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بانک  ملی 
سجادیه

چرا  بسته شد؟

سرگذشت واقعی یک 

مبتال به ایدز 
در نی ریز

تأیید استاندار:

آب خلیج فارس 
برای نی ریز
مجتمعفوالدغدیرتأمیناعتبارمیکند

امان از تجمل گرایی!
غالمرضا شعبانپور / مدیر مسئول

در ادامه مباحثی که در شماره های 355 ، 359 و 
361 پیرامون آسیبهای اجتماعی مطرح کردیم 
در این نوشتار به آسیبی می پردازیم که دامنگیر 

بیشتر خانواده ها است: تجمل گرایی! 
خوانندگان  اقتصادی،  وانفسای  این  در  شاید 
در  نوشتار  این  تیتر  دیدن  محض  به  عزیز 
ذهنشان خطور کند که ما در تأمین مایحتاج 
اولیه مانده ایم و دغدغه نان شب داریم چه برسد 
به اینکه دنبال تجمل باشیم. در چنین برداشت 
اولیه ای با شما هم عقیده ام، اما آنچه به عنوان 
یک واقعیت اجتماعی وجود دارد این است که 
بیشتر خانواده ها -کم یا زیاد- درگیر تجمل گرایی 
خواسته و ناخواسته اند. اگر برای چند دقیقه به 
این فکر کنیم که چه هزینه ها و مصرف هایی 
داریم که اگر انجام ندهیم نه تنها هیچ مشکلی 
پیش نمی آید بلکه می توانیم مبالغی صرفه جویی 
کنیم، به مواردی می رسیم. همین مواردی که  
می توانیم حذف کنیم تجمل است. تجمل گرایی 
به معنای صرف هزینه هایی است که ضرورت 
ندارد؛ اما تحت تأثیر دیگران، خواسته ها و میل 
شخصی، بهانه گیریها، چشم و هم چشمی ها، 
پزدادن ها و...  بر خودمان تحمیل می کنیم و دچار 
مشکالت، کمبودها و ناراحتی های زیاد اقتصادی 

می شویم.  
به نظر شما اگر مبلمان و دکوراسیون منزل هیچ 
مشکلی نداشته باشد، نیاز به تعویض و خرید 
مبلمان جدید است؟ اگر ماشینمان رو به راه است 
و کارمان را انجام می دهد و از لحاظ مالی توان 

خرید ماشین  بهتر و  مدل باالتر نداریم، ...
ادامه در صفحه 2

شهردار:
کاروانسرای سروی 
نقش جهانی کوچک می شود

سومی نونهاالن مشکان 
در لیگ فوتسال فارس

کیف قاپی در نی ریز

3 کشته در حادثه 
دلخراش جاده دارالرحمه

َخرفهِم 
مرحمِت شما 

هستیم!

سرمقاله خبرها

حکایتهای ُقلمراد

با پیشنهاد مدیرکل
گره جامع کبیر برای ثبت جهانی

باز می شود؟!
محمد جاللی، نی ریزان فارس: 

حضور مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دستی استان در نی ریز همراه بود با 
پیشنهادی جدید برای ثبت جهانی مسجد 

جامع کبیر.
مقاومت  پایگاه  سنگر  طرح  این  اساس  بر 
حذف می شود اما ساختمان تخریب نمی شود 

بلکه در نمای آن طاقی همانند طاق های 
مسجد ساخته شده تا نمای ساختمان همگن 
گردد همچنین دِر ساختمان پایگاه مقاومت 

به کنار مسجد انتقال می یابد.
حمیدرضا هادی رئیس اداره میراث فرهنگی 

نی ریز با بیان این جزئیات گفت:...
ادامه در صفحه 2
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استاندار فارس آبرسانی از طریق خلیج فارس 
برای نی ریز را تأیید نمود.

تا  فارس  خلیج  از  که  آبرسانی  گفت:  ایمانیه 
سیرجان آمده یک خط آنتنی آب به قطرویه و 
نی ریز برای حل مشکالت آب این منطقه داده 

می شود. 
چندی پیش مدیرعامل جدید فوالد غدیر نی ریز 

گفته بود: باید به دنبال انتقال آب خلیج فارس 
برای مجتمع بود.

تلویزیون  با  گفتگو  در  مصطفی پور  محسن 
اینترنتی »معدن شو« در مورد انتقال پروژه آب 
گفت: یکی از مشکالتی که ما را به طور جدی با 

چالش روبرو کرده تأمین آب برای پروژه می باشد.
  ادامه در صفحه 2
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سکانس آخر

مهران مدیری: در »درخت گردو« 
افتضاحم/ باید جایزه »چپق طالیی« را 

به من بدهند

محمد کارت کارگردان ایرانی رکورد دار 
پربازدیدترین و پرفروش ترین آثار 
مستند، فیلم کوتاه داستانی و فیلم 

سینمایی در شبکه نمایش خانگی است

اصغر فرهادی برای فیلم »قهرمان« 
موفق به کسب جایزه بهترین کارگردانی 

از جوایز سینمایی آسیاپاسیفیک در 
سال 2۰21 شد

»درخت گردو« بهترین فیلم جشنواره 
بارسلون شد

عربستان سعودی امسال نخستین 
جشنواره فیلم »دریای سرخ« را با 

حضور فیلم ها و چهره های شناخته شده 
بین المللی کلید می زند

جواد یساری: 45 سال است ممنوع الصدا 
هستم اما باز هم افتخار می کنم در 

مملکت خودم هستم

وزارت امر به معروف و نهی از منکر گروه 
طالبان به رسانه ها گفته است، که از 

پخش سریال هایی که زنان در آن ایفای 
نقش کرده اند، خودداری کنند

حذف هاشمی رفسنجانی از فیلم 
»منصور«. سکانس های حذف شده 

مربوط به دیدار شهید ستاری و زنده یاد 
اکبر هاشمی رفسنجانی است که گویا به 
درخواست خانواده هاشمی رفسنجانی 

این اتفاق افتاده است

رئالیتی شو »جوکر« به میزبانی سیامک 
انصاری با استقبال کم نظیر روبرو شد

نقدیبرآبینیسانی!
منوچهر هادی که حاال از کارگردانان پرکار 
شبکه نمایش خانگی محسوب می شود،  در 
موفق  سریال های  از  فهرستی  حاضر  حال 
ناموفق همچون  گاهی  و  عاشقانه  همچون 
گیسو را در کارنامه حرفه ای خود دارد اما 

همچنان و بی وقفه سریال می سازد.
کارهای  سایر  برخالف  آبی  نیسان  سریال 
دل  به  که  است  اثری  هادی،  منوچهر 
اول  قسمت  همان  در  حداقل  می نشیند. 
شخصیت های  و  قصه  به  دل  مخاطب 
می آید  بیننده  دست  و  می بندد  اصلی اش 
که چرا باید سریال نیسان آبی را تماشا کند. 
به  رضا  و  جمشید  شخصیت های  معرفی 
خوبی انجام می شود. از طرفی زری و پری 
نیز با دو شخصیت جمشید و رضا به خوبی 
دیدنی  تعامِل   یک  می شوند.  و جور  جفت 
بین این شخصیت ها می بینیم و بخشی از 
دلچسب بودِن ماجرا به دیالوگ های سریال 
منوچهر  بار  این  خوشبختانه  برمی گردد. 
دیالوگ ها  مجرای  از  می کند  تالش  هادی 
خلوت  و  گفت وگو  بخنداند.  را  مخاطب 
کردِن جمشید و رضا با همسران آینده شان 
در روز خواستگاری به شدت دیدنی از آب در 
آمده است. از طرفی دیگر، حضور یک راوی 
برای جوسازی و آب و تاب دادن قصه تدبیر 
به جا و درستی بوده است اما باید دید که 
در نهایت این سریال چه چیز جدیدی را به 
تماشاگر می دهد. نیسان آبی در 2۰ قسمت 
5۰ دقیقه ای از فیلیمو منتشر می شود و تا به 

امروز 8 قسمت آن منتشر شده است.

شهر فرنگ

نیسانآبی
قصه این سریال، با عشق جمشید آغاز می شود، البته نه از آن عشق های معمول و مرسوم؛ او عاشق نیسان آبی است 
و دل بستگی عمیقی به آن دارد. همین دل بستگی هم موتور محرک سریال در قسمت های ابتدایی است که طبیعتًا 
بر معرفی کاراکترها و شخصیت ها متمرکز است. جمشید و رضا دوستانی قدیمی هستند که بخش عمده ای از 

ماجراهای سریال در دنیای مشترک و مرتبط با روابط دوستانه آن ها شکل می گیرد.

نقش آفرینان
جعفری،  بهناز  ناصر،  یکتا  یاری،  حسین 
مهران غفوریان، جمشید هاشم پور، علیرضا 
قاسمی،  گیتی  قریشی،  سحر  خمسه، 
حسام نواب صفوی، یوسف صیادی، بهزاد 

رحیم خانی، رضا بنفشه خواه و...

+

سیاه، سفید، خاکستری

بن بست پاییز...
کوچه کنج بهشت/ محله سادات/ عکس:  نی ریزان فارس/ پاییز  1400
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شهردارنیریز:

کاروانسرایسروینقشجهانیکوچکمیشود
امید شهدان، نی ریزان فارس:

اهالی محله  با  آذرماه  جلسه شورای شهر ۹ 
امامزادگان، حسینیه شهیدان سرپوش و پل 
خواجه شرف برگزار شد و در آنجا شهردار نی ریز 
وعده داد تا کاروانسرای سروی به نقش جهانی 

کوچک تبدیل شود.

مهم ترین مباحث مطرح شده:
- بلوار ۳۶ متری آیت ا... فقیه را هرچه سریعتر 

تکمیل شود.
- مسیر کنار مسجدالزهرا )شهیدان سرپوش( 
محلی برای تصادفات شده، با تملک تعدادی 
منزل فرسوده و مزاحم این نقطه را از حوادث 

بعدی نجات دهید.
- آلودگی صوتی و تخریب آسفالت ها با پارک 
کردن کامیون ها در خیابان بهداشت، معضل 

بزرگی برای ساکنین شده است! 
خیابان  پیچ  بهداشت،  و  تختی  راه  سه   -
بهداشت، چهار راه معروف به پل خواجه شرف و 
پل حلوایی نیاز به اصالح و نصب عالئم ترافیکی 

دارند.
- زمین جنب مدرسه شهید غفاری می تواند 

مکانی برای بازار روز باشد.
- خیابان کنار مسجد جامع مهدی با این عرض 
کم باعث ترافیک شده و پیاده روها هم موزائیک 

نشده اند. 
تخریب  را  اینها  است  زیاد  فرسوده  منازل   -
امکان  تا  کنید  عریض تر  را  کوچه ها  و 

خدمات رسانی اورژانس باشد.
- گود صارمی با فاصله کمی که با میدان اصلی 
شهر دارد زیبنده نیست و محل بیماری شده با 
وجودی که دستجات عزاداری در ماه محرم از 

کنار این گذر می کنند، نیاز به بازسازی دارد.
- مهاجرین اوضاع بدی را در اطراف گود صارمی 
توزیع موادمخدر  اینجا محل  ایجاد کرده اند؛ 

شده است.
- در صورت صالحدید، خیابان کنار مسجد امام 

مهدی یک طرفه شود.
به  تبدیل  مهدی  امام  پشت مسجد  زمین   -

پارکینگ شود.
- نیاز شدید به بانک و ساختمان پزشکان در 

خیابان امام خمینی. 
- کانالهای مورد مسیر در بلوار شهید معصومی و 
چهارراه مسجدالنبی بوی تعفن و باعث رنجش 

خاطر اهالی شده است.
- مواقع بارندگی چهارراه مسجدالنبی آب جمع 

می شود و جوی  ها نیاز به اصالح دارند.
- تقاضا داریم تابلوهای خیابان ها به شکل جدید 

در آورده شوند. 
هزینه  که  باوجودی  کوچه ها  برخی  هنوز   -

پرداخت کرد ه اند، آسفالت نشده اند. 
- مفاخر ادبی زیادی داریم از این رو پیشنهاد 
می دهیم محالت با نام این عزیزان نام گذاری 

شوند.
- ادامه بلوار آیت ا... فقیه ساخته شود.

خیابان   10 شماره  کوچه  انتهای  اصالح   -
بهداشت جهت جلوگیری تجمع آب فاضالب. 

- کوچه های افراد مستضعف را رایگان آسفالت 
کنید.

دیگر  در  فرسوده  بافت  برای  بالعوض  وام   -
شهرها داده شده؛ نی ریز هم همین کار را دنبال 

کند.

نیازها را مکتوب کنید
میهمانان  به  سید محمدجواد قطبی خطاب 
گفت: پیشنهادات و انتظارات خود را به صورت 
مکتوب به دبیرخانه شورای شهر ارائه دهید تا در 

بودجه سال آینده و بر اساس اولویت بگنجانیم.

گود صارمی فضای سبز می شود
حمید پریش دیگر عضو شورا اعالم کرد قرار 
است در طرح تفضیلی شهر؛ گود صارمی را 

تبدیل به فضای سبز کنیم.

بررسی نقاط حادثه خیز
مناطق  تمام  داد:  ادامه  شاهسونی  محمد 
حادثه خیز را به شورای ترافیک منتقل خواهیم 
کرد. برای خرده فروشان موادمخدر در کارگروه 
موضوع  طرح  شهرستان  باموادمخدر  مبارزه 

می کنیم.

عبور کامیون ها در شهر
شهردار نی ریز در ابتدای سخنانش گفت: قائل 
به این هستیم که برخی نقاط توسعه کمتری 
دریافت  خدمات  اصاًل  اینکه  اما  داشته اند 

نکرده اند ناحق است. 
قابل  را  خواسته ها  برخی از  نی ریز  شهردار 
حل دانست و برخی دیگر را نیاز به زمان و 
اعتبار؛ او درخصوص مباحث ترافیکی، گفت: 
احساس می شود شهرداری متولی اول و آخر 
مباحث ترافیکی و اصالح طرح های هندسی 
اختیار  این  که  سالهاست  اما  است؛  در شهر 
از شهرداری ها گرفته شده و باید در شورای 

ترافیک تعیین تکلیف شود.
عبور  معضالت  به  پاسخ  در  فرغت  حامد 
تردد  اصلی  واقع شاکی  در  گفت:  کامیون ها 
کامیون ها خود شهرداری است. الزم به ذکر 
است برخی از این کامیون ها نه مبدأشان نی ریز 
است و نه مقصدشان! و کامیون معدنی که با ۵0 
ُتن بار در نیمه های شب از خیابان های نی ریز 

گذر می کند برای ما قابل قبول نیست. 
معدن حتی  متأسفانه صاحبان  داد:  ادامه  او 

حاضر نیستند در جلسه شرکت کنند. 
در حال حاضر با نصب دوربین پایش شهری و 
اعمال قانون، تا حدودی جلوی کامیون های 

متخلف گرفته شده است.

پارکینگ خودروهای سنگین
از  دیگری  بخش  در  نی ریز  شهردار 
کامیون ها  برخی  وجود  به  صحبت هایش 
برای شهروندان گفت:  آزار  در سطح شهر و 
پارکینگ ماشین آالت سنگین که نیاز شهر بود 
شهرداری ۸0 درصد کار آن را عملیاتی کرده 
و ادامه آن مستلزم حمایت نهادهای امنیتی 
و  امنیت  امیدواریم بحث  است که  نظامی  و 
ایستگاه تاکسی آنجا حل شود تا به زودی شاهد 

افتتاح باشیم.
شورای  مصوب  پروژه  بزرگترین  شهردار، 
ترافیک را نصب ۲۲ دوربین های پایش شهری 

خواند که 1 میلیارد تومان هزینه داشته است. 

نی ریز تغییر نکرده!
وی با اشاره به گالیه های یکی از شهروندان؛ 
که نی ریز تغییری با قدیم نکرده است گفت: 
نوعی  به  که  سایه بان  مشکل  قبل  دهه های 

سدمعبر به حساب می آمد، حذف شدند و به 
گلزار  روبه روی  پارک  توانستیم  مثال  عنوان 
مطهر شهدا که منازل قدیمی را که مانند دندان 

پوسیده بودند به شکلی زیبا در بیاوریم.
شهردار نی ریز یکی از اقداماتی که در چند دهه 
اخیر در خیابان امام خمینی کلید خورد روکش 
احداث  و  پیاده روها  آسفالت، موزائیک فرش 
بلوار حضرت آیت ا... فقیه خواند که شهرداری 
فرسوده  منازل  تعدادی  تملک  با  توانست 
مشکالت  دلیل  به  اما  کند.  تخریب  را  آنان 
اقتصادی نتوانستیم آن را زودتر از موعد مقرر 
تخریب  درحال  ولی  برسانیم  به بهره برداری 

منازل باقی مانده هستیم! 
شهردار که مدعی است هیچ کدام از پروژه هایی 
که وعده داده را رها نخواهد کرد ابراز امیدواری 
نمود با حل شدن موانع، پروژه ها به بهره برداری 

برسند.

مشکل گود صارمی
شهردار نی ریز به گود صارمی هم اشاره کرد 
و گفت: این گود در زمان های قدیم و به طرز 
سنتی، محلی برای جمع شدن آب باران بوده اما 
باید بپذیریم مسائل حقوقی و مالی بسیاری بر 
سر این گود است. ما در طرح تفضیلی شهر اینجا 
را به عنوان یک پارک شهر در نظر گرفته ایم که 
جنبه فرهنگی نیز دارد. امیدواریم با ساماندهی 
اطراف این گود، همانند پارک قمر بنی  هاشم 

بهسازی و زیباسازی کنیم. 

تابلوهای راهنمای گردشگری
راهنمای  تابلوی  بحث  داد:  ادامه  فرغت 
گردشگری برای بنده هم حائز اهمیت است اما 
متأسفانه به دلیل اوضاع بد اقتصادی و سرقت ها 
نتوانستیم آن را به  صورت یکپارچه درآوریم. 
اما در خصوص اینکه در گذشته نامی از صحن  
مطهر شهدا و امامزادگان در این تابلوها نبوده 
اظهارنظر نمی کنم ولی در دوره تصدی بنده 
این حوزه  در  احساس کردیم  در شهرداری، 
مختلف  تابلوهای  دارد،  وجود  نقص هایی 
راهنمایی را نصب کردیم که اولین آن صحن 

مطهر شهدا بود. 
فرغت به پروژه های ناتمام هم پرداخت و گفت: 
اولین اتفاقی که در دوره بنده رخ داد اتمام 
پروژه های نیمه تمام بود. نخستین پروژه که 
از دوران قبل، باقی مانده بود ایستگاه شماره ۲ 
آتش نشانی بود و دوم پمپ بنزین شهرداری و 
سوم ساختمان مدیریت بحران. بحث دیگر ما 
بعد از اجرای پروژه فاضالب روکش آسفالت 
در  مترمربع  هزار   ۳00 که  بود  خیابانها 
خیابانهای طالقانی، ولی عصر، جانبازان، ابوذر 

و... برای اولین بار انجام شد.

کاروانسرا مثل نقش جهان
شهردار نی ریز به تملک قسمتی از کاروانسرای 
سروی هم پرداخت که در حال رایزنی می باشد 
تا مابقی آن را تملک و نسبت به مرمت آن اقدام 
کنیم. بنا داریم تا به شکل میدان نقش جهان 
کوچکی تبدیل شود و سپس با احیاء حمام حاج 
محمدحسن و بهره برداری از کوچه ملکی دوزان 
یک پکیج تاریخی در این منطقه ایجاد گردد. 
دور  پایان  در  پروژه هایمان  تمام  امیدواریم 

ششم به اتمام برسد.

چهاردهمین شماره مجله نی تاک ویژه آذرماه منتشر شد.
 1۳۹۵ بهمن  در  بار  اولین  برای  نی تاک  ماهنامه 
خورشیدی منتشر شد و تا  7 شماره پیش رفت. پس از 
وقفه ای چند ساله هشتمین شماره آن با قطع متفاوت در 
خرداد 1400 منتشر شد که تاکنون هرماه بطور منظم 

منتشر شده و اکنون به شماره 14 رسیده است.
پرونده ماِه چهاردهمین شماره این مجله به زندگی و شعر 
شمس اصطهباناتی خالق کتاب وزین َخرنامه اختصاص 
دارد که با نوشتارهایی از اساتید فرهنگ فارس ابوالقاسم 
فقیری، امین فقیری، محمدعلی پیش آهنگ و حسین 

خدیش همراه شده است.
در این شماره همچنین گفتگویی با حجت االسالم دکتر 
حسین سروش درباره وحدت حوزه و دانشگاه و این که آیا 

این وحدت اساسًا محال یا ممکن است، انجام شده است.
ناگفته هایی از محسن چاوشی دیگر مطلبی است که 

می توانید در این شماره نی تاک بخوانید.
داستان کوتاه، جدول کلمات متقاطع، و چند مقاله از دیگر 
مطالب است. نی تاک را می توانید از مراکز منتخب توزیع 

هفته نامه نی ریزان فارس در نی ریز و شیراز تهیه کنید.
جهت اشتراک نی تاک، با شماره های 0۹17۸001۸0۸ 

یا 0۹177۳1۵14۶ تماس حاصل فرمایید.

ادامه از صفحه یک
... در ارتباط با مسجد جامع کبیر اعتبار 
۶00 میلیونی مرمت هم در نظر گرفته 

شد.
مدیرکل  شیرازی  شه دوست  هادی 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع 
به  سفرش  طی  فارس  استان  دستی 
شهرستان نی ریز از نقاط گردشگری و 

آثار تاریخی نی ریز بازدید کرد.
مدیرکل در ابتدای این سفر با حضور 
در اداره میراث فرهنگی، گردشگری و 
صنایع دستی نی ریز در آرامگاه استاد 
شهیر خط نسخ و کاتب قرآن استاد 
یافت  حضور  نی ریزی  احمد  میرزا 
اداره  مختلف  بخش های  از  سپس  و 
نی ریز  گردشگری  قاب  از  و  بازدید 
مختلف  آثار  از  بعدی   ۳ )تابلویی 

شهرستان نی ریز( رونمایی کرد.
حضور در فرمانداری و دیدار با فرماندار 
محترم از دیگر برنامه های این سفر بود. 
فرماندار در این دیدار بر لزوم حمایت 
از حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و 

صنایع دستی تأکید و قول حمایت داد.
در ادامه این سفر شه دوست با شهردار 
اعضاء شورای اسالمی شهر نی ریز  و 
سوی  از  تقدیری  لوح  و  کرد  دیدار 
مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری 
پاس  به  فارس  دستی  صنایع  و 
آثار  از  نی ریز  شهردار  حمایت های 
تاریخی به وی اعطاء شد و سپس از 
اماکنی همچون اقامتگاه سرای آبی بی، 
سرای  اقامتگاه  شمشیری،  منزل 
جاوید، خانه صنایع دستی، سرای فاتح، 
و  اس پی آر  قلعه  کاروانسرای سروی، 

مسجد جامع کبیر بازدید و از نزدیک 
شده  انجام  اقدامات  و  مشکالت  با 
توسط شهرداری نی ریز آشنا گردید و 
دستوراتی در خصوص رفع مشکالت 
مسجد  جهانی  ثبت  موجود خصوصًا 

جامع کبیر و سرای فاتح صادر نمود.
هادی در ادامه گفت: با توجه به حمایت 
فرهنگی،  میراث  محترم  مدیر کل 
فارس  دستی  صنایع  و  گردشگری 
ان شاا... به زودی ۲ موزه مردم شناسی 
خصوصی در شهرستان افتتاح خواهد 

شد.
وی در پایان گفت: شهرستان نی ریز 
با توجه به فعالیت های انجام شده در 
آن جزو اولین شهرستانهایی است که 
مدیرکل پس از انتصاب در برنامه سفر 

خود قرار داده بود.

ادامه از صفحه 1

... در سالهای قبل پیش بینی هایی 
برای بهره گیری از آب سد چشمه 
نیز  مبالغی  و  است  شده  عاشق 
شرکت در آنجا هزینه کرده است 
اما یک واقعیت انکار ناپذیر وجود 
دارد و آن این است که ما تأمین آب 
مورد نیاز کارخانه را برتر از زندگی و 
معیشت مردم نمی دانیم؛ مذاکراتی 
شده  منطقه  مردم  و  مسئوالن  با 

است هم به لحاظ پایداری آب سد 
و هم به لحاظ بهره مندی فوالد و 
منطقه اما اگر به این نتیجه برسیم 
از آب سد مشکالتی  برداشت  که 
برای مردم ایجاد خواهد کرد حتمًا 
خواهیم  دیگری  راهکار  سمت  به 

رفت.
جدیدی  مطالعات  حاضر  حال  در 
ما  راهکار  و  کرده ایم  شروع  را 
فارس  خلیج  آب  از  بهره مندی 

می باشد... گهر  گل  شرکت  سهم 
که مازاد بر نیازشان می باشد. البته 
این آب، آب گرانتری برای ما خواهد 
بود و هزینه انشعاب بیشتری را برای 
شرکت خواهد داشت اما ما در حالی 
که توسعه شرکت را مدنظر داریم، 
مردم را هم در کنار آن و معیشت 
آنها و کشاورزی آنها مهم می دانیم. 
آینده  ماه  یک  ظرف  است  قرار 

جمع بندی مطالعاتمان نهایی شود.

امان از تجمل گرایی!
ادامه از صفحه نخست

... الزم است با وام گرفتن و قرض و غیره ماشین نو بخریم؟ 
اگر لباسهایمان خوبند ضرورتی دارد دائم دنبال مد جدید 
باشیم و کمد لباس را دائم پر و ُپرتر کنیم بطوری که 
وقتی نگاه کنیم ببینیم بسیاری از آنها را دو سه بار بیشتر 
نپوشیده ایم؟ اگر منزل مسکونی امان خوب است و در تنگنا 
نیستیم به صرف اینکه از آن خسته شده ایم در حالی که 
توان ساخت یا خرید مجدد نداریم و برای ساخت یا خرید 
باید اقساط سنگینی متحمل شویم که زندگیمان را مختل 
می کند و دغدغه های روانی برایمان درست می کند، به 
ظروف  اگر  اینکه  ساده تر  باشیم؟  جدید  مسکن  دنبال 
برای  و چه  روزانه خودمان  برای مصرف  آشپزخانه چه 
مهمانی هایمان کافی اند و کم و کاستی نیست، الزم است هر 
بار بازار می رویم ظروف و وسایلی را بخریم که بعد از گذشت 
چند سال ُنقل محفل و مجلس ما این باشد که فالن ظرف، 
فالن سرویس و ... پنج سال است خریده ایم اما هنوز استفاده 
نکرده ایم؟ قالی ها و پرده های منزل چطور؟ کفشهایمان 
چطور؟ سرویس طالی خانم ها چطور؟ برگزاری مراسم 
سالروز ازدواج و تولد چطور؟ مدل گوشی موبایل و گوشی 

تلفن ثابت منزلمان چطور؟ 
لطفًا لیست باال را کامل کنید تا متوجه شویم عالوه بر 
اقتصاد دچار بحران که گرفتار آن هستیم خودمان چقدر 

فشار و مشکالت اقتصادیمان را افزایش می دهیم؟!
امید است بتوانیم با عقالنیت اقتصادی هزینه کنیم و فشار 

مضاعفی بر خود، خانواده و اطرافیان تحمیل نکنیم. 
شاد و سالم و موفق باشید

سرمقاله

با پیشنهاد مدیرکل

گره جامع کبیر برای ثبت جهانی
باز می شود؟

/         600 میلیون تومان اعتبار مرمت مسجد جامع کبیر
/         ۲ موزه مردم شناسی خصوصی در شهرستان افتتاح می شود

//

نی تاک در
کوچه شماره 14

//

تأیید استاندار:

آب خلیج فارس برای نی ریز
مجتمعفوالدغدیرتأمیناعتبارمیکند

37169

دیدار مدیرعامل مجتمع 
فوالد غدیر نی ریز با خانواده 

شهید محمود دهقان پور
مدیرعامل مجتمع فوالد غدیر نی ریز با حضور در منزل 
شهید محمود دهقان پور با خانواده این شهید بزرگوار دیدار 

کرد. 
مصطفی پور در این دیدار با تأکید بر لزوم پیگیری وضعیت 
خانواده های معزز شهدا، جانبازان، ایثارگران و وابستگان 
آنها توسط همه مسئوالن اظهار داشت: ان شاا... که خداوند 
توفیق دهد تا با اقداماتی مؤثر شرمنده شهدا نشویم و 

فرصتی به ما بدهد تا خدمتگزار این عزیزان باشیم. 

وی افزود: هر چند امروز فرصت خدمت برای مدیران و 
مسئوالن فراهم است اما آن را مدیون رشادت های شهدا و 
ایثارگران می دانیم و ما خود را مکلف دانسته تا در حد توان و 
بضاعتمان با پیگیری وضعیت خانواده های شهدا، جانبازان، 
ایثارگران و نیروهای مسلح قدردان از خودگذشتگی ها و 

فداکاری های آنان باشیم. 
در ادامه همسر و فرزندان شهید دهقان پور از این دیدار و 
توجه به خانواده های شهدا اظهار خرسندی نموده و برای 

مدیرعامل شرکت دعای خیر کردند. 
تاریخ  در  دهقان پور  محمود  شهید  است  ذکر  به  الزم 
1۳۶۶/۲/7 در منطقه آزاد شده در کربالی 10، در کوههای 
کمیل  گردان  بمباران  در  عراق،  سلیمانیه  شهر  اطراف 
به درجه رفیع شهادت نائل شد و برادر دیگرش عباس 
دهقان پور هنگام فتح خرمشهر در عملیات بیت المقدس به 

شهادت رسیده بود.
ایثارگران شهرستان  امور  و  بنیاد شهید  قطبی رئیس 
معاون  نگهداری  و  داشت  دیدار حضور  این  در  نی ریز 
مجتمع  حراست  مدیر  زارعی  و  انسانی  منابع  توسعه 
فوالد غدیر نی ریز در این دیدار مدیرعامل این مجتمع را 

همراهی کردند.
37170

مِهینمهرورزان بریزند از داِم جان تارهامِهین مِهرورزان که آزاده اند

75کیلومتریاهواز-سال1364
ایستادهازراست:شهید علی اکبر سرافراز، محمد رضا راحتی،  محمد علی عسکر زاده

باتشکرازآورندهعکس

11
یکشنبه 21  آذر 1400

 12    دسامبر 2021 
شماره  363

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

//

هفته دوم لیگ بسکتبال 
با دو بازی متفاوت

محمد صادق رجبی/ گروه ورزش:

نوجوانان  لیگ  دوم  هفته  بازی  دو 
بسکتبال کاماًل متفاوت برگزار شد .

تیم  دو  آذر  پنج شنبه 4  اول  بازی  در 
مروی  شهید  و  شهاب الدینی  شهید 
هم  دروی  رو  اول  هفته  بازندگان 

قرارگرفتند.
در این بازی درحالی که تیم شهید مروی 
تا پایان وقت سوم پیش بود نتوانست به 
پیشتازی خود در وقت چهارم ادامه دهد 
و این تیم شهید شهاب الدینی بود که 
بازی را به تساوی کشاند تا تیم پیروز در 

وقت های اضافه مشخص شود.
در این مرحله تیم شهید شهاب الدینی 
خوش  چهارم  کوارتر  مانند  نتوانست 
با نتیجه ۶۳ -۵۹  بدرخشد و بازی را 

واگذار کرد.
در دیداری دیگر دو تیم شهید مختاری و 
شهید مبین مقابل هم قرار گرفتند که در 
یک بازی یک طرفه تیم شهید مبین ۵1 

-1۵ برنده بازی شد.
بازی های این هفته را امین شریفی و 

محمد جواد محمد نژاد سوت زدند.

قنبریرئیسهیئت
ژیمناستیکبختگان

با صدور حکمی از 
سعید رضا  سوی 
کیخا رئیس هیئت 
ژیمناستیک فارس 
و به پیشنهاد اداره 
جوانان  و  ورزش 

به  قنبری  مجید  بختگان،  شهرستان 
این  ژیمناستیک  هیئت  رئیس  عنوان 

شهرستان انتخاب شد.
او که شعار تحول بنیادی در ورزش را 
مهم ترین  به  می داند  کارش  سرلوحه 
می کند:  اشاره  چنین  برنامه هایش 
استعدادیابی در مهد های کودک، تقویت 
نیروهای بومی در قسمت آقایان و بانوان 
با شرکت در کارگاه های آموزشی، تشکیل 
شهرستان،  ژیمناستیک  منتخب  تیم 
ژیمناستیک،  جشنواره های  برگزاری 
برنامه تعیین سطح و مسابقات چندجانبه 
جهت افزایش انگیزه ورزشکاران در حوزه 

روان شناسی ورزشی.

وجهه  گروه  قالب  در  کوهنوردی  فعالیت 
قانونی ندارد  و کوهنوردان فقط در قالب 

باشگاه می توانند فعالیت کنند.
جمع  در  نی ریز  هیئت  رئیس  را  این 

گروه های کوهنوردی گفت. 
محمد حسین میرغیاثی در جلسه توجیهی 
اعضای  حضور  با  که  کوهنوردی  هیئت 
از  جمعی  و  ورزش  اداره  رئیس  هیئت، 
نی ریز  کوهنوردی  گروه های  سرپرستان 
سه شنبه 1۶ آذر در این اداره برگزار شد، از 
گروه های کوهنوردی خواست تا با تشکیل 

باشگاه فعالیت خود را  قانونی کنند.
و  کوهنوردی  فدراسیون  وی  گفته  به 
صعودهای ورزشی، در سال 1۳۹۵ از کلیه 
باشگاه ها، گروه ها، مؤسسات و انجمن ها که 
تمایل به فعالیت ورزشی در زیر مجموعه 
وزارت ورزش و جوانان را دارند خواسته است 
نسبت به اخذ مجوز باشگاه اقدام کنند و همه 
مجوز های صادره پیشین از تاریخ ابالغ این 

آئین نامه را فاقد اعتبار می داند. 
قانونی  لحاظ  از  بنابراین  میرغیاثی گفت: 
ماهیتی به نام گروه کوهنوردی نداریم و 
متقاضیان فعالیت تشکیالتی در این رشته 

کوهنوردی  باشگاه  تأسیس  با  است  الزم 
مطابق با آیین نامه اقدام کنند.

وی ادامه داد: خانواده ها این مسئله را جدی 
بگیرند و از مجوز تیمهایی که عزیزانشان در 

آن فعالیت می کنند اطمینان حاصل کنند.
باشگاه  یک  دارای  فقط   نی ریز  گفت:  او 
کوهنوردی است و تا به امروز چندین بار 
به سرپرست گروه ها تذکر داده ایم ولی به 
جز یک گروه )تارم( کسی اقدام به تأسیس  

باشگاه نکرده است.
میرغیاثی این را هم اضافه کرد که هر باشگاه 
باید داری یک مؤسس، دو مدیر آقا و خانم، و 

دو مربی آقا و خانم باشد.
گروه ها،  مسئوالن  که  خطری  گفت:  او 
برنامه  هر  متولیان  و  مربیان  سرپرستان، 
کوهنوردی را تهدید می کند، عدم حمایت 
حقوقی از آنها در صورت بروز حادثه است. 
کوهنوردی  گروه  عنوان  با  عده ای  اگر 
برنامه ای اجرا کنند، ولی وزارت ورزش آنها را 
قانونی نداند، در صورت بروز حادثه، مشمول 
مجوز  اگر  ولی  نمی شوند.  قانون  حمایت 
ثبت باشگاه را داشته باشند، اقدام آنها با 
این شرط که سبب حوادث، نقض مقررات 

مربوط به آن ورزش نباشد از این حمایت 
برخور دارند.

در این جلسه سؤال مهم حاضران این بود 
که اکنون باید چه کاری انجام داد تا بتوان به 

کوهنوردی ادامه داد؟
میرغیاثی در پاسخ گفت: ۲ راه حل وجود 
دارد. راه اول این است که گروه ها باشگاه 
تشکیل دهند و راه دوم این است که عضو 
به  بتوانند  تا  شوند  موجود  باشگاه های 

فعالیت خود ادامه دهند.
در این جلسه از رئیس هیئت پرسیدیم: با 
توجه به اینکه یکی از شرایط اصلی تشکیل 
باشگاه وجود مربی است و شما تنها فردی 
هستید که مدرک مربیگری دارید، چگونه 

بقیه گروه ها می توانند باشگاه ثبت کنند؟
این باره  در  کوهنوردی  هیئت  رئیس 
گفت: چندین  دوره پیش نیاز مربیگری را 
تا امروز اجرا کرده ایم و بقیه دوره ها نیز در 
صورت درخواست اجرا می شود تا بتوانند 
وارد دوره مربیگری شوند. با این حال اگر 
سایر  از  می تواند  خواست  مربی  گروهی 
شهرستان های استان مربی جذب کند تا 

مجوز باشگاه بگیرد.

ورزش های  دسته  آن  جزو  بوکس  ورزش 
شاخه رزمی است که عالقه مندان زیادی را 
به خود جذب کرده و در طول سالیان گذشته 
افتخارات فراوانی توسط ورزشکاران نی ریزِی 
این رشته در استان و کشور به دست آمده 

است.
به تنها سالن اختصاصی این رشته در نی ریز 

رفتیم و گزارشی تهیه کردیم.
با وجود همه افتخارآفرینی های بوکس، اما 
امکانات آن ناچیز است و فضای مناسبی برای 
تمرین وجود ندارد.چیزی که محسن کاظمی 

از مربیان این رشته به ما می گوید.
به گفته او با وجود استقبال زیاد از این رشته، 
زمانی که ورزشکار وارد محیط کوچک سالن 
می شود و به دنبال آن امکانات کم را می بیند، 
میل و رغبت او برای پرداختن به این ورزش 

کم می شود.
بهنام  زنده یاد  بوکس  اختصاصی  سالن  در 
حال  در  باال  تراکم  با  ورزشکاران  ذوالقدر 

تمرین بودند.
در  تمرینات  کاظمی،  محسن  گفته  به 

شب های زوج برگزار می شود و میانگین ۳0 
نفر در این مکان سربسته و با فضای کم به 

تمرین می پردازند.
او می گوید: از زمانی که بیماری کرونا بر دنیا 
سایه انداخته، از لحاظ تعداد نفرات ریزش 
علت  همین  به  و  داشته ایم  چشمگیری 
برنامه های تمرینی را به طرح زوج و فرد تبدیل 
کردیم. ورزش بوکس نی ریز از گذشته تاکنون 
ورزشکاران، مربیان و حتی داوران بسیاری را 
به جامعه بوکس استان و کشور معرفی کرده 
و در حال حاضر نیما بیگی بوکسور 1۶ ساله 

نی ریزی به عضویت تیم ملی درآمده است.
اکنون در این فضا، تمامی رده های سنی از 
نونهاالن تا بزرگساالن در کنار هم کار خود را 
انجام می دهند که امید است مسئوالن برای 
آن  به  رشته  این  در  موجود  رفع مشکالت 

رسیدگی کنند.
چند تن از دیگر ورزشکاران این رشته نیز از 
فضای کم تمرینی گالیه مند هستند می گویند 
باشند،  داشته  بیشتری  فضای  چنانچه 

می توانند از تجهیزات بیشتری استفاده کنند.

فوتسال  برتر  لیگ  در  مشکانی  نونهاالن 
فارس سوم شدند.

این مسابقات از سه شنبه ۹ آذر به میزبانی 
تیم  پایانی  دیدار  در  که  شد  آغاز  خرامه 
پدیده های درخشان فسا با غلبه بر آیندگان 
صفاشهر قهرمان شد. در دیدار رده بندی نیز 
تیم شهدای مشکان با غلبه بر متین آپاتیه 

آباده عنوان سومی را به خود اختصاص داد.
این دیدارها در دو گروه برگزار شد که تیم 
مقابل  پیروزی  با  خود  گروه  در  مشکان 

نماینده استهبان و عقاب رستم و شکست 
در برابر نماینده صفاشهر به عنوان تیم دوم 

گروه به مرحله بعد صعود کرد.
مقابل  نیمه نهایی  بازی  در  تیم  این 
پدیده های درخشان فسا بازی را واگذار کرد 
و در دیدار رده بندی تیم آباده حضور نیافت 

تا شهدای مشکان سوم شود.
سرمربی این تیم در مورد حضور در این 
مسابقات گفت: در سال 1۳۹۸ با نونهاالن 
فوتسال  لیگ  قهرمان  مشکان  شهدای 

تیم  و می دانستیم که  بودیم  نی ریز شده 
در  فوتسال  توسعه  برای  و  داریم  خوبی 
مشکان تصمیم به شرکت در این بازی ها 

گرفتیم. 
حمزه خاموشی اضافه کرد: تیم ما تنها تیم 
این مسابقات بود که از داشتن سالن فوتسال 
محروم است و ما برای انجام بازی و مسابقات 
دوستانه باید به شهرها و روستاهای اطراف 
می رفتیم اما با تمام این سختی ها توانستیم 

به مقام سوم استان برسیم.

ورزشی
سرویس ورزشی: محمدصادق رجبی

رئیس هیئت کوهنوردی:

فعالیت گروه های کوهنوردی غیرقانونی است

سومی نونهاالن مشکان در لیگ برتر فوتسال فارس

بوکسورهای نی ریز در فضای کوچک رینگ
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شورای شهر این بار با 9 رئیس بانک تشکیل جلسه داد.
در این جلسه و در ابتدا رئیس شورای شهر نی ریز با بیان اینکه 
برخی از بانک ها جوابگوی مردم نیستند و خشکسالی سبب شده 
تا مردم تقاضای تسهیالت از بانک داشته باشند از آنان درخواست 
کرد تا آموزش بانکداری الکترونیک را به گونه ای ارائه دهند تا 

افراد دچار سختی نشوند.

لزوم پرداختن به آموزش الکترونیک بانکی
سیدعالءالدین فقیه گفت: باید قبول کنیم که نقل و انتقال پول به 
صورت الکترونیک سخت است و بانک ها باید آموزش های الزم را 

در این ارتباط بدهند و تنها به دادن یک کارت اکتفاء نکنند.
وی همچنین از بانک ها خواست تا به کسانی که از طرف شورای 
شهر معرفی می شوند و بضاعت مالی مناسبی ندارند تسهیالت 

بدهند.

