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محمد)ص( پیامبری 

اخالق مدار
مهرپویا
دومین ستاره

در مدت شش ماه:

اعزام 247 بیمار 
از نی ریز

/     مهم ترین دالئل: 
نیاز به ام آر آی، آنژیوگرافی )قلبی(، نروسرجری )جراحی مغز و اعصاب( و مشکالت داخلی

رضا شاه:

دکتر بگیر! من از این 
پولها به کسی نداده ام!

غالمرضا شعبانپور / مدیر مسئول

در شماره 350 هفته    نامه به رویداد اشغال ایران 
توسط ارتش متفقین در جنگ جهانی اول در 
شهریور 1320 خورشیدی و تبعید رضاه شاه 

پرداختیم؛ اما مطلب ناتمام ماند.
اینک ادامه ماجرا :

رضا شاه صبح 25 شهریور استعفای خود را امضاء 
نخست وزیر  فروغی  محمد علی  به  و  می کند 
مجلس  می شود.  اصفهان  راهی  و  می دهد 
استعفای او را می پذیرد و فرزندش محمد رضا 
شاه را به پادشاهی می رساند. با رفتن رضا شاه 
سخنرانی علیه او در مجلس و مطبوعات شروع 
می شود. رادیو B.B.C مرتبًا علیه او افشا گری 
می کند. رضا شاه از طریق رادیو اخبار را دنبال 
می کرد و مداوم مجلسیان را مذمت می کرد و 
می گفت من آنها را به نمایندگی رساندم حاال چه 

سخنانی علیه من می گویند. 
فروغی به سرعت در هیئت وزیران دو مصوبه 
غیرمنقول  و  منقول  اموال  انتقال   -1 گذراند : 

رضاشاه به ملت 2- عفو و آزادی زندانیان سیاسی .
وکالت نامه رسمی  به  اول  اجرای مصوبه  برای 
رضا شاه نیاز بود لذا فروغی دکتر محمد سجادی 
که وزیر راه و در عین حال حقوقدان بود و قدرت 
رایزنی با رضا شاه را داشت به همراه قوام الملک 
به  بود  پهلوی  اشرف  شوهر  پدر  که  شیرازی 

اصفهان فرستاد.
تعطیل  رسمی  اسناد  دفاتر  و  بود  جمعه  روز 
بودند،...                             ادامه در صفحه 3

ایمانیه 
استاندار 

جدید فارس

قطبی

رئیس شورای شهرستان

راهور نی ریز نوبت تعویض 
پالک می دهد

بیش از 550 عملیات 
آتش نشانان در یک سال

هشدار!
افزایش 8 برابری بستری های 

کرونا در یک هفته

فاتحه 
مع الصلوات

سرمقاله خبرها

حکایتهای ُقلمراد
ایرنا:

پایان  تا  آبان  از  ایران  در  ابرها  باروری 
اردیبهشت انجام می شود.

باروری  طرح  مدیرعلمی  حسنی  منصوره 
در  شده  انجام  باروری  در  گفت:  ابرها 

میلیون   1۶0 حدود  کشور  شمال غرب 
مترمکعب و در فالت مرکزی یک میلیارد و 
13۷ میلیون مترمکعب نسبت به بارش در 

حالت طبیعی بارندگی اتفاق افتاده است.
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عابد نعمتی، نی ریزان فارس: 

24۷ بیمار در ۶ ماهه اول امسال از بیمارستان 
شهدا به مراکز درمانی استان اعزام شدند.

این بیماران نیازمند خدمات تکمیلی درمانی 
پزشک  نبود  همچون  دالیلی  به  که  بودند 

متخصص یا امکانات درمانی خاص اعزام شدند.
بیشترین مورد مربوط به MRI با 58 اعزام بود 

و بعد از آن، آنژیوگرافی )قلبی(، نروسرجری 
داخلی  مشکالت  و  اعصاب(  و  مغز  )جراحی 

بیشترین مواد اعزام را به خود اختصاص دادند.
و  بیمار  اعزام  با 5۷    ماه  همچنین شهریور 
اردیبهشت ماه با 2۶ اعزام، به ترتیب بیشترین و 
کمترین اعزام بیماران از بیمارستان شهدا انجام 

شده است.

خانه های دنج و قدیمی نی ریز
در انتظار گردشگران

3 7

ابرها بارور می شوند
آیا باران پاییزی می بارد؟

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

کاظمسیاحی
مسعودکرامتی
سعیدداخ

مهدیحسینینیا
امیدروحانی
سوگلقالتیان

امیرحسینآرمان
علیمصفا

ستارهاسکندری
لینداکیانی

میدان سرخ  در میان عشق، انتقام و قدرت
میدان سرخ یک مجموعه نمایشی ایرانی به کارگردانی ابراهیم ابراهیمیان و به تهیه کنندگی جواد 
نوروزبیگی محصول سال 1400 است که به صورت اختصاصی در فیلیمو و شبکٔه نمایش خانگی پخش 

می شود. در این مجموعه ارشا اقدسی به عنوان بدلکار و طراح صحنه های اکشن حضور داشته است.
میدان سرخ داستان زنی تنهاست به نام شیدا )مهتاب کرامتی( که ناخواسته وارد بازی وحشتناکی می شود 
که توسط همسر او و یک تروریست خارجی شکل گرفته است. او برای نجات جان دخترش در معرض انتخاب 
میان عشق، انتقام و قدرت قرار می گیرد و با سه قاچاقچی مطرح و قدرتمند به نام های پاپ )حمید فرخ نژاد(، 
تورج مبینی )علی مصفا( وعبد مکین )سعید داخ( مدتی همراه می شود، غافل از آنکه پایان این بازی، خون بار 

خواهد بود. این سریال صبح های جمعه از فیلیمو منتشر می شود.

شهر فرنگ

نقشآفرینان:

سکانس آخر

روزنامه جوان با اشاره به سه سریال 
تلویریونی »افرا«، »در کنار پروانه ها« 

و »هم سایه« نوشت: این همه غم و 
سیاهی چرا؟

رئیس انجمن سینماداران: 
ورشکستگی ۹8 درصد سینماهای ایران

نظرسنجی ایسپا: کاهش دیدن ماهواره 
با فیلیمو. در این نظرسنجی 55.3 درصد 

کاربران فیلیمو اعالم کرده اند که اصاًل 
نیازی به استفاده از ماهواره ندارند

20 دقیقه از انیمیشن »مبارک« ساخته 
محمدرضا نجفی امامی به دلیل پوشش 
الناز شاکردوست در شبکه امید سانسور 

شد 

برخی از سلبریتی ها دستمزدشان را با 
بیت کوین می خواهند چون ساده ترین 
راه برای فرار از پرداخت هرگونه مالیات 

و یا هر گونه نظارت مالی است

سوسن پرور بازیگر: هر  وقت به  من 
می گویند این بازیگر زشت است، 

فالورهایم  زیاد می شود!

محمدحسین مهدویان:
نمی توانم بگویم زخم کاری فصل دوم 
ندارد اما فعاًل چنین تصمیمی نداریم

2 قسمت از سریال »قبله عالم« این 
هفته یکشنبه 11 مهر پخش خواهد شد.

ورایتی: فیلم »زاالوا« استعاره ای از 
شرایط کنونی دنیاست

طبق اعالم مؤسسه سینما شهر ۶80 
سالن سینما در سطح کشور فعالیت 

دارند و 41۷ سالن هم در مراحل مختلف 
ساخت و بهره برداری هستند

جناب آقای محمودی
مدیرمحترم اداره برق شهرستان نی ریز

جناب آقای سیدآرش حسینی
مدیر اتفاقات برق شهرستان 

از شما عزیزان بابت ایجاد شبکه برق و 
روشنایی دارالرحمه قلعه بهمن  صمیمانه 
سپاسگزاریم و امید داریم قدردان شما 

بزرگواران باشیم.

دهیاری و شورای اسالمی روستای قلعه بهمن

شما هم می توانید خبرنگار باشید و بر جامعه خود تأثیر بگذارید

عکسهاوفیلمهایخوداززندگیمردموطبیعتشهروروستای
محلزندگیاتانواززشتیهاوزیباییهاراباهشتگ

#شهروند_خبرنگار_نی_ریزان
برایمابهشمارههای09178001808یا09177315146ازطریق

واتساپیاتلگرامارسالکنید

/  نمایی از سرای آبی بی نی ریز/ عکس: مریم روانشاد
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روز آتش نشانی بر آتش نشانان نی ریزی فرخنده باد

ایستاده از راست:مهدیبیات،محمدجوادکوچکی،ابراهیمخیراندیش،حمیدرضاشاهسونی،سجادشهامت،مجیدعلیمردانی،کاظمپویا،محمدجوادیگانهفرد،قهرمانمظفری،محمدکاظمموساییپور

نشسته از راست:ابوالفتحبیات،محسنزردشت،حسنشایگان،حسینتواضع،کمالجهانی

ابراهیم  سراغ  به  آتش نشانی،  و  ایمنی  روز  مناسبت  به 
خیراندیش مسئول واحد آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری 

نی ریز رفتیم و با وی گفتگو کردیم که در زیر می خوانید:

امید برای خرید تجهیزات
مخصوص  تجهیزات  حوزه  مشکالت  به  ابتدا  خیراندیش 
آتش نشانی اشاره می کند و می گوید: »تقریبًا همه تجهیزات 
مخصوص آتش نشانی وارداتی است و برای آن ارز پرداخت 
می شود؛  به همین دلیل همه آتش نشانی ها در همه شهرهای 
کشور با مشکل مواجه هستند و این مشکالت، شهر کوچک 
و بزرگ نمی شناسد. هر چند که در شهرهای کوچک و کم درآمد 
بیشتر است. ما برای خاموش کردن آتش یا خدمت رسانی 
سایر حوادث احتمالی در ساختمانهای بلند مرتبه مسکن مهر 
یا سایر تعاونی های واقع در شمال شرق شهر، نیاز به ماشین 
تلسکوپی )ماشین نردبان دار که برای مهار آتش و امداد و نجات 
ساختمانهای بلندمرتبه به کار می رود.( و تشک نجات داریم. 
قیمت ماشین تلسکوپی بسیار گران و از توان خرید شهرداری 

نی ریز خارج است.«
و  هیدرولیک  دستگاه  مانند  »وسایلی  می کند:  اضافه  وی 
وسایل امداد و نجات ما مانند، طناب، هارنس و کارابین، یومار 
و... مستهلک شده و تاریخ مصرف آنها گذشته است. طبق 
استاندارد اینها باید 10 سال یکبار کنار گذاشته شوند؛ ولی 
متأسفانه ما هنوز از آن استفاده می کنیم. چون هزینه ها باال 
است و نمی توانیم خریداری کنیم. البته با تالش شهرداری و 
شورای شهر، قرار بود چند قطعه زمین را تفکیک و درآمد حاصل از 
فروش آن را برای خرید تجهیزات آتش نشانی اختصاص دهند. 
اما مشکالتی باعث شد تا این کار به تأخیر بیفتد و امیدواریم در 

ماه های پیش رو عملی شود.

نیرو نداریم
مسئول واحد آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری نی ریز ادامه 
می دهد: »به جز ایستگاه فعلی، یک ایستگاه هم در بولوار نصر 
ساخته شده که به دلیل کمبود نیروی انسانی و تجهیزات، هنوز 
به بهره برداری نرسیده و راه اندازی آن نیازمند حمایت مقامات 
استانی است. هم اکنون ما با 16 نیرو، در سه شیفت 5 نفره )یک 

راننده، یک نگهبان و سه آتش نشان( فعالیت می کنیم.«

همراه با خاطرات
خیراندیش تلخ ترین حادثه یک سال گذشته نی ریز را سقوط و 

گازگرفتگی سه نفر در چاهی در شهر مشکان عنوان کرد.
او در این باره می گوید: »این حادثه واقعًا دردآور بود. هر کسی 
اقوامش را داخل ساختمان برده بود تا بی تابی نکنند و مانع عملیات 

نشوند. همه آشنایان و اقوام دو طایفه و حتی مردم کوچه و 
بازار از در و دیوار و پشت بام هجوم می آوردند و صدای شیون 
یک لحظه قطع نمی شد. چاهی که این سه نفر در آن سقوط 
کرده بودند، دهانه اش تنگ بود و ِست تنفسی به کنار دیواره آن 
برخورد می کرد. از طرفی فشار روانی بود و از طرفی ترس جان نیروی 

خودمان را داشتیم؛ چون گاز فاضالب بسیار خطرناک است.«
وی ادامه می دهد: »در کنار خاطره های تلخ، خاطرات شیرین هم 
کم نیستند؛ مثل زمانی که افراد سقوط کرده در چاه  را زنده بیرون 
می آوریم یا با مهار کردن آتش سوزی خانه ای، از ادامه آن یا 
سرایت به منزل دیگر جلوگیری می کنیم یا کودکی را که از خانه 
در حال سوختن، زنده و سالم بیرون آوردیم و  با لطف خدا جانش 

را نجات دادیم.«
او عنوان می کند: »چند ماه پیش یک تریلر با بار هندوانه واژگون 
شده بود. اول فکر نمی کردیم کسی در کابین فشرده شده آن 
باشد. اما وقتی چند پتو و بالشت را کنار زدیم، یک سر را مشاهده 
کردیم که چشمانش را به هم می زند و به ما نگاه می کند. بعد از 
سه تا چهار ساعت تالش موفق شدیم او را نجات دهیم و از ما 
تشکر کرد. زمانی هم که یک زن و مرد افغانی را از چاهی در اطراف 
قطرویه نجات دادیم و باال آوردیم، زن می گفت از دست طالبان 
که می خواستند دختر 17 ساله ام را به زور ببرند، شبانه فرار کرده و 
به ایران پناه آوردیم. با وجودی که کمرش به شدت آسیب دیده 
بود، نگران بود و می گفت حاال چه می شود؟ یعنی دوباره ما را به 
افغانستان و نزد طالبان برمی گردانند؟ ما هم به او امید می دادیم 

که نگران نباش؛ چنین نمی شود.«

معضالت شهری
وی مشکالت آتش نشانی در حوزه شهرسازی را نیز عنوان می کند: 
»خیابانهای مرکزی شهر بسیار تنگ و باریک است؛ بخصوص 
برای ماشینهای سنگین آتش نشانی که در هنگام حادثه باعث 
می شود ترافیک ایجاد شود. متأسفانه بعضی افراد هم رعایت 
نمی کنند و ماشین آتش نشانی را که می بینند، به جای این که 
کنار بروند، می خواهند گاز بدهند و کورس ببندند. همچنین 
کوچه های تنگ یکی دیگر از معضالت ما است. چون خودرو ما 
بزرگ است و داخل کوچه نمی رود، در بعضی کوچه ها باید 7 یا 
8 حلقه شیلنگ را به هم وصل کنیم تا به صحنه حادثه برسیم. 

به همین دلیل هم وقت تلف می شود و هم فشار آب کاهش 
می یابد. ما نیاز به یک ماشین پیشرو داریم تا بشود در این 

مناطق امدادرسانی سریع و راحت انجام شود.«
خیراندیش می گوید: »از مردم خواهش می کنیم هنگامی که 
ماشینهای امدادی را می بینند، سریع کنار بکشند تا بتوانیم 
به موقع خودمان را به محل حادثه برسانیم. چون راننده تحت 

استرس زیادی است و ممکن است حوادث بعدی نیز رخ دهد.«
خیراندیش بار دیگر بر استاندارد نبودن مسکنهای مهر تأکید 
می کند و می گوید: »اگر اتفاقی در مسکنهای مهر بیفتد، ممکن 

است پالسکویی دیگر رخ دهد. آسانسورها همه مشکل دارند و 
غیر استانداردند. اگر مثل خیلی از شهرهای دیگر مسکنهای مهر را 
دو طبقه ساخته بودند، معضالت اجتماعی و ایمنی آن کمتر بود و 

به راحتی می شد در صورت وقوع حادثه امدادرسانی کرد.«

فقط نی ریز نیست
وی در مورد حوادث حوزه منابع طبیعی و روستایی هم اظهار 
می کند: »محدوده ما محدوده شهری است؛ اما تا جایی که بشود 
در آتش سوزی های منابع طبیعی با نیروهای منابع طبیعی 
همکاری می کنیم. البته چون تنها یک ایستگاه هستیم و وقتی 
آتش سوزی بیرون شهر یا در روستاها اتفاق می افتد باید به 
خارج از شهر برویم، چند ساعت در شهر حضور نداریم و اگر 
اتفاقی رخ دهد، کسی نیست که آن را پوشش دهد. اگر هم 
نرویم، ُبعد انسانی دارد. در روستاها به دلیل ُبعد مسافت، زمان 
زیادی طول می کشد که به محل حادثه برسیم و عماًل هر اتفاقی 
می خواسته بیفتد، رخ داده است. راه حلش این است که یک 
روستای شاخص را مشخص کنند، ایستگاه آتش نشانی در آن 
ایجاد شود و به آن تجهیزات و نیرو بدهند یا این که سازمان 

هالل احمر تجهیز شود.«

پیام رئیس شورای شهر نی ریز
به مناسبت روز ایمنی و آتش نشانی، سیدعالءالدین فقیه 

رئیس شورای شهر نی ریز پیامی صادر کرد:
پیامبرصلی اهلل علیه وآله :

ُه َمن َردَّ َعن َقوٍم ِمَن الُمسِلمیَن عاِدَیَه ماٍء أوناٍر َوَجَبت َلُه الَجنَّ
کسی که دسته ای از مسلمانان را از خطر سیل یا آتش سوزی 

نجات دهد، بهشت بر او واجب می   شود.
تشکر و سپاس از انسان هایی که ایثارگرانه جان خود را به مخاطره 
می اندازند تا صحت و سالمت را برای هموطنان خود به ارمغان 
آورند. کاری بس صعب و سخت است؛ زبان قاصر و واژه ها ناقصند 
در توصیف شکوه ایثار و فداکاری شما. فداکاری شما بهانه ای 
است به منظور یادآوری تالش قهرمانانی که بی ادعا جان خود 
را در طبق اخالص می گذارند تا به دیگران زندگی دوباره ببخشند. 
آتش نشانان دریا دالنی هستند که هنگام بروز حوادث، جان به 
کف و بی محابا دل به آتش می زنند و دل دریایی داشتن یعنی 

با  نبرد  در  خود  آفرینی های  حماسه  با  آتش نشانان  همین. 
شعله های خانمان سوز، جوانه های امید را از بستر خاکسترها 
می رویانند. روز آتش نشان بهانه ای است برای تجلیل از کسانی 
که در بین شعله های آتش پیام آور ایستادن و سرخ زیستن 

هستند.
سیدعالءالدین فقیه، رئیس شورای شهر نی ریز - 7 مهرماه 1۴00

پیام شهردار نی ریز
به مناسبت روز ایمنی و آتش نشانی، حامد فرغت شهردار نی ریز، 

پیامی به شرح زیر صادر کرد:
 به نام خداوندی که بهترین قضاوت کنندگان است 

همدم یار شدن دیده تر می خواهد
پیر میخانه شدن اشک سحر می خواهد

عاشقی کار دل مصلحت اندیشان نیست
قدم اول این راه، جگر می خواهد

هر که عاشق شده خاکستر او بر باد است
عاشق از خویش کجا رد و اثر می خواهد؟

هنر آن نیست نسوزی به میان آتش
پر زدن در وسط شعله هنر می خواهد

 آتش نشانی قبل از حرفه و شغل بودن، شهره به عاشقی و ایثار 
است؛ خصیصه ای که بدون آن تصور حتی لحظه ای رؤیارویی با 
آتش سرکش و شعله ور خیالی باطل و دست نیافتنی است و 
عینیت بخشیدن به آن بر عهده مردانی است که از ردای خدمت 
سخت ترین و جانفشان ترینش را انتخاب کرده اند. آنان ارزش 
متعالی دگرخواهی را در عمل و در باالترین سطح خود که همانا 

گذشت از جان است، معنی بخشیده اند.
اینجانب با تبریک هفتم مهر ماه روز آتش نشانی و ایمنی، ضمن 
قدردانی از زحمات، ایثارگری ها و از جان گذشتن های کارکنان 
عزیز و زحمتکش واحد ایمنی و آتش نشانی شهرداری نی ریز 
که همواره با کمترین امکانات پاسخگوی بیشترین توقعات 
بوده و هستند، آرزوی خدمتی همراه با صحت و سالمتی و توانی 
مضاعف برای ایشان جهت فائق آمدن بر این مسئولیت حیاتی 
را از درگاه الیزال الهی مسئلت دارم و رجا واثق دارم با توجهات 
پروردگار، بی انصافی های برخی معاندین کم خرد کوچکترین 
تأثیری در طی مسیر اعتالی این کهن دیار نخواهد داشت . 
امیدوارم با همراهی مسئوالن محترم باالخص اعضای محترم 
شورای اسالمی شهر، خواهیم توانست بیش از گذشته در 
اجرای پروژه های عمرانی و خدماتی و به ویژه فراهم نمودن 
امکانات و تجهیزات ایمنی و آتش نشانی در جهت تسهیل 
اقدامات آتش نشانان و البته ایمن سازی هرچه بیشتر شهرمان 

نی ریز قدم برداریم. ان شاءاهلل 
حامد فرغت، شهردار نی ریز - 7 مهرماه 1۴00

با وجود مشکالت و کمبود تجهیزات انجام گرفت

بیش از 550 عملیات آتش نشانان در یک سال

عملکرد آتش نشانان در یک سال گذشته

آتشسوزی

134

مورد

17مسکونی

12کوهستان

10تجاری

22خودرو

1اتصالکابلبرق

16باغ

0اداری

49ضایعات

7سایر

امدادو

نجات

418

مورد

35واژگونیورهاسازیخودرو

2چاه

11آسانسور

213مهارمار

40رهاسازیحیوانات

44بازکردندر

8آبگرفتگی

9برشاشیاءحلقوی

14مهارالنهزنبور

42سایر
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ابرهابارورمیشوند
آیا باران پاییزی می بارد؟

ادامه از صفحه یک

...قابلیتتأییدشدهباروریابرها
درافزایشفصلیبارشپنجتا15
درصداستوفرصتهایباروری
بستهبهماه،سالومنطقهایکه

درآناجرامیشودمتغیراست.
فرصتهای باشد سال َتر اگر
در اگر و است بیشتر باروری
ابر نبود و خشکسالی سالهای
ابرها باروری طریق از بخواهیم
تفکر و دید شود ایجاد بارش

اشتباهیاست.
منصورهحسنیبااشارهبهاینکه

46درصدابرهابهروشهوایی
اظهار هستند، بارورشدن قابل
داشت:47درصدبارشازطریق
زمینیو66درصدهمازطریق
هواییقابلباروریهستندودر
صورتترکیبایندوشیوهامکان
باروریدرصدبیشتریازبارش

فراهممیشود.
درهمینرابطهکامرانکامرانی
نیریزان هواشناسی کارشناس
پاییز متأسفانه گفت: فارس
خشکیدرانتظارایراناستوتنها
شایدبخشهایبسیارمحدودیاز

شرایط )سیستان( شرق جنوب
نرمالیداشتهباشدوبسیاربعید
استبهعرضهایباالترکشیده

شود.
خاص دالیل اینها همه البته
خودراداردامامیتواندریک
کلمهگفتموتورهایراهاندازی
سمت به مرطوب جریانات
خاورمیانهوایراندرپاییزامسال
خشکاست.اینحرفبهمعنی
مقصود بلکه نیست صفر بارش
بارشهایکمترازحالتطبیعی

است.

//

توسطجمعیتهاللاحمرنیریز:

راه اندازی موکب اربعین در مسیر 
پیاده روی جاماندگان اربعین

روابطعمومیجمعیتهاللاحمر:

موکباربعیندرمسیرپیادهرویجاماندگاناربعینتوسطجمعیت

هاللاحمربرپاشد.

به ارائهخدمات برای نیریزگفت: مسئولهاللاحمرشهرستان

عزادارانحسینیدرمراسمپیادهرویجاماندگاناربعینکهدوشنبه5

مهرماهدرنیریزبرگزارشدهاللاحمراقدامبهبرپاییموکبروبروى

مسجدولیعصرنمود.

حمیدرضااحمدىبااشارهبهرعایتهمهشیوهنامههایبهداشتیدر

اینمراسمگفت:درهمینرابطهتعداد6هزارآبمعدنیوکیکجهت

پذیراییراهپیماییدلدادگاناربعینتهیهشد.

همزمانبااینبرنامهدرنیریز1000عددماسکتوسطداوطلبان

توزیع اربعین پیادهروی بینجاماندگان خانههاللشهرمشکان

گردید.

درهمینایام500پرسغذایگرمتوسطداوطلبانخانههاللمحله

ساداتنیریزطبخوبیننیازمندانبارعایتپروتکلهایبهداشتی

توزیعگردید.اعضایاینخانههمچنینباتوجهبهفراررسیدنماهمهر

اقدامبهخرید50بستهلوازمالتحریرشاملدفتر،خودکارو...بهارزش2

میلیونتومانوتوزیعبینکودکاننیازمندکردند.

جمعیت هالل احمر 
شهرستان نی ریز

در کربال
رئیسجمعیتهاللاحمرشهرستان
با عملیاتی تیم یک اعزام از نیریز
یکدستگاهخودروآمبوالنسجهت
به اربعین مراسم امدادی پوشش

کربالیمعلیخبرداد.
جمعیت رئیس احمدی حمیدرضا
گفت: نیریز شهرستان هاللاحمر
بهعملکردمناسبتیمهای باتوجه
امدادیجمعیتهاللاحمرشهرستان
نیریزواهمیتپوششامدادیمراسم
همکاریهای راستای در و اربعین
بینالمللیجمعیتهاللاحمر،یک
دستگاهآمبوالنسبههمراهیکتیم
عملیاتیازاینشعبهجهتهمکاری
درپوششامدادیاینمراسمبهکشور

عراقوکربالیمعلیاعزامشد.
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وام سلف برای کشاورزان
روابط عمومی مدیریت جهادکشاورزی:

کشاورزان می توانند با مراجعه به مراکز جهاد کشاورزی 
منطقه خود برای دریافت تسهیالت سرمایه درگردش یک 

ساله اقدام نمایند.
مسئول واحد زراعت مدیریت جهادکشاورزی شهرستان 
نی ریز گفت: این اعتبارات برای محصوالت گندم، جو و ذرت 

آبی، کلزا و سبزیجات پاییزه نی ریز ابالغ شده است.
شیرین زارعی تصریح کرد: برای گندم، جو و کلزا هکتاری 6 
میلیون تومان، ذرت هکتاری 3  میلیون تومان و سبزیجات 

پاییزه هکتاری 8 میلیون تومان در نظرگرفته شده است.

رونمایی از کتاب 
»زمزمه های دلتنگی«

روابط عمومی فرهنگ و ارشاد اسالمی:

آئین رونمایی از کتاب  »زمزمه های دلتنگی« به اهتمام علی 
شیربانیان روز سه شنبه بیست و سوم شهریور با حضو ادبا، 
شاعران و اصحاب قلم با رعایت دستورات بهداشتی در محل 

سالن آمفی تئاتر برگزار شد.
در این آئین عبدالحسین برزگر رئیس اداره فرهنگ و ارشاد 
اسالمی نی ریز به ضرورت پرداختن به فرهنگ بومی و تالش 

برای تقویت آن سخن گفت و محمد جالل رنجبر ویراستار 
کتاب و مسئول انجمن ادبی گلبانگ به اهمیت پرداختن به 

ادبیات عامه)فولکلور( اشاره کرد.
شیربانیان مؤلف کتاب با اشاره به اینکه از سال 1398 وارد 
انجمن ادبی گلبانگ شده است گفت: با توجه به استعداد 
ذاتی که خانواده در شعر و شاعری داشتند تشویق شدم 
تا اشعاری را که افراد مسن خانواده از قدیم به آنها رسیده 
است، گردآوری نمایم. با توجه به اینکه اجداد مادری من از 
قبایل ترک شاهسون و شاعر بودند حمایت و کمک بسیاری 

در این راه به من کردند.
وی ادامه داد: این کتاب در برگیرنده دو فصل است که در 
فصل نخست دوبیتی های بی نام و نشان و در فصل دوم 
دوبیتی هایی که گوینده آن مشخص است گردآوری شده 
است. این کتاب در 58 صفحه نگارش و توسط انتشارات 

حوزه مشق تهران در سال جاری منتشر شده است.
گفتنی است طرح روی جلد، نقاشی آبرنگ کوچ عشایر اثر 

استاد غالمرضا محسن زاده نقاش نی ریزی می باشد.
در پایان لوح یادبودی از طرف اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 

به وی اهداءگردید.

فیلم کوتاه »کرونا«
به ایستگاه آخر رسید

فرهنگ و ارشاد اسالمی:

فیلم کوتاه »کرونا«به نویسندگی و کارگردانی مهران هادی 
که با موضوع کرونا چندی پیش در نی ریز کلید خورد به 

مرحله پایانی رسید. 
این فیلم با بازی حمیدرضا کشاورز و محمدحسین فرزانفر، 
تصویربرداری و تدوین حمید حق شناس، تهیه کنندگی 
عکاسی  و  راست بود  مهدی  صحنه  منشی  هادی،  مینا 
اعظم عباسی پایان یافته و قرار است به صورت آنالین در 

شبکه های مجازی اکران شود.
گفتنی است مهران هادی متولد 1370 نی ریز و دانش 
آموخته مهندسی برق است که به مدت دوازده سال در 

حوزه عکس و فیلمسازی فعالیت دارد. 
او تاکنون 5 فیلم کوتاه »کیمیای محبت« مقام اول جشنواره 
ملی فیلم کوتاه اصفهان، »سرطان« و »گلهای خیلج فارس« 
یکی از کاندایدهای جشنواره ملی اصفهان، »مرور ثانیه ها« 

و »مسیر تاریک« را تهیه و کارگردانی کرده است.
محتوی  تولید  ملی  جشنواره  برگزیده  کاندیدای  وی 
»فن ور« دانشگاه های فنی و حرفه ای با برپایی نمایشگاه سه 

بعدی عکس نیز بوده است. 
نوشتنی است هادی پنج سال در حوزه انیمیشن و موشن 
گرافی فعالیت دارد و برپایی دو نمایشگاه عکس سه بعدی 

در فضای مجازی را در کارنامه هنری خود دارد.

خانه های دنج و قدیمی نی ریزسرمقاله
در انتظار گردشگران

قطبی رئیس شورای شهرستان 

        خواسته  اهالی محله کیان
از شهرداری و شورای شهر

محمد جاللی، نی ریزان فارس:

هفته ای که گذشت روز و هفته جهانگردی 
بود؛ به راستی اگر کرونا تمام شود نی ریز 
و  ایرانی  گردشگران  برای  برنامه ای  چه 

خارجی خواهد داشت؟
ویروس  این  از  قبل  تا  رابطه  همین  در 
مرموز، برنامه های کم و بیشی در نی ریز 
ایل  تا  گرفته  نوروزگاه  از  می شد  برگزار 
شاهسون که برنامه های مخصوص نوروزی 

مربوط به خودشان را داشتند.
فرهنگی،  میراث  رئیس  که  آنگونه  اما 
اعالم کرده  و گردشگری  صنایع دستی 
است در حال حاضر اقامتگاه سرای جاوید، 
سرای آبی بی و اجاق آقا بزرگ مشکان 
مشغول  فعالیت می باشند و هر از گاهی 
نیز اجرای برنامه هایی در این اقامتگاه ها به 

گوش می رسد.

هرچند دو اقامتگاه در بشنه و یک اقامتگاه 
را  خود  اصولی  موافقت  نیز  مشکان  در 
سرانجام  به  هنوز  اما  کرده اند  دریافت 

نرسیده اند.
مجتمع های  احداث  بحث  در  اما 
صادر  اصولی  موافقت  یک  گردشگری 
ایجاد نیز که یک پله  شده و دو مجوز 
جلوتر از موافقت اصولی می باشد، دریافت 

کرده اند.
مجتمع های گردشگری مکانهای اقامتی، 

تفریحی، ورزشی، پذیرایی و... هستند.
2 اقامتگاه قرار است در بلوار امام رضا، یکی 
در شهرک صدرا و دیگری در مسیر پلنگان 

احداث شود.
اما آنگونه که حمیدرضا هادی بیان کرده 
است شاید اقامتگاهی که قرار است توسط 
عذرا هوشعی در بلوار امام رضا ساخته شود 

کامل تر از مابقی باشد.
المانهای  گردشگری  مجتمع  این  در 
و  سوغات  عشایری،  چادرهای  نی ریز، 
صنایع دستی در زمینی به متراژ 25000 
مترمربع دیده شده است و سر در خانه فاتح 

نیز ورودی آن خواهد بود.
آنگونه که عنوان گردیده فازهای نخست 
بهره برداری  به   1۴01 سال  اواخر  آن 

خواهد رسید.
همچنین دفتر خدمات مسافرتی از بند 
»ب« میراث به آقای افشین الله نیز واگذار 

گردیده که در حال فعالیت می باشد.
گردشگری  روستای  مورد  در  وی  از 
دهمورد پرسیدیم و رئیس این اداره خبر 
از ایجاد 7 موافقت اصولی در شهریور ماه 
1398 داد اما گویا تاکنون پیگیر کارشان 

نبوده اند.

شورای  رئیسه  هیئت  انتخابات  از  پس 
شورای  رئیس  قطبی  شهرستان، 
حجت االسالم  و  شد  نی ریز  شهرستان 
عباس باغبانی نماینده نی ریز در شورای 

استان گردید.
شورای  انتخابات  رئیسه  هیئت  جلسه 
شهرستان نی ریز صبح روز چهارشنبه 7 
مهرماه با حضور هدایت فرماندار نی ریز، 
نمایندگان  و  نظارت  هیئت  از  جمالی 
شهرها و بخش های شهرستان نی ریز در 

فرمانداری برگزار شد.
در پایان و پس از رأی مخفی اعضای این 

شورا به سمت های زیر انتخاب شدند:
سیدمحمد جواد قطبی: رئیس

محمدابراهیم حیدری: نائب رئیس
عباس باغبانی: نماینده شورای شهرستان 

در استان
سیدحسین حسینی: سخنگو

مهدی علیخانی: منشی و خزانه دار
بختیار حق دوست: عضو

از حواشی این جلسه آن بود که به رغم 
داشتن  به  جمالی  و  فرماندار  تأکید 
اتحاد و همدلی برای پیش بردن اهداف 
شهرستان اما به دلیل آنکه سه عضو از 6 
عضو حاضر تقاضای عضویت در شورای 
برگزاری  از  پس  اما  داشتند  را  استان 
انتخابات این پست به صورت رأی مخفی، 
دو عضو انتخاب نشده معترض شدند و 

آن را هماهنگی های قبل از جلسه عنوان 
کردند. هر چند در این ارتباط دیگر اعضا 
این مسئله را رد نمودند و همین مسئله 
سبب شد تا دقایقی این دو عضو شورا 
سمت  پذیرش  برای  شرکت  به  تمایلی 

باقیمانده نداشته باشند.
استدالل یکی از آنان این بود که فردی 
باید در شورای استان حضور داشته باشد 
که دارای سوابق اجرایی باشد. اما رأی 

دهندگان بر این باور بودند که جوان گرایی 
می تواند مثبت تر باشد و بهره گیری از نظر 
پیشکسوتان این نقیصه را جبران خواهد 

کرد.
در نهایت با ارجاع به بند قانونی، فرماندار 
گفت که هر کدام از اعضاء باید یک پست 
را بپذیرند و بدین ترتیب غائله انتخابات 
هیئت رئیسه شورای شهرستان ختم به 

خیر شد.

 امید شهدان، نی ریزان فارس:

شهردار نی ریز در جلسه ای که با جمعی از 
معتمدین محله کیان برگزار شد وعده داد 

بلوار والیت و امام علی را روشن کند.
شهریورماه   30 چهارشنبه  فرغت  حامد 
و در این جلسه گفت: با توجه  به اینکه 
شهرداری وظیفه روشنایی معابر را ندارد، 
اما جلساتی با فرماندار و مدیر برق داشتیم 
و قرار شد با هزینه  3 میلیارد تومانی بلوار 
والیت )مسکن مهر( و امام علی)ضلع غربی 

میدان دانشجو( روشن شوند.
خواسته  اهالی محله کیان:

- ادامه بلوار امام علی تکمیل شود.
- قبرستان قدیمی ذی روح، محلی برای 
مار و عقرب شده و خطری برای ساکنین 

اطراف گردیده است.
- داروخانه درمانگاه شفا تعطیل شده است 

و برای بیماران دردسر ایجاد کرده است.

- لکه گیری آسفالت در کوچه های محله را 
در دستور کار قرار دهید.

- کانال گودچاهی بهسازی شود.
- میدان دانشجو در تاریکی مطلق بسر 

می برد، برای روشنایی آن فکری کنید.
- زمین کتابخانه واقع در میدان دانشجو را 

تبدیل به پارک محله ای کنید.
- نرده های میدان دانشجو ایمنی الزم را 

ندارد.
با تملک  امام حسین  اجاق  زیباسازی   -
بخشی از مغازه ها و منازل اطراف انجام 

شود.
- نورپردازی، زیباسازی و فضای سبز کوه 

قالت را اجرایی کنید.
- شهرداری برای عمران و آبادانی شهر به 
دنبال درآمد جدید باشد از این رو پیشنهاد 
نی ریز  به  اقتصادی  کارشناس  می شود 

دعوت کنید.

سید عالءالدین فقیه رئیس شورای شهر:
- محله کیان با تقدیم شهدا گل سرسبد 

شهر است.
- شهر با کمک مردم از طریق پرداخت 

عوارض آباد می شود.
- درحد توان خواسته های اهالی را حل 

می کنیم.
- مردم را به پرداخت عوارض تشویق کنید.

- شهرداری با مشکل مالی روبه رو است.
- یک شورایار محله داشته باشید که به 

 نمایندگی از شما با ما در ارتباط باشد.
سید محمدجواد قطبی عضو شورای شهر:

- خیرین در وقف زمین و منازل خود به 
شهرداری برای نوسازی شهر کمک کنند.

محمد شاهسونی سخنگوی شورا:
- به همراه مهندس پریش ساعت 12 نیمه 
شب از محله کیان بازدید میدانی داشتیم و 

نواقص را بررسی کردیم.

ادامه از صفحه یک

... سجادی از طریق رئیس ثبت اسناد اصفهان، یک 
سردفتر را احضار و صلح نامه ای تنظیم و در دفتر 
به ثبت می رساند و به محل اقامت رضا شاه در منزل 
کازرونی رفته و از او امضاء می گیرد. دو قطعه از 
جواهرات سلطنتی که به امانت نزد اشرف و شمس 

پهلوی بوده، رضا شاه تحویل قوام الملک می دهد. 
رضا شاه صبح یکشنبه 30 شهریور با خانواده از 
اصفهان راهی کرمان می شود . شب اول را در یزد 
استراحت می کند و عصر روز 31 شهریور وارد 
کرمان می شود و در منزلی که توسط فرماندار 
کرمان برای او و خانواده اش مهیا شده بود ، مستقر 
می شود . صاحب این منزل ابوالقاسم هرندی از 
تجار وابسته به روسیه بود . مهدی شاهرخ فرماندار 
لشکر  ستاد  رئیس  موسوی  سرهنگ  و  کرمان 
کرمان به استقبال او می شتابند. کاروان شاه عالوه 
بر اعضای خانواده سلطنتی شامل پیش خدمت ها 

و آشپزها هم می شد. 
کرمان  در  و  می شود  مریض  یزد  در  رضا شاه 
بیماری اش شدت می یابد. پزشک لشکر، سرهنگ 
تب  درجه  می شود،  احضار  درمان  برای  جلوه 
باال بوده و پزشک چند بار به او سر می زند و دارو 

می آورد. 
پزشک  به  ویزیت  حق  تومان  یکصد  شاه  رضا 
می دهد، نمی پذیرد،رضا شاه می گوید قبول کن 
من هنوز از این پول  ها به کسی نداده ام ، پزشک 
می گیرد . سه روز از اقامت شاه در کرمان می گذرد ، 
از طرف کنسول انگلیس به او اخطار داده می شود 
که راهی بندرعباس شود، عصر روز چهارم به سوی 

بندرعباس حرکت می کند .
کاروان سلطنتی شب در سیرجان در منزل یکی 
بود ،  دیده  تدارک  پادگان سیرجان  تجار که  از 
استراحت می کند. روز بعد ساعت 8 بعد از ظهر به 
بندرعباس می رسند. شمس پهلوی دختر رضاشاه 
در کتابی که به مناسبت یکصدمین سالروز تولد 

پدرش نوشته ، آورده : 
بندر عباس حرکت کردیم ،  »وقتی که به طرف 
نخستین روزهای پاییز بود، اما در آن صحراها ، هوا 
به شدت گرم بود . جاده ناهموار و سنگالخی بود ، 
کاروان روی جاده خاکی و در سکوت صحرا پیش 
داشتند ...  شدید  تکان های  اتومبیل ها  می رفت، 
حدود ساعت 8 بعد از ظهر بود که به بندرعباس 
رسیدیم . هوای بندر عباس خفه و ساکت بود و 

کوچکترین نسیمی نمی وزید.« 
شب را در بندرعباس می خوابند . کشتی باربری 
کهنه ای به نام َبندرا )BANDRA( برای انتقال 
رضا شاه و همراهانش از طرف دولت انگلیس در 
اسکله پهلو گرفته بود تا آنها را به سوی سواحل 
بمبئی در هند ببرد . پس از چهار روز به سواحل 
بمبئی می رسند اما اجازه پیاده شدن و رفتن به 

بمبئی به رضا پهلوی و همراهانش داده نمی شود . 
به دستور دولت انگلیس هیچ کس حتی کاپیتان 
اجازه خروج ازکشتی نداشت . آنها باید چند روز 
منتظر بمانند تا یک کشتی اقیانوس پیما بیاید 
و آنها را به جزیره موریس ببرد . رضا شاه به شدت 
عصبانی می شود و با تندی خطاب به »اسکراین« 
نماینده لرد لین لینگو فرمانروای انگلیسی حاکم 
زندانی ام ؟  من  »مگر  می گوید:  هندوستان  بر 
من آزادانه از کشور خود مهاجرت کرده ام . به من 
گفته بودند در خارج از کشورم هر کجا می خواهم 
می توانم مسافرت کنم . جزیره موریس کجاست ؟ 

چرا اجازه نمی دهند به آمریکای جنوبی بروم؟«
اعضای خانواده سلطنتی لیست لوازم مورد نیاز 
خود را به اسکراین دادند . رضا شاه هم تقاضای 
خرید چهار تخته قالی بزرگ دست بافت ایرانی 
خریداری  را  همه  می نویسد:  اسکراین  داد. 
خرید  هزینه  بردم.  کشتی  به  و  کردم  آماده  و 
تمامی سفارشات 3650 لیره انگلیسی بود که از 
محل حساب شاه در بانک کم شد . باالخره بعد 
از 5 روز توقف اجباری در ساحل بمبئی کشتی 
اقیانوس پیمای 11 هزار تنی به نام »برمه« رسید 
و رضا پهلوی و سیزده نفر از خانواده سلطنتی و 
خدمتکاران و آشپزان سفر ده روزه خود به طول 
2500 مایل از بمبئی تا موریس را از روز دوشنبه 
1۴ مهر 1320 خورشیدی آغاز کردند. مسئولیت 
اداره کشتی از طرف دولت انگلیس به » اسکراین « 
محول شد و او شاه مستعفی را تا موریس برد و در 
آنجا با هماهنگی فرماندار موریس که منصوب 

دولت انگلیس بود ، مکان اقامت او را فراهم کرد. 
شمس پهلوی وضعیت اقامتگاهشان در موریس را 

چنین توصیف کرده است : 
بود...  جمعیت  نفر  هزار   380 دارای  »موریس 
اقامتگاه ما در ناحیه ای به نام »موکا« بود که شامل 
یک باغ وسیع ، سر سبز و خرم  بود.  این باغ دارای دو 
ساختمان بود یکی عمارت دو طبقه بالنسبه بزرگی 
که دارای اتاق های متعدد و سالن نهار خوری بود 
و تخصیص به محل اقامت پدرم و من و برادرانم 
داده بودند . یکی هم ساختمان کوچکتری بود که 
مخصوص همراهان و مستخدمین بود... عده ای 
کافی از مستخدمین بومی برای خدمت ما گمارده 
بودند. رئیس غذا و آشپزخانه یک فرانسوی بود به 
نام »لومو« که هتل بزرگی را در شهر اداره می کرد. 
موسیو  نام  به  شخصی  هم  مستخدمین  رئیس 

الرشه بود.«
اسکراین سه هفته در موریس می ماند و پس از آن 
به هند بر می گردد و سرکنسول انگلیس در مشهد 

می شود . 
آب و هوای موریس بسیار گرم و حاره ای بود و 
برای رضا شاه بیمار، بسیار ناراحت و افسرده قابل 
تحمل نبود. لذا دائم به مسئوالن انگلیسی در 
موریس و پسرش در تهران مکاتبه و درخواست 
رفتن به کشوری دیگر می کرد. او دچار بیماری 
شدید قلبی شده و به اعتقاد پزشکان سکته قلبی 
کرده بود اما حاضر به مداوا نمی شد. رضا شاه در 
طول زندگی بیمار نشده بود و اهل دارو و درمان 
نبود . در تبعید هم اجازه درمان نمی داد . سرانجام 
انگلیسیها موافقت کردند شاه و همراهانش به 
شهر بندری در آفریقای جنوبی به نام » دوربان « 
برود . روز بیستم فروردین 1321 کشتی آنها به 
سوی این شهر حرکت کرد و تا اوایل شهریور در 
آنجا ماندند و پس از مکاتبات عدیده با مقامات 
انگلیسی، در نیمه دوم شهریور 1321 با قطار 
به » ژوهانسبورگ « شهر زیبا و بزرگ آفریقای 
جنوبی منتقل شد . شاه تبعیدی تا زمان فوت در 

همین شهر ساکن بود . 
رضا شاه پس از دو بار حمله قلبی در ساعت 5 صبح 
چهارشنبه ۴  اَمرداد 1322 خورشیدی درگذشت . 
جسد او را مومیایی کردند و در قبری در مسجد 
مقامات  آرامگاه  که  مصر  در  قاهره  » رفاعی « 
سلطنتی است به امانت گذاشتند و در سال 1328 
به تهران منتقل و در شهر ری در نزدیکی حرم شاه 

عبدالعظیم به خاک سپردند . 
از لحظه ای که به  اینجا اشاره کنم رضا شاه  در 
او اعالم شد که باید استعفا دهد و از کشور خارج 
شود تا زمان فوت، دائم به هر کس همراه او بود از 
نخواست  هیچ وجه  به  می گفت .  فعالیت هایش 
شرایط جدید را بپذیرد و قبول کند. اشتباهات 
عظیمش او را به چنین سرنوشتی دچار کرد. او 
خدمات زیر بنایی و ماندگاری در جهت توسعه 
اقتصادی ، اجتماعی ، اداری و نظامی انجام داد اما 
نه تنها کمترین گامی در جهت توسعه سیاسی 
بر نداشت بلکه به طور بی رحمانه ای دیکتاتوری 
قویترین  کرد.  اِعمال  کشور  در  جانبه ای  همه 
مشاوران و مردان کارکشته ای که او را حمایت 
دوران  در طول  و  رساندند  به سلطنت  و  کرده 
سلطنتش - به ویژه در 8 سال اول-  او را همراهی 

کردند، از میان برداشت و سر به نیست کرد. 
آستانه  تا  را  کشور  که  قجری  سیاسی  رژیم  او 
تجزیه و فروپاشی برده بود تبدیل به حکومتی با 
قدرت مرکزی و یکپارچه کرد و در جهت نوسازی 
آموزشی ، اداری، نظامی و اقتصادی برد اما منابع 
انسانی با سواد، دلسوز ، روشن فکر و اندیشمند را 
سرکوب کرد؛ به طوری که در شهریور 1320 که 
در مقابل هجوم قوای متجاوز روس و انگلیس قرار 
گرفت هیچ دولتمرد و سیاستمدار کارکشته ای در 
کنارخود نداشت و به گفته مشهور »چراغ از بهر 
تاریکی نگه نداشته بود«. البته طبیعت استبداد 

جز این نبوده و نیست.
چو پرده دار به شمشیر می زند همه را

کسی مقیم مقام حرم نخواهد ماند

شاد و سالم و موفق باشید

پی نوشت: 
نیازمند، سید رضا )1386(رضاشاه از سقوط تا 
مرگ، تهران : انتشارات حکایت قلم نوین، ص 363 

تا آخر کتاب.

