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معدلی
اولین هنرمند نی ریزی 

دارنده نشان ملی

واکسیناسیون
 90 درصدی
در شهرستان نی ریز

در میزگرد شورا  و 6 مسئول اداره مطرح شد:

گره های کور 
شهر

تازیانه استبداد
بر پیکر علم
غالمرضا شعبانپور / مدیر مسئول

عنوان  با  نوشتاری   ۳۶۰ شماره  در 
عزیز  خوانندگان  تقدیم  »استبدادچیست؟« 
شد. در ادامه آن مبحث در نوشتار این هفته به 
اثرگذاری  استبداد بر علم، علما و دانشمندان 
می پردازیم. این مقاله را که بر مبنای نظریات 
متفکر مسلمان عبدالرحمان کواکبی می نگاریم 
برگرفته از کتاب »طبیعت استبداد« نوشته این 
دانشمند است. از آنجا که کواکبی به عنوان یک 
دانشمند طعم تلخ و جانگداز استبداد سلطان 
عبد الحمید عثمانی را چشیده بود از ترس گزند 

سلطان مستبد، کتاب خود را بی نام منتشر کرد.  
کواکبی به درستی بر این باور است که استبداد 
مانع علم است و مستبد خواهان جهل و نادانی 
مردم است. لذا می نگارد: »موافق غرض مستبد 
نیست که رعیت به نورعلم منور گردند«)1( چون 
قوام  و  می کند  رشد  جهل  سایه  در  استبداد 

می یابد.
این متفکر اسالمی قدرت علم را به مراتب باالتر 
از قدرت سلطنت دانسته و می نویسد: »علم را 
سلطنتی قوی تر از همه سلطنت ها می باشد.«)2( 
مستبد در برابر دانشمنداِن بلند طبع که هیچ 
گاه تن به چاپلوسی و تأیید استبداد نمی دهند، 
احساس حقارت و کوچکی می کند؛ لذا چشم 
که  زمانی  اما  ندارد.  را  کسانی  چنین  دیدن 
»مجبوراً به دانشمندی از قبیل طبیب یا مهندس 
محتاج گردد، کسی را از ایشان که کوچک نفس و 

ادامه در صفحه 3متملق باشد اختیار کند.«)۳(  

آغاز ثبت نام بیمه 
تکمیلی بازنشستگان 

تأمین اجتماعی

دوربین های ثبت 

سرعت گول نمی خورند

ترافیک اورژانس 
در جمعه سیاه 

آغاز ثبت نام مسکن 
ملی در نی ریز و 

بختگان

 اصن قابلمه رِ 
بویه 

بوسوئونی!

سرمقاله خبرها

ماجراهایمنوبیبی

هشدار آقای مدیرکل برای سال آینده:

کمبود 20 هزار معلم
محمد جاللی، نی ریزان فارس:

مدیر کل آموزش و پرورش فارس با حضور 
در جمع مدیران مدارس مسائل و مشکالت 

آموزش و پرورش نی ریز را بررسی نمود.
فرهاد اسماعیلی  در سفر نیم روزه خود به 
نی ریز دوشنبه ۸ آذر در سالن آمفی تئاتر 
مدیران  مهمان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ 

آموزش و پرورش بود.

هدفمان بازگرداندن دانش آموزان 
است

او با تأکید بر لزوم تدوین الگوها و روش های 
آموزشی در دوران پسا کرونا گفت: هدف 
صورت  به  مدارس  بازگشایی  از  اصلی 
بازگرداندن  حضوری(  و  )مجازی  ترکیبی 

دانش آموزان به محیط مدرسه است...
 ادامه در صفحه 10
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امید شهدان، نی ریزان فارس:

اولین جلسه شورای شهر نی ریز با رؤسای ادارات 
یکشنبه ۳۰ آبان برگزار شد و مباحثی از جمله 

موارد زیر مطرح شد:
- سهم نی ریز در جهش مسکن 4۳۰۰ واحد

- آب رسانی به 55 هزار خانوار 
- پارک جنگلی بوم گردی می شود

- حل اسناد کوه قبله

- فوالد 2 برابر و سیمان خاکستری یک برابر 
شهر نی ریز گاز می سوزانند

- ادارات نی ریز با کمبود نیرو روبرو هستند.
اینکه  بیان  با  فقیه  عالءالدین  سید  ابتدا  در 
مدیران  با  را  مردم  دغدغه   گرفتیم  تصمیم 
شهرستان در میان بگذاریم گفت:امروزه بحث 

الگوی مصرف مطرح است، ...
   ادامه در صفحه 3
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زادروز بانوی صبر فرخنده باد

خاطرات خواندنی پرستاران نی ریز
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بازدید سهامداران
از سیمان خاکستری

روابطعمومیسیمانخاکسترینیریز:
از تعدادی پیشنهاد به توجه با
خاکستری سیمان شرکت سهامداران
پسازهماهنگیوبرنامهریزیهایانجام
از بازدید مدیرانشرکت، توسط شده

سیمانخاکسترینیریزانجامشد.
روز در دهنده، پیشنهاد سهامداران
محل در صبح ۱۰ ساعت آذر ششم
کارخانهحضورپیداکردندوضمنبازدید
توسط تولید، مختلف بخشهای از
کارخانه در مستقر فنی کارشناسان

توضیحاتالزمبهآنهاارائهشد.
سالن در شرکتکنندگان ادامه در
رستورانحضوریافتندوضمنپذیرایی،
عامل مدیر شریفی حبیبا... مهندس
شکلگیری روند و چگونگی شرکت
سیمانخاکسترینیریزراازابتدابرای
حاضرینتشریحکردوپیرامونمراحل
مشکالت و مسائل کارخانه، ساخت
عدیدهایکهدراینمسیروجودداشت

مطالبیراارائهنمود.
گوناگون سؤاالت به همچنین وی
شرکتکنندگانپاسخدادونهایتًااین

جلسهدرساعت۱۴بهپایانرسید.
گزارش آگهی: 37119/18
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خاطراتخواندنیپرستاراننیریز

این خاطره بر می گردد به ماه اول شروع به کار 
من؛ یعنی سال 1394. زمانی که من در حال 
گذراندن طرح در بخش آی سی یو جراحی مغز 

و اعصاب بیمارستان شهید چمران شیراز بودم.
ما یک بیمار 50 ساله خانم داشتیم که به علت 
تومور مغزی بعد از جراحی در کما بود. من هر 
وقت که شیفت بودم، خصوصًا شیفتهای شب 
با این که می دانستم بیمار هیچ واکنشی نشان 
و  می زدم  او حرف  با  زیادی  زمان  نمی دهد، 
خیلی به او عادت کرده بودم. به طوری که برای 
تقسیم بیمار بین کارکنان که در اول هر شیف 
انجام می شود، همیشه دلم می خواست که من 
پرستار او باشم. حتی گاهی بر خالف قانون 
بخش مراقبتهای ویژه، با خواهش از مسئول 
شیفت اجازه این را می گرفتم که بچه های بیمار 

به بالین مادر بیایند.
3 ماه از این وضعیت می گذشت و تغییری در 
شرایط این مادر 50 ساله ایجاد نمی شد؛ به 
طوری که تقریبًا خانواده ناامید از برگشت بیمار 

بودند.
در یکی از شب کاری ها، دم دمای صبح، زمانی 
که باالی سر بیمار مشغول انجام دارو درمانی 
با هوشیاری  بیماران  به  مربوط  مراقبتهای  و 
پایین بودم، همین طور که داشتم صورت بیمار 
را تمیز می کردم، حین این که پنبه خیس را 
روی صورت او کشیدم، چشمانش را به سختی 

باز کرد...
نیست.  وصف  قابل  واقعًا  من  موقع  آن  حال 
کنم...  گریه  یا  بخندم  بترسم...  نمی دانستم 
دست بیمار را گرفتم و گفتم: »مادر جان حالت 
خوبه؟ صدامون رو می شنوی؟ دستم را فشار 
داد و در حالی که صدای بیمار)به علت داشتن 
لبها  حرکت  با  نمی آمد،  بیرون  تراک(  لوله 
جوابم را داد و من تا پایان شیفت بدون شک 
خوشحال ترین پرستار دنیا بودم... و خبر بیدار 
شدن مادر پس از 3 ماه، بهترین خبری بود که 
به بچه های این بیمار دادم و با دیدن شور و شعف 
همراهان، عالقه من به پرستاری چندین برابر 
شد... و پس از گذشت چند روز، بیمار با حال 

مساعد و هوشیار از بخش ترخیص شد.
زهرا حمزه خانی - پرستار بخش 

سی سی یو - 5 سال سابقه کار

خواب سه ماهه

با عرض سالم خدمت خوانندگان محترم، 
همان طور که همه همکاران و همشهریان 
عزیز در جریان هستند، کارکنان اورژانس 
تلخ  خاطرات  کدام  هر  بیمارستانی،  پیش 
و شیرین زیادی از مأموریتها دارند که بنده 
ترجیح می دهم خاطرات شیرین را خدمت 

خوانندگان عزیز تعریف کنم.
بنده چهار - پنج سال قبل در پایگاه جاده ای 
چاه مهکی شیفت بودم که حدودًا ساعت 12 
ظهر مأموریت تصادف یک خودروی سواری 
با تریلر به ما اعالم شد. بعد از چند دقیقه با 
صحنه  سر  زارعی  سجاد  آقای  همکارم 
تصادف حاضر شدیم که شاهد چند مصدوم 

از یک خانواده بودیم. 
شهرهای  اهل  سواری  خودرو  )مصدومان 
جنوب شرقی ایران بودند؛ شامل پدر، مادر و 
فرزندان خود که یکی از آنها در حدود 6 ماه و 

یکی در حدود 3 سال سن داشتند.(
پس از بررسی صحنه حادثه، متوجه مصدوم 
شدن همه افراد خودرو سواری شدیم که با 
همکاری آقای زارعی، پدر خانواده را که دچار 
کاهش سطح هوشیاری شده و در خودرو گیر 
افتاده بود، رها سازی کردیم و اقدامات الزم 
برای ایشان انجام شد. مادر را هم که از ناحیه 
لگن و ران پا آسیب شدید دیده بود و فرزند 
3 ساله اش را در آغوش داشت و مدام فرزند 6 
ماهه خود را صدا می زد، به آمبوالنس انتقال 

دادیم.
افرادی که در صحنه بودند، با صدای آهسته 
به من گفتند که فرزند 6 ماهه او پس از پرتاب 
شدن از خودرو فوت کرده و اجازه نمی دادند 
بالین وی  برای بررسی وضعیت کودک بر 

حاضر شوم. اما من با اصرار و در شلوغی صحنه 
به کودک رسیدم و دیدم یک پارچه مشکی بر 
روی آن کشیده اند. وقتی پارچه را کنار زدم، 
متوجه شدم کودک بر اثر ضربه به سر دچار 
کاهش سطح هوشیاری شده و با اقدامات 
به موقع و باز کردن راه هوایی کودک، او یک 
نفس عمیق کشید وشروع به گریه کردن 
نمود. بعد از ثابت سازی و اقدامات الزم، او را 
به همراه بقیه اعضای خانواده به بیمارستان 
شهدای نی ریز انتقال دادیم و بعد از معاینه 
پزشک و تشخیص ضربه مغزی، کودک به 
بیمارستان ولی عصر فسا اعزام شد. پس از 
خوب  عمومی  حال  با  کودک  هفته،  چند 
از بیمارستان مرخص شد و بعد از چند ماه، 
خانواده به همراه چند نفر از فامیل از ما تقدیر 
و تشکر کردند که آن لحظه بهترین لحظه 

زندگی من بود.
عبدالکریم دلدار - تکنسین فوریتهای 

پزشکی - 14 سال سابقه کار

زندگی دوباره
اتوبوس  سقوط  سانحه  از  تلخ  خاطره ای 
سربازان ارتش جمهوری اسالمی در گردنه 

الی رز نی ریز دارم. 
سال  ماه  تیر  دوم  بامداد   1:20 ساعت 
1395و در یک شب از ماه مبارک رمضان، 
اتوبوس سربازان ارتش در گردنه  الی رز به 
پایین دره ای به ارتفاع 27 متر سقوط کرد. 
از مرکز ارتباطات اورژانس همکارم به من 
خبر داد که متأسفانه این اتفاق روی داده 
است. اینجانب ضمن تأکید بر اعزام فوری 
اورژانس  پایگاه های  آمبوالنس های  تمامی 
115 شهرستان و شهرستانهای مجاور، به 
نیروهای خارج شیفت فراخوان پیامکی و 
تلفنی دادم و در کمتر از 10 دقیقه خودم به 
اتفاق 6 نفر از همکاران برای اعزام به محل 
حادثه، در محل مرکز اورژانس شهرستان 
حاضر شدیم و لوازم اضافی مورد نیاز برای 
40 نفر مصدوم را از قبیل آتل، سرم و... را که از 
قبل آماده بودند، از انبار به آمبوالنس منتقل 
کردیم و با یک آمبوالنس ذخیره که  داشتیم، 

راهی محل حادثه شدیم. 
در بین راه چندین کارتن سرم را آماده تزریق 
و لوازم را بین افراد تقسیم کردیم. پس از 10 
دقیقه به محل حادثه رسیدیم و با تجهیزات 

کامل بر سر دره 27 متری رفتیم.
اورژانس  آمبوالنسهای  ما،  از رسیدن  قبل 
پایگاه های شهری و جاده ای نی ریز به محل 
رسیده بودند و امداد رسانی را شروع کرده 
محل  در  نیز  هالل احمر  نیروهای  بودند. 
امداد رسانی  و  تالش  حال  در  و  حادثه 
بودند. آمبوالنسهای دیگر پایگاه ها از جمله  
مشکان، قطرویه، چاه مهکی و استهبان نیز 

رسیدند.
و  مطلق  تاریکی  کوهستان،  سرمای  در 
استرس شدید که در محل حادثه حکم فرما 
مصدومان  اورژانسی  درمان  کارهای  بود، 
پلیس،  کردند؛  کمک  همه  شد.  انجام 
رانندگان کامیونها و... هر کدام سعی داشت 
کاری کند. یکی برای ما نور چراغ می گرفت 
تا پانسمان و سرم وصل کنیم، تعداد زیادی 
هم در کار انتقال مصدومان از ته دره به سطح 
جاده خیلی تالش می کردند. هر مصدوم را 
باید با کمک 8 نفر انتقال می دادیم. در انتها 

پس از یک ساعت کار و تالش طاقت فرسا، 
سربازان  پاک  اجساد  و  مصدومان  تمامی 
عزیز ارتش به سطح جاده منتقل شد و با 
آمبوالنسها به بیمارستان شهدا انتقال داده 

شدند. 
تأسف  همه  و  بود  غم انگیزی  منظره 
می خوردند و تعداد زیادی گریه می کردند 
که فرزندان این مرز و بوم چه معصومانه به 
خاطر بی احتیاطی یک راننده جان باخته اند. 
و  جهادی  تالش  با  شهدا،  بیمارستان  در 
علمی مدیریت و کادر پزشکی و پرستاری 
ممکن  زمان  کمترین  در  پاراکلینیک،  و 
عملهای جراحی و اقدامات درمانی تکمیلی 
برای مصدومان انجام شد و بیشتر آنها جهت 
بیمارستان  به  تخصصی  فوق  درمانهای 

شهید رجایی شیراز انتقال یافتند.
جا دارد از تمامی کارکنان خدوم اورژانس 
بیمارستان  کارکنان  پیش بیمارستانی، 
انتظامی،  نیروی  هالل احمر،  شهدا، 
بحران  مدیریت  اعضای  و  آتش نشانی 
شهرستان که با تالشهای خود مانع جان 
باختن تعداد 40 مصدوم این سانحه شدند 
تشکر کنم و ضمن نثار فاتحه و صلوات به روح 
سربازان عزیز از دست رفته، آرزو می کنم 
دیگر هیچ گاه شاهد چنین حوادث تلخ و 

جبران ناپذیری نباشیم.
محمدحسین کچویی - مدیر اورژانس 
115 شهرستان نی ریز -  22 سال سابقه 

کار

الی رز، تلخ ترین حادثه

ساله ای   35 خانم   1400/8/28 تاریخ  در 
با ضریب هوشی پایین در بخشمان بستری 
شد. همه ناراحت و نگران این بیمار بودیم 
که چند روز از بستری شدنش در بخشمان 
نگران وی  نیز  بیمار  می گذشت. همراهان 
وارد  و  بود  شیفت  تعویض  نزدیک  بودند. 
بخش شدم. حین چک کردن وسایل بخش، 

ناگهان متوجه صدای لرزان دخترش شدم که 
می گفت: »مادرم، مادرم!« 

شده  »چه  پرسیدم:  و  رفتم  سمتش  به 
عزیزم؟« 

گفت: »مادرم با من صحبت می کند.«
با خود گفتم: »بیچاره دختر، خیاالتی شده.«

در حالی که دستش در دستم بود، به طرف 
مشاهده  ناباوری  کمال  در  و  دویدم  بیمار 
کردم چشمان بیمار باز است و زیر لب چیزی 

می گوید. 
همه خوشحال شدیم. دختر همه خانواده را 
خبر کرد و اشک شوق می ریخت. آن شب 
مرتب ضریب هوشی بیمار را چک می کردم؛ 

خدا را شکر، ضریب هوشی او باال بود.
 CCU خانواده بیمار مرتب از پرستاران بخش
تشکر می کردند و پس از مدتی، بیمار با حال 

مساعد ترخیص شد.
مهرانگیز زردشت - پرستار بخش 

سی سی یو - 17 سال سابقه کار

CCU خاطره ای شیرین از بخش

حدود ظهر بود. یک نفر با سراسیمگی زنگ 

دِر پایگاه قطرویه را زد و بدون سالم و...گفت: 

»بیا پایین که ُمرد، مارش زده!«

را  پله ها  سرعت  با  همکارم  اتفاق  به  من 

دویدیم و پایین آمدیم. دیدیم یک نفر خیلی 

ریلکس کنار پیکان بار ایستاده؛ گفتیم پس 

مصدومت کجاست؟ گفت عقب ماشین. 

گوسفند  یک  فقط  دیدیم  و  رفتیم  سریع 

است. پشت سرمان آمد و گفت: »ماَرش زده، 

یک ضد ماری چیزی بدهید تا به او بزنم.«

بعد از کلی بحث و کلنجار رفتن، توانستیم 

راضی اش کنیم که کار اورژانس برای آدمها 

است؛ نه حیوانات!

سید مصطفی جاللی - تکنسین  

فوریتهای پزشکی -  9 سال سابقه کار

ماَرش زده

در بعدازظهر یک روز پاییزی، من و آقای 
که  بودیم  شیفت  قطرویه  در  ضیغمی 
مأموریتی تحت عنوان این که »پسربچه ای 
3 الی 4 ساله زیر آوار مدفن شده«، به ما اعالم 
شد. این پسربچه به همراه پدر خود که در حال 
بازسازی و ترمیم یک دیوار ِگلی بوده، در زیر 
دیوار در حال بازی بوده که متأسفانه دیوار بر 

سر این پسربچه آوار می شود.
اعزام شدیم  مأموریت  این  به  حالی  در  ما 

که پسربچه کاماًل در زیر ِگل مدفن شده 
بود و آثاری از او نبود. اهالی قطرویه که در 
ما  کمک  به  بودند  آنجا  نزدیک  مسجدی 
کاماًل سراسیمه و  بچه  مادر  و  پدر  آمدند. 

دستپاچه از این واقعه بودند.
ما با بیل خاکها را کنار زدیم که ناگهان من 
گوشه ای از پیراهن او را دیدم و پسربچه را از 
دل خاک بیرون آوردیم. کودک کاماًل کبود 
و سیاه بود. او را به آمبوالنس انتقال دادیم و 
به همراه همکار عزیزم آقای ضیغمی عملیات 
احیاء را روی وی انجام دادیم. کودک دچار 
مداوم  بودکه CPRهای  شده  قلبی  ایست 
جواب داد و نفس کودک بازگشت. برگشت 
این کودک به زندگی معجزه بزرگی بودکه با 
چشم خودآن رادیدم. جالب اینجا است که 
این واقعه در روز تولد حضرت زینب اتفاق 
افتاد و االن این کودک که نام او ابوالفضل بود، 

باید سنی حدود 11 تا 12 سال داشته باشد.
شیرینی این اتفاق برای همیشه در ذهن من 

جاودانه خواهد بود.
کیوان شهوند نجیبی و ابوذر ضیغمی 

- تکنسین های فوریتهای پزشکی - به 
ترتیب 14 و 18 سال سابقه کار

نجات کودک از  زیر  آوار

در شبی از شبهای سرد زمستان که باران 
شدیدی از عصر شروع به باریدن کرده  بود، 
چندین فقره تصادف رخ داده بود و اورژانس 
115 دائمًا در حال انتقال مصدومان تصادفی 
بود. در بین آنها یک نفر که با موتورسیکلت 

زمین خورده بود، از درد پا شکایت داشت.
و  ویزیت شد  پزشک  توسط  معمول  طبق 

پزشک از وی درخواست عکس کرده بود.
بیمار بر روی ویلچر با همراه خود به ایستگاه 
پرستاری مراجعه کرد و گفت: پزشک عکس 

خواسته، نمی شه نگیریم؟ االن الزم هست؟

برای تشخیص  دادیم که  توضیح  بیمار  به 
شکستگی باید عکس داشته باشید و شما 
به راهرو اداری قسمت رادیولوژی مراجعه 

کنید.
تماس  رادیولوژی  با  غیبت،  مدتی  از  بعد 
گرفتیم که گفتند بیماری با این مشخصات 
مراجعه نکرده است. ناگهان بیمار و همراه 
وی با در دست داشتن عکس 4×3 به ایستگاه 

پرستاری مراجعه کردند.
فاطمه مصطفوی - پرستار بخش 

سی سی یو - 13 سال سابقه کار

عکس اشتباهی

امروز صبح برخالف هر روز زود بیدار شدم تا 
وقتی ساعت دو از سر کار  به خانه برمی گردم، 
ناهارم آماده باشد. همسرم در خواب ناز بود که 
برایش پیچک پنیر گردو درست کردم. خودم 
هم که هر وقت می بردم، دوباره برمی گرداندم 
خانه و همسرم تا سفره  پهن می شد، آن را 
می خورد. به خاطر همین فقط برای او پیچه 

درست کردم. 
دو سه لیوان در سینک ظرفشویی بود و شروع 
کردم به شستن آنها. دست چپم را با اسکاچ تا 
ته لیوان بردم و محکم چرخاندم تا خوب برق 
بزند که ناگهان دیدم لیوان در دستم شکست 
و کفهای مایع ظرفشویی قرمز شد. سوزش 
دستم را حس کردم و یک بریدگی عمیق روی 
انگشت شصتم دیدم که دهان باز کرده بود 
و مرا نگاه می کرد. دستم را شستم و محکم 
محل زخم را گرفتم و همسرم را بیدار کردم. 

تا بریدگی را دید، شروع کرد وای وای کردن.
ساعت هفت و ربع که شیفتم شروع شد، با 
همسرم به بیمارستان رفتیم. به نظرم خیلی 

ترسیده بود. آقای تاکی دستم را بخیه زد و 
پانسمان کرد؛ همسرم هم خیالش راحت شد 

و رفت که برود سر کار.
بی حسی  که  بود  ده صبح  یا  نه  ساعتهای 
دستم تمام و دردش شروع شد. آقای تاکی 
گفت: »با این دستت که می نویسی، بخیه ها 
باز می شود.« آقای ذبیحی هم گفت: »خیال 
می کنی نخ بخیه نیست؟ آخر شیفت دوباره 

بخیه اش می کنیم.«
همگی خندیدیم و مشغول کارمان شدیم. 
ساعت 2 به خانه رسیدم. همسرم همیشه 
کارش  محل  چون  می آید؛  من  از  دیرتر 
روستا است. اما قفل در را که باز کردم، دیدم 

خوابیده. گفتم : »مگر سرکار نرفتی ؟!«
گفت: »نه، نرفتم.«

گفتم: »چرا؟«
گفت: »به رئیسم تلفن زدم و گفتم خانمم 
دستش را بریده؛ او را به بیمارستان بردم. او 

هم لطف کرد و گفت: پس نیا.«
مرا بگو؛ دهانم باز مانده بود و دنبال یک حرف 
سنگین گشتم.شغل من با جان مردم سر و کار 
دارد و واقعًا یک لحظه هم فکر نکردم می توانم 
می توانم  کردم  فکر  فقط  بگیرم؛  مرخصی 

ادامه دهم.
اگر بلند نشده بود و زودتر به من نگفته بود : 
»برو لباست را عوض کن تا ناهار را بکشم«، 

مطمئن هستم که می زدم زیر گریه.«
فاطمه کاربخش - پرستار بخش 

اورژانس )اتفاقات( بیمارستان شهدا 
-  17 سال سابقه کار

پرستار مجروح

زاردوز نورانی حضرت زینب)س(

فعان سالمت  اسوه صبر و ایثار و روز رپستار را  هب مدا

شادباش می گومیی.
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معدلی، اولین هنرمند 
نی ریزی دارنده نشان ملی

شانه )گل سر( محمدجواد معدلی نشان ملی گرفت.
به گزارش نی ریزان فارس و بنا به گفته هادی رئیس اداره میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، معدلی به عنوان اولین 

هنرمند صنایع دستی نی ریز توانست نشان ملی را از آن خود کند.
»شانه گل سر« وی با ترکیبی از مشبک و منبت ساخته شده که با 

چوب شمشاد به مدت دو هفته طراحی شده است.
این هنرمند در گفتگو با ما اعالم نمود: طرح اولیه را مرضیه پیروی 

از تذهیب کاران برجسته نی ریزی انجام داده است.
داوری نشان ملی مرغوبیت صنایع دستی هر دو سال یک بار برگزار 

می گردد. 
متقاضیان ابتدا با تکمیل فرم تقاضانامه و ارائه به معاونت صنایع 
دستی استان محل فعالیت، درخواست خود را ثبت می نمایند. پس 
از تأیید کارشناسان استانی و برگزاری داوری ابتدایی در محل 
استان، آثار منتخب جهت شرکت در ارزیابی نهایی آثار، به معاونت 
صنایع دستی کشور ارسال و توسط داوران، باتوجه به معیارهای 
اعالم شده مورد ارزیابی و امتیازدهی قرار گرفته و آثار دارای 

شرایط موفق به دریافت نشان می گردند.
پیش شرط های الزم نشان ملی مرغوبیت صنایع دستی اینگونه 

اعالم شده است:
- سازگاری با محیط زیست و احترام به ارزش های محیط زیست در 

بکارگیری مواد بکار رفته در محصول و تکنیک های مورد استفاده
- رعایت عدالت و حقوق اجتماعی و همچنین رعایت حق عوامل 

تولید، حقوق مصرف کننده و قوانین کار.
نوشتنی است شرایط و معیارهای داوری بر اساس مرغوبیت، 
اصالت، نوآوری، قابلیت بازاریابی و عرضه دربازار )سفارش پذیری( 

سنجیده می شود.

آغاز ثبت نام بیمه تکمیلی 
بازنشستگان تأمین اجتماعی

تأمین  بازنشسته  کارگران  کانون  مسئول  مهدوی  محسن 
اجتماعی نی ریز با بیان اینکه ثبت نام از متقاضیان بیمه تکمیلی 
تأمین اجتماعی از ۱۵ آذرماه آغاز می شود گفت: کسانی که برای 
نخستین بار است که برای بیمه تکمیلی اقدام می کنند الزم است تا 
به دفتر کانون واقع در کوچه جنب بانک رفاه مراجعه کنند و کسانی 
که قباًل ثبت نام کرده اند نیاز به مراجعه ندارند و تنها باید فیش 
حقوقی خود را نگاه کنند تا ببینند هزینه بیمه تکمیلی کم شده 

است یا خیر.
وی در ادامه گفت: افراد پس از مراجعه به ما باید برای تکمیل 
بیمه  نمایندگی  هاشمی  خانم  به  خود  پزشکی  پرونده های 

آتیه سازان حافظ در خیابان شعله مراجعه کنند.
نوشتنی است سقف تعهدات درمانی بیمه تکمیلی بازنشستگان 
سازمان تأمین اجتماعی در قرارداد جدید نسبت به سال قبل تا دو 

برابر افزایش یافته است.
قرار داد جدید بیمه تکمیلی بازنشستگان و مستمری بگیران 
سازمان تأمین اجتماعی با شرکت بیمه آتیه سازان حافظ منعقد 

شده است.
مبلغ بیمه تکمیلی در قرارداد جدید به ازای هر نفر ۶۵ هزار تومان 
است و در قرارداد جدید سقف تعهدات درمان فوق تخصصی را با 
۱۰۰ درصد افزایش، از ۲۰ میلیون تومان به ۴۰ میلیون تومان، 
تعهدات بستری عمومی هم از ۶ میلیون تومان به ۱۲ میلیون 
تومان افزایش یافته و همچنین تعهدات خدمات پاراکلینیکی و 
خدمات تشخیصی درمانی سرپایی شامل انواع آنژیوگرافی و سی 
تی آنژیوگرافی، انواع اسکن، انواع سی تی اسکن، انواع رادیولوژی، 
انواع ام آر آی و بسیاری دیگر از خدمات نیز به میزان یک میلیون و 

هفتصد هزار تومان افزایش یافته است.
جزئیات تعهدات بیمه تکمیل درمان بازنشستگان سازمان تأمین 
اجتماعی را با جزئیات می توانید در سایت هورگان به نشانی زیر 

دنبال کنید:

hourgan.ir/fa/news/11392

تازیانه استبداد
بر پیکر علم

ادامه از صفحه یک
... عوام که بهره ای از علم ندارند معمواًل از استبداد هراسانند 
و لذا چشم و گوش بسته فرمانبر مستبد هستند. »عوام 
قدرت مستبد و اسباب روزی او باشند. با خود ایشان بر ایشان 
حمله نماید و چون اسیر شان کند، از شوکت او خرم شوند و 
چون اموالشان را غصب نماید او را بر باقی گذاشتن جانشان 

ستایش کنند.«)۴(  
کواکبی فرمانبری عوام از مستبد را ناشی از ترس می داند. 
ترس حاصل بی دانشی و نادانی است. » بعضی از امتهای 
گذشته چنان دیدند که مضر ترین چیزها )برای( انسان 

جهل است و مضرترین آثار جهل ترس است.«)۵(  
کواکبی در روانشناسی مستبدان بر این باور است که آنان 
همیشه در حال ترس به سر می برند و احساس امنیت 
مردم  نفرت  و  از خشم  را  مستبد  ترس  وی  نمی کنند. 
می داند و لذا دائم در خوف آن است که رعیت آگاه شوند 
و بر او شورش کنند. »... و  طرفه العینی بر زندگی خویش 
ایمن نبَود و خود شکی نیست که ترس مستبد از کینه رعیت 
افزون تر از ترس رعیت از آسیب او باشد.«)۶( کواکبی ترس 
مستبدان را ترس از جان و انتقام مردم و ترس مردم را ناشی 

از دست دادن لقمه ای نان و دربه دری می داند. 
 این دانشمند گریزان از استبداد سالطین عثمانی که خود را 
خلیفه می نامیدند، در مورد اثر استبداد بر علم به این نتیجه 
می رسد که »نور علم را خاموش ساخته، رعیت را در جهل 

باقی گذارد.«)7( 
 البته حکومت های مستبد در دوران جدید سعی می کنند 
علم را ابزار توجیه گر قدرت و سلطه خود کنند؛ مانند نظام 
کمونیستی شوروی سابق. پس از انقالب سوسیالیستی 
را  دانشگاه ها  کمونیست  حزب   ۱۹۱7 سال  در  روسیه 
مجبور ساخت که محتوای علوم را در جهت تأیید فلسفه 
مارکسیسم تغییر دهند. برای رسیدن به این هدف »در تمام 
دانشگاه ها گروه های ایدئولوژیک تشکیل شد و گروه های 
اقتصاد سیاسی،  مانند  برای تدریس رشته هایی  کثیری 
فلسفه مارکسیستی و فلسفه علم استخدام شدند. گذراندن 
امتحانات در مبانی ایدئولوژیک مارکسیسم- لنینیسم نیز 
همه جا اجباری گردید و حتی استادان قدیمی و سالخورده 
نیز برای ادامه کار به ناچار در این دوره ها شرکت کردند]...[

در علوم انسانی و اجتماعی مشکل مدرسین بسیار زیاد بود، 
چرا که می بایستی بنیادهای اقتصادی، فلسفی، سیاسی، 
تاریخی و اجتماعی نظام کمونیستی را از نظر علمی توجیه 
توجیه  دانشمندان  این  دیگر  نقش  این  بر  عالوه  کنند. 
تصمیمات سیاسی بود. تنها هدف آنها از پژوهش و آموزش 
یافتن دالیل علمی در راه توجیه سیاستهای اقتصادی و 
اجتماعی و سیاسی در سطح ملی و بین المللی بود، هدفی 
که در مواردی ناموفق می ماند و افراد موظف به پرداخت 
خسارت های آن بودند.«)8( این مسئله باعث شد پس از 
فروپاشی شوروی »علوم انسانی در شرایطی بسیار دشوار 
قرار گیرند. تعداد زیادی از استادان فلسفه مارکسیسم، 
اقتصاد سیاسی و تاریخ در اتحاد جماهیر شوروی سابق و 
اروپای شرقی هم شغل خود را از دست دادند و هم از لحاظ 
خویش  علمی  موجودیت  از  شدن  تهی  احساس  علمی 
ناپدید  یکباره  به  تقریبًا  آنها  پیدا کردند. موضوع درس 
شد. استادان ناچار شدند متدرجًا از علم ایدئولوژی زدائی 

کنند.«)۹(  
آری این نتیجه دخالت قدرت و حکومت در حوزه علم و 

دانش است.              
                                                                                                            شاد و سالم و موفق باشید

پی نوشت:
۱- کواکبی، سید عبد الرحمان)۱3۹۰( طبیعت استبداد، 
به کوشش و ویرایش غالم رضا امامی، تهران: نشر علم، ص  
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3 -  همان، ص 7۵ ۲- همان، ص 7۵   
۵ - همان، ص 77  ۴ - همان، ص 7۶   
7  - همان، ص  78 ۶ - همان، ص 77   

8- محسنی، منوچهر )۱3۹3( مبانی جامعه شناسی علم، 
تهران: طهوری ، ص ۱3۹                                                 ۹- همان، ص ۱38

در میزگرد شورا و 6 مسئول اداره مطرح شد:سرمقاله

گره های کور شهر

روابط عمومی فرهنگ و ارشاد اسالمی:
استقبال  با  »منصور«  فیلم سینمایی 
نی ریزی ها مواجه شد و تمام بلیت های اکران 

به فروش رسید.
فیلم  بسیج،  هفته  بزرگداشت  با  همزمان 
»منصور« عصر روزهای پنجشنبه و جمعه 
چهارم وپنجم آذر در محل سالن آمفی تئاتر 

اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی اکران شد. 
هماهنگی  با  که  فرهنگی  رویداد  این 
و  اداره فرهنگ  شهرداری نی ریز، همکاری 
ارشاد نی ریز و سایت »شهر اینترنتی نی ریز« 
انجام شد با استقبال خوب شهروندان مواجه 

گردید تا بار دیگر لزوم احداث سینما در نی ریز 
مطرح شود. 

به دلیل کرونا ظرفیت اکران برای هر سانس 
۵۰ درصد سالن ارشاد بود که در مجموع ۴۰۰ 
نی ریزی توانستند منصور را همزمان با سراسر 

کشور ببینند.
درباره  »منصور«  سینمایی  فیلم  داستان 
بخش هایی از زندگی تیمسار منصور ستاری 
و ساخت اولین جنگنده کاماًل ایرانی است؛ در 
آن سال سرتیپ ستاری بر روی این پروژه مهم 

کار می کرد.
همچنین فیلم، داستان سال های پایانی دفاع 

مقدس را که ایران به شدت درگیر کمبود 
تسلیحات نظامی بود به تصور می کشد.

منصور به کارگردانی و نویسندگی سیاوش 
شعبانی  جلیل  تهیه کنندگی  و  سرمدی 

محصول سال ۱3۹8 است. 
این فیلم در سی و نهمین دوره جشنواره فیلم 
فجر حضور داشت و نامزد دریافت سیمرغ 
و  بهترین کارگردانی  بلورین در بخش های 

بهترین جلوه های ویژه بصری شد.
محسن قصابیان در این فیلم سینمایی نقش 
این شهید بزرگوار را بازی می کند، عالوه بر 
کیانی،  لیندا  چون  هنرمندانی  بازیگر  این 

حمیدرضا نعیمی، مهدی کوشکی، علیرضا 
زمانی نسب، قاسم زارع و سیدجواد هاشمی 

ایفای نقش کردند.
گفتنی است با ابتکار دفتر مطالعات جبهه 
در  منصور  فیلم  اسالمی،  انقالب  فرهنگی 
سراسر کشور به صورت آنالین اکران شده 
است. نوشتنی است در برخی شهرهای فاقد 
سینمای ثابت، برای جلوگیری از سوء استفاده 
در انتشار، این فیلم از طریق سامانه تخصصی 
انتشار و اکران »عماریار« با قابلیت نصب نرم 
افزار و دریافت رمز ورود به نمایش در آمده 

است.

ادامه از صفحه یک 
... در بحث آب با چالش هایی از جمله رشد سرانه مصرف باالی آب 
مواجه ایم لذا مسئوالن باید تمام تالششان در راستای آموزش 

الگوی مصرف در بحث آب، برق و گاز به کار گیرند.
فقیه خطاب به رئیس اداره مسکن و شهرسازی گفت: الگوی 
مصرف انرژی )سرمایش و گرمایش( برای ساخت مسکن باید 

رعایت شود.
وی ادامه داد: طرحی در این زمینه آماده کرده ایم و به تمام ادارات 

ارسال شده است.
رئیس شورای شهر نی ریز خطاب به مدیر آبفا گفت: همانطور که 
مستحضرید عمق  چاه ها پایین رفته، لذا وظیفه شرعی و قانونی 

شما این است که آینده را درنظر بگیرید.

آب رسانی به 55 هزار نفر  
مدیر آبفا شهرستان نی ریز گفت: تابستان امسال با وجودی که 
بحران آب داشتیم با تالش مستمر کارکنان آبفا، میزان تولید و 
مصرف به نقطه سربه سر رسید و توانستیم تابستانی بدون مشکل 

را سپری کنیم.
بهرام قره چاهی معتقد است چنانچه در شهر نی ریز نتوانیم قدمی 

برای آب برداریم شاید در آینده با کمبود مواجه شویم.
وی افزود: در زمینه آموزش به شهروندان در نمازجمعه، مساجد و 

مدارس بوسیله بروشور اقدام نموده ایم.
قره چاهی که معتقد است، آموزش سرمایه گذاری است نه هزینه 
گفت: انصافًا مردم هم به ما کمک کردند و میزان مصرف آب تا 
حدودی مدیریت شد. اما با شیوع ویروس کرونا و نیاز مردم به آب 

شاهد افزایش در شهرها و روستاها بودیم.
مدیر آبفا شهرستان نی ریز افزود: هزینه های زیادی به آبفا تحمیل 
شده و اعتبارات کاهش یافته و با وجودی که افزایش مهاجران را 
داریم سعی و تالش کردیم بیشتر به سمت اصالح شبکه برویم. 
بسیاری از شبکه ها فرسوده هستند که جای قدردانی از شهردار 

محترم به جهت همکاری اشان دارم.
قره چاهی با بیان اینکه نزدیک  به ۵۵ هزار نفر در شهر نی ریز و ۱۵ 
روستای اطراف آبرسانی می کنند، دیگر مشکل حوزه کاری اش را 
کمبود نیروی انسانی خواند و از مسئوالن طلب کمک کرد که او را 

همیاری کنند.
قره چاهی به حوزه کشاورزی هم اشاره کرد و گفت: برای پرداختن 
به آبیاری قطره ای و کم فشار هنوز جای کار دارد! لذا ما از مسئوالن 
انتظار داریم دغدغه آب داشته باشند و ما را در این راه همیاری 

کنند زیرا واقعًا دست  خالی نمی توانیم کار کنیم.
رئیس آبفا در پایان با آرزوی نزول رحمت الهی گفت: با وجودی که 
عده ای از فشار آب اعتراض می کنند، تمام تالش شبانه روز ما این 
است که آب را با کیفیت و فشار مطلوب ارائه دهیم و می خواهیم 

مردم ما را درک کنند.
مدیر آبفا به طرح اقدام ملی مسکن هم اشاره نمود و گفت: باید از 
قبل برنامه ریزی کنید که آیا می شود تأسیسات آب، برق و گاز را 

به آنجا رساند؟!

ُافت فشار نخواهیم داشت
رئیس اداره گاز گفت: با شروع فصل سرما از طریق رسانه ها نکات 
ایمنی را به مشترکان اعالم کردیم تا جلوی مرگ خاموش گرفته 

شود.
محمدجواد خصوصی در ادامه افزود: در مورد وضعیت فشار گاز، 
شهرستان نی ریز در شرایط بحرانی بسر می برد؛ چون در انتهای 
خط گاز استان قرار گرفته ایم و کارخانه  فوالد ۲ برابر مصرف شهر و 

سیمان خاکستری با مصرف شهر برابر است.
خصوصی ادامه داد: با بازدیدهای صورت گرفته از کارخانه سیمان 
خاکستری قرار شد از سوخت جایگزین استفاده کنند. اگر این 
چنین شود گلخانه ها، مرغداری ها و مشترکین خانگی دیگر دچار 

مشکل نمی شوند.
رئیس اداره گاز شهرستان به خط پروژه ای که قرار است با اتصال 
به استان یزد به میزان ۴۲ اینچ به حجم گاز اضافه شود و میزان 
اعتبار آن هم ۲۰۰ میلیارد تومان است اشاره کرد و گفت: چنانچه 
این اقدام انجام شود شاهد اُفت فشار نخواهیم بود. همچنین اگر 
برای خط اصلی مشکلی پیش بیاید گاز مشترکان قطع نخواهد 

شد.
محمدجواد خصوصی تصریح کرد: پیمانکار نصب علمک فعال 

شده و خانه های بدون گاز، گازدار می شوند.
ما در سال گذشته یکی  از شهرستانهایی بودیم که ۴۵ روستا را 
از نعمت گاز بهره مند کردیم و ۴۰ واحد صنعتی به گاز وصل شد 
که خودش انقالبی سبز بود. این اقدامات به گونه ای بود که به 

عنوان مدیر برتر شناخته شدم و امسال هم قصد داریم حدود 3۰۰ 
میلیارد تومان پروژه فعال در شهرستان داشته باشیم.

این مقام مسئول خبر از احداث ساختمان اداره گاز در شهرهای 
مشکان، قطرویه و بختگان داد.

بهترین گزینه فاز ۳
شهردار نی ریز با بیان اینکه همه ما برای یک ایران اسالمی خدمت 
می کنیم گفت: برای طرح مسکن ملی و جهش تولید پیشنهاد 
شهرداری، اداره مسکن و شهرسازی و فرمانداری طی بازدید از 
اراضی ۴۰ هکتاری پشت بیمارستان جدید االحداث بود که 
با مخالفت اداره کل راه و شهرسازی، نظام مهندسی و اداره کل 
جهادکشاورزی روبه رو شد؛ آنها معتقد بودند ارائه خدمات به 
شهرک منفصل دشوار است. البته باید این را هم بیان کنیم که این 
زمین از لحاظ شکل و شمایل، توپوگرافی و شیب و حریم قنات و 

پدافند غیرعامل مناسب احداث مسکن نبود.
ولی می توانم بگویم بهترین گزینه ادامه فاز 3 شهرک شهیدان 
رجایی و باهنر است که از همه لحاظ توپوگرافی و ارائه خدمات 

مطلوب است.
حامد فرغت مدعی است که نی ریز جزو معدود شهرهایی است 
که ۱۰۰ درصد آب فضای  سبز آن از چاه های غیرشرب تأمین 
می شود؛ او گفت: سعی کردیم درخیابانهای جدیدالحداث آبیاری 

را مکانیزه کنیم.

کمبود نیرو
سید محمدجواد قطبی با بیان اینکه برای تعیین زمین باید نظر 
شهرداری و شورای شهر هم گرفته شود، گفت می توان با استفاده 
از کارشناسان خبره شهرداری، بهترین مسکن را در بهترین مکان 

ساخت . 
راه و شهرسازی ۲  اداره   داد:  ادامه  نی ریز  عضو شورای شهر 
شهرستان وسیع نی ریز و بختگان را پوشش می دهد و با کمبود 
رفاه  و  کار  تعاون،  مثل  اداره ای  همچنین  است.  مواجه  نیرو 
اجتماعی که باید استخوان دار باشد نیروی کافی ندارد. لذا از 
نماینده مجلس خواستاریم پیگیری کند تا تعداد نیروها افزایش 

یابند.

توسعه متوازن شهری لحاظ شود
حمید پریش دیگر عضو شورا با گالیه از عدم حضور مدیر برق 
شهرستان در جلسه، از رئیس شورا خواست به صورت جدی این 
موضوع را پیگیری کند چرا که بسیاری از مشکالت مردم در حوزه 

برق است.
عضو شورای شهر نی ریز در ادامه مخالفت خود را با ساخت مسکن 
ملی در ضلع شرقی نی ریز اعالم کرد و گفت: با این اقدام توسعه 

متوازن شهری رعایت نمی شود.
پریش به پروژه روگذر ورودی شهر نی ریز هم گریزی زد و گفت: 
به هر شهرستانی که می رویم می بینم ظرف چند ماه پروژه به 
اتمام می رسد اما در نی ریز چند سالی است این پروژه بالتکلیف 
مانده است. آقای یاراحمدی! شما موظفید پاسخگو باشید. اگر 
بودجه ندارید آن را تخریب و به میدان تبدیل کنید تا مردم در 

رنج نباشند.
این کارشناس عمران به ضرورت احداث رینگ شهری هم اشاره 

نمود و در خواست کرد تا در این مورد چاره ای اندیشیده شود.

خلع ید اراضی دولتی
در این جلسه رئیس اداره راه و شهرسازی با بیان اینکه یکی از 
اقدامات مهمی که انجام داده اند خلع ید اراضی اشان بوده گفت: با 
این اقدام خیلی از اراضی بازگشت داده شد و خیلی دیگر نیز مانده 

است که باید انجام شود.
یاراحمدی با بیان اینکه با کمبود شدید نیرو روبه رو هستند گفت: 

بیشتر کارشناسان مورد نیاز را نداریم.