تکریم ارباب  رجوع
در ادامه مجتبی افسر دیگر عضو شورای شهر خواستار تکریم 
ارباب رجوع در بانک ها شد و گفت: اگر واقعًا می بینید کسی شرایط 
دریافت وام را ندارد بی خودی آنها را به روزها و هفته های آینده 

امیدوار نکنید و جواب منطقی به آنها بدهید.

درخواست پرداخت وام با بهره کم
حمید پریش در این جلسه از بانک ها خواست تا توضیحاتی در 
رابطه با تسهیالت اعطایی در ارتباط با ازدواج، اشتغال و کشاورزی 

و به ویژه تسهیالت بافت فرسوده ارائه دهند.
اعطای تسهیالت با بهره کم و زیر ۱۰ میلیون تومان، افتتاح شعبه 
در محله های کمتر توسعه یافته و شروع به کار مجدد بانک ملت و 

ملی آباد زردشت از دیگر خواسته های پریش در این جلسه بود.

وام با اعتبار بنگاه های اقتصادی
محمد شاهسونی هم با بیان اینکه روی صحبتش با بنگاه های 
تا  بخواهیم  آنها  از  باید  گفت:  است  نی ریز  شهر  اقتصادی 
حساب هایی را در بانک ها باز کنند و توسط معتمدین یا شورای 

شهر افراد نیازمند با اعتبار آنها، وام دریافت کنند.

بانک ها عوارض نمی دهند
هادی معاون شهردار در این جلسه با بیان اینکه برخی از بانک ها 
از پرداخت عوارض خود سرباز می زنند گفت: متأسفانه برخی از 
بانک ها عوارض نوسازی و کسب را پرداخت نمی کنند. تقاضا 
داریم در این ارتباط اقدام کنید چرا که رقم قابل توجهی است و 

برای توسعه شهر بسیار الزم و ضروری می باشد.

علت تعطیلی بانک ملی کوی سجاد
محمدجواد  جلسه  در  شده  مطرح  سؤاالت  به  پاسخ  در  اما 
عباسی رئیس بانک ملی مرکزی نی ریز در پاسخ به تعطیلی 
شعبه کوی سجاد گفت: متأسفانه مردم آنجا استقبال نکردند و 

سپرده گذاری هایش بسیار اندک بود.
شعبه سجادیه از زمان افتتاح تا زمان تعطیلی همان درجه ۵ ماند 
و عملکرد شعبه در حفظ آن بسیار مهم است، ضمن اینکه بانک 

ملی تنها بانکی است که در سطح شهر نی ریز سه شعبه دیگر دارد.
در تکمیل صحبت های عباسی، سهراب مزیدی مرادی رئیس 
بانک ملی احمد نی ریزی گفت: ما هم دلمان نمی خواست که این 
شعبه تعطیل شود و حتی در مساجد حضور یافتیم و اعالم کردیم 
اما با عدم استقبال مردم روبرو شدیم. شعبه کوی سجاد مکان 

ملکی ماست در حالی که بانک ملی احمد نی ریزی اجاره ای است!

24 استعالم برای یک وام
ملی  بانک  اینکه ۵۰ درصد مشتریان  بیان  با  مرادی  مزیدی 
کاماًل  وام ها  پرداخت  گفت:  می دهند  تشکیل  روستائیان  را 
الکترونیکی شده و باید تمام استعالم های الزم گرفته شود لذا کار 
برای وام گیرنده کمی دشوار شده است، البته کارمندان ما هم با 

مشکل روبرو هستند و برای هر وام نیاز است ۲۴ استعالم بگیرند.
این گفته های مزیدی مرادی با اعتراض هادی روبرو شد و گفت: 
وقتی برای گرفتن وام به بانک مراجعه کردم و شرایط دریافت وام 
را دیدم عطایش را به لقایش بخشیدم چرا که وقت این کار نداشتم 
و شرایط به گونه ای برنامه ریزی شده که دیگر کسی به وام فکر 

نکند.
این گفته ها با واکنش رئیس بانک ملی مرکزی روبه رو شد و گفت: 
ای کاش ۲۰ سال پیش سیستم الکترونیک اجرا شده بود تا همه 
چیز سر جای خودش باشد. کسی که توان پرداخت ندارد در این 

سیستم شناسایی می شود تا اینگونه بدهی بانک ها باال نرود.

راهی برای جذب سرمایه های نی ریز
مجید جعفرزاده رئیس بانک مهر ایران با بیان اینکه باید راهی 
برای جذب سرمایه های نی ریز پیدا کنید گفت: سرمایه گذارانی 
که در نی ریز هستند حساب های خود را نه در ایران بلکه در 
بانک های خارجی و سوئد گذاشته اند! نقدینگی نی ریز بسیار 

باالست اما به دیگر شهرها رفته است.
در این جلسه به طور خاص اشاره شد تا کارخانجات بزرگ تولیدی 
مثل فوالد، سیمان خاکستری و سیمان سفید حسابهایشان را به 

بانک های نی ریز انتقال دهند.

رسانه ها خدمات ما را بگویند
رئیس بانک مهر ایران در ادامه با بیان اینکه اگر مطالبات را 
پیگیری نکنیم نمی توانیم وام بدهیم گفت: در ارتباط با آموزش 
بخصوص  نی ریز  شهر  رسانه های  که  است  آن  من  پیشنهاد 

نی ریزان فارس خدمات الکترونیکی ما را معرفی کنند. 
افتتاح حساب و تشکیل پرونده کاماًل آنالین است و هیچ نیازی 
به حضور افراد در بانک مهر ایران نیست. در ارتباط با اعطای وام 
فعاًل تنها کاری که می توانیم به صورت سریع انجام دهیم اعطای 
کاال کارت است که مبلغ ۵۰ میلیون تومان و ۴ درصد می باشد که 

صرفًا جهت خرید کاال و جهیزیه صادر می شود.
هیچ  اینکه  بیان  با  ادامه  در  بانک  پست  رئیس  محمودی 
محدودیتی برای تأسیس باجه های پستی در روستاها ندارند 
گفت: در حال حاضر ۱۵ باجه روستایی فعال داریم که اکثراً 
زیان ده هستند اما با این اوصاف بنا داریم باجه شهرک سنگ را 

افتتاح کنیم.

به تمام شهر نگاه کنید
توزیع  باید  اینکه  بیان  با  بانک سپه  محسن زردشت مسئول 
امکانات عادالنه باشد گفت: چرا باید تمام آپارتمان های مسکن 
مهر در کنار سیل بند ساخته شود؟ با تقسیم آن می شد نقاط 

مختلف شهر را از محرومیت خارج کرد.
در پاسخ به انتقادات زردشت، رئیس شورای شهر عنوان کرد: 
نقشه جامع شهر را شهرداری و شورا را تنظیم نمی کند بلکه 
مسکن و شهرسازی است که محدوده و حریم شهر را برای ۱۰ 
سال مشخص می کند. اینکه این قسمت از شهر مسکن های مهر 
ساخته شده بدان دلیل است که زمین های دولت بیشتر اینجا 

بوده است.
فقیه در پایان با اعتراض به اینکه چرا دیگر رؤسای بانک ها در این 
جلسه حضور پیدا نکرده اند گفت: نامه اعتراضی تنظیم و به آنان 

ارسال خواهد شد.
در این جلسه رؤسا و یا نمایندگان این بانک ها و صندوق های 

قرض الحسنه حضور داشتند:
مهدی میثمیان )قرض الحسنه امام مهدی(، حجت دعاگویی 
)صندوق فتح المبین(، محمودی )پست بانک(، مجید جعفرزاده 
)مهر ایران(، سهراب مزیدی مرادی )بانک ملی احمد نی ریزی(، 
محسن زردشت)بانک سپه(، حسین دیمه کار)صندوق رضویه( 
، محمد جواد عباسی)بانک ملی مرکزی(، و سید علی فقیه 

)صندوق قائم( حضور داشتند.

سمیه نظری، نی ریزان فارس:

در جلسه کارگروه اجتماعی- فرهنگی فرماندار 

از مسئوالن ادارات درخواست کرد تا از پشت میز 

خود بلند شوند و ببینید چه خبر است!

سالن  در  آذرماه   9 چهارشنبه  جلسه  این 

پیرامون  مصوباتی  و  شد  برگزار  فرمانداری 

کودکان کار به همراه داشت.

زینت اسفندیاری رئیس اداره بهزیستی

کودکان کار شناسایی شده، مشخصات خانواده 

و آدرس آنها را پیدا کرده ایم. به آموزش و پرورش 

ارسال شده و  کودکانی که دارای هویت و ساکن 

نی ریز بودند، وارد مدرسه  شده اند.

مهدی هادی معاون شهرداری

کودکان کار جمع آوری شدند، وسایل کار آنها 

گرفته شده، اما با به رغم اینکه زباله ها سرساعت 

جمع می شوند، متأسفانه باز هم این کودکان در 

بعضی ساعات حضور دارند. 

ارشاد  و  فرهنگ  نماینده  قطرانی  جواد 

اسالمی:  

هرچه  اما  می شود  ارسال  نشریات  به  مطالب 

صالح بدانند چاپ می کنند و ممکن است با 

تأخیر هم همراه شود.

امیر ولی زاده مدیر آموزش و پرورش: 

دانش آموزان کار دارای هویت ثبت نام شده اند 

اما ما اجازه ثبت نام اتباع خارجی و فاقد هویت 

را نداریم، ولی باز هم اگر فرماندار و یا کارگروه 

دانش آموزان، مجوز دهند افراد مجهول الهویه را 

در مدرسه ای ثبت نام می کنیم.

و  بهداشت  شبکه  رئیس  آل داود  داور 

درمان

بیماری شپش یک بیماری واگیردار و مسری 

شدید است که به تازگی در نی ریز افراد زیادی 

مدارس  االن  چون  است،  کرده  درگیر  را 

غیرحضوری است و از طرفی این یک بیماری 

قدیمی است، آمار مبتالیان در دست نیست 

اما تعدادی زیادی برای درمان به داروخانه ها 

مراجعه کرده اند حال آنکه خیلی از افراد هم 

درمان خانگی دارند که ما توصیه امان به بیماران 

آن است که بهترین درمان، درمان دارویی و 

آموزش صحیح استفاده کردن آن است.

و  بهداشت  شبکه  کارمند  زارع،  افسانه 

درمان: 

آمار بهداشت مدارس به صورت فصلی است 

و تنها آمار ما مراجعه کنندگان به مطب دکتر 

است.  بوده  مو  و  پوست  متخصص  خامسی 

متأسفانه  اما  است  ارائه  حال  در  آموزش ها 

استفاده  یا  نمی کنند  دنبال  خوب  خانواده ها 

صحیح از شامپوها را بلد نیستند و پروسه درمان 

به کندی پیش می رود و یا اقدام به رشک زدایی 

نمی کنند.

شپش  بیماری  با  مبارزه  درمان  راه های 

اطالع رسانی شود چه از طریق نشریات و چه از 

هماهنگی  همچنین  مجازی.  فضاهای  طریق 

و همکاری بین مراقبین سالمت کل مدارس 

انجام شده تا با آموزش های خود به بیماران و 

خانواده ها از شیوع این بیماری جلوگیری کنند.

سیدعالالدین فقیه رئیس شورای شهر:

- در مورد کودکان کار باید از پتانسیل  مردمی 

استفاده کنیم و در این رابطه 9 تا ۱۰جلسه با 

اهالی محالت برگزار کردیم و خیلی از آنها اعالم 

آمادگی کرده اند. 

- طرح آموزش شهروندی زیر نظر شهرداری 

برگزار می شود که سعی داریم مسائل اجتماعی 

و فرهنگ شهرنشینی به آنها آموزش داده  شود.

- دعوت می کنیم از بانوان عزیز تا در طرح 

همیاری شرکت کنند و مشکالتی که در سطح 

شهر می بینند را گزارش کنند تا در حد توانمان 

با کمک ادارات برطرف کنیم.

هدایت فرماندار نی ریز:

سطح  در  افراد  همه  را  واکسیناسیون   -

شهرستان انجام دهند، بجز افرادی که پزشک 

تشخیص داده که واکسن برای آنها مضراست. 

و  فراگیر  بیماری  یک  که  شپش  بیماری   -

واگیردار است باید کنترل شود. الزمه این کار 

و  آموزش  بهداشت  مربیان  بیشتر  همکاری 

پرورش، دانشگاه ها و تعامل با شبکه بهداشت 

و  مدارس  در  است  الزم  که  است  درمان  و 

خوابگاه ها با جدیت بررسی شود. 

شود.  اطالع رسانی  رسانه ها  و  نشریه ها  در   -

فضاهای مجازی پتانسیل خوبی هست تا این 

بیماری همه گیر نشود.

- هیچ کدام از مشاوران امالک حق ندارند به 

کسی که هویت مشخصی ندارد خانه بدهد. 

- تفکیک و جمع آوری زباله ها از مبدأ تا مقصد 

ساماندهی شود؛ ما نباید اجازه بدهیم کارتن یا 

زباله ای باشد که کودکان کاربه دنبال آن باعث 

مشکالتی برای خود شوند. 

را  ضایعات  که  افرادی  شماره  اماکن  اداره   -

می خرند ساماندهی کند و خریداران صاحب 

شناسنامه و مشخص باشند.

- باید مکان و خرید ضایعات ساماندهی شود 

چون اهالی محله خیابان امام حسین از این 

وضعیت ناراضی اند.

- بچه های کار شناسایی شوند و با خانواده  آنها 

تماس گرفته تا به آموزش و پرورش رفته و برای 

تحصیل آنها اقدام کنند. اگر ایرانی نباشد ما 

اجازه اقامت اتباع را نداریم و باید آنها را راهی 

شهر خودشان کنیم.

- مسئوالن فرهنگی! بحث کودکان کار، درمان 

فرهنگی،  و  اجتماعی  مسائل  بیماری شپش، 

از مسائل دیگر  اختالفات خانوادگی و خیلی 

که از استرس بیماری کرونا نشأت می گیرد، 

شناسایی کنید و برای رفع آنها برنامه ریزی و 

اقدام نمایید. 

- مسائل آموزشی را بررسی نمایید که باعث 

آسیب نشوند، رشته هایی مثل رشته های فنی، 

کالسهای دانشگاه و درسهای عملی به صورت 

غیرحضوری قابل ارائه نیستند.

بهزیستی  تبلیغات،  مثل  فرهنگی  ادارات   -

کار  کودکان  زمینه های  در  شهر  شورای  و 

و  باشند  فعال  شهر  سطح  آلودگی های  و 

برنامه های اجرایی ارائه دهند.

رؤسای  و  اجرایی  مسئوالن  از  همچنین  وی 

ادارات خواست که در حوزه های مختلف که 

مسئولیت دارند از پشت میز خود بلند شوند، 

ببینید  بگردند،  خیابان  در  یا شب ها  صبح ها 

چه خبر است نه اینکه کارشان شرکت در یک 

جلسه ای باشد و چند مصوبه گذرانده شود و ماه 

بعد اجرا شده و نشده بار دیگر به جلسه بیایند. 

مشکالت را گزارش کنید و برای رفع آنها راهکار 

دهید.

توزیع گوشت مرغ 
منجمد در نی ریز

به گزارش نی ریزان فارس و به نقل از عنایت اللهی مسئول 
تنظیم بازار جهاد کشاورزی از پنج شنبه ۱8 آذرماه ۱۱ تن 
گوشت مرغ منجمد در نی ریز و بخش های مرکزی، پشتکوه 

و قطرویه توزیع خواهد شد. 
مراکز توزیع در شهر نی ریز: بسیجیان )میدان مرکزی شهر(، 
برکت )چهار راه مسجدالنبی(، میچکا )نرسیده به میدان 
)روبروی  آریا  خمینی(،  امام  خیابان  )انتهای  آرتا  گاز(، 
دادگستری(، ذهبی )میدان مرکزی شهر( و مرغ فروشی 

کنار مسجد امیرالمؤمنین.

دوگانه سوز شدن خودرو های 
عمومی در فارس

استان  در  سوخت  تبدیل  مجاز  کارگاه های  افزایش  با 
فارس، بیش از هشت هزار و ۵۰۰ خودرو عمومی و مسافر بر 

اینترنتی دوگانه سوز شدند.
برای  خودروها  کردن  گازسوز  درخواست  متقاضیان 
 GCR.NIOPDC.IR سامانه  به  تسهیالت  از  استفاده 

مراجعه و نسبت به ثبت نام اقدام کنند.

پارک ها پنهان شده 
پشت کرونا

شهروند خبرنگاری با ارسال تصاویری از پارک گلستان 
اعالم نمود که این وسائل بازی تبدیل به ابزاری خطرساز 

برای بچه ها شده است.
در این ارتباط شهردار نی ریز 
در  موجود  نواقص  گفت: 
و  بهسازی  به  نیاز  و  پارکها 
می پذیریم،  را  آنها  نوسازی 
طی دو سال اخیر به دلیل 
محدودیت های  و  مسائل 
کرونایی و تعطیلی طوالنی 
همچون  اماکنی  مدت 
به روز  متأسفانه  پارک ها 
پارکها  وسائل  برخی  کردن 
قدری از درجه اهمیت خارج 
شده است و البته گرانی ها و 

عدم ثبات بازار هم در این خصوص بسیار آزار دهنده است و 
باعث تشدید این نواقص شده است.

سعی خواهیم کرد به رغم گرانی ها پارکها را بهسازی کنیم.

برگزاری جشن روز جهانی 
کم توانان در نی ریز

روابط عمومی فرمانداری:

با حضور  مراسم جشنی  روز جهانی کم توانان  مناسبت  به 

هدایت فرماندار شهرستان نی ریز، ولی زاده مدیر آموزش و 

پرورش و جمعی از مسئوالن، فرهنگیان و دانش آموزان کم 

توان ذهنی و جسمی در مدرسه شهید اکبری نی ریز برگزار 

شد.  

در این مراسم فرماندار نی ریز، ضمن تشکر از فرهنگیان شاغل 

در مدارس استثنایی کار آنان را عبادت شمرد و گفت: همانگونه 

که شاهدیم دانش آموزان این مدارس با تالش خود و کمک 

خانواده و آموزش و پرورش توانسته اند بر معلویت فائق آمده و 

موفق به کسب درجات باالی علمی و هنری شده اند . 

در پایان جلسه با هدایایی توسط مدیر آموزش و پرورش از 

زحمات معلمان و دانش آموزان این مدرسه تقدیر به عمل آمد .

و  کم توانان  توانمندی های  نمایشگاه  از  فرماندار  همچنین 

بخش های مختلف مدرسه بازدید به عمل آورد.

اصالحیه یک خبر
شهردار نی ریز با بیان این که در بخشی از صحبت های او 
در خبر »گره های کور شهر« که در شماره قبل به چاپ 
رسیده اشتباهی رخ داده است گفت: منظور از زمینی که 
عنوان شده از لحاظ شکل و شمایل، توپوگرافی و شیب و 
احداث مسکن  مناسب  پدافند غیرعامل  و  قنات  حریم 
نبود، اراضی ۴۰ هکتاری پشت بیمارستان جدید االحداث 
نیست؛ بلکه اراضی 36 هکتاری پشت ورزشگاه کارگران 

می باشد.

در فارس:

عرضه 10   فرآورده 
لبنی با نرخ دستوری

خبرجنوب: 

مد   یرعامل شرکت تعاونی شیر و فرآورد   ه های لبنی فارس 
از آغاز عرضه ۱۰ قلم فرآورد   ه لبنی د   ر فارس با نرخ های 

د   ستوری خبر داد.
ابراهیم معتمد   ی گفت: گر چه وزیر جهاد    کشاورزی اعالم 
حضور  بد   ون  اما  نیست  د   ستوری  لبنیات  قیمت  کرد   ه 
نمایند   گان صنایع فرآورد   ه های لبنی و با د   خالت مستقیم 
وزارت صمت اقد   ام به قیمت گذاری د   ستوری برای ۱۰ قلم 
لبنیات کرد   ه و اعالم شد   ه این ۱۰ قلم تنها با نرخ مصوب 

اجازه فروش د   ارند   .
وی بیان د   اشت: واحد   های لبنی مکلف شد   ه اند    ۲۰ د   رصد    از 
شیر د   ریافتی خود    را به این ۱۰ قلم فرآورد   ه لبنی، اختصاص 

د   هند   .
معتمد   ی با بیان اینکه قرارگاه امنیت غذایی مستقر د   ر 
جهاد    کشاورزی کنترل قیمت ها برای اقالم مذکور را آغاز 
کرد   ه است اظهار د   اشت: با اعالم وزارت جهاد    کشاورزی 
و بر اساس شیر تحویلی د   ِر د   امد   اری ها به قیمت هر کیلو 
6۴۰۰ تومانی، واحد   های تولید    کنند   ه فرآورد   ه های لبنی 
مکلف اند    با قیمت مصرف کنند   ه هر بطری یک لیتری شیر 
کم چرب با یک و نیم د   رصد    چربی را ۱۱۰۰۰ تومان، شیر 
نیم چرب با ۲ د   رصد    چربی هر لیتر ۱۱۵۰۰ تومان، شیر 
پر چرب با 3 د   رصد    چربی ۱۲6۰۰ تومان، شیر کامل 3.۲ 
د   رصد    چربی د   ر بطری های یک لیتری ۱۲8۰۰ تومان، شیر 
نایلونی کم چرب 9۰۰  گرمی ۷۴۰۰ تومان، ماست لیوانی 
کم چرب 9۰۰ گرمی ۱۲۵۰۰ تومان، ماست لیوانی پر 
چرب 9۰۰ گرمی ۱۲۷۰۰ تومان، د   به د   و کیلو و نیم گرمی 
ماست کم چرب یک و نیم د   رصد    3۰6۰۰ تومان، ماست 
پر چرب 3 د   رصد    د   به ۲ و نیم کیلوگرمی 3۷6۰۰ تومان و 
پنیر ۴۰۰ گرمی یو اف را ۲۰ هزار تومان عرضه کنند   . مد   یر 
عامل شرکت تعاونی شیر و فرآورد    ه های لبنی فارس خاطر 
نشان کرد   : د   ر این وضعیت، قیمت گذاری د   ستوری با توجه 
به افزایش قیمت مواد    اولیه و سایر هزینه های تولید    از جمله 
د   ستمزد    و حقوق کارگران، هزینه های ظروف بسته بند   ی و 

غیره به ضرر تولید    کنند   گان فرآورد   ه های لبنی است.
وی با بیان اینکه نظارت بر توزیع این اقالم شروع شد   ه بیان 
د   اشت: تولید    این اقالم برای کارخانه ها اجباری نیست چرا 
که شاید    برخی کارخانجات خط تولید    تعد   اد   ی از این اقالم 
را ند   اشته باشند    اما اگر قرار به تولید    ۱۰ قلم کاالی مذکور 

باشد   ، فروش آن به قیمت مصوب الزامی است.
معتمد   ی با بیان اینکه هیچ حمایتی از کارخانجات لبنی 
نمی شود    اما آن ها مکلف به پیروی از سیاست های د   ستوری 
هستند   ، گفت: چند   ی پیش هم وزارت جهاد    کشاورزی 
پیشنهاد    کاهش ۱۵ د   رصد   ی قیمت مصرف کنند   ه سه 
قلم کاالی لبنی را د   اد    که بر این اساس مقرر شد    د   امد   اران، 
کارخانجات و عوامل توزیع، هر یک ۵ د   رصد    از سود    خود    را 
کم کنند    تا د   ر نهایت قیمت مصرف کنند   ه ۱۵ د   رصد    پایین 
بیاید    این د   ر حالی است که فقط کارخانجات د   ر این طرح 
همراهی و همکاری کرد   ند    و د   امد   اران و عوامل توزیع د   ر 
این کار مشارکت نکرد   ند    البته برخی فروشگاه های بزرگ 
آماد   گی خود    را برای فروش سه قلم فرآورد   ه لبنی با کاهش 
۵ د   رصد   ی سود    موافقت کرد   ند    که د   ر نهایت مقرر شد   ه شیر 
9۰۰ سی سی پاکتی به قیمت ۷۰۰۰ تومان، پنیر ۴۰۰ 
گرمی یو اف به قیمت ۱9 هزار تومان و ماست د   به ای ۲ و نیم 
کیلوگرمی ۱ و نیم د   رصد    به قیمت ۲9 هزار و ۲۵۰ تومان به 
این فروشگاه ها عرضه شود    و این اقالم به ترتیب با نرخ های 
۷۴۰۰ تومان، ۲۰ هزار تومان و 3۰ هزار و 6۰۰ تومان د   ر 

اختیار مصرف کنند   گان قرار گیرد   .
مد   یر عامل شرکت تعاونی شیر و فرآورد   ه  های لبنی فارس 
فارس، فقط ۱۱  لبنی د   ر  از ۵۱ کارخانه  اظهار د   اشت: 

کارخانه سرپا هستند    و مابقی به طور کامل تعطیل شد   ه  اند   .
معتمد   ی گفت: آنقد   ر میزان مصرف لبنیات پایین آمد   ه که 
همین چند    کارخانه باقیماند   ه هم با تمام توان خود    فعال 
نیستند    و بخشی از شیر خام تحویلی به کارخانجات د   ر 
سه واحد    لبنی استان تبد   یل به شیر خشک شد   ه و صاد   ر 

می شود   .

چرا بانک  ملی سجادیه بسته شد؟

از پشت میز خود بلند شوید، ببینید چه خبر است! 
//

//

//

//

//
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نصب 30 باکس
تفکیک پسماند در

 15 نقطه شهر نی ریز
روابط عمومی شهرداری نی ریز:

باکس های تفکیک پسماند در ۱۵ نقطه از مراکز پر تردد و 
معابر اصلی شهر توسط شهرداری نی ریز نصب شد.

در فاز اول این پروژه 3۰ باکس پسماند مخصوص تفکیک در 
خیابان های امام خمینی، ولی عصر، قدس و آیت ا... طالقانی 

نصب شده است.
هر یک از این باکس ها گنجایش ۲۴۰ لیتر پسماند را داشته و 

از جنس HDPE ساخته شده اند.
قابل  و  خشک  پسماندهای  مخصوص  نارنجی  باکس های 
تفکیک از جمله فلزات، شیشه، کاغذ و پالستیک هستند و 
باکس های سبز رنگ مخصوص پسماندهای ارگانیک، عادی و 

فاقد ارزش بازیافت می باشند.
سطل های تفکیک پسماند می توانند به طور قابل توجهی 
در مرتب سازی مواد بازیافتی مؤثر باشند. صرف زمان برای 
تفکیک زباله ها و قرار دادن هر زباله در سطل زباله مخصوص 

در کاهش آلودگی ها و حفاظت از محیط زیست مؤثر است.
خرید پسماندهای قابل تفکیک از شهروندان با استفاده از 
اپلیکیشن مخصوص و قابل نصب بر روی تلفن های هوشمند به 

زودی و پس از طی تشریفات قانونی الزم، اجرایی خواهد شد.
با تفکیک  از شهروندان درخواست نمود  شهرداری نی ریز 
پسماندهای خود در منزل و قرار دادن آنها در محل های 
مخصوص در حفظ محیط زیست و کاهش آلودگی ها به ما 

کمک کنند.

سهمیه نفت گاز شهرستان 
را افزایش دهید

روابط عمومی فرمانداری:

فرماندار نی ریز در دیدار با مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های 
نفت گاز  سهمیه  که  نمود  درخواست  فارس  منطقه  نفتی 

شهرستان افزایش یابد.
شرکت  مدیرعامل  حسینخانی  طاهری  اسداله  گذشته  هفته 
پخش فرآورده های نفتی استان فارس به همراه معاونین خود و 
دیدار  به  شهرستان  نفتی  فرآورده های  پخش  مدیر  امیرزاده 

فرماندار نی ریز رفتند.
مواسالتی  مسیر  به  اشاره  با  نی ریز  فرماندار  نشست  این  در 
استان های کرمان، هرمزگان و یزد به استان فارس و افزایش 
مصرف سوخت نفت گاز بخش حمل و نقل، به تشریح شرایط 
موجود شهرستان با توجه به وجود معادن کانی، کارخانه های 
سیمان و فوالد و همچنین کشاورزی پرداخت و خواستار افزایش 

سهمیه نفت گاز شهرستان شد .
درادامه طاهری مدیر عامل شرکت پخش فرآورده های نفتی 
استان فارس از همکاری انجام شده پس از حمله سایبری به 
و  فرماندار  از  کشور  جایگاه های  هوشمند  سامانه  تجهیزات 

مسئوالن شهرستانی تشکر کرد.

امید شهدان، نی ریزان فارس:

خطیب جمعه نی ریز با بیان این که 
شنیده شده برخی افراد از سخنان ما 
در هفته گذشته برداشت نادرست 
خطیب  که  کرده اند  نقل  و  کرده 
واگذاری  به  معترضان  از  جمعه 
کالغی  بنه  روستای  در  معدن 
در  ما  »دفاع  گفت:  کرده،  حمایت 
راستای حقوق مردم و در بستر قانون 

بوده است.«
حجت االسالم سیدرضا رحمانی زاده 
آذر   ۱۲ نمازجمعه  خطبه های  در 
اظهار داشت: »مردم نباید بگذارند 
دشمن با استفاده از وضع موجود در 
منطقه تنش ایجاد کند تا پدیده ای 
مانند زاینده رود رخ دهد و از سوی 
اعتراضات  بر  سوار  عده ای  دیگر 

شوند.«
وی افزود: »مردم در فضای بی تنش، 
نتیجه  به  قانون  بستر  در  و  آرام 
به  آسیب رساندن  و  رسید  خواهند 

قطعًا  عمومی،  اموال  و  بیت المال 
داشت.  نخواهد  مطلوبی  نتیجه 
است  این  اهمیت  حائز  نکته  البته 
و  تصویب  از  قبل  مسئوالن  که 
مسائل  به  معدن،  مجوز  دادن 
توجه  آن  انسانی  و  زیست محیطی 
مردمی  اعتراضات  شاهد  تا  کنند 

نباشیم.«
اشاره  به روز معلوالن  رحمانی زاده 
مشکالتی  از  »یکی  گفت:  و  کرد 
و  شهر  سطح  در  معلولین  که 
که  است  این  دارند ،  ادارات  برخی 
در  شهری  مبلمان  مناسب سازی 
اماکن عمومی برای آنها ایجاد نشده؛ 
باتوجه به این که نی ریز به عنوان 
شناخته  مانع  بدون  شهر  پایلوت 
 ۱۴۰۲ سال  تا  است  قرار  شده، 
خورشیدی، شهر دسترس پذیر برای 

معلولین و سالمندان باشد.«
حمایت  از  قانون  مسئله  به  وی 
ازدواج  امر  در  تسهیل  و  خانواده 

پرداخت و گفت: »قانون حمایت از 
خانواده و جمعیت، گام بلندی برای 
بعد  است.  کشور  جمعیتی  چالش 
در  قوس هایی که  و  سالها کش  از 
مجلس نهم و دهم داشتیم، نهایتًا 
به  یازدهم  مجلس  در  قانون  این 
تصویب رسید و امید است مسئله 

ازدواج و فرزندآوری تسهیل شود.«
رحمانی زاده ادامه داد: جمعیت ایران 
به سرعت رو به سالمندی است و 
این یک زنگ خطر است. اگر قانون 
تسهیل ازدواج عملیاتی نشود و امر 
ازدواج مورد بی توجهی قرار بگیرد و 
باعث شود سن ازدواج در پسران به 

۲8 و دختران به ۲۴ سالگی 
جمعیت  سالمندی  با  برسد، 
نقش  شد.  خواهیم  مواجه 
اینجا  در  علمیه  حوزه های 
و  آیات  و  است  مهم  خیلی 
روایات در باب فرزندآوری باید 

برای مردم تشریح شود..«

یکی  »گاز  کرد:  خاطر نشان  وی 
طبیعت  ارزش  با  گنجینه های  از 
زندگی  در  مهمی  نقش  که  است 
ما ایفا می کند و در آینده نقش آن 
کلیدی تر خواهد شد. بنابراین باید 
نسبت به استفاده بهینه از آن توجه 
کنیم. ایران سومین تولیدکننده و 
گاز  بزرگ  مصرف کننده  چهارمین 
در جهان است. بعد از آمریکا، چین و 
روسیه، ما چهارمین کشور پرمصرف 
گاز هستیم و این آمار تکان دهنده 
مختلف،  بخش های  در  است. 
و  اسراف  بیش از حد  مصرف گرایی 

اسراف از گناهان کبیره است.«

روابط عمومی فرهنگ و ارشاد اسالمی:

آئین تقدیر از چهل سال فعالیت هنری غالمرضا 
محسن زاده پیشکسوت عرصه هنر نقاشی و آبرنگ، 
روز سه شنبه دوم آذرماه با حضور برخی مسئوالن 
شهرستان، هنرمندان و فرهنگوران نی ریزی در 

محل نگارخانه زنده یاد رجبی برگزار شد.
اداره  رئیس  برزگر  عبدالحسین  مراسم  این  در 
فرهنگ و ارشاد اسالمی نی ریز گفت: شایسته آن 
است که مراسمی باشکوه تر برگزار می شد و استاد 
محسن زاده و سایر بزرگان عرصه فرهنگ و هنر 
امیدواریم  می شدند؛  ویژه تری  تجلیل  و  تقدیر 
با بهبود شرایط کرونا، به زودی شاهد برگزاری 

جلسات تجلیل باشیم.
در ادامه جواد نصیرزاده پیشکسوت ادبی نی ریز، 
زندگی و شخصیت استاد محسن زاده را نزدیک 
به سهراب سپهری شاعر و نقاش معاصر تشبیه 
کرد و گفت: غالمرضا محسن زاده اهل شعر است 
و هم نقاشی طبیعت گراست که شعرش نقاشی و 

نقاشی اش شعر است.

نصیرزاده در ادامه به نسب شناسی استاد پرداخت.
در ادامه سپیده ذکایی دانش آموخته هنر دانشگاه 
تهران با بیان تاریخچه ای از هنر آبرنگ در ایران 
سخت ترین  از  آبرنگ  نقاشی  گفت:  جهان  و 
هنرهاست که تبحر بسیار می خواهد. ترکیب آب 
و رنگ کنترل شده نیست، سایر تکنیک ها، قابلیت 
قابل  آبرنگ  نقاشی  ولی  دارد  اصالح  و  کنترل 
برگشت نیست و کوچکترین اشتباه، خرابی در کار 

ایجاد می کند.
رونق  زودی  به  که  کرد  امیدواری  ابراز  ذکایی 
اقتصادی در سرزمین ما جوری شود که هنر جز 
اولویت های اول زندگی ما گردد و اگر نمایشگاهی 
در سطح شهر برگزار شود، تابلوهای هنرمند پس 
و روح  برنگردد  به خانه  دیگر  نمایش عموم،  از 
شهرستان با هنر شاد شود و شور و هیجان بیشتری 

به جامعه برگردد.
امیر ولی زاده مدیر آموزش و پرورش نی ریز هم در 
این نشست، خضوع و فروتنی محسن زاده را ستود و 

او را هنرمندی دوست داشتنی نامید.

غالمرضا محسن زاده هم عالوه بر بیان خاطراتی 
از دوران هنری اش گفت: شاد بودن هنر است ولی 
شاد کردن هنری باالتر است، وقتی مردم با دیدن 
آثار خاطراتشان زنده و شاد می شوند، من هم شاد 

می شوم و این سرمایه ای ارزشمند برای من است. 
ریحانه  خوب  اجرای  با  هنری  نشست  این 
محسن زاده فرزند استاد ادامه یافت. زهرا محسن 
ستایش  در  سروده ای  دل  سرایش  به  هم  زاده 

پدرش پرداخت.
کلیپی از فعالیت ها و آثار غالمرضا محسن زاده مرور 
گردید و از پوستر نکوداشت چهل سال فعالیت 
هنری وی رو نمایی و یادبودهایی از طرف اهالی 

فرهنگ و هنر روی آن نگاشته شد.
در پایان این آئین، از غالمرضا محسن زاده به پاس 
یک عمر فعالیت های هنری تجلیل و با اهداء لوح، از 

ایشان قدردانی و تقدیر به عمل آمد.
گفتنی است کلیپ آثار و پخش مراسم از طریق 
در دسترس عالقه مندان   www.shva.ir آدرس 

خواهد بود.

مدیران در 
نمازیومیه و جمعه 

شرکت کنند
امید شهدان، نی ریزان فارس:

شهرستان  نماز  اقامه  ستاد  جلسه 
حضور  با  آذر   ۱6 سه شنبه  نی ریز، 
قائم   سقاچی  علی  حجت االسالم 
مقام ستاد اقامه نماز استان در سالن 

فرمانداری برگزار شد.
وی در ابتدا به جایگاه و اهمیت نماز، 

زکات، روزه و تقوا پرداخت.
سقاچی با اشاره به اینکه آمار طالق 
دیگری  معضالتی  به  باالست  بسیار 
و  گران فروشی  اختالس،  همچون 
کم فروشی در جامعه پرداخت و عنوان 
داشت: همان  اندازه که به نماز اهمیت 
می دهیم همان اندازه پاداش خواهیم 

گرفت.«
مسابقات  در  داد  پیشنهاد  سقاچی 
چادر،  همچون  جوایزی  پیاده روی، 
به  مذهبی  فرهنگی-  اقالم  و  کتاب 

برندگان اهداء تا تشویق شوند.
به  ادارات  داد:  ادامه  نی ریز  فرماندار 
عنوان رسالت دینی اشان به اقامه نماز 

اهتمام ویژه داشته باشند.
هدایت خطاب به قائم مقام ستاد نماز 
اعالم کرد با توجه به اینکه نی ریزی ها 
مدیران  از  هستند  دیندار  مردمانی 
و  نمازهای جمعه  در  ادارات خواست 

یومیه در مساجد شهر حضور یابند.
نماز  اقامه  ستاد  مسئول  مسعودی 
در  که  اداراتی  از  قدردانی  با  نی ریز 
تشکر  بودند،  پیشگام  نماز  برگزاری 
نمود و در پایان از رؤسا خواست در 

محیط اداره اذان پخش کنند.

 آگهی موضوع ماده 3 قانون 

وماده 13 آئین نامه قانون تعیین 

تکلیف  وضعیت ثبتی و اراضی و 

ساختمان های فاقد سند رسمی
شماره  رأی  برابر 
اول  ۱۴۰۰6۰3۱۱۰۲3۰۰۰33۲8 هیأت 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
فاقد  و ساختمان های  اراضی  ثبتی 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک زرین  دشت تصرفات 
آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه 
عزیز احتشامی  فرزند مهرعلی  به 
شماره شناسنامه ۷8۲۰ صادره از زرین  
دشت در یک باب خانه به مساحت 
از  فرعی۴6  پالک  متر مربع   ۴۷۷
۷988  اصلی مفروز و مجزی شده از 
پالک ۷988  اصلی قطعه 8 واقع  در 
حاجی آباد بخش ۱۲ فارس شهرستان 
از  مع الواسطه  خریداری  زرین دشت 
جعفری  جعفر  آقای  رسمی  مالک 
منظور  به  لذا  است.  گردیده  محرز 
به  نوبت  دو  در  مراتب  عموم  اطالع 
در  می شود.  آگهی  روز   ۱۵ فاصله 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
اعتراضی  متقاضی  مالکیت  سند 
تاریخ  از  می توانند  باشند،  داشته 
انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه 
تسلیم  اداره  این  به  را  اعتراض خود 
مدت  ظرف  رسید،  اخذ  از  پس  و 
اعتراض،  تسلیم  تاریخ  از  ماه  یک 
دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت 
وصول  عدم  و  مذکور  مدت  انقضای 
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشارنوبت اول:1400/09/21 
 تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/10/05

خلیل مرادخواه 
رئیس ثبت اسناد و امالک 

زرین دشت

- مورخ 1400/09/17
ش 2750

37156

برابر رأی شماره ۱۴۰۰6۰3۱۱۰۲3۰۰۰3۲۷  مورخه ۱۴۰۰/۰۷/۱9 هیأت اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زرین  دشت تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
ایمان جمالی  فرزند علی ناز  به شماره شناسنامه ۲۴8۰۰69۷6۱ صادره از زرین  دشت 
در ششدانگ یک باب خانه به مساحت ۲۰۱ متر مربع پالک ۲۲ فرعی از ۷396  اصلی 
مفروز و مجزی شده از پالک ۷396  اصلی قطعه 8 بخش ۱۲ فارس شهرستان زرین دشت 
واقع در حاجی آباد خریداری مع الواسطه از مالک رسمی آقای محمد علی جمالی 
محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ 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:1400/09/07 
 تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/09/21

خلیل مرادخواه - رئیس ثبت اسناد و امالک زرین دشت

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

- مورخ 1400/09/01
273

ش 6

37255

برابر رأی شماره ۱۴۰۰6۰3۱۱۰۲3۰۰۰۲98  مورخه ۱۴۰۰/۰6/۲9 هیأت اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زرین  دشت تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
حسین مالئی  فرزند علی به شماره شناسنامه 9۵۰۰ صادره از زرین  دشت در ششدانگ 
یک باب خانه به مساحت 33۵ متر مربع پالک ۱6۱۰ فرعی از ۷۲86 اصلی مفروز و 
مجزی شده از پالک ۷۲86  اصلی قطعه 8 بخش ۱۲ فارس شهرستان زرین دشت واقع در 
حاجی آباد خریداری مع الواسطه از مالک رسمی آقای بهادرمالئی محرز گردیده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ 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:1400/09/07 
 تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/09/21

خلیل مرادخواه - رئیس ثبت اسناد و امالک زرین دشت

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

- مورخ 1400/09/01
ش 2742

37255

برابر رأی شماره ۱۴۰۰6۰3۱۱۰۲3۰۰۰3۱3  مورخه ۱۴۰۰/۰۷/۰6 هیأت اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زرین  دشت تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
احسان شعاعی حسین آبادی  فرزند یوسف به شماره شناسنامه ۱۲۷ صادره از 
زرین دشت در ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی آبی به مساحت ۱۰۵93۰ متر مربع 
پالک ۲6۱ فرعی از 38۷۱ اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 38۷۱  اصلی قطعه ۵ بخش 
۱۲ فارس شهرستان زرین دشت واقع در تاج آباد خریداری مع الواسطه از مالک رسمی 
آقایان خانباز و غالم علی بهارلو محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله ۱۵ 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:1400/09/07 
 تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/09/21

خلیل مرادخواه - رئیس ثبت اسناد و امالک زرین دشت

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

- مورخ 1400/09/01
ش 2744

37255

هنگامه نیایش
طلوع اذان صبحمهشیدیخورشیدی

غروب اذان ظهرخورشید
نیمه شب اذان مغربخورشید

شرعی
۷۱3۵386۴۷۱۱۵6۱6۱6۱۷۰۵۲3 جمادی االول۲۱  آذریک شنبه
8۱۴۵396۴۷۱۱۵6۱6۱۷۱۷۰۵۲3 جمادی االول۲۲  آذردوشنبه
9۱۴۵396۴8۱۱۵۷۱6۱۷۱۷۰6۲3 جمادی االول۲3  آذرسه شنبه

۱۰۱۵۵۴۰6۴8۱۱۵۷۱6۱۷۱۷۰6۲3 جمادی االول۲۴  آذرچهارشنبه 
۱۱۱6۵۴۰6۴9۱۱۵۷۱6۱8۱۷۰۷۲3 جمادی االول۲۵  آذرپنج شنبه
۱۲۱6۵۴۱6۴9۱۱۵8۱6۱8۱۷۰۷۲3 جمادی االول۲6  آذرجمعه 
۱3۱۷۵۴۲6۵۰۱۱۵8۱6۱8۱۷۰8۲3 جمادی االول۲۷  آذرشنبه

عرضه کود شیمیایی 
یارانه ای، فقط با

حواله الکترونیکی
روابط عمومی مدیریت جهادکشاورزی:

حواله  با  فقط  یارانه ای،  شیمیایی  کود 
الکترونیکی عرضه می شود.

