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بازی مرکب
فقرا در بازی مرگ

زاد  روز نورانی پیامبر 
رحمت)ص( و امام 
صادق)ع( فرخنده باد

پای درددل مردم کوچه و بازار

دود گرانی میوه
در چشم مردم

/  باغداران: سود میوه در جیب دالالن

آیا وحدت
امکانپذیر است؟

غالمرضا شعبانپور / مدیر مسئول

در هفته وحدت قرار داریم. این نامگذاری پس از 
انقالب انجام شد.  انگیزه اصلی  این نامگذاری این 
بود که پیروان دو مذهب اصلی اسالم یعنی تشیع 
و تسنن به جای اختالف و تفرقه به سوی وحدت 
و همگرایی بروند. منظور اصلی امام خمینی)ره( 
که این نامگذاری را انجام دادند این بود که جهان 
اسالم به سمت یکپارچگی پیش رود تا قدرت و 
توان خود را یکجا کند و تفکر اسالمی را توسعه 

بخشد.
پس از گذشت چند دهه از این نامگذاری این 
آن  سبب شناسی  است.  نشده  محقق  هدف 
نیازمند بحث های عمیق معرفت شناختی و پس 
از آن بررسی عوامل سیاسی است. برای تحقق 
این هدف الزم بود ایران شیعی به سمت وحدت، 
هماهنگی و همراهی با سایر کشورهای اسالمی 
که عمومًا سنی مذهبند حرکت کند و رفته رفته 
اختالفات را تا حد امکان کم کند تا حداقل با هم 
رویارویی نکنند. در حالی که متأسفانه وحدت 
شیعه و سنی در داخل کشور - که الزم بود در گام 
اول عملی شود - محقق نشد. اهل سنت ایران بر 
این باورند که توجه کافی و بایسته به آنها نمی شود 
و باز با تأسف باید گفت در نوع رابطه با کشورهای 
زمینه  که  نشد  عمل  طوری  نیز  مسلمان 
همگرایی فراهم شود. البته در این زمینه عالوه 
بر سیاستمداران و سیاستگذاران جهان اسالم، 
سیاستهای خارج از جهان اسالم هم اثرگذار بوده 

و  هست.
ادامه در صفحه 2

معاون وزیر کشاورزی 
در نهالستانهای نی ریز

افتتاح الین دوم گردنه 

الی رز قبل از فصل سرما

توسط هنرجویان:

اهداء کتابهای کنکور
به هنرستان

آبان، آخرین مهلت 
تمدید پروانه چرای دام

مسابقات فوتبال
 زیر 17 ساله های فارس

تساوی استعدادهای 
درخشان در جنگ نا برابر

سرمقاله خبرها

فارس قرنطینه هوشمند می شود
/   صدای پای سویه جدید کرونا

استان فارس این هفته را با قرنطینه هوشمند  
از سر خواهد  گذراند  و از نیمه هفته د ریافت 
خد مات بر مبنای تزریق واکسن یا ارائه تست 

منفی کرونا امکان پذیر خواهد  بود .
اهمیت  بر  تأکید   با  فارس  استاند ار 
واکسیناسیون د ر کنترل شیوع کرونا، عنوان 
د انش آموزان،  از  اعم  مرد م  »عموم  کرد : 
د ریافت  افراد ی که مشمول  و  د انشجویان 

نکرد ه اند،   اقد ام  تاکنون  و  هستند   واکسن 
باید  هر چه سریعتر به مراکز تزریق واکسن 

مراجعه کنند .«
محمد  هاد ی  ایمانیه د ر نود  و هفتمین جلسه 
ستاد  استانی  مد یریت بیماری کرونا با تأکید  
روز  از  قرنطینه هوشمند   این که طرح  بر 
د وشنبه 3 آبان د ر سراسر استان به اجرا د ر 

می آید ، گفت:   ادامه در صفحه 4
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سمیه نظری، نی ریزان فارس: 

قیمت میوه و تره بار با قدرت خرید مردم رابطه 
عکس دارد. میوه  و تره بار روز به روز باالتر می رود 
و سطح درآمد مردم پایین و پایین تر می آید. به 
طوری که نه تنها صدای مصرف کنندگان، بلکه 
صدای کشاورزان و باغداران نیز در آمده است. هر 
روز قدرت خرید مردم آب می رود و امنیت غذایی 

خانواده هایی  بسا  چه  و  می افتد  خطر  به  آنها 
که روزها و هفته ها رنگ میوه را در سفره خود 
نمی بینند و تنها از رنگ و مزه میوه های فصل، 
تلخ کامی اش برای آنها می ماند.  در پی افزایش 
قیمت میوه و تره بار، به میان مردم، فروشندگان و 
تولیدکنندگان رفتیم تا تأثیر افزایش قیمتها را بر 

میزان مصرف بررسی کنیم.           ادامه در صفحه 8
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بازی مرکب
بازی ُمَرَکب ک مجموعٔه تلویزیونی بقا و محصول کرٔه جنوبی است که از نتفلیکس در حال پخش می باشد و 

در ایران دوبله شده و در فیلیمو قابل عرضه است. 
این مجموعه در 1۷ سپتامبر 2021، در سطح جهانی منتشر شد.

بازی مرکب در مجموع نقدهای بسیار مثبتی دریافت کرد. در هفتٔه اول انتشار، به یکی از پربیننده ترین 
مجموعه های نتفلیکس در ۹0 کشور تبدیل شد و 2۸ روز پس از انتشار با بیش از 111 میلیون ببیننده، 
رکورد بریجرتون را شکست و به پربیننده ترین مجموعٔه این شبکه تبدیل شد. در این سریال گروهی 
متشکل از ۴۵۶ نفر با تجربیات متفاوت از زندگی، برای بردن جایزه ۴۵٫۶ میلیارد وونی )3۸٫۷ میلیون 

دالری( به شرکت در مجموعه ای از بازی های کودکانه با عواقبی ناگوار دعوت می شوند...

شهر فرنگ

بازی مرکب
فقرا در بازی مرگ

وبگاه راتن تومیتوز از مجموع ۴3 نقد، امتیاز ۹1٪ و 

میانگین ۸ از 10 را به این مجموعه داد.

در متاکریتیک، این مجموعه امتیاز میانگین ۷۵ 

از 100 را بر اساس 10 نقد دریافت کرد که نشانگر 

»نقدهای در مجموع مطلوب« است.

این مجموعه به خاطر شباهت هایی که با فیلم ژاپنی 

»هر طور خدایان بخواهند« داشت، مورد انتقاد قرار 

گرفت. این فیلم اقتباسی از »مانگایی« با همین 

نام است که در سال 201۴ منتشر شد و داستان 

آن حول محور نسخه های خطرناکی از بازی های 

کودکانه مانند نسخٔه ژاپنی »نور قرمز، نور سبز« 

می چرخد. 

هوانگ دونگ-هیوک در پاسخ به ادعاهای مبنی بر 

سرقت ادبی گفت، کار بر روی فیلم نامه را از سال 

200۸ آغاز کرده و شباهت های بین دو فیلم که در 

هنگام فیلم بردای از آن ها مطلع شده، تصادفی است.

او اذعان داشت، از کمیک ها و انیمیشن های ژاپنی 

الهام  دروغین  بازی  و  سلطنتی  نبرد  همچون 

گرفته است.

این مجموعه به نخستین درام کره ای تبدیل 

شد که در سطح جهانی، در صدر جداول 

پربینندٔه  تلویزیونی  مجموعٔه   10

در  و  گرفت  قرار  نتفلیکس  هفتگی 

۹0 کشور، از جمله ایاالت متحده و 

بریتانیا شماره یک شد.

جامعه  از  آشکار  کاماًل  انتقاد  یک  داستان 

سرمایه داری ماست که در رقابت است. فقرا در بازی 

مرگ و زندگی به معنای واقعی کلمه برای زنده 

ماندن رقابت می کنند. و همه این ها برای سرگرمی 

ثروتمندان است.

بی عدالتی  نگران  مردم  بیشتر  که  زمانه ای  در 

اجتماعی هستند و افراد بیشتری سرخورده شده اند، 

اجتماعی در  بی عدالتی  بازتاب در مورد  نوع  این 

سرمایه داری به وضوح به فروش می رسد.

سیاه، سفید، خاکسترینقدنوشت
روزهای پاییزی در باغ حقیقی
عکس: حمیده صحراگرد/ پاییز 1399

سکانس آخر

سریال »پایتخت ۵«، 1۸3 میلیارد 
تومان، درآمِد آگهی داشته است!

»بچه خور« پربازدیدترین فیلم کوتاه 
داستانی در شبکه خانگی شد

افت کیفیت در تولیدات تلویزیون!
برخی اوقات فضای سریال ها اینقدر 
شبیه به هم است که انگار تمام آنها را 

یک کارگردان ساخته و یا یک نویسنده 
نوشته است!

 رئالیتی شو »جوکر« از فیلیمو  به صورت 
هفتگی از آبان منتشر شود

روتی تامپسون، اسطوره انیمیشن 
دیزنی و خالق »سفیدبرفی« در111 

سالگی درگذشت

بیش از 100 هزار نفر در 1 ماه به تماشای 
»درخت گردو« نشستند

سریال »بازی مرکب« محرک تازه رشد 
اقتصادی/ صادرات فرهنگی کره جنوبی 

از لوازم خانگی پیشی گرفت! 

سریال »جزیره« از نیمه اول آبان 
به صورت اختصاصی در فیلیمو

فیلم سینمایی »پوست« در ژانر وحشت 
به زودی اکران عمومی می شود

» جنایت بی دقت «، » مغز استخوان « و 
»چپ راست « کاندیداهای اکران پاییز

امیر نادری خالق  »دونده« و 
»سازدهنی«: سینمای مدرن کانون 

پرورش فکری کودکان و نوجوانان 
مدیون اکبر عالمی است
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پست نی ریز

هرماه 15 هزار مرسوله
محمد جاللی، نی ریزان فارس:

سرش  حسابی  روزها  این  نی ریز  پست 
شلوغ شلوغ است و فقط کسانی که ظهرها 
مرسوالت  کامیون  ورود  هنگام  در  و 
تأیید  را  موضوع  این  هستند،  آنجا  در 

می کنند.
شهرستان  پست  رئیس  راستا  این  در 
می گوید: در شش ماهه نخست امسال 
92.705 مرسوله به نی ریز ارسال شده 
است که ماهانه 15.451 مرسوله برای 25 
روز کاری اگر محاسبه کنیم در روز ۶1۸ 
مرسوله ورودی داریم که در این راستا 
نامه رسان 155 مرسوله است  سهم هر 
و این در حالی است که استاندارد ارسال 
مرسوله به صورت روزانه ۸0 عدد می باشد 
و با این آمار و ارقام یعنی دو برابر افزایش 

داشته ایم.
مدت  در  اینکه  بیان  با  بی باک  حجت ا... 
اداره  از کارکنان  شیوع کرونا هیچ کدام 
پست از مرخصی خود استفاده نکرده اند 
گفت: پست یکی از قدیمی ترین سازمانهای 
جامعه است و تاکنون تالش کرده در هر 
برنامه و پروژه کالن کشوری که دولت آن را 

اعالم می کند، خدمات ارائه دهد.
پاندمی  زمان  در  اینکه  بیان  با  بی باک 
کرونا پست مظلوم واقع شده است گفت: 
و  کردیم  کار  صادقانه  ما  مدت  این  در 
توانستیم  دادیم  انجام  که  اقداماتی  با 
اوج  که  را  مردم  اینترنتی  خریدهای 
گرفته، ساماندهی کنیم و این در شرایطی 
است که نی ریز با کمبود نیرو و افزایش 

مرسوالت روبه رو شده بود.
از  آماری  ارائه  با  نی ریز  پست  رئیس 
مرسوالت ارسالی به استان فارس گفت: 
مرسوله  13.5میلیون  در سال گذشته، 
وارد پست فارس شده است و این افزایش 
30 درصدی مرسوالت را نشان می دهد و 
در همین راستا و در مرکز استان کارکنان 

به صورت سه شیفت کار می کنند.

در همین شهر نی ریز قباًل یک کامیون، 
مرسوالت را روزانه وارد می کرد اما حاال 

مرسوالت به وسیله ده چرخ می آید.
بی باک با عذرخواهی از مردم در تأخیر 
در دریافت مرسوالت گفت: قباًل تأخیری 
در ارسال مرسوالت نداشتیم اما به دلیل 
حجم باال برخی از مرسوالت با تأخیر 7 تا ۸ 

روزه تحویل داده می شود.
وی با بیان اینکه تعدادی از همشهریان 
کارتن هایشان  گالیه مند هستند که چرا 
متالشی شده است گفت: من از مردم دعوت 
می کنم تا یک ظهر که کامیون مرسوالت به 
نی ریز می آید، بیایند و ببینند که وضعیت 
این  در  متأسفانه  است.  چگونه  کارتن ها 
رابطه عوامل متعددی تأثیرگذار است که 
مهمترین آنها استفاده از کارتن های کم 
کیفیت می باشد و دومین مسئله بارگیری 
بیست  ده چرخ  کامیون های  در  کارتن ها 
ارتفاع 4 متری است که سبب  با  متری 
می شود تا کارتن هایی که در زیر مرسوالت 

قرار می گیرند، آسیب ببینند.
او با بیان اینکه قباًل پاکت و نامه بیشترین 
حجم از محصوالت را به خود اختصاص 
می داد گفت: االن ۸0 درصد ورودی های 
ما بسته و خریدهای اینترنتی است که 
در برخی از بسته ها کنسرو، آب معدنی و 
محصوالتی است که در نی ریز قابل خرید 
است و همین کار ما را سخت تر از قبل 

کرده.
ابتدای سال  در  اداره گفت:  این  رئیس 
گذشته با کمبود شدید نیرو مواجه بودیم 
و از آنجا که جذب نیرو نیز ممنوع بود با 
مشکالتی روبه رو شدیم اما با رایزنی های 
صورت  به  نیرو  نفر   2 گرفته  انجام 
خصوصی و دانه شمار به ما اضافه شدند که 
یکی به صورت خودرویی و یک موتورسوار 
کمک  ما  به  مرسوالت  ارسال  امر  در 

می کنند.
بی باک در پاسخ به اینکه در حال حاضر 

چند نفر در اداره پست نی ریز مشغول به 
کار هستند گفت: شش نفر کارمند و دو 
نیروی خصوصی در اداره مشغول به کار 
پیشخوان  دفتر   14 همچنین  هستند، 
با ما  و 14 دفتر آی سی تی روستایی 

همکاری می کنند.
نی ریز  شهرستان  پست  رئیس 
شهرستان  هنوز  اینکه  بیان  با 
گفت:  است  ما  زیرمجموعه  بختگان 
نامه نگاری هایی شده تا آنها مستقل شوند.

وی در ارتباط با ساختمان پست گفت: 
اعتبارات عمرانی برای ساختمان جدید 
برنامه ای  فعاًل  و  است  نیافته  اختصاص 
دلیل  به  پست  اداره  جابجایی  برای 
موقعیت مناسبی که در شهر دارد، نداریم 
اما با اعتباراتی که در سال 139۶ دریافت 
کردیم بهسازی اداره انجام شد و قرار است 
برای سالمت بیشتر کارتن ها و مرسوالت 
اداره  در  تخلیه  سکوی  یک  ارسالی 
احداث کنیم تا جلوی آسیب رسیدن به 

مرسوالت گرفته شود.
وی در پایان با انتقاد از اینکه متأسفانه 
به  پست  کوچه  در  مردم  کردن  پارک 
صورت دوبله سبب می شود تا برخی وقتها 
ماشین مرسوالت با معطلی نیم ساعته 
خود را به پست برساند گفت: ما مجبوریم 
یک به یک به دنبال رانندگان ماشین های 
پارک شده در کوچه باشیم تا ماشین های 
خود را جابجا کنند و به رغم اینکه تابلو 
پارک ممنوع نیز در کوچه نصب شده اما 
متأسفانه رعایت نمی شود و این مسئله 
ایجاد  ما  برای  را  بسیاری  مشکالت 

می کند.

روابط عمومی مدیریت جهادکشاورزی:
امور  معاون  برومندی  محمدمهدی 
از  جهادکشاورزی  وزارت  باغبانی 
مجموعه نهالستان بهرامان و باغ های 
الگویی انار، انجیر و گردو در بخش 

پشتکوه بازدید کرد.
مدیر جهاد کشاورزی گفت: در این 
مجموعه برای اولین بار باغ الگویی انار 
رقم واندرفول )wonderful( با صفات 
عالی در بحث پر باری، زود باردهی، 
آفتاب  و  سفیدی  دانه  نداشتن 
سوختگی، مقاوم به کرم گلوگاه انار 
ارتفاع 2150  با  کوهپایه  دامنه  در 
متر از سطح دریا در حال کشت و 

بهره برداری است.
ارقام  کرد:  اظهار  همچنین  وی 
مانند  زودرس  میوه های  مختلف 
شلیل، گیالس، هلو انجیری و زردآلو، 
بادام دیر گل )حدود 70 رقم( و نیز 
بیش از یک میلیون اصله انواع نهال 

استاندارد و گواهی شده در نهالستان 
بهرامان تولید و تکثیر می شود.

او ابرازکرد: معاون امور باغبانی وزیر 
جهادکشاورزی در ادامه این بازدید 
از تنها باغ نخبه انجیر کشور و اولین 
باغ مادری گردوی استان فارس در 
پشتکوه  بخش  باالشهر  روستای 

دیدن کرد.
سفر  این  در  شد:  یادآور  بصیری 
گیاهان  گلخانه،  دفتر  مدیرکل 
وزارت  خوراکی  قارچ  و  زینتی 
جهادکشاورزی و مجری طرح توسعه 
را  برومندی  کشور،  گلخانه های 

همراهی می کرد.

آیا وحدت
امکانپذیر است؟

ادامه از صفحه یک

... در عین حال ایران شیعی که پیشنهاد دهنده مسئله 

وحدت بود باید ابتکار عمل را به دست می گرفت و ابتدا در 

داخل و سپس در خارج به سمت وحدت حرکت می کرد 
که این کار انجام نشد هرچند سازمان »تقریب مذاهب« 

تأسیس شد اما هدف تاکنون محقق نشده است.
به نظر می رسد برای عملی شدن این مهم دو راهبرد باید 

عملیاتی شود:
1- علمای دو مذهب اصلی اسالم به طور مداوم با تشکیل 
نشستهای علمی و معرفت شناسی، پایه ها و اصول مشترک 
را مطرح و به طور جدی بر آنها پافشاری کنند. اگر علمای 
نظام  در  و  باشند  پایبند  اسالمی  مشترکات  به  مذاهب 
تبلیغاتی خود آنها را به صورت جدی تبلیغ کنند، پیروان 
به مرور  دست از تعصبات،  رفتارها و گفتارهای غیرعقالنی 

برمی دارند.
2- سیاستمداران و دولتمردان کشورهای اسالمی منافع 
بکوشند.  آنها  اجرای  جهت  در  و  شناسایی  را  مشترک 
متأسفانه ستیز پیدا و پنهان بین سران کشورهای اسالمی 
جایگزین وحدت و همگرایی شده است. ستیز کور سیاسی 
که خود را پشت آموزه های غیر معتبر، غیر عقالنی و خارج 
از حوزه معرفت شناسی مذهبی و دینی پنهان کرده، موجب 
به وجود آمدن سازمان های مخوف آدمکش و تروریستی 

همچون القاعده، داعش و... شده است.
آیت الله سیستانی در سال اول تیره شدن روابط میان 
ایران و عربستان سعودی از طریق آقای مسیح مهاجری 
مدیرمسئول روزنامه جمهوری اسالمی به مسئوالن ایران 
پیغام می دهند:»هر وقت ایران و عربستان روابط خوبی 
داشته باشند تمام شیعیان منطقه از خود عربستان گرفته 
تا عراق و خلیج فارس و پاکستان و افغانستان همگی در 
آسایش و آرامش هستند و هر وقتی این روابط تیره شود 

همه آنها دچار مشکل می شوند.«
پیام این عالم بزرگ شیعی بیانگر اهمیت وحدت، همگرایی 
و همزیستی مسالمت آمیز کشورها مسلمان است. امید 

است شاهد روابط حسنه بین همه این کشورها باشیم.
 شاد و سالم  و موفق باشید

سرمقاله

//

مِهین مهرورزان بریزندازداِمجانتارهامِهینمِهرورزانکهآزادهاند

اهواز/پادگان امام  خمینی / سال 1366
نفرات عقب از راست: ناشناس، عباس منزه، جانباز حمیدرضا میرزازاده، اکبر زردشت

نفرات جلو از راست: محمد حسن صمدی، جانباز سعید کامرانی

                          با تشکر ازآورنده عکس

معاون وزیر کشاورزی در نهالستانهای نی ریز

به گزارش نی ریزان فارس؛ ثبت نام 
نامی  اما  شد  آغاز  حمایتی  مسکن 
دیده  نخست  مرحله  در  نی ریز  از 

نمی شود.
شهرسازی  و  راه   رئیس  یاراحمدی 
علت این موضوع را نبود زمین اعالم 
کرد و گفت: یکسری اراضی به استان 
معرفی شده که در دستور کار شورای 
جهت  معماری  و  شهرسازی  عالی 
الحاق به محدوده شهر می باشد که 
پس از تصویب، ثبت نام در نی ریز هم 

انجام خواهد گرفت.
بر اساس اعالم وزارت راه و شهرسازی، 
متقاضیان باید برای ثبت نام به نشانی  

 ( کنند  مراجعه   saman.mrud.ir

این آدرس از ظهر چهارشنبه 2۸ مهر 
ماه فعال شد (.

 ثبت  نام متقاضیان در همه استان ها 
انجام می شود و از این نظر محدودیتی 
اما  ندارد  وجود  افراد  ثبت نام  برای 
مسکن حمایتی در شهرهایی ساخته 
و واگذار می شود که زمین مورد نیاز 

پروژه را تأمین کرده اند.
اولویت ثبت نام طرح جهش مسکن:

1- سامانه ثبت نام مسکن حمایتی 
بدون محدودیت زمانی است. یعنی 
همه  که  دارد  وجود  کافی  زمان 

مشموالن در آن نام نویسی کنند.

2- این طرح برای مستأجران و افراد 
فاقد مسکن است و شامل افراد دیگر 

نمی شود.
سال   35 باالی  مجرد  زنان   -3
نظر  در  خانوار  سرپرست  به عنوان 
خرید  مشمول  و  می شوند  گرفته 

مسکن هستند.
4- افرادی که در طرح مسکن ملی 
ثبت نام کرده  و هنوز مسکنی تحویل 
جهش  طرح  مشمول  نگرفته اند، 
تولید مسکن می شوند. اما این دسته 
مجدداً  نیست  الزم  متقاضیان  از 
و  کنند  ثبت نام  جدید  سامانه  در 

درخواست آنها اعمال می شود.

روابط عمومی منابع طبیعی و آبخیزداری:

اواخر آبان آخرین مهلت تمدید پروانه های چرای دام 

اعالم شد.

گفت:  نی ریز  شهرستان  طبیعی  منابع  اداره  رئیس 

به  موفق  تاکنون  که  مجاز  بهره برداران  و  مرتعداران 

پرداخت حق و حقوق ناشی از تمدید ساالنه پروانه چرای 

دام در سال های گذشته نشده اند، در صورت عدم احراز 

نسبت  می شود  داده  اجازه  چرا،  پروانه  ابطال  شرایط 

به پرداخت بدهی خود به نرخ روز اقدام و متعاقب آن در 

اجرای بند 20 فصل دوم اصالحیه شیوه نامه فنی و اجرایی 

بهره برداری از مراتع کشور، نسبت به تهیه و اجرای طرح 

مرتعداری اقدام کنند.

حامد جمالی ادامه داد: بر این پایه پس از پایان مهلت 

قانونی اعالم شده با بهره بردارانی که نسبت به تمدید پروانه 

اقدام نکرده باشند، طبق شیوه نامه برخورد و ضمن ابطال 

پروانه چرای نامبردگان، مرتع بالمعارض اعالم می شود.

وی گفت: در راستای سرعت بخشی در تحقق مدیریت 

پایدار و بهره برداری اصولی از مراتع و بر پایه بخشنامه 

تمام  کشور،  آبخیزداری  و  مراتع  جنگل ها،  سازمان 

پروانه های چرای دام )پروانه های مرتع داری( که تا پایان 

سال 9۸ صادر شده است باید تا پایان سال 1400 منجر به 

تهیه و احاله طرح مرتعداری شود.

مرتعداران  چرا  پروانه  تمدید  برای  شد:  یادآور  وی 

می توانند نسبت به ثبت نام و پرداخت عوارض و اخذ 

پروانه تمدیدی از طریق سامانه سماک اقدام کنند.

رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری نی ریز با بیان اینکه در 

صورت عدم اقدام مرتعداران، این پروانه ها فاقد اعتبار 

بوده و نسبت به ابطال آن ها اقدام می شود، اظهار کرد: بر 

پایه این بخشنامه، بهره برداران در مدت زمان باقیمانده 

فرصت دارند، بعد از تمدید پروانه با مراجعه به ادارات 

منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان  برای تهیه طرح 

مرتعداری اقدام کنند.

 اواخر آبان ماه 1400آخرین مهلت تمدید پروانه های 

چرای دام مرتعداران و بهره برداران شهرستان است.

سامانه مسکن باز شد، نامی از نی ریز نیست
رئیسراهوشهرسازی:نیریزدرمرحلهدومقراردارد.

آبان، آخرین مهلت تمدید پروانه چرای دام
//

حسین رنجبر
سکاندار تئاتر نی ریز

روابط عمومی اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی:
حسین رنجبر رئیس شعبه مؤسسه انجمن هنرهای نمایشی استان 

فارس در نی ریز شد. 
رئیس شعبه مؤسسه هنرهای نمایشی فارس در نی ریز، با حضور 
نمایندگان انجمن نمایش استان، رئیس تبلیغات اسالمی، حسینی 
نماینده سپاه، قطبی عضو شورای اسالمی شهر، عباسی مسئول 
دفتر نماینده مجلس و هنرمندان تئاتر، در محل سالن آمفی تئاتر 

نی ریز معرفی شد.
از  با تشکر  نمایشی فارس  احمد وامق رئیس مؤسسه هنرهای 
تالش ها، پیگیری ها و پیشرفت های هنرهای نمایشی نی ریز در 
سالهای گذشته و تقدیر از سپهر شعبانی به پاس 14 سال مسئولیت 
انجمن هنرهای نمایشی نی ریز گفت: فعالیت های روبه رشد مؤسسه 
هنرهای نمایشی فارس در حمایت از هنرمندان در شرایط فعلی 

چشمگیر و در حال گسترش است. 
برای  اقتصادی خوبی  نی ریز ظرفیت های  داد: شهر  ادامه  وامق 
حمایت از تئاتر دارد، امیدواریم مسئول جدید با جذب اعتبارات 
مالی از بخش خصوصی، ساخت پالتو آموزشی تخصصی تئاتر و... 

تالش کند تا تئاتر جزء سبد فرهنگی مردم نی ریز قرار گیرد.
مجتبی حسینی قیری عضو هیأت مدیره مؤسسه نمایشی فارس 
با بیان اینکه مدیریت خوب سپهر شعبانی باعث اعتال و رشد تئاتر 
نی ریز در استان و کشور شد، گفت: نام شخص، مهم نیست موفقیت 

نی ریز باید سرلوحه کار باشد.
قیری افزود: نی ریز این ظرفیت را دارد که بر قله تئاتر استان بایستد 
و پیشرفت تئاتر نی ریز می تواند موفقیت تئاتر استان و کشور را رقم 
بزند. در ادامه حسین رنجبر رئیس شعبه نی ریز با بیان اینکه درهای 
تئاتر نی ریز به روی همه باز است گفت: تالش داریم از تجربه های 
پیشکسوتان تئاتر نی ریز کمک بگیریم و از نوجوانان و جوانان به 
عنوان ذخایر آینده و استعدادهای رو به رشد نمایش نی ریز استفاده 
کنیم و از طرفی دیگر نیاز به حمایت مخاطب و تماشاچی خوب هنر 

تئاتر هم داریم.
و  خصوصی  بخش  مالی  کمک های  جذب  از  همچنین  رنجبر 
تخصصی  کارگاه های  برگزاری  نی ریز،  اقتصادی  ظرفیت های 
تئاتر، تعامل با شهرستان های اطراف برای برگزاری کارگاه ها و 
جشنواره های منطقه ای، تعامل با گروه های نمایشی شهرستان های 
اطراف برای اجراهای عمومی در نی ریز و همچنین اجرای گروه های 
در  نمایش  استعدادهای  و جذب  شهرها  آن  در  نی ریز  نمایش 
روستاها و بخش های تابع نی ریز و... به عنوان برنامه های پیش روی 

خود نام برد.
در پایان این مراسم از سپهر شعبانی به پاس تالش ها و چندین دوره 
مسئولیت انجمن هنرهای نمایش نی ریز تجلیل و حکم حسین 

رنجبر برای مدت یکسال به ایشان اهداء گردید.
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ادامه از صفحه ۸
... اما با این وضعیت پیش آمده، گرانی ها 
مردم  سفره  می دانم  کم،  حقوق  و 
خالی است و باید دولت فکری به حال 

خانواده های ضعیف کند.«

یارانه یک ماه، پول یک کیلو میوه 
میان  در  روز  یک  علی رضا خوش اقبال 
می رود.   میدان  به  میوه  آوردن  برای 
می گوید: »االن حتی افراد ثروتمند، به 
یارانه  می خرند.  میوه  کیلویی  صورت 
یک ماه، پول دو کیلو میوه نمی شود. ۸0 
قیمت  و  می آیند  که  مشتریانی  درصد 
می گیرند، از بین ده قلم جنس شاید سه 
مورد را خرید کنند. مردم از لحاظ مالی 
یک  عنوان  به  خودم  من  شده اند.  فلج 
فروشنده قدرت خریدم پایین آمده است. 
قباًل شیراز در میدان تره بار کار می کردم. 
و  می کردم  زندگی  الکچری  خیلی 
می توانستم به بهترین رستوران بروم و ... 
ولی االن نه! سطح درآمد برای همه پایین 

آمده است.«
و  خریداران  گفته های  به  توجه  با 
وضعیت  مشاهده  و  فروشنده ها 
میوه فروشی ها با یک حساب سرانگشتی 
کم  مردم  بیشتر  خرید  گفت  می توان 
شده است و خریدار، فروشنده و کشاورز 
همه ناراضی اند. اکثر میوه ها درجه دو و 
سه هستند و فروشندگان هم دلیل آن 
را استقبال کمتر خریداران از میوه های 

درجه یک می دانند. 
***

در خبری که اخیرًا در خبرگزاری فارس 
مظهری،  ضیاءالدین  سید  شده،  درج 
خبرنگار  با  گفتگو  در  تغذیه  متخصص 
ایرانی  فرد  هر  که  است  گفته  سالمت 
روزانه باید بین 2 تا 5 واحد میوه مصرف 
کند،که هر واحد میوه حدود 100 گرم و 
هر 100 گرم نیز ۶0 کالری ایجاد می کند. 
پس با این حساب، یک خانواده 4 نفره باید 
حداقل هر روز ۸00 گرم تا 2 کیلوگرم 

میوه بخورند.

خانواده  روزه  یک  میوه  سرانه 
چهارنفره

حال اگر ما 5 میوه را سیب، پرتقال، موز، 
انگور و خیارسبز در نظر بگیریم، و با توجه 

به این قیمتها )هر کیلوگرم(:
سیب: بین ۸ تا 10 هزارتومان 

انگور: 1۶ تا 1۸ هزارتومان
لیموشیرین: 15 تا1۸ هزارتومان 

موز:  29 تا 31 هزار تومان 
خیارسبز: 10 تا 11 هزار تومان 

 10 حدود  سرانگشتی،  حساب  یک  با 
هزار تومان هزینه میوه یک روز هر فرد 
برای یک  تومان  هزار  به 40  نزدیک  و 

خانواده 4 نفره است.
اگر فردی قصد خرید چند قلم از میوه های 
فصل و نوبرانه را داشته باشد، باید بین 20 

تا 40 هزار تومان هزینه کند. 

مشت نمونه خروار است
پرسابقه  باغداران  از  ضیغمی  خسرو 
به  »امسال  می گوید:  است.  شهرستان 
محصوالتمان  همه  سرمازدگی،  دلیل 
خراب شد. اما سالهای قبل، محصوالت 
با کیفیت و مرغوبی داشتیم که به بازار 
عرضه می کردیم. بهترین محصول »به« 
با  را در شهرستان و حومه داشتیم که 
قیمت 5000 تومان به میدان  فروختیم. 
اما خدا شاهد است، همین هم دست من را 
نگرفت. چون خرج و مخارج دیگری مثل 
سبد، کارتن، کارگر برای بسته بندی و ... 
هم به آن اضافه شده بود. ولی آنها همین 
محصول را یکی دوهفته بعد به قیمت 11 
تا 12 هزارتومان به مردم می فروختند که 
منصفانه بود این محصول با قیمت 7500 
تومان در بازار عرضه و به دست مشتری 
همین  و  آش  همین  نیز  امسال  برسد. 
کاسه است؛ همان طور که گفته اند، مشت 

نمونه خروار است.«

تولیدکنندگان نیاز به حمایت دارند
در  قارچ  تولیدکنندگان  از  بگی  افسانه 
شهرستان است که دل پری از مسئوالن 
می گوید:  و  دارد  کشاورزی  جهاد 

دارند.  حمایت  به  نیاز  »تولیدکنندگان 
متأسفانه جهاد کشاورزی شهرستان نه بر 
کار ما نظارتی دارد و نه در حل مشکالت، 
ما را حمایت می کند. حتی قرار شد به 
مشاغلی که در دوران کرونا زیان دیدند 
وام تعلق گیرد که متأسفانه جواب درستی 

دریافت نکردیم.«
فروش  نی ریز  در  »ما  می دهد:  ادامه 
مستقیم داریم و معمواًل قیمت بسته به 
امروز17  مثاًل  می کند.  تغییر  قارچ  نوع 
مهرماه ما هر کیلو قارچ را بین 37 تا 43 
هزارتومان به مغازه دار می  دهیم و آنها نیز 
7 تا 10هزارتومان روی آن می کشند و به 
مشتری می فروشند. به نظرم فروششان 
زود  خیلی  قارچ  چون  است.  منصفانه 
خراب می شود و مغازه دار بعد از 24 تا 4۸ 
ساعت اگر آن را نفروخت،  خراب می شود 

و قابل خوردن نیست.«

دالالن و تّجار بیشترین سود را از این 
بازار می برند

منصور هوشمند نزدیک به 25 سال است 
که در زمینه کشت و برداشت زیتون کار 
خام  زیتونهای  »من  می گوید:  می کند،  
میدانهای  به  هزارتومان   20 کیلویی  را 
در  االن  ولی  می فروشم؛  شمال  و  فسا 
بازار قیمت 30 تا 50 هزار تومان است. 
نمی توانیم بگوییم که باید با چند درصد 
سود بفروشند، چون به انصاف فروشنده  
بد  و  خوب  به  زیتونها  دارد.   بستگی 
تقسیم می شوند و سپس طبق کیفیت، با 
قیمتهای متغیری به فروش می رسند که 
این وسط بیشترین سود را دالالن می برند 

که زیتون را فرآوری و با قیمتهای باال در 
شمال کشور می فروشند.«

بیشترین زحمت برای کشاورز است
یک  تولید  برای  بهادر  عباس  دید  از 
کمترین  و  زحمت  بیشترین  محصول، 
سود برای کشاورز است. وی از آن دسته 
تولیدکنندگان انار و پسته است که سالیانه 
تولید خوبی دارد.  می گوید: »ما امسال 
پسته را به صورت کال و عمده کیلویی 
90-50 هزارتومان و پسته خشک شده را 
با قیمت 190-150 هزار تومان فروختیم 
که مشتری باید در بازار برای خرید همین 
پسته کال کیلویی 120-100 هزار تومان 
و داللی  مغازه دار  آن  البته  هزینه کند. 
که پسته را با خوشه از ما می خرد، برای 
فروش، پسته ها را دانه دانه کرده و با قیمت 
باالتر می فروشد. ولی پسته خشک شده 
اما  است؛  نشده  قیمت گذاری  هنوز 
منصفانه آن است  که بیشتر از ده درصد 

روی قیمت آن نکشند.« 
هنوز  امسال  می دهد: »انار  ادامه 
قیمت گذاری نشده است. اما همان انار را 
ما به صورت عمده می فروشیم و مغازه دار 
بعد از چیدن و بسته بندی، با قیمت تقریبًا 
سه برابر می فروشد که به نظرم منصفانه 
باشد؛  چون هزینه های جانبی مثل حمل 
بار،  سردخانه و کرایه بار دارد. از طرفی انار 
هم زود خراب می شود.انار درجه دو را با 
قیمتی که از ما می خرند،  می فروشند؛  اما 
از انارهای درجه  یک سود خوبی می برند.«

کشاورز نه تنها سود نمی کند، بلکه 

ضرر هم می کند
درویش آتشی معتقد است کشاورز نه تنها 
سودی نمی برد، بلکه ضرر هم می کند؛ 
مخصوصًا در زمینه انجیر که امسال هم 
محصول کم بود و هم از لحاظ کیفیت 
سیر نزولی داشت. می گوید: »ما انجیر را 
هر کیلو 70 هزارتومان فروختیم و چک 
سه ماهه دریافت کردیم که شک دارم به 
موقع پرداخت شود.  اما در بازار به دلیل 
این که درجه یک و دو می کنند، قیمت 
ما  از  که  است  چیزی  از  بیشتر  خیلی 
می خرند که آن هم به انصاف خود دالل 
اگر  انجیر  دارد. معمواًل  تاجر بستگی  و 
بسته بندی و فراوری شود، سود خوبی به 

تاجر و دالل می رساند.«
کشاورزان و باغداران نیز از وضعیت فروش 
محصول خود ناراضی  هستند و معتقدند 
سود محصولشان به جیب دالالن و تجار 
باید  سال  یک  که  کشاورزی  می رود. 
هزینه های  کند،   مراقبت  درختان  از 
سرسام آور کارگر، سم و آب را به دوش 
بکشد تا یک محصول خوب تولید شود؛ اما 
دالل و مغازه دار می آید به صورت عمده و 
با قیمت کم از کشاورز می خرد و بعد از 
چند وقت آن را با قیمتی چند برابر به 
مشتری می فروشد. این درحالی است که 
تجار و دالالن نیز عالوه بر هزینه خرید، 
هزینه های جانبی مانند حمل بار، کرایه، 
سردخانه و  کارگر دارند و این عوامل در 
کنار هم، باعث گرانی قیمت میوه شده 
گرانی ها  این  مسئول  راستی،  به  است. 

کیست؟
*****

به  سری  مردم،  صدای  شنیدن  از  بعد 
و  بازرسی  مدیر  که  زدیم  اصناف  اتاق 
بازرسی  زمینه  در  اصناف  بر  نظارت 
میوه فروشی ها  و  میادین  بر  نظارت  و 
به  بازرسی  واحد  »بازرسان  می گوید:  
یک  از  )مغازه هایی  رسته ای  شیوه  دو 
صنف( و راسته ای )مغازه هایی که در یک 
راستا هستند(، بازدید و نظارت را انجام 
متعدد  گزارشات  به  توجه  با  می دهند. 
مردمی و شرایط خاص میوه و تره بار که 
جزو اقالم مورد نیاز است، به طور معمول 
هر روز در نی ریز بازرسی صورت می گیرد.  
از طرفی با توجه به این که میدان میوه 
از میادین مهم  تره بار مرکزی شیراز  و 
به حساب می آید، عمده  جنوب کشور 
سطح  در  صیفی جات  و  مرکبات  اقالم 
شهرستان نی ریز هم از این مکان تهیه 
و خریداری می شود، که با هماهنگی و 
دستور مدیریت واحد بازرسی و نظارت 
میوه  بارفروشان  صنف  اتحادیه  استان، 
میدان  در  مستقر  بازرسان  و  تره بار  و 
مرکزی شیراز، نرخ عرف روزانه اجناس 
عرضه شده در سطح میدان را به صورت 
حداقل و حداکثری تهیه و از طریق سایت 
به  می کنند.  اعالم  بازرسی  اختصاصی 
دلیل صادر نکردن فاکتور فروش بعضی 
غرفه داران میدان و یا ارائه ندادن فاکتور 
خرید توسط مغازه دار به بازرسان، معیار 
رسیدگی و بررسی تخلف همین نرخنامه 

موصوف می باشد.«
قیمت گذاری  مورد  در  ذوالقدر  مهدی 
میوه های درجه یک و دو اضافه می کند: 
درصد  جدول  براساس  که  این  »ضمن 

ضرایب سود و هزینه های خرده فروشان 
هیئت  محترم  کمیسیون  مصوبه  کاال 
عالی نظارت، سود صنف میوه و تره بار 
را از 15 تا 30 درصد تعیین شده است. 
لذا به تناسب، به اقالم درجه 3 کمترین 
سود یعنی 15 و درجه یک بیشترین سود 

تعیینی یعنی 30 درصد تعلق می گیرد. «
میوه هایی  قیمت گذاری  مورد  در  وی 
و  گلخانه دارن  از  فروشندگان  که  نیز 
توجه  »با  می گوید:  می خرند،  باغداران 
به تکلیف قانون از تولیدکننده محصول 
مجموعه  دو  نهایی  کننده  مصرف  تا 
عمده و خرده فروش تعریف شده است، 
که طبق مصوبه کمیسیون هیئت عالی 
نظارت، درصد سود و هزینه های تعیینی 
عمده فروش 5 درصد بوده و همان طور 
که گفته شد، سود خرده فروش هم به 
تناسب کیفیت 15 تا 30 درصد می باشد. 
واسطه  خرده فروش،  صورتی که  در  لذا 
را حذف و مستقیمًا از گلخانه یا باغدار 
اجناس خود را تهیه کند، سود 5 درصد 
مشتریان  خرید  سبد  در  عمده فروش 
لحاظ نمی شود. به همین دلیل مشاهده 
می کنیم که بعضی واحد های صنفی یک 
جنس را به همان کیفیت و نوع به قیمت 
کمتری از بقیه مغازه ها در سطح شهر 

عرضه می کنند.«
از  بازدید  »زمان  می دهد:  ادامه  وی 
مغازه داران در صورت ارائه فاکتور خرید 
صورت  در  یک  درجه  اقالم  به  معتبر، 
 30 مشتریان  توسط  کردن  دستچین 
عدم  صورت  در  می شود.  اضافه  درصد 
رعایت این درصد سود، واحد صنفی به 
متخلف  عنوان  به  قانونی  ماده  استناد 
ضمن  که  شده  شناخته  گران فروش 
رسیدگی، پرونده گزارش تخلف پس از 
تکمیل جهت صدور رأی به اداره تعزیرات 

حکومتی ارجاع می گردد. « 
اصناف  بر  نظارت  و  بازرسی  مدیر 
شکایات  که  این  به  اشاره  با  شهرستان 
مردمی از واحدهای صنفی تحت پوشش 
این اتحادیه در کوتاهترین زمان ممکن 
رسیدگی می شود، اعالم می کند: »نظارت 
بر عملکرد این واحدها توسط همکاران 
و  می گیرد  بازرسان صنف صورت  و  ما 
شکایاتی که به واحد بازرسی به صورت 
مورد  می شود،  ارائه  حضوری  و  کتبی 
رسیدگی و در صورت احراز تخلف تشکیل 
پرونده می شود. شماره تلفن های گویای 
تلفن  و   53۸35700 و   53۸35۸00
ارسال  برای   09173325۸00 همراه 
پاسخگوی  شبانه روزی،  طور  به  پیامک 

شکایت مردمی است. «

دود گرانی میوه در چشم مردم
باغداران:سودمیوهدرجیبدالالن

جامعه

//

توسط هنرجویان:

اهداء کتابهای کنکور به هنرستان
رشته  دوازدهم  پایه  هنرجویان 
فنی  هنرستان  از  خودرو  مکانیک 
کتابهای  باهنر  شهید  حرفه ای 
کنکوری خود را به کتابخانه بخش 

مکانیک خودرو   وقف کردند.
دانشگاه  به  که  دانش آموزان  این 
پیشرفت  و  یافته اند جهت رشد  راه 
آموزشی دوستان خود دست به این 
کار زدند تا سهمی در سنت وقف و 

اهداء کتاب داشته باشند.
در  مدرسه  این  مدیران  و  معلمان 
نمودند:  عنوان  کار  این  توجیه 
آموزشی،  کمک  کتابهای  هزینه 
گران  شدت  به  تقویتی  و  کنکور 
شده و این می تواند کمکی در جهت 
پایه  به  یافته  راه  دانش آموزان 

دوازدهم باشد.
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استاندار نیروهای کارآمد منصوب کند
امید شهدان، نی ریزان فارس:

انتصاب  خواستار  نی ریز  موقت   امام جمعه 
در  بیشتر  دقت  و  استانداری  در  نی ریزی ها 
انتخاب مسئوالن شهرستان از جانب استاندار 

شد.
حجت االسالم سیدجواد فقیه در خطبه های 
نمازجمعه 23 مهر، با گالیه از ارتباط نداشتن 
برخی مسئوالن با امام جمعه و شرکت نکردن 
در نمازجمعه، این را یک معضل خواند و از 
استاندار انقالبی فارس خواست تا در انتصابات، 

از نیروی کارآمد استفاده شود.
می بینیم  استانداری  چارت  »در  افزود:  وی 
اکثر هم استانی هایمان از الر و المرد به کار 
گرفته می شوند؛ چرا از نی ریز کسی در استان 
استخدام نشود؟ ما می خواهیم همه نیروهای 
به  نی ریز  تا  باشند  کارآمد در خدمت مردم 

جایگاه اصلی خود برسد.«
امام جمعه موقت نی ریز به حضور رئیس جمهور 
پیشنهاد  »ما  گفت:  و  کرد  اشاره  شیراز  در 

و  سیستان  همانند  فارس  استان  می کنیم 
بلوچستان و خوزستان، استانی ویژه باشد. نگاه 
به پتانسیلهای فارس که می کنیم، می بینیم 
دارد.  محرومیت  ظرفیتهایش  به  نسبت 
بزرگترین قطب پزشکی، صنعتی و گردشگری 
کشور مربوط به استان فارس است؛ اما متأسفانه 
وضعیت خوبی ندارد. ان شاءا... با دولت آیت ا... 
رئیسی، تغییر و تحول اساسی در این زمینه 
شکل بگیرد. به فرمایش مقام معظم رهبری، 
صنعت  همین  فارس  استان  اشتغال  برای 
گردشگری کافی است و نیازی به تاراج پوشش 
گیاهی و اکتشاف معدن نیست. امیدواریم این 

صنعت احیاء شود.«
حجت االسالم فقیه به حضور معاون پارلمانی 
رئیس جمهور در شهرستان و شرکت در جلسه 
شورای  اداری اشاره و خاطرنشان کرد: »در مورد 
فرهنگ و سهم و بودجه های آن اشاره کردم و 
پرسیدم سهم آموزش  و پرورش چقدر است؟ 
ورزش،  که  می دانید  چقدر؟  ورزش  سهم  و 

هم فایده جسمی دارد و هم روحی و معنوی؛ 
ولی متأسفانه در کشور ما ضعیف است. بیشتر 
بیماریهای قلبی و افسردگی از تحرک نداشتن 

نشأت می گیرد.«
سفید(  نابینایان)عصای  جهانی  روز  به  وی 
ما  ترحم  به  »معلوالن  کرد:  تصریح  و  اشاره 
نیاز ندارند؛ آنها را باور کنید. چرا فکر می کنیم 
معلولیت محدودیت است؟ باید به آنها احترام 

بگذاریم.«
خطیب جمعه نی ریز درباره روز صادرات گفت: 
»برنامه دولت جدید این است که تا سال ۱٤۰٤ 
وابستگی ما به نفت را قطع کند. صادرات به 
صورت کلی غیرنفتی می شود و دیگر با وجود 

تحریمها احتیاجی به نفت نخواهیم داشت.«
حجت االسالم سیدجواد فقیه با اشاره به آغاز 
هفته وحدت، از افتتاح کتابخانه حوزه علمیه 
امام جعفرصادق)ع( خبر داد و ابراز امیدواری 
کرد: »طالب، دانشجویان و مردم از ظرفیت 

این کتابخانه بهره ببرند.«

روابط عمومی مدیریت جهادکشاورزی:

عوامل  از  یکی  پاییزه  سرمای  وجود 

پسته  پسیل  آفت  با  مقابله  در  تعیین کننده 

است.

مدیریت جهادکشاورزی  نبات  مسئول حفظ 

با آفت  شهرستان نی ریز در خصوص مبارزه 

پسیل پسته گفت: در مناطقی که برگها دچار 

سرمازدگی شده اند و نیز در مناطقی که برگها 

دچار سرمازدگی نشده اند اما وقتی به برگ آرام 

ضربه می زنیم از شاخه جدا می شود؛ نیازی به 

مبارزه شیمیایی نیست.

که  مناطقی  در  تصریح کرد:  زهرا مستفیضی 

برگ سالم بوده و محکم به شاخه چسبیده 

است؛ در صورتی که انتهای بدن پوره های پسیل 

شکرک دیده شود که نشان از فعالیت و تغذیه 

آنها است نیاز به مبارزه شیمیایی می باشد.

او خاطرنشان کرد: فعالیت و تغذیه پوره ها در 

دمای زیر ۱۵ درجه سانتی گراد به شدت کم و 

در دمای زیر ۱۰ درجه سانتی گراد عماًل متوقف 

می شود.

مستفیضی تأکیدکرد: در صورت لزوم مبارزه، 

با توجه به میزان فعالیت کم پوره های پسیل 

در این زمان از سال و همچنین حفظ جمعیت 

حشرات مفید حتمًا می باید از سموم کم خطر 

و یا شوینده هایی چون صابون های سم پاشی و 

ریکا استفاده شود.

مهدی منفرد، نی ریزان فارس:
در چهارمین جلسه از جلسات بررسی مسائل و 
مشکالت محالت شهر، این هفته شورای شهر 

میزبان اهالی محله سادات )کوچه باال( بود.
روز سه شنبه 2۰ مهرماه ۱٤۰۰، شورای شهر 
نی ریز میزبان جمعی از معتمدین و اهالی محله 

سادات بود.
در این جلسه رئیس شورا ضمن خوشامد به 
قدیمی ترین  از  حاضرین گفت: محله سادات 
محالت شهر و مهد پرورش جمعی از بزرگان 
این شهر بوده، محله سادات بزرگواری مانند 
قطبی، جاللی، میرزاده و علوی را داشته و در 
دفاع مقدس 2۰ شهید را تقدیم انقالب کرده و 
گل سرسبد این شهر مقبره میرزا احمد نی ریزی 

در این محله واقع گردیده است.
عالوه بر میرزا احمد نی ریزی که واقعًا آنطور که 
باید او را نشناختیم. بزرگانی چون زنده یادان 

باقر جاوید و دیانت در این محله بوده اند. 
متأسفانه  اینکه  بیان  با  فقیه  سید عالءالدین 
آنچنان که باید به این محله خدمت نشده است 
گفت: در مقبره احمد نی ریزی باید اقداماتی در 
خور این نسخ نویس بزرگ جهان اسالم و مردم 

محله انجام شود.
این محله چه قبل و چه بعد از انقالب در تمامی 
مسائل پیشتاز بوده اما نامهربانی هایی در این 
منطقه از شهر صورت گرفته و باعث شده از دیگر 

نقاط شهر عقب بیفتد.
وی همچنین پیشنهاد داد یکی از کوچه ها یا 
خیابان های این محله به نام شاعر فقید شهر 

زنده یاد عباسعلی تمنادار نامگذاری شود.
محل  معتمدین  از  یکی  محمدزاده  حسین 
ضمن اشاره به برخی از مشکالت محله از جمله 
تعطیلی کتابخانه احمد نی ریزی، عدم روشنایی 
مناسب پارک عفاف، وضعیت تأسف بار فاضالب 
بوی  باعث  که  خیابان ها  آب  کانال های  در 
نامطبوع در منطقه شده و وضعیت مقبره احمد 
نی ریزی که در شأن این کاتب بزرگ نیست 
گفت: آسفالت خیابان ها وضعیت خوبی ندارد و 
خیابان شهید موسی کالنتری نیز باید تکمیل 

شود.
قباًل  کالنتری  موسی  بلوار  در  داد:  ادامه  وی 
حدود 8۰ نخل بود که به دلیل عدم رسیدگی 
مناسب امروز به ۱3 عدد کاهش پیدا کرده است.

معتمدین  از  دیگر  یکی  تمنادار  زین العابدین 

محل با اشاره به اینکه مشکالت نی ریز زیاد است 
و مشکالت محله ما صد چندان گفت: بسیاری 
از مسیرهای آب از شادابخت تا خروجی شهر 
مسدود شده که در صورت بارندگی های زیاد 
مشکالت فراوانی را ایجاد می کند و در خیابان 
کشی مسیرها درست پیش بینی نشده و اطراف 
تعفن  بوی  مسجد النبی  و  سادات  حسینیه 
فاضالب برای مردم مشکالت زیادی ایجاد کرده 

است.

در تعریف سرآمدیم در خدمت نه
طاهری یکی دیگر از اهالی گفت: در تعریف و 
تمجید کردن محله ما همیشه سرآمد است اما 
در قبال این تعریف ها خدمتی به مردم نمی شود.

وی ادامه داد: در مورد آسفالت و اتصال انتهای 
خیابان بهداشت به بلوار نصر کاری انجام دهید 
چون مردم زیادی در آن منطقه سالهاست با 
گرد و خاک درگیر هستند و همچنین باید یک 
مجتمع فرهنگی در محله ایجاد شود و کوچه 
باغ شادابخت هم به عنوان یک جاذبه توریستی 

بازسازی شود.

همین که پای صحبت مردم می نشینید، 
مثبت است

حسن تمنادار نیز در این جلسه ضمن تشکر از 
اهالی  با  جلسه  برگزاری  جهت  شورا  اعضای 
محالت مختلف گفت: اگر در این جلسات کاری 
هم انجام نشود همین که پای صحبت و درد دل 
مردم می نشینید یک اقدام مثبت و قدمی رو به 
جلو است، البته این محله واقعًا مورد بی مهری 
قرار گرفته است. در این محله بزرگان زیادی 
بوده اند این محله 3۰ شاعر داشته که می توان نام 
آنها و شهدا را روی کوچه ها و خیابان ها گذاشت 
البته جدای از این محله بیایید برای نی ریز یک 
اقدام اساسی انجام دهیم چون با وضعیت کنونی 
آب و بارندگی شاید در دهه های آینده دیگر 

نی ریزی نباشد.
نی ریز از بی آبی در حال مرگ است، باید برای 
قباًل  که  آباد  اسالم  منطقه  سیالبهای  مهار 
هرگان  منطقه  سیالب های  و  شده  اقداماتی 
نماینده و مسئوالن  با کمک  و  بکنیم  فکری 

گورابهایی ایجاد کرده و شهر را نجات دهیم.
وی ادامه داد: آیا نی ریز سهمی از پهنابه ندارد، 
ما از بی آبی در حال نابودی هستیم و آن طرف 

ماهی پرورش می دهند؟ 

باید تصفیه خانه زودتر احداث شود
مجتبی گرگین نیز در این جلسه گفت: شورای 
شهر باید از شرکت آبفای استان بخواهد تا تالش 
کنند تصفیه خانه زودتر ساخته شود چون با 
ساالنه  خانه  تصفیه  و  شهر  فاضالب  تکمیل 
7 میلیون متر مکعب به چرخه باز می گردد که 
می توان از آن در کشاورزی و صنعت استفاده 
کرد همچنین از شورا خواست یک تابلو زیبا و 
مناسب در شأن احمد نی ریزی در این خیابان 

نصب شود. 