زمین های واگذار شده
در ارتباط با زمین در اولین گام مسکن اقشار کم درآمد را در 
اولویت کار خود قرار دادیم و 8 هزار متر مربع زمین را به کمیته 
امداد در اراضی جمال آباد واگذار کردیم که در حال انعقاد آخرین 

قراردادها هستیم.
دومین قرارداد با اداره بهزیستی بسته شده است و بناست تا 
مسکن دو معلولی ها ساخته شود. مکان آن در مسکن مهر 
می باشد و اگر استقبال نشد به تک معلولی ها هم زمین واگذار 

خواهد شد.
واگذاری زمین به خیرین مسکن ساز سومین اقدام ماست که در 

حال حاضر ۱۱ هزار هکتار در اراضی جمال آباد به آنها داده ایم.
البته این را هم اعالم کنیم که مجموعه اراضی که در اختیار داریم 
بر می گردد به همین اراضی جمال آباد و در سطح شهر زمین 

نداریم.
یک مورد نیز با واگذاری اراضی به اقشار ویژه تحت پوشش بنیاد 
شهید موافقت شده که جانبازان باالی ۲۵ درصد، همسران و 
فرزندان شهید، پدر و مادران شهید و همچنین همسر جانبازان 

متوفی باالی ۲۵ درصد در این طرح گنجانده شده است.

سهم نی ریز در جهش مسکن 4۳00 واحد
رئیس اداره راه و شهرسازی به مسئله جهش مسکن هم اشاره کرد 
و گفت: برای شهر نی ریز مجوز برای ۴3۰۰ نفر گرفته ایم منتهی 

این تعداد نیاز به حجم باالیی از زمین دارد. 
زمینی ما در اختیار داریم که مربوط به سال ۱388 می شود، زمانی 
که قرار بوده مسکن اجتماعی ساخته شود اما اجرایی نشده، مکان 
آن انتهای بلوار میرزا کوچک خان جنگلی بعد از سالن ورزشی 
می باشد و ۱۴۰ هکتار نیز به عنوان شهرک منفصل به استان 
معرفی کرده ایم که پشت بیمارستان جدید، دانشگاه آزاد و پیام 
نور می باشد و من اعالم می کنم که قطعًا در مرحله دوم بحث زمین 
نی ریز حل خواهد شد و سایت باز می گردد و مردم می توانند از آن 

استفاده کنند.

شهر در بن بست
یاراحمدی با بیان اینکه در 3۰ سال اخیر بسیاری از مسئوالن شهر 
را به بن بست برده اند گفت: به دنبال آن هستیم تا از طریق محاکم 
قضایی اقداماتی را انجام دهیم و اگر موفق شویم فاز 3 آباد زردشت 

حتمًا اجرایی می شود.

یک میدان شکیل
رئیس اداره راه و شهرسازی در ارتباط با روگذر نی ریز گفت: برخی 
افراد می آیند و یک مسئله را به ادارات دولتی تحمیل می کنند. بله 
شما اگر نظر من را بخواهید یک میدان شکیل می توانست در اینجا 
احداث شود که هم کم هزینه بود هم برای شهر بسیار خوب بود اما 
متأسفانه کسی که از کرمان، سیرجان یا شیراز می آید از آن طرف 

شهر می رود روی هوا و از آن طرف خارج می شود.
در حال حاضر تنها دلیلی که پروژه را متوقف کرده است مسئله 
مالی می باشد و برای حل این مشکل الزم است پیگیری های 

بیشتری در تهران و  وزارتخانه انجام شود.

پارک جنگلی بوم گردی می شود
دیگر شخصی که در جلسه شورای شهر مواضع اداره خود را اعالم 

نمود رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری بود.
او در ابتدا به مسئله پارک جنگلی اشاره کرد و گفت: در آخرین 
طرحی که برای پارک جنگلی در نظر گرفته شده است مکانی 
برای بوم  گردی نی ریز پیش بینی شده است و تا کمتر از یک ماه 

دیگر به مزایده می  رود.

حل اسناد کوه قبله
جمالی در مورد اجرای مقررات اسناد کوه قبله گفت: گالیه ای که 
در این ارتباط وجود دارد آن است که این مسئله باید سالیان قبل 
انجام می شد مثاًل در دهه هفتاد. حدود یک ماه پیش نقشه تهیه 
شد و از پالکی به نام تارم شرقی که محدوده تپه شهدای گمنام 
به سمت شرق هزار هکتار به صورت یک پالک بسته شد و اجرای 
مقررات آن تقریبًا در حال انجام می باشد و در این پالک اراضی 

ملی مشاهده نشد.
سند تارم غربی به مساحت ۱8۰۰ هکتار تهیه شده و نامه آن به 
استان ارسال شده است که از تپه شهدای گمنام شروع و مابقی 

اراضی مانده را شامل می شود.

در زیرساخت آخریم
در ادامه مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نی ریز با بیان اینکه 
نی ریز یکی از قطب های تولید کشاورزی به شمار می رود گفت: 

متأسفانه ما در امکانات و زیرساخت ها رتبه آخر استان هستیم!
بصیری با بیان اینکه تغییر الگوی کشت را در برنامه دارند گفت: 
خوشبختانه ما کشاورزانی داریم که به عنوان کشاورزان نمونه در 

استان و کشور حرفی برای گفتن دارند.
وی در ادامه به تغییر کاربری ها و اقداماتی که جهاد کشاورزی در 

این ارتباط انجام داده اشاره نمود.
همچنین خیراندیش رئیس منابع آب شهرستان نی ریز در ارتباط 

با قنات ها و حریم های آنها توضیحاتی در این جلسه ارائه نمود.

//

//

استقبال خوب نی ریزی ها از منصور
اکرانباظرفیتکامل/لزوماحداثسینمادرنیریز آغاز ثبت نام مسکن ملی

در نی ریز و بختگان
در  مسکن  ملی  نهضت  طرح  ثبت نام  فارس:  نی ریزان  گزارش  به 

شهرستان های نی ریز و بختگان از پنج شنبه ۱۱ آذرماه آغاز شد.

یاراحمدی رئیس اداره راه و شهرسازی نی ریز با اعالم این خبر گفت: با 

مصوبه شورای عالی مسکن، طرح ملی مسکن و نهضت ملی مسکن در هم 

ادغام شده است. در شرایط ثبت نام طرح نهضت ملی مسکن سابقه سکونت 

افرادی که از شهرهای بزرگ به شهرهای کوچک می روند، شرط سابقه 

سکونت به دو تا سه سال تقلیل خواهد یافت.  همچنین سابقه مالکیت 

خصوصی به ۵ سال کاهش می یابد.

متقاضیان می توانند به سایت saman.mrud.ir مراجعه کنند.
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به استواری میخ سیاه
به قلم میرزا

و  برج میالد  به  تهران  به خلیفه،  ایفل، دبی  به  پاریس 
بنه کالغی به میخ سیاهش می نازد.

پاییز سرنوشت روستای مارا احاطه کرده و درختان روستا 
کم و بیش خودرا برای خواب زمستانی آماده می کنند. 
برگ ریزان مدتهاست شروع شده و دامپروران مشغول جمع 
آوری این رزق های الیحتسب به منظور انباشت قوتی برای 

احشام خود هستند .
پاییز امسال اما فرق دارد با پاپیزهای گذشته و آن هم به 
دلیل وجود نعمتی چون گاز طبیعی که با گرمای خود، 
دیار  این  مردمان  مهمان نواز  و  باصفا  خانه های  مهمان 

سلحشور شده است.
بر هر حال همه چیز در روستای بنه کالغی با جمعیتی 
بالغ بر ۴ هزار نفر در منطقه ای کاماًل استراتژیک، به خوبی 
پیش می رفت و مردمانش پس از برداشت محصول، نفسی 
تازه می کردند، و گذران عمر و شکر حی الیزال را به جای 

می آوردند.
منطقه ای که در ۱۲۰ کیلومتری مرکز شهرستان نی ریز، 7۰ 
کیلومتری داراب، ۱۰۰ کیلومتری سیرجان کرمان و کم تر 

از ۲۰۰ کیلومتری حاجی آباد هرمزگان قرار دارد.
اما آبان امسال شیرینی این ایام به کام اهالی منطقه و 
به خصوص دامپرورانش تلخ شد؛ آن هم به دلیل کند و کاو 

در کوهی به نام میخ سیاه.
کوهی که نمادی از آزادگی، وارستی و سلحشوری مردمان 

این دیار است و آمیخته با فرهنگ و ادبیات این مردمان.
مادران برای فرزندان خود از این کوه داستان ها می سرایند و 

حماسه ها از می گویند. 
اگر فرانسه و پاریسش به برج ایفل، امارات و دبی به برج 
خلیفه و ایران و تهرانش به برج میالد افتخار می کنند، 

مردمان بنه کالغی به استواری میخ سیاهش دلخوشند.
با این تفاوت که سه برج مذکور ساخته دست بشر است اما 
این کوه و قله آن، ساخته دست حی الیزال که مماتی ندارد؛ 

نه خالقش و نه ان شاءالله مخلوقش.
مخلوق داستان همان میخ سیاهی است که این روزها بیشتر 
از هر زمان دیگری سبب اتحاد و همدلی مردمان آنجا است. 
روی صحبت با افرادی است که چشم به این قله افتخار و به 

نوعی خاک نهاده اند.
افرادی که زندگی شهرنشینی را سالهاست تکرار می کنند 
و حال به نوعی فیلشان یاد هندوستان کرده که روستایی 

هست به نام بنه کالغی؛ و کوهی و معدنی به نام میخ سیاه.
ما هم پذیرفته ایم که میخ سیاه معدن است؛ اما معدن 
اصالت، اقتدار همراه با تواضع، سخاوت، مردانگی و معدن 

مردان و زنان نیک  سرشت.
مردان و زنانی که حرکت شما را در حافظه خود ثبت خواهند 
کرد؛ و نامتان را مورد سرزنش قرار خواهند داد و این اسامی 
را نسل به نسل و سینه به سینه به فرزندان و حتی نوادگان 

خود منتقل خوهند کرد.
کاش این افراد با سن و سالی که از آنها سراغ داریم، بیشتر به 

معنویات و آبادی آخرت بیندیشند.
حرف زیاد است و مجال اندک. اگر این کار ناپسند رخ دهد، 

برای منطقه و مردمانش چه آلودگی هایی دارد؟
چگونه این منطقه در سالهای قبل به عنوان معدن واگذار 
شده؟ و چگونه به افرادی مجوز داده شده که نه در این روستا 

زندگی می کنند و نه برخی اصاًل اهل این روستا هستند؟
بی شک مسئوالن وقت آن روز باید به دلیل ترک افعالی که 

انجام داده اند، پاسخگو باشند.
ترک افعالی از جنس اطالع ندادن این واگذاری به 3۰۰ 
دامدار محلی که مجوز رسمی چرای دام دارند و در فصولی 
به چرا مشغول  از سال، دام هایشان در همین محدوده 

می شود.
به قلم کسی که دلش می تپد برای وطنش و به خصوص 
برای چوپانان، احشام و خود میخ سیاه. زیرا ما نیازی به 
برج ایفل فرانسه، خلیفه دبی و یا میالد تهران نداریم، بلکه 
خواهان همین میخ سیاهی هستیم که در روزهای سخت 
ومن جمله کم آبی، کرونا و ... در کنار همین مردمان زیسته 
و نماد صبر و استقامت مردم برای پیروزی بر این مصائب و 

مسائل بوده است.

دوربین های ثبت سرعت
گول نمی خورند

روابط عمومی راهداری و حمل و نقل جاده ای استان فارس:
مدیر کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان فارس گفت: تا 
تخلفات سرعت در  تعداد سامانه های ثبت  پایان سال ۱۴۰۰ 

محورهای استان به بیش از ۲۰۰ دستگاه خواهد رسید.
علیرضا سیاهپور اظهار داشت: در حال حاضر تعداد ۱۵3 سامانه 
دارای کد پلیس در محورهای مواصالتی استان فعال هستند که 
نسبت به اعمال جریمه بر وسایل نقلیه خاطی اقدام می کنند و 
۴7 سامانه جدید نیز آماده بهره برداری بوده که در مجموع تا پایان 

سال جاری به بیش از ۲۰۰ دستگاه می رسد.
وی افزود: این سامانه ها قابلیت تشخیص انواع تخلفات از جمله 
سرعت لحظه ای غیرمجاز در محل نصب سامانه، سرعت غیر مجاز 
متوسط در طول مسیرها و بین دو سامانه، تخلف عدم تردد از بین 

خطوط و عدم رعایت فاصله طولی با خودروی جلویی را دارند.
مدیر کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان فارس با تأکید 
بر اجرای ثبت سرعت متوسط از ابتدای آبان ماه سال جاری در 
جاده های استان خاطر نشان کرد: رانندگان عزیز می بایست توجه 
داشته باشند که رعایت سرعت مطمئنه در محل نصب دوربین ها 
کافی نیست و در تمام طول مسیر، میانگین سرعت بین دو سامانه 

نیز محاسبه می شود.
علیرضا سیاهپور در پایان گفت: یکی از تخلفات حادثه ساز در 
از سرعت مطمئنه است که نصب  ترددهای جاده ای تخطی 
دوربین های نظارتی و ثبت تخلف عاملی بسیار مهم در کاهش این 

تخلف محسوب می گردد.

خطیبجمعهنیریز:

صدای مردم را بشنوید
مسئوالن  از  جمعه  نماز  خطبه های  در  نی ریز  جمعه  ️خطیب 
خواست تا صدای مردم را بشنوند و در جهت رفع مشکالت آنها 

حرکت کنند.
حجت االسالم سیدرضا رحمانی زاده به حضور عده ای از اهالی 
روستای بنه کالغی در نماز جمعه ۵ آبان ماه که به صدور مجوز 
معدن در نزدیکی مناطق مسکونی و در محدوده چرای دام 
و محیط زیست اعتراض داشتند، واکنش نشان داد و گفت: 
»گویا صدور مجوز اکتشاف معدنی در روستا و شهرک موجب 
اعتراض مردم شده است. نکته اول این که مسئوالن شهرستانی 
و به ویژه استانی وقتی مجوز این معادن را صادر می کنند، باید 
پیش بینی تبعات انسانی و زیست محیطی آن را هم داشته باشند. 
مقام معظم رهبری بر مسئله پیوست عدالت و قباًل هم بر مسئله 
پیوست محیط زیست تأکید کردند. در این موضوع، این شهرک 
از سه طرف راه ندارد و تنها از یک سمت مسیر گسترش و توسعه 

دارد که همین کوه است که مجوز بهره برداری آن را داده اند.«
وی افزود: »سالها است دولت در راستای شهرک سازی و متمرکز 
سازی مردم تالش و امکانات آن را تهیه می کند. حال اگر در 
نزدیک به یک کیلومتری یک روستا که مسیر توسعه آن روستا 
است چنین معدنی ایجاد شود،  شهرک سازی دولت تحت الشعاع 
قرار گرفته و مسئله آب و دام و زندگی مردم مورد بی توجهی قرار 
می گیرد. این شهرک در 3۰ کیلومتری گل گهری است که تا خوِد 
سیرجان ۶۰ کیلومتر فاصله دارد. مردم این منطقه آالیندگی 
گل گهر را دارند و حاال آالیندگی معدن هم اضافه می شود. 

بنابراین مسئوالن باید اهتمام داشته باشند.«
خطیب جمعه نی ریز عنوان داشت: »نکته دوم این که مسئوالن 
واقعًا باید صدای مردم را بشنوند و درک کنند و در جهت حل آن 
حرکت نمایند. نکته سوم هم این که مردم خواسته شان در جهت 
قانون باشد و نکند عده ای سودجو این صدای به حق را به جهت 

دیگری سمت و سو دهند.«
رحمانی زاده به سالروز تشکیل بسیج مستضعفان به فرمان امام 
راحل در سال ۱3۵8 اشاره کرد و گفت: »اگر بخواهیم حقیقت 
بسیج را تعریف کنیم، باید بگوییم بسیج نیرویی زنده و پویا است 
که هیچ گاه رکود ندارد. بسیج بر اساس پاکی و طهارت بنا شده و 
با آن رشد یافته و شاخه ها و میوه های آن نیز دارای این طهارت 
و پاکی است. گستره کار بسیج تمام حوزه ها را در بر می گیرد. 
بسیج بر مبنای تقوا بنا شده، لذا ریشه استوار و مقاومی دارد که 
بحرانها و شبهه افکنی ها نمی تواند آن را تضعیف کند. بسیج 
فکر و نگاهش الهی است و همواره در حال رویش است. اقدامات 
بسیج خودسرانه و احساسی نیست؛ بلکه برگرفته از روحیه تقوا و 

تبعیت از پروردگار است. «
خطیب جمعه نی ریز مذاکرات هسته ای 8 آذر در وین را یادآور 
شد و اظهار داشت: »اروپایی ها به مواضع ایران در لغو همه 
تحریمها واقف هستند و روسیه و چین هم بر این مطالبه تأکید 
دارند؛ ولی همین اروپایی ها و آمریکا و صهیونیستها خودشان را 
ائتالف جهانی معرفی می کنند و سعی در فشار آوردن به ایران 
دارند تا از موضع خود که لغو همه تحریمها است، عقب نشینی 
کند. آنها باید بدانند که مذاکرات ۱۴۰۰ با مذاکرات قبل متفاوت 
است و حرف ایران، حذف همه تحریمها و راستی آزمایی آن 

است.«
وی افزود: »دولت سیزدهم دولتی نیست که همه مشکالت 
را به برجام گره بزند. به دنبال تولید ملی و توان ملی است. این 
دولت نشان داده که جامعه جهانی فقط آمریکا و چند کشور 
اروپایی نیست و در جهت توسعه دیپلماسی است. عالج تحریم 

عقب نشینی نیست؛ بلکه توجه به استعدادهای داخلی است.«
نوشتنی است در بین دو نماز، سرهنگ شعبانی نیا فرمانده سپاه 
بسیج مستضعفین  تشکیل  سالروز  مناسبت  به  نی ریز  ناحیه 

سخنرانی کرد و عملکرد یکساله بسیج شهرستان را شرح داد.

دیدگاه هشدارآقایمدیرکلبرایسالآینده:

کمبود 20 هزار معلم

ادامه از صفحه یک
... اسماعیلی عنوان نمود: در سال ۱۴۰۰ تنها ۴ دانش آموز به 
خاطر کرونا جان خود را از دست دادند در حالی که ۱3۱ دانش آموز 

به خاطر دیگر مسائل و بسته بودن مدارس از بین رفته اند.
مدیرکل سامانه شاد را سامانه ای رو به تکامل عنوان کرد و گفت: 
در آخرین فرمت ارائه شده محیط و قابلیت آن همانند برنامه 

ادوبی کانکت است.

کمبود 20 هزار معلم
اسماعیلی همچنین با بیان اینکه مشکل تأمین نیروی انسانی 
بحث جدی آموزش و پرورش است گفت: امسال با کمبود ۱۲ هزار 
معلم روبرو بودیم که سال آینده این عدد به ۲۰ هزار معلم خواهد 

رسید.
سواد  خوشبختانه  گفت:  فارس  پرورش  و  آموزش  مدیرکل 
الکترونیکی معلمان و دانش آموزان در دو سال اخیر بسیار افزایش 
پیدا کرده است و آموزش مجازی به عنوان روشی مدرن در کشور 

ما راه پیچیده و دشوار خود را خیلی سریع طی کرد.

رد 2 وزیر پیشنهادی نتیجه اعتراضات به جای شماست
نمود  درخواست  پرورش  و  آموزش  مجموعه  از  اسماعیلی 
تا مطالبه گری را دنبال کنند. او گفت: تجربه نشان داده هرگاه 
مطالبه گری از مدارس شکل بگیرد نتیجه بخش خواهد بود و این 
مسئله در انتخاب وزیر و رد دو وزیر که آموزش و پرورشی نبودند، 

کاماًل مشهود بود.
وی گفت: از مدیران انتظار می رود دستورالعمل اجرایی جدید 
مدارس را به دقت مطالعه کنند و از اختیاراتی که به مدارس داده 

شده به نحو مطلوب بهره ببرند.
اسماعیلی ادامه داد: در دوران کرونا سیاست آموزش و پرورش 
بر مبنای مدرسه محوری بوده و این را با دادن اختیارات ویژه به 

مدیران و شورای مدرسه می توان مشاهده کرد.
وی گفت: یکی از کارهایی که می تواند گره از مشکالت آموزش 
و پرورش باز کند، تقویت دانشگاه فرهنگیان و تأمین نیروی 

آموزش و پرورش از این طریق است.
محتوای  از  بخشی  گفت:  فارس  پرورش  و  آموزش  مدیرکل 
آموزشی ما به روز شده است و امیدواریم ارائه طرح های آموزشی 

مبتنی بر کالس هوشمند نیز با سرعت بیشتری توسعه یابد.
اسماعیلی گفت: نگاه رئیس جمهور محترم و مجلس به معلمان 
بسیار امیدوار کننده است و آموزش و پرورش باید به اولویت های 

اصلی جامعه تبدیل شود.
وی گفت: سامانه پادا مشکالت زیادی داشته که مجدانه پیگیر 
حل این مشکالت هستیم تا فرایندهای الکترونیکی در آموزش و 

پرورش تسهیل شود.
در  روانی  و  روحی  مشکالت  دادن  رخ  گفت:  اسماعیلی 
این  و  کرد  زیاد  را  مدارس  بازگشایی  ضرورت  دانش آموزان 

بازگشایی باید مبتنی بر پروتکل ۰۶ باشد.
وی با بیان اینکه این پروتکل بازگشایی مبتنی بر واکسیناسیون 
واکسیناسیون   ۰۶ پروتکل  در  گفت:  نیست،  دانش آموزان 

کارکنان مدرسه الزامی است نه دانش آموزان.

100 کالس درس جدید
در این جلسه مدیر آموزش و پرورش نی ریز به بیان موفقیت های 
آموزش و پرورش نی ریز به رغم درگیری با کرونا در سال تحصیلی 

گذشته پرداخت و آن را حاصل زحمات مدیران و معلمان نی ریز 
خواند.

امیر ولی زاده با بیان اینکه ۱۰۰ کالس درس در  آینده ای نزدیک 
در نی ریز به بهره برداری خواهد رسید گفت: در حوزه پرورشی به 
رغم اینکه با کمترین نیرو روبرو بودیم بهترین عملکرد را از خود به 

جای گذاشتیم و رتبه خوب استانی را کسب نمودیم.
او با اعالم اینکه امسال اوج بازنشستگی همکاران آموزش و پرورش 
بوده است گفت: سعی کردیم تا از تمام ظرفیت های قانونی و فرا 
قانونی استفاده کنیم تا بتوانیم قوانین مربوط به کرونا را رعایت 
با  آموزش حضوری همزمان  که  افتخار می گویم  با  و  نماییم 

آموزش مجازی در تمام شهرستان در حال اجرا است.
وی با بیان اینکه سعی نکردم با دسته بندی های اصالح طلبی و 
بحث  در  می کنم  فکر  گفت:  کنم  را حذف  اصولگرایی کسی 
پاسخگویی به رسانه ها پیشگام بوده ایم و کمترین اعتراضات را 
به آموزش و پرورش داشته ایم و در این ارتباط رسانه هارا  بازوی 

خود می دانیم.
ولی زاده به بحث رتبه بندی معلمان نیز اشاره کرد و گفت: این یک 

حق برای معلمان است و باید پیگیر آن بود.
مدیر آموزش و پرورش نی ریز با بیان اینکه نباید صرفه جویی از 
درون آموزش و پرورش باشد گفت: این تصمیم سبب می شود تا 
پایه های آموزشی با مشکل روبرو گردد و نگاه کیفی به مسئله 

آموزش و پرورش از بین رود.
وی اشاره ای هم به نبود مشاور و کمبود آن در مدارس نی ریز کرد و 

گفت: در شهرستان با این جمعیت تنها ۴ مشاور وجود دارد!

پرده برداری از مشکالت
اما در ادامه سه مدیر مدرسه یعنی صالحی زاده دوره ابتدایی، 
شاهسونی دوره متوسطه اول و رسولی دوره متوسطه دوم از 

مشکالت آموزشی و پرورشی پرده برداشتند.

اسیر سامانه ها شده ایم
آموزش  که  شده اند  سامانه هایی  اسیر  اینکه  بیان  با  صالحی 
و پرورش برای آنها تعریف کرده گفت: به نظر من سامانه سیدا 
شاهکار آموزش و پرورش است و نمی دانم سامانه  سناد چه ایرادی 
داشت که یک سامانه جدید تعریف شده است و ما هنوز نتوانستیم 

کالس بندی ها را انجام دهیم!
این مدیر دوره ابتدایی با بیان اینکه بسیاری از طرح ها در کنار 
کتب درسی گنجانده شده است گفت: به عنوان نمونه طرح سواد 
حرکتی و کوچ رقابت ناسالمی توسط اداره کل در میان ادارات 
آموزش و پرورش ایجاد کرده و ما مجبوریم اطالعات نادرست را به 

ثبت برسانیم تا از قافله عقب نمانیم.
بنده برای تکمیل یکی از همین سامانه ها مجبور شدم لیست ها 
را به خانه ببرم و به جای پدر همه دانش آموزان فرم را پر کنم و در 

آخر هم برای خودم کف زدم و این درست نیست!
در این ارتباط مدیرکل سامانه ها را درخواست خود معلمان عنوان 
کرد و گفت: قبول کنیم که دبیران وقت باز بسیاری دارند و این 
طرح ها می تواند کمک کننده باشد و در رابطه با همین طرح کوچ 

اثرات مثبت آن کاماًل مشهود بود.
استفاده از نیروهای ناکارآمد دومین مطلبی بود که صالحی زاده به 
آن اشاره کرد و گفت: در بخشنامه جدیدی به کسانی که چند سال 
پیش سرباز معلم بوده اند و یا به نوعی با آموزش و پرورش همکاری 
داشته اند فراخوان داده شده تا برای کار مراجعه کنند و من کسی 

را می شناسم که متولد ۱3۵3 است!
در این ارتباط مدیرکل آموزش و پرورش فارس ضمن تأیید 
افرادی در  گفته های صالحی زاده عنوان کرد: متأسفانه حتی 
لیست وجود دارند که متولد ۱3۴7 هستند و باید بخشنامه اصالح 

شود.
در این ارتباط شاهسونی نماینده مدیران متوسطه اول درخواست 

نمود تا از نیروهای جوان، تحصیل کرده و بیکار استفاده شود.
کمبود امکانات آموزشی، استفاده از دبیران غیر تخصصی برای 
آموزش، نبود امکانات مجازی مثل لپ تاپ، قلم نوری و...، استفاده 
نامناسب از معاونان برای تدریس، تدبیر برای مدارس فرسوده 

دیگر نکاتی بود که شاهسونی به آن اشاره کرد.
شهناز رسولی نماینده مدیران متوسطه دوم به اهمیت حضور 
مشاور در مدرسه اشاره کرد و گفت: در مدارس متوسطه دوم 
هستند دخترانی که در سن ۱۵ سالگی ازدواج کرده اند و همین 

باعث مشکالتی شده است.
اجرا نشدن طرح روستا مرکزی باعث ترک تحصیل دانش آموزان 

شده است دیگر موردی بود که رسولی بدان پرداخت.
مدیرکل گفت: حتمًا بودجه ای مضاف بر آن چه که گذاشته شده 

برای این مسئله در نظر خواهد گرفت.
هزینه باالی ایاب و ذهاب مدیران و معلمان و حضور در مدارس 
روستایی، نبود مراقب سالمت، معاف شدن معاونین از تدریس 

دیگر درخواست های رسولی بود.
مدیرکل آموزش و پرورش در ارتباط با عدم تدریس معاونین 
گفت: امکان این مسئله وجود ندارد و با کمبود شدید معلم روبرو 

هستیم.

آموزش و پرورش جای سیاسی بازی نیست
در پایان جلسه مرتضی دهقان که مدتی به عنوان رئیس اداره 
فرهنگ و ارشاد اسالمی نی ریز مشغول به خدمت بود گفت: این 
سالنی که شما در آن جلسه گرفته اید حاصل حضور مِن معلم در 
این اداره بوده است اما انتقادی که در میان صحبت های همکاران 
ندیدم، این است که آموزش و پرورش جای سیاسی بازی نیست. 
چرا باید با عوض شدن یک دولت مدیری که عملکرد خوبی 
داشته است، عوض شود و نمایندگان در این رابطه اعمال نفوذ 

کنند.
مدیرکل آموزش و پرورش با تأیید صحبت های دهقان گفت: 
آموزش و پرورش جای سیاسی کاری نیست و خوشبختانه خبری 
که برایتان دارم این است که در یک جلسه خصوصی رهبری معظم 
به صراحت اعالم کردند که نمایندگان نباید در عزل و نصب ها 
دخالت کنند و پیرو این گفته مقام معظم رهبری، سخنگوی 
شورای نگهبان طی نامه ای اعالم کرد که اگر نمایندگان در عزل 
و نصب ها دخالت کنند امتیاز منفی دریافت خواهند کرد و در 

نهایت صالحیت آنها رد خواهد شد.
البته اسماعیلی این را هم گفت: دو نکته را باید در این ارتباط 
مدنظر قرار داد، مِن مدیرکل اگر قرار است فردی را    انتخاب کنم 
حتمًا مشاوره از نماینده و دیگر افراد ذی نفوذ می گیرم و گرفتن 
نظرات آن ها عیب نیست و نکته دومی که باید تأکید کنیم دولت ها 
مجازند که نیروهای همسو با خود را انتخاب کنند و نمی شود به 

آن انتقاد وارد نمود که چرا مِن مدیر کل باید عوض شوم.
از نکات حاشیه ای این جلسه می توان به عدم حضور فرماندار یا 

نماینده ای از فرمانداری در این جلسه اشاره کرد.

//

//

از صبح روز سه شنبه ۹ آذرماه پیج نی ریزان 
از  و  شد  مسدود  اینستاگرام  توسط  فارس 

دسترس خارج گردید.
خوانندگان گرامی می توانند اخبار و آگهی ها را 

در پیج زیر دنبال کنند.
@ NEYRIZANFARS 

بخش  در  فارس  نی ریزان  سرچ  با  همچنین 

جستجو می توانید پیچ را مشاهده کنید.
به  هم  آگهی ها  تخصصی  پیج  است  نوشتنی 

آدرس زیر انتقال پیدا کرده است:
@NEYRIZANFARS_N

از شهروندان گرامی تقاضا می شود پیج نی ریزان 
فارس و نیازمندیها را به دوستان و آشنایان خود 

معرفی کنند.

پیج نی ریزان فارس توسط 
اینستاگرام بالک شد

درخشش صادقیان
در جشنواره فانوس

امیر صادقیان برای مجموعه عکس »یاد یاران« در جشنواره فانوس لوح سپاس دریافت کرد.
مراسم اختتامیه مرحله استانی پنجمین جشنواره ملی فانوس، چهارمین جشنواره استانی ترنم 
فتح، سومین جشنواره استانی تئاتر سنگر یکشنبه 7 آذر با معرفی برگزیدگان هر یک از این 

جشنواره ها برگزار شد.
وی در گفتگو با ما عنوان نمود: مجموعه عکس یاد یاران، شامل عکس هایی از حس و حال 
خانواده های شهدا و مردم از لحظه ورود، تشییع، خاکسپاری و همچنین در آغوش گرفتن پیکر 

پاک شهدای هشت ساله دفاع مقدس گرفته شده.
وی از عکاسان خبری نی ریز می باشد که در این حوزه تاکنون جوائز متعددی را کسب نموده 

است.
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عابد نعمتی، نی ریزان فارس:

90 درصد مردم شهرستان نی ریز واکسن 
دوز اول و 78 درصد آنها واکسن دوز دوم 

کرونا را دریافت کرده اند.

ابتالی نی ریزی ها به کرونا، 45 نفر 
در روز

رئیس شبکه بهداشت و درمان با اعالم 
این خبر در جلسه ستاد مقابله با کرونا، 
عنوان داشت: »میزان بستری روزانه در 
بیمارستان شهدا، کمتر از ۴ نفر در روز 
زرد  وضعیت  باعث شده  همین  و  است 
شود. اما وضعیت پایدار نیست و نزدیک 
به دو هفته است که آمار مبتالیان غیر 
بستری رو به افزایش است و از روزانه 5 یا 6 

نفر، به روزانه ۴5 تا ۴6 نفر رسیده است.«
دکتر داور آل داود افزود: »تا کنون حدود 
دوز  نی ریز  شهرستان  مردم  درصد   90
اول و 78 درصد آنها دوز دوم واکسن را 
تزریق کرده اند. 80 درصد افراد بستری نیز 
واکسن نزده یا دوز دوم را تزریق نکرده اند 
که این نشان از اثربخشی واکسن دارد. 
می شوند،  بستری  که  کسانی  متأسفانه 
درصد درگیری ریه باالیی دارند و همه از 
شبانه  دورهمی های  و  عروسی  مراسم 

مبتال شده اند.«
وی با بیان این که هم اکنون 11 نفر در 
بخش کرونای بیمارستان شهدا بستری 
هستند که حال ۴ نفرشان وخیم است، 
گفت: »اگر بار ورود ویروس به بدن باال 
باشد، احتمال این که فرد بستری شود 

وجود دارد؛ حتی اگر واکسن زده باشد.«
که  کسانی  آمار  جمع آوری  از  داود  آل 
نزده اند  واکسن  مدارس  و  ادارات  در 
توسط یک تیم 16 نفره خبر داد و عنوان 
داشت: »در مدارس هم گاردگیری برای 
نزدن واکسن وجود دارد که در پی آن، 
دانش آموز می تواند بیماری را به خانواده 

منتقل و افراد را درگیر کند.«

برخی کارمندان و کارگران هنوز 
واکسن نزده اند

معاون فرماندار هم گفت: »متأسفانه برخی 
کارگاه ها  کارگران  و  ادارات  کارمندان 
هنوز بدون دلیل موجهی واکسن نزده اند. 

نزده  واکسن  دلیل  بدون  که  کارمندی 
باشد، باید به تخلفات ارجاع داده شود.«

میرزایی افزود: »در بازار، با ساده انگاری 
استفاده از ماسک خیلی کم شده و اصناف 
باید با شبکه بهداشت همکاری کنند و 
گواهی واکسیناسیون را در مغازه نصب 

کرده باشند.«
وی عنوان داشت: »جاهایی که مدارس 
اینترنت و امکانات کافی ندارند، آموزش و 
پرورش سختگیری نکند تا خدای ناکرده 
ترک  دانش آموزی  یا  نکند  ضرر  کسی 

تحصیل نکند.
استخرهای سرپوشیده با رعایت یکسری 
بهداشتی می توانند  پروتکل های  سلسله 
فعالیت کنند؛ اما حتمًا افراد باید دو دوز 
واکسن را تزریق کرده باشند و برای تعداد 
افرادی که می توانند در یک سانس حضور 

یابند، با شبکه بهداشت هماهنگ کنند.
شامل  واکسن  دوز  دو  تزریق  همچنین 
فعالیت تاالرهای پذیرایی و ناوگان حمل 
و نقل درون و برون شهری نیز می شود و 
اتوبوسها باید حداکثر با 80 درصد ظرفیت 

حرکت کنند.«

کمیته بررسی کودک آزاری تشکیل 
شود

مدیر آموزش و پرورش از واکسیناسیون 
درصدی   92 و  فرهنگیان  درصدی   95
دانش آموزان خبر داد و گفت: »در حال 
حاضر همه مدارس به صورت ترکیبی و با 
رعایت فاصله گذاری اجتماعی بازگشایی 

شده اند.«
بیش  در  سلبی  »راهکارهای  افزود:  وی 
از دو سال گذشته مردم را خسته کرده 
این  که  دارد   ... و  اقتصادی  عواقب  و 
است.  طور  همین  هم  آموزش  برای 
مورد  در  تحقیقی  ما  شهرستان  در 
دوران  در  آزاری  یا کودک  همسرآزاری 
است  این  واقعیت  اما  نداشته ایم.  کرونا 
که به دانش آموزان فشار می آید و هدف 
آموزش و پرورش را که باال بردن تعامل 
اجتماعی دانش آموزان است، تحت الشعاع 
قرار می دهد. باید با تشکیل یک کمیته، 
آسیبهای روحی - روانی که بچه ها با آن در 
خانه درگیر هستند بررسی شود تا ببینیم 

بازگشایی مدارس به نفع است یا به ضرر.«
ولی زاده گفت: »هدف ما آموزش حضوری 
است. ما معتقدیم شبکه بهداشت باید در 
جامعه و محیط مدرسه به شکل حضوری 
آموزش دهد. نباید بیاییم به سرعت همه 
چیز را تعطیل کنیم؛ بهترین راهکار این 
است که مدرسه ها باز باشد و آموزش هایی 
در  پلیس  حضوری  آموزشهای  مثل 
سالهای قبل که اثربخشی الزم را داشت 
پروتکلها  رعایت  فرهنگ  تا  گردد  انجام 

نهادینه شود.«
رفاه  و  کار  تعاون،  اداره  رئیس  مریدی 
کارکنان  »بیشتر  گفت:  نیز  اجتماعی 
کارگاه هایی که تعداد نیرویشان زیاد است 
اقدام به تزریق واکسن کرده اند. اما در صدد 
واکسن  که  هستیم  کسانی  شناسایی 

نزده اند تا اقدام الزم انجام شود.«
مسئول خدمات شهری شهرداری نی ریز 
برای  کرونا  واکسن  سوم  دوز  تزریق  از 
»در  داشت:  عنوان  و  داد  خبر  پاکبانان 
دارالرحمه همه مراحل مطابق پروتکلها 
انجام می شود و بعد از شستشوی متوفای 
از شستشو  آب حاصل  روز   ۴ کرونایی، 
ضدعفونی و سپس در فاضالب رهاسازی 
نقل  و  حمل  ناوگان  مورد  در  می شود. 
که  داریم  تخلفات  گشت  تاکسی ها،  و 

بازرسی و نظارت می شود.«

لزوم ایجاد کارگروه تحقیقی
در پایان، فرماندار نی ریز با اظهار امیدواری 
مردم  باقیمانده  درصد   10 که  این  به 
شهرستان نیز استقبال کنند و واکسینه 
از  متشکل  »کارگروهی  گفت:  شوند، 
تأمین اجتماعی، صنعت معدن و تعاون و 
کار و رفاه اجتماعی تشکیل شود و لیست 
بگیرید و گزارش دهید که چند درصد 
آن  علت  و  نشده اند  واکسینه  کارگران 

چیست؟«
مراد هدایت افزود: »در مدارس هم مدیر 
آموزش و پرورش پیگیر باشد و از معلمان و 

دانش آموزان آمار بگیرد.
سالنهای پذیرایی و تاالر ها اگر بخواهند 
کار کنند، باید با شبکه بهداشت همکاری 

کنند.
ادارات برای ارائه خدمات، کارت واکسن 

افراد را چک کنند.
در حوزه کشاورزی بهره برداران را تشویق 

کنید که مراجعه کنند و واکسن بزنند.
اصناف اگر می خواهند بازار دوباره تعطیل 

نشود، باید رعایت و همکاری کنند.
همه آخرین خبرها و اطالعات مستند را 
از طریق وزارت بهداشت دریافت کنند و 
غیرمستند  گفته های  یا  شایعات  گرفتار 

نشوند.«

واکسیناسیون 90 درصدی

در شهرستان نی ریز
اورژانس 115 نی ریز در حالی هفته 
که  گذاشت  سر  پشت  را  گذشته 
جمعه 5 آبان، یکی از سخت ترین و 

شلوغ ترین روزهای کاری آنها بود.
به گفته مدیر اورژانس 115 نی ریز، 
در  آبان،   5 جمعه   19:18 ساعت 
موتورسیکلت  و  خودرو  تصادف  یک 
روبروی اورژانس چاه مهکی، راکب 18 
ساله دچار ضربه مغزی و شکستگی ران 
پا شد. وی که دچار خونریزی داخلی 
نیز شده بود، در بیمارستان شهدا تحت 
عمل جراحی قرار گرفت؛ اما پس از 
انتقال به بخش مراقبتهای ویژه، دچار 

ایست قلبی شد و جان سپرد.
روستای  در  روز  همان   18 ساعت 
موتورسیکلت،  واژگونی  اثر  بر  بشنه، 
ضربه  دچار  ساله   12 پسربچه  یک 
و جراحت سر شد و با کمی کاهش 
شهدای  بیمارستان  به  هوشیاری 

نی ریز انتقال یافت.
ساعت 16:16 در روستای چاه مهکی، 
یک پسر 12 ساله در یک چاه 10 متری 
سقوط کرد. وی به طور معجزه آسایی 
از  تنها کمی  و  ندید  صدمات جدی 
به  که  بود  دیده  آسیب  کمر  ناحیه 

درمانگاه قاسم آباد منتقل شد.
گفت:  کچویی  محمدحسین 
»کارکنان اورژانس در روز جمعه ۳0 
عملیات انجام دادند که 1۳ مورد آن 
حادثه تصادف بود. آنها در این روز، 
۳5 مصدوم و بیمار را به بیمارستان 
منتقل  شهرستان  درمانگاه های  و 
در  عملیاتها،  تراکم  دلیل  به  کردند. 
آمبوالنس  نبود  با  مأموریتها  برخی 
مواجه می شدیم که مدیریت آن سخت 
می شد و گاهی در امدادرسانی تأخیر 

ایجاد می کرد.«
وی افزود: »ساعت 2۳ سه شنبه 2 آذر، 
روبروی  و خودرو  موتورسیکلت  یک 
که  کردند  تصادف  دانشمند  مدرسه 
در پی آن، دو نوجوان 15 و 18 ساله 

سرنشین موتورسیکلت دچار ضربه به 
پا شدند.

ساعت 16:28 پنجشنبه ۴ آذر، بر اثر 
تصادف یک خودرو و موتورسیکلت در 
بولوار شهید سلیمانی، 2 نفر مصدوم 
شدند. هر دو 20 ساله بودند و از ناحیه 

دست آسیب دیدند.
بر  آذر،   6 شنبه   20:۴۴ ساعت 
و  خودرو  کامیون،  تصادف  اثر 
امام رضا  بولوار  در  موتورسیکلت 
دلخوش،  پمپ بنزین  روبروی 
موتورسوار ۳5 ساله مصدوم شد و به 
بیمارستان شهدا انتقال یافت. در این 
حادثه، موتورسیکلت قصد دور زدن از 
دور برگردان را داشته که یک خودروی 
مگان با آن تصادف می کند؛ در ادامه، 
مگان  خودرو  به  نیز  کامیون  یک 
برخورد می کند و نهایتًا این حادثه را 

رقم می زند.
در  آذر،   7 یکشنبه   1۴:۴9 ساعت 
و  خودرو  یک  آبادزردشت،  پیچ 
دو  و  کردند  تصادف  موتورسیکلت 
سرنشین 2۴ و 27 ساله موتورسیکلت 

مصدوم شدند.
ساعت 9:27 همان روز، یک دختر بچه 
۳ ساله بر اثر سقوط یک در آهنی روی 
وی، از ناحیه ران پا دچار شکستگی شد. 
پایگاه اورژانس چاه مهکی او را تحویل 

گرفت و به بیمارستان شهدا انتقال داد.
یک  آذر،   8 دوشنبه   11:1۴ ساعت 
نزدیک  خودرو  و  موتورسیکلت 
هنرستان شهید باهنر تصادف کردند 
و دو نوجوان 15 ساله دچار ضربه به 

سر شدند.
اورژانس  کارکنان  است  نوشتنی 
هفته  در  نی ریز  شهرستان   115
گذشته 1۴1 عملیات انجام دادند. 2۳ 
تصادف جاده ای و 17 تصادف شهری 
کرونایی  بیمار   ۴ انتقال  و همچنین 
بدحال به بیمارستان شهدا، از جمله 

این عملیات بود.

مسئول مرکز اورژانس بختگان از یک 
کشته و دو زخمی در حادثه واژگونی 

پیکان خبر داد.
مرکز  عمومی  روابط  گزارش  به 
نی ریز،  شهرستان   115 اورژانس 
ساعت  گفت:  هاشمی  محمدمحسن 
گزارشی  آذر،   ۴ پنجشنبه   1۴:07
با  پیکان  خودرو  برخورد  بر  مبنی 
گاردریل کنار جاده و واژگون شدن 
آن در 15 کیلومتری بختگان، به مرکز 
پیام اورژانس 115 شهرستان نی ریز 

اعالم شد. 
دستگاه  دو  بالفاصله  افزود:  هاشمی 
به  پایگاه  نزدیکترین  از  آمبوالنس 
از  بعد  و  شدند  اعزام  حادثه  محل 

درمانی  اقدامات  انجام  و  ثابت سازی 
مناسب توسط تیم عملیاتی اورژانس، 
یکی از مصدومان که دچار ضربه به سر 
شده بود، در بین راه دچار ایست قلبی 
تنفسی شد. در ادامه، احیاء قلبی و 
ریوی برای این مرد ۴5 ساله انجام شد 
که متأسفانه به علت شدت جراحات 
وارده و خونریزی زیاد، موفقیت آمیز 
نبود و قبل از رسیدن به بیمارستان 

درگذشت. 
دو مصدوم دیگر این حادثه که دو فرد 
19 و 21 ساله بودند و دچار ضربه به 
سر و قفسه سینه شده بودند، توسط 
آمبوالنس دیگر به بیمارستان شهدای 

نی ریز منتقل شدند.

مسئول مرکز اورژانس 115 بختگان 
از تولد نوزاد دختر در آمبوالنس به 
خبر   115 اورژانس  نیروهای  کمک 

داد. 
مرکز  عمومی  روابط  گزارش  به 
نی ریز،  شهرستان   115 اورژانس 
محمدمحسن هاشمی گفت: ساعت 5 
صبح جمعه 5 آذر ماه، گزارشی مبنی 
بر درد زایمان خانم باردار در یکی از 
به  بختگان  شهرستان  روستاهای 
115شهرستان  اورژانس  پیام  مرکز 

نی ریز اعالم شد. 

هاشمی ادامه داد: بالفاصله آمبوالنس 
پایگاه اورژانس جاده ای چاه مهکی به 
محل اعزام شد و بعد از انجام اقدامات 
در  دختر  نوزاد  حمایتی،  و  درمانی 

آمبوالنس متولد شد. 
و  مادر  عمومی  وضعیت  افزود:  وی 
به  تحویل  زمان  در  دخترش  نوزاد 
نی ریز  شهدای  بیمارستان  زایشگاه 

کاماًل رضایت بخش بود.
شیفت،  این  عملیاتی  تکنسین های 
کورش  و  مهدوی  محمد  آقایان 

آذرنیوش بودند.

بر اثر یک تصادف دیگر در چهارراه 
مسکن مهر، ۳ نفر مصدوم شدند.