نی ریز  شهرستان  کشاورزی  جهاد  مدیر 
فیزیکی،  حواله های  حذف  با  گفت: 
حواله  با  تنها  یارانه دار  شیمیایی  کود 
الکترونیکی عرضه می شود که هم اکنون 
بخش  کارگزار  هفت  توسط  آن  توزیع 
شهرستان  این  خصوصی  و  دولتی 

درحال انجام است.
علیرضا بصیری تصریح کرد: صدور حواله 
الکترونیکی از سامانه پایش مواد کودی 
منظور،  این  برای  و  است  امکان پذیر 
اطالعات فردی کشاورزان باید در سامانه 
داده های  مدیریت  و  پهنه بندی  جامع 

کشاورزی ثبت شده باشند. 
افزود: سامانه پایش کودی به سامانه  او 
جامع پهنه بندی متصل است و بهره بردار 
برای هر محصول زراعی و باغی، درخواست 
ارسال  کودی  پایش  سامانه  در  را  خود 
می کند و این امر سبب می شود تا از این 
کشاورزان  به  شیمیایی  کودهای  پس 

واقعی تعلق گیرد.
هر  جهادکشاورزی  مراکز  وی  به گفته 
کشاورزان،  درخواست  اساس  بر  منطقه 
حواله  صورت  به  را  درخواستی  سهمیه 
ارسال  کارگزاری ها  به  الکترونیکی 
می نمایند و متقاضیان سهمیه کود خود را 

دریافت می کنند. 
منظور  به  اقدام  این  تأکیدکرد:  بصیری 
حذف واسطه ها و جلوگیری از سوءاستفاده 
افراد سودجو است و تالش می شود کود 
مورد نیاز کشاورزان؛ به موقع، توزیع و در 

دسترس آنها قرار گیرد.
مدیر جهادکشاورزی شهرستان نی ریز با 
بیان اینکه نی ریز ۲۵هزار هکتار باغ دارد 
و بر اساس برنامه پیش بینی شده امسال 
۴۷۴ هکتار گندم و ۵۷۰ هکتار جو در 
منطقه کشت خواهد شد؛ اظهارکرد: در 
ازته،  شیمیایی  کود  توزیع  حاضر،  حال 
پتاسه و فسفاته با قیمت ثابت سال زراعی 
گذشته توسط کارگزاری ها در حال انجام 
است و از ابتدای امسال تاکنون، ۲66 تن 
کود ازته، ۱۰۰ تن فسفاته و 3۰ تن پتاسه 
در اختیار کشاورزان قرارگرفته که از این 
مقدار و با شروع این طرح؛ تحویل ۷۰ تن 

آن به صورت الکترونیکی بوده است.

پاسداشت فعالیت چهل ساله

تقدیر از غالمرضا محسن زاده استاد رنگ و نقش

خطیبجمعهنیریز:

دفاع ما در راستای حقوق مردم است

//

//

دفتر  نی ریزان فارس

از 7 صبح تا 8شب

یکسره باز است

)پنج شنبه ها تا 

)13:30
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عابد نعمتی، نی ریزان فارس:

3 کشته و 5 مصدوم، نتیجه واژگون شدن 
یک خودروی سمند در جاده دارالرحمه بود.

این حادثه ساعت ۱۴ دوشنبه ۱5 آذر ماه 
بر اثر ترکیدگی الستیک سمت راننده، در 
جاده بعد از دارالرحمه نی ریز رخ داد که 
راننده 53 ساله خودرو سمند سر صحنه 

جان سپرد.
به  انتقال  از  پس  نیز  وی  ساله   2 پسر 
درمان  کادر  تالش  رغم  به  بیمارستان، 

جانش را از دست داد.
یک خانم 2۴ ساله که خواهر خانم راننده 
دچار  که  حالی  در  وخیم  حال  با  بود، 
ضربه مغزی و شکستگی پا شده بود، به 
بیمارستان منتقل و پس از اقدامات درمانی 
اولیه، به مراکز درمانی استان اعزام شد. وی 
متأسفانه دچار مرگ مغزی شده و احتمااًل 
اهداء  نیازمند  بیماران  به  بدنش  اعضای 
خواهد شد. دو پسربچه ۴ و 6 ساله او نیز 
دچار ضرباتی به سر و کمر شدند. همسر 

راننده هم دچار ضربه به فک و صورت شد 
و برای جراحی فک به مراکز درمانی استان 
انتقال یافت. دو دختر او هم از ناحیه دست 
و پا و فک و صورت آسیب دیدند که پس از 
اقدامات درمانی اولیه، به بیمارستان شهدا 

اعزام شدند.
در این حادثه 7 آمبوالنس به محل اعزام 
نی ریز  اورژانس  از  آمبوالنس   ۴ شدند؛ 
همراه با تکنسین های اورژانس۱۱5 خارج 

از شیفت که از منزل فرا خوانده شدند، یک 
بیمارستان شهدا، یک  بیمار بر  آمبوالنس 
همچنین  و  چاه مهکی  پایگاه  آمبوالنس 
امدادرسانی  به  هالل احمر  آمبوالنس 

حادثه دیدگان پرداختند.
شهرستان  از  خودرو  این  است  نوشتنی 
بختگان به سمت بخش قطرویه شهرستان 
نی ریز در حرکت بود که این حادثه تلخ رقم 

خورد.

از  مخدر  مواد  انواع  کیلو   70 از  بیش 
قاچاقچیان در شهرستان نی ریز کشف و 

عوامل آن بازداشت شدند.
به گفته فرمانده انتظامی شهرستان نی ریز، 
در روز چهارشنبه 3 آذر، 5 کیلو تریاک 
از یک مسافر اتوبوس در ایست و بازرسی 

قطرویه کشف شد.
۱7 کیلو مرفین هم از یک خودرو سمند به 

دست آمد.
2۱.5 کیلو تریاک در روز سه شنبه 9 آذر 
از یک خودرو ایسوزو در ایست و بازرسی 

قطرویه کشف شد.
دو روز بعد، ۱3.5 کیلو تریاک از یک خودرو 
پراید که در محور سیرجان به نی ریز تردد 
می کرد کشف و ۴ متهم آن توسط پلیس 

مبارزه با مواد مخدر دستگیر شدند.
فردای آن روز نیز یک کیلو هروئین از یک 
بازرسی  و  ایست  در  زن  اتوبوس  مسافر 

قطرویه به دست آمد.
در روز دوشنبه ۱5 آذر، 8.5 کیلو تریاک 
از یک پژو ۴05  و 3 کیلو تریاک دیگر نیز 
از یک خودرو سمند، در ایست و بازرسی 

کشف شد.
»در  گفت:  یوسفی  سیدمحمد  سرهنگ 
اجرای طرح مبارزه با توزیع کنندگان مواد 
مخدر در سطح نی ریز و بخش قطرویه، ۱0 
نفر با هماهنگی قضایی دستگیر شدند و از 
آنها یک و نیم کیلو انواع مواد مخدر شامل 
تریاک  شیره  و  تریاک  شیشه،  هروئین، 

کشف شد.«
وی افزود: »هر کدام از همشهریان عزیز 
خرده فروشان  خصوص  در  اطالعاتی  که 
مواد مخدر یا سایر جرائم دارند، می توانند 
با تلفن گویای ۱۱0 تماس گرفته یا به طور 
مراجعه  اینجانب  کار  دفتر  به  حضوری 

کنند.«

یاری گر  ایران  مهر  قرض الحسنه   بانک 
بهداشت و درمان نی ریز در تأمین تجهیزات 
پزشکی شد و با اهداء 32 مورد تجهیزات 

پزشکی، از مدافعان سالمت حمایت کرد.
به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت و 
درمان نی ریز، رئیس شبکه ضمن قدردانی 
از این اقدام خیرخواهانه گفت: »مشارکت 
تأمین سالمت  ایران در حوزه  بانک مهر 
شهروندان، اقدامی بسیار ارزشمند است که 
این نوع اقدامات و مساعدتها می تواند زمینه 
آرامش بیماران کرونایی را به همراه داشته 
باشد و با این حسن توجه، انگیزه مدافعان 

سالمت  به  خدمات رسانی  در  را  سالمت 
جامعه افزایش دهد.«

و  نهادن  ارج  ضمن  داود  آل  داور  دکتر 
قدردانی از مدیران بانک قرض الحسنه مهر 
پشتوانه  »همین  کرد:  خاطر نشان  ایران 
عظیم مردمی، بزرگترین سرمایه برای بانک 
مهر ایران محسوب می شود که همواره در 
پیشگام  برنامه های سالمت محور  اجرای 

بوده است. «
نوشتنی است این تجهیزات شامل: دستگاه 
تب سنج  اورژانس،  ترالی  ساز،  اکسیژن 
لیزری، پالس اکسی متر و بارکدخوان بودند.

رئیس شبکه بهداشت و درمان، از شروع 
تزریق واکسن دوز سوم کرونا برای افراد 
۴0 سال به باال در شهرستان نی ریز خبر 

داد.
دکتر داور آل داود گفت: افراد ۴0 سال 
به باال که 3 ماه از تزریق دوز دوم واکسن 
کرونای آنها گذشته، می توانند برای تزریق 
دوز سوم )بوستر(، به مرکز واکسیناسیون 

عفاف مراجعه کنند.
واکسن  که  کسانی  البته  افزود:  وی 
برای  باید  کرده اند،  تزریق  را  آسترازنکا 
دوز سوم، 6 ماه از تزریق دوز دوم آنها 
گذشته باشد و این شرایط 3 ماهه برای 
از  دیگر  واکسن های  که  است  کسانی 
جمله سینوفارم، بهارات و برکت را تزریق 

کرده اند. 

»بهتر  گفت:  بهداشت  شبکه  رئیس 
است افرادی که دوز اول و دوم را واکسن 
سینوفارم دریافت کرده اند، دوز سوم را 

مشابه دوزهای قبلی دریافت کنند.
افرادی که دوز اول و دوم را واکسن برکت 
آسترازنکا  را  سوم  دوز  کرده اند،  تزریق 

دریافت کنند.
بهارات  را  دوم  و  اول  دوز  که  آن هایی 
دریافت کرده اند، دوز سوم را پاستو کووک 

پالس تزریق کنند.
واکسن  دوز  دو  دریافت کنندگان 
یا  آسترازنکا  را  سوم  دوز  نیز  آسترازنکا 

پاستو کووک پالس تزریق کنند.
همچنین دریافت کنندگان دو دوز واکسن 
اسپوتنیک، واکسن پاستو کووک پالس یا 
آسترازنکا را برای دوز سوم دریافت کنند.«

شهرستان   ۱۱5 اورژانس  مرکز  مسئول 
بختگان از مصدوم شدن 5 تن در واژگونی 
پژو پارس در محور بختگان به سرچهان 

خبر داد.
اورژانس  مرکز  عمومی  روابط  گزارش  به 
محمدمحسن  نی ریز،  شهرستان   ۱۱5
هاشمی گفت: ساعت ۱9:۱7سه شنبه ۱6 
آذر ماه گزارشی مبنی بر واژگونی پژو پارس 
شهرستان   ۱۱5 اورژانس  پیام  مرکز  به 

نی ریز اعالم شد.
دستگاه  دو  بالفاصله  داد:  ادامه  هاشمی 
آمبوالنس از پایگاه های اورژانس شهری و 
جاده  ای بختگان به محل حادثه اعزام شدند 

که به علت ضروری نبودن، آمبوالنس پایگاه 
جاده ای بختگان به پایگاه خود بازگشت.

وی افزود: اقدامات حیاتی برای مصدومان  
این حادثه در محل انجام شد. دو مصدوم 
این حادثه با آمبوالنس به درمانگاه امام 
هادی منتقل شدند و سه مصدوم دیگر، 
به صورت سرپایی درمان و با توجه به این 
با وسیله  که آسیب زیادی ندیده بودند، 
شخصی به  بیمارستان امام هادی منتقل 

شدند.
ساعت 8:20 جمعه ۱2 آذر نیز در جاده 
برخورد  با هم  دو خودرو  شهرک سنگ، 

کردند و چهار نفر مصدوم شدند.

پیکان گازسوزی با نیسان پارک شده کنار خیابان برخورد کرد و 
آتش گرفت.

به گفته مسئول خدمات ایمنی و آتش نشانی شهرداری نی ریز، این 
حادثه ساعت 20:۱3 پنجشنبه ۱۱ آذر در انتهای خیابان شهید 

موسی کالنتری رخ داد. 

ابراهیم خیراندیش گفت: »بر اثر این حادثه، پیکان که دچار نشت 
گاز شده بود، از ناحیه موتور آتش  گرفت و خسارت دید. کارکنان 
آتش نشانی با حضور در محل، آتش را به وسیله آب خاموش کردند 
و ایمن سازی الزم را در صندوق عقب آن که جایگاه مخزن  گاز بود،  

انجام دادند.«

یک پاکبان هنگام کار، از باالی ماشین حمل زباله به کف خیابان 
سقوط کرد و مصدوم شد.

به گفته مدیر اورژانس ۱۱5 نی ریز، این حادثه ساعت 6 صبح شنبه 
۱3 آذر رخ داد و پاکبان ۴۱ ساله از ناحیه سر آسیب دید.

محمدحسین کچویی گفت: »با حضور کارکنان اورژانس ۱۱5، وی 
پس از اقدامات درمانی اولیه به بیمارستان شهدا منتقل شد. او در 
بیمارستان هم تحت نظر و درمان قرار گرفت و یک روز بعد با حال 

رضایت بخش مرخص شد.«

با ثبت ۴8 مبتالی جدید به کرونا در هفته 
گذشته و دو مورد فوتی، تعداد افرادی که 
جانشان را از دست داده اند، به ۱08 نفر 

رسید.
افراد فوت شده یک مرد ۴6 ساله بدون 
تزریق واکسن و بیماری زمینه ای و یک مرد 
58 ساله با بیماری زمینه ای و تزریق یک 

دوز واکسن بوده اند.
شهرستان  مبتالیان  میزان  همزمان 
بختگان به 2۱00 نفر و فوت شدگان آن به 

23 نفر رسید.
درصد   90 حدود  تاکنون  است  نوشتنی 
)6۱950 دوز( جامعه هدف باالی ۱2 سال 
و  اول  دوز  واکسن  نی ریز،  در شهرستان 
79 درصد )5۴۴68 دوز( واکسن دوز دوم 
را تزریق کرده اند. ۱0۱0 نفر )3.5 درصد 

مشموالن( نیز واکسن دوز سوم را تزریق 
کرده اند که به نظر می رسد استقبال از دوز 

سوم در شهرستان نی ریز کمرنگ است.
به کرونا در  نفر مبتال  نیز ۱5  هم اکنون 
 5 حال  که  هستند  بستری  بیمارستان 

نفرشان بد است.

تحقق افزایش حداکثر ایمنی در برابر 
کرونا با تزریق دوز سوم

بهداشت،  جهانی  سازمان  گزارش  بر  بنا 
ایمنی ناشی از واکسنهای کرونا می تواند 6 
تا 8 ماه پایدار باشد و بعد از این مدت، ایمنی 
حاصل از واکسن افت نسبی پیدا می کند. 
با  همزمان  ایمنی  حداکثر  افزایش  برای 
ادامه برنامه واکسیناسیون نوبت اول و دوم، 

باید تزریق دوز یادآور )سوم( انجام شود.

3 کشته 

در حادثه دلخراش جاده دارالرحمه

کشف بیش از 70 کیلو مواد 

مخدر از قاچاقچیان

اهداء 32 مورد تجهیزات 

پزشکی به بهداشت و درمان

نوبت تزریق دوز سوم واکسن 

به چهل ساله ها رسید

واژگونی پژو پارس با  5 مصدوم 

آتش سوزی پیکان گازسوز در تصادف با نیسان

سقوط پاکبان زحمتکش از روی ماشین حمل زباله

دو فوتی جدید کرونایی

7 سارق در نی ریز دستگیر شدند و به ۱۴ 
اعتراف  کیف قاپی  جمله  از  سرقت  فقره 

کردند.
به گفته فرمانده انتظامی نی ریز، این افراد 
دام،  موتورسیکلت،  خودرو،  سرقت  به 
منزل، محتویات داخل خودرو، کیف قاپی و 

دخل زنی مغازه اعتراف کردند.
ادامه،  در  یوسفی  سیدمحمد  سرهنگ 
هشدارهای انتظامی در خصوص پیشگیری 

از کیف قاپی توسط سارقان را ارائه داد:
۱- از حمل و جابه جایی پول نقد و اشیاء 
قیمتی به مقدار زیاد خودداری کرده و تا حد 
امکان از کارتهای بانکی و چکهای تضمینی 
استفاده کنید. در خصوص اشیاء قیمتی 
از حمل به صورت آشکارا یا محلهایی که 
احتمال سرقت وجود دارد، خودداری کنید.

بانکها،  اطراف  قاپان در  2- معمواًل کیف 
دفترخانه ها، بنگاه ها، مراکز خرید یا بازار 
به دنبال فرصت مناسب هستند. بنابراین 
هنگام دریافت پول از این اماکن، مراقب 

اطراف خود خصوصًا موتورسواران باشید.
3- چنانچه به دالیلی مجبور هستید پول 
نقد یا اشیاء قیمتی را در کیف یا ساک دستی 
حمل کنید، سعی کنید از اقوام و دوستان 
خود به عنوان همراه یا مراقب کمک بگیرید.

۴- هنگام حمل پول و اشیاء قیمتی، حتمًا 
پیاده روی  از  و  کنید  استفاده  اتومبیل  از 

بپرهیزید.
5- از به نمایش گذاردن پول و یا اشیاء 

قیمتی همراه خود خودداری کنید.
6- کیف دستی را با دستی که مجاور دیوار 

یا جوی آب است حمل کنید و از حرکت در 
سواره روی خیابان بپرهیزید.

7- هنگامی که قصد بازدید از اتومبیل خود 
دارید، کیف دستی خود را زمین نگذارید.

از  قیمتی،  اشیاء  و  پول  8- هنگام حمل 
خیابانهای خلوت تردد نکنید.

موتورسیکلتهای  با  معمواًل  کیف قاپی   -9
انجام  کاله  با  ترک نشین  یک  و  تندرو 
قبیل  این  مراقب  بنابراین  می شود؛ 

موتورسواران باشید.
۱0- اگر قصد معامله ای دارید که الزم به 
حمل پول نقد است، موضوع را با افراد غیر 

مطمئن بازگو نکنید.
۱۱- ممکن است پس از خروج از بانک، 
اتومبیل توسط سارقان پنچر شده باشد. 
بنابراین ابتدا وجوه را داخل اتومبیل قرار 
داده و درهای آن را قفل کنید و از باال بودن 
شیشه ها مطمئن شوید؛ سپس مبادرت به 

تعویض چرخ نمایید.
پیگیری و اقدامات بعد از کیف قاپی:

و  راکب  موتورسیکلت،  مشخصات   -۱
سرنشینان را به ویژه نوع و رنگ پوشا ک و 
کفش، چهره، مو و سایر مشخصات ظاهری 
و همچنین جهت حرکت آنها را به خاطر 

بسپارید.
2- جزئیات سرقت محل و نحوه سرقت را به 

خاطر بسپارید.
3- به سرعت مراتب را به ۱۱0 اعالم یا به 
نزدیکترین کالنتری یا مقر انتظامی مراجعه 
کنید و هرگونه اطالعات به دست آمده و 
محتویات کیف خود را در اختیار مأموران 

قرار دهید.
۴- در صورت امکان، توسط موتور سواری 
که در خیابان در حال تردد است، با رعایت 
موارد ایمنی، سارقان را تعقیب کنید و به 

پلیس اطالع دهید.

عابد نعمتی، نی ریزان فارس:

 ۴ محکومیت  بر  مبنی  خبری  اخیراً 
در  الستیک  محتکر  یک  میلیاردی 
نی ریز که ۴5 میلیارد ریال الستیک 
را احتکار کرده بود، در فضای مجازی 

منتشر شد که این مبلغ درست نبود.
این  فارس،  نی ریزان  بررسی  پایه  بر 
ماجرا به حدود 6 ماه پیش برمی گردد؛ 
زمانی که با ورود نیروی انتظامی به 
 ۴25 الستیک،  فروشنده  یک  منزل 
حلقه الستیک در زیرزمین این منزل 

مسکونی یافت می شود.
نیروی انتظامی ارزش این الستیکها را 
500 میلیون تومان اعالم می کند؛ اما 
طبق  نی ریز  حکومتی  تعزیرات  اداره 
اداره  اختیار  در  را  آنها  قانونی،  روند 
صنعت، معدن و تجارت می گذارد تا در 
شبکه بازار به فروش برساند و پس از 
این اقدام، ارزش کاالها 590 میلیون 

تومان اعالم می شود.
بر اساس ماده 60 قانون نظام صنفی، 
احتکارشده  کاالی  ارزش  درصد   70

به عنوان جریمه در نظر گرفته و به 
نفع دولت ضبط می شود؛ مابه التفاوت 
واریز  کاال  به حساب صاحب  آن هم 

می گردد.
بر این پایه، این فروشنده حدود ۴۱6 
میلیون تومان جریمه و حکم نهایی آن 

بعد از 6 ماه به وی ابالغ شده است.
هر چند با توجه به اعتراض متخلف در 
موعد قانونی، پرونده جهت تجدید نظر 
به شعبه تجدید نظر تخلفات صنفی 
استان ارسال و کاالی توقیفی توسط 
سازمان صمت در بازار شهرستان به 

متقاضیان عرضه شده است.
همه  به  این  از  پیش  است  نوشتنی 
انبارداران اعم از تولید و توزیع کنندگان 
واحدهای صنفی تذکر داده شده بود 
که باید همه کاالهایی را که در انبار 
صمت  اداره  به  می کنند،  نگهداری 
اعالم کنند و مکان انبار را در سامانه 
جامع انبارها به ثبت برسانند؛ در غیر 
احتکار  جرم  مشمول  صورت  این 

می شوند.

کیف قاپی در نی ریز
و توصیه های فرمانده انتظامی

جزئیات خبر صحیح 
احتکار الستیک در نی ریز

برنامه کلینیک تخصصی بیمارستان شهدا 

در هفته جاری اعالم شد.

بر این پایه، پزشکان متخصص، صبح روزهای 

این هفته به این شرح در کلینیک تخصصی 

به ویزیت بیماران می پردازند:

اعصاب، گوش  و  مغز  اطفال، جراح  شنبه: 

حلق و بینی، بیهوشی.

داخلی،   زنان،  روان،  و  اعصاب  یکشنبه: 

بیهوشی.

اعصاب،  و  مغز  عمومی،  جراح  دوشنبه: 

اعصاب و روان، ارتوپد، بیهوشی.

سه شنبه: اطفال، پوست، بیهوشی.

و  مغز  اعصاب،  و  مغز  جراح  چهارشنبه: 

اعصاب، زنان، گوش حلق و بینی، پوست، 

بیهوشی، توان بخشی طب فیزیکی.

از  حضوری  شکل  به  می توانند  متقاضیان 

ساعت 7 صبح یا غیر حضوری از طریق سایت 

اینترنتی nobatcenter.sums.ac.ir یا تلفن 

اپلیکیشن  یا   07۱-329307۴2 گویای 

»پذیرش2۴«  نوبت بگیرند.

برنامه کلینیک تخصصی 

بیمارستان شهدا در هفته جاری

دفتر نظارت همگانی فرماندهی انتظامی شهرستان نی ریز آماده 
دریافت تقدیر، پیشنهاد، انتقاد و شکایت شما شهروندان عزیز 
و گرامی شهرستان از عملکرد کارکنان انتظامی، از طریق مراجعه 

حضوری به ستاد انتظامی شهرستان، بازرسی یا تماس با 
تلفن گویای ۱۹۷ 

می باشد.

۹
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فرماندهی انتظامی
بر پارک  خیابان کنار مسجد جامع مهدی دو 
ممنوع است. اما ماشینها دو طرف پارک می کنند 
و این خیابان قفل می شود. اگر مثل کوچه بهداری 
جلوی پارک ماشینها را محکم بگیرید و جریمه 

کنید، مشکل حل می شود.

پاسخ فرماندهی انتظامی:
جهت  و  بود  خواهد  کار  دستور  در  ان شاءا... 
ساماندهی بهتر، در شورای ترافیک طرح خواهد 
شد. همچنین دستورات الزم جهت نظارت بر 
روان سازی ترافیک، به پلیس راهور ابالغ خواهد 

شد.

فرمانداری - جهاد کشاورزی - شرکت 
تعاونی انجیرکاران - منابع آب

شرکت ..... می خواهد آب مورد نیاز خود برای 
احداث کارخانه را از نی ریز تلمبه آقای ..... به 
آنجا ببرد؛ آن هم در این خشکسالی که این آب را 
باغهای شهر و انجیرستانها نیاز دارند. شما موافق 

این کارشان هستید؟

پاسخ شرکت تعاونی انجیرکاران:
با سالم و عرض ادب، حفر چاه و بهره برداری از آن 
باید طبق قوانین خاص زیر نظر اداره امور آبهای 
زیرزمینی انجام پذیرد و هرگونه نقل و انتقال آن 
نیز بر اساس ضوابط قانونی و با مجوز از اداره و پس 
از طی استعالمات الزم از ادارات ذی ربط صورت 

می پذیرد. 
انجمن  و  شرکت  به  اعتراض  به  پاسخ  در 
انجیر کاران، باید به عرض برسانیم با توجه به این 
که انجیر یک محصول دیم است و نقل و انتقاالت 
آب تلمبه آقای ..... مراحل قانونی خود را طی 
کرده و کاربری آن نیز دامی بوده، ارتباطی به این 
شرکت ندارد. لذا قانون اداره امور آبهای زیرزمینی 
و  اعتراضات  این  پاسخگوی  باید  شهرستان 
ابهامات باشد. شایان ذکر است آب این تلمبه و 
دیگر تلمبه ها چندین سال است که نیاز بخش 
کشاورزی و صنعت شهر و حومه را برطرف نموده 

است.

پاسخ منابع آب:
با سالم، چاه آقای ..... 25 متر مکعب در شبانه روز 
مجوز دارد و استفاده برای باغهای دیگر خالف 

قانون است.
چنانچه بخواهند برای ..... استفاده نمایند، باید به 

تخصیص آن اضافه کنند.
در قانون، استفاده از این چاه ها جهت کشاورزی 

ممنوع است؛ ولی جهت صنعت مجاز است.
*****

همچنین در پاسخ به سؤال هفته قبل شهروندان 
عنوان  شد،  چاپ  صفحه  همین  در  که  عزیز 

می شود:
دو چاه پر شده خشک نبوده، اما غیر فعال و فاقد 

منصوبات بوده است.
چاه به نام ..... که پر نشده، دارای شرایط فرم یک 

است که پس از انجام فرآیند تعیین تکلیف، اقدام 
خواهد شد.

شبکه بهداشت و درمان
موجود  زمانی  چه  آسترازنکا  اول  دوز  واکسن 

می شود؟

پاسخ شبکه بهداشت و درمان:
به دلیل عدم  وزارتخانه،  پیرو دستور  با سالم، 
ورود جدید این واکسن، از تزریق واکسن دوز 
اول جلوگیری شد. چون وضعیت تأمین دوز دوم 

مشخص نیست. منتظر خبر وزارتخانه هستیم.

شهرداری نی ریز
باید بعضی اوقات به ایستگاه تاکسی سری بزنید و 

ببینید این نرخهای جدید اجرایی شده یا نه؟
کجا کورسی شده؟ مسیر های اصلی مثل از میدان 
۱5 خرداد تا بیمارستان شهدا یا تا فلکه فضل را 
3 هزار تومان می گیرند. اگر فرعی مثل خیابان 
بهداشت بروند که ۴ هزار تومان. بهانه شان هم 

گرانی بنزین و روغن و... است.
مطمئنًا  که  نرخ گذاری  این  جای  به  کاش 
اجرا نمی شود، فکری به حال سایر نقاط شهر 
از  اگر کسی بخواهد  به طور مثال،  می کردید. 
مرکز شهر به دادگستری یا اداره آموزش و پرورش 
و دیگر ادارات آن مسیر برود، یا به محله کیان یا 
کوی سادات یا داخل بولوار سرداران و... برود، به 
جز کورس بندی چه فکری کرده اید؟ چرا کسی به 

تاکسی ها نمی گوید یک جا جمع نشوند؟

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

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

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

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

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

باما در میان بگذارند.

مدیرعامل محترم سازمان حمل و نقل 
درون شهری نی ریز و حومه، آقای استقالل

با سالم، همه رانندگان محترم تاکسی نسبت به 
اجرای مصوبات و مقررات مکلف هستند که بر 
کورس بندی شده  مسیرها  کلیه  اساس  همین 

است و همه مکلفند نسبت به اجرای آن اقدام 
کنند.

در صورت مشاهده هرگونه تخلف، مراتب را جهت 
اعالم   53823030 تلفن  شماره  به  رسیدگی 

فرمایید.

شهرداری نی ریز - توزیع برق
روزنامه  اول  بود که در صفحه  ماه  اردیبهشت 
محلی و محبوب نی ریزان فارس خبری مبنی 
بر این که نماینده مردم در مجلس، فرماندار، 
مدیرکل راه و شهرسازی، شهردار و سایر مسئوالن 
وعده داده اند اعتبار آسفالت خیابانهای شهرک 
جمال آباد و مسکن مهر آماده و به حساب متولی 
آسفالت )شهرداری( ریخته شده و تا پایان نیمه 
اول سال ۱۴00 کار انجام می شود، درج شد؛ ولی 

متأسفانه تاکنون اقدامی صورت نگرفته است.
خاکی بودن خیابانها و کوچه ها عالوه بر آلودگی و 
گرد و خاک، باعث شده سرویسهای مدارس هم از 
ورود به شهرک امتناع کنند. سطل زباله در همه 
جا وجود ندارد و بعضی از مردم به ناچار زباله ها را 
اطراف سیل بند رها می کنند که عالوه بر آلودگی 

زیست محیطی، باعث بیماری هم می شود.
همچنین نبود روشنایی ورودی از سمت حوزه 
علمیه نیز جهت رفت آمد مردم مشکالتی برای 
اهالی ایجاد کرده که از اداره برق خواهشمندیم 

پیگیری کنند.

پاسخ شهرداری نی ریز:
شهروند گرامی! همان گونه که قباًل نیز مکرراً از 
طرق مختلف به آگاهی رسیده است، آسفالت 
معابر خاکی مسکن مهر و پاکسازی جداول مورد 
اشاره جنابعالی در حیطه وظایف اداره کل راه و 
شهرسازی استان فارس است و قرارداد منعقده 
بین شهرداری و آن اداره کل، تا این تاریخ هنوز 
به نتیجه نهایی نرسیده است. بدیهی است پس 
از طی تشریفات قانونی الزم، ان شاءا... عملیات 

اجرایی آغاز خواهد شد.
در خصوص وعده اشاره شده جنابعالی نیز تأکید 
زمان  گونه  هیچ  نی ریز  شهرداری  که  می شود 
مشخصی را برای اجرای این پروژه تعیین نکرده 
است و مبلغ ذکر شده در جلسه نیز در قالب 
اسناد خزانه اسالمی به شهرداری پرداخت شده 
و فروش اسناد و خرید قیر مورد نیاز مستلزم طی 

تشریفات قانونی متعدد است.

پاسخ توزیع برق:
در  جمال آباد  اهالی  درخواست  به  بازگشت 
خصوص روشنایی مسیر حوزه علمیه، در صورت 
درخواست انشعاب جدید در مسیر فوق، امکان 

احداث شبکه روشنایی میسر می باشد.

آموزش و پرورش
در  را بخصوص  ۱- کاش زنگ ورزش مدارس 
مدرسه مصطفی خمینی تعطیل می کردند و حاال 
که کالسها حضوری شده، بیشتر روی درسهای 
دیگر وقت می گذاشتند. آنها با ماسک نمی توانند 

ورزش کنند و مجبورند ماسکشان را بردارند.
2- شنیدیم هفته گذشته از شاگردان ..... تست 
واقعیت  کرونا گرفته اند و همه مثبت شده اند؛ 

دارد؟

پاسخ آموزش و پرورش:
۱- بر اساس برنامه درسی، هر درسی اهمیت 

خاص خود را دارد و امکان حذف هیچ یک از کتابها 
وجود ندارد. اما برگزاری کالسهای تربیت بدنی 
باید بر اساس دستورالعمل های برگزاری کالس 
تربیت بدنی که به مدارس ارسال شده اجرا شود 
که در این خصوص، شیوه نامه به وضوح بر رعایت 
است.  کرده  تأکید  بهداشتی  دستورالعمل های 
موضوع بررسی خواهد شد و مجدداً دستورالعمل 
به مدارس ارسال می شود و بر اجرای مطلوب آن 

تأکید خواهد شد.
این  به  گزارشی  تاکنون  خصوص  این  در   -2

مدیریت ارسال نشده است و صحت ندارد.

منتقد محترم!
در  دانش آموزان  مسابقه  مورد  در  شما  انتقاد 

اختیار مسئوالن مربوط قرار گرفت.

سیمان خاکستری- فرمانداری - نماینده 
مجلس

چرا کارخانه سیمان خاکستری از بخش سرچهان 
نیرو می گیرد، ولی از جوانان بیکاری که کنار 
کارخانه هستند استفاده نمی کند؟ این نیروهای 
غیر بومی از اقوام آقای ..... هستند. از فرمانداری 
مشکل  این  به  می خواهیم  مجلس  نماینده  و 

رسیدگی کنند.

پاسخ سیمان خاکستری:
و  وزین  آن هفته نامه  از  تشکر  با سالم، ضمن 
در  گرامی  شهروند  نامه  به  پاسخ  در  محترم، 
در  بومی  غیر  نیروهای  بکارگیری  خصوص 
عرض  به  نی ریز  خاکستری  سیمان  کارخانه 
می رساند که رویکرد و تالش مسئوالن و مدیران 
بازرسان  و  مدیره  هیئت  و  شهرستان  محترم 
محترم شرکت از ابتدا جذب حداکثری نیروهای 
بومی بوده است. در این راستا و برای رعایت عدالت 
و اصول انتخاب و جذب نیروهای واجد شرایط، 
نسبت  مطمئن،  و  مجرب  کارگزاران  کمک  با 
به انتشار آگهی برای جذب نیرو در روزنامه های 
محلی و همچنین روزنامه رسمی شرکت و سپس 
برگزاری آزمون کتبی و مصاحبه اقدام و بدین 
شیوه اکثریت نیروها با اولویت نیروهای بومی 

جذب شده اند.
قراردادی  نیروهای  کل  تعداد  حاضر  حال  در 
کارخانه 268 نفر است که با احتساب نیروهای 
بارگیرخانه،  )معادن،  دائمی  پیمانکاران 
رستوران، باربری، سرویس های ایاب و ذهاب و ...( 

به 3۴8 نفر می رسد.
از نیروهای قراردادی کارخانه 8۴.3 درصد نیروها 
بومی و مابقی با توجه به نوپا بودن کارخانه، عمومًا 
از نیروهای متخصص و مجرب سایر کارخانجات 
جذب شده اند که به تدریج و با آموزش و ارتقاء 
تجربه نیروهای بومی، تعداد نیروهای غیربومی به 

حداقل ممکن رسانیده خواهد شد.
قراردادی  نیروهای  بین  از  که  می نماید  اضافه 

شرکت، دو نفر از شهروندان سرچهان می باشند.

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

با سالم خدمت شهروندان گرامی، پس از بررسی 
انجام شده بر اساس گزارش دریافتی از حوزه منابع 
مشخص  خاکستری،  سیمان  کارخانه  انسانی 
شد به طور کلی تعداد کارکنانی که هم اکنون 
در کارخانه سیمان خاکستری اعم از پیمانکار 
و کارکنان خود کارخانه مشغول به کار هستند، 

360 نفر است که از این تعداد تنها یک نفر فوق 
لیسانس معدن است که از سالها قبل در معدن 
کارخانه مشغول می باشد و یک نفر نظافتچی انبار 

اهل سرچهان است.
در عین حال هرچند قباًل نیز در چندین نوبت 
کارخانه  مدیرعامل  به  محترم  نماینده  توسط 
سیمان خاکستری بر جذب نیروی بومی تأکید 
شده ، اما بنا به حساسیت شما شهروند گرامی، 
باز هم تذکر داده و دغدغه مردم توسط نماینده 

محترم به ایشان منعکس خواهد شد.

صمت - اتاق اصناف
که  دارد  وجود  قصابها  صنف  روی  نظارتی  آیا 
گوشت شتر را با قیمت کیلویی ۱70 هزار تومان 
و گوشت گوسفند را کیلویی ۱50 هزار تومان 
می فروشند؟ در حالی که در شیراز گوشت شتر 
گوسفند  وگوشت  تومان  هزار   ۱۴0 کیلویی 
این همه  است. چرا  تومان  کیلویی ۱35 هزار 

اختالف قیمت؟

پاسخ صمت:
با سالم، اعمال نظارت بر تمام اقالم کاالیی از جمله 
گوشت در شهرستان وجود دارد و از اهداف روزانه 
بازرسی می باشد. روزانه لیست کشتار دام توسط 
و  تهیه  بازرسان  بهره برداری  جهت  شهرداری 
ارسال می گردد و قیمت دام زنده نیز هر ماه توسط 
اداره صمت  به  نظارت  جهت  کشاورزی  جهاد 
ارسال می شود. در خصوص اختالف قیمت نیز 
نوع دام، فراوانی و دسترسی به دام زنده در قیمت 
اختالف  باعث  که  دارد  مستقیم  تأثیر  گوشت 

قیمت می گردد.

راه و شهرسازی
۱- در مورد تهیه زمین برای مسکن ملی که گفته 
بودند زمین داخل شهر نیست، خواستم بگویم که 
چه خوب بود اگر اداره راه و شهر سازی نی ریز پیش 
قدم می شد و زمین اداره راهداری فعلی روبروی 
پارک آزادی و همچنین زمینهای چند هزار متری 
اداره برق را جهت این کار اختصاص می داد. مگر 
اداره برق بیشتر از یک ساختمان چندصدمتری 

نیاز دارد؟
چون ساختمان اداره راه کنار پلیس راه چند سال 
است که نیمه کاره مانده. مگر قرار نیست اداره راه 
جابه جا شود؟ اداره برق هم می تواند جابه جا شود و 
همین مقدار زمین در محدوده شهر به آن بدهند. 
اگر می خواهید لطفی کنید، لطفًا مسکن ملی را 

در بیابانها نسازید.
شهر  ورودی  روگذر  پل  خصوص  در  لطفًا   -2
پیگیری کنید؛ به شرطی که دومین نماینده هم ۴ 

سالش تمام شود و این پل ساخته نشود.

پاسخ راه و شهرسازی:
نی ریز  شریف  مردم  استحضار  به  سالم،  با   -۱
می رساند در خصوص زمینهای موجود در شهر، 
زمینهایی که در اختیار ادارات دولتی بوده و مازاد 
تشخیص داده شده، به وزارتخانه معرفی شده 

است.
2- در خصوص تقاطع غیرهمسطح ورودی شهر 
نیز پیگیریها انجام شده؛ ان شاءا... به زودی ادامه 

عملیات اجرایی آغاز خواهد شد.

منابع آب
با احداث سد های کوچک و بزرگ در حوزه های 

آبریز و ذخیره آب در زیر و سطح زمین در سالهای 
کرد.  مبارزه  خشکسالی  با  می شود  بارش،  پر 
کما این که اگر سه سال پیش سد به اندازه کافی 
داشتیم، سیل سهمگینی که در استان خوزستان 
و دیگر استانها اتفاق افتاد و میلیاردها متر مکعب 
آب شیرین بعد از ایجاد خسارات فراوان به دریا 
رفت، ذخیره کرده بودیم و مازاد آن را به مناطق 
در  نه  امروز  آنگاه  می کردیم؛  منتقل  بی آب 
خوزستان مشکل کم آبی داشتیم و نه در دیگر 

استانها. 
این است که امام)ع( می فرمایند: کسی که آب و 
زمین در اختیار داشته باشد و با این حال نیازمند 
گردد، از رحمت خدا به دور باد. در کشور ما آب و 
زمین به اندازه کافی هست؛ ولی از آن استفاده 

بهینه نمی کنیم.

