفونت

- شکالت تلخ: تقویت هوش
- چای: کاهش میکروب های دهان

- مویز: ضد پوسیدگی دندان

 خواص جادویی فلفل:
هضم کننده غذا - افزایش میل جنسی - چربی سوزی 
قوی - کاهش غلظت خون - بهبود گردش خون - کاهش 
چربی خون - محرک و مقوى معده - کاهش درد و ورم بند 

و مفاصل.

 پیاز برش خورده را در یخچال بگذارید تا میکروبهای 
یخچال را جذب خودش کند!

پیاز مانده در یخچال را مصرف نکنید. چون موجب عفونت 
چشم، روده و معده می ش ود!

   نشانه های پرفشاری خون:
 سردرد یا احساس پری در سر - کشیدگی عروق- سرخی 
چشمها و صورت - شنیدن صدای همهمه وار در گوشها - 

جهش نبض
البته ممکن است پرفشاری عالمتی هم نداشته باشد.

 عادت های پسندیده برای معده  خالی:
انجام یک سری از کار های سالم با معده  خالی، راه بسیار 
خوبی برای شروع روز و داشتن یک سبک زندگی سالم 

است. 
آب بنوشید - میوه بخورید - یوگا تمرین کنید - بدنتان را 
بکشید - ورزش هوازی انجام دهید - موسیقی آرامش بخش 

گوش دهید.

  با نشانه های »کبد چرب« آشنا شوید:
1- پرخوری می کنید. 2- چربی شکمی دارید. 3- کلسترول 
باالیی دارید. 4- دیابت دارید. 5- فشارخون باالیی دارید. 
6- یکی از اعضای خانواده تان مبتال به این بیماری است. 
7- دائمًا احساس خستگی می کنید. 8- در سمت راست 
باالی شکمتان احساس درد می کنید. 9- احساس گیجی 

می کنید.
10 - مشروبات الکلی می خورید.

حتمًا در صورت مشاهده این عالئم به پزشک مراجعه کنید.

  قلم گاو مناسب برای ساختن ماهیچه ها
آمینو اسیدهای موجود در قلم و آب قلم می تواند به تحریک 

ساخت پروتئین عضالنی کمک کند.
و  تعمیر  مداوم،  رشد  برای  ماهیچه ای  پروتئین  سنتز 
در  است.  ضروری  اسکلتی  عضالنی  توده های  نگهداری 
مطالعه ای که به بیماران سالم و بیماران مبتال به سرطان 
خوردن  که  دریافتند  محققان  می کند،  نگاه  تخمدان 
آمینواسیدها به تحریک سنتز پروتئین عضالنی و کاهش 
التهاب کمک می کند؛ هم در مشارکت کنندگان سالم و هم 

شرکت کنندگانی که تحت درمان سرطان قرار دارند.
البته کسانی که چربی خون دارند، باید بااحتیاط و زیر نظر 

پزشک مصرف کنند.

 تخم مرغ سرشار از سایر ویتامینهای B می باشد و به 
تعادل سطح هورمونها کمک می کند. این امر به کاهش 

استرس که غالبًا کاهش دهنده نعوظ است، کمک می کند.

 تجمع بیش از حد چربی شکم خطرناک تر از تجمع 
چربی در اطراف قسمت های دیگر بدن است. چربی شکم با 
مشکالت بسیار جدی مانند بیماری های قلبی، سکته مغزی 

و دیابت نوع 2 در ارتباط است.

 خوردن شیره انگور مخلوط شده با کمی پودر زعفران، 
برای رفع افسردگی، پرخاشگری و ضعف اعصاب بسیار 

مفید است !
- شیره انگور بسیار مقوی است و برای کسانی که بر اثر یک 
بیماری طوالنی یا عمل جراحی ضعیف شده اند، بسیار مفید 

است.
- شیره انگور درست مانند خود انگور مقدار قابل توجهی 

ویتامین »آ«، »ب« دارد و ضد نفخ است.
- شیره انگور محرک اعمال کبدی است و به خون سازی 

کمک می کند.

 خواب زیاد نشانه تنبلی نیست !
محققان دریافتند نیاز به خواب در افراد متفاوت است و 
به بعضی ژن ها بستگی دارد. بنابراین برخی با 5 ساعت از 
خواب بی نیاز شده و برای برخی خواب زیر 10ساعت معنی 

ندارد.

چند خط سالمتیچند خط سالمتی رابطه جالب مغز با قلب 
تندرست

پژوهشهای علمی نشان داده اند که تندرستی 
مطلوب قلبی  عروقی سودمندی هایی را برای 
تندرستی مغز به همراه دارد و ممکن است زوال 

شناختی مرتبط با افزایش سن را کاهش دهد. 
نتیجه  این  به  پژوهشگران  راستا،  همین  در 
قلبی عروقی  مطلوب  سالمت  که  رسیدند 

می تواند به معنای سالمت مطلوب مغز باشد.
از آنجایی که برخی عوامل تأثیرگذار بر سالمت 
قلبی عروقی قابل اصالح هستند، پیشگیری از 
عوامل خطرآفرین قلبی عروقی و دنبال کردن 
زندگی،  ابتدای  از  سالم  زندگی  سبک  یک 
می تواند به کسب بهترین نتایج نه تنها برای 
سالمت  برای  بلکه  قلبی عروقی  سالمت 

شناختی نیز منجر شود.
تنها  نه  قلب  سالمت  بهبود  دیگر،  بیان  به 
امکان پذیر است، بلکه روشی ساده برای بهبود 

سالمت مغز نیز محسوب می شود.

7 عامل خطر آفرین قابل اصالح
انجمن قلب آمریکا 7 عامل خطرآفرین قابل 
اصالح برای سالمت قلبی عروقی را این گونه 

معرفی کرده است:

شاخص  خون،  فشار  کلسترول،  خون،  قند 
توده بدنی، فعالیت بدنی، رژیم غذایی و  سیگار 

کشیدن
اگر به این فهرست توجه کرده باشید، کنترل 
حداقل سه مورد از آنها می تواند اثر چشمگیری 
بر چهار مورد دیگر داشته باشد، به این معنی که 
اگر سالم تر غذا بخورید، ورزش بیشتری انجام 
دهید و سیگار را ترک کنید، شما می توانید در 

واقع موارد زیر را محقق کنید:
- وزن خود را کاهش داده و شاخص توده بدنی 

بهتری داشته باشید.  
- سطوح فشار خون و کلسترول خود را کاهش 

دهید.
- سطوح قند خون را بهبود ببخشید.

بهره مندی از قلبی سالم تر می تواند به معنای 
بهره مندی از مغزی سالم تر باشد. برای تحقق 
بیشتری  بدنی  فعالیت  می توانید  هدف،  این 
داشته باشید، به رژیم غذایی خود توجه داشته 
باشید و سیگار را ترک کنید. اینها نکته هایی 
ساده و قابل انجام برای تقویت سالمت مغز 
و لذت بردن از یک زندگی بهتر و طوالنی تر 

هستند.

نوبت اول: 1400/06/28)افسانه - نی ریزان فارس(

نوبت دوم: 1400/07/04)افسانه-نی ریزان فارس(

قصد  نی ریز  شهرداری  اینکه  به  نظر 

مالی  آئین نامه   13 ماده  باستناد  دارد 

بودجه  اجرای  راستای  در  و  شهرداری ها 

مورخ   274 شماره  مجوز  و   1400 سال 

1400/01/17 شورای اسالمی شهر نی ریز 

و به استناد تبصره 2 ماده 10 قانون زمین 

شهرداری ها  مالی  آیین نامه  و  شهری 

نسبت به فروش امالک مشروحه ذیل از 

طریق آگهی مزایده عمومی اقدام نماید 

عمرانی  طرحهای  جهت  را  آن  عواید  و 

هزینه  شهر  عمومی  نیازمندی های  و 

نماید، لذا از کلیه متقاضیان دعوت بعمل 

می آید با در نظر گرفتن اسناد و شرایط 

ذیل پیشنهادات خود را حداکثر تا تاریخ 

1400/07/17 در پاکت سربسته و الک مهر 

شهرداری  محرمانه  دبیرخانه ی  به  شده 

واقع در خیابان طالقانی تحویل و رسید 

اخذ نمایند. ضمنًا جهت اطالع بیشتر با 

شماره تلفن 5320 داخلی 306 و 307 یا به 

سامانه شفافیت شهرداری نی ریز به آدرس

Shafafiat.neyriz.ir مراجعه فرمایید.

شرایط :

مزایده  در  کنندگان  شرکت  کلیه   -1

می بایست مبلغ سپرده شرکت در مزایده 

را نقداً به حساب 0105692262004 سپرده 

احمد  شعبه  ملی  بانک  نزد  شهرداری 

نی ریزی واریز و فیش مربوطه را ضمیمه 

پیشنهاد نمایند. 

2-به پیشنهادات مخدوش، ناخوانا و فاقد 

سپرده و پیشنهاداتی که خارج از موعد 

شهرداری  محرمانه  دبیرخانه  به  مقرر 

رسیده باشد ترتیب اثر داده نمی شود.

پیشنهادها  قبول  یا  رد  در  3-شهرداری 

مختار می باشد .

4-برندگان مزایده می بایست ظرف مدت 

زمین  بهای  واریز  به  نسبت  هفته  یک 

اقدام  نقدی  صورت  به  شده  خریداری 

نمایند، عدم واریز وجه در مهلت یک هفته 

مزایده  برنده  شخص  انصراف  منزله  به 

می باشد. بدیهی است در صورت عدم اقدام 

الزم از ناحیه خریدار سپرده آنها به نفع 

شهرداری ضبط خواهد شد .

5-چنانچه نفرات اول، دوم و سوم مزایده 

حاضر به انعقاد قرارداد نشوند، سپرده آنها 

به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد 

شد.

6-سند رسمی مالکیت صرفًا به نام شخص 

برنده مزایده انتقال داده خواهد شد و الغیر.

7- امالک با وضعیت و اوصاف موجود با 

اطالعات مندرج در آگهی مزایده به فروش 

می رسد و شهرداری در رابطه با آبرسانی 

هزینه  و  اخذ  و  قطعات  به  برق رسانی  و 

هیچ گونه  و...  گاز  و  برق  آب،  انشعاب 

مسئولیتی ندارد.

8- در صورتیکه در اندازه زمین ها تغییراتی 

ایجاد گردد براساس قیمت برنده مزایده 

محاسبه و اخذ می گردد.

9- کلیه هزینه های نقل و انتقال و درج 

آگهی و کارشناسی بعهده برنده می باشد.

منع مداخله  قانون  مزایده مشمول   -10

کارکنان دولت می باشد.

11- بازدید از ملک یا امالک با هماهنگی 

شهرداری مقدور می باشد و ارائه پیشنهاد 

شرکت در مزایده به منزله بازدید از ملک 

توسط شرکت کننده می باشد.

12- کمیسیون عالی معامالت رأس ساعت 

9 صبح یکشنبه مورخ18 /1400/07 برگزار 

می گردد و شرکت در جلسه کمیسیون 

می باشد  آزاد  دهندگان  پیشنهاد  برای 

شرکت  از  دیگری  دعوت  هیچ گونه  و 

کنندگان به عمل نخواهد آمد.

حداکثر  می بایست  مزایده  برندگان   -13

هفت روز پس از اعالم نظر کمیسیون عالی 

وجه  حساب  تسویه  به  نسبت  معامالت 

مربوطه به امالک به صورت نقدی اقدام 

نمایند، در غیر این صورت سپـــرده آنان 

به نفع شـهرداری ضبط می گردد.

جهت  می بایست  شرکت کنندگان   -14

خرید اسناد مزایده مبلغ 500/000 ریال به 

ملی  بانک  نزد  حساب0110317436000 

شعبه احمد نی ریزی واریز و فیش مربوطه 

را جهت تحویل و خرید اسناد مهر شده به 

امور مالی شهرداری تحویل نمایند. 

15- ترتیب قرار دادن اسناد و مدارک توسط 

زیر  شرح  به  مزایده  در  شرکت کنندگان 

است. 

1-15 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( 

طور  به  قیمت  پیشنهاد  برگ   :15-2

صحیح و بدون قید و شرط و با درج رقم 

پیشنهادی به عدد و به حروف. در پاکت 

)ب(

پاکتهای )الف( و )ب( پلمب شده در پاکت 

)ج( قرار میگیرد و به صورت الک و مهر شده 

محرمانه  دبیرخانه ی  به  مقرر  مهلت  در 

شهرداری تحویل می گردد.

نام  و  نام  از  غیر  به  عبارت  هرگونه  درج 

خانوادگی و شماره تماس شرکت کننده بر 

روی پاکت )ج( موجب ابطال و رد درخواست 

شرکت کننده خواهد شد.

امور مالی شهرداری نی ریز

آگهي مزایده مرحله اول  امالک شهرداري ني ریز 
18/35811د

شماره: 4420/ م الف
شناسه آگهی :1194082

 شستن سبزی ها با مایع ظرفشویی می تواند موجب 
آسیب به بدن شود. مگر این که پس از آن با آب به خوبی 

شسته شود.

   اگر کودک دائمًا خرخر می کند، به پزشک مراجعه 
کنید. زیرا لوزه ها ممکن است به حدی بزرگ شوند که 
زمان بیداری نیز تنفس از راه بینی را مشکل کنند. این 

کودکان غالبًا صبح  بی حال و خسته خواهند بود.

 کدامیک از کودکان نیاز بیشتری به مولتی ویتامین 
دارند؟

- کودکانی که در سن یک سالگی از شیر مادر محروم 
می شوند.

- کودکانی که تماس کافی با نور خورشید ندارند.
- غذاهای گوشتی و پروتئینی کم می خورند و مصرف 

مستمر لبنیات جزو عادات غذایی خانواده نیست.
عطوفت  و  توجه  از  محروم  یا  و  اشتها  کم  کودکان   -
خانواده که به مقدار کافی منابع مهم ویتامین را دریافت 

نمی کنند.
کودکانی که بدغذا هستند یا به لبنیات عالقه نداشته و یا 

به آن حساسیت دارند.

 نوشیدن چای سیاه می تواند احتمال ابتال به سرطان 
ریه را در افراد سیگاری کاهش دهد.

 عوارض استفاده بی رویه از تردمیل: 
ساییدگی زانو، شل شدن عضالت بدن، کمر درد، واریس

 دود سیگار باعث عفونت گوش در کودکان می شود!
سیگار یکی از عوامل مؤثر در ایجاد عفونتهای گوش در 
کودکان است. از نظر علمی نیز ثابت شده در خانواده ای 
که پدر، مادر یا یکی از اعضای خانواده سیگار می کشند، 
کودکان این والدین در مقایسه با خانواده ای که سیگاری 

نیستند، بیشتر دچار عفونتهای گوش می شوند. 
ماده نیکوتین موجود در دود سیگار که این کودکان 
استشمام می کنند، موجب از بین رفتن مژکهای درون 

بینی شده و به گوش میانی راه پیدا می کند.

   عالئم عفونت کلیه:
فوریت ادرار، سوزش ادرار، حالت تهوع، عالئم مشابه 

آنفلوآنزا، درد کلیه، تب، ضعف.

 یکی از فواید شیره انگور، غلیظ کردن شیر مادر است. 
به همین دلیل اگر شیر مادری رقیق باشد، شیره انگور 

مصرف کند.

  از پوکی استخوان می ترسید؟
 صبحانه تخم مرغ و قارچ )املت( بخورید !

سرشار از کلسیم ، ویتامین D و فسفر است که به افزایش 
پوکی  به  ابتال  از  و  کرده  کمک  استخوانها  استحکام 

استخوان جلوگیری می کند !

 عمیق نفس بکشید!
تنفس صحیح باعث می شود اکسیژن الزم برای رشد در 
اختیار بدن قرار گیرد. فقط تنفس عمیق مؤثر به شمار 

می رود.