این حادثه ساعت 12:15 جمعه 5 آذر 
در تقاطع خیابان محیط زیست و بولوار 
والیت بر اثر برخورد دو خودرو پژو 206 
و پراید رخ داد که در پی آن دو مرد و 

یک زن مصدوم شدند.
یک زن 25 ساله دچار ضربه به سر شد، 
یک مرد ۴1 ساله از ناحیه کمر و گردن 

آسیب دید و یک مرد 27 ساله دیگر 
دچار مصدومیت از ناحیه پا شد.

درمانی  اقدامات  از  پس  مصدومان 
اولیه توسط آمبوالنس اورژانس 115 

به بیمارستان شهدا اعزام شدند.
نوشتنی است دوشنبه یکم آذرماه نیز 
در همین مکان و در همین ساعت، دو 
خودروی نیسان و پژو پارس تصادف 

کردند و سه نفر مصدوم شدند.

ترافیک اورژانس در جمعه سیاه

یک کشته و دو زخمی در حادثه 

واژگونی پیکان

سالم نوزاد دختر به زندگی 

در آمبوالنس اورژانس 

تصادف دوباره 

در چهار راه مسکن مهر

نی ریز،  انتظامی  فرمانده  گفته  به 
مأموران این فرماندهی موفق شدند در 
بازرسی از تاج یک کامیون، 21 کیلو و 

750 گرم تریاک کشف کنند.
اظهار  یوسفی  سیدمحمد  سرهنگ 
اقدامات  داشت: »در راستای تشدید 
انتظامی و برخورد قاطع با قاچاقچیان 
انتظامی نی ریز  مواد مخدر، مأموران 
مواصالتی  محورهای  کنترل  حین 
یک  به  شهرستان،  این  به  منتهی 
دستگاه کامیون مشکوک شدند و آن 

را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.«
در  انتظامی  »مأموران  افزود:  وی 

بازرسی از این خودرو 21 کیلو و 750 
کاماًل  صورت  به  که  را  تریاک  گرم 
حرفه ای در تاج کامیون جاسازی شده 

بود، کشف کردند.«
فرمانده انتظامی نی ریز با اشاره به این 
که در این خصوص یک نفر دستگیر و 
تصریح  شد،  قضایی  مراجع  تحویل 
کرد: »این فرماندهی با تمام توان برای 
کار  پای  مردم  پایدار  امنیت  ایجاد 
قاچاقچیان  تحرک  هرگونه  و  است 
می کند  رصد  را  مرگ  سوداگران  و 
بر  خوش  خواب  نمی دهد  اجازه  و 

چشمان این افراد بنشیند.«

 16 کشف  از  نی ریز  انتظامی  فرمانده 
کیلو و 900 گرم مرفین و دستگیری 
یک قاچاقچی در شهرستان نی ریز خبر 

داد. 
بیان  یوسفی  سیدمحمد  سرهنگ 
شهرستان  انتظامی  مأموران  داشت: 
نی ریز هنگام کنترل خودروهای عبوری 
در محورهای مواصالتی، به یک سواری 
برای  را  آن  و  شدند  مشکوک  سمند 

بررسی بیشتر متوقف کردند.

وی افزود: مأموران در بازرسی از این 
خودرو موفق شدند 16 کیلو و 900 گرم 
مرفین را که به طرز ماهرانه ای در خودرو 

جاسازی شده بود، کشف کنند.
یوسفی با اشاره به این که در این خصوص 
قضایی  مراجع  به  و  دستگیر  نفر  یک 
با  مبارزه  کرد:  تصریح  شد،  معرفی 
توزیع کنندگان موادمخدر و سوداگران 
مرگ در اولویت کار پلیس است و پلیس 

اجازه جوالن به این افراد را نخواهد داد.

مسئول مرکز اورژانس 115 شهرستان 
نی ریز از واژگون شدن خودرو ۴05 با 5 
مصدوم در جاده علی آباد شور رستاق 

خبر داد.
ساعت  گفت:  کچویی  محمدحسین 
8:52 صبح جمعه 5 آذرماه، گزارشی 
خودرو  یک  شدن  واژگون  بر  مبنی 
پژو ۴05 به مرکز پیام اورژانس 115 

شهرستان نی ریز اعالم شد.
کچویی ادامه داد: بالفاصله آمبوالنس 
پایگاه های شهری و جاده ای نی ریز و 

چاه مهکی به محل حادثه اعزام شدند.
دریافت  از  بعد  افزود: مصدومان  وی 
اقدامات درمانی توسط تیم عملیاتی 
اورژانس، به بیمارستان شهدای نی ریز 

منتقل شدند.

در تاج کامیون تریاک جاساز بود

کشف نزدیک به 17 کیلو 
مرفین در محورهای نی ریز 

5 مصدوم در حادثه 
واژگونی 405

شهرستان  دامپزشکی  اداره  سرپرست 
واکسیناسیون  طرح  اجرای  از  نی ریز 
همزمان دامهای سبک این شهرستان علیه 

بیماریهای تب برفکی در آذر ماه خبر داد.
طرح واکسیناسیون دامها بر علیه بیماری 
تب برفکی و بروسلوز با استفاده از توان 
بخش دولتی در شهرستان نی ریز، از 10 

آذرماه آغاز شد. 
به گزارش روابط عمومی اداره دامپزشکی 
ممتازیان  دکتر  نی ریز،  شهرستان 
اظهار داشت: »در این طرح که 2 اکیپ 
طور  به  دولتی  بخش  در  واکسیناسیون 
همزمان شرکت دارند، طوری برنامه ریزی 
شده است که بیش از 85 درصد جمعیت 

دامی شهرستان در مقابل این بیماری ایمن 
شوند.«

بر مسری و ویروسی بودن  تأکید  با  وی 
این  بیماری تب برفکی گفت: »به دلیل 
که شیوع این بیماری، خسارات اقتصادی 
فراوانی را به دامداران و صنعت دامپروری 
وارد می کند، لزوم اجرای طرح سراسری 
کنترل  برای  برفکی  تب  واکسیناسیون 
کار  دستور  در  بیماری،  این  با  مبارزه  و 
اداره کل دامپزشکی استان و دامپزشکی 

شهرستانها قرار دارد.«
بیماری  یک  را  برفکی  تب  ممتازیان 
ویروسی حاد و واگیردار خواند که باعث 
تولید  و کاهش  اقتصادی  ایجاد خسارت 

شیر و گوشت دام می شود. 
وی افزود: »این طرح در جمعیت دام سبک 
شهرستان در آذر ماه سال جاری آغاز شده و 
با اولویت کار در کانونهای بیماری و مناطق 
پر خطر با جمعیت دامی باال ادامه خواهد 

داشت.«
رئیس شبکه دامپزشکی خاطرنشان کرد: 
»با توجه به این که عالوه بر واکسیناسیون 
علیه بیماری، جلوگیری از نقل و انتقال 
دام نیز می تواند نقش قابل مالحظه ای در 
انتظار  لذا  باشد،  داشته  بیماری  کنترل 
می رود دامداران شهرستان همکاری الزم 
را انجام دهند و از نقل و انتقال بی رویه دام 

خودداری کنند.«

شروع طرح واکسیناسیون تب برفکی
در دامهای سبک 

//
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جهاد کشاورزی
من کشاورزم و درد دلی داشتم. من برای 220 لیتر 
نفت سفید جهت باغ، از مهرماه تا االن سرگردان 
کافی نت، شرکت نفت و جهاد کشاورزی هستم و 
هنوز جهاد تأیید نکرده است. هر روز با جهاد تماس 
می گیرم، کسی پاسخگو نیست و تلفن را جواب 

نمی دهند.
وقت  و  سوخت  در  می گویند  ما  مسئوالن 
صرفه جویی کنید؛ اما خوِد من تا االن بنزین زیادی 
مصرف کرده ام تا مرتب رهسپار کافی نت، جهاد و 

شرکت نفت شوم.
که  می کنم  سپاسگزاری  نفت  شرکت  از  البته 
راهنمایی و اعالم می کنند ابتدا جهاد کشاورزی باید 
تأیید کند؛ ولی نمی دانم چرا جهاد کشاورزی و ..... که 
متولی این امر است، کار را انجام نمی دهد و باید هر 

روز 10 لیتر بنزین مصرف کنم.

پاسخ جهاد کشاورزی:
تخصیص سهمیه نفت سفید طبق روال هر سال از 
اول آبان ماه آغاز می شود و متقاضی اگر »کاربرد« 
اقدام  درخواست  ثبت  برای  باشد،  داشته  قبل  از 
می کند و اگر متقاضی جدید باشد، ابتدا کاربرد را 
ثبت و پس از تأیید نماینده سوخت جهاد کشاورزی، 
درخواست خود را ارائه می نماید که معمواًل تأیید این 
درخواستها به صورت روزانه انجام می شود؛ مگر این 
که حجم درخواست باال باشد و یا نماینده سوخت 
مصرف  یکبار  کد  ارسال  عدم  اینترنت،  قطعی  با 
یا مشکالت سامانه ای مواجه شود و البته اوایل هر 
ماه مواجهه با این مشکالت اجتناب ناپذیر است که 
در این صورت بسیاری از این درخواستها اوایل هر 
ماه معمواًل خارج از وقت اداری و در منزل تأیید 

می شوند.
کشاورزان دقت داشته باشند که از بیست و پنجم تا 
پایان هر ماه، امکان تأیید سوخت از طریق سامانه 
وجود ندارد و ممکن است متقاضی در این بازه زمانی 
درخواست خود را ثبت کند و به دلیل این که در 
ماه جدید امکان رؤیت تقاضا برای نماینده سوخت 
وجود ندارد، این درخواستها دیده نشده و بدیهی 
است که تأیید نمی شوند و به متقاضی برگشت داده 
شده و توضیح داده می شود که: »به علت مشکل بازه 
زمانی، امکان تأیید وجود ندارد؛ مجدداً درخواست 

خود را ثبت کنید.«
نکته مهم این است که تأیید تمام درخواستها به 
صورت غیر حضوری انجام می شود و به  هیچ وجه نیاز 
به مراجعه حضوری متقاضی به جهادکشاورزی و یا 
شرکت نفت نیست و ایشان از روی کارتابل شخصی 
خود می تواند درخواستش را پیگیری کند که در چه 

مرحله ای قرار دارد و این که آیا جهاد کشاورزی یا 
شرکت نفت تأیید کرده اند یا خیر و یا به چه میزان 
تأیید شده است؛ همچنین زمانی که درخواست 
به شماره همراه  تأیید شود،  نفت  توسط شرکت 

متقاضی پیامک ارسال می شود.
کاربردهایی که مربوط به کشاورزی هستند امکان 
دسترسی برای جهاد کشاورزی را دارند و گاهی 
اوقات متقاضی درخواست را برای منازل مسکونی 
قابل  کشاورزی  جهاد  برای  که  می کند  ثبت 
نفت  نیست و مستقیمًا توسط شرکت  دسترسی 

تأیید می شود. 
خاطرنشان می کند که از اول آبان ماه تا 8 آذرماه، 
و  بررسی  سفید  نفت  درخواست   1۴۳ تعداد 
میزان ۳2 هزار و 850 لیتر توسط شرکت پخش 
فرآورده های نفتی نی ریز تأیید شده است. همچنین 
تصریح می شود، بسیاری از درخواستهای نفت سفید 
روزانه تأیید می شوند؛ ولی برحسب اتفاق به دالیلی 
که در باال ذکر شد، حداکثر دو یا سه روز ممکن است 
به طول انجامد.ضمنًا شماره تماس واحد سوخت 
این مدیریت 5۳8۳0612 الی 61۴ با شماره داخلی 

2۴7 است.

شهرداری نی ریز
1- چرا ابتدای بولوار میرزا کوچک خان یک بریدگی 
برای عبور عابر پیاده نیست؟ یک انسان مسن یا باید 
از روی چمن به سختی عبور کند یا این که دور میدان 

دور بزند. لطفًا رسیدگی کنید.
2- لطفًا با همکاری میراث فرهنگی، آسیاب آبی 
قدیمی قنات خبار را بازسازی کنید؛ حیف است به 

طور کامل در حال از بین رفتن است.
۳- شهرداری قباًل به ما گفت که ساخت و ساز در 
زمینهای باال تر از آموزش و پرورش )بولوار شهید 
سلیمانی( ممنوع است؛ پس چرا کنار باغ طیاری 
جدیداً ساخته شده؟ اگر مشکلی نیست تا ما هم 

بسازیم.

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

عینًا ارسال می گردد.
در ضمن یادآوری می شود سامانه 1۳7 شهرداری 
نی ریز از سالها پیش با هدف ایجاد زمینه مشارکت 
رفع  و  هدایت  و  شهری  مدیریت  در  شهروندان 
مدیریت  طریق  از  شهری  معضالت  و  مشکالت 
غیر مستقیم مردم در شهر و دریافت دیدگاه ها و 
نقطه نظرات شهروندان با رویکرد خدمات رسانی 

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

می گردد.

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

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

در میان بگذارند.

مسئول محترم واحد عمران، آقای پیوندی
به  توجه  با  محترم،  با سالم خدمت شهروند   -1
و  میدان  نزدیکی  در  شرایط محل ذکر شده که 
بدون شعاع دید می باشد، امکان بازگشایی جهت 

عابرپیاده وجود ندارد.
نامبرده  بولوار  ابتدای  در  که  است  ذکر  به  الزم 

بریدگی مناسب پیاده راه تعبیه و موجود است.

مسئول محترم زیباسازی، آقای خالقی
2- شهروند گرامی! ضمن تشکر از پیشنهاد شما، 
بازسازی اماکن تاریخی عالوه بر تعامل بین ادارات 
ذی ربط، مستلزم تأمین بودجه نیز می باشد که در 
برنامه امسال قرار ندارد. ان شاءا... در صورت موافقت، 

اطالع رسانی خواهد شد.

شهردار محترم شهر نی ریز، جناب آقای 
مهندس فرغت

۳- برابر مفاد مندرج در ماده 100 قانون شهرداریها، 
در  واقع  اراضی  کلیه  در  ساز  و  ساخت  هرگونه 
محدوده و حریم شهر صرفًا با اخذ مجوز از شهرداری 

امکان پذیر است.

نماینده مجلس
آسفالت جاده بشنه به کجا رسید؟ سه ماه پیش شما 
خبر دادید که تعمیر و آسفالت جاده بشنه به زودی 

شروع می شود؛ اما هنوز خبری نشده است!

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

با سالم خدمت شهروند گرامی، طبق وعده نماینده 
محترم، از تاریخ 5 آذر ماه دستگاه های راهداری 
شامل گریدر آبپاش و غلطک در حال انجام تعمیرات 
جاده بشنه هستند که تا کنون به رغم ایراد فنی غیر 
مترقبه ای که برای غلطک بوجود آمده و در حال 
جایگزینی غلطک می باشند، حدود یک کیلومتر از 
جاده بهسازی و تعمیر شده، دستگاه های راهداری 
در محل مسیر ارتباطی روستای بشنه به طور روزانه 
در حال انجام فعالیت و قابل رؤیت هستند و این 
عملیات ان شاءا... در روزهای آینده نیز تا تکمیل 

بهسازی و تعمیر مسیر ادامه دارد.

بیمارستان شهدا 
روند کار در بخش تزریقات مناسب نیست؛ آنها ابتدا 

آمپول را تحویل می گیرند و می گویند برو به صندوق 
که در حیاط قرار دارد، هزینه را بپرداز و قبض را بیاور. 
اما وقتی با حال بد می رویم و برمی گردیم، آمپول 
ما بایک نفر دیگر اشتباه شده. آیا امکان دارد که در 

همان قسمت تزریقات هزینه را حساب کنند؟

پاسخ بیمارستان شهدا:
شکایات  واحد  به  شکایت  جهت  لطفًا  سالم،  با 

بیمارستان مراجعه فرمایید.

شورای ترافیک
1- در هفته گذشته متأسفانه سه تصادف در چهارراه 
مسکن مهر اتفاق افتاده است. تقاطعی بدون عالئم 
که  سرعتگیر  و  هشدار  و  رانندگی  و  راهنمایی 
مشخص نیست حق تقدم با کیست. چرا هر چه 

زودتر تصمیمی برای آن نمی گیرید؟
2- فکری به حال ترافیک خیابان ولی عصر کنید. 
پیشنهاد ما این است که این خیابان را یکطرفه کنید 
و مسیر برگشت، خیابان شهید مطهری )شعله( شود. 
با این کار هم ترافیک خیابان ولیعصر نصف می شود 
و هم مغازه های خیابان شهید مطهری که از رونق 

افتاده، زنده می شوند.

پاسخ شورای ترافیک:
با سالم و احترام، در پاسخ به سؤاالت مطرح شده از 
سوی شهروندان محترم، جوابیه زیر جهت چاپ در 

شماره آتی آن هفته نامه وزین ارسال می گردد.
1- موضوع اصالح و نصب عالئم راهنمایی و رانندگی 
در چهارراه مسکن مهر به سرعت در دستور کار 
شهرداری محترم قرار گرفته و در حال انجام کار 

می باشد.
و شهروندان  استحضارطراح محترم سؤال  به   -2
محترم می رساند که هر طرح ترافیکی که بخواهد در 
سطح شهر اجراشود، ابتدا نیازمند کارشناسی فنی 
و تعیین مسیر جایگزین مناسب می باشد که این 

موضوع نیز بررسی می گردد.

تبلیغات اسالمی
می خواستم به گوش مسئوالن برسانید که تانکر آب 
آشامیدنی مسجد ابوالفضل واقع در گردنه الی رز، 
خالی است. دِر مسجد بسته است و المپهای درون 
سکو های کنار جوی آب شبانه روز روشن هستند. 
و  تفرجگاه  این  مسئول  ببینید  و  کنید  پیگیری 

مسجد کیست؟

پاسخ تبلیغات اسالمی:
سالم و تشکر از پیگیری سؤاالت مردمی، موضوع 
مربوط به مسجد ابوالفضل، جهت رفع مشکل به 
هیئت مدیره مسجد ارجاع شد. ضمن این که هیئت 
مدیره محترم در تالش هستند تا مشکالت مسجد را 
به نحو مطلوب حل و فصل نمایند و برای این منظور، 
جلساتی برگزار نموده اند و پیگیر هستند. اطالعات 
بیشتر را می توانید از مسئول محترم ستاد اقامه نماز، 

جناب آقای حاج رضا مسعودی دریافت نمایید.

منابع آب - جهاد کشاورزی
از یک طرف مسئوالن می گویند کشور با کم آبی و 
بعضًا تنش آبی روبرو است. از طرف دیگر می گویند 
ایران می تواند از نظر کشاورزی در منطقه اول شود! 

به نظر شما کدامش درست است؟

پاسخ جهاد کشاورزی:
این مقوله مختص کشور ایران نیست و جنگ آب در 

سطح جهانی مطرح است.
از  یکی  کشاورزی  پایدار  توسعه  حاضر،  عصر  در 
ضروریات سرزمینی به شمار می آید؛ در راستای 
حصول این هدف، الزم است در برنامه های پنج ساله 
توسعه کشور به عنوان سند باالدستی و هدایتگر 

توسعه به این مفهوم توجه کافی شود.
توسعه پایدار، مدیریت و نگهداری منابع طبیعی 
است؛  اداری  ساختار  و  تحوالت  جهت بخشی  و 
و  بشری  نیازهای  مداوم  تأمین  که  طوری  به 
رضایتمندی نسل حاضر و نسلهای آینده را تضمین 
کند. چنین توسعه پایداری )در بخشهای کشاورزی، 
جنگلداری وشیالت( با حفاظت زمین، آب و ذخایر 
تخریب  است،  همراه  جانوری  و  گیاهی  ژنتیکی 
زیست محیطی به همراه ندارد، از فناوری مناسب 
استفاده می کند، از نظر اقتصادی بالنده و پایدار و از 

نظر اجتماعی مورد قبول است.
با توجه به مباحث فوق و با هدف و محوریت توسعه 
پایدار در تمامی سطوح و شئون، این امر دور از 

دسترس نخواهدبود.

منابع آب
خبری مبنی بر پر کردن دو چاه غیرمجاز در منطقه 
دهچاه منتشر شده که واقعیت ندارد. واقعیت این 
است که یکی از آنها را گلوبند کرده اند و یکی هم 
خشک بوده. ولی چاه اصلی ..... همچنان در حال 
بهره برداری و استفاده است. در حالی که آن منطقه 
برای برداشت آب و کشاورزی ممنوعه است. چرا 
اداره منابع آب چشم خود را روی واقعیت بسته 

است؟

توزیع برق
1- آیا بهتر نیست خط تلفن اتفاقات برق به پیغامگیر 
متصل نباشد؟ خدای ناکرده اگر اتفاق ناگواری رخ 

دهد، سیستم پیغامگیر زمانبر است.
2- چرا بدون اطالع قبلی برق را قطع می کنید؟ 
وقتی هم می گوییم که وسایلمان سوخته، می گویید 

فقط یخچال و تلویزیون!

مخابرات
چرا اینترنت نی ریز این قدر کند و ضعیف است؟ با 

این وضع اینترنت، بچه ها نمی توانند درس بخوانند.

صمت
چرا در طول یک هفته قیمت تخلیه چاه برای هر 
ماشین از 500 به 900 هزار تومان رسیده؟ کسانی 
معمواًل تخلیه چاه می کنند که قشر ضعیف هستند. 
اما در نی ریز این کار دست چند نفر محدود است و هر 

کاری بخواهند می کنند.

پاسخ صمت:
با سالم، خدمات تخلیه چاه در نی ریز توسط دو نفر از 
ساکنان شهر بدون اخذ پروانه کسب به صورت سیار 
انجام می گردد و تاکنون به همین دلیل نرخنامه 
مصوب نداشته اند. در صورت وجود شکایت، به اتاق 
اصناف، واحد بازرسی مراجعه کنید تا پس از ثبت 
اقدام و در صورت  بازرسی،  شکایت توسط واحد 

احراز تخلف، احقاق حق گردد.

راهداری و حمل و نقل جاده ای
کاش راه روستای بشنه را به طور کامل آسفالت 
کنند. برای هر انتخابات یک کیلومتر آن را آسفالت 
می کنند و تا انتخابات بعدی، آن یک کیلومتر دوباره 

خراب می شود.

مجتمع فوالد غدیر
فوالد  در  نیرو  جذب  مورد  در  کنم  می  خواهش 
پروژه  در  حقوق  کمترین  کنید.  پیگیری  غدیر 
به  نی ریز  فوالد  در  را  ایران  کل  فوالد سازی های 
کارگر ها می دهند؛ روزی 1۴0 هزار تومان. خدایی 
سخت ترین کارها هم دست کارگران است. بپرسید در 
یزد یا سیرجان یا عسلویه به یک کارگر ساده یا کمکی 

در پروژه های فوالد سازی چقدر حقوق می دهند؟
بعد از آن مسئله جذب نیرو است که برادران اهل 
به فوالد تکنیک  را  اجازه ورود یک نی ریزی   .....
نمی دهند. مگر نی ریزی یا ..... دارد؟ همه از یک 

شهرستان هستیم.
هیچ بهایی به کارگرها نمی دهند. پیمانکار دو ماهی 
یک بار حقوق می دهد. اعتراضی هم اگر باشد که 
نیست، می گویند هر کس ناراضی است برود؛ کارگر 

فراوان است.
اگر کارگری در ۳0 روز ماه مریض نشود و حادثه 
نداشته باشد، حقوقش ۴ میلیون و 200 هزار تومان 
می شود. ساعت کاری هم که الی ماشاءا... از شش و 
نیم صبح است تا 5 عصر که یک ریال هم اضافه کاری 

نمی دهند.
شما را به خدا پیگیری کنید، شاید حقمان را بدهند.

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

نداده اند:
- منابع آب

- توزیع برق
- مخابرات

- راهداری و حمل و نقل جاده ای
- مجتمع فوالد غدیر

ورزشی

 حاشیه پُررنگ تر از پیروزی
مجید پاکیزه دامن/ نی ریزان فارس

در دیدار دو تیم  استعدادهای درخشان نی ریز و وصال 
شیراز علیرغم پیروزی نماینده نی ریز، حاشیه ها رنگ و 

لعاب بیشتری داشت.
از هفته ششم مسابقات زیر 17 ساله های فارس، سه شنبه 
8 آذر استعدادهای درخشان در ورزشگاه شهدا پذیرای 
وصال شیراز بود و توانست با تک گل آریا هاشمیان به 

پیروزی برسد.
استعدادها اگرچه در این بازی پس از به ثمر رسیدن گل، 
صاحب موقعیت های دیگری برای گشودن دروازه وصال 
شد، اما این فرصت های گلزنی توسط مهاجمان به هدر 
رفت تا با یک پیروزی شکننده هفته ششم را پشت سر 

بگذارد.
تیم  هواداران  کننده  کالفه  و  بی امان  تشویق های 
نیمکت  پشت  و  سکوها  روی  درخشان  استعدادهای 
وصال شیراز، سرمربی شیرازی را وادار به واکنش کرد و 

طی تماس تلفنی با مسئول برگزاری مسابقات در شیراز، 
مراتب اعتراض خود را بیان داشت.

در پی اعتراض های مکرر سرمربی وصال شیراز به نحوه 
تشویق هواداران روی سکوها، چندین دقیقه نیز بازی 
متوقف شد که با صالحدید نماینده فوتبال استان در 
ورزشگاه، بازی تا پایان ادامه یافت و وصال با شکست 

ورزشگاه را ترک کرد.
تالش  گفت:  مسابقه  پایان  در  استعدادها  سرمربی  اما 
بازیکنان ما ستودنی بود و به همه آنچه که خواستیم 
رسیدیم و با وجود کم تجربه بودن بازیکنان در مسابقات 

استانی، تیم ما در همه مسابقات خوب عمل می کند.
سعید زارع در مورد عدم نتیجه گیری الزم در مسابقات 
بیرون از خانه اضافه کرد: بازی های بدی انجام ندادیم و 
اتفاقات غیرمنتظره باعث خلق آن نتایج شد. هدف ما بر 
این است تا این تیم را برای سال های آینده آماده سازی 

کنیم و امیدواریم ادامه دار باشد.

دو گام موفق نونهاالن مشکانی در لیگ استان
مجید پاکیزه دامن/ نی ریزان فارس

رقابت های لیگ برتر فوتسال نونهاالن فارس سه شنبه 

9 آذر آغاز شد و شهدای مشکان نماینده نی ریز در این 

مسابقات در دو بازی ابتدایی با نتایج پرگل برابر حریفان 

خود به پیروزی رسید.

از اولین دیدار این مسابقات که در دو گروه چهار تیمی 

به میزبانی شهر خرامه برگزار می شود، شهدای مشکان 

با هدایت حمزه خاموشی در گام اول به دیدار نماینده 

استهبان رفت و توانست با نتیجه نزدیک 6 به 5 صاحب 

پیروزی شود.

در این بازی امیرعلی علی پور و محمدمهدی حسینی 

هر کدام 2بار و علی کوهگرد و ماهان هدایتی 1 بار برای 

شهدای مشکان گلزنی کردند.

شهدای مشکان دومین پیروزی خود را چهارشنبه 10 

آذر به دست آورد و با شکست دادن 6 بر ۳ عقاب رستم، 

راهی مرحله نیمه نهایی این مسابقات شد تا با 6 امتیاز 

شروع خوبی داشته باشد.

در این بازی نیز محمدمهدی حسینی هتریک کرد و علی 

کوهگرد و محمدمعراج ستوده به ترتیب 2 و 1 بار برای 

تیمشان گلزنی کردند.

شهدای مشکان با این نتایج پنجشنبه هفته گذشته برای 

مشخص شدن سرگروهی به دیدار صفاشهر رفت که 

نتیجه و گزارش این دیدار در شماره بعدی خواهد آمد.

قهرمان این مسابقات راهی لیگ کشوری می شود. تیم نونهاالن کشتی - سالن والفجر سال 1366

1- محمد تاج بخش 2- رضا مسلمان حقیقی ۳-جواد مبین ۴-غالم البرزی 5- مجید 
مسلمان 6- رضا فرجی 7- رضا افسرده 8- حمید خداپناه 9-محمد علی احمدزاده

با تشکر از جناب آقای جواد مبین که عکس را در اختیار ما قرار دادند.

سرویس ورزشی: محمدصادق رجبی

نشانی پیج نی ریزان فارس در 

 اینستاگرام
@ neyrizanfars



5
یکشنبه 14  آذر 1400نیازمندیها

 5    دسامبر 2021 
شماره  362

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

 نوبت اول1400/09/07 نوبت دوم :1400/09/14

شهرداری نی ریز در نظر دارد اجاره غرفه دفاتر مسافربری واقع در 

پایانه مسافربری امام رضا از طریق مزایده عمومی با مشخصات 

مندرج در اسناد از طریق مزایده برای مدت دو سال به شرکت های 

مسافربری واجد صالحیت واگذار نماید. لذا از کلیه متقاضیان 

دعوت به عمل می آید جهت دریافت اسناد مزایده و اطالعات 

تکمیلی به شهرداری مراجعه نمایند یا با شماره تلفن چهار 

رقمی 0715320 داخلی 307 تماس حاصل فرمائید و یا به سامانه 

http://shafafiat.neyriz.ir شفافیت شهرداری نی ریز به آدرس

 مراجعه نمایند. متقاضیان می بایست کلیه اسناد را تا پایان 

وقت اداری مورخ 1400/09/24 در پاکت الک و مهر به آدرس 

واحد  نی ریز  شهرداری  طالقانی  آیت ا...  خیابان  نی ریز  فارس، 

مزایده  کمیسیون  جلسه  نمایند.  تحویل  محرمانه  دبیرخانه 

در ساعت 9 صبح مورخ 1400/09/25 در شهرداری برگزار خواهد 

شد. کلیه هزینه های نشر آگهی به عهده برنده مزایده می باشد. 

مزایده خواهد  برنده  عهده  به  قانونی  کلیه کسورات  پرداخت 

بود. 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 می باشد. سایر جزئیات 

وشرایط در اسناد مزایده درج گردیده است 

 امورمالیشهردارینیریز

آگهی مزایده عمومی اجاره غرفه دفاتر مسافربری 
37254/د4

شماره: 1/ م الف شناسه آگهی :1227401

یک قطعه زمین مسکونی سند دار، کوچه 10متری آسفالت 
شده، دارای آب، برق و گازجنب پارک معلم  به فروش 

می رسد.
09173173797

فروشزمین

2/37113

نوبت اول: 1400/09/07 )افسانه - نی ریزان فارس(

نوبت دوم: 1400/09/14 )افسانه - نی ریزان فارس(

نظر به اینکه شهرداری نی ریز قصد دارد باستناد 
ماده 13 آئین نامه مالی شهرداری ها و در راستای 
و مجوز شماره 274  بودجه سال 1400  اجرای 
نی ریز  اسالمی شهر  مورخ 1400/01/17 شورای 
و به استناد تبصره 2 ماده 10 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 عمرانی 
و نیازمندیهای عمومی شهر هزینه نماید، لذا 
از کلیه متقاضیان دعوت بعمل می آید با در نظر 
گرفتن اسناد و شرایط ذیل پیشنهادات خود را 
حداکثر تا تاریخ 1400/09/24 در پاکت سربسته 
و الک مهر شده به دبیرخانه ی محرمانه شهرداری 
اخذ  و رسید  تحویل  واقع در خیابان طالقانی 
نمایند. ضمنًا جهت اطالع بیشتر با شماره تلفن 
5320 داخلی 306 و 307 یا به سامانه شفافیت 
 Shafafiat.neyriz.irآدرس به  نی ریز  شهرداری 

مراجعه فرمایید.
شرایط :

1- کلیه شرکت کنندگان در مزایده می بایست 
مبلغ سپرده شرکت در مزایده را نقداً به حساب 
بانک  نزد  شهرداری  سپرده   0105692262004

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.
قبول پیشنهادها مختار  یا  3-شهرداری در رد 

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

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

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

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

هیچ گونه مسئولیتی ندارد.
8- در صورتی که در اندازه زمین ها تغییراتی ایجاد 
گردد براساس قیمت برنده مزایده محاسبه و اخذ 

می گردد.
9- کلیه هزینه های نقل و انتقال و درج آگهی و 

کارشناسی بعهده برنده می باشد.
10- مزایده مشمول قانون منع مداخله کارکنان 

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

می باشد.
معامالت رأس ساعت 9  عالی  12- کمیسیون 
صبح پنجشنبه مورخ 1400/09/25 برگزار می گردد 
پیشنهاد  برای  و شرکت در جلسه کمیسیون 
دهندگان آزاد می باشد و هیچگونه دعوت دیگری 

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

به نفع شـهرداری ضبط می گردد.
جهت  می بایست  کنندگان  شرکت   -14
به  ریال   500/000 مبلغ  مزایده  اسناد  خرید 

شعبه  ملی  بانک  نزد  حساب0110317436000 
را جهت  مربوطه  فیش  و  واریز  نی ریزی  احمد 
امور مالی  به  تحویل و خرید اسناد مهر شده 

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

کنندگان در مزایده به شرح زیر است. 
1-15 پاکت تضمین: اصل فیش واریزی سپرده 
شرکت در مزایده و به همراه اسناد و مدارک مزایده و 
نقشه تفکیکی ملک مورد نظر که به صورت هاشور 
و رنگی به امضاء و اثر انگشت شرکت کننده رسیده 

باشد. در پاکت )الف( 
2-15 : 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.
درج هرگونه عبارت به غیر از نام و نام خانوادگی و 
شماره تماس شرکت کننده بر روی پاکت )ج( 
موجب ابطال و رد درخواست شرکت کننده خواهد 

شد.

امور مالی شهرداری نی ریز

آگهی مزایده امالک شهرداری نی ریز 
18/37254د

شماره: 1/ م الف شناسه آگهی :1229956

برابر رأی شماره 139360311023002023 مورخه 1393/11/09 هیأت اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زرین  دشت تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم 
زهره نامدار فرزند کریم به شماره شناسنامه 10118 صادره از زرین دشت در ششدانگ 
یک باب مغازه به مساحت 37.75 متر مربع پالک 6 فرعی از 7290 اصلی مفروز و مجزی 
شده از پالک 7290 اصلی قطعه 8 واقع در حاجی آباد بخش 12 فارس شهرستان زرین 
دشت خریداری از مالک رسمی آقای محمد صادق پکرزاده 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:1400/08/30 
 تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/09/14

خلیلمرادخواه-رئیسثبتاسنادوامالکزریندشت

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

- مورخ 1400/08/20
273

ش 1

36985

دعوت به همکاری
نیازمند همکار خانم مجرب 
با فن بیان باال جهت کار در 

 پوشاک مانلی
09372956113
09022956113 

1/37114

فروش دوباب 

مغازه تجاری 
بلوار ولی عصر

 47مترمربع و 21متر مربع  
قیمت کارشناسی09309977212 

1/37115

آگهیفقدانمدرکتحصیلی
مدرک فارغ التحصیلی  سعید زردشت فرزند حجت ا... به شماره شناسنامه  

2550107594 صادره از نی ریز در مقطع کاردانی رشته الکترونیک صادره 
از واحد دانشگاهی نی ریز با شماره 2983815 مفقود گردیده است و فاقد 

اعتبار می باشد. از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد 
اسالمی نی ریز به نشانی:

کیلومتر 5  جاده نی ریز- استهبان ارسال نماید.

فروشباغانجیر
یک قطعه باغ انجیر با 2000 متر مربع  زمین منبع آب و 
لوله کشی در دامنه کوه بیدبخون به  فروش می رسد.

09173173797

2/37122

 D:افقی
حرف   -2 زر  کیسه   - فرانسوی  بانوی   -1

فاصله رسان - پارچه دریایی! - ساز تیره - سفید 

زهر  به  آغشته   - تاجر   - آشامیدن   -3 ترکی 

خالفای  از  خلیفه  هفتمین   - عذرخواهی   -4

عباسیان - سنگ سخت 5- گهواره - شکستگی 

روی زمین 6- عدد خیطی - جمع رأی - بد 

انجیر  بوی پر خواصیت - پهلوان 7- پیامبر - 

عرب - بازار 8- روان آدمی - بر و بازو و گردن 

ستبر را گویند - از منابع برق 9- رشک ورزیدن 

- شب نیست - متضاد زوج 10- دفاع فوتبال - 

سخنان بیمارگونه - صورت غذا - کتف و شانه 

11- نوعی خودروی کوچک - طناب و بند 12- 

حزب هیتلر - ادب کردن - لسان 13- سرزمین 

و شهر - از مهمترین رشته کوه های عظیم دنیا 

 - ارتش  - دیدنی در  واحد سطح  - ورق 14- 

گله گوسفندان - واحد بازی والیبال 15- رشته 

کوهی در ایران - بد بختی و سخت دلی 

 M:عمودی
 -2 بود  آب  نگهداری  برای  مکانی   - محبوس   -1

و  جشن   -3 ابراهیم  حضرت  زادگاه   - یقه  نوعی 

 -4 نبرد  و  - جنگ  نشین  کشتی  پیامبر   - سرور 

سینما  مطرح  بازیگران  از   - شخص  سوم  ضمیر 

و تلویزیون - پسوند شباهت 5- عادت و خوی - 

نوعی زبان فارسی - نوبت بازی - از عوامل تکثیر 

رنگ  کننده  حالل   - رنج ها  و  دردها   -6 گیاهان 

7- پدر رستم دستان - از ابزار ماهیگیری - مادر 

8- شکل و حالت - نوعی ساز بادی - درجه کاراته 

9- نوعی درختچه با خارهای بسیار - بی اعتناعی 

و  بی بو  است  گازی   -10 ترکی  سال   - دروغین! 

موی   - بیمارگونه  سخنان   -11 پرچم   - بی رنگ 

بافته - مرتجع فلزی - حرف کارخراب کن! 12- 

واحد سطح - از پادشاهان ساسانی - خدای درویش 

13- دوازدماه - زندان و بند - علت 14- دستور و 

فرمان - رود مرزی 15- مادر دریا - پایتخت ایالت 

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

با  می توانید  دارید،  میگرن  بارداری  دوران  در  اگر   /
مصرف عدس که غنی از ویتامین B5 است، با استرس و 

میگرن مقابله کنید.

/ توصیه هایی برای کاهش اضطراب:
- اهمیت دادن به خواب با کیفیت

- ورزش منظم
- انجام کارها و فعالیتهای مورد عالقه

- خنده و تنفس عمیق
- همراه شدن با خانواده و دوستان

/ سوپ ها و آشها به دلیل داشتن حجم زیادی از 
سبزیجات، میوه ها، ادویه هایی چون فلفل و زردچوبه، و 
موادغذایی مغزی و فیبری و حجیم، نه تنها برای سالمتی، 
تأمین مواد معدنی و ویتامین ها و تنظیم دستگاه گوارش 
مؤثرند، بلکه یکی از معروف ترین غذاهای الغر کننده به 

شما می روند.

/ سیر و بروکلی بخورید تا سرما نخورید.
 اگر می خواهید زمستان امسال را بدون سرماخوردگی 
بگذرانید، سیر و بروکلی را وارد برنامه  غذایی تان کنید تا 

سیستم ایمنی بدنتان تقویت شود.

/ نشستن طوالنی مدت روی صندلی باعث افزایش 
فشار شدید به کمر و در نهایت دیسک کمر خواهد شد.

 پس به این افراد توصیه می شود هر 20 دقیقه از روی 
صندلی بلند شوند و هنگام نشستن روی آن به منظور 
کاهش دردهای ستون فقرات و مهره ها، فاصله کمر خود با 

تکیه گاه صندلی را به وسیله یک بالشتک مناسب پر کنند.

/ مصرف میوه و سبزیجات تازه می تواند باعث تقویت 
شود.  افراد  کردن  زندگی  سالم  و  بدن  ایمنی  سیستم 
مصرف  تغذیه  متخصصان  از  بسیاری  دلیل  همین  به 
سبزیجات و میوه جات تازه را به میزان 5 وعده در روز 

توصیه می کنند.

/ در هفته آخر بارداری بهتر است از سوپ سبزیجات 
استفاده شود تا مادران باردار دچار یبوست نشوند. 

 با توجه به وضعیت گوارشی، دو تا سه لیوان در روز شیر گاو 
و مقدار خیلی کم زنجبیل میل کنند. 

/ تحقیقات نشان داده است صحبت کردن با مادر و 
هورمون  آزادسازی  باعث  او  صدای  شنیدن  حتی 
اکسی توسین در بدن شده که به طرز قابل توجهی استرس 

را کاهش می دهد.

/ اگر بیش از دو روز در هفته نوشابه مصرف می کنید:
حداقل 61 % بیشتر از دیگران دچار سکته 

68% بیشتر دچار چاقی شکم
3  % بیشتر دچار پوکی استخوان

 38% بیشتر دچار پوسیدگی دندان می شوید.

/ عادتهایی که ممکن است به درگیر شدن به بیماری 
دیابت )بیماری قند( کمک کند:

- دریافت نکردن کافی نورخورشید
- بی تحرکی

- صبحانه نخوردن
- نخوردن پروبیوتیکها مانند ماست و کشک

/ خواص نان جو :
کمک به الغری، کم خونی،  تندرستی قلب،  آرامش 
دستگاه  پاکسـازی  مو،  سفیدی  از  جلوگیری  اعصاب، 

گوارش، کمک به حفظ شادابی پوست

/ سودمندی های  نورخورشید در تندرستی:
D تحریک جذب ویتامین

درمان  کورتیزول،  کاهش  پروستات،  ضدسرطان 
افسردگی، تنظیم فشارخون، کاهش ابتالبه ام اس، ضد 
دیابت، تسکین پسوریازیس )بیماری صدفی(، درمان لک 

و پیس، پیشگیری از آرتریت )ورم مفصل ها(

/ 4 خوراکی سم زدا
فلفل دلمه قرمز: 3 برابر پرتقال ویتامین ث

تخمه آفتابگردان: سم زدایی با سلنیوم
سیر: تحریک کبد برای ساخت آنزیم سم زدا

/ کلم خام مصرف کنید تا به سرطان سینه مبتال نشوید. 
فالونوئید موجود در کلم خام خاصیت ضدسرطانی دارد و 
روزی یک کاسه از آن کمک میکند تا سلولهای سرطانی 

هرگز شکل نگیرند. 
کلم را می توانید هر روز به شکل ساالد میل کنید و از 

خواص انرژی  بخش و ضد سرطانی آن بهره مند شوید !

چند خط سالمتی

چون آگهی و عملیات تحدیدی اختصاصی پالک 3117 

اصلی واقع درنی ریز  بخش 22 فــارس نی ریز ملکی 

آقاب علی اصغر سلیم جواهری  تحت باید تجدید شود 

و برحسب تقاضای مالک که درخواست انتشار آگهی 

تحدید حدود اختصاصــی نموده انــد. وقت تحدید 

حدودروز یکشــنبه  1400/10/12 تعیین و عملیات 

تحدید از ســاعت 8 صبح در محل شــروع و به عمل 

خواهد آمد. به وســیله این آگهی از متقاضی مزبور و 

کلیه صاحبان امالک مجاور بر طبــق ماده 14 قانون 

ثبت دعوت می  گردد کــه در وقت مقرر در محل وقوع 

ملک حضور بهم رســانند. واخواهی مجاورین نسبت 

به حدود و حقوق ارتفاقی باســتناد مــاده 20 قانون 

ثبت از تاریخ تنظیــم صورت مجلس تحدید تا 30 روز 

پذیرفته خواهد شــد که بایســتی کتبًا به اداره ثبت 

محل تسلیم و رسید عرض حال دریافت نمایید. ضمنًا 

معترض از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت یک ماه 

فرصت خواهد داشت که دادخواست خود را به دادگاه 

صالحه تقدیم و گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به 

اداره ثبت ارائه نماید. در غیر اینصورت ســند مالکیت 

برابر مقررات صادر خواهد شد. 

 تاریخ انتشار:یکشنبه 1400/09/14

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

دل نوشت

اضطرابشرادرمانکنید!
اگر چیزی را عامل استرس فرزندان می دانید، مهاجرت، 
طالق در خانواده، مدرسه جدید یا اختالف در خانواده، 

در مورد نگرانی هایش با فرزندتان حرف بزنید.

ناخنهایشراهرروزسوهانبکشید!
قابل  سطح  ناخنها  کشیدن  سوهان  و  کردن  کوتاه 
دسترسی آنان را کم می کند؛ پس جویدن ناخن برای 
کودک سخت می شود و نیز اگر این کار را انجام دهد جرم 

و باکتری کمتری وارد بدنش می شود.

نقنزنیدوتنبیهنکنید!
مانند دیگر عادت ها، جویدن ناخن نیز ناخودآگاه انجام 
نیز حواسش نیست  می شود وقتی فرزندتان خودش 
که در حال جویدن ناخن هایش است، تنبیه و نق زدن 
بی اثرترین اقدام است. اگر این عادت خیلی اذیتتان 

مشق  وقتی  مثال  کنید.  تعیین  محدودیت  می کند، 
می نویسم ناخن نمی جوم.

سیستمپاداشداشتهباشید!
برای هر روزی که فرزندتان ناخن هایش را نمی جود، یک 
استیکر به او بدهید. اگر نمی تواند یک روز کامل موفق 
باشد، آن را به زمان های کوتاه تر تقسیم کنید. مانند 
زمان تماشا کردن تلوزیون، درس خواندن، غذا خوردن. 

وقتی به تعداد کافی از استیکر رسید به او پاداش دهید.

حواسشراپرتکنید!
هر زمان که کودکتان شروع به جویدن ناخن هایش کرد، 
حواسش را به کار دیگری پرت کنید. از او بخواهید کاری 
برایتان انجام دهد یا او را دعوت به انجام یک بازی یا 
نقاشی کردن کنید پرت کردن حواس باعث می شود که 

کودک احساس تنبیه شدن نداشته باشد.

راهکار درمان ناخن جویدن کودکان

دیابت »ملیتوس« یا بیماری قند، بیماری 
متابولیکی مزمنی است که با سوخت و ساز 
و  پروتئینها  کربوهیدراتها،  غیرطبیعی 

چربیها همراه است.
در حالت طبیعی، غذا پس از هضم در بدن 
تبدیل به قند شده و پس از ورود به جریان 
خون، تحت تأثیر انسولین وارد سلولهای 

بدن می شود.
در بیماری دیابت، انسولین به میزان کافی 
در بدن وجود ندارد و یا انسولین موجود 
قادر نیست که وظایف خود را به درستی 
انجام دهد؛ در نتیجه قند خون نمی تواند 
به طور مؤثری وارد سلولهای بدن شده و 

مقدار آن باال می رود.
نفر  میلیون   463 به  نزدیک  امروزه 
از یازده  یا به عبارتی یک نفر  بزرگسال 
نفر در دنیا، با دیابت زندگی می کند که 
این موضوع به یکی از مهمترین مشکالت 
بهداشتی، درمانی، اجتماعی و اقتصادی 

در جهان تبدیل شده است.