مجتمع فوالد غدیر نی ریز
داخلی  نیروی  جذب  آگهی  گذشته  هفته 
)پیمانکار( را اعالم کردید. آیا بهتر نبود کمی هم 
توجه به فارغ التحصیالن بیرون کارخانه می شد 
با  را  اولویت جذب  امتیاز مساوی،  و درصورت 

نیروی های داخلی می گذاشتید؟

جهاد کشاورزی - نی ریزان فارس
خواهش می کنم سری به انجیرستانها بزنید که 
روز به روز بر تعداد اتاقها اضافه می شود و هیچ 
که  کسی  حال  نمی گیرد.  را  آنها  جلوی  کس 
دارد،  زمین  هکتار  دو  با  درخت   ۱00 حداقل 
اتاقی داشته باشد؛  مجبور است برای امنیتش 
ولی االن داخل یک زمین 500 متری با 5 تا 
درخت دارند خانه می سازند. اگر یک مالک زمین 
می کند  فوت  وقتی  باشد،  داشته  هکتاری  دو 
ملک  این  در  اتاق   7 باشد،  داشته  بچه   7 اگر 
ساخته می شود. متأسفانه مأمور گشت هم فقط 
یک اخطار می زند و می رود و جلو هیچ کس را 
نمی گیرد. االن انجیرستان دارد تبدیل می شود 
به یک شهرک جدید که هیچ کس به فکر نیست. 
از شما دست اندرکاران نی ریزان فارس خواهش 
می کنم گزارشی در این مورد تهیه کنید و جلو این 

فاجعه محیط زیستی را بگیرید. همه ما مسئولیم.
نی ریزان فارس؛ با سالم و درود فراوان. قباًل 
گزارشی در همین زمینه تهیه و چاپ نموده ایم. 
گزارشها و اعتراضات را نیز منعکس کرده ایم. در 
عین حال پیشنهاد شما را در شورای نویسندگان 

مطرح خواهیم کرد.

نی ریزان فارس
لطفًا در خصوص آسفالت، کمبود باکسهای زباله 
و نبود تلفن ثابت در شهرک جمال آباد گزارشی 
از  پیشاپیش  کنید.  چاپ  درهفته نامه  و  تهیه 
همراهی و همکاری شما و هفته نامه کمال تشکر 

و قدردانی دارم.
نی ریزان فارس؛ با سالم و درود فراوان. بررسی 

خواهیم کرد.

 ادارات، سازمانها و نهادهایی که در این 

شماره به سؤاالت و انتقادات مردمی پاسخ 

نداده اند:
- فرمانداری

جهاد کشاورزی
- اتاق اصناف

- مجتمع فوالد غدیر

تقسیط و بخشودگی دو برابری جرائم رانندگی تا پایان دی ماهجمع آوری 600 میلیون تومان زکات در نی ریز
روابط عمومی فرمانداری:

نی ریز  شهرستان  زکات  شورای  جلسه 
درویش زاده  فرماندار،  هدایت  با حضور 
رئیس کمیته امداد امام خمینی و سایر 
اعضای این شورا در محل سالن اجتماعات 

فرمانداری برگزار شد.
لزوم  بر  نی ریز  فرماندار  جلسه  این  در 
و شناسایی  کارگیری  به  و  برنامه ریزی 
برای  مزیت های شهرستان  و  قابلیت ها 
و  مؤثر  تعامل  تشویق گروه های هدف، 
آموزش  و  تأثیرگذار  عوامل  با  هدفمند 

متولیان تأکید کرد.
وی نقش روحانیون، ائمه جمعه و جماعت 
فرهنگ سازی  و  تبلیغ  در  را  معلمان  و 
فریضه الهی زکات به ویژه به کودکان، 

و  دانست  برجسته  جوانان  و  نوجوانان 
خواستار مشارکت و همراهی عموم مردم 

جامعه در احیاء این فریضه الهی شد.
فرماندار نی ریزدر بخشی دیگر با اشاره به 
اینکه افراد زیادی در شهرستان هستند 
که با توجه به تبعات اقتصادی، بیماری 
ساله  چندین  خشکسالی های  کرونا، 
هستند  مساعدت  و  حمایت  نیازمند 
گفت: باید زکاتی که مردم این شهرستان 
به  کمک  اولویت  با  می کنند  پرداخت 
در  شهرستان  همان  مناطق  نیازمندان 

بین آنان توزیع گردد.
در ادامه درویش زاده رئیس کمیته امداد 
شهرستان  زکات  عملکرد  از  گزارشی 
گفت:  و  نمود  ارائه   ۱۴00 سال  در 

3۱۴میلیون تومان زکات فطریه توسط 
دبیرخانه شورای زکات ، مراکز نیکوکاری 
جمع آوری شده  مساجد  و  خیریه ها   ،

است. 
 290 مبلغ  همچنین  داد:  ادامه  وی 
میلیون تومان زکات مستحبی نقد و کاال 
از مراکز نیکوکاری جمع آوری شده است 
که نسبت به سال گذشته دویست درصد 
رشد داشته که مبالغ آن صرف احداث ۴ 
واحد مسکونی ایتام، 6 مورد کمک هزینه 
خرید واحد مسکونی، 6 مورد پرداخت 
هزینه درمانی بیماران صعب العالج ، 20 
مورد اجاره مسکن و توزیع 30 دستگاه 
بین  گرمایشی  و  سرمایشی  وسایل 

محرومان شده است.

رانندگان فقط تا 30 دی سال جاری مهلت 
دارند جریمه های معوقه خود را پرداخت و 
از طرح بخشودگی جرائم دیرکرد استفاده 

کنند.
مرکز  رئیس  و  پلیس  رئیس  جانشین 

اجرائیات راهور ناجا:
بر اساس مجوزی که مجلس داده، در سال 
حساب  پایه  اساس  بر  جریمه ها   ۱۴00
و دو برابر جرائم بخشوده می شود؛ البته 
رانندگان تا پایان دی ماه فرصت دارند و 

از بهمن ماه قطعًا جریمه ها دو برابر اعمال 
می شود.

امکان تقسیط هم وجود دارد و رانندگان با 
مراجعه به سایت راهور ۱20 می توانند از 

این امکان استفاده کنند.

 جانشین رئیس پلیس راهور ناجا:
دادستان  با  طی هماهنگی هایی که 
کل کشور در ارتباط با وکالتنامه هایی 
که تاریخشان گذشته داشته ایم، مقرر 
شد تا مهلت آن برای مراجعه به مراکز 
تعویض پالک، تا پایان آذر ماه تمدید 
شود. به دلیل تعطیلی های کرونایی 
که داشتیم، ممکن است هموطنان 
تعویض  مراکز  به  مراجعه  فرصت 

پالک را نداشته باشند.
قبل  از  که  وکالتنامه هایی  همه  لذا 
مهلت  ماه  آذر  پایان  تا  صادر شده، 

دارند.

مهلت وکالتنامه ها 
تمدید شد

عالئم سکته مغزی:
افتادگی یک طرف صورت و بازو، ایجاد اختالل در ادا کردن کلمات، 
عدم توانایی شناخت دیگران، بروز ناگهانی سردرد شدید، به هم 

خوردن تعادل بدن، اختالل ناگهانی در بلع غذا.
و حال، توصیه ها تا قبل از رسیدن اورژانس چیست؟

توصیه ها: 
تماس فوری با اورژانس، قرار دادن بیمار هوشیار در حالت نیمه 
نشسته، دادن روحیه و آرامش به بیمار، بررسی مرتب باز بودن راه 
تنفسی، پرهیز از دادن هر دارویی تا رسیدن اورژانس، قرار دادن 

بیمار به پهلوی آسیب دیده در صورت بیهوشی.

هنگام سکته مغزی پیش از رسیدن اورژانس چه کنیم؟
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 آگهی موضوع ماده 3 قانون 

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

شماره  رأی  برابر 
مورخه    140060311023000352
1400/08/09 هیأت اول موضوع قانون 
اراضی  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین 
رسمی  سند  فاقد  ساختمان های  و 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
زرین  دشت تصرفات مالکانه بالمعارض 
فرزند  ابراهیمی  صابر  آقای  متقاضی 
غالمحسین  به شماره شناسنامه 467 
صادره ازحاجی آباد در ششدانگ یک 
باب خانه به مساحت 383.5 متر مربع 
مفروز  اصلی   7351 از  فرعی   4 پالک 
اصلی  از پالک 7351   و مجزی شده 
شهرستان  فارس   12 بخش   8 قطعه 
زرین دشت واقع در حاجی آباد خریداری 
آقای  رسمی  مالک  از  مع الواسطه 
محمد رضا بریزی 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، 
تسلیم  تاریخ  از  ماه  یک  مدت  ظرف 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
است  بدیهی  نمایند.  تقدیم  قضایی 
در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 
سند  مقررات  طبق  اعتراض  وصول 

مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشارنوبت اول:1400/09/07 
 تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/09/21

خلیل مرادخواه - رئیس ثبت 
اسناد و امالک زرین دشت

- مورخ 1400/09/01
3

ش 747

37046

برابر رأی شماره 140060311023000335  مورخه 1400/07/22 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 
وحیده پکری فرزند اکبر  به شماره شناسنامه 337 صادره ازحاجی آباد در ششدانگ 
یک باب خانه به مساحت 275 متر مربع پالک 1611 فرعی از 7286 اصلی مفروز و 
مجزی شده از پالک 7286  اصلی قطعه 8 بخش 12 فارس شهرستان زرین دشت واقع 
در حاجی آباد خریداری مع الواسطه از مالک رسمی آقای  غالمرضا مقامی 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:1400/09/07 
 تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/09/21

خلیل مرادخواه - رئیس ثبت اسناد و امالک زرین دشت

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

- مورخ 1400/09/01
ش 2740

37255

برابر رأی شماره 140060311023000312  مورخه 1400/07/06 هیأت اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زرین  دشت تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
علی اکبر نظری  فرزندصفر  به شماره شناسنامه 145 صادره از زرین  دشت در ششدانگ 
یک باب خانه به مساحت 204.5 متر مربع پالک 7 فرعی از 7380  اصلی مفروز و مجزی 
شده از پالک 7380  اصلی قطعه 8 بخش 12 فارس شهرستان زرین دشت واقع در 
حاجی آباد خریداری مع الواسطه از مالک رسمی آقای مراد غفاری 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:1400/09/07 
 تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/09/21

خلیل مرادخواه - رئیس ثبت اسناد و امالک زرین دشت

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

- مورخ 1400/09/01
273

ش 4

37255
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خقامیقناکشما1

وککیلگلمندس2

نبلناتابکاکرت3

بکوکناوالانیب4

ارلککدمهسد5

زبافوسمروکا6

یبترسرجیربد7

تشننادوسانا8

اراخناررمدا9

سمدرتبنیزسب10

تدرسجتمدار11

ناویعادباانتا12

شراملهکتساسره13

اودروهلتهمی14

قناویکتومامم15

آگهی فقدان سند مالکیت بخش 22 فارس نی ریز
چون خانم زهرا داودی   فرزند غالمعلی  با تســلیم دوبرگ استشــهادیه که در دفترخانه 
اسناد رسمی شــماره 351 نی ریز تنظیم گردیده است مدعی هستند  که تعدادیک جلد 
سند مالکیت مربوط به شــش دانگ یک قطعه زمین به مساحت 214.5 مترمربع تحت 
پــالک 3331.2950 واقع در نی ریز بخــش 22 فارس به نام ایشــان در ذیل ثبت دفتر 
الکترونیکی 139620311005002834  ثبت و ســند شماره چاپی 549718 ب 95 
صادر تسلیم گردیده است به علت جابجایی منزل مفقود شــده است و نامبرده تقاضای 
صدور سندالمثنی نموده است. مراتب طبق دســتور ماده 120 اصالحی آیین نامه قانون 
ثبت آگهی می شــود که هر کس نســبت به ملک مورد آگهی معامله ای کرده و یا مدعی 
وجود سند مالکیت نزد خود می باشــد تا ده روز پس از انتشار آگهی به ثبت محل مراجعه 
و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا خالصه معامله تسلیم نماید و اگرظرف 
مدت مقرر اعتراضی نرسیده و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود اداره ثبت سند 

مالکیت المثنی را طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد. 
تاریخ انتشار: 1400/09/21 

محسن زواران حسینی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نی ریز
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آگهی فقدان سند مالکیت بخش 22 فارس نی ریز
چون خانم زهرا داودی   فرزند غالمعلی  با تســلیم دوبرگ استشــهادیه که در دفترخانه 
اسناد رسمی شــماره 351 نی ریز تنظیم گردیده است مدعی هستند  که تعدادیک جلد 
سند مالکیت مربوط به شــش دانگ یک قطعه زمین به مساحت 214.5 مترمربع تحت 
پــالک 3331.2855 واقع در نی ریز بخــش 22 فارس به نام ایشــان در ذیل ثبت دفتر 
213313 دفتر 261 صفحه 560   ثبت و ســند شــماره چاپــی 482990 ب 93 صادر 
تسلیم گردیده است به علت جابجایی منزل مفقود شــده است و نامبرده تقاضای صدور 
سندالمثنی نموده است. مراتب طبق دســتور ماده 120 اصالحی آیین نامه قانون ثبت 
آگهی می شود که هر کس نســبت به ملک مورد آگهی معامله ای کرده و یا مدعی وجود 
ســند مالکیت نزد خود می باشــد تا ده روز پس از انتشــار آگهی به ثبت محل مراجعه و 
اعتراض خود را ضمن ارائه اصل ســند مالکیت یا خالصه معامله تسلیم نماید و اگرظرف 
مدت مقرر اعتراضی نرسیده و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود اداره ثبت سند 

مالکیت المثنی را طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد. 
تاریخ انتشار: 1400/09/21 

محسن زواران حسینی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نی ریز
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برابر رأی شماره 140060311023000334  مورخه 1400/07/22 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 فهیمه پکری فرزند اکبر  به شماره شناسنامه 961 صادره ازحاجی 
آباد در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 164 متر مربع پالک 1759 فرعی از 7286 
اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 7286  اصلی قطعه 8 بخش 12 فارس شهرستان 
زرین دشت واقع در حاجی آباد خریداری مع الواسطه از مالک رسمی آقای  غالمرضا 
مقامی 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:1400/09/07 
 تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/09/21

خلیل مرادخواه

رئیس ثبت اسناد و امالک زرین دشت

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

- مورخ 1400/09/01
273

ش 8

37255

یک قطعه زمین مسکونی  سند دار،   دارای آب، برق و  گاز  
کوچه 10متری آسفالت شده،واقع جنب پارک معلم به 

فروش می رسد.
09173173797

فروش زمین

2/35161
منزل قدیمی، تمیز به متراژ 210متر مربع  

به فروش می رسد.
قیمت توافقی

09381491645

زل
 من

ش
رو

ف

2/37123

شماره 08-1400/م ن )نوبت دوم(

انجام خدمات  شرکت سیمان سفید نی ریز در نظر دارد 

تأمین غذای پرسنل کارخانه )تقریبًا 4500 - 3500 پرس 

مجموع ناهار یا شام در هرماه( را به شرح مندرج در اسناد 

به  عمومی  مناقصه  طریق  از  یک سال  مدت  به  مناقصه 

پیمانکار واجد الشرایط واگذار نماید. لذا از افراد حقوقی دارای 

تأیید صالحیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دعوت به 

دریافت  جهت  می توانند  متقاضیان  ضمنًا  می آید  عمل 

اسناد مناقصه به سایت   W.NEYRIZCEMENT.COM یا 

امور بازرگانی شرکت در محل کارخانه مراجعه نمایند .

اداری                                      وقت  پایان  پیشنهادات  تحویل  مهلت  آخرین 

روز شنبه مورخ 1400/09/27 می باشد.
 سایر شرایط در اسناد مناقصه درج گردیده است و در صورت 

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

داخلی های 237 و 296 تماس حاصل فرماید .  

امور بازگانی شرکت سیمان سفید نی ریز 

آگهی مناقصه شرکت  سیمان سفید نی ریز
4/37136د

شماره 08-1400/م ن )نوبت اول(

شرکت سیمان سفید نی ریز در نظر دارد یک نفر کارشناس 

حسابداری مالی، از بین آقایان به صورت قراردادی از طریق 

آزمون کتبی و مصاحبه حضوری جهت همکاری در دفتر 

شیراز استخدام نماید. لذا از متقاضیان واجدالشرایط  دعوت 

به عمل می آید نسبت به ارسال رزومه شغلی، آموزشی و سایر 

مدارک به شرح ذیل به صورت فایل PDF به آدرس ایمیل 

neyriz.company@gmail.com ظرف یک هفته از تاریخ 

آگهی اقدام نمایند .

سایت                                    به  نیاز  مورد  مدارک  و  شرایط  از  اطالع  جهت 

WWW.NEYRIZCEMENT.COM مراجعه نمایند .

امور بازگانی شرکت سیمان سفید نی ریز 

آگهی جذب نیروی انسانی شرکت  سیمان سفید نی ریز
3/37136د

سهامداران  استحضار  به  بدینوسیله  احترامًا 

محترم شرکت سیمان خاکستری نی ریز می رساند 

با  شده  انجام  مذاکرات  و  مکاتبات  براساس  که 

مسئولین محترم شهرستان و ستاد پیشگیری و 

مقابله با بیماری کرونا جهت اخذ مجوز برگزاری 

مجمع عمومی شرکت سیمان خاکستری نی ریز 

در تاریخ 1400.09.24 نظر به نامناسب بودن شرایط 

مجوز برگزاری مجمع مذکور صادر نگردیده است .

فلذا مجمع مذکور که در روزنامه خبر جنوب مورخ 

دوشنبه1400.09.01 تحت 11940 به چاپ رسیده 

است برگزار نمی گردد. 

و  ممکن  فرصت  اولین  در  که  می نماید  اضافه 

فراهم شدن شرایط مناسب و صدور مجوز ا ز سوی  

مقامات مسئول، تاریخ برگزاری مجمع یاد شده از 

طریق روزنامه رسمی شرکت، به اطالع سهامداران 

محترم خواهد رسید.  
هیئت مدیره 

شرکت سیمان خاکستری نی ریز

اطالعیه شرکت سیمان خاکستری نی ریز
6/37157

آگهی تشکیل مجمع عمومی عادی و فوق العاده انجمن صنفی کارگری 
کارگران ایمنی و بهداشت حرفه ای شهرستان نی ریز و حومه   

»نوبت اول«
بدین وســیله ازکلیه اعضا انجمن صنفی کارگری دعوت به عمل می آید در جلسه مجمع 
عمومی عادی و فوق العاده که رأس ســاعت 10:30 الی 12 صبح روز چهارشــنبه مورخ 
1400/10/15 در محل مســجدذواالنوار واقع در خیابان طالقانی تشــکیل می گردد و 

حضور به هم رسانند.
دستور کار جلسه:

1- تصویب اساس نامه جدید 
2- ماده 2 نام حوزه فعالیت شهرستان های نی ریز،  استهبان و بختگان

3- ارائه گزارش عملکرد مالی سال 1399
4- انتخاب بازرس انجمن 

انجمن صنفی کارگری کارگران ایمنی و بهداشت حرفه ای شهرستان نی ریز

4/
35

15
8

دعوت به همکاری 
به یک نیروی خانم جهت 

همکاری در موسسه حقوقی 
نیازمندیم 

ترجیحًا دارای مدرک حقوقی 
091733091001/37137

یک قطعه باغ انجیر با 2000متر مربع 
زمین ، جاده آسفالت شده ، ماشین 

رو ، در دامنه کوه بیدبوخون به فروش 
می رسد.  09173173797 یر

نج
غ ا

 با
ش

رو
/2ف

35
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زیر نظر: دکترحسنعلی پیشاهنگ پزشک عمومی و  محدثه نیک منش کارشناس ارشد تغذیه

/ مغز نوزادان با شنیدن جیغ و فریاد اطرافیان می تواند 
دچار وحشت شده و هورمون استرس تولید کند که به مغز 

کودک آسیب می زند.
این آسیب بعدها در مهد و مدرسه خود را به خوبی نشان 

می دهد.

/ سیر حاوی ترکیبات سولفوری مانند آلیسین است که 
این ترکیب می تواند به  افزایش قدرت سیستم ایمنی کمک 

کند. 
قدرتمند  بسیار  ترکیبات  داشتن  دلیل  به  هم   زنجبیل 

ضدالتهابی می تواند سطح استرس اکسیداتیو در بدن را 
کاهش دهد و به این ترتیب به  بهبود عملکرد سیستم دفاعی 

بدن در برابر عوامل بیماری زا کمک کند.
سیر و زنجبیل به تنهایی جلوی هیچ بیماری را نمی گیرند؛ 
اما گنجاندن آن ها در رژیم غذایی روزانه، کمک بزرگی به 

ارتقاء سالمت عمومی بدن می کند.

/ از ظروف پالستیکی یا بطری های آب معدنی برای 
نگهداری آبلیمو، سرکه و ترشی استفاده نکنید.

زیرا مواد اسیدی موجود در آبلیمو می تواند با دیواره ظروف 
پالستیکی مواد سمی ایجاد کند.

/ شادترین کشورهای جهان در سال 2021

 طبق تحقیقات، غلظت پالسمای خون افراد شاد کمتر از 

حدی است که اکثر بیماری ها توان فعالیت را داشته باشند. 
به همین دلیل شادی اولین دلیل برای بیمار نشدن است.

ایران با  ناشادترین کشور جهان تنها 31 رتبه اختالف دارد!

/ مؤثرترین روشهای میکروب کشی سبزی ها:
یا  میکروب زدایی  جهت  ظرفشویی  مایع  از  هرگز 
میکروب کشی سبزی ها استفاده نکنید؛ به دلیل در دسترس 
بودن مایع ظرفشویی در منازل، متأسفانه استفاده از این 
شوینده شیمیایی و غیرخوراکی باب شده که هرگز مورد 

توصیه متخصصان نیست.
 PH اما جوش  شیرین و سرکه به دلیل ایجاد تغییراتی در 

می توانند در نابودی میکروب ها بسیار مؤثر باشند.
و  کشندگی  اثر  میکروب ها  روی  می تواند  نیز   نمک 
سرکه  همراه  به  اگر  که  باشد  داشته  رشد  بازدارندگی 

استفاده شود، اثرات این دو با هم تشدید خواهد شد.

/ مبتالیان به کرونا خوددرمانی نکنند
 مدیر پرستاری بیمارستان مسیح دانشوری: افراد در صورت 

داشتن عالئم کرونا از خوددرمانی بپرهیزند.
باالی  تب  زیر 90،  به  اکسیژن  افت   سرفه های شدید، 

37.8 یا 38 درجه و بی حالی و ضعف، از عالئمی است که 
در صورت بروز آنها، باید فرد به بیمارستان مراجعه کند و 
در صورت بروز هر عالمتی، بیماران باید از خود درمانی 

پیرهیز کنند.

چند خط سالمتی
/  کدام اشعه برای زنان باردار خطرناک هستند؟

شایعترین اشعه ای که نباید در معرض آن قرار گرفت، اشعه 
ایکس است. عالوه بر اشعه ایکس، زنان باردار باید از قرار 
گرفتن مستقیم در معرض اشعه  های موبایل و تابشهای 

هسته ای اجتناب کنند.
هر چند اشعه بدون وزن و بو و نامرئی است، اما در حقیقت 
می تواند بر جنین اثر کند و نقایص جنینی را ایجاد نماید. این 
امواج یک دوز ایمن و سالم دارند که اگر از آن حد گذشت، 

دیگر به عنوان یک خطر محسوب می شوند.
نیز  بتا  و  آلفا  گاما،  ایکس،  اشعه  مانند  قوی  اشعه های 
توانایی تغییر در اتم ها را دارند. بنابراین می توانند با تأثیر 
بر سلول های جنینی، مشکالت ساختاری را برای جنین 
در حال رشد ایجاد کنند. در مورد ام. آر. آی که امواج 
مغناطیسی و رادیویی با هم مورد استفاده قرار می گیرد، 
می گویند در 4 ماه اول دوران بارداری نباید انجام شود؛ چون 

برای جنین ضرر دارد و به آن آسیب می رساند.

/ درمان بی خوابی 
استفاده از سبزی ترخون در درمان بی خوابی افراد سوداوی 
مزاج مؤثر است. این دسته از افراد می توانند ترخون را 

خشک کنند و روی غذاهای خود بریزند و بخورند. 
 طبق طب ایرانی ابوعلی سینا، مصرف دمنوش هایی چون 

گل گاوزبان، اسطوخودوس، سنبل الطیب، گل ساعتی و 
بادزنجبویه آرامش خاطر را به انسان هدیه داده و افراد را از 

بی خوابی نجات می دهد.

/ زایمان زودرس و عدم رشد مغزی، تأثیر مخرب آلودگی 
هوا بر کودکان!

مطالعه  در  هند  پاتنای  پزشکی  علوم  دانشکده  محققان 
اخیرشان اظهار کرده اند که آلودگی هوا ممکن است به 

زایمان زودرس و رشد ضعیف مغز منجر شود.

/ کشف یک سلول جدید در قلب 
 دانشمندان گونه  جدیدی از سلول را در قلب کشف کرده اند 

که در تنظیم ضربان و ریتم آن نقش دارد.
 این سلولها »نکسوس گلیا«)nexus glia( نامیده شده اند و 
به نظر می رسد به تنظیم ضربان قلب و ریتم قلبی کمک 
می کنند و به گفته  محققان، می توانند درک جدیدی از 

نارسایی  و بیماری های قلبی ارائه کنند.

/ روشی که شما را به خواب آرامی فرو می برد!
 ظهور ناگهانی افکار منفی و نگرانی ها می تواند بی خوابتان 

کند. برای رفع این مشکل تکنیک 4-7-8 را یاد بگیرید تا در 
عرض کمتر از یک دقیقه به خواب روید. این روش که توسط 
استاد دانشگاه هاروارد، اندرو ویل طراحی شده، واقعًا ساده 

است:
1- با بینی تان به مدت 4 ثانیه دم بگیرید تا ریه هایتان کاماًل 

ُپر شوند.
2- نفستان را 7 ثانیه نگه دارید.

3- سپس به آرامی و به مدت 8 ثانیه بازدم انجام دهید.
 این الگوی تنفس را نهایتًا با 4 بار تنفس شروع کرده و به 
تدریج تا 8 بار تکرار ادامه دهید تا اثرش را ببینید. رمز 
این شیوه در 7 ثانیه ای نهفته است که شما نفستان را نگه 
می دارید. دلیلش هم این است که نگه داشتن نفس، ضربان 
قلبتان را پایین می آورد. بنابراین اضطرابتان کم می شود 
این تکنیک، بدنتان به خوبی  انجام  با  و آرام می گیرید. 

اکسیژن گیری کرده و موجب می شود راحت تر بخوابید.

/ هشدار به افرادی که فقط یک دوز واکسن تزریق کرده اند
وقتی ما واکسن می زنیم، تا زمانی که دوز دوم و سوم را 
نزده ایم نه تنها از بیماری مصون نیستیم؛ بلکه به علت 
سهل انگاری و احساس امنیت کاذب، بیشتر در معرض خطر 

ابتال قرار می گیریم.
 بهتر است افراد نسبت به تزریق واکسن اقدام کنند؛ زیرا 
فواید واکسن کرونا بسیار بیشتر از عوارض خود بیماری و 
سرگردانی و پرداخت هزینه درمان بیمارستانی و عوارض 

بعد از گرفتاری این بیماری است.

/  تنقالت بخورید تا وزنتان کاهش پیدا کند.
همه ما تنقالت را دوست داریم؛ اما اگر به دنبال کاهش وزن 
هستید، باید از مصرف تنقالت مضر و پرکالری اجتناب 
کنید. با این حال خبر خوب این است که نیازی نیست 
تنقالت را به طور کلی حذف کنید و تنها کافی است از 

تنقالت سالم در رژیم غذایی خود بهره ببرید.
از بهترین تنقالتی که عالوه بر خواص زیاد می تواند به 
کاهش وزن نیز کمک کند، می توان به میوه های خشک 
شده، سبزیجات و شکالت تلخ اشاره کرد. برای پرانرژی تر 
کردن تنقالت می توانید میوه های خشک را با کشمش و 

خرما مخلوط کنید.

/ برای ضد عفونی کردن مسواک، هر روز آن را برای 
چند دقیقه در کاسه یا لیوانی پر از سرکه قرار دهید و سپس 

آبکشی کنید.

چند خط سالمتی

 معاشرت نکردن با دیگران
با  معاشرت  دقیقه   10 حتی  روزانه  تحقیقات،  طبق 

دیگران، توان ذهنی را افزایش می دهد.
 مصرف زیاد قند

مصرف زیاد قند اثری منفی بر روی فاکتور نوروتروفیک 
مغز یا BDNF می گذارد که مسئولیت نگهداری و تغذیه 

نورونها را برعهده دارد.

 ورزش ندادن مغز
با مطالعه و حل معما می توان عملکرد مغز را به میزان 

چشمگیری افزایش داد.
 خوابیدن زیر پتو 

خوابیدن زیر پتو باعث کاهش اکسیژن دریافتی بدن 
می شود؛ چون در این حالت باید هوای از قبل بازیافت 
شده ای را تنفس کنیم که مملو از دی اکسید کربن است. 

این امر مغز را با کمبود اکسیژن مواجه می کند.

برنامه غذایی سختگیرانه
و  سختگیرانه  غذایی  رژیم  یک  گرفتن  پیش  در 
وا  خودخوری  به  را  مغز  تغذیه،  شدید  محدودسازی 
می دارد. همچنین عواملی مثل  کم آبی بدن، سیگار، 
مشروبات الکلی،  ورزش نکردن و  نخوردن صبحانه، از 

عادتهای دیگری هستند که به مغز شما آسیب می زنند.

این  گفت  باید  که  چیزی   اولین 
است که همه نوع از ترشی ها باعث 

افزایش اشتهای شما می شوند.

وزن  کمبود  دارای  افراد  بنابراین 
مجاز هستند در کنار غذا ترشی 
مصرف کنند؛ اما افراد دارای اضافه 
وزن مجاز به مصرف ترشی در کنار 

غذا نیستند.

مصرف ترشی برای خانم ها:
 به طور کلی مصرف ترشیجات برای 
بنابراین  توصیه نمی شود.  خانمها 
حتی اگر رژیم افزایش وزن دارید، 
سعی کنید خوردن ترشی را تبدیل 

به عادت نکنید.

و  استهبان  کشاورزی  جهاد  مدیر  اعیان منش،  مهدی 
کارشناس ارشد بیوتکنولوژی محصوالت باغی:

کپکها گروهی از قارچها هستند که محصوالت کشاورزی 
به ویژه میوه ها را در طول دوره رشد و در انبار مورد هجوم 

قرار می دهند.
از جمله این میوه ها می توان به انواع محصوالت باغی مثل 
انار، انجیر، سیب، پرتقال و حتی محصوالتی که به عنوان 
خشکبار معرفی می شوند نظیر بادام، پسته و گردو اشاره 
کرد . قارچها گروهی از جانداران هستند که برای رشد و 

تکثیر نیاز به تغذیه از بافتهای گیاهی دارند.
گیاهان  در  بیماری زا  عوامل  مهمترین گروه  از  قارچها 
شناخته شده اند و تاکنون 100 هزار گونه قارچ معرفی 
شده است که قریب به 8 هزار گونه با بیماریهای گیاهی در 
ارتباط هستند و محصوالت کشاورزی را حتی در انبار و 

سردخانه ها مورد هجوم قرار می دهند.
قارچها در طی رشد خود بر روی مواد غذایی مختلف، 
عالوه بر کاهش کمیت غذاها به دلیل حذف قسمتی از 
میوه آلوده به قارچ و کاهش ارزش غذایی آنها به دلیل اثر 
روی مواد مغذی درون میوه ها و تولید سم، باعث خسارت 

می شوند.
در صورت دریافت این سموم توسط موجودات زنده، اثرات 
مخرب و شدیدی نظیر سرطانزایی، ناقص الخلقه زایی، 
کاهش رشد، مهار سیستم ایمنی و جهش زایی را در آنها 

ایجاد می کنند.

این سموم که تحت عنوان مایکوتسین معرفی می شوند، 
عالوه بر از بین بردن ارزش غذایی میوه ها، باعث آلودگی 

محیط اطراف میوه نیز می شوند.
اکثر مایکوتوکسینهای شناخته شده در واقع فرآورده های 
مشتق از استات و یا اسید آمینه هستند که به خوبی در 
شرایط آب و هوایی گرم و مرطوب رشد کرده و مقادیر قابل 

توجهی سم تولید و ترشح می کنند.
پراکندگی و توزیع قارچها در طبیعت تا حد زیادی به 
شرایط جغرافیایی وابسته است و همچنین به میزان بسیار 

زیاد در هوا، خاک و محیط اطراف ما یافت می شوند.
و سردخانه ها  انبارها  در  میوه  نگهداری  شرایط  هرگاه 
نامناسب باشد، رطوبت و دمای نامطلوب سبب رشد و 

تکثیر قارچها می شود.
به طور کلی در این شرایط آلودگیهای قارچی مواد خوراکی 
و اثرات ناشی از مصرف چنین مواد غذایی آلوده، روز به روز 
گسترش یافته و از سوی دیگر آشنا نبودن اکثر کشاورزان 
و شاغالن صنایع غذایی به شرایط رشد و نمو قارچها در 
نامناسب  انبارداری  مناسب ،  جمع آوری  رشد،  چرخه 
ساالنه  کشاورزی،  محصوالت  نادرست  عمل آوری  و 
خسارات قابل توجه اقتصادی و بهداشتی را به مردم و 

کشور تحمیل می کند.
فائو )سازمان خواربار جهانی( میزان خسارتی را که در اثر 
آلودگی غالت به میکروارگانیسم به ثروت ملی کشورهای 
مختلف جهان وارد می شود، 10 درصد کل تولیدات مواد 

غذایی برآورد کرده است.
نکات  رعایت  و  تولیدکنندگان  مناسب  آموزش  با  لذا 
بهداشتی و اصول انبار داری، می توان تا حد زیادی از این 
خسارت هنگفت مالی در بخش کشاورزی و جانی در بخش 

بهداشت و درمان جلوگیری کرد.
دستورالعمل جلوگیری از کپک و بیماریهای قارچی در 

محصوالت باغی پس از برداشت و در انبار :
1- جلوگیری از تنش خشکی »کم آبی« در دوره رسیدگی 
میوه در باغها که این امر باعث افزایش عمر انبارداری 
کپک  به  آلودگی  و  می شود  نیز  کشاورزی  محصوالت 

کاهش می یابد .
2- کوتاه نمودن طول دوره برداشت.

3- جلوگیری از تماس میوه ها با خاک در زمان برداشت.
4- کنترل آفتهای انباری برای جلوگیری از تأمین شرایط 
مطلوب مثل دما و رطوبت به منظور جلوگیری از فعالیت 

بیولوژیکی قارچها.
5- جلوگیری از جذب رطوبت توسط میوه در انبار.

6- حذف میوه های آلوده و بدشکل.
7- تأمین شرایط انبارداری مناسب نظیر حمل و نقل، 
توزیع و بسته بندی مناسب به منظور پایین نگاه داشتن 

دما و رطوبت. 
به طور کلی با رعایت موارد فوق، تا حد زیادی می توان از 
گسترش و آلودگی میوه ها به قارچها جلوگیری و امنیت 

غذایی را به مردم هدیه کرد.

عادتهای روزانه که به مغز شما آسیب می زنند

رابطه ترشی 
و چاقی

کپک چیست و چه  آسیبی به محصوالت  کشاورزی وارد می کند؟ 

دکتر سعادتی، متخصص کودکان:
نزدیک به دو سال است که جامعه جهانی 
همه گیری  از  ناشی  پاندمی  یک  درگیر 
بیماری  شده؛   19 کووید  ویروس 
واگیرداری که زندگی همه را در سراسر دنیا 

دستخوش تغییرات زیادی کرده است.
عالئم گرفتاری به این ویروس از بی عالمتی 
می تواند  شدید  تنفسی  نارسایی های  تا 

متغیر باشد.
عالئم 2 تا 14 روز بعد از قرار گرفتن در 

معرض ویروس بروز می کند.

 شایع ترین عالئم در کودکان شامل:
تنگی نفس، درد یا فشار در قفسه سینه، 
بدن درد و دردهای عضالنی، سردرد، از 
دست دادن حس بویایی و چشایی، گیجی، 

گلودرد، گرفتگی یا آبریزش بینی، اسهال، 
لکه های  و  شکمی  درد  استفراغ،  تهوع، 

پوستی می باشد.
این  به  می توانند  سنی  هر  در  کودکان 
بیماری مبتال شوند و حتی موارد ابتالی 

بسیار باال در نوزادان نیز گزارش شده است.

عالئمی که نیاز به مراقبت فوری پزشکی 
دارند، شامل این موارد می باشد:

تب شدید و غیرقابل کنترل در منزل، تنگی 
نفس و باال رفتن تعداد نفسها، خرخر کردن، 
شیرخواران،  در  خوردن  شیر  در  ناتوانی 
و  تعادل  عدم  شدید،  استفراغ  و  اسهال 

سردرد شدید، کبودی لبها.

با  دلبندتان  کودک  ابتالی  از  جلوگیری 
ممانعت از حضور در محلهای بدون تهویه 
و شلوغ و رعایت بهداشت و زدن ماسک و 

فاصله گذاری اجتماعی امکان پذیر است.

کرونا در کودکان
آنچه والدین باید بدانند

37159

آگهی فقدان سند مالکیت بخش 22 فارس نی ریز

چون آقای محمد علــی خانــی زاده    فرزند مهدی  با تســلیم 
دوبرگ استشهادیه که در دفترخانه اســناد رسمی شماره 63  
نی ریز تنظیم گردیده است مدعی هســتند  که تعدادیک جلد 
سند مالکیت مربوط به شــش دانگ یک باب خانه به مساحت 
176مترمربع تحت پالک 4832.1790 واقع در نی ریز بخش 
22 فارس به نام ایشــان در ذیل ثبت دفتر 13477 دفتر 164 
صفحه 365   ثبت و سند شــماره چاپی                             398679  الف 
82 صادر تسلیم گردیده اســت به علت جابجایی منزل مفقود 
شده است و نامبرده تقاضای صدور ســندالمثنی نموده است. 
مراتب طبق دســتور ماده 120 اصالحی آیین نامه قانون ثبت 
آگهی می شود که هر کس نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای 
کرده و یا مدعی وجود ســند مالکیت نزد خود می باشد تا ده روز 
پس از انتشــار آگهی به ثبت محل مراجعــه و اعتراض خود را 
ضمن ارائه اصل ســند مالکیت یا خالصه معامله تسلیم نماید 
و اگرظرف مدت مقرر اعتراضی نرسیده و یا در صورت اعتراض 
اصل ســند ارائه نشود اداره ثبت ســند مالکیت المثنی را طبق 

مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد. 
تاریخ انتشار: 1400/09/21 

محسن زواران حسینی - رئیس اداره ثبت اسناد و 
امالک نی ریز
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کاش زودتر آمده بودم
محدثه همایونی)*(

چیزی به پایان وقت اداری نمانده. روز سخت و پر 
کاری داشته ام. خسته ام. دارم در ذهنم کارهای 
فردا را مرور می کنم. سکوِت اتاق را صدای تق تق 
در به هم می ریزد. یک نفر اجازه می خواهد وارد 

شود. بی رمق می گویم: »بفرمایید«.
باز  و همیشگی  غیژ کشیده   نوای  با  اتاق  دِر 
در  را  نحیف  اما  خوش پوش  مردی  می شود. 
آستانه در می بینم. سالمی آکنده از اضطراب 
می گوید:  می گویم.  پاسخش  می کند. 

»می خواهم تست اچ آی وی بدهم«. 
صندلی را نشانش می دهم تا بنشیند. در حال 

نشستن می گوید: »کاش زودتر آمده بودم...«
منظورش را درست نمی فهمم.

می پرسم: »چطور؟ مشکلی پیش آمده؟«
در حالی که سعی می کند آرام باشد می گوید: 
»خودم حس می کنم بیمارم. آمادگی هر جوابی 

را دارم«. 
سعی می کنم با صحبتهایم او را آرام کنم و بعد 
تست بگیرم. اطالعاتش در مورد بیماری کامل 
زودتر  چرا  که  می خورد  حسرت  مدام  است. 

نیامده.
می گویم: »چرا زودتر نیامدی؟« 

سری تکان می دهد و هیچ نمی گوید. 
کار را انجام می دهم. جرئت نگاه کردن به کیت 
را ندارم. اصاًل دوست ندارم جوابش مثبت باشد. 
اما  است.  اینگونه  مراجعان   همه  برای  البته 
این یکی انگار فرق دارد. نمی دانم چرا. کمی 
می نشینم تا آرامش خودم را باز بیابم. می گویم: 

»خب صحبت کنید«.
مؤدبانه  خیلی  و  می اندازد  پایین  را  سرش 
می گوید: »راستش را بخواهید من اسیر رفیق 
شدم ... زمانی که خیلی جوان بودم با رفقای 
ناباب حشر و نشر داشتم. هر گاه دمق می شدم 
و از کشیدن مواد می ترسیدم سرنگی به من 

می دادند و می گفتند تزریق کن آرام می شوی!
اوایل اهمیتی نمی دادم و زیر بار نمی رفتم اما 

باالخره تسلیم شدم «... 
همینطور که صحبت می کند نگاهی به کیت 
می اندازم. بدنم می لرزد. سرگیجه می گیرم. قباًل 
هم با نتیجه تست مثبت روبرو شده بودم اما این 
یکی فرق دارد. فردی آگاه، قانونمند، مؤدب و به 

قول خودمان باکالس.... 
فوراً می پرسد: »مثبت است؛ نه؟« 

با سر تأیید می کنم.
خودم را قوی نشان می دهم تا او هم احساس 

قدرت کند. می گویم: 
- »چه احساسی داری؟« 

سرش را تکان می دهد.

عمر  یک  نیست!  تدبیر  را  کرده  »خود   -
می دانستم رفیق برایم نان نمی شود اما مثل 
خیلی از جوانهای دیگر اسیر جوانی شدم. هر چه 
پدر و مادرم گفتند نشنیدم و فکر کردم دشمنم 

هستند«.
با بغض سنگینی ادامه می دهد: 

»یکی نیست به من بگوید تو که با حماقت تزریق 
کردی چرا خودت به تنهایی ننشستی این کار 
را انجام بدهی. حتمًا باید در جمع می بودی و از 
سرنگ دیگران استفاده می کردی؟ مگر خرید 
یک سرنگ چه زحمتی داشت؟ چقدر هزینه 

می ُبرد؟«
می شود.  خیره  پایین  به  و  می کند  سکوت 

نگاهش سنگین است.
در  می دهم  اجازه  و  می کنم  هم سکوت  من 

افکارش غوطه ور شود.  ادامه می دهد:
کنار  را  مواد  سختی  به  ماه  چند  از  »بعد   -
کارهای  از  یکی  که  فهمیدم  بعدها  گذاشتم. 
پرخطر همین تزریق مشترک است و خیلی 
بیماریها انتقال پیدا می کند. می ترسیدم بیمار 
شده باشم. وقتی درباره نگرانی هایم با دوستانم 
صحبت می کردم و می گفتم می خواهم آزمایش 
ایدز بدهم، می گفتند: حاال فرض که فهمیدی 
ایدز داری؛ می خواهی چه کنی؟ این بیماری 
خرد  را  خودت  اعصاب  فقط  و  ندارد  درمان 
می کنی. همین که نفهمی بهتر است. حداقل 
باقیمانده عمرت را با ناراحتی زندگی نمی کنی 
... بعدها  فهمیدم که اگر دیر اقدام کنی ممکن 

است کار از کار بگذرد.
گردنم بشکند. کاش با یک آدم فهمیده صحبت 

کرده بودم. جایی خواندم که بیماری ایدز مثل 
خیلی بیماری های دیگر شاید درمانی نداشته 
کنترل  قرص  روزانه یک  با خوردن  اما  باشد 
می شود و زندگی فرد مبتال  کاماًل مثل یک فرد 

عادی و سالم پیش می رود«. 
بغض اجازه ادامه صحبت را به او نمی دهد. 