رضا شاه:

دکتر بگیر! من از این پولها به کسی نداده ام!

//

//

اخبار کوتاه

//

//
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مجتبی خجسته به عنوان مربی به کادر فنی تیم 
نوجوانان پارسیان تهران پیوست.

سرمربی این تیم در فصل جاری، مرتضی صادقی 
سرمربی فصل گذشته جوانان سایپا تهران است که 
توانست در فصل گذشته این تیم را به مقام قهرمانی 
برساند و در حال حاضر خجسته را به دستیاری 

خود برگزیده است.
این باشگاه تهرانی تازه تأسیس از سال گذشته با 
یک سرمایه گذاری منحصر بفرد در فوتبال پایه و با 
استخدام بهترین مربیان و بازیکنان اقدام به ایجاد 

بزرگترین کمپ تمرینی فوتبال کرد.
این باشگاه در فصل جاری مسابقات ، در رده های 
نونهاالن، نوجوانان و جوانان، در لیگ برتر آسیا 

ویژن تهران شرکت دارد.
بهمن فروتن مدیر فنی باشگاه پارسیان که سابقه 
کرده  سعی  دارد،  را  آلمان  کشور  در  مربیگری 
و  طرح ریزی  ایران  فوتبال  در  جدید  فلسفه ای 

پیاده سازی کند.
باشگاه های  مرتضی صادقی سابقه مربیگری در 

پیکان، سایپا و مقاومت  استقالل،  بزرگی چون 
تهران را دارد.

مهرپویا
دومین ستاره

پوریا مهرپویا در فینال برنامه ستاره ساز به 
مقام دوم رسید.

این پدیده فوتبال نی ریز با حضور در برنامه 
ستاره ساز مانند ستاره درخشید و توانست 
در رقابت ۴ مرحله ای با دیگر پدیده های نو 
ظهور فوتبال کشور به فینال راه یابد و در 
نهایت با کسب عنوان دوم به کار خود در 

این برنامه پایان دهد.
مهرپویا با ارسال کلیپ به این مسابقه، از 
بین 27000 نفر مورد توجه داوران قرار 

گرفت و در مرحله بعد از بین 500 نفر  به 
جمع 16 نفر برتر جهت مسابقه تلویزیونی 

راه یافت.
16 شرکت کننده به ۴ گروه تقسیم شدند 
و در ۴ مرحله با هم  به رقابت پرداختند 
مجتبی  از  پس  مهرپویا  نهایت  در  که 
برنامه  این  دوم  مقام  به  هاشمی نسب 

تلویزیونی رسید.
شمسایی  وحید  مسابقه  مدت  طول  در 
و سیروس دین محمدی  مربیگری او را 

برعهده داشتند.
 ۴5 ستاره ساز  مسابقه  است  نوشتنی 
قسمتی است که کار ضبط آن به پایان 
رسیده و نتایج مشخص شده و در حال 

حاضر 13 قسمت آن پخش گردیده است.
یاد آور می شود پوریا مهرپویا فوتبال خود را 
در نونهالی در مدرسه فوتبال استعدادهای 
درخشان نی ریز آغاز کرد و  فصل قبل نیز 
مهاجم اصلی فوالد یزددر لیگ برتر جوانان 

کشور  بود.

شروع به کار سالن 
تیراندازی

 در نبود اسلحه
مجید پاکیزه دامن  /گروه ورزش

خجسته در پارسیان تهران
محمد صادق رجبی  /گروه ورزش حذف فارس در مرحله دوم دست فرمون

 با حضور  فرهاد طیبی
مجید پاکیزه دامن  /گروه ورزش

برنامه دست فرمون در سال 1۴00 به شکلی روی آنتن شبکه 
نسیم تلویزیون ایران می رود که کار را برای رانندگان سخت 
کرده و همین شکل و شمایل جدید ناکامی تیم اتومبیلرانی 

فارس را رقم زد. این برنامه طی سه سال گذشته به معرفی برترین 
رانندگان ایران پرداخته و فرصتی را نیز برای رانندگان مبتدی 
و نیمه حرفه ای به وجود آورده تا توانایی های خود را به نمایش 

بگذارند.
تفاوت امسال  نسبت به سالهای قبل این است که رقابتها به 

صورت گروهی و استانی  انجام می شود.
به گفته فرهاد طیبی از قهرمانان اتومبیلرانی نی ریز و کشور و 
عضو تیم فارس، در مرحله نخست رانندگان در قالب گروهی با 
یکدیگر به رقابت می پردازند. در این مرحله 2۴ گروه از کل کشور 

حضور داشتند و در پایان 8 گروه از دور رقابت ها حذف  شدند.
تیم فارس با حضور طیبی توانست نمایش خوبی را در مرحله اول 
داشته باشد و شنبه 27 شهریور در رقابت با 16 گروه وارد مرحله 
دوم شد. ولی در این دور با عملکردی ضعیف خیلی زود از رسیدن 

به مراحل دیگر بازماند.
حذف فارس نمی تواند از ارزشهای اتومبیلران نی ریز کم کند، 
چرا که او در مسابقات سال قبل توانسته بود به تنهایی تا مرحله 
با  بعد  اما در مرحله  باشد،  نمایش درخشانی داشته  چهارم، 

بدشانسی و یاری نکردن اتومبیل، نتوانست موفق عمل کند.
طیبی که در سال گذشته با اتومبیل پژو ۴05 در این مسابقه 
شرکت کرده بود، این بار با پژو 206 در این برنامه حاضر شد. 
او دلیل تعویض اتومبیل خود را وجود مسیرهای باریک تر و 

سخت تر شدن مسیرها عنوان کرد.

حضور تیم نی ریز در بسکتبال 3 نفره فارس
محمد صادق رجبی  /گروه ورزش

تیم نی ریز در مسابقات بسکتبال 3 
به 3 فارس انتخابی قهرمانی کشور 

حضور یافت.
از  تیم  با حضور 2۴  رقابتها   این 
سراسر استان از چهارشنبه 2۴ تا 
جمعه 26 شهریور در محل باغ جنت 

شیراز برگزار شد.
در این دوره از مسابقات تیم نی ریز 
با صعود از مرحله گروهی به مرحله 
پلی آف راه یافت و در مسابقه پلی آف 
با نتیجه 18_16 مغلوب تیم شیراز 

شد و از صعود به جمع ۴ تیم باز ماند.

مسابقات  به  دوم  و  اول  تیم های 
قهرمانی کشور اعزام می شوند.

در این دوره از مسابقات برای تیم 
رضا  کوچک زاده،  حسین  نی ریز   
متین  و  شکری  علی  نورمندپور، 

الیقمند  بازی می کردند.

سالن تیراندازی نی ریز در حالی راه اندازی شده که هنوز 

هیچ سالحی برای استفاده در آن وجود ندارد.

مسئول حال  و  فوتبال  هیئت  سابق  دبیر  دهقان  هادی 

حاضر سالن ورزشی کوی سادات که سالن تیراندازی را در 

این مجموعه راه اندازی کرده می گوید: در سال 1389 طبق 

فیش های پرداختی که اسناد آن موجود است، مبلغ 2 هزار 

دالر به حساب فدراسیون تیراندازی جهت خرید دو اسلحه 

مسابقه ای پرداخت شد که در آن زمان علیرغم پرداخت 

هزینه، اسلحه ها تحویل نشد. 

در حال حاضر هیئت تیراندازی و اداره ورزش و جوانان 

پیگیر  اسلحه ها هستند ولی هنوز پاسخی از فدراسیون  و 

هیئت استان  دریافت نکرده اند.

به گفته وی، هزینه خرید در آن زمان توسط دو نفر بطور 

شخصی پرداخت شده  و قرار بر این بوده که یکی از آنها به 

هیئت تیراندازی اهدا شود.

دهقان ادامه داد: کسانی که می خواهند در رشته تیراندازی 

از  خود  بادی شخصی  اسلحه  با  می تواند  کنند،  شرکت 

امکانات سالن تیراندازی استفاده کنند.

سالن تیراندازی نی ریز در مجموعه ورزشی کوی سادات در 

مکانی به طول 10 و عرض 7 متر راه افتاده که با سه خِط 

آماده، قابل استفاده است و راه اندازی آن حدود 5 میلیون 

تومان هزینه داشته است.

این سالن با همکاری انجمن تیراندازی دانش آموزی آموزش 

و پرورش و اداره ورزش و جوانان شهرستان راه اندازی شده و 

شرکت در آن محدودیت سنی خاصی ندارد.

اشتراک یک ساله 

هفته نامه نی ریزان فارس و ماهنامه نی تاک
با ما تماس بگیرید: 5146 731 0917 »جاللی«

اخبار شهرستان

ایمانیه استاندار 
جدید فارس

فارس  استاندار  تکلیف  باالخره 
مشخص شد و محمد هادی ایمانیه به 

عنوان استاندار فارس انتخاب شد.
هفته  شش  گذشت  از  پس  باالخره 
استاندار  سیزدهم،  دولت  فعالیت  از 
استانداران  از  یکی  عنوان  به  فارس 
مهم در کشور مشخص شد و محمد 
هادی ایمانیه به عنوان استاندار فارس 

منصوب شده است.
به  فارس  استان  در  پیش تر  ایمانیه 
پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس  عنوان 
شیراز فعالیت می کرد و اکنون به عنوان 
کشور  وزیر  توسط  فارس  استاندار 

منصوب شد.
او در دولت سیزدهم یکی از گزینه های 

تصدی وزارت بهداشت نیز بود.
ایمانیه متولد 13۴1 در شهر شیراز و 

فوق تخصص گوارش اطفال است.

امام جمعه موقت نی ریز علم و اخالق را 
دو رکن اصلی آموزش و پرورش دانست و 

گفت پرورش مهمتر از آموزش است.
در  فقیه  سیدجواد  حجت االسالم 
خطبه های نماز جمعه 2 مهر با اشاره به 
بازگشایی مدارس اظهار داشت: »رهبر 
معظم انقالب تأکید کردند که پرورش 
بر آموزش مقدم است. دو رکن آموزش و 
پرورش علم و اخالق است. در دین ما در 

واقع باید بگویند پرورش و آموزش.«
خطیب جمعه نی ریز ضمن تأکید بر لزوم 
احترام به همسر و فرزندان در خانه، عنوان 
داشت: »هرکس لقمه حرام در زندگی اش 
بیاید، خدا هیچ عملی را از او نمی پذیرد. 
فقط  حق الناس  بترسید.  حق الناس  از 

که  کارمندی  نیست؛  پولی  مسائل  در 
برای من ساعت  به همکارش می گوید 
حضور و غیاب بزن، یا معلمی که از کارش 
می زند، این حق الناس و حرام است. شما 
دارید از بیت المال 80 میلیون نفر تغذیه 
می شوید. حتی اگر کسی از حق همسرش 
بزند و یا به فرزندانش توجه الزم را نکند، 

حق الناس کرده است.«
یازدهمین  به  نی ریز  امام جمعه موقت 
جشنواره کتابخوانی و مسابقات رضوی 
کرد  اشاره  است  برگزاری  حال  در  که 
کتابخوانی  و  کتاب  از  »باید  گفت:  و 
حمایت کنید. قرار شده کتابخانه سیار 
میلیون   ۴50 با  نی ریز  شهرستان  در 
تومان اعتبار راه اندازی شود. واقعًا حیف 

بود نی ریز چنین چیزی نداشته باشد. اما 
متأسفانه فرهنگ کتابخوانی ما ضعیف 
ندارد  است. شنیده ام قطرویه کتابخانه 
باید  مسئوالن  است،  طور  این  اگر  که 

فکری به حال آن کنند.«
روز  به  اشاره  با  فقیه  حجت االسالم 
آتش نشانان  جانفشانی  از  آتش نشانی، 

برای نجات جان مردم تجلیل کرد.
امام جمعه موقت نی ریز در جایی دیگر 
روز بزرگداشت موالنا را یادآوری کرد و 
گفت: »موالنا از برترین شعرای دنیا است 
و در برخی کشورها اشعار او حرف اول را 
برگزاری  با  کشورها  از  خیلی  می زند. 
مراسم بزرگداشت از او تجلیل می کنند و 

می خواهند بگویند موالنا برای ما است. «

از حق الناس بترسید

روابط عمومی فرمانداری:

رفاه  و  کار  تعاون،  اداره  رئیس جدید  اسماعیل مریدی  سید 
اجتماعی شد.

مراسم تودیع و معارفه با حضور مراد هدایت فرماندار شهرستان 
نی ریز، سعید رضا عابد مدیر پشتیبانی اداره کل تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی فارس و بهروز باصری مدیر روابط عمومی اداره کل 

برگزار شد.
در این مراسم فرماندار نی ریز گفت: این شهرستان ظرفیت بسیار 

خوبی برای شکوفایی اقتصادی دارد و برای سرمایه گذاری جزو 
مناطق بکر محسوب می شود لذا می توان  با طرح های ابتکاری 
همچون تشکیل تعاونی های جدید و پویا برای فعال کردن بخش 

تعاون در شهرستان قدم برداشت.
هدایت با اشاره به اینکه اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی یکی از 
گسترده ترین اداراتی است که بیشترین مراجعه کننده را  دارد و 
به دلیل کمبود نیرو و امکانات با مشکالت عدیده ای رو به رو است 

خواستار حمایت بیشتر مسئوالن استانی شد.
در پایان این جلسه حکم ابالغ سرپرستی اداره تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی شهرستان به سید اسماعیل مریدی ابالغ و از زحمات 

کمالی قدردانی شد.
گفتنی است مریدی دارای مدرک لیسانس امور اقتصادی،  با 
18سال سابقه کار است که قباًل در سمتهای ریاست اداره تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی  نی ریز حدود ۴ سال، کارشناس ارشد اداره 
کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نماینده مدیرکل در مراجع حل 

اختالف ادارات شیراز و نی ریز به انجام خدمت مشغول بوده است.

مریدی رئیس جدید اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی

زنگ آغاز 
سال تحصیلی 

نواخته شد

امید شهدان، نی ریزان فارس:

و   1۴01-1۴00 تحصیلی  سال  آغاز  آئین 
حضور  با  مهرماه   3 شنبه  مدارس،  بازگشایی 
هدایت فرماندار، حجت االسالم سیدجواد فقیه 
امام جمعه موقت نی ریز، ولی زاده مدیر آموزش و 
پرورش و جمعی از مسئوالن با نواخته شدن زنگ 

دبستان دخترانه شهید آیت ا... غفاری آغاز شد.
فقیه که پرورش را مقدم تر از آموزش می داند، 
بیان نمود: بزرگترین درد جامعه دانش آموزی ما 

این است که به دنبال تحقیق و تحلیل نیستند.

معلمان و مربیان باید در آموزشی که می دهند 
شخصیت و کرامت دانش آموزان را حفظ کنند.

مراد هدایت فرماندار نی ریز، دانش و دانایی را 
از ارکان مهم کشور خواند و خطاب به مدیران 
و معلمان گفت: برای دانش آموزانی که موبایل 
محدود،  و  گروهی  صورت  به  ندارند  تبلت  و 
هزار   ۴ گذشته  سال  دهید.  آموزش حضوری 
نفر از دانش آموران فاقد موبایل و تبلت بودند 
که با کمک کمیته امداد و خیرین تأمین شد، اما 
از نعمت  نباید دانش آموزان بی  بضاعت  امسال 

آموزش محروم شوند.
هدایت به کیفیت کالسها در بستر فضای مجازی 
اشاره کرد و ابراز امیدواری نمود با واکسیناسیون 

همگانی شاهد آموزش حضوری باشیم.
وی از شهرداری نی ریز بابت آماده سازی فضای 
و  کرد  قدردانی  تحصیلی  سال  آغاز  در   شهر 
درخواست نمود خط کشی مقابل مدارس انجام 

شود.
در پایان دانش آموزان پس از عبور از زیر قرآن 

کریم سال جدید را آغاز کردند.
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در  که  صندوقداری   206 خودروی 
آتش سوزی  دچار  قدس  خیابان 
و  مغازه داران  همکاری  با  بود،  شده 
نجات  کامل  سوختن  از  آتش نشانان، 

یافت.
و  آتش نشانی  واحد  مسئول  گفته  به 
خدمات ایمنی شهرداری نی ریز، ساعت 
20 روز شنبه 3 مهر ماه، یک خودروی 
206 صندوقدار در تقاطع خیابان قدس 

و شهید مطهری دچار آتش سوزی شد.
»وقتی  گفت:  خیراندیش  ابراهیم 

محل  به  آتش نشانی  نیروهای 
رسیدند، مغازه داران اطراف به وسیله 
را  آتش  کننده،  خاموش  کپسول   4
مهار کرده بودند. صاحب خودرو نیز با 
شجاعت 206 را روشن کرده و با دنده 
کرده  دور  آتش  کانون  روی  از  عقب 
بود.  در ادامه، آتش نشانان نسبت به 
خنک سازی خودرو و ایمن سازی محل 
اقدام کردند. علت حادثه، نقص فنی در 
سیستم سوخت رسانی خودرو و نشت 

بنزین بود.«

روز  در  نی ریز  آتش نشانان  خدمات  از 
ایمنی و آتش نشانی تجلیل شد.

این برنامه صبح چهارشنبه 7 مهر در 
محل ایستگاه آتش نشانی نی ریز برگزار 

شد.
فقیه  سیدعالءالدین  مراسم،  این  در 
مجتبی  نی ریز،  شهر  شورای  رئیس 

افسر عضو شورای شهر، حاجی محمدی 
معاون خدمات شهری شهرداری نی ریز، 
احمر  هالل  جمعیت  رئیس  احمدی 
طبیعی  منابع  اداره  رئیس  جمالی  و 
در سخنانی این روز را به آتش نشانان 
ارج  را  آنها  خدمات  و  گفتند  تبریک 

نهادند.

//

//

//

//

//

//

مهار آتش خودرو 206

تجلیل از آتش نشانان نی ریز

در شرایطی که تمامی استانهای کشور از قله 
خیز پنجم کرونا عبور کرده و  روند بستری در 
تمام استان های کشور کاهشی شده است، 
بیمارستان شهدای نی ریز شرایط متفاوتی 

را تجربه می کند.
آخرین آمار ما از روز پنجشنبه 8 مهرماه، 
که حال 10  است  بستری  از 50  حاکی 
به  نفرشان   25 و  است  وخیم  نفرشان 
صورت سرپایی )صبح تا ظهر( دارو دریافت 
در  که  حالی  در  برمی گردند.  و  می کنند 
همین بیمارستان شهدا، چند روز قبل تنها 

سه نفر بیمار کرونایی بستری بودند.
رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان 
داشت:  عنوان  ما  با  گفتگو  در  نی ریز 
»متأسفانه برخالف خیلی از جاهای ایران، 
مجدداً  ما  شهرستان  در  بیماری  روند 
افزایشی شده و بیشتر بیماران به صورت 
خانوادگی درگیر شده اند. به این صورت که 

یک نفر در مراسمی بوده و بیماری را وارد 
خانواده کرده و به صورت سلسله وار همه 

افراد خانواده را درگیر کرده است.«
دکتر داور آل داود گفت: »از طرفی درگیری 
در  بیمارانی که  و  است  باال  بسیار  ریوی 
بیمارستان بستری هستند، متأسفانه حال 
تعداد  چند  هر  ندارند.  مناسبی  عمومی 
نسبت به قبل کمتر است؛ اما روند رو به رشد 

است و بیماران بدحال ما بیشتر هستند.«
وی افزود: »چهار بیماری که در آی سی یو 
و بخش مراقبتهای ویژه بستری هستند، 
واکسن نزده اند. بیشتر بیمارانی که بستری 
یا  زده  واکسن  دوز  یک  معمواًل  هستند، 
اصاًل واکسن نزده اند. من از همه عزیزان 
خواهش می کنم به سرعت جهت تکمیل 
کنند.  مراجعه  خود  واکسیناسیون  دوز 
واکسن زدن به معنای ایمنی کامل نیست 
و قرار نیست کسی که واکسن زده هیچ 

وقت بیماری نگیرد. اگر همان شخص هم 
در مقابل دوز سنگین ویروس قرار بگیرد، 
مطمئنًا احتمال درگیری را خواهد داشت.«

گفت:  بهداشت  شبکه  رئیس 
بار  کند  کمک  می تواند  »واکسیناسیون 
احتمال  و  شود  کمتر  جامعه  در  ویروس 
انتقال و بیماری سخت را کاهش دهد؛ اما 
نمی تواند به صورت کامل جلوی بیماری 
را بگیرد. باید خیلی مراقب باشیم. ما در 
آستانه شروع پیک ششم هستیم و اگر هر 
چه زودتر حداقل 70 تا 80 درصد جامعه 
ما واکسینه نشوند، بار ویروس مجدداً در 
سطح شهرستان باال می رود و باال رفتن بار 
ویروس، معادل پیک بعدی و تلفات بیشتر 
در سطح شهرستان خواهد بود. امیدواریم 
را  واکسن  همه حتی کسانی که دو دوز 
دریافت کرده اند، پروتکلهای بهداشتی را 

رعایت کنند.«

تماس با شماره های هوشمند IN می تواند 
باعث نجومی  شدن قبض تلفن ثابت شود 
و گروهی از این فناوری برای خالی  کردن 

جیب مردم استفاده می کنند.
 IN به اصطالح  یا  هوشمند  شماره های 
شده اند؛  راه اندازی  کشور  در  است  مدتها 
مثل  پیش شماره هایی  با  شـماره هایی 

۹0۹ و 7070 که در صورت تماس به صورت 
دقیقه ای مبلغ قبض تلفن را باال می برند.

تحصیلی،  سال  شروع  با  روزها  این 
دانش آموزان یا والدین آنها برای استفاده از 
اپلیکیشن »شاد« آموزش و پرورش بار دیگر 

از موتورهای جستجو استفاده می کنند. 
با  که  می شود  آغاز  جایی  از  مشکل  اما 

در  ویندوز«  »شاد،  عبارت  جستجوی 
گوگل، به جای سایت shad.ir با بعضی 
از سایت هایی روبه رو می شوید که شما را 
تشویق به مشاوره و تماس با این خطوط 
شماره های هوشمند برای دانلود اپلیکیشن 
شاد می کنند؛ بدون این که توضیح دهند که 

تماس با این شماره برای فرد هزینه دارد. 

اورژانس 115 نی ریز عملیات مختلفی را در 
هفته گذشته انجام داد.

 115 اورژانس  مدیر  کچویی  گزارش  به 
نی ریز، مهمترین این حوادث به شرح زیر 

بوده است:
ساعت 16:47 یکم مهرماه، بر اثر تصادف 
موتورسیکلت و خودرو در بولوار ولی عصر، 
روبروی فرمانداری، دو نوجوان 15 و 16 
ساله مصدوم شدند. هر دو نوجوان دچار 
صدمات متعدد شدند و به بیمارستان شهدا 

انتقال یافتند.
ساعت 17:37 همان روز در جاده دارالرحمه 
به سمت خواجه احمد انصاری، بر اثر تصادف 
ساله   70 راکب  خودرو،  و  موتورسیکلت 
موتورسیکلت دچار صدمات متعدد شد و به 

بیمارستان شهدا انتقال یافت.
بنزین  پمپ  کنار  زمان،  همان  در  دقیقًا 
فرامرزی نژاد، یک خودرو و موتورسیکلت 
تصادف کردند و دو نفر مصدوم شدند. در 
موتورسیکلت  ساله  راکب 80  حادثه  این 
و همسر 70 ساله وی دچار ضربات متعدد 
شدند و به بیمارستان شهدا انتقال یافتند. 
مرد 80 ساله دچار جراحت صورت و بینی 
شد و آرنج و گردن وی نیز آسیب دید. همسر 
70 ساله او نیز دچار ضربه به زانو،  بینی و 

تورم و بریدگی صورت شد.
به  منتهی  جاده های  در  بعد  دقیقه  ده 
یک  بنه کالغی،  روستای  جنگل های 
موتورسیکلت واژگون شد و راکب 26 ساله 
آن که به سرش ضربه خورده بود، به درمانگاه 

رضا انتقال یافت.
ساعت 20:30  شنبه 3 مهر، دو کامیون در 
جاده حسن آباد -  دهچاه با هم تصادف کردند 
که بر اثر آن، راننده 3۹ ساله یکی از کامیونها 

دچار ضربه به زانو و شکستگی مچ پا شد.
یک  مهرماه،   4 یکشنبه   15:14 ساعت 
خودرو بعد از روستای دولت آباد واژگون شد 
و سه نفر مصدوم شدند. یک مرد 55 ساله 

دچار درد  دست شد. مرد 30 ساله دیگر 
بریدگی و خونریزی سر، درد شانه  دچار 
و زانوی چپ شد و یک مرد 38 ساله دیگر 
دچار کوفتگی و پاره شدگی سر، ضعف و  بی 
حالی شد که همه به بیمارستان شهدا انتقال 

یافتند.
ساعت 21:22 دوشنبه پنجم مهرماه، بر اثر 
تصادف خودرو و موتورسیکلت کنار مدرسه 
سحاب، سه نفر مصدوم شدند. دو پسر 16 
ساله دچار ضربه دست، زانو، بریدگی سر 
و جراحت گونه شدند و یک مرد 64 ساله 
هم صدمات جزئی دید و حاضر به انتقال به 

بیمارستان نشد.

ارائه خدمات در مراکز تجمعی منوط به داشتن 

کارت می شود.

سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا از الزام ارائه 

خدمات با کارت واکسن در آینده نزدیک خبر 

داد و گفت: حدود دو تا سه هفته فرصت داده ایم 

تا مردم واکسن تزریق کنند و بعد از این مهلت، 

همه خدمات در اماکن تجمعی، از جمله برای 

استفاده از بلیط هواپیما، قطار، اتوبوس و... بر 

اساس ارائه کارت واکسن انجام می شود.

هشدار!

افزایش 8 برابری بستری های 

کرونا در یک هفته
واکسیناسیون را جدی بگیرید

مراقب پیش شماره های پر هزینه باشید 

عملیات مختلف اورژانس 115 در هفته گذشته

اجباری شدن کارت واکسن تا دو هفته آینده

عابد نعمتی، نی ریزان فارس: 

نوبت دهی مرکز تعویض پالک جدید، 
انجام  رانندگی  و  راهنمایی  جلوی 

می شود.
انتظامی شهرستان  فرمانده  گفته  به 
رسیدن  فرا  با  همزمان  نی ریز، 
پالک  تعویض  مقدس،  دفاع  هفته 
سابق  محل  در  نی ریز  شهرستان 
)خیابان فرزانگان، روبروی راهنمایی 
مورد  و  شد  راه اندازی  رانندگی(  و 

بهره برداری قرار گرفت.
اظهار  یوسفی  سیدمحمد  سرهنگ 
تا چهارشنبه  روز شنبه  داشت: »هر 
از ساعت 7 تا 13، خودروهای سبک 
پالک  تعویض  )سواری ها(  وانتها  و 
مخصوص  هم  پنجشنبه ها  می شوند. 
موتورسیکلتهای نوشماره است که به 

زودی راه اندازی خواهد شد.«
بر  عالوه  مرکز  این  »در  افزود:  وی 
تعویض پالک، رسیدگی به مفقودی 
کارت وسیله نقلیه و برگ سبز و صدور 

پالک المثنی نیز انجام می شود.«
تقاضا  همشهریان  »از  گفت:  یوسفی 
داریم ضمن همکاری و رعایت مقررات 
مربوط به تعویض پالک، به محل مورد 
نظر مراجعه و با همکاران راهنمایی و 
رانندگی و مسئول تعویض پالک در 
خدمات،  بهتر  چه  هر  ارائه  خصوص 

همکاری الزم را داشته باشند.«
مهدی جهاندارفرد مسئول جدید مرکز 
تعویض پالک نی ریز هم در گفتگو با ما 
عنوان داشت: »با توجه به حجم باالی 
موتورسیکلتهای  پالک گذاری  کار، 
می شود.  آغاز  آبان ماه  از  نوشماره 
همچنین صف نوبت دهی از این به بعد 
تشکیل  رانندگی  و  راهنمایی  جلوی 
مرکز  جلوی  قبل  مثل  و  می شود 

تعویض پالک نیست. «
شنیده ها از منابع آگاه حاکی از این 
است که به زودی نوبت دهی اینترنتی 
برای تعویض پالک شهرستان نی ریز 

راه اندازی خواهد شد.

و  بهداشت  شبکه  بهداشتی  معاون 
تعطیلی  از  نی ریز  شهرستان  درمان 
در  متخلف  دندانسازی  واحد  یک 

نی ریز خبر داد.
شبکه  عمومی  روابط  گزارش  به 
معاون  نی ریز،  درمان  و  بهداشت 
تعطیلی  اعالم  با  شبکه  بهداشتی 
در  مختلف  دندانسازی  واحد  یک 
پی  در  گفت:  مهر   4 یکشنبه  روز 
واحد  یک  از  مردمی  شکایت  اعالم 
بر  نظارت  کارشناسان  دندانسازی، 
درمان و بهداشت محیط ضمن بازدید 
رعایت  دلیل  به  را  آن  واحد،  این  از 
نکردن اصول  بهداشتی و دخالت در 

امور دندان پزشکی پلمب کردند  .
تأکید  با  خامسی  زهراسادات  دکتر 
امور  در  فعالیت  هرگونه  که  این  بر 
بهداشتی و درمانی مستلزم دریافت 
است،  بهداشت  وزارت  از  مجوز 
دندانسازان  غیرمجاز  فعالیت  گفت: 
پزشکی  امر  در  مداخله  درمان،  در 
محسوب شده و برابر قوانین جاری با 

متخلفان برخورد می شود.
صورت  در  تا  خواست  مردم  از  او 
و  بهداشتی  تخلف  هرگونه  مشاهده 
فعالیت غیرمجاز افراد در امور درمانی، 
با شماره 1۹0 به کارشناسان شبکه 

بهداشت و درمان اطالع دهند.

با ثبت 36 مبتالی جدید به کرونا در 
هفته گذشته و 2 مورد فوتی، تعداد 
مبتالیان به 4021 نفر و تعداد افرادی 
که جانشان را از دست داده اند، به ۹3 

نفر رسید.
افراد فوت شده شامل یک مرد 54 
ساله بدون بیماری زمینه ای و یک زن 

8۹ ساله با بیماری زمینه ای بوده اند.
همزمان میزان مبتالیان بختگان به 

1872 مورد رسید.

نوشتنی است تا کنون 63184 دوز 
واکسن در پایگاه های واکسیناسیون 
ریزاب،  رودخور،  )عفاف،  شهرستان 
تیمهای  و  دهچاه  مشکان،  قطرویه، 
تزریق  تجمعی(  مراکز  جهت  سیار 
شده که 46362 دوز آن نوبت اول و 

16822 دوز آن نوبت دوم بوده است.
جامعه  درصد   68 حدود  پایه،  این  بر 
شهرستان  در  سال   12 باالی  هدف 
نی ریز، واکسن دوز اول را تزریق کرده اند.

راهور نی ریز نوبت 
تعویض پالک می دهد

پلمب یک واحد دندانسازی 

متخلف در نی ریز

2 فوتی جدید کرونایی
/  68 درصد افراد باالی 12 سال

واکسن زدند

برخورد یک خودرو با کودک 11 ساله 
در خیابان نواب صفوی، منجر به ضربه 

مغزی شدید وی شد.
 2 حادثه، ساعت 18:15 جمعه  این 
مهرماه رخ داد که بر اثر آن، پسربچه 
11 ساله به شدت از ناحیه سر آسیب 

دید و توسط آمبوالنس اورژانس 115، 
با ضریب هوشیاری 6، به بیمارستان 

شهدا  اعزام شد.
وی پس از انجام اقدامات درمانی اولیه، 
برای ادامه درمان به بیمارستان نمازی 

شیراز اعزام شد.

نی ریز،  شهرستان  در  خیر  فرد  دو 
مانومتر،  یک  اکسیژن،  کپسول  یک 
سه پالس  اکسی متر و یک جفت عصا 
پزشکی  تجهیزات  امانات  بانک  به 
جمعیت هالل احمر شهرستان نی ریز 

اهداء کردند.
 رئیس جمعیت هالل احمر شهرستان 
نی ریز با اعالم این خبر گفت: »ارزش 
مالی این تجهیزات، 54 میلیون ریال 

است.«
و  تقدیر  ضمن  احمدی  حمیدرضا 
خیرین  و  داوطلبان  کلیه  از  تشکر 
امانات پزشکی  عنوان داشت: »بانک 
بیماران  به  کمک  منظور  به  شعبه، 
نیازمند راه اندازی شده است. از کلیه 
همشهریان و خیرین تقاضا داریم در 
شرکت  خداپسندانه  و  خیر  امر  این 

کنند.«

متخصص کلیه و مجاری ادراری در 
نی ریز مطب خود را دائر کرد.

دکتر ظهیرالدین خواجه کریم الدینی 
مجاری  و  کلیه  متخصص  و  جراح 
ادراری، از هفته گذشته مطب خود را 

در طبقه سوم ساختمان فجرآفرینان 
واقع در کوچه بهداری دائر کرد.

تا  شنبه  روزهای  مطب،  کار  زمان 
چهارشنبه از ساعت 16 به بعد است.

ضربه مغزی شدید کودک 11 
ساله در خیابان نواب

اهداء تجهیزات پزشکی به 
هالل احمر نی ریز

متخصص کلیه و مجاری 
ادراری در نی ریز

//

//

//
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دکترآل داود
 می خواهم درباره فرار از مالیات دکتر ... بگویم.

ایشان برای هزینه عمل بیماران به هیچ عنوان از 

دستگاه پوز استفاده نمی کند و فقط پول نقد قبول 

می کنند.

من دیشب مطب ایشان بودم. ساعت ده شب برای 

هزینه عمل مادرم گفتند 3 میلیون تومان پول نقد 

باید به آنها بدهم.

من پول نقد نداشتم. هر چه پافشاری کردم، قبول 

نکردند که کارت بکشند. بعد متوجه شدم چند بیمار 

دیگر مشکل من را داشتند و چند نفر هم پول نقد 

همراهشان آورده بودند.

من بالفاصله به مطب دکتر آل داود رفتم و به ایشان 

گزارش دادم. رئیس شبکه بهداشت هم به دکتر 

گفتند چرا چنین کاری می کنند؟ شب بعد دکتر 

پرونده مادر من را تحویل داد و گفت به خاطر این که 

به رئیس شبکه بهداشت گزارش دادید، مادر شما را 

عمل نمی کنم.

پاسخدکترآلداود:
با سالم و احترام، در صورت انجام عمل می توان به 

واحد نظارت بر درمان شکایت کرد. ولی در صورت 

عدم انجام آن، چون جرمی مرتکب نشده، امکان 

پیگیری از طرف شبکه نمی باشد. 

نکته قابل توجه، مشکل بزرگی است که شهرستانها 

و بیمارستانهای مراکز آن دارند و آن این که هزینه 

پرداختی به پزشکان برای عملهای پر ریسک بسیار 

ناچیز است و با بار قانونی آن تناسب ندارد. از این رو 

پزشکان بخش خصوصی شهرستان تمایلی به انجام 

آن ندارند و بیماران مجبور به مراجعه به مراکز استان 

می شوند که منجر به نارضایتی و هزینه های زیاد 

برای آنها می شود و جای دخالت قانونی برای شبکه 

وجود ندارد. این امر منجر به اختالفات پزشک به 

خاطر بار قانونی و مردم به خاطر هزینه ها شده است.

مخابرات
چرا شهرک جمال آباد تلفن ثابت ندارد؟ چرا آن را 

کابل کشی نمی کنید؟

پاسخمخابرات:
با سالم، با توجه به این که در شهرک جمال آباد 

هنوز زیرسازی به صورت کامل انجام نشده و هنوز 

تعداد زیادی از زمینها ساخته نشده است، تا زمانی 

که کلیه زیرساختها آماده نباشد، امکان کابل کشی 

وجود ندارد. چرا که در آینده مطمئنًا به تأسیسات 

مخابرات صدمه وارد می شود. 

فرمانداری - نماینده مجلس
روستاهای بخش مرکزی از آب غیر شرب استفاده 

می کنند. مگر روستاهای بخش مرکزی حاجی آباد، 

علی آباد،  نصیر آباد،  رحیم آباد،  حیدرآباد،  سورمه، 

چرا  نیستند؟  نی ریز  و... جزو شهرستان  الی حنا 

فکری به حال ما نمی کنید؟ یک روز خودتان را جای 

خانواده ما بگذارید و ببینید چه می کشیم؟

پاسخفرمانداری:
در رابطه با آبرسانی به مجموعه روستاهای نصیرآباد 

واقع در بخش مرکزی شهرستان نی ریز، به اطالع 

می رساند تأمین آب روستاهای مذکور از گذشته در 

دستور کار آبفا قرار داشته و در حال حاضر نیز امور 

آبفای شهرستان نی ریز در حال خرید تجهیزات مورد 

نیاز با اعتبارات تخصیص یافته می باشد که لوله خط 

انتقال نیز در چند روز گذشته خریداری و در انبار 

تخلیه گردیده است. پس از تکمیل تجهیزات مورد 

نیاز و انجام مقدمات الزم، پروژه شروع و با همکاری 

ویژه همه مردم خوب روستاهای مدنظر، راهکارهای 

مورد نظر آبفا برای آبرسانی اجرا خواهد شد.

فرمانداری
این همه به مردم در دوران کرونا برای ثبت نام در 

سامانه سجام فشار آوردند. االن چه کاربردی دارد؟ 

کسانی که عضو نشده اند با کسانی که عضو سجام 

هستند، چه تفاوتی دارند؟

پاسخفرمانداری:
با سالم و احترام، در خصوص سؤاالت مطرح شده از 

سوی شهروندان محترم، جوابیه زیر جهت چاپ در 

شماره آتی آن هفته نامه ارسال می گردد.

به اطالع طراح محترم سؤال و شهروندان محترم 

می رساند که سامانه جامع ثبت اطالعات مشتریان 

و  جمع آوری  فرآیند  خودکار  مسئولیت  سجام، 

مدیریت اطالعات مشتریان بازار سرمایه را بر عهده 

دارد و با راه  اندازی این سامانه، نه تنها شاهد تسهیل 

بلکه  هستیم،  سهامداران  اطالعات  گردآوری  در 

شفافیت  معامالتی،  سوابق  و  اطالعات  تجمیع  با 

بازار نیز با رشد قابل توجهی همراه شده است. لذا 

در سال 13۹۹با توجه به فراخوان دولت در خصوص 

سهامداران، سهام عدالت جهت استفاده از مزایای 

سهامداری همانند دریافت سود ، حضور در مجمع ، 

الکترونیک و... را مشروط به ثبت نام در  خدمات 

سامانه سجام )سامانه جامع اطالعات مشتریان ( و 

احراز هویت اعالم نمودند.

ضمن این که ثبت نام در سامانه سجام برای هرگونه 

فعالیت در زمینه بورس الزامی می باشد و مالکان 

سهام عدالت که در بهمن ماه ۹۹روش غیر مستقیم 

مدیریت سهام را انتخاب کردند، حتمًا باید در سامانه 

سجام ثبت نام و جهت دریافت کد بورسی خود اقدام 

می نمودند.

شهرداری نی ریز
تبلیغات  اداره  کنار  زودترپارک  چه  هر  لطفًا   -1

اسالمی را درست کنید.

2- چرا بازسازی تپه شهدا این قدر با تأخیر مواجه 

است؟

3- نزدیک به دو سال پیش برای خواباندن فیبر 

نوری خیابانهای 22 بهمن و اطراف شهرک انتظام 

را کنده کاری کرده و فیبر نوری کار گذاشته اند. اما 

زمستان  تا  است.  نشده  لکه گیری  و  ترمیم  هنوز 

نشده، لطفًا اقدام کنید.

4- چرا بعضی تاکسیها مسافر بدون ماسک سوار 

می کنند؟ من چند روز پیش در تاکسی بودم و یک 

اعتراض کردم؛ آن  خانم بدون ماسک سوار شد. 

مسافر با کمال تعجب به جای عذرخواهی گفت 

اگر به شما سخت می گذرد، پیاده شوید. راننده هم 

بی تفاوت بود.

5- چرا به پارک پشت مسجد امام خمینی رسیدگی 

بازی  وسایل  همه  و  ندارد  نور  آنجا  نمی کنید؟ 

فرسوده شده اند. درختانش هم بی آب هستند.