 حبوبات، دارای مواد قندی، پروتئین ها و الیاف مفید 
هستند؛ ولی هضم الیاف دشوار است!

برای حل این مشکل، حبوبات خشک را حداقل 4 ساعت 
در آب بخیسانید.

 پیشگیری از فقر ید در بدن :
ید به وفور در میگو یافت می شود. هر 85 گرم میگو 35 
میکروگرم ید دارد. شما نه تنها این ماده معدنی را از میگو 
دریافت می کنید، بلکه مقادیر مناسب کلسیم و پروتئین 

را نیز به بدنتان می رسانید.

 خواص نان جو:
کمک به الغری، مفید برای کم خونی، کمک به سالمتی 
قلب، کمک به آرامش اعصاب، جلوگیری از سفید شدن 

مو، کمک به حفظ شادابی پوست

 فواید لیموترش برای افراد مختلف:
- خانمها :  کاهش عفونتهای رحمی

- آقایان: جلوگیری از تعریق زیاد بدن در تابستان
- کودکان:  افزایش اشتها نسبت به مواد غذایی مفید و 

سالم

 بدترین غذاها برای تندرستی دندان را بشناسید!
  قهوه،  فندق،  آب یخ، چای داغ،  نوشابه،  آبنباتها،  غذاهای 

اسیدی.

به محض 
بلند شدن از 
خواب قهوه 
و چای تیره 

ننوشید
نام  به  هورمونی  بدن  صبح ها، 

کورتیزول ترشح می کند. 
این هورمون به بدن نشاط و انرژی 
قهوه  و  و  تیره  چای  اما  می دهد؛ 
کافئین  زیادی  مقادیر  حاوی  که 
است، باعث ایجاد اختالل در تولید 

کورتیزول می شوند. 
بنابراین حتی اگر عادت به نوشیدن 
 9:30 ساعت  از  پس  دارید،  قهوه 

صبح آن را بنوشید. 
کورتیزول شما را به طور طبیعی 

بشاش و باهوش نگه می دارد.

بدین وسیله از کلیه اعضای انجمن صنفی کارفرمایی 

مذکور دعوت به عمل می آید در جلسه مجمع عمومی 

عادی که رأس ساعت 10:30 صبح روز چهارشنبه 

مورخ 21 مهرماه1400 در محل انجمن صنفی واقع در 

بلوارامام رضا، پایانه بار نی ریز  تشکیل می گردد حضور 

به هم رسانند.

دستور کار جلسه :

1- انتخاب هیئت مدیره انجمن صنفی 

2- انتخاب بازرسان انجمن صنفی

3- ارائه گزارش مالی1399

تذکر: داوطلبان عضویت در انجمن صنفی می توانند 

ظرف مدت 15 روز از انتشار آگهی جهت ثبت نام به دفتر 

انجمن صنفی واقع در پایانه بار نی ریز مراجعه نمایند.

هیئت مدیره انجمن صنفی کارفرمایی 
حمل و نقل کاالی نی ریز، 

استهبان و بختگان

آگهی تشکیل مجمع عمومی عادی انجمن صنفی کارفرمایی 

حمل و نقل کاالی نی ریز، استهبان و بختگان

6/36628
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6 سارق اموال مردم و 2 سارق کابل 
برق در هفته گذشته دستگیر شدند 
و به بیش از 12 فقره سرقت اعتراف 

کردند. 
نی ریز،  انتظامی  فرمانده  گفته  به 
این افراد به سرقت از  ساختمانهای 
نیمه کاره، تلفن همراه، موتورسیکلت 

و دام اعتراف کردند.

گفت:  یوسفی  سیدمحمد  سرهنگ 
آگاهی،  پلیس  تالش  با  »سارقان 
بنه کالغی   پاسگاه  و   12 کالنتری  

دستگیر شدند.«
همکاری  با  »همچنین  افزود:  وی 
شهرستان  انتظامی  فرماندهی 
استهبان، دو سارق کابل برق دستگیر 

شدند.«

//

//

//

//

//

8 سارق در چنگ پلیس

ادامه از صفحه یک

... و اپراتورهای مرکز پیام اورژانس، 1۰1۵ 
شهرستان  بیماران  به  کرونایی  مشاوره 

داده اند.
این آمار از نیمه شهریور سال 99 تا کنون، 
۳۴9 اعزام و 9۳9 مشاوره بود که 2۳6 
جاری  سال  سهم  مشاوره   ۵۵۴ و  اعزام 
است. این اعداد و ارقام نشان می دهد 6 
ماهه اول امسال نسبت به 6 ماهه دوم سال 

قبل بیش از دوبرابر اعزام مبتالیان کرونا با 
حال وخیم افزایش داشته است.

اورژانس 11۵ نی ریز در یک سال گذشته 
619 عملیات مربوط به تصادفات جاده ای 
و 6۸۸ عملیات مربوط به تصادفات درون 
شهری را پوشش داده و ۸۵ عملیات زیست 
محیطی شامل گزش حیوانات و حشرات را 

انجام داده است. 
غرق شدگی  عملیات  مورد  دو  همچنین 
به  بود  شده  فوت  به  منجر  که  را  افراد 

شامل  مسمومیت   19۷ و  رسانده  ثبت 
مسمومیت با مونواکسید کربن، دارویی، 
را   ... و  سم خوردگی  الکل،  مخدر،  مواد 

پوشش داده است.
عملیات   12۸ نی ریز   11۵ اورژانس 
امدادرسانی به مصدومان ضرب و جرح را 
در یک سال گذشته به ثبت رسانده و 1۴1 
عملیات اورژانسی زنان مربوط به کسانی 
که مشکالتی را در زمان بارداری داشتند، 
در  نوزاد  نیز  مواردی  است.  داده  انجام 

آمبوالنس به دنیا آمده است.
1۳۳ عملیات اورژانس زمانی انجام شده 
و  داشتند  کمی  حیاتی  عالئم  افراد  که 
از  قبل  یا  بوده  زیاد  آنها  مرگ  احتمال 

رسیدن آمبوالنس فوت شده بودند.
کارکنان اورژانس، CPR  ۷ )احیاء قلبی 
ریوی موفق( را در یک سال گذشته انجام 
دادند و ۷۷۷ بیمار قلبی را به مراکز درمانی 

رساندند.
اورژانس در زمینه شغلی -  مأموریتهای 
صنعتی ۷ مورد بود که ۵ مورد آن شامل 

برق گرفتگی می شد. 
به طور کلی اورژانس 11۵ نی ریز در یک 
و  مختلف  عملیات   ۵9۷6 گذشته  سال 

۴6۷9 مشاوره را انجام داده است.

عابد نعمتی، نی ریزان فارس:
قبله  کوه های  در  گسترده  آتش سوزی 
نی ریز با همکاری ستاد مدیریت بحران، 
و  مختلف  سازمانهای  طبیعی،  منابع 

نیروهای مردمی به موقع مهار شد.
به گفته رئیس منابع طبیعی نی ریز، این 
آتش سوزی ساعت 16 جمعه 19 شهریور 
در کوه های قبله، منطقه دور قالت و دارگ 

شروع و تا ساعت 2۳ همان روز با تالش 
نیروهای منابع طبیعی و مردمی مهار شد. 
اما متأسفانه روز بعد دوباره همان منطقه 

شعله ور شد و گسترگی زیادی داشت.
حامد جمالی افزود: »پس از هماهنگی های 
و  آتش  گستردگی  علت  به  الزم، 
هفتویه  مرزی  منطقه  بودن  صعب العبور 
و دورقالت نی ریز، اکیپ نیروهای منابع 
طبیعی شهرستانهای بختگان، استهبان، 
سرچهان و نیروهای هنگ امداد طبیعت 
و نیروهای مردمی به منطقه اعزام شدند. 
حضور  رغم  به  کار  ابتدای  در  متأسفانه 
از  تعدادی  و  طبیعی  منابع  نیروهای 
آتش سوزی  دامنه  مردمی،   نیروهای 
وسعت زیادی داشت.  برخی تجهیزات مهار 
آتش با چهارپا به محل حادثه انتقال داده و 
در کنار آن، تقاضای بالگرد جهت هلی برن 

نیروها شد.«
بالگرد  ادامه،  »در  داشت:  عنوان  وی 
جمعیت هالل احمر به نی ریز اعزام و در 
۴ ُسرت پرواز، بیش از ۵۰ نیرو به منطقه 
اعزام شد. به این ترتیب آتش از سه طرف 
مهار شد و تنها آتش سوزی منطقه دارگ 

باقی مانده بود که تا ساعت 19 با تالش همه 
نیروهای شرکت کننده در عملیات از جمله 
فرمانداری،  مردمی،  داوطلب  نیروهای 
شهرداری و آتش نشانی، هالل احمر، بسیج 

و منابع طبیعی خاموش شد.« 
جمالی گفت: »با وجود مهار آتش، حدود 
۳۰ نفر از نیروهای هالل احمر، آتش نشانی، 
بسیج، شهرداری و منابع طبیعی شب را در 
منطقه ماندند تا با توجه به این که از ساعت 
2 نیمه شب وزش باد شدیدی پیش بینی 
آتش سوزی  دوباره  بروز  از  بود،  شده 

جلوگیری کنند.«
کرد:  اضافه  طبیعی  منابع  اداره  رئیس 
شب هنگام،  و  بود  درست  »پیش بینی ها 
شاه  احمد  برکه  منطقه  حوالی  دوباره 
شعله ور شد. اما با سرعت عمل و هوشیاری 
افراد حاضر در منطقه مهار شد. روز بعد 
نیز ۵ نفر در منطقه ماندند تا از بروز دوباره 

آتش سوزی جلوگیری کنند.«

وی گفت: »بیش از 1۰۰ هکتار از اراضی 
منابع طبیعی و جنگل های کهکم و بنه در 
این آتش سوزی که هنوز علت آن مشخص 

نیست، سوخت.«
اخیر  »آتش سوزی  کرد:  اضافه  جمالی 
خسارات جبران ناپذیری به پوشش گیاهی 
و  دورقالت  منطقه  بی نظیر  جانوری  و 
ارتفاعات دارگ وارد نمود که اگر اندکی 
تأمل ، تحمل و احتیاط شده بود، این فاجعه 
منابع  اداره  چند  هر  نمی آمد.  وجود  به 

طبیعی شهرستان نی ریز تمام تالش خود 
را به کمک ادارات و سازمانهای مربوطه 
جهت پیدا کردن مقصر این آتش سوزی 

انجام خواهد داد.«
نوشتنی است در این عملیات بیش از 2۰ 
نفر از نیروهای شهرداری نی ریز از جمله 
فضای سبز، پاکبانان و آتش نشانان فعاالنه 

حضور داشتند و در صورتی که به موقع 
مدیریت نمی شد، باعث آسیبهای بسیار 
بیشتر و حتی سرایت آتش به امالک و 

انجیرستانها می شد.
و  طبیعی  منابع  کل  مدیر  عمل  سرعت 
ستاد مدیریت بحران شهرستان در اعزام 
بالگرد نیز باعث شد زمان و انرژی افراد از 
دست نرود و با توان و انرژی کامل پای آتش 
برسند و در چند ساعت تالش بی وقفه آن را 

خاموش کنند.

اورژانسنیریز

6 هزار عملیات در یک سال
دوبرابرشدنآمارعملیاتکرونایی

داستانمهارآتشدرکوههایقبلهنیریز

عملیات  بیشترین  گذشته  هفته 
موتوری  تصادفات  را   11۵ اورژانس 
تشکیل داد که منجر به ضربه مغزی 

تعدادی از آنها شد.
نی ریز،  اورژانس 11۵  به گفته مدیر 
ساعت 2۰ چهارشنبه 1۷ شهریور، دو 
جعفرآباد  دوراهی  در  موتورسیکلت 
با هم برخورد کردند و دو نفر مصدوم 
شدند. یکی از آنها که 2۴ سال داشت 
هوشیاری اش افت کرده بود و با عالئمی 
چون ضربه به سر و تهوع به بیمارستان 
شهدا انتقال یافت. وی در ادامه جهت 
تکمیل مراحل درمانی و به دلیل نبود 
به  اعصاب،  و  مغز  متخصص جراحی 
مراکز درمانی استان اعزام شد. مصدوم 
دیگر که ۴۰ سال داشت، دچار ضربه 
و خونریزی سر، سردرد و سرگیجه و 
همچنین ضربه به دست و پا شد. وی 

نیز به بیمارستان شهدا انتقال یافت.
از  بعد  شب،  همان   22:22 ساعت 
موتورسیکلت  یک  قطرویه،  پاسگاه 
واژگون شد. راکب 22 ساله آن که دچار 
ضربه به سر و مفقود شده بود، ساعاتی 
بعد توسط همراهان یافت شد. آنها به 
سرعت با اورژانس 11۵ تماس گرفتند؛ 
اما زمان رسیدن آمبوالنس، هوشیاری 
مصدوم به عدد ۳ رسیده بود. وی به 
بیمارستان شهدا انتقال یافت و سپس 

به مراکز درمانی استان اعزام شد.
ساعت 2:۳۸ بامداد همان روز، بر اثر 
واژگونی یک خودرو در گردنه چاه سبز، 
سرنشین ۳۰ ساله آن دچار ضربه به سر 

و خونریزی از بینی و گوش شد.
ساعت ۴:26 پنجشنبه 1۸ شهریور، 
شهر  خروجی  در  موتورسیکلت  یک 
آباده طشک واژگون شد و راکب 26 
ساله آن دچار ضربه به سر و همچنین 
نیز  وی  شد.  بدنی  متعدد  ضربات 
به  پایین  بسیار  هوشیاری  سطح  با 
درمانگاه امام هادی این شهر و سپس 

به مراکز درمانی استان اعزام شد.
بعد  شهریور،   19 جمعه   1۰ ساعت 
واژگونی  اثر  بر  تنگ حنا  روستای  از 
یک  شدند.  مصدوم  نفر  سه  خودرو 

خانم 22 ساله دچار ضربه به پا و صورت 
شد. خانم 22 ساله دیگری صورت و 
شانه اش آسیب دید و خانمی 2۰ ساله 
دچار ضربه به سر شد که همگی به 

درمانگاه قاسم آباد انتقال یافتند.
ساعت 19:۴۵ شنبه 2۰ شهریور، بر اثر 
واژگونی یک موتورسیکلت، راکب ۷2 
ساله آن بعد از پلیس راه دچار ضربه به 

سر، صورت و پا شد.
روستای  در  روز  همان  ساعت ۸:2۰ 
واژگونی  اثر  بر  خواجه  جمالی، 
موتورسیکلت سه نفر مصدوم شدند. 
یک مرد ۴۷ ساله دچار ضربه به سر و 
صورت و دست شد. یک مرد ۴۰ ساله 
از ناحیه مچ پا، دست و پیشانی آسیب 
دید و یک مرد 2۸ ساله دیگر دچار 
خراشیدگی دست، و ضربه به صورت 
شد. هر سه این افراد به درمانگاه امام 

هادی انتقال یافتند.
ساعت 11:1۸ شنبه 2۰ شهریور، بر 
اثر واژگونی یک کامیون در روستای 
قلعه بهمن، سرنشین 6۵ ساله آن دچار 
ضربه به اندامهای مختلف بدن از جمله 
سر، قفسه سینه، صورت و پهلو شد و به 

بیمارستان شهدا انتقال یافت.
شهریور،   22 دوشنبه   2۰ ساعت 
شهر  فارسی  سلمان  خیابان  در 
و  موتورسیکلت  یک  آباده طشک، 
خودرو با هم تصادف کردند. دو راکب 
1۷ و 1۸ ساله موتورسیکلت مصدوم 
به  ضربه  دچار  1۷ساله  فرد  شدند. 
کتف  شکستگی  و  مختلف  اندامهای 
و مچ پا شد. مصدوم 1۸ ساله نیز دچار 
ضربه به زانو شد و هر دو به درمانگاه امام 

هادی آباده طشک انتقال یافتند.
 ۳۰ در  روز  همان  بامداد   2 ساعت 
به سیرجان، یک  کیلومتری قطرویه 
تریلر واژگون شد و راننده آن که به 
بیرون پرت شده بود، دچار خونریزی 

سر، صورت و بینی و درد پا شد.  
نی ریز   11۵ اورژانس  است  نوشتنی 
به  مبتال  بیمار   ۸ گذشته  هفته  در 
کرونا را که حال وخیمی داشتند، به 

بیمارستان شهدا اعزام کرد.