درخواستها
از جمله مسائل دیگری که در این جلسه مطرح 
شد تکمیل پارک نیایش و نصب وسایل بازی 
روکش  و  کوچه ها  آسفالت  آن،  در  کودکان 
کانالهای آب و رفع  آسفالت خیابانها، اصالح 
بوی فاضالب، گرفتن سهم شهر و شهرداری از 
معادن اطراف شهر در جهت عمران و آبادی، 
حل مسئله عبور کامیونها و ایجاد گرد و خاک 
برای باغات، نامگذاری خیابان مسجدالنبی تا 

انتهای بهداشت بود.

این محله با محله های دیگر فرقی ندارد
سعی  گفت:  جلسه  این  در  نی ریز  شهردار 
کردیم در این ٤ سال نگاهمان به توسعه شهر 
عدالت محور باشد و خدا را شاهد می گیرم که 
هیچ نقطه یا محله ای نبوده که برای من فرقی با 

محله ای دیگر داشته باشد.
حامد فرغت ادامه داد: خوشحالم که خواسته ها 
معقول است اما ظرفیت شهرداری کوچک است، 
و هیچ وقت نمی توانیم همه را راضی نگه داریم و 
اکثر محالت نگاهشان این است که در محله ما 

کار نشده است.
وی افزود: باید مردم ما این موضوع را بدانند 
اگر خیابان یا بلواری می سازیم بر اساس طرح 
تفصیلی شهر است و ما در تدوین طرح تفصیلی 
فقط یک رأی داریم و خودمان نیز منتقد طرح 

هستیم.
فرغت ادامه داد: شهردار در کمیسیون ماده ۵ 
شورای عالی شهرسازی فقط یک رأی دارد و 

باید مجری مصوبات این کمیسیون باشد.

هیچ رانتی در شهرداری رخ نداده
وی با اشاره به بعضی انتقادها در مورد ساخت و 

سازهای شهر گفت: در ٤ سال گذشته هیچکس 

از هیچ رانتی در شهرداری برخوردار نبوده و 

شهرداری جای سیاسی کاری نیست و اجازه 

چنین کاری را نداده و نمی دهیم؛ و اگر در این 

مدت کاری انجام نشده به خاطر وضعیت بودجه 

کشور است. 

فرغت ادامه داد: در سال گذشته ما 3۰۰ هزار 

متر مربع آسفالت کردیم و این حتی در زمانی 

که قیر رایگان می دادند هم رخ نداده است. 

اما امسال تاکنون بیش از 7 هزار مترمربع را 

نتوانستیم آسفالت کنیم.

وی در مورد دفع آبهای سطحی گفت: وضعیت 

نیست  کانالهای سطح شهر خوب  و  جداول 

چون در زمان ایجاد آنها یک نقشه جامع نبوده 

و اصالح اینها نیاز به یک بودجه هنگفت دارد و 

مردم هم باید همکاری کنند و فاضالبها را در 

کوچه و خیابان رها نکنند.

شهردار نی ریز در مورد طرح فاضالب گفت: این 

کار در حیطه کاری ما نیست اما اخیراً مناقصه آن 

برگزار شده و یک شرکت متعلق به قرارگاه خاتم 

قرار شده کار را دوباره شروع کند.

وی ادامه داد: خیابان های ابوذر، خلیل شهید و 

موسی کالنتری و محله نواب جزو اولین خیابانها 

بودند که بعد از اجرای طرح فاضالب، آسفالت 

شدند و کار 9۰ درصد مرمِت سرای شمشیری 

انجام شده و قرار است جلو آن یک پارک سنتی 

کوچک احداث شود.

وی در بحث معادن و کمک به شهر گفت: ما 

چنین کاری را نمی توانیم انجام دهیم و تنها 

مجرای قانونی ما مالیات بر ارزش افزوده است 

که قانون آن شفاف نیست؛ و در این مورد جا 

دارد از فوالد تقدیر کنیم که از این محل با 

شراکت شهرداری قصد ایجاد یک مجموعه 

بزرگ ورزشی را در شهر دارد.

خیابان احمد نی ریزی جزء برنامه ما بوده و قصد 

احیاء  برای  اعتباری  بودجه ۱٤۰۱  در  داریم 

و بازسازی آن در نظر بگیریم و در مورد خاکی 

کوچه های  درصد   6۰ حدود  کوچه ها  بودن 

جدید التأسیس تا سال ۱396 خاکی بوده که 

االن کمتر از 2۰ درصد آنها خاکی هستند که با 

تأمین اعتبار آسفالت خواهند شد.

در کمیته بحران شهرستان افتتاح الین دوم 
گردنه الی رز قبل از فصل سرما وعده داده شد 
و به بارندگی کمتر از ۵۰ درصد در فصل پاییز 
و همچنین احتمال قطعی گاز در فصل سرما 

اشاره گردید.

شهری با تمام ویژگی ها
معاون فرمانداری نی ریز در این جلسه که 26 
نی ریز  شهرستان  گفت:  شد  برگزار  مهرماه 
الی رز،  همچون  اصلی  گردنه های  دارای 

استهبان، چاه سبز و... می باشد.
میرزایی با بیان اینکه در آتش سوزی رخ داده 
اخیر اقدام به موقعی انجام شد گفت: اگر سریع 
شهرستان  همچون  بودیم  نشده  عمل  وارد 
ارسنجان چندین روز در حال خاموش کردن 

آتش بودیم .
وی با بیان اینکه شهرستان نی ریز دارای شرایط 
بسیار خاصی است گفت: نی ریز با داشتن کویر، 
جنگل، دریا، گردنه، زلزله خیز بودن و قرار گرفتن 
روی گسل سبب شده تا شرایط خاص تری نسبت 

به مابقی شهرستانها داشته باشد.
شروع  از  قبل  باید  اینکه  بر  تأکید  با  وی 
کانال    ها،  پل ها،  وضعیت  بر  بارندگی ها 
رودخانه ها و جداول شهری همچون مسکن 
مهر نظارت شود و در مناطق برفگیر دپو نمک 
و شن انجام گردد، گفت: گردنه الی رز در برخی 
از نقاط فاقد شانه می باشد. همچنین در هنگام 
واژگونی کامیونها و تریلی ها نیاز به جرثقیل 
داریم تا در گردنه الی رز مستقر شوند تا در 

صورت واژگونی، مسیر سریع باز شود.
نی ریز-  راه  پلیس  رئیس  رابطه  همین  در 
عنوان  میرزایی  گفته های  تأیید  با  سیرجان 
این  نبود جرثقیل سنگین در  دلیل  به  کرد: 
مسیر گاهی بر اثر یک واژگونی یک شب تا صبح 
مجبوریم آن جا باشیم و مسافرین نیز پشت 

ترافیک می مانند!

فاز اول الی رز روبه اتمام
میرزایی با اعالم اینکه فاز اول الی رز به زودی 
تمام خواهد شد و عملیات آسفالت انجام شده 
و الین سوم نیز انجام خواهد گرفت، علت افتتاح 
دیرهنگام این الین را ایمن سازی آن و تأیید 
سازمانهای مربوطه دانست. وی ابراز امیدواری 
که بر اساس وعده های داده شده تا قبل از فصل 

سرما الین دوم افتتاح شود.
افتتاح  از  ابراز خرسندی  با  راه  رئیس پلیس 
الین دوم گردنه الی رز نکته ای را هشدار داد 
و گفت: با توجه به اینکه این مسیر به دو الین 
رفت و برگشت تبدیل می شود از هم اکنون باید 
اداره راهداری فکری برای زمان های برف روبی 
و نمک پاشی کند. شما امکانات یک مسیر را 

دارید و قطعًا با مشکل روبرو می شوید.
فرمانداری  عمرانی  معاون  ارتباط  این  در 
پیشنهاد داد تا استهبان در زمانهای بحرانی به 

کمک نی ریز بیاید.

هشدارها را اطالع رسانی کنید

میرزایی همچنین خطاب به رئیس اداره گاز 
گفت: با توجه به استفاده مردم از سیستم های 
گرمایشی هشدارها را به رسانه ها اعالم کنید تا 

اطالع رسانی های الزم را انجام دهند.
مدارس  بازگشایی  احتمال  خصوص  در  وی 
گفت: آنگونه که اعالم شده از پانزدهم آبانماه 
پایه  بر  و  داد  خواهد  رخ  مدارس  بازگشایی 
دوز  نی ریز  مردم  درصد   7۵ تاکنون  آمارها 
اول و 3۵ درصد دوز دوم واکسن را زده اند و 
یابد  ادامه  کماکان  پروتکلها  که  صورتی  در 
دیگر مجبور به بازگشت و اعمال محدودیت ها 
نیستیم اما این را هم قبول داریم که کرونا از 

لحاظ روانی روی مردم تأثیر گذاشته است.

گوراب ها را بررسی کنید
سیل بندها  و  گوراب ها  مسئله  به  میرزایی 
هم پرداخت و گفت: در مورد گوراب برنجزار 

دریچه ها مشکل دارد و باید آن را اصالح کنید.
منابع طبیعی  رئیس  ارتباط جمالی  این  در 
شهرستان نی ریز با بیان اینکه دریچه ها دزدیده 
شده است درخواست کرد تا ورودی گوراب با 
توجه به خطرساز بودن آن بسته شود که با 
مخالفت میرزایی روبه رو شد و گفت: بستن 
گوراب نیاز به بررسی کارشناسی و تأیید استان 

دارد.
در  داده  رخ  حادثه  و  ریزاب  گوراب  به  وی 
بارندگی سال ۱39۵ هم اشاره کرد و خواستار 

رفع ایراد این گوراب شد.
میرزایی با تأکید بر اینکه در حوادث طبیعی 
مثل سیل و زلزله بیمه کمک خواهد کرد گفت: 
دهیاری ها باید مردم منطقه را ترغیب کنند 
تا خانه، امالک و محصوالت کشاورزی خود 
را بیمه کنند تا در مواقع بحران کمتر آسیب 

ببینند.

شهر ستان سبز
معاون فرماندار با اعالم اینکه نی ریز به شهرهای 
سبز خواهد پیوست گفت: گازرسانی با شدت 
در شهرستان نی ریز در حال انجام است اما از 
دارم  درخواست  نفتی  فرآورده های  رئیس 
تا ذخیره مناسب نفت سفید را انجام دهند 
همچنین رئیس اداره گاز گفت: اگر خانه هایی 
در روستاهای گازکشی شده انشعاب را نصب 
نکرده اند سختگیری نشود و مجوز استفاده از 

نفت سفید را به آنها بدهید.

رانش و لق گیری دو گردنه
رئیس پلیس راه نی ریز- سیرجان با اشاره به 
رانش گردنه واریانتی گفت: در سال 9۵ این 
رانش  تاکنون دیگر  اگر  و  گردنه رانش کرد 
نداشته به دلیل خشکسالی و عدم بارش بوده و 
قطعًا با یک بارندگی 7۰ -8۰ میلیمتری دوباره 

رانش خواهد کرد.
تریلی  او گفت: همین چند وقت پیش یک 
ناآشنا به مسیر پشت یک اتوبوس در این مسیر 
قرار می گیرد و راننده اتوبوس به دلیل آشنا 
بودن به مسیر هنگام رسیدن به محل رانش 

سرعتش را کم می کند اما راننده تریلی نزدیک 
بود با سرعت زیاد اتوبوس را به ته دره بفرستد؛ 
باید این هشدار را جدی بگیرید و مسیر را 

اصالح کنید.
وی اشاره ای نیز به راه قدیم نی ریز- استهبان 
و  کرد  دارد  وجود  سنگ  ریزش  آن  در  که 

خواستار لق گیری آن مسیر شد.
در این ارتباط رئیس راهداری شهرستان نی ریز 
از امکانات محدود خود برای لق گیری در گردن 
قدیم اشاره کرد اما میرزایی عنوان نمود: این 
وظیفه ذاتی راهداری است و باید اقدامات الزم 

را انجام دهد.

زیرگذر  و  باران 10 میلی متری
رئیس پلیس راه به زیرگذر نی ریز و آبگیری 
آن بر اثر یک باران ۱۰ میلی متری اشاره کرد 
و گفت: باید مشکل فنی آن برطرف شود تا 
اینگونه با کوچکترین بارندگی مجبور نباشیم 

مسیر را ببندیم.

به فکر تجهیزات برای آتش نشانی 
شهرداری های کوچک باشید

شهری  خدمات  مسئول  حاج محمدی 
وضعیت  به  جلسه  این  در  نی ریز  شهرداری 
نامطلوب تجهیزات برای آتش نشانان شهرهای 
کم جمعیت اشاره کرد و گفت: باید امکانات 
این شهرداری ها مثل قطرویه و مشکان مورد 

بررسی و ارزیابی قرار گیرد.
وی همچنین وعده داد که با آغاز فصل سرما 
شهروندان می توانند با شماره گیری ۱2۵ جهت 
ایمن سازی وسایل گرمایشی مشاوره گرفته و 

در صورت نیاز در محل حاضر خواهند شد.

افت فشار گاز امسال جدی تر از سال 
گذشته

رئیس اداره گاز شهرستان نی ریز با بیان اینکه 
سال  از  بیشتر  بسیار  امسال  گاز  فشار  افت 
گذشته خواهد بود گفت: در بازدیدی که از 
کارخانجات سیمان سفید و سیمان خاکستری 
برای  را  خود  تا  خواسته ایم  آنها  از  داشتیم 
از سوخت دوم)مازوت( آماده کنند  استفاده 
و اگر این صرفه جویی در صنعت انجام نشود 
روبه رو  شهرستان  در  گاز  قطعی  با  بی شک 

خواهیم شد.
خصوصی در ادامه وعده داد تا قبل از فصل 
سرما علمک روستاهای گازرسانی شده نصب 

شود.

تمام خانه های بنیاد مسکن بیمه 1۲ ساله 
هستند

یاقوتی که به نمایندگی از بنیاد مسکن در این 
جلسه حاضر شده بود گفت: تمام خانه های 
ساخته شده توسط بنیاد مسکن بیمه هستند 

و بیمه آنها ۱2 سال اعتبار دارد.
سجاد شاهسونی سرپرست شهرداری مشکان 
نیز با اعالم اینکه الی روبی پلها در شهر مشکان 
در  تجهیزات  کمبود  بر  است  شده  انجام 

شهرداری تأکید نمود.

1۲ پایگاه اورژانس
کچویی رئیس اورژانس نیز در این جلسه ابراز 
پایگاه   ۱2 فعال شدن  با  که  کرد  امیدواری 
اورژانس تأخیر کمی برای اعزام نیروها به محل 

حادثه رخ دهد.

بارندگی اصلی در زمستان
اما بهنام رئیس اداره هواشناسی با بیان اینکه 
پاییز امسال با کاهش ۵۰ درصدی باران روبه رو 
خواهد بود گفت: البته نمی توان زیاد هم ناامید 
بود چرا که بارندگی اصلی در زمستان باید رخ 
بدهد و همانگونه که سال گذشته دیدیم به رغم 
بارندگی 7۰ میلیمتری در پاییز، در زمستان 
بارانی رخ نداد و همین عامل سبب خشکسالی 

شد.
در پایان این جلسه رئیس اداره صمت گفت: 
لیست ماشین آالت سنگین بخش  خصوصی 
را به کمیته بحران برای مواقع ضروری ارسال 

می کنم.

اهالی محله سادات:

در تعریف سرآمدیم، در خدمت نه! 
 شهردار نی ریز: این محله با محله های دیگر فرقی ندارد

وعده کمیته بحران نی ریز:

افتتاح الین دوم گردنه الی رز قبل از فصل سرما
هشدار برای ماه های سرد: بارندگی کم، قطعی گاز حتمی!

//

//

//

برگزاری 
نکوداشت روز 
حافظ در نی ریز

روابط عمومی فرهنگ و ارشاد اسالمی:
با  حافظ  بزرگداشت  پاسداشت  آئین 
حضور ادبا و شعرا در محل سالن سرای 

هنر و اندیشه برگزار شد.
رنجبر  محمدجالل  آئین  این  در 
شرح  به  گلبانگ،  ادبی  انجمن  دبیر 
ویژگیهای غزل حافظ و تأثیر پیشینیان 
بر حافظ پرداخت و به اهمیت حافظ 
پژوهی  به عنوان یک شاخه در ادبیات 
فارسی اشاره کرد و گفت: غزل حافظ 
از دیگران  را  آن  دارد که  ویژگیهایی 
متمایز می کند از جمله در الگوبرداری 
از قرآن، استقالل ابیات غزل، انقالب 
در غزل با وارد کردن مسائل اجتماعی 
در آنکه پیش تر سابقه نداشت، انتقاد 
طلبی،  دنیا  مذمت  ریا،  و  سالوس  از 
محبت  ترویج  امور،  اصالح  به  دعوت 
تأویل  اسطوره سازی،  مهرورزی،  و 

پذیری و...
در این برنامه ادبی که به همت انجمن 
ادبی گلبانگ برگزار گردید عالوه بر 
شعر خوانی، حافظ خوانی، تفأل بر 
دیوان حافظ نیز اجرا شد و در پایان 
از شعرا، ادبا و دست اندرکاران مراسم 
رئیس  برزگر  عبدالحسین  توسط 
اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی تجلیل 

شد.
گفتنی است این مراسم با نغمه سرایی 
سارا  نوروزی،  راضیه  حرمتی،  ملیکا 
شیربانیان،  علی  زارع،  سارا  صادقیار، 
صالح صمدی، فتانه قرایی، سیداحمد 
علوی، رضا حسینیان، فرشته یاربی و 
دو هنرمند خردسال معین شاهسونی و 

متین حسینیان همراه بود.

2 نشان کشوری برای مبارزه با پسیل پسته در فصل پاییز
فوالد غدیر نی ریز

نشان عالی مسئولیت اجتماعی و سفیر و مروج 
فوالد  مجتمع  توسط  اجتماعی  مسئولیت 
غدیر نی ریز دریافت شد. نخستین جشنواره 
روابط عمومی و مسئولیت اجتماعی در مرکز 
همایشهای بین المللی صدا و سیمای جمهوری 
اسالمی ایران برگزار و نشان عالی مسئولیت 
اجتماعی به محسن مصطفی پور مدیر عامل 
مجتمع فوالد غدیر نی ریز اعطا شد. همچنین 
به  اجتماعی  مسئولیت  مروج  و  سفیر  نشان 
فرج ا... نگهداری معاون منابع انسانی مجتمع 
امین  محمد  توسط  نشانها  این  گردید.  اهدا 
نعمتی مدیر حوزه مدیر عامل و روابط عمومی 

به نمایندگی از طرف آنها دریافت گردید.

آموزش و پرورش نی ریز نسبت به نبود معلم 
در مدرسه ابتدایی بنه کالغی واکنش نشان 

داد. 
به گزارش نی ریزان فارس، در این ارتباط و در 
پی تجمع برخی از اولیاء و اظهار نظر نسبت 
به اینکه چرا معلمی برای این مدرسه انتخاب 
نمی شود، کارشناس آموزش ابتدایی گفت: 
کالغی  بنه  یک  شهدای  دبستان  اول  پایه 

)خانم  داشته  معلم  مهر  تا 23  مهر  اول  از 
بنی اسدی و آقای مهدی زارعیان( و مشغول 
و 2۵  تاریخهای 2٤  در  و  بوده اند  تدریس 
مهرماه به دلیل عالئم بیماری کرونا در بعضی 
صورت  به  را  کالس  معلم  دانش آموزان  از 
از  اما  نمود؛  برگزار  مجازی  و  غیرحضوری 
روز 26 مهر ماه بار دیگر معلم جهت آموزش 

حضوری در مدرسه حاضر شده است.

ماجرای نداشتن 

معلم در مدرسه

بنه کالغی
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نوبت اول:۱٤۰۰/۰7/2۵)افسانه - نی ریزان فارس(

نوبت دوم:۱٤۰۰/۰8/۰2)افسانه - نی ریزان فارس(

دارد  قصد  نی ریز  شهرداری  اینکه  به  نظر 

باستناد ماده ۱3 آئین نامه مالی شهرداری ها 

و در راستای اجرای بودجه سال ۱٤۰۰ و مجوز 

شورای   ۱٤۰۰/۰۱/۱7 مورخ   27٤ شماره 

تبصره  استناد  به  و  نی ریز  شهر  اسالمی 

2 ماده ۱۰ قانون زمین شهری و آیین نامه 

مالی شهرداری ها نسبت به فروش امالک 

مشروحه ذیل از طریق آگهی مزایده عمومی 

اقدام نماید و عواید آن را جهت طرح های 

شهر  عمومی  نیازمندی های  و  عمرانی 

هزینه نماید، لذا از کلیه متقاضیان دعوت 

و  اسناد  گرفتن  نظر  در  با  می آید  بعمل 

شرایط ذیل پیشنهادات خود را حداکثر تا 

تاریخ ۱٤۰۰/۰8/۱2 در پاکت سربسته و الک 

مهر شده به دبیرخانه ی محرمانه شهرداری 

رسید  و  تحویل  طالقانی  خیابان  در  واقع 

اخذ نمایند. ضمنًا جهت اطالع بیشتر با 

شماره تلفن ۵32۰ داخلی 3۰6 و 3۰7 یا به 

سامانه شفافیت شهرداری نی ریز به آدرس

Shafafiat.neyriz.ir مراجعه فرمایید.

شرایط :

می  مزایده  در  کنندگان  شرکت  ۱-کلیه 

را  مزایده  در  شرکت  سپرده  مبلغ  بایست 

سپرده   ۰۱۰۵692262۰۰٤ حساب  به  نقداً 

شهرداری نزد بانک ملی شعبه احمد نی ریزی 

واریز و فیش مربوطه را ضمیمه پیشنهاد 

نمایند. 

2-به پیشنهادات مخدوش، ناخوانا و فاقد 

سپرده و پیشنهاداتی که خارج از موعد مقرر 

به دبیرخانه محرمانه شهرداری رسیده باشد 

ترتیب اثر داده نمی شود.

پیشنهادها  قبول  یا  رد  در  3-شهرداری 

مختار می باشد .

٤-برندگان مزایده می بایست ظرف مدت 

زمین  بهای  واریز  به  نسبت  هفته  یک 

خریداری شده به صورت نقدی اقدام نمایند، 

عدم واریز وجه در مهلت یک هفته به منزله 

می باشد.  مزایده  برنده  شخص  انصراف 

از  اقدام الزم  عدم  در صورت  است  بدیهی 

ناحیه خریدار سپرده آنها به نفع شهرداری 

ضبط خواهد شد .

مزایده  و سوم  دوم  اول،  نفرات  ۵-چنانچه 

حاضر به انعقاد قرارداد نشوند، سپرده آنها به 

ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

6-سند رسمی مالکیت صرفًا به نام شخص 

برنده مزایده انتقال داده خواهد شد و الغیر.

با  موجود  اوصاف  و  با وضعیت  امالک   -7

اطالعات مندرج در آگهی مزایده به فروش 

می رسد و شهرداری در رابطه با آبرسانی و 

برق رسانی به قطعات و اخذ و هزینه انشعاب 

... هیچگونه مسئولیتی  آب، برق و گاز و 

ندارد.

8- در صورتی که در اندازه زمین ها تغییراتی 

مزایده  برنده  قیمت  براساس  گردد  ایجاد 

محاسبه و اخذ می گردد.

انتقال و درج  و  نقل  9- کلیه هزینه های 

آگهی و کارشناسی بعهده برنده می باشد.

مداخله  منع  قانون  مشمول  مزایده   -۱۰

کارکنان دولت می باشد.

۱۱- بازدید از ملک یا امالک با هماهنگی 

شهرداری مقدور می باشد و ارائه پیشنهاد 

شرکت در مزایده به منزله بازدید از ملک 

توسط شرکت کننده می باشد.

۱2- کمیسیون عالی معامالت رأس ساعت 

9 صبح پنج شنبه مورخ ۱٤۰۰/۰8/۱3 برگزار 

می گردد و شرکت در جلسه کمیسیون برای 

پیشنهاد دهندگان آزاد می باشد و هیچ گونه 

دعوت دیگری از شرکت کنندگان به عمل 

نخواهد آمد.

حداکثر  می بایست  مزایده  ۱3- برندگان 

هفت روز پس از اعالم نظر کمیسیون عالی 

وجه  حساب  تسویه  به  نسبت  معامالت 

اقدام  نقدی  صورت  به  امالک  به  مربوطه 

نمایند، در غیر این صورت سپرده آنان به نفع 

شهرداری ضبط می گردد.

جهت  میب ایست  کنندگان  شرکت   -۱٤

خرید اسناد مزایده مبلغ ۵۰۰/۰۰۰ ریال به 

ملی  بانک  نزد  حساب۰۱۱۰3۱7٤36۰۰۰ 

شعبه احمد نی ریزی واریز و فیش مربوطه را 

جهت تحویل و خرید اسناد مهر شده به امور 

مالی شهرداری تحویل نمایند. 

۱۵- ترتیب قرار دادن اسناد و مدارک توسط 

شرکت کنندگان در مزایده به شرح زیر است. 

واریزی  فیش  اصل  تضمین:  پاکت   ۱۵-۱

سپرده شرکت در مزایده و به همراه اسناد و 

مدارک مزایده و نقشه تفکیکی ملک مورد 

نظر که به صورت هاشور و رنگی به امضاء و 

اثر انگشت شرکت کننده رسیده باشد. در 

پاکت )الف( 

2-۱۵ : برگ پیشنهاد قیمت به طور صحیح 

و بدون قید و شرط و با درج رقم پیشنهادی 

به عدد و به حروف. در پاکت )ب(

پاکتهای )الف( و )ب( پلمب شده در پاکت 

)ج( قرار می گیرد و به صورت الک و مهر 

شده در مهلت مقرر به دبیرخانه ی محرمانه 

شهرداری تحویل می گردد.

نام  و  نام  از  غیر  به  عبارت  هرگونه  درج 

خانوادگی و شماره تماس شرکت کننده بر 

روی پاکت )ج( موجب ابطال و رد درخواست 

شرکت کننده خواهد شد.

امور مالی شهرداری نی ریز

آگهي تجدید مزایده عمومی امالک شهرداري ني ریز 
18/36789د

شماره: 1/ م الف شناسه آگهی :1207485

آگهی دعوت از داوطلبین عضویت درهیئت مدیره  وبازرسی 

اتحادیه های صنفی و رسته های مرتبط

آگهی فراخوان انتخابات اتحادیه های 
صنفی ورسته های مرتبط

دراجرای آئین نامه اجرائی تبصره یک ماده 6 آئین نامه انتخابات 
هیئت مدیره اتحادیه های صنفی وباتوجه به مصوبه های کمیسیون 
و  و 1400/04/05   مورخ  1400/06/24  ریز  نی  نظارت شهرستان 
آگهی مورخ 1400/07/04 و آگهی های نوبت های قبلی در هفته نامه  
نی ریزان فارس از کلیه اعضا اتحادیه های زیر در شهر و بخشهای تابعه 
مدیره  در هیئت  داوطلب عضویت  که  )مرکزی،پشتکوه،قطرویه( 
وبازرسی اتحادیه  می باشند دعوت بعمل می آید که جهت ثبت نام و 
داوطلبی از ساعت 8 صبح الی 14 بادردست داشتن مدارک زیراز تاریخ 
1400/08/04  به اداره صنعت،معدن وتجارت واقع در خیابان بهداشت 

مراجعه ونسبت به تکمیل فرم ثبت نام اقدام نماید.
1-درب و پنجره سازان آهنی و آلومینیومی و کابینت ساز                  

فراخوان تمدید نوبت اول به مدت 10 روز
2-اتحادیه صنف تعمیر خودرو ، صافکار و نقاش و تراشکار                 

فراخوان تمدید نوبت اول به مدت 10 روز
و فروش موتور  تلفنی  تاکسی  و  بارها  وانت  و  3-مشاورین خودرو 

سیکلت       فراخوان تمدید نوبت اول به مدت 10 روز 
4-لوازم خانگی و طالفروشان                     

فراخوان تمدید نوبت اول به مدت 10 روز
5-اغذیه و تربار و خواربارفروش                         

فراخوان تمدید نوبت اول به مدت 10 روز
6-تیرچه،بلوک و سیمان فروش                  

فراخوان تمدید نوبت دوم به مدت 10 روز
7-درودگران                                                                                                     

فراخوان تمدید نوبت دوم به مدت 10 روز 
8-قناد ،بستنی بند و خشکبار فروش                                                             

فراخوان تمدید نوبت دوم به مدت 10 روز
مدارک مورد نیاز

1. اصل و کپی پروانه کسب دائم معتبر
2. اصل و دو برگ کپی از تمام صفحات شناسنامه

3. اصل و دوبرگ کپی از پشت و روی کارت ملی
4. اصل ودوبرگ کپی از مدرک عدم سوءپیشینه از اداره تشخیص 

هویت 
5. 6 قطعه عکس 3*4

6. داشتن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم برای افراد فاقد سابقه 
عضویت در هیئت مدیره

7. حداکثر سن در زمان ثبت نام75 سال می باشد.

     هیئت اجرایی نظارت بر انتخابات هیئت مدیره وبازرسی 
12/36856اتحادیه های صنفی شهرستان نی ریز

تساوی استعدادهای درخشان 
در جنگ نا برابر

مجید پاکیزه دامن/ گروه ورزش 

//

شکست نی ریز در یادواره پیشکسوت فقید
 مجید پاکیزه دامن/ گروه ورزش 

جشنواره ژیمناستیک تنها برای دختران

جشنواره وزنه برداری با حضور قهرمانان
 استانی و کشوری

مجید پاکیزه دامن/ گروه ورزش 

قهرمانان استانی و کشوری وزنه برداری 
نی ریز با حضور در جمع دیگر ورزشکاران 
جوان و تازه کار این رشته باعث شور و 

نشاط در جشنواره وزنه برداری شدند.
در این جشنواره که چهارشنبه 28 مهر 
در سالن وزنه برداری ورزشگاه شهدا و به 
مناسبت هفته تربیت بدنی برگزار شد، 
ورزشکاران در اوزان مختلف و رده های 
شرکت  بزرگساالن  تا  نونهاالن  سنی 

داشتند.
آشنای  نام  وزنه بردار  رضائیان  مرتضی 
عنوان  به  نیز  کشور  و  استان  نی ریز، 
مربی در کنار وزنه برداران جوان و تازه 
کار حضور یافت و آنها را در مهار وزنه 

راهنمایی کرد.
قهرمانان  از  اکبری  پوریا  همچنین 

وزنه برداری نی ریز نیز با شرکت در این 
سنگین،  وزنه های  مهار  با  جشنواره 
به  دیگر  بار  را  خود  آمادگی  و  مهارت 

معرض نمایش گذاشت.
حضور برادران صمدی )علی، امیرحسین 
این  توجه  قابل  نکات  از  نیز  ارشیا(  و 
جشنواره بود که هر سه برادر بر خالف 
پدر خود که در رشته فوتبال فعالیت 
روی  برداری  وزنه  رشته  به  داشته، 

آورده اند. 
حضور  با  که  وزنه برداری  جشنواره  در 
خانواده ورزشکاران و همچنین مسئوالن 
هیئت وزنه برداری و رئیس اداره ورزش و 
جوانان شهرستان برگزار شد، در پایان به 
تمامی شرکت کنندگان مدال افتخار و 

لوح تقدیر اهدا شد.

دیدار دوستانه تیم های فوتبال پیشکسوتان نی ریز و داراب 

جمعه 23 مهر به مناسبت بزرگداشت زنده یاد غالمحسین 

دهقانی در ورزشگاه شهدای نی ریز برگزار شد.

درگذشت این ورزشکار پیشکسوت باعث شد تا قدیمی های 

فوتبال نی ریز و داراب روبروی هم قرار گیرند که در پایان با 

پیروزی 3 بر 2 نماینده داراب همراه شد. در این بازی برای 

پیشکسوتان نی ریز میثم مظلومی هر دو گل تیمش را به ثمر 

رساند.

غالمحسین دهقانی بر اثر بیماری کرونا در سن 6٤ سالگی به 

دیار باقی شتافت.

بازی  یک  در  نی ریز  درخشان  استعدادهای 
جنجالی و تلخ، نخستین بازی خود را با تساوی 

پشت سر گذاشت.
از اولین هفته از سری مسابقات فوتبال زیر ۱7 
ساله های فارس، سه شنبه 27 مهر استعدادهای 
درخشان نماینده نی ریز در این مسابقات میهمان 
شاهین کوهچنار بود و درنهایت به نتیجه تساوی 

2 بر 2 دست یافت.
این نتیجه درحالی برای سعید زارع و شاگردانش 
رقم خورد که استعدادهای درخشان تا دقیقه 9۰ با 
حساب 2 به ۱ از میزبان خود پیش بود و در همین 
زمان گل تساوی را دریافت کرد اما با اعالم آفساید 

از سوی داور، گل مردود اعالم شد.
هجوم  و  شدید  اعتراض  با  داور  تصمیم  این 
تماشاگران به زمین روبرو بود و حتی داور مورد 

ضرب و شتم قرار گرفت. 
در ادامه و در یک تصمیم جنجالی و کم سابقه از 
سوی داور، گِل مردود شده، صحیح اعالم شد تا دو 

تیم امتیازات را تقسیم کنند.
در این بازی علی وطن پرست و علی اصغر علیخانی 

برای استعدادهای درخشان گلزنی کردند.
سعید زارع سرمربی استعدادهای درخشان گفت: 
به دلیل اینکه اولین بازی خود را در خانه حریف 
انجام می دادیم تیم ما در نیمه اول کمی نامنظم 
بازی کرد و همین عامل باعث دریافت گل اول شد 
و بازنده به رختکن رفتیم؛ اما در نیمه دوم شکل 
تیمی ما بهتر شد و توانستیم دو گل به ثمر برسانیم 
و تا دقایق پایانی پیروز باشیم که اتفاقات تلخ بازی 

رقم خورد.
زارع گفت: اعتراضات ما به صحیح اعالم کردن 
گل آفساید تیم شاهین کوهچنار، حاصلی در بر 

نداشت و در پایان این نتیجه به دست آمد.
درمورد  نی ریز  درخشان  استعدادهای  سرمربی 
آینده تیمش افزود: تیم ما در بازی های بعد بهتر 
خواهد شد و امیدواریم در ادامه فصل بتوانیم نتایج 

خوبی را کسب کنیم.

سال  در  ژیمناستیک  جشنواره 
سالهای  از  متفاوت تر   ۱٤۰۰
خاطر  به  و  شد  برگزار  گذشته 
تعداد  با  کرونایی  محدودیت های 
شرکت کنندگان کمتر و تنها در 

بخش دختران انجام شد.

و  تربیت بدنی  هفته  مناسبت  به 
ورزش باشگاه ژیمناستیک پرنیان 
دوشنبه 26 مهر اقدام به برگزاری 
جشنواره ژیمناستیک کرد و اسما 
محمدرضایی مربی بخش دختران 
با فراخواندن حدود ۵۰ ورزشکار 

این رشته در رده های سنی مختلف 
مسئولیت آن را عهده دار بود.

انجام حرکات موزون و نمایشی از 
برنامه های برگزاری این جشنواره 
بود و در پایان به شرکت کنندگان 

جوایزی اهدا شد.

دفتر  نی ریزان فارس
از 7 صبح تا 8شب یکسره باز است )پنج شنبه ها تا 13:30(
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عملیات   125 نی ریز   115 اورژانس 
مختلف را در هفته گذشته انجام داد.

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

بوده است:
ساعت 11:۳۰ چهارشنبه 21 مهر، بر اثر 
تصادف دو موتورسیکلت در خیابان امام 
خمینی، یک مرد ۶۰ ساله از ناحیه زانوی 
پای راست و یک مرد 5۸ ساله از ناحیه کمر 
و زانو آسیب دیدند و به بیمارستان شهدا 

منتقل شدند.
یک  یخی  کوچه  در  بعد،  ساعت  یک 
تصادف  هم  با  خودرو  و  موتورسیکلت 
کردند. در این حادثه یک دختر ۸ ساله 
دچار ضربه به مچ پا شد، یک خانم ۳۳ ساله 
از ناحیه کمر و شکم آسیب دید و یک مرد 
۳۴ ساله نیز از ناحیه زانو مصدوم شد. هر ۳ 

نفر به بیمارستان شهدا منتقل شدند.
ساعت 17:5۰ پنجشنبه 22 مهر ماه، دو 
خودرو نزدیک روستای حاجی آباد تصادف 
کردند که دو آمبوالنس اعزام شد. یک مرد 
۳1 ساله دچار ضعف و بی حالی بود، مرد 
7۰ ساله از ناحیه شانه چپ احساس درد 
می کرد و کمی کاهش هوشیاری داشت. 
خانم ۳1 ساله از ناحیه ستون فقرات، لگن 
و شکم آسیب دیده بود و دختر سه ساله نیز 
دچار خواب آلودگی شده و کمی کاهش 

هوشیاری داشت.
روستای  در  روز  همان   15:5۴ ساعت 

تم شولی، یک موتور سیکلت واژگون شد 
که بر اثر آن دو پسر بچه 1۴ ساله دچار 
سوختگی بازو   و  زخم ساعد دست راست 

شدند.
یک  واژگونی  اثر  بر  نیز    12:۴۴ ساعت 
سبزآباد  اورژانس  روبروی  موتورسیکلت 
رودخور، یک جوان 2۰ ساله دچار ضربه 

به سر و پا شد.
ساعت 15:57 جمعه در بولوار سرداران، 
دو موتورسیکلت با هم تصادف کردند. در 

این حادثه دو نوجوان 17 و 15 ساله دچار 
ضربه به سر و دست شدند و یک مرد ۴1 
ساله و پسر بچه ۶ ساله نیز صدمات جزئی 

دیدند.
ساعت 1۸:۳۸ شنبه 2۴ مهرماه، در پیچ 
روستای بهویه یک خودرو واژگون شد که 
بر اثر آن یک پسر 1۴ ساله صدمات جزئی 

دید و استرس ناشی از تصادف داشت و یک 
فرد 2۰ ساله نیز دچار ضربه به سر و صورت 

شد.
ساعت 1۸:۳۴ یکشنبه 25 مهر، روبروی 
دو  طالقانی  خیابان  تاکسی  ایستگاه 
موتورسیکلت با هم تصادف کردند. در این 
حادثه یک مرد و زن 55 و 5۰ ساله دچار 

ضربه به زانو شدند.
ساعت 21:۴۸ دوشنبه 2۶ مهر، در یک 
حادثه در استخر کوه سرخ،  دو فرد 17 و ۳2 
ساله دچار ضربه به بینی و سر و ضعف و بی 
حالی شدند. احتمااًل این حادثه به دنبال 

شیرجه زدن ناایمن در استخر رخ داده بود.
ساعت 15:1۸ سه شنبه 27 مهر، در معادن 
چاه سوار آغا یک مرد ۴۴ ساله بر اثر سقوط 
از ارتفاع ۶ متری دچار شکستگی آرنج، 

درد در ناحیه لگن، کمر و قفسه سینه شد.
یک  مهر،   2۶ دوشنبه   17:۴۰ ساعت 
موتورسیکلت در تقاطع خیابان بهداشت و 
طالقانی به یک خانم 5۴ ساله برخورد کرد. 
در این حادثه این خانم دچار ضربه به سر و 

شکستگی از ناحیه دنده شد.
نوشتنی است کارکنان اورژانس در هفته 
گذشته 1۳۳ مأموریت انجام دادند. 2۹ 
که  بود  کرونا  بیماری  به  مربوط  تماس 
۶ آمبوالنس در ۶ عملیات برای این افراد 
اعزام شد؛ اما تنها یک نفر که حال وخیمی 

داشت، به بیمارستان شهدا انتقال یافت.

آتش نشانی نی ریز هفته گذشته در چندین 
عملیات مرتبط با حوادث ترافیکی شرکت 

کرد.
از  بعد  مهر،  سه شنبه2۰   15:۴۳ ساعت 
روستای امیرآباد تنگ حنا، خودرو کامیون 
از  جلو  الستیک  ترکیدن  علت  به  مایلر 
مواد سوختی  و نشت  جاده منحرف شد 
محل  خود  حضور  با  آتش نشانی  داشت. 
درمان  نیز  اورژانس  کرد.  ایمن سازی  را 
سرپایی را برای فرد ۴7 ساله ای که دچار 

ضربه به قوزک پا شده بود، انجام داد.
25 دقیقه بامداد روز 21 مهرماه در زیرگذر 

نی ریز، یک سواری پژو ۴۰5 واژگون شد. به 
علت دوگانه سوز بودن خودرو، آتش نشانان 
به  با توجه  را بستند.  شیر اصلی گاز آن 
نشت بنزین، باک مخزن سوخت به طور 
کامل تخلیه و سطح جاده به وسیله خاک 
پارکینگ  به  نیز  خودرو  شد.  ایمن سازی 

منتقل گردید.
ساعت ۹:۳۰ صبح روز 21 مهر ماه، یک 
نرسیده  گاز  از سمند  بعد  پیکان  خودرو 
فرعی دچار  در جاده خاکی  پلیس راه  به 
آتش سوزی شد؛ اما چون تلفن همراه راننده 
در خودرو درحال سوختن جا مانده بود، 

وی مجبور شد خود را پای پیاده به جاده 
اصلی برساند و درخواست کمک و تماس با 
آتش نشانی کند. به همین دلیل خودرو در 
زمان رسیدن آتش نشانی کاماًل سوخته بود.

ساعت 1۸:5۰  همان روز، دو خودرو تیبا 
و ال ۹۰ در جاده نی ریز - حاجی آباد بعد از 
و  برخورد کردند  با هم  روستای سورمق 
واژگون شدند. خودرو تیبا روی سقف قرار 
گرفته بود که آتش نشانان با حضور در محل 
آنها را ایمن سازی کردند. در این حادثه سه 
مرد ۳5، 17 و 1۹ ساله از ناحیه زانو آسیب 

دیدند.

در تعقیب و گریز مأموران پلیس با خودرو 
پژو ۴۰5، مقدار 172 کیلو تریاک کشف 

شد.
فرمانده انتظامی شهرستان نی ریز گفت: 
مهر،   15 پنجشنبه   21:۳۰ »ساعت 
مأموران نیروی انتظامی در محور سیرجان 
- نی ریز به یک خودرو پژو ۴۰5 مشکوک 
پلیس،  ایست  دستور  به  خودرو  شدند. 
هوایی  تیر  حتی  و  هشداردهنده  عالئم 
توجه نکرد و حدود 1۰ کیلومتر متواری 

شد.«
افزود:  یوسفی  سیدمحمد  سرهنگ 
»خودرو پژو ۴۰5 به مسیر فرعی وارد شد 
و مأموران نیروی انتظامی به الستیک آن 
شلیک کردند. راننده وقتی عرصه را برخود 
تنگ دید، آن را اطراف باغها رها کرد و 
متواری شد. این قاچاقچی شناسایی شده و 

دستگیری اش در دستور کار پلیس است.«
این  از  بازرسی  »در  داشت:  عنوان  وی 

خودرو، 172 کیلوگرم تریاک کشف شد.«

فرمانده انتظامی نی ریز از کشف بیش از 
21۸ کیلو تریاک در محورهای شهرستان 

نی ریز خبر داد.
سرهنگ سیدمحمد یوسفی گفت: شنبه 
1۰ مهرماه، 5.5 کیلو تریاک در ایست و 

بازرسی قطرویه از یک پژو ۴۰5 کشف شد.
چهارشنبه 1۴ مهرماه 2۰.5 کیلو تریاک از 

یک پژو ۴۰5 دیگر در همان مکان کشف و 
راننده آن دستگیر شد.

۹ کیلو تریاک نیز در همان روز از یک وانت 
پیکان به دست آمد و دو متهم آن دستگیر 
شدند. 2.5 کیلو تریاک دیگر باز هم در 
ایست و بازرسی قطرویه در روز دوشنبه 1۹ 

مهر از یک پژو ۴۰5 کشف شد.

دو روز بعد، پلیس اطالعات و امنیت عمومی در 

محور قطرویه - نی ریز به یک خودرو مشکوک 

شدند و دستور ایست دادند. خودرو متواری شد 

و به عالئم هشداردهنده و شلیک هوایی توجه 

نکرد. بنابراین الستیک آن هدف قرار گرفت 

و متوقف گردید. مأموران راننده را دستگیر و 

1۸1 کیلو تریاک از خودرو کشف کردند.

125 عملیات اورژانس 115 

در هفته گذشته

عملیات آتش نشانی در حوادث ترافیکی

تعقیب و گریز   405 با  172  کیلو تریاک

کشف  218   کیلو تریاک از قاچاقچیان

ادامه از صفحه یک

همه  کارمند ان  طرح،  این  اساس  »بر 
بخشها از جمله اد ارات، نهاد ها، بانکها، 
صاحبان کسب و کارهای مختلف و بخش 
حمل و نقل زمینی، ریلی و هوایی حتمًا 

باید  تزریق واکسن را انجام د اد ه باشند .«
به گفته وی، مسافرانی که قصد  استفاد ه 
از ناوگان حمل و نقل عمومی برای سفر 
واکسن  تزریق  صورت  د ر  تنها  د ارند،  
کرونا  تشخیص  منفی  تست  ارائه  یا 
)PCR( می  توانند  از اتوبوس، قطار یا 

هواپیما استفاد ه کنند .
ستاد   مصوبه  »طبق  شد :  یاد آور  وی 
استانی مد یریت بیماری کرونا، هر نوع 
صد ور و تمد ید  مجوز د ر حوزه فعالیتهای 

مختلف، منوط به تزریق واکسن است.«
به د ستور نمایند ه د ولت د ر فارس، همه 
اد ارات و نهاد ها مکلف به همکاری برای 
قرنطینه  طرح  کامل  اجرای  و  نظارت 
هوشمند  و برخورد  با متخلفان بر اساس 

مقررات و ضوابط هستند . 
مسئوالن  از  همچنین  فارس  استاند ار 
خواست  استان  سراسر  د انشگاه های 

تکمیل  برای  را  الزم  اقد امات 
واکسیناسیون د انشجویان انجام د هند .

ستاد   تصویب  »با  کرد :  عنوان  ایمانیه 
همه  کرونا،  بیماری  مد یریت  استانی 
شهرد اریهای استان موظف هستند  د ر 
بخشهای مختلف حمل و نقل شهری به 
اجرای طرح قرنطینه هوشمند  پرد اخته 
کامل  را  رانند گان  واکسیناسیون  و 

کنند .«
به  توجه  با  فارس،  استاند ار  گفته  به 
کرونا،  ششم  پیک  وقوع  احتمال 
باید   استان  د انشگاه های علوم پزشکی 
همه امکانات، تجهیزات و تجربیات خود  

را برای مقابله و پیشگیری به کار گیرند .
بازگشایی  د رباره  همچنین  ایمانیه 
مد ارس تأکید  کرد : »این امر مشروط به 
شیوه نامه ها  و  پروتکل ها  کامل  رعایت 
و قوانین توسط د انشگاه علوم پزشکی 

است. «
اطالع رسانی صحیح با استفاد ه از ظرفیت 
صد ا و سیما، رسانه ها، فضای مجازی و... 
نیز از د یگر نکات مورد  تأکید  رئیس ستاد  

استانی مد یریت بیماری کرونا بود .

7 سارق اموال مردم در هفته گذشته 
دستگیر شدند و به بیش از 2۴ فقره 

سرقت اعتراف کردند. 
به گفته فرمانده انتظامی نی ریز، این 
افراد به سرقت دام، سرقت از  اماکن 
موتورسیکلت،  برق،  کابل  خصوصی، 

اعتراف  خودرو  محتویات  و  مغازه 
کردند.

گفت:  یوسفی  سیدمحمد  سرهنگ 
آگاهی،  پلیس  تالش  با  »سارقان 
فرماندهی  پاسگاه های  و  کالنتری ها 

انتظامی  دستگیر شدند.«

با ثبت ۹۰ مبتالی جدید به کرونا در 
هفته گذشته و 1 مورد فوتی، تعداد 
مبتالیان به ۴271 نفر و تعداد افرادی 
که جانشان را از دست داده اند، به 1۰1 

نفر رسید. 
به  همزمان میزان مبتالیان بختگان 

1۹11 مورد رسید.
نوشتنی است تا کنون ۹22۶۴ دوز 

واکسن در پایگاه های واکسیناسیون 
شهرستان تزریق شده که 57۴۶۴ دوز 
آن نوبت اول و ۳۴۸۰۰ دوز آن نوبت 

دوم بوده است.
بر این پایه، حدود ۸۳.5 درصد جامعه 
شهرستان  در  سال   12 باالی  هدف 
نی ریز، واکسن دوز اول و 5۰.5 درصد 
نیز هر دو دوز واکسن را تزریق کرده اند.

مورد  در  نی ریز  انتظامی  فرمانده 
آمده در حوزه  اخیر پیش  مشکالت 

تعویض پالک توضیحاتی ارائه داد.
اظهار  یوسفی  سیدمحمد  سرهنگ 
مرکز  که  این  به  توجه  »با  داشت: 
تاریخ سوم  در  نی ریز  تعویض پالک 
این  مستمر  تالشهای  با  مهرماه 
فرماندهی بعد از ۶ ماه تعطیلی مجدداً 
راه اندازی شده است، طبیعتًا حجم کار 
باال و مراجعه بسیار زیاد است. بنابراین 
انجام  حضوری  نوبت دهی  چون 
راستا  این  در  است  ممکن  می شود، 
رسیدگی  برای  نواقصی  و  مشکالت 
کامل به همه درخواستها باشد. تمام 
توان این فرماندهی و راهور بر این است 
که در حد توان رضایتمندی شهروندان 

را به دنبال داشته باشد.«
برای  الزم  »پیگیریهای  افزود:  وی 
در  نوبت دهی  کردن  اینترنتی 
حال انجام است. لذا ضمن تشکر از 
همراهی مردم، استدعا داریم که ما را 

موقع  به  خدمات رسانی  در خصوص 
یاری کنند. از طرفی برابر اعالم مرکز، 
وکالتنامه هایشان  اعتبار  که  کسانی 
جهت تعویض پالک خاتمه یافته، تا 
به  وکالت نامه ها  اعتبار  آذرماه  پایان 
قوت خود باقی است و نگرانی در این 

خصوص وجود ندارد.«
فرمانده انتظامی نی ریز گفت: »حجم 
مراجعات به راهور باال است و به علت 
بودن  نامشخص  و  کرونا  بیماری 
شهرستان،  رنگبندی  آینده  وضعیت 
داد.  نوبت  روز  از 5  بیشتر  نمی توان 
بار  یک  هفته ای  نوبت دهی  بنابراین 
انجام می شود. همکاران راهور به جز 
تعویض پالک، اقدامات دیگری مانند 
ترافیک شهری، رسیدگی به تصادفات، 
امور مربوط به گواهینامه و آیین نامه ها 
از  لذا  دارند؛  کار  دستور  در  را   ... و 
شهروندان عزیز تقاضا داریم همراهی 
و مشارکت الزم را در خصوص انجام 

اقدامات تعویض پالک داشته باشند.«

فارسقرنطینههوشمندمیشود

دستگیری7سارق

90کروناییجدید
درهفتهگذشته

توضیحاتفرماندهانتظامی

دربارهمشکالتتعویضپالک

مسئول مرکز اورژانس 115 شهرستان 
به زندگی زن 52  بازگشت  از  نی ریز 
ساله که دچار ایست قلبی تنفسی در 

شهرستان شده بود خبر داد.
محمد حسین کچویی گفت: »ساعت 
گزارشی  مهر،   2۶ دوشنبه   11:5۸
مبنی بر درد قفسه سینه و تنگی نفس 
زن 52 ساله به مرکز پیام اورژانس 115 
شهرستان نی ریز اعالم شد که بالفاصله 

آمبوالنس به محل حادثه اعزام شد. 
کچویی افزود: تکنسینها بعد از رسیدن 
کاهش  متوجه  مصدوم  بالین  بر 

 VT( هوشیاری، کبودی و آریتمی قلبی
بدون نبض( وی شده و بالفاصله احیاء 
قلبی - ریوی )شوک دادن و لوله گذاری 
مصدوم  برای  پیشرفته(  هوایی  راه 
انجام شد و درحال احیاء به بیمارستان 

شهدای نی ریز انتقال یافت.«
وی ادامه داد: »در حال حاضر مصدوم 
از  یکی  در  کامل  هوشیاری  با سطح 

بخشهای بیمارستان بستری است.«
نوشتنی است این عملیات موفق توسط 
آقایان باقر قرایی و جواد پدیسار انجام 

شد.

راننده خودرو پرایدی که در برخورد با 
تریلر در جاده نی ریز - قطرویه زیر آن 

رفته بود، در دم جان سپرد.
این حادثه ساعت 21:2۰ سه شنبه 2۰ 
مهر روبه روی کارخانه سیمان سفید 

رخ داد.
در این حادثه، راننده ۳۳ ساله پراید در 

دم جان سپرد و دو سرنشین ۶5 و 25 
ساله تریلر، به ترتیب از ناحیه شانه و پا 
آسیب دیدند که توسط اورژانس 115 

به بیمارستان شهدا منتقل شدند.
احمر  هالل  امدادرسانان  ادامه،  در 
توانستند با جداسازی قطعات خودرو، 

جنازه راننده فوت شده را خارج کنند.

عابد نعمتی، نی ریزان فارس:

بیمارستان  در  بستری  بیماران  روند 
نی ریز در حال افزایش است.