6- لطفًا فکری به حال خیابان گلشن تا مسجد امام 

خمینی و اجاق امام حسین و میدان دانشجو کنید. 

پر از مراکز جمع آوری ضایعات و فروش حیوانات 

خانگی شده. از زباله و بوی بد و سر و صدا آسایش 

نداریم. اینها باید از شهر خارج شوند.

7- فکری به حال پیاده روهای فاز 2 کنید. ما دو سال 

است که پیگیر هستیم؛ اما می گویند بودجه نداریم.

پاسخشهردارینیریز:
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 137 شهرداری 

نی ریز از سالها پیش با هدف ایجاد زمینه مشارکت 

رفع  و  هدایت  و  شهری  مدیریت  در  شهروندان 

مدیریت  طریق  از  شهری  معضالت  و  مشکالت 

غیر مستقیم مردم در شهر و دریافت دیدگاه ها و 

نقطه نظرات شهروندان با رویکرد خدمات رسانی 

مطلوبتر به شهروندان راه اندازی شده است.

سامانه های  جزو  ماهیتی  لحاظ  به  سامانه  این 

بین  ارتباطی  پل  عنوان  به  که  است  خدماتی 

شهروندان و مدیران شهری و با انتقال مسائل و 

موجب  اجرایی شهرداری  واحدهای  به  مشکالت 

وحدت رویه کاری در شهر و تسریع در حل مشکالت 

می گردد.

در همین راستا فرآیندهای کاری در این سامانه 

به نحوی طراحی و برنامه ریزی شده است که در 

حق  به  شهری  درخواستهای  زمان  کوتاه ترین 

شهروندان نی ریزی در حد ممکن اجابت و مشکالت 

روزمره ایشان مرتفع می گردد.

در پایان از همه همشهریان عزیزمان تقاضامندیم 

پیشنهادات،  انتقادات،  نظرات،  تمامی نقطه 

مشکالت و سؤاالت خود را از طریق این سامانه باما 

در میان بگذارند.

مسئولمحترمواحدعمران،آقایپیوندی
1- باسالم خدمت شهروند محترم، عملیات اجرایی 

پارک یادشده درسال ۹۹ شروع گردید و در سال 

جاری  به تناسب بودجه اجرایی می گردد.

2- شهروند محترم! چون عملیات عمرانی هزینه 

زیادی برای شهرداری دارد و نمی تواند همه پروژه ها 

رایکساله به اتمام برساند، هر سال بودجه ای را جهت 

ساخت پروژه تپه نورالشهدا اختصاص داده و اجرایی 

اجرا  درحال  عمرانی  عملیات  هم  االن  می گردد. 

می باشد.

3- شهروند محترم! توسعه شبکه فیبر نوری توسط 

اداره محترم مخابرات انجام شده و ترمیم مسیر 

حفاری بر عهده اداره یاد شده می باشد.

7- شهروند محترم! پیاده روهای فاز دو در بودجه 

تنها  امسال  بودجه  در  ندارند.  قرار  جاری  سال 

بهسازی و نوسازی پیاده رو خیابان امام مهدی قرار 

داشته که هم اکنون نیز در حال اجرا می باشد.

امیدواریم شهروندان محترم با پرداخت به موقع 

عوارض خود، ما را در اجرای هرچه بهتر برنامه های 

عمرانی همراهی کنند.

معاونتمحترمخدماتشهری،آقای
حاجیمحمدی

به  محترم،  شهروند  از  عذرخواهی  ضمن   -4

اطالع می رساند با عنایت به مصوبه ستاد کرونای 

شهرستان، تاکسیها نباید به مسافران بدون ماسک 

خدمات دهند و این موضوع به صورت مکرر توسط 

به  درون شهری شهرداری  نقل  و  سازمان حمل 

رانندگان ابالغ گردیده است. بدین وسیله از همه 

همشهریان عزیز که با سعه صدر همیشه یاری گر 

ما بوده اند تقاضامندیم در صورت مشاهده هر گونه 

تخلف، با یادداشت کردن کد تاکسی که به روی 

شیشه های جلو و عقب آن نصب شده است و تماس با 

شماره تلفن 137، ما را در ارائه هرچه بهتر خدمات و 

داشتن شهری منظم یاری فرمایند.

6- ضمن تشکر از شهروند محترم، به اطالع می رساند 

شهرداری نی ریز پس از اخذ مجوز از مراجع قضایی 

در ابتدای سال گذشته با همکاری نیروی محترم 

انتظامی اقدام به پلمب کلیه واحدهای صنفی خرید 

ضایعات در محدوده شهر نمود که پس از چندین 

ماه، به دستور دادستان محترم وقت بازگشایی و 

فعالیت خود را از سر گرفتند. الزم به ذکر است اخیراً 

شهرداری نی ریز در معیت اداره های محترم صنعت 

معدن و تجارت، اتاق بازرگانی و تعزیرات حکومتی، 

اقدام به شناسایی آنها کرده و اخطارهای الزم نیز 

به متصدیان آن داده شده است. پس از هماهنگی 

محدوده  در  آنها  فعالیت  از  محترم،  دادستان  با 

مسکونی جلوگیری می شود.

مسئولمحترمواحدتأسیسات،آقایکارآزما
پاسخ قسمت اول سؤال شماره پنج:

شهروند محترم! با توجه به محدودیتهای موجود در 

وضعیت بیماری منحوس کوید 1۹، روشنایی پارکها 

با دستورات ستاد کرونا خاموش یا روشن می شوند. 

اما با این حال بازدید از وضعیت روشنایی پارک 

مذکور در دستور کار قرار گرفت.

مسئول محترم واحد زیباسازی، آقای خالقی

پاسخ قسمت دوم سؤال شماره پنج:

موضوع حضرتعالی در دستور کار قرار گرفت، هم 

چنین به اطالع شما شهروند محترم می رساند کلیه 

وسایل بازی در پارکهای سطح شهر به طور متوالی 

بازدید و تعمیر می شوند.

مسئولمحترمواحدفضایسبز،آقای
ساوهای

قسمت آخر سؤال شماره پنج:

با سالم، شهروند گرامی! پارک واقع در خیابان امام 

خمینی هر هفته دوشنبه ها به صورت منظم آبیاری 

می گردد و در صورت تعطیلی رسمی در این روز، 

آبیاری آنجا به روز قبل یا بعد موکول می شود.

بخشداری پشتکوه 
حدود 5 هفته است که زباله های روستای بهویه 

جمع آوری نشده وشورای روستا جوابگو نیست.

پاسخبخشداریپشتکوه:
رسالت خطیر  از  تشکر  احترامًا ضمن   ، با سالم 

نی ریزان فارس در انعکاس نظرات و مشکالت مردم، 

در پاسخ به پرسش یکی از اهالی محترم روستای 

در  قصوری  احیانًا  اگر  اطالع می رساند  به  بهویه 

جمع آوری زباله روستا صورت گرفته، قبل از اعالم به 

هفته نامه نی ریزان از طرف احدی از ساکنان روستا، 

به بخشداری اطالع داده نشده است. درخواست ما از 

همه مردم بخش این است که در صورت مشاهده  هر 

گونه مشکل، ابتدا بخشداری را در جریان بگذارند. 

ضمن این که زباله های روستای بهویه جمع آوری 

شده و تأکید شده به صورت منظم انجام شود.

دانشگاه آزاد
چرا هنوز حقوق شهریور ماه کارکنان را به حساب 

نریخته اید؟ حد اقل این حقوقی را که سر و ته آن را 

زده اید، به موقع بپردازید.

پاسخدانشگاهآزاد:
با سالم، اسناد حقوق شهریور ماه، روز چهارشنبه 7 

مهرماه به بانک ملی ارائه و عصر همان روز واریز شد.

تبلیغات اسالمی
چرا نماز جمعه شهر مشکان تعطیل است؟

پاسختبلیغاتاسالمی:
با سالم و تشکر از پیگیری سؤاالت مردمی، طبق 

اطالعات واصله، شورای سیاستگذاری نمازجمعه 

امام جمعه ،  فاقد  شهرهای  در  که  نموده  ابالغ 

برگزار  موقت  امام جمعه  عنوان  تحت  نمازجمعه 

نشود و چون شهر مشکان امام جمعه ندارد، امکان 

برگزاری نمازجمعه فراهم نشده است. البته قابل 

ذکر است که سؤال مربوط به نمایندگی شورای 

سیاستگذاری نمازجمعه استان فارس است و باید 

ازآن طریق پیگیری شود.

امور آبفا
1- طرح فاضالب نی ریز به صورت نیمه تمام مانده و 

در بیرون شهر راه عبور و مرور کشاورزان را تخریب 

کرده است. همه کانالها و مندیل ها فروکش کرده و 

کشاورزان و باغداران را دچار آسیب کرده و جلوی 

تا  دهید  ترتیبی  لطفًا  است.  گرفته  را  آنها  تردد 

حداقل راه بین مزارع زیر سازی شود.

2- لطفًا به بنگاه امالک ... تذکر دهید یا جریمه اش 

کنید. صبح ساعت 5 آفتاب نزده باز می کند و آن 

چنان داخل پیاده رو را آبپاشی می کند، انگار سبزی 

هم  روزها  است.  بازی  چوب  میدان  یا  فروشی 

کاًل کارش آبپاشی جلوی مغازه است؛ اصاًل درک 

نمی کند که مردم آب خوردن ندارند.

پاسخامورآبفا:
انتقاد کننده محترم،  ضمن عرض سالم خدمت 

اعتبارات  به  توجه  با  نی ریز  شهر  فاضالب  طرح 

در  و  می باشد  پیگیری  حال  در  یافته  تخصیص 

قسمتهایی از شهر که شبکه جمع آوری اجرا نشده 

است، با توجه به میزان اعتبارات تخصیص یافته در 

برنامه کاری آبفا استان فارس و شهرستان نی ریز 

قرار دارد. در رابطه با خط انتقال که بیرون از شهر 

واقع شده و هم اکنون در نقاطی از مسیر نشستهایی 

پیمانکار  کار  به  شروع  محض  به  می شود،  دیده 

ساخت تصفیه خانه فاضالب که در آینده نزدیک 

آغاز خواهد گردید، نسبت به تسطیح مسیر خط 

انتقال نیز اقدام خواهد شد.

2- به ملک مورد نظر تذکر الزم داده شد و در صورت 

تکرار، برابر مقررات رفتار خواهد شد.

هالل احمر - منابع طبیعی
از  مراتع  آتش سوزی  کردن  خاموش  برای  چرا 

نیروهای کار بلد استفاده نمی کنید؟ اگر برای این 

بچه های ناشی که همه سوار بالگرد شدند اتفاقی 

می افتاد، چه کسی پاسخگو بود؟

پاسخهاللاحمر:
با سالم و وقت بخیر، نیرو های اعزامی از ابتدای 

تیم بندی شده اند و  اداره منابع طبیعی  سال در 

آموزشهای الزم و ضروری را طی کرده اند .

همشهریان عزیز و عالقه مند به حضور در عملیات 

امدادی می توانند با مراجعه به اداره منابع طبیعی 

و جمعیت هالل احمر در تیم امدادی ثبت نام کنند.

پاسخمنابعطبیعی:
با نام و یاد خدا و عرض سالم و وقت بخیر خدمت 

مخاطبین محترم هفته نامه بسیار خوب نی ریزان 

از سوی  مطرح شده  سؤال  به  پاسخ  در  فارس، 

مخاطبان این هفته نامه، به عرض می رسانم که 

در خصوص مهار آتش مراتع و جنگلها، غالبًا از 

نیروهای شاغل در منابع طبیعی که کاماًل آموزش 

دیده و آشنا به مهار آتش هستند و نیروهای خدوم 

جمعیت هالل احمر که آن عزیزان هم آموزشهای 

آتشهای  در  می شود.  استفاده  دیده اند،  را  الزم 

همکاری  و  همیاری  یک  نیازمند  که  گسترده 

بزرگ است، از افراد فعال در هنگ امداد، همیاران 

و مروجان طبیعت، نیروهای بسیج، دامداران آشنا 

استفاده شده  بعضًا طبیعت دوستان  و  به محل 

که این گروه ها هم همگی آموزشهای اولیه را در 

کارگاه های سالیانه ای که از سوی منابع طبیعی 

برگزار می شود، دیده اند.

استفاده از واژه ناشی درخور این عزیزان نبوده و 

نیست. شایان ذکر است که منابع طبیعی هر ساله 

تعدادی بیمه بی نام را بابت حوادث غیرمترقبه و 

پیش بینی نشده تهیه می کند تا خدای ناکرده در 

صورت لزوم استفاده کند.

*****

همچنین در پاسخ به سؤال شهروند محترم که در 

شماره قبل به چاپ رسید، متن زیر ارسال می شود:

در ابتدا باید به عرض برسانیم اطالق کلمه احداث 

آتش بر به جای مسیر دسترسی اشتباه است؛ از 

از  چند جهت 1- احداث و اجرای آتش بر، همه 

محل اعتبارات دولتی است. 2- آتش بر به صورت 

متصل نبوده و منقطع می باشد؛ با طول و عرضهای 

متفاوت. 3- آتش بر به درخواست مرتعداران و در 

قالب تهیه طرح مصوب اجرا می گردد و...

در خصوص تقاضای چند نفر از مالکان ارتفاعات 

دارگ ، برکه احمدشاه و دور قالت، به استحضار 

می رساند: 

1- احداث مسیر در اراضی ملی به اراضی دارای 

اسناد رسمی امکانپذیر است که متأسفانه اسناد به 

روز و رسمی موجود نیست. 2- پوشش مرتعی خوب 

مسیر مورد درخواست 3- تجربه های قبلی در بعضی 

شهرستانهای استان که احداث مسیرهای طوالنی 

باعث افزایش تخریب و تصرفات شده است. ضمن 

این که همان گونه که مستحضرید، کلیه واگذاری ها 

در سطح شهرستان باید از فیلتر کمیته تخصصی و 

فنی اداره کل عبور کرده و موافقت نهایی باید با نظر 

کارشناسی این اعضا به شهرستان ابالغ گردد که 

تاکنون به رغم مکاتبات متعدد و بازدیدهای صورت 

پذیرفته، هیچ نظر و نتیجه مثبتی دریافت نشده 

است.

درمانگاه تأمین اجتماعی
سخت  قدر  این  دندانپزشکی  نوبت دهی  چرا 

چرا  نمی دهد؟  انجام  عصب کشی  دکتر  و  است 

بیمه  که  ما  نمی کنید؟  اضافه  دندانپزشک  دکتر 

می پردازیم، نباید آواره شهرهای دیگر شویم.

پاسخدرمانگاهتأمیناجتماعی:
با سالم، با توجه به گستردگی شهرستان و حجم 

مراجعات، طبیعتًا نوبت دهی کمی مشکل می شود. 

ولی با این تفاسیر، با عنایت به همکاری دندانپزشک 

نوبت قبلی  اولیه بدون  محترم، معاینه و ویزیت 

امکان پذیر است. عصب کشی در تعهدات سازمان 

نمی باشد.

سامانه نوبت دهی:

ستاره 4 ستاره 1420 ستاره 71 مربع

خطوط تلفن:

538410۹1

538410۹2

53831006

جهاد کشاورزی
1- در مورد خبر خرید و فروش زمین کشاورزی 

تنها با مجوز جهاد، باید بگویم وقتی این زمینها را 

دولت به ما واگذار کرد و 40 سال روی آن زحمت 

کشیدیم و زندگیمان را گذاشتیم، مسئوالن کجا 

بودند بیایند اظهار نظر کنند؟ وقتی ده ها هکتار 

باغهای بادام و انار ما خشک شد، جهاد کجا بود بیاید 

چاره ای پیدا کند؟ وقتی در خشکسالی تا خانه باالی 

سرشان را فروختند و خرج چاه کردند چه؟حاال که 

زمینها کمی قیمتی شده، سر وکله شان پیدا شده و 

نقشه عوض می کنند. یک مرتبه می بینی باغی که 

30سالش است، نصفش اصاًل جزو زمین نیست. 

چطور تا حاال بود؛ حاال نیست؟

2- اگر خرید و فروش زمینهای تاجویه غیر قانونی 

است، پس چرا ده سال پیش خرید ها را قانونی 

دانستید و گروه مشاع 6 نفره را بدون اطالع مالکان 

و این که امضا کنند، به گروه مشاع 24 نفره تغییر 

دادید؟ البته این سؤال را من هر جا و حتی در دادگاه 

از وکیل شما می پرسم، نمی تواند جواب دهد. 

آن زمان بدون دلیل چهار هکتار از زمین ما را ضایع 

کردند و هر جا حقمان را خواستیم، جواب ندادید و 

می گویید زمان ریاست شما نبوده است. 

پاسخجهادکشاورزی:
بهره برداران عزیز می توانند درخواستها، شکایات 

کشاورزی  جهاد  سازمان  مجموعه  از  انتقادات  و 

تلفنهای  شماره  طریق  از  را  تابعه  کل  ادارات  و 

32172411 و 32251702 اعالم و یا به شماره 

نمابر 32250705 ارسال نمایند.

نی ریزان فارس
برای هفته نامه نی ریزان فارس و مسئول نقد نوشت 

آن متأسفم که در برابر یک سریال واقعی مثل گاندو 

که مردم را بیدار کرد به شدت جبهه می گیرد و تمام 

تالشش را می کند تا سریال را با نقص فراوان نشان 

دهد.

ولی برای سریالهای پر از نقص و بعضًا ضد ارزش 

نمایش خانگی این گونه جامه پاره می کند. دولت 

تدبیر و امیدتان دیگر فرو ریخت؛ منصف باشید.

نیریزانفارس؛ با سالم و درود فراوان.
با تشکر از شما منتقد گرامی!

ایرادات  محاسن،  دادن  نشان  هدفش  نقدنوشت 

و بعضًا نواقص سریالها، فیلم های ایرانی و نمایش 

خانگی می باشد. اینگونه نبوده که تنها پیکان انتقاد 

را به سوی سریال »گاندو« گرفته و مابقی سریالها را 

فاخر و برجسته بدانیم. همین چند شماره پیش در 

خصوص سریال »ملگه گدایان« و پیش از آن سریال 

»دل« نقد تندی نوشته شد که غالبًا هر دو سریال 

فاقد فیلمنامه درست و حسابی بودند. اما در مورد 

گاندو کاماًل نقد فنی ارائه شد و تنها به آنچه که باعث 

اعتراض مردم کازرون در فارس گردید و اشتباه در 

انتخاب نام کاراتر فیلم رخ داده بود پرداخته شد و 

نقد کلیت سریال انجام نگرفت. هر چند این سریال 

ایرانی  سریالهای  و  فیلم ها  از  بسیاری  همچون 

از ضعف فیلمنامه و واقعیت همراه با انصاف رنج 

می برد.

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

نداده اند:
-نمایندهمجلس

برابر رأی شماره 140060311023000230- 1400/05/03 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 ابراهیم   قایدلو فرزندعلی داد به شماره 
شناسنامه 6540005504 صادره از زرین دشت در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 263 متر مربع 
پالک 161۹ فرعی از 7286 اصلی مفروض و مجزا شده از پالک 7286 اصلی قطعه 8 بخش 12 فارس 
شهرستان زرین دشت واقع در حاجی آباد خریداری مع الواسطه از مالک رسمی آقای محمد شجاعی 
محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود. در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند، می توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت 

انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخانتشارنوبتدوم:1400/07/25 تاریخانتشارنوبتاول:1400/07/11

خلیلمرادخواه-رئیسثبتاسنادوامالکزریندشت

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

- مورخ 1400/07/04
ش 2712

36705

برابر رأی شماره 140060311023000226- 1400/05/03 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 هدایت اله بریزی فرزند حسن به شماره 
شناسنامه 8148 صادره از زرین دشت در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 363 متر مربع پالک 
45 فرعی از 7۹88 اصلی مفروض و مجزا شده از پالک 7۹88  اصلی قطعه 8 بخش 12 فارس شهرستان 
زرین دشت واقع در حاجی آباد خریداری مع الواسطه از مالک رسمی آقای آجعفر جعفری 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. 
تاریخانتشارنوبتدوم:1400/07/25 تاریخانتشارنوبتاول:1400/07/11

خلیلمرادخواه-رئیسثبتاسنادوامالکزریندشت

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

- مورخ 1400/07/04
ش 2714

36705
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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

قانون  موضوع  اول  هیأت  رأی شماره 140060311023000225- 1400/05/03  برابر 
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 
سعید عسکری فرزند یوسف به شماره شناسنامه 2480015629 صادره ازحاجی آباد 
در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 285 متر مربع پالک 1623 فرعی از 7286 اصلی 
مفروض و مجزا شده از پالک 7286  اصلی قطعه 8 بخش 12 فارس شهرستان زرین دشت 
واقع در حاجی آباد خریداری مع الواسطه از مالک رسمی آقای محمد حسن عسکری 
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:1400/07/11                            تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/07/25

خلیلمرادخواه-رئیسثبتاسنادوامالکزریندشت

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

- مورخ 1400/07/04
ش 2710

36705

شماره  رأی  برابر 
 1400/05/03  -140060311023000229
هیأت اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 
واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد 
زرین  دشت  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی 
متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات 
علیرضا باقری فرزند بهادار به شماره 
شناسنامه 7619 صادره از زرین دشت 
در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 
فرعی   1620 پالک  متر مربع   241.5

از 7286 اصلی مفروض و مجزا شده از 
بخش   8 قطعه  اصلی    7286 پالک 
12 فارس شهرستان زرین دشت واقع 
مع الواسطه  خریداری  حاجی آباد  در 
محمد شجاعی  آقای  رسمی  مالک  از 
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 
از  می توانند  باشند،  داشته  اعتراضی 
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو 

ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را 
به 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:1400/07/11                            

تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/07/25
خلیلمرادخواه-رئیسثبتاسنادو

امالکزریندشت

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

- مورخ 1400/07/04
ش 2708

36705

رأی  برابر 
 - شماره139960311023000072 
موضوع  اول  هیأت   1399/04/27
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
سند  فاقد  ساختمان های  و  اراضی 
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
تصرفات  زرین  دشت  ملک  ثبت 
آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه 
ایرج بسطامی فرزند نعمت به شماره 
زرین دشت  از  صادره   9 شناسنامه 
مساحت 459  به  خانه  باب  یک  در 
متر مربع پالک 1 فرعی از 7977  اصلی 

قطعه 8 بخش 12 فارس شهرستان 
آباد  حاجی  در  واقع  دشت  زرین 
خریداری مع الواسطه از مالک رسمی 
محرز  دولت خواه  امیرقلی  آقای 
اطالع  منظور  به  لذا  است.  گردیده 
فاصله  به  نوبت  دو  در  مراتب  عموم 
15 روز آگهی می شود. در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
باشند،  داشته  اعتراضی  متقاضی 
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 
وصول  عدم  و  مذکور  مدت  انقضای 
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد. 

تاریخ انتشارنوبت اول:1400/06/28                            
تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/07/11

خلیلمرادخواه-رئیسثبت

اسنادوامالکزریندشت

 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

چون آقای حســین محمدیــان  فرزند 
خیرالــه بــه وکالــت از طــرف وراث 
میــرزا محمد حســن کشــاورز )طبق 
دادنامه انحصار وراثــت 1397/6/27 - 
9709978898400426 شعبه  سوم 
شورای حل اختالف نی ریز عبارت بودند 
از مریم، مهدی، محمد شــهرت همگی 
کشــاورز فرزندان و خانم صدیقه بیگم 
کشفی همســر( طبق وکالت نامه های 
دفتر خانــه   39963 و   39962
358 شــیراز و وکالت نامــه 52091 - 
1399/12/25 دفترخانه 936 تهران با 
تسلیم دو برگ  استشــهادیه که در دفتر 
خانه اســناد رسمی شــماره 23 نی ریز 

تنظیم گردیده اســت مدعی هستند که 
تعدادیک جلد ســند مالکیت مربوط به  
ششــدانگ یک قطعه زمین معروف به 
حسین بیگی بدون قید مساحت و طول 
و ابعاد تحت پــالک 345 واقع در نی ریز 
بخش 22 فارس به نام آقای میرزا محمد 
حسن کشــاورز فرزند میرزا شکراله در 
ذیل ثبــت 1007 دفتــر 8 صفحه 178 
ثبت و ســند شــماره چاپی 016423 
الف 82  صادر تســلیم گردیده است به 
علت جابجایی منزل مفقود شــده است 
و نامبرده تقاضای صدور ســندالمثنی 
نموده اســت. مراتب طبق دستور ماده 
120 اصالحــی آیین نامــه قانون ثبت 

آگهی می شود که هر کس نسبت به ملک 
مورد آگهی معامله ای کــرده و یا مدعی 
وجود سند مالکیت نزد خود می باشد تا 
ده روز پس از انتشار آگهی به ثبت محل 
مراجعــه و اعتراض خــود را ضمن ارائه 
اصل ســند مالکیت یا خالصــه معامله 
تســلیم نماید و اگرظرف مــدت مقرر 
اعتراضی نرسیده و یا در صورت اعتراض 
اصل ســند ارائه نشــود اداره ثبت سند 
مالکیت المثنی را طبق مقررات صادر و 

به متقاضی تسلیم خواهد کرد. 
تاریخ انتشار: 1400/07/11

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

آگهی فقدان سند مالکیت بخش 22 فارس نی ریز

- مورخ 1400/07/06
ش 82

36699

شرکت سیمان سفید نی ریز در نظر دارد اقالم ضایعاتی و راکد انبار 

خود به شرح زیر را از طریق مزایده عمومی به فروش رساند. لذا از 

کلیه متقاضیان واجد شرایط دعوت به عمل می آید جهت دریافت 

  WWW.NEYRIZCEMENT.COM  اسناد مزایده به سایت

یا امور بازرگانی شرکت در محل کارخانه مراجعه نمایند .

مهلت تحویل پیشنهادات تا پایان وقت اداری روز  شنبه مورخ 

1400/07/24 می باشد.
 سایر شرایط در اسناد مزایده درج گردیده است و در صورت نیاز 

 071  -  53830006-8 تلفن های  شماره  با  بیشتر  اطالعات  به 

داخلی های 237 و 296 تماس حاصل فرماید .  

امور بازگانی شرکت سیمان سفید نی ریز 

آگهی مزایده شماره 03-1400/م ز )نوبت دوم(
36703د.7

کافه و فست فودی واقع در بلوار 

میرزاکوچک خان با 6 سال سابقه کار 

و در آمد تضمین شده واگذار می شود 

مناسب برای سرمایه گذاری  
مطمئن و بدون ریسک

09172791152 ود
ت ف

فس
و 

ه 
اف

 ک
ی

ار
گذ

وا

4/36695

آگهی فقدان سند مالکیت بخش 22 فارس نی ریز
چون آقای محمد خیرخواه زاده  فرزندزین العابدین با تســلیم دوبرگ استشــهادیه که 
در دفتر خانه اسناد رسمی شــماره 11 نی ریز تنظیم گردیده اســت مدعی هستند که 
تعدادیک جلد سند مالکیت مربوط به موازید و ســهم مشاع از 13 سهم سهام ششدانگ 
یک قطعه زمین معروف به عباسی ســیف آبادی کره ده بدون قید مساحت و طول و ابعاد  
تحت پالک 4530 واقع در نی ریز بخش 22 فارس به نام ایشان در ذیل ثبت 1236 دفتر 
9 صفحه 433 با شــماره چاپی 569625 صادر تســلیم گردیده است به علت جابجایی 
منزل مفقود شده است و نامبرده تقاضای صدور ســندالمثنی نموده است. مراتب طبق 
دســتور ماده 120 اصالحی آیین نامه قانون ثبت آگهی می شــود که هر کس نسبت به 
ملک مورد آگهی معامله ای کرده و یا مدعی وجود ســند مالکیت نزد خود می باشــد تا 
ده روز پس از انتشــار آگهی به ثبت محل مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند 
مالکیت یا خالصه معامله تســلیم نماید و اگرظرف مدت مقرر اعتراضی نرســیده و یا در 
صورت اعتراض اصل ســند ارائه نشود اداره ثبت ســند مالکیت المثنی را طبق مقررات 

صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد                     . تاریخ انتشار: 1400/07/11
محسن زواران حسینی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نی ریز

36696

- مورخ 1400/07/06
ش 81

یک باب خانه جهت دفاتر اداری با مساحت 100 متر مربع واقع در 

بلوار ولی عصر طبقه دوم با موقعیت عالی  رهن کامل داده می شود.

09171334307

رهن خانه
2/36707

مفقودی
دفترچه تراکتور فیات به به شماره موتور 258984 
و شاسی 45023787 با قدرت 45 اسب بخار مدل 
1364 متعلق به آقای محمود کمالپور با کد ملی 
2559952610 فرزند علی مفقود گردیده است . 

09173305001 2/36693

هنگامه نیایش
طلوع اذان صبحمهشیدیخورشیدی

غروب اذان ظهرخورشید
نیمه شب اذان مغربخورشید

شرعی
 23  03  17  55  17  37  11  42  5  47  4  28 26 صفر   11 مهر یک شنبه
 23  03  17  54  17  36  11  42  5  48  4  29 27 صفر  12 مهر دوشنبه
 23  02  17  53  17  35  11  42  5  48  4  30 28 صفر  13 مهر سه شنبه

 23  02  17  52  17  34  11  41  5  49  4  30 29 صفر    14 مهر چهارشنبه 
 23  02  17  51  17  32  11  41  5  49  4  31 30 صفر15 مهرپنج شنبه
 23  02  17  50  17  31  11  41  5  50  4  31 1 ربیع االول 16 مهرجمعه 
 23  01  17  48  17  30  11  40  5  51  4  32 2 ربیع االول17 مهرشنبه

دعوت به همکاری 
نمایندگی فروش سپاهان جهت 

تکمیل کادر دفتری خود به دو همکار 
خانم با فن بیان باال همراه با حقوق 
عالی و بیمه تامین اجتماعی نیازمند 

 است .
 تماس :53829880

داخلی 108

گمشده 
پالک خودرویی به شماره 

83- 632ن51
گمشده است ازیابنده 

تقاضا می شود با 
شماره های زیر تماس بگیرد

09178340818
09172216069

1547

4836

7584

671

29

8471

931

296

835

جدول هفته گذشتهجدول سودوکو شماره   353

123456789101112131415

هشونیپیتوقای1

هوهاکدیراسد2

خیبرسرادرخر3

اسرهکیراناد4

ماشناویکندم5

نرمفنزومامن6

شادوبهبیرفد7

ومیلهبنالسرا8

سیناتانااقا9

رسهداقبنلهب10

ماخریالمجات11

الاتوقایکته12

یکنجبیدمکفا13

همانکاونابج14

هغوراددامتعا15

36661 36661
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شماره  353

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

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

 با این 18 کار،  سرطان از شما دور می شود:
1- پرهیز از نوشیدنیهای شیرین

2- خوردن نشاسته مقاوم
3- تحرک بدنی

4- خوردن انواع توتها
5- خوردن آجیل
6- خوردن سیر

7- خوردن خانواده کلم
8- خوردن کنگر فرنگی

9- قرارگیری 15 دقیقه ای در معرض خورشید
10- پرهیز از مصرف گوشت گریل )کباب کردن گوشت با 

حرارت و سطح مستقیم(
11- نوشیدن چای سبز

12- خوردن ماهی
13- تاریک نگه داشتن اتاق خواب

14- خوردن پیاز
15- پیاده روی در روز به مدت 30 دقیقه

16- پرهیز از برنزه کردن
17- نوشیدن شیر

 قارچ بخورید تا جوان بمانید!
جالب است بدانید اخیراً گروهی از پژوهشگران دریافته اند 
که قارچ خواص جوانسازی و حفظ جوانی هم دارد و می تواند 
کمک کند افراد سالهای بیشتری را با پوست سالم و شفاف 

سر کنند. 
در واقع آنتی اکسیدانها به جوانسازی پوست کمک می کند.

مصرف منظم قارچ، استرس را کاهش می دهد و از زوال عقل 
پیشگیری می کند.

 فواید غذا خوردن روی زمین:
احساس سیر شدن زودتر اتفاق می افتد

جلوگیری از ابتال به واریس

 علت پریود شدن دو بار در ماه خانم ها:
 فیبروم رحمی

مشکالت تیروئید
نوسانات هورمونی

اینها هیچ کدام مشکلی خطرناکی نیستند؛  ولی نیاز به 
بررسی و درمان دارند.

 با کمک لیموترش و زنجبیل وزنتان را کاهش دهید.
 نوشیدن آب گرم حاوی آبلمیوی تازه هنگام صبح، گزینه ای 
دریافت  و  چربی سوزی  بدن،  سم زدایی  برای  مناسب 

ویتامین C و آنتی اکسیدان های دیگر است.
 نوشیدن آب گرم همراه با آبلمیو و زنجبیل افزایش اندک 
دمای بدن را به همراه خواهد داشت و موجب چربی سوزی 

می شود.
 همچنین، این نوشیدنی می تواند به کاهش التهاب، تسکین 

دردهای معده، و تسکین یبوست کمک کند.

 برای جلوگیری از عفونت ادراری چه کنیم؟
هیچ گاه ادرار خود را نگه ندارید.

مصرف نوشیدنی ها را افزایش دهید.
خانمها مراقب باشند از جلو به عقب شستشو دهند.

 هر درد در مفصل نشان دهنده آرتروز نیست. 
دردهایی که با انجام فعالیت تشدید می شوند و همچنین 
دردهایی که با صدا در مفصل همراهند، از جمله دردهایی 

هستند که باید جدی گرفته شوند.
 

 خواص ماش
شستشوی کلیه ها، پایین آورنده درجه اسیدی خون و منظم 
کردن ضربان قلب به دلیل داشتن پتاسیم، دارای فسفر و 
کلسیم و مفید برای رشد کودکان، دارای آهن و مفید برای 

کم خونی

  ورزشی کم هزینه با اثرات باورنکردنی
پیاده روی یک ورزش کم هزینه، ساده و  همگانی است که 
اثرات بسیار مفید و باورنکردنی برای شخص به دنبال دارد؛ 

از جمله:
 بهبود عملکرد مغز،  تقویت استخوان بندی، بهبود خلق و خو،  

بهبود گردش خون، تنظیم سطح قند خون، تقویت سیستم 
ایمنی، بهبود وضعیت خواب.

 راه هایی برای کنترل پرخوری احساسی:
پیاده روی، دوچرخه سواری )به ویژه برای بانوان(، دویدن 
آهسته و یا انجام حرکات یوگا، استفاده از دفترچه برای ثبت 

این که هر غذایی را در چه زمان و در چه حالتی خوردید.
سراغشان  به  احساسی  پرخوری  هنگام  که  را  غذاهایی 

می روید، از سبد خرید حذف کنید.
 کاهو دارای ویتامین A ، B ، C است که این ویتامین ها 
سبزی  نوع  این  همچنین  می شوند.  خون سازی  موجب 
سرشار از امالح آهن، کلسیم، منیزیم، منگنز، روی، سدیم 

و مس است.

چند خط سالمتی
 برای شستن کلم بروکلی و انگل زدایی آن؛

کلم بروکلی را به مدت 5 تا 10 دقیقه داخل محلول آب 
نمک قرار دهید تا پشه ها از البه الی آن بیرون بروند و بعد از 

آن کلم را با آب را بشویید.

 تدابیر فصل سرد !
 از خوراکی های گرم و تر بیشتر استفاده کنید. مخصوصًا 
کسانی که سوداوی مزاج هستند، بیشتر غذاهایی مثل انجیر 
خشک، خرما، شیر و عسل، روغن زیتون، سوپ و آش های 

آبکی بخورند.
از عطرهای گرم مثل عطر گل محمدی  و مانند آن استعمال 

کنید.

 پوکی استخوان، دیابت و سرطان نسل آینده را تهدید 
می کند.

اگر فرزند شما هر روز شکالت، چیپس، پفک، سوسیس و 
کالباس می خورد، باید نگران آینده او شوید.

 بی دلیل دچار اضطراب می شوید؟ تخمه کدوتنبل 
مصرف کنید !

 اگر بی دلیل اضطراب می گیرید، دچار دردهای میگرنی 
می شوید و از گرفتگی عضالت رنج می برید، تخمه کدو تنبل 
مصرف کنید؛ زیرا امکان دارد دچار کمبود منیزیم شده 

باشید.

 افرادی که دارای مزاج گرمی هستند، می توانند روزی 
2 فنجان از آب خیار به منظور  رفع یبوست استفاده کنند.

 هشدار برای قلیانی ها: سونامی سرطان دهان در راه 
ایران !

 مخاط دهان انسان تحمل تماس طوالنی مدت با دود سیگار 

و قلیان را ندارد و مصرف سیگار و قلیان احتمال مبتال شدن 
به انواع سرطان  دهان را به شدت افزایش می دهد که اغلب 

این سرطان ها از نوع  بدخیم هستند.

 اگر دوست دارید آکنه های روی پوستتان، چین  و 
چروک ها، جوش و سایر مشکالت پوستی خود را حل کنید، 
کافی است از تخم مرغ استفاده کنید. سفیده تخم مرغ 
سرشار از پروتئین بوده و این پروتئین می تواند پوست شما 

را از شر مشکالتی که دارد خالص کند.

 شب یک لیمو را نصف و در اتاق خواب خود قرار دهید !
 باکتریها را می کشد و هوا را خوشبو و تازه می کند. 

 عملکرد ریه،آسم و تنفس را بهبودمی بخشد.
 افسردگی، سرماخوردگی و آلرژی را درمان می کند.

هستند،   کامپیو تر  با  کار  حال  در  مدام  که  کسانی   
می توانند از تخم مرغ بهره مند شوند تا به تدریج دچار ضعف 
سیستم عصبی و خستگی و فرسودگی آن نشوند، یا دست 

کم روند آن را کندتر کنند.

  چرا ساالد شیرازی مصرف کنیم؟
ساالد شیرازی  یک ساالد عالی برای الغری و تقویت مغز 
است؛ ترکیب پیاز، گوجه، خیار و آبغوره، سلولهای مغز را 

ترمیم می کند و باعث چربی سوزی هم می شود.

 بر اساس تحقیقات، کسانی که از غذا خوردن لذت 
می برند، بیشتر غذا را هضم کرده و می سوزانند؛ ولی کسانی 
که از خوردن استرس چاقی می گیرند، بیشتر غذا را در 

بافتها ذخیره کرده و چاق تر می شوند !

 نشانه های میگرن را می شناسید؟
 سردردهای میگرنی بیشتر یک طرفه و در اطراف سر به 

وجود می آیند؛ اما در سردرد معمولی درد در اطراف پیشانی 
است. نوع درد در میگرن به صورت شدید، ضربان دار و یا 

تپش دار، اما در سردرد معمولی فشار مالیم و کند است.
طول دوره سردرد میگرنی ممکن است روزها طول بکشد؛ 

اما سردرد معمولی بیشتر کوتاه مدت است.

 9 دلیل برای این که شروع کنید از این به بعد کره بادام 
زمینی بخورید:

به کاهش احتمال سرطان پستان کمک می کند،  چربی سوز 
قوی پهلو و شکم است،  سطح استرس را کاهش می دهد، 
قدرت حافظه و یادگیری را باال می برد، به عضالت بعد از 
تمرین کمک می کند تا بهبود پیدا کنند،  فشار خون را 
کنترل می کند، ریسک ابتال به دیابت را به شدت کاهش 
می دهد، راحت تر می خوابید، یک غذای عالی برای مادران 

باردار است.

 درمان سنگ کلیه با خارشتر برای افراد گرم مزاج: 
در طب سنتی اگر جزو افراد گرم  مزاج هستید و می خواهید 
از شر سنگ کلیه خالص شوید یا از بروز آن بویژه در فصل 
عرق  از  مساوی  مقدار  باید  کنید،  پیشگیری  تابستان 
خارشتر، عرق خارخسک یا عرق کاسنی و عرق بابونه )یک 
استکان از هر کدام( را با هم مخلوط کرده و روزی دو تا سه 

فنجان و به مدت یک تا دو ماه از آن استفاده کنید.

چند خط سالمتی

خطر  تخم مرغ  زیاد  مصرف  می گویند:  استرالیایی  محققان 
دیابت را افزایش می دهد.

 در این مطالعه محققان دانشگاه ساوت استرالیا به بررسی مصرف 
تخم مرغ در نمونه گسترده ای از افراد بزرگسال چینی برآمدند. 
نتایج نشان داد افرادی که به طورمنظم روزانه یک تخم مرغ یا 
بیشتر مصرف می کنند »معادل 50 گرم«، ریسک دیابت در آنها 

60٪ افزایش می یابد. 
به گفته محققان، رژیم غذایی یک فاکتور مهم و شناخته شده 
در شروع دیابت نوع2 است؛ از این رو شناسایی طیف وسیعی از 

فاکتورهای رژیمی تأثیرگذار بر شیوع رو به افزایش این بیماری 
مهم است.

 محققان در این تحقیق متوجه شدند مصرف طوالنی مدت و زیاد 
تخم مرغ »بیش از 38 گرم در روز« خطر دیابت را حدود ٪25 

افزایش می دهد. 
همچنین افرادی که به طورمنظم بیش از 50 گرم تخم مرغ 
»معادل یک تخم مرغ در روز« مصرف می کنند، احتمال ابتال به 
دیابت در آنها 60٪ افزایش می یابد. محققان متوجه شدند این 

تأثیر در زنان مشهودتر از مردان است.

رابطه مصرف 

زیاد تخم مرغ 

و دیابت

شوید در انواع غذاهای آسیایی و اروپایی 
مورد استفاده قرار می گیرد. عطر و بوی 

شوید بیشتر به بذر آن مربوط می شود.
تنها  شوید  فرد  به  منحصر  ویژگی های 
محدود به مصارف آشپزی نمی شود. این 
گیاه سرشار از مواد مغذی متعددی است 
و به طور سنتی برای درمان یک سری از 
بیماریها مانند مشکالت گوارشی، کولیک 

نوزادان و بوی بدن دهان استفاده می شود.

محتوای تغذیه ای شوید
به طور  تازه  فنجان )9 گرم( شوید  یک 
از محتویات زیر خواهد  تقریبی متشکل 

بود: 
- کالری: 4

- ویتامین ث: 8 درصد از مقدار مواد مغذی 
)DV مورد نیاز روزانه )به اختصار

DV منگنز: 5 درصد -
DV ویتامین آ: 4 درصد -

DV فوالت: 3 درصد -
DV آهن: 3 درصد -

شوید تازه کالری بسیار کمی دارد؛ اما منبع 
ماده  و  ویتامین  چندین  از  فوق العاده ای 
معدنی ضروری از جمله ویتامین ث، منگنز 
و ویتامین آ به شمار می رود. ویتامین آ خود 
یک ماده مغذی ضروری مهم برای کمک به 
حفظ بینایی و حمایت از سالمت سیستم 
ایمنی بدن است. این ویتامین همچنین در 
سیستم تولید مثل مردانه و زنانه نیز نقش 

ارزشمندی ایفا می کند.
این گیاه در عین حال منبع خوبی از منگنز 
است. هرچند بدن انسان به مقادیر بسیار 

کمی از آن نیاز دارد. اما منگنز برای عملکرد 
طبیعی مغز، سیستم عصبی و متابولسیم 
قند و چربی حیاتی خواهد بود. عالوه بر 
این شوید تازه 1 الی 2 درصد DV کلسیم، 
مس، منیزیم، پتاسیم، ریبوفالوین و روی را 

هم در خود جای می دهد.
تغذیه ای  مزایای  نیز  شوید  دانه های 
می دهند.  اختصاص  خود  به  را  مشابهی 

)معادل 6.6 گرم(  قاشق غذاخوری  یک 
دانه شوید حاوی 8 درصد DV کلسیم، 6 
درصد آهن و 1 تا 5 درصد منیزیم، منگنز، 

فسفر و پتاسیم است.

شوید تازه و مکملهای دارویی آن چه 
سودهایی برای بدن دارند؟

سرشار از آنتی اکسیدانها
مصرف مواد غذایی و مکملهایی که خاصیت 
آنتی اکسیدانی دارند، مستقیمًا به کاهش 
التهاب و پیشگیری یا حتی درمان برخی 
از اختالالت خاص مانند بیماریهای قلبی- 
عروقی، آلزایمر، آرتریت روماتوئید و برخی 
این  در  می کند.  کمک  سرطان  انواع  از 
میان هم برگها و هم دانه های شوید حاوی 

ترکیبات آنتی اکسیدانی مهمی هستند:
- فالونوئید: این اجزای گیاهی با کاهش 
ریسک بیماریهای قلبی، سکته و پیشرفت 
برخی از سرطانها ارتباط دارند. فالونوئیدها 
همچنین در سالمت سلولهای مغزی مؤثر 

هستند.
ترپنوئیدهای  اساسی  نقش  ترپنوئید:   -
شوید در محافظت از بدن در برابر امراض 
اثبات  به  مغزی  و  کلیوی  قلبی،  کبدی، 

رسیده است.
- تانن: نه تنها اثرات آنتی اکسیدانی قوی 

دارند، بلکه آنتی باکتریال نیز هستند.