چندتوصیهبرایپیشگیریازدیابت
1- فعالیت فیزیکی داشته باشیم؛ فعالیت 
سبب  وزن،  کاهش  از  مستقل  فیزیکی 
اصالح و بهتر شدن حساسیت به انسولین 

می شود.
2- وزن خود را در محدوده مطلوب نگه 
داریم؛ حتی اندکی کاهش وزن منجر به 
اصالح و بهتر شدن چربی، فشارخون و 

بهبود کنترل قند خون می شود.
3- در سه وعده صبحانه، ناهار و شام تا آنجا 
که امکان دارد از سبزی و ساالد استفاده 
کنیم؛ سبزیها به دلیل داشتن فیبر، نقش 
مهمی در پیشگیری از بیماریهای غیرواگیر 
مانند دیابت، بیماریهای قلبی عروقی، انواع 

سرطان و چاقی بازی می کنند.
4- مصرف قند و شکر را کاهش دهیم.

انواع  و  کمپوت  مصرف  جای  به   -5
آبمیوه های تازه یا صنعتی، از میوه تازه و 
در صورت تمایل به مصرف کمپوت، از انواع 

کم شکر استفاده کنیم.

چندتوصیهتغذیهایبرایمبتالیان

بهدیابت

1- روزانه از حبوبات در وعده های غذایی 
استفاده کنیم؛ در وعده های غذایی اصلی 
مانند صبحانه، مواد خوراکی نظیر عدسی 
و لوبیای پخته بخورید. ترکیب حبوبات با 
غالت ارزش پروتئینی باالیی دارد؛ پس 
با  مخلوط  به صورت  را  برنج  است  بهتر 

حبوباتی مانند باقال، عدس، ماش و لوبیا 
چشم بلبلی با پلو مصرف کنیم.

2- در وعده های غذایی از سبزیها مصرف 
کنیم.

3- روزانه دو واحد لبنیات کم چرب مصرف 
کنیم.

نوشیدنیهای  و  نوشابه ها  مصرف   -4
مصرف  کنیم؛  محدود  بسیار  را  شیرین 

زیاد نوشیدنیهای 
شامل  که  قندی  مواد  از  سرشار 
شربت  مانند  الکل  بدون  نوشیدنیهای 
میوه ای،  نوشیدنیهای  نوشابه،  و 
نوشیدنی های ویتامینه و انرژی زا نیز 

منجر به پیشرفت دیابت می شود.

با  تهیه شده  نانهای  از  بهتر است   -5
آرد سبوس دار، برنج قهوه ای، ماکارونی 
)پوست  کامل  گندم  و  جو  سبوس دار، 

نگرفته( بیشتر استفاده کنیم.
نارنگی،  مانند  ُترش  میوه های   -6
پرتقال و لیمو ترش نیز دارای قند 
آن  در مصرف  بنابراین  هستند؛ 

اعتدال را رعایت کنیم.

7- غذا خوردن منظم در تنظیم میزان 
قندخون تأثیر بسیاری دارد؛ به ویژه اگر 

قرص یا انسولین مصرف می کنیم.

8- مصرف میوه هایی که قند زیادی دارند، 
نظیر خربزه، انگور، انجیر، انبه و موز را نیز 

محدود کنیم.

مراقبتهایتغذیهایدرپیشگیریوکنترلدیابت

من معلولم
اداره بهزیستی شهرستان نی ریز

من یک معلولم مثل تمام آنهایی که معلولیت دارند ...
ما آدمهای معلول وقتی در میانه هیاهوی رفت و آمدها و 
عبور و مرورها قرار می گیریم، با پاهایی که محو  و کم رنگ 
یاری مان می دهند، با چشمانی که تنها تاریکی را به تصویر 
می کشند، با دستانی کم رمق، با گوشهایی خسته از صدا و 
به خواب رفته و جسم یا ذهنی به ظاهر کم توان؛ ناخودآگاه 

حس می کنیم نگاه های سراسر ترحم و تعجب و تفاوت را.
حتی با چشم دل دستانی را حس می کنیم که ما را به هم 
نشان می دهند. می فهمیم پچ پچ های ریز و درشت و گاه و 

بی گاه و سراسر کنایه را.
ما اما آنقدر قوی هستیم و محکم خواهیم ماند که شجاعانه 
و استوار از میان تمام فراز و نشیب ها، قضاوتها، و ترحم ها، با 
بغضی فرو برده و لبخندی بر لب می گذریم و از سختی ها و 
دردها و رنج ها و غمها پلی می سازیم به آینده ای روشن ... 

رو به موفقیت.
ماعطر خوش امیدواری می فشانیم بر قامت زندگی؛ حتی 
با معلولیتی که هست اما گویی نیست ، معلولیتی که هست 
اما محدودیت نیست، معلولیتی که هست اما مانع نیست 

برای به پرواز درآمدن افکارمان. 
ما همواره توکلمان به خداست و راضی هستیم به رضایت او 

که آگاه به حال بندگانش و خیر مطلق است.
*****

دوازدهم آذرماه برابر با سوم دسامبر مصادف است با روز 
جهانی افراد دارای معلولیت که هر ساله با هدف شناخت 
جوامع و اقشار مردم با نیازها و فعالیت های افراد دارای 
معلول  افراد  بیشتر خود  آشنایی  و همچنین  معلولیت 

نسبت به حقوق مادی و معنوی شان برگزار می شود.
امسال نیز هفته افراد دارای معلولیت از 8 تا 14 آذر 1400 
با شعار »پیش به سوی دنیایی فراگیر، دسترس پذیر و 
پایدار بعد از بیماری کرونا با راهبری و مشارکت افراد دارای 

معلولیت« نامگذاری گردیده است.                                                  37126

آگهی تحدید حدود 
اختصاصی 

- مورخ 1400/09/11
ش 117 37124

هنگامه نیایش
طلوع اذان صبحمهشیدیخورشیدی

غروب اذان ظهرخورشید
نیمه شب اذان مغربخورشید

شرعی
290953364411551615170223 ربیع الثانی 14  آذر یک شنبه

10953464411551615170323 جمادی االول15  آذردوشنبه

21053464511551615170323 جمادی االول16  آذرسه شنبه

31153564511551615170323 جمادی االول17  آذرچهارشنبه 

41153664611551615170423 جمادی االول18  آذرپنج شنبه

51253664611561616170423 جمادی االول19  آذرجمعه 

61353764711561616170523 جمادی االول20  آذرشنبه
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                 @ neyrizan.fars

شماره 106122 )نوبت دوم(
 شركت فوالد غدیر نی ریز )سهامی خاص( در نظر دارد 
خدمات اجاره جرثقیل های مورد نیاز در تعمیرات سالیانه 
دارای  پیمانکار  به  عمومی  مناقصه  طریق  از  را  خود 
صالحیت واگذار نماید. لذا از كلیه پیمانکاران واجد شرایط 

دعوت بعمل می آید . 
- تاریخ فروش اسناد: 1400/09/13 لغایت 1400/09/18

- زمان تحویل پیشنهادات: پایان وقت اداری 1400/09/29 
می باشد. 

محل تحویل پیشنهادات :
به  نی ریز  جاده  كیلومتر50  نی ریز،  فارس،  كارخانه:   -
سیرجان كدپستی 7491617831 تلفن53854124  071 

واحد بازرگانی
- دفتر تهران: خیابان بخارست، كوچه چهاردهم غربی، 
پالک 17 كدپستی 1514819711 تلفن88754305 021 

دبیر كمیسیون معامالت 

- تضمین شركت در مناقصه : ارائه ضمانت نامه بانکی به 
مبلغ -/500.000.000)پانصد میلیون(ریال در وجه شركت 

فوالد غدیر نی ریز با اعتبار3 ماهه با قابلیت یکبار تمدید 
- محل انجام كار: مجتمع فوالد غدیر نی ریز

- نحوه دریافت اسناد مناقصه :
تمایل  صورت  در  مناقصه  در  شركت  متقاضیان 
در  را  مناقصه  اسناد  از  كامل  سری  یک  می توانند 
شبای  شماره  به  ریال   1.000.000/- مبلغ  واریز  مقابل 
فوالد  شركت  نام  به   IR320170000000220459460003
غدیر نی ریز نزد بانک ملی و ارسال تصویر فیش واریزی 
و درخواست كتبی )كه شامل نام مناقصه و نام و نام 
خانوادگی متقاضی، شماره تلفن تماس ثابت و همراه ( به 
آدرس ایمیل Buy@nghsco.ir خریداری نمایند، بدیهی 
است پس از بررسی، فایل اسناد مناقصه بر روی آدرس 

ایمیل ارسالی متقاضی، ارسال خواهد شد .

 امور بازرگانی شرکت فوالد غدیر نی ریز

آگهيمناقصهعموميفوالدغدیرنیریز
23/37125

آشپزباشی

من یک پرستارم ...
رنج می كشم تا از رنج آدم ها كم كنم. نمی خوابم، تا آدم ها 
راحت تر بخوابند، درک می كنم هرچند كه درک نمی شوم؛ و 

حواسم هست، حتی اگر هیچ كس حواسش به من نباشد...

من یک پرستارم ...
عادت كرده ام حال آدم ها را خوب كنم تا حال خودم خوب باشد. 
حال آدمها را گره زده ام به حال خودم ... مادامی كه خوب باشند، 

خوبم و برای امتداد این حال خوب، با تمام توان تالش می كنم.

من یک پرستارم ...
به خودم سخت می گیرم تا دنیا به آدم ها بیش از اینها سخت 
نگیرد. امید می بخشم، تا نهال امید این سیاره نخشکد. تیمار 
می كنم تا سالمت و بهبود، زوال نپذیرد. با تمام وجود در این 

مسیر می ایستم تا آدم های كمتری، فقدان را تجربه كنند.

من یک پرستارم ...
عادت كرده ام برای زخم ها مرهم باشم و برای دردها تسکین. 
عادت كرده ام گاهی برای نجات جانها، از جان شیرین خودم 

بگذرم. عادت كرده ام تمام آدمها را دوست داشته باشم...

من یک پرستارم ...
فرشته نیستم، قهرمان نیستم، ستاره نیستم؛ باالتر از تمام 
اینها، یک انسانم؛ انسانی متعهد به اصول واالی انسانی؛ انسانی 
كه برای بهبود حال جهان و آدمها می كوشد؛ انسانی كه تمام 

انسانها را صرف نظر از رنگ و نژاد و ملیت و مذهب، دوست دارد...

من یک پرستارم ...
و اینها را كه گفتم تقدیم می كنم به همه حافظان سالمت 

سرزمینم.

*-  دارای 26 سال سابقه پرستاری

آنچه باید درباره ضدیخ 
خودرو بدانید

بخش مکانیک خودرو هنرستان فنی و حرفه ای شهید دكتر باهنر نی ریز                           بخش دوم

دانستنیهای خودرو

ترکیب انواع ضد یخ
نباید ضدیخ با پایه آلی را با پایه معدنی 
تركیب كرد. این كار معمواًل سبب می شود 
واكنش  دلیل  به  كننده  خنک  مایع 
شیمیایی به نوعی لجن تبدیل شود. در 
نظر داشته باشید كه تركیبات ضد یخ با 
پایه آلی هنوز یک فن آوری رو به توسعه به 
حساب می آیند. تركیباتی نیز وجود دارند 
كه ادعای انطباق با ضدیخ هایی با پایه آلی 
و معدنی را به طور همزمان دارند، اما شرط 
ایمن و جانب احتیاط این است كه از همان 
فرموالسیونی كه قبل در خودروتان وجود 
داشته، استفاده كنید. بهتر است همیشه از 
همان تركیب و ضدیخی استفاده كنید كه 

خودروساز توصیه می كند.
از طرفی تا جایی كه ممکن است، سیستم 
خنک كننده را خالی كرده و سپس پر كنید. 
اگر فرموالسیون این دو نوع ضدیخ متفاوت 
باشد و درون سیستم به گردش در بیایند، 
سبب میشود تا خرده ریز و گل والی ایجاد 

شود.

اگر این اتفاق رخ داد، دوباره سیستم را خالی 
كرده و آن را با مایع خنک كننده پر كنید. 
این كار را تا زمانی تکرار كنید كه ذرات ریز 
خارج شوند. در پایان، مایع خنک كننده 
را با آنچه خودروساز توصیه كرده تعویض 
كنید. در واقع موتور خودرو طوری طراحی 
شده تا با مایع خنک كنند ه ای كه در آن 
ریخته شده كار كند. بررسی و تعویض مایع 
به  امروزی  خودرو های  در  كننده  خنک 
دلیل نیاز های گوناگون به این مایع، بسیار 
پیچیده است، بنابراین به نکاتی كه در ادامه 

مطلب می خوانید، توجه كنید.
قدرت مایع خنک کننده

همه خودرو های سبک دست كم به تركیب 
50/50 از ضدیخ و آب برای محافظت از یخ 
زدن، جوش آوردن و خوردگی نیاز دارند. 
گلیکول  اتیلن  ضدیخ  با   50/50 تركیب 
حفاظت از یخ زدن تا 37 درجه سانتیگراد 
زیر صفر و با ضد یخ پروپیلن گلیکول تا 
فراهم  را  گراد  سانتی  درجه   34 منهای 

می آورد. 
ادامه دارد

مناسبت

صبر و مقاومت در برابر شدائد، یکی از 

دستوراتی است كه در قرآن به شکل 

ویژه ای مطرح شده است. در قرآن امر به 

صبر با امر به دیگر واجبات متفاوت است. 

به طوری كه غالبًا امر به تکالیف الهی به 

صورت صیغه جمع مطرح می شود مانند 

الَة«، امر به روزه  امر به نماز »َو َأقیُموا الصَّ

یام«، امر به زكات »َو  »ُكِتَب َعَلْیُکُم الصِّ

آُتوا الزَّكاة«، امر به حج »َو لِلَِّه َعَلی النَّاِس 

ِحجُّ اْلَبْیِت َمِن اْسَتطاَع إَِلْیِه َسبیاًل«، امر 

به معروف و نهی از منکر، امر به جهاد و ... 

كه این مطلب نشان می دهد كه این اوامر 

جنبه عمومی دارند. اما در باب صبر اكثر 

تعابیری كه وجود دارد، به صیغه مفرد 

و خطاب به شخص خاتم انبیاء)ص( است. 

»َفاْصِبْر ِلُحْکِم َربَِّک«. طور/52 )و در برابر 

دستور پروردگارت شکیبایی پیشه كن( 

در نتیجه تکلیف صبر در قرآن، از نوع 

واجبات عادی و متعارف كه به عموم 

مردم تکلیف می شود، نیست. بلکه یک 

وظیفه سنگین تر و باالتر است كه با این 

همه تأكید و اصرار و تکرار به شخص 

پیامبر)ص( صورت می گیرد.

پس معلوم می شود كه صبر یک مسئله 

خاص و یک بار سنگین است و ظرفیت 

و توانایی ویژه ای می طلبد. در قرآن این 

نکته مورد توجه قرار گرفته كه حتی 

صبر  وادی  در  نیز  اولوالعزم  پیامبران 

كه  همانطور  می خورند.  بر  مشکل  به 

حضرت موسی)ع( در همراهی با خضر)ع( 

نتوانست آنگونه كه شایسته بود، صبوری 

َصْبرًا«  َمِعَي  َتْسَتطیَع  َلْن  »إِنََّک  كند. 

كهف/75 )تو هرگز ظرفیت و مقام آنکه 

با من صبر كنی نخواهی داشت(

اما آنچه كه در این آیه باید مورد توجه 

قرار گیرد دلیل بی صبری و عدم صبوری 

افراد است. خداوند در ادامه این آیه، جهل 

و ناآگاهی را به عنوان ریشه بی صبری 

معرفی می كند. »َو َكْیَف َتْصِبُر َعلی  ما 

َلْم ُتِحْط بِِه ُخْبرًا«؛ كهف/68 )ای موسی! 

چگونه می خواهی بر چیزی كه احاطه 

نداری و نمی دانی، صبر كنی.(

این آیه شریفه نشان می دهد كه ظرفیت 

انسان، به میزان آگاهی و دانش اوست. 

هر چقدر كه این آگاهی افزون شود، قهراً 

ظرفیت انسان هم افزایش پیدا می كند. 

هر چقدر كه این ظرفیت افزایش پیدا 

 كند، صبر انسان هم بیشتر می شود.

آیه  این  ذیل  در  طباطبایی  عالمه 

موسی  از  را  صبر  خداوند  می فرماید: 

نفی كرد، به دلیل نفِی سبِب قدرِت او و 

آن به خاطر عدم احاطه، علم به حقیقت 

مسئله، و تأویل آن موضوع است.

یکی از شاخصه های مهم اخالقی حضرت 

زینب)س( نیز همین صبورِی منحصر به 

ایشان است. حضرت زینب)س( در  فرد 

طول زندگی خود، چه در حوادث مربوط 

به شهادت مادر بزرگوارش كه در دوران 

كودكی با آن مواجه شد و چه در شهادت 

امام  برادرش  و  امیرالمؤمنین  پدرش 

رفتاری  السالم  علیهما  مجتبی  حسن 

این  اما  داد.  بروز  از خود  با صبر  توأم 

صبوری در حادثه عاشورا و اتفاقات پس 

از آن به اوج خود می رسد.

كه  آنچه  به  توانست  او  تاریخ  گواه  به 

قرآن امر كرده بود »اْصِبُروا َو صابُِروا« ، 

ْبِر« عمل  »َو َتواَصْوا بِاْلَحقِّ َو َتواَصْوا بِالصَّ

او توانست چنین نقشی داشته  نماید. 

باشد و خودش در آرامش كامل باشد. 

او در مقابل شخص خلیفه كه سرمست 

از پیروزی است، شروع به سخن گفتن 

می كند كه »فوالله التمحو ذكرنا«  به 

را محو  ما  یاد  نمی توانی  خدا سوگند! 

كنی و این اثر تمام شدنی نیست.

كه همه  را می گوید  این سخن  كسی 

عزیزانش را از دست داده و در اسارت به 

گونه ای است كه گویا همه چیز تمام شده 

و می تواند  زینب)س( می بیند  اما  است. 

ببیند، و چون می تواند ببیند، می تواند 

شاید  نیز  روزگاران  این  در  كند.  صبر 

گمشده جامعه همین صبوری همراه با 

آگاهی است. باید با علم و آگاهی قدم در 

مسیر صبر گذاشت و از خداوند مسئلت 

كنیم كه »َربَّنا َأْفِرْغ َعَلْینا َصْبراً َو َثبِّْت 

اْلکاِفریَن«  اْلَقْوِم  َعَلی  اْنُصْرنا  َو  َأْقداَمنا 

بقره/250 )گفتند: پروردگارا، به ما صبر 

و استواری بخش و ما را ثابت قدم دار و بر 

شکست كافران یاری فرما.(.

پایان  وعده  خداوند  می دانیم  كه  چرا 

ْبُح  تاریکی ها را داده است. »َأَلْیَس الصُّ

نزدیک  صبح  )آیا   81  / هود  بَِقِریٍب« 

نیست؟ 

زادروز بانوی صبر فرخنده باد

أَلَْیَس الُصْبُح بَِقِریٍب؟!
حجت االسالم دكتر حسین سروش/ امام جماعت حسینیه ثاراله

به بهانه زادروز فرخنده حضرت زینب)س(و 
روز پرستار )19 آذر(

منیکپرستارم
رنج می کشم، 

نمی خوابم، 
درک می کنم، 

حواسم هست
صغری نظری پرستار بخش جراحی 

بیمارستان شهدا)*(

بچه ها سالم
به کوشش سمیه نظری 

املت های  از  یکی  مرغ  و  اسفناج  املت 
در  معمواًل  كه  است  بین المللی  خاص 

رستوران ها سرو می شود. 
مواد الزم برای 4 نفر:

تخم مرغ: 4 عدد
بی بی اسفناج: 400 گرم

گوشت مرغ: 400 گرم
نمک و فلفل سیاه: به مقدار الزم
زردچوبه و روغن: به مقدار كافی

طرز تهیه:
گوشت مرغ را به همراه 2 لیوان آب داخل 
قابلمه می ریزیم. مقداری نمک و زردچوبه 
اضافه می كنیم و آن را روی حرارت قرار 

می دهیم تا مرغ بپزد. پس از اینکه مرغ 
كاماًل پخت، آن را به صورت نگینی یا ریش 
ریش خرد می كنیم.  در ادامه اسفناج را به 
صورت متوسط خرد می كنیم و درون یک 
تابه مناسب می ریزیم. توصیه می شود از 
اسفناج ریز یا بی بی اسفناج استفاده شود. 

اجازه  و  داده  قرار  حرارت  روی  را  تابه 
می دهیم اسفناج آب بیندازد. اسفناج را 
به آرامی تفت می دهیم تا آب درون تابه به 
طور كامل كشیده شود، سپس چند قاشق 

روغن به تابه اضافه می كنیم.
حاال اسفناج را به خوبی تفت می دهیم تا 
سرخ شود. سپس تکه های گوشت مرغ را 

به تابه اضافه كرده و به همراه اسفناج تفت 
می دهیم تا یکدست شوند. 

تخم مرغ ها را درون یک كاسه جداگانه 
می شکنیم.

مقداری نمک، فلفل سیاه و زردچوبه به 
تخم مرغ ها اضافه و با هم تركیب می كنیم 
تا بافتشان یکدست شود. سپس تخم مرغ 
را به تابه اضافه كرده و اجازه می دهیم 

خودش را بگیرد.
به سلیقه خود می توانیم تخم مرغ  حاال 
را مخلوط كنیم یا اجازه دهیم به صورت 

یکدست پخته شود.
نوش جان

املت اسفناج و مرغ

موشی مهار شتری را به شوخی به 
دندان گرفت و به راه افتاد. شتر هم 
به شوخی به دنبال موش روان شد 
و با خود گفت: بگذار تا این حیوانک 
لحظه ای خوش باشد. موش مهار 
را می كشید و شتر می آمد. موش 
من  گفت:  خود  با  و  شد  مغرور 
پهلواِن بزرگی هستم و شتر با این 
عظمت را می كشم. رفتند تا به كنار 
رودخانه ای رسیدند پر آب كه شیر 
و گرگ از آن نمی توانستند عبور 

كنند. موش بر جای خشک شد.
چرا  ایستادی؟  چرا  گفت:  شتر 
حیرانی؟ مردانه پا در آب بگذار و 

برو؛ تو پیشوای من هستی برو.
موش گفت: آب زیاد و خطرناک 

است. می ترسم غرق شوم.
شتر گفت: بگذار ببینم اندازه آب 
و  رفت  كنار  موش  است؟  چقدر 

شتر پایش را در آب گذاشت. آب 
به  شتر  بود.  شتر  زانوی  تا  فقط 
موش گفت: ای موش ناداِن كور! 
چرا می ترسی؟ آب تا زانو بیشتر 

نیست.
موش گفت: آب برای تو مور است و 
برای من مثل اژدها. از زانو تا به زانو 
فرق ها بسیار است. آب اگر تا زانوی 
توست، صدها متر باالتر از سِر من 
است. شتر گفت: دیگر بی ادبی و 
گستاخی نکن. با دوستان هم قّد 
خودت شوخی كن. موش با شتر 
گفت:  موش  نیست.  سخن  هم 
دیگر چنین كاری نمی كنم، توبه 
كردم. تو به خاطر خدا مرا یاری 
كن و از آب عبور ده. شتر مهربانی 
من  كوهان  بر  بیا  گفت:  و  كرد 
بنشین تا هزار موش مثل تو را به 

راحتی از آب عبور دهم.

داستان های مثنوی معنوی موالنا
موش مغرور و شتر مهربان

كاش من یک بچه آهو می شدم
می دویدم روز و شب در دشت ها

توی كوه و دشت و صحرا روز و شب
می دویدم تا كه می دیدم تو را 

كاش روزی می نشستی پیش من 
می كشیدی دست خود را بر سرم

شاد می كردی مرا با خنده ات
دوست بودی با من و با خواهرم

چونکه روزی مادرم می گفت تو 
دوست با یک بچه آهو بوده ای

خوش به حال بچه آهویی كه تو 
توی صحرا ضامن او بوده ای

پس بیا من بچه آهو می شوم 
بچه آهویی كه تنها مانده است

بچه آهویی كه تنها وغریب
در میان دشت و صحرا مانده است

روز و شب در انتظارم پس بیا
دوست شو با من مرا هم ناز كن

بند غم را از دو پای كوچکم
با دو دست مهربانت باز كن

اکش من یک بچه آهو یم شدم
افسانه شعبان نژاد

اوج خوشبخیت در مهاهنگی با                اکئنات است
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لنگ لنگان می روم من با خِر خود شاِد شاد
می زنم هی حرف حق را، هرچه بادا، هرچه باد

ماجراهای من و بی بی
 اصن قابلمه رِ بویه بوسوئونی!

بی بی همانطور كه با سیم ظرفشویی 
به جان قابلمه افتاده بود گفت:

مرده شوُرته بزنن گالب، خدا اَ سُرت 
نگذره كه مِن پیرزن نخوام ویَسم سر 

پیری ظرف بوشورم...
و  كردم  خاموش  را  برقی  جارو 

نفس زنان گفتم:
بابا، چی میگی بی بی جون؟  - ای 
یادمه خودتون  من  كه  اونجایی  تا 
گفتین  و  كردین  كار  تقسیم 
گردگیری و غذادرست كردن و لباس 
شستن و جاروكردن و خرید كردن 
با من، ظرف شستن با شما! یادتون 

نیس؟
تو  ِشَکری خوردم،  َیی  من  حاال   -
نبویه بیگی بی بی نیخوا؟ نبویه بیِیی 

ایناِر اَ دس من ُبسونی؟
- بی بی جون این كه ناراحتی نداره، 
كارا  بدین،  اجازه  شما  اصاًل  باشه، 
بشقابم  دوتا  این  میام  شه،  تموم 

می شورم...
- ُخبه ُخبه، َیی طوری میگه دو تا 
هیچ  من  ُشَسن  انگا ظرف  بشقاب 
َیی  نیبینی  كوری؟  نیس!  كاری 

ساعته درم قابلمو ِر میُسوئونم؟
- بی بی من بیجا كنم. میگم بذارین 

میام خودم می شورم دیگه.
- اصاًل من بری چه درم با تو بحث 
ِر  تو  منت  بیام  چه  بری  می كنم؟ 
بکشم گالبی؟ هی امروز، هی امروز 
میرم َیی ماشین ظرفشوری میُسنم 
میام می َذرم گوِشی آشپزخونه، هم 
سنگه هم رنگ... هم با خوُدش كار 

می كنم هم چش بقیه درمیا!
ظرفشویی  ماشین  بی بی  وا!   -
اینا خرجای  واال  می خواین چکار؟ 
بیخوده، میگم اگه سختتونه خودم 

می شورم، گفتم كه...
آرزوش  كه  نسونم  نکرده،  الزم   -
تو دلوم بونه! اَ پوالم استفاده نکنم 
بذرم بری كی؟بری یکی مث ننت 
َیی  و زن عاموات كه صب بخورن 

خدابیامرزیَمم نگن؟
- بی بی جون اینا چه حرفیه؟ من 

فقط میگم...
- تو اصن نیخوا حرف بزنی... اصن 
نیخوا نظر بیدی... هی بعدظهر میری 
خوبی  ظرفشور  ماشین  َیی  بازار 
میُسنی میِیی. اَ مش كاظمم میگم بیا 

با ماشیُنش بارَُش كنه بیا....
*****

ظرف ها را كه جمع كردم بردم توی 
آشپزخانه، بی بی بادی توی خودش 

انداخت و گفت:
ظرفاِر بذا رو كابینت تا بذرموشون تو 

ماشین...

ظرفها را گذاشتم روی كابینت و رو 
به بی بی گفتم:

- بفرما بی بی، فقط... 
- فقط چی چی؟

ماشینای  این  بی بی  فقط   -
ظرفشویی مایع مخصوص خودشونو 

دارنا...
دیه  مخصوص  مایع  وووی،   -
چی چیه؟ من هو قوطی ریکائو ِر درم 
به زور میسونم، ینی دَیم بویه برم 

پول بدم؟
- بله دیگه بی بی جون، درضمن...

- دیه چی چی میگی؟
بذارین  ظرفارو  اینکه  از  قبل   -
ظرفارو  آشغال  باید  ماشین،  تو 
بشقابا،  سرجای  بشقابا  بگیرین، 
قاشقا و ظرفای شیشه ای ام سر جای 

خودشون...
- واویال، دختر میه من كمر درم كه 
باخام ای كارا ِر بکنم؟ ای دیه چه 

مسقره بازیه؟
بی بی  دیگه  همینه  ظرفشویی   -

جون...
بی بی چیزی نگفت و با غرغر ظرفها 

را تمیز كرد و درون ماشین چید...
*****

ماشین كه از حركت ایستاد بی بی دِر 
آن را باز كرد...

- گالب...
- جانم بی بی...

- اینا بری چه ایطورن؟
- چطورن بی بی؟ خوبه كه...

نیگا  نیگا   دختر؟  خوبه  كجاش   -
زدی  اووی  َیی  انگا  بکن...  قابلما 
َتشو وُلش كردی... نه برقی  میزنن 
بویه  ِر  قابلمه  اصن  سفیدن،  نه 

بوسوئونی!
- چی بگم واال بی بی؟

- چی چی بگم و مرض... ای همه پول 
دادم بری ای ظرفشوییو حاال هی؟

- چی بگم واال بی بی؟ من كه...
نزن...  حرف  گالب...  نزن  حرف   -
میگم چیطوره اَ ننت بگم ای ِر ورَدره 

بری جهیزیه تو!
ظرفشویی  ماشین  من  ولی   -

نمیخوام بی بی...
- تو بیخود می كنی نیِخی... مردم 

چی چی میگن؟!!
گالبتون

مکانهای
ناَشناختهنَیریز

َنی ریز  ُولسوالی  این  در  جاهایی  َیک 
َموجود است كه بی نظر من بیسیاری از 

مردمان از آن خبر ندارند.
خاَنه  َیک  در  كه  روز  َیک 
پسر  َمی كردم،  چاه  كنَده كاری 
اربابم بی من گفَته كرد: »نجیب! 
من از تو خوشم آمده؛ َمی خواهم 
امشب تو را بی َیک جایی بیرون شهر برَده كونم كه روحت 

هم خبر ندارد.«
آب دهانم را قورت َبدادم و َترسان گفَته كردم: »َمی خواهی 

مرا بی كجا روان كونی؟«
گفَته كرد: »نترس؛ جاَی بدی نیست. حال َمی كونی...«

پیش خودم گفَته كردم: »از بَچه های امروزی كه چیزی بعید 
نیست. اما اگر هم نروم، ترسم از آن است كه زشت باشد...«

برای همین بی زوَلیخا َبگفتم امشب َاضافه كاری َمی كونم تا 
چاه ارباب را بی َیک جایی َبرسانم.

سعید شب با موِتر بی دنبالم آمد و مرا بی بیرون ُولسوالی روان 
كرد. َیک چند دقیقه ای كه از سر جاده َنی ریز دور َبشدیم، 
بی َیک باغی َرسیدیم كه درش باز بود. َیک جاده خاكی را 
باید از وسطش َمی رفتیم تا بی َیک خاَنه بزرگ میاَن آن 
َمی رسیدیم. تعداد زیادی موِتر هم در َمیدان َجلوی خاَنه 

پارک بود.
داشتم َدور و برم را َنظاره َمی كردم كه سعید َبگفت: »َچرا 

موعطلی؟ بیا داخل شویم.«
یا الله َبگفتم و داخل خاَنه شدم. اما همین كه داخل شدم، 
نزدیک بود برگردم. چشمیتان روزی بد را َنظاره نکوند؛ َیک 
مه و دود غلیظ در سالون بزرگ این خاَنه بود كه َچشم، َچشم 
را َنمی دید. كمی دودها را با دستانم َكنار زدم و َنظاره كردم 
تعداد زیادی تخت است كه روی هر كدام چند تا جیوان هم 
تیپهای سعید لم داده اند و از َیک َقلیان موشترک استیفاده 

َمی كونند.
روی بعضی تختهای دیگر هم بساط تخَته نرد بی راه بود. 

َكرونا هم اینجا معنایی نداشت.
َیک بخاری بزرگ زغالی َكنار دِر ورودی قرار داشت كه 
كارش َتولید زغال بود و ماشاءا... این قدر موشتری داشت كه 

جیوابگوی َقلیانها نبود.
چند تا قفس پرنده هم وسط سالون آویزان بود و بیچاَره ها در 

این هواَی آلوده َمی خواندند یا شاید هم ناَله َمی كردند.
هاج و واج وانَده بودم كه سعید بی پشت كمرم زد و گفَته كرد: 
»حال كردی؟ فکرش را هم َنمی كردی تو را بی چنین جاَی 

باحالی بیاورم. حاال َبگو َببینم؛ نعنا َمی زنی یا دوسیب؟«
من فکر َبکردم دمنوش و میوه را َمی گوید؛ َبگفتم: »دو تا 

سیب.«
گفَته كرد: »برو روَی آن تخت خالی نشسَته كون تا بیایم.«

َنظاره كردم َبرفت و َیک َقلیان از دَكه گوَشه سالون بگرفت و 
بعد هم بی كوره زغال رفت  ...

اولین ُپک َقلیان را كه َبزدم، سرفه امانم را برید؛ بی سمت در 
روان شدم و در را كه باز َبکردم، انگار دنیایی دیگر بود؛ َیک 

نجیبنفس عمیق َبکشیدم...

ماجراهای تبعه موجاز

کارتون هفته

طفلی به نام شادی / دیری است گم شده است / با چشم های روشن براق / با 
گیسویی بلند به باالی آرزو / هركس از او نشانی دارد/ ما را كند خبر / این هم نشان 

ما:/ یک سو خلیج فارس / سوی دگر خزر/ محمدرضا شفیعی كدكنی
كارتون روزنامه همدلی / احسان گنجی / با اندكی تغییر

 به كوشش فاطمه زردشتی نی ریزی

كار  و  با شاه سر  كه  همه كسانی 
وضع  این  با  بودند  ناچار  داشتند 
بسازند و در برابر شاه چنان رفتار 
كنند و چیزهایی را بر زبان بیاورند 
كه برای او خوشایند باشد. بسیاری 
دوگانگی  دچار  شرایط  این  در 
یکی  بودند؛  شده  شخصیت 
آنچه به راستی بودند و در ته دل 
چه  آن  دیگری  و  می اندیشیدند 
می بایست وانمود كنند كه هستند. 

آورده  خود  یادداشتهای  در  َعَلم 
است كه ملک حسین پس از چند 
روز اقامت در ایران، آهنگ سفر به 
لندن داشت و در فرودگاه مهرآباد 
نخست وزیر، رئیس ستاد و رئیس 
سازمان امنیت اردن نیز كه از عمان 
او  به  بودند  كرده  پرواز  تهران  به 
پیوستند. »من بسیار خوشم آمد كه 
ملک صورت تمام عمله و اكره خود 
را از نخست وزیر تا پایین بوسید، با 
آن كه آنان دست او را نبوسیدند...« 

)یادداشت 19 تیر 1352(.
ولی شاه بیش از پیش می پنداشت 
و  پاكدالنه  او  اطرافیان  رفتار  كه 
نشان باور راستین آنان است. یک 
اعالم می دارد  بار شاه در نشستی 
از   ٪30 باید  صنایع  صاحبان  كه 
سهام شركتهای خود را به كارگران 
واگذارند. پس از پایان جلسه از َعَلم 
می پرسد آیا به نظر او همه صاحبان 
خواهند  را  توصیه  این  صنایع 
تردید  كردم  »...عرض  پذیرفت؟ 
ندارم، زیرا مردم حس می كنند كه 
نیات شما در راه رفاه آنهاست. همان 

مالکینی كه خیال می كردند چون 
امالک آنها را گرفتید دنیا خراب شد، 
حاال می فهمند كه اگر اعلیحضرت 
این كار را نکرده بودند حاال نه از تاک 
نشان بود و نه از تاک نشان. باری یک 
صحبت  و  بودم  شرفیاب  ساعتی 
چیز  فرمودند:  بود.  مقوله  این  از 
عجیبی است كه وزرا هم می گویند 
آنچه می گویی ما فوراً به آن عقید 
قلبی پیدا می كنیم. من دیگر آنجا 
حرامزادگی و بدجنسی نکردم كه 
پته آنان را به روی آب بیندازم...« 

)یادداشت 25 اردیبهشت 1351(. 
چندی بعد َعلم مهمانی شب پیش 
ستاد  رئیس  دیدار  مناسبت  به 
ارتش اسرائیل را گزارش می دهد؛ 
»عرض كردم: دیشب كه با رئیس 
از  صحبت  اسرائیل  ارتش  ستاد 
ارتشبد  بود،  كشور  پیشرفتهای 
ازهاری رئیس ستاد ارتش ایران كه 
سر میز من بود گاف عجیبی كرد و 
گفت: ما اگر كاری می كنیم علتش 
آن است كه بی نهایت از شاهنشاه 
موقع  سر  كارها  اگر  و  می ترسیم 
مؤاخذه  شدیداً  نشود،  انجام 
این  كجای  فرمودند:  می شویم. 
كردم:  عرض  است؟  گاف  حرف 
حس  روی  از  را  كارها  باید  آخر 
از  نه  بکنند،  و عالقه  وطن پرستی 
ترس، فرمودند: خیر! هیچ هم گاف 
تکلیف  هم  تو  یعنی  است،  نکرده 
فضولیها  این  از  و  بدان  را  خود 
مرداد   26 )یادداشت  نکن....« 

.)1351

شاه آرزو داشت همگان او را مردی 
ایران  تاریخ  سراسر  در  بی مانند 
به  نسبت  كه  این  عجیب  بدانند. 
پدرش -كه بی گمان مردی استثنائی 
غریبی  حساسیت   - بود  سازنده  و 
داشت و در هر فرصتی به گونه ای 
او  خود  كارنامه  كه  می شد  یادآور 
درخشانتر از پدرش است. یک بار كه 
سخن از پادشاهان گذشته به میان 
می آید، شاه می گوید: » پادشاهان ما 
بیچاره ها تمام عمر خود را به جنگ 
عمران  وقت  و  گذراندند  ستیز  و 
من،  پدر  حتی  نداشتند.  آبادی  و 
بیچاره فرصتی برای كار مثبت پیدا 
نکرد. گرچه ارتش ایران را ساخت، 
گرچه راه آهن ساخت، گرچه ایران 
گرچه  داد،  نجات  پراكندگی  از  را 
بانک ملی را بنیان نهاد، گرچه راه ها 
را ساخت و رفع حجاب كرد و غیره 
و غیره؛ ولی نه فرصت پیدا كرد و نه 
وسایل و پول داشت كه بتواند كار ما 
را بکند.« )یادداشت 31 اردیبهشت 

.)1352
َعَلم به كتابی كه  هنگامی نیز كه 
علی دشتی درباره رضاشاه در دست 
نوشتن داشت، اشاره كرده و یادآور 
درباره  نیز  نکته هایی  كه  می شود 
شاه در آن نگاشته شده است، شاه 
می گوید: »... آخر این كتاب مربوط 
به پدر من است. چه طور ممکن است 
نسبت به من هم در آن جا مطلبی 
بنویسد؟....« و َعلم با طنز همیشگی 
خود می افزاید: »مسلم شاهنشاه به 
حق خیال می كنند كه از پدرشان 

بزرگتر هستند و نباید تحت الشعاع 
پدر قرار گیرند.« )یادداشت 8 بهمن 

.)1354
از زندگان نیز هیچ كس نباید بیش 
از حد متعارف اظهار وجودی بکند 
و محبوبیتی به دست آورد. هنگامی 
یا دولتیهای دیگر  كه نخست وزیر 
در نشستی حضور می یافتند یا به 
شهرستانها سفری می كردند، ابراز 
احساسات مردم از راه فریاد »زنده 
باد شاه« به گوش می رسید، در حالی 
كه شاه در میان آنان نبود. اگر هم 
تازه واردی ناآشنا مقامهای حاضر 
باد« خود  را مخاطب شعار »زنده 
می كرد، آن بیچاره ها و اطرافیانشان 
یادآور  را  او  خطای  بی درنگ 
به  نزدیک  بسیار  می شدند. كسان 
شاه، هشیار بودند كه در این زمینه 
خود را دچار دردسر نکنند. یکی از 
دوستان َعلم به او می گوید كه در 
برنامه فارسی بی بی سی از خانواده 
َعلم به خوبی یاد شده است. َعلم 
با  كه  می شود  ناراحت  سخت 
سوءظن فوق العاده شاه چه بگویم و 
چه جور تعبیر كنم؟« )یادداشت 14 

آبان 1352(. 
سرانجام تصمیم می گیرد موضوع را 
فوری به شاه گزارش كند تا دیگران 

برای او مایه نیایند. 
ادامه دارد

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

كتاب سرا، صص 107 تا 109

سالهای واپسین حکومت شاهنشاهی
شاهآرزوداشتاورامردیبیماننددرتاریخایرانبدانند

بخش بیست و یکم

از یادمان نرودسطرهای عاشقانهدعا کنید
حافظ موسوی

زاده  15 اسفند 1333 خورشیدی 

رودبار گیالن، شاعر معاصر ایرانی و 

از اعضای كانون نویسندگان ایران.

تحریریه  هیئت  دبیر  مدتی  وی 

مجله كارنامه بود. پس از درگذشت 

كارگاه  مسئولیت  آتشی  منوچهر 

داشت.  عهده  به  را  كارنامه  شعر 

پس از توقیف مجلۀ كارنامه، مجلۀ 

با  را  »وازنا«  شعر  الکترونیکی 

همکاری اعضای كارگاه شعر كارنامه 

شمس  همراه  به  او  كرد.  منتشر 

لنگرودی و شهاب مقربین انتشارات 

آهنگ دیگر را در سال 1381 راه 

اندازی كرد.

بخش  در حال حاضر سردبیر  وی 

شعر فصلنامه آزما می باشد.

او تحصیل در رشته  زبان و ادبیات 

را در دانشگاه ملی )شهید  فارسی 

بهشتی( آغاز كرد اما در پی انقالب 

فرهنگی از ادامه بازماند و با آن كه 

و  ادبیات  مطالعه   سالگی  از هجده 

از  بود،  كرده  آغاز  را  شعر  سرودن 

در  محروم شد.  اشعار خود  انتشار 

اوایل دهه  هفتاد با جمعی از دوستان 

شاعر خود یک گروه شعری تشکیل 

داد. این گروه كه بعدها به نام شاعران 

در  شد،  معروف  هفتاد  دهه ی 

شکل گیری و رشد جریان شعر دهه  

هفتاد نقش قابل مالحظه ای داشت.

نخستین مجموعه شعر او )دستی به 

شیشه های مه گرفته  دنیا( در سال 

زرین  قلم  برنده   و  منتشر   1373

مجله گردون شد.

دومین مجموعه شعر او )سطرهای 

پنهانی( پس از سه سال توقف در 

وزارت ارشاد در سال 1378 منتشر 

شد. این كتاب از سوی هیئت داوران 

به  فراپویان  ادبی  مستقل  جایزه 

عنوان یکی از شش كتاب برگزیده  

شعر دهه  هفتاد معرفی شد.

اشعار زیر از اوست:

اینجا

خاورمیانه است

ما  خون  میان  از  كه  لکنته  این  و 

می گذرد

تاریخ است.

*****

می دانستم كه تو می آیی

از دوردست ها

سوار بر اسبی نقره ای

خوشبو  را  نسیم  بلندش  یال  كه 

می كند

تو آمدی

نه از دور دست ها

نه با اسب

سوار بر دوچرخه ای معمولی

از خیابانی كه هر روز از آن می گذرم.

*****

تمام این مسافرخانه

از عطر دست های تو

پر خواهد شد

دهان اگر باز كند

این چمدان!

*****

پروانه

رنگ بال هایش را از یاد برده است

پرنده

آوازش را به یاد نمی آورد

دعا كنید

سطرهای عاشقانه

از یادمان نرود

محسن جلویز
 تو از خودی 
شبیه هر ترانه ای 
 كه چشم بسته گوش می دهد مرا...

 شبیه هر سپیده دم كه بی خیال آفتاب 
 مراخنک به صبح می كشد رها...
 شبیه شب كه تا ستاره می زند

 كنار شعرهای بی كسم 
 به واژه كام می دهد عمیق...
 تو از خودی
 شبیه آینه
 شبیه من

شبیه روزهای مانده روی دست هر پسیِن 
 غم زده...
 شبیه آسمان مه گرفته بعِد جنگ
شبیه نقش بركه ای 
 نشسته در دل كویر، بعد درد...
 تو از خودی

 همان نیامدن 
 كه سال هاست میان كوچه راه می رود،
 همان نخواستن

كه بی هوا 
 درست پشت پنجره 
 نفس زنان صدا می كند مرا...

 كه از خودی...

تو  از خودی

ایل در حركت بود. مردها اكثراً سوار بودند  
و زن ها پیاده )و این رسمی از زندگی اشان 

بود. (
شاهگل قادر به حركت همراه ایل نبود. 
در  بچه  نبودند.  فرمانش  به  پاهایش 

شکمش ناآرامی می كرد. 
گفت:

- پسرم آرام باش.
بردارد.  دیگر  قدمی  چند  كه  كوشید 
در  ایل  نشست.  زمین  روی  نتوانست. 

نظراندازش بود كه دور می شد.
تاكنون  كه  دردی  داشت.  تازه  دردی 
تجربه اش نکرده بود. به ایلش می اندیشید 

و مردی كه دوستش می داشت. 
را  نوزادش  صدای  نمی شد.  باورش 
شنید.  بود  گشوده  جهان  به  چشم  كه 

خوشحالی به چشمانش اشک آفرید.
نوزاد پسر بود . آنچه او خواسته بود. 

ناف بچه را با دو تکه سنگ تیز برید.
همان موقع صدای مردش را شنید. 

- های، های شاهگل كجایی؟
شاهگل جواب داد: اینجایم، اینجا...

باز صدای مردش را شنید:
- زن، از ایل عقب نمانی...

كرد  احساس  برخاست.  جا  از  شاهگل 
سبک شده است.

شاهگل  و  بود  حركت  در  آرام  ایل 
می كوشید از ایل عقب نماند.