خمینی  امام  بیمارستان  رئیس 
استهبان از احتمال شیوع سویه جدید 

کرونا در این شهرستان خبر داد.
دکتر ُمَطوَّس با اشاره به افزایش کم 
سابقه آمار ورودی بیماران به اورژانس 
آمار  افزایش  و  استهبان  بیمارستان 
در  دائم  بستری  و  موقت  بستری 
قرمز  به  منجر  که  اخیر  هفته های 
شدن شهرستان شد، اظهار داشت: »با 
سروستانی  کمالی  آقای  درخواست 
تماسهای  پیرو  و  شهرستان  فرماندار 
با معاونت استانداری و  تلفنی ایشان 
دانشگاه  درمان  و  بهداشتی  معاونت 
علوم پزشکی شیراز، هیئتی از این دو 
معاونت طی دو روز در استهبان حضور 

یافتند. «
وی افزود: »نظر هیئت پزشکی اعزامی 
از استان، وجود گونه جدید کووید 1۹ 
در استهبان است. چرا که آمار ورودی 
در  مراجعه  نفر  از 27۹۴  بیمارستان 
تا  ابتدا  از  نفر  به ۳۶27  ماه  شهریور 
27 مهرماه رسیده که باالترین آمار از 
ابتدای سال تاکنون بوده است. لذا مقرر 
شبکه  توسط  نمونه گیری هایی  شد 
بهداشت در این خصوص انجام و برای 
استان  مرکز  به  ژنتیکی  بررسیهای 

ارسال شود.«
البته دکتر مطوس در گفتگو با ما، این 
مسئله را تنها یک احتمال دانست و 
گفت که ممکن است مربوط به شروع 

پیک ششم باشد.
پیش از این نیز رئیس دانشگاه علوم 
درمانی  بهداشتی  خدمات  و  پزشکی 
قرمز  وضعیت  به  اشاره  با  شیراز 
افزایشی  روند  و  استهبان  شهرستان 
به مراکز 1۶ ساعته در  آمار مراجعه 
برخی از شهرستانهای استان، از به صدا 
ششم  موج  آغاز  خطر  زنگ  درآمدن 

کرونا در فارس خبر داد.
در  نی ریز هم  بهداشت  رئیس شبکه 
هم  »ما  داشت:  عنوان  ما  با  گفتگو 
آمادگی این خطر را داریم؛ چون آمار 
بیماران بدحال در حال افزایش است. 
گویای  بستری  افراد  صعودی  رشد 
شعله ور شدن دوباره آتش کرونا در 

شروع فصل سرما است.«
دکتر داور آل داود افزود: »با توجه به 
شروع فصل سرما، وضعیت نی ریز هم 
متأسفانه  بود.  خواهد  کننده  نگران 
تردد  مانع  قانونی  طور  به  نمی توان 
در  حضور  و  غیرضروری  سفرهای  و 
مراسم خانوادگی و مهمانیها شد؛ اما 
در صورت  دارم  تقاضا  از همشهریان 
از  بهداشتی  دستورالعملهای  حضور، 
جمله زدن ماسک و  فاصله مناسب را 
رعایت کنند و در صورت داشتن عالئم 
و بیماری، در اجتماعات حاضر نشوند.«

دوباره  شدن  نارنجی  علت  وی 
شهرستان را رعایت نکردن پروتکلهای 
مهمانیها،  و  مراسم  در  بهداشتی 
مسافرتهای غیر ضروری در تعطیالت و 
تزریق نکردن دوز دوم واکسن دانست 
که بخصوص در ابتدای هفته گذشته  
شهرستان  در  بستری  افزایش  باعث 

شده است.
دکتر آل داود گفت: »بیماران بستری 
مراقبتهای  به  نیاز  و  هستند  بدحال 
عزیز  مردم  از  دارند.  بیمارستانی 
می خواهیم هر چه زودتر واکسیناسیون 
خود را تکمیل کنند تا بار ویروس در 
شهرستان کاهش یابد و شاهد مرگ و 

میر همشهریان خود نباشیم.«
روزانه  اخیر  روزهای  »در  افزود:  وی 
شهدا  بیمارستان  در  بیمار   ۶ حدود 
بستری می شوند. در حال حاضر 17 
بیمارستان  کرونای  بخش  در  بیمار 
نظر  از  بیمار   2 که  هستند  بستری 
سر  به  مناسبی  شرایط   در  تنفسی 

نمی برند.«

بازگشت به زندگی
زن 52  ساله توسط 

تکنسینهای اورژانس 115

مرگ راننده پراید
در جاده  نی ریز - قطرویه

صدای پای سویه جدید کرونا

//

//

//
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ما نشّسیم پای حرف دلتون

راه های ارتباطی:
واتساپ و تلگرام: 1۸۰۸ ۸۰۰ ۹17 ۰

سامانه پیامک: 1۸۰۸ ۸۰۰ ۹17 1۰۰۰
دفتر: ۰۹۰۳ 5۳۸۳ - ۰71
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نماینده مجلس
جناب آقای دکتر طهماسبی! تفاوت حوزه ما با فسا در چیست؟ 
آیا همان طور که سالها است مسئوالن استان به الر و المرد و 
جهرم نگاهی متفاوت دارند، حاال نوبت فسا است که از ما جلوتر 
باشد؟ چرا برای بازدید از سه شهرستان نی ریز، استهبان و 
بختگان، فقط معاون پارلمانی آن هم به صورت میدانی که حتی 
تعداد زیادی از پروژه ها را نیز بازدید نکردند فرستادند، اما برای 
شهرستان فسا غیر از معاون پارلمانی، وزیر صمت و کشاورزی هر 
کدام به طور جداگانه به این شهرستان سفر کردند. آیا بررسی 
مشکالت کشاورزانی که تولید کننده برتر انجیر، انار و پسته 
ایران و جهان هستند، مالکی برای سفر وزیر کشاورزی نبود؟ 
آیا وجود کارخانه های بزرگی مثل فوالد، رینگ اسپرت، معادن 
و کارخانجات سنگ و کروم دلیلی برای حضور وزیر صمت در 
این حوزه نبود؟ آیا بحث وضعیت آب شرب و سد چشمه عاشق 
دلیلی نبود برای این که وزیر نیرو را به این حوزه بیاورند؟ مسئول 
این بی برنامگی ها کیست؟ آیا مقصر این اتفاقات فرمانداران سه 
شهرستان هستند یا دلیل دیگری دارد؟ چرا همیشه باید در حق 

حوزه ما ظلم شود؟

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

با سالم خدمت شهروندان گرامی، برنامه ریزی سفر دولت با 
ستاد سفر ریاست جمهوری بود و نماینده دولت برای هر حوزه 
توسط ستاد و بدون دخالت نمایندگان مشخص شده که معاون 
پارلمانی رئیس جمهور سهم چهار شهرستان فسا، استهبان، 
نی ریز و بختگان بود و در هیچ  شهرستانی دو نماینده دولت 

حضور نیافتند.
این که در فسا سه نماینده دولت حضور یافتند به دلیل عبور وزیر 
در مسیر برگشت از داراب و همچنین همجواری با سروستان 

بوده است.
به هر حال فسا فقط یک  ساعت اول وقت مورد بازدید نماینده 
دولت قرار گرفت و بقیه ساعات در شهرستانهای استهبان ، 
نی ریز و بختگان حضور داشتند که به دلیل بعد مسافت و وسعت، 
تا پایان روز در حوزه بودند. البته دکتر طهماسبی نماینده محترم 
مردم، ضمن انتقال مشکالت سه بخش شهرستان نی ریز به 
دولت، مراتب اعتراض شدید خود را هم به صورت مصاحبه 
با خبرگزاری فارس و هم در نطق میان دستور مجلس از عدم 

برنامه ریزی صحیح سفر استانی رئیس جمهور اعالم نمودند.

آموزش و پرورش
1- چرا آموزش و پرورش برای کالسهای ..... معلم باتجربه 
نمی فرستد؟ از اول مهر تا امروز هنوز معلم کالس اول و دوم 
مشخص نیست. روزی یک نفر می فرستند که اصاًل با گوشی 
نمی تواند کار کند و دوباره عوض می شود. به خدا بچه ها از درس 

عقب افتاده اند؛ چرا اهمیت نمی دهید؟
2- بخشنامه ای از طرف استان به مدارس فرستاده شده و آقای 
ولی زاده هم گفته اند باید مجازی باشد. چرا مدیر مدرسه ..... 

قبول نمی کند؟.
لطفًا پیگیری نمایید تا به ایشان تذکر دهند. چون همه مدارس 
ابتدایی طبق این بخشنامه آنالین شده اند. اگر همه با هم آنالین 
شوند، یک عده ای هم که بچه هایشان را می فرستند، با هم 

هماهنگ می شوند.

پاسخ آموزش و پرورش:
1- با سالم، اتفاقًا به دلیل این که مدرسه ..... در محدوده ..... که 
تازه تأسیس می باشد و جهت اهمیت به این گونه مدارس و بر 
اساس شیوه نامه کیفی سازی پایه های اول دبستان، از اول مهر 
دو معلم  توانمند که باسابقه 1۴ و ۹ ساله تدریس در این پایه 
هستند)که فکر نمی کنم با توجه به خیل عظیم بازنشستگی 
نیروی انسانی در آموزش و پرورش نی ریز، بی تجربه باشند( 

ابالغ زده شده و با جدیت تمام مشغول به تدریس هستند .
در مورد معلم پایه دوم هم قابل ذکراست که هر دوشعبه آن 
معلمان باتجربه هستند که یکی ۳۰ سال سابقه تدریس که از 
اول مهر مشغول به تدریس هستند و دیگری هم 15 سال، که 
بعد از موافقت با بازنشستگی)پرونده پزشکی( معلم قبلی حدود 

دو هفته می باشد که مشغول تدریس می باشد .
2- پاسخ مدیر آموزشگاه:

با سالم و احترام، در حال حاضر بالغ بر ۹۸ درصد اولیاء متقاضی 
برای  را  شرایط  موضوع  این  و  هستند  حضوری  کالسهای 
آموزش غیرحضوری و اقناع اولیاء سخت کرده است. با این 
حال این آموزشگاه ضمن رعایت پروتکلهای بهداشتی، سالمت 
دانش آموزان را مد نظر قرار خواهد داد. ضمن این که در حال 
حاضر شرایط آموزش غیرحضوری از طریق محتواهای آموزشی 
در فضای مجازی و شبکه تلویزیونی مهیا می باشد و اولیاء عزیز 

می توانند از این ظرفیت نیز استفاده کنند.

فرمانداری
1- لطفًا به رئیس بانک ..... بگویید تا رفتار و لحن صحبت خود با 

مردم شریف و متمدن نی ریز را اصالح کند.
2- پشت پمپ بنزین دلخوش دو کوه وجود دارد که عده ای افراد 
سودجو اقدام به خاکبرداری و ریختن نخاله می نمایند و تاکنون 

هیچ گونه اقدامی صورت نگرفته و هیچ گونه متولی برای آن 
معرفی نشده است. از شما تقاضا دارم که متولی این معضل را 

معرفی و مشخص کنید تا افراد خاطی به آن معرفی شوند.

پاسخ فرمانداری:
با سالم و احترام، در پاسخ به سؤاالت مطرح شده از سوی 
شهروندان محترم ، جوابیه زیر جهت چاپ در شماره آتی آن 

هفته نامه ارسال می گردد.
1- طراح محترم سؤال می تواند به منظور پیگیری موضوع به 

امور رسیدگی به شکایات فرمانداری مراجعه نماید.
2- از حسن توجه جنابعالی و شهروندان فهیم به محیط زیست 
تشکر می کنیم. ضمن این که بازدید از مکان مذکور توسط 
کارشناسان اداره محیط زیست انجام شد و متأسفانه مقادیری 
نخاله ساختمانی که از قدیم االیام و مقداری هم جدیداً در دامنه 
کوه مجاور سنگبریها تخلیه شده بود مشاهده گردید. با توجه به 
این که تخلیه نخاله های ساختمانی در خارج از محلهای مشخص 
شده جرم محسوب می شود و خودرو متخلفان تا ده هفته قابل 
توقیف می باشد، این موضوع در دستورکار قرار گرفت و طبق 

قانون با افراد خاطی نیز برخورد می شود. 

آتش نشانی
با سالم، خواستم از نیروهای آتشنشانی تشکر کنم. سه شنبه 
شب در چهار راه مسکن مهر تصادف شدیدی شد. نیروهای 
آتشنشانی با وجودی که مسافت زیاد بود، خیلی سریع آمدند و تا 

آخرین لحظه ایمن سازی کردند؛ احسنت.

پاسخ آتش نشانی:
با سالم، از شما همشهری قدرشناس تشکر می کنیم. امیدواریم 

همواره خدمتگزاران الیقی برای همشهریان عزیزمان باشیم.

شبکه بهداشت و درمان
1- یک متخصص زیبایی و جراحی پالستیک باتجربه به نی ریز 
دعوت کنید تا مردم مجبور نشوند به شیراز بروند. مثاًل از دکتر 
فتاحی  درخواست کنید هفته ای یک روز هم که شده بیاید تا با 
خیال راحت همین جا جراحی شویم. خیلیها شرایط رفتن به 

شیراز را ندارند. 
2- با توجه به گذشت سه سال از کلنگ زنی ساختمان اورژانس 
رودخور توسط مسئوالن شهرستان و قول مساعد جهت ساخت 
و ساز ساختمان اورژانس رودخور در کمتر از یک سال، نه تنها 
هیچ اقدامی صورت نپذیرفته و هر بار با بهانه هایی در ساخت و 

ساز تأخیر ایجاد می کنند.
ضمنًا سایه بانی هم که به همت خیرین جهت دستگاه آمبوالنس 
اورژانس ساخته شده بود، تخریب شده و در این مدت آمبوالنس 
در دل آفتاب قرار دارد. این مسئله باعث فساد داروهای داخل 

آمبوالنس و رنگ پریدگی کامل آمبوالنس اورژانس شده است.
الزم به ذکر است که چندین مرحله پیگیری توسط شورا و 
دهیاری روستا انجام شده، اما هنوز هیچ اقدامی صورت نگرفته 

است.
شهرستان  محترم  مسئوالن  از  رودخور  منطقه  مردم 
خواهشمندند که هر چه سریعتر این مشکل را پیگیری و به 

نتیجه مطلوب برسانند.

پاسخ شبکه بهداشت و درمان:
1- سالم و خدا قوت، عملهای جراحی پالستیک عمومًا جزو 
بیمارستانهای  در  جراحی  و  می شود  محاسبه  آزاد  موارد 
خصوصی با تعرفه های خصوصی انجام می گردد که با توجه به 

دولتی بودن بیمارستان، با این شرایط امکان پذیر نیست.
2- منبع مالی پروژه اورژانس جاده ای مشکان و رودخور، از 
محل اعتبار 2 درصد نفت و گاز و توازن است. به همان میزان 
که تا به حال اختصاص داده شده، به همان میزان هم پیشرفت 
داشته است. با توجه به مشکالت اقتصادی اخیر دولت، بودجه ها 
بیشتر به سمت پروژه های نفت که باالی ۶۰ درصد پیشرفت 
کار داشته رفته و به همین دلیل میزان پیشرفت این دو پروژه 
پایین تر از حد معمول بود و بودجه ها بیشتر بر روی درمانگاه 
مرکز جامع سالمت رودخور گذاشته شد تا آن را به سرانجام 
برساند. امسال هم مبلغی برایش گذاشته شده، اما ناچیز است. 
ان شا ءا... با تکمیل پروژه مرکز جامع سالمت رودخور، مابقی کار 
مرکز اورژانس جاده ای مشکان و رودخور در سال آینده در روند 
تکمیل و بهره برداری قرار خواهد گرفت. امید که مبلغ بیشتری 
به این پروژه اختصاص داده شود تا بتوانیم سرعت بیشتری به 

آن بدهیم.

فوالد - فرمانداری -تعاون، کار و رفاه 

اجتماعی
چرا در مورد استخدامی های فوالد فکری نمی کنید؟ حتمًا 
دوباره باید مثل سری قبل افراد غیر بومی و بی تجربه سر کار 
بروند؟ من خودم در پروژه لیسانس ایمنی بودم؛ البته ۶ ماه 
بیشتر نبود. آقای... متولد المرد بدون سابقه فقط به خاطر این که 
آزمون داده بود، در قسمت ایمنی فوالد استخدام شد؛ ولی ما ها 
در به در شدیم. هر چه هم به گل گهر مراجعه می کنیم، غیر بومی 
را مثل آب خوردن در مصاحبه رد می کنند. دیپلم سیرجانی را 

می گیرند؛ ولی لیسانس غیر بومی را نه. 
لطفًا از طریق فرمانداری و نماینده مجلس مسئله بومی را حتمًا 
پیگیری کنید تا به بهانه بی تجربگی بچه های نی ریز، غیر بومی 

استخدام نکنند.

پاسخ فرمانداری:

مکاتبه،  ضمن  خصوص  این  در  که  می رساند  استحضار  به 
جلسه ای با حضور رئیس هیئت مدیره و مدیر منابع انسانی 
شرکت فوالد غدیر نی ریز برگزار و بر جذب نیروی کار بومی 

تأکید شد. 

پاسخ اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی:
با سالم، احترامًا در پاسخ به سؤال مطرح شده توسط شهروند 
ضمن  خصوص  این  در  که  می رساند  استحضار  به  محترم،  
مکاتبه ، جلسه ای با حضور رئیس هیئت مدیره و مدیر منابع 
انسانی شرکت برگزار شده و بر جذب نیروی کار بومی و اشتغال 

جوانان بویژه فارغ التحصیالن دانشگاهی تأکید گردید.

شهرداری نی ریز - اتاق اصناف
   هر خانه  و  مغازه ای که در شهر ساخته می شود، عوارض سالیانه 

شهرداری و مالیات مربوطه را پرداخت می کند. 
هر کاسبی هم عوارض و مالیات کسب و کارش را دقیقًا از قبل از 

شروع به کار رسمی، جداگانه پرداخت می کند.
در استانی مانند کرمان و شهر ثروتمندی مانند سیرجان، برای 
تشویق و ترغیب مردم به ایجاد کسب و کار و رونق شهر و بازار، 
در یک حرکت خداپسندانه و هوشمند، حتی عوارض و مالیات 
کسب و کار و مغازه و کارگاه ها را حذف کرده اند وشورای اصناف 
برای صدور پروانه کسب در شغلهای مشابه، مبلغ کمتری نسبت 

به نی ریز جهت خدمت به شهر و همشهریان دریافت می کنند. 
اما برعکس، در شهر نی ریز یک صیغه غیر منطقی و غیر قانونی 
و غیر قابل قبول و اجباری جاری شده تحت عنوان ساختگی 
»افتتاحیه« که شهرداری مبلغ زیادی را از شخصی که تازه 
شروع به کار کرده و نیازمند یاری و کمک نیز هست، دریافت 

می کند.
با توجه به شرایط بسیار سخت و گران و هزینه های سرسام آور 
راه اندازی کسب و کار  و هزینه باالی دریافت پروانه کسب، و با 
توجه به این که شروع هر کاری همراه با ضرر و به قولی چوب 
خوری هست، به ویژه رهن و اجاره های باورنکردنی ، اگر ممکن 

است شهرداری در مورد اخذ این مبلغ توضیح دهد. 
شهرداری برای شروع یک کسب و کار و راه اندازی یک مغازه با 
توجه به توضیحات باال و دریافت جداگانه عوارض ساختمان و 
کسب و کار چه خدمتی می کند که چنین مبلغی را دریافت 

 می نماید ؟ 
اگر اتاق اصناف هم توضیح دهد که علت دریافت مبالغ باال برای 

صدور پروانه کسب چیست، ممنون می شویم. 

پاسخ شهرداری نی ریز:
شهروند محترم! کلیه عوارض و بهای خدمات دریافتی از همه 
شهروندان در همه شهرداریها و بویژه در شهرداری نی ریز مطابق 
با مفاد مندرج در بند 2۶ ماده ۸۰ قانون تشکیالت، وظایف و 
انتخابات شوراهای اسالمی شهر و انتخاب شهرداران مصوب 
1۳75 با اصالحات و الحاقات بعدی و پس از تأیید هیئت تطبیق 
مصوبات و همچنین پس از تأیید و ابالغ استانداری به صورت 

قانونی در حال وصول است.

شهرداری نی ریز
1- لطفًا سری به خیابان ولیعصر بزنید. وضعیت پیاده رو اسفناک 

است؛ تبعیض قائل نشوید.
2- ضمن تقدیر وتشکر از زحمات عزیزان در شهرداری، خصوصًا 
شهردار جوان و خوشفکر و پرتالش، در صورت امکان با تلفیقی 
از هنر و نوآوری، یادمانی از گردان همیشه قهرمان کمیل نیز 

کار شود.
۳- اگر قرار است کیفیت سنگفرش جلوی مسجد جامع کبیر 
مثل چهار راه قائم باشد، همان بهتر که سنگفرش نشود. نه به درد 
سواره می خورد و نه پیاده؛ فقط یک بار شخصًا از این مسیر تردد 

نمایید تا متوجه کیفیت کار شوید.
۴- لطفًا بپرسید چرا باغهای بولوار استقالل را خشک و تبدیل به 

مغازه می کنند و هیچ کسی حتی شهرداری کاری با آنها ندارد؟ 
5- مغازه ..... محله امام مهدی .....، چند سال است پیاده رو  را 
کرده محل کارش و برای عبور باید از وسط خیابان رد شد. لطفًا 

رسیدگی کنید.

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

زیر از مدیران واحدهای شهرداری اخذ و عینًا ارسال می گردد.

مسئول محترم واحد عمران، آقای پیوندی
1- با سالم خدمت شهروند محترم، قسمتی از پیاده روهای سطح 
شهر که فرسوده و تخریب شده یا اصاًل موزائیک نشده باشد، هر 
ساله براساس بودجه مصوب، نوسازی می گردد و در سال جاری، 

پیاده رو خیابان امام مهدی درحال اجرا و نوسازی می باشد.

شهردار محترم شهر نی ریز، مهندس فرغت
2- ضمن تشکر متقابل از شما شهروند محترم، در مجاورت 
صحن مطهر شهدا در بوستان صحن شهدا که فرایند ساخت 
آن نیز هنوز کامل نشده است، یادمانی از فرمانده همیشه جاوید 
گردان کمیل شهید سرافراز پیش بینی شده که ان شاءا... در 
آینده نصب می شود تا این بوستان همیشه یادآور رشادتهای 

گردان همیشه سرافراز کمیل باشد.
۳- شهروند گرامی! سنگفرش خیابان مسجد جامع کبیر با 
بهترین مصالح ممکن در سطح کشور و با صرف هزینه و وقت 
قابل توجه و با نظارت تمام وقت عوامل فنی و اجرایی شهرداری 
نی ریز در حال اجرا است. بدیهی است که حصول رضایت همه در 

این گونه پروژه ها امکان پذیر نیست.

مسئول محترم واحد روابط عمومی، آقای دهقان
عرض  به  اشاره،  مورد  موضوع  مذمت  ضمن  احترام،  با   -۴
می رساند در این خصوص شهرداری از تمامی ظرفیتهای قانونی 
خود از جمله اخطارهای قانونی، جلوگیری از ادامه عملیات 
ساختمانی، تقاضای طرح در کمیسیون ماده 1۰۰ و مخالفت 
با تغییر کاربری ملک مورد تخلف در کمیسیونهای مربوطه 
استفاده می نماید که امیدواریم با رسیدگی و تالش مضاعف 
جهت رفع موانع موجود، کمتر شاهد چنین اقداماتی باشیم. در 
ضمن یادآوری می گردد مستند به قانون، جرائم سختگیرانه ای 

نسبت به این موضوع اعمال خواهد شد.

معاونت محترم خدمات شهری، آقای حاجی محمدی
5- عرض سالم و احترام خدمت شهروند گرامی، به اطالع 
می رساند گشت تخلفات شهرداری مکرراً در حال جمع آوری 
سدمعبر می باشد. اخطار کتبی به کسبه متخلف داده شد و در 

اسرع وقت اعمال قانون و رفع اشکال می گردد.

امور آبفا - نماینده مجلس
راوصل نمی کنند؟ در صورتی که  چرا آب دهستان هرگان 
لوله کشی اصلی 2 - ۳ سال است انجام شده. زمانی که به این 
دهستان آمدید، گفتید دو عدد از مخازن آن آماده است. مگر 

چند مخزن دیگر می خواهد؟

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

مشکالت  گفت  باید  هرگان  روستای  سؤاالت  خصوص   در 
دهستان هرگان در دستور کار ماهانه است و پیگیری شده 
و باوجود محدودیتهای اعتباری دولت، تجهیزات و امکانات 

مناسبی تاکنون گرفته شده و در حال تدارک اجرا می باشد.

اداره گاز - نماینده مجلس
چرا اهالی دهستان هرگان و توابع این دهستان از نعمت گاز 
محروم هستند؟ با وجود این که دهستان هرگان از نی ریز ربع 

ساعت فاصله دارد.

پاسخ اداره گاز:
روستاهای  همه  می رساند  استحضار  به  احترامًا  سالم،  با 
شهرستان مشمول گاز رسانی با خط لوله به علت باال بودن 
هزینه سرانه خانوار نمی باشند که دهستان هرگان از جمله این 

روستاها است.

مخابرات - نماینده مجلس
ازمرکز مخابرات مدت دو سال است آمدند و باتریهای مخابرات 
دهستان هرگان رابه بهانه تعمیرات بردند و دیگر برنگرداندند. 
وقتی که اهالی مراجعه کردند، گفتند نباید اجازه می دادید 
ببرند. آیا این جواب درست است؟ مخابرات این دهستان به 
برق سراسری متصل است. متأسفانه زمان قطعی برق، اهالی 
با مشکل قطعی تلفن هم مواجه می شوند. لطفًا کمی هم به 

مشکالت روستاییان رسیدگی کنید.

درد دلهای یک شهروند با مردم و مسئوالن 

نی ریز
من خانمی هستم که مقداری ناشنوایی دارم. تا سطح فوق دیپلم 
تحصیل کرده ام و هنر فرش بافی دارم. هنوز ازدواج نکرده ام، 
خواستگارانی داشته ام که معتاد بوده اند. به هیچ وجه حاضر 
نیستم با کسی که معتاد است یا همسر دارد ازدواج کنم. اگر 
کسی باشد که شرایط من را درک کند و شغلی داشته باشد و 

حتی معلول باشد، حاضرم با او ازدواج کنم.

پست
مسئولیتی  احساس  مردم  پستی  بسته های  به  نسبت  چرا 
ندارید؟ برای من یک بسته از شمال کشور ارسال شده، ۳ روزه 
به نی ریز رسیده، دو بار مراجعه کردیم؛ اما کسی جواب درستی 
نداد. می گویند به آدرسی که داده اید می آورند. االن که دارم این 
پیام را می دهم، یک هفته است که به نی ریز رسیده، ولی هنوز به 

دست ما نرسیده است. خواهش می کنم پیگیری کنید. 

منابع طبیعی
دیروز ما برای تفریح به پل الی حنا رفتیم و قبل از پل با صحنه ای 
عجیب برخورد کردیم. با بیل مکانیکی راه ماشین رو را کنده 

بودند که مبادا کسی برای تفریح به زیر پل یا آن طرف برود. بعد 
از روی پل گردنه قدیم استهبان کنار خود پل راه درست کرده و 
با زنجیر آن را بسته اند. یعنی آن طرف پل الی حنا را کاًل شخصی 
کرده اند. مگر جلوی زمین خدا را هم می توانند زنجیر بکشند؟ هر 
کسی ملکی دارد و ورودی ملک خودش را زنجیر بکشد تا کسی 
وارد نشود. اما مگر می شود جلوی یک دره عظیم مثل پل الی حنا 
را زنجیر کشید وشخصی کرد؟ اگر این طور است، پس ملکداران 
پلنگان و بید بخون هم اول ورودی زنجیر بکشند تا کسی وارد 

نشود. مگر چنین چیزی هم می شود؟
یک نفر ملکی بعد از پل الی حنا خریده و همه جا را با بیل 
مکانیکی کنده است. حتی زیر درختان چنار الی حنا را هم که 
قدمت زیادی دارند، کنده تا کسی زیر آن ننشیند. ما از قدیم یاد 
داشتیم که ورودی پل الی حنا اول گردنه قدیم استهبان بوده 
که سمت چپ به طرف بیدبخون می رود و طرف راست هم پل 

الی حنا. لطفًا حتمًا رسیدگی کنید.

نی ریزان فارس
1- درج خبر در روزنامه نی ریزان فارس هم شده باند بازی و پولی؛ 
 وگرنه درج یک خبر مجازی برای ورزش شهر فکر نمی کنم کار 
سختی بوده باشد که دوستان این قدر مقاومت کردند. کاش 

گفته بودند پولی است و این قدر می گیریم.  
من به زودی پیگیری و این مشکل را از باال حل می کنم. حتی 
من به رئیس اداره ورزش و جوانان گفتم؛ ایشان گفتند باید پول 

بدهیم تا اطالع رسانی کنند.
سؤال این است؛ خبر اسمش رویش است. مگر کار دفتر روزنامه 
پول گرفتن و خبررسانی است؟ وگرنه  سر فلکه هم به یک 
ماشین پول بدهیم، برایمان در همه شهر می چرخد و اعالم 

می کند.
این خبر شخصی نبود که بگوییم برای آقای ..... یا شغلش یا 

کسب خاصی بوده؛ برای شهر و ورزش بود.
انتشار  ابتدای  از  فراوان.  و درود  با سالم  نی ریزان فارس؛ 
هفته نامه تاکنون، صفحه ای به ورزش اختصاص داده شده و 
در آن اخبار مسابقات هیئتهای مختلف، مقامهای آورده شده، 
ورزشکاران  تیمها،  یادبودی  عکسهای  گزارشها،  مصاحبه ها، 
همه  رغم  به  می شود.  و  شده  چاپ  مجانی  و...  پیشکسوت 
مشکالت مالی به ویژه در چند سال اخیر، این صفحه با همت 
کلیه  بازتاب دهنده  این هفته نامه  و گزارشگران  خبرنگاران 
مواقع  می دهد.  انجام  ورزش  جامعه  که  است  فعالیتهایی 
متعددی بوده که تیمها، هیئتها و حتی اداره ورزش و جوانان، 
توجهی به انعکاس رویدادی ورزشی نداشته اند؛ ولی با پیگیری 
خبرنگاران ما، پوشش خبری داده شده است. اما اطالعیه ها از 
جمله اطالعیه مورد نظر شما جنبه آگهی دارد و نیازمند پرداخت 
هزینه است. امید است همه کسانی که دلشان برای ورزش شهر 
می تپد، به اقتصاد یک رسانه محلی که هیچ منبع درآمدی به جز 

آگهی و فروش ندارد، توجه داشته باشند.
2- در مورد مطلب »رنج مردم خاورمیانه از چیست؟«، باید 
بگویم: رنج مردم خاور میانه از وجود نفت است؛ چیزی که 
دیگر کشورهای حسود جهان ندارند و نمی توانند از آن بگذرند. 
پس می خواهند کشورهای خاورمیانه درآمد آن را فقط صرف 
بدبختی و رنج کنند و روی خوشی و لذت زندگی را نبینند. پس 
وقتی نفت تمام شد، همه چیز درست می شود؛ چون تازه فقیر 

می شویم.
نی ریزان فارس؛ با سالم و درود فراوان. از اظهار نظر جنابعالی 

متشکریم.
۳- با سالم ، ضمن تشکر از مقاله درج شده با موضوع مسئول 
آسیبهای اجتماعی کیست ؟، در یک کالم، علت تامه و اصلی بر 

می گردد به موازی کاریها و جریان آشپز که دو تا شد...
در این موضوع بسیار مهم، حضرتعالی از ۳۹ مجموعه متولی 
نام برده اید که به نظر می رسد چند تایی نیز از قلم افتاده است. 
پس از آش رد شده و به آش شله قلم کار رسیده که می بایست 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی به عنوان متولی، تمامی مصوبات 
بودجه ای را در اختیار این مجموعه عریض و طویل قرار دهد و 
صرفًا با نظارت و برنامه ریزی کلی و بین بخشی اقدامات فرهنگی 
صورت پذیرد. در غیر این صورت همچنان دیوار کج تر و نهایتًا به 

یک مخروبه تبدیل می شود.
نی ریزان فارس؛ با سالم و درود فراوان. با تشکر از اظهار نظر 
سیاست گذاری های  در  موجود  آسیبهای  از  یکی  جنابعالی. 
فرهنگی، همین نکته  ای است که اشاره کرده اید. پس از دریافت 

نظرات دیگر صاحی نظران، به این موضوع باز هم می پردازیم.

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

پست، منابع طبیعی، فوالد غدیر، اتاق اصناف، امور آبفا، 
مخابرات

هنگامه نیایش
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شهرداری نی ریز در نظر دارد براساس قوانین و مقررات کشور به ویژه 

مرتبط  امور  کلیه  آن  با  مرتبط  مقررات  و  آئین نامه مالی شهرداری ها 

واگذاری امور خدمات شهری )جمع آوری، حمل ودفن انواع زباله، نظافت و 

شست و شوی کلیه معابر و میادین، رسیدگی به جداول وکانال های سطح 

شهر، جمع آوری و حمل نخاله های سطح شهر نی ریز و...(را به اشخاص 

حقوقی واجد صالحیت از تاریخ 1400/09/01 لغایت1401/08/30 و بمدت 

یکسال شمسی و با توجه به شرایط سند مناقصه واگذار نماید. لذا از کلیه 

شرکتهای واجد صالحیت که اساسنامه آنها مرتبط با موضوع مناقصه 

می باشد دعوت بعمل می آید جهت دریافت اسناد مناقصه در مهلت مقرر 

و قبل از اتمام مهلت تحویل پیشنهادات که تاریخ1400/08/20می باشد 

به واحد مالی شهرداری نی ریز به آدرس: خیابان آیت اله طالقانی مراجعه 

و یا جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن های 53835320 داخلی 

307 یا 306 تماس حاصل نمایند، یا به سامانه شفافیت شهرداری نی ریز به 

آدرسshafafiat.neyriz.ir مراجعه نمایند.

شرایط عمومی مناقصه:

1- شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد.

2- به پیشنهادات مخدوش، ناخوانا و ارسال پس از مهلت مقرر ترتیب اثر 

داده نمی شود.

3- به پیشنهادات مشروط و خارج از اسناد مناقصه ترتیب اثر داده 

نمی شود.

4- متقاضیان می بایست مبلغ 2/400/000/000ریال بابت سپرده شرکت 

در مناقصه به حساب سپرده شماره 0105692262004 بنام شهرداری واریز 

و اصل رسید آن را در پاکت مربوطه گذارده و تحویل نمایند. یا معادل آن 

ضمانتنامه بانکی در وجه شهرداری نی ریز با سررسید 3 ماهه ارائه نماید. 

5- در صورت عدم واریز مبلغ سپرده پاکت قیمت بازگشایی نمی گردد.

6- مهلت تحویل پاکت های پیشنهادی حداکثر تا تاریخ 1400/08/20 و 

تا پایان وقت اداری می باشد و پس از آن پاکتی تحویل گرفته نمی شود.

معامالت  عالی  کمیسیون  جلسه  و  پاکت ها  بازگشایی  زمان   -7

در تاریخ 1400/08/22 و در ساعت 3 بعد از ظهر می باشد، شرکت برای 

کلیه پیشنهاد دهندگان در جلسه کمیسیون با ارائه معرفی نامه مجاز 

می باشد و دعوت دیگری از متقاضیان  به عمل نخواهد آمد.

8- در صورتیکه براساس شرایط خصوصی مناقصه و شرایط عمومی نفرات 

اول، دوم، سوم مناقصه با اعالم کتبی شهرداری حاضر به انجام معامله با 

شهرداری نشوند سپرده شرکت در مناقصه آنان به ترتیب به نفع شهرداری 

ضبط می گردد. 

                                                                                                امورمالیشهردارینیریز

آگهی مناقصه واگذاری امور خدمات شهری)مرحله اول(
36849/د6

شماره: 1/ م الف شناسه آگهی :12010004

نوبت اول:1400/08/02                             نوبت دوم :1400/08/09

شهردار ی نی ر یز در نظر دارد براساس قوانین و مقررات کشور خصوصًا 

آئین نامه مالی شهردار ی ها و مقررات مرتبط با واگذاری انجام مدیریت 

پیمان خدمات شهرداری نی ریز براساس موارد اعالم شده توسط شهرداری 

شامل خدمات عمومی، موتوری و اجرائیات را به اشخاص حقوقی واجد 

به مدت یکسال  و  لغا یت1401/08/30  تار یخ1400/09/01  از  صالحیت 

شمسی و با توجه به شرا یط سند مناقصه واگذار نما ید. لذا از کلیه 

شرکتها ی واجد صالحیت که اساسنامه آنها مرتبط با موضوع مناقصه 

می باشد دعوت بعمل می آ ید جهت در یافت اسناد مناقصه در مهلت 

مقرر و قبل از اتمام مهلت تحو یل پیشنهادات که تار یخ1400/08/20می 

باشد به واحد مالی شهردار ی نی ر یز به آدرس : خیابان آ یت الله طالقانی 

مراجعه و  یا جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن ها ی 53835320  

داخلی 307یا 306 تماس حاصل نما یند، یا به سامانه شفافیت شهرداری 

نی ریز به آدرس Shafafiat.neyriz.ir مراجعه نمایند.

شرا یط عمومی مناقصه

1-شهردار ی در رد  یا قبول پیشنهادات مختار می باشد

2-به پیشنهادات مخدوش یا ناخوانا و ارسال پس از مهلت مقرر ترتیب اثر 

داده نمی شود.

داده  اثر  ترتیب  مناقصه  اسناد  از  و خارج  پیشنهادات مشروط  3-به 

نمی شود.

4-متقاضیان می با یست مبلغ 600/000/000 ر یال بابت سپرده شرکت 

در مناقصه به حساب سپرده شماره 0105692262004 بنام شهرداری وار یز 

و اصل رسید آن را در پاکت مربوطه گذارده و تحو یل نما یند. یا معادل آن 

ضمانتنامه بانکی در وجه شهرداری نی ریز با سر رسید 3 ماهه ارائه نماید . 

5-در صورت عدم واریز مبلغ سپرده پاکت قیمت بازگشایی نمی گردد.

6-مهلت تحویل پاکت های پیشنهادی حداکثر تا تاریخ 1400/08/20 و 

تا پایان وقت اداری می باشد و پس از آن پاکتی تحویل گرفته نمی شود.

7-زمان بازگشایی پاکت ها و جلسه کمیسیون عالی معامالت در تاریخ 

1400/08/23 و در ساعت 11 صبح می باشد، شرکت برای کلیه پیشنهاد 

دهندگان در جلسه کمیسیون با ارائه معرفی نامه مجاز می باشد و دعوت 

دیگری از متقاضیان به عمل نخواهد آمد. 

8-در صورتیکه براساس شرایط خصوصی مناقصه و شرایط عمومی نفرات 

اول، دوم و سوم مناقصه با اعالم کتبی شهردار ی حاضر به انجام معامله با 

شهرداری نشوند سپرده شرکت در مناقصه آنان به ترتیب به نفع شهردار ی 

ضبط می گردد. 

                                                                                                امورمالیشهردارینیریز

آگهی مناقصه واگذاری انجام مدیریت پیمان خدمات شهرداری نی ریز)مرحله اول (
36849/د6

شماره: 1/ م الف شناسه آگهی :1210005

دعوت به همکاری
سالن عروس واقع در بلوار سرداران برای تکمیل  کادر سالن دعوت به 

 همکاری می نماید:
1- منشی با فن بیان باال، روابط عمومی خوب، آشنا به کامپیوتر  2-  سه 
نفر نیروی کار در سالن آرایشگاه در رشته های )شنیون، میکاپ، رنگ، 

 ابرو اصالح، کوتاهی و...( 3-  یک نفر نیروی خدماتی
با حقوق و مزایا                       53832220  - 09177322261 2/36838

دعوت به همکاری 

فست فود بیز
 1- صندوق دار خانم

٢- كمک آشپز ترجيحًا 
 خانم )همراه با آموزش(

٣- ظرف شور و 
 نظافت چی ترجيحًا خانم
٤- پيک موتوری)دارای 

 گواهی نامه رانندگی(
 مراجعه فقط حضوری

 ساعات تماس 
صبح ٩تا1٣

عصر 1٨ تا ٢٣
تلفن تماس جهت 

هماهنگی
٠٩1٧1٣٢٢٤٨٣ 

3/36795

به دو کارگر  ساده جهت کار 

درآشپزخانه  رستوران پایتخت  

نیازمندیم                  مراجعه فقط حضوری ی
ار

مک
ه ه

ت ب
عو

د

2/36846

فروش لوازم
 1-بخاری گازی آُدنیوس

٢-پشتی قالیچه ای 6 عدد

٣-درب اتاق رنگ سفید

٠٩1٧1٣٢٢٢٠٧ 
1/36814

فروش پمپ آب
 پمپ آلتا/ آبی / توربین ٤ 
طبق  / ٣ اسب بخار / به 
همراه ٣5 متر شافت لوله 
درحد نو به فروش می رسد

٠٩16٤٨5٧٨٣٣ 
1/36845

فروش لوازم
 لوازم تنظیم موتوری 
در حد نو به فروش 

می رسد
٠٩16٤٨5٧٨٣٣ 

1/36845

گمشده
دفترچه تراکتور یورو پارس 
٤٠٤  سال ساخت 1٣٨6 به 

شماره موتور ٧٠٨٣٠٢٧ و شماره 
شاسیTB٠٨٤٤٢٧ وسریال 
٤٠٤-٣٠٠٧٤ گمشده است.

٠٩1٧6٣٠٣1٣5 

1/36844

یک باب مغازه واقع در خیابان قدس طبقه 
باالی فروشگاه روانشاد به مساحت 120 

متر مربع به فروش می رسد

09173327221

ی
وش

فر

2/36815

نوبت اول:1400/08/02          نوبت دوم :1400/08/09
ویژه  به  کشور  مقررات  و  قوانین  براساس  دارد  نظر  در  نی ریز  شهرداری 
آئین نامه مالی شهرداری ها و مقررات مرتبط با آن کلیه امور مرتبط به حفظ، 
نگهداری و توسعه فضای سبز شهر را به اشخاص حقوقی واجد صالحیت از 
تاریخ 1400/09/01 لغایت1401/08/30 و بمدت یکسال شمسی و با توجه به 
شرایط سند مناقصه واگذار نماید. لذا از کلیه شرکت های واجد صالحیت که 
اساسنامه آنها مرتبط با موضوع مناقصه می باشد دعوت بعمل می آید جهت 
دریافت اسناد مناقصه در مهلت مقرر و قبل از اتمام مهلت تحویل پیشنهادات 
که تاریخ1400/08/20می باشد به واحد مالی شهرداری نی ریز به آدرس: خیابان 
آیت الله طالقانی مراجعه و یا جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن های 
53835320 داخلی 307 یا 306 تماس حاصل نمایند، یا به سامانه شفافیت 

شهرداری نی ریز به آدرس
shafafiat.neyriz.ir مراجعه نمایند.

شرایط عمومی مناقصه
1- شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد.

2- به پیشنهادات مخدوش، ناخوانا و ارسال پس از مهلت مقرر ترتیب اثر داده 
نمی شود.

3- به پیشنهادات مشروط و خارج از اسناد مناقصه ترتیب اثر داده نمی شود.

4- متقاضیان می بایست مبلغ 1/750/000/000ریال بابت سپرده شرکت در 
مناقصه به حساب سپرده شماره 0105692262004 بنام شهرداری واریز و اصل 
رسید آن را در پاکت مربوطه گذارده و تحویل نمایند. یا معادل آن ضمانتنامه 

بانکی در وجه شهرداری نی ریز با سررسید 3 ماهه ارائه نماید. 
5- در صورت عدم واریز مبلغ سپرده پاکت قیمت بازگشایی نمی گردد.

6- مهلت تحویل پاکت های پیشنهادی حداکثر تا تاریخ 1400/08/20 و تا 
پایان وقت اداری می باشد و پس از آن پاکتی تحویل گرفته نمی شود.

7- زمان بازگشایی پاکت ها و جلسه کمیسیون عالی معامالت در تاریخ 
پیشنهاد  کلیه  برای  و در ساعت 9 صبح می باشد، شرکت   1400/08/22
دهندگان در جلسه کمیسیون با ارائه معرفی نامه مجاز می باشد و دعوت 

دیگری از متقاضیان  به عمل نخواهد آمد.
8- در صورتیکه براساس شرایط خصوصی مناقصه و شرایط عمومی نفرات اول، 
دوم، سوم مناقصه با اعالم کتبی شهرداری حاضر به انجام معامله با شهرداری 
نشوند سپرده شرکت در مناقصه آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط 

می گردد.

 امورمالیشهردارینیریز

آگهی مناقصه حفظ ونگهداری و توسعه فضای سبز شهری)مرحله اول(
36849/د6

شماره: 1/ م الف شناسه آگهی :1209987

برابر رأی شماره 140060311005000382 هیأت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نی ریز 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای رضا مقنی زاده فرزند حسن به شماره شناسنامه 
190 صادره از نی ریز در ششدانگ یک باب خانه به مساحت32.65 متر مربع پالک 44 فرعی از 
3559  اصلی مفروز و مجزا شده از پالک 3559 اصلی واقع در نی ریز بخش 22 فارس خریداری 
از مالک رسمی آقای محمدحسین نجف زاده  محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود. در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت 

انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشارنوبت اول:1400/07/18  

تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/08/03

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 1400/07/12
ش 86

36761

برابر رأی شماره 140060311005000381 هیأت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
نی ریز تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمد امین خواه فرزند امراله به شماره 
شناسنامه 249 صادره از نی ریز در ششدانگ یک باب خانه به مساحت177.5متر مربع پالک 
1 فرعی از 2346  اصلی مفروز و مجزا شده از پالک 2346 اصلی واقع در نی ریز بخش 22 
فارس خریداری از مالک رسمی خانم صدیقه بهرامی و خانم ها نادره و باهره و طاهره همگی 
رشیدپور  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:1400/07/18  -تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/08/03
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 1400/07/10
ش 84

36764

زمین فروشی
یک قطعه زمین مسکونی به متراژ ۱۸۵ مترمربع دارای سند 
تک برگ، کوچه ۱۰ متری، آب، برق، گاز و فاضالب واقع در 

۰۹۱۷۳۱۷۳۷۹۷
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neyrizanfars.com
info@ neyrizanfars.ir
                 @ neyrizan.fars

ادامه از صفحه یک

خرید  کوچک  مغازه های  از  مردم  بیشتر 
می کنند

قیمتها در مغازه های کوچک  ما،  بررسی  پایه  بر 
و د ورافتاده سطح شهر مناسبتر است. شاید آنها 
قیمت  اما  باشند؛  نداشته  یک  درجه  میوه های 
میوه های درجه دو و سه آنها به نسبت مغازه های 

مرکز شهر کمتر است.
را  خریدهایم  اکثر  »من  می گوید:  هاشمی  رضا 
همین  می دهم؛  انجام  کوچک  تره باری های  از 
مغازه هایی که چند تا صندوق میوه درجه دو و سه 
در مغازه خود گذاشته اند. اینها مغازه شان زرق و 

برقی ندارد؛ اما انصافشان بیشتر است.«
مشتری دیگری در خیابان امام حسین، تقریبًا از 
همه میوه ها، حدود یک کیلویی برداشته و می گوید: 
»قیمت میوه ها روز به روز بیشتر می شود؛ اما من 
به سالمتی ام ضربه  بزنم،  میوه ام  از  اگر  معتقدم 
زده ام. به خاطر همین، همیشه به اینجا می آیم. هم 
قیمتها نسبت به منطقه ما مناسبتر است و هم همه 
چیز دارند و بسته به پول هفته ام، میوه درجه یک، دو 

و یا سه را برای یک هفته می خرم.«
وی ادامه می دهد: »به جرئت می گویم در نی ریز 
نظارت نیست؛ اگر هم باشد چون شهر کوچک است، 
همه همدیگر را می شناسند. تا وقتی بازرس می آید 
و میوه ها  تابلو است  قیمتها طبق  اینجا است،  و 
درجه بندی دارد؛  اما بازرس که نباشد، قیمت همه 

میوه ها یکی می شود.«

بار روی زمین نمی ماند
سجاد پارسایی عمده فروشی دارد و معتقد است 
خریدشان نسبت به گذشته فرقی نکرده؛ آنها هر روز 
بار می آورند و چون دیگر مغازه ها به صورت عمده 
از آنها خرید می کنند، بار آنها روی زمین نمی ماند. 
در عین حال از نظر خرید مردم می گوید: »االن 
در بدترین فصل برای خرید میوه هستیم؛ چون 
میوه های تابستانه در حال جمع شدن و میوه های 
پاییزه نوبرانه هستند؛ قیمتها به شدت باال رفته و  

مسلم است که خرید مردم کمتر می شود.«

کم شده  به شدت  مردم  میوه  میزان خرید 
است

احمد کرمی نژاد در کنار یک میوه فروشی در بولوار 
شهید زردشت ایستاده است. او می گوید: »من 30 
سال قصابی کردم.از آن جایی که اوضاع اقتصادی 
همه خراب شد، نتوانستم ادامه بدهم. مغازه را به 
مرغ فروشی تغییر دادم. باز هم برای تأمین مخارج 
زندگی کم می آورم. میوه از سبد خرید ما حذف 
شده و خیلی کم پیش می آید که بتوانیم میوه خوب 
بخریم. مثاًل من این هفته فقط سیب زمینی، پیاز و 

گوجه توانستم بخرم.«
بولوار  در  میوه فروشی  یک  کنار  جعفرزاده  آقای 

شهید سلیمانی ایستاده است. می گوید: »من قباًل 
بدون این که میوه را قیمت کنم، از هر کدام سبدی 
می خریدم. پیاز یا هویج را همیشه به صورت توری 
بزرگ می خریدم؛ اما االن اول قیمت را می پرسم و 

بسته به قیمت، خرید می کنم.«
او که خود کشاورز است، ادامه می دهد: »من از دل 
کشاورزان خبر دارم؛  طرف یکسال کارکرده، کارگر 
گرفته، هزینه زیادی بابت آب، سم و کود داده، اما 
دالل با قیمت پایین از کشاورز می خرد و در میدان 
و  دارد  بدهی  کشاورز  می فروشد.  باال  قیمت  با 
محصولش خراب می شود. مجبور است آن را زود 
بفروشد و به این قیمت راضی می شود. این مشکِل 
مِن فروشنده یا خریدار و مغازه دار نیست؛ مشکل 
از مسئوالنی است که بر هیچ کاری نظارت ندارند. 
چرا کشاورز باید به دلیل بدهکاری زیاد محصولش 
را ارزان بفروشد؟ چرا مردم کشور ما باید به سختی 

میوه مورد نیاز خود را بخرند؟«  
منصور بذرپاش می گوید: »من میوه ام را می خرم؛ 
اما کم و به تعداد اعضای خانواده برمی دارم. باید این 
فرهنگ در جامعه جا بیفتد که وقتی مشتری می آید 
و از هر میوه چندتا دانه برمی دارد، به او نگاه چپ 
نیندازیم. االن، کار و درآمد کم شده؛ اما همه چیز 
گران. باید امروز را بگذرانیم تا ببینیم فردا چه پیش 

می آید.« 

خرید میوه با چه قیمتی؟
نمی کند، می گوید:  معرفی  را  که خودش  مردی 
»مسئوالن بین ما زندگی نمی کنند که از درد ما 
بدانند. برای آنها چه فرقی می کند موز کیلویی 100 
هزارتومان باشد یا 20 هزارتومان؟ طرف مستأجر 
است، سه بچه مدرسه ای دارد. درس بچه واجبتر 
است یا میوه؟ مسلمًا این خانواده از میوه فرزند خود 
می زند. من خودم کارمند هستم و دستم به دهانم 
می رسد؛ با این وجود، از خیلی نیازهایم زده ام. برای 
مثال من نمی توانم به فرزندم آب هویج بدهم. بچه ای 
که صبح تا ظهر با گوشی درس می خواند و عصر تا 
شب با این گوشی بازی می کند یا تلویزیون و برنامه 
می بیند،  برای سالمتی چشمش نیاز است آب هویج 

بخورد. اما با چه قیمتی؟ «
علی اکبر بردی که در بولوار شهید سلیمانی مغازه 
میوه و تره بار فروشی دارد، می گوید: »مشتری دارم 
که آخر شبها می آید و از بین میوه های دورریز برای 
قدرت  می بینم  من  می کند.  جمع  میوه  خودش 
خرید مردم پایین آمده، به خاطر همین میوه های 
این  در  می دانم  چون  نمی آورم.  نوبرانه  و  گران 
محله کسی دنبال میوه های نوبرانه و گران نیست؛ 
کسی هم که خریدار باشد، در سطح شهر هرجایی 

می  تواند برود و خرید کند.«

سطح خرید  فروشنده و خریدار پایین آمده 
است

از مغازه داران باالشهر است که تمایلی به معرفی 

خود ندارد.می گوید: »بازار خراب است. ما مشتری 
داشتیم که می آمد و صندوق عقب ماشین را از میوه 
پر می کرد؛ اما االن از هر میوه به اندازه تعداد اعضای 

خانواده برمی دارد. «
برخی  می گویند  مردم  از  بعضی  بین،  این  در 
فروشنده ها ترازوی دیجیتال را دستکاری می کنند 
و یا قیمت واحد میوه را به سرعت و دور از چشم 
مشتری باالتر می زنند. وقتی از او صحت این را 
غیرمنطقی  و  اشتباه  »کاماًل  می گوید:  می پرسم، 

است و اصاًل چنین کاری را نمی شود انجام داد.«  
شلوغ  امام خمینی  خیابان  در  واقع  میوه فروشی 
است. خانمی قصد جداکردن موز از خوشه را دارد 
که صدای فروشنده بلند می شود که: »برای خرید دو 

دانه موز تا االن به چند خوشه دست زدی؟«
به صحبت  تمایلی  معرفی می کنم،  را که  خودم 
میوه  و می گوید: »ما  است  اعصابش خرد  ندارد. 
مرتب  اینجا  و  میدان می خریم  از  تومان  را خدا 
می چینیم. دو سه مشتری به آنها دست بزنند، زود 

پوسیده می شود و دیگر کسی نمی خرد.« 

سالی یک بار میوه نمی  خرند
دولت چه  نمی دانم  »من  می گوید:   بیگی  محمد 
فکری می کند و مردم به چه زنده هستند. نه می شود 
گوشت خرید، نه لبنیات و نه میوه. من خودم یک 
فرزند دارم و زندگی ام سخت نیست. خیلی از مردم 
سالی یک بار انبه، موز و ... نمی خرند؛ یعنی وسعشان 
نمی رسد. وگرنه کدام پدر است که نخواهد شادی 
و سالمتی فرزندش را ببیند. من کارگر داشتم که 
یک ماه برایم کار کرده، پول کارکرد ماهش یا پول 
قسط شده یا کرایه خانه. قسم می خورد هنوز امسال 

نتوانسته هندوانه بخرد.«
حجت نمایانی یکی دیگر از فروشندگانی است که 
هفته ای سه بار به میدان میوه و تره بار شیراز می رود. 
 می گوید: »هم سطح خرید مردم پایین آمده و هم 
خرید خود ما. االن به این مغازه نگاه کن؛ ما 100 
به چشم  اصاًل  و  اینجا خوابانده ایم  میوه  میلیون 
نمی آید. چون به صورت عمده می فروشیم، برایمان 
زیاد سخت نیست. اما وضعیت مغازه هایی که جزئی 
می فروشند، خیلی بد است. چون میوه زود خراب 
می شود، نمی توانند برای چند روز بار بیاورند و کرایه 
بار و رفتن به میدان هم وقت گیر و هزینه بر است. ما 
مشتری داریم که خریدش فقط گوجه، سیب زمینی 
و پیاز است؛ اما بعضی ها نه،  اصاًل برایشان فرقی 
نکرده و بدون این که قیمت بگیرند، پالستیک را پر 

از میوه می کنند و کارت می کشند.« 

سفره های مردم خالی است
جمیله اورنگ تنها زندگی می کند و عالقه ای به 
میوه ندارد. می گوید: »من خودم خیلی کم میوه 
مصرف می کنم و قیمتها اصاًل در دستم نیست. فقط 
از طریق اخبار و برنامه های تلویزیون متوجه گرانی 
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مورخ   7 شماره  جلسه  باستناد  دارد  نظر  در  نی ریز  شهرداری 
1400/7/01 شورای اسالمی شهر پروژهای عمرانی تکمیل اسکلت 
بتنی ساختمان اداری شهرداری نی ریز را از طریق مناقصه عمومی 
به متقاضیان )حقیقی و حقوقی( واجد شرایط واگذار نماید . لذا از 
کلیه متقاضیان دعوت به عمل می آید از تاریخ نشر آگهی جهت 
دریافت اسناد مناقصه و اطالعات تکمیلی به شهرداری نی ریز 
مراجعه نمایند یا با شماره تلفن چهار رقمی 0715320 داخلی 307 
و 501 تماس حاصل نموده یا به سامانه شفافیت شهرداری نی ریز 
به آدرس http://shafafiat.neyriz.ir  مراجعه نمایند. متقاضیان 
می بایست مبلغ 1.000.000.000 ریال سپرده شرکت در مناقصه 
را به صورت ضمانتنامه بانکی معتبر در فرمهای قابل قبول در 
وجه شهرداری نی ریز با اعتبار حداقل سه ماهه و قابل تمدید و یا 
فیش واریزی به حساب 0105692262004 بانک ملی شعبه احمد 
نی ریزی بنام شهرداری نی ریز به همراه اسناد مناقصه  شهرداری 
ارائه نماید. متقاضیان می بایست کلیه اسناد را تا پایان وقت اداری 
مورخ 1400/08/12 در پاکت الک و مهر شده به آدرس فارس، نی ریز 
خیابان آیت الله طالقانی شهرداری نی ریز واحد دبیرخانه محرمانه 

تحویل نمایند. جلسه کمیسیون مناقصه در ساعت 15 مورخ 
1400/08/13 در محل شهرداری برگزار خواهد شد. حضور متقاضیان 
یا یک نفر به نمایندگی از طرف آنها با ارائه معرفی نامه رسمی در 
جلسه کمیسیون مجاز بوده و دعوت دیگری از متقاضیان به عمل 
نخواهد آمد. کلیه هزینه های نشر آگهی به عهده برنده مناقصه 
می باشد. پرداخت کلیه کسورات قانونی به عهده برنده مناقصه 
خواهد بود. شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهادات به منزله قبول 
شرایط و تکالیف شهرداری می باشد. به پیشنهادات فاقد سپرده، 
مخدوش، مشروط و پیشنهاداتی که بعد از مهلت مقرر واصل شود 
ترتیب اثر داده نخواهد شد. شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات 
مختار می باشد. برابر مقررات نباید هیچکدام از اعضای اصلی وعلی 
البدل شرکت مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت باشد. در 
صورتیکه برندگان اول، دوم و سوم حاضر به انعقاد قرارداد نگردند 
سپرده ی آنها به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد. شهرداری 
در قبول یا رد پیشنهادات مختار است. سایر جزئیات وشرایط در 

اسناد مناقصه درج گردیده است. 
امورمالیشهردارینیریز

آگهی مناقصه عمومی تکمیل اسکلت بتنی ساختمان اداری شهرداری مرحله اول
36848/د6
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واکسن کرونا نزدیکترین راه برای بازگشت ما به 
زندگی عادی است. اما چه باورهای غلطی باعث 
می شود تعداد کمی از ما واکسن نزنیم و راه را برای 

بازگشت به زندگی عادی مسدود کنیم؟
1- هیچ تداخل جدی بین مصرف داروهای روزانه 
یا  مادر  و  اگر پدر  ندارد.  و واکسن کرونا وجود 
بزرگتر های ما روزانه داروهایی مثل فشار خون، قند 
خون، چربی و داروهای دیگر را مصرف می کنند، به 
آنها اطمینان دهید که تداخل مصرف روزانه این 

داروها و واکسن کرونا هیچ اساس علمی ندارد.
2- قرار نیست بعد از زدن واکسن کرونا دیگر اصاًل 
مبتال نشوید. شاید زیاد شنیده باشید که یکی از 
دوستان یا اقوام بعد از زدن واکسن کرونا گرفته 
است. در واقع باال ترین تأثیر واکسنها کاهش قابل 
توجه بستری و فوت است. اگر شنیدیم کسی بعد از 

دریافت واکسن باز هم مبتال شده، نگران نباشید و 
واکسن را جدی بگیرید.