کاهنده چربی، قند خون و پیشگیری 
از امراض قلبی- عروقی

سطح باالی چربی و قند خون به ویژه به 
صورت مزمن بسیار نگران کننده خواهد 
قلبی  بیماریهای  به  وضعیت  این  بود. 
خونی،  عروق  شدن  مسدود  عروقی، 
مقاومت به انسولین، سندرم متابولیک و 

دیابت نوع 2 منجر می شود.
شوید یکی از مؤثرترین گیاهان در راستای 
کمک به کاهش چربی و قند خون محسوب 
سراسر  پزشکان  تأیید  مورد  و  می شود 

جهان است. 
از  شده  کنترل  دوزهای  روزانه  مصرف 
عصاره شوید )مانند مکملهای دارویی این 
گیاه( توانست به طرز معنی داری قند خون 
ناشتا و سطح چربی در بیماران را کاهش 

دهد. 

خواص ضد سرطانی
گیاهی  طبیعی  ترکیبات  مونوترپن ها 
به شمار می روند و به واسطه خواص ضد 
سرطانی، ضد ویروسی، ضد قارچی و ضد 
التهابی خود شناخته می شوند. آنها معمواًل 
در اسانس های گیاهی مانند شوید وجود 
دارند و به نظر می رسد که بتوانند با برخی از 

سرطانها مقابله کنند.
این ترکیبات در جهت پیشگیری و درمان 
سرطان ریه، سینه و روده بزرگ مؤثر واقع 
شده است. بدین ترتیب ممکن است این 

گیاه دارای خواص ضد سرطانی باشد.

دیگر سودمندی های بالقوه
- خصوصیات آنتی باکتریال: عصاره شوید 
که  است  آنتی باکتریالی  ترکیبات  حاوی 
باکتریهای  با  بالقوه  صورت  به  می توانند 

زیان آور مقابله کند.
- تندرستی استخوانی: شوید متشکل از 
کلسیم، منیزیم و فسفر است که همگی 

برای سالمت استخوان حیاتی هستند.
- دل دردهای قاعدگی: گفته می شود که 
تسکین  قابلیت  شوید  روغنی  اسانسهای 
دوران  شکمی  کرامپهای  از  ناشی  درد 

قاعدگی را در اختیار دارند.

شوید گیاه شگفت انگیز 

از ویژگی های تغذیه ای تا مکملهای دارویی 

تأثیر 
واکسیناسیون 
در کاهش مرگ 

و میر افراد 
کرونایی 

روند کاهش مرگ  بهداشت:   وزارت 

و میر روزانه بیماری کرونا در کشور 

پس از عبور از قله خیز پنجم بیماری 

مشهود بوده، به گونه ای که مرگ و میر 

جدید روزانه در 16 استان کشور، در 

یکی از روزهای هفته گذشته کمتر از 

5 نفر بود که یکی از عمده ترین دالیل 

تالش های  و  فداکاریها  کنار  در  آن 

شبانه روزی مدافعان سالمت، سرعت 

بخشیدن در واکسیناسیون عمومی 

علیه کرونا است.

روزهای  از  یکی  در  نمونه  برای 

اخیر،  استانهای کرمان، هرمزگان و 

خراسان جنوبی هیچ موردی از مرگ 

و میر بیماران کرونا نداشته اند. 

و  سمنان  ایالم،  یزد،  استانهای  در 

سیستان و بلوچستان، فقط یک مورد 

مرگ و میر کرونایی ثبت شده است. 

استانهای مرکزی، بوشهر و کهگیلویه 

زمانی،  بازه  این  در  بویراحمد  و 

هر کدام فقط 2 مورد مرگ و میر 

کووید19 داشته اند. 

در استانهای همدان، اردبیل و زنجان 

در شبانه روز گذشته، 3 مورد مرگ و 

میر کرونایی ثبت شده است. 

همچنین در استان خراسان شمالی، 

و  لرستان  استانهای  در  و  مورد   4

چهارمحال و بختیاری، 5 مورد مرگ 

ثبت شده  بیماران کووید19  میر  و 

است.

تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیأت  رأی شماره 140060311005000396  برابر 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
قاسم نژاد  معصومه  خانم  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  نی ریز  ملک  ثبت 
فرزند فضل اله به شماره شناسنامه 155 صادره از نی ریز در ششدانگ یک باب خانه به 
مساحت224.25 متر مربع پالک 56 فرعی از 3624 اصلی مفروز و مجزا شده از پالک 
31 فرعی 3624 اصلی متخذه از 3624  واقع در نی ریز بخش 22 فارس خریداری از مالک 
رسمی آقای علی خالدی 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:11 /1400/07 

تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/07/26

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 1400/06/27
ش 76

36636

اشتراک یک ساله 
هفته نامه نی ریزان فارس و 

ماهنامه نی تاک
با ما تماس بگیرید: 5146 731 0917 »جاللی«
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زندگی شاد

سنجش سطح توسعه یافتگی آدمیزاد
به انتخاب شیربان اتابکی

️درس ١
انسان های بزرگ زودتر از دیگران سالم 

می دهند.
انسان های متوسط در سالم کردن عجله 

ای ندارند.
انسان های کوچک اما منتظرند دیگران 

به آنها سالم کنند.
️درس ٢

انسان های بزرگ اول فکر می کنند، بعد 
حرف می زنند. 

انسان های متوسط اول حرف می زنند، 
بعد فکر می کنند.

انسان های کوچک اصاًل فکر نمی کنند.
️درس ٣

انسان های بزرگ انتقادپذیرند.
انسان های متوسط انتقاد گریزند.

انسان های کوچک انتقاد ستیزند. 
️درس 4

را  خود  اشتباهات  بزرگ  انسان های 
جبران می کنند.

را  خود  اشتباهات  متوسط  انسان های 
تکرار می کنند.

انسان های کوچک اصاًل قبول ندارند که 
اشتباه می کنند. 

️درس 5
انسان های بزرگ به فکر حفظ جایگاه 

دیگران هستند.
انسان های متوسط فقط به فکر حفظ 

جایگاه خود هستند.
انسان های کوچک به فکر نابودی جایگاه 

دیگران هستند. 
️درس 6

انسان های بزرگ به فکر رضایت خداوند 

هستند.
انسان های متوسط به فکر رضایت مردم 

هستند.
انسان های کوچک به فکر رضایت خود 

هستند. 
️درس 7

انسان های بزرگ خواسته های دیگران را 
تأمین می کنند.

خواسته های  متوسط  انسان های 
خودشان را تأمین می کنند. 

انسان های کوچک خواسته هایشان را به 
دیگران تحمیل می کنند. 

️درس 8
حقوق  احقاق  برای  بزرگ  انسان های 

دیگران می کوشند. 
اثبات حقوق  برای  انسان های متوسط 

خود تالش می کنند. 
کردن  ضایع  در  کوچک  انسان های 

حقوق دیگران پافشاری می کنند. 
درس 9

انسان های بزرگ کارشان را خوب انجام 
می دهند، اگرچه تشویق نشوند. 

تشویق،  شرط  به  متوسط  انسان های 
کارشان را خوب انجام می دهند.

انسان های کوچک اما تا تنبیه نشوند، 
کارشان را درست انجام نمی دهند. 

️درس ١0
انسان های بزرگ انرژی فراوانی به شما 

می دهند.
انسان های متوسط نه انرژی می دهند و 

نه انرژی می گیرند. 
انسان های کوچک اما انرژی فراوانی از 

شما می گیرند. 

شبکه های اجتماعی
/ عشق، درون دیگران نیست، بلکه 
احساس  آن  ما  ماست.  خود  درون 
این که  برای  ولی  مي کنیم،  بیدار  را 
داریم.  نیاز  دیگران  به  شود،  بیدار 
دنیا تنها زمانی براي ما معنا دارد که 
بتوانیم کسی را برای شرکت دادن در 

هیجاناتمان بیابیم. )پائولو کوئلیو(

تصمیم  زنان  اگر  کنید  فکر   /
می گرفتند که خودشان را همینگونه که 

هستند دوست بدارند، در این حالت چند 

تجارت از رده خارج می شد؟ تجارتهایی 

که از نفرت زن به خودش درآمد کسب 

می کنند.

/ در روابط چسبنده نباشید. باور 
را  چیزی  نمی تواند  کس  هیچ  کن 
تمام  و  بگیرد  تو  از  توست  مال  که 
دنیا، نمی توانند چیزی را که مال تو 

نیست برایت حفظ کنند!

/ آدلر، روانشناس اتریشی، به بیماران 
افسرده خود می گفت: اگر به این نسخه 

عمل کنید ظرف ۱۴ روز معالجه می شوید: 

هر روز یک نفر را خوشحال کنید.

بلد  تا کسی کاری رو  / همونطور که 
که  کسی  بده،  انجامش  نمیتونه  نباشه 
محبت ندیده باشه نمیتونه محبت کنه و 

دوست داشته باشه ... حتی خودشو
و  را  آنها  که  بدهیم  نشان  بچه ها  به 
آنها  جلوی  داریم.  دوست  را  خودمان 
نشان  ولی  نکنیم.  بدگویی  خودمان  از 
برای  تالشیم  در  همواره  که  بدهیم 
الگوی  بی شک  ما  کاستی هایمان.  رفع 

بچه هایمان هستیم.

زن  هرکس  انگلیسی:  ضرب المثل   /
هم  شادى  زندگی  باشد،  داشته  شاد 

خواهد داشت...
نکته این که: زن شادی را از مرد می گیرد 

و بین اعضای خانواده پخش می کند...

/ مراحل تبدیل یک آرزو به واقعیت:
بشه،  تعیین  تاریخ  براش  که  آرزو  یه 

میشه هدف
یه هدف که به مراحل کوچکتر تبدیل بشه، 

میشه برنامه
با عمل همراه بشه، میشه  برنامه که  یه 

واقعیت 

یادگاران

جمعی از نی ریزی ها در 
سفر حج/بین مکه و مدینه  

سال 1380
اسامی:

امام جمعه  ۱- آیت اله سید محمد فقیه 
مسعودی  علی اصغر  دکتر   -2 نی ریز 
)نماینده پیشین مجلس( 3- زنده یاد اکبر 
تمنادار ۴- زنده یاد محمدحسین تدبیری 
5- ناصر پهلوان 6- سید ضیاءاله طغرایی 

7-زنده یاد خیراله علیمردانی 8- دیلمی 
9- حسن خامسی ۱0- اسکندر فایض

با تشکر از جناب آقای  سید 

ضیاءاله طغرایی که عکس را در 

اختیار ما قرار دادند

بچه ها سالم





حلوای خرمای مجلسی
راضیه یزدی نژاد / مدرس آشپزی

آشپزباشی

خرمای  چرخ کرده: ۱.5 کیلو
آرد گندم: ۴ لیوان

روغن جامد: ۱50 گرم / کره: ۱00 گرم 
زنجبیل و دارچین و هل به دلخواه

آرد را روی حرارت کم تفت بدهید تا بوی خامی 
این  از  بعد  ساعت  یک  حدود  شود.  گرفته  آن 
 زمان، روغن را اضافه کرده و خوب مخلوط کنید. 
با نصف کره،  را جدا کرده  یک سوم آرد و روغن 
خرما، پودر دارچین و زنجبیل و کمی هل مخلوط 
 کنید تا جایی که حلوا کاماًل لطیف و یکدست شود. 
بگذارید  حرارت  روی  را  آرد  باقیمانده  سوم  دو 

تا جایی که حالت خمیری  اضافه کنید  را  و کره 
بکشید.  نایلون  را   35×25 قالب  کف  کند.   پیدا 
حلوای خرما را به دو قسمت تقسیم کنید. یک قسمت 
را وسط دو نایلون چرب شده پهن کنین و توی قالب 
بگذارید و جای خنک قرار دهید تا کمی سفت تر شود. 
مخلوط آرد و روغن را بین دو نایلون به اندازه قالب 

پهن کرده و درون قالب روی حلوا بگردانید.
قسمت دوم حلوا را هم  بین دو نایلون پهن کرده و 
روی الیه میانی بگذارید. چند ساعت درون یخچال 
بگذارید تا کاماًل منسجم شود. بعد به صورت لوزی 

برش بدهید. 

کوه بلندی بود که النه عقابی با چهار تخم، بر 
بلندای آن قرار داشت.

یک روز زلزله ای کوه را به لرزه در آورد و 
باعث شد که یکی از تخم ها از دامنه کوه به 

پایین بلغزد.
بر حسب اتفاق آن تخم به مزرعه ای رسید 

که پر از مرغ و خروس بود.
مرغ و خروس ها می دانستند که باید از این 
تخم مراقبت کنند و باالخره هم مرغ پیری 
داوطلب شد تا روی آن بنشیند و آن را گرم 

نگه دارد تا جوجه به دنیا بیاید.
یک روز تخم شکست و جوجه عقاب از آن 

بیرون آمد.
جوجه عقاب مانند سایر جوجه ها پرورش 
یافت و طولی نکشید که جوجه عقاب باور 
کرد که چیزی جز یک جوجه خروس نیست. 
او زندگی و خانواده اش را دوست داشت اما 
چیزی از درون او فریاد می زد که تو بیش از 

این هستی. تا این که یک روز که داشت در 
مزرعه بازی می کرد متوجه چند عقاب شد 
که در آسمان اوج می گرفتند و پرواز می 
کردند. عقاب آهی کشید و گفت: ای کاش 

من هم می توانستم مانند آنها پرواز کنم.
مرغ و خروس ها شروع کردند به خندیدن 
و گفتند: تو خروسی و یک خروس هرگز 

نمی تواند بپرد.
اما عقاب همچنان به خانواده واقعی اش که 
در آسمان پرواز می کردند خیره شده بود 

و در آرزوی پرواز به سر می برد.
سخن  رؤیایش  از  عقاب  که  موقع  هر  اما 
به  تو  رؤیای  که  می گفتند  او  به  می گفت 
حقیقت نمی پیوندد و عقاب هم کم کم باور 

کرد.
بعد از مدتی او دیگر به پرواز فکر نکرد و 
مانند یک خروس به زندگی ادامه داد و بعد 

از سالها زندگی خروسی، از دنیا رفت.

داستان جوجه عقاب ...

//

به کوشش سمیه نظری 

بز شاخ شاخی
یک بزه بود که شاخ می زد به هر چی

شاخ هاش تیز و دراز بود و پیچ پیچی

یه روز تو کوها پیدا کرد یک درخت

هی شاخشو زد به درخت بدبخت

درخته گفت نکن با من شاخ بازی

چه قدر به این دو تا شاخت می نازی

من رو سرم هزار تا شاخ دارم

از شاخه هام میوه بیرون می آرم

پرنده ها رو شاخه هام میشینن

تو سایه ی کنار پام میشینن

تو هم بشین خستگیتو در بکن

بعد با شاخات یه کار بهتر بکن
شاعر ناصر کشاورز

در دو تصویر زیر ده اختالف پیدا کنید

 رحلت پیامبر اخالق حضرت محمد و شهادت امام حسن 
و امام رضا )علیهم السالم( تسلیت باد

محمد پیامبری اخالق مدار 
حجت االسالم دکتر حسین سروش / امام جماعت حسینیه ثاراله

درسهای اخالقی

ادعاهای  مهمترین  از  یکی 
که  است  این  اصیل  مسلمانان 
اخالقی  آیین  یک  اسالم  دین 
است و مهمترین مسئله در اسالم 
اخالق  باالی  مراتب  به  رسیدن 
است و پیامبر گرامی اسالم نیز 
بعثت خود را در راستای همین 
»إّنما  می کند.  معرفی  هدف 
بعثت ألتّمم  مکارم  األخالق/ من 
برای اتمام مکارم اخالق مبعوث 

شدم« )نهج الفصاحه، ص 3۴5(.
اما آنچه که ابتدا درباره اخالقی 
بودن یک مکتب و آیین به ذهن 
می رسد، اخالق مدار بودن رئیس 
آن مکتب و دین است. سخن ما 
باید  و  است  اسالم  دین  درباره 
به  اکرم)ص(  پیامبر  شود  معلوم 
برای  خداوند  رسول  عنوان 
در چه  اخالقی،  دین  این  ابالغ 

مرحله ای از اخالقیات قرار دارد.
برای شناخت هرچه بهتر باید به 
پیامبر)ص(  که  رفت  سراغ کسی 
می شناسد.  وجه  بهترین  به  را 
نهج البالغه  در  امیرالمؤمنین)ع( 
اینگونه  اسالم)ص(  پیامبر  درباره 
اللَُّه  َقَرَن  »َلَقْد  که:  می فرماید 
بِِه )ص( ِمْن َلُدْن َأْن َکاَن َفِطیمًا 
َأْعَظَم َمَلٍک ِمْن َماَلئَِکِتِه َیْسُلُک بِِه 
َطِریَق اْلَمَکاِرِم َو َمَحاِسَن َأْخاَلِق 
اْلَعاَلِم َلْیَلُه َو َنَهاَره«)نهج البالغه، 
خطبه ۱92(  یعنی از زمانی که 
پیامبر در کودکی قابلیت تربیت 
پیدا کرد خداوند یکی از مالئکه 
خود را مأمور تربیت او کرد. تا 
امیرالمؤمنین)ع(  کالم  اینجای 
معلوم می شود مأموریت آن ملک 
تعلیم  نه  و  بوده  پیامبر  تربیت 
ایشان، زیرا تعلیم امری مقطعی 
است ولی تربیت در طول زمان 
حاصل می شود. پس حضور آن 
فرشته نزد پیامبر مداوم بوده و امر 

تربیت پیامبر در طول زمان اتفاق 
افتاده تا ایشان بتواند به جایگاه 

نبوت برسد.
نکته دیگری که در کالم حضرت 
این  گرفته  قرار  اشاره  مورد 
الهی  فرشته  وظیفه  که  است 
مباحث  نه  پیامبر  تربیت  برای 
اعتقادی بوده و نه آموزش علوم 
پیامبر  بلکه  دیگری!  چیز  نه  و 
باید از نظر اخالقی مورد تربیت 
ُمبّلغ  بتواند  تا  می گرفته  قرار 
محور  اخالق  آیین  و  دین  یک 
باشد. سؤالی که در اینجا مطرح 
می شود این است که این اخالقی 
که پیامبر )درود خداوند بر اوباد( 
به آن تربیت شده چگونه اخالقی 
است؟ آیا اخالق فردی و رسیدن 
شبیه  است؟  معنوی  سلوک  به 
آنچه در خلوت ایشان با خدا در 
تعبیر  می افتاد.  اتفاق  حرا  غار 
فرمودند:  که  امیرالمؤمنین)ع( 
َو  اْلَمَکاِرِم  َطِریَق  بِِه  »َیْسُلُک 
یعنی  اْلَعاَلِم«  َأْخاَلِق  َمَحاِسَن 
آن فرشته الهی پیامبر)ص( را به 
تربیت  عاَلم  در  اخالق  مکارم 
این  می دهد  نشان  می نمود، 
تربیت ربطی به عبادت و بندگی 
و سجده های طوالنی و ذکرها و 
شب زنده داری ندارد. بلکه مربوط 
یکدیگر  با  انسان ها  ارتباط  به 
مرحوم  که  همانطور  می شود. 
آیه  ذیل  نیز  طباطبایی  عالمه 
شریفه » َوإِنََّک َلَعَلی ُخُلٍق َعِظیٍم/ 
و تو اخالق عظیم و برجسته ای 
نکته  همین  به   )۴ داری«)قلم، 
اشاره فرموده که با توجه به سیاق 
عظیم  اخالق  این  قبل،  آیات 
پیامبر)ص( که مورد ستایش قرار 
گرفته، مربوط به اخالق اجتماعی 
و در تعامل و ارتباط با افراد جامعه 
 « می فرماید:  ایشان  می باشد. 

فی  چند  هر  شریفه  آیه  این  و 
ُحسن  به خودى خود  و  نفسها 
خلق رسول خدا)ص( را می ستاید، 
و آن را بزرگ می شمارد، لیکن با 
در نظر گرفتن خصوص سیاق، 
پسندیده  اخالق  خصوص  به 
اخالقی  دارد،  نظر  اجتماعیش 
که مربوط به معاشرت است، از 
قبیل استوارى بر حق، صبر در 
مقابل آزار مردم و خطاکاریهاى 
آنان،  از  اغماض  و  و عفو  اراذل 
امثال  و  تواضع  مدارا،  سخاوت، 
اینها«)ترجمه تفسیر المیزان، ج 

۱9، ص 6۱9(.
دین  یک  که  اسالم  نتیجه  در 
اخالقی است، برای اتمام اخالق 
نیک  اخالق  به  مردم  دعوت  و 
فرستاده شده و برای انجام این 
مهم نیز پیامبری مبعوث شده که 
خود از طرف خدا تحت تعلیم و 
تربیت اخالقی قرار گرفته است 
تا بتواند به بهترین وجه رسالت 
خود را به انجام برساند. امید که 
ما مسلمانها نیز با تأسی به پیامبر 
رحمت و فرامین اخالقی الهی، 
نیک  اخالق  و  آداب  به  را  خود 

الهی مزین سازیم.

منابع:
۱- قرآن

2- نهج البالغه، تصحیح صبحی 
صالح

)مجموعه  الفصاحه  نهج   -3
رسول  حضرت  قصار  کلمات 
صلی الله علیه و آله(، پاینده، ابو 

القاسم،  دنیاى دانش،  تهران 
المیزان،  تفسیر  ترجمه    -۴
محمدحسین،  طباطبایی، 
جامعه  باقر،  محمد  موسوى، 
مدرسین حوزه علمیه قم،۱37۴ 
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کافه ادبیات
 به کوشش فاطمه زردشتی نی ریزی

پیغمبر   نگاه تو...

دکتر آرزو حقیقی

هرچند خاطرم ز تو قدری مکدر است
دیدار تو معادل قند مکرر است

ایمان به چشم های تو دارم هنوز هم
پیغمبر  نگاه تو... افسوس! کافر است

گفتی: »اگرغزل غزل آشتی شود
بخشیدن دوباره برایم میسر است؟«

من با هوای شعر و غزل زنده ام هنوز
تک بیت دست های تو، دیوان و دفتر است

رفتم پری شوم! پری خانه ات... چه سود؟!
این قصه را تمام جهان پاک از بر است

باید به فصل تازه  ی قلبم بکارمت
سوگند می خورم خود این عشق نوبر است

*****
پروانه وار دور تو می گردد عاقبت

مرغ دلم اگرچه که بی بال و بی پر است

 غلط های متداول در زبان فارسی
از دیدگاه استاد حسن عمید

قدمت:  قدمت به معنی سابقه و پیشینه و دیرینگی به ضم 
قاف است )ُقدمت(، اغلب به کسر قاف تلفظ می کنند)ِقدمت( 

که غلط است.

قطعه: قطعه به معنی حصه و پاره چیزی به کسر قاف است 
)ِقطعه(. اغلب به فتح قاف تلفظ می کنند )َقطعه( که غلط 

است.

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

تهران: انتشارات کتابخانه گوتنبرگ، صص ۱23 و ۱2۴.

یک فنجان شعر

زین قند پاریس

اکفه کتاب 

نویسنده: رضا امیرخانی
انتشارات: افق

تعداد صفحات: 200
ره ش(  نویسنده  نگارش  )به  َرِهش 
رمانی به زبان فارسی است که در سال 
۱397 جایزه  اثر برگزیده بخش رمان 
و داستان بلند یازدهمین دوره  جایزه 
ادبی جالل آل احمد و نیز بخش ادبیات 
سی  و ششمین کتاب سال جمهوری 

اسالمی را از آن خود کرد.
معنای  به  هم  )ره ش(،  کتاب  عنوان 

رهیدن و هم عکس واژه  شهر است.
زن  که  است  قرار  این  از  داستان 
میانسالی به نام لیا با همسر و فرزند 
کوچکش ایلیا در البه الی برجهای سر 
به فلک کشیده  تهران در خانه  موروثی 
پدر لیا زندگی می کنند. پسر کوچک 
خانواده بیمار است و مشکل تنفسی 
شهردار  معاون  لیا  همسر  عال،  دارد. 

است.
لیا که خود معماری خوانده است به 
دلیل مریضی فرزندش در خانه مانده 
آلودگی  از  ناشی  ایلیا  بیماری  است. 
تهران است. رمان ماجرای زندگی لیا و 
ایلیا و عال در تهران است با همه  برج ها 
و آلودگی ها و مسایل و مشکالت. رمان 

رهش را زن داستان لیا روایت می کند.
صمیمانه   و  عاطفی  ارتباطات 
این  که  همسایه ها  و  هم محله ای ها 
روزها از بین می رود و دود و آلودگی 
که شهر را در خود می بلعد و صدماتی 
که به نسل جدید وارد می کند، همه 
میان  از  که  هستند  موضوعاتی  از 
سطرهای کتاب رهش در یک داستان 

بیان شده است.
به گفته امیرخانی:

این اثر یک رمان معمارانه است و در آن 
بیشتر دارم سراغ واکاوی این مسئله 
می روم که چه اتفاقی برای شهر در حال 

رخ دادن است. به نظرم در دنیا شهرهای 
بزرگ الگوهای توسعه متفاوتی دارند. 
به  معمواًل  بزرگ  توسعه شهرهای  از 
عنوان عبرت بزرگ یا عبرت منفی یاد 
می کنند. مثاًل در آمریکا شهری مانند 
اما  داشته  بزرگی  توسعه  لس آنجلس 
همه آن را شهر از دست رفته معرفی 
آمریکا  شهردارهای  همه  می کنند. 
هم می دانند که نباید شهرشان مانند 
مسئله  ایران  در  شود.  لس آنجلس 
تا  تهران  مثل  است. شهری  برعکس 
این اندازه که می بینیم بزرگ می شود، 
طرف  از  و  می کند  پیدا  هوا  آلودگی 
دیگر همه شهرهای دیگر کشور هم 
سعی دارند مثل تهران شوند. امیرخانی 
افزود: من برای تهران راه حلی ندارم اما 
می توانم فکر کنم که مشهد، شیراز و 
اصفهان نباید مثل تهران می شدند که 
شدند و می دانم شهری مثل کاشان 
نباید قطعًا مثل تهران شود و در حال 

تبدیل شدن است.
متن زیر برگرفته از کتاب است:

جانباز  با  من  فرزند  دارد  فرقی  چه 
دیده  آسیب  جنگ  در  که  شیمیایی 
با رزمنده  داوطلب  است؟ حاال گیرم 
یکی نباشد. چه تفاوتی دارد با کودک 
حلبچه ای؟ عال که می رود و در سمینار 
گردن  چفیه  شیمیایی  آسیب های 
می اندازد و به جانبازان، روی سن سالن 
شهرداری گل می دهد، نباید به ایلیا هم 

گل بدهد؟

شهِر      وارونه ی 
وارونه

برگی از تاریخ

در پایان سال ۱337 )5 مارس ۱959( پیمان 
 Mutual Defence( متقابل  دفاع 
آمریکا  و  ایران  میان   )Agreement
بسته شد. این پیمان در آن شرایط در مردم 
این احساس را به وجود آورد که کشورشان 
گام  تنها  است.  شده  آمریکا  نشانده  دست 
دولت برای رویارویی با این وضع باب کردن 
در  مثبت«  »ناسیونالیسم  اصطالح سیاست 
برابر سیاست »موازنه منفی« بود که به دکتر 
مصدق و پیروان او نسبت می دادند. چند سال 
بعد آمریکا اصرار نسنجیده ای کرد که همه 
کارکنان وابسته به هیئت مستشاران نظامی 
آمریکایی و خانواده آنان که در چهارچوب 
می زیستند،  ایران  در  متقابل  دفاع  پیمان 
و  شده  بهره مند  دیپلماتیک  مصونیت  از 
نباشند.  ایران  دادگاه های  در  تعقیب  قابل 
این قرارداد که با زحمت فراوان در ۱3۴3 به 
برپا کرد.  افتضاحی  پارلمان رسید،  تصویب 
کاپیتوالسیون  به  بازگشت  را  آن  بسیاری 
سستی  و  آمریکایی  سلیقگی  کج  خواندند. 
ایرانی دست به دست هم دادند و سیاست 
جلب پشتیبانی نظامی آمریکا را که در شرایط 
آن زمان پایه های درستی داشت، بیهوده بی 
آبرو کردند. از همان هنگام به تدریج حمله 
مخالفان به خصوص آیت الله خمینی در میان 
مردم پشتیبان پیدا کرد. علت کوتاه آمدن 
نظامی  کمک  آمریکاییان  که  بود  این  شاه 
خود را موکول به تصویب این قرارداد کردند 
تهدیدی  که  هنگامی  می دانستند  نیک  و 

متوجه آرزوها و خواب و خیال شاه درباره 
ارتش شود، توان هرگونه مقاومت از او سلب 
نزدیکی  سیاست  این  موازات  به  می گردد. 
بهبود  راه  به غرب، گامهای دو دالنه ای در 
روابط با شوروی برداشته شد و در سال ۱337 
مذاکراتی میان دو کشور برای بستن قرارداد 
عدم تعرض دراز مدت به عمل آمد. عقد پیمان 
دفاع متقابل ایران و آمریکا نه تنها موجب قطع 
این مذاکرات شد، بلکه دوران بسیار تیره ای 
را در روابط ایران و شوروی به وجود آورد. 
اعالم یک جانبه ایران در 2۴ شهریور ۱3۴۱ 
از  خودداری  درباره   )۱962 سپتامبر   ۱5(
دادن اجازه ایجاد پایگاه موشکی به هر کشور 
بیگانه، به این تیرگی روابط پایان داد و از هر 
دو سو کوشش شد با گسترش روابط اقتصادی 
فضای دوستانه تری به وجود آید. چند سال بعد 
در سفر شاه به شوروی، سران دو کشور درباره 
فروش گاز و خرید کارخانه های ذوب آهن و 
ماشین سازی به توافق رسیدند. در همان سفر  
دوباره شاه به فکر افتاد که داستان قرارداد عدم 
تعرض میان دو کشور را زنده کند، ولی َعَلم 
که همراه او بود هشدار داد بهتر است همین 
برنامه های همکاری اقتصادی را که توافق شده 
است هضم کنند و ابتکارهای سیاسی تازه به 
زمان دیگری موکول شود، وگرنه ممکن است 
نگرانی متحدان غربی  چنین عملی موجب 
ایران گردد. شاه به خوبی از واکنش مساعد 
مردم نسبت به چنین سیاستی آگاه بود و 
اقتصادی  وابستگی  افزایش  داشت  اعتقاد 

ایران و شوروی ضامن صلح میان دو کشور 
است. بعدها نیز در گفتگوهای خصوصی بارها 
یادآور می شد که شاه لوله گاز ایران - شوروی 
بیش از استقرار چندین لشکر در مرز دو کشور، 
به آسودگی خیال او از سوی همسایه شمالی 
کمک می کند. چند سال بعد ایران به خرید 
اسلحه از شوروی دست زد که اگرچه به هیچ 
رو مورد نیاز نبود، اما به گمان شاه می توانست 
برنامه های  از  نگرانی شوروی  از  از یک سو 
تسلیحاتی ایران بکاهد، و از سوی دیگر جلوی 
نزدیکی فزاینده روابط شوروی و عراق را بگیرد. 
ولی در این زمینه هرگز کامیاب نشد و شوروی 
سخت  بارزانی  کردهای  به  ایران  کمک  با 
مخالف بود و از این گذشته نتیجه گسترش 
نظامی ایران را درگیری این کشور با رژیم های 
طرفدار خود می دانست که نمونه آن مداخله 
ارتش ایران در عمان و رویارویی با شورشیان 
ظفار و یمن جنوبی بود. این جریانات باعث 
فراز و نشیب هایی در روابط ایران و شوروی شد 
و یک بار در سفر کوتاهی که شاه به شوروی 
کرد گفتگوی بسیار تندی میان او و برژنف 
صورت گرفت. با این همه، روی هم رفته روابط 
خوب دو کشور - به رغم این گونه اختالفها و 
بدگمانی دائمی متقابل - تا پایان شاهنشاهی 

ادامه یافت.
ادامه دارد

برگرفته جستارگونه ای از:
عالیخانی، علی نقی )۱393( یادداشتهای َعَلم، جلد 

اول، تهران: کتاب سرا، صص 88    و 89

سالهای واپسین حکومت شاهنشاهی

کج سلیقگی آمریکایی و سستی ایرانی
بخش دوازدهم

ویژه  طنز نی ریزان فارس

سال ششم / شماره:  273

قیمت: 2 قرون

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

بازگشت بی
تنظیم 
کارخاَنه

َیکی از موشکالت َوالیات مختلف در دونیا، عمل نکردن 

اربابان آنها بی وعَده و وعیدهای خود است. حاال َچه َدولتی 

باشد که انتخاب شود، َچه حکومتی که بی زور سر کار َبیاید.

َیک مرتَبه َنظاره َمی کونی َچه َمی خواستی و َچه شد! حتی 

پیش خود گفَته َمی کونی خاک بر سرمان؛ همان قبلی که 

بهتر بود...

نظیر این بدقولی را َمی توان در حکومت طالیبان َنظاره 

کرد. پیدرسوخته ها انگار ریست شده و بی تنظیم کارخاَنه 

برگشته اند.

هی ما گفَته َمی کردیم آنها همان طالیبان قدیم و گرگی در 

َلباس گوسفندند؛ دونیا قبول َنمی کرد.

حاال َنظاره کونید َچه چیزهایی را حرام َبکرده اند؛ موسیقی 

و آواز، نقاشی، مکتب رفتن دختران، شلوار قیرمز، آستین 

کوتاه و ....

تازه گفَته کرده اند موجازات اعدام و قطع عضو را َمی خواهند 

از سر َبگیرند و در مأل عام اجرا کونند.

مردم َوالیت ایران هم ناشکرند؛ بی نظر شما این بدَقولی ها 

بدتر است یا بد َقولی ارباب شما که فقط باعث َگرانی و تورم 

َمی شود؟ َچه اهمیتی دارد که برنج کیلویی ۴5 َهزار تومانی 

َبخورید یا گردوی دانه ای دو َهزار تومانی بشکنید؟

خدا را شکر کونید که تنتان سالم است و بی خاطر َیک 

َسَرک  و  کوچه  در  نقاشی  و  موسیقی  یا  کوتاه  آستین 

)خیابان( شالَقتان َنمی زنند. خدا سالمتی دهد؛ واال...

نجیب

ماجراهای️تبعه️موجاز

️ب️یبی ماجراهای️من️و
دختر بیشین آسون، تا بخُتت 

بیَیره شاه خراسون...
هنوز درست و حسابی وسایلمان را روی 
نکرده  چاق  نفسی  و  نگذاشته  زمین 

بودیم که بی بی گفت:
- گالب عکِسی سرآسیو ِر بفرس...

- بی بی جان بذا  لباسامونو عوض کنیم، 
بشینیم چشم...

- الزم نکرده االن بفرس...
- بی بی یه چن لحظه صبر کنی االن 

می فرستم...
بی بی صدایش را بلند کرد...

- دختر وختی میگم االااااااان، ینی هی 
حاال.

- چه عجله ای داری بی بی؟ گالب به 
روت، یه دسشویی برم بیام میفرستم 

دیگه...
بی بی بدون اینکه حرفی بزند بلند شد و 

گوشی را از توی کیفم برداشت...
- اصن من ناَفمم با تو حرف می زنم، 
خوُدم میفرسم... گفتی بویه اول چکار 

کنی؟ تیک بزنی؟
منو  گوشی  که  شما  جان  بی بی   -
برداشتین ولی باید بگم برداشتن گوشی 

بقیه اصاًل کار درستی نیس. 
- ُخبه، ُخبه، تو دیه نیخوا ُدُرس غلطه 
یاد من بیدی. میگی بویه اَ کدوم راه برم 

تو عکسا؟
مسیر را که نشانش دادم بی بی خیره شد 

به عکسهای من...
ایناِر کی گرفتی؟ ای دخترو  - گالب 
ننته  وازه؟ وووووی؟ ای  کیه ولِنگ و 
ایطو تیپ زده انگا دختِری چارده ساله 

ویسیده َپلو پسُرم عکس گرفته؟ 
نگاهش کردم...

- بی بی جون، قرار شد فقط عکسای 
من  نظر  به  بفرستینا،  رو  سرآسیاب 
شاید  نیس...  درستی  کار  کارتون  که 

عکسای من خصوصی باشه...
- تو غلط کردی که عکسات خصوصی 

باشه...
از عکس ها آمد بیرون و رفت توی پیام ها 

و شروع کرد به خواندن پیام های من...
»سالم گالب قشنگم، دیر کردی، پس 

کی میای؟«
چشم هایش را ریز کرد و خیره شده به 

من...
- ای کیه بَرت پیام فرسیده؟ ها؟

دست دراز کردم که گوشی را بگیرم که 
بی بی دستش را عقب کشید...

- بی بی خیلی کارتون بده ها، همونطور 
که گفتم گوشی هرکسی شخصیه مث 

مسواک...
- مسواک؟ َیی مسواکی ُنشوُنت بدم که 

خوُدت حظ کنی!
- چی می گی بی بی؟ اصاًل بده خودم 

برات می فرستم...
- الزم نکرده، اصاًل من عکس نیخوام، 

من بویه بَفمم تو گوشی تو چه خَوره...
- ینی چی بی بی چه خبره؟ مگه قرار 

بوده چه خبر باشه؟
قشنگم  گالب  نوشته  برت  که  ای   -
کیه؟ ها؟ آخه تو کجات قشنگه؟کیه 
اُزت  دره گوُلت میزنه؟ ها؟ کیه ماخا 

سوراستفاده کنه؟ ها؟
- چی داری میگی بی بی؟ شما که پیام 
رو خوندین، باالشم میخوندین ببینین 

کی فرستاده دیگه...
بی بی نگاهی به صفحه ی گوشی کرد...

- پروانه؟ الکی نوشتی پروانه که رد گم 
کنی، ها؟ خیال کردی من ای مواِر تو 
آسیو سفید کردم، ها؟ دختر واال ای کارا 
آخر و عاقبت نَدره. اَ هو قدیمم گفتن 
دختر بیشین آسون، تا بخُتت بیَیره شاه 

خراسون...
- بی بی چی داری می گی؟ چه ربطی 

داره اصاًل...
- حاال وختی بری بوات زنگ زدم گفتم 
بیاد اینجا تکلیف توِر روشن کنه خوُدت 

میَفمی...
- ای بابا، چی می گی بی بی؟ اصاًل نیازی 
به این کارا نیس. بیا شماره  پروانه رو من 

میگیرم خودت ببین دختره یا پسر...
شماره  پروانه را گرفتم و گوشی را دادم 

دست بی بی...
بی بی بعد از اینکه با پروانه صحبت کرد 

نفس عمیقی کشید و گفت:
- خیِل خو، اشتوا پیش میا...

صفحه    روی  رفت  چشمش  دوباره 
گوشی و پیام ها...

- ویسا بینم ای که نوشته گالب جون 
دیشب چرا نیومدی پیاده روی کیه؟؟؟ 

هااااااا؟؟؟؟!

گالبتون

حکایتهای️ُقلمراد

پسماند  سازمان  مدیرعامل 
شهرداری تهران گفته:

مخازن زباله را قفل دار می کنیم تا 
زباله گردها نتوانند زباله بردارند!

*****
فکر کنم با این روش شگفت انگیز، 
دیگر شاهد زباله گرد در سطح کشور 
نخواهیم بود. به همین آسانی. یعنی 
با یک قفل ناقابل، مشکل زباله گردی 
در مملکت قابل حل است. الزم هم 
نیست جلسه بگیریم و سمینار برگزار 
طرفی،  از  بگذاریم.  بودجه  و  کنیم 
زباله گرد  فیلم  و  عکس  هی  ملت 
واویال سر  آه و  منتشر نمی کنند و 
آسیاب دشمن  به  و آب  نمی دهند 

نمی ریزند. 
خب مشکل با یک اقدام ضربتی حل 

شد.
از این نمونه زیاد داریم.

خودروسازان  از  حمایت  برای   -۱
داخلی که محصوالتشان روی دست 
خارجی  خودرو  ورود  جلو  نماَند، 
را  مملکت  درهای  و  می گیرند  را 
می بندند. خودروساز داخلی هم یک 
بازار پر و پیمان و چرب و چیلی در 
اختیار دارد که همه خودروهای خود 
را پیش فروش کند و پولش را به روز 

بگیرد.
تازه کیفیت و آپشن و سلیقه مشتری 
هم کشک می شود و مردم می آیند 

باال  هم  کول  و  سر  از  التماس  با 
می روند و توی سر و کله هم می زنند 
و ثبت نام می کنند و پراید می خرند 
هم  اگر  هستند.  هم  خوشحال  و 
دستگاه پخش و زه روی در نداشت 
وقتی  آدم  باالخره  نیست.  مشکلی 
سوار خودرو ۱20 میلیونی می شود 
خیلی حال می دهد و احساس ثروت 

می کند.
با این روش ساده یعنی بستن درهای 
تیراژ  باالترین  به  پراید  مملکت، 

تولید خودرو در خاورمیانه می رسد.
مگر ما نمی خواستیم در منطقه اول 
باشیم. خب در این یک مورد فعاًل 

اولیم.
2- برای مبارزه با پدیده خودکشی، 

و  ریشه یابی  به  نیاز 

اشتغال زایی و از این کارهای پرخرج 
و دیربازده نیست. فقط انتشار اخبار 
خب  می شود.  ممنوع  خودکشی 
وقتی هیچکس نفهمد و اعتراضی هم 
نکند، خودبه خود مشکل حل است 
و آمار پایین می آید. حاال چهارتا هم 
می زنیم  می خورند،  قرص  می روند 
که  مشکلی  مسمومیت،  آمار  جزو 

نیست.
3- برای واکسیناسیون کرونا، اول 
در بوق و کرنا می کنیم که همه صبر 
می سازیم.  واکسن  داریم  ما  کنند 
نه یکی و دوتا که 7-6 تا. بعد اعالم 
می کنیم کشورهای خارجی در صف 
خرید واکسن ایرانی هستند. بعد که 
دیدیم نمی شود، کارشناس و خط 
تولید و کارگر را از خارج می آوریم 
ایرانی!  واکسن  تا 

بسازیم.  

البته  مدیریتی  شیوه  این   -۴
اختصاص به مسئوالن زحمت کش 

و الیق ندارد. 
خدا اموات شما را غریق رحمت خود 
کند، مادر خدابیامرز و نازنینم یک 
مقداری دست و پاچلفتی بود و خانه 
ما هیچ وقت تمیز و مرتب نمی شد. 
مهمان  ما  برای  می خواست  وقتی 
بیاید، حوصله اش نمی شد جارو بزند 
و همه آشغالها را می کرد زیر فرش، 
می کشید  دست  هم  مقداری  یک 
تا آشغالهای ریز  روی سطح فرش 
بروند زیر تار و پود قالی. بعد دِر اتاق 
انباری را باز می کرد و هرچیزی به 
دستش می رسید از جوراب و لباس 
کثیف تا قابلمه و اتو و اسباب بازی 
و کتاب و دفتر و حتی وافور و منقل 
آغاجان را پرت می کرد داخل اتاق و 

در را می بست و قفل می کرد.
ما هم تا وقتی مهمان حضور داشت، 
اجازه باز کردن دِر آن اتاق کذایی 
از  دائم  هم  مهمانها  نداشتیم.  را 
کدبانوگری مادر تعریف می کردند. 
امان از وقتی که آنها می رفتند، ما 
باید ۴-3 روز می گشتیم تا وسایلمان 

را پیدا کنیم.
خدا اموات ما و همه مسئوالن خدوم 
فاتحه  بیامرزد  را  زحمت کش  و 

مع الصلوات.