یک خودرو پیکان از ناحیه موتور در 
با  که  گرفت  آتش  بهداشت  خیابان 
حضور به موقع کارکنان آتش نشانی، 
آن  قسمتهای  دیگر  به  سرایت  از 

جلوگیری شد.
آتش نشانی  واحد  مسئول  گفته  به 
نی ریز،  شهرداری  ایمنی  خدمات  و 
 19 جمعه   2۰ ساعت  حادثه  این 
شهریور در خیابان بهداشت، روبروی 

هایپر مارکت برکت رخ داد.
که  زمانی  گفت:  خیراندیش  ابراهیم 
آتش نشانی به خودرو رسید، با توجه 
زیادی  گستردگی  آتش  که  این  به 
نداشت، خاموش شده بود. اما کارکنان 

آتش نشانی خودرو را ایمن سازی و به 
وسیله آب موتور آن را خنک کردند.

وی افزود: ساعت ۸:۳۸ دوشنبه 22 
شهریور، کابلهای برق در خیابان قدس 
کنار بانک ملی شعبه امام خمینی آتش 
گرفت. کارکنان آتش نشانی با حضور در 
محل، کابلهای شبکه برق را با استفاده 
گاز  کننده  خاموش  دستگاه  یک  از 
کربنیک خاموش کردند و هماهنگی 
الزم را با اداره برق برای ترمیم موضع به 

عمل آوردند.
در  نی ریز  آتش نشانی  است  نوشتنی 
هفته گذشته 1۰ عملیات مهار مار را 

انجام داد.

فعاًل  نی ریز  چشم  متخصصان  برنامه 
ثابت شده و سه روز در هفته به ویزیت 

بیماران می پردازند.
به گفته رئیس شبکه بهداشت و درمان 
پنجشنبه  و  شنبه  نی ریز،  شهرستان 
دکتر مجتبی کریمی و دوشنبه دکتر 
حیدری بیماران را در کلینیک تخصصی 

بیمارستان شهدا ویزیت می کنند.

کریمی  »دکتر  گفت:  آل داود  داور 
چهارشنبه 2۴ شهریور نیز برای عملهای 
شهدا  بیمارستان  در  چشم  جراحی 

حضور دارد.«
برای  افزود: »متقاضیان می توانند  وی 
صبح   ۷:۳۰ ساعت  از  نوبت،  گرفتن 
روزهای ذکر شده به کلینیک تخصصی 

بیمارستان شهدا مراجعه کنند.«

با ثبت 96 مبتالی جدید به کرونا در 
هفته گذشته و ۴ مورد فوتی، تعداد 
مبتالیان به ۳9۰۸ نفر و تعداد افرادی 
که جانشان را از دست داده اند، به 9۰ 

نفر رسید.
افراد فوت شده شامل ۴ زن ۵2، 6۵، 
زمینه ای  بیماری  با  ساله   ۸۵ و   66

بوده اند.
به  همزمان میزان مبتالیان بختگان 

1۸۳۸ مورد رسید.
منابع  از  ما  اطالعات  اساس  بر 
بیمارستانی، هم اکنون 2۰ بیمار مبتال 
به کرونا در بیمارستان شهدا بستری 

هستند که حال ۵ نفر از آنها وخیم 
است. 

نوشتنی است تا کنون ۴۷۷9۳ دوز 
واکسن در پایگاه های واکسیناسیون 
ریزاب،  رودخور،  )عفاف،  شهرستان 
تیمهای  و  دهچاه  مشکان،  قطرویه، 
تزریق  تجمعی(  مراکز  جهت  سیار 
شده که ۳۴۳1۰ دوز آن نوبت اول و 

1۳۴۸۳ دوز آن نوبت دوم بوده است.
باالترین  نیز  شهریور   21 یکشنبه 
در  کرونا   واکسن  تزریق  رکورد 
دوز  هزار   ۳ به  نزدیک  با  شهرستان 

تزریق )296۴ دوز( به ثبت رسید.

ضربه مغزی 5 موتورسوار 
در هفته گذشته

آتشسوزیپیکاندر
خیابانبهداشت

برنامه چشم پزشکان فعاًل ثابت است

96    ابتال به کرونا و 4 فوتی 
در نی ریز

/  3هزارتزریقواکسندریکروز

کشف  از  نی ریز  انتظامی  فرمانده 
بیش از 2۵۰ کیلو انواع مواد مخدر در 

محورهای شهرستان نی ریز خبر داد.
گفت:  یوسفی  سیدمحمد  سرهنگ 
»پلیس اطالعات و امنیت عمومی با 
بازرسی  و  ایست  مأموران  همکاری 
قطرویه، در روز چهارشنبه 1۷ شهریور 
موفق شدند 1۳6 کیلو تریاک کشف و 

دو متهم آن را دستگیر کنند.
یکشنبه 21 شهریور، مأموران پلیس 

مبارزه با مواد مخدر  ۸۷ کیلو تریاک 
پراید در محورهای  از یک خودرو  را 

شهرستان کشف کردند.
پنجشنبه 1۸ شهریور،  11 کیلو تریاک 
از یک خودرو 2۰6 در ایستگاه بازرسی 

قطرویه کشف شد.
در همان روز و همان مکان، 19 کیلو 
شیشه از یک خودروی وانت پراید و یک 
کیلو تریاک از یک مسافر اتوبوس به 

دست آمد.«

با پیگیری و هماهنگی معاونت علمی 
ریز  نی  واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه 
درمان  و  بهداشت  شبکه  همکاری  و 
واکسیناسیون  مرکز  شهرستان،  این 
دانشجویان در مجتمع ورزشی دانشگاه 
آزاد اسالمی واحد نی ریز راه اندازی شد.

معاون  پیراحمدیان  محمدهادی 
واحد نی  آزاد اسالمی  دانشگاه  علمی 
ریز در گفتگو با خبرنگار گروه دانشگاه 
خبرگزاری آنا با اعالم این که دانشجویان 
دانشجویی  کارت  داشتن  در دست  با 
می توانند  خود  واحد  انتخاب  برگه  یا 

کنند،  دریافت  واکسن  مرکز  این  در 
شبکه  همکاری  با  امیدواریم  افزود: 
بهداشت و درمان شهرستان و همراهی 
دانشجویان، دوز اول تزریق واکسن را 

هر چه سریعتر به پایان برسانیم.
واکسیناسیون  است  نوشتنی 
به  اسالمی  آزاد  دانشگاه  دانشجویان 
شنبه  از  همزمان،  و  سراسری  طور 
مراکز  همکاری  با  ماه  شهریور   2۰
در  درمان  و  بهداشت  شبکه های  و 
آغاز  اسالمی  آزاد  دانشگاه  واحدهای 

شده است.

کشفبیشاز250کیلومواد
مخدردرمحورهاینیریز

راهاندازیمرکز
واکسیناسیوندانشگاهآزاد

اسالمینیریز
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صمت - اتاق اصناف - اتحادیه مشاوران امالک 
امالک  مشاوران  می رسانیم  استحضار  به  احترامًا 
به  اتحادیه شاکی هستند که  این  از هیئت مدیره 
چه دلیل محکمه پسندی سامانه امالک آنها را قطع 

نمودند.
پس از مراجعه به مسئوالن، آنها اعالم کردند چون 
حق عضویت سالیانه به مبلغ چهارصد هزار تومان 
را پرداخت ننموده اید، آن را قطع کردیم. آیا با بودن 
بیماری کرونا که حتی از منزل بیرون آمدن کاری 
اشتباه است و تعطیلی چندین باره مشاوران، گرفتن 

این مبلغ حق عضویت سالیانه صحیح است؟ 
بنا بر دستور العمل اتحادیه، دلیل این که ماهیانه جلسه 
داخلی اتحادیه تشکیل نشده چیست؟و مبالغی که به 
اسم خودیاری از مشاوران جدید گرفته شده، چگونه 

هزینه شده است؟
ساختمانی که زحمات خرید آن را آقای حاج کریم 
جای  دوبر  زمین  متر   ۳۰۰ با  و  کشیدند  گرگین 
بسیار مناسبی برای جلسات اتحادیه بود، با کل پول 
خریداری شده از خودیاری چند مشاور امالک تهیه 
شده بود و فعاًل فیزیوتراپی ... است. مالکیت آن چه 

وضعیتی دارد؟ 
ضمنًا مسئوالن اتحادیه کارهایی را که پس از مستقل 
شدن اتحادیه انجام شده و کمکی را که به مشاوران 

شده اعالم نمی کنند.
نامه  این  هر چند مشکالت بسیار زیاد است و در 
نمی گنجد. اما از مسئوالن متعهد و دلسوز که مشکالت 
این صنف را پیگیری و نتیجه را به همه اعضا اعالم 

می کنند، کمال تشکر و سپاسگزاری داریم. 

پاسخ صمت:
با سالم، دریافت حق عضویت اتحادیه به استناد ماده 
۳۰ قانون نظام صنفی کاماًل قانونی و عدم پرداخت 
آن در انتهای هر سال، به استناد ماده 2۷ همان قانون 
تخلف و موجب اعمال ماده 2۷یا قطع سایرخدمات به 

اعضا می گردد.
درخصوص دریافت خودیاری، وفق ماده ۳۰ قانون 
بالمانع  کنندگان  پرداخت  رضایت  با  نظام صنفی، 

است.
بررسی اختالفات داخلی اعضاء و رسیدگی به تخلفات 
اعضای هیئت مدیره در صالحیت هیئت رئیسه اتاق و 
در نهایت کمیسیون نظارت است که درصورت احراز 
و  رسیدگی  جهت  مراتب  مجرمانه،  اعمال  ارتکاب 

صدور رأی مناسب به دستگاه قضایی ارجاع می گردد.
و  انتخابات  از  پس  نیز  اتحادیه  اموال  درخصوص 
اجرایی  هیئت  اعضای  حضور  در  قانون  استناد  به 

و  اعضای جدید  بین  اتحادیه های صنفی  انتخابات 
قدیم تحویل وتحول خواهد شد.

شهرداری نی ریز
1- نرخ مصوب تاکسیها را اعالم کنید.

2- االن بیش از دو ماه است که ۵۰ متر از سر چهار راه 
قائم تا سر جاده مسجد ابوالفضل را کاشی می کنید و 
هنوز تمام نشده. چرا زودتر تمامش نمی کنید؟ به خدا 
مردم خسته شده اند. مردم هم از این مسئله و حتی 

طرح آن راضی نیستند.
یا خودرو روی کاشی  با موتورسیکلت  چون وقتی 
حرکت می کنیم، انگار در جاده خاکی هستیم. نی ریز 
کارهای دیگر زیادی دارد که می شود به جای این 

خرجهای بیهوده انجام داد.
۳- امروز ساعت۵ صبح مأموران شهرداری یک سگ 
ماده را که 6 توله شیر خوار داشت، با شلیک گلوله به 

سرش کشتند.
ضمن این که این سگ در زمین نزدیک خانه ما از 
بچه هاش نگهداری می کرد و هیچ وقت صدا و حرکت 

آزار دهنده ای نداشت.
نمی کنید،  نگهداری  آنها  از  و  عقیم  را  سگها  اگر 
حداقل به مأمورانتان بگویید به سگهایی که به این 
طرز وحشتناک می کشند، یک نگاه بیندازند؛ شاید 

توله هایش منتظر برگشتنش باشند.
خواهش می کنم پیگیر این موضوع باشید؛ چون اولین 
بار نیست که این اتفاق می افتد.  این حیوان آزاری است 
که بگذارید توله های شیر خوار از گرسنگی بمیرند. این 
اسمش ایجاد آسایش برای مردم نیست؛ به خدا هیچ 

کس به آسایش این چنینی راضی نیست.
۴- با تشکر از زحمات شما، چرا کوچه و خیابانهای 
فاز یک آبادزردشت را که لبه گذاری و زیر کوبی شده، 
آسفالت نمی کنید؟ مخصوصًا انتهای کوچه شماره ۵ 

که تردد خودروها زیاد است.

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

عینًا ارسال می گردد.
در ضمن یادآوری می شود سامانه 1۳۷ شهرداری 
نی ریز از سالها پیش با هدف ایجاد زمینه مشارکت 
شهروندان در مدیریت شهری و هدایت و رفع مشکالت 
غیر مستقیم  مدیریت  طریق  از  شهری  معضالت  و 
نظرات  نقطه  و  و دریافت دیدگاه ها  مردم در شهر 
به  مطلوبتر  خدمات رسانی  رویکرد  با  شهروندان 

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

و تسریع در حل مشکالت می گردد.
سامانه  این  در  کاری  فرآیندهای  راستا  همین  در 

برنامه ریزی شده است که در  و  به نحوی طراحی 
حق  به  شهری  درخواستهای  زمان  کوتاه ترین 
شهروندان نی ریزی در حد ممکن اجابت و مشکالت 

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

بگذارند.

شهردار محترم شهر نی ریز، جناب مهندس 
فرغت

1- نرخنامه جدید حمل و نقل درون شهری به زودی 
به اطالع عموم شهروندان عزیز خواهد رسید.

2- پروژه مورد اشاره شما نه کاشی کردن، که اصالح 
سواره رو،  سنگفرش  سطحی،  آبهای  دفع  سیستم 
موزائیک فرش پیاده رو، ایجاد سیستم آبیاری قطره ای 
درختان موجود و نورپردازی خیابان امام مهدی)عج( در 
قطعه مشرف به مسجد جامع کبیر است. با عنایت به 
اهمیت توجه به مسجد تاریخی جامع کبیر به عنوان 
فاخرترین میراث تاریخی نی ریز و یکی از آثار منحصر 
به فرد در کشور، بدیهی است که باید نحوه مداخله 
شهرداری در این محور نیز متناسب با یکتایی و کم 
نظیری مسجد تاریخی مذکور باشد. بهسازی معبر 
مورد اشاره به منظور آرام سازی ترافیک، رفع مشکالت 
بصری ناشی از پیاده روها و جداول کهنه و قدیمی سابق 
و ایجاد محیطی مناسب گردشگران داخلی و خارجی، 
از اهداف این پروژه است.  بدیهی است که اجرای هر 

پروژه موافقان و مخالفان خاص خود را خواهد داشت. 
آگاهی  به  جنابعالی،  مخالف  نظر  به  احترام  ضمن 
می رساند تمام مراحل و تشریفات قانونی اجرای این 
پروژه در باالترین سطح ممکن انجام شده، مصالح به 
کار گرفته شده در این طرح از فاخرترین مصالح حال 
حاضر کشور است و نظر شما الزامًا به معنای مخالفت 
نی ریزی  فهیم  شهروندان  از  زیادی  بخش  یا  همه 
پروژه  این  شروع  زمان  از  که  گونه  همان  نیست؛ 
بازخوردهای بسیار خوب اقشار مختلف جامعه را نیز 

دریافت کرده ایم.
به هر روی، نوع عملیات اجرایی در این پروژه به دلیل 
ظرافت خاص آن از سرعت چندان باالیی برخوردار 
نیست و طبعًا از همه شهروندانی که در طول اجرای 
این پروژه با سختی و مشکل مواجه شده اند، پوزش 

می خواهیم.