است  ممکن  است؛  وسط  توطئه  یک  پای   -3
این حرف به گوشتان رسیده باشد. دقت کنید 
واکسن کرونا یک راه حل جهانی برای بازگشت 
به زندگی بعد از همه گیری کرونا است. خیلی از 
دانشمندان جهان و ایران و خیلی از کشورها اقدام 
به تولید واکسن برای گذر از این دوران سخت 

کرده اند.
4- اگر واکسن بزنیم ممکن است کسی را مبتال 

کنیم. 
این گزینه را از ذهنتان خارج کنید؛ چون با واکسن 
زدن کسی را مبتال نمی کنید و نیازی به قرنطینه 

شدن هم نیست.
5- شنیده ایم یک کارشناس گفته واکسن نزنید.

در مسائل درمانی یک نکته را هیچ وقت فراموش 
سالمتی  درباره  توصیه ای  کسی  وقتی  نکنید؛ 
به شما کرد، قبل از پذیرش حرفهای او، از سوابق 

علمی و پزشکی آن فرد مطمئن شوید.
6- واکسن ما را در سالهای بعد ناتوان می کند.

شواهد علمی متعدد ثابت کرده واکسنها نه تنها 
باعث ناتوانی بلکه باعث افزایش توان بدن افراد 
در مقابل ویروسها می شوند. واکسنها به سیستم 
دفاعی بدن کمک می کنند که ویروس را به عنوان 
یک مهاجم شناسایی کند. وقتی که سیستم ایمنی 
بداند چطور باید با یک بیماری مقابله کرد، اگر با 
فرم واقعی بیماری هم روبرو شود، می تواند از پس 

آن بر بیاید.
7- بقیه بزنند، ما نمی زنیم.

با این نگاه، راه بازگشت به زندگی مسدود می شود. 
ما با ویروسی طرف هستیم که قدرت همه گیری 
باالیی دارد و باید تعداد کافی از مردم این واکسن را 

تزریق کنند تا اثر بخشی داشته باشد.
8- واکسن باعث مرگ در سالهای آینده می شود.

بیشتر از 250 سال از کشف واکسن در جهان 
با  انسان  این سالها میلیونها  می گذرد. در طول 
واکسنهای کشف شده از بیماری و مرگ نجات 
پیدا کرده اند. کشور ما هم در سده اخیر یکی از 
کشورهای پیشرو در واکسیناسیون عمومی برای 
اطفال، سرخک،  فلج  مثل  بیماریهایی  با  مقابله 
حصبه، وبا و دیگر با بیماریها بوده است. جدای از 
این، به گفته سازمان جهانی بهداشت، واکسنها 
ساالنه جان 2 تا 3 میلیون نفر را در جهان نجات 

می دهند.

باورهایغلطدربارهواکسنکرونا

کندر در 
بارداری

بارداری ممکن  مصرف کندر در 

ذهنی  تواناییهای  کمی  است 

فرزند شما راباالببرد؛ اما از طرفی 

شود،  خورده  بیشتر  کمی  اگر 

می تواند به یک کودک بیش فعال 

منجرشود.

بی خطری  شده  ثابت  اقدامات   

برای افزایش هوش فرزند مفیدند؛ 

مانند:

- ورزش منظم روزانه

سالم  غذایی  مواد  خوردن   -

مثل میوه و سبزی تازه و گردو  و 

دانه های روغنی و پروتئین

- مصرف صحیح و منظم ویتامینها

و  ناسالم  غذاهای  از  اجتناب   -

حاوی نگهدارنده ها

- اجتناب ازدخانیات والکل

اگر کسی خواست کندر بخورد، 

باید بعد از 20 هفته  بارداری و 

حداکثر دو بار در هفته و حداکثر 

به اندازه عدس بخورد یا بجود.

ارزش غذایی 
تخم مرغ

اگر لبنیات نمی خورید، اینها را جایگزین کنید

ایران،  غذایی  راهنمای  هرم  در 
تخم مرغ در گروه گوشتها قرار دارد 
و ارزش غذایی یک عدد تخم مرغ 
معادل 30 گرم گوشت قرمز یا ماهی 

و یک چهارم ران مرغ متوسط است.
 روزانه توصیه می شود که یک تا دو 
واحد از گروه گوشتها خورده شود که 
با خوردن روزانه دو عدد تخم مرغ، 
را  این گروه  از  واحد  می توان یک 

تأمین کرد.
یک عدد تخم مرغ بزرگ )60 گرم( 
6.3 گرم پروتئین دارد که با خوردن 
یک عدد تخم مرغ در روز، حدود50 
موردنیاز  پروتئین  مقدار  درصد 
روزانه کودک سه ساله، 12 درصد 
و  نوجوان  دانش آموز  روزانه  نیاز 
9 درصد نیاز روزانه مادر در دوران 

بارداری و شیردهی تأمین می شود.
درشت  داشتن  بر  عالوه   تخم مرغ 
پروتئین،  نظیر  مغذی هایی 
چربی ها،  و  کربوهیدرات 
همچون  مهمی  ریزمغذی های 
ویتامینهای محلول چربی D، E، O و 
نیز مواد معدنی نظیر فسفر، آهن و 

روی دارد.

اسفناج: اسفناج حاوی کلسیم قابل  توجهی است 
که البته میزان آن بسته به نوع پخت متفاوت است.

آبپز کردن باعث می  شود که میزان کلسیم اسفناج 
گرم  هر 100  کلی  حالت  در  کند.  پیدا  کاهش 

اسفناج حاوی 140 میلی  گرم کلسیم است.
لوبیا سفید: سرشار از کلسیم، فیبر و پروتئین 
است و هر یک دوم فنجان از آن 96 میلی گرم 

کلسیم دارد.
دانه کنجد: در هر 1 اونس، حاوی 273 میلی گرم 
کلسیم است و مواد دیگری مانند مس و منگنز نیز 

همراه آن هستند.
سویا: این ماده  غذایی حاوی ایزوفالونی به نام 
کلسیم  نمی  دهد  اجازه  که  است  »دیادیزن« 

استخوانها از بین برود.
عدس: عدس یکی از منابع خوب کلسیم و آهن 

است.
پیاز  گرم   100 پیاز:  

میلی گرم   20
دارد.  کلسیم 

غذایی  ماده   این 
پرطرفدار دیورتیک 

)ادرارآور( است، باعث 
افزایش اشتها شده و عملکرد معده را تنظیم 

می کند.

برگ چغندر: این سبزی تیره رنگ غنی از کلسیم، 
ویتامین ث و آنتی اکسیدان است. کلسیم نقش 

مهمی در کاهش دردهای قبل از قاعدگی دارد.

بادام: این میان وعده مناسب در هر 1 اونس، 82 
میلی گرم کلسیم دارد.

کلم: نصف فنجان کلم 90 میلی گرم کلسیم دارد.
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بر اساس یک سرگذشت واقعی

فرشته ای در دام اعتیاد...
گفتگواز:فاطمهزردشتینیریزی

کارمندبودهوورزشکار...کسیکهوقتی

توپرادردستانشمیگرفتهیچوقت

فکرشرانمیکردیکروزدرداماعتیاد

گرفتارشود...

دنیا به باآبرو و فرهنگی خانوادهای در

که زندگیاش از کرد... رشد و آمد

میپرسممیگوید:

و خوب چیز همه دبیرستان دوران تا

شر و پرشور دختر رفت. پیش عادی

امانجیبیبودمکههمهچیزمبجابود.

آن کنار در و بودم مشغول ادارهای در

به میان این در میکردم. هم ورزش

ازدواج نمیکردم فکر که چیزی تنها

بود.نهاینکهخواستگارنداشتهباشم،نه!

تعدادشانکمهمنبود،امامنازازدواج

فراریبودموهمیشهمیگفتمهیچوقت

راکهدیدم، اماحمید ازدواجنمیکنم؛

زبانمبستهشد.نهشغلدرستوحسابی

داشت،نهظاهرآنچنانیامانمیدانمچرا

خاطر به شاید نه. بگویم نتوانستم من

مادرش و خواهر تمجیدهای و تعریف

بودکهمدامازخوبیهایحمیدگفتند

وگفتند...

برای و کردیم اعالم را مثبت جواب

حمید استهبان. رفتیم خون آزمایش

ماحتیشک و نیست معتاد بود گفته

برایآزمایشخون همنکردیمکهچرا

آنطور اما بعدها برویم. استهبان به باید

به را پدرش نمونه حمید فهمیدم که

آزمایش تا بود داده ارائه خودش جای

منفیبزند...

شبعقدمانچهشبیبود!برایخودم

حمید اصاًل اما بودم بافته رؤیا تا هزار

نبود.نهاینکهنبود،برایدودقیقهکنار

دستممینشستویکهونیمساعتغیب

کجا میپرسیدم او از چه هر میشد.

میرویجوابدرستوحسابینمیداد.

که نمیگنجید هم تخیالتم در حتی

غیب شیشه مصرف برای مدام حمید

آن از فهمیدم. بعدها را این و میشود

عروسشان با عمویش همانشب طرف

مهمانها جلوی وقتی و شد دعوایش

کرد فرو عروسش پای در را چاقویی

چه تا فهمیدم تازه و شد پا به بلوایی

با فرهنگی لحاظ از حمید خانواده حد

جلوی چقدر میداند خدا متفاوتند. ما

اقواممانخجالتکشیدیمومادرمکلی

گریهکردکهفرشتهدخترمرادستچه

خانوادهایسپردهام.

تمام خوبش و بد همه با عقد مراسم

شد.یکروزاماوقتیبهدعوتحمیدبه

خانهاشانرفتمواوخانهنبود،پیراهنش

در دست وقتی و بشویم تا برداشتم را

تریاک تکهای دیدن با کردم، جیبش

شوکهشدم.ازمادرشکهپرسیدمحاشا

حمید دوست برای حتمًا گفت و کرد

حرفها این اهل اصاًل حمید و است

که حمید اما چرا؟ نمیدانم نیست.

آمدحتیبهرویشهمنیاوردم.دوست

بیاعتمادی با زندگیامان اول نداشتم

شروعشود.شایدهممیخواستمخودم

رفتارهای اول تازه این اما بزنم راگول

که پدرم خانه به بود. حمید مشکوک

به ننشسته ساعت دو یکی میآمد،

من و میرفت داروهایش خوردن بهانه

که کنم قبول نمیخواستم همچنان

حمیدخمارمیشودومیرود.

شد. برگزار زود خیلی عروسی مراسم

درشبعروسیهماوضاعبهترازعقد

نبود.بعدازمراسمعروسیبهخانهپدرم

اما کنیم خداحافظی آنها با تا رفتیم

چشمتانروزبدنبیند.وقتیمنبهپسر

صمیمانه و آمد پیش که همسایهامان

تبریکگفت،لبخندزدموتشکرکردم،

او با حتمًا که کرد پا به بلوایی حمید

رابطهداشتهایومندرشبعروسیام

و میکردم گریه صبح چهار ساعت تا

قسممیخوردمکهچیزیبینمانبوده...

هرچندبعدهافهمیدمحتیتعصبیهم

درکارنبودهواینهااثراتمصرفشیشه

بوده.

برای حمید مواد مصرف کمکم

از جدا شد. علنی خانوادهام و من

موادکشیدنشامارفتارهایغیرطبیعیو

غیرقابل مواد، ازمصرف بعد ترسناکش

تحملبود.مدامبهمنشکداشتوبه

همینبهانههامیخواستمرابکشد.یک

باردرخوابمیخواستخفهامکند.یک

حالی در و کرد لخت را برقی بارسیم

بود، خودش دست آن طرف یک که

سمتدیگرشرادستمندادوگفت

اینزندگیارزشماندننداردبیاباهم

با بهمنتهمتزدکه بار بمیریم.یک

بنزین دارم. رابطه کفتربازشان همسایه

رویمریختومیخواستآتشمبزند.

خاطر به موادفروشها طرف آن از

بدحسابیاشبهاوموادنمیدادندوبرای

گرفتنموادمرابهدِرخانهموادفروشها

او برای التماس با من تا میفرستاد

وقتی بار یک هست یادم بگیرم. مواد

هرچهالتماسکردمونتوانستممواداز

موادفروشبگیرم،مراسوارموتورکردو

باغی کوچه که آنطرفتر کوچه چند

بود،آنقدرکتکمزدکهپایمورمکردو

افتادمگوشهخانه...

پنجششماهازازدواجمانگذشتهبود

ودیگرجانبهلبمرسیدهبود.آنروز

آن از بعد و موادمصرفکرد وقتی اما

بام بهمنتهمتبیوفاییزد،بهپشت

با و نیامد کوتاه اما حمید بردم. پناه

آجریکهدردستداشتافتاددنبالم.

ازدستش را میداندچطورخودم خدا

پدرم.همان رفتمخانه و خالصکردم

که مرا وضعیت و رسید داییام موقع

دید،دیگراجازهندادبهخانهبرگردمو

خیلیسریعکارهایطالقمراانجامداد

وطالقگرفتیم...

هنوز اما بود رفته زندگیام از حمید

با اما بود مسخره بود. او درگیر ذهنم

بود کرده حقم در که بدیهایی همه

همین خاطر به داشتم. دوستش هنوز

کلهاش و ماهسر دو یکی از بعد وقتی

پیداشدوخواستبااوبهخانهمادرش

برومدعوتشراردنکردم.

مادرمکهموضوعرافهمید،بلواییبهپا

کردامادرنهایتگفتفرشته،اگرهنوز

شرعی چیز همه باید داری دوستش

باشدوهمهمسئولیتهاباخودت...

قبولکردم.

بعدازتعهدهایهمهجانبهایکهحمید

دادرضایتدادمدوبارهزنششومواین

اولبدبختیهایدوبارهامبود...

حمید که حالی در کردیم. ازدواج

کماکان را این و داشت اعتیاد هنوز

میدانستم.آنروزحمیدداشتدرخانه

تا رسیدم. سر که میکرد مصرف مواد

آمدملببهگالیهبازکنم،لبخندیزد

وگفت:بهجایغرغربیایکدودبگیر.

از اینکه خاطر به شاید چرا؟ نمیدانم

همانکودکیدوستداشتمهمهچیزرا

تجربهکنم.باهمانتعارفاولنشستم

پایبساط.باهروئینشروعکردم.حس

آنلحظهمنقابلتوصیفنیست.اصاًل

هست یادم نبود. بند زمین روی پایم

باشگاه بروم میخواستم روز همان

احساس خودم در عجیبی انرژی و

میکردم.

زیر مواد مزه مصرف، بار یک همان با

دل آن از نتوانستم دیگر و رفت زبانم

دوباره که نکشید روز سه دو به بکنم.

نشستمپایموادوباحمیدموادمصرف

کردیم...

تا داشت ادامه صورت همین به اوضاع

اینکهوقتیبهخودمآمدمکهمعتادشده

بودمواینمنبودمکهزودترازحمید

پایموادمینشستم.

را موضوع خانوادهام و خواهر کمکم

فریاد، و داد کلی از بعد و فهمیدند

خواهرممرابردکهترکمبدهد،نهیک

برد. خانهاشان به مرا بار چندین بار؛

بهترین و برایمخرید را داروها بهترین

غذاهارابرایمپختامامنبهچهارروز

پیش میآمدم و میکردم فرار نکشیده

نو... از روزی نو از روز دوباره و حمید

کاًلهمهذهنمپرشدهبودازمواد...فقط

و برسانم مواد به را خودم میخواستم

مصرفکنم...

دید، اینگونه را اوضاع وقتی خواهرم

حال به مرا و نکرد اصراری دیگر

زندگیامان آن از بعد کرد. رها خودم

و نمیرفت سرکار حمید شد. سختتر

وسایل مواد، تهیه بخاطر بودیم مجبور

شرایط اصاًل بفروشیم. را زندگیامان

خوبینداشتیمودرهمینگیرودارمن

باردارشدم.دورانبارداریامامابهترین

فروش با بود. حمید با زندگیام دوران

روبهراه رفتهرفته مالیامان وضع مواد،

خوراکی از داشتم دوست چه هر شد.

گرفتهتاطالووسایلخانهو...حمید

آب میکرد سعی و میکرد مهیا برایم

تویدلمتکاننخورد...دردورانبارداری

منهمچنانبهمصرفادامهدادم.

به نرسیده،فرزنددوممهم بهدوسال

دو با وحمیدهمچنان من و آمد دنیا

بچهموادمیفروختیمودراعتیاددست

وپامیزدیموهرروزمصرفمانبیشتر

میشد...

آنروزحمیداصاًلحالشدستخودش

قرص و کشیده شیشه همزمان نبود.

میگشت بهانه دنبال مدام بود. خورده

شروع کوتاهی، بحث از بعد وقتی و

تا دو کرد، من کتکزدن و فحاشی به

بچهامرابرداشتموازخانهزدمبیرون.

در بچهها با ساعتی دو یکی بود. شب

خیابانهابیهدفچرخیدیمووقتیبه

خانهآمدیمازتعجبخشکمزد...خانه

به وسایل همه بود. شده جنگل شبیه

همریزبودوحمیدنبود.

بهمادرشوهرمکهگفتماوهمازحمید

دنبالش ساعتی چند نداشت. خبری

گشتیمتادرنهایتفهمیدیمپلیسمواد

مخدربهخانهریختهوحمیدومقداری

اینجا جالب برده. کالنتری به را مواد

که بود بد حالش آنقدر حمید که بود

رفتنش و مأموران حضور متوجه حتی

بهکالنترینشدهبودویکیدوروزبعد

کهحالشبهجاآمدموضوعرافهمید...

و برایحمید بریدند ششسالحبس

مصرف حمید که بود زندان همان در

متادونراشروعکردوپیشنهاددادمن

همآنراشروعکنم...

خیلی خیلی بود، سخت مواد ترک

توانسته حمید وقتی گفتم اما سخت،

چرامننتوانم؟آمدممطبدکترعلیزاده

وشروعکردمبهمصرفمتادون...

االنچندماهیمیشودمتادونمصرف

میکنم.حمیدزنداناستوبادوبچه

کوچکازلحاظمالیواقعًادرمضیقهام...

امیدوارمزندگیامروبهراهشود...

آشپزباشی

پای سیب
راضیهیزدینژاد/مدرسآشپزی

تخممرغ:3عدد)متوسطیادرشت(
شکر:110گرم/روغنمایع:60گرم

آرد:125گرم/عسل:20گرم
وانیل:یکچهارمقاشقچایخوری

بکینگپودر:نصفقاشقچایخوری
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سفیدهتخممرغراکمیبزنیدوشکررابهآناضافه
کنیدوباهمزنبزنیدتافرمبگیرد.

عسل،زردهتخممرغ،هلوروغنمایعراباچنگال

خوببههمبزنید.بعدموادرابهسفیدهاضافهکنید
وبالیَسکبهصورتدورانیبههمبزنید.

کردهاید، الک قباًل که را آردی و پودر بکینگ
راداخل بزنید.مواد آرامیهم به و کمکمریخته
قیفبریزید.درقالبمخصوصکپسولپایسیب
قالب هر کف مواد از قاشق دو یا یک و بگذارید
راگذاشته،دوقاشق بعدسیبودارچین بریزید.
دیگرخمیرپایسیببریزیدودرفر180درجه

بگذاریدتاخوببپزد.

بچه ها سالم
به کوشش سمیه نظری 

خرس  یک  روزگاری،  روزی 
کشاورز در مزرعه اش توی یک 
دره بزرگ زندگی می کرد. زمین 
او خیلی خوب نبود و هر سال فقط 
به اندازه غذای خودش محصول 

می داد. 
خورشید  تابستان،  سال  یک 
خوب  باران  و  خوب  درخشید 
خوبی  محصول  خرس  و  بارید 
آورد.  دست  به  مزرعه اش  از 
محصول را توی سه کیسه ریخت 

و در انبار گذاشت. 
نگاه  غذا  از  پر  کیسه  سه  به  او 
کرد و با خودش گفت:  »دو کیسه 
است.«  کافی  من  زمستان  برای 
فکر کرد با کیسه سوم چه کند. 
همینطور در فکر بود که ناگهان 
آورد.  یاد  به  را  مادرش  حرف 
سالها پیش مادرش به او گفته بود:  
»اگر هرچه که داری با دیگران 
قسمت کنی، خوشحال می شوی، 
خوشحالتر از اینکه آن را برای 
کسی  به  و  داری  نگه  خودت 

ندهی. «
خرس یاد برادرش که آن سوی 
با  و  افتاد  می کرد،  زندگی  دره 
خودش گفت: »من سه کیسه پر 
برای  اما دو کیسه  از غذا دارم، 
زمستانم کافی است. پس یکی از 
کیسه ها را برای برادر کوچکترم 

می برم.«
او آن شب با کیسه ای پر از غذا 
به طرف خانه برادرش راه افتاد. 

که  پلی  از  رفت،  پایین  دره  از 
از  گذشت.  بود  رودخانه  روی 
تپه ای باال رفت و به خانه برادرش 
رسید. بی سر و صدا به انبار خانه 
آنجا  را  کیسه  و  رفت  برادرش 
گذاشت و برگشت. نمی خواست 
فکر  ببیند،  چون  را  او  برادرش 
حتماً  کیسه  جای  به  می کرد، 

چیزی به او می دهد.
خرس  وقتی  روز  آن  فردای 
خانه اش  انبار  به  کشاورز 
باز  دید.  عجیبی  چیز  رفت 
تا  سه  غذایش  کیسه های  هم 
گفت:  »چطور  با خودش  بودند. 
ممکن است؟ من دیشب یکی از 
کیسه ها را برای برادرم بردم؛ اما 

باز هم سه کیسه غذا دارم!«
هم  باز  کرده.  اشتباه  کرد  فکر 
می توانم  »پس  گفت:  باخودش 
از کیسه ها را برای  دوباره یکی 

برادرم ببرم.«
بود.  تاریک  جا  همه  شد.  شب 
را روی  از غذا  پر  خرس کیسه 
دوشش گذاشت و به طرف پایین 
برادرش  به خانه  افتاد.  راه  دره 
که رسید بی سر و صدا کیسه را 
در انبار خانه گذاشت و برگشت. 
فردای آن روز باز هم چیز عجیبی 
دید. سه کیسه پر از غذا در انبار 
خانه اش بود. باورش نمی شد. این 
عجیب ترین اتفاقی بود که تا آن 
روز برای او افتاده بود. با خودش 
این  شاید  است!  گفت:  »عجیب 

کیسه جادویی است!«
او به کیسه ها نگه کرد و گفت: 
نباشد،  چه  و  باشد  جادو  »چه 
من  و  غذاست  از  پر   کیسه ای 
برادرم  برای  را  آن  می توانم 

ببرم.«
شب شد. آن شب ماه در آسمان 
روشن  جا  همه  و  می درخشید 
روی  را  کیسه  خرس  بود. 
دوشش گذاشت و راه افتاد. آن 
ماه  نور  زیر  می توانست  شب 
سایه اش را که جلوتر از خودش 

می رفت، ببیند. 
رسید،  که  رودخانه  روی  پل  به 
زیر نور ماه آن سوی پل یک نفر 
را دید. کسی که کیسه ای روی 
دوشش بود و به طرف او می آمد. 
آنها آمدند و آمدند و وسط پل 
به یکدیگر رسیدند. کسی که از 
آن سوی پل آمده بود با تعجب 

فریاد زد:  »برادر تو هستی؟«
خوشحالی  با  کشاورز  خرس 
فریاد زد:  »بله،  خودم هستم.« و 
نگاهی به کیسه ای که روی دوش 
برادرش بود، کرد و گفت: »پس 

تو بودی، جادو نبود.«
آنها همدیگر را بغل کردند و از 
اینکه فکر کرده بودند کیسه های 
است،  جادویی  غذایشان 

 خندیدند. 
ماه  نور  پل، زیر  روی  برادر  دو 
نشستند و ساعتها درباره گذشته 

صحبت کردند. 

کیسه جادویی 
خرس کشاورز

درسهای اخالقی
زادروز نورانی پیامبر رحمت حضرت محمد)ص( 

و امام صادق)ع( فرخنده باد

نشانه هایی از سنت پیامبر
حجتاالسالمدکترحسینسروش/امامجماعتحسینیهثاراله

این اسالمی جوامع آسیبهای از یکی

استکهالگویرفتاریپیامبر)ص(وسایر

پیشوایاندینیدراینجوامعکمرنگشده

است.براینمونهازنامپیامبر)ص(وائمه

اطهار)ع(تنهادرنامگذاریفرزنداناستفاده

میشود.اماسیرهوعملاینانواِرالهِی

هدایت،کمترموردتوجهآحادمسلمین

است.درحالیکهقرآن،وجودبابرکت

ختمیمرتبترابهعنواناسوهوالگوی

»مسلمًا میکند. معرفی انسانها عملی

برایشمادرزندگیرسولخداسرمشق

نیکوییبود،برایآنهاکهامیدبهرحمت

خداوروزرستاخیزدارندوخدارابسیاریاد

میکنند.«)احزاب،21(.

بانگاهبهقرآنمتوجهخواهیمشدکهیکی

ازوظایفمسلمانانبهرهگیریوتأسیبه

سیرهعملیرسولگرامیاسالماست.از

همینروامیرالمؤمنین)ع(نیزبهالگوگیری

ازپیامبراسالمدعوتوسفارشنموده

است.»بهپیامبرپاکتروپاکیزهترت-که

درودخدابراووآلشباد-اقتداکن،که

وجودشبراىهرکهبخواهدبهاواقتدا

کندسرمشقاست،وبراىآنکهتسّلی

جویددرزندگیبهآنحضرتتسّلیاست،

ومحبوبترینبندگاننزدخداکسیاست

کهبهپیامبراقتداکندوقدمجاىقدماو

بگذارد.«)نهجالبالغه،خطبه160(

میشود مالحظه که همانطور

امیرالمؤمنین)ع(محبوبترینبندگاندرنزد

خداراکسیمیداندکهدرزندگیخودبه

قدریازنبیمکّرماسالم)ص(الگوبگیردکه

گوییقدمدرجایپایمبارکاومیگذارد.

یکیازمهمترینمسائلیکهدرآنتأسی

بهپیامبر)ص(ضرورتدارد،کسبورعایت

فضایلاخالقیاست.دراهمیتآنهمین

بسکهپیامبرگرامیاسالم)ص(مهمترین

هدفبعثتخودرااتماممکارماخالقی

میداند.)بحاراالنوار،ج16،ص210(

ازجملهاخالقنابپیامبر)ص(کهشایسته

تبعیتوتأسیاست،مهربانیومحبت

ایشاننسبتبهدیگراناست.قرآنبیان

میکندکهایشانازسردلسوزیوشفقت،

برایهدایتمردمبهطریقرستگاریچه

خوندلهاخوردهاست.»بهرنجافتادنتان

براوگرانودشواراست،بهشمادلبسته

استوبهمؤمناندلسوزومهربان.«)توبه،

)128

بههمیندلیلاعالممیکندکههرکسبه

پیامبررحمتتأسیجویدبایدبامؤمنین

رفتاریتوأمبامهربانیورحمتداشته

باشد.»محّمدفرستادهخداستوکسانی

کهبااویندبرکافرانسرسختودرمیان

خودمهربانند.«)فتح،29(

مطالعهرفتاروسیرهومنشپیامبر)ص(به

مانشانمیدهدکهرحمتومحبتاو

بهنحویوسیعوبیپایانبودهاستکه

عماًلبهدوستانوپیروانخوددرسطحی

را بسیاروسیع،درساحسانومحبت

ایشاندرحدیثیگوهربار  میآموخت.

مهربانیبامردمرانشانهنیمیازعقلو

ُدإَِلیالنَّاِس خردمعرفیمیکند.«التََّودُّ

ِنْصُفاْلَعْقِل/مهربانیبامردم،نیمیاز

خردمندىاست«)کافی،ج2،ص643(

بنابراینشایستهاستکهشخصمسلمان

باپیرویازالگویبیبدیلخلقتوبا

بهرهگیریازکالموسیرهشایستهترین

بندهخدا،باهمنوعانخودرفتاریتوأمبا

مهربانیومحبتپیشهکندتابدینوسیله

خودنیزمحبوبخداوندشود.

7
یکشنبه 2 آبان 1400کافه ادبیات / شهر هرت

 24    اکتبر 2021 
شماره  356

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

بهکوششفاطمهزردشتینیریزیکافه ادبیات

برگی از تاریخ

بهرغماینهمهنزدیکیباآمریکا،
گاهیاختالفهاوبرخوردهایینیز
میانایرانوآمریکاپیشمیآمدکه
بیشتربهعلتسیاستنفتیایران

بود.
بارشاه بودکههر سالیاندرازی
انگلستان و آمریکا دولتهای از
نفتی شرکتهای به میخواست
نفت برداشت کنند توصیه خود
ایرانراافزایشدهند،آنهایادآور
کار در مداخله حق که میشدند
خصوصی شرکتهای سیاست و
راندارند.ولیهنگامیکهایرانبا
قراردادهای شکل تغییر به توجه
نفتیدردیگرکشورهاینفتخیز
خاورمیانهتصمیمگرفتبهقرارداد
کنسرسیومکهبعدازکودتای28
اَمرداد1332بستهشدهبودپایان
دهدوبهرهبرداریازمنابعجنوبرا
خودبهعهدهگیرد،ناگهاننیکسون
در19ژانویه19۷3طینامهایاز
شاهخواستکهدستبههیچاقدام
یکجانبهاینزندتااوفرصتییابد
موضوعرابررسیکندویادآورشد
که»هراقدامیکجانبهایکهمنافع
نکند، تأمین را طرف دو مشروع
بههدفهایی نسبت عواقبیجدی
کهمشترکًادنبالمیکنیمخواهد

داشت…«.
شاهدرپاسخمحتاطانهودرضمن
محکمخودبهرئیسجمهورآمریکا
فهماندکهبهدیرانداختناینکار
بههیچروشدنینیستوبهَعَلم
میگوید»فرداسفیرآمریکارابخواه

نزدیکی روابط نوع اینچه بگو و
استکهبراثرشکایتیکشرکت
بخورد؟ هم به است ممکن نفتی
مگرشمانمیگفتیدمانمیتوانیم
بهشرکتهاینفتیتوصیهایکنیم،
حرف به و دارند استقالل چون
و گله اظهار نمیدهند؟ گوش ما
تأسفبکنازاینکهنیکسونچنین
مطلبیرابهمننوشتهاست،منتها
ازطرفخودتبگو...مرِدِکهبهمن
مینویسدکهدرحفظمنافعکشور
خودتدستنگهدارتامنبگویمچه
کاربکنی!واگرنکردیروابطمابه
هممیخورد.میخواهمصدسال
سیاهاینروابطنباشد...«)یادداشت

30دی1351(.
دوسالپسازآننیزجرالدفورد،
جانشیننیکسون،شاهراازتالش
برحذر نفت قیمت افزایش برای
9 تاریخ به نامهای طی و داشت
سپتامبر19۷5هشداردادکهچنین
آمریکا مردم است ممکن اقدامی
نزدیکیکهدر رادربارههمکاری
چندینزمینهروابطدوجانبهفعاالنه
هستیم، آن گسترش خواستار
سختبهتردیدبیندازد...«دراین
میانشاهدرصحنهسیاستجهانی
این از و کرده پیدا بیشتری وزن
گذشتهدندانهایفوردراهمشمرده
بودومیدانستدربرابراینیکی
نیازیبهنرمزبانیومالحظهکاری
نیستودرپاسخخودیادآورشد،
»...مننیزبررابطهویژهمیاندو
آن برای و مینهم ارج کشورمان

ارزشبسیارقائلم،ولیآنچنانکه
خوب جمهور! رئیس آقای خود،
سود به تنها رابطه این آگاهید،
ایراننیستوهردوکشورمتقاباًلو
یکسانازآنبهرهمندمیشوند.اگر
مابادفاعازمنافعمشروعخودمردم
آمریکاراسختبهتردیداندازیم،با
تأسففراوانبهایننتیجهمیرسیم
کهحقایقبهمردمکشورشماعرضه

نشدهاست...«
باهمهایناحوالوباآنکهآمریکاو
دیگرکشورهایغربیخودوایرانرا
بیشازپیششریکراهوبهاصطالح
عضویکباشگاهمیدانستند،شاه
هرگزدربرابراینان،خوداستواری
وآرامشخاطرنداشتوبهقدرت
که قدرتی یا - خود راستین
کشورهایدیگردراومیپنداشتند
-پینبرد.دربهار1348شاهپس
ازسفریبهآمریکا،درراهبازگشت
در که آمریکا سفیر از لندن به
با کرد دعوت بود هواپیما همان
اووَعلمشامبخوردواینگفتگوبه
میانآمدکهدرصورتدرگذشت
اووضعایرانچهخواهدشد.سفیر
میگویدکهیکیدوسالوضعبه
همینمنوالخواهدماندولیشاید
بعدهرجومرجشود.شاهبیآنکه
بهرویخودبیاوردازگفتهسفیر
ناراحتمیگرددوروزبعدازَعلم
میپرسد...»آیاآمریکاییاننقشهای
دارندکهبهاینصورتازذهنسفیر
9 )یادداشت میکند؟« تراوش

فروردین1348(.

یکبارنیزکهَعلمیادآورشدبهنظراو
میانآمریکاوشورویدربارهمسائل
خاورمیانهتوافقهاییشدهاست،شاه
ناگهانمیگوید».....ایکاشتوافق
آنهافقطدرموردنفتومعامالت
را ما احیانًا ]مبادا[ باشد. تجارتی
باشند...« گذاشته معامله به هم

)یادداشت۷مرداد1351(.
هنگامیکهکارتراعالمکردکهبه
همچنین و ناتو عضو کشورهای
اسرائیل،استرالیا،نیوزیلندوچند
کشوردیگربدونقیدوشرطاسلحه
را ایران نام ولی فروخت خواهد
دراینفهرستنیاورد،بازهمشاه
اهمیت »یعنی میگوید َعَلم به
آمریکا برای ایران سوقالجیشی
ازنیوزیلندهمکمتراست؟شاید
آمریکاوشورویعماًلمیخواهند
دنیارابینیکدیگرتقسیمکنند.«

)یادداشت2خرداد1356(.
به نسبت را بدگمانی همین شاه
انگلیسیهاداشتوباآنکهخودبه
امپراتوری چگونه میدید چشم
انگلستانفروپاشیدهواینکشور
تبدیلبهقدرتدرجهدوییشده
است،بازهمبسیاریازرویدادهای
خاورمیانهورفتارضدایرانیبرخیاز
کشورهایعربی،بهویژهعراقرازیر

سرانگلستانمیدانست.
ادامهدارد

برگرفته جستارگونه ای از:
)1393( علینقی عالیخانی،
یادداشتهایَعَلم،جلداول،تهران:

کتابسرا،صص94تا96

سالهای واپسین حکومت شاهنشاهی

ترس شاه از معامله آمریکا و شوروی بر سر ایران
بخشپانزدهم

خاطره ای از 66 سال پیش

نهر  خروشان شادابخت
نزدیک آرامگاه خواجه احمد انصاری

سیدضیاءاللهطغرایی

خاطرهایدارممربوطبهسال1334خورشیدی.
آنزمانمن5سالهبودم.دریکیازروزهامعصومه
خانمفاتحازخانوادهما)طغرایی(دعوتکردتابهباغ
نجفآبادبرویم.مرحومپدرمسیدحسینتدارک
سفررادیدوروزجمعهایعازمباغنجفآباددر

نزدیکیآرامگاهخواجهاحمدانصاریشدیم.
فاتحودختر امیرحسینخان فاتحهمسر خانم
مسعودالدولهبودو5فرزندداشت:هوشنگخان،
مسعودخان،جهانگیرخان)شهردارنیریزدرزمان
قبلازانقالبسال5۷(،فاطمهومریم)همسرعلی

محمدایزدیوزیرکشاورزیدولتبازرگان(.
مادری و )طغرایی( پدری خاندان با فاتح خانم
)سلیمی(مارفتوآمدخانواگیداشتوهرازگاهی

مارابهباغاتخوددعوتمیکرد.
ایشانعالوهبرباغنجفآباد،باغهایدیگریازجمله
سروی)مکانکنونیادارهداراییوپارکینگروبروی
بانکتجارت(وباغاتیدرقطرویهداشتندکههنوزدر

قطرویهدرتصرفنوههایخانوادهمیباشد.
اینترنشنال باری بایککامیون ما و بود جمعه
یشمیرنگمتعلقبهمرحومحاجمحموداطمینان
بهرانندگیآقایاحمددهقانعازمشدیم.شایددر
نیریزآنزمانفقطچهارکامیونوجودداشتو
ماچونخانوادهپرجمعیتیبودیموبنابهدوستی
ازاینکامیوناستفاده بامرحوماطمینان پدرم

میکردیم.
صبحزودهمراهخانوادهمتشکلازپدر،مادر،عمهها
وحدود6تا۷کودک4تا۷سالهعازمنجفآباد
درمجاورتآرامگاهخواجهاحمدانصاریشدیم.
نجفآبادباغیوسیعبادرختانپرازمیوه)انگور-
سیب-به-گالبی-بادامودرختانزینتی(بودکه

واقعًازیباییخاصیداشت.
درورودیباغیکاسطبلاسبوجودداشت.در
طبقهدومساختمانخانمفاتحدراتاقباالمشرف
بهباغمنتظرمابود.دراینسفربیبی)مادرپدرم(
فرهنگ بنیانگذار طغرایی محمد مرحوم همسر
مؤید کوچک نام به داراب و استهبان نیریز،
)طغرایی(نیزهمراهمابود.ایشاننوهحاجمیرزا
محمدباقراصطهباناتیمشهوربهسلطانالواعظین

)پسرخالهمیرزایشیرازی(بودند.
گرد بالشهای اتاق اطراف در فاتح خانم سرکار
و خود برای پوست تخت زیرانداز با )مخده(

مادربزرگآمادهکردهبود.
بعدهامرحومپدرمافرادحاضردرمهمانیرابرایم
معرفیکردازجمله:هوشنگخانفاتحوآذرخانم

همسرشانوآقایایزدیدامادخانوادهفاتح.
اینباغباآبقناتیپرآبسیرابمیشد.

تاآنجاکهبهیاددارماطرافباغمزارعجو،گندم،
تخمآفتابگردان،هندوانهوطالبیبود.

درکناروحتیداخلآرامگاهخواجهاحمدانصاری
نهرآبیجریانداشتکههمانآبقناتشادابخت

بودوازنیریزبهآنجاهدایتمیشد.
ُسرُسرومعروفخواجهاحمدانصاریکهدرتپه
کوهینزدیکخواجهاحمدقرارداشتوهنوزهم

وجوددارد،محلیبودبرایبازیبچهها.
یادمهستکهآنروزمابچههابعدازبازیوُسرُسرو

خوردن،نزدیکیهایظهرمیخواستیمدرجویآب
نجفآبادآبتنیکنیمکهمرحوممادرمانعشدو
گفت:اگرواردآبشدیدفشارآببهقدریاستکه

ممکناستشماراهمراهخودببرد.
همیننشانمیدهدکهآنزمانآبشادابختتا

کجاهامیرفتهوچقدرحجمداشته.
افسوس میآورم یاد به را روزها آن که اکنون
میخورمکهچراآنآبهادیگرجریاننداردواثریاز
باغنجفآبادوزمینهایسرسبزآنجانیستومنطقه

خشکوبرهوتوخالیازسکنهشده.
آنزمانآبقناتهایشادابخت،برنجزار،وکتونبه
زمینهایزراعیخواجهاحمدانصاریوروستاهای

نصیرآبادوحیدرآبادمیرسید.
آببهحدیزیادبودکهازقلعهحاجحسین)مکان
کنونیدرمانگاهولیعصرروبرویفرمانداری(تا
نصیرآبادهمهزمینهازیرکشتبودوباهمینآبها
تغذیهمیشدومحصوالتیچونهندوانه،طالبی،
کلم،تخمآفتابگردان،انواعسبزی،کاهووحبوبات
ومصرف توزیع استان و درشهرستان و تولید،
تقریبٌا ما اینوضع با که میتوانگفت میشد.

خودکفابودیم.
یادآوریایننکتههمالزماستکهاولینمدرسه
ابتداییدرنصیرآبادتوسطآقایعلیمحمدایزدی
)دامادفاتح(درطبقهدومقلعهروستاینصیرآبادکه
درنزدیکیهمینباغنجفآبادقرارداشتافتتاح
شدواولینآموزگارآنآقایحاجمنصورخلقاله

بود.
لعلیازکانمروتبرنیامدسالهاست

تابشخورشیدوسعیبادوبارانراچهشد
شهِریارانبودوخاِکمهربانانایندیار

مهربانیکیسرآمدشهریارانراچهشد

زنده یاد خانم معصومه فاتح- همسر معاون الدیوان

زنده یاد کوچک مؤید )طغرایی(  
همسر مرحوم محمد طغرایی )مدیر(

ویژهطنزنیریزانفارس

سالششم/شماره:2۷6
قیمت: 2 قرون

لنگلنگانمیروممنباخِرخودشاِدشاد
میزنمهیحرفحقرا،هرچهبادا،هرچهباد

ماجراهایمنوبیبی
بی بی تاتوهای امروز با 

خالکوبیای دیروز  فرق داره ها
بیبیدستشرااززیرچانهاشبرداشت

وگفت:
-ینیاقدحوَصلمسررفتهکهنگوگالب...

-هووووم...
-هومومرض...ایچهوضِعجوابدادنه؟

-بلهبیبی،ببخشید...حاالکاریازدست
منبرمیاد؟

-تو؟نع،توچهکاریاَدُستبرمیا؟کچل
خوُدش، سر میزد داشت َدووی اگه
تواگهکاریاَدُستمیَیدبریخوُدت

میکردی.
دوبارهساکتشدمکهگفت:

-میگمگالب...
-بلهبیبی؟

-چطورهاَُهنراماستفادهکنم،َییکاری
شغلیبریخوُدمدسوپاکنم...

-نگاهشکردم.
-شغل؟آخهشماچههنریداریبیبی؟

بیبیلگدیبهپهلویمزد...
-َایخداوُرتدرهبهحقعلی...چههنری
دریومرضضضض...ینیچیچیچه
هنریدری؟ِمخیبیگیمنهیچهنری
ندرم؟اگهمنهنرندرمحتمًاننتدره...
اوموِقیکهمنقالیمیبافتماَاینجاتا

اونجا،توکجابودی؟ها؟
-بیبیببخشیدغلطکردمواالمنظورم

ایننبود...
حرف که میکنی بیخود اصن تو -

میزنی.
کنین؟ چکار میخواین بیبی االن -

منظورتوناینهکهفرشبافییادبدین؟
بیبیِمّنومنیکرد...

فرشبافیُخوَنه،ولیشایدبتونمتاتوکار
کنم!

-تاتو؟تاتوبیبی؟مگهشماتاتوبلدی
بیبی؟بعدشممننمیدونماینشغل

قانونیهسیانه.
-کیماخابفمهدختر؟االنعینَشرشده

تاتوکار!چهپولیامتوشه!
-بیبیآخهمگهشمابلدی؟

-هانپهبلدنیستم؟دختراوضربدری
کهروچونهیننهیعباسدخترخالمه
خیالکردیکارکیه؟پنجاهسالپیش

منبرشزدم...
-ولیبیبیتاتوهایامروزباخالکوبیای

دیروزفرقدارهها...
-دَیمایدختروآِیییأسخون،دختر
چهفرقیدره؟توفقطَییمشتریبری

منپیداکنتادسکاِرمنهبینی...
*****

بهنوشطرحراگذاشتجلویبیبیو
گفت:

-ایناهابیبی،میخواماینپروانهروکار
کنم،رومچپام...

بیبیچپچپنگاهشکرد...
-جاقطیهحاال؟بعُدشمایچیچیه؟َیی
قلبتیرخورِدی،َییسلطانغممادری،

َییچی...ایَپرَپروچیچیه؟
-نهبیبیجون.منهمینودوسدارم...

بیبیبادیتویخودشانداختونگاهی
بهمنکرد...

-گالبتواَاتاقبرودر...
-واچرابیبی؟مگهمنچکارتوندارم؟

-هیکهکاریندریمیگماَاتاقبرونِه
دلآشوبه مینم ِر تو قیاِفی من اصن

میگیرم،تمرُکُزممیریزههم!
چیزینگفتموازاتاقرفتمبیرون...

یکساعتیطولکشیدوبیتابانهمنتظر
بودمهنردستبیبیراببینمکهناگهان

بافریادبهنوشازجاپریدم...
بهنوشگریهمیکردودادمیزد...

رفتمتویاتاق...
داد چرا چیه؟ بهنوش؟ شده چی -

میزنی؟
اشارهکردبهمچپایش...

-بیاگالب،بیاخودتببینبیبیچی
این خدایی آخه پام؟ رو کرده تاتو

پروانهاسیاوزغ؟
انداختم، بهنوش پای مچ به نگاهی
طرحش شبیه اصاًل میگفت، راست

نبود...
نگاهیبهبیبیکردم...

-بیبی؟اینچیهآخه؟مگهشمانگفتی
بلدی؟

بهنوشباعصبانیتکیفشرابرداشتو
بهسمتدرروانهشدکهبیبیصدایش

زد....
-اوووویکجاخانمخانما؟میشه350

تومن!

گالبتون

ماجراهایتبعهموجاز
موحاَصره آبی و خاکی

بعضیوقتهاُولسوالیَنیریزبیچارهراکه
َنظارهَمیکونم،یاددرهپنجشیرَمیافتم.

پهناَبهاش رودخاَنه آب شرق، طرف از
بیاستهبانودارابرواناست.ازغرب
همآبرودُکررابیرویبختگانَنگون
بختشَبستهاند.خدارحماینُولسوالی

کوندبااینبیآبی.
و َمیبرند یغما بی هم را معدنهایش

چیزیعایدمردمانشَنمیشود.
زمینهمدراینولسوالیُدّرنایاباست
واگریافتشود،کسیتوانخریدندارد.
حتیَشنیدهکردهامَنیریزدرموحاَصره
و است تفصیلی نام بی طرحی َیک
َنمیتوانندچیزیبیآنَاضافهکونند.من
کهسردرَنمیآورم،وندانمَچرااینَوالیت

ُولسوالیهایخودشرابیموحاَصرهدر
َمیآورد.

ازاینکهگوذرکونیم،موِترها)ماشینها(
همدرموحاَصرهَسَرکهای)خیابانهای(
تنگوباریکاند.جاهاییهمکهَسَرکها
َجوگیرخان بولوار َمیشود است، گشاد
وموِترهاجانخودودیگرانراگرفته

َمیکونند.
مردمَوالیتهمدرموحاَصرهاقتصادیاند
وَنمیتانندگردویدانهای2َهزارتومانی
وبرنجکیلویی45َهزارتومانیخریَده

کونند.
منکهدیگراینوضعیتراتحملکرده

نجیبَنمیتانم.

این کاریکاتور تاریخ انقضا ندارد!

ُرتبه اول در 
زمین و آسمان
علییگانهدامتبرکاته

بودروزیخودروییدراینجهان
نامنیکشرابدانیبیگمان

ازقضایکروزاندراصفهان
یکموتورچرخیددورشبیامان

باغروریگفتسیکلت:ایژیان
ازچهُغرُغرمیکنیدرهرمکان

سوختمصرفمیکنیبیشازموتور
سرعتتکمتربودازُاشُتران

َلنگَلنگانمیرویدرهرطرف
حوصلهَسرمیَبریازاینوآن

یکنفرمیگفتازقولکسی
کردهایبیآبرویشهرزمان

سرعتمنرانِگرچونمیروم
میزنمتکچرخهمچونآهوان

چابکمچونسرعتمعالیبود
همچنانتیریکهآیدازکمان

باتٔاملگفتآنپاکیزهخو
بیشازاینچیزیاگرداریبگو

مناگرآهستهرفتمهرطرف
میکنممنمشکالتیبرطرف

ِفیالمثلچندیننفرراجابهجا
مینمایمبهراِرضایخدا

گرچهمنازتوشتابمکمتراست
سرنشینمدرسفرراحتتراست

چونزنیتکچرخباشیُپرخطر
نزددانایاننباشداینهنر

منبخاریدارمازنوعیخفن
درشتاگرماستاینکابینمن

نسلمنازسیتروئنداردنشان
منعمویزانتیاهستمبدان

شیرنرباشمهمیشهدرخروش
خونمازتبعیضمیآیدبهجوش

هرمسافربردهامدرهرمکان
ازخروشمگفتهاسممراژیان

نرمترباشمِزکّلخودروان
آپشنهایفراوانهمزمان

ازفرانسهآمدمباصدشکوه
پنجَتنرامیبرمباالیکوه

اینبدانازروزاولتاکنون
هیچجاییمننگشتمواژگون

پسُبَودامنیتمندرجهان
ُرتبهاّولدرزمینوآسمان

حیفنسلممنقرضشداینزمان
بعدازاینآیمفقطدرخوابتان

شعردونی

کاریکاتوریازمجلهمعروفگلآقاکهدرآن،مرحومحسنحبیبینماددولتبود
وشاغالمنشانملت/کاریکاتوریست:احمدعربانی
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                 @ neyrizan.fars

بر اساس یک سرگذشت واقعی

فرشته ای در دام اعتیاد...
گفتگواز:فاطمهزردشتینیریزی

کارمندبودهوورزشکار...کسیکهوقتی

توپرادردستانشمیگرفتهیچوقت

فکرشرانمیکردیکروزدرداماعتیاد

گرفتارشود...

دنیا به باآبرو و فرهنگی خانوادهای در

که زندگیاش از کرد... رشد و آمد

میپرسممیگوید:

و خوب چیز همه دبیرستان دوران تا

شر و پرشور دختر رفت. پیش عادی

امانجیبیبودمکههمهچیزمبجابود.

آن کنار در و بودم مشغول ادارهای در

به میان این در میکردم. هم ورزش

ازدواج نمیکردم فکر که چیزی تنها

بود.نهاینکهخواستگارنداشتهباشم،نه!