بعد از مکثی طوالنی می گوید: »خدا کند دیر 
نشده باشد. کاش می توانستم به همه بگویم که 
از تست دادن نترسند. بروند به مراکز مشاوره 
بیماری های رفتاری و زودتر تست بدهند. اگر 
آن  کنترل  بشود  داده  تشخیص  زود  بیماری 

راحت تر است.
قباًل به من می گفتند که اینجا اسمت لو می رود و 
همه می فهمند. اما بعدها از یکی آشناها شنیدم 
که اینگونه نیست و هیچ سّری از اسرار شما و 

حتی نام شما از مرکز بیرون نمی رود «.
آنقدر برای زندگی انگیزه دارد که سریع تمام 
کارهای تشخیصی را انجام می دهد. حتی مرکز 
مشاوره شیراز هم وقتی حال و روز او را  می بیند 
سریع جواب تستش را آماده می کند تا بتواند 

زودتر دارو بگیرد.
*****

از آن ماجرا چند وقتی گذشت ...
یک روز صبح با هیجان و خوشحالی پیشمان 

آمد و گفت: »باالخره دارو گرفتم«.
خوشحال شدم اما ... 

گرفتن  برای  بودم  منتظرش  که  روزی  صبح 
داروی تقویتی، نیامد و از آنجایی که هر روز زود 

می آمد کمی نگران شدم. 
در همین حال و احوال از بیمارستان تماس 
گرفتند که یک بیمار اچ آی وی مثبت سکته 

کرده و ...
متأسفانه تالشهای او برای ادامه زندگی ثمر 
نداشت. به یاد حرفش افتادم که می گفت »کاش 

زودتر آمده بودم«
اشک هایم سرازیر شد. ما بیمارانی را که مراجعه 
می کنند از خود می دانیم و انگار جزو خانواده 
خودمان هستند ... با دردهایشان و مشکالتشان 
ما هم درد می کشیم و همدردی می کنیم. باورم 
باشد که هیچ چیز  اینقدر دیر شده  نمی شد 

نتواند جلو مرگش را بگیرد... 
*****

رفتاری  بیماری های  مشاوره  مرکز  نشانی 
شهرستان نی ریز:

دوم،  ولیعصر، طبقه  درمانی  بهداشتی  پایگاه 
 VCT انتهای راهرو ، اتاق

و  بالینی  روانشناسی  ارشد  کارشناس   -*
مرکز  رفتاری  بیماری های  مشاور  کارشناس 

بهداشت شهرستان نی ریز

درسهای اخالقی

- وقتی انسان به حیات انبیاء و اولیاء الهی 
می نگرد متوجه می شود غیر از حیات 
ظاهری مادی، حیات دیگری نیز دارند 
که به واسطه آن جزء پیشتازان قافله 

بشری شده اند.
این  به  دادن  توجه  برای  معرفت  اهل 
آن،  به  رسیدن  راه  فهماندن  و  حیات 
و  زده  ابریشم  کرم  حیات  به  تمثیل 
پروانه در درون کرم  : حیات  گفته اند 
ابریشم نهفته است اما کرم باید مراحلی 
را طی کند تا حیات پروانه در او به فعلیت 

رسد.
چهار  شدن  پروانه  برای  ابریشم  کرم 
مرحله از تکامل را طی می کند. ابتداء 
درون تخم است و بعد به کرم تبدیل 
می شود و سپس به دور خود پیله می تند 
و تبدیل به شفیره می شود تا در نهایت از 
حیات کرمی مرده و به صورت پروانه ای 

زیبا متولد می شود.
به  انسان  که حقیقت حیات  آن  برای 
ظهور آید او نیز باید از حیات قبلی بمیرد.

حافظ در این باره می گوید :
من همان دم که وضو ساختم از چشمه 
عشق / چارتکبیر زدم یک سره بر هر چه 

که هست
و رسول اکرم صلی الله علیه و آله نیز بر 
َأْن  َقْبَل  »ُموُتوا   : فرمود  اساس  همین 

َتُموُتوا« قبل از این که بمیرید، بمیرید.
- باید تمرین کنیم که خدا را ناظر و 
شاهد اعمال خود ببینیم. در اتاق که تنها 
نشسته ای، در خیابان، کوچه، هر جا که 
هستیم باید تمرین کنیم. دائمًا باید به 
خود تلقین کنی که در حضور خدا هستی 
و خدا تو را می بیند تا در این عالم با حیا 
زندگی کنی. آدمی وقتی کسی را ناظر 
اعمالش می بیند، حیا می کند. ممکن 
است شما در خیابان در مأل عام حتی آب 

هم نخورید چون حیا می کنید.
اگر انسان توجه به حضور خداوند داشته 
باشد، حیا برای او حاصل می شود. انسان 
وقتی توجه نداشته باشد که خدا ناظر 
بی خدا  یعنی  می شود؛  بی حیا  اوست، 
زندگی کردن. ما در حضور کودک، ادب 
را رعایت می کنیم اما برای حضور خداوند 
به اندازه یک کودک اهمیت نمی دهیم! 

اگر به اندازه یک کودک برای حضور خدا 
در زندگی اهمیت قائل شویم، اخالق و 
رفتار ما متحول می شود و واقعًا ساخته 

می شویم.
دل  برای  کفشی  همانند  خیاالت   -
هستند که با آنها طی طریق می کند. 
همانگونه که کفش تنگ به پا فشار آورده 
و انسان را آزرده خاطر و از حرکت باز 
می دارد، بسیاری از خیاالت نیز همانند 
کفشی تنگ به پای دل فشار آورده و 

مانع پرواز او می شوند.
تا پای دل از بند خیاالت واهی و پوچ 
و  نیافته  صدر  شرح  انسان  نرهیده، 
قابلیت پذیرش فیوضات ربوبی را پیدا 

نخواهد کرد، از این رو گفته اند:
تا برون نایی نه بگشاید دلت/ پس چه 

سود آمد فراخی منزلت
به  مدین  از  علیه السالم  موسی  وقتی 
سمت مصر در حال حرکت بود، در دل 
شب، طوفان و باران شدیدی شروع به 
باریدن گرفت. موسی علیه السالم از دور 
آتشی را در دل کوه دید و تصمیم گرفت 
به آن سو رفته و مقداری از آن را برای گرم 
کردن اهل و عیالش بیاورد. وقتی به نور 
نزدیک شد ناگهان صدای عجیبی شنید 

که می گفت:
»إِنِّی َأنَا َربَُّک َفاْخَلْع َنْعَلْیَک إِنََّک بِاْلٰواِد 
توام!  پروردگار  من  ُطوًى«  ِس  اَْلُمَقدَّ
کفشهایت را بیرون آر، که تو در سرزمین 

مقّدس »طوی« هستی! )طه:12(
منظور خدای متعال کفش ظاهری پای 
موسی نبود، بلکه مراد حق تعالی خوف 
و خیال زن در حال زایمان و هراس از 
فرعون بود، که همانند کفش تنگی به او 

فشار می آوردند!
این  گفت  علیه السالم  موسی  به  خدا 
خیاالت را از دل بیرون کن چرا که با این 
کفش تنگ نمی توانی در وادی توحید 

گام برداری!
به همین نحو هر که می خواهد به وادی 
مقدس داخل شده و نور توحید بر او جلوه 
کند، باید هم چون موسی علیه السالم 
کفش تمام خیاالت غیر الهی را از پای 
دل در آورد و اال توان و اجازه ورود به آن 

وادی را نخواهد داشت.

پای درس حاج شیخ علی فروغی

کفش تنگ
برتن دل

یادگاران

اسامی از راست: محمدعلی پیشاهنگ، حاج محمد کریم نعمتی، سیاوش نامدار، شقاقیان

با سپاس از جناب آقای محمدعلی پیشاهنگ که عکس را در اختیار ما گذاشتند.

با چاپ عکسهای قدیمی در یادگاران، خاطرات خود را ماندگار کنید.
شماره تماس برای هماهنگی بیشتر: 09178001808

معلمان بخش آباده طشک
سال 1340 خورشیدی )60 سال پیش(

خطِر خوردگی رادیاتور 
را جدی بگیرید

بخش مکانیک خودرو هنرستان فنی و حرفه ای شهید دکتر باهنر نی ریز         بخش سوم و پایانی

دانستنیهای خودرو

وضعیت مایع خنک کننده

مورد بعدی که باید بررسی کنید وضعیت 

فعلی مایع خنک کننده است. خوردگی، 

در  رادیاتور  پایین  عملکرد  اصلی  علت 

امر  این  و  است  پیشرانه  خنک کنندگی 

معمواًل به دلیل عدم نگهداری صحیح و 

تعمیر سیستم خنک کننده رخ می دهد.

قدرت مواد ضد خوردگی موجود در ضدیخ 

می رود،  تحلیل  زمان  طی  و  تدریج  به 

بنابراین مایع خنک کننده را به صورت 

دور ه ای یعنی هر دو سال یک بار یا پس 

از کارکرد ۴۰ تا ۵۰ هزار کیلومتر عوض 

کنید تا نیازی به تعمیرات و هزینه  کرد در 

این سیستم نداشته باشید. ضدیخ هایی که 

عمر پنج ساله با کارکرد 2۴۰ هزار کیلومتر 

دارند، خطر خوب کار نکردن رادیاتور را 

کاهش داده و با استفاده از این مواد، سیستم 

خنک کننده به تعمیر کمتری نیاز خواهد 

داشت. البته هنوز در بعضی از خودرو های 

قدیمی، ضدیخ با افزودنی های معمولی در 

سیستم خنک کننده وجود دارد. بنابراین 

هر وقت از بررسی و عوض کردن مایع خنک 

کننده معمولی چشم پوشی شود، با گذر 

زمان خطر خوردگی شدت می گیرد.

افزودن یا تعویض ضدیخ

کردن  اضافه  هنگام  در  توصیه  بهترین 

از  پیروی  کننده،  خنک  مایع  تغییر  یا 
دستورات خودروساز است و این که از 
وجود  سیستم  در  که  ضدیخی  همان 
اطالعات  این  کنید.  استفاده  داشته 
خودرو  راهنمای  دفترچه  در  معمواًل 
قید شده یا ممکن است در کنار درپوش 
رادیاتور یا قمقمه انبساط آب لحاظ شود. 
اگر چنین اطالعاتی را در دست ندارید، 
بهتر است از ضد یخ های عمومی که با 
همه نوع کاربری سازگار است استفاده 

کنید.
برای خودرو های قدیمی

اگر خودروتان بیش از 1۵ سال سن دارد 
و دارای موتوری از جنس دو فلز - یعنی 
تنه سیلندر آهنی و سرسیلندر و رادیاتور 
آلومینیومی - است، از ضد یخ با پایه اسید 
 G-۰۵ آلی هیبرید یا مایع خنک کننده
استفاده کنید، زیرا سیلیکات موجود در 
آن، بهترین حفاظت از آلومینیوم در برابر 
خوردگی را تأمین می کند؛ به عبارت دیگر 
اگر خودروی قدیمی با موتور دوفلزه یا 
آهنی و رادیاتور برنجی یا مسی دارید، از 
ضدیخ سنتی به رنگ سبز استفاده کنید. 
از  سنتی  ضدیخ های  در  افزودنی  مواد 
قابلیت حفاظت بهتر برای رادیاتور های 

برنجی و مسی برخوردار هستند.

بچه ها سالم
به کوشش سمیه نظری 

در دو تصویر زیر ده اختالف پیدا کنید

مهربگر مخصوص
راضیه یزدی نژاد / مدرس آشپزی

گوشت چرخ کرده )گوسفند و گوساله(: 3۰۰ گرم                     پیاز : 1 عدد

آرد ذرت: 1 قاشق سوپ خوری تخم مرغ کوچک: 1 عدد  

روغن زیتون: 1 قاشق سوپ خوری سس خردل: 1 قاشق مربا خوری 

نمک و فلفل: به میزان الزم ریحان: کمی 

گوشت چرخ کرده، تخم مرغ، آرد ذرت، نمک، فلفل، 

سس خردل، روغن زیتون، ریحان ساطوری و پیاز رنده 

شده آب گرفته شده را باهم مخلوط کرده و خوب ورز 

دهید.  گوشت را به صورت همبر درآورده یک ساعت درون یخچال 

قرار دهید تا کامل خود را بگیرد.  تابه گریل را چرب و هر طرف همبر را 

۴ دقیقه سرخ می کنیم. 

نکته   : یک تخم مرغ برای ۵۰۰ گرم گوشت است. برای اینکه گوشت شل نشود 

می توان نصف تخم مرغ را اضافه کرد.

آشپزباشی

آش خوشمّزه
سوسن طاقدیس

بزبزک زنگوله پا، یک سبد بافت. 
آن را از سقف خانه آویزان کرد و به 
بزغاله هایش گفت: » اگر روزی من 
در خانه نبودم و گرگ آمد، بروید 

توی این سبد و طناب را بکشید. «
آن روز خیلی زود رسید. بزبزک 
زنگوله پا بّچه هایش را صدا کرد 
و گفت: » مواظب خودتان باشید. 
هم  را  ظر فها  کنید،  تمیز  را  خانه 
می گردم  بر  زود  من  بشویید. 
خوشمّزه  آش  یک  برایتان  و 

می پزم.« و رفت.
دِر خانه باز مانده بود.

از قضا گرگ وارد خانه شد و گفت: 
»بّچه ها سالم! من خاله تان هستم.«

بزغاله ها پریدند توی سبد، طناب 
جان  »خاله  گفتند:  و  کشیدند  را 
سالم. مادرمان گفته بود که شما می 
آیید تا خانه را تمیز کنید و برایمان 
هم  ما  به  بپزید.  خوشمّزه  آش 
گفته این باال بمانیم تا مزاحم شما 
نباشیم.  وقتی همه کارها را انجام 

دادید ما هم می آییم پایین.« 
گرگ ناچار شد که خانه را جارو 
را  ظرفها  کند،  گردگیری  بزند، 
بشویَد و بسابَد، لباسهای کثیف  را 
داخل لباس شویی بریزد، لباسهای 
شسته را اتو بزند، سبزی پاک کند،  

اجاق را روشن کند و آش بپزد. 
گرگ از خستگی روی تخت اُفتاد و 
منتظر شد که آش بپزد تا بزغاله ها 
پایین بیایند. اّما خیلی زود خوابش 

برد. 
رسید.  راه  از  زنگوله پا  بزبزک 
گرگ را که دید جارو را برداشت 
و با آن، گرگ را زد و از خانه بیرون 

کرد.
آورد.  پایین  سبد  از  را  بزغاله ها 
بعد هم دور هم نشستند و آشی 
را که گرگه پخته بود خوردند و 

خندیدند.
اّما بزبزک زنگوله پا، دلش برای 
گرگه سوخت. یک ظرف آش هم 

برای او کشید و پشت در گذاشت.
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 به کوشش فاطمه زردشتی نی ریزی

نیز  او  همسر  حتی  شاه  دید  از 
نمی توانست از این قاعده مستثنی 
باشد و َعَلم به عنوان ناظری زیرک 
دو  این  میان  مشاجره ای  داستان 
را سر شام نقل می کند: »..معلوم 
دلخوری  شاهنشاه  می شود 
شدیدی دارند. نمی دانم ریشه آن 
چیست. شاید روی این اصل باشد 
قول سعدی  به  هر صورت  به  که 
از  نگنجند.  اقلیمی  در  پادشاه  دو 
شهبانو  علیاحضرت  که  موقعی 
کرده اند  پیدا  نایب السلطنه  سمت 
می شود،  احساس  بریدگی  این   ...
در صورتی که خود این کار به امر 
شاهنشاه شده است.«  )یادداشت ۷ 

دی 13۴۹(.
در این سالها شهبانو فرح گاهی به 
می کرد  استانها  به  تنهایی سفری 
و رفتار ساده و پاکدالنه او سخت بر 
دلها می نشست و َعلم آورده است 
که: »غفلتًا شاهنشاه به من فرمودند 
به  آمریکا  از  مراجعت  از  پس  که 
من  برای  می رویم.  آذربایجان 
باعث تعجب شد. بعد که استقبال 
را  علیاحضرت  از  کرمانشاه  مردم 
در جراید دیدم احساس کردم که 
عکس العمل آن است.« )یادداشت 

2۸ فروردین 13۵۴(.
از  آکنده  جّو  چنین  در  حال 
خودستایی و چاپلوسی، شاه انتظار 
گروهی  رسانه های  که  داشت 
کشور، مردم را »ارشاد« کنند. در 
جاافتاده  روش  رادیویی،  خبرهای 
و مورد پسند این بود که رویدادها 

کساِن  تشریفاتی  تقدم  برحسب 
ذکر شده در خبر - ونه بر پایه اهمیت 
نتیجه  آورده شود. در   - ذاتی آن 
فارغ از این که در ایران و جهان چه 
می گذشت، نخست خبرهای مربوط 
به شاه و سپس به ترتیب تقدم بقیه 
افراد خاندان سلطنتی و به دنبال 
آن دیگر رویدادها نقل می شد. اگر 
به مثال، شاه سخنی هرچند پیش 
پا افتاده گفته یا شب پیش سر میز 
شام به افتخار رئیس کشوری نطقی 
بود، سراسر  ایراد کرده  تشریفاتی 
برنامه خبری که  آن نقل می شد. 
در ساعتهای اصلی می بایست نیم 
از یک ساعت  بیش  باشد،  ساعت 
به درازا می کشید و خبرهای مهم 
شنونده  که  می شد  نقل  هنگامی 
را  رادیو  احتمااًل  و  شده  فرسوده 
بسته بود. از این گذشته، محتوای 
خبری رادیو نیز بسیار خسته کننده 
و پر از ستایش کارهای بزرگ شاه و 
پیشرفت کشور بود. گویی در هیچ 
کاری کوتاهی نمی  شد و به وارونه 
ایران  در  دیگر،  کشورهای  همه 
هیچ کس شکایتی نمی داشت و از 
سیاست دولت ناخرسند نمی بود. در 
این میان چه بسا سراسر مقاله هایی 
و  اطالعات  وزارت  هزینه  به  که 
گردشگری - در روزنامه های خارج 
کشوردرج شده بود - خوانده می شد 
و این را نیز شاهدی درباره پیشرفت 
بی چون و چرای کشور می شمردند. 
به  بودند  آنان که مایل  نتیجه  در 
بیرون  و  درون  در  بدانند  راستی 

بهتر  است،  گذشته  چه  کشور 
رادیوهای  برنامه های  می دیدند 

بیگانه را دنبال کنند.
به  نیز  داخلی  روزنامه های  وضع 
کوچکترین  و  بود  منوال  همین 
خوش  شاه  مذاق  به  که  نکته ای 
مسئول  توبیخ  موجب  نمی آمد 
بود  این  بر  فرض  روزنامه می شد. 
که اینان باید خود بدانند برای شاه 
چه رویدادهایی دلپذیر است و باید 
درباره آن خبری درج کنند و از چه 
خبر یا کسانی خوشش نمی آید و 
نباید درباره آنان چیزی بنویسند، 
یا اگر هم می نویسند نباید ستایش 
کنند و به نیکی نام برند. مثاًل تختی 
قهرمان کشتی که در میان مردم 
زمانی  و  فراوانی داشت  محبوبیت 
سخت مورد توجه شاه بود، به علت 
گرایش به جبهه ملی مغضوب شد 
نامعلومی  علت  به  که  هنگامی  و 
تقریبًا  روزنامه ها  کرد،  خودکشی 
انگاشتند.  نادیده  را  رویداد  این 
این  ناروایی  رفتار  چنین  واکنش 
و  تختی  سوگ  مراسم  که  بود 
شرکت انبوهی از مردم که چه بسا 
نداشتند،  خاصی  سیاسی  گرایش 
تبدیل - یا تعبیر - به تظاهرات علیه 
رژیم شد. روی هم رفته و به رغم 
بودجه عظیمی که صرف تبلیغات 
خبرهای  به  نسبت  مردم  می شد، 
رسانه های گروهی داخلی بی اعتنا 
بودند و علت این امر گذشته از عدم 
فرایند  در  آنان  مشارکت  امکان 
شیوه  سیاسی،  تصمیم گیری 

ناشیانه تبلیغاتی بود.
در نتیجه در بیشتر موردهایی که 
به رهبری شاه موفقیتهایی نصیب 
کشور شد، هیجان چندانی در افکار 
عمومی پدیدار نگشت و گاهی شاه 
نیز از این امر آگاه بود. برای مثال 
خود او اذعان داشت که اگر مردم از 
موفقیتهای نفتی خوشحال نیستند، 
».... حق دارند. نه از جریان خبر دارند 
و نه به بازی گرفته شده اند.....« و َعلم 
می افزاید: »من نمی دانم این نکته ی 
این قدر اساسی و بزرگ را چه طور تا 
این اندازه شاهنشاِه با فراست و بزرگ 
می گذارند؟  فراموشی  بوته  در  ما 

)یادداشت 2 خرداد 13۵2(.
یک بار نیز شاه ایراد می گیرد که 
باال  قیمتها  می گویند  مردم  چرا 
رفته است و تعجب می کند که چرا 
َعَلم  پیشرفت کشور را نمی بینند. 
یادآور می شود که وقتی موفقیتی 
دستگاه  می آید،  دست  به  نیز 
تبلیغاتی آنچنان گزاف می گوید و 
از شاه چاپلوسی می کند که مردم 
قضیه  در  »مثاًل  می شوند.  بیزار 
نفت یا جزایر که واقعًا فتح بزرگی 
فرمودید، آنقدر مبالغه شد که حتی 
واقف  کار  عظمت  به  که  هم  من 
 »... بودم، سرخوردم و بیزار شدم 

)یادداشت 3۰ فروردین 13۵1(.
       ادامه دارد

برگرفته جستارگونه ای از:
 )13۹3( علی نقی  عالیخانی، 
یادداشتهای َعَلم، جلد اول، تهران: 

کتاب سرا، صص 1۰۹ تا 112

سالهای واپسین حکومت شاهنشاهی

اولین خبر رسانه ها همیشه باید از شاه باشد
بخش بیست و دوم

ریچل هالیس
زاده ی 1۹۸3 میالدی  مؤلف، سخنران و بالگر اهل ایاالت 
متحده آمریکا است . کسی که آثارش بیشتر شبیه به 
فراخوانی جهانی برای آزادی و آزادگی زنان و دختران دنیا 
است. او با انتشار کتاب های »خودت باش دختر«، »شرمنده 
نباش دختر« و »خودت را به فنا نده« توانست شهرت و 
محبوبیت زیادی پیدا کند. هالیس بنیان گذار و مدیرعامل 
شرکتی خصوصی است که در حوزه ی مسائل حقوقی برای 
زنان فعالیت می کند. او در حال حاضر 3۸ ساله است و با 

همسر و چهار فرزندش در لس آنجلس زندگی می کند.
هالیس از ابتدای جوانی به دنبال کار گشت و به استقالل 
خاطر  همین  به  وی  رسید،  کامل  مالی  و  شخصیتی 
در  دیگر،  جوان  دختران  که  کند  تحمل  نمی توانست 
وابستگی مطلق به مردان باقی بمانند و برای تغییر شرایط 
خود هیچ تالشی نکنند. همین مسئله انگیزه ای قوی برای او 
شد تا با نوشتن آثاری در زمینه ی خودیاری و خودشناسی، 

زنان جهان را مخاطب قرار داده و برایشان از پتانسیل هایی 
بگوید که درون خود دارند.

از دیگر کتاب های مشهور ریچل هالیس می توان به دو اثر با 
عناوین »شرمنده نباش دختر« و »اصاًل انتظارشو نداشتم« 

اشاره کرد.
مطالب  تکرار  از  و  می نویسد  صمیمی  و  ساده  هالیس 
کلیشه ای که در دیگر کتاب های انگیزشی به وفور یافت 
می شود، به طور جدی پرهیز می کند. آثار او قبل از هر چیز، 
برگرفته از زندگی شخصی و تجربیاتی ست که خودش به 

عنوان یک زن جوان در جامعه داشته است.
کتابهای هالیس به فارسی نیز ترجمه شده است.

جمالت زیر از این نویسنده است:
- اگر واقعًا می خواهید به عهدی که با خود بسته اید وفادار 
باشید، باید همان لحظه که به خود قول می دهید، کار را 

شروع کنید.
- مقایسه کردن لذت ها را تباه می کند.

- زندگی نباید به معنای زنده بودن باشد، بلکه باید به معنای 
زندگی کردن باشد.

- تو مسئول آدمی هستی که خواهی شد.
- اجازه ندهید ترس از اشتباه کردن روی تصمیمات شما 

تأثیر بگذارد.

خودت باش 
دختر

 غلط های متداول 
در زبان فاریس

از دیدگاه استاد حسن عمید

مشکل:
»ُمشِکل«، به معنی 
کار سخت و دشوار 
است. برخی مشگل 

تلفظ می کنند که غلط است.
مشمع:

آلوده،  شمع  معنی  به  »ُمَشّمع« 
اغلب  است.  موم آلوده  پارچه   و 
غلط  که  می کنند  تلفظ  »ُمَشّما« 

است.

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

عالوه غلطهای مشهور و متداول، تهران: 

انتشارات کتابخانه گوتنبرگ، ص 12۷.

پاییز که بیاید
سامان ساردویی

پاییز که بیاید
عشق هاِی کهنه از قلبم می ریزند

 خودم را می برم روی نیمکت ها 
بدوِن احساس زیِر باران
 مثل درختان بدوِن برگ

 مانند ماشین های 
پارک شده به دور بوستان ها

مهم این است که بتوانی از 
زمستاِن فراموشی بگذری
 آن هنگام 
دوست داشتن هاِی تازه ای
 در نگاهت شکوفه می زند

من باور دارم 
روزی چشم های مرا 
دوست خواهی داشت
و این لحظه
آخرین شعر من است!

تو پدر خوبی می شی...
اینو همیشه زری بهم می گفت، 
توی  همسایه مون.  دختر 
همه  خاله بازی ها من  شوهر 
هم  سارا  و  رضا  بودم،  زری 

بچه هامون. همیشه کلی خوراکی از 
خونه کش می رفتم و میاوردم واسه 
خاله بازی، ناسالمتی مرد خونه بودم، 
زشت بود دست خالی بیام.  یادمه یه 
بار پفک و یخمک و آجیل تو خونه 
رو  ناهارمون  قابلمه   منم  نداشتیم 
بردم واسه زن و بچه م. وقتی رفتم تو 
حیاط، زری داشت به بچه ها می گفت 
سر و صدا نکنید االن باباتون میاد... 
وقتی زری می گفت باباتون، جوگیر 
می شدم. واسه همین برگشتم و از تو 
آبگوشت  برداشتم،  رو  دوغ  یخچال 
بدون دوغ مزه نداشت. ناهار رو خورده 
دید  رسید.  سر  مامانم  که  بودیم 
آبگوشت نیست که نیست. یه دمپایی 
خوردم، دو تا لگد، گوشمم یه نیمچه 
پیچی خورد. بابام که اومد خونه وقتی 
شاهکارمو شنید خندید و بهم گفت 

خرذوق  منم  میشی.  خوبی  پدر  تو 
شدم...

بچه ها  که  نبود  االن  مثل  وقتا  اون 
وقتا  اون  بدونن.  بیشتر  آدم بزرگا  از 
لک لکا بچه ها رو از آسمون میاوردن... 
کسی  که  میاوردن  یواشکی  ولی 
نبینه که بگه اینو بهم بده اینو نده، 
همیشه  من  ولی  نبود.  کردنی  سوا 
خوشحال بودم که لک لک بچه رسون 

منو اینجا گذاشته.
یه روز فهمیدم بابام خونه خریده و 
داریم از اینجا میریم. وقتی به زری 
گفتم، کلی گریه کرد. درد گریه اش 
که  بود  کتکایی  همه ی  از  بیشتر 
زیر  زدم  جوگیر  منم  بودم.  خورده 
گریه. »مرد که گریه نمی کنه« دروغ 
آدم بزرگاست. تو خاله بازی ما مرد هم 
گریه می کرد. روز آخر هر چی پول 
جمع کرده بودم برداشتم و رفتم واسه 

زری و رضا و سارا یادگاری گرفتم. 
گرفتم،  عروسک  یه  زری  واسه 
گفت اسمش رو چی بذارم؟ گفتم 
دریا.واسه آخرین بار بهم گفت تو 

پدر خوبی میشی.
رو  زری  هیچوقت  دیگه  و  گذشت 
یه  تولد  جشن  تو  امشب  تا  ندیدم 
رفیقی... خودش بود، همون چهره، 
فقط قد کشیده بود. رفیقم رو کشیدم 
زری  این کیه؟ گفت:  و گفتم  کنار 
خانوم رو میگی؟ وقتی مهمون داریم 
میاد و کارامون رو انجام میده... آخه 
شوهرش از داربست افتاده و نمی تونه 
کار کنه. گفتم بچه هم داره؟ گفت تو 
که فضول نبودی، آره یه دختر داره، 

دریا...
زدم از خونه بیرون با دو جمله که مدام 

تو ذهنم تکرار می شد...
دریا خانوم لک لک بچه رسون دست 

خوب کسی سپردت. 
زری زری زری... نمی دونم من پدر 
خوبی میشم یا نه ولی می دونم تو مادر 

خوبی شدی...

پدر خوبی میشی
 به انتخاب دکتر جواد فرزانفر

ویژه  طنز نی ریزان فارس

سال ششم / شماره:  2۸3
قیمت: 2 قرون

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

ماجراهای تبعه موجاز
دزد 

ِسکلت سوار
َبفرمایید؛ کیف خدمت شوما!

این را که بی دزد گفَته کردم، تعجب 
َبکرد. َیک َنگاهی بی من انداخت و از 

ِسکلت َپیاده َبشد.
مانَده بودم َمی خواهد مرا َچکار کوند. 
ترسان و لرزان گفَته کردم: »خب کیف 
را َمی خواهی َبگیر دیگر؛ بی من َچکار 

داری؟«
را  کاسکیتش  کاله  کردم  َنظاره  اما 
و  َکس  هَمه  »دزد  َبگفت:  و  برداشت 
کاَرت است. َیک کارگر برای کنَده کاری 
چاه َمی خواهم. َیک نفر تو را َنشانم َبداد و 

َبگفت کنَده کاری َمی کونی.«
شرمنده شدم و گفَته کردم: »َببخشید، 
با سرعت  َبکردم دزد هستی که  فکر 
َجلوی بانک تورموز زدی. آخر پولیس 
موراقب  کرده:  گفَته  روزناَمه  در 
کاسکیت  کاله  با  ِسکلت سوارهای 

باشید.«
َحکایت از این قرار است که در خبرها 
بگفته: »َتوصیه  پولیس  خوانَده کردم 
دچار  اگر  که  است  این  مردم  بی  ما 
عنوان  هیچ  بی  َبشدند،  کیف قاپی 
دارد  امکان  چون  نکونند؛  موقاومت 

َمورد حمله شدید سارق قرار َبگیرند.«
از روزی هم که َشنیده کردم ُولسوالی 
َنی ریز پیشرفت َبکرده و کیف قاپی در 
آن اتفاق افتاده، ترسم چند برابر شده 

است.
اما بی نظرم من زیادی ترسیده ام و اینجا 
امنیت  باشد،  هیچ چیزی که نداشَته 

دارد.
چند روزی بعد پس اندازی جمع َبکردم 
َیک  مرتبه  َیک  شدم.  بانک  راهی  و 
موِترسکلت َجلوی پایم تورموز َبکشید 

و َپیاده شد.
»میتری  َبگفتم:  و  َبشدم  خوشحال 
َچهارصد َهزار تومان؛ آن هم اگر خاکش 

سفت نباشد.«
نگو؛  »شعر  َبگفت:  کردم  َنظاره  َیکهو 

کیفت را رد کون َبیاید.«
از َهیکل و َصدایش معلوم بود 1۵ - 16 

سال بیشتر ندارد.
بَچه  »برو  َبگفتم:  و  َبکردم  خنَده ای 
قیرطی. مسخره خودت کون. تو را َچه 

بی این شکر خوردنها؟«
هنوز حرفم تمام نشده بود که َیک تیزی 
َبکشید و َیک لگد بی َیک جایم َبزد که از 
درد بی روی زمین افتادم و دو تا دستم 

را ُپف َبکردم.
او کیف را برداشت و َمثال باد در َبرفت. 
روَی زمین که افتاده بودم، یادم آمد که 
پولیس در آن خبر گفَته کرده بود: »سن 
بعضی سارقان بی زیر َهجده سال َرسیده 

است.«
نجیب

یک بام و ۵۰۰ هوا!
برای خرید نان از خانه بیرون رفته بودم که شوکت خانم 
همسایه قدیمی خانه پدری ام را دیدم. لنگان لنگان و 

زنبیل به دست در پیاده رو در حال عبور بود!
مثل همیشه با خودش حرف می زد و دستش را در هوا ِپر 

می داد!!!
سالمش کردم! چشمهایش را در چشمهایم ریز کرد 
و صورتش را آورد نزدیک صورتم و چهره اش را در هم 
کشید به گونه ای که انگار من را نمی شناسد و گفت: 

علیک سالم!
گفتم شوکت خانم! غریب آشنا هستم؛ پسر همسایه 

کوچه حوض و نارنجی!
بزرگ  عزییییُزم... چه  و گفت:  کرد  باز  را  اخم هایش 

شدی!!!
بعد از کلی احوالپرسی و چاق سالمتی احوال دختر و 

پسرش را پرسیدم!
آهی کشید و گفت: هر دوتاشون ازدواج کردن! دخترم 
خدا رو شکر خوشبخت شد! خونه داره اما دست به سیاه 
و سفید نمی زنه! تا ساعت یازده صبح می خوابه وقتی 
هم بیدار می شه پیچ تلویزیون رو باز می کنه تا ظهر که 
شوهرش از سر کار برمی گرده رو مبل دراز می کشه فیلم 
می بینه! ناهار رو شوهرش از بیرون تهیه می کنه! ظرفی 
بِِری شستن نیست اگه هم باشه شوهرش زحمتش رو 

می کشه!
مادر شوهر و خواهر شوهرش رو سال به سال به خونش 

راه نمی ده که تو زندگیش دخالت کنن!
خدا رو شکر دخترم زندگی راحتی داره و خوشبخت 

شده!
اما امان از پسرم. طفلی بعد از ازدواج بدبخت شد! زنش 
اهل زندگی و خونه داری نیست! تا لنگ ظهر می خوابه! 
غذا درست نمی کنه و پسر بیچاره من با این خرج گرون 
باید دائم از بیرون غذا بگیره! ظرف شستن و جارو کشیدن 
هم که اصاَل تو مرام عروسم نیست! سال به سال رنگ خونه 
پسرم رو نمی بینم! عروسم می گه حوصله دخالت مادر 

شوهر و خواهر شوهر رو ندارم!
خالصه که پسرم با این زن گرفتنش بدبخت شد! ولی خدا 

رو شکر دخترم خوب شوهری گیرش اومد!

قربانتان غریب آشنا

زبونُم الل، زبونُم الل

ماجراهای من و بی بی
تو دیه نیخوا بری من 
کاِسی داغ تر آش شی

تلفن را که قطع کردم بی بی گفت:
- کی بود گالب؟

خواهرشوهرتون!  بی بی،  بود  عمه   -
عمه ملوک... 

چشم و ابرویش رفت توی هم...
چکار  ملوک  ملوک؟  ایششش،   -

داشت ایوخته؟
- هیچی بی بی، گفت فردا که میشه 
پنج شنبه، جمعه داریم میایم نی ریز، 
خونه این بیایم یه سر به شمام بزنیم؟ 

گفتم آره...
- چی چی؟ گفتی ها؟ گفتی هسیم؟

- آره بی بی جون دیگه، مگه نیستیم؟
- تو غلط کردی هیطو بری خوُدت 
صابخونه  تو  تاال  کی  اَ  زدی؟  حرف 

شدی که میگی هسیم یا نیسیم؟
- ای بابا، مگه چی گفتم بی بی؟ 

- دیه ماخاسی چی چی بیگی؟ حاال اینا 
ُبَلن شدن اَ َشر غریب اومدن، نیخوان 
َیی شامی یا ناهاری ِویَسن اینجا؟ کی 
ماخا ِویسه بری اینا چی ُدُرس کنه؟ 
اصن کو چی که ِبِخیم ُدُرس کنیم؟ 
کو گوشت؟ کو برنج؟ گوشِتی جون 
تو ِر بپزم بَذَرم جلوشون؟ آخه تو عقل 
تو  َاصن  بیِین؟  میگی  هیطو  نَدری 
هیچی، خودشون عقل ندَرن که تو ای 
گیرونی آدم نبویه بری چی خوردن 

بره ِجی؟
میکنی  اینطوری  بی بی جون چرا   -
شما؟ اواًل که این بنده خداها دو نفر 
بیشتر نیستن، بعدشم بخوان بیانم که 
مث همیشه یه وعده بیشتر نمی مونن، 
در ضمن خودتون نبودین یه ماه پیش 
رفتین خونشون ده دوازده روز اونجا 
بودین، بنده خداها خم به ابرو نیوُوردن 
و براتون سنگ تموم گذاشتن؟ االن 
چرا اینطوری می کنین بی بی؟ به هر 
حال هر خوردنی یه پس دادنی ام داره 

دیگه...
- ُخبه، ُخبه، تو دیه نیخوا بری من 
کاِسی داغ تر آش شی، من نه حوصِلی 
ِممون درم نه ممون داری، پوشو هی 

حاال زنگ بزن بوگو خونه نیسیم...
- ای بابا، چی میگی بی بی؟ واال زشته...

- زشت تویی با او ریخُتت که هر غلطی 
دُلت ماخا می کنی...

من  ولی  جسارته  بی بی،  ببخشید   -
زنگ نمی زنم، روم نمیشه واال...

- دختر روم نیشه و مرض، میگم پوشو 
زنگ بزن بوگو خونه نیسیم...

- بی بی خب وقتی خونه ایم چرا بگم 
نیستیم؟

- کی گفته خونه ایم ها؟ کی گفته؟ 
اصن من ماخام ُصب برم ِجی...

- کجا بی بی؟
- تا جون تو درشه... پابوشو میگم...

خالصه با اصرار بی بی باالخره به عمه 
ملوک زنگ زدم و با کلی شرمندگی 

عذرشان را خواستم.
*****

از در که آمدم تو گفتم:
- ماشاالاااا، چه خبره تو کوچه...

بی بی نگاهم کرد...
- چه خوره میه ننه؟

- آخر هفته ای بچه های مش موسی از 
روستا اومدن پیشش، نوه هاش همه 
چقد  نمیدونین  کوچه،  تو  ریختن 

شلوغ پلوغه...
بی بی بلند شد صاف نشست...

- چیطو شده؟ کیا اومدن؟
- گفتم که بی بی جون، بچه های مش 

موسی با نوه هاش...
موسی  مش  خوِنی  همشون  ینی   -

هسن االن؟
- بله بی بی جون، گفتم که...

بی بی چند لحظه ای ساکت شد و بعد 
نطقش باز شد...
- میگم گالب...

- بله بی بی جون؟
- چیطوره امشو شام َدَوتوشون کنیم 

بیان اینجا؟
- چیکار کنیم بی بی؟

بیان  شام  بری  کنیم  َدَوتوشون   -
اینجا...

- بی بی جون میدونین اونا چن نفرن؟ 
اصاًل مگه شما نگفتین هیچی تو خونه 
نداریم؟ مگه نگفتین پنج شنبه دارین 

میرین بیرون؟
همَسیه گری  تو  اینجو  ننه  حاال   -
ای  نیکنه،  فرار  خو  بیرون  واجبتره، 

هفته نشد هفتی دیه!!
گالبتون

َخرفهم مرحمت شما هستیم
دبیر سامانه ثبت حقوق و دستمزد گفته: دریافتی یک مدیر 

بیشتر از 3۴ میلیون تخلف است.

عاغای مسئول، عاغای مدیر، عاغای وزیر!

من، ُقلمراد ُقلمرادیان فرزند مرادُقلی و صاحب یک فروند 

خر به نام »َعرمراد«، همینجا از طرف قاطبه ملت ایران اعالم 

می کنم:

بیشتر از این هم نوش جانتان. اصاًل شما ۵۰ میلیون نه ، 

ماهی 1۰۰ میلیون بگیرید و بخورید. اگر ما حرف زدیم! 

ولی به جای این که پرداخت حقوق بیشتر از 3۴ میلیون 

را ممنوع کنید، بگوییدک پرداخت حقوق زیر 1۰ میلیون 

کشور  مسئولین  و  است  تخلف 

مورد پیگرد قانونی قرار می گیرندو 

دادگاهی می شوند. اینجور هم خدا 

را خوش می آید هم بنده خدا را.

شما  مرحمت  َخرفهم  پیشاپیش 

هستیم.
امضاء: ُقلمراد

حکایتهای ُقلمراد
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کاش زودتر آمده بودم
محدثه همایونی)*(

چیزی به پایان وقت اداری نمانده. روز سخت و پر 
کاری داشته ام. خسته ام. دارم در ذهنم کارهای 
فردا را مرور می کنم. سکوِت اتاق را صدای تق تق 
در به هم می ریزد. یک نفر اجازه می خواهد وارد 

شود. بی رمق می گویم: »بفرمایید«.
باز  و همیشگی  غیژ کشیده   نوای  با  اتاق  دِر 
در  را  نحیف  اما  خوش پوش  مردی  می شود. 
آستانه در می بینم. سالمی آکنده از اضطراب 
می گوید:  می گویم.  پاسخش  می کند. 