معاونت محترم خدمات شهری، آقای 
حاجی محمدی

۳- با سالم خدمت منتقد گرامی، اتالف معمواًل ویژه 
حیوانات بیمار ناقل بیماری های واگیردار به انسان، 
پیگیری و  و... است. موضوع  همانند کزاز و هاری 

اخطارهای الزم به پیمانکار مربوطه داده می شود.

مسئول محترم واحد عمران، آقای پیوندی

۴- نظر حضرتعالی را به شماره قبل هفته نامه محترم 
نی ریزان که به صورت مفصل توضیح داده شده، جلب 

می کنیم.

شبکه بهداشت و درمان
1- چرا درمانگاه تخصصی تعطیل است؟ اگر به خاطر 
کرونا است، در این شرایط همه مردم به مطبها هجوم 

برده اند و فرقی به حال کنترل این بیماری ندارد.
اما در عوض هزینه مردم در مطبهای خصوصی بیشتر 

می شود.
2- متأسفانه با وجود تریاژ در محل واکسیناسیون 
سالن عفاف، از افراد نمی پرسند مثاًل حساسیت دارید 
یا خیر؟ در صورتی که واکسن سینوفارم برای کسانی 

که حساسیت دارند، می تواند خطرناک باشد.
۳- حداقل برای کسانی که نوبت دوز دوم واکسنشان 
است، پایگاه دیگری مشخص کنید تا همه جمعیت 
یک جا تمرکز نکنند و وقت مردم این همه تلف نشود. 
یک هفته از زمان دوز دوم واکسن همسرم می گذرد؛ 

اما هر موقع می رود با تندی روبرو می شود.
۴- چرا کسانی که واکسن تزریق می کنند، روپوش 
سفید نپوشیده اند؟ چرا واکسنها را آماده کرده و روی 

قوطی روی میز ریخته اند؟

پاسخ شبکه بهداشت و درمان:
1- با سالم، تا زمان قرمز بودن شهرستان، درمانگاه 
تخصصی تعطیل است و تنها رشته هایی که مطب 
آن در سطح شهر وجود ندارد، فعالیت دارند. الزم به 
ذکر است از روز شنبه درمانگاه فعالتر از قبل در حال 

خدمت رسانی خواهد بود . 
واکسن  تزریق  برای  منعی  حساسیت،  نوع  هر   -2

نیست .
۳- روزانه با میانگین تزریق 2۰۰۰ واکسن در حال 
خدمت رسانی هستیم. حجم کار بسیار باال است و تا 
به امروز نزدیک به ۴۵ هزار واکسن در شهرستان تزریق 
شده. همیشه در انجام چنین کارهای بزرگی نیاز به 
همکاری مردم با کادر بهداشت است. کادر بهداشت  
و درمان خسته و تعداد نیرو ها محدود هستند. این امر 
محدودیتهای زیادی را ایجاد خواهد کرد؛ اما با این 

وجود تمام تالش خودشان را خواهند کرد. 
۴- آن قوطی های مورد نظر، جعبه یخ خشک است که 
دمای مناسب را نگه می دارد . در تزریقهای با این حجم 
باال، نیاز به سرعت عمل و دقت است. باید تعداد به 
اندازه میزان ویال واکسن برسد تا دِر واکسن باز و بعد از 
آن تزریق شود. در این فاصله واکسن بر روی یخ خشک 

قرار می گیرد.

تعاون، کار و  رفاه اجتماعی
ما اعضای تعاونی ۵ فرهنگیان بلوک یاسها با وجود 
این که سال 9۸ با تعاونی تسویه حساب کردیم و برگه 
تسویه داریم، ولی تعاونی آسانسور را خاموش و اعالم 
کرده باید 1۰ میلیون تومان پرداخت کنید. تکلیف 

واحد های اعضا بدون آسانسور چیست؟ بدون آسانسور 
واحدها بال استفاده هستند. لطفًا با مدیرعامل جلسه 
برگزار کرده و تکلیف اعضا را مشخص و اطالع رسانی 

کنید.

پاسخ تعاون، کار و رفاه اجتماعی:
با سالم، طی بازدید صورت گرفته آسانسور بلوکهای 
مد نظر تاکنون راه اندازی نشده است. ضمن این که 
تعدادی از اعضا به رغم تحویل واحد، تاکنون بدهی 
خود را با شرکت تسویه حساب نکرده اند. لذا به محض 
پرداخت بدهی توسط اعضا و متقاباًل پرداخت مطالبات 

پیمانکار، با نصب آسانسور  مشکل رفع خواهد شد.

فرمانداری نی ریز
چرا اداره برق به سؤاالت مردم در هفته نامه پاسخ 

نمی دهد؟

راهداری و حمل و نقل جاده ای
1- روز یکشنبه 1۴ شهریور اتوبوس نی ریز - تهران 
با یک ساعت تأخیر حرکت کرد. قرار بود در شیراز 
بسته ای را در ترمینال کاراندیش به من  تحویل دهند 
تا به تهران ببرم. اما اتوبوس به دلیل تأخیر، در ترمینال 
توقف نکرد و خانواده با شتاب زیاد و رانندگی پرخطر 
خود را به دروازه قرآن رساندند تا بسته را تحویل من 
دهند. از طرفی در طول مسیر دائم اتوبوس توقف و 
مسافر سوار می کرد؛ همانند شرکت واحد. در نهایت 
به جای ساعت ۸ صبح، 1۰ به تهران رسیدیم و کار 

اداریمان هم مختل شد.
من از بی مسئولیتی راننده شکایت دارم. او و شاگردش 

پروتکلهای بهداشتی ر ا هم اصاًل رعایت نمی کردند.
2-  ورودی شهر به طرف پمپ بنزین  فرامرزیان و 
پایین تر، شبها بسیار تاریک است و عالئم راهنمایی و 

رانندگی و همچنین المپ و روشنایی وجود ندارد.
ماشینهایی که از ورودی سیرجان می آیند، به سختی 
می توانند بریدگی را پیدا کنند و به طرف پمپ بنزین 
بروند که خیلی هم خطرناک است. لطفًا پیگیری کنید.

رئیس شورای شهر نی ریز
آقای فقیه! از روزی که عضو شورا شدید، اول جلو 
در خانه و کوچه خودتان روبروی اداره برق سابق را 

آسفالت کردید.
ای کاش وضع بهداشت در کوچه های خیابان نواب 
صفوی را هم دیده بودید و قضاوت می کردید. مثل 

رهبر عزیزمان که تا نوبتش نشد، واکسن کرونا نزد. 

پاسخ رئیس شورای شهر نی ریز:
شهروند محترم! با سالم، لکه گیری و ترمیم آسفالت 
مسیرهای حفاری و همچنین کوچه های با عرض کم 
در همه جای سطح شهر روزانه و ماهانه انجام می گیرد 
و چنانچه مورد مشابهی است، به شهرداری مراجعه 
کنید تا اقدامات عملی اجرا گردد. همچنین الزم به 

ذکر است آسفالت کوچه های محله نواب صفوی در 
سال 99 به متراژ ۴2 هزار متر مربع توسط شهرداری 
بدون نوبت و عدم مشارکت شهروندان انجام گرفته و 
شهرداری ساالنه به طوری که عدالت رعایت شود، در 

سطح شهر زیرسازی و آسفالت انجام می دهد.
توفیق شما را از خداوند متعال خواستارم.

توزیع برق
1- حدود یک سال است که کوچه 2۴ خیابان بهداشت 
تاریک است و حتی یک المپ روشن نیست؛ لطفًا اقدام 

کنید.
2- چرا المپهای سوخته روشنایی معابر و بولوارها 
خصوصًا بولوار سرداران را تعویض نمی کنید؟ شهر 

خیلی تاریک شده است.

همشهریان عزیز
وظیفه پاکبانان جمع آوری شیشه و المپ شکسته، 
شاخ و برگ بریده شده درختان و مصالح ساختمانی 
باقیمانده از ساخت و ساز نیست. این قبیل زباله ها را 
زیست  محیط  و  مسکونی  منطقه  از  دور  خودتان 
رهاسازی کنید تا به این افراد زحمتکش فشار مضاعف 

وارد نشود.

نی ریزان فارس
از تالشهای کارکنان درمان در زمان کرونا خبر زیادی 
منتشر کردید. اما االن 6 ماه است که کارکنان شبکه 
بهداشت تزریق واکسن انجام می دهند و ما ندیدیم 
که زحمات این عزیزان را رسانه ای کنید، یا اگر بوده، 

کمرنگ بوده است.
واکسن  دوز  رکورد 2۰6۸  گذشته  هفته  پنجشنبه 
کرونا در شهرستان زده شد که عدد کمی نبود. می شود 

به این عزیزان که همیشه کم دیده می شوند بها داد.
نی ریزان فارس؛ با سالم و درود فراوان. به طور مرتب 
خدمات کادر درمان به ویژه بخش کرونای بیمارستان 
و پایگاه های واکسیناسیون در فضای مجازی وابسته به 
هفته نامه و همچنین نسخه چاپی منتشر شده است. 
آمار واکسیناسیون پایگاه ها به طور مرتب در حال نشر 

در فضاهای مربوط به نی ریزان فارس است.
ضمن تشکر از یادآوری شما، همچنان این اخبار منتشر 
خواهد شد؛ به ویژه این که قرار است کلیه گروه های 

سنی واکسینه شوند.

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

- اتاق اصناف 
- اتحادیه مشاوران امالک

- توزیع برق
- فرمانداری نی ریز

- راهداری و حمل و نقل جاده ای

ادامه اخبار حوادث

تصادف سواری مزدا و سمند در 
محور نی ریز - سیرجان، ۳ مصدوم 

بر جای گذاشت.
به گزارش روابط عمومی جمعیت 
نی ریز،  شهرستان  هالل احمر 
 2۴ چهارشنبه   19:۴۵ ساعت 
سواری  تصادف  پی  در  شهریور، 
کیلومتری   2۰ در  سمند  و  مزدا 
)کنار  سیرجان   - نی ریز  محور 

خاکستری(،  سیمان  کارخانه 
پایگاه بین شهری حسن آباد یک 
تیم عملیاتی به محل حادثه اعزام 

کرد.
کمکهای  انجام  ضمن  امدادگران 
اولیه برای مصدومان و تحویل آنها 
به اورژانس، در یک عملیات یک 
ساعته، صحنه حادثه را تثبیت و 

ایمن سازی کردند.

دو  حادثه  این  در  است  نوشتنی 
آمبوالنس اورژانس 11۵ به محل 
حادثه اعزام شدند و مصدومان را 
که دو مرد ۵۵ و ۵۳ ساله و یک زن 
۵2 ساله بودند، به بیمارستان شهدا 
انتقال دادند. دو مرد مصدوم دچار 
ضربه به دست، پا و زانو شده بودند 
و مصدوم خانم نیز از ناحیه قفسه 

سینه و پیشانی آسیب دیده بود.

تصادف مزدا و سمند با 3 مصدوم 

تصادفدوپرایدبا5مصدوم
دو خودرو پراید در میدان فلسطین 

برخورد  هم  با  بیمارستان(  )فلکه 

کردند که در پی آن ۵ نفر مصدوم 

شدند.

جمعه   1۰:۵۵ ساعت  حادثه  این 

19 شهریور براثر برخورد شدید یک 

خودرو پراید و یک پراید تاکسی رخ 

داد.

در پی این حادثه، یک مرد ۴۷ ساله 

از ناحیه کمر و گردن آسیب دید و با 

آمبوالنس 11۵ به بیمارستان شهدا 

انتقال یافت.

سه مرد ۵۰، 2۵ و 29 ساله و یک 

پسربچه ۸ ساله نیز صدمات جزئی 

دیدند.

امید شهدان، نی ریزان فارس:

امام جمعه موقت نی ریز به اکتشاف 
پهنه معدنی در منطقه پهنابه اشاره 
نماینده  و  فرماندار  به  و گفت:  کرد 
 مجلس گفته ام که این اکتشاف قابل 

تحمل نیست.
در  فقیه  سیدجواد  حجت االسالم 
نماز جمعه 19 شهریور  خطبه های 
است که  »آیا درست  اظهار داشت: 
برای طبیعت پهنابه به این زیبایی، 
کنند؟واقعًا  صادر  اکتشاف  پروانه 
عجیب است؛ فرماندار اعالم کرد که 
راضی نیست، با نماینده هم صحبت 
کردم که این مکان جای این کارها 

نیست و نباید از خویشتن داری مردم 
سوءاستفاده کرد. این همه بی توجهی 
به محیط زیست و پوشش گیاهی آن 

قابل تحمل نیست.«
وی افزود: »نمازجمعه قلب فرهنگی 
هر شهر و در رأس امور است. باید 
ضمن شناسایی نخبگان شهرستان، 
برای  فکر  اتاق  یک  کنیم  سعی 

تشکیل  خبرگان  عضو  و  امام جمعه 
را  فرهنگی  آسیبهای  و   دهیم 
شناسایی کنیم تا سنگر نماز جمعه 
به  جوانان  حضور  با  پیش  از  بیش 
فعالیت خود ادامه دهد. نماز جمعه 

سنگر اسالم است.«
دیگر  جایی  در  فقیه  حجت االسالم 
گفت: »نکته بعدی تأسیس کتابخانه 

که  است  فرهنگی  مؤسسات  و 
ساختمان کتابخانه مرکزی در فلکه 
دارد.  نابهنجاری  وضعیت  دانشجو 
دیروز هم با نماینده مجلس صحبت 
جانمایی  زودتر  چه  هر  که  کردم 
کتابخانه  کنار  در  مرکزی  کتابخانه 
امام صادق صورت بگیرد تا وضعیت 

بهتری را شاهد باشیم.

توسعه  شهرداری،  وظایف  دیگر  از 
متوازن در شهر است که می بینیم به 
برخی مناطق توجه بیشتری می شود؛ 
گرفته   نادیده  مناطق  بعضی  اما 
می شوند و از اماکن ورزشی، بهداشتی 
و درمانی بی بهره هستند. به فرمایش 
مقام معظم رهبری عدالت در همه 

عرصه ها باید شکل بگیرد.
آلودگی  از  پیشگیری  همچنین 
محیط زیست و تفکیک زباله از مبدأ، 
که  است  شهرداری  وظیفه  دیگر 
سالیان سال است می گوییم باید این 
طرح راه اندازی شود؛ اما توجهی نشده 

است.«

خطیبجمعهنیریز:

جلوی اکتشاف معدن پهنابه را بگیرید

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه 
به طور فوق العاده

شرکتمعدنیدرریزنیریز)سهامیخاص(
بهشمارهثبت338وشناسهملی10530070704

مجمع عمومی عادی سالیانه به طور فوق العاده شرکت معدنی درریز نی ریز )سهامی خاص( رأس ساعت  
9:00  صبح روز پنجشنبه مورخ  1400/07/08 در محل قانونی شرکت واقع در نی ریز، خیابان قدس، کوچه 

شماره یک، پالک 16 ، طبقه دوم، کدپستی :  7491613711  برگزار می گردد.
لذا از کلیه سهامداران محترم یا نمایندگان قانونی ایشان دعوت به عمل می آید در این جلسه حضور بهم 

رسانند.
دستور کار جلسه :

1 -  استماع گزارش هیئت مدیره و بازرسین
2 -  انتخاب مدیران ) اعضای هیئت مدیره ( شرکت

3 -  انتخاب بازرسین قانونی شرکت
4 - تصویب ترازنامه و صورت های مالی شرکت

5 - انتخاب روزنامه کثیراالنتشار جهت درج آگهی های قانونی
6 - سایر مواردی که در صالحیت مجمع عمومی عادی می باشد

                                   هیئت مدیره
شرکت معدنی درریز نی ریز ) سهامی خاص ( 36603/9

برابر رأی شماره 1۳966۰۳11۰۰۵۰۰۰۴۷۴ هیأت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نی ریز تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم  سکینه شاسوند 
حسنی فرزند قدمعلی به شماره شناسنامه 66 صادره از نی ریز در ششدانگ یک باب مغازه  به مساحت16.۵۷ متر مربع پالک 
2۴ فرعی از ۳۵6۵  اصلی مفروز و مجزا شده از پالک ۳۵6۵  اصلی واقع در نی ریز بخش 22 فارس خریداری از مالک رسمی آ قای 
غالم حسین خزان محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ 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 

تاریخ انتشار نوبت دوم :1۴۰۰/۰6/29 صادر خواهد شد.  تاریخ انتشارنوبت اول:1۴۰۰/۰6/1۴    

حسن 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 1400/06/02
ش 69

36479

اجرای رزمایش بزرگ 
مهرورزی حسینی در نی ریز

روابط عمومی فرمانداری نی ریز:

رزمایش بزرگ مهرورزی حسینی اطعام و احسان کمیته 
امداد امام خمینی برگزار شد.