تعدادشانکمهمنبود،امامنازازدواج

فراریبودموهمیشهمیگفتمهیچوقت

راکهدیدم، اماحمید ازدواجنمیکنم؛

زبانمبستهشد.نهشغلدرستوحسابی

داشت،نهظاهرآنچنانیامانمیدانمچرا

خاطر به شاید نه. بگویم نتوانستم من

مادرش و خواهر تمجیدهای و تعریف

بودکهمدامازخوبیهایحمیدگفتند

وگفتند...

برای و کردیم اعالم را مثبت جواب

حمید استهبان. رفتیم خون آزمایش

ماحتیشک و نیست معتاد بود گفته

برایآزمایشخون همنکردیمکهچرا

آنطور اما بعدها برویم. استهبان به باید

به را پدرش نمونه حمید فهمیدم که

آزمایش تا بود داده ارائه خودش جای

منفیبزند...

شبعقدمانچهشبیبود!برایخودم

حمید اصاًل اما بودم بافته رؤیا تا هزار

نبود.نهاینکهنبود،برایدودقیقهکنار

دستممینشستویکهونیمساعتغیب

کجا میپرسیدم او از چه هر میشد.

میرویجوابدرستوحسابینمیداد.

که نمیگنجید هم تخیالتم در حتی

غیب شیشه مصرف برای مدام حمید

آن از فهمیدم. بعدها را این و میشود

عروسشان با عمویش همانشب طرف

مهمانها جلوی وقتی و شد دعوایش

کرد فرو عروسش پای در را چاقویی

چه تا فهمیدم تازه و شد پا به بلوایی

با فرهنگی لحاظ از حمید خانواده حد

جلوی چقدر میداند خدا متفاوتند. ما

اقواممانخجالتکشیدیمومادرمکلی

گریهکردکهفرشتهدخترمرادستچه

خانوادهایسپردهام.

تمام خوبش و بد همه با عقد مراسم

شد.یکروزاماوقتیبهدعوتحمیدبه

خانهاشانرفتمواوخانهنبود،پیراهنش

در دست وقتی و بشویم تا برداشتم را

تریاک تکهای دیدن با کردم، جیبش

شوکهشدم.ازمادرشکهپرسیدمحاشا

حمید دوست برای حتمًا گفت و کرد

حرفها این اهل اصاًل حمید و است

که حمید اما چرا؟ نمیدانم نیست.

آمدحتیبهرویشهمنیاوردم.دوست

بیاعتمادی با زندگیامان اول نداشتم

شروعشود.شایدهممیخواستمخودم

رفتارهای اول تازه این اما بزنم راگول

که پدرم خانه به بود. حمید مشکوک

به ننشسته ساعت دو یکی میآمد،

من و میرفت داروهایش خوردن بهانه

که کنم قبول نمیخواستم همچنان

حمیدخمارمیشودومیرود.

شد. برگزار زود خیلی عروسی مراسم

درشبعروسیهماوضاعبهترازعقد

نبود.بعدازمراسمعروسیبهخانهپدرم

اما کنیم خداحافظی آنها با تا رفتیم

چشمتانروزبدنبیند.وقتیمنبهپسر

صمیمانه و آمد پیش که همسایهامان

تبریکگفت،لبخندزدموتشکرکردم،

او با حتمًا که کرد پا به بلوایی حمید

رابطهداشتهایومندرشبعروسیام

و میکردم گریه صبح چهار ساعت تا

قسممیخوردمکهچیزیبینمانبوده...

هرچندبعدهافهمیدمحتیتعصبیهم

درکارنبودهواینهااثراتمصرفشیشه

بوده.

برای حمید مواد مصرف کمکم

از جدا شد. علنی خانوادهام و من

موادکشیدنشامارفتارهایغیرطبیعیو

غیرقابل مواد، ازمصرف بعد ترسناکش

تحملبود.مدامبهمنشکداشتوبه

همینبهانههامیخواستمرابکشد.یک

باردرخوابمیخواستخفهامکند.یک

حالی در و کرد لخت را برقی بارسیم

بود، خودش دست آن طرف یک که

سمتدیگرشرادستمندادوگفت

اینزندگیارزشماندننداردبیاباهم

با بهمنتهمتزدکه بار بمیریم.یک

بنزین دارم. رابطه کفتربازشان همسایه

رویمریختومیخواستآتشمبزند.

خاطر به موادفروشها طرف آن از

بدحسابیاشبهاوموادنمیدادندوبرای

گرفتنموادمرابهدِرخانهموادفروشها

او برای التماس با من تا میفرستاد

وقتی بار یک هست یادم بگیرم. مواد

هرچهالتماسکردمونتوانستممواداز

موادفروشبگیرم،مراسوارموتورکردو

باغی کوچه که آنطرفتر کوچه چند

بود،آنقدرکتکمزدکهپایمورمکردو

افتادمگوشهخانه...

پنجششماهازازدواجمانگذشتهبود

ودیگرجانبهلبمرسیدهبود.آنروز

آن از بعد و موادمصرفکرد وقتی اما

بام بهمنتهمتبیوفاییزد،بهپشت

با و نیامد کوتاه اما حمید بردم. پناه

آجریکهدردستداشتافتاددنبالم.

ازدستش را میداندچطورخودم خدا

پدرم.همان رفتمخانه و خالصکردم

که مرا وضعیت و رسید داییام موقع

دید،دیگراجازهندادبهخانهبرگردمو

خیلیسریعکارهایطالقمراانجامداد

وطالقگرفتیم...

هنوز اما بود رفته زندگیام از حمید

با اما بود مسخره بود. او درگیر ذهنم

بود کرده حقم در که بدیهایی همه

همین خاطر به داشتم. دوستش هنوز

کلهاش و ماهسر دو یکی از بعد وقتی

پیداشدوخواستبااوبهخانهمادرش

برومدعوتشراردنکردم.

مادرمکهموضوعرافهمید،بلواییبهپا

کردامادرنهایتگفتفرشته،اگرهنوز

شرعی چیز همه باید داری دوستش

باشدوهمهمسئولیتهاباخودت...

قبولکردم.

بعدازتعهدهایهمهجانبهایکهحمید

دادرضایتدادمدوبارهزنششومواین

اولبدبختیهایدوبارهامبود...

حمید که حالی در کردیم. ازدواج

کماکان را این و داشت اعتیاد هنوز

میدانستم.آنروزحمیدداشتدرخانه

تا رسیدم. سر که میکرد مصرف مواد

آمدملببهگالیهبازکنم،لبخندیزد

وگفت:بهجایغرغربیایکدودبگیر.

از اینکه خاطر به شاید چرا؟ نمیدانم

همانکودکیدوستداشتمهمهچیزرا

تجربهکنم.باهمانتعارفاولنشستم

پایبساط.باهروئینشروعکردم.حس

آنلحظهمنقابلتوصیفنیست.اصاًل

هست یادم نبود. بند زمین روی پایم

باشگاه بروم میخواستم روز همان

احساس خودم در عجیبی انرژی و

میکردم.

زیر مواد مزه مصرف، بار یک همان با

دل آن از نتوانستم دیگر و رفت زبانم

دوباره که نکشید روز سه دو به بکنم.

نشستمپایموادوباحمیدموادمصرف

کردیم...

تا داشت ادامه صورت همین به اوضاع

اینکهوقتیبهخودمآمدمکهمعتادشده

بودمواینمنبودمکهزودترازحمید

پایموادمینشستم.

را موضوع خانوادهام و خواهر کمکم

فریاد، و داد کلی از بعد و فهمیدند

خواهرممرابردکهترکمبدهد،نهیک

برد. خانهاشان به مرا بار چندین بار؛

بهترین و برایمخرید را داروها بهترین

غذاهارابرایمپختامامنبهچهارروز

پیش میآمدم و میکردم فرار نکشیده

نو... از روزی نو از روز دوباره و حمید

کاًلهمهذهنمپرشدهبودازمواد...فقط

و برسانم مواد به را خودم میخواستم

مصرفکنم...

دید، اینگونه را اوضاع وقتی خواهرم

حال به مرا و نکرد اصراری دیگر

زندگیامان آن از بعد کرد. رها خودم

و نمیرفت سرکار حمید شد. سختتر

وسایل مواد، تهیه بخاطر بودیم مجبور

شرایط اصاًل بفروشیم. را زندگیامان

خوبینداشتیمودرهمینگیرودارمن

باردارشدم.دورانبارداریامامابهترین

فروش با بود. حمید با زندگیام دوران

روبهراه رفتهرفته مالیامان وضع مواد،

خوراکی از داشتم دوست چه هر شد.

گرفتهتاطالووسایلخانهو...حمید

آب میکرد سعی و میکرد مهیا برایم

تویدلمتکاننخورد...دردورانبارداری

منهمچنانبهمصرفادامهدادم.

به نرسیده،فرزنددوممهم بهدوسال

دو با وحمیدهمچنان من و آمد دنیا

بچهموادمیفروختیمودراعتیاددست

وپامیزدیموهرروزمصرفمانبیشتر

میشد...

آنروزحمیداصاًلحالشدستخودش

قرص و کشیده شیشه همزمان نبود.

میگشت بهانه دنبال مدام بود. خورده

شروع کوتاهی، بحث از بعد وقتی و

تا دو کرد، من کتکزدن و فحاشی به

بچهامرابرداشتموازخانهزدمبیرون.

در بچهها با ساعتی دو یکی بود. شب

خیابانهابیهدفچرخیدیمووقتیبه

خانهآمدیمازتعجبخشکمزد...خانه

به وسایل همه بود. شده جنگل شبیه

همریزبودوحمیدنبود.

بهمادرشوهرمکهگفتماوهمازحمید

دنبالش ساعتی چند نداشت. خبری

گشتیمتادرنهایتفهمیدیمپلیسمواد

مخدربهخانهریختهوحمیدومقداری

اینجا جالب برده. کالنتری به را مواد

که بود بد حالش آنقدر حمید که بود

رفتنش و مأموران حضور متوجه حتی

بهکالنترینشدهبودویکیدوروزبعد

کهحالشبهجاآمدموضوعرافهمید...

و برایحمید بریدند ششسالحبس

مصرف حمید که بود زندان همان در

متادونراشروعکردوپیشنهاددادمن

همآنراشروعکنم...

خیلی خیلی بود، سخت مواد ترک

توانسته حمید وقتی گفتم اما سخت،

چرامننتوانم؟آمدممطبدکترعلیزاده

وشروعکردمبهمصرفمتادون...

االنچندماهیمیشودمتادونمصرف

میکنم.حمیدزنداناستوبادوبچه

کوچکازلحاظمالیواقعًادرمضیقهام...

امیدوارمزندگیامروبهراهشود...
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خوببههمبزنید.بعدموادرابهسفیدهاضافهکنید
وبالیَسکبهصورتدورانیبههمبزنید.

کردهاید، الک قباًل که را آردی و پودر بکینگ
راداخل بزنید.مواد آرامیهم به و کمکمریخته
قیفبریزید.درقالبمخصوصکپسولپایسیب
قالب هر کف مواد از قاشق دو یا یک و بگذارید
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بچه ها سالم
به کوشش سمیه نظری 

خرس  یک  روزگاری،  روزی 
کشاورز در مزرعه اش توی یک 
دره بزرگ زندگی می کرد. زمین 
او خیلی خوب نبود و هر سال فقط 
به اندازه غذای خودش محصول 

می داد. 
خورشید  تابستان،  سال  یک 
خوب  باران  و  خوب  درخشید 
خوبی  محصول  خرس  و  بارید 
آورد.  دست  به  مزرعه اش  از 
محصول را توی سه کیسه ریخت 

و در انبار گذاشت. 
نگاه  غذا  از  پر  کیسه  سه  به  او 
کرد و با خودش گفت:  »دو کیسه 
است.«  کافی  من  زمستان  برای 
فکر کرد با کیسه سوم چه کند. 
همینطور در فکر بود که ناگهان 
آورد.  یاد  به  را  مادرش  حرف 
سالها پیش مادرش به او گفته بود:  
»اگر هرچه که داری با دیگران 
قسمت کنی، خوشحال می شوی، 
خوشحالتر از اینکه آن را برای 
کسی  به  و  داری  نگه  خودت 

ندهی. «
خرس یاد برادرش که آن سوی 
با  و  افتاد  می کرد،  زندگی  دره 
خودش گفت: »من سه کیسه پر 
برای  اما دو کیسه  از غذا دارم، 
زمستانم کافی است. پس یکی از 
کیسه ها را برای برادر کوچکترم 

می برم.«
او آن شب با کیسه ای پر از غذا 
به طرف خانه برادرش راه افتاد. 

که  پلی  از  رفت،  پایین  دره  از 
از  گذشت.  بود  رودخانه  روی 
تپه ای باال رفت و به خانه برادرش 
رسید. بی سر و صدا به انبار خانه 
آنجا  را  کیسه  و  رفت  برادرش 
گذاشت و برگشت. نمی خواست 
فکر  ببیند،  چون  را  او  برادرش 
حتماً  کیسه  جای  به  می کرد، 

چیزی به او می دهد.
خرس  وقتی  روز  آن  فردای 
خانه اش  انبار  به  کشاورز 
باز  دید.  عجیبی  چیز  رفت 
تا  سه  غذایش  کیسه های  هم 
گفت:  »چطور  با خودش  بودند. 
ممکن است؟ من دیشب یکی از 
کیسه ها را برای برادرم بردم؛ اما 

باز هم سه کیسه غذا دارم!«
هم  باز  کرده.  اشتباه  کرد  فکر 
می توانم  »پس  گفت:  باخودش 
از کیسه ها را برای  دوباره یکی 

برادرم ببرم.«
بود.  تاریک  جا  همه  شد.  شب 
را روی  از غذا  پر  خرس کیسه 
دوشش گذاشت و به طرف پایین 
برادرش  به خانه  افتاد.  راه  دره 
که رسید بی سر و صدا کیسه را 
در انبار خانه گذاشت و برگشت. 
فردای آن روز باز هم چیز عجیبی 
دید. سه کیسه پر از غذا در انبار 
خانه اش بود. باورش نمی شد. این 
عجیب ترین اتفاقی بود که تا آن 
روز برای او افتاده بود. با خودش 
این  شاید  است!  گفت:  »عجیب 

کیسه جادویی است!«
او به کیسه ها نگه کرد و گفت: 
نباشد،  چه  و  باشد  جادو  »چه 
من  و  غذاست  از  پر   کیسه ای 
برادرم  برای  را  آن  می توانم 

ببرم.«
شب شد. آن شب ماه در آسمان 
روشن  جا  همه  و  می درخشید 
روی  را  کیسه  خرس  بود. 
دوشش گذاشت و راه افتاد. آن 
ماه  نور  زیر  می توانست  شب 
سایه اش را که جلوتر از خودش 

می رفت، ببیند. 
رسید،  که  رودخانه  روی  پل  به 
زیر نور ماه آن سوی پل یک نفر 
را دید. کسی که کیسه ای روی 
دوشش بود و به طرف او می آمد. 
آنها آمدند و آمدند و وسط پل 
به یکدیگر رسیدند. کسی که از 
آن سوی پل آمده بود با تعجب 

فریاد زد:  »برادر تو هستی؟«
خوشحالی  با  کشاورز  خرس 
فریاد زد:  »بله،  خودم هستم.« و 
نگاهی به کیسه ای که روی دوش 
برادرش بود، کرد و گفت: »پس 

تو بودی، جادو نبود.«
آنها همدیگر را بغل کردند و از 
اینکه فکر کرده بودند کیسه های 
است،  جادویی  غذایشان 

 خندیدند. 
ماه  نور  پل، زیر  روی  برادر  دو 
نشستند و ساعتها درباره گذشته 

صحبت کردند. 

کیسه جادویی 
خرس کشاورز

درسهای اخالقی
زادروز نورانی پیامبر رحمت حضرت محمد)ص( 

و امام صادق)ع( فرخنده باد

نشانه هایی از سنت پیامبر
حجتاالسالمدکترحسینسروش/امامجماعتحسینیهثاراله

این اسالمی جوامع آسیبهای از یکی

استکهالگویرفتاریپیامبر)ص(وسایر

پیشوایاندینیدراینجوامعکمرنگشده

است.براینمونهازنامپیامبر)ص(وائمه

اطهار)ع(تنهادرنامگذاریفرزنداناستفاده

میشود.اماسیرهوعملاینانواِرالهِی

هدایت،کمترموردتوجهآحادمسلمین

است.درحالیکهقرآن،وجودبابرکت

ختمیمرتبترابهعنواناسوهوالگوی

»مسلمًا میکند. معرفی انسانها عملی

برایشمادرزندگیرسولخداسرمشق

نیکوییبود،برایآنهاکهامیدبهرحمت

خداوروزرستاخیزدارندوخدارابسیاریاد

میکنند.«)احزاب،21(.

بانگاهبهقرآنمتوجهخواهیمشدکهیکی

ازوظایفمسلمانانبهرهگیریوتأسیبه

سیرهعملیرسولگرامیاسالماست.از

همینروامیرالمؤمنین)ع(نیزبهالگوگیری

ازپیامبراسالمدعوتوسفارشنموده

است.»بهپیامبرپاکتروپاکیزهترت-که

درودخدابراووآلشباد-اقتداکن،که

وجودشبراىهرکهبخواهدبهاواقتدا

کندسرمشقاست،وبراىآنکهتسّلی

جویددرزندگیبهآنحضرتتسّلیاست،

ومحبوبترینبندگاننزدخداکسیاست

کهبهپیامبراقتداکندوقدمجاىقدماو

بگذارد.«)نهجالبالغه،خطبه160(

میشود مالحظه که همانطور

امیرالمؤمنین)ع(محبوبترینبندگاندرنزد

خداراکسیمیداندکهدرزندگیخودبه

قدریازنبیمکّرماسالم)ص(الگوبگیردکه

گوییقدمدرجایپایمبارکاومیگذارد.

یکیازمهمترینمسائلیکهدرآنتأسی

بهپیامبر)ص(ضرورتدارد،کسبورعایت

فضایلاخالقیاست.دراهمیتآنهمین

بسکهپیامبرگرامیاسالم)ص(مهمترین

هدفبعثتخودرااتماممکارماخالقی

میداند.)بحاراالنوار،ج16،ص210(

ازجملهاخالقنابپیامبر)ص(کهشایسته

تبعیتوتأسیاست،مهربانیومحبت

ایشاننسبتبهدیگراناست.قرآنبیان

میکندکهایشانازسردلسوزیوشفقت،

برایهدایتمردمبهطریقرستگاریچه

خوندلهاخوردهاست.»بهرنجافتادنتان

براوگرانودشواراست،بهشمادلبسته

استوبهمؤمناندلسوزومهربان.«)توبه،

)128

بههمیندلیلاعالممیکندکههرکسبه

پیامبررحمتتأسیجویدبایدبامؤمنین

رفتاریتوأمبامهربانیورحمتداشته

باشد.»محّمدفرستادهخداستوکسانی

کهبااویندبرکافرانسرسختودرمیان

خودمهربانند.«)فتح،29(

مطالعهرفتاروسیرهومنشپیامبر)ص(به

مانشانمیدهدکهرحمتومحبتاو

بهنحویوسیعوبیپایانبودهاستکه

عماًلبهدوستانوپیروانخوددرسطحی

را بسیاروسیع،درساحسانومحبت

ایشاندرحدیثیگوهربار  میآموخت.

مهربانیبامردمرانشانهنیمیازعقلو

ُدإَِلیالنَّاِس خردمعرفیمیکند.«التََّودُّ

ِنْصُفاْلَعْقِل/مهربانیبامردم،نیمیاز

خردمندىاست«)کافی،ج2،ص643(

بنابراینشایستهاستکهشخصمسلمان

باپیرویازالگویبیبدیلخلقتوبا

بهرهگیریازکالموسیرهشایستهترین

بندهخدا،باهمنوعانخودرفتاریتوأمبا

مهربانیومحبتپیشهکندتابدینوسیله

خودنیزمحبوبخداوندشود.
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برگی از تاریخ

بهرغماینهمهنزدیکیباآمریکا،
گاهیاختالفهاوبرخوردهایینیز
میانایرانوآمریکاپیشمیآمدکه
بیشتربهعلتسیاستنفتیایران

بود.
بارشاه بودکههر سالیاندرازی
انگلستان و آمریکا دولتهای از
نفتی شرکتهای به میخواست
نفت برداشت کنند توصیه خود
ایرانراافزایشدهند،آنهایادآور
کار در مداخله حق که میشدند
خصوصی شرکتهای سیاست و
راندارند.ولیهنگامیکهایرانبا
قراردادهای شکل تغییر به توجه
نفتیدردیگرکشورهاینفتخیز
خاورمیانهتصمیمگرفتبهقرارداد
کنسرسیومکهبعدازکودتای28
اَمرداد1332بستهشدهبودپایان
دهدوبهرهبرداریازمنابعجنوبرا
خودبهعهدهگیرد،ناگهاننیکسون
در19ژانویه19۷3طینامهایاز
شاهخواستکهدستبههیچاقدام
یکجانبهاینزندتااوفرصتییابد
موضوعرابررسیکندویادآورشد
که»هراقدامیکجانبهایکهمنافع
نکند، تأمین را طرف دو مشروع
بههدفهایی نسبت عواقبیجدی
کهمشترکًادنبالمیکنیمخواهد

داشت…«.
شاهدرپاسخمحتاطانهودرضمن
محکمخودبهرئیسجمهورآمریکا
فهماندکهبهدیرانداختناینکار
بههیچروشدنینیستوبهَعَلم
میگوید»فرداسفیرآمریکارابخواه

نزدیکی روابط نوع اینچه بگو و
استکهبراثرشکایتیکشرکت
بخورد؟ هم به است ممکن نفتی
مگرشمانمیگفتیدمانمیتوانیم
بهشرکتهاینفتیتوصیهایکنیم،
حرف به و دارند استقالل چون
و گله اظهار نمیدهند؟ گوش ما
تأسفبکنازاینکهنیکسونچنین
مطلبیرابهمننوشتهاست،منتها
ازطرفخودتبگو...مرِدِکهبهمن
مینویسدکهدرحفظمنافعکشور
خودتدستنگهدارتامنبگویمچه
کاربکنی!واگرنکردیروابطمابه
هممیخورد.میخواهمصدسال
سیاهاینروابطنباشد...«)یادداشت

30دی1351(.
دوسالپسازآننیزجرالدفورد،
جانشیننیکسون،شاهراازتالش
برحذر نفت قیمت افزایش برای
9 تاریخ به نامهای طی و داشت
سپتامبر19۷5هشداردادکهچنین
آمریکا مردم است ممکن اقدامی
نزدیکیکهدر رادربارههمکاری
چندینزمینهروابطدوجانبهفعاالنه
هستیم، آن گسترش خواستار
سختبهتردیدبیندازد...«دراین
میانشاهدرصحنهسیاستجهانی
این از و کرده پیدا بیشتری وزن
گذشتهدندانهایفوردراهمشمرده
بودومیدانستدربرابراینیکی
نیازیبهنرمزبانیومالحظهکاری
نیستودرپاسخخودیادآورشد،
»...مننیزبررابطهویژهمیاندو
آن برای و مینهم ارج کشورمان

ارزشبسیارقائلم،ولیآنچنانکه
خوب جمهور! رئیس آقای خود،
سود به تنها رابطه این آگاهید،
ایراننیستوهردوکشورمتقاباًلو
یکسانازآنبهرهمندمیشوند.اگر
مابادفاعازمنافعمشروعخودمردم
آمریکاراسختبهتردیداندازیم،با
تأسففراوانبهایننتیجهمیرسیم
کهحقایقبهمردمکشورشماعرضه

نشدهاست...«
باهمهایناحوالوباآنکهآمریکاو
دیگرکشورهایغربیخودوایرانرا
بیشازپیششریکراهوبهاصطالح
عضویکباشگاهمیدانستند،شاه
هرگزدربرابراینان،خوداستواری
وآرامشخاطرنداشتوبهقدرت
که قدرتی یا - خود راستین
کشورهایدیگردراومیپنداشتند
-پینبرد.دربهار1348شاهپس
ازسفریبهآمریکا،درراهبازگشت
در که آمریکا سفیر از لندن به
با کرد دعوت بود هواپیما همان
اووَعلمشامبخوردواینگفتگوبه
میانآمدکهدرصورتدرگذشت
اووضعایرانچهخواهدشد.سفیر
میگویدکهیکیدوسالوضعبه
همینمنوالخواهدماندولیشاید
بعدهرجومرجشود.شاهبیآنکه
بهرویخودبیاوردازگفتهسفیر
ناراحتمیگرددوروزبعدازَعلم
میپرسد...»آیاآمریکاییاننقشهای
دارندکهبهاینصورتازذهنسفیر
9 )یادداشت میکند؟« تراوش

فروردین1348(.

یکبارنیزکهَعلمیادآورشدبهنظراو
میانآمریکاوشورویدربارهمسائل
خاورمیانهتوافقهاییشدهاست،شاه
ناگهانمیگوید».....ایکاشتوافق
آنهافقطدرموردنفتومعامالت
را ما احیانًا ]مبادا[ باشد. تجارتی
باشند...« گذاشته معامله به هم

)یادداشت۷مرداد1351(.
هنگامیکهکارتراعالمکردکهبه
همچنین و ناتو عضو کشورهای
اسرائیل،استرالیا،نیوزیلندوچند
کشوردیگربدونقیدوشرطاسلحه
را ایران نام ولی فروخت خواهد
دراینفهرستنیاورد،بازهمشاه
اهمیت »یعنی میگوید َعَلم به
آمریکا برای ایران سوقالجیشی
ازنیوزیلندهمکمتراست؟شاید
آمریکاوشورویعماًلمیخواهند
دنیارابینیکدیگرتقسیمکنند.«

)یادداشت2خرداد1356(.
به نسبت را بدگمانی همین شاه
انگلیسیهاداشتوباآنکهخودبه
امپراتوری چگونه میدید چشم
انگلستانفروپاشیدهواینکشور
تبدیلبهقدرتدرجهدوییشده
است،بازهمبسیاریازرویدادهای
خاورمیانهورفتارضدایرانیبرخیاز
کشورهایعربی،بهویژهعراقرازیر

سرانگلستانمیدانست.
ادامهدارد

برگرفته جستارگونه ای از:
)1393( علینقی عالیخانی،
یادداشتهایَعَلم،جلداول،تهران:

کتابسرا،صص94تا96

سالهای واپسین حکومت شاهنشاهی

ترس شاه از معامله آمریکا و شوروی بر سر ایران
بخشپانزدهم

خاطره ای از 66 سال پیش

نهر  خروشان شادابخت
نزدیک آرامگاه خواجه احمد انصاری

سیدضیاءاللهطغرایی

خاطرهایدارممربوطبهسال1334خورشیدی.
آنزمانمن5سالهبودم.دریکیازروزهامعصومه
خانمفاتحازخانوادهما)طغرایی(دعوتکردتابهباغ
نجفآبادبرویم.مرحومپدرمسیدحسینتدارک
سفررادیدوروزجمعهایعازمباغنجفآباددر

نزدیکیآرامگاهخواجهاحمدانصاریشدیم.
فاتحودختر امیرحسینخان فاتحهمسر خانم
مسعودالدولهبودو5فرزندداشت:هوشنگخان،
مسعودخان،جهانگیرخان)شهردارنیریزدرزمان
قبلازانقالبسال5۷(،فاطمهومریم)همسرعلی

محمدایزدیوزیرکشاورزیدولتبازرگان(.
مادری و )طغرایی( پدری خاندان با فاتح خانم
)سلیمی(مارفتوآمدخانواگیداشتوهرازگاهی

مارابهباغاتخوددعوتمیکرد.
ایشانعالوهبرباغنجفآباد،باغهایدیگریازجمله
سروی)مکانکنونیادارهداراییوپارکینگروبروی
بانکتجارت(وباغاتیدرقطرویهداشتندکههنوزدر

قطرویهدرتصرفنوههایخانوادهمیباشد.
اینترنشنال باری بایککامیون ما و بود جمعه
یشمیرنگمتعلقبهمرحومحاجمحموداطمینان
بهرانندگیآقایاحمددهقانعازمشدیم.شایددر
نیریزآنزمانفقطچهارکامیونوجودداشتو
ماچونخانوادهپرجمعیتیبودیموبنابهدوستی
ازاینکامیوناستفاده بامرحوماطمینان پدرم

میکردیم.
صبحزودهمراهخانوادهمتشکلازپدر،مادر،عمهها
وحدود6تا۷کودک4تا۷سالهعازمنجفآباد
درمجاورتآرامگاهخواجهاحمدانصاریشدیم.
نجفآبادباغیوسیعبادرختانپرازمیوه)انگور-
سیب-به-گالبی-بادامودرختانزینتی(بودکه

واقعًازیباییخاصیداشت.
درورودیباغیکاسطبلاسبوجودداشت.در
طبقهدومساختمانخانمفاتحدراتاقباالمشرف
بهباغمنتظرمابود.دراینسفربیبی)مادرپدرم(
فرهنگ بنیانگذار طغرایی محمد مرحوم همسر
مؤید کوچک نام به داراب و استهبان نیریز،
)طغرایی(نیزهمراهمابود.ایشاننوهحاجمیرزا
محمدباقراصطهباناتیمشهوربهسلطانالواعظین

)پسرخالهمیرزایشیرازی(بودند.
گرد بالشهای اتاق اطراف در فاتح خانم سرکار
و خود برای پوست تخت زیرانداز با )مخده(

مادربزرگآمادهکردهبود.
بعدهامرحومپدرمافرادحاضردرمهمانیرابرایم
معرفیکردازجمله:هوشنگخانفاتحوآذرخانم

همسرشانوآقایایزدیدامادخانوادهفاتح.
اینباغباآبقناتیپرآبسیرابمیشد.

تاآنجاکهبهیاددارماطرافباغمزارعجو،گندم،
تخمآفتابگردان،هندوانهوطالبیبود.

درکناروحتیداخلآرامگاهخواجهاحمدانصاری
نهرآبیجریانداشتکههمانآبقناتشادابخت

بودوازنیریزبهآنجاهدایتمیشد.
ُسرُسرومعروفخواجهاحمدانصاریکهدرتپه
کوهینزدیکخواجهاحمدقرارداشتوهنوزهم

وجوددارد،محلیبودبرایبازیبچهها.
یادمهستکهآنروزمابچههابعدازبازیوُسرُسرو

خوردن،نزدیکیهایظهرمیخواستیمدرجویآب
نجفآبادآبتنیکنیمکهمرحوممادرمانعشدو
گفت:اگرواردآبشدیدفشارآببهقدریاستکه

ممکناستشماراهمراهخودببرد.
همیننشانمیدهدکهآنزمانآبشادابختتا

کجاهامیرفتهوچقدرحجمداشته.
افسوس میآورم یاد به را روزها آن که اکنون
میخورمکهچراآنآبهادیگرجریاننداردواثریاز
باغنجفآبادوزمینهایسرسبزآنجانیستومنطقه

خشکوبرهوتوخالیازسکنهشده.
آنزمانآبقناتهایشادابخت،برنجزار،وکتونبه
زمینهایزراعیخواجهاحمدانصاریوروستاهای

نصیرآبادوحیدرآبادمیرسید.
آببهحدیزیادبودکهازقلعهحاجحسین)مکان
کنونیدرمانگاهولیعصرروبرویفرمانداری(تا
نصیرآبادهمهزمینهازیرکشتبودوباهمینآبها
تغذیهمیشدومحصوالتیچونهندوانه،طالبی،
کلم،تخمآفتابگردان،انواعسبزی،کاهووحبوبات
ومصرف توزیع استان و درشهرستان و تولید،
تقریبٌا ما اینوضع با که میتوانگفت میشد.

خودکفابودیم.
یادآوریایننکتههمالزماستکهاولینمدرسه
ابتداییدرنصیرآبادتوسطآقایعلیمحمدایزدی
)دامادفاتح(درطبقهدومقلعهروستاینصیرآبادکه
درنزدیکیهمینباغنجفآبادقرارداشتافتتاح
شدواولینآموزگارآنآقایحاجمنصورخلقاله

بود.
لعلیازکانمروتبرنیامدسالهاست

تابشخورشیدوسعیبادوبارانراچهشد
شهِریارانبودوخاِکمهربانانایندیار

مهربانیکیسرآمدشهریارانراچهشد

زنده یاد خانم معصومه فاتح- همسر معاون الدیوان

زنده یاد کوچک مؤید )طغرایی(  
همسر مرحوم محمد طغرایی )مدیر(

ویژهطنزنیریزانفارس

سالششم/شماره:2۷6
قیمت: 2 قرون

لنگلنگانمیروممنباخِرخودشاِدشاد
میزنمهیحرفحقرا،هرچهبادا،هرچهباد

ماجراهایمنوبیبی
بی بی تاتوهای امروز با 

خالکوبیای دیروز  فرق داره ها
بیبیدستشرااززیرچانهاشبرداشت

وگفت:
-ینیاقدحوَصلمسررفتهکهنگوگالب...

-هووووم...
-هومومرض...ایچهوضِعجوابدادنه؟

-بلهبیبی،ببخشید...حاالکاریازدست
منبرمیاد؟

-تو؟نع،توچهکاریاَدُستبرمیا؟کچل
خوُدش، سر میزد داشت َدووی اگه
تواگهکاریاَدُستمیَیدبریخوُدت

میکردی.
دوبارهساکتشدمکهگفت:

-میگمگالب...
-بلهبیبی؟

-چطورهاَُهنراماستفادهکنم،َییکاری
شغلیبریخوُدمدسوپاکنم...

-نگاهشکردم.
-شغل؟آخهشماچههنریداریبیبی؟

بیبیلگدیبهپهلویمزد...
-َایخداوُرتدرهبهحقعلی...چههنری
دریومرضضضض...ینیچیچیچه
هنریدری؟ِمخیبیگیمنهیچهنری
ندرم؟اگهمنهنرندرمحتمًاننتدره...
اوموِقیکهمنقالیمیبافتماَاینجاتا

اونجا،توکجابودی؟ها؟
-بیبیببخشیدغلطکردمواالمنظورم

ایننبود...
حرف که میکنی بیخود اصن تو -

میزنی.
کنین؟ چکار میخواین بیبی االن -

منظورتوناینهکهفرشبافییادبدین؟
بیبیِمّنومنیکرد...

فرشبافیُخوَنه،ولیشایدبتونمتاتوکار
کنم!

-تاتو؟تاتوبیبی؟مگهشماتاتوبلدی
بیبی؟بعدشممننمیدونماینشغل

قانونیهسیانه.
-کیماخابفمهدختر؟االنعینَشرشده

تاتوکار!چهپولیامتوشه!
-بیبیآخهمگهشمابلدی؟

-هانپهبلدنیستم؟دختراوضربدری
کهروچونهیننهیعباسدخترخالمه
خیالکردیکارکیه؟پنجاهسالپیش

منبرشزدم...
-ولیبیبیتاتوهایامروزباخالکوبیای

دیروزفرقدارهها...
-دَیمایدختروآِیییأسخون،دختر
چهفرقیدره؟توفقطَییمشتریبری

منپیداکنتادسکاِرمنهبینی...
*****

بهنوشطرحراگذاشتجلویبیبیو
گفت:

-ایناهابیبی،میخواماینپروانهروکار
کنم،رومچپام...

بیبیچپچپنگاهشکرد...
-جاقطیهحاال؟بعُدشمایچیچیه؟َیی
قلبتیرخورِدی،َییسلطانغممادری،

َییچی...ایَپرَپروچیچیه؟
-نهبیبیجون.منهمینودوسدارم...

بیبیبادیتویخودشانداختونگاهی
بهمنکرد...

-گالبتواَاتاقبرودر...
-واچرابیبی؟مگهمنچکارتوندارم؟

-هیکهکاریندریمیگماَاتاقبرونِه
دلآشوبه مینم ِر تو قیاِفی من اصن

میگیرم،تمرُکُزممیریزههم!
چیزینگفتموازاتاقرفتمبیرون...

یکساعتیطولکشیدوبیتابانهمنتظر
بودمهنردستبیبیراببینمکهناگهان

بافریادبهنوشازجاپریدم...
بهنوشگریهمیکردودادمیزد...

رفتمتویاتاق...
داد چرا چیه؟ بهنوش؟ شده چی -

میزنی؟
اشارهکردبهمچپایش...

-بیاگالب،بیاخودتببینبیبیچی
این خدایی آخه پام؟ رو کرده تاتو

پروانهاسیاوزغ؟
انداختم، بهنوش پای مچ به نگاهی
طرحش شبیه اصاًل میگفت، راست

نبود...
نگاهیبهبیبیکردم...

-بیبی؟اینچیهآخه؟مگهشمانگفتی
بلدی؟

بهنوشباعصبانیتکیفشرابرداشتو
بهسمتدرروانهشدکهبیبیصدایش

زد....
-اوووویکجاخانمخانما؟میشه350

تومن!

گالبتون

ماجراهایتبعهموجاز
موحاَصره آبی و خاکی

بعضیوقتهاُولسوالیَنیریزبیچارهراکه
َنظارهَمیکونم،یاددرهپنجشیرَمیافتم.

پهناَبهاش رودخاَنه آب شرق، طرف از
بیاستهبانودارابرواناست.ازغرب
همآبرودُکررابیرویبختگانَنگون
بختشَبستهاند.خدارحماینُولسوالی

کوندبااینبیآبی.
و َمیبرند یغما بی هم را معدنهایش

چیزیعایدمردمانشَنمیشود.
زمینهمدراینولسوالیُدّرنایاباست
واگریافتشود،کسیتوانخریدندارد.
حتیَشنیدهکردهامَنیریزدرموحاَصره
و است تفصیلی نام بی طرحی َیک
َنمیتوانندچیزیبیآنَاضافهکونند.من
کهسردرَنمیآورم،وندانمَچرااینَوالیت

ُولسوالیهایخودشرابیموحاَصرهدر
َمیآورد.

ازاینکهگوذرکونیم،موِترها)ماشینها(
همدرموحاَصرهَسَرکهای)خیابانهای(
تنگوباریکاند.جاهاییهمکهَسَرکها
َجوگیرخان بولوار َمیشود است، گشاد
وموِترهاجانخودودیگرانراگرفته

َمیکونند.
مردمَوالیتهمدرموحاَصرهاقتصادیاند
وَنمیتانندگردویدانهای2َهزارتومانی
وبرنجکیلویی45َهزارتومانیخریَده

کونند.
منکهدیگراینوضعیتراتحملکرده

نجیبَنمیتانم.

این کاریکاتور تاریخ انقضا ندارد!

ُرتبه اول در 
زمین و آسمان
علییگانهدامتبرکاته

بودروزیخودروییدراینجهان
نامنیکشرابدانیبیگمان

ازقضایکروزاندراصفهان
یکموتورچرخیددورشبیامان

باغروریگفتسیکلت:ایژیان
ازچهُغرُغرمیکنیدرهرمکان

سوختمصرفمیکنیبیشازموتور
سرعتتکمتربودازُاشُتران

َلنگَلنگانمیرویدرهرطرف
حوصلهَسرمیَبریازاینوآن

یکنفرمیگفتازقولکسی
کردهایبیآبرویشهرزمان

سرعتمنرانِگرچونمیروم
میزنمتکچرخهمچونآهوان

چابکمچونسرعتمعالیبود
همچنانتیریکهآیدازکمان

باتٔاملگفتآنپاکیزهخو
بیشازاینچیزیاگرداریبگو

مناگرآهستهرفتمهرطرف
میکنممنمشکالتیبرطرف

ِفیالمثلچندیننفرراجابهجا
مینمایمبهراِرضایخدا

گرچهمنازتوشتابمکمتراست
سرنشینمدرسفرراحتتراست

چونزنیتکچرخباشیُپرخطر
نزددانایاننباشداینهنر

منبخاریدارمازنوعیخفن
درشتاگرماستاینکابینمن

نسلمنازسیتروئنداردنشان
منعمویزانتیاهستمبدان

شیرنرباشمهمیشهدرخروش
خونمازتبعیضمیآیدبهجوش

هرمسافربردهامدرهرمکان
ازخروشمگفتهاسممراژیان

نرمترباشمِزکّلخودروان
آپشنهایفراوانهمزمان

ازفرانسهآمدمباصدشکوه
پنجَتنرامیبرمباالیکوه

اینبدانازروزاولتاکنون
هیچجاییمننگشتمواژگون

پسُبَودامنیتمندرجهان
ُرتبهاّولدرزمینوآسمان

حیفنسلممنقرضشداینزمان
بعدازاینآیمفقطدرخوابتان

شعردونی

کاریکاتوریازمجلهمعروفگلآقاکهدرآن،مرحومحسنحبیبینماددولتبود
وشاغالمنشانملت/کاریکاتوریست:احمدعربانی
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 D :افقی
ساسانی  شاهزادگان  از  دودمانی   - طال   -1
خانواده  از  گیاهی   - روز   -2 ندارد  خسته   -
شنیدن   - ناپیدا    -3 بی خطر  جای   - مرکبات 
- پرچم - نوعی حلوا 4- عقیده و نظر - باخت 
 - آلمان  رود معروف  - خورشید 5-  شطرنجی 
رازها - نصیب و رزق 6- حیوان نجیب - پاک 
 - خسیس   -7 انتها   - چیزی  باالی   - گناه  از 
برقرار و آباد - سهل و ساده - درخت رز 8- از 
 -9 دخترانه  نامی   - مازندران  استان  شهرهای 
در  - جزیره ای  نصفه   - و ضاللت  گمراه شدن 
ایران - لحظه 10- طایفه و قبیله - رودخانه ای 
در سیبری - ضمیر مؤدبانه - من  را 11- آب 
 - اسباب خانه   -12 مزدور   - فرستادن   - گوارا 
 - کافی   -13 لب  زیر  دعای   - نمودن  پوشش 
خواسته دل - اهلی - قلیل و اندک 14- سخنان 
بیمارگونه - بیچاره و ناتوان - شهر 15- تکیه 
شهرستان  مرکزی  بخش  در  شهری   - دادن 

آباده - روفوزه

 M :عمودی
ایران  تاریخی  اثر  نخستین  که  معبدی حیرت انگیز   -1
ثبت  به  یونسکو  جهانی  میراث  فهرست  در  که  است 
 - قدیمی  قدرتمند  امپراتوری های  از   -2 است  رسیده 
و  شبهه   -3 دستان  رستم  پدربزرگ   - اشغالگر  کشور 
 - ارتش  در  دیدنی   -4 الفبا  گونه  عصا  حرف   - تردید 
پست و فرومایه - رنگی بر ناخن 5- نوعی بمب مخرب 
 - گناه  از  پرهیز   -6 دهنده  ندا   - تک سلولی  موجود   -
جواب مثبت - محلی در مکه معظمه - فاصله بین دو 
کشور 7- پایه و اساس - گذرگاه - از انواع حافظه های 
مجبورکردن   -8 روز  باب   - کامپیوتر  ذخیره سازی 
از  قسمتی   - اختر  و  ستاره   - خداوند   -9 رخنه   -
واحد  شمارش   - ترکی  تازه 10- سال  و  اسلحه جدید 
چهارپایان - شهر آرزوها - باالپوش بلند 11- بی مرگ 
و جاودان - شهری در میانه عراق - جاسوس و مخبر 
12- دستور - آلوی کوهی - بهشت شداد 13- جدا از 
هم - بزرگی و جوانمردی 14- مورچه - سریالی با بازی 
جواد عزتی و رعنا آزادی ور - تیره و تار 15- از بازیگران 

تلویزیون و سینما که به رحمت ایزدی پیوسته است
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نوبت اول:1400/08/02      نوبت دوم :1400/08/09

شهرداری نی ریز در نظر دارد براساس قوانین و مقررات کشور به ویژه 

مرتبط  امور  کلیه  آن  با  مرتبط  مقررات  و  آئین نامه مالی شهرداری ها 

واگذاری امور خدمات شهری )جمع آوری، حمل ودفن انواع زباله، نظافت و 

شست و شوی کلیه معابر و میادین، رسیدگی به جداول وکانال های سطح 

شهر، جمع آوری و حمل نخاله های سطح شهر نی ریز و...(را به اشخاص 

حقوقی واجد صالحیت از تاریخ 1400/09/01 لغایت1401/08/30 و بمدت 

یکسال شمسی و با توجه به شرایط سند مناقصه واگذار نماید. لذا از کلیه 

شرکتهای واجد صالحیت که اساسنامه آنها مرتبط با موضوع مناقصه 

می باشد دعوت بعمل می آید جهت دریافت اسناد مناقصه در مهلت مقرر 

و قبل از اتمام مهلت تحویل پیشنهادات که تاریخ1400/08/20می باشد 

به واحد مالی شهرداری نی ریز به آدرس: خیابان آیت اله طالقانی مراجعه 

و یا جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن های 53835320 داخلی 

307 یا 306 تماس حاصل نمایند، یا به سامانه شفافیت شهرداری نی ریز به 

آدرسshafafiat.neyriz.ir مراجعه نمایند.

شرایط عمومی مناقصه:

1- شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد.

2- به پیشنهادات مخدوش، ناخوانا و ارسال پس از مهلت مقرر ترتیب اثر 

داده نمی شود.

3- به پیشنهادات مشروط و خارج از اسناد مناقصه ترتیب اثر داده 

نمی شود.

4- متقاضیان می بایست مبلغ 2/400/000/000ریال بابت سپرده شرکت 

در مناقصه به حساب سپرده شماره 0105692262004 بنام شهرداری واریز 

و اصل رسید آن را در پاکت مربوطه گذارده و تحویل نمایند. یا معادل آن 

ضمانتنامه بانکی در وجه شهرداری نی ریز با سررسید 3 ماهه ارائه نماید. 

5- در صورت عدم واریز مبلغ سپرده پاکت قیمت بازگشایی نمی گردد.

6- مهلت تحویل پاکت های پیشنهادی حداکثر تا تاریخ 1400/08/20 و 

تا پایان وقت اداری می باشد و پس از آن پاکتی تحویل گرفته نمی شود.

معامالت  عالی  کمیسیون  جلسه  و  پاکت ها  بازگشایی  زمان   -7

در تاریخ 1400/08/22 و در ساعت 3 بعد از ظهر می باشد، شرکت برای 

کلیه پیشنهاد دهندگان در جلسه کمیسیون با ارائه معرفی نامه مجاز 

می باشد و دعوت دیگری از متقاضیان  به عمل نخواهد آمد.

8- در صورتیکه براساس شرایط خصوصی مناقصه و شرایط عمومی نفرات 

اول، دوم، سوم مناقصه با اعالم کتبی شهرداری حاضر به انجام معامله با 

شهرداری نشوند سپرده شرکت در مناقصه آنان به ترتیب به نفع شهرداری 

ضبط می گردد. 

                                                                                                امورمالیشهردارینیریز

آگهی مناقصه واگذاری امور خدمات شهری)مرحله اول(
36849/د6

شماره: 1/ م الف شناسه آگهی :12010004

نوبت اول:1400/08/02                             نوبت دوم :1400/08/09

شهردار ی نی ر یز در نظر دارد براساس قوانین و مقررات کشور خصوصًا 

آئین نامه مالی شهردار ی ها و مقررات مرتبط با واگذاری انجام مدیریت 

پیمان خدمات شهرداری نی ریز براساس موارد اعالم شده توسط شهرداری 

شامل خدمات عمومی، موتوری و اجرائیات را به اشخاص حقوقی واجد 

به مدت یکسال  و  لغا یت1401/08/30  تار یخ1400/09/01  از  صالحیت 

شمسی و با توجه به شرا یط سند مناقصه واگذار نما ید. لذا از کلیه 

شرکتها ی واجد صالحیت که اساسنامه آنها مرتبط با موضوع مناقصه 

می باشد دعوت بعمل می آ ید جهت در یافت اسناد مناقصه در مهلت 

مقرر و قبل از اتمام مهلت تحو یل پیشنهادات که تار یخ1400/08/20می 

باشد به واحد مالی شهردار ی نی ر یز به آدرس : خیابان آ یت الله طالقانی 

مراجعه و  یا جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن ها ی 53835320  

داخلی 307یا 306 تماس حاصل نما یند، یا به سامانه شفافیت شهرداری 

نی ریز به آدرس Shafafiat.neyriz.ir مراجعه نمایند.

شرا یط عمومی مناقصه

1-شهردار ی در رد  یا قبول پیشنهادات مختار می باشد

2-به پیشنهادات مخدوش یا ناخوانا و ارسال پس از مهلت مقرر ترتیب اثر 

داده نمی شود.

داده  اثر  ترتیب  مناقصه  اسناد  از  و خارج  پیشنهادات مشروط  3-به 

نمی شود.

4-متقاضیان می با یست مبلغ 600/000/000 ر یال بابت سپرده شرکت 

در مناقصه به حساب سپرده شماره 0105692262004 بنام شهرداری وار یز 

و اصل رسید آن را در پاکت مربوطه گذارده و تحو یل نما یند. یا معادل آن 

ضمانتنامه بانکی در وجه شهرداری نی ریز با سر رسید 3 ماهه ارائه نماید . 

5-در صورت عدم واریز مبلغ سپرده پاکت قیمت بازگشایی نمی گردد.

6-مهلت تحویل پاکت های پیشنهادی حداکثر تا تاریخ 1400/08/20 و 

تا پایان وقت اداری می باشد و پس از آن پاکتی تحویل گرفته نمی شود.

7-زمان بازگشایی پاکت ها و جلسه کمیسیون عالی معامالت در تاریخ 

1400/08/23 و در ساعت 11 صبح می باشد، شرکت برای کلیه پیشنهاد 

دهندگان در جلسه کمیسیون با ارائه معرفی نامه مجاز می باشد و دعوت 

دیگری از متقاضیان به عمل نخواهد آمد. 

8-در صورتیکه براساس شرایط خصوصی مناقصه و شرایط عمومی نفرات 

اول، دوم و سوم مناقصه با اعالم کتبی شهردار ی حاضر به انجام معامله با 

شهرداری نشوند سپرده شرکت در مناقصه آنان به ترتیب به نفع شهردار ی 

ضبط می گردد. 

                                                                                                امورمالیشهردارینیریز

آگهی مناقصه واگذاری انجام مدیریت پیمان خدمات شهرداری نی ریز)مرحله اول (
36849/د6

شماره: 1/ م الف شناسه آگهی :1210005

دعوت به همکاری
سالن عروس واقع در بلوار سرداران برای تکمیل  کادر سالن دعوت به 

 همکاری می نماید:
1- منشی با فن بیان باال، روابط عمومی خوب، آشنا به کامپیوتر  2-  سه 
نفر نیروی کار در سالن آرایشگاه در رشته های )شنیون، میکاپ، رنگ، 

 ابرو اصالح، کوتاهی و...( 3-  یک نفر نیروی خدماتی
با حقوق و مزایا                       53832220  - 09177322261 2/36838

دعوت به همکاری 

فست فود بیز
 1- صندوق دار خانم

٢- كمک آشپز ترجيحًا 
 خانم )همراه با آموزش(

٣- ظرف شور و 
 نظافت چی ترجيحًا خانم
٤- پيک موتوری)دارای 

 گواهی نامه رانندگی(
 مراجعه فقط حضوری

 ساعات تماس 
صبح ٩تا1٣

عصر 1٨ تا ٢٣
تلفن تماس جهت 

هماهنگی
٠٩1٧1٣٢٢٤٨٣ 

3/36795

به دو کارگر  ساده جهت کار 

درآشپزخانه  رستوران پایتخت  

نیازمندیم                  مراجعه فقط حضوری ی
ار

مک
ه ه

ت ب
عو

د

2/36846

فروش لوازم
 1-بخاری گازی آُدنیوس

٢-پشتی قالیچه ای 6 عدد

٣-درب اتاق رنگ سفید

٠٩1٧1٣٢٢٢٠٧ 
1/36814

فروش پمپ آب
 پمپ آلتا/ آبی / توربین ٤ 
طبق  / ٣ اسب بخار / به 
همراه ٣5 متر شافت لوله 
درحد نو به فروش می رسد

٠٩16٤٨5٧٨٣٣ 
1/36845

فروش لوازم
 لوازم تنظیم موتوری 
در حد نو به فروش 

می رسد
٠٩16٤٨5٧٨٣٣ 

1/36845

گمشده
دفترچه تراکتور یورو پارس 
٤٠٤  سال ساخت 1٣٨6 به 

شماره موتور ٧٠٨٣٠٢٧ و شماره 
شاسیTB٠٨٤٤٢٧ وسریال 
٤٠٤-٣٠٠٧٤ گمشده است.

٠٩1٧6٣٠٣1٣5 

1/36844

یک باب مغازه واقع در خیابان قدس طبقه 
باالی فروشگاه روانشاد به مساحت 120 

متر مربع به فروش می رسد

09173327221

ی
وش

فر

2/36815

نوبت اول:1400/08/02          نوبت دوم :1400/08/09
ویژه  به  کشور  مقررات  و  قوانین  براساس  دارد  نظر  در  نی ریز  شهرداری 
آئین نامه مالی شهرداری ها و مقررات مرتبط با آن کلیه امور مرتبط به حفظ، 
نگهداری و توسعه فضای سبز شهر را به اشخاص حقوقی واجد صالحیت از 
تاریخ 1400/09/01 لغایت1401/08/30 و بمدت یکسال شمسی و با توجه به 
شرایط سند مناقصه واگذار نماید. لذا از کلیه شرکت های واجد صالحیت که 
اساسنامه آنها مرتبط با موضوع مناقصه می باشد دعوت بعمل می آید جهت 
دریافت اسناد مناقصه در مهلت مقرر و قبل از اتمام مهلت تحویل پیشنهادات 
که تاریخ1400/08/20می باشد به واحد مالی شهرداری نی ریز به آدرس: خیابان 
آیت الله طالقانی مراجعه و یا جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن های 
53835320 داخلی 307 یا 306 تماس حاصل نمایند، یا به سامانه شفافیت 

شهرداری نی ریز به آدرس
shafafiat.neyriz.ir مراجعه نمایند.

شرایط عمومی مناقصه
1- شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد.

2- به پیشنهادات مخدوش، ناخوانا و ارسال پس از مهلت مقرر ترتیب اثر داده 
نمی شود.

3- به پیشنهادات مشروط و خارج از اسناد مناقصه ترتیب اثر داده نمی شود.

4- متقاضیان می بایست مبلغ 1/750/000/000ریال بابت سپرده شرکت در 
مناقصه به حساب سپرده شماره 0105692262004 بنام شهرداری واریز و اصل 
رسید آن را در پاکت مربوطه گذارده و تحویل نمایند. یا معادل آن ضمانتنامه 

بانکی در وجه شهرداری نی ریز با سررسید 3 ماهه ارائه نماید. 
5- در صورت عدم واریز مبلغ سپرده پاکت قیمت بازگشایی نمی گردد.

6- مهلت تحویل پاکت های پیشنهادی حداکثر تا تاریخ 1400/08/20 و تا 
پایان وقت اداری می باشد و پس از آن پاکتی تحویل گرفته نمی شود.