»می خواهم تست اچ آی وی بدهم«. 
صندلی را نشانش می دهم تا بنشیند. در حال 

نشستن می گوید: »کاش زودتر آمده بودم...«
منظورش را درست نمی فهمم.

می پرسم: »چطور؟ مشکلی پیش آمده؟«
در حالی که سعی می کند آرام باشد می گوید: 
»خودم حس می کنم بیمارم. آمادگی هر جوابی 

را دارم«. 
سعی می کنم با صحبتهایم او را آرام کنم و بعد 
تست بگیرم. اطالعاتش در مورد بیماری کامل 
زودتر  چرا  که  می خورد  حسرت  مدام  است. 

نیامده.
می گویم: »چرا زودتر نیامدی؟« 

سری تکان می دهد و هیچ نمی گوید. 
کار را انجام می دهم. جرئت نگاه کردن به کیت 
را ندارم. اصاًل دوست ندارم جوابش مثبت باشد. 
اما  است.  اینگونه  مراجعان   همه  برای  البته 
این یکی انگار فرق دارد. نمی دانم چرا. کمی 
می نشینم تا آرامش خودم را باز بیابم. می گویم: 

»خب صحبت کنید«.
مؤدبانه  خیلی  و  می اندازد  پایین  را  سرش 
می گوید: »راستش را بخواهید من اسیر رفیق 
شدم ... زمانی که خیلی جوان بودم با رفقای 
ناباب حشر و نشر داشتم. هر گاه دمق می شدم 
و از کشیدن مواد می ترسیدم سرنگی به من 

می دادند و می گفتند تزریق کن آرام می شوی!
اوایل اهمیتی نمی دادم و زیر بار نمی رفتم اما 

باالخره تسلیم شدم «... 
همینطور که صحبت می کند نگاهی به کیت 
می اندازم. بدنم می لرزد. سرگیجه می گیرم. قباًل 
هم با نتیجه تست مثبت روبرو شده بودم اما این 
یکی فرق دارد. فردی آگاه، قانونمند، مؤدب و به 

قول خودمان باکالس.... 
فوراً می پرسد: »مثبت است؛ نه؟« 

با سر تأیید می کنم.
خودم را قوی نشان می دهم تا او هم احساس 

قدرت کند. می گویم: 
- »چه احساسی داری؟« 

سرش را تکان می دهد.

عمر  یک  نیست!  تدبیر  را  کرده  »خود   -
می دانستم رفیق برایم نان نمی شود اما مثل 
خیلی از جوانهای دیگر اسیر جوانی شدم. هر چه 
پدر و مادرم گفتند نشنیدم و فکر کردم دشمنم 

هستند«.
با بغض سنگینی ادامه می دهد: 

»یکی نیست به من بگوید تو که با حماقت تزریق 
کردی چرا خودت به تنهایی ننشستی این کار 
را انجام بدهی. حتمًا باید در جمع می بودی و از 
سرنگ دیگران استفاده می کردی؟ مگر خرید 
یک سرنگ چه زحمتی داشت؟ چقدر هزینه 

می ُبرد؟«
می شود.  خیره  پایین  به  و  می کند  سکوت 

نگاهش سنگین است.
در  می دهم  اجازه  و  می کنم  هم سکوت  من 

افکارش غوطه ور شود.  ادامه می دهد:
کنار  را  مواد  سختی  به  ماه  چند  از  »بعد   -
کارهای  از  یکی  که  فهمیدم  بعدها  گذاشتم. 
پرخطر همین تزریق مشترک است و خیلی 
بیماریها انتقال پیدا می کند. می ترسیدم بیمار 
شده باشم. وقتی درباره نگرانی هایم با دوستانم 
صحبت می کردم و می گفتم می خواهم آزمایش 
ایدز بدهم، می گفتند: حاال فرض که فهمیدی 
ایدز داری؛ می خواهی چه کنی؟ این بیماری 
خرد  را  خودت  اعصاب  فقط  و  ندارد  درمان 
می کنی. همین که نفهمی بهتر است. حداقل 
باقیمانده عمرت را با ناراحتی زندگی نمی کنی 
... بعدها  فهمیدم که اگر دیر اقدام کنی ممکن 

است کار از کار بگذرد.
گردنم بشکند. کاش با یک آدم فهمیده صحبت 

کرده بودم. جایی خواندم که بیماری ایدز مثل 
خیلی بیماری های دیگر شاید درمانی نداشته 
کنترل  قرص  روزانه یک  با خوردن  اما  باشد 
می شود و زندگی فرد مبتال  کاماًل مثل یک فرد 

عادی و سالم پیش می رود«. 
بغض اجازه ادامه صحبت را به او نمی دهد. 

بعد از مکثی طوالنی می گوید: »خدا کند دیر 
نشده باشد. کاش می توانستم به همه بگویم که 
از تست دادن نترسند. بروند به مراکز مشاوره 
بیماری های رفتاری و زودتر تست بدهند. اگر 
آن  کنترل  بشود  داده  تشخیص  زود  بیماری 

راحت تر است.
قباًل به من می گفتند که اینجا اسمت لو می رود و 
همه می فهمند. اما بعدها از یکی آشناها شنیدم 
که اینگونه نیست و هیچ سّری از اسرار شما و 

حتی نام شما از مرکز بیرون نمی رود «.
آنقدر برای زندگی انگیزه دارد که سریع تمام 
کارهای تشخیصی را انجام می دهد. حتی مرکز 
مشاوره شیراز هم وقتی حال و روز او را  می بیند 
سریع جواب تستش را آماده می کند تا بتواند 

زودتر دارو بگیرد.
*****

از آن ماجرا چند وقتی گذشت ...
یک روز صبح با هیجان و خوشحالی پیشمان 

آمد و گفت: »باالخره دارو گرفتم«.
خوشحال شدم اما ... 

گرفتن  برای  بودم  منتظرش  که  روزی  صبح 
داروی تقویتی، نیامد و از آنجایی که هر روز زود 

می آمد کمی نگران شدم. 
در همین حال و احوال از بیمارستان تماس 
گرفتند که یک بیمار اچ آی وی مثبت سکته 

کرده و ...
متأسفانه تالشهای او برای ادامه زندگی ثمر 
نداشت. به یاد حرفش افتادم که می گفت »کاش 

زودتر آمده بودم«
اشک هایم سرازیر شد. ما بیمارانی را که مراجعه 
می کنند از خود می دانیم و انگار جزو خانواده 
خودمان هستند ... با دردهایشان و مشکالتشان 
ما هم درد می کشیم و همدردی می کنیم. باورم 
باشد که هیچ چیز  اینقدر دیر شده  نمی شد 

نتواند جلو مرگش را بگیرد... 
*****

رفتاری  بیماری های  مشاوره  مرکز  نشانی 
شهرستان نی ریز:

دوم،  ولیعصر، طبقه  درمانی  بهداشتی  پایگاه 
 VCT انتهای راهرو ، اتاق

و  بالینی  روانشناسی  ارشد  کارشناس   -*
مرکز  رفتاری  بیماری های  مشاور  کارشناس 

بهداشت شهرستان نی ریز

درسهای اخالقی

- وقتی انسان به حیات انبیاء و اولیاء الهی 
می نگرد متوجه می شود غیر از حیات 
ظاهری مادی، حیات دیگری نیز دارند 
که به واسطه آن جزء پیشتازان قافله 

بشری شده اند.
این  به  دادن  توجه  برای  معرفت  اهل 
آن،  به  رسیدن  راه  فهماندن  و  حیات 
و  زده  ابریشم  کرم  حیات  به  تمثیل 
پروانه در درون کرم  : حیات  گفته اند 
ابریشم نهفته است اما کرم باید مراحلی 
را طی کند تا حیات پروانه در او به فعلیت 

رسد.
چهار  شدن  پروانه  برای  ابریشم  کرم 
مرحله از تکامل را طی می کند. ابتداء 
درون تخم است و بعد به کرم تبدیل 
می شود و سپس به دور خود پیله می تند 
و تبدیل به شفیره می شود تا در نهایت از 
حیات کرمی مرده و به صورت پروانه ای 

زیبا متولد می شود.
به  انسان  که حقیقت حیات  آن  برای 
ظهور آید او نیز باید از حیات قبلی بمیرد.

حافظ در این باره می گوید :
من همان دم که وضو ساختم از چشمه 
عشق / چارتکبیر زدم یک سره بر هر چه 

که هست
و رسول اکرم صلی الله علیه و آله نیز بر 
َأْن  َقْبَل  »ُموُتوا   : فرمود  اساس  همین 

َتُموُتوا« قبل از این که بمیرید، بمیرید.
- باید تمرین کنیم که خدا را ناظر و 
شاهد اعمال خود ببینیم. در اتاق که تنها 
نشسته ای، در خیابان، کوچه، هر جا که 
هستیم باید تمرین کنیم. دائمًا باید به 
خود تلقین کنی که در حضور خدا هستی 
و خدا تو را می بیند تا در این عالم با حیا 
زندگی کنی. آدمی وقتی کسی را ناظر 
اعمالش می بیند، حیا می کند. ممکن 
است شما در خیابان در مأل عام حتی آب 

هم نخورید چون حیا می کنید.
اگر انسان توجه به حضور خداوند داشته 
باشد، حیا برای او حاصل می شود. انسان 
وقتی توجه نداشته باشد که خدا ناظر 
بی خدا  یعنی  می شود؛  بی حیا  اوست، 
زندگی کردن. ما در حضور کودک، ادب 
را رعایت می کنیم اما برای حضور خداوند 
به اندازه یک کودک اهمیت نمی دهیم! 

اگر به اندازه یک کودک برای حضور خدا 
در زندگی اهمیت قائل شویم، اخالق و 
رفتار ما متحول می شود و واقعًا ساخته 

می شویم.
دل  برای  کفشی  همانند  خیاالت   -
هستند که با آنها طی طریق می کند. 
همانگونه که کفش تنگ به پا فشار آورده 
و انسان را آزرده خاطر و از حرکت باز 
می دارد، بسیاری از خیاالت نیز همانند 
کفشی تنگ به پای دل فشار آورده و 

مانع پرواز او می شوند.
تا پای دل از بند خیاالت واهی و پوچ 
و  نیافته  صدر  شرح  انسان  نرهیده، 
قابلیت پذیرش فیوضات ربوبی را پیدا 

نخواهد کرد، از این رو گفته اند:
تا برون نایی نه بگشاید دلت/ پس چه 

سود آمد فراخی منزلت
به  مدین  از  علیه السالم  موسی  وقتی 
سمت مصر در حال حرکت بود، در دل 
شب، طوفان و باران شدیدی شروع به 
باریدن گرفت. موسی علیه السالم از دور 
آتشی را در دل کوه دید و تصمیم گرفت 
به آن سو رفته و مقداری از آن را برای گرم 
کردن اهل و عیالش بیاورد. وقتی به نور 
نزدیک شد ناگهان صدای عجیبی شنید 

که می گفت:
»إِنِّی َأنَا َربَُّک َفاْخَلْع َنْعَلْیَک إِنََّک بِاْلٰواِد 
توام!  پروردگار  من  ُطوًى«  ِس  اَْلُمَقدَّ
کفشهایت را بیرون آر، که تو در سرزمین 

مقّدس »طوی« هستی! )طه:12(
منظور خدای متعال کفش ظاهری پای 
موسی نبود، بلکه مراد حق تعالی خوف 
و خیال زن در حال زایمان و هراس از 
فرعون بود، که همانند کفش تنگی به او 

فشار می آوردند!
این  گفت  علیه السالم  موسی  به  خدا 
خیاالت را از دل بیرون کن چرا که با این 
کفش تنگ نمی توانی در وادی توحید 

گام برداری!
به همین نحو هر که می خواهد به وادی 
مقدس داخل شده و نور توحید بر او جلوه 
کند، باید هم چون موسی علیه السالم 
کفش تمام خیاالت غیر الهی را از پای 
دل در آورد و اال توان و اجازه ورود به آن 

وادی را نخواهد داشت.

پای درس حاج شیخ علی فروغی

کفش تنگ
برتن دل

یادگاران

اسامی از راست: محمدعلی پیشاهنگ، حاج محمد کریم نعمتی، سیاوش نامدار، شقاقیان

با سپاس از جناب آقای محمدعلی پیشاهنگ که عکس را در اختیار ما گذاشتند.

با چاپ عکسهای قدیمی در یادگاران، خاطرات خود را ماندگار کنید.
شماره تماس برای هماهنگی بیشتر: 09178001808

معلمان بخش آباده طشک
سال 1340 خورشیدی )60 سال پیش(

خطِر خوردگی رادیاتور 
را جدی بگیرید

بخش مکانیک خودرو هنرستان فنی و حرفه ای شهید دکتر باهنر نی ریز         بخش سوم و پایانی

دانستنیهای خودرو

وضعیت مایع خنک کننده

مورد بعدی که باید بررسی کنید وضعیت 

فعلی مایع خنک کننده است. خوردگی، 

در  رادیاتور  پایین  عملکرد  اصلی  علت 

امر  این  و  است  پیشرانه  خنک کنندگی 

معمواًل به دلیل عدم نگهداری صحیح و 

تعمیر سیستم خنک کننده رخ می دهد.

قدرت مواد ضد خوردگی موجود در ضدیخ 

می رود،  تحلیل  زمان  طی  و  تدریج  به 

بنابراین مایع خنک کننده را به صورت 

دور ه ای یعنی هر دو سال یک بار یا پس 

از کارکرد ۴۰ تا ۵۰ هزار کیلومتر عوض 

کنید تا نیازی به تعمیرات و هزینه  کرد در 

این سیستم نداشته باشید. ضدیخ هایی که 

عمر پنج ساله با کارکرد 2۴۰ هزار کیلومتر 

دارند، خطر خوب کار نکردن رادیاتور را 

کاهش داده و با استفاده از این مواد، سیستم 

خنک کننده به تعمیر کمتری نیاز خواهد 

داشت. البته هنوز در بعضی از خودرو های 

قدیمی، ضدیخ با افزودنی های معمولی در 

سیستم خنک کننده وجود دارد. بنابراین 

هر وقت از بررسی و عوض کردن مایع خنک 

کننده معمولی چشم پوشی شود، با گذر 

زمان خطر خوردگی شدت می گیرد.

افزودن یا تعویض ضدیخ

کردن  اضافه  هنگام  در  توصیه  بهترین 

از  پیروی  کننده،  خنک  مایع  تغییر  یا 
دستورات خودروساز است و این که از 
وجود  سیستم  در  که  ضدیخی  همان 
اطالعات  این  کنید.  استفاده  داشته 
خودرو  راهنمای  دفترچه  در  معمواًل 
قید شده یا ممکن است در کنار درپوش 
رادیاتور یا قمقمه انبساط آب لحاظ شود. 
اگر چنین اطالعاتی را در دست ندارید، 
بهتر است از ضد یخ های عمومی که با 
همه نوع کاربری سازگار است استفاده 

کنید.
برای خودرو های قدیمی

اگر خودروتان بیش از 1۵ سال سن دارد 
و دارای موتوری از جنس دو فلز - یعنی 
تنه سیلندر آهنی و سرسیلندر و رادیاتور 
آلومینیومی - است، از ضد یخ با پایه اسید 
 G-۰۵ آلی هیبرید یا مایع خنک کننده
استفاده کنید، زیرا سیلیکات موجود در 
آن، بهترین حفاظت از آلومینیوم در برابر 
خوردگی را تأمین می کند؛ به عبارت دیگر 
اگر خودروی قدیمی با موتور دوفلزه یا 
آهنی و رادیاتور برنجی یا مسی دارید، از 
ضدیخ سنتی به رنگ سبز استفاده کنید. 
از  سنتی  ضدیخ های  در  افزودنی  مواد 
قابلیت حفاظت بهتر برای رادیاتور های 

برنجی و مسی برخوردار هستند.

بچه ها سالم
به کوشش سمیه نظری 

در دو تصویر زیر ده اختالف پیدا کنید

مهربگر مخصوص
راضیه یزدی نژاد / مدرس آشپزی

گوشت چرخ کرده )گوسفند و گوساله(: 3۰۰ گرم                     پیاز : 1 عدد

آرد ذرت: 1 قاشق سوپ خوری تخم مرغ کوچک: 1 عدد  

روغن زیتون: 1 قاشق سوپ خوری سس خردل: 1 قاشق مربا خوری 

نمک و فلفل: به میزان الزم ریحان: کمی 

گوشت چرخ کرده، تخم مرغ، آرد ذرت، نمک، فلفل، 

سس خردل، روغن زیتون، ریحان ساطوری و پیاز رنده 

شده آب گرفته شده را باهم مخلوط کرده و خوب ورز 

دهید.  گوشت را به صورت همبر درآورده یک ساعت درون یخچال 

قرار دهید تا کامل خود را بگیرد.  تابه گریل را چرب و هر طرف همبر را 

۴ دقیقه سرخ می کنیم. 

نکته   : یک تخم مرغ برای ۵۰۰ گرم گوشت است. برای اینکه گوشت شل نشود 

می توان نصف تخم مرغ را اضافه کرد.

آشپزباشی

آش خوشمّزه
سوسن طاقدیس

بزبزک زنگوله پا، یک سبد بافت. 
آن را از سقف خانه آویزان کرد و به 
بزغاله هایش گفت: » اگر روزی من 
در خانه نبودم و گرگ آمد، بروید 

توی این سبد و طناب را بکشید. «
آن روز خیلی زود رسید. بزبزک 
زنگوله پا بّچه هایش را صدا کرد 
و گفت: » مواظب خودتان باشید. 
هم  را  ظر فها  کنید،  تمیز  را  خانه 
می گردم  بر  زود  من  بشویید. 
خوشمّزه  آش  یک  برایتان  و 

می پزم.« و رفت.
دِر خانه باز مانده بود.

از قضا گرگ وارد خانه شد و گفت: 
»بّچه ها سالم! من خاله تان هستم.«

بزغاله ها پریدند توی سبد، طناب 
جان  »خاله  گفتند:  و  کشیدند  را 
سالم. مادرمان گفته بود که شما می 
آیید تا خانه را تمیز کنید و برایمان 
هم  ما  به  بپزید.  خوشمّزه  آش 
گفته این باال بمانیم تا مزاحم شما 
نباشیم.  وقتی همه کارها را انجام 

دادید ما هم می آییم پایین.« 
گرگ ناچار شد که خانه را جارو 
را  ظرفها  کند،  گردگیری  بزند، 
بشویَد و بسابَد، لباسهای کثیف  را 
داخل لباس شویی بریزد، لباسهای 
شسته را اتو بزند، سبزی پاک کند،  

اجاق را روشن کند و آش بپزد. 
گرگ از خستگی روی تخت اُفتاد و 
منتظر شد که آش بپزد تا بزغاله ها 
پایین بیایند. اّما خیلی زود خوابش 

برد. 
رسید.  راه  از  زنگوله پا  بزبزک 
گرگ را که دید جارو را برداشت 
و با آن، گرگ را زد و از خانه بیرون 

کرد.
آورد.  پایین  سبد  از  را  بزغاله ها 
بعد هم دور هم نشستند و آشی 
را که گرگه پخته بود خوردند و 

خندیدند.
اّما بزبزک زنگوله پا، دلش برای 
گرگه سوخت. یک ظرف آش هم 

برای او کشید و پشت در گذاشت.
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نیز  او  همسر  حتی  شاه  دید  از 
نمی توانست از این قاعده مستثنی 
باشد و َعَلم به عنوان ناظری زیرک 
دو  این  میان  مشاجره ای  داستان 
را سر شام نقل می کند: »..معلوم 
دلخوری  شاهنشاه  می شود 
شدیدی دارند. نمی دانم ریشه آن 
چیست. شاید روی این اصل باشد 
قول سعدی  به  هر صورت  به  که 
از  نگنجند.  اقلیمی  در  پادشاه  دو 
شهبانو  علیاحضرت  که  موقعی 
کرده اند  پیدا  نایب السلطنه  سمت 
می شود،  احساس  بریدگی  این   ...
در صورتی که خود این کار به امر 
شاهنشاه شده است.«  )یادداشت ۷ 

دی 13۴۹(.
در این سالها شهبانو فرح گاهی به 
می کرد  استانها  به  تنهایی سفری 
و رفتار ساده و پاکدالنه او سخت بر 
دلها می نشست و َعلم آورده است 
که: »غفلتًا شاهنشاه به من فرمودند 
به  آمریکا  از  مراجعت  از  پس  که 
من  برای  می رویم.  آذربایجان 
باعث تعجب شد. بعد که استقبال 
را  علیاحضرت  از  کرمانشاه  مردم 
در جراید دیدم احساس کردم که 
عکس العمل آن است.« )یادداشت 

2۸ فروردین 13۵۴(.
از  آکنده  جّو  چنین  در  حال 
خودستایی و چاپلوسی، شاه انتظار 
گروهی  رسانه های  که  داشت 
کشور، مردم را »ارشاد« کنند. در 
جاافتاده  روش  رادیویی،  خبرهای 
و مورد پسند این بود که رویدادها 

کساِن  تشریفاتی  تقدم  برحسب 
ذکر شده در خبر - ونه بر پایه اهمیت 
نتیجه  آورده شود. در   - ذاتی آن 
فارغ از این که در ایران و جهان چه 
می گذشت، نخست خبرهای مربوط 
به شاه و سپس به ترتیب تقدم بقیه 
افراد خاندان سلطنتی و به دنبال 
آن دیگر رویدادها نقل می شد. اگر 
به مثال، شاه سخنی هرچند پیش 
پا افتاده گفته یا شب پیش سر میز 
شام به افتخار رئیس کشوری نطقی 
بود، سراسر  ایراد کرده  تشریفاتی 
برنامه خبری که  آن نقل می شد. 
در ساعتهای اصلی می بایست نیم 
از یک ساعت  بیش  باشد،  ساعت 
به درازا می کشید و خبرهای مهم 
شنونده  که  می شد  نقل  هنگامی 
را  رادیو  احتمااًل  و  شده  فرسوده 
بسته بود. از این گذشته، محتوای 
خبری رادیو نیز بسیار خسته کننده 
و پر از ستایش کارهای بزرگ شاه و 
پیشرفت کشور بود. گویی در هیچ 
کاری کوتاهی نمی  شد و به وارونه 
ایران  در  دیگر،  کشورهای  همه 
هیچ کس شکایتی نمی داشت و از 
سیاست دولت ناخرسند نمی بود. در 
این میان چه بسا سراسر مقاله هایی 
و  اطالعات  وزارت  هزینه  به  که 
گردشگری - در روزنامه های خارج 
کشوردرج شده بود - خوانده می شد 
و این را نیز شاهدی درباره پیشرفت 
بی چون و چرای کشور می شمردند. 
به  بودند  آنان که مایل  نتیجه  در 
بیرون  و  درون  در  بدانند  راستی 

بهتر  است،  گذشته  چه  کشور 
رادیوهای  برنامه های  می دیدند 

بیگانه را دنبال کنند.
به  نیز  داخلی  روزنامه های  وضع 
کوچکترین  و  بود  منوال  همین 
خوش  شاه  مذاق  به  که  نکته ای 
مسئول  توبیخ  موجب  نمی آمد 
بود  این  بر  فرض  روزنامه می شد. 
که اینان باید خود بدانند برای شاه 
چه رویدادهایی دلپذیر است و باید 
درباره آن خبری درج کنند و از چه 
خبر یا کسانی خوشش نمی آید و 
نباید درباره آنان چیزی بنویسند، 
یا اگر هم می نویسند نباید ستایش 
کنند و به نیکی نام برند. مثاًل تختی 
قهرمان کشتی که در میان مردم 
زمانی  و  فراوانی داشت  محبوبیت 
سخت مورد توجه شاه بود، به علت 
گرایش به جبهه ملی مغضوب شد 
نامعلومی  علت  به  که  هنگامی  و 
تقریبًا  روزنامه ها  کرد،  خودکشی 
انگاشتند.  نادیده  را  رویداد  این 
این  ناروایی  رفتار  چنین  واکنش 
و  تختی  سوگ  مراسم  که  بود 
شرکت انبوهی از مردم که چه بسا 
نداشتند،  خاصی  سیاسی  گرایش 
تبدیل - یا تعبیر - به تظاهرات علیه 
رژیم شد. روی هم رفته و به رغم 
بودجه عظیمی که صرف تبلیغات 
خبرهای  به  نسبت  مردم  می شد، 
رسانه های گروهی داخلی بی اعتنا 
بودند و علت این امر گذشته از عدم 
فرایند  در  آنان  مشارکت  امکان 
شیوه  سیاسی،  تصمیم گیری 

ناشیانه تبلیغاتی بود.
در نتیجه در بیشتر موردهایی که 
به رهبری شاه موفقیتهایی نصیب 
کشور شد، هیجان چندانی در افکار 
عمومی پدیدار نگشت و گاهی شاه 
نیز از این امر آگاه بود. برای مثال 
خود او اذعان داشت که اگر مردم از 
موفقیتهای نفتی خوشحال نیستند، 
».... حق دارند. نه از جریان خبر دارند 
و نه به بازی گرفته شده اند.....« و َعلم 
می افزاید: »من نمی دانم این نکته ی 
این قدر اساسی و بزرگ را چه طور تا 
این اندازه شاهنشاِه با فراست و بزرگ 
می گذارند؟  فراموشی  بوته  در  ما 

)یادداشت 2 خرداد 13۵2(.
یک بار نیز شاه ایراد می گیرد که 
باال  قیمتها  می گویند  مردم  چرا 
رفته است و تعجب می کند که چرا 
َعَلم  پیشرفت کشور را نمی بینند. 
یادآور می شود که وقتی موفقیتی 
دستگاه  می آید،  دست  به  نیز 
تبلیغاتی آنچنان گزاف می گوید و 
از شاه چاپلوسی می کند که مردم 
قضیه  در  »مثاًل  می شوند.  بیزار 
نفت یا جزایر که واقعًا فتح بزرگی 
فرمودید، آنقدر مبالغه شد که حتی 
واقف  کار  عظمت  به  که  هم  من 
 »... بودم، سرخوردم و بیزار شدم 

)یادداشت 3۰ فروردین 13۵1(.
       ادامه دارد

برگرفته جستارگونه ای از:
 )13۹3( علی نقی  عالیخانی، 
یادداشتهای َعَلم، جلد اول، تهران: 

کتاب سرا، صص 1۰۹ تا 112

سالهای واپسین حکومت شاهنشاهی

اولین خبر رسانه ها همیشه باید از شاه باشد
بخش بیست و دوم

ریچل هالیس
زاده ی 1۹۸3 میالدی  مؤلف، سخنران و بالگر اهل ایاالت 
متحده آمریکا است . کسی که آثارش بیشتر شبیه به 
فراخوانی جهانی برای آزادی و آزادگی زنان و دختران دنیا 
است. او با انتشار کتاب های »خودت باش دختر«، »شرمنده 
نباش دختر« و »خودت را به فنا نده« توانست شهرت و 
محبوبیت زیادی پیدا کند. هالیس بنیان گذار و مدیرعامل 
شرکتی خصوصی است که در حوزه ی مسائل حقوقی برای 
زنان فعالیت می کند. او در حال حاضر 3۸ ساله است و با 

همسر و چهار فرزندش در لس آنجلس زندگی می کند.
هالیس از ابتدای جوانی به دنبال کار گشت و به استقالل 
خاطر  همین  به  وی  رسید،  کامل  مالی  و  شخصیتی 
در  دیگر،  جوان  دختران  که  کند  تحمل  نمی توانست 
وابستگی مطلق به مردان باقی بمانند و برای تغییر شرایط 
خود هیچ تالشی نکنند. همین مسئله انگیزه ای قوی برای او 
شد تا با نوشتن آثاری در زمینه ی خودیاری و خودشناسی، 

زنان جهان را مخاطب قرار داده و برایشان از پتانسیل هایی 
بگوید که درون خود دارند.

از دیگر کتاب های مشهور ریچل هالیس می توان به دو اثر با 
عناوین »شرمنده نباش دختر« و »اصاًل انتظارشو نداشتم« 

اشاره کرد.
مطالب  تکرار  از  و  می نویسد  صمیمی  و  ساده  هالیس 
کلیشه ای که در دیگر کتاب های انگیزشی به وفور یافت 
می شود، به طور جدی پرهیز می کند. آثار او قبل از هر چیز، 
برگرفته از زندگی شخصی و تجربیاتی ست که خودش به 

عنوان یک زن جوان در جامعه داشته است.
کتابهای هالیس به فارسی نیز ترجمه شده است.

جمالت زیر از این نویسنده است:
- اگر واقعًا می خواهید به عهدی که با خود بسته اید وفادار 
باشید، باید همان لحظه که به خود قول می دهید، کار را 

شروع کنید.
- مقایسه کردن لذت ها را تباه می کند.

- زندگی نباید به معنای زنده بودن باشد، بلکه باید به معنای 
زندگی کردن باشد.

- تو مسئول آدمی هستی که خواهی شد.
- اجازه ندهید ترس از اشتباه کردن روی تصمیمات شما 

تأثیر بگذارد.

خودت باش 
دختر

 غلط های متداول 
در زبان فاریس

از دیدگاه استاد حسن عمید

مشکل:
»ُمشِکل«، به معنی 
کار سخت و دشوار 
است. برخی مشگل 

تلفظ می کنند که غلط است.
مشمع:

آلوده،  شمع  معنی  به  »ُمَشّمع« 
اغلب  است.  موم آلوده  پارچه   و 
غلط  که  می کنند  تلفظ  »ُمَشّما« 

است.

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

عالوه غلطهای مشهور و متداول، تهران: 

انتشارات کتابخانه گوتنبرگ، ص 12۷.

پاییز که بیاید
سامان ساردویی

پاییز که بیاید
عشق هاِی کهنه از قلبم می ریزند

 خودم را می برم روی نیمکت ها 
بدوِن احساس زیِر باران
 مثل درختان بدوِن برگ

 مانند ماشین های 
پارک شده به دور بوستان ها

مهم این است که بتوانی از 
زمستاِن فراموشی بگذری
 آن هنگام 
دوست داشتن هاِی تازه ای
 در نگاهت شکوفه می زند

من باور دارم 
روزی چشم های مرا 
دوست خواهی داشت
و این لحظه
آخرین شعر من است!

تو پدر خوبی می شی...
اینو همیشه زری بهم می گفت، 
توی  همسایه مون.  دختر 
همه  خاله بازی ها من  شوهر 
هم  سارا  و  رضا  بودم،  زری 

بچه هامون. همیشه کلی خوراکی از 
خونه کش می رفتم و میاوردم واسه 
خاله بازی، ناسالمتی مرد خونه بودم، 
زشت بود دست خالی بیام.  یادمه یه 
بار پفک و یخمک و آجیل تو خونه 
رو  ناهارمون  قابلمه   منم  نداشتیم 
بردم واسه زن و بچه م. وقتی رفتم تو 
حیاط، زری داشت به بچه ها می گفت 
سر و صدا نکنید االن باباتون میاد... 
وقتی زری می گفت باباتون، جوگیر 
می شدم. واسه همین برگشتم و از تو 
آبگوشت  برداشتم،  رو  دوغ  یخچال 
بدون دوغ مزه نداشت. ناهار رو خورده 
دید  رسید.  سر  مامانم  که  بودیم 
آبگوشت نیست که نیست. یه دمپایی 
خوردم، دو تا لگد، گوشمم یه نیمچه 
پیچی خورد. بابام که اومد خونه وقتی 
شاهکارمو شنید خندید و بهم گفت 

خرذوق  منم  میشی.  خوبی  پدر  تو 
شدم...

بچه ها  که  نبود  االن  مثل  وقتا  اون 
وقتا  اون  بدونن.  بیشتر  آدم بزرگا  از 
لک لکا بچه ها رو از آسمون میاوردن... 
کسی  که  میاوردن  یواشکی  ولی 
نبینه که بگه اینو بهم بده اینو نده، 
همیشه  من  ولی  نبود.  کردنی  سوا 
خوشحال بودم که لک لک بچه رسون 

منو اینجا گذاشته.
یه روز فهمیدم بابام خونه خریده و 
داریم از اینجا میریم. وقتی به زری 
گفتم، کلی گریه کرد. درد گریه اش 
که  بود  کتکایی  همه ی  از  بیشتر 
زیر  زدم  جوگیر  منم  بودم.  خورده 
گریه. »مرد که گریه نمی کنه« دروغ 
آدم بزرگاست. تو خاله بازی ما مرد هم 
گریه می کرد. روز آخر هر چی پول 
جمع کرده بودم برداشتم و رفتم واسه 

زری و رضا و سارا یادگاری گرفتم. 
گرفتم،  عروسک  یه  زری  واسه 
گفت اسمش رو چی بذارم؟ گفتم 
دریا.واسه آخرین بار بهم گفت تو 

پدر خوبی میشی.
رو  زری  هیچوقت  دیگه  و  گذشت 
یه  تولد  جشن  تو  امشب  تا  ندیدم 
رفیقی... خودش بود، همون چهره، 
فقط قد کشیده بود. رفیقم رو کشیدم 
زری  این کیه؟ گفت:  و گفتم  کنار 
خانوم رو میگی؟ وقتی مهمون داریم 
میاد و کارامون رو انجام میده... آخه 
شوهرش از داربست افتاده و نمی تونه 
کار کنه. گفتم بچه هم داره؟ گفت تو 
که فضول نبودی، آره یه دختر داره، 

دریا...
زدم از خونه بیرون با دو جمله که مدام 

تو ذهنم تکرار می شد...
دریا خانوم لک لک بچه رسون دست 

خوب کسی سپردت. 
زری زری زری... نمی دونم من پدر 
خوبی میشم یا نه ولی می دونم تو مادر 

خوبی شدی...

پدر خوبی میشی
 به انتخاب دکتر جواد فرزانفر

ویژه  طنز نی ریزان فارس

سال ششم / شماره:  2۸3
قیمت: 2 قرون

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

ماجراهای تبعه موجاز
دزد 

ِسکلت سوار
َبفرمایید؛ کیف خدمت شوما!

این را که بی دزد گفَته کردم، تعجب 
َبکرد. َیک َنگاهی بی من انداخت و از 

ِسکلت َپیاده َبشد.
مانَده بودم َمی خواهد مرا َچکار کوند. 
ترسان و لرزان گفَته کردم: »خب کیف 
را َمی خواهی َبگیر دیگر؛ بی من َچکار 

داری؟«
را  کاسکیتش  کاله  کردم  َنظاره  اما 
و  َکس  هَمه  »دزد  َبگفت:  و  برداشت 
کاَرت است. َیک کارگر برای کنَده کاری 
چاه َمی خواهم. َیک نفر تو را َنشانم َبداد و 

َبگفت کنَده کاری َمی کونی.«
شرمنده شدم و گفَته کردم: »َببخشید، 
با سرعت  َبکردم دزد هستی که  فکر 
َجلوی بانک تورموز زدی. آخر پولیس 
موراقب  کرده:  گفَته  روزناَمه  در 
کاسکیت  کاله  با  ِسکلت سوارهای 

باشید.«
َحکایت از این قرار است که در خبرها 
بگفته: »َتوصیه  پولیس  خوانَده کردم 
دچار  اگر  که  است  این  مردم  بی  ما 
عنوان  هیچ  بی  َبشدند،  کیف قاپی 
دارد  امکان  چون  نکونند؛  موقاومت 

َمورد حمله شدید سارق قرار َبگیرند.«
از روزی هم که َشنیده کردم ُولسوالی 
َنی ریز پیشرفت َبکرده و کیف قاپی در 
آن اتفاق افتاده، ترسم چند برابر شده 

است.
اما بی نظرم من زیادی ترسیده ام و اینجا 
امنیت  باشد،  هیچ چیزی که نداشَته 

دارد.
چند روزی بعد پس اندازی جمع َبکردم 
َیک  مرتبه  َیک  شدم.  بانک  راهی  و 
موِترسکلت َجلوی پایم تورموز َبکشید 

و َپیاده شد.
»میتری  َبگفتم:  و  َبشدم  خوشحال 
َچهارصد َهزار تومان؛ آن هم اگر خاکش 

سفت نباشد.«
نگو؛  »شعر  َبگفت:  کردم  َنظاره  َیکهو 

کیفت را رد کون َبیاید.«
از َهیکل و َصدایش معلوم بود 1۵ - 16 

سال بیشتر ندارد.
بَچه  »برو  َبگفتم:  و  َبکردم  خنَده ای 
قیرطی. مسخره خودت کون. تو را َچه 

بی این شکر خوردنها؟«
هنوز حرفم تمام نشده بود که َیک تیزی 
َبکشید و َیک لگد بی َیک جایم َبزد که از 
درد بی روی زمین افتادم و دو تا دستم 

را ُپف َبکردم.
او کیف را برداشت و َمثال باد در َبرفت. 
روَی زمین که افتاده بودم، یادم آمد که 
پولیس در آن خبر گفَته کرده بود: »سن 
بعضی سارقان بی زیر َهجده سال َرسیده 

است.«
نجیب

یک بام و ۵۰۰ هوا!
برای خرید نان از خانه بیرون رفته بودم که شوکت خانم 
همسایه قدیمی خانه پدری ام را دیدم. لنگان لنگان و 

زنبیل به دست در پیاده رو در حال عبور بود!
مثل همیشه با خودش حرف می زد و دستش را در هوا ِپر 

می داد!!!
سالمش کردم! چشمهایش را در چشمهایم ریز کرد 
و صورتش را آورد نزدیک صورتم و چهره اش را در هم 
کشید به گونه ای که انگار من را نمی شناسد و گفت: 

علیک سالم!
گفتم شوکت خانم! غریب آشنا هستم؛ پسر همسایه 

کوچه حوض و نارنجی!
بزرگ  عزییییُزم... چه  و گفت:  کرد  باز  را  اخم هایش 

شدی!!!
بعد از کلی احوالپرسی و چاق سالمتی احوال دختر و 

پسرش را پرسیدم!
آهی کشید و گفت: هر دوتاشون ازدواج کردن! دخترم 
خدا رو شکر خوشبخت شد! خونه داره اما دست به سیاه 
و سفید نمی زنه! تا ساعت یازده صبح می خوابه وقتی 
هم بیدار می شه پیچ تلویزیون رو باز می کنه تا ظهر که 
شوهرش از سر کار برمی گرده رو مبل دراز می کشه فیلم 
می بینه! ناهار رو شوهرش از بیرون تهیه می کنه! ظرفی 
بِِری شستن نیست اگه هم باشه شوهرش زحمتش رو 

می کشه!
مادر شوهر و خواهر شوهرش رو سال به سال به خونش 

راه نمی ده که تو زندگیش دخالت کنن!
خدا رو شکر دخترم زندگی راحتی داره و خوشبخت 

شده!
اما امان از پسرم. طفلی بعد از ازدواج بدبخت شد! زنش 
اهل زندگی و خونه داری نیست! تا لنگ ظهر می خوابه! 
غذا درست نمی کنه و پسر بیچاره من با این خرج گرون 
باید دائم از بیرون غذا بگیره! ظرف شستن و جارو کشیدن 
هم که اصاَل تو مرام عروسم نیست! سال به سال رنگ خونه 
پسرم رو نمی بینم! عروسم می گه حوصله دخالت مادر 

شوهر و خواهر شوهر رو ندارم!
خالصه که پسرم با این زن گرفتنش بدبخت شد! ولی خدا 

رو شکر دخترم خوب شوهری گیرش اومد!

قربانتان غریب آشنا

زبونُم الل، زبونُم الل

ماجراهای من و بی بی
تو دیه نیخوا بری من 
کاِسی داغ تر آش شی

تلفن را که قطع کردم بی بی گفت:
- کی بود گالب؟

خواهرشوهرتون!  بی بی،  بود  عمه   -
عمه ملوک... 

چشم و ابرویش رفت توی هم...
چکار  ملوک  ملوک؟  ایششش،   -

داشت ایوخته؟
- هیچی بی بی، گفت فردا که میشه 
پنج شنبه، جمعه داریم میایم نی ریز، 
خونه این بیایم یه سر به شمام بزنیم؟ 

گفتم آره...
- چی چی؟ گفتی ها؟ گفتی هسیم؟

- آره بی بی جون دیگه، مگه نیستیم؟
- تو غلط کردی هیطو بری خوُدت 
صابخونه  تو  تاال  کی  اَ  زدی؟  حرف 

شدی که میگی هسیم یا نیسیم؟
- ای بابا، مگه چی گفتم بی بی؟ 

- دیه ماخاسی چی چی بیگی؟ حاال اینا 
ُبَلن شدن اَ َشر غریب اومدن، نیخوان 
َیی شامی یا ناهاری ِویَسن اینجا؟ کی 
ماخا ِویسه بری اینا چی ُدُرس کنه؟ 
اصن کو چی که ِبِخیم ُدُرس کنیم؟ 
کو گوشت؟ کو برنج؟ گوشِتی جون 
تو ِر بپزم بَذَرم جلوشون؟ آخه تو عقل 
تو  َاصن  بیِین؟  میگی  هیطو  نَدری 
هیچی، خودشون عقل ندَرن که تو ای 
گیرونی آدم نبویه بری چی خوردن 

بره ِجی؟
میکنی  اینطوری  بی بی جون چرا   -
شما؟ اواًل که این بنده خداها دو نفر 
بیشتر نیستن، بعدشم بخوان بیانم که 
مث همیشه یه وعده بیشتر نمی مونن، 
در ضمن خودتون نبودین یه ماه پیش 
رفتین خونشون ده دوازده روز اونجا 
بودین، بنده خداها خم به ابرو نیوُوردن 
و براتون سنگ تموم گذاشتن؟ االن 
چرا اینطوری می کنین بی بی؟ به هر 
حال هر خوردنی یه پس دادنی ام داره 

دیگه...
- ُخبه، ُخبه، تو دیه نیخوا بری من 
کاِسی داغ تر آش شی، من نه حوصِلی 
ِممون درم نه ممون داری، پوشو هی 

حاال زنگ بزن بوگو خونه نیسیم...
- ای بابا، چی میگی بی بی؟ واال زشته...

- زشت تویی با او ریخُتت که هر غلطی 
دُلت ماخا می کنی...

من  ولی  جسارته  بی بی،  ببخشید   -
زنگ نمی زنم، روم نمیشه واال...

- دختر روم نیشه و مرض، میگم پوشو 
زنگ بزن بوگو خونه نیسیم...