در این رزمایش تعداد 1۰۰ بسته معیشتی به ارزش ۳۵ 
میلیون تومان و اهداء 1۰ سری جهیزیه در بین ایتام و  
نیازمندان تحت حمایت به ارزش ۴۰۰ میلیون تومان  

آماده و توزیع شد.
فرماندار شهرستان  مراد هدایت  با حضور  این مراسم 
ناحیه مقاومت بسیج  امیری جانشین فرمانده  نی ریز، 
در  مردم  نماینده  دفتر  مسئول  عباسی  نی ریز،  سپاه 
مجلس شورای اسالمی و درویش زاده رئیس کمیته امداد 
امام خمینی در محل ساختما ن کمیته امداد شهرستان 

برگزار گردید.
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شروع مدارس!

دانش آموزان خسته از آموزش آنالین
بررسی نی ریزان از محاسن و معایب کالسهای حضوری و آنالین

مجید پاکیزه دامن، نی ریزان فارس:

 21 یکشنبه  نی ریز  شهر  شورای  جلسه 

شهریور در ساختمان شماره 2 شورای شهر 

با موضوع رسیدگی به مشکالت مناطق فاز 

1 و 2 شهرک شهیدان رجایی و باهنر برگزار 

شد.

برخی از اهالی این دو منطقه به نمایندگی 

جلسه ای  طی  آنجا  در  ساکن  مردم  از 

عمده  شهردار  و  شهر  شورای  اعضای  با 

مشکالت موجود در محله خود را در 31 

بند بیان کردند و خواهان رسیدگی به آنها 

شدند.

مهمترین موضوع جلسه شورای شهر نی ریز 

طرح تفصیلی شهرداری بود؛ شهردار گفت: 

بسیاری از قوانین مانع از اجرای این طرح 

است که البته در دوره اصالح طرح تفصیلی 

نگاه کلی ما به آن است، تنها 5% آن را 

می توان اصالح کرد.

سید عالءالدین فقیه رئیس شورای شهر 

نی ریز از تقسیم بندی شهر به چند قسمت 

خبر داد و گفت: هدف از این کار دعوت از 

به  شهر  از  منطقه  هر  مردم  نمایندگان 

جلسات شورای شهر و رسیدگی سریع تر به 

مشکالت آنان می باشد.

رئیس شورای شهر نی ریز پس از دریافت 

مکتوب مشکالت آن مناطق گفت: برخی 

از امور اعالم شده از اختیارات شهرداری 

نیست.

عمده مشکلی که نمایندگان فازهای 1 و 2 

به آن اشاره داشتند، اِلِمان نامناسب میدان 

کارگر است. به زعم آنان اِلِمان موجود دید 

رانندگان را از بین برده است.

در این باره فقیه گفت: تخریب این اِِلمان 

در دستور کار قرار دارد هر چند احداث این 

نماد مربوط به دوره آقای فرغت نبوده است.

تمامی  گفت:  نی ریز  شهردار  ادامه  در 

مصوبات را نمی توان به حالت اجرا درآورد 

و با توجه به بودجه شهرداری و درآمدی 

پرداخت  محل  از  شهرداری  که  است 

عوارض مردم دارد. امکانات ما به اندازه همه 

درخواست های مردم نیست.

برخی  داشت:  اظهار  فرغت  حامد 

درخواست های مردم در حیطه اختیارات 

شهرداری نیست اما با رایزنی دستگاه های 

اقدام  مشکالت  رفع  به  نسبت  مربوطه 

می کنیم.

شهردار نی ریز می گوید: بودجه شهرداری 

با هزینه ها تناسب ندارد و پرداخت عوارض 

و  درآمدی  بخش  مهمترین  می تواند  که 

کمک به شهرداری در جهت توسعه و رفع 

مشکالت باشد کمتر از 15% است.

با این حال اعضای شورای شهر و شهردار 

این نوید را به مردم دادند که طرح های 

نیمه کاره به طور حتم به مرحله پایانی و 

بهره برداری خواهند رسید.

شهر  شورای  اعضای  از  پریش  حمید 

جلساتی  شهر  تفصیلی  طرح  در  گفت: 

را با مشاوران و مسئوالن راه و شهرسازی 

خواهیم داشت.

قطبی دیگر عضو شورای شهر نی ریز گفت: 

با توجه به بودجه شهرداری نمی توان تمامی 

مشکالت را در یک برهه زمانی حل کرد و 

باید معقوالنه کارها را به سرانجام رساند.

امور  برخی  به  رسیدگی  گفت:  او 

اولویت بندی شده اند و بر همین اساس و 

با توجه به بودجه ساالنه شهرداری باید به 

توسعه شهر پرداخته شود.

اعضای شورای  درخصوص دیدار مردمی 

شهر مجتبی افسر نائب رئیس شورای شهر 

نی ریز گفت: در هر منطقه از شهر با تشکیل 

شورا و مشخص کردن یک یا دو نماینده از 

آن منطقه، مشکالت به گوش مسئوالن در 

شورای شهر و شهرداری برسد تا با کمک 

مردم بتوان در حل آنها سرعت داد.

محمد شاهسونی سخنگوی شورای شهر 

نیز به نرخنامه تاکسی ها اشاره کرد و گفت: 

کورس بندی  تاکسی ها  عبور  مسیرهای 

به  و  مشخص  تاکسی ها  نرخ  و  شده اند 

تصویب رسیده و از اول مهرماه اجرا خواهد 

شد.

ادامه از صفحه یک

یاد گرفتن با گوشی خیلی سخت بود!
آریا راهپیما 13 ساله است و امسال به کالس 
بهتر  را  مدرسه  در  یادگیری  می رود.  هفتم 
می داند و می گوید: یاد گرفتن با گوشی خیلی 
سخت بود، خصوصًا برای حل کردن تمرینات 
ریاضی خیلی مشکل داشتم و اذیت شدم. از 
10  تا تمرین ریاضی که حل می کردم همیشه 
شش هفت تایش اشتباه بود. امسال هم گفته اند 
تا همه دو دوز واکسن را نزنند خبری از بازشدن 

مدرسه ها نیست.

در مدرسه آدم استرس دارد!
هم  کنار  که  نوجوانی  پسر  دوسه  سراغ  به 

ایستاده اند می روم.
علیرضا شبانی امسال به کالس هشتم می رود و 
با برگزاری کالس ها به صورت حضوری موافق تر 

است.
و  مطالعات  قرآن،  فارسی،  در  می گوید: 
خصوصًا ریاضی مشکل داشتم. با گوشی اصاًل 
نمی توانستم درست یاد بگیرم و همه اش حواسم 

پرت بود. 
دوستش فهیم رضا ... که کنارش ایستاده با او 
موافق نیست. او که امسال به کالس پنجم می رود 
می گوید: مجازی خیلی بهتر است. در مدرسه 
آدم استرس دارد و جلوی معلم هول می شود اما 

با گوشی با خیال راحت کار می کنیم.
ایستاده  دستش  کنار  که  دوستانش  از  یکی 
فهیم رضا  برنامه  البته  می گوید:  و  می خندد 
اینطور بود که مادرش حاضری اش را در کالس ها 

می زد و فهیم رضا به خواب می رفت! 

تقلب در امتحانات آنالین
برگزاری  با  هم  بختگان  اهالی  از  بیوک  زهرا 
کالس های حضوری موافق تر است. او که امسال 
به کالس دوازدهم می رود می گوید: به صورت 
آنالین هیچ چیزی یاد نمی گرفتیم. دروغ چرا؟ 
خب از این جهت که همه ی دانش  آموزان موقع 
تقلب می کنند،  به کتاب مراجعه و  امتحانات 
باعث می شود کل کتاب را نخوانند و چیزی هم 
یاد نگیرند. از آن طرف وقتی در کالس درس 
حاضر می شویم نگاهمان به معلم است و این 
باعث می شود ناخواسته به درس گوش دهیم. 
البته هنوز که خبری از بازگشایی مدارس نیست 
ولی آنطور که اخبار گفته احتمااًل از آبان مدارس 

باز می شود.

ترس از حضور معلم
کامران سعیدی 13 ساله علت برتری کالس های 
حضوری را ترس از معلم می داند و می گوید: 
ترس از حضور معلم در کالس باعث می شود 
بچه ها در کالس به درس گوش بدهند و درس 
بخوانند. همین خوِد من، با وجود اینکه شاگرد 
زرنگی هستم، پارسال نمره هایم کم شد. ساعت 
کالس آنالین، حواسم پرت بود و سر و صدا اذیتم 
می کرد. از آن طرف موقع فرستادن صدا برای 
معلم صداهای جانبی باعث آبروریزی می شد! 

کاًل خوب نبود دیگر.

در رفتن برخی معلم ها از زیر کار
مهدیه که امسال در مقطع دهم درس می خواند 
صورت  به  درس  کالس های  تشکیل  موافق 

حضوری است.
می گوید: برخی معلم  ها از زیر کار در می روند و 
درست درس نمی دهند، به طور مثال یک فصل 
از کتاب را که در مدرسه، در طول یک ماه به ما 
درس می دادند، با ارسال دو فایل صوتی تمام 

نمی گرفتیم.  یاد  چیزی  هیچ  ما  و  می کردند 
همچنین نمره دادن معلم ها در آخر ترم حساب 
و کتابی نداشت. خوِد من  با وجود اینکه همیشه از 
دانش آموزان ممتاز بودم، امسال ترازم خوب نشد 
و جالب اینجا بود که دانش آموزانی که اکثر اوقات 
در کالس های آنالین حاضر نبودند و نمره های 
متوسط و ضعیفی داشتند، نمره هایشان شبیه 

من شده بود!

به جای برادرم امتحان دادم!
آنالین  کالس های  از  نیز  ساله   21 جوان 
شاکی است. دانشجوست و امسال سال سوم 

دانشگاهش...
در  تا  کشتیم  و  زدیم  را  خودمان  می گوید: 
نظر  زیر  و  قبول شویم  دیگری  دانشگاه شهر 
خانواده نباشیم اما همین که آمدیم با محیط 
دانشگاه آشنا شویم و سری در جمع دختر و 
چیز  همه  کرونا  دربیاوریم،  دانشجو  پسرهای 
را به هم ریخت و مجبور شدیم دوباره به نی ریز 
یکی  برای  آنالین  کالس های  کاًل  برگردیم. 
مثل برادر کوچک من خوب است که در این 
دو سال نفهمید درس و مشق یعنی چه و تمام 

امتحاناتش را من به جای او دادم! 

تمرکز در مدرسه
دانش آموزانی  از  یکی  اولیای  قاسمی  فاطمه 
است که از کالس های حضوری بیشتر استقبال 
می کند اما در این شرایط، به خاطر سالمتی 

فرزندش، کالس های آنالین را ترجیح می دهد. 
می گوید: بچه ها آنطور که باید و شاید نمی توانند 
در خانه درس بخوانند. تلویزیون مدام روشن 

است و خواهر و بردار کوچک دارند. از این رو 
از  است،  بیشتر  مدرسه خیلی  در  تمرکزشان 
معلم ها حساب می برند و درس ها در ذهن شان 
با  البته من چون می توانستم خودم  می ماند. 
اما  نداشتیم  خاصی  مشکل  کنم  کار  فرزندم 
خب خیلی از خانواده ها بودند که در این مورد 
مشکل داشتند. آن طور که شنیده ایم از اول مهر 
هم کالس ها دوباره آنالین است. اگر به خواست 
را  فرزندم  وضعیت  این  در  بود  هم  خودمان 
نمی فرستادم. سال گذشته یک بار به مدرسه 

رفت و وقتی رفتم دیدم ماسکش را برداشته !

کلی هزینه ی اینترنت دادیم
زهرا حسین پور از دیگر مادرانی است که صد در 

صد با کالس های حضوری موافق است.

می گوید: در مدرسه دانش آموزان با هم بازی 
می کنند و روحیه اشان شادتر است. همین سال 
گذشته، بچه ام از اول تا آخر سال عصبی بود. 
اینترنت ضعیف بود و مدام استرس مشق ها و 
درس هایش را داشت. از آن طرف باید کلی پول 
بابت بسته اینترنت می پرداختیم. دولت گفته 
بود به دانش آموزان سیم کارت و اینترنت می دهد 
اما سیم کارت آنان در ماه یک بار بیشتر شارژ 
نمی شد و آن هم به پنج روز نرسیده تمام می شد. 
از سوی دیگر، بچه ها را که می شناسید، گوشی 
که دست شان بیفتد، حواس شان پرت می شود 
بازی می شوند.  برگردانی، مشغول  تا چشم  و 
بدی دیگری که داشت این بود که از اول تا پایان 
و  می نشستم  کنارش  من  باید  کالس هایش 
می گفتم چکار کند، انگار من معلمش بودم و خب 
اینطور از کارهایم بازمی ماندم. نمی دانم! به ما که 
خیلی سخت گذشت، پسر من از دانش آموزانی 
تنگ  مدرسه  برای  دلش  هیچ وقت  که  بود 
مدام می پرسد کی  این مدت  در  اما  نمی شد 

مدرسه ها باز می شود؟

کالسهای حضوری 
باید خلوت شود

آقای »ر« که نمی خواهد خودش را به طور کامل 
معرفی کند، در این شرایط تلفیقی از کالس های 
درس  شیوه ی  بهترین  را  مجازی  و  حضوری 

خواندن برای دانش آموزان می داند.
می گوید: با کالس های خلوت و حداکثری 10 
نفره می توان تدریس حضوری را در مدارس آغاز 
کرد. چون مسلمًا آنطور که کالس های حضوری 
جواب  مجازی  کالس های  می دهد،  جواب 

نوشتن  شوق  مجازی،  نمی دهد.کالس های 
را در بچه ها کور می کند. بچه ها در این یکی دو 
سال از سمت درس به سمت بازی در فضای 
مجازی کشیده شده اند. حوصله ی گوش دادن 
به کلیپ های درسی را ندارند و کلیپ ها را نصفه 
و نیمه گوش می دهند. البته یک مشکل دیگر 
هم هست. تحرک بچه ها خیلی کم شده و اکثر 
بچه ها دچار اضافه وزن شده اند. نمونه اش همین 
پسر خودم که هشت نه سال بیشتر ندارد و از 
سال قبل تا االن اکثر لباس هایش تنگ شده و 

6- 7 کیلو اضافه وزن دارد.

ترکیبی از حضوری و مجازی
درسی  برنامه ریزی  دکترای  افتخاری  حجت 
دارد، مدرس دانشگاه فرهنگیان است و سابقه ای 

15 ساله در تدریس و مدیریت در مقطع ابتدایی 
دارد.