7- زمان بازگشایی پاکت ها و جلسه کمیسیون عالی معامالت در تاریخ 
پیشنهاد  کلیه  برای  و در ساعت 9 صبح می باشد، شرکت   1400/08/22
دهندگان در جلسه کمیسیون با ارائه معرفی نامه مجاز می باشد و دعوت 

دیگری از متقاضیان  به عمل نخواهد آمد.
8- در صورتیکه براساس شرایط خصوصی مناقصه و شرایط عمومی نفرات اول، 
دوم، سوم مناقصه با اعالم کتبی شهرداری حاضر به انجام معامله با شهرداری 
نشوند سپرده شرکت در مناقصه آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط 

می گردد.

 امورمالیشهردارینیریز

آگهی مناقصه حفظ ونگهداری و توسعه فضای سبز شهری)مرحله اول(
36849/د6

شماره: 1/ م الف شناسه آگهی :1209987

برابر رأی شماره 140060311005000382 هیأت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نی ریز 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای رضا مقنی زاده فرزند حسن به شماره شناسنامه 
190 صادره از نی ریز در ششدانگ یک باب خانه به مساحت32.65 متر مربع پالک 44 فرعی از 
3559  اصلی مفروز و مجزا شده از پالک 3559 اصلی واقع در نی ریز بخش 22 فارس خریداری 
از مالک رسمی آقای محمدحسین نجف زاده  محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود. در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت 

انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشارنوبت اول:1400/07/18  

تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/08/03

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 1400/07/12
ش 86

36761

برابر رأی شماره 140060311005000381 هیأت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
نی ریز تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمد امین خواه فرزند امراله به شماره 
شناسنامه 249 صادره از نی ریز در ششدانگ یک باب خانه به مساحت177.5متر مربع پالک 
1 فرعی از 2346  اصلی مفروز و مجزا شده از پالک 2346 اصلی واقع در نی ریز بخش 22 
فارس خریداری از مالک رسمی خانم صدیقه بهرامی و خانم ها نادره و باهره و طاهره همگی 
رشیدپور  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:1400/07/18  -تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/08/03
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 1400/07/10
ش 84

36764

زمین فروشی
یک قطعه زمین مسکونی به متراژ ۱۸۵ مترمربع دارای سند 
تک برگ، کوچه ۱۰ متری، آب، برق، گاز و فاضالب واقع در 

۰۹۱۷۳۱۷۳۷۹۷
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ادامه از صفحه یک

خرید  کوچک  مغازه های  از  مردم  بیشتر 
می کنند

قیمتها در مغازه های کوچک  ما،  بررسی  پایه  بر 
و د ورافتاده سطح شهر مناسبتر است. شاید آنها 
قیمت  اما  باشند؛  نداشته  یک  درجه  میوه های 
میوه های درجه دو و سه آنها به نسبت مغازه های 

مرکز شهر کمتر است.
را  خریدهایم  اکثر  »من  می گوید:  هاشمی  رضا 
همین  می دهم؛  انجام  کوچک  تره باری های  از 
مغازه هایی که چند تا صندوق میوه درجه دو و سه 
در مغازه خود گذاشته اند. اینها مغازه شان زرق و 

برقی ندارد؛ اما انصافشان بیشتر است.«
مشتری دیگری در خیابان امام حسین، تقریبًا از 
همه میوه ها، حدود یک کیلویی برداشته و می گوید: 
»قیمت میوه ها روز به روز بیشتر می شود؛ اما من 
به سالمتی ام ضربه  بزنم،  میوه ام  از  اگر  معتقدم 
زده ام. به خاطر همین، همیشه به اینجا می آیم. هم 
قیمتها نسبت به منطقه ما مناسبتر است و هم همه 
چیز دارند و بسته به پول هفته ام، میوه درجه یک، دو 

و یا سه را برای یک هفته می خرم.«
وی ادامه می دهد: »به جرئت می گویم در نی ریز 
نظارت نیست؛ اگر هم باشد چون شهر کوچک است، 
همه همدیگر را می شناسند. تا وقتی بازرس می آید 
و میوه ها  تابلو است  قیمتها طبق  اینجا است،  و 
درجه بندی دارد؛  اما بازرس که نباشد، قیمت همه 

میوه ها یکی می شود.«

بار روی زمین نمی ماند
سجاد پارسایی عمده فروشی دارد و معتقد است 
خریدشان نسبت به گذشته فرقی نکرده؛ آنها هر روز 
بار می آورند و چون دیگر مغازه ها به صورت عمده 
از آنها خرید می کنند، بار آنها روی زمین نمی ماند. 
در عین حال از نظر خرید مردم می گوید: »االن 
در بدترین فصل برای خرید میوه هستیم؛ چون 
میوه های تابستانه در حال جمع شدن و میوه های 
پاییزه نوبرانه هستند؛ قیمتها به شدت باال رفته و  

مسلم است که خرید مردم کمتر می شود.«

کم شده  به شدت  مردم  میوه  میزان خرید 
است

احمد کرمی نژاد در کنار یک میوه فروشی در بولوار 
شهید زردشت ایستاده است. او می گوید: »من 30 
سال قصابی کردم.از آن جایی که اوضاع اقتصادی 
همه خراب شد، نتوانستم ادامه بدهم. مغازه را به 
مرغ فروشی تغییر دادم. باز هم برای تأمین مخارج 
زندگی کم می آورم. میوه از سبد خرید ما حذف 
شده و خیلی کم پیش می آید که بتوانیم میوه خوب 
بخریم. مثاًل من این هفته فقط سیب زمینی، پیاز و 

گوجه توانستم بخرم.«
بولوار  در  میوه فروشی  یک  کنار  جعفرزاده  آقای 

شهید سلیمانی ایستاده است. می گوید: »من قباًل 
بدون این که میوه را قیمت کنم، از هر کدام سبدی 
می خریدم. پیاز یا هویج را همیشه به صورت توری 
بزرگ می خریدم؛ اما االن اول قیمت را می پرسم و 

بسته به قیمت، خرید می کنم.«
او که خود کشاورز است، ادامه می دهد: »من از دل 
کشاورزان خبر دارم؛  طرف یکسال کارکرده، کارگر 
گرفته، هزینه زیادی بابت آب، سم و کود داده، اما 
دالل با قیمت پایین از کشاورز می خرد و در میدان 
و  دارد  بدهی  کشاورز  می فروشد.  باال  قیمت  با 
محصولش خراب می شود. مجبور است آن را زود 
بفروشد و به این قیمت راضی می شود. این مشکِل 
مِن فروشنده یا خریدار و مغازه دار نیست؛ مشکل 
از مسئوالنی است که بر هیچ کاری نظارت ندارند. 
چرا کشاورز باید به دلیل بدهکاری زیاد محصولش 
را ارزان بفروشد؟ چرا مردم کشور ما باید به سختی 

میوه مورد نیاز خود را بخرند؟«  
منصور بذرپاش می گوید: »من میوه ام را می خرم؛ 
اما کم و به تعداد اعضای خانواده برمی دارم. باید این 
فرهنگ در جامعه جا بیفتد که وقتی مشتری می آید 
و از هر میوه چندتا دانه برمی دارد، به او نگاه چپ 
نیندازیم. االن، کار و درآمد کم شده؛ اما همه چیز 
گران. باید امروز را بگذرانیم تا ببینیم فردا چه پیش 

می آید.« 

خرید میوه با چه قیمتی؟
نمی کند، می گوید:  معرفی  را  که خودش  مردی 
»مسئوالن بین ما زندگی نمی کنند که از درد ما 
بدانند. برای آنها چه فرقی می کند موز کیلویی 100 
هزارتومان باشد یا 20 هزارتومان؟ طرف مستأجر 
است، سه بچه مدرسه ای دارد. درس بچه واجبتر 
است یا میوه؟ مسلمًا این خانواده از میوه فرزند خود 
می زند. من خودم کارمند هستم و دستم به دهانم 
می رسد؛ با این وجود، از خیلی نیازهایم زده ام. برای 
مثال من نمی توانم به فرزندم آب هویج بدهم. بچه ای 
که صبح تا ظهر با گوشی درس می خواند و عصر تا 
شب با این گوشی بازی می کند یا تلویزیون و برنامه 
می بیند،  برای سالمتی چشمش نیاز است آب هویج 

بخورد. اما با چه قیمتی؟ «
علی اکبر بردی که در بولوار شهید سلیمانی مغازه 
میوه و تره بار فروشی دارد، می گوید: »مشتری دارم 
که آخر شبها می آید و از بین میوه های دورریز برای 
قدرت  می بینم  من  می کند.  جمع  میوه  خودش 
خرید مردم پایین آمده، به خاطر همین میوه های 
این  در  می دانم  چون  نمی آورم.  نوبرانه  و  گران 
محله کسی دنبال میوه های نوبرانه و گران نیست؛ 
کسی هم که خریدار باشد، در سطح شهر هرجایی 

می  تواند برود و خرید کند.«

سطح خرید  فروشنده و خریدار پایین آمده 
است

از مغازه داران باالشهر است که تمایلی به معرفی 

خود ندارد.می گوید: »بازار خراب است. ما مشتری 
داشتیم که می آمد و صندوق عقب ماشین را از میوه 
پر می کرد؛ اما االن از هر میوه به اندازه تعداد اعضای 

خانواده برمی دارد. «
برخی  می گویند  مردم  از  بعضی  بین،  این  در 
فروشنده ها ترازوی دیجیتال را دستکاری می کنند 
و یا قیمت واحد میوه را به سرعت و دور از چشم 
مشتری باالتر می زنند. وقتی از او صحت این را 
غیرمنطقی  و  اشتباه  »کاماًل  می گوید:  می پرسم، 

است و اصاًل چنین کاری را نمی شود انجام داد.«  
شلوغ  امام خمینی  خیابان  در  واقع  میوه فروشی 
است. خانمی قصد جداکردن موز از خوشه را دارد 
که صدای فروشنده بلند می شود که: »برای خرید دو 

دانه موز تا االن به چند خوشه دست زدی؟«
به صحبت  تمایلی  معرفی می کنم،  را که  خودم 
میوه  و می گوید: »ما  است  اعصابش خرد  ندارد. 
مرتب  اینجا  و  میدان می خریم  از  تومان  را خدا 
می چینیم. دو سه مشتری به آنها دست بزنند، زود 

پوسیده می شود و دیگر کسی نمی خرد.« 

سالی یک بار میوه نمی  خرند
دولت چه  نمی دانم  »من  می گوید:   بیگی  محمد 
فکری می کند و مردم به چه زنده هستند. نه می شود 
گوشت خرید، نه لبنیات و نه میوه. من خودم یک 
فرزند دارم و زندگی ام سخت نیست. خیلی از مردم 
سالی یک بار انبه، موز و ... نمی خرند؛ یعنی وسعشان 
نمی رسد. وگرنه کدام پدر است که نخواهد شادی 
و سالمتی فرزندش را ببیند. من کارگر داشتم که 
یک ماه برایم کار کرده، پول کارکرد ماهش یا پول 
قسط شده یا کرایه خانه. قسم می خورد هنوز امسال 

نتوانسته هندوانه بخرد.«
حجت نمایانی یکی دیگر از فروشندگانی است که 
هفته ای سه بار به میدان میوه و تره بار شیراز می رود. 
 می گوید: »هم سطح خرید مردم پایین آمده و هم 
خرید خود ما. االن به این مغازه نگاه کن؛ ما 100 
به چشم  اصاًل  و  اینجا خوابانده ایم  میوه  میلیون 
نمی آید. چون به صورت عمده می فروشیم، برایمان 
زیاد سخت نیست. اما وضعیت مغازه هایی که جزئی 
می فروشند، خیلی بد است. چون میوه زود خراب 
می شود، نمی توانند برای چند روز بار بیاورند و کرایه 
بار و رفتن به میدان هم وقت گیر و هزینه بر است. ما 
مشتری داریم که خریدش فقط گوجه، سیب زمینی 
و پیاز است؛ اما بعضی ها نه،  اصاًل برایشان فرقی 
نکرده و بدون این که قیمت بگیرند، پالستیک را پر 

از میوه می کنند و کارت می کشند.« 

سفره های مردم خالی است
جمیله اورنگ تنها زندگی می کند و عالقه ای به 
میوه ندارد. می گوید: »من خودم خیلی کم میوه 
مصرف می کنم و قیمتها اصاًل در دستم نیست. فقط 
از طریق اخبار و برنامه های تلویزیون متوجه گرانی 
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پای درددل مردم کوچه و بازار: 

دود گرانی میوه در چشم مردم
باغداران: سود میوه در جیب دالالن

    نوبت اول:1400/07/25                                                                               نوبت دوم :1400/8/02
مورخ   7 شماره  جلسه  باستناد  دارد  نظر  در  نی ریز  شهرداری 
1400/7/01 شورای اسالمی شهر پروژهای عمرانی تکمیل اسکلت 
بتنی ساختمان اداری شهرداری نی ریز را از طریق مناقصه عمومی 
به متقاضیان )حقیقی و حقوقی( واجد شرایط واگذار نماید . لذا از 
کلیه متقاضیان دعوت به عمل می آید از تاریخ نشر آگهی جهت 
دریافت اسناد مناقصه و اطالعات تکمیلی به شهرداری نی ریز 
مراجعه نمایند یا با شماره تلفن چهار رقمی 0715320 داخلی 307 
و 501 تماس حاصل نموده یا به سامانه شفافیت شهرداری نی ریز 
به آدرس http://shafafiat.neyriz.ir  مراجعه نمایند. متقاضیان 
می بایست مبلغ 1.000.000.000 ریال سپرده شرکت در مناقصه 
را به صورت ضمانتنامه بانکی معتبر در فرمهای قابل قبول در 
وجه شهرداری نی ریز با اعتبار حداقل سه ماهه و قابل تمدید و یا 
فیش واریزی به حساب 0105692262004 بانک ملی شعبه احمد 
نی ریزی بنام شهرداری نی ریز به همراه اسناد مناقصه  شهرداری 
ارائه نماید. متقاضیان می بایست کلیه اسناد را تا پایان وقت اداری 
مورخ 1400/08/12 در پاکت الک و مهر شده به آدرس فارس، نی ریز 
خیابان آیت الله طالقانی شهرداری نی ریز واحد دبیرخانه محرمانه 

تحویل نمایند. جلسه کمیسیون مناقصه در ساعت 15 مورخ 
1400/08/13 در محل شهرداری برگزار خواهد شد. حضور متقاضیان 
یا یک نفر به نمایندگی از طرف آنها با ارائه معرفی نامه رسمی در 
جلسه کمیسیون مجاز بوده و دعوت دیگری از متقاضیان به عمل 
نخواهد آمد. کلیه هزینه های نشر آگهی به عهده برنده مناقصه 
می باشد. پرداخت کلیه کسورات قانونی به عهده برنده مناقصه 
خواهد بود. شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهادات به منزله قبول 
شرایط و تکالیف شهرداری می باشد. به پیشنهادات فاقد سپرده، 
مخدوش، مشروط و پیشنهاداتی که بعد از مهلت مقرر واصل شود 
ترتیب اثر داده نخواهد شد. شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات 
مختار می باشد. برابر مقررات نباید هیچکدام از اعضای اصلی وعلی 
البدل شرکت مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت باشد. در 
صورتیکه برندگان اول، دوم و سوم حاضر به انعقاد قرارداد نگردند 
سپرده ی آنها به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد. شهرداری 
در قبول یا رد پیشنهادات مختار است. سایر جزئیات وشرایط در 

اسناد مناقصه درج گردیده است. 
امورمالیشهردارینیریز

آگهی مناقصه عمومی تکمیل اسکلت بتنی ساختمان اداری شهرداری مرحله اول
36848/د6
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واکسن کرونا نزدیکترین راه برای بازگشت ما به 
زندگی عادی است. اما چه باورهای غلطی باعث 
می شود تعداد کمی از ما واکسن نزنیم و راه را برای 

بازگشت به زندگی عادی مسدود کنیم؟
1- هیچ تداخل جدی بین مصرف داروهای روزانه 
یا  مادر  و  اگر پدر  ندارد.  و واکسن کرونا وجود 
بزرگتر های ما روزانه داروهایی مثل فشار خون، قند 
خون، چربی و داروهای دیگر را مصرف می کنند، به 
آنها اطمینان دهید که تداخل مصرف روزانه این 

داروها و واکسن کرونا هیچ اساس علمی ندارد.
2- قرار نیست بعد از زدن واکسن کرونا دیگر اصاًل 
مبتال نشوید. شاید زیاد شنیده باشید که یکی از 
دوستان یا اقوام بعد از زدن واکسن کرونا گرفته 
است. در واقع باال ترین تأثیر واکسنها کاهش قابل 
توجه بستری و فوت است. اگر شنیدیم کسی بعد از 

دریافت واکسن باز هم مبتال شده، نگران نباشید و 
واکسن را جدی بگیرید.

است  ممکن  است؛  وسط  توطئه  یک  پای   -3
این حرف به گوشتان رسیده باشد. دقت کنید 
واکسن کرونا یک راه حل جهانی برای بازگشت 
به زندگی بعد از همه گیری کرونا است. خیلی از 
دانشمندان جهان و ایران و خیلی از کشورها اقدام 
به تولید واکسن برای گذر از این دوران سخت 

کرده اند.
4- اگر واکسن بزنیم ممکن است کسی را مبتال 

کنیم. 
این گزینه را از ذهنتان خارج کنید؛ چون با واکسن 
زدن کسی را مبتال نمی کنید و نیازی به قرنطینه 

شدن هم نیست.
5- شنیده ایم یک کارشناس گفته واکسن نزنید.

در مسائل درمانی یک نکته را هیچ وقت فراموش 
سالمتی  درباره  توصیه ای  کسی  وقتی  نکنید؛ 
به شما کرد، قبل از پذیرش حرفهای او، از سوابق 

علمی و پزشکی آن فرد مطمئن شوید.
6- واکسن ما را در سالهای بعد ناتوان می کند.

شواهد علمی متعدد ثابت کرده واکسنها نه تنها 
باعث ناتوانی بلکه باعث افزایش توان بدن افراد 
در مقابل ویروسها می شوند. واکسنها به سیستم 
دفاعی بدن کمک می کنند که ویروس را به عنوان 
یک مهاجم شناسایی کند. وقتی که سیستم ایمنی 
بداند چطور باید با یک بیماری مقابله کرد، اگر با 
فرم واقعی بیماری هم روبرو شود، می تواند از پس 

آن بر بیاید.
7- بقیه بزنند، ما نمی زنیم.

با این نگاه، راه بازگشت به زندگی مسدود می شود. 
ما با ویروسی طرف هستیم که قدرت همه گیری 
باالیی دارد و باید تعداد کافی از مردم این واکسن را 

تزریق کنند تا اثر بخشی داشته باشد.
8- واکسن باعث مرگ در سالهای آینده می شود.

بیشتر از 250 سال از کشف واکسن در جهان 
با  انسان  این سالها میلیونها  می گذرد. در طول 
واکسنهای کشف شده از بیماری و مرگ نجات 
پیدا کرده اند. کشور ما هم در سده اخیر یکی از 
کشورهای پیشرو در واکسیناسیون عمومی برای 
اطفال، سرخک،  فلج  مثل  بیماریهایی  با  مقابله 
حصبه، وبا و دیگر با بیماریها بوده است. جدای از 
این، به گفته سازمان جهانی بهداشت، واکسنها 
ساالنه جان 2 تا 3 میلیون نفر را در جهان نجات 

می دهند.

باورهایغلطدربارهواکسنکرونا

کندر در 
بارداری

بارداری ممکن  مصرف کندر در 

ذهنی  تواناییهای  کمی  است 

فرزند شما راباالببرد؛ اما از طرفی 

شود،  خورده  بیشتر  کمی  اگر 

می تواند به یک کودک بیش فعال 

منجرشود.

بی خطری  شده  ثابت  اقدامات   

برای افزایش هوش فرزند مفیدند؛ 

مانند:

- ورزش منظم روزانه

سالم  غذایی  مواد  خوردن   -

مثل میوه و سبزی تازه و گردو  و 

دانه های روغنی و پروتئین

- مصرف صحیح و منظم ویتامینها

و  ناسالم  غذاهای  از  اجتناب   -

حاوی نگهدارنده ها

- اجتناب ازدخانیات والکل

اگر کسی خواست کندر بخورد، 

باید بعد از 20 هفته  بارداری و 

حداکثر دو بار در هفته و حداکثر 

به اندازه عدس بخورد یا بجود.

ارزش غذایی 
تخم مرغ

اگر لبنیات نمی خورید، اینها را جایگزین کنید

ایران،  غذایی  راهنمای  هرم  در 
تخم مرغ در گروه گوشتها قرار دارد 
و ارزش غذایی یک عدد تخم مرغ 
معادل 30 گرم گوشت قرمز یا ماهی 

و یک چهارم ران مرغ متوسط است.
 روزانه توصیه می شود که یک تا دو 
واحد از گروه گوشتها خورده شود که 
با خوردن روزانه دو عدد تخم مرغ، 
را  این گروه  از  واحد  می توان یک 

تأمین کرد.
یک عدد تخم مرغ بزرگ )60 گرم( 
6.3 گرم پروتئین دارد که با خوردن 
یک عدد تخم مرغ در روز، حدود50 
موردنیاز  پروتئین  مقدار  درصد 
روزانه کودک سه ساله، 12 درصد 
و  نوجوان  دانش آموز  روزانه  نیاز 
9 درصد نیاز روزانه مادر در دوران 

بارداری و شیردهی تأمین می شود.
درشت  داشتن  بر  عالوه   تخم مرغ 
پروتئین،  نظیر  مغذی هایی 
چربی ها،  و  کربوهیدرات 
همچون  مهمی  ریزمغذی های 
ویتامینهای محلول چربی D، E، O و 
نیز مواد معدنی نظیر فسفر، آهن و 

روی دارد.

اسفناج: اسفناج حاوی کلسیم قابل  توجهی است 
که البته میزان آن بسته به نوع پخت متفاوت است.

آبپز کردن باعث می  شود که میزان کلسیم اسفناج 
گرم  هر 100  کلی  حالت  در  کند.  پیدا  کاهش 

اسفناج حاوی 140 میلی  گرم کلسیم است.
لوبیا سفید: سرشار از کلسیم، فیبر و پروتئین 
است و هر یک دوم فنجان از آن 96 میلی گرم 

کلسیم دارد.
دانه کنجد: در هر 1 اونس، حاوی 273 میلی گرم 
کلسیم است و مواد دیگری مانند مس و منگنز نیز 

همراه آن هستند.
سویا: این ماده  غذایی حاوی ایزوفالونی به نام 
کلسیم  نمی  دهد  اجازه  که  است  »دیادیزن« 

استخوانها از بین برود.
عدس: عدس یکی از منابع خوب کلسیم و آهن 

است.
پیاز  گرم   100 پیاز:  

میلی گرم   20
دارد.  کلسیم 

غذایی  ماده   این 
پرطرفدار دیورتیک 

)ادرارآور( است، باعث 
افزایش اشتها شده و عملکرد معده را تنظیم 

می کند.

برگ چغندر: این سبزی تیره رنگ غنی از کلسیم، 
ویتامین ث و آنتی اکسیدان است. کلسیم نقش 

مهمی در کاهش دردهای قبل از قاعدگی دارد.

بادام: این میان وعده مناسب در هر 1 اونس، 82 
میلی گرم کلسیم دارد.

کلم: نصف فنجان کلم 90 میلی گرم کلسیم دارد.
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عملیات   125 نی ریز   115 اورژانس 
مختلف را در هفته گذشته انجام داد.

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

بوده است:
ساعت 11:۳۰ چهارشنبه 21 مهر، بر اثر 
تصادف دو موتورسیکلت در خیابان امام 
خمینی، یک مرد ۶۰ ساله از ناحیه زانوی 
پای راست و یک مرد 5۸ ساله از ناحیه کمر 
و زانو آسیب دیدند و به بیمارستان شهدا 

منتقل شدند.
یک  یخی  کوچه  در  بعد،  ساعت  یک 
تصادف  هم  با  خودرو  و  موتورسیکلت 
کردند. در این حادثه یک دختر ۸ ساله 
دچار ضربه به مچ پا شد، یک خانم ۳۳ ساله 
از ناحیه کمر و شکم آسیب دید و یک مرد 
۳۴ ساله نیز از ناحیه زانو مصدوم شد. هر ۳ 

نفر به بیمارستان شهدا منتقل شدند.
ساعت 17:5۰ پنجشنبه 22 مهر ماه، دو 
خودرو نزدیک روستای حاجی آباد تصادف 
کردند که دو آمبوالنس اعزام شد. یک مرد 
۳1 ساله دچار ضعف و بی حالی بود، مرد 
7۰ ساله از ناحیه شانه چپ احساس درد 
می کرد و کمی کاهش هوشیاری داشت. 
خانم ۳1 ساله از ناحیه ستون فقرات، لگن 
و شکم آسیب دیده بود و دختر سه ساله نیز 
دچار خواب آلودگی شده و کمی کاهش 

هوشیاری داشت.
روستای  در  روز  همان   15:5۴ ساعت 

تم شولی، یک موتور سیکلت واژگون شد 
که بر اثر آن دو پسر بچه 1۴ ساله دچار 
سوختگی بازو   و  زخم ساعد دست راست 

شدند.
یک  واژگونی  اثر  بر  نیز    12:۴۴ ساعت 
سبزآباد  اورژانس  روبروی  موتورسیکلت 
رودخور، یک جوان 2۰ ساله دچار ضربه 

به سر و پا شد.
ساعت 15:57 جمعه در بولوار سرداران، 
دو موتورسیکلت با هم تصادف کردند. در 

این حادثه دو نوجوان 17 و 15 ساله دچار 
ضربه به سر و دست شدند و یک مرد ۴1 
ساله و پسر بچه ۶ ساله نیز صدمات جزئی 

دیدند.
ساعت 1۸:۳۸ شنبه 2۴ مهرماه، در پیچ 
روستای بهویه یک خودرو واژگون شد که 
بر اثر آن یک پسر 1۴ ساله صدمات جزئی 

دید و استرس ناشی از تصادف داشت و یک 
فرد 2۰ ساله نیز دچار ضربه به سر و صورت 

شد.
ساعت 1۸:۳۴ یکشنبه 25 مهر، روبروی 
دو  طالقانی  خیابان  تاکسی  ایستگاه 
موتورسیکلت با هم تصادف کردند. در این 
حادثه یک مرد و زن 55 و 5۰ ساله دچار 

ضربه به زانو شدند.
ساعت 21:۴۸ دوشنبه 2۶ مهر، در یک 
حادثه در استخر کوه سرخ،  دو فرد 17 و ۳2 
ساله دچار ضربه به بینی و سر و ضعف و بی 
حالی شدند. احتمااًل این حادثه به دنبال 

شیرجه زدن ناایمن در استخر رخ داده بود.
ساعت 15:1۸ سه شنبه 27 مهر، در معادن 
چاه سوار آغا یک مرد ۴۴ ساله بر اثر سقوط 
از ارتفاع ۶ متری دچار شکستگی آرنج، 

درد در ناحیه لگن، کمر و قفسه سینه شد.
یک  مهر،   2۶ دوشنبه   17:۴۰ ساعت 
موتورسیکلت در تقاطع خیابان بهداشت و 
طالقانی به یک خانم 5۴ ساله برخورد کرد. 
در این حادثه این خانم دچار ضربه به سر و 

شکستگی از ناحیه دنده شد.
نوشتنی است کارکنان اورژانس در هفته 
گذشته 1۳۳ مأموریت انجام دادند. 2۹ 
که  بود  کرونا  بیماری  به  مربوط  تماس 
۶ آمبوالنس در ۶ عملیات برای این افراد 
اعزام شد؛ اما تنها یک نفر که حال وخیمی 

داشت، به بیمارستان شهدا انتقال یافت.

آتش نشانی نی ریز هفته گذشته در چندین 
عملیات مرتبط با حوادث ترافیکی شرکت 

کرد.
از  بعد  مهر،  سه شنبه2۰   15:۴۳ ساعت 
روستای امیرآباد تنگ حنا، خودرو کامیون 
از  جلو  الستیک  ترکیدن  علت  به  مایلر 
مواد سوختی  و نشت  جاده منحرف شد 
محل  خود  حضور  با  آتش نشانی  داشت. 
درمان  نیز  اورژانس  کرد.  ایمن سازی  را 
سرپایی را برای فرد ۴7 ساله ای که دچار 

ضربه به قوزک پا شده بود، انجام داد.
25 دقیقه بامداد روز 21 مهرماه در زیرگذر 

نی ریز، یک سواری پژو ۴۰5 واژگون شد. به 
علت دوگانه سوز بودن خودرو، آتش نشانان 
به  با توجه  را بستند.  شیر اصلی گاز آن 
نشت بنزین، باک مخزن سوخت به طور 
کامل تخلیه و سطح جاده به وسیله خاک 
پارکینگ  به  نیز  خودرو  شد.  ایمن سازی 

منتقل گردید.
ساعت ۹:۳۰ صبح روز 21 مهر ماه، یک 
نرسیده  گاز  از سمند  بعد  پیکان  خودرو 
فرعی دچار  در جاده خاکی  پلیس راه  به 
آتش سوزی شد؛ اما چون تلفن همراه راننده 
در خودرو درحال سوختن جا مانده بود، 

وی مجبور شد خود را پای پیاده به جاده 
اصلی برساند و درخواست کمک و تماس با 
آتش نشانی کند. به همین دلیل خودرو در 
زمان رسیدن آتش نشانی کاماًل سوخته بود.

ساعت 1۸:5۰  همان روز، دو خودرو تیبا 
و ال ۹۰ در جاده نی ریز - حاجی آباد بعد از 
و  برخورد کردند  با هم  روستای سورمق 
واژگون شدند. خودرو تیبا روی سقف قرار 
گرفته بود که آتش نشانان با حضور در محل 
آنها را ایمن سازی کردند. در این حادثه سه 
مرد ۳5، 17 و 1۹ ساله از ناحیه زانو آسیب 

دیدند.

در تعقیب و گریز مأموران پلیس با خودرو 
پژو ۴۰5، مقدار 172 کیلو تریاک کشف 

شد.
فرمانده انتظامی شهرستان نی ریز گفت: 
مهر،   15 پنجشنبه   21:۳۰ »ساعت 
مأموران نیروی انتظامی در محور سیرجان 
- نی ریز به یک خودرو پژو ۴۰5 مشکوک 
پلیس،  ایست  دستور  به  خودرو  شدند. 
هوایی  تیر  حتی  و  هشداردهنده  عالئم 
توجه نکرد و حدود 1۰ کیلومتر متواری 

شد.«
افزود:  یوسفی  سیدمحمد  سرهنگ 
»خودرو پژو ۴۰5 به مسیر فرعی وارد شد 
و مأموران نیروی انتظامی به الستیک آن 
شلیک کردند. راننده وقتی عرصه را برخود 
تنگ دید، آن را اطراف باغها رها کرد و 
متواری شد. این قاچاقچی شناسایی شده و 

دستگیری اش در دستور کار پلیس است.«
این  از  بازرسی  »در  داشت:  عنوان  وی 

خودرو، 172 کیلوگرم تریاک کشف شد.«

فرمانده انتظامی نی ریز از کشف بیش از 
21۸ کیلو تریاک در محورهای شهرستان 

نی ریز خبر داد.
سرهنگ سیدمحمد یوسفی گفت: شنبه 
1۰ مهرماه، 5.5 کیلو تریاک در ایست و 

بازرسی قطرویه از یک پژو ۴۰5 کشف شد.
چهارشنبه 1۴ مهرماه 2۰.5 کیلو تریاک از 

یک پژو ۴۰5 دیگر در همان مکان کشف و 
راننده آن دستگیر شد.

۹ کیلو تریاک نیز در همان روز از یک وانت 
پیکان به دست آمد و دو متهم آن دستگیر 
شدند. 2.5 کیلو تریاک دیگر باز هم در 
ایست و بازرسی قطرویه در روز دوشنبه 1۹ 

مهر از یک پژو ۴۰5 کشف شد.

دو روز بعد، پلیس اطالعات و امنیت عمومی در 

محور قطرویه - نی ریز به یک خودرو مشکوک 

شدند و دستور ایست دادند. خودرو متواری شد 

و به عالئم هشداردهنده و شلیک هوایی توجه 

نکرد. بنابراین الستیک آن هدف قرار گرفت 

و متوقف گردید. مأموران راننده را دستگیر و 

1۸1 کیلو تریاک از خودرو کشف کردند.

125 عملیات اورژانس 115 

در هفته گذشته

عملیات آتش نشانی در حوادث ترافیکی

تعقیب و گریز   405 با  172  کیلو تریاک

کشف  218   کیلو تریاک از قاچاقچیان

ادامه از صفحه یک

همه  کارمند ان  طرح،  این  اساس  »بر 
بخشها از جمله اد ارات، نهاد ها، بانکها، 
صاحبان کسب و کارهای مختلف و بخش 
حمل و نقل زمینی، ریلی و هوایی حتمًا 

باید  تزریق واکسن را انجام د اد ه باشند .«
به گفته وی، مسافرانی که قصد  استفاد ه 
از ناوگان حمل و نقل عمومی برای سفر 
واکسن  تزریق  صورت  د ر  تنها  د ارند،  
کرونا  تشخیص  منفی  تست  ارائه  یا 
)PCR( می  توانند  از اتوبوس، قطار یا 

هواپیما استفاد ه کنند .
ستاد   مصوبه  »طبق  شد :  یاد آور  وی 
استانی مد یریت بیماری کرونا، هر نوع 
صد ور و تمد ید  مجوز د ر حوزه فعالیتهای 

مختلف، منوط به تزریق واکسن است.«
به د ستور نمایند ه د ولت د ر فارس، همه 
اد ارات و نهاد ها مکلف به همکاری برای 
قرنطینه  طرح  کامل  اجرای  و  نظارت 
هوشمند  و برخورد  با متخلفان بر اساس 

مقررات و ضوابط هستند . 
مسئوالن  از  همچنین  فارس  استاند ار 
خواست  استان  سراسر  د انشگاه های 

تکمیل  برای  را  الزم  اقد امات 
واکسیناسیون د انشجویان انجام د هند .

ستاد   تصویب  »با  کرد :  عنوان  ایمانیه 
همه  کرونا،  بیماری  مد یریت  استانی 
شهرد اریهای استان موظف هستند  د ر 
بخشهای مختلف حمل و نقل شهری به 
اجرای طرح قرنطینه هوشمند  پرد اخته 
کامل  را  رانند گان  واکسیناسیون  و 

کنند .«
به  توجه  با  فارس،  استاند ار  گفته  به 
کرونا،  ششم  پیک  وقوع  احتمال 
باید   استان  د انشگاه های علوم پزشکی 
همه امکانات، تجهیزات و تجربیات خود  

را برای مقابله و پیشگیری به کار گیرند .
بازگشایی  د رباره  همچنین  ایمانیه 
مد ارس تأکید  کرد : »این امر مشروط به 
شیوه نامه ها  و  پروتکل ها  کامل  رعایت 
و قوانین توسط د انشگاه علوم پزشکی 

است. «
اطالع رسانی صحیح با استفاد ه از ظرفیت 
صد ا و سیما، رسانه ها، فضای مجازی و... 
نیز از د یگر نکات مورد  تأکید  رئیس ستاد  

استانی مد یریت بیماری کرونا بود .

7 سارق اموال مردم در هفته گذشته 
دستگیر شدند و به بیش از 2۴ فقره 

سرقت اعتراف کردند. 
به گفته فرمانده انتظامی نی ریز، این 
افراد به سرقت دام، سرقت از  اماکن 
موتورسیکلت،  برق،  کابل  خصوصی، 

اعتراف  خودرو  محتویات  و  مغازه 
کردند.

گفت:  یوسفی  سیدمحمد  سرهنگ 
آگاهی،  پلیس  تالش  با  »سارقان 
فرماندهی  پاسگاه های  و  کالنتری ها 

انتظامی  دستگیر شدند.«

با ثبت ۹۰ مبتالی جدید به کرونا در 
هفته گذشته و 1 مورد فوتی، تعداد 
مبتالیان به ۴271 نفر و تعداد افرادی 
که جانشان را از دست داده اند، به 1۰1 

نفر رسید. 
به  همزمان میزان مبتالیان بختگان 

1۹11 مورد رسید.
نوشتنی است تا کنون ۹22۶۴ دوز 

واکسن در پایگاه های واکسیناسیون 
شهرستان تزریق شده که 57۴۶۴ دوز 
آن نوبت اول و ۳۴۸۰۰ دوز آن نوبت 

دوم بوده است.
بر این پایه، حدود ۸۳.5 درصد جامعه 
شهرستان  در  سال   12 باالی  هدف 
نی ریز، واکسن دوز اول و 5۰.5 درصد 
نیز هر دو دوز واکسن را تزریق کرده اند.

مورد  در  نی ریز  انتظامی  فرمانده 
آمده در حوزه  اخیر پیش  مشکالت 

تعویض پالک توضیحاتی ارائه داد.
اظهار  یوسفی  سیدمحمد  سرهنگ 
مرکز  که  این  به  توجه  »با  داشت: 
تاریخ سوم  در  نی ریز  تعویض پالک 
این  مستمر  تالشهای  با  مهرماه 
فرماندهی بعد از ۶ ماه تعطیلی مجدداً 
راه اندازی شده است، طبیعتًا حجم کار 
باال و مراجعه بسیار زیاد است. بنابراین 
انجام  حضوری  نوبت دهی  چون 
راستا  این  در  است  ممکن  می شود، 
رسیدگی  برای  نواقصی  و  مشکالت 
کامل به همه درخواستها باشد. تمام 
توان این فرماندهی و راهور بر این است 
که در حد توان رضایتمندی شهروندان 

را به دنبال داشته باشد.«
برای  الزم  »پیگیریهای  افزود:  وی 
در  نوبت دهی  کردن  اینترنتی 
حال انجام است. لذا ضمن تشکر از 
همراهی مردم، استدعا داریم که ما را 

موقع  به  خدمات رسانی  در خصوص 
یاری کنند. از طرفی برابر اعالم مرکز، 
وکالتنامه هایشان  اعتبار  که  کسانی 
جهت تعویض پالک خاتمه یافته، تا 
به  وکالت نامه ها  اعتبار  آذرماه  پایان 
قوت خود باقی است و نگرانی در این 

خصوص وجود ندارد.«
فرمانده انتظامی نی ریز گفت: »حجم 
مراجعات به راهور باال است و به علت 
بودن  نامشخص  و  کرونا  بیماری 
شهرستان،  رنگبندی  آینده  وضعیت 
داد.  نوبت  روز  از 5  بیشتر  نمی توان 
بار  یک  هفته ای  نوبت دهی  بنابراین 
انجام می شود. همکاران راهور به جز 
تعویض پالک، اقدامات دیگری مانند 
ترافیک شهری، رسیدگی به تصادفات، 
امور مربوط به گواهینامه و آیین نامه ها 
از  لذا  دارند؛  کار  دستور  در  را   ... و 
شهروندان عزیز تقاضا داریم همراهی 
و مشارکت الزم را در خصوص انجام 

اقدامات تعویض پالک داشته باشند.«

فارسقرنطینههوشمندمیشود

دستگیری7سارق
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توضیحاتفرماندهانتظامی

دربارهمشکالتتعویضپالک

مسئول مرکز اورژانس 115 شهرستان 
به زندگی زن 52  بازگشت  از  نی ریز 
ساله که دچار ایست قلبی تنفسی در 

شهرستان شده بود خبر داد.
محمد حسین کچویی گفت: »ساعت 
گزارشی  مهر،   2۶ دوشنبه   11:5۸
مبنی بر درد قفسه سینه و تنگی نفس 
زن 52 ساله به مرکز پیام اورژانس 115 
شهرستان نی ریز اعالم شد که بالفاصله 

آمبوالنس به محل حادثه اعزام شد. 
کچویی افزود: تکنسینها بعد از رسیدن 
کاهش  متوجه  مصدوم  بالین  بر 

 VT( هوشیاری، کبودی و آریتمی قلبی
بدون نبض( وی شده و بالفاصله احیاء 
قلبی - ریوی )شوک دادن و لوله گذاری 
مصدوم  برای  پیشرفته(  هوایی  راه 
انجام شد و درحال احیاء به بیمارستان 

شهدای نی ریز انتقال یافت.«
وی ادامه داد: »در حال حاضر مصدوم 
از  یکی  در  کامل  هوشیاری  با سطح 

بخشهای بیمارستان بستری است.«
نوشتنی است این عملیات موفق توسط 
آقایان باقر قرایی و جواد پدیسار انجام 

شد.

راننده خودرو پرایدی که در برخورد با 
تریلر در جاده نی ریز - قطرویه زیر آن 

رفته بود، در دم جان سپرد.
این حادثه ساعت 21:2۰ سه شنبه 2۰ 
مهر روبه روی کارخانه سیمان سفید 

رخ داد.
در این حادثه، راننده ۳۳ ساله پراید در 

دم جان سپرد و دو سرنشین ۶5 و 25 
ساله تریلر، به ترتیب از ناحیه شانه و پا 
آسیب دیدند که توسط اورژانس 115 

به بیمارستان شهدا منتقل شدند.
احمر  هالل  امدادرسانان  ادامه،  در 
توانستند با جداسازی قطعات خودرو، 

جنازه راننده فوت شده را خارج کنند.

عابد نعمتی، نی ریزان فارس:

بیمارستان  در  بستری  بیماران  روند 
نی ریز در حال افزایش است.

خمینی  امام  بیمارستان  رئیس 
استهبان از احتمال شیوع سویه جدید 

کرونا در این شهرستان خبر داد.
دکتر ُمَطوَّس با اشاره به افزایش کم 
سابقه آمار ورودی بیماران به اورژانس 
آمار  افزایش  و  استهبان  بیمارستان 
در  دائم  بستری  و  موقت  بستری 
قرمز  به  منجر  که  اخیر  هفته های 
شدن شهرستان شد، اظهار داشت: »با 
سروستانی  کمالی  آقای  درخواست 
تماسهای  پیرو  و  شهرستان  فرماندار 
با معاونت استانداری و  تلفنی ایشان 
دانشگاه  درمان  و  بهداشتی  معاونت 
علوم پزشکی شیراز، هیئتی از این دو 
معاونت طی دو روز در استهبان حضور 

یافتند. «
وی افزود: »نظر هیئت پزشکی اعزامی 
از استان، وجود گونه جدید کووید 1۹ 
در استهبان است. چرا که آمار ورودی 
در  مراجعه  نفر  از 27۹۴  بیمارستان 
تا  ابتدا  از  نفر  به ۳۶27  ماه  شهریور 
27 مهرماه رسیده که باالترین آمار از 
ابتدای سال تاکنون بوده است. لذا مقرر 
شبکه  توسط  نمونه گیری هایی  شد 
بهداشت در این خصوص انجام و برای 
استان  مرکز  به  ژنتیکی  بررسیهای 

ارسال شود.«
البته دکتر مطوس در گفتگو با ما، این 
مسئله را تنها یک احتمال دانست و 
گفت که ممکن است مربوط به شروع 

پیک ششم باشد.
پیش از این نیز رئیس دانشگاه علوم 
درمانی  بهداشتی  خدمات  و  پزشکی 
قرمز  وضعیت  به  اشاره  با  شیراز 
افزایشی  روند  و  استهبان  شهرستان 
به مراکز 1۶ ساعته در  آمار مراجعه 
برخی از شهرستانهای استان، از به صدا 
ششم  موج  آغاز  خطر  زنگ  درآمدن 

کرونا در فارس خبر داد.
در  نی ریز هم  بهداشت  رئیس شبکه 
هم  »ما  داشت:  عنوان  ما  با  گفتگو 
آمادگی این خطر را داریم؛ چون آمار 
بیماران بدحال در حال افزایش است. 
گویای  بستری  افراد  صعودی  رشد 
شعله ور شدن دوباره آتش کرونا در 

شروع فصل سرما است.«
دکتر داور آل داود افزود: »با توجه به 
شروع فصل سرما، وضعیت نی ریز هم 
متأسفانه  بود.  خواهد  کننده  نگران 
تردد  مانع  قانونی  طور  به  نمی توان 
در  حضور  و  غیرضروری  سفرهای  و 
مراسم خانوادگی و مهمانیها شد؛ اما 
در صورت  دارم  تقاضا  از همشهریان 
از  بهداشتی  دستورالعملهای  حضور، 
جمله زدن ماسک و  فاصله مناسب را 
رعایت کنند و در صورت داشتن عالئم 
و بیماری، در اجتماعات حاضر نشوند.«

دوباره  شدن  نارنجی  علت  وی 
شهرستان را رعایت نکردن پروتکلهای 
مهمانیها،  و  مراسم  در  بهداشتی 
مسافرتهای غیر ضروری در تعطیالت و 
تزریق نکردن دوز دوم واکسن دانست 
که بخصوص در ابتدای هفته گذشته  
شهرستان  در  بستری  افزایش  باعث 

شده است.
دکتر آل داود گفت: »بیماران بستری 
مراقبتهای  به  نیاز  و  هستند  بدحال 
عزیز  مردم  از  دارند.  بیمارستانی 
می خواهیم هر چه زودتر واکسیناسیون 
خود را تکمیل کنند تا بار ویروس در 
شهرستان کاهش یابد و شاهد مرگ و 

میر همشهریان خود نباشیم.«
روزانه  اخیر  روزهای  »در  افزود:  وی 
شهدا  بیمارستان  در  بیمار   ۶ حدود 
بستری می شوند. در حال حاضر 17 
بیمارستان  کرونای  بخش  در  بیمار 
نظر  از  بیمار   2 که  هستند  بستری 
سر  به  مناسبی  شرایط   در  تنفسی 

نمی برند.«

بازگشت به زندگی
زن 52  ساله توسط 
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مرگ راننده پراید
در جاده  نی ریز - قطرویه
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نماینده مجلس
جناب آقای دکتر طهماسبی! تفاوت حوزه ما با فسا در چیست؟ 
آیا همان طور که سالها است مسئوالن استان به الر و المرد و 
جهرم نگاهی متفاوت دارند، حاال نوبت فسا است که از ما جلوتر 
باشد؟ چرا برای بازدید از سه شهرستان نی ریز، استهبان و 
بختگان، فقط معاون پارلمانی آن هم به صورت میدانی که حتی 
تعداد زیادی از پروژه ها را نیز بازدید نکردند فرستادند، اما برای 
شهرستان فسا غیر از معاون پارلمانی، وزیر صمت و کشاورزی هر 
کدام به طور جداگانه به این شهرستان سفر کردند. آیا بررسی 
مشکالت کشاورزانی که تولید کننده برتر انجیر، انار و پسته 
ایران و جهان هستند، مالکی برای سفر وزیر کشاورزی نبود؟ 
آیا وجود کارخانه های بزرگی مثل فوالد، رینگ اسپرت، معادن 
و کارخانجات سنگ و کروم دلیلی برای حضور وزیر صمت در 
این حوزه نبود؟ آیا بحث وضعیت آب شرب و سد چشمه عاشق 
دلیلی نبود برای این که وزیر نیرو را به این حوزه بیاورند؟ مسئول 
این بی برنامگی ها کیست؟ آیا مقصر این اتفاقات فرمانداران سه 
شهرستان هستند یا دلیل دیگری دارد؟ چرا همیشه باید در حق 

حوزه ما ظلم شود؟

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

با سالم خدمت شهروندان گرامی، برنامه ریزی سفر دولت با 
ستاد سفر ریاست جمهوری بود و نماینده دولت برای هر حوزه 
توسط ستاد و بدون دخالت نمایندگان مشخص شده که معاون 
پارلمانی رئیس جمهور سهم چهار شهرستان فسا، استهبان، 
نی ریز و بختگان بود و در هیچ  شهرستانی دو نماینده دولت 

حضور نیافتند.
این که در فسا سه نماینده دولت حضور یافتند به دلیل عبور وزیر 
در مسیر برگشت از داراب و همچنین همجواری با سروستان 

بوده است.
به هر حال فسا فقط یک  ساعت اول وقت مورد بازدید نماینده 
دولت قرار گرفت و بقیه ساعات در شهرستانهای استهبان ، 
نی ریز و بختگان حضور داشتند که به دلیل بعد مسافت و وسعت، 
تا پایان روز در حوزه بودند. البته دکتر طهماسبی نماینده محترم 
مردم، ضمن انتقال مشکالت سه بخش شهرستان نی ریز به 
دولت، مراتب اعتراض شدید خود را هم به صورت مصاحبه 
با خبرگزاری فارس و هم در نطق میان دستور مجلس از عدم 

برنامه ریزی صحیح سفر استانی رئیس جمهور اعالم نمودند.

آموزش و پرورش
1- چرا آموزش و پرورش برای کالسهای ..... معلم باتجربه 
نمی فرستد؟ از اول مهر تا امروز هنوز معلم کالس اول و دوم 
مشخص نیست. روزی یک نفر می فرستند که اصاًل با گوشی 
نمی تواند کار کند و دوباره عوض می شود. به خدا بچه ها از درس 

عقب افتاده اند؛ چرا اهمیت نمی دهید؟
2- بخشنامه ای از طرف استان به مدارس فرستاده شده و آقای 
ولی زاده هم گفته اند باید مجازی باشد. چرا مدیر مدرسه ..... 

قبول نمی کند؟.
لطفًا پیگیری نمایید تا به ایشان تذکر دهند. چون همه مدارس 
ابتدایی طبق این بخشنامه آنالین شده اند. اگر همه با هم آنالین 
شوند، یک عده ای هم که بچه هایشان را می فرستند، با هم 

هماهنگ می شوند.

پاسخ آموزش و پرورش:
1- با سالم، اتفاقًا به دلیل این که مدرسه ..... در محدوده ..... که 
تازه تأسیس می باشد و جهت اهمیت به این گونه مدارس و بر 
اساس شیوه نامه کیفی سازی پایه های اول دبستان، از اول مهر 
دو معلم  توانمند که باسابقه 1۴ و ۹ ساله تدریس در این پایه 
هستند)که فکر نمی کنم با توجه به خیل عظیم بازنشستگی 
نیروی انسانی در آموزش و پرورش نی ریز، بی تجربه باشند( 

ابالغ زده شده و با جدیت تمام مشغول به تدریس هستند .
در مورد معلم پایه دوم هم قابل ذکراست که هر دوشعبه آن 
معلمان باتجربه هستند که یکی ۳۰ سال سابقه تدریس که از 
اول مهر مشغول به تدریس هستند و دیگری هم 15 سال، که 
بعد از موافقت با بازنشستگی)پرونده پزشکی( معلم قبلی حدود 

دو هفته می باشد که مشغول تدریس می باشد .
2- پاسخ مدیر آموزشگاه:

با سالم و احترام، در حال حاضر بالغ بر ۹۸ درصد اولیاء متقاضی 
برای  را  شرایط  موضوع  این  و  هستند  حضوری  کالسهای 
آموزش غیرحضوری و اقناع اولیاء سخت کرده است. با این 
حال این آموزشگاه ضمن رعایت پروتکلهای بهداشتی، سالمت 
دانش آموزان را مد نظر قرار خواهد داد. ضمن این که در حال 
حاضر شرایط آموزش غیرحضوری از طریق محتواهای آموزشی 
در فضای مجازی و شبکه تلویزیونی مهیا می باشد و اولیاء عزیز 

می توانند از این ظرفیت نیز استفاده کنند.

فرمانداری
1- لطفًا به رئیس بانک ..... بگویید تا رفتار و لحن صحبت خود با 

مردم شریف و متمدن نی ریز را اصالح کند.
2- پشت پمپ بنزین دلخوش دو کوه وجود دارد که عده ای افراد 
سودجو اقدام به خاکبرداری و ریختن نخاله می نمایند و تاکنون 

هیچ گونه اقدامی صورت نگرفته و هیچ گونه متولی برای آن 
معرفی نشده است. از شما تقاضا دارم که متولی این معضل را 

معرفی و مشخص کنید تا افراد خاطی به آن معرفی شوند.

پاسخ فرمانداری:
با سالم و احترام، در پاسخ به سؤاالت مطرح شده از سوی 
شهروندان محترم ، جوابیه زیر جهت چاپ در شماره آتی آن 

هفته نامه ارسال می گردد.
1- طراح محترم سؤال می تواند به منظور پیگیری موضوع به 

امور رسیدگی به شکایات فرمانداری مراجعه نماید.
2- از حسن توجه جنابعالی و شهروندان فهیم به محیط زیست 
تشکر می کنیم. ضمن این که بازدید از مکان مذکور توسط 
کارشناسان اداره محیط زیست انجام شد و متأسفانه مقادیری 
نخاله ساختمانی که از قدیم االیام و مقداری هم جدیداً در دامنه 
کوه مجاور سنگبریها تخلیه شده بود مشاهده گردید. با توجه به 
این که تخلیه نخاله های ساختمانی در خارج از محلهای مشخص 
شده جرم محسوب می شود و خودرو متخلفان تا ده هفته قابل 
توقیف می باشد، این موضوع در دستورکار قرار گرفت و طبق 

قانون با افراد خاطی نیز برخورد می شود. 

آتش نشانی
با سالم، خواستم از نیروهای آتشنشانی تشکر کنم. سه شنبه 
شب در چهار راه مسکن مهر تصادف شدیدی شد. نیروهای 
آتشنشانی با وجودی که مسافت زیاد بود، خیلی سریع آمدند و تا 

آخرین لحظه ایمن سازی کردند؛ احسنت.

پاسخ آتش نشانی:
با سالم، از شما همشهری قدرشناس تشکر می کنیم. امیدواریم 

همواره خدمتگزاران الیقی برای همشهریان عزیزمان باشیم.

شبکه بهداشت و درمان
1- یک متخصص زیبایی و جراحی پالستیک باتجربه به نی ریز 
دعوت کنید تا مردم مجبور نشوند به شیراز بروند. مثاًل از دکتر 
فتاحی  درخواست کنید هفته ای یک روز هم که شده بیاید تا با 
خیال راحت همین جا جراحی شویم. خیلیها شرایط رفتن به 

شیراز را ندارند. 
2- با توجه به گذشت سه سال از کلنگ زنی ساختمان اورژانس 
رودخور توسط مسئوالن شهرستان و قول مساعد جهت ساخت 
و ساز ساختمان اورژانس رودخور در کمتر از یک سال، نه تنها 
هیچ اقدامی صورت نپذیرفته و هر بار با بهانه هایی در ساخت و 

ساز تأخیر ایجاد می کنند.
ضمنًا سایه بانی هم که به همت خیرین جهت دستگاه آمبوالنس 
اورژانس ساخته شده بود، تخریب شده و در این مدت آمبوالنس 
در دل آفتاب قرار دارد. این مسئله باعث فساد داروهای داخل 

آمبوالنس و رنگ پریدگی کامل آمبوالنس اورژانس شده است.
الزم به ذکر است که چندین مرحله پیگیری توسط شورا و 
دهیاری روستا انجام شده، اما هنوز هیچ اقدامی صورت نگرفته 

است.
شهرستان  محترم  مسئوالن  از  رودخور  منطقه  مردم 
خواهشمندند که هر چه سریعتر این مشکل را پیگیری و به 

نتیجه مطلوب برسانند.