- بی بی خب وقتی خونه ایم چرا بگم 
نیستیم؟

- کی گفته خونه ایم ها؟ کی گفته؟ 
اصن من ماخام ُصب برم ِجی...

- کجا بی بی؟
- تا جون تو درشه... پابوشو میگم...

خالصه با اصرار بی بی باالخره به عمه 
ملوک زنگ زدم و با کلی شرمندگی 

عذرشان را خواستم.
*****

از در که آمدم تو گفتم:
- ماشاالاااا، چه خبره تو کوچه...

بی بی نگاهم کرد...
- چه خوره میه ننه؟

- آخر هفته ای بچه های مش موسی از 
روستا اومدن پیشش، نوه هاش همه 
چقد  نمیدونین  کوچه،  تو  ریختن 

شلوغ پلوغه...
بی بی بلند شد صاف نشست...

- چیطو شده؟ کیا اومدن؟
- گفتم که بی بی جون، بچه های مش 

موسی با نوه هاش...
موسی  مش  خوِنی  همشون  ینی   -

هسن االن؟
- بله بی بی جون، گفتم که...

بی بی چند لحظه ای ساکت شد و بعد 
نطقش باز شد...
- میگم گالب...

- بله بی بی جون؟
- چیطوره امشو شام َدَوتوشون کنیم 

بیان اینجا؟
- چیکار کنیم بی بی؟

بیان  شام  بری  کنیم  َدَوتوشون   -
اینجا...

- بی بی جون میدونین اونا چن نفرن؟ 
اصاًل مگه شما نگفتین هیچی تو خونه 
نداریم؟ مگه نگفتین پنج شنبه دارین 

میرین بیرون؟
همَسیه گری  تو  اینجو  ننه  حاال   -
ای  نیکنه،  فرار  خو  بیرون  واجبتره، 

هفته نشد هفتی دیه!!
گالبتون

َخرفهم مرحمت شما هستیم
دبیر سامانه ثبت حقوق و دستمزد گفته: دریافتی یک مدیر 

بیشتر از 3۴ میلیون تخلف است.

عاغای مسئول، عاغای مدیر، عاغای وزیر!

من، ُقلمراد ُقلمرادیان فرزند مرادُقلی و صاحب یک فروند 

خر به نام »َعرمراد«، همینجا از طرف قاطبه ملت ایران اعالم 

می کنم:

بیشتر از این هم نوش جانتان. اصاًل شما ۵۰ میلیون نه ، 

ماهی 1۰۰ میلیون بگیرید و بخورید. اگر ما حرف زدیم! 

ولی به جای این که پرداخت حقوق بیشتر از 3۴ میلیون 

را ممنوع کنید، بگوییدک پرداخت حقوق زیر 1۰ میلیون 

کشور  مسئولین  و  است  تخلف 

مورد پیگرد قانونی قرار می گیرندو 

دادگاهی می شوند. اینجور هم خدا 

را خوش می آید هم بنده خدا را.

شما  مرحمت  َخرفهم  پیشاپیش 

هستیم.
امضاء: ُقلمراد

حکایتهای ُقلمراد
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 آگهی موضوع ماده 3 قانون 

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

شماره  رأی  برابر 
مورخه    140060311023000352
1400/08/09 هیأت اول موضوع قانون 
اراضی  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین 
رسمی  سند  فاقد  ساختمان های  و 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
زرین  دشت تصرفات مالکانه بالمعارض 
فرزند  ابراهیمی  صابر  آقای  متقاضی 
غالمحسین  به شماره شناسنامه 467 
صادره ازحاجی آباد در ششدانگ یک 
باب خانه به مساحت 383.5 متر مربع 
مفروز  اصلی   7351 از  فرعی   4 پالک 
اصلی  از پالک 7351   و مجزی شده 
شهرستان  فارس   12 بخش   8 قطعه 
زرین دشت واقع در حاجی آباد خریداری 
آقای  رسمی  مالک  از  مع الواسطه 
محمد رضا بریزی 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، 
تسلیم  تاریخ  از  ماه  یک  مدت  ظرف 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
است  بدیهی  نمایند.  تقدیم  قضایی 
در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 
سند  مقررات  طبق  اعتراض  وصول 

مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشارنوبت اول:1400/09/07 
 تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/09/21

خلیل مرادخواه - رئیس ثبت 
اسناد و امالک زرین دشت

- مورخ 1400/09/01
3

ش 747

37046

برابر رأی شماره 140060311023000335  مورخه 1400/07/22 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 
وحیده پکری فرزند اکبر  به شماره شناسنامه 337 صادره ازحاجی آباد در ششدانگ 
یک باب خانه به مساحت 275 متر مربع پالک 1611 فرعی از 7286 اصلی مفروز و 
مجزی شده از پالک 7286  اصلی قطعه 8 بخش 12 فارس شهرستان زرین دشت واقع 
در حاجی آباد خریداری مع الواسطه از مالک رسمی آقای  غالمرضا مقامی 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:1400/09/07 
 تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/09/21

خلیل مرادخواه - رئیس ثبت اسناد و امالک زرین دشت

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

- مورخ 1400/09/01
ش 2740

37255

برابر رأی شماره 140060311023000312  مورخه 1400/07/06 هیأت اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زرین  دشت تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
علی اکبر نظری  فرزندصفر  به شماره شناسنامه 145 صادره از زرین  دشت در ششدانگ 
یک باب خانه به مساحت 204.5 متر مربع پالک 7 فرعی از 7380  اصلی مفروز و مجزی 
شده از پالک 7380  اصلی قطعه 8 بخش 12 فارس شهرستان زرین دشت واقع در 
حاجی آباد خریداری مع الواسطه از مالک رسمی آقای مراد غفاری 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:1400/09/07 
 تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/09/21

خلیل مرادخواه - رئیس ثبت اسناد و امالک زرین دشت

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

- مورخ 1400/09/01
273

ش 4

37255
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687
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جدول هفته گذشتهجدول سودوکو شماره   361
123456789101112131415

خقامیقناکشما1

وککیلگلمندس2

نبلناتابکاکرت3

بکوکناوالانیب4

ارلککدمهسد5

زبافوسمروکا6

یبترسرجیربد7

تشننادوسانا8

اراخناررمدا9

سمدرتبنیزسب10

تدرسجتمدار11

ناویعادباانتا12

شراملهکتساسره13

اودروهلتهمی14

قناویکتومامم15

آگهی فقدان سند مالکیت بخش 22 فارس نی ریز
چون خانم زهرا داودی   فرزند غالمعلی  با تســلیم دوبرگ استشــهادیه که در دفترخانه 
اسناد رسمی شــماره 351 نی ریز تنظیم گردیده است مدعی هستند  که تعدادیک جلد 
سند مالکیت مربوط به شــش دانگ یک قطعه زمین به مساحت 214.5 مترمربع تحت 
پــالک 3331.2950 واقع در نی ریز بخــش 22 فارس به نام ایشــان در ذیل ثبت دفتر 
الکترونیکی 139620311005002834  ثبت و ســند شماره چاپی 549718 ب 95 
صادر تسلیم گردیده است به علت جابجایی منزل مفقود شــده است و نامبرده تقاضای 
صدور سندالمثنی نموده است. مراتب طبق دســتور ماده 120 اصالحی آیین نامه قانون 
ثبت آگهی می شــود که هر کس نســبت به ملک مورد آگهی معامله ای کرده و یا مدعی 
وجود سند مالکیت نزد خود می باشــد تا ده روز پس از انتشار آگهی به ثبت محل مراجعه 
و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا خالصه معامله تسلیم نماید و اگرظرف 
مدت مقرر اعتراضی نرسیده و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود اداره ثبت سند 

مالکیت المثنی را طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد. 
تاریخ انتشار: 1400/09/21 

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

37154

14
00/09/17

خ 
- مور

ش 122

آگهی فقدان سند مالکیت بخش 22 فارس نی ریز
چون خانم زهرا داودی   فرزند غالمعلی  با تســلیم دوبرگ استشــهادیه که در دفترخانه 
اسناد رسمی شــماره 351 نی ریز تنظیم گردیده است مدعی هستند  که تعدادیک جلد 
سند مالکیت مربوط به شــش دانگ یک قطعه زمین به مساحت 214.5 مترمربع تحت 
پــالک 3331.2855 واقع در نی ریز بخــش 22 فارس به نام ایشــان در ذیل ثبت دفتر 
213313 دفتر 261 صفحه 560   ثبت و ســند شــماره چاپــی 482990 ب 93 صادر 
تسلیم گردیده است به علت جابجایی منزل مفقود شــده است و نامبرده تقاضای صدور 
سندالمثنی نموده است. مراتب طبق دســتور ماده 120 اصالحی آیین نامه قانون ثبت 
آگهی می شود که هر کس نســبت به ملک مورد آگهی معامله ای کرده و یا مدعی وجود 
ســند مالکیت نزد خود می باشــد تا ده روز پس از انتشــار آگهی به ثبت محل مراجعه و 
اعتراض خود را ضمن ارائه اصل ســند مالکیت یا خالصه معامله تسلیم نماید و اگرظرف 
مدت مقرر اعتراضی نرسیده و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود اداره ثبت سند 

مالکیت المثنی را طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد. 
تاریخ انتشار: 1400/09/21 

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

37154

14
00/09/17

خ 
- مور

123
ش 

برابر رأی شماره 140060311023000334  مورخه 1400/07/22 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 فهیمه پکری فرزند اکبر  به شماره شناسنامه 961 صادره ازحاجی 
آباد در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 164 متر مربع پالک 1759 فرعی از 7286 
اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 7286  اصلی قطعه 8 بخش 12 فارس شهرستان 
زرین دشت واقع در حاجی آباد خریداری مع الواسطه از مالک رسمی آقای  غالمرضا 
مقامی 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:1400/09/07 
 تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/09/21

خلیل مرادخواه

رئیس ثبت اسناد و امالک زرین دشت

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

- مورخ 1400/09/01
273

ش 8

37255

یک قطعه زمین مسکونی  سند دار،   دارای آب، برق و  گاز  
کوچه 10متری آسفالت شده،واقع جنب پارک معلم به 

فروش می رسد.
09173173797

فروش زمین

2/35161

منزل قدیمی، تمیز به متراژ 210متر مربع  
به فروش می رسد.

قیمت توافقی
09381491645

زل
 من

ش
رو

ف

2/37123

شماره 08-1400/م ن )نوبت دوم(

انجام خدمات  شرکت سیمان سفید نی ریز در نظر دارد 

تأمین غذای پرسنل کارخانه )تقریبًا 4500 - 3500 پرس 

مجموع ناهار یا شام در هرماه( را به شرح مندرج در اسناد 

به  عمومی  مناقصه  طریق  از  یک سال  مدت  به  مناقصه 

پیمانکار واجد الشرایط واگذار نماید. لذا از افراد حقوقی دارای 

تأیید صالحیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دعوت به 

دریافت  جهت  می توانند  متقاضیان  ضمنًا  می آید  عمل 

اسناد مناقصه به سایت   W.NEYRIZCEMENT.COM یا 

امور بازرگانی شرکت در محل کارخانه مراجعه نمایند .

اداری                                      وقت  پایان  پیشنهادات  تحویل  مهلت  آخرین 

روز شنبه مورخ 1400/09/27 می باشد.
 سایر شرایط در اسناد مناقصه درج گردیده است و در صورت 

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

داخلی های 237 و 296 تماس حاصل فرماید .  

امور بازگانی شرکت سیمان سفید نی ریز 

آگهی مناقصه شرکت  سیمان سفید نی ریز
4/37136د

شماره 08-1400/م ن )نوبت اول(

شرکت سیمان سفید نی ریز در نظر دارد یک نفر کارشناس 

حسابداری مالی، از بین آقایان به صورت قراردادی از طریق 

آزمون کتبی و مصاحبه حضوری جهت همکاری در دفتر 

شیراز استخدام نماید. لذا از متقاضیان واجدالشرایط  دعوت 

به عمل می آید نسبت به ارسال رزومه شغلی، آموزشی و سایر 

مدارک به شرح ذیل به صورت فایل PDF به آدرس ایمیل 

neyriz.company@gmail.com ظرف یک هفته از تاریخ 

آگهی اقدام نمایند .

سایت                                    به  نیاز  مورد  مدارک  و  شرایط  از  اطالع  جهت 

WWW.NEYRIZCEMENT.COM مراجعه نمایند .

امور بازگانی شرکت سیمان سفید نی ریز 

آگهی جذب نیروی انسانی شرکت  سیمان سفید نی ریز
3/37136د

سهامداران  استحضار  به  بدینوسیله  احترامًا 

محترم شرکت سیمان خاکستری نی ریز می رساند 

با  شده  انجام  مذاکرات  و  مکاتبات  براساس  که 

مسئولین محترم شهرستان و ستاد پیشگیری و 

مقابله با بیماری کرونا جهت اخذ مجوز برگزاری 

مجمع عمومی شرکت سیمان خاکستری نی ریز 

در تاریخ 1400.09.24 نظر به نامناسب بودن شرایط 

مجوز برگزاری مجمع مذکور صادر نگردیده است .

فلذا مجمع مذکور که در روزنامه خبر جنوب مورخ 

دوشنبه1400.09.01 تحت 11940 به چاپ رسیده 

است برگزار نمی گردد. 

و  ممکن  فرصت  اولین  در  که  می نماید  اضافه 

فراهم شدن شرایط مناسب و صدور مجوز ا ز سوی  

مقامات مسئول، تاریخ برگزاری مجمع یاد شده از 

طریق روزنامه رسمی شرکت، به اطالع سهامداران 

محترم خواهد رسید.  
هیئت مدیره 

شرکت سیمان خاکستری نی ریز

اطالعیه شرکت سیمان خاکستری نی ریز
6/37157

آگهی تشکیل مجمع عمومی عادی و فوق العاده انجمن صنفی کارگری 
کارگران ایمنی و بهداشت حرفه ای شهرستان نی ریز و حومه   

»نوبت اول«
بدین وســیله ازکلیه اعضا انجمن صنفی کارگری دعوت به عمل می آید در جلسه مجمع 
عمومی عادی و فوق العاده که رأس ســاعت 10:30 الی 12 صبح روز چهارشــنبه مورخ 
1400/10/15 در محل مســجدذواالنوار واقع در خیابان طالقانی تشــکیل می گردد و 

حضور به هم رسانند.
دستور کار جلسه:

1- تصویب اساس نامه جدید 
2- ماده 2 نام حوزه فعالیت شهرستان های نی ریز،  استهبان و بختگان

3- ارائه گزارش عملکرد مالی سال 1399
4- انتخاب بازرس انجمن 

انجمن صنفی کارگری کارگران ایمنی و بهداشت حرفه ای شهرستان نی ریز

4/
35

15
8

دعوت به همکاری 
به یک نیروی خانم جهت 

همکاری در موسسه حقوقی 
نیازمندیم 

ترجیحًا دارای مدرک حقوقی 
091733091001/37137

یک قطعه باغ انجیر با 2000متر مربع 
زمین ، جاده آسفالت شده ، ماشین 

رو ، در دامنه کوه بیدبوخون به فروش 
می رسد.  09173173797 یر

نج
غ ا

 با
ش

رو
/2ف

35
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زیر نظر: دکترحسنعلی پیشاهنگ پزشک عمومی و  محدثه نیک منش کارشناس ارشد تغذیه

/ مغز نوزادان با شنیدن جیغ و فریاد اطرافیان می تواند 
دچار وحشت شده و هورمون استرس تولید کند که به مغز 

کودک آسیب می زند.
این آسیب بعدها در مهد و مدرسه خود را به خوبی نشان 

می دهد.

/ سیر حاوی ترکیبات سولفوری مانند آلیسین است که 
این ترکیب می تواند به  افزایش قدرت سیستم ایمنی کمک 

کند. 
قدرتمند  بسیار  ترکیبات  داشتن  دلیل  به  هم   زنجبیل 

ضدالتهابی می تواند سطح استرس اکسیداتیو در بدن را 
کاهش دهد و به این ترتیب به  بهبود عملکرد سیستم دفاعی 

بدن در برابر عوامل بیماری زا کمک کند.
سیر و زنجبیل به تنهایی جلوی هیچ بیماری را نمی گیرند؛ 
اما گنجاندن آن ها در رژیم غذایی روزانه، کمک بزرگی به 

ارتقاء سالمت عمومی بدن می کند.

/ از ظروف پالستیکی یا بطری های آب معدنی برای 
نگهداری آبلیمو، سرکه و ترشی استفاده نکنید.

زیرا مواد اسیدی موجود در آبلیمو می تواند با دیواره ظروف 
پالستیکی مواد سمی ایجاد کند.

/ شادترین کشورهای جهان در سال 2021

 طبق تحقیقات، غلظت پالسمای خون افراد شاد کمتر از 

حدی است که اکثر بیماری ها توان فعالیت را داشته باشند. 
به همین دلیل شادی اولین دلیل برای بیمار نشدن است.

ایران با  ناشادترین کشور جهان تنها 31 رتبه اختالف دارد!

/ مؤثرترین روشهای میکروب کشی سبزی ها:
یا  میکروب زدایی  جهت  ظرفشویی  مایع  از  هرگز 
میکروب کشی سبزی ها استفاده نکنید؛ به دلیل در دسترس 
بودن مایع ظرفشویی در منازل، متأسفانه استفاده از این 
شوینده شیمیایی و غیرخوراکی باب شده که هرگز مورد 

توصیه متخصصان نیست.
 PH اما جوش  شیرین و سرکه به دلیل ایجاد تغییراتی در 

می توانند در نابودی میکروب ها بسیار مؤثر باشند.
و  کشندگی  اثر  میکروب ها  روی  می تواند  نیز   نمک 
سرکه  همراه  به  اگر  که  باشد  داشته  رشد  بازدارندگی 

استفاده شود، اثرات این دو با هم تشدید خواهد شد.

/ مبتالیان به کرونا خوددرمانی نکنند
 مدیر پرستاری بیمارستان مسیح دانشوری: افراد در صورت 

داشتن عالئم کرونا از خوددرمانی بپرهیزند.
باالی  تب  زیر 90،  به  اکسیژن  افت   سرفه های شدید، 

37.8 یا 38 درجه و بی حالی و ضعف، از عالئمی است که 
در صورت بروز آنها، باید فرد به بیمارستان مراجعه کند و 
در صورت بروز هر عالمتی، بیماران باید از خود درمانی 

پیرهیز کنند.

چند خط سالمتی
/  کدام اشعه برای زنان باردار خطرناک هستند؟

شایعترین اشعه ای که نباید در معرض آن قرار گرفت، اشعه 
ایکس است. عالوه بر اشعه ایکس، زنان باردار باید از قرار 
گرفتن مستقیم در معرض اشعه  های موبایل و تابشهای 

هسته ای اجتناب کنند.
هر چند اشعه بدون وزن و بو و نامرئی است، اما در حقیقت 
می تواند بر جنین اثر کند و نقایص جنینی را ایجاد نماید. این 
امواج یک دوز ایمن و سالم دارند که اگر از آن حد گذشت، 

دیگر به عنوان یک خطر محسوب می شوند.
نیز  بتا  و  آلفا  گاما،  ایکس،  اشعه  مانند  قوی  اشعه های 
توانایی تغییر در اتم ها را دارند. بنابراین می توانند با تأثیر 
بر سلول های جنینی، مشکالت ساختاری را برای جنین 
در حال رشد ایجاد کنند. در مورد ام. آر. آی که امواج 
مغناطیسی و رادیویی با هم مورد استفاده قرار می گیرد، 
می گویند در 4 ماه اول دوران بارداری نباید انجام شود؛ چون 

برای جنین ضرر دارد و به آن آسیب می رساند.

/ درمان بی خوابی 
استفاده از سبزی ترخون در درمان بی خوابی افراد سوداوی 
مزاج مؤثر است. این دسته از افراد می توانند ترخون را 

خشک کنند و روی غذاهای خود بریزند و بخورند. 
 طبق طب ایرانی ابوعلی سینا، مصرف دمنوش هایی چون 

گل گاوزبان، اسطوخودوس، سنبل الطیب، گل ساعتی و 
بادزنجبویه آرامش خاطر را به انسان هدیه داده و افراد را از 

بی خوابی نجات می دهد.

/ زایمان زودرس و عدم رشد مغزی، تأثیر مخرب آلودگی 
هوا بر کودکان!

مطالعه  در  هند  پاتنای  پزشکی  علوم  دانشکده  محققان 
اخیرشان اظهار کرده اند که آلودگی هوا ممکن است به 

زایمان زودرس و رشد ضعیف مغز منجر شود.

/ کشف یک سلول جدید در قلب 
 دانشمندان گونه  جدیدی از سلول را در قلب کشف کرده اند 

که در تنظیم ضربان و ریتم آن نقش دارد.
 این سلولها »نکسوس گلیا«)nexus glia( نامیده شده اند و 
به نظر می رسد به تنظیم ضربان قلب و ریتم قلبی کمک 
می کنند و به گفته  محققان، می توانند درک جدیدی از 

نارسایی  و بیماری های قلبی ارائه کنند.

/ روشی که شما را به خواب آرامی فرو می برد!
 ظهور ناگهانی افکار منفی و نگرانی ها می تواند بی خوابتان 

کند. برای رفع این مشکل تکنیک 4-7-8 را یاد بگیرید تا در 
عرض کمتر از یک دقیقه به خواب روید. این روش که توسط 
استاد دانشگاه هاروارد، اندرو ویل طراحی شده، واقعًا ساده 

است:
1- با بینی تان به مدت 4 ثانیه دم بگیرید تا ریه هایتان کاماًل 

ُپر شوند.
2- نفستان را 7 ثانیه نگه دارید.

3- سپس به آرامی و به مدت 8 ثانیه بازدم انجام دهید.
 این الگوی تنفس را نهایتًا با 4 بار تنفس شروع کرده و به 
تدریج تا 8 بار تکرار ادامه دهید تا اثرش را ببینید. رمز 
این شیوه در 7 ثانیه ای نهفته است که شما نفستان را نگه 
می دارید. دلیلش هم این است که نگه داشتن نفس، ضربان 
قلبتان را پایین می آورد. بنابراین اضطرابتان کم می شود 
این تکنیک، بدنتان به خوبی  انجام  با  و آرام می گیرید. 

اکسیژن گیری کرده و موجب می شود راحت تر بخوابید.

/ هشدار به افرادی که فقط یک دوز واکسن تزریق کرده اند
وقتی ما واکسن می زنیم، تا زمانی که دوز دوم و سوم را 
نزده ایم نه تنها از بیماری مصون نیستیم؛ بلکه به علت 
سهل انگاری و احساس امنیت کاذب، بیشتر در معرض خطر 

ابتال قرار می گیریم.
 بهتر است افراد نسبت به تزریق واکسن اقدام کنند؛ زیرا 
فواید واکسن کرونا بسیار بیشتر از عوارض خود بیماری و 
سرگردانی و پرداخت هزینه درمان بیمارستانی و عوارض 

بعد از گرفتاری این بیماری است.

/  تنقالت بخورید تا وزنتان کاهش پیدا کند.
همه ما تنقالت را دوست داریم؛ اما اگر به دنبال کاهش وزن 
هستید، باید از مصرف تنقالت مضر و پرکالری اجتناب 
کنید. با این حال خبر خوب این است که نیازی نیست 
تنقالت را به طور کلی حذف کنید و تنها کافی است از 

تنقالت سالم در رژیم غذایی خود بهره ببرید.
از بهترین تنقالتی که عالوه بر خواص زیاد می تواند به 
کاهش وزن نیز کمک کند، می توان به میوه های خشک 
شده، سبزیجات و شکالت تلخ اشاره کرد. برای پرانرژی تر 
کردن تنقالت می توانید میوه های خشک را با کشمش و 

خرما مخلوط کنید.

/ برای ضد عفونی کردن مسواک، هر روز آن را برای 
چند دقیقه در کاسه یا لیوانی پر از سرکه قرار دهید و سپس 

آبکشی کنید.

چند خط سالمتی

 معاشرت نکردن با دیگران
با  معاشرت  دقیقه   10 حتی  روزانه  تحقیقات،  طبق 

دیگران، توان ذهنی را افزایش می دهد.
 مصرف زیاد قند

مصرف زیاد قند اثری منفی بر روی فاکتور نوروتروفیک 
مغز یا BDNF می گذارد که مسئولیت نگهداری و تغذیه 

نورونها را برعهده دارد.

 ورزش ندادن مغز
با مطالعه و حل معما می توان عملکرد مغز را به میزان 

چشمگیری افزایش داد.
 خوابیدن زیر پتو 

خوابیدن زیر پتو باعث کاهش اکسیژن دریافتی بدن 
می شود؛ چون در این حالت باید هوای از قبل بازیافت 
شده ای را تنفس کنیم که مملو از دی اکسید کربن است. 

این امر مغز را با کمبود اکسیژن مواجه می کند.

برنامه غذایی سختگیرانه
و  سختگیرانه  غذایی  رژیم  یک  گرفتن  پیش  در 
وا  خودخوری  به  را  مغز  تغذیه،  شدید  محدودسازی 
می دارد. همچنین عواملی مثل  کم آبی بدن، سیگار، 
مشروبات الکلی،  ورزش نکردن و  نخوردن صبحانه، از 

عادتهای دیگری هستند که به مغز شما آسیب می زنند.

این  گفت  باید  که  چیزی   اولین 
است که همه نوع از ترشی ها باعث 

افزایش اشتهای شما می شوند.

وزن  کمبود  دارای  افراد  بنابراین 
مجاز هستند در کنار غذا ترشی 
مصرف کنند؛ اما افراد دارای اضافه 
وزن مجاز به مصرف ترشی در کنار 

غذا نیستند.

مصرف ترشی برای خانم ها:
 به طور کلی مصرف ترشیجات برای 
بنابراین  توصیه نمی شود.  خانمها 
حتی اگر رژیم افزایش وزن دارید، 
سعی کنید خوردن ترشی را تبدیل 

به عادت نکنید.

و  استهبان  کشاورزی  جهاد  مدیر  اعیان منش،  مهدی 
کارشناس ارشد بیوتکنولوژی محصوالت باغی:

کپکها گروهی از قارچها هستند که محصوالت کشاورزی 
به ویژه میوه ها را در طول دوره رشد و در انبار مورد هجوم 

قرار می دهند.
از جمله این میوه ها می توان به انواع محصوالت باغی مثل 
انار، انجیر، سیب، پرتقال و حتی محصوالتی که به عنوان 
خشکبار معرفی می شوند نظیر بادام، پسته و گردو اشاره 
کرد . قارچها گروهی از جانداران هستند که برای رشد و 

تکثیر نیاز به تغذیه از بافتهای گیاهی دارند.
گیاهان  در  بیماری زا  عوامل  مهمترین گروه  از  قارچها 
شناخته شده اند و تاکنون 100 هزار گونه قارچ معرفی 
شده است که قریب به 8 هزار گونه با بیماریهای گیاهی در 
ارتباط هستند و محصوالت کشاورزی را حتی در انبار و 

سردخانه ها مورد هجوم قرار می دهند.
قارچها در طی رشد خود بر روی مواد غذایی مختلف، 
عالوه بر کاهش کمیت غذاها به دلیل حذف قسمتی از 
میوه آلوده به قارچ و کاهش ارزش غذایی آنها به دلیل اثر 
روی مواد مغذی درون میوه ها و تولید سم، باعث خسارت 

می شوند.
در صورت دریافت این سموم توسط موجودات زنده، اثرات 
مخرب و شدیدی نظیر سرطانزایی، ناقص الخلقه زایی، 
کاهش رشد، مهار سیستم ایمنی و جهش زایی را در آنها 

ایجاد می کنند.

این سموم که تحت عنوان مایکوتسین معرفی می شوند، 
عالوه بر از بین بردن ارزش غذایی میوه ها، باعث آلودگی 

محیط اطراف میوه نیز می شوند.
اکثر مایکوتوکسینهای شناخته شده در واقع فرآورده های 
مشتق از استات و یا اسید آمینه هستند که به خوبی در 
شرایط آب و هوایی گرم و مرطوب رشد کرده و مقادیر قابل 

توجهی سم تولید و ترشح می کنند.
پراکندگی و توزیع قارچها در طبیعت تا حد زیادی به 
شرایط جغرافیایی وابسته است و همچنین به میزان بسیار 

زیاد در هوا، خاک و محیط اطراف ما یافت می شوند.
و سردخانه ها  انبارها  در  میوه  نگهداری  شرایط  هرگاه 
نامناسب باشد، رطوبت و دمای نامطلوب سبب رشد و 

تکثیر قارچها می شود.
به طور کلی در این شرایط آلودگیهای قارچی مواد خوراکی 
و اثرات ناشی از مصرف چنین مواد غذایی آلوده، روز به روز 
گسترش یافته و از سوی دیگر آشنا نبودن اکثر کشاورزان 
و شاغالن صنایع غذایی به شرایط رشد و نمو قارچها در 
نامناسب  انبارداری  مناسب ،  جمع آوری  رشد،  چرخه 
ساالنه  کشاورزی،  محصوالت  نادرست  عمل آوری  و 
خسارات قابل توجه اقتصادی و بهداشتی را به مردم و 

کشور تحمیل می کند.
فائو )سازمان خواربار جهانی( میزان خسارتی را که در اثر 
آلودگی غالت به میکروارگانیسم به ثروت ملی کشورهای 
مختلف جهان وارد می شود، 10 درصد کل تولیدات مواد 

غذایی برآورد کرده است.
نکات  رعایت  و  تولیدکنندگان  مناسب  آموزش  با  لذا 
بهداشتی و اصول انبار داری، می توان تا حد زیادی از این 
خسارت هنگفت مالی در بخش کشاورزی و جانی در بخش 

بهداشت و درمان جلوگیری کرد.
دستورالعمل جلوگیری از کپک و بیماریهای قارچی در 

محصوالت باغی پس از برداشت و در انبار :
1- جلوگیری از تنش خشکی »کم آبی« در دوره رسیدگی 
میوه در باغها که این امر باعث افزایش عمر انبارداری 
کپک  به  آلودگی  و  می شود  نیز  کشاورزی  محصوالت 

کاهش می یابد .
2- کوتاه نمودن طول دوره برداشت.

3- جلوگیری از تماس میوه ها با خاک در زمان برداشت.
4- کنترل آفتهای انباری برای جلوگیری از تأمین شرایط 
مطلوب مثل دما و رطوبت به منظور جلوگیری از فعالیت 

بیولوژیکی قارچها.
5- جلوگیری از جذب رطوبت توسط میوه در انبار.

6- حذف میوه های آلوده و بدشکل.
7- تأمین شرایط انبارداری مناسب نظیر حمل و نقل، 
توزیع و بسته بندی مناسب به منظور پایین نگاه داشتن 

دما و رطوبت. 
به طور کلی با رعایت موارد فوق، تا حد زیادی می توان از 
گسترش و آلودگی میوه ها به قارچها جلوگیری و امنیت 

غذایی را به مردم هدیه کرد.

عادتهای روزانه که به مغز شما آسیب می زنند

رابطه ترشی 
و چاقی

کپک چیست و چه  آسیبی به محصوالت  کشاورزی وارد می کند؟ 

دکتر سعادتی، متخصص کودکان:
نزدیک به دو سال است که جامعه جهانی 
همه گیری  از  ناشی  پاندمی  یک  درگیر 
بیماری  شده؛   19 کووید  ویروس 
واگیرداری که زندگی همه را در سراسر دنیا 

دستخوش تغییرات زیادی کرده است.
عالئم گرفتاری به این ویروس از بی عالمتی 
می تواند  شدید  تنفسی  نارسایی های  تا 

متغیر باشد.
عالئم 2 تا 14 روز بعد از قرار گرفتن در 

معرض ویروس بروز می کند.

 شایع ترین عالئم در کودکان شامل:
تنگی نفس، درد یا فشار در قفسه سینه، 
بدن درد و دردهای عضالنی، سردرد، از 
دست دادن حس بویایی و چشایی، گیجی، 

گلودرد، گرفتگی یا آبریزش بینی، اسهال، 
لکه های  و  شکمی  درد  استفراغ،  تهوع، 

پوستی می باشد.
این  به  می توانند  سنی  هر  در  کودکان 
بیماری مبتال شوند و حتی موارد ابتالی 

بسیار باال در نوزادان نیز گزارش شده است.

عالئمی که نیاز به مراقبت فوری پزشکی 
دارند، شامل این موارد می باشد:

تب شدید و غیرقابل کنترل در منزل، تنگی 
نفس و باال رفتن تعداد نفسها، خرخر کردن، 
شیرخواران،  در  خوردن  شیر  در  ناتوانی 
و  تعادل  عدم  شدید،  استفراغ  و  اسهال 

سردرد شدید، کبودی لبها.

با  دلبندتان  کودک  ابتالی  از  جلوگیری 
ممانعت از حضور در محلهای بدون تهویه 
و شلوغ و رعایت بهداشت و زدن ماسک و 

فاصله گذاری اجتماعی امکان پذیر است.

کرونا در کودکان
آنچه والدین باید بدانند

37159

آگهی فقدان سند مالکیت بخش 22 فارس نی ریز

چون آقای محمد علــی خانــی زاده    فرزند مهدی  با تســلیم 
دوبرگ استشهادیه که در دفترخانه اســناد رسمی شماره 63  
نی ریز تنظیم گردیده است مدعی هســتند  که تعدادیک جلد 
سند مالکیت مربوط به شــش دانگ یک باب خانه به مساحت 
176مترمربع تحت پالک 4832.1790 واقع در نی ریز بخش 
22 فارس به نام ایشــان در ذیل ثبت دفتر 13477 دفتر 164 
صفحه 365   ثبت و سند شــماره چاپی                             398679  الف 
82 صادر تسلیم گردیده اســت به علت جابجایی منزل مفقود 
شده است و نامبرده تقاضای صدور ســندالمثنی نموده است. 
مراتب طبق دســتور ماده 120 اصالحی آیین نامه قانون ثبت 
آگهی می شود که هر کس نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای 
کرده و یا مدعی وجود ســند مالکیت نزد خود می باشد تا ده روز 
پس از انتشــار آگهی به ثبت محل مراجعــه و اعتراض خود را 
ضمن ارائه اصل ســند مالکیت یا خالصه معامله تسلیم نماید 
و اگرظرف مدت مقرر اعتراضی نرسیده و یا در صورت اعتراض 
اصل ســند ارائه نشود اداره ثبت ســند مالکیت المثنی را طبق 

مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد. 
تاریخ انتشار: 1400/09/21 

محسن زواران حسینی - رئیس اداره ثبت اسناد و 
امالک نی ریز
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عابد نعمتی، نی ریزان فارس:

3 کشته و 5 مصدوم، نتیجه واژگون شدن 
یک خودروی سمند در جاده دارالرحمه بود.

این حادثه ساعت ۱۴ دوشنبه ۱5 آذر ماه 
بر اثر ترکیدگی الستیک سمت راننده، در 
جاده بعد از دارالرحمه نی ریز رخ داد که 
راننده 53 ساله خودرو سمند سر صحنه 

جان سپرد.
به  انتقال  از  پس  نیز  وی  ساله   2 پسر 
درمان  کادر  تالش  رغم  به  بیمارستان، 

جانش را از دست داد.
یک خانم 2۴ ساله که خواهر خانم راننده 
دچار  که  حالی  در  وخیم  حال  با  بود، 
ضربه مغزی و شکستگی پا شده بود، به 
بیمارستان منتقل و پس از اقدامات درمانی 
اولیه، به مراکز درمانی استان اعزام شد. وی 
متأسفانه دچار مرگ مغزی شده و احتمااًل 
اهداء  نیازمند  بیماران  به  بدنش  اعضای 
خواهد شد. دو پسربچه ۴ و 6 ساله او نیز 
دچار ضرباتی به سر و کمر شدند. همسر 

راننده هم دچار ضربه به فک و صورت شد 
و برای جراحی فک به مراکز درمانی استان 
انتقال یافت. دو دختر او هم از ناحیه دست 
و پا و فک و صورت آسیب دیدند که پس از 
اقدامات درمانی اولیه، به بیمارستان شهدا 

اعزام شدند.
در این حادثه 7 آمبوالنس به محل اعزام 
نی ریز  اورژانس  از  آمبوالنس   ۴ شدند؛ 
همراه با تکنسین های اورژانس۱۱5 خارج 

از شیفت که از منزل فرا خوانده شدند، یک 
بیمارستان شهدا، یک  بیمار بر  آمبوالنس 
همچنین  و  چاه مهکی  پایگاه  آمبوالنس 
امدادرسانی  به  هالل احمر  آمبوالنس 

حادثه دیدگان پرداختند.
شهرستان  از  خودرو  این  است  نوشتنی 
بختگان به سمت بخش قطرویه شهرستان 
نی ریز در حرکت بود که این حادثه تلخ رقم 

خورد.

از  مخدر  مواد  انواع  کیلو   70 از  بیش 
قاچاقچیان در شهرستان نی ریز کشف و 

عوامل آن بازداشت شدند.
به گفته فرمانده انتظامی شهرستان نی ریز، 
در روز چهارشنبه 3 آذر، 5 کیلو تریاک 
از یک مسافر اتوبوس در ایست و بازرسی 

قطرویه کشف شد.
۱7 کیلو مرفین هم از یک خودرو سمند به 

دست آمد.
2۱.5 کیلو تریاک در روز سه شنبه 9 آذر 
از یک خودرو ایسوزو در ایست و بازرسی 

قطرویه کشف شد.
دو روز بعد، ۱3.5 کیلو تریاک از یک خودرو 
پراید که در محور سیرجان به نی ریز تردد 
می کرد کشف و ۴ متهم آن توسط پلیس 

مبارزه با مواد مخدر دستگیر شدند.
فردای آن روز نیز یک کیلو هروئین از یک 
بازرسی  و  ایست  در  زن  اتوبوس  مسافر 

قطرویه به دست آمد.
در روز دوشنبه ۱5 آذر، 8.5 کیلو تریاک 
از یک پژو ۴05  و 3 کیلو تریاک دیگر نیز 
از یک خودرو سمند، در ایست و بازرسی 

کشف شد.
»در  گفت:  یوسفی  سیدمحمد  سرهنگ 
اجرای طرح مبارزه با توزیع کنندگان مواد 
مخدر در سطح نی ریز و بخش قطرویه، ۱0 
نفر با هماهنگی قضایی دستگیر شدند و از 
آنها یک و نیم کیلو انواع مواد مخدر شامل 
تریاک  شیره  و  تریاک  شیشه،  هروئین، 

کشف شد.«
وی افزود: »هر کدام از همشهریان عزیز 
خرده فروشان  خصوص  در  اطالعاتی  که 
مواد مخدر یا سایر جرائم دارند، می توانند 
با تلفن گویای ۱۱0 تماس گرفته یا به طور 
مراجعه  اینجانب  کار  دفتر  به  حضوری 

کنند.«

یاری گر  ایران  مهر  قرض الحسنه   بانک 
بهداشت و درمان نی ریز در تأمین تجهیزات 
پزشکی شد و با اهداء 32 مورد تجهیزات 

پزشکی، از مدافعان سالمت حمایت کرد.
به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت و 
درمان نی ریز، رئیس شبکه ضمن قدردانی 
از این اقدام خیرخواهانه گفت: »مشارکت 
تأمین سالمت  ایران در حوزه  بانک مهر 
شهروندان، اقدامی بسیار ارزشمند است که 
این نوع اقدامات و مساعدتها می تواند زمینه 
آرامش بیماران کرونایی را به همراه داشته 
باشد و با این حسن توجه، انگیزه مدافعان 

سالمت  به  خدمات رسانی  در  را  سالمت 
جامعه افزایش دهد.«

و  نهادن  ارج  ضمن  داود  آل  داور  دکتر 
قدردانی از مدیران بانک قرض الحسنه مهر 
پشتوانه  »همین  کرد:  خاطر نشان  ایران 
عظیم مردمی، بزرگترین سرمایه برای بانک 
مهر ایران محسوب می شود که همواره در 
پیشگام  برنامه های سالمت محور  اجرای 

بوده است. «
نوشتنی است این تجهیزات شامل: دستگاه 
تب سنج  اورژانس،  ترالی  ساز،  اکسیژن 
لیزری، پالس اکسی متر و بارکدخوان بودند.

رئیس شبکه بهداشت و درمان، از شروع 
تزریق واکسن دوز سوم کرونا برای افراد 
۴0 سال به باال در شهرستان نی ریز خبر 

داد.
دکتر داور آل داود گفت: افراد ۴0 سال 
به باال که 3 ماه از تزریق دوز دوم واکسن 
کرونای آنها گذشته، می توانند برای تزریق 
دوز سوم )بوستر(، به مرکز واکسیناسیون 

عفاف مراجعه کنند.
واکسن  که  کسانی  البته  افزود:  وی 
برای  باید  کرده اند،  تزریق  را  آسترازنکا 
دوز سوم، 6 ماه از تزریق دوز دوم آنها 
گذشته باشد و این شرایط 3 ماهه برای 
از  دیگر  واکسن های  که  است  کسانی 
جمله سینوفارم، بهارات و برکت را تزریق 

کرده اند. 

»بهتر  گفت:  بهداشت  شبکه  رئیس 
است افرادی که دوز اول و دوم را واکسن 
سینوفارم دریافت کرده اند، دوز سوم را 

مشابه دوزهای قبلی دریافت کنند.
افرادی که دوز اول و دوم را واکسن برکت 
آسترازنکا  را  سوم  دوز  کرده اند،  تزریق 

دریافت کنند.
بهارات  را  دوم  و  اول  دوز  که  آن هایی 
دریافت کرده اند، دوز سوم را پاستو کووک 

پالس تزریق کنند.
واکسن  دوز  دو  دریافت کنندگان 
یا  آسترازنکا  را  سوم  دوز  نیز  آسترازنکا 

پاستو کووک پالس تزریق کنند.
همچنین دریافت کنندگان دو دوز واکسن 
اسپوتنیک، واکسن پاستو کووک پالس یا 
آسترازنکا را برای دوز سوم دریافت کنند.«

شهرستان   ۱۱5 اورژانس  مرکز  مسئول 
بختگان از مصدوم شدن 5 تن در واژگونی 
پژو پارس در محور بختگان به سرچهان 

خبر داد.
اورژانس  مرکز  عمومی  روابط  گزارش  به 
محمدمحسن  نی ریز،  شهرستان   ۱۱5
هاشمی گفت: ساعت ۱9:۱7سه شنبه ۱6 
آذر ماه گزارشی مبنی بر واژگونی پژو پارس 
شهرستان   ۱۱5 اورژانس  پیام  مرکز  به 

نی ریز اعالم شد.
دستگاه  دو  بالفاصله  داد:  ادامه  هاشمی 
آمبوالنس از پایگاه های اورژانس شهری و 
جاده  ای بختگان به محل حادثه اعزام شدند 

که به علت ضروری نبودن، آمبوالنس پایگاه 
جاده ای بختگان به پایگاه خود بازگشت.