طفلیزادهشد..
استاد ابوالقاسم فقیری

زبان فاریس غلط های متداول در 
از دیدگاه استاد حسن عمید

مستعمره: مستعمره، به فتح میم دوم است )مستعَمره(، اغلب 
به كسر میم دوم تلفظ می كنند)مستعِمره(، كه غلط است.

غیرمنقول  اموال  و  امالک  معنی  به  مستغالت  مستغالت: 
است كه از آنها غله بردارند یا كرایه بگیرند. برخی مستقالت 

می نویسند كه غلط است.

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

كتابخانه گوتنبرگ، ص 126.

خ برگی از تاری
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                 @ neyrizan.fars

شماره 106122 )نوبت دوم(
 شركت فوالد غدیر نی ریز )سهامی خاص( در نظر دارد 
خدمات اجاره جرثقیل های مورد نیاز در تعمیرات سالیانه 
دارای  پیمانکار  به  عمومی  مناقصه  طریق  از  را  خود 
صالحیت واگذار نماید. لذا از كلیه پیمانکاران واجد شرایط 

دعوت بعمل می آید . 
- تاریخ فروش اسناد: 1400/09/13 لغایت 1400/09/18

- زمان تحویل پیشنهادات: پایان وقت اداری 1400/09/29 
می باشد. 

محل تحویل پیشنهادات :
به  نی ریز  جاده  كیلومتر50  نی ریز،  فارس،  كارخانه:   -
سیرجان كدپستی 7491617831 تلفن53854124  071 

واحد بازرگانی
- دفتر تهران: خیابان بخارست، كوچه چهاردهم غربی، 
پالک 17 كدپستی 1514819711 تلفن88754305 021 

دبیر كمیسیون معامالت 

- تضمین شركت در مناقصه : ارائه ضمانت نامه بانکی به 
مبلغ -/500.000.000)پانصد میلیون(ریال در وجه شركت 

فوالد غدیر نی ریز با اعتبار3 ماهه با قابلیت یکبار تمدید 
- محل انجام كار: مجتمع فوالد غدیر نی ریز

- نحوه دریافت اسناد مناقصه :
تمایل  صورت  در  مناقصه  در  شركت  متقاضیان 
در  را  مناقصه  اسناد  از  كامل  سری  یک  می توانند 
شبای  شماره  به  ریال   1.000.000/- مبلغ  واریز  مقابل 
فوالد  شركت  نام  به   IR320170000000220459460003
غدیر نی ریز نزد بانک ملی و ارسال تصویر فیش واریزی 
و درخواست كتبی )كه شامل نام مناقصه و نام و نام 
خانوادگی متقاضی، شماره تلفن تماس ثابت و همراه ( به 
آدرس ایمیل Buy@nghsco.ir خریداری نمایند، بدیهی 
است پس از بررسی، فایل اسناد مناقصه بر روی آدرس 

ایمیل ارسالی متقاضی، ارسال خواهد شد .

 امور بازرگانی شرکت فوالد غدیر نی ریز

آگهيمناقصهعموميفوالدغدیرنیریز
23/37125

آشپزباشی

من یک پرستارم ...
رنج می كشم تا از رنج آدم ها كم كنم. نمی خوابم، تا آدم ها 
راحت تر بخوابند، درک می كنم هرچند كه درک نمی شوم؛ و 

حواسم هست، حتی اگر هیچ كس حواسش به من نباشد...

من یک پرستارم ...
عادت كرده ام حال آدم ها را خوب كنم تا حال خودم خوب باشد. 
حال آدمها را گره زده ام به حال خودم ... مادامی كه خوب باشند، 

خوبم و برای امتداد این حال خوب، با تمام توان تالش می كنم.

من یک پرستارم ...
به خودم سخت می گیرم تا دنیا به آدم ها بیش از اینها سخت 
نگیرد. امید می بخشم، تا نهال امید این سیاره نخشکد. تیمار 
می كنم تا سالمت و بهبود، زوال نپذیرد. با تمام وجود در این 

مسیر می ایستم تا آدم های كمتری، فقدان را تجربه كنند.

من یک پرستارم ...
عادت كرده ام برای زخم ها مرهم باشم و برای دردها تسکین. 
عادت كرده ام گاهی برای نجات جانها، از جان شیرین خودم 

بگذرم. عادت كرده ام تمام آدمها را دوست داشته باشم...

من یک پرستارم ...
فرشته نیستم، قهرمان نیستم، ستاره نیستم؛ باالتر از تمام 
اینها، یک انسانم؛ انسانی متعهد به اصول واالی انسانی؛ انسانی 
كه برای بهبود حال جهان و آدمها می كوشد؛ انسانی كه تمام 

انسانها را صرف نظر از رنگ و نژاد و ملیت و مذهب، دوست دارد...

من یک پرستارم ...
و اینها را كه گفتم تقدیم می كنم به همه حافظان سالمت 

سرزمینم.

*-  دارای 26 سال سابقه پرستاری

آنچه باید درباره ضدیخ 
خودرو بدانید

بخش مکانیک خودرو هنرستان فنی و حرفه ای شهید دكتر باهنر نی ریز                           بخش دوم

دانستنیهای خودرو

ترکیب انواع ضد یخ
نباید ضدیخ با پایه آلی را با پایه معدنی 
تركیب كرد. این كار معمواًل سبب می شود 
واكنش  دلیل  به  كننده  خنک  مایع 
شیمیایی به نوعی لجن تبدیل شود. در 
نظر داشته باشید كه تركیبات ضد یخ با 
پایه آلی هنوز یک فن آوری رو به توسعه به 
حساب می آیند. تركیباتی نیز وجود دارند 
كه ادعای انطباق با ضدیخ هایی با پایه آلی 
و معدنی را به طور همزمان دارند، اما شرط 
ایمن و جانب احتیاط این است كه از همان 
فرموالسیونی كه قبل در خودروتان وجود 
داشته، استفاده كنید. بهتر است همیشه از 
همان تركیب و ضدیخی استفاده كنید كه 

خودروساز توصیه می كند.
از طرفی تا جایی كه ممکن است، سیستم 
خنک كننده را خالی كرده و سپس پر كنید. 
اگر فرموالسیون این دو نوع ضدیخ متفاوت 
باشد و درون سیستم به گردش در بیایند، 
سبب میشود تا خرده ریز و گل والی ایجاد 

شود.

اگر این اتفاق رخ داد، دوباره سیستم را خالی 
كرده و آن را با مایع خنک كننده پر كنید. 
این كار را تا زمانی تکرار كنید كه ذرات ریز 
خارج شوند. در پایان، مایع خنک كننده 
را با آنچه خودروساز توصیه كرده تعویض 
كنید. در واقع موتور خودرو طوری طراحی 
شده تا با مایع خنک كنند ه ای كه در آن 
ریخته شده كار كند. بررسی و تعویض مایع 
به  امروزی  خودرو های  در  كننده  خنک 
دلیل نیاز های گوناگون به این مایع، بسیار 
پیچیده است، بنابراین به نکاتی كه در ادامه 

مطلب می خوانید، توجه كنید.
قدرت مایع خنک کننده

همه خودرو های سبک دست كم به تركیب 
50/50 از ضدیخ و آب برای محافظت از یخ 
زدن، جوش آوردن و خوردگی نیاز دارند. 
گلیکول  اتیلن  ضدیخ  با   50/50 تركیب 
حفاظت از یخ زدن تا 37 درجه سانتیگراد 
زیر صفر و با ضد یخ پروپیلن گلیکول تا 
فراهم  را  گراد  سانتی  درجه   34 منهای 

می آورد. 
ادامه دارد

مناسبت

صبر و مقاومت در برابر شدائد، یکی از 

دستوراتی است كه در قرآن به شکل 

ویژه ای مطرح شده است. در قرآن امر به 

صبر با امر به دیگر واجبات متفاوت است. 

به طوری كه غالبًا امر به تکالیف الهی به 

صورت صیغه جمع مطرح می شود مانند 

الَة«، امر به روزه  امر به نماز »َو َأقیُموا الصَّ

یام«، امر به زكات »َو  »ُكِتَب َعَلْیُکُم الصِّ

آُتوا الزَّكاة«، امر به حج »َو لِلَِّه َعَلی النَّاِس 

ِحجُّ اْلَبْیِت َمِن اْسَتطاَع إَِلْیِه َسبیاًل«، امر 

به معروف و نهی از منکر، امر به جهاد و ... 

كه این مطلب نشان می دهد كه این اوامر 

جنبه عمومی دارند. اما در باب صبر اكثر 

تعابیری كه وجود دارد، به صیغه مفرد 

و خطاب به شخص خاتم انبیاء)ص( است. 

»َفاْصِبْر ِلُحْکِم َربَِّک«. طور/52 )و در برابر 

دستور پروردگارت شکیبایی پیشه كن( 

در نتیجه تکلیف صبر در قرآن، از نوع 

واجبات عادی و متعارف كه به عموم 

مردم تکلیف می شود، نیست. بلکه یک 

وظیفه سنگین تر و باالتر است كه با این 

همه تأكید و اصرار و تکرار به شخص 

پیامبر)ص( صورت می گیرد.

پس معلوم می شود كه صبر یک مسئله 

خاص و یک بار سنگین است و ظرفیت 

و توانایی ویژه ای می طلبد. در قرآن این 

نکته مورد توجه قرار گرفته كه حتی 

صبر  وادی  در  نیز  اولوالعزم  پیامبران 

كه  همانطور  می خورند.  بر  مشکل  به 

حضرت موسی)ع( در همراهی با خضر)ع( 

نتوانست آنگونه كه شایسته بود، صبوری 

َصْبرًا«  َمِعَي  َتْسَتطیَع  َلْن  »إِنََّک  كند. 

كهف/75 )تو هرگز ظرفیت و مقام آنکه 

با من صبر كنی نخواهی داشت(

اما آنچه كه در این آیه باید مورد توجه 

قرار گیرد دلیل بی صبری و عدم صبوری 

افراد است. خداوند در ادامه این آیه، جهل 

و ناآگاهی را به عنوان ریشه بی صبری 

معرفی می كند. »َو َكْیَف َتْصِبُر َعلی  ما 

َلْم ُتِحْط بِِه ُخْبرًا«؛ كهف/68 )ای موسی! 

چگونه می خواهی بر چیزی كه احاطه 

نداری و نمی دانی، صبر كنی.(

این آیه شریفه نشان می دهد كه ظرفیت 

انسان، به میزان آگاهی و دانش اوست. 

هر چقدر كه این آگاهی افزون شود، قهراً 

ظرفیت انسان هم افزایش پیدا می كند. 

هر چقدر كه این ظرفیت افزایش پیدا 

 كند، صبر انسان هم بیشتر می شود.

آیه  این  ذیل  در  طباطبایی  عالمه 

موسی  از  را  صبر  خداوند  می فرماید: 

نفی كرد، به دلیل نفِی سبِب قدرِت او و 

آن به خاطر عدم احاطه، علم به حقیقت 

مسئله، و تأویل آن موضوع است.

یکی از شاخصه های مهم اخالقی حضرت 

زینب)س( نیز همین صبورِی منحصر به 

ایشان است. حضرت زینب)س( در  فرد 

طول زندگی خود، چه در حوادث مربوط 

به شهادت مادر بزرگوارش كه در دوران 

كودكی با آن مواجه شد و چه در شهادت 

امام  برادرش  و  امیرالمؤمنین  پدرش 

رفتاری  السالم  علیهما  مجتبی  حسن 

این  اما  داد.  بروز  از خود  با صبر  توأم 

صبوری در حادثه عاشورا و اتفاقات پس 

از آن به اوج خود می رسد.

كه  آنچه  به  توانست  او  تاریخ  گواه  به 

قرآن امر كرده بود »اْصِبُروا َو صابُِروا« ، 

ْبِر« عمل  »َو َتواَصْوا بِاْلَحقِّ َو َتواَصْوا بِالصَّ

او توانست چنین نقشی داشته  نماید. 

باشد و خودش در آرامش كامل باشد. 

او در مقابل شخص خلیفه كه سرمست 

از پیروزی است، شروع به سخن گفتن 

می كند كه »فوالله التمحو ذكرنا«  به 

را محو  ما  یاد  نمی توانی  خدا سوگند! 

كنی و این اثر تمام شدنی نیست.

كه همه  را می گوید  این سخن  كسی 

عزیزانش را از دست داده و در اسارت به 

گونه ای است كه گویا همه چیز تمام شده 

و می تواند  زینب)س( می بیند  اما  است. 

ببیند، و چون می تواند ببیند، می تواند 

شاید  نیز  روزگاران  این  در  كند.  صبر 

گمشده جامعه همین صبوری همراه با 

آگاهی است. باید با علم و آگاهی قدم در 

مسیر صبر گذاشت و از خداوند مسئلت 

كنیم كه »َربَّنا َأْفِرْغ َعَلْینا َصْبراً َو َثبِّْت 

اْلکاِفریَن«  اْلَقْوِم  َعَلی  اْنُصْرنا  َو  َأْقداَمنا 

بقره/250 )گفتند: پروردگارا، به ما صبر 

و استواری بخش و ما را ثابت قدم دار و بر 

شکست كافران یاری فرما.(.

پایان  وعده  خداوند  می دانیم  كه  چرا 

ْبُح  تاریکی ها را داده است. »َأَلْیَس الصُّ

نزدیک  صبح  )آیا   81  / هود  بَِقِریٍب« 

نیست؟ 

زادروز بانوی صبر فرخنده باد

أَلَْیَس الُصْبُح بَِقِریٍب؟!
حجت االسالم دكتر حسین سروش/ امام جماعت حسینیه ثاراله

به بهانه زادروز فرخنده حضرت زینب)س(و 
روز پرستار )19 آذر(

منیکپرستارم
رنج می کشم، 

نمی خوابم، 
درک می کنم، 

حواسم هست
صغری نظری پرستار بخش جراحی 

بیمارستان شهدا)*(

بچه ها سالم
به کوشش سمیه نظری 

املت های  از  یکی  مرغ  و  اسفناج  املت 
در  معمواًل  كه  است  بین المللی  خاص 

رستوران ها سرو می شود. 
مواد الزم برای 4 نفر:

تخم مرغ: 4 عدد
بی بی اسفناج: 400 گرم

گوشت مرغ: 400 گرم
نمک و فلفل سیاه: به مقدار الزم
زردچوبه و روغن: به مقدار كافی

طرز تهیه:
گوشت مرغ را به همراه 2 لیوان آب داخل 
قابلمه می ریزیم. مقداری نمک و زردچوبه 
اضافه می كنیم و آن را روی حرارت قرار 

می دهیم تا مرغ بپزد. پس از اینکه مرغ 
كاماًل پخت، آن را به صورت نگینی یا ریش 
ریش خرد می كنیم.  در ادامه اسفناج را به 
صورت متوسط خرد می كنیم و درون یک 
تابه مناسب می ریزیم. توصیه می شود از 
اسفناج ریز یا بی بی اسفناج استفاده شود. 

اجازه  و  داده  قرار  حرارت  روی  را  تابه 
می دهیم اسفناج آب بیندازد. اسفناج را 
به آرامی تفت می دهیم تا آب درون تابه به 
طور كامل كشیده شود، سپس چند قاشق 

روغن به تابه اضافه می كنیم.
حاال اسفناج را به خوبی تفت می دهیم تا 
سرخ شود. سپس تکه های گوشت مرغ را 

به تابه اضافه كرده و به همراه اسفناج تفت 
می دهیم تا یکدست شوند. 

تخم مرغ ها را درون یک كاسه جداگانه 
می شکنیم.

مقداری نمک، فلفل سیاه و زردچوبه به 
تخم مرغ ها اضافه و با هم تركیب می كنیم 
تا بافتشان یکدست شود. سپس تخم مرغ 
را به تابه اضافه كرده و اجازه می دهیم 

خودش را بگیرد.
به سلیقه خود می توانیم تخم مرغ  حاال 
را مخلوط كنیم یا اجازه دهیم به صورت 

یکدست پخته شود.
نوش جان

املت اسفناج و مرغ

موشی مهار شتری را به شوخی به 
دندان گرفت و به راه افتاد. شتر هم 
به شوخی به دنبال موش روان شد 
و با خود گفت: بگذار تا این حیوانک 
لحظه ای خوش باشد. موش مهار 
را می كشید و شتر می آمد. موش 
من  گفت:  خود  با  و  شد  مغرور 
پهلواِن بزرگی هستم و شتر با این 
عظمت را می كشم. رفتند تا به كنار 
رودخانه ای رسیدند پر آب كه شیر 
و گرگ از آن نمی توانستند عبور 

كنند. موش بر جای خشک شد.
چرا  ایستادی؟  چرا  گفت:  شتر 
حیرانی؟ مردانه پا در آب بگذار و 

برو؛ تو پیشوای من هستی برو.
موش گفت: آب زیاد و خطرناک 

است. می ترسم غرق شوم.
شتر گفت: بگذار ببینم اندازه آب 
و  رفت  كنار  موش  است؟  چقدر 

شتر پایش را در آب گذاشت. آب 
به  شتر  بود.  شتر  زانوی  تا  فقط 
موش گفت: ای موش ناداِن كور! 
چرا می ترسی؟ آب تا زانو بیشتر 

نیست.
موش گفت: آب برای تو مور است و 
برای من مثل اژدها. از زانو تا به زانو 
فرق ها بسیار است. آب اگر تا زانوی 
توست، صدها متر باالتر از سِر من 
است. شتر گفت: دیگر بی ادبی و 
گستاخی نکن. با دوستان هم قّد 
خودت شوخی كن. موش با شتر 
گفت:  موش  نیست.  سخن  هم 
دیگر چنین كاری نمی كنم، توبه 
كردم. تو به خاطر خدا مرا یاری 
كن و از آب عبور ده. شتر مهربانی 
من  كوهان  بر  بیا  گفت:  و  كرد 
بنشین تا هزار موش مثل تو را به 

راحتی از آب عبور دهم.

داستان های مثنوی معنوی موالنا
موش مغرور و شتر مهربان

كاش من یک بچه آهو می شدم
می دویدم روز و شب در دشت ها

توی كوه و دشت و صحرا روز و شب
می دویدم تا كه می دیدم تو را 

كاش روزی می نشستی پیش من 
می كشیدی دست خود را بر سرم

شاد می كردی مرا با خنده ات
دوست بودی با من و با خواهرم

چونکه روزی مادرم می گفت تو 
دوست با یک بچه آهو بوده ای

خوش به حال بچه آهویی كه تو 
توی صحرا ضامن او بوده ای

پس بیا من بچه آهو می شوم 
بچه آهویی كه تنها مانده است

بچه آهویی كه تنها وغریب
در میان دشت و صحرا مانده است

روز و شب در انتظارم پس بیا
دوست شو با من مرا هم ناز كن

بند غم را از دو پای كوچکم
با دو دست مهربانت باز كن

اکش من یک بچه آهو یم شدم
افسانه شعبان نژاد

اوج خوشبخیت در مهاهنگی با                اکئنات است
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ویژه  طنز نی ریزان فارس

سال ششم / شماره:  282
قیمت: 2 قرون

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

ماجراهای من و بی بی
 اصن قابلمه رِ بویه بوسوئونی!

بی بی همانطور كه با سیم ظرفشویی 
به جان قابلمه افتاده بود گفت:

مرده شوُرته بزنن گالب، خدا اَ سُرت 
نگذره كه مِن پیرزن نخوام ویَسم سر 

پیری ظرف بوشورم...
و  كردم  خاموش  را  برقی  جارو 

نفس زنان گفتم:
بابا، چی میگی بی بی جون؟  - ای 
یادمه خودتون  من  كه  اونجایی  تا 
گفتین  و  كردین  كار  تقسیم 
گردگیری و غذادرست كردن و لباس 
شستن و جاروكردن و خرید كردن 
با من، ظرف شستن با شما! یادتون 

نیس؟
تو  ِشَکری خوردم،  َیی  من  حاال   -
نبویه بیگی بی بی نیخوا؟ نبویه بیِیی 

ایناِر اَ دس من ُبسونی؟
- بی بی جون این كه ناراحتی نداره، 
كارا  بدین،  اجازه  شما  اصاًل  باشه، 
بشقابم  دوتا  این  میام  شه،  تموم 

می شورم...
- ُخبه ُخبه، َیی طوری میگه دو تا 
هیچ  من  ُشَسن  انگا ظرف  بشقاب 
َیی  نیبینی  كوری؟  نیس!  كاری 

ساعته درم قابلمو ِر میُسوئونم؟
- بی بی من بیجا كنم. میگم بذارین 

میام خودم می شورم دیگه.
- اصاًل من بری چه درم با تو بحث 
ِر  تو  منت  بیام  چه  بری  می كنم؟ 
بکشم گالبی؟ هی امروز، هی امروز 
میرم َیی ماشین ظرفشوری میُسنم 
میام می َذرم گوِشی آشپزخونه، هم 
سنگه هم رنگ... هم با خوُدش كار 

می كنم هم چش بقیه درمیا!
ظرفشویی  ماشین  بی بی  وا!   -
اینا خرجای  واال  می خواین چکار؟ 
بیخوده، میگم اگه سختتونه خودم 

می شورم، گفتم كه...
آرزوش  كه  نسونم  نکرده،  الزم   -
تو دلوم بونه! اَ پوالم استفاده نکنم 
بذرم بری كی؟بری یکی مث ننت 
َیی  و زن عاموات كه صب بخورن 

خدابیامرزیَمم نگن؟
- بی بی جون اینا چه حرفیه؟ من 

فقط میگم...
- تو اصن نیخوا حرف بزنی... اصن 
نیخوا نظر بیدی... هی بعدظهر میری 
خوبی  ظرفشور  ماشین  َیی  بازار 
میُسنی میِیی. اَ مش كاظمم میگم بیا 

با ماشیُنش بارَُش كنه بیا....
*****

ظرف ها را كه جمع كردم بردم توی 
آشپزخانه، بی بی بادی توی خودش 

انداخت و گفت:
ظرفاِر بذا رو كابینت تا بذرموشون تو 

ماشین...

ظرفها را گذاشتم روی كابینت و رو 
به بی بی گفتم:

- بفرما بی بی، فقط... 
- فقط چی چی؟

ماشینای  این  بی بی  فقط   -
ظرفشویی مایع مخصوص خودشونو 

دارنا...
دیه  مخصوص  مایع  وووی،   -
چی چیه؟ من هو قوطی ریکائو ِر درم 
به زور میسونم، ینی دَیم بویه برم 

پول بدم؟
- بله دیگه بی بی جون، درضمن...

- دیه چی چی میگی؟
بذارین  ظرفارو  اینکه  از  قبل   -
ظرفارو  آشغال  باید  ماشین،  تو 
بشقابا،  سرجای  بشقابا  بگیرین، 
قاشقا و ظرفای شیشه ای ام سر جای 

خودشون...
- واویال، دختر میه من كمر درم كه 
باخام ای كارا ِر بکنم؟ ای دیه چه 

مسقره بازیه؟
بی بی  دیگه  همینه  ظرفشویی   -

جون...
بی بی چیزی نگفت و با غرغر ظرفها 

را تمیز كرد و درون ماشین چید...
*****

ماشین كه از حركت ایستاد بی بی دِر 
آن را باز كرد...

- گالب...
- جانم بی بی...

- اینا بری چه ایطورن؟
- چطورن بی بی؟ خوبه كه...

نیگا  نیگا   دختر؟  خوبه  كجاش   -
زدی  اووی  َیی  انگا  بکن...  قابلما 
َتشو وُلش كردی... نه برقی  میزنن 
بویه  ِر  قابلمه  اصن  سفیدن،  نه 

بوسوئونی!
- چی بگم واال بی بی؟

- چی چی بگم و مرض... ای همه پول 
دادم بری ای ظرفشوییو حاال هی؟

- چی بگم واال بی بی؟ من كه...
نزن...  حرف  گالب...  نزن  حرف   -
میگم چیطوره اَ ننت بگم ای ِر ورَدره 

بری جهیزیه تو!
ظرفشویی  ماشین  من  ولی   -

نمیخوام بی بی...
- تو بیخود می كنی نیِخی... مردم 

چی چی میگن؟!!
گالبتون

مکانهای
ناَشناختهنَیریز

َنی ریز  ُولسوالی  این  در  جاهایی  َیک 
َموجود است كه بی نظر من بیسیاری از 

مردمان از آن خبر ندارند.
خاَنه  َیک  در  كه  روز  َیک 
پسر  َمی كردم،  چاه  كنَده كاری 
اربابم بی من گفَته كرد: »نجیب! 
من از تو خوشم آمده؛ َمی خواهم 
امشب تو را بی َیک جایی بیرون شهر برَده كونم كه روحت 

هم خبر ندارد.«
آب دهانم را قورت َبدادم و َترسان گفَته كردم: »َمی خواهی 

مرا بی كجا روان كونی؟«
گفَته كرد: »نترس؛ جاَی بدی نیست. حال َمی كونی...«

پیش خودم گفَته كردم: »از بَچه های امروزی كه چیزی بعید 
نیست. اما اگر هم نروم، ترسم از آن است كه زشت باشد...«

برای همین بی زوَلیخا َبگفتم امشب َاضافه كاری َمی كونم تا 
چاه ارباب را بی َیک جایی َبرسانم.

سعید شب با موِتر بی دنبالم آمد و مرا بی بیرون ُولسوالی روان 
كرد. َیک چند دقیقه ای كه از سر جاده َنی ریز دور َبشدیم، 
بی َیک باغی َرسیدیم كه درش باز بود. َیک جاده خاكی را 
باید از وسطش َمی رفتیم تا بی َیک خاَنه بزرگ میاَن آن 
َمی رسیدیم. تعداد زیادی موِتر هم در َمیدان َجلوی خاَنه 

پارک بود.
داشتم َدور و برم را َنظاره َمی كردم كه سعید َبگفت: »َچرا 

موعطلی؟ بیا داخل شویم.«
یا الله َبگفتم و داخل خاَنه شدم. اما همین كه داخل شدم، 
نزدیک بود برگردم. چشمیتان روزی بد را َنظاره نکوند؛ َیک 
مه و دود غلیظ در سالون بزرگ این خاَنه بود كه َچشم، َچشم 
را َنمی دید. كمی دودها را با دستانم َكنار زدم و َنظاره كردم 
تعداد زیادی تخت است كه روی هر كدام چند تا جیوان هم 
تیپهای سعید لم داده اند و از َیک َقلیان موشترک استیفاده 

َمی كونند.
روی بعضی تختهای دیگر هم بساط تخَته نرد بی راه بود. 

َكرونا هم اینجا معنایی نداشت.
َیک بخاری بزرگ زغالی َكنار دِر ورودی قرار داشت كه 
كارش َتولید زغال بود و ماشاءا... این قدر موشتری داشت كه 

جیوابگوی َقلیانها نبود.
چند تا قفس پرنده هم وسط سالون آویزان بود و بیچاَره ها در 

این هواَی آلوده َمی خواندند یا شاید هم ناَله َمی كردند.
هاج و واج وانَده بودم كه سعید بی پشت كمرم زد و گفَته كرد: 
»حال كردی؟ فکرش را هم َنمی كردی تو را بی چنین جاَی 

باحالی بیاورم. حاال َبگو َببینم؛ نعنا َمی زنی یا دوسیب؟«
من فکر َبکردم دمنوش و میوه را َمی گوید؛ َبگفتم: »دو تا 

سیب.«
گفَته كرد: »برو روَی آن تخت خالی نشسَته كون تا بیایم.«

َنظاره كردم َبرفت و َیک َقلیان از دَكه گوَشه سالون بگرفت و 
بعد هم بی كوره زغال رفت  ...

اولین ُپک َقلیان را كه َبزدم، سرفه امانم را برید؛ بی سمت در 
روان شدم و در را كه باز َبکردم، انگار دنیایی دیگر بود؛ َیک 

نجیبنفس عمیق َبکشیدم...

ماجراهای تبعه موجاز

کارتون هفته

طفلی به نام شادی / دیری است گم شده است / با چشم های روشن براق / با 
گیسویی بلند به باالی آرزو / هركس از او نشانی دارد/ ما را كند خبر / این هم نشان 

ما:/ یک سو خلیج فارس / سوی دگر خزر/ محمدرضا شفیعی كدكنی
كارتون روزنامه همدلی / احسان گنجی / با اندكی تغییر

 به كوشش فاطمه زردشتی نی ریزی

كار  و  با شاه سر  كه  همه كسانی 
وضع  این  با  بودند  ناچار  داشتند 
بسازند و در برابر شاه چنان رفتار 
كنند و چیزهایی را بر زبان بیاورند 
كه برای او خوشایند باشد. بسیاری 
دوگانگی  دچار  شرایط  این  در 
یکی  بودند؛  شده  شخصیت 
آنچه به راستی بودند و در ته دل 
چه  آن  دیگری  و  می اندیشیدند 
می بایست وانمود كنند كه هستند. 

آورده  خود  یادداشتهای  در  َعَلم 
است كه ملک حسین پس از چند 
روز اقامت در ایران، آهنگ سفر به 
لندن داشت و در فرودگاه مهرآباد 
نخست وزیر، رئیس ستاد و رئیس 
سازمان امنیت اردن نیز كه از عمان 
او  به  بودند  كرده  پرواز  تهران  به 
پیوستند. »من بسیار خوشم آمد كه 
ملک صورت تمام عمله و اكره خود 
را از نخست وزیر تا پایین بوسید، با 
آن كه آنان دست او را نبوسیدند...« 

)یادداشت 19 تیر 1352(.
ولی شاه بیش از پیش می پنداشت 
و  پاكدالنه  او  اطرافیان  رفتار  كه 
نشان باور راستین آنان است. یک 
اعالم می دارد  بار شاه در نشستی 
از   ٪30 باید  صنایع  صاحبان  كه 
سهام شركتهای خود را به كارگران 
واگذارند. پس از پایان جلسه از َعَلم 
می پرسد آیا به نظر او همه صاحبان 
خواهند  را  توصیه  این  صنایع 
تردید  كردم  »...عرض  پذیرفت؟ 
ندارم، زیرا مردم حس می كنند كه 
نیات شما در راه رفاه آنهاست. همان 

مالکینی كه خیال می كردند چون 
امالک آنها را گرفتید دنیا خراب شد، 
حاال می فهمند كه اگر اعلیحضرت 
این كار را نکرده بودند حاال نه از تاک 
نشان بود و نه از تاک نشان. باری یک 
صحبت  و  بودم  شرفیاب  ساعتی 
چیز  فرمودند:  بود.  مقوله  این  از 
عجیبی است كه وزرا هم می گویند 
آنچه می گویی ما فوراً به آن عقید 
قلبی پیدا می كنیم. من دیگر آنجا 
حرامزادگی و بدجنسی نکردم كه 
پته آنان را به روی آب بیندازم...« 

)یادداشت 25 اردیبهشت 1351(. 
چندی بعد َعلم مهمانی شب پیش 
ستاد  رئیس  دیدار  مناسبت  به 
ارتش اسرائیل را گزارش می دهد؛ 
»عرض كردم: دیشب كه با رئیس 
از  صحبت  اسرائیل  ارتش  ستاد 
ارتشبد  بود،  كشور  پیشرفتهای 
ازهاری رئیس ستاد ارتش ایران كه 
سر میز من بود گاف عجیبی كرد و 
گفت: ما اگر كاری می كنیم علتش 
آن است كه بی نهایت از شاهنشاه 
موقع  سر  كارها  اگر  و  می ترسیم 
مؤاخذه  شدیداً  نشود،  انجام 
این  كجای  فرمودند:  می شویم. 
كردم:  عرض  است؟  گاف  حرف 
حس  روی  از  را  كارها  باید  آخر 
از  نه  بکنند،  و عالقه  وطن پرستی 
ترس، فرمودند: خیر! هیچ هم گاف 
تکلیف  هم  تو  یعنی  است،  نکرده 
فضولیها  این  از  و  بدان  را  خود 
مرداد   26 )یادداشت  نکن....« 

.)1351

شاه آرزو داشت همگان او را مردی 
ایران  تاریخ  سراسر  در  بی مانند 
به  نسبت  كه  این  عجیب  بدانند. 
پدرش -كه بی گمان مردی استثنائی 
غریبی  حساسیت   - بود  سازنده  و 
داشت و در هر فرصتی به گونه ای 
او  خود  كارنامه  كه  می شد  یادآور 
درخشانتر از پدرش است. یک بار كه 
سخن از پادشاهان گذشته به میان 
می آید، شاه می گوید: » پادشاهان ما 
بیچاره ها تمام عمر خود را به جنگ 
عمران  وقت  و  گذراندند  ستیز  و 
من،  پدر  حتی  نداشتند.  آبادی  و 
بیچاره فرصتی برای كار مثبت پیدا 
نکرد. گرچه ارتش ایران را ساخت، 
گرچه راه آهن ساخت، گرچه ایران 
گرچه  داد،  نجات  پراكندگی  از  را 
بانک ملی را بنیان نهاد، گرچه راه ها 
را ساخت و رفع حجاب كرد و غیره 
و غیره؛ ولی نه فرصت پیدا كرد و نه 
وسایل و پول داشت كه بتواند كار ما 
را بکند.« )یادداشت 31 اردیبهشت 

.)1352
َعَلم به كتابی كه  هنگامی نیز كه 
علی دشتی درباره رضاشاه در دست 
نوشتن داشت، اشاره كرده و یادآور 
درباره  نیز  نکته هایی  كه  می شود 
شاه در آن نگاشته شده است، شاه 
می گوید: »... آخر این كتاب مربوط 
به پدر من است. چه طور ممکن است 
نسبت به من هم در آن جا مطلبی 
بنویسد؟....« و َعلم با طنز همیشگی 
خود می افزاید: »مسلم شاهنشاه به 
حق خیال می كنند كه از پدرشان 

بزرگتر هستند و نباید تحت الشعاع 
پدر قرار گیرند.« )یادداشت 8 بهمن 

.)1354
از زندگان نیز هیچ كس نباید بیش 
از حد متعارف اظهار وجودی بکند 
و محبوبیتی به دست آورد. هنگامی 
یا دولتیهای دیگر  كه نخست وزیر 
در نشستی حضور می یافتند یا به 
شهرستانها سفری می كردند، ابراز 
احساسات مردم از راه فریاد »زنده 
باد شاه« به گوش می رسید، در حالی 
كه شاه در میان آنان نبود. اگر هم 
تازه واردی ناآشنا مقامهای حاضر 
باد« خود  را مخاطب شعار »زنده 
می كرد، آن بیچاره ها و اطرافیانشان 
یادآور  را  او  خطای  بی درنگ 
به  نزدیک  بسیار  می شدند. كسان 
شاه، هشیار بودند كه در این زمینه 
خود را دچار دردسر نکنند. یکی از 
دوستان َعلم به او می گوید كه در 
برنامه فارسی بی بی سی از خانواده 
َعلم به خوبی یاد شده است. َعلم 
با  كه  می شود  ناراحت  سخت 
سوءظن فوق العاده شاه چه بگویم و 
چه جور تعبیر كنم؟« )یادداشت 14 

آبان 1352(. 
سرانجام تصمیم می گیرد موضوع را 
فوری به شاه گزارش كند تا دیگران 

برای او مایه نیایند. 
ادامه دارد

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

كتاب سرا، صص 107 تا 109

سالهای واپسین حکومت شاهنشاهی
شاهآرزوداشتاورامردیبیماننددرتاریخایرانبدانند

بخش بیست و یکم

از یادمان نرودسطرهای عاشقانهدعا کنید
حافظ موسوی

زاده  15 اسفند 1333 خورشیدی 

رودبار گیالن، شاعر معاصر ایرانی و 

از اعضای كانون نویسندگان ایران.

تحریریه  هیئت  دبیر  مدتی  وی 

مجله كارنامه بود. پس از درگذشت 

كارگاه  مسئولیت  آتشی  منوچهر 

داشت.  عهده  به  را  كارنامه  شعر 

پس از توقیف مجلۀ كارنامه، مجلۀ 

با  را  »وازنا«  شعر  الکترونیکی 

همکاری اعضای كارگاه شعر كارنامه 

شمس  همراه  به  او  كرد.  منتشر 

لنگرودی و شهاب مقربین انتشارات 

آهنگ دیگر را در سال 1381 راه 

اندازی كرد.

بخش  در حال حاضر سردبیر  وی 

شعر فصلنامه آزما می باشد.

او تحصیل در رشته  زبان و ادبیات 

را در دانشگاه ملی )شهید  فارسی 

بهشتی( آغاز كرد اما در پی انقالب 

فرهنگی از ادامه بازماند و با آن كه 

و  ادبیات  مطالعه   سالگی  از هجده 

از  بود،  كرده  آغاز  را  شعر  سرودن 

در  محروم شد.  اشعار خود  انتشار 

اوایل دهه  هفتاد با جمعی از دوستان 

شاعر خود یک گروه شعری تشکیل 

داد. این گروه كه بعدها به نام شاعران 

در  شد،  معروف  هفتاد  دهه ی 

شکل گیری و رشد جریان شعر دهه  

هفتاد نقش قابل مالحظه ای داشت.

نخستین مجموعه شعر او )دستی به 

شیشه های مه گرفته  دنیا( در سال 

زرین  قلم  برنده   و  منتشر   1373

مجله گردون شد.

دومین مجموعه شعر او )سطرهای 

پنهانی( پس از سه سال توقف در 

وزارت ارشاد در سال 1378 منتشر 

شد. این كتاب از سوی هیئت داوران 

به  فراپویان  ادبی  مستقل  جایزه 

عنوان یکی از شش كتاب برگزیده  

شعر دهه  هفتاد معرفی شد.

اشعار زیر از اوست:

اینجا

خاورمیانه است

ما  خون  میان  از  كه  لکنته  این  و 

می گذرد

تاریخ است.

*****

می دانستم كه تو می آیی

از دوردست ها

سوار بر اسبی نقره ای

خوشبو  را  نسیم  بلندش  یال  كه 

می كند

تو آمدی

نه از دور دست ها

نه با اسب

سوار بر دوچرخه ای معمولی

از خیابانی كه هر روز از آن می گذرم.

*****

تمام این مسافرخانه

از عطر دست های تو

پر خواهد شد

دهان اگر باز كند

این چمدان!

*****

پروانه

رنگ بال هایش را از یاد برده است

پرنده

آوازش را به یاد نمی آورد

دعا كنید

سطرهای عاشقانه

از یادمان نرود

محسن جلویز
 تو از خودی 
شبیه هر ترانه ای 
 كه چشم بسته گوش می دهد مرا...

 شبیه هر سپیده دم كه بی خیال آفتاب 
 مراخنک به صبح می كشد رها...
 شبیه شب كه تا ستاره می زند

 كنار شعرهای بی كسم 
 به واژه كام می دهد عمیق...
 تو از خودی
 شبیه آینه
 شبیه من
شبیه روزهای مانده روی دست هر پسیِن 
 غم زده...
 شبیه آسمان مه گرفته بعِد جنگ
شبیه نقش بركه ای 
 نشسته در دل كویر، بعد درد...
 تو از خودی
 همان نیامدن 
 كه سال هاست میان كوچه راه می رود،
 همان نخواستن

كه بی هوا 
 درست پشت پنجره 
 نفس زنان صدا می كند مرا...

 كه از خودی...

تو  از خودی

ایل در حركت بود. مردها اكثراً سوار بودند  
و زن ها پیاده )و این رسمی از زندگی اشان 

بود. (
شاهگل قادر به حركت همراه ایل نبود. 
در  بچه  نبودند.  فرمانش  به  پاهایش 

شکمش ناآرامی می كرد. 
گفت:

- پسرم آرام باش.
بردارد.  دیگر  قدمی  چند  كه  كوشید 
در  ایل  نشست.  زمین  روی  نتوانست. 

نظراندازش بود كه دور می شد.
تاكنون  كه  دردی  داشت.  تازه  دردی 
تجربه اش نکرده بود. به ایلش می اندیشید 

و مردی كه دوستش می داشت. 
را  نوزادش  صدای  نمی شد.  باورش 
شنید.  بود  گشوده  جهان  به  چشم  كه 

خوشحالی به چشمانش اشک آفرید.
نوزاد پسر بود . آنچه او خواسته بود. 

ناف بچه را با دو تکه سنگ تیز برید.
همان موقع صدای مردش را شنید. 

- های، های شاهگل كجایی؟
شاهگل جواب داد: اینجایم، اینجا...

باز صدای مردش را شنید:
- زن، از ایل عقب نمانی...

كرد  احساس  برخاست.  جا  از  شاهگل 
سبک شده است.

شاهگل  و  بود  حركت  در  آرام  ایل 
می كوشید از ایل عقب نماند.

طفلیزادهشد..
استاد ابوالقاسم فقیری

زبان فاریس غلط های متداول در 
از دیدگاه استاد حسن عمید

مستعمره: مستعمره، به فتح میم دوم است )مستعَمره(، اغلب 
به كسر میم دوم تلفظ می كنند)مستعِمره(، كه غلط است.

غیرمنقول  اموال  و  امالک  معنی  به  مستغالت  مستغالت: 
است كه از آنها غله بردارند یا كرایه بگیرند. برخی مستقالت 

می نویسند كه غلط است.

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

كتابخانه گوتنبرگ، ص 126.

خ برگی از تاری
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شهرداری نی ریز در نظر دارد اجاره غرفه دفاتر مسافربری واقع در 

پایانه مسافربری امام رضا از طریق مزایده عمومی با مشخصات 

مندرج در اسناد از طریق مزایده برای مدت دو سال به شرکت های 

مسافربری واجد صالحیت واگذار نماید. لذا از کلیه متقاضیان 

دعوت به عمل می آید جهت دریافت اسناد مزایده و اطالعات 

تکمیلی به شهرداری مراجعه نمایند یا با شماره تلفن چهار 

رقمی 0715320 داخلی 307 تماس حاصل فرمائید و یا به سامانه 

http://shafafiat.neyriz.ir شفافیت شهرداری نی ریز به آدرس

 مراجعه نمایند. متقاضیان می بایست کلیه اسناد را تا پایان 

وقت اداری مورخ 1400/09/24 در پاکت الک و مهر به آدرس 

واحد  نی ریز  شهرداری  طالقانی  آیت ا...  خیابان  نی ریز  فارس، 

مزایده  کمیسیون  جلسه  نمایند.  تحویل  محرمانه  دبیرخانه 

در ساعت 9 صبح مورخ 1400/09/25 در شهرداری برگزار خواهد 

شد. کلیه هزینه های نشر آگهی به عهده برنده مزایده می باشد. 

مزایده خواهد  برنده  عهده  به  قانونی  کلیه کسورات  پرداخت 

بود. 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 می باشد. سایر جزئیات 

وشرایط در اسناد مزایده درج گردیده است 

 امورمالیشهردارینیریز

آگهی مزایده عمومی اجاره غرفه دفاتر مسافربری 
37254/د4

شماره: 1/ م الف شناسه آگهی :1227401

یک قطعه زمین مسکونی سند دار، کوچه 10متری آسفالت 
شده، دارای آب، برق و گازجنب پارک معلم  به فروش 

می رسد.
09173173797

فروشزمین

2/37113

نوبت اول: 1400/09/07 )افسانه - نی ریزان فارس(

نوبت دوم: 1400/09/14 )افسانه - نی ریزان فارس(

نظر به اینکه شهرداری نی ریز قصد دارد باستناد 
ماده 13 آئین نامه مالی شهرداری ها و در راستای 
و مجوز شماره 274  بودجه سال 1400  اجرای 
نی ریز  اسالمی شهر  مورخ 1400/01/17 شورای 
و به استناد تبصره 2 ماده 10 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 عمرانی 
و نیازمندیهای عمومی شهر هزینه نماید، لذا 
از کلیه متقاضیان دعوت بعمل می آید با در نظر 
گرفتن اسناد و شرایط ذیل پیشنهادات خود را 
حداکثر تا تاریخ 1400/09/24 در پاکت سربسته 
و الک مهر شده به دبیرخانه ی محرمانه شهرداری 
اخذ  و رسید  تحویل  واقع در خیابان طالقانی 
نمایند. ضمنًا جهت اطالع بیشتر با شماره تلفن 
5320 داخلی 306 و 307 یا به سامانه شفافیت 
 Shafafiat.neyriz.irآدرس به  نی ریز  شهرداری 

مراجعه فرمایید.
شرایط :

1- کلیه شرکت کنندگان در مزایده می بایست 
مبلغ سپرده شرکت در مزایده را نقداً به حساب 
بانک  نزد  شهرداری  سپرده   0105692262004

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.
قبول پیشنهادها مختار  یا  3-شهرداری در رد 

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

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

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

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

هیچ گونه مسئولیتی ندارد.
8- در صورتی که در اندازه زمین ها تغییراتی ایجاد 
گردد براساس قیمت برنده مزایده محاسبه و اخذ 

می گردد.
9- کلیه هزینه های نقل و انتقال و درج آگهی و 

کارشناسی بعهده برنده می باشد.
10- مزایده مشمول قانون منع مداخله کارکنان 

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

می باشد.
معامالت رأس ساعت 9  عالی  12- کمیسیون 
صبح پنجشنبه مورخ 1400/09/25 برگزار می گردد 
پیشنهاد  برای  و شرکت در جلسه کمیسیون 
دهندگان آزاد می باشد و هیچگونه دعوت دیگری 

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

به نفع شـهرداری ضبط می گردد.
جهت  می بایست  کنندگان  شرکت   -14
به  ریال   500/000 مبلغ  مزایده  اسناد  خرید 

شعبه  ملی  بانک  نزد  حساب0110317436000 
را جهت  مربوطه  فیش  و  واریز  نی ریزی  احمد 
امور مالی  به  تحویل و خرید اسناد مهر شده 

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

کنندگان در مزایده به شرح زیر است. 
1-15 پاکت تضمین: اصل فیش واریزی سپرده 
شرکت در مزایده و به همراه اسناد و مدارک مزایده و 
نقشه تفکیکی ملک مورد نظر که به صورت هاشور 
و رنگی به امضاء و اثر انگشت شرکت کننده رسیده 

باشد. در پاکت )الف( 
2-15 : 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.
درج هرگونه عبارت به غیر از نام و نام خانوادگی و 
شماره تماس شرکت کننده بر روی پاکت )ج( 
موجب ابطال و رد درخواست شرکت کننده خواهد 

شد.