️ُقلمراد امضاء:

خدا اموات ما و مسئوالن را بیامرزد 
فاتحه مع الصلوات
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زندگی شاد

سنجش سطح توسعه یافتگی آدمیزاد
به انتخاب شیربان اتابکی

️درس ١
انسان های بزرگ زودتر از دیگران سالم 

می دهند.
انسان های متوسط در سالم کردن عجله 

ای ندارند.
انسان های کوچک اما منتظرند دیگران 

به آنها سالم کنند.
️درس ٢

انسان های بزرگ اول فکر می کنند، بعد 
حرف می زنند. 

انسان های متوسط اول حرف می زنند، 
بعد فکر می کنند.

انسان های کوچک اصاًل فکر نمی کنند.
️درس ٣

انسان های بزرگ انتقادپذیرند.
انسان های متوسط انتقاد گریزند.

انسان های کوچک انتقاد ستیزند. 
️درس 4

را  خود  اشتباهات  بزرگ  انسان های 
جبران می کنند.

را  خود  اشتباهات  متوسط  انسان های 
تکرار می کنند.

انسان های کوچک اصاًل قبول ندارند که 
اشتباه می کنند. 

️درس 5
انسان های بزرگ به فکر حفظ جایگاه 

دیگران هستند.
انسان های متوسط فقط به فکر حفظ 

جایگاه خود هستند.
انسان های کوچک به فکر نابودی جایگاه 

دیگران هستند. 
️درس 6

انسان های بزرگ به فکر رضایت خداوند 

هستند.
انسان های متوسط به فکر رضایت مردم 

هستند.
انسان های کوچک به فکر رضایت خود 

هستند. 
️درس 7

انسان های بزرگ خواسته های دیگران را 
تأمین می کنند.

خواسته های  متوسط  انسان های 
خودشان را تأمین می کنند. 

انسان های کوچک خواسته هایشان را به 
دیگران تحمیل می کنند. 

️درس 8
حقوق  احقاق  برای  بزرگ  انسان های 

دیگران می کوشند. 
اثبات حقوق  برای  انسان های متوسط 

خود تالش می کنند. 
کردن  ضایع  در  کوچک  انسان های 

حقوق دیگران پافشاری می کنند. 
درس 9

انسان های بزرگ کارشان را خوب انجام 
می دهند، اگرچه تشویق نشوند. 

تشویق،  شرط  به  متوسط  انسان های 
کارشان را خوب انجام می دهند.

انسان های کوچک اما تا تنبیه نشوند، 
کارشان را درست انجام نمی دهند. 

️درس ١0
انسان های بزرگ انرژی فراوانی به شما 

می دهند.
انسان های متوسط نه انرژی می دهند و 

نه انرژی می گیرند. 
انسان های کوچک اما انرژی فراوانی از 

شما می گیرند. 

شبکه های اجتماعی
/ عشق، درون دیگران نیست، بلکه 
احساس  آن  ما  ماست.  خود  درون 
این که  برای  ولی  مي کنیم،  بیدار  را 
داریم.  نیاز  دیگران  به  شود،  بیدار 
دنیا تنها زمانی براي ما معنا دارد که 
بتوانیم کسی را برای شرکت دادن در 

هیجاناتمان بیابیم. )پائولو کوئلیو(

تصمیم  زنان  اگر  کنید  فکر   /
می گرفتند که خودشان را همینگونه که 

هستند دوست بدارند، در این حالت چند 

تجارت از رده خارج می شد؟ تجارتهایی 

که از نفرت زن به خودش درآمد کسب 

می کنند.

/ در روابط چسبنده نباشید. باور 
را  چیزی  نمی تواند  کس  هیچ  کن 
تمام  و  بگیرد  تو  از  توست  مال  که 
دنیا، نمی توانند چیزی را که مال تو 

نیست برایت حفظ کنند!

/ آدلر، روانشناس اتریشی، به بیماران 
افسرده خود می گفت: اگر به این نسخه 

عمل کنید ظرف ۱۴ روز معالجه می شوید: 

هر روز یک نفر را خوشحال کنید.

بلد  تا کسی کاری رو  / همونطور که 
که  کسی  بده،  انجامش  نمیتونه  نباشه 
محبت ندیده باشه نمیتونه محبت کنه و 

دوست داشته باشه ... حتی خودشو
و  را  آنها  که  بدهیم  نشان  بچه ها  به 
آنها  جلوی  داریم.  دوست  را  خودمان 
نشان  ولی  نکنیم.  بدگویی  خودمان  از 
برای  تالشیم  در  همواره  که  بدهیم 
الگوی  بی شک  ما  کاستی هایمان.  رفع 

بچه هایمان هستیم.

زن  هرکس  انگلیسی:  ضرب المثل   /
هم  شادى  زندگی  باشد،  داشته  شاد 

خواهد داشت...
نکته این که: زن شادی را از مرد می گیرد 

و بین اعضای خانواده پخش می کند...

/ مراحل تبدیل یک آرزو به واقعیت:
بشه،  تعیین  تاریخ  براش  که  آرزو  یه 

میشه هدف
یه هدف که به مراحل کوچکتر تبدیل بشه، 

میشه برنامه
با عمل همراه بشه، میشه  برنامه که  یه 

واقعیت 

یادگاران

جمعی از نی ریزی ها در 
سفر حج/بین مکه و مدینه  

سال 1380
اسامی:

امام جمعه  ۱- آیت اله سید محمد فقیه 
مسعودی  علی اصغر  دکتر   -2 نی ریز 
)نماینده پیشین مجلس( 3- زنده یاد اکبر 
تمنادار ۴- زنده یاد محمدحسین تدبیری 
5- ناصر پهلوان 6- سید ضیاءاله طغرایی 

7-زنده یاد خیراله علیمردانی 8- دیلمی 
9- حسن خامسی ۱0- اسکندر فایض

با تشکر از جناب آقای  سید 

ضیاءاله طغرایی که عکس را در 

اختیار ما قرار دادند

بچه ها سالم





حلوای خرمای مجلسی
راضیه یزدی نژاد / مدرس آشپزی

آشپزباشی

خرمای  چرخ کرده: ۱.5 کیلو
آرد گندم: ۴ لیوان

روغن جامد: ۱50 گرم / کره: ۱00 گرم 
زنجبیل و دارچین و هل به دلخواه

آرد را روی حرارت کم تفت بدهید تا بوی خامی 
این  از  بعد  ساعت  یک  حدود  شود.  گرفته  آن 
 زمان، روغن را اضافه کرده و خوب مخلوط کنید. 
با نصف کره،  را جدا کرده  یک سوم آرد و روغن 
خرما، پودر دارچین و زنجبیل و کمی هل مخلوط 
 کنید تا جایی که حلوا کاماًل لطیف و یکدست شود. 
بگذارید  حرارت  روی  را  آرد  باقیمانده  سوم  دو 

تا جایی که حالت خمیری  اضافه کنید  را  و کره 
بکشید.  نایلون  را   35×25 قالب  کف  کند.   پیدا 
حلوای خرما را به دو قسمت تقسیم کنید. یک قسمت 
را وسط دو نایلون چرب شده پهن کنین و توی قالب 
بگذارید و جای خنک قرار دهید تا کمی سفت تر شود. 
مخلوط آرد و روغن را بین دو نایلون به اندازه قالب 

پهن کرده و درون قالب روی حلوا بگردانید.
قسمت دوم حلوا را هم  بین دو نایلون پهن کرده و 
روی الیه میانی بگذارید. چند ساعت درون یخچال 
بگذارید تا کاماًل منسجم شود. بعد به صورت لوزی 

برش بدهید. 

کوه بلندی بود که النه عقابی با چهار تخم، بر 
بلندای آن قرار داشت.

یک روز زلزله ای کوه را به لرزه در آورد و 
باعث شد که یکی از تخم ها از دامنه کوه به 

پایین بلغزد.
بر حسب اتفاق آن تخم به مزرعه ای رسید 

که پر از مرغ و خروس بود.
مرغ و خروس ها می دانستند که باید از این 
تخم مراقبت کنند و باالخره هم مرغ پیری 
داوطلب شد تا روی آن بنشیند و آن را گرم 

نگه دارد تا جوجه به دنیا بیاید.
یک روز تخم شکست و جوجه عقاب از آن 

بیرون آمد.
جوجه عقاب مانند سایر جوجه ها پرورش 
یافت و طولی نکشید که جوجه عقاب باور 
کرد که چیزی جز یک جوجه خروس نیست. 
او زندگی و خانواده اش را دوست داشت اما 
چیزی از درون او فریاد می زد که تو بیش از 

این هستی. تا این که یک روز که داشت در 
مزرعه بازی می کرد متوجه چند عقاب شد 
که در آسمان اوج می گرفتند و پرواز می 
کردند. عقاب آهی کشید و گفت: ای کاش 

من هم می توانستم مانند آنها پرواز کنم.
مرغ و خروس ها شروع کردند به خندیدن 
و گفتند: تو خروسی و یک خروس هرگز 

نمی تواند بپرد.
اما عقاب همچنان به خانواده واقعی اش که 
در آسمان پرواز می کردند خیره شده بود 

و در آرزوی پرواز به سر می برد.
سخن  رؤیایش  از  عقاب  که  موقع  هر  اما 
به  تو  رؤیای  که  می گفتند  او  به  می گفت 
حقیقت نمی پیوندد و عقاب هم کم کم باور 

کرد.
بعد از مدتی او دیگر به پرواز فکر نکرد و 
مانند یک خروس به زندگی ادامه داد و بعد 

از سالها زندگی خروسی، از دنیا رفت.

داستان جوجه عقاب ...

//

به کوشش سمیه نظری 

بز شاخ شاخی
یک بزه بود که شاخ می زد به هر چی

شاخ هاش تیز و دراز بود و پیچ پیچی

یه روز تو کوها پیدا کرد یک درخت

هی شاخشو زد به درخت بدبخت

درخته گفت نکن با من شاخ بازی

چه قدر به این دو تا شاخت می نازی

من رو سرم هزار تا شاخ دارم

از شاخه هام میوه بیرون می آرم

پرنده ها رو شاخه هام میشینن

تو سایه ی کنار پام میشینن

تو هم بشین خستگیتو در بکن

بعد با شاخات یه کار بهتر بکن

شاعر ناصر کشاورز

در دو تصویر زیر ده اختالف پیدا کنید

 رحلت پیامبر اخالق حضرت محمد و شهادت امام حسن 
و امام رضا )علیهم السالم( تسلیت باد

محمد پیامبری اخالق مدار 
حجت االسالم دکتر حسین سروش / امام جماعت حسینیه ثاراله

درسهای اخالقی

ادعاهای  مهمترین  از  یکی 
که  است  این  اصیل  مسلمانان 
اخالقی  آیین  یک  اسالم  دین 
است و مهمترین مسئله در اسالم 
اخالق  باالی  مراتب  به  رسیدن 
است و پیامبر گرامی اسالم نیز 
بعثت خود را در راستای همین 
»إّنما  می کند.  معرفی  هدف 
بعثت ألتّمم  مکارم  األخالق/ من 
برای اتمام مکارم اخالق مبعوث 

شدم« )نهج الفصاحه، ص 3۴5(.
اما آنچه که ابتدا درباره اخالقی 
بودن یک مکتب و آیین به ذهن 
می رسد، اخالق مدار بودن رئیس 
آن مکتب و دین است. سخن ما 
باید  و  است  اسالم  دین  درباره 
به  اکرم)ص(  پیامبر  شود  معلوم 
برای  خداوند  رسول  عنوان 
در چه  اخالقی،  دین  این  ابالغ 

مرحله ای از اخالقیات قرار دارد.
برای شناخت هرچه بهتر باید به 
پیامبر)ص(  که  رفت  سراغ کسی 
می شناسد.  وجه  بهترین  به  را 
نهج البالغه  در  امیرالمؤمنین)ع( 
اینگونه  اسالم)ص(  پیامبر  درباره 
اللَُّه  َقَرَن  »َلَقْد  که:  می فرماید 
بِِه )ص( ِمْن َلُدْن َأْن َکاَن َفِطیمًا 
َأْعَظَم َمَلٍک ِمْن َماَلئَِکِتِه َیْسُلُک بِِه 
َطِریَق اْلَمَکاِرِم َو َمَحاِسَن َأْخاَلِق 
اْلَعاَلِم َلْیَلُه َو َنَهاَره«)نهج البالغه، 
خطبه ۱92(  یعنی از زمانی که 
پیامبر در کودکی قابلیت تربیت 
پیدا کرد خداوند یکی از مالئکه 
خود را مأمور تربیت او کرد. تا 
امیرالمؤمنین)ع(  کالم  اینجای 
معلوم می شود مأموریت آن ملک 
تعلیم  نه  و  بوده  پیامبر  تربیت 
ایشان، زیرا تعلیم امری مقطعی 
است ولی تربیت در طول زمان 
حاصل می شود. پس حضور آن 
فرشته نزد پیامبر مداوم بوده و امر 

تربیت پیامبر در طول زمان اتفاق 
افتاده تا ایشان بتواند به جایگاه 

نبوت برسد.
نکته دیگری که در کالم حضرت 
این  گرفته  قرار  اشاره  مورد 
الهی  فرشته  وظیفه  که  است 
مباحث  نه  پیامبر  تربیت  برای 
اعتقادی بوده و نه آموزش علوم 
پیامبر  بلکه  دیگری!  چیز  نه  و 
باید از نظر اخالقی مورد تربیت 
ُمبّلغ  بتواند  تا  می گرفته  قرار 
محور  اخالق  آیین  و  دین  یک 
باشد. سؤالی که در اینجا مطرح 
می شود این است که این اخالقی 
که پیامبر )درود خداوند بر اوباد( 
به آن تربیت شده چگونه اخالقی 
است؟ آیا اخالق فردی و رسیدن 
شبیه  است؟  معنوی  سلوک  به 
آنچه در خلوت ایشان با خدا در 
تعبیر  می افتاد.  اتفاق  حرا  غار 
فرمودند:  که  امیرالمؤمنین)ع( 
َو  اْلَمَکاِرِم  َطِریَق  بِِه  »َیْسُلُک 
یعنی  اْلَعاَلِم«  َأْخاَلِق  َمَحاِسَن 
آن فرشته الهی پیامبر)ص( را به 
تربیت  عاَلم  در  اخالق  مکارم 
این  می دهد  نشان  می نمود، 
تربیت ربطی به عبادت و بندگی 
و سجده های طوالنی و ذکرها و 
شب زنده داری ندارد. بلکه مربوط 
یکدیگر  با  انسان ها  ارتباط  به 
مرحوم  که  همانطور  می شود. 
آیه  ذیل  نیز  طباطبایی  عالمه 
شریفه » َوإِنََّک َلَعَلی ُخُلٍق َعِظیٍم/ 
و تو اخالق عظیم و برجسته ای 
نکته  همین  به   )۴ داری«)قلم، 
اشاره فرموده که با توجه به سیاق 
عظیم  اخالق  این  قبل،  آیات 
پیامبر)ص( که مورد ستایش قرار 
گرفته، مربوط به اخالق اجتماعی 
و در تعامل و ارتباط با افراد جامعه 
 « می فرماید:  ایشان  می باشد. 

فی  چند  هر  شریفه  آیه  این  و 
ُحسن  به خودى خود  و  نفسها 
خلق رسول خدا)ص( را می ستاید، 
و آن را بزرگ می شمارد، لیکن با 
در نظر گرفتن خصوص سیاق، 
پسندیده  اخالق  خصوص  به 
اخالقی  دارد،  نظر  اجتماعیش 
که مربوط به معاشرت است، از 
قبیل استوارى بر حق، صبر در 
مقابل آزار مردم و خطاکاریهاى 
آنان،  از  اغماض  و  و عفو  اراذل 
امثال  و  تواضع  مدارا،  سخاوت، 
اینها«)ترجمه تفسیر المیزان، ج 

۱9، ص 6۱9(.
دین  یک  که  اسالم  نتیجه  در 
اخالقی است، برای اتمام اخالق 
نیک  اخالق  به  مردم  دعوت  و 
فرستاده شده و برای انجام این 
مهم نیز پیامبری مبعوث شده که 
خود از طرف خدا تحت تعلیم و 
تربیت اخالقی قرار گرفته است 
تا بتواند به بهترین وجه رسالت 
خود را به انجام برساند. امید که 
ما مسلمانها نیز با تأسی به پیامبر 
رحمت و فرامین اخالقی الهی، 
نیک  اخالق  و  آداب  به  را  خود 

الهی مزین سازیم.

منابع:
۱- قرآن

2- نهج البالغه، تصحیح صبحی 
صالح

)مجموعه  الفصاحه  نهج   -3
رسول  حضرت  قصار  کلمات 
صلی الله علیه و آله(، پاینده، ابو 

القاسم،  دنیاى دانش،  تهران 
المیزان،  تفسیر  ترجمه    -۴
محمدحسین،  طباطبایی، 
جامعه  باقر،  محمد  موسوى، 
مدرسین حوزه علمیه قم،۱37۴ 
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کافه ادبیات
 به کوشش فاطمه زردشتی نی ریزی

پیغمبر   نگاه تو...

دکتر آرزو حقیقی

هرچند خاطرم ز تو قدری مکدر است
دیدار تو معادل قند مکرر است

ایمان به چشم های تو دارم هنوز هم
پیغمبر  نگاه تو... افسوس! کافر است

گفتی: »اگرغزل غزل آشتی شود
بخشیدن دوباره برایم میسر است؟«

من با هوای شعر و غزل زنده ام هنوز
تک بیت دست های تو، دیوان و دفتر است

رفتم پری شوم! پری خانه ات... چه سود؟!
این قصه را تمام جهان پاک از بر است

باید به فصل تازه  ی قلبم بکارمت
سوگند می خورم خود این عشق نوبر است

*****
پروانه وار دور تو می گردد عاقبت

مرغ دلم اگرچه که بی بال و بی پر است

 غلط های متداول در زبان فارسی
از دیدگاه استاد حسن عمید

قدمت:  قدمت به معنی سابقه و پیشینه و دیرینگی به ضم 
قاف است )ُقدمت(، اغلب به کسر قاف تلفظ می کنند)ِقدمت( 

که غلط است.

قطعه: قطعه به معنی حصه و پاره چیزی به کسر قاف است 
)ِقطعه(. اغلب به فتح قاف تلفظ می کنند )َقطعه( که غلط 

است.

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

تهران: انتشارات کتابخانه گوتنبرگ، صص ۱23 و ۱2۴.

یک فنجان شعر

زین قند پاریس

اکفه کتاب 

نویسنده: رضا امیرخانی
انتشارات: افق

تعداد صفحات: 200
ره ش(  نویسنده  نگارش  )به  َرِهش 
رمانی به زبان فارسی است که در سال 
۱397 جایزه  اثر برگزیده بخش رمان 
و داستان بلند یازدهمین دوره  جایزه 
ادبی جالل آل احمد و نیز بخش ادبیات 
سی  و ششمین کتاب سال جمهوری 

اسالمی را از آن خود کرد.
معنای  به  هم  )ره ش(،  کتاب  عنوان 

رهیدن و هم عکس واژه  شهر است.
زن  که  است  قرار  این  از  داستان 
میانسالی به نام لیا با همسر و فرزند 
کوچکش ایلیا در البه الی برجهای سر 
به فلک کشیده  تهران در خانه  موروثی 
پدر لیا زندگی می کنند. پسر کوچک 
خانواده بیمار است و مشکل تنفسی 
شهردار  معاون  لیا  همسر  عال،  دارد. 

است.
لیا که خود معماری خوانده است به 
دلیل مریضی فرزندش در خانه مانده 
آلودگی  از  ناشی  ایلیا  بیماری  است. 
تهران است. رمان ماجرای زندگی لیا و 
ایلیا و عال در تهران است با همه  برج ها 
و آلودگی ها و مسایل و مشکالت. رمان 

رهش را زن داستان لیا روایت می کند.
صمیمانه   و  عاطفی  ارتباطات 
این  که  همسایه ها  و  هم محله ای ها 
روزها از بین می رود و دود و آلودگی 
که شهر را در خود می بلعد و صدماتی 
که به نسل جدید وارد می کند، همه 
میان  از  که  هستند  موضوعاتی  از 
سطرهای کتاب رهش در یک داستان 

بیان شده است.
به گفته امیرخانی:

این اثر یک رمان معمارانه است و در آن 
بیشتر دارم سراغ واکاوی این مسئله 
می روم که چه اتفاقی برای شهر در حال 

رخ دادن است. به نظرم در دنیا شهرهای 
بزرگ الگوهای توسعه متفاوتی دارند. 
به  معمواًل  بزرگ  توسعه شهرهای  از 
عنوان عبرت بزرگ یا عبرت منفی یاد 
می کنند. مثاًل در آمریکا شهری مانند 
اما  داشته  بزرگی  توسعه  لس آنجلس 
همه آن را شهر از دست رفته معرفی 
آمریکا  شهردارهای  همه  می کنند. 
هم می دانند که نباید شهرشان مانند 
مسئله  ایران  در  شود.  لس آنجلس 
تا  تهران  مثل  است. شهری  برعکس 
این اندازه که می بینیم بزرگ می شود، 
طرف  از  و  می کند  پیدا  هوا  آلودگی 
دیگر همه شهرهای دیگر کشور هم 
سعی دارند مثل تهران شوند. امیرخانی 
افزود: من برای تهران راه حلی ندارم اما 
می توانم فکر کنم که مشهد، شیراز و 
اصفهان نباید مثل تهران می شدند که 
شدند و می دانم شهری مثل کاشان 
نباید قطعًا مثل تهران شود و در حال 

تبدیل شدن است.
متن زیر برگرفته از کتاب است:

جانباز  با  من  فرزند  دارد  فرقی  چه 
دیده  آسیب  جنگ  در  که  شیمیایی 
با رزمنده  داوطلب  است؟ حاال گیرم 
یکی نباشد. چه تفاوتی دارد با کودک 
حلبچه ای؟ عال که می رود و در سمینار 
گردن  چفیه  شیمیایی  آسیب های 
می اندازد و به جانبازان، روی سن سالن 
شهرداری گل می دهد، نباید به ایلیا هم 

گل بدهد؟

شهِر      وارونه ی 
وارونه

برگی از تاریخ

در پایان سال ۱337 )5 مارس ۱959( پیمان 
 Mutual Defence( متقابل  دفاع 
آمریکا  و  ایران  میان   )Agreement
بسته شد. این پیمان در آن شرایط در مردم 
این احساس را به وجود آورد که کشورشان 
گام  تنها  است.  شده  آمریکا  نشانده  دست 
دولت برای رویارویی با این وضع باب کردن 
در  مثبت«  »ناسیونالیسم  اصطالح سیاست 
برابر سیاست »موازنه منفی« بود که به دکتر 
مصدق و پیروان او نسبت می دادند. چند سال 
بعد آمریکا اصرار نسنجیده ای کرد که همه 
کارکنان وابسته به هیئت مستشاران نظامی 
آمریکایی و خانواده آنان که در چهارچوب 
می زیستند،  ایران  در  متقابل  دفاع  پیمان 
و  شده  بهره مند  دیپلماتیک  مصونیت  از 
نباشند.  ایران  دادگاه های  در  تعقیب  قابل 
این قرارداد که با زحمت فراوان در ۱3۴3 به 
برپا کرد.  افتضاحی  پارلمان رسید،  تصویب 
کاپیتوالسیون  به  بازگشت  را  آن  بسیاری 
سستی  و  آمریکایی  سلیقگی  کج  خواندند. 
ایرانی دست به دست هم دادند و سیاست 
جلب پشتیبانی نظامی آمریکا را که در شرایط 
آن زمان پایه های درستی داشت، بیهوده بی 
آبرو کردند. از همان هنگام به تدریج حمله 
مخالفان به خصوص آیت الله خمینی در میان 
مردم پشتیبان پیدا کرد. علت کوتاه آمدن 
نظامی  کمک  آمریکاییان  که  بود  این  شاه 
خود را موکول به تصویب این قرارداد کردند 
تهدیدی  که  هنگامی  می دانستند  نیک  و 

متوجه آرزوها و خواب و خیال شاه درباره 
ارتش شود، توان هرگونه مقاومت از او سلب 
نزدیکی  سیاست  این  موازات  به  می گردد. 
بهبود  راه  به غرب، گامهای دو دالنه ای در 
روابط با شوروی برداشته شد و در سال ۱337 
مذاکراتی میان دو کشور برای بستن قرارداد 
عدم تعرض دراز مدت به عمل آمد. عقد پیمان 
دفاع متقابل ایران و آمریکا نه تنها موجب قطع 
این مذاکرات شد، بلکه دوران بسیار تیره ای 
را در روابط ایران و شوروی به وجود آورد. 
اعالم یک جانبه ایران در 2۴ شهریور ۱3۴۱ 
از  خودداری  درباره   )۱962 سپتامبر   ۱5(
دادن اجازه ایجاد پایگاه موشکی به هر کشور 
بیگانه، به این تیرگی روابط پایان داد و از هر 
دو سو کوشش شد با گسترش روابط اقتصادی 
فضای دوستانه تری به وجود آید. چند سال بعد 
در سفر شاه به شوروی، سران دو کشور درباره 
فروش گاز و خرید کارخانه های ذوب آهن و 
ماشین سازی به توافق رسیدند. در همان سفر  
دوباره شاه به فکر افتاد که داستان قرارداد عدم 
تعرض میان دو کشور را زنده کند، ولی َعَلم 
که همراه او بود هشدار داد بهتر است همین 
برنامه های همکاری اقتصادی را که توافق شده 
است هضم کنند و ابتکارهای سیاسی تازه به 
زمان دیگری موکول شود، وگرنه ممکن است 
نگرانی متحدان غربی  چنین عملی موجب 
ایران گردد. شاه به خوبی از واکنش مساعد 
مردم نسبت به چنین سیاستی آگاه بود و 
اقتصادی  وابستگی  افزایش  داشت  اعتقاد 

ایران و شوروی ضامن صلح میان دو کشور 
است. بعدها نیز در گفتگوهای خصوصی بارها 
یادآور می شد که شاه لوله گاز ایران - شوروی 
بیش از استقرار چندین لشکر در مرز دو کشور، 
به آسودگی خیال او از سوی همسایه شمالی 
کمک می کند. چند سال بعد ایران به خرید 
اسلحه از شوروی دست زد که اگرچه به هیچ 
رو مورد نیاز نبود، اما به گمان شاه می توانست 
برنامه های  از  نگرانی شوروی  از  از یک سو 
تسلیحاتی ایران بکاهد، و از سوی دیگر جلوی 
نزدیکی فزاینده روابط شوروی و عراق را بگیرد. 
ولی در این زمینه هرگز کامیاب نشد و شوروی 
سخت  بارزانی  کردهای  به  ایران  کمک  با 
مخالف بود و از این گذشته نتیجه گسترش 
نظامی ایران را درگیری این کشور با رژیم های 
طرفدار خود می دانست که نمونه آن مداخله 
ارتش ایران در عمان و رویارویی با شورشیان 
ظفار و یمن جنوبی بود. این جریانات باعث 
فراز و نشیب هایی در روابط ایران و شوروی شد 
و یک بار در سفر کوتاهی که شاه به شوروی 
کرد گفتگوی بسیار تندی میان او و برژنف 
صورت گرفت. با این همه، روی هم رفته روابط 
خوب دو کشور - به رغم این گونه اختالفها و 
بدگمانی دائمی متقابل - تا پایان شاهنشاهی 

ادامه یافت.
ادامه دارد

برگرفته جستارگونه ای از:
عالیخانی، علی نقی )۱393( یادداشتهای َعَلم، جلد 

اول، تهران: کتاب سرا، صص 88    و 89

سالهای واپسین حکومت شاهنشاهی

کج سلیقگی آمریکایی و سستی ایرانی
بخش دوازدهم

ویژه  طنز نی ریزان فارس

سال ششم / شماره:  273

قیمت: 2 قرون

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

بازگشت بی
تنظیم 
کارخاَنه

َیکی از موشکالت َوالیات مختلف در دونیا، عمل نکردن 

اربابان آنها بی وعَده و وعیدهای خود است. حاال َچه َدولتی 

باشد که انتخاب شود، َچه حکومتی که بی زور سر کار َبیاید.

َیک مرتَبه َنظاره َمی کونی َچه َمی خواستی و َچه شد! حتی 

پیش خود گفَته َمی کونی خاک بر سرمان؛ همان قبلی که 

بهتر بود...

نظیر این بدقولی را َمی توان در حکومت طالیبان َنظاره 

کرد. پیدرسوخته ها انگار ریست شده و بی تنظیم کارخاَنه 

برگشته اند.

هی ما گفَته َمی کردیم آنها همان طالیبان قدیم و گرگی در 

َلباس گوسفندند؛ دونیا قبول َنمی کرد.

حاال َنظاره کونید َچه چیزهایی را حرام َبکرده اند؛ موسیقی 

و آواز، نقاشی، مکتب رفتن دختران، شلوار قیرمز، آستین 

کوتاه و ....

تازه گفَته کرده اند موجازات اعدام و قطع عضو را َمی خواهند 

از سر َبگیرند و در مأل عام اجرا کونند.

مردم َوالیت ایران هم ناشکرند؛ بی نظر شما این بدَقولی ها 

بدتر است یا بد َقولی ارباب شما که فقط باعث َگرانی و تورم 

َمی شود؟ َچه اهمیتی دارد که برنج کیلویی ۴5 َهزار تومانی 

َبخورید یا گردوی دانه ای دو َهزار تومانی بشکنید؟

خدا را شکر کونید که تنتان سالم است و بی خاطر َیک 

َسَرک  و  کوچه  در  نقاشی  و  موسیقی  یا  کوتاه  آستین 

)خیابان( شالَقتان َنمی زنند. خدا سالمتی دهد؛ واال...

نجیب

ماجراهای️تبعه️موجاز

️ب️یبی ماجراهای️من️و
دختر بیشین آسون، تا بخُتت 

بیَیره شاه خراسون...
هنوز درست و حسابی وسایلمان را روی 
نکرده  چاق  نفسی  و  نگذاشته  زمین 

بودیم که بی بی گفت:
- گالب عکِسی سرآسیو ِر بفرس...

- بی بی جان بذا  لباسامونو عوض کنیم، 
بشینیم چشم...

- الزم نکرده االن بفرس...
- بی بی یه چن لحظه صبر کنی االن 

می فرستم...
بی بی صدایش را بلند کرد...

- دختر وختی میگم االااااااان، ینی هی 
حاال.

- چه عجله ای داری بی بی؟ گالب به 
روت، یه دسشویی برم بیام میفرستم 

دیگه...
بی بی بدون اینکه حرفی بزند بلند شد و 

گوشی را از توی کیفم برداشت...
- اصن من ناَفمم با تو حرف می زنم، 
خوُدم میفرسم... گفتی بویه اول چکار 

کنی؟ تیک بزنی؟
منو  گوشی  که  شما  جان  بی بی   -
برداشتین ولی باید بگم برداشتن گوشی 

بقیه اصاًل کار درستی نیس. 
- ُخبه، ُخبه، تو دیه نیخوا ُدُرس غلطه 
یاد من بیدی. میگی بویه اَ کدوم راه برم 

تو عکسا؟
مسیر را که نشانش دادم بی بی خیره شد 

به عکسهای من...
ایناِر کی گرفتی؟ ای دخترو  - گالب 
ننته  وازه؟ وووووی؟ ای  کیه ولِنگ و 
ایطو تیپ زده انگا دختِری چارده ساله 

ویسیده َپلو پسُرم عکس گرفته؟ 
نگاهش کردم...

- بی بی جون، قرار شد فقط عکسای 
من  نظر  به  بفرستینا،  رو  سرآسیاب 
شاید  نیس...  درستی  کار  کارتون  که 

عکسای من خصوصی باشه...
- تو غلط کردی که عکسات خصوصی 

باشه...
از عکس ها آمد بیرون و رفت توی پیام ها 

و شروع کرد به خواندن پیام های من...
»سالم گالب قشنگم، دیر کردی، پس 

کی میای؟«
چشم هایش را ریز کرد و خیره شده به 

من...
- ای کیه بَرت پیام فرسیده؟ ها؟

دست دراز کردم که گوشی را بگیرم که 
بی بی دستش را عقب کشید...

- بی بی خیلی کارتون بده ها، همونطور 
که گفتم گوشی هرکسی شخصیه مث 

مسواک...
- مسواک؟ َیی مسواکی ُنشوُنت بدم که 

خوُدت حظ کنی!
- چی می گی بی بی؟ اصاًل بده خودم 

برات می فرستم...
- الزم نکرده، اصاًل من عکس نیخوام، 

من بویه بَفمم تو گوشی تو چه خَوره...
- ینی چی بی بی چه خبره؟ مگه قرار 

بوده چه خبر باشه؟
قشنگم  گالب  نوشته  برت  که  ای   -
کیه؟ ها؟ آخه تو کجات قشنگه؟کیه 
اُزت  دره گوُلت میزنه؟ ها؟ کیه ماخا 

سوراستفاده کنه؟ ها؟
- چی داری میگی بی بی؟ شما که پیام 
رو خوندین، باالشم میخوندین ببینین 

کی فرستاده دیگه...
بی بی نگاهی به صفحه ی گوشی کرد...

- پروانه؟ الکی نوشتی پروانه که رد گم 
کنی، ها؟ خیال کردی من ای مواِر تو 
آسیو سفید کردم، ها؟ دختر واال ای کارا 
آخر و عاقبت نَدره. اَ هو قدیمم گفتن 
دختر بیشین آسون، تا بخُتت بیَیره شاه 

خراسون...
- بی بی چی داری می گی؟ چه ربطی 

داره اصاًل...
- حاال وختی بری بوات زنگ زدم گفتم 
بیاد اینجا تکلیف توِر روشن کنه خوُدت 

میَفمی...
- ای بابا، چی می گی بی بی؟ اصاًل نیازی 
به این کارا نیس. بیا شماره  پروانه رو من 

میگیرم خودت ببین دختره یا پسر...
شماره  پروانه را گرفتم و گوشی را دادم 

دست بی بی...
بی بی بعد از اینکه با پروانه صحبت کرد 

نفس عمیقی کشید و گفت:
- خیِل خو، اشتوا پیش میا...

صفحه    روی  رفت  چشمش  دوباره 
گوشی و پیام ها...

- ویسا بینم ای که نوشته گالب جون 
دیشب چرا نیومدی پیاده روی کیه؟؟؟ 

هااااااا؟؟؟؟!

گالبتون

حکایتهای️ُقلمراد

پسماند  سازمان  مدیرعامل 
شهرداری تهران گفته:

مخازن زباله را قفل دار می کنیم تا 
زباله گردها نتوانند زباله بردارند!

*****
فکر کنم با این روش شگفت انگیز، 
دیگر شاهد زباله گرد در سطح کشور 
نخواهیم بود. به همین آسانی. یعنی 
با یک قفل ناقابل، مشکل زباله گردی 
در مملکت قابل حل است. الزم هم 
نیست جلسه بگیریم و سمینار برگزار 
طرفی،  از  بگذاریم.  بودجه  و  کنیم 
زباله گرد  فیلم  و  عکس  هی  ملت 
واویال سر  آه و  منتشر نمی کنند و 
آسیاب دشمن  به  و آب  نمی دهند 

نمی ریزند. 
خب مشکل با یک اقدام ضربتی حل 

شد.
از این نمونه زیاد داریم.

خودروسازان  از  حمایت  برای   -۱
داخلی که محصوالتشان روی دست 
خارجی  خودرو  ورود  جلو  نماَند، 
را  مملکت  درهای  و  می گیرند  را 
می بندند. خودروساز داخلی هم یک 
بازار پر و پیمان و چرب و چیلی در 
اختیار دارد که همه خودروهای خود 
را پیش فروش کند و پولش را به روز 

بگیرد.
تازه کیفیت و آپشن و سلیقه مشتری 
هم کشک می شود و مردم می آیند 

باال  هم  کول  و  سر  از  التماس  با 
می روند و توی سر و کله هم می زنند 
و ثبت نام می کنند و پراید می خرند 
هم  اگر  هستند.  هم  خوشحال  و 
دستگاه پخش و زه روی در نداشت 
وقتی  آدم  باالخره  نیست.  مشکلی 
سوار خودرو ۱20 میلیونی می شود 
خیلی حال می دهد و احساس ثروت 

می کند.
با این روش ساده یعنی بستن درهای 
تیراژ  باالترین  به  پراید  مملکت، 

تولید خودرو در خاورمیانه می رسد.
مگر ما نمی خواستیم در منطقه اول 
باشیم. خب در این یک مورد فعاًل 

اولیم.
2- برای مبارزه با پدیده خودکشی، 

و  ریشه یابی  به  نیاز 

اشتغال زایی و از این کارهای پرخرج 
و دیربازده نیست. فقط انتشار اخبار 
خب  می شود.  ممنوع  خودکشی 
وقتی هیچکس نفهمد و اعتراضی هم 
نکند، خودبه خود مشکل حل است 
و آمار پایین می آید. حاال چهارتا هم 
می زنیم  می خورند،  قرص  می روند 
که  مشکلی  مسمومیت،  آمار  جزو 

نیست.
3- برای واکسیناسیون کرونا، اول 
در بوق و کرنا می کنیم که همه صبر 
می سازیم.  واکسن  داریم  ما  کنند 
نه یکی و دوتا که 7-6 تا. بعد اعالم 
می کنیم کشورهای خارجی در صف 
خرید واکسن ایرانی هستند. بعد که 
دیدیم نمی شود، کارشناس و خط 
تولید و کارگر را از خارج می آوریم 
ایرانی!  واکسن  تا 

بسازیم.  

البته  مدیریتی  شیوه  این   -۴
اختصاص به مسئوالن زحمت کش 

و الیق ندارد. 
خدا اموات شما را غریق رحمت خود 
کند، مادر خدابیامرز و نازنینم یک 
مقداری دست و پاچلفتی بود و خانه 
ما هیچ وقت تمیز و مرتب نمی شد. 
مهمان  ما  برای  می خواست  وقتی 
بیاید، حوصله اش نمی شد جارو بزند 
و همه آشغالها را می کرد زیر فرش، 
می کشید  دست  هم  مقداری  یک 
تا آشغالهای ریز  روی سطح فرش 
بروند زیر تار و پود قالی. بعد دِر اتاق 
انباری را باز می کرد و هرچیزی به 
دستش می رسید از جوراب و لباس 
کثیف تا قابلمه و اتو و اسباب بازی 
و کتاب و دفتر و حتی وافور و منقل 
آغاجان را پرت می کرد داخل اتاق و 

در را می بست و قفل می کرد.
ما هم تا وقتی مهمان حضور داشت، 
اجازه باز کردن دِر آن اتاق کذایی 
از  دائم  هم  مهمانها  نداشتیم.  را 
کدبانوگری مادر تعریف می کردند. 
امان از وقتی که آنها می رفتند، ما 
باید ۴-3 روز می گشتیم تا وسایلمان 

را پیدا کنیم.
خدا اموات ما و همه مسئوالن خدوم 
فاتحه  بیامرزد  را  زحمت کش  و 

مع الصلوات.

️ُقلمراد امضاء:

خدا اموات ما و مسئوالن را بیامرزد 
فاتحه مع الصلوات
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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

قانون  موضوع  اول  هیأت  رأی شماره 140060311023000225- 1400/05/03  برابر 
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 
سعید عسکری فرزند یوسف به شماره شناسنامه 2480015629 صادره ازحاجی آباد 
در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 285 متر مربع پالک 1623 فرعی از 7286 اصلی 
مفروض و مجزا شده از پالک 7286  اصلی قطعه 8 بخش 12 فارس شهرستان زرین دشت 
واقع در حاجی آباد خریداری مع الواسطه از مالک رسمی آقای محمد حسن عسکری 
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:1400/07/11                            تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/07/25

خلیلمرادخواه-رئیسثبتاسنادوامالکزریندشت

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

- مورخ 1400/07/04
ش 2710

36705

شماره  رأی  برابر 
 1400/05/03  -140060311023000229
هیأت اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 
واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد 
زرین  دشت  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی 
متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات 
علیرضا باقری فرزند بهادار به شماره 
شناسنامه 7619 صادره از زرین دشت 
در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 
فرعی   1620 پالک  متر مربع   241.5

از 7286 اصلی مفروض و مجزا شده از 
بخش   8 قطعه  اصلی    7286 پالک 
12 فارس شهرستان زرین دشت واقع 
مع الواسطه  خریداری  حاجی آباد  در 
محمد شجاعی  آقای  رسمی  مالک  از 
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 
از  می توانند  باشند،  داشته  اعتراضی 
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو 

ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را 
به 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:1400/07/11                            

تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/07/25
خلیلمرادخواه-رئیسثبتاسنادو

امالکزریندشت

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

- مورخ 1400/07/04
ش 2708

36705

رأی  برابر 
 - شماره139960311023000072 
موضوع  اول  هیأت   1399/04/27
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
سند  فاقد  ساختمان های  و  اراضی 
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
تصرفات  زرین  دشت  ملک  ثبت 
آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه 
ایرج بسطامی فرزند نعمت به شماره 
زرین دشت  از  صادره   9 شناسنامه 
مساحت 459  به  خانه  باب  یک  در 
متر مربع پالک 1 فرعی از 7977  اصلی 

قطعه 8 بخش 12 فارس شهرستان 
آباد  حاجی  در  واقع  دشت  زرین 
خریداری مع الواسطه از مالک رسمی 
محرز  دولت خواه  امیرقلی  آقای 
اطالع  منظور  به  لذا  است.  گردیده 
فاصله  به  نوبت  دو  در  مراتب  عموم 
15 روز آگهی می شود. در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
باشند،  داشته  اعتراضی  متقاضی 
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 
وصول  عدم  و  مذکور  مدت  انقضای 
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد. 

تاریخ انتشارنوبت اول:1400/06/28                            
تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/07/11

خلیلمرادخواه-رئیسثبت

اسنادوامالکزریندشت

 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

چون آقای حســین محمدیــان  فرزند 
خیرالــه بــه وکالــت از طــرف وراث 
میــرزا محمد حســن کشــاورز )طبق 
دادنامه انحصار وراثــت 1397/6/27 - 
9709978898400426 شعبه  سوم 
شورای حل اختالف نی ریز عبارت بودند 
از مریم، مهدی، محمد شــهرت همگی 
کشــاورز فرزندان و خانم صدیقه بیگم 
کشفی همســر( طبق وکالت نامه های 
دفتر خانــه   39963 و   39962
358 شــیراز و وکالت نامــه 52091 - 
1399/12/25 دفترخانه 936 تهران با 
تسلیم دو برگ  استشــهادیه که در دفتر 
خانه اســناد رسمی شــماره 23 نی ریز 

تنظیم گردیده اســت مدعی هستند که 
تعدادیک جلد ســند مالکیت مربوط به  
ششــدانگ یک قطعه زمین معروف به 
حسین بیگی بدون قید مساحت و طول 
و ابعاد تحت پــالک 345 واقع در نی ریز 
بخش 22 فارس به نام آقای میرزا محمد 
حسن کشــاورز فرزند میرزا شکراله در 
ذیل ثبــت 1007 دفتــر 8 صفحه 178 
ثبت و ســند شــماره چاپی 016423 
الف 82  صادر تســلیم گردیده است به 
علت جابجایی منزل مفقود شــده است 
و نامبرده تقاضای صدور ســندالمثنی 
نموده اســت. مراتب طبق دستور ماده 
120 اصالحــی آیین نامــه قانون ثبت 

آگهی می شود که هر کس نسبت به ملک 
مورد آگهی معامله ای کــرده و یا مدعی 
وجود سند مالکیت نزد خود می باشد تا 
ده روز پس از انتشار آگهی به ثبت محل 
مراجعــه و اعتراض خــود را ضمن ارائه 
اصل ســند مالکیت یا خالصــه معامله 
تســلیم نماید و اگرظرف مــدت مقرر 
اعتراضی نرسیده و یا در صورت اعتراض 
اصل ســند ارائه نشــود اداره ثبت سند 
مالکیت المثنی را طبق مقررات صادر و 

به متقاضی تسلیم خواهد کرد. 
تاریخ انتشار: 1400/07/11

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

آگهی فقدان سند مالکیت بخش 22 فارس نی ریز

- مورخ 1400/07/06
ش 82

36699

شرکت سیمان سفید نی ریز در نظر دارد اقالم ضایعاتی و راکد انبار 

خود به شرح زیر را از طریق مزایده عمومی به فروش رساند. لذا از 

کلیه متقاضیان واجد شرایط دعوت به عمل می آید جهت دریافت 

  WWW.NEYRIZCEMENT.COM  اسناد مزایده به سایت

یا امور بازرگانی شرکت در محل کارخانه مراجعه نمایند .