پاسخ شبکه بهداشت و درمان:
1- سالم و خدا قوت، عملهای جراحی پالستیک عمومًا جزو 
بیمارستانهای  در  جراحی  و  می شود  محاسبه  آزاد  موارد 
خصوصی با تعرفه های خصوصی انجام می گردد که با توجه به 

دولتی بودن بیمارستان، با این شرایط امکان پذیر نیست.
2- منبع مالی پروژه اورژانس جاده ای مشکان و رودخور، از 
محل اعتبار 2 درصد نفت و گاز و توازن است. به همان میزان 
که تا به حال اختصاص داده شده، به همان میزان هم پیشرفت 
داشته است. با توجه به مشکالت اقتصادی اخیر دولت، بودجه ها 
بیشتر به سمت پروژه های نفت که باالی ۶۰ درصد پیشرفت 
کار داشته رفته و به همین دلیل میزان پیشرفت این دو پروژه 
پایین تر از حد معمول بود و بودجه ها بیشتر بر روی درمانگاه 
مرکز جامع سالمت رودخور گذاشته شد تا آن را به سرانجام 
برساند. امسال هم مبلغی برایش گذاشته شده، اما ناچیز است. 
ان شا ءا... با تکمیل پروژه مرکز جامع سالمت رودخور، مابقی کار 
مرکز اورژانس جاده ای مشکان و رودخور در سال آینده در روند 
تکمیل و بهره برداری قرار خواهد گرفت. امید که مبلغ بیشتری 
به این پروژه اختصاص داده شود تا بتوانیم سرعت بیشتری به 

آن بدهیم.

فوالد - فرمانداری -تعاون، کار و رفاه 

اجتماعی
چرا در مورد استخدامی های فوالد فکری نمی کنید؟ حتمًا 
دوباره باید مثل سری قبل افراد غیر بومی و بی تجربه سر کار 
بروند؟ من خودم در پروژه لیسانس ایمنی بودم؛ البته ۶ ماه 
بیشتر نبود. آقای... متولد المرد بدون سابقه فقط به خاطر این که 
آزمون داده بود، در قسمت ایمنی فوالد استخدام شد؛ ولی ما ها 
در به در شدیم. هر چه هم به گل گهر مراجعه می کنیم، غیر بومی 
را مثل آب خوردن در مصاحبه رد می کنند. دیپلم سیرجانی را 

می گیرند؛ ولی لیسانس غیر بومی را نه. 
لطفًا از طریق فرمانداری و نماینده مجلس مسئله بومی را حتمًا 
پیگیری کنید تا به بهانه بی تجربگی بچه های نی ریز، غیر بومی 

استخدام نکنند.

پاسخ فرمانداری:

مکاتبه،  ضمن  خصوص  این  در  که  می رساند  استحضار  به 
جلسه ای با حضور رئیس هیئت مدیره و مدیر منابع انسانی 
شرکت فوالد غدیر نی ریز برگزار و بر جذب نیروی کار بومی 

تأکید شد. 

پاسخ اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی:
با سالم، احترامًا در پاسخ به سؤال مطرح شده توسط شهروند 
ضمن  خصوص  این  در  که  می رساند  استحضار  به  محترم،  
مکاتبه ، جلسه ای با حضور رئیس هیئت مدیره و مدیر منابع 
انسانی شرکت برگزار شده و بر جذب نیروی کار بومی و اشتغال 

جوانان بویژه فارغ التحصیالن دانشگاهی تأکید گردید.

شهرداری نی ریز - اتاق اصناف
   هر خانه  و  مغازه ای که در شهر ساخته می شود، عوارض سالیانه 

شهرداری و مالیات مربوطه را پرداخت می کند. 
هر کاسبی هم عوارض و مالیات کسب و کارش را دقیقًا از قبل از 

شروع به کار رسمی، جداگانه پرداخت می کند.
در استانی مانند کرمان و شهر ثروتمندی مانند سیرجان، برای 
تشویق و ترغیب مردم به ایجاد کسب و کار و رونق شهر و بازار، 
در یک حرکت خداپسندانه و هوشمند، حتی عوارض و مالیات 
کسب و کار و مغازه و کارگاه ها را حذف کرده اند وشورای اصناف 
برای صدور پروانه کسب در شغلهای مشابه، مبلغ کمتری نسبت 

به نی ریز جهت خدمت به شهر و همشهریان دریافت می کنند. 
اما برعکس، در شهر نی ریز یک صیغه غیر منطقی و غیر قانونی 
و غیر قابل قبول و اجباری جاری شده تحت عنوان ساختگی 
»افتتاحیه« که شهرداری مبلغ زیادی را از شخصی که تازه 
شروع به کار کرده و نیازمند یاری و کمک نیز هست، دریافت 

می کند.
با توجه به شرایط بسیار سخت و گران و هزینه های سرسام آور 
راه اندازی کسب و کار  و هزینه باالی دریافت پروانه کسب، و با 
توجه به این که شروع هر کاری همراه با ضرر و به قولی چوب 
خوری هست، به ویژه رهن و اجاره های باورنکردنی ، اگر ممکن 

است شهرداری در مورد اخذ این مبلغ توضیح دهد. 
شهرداری برای شروع یک کسب و کار و راه اندازی یک مغازه با 
توجه به توضیحات باال و دریافت جداگانه عوارض ساختمان و 
کسب و کار چه خدمتی می کند که چنین مبلغی را دریافت 

 می نماید ؟ 
اگر اتاق اصناف هم توضیح دهد که علت دریافت مبالغ باال برای 

صدور پروانه کسب چیست، ممنون می شویم. 

پاسخ شهرداری نی ریز:
شهروند محترم! کلیه عوارض و بهای خدمات دریافتی از همه 
شهروندان در همه شهرداریها و بویژه در شهرداری نی ریز مطابق 
با مفاد مندرج در بند 2۶ ماده ۸۰ قانون تشکیالت، وظایف و 
انتخابات شوراهای اسالمی شهر و انتخاب شهرداران مصوب 
1۳75 با اصالحات و الحاقات بعدی و پس از تأیید هیئت تطبیق 
مصوبات و همچنین پس از تأیید و ابالغ استانداری به صورت 

قانونی در حال وصول است.

شهرداری نی ریز
1- لطفًا سری به خیابان ولیعصر بزنید. وضعیت پیاده رو اسفناک 

است؛ تبعیض قائل نشوید.
2- ضمن تقدیر وتشکر از زحمات عزیزان در شهرداری، خصوصًا 
شهردار جوان و خوشفکر و پرتالش، در صورت امکان با تلفیقی 
از هنر و نوآوری، یادمانی از گردان همیشه قهرمان کمیل نیز 

کار شود.
۳- اگر قرار است کیفیت سنگفرش جلوی مسجد جامع کبیر 
مثل چهار راه قائم باشد، همان بهتر که سنگفرش نشود. نه به درد 
سواره می خورد و نه پیاده؛ فقط یک بار شخصًا از این مسیر تردد 

نمایید تا متوجه کیفیت کار شوید.
۴- لطفًا بپرسید چرا باغهای بولوار استقالل را خشک و تبدیل به 

مغازه می کنند و هیچ کسی حتی شهرداری کاری با آنها ندارد؟ 
5- مغازه ..... محله امام مهدی .....، چند سال است پیاده رو  را 
کرده محل کارش و برای عبور باید از وسط خیابان رد شد. لطفًا 

رسیدگی کنید.

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

زیر از مدیران واحدهای شهرداری اخذ و عینًا ارسال می گردد.

مسئول محترم واحد عمران، آقای پیوندی
1- با سالم خدمت شهروند محترم، قسمتی از پیاده روهای سطح 
شهر که فرسوده و تخریب شده یا اصاًل موزائیک نشده باشد، هر 
ساله براساس بودجه مصوب، نوسازی می گردد و در سال جاری، 

پیاده رو خیابان امام مهدی درحال اجرا و نوسازی می باشد.

شهردار محترم شهر نی ریز، مهندس فرغت
2- ضمن تشکر متقابل از شما شهروند محترم، در مجاورت 
صحن مطهر شهدا در بوستان صحن شهدا که فرایند ساخت 
آن نیز هنوز کامل نشده است، یادمانی از فرمانده همیشه جاوید 
گردان کمیل شهید سرافراز پیش بینی شده که ان شاءا... در 
آینده نصب می شود تا این بوستان همیشه یادآور رشادتهای 

گردان همیشه سرافراز کمیل باشد.
۳- شهروند گرامی! سنگفرش خیابان مسجد جامع کبیر با 
بهترین مصالح ممکن در سطح کشور و با صرف هزینه و وقت 
قابل توجه و با نظارت تمام وقت عوامل فنی و اجرایی شهرداری 
نی ریز در حال اجرا است. بدیهی است که حصول رضایت همه در 

این گونه پروژه ها امکان پذیر نیست.

مسئول محترم واحد روابط عمومی، آقای دهقان
عرض  به  اشاره،  مورد  موضوع  مذمت  ضمن  احترام،  با   -۴
می رساند در این خصوص شهرداری از تمامی ظرفیتهای قانونی 
خود از جمله اخطارهای قانونی، جلوگیری از ادامه عملیات 
ساختمانی، تقاضای طرح در کمیسیون ماده 1۰۰ و مخالفت 
با تغییر کاربری ملک مورد تخلف در کمیسیونهای مربوطه 
استفاده می نماید که امیدواریم با رسیدگی و تالش مضاعف 
جهت رفع موانع موجود، کمتر شاهد چنین اقداماتی باشیم. در 
ضمن یادآوری می گردد مستند به قانون، جرائم سختگیرانه ای 

نسبت به این موضوع اعمال خواهد شد.

معاونت محترم خدمات شهری، آقای حاجی محمدی
5- عرض سالم و احترام خدمت شهروند گرامی، به اطالع 
می رساند گشت تخلفات شهرداری مکرراً در حال جمع آوری 
سدمعبر می باشد. اخطار کتبی به کسبه متخلف داده شد و در 

اسرع وقت اعمال قانون و رفع اشکال می گردد.

امور آبفا - نماینده مجلس
راوصل نمی کنند؟ در صورتی که  چرا آب دهستان هرگان 
لوله کشی اصلی 2 - ۳ سال است انجام شده. زمانی که به این 
دهستان آمدید، گفتید دو عدد از مخازن آن آماده است. مگر 

چند مخزن دیگر می خواهد؟

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

مشکالت  گفت  باید  هرگان  روستای  سؤاالت  خصوص   در 
دهستان هرگان در دستور کار ماهانه است و پیگیری شده 
و باوجود محدودیتهای اعتباری دولت، تجهیزات و امکانات 

مناسبی تاکنون گرفته شده و در حال تدارک اجرا می باشد.

اداره گاز - نماینده مجلس
چرا اهالی دهستان هرگان و توابع این دهستان از نعمت گاز 
محروم هستند؟ با وجود این که دهستان هرگان از نی ریز ربع 

ساعت فاصله دارد.

پاسخ اداره گاز:
روستاهای  همه  می رساند  استحضار  به  احترامًا  سالم،  با 
شهرستان مشمول گاز رسانی با خط لوله به علت باال بودن 
هزینه سرانه خانوار نمی باشند که دهستان هرگان از جمله این 

روستاها است.

مخابرات - نماینده مجلس
ازمرکز مخابرات مدت دو سال است آمدند و باتریهای مخابرات 
دهستان هرگان رابه بهانه تعمیرات بردند و دیگر برنگرداندند. 
وقتی که اهالی مراجعه کردند، گفتند نباید اجازه می دادید 
ببرند. آیا این جواب درست است؟ مخابرات این دهستان به 
برق سراسری متصل است. متأسفانه زمان قطعی برق، اهالی 
با مشکل قطعی تلفن هم مواجه می شوند. لطفًا کمی هم به 

مشکالت روستاییان رسیدگی کنید.

درد دلهای یک شهروند با مردم و مسئوالن 

نی ریز
من خانمی هستم که مقداری ناشنوایی دارم. تا سطح فوق دیپلم 
تحصیل کرده ام و هنر فرش بافی دارم. هنوز ازدواج نکرده ام، 
خواستگارانی داشته ام که معتاد بوده اند. به هیچ وجه حاضر 
نیستم با کسی که معتاد است یا همسر دارد ازدواج کنم. اگر 
کسی باشد که شرایط من را درک کند و شغلی داشته باشد و 

حتی معلول باشد، حاضرم با او ازدواج کنم.

پست
مسئولیتی  احساس  مردم  پستی  بسته های  به  نسبت  چرا 
ندارید؟ برای من یک بسته از شمال کشور ارسال شده، ۳ روزه 
به نی ریز رسیده، دو بار مراجعه کردیم؛ اما کسی جواب درستی 
نداد. می گویند به آدرسی که داده اید می آورند. االن که دارم این 
پیام را می دهم، یک هفته است که به نی ریز رسیده، ولی هنوز به 

دست ما نرسیده است. خواهش می کنم پیگیری کنید. 

منابع طبیعی
دیروز ما برای تفریح به پل الی حنا رفتیم و قبل از پل با صحنه ای 
عجیب برخورد کردیم. با بیل مکانیکی راه ماشین رو را کنده 

بودند که مبادا کسی برای تفریح به زیر پل یا آن طرف برود. بعد 
از روی پل گردنه قدیم استهبان کنار خود پل راه درست کرده و 
با زنجیر آن را بسته اند. یعنی آن طرف پل الی حنا را کاًل شخصی 
کرده اند. مگر جلوی زمین خدا را هم می توانند زنجیر بکشند؟ هر 
کسی ملکی دارد و ورودی ملک خودش را زنجیر بکشد تا کسی 
وارد نشود. اما مگر می شود جلوی یک دره عظیم مثل پل الی حنا 
را زنجیر کشید وشخصی کرد؟ اگر این طور است، پس ملکداران 
پلنگان و بید بخون هم اول ورودی زنجیر بکشند تا کسی وارد 

نشود. مگر چنین چیزی هم می شود؟
یک نفر ملکی بعد از پل الی حنا خریده و همه جا را با بیل 
مکانیکی کنده است. حتی زیر درختان چنار الی حنا را هم که 
قدمت زیادی دارند، کنده تا کسی زیر آن ننشیند. ما از قدیم یاد 
داشتیم که ورودی پل الی حنا اول گردنه قدیم استهبان بوده 
که سمت چپ به طرف بیدبخون می رود و طرف راست هم پل 

الی حنا. لطفًا حتمًا رسیدگی کنید.

نی ریزان فارس
1- درج خبر در روزنامه نی ریزان فارس هم شده باند بازی و پولی؛ 
 وگرنه درج یک خبر مجازی برای ورزش شهر فکر نمی کنم کار 
سختی بوده باشد که دوستان این قدر مقاومت کردند. کاش 

گفته بودند پولی است و این قدر می گیریم.  
من به زودی پیگیری و این مشکل را از باال حل می کنم. حتی 
من به رئیس اداره ورزش و جوانان گفتم؛ ایشان گفتند باید پول 

بدهیم تا اطالع رسانی کنند.
سؤال این است؛ خبر اسمش رویش است. مگر کار دفتر روزنامه 
پول گرفتن و خبررسانی است؟ وگرنه  سر فلکه هم به یک 
ماشین پول بدهیم، برایمان در همه شهر می چرخد و اعالم 

می کند.
این خبر شخصی نبود که بگوییم برای آقای ..... یا شغلش یا 

کسب خاصی بوده؛ برای شهر و ورزش بود.
انتشار  ابتدای  از  فراوان.  و درود  با سالم  نی ریزان فارس؛ 
هفته نامه تاکنون، صفحه ای به ورزش اختصاص داده شده و 
در آن اخبار مسابقات هیئتهای مختلف، مقامهای آورده شده، 
ورزشکاران  تیمها،  یادبودی  عکسهای  گزارشها،  مصاحبه ها، 
همه  رغم  به  می شود.  و  شده  چاپ  مجانی  و...  پیشکسوت 
مشکالت مالی به ویژه در چند سال اخیر، این صفحه با همت 
کلیه  بازتاب دهنده  این هفته نامه  و گزارشگران  خبرنگاران 
مواقع  می دهد.  انجام  ورزش  جامعه  که  است  فعالیتهایی 
متعددی بوده که تیمها، هیئتها و حتی اداره ورزش و جوانان، 
توجهی به انعکاس رویدادی ورزشی نداشته اند؛ ولی با پیگیری 
خبرنگاران ما، پوشش خبری داده شده است. اما اطالعیه ها از 
جمله اطالعیه مورد نظر شما جنبه آگهی دارد و نیازمند پرداخت 
هزینه است. امید است همه کسانی که دلشان برای ورزش شهر 
می تپد، به اقتصاد یک رسانه محلی که هیچ منبع درآمدی به جز 

آگهی و فروش ندارد، توجه داشته باشند.
2- در مورد مطلب »رنج مردم خاورمیانه از چیست؟«، باید 
بگویم: رنج مردم خاور میانه از وجود نفت است؛ چیزی که 
دیگر کشورهای حسود جهان ندارند و نمی توانند از آن بگذرند. 
پس می خواهند کشورهای خاورمیانه درآمد آن را فقط صرف 
بدبختی و رنج کنند و روی خوشی و لذت زندگی را نبینند. پس 
وقتی نفت تمام شد، همه چیز درست می شود؛ چون تازه فقیر 

می شویم.
نی ریزان فارس؛ با سالم و درود فراوان. از اظهار نظر جنابعالی 

متشکریم.
۳- با سالم ، ضمن تشکر از مقاله درج شده با موضوع مسئول 
آسیبهای اجتماعی کیست ؟، در یک کالم، علت تامه و اصلی بر 

می گردد به موازی کاریها و جریان آشپز که دو تا شد...
در این موضوع بسیار مهم، حضرتعالی از ۳۹ مجموعه متولی 
نام برده اید که به نظر می رسد چند تایی نیز از قلم افتاده است. 
پس از آش رد شده و به آش شله قلم کار رسیده که می بایست 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی به عنوان متولی، تمامی مصوبات 
بودجه ای را در اختیار این مجموعه عریض و طویل قرار دهد و 
صرفًا با نظارت و برنامه ریزی کلی و بین بخشی اقدامات فرهنگی 
صورت پذیرد. در غیر این صورت همچنان دیوار کج تر و نهایتًا به 

یک مخروبه تبدیل می شود.
نی ریزان فارس؛ با سالم و درود فراوان. با تشکر از اظهار نظر 
سیاست گذاری های  در  موجود  آسیبهای  از  یکی  جنابعالی. 
فرهنگی، همین نکته  ای است که اشاره کرده اید. پس از دریافت 

نظرات دیگر صاحی نظران، به این موضوع باز هم می پردازیم.

 ادارات، سازمانها و نهادهایی که در این شماره به 
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استاندار نیروهای کارآمد منصوب کند
امید شهدان، نی ریزان فارس:

انتصاب  خواستار  نی ریز  موقت   امام جمعه 
در  بیشتر  دقت  و  استانداری  در  نی ریزی ها 
انتخاب مسئوالن شهرستان از جانب استاندار 

شد.
حجت االسالم سیدجواد فقیه در خطبه های 
نمازجمعه 23 مهر، با گالیه از ارتباط نداشتن 
برخی مسئوالن با امام جمعه و شرکت نکردن 
در نمازجمعه، این را یک معضل خواند و از 
استاندار انقالبی فارس خواست تا در انتصابات، 

از نیروی کارآمد استفاده شود.
می بینیم  استانداری  چارت  »در  افزود:  وی 
اکثر هم استانی هایمان از الر و المرد به کار 
گرفته می شوند؛ چرا از نی ریز کسی در استان 
استخدام نشود؟ ما می خواهیم همه نیروهای 
به  نی ریز  تا  باشند  کارآمد در خدمت مردم 

جایگاه اصلی خود برسد.«
امام جمعه موقت نی ریز به حضور رئیس جمهور 
پیشنهاد  »ما  گفت:  و  کرد  اشاره  شیراز  در 

و  سیستان  همانند  فارس  استان  می کنیم 
بلوچستان و خوزستان، استانی ویژه باشد. نگاه 
به پتانسیلهای فارس که می کنیم، می بینیم 
دارد.  محرومیت  ظرفیتهایش  به  نسبت 
بزرگترین قطب پزشکی، صنعتی و گردشگری 
کشور مربوط به استان فارس است؛ اما متأسفانه 
وضعیت خوبی ندارد. ان شاءا... با دولت آیت ا... 
رئیسی، تغییر و تحول اساسی در این زمینه 
شکل بگیرد. به فرمایش مقام معظم رهبری، 
صنعت  همین  فارس  استان  اشتغال  برای 
گردشگری کافی است و نیازی به تاراج پوشش 
گیاهی و اکتشاف معدن نیست. امیدواریم این 

صنعت احیاء شود.«
حجت االسالم فقیه به حضور معاون پارلمانی 
رئیس جمهور در شهرستان و شرکت در جلسه 
شورای  اداری اشاره و خاطرنشان کرد: »در مورد 
فرهنگ و سهم و بودجه های آن اشاره کردم و 
پرسیدم سهم آموزش  و پرورش چقدر است؟ 
ورزش،  که  می دانید  چقدر؟  ورزش  سهم  و 

هم فایده جسمی دارد و هم روحی و معنوی؛ 
ولی متأسفانه در کشور ما ضعیف است. بیشتر 
بیماریهای قلبی و افسردگی از تحرک نداشتن 

نشأت می گیرد.«
سفید(  نابینایان)عصای  جهانی  روز  به  وی 
ما  ترحم  به  »معلوالن  کرد:  تصریح  و  اشاره 
نیاز ندارند؛ آنها را باور کنید. چرا فکر می کنیم 
معلولیت محدودیت است؟ باید به آنها احترام 

بگذاریم.«
خطیب جمعه نی ریز درباره روز صادرات گفت: 
»برنامه دولت جدید این است که تا سال ۱٤۰٤ 
وابستگی ما به نفت را قطع کند. صادرات به 
صورت کلی غیرنفتی می شود و دیگر با وجود 

تحریمها احتیاجی به نفت نخواهیم داشت.«
حجت االسالم سیدجواد فقیه با اشاره به آغاز 
هفته وحدت، از افتتاح کتابخانه حوزه علمیه 
امام جعفرصادق)ع( خبر داد و ابراز امیدواری 
کرد: »طالب، دانشجویان و مردم از ظرفیت 

این کتابخانه بهره ببرند.«

روابط عمومی مدیریت جهادکشاورزی:

عوامل  از  یکی  پاییزه  سرمای  وجود 

پسته  پسیل  آفت  با  مقابله  در  تعیین کننده 

است.

مدیریت جهادکشاورزی  نبات  مسئول حفظ 

با آفت  شهرستان نی ریز در خصوص مبارزه 

پسیل پسته گفت: در مناطقی که برگها دچار 

سرمازدگی شده اند و نیز در مناطقی که برگها 

دچار سرمازدگی نشده اند اما وقتی به برگ آرام 

ضربه می زنیم از شاخه جدا می شود؛ نیازی به 

مبارزه شیمیایی نیست.

که  مناطقی  در  تصریح کرد:  زهرا مستفیضی 

برگ سالم بوده و محکم به شاخه چسبیده 

است؛ در صورتی که انتهای بدن پوره های پسیل 

شکرک دیده شود که نشان از فعالیت و تغذیه 

آنها است نیاز به مبارزه شیمیایی می باشد.

او خاطرنشان کرد: فعالیت و تغذیه پوره ها در 

دمای زیر ۱۵ درجه سانتی گراد به شدت کم و 

در دمای زیر ۱۰ درجه سانتی گراد عماًل متوقف 

می شود.

مستفیضی تأکیدکرد: در صورت لزوم مبارزه، 

با توجه به میزان فعالیت کم پوره های پسیل 

در این زمان از سال و همچنین حفظ جمعیت 

حشرات مفید حتمًا می باید از سموم کم خطر 

و یا شوینده هایی چون صابون های سم پاشی و 

ریکا استفاده شود.

مهدی منفرد، نی ریزان فارس:
در چهارمین جلسه از جلسات بررسی مسائل و 
مشکالت محالت شهر، این هفته شورای شهر 

میزبان اهالی محله سادات )کوچه باال( بود.
روز سه شنبه 2۰ مهرماه ۱٤۰۰، شورای شهر 
نی ریز میزبان جمعی از معتمدین و اهالی محله 

سادات بود.
در این جلسه رئیس شورا ضمن خوشامد به 
قدیمی ترین  از  حاضرین گفت: محله سادات 
محالت شهر و مهد پرورش جمعی از بزرگان 
این شهر بوده، محله سادات بزرگواری مانند 
قطبی، جاللی، میرزاده و علوی را داشته و در 
دفاع مقدس 2۰ شهید را تقدیم انقالب کرده و 
گل سرسبد این شهر مقبره میرزا احمد نی ریزی 

در این محله واقع گردیده است.
عالوه بر میرزا احمد نی ریزی که واقعًا آنطور که 
باید او را نشناختیم. بزرگانی چون زنده یادان 

باقر جاوید و دیانت در این محله بوده اند. 
متأسفانه  اینکه  بیان  با  فقیه  سید عالءالدین 
آنچنان که باید به این محله خدمت نشده است 
گفت: در مقبره احمد نی ریزی باید اقداماتی در 
خور این نسخ نویس بزرگ جهان اسالم و مردم 

محله انجام شود.
این محله چه قبل و چه بعد از انقالب در تمامی 
مسائل پیشتاز بوده اما نامهربانی هایی در این 
منطقه از شهر صورت گرفته و باعث شده از دیگر 

نقاط شهر عقب بیفتد.
وی همچنین پیشنهاد داد یکی از کوچه ها یا 
خیابان های این محله به نام شاعر فقید شهر 

زنده یاد عباسعلی تمنادار نامگذاری شود.
محل  معتمدین  از  یکی  محمدزاده  حسین 
ضمن اشاره به برخی از مشکالت محله از جمله 
تعطیلی کتابخانه احمد نی ریزی، عدم روشنایی 
مناسب پارک عفاف، وضعیت تأسف بار فاضالب 
بوی  باعث  که  خیابان ها  آب  کانال های  در 
نامطبوع در منطقه شده و وضعیت مقبره احمد 
نی ریزی که در شأن این کاتب بزرگ نیست 
گفت: آسفالت خیابان ها وضعیت خوبی ندارد و 
خیابان شهید موسی کالنتری نیز باید تکمیل 

شود.
قباًل  کالنتری  موسی  بلوار  در  داد:  ادامه  وی 
حدود 8۰ نخل بود که به دلیل عدم رسیدگی 
مناسب امروز به ۱3 عدد کاهش پیدا کرده است.

معتمدین  از  دیگر  یکی  تمنادار  زین العابدین 

محل با اشاره به اینکه مشکالت نی ریز زیاد است 
و مشکالت محله ما صد چندان گفت: بسیاری 
از مسیرهای آب از شادابخت تا خروجی شهر 
مسدود شده که در صورت بارندگی های زیاد 
مشکالت فراوانی را ایجاد می کند و در خیابان 
کشی مسیرها درست پیش بینی نشده و اطراف 
تعفن  بوی  مسجد النبی  و  سادات  حسینیه 
فاضالب برای مردم مشکالت زیادی ایجاد کرده 

است.

در تعریف سرآمدیم در خدمت نه
طاهری یکی دیگر از اهالی گفت: در تعریف و 
تمجید کردن محله ما همیشه سرآمد است اما 
در قبال این تعریف ها خدمتی به مردم نمی شود.

وی ادامه داد: در مورد آسفالت و اتصال انتهای 
خیابان بهداشت به بلوار نصر کاری انجام دهید 
چون مردم زیادی در آن منطقه سالهاست با 
گرد و خاک درگیر هستند و همچنین باید یک 
مجتمع فرهنگی در محله ایجاد شود و کوچه 
باغ شادابخت هم به عنوان یک جاذبه توریستی 

بازسازی شود.

همین که پای صحبت مردم می نشینید، 
مثبت است

حسن تمنادار نیز در این جلسه ضمن تشکر از 
اهالی  با  جلسه  برگزاری  جهت  شورا  اعضای 
محالت مختلف گفت: اگر در این جلسات کاری 
هم انجام نشود همین که پای صحبت و درد دل 
مردم می نشینید یک اقدام مثبت و قدمی رو به 
جلو است، البته این محله واقعًا مورد بی مهری 
قرار گرفته است. در این محله بزرگان زیادی 
بوده اند این محله 3۰ شاعر داشته که می توان نام 
آنها و شهدا را روی کوچه ها و خیابان ها گذاشت 
البته جدای از این محله بیایید برای نی ریز یک 
اقدام اساسی انجام دهیم چون با وضعیت کنونی 
آب و بارندگی شاید در دهه های آینده دیگر 

نی ریزی نباشد.
نی ریز از بی آبی در حال مرگ است، باید برای 
قباًل  که  آباد  اسالم  منطقه  سیالبهای  مهار 
هرگان  منطقه  سیالب های  و  شده  اقداماتی 
نماینده و مسئوالن  با کمک  و  بکنیم  فکری 

گورابهایی ایجاد کرده و شهر را نجات دهیم.
وی ادامه داد: آیا نی ریز سهمی از پهنابه ندارد، 
ما از بی آبی در حال نابودی هستیم و آن طرف 

ماهی پرورش می دهند؟ 

باید تصفیه خانه زودتر احداث شود
مجتبی گرگین نیز در این جلسه گفت: شورای 
شهر باید از شرکت آبفای استان بخواهد تا تالش 
کنند تصفیه خانه زودتر ساخته شود چون با 
ساالنه  خانه  تصفیه  و  شهر  فاضالب  تکمیل 
7 میلیون متر مکعب به چرخه باز می گردد که 
می توان از آن در کشاورزی و صنعت استفاده 
کرد همچنین از شورا خواست یک تابلو زیبا و 
مناسب در شأن احمد نی ریزی در این خیابان 

نصب شود. 

درخواستها
از جمله مسائل دیگری که در این جلسه مطرح 
شد تکمیل پارک نیایش و نصب وسایل بازی 
روکش  و  کوچه ها  آسفالت  آن،  در  کودکان 
کانالهای آب و رفع  آسفالت خیابانها، اصالح 
بوی فاضالب، گرفتن سهم شهر و شهرداری از 
معادن اطراف شهر در جهت عمران و آبادی، 
حل مسئله عبور کامیونها و ایجاد گرد و خاک 
برای باغات، نامگذاری خیابان مسجدالنبی تا 

انتهای بهداشت بود.

این محله با محله های دیگر فرقی ندارد
سعی  گفت:  جلسه  این  در  نی ریز  شهردار 
کردیم در این ٤ سال نگاهمان به توسعه شهر 
عدالت محور باشد و خدا را شاهد می گیرم که 
هیچ نقطه یا محله ای نبوده که برای من فرقی با 

محله ای دیگر داشته باشد.
حامد فرغت ادامه داد: خوشحالم که خواسته ها 
معقول است اما ظرفیت شهرداری کوچک است، 
و هیچ وقت نمی توانیم همه را راضی نگه داریم و 
اکثر محالت نگاهشان این است که در محله ما 

کار نشده است.
وی افزود: باید مردم ما این موضوع را بدانند 
اگر خیابان یا بلواری می سازیم بر اساس طرح 
تفصیلی شهر است و ما در تدوین طرح تفصیلی 
فقط یک رأی داریم و خودمان نیز منتقد طرح 

هستیم.
فرغت ادامه داد: شهردار در کمیسیون ماده ۵ 
شورای عالی شهرسازی فقط یک رأی دارد و 

باید مجری مصوبات این کمیسیون باشد.

هیچ رانتی در شهرداری رخ نداده
وی با اشاره به بعضی انتقادها در مورد ساخت و 

سازهای شهر گفت: در ٤ سال گذشته هیچکس 

از هیچ رانتی در شهرداری برخوردار نبوده و 

شهرداری جای سیاسی کاری نیست و اجازه 

چنین کاری را نداده و نمی دهیم؛ و اگر در این 

مدت کاری انجام نشده به خاطر وضعیت بودجه 

کشور است. 

فرغت ادامه داد: در سال گذشته ما 3۰۰ هزار 

متر مربع آسفالت کردیم و این حتی در زمانی 

که قیر رایگان می دادند هم رخ نداده است. 

اما امسال تاکنون بیش از 7 هزار مترمربع را 

نتوانستیم آسفالت کنیم.

وی در مورد دفع آبهای سطحی گفت: وضعیت 

نیست  کانالهای سطح شهر خوب  و  جداول 

چون در زمان ایجاد آنها یک نقشه جامع نبوده 

و اصالح اینها نیاز به یک بودجه هنگفت دارد و 

مردم هم باید همکاری کنند و فاضالبها را در 

کوچه و خیابان رها نکنند.

شهردار نی ریز در مورد طرح فاضالب گفت: این 

کار در حیطه کاری ما نیست اما اخیراً مناقصه آن 

برگزار شده و یک شرکت متعلق به قرارگاه خاتم 

قرار شده کار را دوباره شروع کند.

وی ادامه داد: خیابان های ابوذر، خلیل شهید و 

موسی کالنتری و محله نواب جزو اولین خیابانها 

بودند که بعد از اجرای طرح فاضالب، آسفالت 

شدند و کار 9۰ درصد مرمِت سرای شمشیری 

انجام شده و قرار است جلو آن یک پارک سنتی 

کوچک احداث شود.

وی در بحث معادن و کمک به شهر گفت: ما 

چنین کاری را نمی توانیم انجام دهیم و تنها 

مجرای قانونی ما مالیات بر ارزش افزوده است 

که قانون آن شفاف نیست؛ و در این مورد جا 

دارد از فوالد تقدیر کنیم که از این محل با 

شراکت شهرداری قصد ایجاد یک مجموعه 

بزرگ ورزشی را در شهر دارد.

خیابان احمد نی ریزی جزء برنامه ما بوده و قصد 

احیاء  برای  اعتباری  بودجه ۱٤۰۱  در  داریم 

و بازسازی آن در نظر بگیریم و در مورد خاکی 

کوچه های  درصد   6۰ حدود  کوچه ها  بودن 

جدید التأسیس تا سال ۱396 خاکی بوده که 

االن کمتر از 2۰ درصد آنها خاکی هستند که با 

تأمین اعتبار آسفالت خواهند شد.

در کمیته بحران شهرستان افتتاح الین دوم 
گردنه الی رز قبل از فصل سرما وعده داده شد 
و به بارندگی کمتر از ۵۰ درصد در فصل پاییز 
و همچنین احتمال قطعی گاز در فصل سرما 

اشاره گردید.

شهری با تمام ویژگی ها
معاون فرمانداری نی ریز در این جلسه که 26 
نی ریز  شهرستان  گفت:  شد  برگزار  مهرماه 
الی رز،  همچون  اصلی  گردنه های  دارای 

استهبان، چاه سبز و... می باشد.
میرزایی با بیان اینکه در آتش سوزی رخ داده 
اخیر اقدام به موقعی انجام شد گفت: اگر سریع 
شهرستان  همچون  بودیم  نشده  عمل  وارد 
ارسنجان چندین روز در حال خاموش کردن 

آتش بودیم .
وی با بیان اینکه شهرستان نی ریز دارای شرایط 
بسیار خاصی است گفت: نی ریز با داشتن کویر، 
جنگل، دریا، گردنه، زلزله خیز بودن و قرار گرفتن 
روی گسل سبب شده تا شرایط خاص تری نسبت 

به مابقی شهرستانها داشته باشد.
شروع  از  قبل  باید  اینکه  بر  تأکید  با  وی 
کانال    ها،  پل ها،  وضعیت  بر  بارندگی ها 
رودخانه ها و جداول شهری همچون مسکن 
مهر نظارت شود و در مناطق برفگیر دپو نمک 
و شن انجام گردد، گفت: گردنه الی رز در برخی 
از نقاط فاقد شانه می باشد. همچنین در هنگام 
واژگونی کامیونها و تریلی ها نیاز به جرثقیل 
داریم تا در گردنه الی رز مستقر شوند تا در 

صورت واژگونی، مسیر سریع باز شود.
نی ریز-  راه  پلیس  رئیس  رابطه  همین  در 
عنوان  میرزایی  گفته های  تأیید  با  سیرجان 
این  نبود جرثقیل سنگین در  دلیل  به  کرد: 
مسیر گاهی بر اثر یک واژگونی یک شب تا صبح 
مجبوریم آن جا باشیم و مسافرین نیز پشت 

ترافیک می مانند!

فاز اول الی رز روبه اتمام
میرزایی با اعالم اینکه فاز اول الی رز به زودی 
تمام خواهد شد و عملیات آسفالت انجام شده 
و الین سوم نیز انجام خواهد گرفت، علت افتتاح 
دیرهنگام این الین را ایمن سازی آن و تأیید 
سازمانهای مربوطه دانست. وی ابراز امیدواری 
که بر اساس وعده های داده شده تا قبل از فصل 

سرما الین دوم افتتاح شود.
افتتاح  از  ابراز خرسندی  با  راه  رئیس پلیس 
الین دوم گردنه الی رز نکته ای را هشدار داد 
و گفت: با توجه به اینکه این مسیر به دو الین 
رفت و برگشت تبدیل می شود از هم اکنون باید 
اداره راهداری فکری برای زمان های برف روبی 
و نمک پاشی کند. شما امکانات یک مسیر را 

دارید و قطعًا با مشکل روبرو می شوید.
فرمانداری  عمرانی  معاون  ارتباط  این  در 
پیشنهاد داد تا استهبان در زمانهای بحرانی به 

کمک نی ریز بیاید.

هشدارها را اطالع رسانی کنید

میرزایی همچنین خطاب به رئیس اداره گاز 
گفت: با توجه به استفاده مردم از سیستم های 
گرمایشی هشدارها را به رسانه ها اعالم کنید تا 

اطالع رسانی های الزم را انجام دهند.
مدارس  بازگشایی  احتمال  خصوص  در  وی 
گفت: آنگونه که اعالم شده از پانزدهم آبانماه 
پایه  بر  و  داد  خواهد  رخ  مدارس  بازگشایی 
دوز  نی ریز  مردم  درصد   7۵ تاکنون  آمارها 
اول و 3۵ درصد دوز دوم واکسن را زده اند و 
یابد  ادامه  کماکان  پروتکلها  که  صورتی  در 
دیگر مجبور به بازگشت و اعمال محدودیت ها 
نیستیم اما این را هم قبول داریم که کرونا از 

لحاظ روانی روی مردم تأثیر گذاشته است.

گوراب ها را بررسی کنید
سیل بندها  و  گوراب ها  مسئله  به  میرزایی 
هم پرداخت و گفت: در مورد گوراب برنجزار 

دریچه ها مشکل دارد و باید آن را اصالح کنید.
منابع طبیعی  رئیس  ارتباط جمالی  این  در 
شهرستان نی ریز با بیان اینکه دریچه ها دزدیده 
شده است درخواست کرد تا ورودی گوراب با 
توجه به خطرساز بودن آن بسته شود که با 
مخالفت میرزایی روبه رو شد و گفت: بستن 
گوراب نیاز به بررسی کارشناسی و تأیید استان 

دارد.
در  داده  رخ  حادثه  و  ریزاب  گوراب  به  وی 
بارندگی سال ۱39۵ هم اشاره کرد و خواستار 

رفع ایراد این گوراب شد.
میرزایی با تأکید بر اینکه در حوادث طبیعی 
مثل سیل و زلزله بیمه کمک خواهد کرد گفت: 
دهیاری ها باید مردم منطقه را ترغیب کنند 
تا خانه، امالک و محصوالت کشاورزی خود 
را بیمه کنند تا در مواقع بحران کمتر آسیب 

ببینند.

شهر ستان سبز
معاون فرماندار با اعالم اینکه نی ریز به شهرهای 
سبز خواهد پیوست گفت: گازرسانی با شدت 
در شهرستان نی ریز در حال انجام است اما از 
دارم  درخواست  نفتی  فرآورده های  رئیس 
تا ذخیره مناسب نفت سفید را انجام دهند 
همچنین رئیس اداره گاز گفت: اگر خانه هایی 
در روستاهای گازکشی شده انشعاب را نصب 
نکرده اند سختگیری نشود و مجوز استفاده از 

نفت سفید را به آنها بدهید.

رانش و لق گیری دو گردنه
رئیس پلیس راه نی ریز- سیرجان با اشاره به 
رانش گردنه واریانتی گفت: در سال 9۵ این 
رانش  تاکنون دیگر  اگر  و  گردنه رانش کرد 
نداشته به دلیل خشکسالی و عدم بارش بوده و 
قطعًا با یک بارندگی 7۰ -8۰ میلیمتری دوباره 

رانش خواهد کرد.
تریلی  او گفت: همین چند وقت پیش یک 
ناآشنا به مسیر پشت یک اتوبوس در این مسیر 
قرار می گیرد و راننده اتوبوس به دلیل آشنا 
بودن به مسیر هنگام رسیدن به محل رانش 

سرعتش را کم می کند اما راننده تریلی نزدیک 
بود با سرعت زیاد اتوبوس را به ته دره بفرستد؛ 
باید این هشدار را جدی بگیرید و مسیر را 

اصالح کنید.
وی اشاره ای نیز به راه قدیم نی ریز- استهبان 
و  کرد  دارد  وجود  سنگ  ریزش  آن  در  که 

خواستار لق گیری آن مسیر شد.
در این ارتباط رئیس راهداری شهرستان نی ریز 
از امکانات محدود خود برای لق گیری در گردن 
قدیم اشاره کرد اما میرزایی عنوان نمود: این 
وظیفه ذاتی راهداری است و باید اقدامات الزم 

را انجام دهد.

زیرگذر  و  باران 10 میلی متری
رئیس پلیس راه به زیرگذر نی ریز و آبگیری 
آن بر اثر یک باران ۱۰ میلی متری اشاره کرد 
و گفت: باید مشکل فنی آن برطرف شود تا 
اینگونه با کوچکترین بارندگی مجبور نباشیم 

مسیر را ببندیم.

به فکر تجهیزات برای آتش نشانی 
شهرداری های کوچک باشید

شهری  خدمات  مسئول  حاج محمدی 
وضعیت  به  جلسه  این  در  نی ریز  شهرداری 
نامطلوب تجهیزات برای آتش نشانان شهرهای 
کم جمعیت اشاره کرد و گفت: باید امکانات 
این شهرداری ها مثل قطرویه و مشکان مورد 

بررسی و ارزیابی قرار گیرد.
وی همچنین وعده داد که با آغاز فصل سرما 
شهروندان می توانند با شماره گیری ۱2۵ جهت 
ایمن سازی وسایل گرمایشی مشاوره گرفته و 

در صورت نیاز در محل حاضر خواهند شد.

افت فشار گاز امسال جدی تر از سال 
گذشته

رئیس اداره گاز شهرستان نی ریز با بیان اینکه 
سال  از  بیشتر  بسیار  امسال  گاز  فشار  افت 
گذشته خواهد بود گفت: در بازدیدی که از 
کارخانجات سیمان سفید و سیمان خاکستری 
برای  را  خود  تا  خواسته ایم  آنها  از  داشتیم 
از سوخت دوم)مازوت( آماده کنند  استفاده 
و اگر این صرفه جویی در صنعت انجام نشود 
روبه رو  شهرستان  در  گاز  قطعی  با  بی شک 

خواهیم شد.
خصوصی در ادامه وعده داد تا قبل از فصل 
سرما علمک روستاهای گازرسانی شده نصب 

شود.

تمام خانه های بنیاد مسکن بیمه 1۲ ساله 
هستند

یاقوتی که به نمایندگی از بنیاد مسکن در این 
جلسه حاضر شده بود گفت: تمام خانه های 
ساخته شده توسط بنیاد مسکن بیمه هستند 

و بیمه آنها ۱2 سال اعتبار دارد.
سجاد شاهسونی سرپرست شهرداری مشکان 
نیز با اعالم اینکه الی روبی پلها در شهر مشکان 
در  تجهیزات  کمبود  بر  است  شده  انجام 

شهرداری تأکید نمود.

1۲ پایگاه اورژانس
کچویی رئیس اورژانس نیز در این جلسه ابراز 
پایگاه   ۱2 فعال شدن  با  که  کرد  امیدواری 
اورژانس تأخیر کمی برای اعزام نیروها به محل 

حادثه رخ دهد.

بارندگی اصلی در زمستان
اما بهنام رئیس اداره هواشناسی با بیان اینکه 
پاییز امسال با کاهش ۵۰ درصدی باران روبه رو 
خواهد بود گفت: البته نمی توان زیاد هم ناامید 
بود چرا که بارندگی اصلی در زمستان باید رخ 
بدهد و همانگونه که سال گذشته دیدیم به رغم 
بارندگی 7۰ میلیمتری در پاییز، در زمستان 
بارانی رخ نداد و همین عامل سبب خشکسالی 

شد.
در پایان این جلسه رئیس اداره صمت گفت: 
لیست ماشین آالت سنگین بخش  خصوصی 
را به کمیته بحران برای مواقع ضروری ارسال 

می کنم.

اهالی محله سادات:

در تعریف سرآمدیم، در خدمت نه! 
 شهردار نی ریز: این محله با محله های دیگر فرقی ندارد

وعده کمیته بحران نی ریز:

افتتاح الین دوم گردنه الی رز قبل از فصل سرما
هشدار برای ماه های سرد: بارندگی کم، قطعی گاز حتمی!

//

//

//

برگزاری 
نکوداشت روز 
حافظ در نی ریز

روابط عمومی فرهنگ و ارشاد اسالمی:
با  حافظ  بزرگداشت  پاسداشت  آئین 
حضور ادبا و شعرا در محل سالن سرای 

هنر و اندیشه برگزار شد.
رنجبر  محمدجالل  آئین  این  در 
شرح  به  گلبانگ،  ادبی  انجمن  دبیر 
ویژگیهای غزل حافظ و تأثیر پیشینیان 
بر حافظ پرداخت و به اهمیت حافظ 
پژوهی  به عنوان یک شاخه در ادبیات 
فارسی اشاره کرد و گفت: غزل حافظ 
از دیگران  را  آن  دارد که  ویژگیهایی 
متمایز می کند از جمله در الگوبرداری 
از قرآن، استقالل ابیات غزل، انقالب 
در غزل با وارد کردن مسائل اجتماعی 
در آنکه پیش تر سابقه نداشت، انتقاد 
طلبی،  دنیا  مذمت  ریا،  و  سالوس  از 
محبت  ترویج  امور،  اصالح  به  دعوت 
تأویل  اسطوره سازی،  مهرورزی،  و 

پذیری و...
در این برنامه ادبی که به همت انجمن 
ادبی گلبانگ برگزار گردید عالوه بر 
شعر خوانی، حافظ خوانی، تفأل بر 
دیوان حافظ نیز اجرا شد و در پایان 
از شعرا، ادبا و دست اندرکاران مراسم 
رئیس  برزگر  عبدالحسین  توسط 
اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی تجلیل 

شد.
گفتنی است این مراسم با نغمه سرایی 
سارا  نوروزی،  راضیه  حرمتی،  ملیکا 
شیربانیان،  علی  زارع،  سارا  صادقیار، 
صالح صمدی، فتانه قرایی، سیداحمد 
علوی، رضا حسینیان، فرشته یاربی و 
دو هنرمند خردسال معین شاهسونی و 

متین حسینیان همراه بود.

2 نشان کشوری برای مبارزه با پسیل پسته در فصل پاییز
فوالد غدیر نی ریز

نشان عالی مسئولیت اجتماعی و سفیر و مروج 
فوالد  مجتمع  توسط  اجتماعی  مسئولیت 
غدیر نی ریز دریافت شد. نخستین جشنواره 
روابط عمومی و مسئولیت اجتماعی در مرکز 
همایشهای بین المللی صدا و سیمای جمهوری 
اسالمی ایران برگزار و نشان عالی مسئولیت 
اجتماعی به محسن مصطفی پور مدیر عامل 
مجتمع فوالد غدیر نی ریز اعطا شد. همچنین 
به  اجتماعی  مسئولیت  مروج  و  سفیر  نشان 
فرج ا... نگهداری معاون منابع انسانی مجتمع 
امین  محمد  توسط  نشانها  این  گردید.  اهدا 
نعمتی مدیر حوزه مدیر عامل و روابط عمومی 

به نمایندگی از طرف آنها دریافت گردید.

آموزش و پرورش نی ریز نسبت به نبود معلم 
در مدرسه ابتدایی بنه کالغی واکنش نشان 

داد. 
به گزارش نی ریزان فارس، در این ارتباط و در 
پی تجمع برخی از اولیاء و اظهار نظر نسبت 
به اینکه چرا معلمی برای این مدرسه انتخاب 
نمی شود، کارشناس آموزش ابتدایی گفت: 
کالغی  بنه  یک  شهدای  دبستان  اول  پایه 

)خانم  داشته  معلم  مهر  تا 23  مهر  اول  از 
بنی اسدی و آقای مهدی زارعیان( و مشغول 
و 2۵  تاریخهای 2٤  در  و  بوده اند  تدریس 
مهرماه به دلیل عالئم بیماری کرونا در بعضی 
صورت  به  را  کالس  معلم  دانش آموزان  از 
از  اما  نمود؛  برگزار  مجازی  و  غیرحضوری 
روز 26 مهر ماه بار دیگر معلم جهت آموزش 

حضوری در مدرسه حاضر شده است.

ماجرای نداشتن 

معلم در مدرسه

بنه کالغی
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نوبت اول:۱٤۰۰/۰7/2۵)افسانه - نی ریزان فارس(

نوبت دوم:۱٤۰۰/۰8/۰2)افسانه - نی ریزان فارس(

دارد  قصد  نی ریز  شهرداری  اینکه  به  نظر 

باستناد ماده ۱3 آئین نامه مالی شهرداری ها 

و در راستای اجرای بودجه سال ۱٤۰۰ و مجوز 

شورای   ۱٤۰۰/۰۱/۱7 مورخ   27٤ شماره 

تبصره  استناد  به  و  نی ریز  شهر  اسالمی 

2 ماده ۱۰ قانون زمین شهری و آیین نامه 

مالی شهرداری ها نسبت به فروش امالک 

مشروحه ذیل از طریق آگهی مزایده عمومی 

اقدام نماید و عواید آن را جهت طرح های 

شهر  عمومی  نیازمندی های  و  عمرانی 

هزینه نماید، لذا از کلیه متقاضیان دعوت 

و  اسناد  گرفتن  نظر  در  با  می آید  بعمل 

شرایط ذیل پیشنهادات خود را حداکثر تا 

تاریخ ۱٤۰۰/۰8/۱2 در پاکت سربسته و الک 

مهر شده به دبیرخانه ی محرمانه شهرداری 

رسید  و  تحویل  طالقانی  خیابان  در  واقع 

اخذ نمایند. ضمنًا جهت اطالع بیشتر با 

شماره تلفن ۵32۰ داخلی 3۰6 و 3۰7 یا به 

سامانه شفافیت شهرداری نی ریز به آدرس

Shafafiat.neyriz.ir مراجعه فرمایید.

شرایط :

می  مزایده  در  کنندگان  شرکت  ۱-کلیه 

را  مزایده  در  شرکت  سپرده  مبلغ  بایست 

سپرده   ۰۱۰۵692262۰۰٤ حساب  به  نقداً 

شهرداری نزد بانک ملی شعبه احمد نی ریزی 

واریز و فیش مربوطه را ضمیمه پیشنهاد 

نمایند. 

2-به پیشنهادات مخدوش، ناخوانا و فاقد 

سپرده و پیشنهاداتی که خارج از موعد مقرر 

به دبیرخانه محرمانه شهرداری رسیده باشد 

ترتیب اثر داده نمی شود.

پیشنهادها  قبول  یا  رد  در  3-شهرداری 

مختار می باشد .

٤-برندگان مزایده می بایست ظرف مدت 

زمین  بهای  واریز  به  نسبت  هفته  یک 

خریداری شده به صورت نقدی اقدام نمایند، 

عدم واریز وجه در مهلت یک هفته به منزله 

می باشد.  مزایده  برنده  شخص  انصراف 

از  اقدام الزم  عدم  در صورت  است  بدیهی 

ناحیه خریدار سپرده آنها به نفع شهرداری 

ضبط خواهد شد .

مزایده  و سوم  دوم  اول،  نفرات  ۵-چنانچه 

حاضر به انعقاد قرارداد نشوند، سپرده آنها به 

ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

6-سند رسمی مالکیت صرفًا به نام شخص 

برنده مزایده انتقال داده خواهد شد و الغیر.

با  موجود  اوصاف  و  با وضعیت  امالک   -7

اطالعات مندرج در آگهی مزایده به فروش 

می رسد و شهرداری در رابطه با آبرسانی و 

برق رسانی به قطعات و اخذ و هزینه انشعاب 

... هیچگونه مسئولیتی  آب، برق و گاز و 

ندارد.

8- در صورتی که در اندازه زمین ها تغییراتی 

مزایده  برنده  قیمت  براساس  گردد  ایجاد 

محاسبه و اخذ می گردد.

انتقال و درج  و  نقل  9- کلیه هزینه های 

آگهی و کارشناسی بعهده برنده می باشد.

مداخله  منع  قانون  مشمول  مزایده   -۱۰

کارکنان دولت می باشد.

۱۱- بازدید از ملک یا امالک با هماهنگی 

شهرداری مقدور می باشد و ارائه پیشنهاد 

شرکت در مزایده به منزله بازدید از ملک 

توسط شرکت کننده می باشد.

۱2- کمیسیون عالی معامالت رأس ساعت 

9 صبح پنج شنبه مورخ ۱٤۰۰/۰8/۱3 برگزار 

می گردد و شرکت در جلسه کمیسیون برای 

پیشنهاد دهندگان آزاد می باشد و هیچ گونه 

دعوت دیگری از شرکت کنندگان به عمل 

نخواهد آمد.

حداکثر  می بایست  مزایده  ۱3- برندگان 

هفت روز پس از اعالم نظر کمیسیون عالی 

وجه  حساب  تسویه  به  نسبت  معامالت 

اقدام  نقدی  صورت  به  امالک  به  مربوطه 

نمایند، در غیر این صورت سپرده آنان به نفع 

شهرداری ضبط می گردد.

جهت  میب ایست  کنندگان  شرکت   -۱٤

خرید اسناد مزایده مبلغ ۵۰۰/۰۰۰ ریال به 

ملی  بانک  نزد  حساب۰۱۱۰3۱7٤36۰۰۰ 

شعبه احمد نی ریزی واریز و فیش مربوطه را 

جهت تحویل و خرید اسناد مهر شده به امور 

مالی شهرداری تحویل نمایند. 

۱۵- ترتیب قرار دادن اسناد و مدارک توسط 

شرکت کنندگان در مزایده به شرح زیر است. 