امور مالی شهرداری نی ریز

آگهی مزایده امالک شهرداری نی ریز 
18/37254د

شماره: 1/ م الف شناسه آگهی :1229956

برابر رأی شماره 139360311023002023 مورخه 1393/11/09 هیأت اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زرین  دشت تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم 
زهره نامدار فرزند کریم به شماره شناسنامه 10118 صادره از زرین دشت در ششدانگ 
یک باب مغازه به مساحت 37.75 متر مربع پالک 6 فرعی از 7290 اصلی مفروز و مجزی 
شده از پالک 7290 اصلی قطعه 8 واقع در حاجی آباد بخش 12 فارس شهرستان زرین 
دشت خریداری از مالک رسمی آقای محمد صادق پکرزاده 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:1400/08/30 
 تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/09/14

خلیلمرادخواه-رئیسثبتاسنادوامالکزریندشت

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

- مورخ 1400/08/20
273

ش 1

36985

دعوت به همکاری
نیازمند همکار خانم مجرب 
با فن بیان باال جهت کار در 

 پوشاک مانلی
09372956113
09022956113 

1/37114

فروش دوباب 

مغازه تجاری 
بلوار ولی عصر

 47مترمربع و 21متر مربع  
قیمت کارشناسی09309977212 

1/37115

آگهیفقدانمدرکتحصیلی
مدرک فارغ التحصیلی  سعید زردشت فرزند حجت ا... به شماره شناسنامه  

2550107594 صادره از نی ریز در مقطع کاردانی رشته الکترونیک صادره 
از واحد دانشگاهی نی ریز با شماره 2983815 مفقود گردیده است و فاقد 

اعتبار می باشد. از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد 
اسالمی نی ریز به نشانی:

کیلومتر 5  جاده نی ریز- استهبان ارسال نماید.

فروشباغانجیر
یک قطعه باغ انجیر با 2000 متر مربع  زمین منبع آب و 
لوله کشی در دامنه کوه بیدبخون به  فروش می رسد.

09173173797

2/37122

 D:افقی
حرف   -2 زر  کیسه   - فرانسوی  بانوی   -1

فاصله رسان - پارچه دریایی! - ساز تیره - سفید 

زهر  به  آغشته   - تاجر   - آشامیدن   -3 ترکی 

خالفای  از  خلیفه  هفتمین   - عذرخواهی   -4

عباسیان - سنگ سخت 5- گهواره - شکستگی 

روی زمین 6- عدد خیطی - جمع رأی - بد 

انجیر  بوی پر خواصیت - پهلوان 7- پیامبر - 

عرب - بازار 8- روان آدمی - بر و بازو و گردن 

ستبر را گویند - از منابع برق 9- رشک ورزیدن 

- شب نیست - متضاد زوج 10- دفاع فوتبال - 

سخنان بیمارگونه - صورت غذا - کتف و شانه 

11- نوعی خودروی کوچک - طناب و بند 12- 

حزب هیتلر - ادب کردن - لسان 13- سرزمین 

و شهر - از مهمترین رشته کوه های عظیم دنیا 

 - ارتش  - دیدنی در  واحد سطح  - ورق 14- 

گله گوسفندان - واحد بازی والیبال 15- رشته 

کوهی در ایران - بد بختی و سخت دلی 

 M:عمودی
 -2 بود  آب  نگهداری  برای  مکانی   - محبوس   -1

و  جشن   -3 ابراهیم  حضرت  زادگاه   - یقه  نوعی 

 -4 نبرد  و  - جنگ  نشین  کشتی  پیامبر   - سرور 

سینما  مطرح  بازیگران  از   - شخص  سوم  ضمیر 

و تلویزیون - پسوند شباهت 5- عادت و خوی - 

نوعی زبان فارسی - نوبت بازی - از عوامل تکثیر 

رنگ  کننده  حالل   - رنج ها  و  دردها   -6 گیاهان 

7- پدر رستم دستان - از ابزار ماهیگیری - مادر 

8- شکل و حالت - نوعی ساز بادی - درجه کاراته 

9- نوعی درختچه با خارهای بسیار - بی اعتناعی 

و  بی بو  است  گازی   -10 ترکی  سال   - دروغین! 

موی   - بیمارگونه  سخنان   -11 پرچم   - بی رنگ 

بافته - مرتجع فلزی - حرف کارخراب کن! 12- 

واحد سطح - از پادشاهان ساسانی - خدای درویش 

13- دوازدماه - زندان و بند - علت 14- دستور و 

فرمان - رود مرزی 15- مادر دریا - پایتخت ایالت 

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

با  می توانید  دارید،  میگرن  بارداری  دوران  در  اگر   /
مصرف عدس که غنی از ویتامین B5 است، با استرس و 

میگرن مقابله کنید.

/ توصیه هایی برای کاهش اضطراب:
- اهمیت دادن به خواب با کیفیت

- ورزش منظم
- انجام کارها و فعالیتهای مورد عالقه

- خنده و تنفس عمیق
- همراه شدن با خانواده و دوستان

/ سوپ ها و آشها به دلیل داشتن حجم زیادی از 
سبزیجات، میوه ها، ادویه هایی چون فلفل و زردچوبه، و 
موادغذایی مغزی و فیبری و حجیم، نه تنها برای سالمتی، 
تأمین مواد معدنی و ویتامین ها و تنظیم دستگاه گوارش 
مؤثرند، بلکه یکی از معروف ترین غذاهای الغر کننده به 

شما می روند.

/ سیر و بروکلی بخورید تا سرما نخورید.
 اگر می خواهید زمستان امسال را بدون سرماخوردگی 
بگذرانید، سیر و بروکلی را وارد برنامه  غذایی تان کنید تا 

سیستم ایمنی بدنتان تقویت شود.

/ نشستن طوالنی مدت روی صندلی باعث افزایش 
فشار شدید به کمر و در نهایت دیسک کمر خواهد شد.

 پس به این افراد توصیه می شود هر 20 دقیقه از روی 
صندلی بلند شوند و هنگام نشستن روی آن به منظور 
کاهش دردهای ستون فقرات و مهره ها، فاصله کمر خود با 

تکیه گاه صندلی را به وسیله یک بالشتک مناسب پر کنند.

/ مصرف میوه و سبزیجات تازه می تواند باعث تقویت 
شود.  افراد  کردن  زندگی  سالم  و  بدن  ایمنی  سیستم 
مصرف  تغذیه  متخصصان  از  بسیاری  دلیل  همین  به 
سبزیجات و میوه جات تازه را به میزان 5 وعده در روز 

توصیه می کنند.

/ در هفته آخر بارداری بهتر است از سوپ سبزیجات 
استفاده شود تا مادران باردار دچار یبوست نشوند. 

 با توجه به وضعیت گوارشی، دو تا سه لیوان در روز شیر گاو 
و مقدار خیلی کم زنجبیل میل کنند. 

/ تحقیقات نشان داده است صحبت کردن با مادر و 
هورمون  آزادسازی  باعث  او  صدای  شنیدن  حتی 
اکسی توسین در بدن شده که به طرز قابل توجهی استرس 

را کاهش می دهد.

/ اگر بیش از دو روز در هفته نوشابه مصرف می کنید:
حداقل 61 % بیشتر از دیگران دچار سکته 

68% بیشتر دچار چاقی شکم
3  % بیشتر دچار پوکی استخوان

 38% بیشتر دچار پوسیدگی دندان می شوید.

/ عادتهایی که ممکن است به درگیر شدن به بیماری 
دیابت )بیماری قند( کمک کند:

- دریافت نکردن کافی نورخورشید
- بی تحرکی

- صبحانه نخوردن
- نخوردن پروبیوتیکها مانند ماست و کشک

/ خواص نان جو :
کمک به الغری، کم خونی،  تندرستی قلب،  آرامش 
دستگاه  پاکسـازی  مو،  سفیدی  از  جلوگیری  اعصاب، 

گوارش، کمک به حفظ شادابی پوست

/ سودمندی های  نورخورشید در تندرستی:
D تحریک جذب ویتامین

درمان  کورتیزول،  کاهش  پروستات،  ضدسرطان 
افسردگی، تنظیم فشارخون، کاهش ابتالبه ام اس، ضد 
دیابت، تسکین پسوریازیس )بیماری صدفی(، درمان لک 

و پیس، پیشگیری از آرتریت )ورم مفصل ها(

/ 4 خوراکی سم زدا
فلفل دلمه قرمز: 3 برابر پرتقال ویتامین ث

تخمه آفتابگردان: سم زدایی با سلنیوم
سیر: تحریک کبد برای ساخت آنزیم سم زدا

/ کلم خام مصرف کنید تا به سرطان سینه مبتال نشوید. 
فالونوئید موجود در کلم خام خاصیت ضدسرطانی دارد و 
روزی یک کاسه از آن کمک میکند تا سلولهای سرطانی 

هرگز شکل نگیرند. 
کلم را می توانید هر روز به شکل ساالد میل کنید و از 

خواص انرژی  بخش و ضد سرطانی آن بهره مند شوید !

چند خط سالمتی

چون آگهی و عملیات تحدیدی اختصاصی پالک 3117 

اصلی واقع درنی ریز  بخش 22 فــارس نی ریز ملکی 

آقاب علی اصغر سلیم جواهری  تحت باید تجدید شود 

و برحسب تقاضای مالک که درخواست انتشار آگهی 

تحدید حدود اختصاصــی نموده انــد. وقت تحدید 

حدودروز یکشــنبه  1400/10/12 تعیین و عملیات 

تحدید از ســاعت 8 صبح در محل شــروع و به عمل 

خواهد آمد. به وســیله این آگهی از متقاضی مزبور و 

کلیه صاحبان امالک مجاور بر طبــق ماده 14 قانون 

ثبت دعوت می  گردد کــه در وقت مقرر در محل وقوع 

ملک حضور بهم رســانند. واخواهی مجاورین نسبت 

به حدود و حقوق ارتفاقی باســتناد مــاده 20 قانون 

ثبت از تاریخ تنظیــم صورت مجلس تحدید تا 30 روز 

پذیرفته خواهد شــد که بایســتی کتبًا به اداره ثبت 

محل تسلیم و رسید عرض حال دریافت نمایید. ضمنًا 

معترض از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت یک ماه 

فرصت خواهد داشت که دادخواست خود را به دادگاه 

صالحه تقدیم و گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به 

اداره ثبت ارائه نماید. در غیر اینصورت ســند مالکیت 

برابر مقررات صادر خواهد شد. 

 تاریخ انتشار:یکشنبه 1400/09/14

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

دل نوشت

اضطرابشرادرمانکنید!
اگر چیزی را عامل استرس فرزندان می دانید، مهاجرت، 
طالق در خانواده، مدرسه جدید یا اختالف در خانواده، 

در مورد نگرانی هایش با فرزندتان حرف بزنید.

ناخنهایشراهرروزسوهانبکشید!
قابل  سطح  ناخنها  کشیدن  سوهان  و  کردن  کوتاه 
دسترسی آنان را کم می کند؛ پس جویدن ناخن برای 
کودک سخت می شود و نیز اگر این کار را انجام دهد جرم 

و باکتری کمتری وارد بدنش می شود.

نقنزنیدوتنبیهنکنید!
مانند دیگر عادت ها، جویدن ناخن نیز ناخودآگاه انجام 
نیز حواسش نیست  می شود وقتی فرزندتان خودش 
که در حال جویدن ناخن هایش است، تنبیه و نق زدن 
بی اثرترین اقدام است. اگر این عادت خیلی اذیتتان 

مشق  وقتی  مثال  کنید.  تعیین  محدودیت  می کند، 
می نویسم ناخن نمی جوم.

سیستمپاداشداشتهباشید!
برای هر روزی که فرزندتان ناخن هایش را نمی جود، یک 
استیکر به او بدهید. اگر نمی تواند یک روز کامل موفق 
باشد، آن را به زمان های کوتاه تر تقسیم کنید. مانند 
زمان تماشا کردن تلوزیون، درس خواندن، غذا خوردن. 

وقتی به تعداد کافی از استیکر رسید به او پاداش دهید.

حواسشراپرتکنید!
هر زمان که کودکتان شروع به جویدن ناخن هایش کرد، 
حواسش را به کار دیگری پرت کنید. از او بخواهید کاری 
برایتان انجام دهد یا او را دعوت به انجام یک بازی یا 
نقاشی کردن کنید پرت کردن حواس باعث می شود که 

کودک احساس تنبیه شدن نداشته باشد.

راهکار درمان ناخن جویدن کودکان

دیابت »ملیتوس« یا بیماری قند، بیماری 
متابولیکی مزمنی است که با سوخت و ساز 
و  پروتئینها  کربوهیدراتها،  غیرطبیعی 

چربیها همراه است.
در حالت طبیعی، غذا پس از هضم در بدن 
تبدیل به قند شده و پس از ورود به جریان 
خون، تحت تأثیر انسولین وارد سلولهای 

بدن می شود.
در بیماری دیابت، انسولین به میزان کافی 
در بدن وجود ندارد و یا انسولین موجود 
قادر نیست که وظایف خود را به درستی 
انجام دهد؛ در نتیجه قند خون نمی تواند 
به طور مؤثری وارد سلولهای بدن شده و 

مقدار آن باال می رود.
نفر  میلیون   463 به  نزدیک  امروزه 
از یازده  یا به عبارتی یک نفر  بزرگسال 
نفر در دنیا، با دیابت زندگی می کند که 
این موضوع به یکی از مهمترین مشکالت 
بهداشتی، درمانی، اجتماعی و اقتصادی 

در جهان تبدیل شده است.

چندتوصیهبرایپیشگیریازدیابت
1- فعالیت فیزیکی داشته باشیم؛ فعالیت 
سبب  وزن،  کاهش  از  مستقل  فیزیکی 
اصالح و بهتر شدن حساسیت به انسولین 

می شود.
2- وزن خود را در محدوده مطلوب نگه 
داریم؛ حتی اندکی کاهش وزن منجر به 
اصالح و بهتر شدن چربی، فشارخون و 

بهبود کنترل قند خون می شود.
3- در سه وعده صبحانه، ناهار و شام تا آنجا 
که امکان دارد از سبزی و ساالد استفاده 
کنیم؛ سبزیها به دلیل داشتن فیبر، نقش 
مهمی در پیشگیری از بیماریهای غیرواگیر 
مانند دیابت، بیماریهای قلبی عروقی، انواع 

سرطان و چاقی بازی می کنند.
4- مصرف قند و شکر را کاهش دهیم.

انواع  و  کمپوت  مصرف  جای  به   -5
آبمیوه های تازه یا صنعتی، از میوه تازه و 
در صورت تمایل به مصرف کمپوت، از انواع 

کم شکر استفاده کنیم.

چندتوصیهتغذیهایبرایمبتالیان

بهدیابت

1- روزانه از حبوبات در وعده های غذایی 
استفاده کنیم؛ در وعده های غذایی اصلی 
مانند صبحانه، مواد خوراکی نظیر عدسی 
و لوبیای پخته بخورید. ترکیب حبوبات با 
غالت ارزش پروتئینی باالیی دارد؛ پس 
با  مخلوط  به صورت  را  برنج  است  بهتر 

حبوباتی مانند باقال، عدس، ماش و لوبیا 
چشم بلبلی با پلو مصرف کنیم.

2- در وعده های غذایی از سبزیها مصرف 
کنیم.

3- روزانه دو واحد لبنیات کم چرب مصرف 
کنیم.

نوشیدنیهای  و  نوشابه ها  مصرف   -4
مصرف  کنیم؛  محدود  بسیار  را  شیرین 

زیاد نوشیدنیهای 
شامل  که  قندی  مواد  از  سرشار 
شربت  مانند  الکل  بدون  نوشیدنیهای 
میوه ای،  نوشیدنیهای  نوشابه،  و 
نوشیدنی های ویتامینه و انرژی زا نیز 

منجر به پیشرفت دیابت می شود.

با  تهیه شده  نانهای  از  بهتر است   -5
آرد سبوس دار، برنج قهوه ای، ماکارونی 
)پوست  کامل  گندم  و  جو  سبوس دار، 

نگرفته( بیشتر استفاده کنیم.
نارنگی،  مانند  ُترش  میوه های   -6
پرتقال و لیمو ترش نیز دارای قند 
آن  در مصرف  بنابراین  هستند؛ 

اعتدال را رعایت کنیم.

7- غذا خوردن منظم در تنظیم میزان 
قندخون تأثیر بسیاری دارد؛ به ویژه اگر 

قرص یا انسولین مصرف می کنیم.

8- مصرف میوه هایی که قند زیادی دارند، 
نظیر خربزه، انگور، انجیر، انبه و موز را نیز 

محدود کنیم.

مراقبتهایتغذیهایدرپیشگیریوکنترلدیابت

من معلولم
اداره بهزیستی شهرستان نی ریز

من یک معلولم مثل تمام آنهایی که معلولیت دارند ...
ما آدمهای معلول وقتی در میانه هیاهوی رفت و آمدها و 
عبور و مرورها قرار می گیریم، با پاهایی که محو  و کم رنگ 
یاری مان می دهند، با چشمانی که تنها تاریکی را به تصویر 
می کشند، با دستانی کم رمق، با گوشهایی خسته از صدا و 
به خواب رفته و جسم یا ذهنی به ظاهر کم توان؛ ناخودآگاه 

حس می کنیم نگاه های سراسر ترحم و تعجب و تفاوت را.
حتی با چشم دل دستانی را حس می کنیم که ما را به هم 
نشان می دهند. می فهمیم پچ پچ های ریز و درشت و گاه و 

بی گاه و سراسر کنایه را.
ما اما آنقدر قوی هستیم و محکم خواهیم ماند که شجاعانه 
و استوار از میان تمام فراز و نشیب ها، قضاوتها، و ترحم ها، با 
بغضی فرو برده و لبخندی بر لب می گذریم و از سختی ها و 
دردها و رنج ها و غمها پلی می سازیم به آینده ای روشن ... 

رو به موفقیت.
ماعطر خوش امیدواری می فشانیم بر قامت زندگی؛ حتی 
با معلولیتی که هست اما گویی نیست ، معلولیتی که هست 
اما محدودیت نیست، معلولیتی که هست اما مانع نیست 

برای به پرواز درآمدن افکارمان. 
ما همواره توکلمان به خداست و راضی هستیم به رضایت او 

که آگاه به حال بندگانش و خیر مطلق است.
*****

دوازدهم آذرماه برابر با سوم دسامبر مصادف است با روز 
جهانی افراد دارای معلولیت که هر ساله با هدف شناخت 
جوامع و اقشار مردم با نیازها و فعالیت های افراد دارای 
معلول  افراد  بیشتر خود  آشنایی  و همچنین  معلولیت 

نسبت به حقوق مادی و معنوی شان برگزار می شود.
امسال نیز هفته افراد دارای معلولیت از 8 تا 14 آذر 1400 
با شعار »پیش به سوی دنیایی فراگیر، دسترس پذیر و 
پایدار بعد از بیماری کرونا با راهبری و مشارکت افراد دارای 

معلولیت« نامگذاری گردیده است.                                                  37126

آگهی تحدید حدود 
اختصاصی 

- مورخ 1400/09/11
ش 117 37124

هنگامه نیایش
طلوع اذان صبحمهشیدیخورشیدی

غروب اذان ظهرخورشید
نیمه شب اذان مغربخورشید
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عابد نعمتی، نی ریزان فارس:

90 درصد مردم شهرستان نی ریز واکسن 
دوز اول و 78 درصد آنها واکسن دوز دوم 

کرونا را دریافت کرده اند.

ابتالی نی ریزی ها به کرونا، 45 نفر 
در روز

رئیس شبکه بهداشت و درمان با اعالم 
این خبر در جلسه ستاد مقابله با کرونا، 
عنوان داشت: »میزان بستری روزانه در 
بیمارستان شهدا، کمتر از ۴ نفر در روز 
زرد  وضعیت  باعث شده  همین  و  است 
شود. اما وضعیت پایدار نیست و نزدیک 
به دو هفته است که آمار مبتالیان غیر 
بستری رو به افزایش است و از روزانه 5 یا 6 

نفر، به روزانه ۴5 تا ۴6 نفر رسیده است.«
دکتر داور آل داود افزود: »تا کنون حدود 
دوز  نی ریز  شهرستان  مردم  درصد   90
اول و 78 درصد آنها دوز دوم واکسن را 
تزریق کرده اند. 80 درصد افراد بستری نیز 
واکسن نزده یا دوز دوم را تزریق نکرده اند 
که این نشان از اثربخشی واکسن دارد. 
می شوند،  بستری  که  کسانی  متأسفانه 
درصد درگیری ریه باالیی دارند و همه از 
شبانه  دورهمی های  و  عروسی  مراسم 

مبتال شده اند.«
وی با بیان این که هم اکنون 11 نفر در 
بخش کرونای بیمارستان شهدا بستری 
هستند که حال ۴ نفرشان وخیم است، 
گفت: »اگر بار ورود ویروس به بدن باال 
باشد، احتمال این که فرد بستری شود 

وجود دارد؛ حتی اگر واکسن زده باشد.«
که  کسانی  آمار  جمع آوری  از  داود  آل 
نزده اند  واکسن  مدارس  و  ادارات  در 
توسط یک تیم 16 نفره خبر داد و عنوان 
داشت: »در مدارس هم گاردگیری برای 
نزدن واکسن وجود دارد که در پی آن، 
دانش آموز می تواند بیماری را به خانواده 

منتقل و افراد را درگیر کند.«

برخی کارمندان و کارگران هنوز 
واکسن نزده اند

معاون فرماندار هم گفت: »متأسفانه برخی 
کارگاه ها  کارگران  و  ادارات  کارمندان 
هنوز بدون دلیل موجهی واکسن نزده اند. 

نزده  واکسن  دلیل  بدون  که  کارمندی 
باشد، باید به تخلفات ارجاع داده شود.«

میرزایی افزود: »در بازار، با ساده انگاری 
استفاده از ماسک خیلی کم شده و اصناف 
باید با شبکه بهداشت همکاری کنند و 
گواهی واکسیناسیون را در مغازه نصب 

کرده باشند.«
وی عنوان داشت: »جاهایی که مدارس 
اینترنت و امکانات کافی ندارند، آموزش و 
پرورش سختگیری نکند تا خدای ناکرده 
ترک  دانش آموزی  یا  نکند  ضرر  کسی 

تحصیل نکند.
استخرهای سرپوشیده با رعایت یکسری 
بهداشتی می توانند  پروتکل های  سلسله 
فعالیت کنند؛ اما حتمًا افراد باید دو دوز 
واکسن را تزریق کرده باشند و برای تعداد 
افرادی که می توانند در یک سانس حضور 

یابند، با شبکه بهداشت هماهنگ کنند.
شامل  واکسن  دوز  دو  تزریق  همچنین 
فعالیت تاالرهای پذیرایی و ناوگان حمل 
و نقل درون و برون شهری نیز می شود و 
اتوبوسها باید حداکثر با 80 درصد ظرفیت 

حرکت کنند.«

کمیته بررسی کودک آزاری تشکیل 
شود

مدیر آموزش و پرورش از واکسیناسیون 
درصدی   92 و  فرهنگیان  درصدی   95
دانش آموزان خبر داد و گفت: »در حال 
حاضر همه مدارس به صورت ترکیبی و با 
رعایت فاصله گذاری اجتماعی بازگشایی 

شده اند.«
بیش  در  سلبی  »راهکارهای  افزود:  وی 
از دو سال گذشته مردم را خسته کرده 
این  که  دارد   ... و  اقتصادی  عواقب  و 
است.  طور  همین  هم  آموزش  برای 
مورد  در  تحقیقی  ما  شهرستان  در 
دوران  در  آزاری  یا کودک  همسرآزاری 
است  این  واقعیت  اما  نداشته ایم.  کرونا 
که به دانش آموزان فشار می آید و هدف 
آموزش و پرورش را که باال بردن تعامل 
اجتماعی دانش آموزان است، تحت الشعاع 
قرار می دهد. باید با تشکیل یک کمیته، 
آسیبهای روحی - روانی که بچه ها با آن در 
خانه درگیر هستند بررسی شود تا ببینیم 

بازگشایی مدارس به نفع است یا به ضرر.«
ولی زاده گفت: »هدف ما آموزش حضوری 
است. ما معتقدیم شبکه بهداشت باید در 
جامعه و محیط مدرسه به شکل حضوری 
آموزش دهد. نباید بیاییم به سرعت همه 
چیز را تعطیل کنیم؛ بهترین راهکار این 
است که مدرسه ها باز باشد و آموزش هایی 
در  پلیس  حضوری  آموزشهای  مثل 
سالهای قبل که اثربخشی الزم را داشت 
پروتکلها  رعایت  فرهنگ  تا  گردد  انجام 

نهادینه شود.«
رفاه  و  کار  تعاون،  اداره  رئیس  مریدی 
کارکنان  »بیشتر  گفت:  نیز  اجتماعی 
کارگاه هایی که تعداد نیرویشان زیاد است 
اقدام به تزریق واکسن کرده اند. اما در صدد 
واکسن  که  هستیم  کسانی  شناسایی 

نزده اند تا اقدام الزم انجام شود.«
مسئول خدمات شهری شهرداری نی ریز 
برای  کرونا  واکسن  سوم  دوز  تزریق  از 
»در  داشت:  عنوان  و  داد  خبر  پاکبانان 
دارالرحمه همه مراحل مطابق پروتکلها 
انجام می شود و بعد از شستشوی متوفای 
از شستشو  آب حاصل  روز   ۴ کرونایی، 
ضدعفونی و سپس در فاضالب رهاسازی 
نقل  و  حمل  ناوگان  مورد  در  می شود. 
که  داریم  تخلفات  گشت  تاکسی ها،  و 

بازرسی و نظارت می شود.«

لزوم ایجاد کارگروه تحقیقی
در پایان، فرماندار نی ریز با اظهار امیدواری 
مردم  باقیمانده  درصد   10 که  این  به 
شهرستان نیز استقبال کنند و واکسینه 
از  متشکل  »کارگروهی  گفت:  شوند، 
تأمین اجتماعی، صنعت معدن و تعاون و 
کار و رفاه اجتماعی تشکیل شود و لیست 
بگیرید و گزارش دهید که چند درصد 
آن  علت  و  نشده اند  واکسینه  کارگران 

چیست؟«
مراد هدایت افزود: »در مدارس هم مدیر 
آموزش و پرورش پیگیر باشد و از معلمان و 

دانش آموزان آمار بگیرد.
سالنهای پذیرایی و تاالر ها اگر بخواهند 
کار کنند، باید با شبکه بهداشت همکاری 

کنند.
ادارات برای ارائه خدمات، کارت واکسن 

افراد را چک کنند.
در حوزه کشاورزی بهره برداران را تشویق 

کنید که مراجعه کنند و واکسن بزنند.
اصناف اگر می خواهند بازار دوباره تعطیل 

نشود، باید رعایت و همکاری کنند.
همه آخرین خبرها و اطالعات مستند را 
از طریق وزارت بهداشت دریافت کنند و 
غیرمستند  گفته های  یا  شایعات  گرفتار 

نشوند.«

واکسیناسیون 90 درصدی

در شهرستان نی ریز
اورژانس 115 نی ریز در حالی هفته 
که  گذاشت  سر  پشت  را  گذشته 
جمعه 5 آبان، یکی از سخت ترین و 

شلوغ ترین روزهای کاری آنها بود.
به گفته مدیر اورژانس 115 نی ریز، 
در  آبان،   5 جمعه   19:18 ساعت 
موتورسیکلت  و  خودرو  تصادف  یک 
روبروی اورژانس چاه مهکی، راکب 18 
ساله دچار ضربه مغزی و شکستگی ران 
پا شد. وی که دچار خونریزی داخلی 
نیز شده بود، در بیمارستان شهدا تحت 
عمل جراحی قرار گرفت؛ اما پس از 
انتقال به بخش مراقبتهای ویژه، دچار 

ایست قلبی شد و جان سپرد.
روستای  در  روز  همان   18 ساعت 
موتورسیکلت،  واژگونی  اثر  بر  بشنه، 
ضربه  دچار  ساله   12 پسربچه  یک 
و جراحت سر شد و با کمی کاهش 
شهدای  بیمارستان  به  هوشیاری 

نی ریز انتقال یافت.
ساعت 16:16 در روستای چاه مهکی، 
یک پسر 12 ساله در یک چاه 10 متری 
سقوط کرد. وی به طور معجزه آسایی 
از  تنها کمی  و  ندید  صدمات جدی 
به  که  بود  دیده  آسیب  کمر  ناحیه 

درمانگاه قاسم آباد منتقل شد.
گفت:  کچویی  محمدحسین 
»کارکنان اورژانس در روز جمعه ۳0 
عملیات انجام دادند که 1۳ مورد آن 
حادثه تصادف بود. آنها در این روز، 
۳5 مصدوم و بیمار را به بیمارستان 
منتقل  شهرستان  درمانگاه های  و 
در  عملیاتها،  تراکم  دلیل  به  کردند. 
آمبوالنس  نبود  با  مأموریتها  برخی 
مواجه می شدیم که مدیریت آن سخت 
می شد و گاهی در امدادرسانی تأخیر 

ایجاد می کرد.«
وی افزود: »ساعت 2۳ سه شنبه 2 آذر، 
روبروی  و خودرو  موتورسیکلت  یک 
که  کردند  تصادف  دانشمند  مدرسه 
در پی آن، دو نوجوان 15 و 18 ساله 

سرنشین موتورسیکلت دچار ضربه به 
پا شدند.

ساعت 16:28 پنجشنبه ۴ آذر، بر اثر 
تصادف یک خودرو و موتورسیکلت در 
بولوار شهید سلیمانی، 2 نفر مصدوم 
شدند. هر دو 20 ساله بودند و از ناحیه 

دست آسیب دیدند.
بر  آذر،   6 شنبه   20:۴۴ ساعت 
و  خودرو  کامیون،  تصادف  اثر 
امام رضا  بولوار  در  موتورسیکلت 
دلخوش،  پمپ بنزین  روبروی 
موتورسوار ۳5 ساله مصدوم شد و به 
بیمارستان شهدا انتقال یافت. در این 
حادثه، موتورسیکلت قصد دور زدن از 
دور برگردان را داشته که یک خودروی 
مگان با آن تصادف می کند؛ در ادامه، 
مگان  خودرو  به  نیز  کامیون  یک 
برخورد می کند و نهایتًا این حادثه را 

رقم می زند.
در  آذر،   7 یکشنبه   1۴:۴9 ساعت 
و  خودرو  یک  آبادزردشت،  پیچ 
دو  و  کردند  تصادف  موتورسیکلت 
سرنشین 2۴ و 27 ساله موتورسیکلت 

مصدوم شدند.
ساعت 9:27 همان روز، یک دختر بچه 
۳ ساله بر اثر سقوط یک در آهنی روی 
وی، از ناحیه ران پا دچار شکستگی شد. 
پایگاه اورژانس چاه مهکی او را تحویل 

گرفت و به بیمارستان شهدا انتقال داد.
یک  آذر،   8 دوشنبه   11:1۴ ساعت 
نزدیک  خودرو  و  موتورسیکلت 
هنرستان شهید باهنر تصادف کردند 
و دو نوجوان 15 ساله دچار ضربه به 

سر شدند.
اورژانس  کارکنان  است  نوشتنی 
هفته  در  نی ریز  شهرستان   115
گذشته 1۴1 عملیات انجام دادند. 2۳ 
تصادف جاده ای و 17 تصادف شهری 
کرونایی  بیمار   ۴ انتقال  و همچنین 
بدحال به بیمارستان شهدا، از جمله 

این عملیات بود.

مسئول مرکز اورژانس بختگان از یک 
کشته و دو زخمی در حادثه واژگونی 

پیکان خبر داد.
مرکز  عمومی  روابط  گزارش  به 
نی ریز،  شهرستان   115 اورژانس 
ساعت  گفت:  هاشمی  محمدمحسن 
گزارشی  آذر،   ۴ پنجشنبه   1۴:07
با  پیکان  خودرو  برخورد  بر  مبنی 
گاردریل کنار جاده و واژگون شدن 
آن در 15 کیلومتری بختگان، به مرکز 
پیام اورژانس 115 شهرستان نی ریز 

اعالم شد. 
دستگاه  دو  بالفاصله  افزود:  هاشمی 
به  پایگاه  نزدیکترین  از  آمبوالنس 
از  بعد  و  شدند  اعزام  حادثه  محل 

درمانی  اقدامات  انجام  و  ثابت سازی 
مناسب توسط تیم عملیاتی اورژانس، 
یکی از مصدومان که دچار ضربه به سر 
شده بود، در بین راه دچار ایست قلبی 
تنفسی شد. در ادامه، احیاء قلبی و 
ریوی برای این مرد ۴5 ساله انجام شد 
که متأسفانه به علت شدت جراحات 
وارده و خونریزی زیاد، موفقیت آمیز 
نبود و قبل از رسیدن به بیمارستان 

درگذشت. 
دو مصدوم دیگر این حادثه که دو فرد 
19 و 21 ساله بودند و دچار ضربه به 
سر و قفسه سینه شده بودند، توسط 
آمبوالنس دیگر به بیمارستان شهدای 

نی ریز منتقل شدند.

مسئول مرکز اورژانس 115 بختگان 
از تولد نوزاد دختر در آمبوالنس به 
خبر   115 اورژانس  نیروهای  کمک 

داد. 
مرکز  عمومی  روابط  گزارش  به 
نی ریز،  شهرستان   115 اورژانس 
محمدمحسن هاشمی گفت: ساعت 5 
صبح جمعه 5 آذر ماه، گزارشی مبنی 
بر درد زایمان خانم باردار در یکی از 
به  بختگان  شهرستان  روستاهای 
115شهرستان  اورژانس  پیام  مرکز 

نی ریز اعالم شد. 

هاشمی ادامه داد: بالفاصله آمبوالنس 
پایگاه اورژانس جاده ای چاه مهکی به 
محل اعزام شد و بعد از انجام اقدامات 
در  دختر  نوزاد  حمایتی،  و  درمانی 

آمبوالنس متولد شد. 
و  مادر  عمومی  وضعیت  افزود:  وی 
به  تحویل  زمان  در  دخترش  نوزاد 
نی ریز  شهدای  بیمارستان  زایشگاه 

کاماًل رضایت بخش بود.
شیفت،  این  عملیاتی  تکنسین های 
کورش  و  مهدوی  محمد  آقایان 

آذرنیوش بودند.

بر اثر یک تصادف دیگر در چهارراه 
مسکن مهر، ۳ نفر مصدوم شدند.

این حادثه ساعت 12:15 جمعه 5 آذر 
در تقاطع خیابان محیط زیست و بولوار 
والیت بر اثر برخورد دو خودرو پژو 206 
و پراید رخ داد که در پی آن دو مرد و 

یک زن مصدوم شدند.
یک زن 25 ساله دچار ضربه به سر شد، 
یک مرد ۴1 ساله از ناحیه کمر و گردن 

آسیب دید و یک مرد 27 ساله دیگر 
دچار مصدومیت از ناحیه پا شد.

درمانی  اقدامات  از  پس  مصدومان 
اولیه توسط آمبوالنس اورژانس 115 

به بیمارستان شهدا اعزام شدند.
نوشتنی است دوشنبه یکم آذرماه نیز 
در همین مکان و در همین ساعت، دو 
خودروی نیسان و پژو پارس تصادف 

کردند و سه نفر مصدوم شدند.

ترافیک اورژانس در جمعه سیاه

یک کشته و دو زخمی در حادثه 

واژگونی پیکان

سالم نوزاد دختر به زندگی 

در آمبوالنس اورژانس 

تصادف دوباره 

در چهار راه مسکن مهر

نی ریز،  انتظامی  فرمانده  گفته  به 
مأموران این فرماندهی موفق شدند در 
بازرسی از تاج یک کامیون، 21 کیلو و 

750 گرم تریاک کشف کنند.
اظهار  یوسفی  سیدمحمد  سرهنگ 
اقدامات  داشت: »در راستای تشدید 
انتظامی و برخورد قاطع با قاچاقچیان 
انتظامی نی ریز  مواد مخدر، مأموران 
مواصالتی  محورهای  کنترل  حین 
یک  به  شهرستان،  این  به  منتهی 
دستگاه کامیون مشکوک شدند و آن 

را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.«
در  انتظامی  »مأموران  افزود:  وی 

بازرسی از این خودرو 21 کیلو و 750 
کاماًل  صورت  به  که  را  تریاک  گرم 
حرفه ای در تاج کامیون جاسازی شده 

بود، کشف کردند.«
فرمانده انتظامی نی ریز با اشاره به این 
که در این خصوص یک نفر دستگیر و 
تصریح  شد،  قضایی  مراجع  تحویل 
کرد: »این فرماندهی با تمام توان برای 
کار  پای  مردم  پایدار  امنیت  ایجاد 
قاچاقچیان  تحرک  هرگونه  و  است 
می کند  رصد  را  مرگ  سوداگران  و 
بر  خوش  خواب  نمی دهد  اجازه  و 

چشمان این افراد بنشیند.«

 16 کشف  از  نی ریز  انتظامی  فرمانده 
کیلو و 900 گرم مرفین و دستگیری 
یک قاچاقچی در شهرستان نی ریز خبر 

داد. 
بیان  یوسفی  سیدمحمد  سرهنگ 
شهرستان  انتظامی  مأموران  داشت: 
نی ریز هنگام کنترل خودروهای عبوری 
در محورهای مواصالتی، به یک سواری 
برای  را  آن  و  شدند  مشکوک  سمند 

بررسی بیشتر متوقف کردند.

وی افزود: مأموران در بازرسی از این 
خودرو موفق شدند 16 کیلو و 900 گرم 
مرفین را که به طرز ماهرانه ای در خودرو 

جاسازی شده بود، کشف کنند.
یوسفی با اشاره به این که در این خصوص 
قضایی  مراجع  به  و  دستگیر  نفر  یک 
با  مبارزه  کرد:  تصریح  شد،  معرفی 
توزیع کنندگان موادمخدر و سوداگران 
مرگ در اولویت کار پلیس است و پلیس 

اجازه جوالن به این افراد را نخواهد داد.

مسئول مرکز اورژانس 115 شهرستان 
نی ریز از واژگون شدن خودرو ۴05 با 5 
مصدوم در جاده علی آباد شور رستاق 

خبر داد.
ساعت  گفت:  کچویی  محمدحسین 
8:52 صبح جمعه 5 آذرماه، گزارشی 
خودرو  یک  شدن  واژگون  بر  مبنی 
پژو ۴05 به مرکز پیام اورژانس 115 

شهرستان نی ریز اعالم شد.
کچویی ادامه داد: بالفاصله آمبوالنس 
پایگاه های شهری و جاده ای نی ریز و 

چاه مهکی به محل حادثه اعزام شدند.
دریافت  از  بعد  افزود: مصدومان  وی 
اقدامات درمانی توسط تیم عملیاتی 
اورژانس، به بیمارستان شهدای نی ریز 

منتقل شدند.

در تاج کامیون تریاک جاساز بود

کشف نزدیک به 17 کیلو 
مرفین در محورهای نی ریز 

5 مصدوم در حادثه 
واژگونی 405

شهرستان  دامپزشکی  اداره  سرپرست 
واکسیناسیون  طرح  اجرای  از  نی ریز 
همزمان دامهای سبک این شهرستان علیه 

بیماریهای تب برفکی در آذر ماه خبر داد.
طرح واکسیناسیون دامها بر علیه بیماری 
تب برفکی و بروسلوز با استفاده از توان 
بخش دولتی در شهرستان نی ریز، از 10 

آذرماه آغاز شد. 
به گزارش روابط عمومی اداره دامپزشکی 
ممتازیان  دکتر  نی ریز،  شهرستان 
اظهار داشت: »در این طرح که 2 اکیپ 
طور  به  دولتی  بخش  در  واکسیناسیون 
همزمان شرکت دارند، طوری برنامه ریزی 
شده است که بیش از 85 درصد جمعیت 

دامی شهرستان در مقابل این بیماری ایمن 
شوند.«

بر مسری و ویروسی بودن  تأکید  با  وی 
این  بیماری تب برفکی گفت: »به دلیل 
که شیوع این بیماری، خسارات اقتصادی 
فراوانی را به دامداران و صنعت دامپروری 
وارد می کند، لزوم اجرای طرح سراسری 
کنترل  برای  برفکی  تب  واکسیناسیون 
کار  دستور  در  بیماری،  این  با  مبارزه  و 
اداره کل دامپزشکی استان و دامپزشکی 

شهرستانها قرار دارد.«
بیماری  یک  را  برفکی  تب  ممتازیان 
ویروسی حاد و واگیردار خواند که باعث 
تولید  و کاهش  اقتصادی  ایجاد خسارت 

شیر و گوشت دام می شود. 
وی افزود: »این طرح در جمعیت دام سبک 
شهرستان در آذر ماه سال جاری آغاز شده و 
با اولویت کار در کانونهای بیماری و مناطق 
پر خطر با جمعیت دامی باال ادامه خواهد 

داشت.«
رئیس شبکه دامپزشکی خاطرنشان کرد: 
»با توجه به این که عالوه بر واکسیناسیون 
علیه بیماری، جلوگیری از نقل و انتقال 
دام نیز می تواند نقش قابل مالحظه ای در 
انتظار  لذا  باشد،  داشته  بیماری  کنترل 
می رود دامداران شهرستان همکاری الزم 
را انجام دهند و از نقل و انتقال بی رویه دام 

خودداری کنند.«

شروع طرح واکسیناسیون تب برفکی
در دامهای سبک 

//
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جهاد کشاورزی
من کشاورزم و درد دلی داشتم. من برای 220 لیتر 
نفت سفید جهت باغ، از مهرماه تا االن سرگردان 
کافی نت، شرکت نفت و جهاد کشاورزی هستم و 
هنوز جهاد تأیید نکرده است. هر روز با جهاد تماس 
می گیرم، کسی پاسخگو نیست و تلفن را جواب 

نمی دهند.
وقت  و  سوخت  در  می گویند  ما  مسئوالن 
صرفه جویی کنید؛ اما خوِد من تا االن بنزین زیادی 
مصرف کرده ام تا مرتب رهسپار کافی نت، جهاد و 

شرکت نفت شوم.
که  می کنم  سپاسگزاری  نفت  شرکت  از  البته 
راهنمایی و اعالم می کنند ابتدا جهاد کشاورزی باید 
تأیید کند؛ ولی نمی دانم چرا جهاد کشاورزی و ..... که 
متولی این امر است، کار را انجام نمی دهد و باید هر 

روز 10 لیتر بنزین مصرف کنم.

پاسخ جهاد کشاورزی:
تخصیص سهمیه نفت سفید طبق روال هر سال از 
اول آبان ماه آغاز می شود و متقاضی اگر »کاربرد« 
اقدام  درخواست  ثبت  برای  باشد،  داشته  قبل  از 
می کند و اگر متقاضی جدید باشد، ابتدا کاربرد را 
ثبت و پس از تأیید نماینده سوخت جهاد کشاورزی، 
درخواست خود را ارائه می نماید که معمواًل تأیید این 
درخواستها به صورت روزانه انجام می شود؛ مگر این 
که حجم درخواست باال باشد و یا نماینده سوخت 
مصرف  یکبار  کد  ارسال  عدم  اینترنت،  قطعی  با 
یا مشکالت سامانه ای مواجه شود و البته اوایل هر 
ماه مواجهه با این مشکالت اجتناب ناپذیر است که 
در این صورت بسیاری از این درخواستها اوایل هر 
ماه معمواًل خارج از وقت اداری و در منزل تأیید 

می شوند.
کشاورزان دقت داشته باشند که از بیست و پنجم تا 
پایان هر ماه، امکان تأیید سوخت از طریق سامانه 
وجود ندارد و ممکن است متقاضی در این بازه زمانی 
درخواست خود را ثبت کند و به دلیل این که در 
ماه جدید امکان رؤیت تقاضا برای نماینده سوخت 
وجود ندارد، این درخواستها دیده نشده و بدیهی 
است که تأیید نمی شوند و به متقاضی برگشت داده 
شده و توضیح داده می شود که: »به علت مشکل بازه 
زمانی، امکان تأیید وجود ندارد؛ مجدداً درخواست 

خود را ثبت کنید.«
نکته مهم این است که تأیید تمام درخواستها به 
صورت غیر حضوری انجام می شود و به  هیچ وجه نیاز 
به مراجعه حضوری متقاضی به جهادکشاورزی و یا 
شرکت نفت نیست و ایشان از روی کارتابل شخصی 
خود می تواند درخواستش را پیگیری کند که در چه 

مرحله ای قرار دارد و این که آیا جهاد کشاورزی یا 
شرکت نفت تأیید کرده اند یا خیر و یا به چه میزان 
تأیید شده است؛ همچنین زمانی که درخواست 
به شماره همراه  تأیید شود،  نفت  توسط شرکت 

متقاضی پیامک ارسال می شود.
کاربردهایی که مربوط به کشاورزی هستند امکان 
دسترسی برای جهاد کشاورزی را دارند و گاهی 
اوقات متقاضی درخواست را برای منازل مسکونی 
قابل  کشاورزی  جهاد  برای  که  می کند  ثبت 
نفت  نیست و مستقیمًا توسط شرکت  دسترسی 

تأیید می شود. 
خاطرنشان می کند که از اول آبان ماه تا 8 آذرماه، 
و  بررسی  سفید  نفت  درخواست   1۴۳ تعداد 
میزان ۳2 هزار و 850 لیتر توسط شرکت پخش 
فرآورده های نفتی نی ریز تأیید شده است. همچنین 
تصریح می شود، بسیاری از درخواستهای نفت سفید 
روزانه تأیید می شوند؛ ولی برحسب اتفاق به دالیلی 
که در باال ذکر شد، حداکثر دو یا سه روز ممکن است 
به طول انجامد.ضمنًا شماره تماس واحد سوخت 
این مدیریت 5۳8۳0612 الی 61۴ با شماره داخلی 

2۴7 است.

شهرداری نی ریز
1- چرا ابتدای بولوار میرزا کوچک خان یک بریدگی 
برای عبور عابر پیاده نیست؟ یک انسان مسن یا باید 
از روی چمن به سختی عبور کند یا این که دور میدان 

دور بزند. لطفًا رسیدگی کنید.
2- لطفًا با همکاری میراث فرهنگی، آسیاب آبی 
قدیمی قنات خبار را بازسازی کنید؛ حیف است به 

طور کامل در حال از بین رفتن است.
۳- شهرداری قباًل به ما گفت که ساخت و ساز در 
زمینهای باال تر از آموزش و پرورش )بولوار شهید 
سلیمانی( ممنوع است؛ پس چرا کنار باغ طیاری 
جدیداً ساخته شده؟ اگر مشکلی نیست تا ما هم 

بسازیم.

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

عینًا ارسال می گردد.
در ضمن یادآوری می شود سامانه 1۳7 شهرداری 
نی ریز از سالها پیش با هدف ایجاد زمینه مشارکت 
رفع  و  هدایت  و  شهری  مدیریت  در  شهروندان 
مدیریت  طریق  از  شهری  معضالت  و  مشکالت 
غیر مستقیم مردم در شهر و دریافت دیدگاه ها و 
نقطه نظرات شهروندان با رویکرد خدمات رسانی 

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

می گردد.