وی ترکیبی از کالس های حضوری و مجازی 
را در این شرایط بهترین شیوه برای تدریس در 
سال جدید می داند و می گوید: البته با بهتر شدن 
شرایط مناسب آن است که کالس های درس به 
صورت حضوری برگزار شود. این در حالی است 
که شاید بد نباشد در دوران پسا کرونا، آموزش 
مجازی در همه ی مقاطع را به صورت بخشی از 
آموزش در پیش گیریم و به رغم اینکه معایب 

خود را دارد، تأثیرات آن را ببینیم.
می گوید:  آنالین  کالس های  معایب  مورد  در 
اصلی  و مدارس چندپایه مشکل  در روستاها 
این است که همه ی خانواده ها و دانش آموزان 
سرعت  نیستند،  بهره مند  هوشمند  گوشی  از 
اینترنت کم است، معلم در آموزش و ارزشیابی 
چالش های زیادی پیش رو دارد و همراه  کردن 
والدین با دانش آموزان کار بسیار سختی است. از 
جهت دیگر کارکردن زیاد دانش آموزان با گوشی 
تأثیر  دانش آموزان  بینایی  و  فقرات  ستون  بر 

زیادی داشته است.
ادامه می دهد: با وجود اینکه هیچ آموزشی با 
آموزش حضوری قابل رقابت نیست اما معلمی که 
در فضای مجازی و حضوری در تدریس توانمند 
است و استفاده از ابزار توانمند را می داند، باعث 
باالتر  می شود کیفیت کار دانش آموزانش هم 
 رود. همچنین در کالس های مجازی، یک سری 
محدودیت های زمان و مکان  وجود ندارد که این 

خوب است.

استفاده از قلم نوری
حسین شاهسونی دبیر شیمی است و در مقطع 

متوسطه دوم تدریس می کند.
شروع سال تحصیلی به صورت مجازی را بهتر 
می داند و علل آن را مهارنشدن صد درصد کرونا، 
کامل نشدن واکسیناسیون به طورکامل، نبودن 
اجرای  برای  مدارس  مناسب  زیرساخت های 
کنترل  عدم  و  بهداشتی  دستورالعمل های 

دانش آموزان در زنگ های استراحت می داند.
می گوید:  آنالین  کالس های  معایب  مورد  در 
اغلب جاها سرعت اینترنت ضعیف است، امکانات 
کافی مانند لپ تاپ و تبلت وجود ندارد، در حین 
کالس معلم نمی تواند دانش آموز را به راحتی 
کنترل کند و دانش آموزان به خاطر نگاه کردن 
مفرط  خستگی  دچار  گوشی  صفحه  روی  بر 

می شوند.
وی سطح یادگیری دانش آموزان در کالس های 
آنالین را بسته به نرم افزارهایی که معلم استفاده 
می کند می داند و ادامه می دهد: به عنوان مثال 
درس  دانش آموز  به  نوری  قلم  با  که  معلمی 
از  را  مطالب  می تواند  بهتر  خیلی  می دهد 
معلمی که با یک پیام رسان و یا یک صدا، برای 

دانش آموزان توضیح می دهد منتقل کند. 

ادامه از صفحه یک

... اما به طور صد درصد تأیید نشده است.

اعالم  میرزایی  همچنین  جلسه  این  در 

نمود روند کرونا در نی ریز نزولی شده و 

وضعیت نارنجی رو به زرد است.

وی همچنین گفت: کسانی که دوز اول 

می توانند  زده اند،  را  اسپوتنیک  واکسن 

برای تزریق دوز دوم، واکسن آسترازنکا 

بزنند.

بر اساس آمار اعالم شده تعداد بستری های 

کرونایی در نی ریز به 17 نفر رسیده است.

معاون فرمانداری همچنین عنوان نمود که 

پیک پنجم کرونا را پشت سر گذاشته ایم 

اما باید این را مدنظر قرار دهیم که این 

بیماری با ما خواهد بود.

میرزایی همچنین تأکید کرد که تردد بین 

استانی کماکان ممنوع می باشد اما افرادی 

که کار ضروری دارند حتمًا باید برگ تردد 

دریافت کنند.

وی با بیان اینکه برای بازگشایی مدارس 

هنوز دستورالعملی نیامده است و مشخص 

نیمه  یا  حضوری  صورت  به  که  نیست 

حضوری باشد گفت: باید معلمانی را که 

اقدام به واکسن نکرده اند، هر چه سریع تر 

مدارس  برای  همچنین  شوند.  واکسینه 

روستایی که تعداد دانش آموزان اشان کم 

است به صورت حضوری سال تحصیلی را 

می شود آغاز کرد.

وی همچنین اعالم کرد که رستوران ها و 

بیرون بر  صورت  به  کماکان  بیرون برها 

می توانند خدمات ارائه دهند اما محدودیت 

بازی  بخش  و  شده  برداشته  پارک ها 

پارک ها مجدداً فعال می شود.

در  خصوصی  آموزشگاه های  همچنین 

دانش آموز  حداقل  با  شهرستان  سطح 

می توانند به فعالیت خود ادامه دهند.

میرزایی همچنین تأکید کرد که با توجه 

به تمدید وام کرونایی، اتاق اصناف به آنانی 

که در این رابطه متضرر شده اند، اطالع 

رسانی های الزم را انجام داد تا از این وام 

بهره بگیرند.

روی  بر  بیشتری  نظارت  باید  همچنین 

باشگاه های ورزشی شود.

در مورد برگزاری اربعین گفت: مرزهای 

صورت  به  ثبت نام  و  است  بسته  زمینی 

هوایی و از طریق سازمان حج و زیارت 

انجام می شود.

وی در ادامه از جهاد کشاورزی خواست تا 

با توجه به اینکه فصل برداشت پسته و انار 

فرا رسیده و کارگران غیر بومی به نی ریز 

می آیند، نظارت بیشتری بر روی آنها انجام 

شود تا مانع گسترش بیماری گردد.

و  بهداشت  شبکه  رئیس  جلسه  این  در 

درمان به صورت غیررسمی فرمان تزریق 

واکسن به تمام نی ریزی ها را داد و اعالم 

کرد: تاکنون و در نی ریز 25 هزار و 177 نفر 

دوز اول و 11 هزار و ۹35 نفر دوزدوم را 

دریافت کرده اند.

آل داوود با اعالم اینکه اصناف می توانند 

شرایط عادی خود را از سر بگیرند گفت: 

خوشبختانه با هماهنگی های انجام شده 

واکسن معلمان در حال اتمام است، تزریق 

دانشجویان در حال انجام است و فعاالن 

و  اصناف  شده اند.  واکسینه  کارخانه ها 

محدودیت  بدون  نیز  صنعتی  واحدهای 

مراجعه  واکسن  دریافت  برای  می توانند 

کنند.

جمعیت  ازدحام  از  جلوگیری  برای  ما 

عفاف  سالن  در  واکسن  تزریق  گیت   6

راه اندازی کرده ایم و به صورت سه شیفت 

کار واکسیناسیون را انجام می دهیم.

برای  مجازی  آموزش  مشکالت  بررسی 

کسانی  حجم  رفتن  باال  دانش آموزان، 

که ترک تحصیل می کنند در پی آموزش 

مجازی، تأمین تلفن همراه و اینترنت برای 

خانواده ها توسط خیرین، پیشنهاد حذف 

دورکاری کارمندان ادارات با توجه به اینکه 

واکسینه شده اند، از دیگر پیشنهادات این 

جلسه بود.

در نی ریز:

بدون محدودیت واکسن بزنید
کارتواکسنبرایکدامکارهااجباریمیشود؟

جلسه شورای شهر برای مشکالت شهرک شهیدان رجایی و باهنر
رئیس شورا و شهردار نی ریز: برخی درخواست ها در حیطه کار شهرداری نیست.

//

سمیه نظری، نی ریزان فارس:

برنامه ریزی  و  هماهنگی  جلسه 
مقدس  دفاع  هفته  گرامی داشت 
سالن  در  شهریور   22 نی ریز  در 

فرمانداری برگزار شد.
هدایت  مراد  حضور  با  جلسه  این 
شعبانی نیا  شهرستان،  فرماندار 
سپاه  بسیج  مقاومت  ناحیه  فرمانده 
منطقه  فرمانده  یوسفی  نی ریز، 
انتظامی، جمعی از مسئوالن ادارات 

و  کارخانه ها  نمایند گان  نی ریز، 
و  شهرستان  صنعتی  شرکتهای 

اتحادیه سنگبری ها برپا گردید. 
تجلیل از پیشکسوتان دفاع مقدس، 
در  گلزار شهدا  غباررویی  و  گلباران 
مقدس،  دفاع  هفته  پنج شنبه  اولین 
گلزار  )از  تا حرم  از حرم  پیاده روی 
شهدا تا تپه شهدای گمنام(، رزمایش 
غبارروبی  مؤمنانه،  کمک های 
برگزاری  شهدا،  قبور  گلباران  و 

افتخار  عنوان  تحت  شهدا  یادواره 
کوچه آبروی محله، هر کوچه شهید 
و  جهادی  اردوهای  حسینیه،  یک 
محرومیت زدایی و تجلیل از مدافعان 
سالمت و همچنین دیدار با خانواده 
شهدا از جمله برنامه های مطرح شده 

می باشد.
گفتنی است شروع برنامه های هفته 
به  شهریورماه   31 از  مقدس  دفاع 

مدت یک هفته خواهد بود.

برگزاری جلسه هماهنگی گرامیداشت هفته دفاع مقدس
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سرویس ورزشی: محمدصادق رجبی

والیبال شور است و هیجان. هیجانی که باعث شده 

از خواب خود بزنند و از ساعت 3 بعداز ظهر در گرمای 

تابستان به سالن استادیوم شهدا بیایند و سالن را از سر 

و صدا و جنجال خود پر کنند. 

همه ماسک زده و مشغول والیبال هستند. یک تیم 

12 نفره که با رعایت شیوه نامه های بهداشتی تمرین 

می کنند .

سرپرست و مربی تیم معصومه زلفی است. او 24 سال 

است که والیبال را دنبال می کند.  می گوید:  

خانواده ما یک خانواده ورزش دوست هستند و در 

والیبال و فوتبال فعالیت دارند. من خودم ورزش را با 

والیبال می شناسم و سالهاست که در این رشته کار 

می کنم. همیشه عاشق تیم و سالن بوده ام. 

و  می شود  بدتر  در شهر  کرونا  وضعیت  که  زمانی 

باشگاه ها را می بندند، حالم بد می شود؛ البته سعی 

می کنم با پیاده روی خودم را سرگرم کنم اما به محض 

اینکه نامه بازگشایی را می بینم، ذوق زده عزمم را 

جزم می کنم که به باشگاه بیایم و چند وقتی را که 

با هیجان ورزش نکردم، تالفی کنم. وقتی 20 سالم 

بود در کالس های آمادگی جسمانی شرکت کردم و 

بعد از دو سال به سمت والیبال آمدم و در تیم خانم ها 

طباطبایی، فیض آبادی و کسرایی بازی کردم و واقعًا 

از سالن احساس رضایت دارم و روزهایی که باشگاه 

می آیم در کنار بازیکنانم احساس شادابی می کنم.

زلفی که دخترش نیز رشته او را دنبال کرده   می گوید: 

»من و دخترم لیال خوش نیت هر دو در استادیوم بازی 

می کنیم و 30 بازیکن با ما بازی دارند. سالن استادیوم 

را به این دلیل انتخاب کردم که وسط شهر قرار دارد تا 

از نظر امنیت بچه ها مشکلی نداشته باشند. البته غیر 

از تیم استادیوم با دو تیم سپاهان و ماهان نیز بازی 

می کنم که زیر نظر سپاه و بسیج هستند.«

 در ادامه با چند بازیکن هم گفتگو کردم.

ستایش نیا 4 سال است که برای والیبال به استادیوم 

شهدا می آید. می گوید: »والیبال نی ریز واقعًا جایگاه 

خوبی دارد و استقبال خوبی هم می شود. مخصوصًا 

استادیوم شهدا بهترین مکان است. چون هم از لحاظ 

جوِّ  و  است  تمیز  و  مرتب  بهداشتی   سرویس های 

بچه ها هم صمیمی است. من معتقدم بازیکن باید 

هودش اهل ورزش باشد. نباید بهانه  بیاورد و به هر 

دلیلی ورزش را کنار بگذارد.  من به غیر از روزهایی 

که بهداشت به دلیل وضعیت قرمز و بیماری کرونا 

باشگاه ها را تعطیل می کند، بقیه وقتها به این سالن 

بازی  والیبال  هفته ای سه ساعت  تقریبًا  و  می آیم 

می کنم.« 

و  ورزش دوست  خانم های  آن دست  از  ژیال جاللی 

قدیمی والیبال است که از سال 1373 وارد والیبال 

شده است. می گوید: »من خودم بچه شیراز هستم.  

وقتی ازدواج کردم و برای زندگی به نی ریز آمدم،  برای 

فرار از تنهایی وارد تیم والیبال به مربیگری فاطمه 

کسرایی شدم. آن موقع در نی ریز فقط همین یک تیم 

بود. من این رشته ورزشی را ادامه دادم و االن نزدیک 

17 سال است که در تیم خانم زلفی بازی می کنم.«

او می خندد و می گوید: »هنوز هم که هنوز است زمانی 

که می خواهم به سالن بیایم مثل بچه ها خوشحالم. 

عالوه بر والیبال شنا و پیاده روی هم کار می کنم و اگر 

استخر باز شود، حتمًا شرکت می کنم. من هفته ای 

3 ساعت برای والیبال و  روزی یک تا دو ساعت برای 

پیاده روی وقت می گذارم و معتقدم که ورزش کردن 

حاِل دل آدم را خوب می کند و روحیه را باال می برد. 

عالقه  من به حدی به ورزش زیاد است که حتی کرونا 

هم باعث نشد من و هم تیمی ها دست از بازی برداریم. 

در مواقعی که باشگاه باز است حتی با وجودی که 

پسرم فلج است و به دلیل بیماری اش نیاز به حمایت 

من دارد،  سعی می کنم وقتم را به گونه ای تنظیم کنم 

که هیچ وقت ورزشم را تعطیل نکنم، چون ورزش 

باعث می شود با روحیه شادتری برای فرزندم وقت 

بگذارم.«

وی ادامه می دهد: »خیلی خوشحالم که در سن 57 

سالگی از هیچ درد استخوانی رنج نمی برم.  همه این 

سالمتی و روحیه ام را مدیون ورزش هستم.  درست 

زمانی که وارد سالن می شوم، ناراحتی های زندگی ام را 

حداقل در این یک  و نیم ساعت فراموش می کنم. البته 

سالن ایراداتی هم دارد، جای یک آب سردکن در اینجا 

خیلی خالی است که بچه ها آب از خانه می آورند. اما 

ما ورزشکاران به خاطر عالقه امان این کاستی ها را 

تحمل می کنیم.«

مهرماه روستا از جمله خانم هایی است که 6-5 سال 

با تیم خانم خوشنیت بازی می کند. می گوید: »من 

در این دو سال هم مثل سالهای قبل به سالن آمدم 

و با رعایت پروتکل ها در کنار بچه ها بازی کردم چون 

والیبال تنها ورزشی است که من به آن عالقه دارم 

سعی می کنم تحت هیچ شرایطی آن را از برنامه ام 

حذف نکنم.«

لیال خوشنیت از مربی های تیم استادیوم، از کالس 

سوم ابتدایی عاشق والیبال بوده و 24 سال است 

بصورت مستمر آن را دنبال می کند. او معتقد است 

که از والیبال انرژی مثبت می گیرد؛  ادامه می دهد: 

مهمترین  و  بازی می کنم  که  است  ورزشی  »تنها 

انگیزه و بازی کردنم تخلیه انرژی منفی است. روزی 

که به اینجا می آیم، بقیه ساعات شبانه روزم به شادی و 

باانرژی بیشتری می گذرد.«

او ادامه می دهد: »محیط اینجا از لحاظ بهداشتی واقعًا 

تمیز است، اما جای یک آبسرد کن اینجا خالی است. 