واریزی  فیش  اصل  تضمین:  پاکت   ۱۵-۱

سپرده شرکت در مزایده و به همراه اسناد و 

مدارک مزایده و نقشه تفکیکی ملک مورد 

نظر که به صورت هاشور و رنگی به امضاء و 

اثر انگشت شرکت کننده رسیده باشد. در 

پاکت )الف( 

2-۱۵ : برگ پیشنهاد قیمت به طور صحیح 

و بدون قید و شرط و با درج رقم پیشنهادی 

به عدد و به حروف. در پاکت )ب(

پاکتهای )الف( و )ب( پلمب شده در پاکت 

)ج( قرار می گیرد و به صورت الک و مهر 

شده در مهلت مقرر به دبیرخانه ی محرمانه 

شهرداری تحویل می گردد.

نام  و  نام  از  غیر  به  عبارت  هرگونه  درج 

خانوادگی و شماره تماس شرکت کننده بر 

روی پاکت )ج( موجب ابطال و رد درخواست 

شرکت کننده خواهد شد.

امور مالی شهرداری نی ریز

آگهي تجدید مزایده عمومی امالک شهرداري ني ریز 
18/36789د

شماره: 1/ م الف شناسه آگهی :1207485

آگهی دعوت از داوطلبین عضویت درهیئت مدیره  وبازرسی 

اتحادیه های صنفی و رسته های مرتبط

آگهی فراخوان انتخابات اتحادیه های 
صنفی ورسته های مرتبط

دراجرای آئین نامه اجرائی تبصره یک ماده 6 آئین نامه انتخابات 
هیئت مدیره اتحادیه های صنفی وباتوجه به مصوبه های کمیسیون 
و  و 1400/04/05   مورخ  1400/06/24  ریز  نی  نظارت شهرستان 
آگهی مورخ 1400/07/04 و آگهی های نوبت های قبلی در هفته نامه  
نی ریزان فارس از کلیه اعضا اتحادیه های زیر در شهر و بخشهای تابعه 
مدیره  در هیئت  داوطلب عضویت  که  )مرکزی،پشتکوه،قطرویه( 
وبازرسی اتحادیه  می باشند دعوت بعمل می آید که جهت ثبت نام و 
داوطلبی از ساعت 8 صبح الی 14 بادردست داشتن مدارک زیراز تاریخ 
1400/08/04  به اداره صنعت،معدن وتجارت واقع در خیابان بهداشت 

مراجعه ونسبت به تکمیل فرم ثبت نام اقدام نماید.
1-درب و پنجره سازان آهنی و آلومینیومی و کابینت ساز                  

فراخوان تمدید نوبت اول به مدت 10 روز
2-اتحادیه صنف تعمیر خودرو ، صافکار و نقاش و تراشکار                 

فراخوان تمدید نوبت اول به مدت 10 روز
و فروش موتور  تلفنی  تاکسی  و  بارها  وانت  و  3-مشاورین خودرو 

سیکلت       فراخوان تمدید نوبت اول به مدت 10 روز 
4-لوازم خانگی و طالفروشان                     

فراخوان تمدید نوبت اول به مدت 10 روز
5-اغذیه و تربار و خواربارفروش                         

فراخوان تمدید نوبت اول به مدت 10 روز
6-تیرچه،بلوک و سیمان فروش                  

فراخوان تمدید نوبت دوم به مدت 10 روز
7-درودگران                                                                                                     

فراخوان تمدید نوبت دوم به مدت 10 روز 
8-قناد ،بستنی بند و خشکبار فروش                                                             

فراخوان تمدید نوبت دوم به مدت 10 روز
مدارک مورد نیاز

1. اصل و کپی پروانه کسب دائم معتبر
2. اصل و دو برگ کپی از تمام صفحات شناسنامه

3. اصل و دوبرگ کپی از پشت و روی کارت ملی
4. اصل ودوبرگ کپی از مدرک عدم سوءپیشینه از اداره تشخیص 

هویت 
5. 6 قطعه عکس 3*4

6. داشتن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم برای افراد فاقد سابقه 
عضویت در هیئت مدیره

7. حداکثر سن در زمان ثبت نام75 سال می باشد.

     هیئت اجرایی نظارت بر انتخابات هیئت مدیره وبازرسی 
12/36856اتحادیه های صنفی شهرستان نی ریز

تساوی استعدادهای درخشان 
در جنگ نا برابر

مجید پاکیزه دامن/ گروه ورزش 

//

شکست نی ریز در یادواره پیشکسوت فقید
 مجید پاکیزه دامن/ گروه ورزش 

جشنواره ژیمناستیک تنها برای دختران

جشنواره وزنه برداری با حضور قهرمانان
 استانی و کشوری

مجید پاکیزه دامن/ گروه ورزش 

قهرمانان استانی و کشوری وزنه برداری 
نی ریز با حضور در جمع دیگر ورزشکاران 
جوان و تازه کار این رشته باعث شور و 

نشاط در جشنواره وزنه برداری شدند.
در این جشنواره که چهارشنبه 28 مهر 
در سالن وزنه برداری ورزشگاه شهدا و به 
مناسبت هفته تربیت بدنی برگزار شد، 
ورزشکاران در اوزان مختلف و رده های 
شرکت  بزرگساالن  تا  نونهاالن  سنی 

داشتند.
آشنای  نام  وزنه بردار  رضائیان  مرتضی 
عنوان  به  نیز  کشور  و  استان  نی ریز، 
مربی در کنار وزنه برداران جوان و تازه 
کار حضور یافت و آنها را در مهار وزنه 

راهنمایی کرد.
قهرمانان  از  اکبری  پوریا  همچنین 

وزنه برداری نی ریز نیز با شرکت در این 
سنگین،  وزنه های  مهار  با  جشنواره 
به  دیگر  بار  را  خود  آمادگی  و  مهارت 

معرض نمایش گذاشت.
حضور برادران صمدی )علی، امیرحسین 
این  توجه  قابل  نکات  از  نیز  ارشیا(  و 
جشنواره بود که هر سه برادر بر خالف 
پدر خود که در رشته فوتبال فعالیت 
روی  برداری  وزنه  رشته  به  داشته، 

آورده اند. 
حضور  با  که  وزنه برداری  جشنواره  در 
خانواده ورزشکاران و همچنین مسئوالن 
هیئت وزنه برداری و رئیس اداره ورزش و 
جوانان شهرستان برگزار شد، در پایان به 
تمامی شرکت کنندگان مدال افتخار و 

لوح تقدیر اهدا شد.

دیدار دوستانه تیم های فوتبال پیشکسوتان نی ریز و داراب 

جمعه 23 مهر به مناسبت بزرگداشت زنده یاد غالمحسین 

دهقانی در ورزشگاه شهدای نی ریز برگزار شد.

درگذشت این ورزشکار پیشکسوت باعث شد تا قدیمی های 

فوتبال نی ریز و داراب روبروی هم قرار گیرند که در پایان با 

پیروزی 3 بر 2 نماینده داراب همراه شد. در این بازی برای 

پیشکسوتان نی ریز میثم مظلومی هر دو گل تیمش را به ثمر 

رساند.

غالمحسین دهقانی بر اثر بیماری کرونا در سن 6٤ سالگی به 

دیار باقی شتافت.

بازی  یک  در  نی ریز  درخشان  استعدادهای 
جنجالی و تلخ، نخستین بازی خود را با تساوی 

پشت سر گذاشت.
از اولین هفته از سری مسابقات فوتبال زیر ۱7 
ساله های فارس، سه شنبه 27 مهر استعدادهای 
درخشان نماینده نی ریز در این مسابقات میهمان 
شاهین کوهچنار بود و درنهایت به نتیجه تساوی 

2 بر 2 دست یافت.
این نتیجه درحالی برای سعید زارع و شاگردانش 
رقم خورد که استعدادهای درخشان تا دقیقه 9۰ با 
حساب 2 به ۱ از میزبان خود پیش بود و در همین 
زمان گل تساوی را دریافت کرد اما با اعالم آفساید 

از سوی داور، گل مردود اعالم شد.
هجوم  و  شدید  اعتراض  با  داور  تصمیم  این 
تماشاگران به زمین روبرو بود و حتی داور مورد 

ضرب و شتم قرار گرفت. 
در ادامه و در یک تصمیم جنجالی و کم سابقه از 
سوی داور، گِل مردود شده، صحیح اعالم شد تا دو 

تیم امتیازات را تقسیم کنند.
در این بازی علی وطن پرست و علی اصغر علیخانی 

برای استعدادهای درخشان گلزنی کردند.
سعید زارع سرمربی استعدادهای درخشان گفت: 
به دلیل اینکه اولین بازی خود را در خانه حریف 
انجام می دادیم تیم ما در نیمه اول کمی نامنظم 
بازی کرد و همین عامل باعث دریافت گل اول شد 
و بازنده به رختکن رفتیم؛ اما در نیمه دوم شکل 
تیمی ما بهتر شد و توانستیم دو گل به ثمر برسانیم 
و تا دقایق پایانی پیروز باشیم که اتفاقات تلخ بازی 

رقم خورد.
زارع گفت: اعتراضات ما به صحیح اعالم کردن 
گل آفساید تیم شاهین کوهچنار، حاصلی در بر 

نداشت و در پایان این نتیجه به دست آمد.
درمورد  نی ریز  درخشان  استعدادهای  سرمربی 
آینده تیمش افزود: تیم ما در بازی های بعد بهتر 
خواهد شد و امیدواریم در ادامه فصل بتوانیم نتایج 

خوبی را کسب کنیم.

سال  در  ژیمناستیک  جشنواره 
سالهای  از  متفاوت تر   ۱٤۰۰
خاطر  به  و  شد  برگزار  گذشته 
تعداد  با  کرونایی  محدودیت های 
شرکت کنندگان کمتر و تنها در 

بخش دختران انجام شد.

و  تربیت بدنی  هفته  مناسبت  به 
ورزش باشگاه ژیمناستیک پرنیان 
دوشنبه 26 مهر اقدام به برگزاری 
جشنواره ژیمناستیک کرد و اسما 
محمدرضایی مربی بخش دختران 
با فراخواندن حدود ۵۰ ورزشکار 

این رشته در رده های سنی مختلف 
مسئولیت آن را عهده دار بود.

انجام حرکات موزون و نمایشی از 
برنامه های برگزاری این جشنواره 
بود و در پایان به شرکت کنندگان 

جوایزی اهدا شد.

دفتر  نی ریزان فارس
از 7 صبح تا 8شب یکسره باز است )پنج شنبه ها تا 13:30(
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neyrizanfars.com
info@ neyrizanfars.ir
                 @ neyrizan.fars

پست نی ریز

هرماه 15 هزار مرسوله
محمد جاللی، نی ریزان فارس:

سرش  حسابی  روزها  این  نی ریز  پست 
شلوغ شلوغ است و فقط کسانی که ظهرها 
مرسوالت  کامیون  ورود  هنگام  در  و 
تأیید  را  موضوع  این  هستند،  آنجا  در 

می کنند.
شهرستان  پست  رئیس  راستا  این  در 
می گوید: در شش ماهه نخست امسال 
92.705 مرسوله به نی ریز ارسال شده 
است که ماهانه 15.451 مرسوله برای 25 
روز کاری اگر محاسبه کنیم در روز ۶1۸ 
مرسوله ورودی داریم که در این راستا 
نامه رسان 155 مرسوله است  سهم هر 
و این در حالی است که استاندارد ارسال 
مرسوله به صورت روزانه ۸0 عدد می باشد 
و با این آمار و ارقام یعنی دو برابر افزایش 

داشته ایم.
مدت  در  اینکه  بیان  با  بی باک  حجت ا... 
اداره  از کارکنان  شیوع کرونا هیچ کدام 
پست از مرخصی خود استفاده نکرده اند 
گفت: پست یکی از قدیمی ترین سازمانهای 
جامعه است و تاکنون تالش کرده در هر 
برنامه و پروژه کالن کشوری که دولت آن را 

اعالم می کند، خدمات ارائه دهد.
پاندمی  زمان  در  اینکه  بیان  با  بی باک 
کرونا پست مظلوم واقع شده است گفت: 
و  کردیم  کار  صادقانه  ما  مدت  این  در 
توانستیم  دادیم  انجام  که  اقداماتی  با 
اوج  که  را  مردم  اینترنتی  خریدهای 
گرفته، ساماندهی کنیم و این در شرایطی 
است که نی ریز با کمبود نیرو و افزایش 

مرسوالت روبه رو شده بود.
از  آماری  ارائه  با  نی ریز  پست  رئیس 
مرسوالت ارسالی به استان فارس گفت: 
مرسوله  13.5میلیون  در سال گذشته، 
وارد پست فارس شده است و این افزایش 
30 درصدی مرسوالت را نشان می دهد و 
در همین راستا و در مرکز استان کارکنان 

به صورت سه شیفت کار می کنند.

در همین شهر نی ریز قباًل یک کامیون، 
مرسوالت را روزانه وارد می کرد اما حاال 

مرسوالت به وسیله ده چرخ می آید.
بی باک با عذرخواهی از مردم در تأخیر 
در دریافت مرسوالت گفت: قباًل تأخیری 
در ارسال مرسوالت نداشتیم اما به دلیل 
حجم باال برخی از مرسوالت با تأخیر 7 تا ۸ 

روزه تحویل داده می شود.
وی با بیان اینکه تعدادی از همشهریان 
کارتن هایشان  گالیه مند هستند که چرا 
متالشی شده است گفت: من از مردم دعوت 
می کنم تا یک ظهر که کامیون مرسوالت به 
نی ریز می آید، بیایند و ببینند که وضعیت 
این  در  متأسفانه  است.  چگونه  کارتن ها 
رابطه عوامل متعددی تأثیرگذار است که 
مهمترین آنها استفاده از کارتن های کم 
کیفیت می باشد و دومین مسئله بارگیری 
بیست  ده چرخ  کامیون های  در  کارتن ها 
ارتفاع 4 متری است که سبب  با  متری 
می شود تا کارتن هایی که در زیر مرسوالت 

قرار می گیرند، آسیب ببینند.
او با بیان اینکه قباًل پاکت و نامه بیشترین 
حجم از محصوالت را به خود اختصاص 
می داد گفت: االن ۸0 درصد ورودی های 
ما بسته و خریدهای اینترنتی است که 
در برخی از بسته ها کنسرو، آب معدنی و 
محصوالتی است که در نی ریز قابل خرید 
است و همین کار ما را سخت تر از قبل 

کرده.
ابتدای سال  در  اداره گفت:  این  رئیس 
گذشته با کمبود شدید نیرو مواجه بودیم 
و از آنجا که جذب نیرو نیز ممنوع بود با 
مشکالتی روبه رو شدیم اما با رایزنی های 
صورت  به  نیرو  نفر   2 گرفته  انجام 
خصوصی و دانه شمار به ما اضافه شدند که 
یکی به صورت خودرویی و یک موتورسوار 
کمک  ما  به  مرسوالت  ارسال  امر  در 

می کنند.
بی باک در پاسخ به اینکه در حال حاضر 

چند نفر در اداره پست نی ریز مشغول به 
کار هستند گفت: شش نفر کارمند و دو 
نیروی خصوصی در اداره مشغول به کار 
پیشخوان  دفتر   14 همچنین  هستند، 
با ما  و 14 دفتر آی سی تی روستایی 

همکاری می کنند.
نی ریز  شهرستان  پست  رئیس 
شهرستان  هنوز  اینکه  بیان  با 
گفت:  است  ما  زیرمجموعه  بختگان 
نامه نگاری هایی شده تا آنها مستقل شوند.

وی در ارتباط با ساختمان پست گفت: 
اعتبارات عمرانی برای ساختمان جدید 
برنامه ای  فعاًل  و  است  نیافته  اختصاص 
دلیل  به  پست  اداره  جابجایی  برای 
موقعیت مناسبی که در شهر دارد، نداریم 
اما با اعتباراتی که در سال 139۶ دریافت 
کردیم بهسازی اداره انجام شد و قرار است 
برای سالمت بیشتر کارتن ها و مرسوالت 
اداره  در  تخلیه  سکوی  یک  ارسالی 
احداث کنیم تا جلوی آسیب رسیدن به 

مرسوالت گرفته شود.
وی در پایان با انتقاد از اینکه متأسفانه 
به  پست  کوچه  در  مردم  کردن  پارک 
صورت دوبله سبب می شود تا برخی وقتها 
ماشین مرسوالت با معطلی نیم ساعته 
خود را به پست برساند گفت: ما مجبوریم 
یک به یک به دنبال رانندگان ماشین های 
پارک شده در کوچه باشیم تا ماشین های 
خود را جابجا کنند و به رغم اینکه تابلو 
پارک ممنوع نیز در کوچه نصب شده اما 
متأسفانه رعایت نمی شود و این مسئله 
ایجاد  ما  برای  را  بسیاری  مشکالت 

می کند.

روابط عمومی مدیریت جهادکشاورزی:
امور  معاون  برومندی  محمدمهدی 
از  جهادکشاورزی  وزارت  باغبانی 
مجموعه نهالستان بهرامان و باغ های 
الگویی انار، انجیر و گردو در بخش 

پشتکوه بازدید کرد.
مدیر جهاد کشاورزی گفت: در این 
مجموعه برای اولین بار باغ الگویی انار 
رقم واندرفول )wonderful( با صفات 
عالی در بحث پر باری، زود باردهی، 
آفتاب  و  سفیدی  دانه  نداشتن 
سوختگی، مقاوم به کرم گلوگاه انار 
ارتفاع 2150  با  کوهپایه  دامنه  در 
متر از سطح دریا در حال کشت و 

بهره برداری است.
ارقام  کرد:  اظهار  همچنین  وی 
مانند  زودرس  میوه های  مختلف 
شلیل، گیالس، هلو انجیری و زردآلو، 
بادام دیر گل )حدود 70 رقم( و نیز 
بیش از یک میلیون اصله انواع نهال 

استاندارد و گواهی شده در نهالستان 
بهرامان تولید و تکثیر می شود.

او ابرازکرد: معاون امور باغبانی وزیر 
جهادکشاورزی در ادامه این بازدید 
از تنها باغ نخبه انجیر کشور و اولین 
باغ مادری گردوی استان فارس در 
پشتکوه  بخش  باالشهر  روستای 

دیدن کرد.
سفر  این  در  شد:  یادآور  بصیری 
گیاهان  گلخانه،  دفتر  مدیرکل 
وزارت  خوراکی  قارچ  و  زینتی 
جهادکشاورزی و مجری طرح توسعه 
را  برومندی  کشور،  گلخانه های 

همراهی می کرد.

آیا وحدت
امکانپذیر است؟

ادامه از صفحه یک

... در عین حال ایران شیعی که پیشنهاد دهنده مسئله 

وحدت بود باید ابتکار عمل را به دست می گرفت و ابتدا در 

داخل و سپس در خارج به سمت وحدت حرکت می کرد 
که این کار انجام نشد هرچند سازمان »تقریب مذاهب« 

تأسیس شد اما هدف تاکنون محقق نشده است.
به نظر می رسد برای عملی شدن این مهم دو راهبرد باید 

عملیاتی شود:
1- علمای دو مذهب اصلی اسالم به طور مداوم با تشکیل 
نشستهای علمی و معرفت شناسی، پایه ها و اصول مشترک 
را مطرح و به طور جدی بر آنها پافشاری کنند. اگر علمای 
نظام  در  و  باشند  پایبند  اسالمی  مشترکات  به  مذاهب 
تبلیغاتی خود آنها را به صورت جدی تبلیغ کنند، پیروان 
به مرور  دست از تعصبات،  رفتارها و گفتارهای غیرعقالنی 

برمی دارند.
2- سیاستمداران و دولتمردان کشورهای اسالمی منافع 
بکوشند.  آنها  اجرای  جهت  در  و  شناسایی  را  مشترک 
متأسفانه ستیز پیدا و پنهان بین سران کشورهای اسالمی 
جایگزین وحدت و همگرایی شده است. ستیز کور سیاسی 
که خود را پشت آموزه های غیر معتبر، غیر عقالنی و خارج 
از حوزه معرفت شناسی مذهبی و دینی پنهان کرده، موجب 
به وجود آمدن سازمان های مخوف آدمکش و تروریستی 

همچون القاعده، داعش و... شده است.
آیت الله سیستانی در سال اول تیره شدن روابط میان 
ایران و عربستان سعودی از طریق آقای مسیح مهاجری 
مدیرمسئول روزنامه جمهوری اسالمی به مسئوالن ایران 
پیغام می دهند:»هر وقت ایران و عربستان روابط خوبی 
داشته باشند تمام شیعیان منطقه از خود عربستان گرفته 
تا عراق و خلیج فارس و پاکستان و افغانستان همگی در 
آسایش و آرامش هستند و هر وقتی این روابط تیره شود 

همه آنها دچار مشکل می شوند.«
پیام این عالم بزرگ شیعی بیانگر اهمیت وحدت، همگرایی 
و همزیستی مسالمت آمیز کشورها مسلمان است. امید 

است شاهد روابط حسنه بین همه این کشورها باشیم.
 شاد و سالم  و موفق باشید

سرمقاله

//

مِهین مهرورزان بریزندازداِمجانتارهامِهینمِهرورزانکهآزادهاند

اهواز/پادگان امام  خمینی / سال 1366
نفرات عقب از راست: ناشناس، عباس منزه، جانباز حمیدرضا میرزازاده، اکبر زردشت

نفرات جلو از راست: محمد حسن صمدی، جانباز سعید کامرانی

                          با تشکر ازآورنده عکس

معاون وزیر کشاورزی در نهالستانهای نی ریز

به گزارش نی ریزان فارس؛ ثبت نام 
نامی  اما  شد  آغاز  حمایتی  مسکن 
دیده  نخست  مرحله  در  نی ریز  از 

نمی شود.
شهرسازی  و  راه   رئیس  یاراحمدی 
علت این موضوع را نبود زمین اعالم 
کرد و گفت: یکسری اراضی به استان 
معرفی شده که در دستور کار شورای 
جهت  معماری  و  شهرسازی  عالی 
الحاق به محدوده شهر می باشد که 
پس از تصویب، ثبت نام در نی ریز هم 

انجام خواهد گرفت.
بر اساس اعالم وزارت راه و شهرسازی، 
متقاضیان باید برای ثبت نام به نشانی  

 ( کنند  مراجعه   saman.mrud.ir

این آدرس از ظهر چهارشنبه 2۸ مهر 
ماه فعال شد (.

 ثبت  نام متقاضیان در همه استان ها 
انجام می شود و از این نظر محدودیتی 
اما  ندارد  وجود  افراد  ثبت نام  برای 
مسکن حمایتی در شهرهایی ساخته 
و واگذار می شود که زمین مورد نیاز 

پروژه را تأمین کرده اند.
اولویت ثبت نام طرح جهش مسکن:

1- سامانه ثبت نام مسکن حمایتی 
بدون محدودیت زمانی است. یعنی 
همه  که  دارد  وجود  کافی  زمان 

مشموالن در آن نام نویسی کنند.

2- این طرح برای مستأجران و افراد 
فاقد مسکن است و شامل افراد دیگر 

نمی شود.
سال   35 باالی  مجرد  زنان   -3
نظر  در  خانوار  سرپرست  به عنوان 
خرید  مشمول  و  می شوند  گرفته 

مسکن هستند.
4- افرادی که در طرح مسکن ملی 
ثبت نام کرده  و هنوز مسکنی تحویل 
جهش  طرح  مشمول  نگرفته اند، 
تولید مسکن می شوند. اما این دسته 
مجدداً  نیست  الزم  متقاضیان  از 
و  کنند  ثبت نام  جدید  سامانه  در 

درخواست آنها اعمال می شود.

روابط عمومی منابع طبیعی و آبخیزداری:

اواخر آبان آخرین مهلت تمدید پروانه های چرای دام 

اعالم شد.

گفت:  نی ریز  شهرستان  طبیعی  منابع  اداره  رئیس 

به  موفق  تاکنون  که  مجاز  بهره برداران  و  مرتعداران 

پرداخت حق و حقوق ناشی از تمدید ساالنه پروانه چرای 

دام در سال های گذشته نشده اند، در صورت عدم احراز 

نسبت  می شود  داده  اجازه  چرا،  پروانه  ابطال  شرایط 

به پرداخت بدهی خود به نرخ روز اقدام و متعاقب آن در 

اجرای بند 20 فصل دوم اصالحیه شیوه نامه فنی و اجرایی 

بهره برداری از مراتع کشور، نسبت به تهیه و اجرای طرح 

مرتعداری اقدام کنند.

حامد جمالی ادامه داد: بر این پایه پس از پایان مهلت 

قانونی اعالم شده با بهره بردارانی که نسبت به تمدید پروانه 

اقدام نکرده باشند، طبق شیوه نامه برخورد و ضمن ابطال 

پروانه چرای نامبردگان، مرتع بالمعارض اعالم می شود.

وی گفت: در راستای سرعت بخشی در تحقق مدیریت 

پایدار و بهره برداری اصولی از مراتع و بر پایه بخشنامه 

تمام  کشور،  آبخیزداری  و  مراتع  جنگل ها،  سازمان 

پروانه های چرای دام )پروانه های مرتع داری( که تا پایان 

سال 9۸ صادر شده است باید تا پایان سال 1400 منجر به 

تهیه و احاله طرح مرتعداری شود.

مرتعداران  چرا  پروانه  تمدید  برای  شد:  یادآور  وی 

می توانند نسبت به ثبت نام و پرداخت عوارض و اخذ 

پروانه تمدیدی از طریق سامانه سماک اقدام کنند.

رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری نی ریز با بیان اینکه در 

صورت عدم اقدام مرتعداران، این پروانه ها فاقد اعتبار 

بوده و نسبت به ابطال آن ها اقدام می شود، اظهار کرد: بر 

پایه این بخشنامه، بهره برداران در مدت زمان باقیمانده 

فرصت دارند، بعد از تمدید پروانه با مراجعه به ادارات 

منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان  برای تهیه طرح 

مرتعداری اقدام کنند.

 اواخر آبان ماه 1400آخرین مهلت تمدید پروانه های 

چرای دام مرتعداران و بهره برداران شهرستان است.

سامانه مسکن باز شد، نامی از نی ریز نیست
رئیسراهوشهرسازی:نیریزدرمرحلهدومقراردارد.

آبان، آخرین مهلت تمدید پروانه چرای دام
//

حسین رنجبر
سکاندار تئاتر نی ریز

روابط عمومی اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی:
حسین رنجبر رئیس شعبه مؤسسه انجمن هنرهای نمایشی استان 

فارس در نی ریز شد. 
رئیس شعبه مؤسسه هنرهای نمایشی فارس در نی ریز، با حضور 
نمایندگان انجمن نمایش استان، رئیس تبلیغات اسالمی، حسینی 
نماینده سپاه، قطبی عضو شورای اسالمی شهر، عباسی مسئول 
دفتر نماینده مجلس و هنرمندان تئاتر، در محل سالن آمفی تئاتر 

نی ریز معرفی شد.
از  با تشکر  نمایشی فارس  احمد وامق رئیس مؤسسه هنرهای 
تالش ها، پیگیری ها و پیشرفت های هنرهای نمایشی نی ریز در 
سالهای گذشته و تقدیر از سپهر شعبانی به پاس 14 سال مسئولیت 
انجمن هنرهای نمایشی نی ریز گفت: فعالیت های روبه رشد مؤسسه 
هنرهای نمایشی فارس در حمایت از هنرمندان در شرایط فعلی 

چشمگیر و در حال گسترش است. 
برای  اقتصادی خوبی  نی ریز ظرفیت های  داد: شهر  ادامه  وامق 
حمایت از تئاتر دارد، امیدواریم مسئول جدید با جذب اعتبارات 
مالی از بخش خصوصی، ساخت پالتو آموزشی تخصصی تئاتر و... 

تالش کند تا تئاتر جزء سبد فرهنگی مردم نی ریز قرار گیرد.
مجتبی حسینی قیری عضو هیأت مدیره مؤسسه نمایشی فارس 
با بیان اینکه مدیریت خوب سپهر شعبانی باعث اعتال و رشد تئاتر 
نی ریز در استان و کشور شد، گفت: نام شخص، مهم نیست موفقیت 

نی ریز باید سرلوحه کار باشد.
قیری افزود: نی ریز این ظرفیت را دارد که بر قله تئاتر استان بایستد 
و پیشرفت تئاتر نی ریز می تواند موفقیت تئاتر استان و کشور را رقم 
بزند. در ادامه حسین رنجبر رئیس شعبه نی ریز با بیان اینکه درهای 
تئاتر نی ریز به روی همه باز است گفت: تالش داریم از تجربه های 
پیشکسوتان تئاتر نی ریز کمک بگیریم و از نوجوانان و جوانان به 
عنوان ذخایر آینده و استعدادهای رو به رشد نمایش نی ریز استفاده 
کنیم و از طرفی دیگر نیاز به حمایت مخاطب و تماشاچی خوب هنر 

تئاتر هم داریم.
و  خصوصی  بخش  مالی  کمک های  جذب  از  همچنین  رنجبر 
تخصصی  کارگاه های  برگزاری  نی ریز،  اقتصادی  ظرفیت های 
تئاتر، تعامل با شهرستان های اطراف برای برگزاری کارگاه ها و 
جشنواره های منطقه ای، تعامل با گروه های نمایشی شهرستان های 
اطراف برای اجراهای عمومی در نی ریز و همچنین اجرای گروه های 
در  نمایش  استعدادهای  و جذب  شهرها  آن  در  نی ریز  نمایش 
روستاها و بخش های تابع نی ریز و... به عنوان برنامه های پیش روی 

خود نام برد.
در پایان این مراسم از سپهر شعبانی به پاس تالش ها و چندین دوره 
مسئولیت انجمن هنرهای نمایش نی ریز تجلیل و حکم حسین 

رنجبر برای مدت یکسال به ایشان اهداء گردید.
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ادامه از صفحه ۸
... اما با این وضعیت پیش آمده، گرانی ها 
مردم  سفره  می دانم  کم،  حقوق  و 
خالی است و باید دولت فکری به حال 

خانواده های ضعیف کند.«

یارانه یک ماه، پول یک کیلو میوه 
میان  در  روز  یک  علی رضا خوش اقبال 
می رود.   میدان  به  میوه  آوردن  برای 
می گوید: »االن حتی افراد ثروتمند، به 
یارانه  می خرند.  میوه  کیلویی  صورت 
یک ماه، پول دو کیلو میوه نمی شود. ۸0 
قیمت  و  می آیند  که  مشتریانی  درصد 
می گیرند، از بین ده قلم جنس شاید سه 
مورد را خرید کنند. مردم از لحاظ مالی 
یک  عنوان  به  خودم  من  شده اند.  فلج 
فروشنده قدرت خریدم پایین آمده است. 
قباًل شیراز در میدان تره بار کار می کردم. 
و  می کردم  زندگی  الکچری  خیلی 
می توانستم به بهترین رستوران بروم و ... 
ولی االن نه! سطح درآمد برای همه پایین 

آمده است.«
و  خریداران  گفته های  به  توجه  با 
وضعیت  مشاهده  و  فروشنده ها 
میوه فروشی ها با یک حساب سرانگشتی 
کم  مردم  بیشتر  خرید  گفت  می توان 
شده است و خریدار، فروشنده و کشاورز 
همه ناراضی اند. اکثر میوه ها درجه دو و 
سه هستند و فروشندگان هم دلیل آن 
را استقبال کمتر خریداران از میوه های 

درجه یک می دانند. 
***

در خبری که اخیرًا در خبرگزاری فارس 
مظهری،  ضیاءالدین  سید  شده،  درج 
خبرنگار  با  گفتگو  در  تغذیه  متخصص 
ایرانی  فرد  هر  که  است  گفته  سالمت 
روزانه باید بین 2 تا 5 واحد میوه مصرف 
کند،که هر واحد میوه حدود 100 گرم و 
هر 100 گرم نیز ۶0 کالری ایجاد می کند. 
پس با این حساب، یک خانواده 4 نفره باید 
حداقل هر روز ۸00 گرم تا 2 کیلوگرم 

میوه بخورند.

خانواده  روزه  یک  میوه  سرانه 
چهارنفره

حال اگر ما 5 میوه را سیب، پرتقال، موز، 
انگور و خیارسبز در نظر بگیریم، و با توجه 

به این قیمتها )هر کیلوگرم(:
سیب: بین ۸ تا 10 هزارتومان 

انگور: 1۶ تا 1۸ هزارتومان
لیموشیرین: 15 تا1۸ هزارتومان 

موز:  29 تا 31 هزار تومان 
خیارسبز: 10 تا 11 هزار تومان 

 10 حدود  سرانگشتی،  حساب  یک  با 
هزار تومان هزینه میوه یک روز هر فرد 
برای یک  تومان  هزار  به 40  نزدیک  و 

خانواده 4 نفره است.
اگر فردی قصد خرید چند قلم از میوه های 
فصل و نوبرانه را داشته باشد، باید بین 20 

تا 40 هزار تومان هزینه کند. 

مشت نمونه خروار است
پرسابقه  باغداران  از  ضیغمی  خسرو 
به  »امسال  می گوید:  است.  شهرستان 
محصوالتمان  همه  سرمازدگی،  دلیل 
خراب شد. اما سالهای قبل، محصوالت 
با کیفیت و مرغوبی داشتیم که به بازار 
عرضه می کردیم. بهترین محصول »به« 
با  را در شهرستان و حومه داشتیم که 
قیمت 5000 تومان به میدان  فروختیم. 
اما خدا شاهد است، همین هم دست من را 
نگرفت. چون خرج و مخارج دیگری مثل 
سبد، کارتن، کارگر برای بسته بندی و ... 
هم به آن اضافه شده بود. ولی آنها همین 
محصول را یکی دوهفته بعد به قیمت 11 
تا 12 هزارتومان به مردم می فروختند که 
منصفانه بود این محصول با قیمت 7500 
تومان در بازار عرضه و به دست مشتری 
همین  و  آش  همین  نیز  امسال  برسد. 
کاسه است؛ همان طور که گفته اند، مشت 

نمونه خروار است.«

تولیدکنندگان نیاز به حمایت دارند
در  قارچ  تولیدکنندگان  از  بگی  افسانه 
شهرستان است که دل پری از مسئوالن 
می گوید:  و  دارد  کشاورزی  جهاد 

دارند.  حمایت  به  نیاز  »تولیدکنندگان 
متأسفانه جهاد کشاورزی شهرستان نه بر 
کار ما نظارتی دارد و نه در حل مشکالت، 
ما را حمایت می کند. حتی قرار شد به 
مشاغلی که در دوران کرونا زیان دیدند 
وام تعلق گیرد که متأسفانه جواب درستی 

دریافت نکردیم.«
فروش  نی ریز  در  »ما  می دهد:  ادامه 
مستقیم داریم و معمواًل قیمت بسته به 
امروز17  مثاًل  می کند.  تغییر  قارچ  نوع 
مهرماه ما هر کیلو قارچ را بین 37 تا 43 
هزارتومان به مغازه دار می  دهیم و آنها نیز 
7 تا 10هزارتومان روی آن می کشند و به 
مشتری می فروشند. به نظرم فروششان 
زود  خیلی  قارچ  چون  است.  منصفانه 
خراب می شود و مغازه دار بعد از 24 تا 4۸ 
ساعت اگر آن را نفروخت،  خراب می شود 

و قابل خوردن نیست.«

دالالن و تّجار بیشترین سود را از این 
بازار می برند

منصور هوشمند نزدیک به 25 سال است 
که در زمینه کشت و برداشت زیتون کار 
خام  زیتونهای  »من  می گوید:  می کند،  
میدانهای  به  هزارتومان   20 کیلویی  را 
در  االن  ولی  می فروشم؛  شمال  و  فسا 
بازار قیمت 30 تا 50 هزار تومان است. 
نمی توانیم بگوییم که باید با چند درصد 
سود بفروشند، چون به انصاف فروشنده  
بد  و  خوب  به  زیتونها  دارد.   بستگی 
تقسیم می شوند و سپس طبق کیفیت، با 
قیمتهای متغیری به فروش می رسند که 
این وسط بیشترین سود را دالالن می برند 

که زیتون را فرآوری و با قیمتهای باال در 
شمال کشور می فروشند.«

بیشترین زحمت برای کشاورز است
یک  تولید  برای  بهادر  عباس  دید  از 
کمترین  و  زحمت  بیشترین  محصول، 
سود برای کشاورز است. وی از آن دسته 
تولیدکنندگان انار و پسته است که سالیانه 
تولید خوبی دارد.  می گوید: »ما امسال 
پسته را به صورت کال و عمده کیلویی 
90-50 هزارتومان و پسته خشک شده را 
با قیمت 190-150 هزار تومان فروختیم 
که مشتری باید در بازار برای خرید همین 
پسته کال کیلویی 120-100 هزار تومان 
و داللی  مغازه دار  آن  البته  هزینه کند. 
که پسته را با خوشه از ما می خرد، برای 
فروش، پسته ها را دانه دانه کرده و با قیمت 
باالتر می فروشد. ولی پسته خشک شده 
اما  است؛  نشده  قیمت گذاری  هنوز 
منصفانه آن است  که بیشتر از ده درصد 

روی قیمت آن نکشند.« 
هنوز  امسال  می دهد: »انار  ادامه 
قیمت گذاری نشده است. اما همان انار را 
ما به صورت عمده می فروشیم و مغازه دار 
بعد از چیدن و بسته بندی، با قیمت تقریبًا 
سه برابر می فروشد که به نظرم منصفانه 
باشد؛  چون هزینه های جانبی مثل حمل 
بار،  سردخانه و کرایه بار دارد. از طرفی انار 
هم زود خراب می شود.انار درجه دو را با 
قیمتی که از ما می خرند،  می فروشند؛  اما 
از انارهای درجه  یک سود خوبی می برند.«

کشاورز نه تنها سود نمی کند، بلکه 

ضرر هم می کند
درویش آتشی معتقد است کشاورز نه تنها 
سودی نمی برد، بلکه ضرر هم می کند؛ 
مخصوصًا در زمینه انجیر که امسال هم 
محصول کم بود و هم از لحاظ کیفیت 
سیر نزولی داشت. می گوید: »ما انجیر را 
هر کیلو 70 هزارتومان فروختیم و چک 
سه ماهه دریافت کردیم که شک دارم به 
موقع پرداخت شود.  اما در بازار به دلیل 
این که درجه یک و دو می کنند، قیمت 
ما  از  که  است  چیزی  از  بیشتر  خیلی 
می خرند که آن هم به انصاف خود دالل 
اگر  انجیر  دارد. معمواًل  تاجر بستگی  و 
بسته بندی و فراوری شود، سود خوبی به 

تاجر و دالل می رساند.«
کشاورزان و باغداران نیز از وضعیت فروش 
محصول خود ناراضی  هستند و معتقدند 
سود محصولشان به جیب دالالن و تجار 
باید  سال  یک  که  کشاورزی  می رود. 
هزینه های  کند،   مراقبت  درختان  از 
سرسام آور کارگر، سم و آب را به دوش 
بکشد تا یک محصول خوب تولید شود؛ اما 
دالل و مغازه دار می آید به صورت عمده و 
با قیمت کم از کشاورز می خرد و بعد از 
چند وقت آن را با قیمتی چند برابر به 
مشتری می فروشد. این درحالی است که 
تجار و دالالن نیز عالوه بر هزینه خرید، 
هزینه های جانبی مانند حمل بار، کرایه، 
سردخانه و  کارگر دارند و این عوامل در 
کنار هم، باعث گرانی قیمت میوه شده 
گرانی ها  این  مسئول  راستی،  به  است. 

کیست؟
*****

به  سری  مردم،  صدای  شنیدن  از  بعد 
و  بازرسی  مدیر  که  زدیم  اصناف  اتاق 
بازرسی  زمینه  در  اصناف  بر  نظارت 
میوه فروشی ها  و  میادین  بر  نظارت  و 
به  بازرسی  واحد  »بازرسان  می گوید:  
یک  از  )مغازه هایی  رسته ای  شیوه  دو 
صنف( و راسته ای )مغازه هایی که در یک 
راستا هستند(، بازدید و نظارت را انجام 
متعدد  گزارشات  به  توجه  با  می دهند. 
مردمی و شرایط خاص میوه و تره بار که 
جزو اقالم مورد نیاز است، به طور معمول 
هر روز در نی ریز بازرسی صورت می گیرد.  
از طرفی با توجه به این که میدان میوه 
از میادین مهم  تره بار مرکزی شیراز  و 
به حساب می آید، عمده  جنوب کشور 
سطح  در  صیفی جات  و  مرکبات  اقالم 
شهرستان نی ریز هم از این مکان تهیه 
و خریداری می شود، که با هماهنگی و 
دستور مدیریت واحد بازرسی و نظارت 
میوه  بارفروشان  صنف  اتحادیه  استان، 
میدان  در  مستقر  بازرسان  و  تره بار  و 
مرکزی شیراز، نرخ عرف روزانه اجناس 
عرضه شده در سطح میدان را به صورت 
حداقل و حداکثری تهیه و از طریق سایت 
به  می کنند.  اعالم  بازرسی  اختصاصی 
دلیل صادر نکردن فاکتور فروش بعضی 
غرفه داران میدان و یا ارائه ندادن فاکتور 
خرید توسط مغازه دار به بازرسان، معیار 
رسیدگی و بررسی تخلف همین نرخنامه 

موصوف می باشد.«
قیمت گذاری  مورد  در  ذوالقدر  مهدی 
میوه های درجه یک و دو اضافه می کند: 
درصد  جدول  براساس  که  این  »ضمن 

ضرایب سود و هزینه های خرده فروشان 
هیئت  محترم  کمیسیون  مصوبه  کاال 
عالی نظارت، سود صنف میوه و تره بار 
را از 15 تا 30 درصد تعیین شده است. 
لذا به تناسب، به اقالم درجه 3 کمترین 
سود یعنی 15 و درجه یک بیشترین سود 

تعیینی یعنی 30 درصد تعلق می گیرد. «
میوه هایی  قیمت گذاری  مورد  در  وی 
و  گلخانه دارن  از  فروشندگان  که  نیز 
توجه  »با  می گوید:  می خرند،  باغداران 
به تکلیف قانون از تولیدکننده محصول 
مجموعه  دو  نهایی  کننده  مصرف  تا 
عمده و خرده فروش تعریف شده است، 
که طبق مصوبه کمیسیون هیئت عالی 
نظارت، درصد سود و هزینه های تعیینی 
عمده فروش 5 درصد بوده و همان طور 
که گفته شد، سود خرده فروش هم به 
تناسب کیفیت 15 تا 30 درصد می باشد. 
واسطه  خرده فروش،  صورتی که  در  لذا 
را حذف و مستقیمًا از گلخانه یا باغدار 
اجناس خود را تهیه کند، سود 5 درصد 
مشتریان  خرید  سبد  در  عمده فروش 
لحاظ نمی شود. به همین دلیل مشاهده 
می کنیم که بعضی واحد های صنفی یک 
جنس را به همان کیفیت و نوع به قیمت 
کمتری از بقیه مغازه ها در سطح شهر 

عرضه می کنند.«
از  بازدید  »زمان  می دهد:  ادامه  وی 
مغازه داران در صورت ارائه فاکتور خرید 
صورت  در  یک  درجه  اقالم  به  معتبر، 
 30 مشتریان  توسط  کردن  دستچین 
عدم  صورت  در  می شود.  اضافه  درصد 
رعایت این درصد سود، واحد صنفی به 
متخلف  عنوان  به  قانونی  ماده  استناد 
ضمن  که  شده  شناخته  گران فروش 
رسیدگی، پرونده گزارش تخلف پس از 
تکمیل جهت صدور رأی به اداره تعزیرات 

حکومتی ارجاع می گردد. « 
اصناف  بر  نظارت  و  بازرسی  مدیر 
شکایات  که  این  به  اشاره  با  شهرستان 
مردمی از واحدهای صنفی تحت پوشش 
این اتحادیه در کوتاهترین زمان ممکن 
رسیدگی می شود، اعالم می کند: »نظارت 
بر عملکرد این واحدها توسط همکاران 
و  می گیرد  بازرسان صنف صورت  و  ما 
شکایاتی که به واحد بازرسی به صورت 
مورد  می شود،  ارائه  حضوری  و  کتبی 
رسیدگی و در صورت احراز تخلف تشکیل 
پرونده می شود. شماره تلفن های گویای 
تلفن  و   53۸35700 و   53۸35۸00
ارسال  برای   09173325۸00 همراه 
پاسخگوی  شبانه روزی،  طور  به  پیامک 

شکایت مردمی است. «

دود گرانی میوه در چشم مردم
باغداران:سودمیوهدرجیبدالالن

جامعه

//

توسط هنرجویان:

اهداء کتابهای کنکور به هنرستان
رشته  دوازدهم  پایه  هنرجویان 
فنی  هنرستان  از  خودرو  مکانیک 
کتابهای  باهنر  شهید  حرفه ای 
کنکوری خود را به کتابخانه بخش 

مکانیک خودرو   وقف کردند.
دانشگاه  به  که  دانش آموزان  این 
پیشرفت  و  یافته اند جهت رشد  راه 
آموزشی دوستان خود دست به این 
کار زدند تا سهمی در سنت وقف و 

اهداء کتاب داشته باشند.
در  مدرسه  این  مدیران  و  معلمان 
نمودند:  عنوان  کار  این  توجیه 
آموزشی،  کمک  کتابهای  هزینه 
گران  شدت  به  تقویتی  و  کنکور 
شده و این می تواند کمکی در جهت 
پایه  به  یافته  راه  دانش آموزان 

دوازدهم باشد.
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بازی مرکب
فقرا در بازی مرگ

زاد  روز نورانی پیامبر 
رحمت)ص( و امام 
صادق)ع( فرخنده باد

پای درددل مردم کوچه و بازار

دود گرانی میوه
در چشم مردم

/  باغداران: سود میوه در جیب دالالن

آیا وحدت
امکانپذیر است؟

غالمرضا شعبانپور / مدیر مسئول

در هفته وحدت قرار داریم. این نامگذاری پس از 
انقالب انجام شد.  انگیزه اصلی  این نامگذاری این 
بود که پیروان دو مذهب اصلی اسالم یعنی تشیع 
و تسنن به جای اختالف و تفرقه به سوی وحدت 
و همگرایی بروند. منظور اصلی امام خمینی)ره( 
که این نامگذاری را انجام دادند این بود که جهان 
اسالم به سمت یکپارچگی پیش رود تا قدرت و 
توان خود را یکجا کند و تفکر اسالمی را توسعه 

بخشد.
پس از گذشت چند دهه از این نامگذاری این 
آن  سبب شناسی  است.  نشده  محقق  هدف 
نیازمند بحث های عمیق معرفت شناختی و پس 
از آن بررسی عوامل سیاسی است. برای تحقق 
این هدف الزم بود ایران شیعی به سمت وحدت، 
هماهنگی و همراهی با سایر کشورهای اسالمی 
که عمومًا سنی مذهبند حرکت کند و رفته رفته 
اختالفات را تا حد امکان کم کند تا حداقل با هم 
رویارویی نکنند. در حالی که متأسفانه وحدت 
شیعه و سنی در داخل کشور - که الزم بود در گام 
اول عملی شود - محقق نشد. اهل سنت ایران بر 
این باورند که توجه کافی و بایسته به آنها نمی شود 
و باز با تأسف باید گفت در نوع رابطه با کشورهای 
زمینه  که  نشد  عمل  طوری  نیز  مسلمان 
همگرایی فراهم شود. البته در این زمینه عالوه 
بر سیاستمداران و سیاستگذاران جهان اسالم، 
سیاستهای خارج از جهان اسالم هم اثرگذار بوده 

و  هست.
ادامه در صفحه 2

معاون وزیر کشاورزی 
در نهالستانهای نی ریز

افتتاح الین دوم گردنه 

الی رز قبل از فصل سرما

توسط هنرجویان:

اهداء کتابهای کنکور
به هنرستان

آبان، آخرین مهلت 
تمدید پروانه چرای دام

مسابقات فوتبال
 زیر 17 ساله های فارس

تساوی استعدادهای 
درخشان در جنگ نا برابر

سرمقاله خبرها

فارس قرنطینه هوشمند می شود
/   صدای پای سویه جدید کرونا

استان فارس این هفته را با قرنطینه هوشمند  
از سر خواهد  گذراند  و از نیمه هفته د ریافت 
خد مات بر مبنای تزریق واکسن یا ارائه تست 

منفی کرونا امکان پذیر خواهد  بود .
اهمیت  بر  تأکید   با  فارس  استاند ار 
واکسیناسیون د ر کنترل شیوع کرونا، عنوان 
د انش آموزان،  از  اعم  مرد م  »عموم  کرد : 
د ریافت  افراد ی که مشمول  و  د انشجویان 

نکرد ه اند،   اقد ام  تاکنون  و  هستند   واکسن 
باید  هر چه سریعتر به مراکز تزریق واکسن 

مراجعه کنند .«
محمد  هاد ی  ایمانیه د ر نود  و هفتمین جلسه 
ستاد  استانی  مد یریت بیماری کرونا با تأکید  
روز  از  قرنطینه هوشمند   این که طرح  بر 
د وشنبه 3 آبان د ر سراسر استان به اجرا د ر 

می آید ، گفت:   ادامه در صفحه 4
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سمیه نظری، نی ریزان فارس: 

قیمت میوه و تره بار با قدرت خرید مردم رابطه 
عکس دارد. میوه  و تره بار روز به روز باالتر می رود 
و سطح درآمد مردم پایین و پایین تر می آید. به 
طوری که نه تنها صدای مصرف کنندگان، بلکه 
صدای کشاورزان و باغداران نیز در آمده است. هر 
روز قدرت خرید مردم آب می رود و امنیت غذایی 

خانواده هایی  بسا  چه  و  می افتد  خطر  به  آنها 
که روزها و هفته ها رنگ میوه را در سفره خود 
نمی بینند و تنها از رنگ و مزه میوه های فصل، 
تلخ کامی اش برای آنها می ماند.  در پی افزایش 
قیمت میوه و تره بار، به میان مردم، فروشندگان و 
تولیدکنندگان رفتیم تا تأثیر افزایش قیمتها را بر 

میزان مصرف بررسی کنیم.           ادامه در صفحه 8
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پست نی ریز
هرماه  ۱۵ هزار مرسوله
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بازی مرکب
بازی ُمَرَکب ک مجموعٔه تلویزیونی بقا و محصول کرٔه جنوبی است که از نتفلیکس در حال پخش می باشد و 

در ایران دوبله شده و در فیلیمو قابل عرضه است. 
این مجموعه در 1۷ سپتامبر 2021، در سطح جهانی منتشر شد.

بازی مرکب در مجموع نقدهای بسیار مثبتی دریافت کرد. در هفتٔه اول انتشار، به یکی از پربیننده ترین 
مجموعه های نتفلیکس در ۹0 کشور تبدیل شد و 2۸ روز پس از انتشار با بیش از 111 میلیون ببیننده، 
رکورد بریجرتون را شکست و به پربیننده ترین مجموعٔه این شبکه تبدیل شد. در این سریال گروهی 
متشکل از ۴۵۶ نفر با تجربیات متفاوت از زندگی، برای بردن جایزه ۴۵٫۶ میلیارد وونی )3۸٫۷ میلیون 

دالری( به شرکت در مجموعه ای از بازی های کودکانه با عواقبی ناگوار دعوت می شوند...

شهر فرنگ

بازی مرکب
فقرا در بازی مرگ

وبگاه راتن تومیتوز از مجموع ۴3 نقد، امتیاز ۹1٪ و 

میانگین ۸ از 10 را به این مجموعه داد.

در متاکریتیک، این مجموعه امتیاز میانگین ۷۵ 

از 100 را بر اساس 10 نقد دریافت کرد که نشانگر 

»نقدهای در مجموع مطلوب« است.

این مجموعه به خاطر شباهت هایی که با فیلم ژاپنی 

»هر طور خدایان بخواهند« داشت، مورد انتقاد قرار 

گرفت. این فیلم اقتباسی از »مانگایی« با همین 

نام است که در سال 201۴ منتشر شد و داستان 

آن حول محور نسخه های خطرناکی از بازی های 

کودکانه مانند نسخٔه ژاپنی »نور قرمز، نور سبز« 

می چرخد. 

هوانگ دونگ-هیوک در پاسخ به ادعاهای مبنی بر 

سرقت ادبی گفت، کار بر روی فیلم نامه را از سال 

200۸ آغاز کرده و شباهت های بین دو فیلم که در 

هنگام فیلم بردای از آن ها مطلع شده، تصادفی است.

او اذعان داشت، از کمیک ها و انیمیشن های ژاپنی 

الهام  دروغین  بازی  و  سلطنتی  نبرد  همچون 

گرفته است.

این مجموعه به نخستین درام کره ای تبدیل 

شد که در سطح جهانی، در صدر جداول 

پربینندٔه  تلویزیونی  مجموعٔه   10

در  و  گرفت  قرار  نتفلیکس  هفتگی 

۹0 کشور، از جمله ایاالت متحده و 

بریتانیا شماره یک شد.

جامعه  از  آشکار  کاماًل  انتقاد  یک  داستان 

سرمایه داری ماست که در رقابت است. فقرا در بازی 

مرگ و زندگی به معنای واقعی کلمه برای زنده 

ماندن رقابت می کنند. و همه این ها برای سرگرمی 

ثروتمندان است.

بی عدالتی  نگران  مردم  بیشتر  که  زمانه ای  در 

اجتماعی هستند و افراد بیشتری سرخورده شده اند، 

اجتماعی در  بی عدالتی  بازتاب در مورد  نوع  این 

سرمایه داری به وضوح به فروش می رسد.

سیاه، سفید، خاکسترینقدنوشت
روزهای پاییزی در باغ حقیقی
عکس: حمیده صحراگرد/ پاییز 1399

سکانس آخر

سریال »پایتخت ۵«، 1۸3 میلیارد 
تومان، درآمِد آگهی داشته است!

»بچه خور« پربازدیدترین فیلم کوتاه 
داستانی در شبکه خانگی شد

افت کیفیت در تولیدات تلویزیون!
برخی اوقات فضای سریال ها اینقدر 
شبیه به هم است که انگار تمام آنها را 

یک کارگردان ساخته و یا یک نویسنده 
نوشته است!

 رئالیتی شو »جوکر« از فیلیمو  به صورت 
هفتگی از آبان منتشر شود

روتی تامپسون، اسطوره انیمیشن 
دیزنی و خالق »سفیدبرفی« در111 

سالگی درگذشت

بیش از 100 هزار نفر در 1 ماه به تماشای 
»درخت گردو« نشستند

سریال »بازی مرکب« محرک تازه رشد 
اقتصادی/ صادرات فرهنگی کره جنوبی 

از لوازم خانگی پیشی گرفت! 

سریال »جزیره« از نیمه اول آبان 
به صورت اختصاصی در فیلیمو

فیلم سینمایی »پوست« در ژانر وحشت 
به زودی اکران عمومی می شود

» جنایت بی دقت «، » مغز استخوان « و 
»چپ راست « کاندیداهای اکران پاییز

امیر نادری خالق  »دونده« و 
»سازدهنی«: سینمای مدرن کانون 

پرورش فکری کودکان و نوجوانان 
مدیون اکبر عالمی است
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