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

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

در میان بگذارند.

مسئول محترم واحد عمران، آقای پیوندی
به  توجه  با  محترم،  با سالم خدمت شهروند   -1
و  میدان  نزدیکی  در  شرایط محل ذکر شده که 
بدون شعاع دید می باشد، امکان بازگشایی جهت 

عابرپیاده وجود ندارد.
نامبرده  بولوار  ابتدای  در  که  است  ذکر  به  الزم 

بریدگی مناسب پیاده راه تعبیه و موجود است.

مسئول محترم زیباسازی، آقای خالقی
2- شهروند گرامی! ضمن تشکر از پیشنهاد شما، 
بازسازی اماکن تاریخی عالوه بر تعامل بین ادارات 
ذی ربط، مستلزم تأمین بودجه نیز می باشد که در 
برنامه امسال قرار ندارد. ان شاءا... در صورت موافقت، 

اطالع رسانی خواهد شد.

شهردار محترم شهر نی ریز، جناب آقای 
مهندس فرغت

۳- برابر مفاد مندرج در ماده 100 قانون شهرداریها، 
در  واقع  اراضی  کلیه  در  ساز  و  ساخت  هرگونه 
محدوده و حریم شهر صرفًا با اخذ مجوز از شهرداری 

امکان پذیر است.

نماینده مجلس
آسفالت جاده بشنه به کجا رسید؟ سه ماه پیش شما 
خبر دادید که تعمیر و آسفالت جاده بشنه به زودی 

شروع می شود؛ اما هنوز خبری نشده است!

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

با سالم خدمت شهروند گرامی، طبق وعده نماینده 
محترم، از تاریخ 5 آذر ماه دستگاه های راهداری 
شامل گریدر آبپاش و غلطک در حال انجام تعمیرات 
جاده بشنه هستند که تا کنون به رغم ایراد فنی غیر 
مترقبه ای که برای غلطک بوجود آمده و در حال 
جایگزینی غلطک می باشند، حدود یک کیلومتر از 
جاده بهسازی و تعمیر شده، دستگاه های راهداری 
در محل مسیر ارتباطی روستای بشنه به طور روزانه 
در حال انجام فعالیت و قابل رؤیت هستند و این 
عملیات ان شاءا... در روزهای آینده نیز تا تکمیل 

بهسازی و تعمیر مسیر ادامه دارد.

بیمارستان شهدا 
روند کار در بخش تزریقات مناسب نیست؛ آنها ابتدا 

آمپول را تحویل می گیرند و می گویند برو به صندوق 
که در حیاط قرار دارد، هزینه را بپرداز و قبض را بیاور. 
اما وقتی با حال بد می رویم و برمی گردیم، آمپول 
ما بایک نفر دیگر اشتباه شده. آیا امکان دارد که در 

همان قسمت تزریقات هزینه را حساب کنند؟

پاسخ بیمارستان شهدا:
شکایات  واحد  به  شکایت  جهت  لطفًا  سالم،  با 

بیمارستان مراجعه فرمایید.

شورای ترافیک
1- در هفته گذشته متأسفانه سه تصادف در چهارراه 
مسکن مهر اتفاق افتاده است. تقاطعی بدون عالئم 
که  سرعتگیر  و  هشدار  و  رانندگی  و  راهنمایی 
مشخص نیست حق تقدم با کیست. چرا هر چه 

زودتر تصمیمی برای آن نمی گیرید؟
2- فکری به حال ترافیک خیابان ولی عصر کنید. 
پیشنهاد ما این است که این خیابان را یکطرفه کنید 
و مسیر برگشت، خیابان شهید مطهری )شعله( شود. 
با این کار هم ترافیک خیابان ولیعصر نصف می شود 
و هم مغازه های خیابان شهید مطهری که از رونق 

افتاده، زنده می شوند.

پاسخ شورای ترافیک:
با سالم و احترام، در پاسخ به سؤاالت مطرح شده از 
سوی شهروندان محترم، جوابیه زیر جهت چاپ در 

شماره آتی آن هفته نامه وزین ارسال می گردد.
1- موضوع اصالح و نصب عالئم راهنمایی و رانندگی 
در چهارراه مسکن مهر به سرعت در دستور کار 
شهرداری محترم قرار گرفته و در حال انجام کار 

می باشد.
و شهروندان  استحضارطراح محترم سؤال  به   -2
محترم می رساند که هر طرح ترافیکی که بخواهد در 
سطح شهر اجراشود، ابتدا نیازمند کارشناسی فنی 
و تعیین مسیر جایگزین مناسب می باشد که این 

موضوع نیز بررسی می گردد.

تبلیغات اسالمی
می خواستم به گوش مسئوالن برسانید که تانکر آب 
آشامیدنی مسجد ابوالفضل واقع در گردنه الی رز، 
خالی است. دِر مسجد بسته است و المپهای درون 
سکو های کنار جوی آب شبانه روز روشن هستند. 
و  تفرجگاه  این  مسئول  ببینید  و  کنید  پیگیری 

مسجد کیست؟

پاسخ تبلیغات اسالمی:
سالم و تشکر از پیگیری سؤاالت مردمی، موضوع 
مربوط به مسجد ابوالفضل، جهت رفع مشکل به 
هیئت مدیره مسجد ارجاع شد. ضمن این که هیئت 
مدیره محترم در تالش هستند تا مشکالت مسجد را 
به نحو مطلوب حل و فصل نمایند و برای این منظور، 
جلساتی برگزار نموده اند و پیگیر هستند. اطالعات 
بیشتر را می توانید از مسئول محترم ستاد اقامه نماز، 

جناب آقای حاج رضا مسعودی دریافت نمایید.

منابع آب - جهاد کشاورزی
از یک طرف مسئوالن می گویند کشور با کم آبی و 
بعضًا تنش آبی روبرو است. از طرف دیگر می گویند 
ایران می تواند از نظر کشاورزی در منطقه اول شود! 

به نظر شما کدامش درست است؟

پاسخ جهاد کشاورزی:
این مقوله مختص کشور ایران نیست و جنگ آب در 

سطح جهانی مطرح است.
از  یکی  کشاورزی  پایدار  توسعه  حاضر،  عصر  در 
ضروریات سرزمینی به شمار می آید؛ در راستای 
حصول این هدف، الزم است در برنامه های پنج ساله 
توسعه کشور به عنوان سند باالدستی و هدایتگر 

توسعه به این مفهوم توجه کافی شود.
توسعه پایدار، مدیریت و نگهداری منابع طبیعی 
است؛  اداری  ساختار  و  تحوالت  جهت بخشی  و 
و  بشری  نیازهای  مداوم  تأمین  که  طوری  به 
رضایتمندی نسل حاضر و نسلهای آینده را تضمین 
کند. چنین توسعه پایداری )در بخشهای کشاورزی، 
جنگلداری وشیالت( با حفاظت زمین، آب و ذخایر 
تخریب  است،  همراه  جانوری  و  گیاهی  ژنتیکی 
زیست محیطی به همراه ندارد، از فناوری مناسب 
استفاده می کند، از نظر اقتصادی بالنده و پایدار و از 

نظر اجتماعی مورد قبول است.
با توجه به مباحث فوق و با هدف و محوریت توسعه 
پایدار در تمامی سطوح و شئون، این امر دور از 

دسترس نخواهدبود.

منابع آب
خبری مبنی بر پر کردن دو چاه غیرمجاز در منطقه 
دهچاه منتشر شده که واقعیت ندارد. واقعیت این 
است که یکی از آنها را گلوبند کرده اند و یکی هم 
خشک بوده. ولی چاه اصلی ..... همچنان در حال 
بهره برداری و استفاده است. در حالی که آن منطقه 
برای برداشت آب و کشاورزی ممنوعه است. چرا 
اداره منابع آب چشم خود را روی واقعیت بسته 

است؟

توزیع برق
1- آیا بهتر نیست خط تلفن اتفاقات برق به پیغامگیر 
متصل نباشد؟ خدای ناکرده اگر اتفاق ناگواری رخ 

دهد، سیستم پیغامگیر زمانبر است.
2- چرا بدون اطالع قبلی برق را قطع می کنید؟ 
وقتی هم می گوییم که وسایلمان سوخته، می گویید 

فقط یخچال و تلویزیون!

مخابرات
چرا اینترنت نی ریز این قدر کند و ضعیف است؟ با 

این وضع اینترنت، بچه ها نمی توانند درس بخوانند.

صمت
چرا در طول یک هفته قیمت تخلیه چاه برای هر 
ماشین از 500 به 900 هزار تومان رسیده؟ کسانی 
معمواًل تخلیه چاه می کنند که قشر ضعیف هستند. 
اما در نی ریز این کار دست چند نفر محدود است و هر 

کاری بخواهند می کنند.

پاسخ صمت:
با سالم، خدمات تخلیه چاه در نی ریز توسط دو نفر از 
ساکنان شهر بدون اخذ پروانه کسب به صورت سیار 
انجام می گردد و تاکنون به همین دلیل نرخنامه 
مصوب نداشته اند. در صورت وجود شکایت، به اتاق 
اصناف، واحد بازرسی مراجعه کنید تا پس از ثبت 
اقدام و در صورت  بازرسی،  شکایت توسط واحد 

احراز تخلف، احقاق حق گردد.

راهداری و حمل و نقل جاده ای
کاش راه روستای بشنه را به طور کامل آسفالت 
کنند. برای هر انتخابات یک کیلومتر آن را آسفالت 
می کنند و تا انتخابات بعدی، آن یک کیلومتر دوباره 

خراب می شود.

مجتمع فوالد غدیر
فوالد  در  نیرو  جذب  مورد  در  کنم  می  خواهش 
پروژه  در  حقوق  کمترین  کنید.  پیگیری  غدیر 
به  نی ریز  فوالد  در  را  ایران  کل  فوالد سازی های 
کارگر ها می دهند؛ روزی 1۴0 هزار تومان. خدایی 
سخت ترین کارها هم دست کارگران است. بپرسید در 
یزد یا سیرجان یا عسلویه به یک کارگر ساده یا کمکی 

در پروژه های فوالد سازی چقدر حقوق می دهند؟
بعد از آن مسئله جذب نیرو است که برادران اهل 
به فوالد تکنیک  را  اجازه ورود یک نی ریزی   .....
نمی دهند. مگر نی ریزی یا ..... دارد؟ همه از یک 

شهرستان هستیم.
هیچ بهایی به کارگرها نمی دهند. پیمانکار دو ماهی 
یک بار حقوق می دهد. اعتراضی هم اگر باشد که 
نیست، می گویند هر کس ناراضی است برود؛ کارگر 

فراوان است.
اگر کارگری در ۳0 روز ماه مریض نشود و حادثه 
نداشته باشد، حقوقش ۴ میلیون و 200 هزار تومان 
می شود. ساعت کاری هم که الی ماشاءا... از شش و 
نیم صبح است تا 5 عصر که یک ریال هم اضافه کاری 

نمی دهند.
شما را به خدا پیگیری کنید، شاید حقمان را بدهند.

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

نداده اند:
- منابع آب

- توزیع برق
- مخابرات

- راهداری و حمل و نقل جاده ای
- مجتمع فوالد غدیر

ورزشی

 حاشیه پُررنگ تر از پیروزی
مجید پاکیزه دامن/ نی ریزان فارس

در دیدار دو تیم  استعدادهای درخشان نی ریز و وصال 
شیراز علیرغم پیروزی نماینده نی ریز، حاشیه ها رنگ و 

لعاب بیشتری داشت.
از هفته ششم مسابقات زیر 17 ساله های فارس، سه شنبه 
8 آذر استعدادهای درخشان در ورزشگاه شهدا پذیرای 
وصال شیراز بود و توانست با تک گل آریا هاشمیان به 

پیروزی برسد.
استعدادها اگرچه در این بازی پس از به ثمر رسیدن گل، 
صاحب موقعیت های دیگری برای گشودن دروازه وصال 
شد، اما این فرصت های گلزنی توسط مهاجمان به هدر 
رفت تا با یک پیروزی شکننده هفته ششم را پشت سر 

بگذارد.
تیم  هواداران  کننده  کالفه  و  بی امان  تشویق های 
نیمکت  پشت  و  سکوها  روی  درخشان  استعدادهای 
وصال شیراز، سرمربی شیرازی را وادار به واکنش کرد و 

طی تماس تلفنی با مسئول برگزاری مسابقات در شیراز، 
مراتب اعتراض خود را بیان داشت.

در پی اعتراض های مکرر سرمربی وصال شیراز به نحوه 
تشویق هواداران روی سکوها، چندین دقیقه نیز بازی 
متوقف شد که با صالحدید نماینده فوتبال استان در 
ورزشگاه، بازی تا پایان ادامه یافت و وصال با شکست 

ورزشگاه را ترک کرد.
تالش  گفت:  مسابقه  پایان  در  استعدادها  سرمربی  اما 
بازیکنان ما ستودنی بود و به همه آنچه که خواستیم 
رسیدیم و با وجود کم تجربه بودن بازیکنان در مسابقات 

استانی، تیم ما در همه مسابقات خوب عمل می کند.
سعید زارع در مورد عدم نتیجه گیری الزم در مسابقات 
بیرون از خانه اضافه کرد: بازی های بدی انجام ندادیم و 
اتفاقات غیرمنتظره باعث خلق آن نتایج شد. هدف ما بر 
این است تا این تیم را برای سال های آینده آماده سازی 

کنیم و امیدواریم ادامه دار باشد.

دو گام موفق نونهاالن مشکانی در لیگ استان
مجید پاکیزه دامن/ نی ریزان فارس

رقابت های لیگ برتر فوتسال نونهاالن فارس سه شنبه 

9 آذر آغاز شد و شهدای مشکان نماینده نی ریز در این 

مسابقات در دو بازی ابتدایی با نتایج پرگل برابر حریفان 

خود به پیروزی رسید.

از اولین دیدار این مسابقات که در دو گروه چهار تیمی 

به میزبانی شهر خرامه برگزار می شود، شهدای مشکان 

با هدایت حمزه خاموشی در گام اول به دیدار نماینده 

استهبان رفت و توانست با نتیجه نزدیک 6 به 5 صاحب 

پیروزی شود.

در این بازی امیرعلی علی پور و محمدمهدی حسینی 

هر کدام 2بار و علی کوهگرد و ماهان هدایتی 1 بار برای 

شهدای مشکان گلزنی کردند.

شهدای مشکان دومین پیروزی خود را چهارشنبه 10 

آذر به دست آورد و با شکست دادن 6 بر ۳ عقاب رستم، 

راهی مرحله نیمه نهایی این مسابقات شد تا با 6 امتیاز 

شروع خوبی داشته باشد.

در این بازی نیز محمدمهدی حسینی هتریک کرد و علی 

کوهگرد و محمدمعراج ستوده به ترتیب 2 و 1 بار برای 

تیمشان گلزنی کردند.

شهدای مشکان با این نتایج پنجشنبه هفته گذشته برای 

مشخص شدن سرگروهی به دیدار صفاشهر رفت که 

نتیجه و گزارش این دیدار در شماره بعدی خواهد آمد.

قهرمان این مسابقات راهی لیگ کشوری می شود. تیم نونهاالن کشتی - سالن والفجر سال 1366

1- محمد تاج بخش 2- رضا مسلمان حقیقی ۳-جواد مبین ۴-غالم البرزی 5- مجید 
مسلمان 6- رضا فرجی 7- رضا افسرده 8- حمید خداپناه 9-محمد علی احمدزاده

با تشکر از جناب آقای جواد مبین که عکس را در اختیار ما قرار دادند.

سرویس ورزشی: محمدصادق رجبی

نشانی پیج نی ریزان فارس در 

 اینستاگرام
@ neyrizanfars
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معدلی، اولین هنرمند 
نی ریزی دارنده نشان ملی

شانه )گل سر( محمدجواد معدلی نشان ملی گرفت.
به گزارش نی ریزان فارس و بنا به گفته هادی رئیس اداره میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، معدلی به عنوان اولین 

هنرمند صنایع دستی نی ریز توانست نشان ملی را از آن خود کند.
»شانه گل سر« وی با ترکیبی از مشبک و منبت ساخته شده که با 

چوب شمشاد به مدت دو هفته طراحی شده است.
این هنرمند در گفتگو با ما اعالم نمود: طرح اولیه را مرضیه پیروی 

از تذهیب کاران برجسته نی ریزی انجام داده است.
داوری نشان ملی مرغوبیت صنایع دستی هر دو سال یک بار برگزار 

می گردد. 
متقاضیان ابتدا با تکمیل فرم تقاضانامه و ارائه به معاونت صنایع 
دستی استان محل فعالیت، درخواست خود را ثبت می نمایند. پس 
از تأیید کارشناسان استانی و برگزاری داوری ابتدایی در محل 
استان، آثار منتخب جهت شرکت در ارزیابی نهایی آثار، به معاونت 
صنایع دستی کشور ارسال و توسط داوران، باتوجه به معیارهای 
اعالم شده مورد ارزیابی و امتیازدهی قرار گرفته و آثار دارای 

شرایط موفق به دریافت نشان می گردند.
پیش شرط های الزم نشان ملی مرغوبیت صنایع دستی اینگونه 

اعالم شده است:
- سازگاری با محیط زیست و احترام به ارزش های محیط زیست در 

بکارگیری مواد بکار رفته در محصول و تکنیک های مورد استفاده
- رعایت عدالت و حقوق اجتماعی و همچنین رعایت حق عوامل 

تولید، حقوق مصرف کننده و قوانین کار.
نوشتنی است شرایط و معیارهای داوری بر اساس مرغوبیت، 
اصالت، نوآوری، قابلیت بازاریابی و عرضه دربازار )سفارش پذیری( 

سنجیده می شود.

آغاز ثبت نام بیمه تکمیلی 
بازنشستگان تأمین اجتماعی

تأمین  بازنشسته  کارگران  کانون  مسئول  مهدوی  محسن 
اجتماعی نی ریز با بیان اینکه ثبت نام از متقاضیان بیمه تکمیلی 
تأمین اجتماعی از ۱۵ آذرماه آغاز می شود گفت: کسانی که برای 
نخستین بار است که برای بیمه تکمیلی اقدام می کنند الزم است تا 
به دفتر کانون واقع در کوچه جنب بانک رفاه مراجعه کنند و کسانی 
که قباًل ثبت نام کرده اند نیاز به مراجعه ندارند و تنها باید فیش 
حقوقی خود را نگاه کنند تا ببینند هزینه بیمه تکمیلی کم شده 

است یا خیر.
وی در ادامه گفت: افراد پس از مراجعه به ما باید برای تکمیل 
بیمه  نمایندگی  هاشمی  خانم  به  خود  پزشکی  پرونده های 

آتیه سازان حافظ در خیابان شعله مراجعه کنند.
نوشتنی است سقف تعهدات درمانی بیمه تکمیلی بازنشستگان 
سازمان تأمین اجتماعی در قرارداد جدید نسبت به سال قبل تا دو 

برابر افزایش یافته است.
قرار داد جدید بیمه تکمیلی بازنشستگان و مستمری بگیران 
سازمان تأمین اجتماعی با شرکت بیمه آتیه سازان حافظ منعقد 

شده است.
مبلغ بیمه تکمیلی در قرارداد جدید به ازای هر نفر ۶۵ هزار تومان 
است و در قرارداد جدید سقف تعهدات درمان فوق تخصصی را با 
۱۰۰ درصد افزایش، از ۲۰ میلیون تومان به ۴۰ میلیون تومان، 
تعهدات بستری عمومی هم از ۶ میلیون تومان به ۱۲ میلیون 
تومان افزایش یافته و همچنین تعهدات خدمات پاراکلینیکی و 
خدمات تشخیصی درمانی سرپایی شامل انواع آنژیوگرافی و سی 
تی آنژیوگرافی، انواع اسکن، انواع سی تی اسکن، انواع رادیولوژی، 
انواع ام آر آی و بسیاری دیگر از خدمات نیز به میزان یک میلیون و 

هفتصد هزار تومان افزایش یافته است.
جزئیات تعهدات بیمه تکمیل درمان بازنشستگان سازمان تأمین 
اجتماعی را با جزئیات می توانید در سایت هورگان به نشانی زیر 

دنبال کنید:

hourgan.ir/fa/news/11392

تازیانه استبداد
بر پیکر علم

ادامه از صفحه یک
... عوام که بهره ای از علم ندارند معمواًل از استبداد هراسانند 
و لذا چشم و گوش بسته فرمانبر مستبد هستند. »عوام 
قدرت مستبد و اسباب روزی او باشند. با خود ایشان بر ایشان 
حمله نماید و چون اسیر شان کند، از شوکت او خرم شوند و 
چون اموالشان را غصب نماید او را بر باقی گذاشتن جانشان 

ستایش کنند.«)۴(  
کواکبی فرمانبری عوام از مستبد را ناشی از ترس می داند. 
ترس حاصل بی دانشی و نادانی است. » بعضی از امتهای 
گذشته چنان دیدند که مضر ترین چیزها )برای( انسان 

جهل است و مضرترین آثار جهل ترس است.«)۵(  
کواکبی در روانشناسی مستبدان بر این باور است که آنان 
همیشه در حال ترس به سر می برند و احساس امنیت 
مردم  نفرت  و  از خشم  را  مستبد  ترس  وی  نمی کنند. 
می داند و لذا دائم در خوف آن است که رعیت آگاه شوند 
و بر او شورش کنند. »... و  طرفه العینی بر زندگی خویش 
ایمن نبَود و خود شکی نیست که ترس مستبد از کینه رعیت 
افزون تر از ترس رعیت از آسیب او باشد.«)۶( کواکبی ترس 
مستبدان را ترس از جان و انتقام مردم و ترس مردم را ناشی 

از دست دادن لقمه ای نان و دربه دری می داند. 
 این دانشمند گریزان از استبداد سالطین عثمانی که خود را 
خلیفه می نامیدند، در مورد اثر استبداد بر علم به این نتیجه 
می رسد که »نور علم را خاموش ساخته، رعیت را در جهل 

باقی گذارد.«)7( 
 البته حکومت های مستبد در دوران جدید سعی می کنند 
علم را ابزار توجیه گر قدرت و سلطه خود کنند؛ مانند نظام 
کمونیستی شوروی سابق. پس از انقالب سوسیالیستی 
را  دانشگاه ها  کمونیست  حزب   ۱۹۱7 سال  در  روسیه 
مجبور ساخت که محتوای علوم را در جهت تأیید فلسفه 
مارکسیسم تغییر دهند. برای رسیدن به این هدف »در تمام 
دانشگاه ها گروه های ایدئولوژیک تشکیل شد و گروه های 
اقتصاد سیاسی،  مانند  برای تدریس رشته هایی  کثیری 
فلسفه مارکسیستی و فلسفه علم استخدام شدند. گذراندن 
امتحانات در مبانی ایدئولوژیک مارکسیسم- لنینیسم نیز 
همه جا اجباری گردید و حتی استادان قدیمی و سالخورده 
نیز برای ادامه کار به ناچار در این دوره ها شرکت کردند]...[

در علوم انسانی و اجتماعی مشکل مدرسین بسیار زیاد بود، 
چرا که می بایستی بنیادهای اقتصادی، فلسفی، سیاسی، 
تاریخی و اجتماعی نظام کمونیستی را از نظر علمی توجیه 
توجیه  دانشمندان  این  دیگر  نقش  این  بر  عالوه  کنند. 
تصمیمات سیاسی بود. تنها هدف آنها از پژوهش و آموزش 
یافتن دالیل علمی در راه توجیه سیاستهای اقتصادی و 
اجتماعی و سیاسی در سطح ملی و بین المللی بود، هدفی 
که در مواردی ناموفق می ماند و افراد موظف به پرداخت 
خسارت های آن بودند.«)8( این مسئله باعث شد پس از 
فروپاشی شوروی »علوم انسانی در شرایطی بسیار دشوار 
قرار گیرند. تعداد زیادی از استادان فلسفه مارکسیسم، 
اقتصاد سیاسی و تاریخ در اتحاد جماهیر شوروی سابق و 
اروپای شرقی هم شغل خود را از دست دادند و هم از لحاظ 
خویش  علمی  موجودیت  از  شدن  تهی  احساس  علمی 
ناپدید  یکباره  به  تقریبًا  آنها  پیدا کردند. موضوع درس 
شد. استادان ناچار شدند متدرجًا از علم ایدئولوژی زدائی 

کنند.«)۹(  
آری این نتیجه دخالت قدرت و حکومت در حوزه علم و 

دانش است.              
                                                                                                            شاد و سالم و موفق باشید

پی نوشت:
۱- کواکبی، سید عبد الرحمان)۱3۹۰( طبیعت استبداد، 
به کوشش و ویرایش غالم رضا امامی، تهران: نشر علم، ص  
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در میزگرد شورا و 6 مسئول اداره مطرح شد:سرمقاله

گره های کور شهر

روابط عمومی فرهنگ و ارشاد اسالمی:
استقبال  با  »منصور«  فیلم سینمایی 
نی ریزی ها مواجه شد و تمام بلیت های اکران 

به فروش رسید.
فیلم  بسیج،  هفته  بزرگداشت  با  همزمان 
»منصور« عصر روزهای پنجشنبه و جمعه 
چهارم وپنجم آذر در محل سالن آمفی تئاتر 

اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی اکران شد. 
هماهنگی  با  که  فرهنگی  رویداد  این 
و  اداره فرهنگ  شهرداری نی ریز، همکاری 
ارشاد نی ریز و سایت »شهر اینترنتی نی ریز« 
انجام شد با استقبال خوب شهروندان مواجه 

گردید تا بار دیگر لزوم احداث سینما در نی ریز 
مطرح شود. 

به دلیل کرونا ظرفیت اکران برای هر سانس 
۵۰ درصد سالن ارشاد بود که در مجموع ۴۰۰ 
نی ریزی توانستند منصور را همزمان با سراسر 

کشور ببینند.
درباره  »منصور«  سینمایی  فیلم  داستان 
بخش هایی از زندگی تیمسار منصور ستاری 
و ساخت اولین جنگنده کاماًل ایرانی است؛ در 
آن سال سرتیپ ستاری بر روی این پروژه مهم 

کار می کرد.
همچنین فیلم، داستان سال های پایانی دفاع 

مقدس را که ایران به شدت درگیر کمبود 
تسلیحات نظامی بود به تصور می کشد.

منصور به کارگردانی و نویسندگی سیاوش 
شعبانی  جلیل  تهیه کنندگی  و  سرمدی 

محصول سال ۱3۹8 است. 
این فیلم در سی و نهمین دوره جشنواره فیلم 
فجر حضور داشت و نامزد دریافت سیمرغ 
و  بهترین کارگردانی  بلورین در بخش های 

بهترین جلوه های ویژه بصری شد.
محسن قصابیان در این فیلم سینمایی نقش 
این شهید بزرگوار را بازی می کند، عالوه بر 
کیانی،  لیندا  چون  هنرمندانی  بازیگر  این 

حمیدرضا نعیمی، مهدی کوشکی، علیرضا 
زمانی نسب، قاسم زارع و سیدجواد هاشمی 

ایفای نقش کردند.
گفتنی است با ابتکار دفتر مطالعات جبهه 
در  منصور  فیلم  اسالمی،  انقالب  فرهنگی 
سراسر کشور به صورت آنالین اکران شده 
است. نوشتنی است در برخی شهرهای فاقد 
سینمای ثابت، برای جلوگیری از سوء استفاده 
در انتشار، این فیلم از طریق سامانه تخصصی 
انتشار و اکران »عماریار« با قابلیت نصب نرم 
افزار و دریافت رمز ورود به نمایش در آمده 

است.

ادامه از صفحه یک 
... در بحث آب با چالش هایی از جمله رشد سرانه مصرف باالی آب 
مواجه ایم لذا مسئوالن باید تمام تالششان در راستای آموزش 

الگوی مصرف در بحث آب، برق و گاز به کار گیرند.
فقیه خطاب به رئیس اداره مسکن و شهرسازی گفت: الگوی 
مصرف انرژی )سرمایش و گرمایش( برای ساخت مسکن باید 

رعایت شود.
وی ادامه داد: طرحی در این زمینه آماده کرده ایم و به تمام ادارات 

ارسال شده است.
رئیس شورای شهر نی ریز خطاب به مدیر آبفا گفت: همانطور که 
مستحضرید عمق  چاه ها پایین رفته، لذا وظیفه شرعی و قانونی 

شما این است که آینده را درنظر بگیرید.

آب رسانی به 55 هزار نفر  
مدیر آبفا شهرستان نی ریز گفت: تابستان امسال با وجودی که 
بحران آب داشتیم با تالش مستمر کارکنان آبفا، میزان تولید و 
مصرف به نقطه سربه سر رسید و توانستیم تابستانی بدون مشکل 

را سپری کنیم.
بهرام قره چاهی معتقد است چنانچه در شهر نی ریز نتوانیم قدمی 

برای آب برداریم شاید در آینده با کمبود مواجه شویم.
وی افزود: در زمینه آموزش به شهروندان در نمازجمعه، مساجد و 

مدارس بوسیله بروشور اقدام نموده ایم.
قره چاهی که معتقد است، آموزش سرمایه گذاری است نه هزینه 
گفت: انصافًا مردم هم به ما کمک کردند و میزان مصرف آب تا 
حدودی مدیریت شد. اما با شیوع ویروس کرونا و نیاز مردم به آب 

شاهد افزایش در شهرها و روستاها بودیم.
مدیر آبفا شهرستان نی ریز افزود: هزینه های زیادی به آبفا تحمیل 
شده و اعتبارات کاهش یافته و با وجودی که افزایش مهاجران را 
داریم سعی و تالش کردیم بیشتر به سمت اصالح شبکه برویم. 
بسیاری از شبکه ها فرسوده هستند که جای قدردانی از شهردار 

محترم به جهت همکاری اشان دارم.
قره چاهی با بیان اینکه نزدیک  به ۵۵ هزار نفر در شهر نی ریز و ۱۵ 
روستای اطراف آبرسانی می کنند، دیگر مشکل حوزه کاری اش را 
کمبود نیروی انسانی خواند و از مسئوالن طلب کمک کرد که او را 

همیاری کنند.
قره چاهی به حوزه کشاورزی هم اشاره کرد و گفت: برای پرداختن 
به آبیاری قطره ای و کم فشار هنوز جای کار دارد! لذا ما از مسئوالن 
انتظار داریم دغدغه آب داشته باشند و ما را در این راه همیاری 

کنند زیرا واقعًا دست  خالی نمی توانیم کار کنیم.
رئیس آبفا در پایان با آرزوی نزول رحمت الهی گفت: با وجودی که 
عده ای از فشار آب اعتراض می کنند، تمام تالش شبانه روز ما این 
است که آب را با کیفیت و فشار مطلوب ارائه دهیم و می خواهیم 

مردم ما را درک کنند.
مدیر آبفا به طرح اقدام ملی مسکن هم اشاره نمود و گفت: باید از 
قبل برنامه ریزی کنید که آیا می شود تأسیسات آب، برق و گاز را 

به آنجا رساند؟!

ُافت فشار نخواهیم داشت
رئیس اداره گاز گفت: با شروع فصل سرما از طریق رسانه ها نکات 
ایمنی را به مشترکان اعالم کردیم تا جلوی مرگ خاموش گرفته 

شود.
محمدجواد خصوصی در ادامه افزود: در مورد وضعیت فشار گاز، 
شهرستان نی ریز در شرایط بحرانی بسر می برد؛ چون در انتهای 
خط گاز استان قرار گرفته ایم و کارخانه  فوالد ۲ برابر مصرف شهر و 

سیمان خاکستری با مصرف شهر برابر است.
خصوصی ادامه داد: با بازدیدهای صورت گرفته از کارخانه سیمان 
خاکستری قرار شد از سوخت جایگزین استفاده کنند. اگر این 
چنین شود گلخانه ها، مرغداری ها و مشترکین خانگی دیگر دچار 

مشکل نمی شوند.
رئیس اداره گاز شهرستان به خط پروژه ای که قرار است با اتصال 
به استان یزد به میزان ۴۲ اینچ به حجم گاز اضافه شود و میزان 
اعتبار آن هم ۲۰۰ میلیارد تومان است اشاره کرد و گفت: چنانچه 
این اقدام انجام شود شاهد اُفت فشار نخواهیم بود. همچنین اگر 
برای خط اصلی مشکلی پیش بیاید گاز مشترکان قطع نخواهد 

شد.
محمدجواد خصوصی تصریح کرد: پیمانکار نصب علمک فعال 

شده و خانه های بدون گاز، گازدار می شوند.
ما در سال گذشته یکی  از شهرستانهایی بودیم که ۴۵ روستا را 
از نعمت گاز بهره مند کردیم و ۴۰ واحد صنعتی به گاز وصل شد 
که خودش انقالبی سبز بود. این اقدامات به گونه ای بود که به 

عنوان مدیر برتر شناخته شدم و امسال هم قصد داریم حدود 3۰۰ 
میلیارد تومان پروژه فعال در شهرستان داشته باشیم.

این مقام مسئول خبر از احداث ساختمان اداره گاز در شهرهای 
مشکان، قطرویه و بختگان داد.

بهترین گزینه فاز ۳
شهردار نی ریز با بیان اینکه همه ما برای یک ایران اسالمی خدمت 
می کنیم گفت: برای طرح مسکن ملی و جهش تولید پیشنهاد 
شهرداری، اداره مسکن و شهرسازی و فرمانداری طی بازدید از 
اراضی ۴۰ هکتاری پشت بیمارستان جدید االحداث بود که 
با مخالفت اداره کل راه و شهرسازی، نظام مهندسی و اداره کل 
جهادکشاورزی روبه رو شد؛ آنها معتقد بودند ارائه خدمات به 
شهرک منفصل دشوار است. البته باید این را هم بیان کنیم که این 
زمین از لحاظ شکل و شمایل، توپوگرافی و شیب و حریم قنات و 

پدافند غیرعامل مناسب احداث مسکن نبود.
ولی می توانم بگویم بهترین گزینه ادامه فاز 3 شهرک شهیدان 
رجایی و باهنر است که از همه لحاظ توپوگرافی و ارائه خدمات 

مطلوب است.
حامد فرغت مدعی است که نی ریز جزو معدود شهرهایی است 
که ۱۰۰ درصد آب فضای  سبز آن از چاه های غیرشرب تأمین 
می شود؛ او گفت: سعی کردیم درخیابانهای جدیدالحداث آبیاری 

را مکانیزه کنیم.

کمبود نیرو
سید محمدجواد قطبی با بیان اینکه برای تعیین زمین باید نظر 
شهرداری و شورای شهر هم گرفته شود، گفت می توان با استفاده 
از کارشناسان خبره شهرداری، بهترین مسکن را در بهترین مکان 

ساخت . 
راه و شهرسازی ۲  اداره   داد:  ادامه  نی ریز  عضو شورای شهر 
شهرستان وسیع نی ریز و بختگان را پوشش می دهد و با کمبود 
رفاه  و  کار  تعاون،  مثل  اداره ای  همچنین  است.  مواجه  نیرو 
اجتماعی که باید استخوان دار باشد نیروی کافی ندارد. لذا از 
نماینده مجلس خواستاریم پیگیری کند تا تعداد نیروها افزایش 

یابند.

توسعه متوازن شهری لحاظ شود
حمید پریش دیگر عضو شورا با گالیه از عدم حضور مدیر برق 
شهرستان در جلسه، از رئیس شورا خواست به صورت جدی این 
موضوع را پیگیری کند چرا که بسیاری از مشکالت مردم در حوزه 

برق است.
عضو شورای شهر نی ریز در ادامه مخالفت خود را با ساخت مسکن 
ملی در ضلع شرقی نی ریز اعالم کرد و گفت: با این اقدام توسعه 

متوازن شهری رعایت نمی شود.
پریش به پروژه روگذر ورودی شهر نی ریز هم گریزی زد و گفت: 
به هر شهرستانی که می رویم می بینم ظرف چند ماه پروژه به 
اتمام می رسد اما در نی ریز چند سالی است این پروژه بالتکلیف 
مانده است. آقای یاراحمدی! شما موظفید پاسخگو باشید. اگر 
بودجه ندارید آن را تخریب و به میدان تبدیل کنید تا مردم در 

رنج نباشند.
این کارشناس عمران به ضرورت احداث رینگ شهری هم اشاره 

نمود و در خواست کرد تا در این مورد چاره ای اندیشیده شود.

خلع ید اراضی دولتی
در این جلسه رئیس اداره راه و شهرسازی با بیان اینکه یکی از 
اقدامات مهمی که انجام داده اند خلع ید اراضی اشان بوده گفت: با 
این اقدام خیلی از اراضی بازگشت داده شد و خیلی دیگر نیز مانده 

است که باید انجام شود.
یاراحمدی با بیان اینکه با کمبود شدید نیرو روبه رو هستند گفت: 

بیشتر کارشناسان مورد نیاز را نداریم.

زمین های واگذار شده
در ارتباط با زمین در اولین گام مسکن اقشار کم درآمد را در 
اولویت کار خود قرار دادیم و 8 هزار متر مربع زمین را به کمیته 
امداد در اراضی جمال آباد واگذار کردیم که در حال انعقاد آخرین 

قراردادها هستیم.
دومین قرارداد با اداره بهزیستی بسته شده است و بناست تا 
مسکن دو معلولی ها ساخته شود. مکان آن در مسکن مهر 
می باشد و اگر استقبال نشد به تک معلولی ها هم زمین واگذار 

خواهد شد.
واگذاری زمین به خیرین مسکن ساز سومین اقدام ماست که در 

حال حاضر ۱۱ هزار هکتار در اراضی جمال آباد به آنها داده ایم.
البته این را هم اعالم کنیم که مجموعه اراضی که در اختیار داریم 
بر می گردد به همین اراضی جمال آباد و در سطح شهر زمین 

نداریم.
یک مورد نیز با واگذاری اراضی به اقشار ویژه تحت پوشش بنیاد 
شهید موافقت شده که جانبازان باالی ۲۵ درصد، همسران و 
فرزندان شهید، پدر و مادران شهید و همچنین همسر جانبازان 

متوفی باالی ۲۵ درصد در این طرح گنجانده شده است.

سهم نی ریز در جهش مسکن 4۳00 واحد
رئیس اداره راه و شهرسازی به مسئله جهش مسکن هم اشاره کرد 
و گفت: برای شهر نی ریز مجوز برای ۴3۰۰ نفر گرفته ایم منتهی 

این تعداد نیاز به حجم باالیی از زمین دارد. 
زمینی ما در اختیار داریم که مربوط به سال ۱388 می شود، زمانی 
که قرار بوده مسکن اجتماعی ساخته شود اما اجرایی نشده، مکان 
آن انتهای بلوار میرزا کوچک خان جنگلی بعد از سالن ورزشی 
می باشد و ۱۴۰ هکتار نیز به عنوان شهرک منفصل به استان 
معرفی کرده ایم که پشت بیمارستان جدید، دانشگاه آزاد و پیام 
نور می باشد و من اعالم می کنم که قطعًا در مرحله دوم بحث زمین 
نی ریز حل خواهد شد و سایت باز می گردد و مردم می توانند از آن 

استفاده کنند.

شهر در بن بست
یاراحمدی با بیان اینکه در 3۰ سال اخیر بسیاری از مسئوالن شهر 
را به بن بست برده اند گفت: به دنبال آن هستیم تا از طریق محاکم 
قضایی اقداماتی را انجام دهیم و اگر موفق شویم فاز 3 آباد زردشت 

حتمًا اجرایی می شود.

یک میدان شکیل
رئیس اداره راه و شهرسازی در ارتباط با روگذر نی ریز گفت: برخی 
افراد می آیند و یک مسئله را به ادارات دولتی تحمیل می کنند. بله 
شما اگر نظر من را بخواهید یک میدان شکیل می توانست در اینجا 
احداث شود که هم کم هزینه بود هم برای شهر بسیار خوب بود اما 
متأسفانه کسی که از کرمان، سیرجان یا شیراز می آید از آن طرف 

شهر می رود روی هوا و از آن طرف خارج می شود.
در حال حاضر تنها دلیلی که پروژه را متوقف کرده است مسئله 
مالی می باشد و برای حل این مشکل الزم است پیگیری های 

بیشتری در تهران و  وزارتخانه انجام شود.

پارک جنگلی بوم گردی می شود
دیگر شخصی که در جلسه شورای شهر مواضع اداره خود را اعالم 

نمود رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری بود.
او در ابتدا به مسئله پارک جنگلی اشاره کرد و گفت: در آخرین 
طرحی که برای پارک جنگلی در نظر گرفته شده است مکانی 
برای بوم  گردی نی ریز پیش بینی شده است و تا کمتر از یک ماه 

دیگر به مزایده می  رود.

حل اسناد کوه قبله
جمالی در مورد اجرای مقررات اسناد کوه قبله گفت: گالیه ای که 
در این ارتباط وجود دارد آن است که این مسئله باید سالیان قبل 
انجام می شد مثاًل در دهه هفتاد. حدود یک ماه پیش نقشه تهیه 
شد و از پالکی به نام تارم شرقی که محدوده تپه شهدای گمنام 
به سمت شرق هزار هکتار به صورت یک پالک بسته شد و اجرای 
مقررات آن تقریبًا در حال انجام می باشد و در این پالک اراضی 

ملی مشاهده نشد.
سند تارم غربی به مساحت ۱8۰۰ هکتار تهیه شده و نامه آن به 
استان ارسال شده است که از تپه شهدای گمنام شروع و مابقی 

اراضی مانده را شامل می شود.

در زیرساخت آخریم
در ادامه مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نی ریز با بیان اینکه 
نی ریز یکی از قطب های تولید کشاورزی به شمار می رود گفت: 

متأسفانه ما در امکانات و زیرساخت ها رتبه آخر استان هستیم!
بصیری با بیان اینکه تغییر الگوی کشت را در برنامه دارند گفت: 
خوشبختانه ما کشاورزانی داریم که به عنوان کشاورزان نمونه در 

استان و کشور حرفی برای گفتن دارند.
وی در ادامه به تغییر کاربری ها و اقداماتی که جهاد کشاورزی در 

این ارتباط انجام داده اشاره نمود.
همچنین خیراندیش رئیس منابع آب شهرستان نی ریز در ارتباط 

با قنات ها و حریم های آنها توضیحاتی در این جلسه ارائه نمود.

//

//

استقبال خوب نی ریزی ها از منصور
اکرانباظرفیتکامل/لزوماحداثسینمادرنیریز آغاز ثبت نام مسکن ملی

در نی ریز و بختگان
در  مسکن  ملی  نهضت  طرح  ثبت نام  فارس:  نی ریزان  گزارش  به 

شهرستان های نی ریز و بختگان از پنج شنبه ۱۱ آذرماه آغاز شد.

یاراحمدی رئیس اداره راه و شهرسازی نی ریز با اعالم این خبر گفت: با 

مصوبه شورای عالی مسکن، طرح ملی مسکن و نهضت ملی مسکن در هم 

ادغام شده است. در شرایط ثبت نام طرح نهضت ملی مسکن سابقه سکونت 

افرادی که از شهرهای بزرگ به شهرهای کوچک می روند، شرط سابقه 

سکونت به دو تا سه سال تقلیل خواهد یافت.  همچنین سابقه مالکیت 

خصوصی به ۵ سال کاهش می یابد.

متقاضیان می توانند به سایت saman.mrud.ir مراجعه کنند.
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به استواری میخ سیاه
به قلم میرزا

و  برج میالد  به  تهران  به خلیفه،  ایفل، دبی  به  پاریس 
بنه کالغی به میخ سیاهش می نازد.

پاییز سرنوشت روستای مارا احاطه کرده و درختان روستا 
کم و بیش خودرا برای خواب زمستانی آماده می کنند. 
برگ ریزان مدتهاست شروع شده و دامپروران مشغول جمع 
آوری این رزق های الیحتسب به منظور انباشت قوتی برای 

احشام خود هستند .
پاییز امسال اما فرق دارد با پاپیزهای گذشته و آن هم به 
دلیل وجود نعمتی چون گاز طبیعی که با گرمای خود، 
دیار  این  مردمان  مهمان نواز  و  باصفا  خانه های  مهمان 

سلحشور شده است.
بر هر حال همه چیز در روستای بنه کالغی با جمعیتی 
بالغ بر ۴ هزار نفر در منطقه ای کاماًل استراتژیک، به خوبی 
پیش می رفت و مردمانش پس از برداشت محصول، نفسی 
تازه می کردند، و گذران عمر و شکر حی الیزال را به جای 

می آوردند.
منطقه ای که در ۱۲۰ کیلومتری مرکز شهرستان نی ریز، 7۰ 
کیلومتری داراب، ۱۰۰ کیلومتری سیرجان کرمان و کم تر 

از ۲۰۰ کیلومتری حاجی آباد هرمزگان قرار دارد.
اما آبان امسال شیرینی این ایام به کام اهالی منطقه و 
به خصوص دامپرورانش تلخ شد؛ آن هم به دلیل کند و کاو 

در کوهی به نام میخ سیاه.
کوهی که نمادی از آزادگی، وارستی و سلحشوری مردمان 

این دیار است و آمیخته با فرهنگ و ادبیات این مردمان.
مادران برای فرزندان خود از این کوه داستان ها می سرایند و 

حماسه ها از می گویند. 
اگر فرانسه و پاریسش به برج ایفل، امارات و دبی به برج 
خلیفه و ایران و تهرانش به برج میالد افتخار می کنند، 

مردمان بنه کالغی به استواری میخ سیاهش دلخوشند.
با این تفاوت که سه برج مذکور ساخته دست بشر است اما 
این کوه و قله آن، ساخته دست حی الیزال که مماتی ندارد؛ 

نه خالقش و نه ان شاءالله مخلوقش.
مخلوق داستان همان میخ سیاهی است که این روزها بیشتر 
از هر زمان دیگری سبب اتحاد و همدلی مردمان آنجا است. 
روی صحبت با افرادی است که چشم به این قله افتخار و به 

نوعی خاک نهاده اند.
افرادی که زندگی شهرنشینی را سالهاست تکرار می کنند 
و حال به نوعی فیلشان یاد هندوستان کرده که روستایی 

هست به نام بنه کالغی؛ و کوهی و معدنی به نام میخ سیاه.
ما هم پذیرفته ایم که میخ سیاه معدن است؛ اما معدن 
اصالت، اقتدار همراه با تواضع، سخاوت، مردانگی و معدن 

مردان و زنان نیک  سرشت.
مردان و زنانی که حرکت شما را در حافظه خود ثبت خواهند 
کرد؛ و نامتان را مورد سرزنش قرار خواهند داد و این اسامی 
را نسل به نسل و سینه به سینه به فرزندان و حتی نوادگان 

خود منتقل خوهند کرد.
کاش این افراد با سن و سالی که از آنها سراغ داریم، بیشتر به 

معنویات و آبادی آخرت بیندیشند.
حرف زیاد است و مجال اندک. اگر این کار ناپسند رخ دهد، 

برای منطقه و مردمانش چه آلودگی هایی دارد؟
چگونه این منطقه در سالهای قبل به عنوان معدن واگذار 
شده؟ و چگونه به افرادی مجوز داده شده که نه در این روستا 

زندگی می کنند و نه برخی اصاًل اهل این روستا هستند؟
بی شک مسئوالن وقت آن روز باید به دلیل ترک افعالی که 

انجام داده اند، پاسخگو باشند.
ترک افعالی از جنس اطالع ندادن این واگذاری به 3۰۰ 
دامدار محلی که مجوز رسمی چرای دام دارند و در فصولی 
به چرا مشغول  از سال، دام هایشان در همین محدوده 

می شود.
به قلم کسی که دلش می تپد برای وطنش و به خصوص 
برای چوپانان، احشام و خود میخ سیاه. زیرا ما نیازی به 
برج ایفل فرانسه، خلیفه دبی و یا میالد تهران نداریم، بلکه 
خواهان همین میخ سیاهی هستیم که در روزهای سخت 
ومن جمله کم آبی، کرونا و ... در کنار همین مردمان زیسته 
و نماد صبر و استقامت مردم برای پیروزی بر این مصائب و 

مسائل بوده است.