مهلت تحویل پیشنهادات تا پایان وقت اداری روز  شنبه مورخ 

1400/07/24 می باشد.
 سایر شرایط در اسناد مزایده درج گردیده است و در صورت نیاز 

 071  -  53830006-8 تلفن های  شماره  با  بیشتر  اطالعات  به 

داخلی های 237 و 296 تماس حاصل فرماید .  

امور بازگانی شرکت سیمان سفید نی ریز 

آگهی مزایده شماره 03-1400/م ز )نوبت دوم(
36703د.7

کافه و فست فودی واقع در بلوار 

میرزاکوچک خان با 6 سال سابقه کار 

و در آمد تضمین شده واگذار می شود 

مناسب برای سرمایه گذاری  
مطمئن و بدون ریسک

09172791152 ود
ت ف

فس
و 

ه 
اف

 ک
ی

ار
گذ

وا

4/36695

آگهی فقدان سند مالکیت بخش 22 فارس نی ریز
چون آقای محمد خیرخواه زاده  فرزندزین العابدین با تســلیم دوبرگ استشــهادیه که 
در دفتر خانه اسناد رسمی شــماره 11 نی ریز تنظیم گردیده اســت مدعی هستند که 
تعدادیک جلد سند مالکیت مربوط به موازید و ســهم مشاع از 13 سهم سهام ششدانگ 
یک قطعه زمین معروف به عباسی ســیف آبادی کره ده بدون قید مساحت و طول و ابعاد  
تحت پالک 4530 واقع در نی ریز بخش 22 فارس به نام ایشان در ذیل ثبت 1236 دفتر 
9 صفحه 433 با شــماره چاپی 569625 صادر تســلیم گردیده است به علت جابجایی 
منزل مفقود شده است و نامبرده تقاضای صدور ســندالمثنی نموده است. مراتب طبق 
دســتور ماده 120 اصالحی آیین نامه قانون ثبت آگهی می شــود که هر کس نسبت به 
ملک مورد آگهی معامله ای کرده و یا مدعی وجود ســند مالکیت نزد خود می باشــد تا 
ده روز پس از انتشــار آگهی به ثبت محل مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند 
مالکیت یا خالصه معامله تســلیم نماید و اگرظرف مدت مقرر اعتراضی نرســیده و یا در 
صورت اعتراض اصل ســند ارائه نشود اداره ثبت ســند مالکیت المثنی را طبق مقررات 

صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد                     . تاریخ انتشار: 1400/07/11
محسن زواران حسینی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نی ریز

36696

- مورخ 1400/07/06
ش 81

یک باب خانه جهت دفاتر اداری با مساحت 100 متر مربع واقع در 

بلوار ولی عصر طبقه دوم با موقعیت عالی  رهن کامل داده می شود.

09171334307

رهن خانه

2/36707

مفقودی
دفترچه تراکتور فیات به به شماره موتور 258984 
و شاسی 45023787 با قدرت 45 اسب بخار مدل 
1364 متعلق به آقای محمود کمالپور با کد ملی 
2559952610 فرزند علی مفقود گردیده است . 

09173305001 2/36693

هنگامه نیایش
طلوع اذان صبحمهشیدیخورشیدی

غروب اذان ظهرخورشید
نیمه شب اذان مغربخورشید

شرعی
 23  03  17  55  17  37  11  42  5  47  4  28 26 صفر   11 مهر یک شنبه
 23  03  17  54  17  36  11  42  5  48  4  29 27 صفر  12 مهر دوشنبه
 23  02  17  53  17  35  11  42  5  48  4  30 28 صفر  13 مهر سه شنبه

 23  02  17  52  17  34  11  41  5  49  4  30 29 صفر    14 مهر چهارشنبه 
 23  02  17  51  17  32  11  41  5  49  4  31 30 صفر15 مهرپنج شنبه
 23  02  17  50  17  31  11  41  5  50  4  31 1 ربیع االول 16 مهرجمعه 
 23  01  17  48  17  30  11  40  5  51  4  32 2 ربیع االول17 مهرشنبه

دعوت به همکاری 
نمایندگی فروش سپاهان جهت 

تکمیل کادر دفتری خود به دو همکار 
خانم با فن بیان باال همراه با حقوق 
عالی و بیمه تامین اجتماعی نیازمند 

 است .
 تماس :53829880

داخلی 108

گمشده 
پالک خودرویی به شماره 

83- 632ن51
گمشده است ازیابنده 

تقاضا می شود با 
شماره های زیر تماس بگیرد

09178340818
09172216069

1547

4836

7584

671

29

8471

931

296

835

جدول هفته گذشتهجدول سودوکو شماره   353

123456789101112131415

هشونیپیتوقای1

هوهاکدیراسد2

خیبرسرادرخر3

اسرهکیراناد4

ماشناویکندم5

نرمفنزومامن6

شادوبهبیرفد7

ومیلهبنالسرا8

سیناتانااقا9

رسهداقبنلهب10

ماخریالمجات11

الاتوقایکته12

یکنجبیدمکفا13

همانکاونابج14

هغوراددامتعا15

36661 36661
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شماره  353

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

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

 با این 18 کار،  سرطان از شما دور می شود:
1- پرهیز از نوشیدنیهای شیرین

2- خوردن نشاسته مقاوم
3- تحرک بدنی

4- خوردن انواع توتها
5- خوردن آجیل
6- خوردن سیر

7- خوردن خانواده کلم
8- خوردن کنگر فرنگی

9- قرارگیری 15 دقیقه ای در معرض خورشید
10- پرهیز از مصرف گوشت گریل )کباب کردن گوشت با 

حرارت و سطح مستقیم(
11- نوشیدن چای سبز

12- خوردن ماهی
13- تاریک نگه داشتن اتاق خواب

14- خوردن پیاز
15- پیاده روی در روز به مدت 30 دقیقه

16- پرهیز از برنزه کردن
17- نوشیدن شیر

 قارچ بخورید تا جوان بمانید!
جالب است بدانید اخیراً گروهی از پژوهشگران دریافته اند 
که قارچ خواص جوانسازی و حفظ جوانی هم دارد و می تواند 
کمک کند افراد سالهای بیشتری را با پوست سالم و شفاف 

سر کنند. 
در واقع آنتی اکسیدانها به جوانسازی پوست کمک می کند.

مصرف منظم قارچ، استرس را کاهش می دهد و از زوال عقل 
پیشگیری می کند.

 فواید غذا خوردن روی زمین:
احساس سیر شدن زودتر اتفاق می افتد

جلوگیری از ابتال به واریس

 علت پریود شدن دو بار در ماه خانم ها:
 فیبروم رحمی

مشکالت تیروئید
نوسانات هورمونی

اینها هیچ کدام مشکلی خطرناکی نیستند؛  ولی نیاز به 
بررسی و درمان دارند.

 با کمک لیموترش و زنجبیل وزنتان را کاهش دهید.
 نوشیدن آب گرم حاوی آبلمیوی تازه هنگام صبح، گزینه ای 
دریافت  و  چربی سوزی  بدن،  سم زدایی  برای  مناسب 

ویتامین C و آنتی اکسیدان های دیگر است.
 نوشیدن آب گرم همراه با آبلمیو و زنجبیل افزایش اندک 
دمای بدن را به همراه خواهد داشت و موجب چربی سوزی 

می شود.
 همچنین، این نوشیدنی می تواند به کاهش التهاب، تسکین 

دردهای معده، و تسکین یبوست کمک کند.

 برای جلوگیری از عفونت ادراری چه کنیم؟
هیچ گاه ادرار خود را نگه ندارید.

مصرف نوشیدنی ها را افزایش دهید.
خانمها مراقب باشند از جلو به عقب شستشو دهند.

 هر درد در مفصل نشان دهنده آرتروز نیست. 
دردهایی که با انجام فعالیت تشدید می شوند و همچنین 
دردهایی که با صدا در مفصل همراهند، از جمله دردهایی 

هستند که باید جدی گرفته شوند.
 

 خواص ماش
شستشوی کلیه ها، پایین آورنده درجه اسیدی خون و منظم 
کردن ضربان قلب به دلیل داشتن پتاسیم، دارای فسفر و 
کلسیم و مفید برای رشد کودکان، دارای آهن و مفید برای 

کم خونی

  ورزشی کم هزینه با اثرات باورنکردنی
پیاده روی یک ورزش کم هزینه، ساده و  همگانی است که 
اثرات بسیار مفید و باورنکردنی برای شخص به دنبال دارد؛ 

از جمله:
 بهبود عملکرد مغز،  تقویت استخوان بندی، بهبود خلق و خو،  

بهبود گردش خون، تنظیم سطح قند خون، تقویت سیستم 
ایمنی، بهبود وضعیت خواب.

 راه هایی برای کنترل پرخوری احساسی:
پیاده روی، دوچرخه سواری )به ویژه برای بانوان(، دویدن 
آهسته و یا انجام حرکات یوگا، استفاده از دفترچه برای ثبت 

این که هر غذایی را در چه زمان و در چه حالتی خوردید.
سراغشان  به  احساسی  پرخوری  هنگام  که  را  غذاهایی 

می روید، از سبد خرید حذف کنید.
 کاهو دارای ویتامین A ، B ، C است که این ویتامین ها 
سبزی  نوع  این  همچنین  می شوند.  خون سازی  موجب 
سرشار از امالح آهن، کلسیم، منیزیم، منگنز، روی، سدیم 

و مس است.

چند خط سالمتی
 برای شستن کلم بروکلی و انگل زدایی آن؛

کلم بروکلی را به مدت 5 تا 10 دقیقه داخل محلول آب 
نمک قرار دهید تا پشه ها از البه الی آن بیرون بروند و بعد از 

آن کلم را با آب را بشویید.

 تدابیر فصل سرد !
 از خوراکی های گرم و تر بیشتر استفاده کنید. مخصوصًا 
کسانی که سوداوی مزاج هستند، بیشتر غذاهایی مثل انجیر 
خشک، خرما، شیر و عسل، روغن زیتون، سوپ و آش های 

آبکی بخورند.
از عطرهای گرم مثل عطر گل محمدی  و مانند آن استعمال 

کنید.

 پوکی استخوان، دیابت و سرطان نسل آینده را تهدید 
می کند.

اگر فرزند شما هر روز شکالت، چیپس، پفک، سوسیس و 
کالباس می خورد، باید نگران آینده او شوید.

 بی دلیل دچار اضطراب می شوید؟ تخمه کدوتنبل 
مصرف کنید !

 اگر بی دلیل اضطراب می گیرید، دچار دردهای میگرنی 
می شوید و از گرفتگی عضالت رنج می برید، تخمه کدو تنبل 
مصرف کنید؛ زیرا امکان دارد دچار کمبود منیزیم شده 

باشید.

 افرادی که دارای مزاج گرمی هستند، می توانند روزی 
2 فنجان از آب خیار به منظور  رفع یبوست استفاده کنند.

 هشدار برای قلیانی ها: سونامی سرطان دهان در راه 
ایران !

 مخاط دهان انسان تحمل تماس طوالنی مدت با دود سیگار 

و قلیان را ندارد و مصرف سیگار و قلیان احتمال مبتال شدن 
به انواع سرطان  دهان را به شدت افزایش می دهد که اغلب 

این سرطان ها از نوع  بدخیم هستند.

 اگر دوست دارید آکنه های روی پوستتان، چین  و 
چروک ها، جوش و سایر مشکالت پوستی خود را حل کنید، 
کافی است از تخم مرغ استفاده کنید. سفیده تخم مرغ 
سرشار از پروتئین بوده و این پروتئین می تواند پوست شما 

را از شر مشکالتی که دارد خالص کند.

 شب یک لیمو را نصف و در اتاق خواب خود قرار دهید !
 باکتریها را می کشد و هوا را خوشبو و تازه می کند. 

 عملکرد ریه،آسم و تنفس را بهبودمی بخشد.
 افسردگی، سرماخوردگی و آلرژی را درمان می کند.

هستند،   کامپیو تر  با  کار  حال  در  مدام  که  کسانی   
می توانند از تخم مرغ بهره مند شوند تا به تدریج دچار ضعف 
سیستم عصبی و خستگی و فرسودگی آن نشوند، یا دست 

کم روند آن را کندتر کنند.

  چرا ساالد شیرازی مصرف کنیم؟
ساالد شیرازی  یک ساالد عالی برای الغری و تقویت مغز 
است؛ ترکیب پیاز، گوجه، خیار و آبغوره، سلولهای مغز را 

ترمیم می کند و باعث چربی سوزی هم می شود.

 بر اساس تحقیقات، کسانی که از غذا خوردن لذت 
می برند، بیشتر غذا را هضم کرده و می سوزانند؛ ولی کسانی 
که از خوردن استرس چاقی می گیرند، بیشتر غذا را در 

بافتها ذخیره کرده و چاق تر می شوند !

 نشانه های میگرن را می شناسید؟
 سردردهای میگرنی بیشتر یک طرفه و در اطراف سر به 

وجود می آیند؛ اما در سردرد معمولی درد در اطراف پیشانی 
است. نوع درد در میگرن به صورت شدید، ضربان دار و یا 

تپش دار، اما در سردرد معمولی فشار مالیم و کند است.
طول دوره سردرد میگرنی ممکن است روزها طول بکشد؛ 

اما سردرد معمولی بیشتر کوتاه مدت است.

 9 دلیل برای این که شروع کنید از این به بعد کره بادام 
زمینی بخورید:

به کاهش احتمال سرطان پستان کمک می کند،  چربی سوز 
قوی پهلو و شکم است،  سطح استرس را کاهش می دهد، 
قدرت حافظه و یادگیری را باال می برد، به عضالت بعد از 
تمرین کمک می کند تا بهبود پیدا کنند،  فشار خون را 
کنترل می کند، ریسک ابتال به دیابت را به شدت کاهش 
می دهد، راحت تر می خوابید، یک غذای عالی برای مادران 

باردار است.

 درمان سنگ کلیه با خارشتر برای افراد گرم مزاج: 
در طب سنتی اگر جزو افراد گرم  مزاج هستید و می خواهید 
از شر سنگ کلیه خالص شوید یا از بروز آن بویژه در فصل 
عرق  از  مساوی  مقدار  باید  کنید،  پیشگیری  تابستان 
خارشتر، عرق خارخسک یا عرق کاسنی و عرق بابونه )یک 
استکان از هر کدام( را با هم مخلوط کرده و روزی دو تا سه 

فنجان و به مدت یک تا دو ماه از آن استفاده کنید.

چند خط سالمتی

خطر  تخم مرغ  زیاد  مصرف  می گویند:  استرالیایی  محققان 
دیابت را افزایش می دهد.

 در این مطالعه محققان دانشگاه ساوت استرالیا به بررسی مصرف 
تخم مرغ در نمونه گسترده ای از افراد بزرگسال چینی برآمدند. 
نتایج نشان داد افرادی که به طورمنظم روزانه یک تخم مرغ یا 
بیشتر مصرف می کنند »معادل 50 گرم«، ریسک دیابت در آنها 

60٪ افزایش می یابد. 
به گفته محققان، رژیم غذایی یک فاکتور مهم و شناخته شده 
در شروع دیابت نوع2 است؛ از این رو شناسایی طیف وسیعی از 

فاکتورهای رژیمی تأثیرگذار بر شیوع رو به افزایش این بیماری 
مهم است.

 محققان در این تحقیق متوجه شدند مصرف طوالنی مدت و زیاد 
تخم مرغ »بیش از 38 گرم در روز« خطر دیابت را حدود ٪25 

افزایش می دهد. 
همچنین افرادی که به طورمنظم بیش از 50 گرم تخم مرغ 
»معادل یک تخم مرغ در روز« مصرف می کنند، احتمال ابتال به 
دیابت در آنها 60٪ افزایش می یابد. محققان متوجه شدند این 

تأثیر در زنان مشهودتر از مردان است.

رابطه مصرف 

زیاد تخم مرغ 

و دیابت

شوید در انواع غذاهای آسیایی و اروپایی 
مورد استفاده قرار می گیرد. عطر و بوی 

شوید بیشتر به بذر آن مربوط می شود.
تنها  شوید  فرد  به  منحصر  ویژگی های 
محدود به مصارف آشپزی نمی شود. این 
گیاه سرشار از مواد مغذی متعددی است 
و به طور سنتی برای درمان یک سری از 
بیماریها مانند مشکالت گوارشی، کولیک 

نوزادان و بوی بدن دهان استفاده می شود.

محتوای تغذیه ای شوید
به طور  تازه  فنجان )9 گرم( شوید  یک 
از محتویات زیر خواهد  تقریبی متشکل 

بود: 
- کالری: 4

- ویتامین ث: 8 درصد از مقدار مواد مغذی 
)DV مورد نیاز روزانه )به اختصار

DV منگنز: 5 درصد -
DV ویتامین آ: 4 درصد -

DV فوالت: 3 درصد -
DV آهن: 3 درصد -

شوید تازه کالری بسیار کمی دارد؛ اما منبع 
ماده  و  ویتامین  چندین  از  فوق العاده ای 
معدنی ضروری از جمله ویتامین ث، منگنز 
و ویتامین آ به شمار می رود. ویتامین آ خود 
یک ماده مغذی ضروری مهم برای کمک به 
حفظ بینایی و حمایت از سالمت سیستم 
ایمنی بدن است. این ویتامین همچنین در 
سیستم تولید مثل مردانه و زنانه نیز نقش 

ارزشمندی ایفا می کند.
این گیاه در عین حال منبع خوبی از منگنز 
است. هرچند بدن انسان به مقادیر بسیار 

کمی از آن نیاز دارد. اما منگنز برای عملکرد 
طبیعی مغز، سیستم عصبی و متابولسیم 
قند و چربی حیاتی خواهد بود. عالوه بر 
این شوید تازه 1 الی 2 درصد DV کلسیم، 
مس، منیزیم، پتاسیم، ریبوفالوین و روی را 

هم در خود جای می دهد.
تغذیه ای  مزایای  نیز  شوید  دانه های 
می دهند.  اختصاص  خود  به  را  مشابهی 

)معادل 6.6 گرم(  قاشق غذاخوری  یک 
دانه شوید حاوی 8 درصد DV کلسیم، 6 
درصد آهن و 1 تا 5 درصد منیزیم، منگنز، 

فسفر و پتاسیم است.

شوید تازه و مکملهای دارویی آن چه 
سودهایی برای بدن دارند؟

سرشار از آنتی اکسیدانها
مصرف مواد غذایی و مکملهایی که خاصیت 
آنتی اکسیدانی دارند، مستقیمًا به کاهش 
التهاب و پیشگیری یا حتی درمان برخی 
از اختالالت خاص مانند بیماریهای قلبی- 
عروقی، آلزایمر، آرتریت روماتوئید و برخی 
این  در  می کند.  کمک  سرطان  انواع  از 
میان هم برگها و هم دانه های شوید حاوی 

ترکیبات آنتی اکسیدانی مهمی هستند:
- فالونوئید: این اجزای گیاهی با کاهش 
ریسک بیماریهای قلبی، سکته و پیشرفت 
برخی از سرطانها ارتباط دارند. فالونوئیدها 
همچنین در سالمت سلولهای مغزی مؤثر 

هستند.
ترپنوئیدهای  اساسی  نقش  ترپنوئید:   -
شوید در محافظت از بدن در برابر امراض 
اثبات  به  مغزی  و  کلیوی  قلبی،  کبدی، 

رسیده است.
- تانن: نه تنها اثرات آنتی اکسیدانی قوی 

دارند، بلکه آنتی باکتریال نیز هستند.

کاهنده چربی، قند خون و پیشگیری 
از امراض قلبی- عروقی

سطح باالی چربی و قند خون به ویژه به 
صورت مزمن بسیار نگران کننده خواهد 
قلبی  بیماریهای  به  وضعیت  این  بود. 
خونی،  عروق  شدن  مسدود  عروقی، 
مقاومت به انسولین، سندرم متابولیک و 

دیابت نوع 2 منجر می شود.
شوید یکی از مؤثرترین گیاهان در راستای 
کمک به کاهش چربی و قند خون محسوب 
سراسر  پزشکان  تأیید  مورد  و  می شود 

جهان است. 
از  شده  کنترل  دوزهای  روزانه  مصرف 
عصاره شوید )مانند مکملهای دارویی این 
گیاه( توانست به طرز معنی داری قند خون 
ناشتا و سطح چربی در بیماران را کاهش 

دهد. 

خواص ضد سرطانی
گیاهی  طبیعی  ترکیبات  مونوترپن ها 
به شمار می روند و به واسطه خواص ضد 
سرطانی، ضد ویروسی، ضد قارچی و ضد 
التهابی خود شناخته می شوند. آنها معمواًل 
در اسانس های گیاهی مانند شوید وجود 
دارند و به نظر می رسد که بتوانند با برخی از 

سرطانها مقابله کنند.
این ترکیبات در جهت پیشگیری و درمان 
سرطان ریه، سینه و روده بزرگ مؤثر واقع 
شده است. بدین ترتیب ممکن است این 

گیاه دارای خواص ضد سرطانی باشد.

دیگر سودمندی های بالقوه
- خصوصیات آنتی باکتریال: عصاره شوید 
که  است  آنتی باکتریالی  ترکیبات  حاوی 
باکتریهای  با  بالقوه  صورت  به  می توانند 

زیان آور مقابله کند.
- تندرستی استخوانی: شوید متشکل از 
کلسیم، منیزیم و فسفر است که همگی 

برای سالمت استخوان حیاتی هستند.
- دل دردهای قاعدگی: گفته می شود که 
تسکین  قابلیت  شوید  روغنی  اسانسهای 
دوران  شکمی  کرامپهای  از  ناشی  درد 

قاعدگی را در اختیار دارند.

شوید گیاه شگفت انگیز 

از ویژگی های تغذیه ای تا مکملهای دارویی 

تأثیر 
واکسیناسیون 
در کاهش مرگ 

و میر افراد 
کرونایی 

روند کاهش مرگ  بهداشت:   وزارت 

و میر روزانه بیماری کرونا در کشور 

پس از عبور از قله خیز پنجم بیماری 

مشهود بوده، به گونه ای که مرگ و میر 

جدید روزانه در 16 استان کشور، در 

یکی از روزهای هفته گذشته کمتر از 

5 نفر بود که یکی از عمده ترین دالیل 

تالش های  و  فداکاریها  کنار  در  آن 

شبانه روزی مدافعان سالمت، سرعت 

بخشیدن در واکسیناسیون عمومی 

علیه کرونا است.

روزهای  از  یکی  در  نمونه  برای 

اخیر،  استانهای کرمان، هرمزگان و 

خراسان جنوبی هیچ موردی از مرگ 

و میر بیماران کرونا نداشته اند. 

و  سمنان  ایالم،  یزد،  استانهای  در 

سیستان و بلوچستان، فقط یک مورد 

مرگ و میر کرونایی ثبت شده است. 

استانهای مرکزی، بوشهر و کهگیلویه 

زمانی،  بازه  این  در  بویراحمد  و 

هر کدام فقط 2 مورد مرگ و میر 

کووید19 داشته اند. 

در استانهای همدان، اردبیل و زنجان 

در شبانه روز گذشته، 3 مورد مرگ و 

میر کرونایی ثبت شده است. 

همچنین در استان خراسان شمالی، 

و  لرستان  استانهای  در  و  مورد   4

چهارمحال و بختیاری، 5 مورد مرگ 

ثبت شده  بیماران کووید19  میر  و 

است.

تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیأت  رأی شماره 140060311005000396  برابر 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
قاسم نژاد  معصومه  خانم  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  نی ریز  ملک  ثبت 
فرزند فضل اله به شماره شناسنامه 155 صادره از نی ریز در ششدانگ یک باب خانه به 
مساحت224.25 متر مربع پالک 56 فرعی از 3624 اصلی مفروز و مجزا شده از پالک 
31 فرعی 3624 اصلی متخذه از 3624  واقع در نی ریز بخش 22 فارس خریداری از مالک 
رسمی آقای علی خالدی 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:11 /1400/07 

تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/07/26

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 1400/06/27
ش 76

36636

اشتراک یک ساله 
هفته نامه نی ریزان فارس و 

ماهنامه نی تاک
با ما تماس بگیرید: 5146 731 0917 »جاللی«
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در  که  صندوقداری   206 خودروی 
آتش سوزی  دچار  قدس  خیابان 
و  مغازه داران  همکاری  با  بود،  شده 
نجات  کامل  سوختن  از  آتش نشانان، 

یافت.
و  آتش نشانی  واحد  مسئول  گفته  به 
خدمات ایمنی شهرداری نی ریز، ساعت 
20 روز شنبه 3 مهر ماه، یک خودروی 
206 صندوقدار در تقاطع خیابان قدس 

و شهید مطهری دچار آتش سوزی شد.
»وقتی  گفت:  خیراندیش  ابراهیم 

محل  به  آتش نشانی  نیروهای 
رسیدند، مغازه داران اطراف به وسیله 
را  آتش  کننده،  خاموش  کپسول   4
مهار کرده بودند. صاحب خودرو نیز با 
شجاعت 206 را روشن کرده و با دنده 
کرده  دور  آتش  کانون  روی  از  عقب 
بود.  در ادامه، آتش نشانان نسبت به 
خنک سازی خودرو و ایمن سازی محل 
اقدام کردند. علت حادثه، نقص فنی در 
سیستم سوخت رسانی خودرو و نشت 

بنزین بود.«

روز  در  نی ریز  آتش نشانان  خدمات  از 
ایمنی و آتش نشانی تجلیل شد.

این برنامه صبح چهارشنبه 7 مهر در 
محل ایستگاه آتش نشانی نی ریز برگزار 

شد.
فقیه  سیدعالءالدین  مراسم،  این  در 
مجتبی  نی ریز،  شهر  شورای  رئیس 

افسر عضو شورای شهر، حاجی محمدی 
معاون خدمات شهری شهرداری نی ریز، 
احمر  هالل  جمعیت  رئیس  احمدی 
طبیعی  منابع  اداره  رئیس  جمالی  و 
در سخنانی این روز را به آتش نشانان 
ارج  را  آنها  خدمات  و  گفتند  تبریک 

نهادند.

//

//

//

//

//

//

مهار آتش خودرو 206

تجلیل از آتش نشانان نی ریز

در شرایطی که تمامی استانهای کشور از قله 
خیز پنجم کرونا عبور کرده و  روند بستری در 
تمام استان های کشور کاهشی شده است، 
بیمارستان شهدای نی ریز شرایط متفاوتی 

را تجربه می کند.
آخرین آمار ما از روز پنجشنبه 8 مهرماه، 
که حال 10  است  بستری  از 50  حاکی 
به  نفرشان   25 و  است  وخیم  نفرشان 
صورت سرپایی )صبح تا ظهر( دارو دریافت 
در  که  حالی  در  برمی گردند.  و  می کنند 
همین بیمارستان شهدا، چند روز قبل تنها 

سه نفر بیمار کرونایی بستری بودند.
رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان 
داشت:  عنوان  ما  با  گفتگو  در  نی ریز 
»متأسفانه برخالف خیلی از جاهای ایران، 
مجدداً  ما  شهرستان  در  بیماری  روند 
افزایشی شده و بیشتر بیماران به صورت 
خانوادگی درگیر شده اند. به این صورت که 

یک نفر در مراسمی بوده و بیماری را وارد 
خانواده کرده و به صورت سلسله وار همه 

افراد خانواده را درگیر کرده است.«
دکتر داور آل داود گفت: »از طرفی درگیری 
در  بیمارانی که  و  است  باال  بسیار  ریوی 
بیمارستان بستری هستند، متأسفانه حال 
تعداد  چند  هر  ندارند.  مناسبی  عمومی 
نسبت به قبل کمتر است؛ اما روند رو به رشد 

است و بیماران بدحال ما بیشتر هستند.«
وی افزود: »چهار بیماری که در آی سی یو 
و بخش مراقبتهای ویژه بستری هستند، 
واکسن نزده اند. بیشتر بیمارانی که بستری 
یا  زده  واکسن  دوز  یک  معمواًل  هستند، 
اصاًل واکسن نزده اند. من از همه عزیزان 
خواهش می کنم به سرعت جهت تکمیل 
کنند.  مراجعه  خود  واکسیناسیون  دوز 
واکسن زدن به معنای ایمنی کامل نیست 
و قرار نیست کسی که واکسن زده هیچ 

وقت بیماری نگیرد. اگر همان شخص هم 
در مقابل دوز سنگین ویروس قرار بگیرد، 
مطمئنًا احتمال درگیری را خواهد داشت.«

گفت:  بهداشت  شبکه  رئیس 
بار  کند  کمک  می تواند  »واکسیناسیون 
احتمال  و  شود  کمتر  جامعه  در  ویروس 
انتقال و بیماری سخت را کاهش دهد؛ اما 
نمی تواند به صورت کامل جلوی بیماری 
را بگیرد. باید خیلی مراقب باشیم. ما در 
آستانه شروع پیک ششم هستیم و اگر هر 
چه زودتر حداقل 70 تا 80 درصد جامعه 
ما واکسینه نشوند، بار ویروس مجدداً در 
سطح شهرستان باال می رود و باال رفتن بار 
ویروس، معادل پیک بعدی و تلفات بیشتر 
در سطح شهرستان خواهد بود. امیدواریم 
را  واکسن  همه حتی کسانی که دو دوز 
دریافت کرده اند، پروتکلهای بهداشتی را 

رعایت کنند.«

تماس با شماره های هوشمند IN می تواند 
باعث نجومی  شدن قبض تلفن ثابت شود 
و گروهی از این فناوری برای خالی  کردن 

جیب مردم استفاده می کنند.
 IN به اصطالح  یا  هوشمند  شماره های 
شده اند؛  راه اندازی  کشور  در  است  مدتها 
مثل  پیش شماره هایی  با  شـماره هایی 

۹0۹ و 7070 که در صورت تماس به صورت 
دقیقه ای مبلغ قبض تلفن را باال می برند.

تحصیلی،  سال  شروع  با  روزها  این 
دانش آموزان یا والدین آنها برای استفاده از 
اپلیکیشن »شاد« آموزش و پرورش بار دیگر 

از موتورهای جستجو استفاده می کنند. 
با  که  می شود  آغاز  جایی  از  مشکل  اما 

در  ویندوز«  »شاد،  عبارت  جستجوی 
گوگل، به جای سایت shad.ir با بعضی 
از سایت هایی روبه رو می شوید که شما را 
تشویق به مشاوره و تماس با این خطوط 
شماره های هوشمند برای دانلود اپلیکیشن 
شاد می کنند؛ بدون این که توضیح دهند که 

تماس با این شماره برای فرد هزینه دارد. 

اورژانس 115 نی ریز عملیات مختلفی را در 
هفته گذشته انجام داد.

 115 اورژانس  مدیر  کچویی  گزارش  به 
نی ریز، مهمترین این حوادث به شرح زیر 

بوده است:
ساعت 16:47 یکم مهرماه، بر اثر تصادف 
موتورسیکلت و خودرو در بولوار ولی عصر، 
روبروی فرمانداری، دو نوجوان 15 و 16 
ساله مصدوم شدند. هر دو نوجوان دچار 
صدمات متعدد شدند و به بیمارستان شهدا 

انتقال یافتند.
ساعت 17:37 همان روز در جاده دارالرحمه 
به سمت خواجه احمد انصاری، بر اثر تصادف 
ساله   70 راکب  خودرو،  و  موتورسیکلت 
موتورسیکلت دچار صدمات متعدد شد و به 

بیمارستان شهدا انتقال یافت.
بنزین  پمپ  کنار  زمان،  همان  در  دقیقًا 
فرامرزی نژاد، یک خودرو و موتورسیکلت 
تصادف کردند و دو نفر مصدوم شدند. در 
موتورسیکلت  ساله  راکب 80  حادثه  این 
و همسر 70 ساله وی دچار ضربات متعدد 
شدند و به بیمارستان شهدا انتقال یافتند. 
مرد 80 ساله دچار جراحت صورت و بینی 
شد و آرنج و گردن وی نیز آسیب دید. همسر 
70 ساله او نیز دچار ضربه به زانو،  بینی و 

تورم و بریدگی صورت شد.
به  منتهی  جاده های  در  بعد  دقیقه  ده 
یک  بنه کالغی،  روستای  جنگل های 
موتورسیکلت واژگون شد و راکب 26 ساله 
آن که به سرش ضربه خورده بود، به درمانگاه 

رضا انتقال یافت.
ساعت 20:30  شنبه 3 مهر، دو کامیون در 
جاده حسن آباد -  دهچاه با هم تصادف کردند 
که بر اثر آن، راننده 3۹ ساله یکی از کامیونها 

دچار ضربه به زانو و شکستگی مچ پا شد.
یک  مهرماه،   4 یکشنبه   15:14 ساعت 
خودرو بعد از روستای دولت آباد واژگون شد 
و سه نفر مصدوم شدند. یک مرد 55 ساله 

دچار درد  دست شد. مرد 30 ساله دیگر 
بریدگی و خونریزی سر، درد شانه  دچار 
و زانوی چپ شد و یک مرد 38 ساله دیگر 
دچار کوفتگی و پاره شدگی سر، ضعف و  بی 
حالی شد که همه به بیمارستان شهدا انتقال 

یافتند.
ساعت 21:22 دوشنبه پنجم مهرماه، بر اثر 
تصادف خودرو و موتورسیکلت کنار مدرسه 
سحاب، سه نفر مصدوم شدند. دو پسر 16 
ساله دچار ضربه دست، زانو، بریدگی سر 
و جراحت گونه شدند و یک مرد 64 ساله 
هم صدمات جزئی دید و حاضر به انتقال به 

بیمارستان نشد.

ارائه خدمات در مراکز تجمعی منوط به داشتن 

کارت می شود.

سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا از الزام ارائه 

خدمات با کارت واکسن در آینده نزدیک خبر 

داد و گفت: حدود دو تا سه هفته فرصت داده ایم 

تا مردم واکسن تزریق کنند و بعد از این مهلت، 

همه خدمات در اماکن تجمعی، از جمله برای 

استفاده از بلیط هواپیما، قطار، اتوبوس و... بر 

اساس ارائه کارت واکسن انجام می شود.

هشدار!

افزایش 8 برابری بستری های 

کرونا در یک هفته
واکسیناسیون را جدی بگیرید

مراقب پیش شماره های پر هزینه باشید 

عملیات مختلف اورژانس 115 در هفته گذشته

اجباری شدن کارت واکسن تا دو هفته آینده

عابد نعمتی، نی ریزان فارس: 

نوبت دهی مرکز تعویض پالک جدید، 
انجام  رانندگی  و  راهنمایی  جلوی 

می شود.
انتظامی شهرستان  فرمانده  گفته  به 
رسیدن  فرا  با  همزمان  نی ریز، 
پالک  تعویض  مقدس،  دفاع  هفته 
سابق  محل  در  نی ریز  شهرستان 
)خیابان فرزانگان، روبروی راهنمایی 
مورد  و  شد  راه اندازی  رانندگی(  و 

بهره برداری قرار گرفت.
اظهار  یوسفی  سیدمحمد  سرهنگ 
تا چهارشنبه  روز شنبه  داشت: »هر 
از ساعت 7 تا 13، خودروهای سبک 
پالک  تعویض  )سواری ها(  وانتها  و 
مخصوص  هم  پنجشنبه ها  می شوند. 
موتورسیکلتهای نوشماره است که به 

زودی راه اندازی خواهد شد.«
بر  عالوه  مرکز  این  »در  افزود:  وی 
تعویض پالک، رسیدگی به مفقودی 
کارت وسیله نقلیه و برگ سبز و صدور 

پالک المثنی نیز انجام می شود.«
تقاضا  همشهریان  »از  گفت:  یوسفی 
داریم ضمن همکاری و رعایت مقررات 
مربوط به تعویض پالک، به محل مورد 
نظر مراجعه و با همکاران راهنمایی و 
رانندگی و مسئول تعویض پالک در 
خدمات،  بهتر  چه  هر  ارائه  خصوص 

همکاری الزم را داشته باشند.«
مهدی جهاندارفرد مسئول جدید مرکز 
تعویض پالک نی ریز هم در گفتگو با ما 
عنوان داشت: »با توجه به حجم باالی 
موتورسیکلتهای  پالک گذاری  کار، 
می شود.  آغاز  آبان ماه  از  نوشماره 
همچنین صف نوبت دهی از این به بعد 
تشکیل  رانندگی  و  راهنمایی  جلوی 
مرکز  جلوی  قبل  مثل  و  می شود 

تعویض پالک نیست. «
شنیده ها از منابع آگاه حاکی از این 
است که به زودی نوبت دهی اینترنتی 
برای تعویض پالک شهرستان نی ریز 

راه اندازی خواهد شد.

و  بهداشت  شبکه  بهداشتی  معاون 
تعطیلی  از  نی ریز  شهرستان  درمان 
در  متخلف  دندانسازی  واحد  یک 

نی ریز خبر داد.
شبکه  عمومی  روابط  گزارش  به 
معاون  نی ریز،  درمان  و  بهداشت 
تعطیلی  اعالم  با  شبکه  بهداشتی 
در  مختلف  دندانسازی  واحد  یک 
پی  در  گفت:  مهر   4 یکشنبه  روز 
واحد  یک  از  مردمی  شکایت  اعالم 
بر  نظارت  کارشناسان  دندانسازی، 
درمان و بهداشت محیط ضمن بازدید 
رعایت  دلیل  به  را  آن  واحد،  این  از 
نکردن اصول  بهداشتی و دخالت در 

امور دندان پزشکی پلمب کردند  .
تأکید  با  خامسی  زهراسادات  دکتر 
امور  در  فعالیت  هرگونه  که  این  بر 
بهداشتی و درمانی مستلزم دریافت 
است،  بهداشت  وزارت  از  مجوز 
دندانسازان  غیرمجاز  فعالیت  گفت: 
پزشکی  امر  در  مداخله  درمان،  در 
محسوب شده و برابر قوانین جاری با 

متخلفان برخورد می شود.
صورت  در  تا  خواست  مردم  از  او 
و  بهداشتی  تخلف  هرگونه  مشاهده 
فعالیت غیرمجاز افراد در امور درمانی، 
با شماره 1۹0 به کارشناسان شبکه 

بهداشت و درمان اطالع دهند.

با ثبت 36 مبتالی جدید به کرونا در 
هفته گذشته و 2 مورد فوتی، تعداد 
مبتالیان به 4021 نفر و تعداد افرادی 
که جانشان را از دست داده اند، به ۹3 

نفر رسید.
افراد فوت شده شامل یک مرد 54 
ساله بدون بیماری زمینه ای و یک زن 

8۹ ساله با بیماری زمینه ای بوده اند.
همزمان میزان مبتالیان بختگان به 

1872 مورد رسید.

نوشتنی است تا کنون 63184 دوز 
واکسن در پایگاه های واکسیناسیون 
ریزاب،  رودخور،  )عفاف،  شهرستان 
تیمهای  و  دهچاه  مشکان،  قطرویه، 
تزریق  تجمعی(  مراکز  جهت  سیار 
شده که 46362 دوز آن نوبت اول و 

16822 دوز آن نوبت دوم بوده است.
جامعه  درصد   68 حدود  پایه،  این  بر 
شهرستان  در  سال   12 باالی  هدف 
نی ریز، واکسن دوز اول را تزریق کرده اند.

راهور نی ریز نوبت 
تعویض پالک می دهد

پلمب یک واحد دندانسازی 

متخلف در نی ریز

2 فوتی جدید کرونایی
/  68 درصد افراد باالی 12 سال

واکسن زدند

برخورد یک خودرو با کودک 11 ساله 
در خیابان نواب صفوی، منجر به ضربه 

مغزی شدید وی شد.
 2 حادثه، ساعت 18:15 جمعه  این 
مهرماه رخ داد که بر اثر آن، پسربچه 
11 ساله به شدت از ناحیه سر آسیب 

دید و توسط آمبوالنس اورژانس 115، 
با ضریب هوشیاری 6، به بیمارستان 

شهدا  اعزام شد.
وی پس از انجام اقدامات درمانی اولیه، 
برای ادامه درمان به بیمارستان نمازی 

شیراز اعزام شد.

نی ریز،  شهرستان  در  خیر  فرد  دو 
مانومتر،  یک  اکسیژن،  کپسول  یک 
سه پالس  اکسی متر و یک جفت عصا 
پزشکی  تجهیزات  امانات  بانک  به 
جمعیت هالل احمر شهرستان نی ریز 

اهداء کردند.
 رئیس جمعیت هالل احمر شهرستان 
نی ریز با اعالم این خبر گفت: »ارزش 
مالی این تجهیزات، 54 میلیون ریال 

است.«
و  تقدیر  ضمن  احمدی  حمیدرضا 
خیرین  و  داوطلبان  کلیه  از  تشکر 
امانات پزشکی  عنوان داشت: »بانک 
بیماران  به  کمک  منظور  به  شعبه، 
نیازمند راه اندازی شده است. از کلیه 
همشهریان و خیرین تقاضا داریم در 
شرکت  خداپسندانه  و  خیر  امر  این 

کنند.«

متخصص کلیه و مجاری ادراری در 
نی ریز مطب خود را دائر کرد.

دکتر ظهیرالدین خواجه کریم الدینی 
مجاری  و  کلیه  متخصص  و  جراح 
ادراری، از هفته گذشته مطب خود را 

در طبقه سوم ساختمان فجرآفرینان 
واقع در کوچه بهداری دائر کرد.

تا  شنبه  روزهای  مطب،  کار  زمان 
چهارشنبه از ساعت 16 به بعد است.

ضربه مغزی شدید کودک 11 
ساله در خیابان نواب

اهداء تجهیزات پزشکی به 
هالل احمر نی ریز

متخصص کلیه و مجاری 
ادراری در نی ریز

//

//

//
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دکترآل داود
 می خواهم درباره فرار از مالیات دکتر ... بگویم.

ایشان برای هزینه عمل بیماران به هیچ عنوان از 

دستگاه پوز استفاده نمی کند و فقط پول نقد قبول 

می کنند.

من دیشب مطب ایشان بودم. ساعت ده شب برای 

هزینه عمل مادرم گفتند 3 میلیون تومان پول نقد 

باید به آنها بدهم.

من پول نقد نداشتم. هر چه پافشاری کردم، قبول 

نکردند که کارت بکشند. بعد متوجه شدم چند بیمار 

دیگر مشکل من را داشتند و چند نفر هم پول نقد 

همراهشان آورده بودند.

من بالفاصله به مطب دکتر آل داود رفتم و به ایشان 

گزارش دادم. رئیس شبکه بهداشت هم به دکتر 

گفتند چرا چنین کاری می کنند؟ شب بعد دکتر 

پرونده مادر من را تحویل داد و گفت به خاطر این که 

به رئیس شبکه بهداشت گزارش دادید، مادر شما را 

عمل نمی کنم.

پاسخدکترآلداود:
با سالم و احترام، در صورت انجام عمل می توان به 

واحد نظارت بر درمان شکایت کرد. ولی در صورت 

عدم انجام آن، چون جرمی مرتکب نشده، امکان 

پیگیری از طرف شبکه نمی باشد. 

نکته قابل توجه، مشکل بزرگی است که شهرستانها 

و بیمارستانهای مراکز آن دارند و آن این که هزینه 

پرداختی به پزشکان برای عملهای پر ریسک بسیار 

ناچیز است و با بار قانونی آن تناسب ندارد. از این رو 

پزشکان بخش خصوصی شهرستان تمایلی به انجام 

آن ندارند و بیماران مجبور به مراجعه به مراکز استان 

می شوند که منجر به نارضایتی و هزینه های زیاد 

برای آنها می شود و جای دخالت قانونی برای شبکه 

وجود ندارد. این امر منجر به اختالفات پزشک به 

خاطر بار قانونی و مردم به خاطر هزینه ها شده است.

مخابرات
چرا شهرک جمال آباد تلفن ثابت ندارد؟ چرا آن را 

کابل کشی نمی کنید؟

پاسخمخابرات:
با سالم، با توجه به این که در شهرک جمال آباد 

هنوز زیرسازی به صورت کامل انجام نشده و هنوز 

تعداد زیادی از زمینها ساخته نشده است، تا زمانی 

که کلیه زیرساختها آماده نباشد، امکان کابل کشی 

وجود ندارد. چرا که در آینده مطمئنًا به تأسیسات 

مخابرات صدمه وارد می شود. 