ما تابستان را هرچه بود با یک کولر گذراندیم اما اگر 

مشکل بخاری ها برای زمستان حل شود،  سالن اینجا 

حرف ندارد.«

فهیمه عرفانی 24 سال سن دارد و از 13 سالگی 

والیبال را شروع کرده.  می گوید: »االن 11 سال است 

با این تیم بازی می کنم. برای والیبال معمواًل بیشتر 

مواقع استادیوم هستم ولی اگر برنامه ای پیش بیاید 

که آن روز اینجا بازی برگزار نشود، من به سالن امام 

خمینی یا سپاه می روم.«

عرفانی  ادامه می دهد: »ما هفته ای دو جلسه و هر 

جلسه یک ساعت و نیم به سالن می آیم که برای من 

کم است. من شاغل هستم و وقت کم می آورم اما 

اگر تایمی آزاد پیدا کنم، حتمًا پیاده روی می روم. 

من همینجا به خانم های خانه دار توصیه می کنم که 

ورزش را جزء برنامه خود قرار دهند، چرا که به جسم 

آنها سالمتی و به روان آنها شادی می بخشد.«

فرزانه بیگی معتقد است اخالق مهمتر از بازی است.

می گوید: »من از 15 سالگی ورزش می کردم. البته 

بیشتر بدنسازی کار می کردم،  اما 3 سالی است که با 

این تیم آشنا شده ام و وقتی جو صمیمی و اخالق این 

بچه ها را دیدم جذب این بازی شدم و مطمئن هستم 

که هم تیمی های من دنبال یک بازی خوب هستند، 

همیشه هوای همدیگر را دارند و هیچ وقت حرفی 

پشت سر بقیه نیست و اینجاست که متوجه می شوی 

ورزش نوایی است که زندگی را همراهی می کند.

معصومه رکنی، به نظر می رسد کم سن و سال ترین 

فرد این تیم باشد،  می گوید:  »17 سال سن دارم و 

چند سال است به طور جدی والیبال را دنبال می کنم.  

اوایل که کرونا شدید شد، چند وقتی به سالن نیامدم، 

اما دوباره دلم برای محیط اینجا تنگ شد. دل به 

دریا زدم و با رعایت پروتکل های بهداشتی به سالن 

آمدم.«

او  از آن دست خانم هایی است که والیبال را به خاطر 

هیجانش دوست دارد،  ادامه می دهد: »خوشحالم که 

توانسته ام با برنامه ریزی و هفته ای 3 ساعت ورزش، 

هم به درسهایم برسم و هم با ورزش به سالمتی جسم 

و روح خودم کمک کنم.«

ورزش کردن حاِل دل آدم را خوب می کند
گفتگو: سمیه نظری  / گروه ورزش

2  ووشوکار جوان نی ریز 
در لیگ کشور

دو ووشو کار نی ریزی پس از درخشش در مسابقات انتخابی تیم رنگ 
فیروزه شیراز به این تیم راه یافتند و در لیگ جوانان ووشو کشور به رقابت 

خواهند پرداخت.
دومین دوره مسابقات ووشو انتخابی تیم رنگ فیروزه شیراز  1۸ و 1۹ 
شهریور در خانه ووشو استان با حضور 4۸ ورزشکار از استان های مختلف 

کشور برگزار شد.
در این رقابت ها علی محمد شب خیر و ابوالفضل خلج توانستند مقتدرانه 

به مقام اول دست یابند و به عضویت تیم در اوزان 60  و 65 کیلو در آیند. 
مربیگری و سرپرست تیم نی ریز را ابوذر و سعید خاکپور برعهده داشتند. 

این لیگ آبان ماه سال جاری برگزار خواهد شد.

ادامه اخبار از صفحه 3

روابط عمومی فرهنگ و ارشاد اسالمی:

احیاء  خوشنویسان،  شهر  عنوان  ثبت 
مرکز نی ریزشناسی، اعالم آمادگی سپاه 
برای تخریب پایگاه مسجد جامع کبیر و 
برزگداشت هفته دفاع مقدس، در دستور 
قرار  نی ریز  کار شورای فرهنگ عمومی 

گرفت.
مهمانان  و  اعضاء  حضور  با  جلسه  این 
نمازجمعه  مصالی  محل  در  ویژه اش 

تشکیل شد.

مرکز نی ریز شناسی را احیاء کنیم
حجت االسالم سید جواد فقیه امام جمعه 
موقت، با اشاره به دستور جلسه و با گالیه 
از اینکه ما تاریخ، مفاخر و بزرگان شهر را 
نمی شناسیم گفت: خیابان های شهر به نام 
بزرگان شهر نیست، اماکن تاریخی از جمله 
مدرسه نزهت در نی ریز تخریب شده است، 
سنگ خطی مقبره سید نعیما کوچک در 

پیاده رو خیابان در حال تخریب است.

او گفت: باید مرکز نی ریز شناسی را احیاء 
کنیم و باید این مرکز خروجی داشته باشد 
و مکانی اختصاصی برای آن در نظر گرفته 

شود.
مراد هدایت فرماندار نی ریز با بیان اینکه 
جایگاه و ارزش بزرگان شهر باید حفظ شود 
نه فقط در حرف، مادیات و اهداء لوح گفت: 
برای  باید  شهرستان  کل  ویژه  اهتمام 
فرهنگ باشد، همه تالش ها باید منسجم 
باشد تا برآیند خوبی در سطح شهرستان 

داشته باشیم.
فرهنگ  اداره  رئیس  برزگر  عبدالحسین 
گفت:  نشست  این  در  نی ریز  ارشاد  و 
مهمترین نهاد تصمیم گیری فرهنگی در 
آن  فرهنگ عمومی  هر شهری، شورای 
شهر است، در بودجه و تخصیص اعتبارات 
باید سهم ویژه ای برای فرهنگ در نظر 
گرفته شود تا بزرگان و مفاخر فرهنگی  
راه بزرگانی امثال استاد احمد نی ریزی را  

ادامه دهند. 

شهر خوشنویسان!
کل  مدیر  کامرانی  سعیدرضا  ادامه  در 
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 
استان فارس و مهمان جلسه گفت: هر 
چیز که از گذشتگان به ما رسیده در قالب 
هنر ماندگار شده است، شعاردادن برای 
است.  راحت  خیلی  خوشنویسان  شهر 
شهر ما که پیشینه ای قوی خوشنویسی 
دارد، مقبره، مجسمه، کنگره بین المللی 
استاد احمد نی ریزی و موزه خط و کتابت 
وقت  خیلی  نمی کنیم،  تالش  چرا  دارد 
تلف کرده ایم خصوصًا در حوزه فرهنگ، 
دوران مدیریت ما خیلی کوتاه است. الزم 
است کارگروهی تشکیل شود و از حضور 
خود خوشنویسان شهر که خدا را شکر در 
سطح کشوری خوب رشد کرده اند، کمک 

بگیریم. 

اگر زودتر جنبیده بودیم

استاد سید عطاء ا... طغرایی رئیس انجمن 
خوشنویسان نی ریز دیگر مهمان جلسه 
نی ریز  در  را  خوشنویسی  انجمن  گفت: 
با چه مشقاتی بیان گذاری کردم اما تا به 
حال مسئولی از این شهر نیامده تا ببیند 
استاد  ما چکار می کنیم؟ در کنگره  که 
احمد نی ریزی که خوشنویسان برجسته 
کشوری حضور داشتند استاد امیرخانی 
اصرار  ایران  انجمن خوشنویسان  رئیس 
داشتند تا در محل انجمن حضور یابند، 
ولی بنده نتوانستم آنها را به مکان انجمن 
ببرم. مکان انجمن مناسب نیست، شورای 
انجمن  ظاهر  فرماندار،  و  شهردار  شهر، 
خوشنویسان را درست کنند تا قوت قلبی 
برای خوشنویسان و جایی آبرومندی برای 

جوانان شهر باشد.
شهر  باید  واقعًا  نی ریز  افزود:  وی 
جنبیده  زودتر  اگر  باشد.  خوشنویسان 
این مسأله فکر کرده بودیم  بودیم و به 
از مسئوالن  بنده  اکنون موفق تر بودیم. 

این  تا  کنند  تالش  که  می خواهم 
شهرستان ثبت ملی خوشنویسی شود تا 

یادبودی باشد برای آیندگان. 

آیت ا... فقیه نماد نی ریز
نادر کامرانی رئیس مرکز نی ریز شناسی 
و مهمان این نشست با بیان اینکه خود 
امام  فقیه  محمد  سید  ا...  آیت  حضرت 
جمعه نی ریز، یک مرکز نی ریز شناسی 
هستند و در علم، تاریخ، ادب و دین سرآمد 
می باشند  نی ریز  شهر  خود  از  نمادی  و 
گفت: الزم از وجود ارزشمند ایشان در 

نی ریزشناسی بهره بگیریم.
در  شناسی  نی ریز  مرکز  افزود:  کامرانی 
سال ۸2 تشکیل شده و کارهای بسیار 
خوبی را در مدت دو تا سه سال نخست 
انجام داد از جمله پیگیری بلوار ورودی 
شهر شیراز به نام استاد احمد نی ریزی که 
تصویب شد ولی بعدها چون پیگیری نشد 
اکنون به نام خلیج فارس نام گذاری شده 

است.
در تهران خیابانی منشعب از خیابان شهید 
بهشتی، که مهمترین خیابان  تهران است، 
به نام استاد میرزا احمد نی ریزی نام گذاری 
این  نام  به  شده ولی در شیراز خیابانی 

شخصیت مهم نداریم.
وی ادامه داد: نام خوشنویسان فقط برازنده 
شهر نی ریز است و باید تالش کنیم تا نام 
نی ریز به طور برجسته معرفی شود. برای 
این کار، ما همشهریان، بزرگان و نیروهای 
مؤثری در تهران و شیراز داریم که باید پای 
کار بیایند و این مسئله را جدی بگیرند و 
به ویژه نماینده مجلس می تواند ما را برای 

اجرای مصوبات کمک دهد.

حفظ آثار باستانی توسط شهرداری
در بخش دیگر این نشست حامد فرغت 
شهردار نی ریز گفت: به رغم نداشتن ردیف 
بودجه و تورم افسار گسیخته در حفظ و 
مرمت آثار تاریخی از جمله بازسازی قلعه 

اس.پی.آر، سرای جاوید، سرای شمشیری، 
سروی،  کاروانسرای  دوزان،  ملکی  بازار 
مسجد تاریخی جامع کبیر، صحن شهدا 
با تکیه بر معماری نی ریز و ... تالش بسیار 

شده است.
ناحیه  سپاه  فرمانده  شعبانی نیا  مهدی 
نی ریز با اعالم برنامه های هفته بزرگداشت 
دفاع مقدس افزود: هر چند پایگاه بسیج 
مسجد جامع کبیر سابقه تاریخی دارد و 
رزمندگان شهر از همین مکان به جبهه 
اعزام شده اند و یادگاری از دفاع مقدس 
هست اما سپاه ناحیه نی ریز آمادگی دارد 
با همکاری شهرداری و شورای ا سالمی 
شهر، با در نظر گرفتن مکانی دیگر را برای 
این نماد دوران دفاع مقدس و شهدای 
نی ریز، برای حفظ جایگاه مسجد جامع 
کبیر، ثبت جهانی سازمان یونسکو و ایجاد 
تاریخی، مکان  اثر  این  توریستی  فضای 
پایگاه بسیج تخریب و در جای دیگر کنار 

مسجد بازسازی کند.

وعده هایی که نیاز به عمل دارد

از ایجاد مرکز نی ریز شناسی، تا شناساندن استاد احمد نی ریزی
در دیگر شهرها و شعار شهر خوشنویسان

اعالم آمادگی سپاه برای تخریب پایگاه مسجد جامع کبیر 



C
Y

M
K

C
Y

M
K

2
یکشنبه 28 شهریور 1400خبر

 19    سپتامبر 2021 
شماره  351

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

تولید 210 تن آلو بخارا در مشکان
روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی:  

مدیر جهادکشاورزی شهرستان نی ریز از 
آلوبخارای دیم در نی ریز  برداشت  پایان 

خبر داد.
زیر  سطح  عمده  گفت:  بصیری  علیرضا 
کشت این محصول در منطقه مشکان به 
مساحت  225 هکتار واقع شده که 210 

هکتار آن بارور است. 
از  آلوبخارا  برداشت  عملیات  افزود:  وی 
اول  دهه  در  و  آغاز شد  مردادماه  اواخر 

شهریورماه به پایان رسید.
محصول  عملکرد  تصریح کرد:  بصیری 

و  به خشکسالی  توجه  با  تر  بخارای  آلو 
سرمازدگی در سال جاری 210 تن بوده 
که نسبت به شرایط طبیعی با اُفت 420 

تنی مواجه ایم.
او خاطر نشان  نمود: این محصول به صورت 
سالم، کاماًل ارگانیک و بدون استفاده از 
تولید  شیمیایی  سموم  و  کود  هیچگونه 

می شود.
بصیری به مصارف این محصول نیز اشاره 
تهیه  در  آلو  مختلف  انواع  اظهارکرد:  و 
و  کوفته  مرغ،  مانند  مختلفی  غذاهای 

فسنجان به کار می رود.

روابط عمومی مدیریت جهادکشاورزی:

با حضور باغداران، نماینده فرمانداری و 
هیئت مدیره  اعضای  صمت  اداره  رئیس 
و بازرسان انجمن های صنفی انار و انجیر 

نی ریز برای 2 سال آینده مشخص شدند.
نی ریز  شهرستان  جهادکشاورزی  مدیر 
و  مسئوالن  صحبت های  از  پس  گفت: 
انجیر  صنفی  انجمن  انتخابات  باغداران، 
آقایان سیدعالء الدین فقیه،  برگزارشد و 

حسین  آتشی،  درویش  فقیه،  سیدعلی 
اعضای  به عنوان  فنون  رحیم  و  ارشدی 
اصلی هیئت مدیره، محمدرضا صمیمی پور 
اعضای  به عنوان  موحدی  محمدرضا  و 
رهبر  و حسین  مدیره  هیئت  علی البدل 
به عنوان  به ترتیب  معتقدی  مسعود  و 

بازرسین اصلی و علی البدل انتخاب شدند.
ادامه  در  تصریح کرد:  بصیری  علیرضا 
برگزارشد  انار  صنفی  انجمن  انتخابات 

تمنادار،  زین العابدین  آقایان  و 
عباس زاده،  یوسف  فقیه،  سیدعالء الدین 
حمید تمنادار و ابراهیم داودی به عنوان 
محمدرضا  هیئت مدیره،  اصلی  اعضای 
مکرر و امین طهماسبی به عنوان اعضای 
العابدین  وزین  هیئت مدیره   علی البدل 
به  به ترتیب  پورزین العابدین  علی  و  بقاء 
عنوان بازرسین اصلی و علی البدل برگزیده 

شدند.