دوربین های ثبت سرعت
گول نمی خورند

روابط عمومی راهداری و حمل و نقل جاده ای استان فارس:
مدیر کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان فارس گفت: تا 
تخلفات سرعت در  تعداد سامانه های ثبت  پایان سال ۱۴۰۰ 

محورهای استان به بیش از ۲۰۰ دستگاه خواهد رسید.
علیرضا سیاهپور اظهار داشت: در حال حاضر تعداد ۱۵3 سامانه 
دارای کد پلیس در محورهای مواصالتی استان فعال هستند که 
نسبت به اعمال جریمه بر وسایل نقلیه خاطی اقدام می کنند و 
۴7 سامانه جدید نیز آماده بهره برداری بوده که در مجموع تا پایان 

سال جاری به بیش از ۲۰۰ دستگاه می رسد.
وی افزود: این سامانه ها قابلیت تشخیص انواع تخلفات از جمله 
سرعت لحظه ای غیرمجاز در محل نصب سامانه، سرعت غیر مجاز 
متوسط در طول مسیرها و بین دو سامانه، تخلف عدم تردد از بین 

خطوط و عدم رعایت فاصله طولی با خودروی جلویی را دارند.
مدیر کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان فارس با تأکید 
بر اجرای ثبت سرعت متوسط از ابتدای آبان ماه سال جاری در 
جاده های استان خاطر نشان کرد: رانندگان عزیز می بایست توجه 
داشته باشند که رعایت سرعت مطمئنه در محل نصب دوربین ها 
کافی نیست و در تمام طول مسیر، میانگین سرعت بین دو سامانه 

نیز محاسبه می شود.
علیرضا سیاهپور در پایان گفت: یکی از تخلفات حادثه ساز در 
از سرعت مطمئنه است که نصب  ترددهای جاده ای تخطی 
دوربین های نظارتی و ثبت تخلف عاملی بسیار مهم در کاهش این 

تخلف محسوب می گردد.

خطیبجمعهنیریز:

صدای مردم را بشنوید
مسئوالن  از  جمعه  نماز  خطبه های  در  نی ریز  جمعه  ️خطیب 
خواست تا صدای مردم را بشنوند و در جهت رفع مشکالت آنها 

حرکت کنند.
حجت االسالم سیدرضا رحمانی زاده به حضور عده ای از اهالی 
روستای بنه کالغی در نماز جمعه ۵ آبان ماه که به صدور مجوز 
معدن در نزدیکی مناطق مسکونی و در محدوده چرای دام 
و محیط زیست اعتراض داشتند، واکنش نشان داد و گفت: 
»گویا صدور مجوز اکتشاف معدنی در روستا و شهرک موجب 
اعتراض مردم شده است. نکته اول این که مسئوالن شهرستانی 
و به ویژه استانی وقتی مجوز این معادن را صادر می کنند، باید 
پیش بینی تبعات انسانی و زیست محیطی آن را هم داشته باشند. 
مقام معظم رهبری بر مسئله پیوست عدالت و قباًل هم بر مسئله 
پیوست محیط زیست تأکید کردند. در این موضوع، این شهرک 
از سه طرف راه ندارد و تنها از یک سمت مسیر گسترش و توسعه 

دارد که همین کوه است که مجوز بهره برداری آن را داده اند.«
وی افزود: »سالها است دولت در راستای شهرک سازی و متمرکز 
سازی مردم تالش و امکانات آن را تهیه می کند. حال اگر در 
نزدیک به یک کیلومتری یک روستا که مسیر توسعه آن روستا 
است چنین معدنی ایجاد شود،  شهرک سازی دولت تحت الشعاع 
قرار گرفته و مسئله آب و دام و زندگی مردم مورد بی توجهی قرار 
می گیرد. این شهرک در 3۰ کیلومتری گل گهری است که تا خوِد 
سیرجان ۶۰ کیلومتر فاصله دارد. مردم این منطقه آالیندگی 
گل گهر را دارند و حاال آالیندگی معدن هم اضافه می شود. 

بنابراین مسئوالن باید اهتمام داشته باشند.«
خطیب جمعه نی ریز عنوان داشت: »نکته دوم این که مسئوالن 
واقعًا باید صدای مردم را بشنوند و درک کنند و در جهت حل آن 
حرکت نمایند. نکته سوم هم این که مردم خواسته شان در جهت 
قانون باشد و نکند عده ای سودجو این صدای به حق را به جهت 

دیگری سمت و سو دهند.«
رحمانی زاده به سالروز تشکیل بسیج مستضعفان به فرمان امام 
راحل در سال ۱3۵8 اشاره کرد و گفت: »اگر بخواهیم حقیقت 
بسیج را تعریف کنیم، باید بگوییم بسیج نیرویی زنده و پویا است 
که هیچ گاه رکود ندارد. بسیج بر اساس پاکی و طهارت بنا شده و 
با آن رشد یافته و شاخه ها و میوه های آن نیز دارای این طهارت 
و پاکی است. گستره کار بسیج تمام حوزه ها را در بر می گیرد. 
بسیج بر مبنای تقوا بنا شده، لذا ریشه استوار و مقاومی دارد که 
بحرانها و شبهه افکنی ها نمی تواند آن را تضعیف کند. بسیج 
فکر و نگاهش الهی است و همواره در حال رویش است. اقدامات 
بسیج خودسرانه و احساسی نیست؛ بلکه برگرفته از روحیه تقوا و 

تبعیت از پروردگار است. «
خطیب جمعه نی ریز مذاکرات هسته ای 8 آذر در وین را یادآور 
شد و اظهار داشت: »اروپایی ها به مواضع ایران در لغو همه 
تحریمها واقف هستند و روسیه و چین هم بر این مطالبه تأکید 
دارند؛ ولی همین اروپایی ها و آمریکا و صهیونیستها خودشان را 
ائتالف جهانی معرفی می کنند و سعی در فشار آوردن به ایران 
دارند تا از موضع خود که لغو همه تحریمها است، عقب نشینی 
کند. آنها باید بدانند که مذاکرات ۱۴۰۰ با مذاکرات قبل متفاوت 
است و حرف ایران، حذف همه تحریمها و راستی آزمایی آن 

است.«
وی افزود: »دولت سیزدهم دولتی نیست که همه مشکالت 
را به برجام گره بزند. به دنبال تولید ملی و توان ملی است. این 
دولت نشان داده که جامعه جهانی فقط آمریکا و چند کشور 
اروپایی نیست و در جهت توسعه دیپلماسی است. عالج تحریم 

عقب نشینی نیست؛ بلکه توجه به استعدادهای داخلی است.«
نوشتنی است در بین دو نماز، سرهنگ شعبانی نیا فرمانده سپاه 
بسیج مستضعفین  تشکیل  سالروز  مناسبت  به  نی ریز  ناحیه 

سخنرانی کرد و عملکرد یکساله بسیج شهرستان را شرح داد.

دیدگاه هشدارآقایمدیرکلبرایسالآینده:

کمبود 20 هزار معلم

ادامه از صفحه یک
... اسماعیلی عنوان نمود: در سال ۱۴۰۰ تنها ۴ دانش آموز به 
خاطر کرونا جان خود را از دست دادند در حالی که ۱3۱ دانش آموز 

به خاطر دیگر مسائل و بسته بودن مدارس از بین رفته اند.
مدیرکل سامانه شاد را سامانه ای رو به تکامل عنوان کرد و گفت: 
در آخرین فرمت ارائه شده محیط و قابلیت آن همانند برنامه 

ادوبی کانکت است.

کمبود 20 هزار معلم
اسماعیلی همچنین با بیان اینکه مشکل تأمین نیروی انسانی 
بحث جدی آموزش و پرورش است گفت: امسال با کمبود ۱۲ هزار 
معلم روبرو بودیم که سال آینده این عدد به ۲۰ هزار معلم خواهد 

رسید.
سواد  خوشبختانه  گفت:  فارس  پرورش  و  آموزش  مدیرکل 
الکترونیکی معلمان و دانش آموزان در دو سال اخیر بسیار افزایش 
پیدا کرده است و آموزش مجازی به عنوان روشی مدرن در کشور 

ما راه پیچیده و دشوار خود را خیلی سریع طی کرد.

رد 2 وزیر پیشنهادی نتیجه اعتراضات به جای شماست
نمود  درخواست  پرورش  و  آموزش  مجموعه  از  اسماعیلی 
تا مطالبه گری را دنبال کنند. او گفت: تجربه نشان داده هرگاه 
مطالبه گری از مدارس شکل بگیرد نتیجه بخش خواهد بود و این 
مسئله در انتخاب وزیر و رد دو وزیر که آموزش و پرورشی نبودند، 

کاماًل مشهود بود.
وی گفت: از مدیران انتظار می رود دستورالعمل اجرایی جدید 
مدارس را به دقت مطالعه کنند و از اختیاراتی که به مدارس داده 

شده به نحو مطلوب بهره ببرند.
اسماعیلی ادامه داد: در دوران کرونا سیاست آموزش و پرورش 
بر مبنای مدرسه محوری بوده و این را با دادن اختیارات ویژه به 

مدیران و شورای مدرسه می توان مشاهده کرد.
وی گفت: یکی از کارهایی که می تواند گره از مشکالت آموزش 
و پرورش باز کند، تقویت دانشگاه فرهنگیان و تأمین نیروی 

آموزش و پرورش از این طریق است.
محتوای  از  بخشی  گفت:  فارس  پرورش  و  آموزش  مدیرکل 
آموزشی ما به روز شده است و امیدواریم ارائه طرح های آموزشی 

مبتنی بر کالس هوشمند نیز با سرعت بیشتری توسعه یابد.
اسماعیلی گفت: نگاه رئیس جمهور محترم و مجلس به معلمان 
بسیار امیدوار کننده است و آموزش و پرورش باید به اولویت های 

اصلی جامعه تبدیل شود.
وی گفت: سامانه پادا مشکالت زیادی داشته که مجدانه پیگیر 
حل این مشکالت هستیم تا فرایندهای الکترونیکی در آموزش و 

پرورش تسهیل شود.
در  روانی  و  روحی  مشکالت  دادن  رخ  گفت:  اسماعیلی 
این  و  کرد  زیاد  را  مدارس  بازگشایی  ضرورت  دانش آموزان 

بازگشایی باید مبتنی بر پروتکل ۰۶ باشد.
وی با بیان اینکه این پروتکل بازگشایی مبتنی بر واکسیناسیون 
واکسیناسیون   ۰۶ پروتکل  در  گفت:  نیست،  دانش آموزان 

کارکنان مدرسه الزامی است نه دانش آموزان.

100 کالس درس جدید
در این جلسه مدیر آموزش و پرورش نی ریز به بیان موفقیت های 
آموزش و پرورش نی ریز به رغم درگیری با کرونا در سال تحصیلی 

گذشته پرداخت و آن را حاصل زحمات مدیران و معلمان نی ریز 
خواند.

امیر ولی زاده با بیان اینکه ۱۰۰ کالس درس در  آینده ای نزدیک 
در نی ریز به بهره برداری خواهد رسید گفت: در حوزه پرورشی به 
رغم اینکه با کمترین نیرو روبرو بودیم بهترین عملکرد را از خود به 

جای گذاشتیم و رتبه خوب استانی را کسب نمودیم.
او با اعالم اینکه امسال اوج بازنشستگی همکاران آموزش و پرورش 
بوده است گفت: سعی کردیم تا از تمام ظرفیت های قانونی و فرا 
قانونی استفاده کنیم تا بتوانیم قوانین مربوط به کرونا را رعایت 
با  آموزش حضوری همزمان  که  افتخار می گویم  با  و  نماییم 

آموزش مجازی در تمام شهرستان در حال اجرا است.
وی با بیان اینکه سعی نکردم با دسته بندی های اصالح طلبی و 
بحث  در  می کنم  فکر  گفت:  کنم  را حذف  اصولگرایی کسی 
پاسخگویی به رسانه ها پیشگام بوده ایم و کمترین اعتراضات را 
به آموزش و پرورش داشته ایم و در این ارتباط رسانه هارا  بازوی 

خود می دانیم.
ولی زاده به بحث رتبه بندی معلمان نیز اشاره کرد و گفت: این یک 

حق برای معلمان است و باید پیگیر آن بود.
مدیر آموزش و پرورش نی ریز با بیان اینکه نباید صرفه جویی از 
درون آموزش و پرورش باشد گفت: این تصمیم سبب می شود تا 
پایه های آموزشی با مشکل روبرو گردد و نگاه کیفی به مسئله 

آموزش و پرورش از بین رود.
وی اشاره ای هم به نبود مشاور و کمبود آن در مدارس نی ریز کرد و 

گفت: در شهرستان با این جمعیت تنها ۴ مشاور وجود دارد!

پرده برداری از مشکالت
اما در ادامه سه مدیر مدرسه یعنی صالحی زاده دوره ابتدایی، 
شاهسونی دوره متوسطه اول و رسولی دوره متوسطه دوم از 

مشکالت آموزشی و پرورشی پرده برداشتند.

اسیر سامانه ها شده ایم
آموزش  که  شده اند  سامانه هایی  اسیر  اینکه  بیان  با  صالحی 
و پرورش برای آنها تعریف کرده گفت: به نظر من سامانه سیدا 
شاهکار آموزش و پرورش است و نمی دانم سامانه  سناد چه ایرادی 
داشت که یک سامانه جدید تعریف شده است و ما هنوز نتوانستیم 

کالس بندی ها را انجام دهیم!
این مدیر دوره ابتدایی با بیان اینکه بسیاری از طرح ها در کنار 
کتب درسی گنجانده شده است گفت: به عنوان نمونه طرح سواد 
حرکتی و کوچ رقابت ناسالمی توسط اداره کل در میان ادارات 
آموزش و پرورش ایجاد کرده و ما مجبوریم اطالعات نادرست را به 

ثبت برسانیم تا از قافله عقب نمانیم.
بنده برای تکمیل یکی از همین سامانه ها مجبور شدم لیست ها 
را به خانه ببرم و به جای پدر همه دانش آموزان فرم را پر کنم و در 

آخر هم برای خودم کف زدم و این درست نیست!
در این ارتباط مدیرکل سامانه ها را درخواست خود معلمان عنوان 
کرد و گفت: قبول کنیم که دبیران وقت باز بسیاری دارند و این 
طرح ها می تواند کمک کننده باشد و در رابطه با همین طرح کوچ 

اثرات مثبت آن کاماًل مشهود بود.
استفاده از نیروهای ناکارآمد دومین مطلبی بود که صالحی زاده به 
آن اشاره کرد و گفت: در بخشنامه جدیدی به کسانی که چند سال 
پیش سرباز معلم بوده اند و یا به نوعی با آموزش و پرورش همکاری 
داشته اند فراخوان داده شده تا برای کار مراجعه کنند و من کسی 

را می شناسم که متولد ۱3۵3 است!
در این ارتباط مدیرکل آموزش و پرورش فارس ضمن تأیید 
افرادی در  گفته های صالحی زاده عنوان کرد: متأسفانه حتی 
لیست وجود دارند که متولد ۱3۴7 هستند و باید بخشنامه اصالح 

شود.
در این ارتباط شاهسونی نماینده مدیران متوسطه اول درخواست 

نمود تا از نیروهای جوان، تحصیل کرده و بیکار استفاده شود.
کمبود امکانات آموزشی، استفاده از دبیران غیر تخصصی برای 
آموزش، نبود امکانات مجازی مثل لپ تاپ، قلم نوری و...، استفاده 
نامناسب از معاونان برای تدریس، تدبیر برای مدارس فرسوده 

دیگر نکاتی بود که شاهسونی به آن اشاره کرد.
شهناز رسولی نماینده مدیران متوسطه دوم به اهمیت حضور 
مشاور در مدرسه اشاره کرد و گفت: در مدارس متوسطه دوم 
هستند دخترانی که در سن ۱۵ سالگی ازدواج کرده اند و همین 

باعث مشکالتی شده است.
اجرا نشدن طرح روستا مرکزی باعث ترک تحصیل دانش آموزان 

شده است دیگر موردی بود که رسولی بدان پرداخت.
مدیرکل گفت: حتمًا بودجه ای مضاف بر آن چه که گذاشته شده 

برای این مسئله در نظر خواهد گرفت.
هزینه باالی ایاب و ذهاب مدیران و معلمان و حضور در مدارس 
روستایی، نبود مراقب سالمت، معاف شدن معاونین از تدریس 

دیگر درخواست های رسولی بود.
مدیرکل آموزش و پرورش در ارتباط با عدم تدریس معاونین 
گفت: امکان این مسئله وجود ندارد و با کمبود شدید معلم روبرو 

هستیم.

آموزش و پرورش جای سیاسی بازی نیست
در پایان جلسه مرتضی دهقان که مدتی به عنوان رئیس اداره 
فرهنگ و ارشاد اسالمی نی ریز مشغول به خدمت بود گفت: این 
سالنی که شما در آن جلسه گرفته اید حاصل حضور مِن معلم در 
این اداره بوده است اما انتقادی که در میان صحبت های همکاران 
ندیدم، این است که آموزش و پرورش جای سیاسی بازی نیست. 
چرا باید با عوض شدن یک دولت مدیری که عملکرد خوبی 
داشته است، عوض شود و نمایندگان در این رابطه اعمال نفوذ 

کنند.
مدیرکل آموزش و پرورش با تأیید صحبت های دهقان گفت: 
آموزش و پرورش جای سیاسی کاری نیست و خوشبختانه خبری 
که برایتان دارم این است که در یک جلسه خصوصی رهبری معظم 
به صراحت اعالم کردند که نمایندگان نباید در عزل و نصب ها 
دخالت کنند و پیرو این گفته مقام معظم رهبری، سخنگوی 
شورای نگهبان طی نامه ای اعالم کرد که اگر نمایندگان در عزل 
و نصب ها دخالت کنند امتیاز منفی دریافت خواهند کرد و در 

نهایت صالحیت آنها رد خواهد شد.
البته اسماعیلی این را هم گفت: دو نکته را باید در این ارتباط 
مدنظر قرار داد، مِن مدیرکل اگر قرار است فردی را    انتخاب کنم 
حتمًا مشاوره از نماینده و دیگر افراد ذی نفوذ می گیرم و گرفتن 
نظرات آن ها عیب نیست و نکته دومی که باید تأکید کنیم دولت ها 
مجازند که نیروهای همسو با خود را انتخاب کنند و نمی شود به 

آن انتقاد وارد نمود که چرا مِن مدیر کل باید عوض شوم.
از نکات حاشیه ای این جلسه می توان به عدم حضور فرماندار یا 

نماینده ای از فرمانداری در این جلسه اشاره کرد.

//

//

از صبح روز سه شنبه ۹ آذرماه پیج نی ریزان 
از  و  شد  مسدود  اینستاگرام  توسط  فارس 

دسترس خارج گردید.
خوانندگان گرامی می توانند اخبار و آگهی ها را 

در پیج زیر دنبال کنند.
@ NEYRIZANFARS 

بخش  در  فارس  نی ریزان  سرچ  با  همچنین 

جستجو می توانید پیچ را مشاهده کنید.
به  هم  آگهی ها  تخصصی  پیج  است  نوشتنی 

آدرس زیر انتقال پیدا کرده است:
@NEYRIZANFARS_N

از شهروندان گرامی تقاضا می شود پیج نی ریزان 
فارس و نیازمندیها را به دوستان و آشنایان خود 

معرفی کنند.

پیج نی ریزان فارس توسط 
اینستاگرام بالک شد

درخشش صادقیان
در جشنواره فانوس

امیر صادقیان برای مجموعه عکس »یاد یاران« در جشنواره فانوس لوح سپاس دریافت کرد.
مراسم اختتامیه مرحله استانی پنجمین جشنواره ملی فانوس، چهارمین جشنواره استانی ترنم 
فتح، سومین جشنواره استانی تئاتر سنگر یکشنبه 7 آذر با معرفی برگزیدگان هر یک از این 

جشنواره ها برگزار شد.
وی در گفتگو با ما عنوان نمود: مجموعه عکس یاد یاران، شامل عکس هایی از حس و حال 
خانواده های شهدا و مردم از لحظه ورود، تشییع، خاکسپاری و همچنین در آغوش گرفتن پیکر 

پاک شهدای هشت ساله دفاع مقدس گرفته شده.
وی از عکاسان خبری نی ریز می باشد که در این حوزه تاکنون جوائز متعددی را کسب نموده 

است.
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                 @ neyrizan.fars

خاطراتخواندنیپرستاراننیریز

این خاطره بر می گردد به ماه اول شروع به کار 
من؛ یعنی سال 1394. زمانی که من در حال 
گذراندن طرح در بخش آی سی یو جراحی مغز 

و اعصاب بیمارستان شهید چمران شیراز بودم.
ما یک بیمار 50 ساله خانم داشتیم که به علت 
تومور مغزی بعد از جراحی در کما بود. من هر 
وقت که شیفت بودم، خصوصًا شیفتهای شب 
با این که می دانستم بیمار هیچ واکنشی نشان 
و  می زدم  او حرف  با  زیادی  زمان  نمی دهد، 
خیلی به او عادت کرده بودم. به طوری که برای 
تقسیم بیمار بین کارکنان که در اول هر شیف 
انجام می شود، همیشه دلم می خواست که من 
پرستار او باشم. حتی گاهی بر خالف قانون 
بخش مراقبتهای ویژه، با خواهش از مسئول 
شیفت اجازه این را می گرفتم که بچه های بیمار 

به بالین مادر بیایند.
3 ماه از این وضعیت می گذشت و تغییری در 
شرایط این مادر 50 ساله ایجاد نمی شد؛ به 
طوری که تقریبًا خانواده ناامید از برگشت بیمار 

بودند.
در یکی از شب کاری ها، دم دمای صبح، زمانی 
که باالی سر بیمار مشغول انجام دارو درمانی 
با هوشیاری  بیماران  به  مربوط  مراقبتهای  و 
پایین بودم، همین طور که داشتم صورت بیمار 
را تمیز می کردم، حین این که پنبه خیس را 
روی صورت او کشیدم، چشمانش را به سختی 

باز کرد...
نیست.  وصف  قابل  واقعًا  من  موقع  آن  حال 
کنم...  گریه  یا  بخندم  بترسم...  نمی دانستم 
دست بیمار را گرفتم و گفتم: »مادر جان حالت 
خوبه؟ صدامون رو می شنوی؟ دستم را فشار 
داد و در حالی که صدای بیمار)به علت داشتن 
لبها  حرکت  با  نمی آمد،  بیرون  تراک(  لوله 
جوابم را داد و من تا پایان شیفت بدون شک 
خوشحال ترین پرستار دنیا بودم... و خبر بیدار 
شدن مادر پس از 3 ماه، بهترین خبری بود که 
به بچه های این بیمار دادم و با دیدن شور و شعف 
همراهان، عالقه من به پرستاری چندین برابر 
شد... و پس از گذشت چند روز، بیمار با حال 

مساعد و هوشیار از بخش ترخیص شد.
زهرا حمزه خانی - پرستار بخش 

سی سی یو - 5 سال سابقه کار

خواب سه ماهه

با عرض سالم خدمت خوانندگان محترم، 
همان طور که همه همکاران و همشهریان 
عزیز در جریان هستند، کارکنان اورژانس 
تلخ  خاطرات  کدام  هر  بیمارستانی،  پیش 
و شیرین زیادی از مأموریتها دارند که بنده 
ترجیح می دهم خاطرات شیرین را خدمت 

خوانندگان عزیز تعریف کنم.
بنده چهار - پنج سال قبل در پایگاه جاده ای 
چاه مهکی شیفت بودم که حدودًا ساعت 12 
ظهر مأموریت تصادف یک خودروی سواری 
با تریلر به ما اعالم شد. بعد از چند دقیقه با 
صحنه  سر  زارعی  سجاد  آقای  همکارم 
تصادف حاضر شدیم که شاهد چند مصدوم 

از یک خانواده بودیم. 
شهرهای  اهل  سواری  خودرو  )مصدومان 
جنوب شرقی ایران بودند؛ شامل پدر، مادر و 
فرزندان خود که یکی از آنها در حدود 6 ماه و 

یکی در حدود 3 سال سن داشتند.(
پس از بررسی صحنه حادثه، متوجه مصدوم 
شدن همه افراد خودرو سواری شدیم که با 
همکاری آقای زارعی، پدر خانواده را که دچار 
کاهش سطح هوشیاری شده و در خودرو گیر 
افتاده بود، رها سازی کردیم و اقدامات الزم 
برای ایشان انجام شد. مادر را هم که از ناحیه 
لگن و ران پا آسیب شدید دیده بود و فرزند 
3 ساله اش را در آغوش داشت و مدام فرزند 6 
ماهه خود را صدا می زد، به آمبوالنس انتقال 

دادیم.
افرادی که در صحنه بودند، با صدای آهسته 
به من گفتند که فرزند 6 ماهه او پس از پرتاب 
شدن از خودرو فوت کرده و اجازه نمی دادند 
بالین وی  برای بررسی وضعیت کودک بر 

حاضر شوم. اما من با اصرار و در شلوغی صحنه 
به کودک رسیدم و دیدم یک پارچه مشکی بر 
روی آن کشیده اند. وقتی پارچه را کنار زدم، 
متوجه شدم کودک بر اثر ضربه به سر دچار 
کاهش سطح هوشیاری شده و با اقدامات 
به موقع و باز کردن راه هوایی کودک، او یک 
نفس عمیق کشید وشروع به گریه کردن 
نمود. بعد از ثابت سازی و اقدامات الزم، او را 
به همراه بقیه اعضای خانواده به بیمارستان 
شهدای نی ریز انتقال دادیم و بعد از معاینه 
پزشک و تشخیص ضربه مغزی، کودک به 
بیمارستان ولی عصر فسا اعزام شد. پس از 
خوب  عمومی  حال  با  کودک  هفته،  چند 
از بیمارستان مرخص شد و بعد از چند ماه، 
خانواده به همراه چند نفر از فامیل از ما تقدیر 
و تشکر کردند که آن لحظه بهترین لحظه 

زندگی من بود.
عبدالکریم دلدار - تکنسین فوریتهای 

پزشکی - 14 سال سابقه کار

زندگی دوباره
اتوبوس  سقوط  سانحه  از  تلخ  خاطره ای 
سربازان ارتش جمهوری اسالمی در گردنه 

الی رز نی ریز دارم. 
سال  ماه  تیر  دوم  بامداد   1:20 ساعت 
1395و در یک شب از ماه مبارک رمضان، 
اتوبوس سربازان ارتش در گردنه  الی رز به 
پایین دره ای به ارتفاع 27 متر سقوط کرد. 
از مرکز ارتباطات اورژانس همکارم به من 
خبر داد که متأسفانه این اتفاق روی داده 
است. اینجانب ضمن تأکید بر اعزام فوری 
اورژانس  پایگاه های  آمبوالنس های  تمامی 
115 شهرستان و شهرستانهای مجاور، به 
نیروهای خارج شیفت فراخوان پیامکی و 
تلفنی دادم و در کمتر از 10 دقیقه خودم به 
اتفاق 6 نفر از همکاران برای اعزام به محل 
حادثه، در محل مرکز اورژانس شهرستان 
حاضر شدیم و لوازم اضافی مورد نیاز برای 
40 نفر مصدوم را از قبیل آتل، سرم و... را که از 
قبل آماده بودند، از انبار به آمبوالنس منتقل 
کردیم و با یک آمبوالنس ذخیره که  داشتیم، 

راهی محل حادثه شدیم. 
در بین راه چندین کارتن سرم را آماده تزریق 
و لوازم را بین افراد تقسیم کردیم. پس از 10 
دقیقه به محل حادثه رسیدیم و با تجهیزات 

کامل بر سر دره 27 متری رفتیم.
اورژانس  آمبوالنسهای  ما،  از رسیدن  قبل 
پایگاه های شهری و جاده ای نی ریز به محل 
رسیده بودند و امداد رسانی را شروع کرده 
محل  در  نیز  هالل احمر  نیروهای  بودند. 
امداد رسانی  و  تالش  حال  در  و  حادثه 
بودند. آمبوالنسهای دیگر پایگاه ها از جمله  
مشکان، قطرویه، چاه مهکی و استهبان نیز 

رسیدند.
و  مطلق  تاریکی  کوهستان،  سرمای  در 
استرس شدید که در محل حادثه حکم فرما 
مصدومان  اورژانسی  درمان  کارهای  بود، 
پلیس،  کردند؛  کمک  همه  شد.  انجام 
رانندگان کامیونها و... هر کدام سعی داشت 
کاری کند. یکی برای ما نور چراغ می گرفت 
تا پانسمان و سرم وصل کنیم، تعداد زیادی 
هم در کار انتقال مصدومان از ته دره به سطح 
جاده خیلی تالش می کردند. هر مصدوم را 
باید با کمک 8 نفر انتقال می دادیم. در انتها 

پس از یک ساعت کار و تالش طاقت فرسا، 
سربازان  پاک  اجساد  و  مصدومان  تمامی 
عزیز ارتش به سطح جاده منتقل شد و با 
آمبوالنسها به بیمارستان شهدا انتقال داده 

شدند. 
تأسف  همه  و  بود  غم انگیزی  منظره 
می خوردند و تعداد زیادی گریه می کردند 
که فرزندان این مرز و بوم چه معصومانه به 
خاطر بی احتیاطی یک راننده جان باخته اند. 
و  جهادی  تالش  با  شهدا،  بیمارستان  در 
علمی مدیریت و کادر پزشکی و پرستاری 
ممکن  زمان  کمترین  در  پاراکلینیک،  و 
عملهای جراحی و اقدامات درمانی تکمیلی 
برای مصدومان انجام شد و بیشتر آنها جهت 
بیمارستان  به  تخصصی  فوق  درمانهای 

شهید رجایی شیراز انتقال یافتند.
جا دارد از تمامی کارکنان خدوم اورژانس 
بیمارستان  کارکنان  پیش بیمارستانی، 
انتظامی،  نیروی  هالل احمر،  شهدا، 
بحران  مدیریت  اعضای  و  آتش نشانی 
شهرستان که با تالشهای خود مانع جان 
باختن تعداد 40 مصدوم این سانحه شدند 
تشکر کنم و ضمن نثار فاتحه و صلوات به روح 
سربازان عزیز از دست رفته، آرزو می کنم 
دیگر هیچ گاه شاهد چنین حوادث تلخ و 

جبران ناپذیری نباشیم.
محمدحسین کچویی - مدیر اورژانس 
115 شهرستان نی ریز -  22 سال سابقه 

کار

الی رز، تلخ ترین حادثه

ساله ای   35 خانم   1400/8/28 تاریخ  در 
با ضریب هوشی پایین در بخشمان بستری 
شد. همه ناراحت و نگران این بیمار بودیم 
که چند روز از بستری شدنش در بخشمان 
نگران وی  نیز  بیمار  می گذشت. همراهان 
وارد  و  بود  شیفت  تعویض  نزدیک  بودند. 
بخش شدم. حین چک کردن وسایل بخش، 

ناگهان متوجه صدای لرزان دخترش شدم که 
می گفت: »مادرم، مادرم!« 

شده  »چه  پرسیدم:  و  رفتم  سمتش  به 
عزیزم؟« 

گفت: »مادرم با من صحبت می کند.«
با خود گفتم: »بیچاره دختر، خیاالتی شده.«

در حالی که دستش در دستم بود، به طرف 
مشاهده  ناباوری  کمال  در  و  دویدم  بیمار 
کردم چشمان بیمار باز است و زیر لب چیزی 

می گوید. 
همه خوشحال شدیم. دختر همه خانواده را 
خبر کرد و اشک شوق می ریخت. آن شب 
مرتب ضریب هوشی بیمار را چک می کردم؛ 

خدا را شکر، ضریب هوشی او باال بود.
 CCU خانواده بیمار مرتب از پرستاران بخش
تشکر می کردند و پس از مدتی، بیمار با حال 

مساعد ترخیص شد.
مهرانگیز زردشت - پرستار بخش 

سی سی یو - 17 سال سابقه کار

CCU خاطره ای شیرین از بخش

حدود ظهر بود. یک نفر با سراسیمگی زنگ 

دِر پایگاه قطرویه را زد و بدون سالم و...گفت: 

»بیا پایین که ُمرد، مارش زده!«

را  پله ها  سرعت  با  همکارم  اتفاق  به  من 

دویدیم و پایین آمدیم. دیدیم یک نفر خیلی 

ریلکس کنار پیکان بار ایستاده؛ گفتیم پس 

مصدومت کجاست؟ گفت عقب ماشین. 

گوسفند  یک  فقط  دیدیم  و  رفتیم  سریع 

است. پشت سرمان آمد و گفت: »ماَرش زده، 

یک ضد ماری چیزی بدهید تا به او بزنم.«

بعد از کلی بحث و کلنجار رفتن، توانستیم 

راضی اش کنیم که کار اورژانس برای آدمها 

است؛ نه حیوانات!

سید مصطفی جاللی - تکنسین  

فوریتهای پزشکی -  9 سال سابقه کار

ماَرش زده

در بعدازظهر یک روز پاییزی، من و آقای 
که  بودیم  شیفت  قطرویه  در  ضیغمی 
مأموریتی تحت عنوان این که »پسربچه ای 
3 الی 4 ساله زیر آوار مدفن شده«، به ما اعالم 
شد. این پسربچه به همراه پدر خود که در حال 
بازسازی و ترمیم یک دیوار ِگلی بوده، در زیر 
دیوار در حال بازی بوده که متأسفانه دیوار بر 

سر این پسربچه آوار می شود.
اعزام شدیم  مأموریت  این  به  حالی  در  ما 

که پسربچه کاماًل در زیر ِگل مدفن شده 
بود و آثاری از او نبود. اهالی قطرویه که در 
ما  کمک  به  بودند  آنجا  نزدیک  مسجدی 
کاماًل سراسیمه و  بچه  مادر  و  پدر  آمدند. 

دستپاچه از این واقعه بودند.
ما با بیل خاکها را کنار زدیم که ناگهان من 
گوشه ای از پیراهن او را دیدم و پسربچه را از 
دل خاک بیرون آوردیم. کودک کاماًل کبود 
و سیاه بود. او را به آمبوالنس انتقال دادیم و 
به همراه همکار عزیزم آقای ضیغمی عملیات 
احیاء را روی وی انجام دادیم. کودک دچار 
مداوم  بودکه CPRهای  شده  قلبی  ایست 
جواب داد و نفس کودک بازگشت. برگشت 
این کودک به زندگی معجزه بزرگی بودکه با 
چشم خودآن رادیدم. جالب اینجا است که 
این واقعه در روز تولد حضرت زینب اتفاق 
افتاد و االن این کودک که نام او ابوالفضل بود، 

باید سنی حدود 11 تا 12 سال داشته باشد.
شیرینی این اتفاق برای همیشه در ذهن من 

جاودانه خواهد بود.
کیوان شهوند نجیبی و ابوذر ضیغمی 

- تکنسین های فوریتهای پزشکی - به 
ترتیب 14 و 18 سال سابقه کار

نجات کودک از  زیر  آوار

در شبی از شبهای سرد زمستان که باران 
شدیدی از عصر شروع به باریدن کرده  بود، 
چندین فقره تصادف رخ داده بود و اورژانس 
115 دائمًا در حال انتقال مصدومان تصادفی 
بود. در بین آنها یک نفر که با موتورسیکلت 

زمین خورده بود، از درد پا شکایت داشت.
و  ویزیت شد  پزشک  توسط  معمول  طبق 

پزشک از وی درخواست عکس کرده بود.
بیمار بر روی ویلچر با همراه خود به ایستگاه 
پرستاری مراجعه کرد و گفت: پزشک عکس 

خواسته، نمی شه نگیریم؟ االن الزم هست؟

برای تشخیص  دادیم که  توضیح  بیمار  به 
شکستگی باید عکس داشته باشید و شما 
به راهرو اداری قسمت رادیولوژی مراجعه 

کنید.
تماس  رادیولوژی  با  غیبت،  مدتی  از  بعد 
گرفتیم که گفتند بیماری با این مشخصات 
مراجعه نکرده است. ناگهان بیمار و همراه 
وی با در دست داشتن عکس 4×3 به ایستگاه 

پرستاری مراجعه کردند.
فاطمه مصطفوی - پرستار بخش 

سی سی یو - 13 سال سابقه کار

عکس اشتباهی

امروز صبح برخالف هر روز زود بیدار شدم تا 
وقتی ساعت دو از سر کار  به خانه برمی گردم، 
ناهارم آماده باشد. همسرم در خواب ناز بود که 
برایش پیچک پنیر گردو درست کردم. خودم 
هم که هر وقت می بردم، دوباره برمی گرداندم 
خانه و همسرم تا سفره  پهن می شد، آن را 
می خورد. به خاطر همین فقط برای او پیچه 

درست کردم. 
دو سه لیوان در سینک ظرفشویی بود و شروع 
کردم به شستن آنها. دست چپم را با اسکاچ تا 
ته لیوان بردم و محکم چرخاندم تا خوب برق 
بزند که ناگهان دیدم لیوان در دستم شکست 
و کفهای مایع ظرفشویی قرمز شد. سوزش 
دستم را حس کردم و یک بریدگی عمیق روی 
انگشت شصتم دیدم که دهان باز کرده بود 
و مرا نگاه می کرد. دستم را شستم و محکم 
محل زخم را گرفتم و همسرم را بیدار کردم. 

تا بریدگی را دید، شروع کرد وای وای کردن.
ساعت هفت و ربع که شیفتم شروع شد، با 
همسرم به بیمارستان رفتیم. به نظرم خیلی 

ترسیده بود. آقای تاکی دستم را بخیه زد و 
پانسمان کرد؛ همسرم هم خیالش راحت شد 

و رفت که برود سر کار.
بی حسی  که  بود  ده صبح  یا  نه  ساعتهای 
دستم تمام و دردش شروع شد. آقای تاکی 
گفت: »با این دستت که می نویسی، بخیه ها 
باز می شود.« آقای ذبیحی هم گفت: »خیال 
می کنی نخ بخیه نیست؟ آخر شیفت دوباره 

بخیه اش می کنیم.«
همگی خندیدیم و مشغول کارمان شدیم. 
ساعت 2 به خانه رسیدم. همسرم همیشه 
کارش  محل  چون  می آید؛  من  از  دیرتر 
روستا است. اما قفل در را که باز کردم، دیدم 

خوابیده. گفتم : »مگر سرکار نرفتی ؟!«
گفت: »نه، نرفتم.«

گفتم: »چرا؟«
گفت: »به رئیسم تلفن زدم و گفتم خانمم 
دستش را بریده؛ او را به بیمارستان بردم. او 

هم لطف کرد و گفت: پس نیا.«
مرا بگو؛ دهانم باز مانده بود و دنبال یک حرف 
سنگین گشتم.شغل من با جان مردم سر و کار 
دارد و واقعًا یک لحظه هم فکر نکردم می توانم 
می توانم  کردم  فکر  فقط  بگیرم؛  مرخصی 

ادامه دهم.
اگر بلند نشده بود و زودتر به من نگفته بود : 
»برو لباست را عوض کن تا ناهار را بکشم«، 

مطمئن هستم که می زدم زیر گریه.«
فاطمه کاربخش - پرستار بخش 

اورژانس )اتفاقات( بیمارستان شهدا 
-  17 سال سابقه کار

پرستار مجروح

زاردوز نورانی حضرت زینب)س(

فعان سالمت  اسوه صبر و ایثار و روز رپستار را  هب مدا

شادباش می گومیی.
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معدلی
اولین هنرمند نی ریزی 

دارنده نشان ملی

واکسیناسیون
 90 درصدی
در شهرستان نی ریز

در میزگرد شورا  و 6 مسئول اداره مطرح شد:

گره های کور 
شهر

تازیانه استبداد
بر پیکر علم
غالمرضا شعبانپور / مدیر مسئول

عنوان  با  نوشتاری   ۳۶۰ شماره  در 
عزیز  خوانندگان  تقدیم  »استبدادچیست؟« 
شد. در ادامه آن مبحث در نوشتار این هفته به 
اثرگذاری  استبداد بر علم، علما و دانشمندان 
می پردازیم. این مقاله را که بر مبنای نظریات 
متفکر مسلمان عبدالرحمان کواکبی می نگاریم 
برگرفته از کتاب »طبیعت استبداد« نوشته این 
دانشمند است. از آنجا که کواکبی به عنوان یک 
دانشمند طعم تلخ و جانگداز استبداد سلطان 
عبد الحمید عثمانی را چشیده بود از ترس گزند 

سلطان مستبد، کتاب خود را بی نام منتشر کرد.  
کواکبی به درستی بر این باور است که استبداد 
مانع علم است و مستبد خواهان جهل و نادانی 
مردم است. لذا می نگارد: »موافق غرض مستبد 
نیست که رعیت به نورعلم منور گردند«)1( چون 
قوام  و  می کند  رشد  جهل  سایه  در  استبداد 

می یابد.
این متفکر اسالمی قدرت علم را به مراتب باالتر 
از قدرت سلطنت دانسته و می نویسد: »علم را 
سلطنتی قوی تر از همه سلطنت ها می باشد.«)2( 
مستبد در برابر دانشمنداِن بلند طبع که هیچ 
گاه تن به چاپلوسی و تأیید استبداد نمی دهند، 
احساس حقارت و کوچکی می کند؛ لذا چشم 
که  زمانی  اما  ندارد.  را  کسانی  چنین  دیدن 
»مجبوراً به دانشمندی از قبیل طبیب یا مهندس 
محتاج گردد، کسی را از ایشان که کوچک نفس و 

ادامه در صفحه 3متملق باشد اختیار کند.«)۳(  

آغاز ثبت نام بیمه 
تکمیلی بازنشستگان 

تأمین اجتماعی

دوربین های ثبت 

سرعت گول نمی خورند

ترافیک اورژانس 
در جمعه سیاه 

آغاز ثبت نام مسکن 
ملی در نی ریز و 

بختگان

 اصن قابلمه رِ 
بویه 

بوسوئونی!

سرمقاله خبرها

ماجراهایمنوبیبی

هشدار آقای مدیرکل برای سال آینده:

کمبود 20 هزار معلم
محمد جاللی، نی ریزان فارس:

مدیر کل آموزش و پرورش فارس با حضور 
در جمع مدیران مدارس مسائل و مشکالت 

آموزش و پرورش نی ریز را بررسی نمود.
فرهاد اسماعیلی  در سفر نیم روزه خود به 
نی ریز دوشنبه ۸ آذر در سالن آمفی تئاتر 
مدیران  مهمان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ 

آموزش و پرورش بود.

هدفمان بازگرداندن دانش آموزان 
است

او با تأکید بر لزوم تدوین الگوها و روش های 
آموزشی در دوران پسا کرونا گفت: هدف 
صورت  به  مدارس  بازگشایی  از  اصلی 
بازگرداندن  حضوری(  و  )مجازی  ترکیبی 

دانش آموزان به محیط مدرسه است...
 ادامه در صفحه 10

صفحه ۳

صفحه 1۰

صفحه 4

صفحه ۳

//

امید شهدان، نی ریزان فارس:

اولین جلسه شورای شهر نی ریز با رؤسای ادارات 
یکشنبه ۳۰ آبان برگزار شد و مباحثی از جمله 

موارد زیر مطرح شد:
- سهم نی ریز در جهش مسکن 4۳۰۰ واحد

- آب رسانی به 55 هزار خانوار 
- پارک جنگلی بوم گردی می شود

- حل اسناد کوه قبله

- فوالد 2 برابر و سیمان خاکستری یک برابر 
شهر نی ریز گاز می سوزانند

- ادارات نی ریز با کمبود نیرو روبرو هستند.
اینکه  بیان  با  فقیه  عالءالدین  سید  ابتدا  در 
مدیران  با  را  مردم  دغدغه   گرفتیم  تصمیم 
شهرستان در میان بگذاریم گفت:امروزه بحث 

الگوی مصرف مطرح است، ...
   ادامه در صفحه 3
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زادروز بانوی صبر فرخنده باد

خاطرات خواندنی پرستاران نی ریز
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بازدید سهامداران
از سیمان خاکستری

روابطعمومیسیمانخاکسترینیریز:
از تعدادی پیشنهاد به توجه با
خاکستری سیمان شرکت سهامداران
پسازهماهنگیوبرنامهریزیهایانجام
از بازدید مدیرانشرکت، توسط شده

سیمانخاکسترینیریزانجامشد.
روز در دهنده، پیشنهاد سهامداران
محل در صبح ۱۰ ساعت آذر ششم
کارخانهحضورپیداکردندوضمنبازدید
توسط تولید، مختلف بخشهای از
کارخانه در مستقر فنی کارشناسان

توضیحاتالزمبهآنهاارائهشد.
سالن در شرکتکنندگان ادامه در
رستورانحضوریافتندوضمنپذیرایی،
عامل مدیر شریفی حبیبا... مهندس
شکلگیری روند و چگونگی شرکت
سیمانخاکسترینیریزراازابتدابرای
حاضرینتشریحکردوپیرامونمراحل
مشکالت و مسائل کارخانه، ساخت
عدیدهایکهدراینمسیروجودداشت

مطالبیراارائهنمود.
گوناگون سؤاالت به همچنین وی
شرکتکنندگانپاسخدادونهایتًااین

جلسهدرساعت۱۴بهپایانرسید.
گزارش آگهی: 37119/18
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