فرمانداری - نماینده مجلس
روستاهای بخش مرکزی از آب غیر شرب استفاده 

می کنند. مگر روستاهای بخش مرکزی حاجی آباد، 

علی آباد،  نصیر آباد،  رحیم آباد،  حیدرآباد،  سورمه، 

چرا  نیستند؟  نی ریز  و... جزو شهرستان  الی حنا 

فکری به حال ما نمی کنید؟ یک روز خودتان را جای 

خانواده ما بگذارید و ببینید چه می کشیم؟

پاسخفرمانداری:
در رابطه با آبرسانی به مجموعه روستاهای نصیرآباد 

واقع در بخش مرکزی شهرستان نی ریز، به اطالع 

می رساند تأمین آب روستاهای مذکور از گذشته در 

دستور کار آبفا قرار داشته و در حال حاضر نیز امور 

آبفای شهرستان نی ریز در حال خرید تجهیزات مورد 

نیاز با اعتبارات تخصیص یافته می باشد که لوله خط 

انتقال نیز در چند روز گذشته خریداری و در انبار 

تخلیه گردیده است. پس از تکمیل تجهیزات مورد 

نیاز و انجام مقدمات الزم، پروژه شروع و با همکاری 

ویژه همه مردم خوب روستاهای مدنظر، راهکارهای 

مورد نظر آبفا برای آبرسانی اجرا خواهد شد.

فرمانداری
این همه به مردم در دوران کرونا برای ثبت نام در 

سامانه سجام فشار آوردند. االن چه کاربردی دارد؟ 

کسانی که عضو نشده اند با کسانی که عضو سجام 

هستند، چه تفاوتی دارند؟

پاسخفرمانداری:
با سالم و احترام، در خصوص سؤاالت مطرح شده از 

سوی شهروندان محترم، جوابیه زیر جهت چاپ در 

شماره آتی آن هفته نامه ارسال می گردد.

به اطالع طراح محترم سؤال و شهروندان محترم 

می رساند که سامانه جامع ثبت اطالعات مشتریان 

و  جمع آوری  فرآیند  خودکار  مسئولیت  سجام، 

مدیریت اطالعات مشتریان بازار سرمایه را بر عهده 

دارد و با راه  اندازی این سامانه، نه تنها شاهد تسهیل 

بلکه  هستیم،  سهامداران  اطالعات  گردآوری  در 

شفافیت  معامالتی،  سوابق  و  اطالعات  تجمیع  با 

بازار نیز با رشد قابل توجهی همراه شده است. لذا 

در سال 13۹۹با توجه به فراخوان دولت در خصوص 

سهامداران، سهام عدالت جهت استفاده از مزایای 

سهامداری همانند دریافت سود ، حضور در مجمع ، 

الکترونیک و... را مشروط به ثبت نام در  خدمات 

سامانه سجام )سامانه جامع اطالعات مشتریان ( و 

احراز هویت اعالم نمودند.

ضمن این که ثبت نام در سامانه سجام برای هرگونه 

فعالیت در زمینه بورس الزامی می باشد و مالکان 

سهام عدالت که در بهمن ماه ۹۹روش غیر مستقیم 

مدیریت سهام را انتخاب کردند، حتمًا باید در سامانه 

سجام ثبت نام و جهت دریافت کد بورسی خود اقدام 

می نمودند.

شهرداری نی ریز
تبلیغات  اداره  کنار  زودترپارک  چه  هر  لطفًا   -1

اسالمی را درست کنید.

2- چرا بازسازی تپه شهدا این قدر با تأخیر مواجه 

است؟

3- نزدیک به دو سال پیش برای خواباندن فیبر 

نوری خیابانهای 22 بهمن و اطراف شهرک انتظام 

را کنده کاری کرده و فیبر نوری کار گذاشته اند. اما 

زمستان  تا  است.  نشده  لکه گیری  و  ترمیم  هنوز 

نشده، لطفًا اقدام کنید.

4- چرا بعضی تاکسیها مسافر بدون ماسک سوار 

می کنند؟ من چند روز پیش در تاکسی بودم و یک 

اعتراض کردم؛ آن  خانم بدون ماسک سوار شد. 

مسافر با کمال تعجب به جای عذرخواهی گفت 

اگر به شما سخت می گذرد، پیاده شوید. راننده هم 

بی تفاوت بود.

5- چرا به پارک پشت مسجد امام خمینی رسیدگی 

بازی  وسایل  همه  و  ندارد  نور  آنجا  نمی کنید؟ 

فرسوده شده اند. درختانش هم بی آب هستند.

6- لطفًا فکری به حال خیابان گلشن تا مسجد امام 

خمینی و اجاق امام حسین و میدان دانشجو کنید. 

پر از مراکز جمع آوری ضایعات و فروش حیوانات 

خانگی شده. از زباله و بوی بد و سر و صدا آسایش 

نداریم. اینها باید از شهر خارج شوند.

7- فکری به حال پیاده روهای فاز 2 کنید. ما دو سال 

است که پیگیر هستیم؛ اما می گویند بودجه نداریم.

پاسخشهردارینیریز:
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 137 شهرداری 

نی ریز از سالها پیش با هدف ایجاد زمینه مشارکت 

رفع  و  هدایت  و  شهری  مدیریت  در  شهروندان 

مدیریت  طریق  از  شهری  معضالت  و  مشکالت 

غیر مستقیم مردم در شهر و دریافت دیدگاه ها و 

نقطه نظرات شهروندان با رویکرد خدمات رسانی 

مطلوبتر به شهروندان راه اندازی شده است.

سامانه های  جزو  ماهیتی  لحاظ  به  سامانه  این 

بین  ارتباطی  پل  عنوان  به  که  است  خدماتی 

شهروندان و مدیران شهری و با انتقال مسائل و 

موجب  اجرایی شهرداری  واحدهای  به  مشکالت 

وحدت رویه کاری در شهر و تسریع در حل مشکالت 

می گردد.

در همین راستا فرآیندهای کاری در این سامانه 

به نحوی طراحی و برنامه ریزی شده است که در 

حق  به  شهری  درخواستهای  زمان  کوتاه ترین 

شهروندان نی ریزی در حد ممکن اجابت و مشکالت 

روزمره ایشان مرتفع می گردد.

در پایان از همه همشهریان عزیزمان تقاضامندیم 

پیشنهادات،  انتقادات،  نظرات،  تمامی نقطه 

مشکالت و سؤاالت خود را از طریق این سامانه باما 

در میان بگذارند.

مسئولمحترمواحدعمران،آقایپیوندی
1- باسالم خدمت شهروند محترم، عملیات اجرایی 

پارک یادشده درسال ۹۹ شروع گردید و در سال 

جاری  به تناسب بودجه اجرایی می گردد.

2- شهروند محترم! چون عملیات عمرانی هزینه 

زیادی برای شهرداری دارد و نمی تواند همه پروژه ها 

رایکساله به اتمام برساند، هر سال بودجه ای را جهت 

ساخت پروژه تپه نورالشهدا اختصاص داده و اجرایی 

اجرا  درحال  عمرانی  عملیات  هم  االن  می گردد. 

می باشد.

3- شهروند محترم! توسعه شبکه فیبر نوری توسط 

اداره محترم مخابرات انجام شده و ترمیم مسیر 

حفاری بر عهده اداره یاد شده می باشد.

7- شهروند محترم! پیاده روهای فاز دو در بودجه 

تنها  امسال  بودجه  در  ندارند.  قرار  جاری  سال 

بهسازی و نوسازی پیاده رو خیابان امام مهدی قرار 

داشته که هم اکنون نیز در حال اجرا می باشد.

امیدواریم شهروندان محترم با پرداخت به موقع 

عوارض خود، ما را در اجرای هرچه بهتر برنامه های 

عمرانی همراهی کنند.

معاونتمحترمخدماتشهری،آقای
حاجیمحمدی

به  محترم،  شهروند  از  عذرخواهی  ضمن   -4

اطالع می رساند با عنایت به مصوبه ستاد کرونای 

شهرستان، تاکسیها نباید به مسافران بدون ماسک 

خدمات دهند و این موضوع به صورت مکرر توسط 

به  درون شهری شهرداری  نقل  و  سازمان حمل 

رانندگان ابالغ گردیده است. بدین وسیله از همه 

همشهریان عزیز که با سعه صدر همیشه یاری گر 

ما بوده اند تقاضامندیم در صورت مشاهده هر گونه 

تخلف، با یادداشت کردن کد تاکسی که به روی 

شیشه های جلو و عقب آن نصب شده است و تماس با 

شماره تلفن 137، ما را در ارائه هرچه بهتر خدمات و 

داشتن شهری منظم یاری فرمایند.

6- ضمن تشکر از شهروند محترم، به اطالع می رساند 

شهرداری نی ریز پس از اخذ مجوز از مراجع قضایی 

در ابتدای سال گذشته با همکاری نیروی محترم 

انتظامی اقدام به پلمب کلیه واحدهای صنفی خرید 

ضایعات در محدوده شهر نمود که پس از چندین 

ماه، به دستور دادستان محترم وقت بازگشایی و 

فعالیت خود را از سر گرفتند. الزم به ذکر است اخیراً 

شهرداری نی ریز در معیت اداره های محترم صنعت 

معدن و تجارت، اتاق بازرگانی و تعزیرات حکومتی، 

اقدام به شناسایی آنها کرده و اخطارهای الزم نیز 

به متصدیان آن داده شده است. پس از هماهنگی 

محدوده  در  آنها  فعالیت  از  محترم،  دادستان  با 

مسکونی جلوگیری می شود.

مسئولمحترمواحدتأسیسات،آقایکارآزما
پاسخ قسمت اول سؤال شماره پنج:

شهروند محترم! با توجه به محدودیتهای موجود در 

وضعیت بیماری منحوس کوید 1۹، روشنایی پارکها 

با دستورات ستاد کرونا خاموش یا روشن می شوند. 

اما با این حال بازدید از وضعیت روشنایی پارک 

مذکور در دستور کار قرار گرفت.

مسئول محترم واحد زیباسازی، آقای خالقی

پاسخ قسمت دوم سؤال شماره پنج:

موضوع حضرتعالی در دستور کار قرار گرفت، هم 

چنین به اطالع شما شهروند محترم می رساند کلیه 

وسایل بازی در پارکهای سطح شهر به طور متوالی 

بازدید و تعمیر می شوند.

مسئولمحترمواحدفضایسبز،آقای
ساوهای

قسمت آخر سؤال شماره پنج:

با سالم، شهروند گرامی! پارک واقع در خیابان امام 

خمینی هر هفته دوشنبه ها به صورت منظم آبیاری 

می گردد و در صورت تعطیلی رسمی در این روز، 

آبیاری آنجا به روز قبل یا بعد موکول می شود.

بخشداری پشتکوه 
حدود 5 هفته است که زباله های روستای بهویه 

جمع آوری نشده وشورای روستا جوابگو نیست.

پاسخبخشداریپشتکوه:
رسالت خطیر  از  تشکر  احترامًا ضمن   ، با سالم 

نی ریزان فارس در انعکاس نظرات و مشکالت مردم، 

در پاسخ به پرسش یکی از اهالی محترم روستای 

در  قصوری  احیانًا  اگر  اطالع می رساند  به  بهویه 

جمع آوری زباله روستا صورت گرفته، قبل از اعالم به 

هفته نامه نی ریزان از طرف احدی از ساکنان روستا، 

به بخشداری اطالع داده نشده است. درخواست ما از 

همه مردم بخش این است که در صورت مشاهده  هر 

گونه مشکل، ابتدا بخشداری را در جریان بگذارند. 

ضمن این که زباله های روستای بهویه جمع آوری 

شده و تأکید شده به صورت منظم انجام شود.

دانشگاه آزاد
چرا هنوز حقوق شهریور ماه کارکنان را به حساب 

نریخته اید؟ حد اقل این حقوقی را که سر و ته آن را 

زده اید، به موقع بپردازید.

پاسخدانشگاهآزاد:
با سالم، اسناد حقوق شهریور ماه، روز چهارشنبه 7 

مهرماه به بانک ملی ارائه و عصر همان روز واریز شد.

تبلیغات اسالمی
چرا نماز جمعه شهر مشکان تعطیل است؟

پاسختبلیغاتاسالمی:
با سالم و تشکر از پیگیری سؤاالت مردمی، طبق 

اطالعات واصله، شورای سیاستگذاری نمازجمعه 

امام جمعه ،  فاقد  شهرهای  در  که  نموده  ابالغ 

برگزار  موقت  امام جمعه  عنوان  تحت  نمازجمعه 

نشود و چون شهر مشکان امام جمعه ندارد، امکان 

برگزاری نمازجمعه فراهم نشده است. البته قابل 

ذکر است که سؤال مربوط به نمایندگی شورای 

سیاستگذاری نمازجمعه استان فارس است و باید 

ازآن طریق پیگیری شود.

امور آبفا
1- طرح فاضالب نی ریز به صورت نیمه تمام مانده و 

در بیرون شهر راه عبور و مرور کشاورزان را تخریب 

کرده است. همه کانالها و مندیل ها فروکش کرده و 

کشاورزان و باغداران را دچار آسیب کرده و جلوی 

تا  دهید  ترتیبی  لطفًا  است.  گرفته  را  آنها  تردد 

حداقل راه بین مزارع زیر سازی شود.

2- لطفًا به بنگاه امالک ... تذکر دهید یا جریمه اش 

کنید. صبح ساعت 5 آفتاب نزده باز می کند و آن 

چنان داخل پیاده رو را آبپاشی می کند، انگار سبزی 

هم  روزها  است.  بازی  چوب  میدان  یا  فروشی 

کاًل کارش آبپاشی جلوی مغازه است؛ اصاًل درک 

نمی کند که مردم آب خوردن ندارند.

پاسخامورآبفا:
انتقاد کننده محترم،  ضمن عرض سالم خدمت 

اعتبارات  به  توجه  با  نی ریز  شهر  فاضالب  طرح 

در  و  می باشد  پیگیری  حال  در  یافته  تخصیص 

قسمتهایی از شهر که شبکه جمع آوری اجرا نشده 

است، با توجه به میزان اعتبارات تخصیص یافته در 

برنامه کاری آبفا استان فارس و شهرستان نی ریز 

قرار دارد. در رابطه با خط انتقال که بیرون از شهر 

واقع شده و هم اکنون در نقاطی از مسیر نشستهایی 

پیمانکار  کار  به  شروع  محض  به  می شود،  دیده 

ساخت تصفیه خانه فاضالب که در آینده نزدیک 

آغاز خواهد گردید، نسبت به تسطیح مسیر خط 

انتقال نیز اقدام خواهد شد.

2- به ملک مورد نظر تذکر الزم داده شد و در صورت 

تکرار، برابر مقررات رفتار خواهد شد.

هالل احمر - منابع طبیعی
از  مراتع  آتش سوزی  کردن  خاموش  برای  چرا 

نیروهای کار بلد استفاده نمی کنید؟ اگر برای این 

بچه های ناشی که همه سوار بالگرد شدند اتفاقی 

می افتاد، چه کسی پاسخگو بود؟

پاسخهاللاحمر:
با سالم و وقت بخیر، نیرو های اعزامی از ابتدای 

تیم بندی شده اند و  اداره منابع طبیعی  سال در 

آموزشهای الزم و ضروری را طی کرده اند .

همشهریان عزیز و عالقه مند به حضور در عملیات 

امدادی می توانند با مراجعه به اداره منابع طبیعی 

و جمعیت هالل احمر در تیم امدادی ثبت نام کنند.

پاسخمنابعطبیعی:
با نام و یاد خدا و عرض سالم و وقت بخیر خدمت 

مخاطبین محترم هفته نامه بسیار خوب نی ریزان 

از سوی  مطرح شده  سؤال  به  پاسخ  در  فارس، 

مخاطبان این هفته نامه، به عرض می رسانم که 

در خصوص مهار آتش مراتع و جنگلها، غالبًا از 

نیروهای شاغل در منابع طبیعی که کاماًل آموزش 

دیده و آشنا به مهار آتش هستند و نیروهای خدوم 

جمعیت هالل احمر که آن عزیزان هم آموزشهای 

آتشهای  در  می شود.  استفاده  دیده اند،  را  الزم 

همکاری  و  همیاری  یک  نیازمند  که  گسترده 

بزرگ است، از افراد فعال در هنگ امداد، همیاران 

و مروجان طبیعت، نیروهای بسیج، دامداران آشنا 

استفاده شده  بعضًا طبیعت دوستان  و  به محل 

که این گروه ها هم همگی آموزشهای اولیه را در 

کارگاه های سالیانه ای که از سوی منابع طبیعی 

برگزار می شود، دیده اند.

استفاده از واژه ناشی درخور این عزیزان نبوده و 

نیست. شایان ذکر است که منابع طبیعی هر ساله 

تعدادی بیمه بی نام را بابت حوادث غیرمترقبه و 

پیش بینی نشده تهیه می کند تا خدای ناکرده در 

صورت لزوم استفاده کند.

*****

همچنین در پاسخ به سؤال شهروند محترم که در 

شماره قبل به چاپ رسید، متن زیر ارسال می شود:

در ابتدا باید به عرض برسانیم اطالق کلمه احداث 

آتش بر به جای مسیر دسترسی اشتباه است؛ از 

از  چند جهت 1- احداث و اجرای آتش بر، همه 

محل اعتبارات دولتی است. 2- آتش بر به صورت 

متصل نبوده و منقطع می باشد؛ با طول و عرضهای 

متفاوت. 3- آتش بر به درخواست مرتعداران و در 

قالب تهیه طرح مصوب اجرا می گردد و...

در خصوص تقاضای چند نفر از مالکان ارتفاعات 

دارگ ، برکه احمدشاه و دور قالت، به استحضار 

می رساند: 

1- احداث مسیر در اراضی ملی به اراضی دارای 

اسناد رسمی امکانپذیر است که متأسفانه اسناد به 

روز و رسمی موجود نیست. 2- پوشش مرتعی خوب 

مسیر مورد درخواست 3- تجربه های قبلی در بعضی 

شهرستانهای استان که احداث مسیرهای طوالنی 

باعث افزایش تخریب و تصرفات شده است. ضمن 

این که همان گونه که مستحضرید، کلیه واگذاری ها 

در سطح شهرستان باید از فیلتر کمیته تخصصی و 

فنی اداره کل عبور کرده و موافقت نهایی باید با نظر 

کارشناسی این اعضا به شهرستان ابالغ گردد که 

تاکنون به رغم مکاتبات متعدد و بازدیدهای صورت 

پذیرفته، هیچ نظر و نتیجه مثبتی دریافت نشده 

است.

درمانگاه تأمین اجتماعی
سخت  قدر  این  دندانپزشکی  نوبت دهی  چرا 

چرا  نمی دهد؟  انجام  عصب کشی  دکتر  و  است 

بیمه  که  ما  نمی کنید؟  اضافه  دندانپزشک  دکتر 

می پردازیم، نباید آواره شهرهای دیگر شویم.

پاسخدرمانگاهتأمیناجتماعی:
با سالم، با توجه به گستردگی شهرستان و حجم 

مراجعات، طبیعتًا نوبت دهی کمی مشکل می شود. 

ولی با این تفاسیر، با عنایت به همکاری دندانپزشک 

نوبت قبلی  اولیه بدون  محترم، معاینه و ویزیت 

امکان پذیر است. عصب کشی در تعهدات سازمان 

نمی باشد.

سامانه نوبت دهی:

ستاره 4 ستاره 1420 ستاره 71 مربع

خطوط تلفن:

538410۹1

538410۹2

53831006

جهاد کشاورزی
1- در مورد خبر خرید و فروش زمین کشاورزی 

تنها با مجوز جهاد، باید بگویم وقتی این زمینها را 

دولت به ما واگذار کرد و 40 سال روی آن زحمت 

کشیدیم و زندگیمان را گذاشتیم، مسئوالن کجا 

بودند بیایند اظهار نظر کنند؟ وقتی ده ها هکتار 

باغهای بادام و انار ما خشک شد، جهاد کجا بود بیاید 

چاره ای پیدا کند؟ وقتی در خشکسالی تا خانه باالی 

سرشان را فروختند و خرج چاه کردند چه؟حاال که 

زمینها کمی قیمتی شده، سر وکله شان پیدا شده و 

نقشه عوض می کنند. یک مرتبه می بینی باغی که 

30سالش است، نصفش اصاًل جزو زمین نیست. 

چطور تا حاال بود؛ حاال نیست؟

2- اگر خرید و فروش زمینهای تاجویه غیر قانونی 

است، پس چرا ده سال پیش خرید ها را قانونی 

دانستید و گروه مشاع 6 نفره را بدون اطالع مالکان 

و این که امضا کنند، به گروه مشاع 24 نفره تغییر 

دادید؟ البته این سؤال را من هر جا و حتی در دادگاه 

از وکیل شما می پرسم، نمی تواند جواب دهد. 

آن زمان بدون دلیل چهار هکتار از زمین ما را ضایع 

کردند و هر جا حقمان را خواستیم، جواب ندادید و 

می گویید زمان ریاست شما نبوده است. 

پاسخجهادکشاورزی:
بهره برداران عزیز می توانند درخواستها، شکایات 

کشاورزی  جهاد  سازمان  مجموعه  از  انتقادات  و 

تلفنهای  شماره  طریق  از  را  تابعه  کل  ادارات  و 

32172411 و 32251702 اعالم و یا به شماره 

نمابر 32250705 ارسال نمایند.

نی ریزان فارس
برای هفته نامه نی ریزان فارس و مسئول نقد نوشت 

آن متأسفم که در برابر یک سریال واقعی مثل گاندو 

که مردم را بیدار کرد به شدت جبهه می گیرد و تمام 

تالشش را می کند تا سریال را با نقص فراوان نشان 

دهد.

ولی برای سریالهای پر از نقص و بعضًا ضد ارزش 

نمایش خانگی این گونه جامه پاره می کند. دولت 

تدبیر و امیدتان دیگر فرو ریخت؛ منصف باشید.

نیریزانفارس؛ با سالم و درود فراوان.
با تشکر از شما منتقد گرامی!

ایرادات  محاسن،  دادن  نشان  هدفش  نقدنوشت 

و بعضًا نواقص سریالها، فیلم های ایرانی و نمایش 

خانگی می باشد. اینگونه نبوده که تنها پیکان انتقاد 

را به سوی سریال »گاندو« گرفته و مابقی سریالها را 

فاخر و برجسته بدانیم. همین چند شماره پیش در 

خصوص سریال »ملگه گدایان« و پیش از آن سریال 

»دل« نقد تندی نوشته شد که غالبًا هر دو سریال 

فاقد فیلمنامه درست و حسابی بودند. اما در مورد 

گاندو کاماًل نقد فنی ارائه شد و تنها به آنچه که باعث 

اعتراض مردم کازرون در فارس گردید و اشتباه در 

انتخاب نام کاراتر فیلم رخ داده بود پرداخته شد و 

نقد کلیت سریال انجام نگرفت. هر چند این سریال 

ایرانی  سریالهای  و  فیلم ها  از  بسیاری  همچون 

از ضعف فیلمنامه و واقعیت همراه با انصاف رنج 

می برد.

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

نداده اند:
-نمایندهمجلس

برابر رأی شماره 140060311023000230- 1400/05/03 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 ابراهیم   قایدلو فرزندعلی داد به شماره 
شناسنامه 6540005504 صادره از زرین دشت در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 263 متر مربع 
پالک 161۹ فرعی از 7286 اصلی مفروض و مجزا شده از پالک 7286 اصلی قطعه 8 بخش 12 فارس 
شهرستان زرین دشت واقع در حاجی آباد خریداری مع الواسطه از مالک رسمی آقای محمد شجاعی 
محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود. در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند، می توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت 

انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخانتشارنوبتدوم:1400/07/25 تاریخانتشارنوبتاول:1400/07/11

خلیلمرادخواه-رئیسثبتاسنادوامالکزریندشت

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

- مورخ 1400/07/04
ش 2712

36705

برابر رأی شماره 140060311023000226- 1400/05/03 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 هدایت اله بریزی فرزند حسن به شماره 
شناسنامه 8148 صادره از زرین دشت در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 363 متر مربع پالک 
45 فرعی از 7۹88 اصلی مفروض و مجزا شده از پالک 7۹88  اصلی قطعه 8 بخش 12 فارس شهرستان 
زرین دشت واقع در حاجی آباد خریداری مع الواسطه از مالک رسمی آقای آجعفر جعفری 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. 
تاریخانتشارنوبتدوم:1400/07/25 تاریخانتشارنوبتاول:1400/07/11

خلیلمرادخواه-رئیسثبتاسنادوامالکزریندشت

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

- مورخ 1400/07/04
ش 2714

36705
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وام سلف برای کشاورزان
روابط عمومی مدیریت جهادکشاورزی:

کشاورزان می توانند با مراجعه به مراکز جهاد کشاورزی 
منطقه خود برای دریافت تسهیالت سرمایه درگردش یک 

ساله اقدام نمایند.
مسئول واحد زراعت مدیریت جهادکشاورزی شهرستان 
نی ریز گفت: این اعتبارات برای محصوالت گندم، جو و ذرت 

آبی، کلزا و سبزیجات پاییزه نی ریز ابالغ شده است.
شیرین زارعی تصریح کرد: برای گندم، جو و کلزا هکتاری 6 
میلیون تومان، ذرت هکتاری 3  میلیون تومان و سبزیجات 

پاییزه هکتاری 8 میلیون تومان در نظرگرفته شده است.

رونمایی از کتاب 
»زمزمه های دلتنگی«

روابط عمومی فرهنگ و ارشاد اسالمی:

آئین رونمایی از کتاب  »زمزمه های دلتنگی« به اهتمام علی 
شیربانیان روز سه شنبه بیست و سوم شهریور با حضو ادبا، 
شاعران و اصحاب قلم با رعایت دستورات بهداشتی در محل 

سالن آمفی تئاتر برگزار شد.
در این آئین عبدالحسین برزگر رئیس اداره فرهنگ و ارشاد 
اسالمی نی ریز به ضرورت پرداختن به فرهنگ بومی و تالش 

برای تقویت آن سخن گفت و محمد جالل رنجبر ویراستار 
کتاب و مسئول انجمن ادبی گلبانگ به اهمیت پرداختن به 

ادبیات عامه)فولکلور( اشاره کرد.
شیربانیان مؤلف کتاب با اشاره به اینکه از سال 1398 وارد 
انجمن ادبی گلبانگ شده است گفت: با توجه به استعداد 
ذاتی که خانواده در شعر و شاعری داشتند تشویق شدم 
تا اشعاری را که افراد مسن خانواده از قدیم به آنها رسیده 
است، گردآوری نمایم. با توجه به اینکه اجداد مادری من از 
قبایل ترک شاهسون و شاعر بودند حمایت و کمک بسیاری 

در این راه به من کردند.
وی ادامه داد: این کتاب در برگیرنده دو فصل است که در 
فصل نخست دوبیتی های بی نام و نشان و در فصل دوم 
دوبیتی هایی که گوینده آن مشخص است گردآوری شده 
است. این کتاب در 58 صفحه نگارش و توسط انتشارات 

حوزه مشق تهران در سال جاری منتشر شده است.
گفتنی است طرح روی جلد، نقاشی آبرنگ کوچ عشایر اثر 

استاد غالمرضا محسن زاده نقاش نی ریزی می باشد.
در پایان لوح یادبودی از طرف اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 

به وی اهداءگردید.

فیلم کوتاه »کرونا«
به ایستگاه آخر رسید

فرهنگ و ارشاد اسالمی:

فیلم کوتاه »کرونا«به نویسندگی و کارگردانی مهران هادی 
که با موضوع کرونا چندی پیش در نی ریز کلید خورد به 

مرحله پایانی رسید. 
این فیلم با بازی حمیدرضا کشاورز و محمدحسین فرزانفر، 
تصویربرداری و تدوین حمید حق شناس، تهیه کنندگی 
عکاسی  و  راست بود  مهدی  صحنه  منشی  هادی،  مینا 
اعظم عباسی پایان یافته و قرار است به صورت آنالین در 

شبکه های مجازی اکران شود.
گفتنی است مهران هادی متولد 1370 نی ریز و دانش 
آموخته مهندسی برق است که به مدت دوازده سال در 

حوزه عکس و فیلمسازی فعالیت دارد. 
او تاکنون 5 فیلم کوتاه »کیمیای محبت« مقام اول جشنواره 
ملی فیلم کوتاه اصفهان، »سرطان« و »گلهای خیلج فارس« 
یکی از کاندایدهای جشنواره ملی اصفهان، »مرور ثانیه ها« 

و »مسیر تاریک« را تهیه و کارگردانی کرده است.
محتوی  تولید  ملی  جشنواره  برگزیده  کاندیدای  وی 
»فن ور« دانشگاه های فنی و حرفه ای با برپایی نمایشگاه سه 

بعدی عکس نیز بوده است. 
نوشتنی است هادی پنج سال در حوزه انیمیشن و موشن 
گرافی فعالیت دارد و برپایی دو نمایشگاه عکس سه بعدی 

در فضای مجازی را در کارنامه هنری خود دارد.

خانه های دنج و قدیمی نی ریزسرمقاله
در انتظار گردشگران

قطبی رئیس شورای شهرستان 

        خواسته  اهالی محله کیان
از شهرداری و شورای شهر

محمد جاللی، نی ریزان فارس:

هفته ای که گذشت روز و هفته جهانگردی 
بود؛ به راستی اگر کرونا تمام شود نی ریز 
و  ایرانی  گردشگران  برای  برنامه ای  چه 

خارجی خواهد داشت؟
ویروس  این  از  قبل  تا  رابطه  همین  در 
مرموز، برنامه های کم و بیشی در نی ریز 
ایل  تا  گرفته  نوروزگاه  از  می شد  برگزار 
شاهسون که برنامه های مخصوص نوروزی 

مربوط به خودشان را داشتند.
فرهنگی،  میراث  رئیس  که  آنگونه  اما 
اعالم کرده  و گردشگری  صنایع دستی 
است در حال حاضر اقامتگاه سرای جاوید، 
سرای آبی بی و اجاق آقا بزرگ مشکان 
مشغول  فعالیت می باشند و هر از گاهی 
نیز اجرای برنامه هایی در این اقامتگاه ها به 

گوش می رسد.

هرچند دو اقامتگاه در بشنه و یک اقامتگاه 
را  خود  اصولی  موافقت  نیز  مشکان  در 
سرانجام  به  هنوز  اما  کرده اند  دریافت 

نرسیده اند.
مجتمع های  احداث  بحث  در  اما 
صادر  اصولی  موافقت  یک  گردشگری 
ایجاد نیز که یک پله  شده و دو مجوز 
جلوتر از موافقت اصولی می باشد، دریافت 

کرده اند.
مجتمع های گردشگری مکانهای اقامتی، 

تفریحی، ورزشی، پذیرایی و... هستند.
2 اقامتگاه قرار است در بلوار امام رضا، یکی 
در شهرک صدرا و دیگری در مسیر پلنگان 

احداث شود.
اما آنگونه که حمیدرضا هادی بیان کرده 
است شاید اقامتگاهی که قرار است توسط 
عذرا هوشعی در بلوار امام رضا ساخته شود 

کامل تر از مابقی باشد.
المانهای  گردشگری  مجتمع  این  در 
و  سوغات  عشایری،  چادرهای  نی ریز، 
صنایع دستی در زمینی به متراژ 25000 
مترمربع دیده شده است و سر در خانه فاتح 

نیز ورودی آن خواهد بود.
آنگونه که عنوان گردیده فازهای نخست 
بهره برداری  به   1۴01 سال  اواخر  آن 

خواهد رسید.
همچنین دفتر خدمات مسافرتی از بند 
»ب« میراث به آقای افشین الله نیز واگذار 

گردیده که در حال فعالیت می باشد.
گردشگری  روستای  مورد  در  وی  از 
دهمورد پرسیدیم و رئیس این اداره خبر 
از ایجاد 7 موافقت اصولی در شهریور ماه 
1398 داد اما گویا تاکنون پیگیر کارشان 

نبوده اند.

شورای  رئیسه  هیئت  انتخابات  از  پس 
شورای  رئیس  قطبی  شهرستان، 
حجت االسالم  و  شد  نی ریز  شهرستان 
عباس باغبانی نماینده نی ریز در شورای 

استان گردید.
شورای  انتخابات  رئیسه  هیئت  جلسه 
شهرستان نی ریز صبح روز چهارشنبه 7 
مهرماه با حضور هدایت فرماندار نی ریز، 
نمایندگان  و  نظارت  هیئت  از  جمالی 
شهرها و بخش های شهرستان نی ریز در 

فرمانداری برگزار شد.
در پایان و پس از رأی مخفی اعضای این 

شورا به سمت های زیر انتخاب شدند:
سیدمحمد جواد قطبی: رئیس

محمدابراهیم حیدری: نائب رئیس
عباس باغبانی: نماینده شورای شهرستان 

در استان
سیدحسین حسینی: سخنگو

مهدی علیخانی: منشی و خزانه دار
بختیار حق دوست: عضو

از حواشی این جلسه آن بود که به رغم 
داشتن  به  جمالی  و  فرماندار  تأکید 
اتحاد و همدلی برای پیش بردن اهداف 
شهرستان اما به دلیل آنکه سه عضو از 6 
عضو حاضر تقاضای عضویت در شورای 
برگزاری  از  پس  اما  داشتند  را  استان 
انتخابات این پست به صورت رأی مخفی، 
دو عضو انتخاب نشده معترض شدند و 

آن را هماهنگی های قبل از جلسه عنوان 
کردند. هر چند در این ارتباط دیگر اعضا 
این مسئله را رد نمودند و همین مسئله 
سبب شد تا دقایقی این دو عضو شورا 
سمت  پذیرش  برای  شرکت  به  تمایلی 

باقیمانده نداشته باشند.
استدالل یکی از آنان این بود که فردی 
باید در شورای استان حضور داشته باشد 
که دارای سوابق اجرایی باشد. اما رأی 

دهندگان بر این باور بودند که جوان گرایی 
می تواند مثبت تر باشد و بهره گیری از نظر 
پیشکسوتان این نقیصه را جبران خواهد 

کرد.
در نهایت با ارجاع به بند قانونی، فرماندار 
گفت که هر کدام از اعضاء باید یک پست 
را بپذیرند و بدین ترتیب غائله انتخابات 
هیئت رئیسه شورای شهرستان ختم به 

خیر شد.

 امید شهدان، نی ریزان فارس:

شهردار نی ریز در جلسه ای که با جمعی از 
معتمدین محله کیان برگزار شد وعده داد 

بلوار والیت و امام علی را روشن کند.
شهریورماه   30 چهارشنبه  فرغت  حامد 
و در این جلسه گفت: با توجه  به اینکه 
شهرداری وظیفه روشنایی معابر را ندارد، 
اما جلساتی با فرماندار و مدیر برق داشتیم 
و قرار شد با هزینه  3 میلیارد تومانی بلوار 
والیت )مسکن مهر( و امام علی)ضلع غربی 

میدان دانشجو( روشن شوند.
خواسته  اهالی محله کیان:

- ادامه بلوار امام علی تکمیل شود.
- قبرستان قدیمی ذی روح، محلی برای 
مار و عقرب شده و خطری برای ساکنین 

اطراف گردیده است.
- داروخانه درمانگاه شفا تعطیل شده است 

و برای بیماران دردسر ایجاد کرده است.

- لکه گیری آسفالت در کوچه های محله را 
در دستور کار قرار دهید.

- کانال گودچاهی بهسازی شود.
- میدان دانشجو در تاریکی مطلق بسر 

می برد، برای روشنایی آن فکری کنید.
- زمین کتابخانه واقع در میدان دانشجو را 

تبدیل به پارک محله ای کنید.
- نرده های میدان دانشجو ایمنی الزم را 

ندارد.
با تملک  امام حسین  اجاق  زیباسازی   -
بخشی از مغازه ها و منازل اطراف انجام 

شود.
- نورپردازی، زیباسازی و فضای سبز کوه 

قالت را اجرایی کنید.
- شهرداری برای عمران و آبادانی شهر به 
دنبال درآمد جدید باشد از این رو پیشنهاد 
نی ریز  به  اقتصادی  کارشناس  می شود 

دعوت کنید.

سید عالءالدین فقیه رئیس شورای شهر:
- محله کیان با تقدیم شهدا گل سرسبد 

شهر است.
- شهر با کمک مردم از طریق پرداخت 

عوارض آباد می شود.
- درحد توان خواسته های اهالی را حل 

می کنیم.
- مردم را به پرداخت عوارض تشویق کنید.

- شهرداری با مشکل مالی روبه رو است.
- یک شورایار محله داشته باشید که به 

 نمایندگی از شما با ما در ارتباط باشد.
سید محمدجواد قطبی عضو شورای شهر:

- خیرین در وقف زمین و منازل خود به 
شهرداری برای نوسازی شهر کمک کنند.

محمد شاهسونی سخنگوی شورا:
- به همراه مهندس پریش ساعت 12 نیمه 
شب از محله کیان بازدید میدانی داشتیم و 

نواقص را بررسی کردیم.

ادامه از صفحه یک

... سجادی از طریق رئیس ثبت اسناد اصفهان، یک 
سردفتر را احضار و صلح نامه ای تنظیم و در دفتر 
به ثبت می رساند و به محل اقامت رضا شاه در منزل 
کازرونی رفته و از او امضاء می گیرد. دو قطعه از 
جواهرات سلطنتی که به امانت نزد اشرف و شمس 

پهلوی بوده، رضا شاه تحویل قوام الملک می دهد. 
رضا شاه صبح یکشنبه 30 شهریور با خانواده از 
اصفهان راهی کرمان می شود . شب اول را در یزد 
استراحت می کند و عصر روز 31 شهریور وارد 
کرمان می شود و در منزلی که توسط فرماندار 
کرمان برای او و خانواده اش مهیا شده بود ، مستقر 
می شود . صاحب این منزل ابوالقاسم هرندی از 
تجار وابسته به روسیه بود . مهدی شاهرخ فرماندار 
لشکر  ستاد  رئیس  موسوی  سرهنگ  و  کرمان 
کرمان به استقبال او می شتابند. کاروان شاه عالوه 
بر اعضای خانواده سلطنتی شامل پیش خدمت ها 

و آشپزها هم می شد. 
کرمان  در  و  می شود  مریض  یزد  در  رضا شاه 
بیماری اش شدت می یابد. پزشک لشکر، سرهنگ 
تب  درجه  می شود،  احضار  درمان  برای  جلوه 
باال بوده و پزشک چند بار به او سر می زند و دارو 

می آورد. 
پزشک  به  ویزیت  حق  تومان  یکصد  شاه  رضا 
می دهد، نمی پذیرد،رضا شاه می گوید قبول کن 
من هنوز از این پول  ها به کسی نداده ام ، پزشک 
می گیرد . سه روز از اقامت شاه در کرمان می گذرد ، 
از طرف کنسول انگلیس به او اخطار داده می شود 
که راهی بندرعباس شود، عصر روز چهارم به سوی 

بندرعباس حرکت می کند .
کاروان سلطنتی شب در سیرجان در منزل یکی 
بود ،  دیده  تدارک  پادگان سیرجان  تجار که  از 
استراحت می کند. روز بعد ساعت 8 بعد از ظهر به 
بندرعباس می رسند. شمس پهلوی دختر رضاشاه 
در کتابی که به مناسبت یکصدمین سالروز تولد 

پدرش نوشته ، آورده : 
بندر عباس حرکت کردیم ،  »وقتی که به طرف 
نخستین روزهای پاییز بود، اما در آن صحراها ، هوا 
به شدت گرم بود . جاده ناهموار و سنگالخی بود ، 
کاروان روی جاده خاکی و در سکوت صحرا پیش 
داشتند ...  شدید  تکان های  اتومبیل ها  می رفت، 
حدود ساعت 8 بعد از ظهر بود که به بندرعباس 
رسیدیم . هوای بندر عباس خفه و ساکت بود و 

کوچکترین نسیمی نمی وزید.« 
شب را در بندرعباس می خوابند . کشتی باربری 
کهنه ای به نام َبندرا )BANDRA( برای انتقال 
رضا شاه و همراهانش از طرف دولت انگلیس در 
اسکله پهلو گرفته بود تا آنها را به سوی سواحل 
بمبئی در هند ببرد . پس از چهار روز به سواحل 
بمبئی می رسند اما اجازه پیاده شدن و رفتن به 

بمبئی به رضا پهلوی و همراهانش داده نمی شود . 
به دستور دولت انگلیس هیچ کس حتی کاپیتان 
اجازه خروج ازکشتی نداشت . آنها باید چند روز 
منتظر بمانند تا یک کشتی اقیانوس پیما بیاید 
و آنها را به جزیره موریس ببرد . رضا شاه به شدت 
عصبانی می شود و با تندی خطاب به »اسکراین« 
نماینده لرد لین لینگو فرمانروای انگلیسی حاکم 
زندانی ام ؟  من  »مگر  می گوید:  هندوستان  بر 
من آزادانه از کشور خود مهاجرت کرده ام . به من 
گفته بودند در خارج از کشورم هر کجا می خواهم 
می توانم مسافرت کنم . جزیره موریس کجاست ؟ 

چرا اجازه نمی دهند به آمریکای جنوبی بروم؟«
اعضای خانواده سلطنتی لیست لوازم مورد نیاز 
خود را به اسکراین دادند . رضا شاه هم تقاضای 
خرید چهار تخته قالی بزرگ دست بافت ایرانی 
خریداری  را  همه  می نویسد:  اسکراین  داد. 
خرید  هزینه  بردم.  کشتی  به  و  کردم  آماده  و 
تمامی سفارشات 3650 لیره انگلیسی بود که از 
محل حساب شاه در بانک کم شد . باالخره بعد 
از 5 روز توقف اجباری در ساحل بمبئی کشتی 
اقیانوس پیمای 11 هزار تنی به نام »برمه« رسید 
و رضا پهلوی و سیزده نفر از خانواده سلطنتی و 
خدمتکاران و آشپزان سفر ده روزه خود به طول 
2500 مایل از بمبئی تا موریس را از روز دوشنبه 
1۴ مهر 1320 خورشیدی آغاز کردند. مسئولیت 
اداره کشتی از طرف دولت انگلیس به » اسکراین « 
محول شد و او شاه مستعفی را تا موریس برد و در 
آنجا با هماهنگی فرماندار موریس که منصوب 

دولت انگلیس بود ، مکان اقامت او را فراهم کرد. 
شمس پهلوی وضعیت اقامتگاهشان در موریس را 

چنین توصیف کرده است : 
بود...  جمعیت  نفر  هزار   380 دارای  »موریس 
اقامتگاه ما در ناحیه ای به نام »موکا« بود که شامل 
یک باغ وسیع ، سر سبز و خرم  بود.  این باغ دارای دو 
ساختمان بود یکی عمارت دو طبقه بالنسبه بزرگی 
که دارای اتاق های متعدد و سالن نهار خوری بود 
و تخصیص به محل اقامت پدرم و من و برادرانم 
داده بودند . یکی هم ساختمان کوچکتری بود که 
مخصوص همراهان و مستخدمین بود... عده ای 
کافی از مستخدمین بومی برای خدمت ما گمارده 
بودند. رئیس غذا و آشپزخانه یک فرانسوی بود به 
نام »لومو« که هتل بزرگی را در شهر اداره می کرد. 
موسیو  نام  به  شخصی  هم  مستخدمین  رئیس 

الرشه بود.«
اسکراین سه هفته در موریس می ماند و پس از آن 
به هند بر می گردد و سرکنسول انگلیس در مشهد 

می شود . 
آب و هوای موریس بسیار گرم و حاره ای بود و 
برای رضا شاه بیمار، بسیار ناراحت و افسرده قابل 
تحمل نبود. لذا دائم به مسئوالن انگلیسی در 
موریس و پسرش در تهران مکاتبه و درخواست 
رفتن به کشوری دیگر می کرد. او دچار بیماری 
شدید قلبی شده و به اعتقاد پزشکان سکته قلبی 
کرده بود اما حاضر به مداوا نمی شد. رضا شاه در 
طول زندگی بیمار نشده بود و اهل دارو و درمان 
نبود . در تبعید هم اجازه درمان نمی داد . سرانجام 
انگلیسیها موافقت کردند شاه و همراهانش به 
شهر بندری در آفریقای جنوبی به نام » دوربان « 
برود . روز بیستم فروردین 1321 کشتی آنها به 
سوی این شهر حرکت کرد و تا اوایل شهریور در 
آنجا ماندند و پس از مکاتبات عدیده با مقامات 
انگلیسی، در نیمه دوم شهریور 1321 با قطار 
به » ژوهانسبورگ « شهر زیبا و بزرگ آفریقای 
جنوبی منتقل شد . شاه تبعیدی تا زمان فوت در 

همین شهر ساکن بود . 
رضا شاه پس از دو بار حمله قلبی در ساعت 5 صبح 
چهارشنبه ۴  اَمرداد 1322 خورشیدی درگذشت . 
جسد او را مومیایی کردند و در قبری در مسجد 
مقامات  آرامگاه  که  مصر  در  قاهره  » رفاعی « 
سلطنتی است به امانت گذاشتند و در سال 1328 
به تهران منتقل و در شهر ری در نزدیکی حرم شاه 

عبدالعظیم به خاک سپردند . 
از لحظه ای که به  اینجا اشاره کنم رضا شاه  در 
او اعالم شد که باید استعفا دهد و از کشور خارج 
شود تا زمان فوت، دائم به هر کس همراه او بود از 
نخواست  هیچ وجه  به  می گفت .  فعالیت هایش 
شرایط جدید را بپذیرد و قبول کند. اشتباهات 
عظیمش او را به چنین سرنوشتی دچار کرد. او 
خدمات زیر بنایی و ماندگاری در جهت توسعه 
اقتصادی ، اجتماعی ، اداری و نظامی انجام داد اما 
نه تنها کمترین گامی در جهت توسعه سیاسی 
بر نداشت بلکه به طور بی رحمانه ای دیکتاتوری 
قویترین  کرد.  اِعمال  کشور  در  جانبه ای  همه 
مشاوران و مردان کارکشته ای که او را حمایت 
دوران  در طول  و  رساندند  به سلطنت  و  کرده 
سلطنتش - به ویژه در 8 سال اول-  او را همراهی 

کردند، از میان برداشت و سر به نیست کرد. 
آستانه  تا  را  کشور  که  قجری  سیاسی  رژیم  او 
تجزیه و فروپاشی برده بود تبدیل به حکومتی با 
قدرت مرکزی و یکپارچه کرد و در جهت نوسازی 
آموزشی ، اداری، نظامی و اقتصادی برد اما منابع 
انسانی با سواد، دلسوز ، روشن فکر و اندیشمند را 
سرکوب کرد؛ به طوری که در شهریور 1320 که 
در مقابل هجوم قوای متجاوز روس و انگلیس قرار 
گرفت هیچ دولتمرد و سیاستمدار کارکشته ای در 
کنارخود نداشت و به گفته مشهور »چراغ از بهر 
تاریکی نگه نداشته بود«. البته طبیعت استبداد 

جز این نبوده و نیست.
چو پرده دار به شمشیر می زند همه را

کسی مقیم مقام حرم نخواهد ماند

شاد و سالم و موفق باشید

پی نوشت: 
نیازمند، سید رضا )1386(رضاشاه از سقوط تا 
مرگ، تهران : انتشارات حکایت قلم نوین، ص 363 

تا آخر کتاب.