سرمقاله

ادامه از صفحه یک

... لذا بالفاصله مرز ایران و عراق در 
ستون گذاری  کیلومتر(   ۸4( اروند 
گردید و بخش عمده ای از مرز خشکی 
است  کیلومتر    1525 حدود   که 

میله گذاری شد.
طی   1۳5۹ شهریور   2۶ در  صدام 
نطقی در مجلس عراق اعالم کرد این 
قرارداد را قبول نداریم و به مرزهای 
قبل از سال 1۹۷5 باز می گردیم. این 
معاهده  خالف  صدام  موضعگیری 
الجزایر بود؛ چون در قرارداد چگونگی 
پیش  به طور شفاف  اختالفات  رفع 
روحیه ای  که  او  اما  بود  شده  بینی 
در  داشت  جنگ افروز  و  ستیزه گر 
یک اقدام ناگهانی در بعد از ظهر روز 
۳1 شهریور تهاجم زمینی، دریایی و 
هوایی به خاک کشورمان را آغاز کرد. 
جنگی که  ۸ سال هر دو کشور را درگیر 
اجتماعی،  انسانی،  صدمات  و  کرد 
سیاسی و اقتصادی بسیار سنگینی به 

هر دوکشور وارد کرد. 
ارتش بعثی عراق در سال اول موفق 
مربع  کیلومتر   15000 اشغال  به 
استان های  در  کشورمان  خاک  از 
خوزستان، ایالم، کرمانشاه، کردستان 
و آذربایجان غربی شد. اما از شامگاه 

ضربات  زیر   1۳۶0 مهرسال  پنجم 

که  گرفت  قرار  رزمندگانی  سنگین 

اکثر آنها مردم بویژه جوانان پر انگیزه 

داوطلب بودند. آنچه صدام تصورش را 

نمی کرد: »ناگهان سر باز شدن مردم« 

جنگ،  فرماندهان  فراخوان  با  بود. 

جوانان فوج فوج لباس رزم پوشیدند 

و با گذراندن دوره آموزش کوتاه مدت، 

ظرف کمتر از ۸  ماه خاک اشغال شده 

را با اجرای چهار عملیات پس گرفتند 

و به مام پاک وطن بازگرداندند. تحلیل 

آماری انجام شده روی 4۸0 شهید 

شهرستان نی ریز بیانگر حضور 5۶ 

درصدی مردم داوطلب در فرایند ۸ 

سال جنگ تحمیلی است.)2( یاد و نام 

همه این رادمردان جاودان باد. 

شاد و سالم و موفق باشید

پی نوشت:
1- پارسادوست، منوچهر )1۳۸5( ما 

و عراق از گذشته دور تا امروز، تهران: 

شرکت سهامی انتشار، ص1۶1

 ،)1۳۸۳( غالمرضا  شعبان پور،   -2

جنگ(  در  )نی ریز  مهرورزان  ِمهین 

مجتمع  ریز:  نی  و  تهران  جلداول، 

فرهنگی هنری کوثر نور، ص ۷0

ناگهان سر باز شدن مردم

//

هیئت مدیره انجمن های   صنفی انار و انجیر  
انتخاب شدند

اشتراک یک ساله 
هفته نامه نی ریزان فارس و ماهنامه نی تاک با ما تماس بگیرید: 5146 731 0917 
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2  ووشوکار 
نی ریزی در 

لیگ برتر کشور

داستان مهار آتش 
در کوه های قبله 
نی ریز

شروع مدارس!

دانش آموزان خسته 
از آموزش آنالین

/ بررسی نی ریزان از محاسن و معایب کالسهای حضوری و آنالین

ناگهان سر باز شدن مردم
غالمرضا شعبانپور / مدیر مسئول

چهارشنبه این هفته ۳۱ شهریور سالروز آغاز 
تجاوز گسترده ارتش بعثی عراق به ایران در سال 
حالی  در  تجاوز  این  است.  ۱۳۵۹خورشیدی 
شروع شد که کمتر از ۲۰ ماه از پیروزی انقالب در 
ایران می گذشت. کشورمان هیچ انگیزه ای برای 
جنگ نداشت اما اینکه چرا صدام حسین رئیس 
جمهور وقت عراق دست به چنین کاری زد، علل 
متعددی دارد. آنچه بیشتر از همه موجب شروع 

این تهاجم شد این بود که:
- صدام درصدد لغو قرارداد ۱۹۷۵ الجزایر بود 
که بین عراق به نمایندگی خودش و شاه ایران، با 
میانجی گری هواری بومدین رئیس جمهور فقید 

الجزایر منعقد شده بود. 
- شرایط داخلی ایران که سرگرم حل و فصل 
مسائل ناشی از انقالب بود و توان نظامی ایران 
کاهش پیدا کرده بود. صدام این زمان را مناسب 

برای حمله تلقی کرد.
بر پایه قرارداد الجزایر برای اولین بار و به طور 
رسمی و مکتوب مرز آبی مشترک بین دو کشور 
)گودترین جای  تالِوگ  رود  خط  اروند  یعنی 
رودخانه( معین شد، عالوه بر آن ایران از ادعای 
تاریخی خود بر منطقه نفت خیز خانقین صرف 

نظر کرد. )۱(
صدام حسین در زمان امضای این قرارداد معاون 
رئیس جمهور عراق بود و به خاطر امضای این 

قرارداد تا اندازه ای زیر سؤال رفت.
این قرارداد با ضمائم و پیوستهایش، کاملترین 
امضاء شده  بین دو کشور  است که  قراردادی 

است؛...
ادامه در صفحه 2

جلسه شورای شهر برای 
مشکالت شهرک شهیدان 

رجایی و باهنر

هیئت مدیره انجمن های   
صنفی انار و انجیر  

انتخاب شدند

گزارشی از بانوان 
والیبالیست نی ریز

سرمقاله خبرها

درنیریز:

بدون محدودیت واکسن بزنید
/ کارتواکسنبرایکدامکارهااجباریمیشود؟

واکسیناسیون  برای  باالها  به  سال   ۱۸
می توانند به سالن عفاف مراجعه کنند.

از هفته گذشته و پس از تصویب در جلسه 
برگزار شد؛  کرونا که۲۱ شهریورماه  ستاد 
محدودیت سنی برای تزریق واکسن برداشته 
شد و اعالم گردید که اکیپ حاضر در سالن 

عفاف به تمامی ساکنان نی ریز واکسن تزریق 
می کند. همچنین در حاشیه این جلسه و بر 
پایه اعالم معاون عمرانی فرمانداری نی ریز 
تزریق  برای  بانوان  پارک  اطراف  محوطه 
خودرویی واکسن کرونا در حال آماده سازی 
می باشد...        ادامه در صفحه 3

صفحه ۳

صفحه ۲

//

فاطمه زردشتی  نی ریزی، نی ریزان فارس: 

بوی مهر که می آید، شور همه جا را می گیرد، 
خرید کردن بچه های قد و نیم قد و چانه زدن پدر 
و مادرهایشان برای تخفیف، حس و حال دیگری 
به خیابان های خاک خورده   شهر می دهد، این 
روزها اما در واپسین روزهای شهریور ۱4۰۰، 
خبری از خرید دفتر و کتاب و کیف مدرسه 
نیست. از یکی دو سال پیش و با شدت گرفتن 
کرونا، مدارس تعطیل شده و کالس های درس 

به صورت مجازی برگزار شدند و همین باعث 
خانه نشین شدن دانش آموزان شد، کالس هایی 
که مسلمًا مشکالت و سختی های خاص خود را 
داشت... با شروع سال جدید و اما و اگرهایی که 
هنوز برای بازگشایی مدارس وجود دارد، تصمیم 
معایب  و  مزیت ها  مورد  در  گزارشی  گرفتیم 
کالس های آنالین تهیه کنیم و نظر خانواده ها و 

دانش آموزان را در این زمینه جویا شویم.
2   ادامه در صفحه 3

تولید 210 تن آلوبخارا  در مشکان

اورژانس نی ریز:

6 هزار عملیات در یک سال
/   دو برابر شدن آمار عملیات کرونایی

/  عکس: محمدرضا هدایتی/ مشکان/ شهریور ۱4۰۰

عابد نعمتی، نی ریزان فارس:

اورژانس ۱۱۵ شهرستان نی ریز در یک سال 
گذشته نزدیک به 6 هزار عملیات انجام داده 

است.
اورژانس،  روز  شهریورماه   ۲6 مناسبت  به 
آماری از عملیات اورژانس ۱۱۵ شهرستان 

نی ریز در یک سال گذشته را منتشر می کنیم: 
اورژانس ۱۱۵ نی ریز از ابتدای همه گیری 
بیمار   ۳6۵ کنون،  تا  کووید۱۹  بیماری 
مبتال به کرونا را که حال وخیمی داشتند به 

بیمارستان شهدا اعزام کرده...
  ادامه در صفحه 4

زخم کاری؛ تصویری 
بی نقص از خون و طمع

نقدنوشت

12

صفحه ۱۰

4/36631

َخر  و 
آخور  

حکایتهای ُقلمراد

7

آگهي مزایده 

مرحله اول  امالک 

شهرداري ني ریز 
8
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نوستالژی

درمانگاه شهید فقیهی نی ریز
عکس:  احمدرضا افتخاری/ دهه 1380 خورشیدی

کارتون

سیدیاسین حسینی/ نی ریزان فارس

نقدنوشت

محمد جاللی، نی ریزان فارس: 
زخم کاری باالخره به خط پایان خود 
رسید؛ سریالی که توانست مخاطبان 
به  کند؛  جذب  خود  به  را  بسیاری 
آنالین  تماشای  رکورد  که  گونه ای 

بارها توسط این سریال شکسته شد.
حتی عالقه مندان تهرانی برای دیدن 
آخرین قسمت زخم کاری در سینما 
پرده  به  بامداد   ۳ ساعت  تا  آزادی 
ساعت  تا چند  نقره ای خیره شدند 
آنالین  نسخه  که  کسانی  از  زودتر 
را  ماجرا  پایان  را دریافت می کنند، 

ببینند!
محمدحسین  از  اثری  کاری  زخم 
داشتن  دلیل  به  که  بود  مهدویان 
تأثیرگذار  و  محکم  سناریویی 
مخاطبان را به سمت خود کشاند. این 
سریال  اقتباسی از رمان »بیست زخم 
کاری« نوشته »محمود حسینی زاد« 
اثر  تراژیک  نمایشنامه  »َمکِبث«  و 

»ویلیام شکسپیر« است.
در  سریال  کارگردان  و  نویسنده 
سکانس آخر به خوبی جواب سؤال 
نویسنده رمان »بیست زخم کاری« 
که پرسیده بود چگونه پایانی خواهد 
داشت و بر اساس کتاب امکان اجرا 
ندارد، می دهد و سه گانه ای عجیب را 

بین این سه سناریو خلق می کند.
تضادهای  و  تشابهات  کاری  زخم 
بسیاری با این دو رمان داشت اما این 
سریال چه شد که محبوب از کار در 

آمد؟

نخست:
ضد  از  مجموعه  کاری  زخم 
است.  داشتنی  دوست  قهرمان های 

در آن بیننده نمی توانست قهرمانی 
نقش های  میان  در  اما  کند  پیدا  را 
منفی افرادی بودند دوست داشتنی 
بازی شیطانی اشان هر فردی  با  که 
را میخکوب می کردند. در رأس آنها 
ایفاگر  عزتی«  »جواد  به  می توان 
نقش »مالک« اشاره نمود، کسی که 
قابلیت بسیار زیاد خود را در فیلم ها 
و سریال های طنز نشان داده و غالبًا 

گیشه را به تسخیر خود در می آورد 
اما حاال در یک نقشی جدی و خشن 
بسیار خوب ظاهر شد به گونه ای که 
برخی از بینندگان انتظار پایان این 

چنینی را برای مالک نداشتند.
نقش  که  آزادی ور«  »رعنا  یا  و 
بازی  را  سریال  این  در  »سمیرا« 
منفی  نقش های  از  یکی  می کرد 
را  چهره ای  آزادی ور  بود.  سریال 
در این سریال از خود بروز داد که با 
نقش آفرینی های قبلی اش زمین تا 
آسمان تفاوت داشت. او در زخم کاری 

شیطان روی زمین بود!
و  محجبه  دختر  فائزه،  از  آزادی ور 
»مارمولک«  پرطرفدار  فیلم  مظلوم 
زنی  سمیرا  به  تبریزی  کمال 
منفعت طلب، خودخواه، و سنگی در 
زخم کاری تبدیل می  شود. کسی که 
مالک بازیچه افکار او بود و در پس 
دیده  سریال  ماجراهای  تمام  پرده 

می شد.

دوم:
نقطه قوت این سریال سکانس  پایانی 
هر قسمت بود به گونه ای که تماشاگر 
را ترغیب می کرد تا انتظار یک هفته ای 
بکشد و زخم کاری را شماره به شماره 

دنبال کند...

سوم:
سانسورهای  که  بود  این  ما  تصور 
اما  شود  آزاردهنده  کاری  زخم 
نشد  سبب  سریال  این  حذفیات 

گردد  کم  آن  شایستگی های  از  تا 
در  همیشه  برای  سؤاالتی  هرچند 
ذهن مخاطبان شکل گرفت از جمله 
چرا اخوان بدون هیچگونه مقاومتی 
پرونده ها را به مالک داد؟ و یا داستان 
عشق بازی کیمیا در برابر مالک چگونه 
شکل گرفت؟ و یا زیر و بم سفر کیش 

مالک و منصوره!

چهارم:
مزیت زخم کاری و جذب مخاطب 
این چنینی آن بود که عوامل فیلم 
دندان طمع را کشیدند. اگر به خاطر 
سریال  نخست  فصل  باشید  داشته 
به  را  نظیری  کم  استقبال  شهرزاد 
خود دید اما سازندگان وقتی دیدند 
به  کرد  زیاد  را  دیگ  آب  می شود 
منجالب افول افتادند! فصل دوم به 
مراتب کمتر از فصل اول دیده شد و 
برای فصل سوم دیگر کسی لحظه 

شماری نمی کرد.
چرخش  این ها  همه  میان  در  اما 
ساخت  از  مهدویان  درجه ای   ۱۸۰
فیلم های سیاسی به این سریال هم 

در نوع خود جالب توجه بود.
غبار«،  در  »ایستاده  از  مهدویان 
»ماجرای نیمروز ۱ و ۲«، »التاری«، 
که  گردو«  »درخت  و  »شیشلیک« 
همواره مورد توجه منتقدان سینما 
بوده به ناگهان تغییر جهش می دهد و 
مکبث را به سینمای ایران می کشاند! 
هرچند خود او معتقد است اگر تغییر 

نکند باید به او خرده گرفت...
نظارگر  پیش  از  بیش  داریم  امید 
اینگونه سریال ها که می تواند تحولی 

را ایجاد کنند، باشیم.

زخم کاری؛ تصویری بی نقص از خون و طمع
سکانسآخر

سیدجواد هاشمی: تابوها را می شکنم؛ 
تبلیغ خانه در دبی اشتباه بود اما بازی در 

»زخم کاری« نه!

»آنجلینا جولی« هنرپیشه هالیوودی با 
همکاری سازمان عفو بین الملل 

کتابی درباره حقوق کودکان تألیف و 
منتشر کرد

عبور فروش جهانی »متری شیش و 
نیم« از یک میلیون دالر

ادعای عجیب روزنامه کیهان: تئاتر 
یعنی مردم فریبی با سوءاستفاده از 

سلبریتی ها، ترویج بدحجابی، کلمات و 
اشارات غیراخالقی، توهین به ارزش ها

سریال »نیسان آبی« به کارگردانی 
منوچهر هادی و تهیه کنندگی احسان 

ظلی پور از محصوالت فیلیمو پخش 
می شود 

»َکره خوری «فیلم تازه رضا ُدرمیشیان؛ 
ششمین فیلم سازنده »عصبانی نیستم« 

در مسیر تولید

امین حیایی و  مجید صالحی بازیگران 
اصلی »ساخت ایران۳«

اصغر فرهادی برای اکران فیلم جدید 
خود در ایران به نام »قهرمان« به 

شورای پروانه نمایش سازمان سینمایی 
درخواست داده است

یونان در پی درگذشت »میکیس 
تئودوراکیس« آهنگساز سرشناس، سه 

روی عزای عمومی اعالم کرد

بند شرم آور در قرارداد سینمای ایران؛ 
کرونا بگیرید دستمزدی در کار نیست!
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