رضا شاه:

دکتر بگیر! من از این پولها به کسی نداده ام!

//

//

اخبار کوتاه

//

//
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مجتبی خجسته به عنوان مربی به کادر فنی تیم 
نوجوانان پارسیان تهران پیوست.

سرمربی این تیم در فصل جاری، مرتضی صادقی 
سرمربی فصل گذشته جوانان سایپا تهران است که 
توانست در فصل گذشته این تیم را به مقام قهرمانی 
برساند و در حال حاضر خجسته را به دستیاری 

خود برگزیده است.
این باشگاه تهرانی تازه تأسیس از سال گذشته با 
یک سرمایه گذاری منحصر بفرد در فوتبال پایه و با 
استخدام بهترین مربیان و بازیکنان اقدام به ایجاد 

بزرگترین کمپ تمرینی فوتبال کرد.
این باشگاه در فصل جاری مسابقات ، در رده های 
نونهاالن، نوجوانان و جوانان، در لیگ برتر آسیا 

ویژن تهران شرکت دارد.
بهمن فروتن مدیر فنی باشگاه پارسیان که سابقه 
کرده  سعی  دارد،  را  آلمان  کشور  در  مربیگری 
و  طرح ریزی  ایران  فوتبال  در  جدید  فلسفه ای 

پیاده سازی کند.
باشگاه های  مرتضی صادقی سابقه مربیگری در 

پیکان، سایپا و مقاومت  استقالل،  بزرگی چون 
تهران را دارد.

مهرپویا
دومین ستاره

پوریا مهرپویا در فینال برنامه ستاره ساز به 
مقام دوم رسید.

این پدیده فوتبال نی ریز با حضور در برنامه 
ستاره ساز مانند ستاره درخشید و توانست 
در رقابت ۴ مرحله ای با دیگر پدیده های نو 
ظهور فوتبال کشور به فینال راه یابد و در 
نهایت با کسب عنوان دوم به کار خود در 

این برنامه پایان دهد.
مهرپویا با ارسال کلیپ به این مسابقه، از 
بین 27000 نفر مورد توجه داوران قرار 

گرفت و در مرحله بعد از بین 500 نفر  به 
جمع 16 نفر برتر جهت مسابقه تلویزیونی 

راه یافت.
16 شرکت کننده به ۴ گروه تقسیم شدند 
و در ۴ مرحله با هم  به رقابت پرداختند 
مجتبی  از  پس  مهرپویا  نهایت  در  که 
برنامه  این  دوم  مقام  به  هاشمی نسب 

تلویزیونی رسید.
شمسایی  وحید  مسابقه  مدت  طول  در 
و سیروس دین محمدی  مربیگری او را 

برعهده داشتند.
 ۴5 ستاره ساز  مسابقه  است  نوشتنی 
قسمتی است که کار ضبط آن به پایان 
رسیده و نتایج مشخص شده و در حال 

حاضر 13 قسمت آن پخش گردیده است.
یاد آور می شود پوریا مهرپویا فوتبال خود را 
در نونهالی در مدرسه فوتبال استعدادهای 
درخشان نی ریز آغاز کرد و  فصل قبل نیز 
مهاجم اصلی فوالد یزددر لیگ برتر جوانان 

کشور  بود.

شروع به کار سالن 
تیراندازی

 در نبود اسلحه
مجید پاکیزه دامن  /گروه ورزش

خجسته در پارسیان تهران
محمد صادق رجبی  /گروه ورزش حذف فارس در مرحله دوم دست فرمون

 با حضور  فرهاد طیبی
مجید پاکیزه دامن  /گروه ورزش

برنامه دست فرمون در سال 1۴00 به شکلی روی آنتن شبکه 
نسیم تلویزیون ایران می رود که کار را برای رانندگان سخت 
کرده و همین شکل و شمایل جدید ناکامی تیم اتومبیلرانی 

فارس را رقم زد. این برنامه طی سه سال گذشته به معرفی برترین 
رانندگان ایران پرداخته و فرصتی را نیز برای رانندگان مبتدی 
و نیمه حرفه ای به وجود آورده تا توانایی های خود را به نمایش 

بگذارند.
تفاوت امسال  نسبت به سالهای قبل این است که رقابتها به 

صورت گروهی و استانی  انجام می شود.
به گفته فرهاد طیبی از قهرمانان اتومبیلرانی نی ریز و کشور و 
عضو تیم فارس، در مرحله نخست رانندگان در قالب گروهی با 
یکدیگر به رقابت می پردازند. در این مرحله 2۴ گروه از کل کشور 

حضور داشتند و در پایان 8 گروه از دور رقابت ها حذف  شدند.
تیم فارس با حضور طیبی توانست نمایش خوبی را در مرحله اول 
داشته باشد و شنبه 27 شهریور در رقابت با 16 گروه وارد مرحله 
دوم شد. ولی در این دور با عملکردی ضعیف خیلی زود از رسیدن 

به مراحل دیگر بازماند.
حذف فارس نمی تواند از ارزشهای اتومبیلران نی ریز کم کند، 
چرا که او در مسابقات سال قبل توانسته بود به تنهایی تا مرحله 
با  بعد  اما در مرحله  باشد،  نمایش درخشانی داشته  چهارم، 

بدشانسی و یاری نکردن اتومبیل، نتوانست موفق عمل کند.
طیبی که در سال گذشته با اتومبیل پژو ۴05 در این مسابقه 
شرکت کرده بود، این بار با پژو 206 در این برنامه حاضر شد. 
او دلیل تعویض اتومبیل خود را وجود مسیرهای باریک تر و 

سخت تر شدن مسیرها عنوان کرد.

حضور تیم نی ریز در بسکتبال 3 نفره فارس
محمد صادق رجبی  /گروه ورزش

تیم نی ریز در مسابقات بسکتبال 3 
به 3 فارس انتخابی قهرمانی کشور 

حضور یافت.
از  تیم  با حضور 2۴  رقابتها   این 
سراسر استان از چهارشنبه 2۴ تا 
جمعه 26 شهریور در محل باغ جنت 

شیراز برگزار شد.
در این دوره از مسابقات تیم نی ریز 
با صعود از مرحله گروهی به مرحله 
پلی آف راه یافت و در مسابقه پلی آف 
با نتیجه 18_16 مغلوب تیم شیراز 

شد و از صعود به جمع ۴ تیم باز ماند.

مسابقات  به  دوم  و  اول  تیم های 
قهرمانی کشور اعزام می شوند.

در این دوره از مسابقات برای تیم 
رضا  کوچک زاده،  حسین  نی ریز   
متین  و  شکری  علی  نورمندپور، 

الیقمند  بازی می کردند.

سالن تیراندازی نی ریز در حالی راه اندازی شده که هنوز 

هیچ سالحی برای استفاده در آن وجود ندارد.

مسئول حال  و  فوتبال  هیئت  سابق  دبیر  دهقان  هادی 

حاضر سالن ورزشی کوی سادات که سالن تیراندازی را در 

این مجموعه راه اندازی کرده می گوید: در سال 1389 طبق 

فیش های پرداختی که اسناد آن موجود است، مبلغ 2 هزار 

دالر به حساب فدراسیون تیراندازی جهت خرید دو اسلحه 

مسابقه ای پرداخت شد که در آن زمان علیرغم پرداخت 

هزینه، اسلحه ها تحویل نشد. 

در حال حاضر هیئت تیراندازی و اداره ورزش و جوانان 

پیگیر  اسلحه ها هستند ولی هنوز پاسخی از فدراسیون  و 

هیئت استان  دریافت نکرده اند.

به گفته وی، هزینه خرید در آن زمان توسط دو نفر بطور 

شخصی پرداخت شده  و قرار بر این بوده که یکی از آنها به 

هیئت تیراندازی اهدا شود.

دهقان ادامه داد: کسانی که می خواهند در رشته تیراندازی 

از  خود  بادی شخصی  اسلحه  با  می تواند  کنند،  شرکت 

امکانات سالن تیراندازی استفاده کنند.

سالن تیراندازی نی ریز در مجموعه ورزشی کوی سادات در 

مکانی به طول 10 و عرض 7 متر راه افتاده که با سه خِط 

آماده، قابل استفاده است و راه اندازی آن حدود 5 میلیون 

تومان هزینه داشته است.

این سالن با همکاری انجمن تیراندازی دانش آموزی آموزش 

و پرورش و اداره ورزش و جوانان شهرستان راه اندازی شده و 

شرکت در آن محدودیت سنی خاصی ندارد.

اشتراک یک ساله 

هفته نامه نی ریزان فارس و ماهنامه نی تاک
با ما تماس بگیرید: 5146 731 0917 »جاللی«

اخبار شهرستان

ایمانیه استاندار 
جدید فارس

فارس  استاندار  تکلیف  باالخره 
مشخص شد و محمد هادی ایمانیه به 

عنوان استاندار فارس انتخاب شد.
هفته  شش  گذشت  از  پس  باالخره 
استاندار  سیزدهم،  دولت  فعالیت  از 
استانداران  از  یکی  عنوان  به  فارس 
مهم در کشور مشخص شد و محمد 
هادی ایمانیه به عنوان استاندار فارس 

منصوب شده است.
به  فارس  استان  در  پیش تر  ایمانیه 
پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس  عنوان 
شیراز فعالیت می کرد و اکنون به عنوان 
کشور  وزیر  توسط  فارس  استاندار 

منصوب شد.
او در دولت سیزدهم یکی از گزینه های 

تصدی وزارت بهداشت نیز بود.
ایمانیه متولد 13۴1 در شهر شیراز و 

فوق تخصص گوارش اطفال است.

امام جمعه موقت نی ریز علم و اخالق را 
دو رکن اصلی آموزش و پرورش دانست و 

گفت پرورش مهمتر از آموزش است.
در  فقیه  سیدجواد  حجت االسالم 
خطبه های نماز جمعه 2 مهر با اشاره به 
بازگشایی مدارس اظهار داشت: »رهبر 
معظم انقالب تأکید کردند که پرورش 
بر آموزش مقدم است. دو رکن آموزش و 
پرورش علم و اخالق است. در دین ما در 

واقع باید بگویند پرورش و آموزش.«
خطیب جمعه نی ریز ضمن تأکید بر لزوم 
احترام به همسر و فرزندان در خانه، عنوان 
داشت: »هرکس لقمه حرام در زندگی اش 
بیاید، خدا هیچ عملی را از او نمی پذیرد. 
فقط  حق الناس  بترسید.  حق الناس  از 

که  کارمندی  نیست؛  پولی  مسائل  در 
برای من ساعت  به همکارش می گوید 
حضور و غیاب بزن، یا معلمی که از کارش 
می زند، این حق الناس و حرام است. شما 
دارید از بیت المال 80 میلیون نفر تغذیه 
می شوید. حتی اگر کسی از حق همسرش 
بزند و یا به فرزندانش توجه الزم را نکند، 

حق الناس کرده است.«
یازدهمین  به  نی ریز  امام جمعه موقت 
جشنواره کتابخوانی و مسابقات رضوی 
کرد  اشاره  است  برگزاری  حال  در  که 
کتابخوانی  و  کتاب  از  »باید  گفت:  و 
حمایت کنید. قرار شده کتابخانه سیار 
میلیون   ۴50 با  نی ریز  شهرستان  در 
تومان اعتبار راه اندازی شود. واقعًا حیف 

بود نی ریز چنین چیزی نداشته باشد. اما 
متأسفانه فرهنگ کتابخوانی ما ضعیف 
ندارد  است. شنیده ام قطرویه کتابخانه 
باید  مسئوالن  است،  طور  این  اگر  که 

فکری به حال آن کنند.«
روز  به  اشاره  با  فقیه  حجت االسالم 
آتش نشانان  جانفشانی  از  آتش نشانی، 

برای نجات جان مردم تجلیل کرد.
امام جمعه موقت نی ریز در جایی دیگر 
روز بزرگداشت موالنا را یادآوری کرد و 
گفت: »موالنا از برترین شعرای دنیا است 
و در برخی کشورها اشعار او حرف اول را 
برگزاری  با  کشورها  از  خیلی  می زند. 
مراسم بزرگداشت از او تجلیل می کنند و 

می خواهند بگویند موالنا برای ما است. «

از حق الناس بترسید

روابط عمومی فرمانداری:

رفاه  و  کار  تعاون،  اداره  رئیس جدید  اسماعیل مریدی  سید 
اجتماعی شد.

مراسم تودیع و معارفه با حضور مراد هدایت فرماندار شهرستان 
نی ریز، سعید رضا عابد مدیر پشتیبانی اداره کل تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی فارس و بهروز باصری مدیر روابط عمومی اداره کل 

برگزار شد.
در این مراسم فرماندار نی ریز گفت: این شهرستان ظرفیت بسیار 

خوبی برای شکوفایی اقتصادی دارد و برای سرمایه گذاری جزو 
مناطق بکر محسوب می شود لذا می توان  با طرح های ابتکاری 
همچون تشکیل تعاونی های جدید و پویا برای فعال کردن بخش 

تعاون در شهرستان قدم برداشت.
هدایت با اشاره به اینکه اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی یکی از 
گسترده ترین اداراتی است که بیشترین مراجعه کننده را  دارد و 
به دلیل کمبود نیرو و امکانات با مشکالت عدیده ای رو به رو است 

خواستار حمایت بیشتر مسئوالن استانی شد.
در پایان این جلسه حکم ابالغ سرپرستی اداره تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی شهرستان به سید اسماعیل مریدی ابالغ و از زحمات 

کمالی قدردانی شد.
گفتنی است مریدی دارای مدرک لیسانس امور اقتصادی،  با 
18سال سابقه کار است که قباًل در سمتهای ریاست اداره تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی  نی ریز حدود ۴ سال، کارشناس ارشد اداره 
کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نماینده مدیرکل در مراجع حل 

اختالف ادارات شیراز و نی ریز به انجام خدمت مشغول بوده است.

مریدی رئیس جدید اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی

زنگ آغاز 
سال تحصیلی 

نواخته شد

امید شهدان، نی ریزان فارس:

و   1۴01-1۴00 تحصیلی  سال  آغاز  آئین 
حضور  با  مهرماه   3 شنبه  مدارس،  بازگشایی 
هدایت فرماندار، حجت االسالم سیدجواد فقیه 
امام جمعه موقت نی ریز، ولی زاده مدیر آموزش و 
پرورش و جمعی از مسئوالن با نواخته شدن زنگ 

دبستان دخترانه شهید آیت ا... غفاری آغاز شد.
فقیه که پرورش را مقدم تر از آموزش می داند، 
بیان نمود: بزرگترین درد جامعه دانش آموزی ما 

این است که به دنبال تحقیق و تحلیل نیستند.

معلمان و مربیان باید در آموزشی که می دهند 
شخصیت و کرامت دانش آموزان را حفظ کنند.

مراد هدایت فرماندار نی ریز، دانش و دانایی را 
از ارکان مهم کشور خواند و خطاب به مدیران 
و معلمان گفت: برای دانش آموزانی که موبایل 
محدود،  و  گروهی  صورت  به  ندارند  تبلت  و 
هزار   ۴ گذشته  سال  دهید.  آموزش حضوری 
نفر از دانش آموران فاقد موبایل و تبلت بودند 
که با کمک کمیته امداد و خیرین تأمین شد، اما 
از نعمت  نباید دانش آموزان بی  بضاعت  امسال 

آموزش محروم شوند.
هدایت به کیفیت کالسها در بستر فضای مجازی 
اشاره کرد و ابراز امیدواری نمود با واکسیناسیون 

همگانی شاهد آموزش حضوری باشیم.
وی از شهرداری نی ریز بابت آماده سازی فضای 
و  کرد  قدردانی  تحصیلی  سال  آغاز  در   شهر 
درخواست نمود خط کشی مقابل مدارس انجام 

شود.
در پایان دانش آموزان پس از عبور از زیر قرآن 

کریم سال جدید را آغاز کردند.
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روز آتش نشانی بر آتش نشانان نی ریزی فرخنده باد

ایستاده از راست:مهدیبیات،محمدجوادکوچکی،ابراهیمخیراندیش،حمیدرضاشاهسونی،سجادشهامت،مجیدعلیمردانی،کاظمپویا،محمدجوادیگانهفرد،قهرمانمظفری،محمدکاظمموساییپور

نشسته از راست:ابوالفتحبیات،محسنزردشت،حسنشایگان،حسینتواضع،کمالجهانی

ابراهیم  سراغ  به  آتش نشانی،  و  ایمنی  روز  مناسبت  به 
خیراندیش مسئول واحد آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری 

نی ریز رفتیم و با وی گفتگو کردیم که در زیر می خوانید:

امید برای خرید تجهیزات
مخصوص  تجهیزات  حوزه  مشکالت  به  ابتدا  خیراندیش 
آتش نشانی اشاره می کند و می گوید: »تقریبًا همه تجهیزات 
مخصوص آتش نشانی وارداتی است و برای آن ارز پرداخت 
می شود؛  به همین دلیل همه آتش نشانی ها در همه شهرهای 
کشور با مشکل مواجه هستند و این مشکالت، شهر کوچک 
و بزرگ نمی شناسد. هر چند که در شهرهای کوچک و کم درآمد 
بیشتر است. ما برای خاموش کردن آتش یا خدمت رسانی 
سایر حوادث احتمالی در ساختمانهای بلند مرتبه مسکن مهر 
یا سایر تعاونی های واقع در شمال شرق شهر، نیاز به ماشین 
تلسکوپی )ماشین نردبان دار که برای مهار آتش و امداد و نجات 
ساختمانهای بلندمرتبه به کار می رود.( و تشک نجات داریم. 
قیمت ماشین تلسکوپی بسیار گران و از توان خرید شهرداری 

نی ریز خارج است.«
و  هیدرولیک  دستگاه  مانند  »وسایلی  می کند:  اضافه  وی 
وسایل امداد و نجات ما مانند، طناب، هارنس و کارابین، یومار 
و... مستهلک شده و تاریخ مصرف آنها گذشته است. طبق 
استاندارد اینها باید 10 سال یکبار کنار گذاشته شوند؛ ولی 
متأسفانه ما هنوز از آن استفاده می کنیم. چون هزینه ها باال 
است و نمی توانیم خریداری کنیم. البته با تالش شهرداری و 
شورای شهر، قرار بود چند قطعه زمین را تفکیک و درآمد حاصل از 
فروش آن را برای خرید تجهیزات آتش نشانی اختصاص دهند. 
اما مشکالتی باعث شد تا این کار به تأخیر بیفتد و امیدواریم در 

ماه های پیش رو عملی شود.

نیرو نداریم
مسئول واحد آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری نی ریز ادامه 
می دهد: »به جز ایستگاه فعلی، یک ایستگاه هم در بولوار نصر 
ساخته شده که به دلیل کمبود نیروی انسانی و تجهیزات، هنوز 
به بهره برداری نرسیده و راه اندازی آن نیازمند حمایت مقامات 
استانی است. هم اکنون ما با 16 نیرو، در سه شیفت 5 نفره )یک 

راننده، یک نگهبان و سه آتش نشان( فعالیت می کنیم.«

همراه با خاطرات
خیراندیش تلخ ترین حادثه یک سال گذشته نی ریز را سقوط و 

گازگرفتگی سه نفر در چاهی در شهر مشکان عنوان کرد.
او در این باره می گوید: »این حادثه واقعًا دردآور بود. هر کسی 
اقوامش را داخل ساختمان برده بود تا بی تابی نکنند و مانع عملیات 

نشوند. همه آشنایان و اقوام دو طایفه و حتی مردم کوچه و 
بازار از در و دیوار و پشت بام هجوم می آوردند و صدای شیون 
یک لحظه قطع نمی شد. چاهی که این سه نفر در آن سقوط 
کرده بودند، دهانه اش تنگ بود و ِست تنفسی به کنار دیواره آن 
برخورد می کرد. از طرفی فشار روانی بود و از طرفی ترس جان نیروی 

خودمان را داشتیم؛ چون گاز فاضالب بسیار خطرناک است.«
وی ادامه می دهد: »در کنار خاطره های تلخ، خاطرات شیرین هم 
کم نیستند؛ مثل زمانی که افراد سقوط کرده در چاه  را زنده بیرون 
می آوریم یا با مهار کردن آتش سوزی خانه ای، از ادامه آن یا 
سرایت به منزل دیگر جلوگیری می کنیم یا کودکی را که از خانه 
در حال سوختن، زنده و سالم بیرون آوردیم و  با لطف خدا جانش 

را نجات دادیم.«
او عنوان می کند: »چند ماه پیش یک تریلر با بار هندوانه واژگون 
شده بود. اول فکر نمی کردیم کسی در کابین فشرده شده آن 
باشد. اما وقتی چند پتو و بالشت را کنار زدیم، یک سر را مشاهده 
کردیم که چشمانش را به هم می زند و به ما نگاه می کند. بعد از 
سه تا چهار ساعت تالش موفق شدیم او را نجات دهیم و از ما 
تشکر کرد. زمانی هم که یک زن و مرد افغانی را از چاهی در اطراف 
قطرویه نجات دادیم و باال آوردیم، زن می گفت از دست طالبان 
که می خواستند دختر 17 ساله ام را به زور ببرند، شبانه فرار کرده و 
به ایران پناه آوردیم. با وجودی که کمرش به شدت آسیب دیده 
بود، نگران بود و می گفت حاال چه می شود؟ یعنی دوباره ما را به 
افغانستان و نزد طالبان برمی گردانند؟ ما هم به او امید می دادیم 

که نگران نباش؛ چنین نمی شود.«

معضالت شهری
وی مشکالت آتش نشانی در حوزه شهرسازی را نیز عنوان می کند: 
»خیابانهای مرکزی شهر بسیار تنگ و باریک است؛ بخصوص 
برای ماشینهای سنگین آتش نشانی که در هنگام حادثه باعث 
می شود ترافیک ایجاد شود. متأسفانه بعضی افراد هم رعایت 
نمی کنند و ماشین آتش نشانی را که می بینند، به جای این که 
کنار بروند، می خواهند گاز بدهند و کورس ببندند. همچنین 
کوچه های تنگ یکی دیگر از معضالت ما است. چون خودرو ما 
بزرگ است و داخل کوچه نمی رود، در بعضی کوچه ها باید 7 یا 
8 حلقه شیلنگ را به هم وصل کنیم تا به صحنه حادثه برسیم. 

به همین دلیل هم وقت تلف می شود و هم فشار آب کاهش 
می یابد. ما نیاز به یک ماشین پیشرو داریم تا بشود در این 

مناطق امدادرسانی سریع و راحت انجام شود.«
خیراندیش می گوید: »از مردم خواهش می کنیم هنگامی که 
ماشینهای امدادی را می بینند، سریع کنار بکشند تا بتوانیم 
به موقع خودمان را به محل حادثه برسانیم. چون راننده تحت 

استرس زیادی است و ممکن است حوادث بعدی نیز رخ دهد.«
خیراندیش بار دیگر بر استاندارد نبودن مسکنهای مهر تأکید 
می کند و می گوید: »اگر اتفاقی در مسکنهای مهر بیفتد، ممکن 

است پالسکویی دیگر رخ دهد. آسانسورها همه مشکل دارند و 
غیر استانداردند. اگر مثل خیلی از شهرهای دیگر مسکنهای مهر را 
دو طبقه ساخته بودند، معضالت اجتماعی و ایمنی آن کمتر بود و 

به راحتی می شد در صورت وقوع حادثه امدادرسانی کرد.«

فقط نی ریز نیست
وی در مورد حوادث حوزه منابع طبیعی و روستایی هم اظهار 
می کند: »محدوده ما محدوده شهری است؛ اما تا جایی که بشود 
در آتش سوزی های منابع طبیعی با نیروهای منابع طبیعی 
همکاری می کنیم. البته چون تنها یک ایستگاه هستیم و وقتی 
آتش سوزی بیرون شهر یا در روستاها اتفاق می افتد باید به 
خارج از شهر برویم، چند ساعت در شهر حضور نداریم و اگر 
اتفاقی رخ دهد، کسی نیست که آن را پوشش دهد. اگر هم 
نرویم، ُبعد انسانی دارد. در روستاها به دلیل ُبعد مسافت، زمان 
زیادی طول می کشد که به محل حادثه برسیم و عماًل هر اتفاقی 
می خواسته بیفتد، رخ داده است. راه حلش این است که یک 
روستای شاخص را مشخص کنند، ایستگاه آتش نشانی در آن 
ایجاد شود و به آن تجهیزات و نیرو بدهند یا این که سازمان 

هالل احمر تجهیز شود.«

پیام رئیس شورای شهر نی ریز
به مناسبت روز ایمنی و آتش نشانی، سیدعالءالدین فقیه 

رئیس شورای شهر نی ریز پیامی صادر کرد:
پیامبرصلی اهلل علیه وآله :

ُه َمن َردَّ َعن َقوٍم ِمَن الُمسِلمیَن عاِدَیَه ماٍء أوناٍر َوَجَبت َلُه الَجنَّ
کسی که دسته ای از مسلمانان را از خطر سیل یا آتش سوزی 

نجات دهد، بهشت بر او واجب می   شود.
تشکر و سپاس از انسان هایی که ایثارگرانه جان خود را به مخاطره 
می اندازند تا صحت و سالمت را برای هموطنان خود به ارمغان 
آورند. کاری بس صعب و سخت است؛ زبان قاصر و واژه ها ناقصند 
در توصیف شکوه ایثار و فداکاری شما. فداکاری شما بهانه ای 
است به منظور یادآوری تالش قهرمانانی که بی ادعا جان خود 
را در طبق اخالص می گذارند تا به دیگران زندگی دوباره ببخشند. 
آتش نشانان دریا دالنی هستند که هنگام بروز حوادث، جان به 
کف و بی محابا دل به آتش می زنند و دل دریایی داشتن یعنی 

با  نبرد  در  خود  آفرینی های  حماسه  با  آتش نشانان  همین. 
شعله های خانمان سوز، جوانه های امید را از بستر خاکسترها 
می رویانند. روز آتش نشان بهانه ای است برای تجلیل از کسانی 
که در بین شعله های آتش پیام آور ایستادن و سرخ زیستن 

هستند.
سیدعالءالدین فقیه، رئیس شورای شهر نی ریز - 7 مهرماه 1۴00

پیام شهردار نی ریز
به مناسبت روز ایمنی و آتش نشانی، حامد فرغت شهردار نی ریز، 

پیامی به شرح زیر صادر کرد:
 به نام خداوندی که بهترین قضاوت کنندگان است 

همدم یار شدن دیده تر می خواهد
پیر میخانه شدن اشک سحر می خواهد

عاشقی کار دل مصلحت اندیشان نیست
قدم اول این راه، جگر می خواهد

هر که عاشق شده خاکستر او بر باد است
عاشق از خویش کجا رد و اثر می خواهد؟

هنر آن نیست نسوزی به میان آتش
پر زدن در وسط شعله هنر می خواهد

 آتش نشانی قبل از حرفه و شغل بودن، شهره به عاشقی و ایثار 
است؛ خصیصه ای که بدون آن تصور حتی لحظه ای رؤیارویی با 
آتش سرکش و شعله ور خیالی باطل و دست نیافتنی است و 
عینیت بخشیدن به آن بر عهده مردانی است که از ردای خدمت 
سخت ترین و جانفشان ترینش را انتخاب کرده اند. آنان ارزش 
متعالی دگرخواهی را در عمل و در باالترین سطح خود که همانا 

گذشت از جان است، معنی بخشیده اند.
اینجانب با تبریک هفتم مهر ماه روز آتش نشانی و ایمنی، ضمن 
قدردانی از زحمات، ایثارگری ها و از جان گذشتن های کارکنان 
عزیز و زحمتکش واحد ایمنی و آتش نشانی شهرداری نی ریز 
که همواره با کمترین امکانات پاسخگوی بیشترین توقعات 
بوده و هستند، آرزوی خدمتی همراه با صحت و سالمتی و توانی 
مضاعف برای ایشان جهت فائق آمدن بر این مسئولیت حیاتی 
را از درگاه الیزال الهی مسئلت دارم و رجا واثق دارم با توجهات 
پروردگار، بی انصافی های برخی معاندین کم خرد کوچکترین 
تأثیری در طی مسیر اعتالی این کهن دیار نخواهد داشت . 
امیدوارم با همراهی مسئوالن محترم باالخص اعضای محترم 
شورای اسالمی شهر، خواهیم توانست بیش از گذشته در 
اجرای پروژه های عمرانی و خدماتی و به ویژه فراهم نمودن 
امکانات و تجهیزات ایمنی و آتش نشانی در جهت تسهیل 
اقدامات آتش نشانان و البته ایمن سازی هرچه بیشتر شهرمان 

نی ریز قدم برداریم. ان شاءاهلل 
حامد فرغت، شهردار نی ریز - 7 مهرماه 1۴00

با وجود مشکالت و کمبود تجهیزات انجام گرفت

بیش از 550 عملیات آتش نشانان در یک سال

عملکرد آتش نشانان در یک سال گذشته

آتشسوزی

134

مورد

17مسکونی

12کوهستان

10تجاری

22خودرو

1اتصالکابلبرق

16باغ

0اداری

49ضایعات

7سایر

امدادو

نجات

418

مورد

35واژگونیورهاسازیخودرو

2چاه

11آسانسور

213مهارمار

40رهاسازیحیوانات

44بازکردندر

8آبگرفتگی

9برشاشیاءحلقوی

14مهارالنهزنبور

42سایر

11
یکشنبه 11 مهر 1400

 3    اکتبر 2021 
شماره  353

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

ابرهابارورمیشوند
آیا باران پاییزی می بارد؟

ادامه از صفحه یک

...قابلیتتأییدشدهباروریابرها
درافزایشفصلیبارشپنجتا15
درصداستوفرصتهایباروری
بستهبهماه،سالومنطقهایکه

درآناجرامیشودمتغیراست.
فرصتهای باشد سال َتر اگر
در اگر و است بیشتر باروری
ابر نبود و خشکسالی سالهای
ابرها باروری طریق از بخواهیم
تفکر و دید شود ایجاد بارش

اشتباهیاست.
منصورهحسنیبااشارهبهاینکه

46درصدابرهابهروشهوایی
اظهار هستند، بارورشدن قابل
داشت:47درصدبارشازطریق
زمینیو66درصدهمازطریق
هواییقابلباروریهستندودر
صورتترکیبایندوشیوهامکان
باروریدرصدبیشتریازبارش

فراهممیشود.
درهمینرابطهکامرانکامرانی
نیریزان هواشناسی کارشناس
پاییز متأسفانه گفت: فارس
خشکیدرانتظارایراناستوتنها
شایدبخشهایبسیارمحدودیاز

شرایط )سیستان( شرق جنوب
نرمالیداشتهباشدوبسیاربعید
استبهعرضهایباالترکشیده

شود.
خاص دالیل اینها همه البته
خودراداردامامیتواندریک
کلمهگفتموتورهایراهاندازی
سمت به مرطوب جریانات
خاورمیانهوایراندرپاییزامسال
خشکاست.اینحرفبهمعنی
مقصود بلکه نیست صفر بارش
بارشهایکمترازحالتطبیعی

است.

//

توسطجمعیتهاللاحمرنیریز:

راه اندازی موکب اربعین در مسیر 
پیاده روی جاماندگان اربعین

روابطعمومیجمعیتهاللاحمر:

موکباربعیندرمسیرپیادهرویجاماندگاناربعینتوسطجمعیت

هاللاحمربرپاشد.

به ارائهخدمات برای نیریزگفت: مسئولهاللاحمرشهرستان

عزادارانحسینیدرمراسمپیادهرویجاماندگاناربعینکهدوشنبه5

مهرماهدرنیریزبرگزارشدهاللاحمراقدامبهبرپاییموکبروبروى

مسجدولیعصرنمود.

حمیدرضااحمدىبااشارهبهرعایتهمهشیوهنامههایبهداشتیدر

اینمراسمگفت:درهمینرابطهتعداد6هزارآبمعدنیوکیکجهت

پذیراییراهپیماییدلدادگاناربعینتهیهشد.

همزمانبااینبرنامهدرنیریز1000عددماسکتوسطداوطلبان

توزیع اربعین پیادهروی بینجاماندگان خانههاللشهرمشکان

گردید.

درهمینایام500پرسغذایگرمتوسطداوطلبانخانههاللمحله

ساداتنیریزطبخوبیننیازمندانبارعایتپروتکلهایبهداشتی

توزیعگردید.اعضایاینخانههمچنینباتوجهبهفراررسیدنماهمهر

اقدامبهخرید50بستهلوازمالتحریرشاملدفتر،خودکارو...بهارزش2

میلیونتومانوتوزیعبینکودکاننیازمندکردند.

جمعیت هالل احمر 
شهرستان نی ریز

در کربال
رئیسجمعیتهاللاحمرشهرستان
با عملیاتی تیم یک اعزام از نیریز
یکدستگاهخودروآمبوالنسجهت
به اربعین مراسم امدادی پوشش

کربالیمعلیخبرداد.
جمعیت رئیس احمدی حمیدرضا
گفت: نیریز شهرستان هاللاحمر
بهعملکردمناسبتیمهای باتوجه
امدادیجمعیتهاللاحمرشهرستان
نیریزواهمیتپوششامدادیمراسم
همکاریهای راستای در و اربعین
بینالمللیجمعیتهاللاحمر،یک
دستگاهآمبوالنسبههمراهیکتیم
عملیاتیازاینشعبهجهتهمکاری
درپوششامدادیاینمراسمبهکشور

عراقوکربالیمعلیاعزامشد.
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محمد)ص( پیامبری 

اخالق مدار
مهرپویا
دومین ستاره

در مدت شش ماه:

اعزام 247 بیمار 
از نی ریز

/     مهم ترین دالئل: 
نیاز به ام آر آی، آنژیوگرافی )قلبی(، نروسرجری )جراحی مغز و اعصاب( و مشکالت داخلی

رضا شاه:

دکتر بگیر! من از این 
پولها به کسی نداده ام!

غالمرضا شعبانپور / مدیر مسئول

در شماره 350 هفته    نامه به رویداد اشغال ایران 
توسط ارتش متفقین در جنگ جهانی اول در 
شهریور 1320 خورشیدی و تبعید رضاه شاه 

پرداختیم؛ اما مطلب ناتمام ماند.
اینک ادامه ماجرا :

رضا شاه صبح 25 شهریور استعفای خود را امضاء 
نخست وزیر  فروغی  محمد علی  به  و  می کند 
مجلس  می شود.  اصفهان  راهی  و  می دهد 
استعفای او را می پذیرد و فرزندش محمد رضا 
شاه را به پادشاهی می رساند. با رفتن رضا شاه 
سخنرانی علیه او در مجلس و مطبوعات شروع 
می شود. رادیو B.B.C مرتبًا علیه او افشا گری 
می کند. رضا شاه از طریق رادیو اخبار را دنبال 
می کرد و مداوم مجلسیان را مذمت می کرد و 
می گفت من آنها را به نمایندگی رساندم حاال چه 

سخنانی علیه من می گویند. 
فروغی به سرعت در هیئت وزیران دو مصوبه 
غیرمنقول  و  منقول  اموال  انتقال   -1 گذراند : 

رضاشاه به ملت 2- عفو و آزادی زندانیان سیاسی .
وکالت نامه رسمی  به  اول  اجرای مصوبه  برای 
رضا شاه نیاز بود لذا فروغی دکتر محمد سجادی 
که وزیر راه و در عین حال حقوقدان بود و قدرت 
رایزنی با رضا شاه را داشت به همراه قوام الملک 
به  بود  پهلوی  اشرف  شوهر  پدر  که  شیرازی 

اصفهان فرستاد.
تعطیل  رسمی  اسناد  دفاتر  و  بود  جمعه  روز 
بودند،...                             ادامه در صفحه 3

ایمانیه 
استاندار 

جدید فارس

قطبی

رئیس شورای شهرستان

راهور نی ریز نوبت تعویض 
پالک می دهد

بیش از 550 عملیات 
آتش نشانان در یک سال

هشدار!
افزایش 8 برابری بستری های 

کرونا در یک هفته

فاتحه 
مع الصلوات

سرمقاله خبرها

حکایتهای ُقلمراد
ایرنا:

پایان  تا  آبان  از  ایران  در  ابرها  باروری 
اردیبهشت انجام می شود.

باروری  طرح  مدیرعلمی  حسنی  منصوره 
در  شده  انجام  باروری  در  گفت:  ابرها 

میلیون   1۶0 حدود  کشور  شمال غرب 
مترمکعب و در فالت مرکزی یک میلیارد و 
13۷ میلیون مترمکعب نسبت به بارش در 

حالت طبیعی بارندگی اتفاق افتاده است.
 ادامه در صفحه 11

صفحه 10

صفحه 3

صفحه 4

صفحه 2

صفحه 4

//

عابد نعمتی، نی ریزان فارس: 

24۷ بیمار در ۶ ماهه اول امسال از بیمارستان 
شهدا به مراکز درمانی استان اعزام شدند.

این بیماران نیازمند خدمات تکمیلی درمانی 
پزشک  نبود  همچون  دالیلی  به  که  بودند 

متخصص یا امکانات درمانی خاص اعزام شدند.
بیشترین مورد مربوط به MRI با 58 اعزام بود 

و بعد از آن، آنژیوگرافی )قلبی(، نروسرجری 
داخلی  مشکالت  و  اعصاب(  و  مغز  )جراحی 

بیشترین مواد اعزام را به خود اختصاص دادند.
و  بیمار  اعزام  با 5۷    ماه  همچنین شهریور 
اردیبهشت ماه با 2۶ اعزام، به ترتیب بیشترین و 
کمترین اعزام بیماران از بیمارستان شهدا انجام 

شده است.

خانه های دنج و قدیمی نی ریز
در انتظار گردشگران

3 7

ابرها بارور می شوند
آیا باران پاییزی می بارد؟

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

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

کاظمسیاحی
مسعودکرامتی
سعیدداخ

مهدیحسینینیا
امیدروحانی
سوگلقالتیان

امیرحسینآرمان
علیمصفا

ستارهاسکندری
لینداکیانی

میدان سرخ  در میان عشق، انتقام و قدرت
میدان سرخ یک مجموعه نمایشی ایرانی به کارگردانی ابراهیم ابراهیمیان و به تهیه کنندگی جواد 
نوروزبیگی محصول سال 1400 است که به صورت اختصاصی در فیلیمو و شبکٔه نمایش خانگی پخش 

می شود. در این مجموعه ارشا اقدسی به عنوان بدلکار و طراح صحنه های اکشن حضور داشته است.
میدان سرخ داستان زنی تنهاست به نام شیدا )مهتاب کرامتی( که ناخواسته وارد بازی وحشتناکی می شود 
که توسط همسر او و یک تروریست خارجی شکل گرفته است. او برای نجات جان دخترش در معرض انتخاب 
میان عشق، انتقام و قدرت قرار می گیرد و با سه قاچاقچی مطرح و قدرتمند به نام های پاپ )حمید فرخ نژاد(، 
تورج مبینی )علی مصفا( وعبد مکین )سعید داخ( مدتی همراه می شود، غافل از آنکه پایان این بازی، خون بار 

خواهد بود. این سریال صبح های جمعه از فیلیمو منتشر می شود.

شهر فرنگ

نقشآفرینان:

سکانس آخر

روزنامه جوان با اشاره به سه سریال 
تلویریونی »افرا«، »در کنار پروانه ها« 

و »هم سایه« نوشت: این همه غم و 
سیاهی چرا؟

رئیس انجمن سینماداران: 
ورشکستگی ۹8 درصد سینماهای ایران

نظرسنجی ایسپا: کاهش دیدن ماهواره 
با فیلیمو. در این نظرسنجی 55.3 درصد 

کاربران فیلیمو اعالم کرده اند که اصاًل 
نیازی به استفاده از ماهواره ندارند

20 دقیقه از انیمیشن »مبارک« ساخته 
محمدرضا نجفی امامی به دلیل پوشش 
الناز شاکردوست در شبکه امید سانسور 

شد 

برخی از سلبریتی ها دستمزدشان را با 
بیت کوین می خواهند چون ساده ترین 
راه برای فرار از پرداخت هرگونه مالیات 

و یا هر گونه نظارت مالی است

سوسن پرور بازیگر: هر  وقت به  من 
می گویند این بازیگر زشت است، 

فالورهایم  زیاد می شود!

محمدحسین مهدویان:
نمی توانم بگویم زخم کاری فصل دوم 
ندارد اما فعاًل چنین تصمیمی نداریم

2 قسمت از سریال »قبله عالم« این 
هفته یکشنبه 11 مهر پخش خواهد شد.

ورایتی: فیلم »زاالوا« استعاره ای از 
شرایط کنونی دنیاست

طبق اعالم مؤسسه سینما شهر ۶80 
سالن سینما در سطح کشور فعالیت 

دارند و 41۷ سالن هم در مراحل مختلف 
ساخت و بهره برداری هستند

جناب آقای محمودی
مدیرمحترم اداره برق شهرستان نی ریز

جناب آقای سیدآرش حسینی
مدیر اتفاقات برق شهرستان 

از شما عزیزان بابت ایجاد شبکه برق و 
روشنایی دارالرحمه قلعه بهمن  صمیمانه 
سپاسگزاریم و امید داریم قدردان شما 

بزرگواران باشیم.

دهیاری و شورای اسالمی روستای قلعه بهمن

شما هم می توانید خبرنگار باشید و بر جامعه خود تأثیر بگذارید

عکسهاوفیلمهایخوداززندگیمردموطبیعتشهروروستای
محلزندگیاتانواززشتیهاوزیباییهاراباهشتگ

#شهروند_خبرنگار_نی_ریزان
برایمابهشمارههای09178001808یا09177315146ازطریق

واتساپیاتلگرامارسالکنید

/  نمایی از سرای آبی بی نی ریز/ عکس: مریم روانشاد
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