وی افزود: اقدامات حیاتی برای مصدومان  
این حادثه در محل انجام شد. دو مصدوم 
این حادثه با آمبوالنس به درمانگاه امام 
هادی منتقل شدند و سه مصدوم دیگر، 
به صورت سرپایی درمان و با توجه به این 
با وسیله  که آسیب زیادی ندیده بودند، 
شخصی به  بیمارستان امام هادی منتقل 

شدند.
ساعت 8:20 جمعه ۱2 آذر نیز در جاده 
برخورد  با هم  دو خودرو  شهرک سنگ، 

کردند و چهار نفر مصدوم شدند.

پیکان گازسوزی با نیسان پارک شده کنار خیابان برخورد کرد و 
آتش گرفت.

به گفته مسئول خدمات ایمنی و آتش نشانی شهرداری نی ریز، این 
حادثه ساعت 20:۱3 پنجشنبه ۱۱ آذر در انتهای خیابان شهید 

موسی کالنتری رخ داد. 

ابراهیم خیراندیش گفت: »بر اثر این حادثه، پیکان که دچار نشت 
گاز شده بود، از ناحیه موتور آتش  گرفت و خسارت دید. کارکنان 
آتش نشانی با حضور در محل، آتش را به وسیله آب خاموش کردند 
و ایمن سازی الزم را در صندوق عقب آن که جایگاه مخزن  گاز بود،  

انجام دادند.«

یک پاکبان هنگام کار، از باالی ماشین حمل زباله به کف خیابان 
سقوط کرد و مصدوم شد.

به گفته مدیر اورژانس ۱۱5 نی ریز، این حادثه ساعت 6 صبح شنبه 
۱3 آذر رخ داد و پاکبان ۴۱ ساله از ناحیه سر آسیب دید.

محمدحسین کچویی گفت: »با حضور کارکنان اورژانس ۱۱5، وی 
پس از اقدامات درمانی اولیه به بیمارستان شهدا منتقل شد. او در 
بیمارستان هم تحت نظر و درمان قرار گرفت و یک روز بعد با حال 

رضایت بخش مرخص شد.«

با ثبت ۴8 مبتالی جدید به کرونا در هفته 
گذشته و دو مورد فوتی، تعداد افرادی که 
جانشان را از دست داده اند، به ۱08 نفر 

رسید.
افراد فوت شده یک مرد ۴6 ساله بدون 
تزریق واکسن و بیماری زمینه ای و یک مرد 
58 ساله با بیماری زمینه ای و تزریق یک 

دوز واکسن بوده اند.
شهرستان  مبتالیان  میزان  همزمان 
بختگان به 2۱00 نفر و فوت شدگان آن به 

23 نفر رسید.
درصد   90 حدود  تاکنون  است  نوشتنی 
)6۱950 دوز( جامعه هدف باالی ۱2 سال 
و  اول  دوز  واکسن  نی ریز،  در شهرستان 
79 درصد )5۴۴68 دوز( واکسن دوز دوم 
را تزریق کرده اند. ۱0۱0 نفر )3.5 درصد 

مشموالن( نیز واکسن دوز سوم را تزریق 
کرده اند که به نظر می رسد استقبال از دوز 

سوم در شهرستان نی ریز کمرنگ است.
به کرونا در  نفر مبتال  نیز ۱5  هم اکنون 
 5 حال  که  هستند  بستری  بیمارستان 

نفرشان بد است.

تحقق افزایش حداکثر ایمنی در برابر 
کرونا با تزریق دوز سوم

بهداشت،  جهانی  سازمان  گزارش  بر  بنا 
ایمنی ناشی از واکسنهای کرونا می تواند 6 
تا 8 ماه پایدار باشد و بعد از این مدت، ایمنی 
حاصل از واکسن افت نسبی پیدا می کند. 
با  همزمان  ایمنی  حداکثر  افزایش  برای 
ادامه برنامه واکسیناسیون نوبت اول و دوم، 

باید تزریق دوز یادآور )سوم( انجام شود.

3 کشته 

در حادثه دلخراش جاده دارالرحمه

کشف بیش از 70 کیلو مواد 

مخدر از قاچاقچیان

اهداء 32 مورد تجهیزات 

پزشکی به بهداشت و درمان

نوبت تزریق دوز سوم واکسن 

به چهل ساله ها رسید

واژگونی پژو پارس با  5 مصدوم 

آتش سوزی پیکان گازسوز در تصادف با نیسان

سقوط پاکبان زحمتکش از روی ماشین حمل زباله

دو فوتی جدید کرونایی

7 سارق در نی ریز دستگیر شدند و به ۱۴ 
اعتراف  کیف قاپی  جمله  از  سرقت  فقره 

کردند.
به گفته فرمانده انتظامی نی ریز، این افراد 
دام،  موتورسیکلت،  خودرو،  سرقت  به 
منزل، محتویات داخل خودرو، کیف قاپی و 

دخل زنی مغازه اعتراف کردند.
ادامه،  در  یوسفی  سیدمحمد  سرهنگ 
هشدارهای انتظامی در خصوص پیشگیری 

از کیف قاپی توسط سارقان را ارائه داد:
۱- از حمل و جابه جایی پول نقد و اشیاء 
قیمتی به مقدار زیاد خودداری کرده و تا حد 
امکان از کارتهای بانکی و چکهای تضمینی 
استفاده کنید. در خصوص اشیاء قیمتی 
از حمل به صورت آشکارا یا محلهایی که 
احتمال سرقت وجود دارد، خودداری کنید.

بانکها،  اطراف  قاپان در  2- معمواًل کیف 
دفترخانه ها، بنگاه ها، مراکز خرید یا بازار 
به دنبال فرصت مناسب هستند. بنابراین 
هنگام دریافت پول از این اماکن، مراقب 

اطراف خود خصوصًا موتورسواران باشید.
3- چنانچه به دالیلی مجبور هستید پول 
نقد یا اشیاء قیمتی را در کیف یا ساک دستی 
حمل کنید، سعی کنید از اقوام و دوستان 
خود به عنوان همراه یا مراقب کمک بگیرید.

۴- هنگام حمل پول و اشیاء قیمتی، حتمًا 
پیاده روی  از  و  کنید  استفاده  اتومبیل  از 

بپرهیزید.
5- از به نمایش گذاردن پول و یا اشیاء 

قیمتی همراه خود خودداری کنید.
6- کیف دستی را با دستی که مجاور دیوار 

یا جوی آب است حمل کنید و از حرکت در 
سواره روی خیابان بپرهیزید.

7- هنگامی که قصد بازدید از اتومبیل خود 
دارید، کیف دستی خود را زمین نگذارید.

از  قیمتی،  اشیاء  و  پول  8- هنگام حمل 
خیابانهای خلوت تردد نکنید.

موتورسیکلتهای  با  معمواًل  کیف قاپی   -9
انجام  کاله  با  ترک نشین  یک  و  تندرو 
قبیل  این  مراقب  بنابراین  می شود؛ 

موتورسواران باشید.
۱0- اگر قصد معامله ای دارید که الزم به 
حمل پول نقد است، موضوع را با افراد غیر 

مطمئن بازگو نکنید.
۱۱- ممکن است پس از خروج از بانک، 
اتومبیل توسط سارقان پنچر شده باشد. 
بنابراین ابتدا وجوه را داخل اتومبیل قرار 
داده و درهای آن را قفل کنید و از باال بودن 
شیشه ها مطمئن شوید؛ سپس مبادرت به 

تعویض چرخ نمایید.
پیگیری و اقدامات بعد از کیف قاپی:

و  راکب  موتورسیکلت،  مشخصات   -۱
سرنشینان را به ویژه نوع و رنگ پوشا ک و 
کفش، چهره، مو و سایر مشخصات ظاهری 
و همچنین جهت حرکت آنها را به خاطر 

بسپارید.
2- جزئیات سرقت محل و نحوه سرقت را به 

خاطر بسپارید.
3- به سرعت مراتب را به ۱۱0 اعالم یا به 
نزدیکترین کالنتری یا مقر انتظامی مراجعه 
کنید و هرگونه اطالعات به دست آمده و 
محتویات کیف خود را در اختیار مأموران 

قرار دهید.
۴- در صورت امکان، توسط موتور سواری 
که در خیابان در حال تردد است، با رعایت 
موارد ایمنی، سارقان را تعقیب کنید و به 

پلیس اطالع دهید.

عابد نعمتی، نی ریزان فارس:

 ۴ محکومیت  بر  مبنی  خبری  اخیراً 
در  الستیک  محتکر  یک  میلیاردی 
نی ریز که ۴5 میلیارد ریال الستیک 
را احتکار کرده بود، در فضای مجازی 

منتشر شد که این مبلغ درست نبود.
این  فارس،  نی ریزان  بررسی  پایه  بر 
ماجرا به حدود 6 ماه پیش برمی گردد؛ 
زمانی که با ورود نیروی انتظامی به 
 ۴25 الستیک،  فروشنده  یک  منزل 
حلقه الستیک در زیرزمین این منزل 

مسکونی یافت می شود.
نیروی انتظامی ارزش این الستیکها را 
500 میلیون تومان اعالم می کند؛ اما 
طبق  نی ریز  حکومتی  تعزیرات  اداره 
اداره  اختیار  در  را  آنها  قانونی،  روند 
صنعت، معدن و تجارت می گذارد تا در 
شبکه بازار به فروش برساند و پس از 
این اقدام، ارزش کاالها 590 میلیون 

تومان اعالم می شود.
بر اساس ماده 60 قانون نظام صنفی، 
احتکارشده  کاالی  ارزش  درصد   70

به عنوان جریمه در نظر گرفته و به 
نفع دولت ضبط می شود؛ مابه التفاوت 
واریز  کاال  به حساب صاحب  آن هم 

می گردد.
بر این پایه، این فروشنده حدود ۴۱6 
میلیون تومان جریمه و حکم نهایی آن 

بعد از 6 ماه به وی ابالغ شده است.
هر چند با توجه به اعتراض متخلف در 
موعد قانونی، پرونده جهت تجدید نظر 
به شعبه تجدید نظر تخلفات صنفی 
استان ارسال و کاالی توقیفی توسط 
سازمان صمت در بازار شهرستان به 

متقاضیان عرضه شده است.
همه  به  این  از  پیش  است  نوشتنی 
انبارداران اعم از تولید و توزیع کنندگان 
واحدهای صنفی تذکر داده شده بود 
که باید همه کاالهایی را که در انبار 
صمت  اداره  به  می کنند،  نگهداری 
اعالم کنند و مکان انبار را در سامانه 
جامع انبارها به ثبت برسانند؛ در غیر 
احتکار  جرم  مشمول  صورت  این 

می شوند.

کیف قاپی در نی ریز
و توصیه های فرمانده انتظامی

جزئیات خبر صحیح 
احتکار الستیک در نی ریز

برنامه کلینیک تخصصی بیمارستان شهدا 

در هفته جاری اعالم شد.

بر این پایه، پزشکان متخصص، صبح روزهای 

این هفته به این شرح در کلینیک تخصصی 

به ویزیت بیماران می پردازند:

اعصاب، گوش  و  مغز  اطفال، جراح  شنبه: 

حلق و بینی، بیهوشی.

داخلی،   زنان،  روان،  و  اعصاب  یکشنبه: 

بیهوشی.

اعصاب،  و  مغز  عمومی،  جراح  دوشنبه: 

اعصاب و روان، ارتوپد، بیهوشی.

سه شنبه: اطفال، پوست، بیهوشی.

و  مغز  اعصاب،  و  مغز  جراح  چهارشنبه: 

اعصاب، زنان، گوش حلق و بینی، پوست، 

بیهوشی، توان بخشی طب فیزیکی.

از  حضوری  شکل  به  می توانند  متقاضیان 

ساعت 7 صبح یا غیر حضوری از طریق سایت 

اینترنتی nobatcenter.sums.ac.ir یا تلفن 

اپلیکیشن  یا   07۱-329307۴2 گویای 

»پذیرش2۴«  نوبت بگیرند.

برنامه کلینیک تخصصی 

بیمارستان شهدا در هفته جاری

دفتر نظارت همگانی فرماندهی انتظامی شهرستان نی ریز آماده 
دریافت تقدیر، پیشنهاد، انتقاد و شکایت شما شهروندان عزیز 
و گرامی شهرستان از عملکرد کارکنان انتظامی، از طریق مراجعه 

حضوری به ستاد انتظامی شهرستان، بازرسی یا تماس با 
تلفن گویای ۱۹۷ 

می باشد.

۹
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سامانه پیامک: ۱808 800 9۱7 ۱000
دفتر: 0903 5383 - 07۱
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فرماندهی انتظامی
بر پارک  خیابان کنار مسجد جامع مهدی دو 
ممنوع است. اما ماشینها دو طرف پارک می کنند 
و این خیابان قفل می شود. اگر مثل کوچه بهداری 
جلوی پارک ماشینها را محکم بگیرید و جریمه 

کنید، مشکل حل می شود.

پاسخ فرماندهی انتظامی:
جهت  و  بود  خواهد  کار  دستور  در  ان شاءا... 
ساماندهی بهتر، در شورای ترافیک طرح خواهد 
شد. همچنین دستورات الزم جهت نظارت بر 
روان سازی ترافیک، به پلیس راهور ابالغ خواهد 

شد.

فرمانداری - جهاد کشاورزی - شرکت 
تعاونی انجیرکاران - منابع آب

شرکت ..... می خواهد آب مورد نیاز خود برای 
احداث کارخانه را از نی ریز تلمبه آقای ..... به 
آنجا ببرد؛ آن هم در این خشکسالی که این آب را 
باغهای شهر و انجیرستانها نیاز دارند. شما موافق 

این کارشان هستید؟

پاسخ شرکت تعاونی انجیرکاران:
با سالم و عرض ادب، حفر چاه و بهره برداری از آن 
باید طبق قوانین خاص زیر نظر اداره امور آبهای 
زیرزمینی انجام پذیرد و هرگونه نقل و انتقال آن 
نیز بر اساس ضوابط قانونی و با مجوز از اداره و پس 
از طی استعالمات الزم از ادارات ذی ربط صورت 

می پذیرد. 
انجمن  و  شرکت  به  اعتراض  به  پاسخ  در 
انجیر کاران، باید به عرض برسانیم با توجه به این 
که انجیر یک محصول دیم است و نقل و انتقاالت 
آب تلمبه آقای ..... مراحل قانونی خود را طی 
کرده و کاربری آن نیز دامی بوده، ارتباطی به این 
شرکت ندارد. لذا قانون اداره امور آبهای زیرزمینی 
و  اعتراضات  این  پاسخگوی  باید  شهرستان 
ابهامات باشد. شایان ذکر است آب این تلمبه و 
دیگر تلمبه ها چندین سال است که نیاز بخش 
کشاورزی و صنعت شهر و حومه را برطرف نموده 

است.

پاسخ منابع آب:
با سالم، چاه آقای ..... 25 متر مکعب در شبانه روز 
مجوز دارد و استفاده برای باغهای دیگر خالف 

قانون است.
چنانچه بخواهند برای ..... استفاده نمایند، باید به 

تخصیص آن اضافه کنند.
در قانون، استفاده از این چاه ها جهت کشاورزی 

ممنوع است؛ ولی جهت صنعت مجاز است.
*****

همچنین در پاسخ به سؤال هفته قبل شهروندان 
عنوان  شد،  چاپ  صفحه  همین  در  که  عزیز 

می شود:
دو چاه پر شده خشک نبوده، اما غیر فعال و فاقد 

منصوبات بوده است.
چاه به نام ..... که پر نشده، دارای شرایط فرم یک 

است که پس از انجام فرآیند تعیین تکلیف، اقدام 
خواهد شد.

شبکه بهداشت و درمان
موجود  زمانی  چه  آسترازنکا  اول  دوز  واکسن 

می شود؟

پاسخ شبکه بهداشت و درمان:
به دلیل عدم  وزارتخانه،  پیرو دستور  با سالم، 
ورود جدید این واکسن، از تزریق واکسن دوز 
اول جلوگیری شد. چون وضعیت تأمین دوز دوم 

مشخص نیست. منتظر خبر وزارتخانه هستیم.

شهرداری نی ریز
باید بعضی اوقات به ایستگاه تاکسی سری بزنید و 

ببینید این نرخهای جدید اجرایی شده یا نه؟
کجا کورسی شده؟ مسیر های اصلی مثل از میدان 
۱5 خرداد تا بیمارستان شهدا یا تا فلکه فضل را 
3 هزار تومان می گیرند. اگر فرعی مثل خیابان 
بهداشت بروند که ۴ هزار تومان. بهانه شان هم 

گرانی بنزین و روغن و... است.
مطمئنًا  که  نرخ گذاری  این  جای  به  کاش 
اجرا نمی شود، فکری به حال سایر نقاط شهر 
از  اگر کسی بخواهد  به طور مثال،  می کردید. 
مرکز شهر به دادگستری یا اداره آموزش و پرورش 
و دیگر ادارات آن مسیر برود، یا به محله کیان یا 
کوی سادات یا داخل بولوار سرداران و... برود، به 
جز کورس بندی چه فکری کرده اید؟ چرا کسی به 

تاکسی ها نمی گوید یک جا جمع نشوند؟

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

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

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

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

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

باما در میان بگذارند.

مدیرعامل محترم سازمان حمل و نقل 
درون شهری نی ریز و حومه، آقای استقالل

با سالم، همه رانندگان محترم تاکسی نسبت به 
اجرای مصوبات و مقررات مکلف هستند که بر 
کورس بندی شده  مسیرها  کلیه  اساس  همین 

است و همه مکلفند نسبت به اجرای آن اقدام 
کنند.

در صورت مشاهده هرگونه تخلف، مراتب را جهت 
اعالم   53823030 تلفن  شماره  به  رسیدگی 

فرمایید.

شهرداری نی ریز - توزیع برق
روزنامه  اول  بود که در صفحه  ماه  اردیبهشت 
محلی و محبوب نی ریزان فارس خبری مبنی 
بر این که نماینده مردم در مجلس، فرماندار، 
مدیرکل راه و شهرسازی، شهردار و سایر مسئوالن 
وعده داده اند اعتبار آسفالت خیابانهای شهرک 
جمال آباد و مسکن مهر آماده و به حساب متولی 
آسفالت )شهرداری( ریخته شده و تا پایان نیمه 
اول سال ۱۴00 کار انجام می شود، درج شد؛ ولی 

متأسفانه تاکنون اقدامی صورت نگرفته است.
خاکی بودن خیابانها و کوچه ها عالوه بر آلودگی و 
گرد و خاک، باعث شده سرویسهای مدارس هم از 
ورود به شهرک امتناع کنند. سطل زباله در همه 
جا وجود ندارد و بعضی از مردم به ناچار زباله ها را 
اطراف سیل بند رها می کنند که عالوه بر آلودگی 

زیست محیطی، باعث بیماری هم می شود.
همچنین نبود روشنایی ورودی از سمت حوزه 
علمیه نیز جهت رفت آمد مردم مشکالتی برای 
اهالی ایجاد کرده که از اداره برق خواهشمندیم 

پیگیری کنند.

پاسخ شهرداری نی ریز:
شهروند گرامی! همان گونه که قباًل نیز مکرراً از 
طرق مختلف به آگاهی رسیده است، آسفالت 
معابر خاکی مسکن مهر و پاکسازی جداول مورد 
اشاره جنابعالی در حیطه وظایف اداره کل راه و 
شهرسازی استان فارس است و قرارداد منعقده 
بین شهرداری و آن اداره کل، تا این تاریخ هنوز 
به نتیجه نهایی نرسیده است. بدیهی است پس 
از طی تشریفات قانونی الزم، ان شاءا... عملیات 

اجرایی آغاز خواهد شد.
در خصوص وعده اشاره شده جنابعالی نیز تأکید 
زمان  گونه  هیچ  نی ریز  شهرداری  که  می شود 
مشخصی را برای اجرای این پروژه تعیین نکرده 
است و مبلغ ذکر شده در جلسه نیز در قالب 
اسناد خزانه اسالمی به شهرداری پرداخت شده 
و فروش اسناد و خرید قیر مورد نیاز مستلزم طی 

تشریفات قانونی متعدد است.

پاسخ توزیع برق:
در  جمال آباد  اهالی  درخواست  به  بازگشت 
خصوص روشنایی مسیر حوزه علمیه، در صورت 
درخواست انشعاب جدید در مسیر فوق، امکان 

احداث شبکه روشنایی میسر می باشد.

آموزش و پرورش
در  را بخصوص  ۱- کاش زنگ ورزش مدارس 
مدرسه مصطفی خمینی تعطیل می کردند و حاال 
که کالسها حضوری شده، بیشتر روی درسهای 
دیگر وقت می گذاشتند. آنها با ماسک نمی توانند 

ورزش کنند و مجبورند ماسکشان را بردارند.
2- شنیدیم هفته گذشته از شاگردان ..... تست 
واقعیت  کرونا گرفته اند و همه مثبت شده اند؛ 

دارد؟

پاسخ آموزش و پرورش:
۱- بر اساس برنامه درسی، هر درسی اهمیت 

خاص خود را دارد و امکان حذف هیچ یک از کتابها 
وجود ندارد. اما برگزاری کالسهای تربیت بدنی 
باید بر اساس دستورالعمل های برگزاری کالس 
تربیت بدنی که به مدارس ارسال شده اجرا شود 
که در این خصوص، شیوه نامه به وضوح بر رعایت 
است.  کرده  تأکید  بهداشتی  دستورالعمل های 
موضوع بررسی خواهد شد و مجدداً دستورالعمل 
به مدارس ارسال می شود و بر اجرای مطلوب آن 

تأکید خواهد شد.
این  به  گزارشی  تاکنون  خصوص  این  در   -2

مدیریت ارسال نشده است و صحت ندارد.

منتقد محترم!
در  دانش آموزان  مسابقه  مورد  در  شما  انتقاد 

اختیار مسئوالن مربوط قرار گرفت.

سیمان خاکستری- فرمانداری - نماینده 
مجلس

چرا کارخانه سیمان خاکستری از بخش سرچهان 
نیرو می گیرد، ولی از جوانان بیکاری که کنار 
کارخانه هستند استفاده نمی کند؟ این نیروهای 
غیر بومی از اقوام آقای ..... هستند. از فرمانداری 
مشکل  این  به  می خواهیم  مجلس  نماینده  و 

رسیدگی کنند.

پاسخ سیمان خاکستری:
و  وزین  آن هفته نامه  از  تشکر  با سالم، ضمن 
در  گرامی  شهروند  نامه  به  پاسخ  در  محترم، 
در  بومی  غیر  نیروهای  بکارگیری  خصوص 
عرض  به  نی ریز  خاکستری  سیمان  کارخانه 
می رساند که رویکرد و تالش مسئوالن و مدیران 
بازرسان  و  مدیره  هیئت  و  شهرستان  محترم 
محترم شرکت از ابتدا جذب حداکثری نیروهای 
بومی بوده است. در این راستا و برای رعایت عدالت 
و اصول انتخاب و جذب نیروهای واجد شرایط، 
نسبت  مطمئن،  و  مجرب  کارگزاران  کمک  با 
به انتشار آگهی برای جذب نیرو در روزنامه های 
محلی و همچنین روزنامه رسمی شرکت و سپس 
برگزاری آزمون کتبی و مصاحبه اقدام و بدین 
شیوه اکثریت نیروها با اولویت نیروهای بومی 

جذب شده اند.
قراردادی  نیروهای  کل  تعداد  حاضر  حال  در 
کارخانه 268 نفر است که با احتساب نیروهای 
بارگیرخانه،  )معادن،  دائمی  پیمانکاران 
رستوران، باربری، سرویس های ایاب و ذهاب و ...( 

به 3۴8 نفر می رسد.
از نیروهای قراردادی کارخانه 8۴.3 درصد نیروها 
بومی و مابقی با توجه به نوپا بودن کارخانه، عمومًا 
از نیروهای متخصص و مجرب سایر کارخانجات 
جذب شده اند که به تدریج و با آموزش و ارتقاء 
تجربه نیروهای بومی، تعداد نیروهای غیربومی به 

حداقل ممکن رسانیده خواهد شد.
قراردادی  نیروهای  بین  از  که  می نماید  اضافه 

شرکت، دو نفر از شهروندان سرچهان می باشند.

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

با سالم خدمت شهروندان گرامی، پس از بررسی 
انجام شده بر اساس گزارش دریافتی از حوزه منابع 
مشخص  خاکستری،  سیمان  کارخانه  انسانی 
شد به طور کلی تعداد کارکنانی که هم اکنون 
در کارخانه سیمان خاکستری اعم از پیمانکار 
و کارکنان خود کارخانه مشغول به کار هستند، 

360 نفر است که از این تعداد تنها یک نفر فوق 
لیسانس معدن است که از سالها قبل در معدن 
کارخانه مشغول می باشد و یک نفر نظافتچی انبار 

اهل سرچهان است.
در عین حال هرچند قباًل نیز در چندین نوبت 
کارخانه  مدیرعامل  به  محترم  نماینده  توسط 
سیمان خاکستری بر جذب نیروی بومی تأکید 
شده ، اما بنا به حساسیت شما شهروند گرامی، 
باز هم تذکر داده و دغدغه مردم توسط نماینده 

محترم به ایشان منعکس خواهد شد.

صمت - اتاق اصناف
که  دارد  وجود  قصابها  صنف  روی  نظارتی  آیا 
گوشت شتر را با قیمت کیلویی ۱70 هزار تومان 
و گوشت گوسفند را کیلویی ۱50 هزار تومان 
می فروشند؟ در حالی که در شیراز گوشت شتر 
گوسفند  وگوشت  تومان  هزار   ۱۴0 کیلویی 
این همه  است. چرا  تومان  کیلویی ۱35 هزار 

اختالف قیمت؟

پاسخ صمت:
با سالم، اعمال نظارت بر تمام اقالم کاالیی از جمله 
گوشت در شهرستان وجود دارد و از اهداف روزانه 
بازرسی می باشد. روزانه لیست کشتار دام توسط 
و  تهیه  بازرسان  بهره برداری  جهت  شهرداری 
ارسال می گردد و قیمت دام زنده نیز هر ماه توسط 
اداره صمت  به  نظارت  جهت  کشاورزی  جهاد 
ارسال می شود. در خصوص اختالف قیمت نیز 
نوع دام، فراوانی و دسترسی به دام زنده در قیمت 
اختالف  باعث  که  دارد  مستقیم  تأثیر  گوشت 

قیمت می گردد.

راه و شهرسازی
۱- در مورد تهیه زمین برای مسکن ملی که گفته 
بودند زمین داخل شهر نیست، خواستم بگویم که 
چه خوب بود اگر اداره راه و شهر سازی نی ریز پیش 
قدم می شد و زمین اداره راهداری فعلی روبروی 
پارک آزادی و همچنین زمینهای چند هزار متری 
اداره برق را جهت این کار اختصاص می داد. مگر 
اداره برق بیشتر از یک ساختمان چندصدمتری 

نیاز دارد؟
چون ساختمان اداره راه کنار پلیس راه چند سال 
است که نیمه کاره مانده. مگر قرار نیست اداره راه 
جابه جا شود؟ اداره برق هم می تواند جابه جا شود و 
همین مقدار زمین در محدوده شهر به آن بدهند. 
اگر می خواهید لطفی کنید، لطفًا مسکن ملی را 

در بیابانها نسازید.
شهر  ورودی  روگذر  پل  خصوص  در  لطفًا   -2
پیگیری کنید؛ به شرطی که دومین نماینده هم ۴ 

سالش تمام شود و این پل ساخته نشود.

پاسخ راه و شهرسازی:
نی ریز  شریف  مردم  استحضار  به  سالم،  با   -۱
می رساند در خصوص زمینهای موجود در شهر، 
زمینهایی که در اختیار ادارات دولتی بوده و مازاد 
تشخیص داده شده، به وزارتخانه معرفی شده 

است.
2- در خصوص تقاطع غیرهمسطح ورودی شهر 
نیز پیگیریها انجام شده؛ ان شاءا... به زودی ادامه 

عملیات اجرایی آغاز خواهد شد.

منابع آب
با احداث سد های کوچک و بزرگ در حوزه های 

آبریز و ذخیره آب در زیر و سطح زمین در سالهای 
کرد.  مبارزه  خشکسالی  با  می شود  بارش،  پر 
کما این که اگر سه سال پیش سد به اندازه کافی 
داشتیم، سیل سهمگینی که در استان خوزستان 
و دیگر استانها اتفاق افتاد و میلیاردها متر مکعب 
آب شیرین بعد از ایجاد خسارات فراوان به دریا 
رفت، ذخیره کرده بودیم و مازاد آن را به مناطق 
در  نه  امروز  آنگاه  می کردیم؛  منتقل  بی آب 
خوزستان مشکل کم آبی داشتیم و نه در دیگر 

استانها. 
این است که امام)ع( می فرمایند: کسی که آب و 
زمین در اختیار داشته باشد و با این حال نیازمند 
گردد، از رحمت خدا به دور باد. در کشور ما آب و 
زمین به اندازه کافی هست؛ ولی از آن استفاده 

بهینه نمی کنیم.

مجتمع فوالد غدیر نی ریز
داخلی  نیروی  جذب  آگهی  گذشته  هفته 
)پیمانکار( را اعالم کردید. آیا بهتر نبود کمی هم 
توجه به فارغ التحصیالن بیرون کارخانه می شد 
با  را  اولویت جذب  امتیاز مساوی،  و درصورت 

نیروی های داخلی می گذاشتید؟

جهاد کشاورزی - نی ریزان فارس
خواهش می کنم سری به انجیرستانها بزنید که 
روز به روز بر تعداد اتاقها اضافه می شود و هیچ 
که  کسی  حال  نمی گیرد.  را  آنها  جلوی  کس 
دارد،  زمین  هکتار  دو  با  درخت   ۱00 حداقل 
اتاقی داشته باشد؛  مجبور است برای امنیتش 
ولی االن داخل یک زمین 500 متری با 5 تا 
درخت دارند خانه می سازند. اگر یک مالک زمین 
می کند  فوت  وقتی  باشد،  داشته  هکتاری  دو 
ملک  این  در  اتاق   7 باشد،  داشته  بچه   7 اگر 
ساخته می شود. متأسفانه مأمور گشت هم فقط 
یک اخطار می زند و می رود و جلو هیچ کس را 
نمی گیرد. االن انجیرستان دارد تبدیل می شود 
به یک شهرک جدید که هیچ کس به فکر نیست. 
از شما دست اندرکاران نی ریزان فارس خواهش 
می کنم گزارشی در این مورد تهیه کنید و جلو این 

فاجعه محیط زیستی را بگیرید. همه ما مسئولیم.
نی ریزان فارس؛ با سالم و درود فراوان. قباًل 
گزارشی در همین زمینه تهیه و چاپ نموده ایم. 
گزارشها و اعتراضات را نیز منعکس کرده ایم. در 
عین حال پیشنهاد شما را در شورای نویسندگان 

مطرح خواهیم کرد.

نی ریزان فارس
لطفًا در خصوص آسفالت، کمبود باکسهای زباله 
و نبود تلفن ثابت در شهرک جمال آباد گزارشی 
از  پیشاپیش  کنید.  چاپ  درهفته نامه  و  تهیه 
همراهی و همکاری شما و هفته نامه کمال تشکر 

و قدردانی دارم.
نی ریزان فارس؛ با سالم و درود فراوان. بررسی 

خواهیم کرد.

 ادارات، سازمانها و نهادهایی که در این 

شماره به سؤاالت و انتقادات مردمی پاسخ 

نداده اند:
- فرمانداری

جهاد کشاورزی
- اتاق اصناف

- مجتمع فوالد غدیر

تقسیط و بخشودگی دو برابری جرائم رانندگی تا پایان دی ماهجمع آوری 600 میلیون تومان زکات در نی ریز
روابط عمومی فرمانداری:

نی ریز  شهرستان  زکات  شورای  جلسه 
درویش زاده  فرماندار،  هدایت  با حضور 
رئیس کمیته امداد امام خمینی و سایر 
اعضای این شورا در محل سالن اجتماعات 

فرمانداری برگزار شد.
لزوم  بر  نی ریز  فرماندار  جلسه  این  در 
و شناسایی  کارگیری  به  و  برنامه ریزی 
برای  مزیت های شهرستان  و  قابلیت ها 
و  مؤثر  تعامل  تشویق گروه های هدف، 
آموزش  و  تأثیرگذار  عوامل  با  هدفمند 

متولیان تأکید کرد.
وی نقش روحانیون، ائمه جمعه و جماعت 
فرهنگ سازی  و  تبلیغ  در  را  معلمان  و 
فریضه الهی زکات به ویژه به کودکان، 

و  دانست  برجسته  جوانان  و  نوجوانان 
خواستار مشارکت و همراهی عموم مردم 

جامعه در احیاء این فریضه الهی شد.
فرماندار نی ریزدر بخشی دیگر با اشاره به 
اینکه افراد زیادی در شهرستان هستند 
که با توجه به تبعات اقتصادی، بیماری 
ساله  چندین  خشکسالی های  کرونا، 
هستند  مساعدت  و  حمایت  نیازمند 
گفت: باید زکاتی که مردم این شهرستان 
به  کمک  اولویت  با  می کنند  پرداخت 
در  شهرستان  همان  مناطق  نیازمندان 

بین آنان توزیع گردد.
در ادامه درویش زاده رئیس کمیته امداد 
شهرستان  زکات  عملکرد  از  گزارشی 
گفت:  و  نمود  ارائه   ۱۴00 سال  در 

3۱۴میلیون تومان زکات فطریه توسط 
دبیرخانه شورای زکات ، مراکز نیکوکاری 
جمع آوری شده  مساجد  و  خیریه ها   ،

است. 
 290 مبلغ  همچنین  داد:  ادامه  وی 
میلیون تومان زکات مستحبی نقد و کاال 
از مراکز نیکوکاری جمع آوری شده است 
که نسبت به سال گذشته دویست درصد 
رشد داشته که مبالغ آن صرف احداث ۴ 
واحد مسکونی ایتام، 6 مورد کمک هزینه 
خرید واحد مسکونی، 6 مورد پرداخت 
هزینه درمانی بیماران صعب العالج ، 20 
مورد اجاره مسکن و توزیع 30 دستگاه 
بین  گرمایشی  و  سرمایشی  وسایل 

محرومان شده است.

رانندگان فقط تا 30 دی سال جاری مهلت 
دارند جریمه های معوقه خود را پرداخت و 
از طرح بخشودگی جرائم دیرکرد استفاده 

کنند.
مرکز  رئیس  و  پلیس  رئیس  جانشین 

اجرائیات راهور ناجا:
بر اساس مجوزی که مجلس داده، در سال 
حساب  پایه  اساس  بر  جریمه ها   ۱۴00
و دو برابر جرائم بخشوده می شود؛ البته 
رانندگان تا پایان دی ماه فرصت دارند و 

از بهمن ماه قطعًا جریمه ها دو برابر اعمال 
می شود.

امکان تقسیط هم وجود دارد و رانندگان با 
مراجعه به سایت راهور ۱20 می توانند از 

این امکان استفاده کنند.

 جانشین رئیس پلیس راهور ناجا:
دادستان  با  طی هماهنگی هایی که 
کل کشور در ارتباط با وکالتنامه هایی 
که تاریخشان گذشته داشته ایم، مقرر 
شد تا مهلت آن برای مراجعه به مراکز 
تعویض پالک، تا پایان آذر ماه تمدید 
شود. به دلیل تعطیلی های کرونایی 
که داشتیم، ممکن است هموطنان 
تعویض  مراکز  به  مراجعه  فرصت 

پالک را نداشته باشند.
قبل  از  که  وکالتنامه هایی  همه  لذا 
مهلت  ماه  آذر  پایان  تا  صادر شده، 

دارند.

مهلت وکالتنامه ها 
تمدید شد

عالئم سکته مغزی:
افتادگی یک طرف صورت و بازو، ایجاد اختالل در ادا کردن کلمات، 
عدم توانایی شناخت دیگران، بروز ناگهانی سردرد شدید، به هم 

خوردن تعادل بدن، اختالل ناگهانی در بلع غذا.
و حال، توصیه ها تا قبل از رسیدن اورژانس چیست؟

توصیه ها: 
تماس فوری با اورژانس، قرار دادن بیمار هوشیار در حالت نیمه 
نشسته، دادن روحیه و آرامش به بیمار، بررسی مرتب باز بودن راه 
تنفسی، پرهیز از دادن هر دارویی تا رسیدن اورژانس، قرار دادن 

بیمار به پهلوی آسیب دیده در صورت بیهوشی.

هنگام سکته مغزی پیش از رسیدن اورژانس چه کنیم؟
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شورای شهر این بار با 9 رئیس بانک تشکیل جلسه داد.
در این جلسه و در ابتدا رئیس شورای شهر نی ریز با بیان اینکه 
برخی از بانک ها جوابگوی مردم نیستند و خشکسالی سبب شده 
تا مردم تقاضای تسهیالت از بانک داشته باشند از آنان درخواست 
کرد تا آموزش بانکداری الکترونیک را به گونه ای ارائه دهند تا 

افراد دچار سختی نشوند.

لزوم پرداختن به آموزش الکترونیک بانکی
سیدعالءالدین فقیه گفت: باید قبول کنیم که نقل و انتقال پول به 
صورت الکترونیک سخت است و بانک ها باید آموزش های الزم را 

در این ارتباط بدهند و تنها به دادن یک کارت اکتفاء نکنند.
وی همچنین از بانک ها خواست تا به کسانی که از طرف شورای 
شهر معرفی می شوند و بضاعت مالی مناسبی ندارند تسهیالت 

بدهند.

تکریم ارباب  رجوع
در ادامه مجتبی افسر دیگر عضو شورای شهر خواستار تکریم 
ارباب رجوع در بانک ها شد و گفت: اگر واقعًا می بینید کسی شرایط 
دریافت وام را ندارد بی خودی آنها را به روزها و هفته های آینده 

امیدوار نکنید و جواب منطقی به آنها بدهید.

درخواست پرداخت وام با بهره کم
حمید پریش در این جلسه از بانک ها خواست تا توضیحاتی در 
رابطه با تسهیالت اعطایی در ارتباط با ازدواج، اشتغال و کشاورزی 

و به ویژه تسهیالت بافت فرسوده ارائه دهند.
اعطای تسهیالت با بهره کم و زیر ۱۰ میلیون تومان، افتتاح شعبه 
در محله های کمتر توسعه یافته و شروع به کار مجدد بانک ملت و 

ملی آباد زردشت از دیگر خواسته های پریش در این جلسه بود.

وام با اعتبار بنگاه های اقتصادی
محمد شاهسونی هم با بیان اینکه روی صحبتش با بنگاه های 
تا  بخواهیم  آنها  از  باید  گفت:  است  نی ریز  شهر  اقتصادی 
حساب هایی را در بانک ها باز کنند و توسط معتمدین یا شورای 

شهر افراد نیازمند با اعتبار آنها، وام دریافت کنند.

بانک ها عوارض نمی دهند
هادی معاون شهردار در این جلسه با بیان اینکه برخی از بانک ها 
از پرداخت عوارض خود سرباز می زنند گفت: متأسفانه برخی از 
بانک ها عوارض نوسازی و کسب را پرداخت نمی کنند. تقاضا 
داریم در این ارتباط اقدام کنید چرا که رقم قابل توجهی است و 

برای توسعه شهر بسیار الزم و ضروری می باشد.

علت تعطیلی بانک ملی کوی سجاد
محمدجواد  جلسه  در  شده  مطرح  سؤاالت  به  پاسخ  در  اما 
عباسی رئیس بانک ملی مرکزی نی ریز در پاسخ به تعطیلی 
شعبه کوی سجاد گفت: متأسفانه مردم آنجا استقبال نکردند و 

سپرده گذاری هایش بسیار اندک بود.
شعبه سجادیه از زمان افتتاح تا زمان تعطیلی همان درجه ۵ ماند 
و عملکرد شعبه در حفظ آن بسیار مهم است، ضمن اینکه بانک 

ملی تنها بانکی است که در سطح شهر نی ریز سه شعبه دیگر دارد.
در تکمیل صحبت های عباسی، سهراب مزیدی مرادی رئیس 
بانک ملی احمد نی ریزی گفت: ما هم دلمان نمی خواست که این 
شعبه تعطیل شود و حتی در مساجد حضور یافتیم و اعالم کردیم 
اما با عدم استقبال مردم روبرو شدیم. شعبه کوی سجاد مکان 

ملکی ماست در حالی که بانک ملی احمد نی ریزی اجاره ای است!

24 استعالم برای یک وام
ملی  بانک  اینکه ۵۰ درصد مشتریان  بیان  با  مرادی  مزیدی 
کاماًل  وام ها  پرداخت  گفت:  می دهند  تشکیل  روستائیان  را 
الکترونیکی شده و باید تمام استعالم های الزم گرفته شود لذا کار 
برای وام گیرنده کمی دشوار شده است، البته کارمندان ما هم با 

مشکل روبرو هستند و برای هر وام نیاز است ۲۴ استعالم بگیرند.
این گفته های مزیدی مرادی با اعتراض هادی روبرو شد و گفت: 
وقتی برای گرفتن وام به بانک مراجعه کردم و شرایط دریافت وام 
را دیدم عطایش را به لقایش بخشیدم چرا که وقت این کار نداشتم 
و شرایط به گونه ای برنامه ریزی شده که دیگر کسی به وام فکر 

نکند.
این گفته ها با واکنش رئیس بانک ملی مرکزی روبه رو شد و گفت: 
ای کاش ۲۰ سال پیش سیستم الکترونیک اجرا شده بود تا همه 
چیز سر جای خودش باشد. کسی که توان پرداخت ندارد در این 

سیستم شناسایی می شود تا اینگونه بدهی بانک ها باال نرود.

راهی برای جذب سرمایه های نی ریز
مجید جعفرزاده رئیس بانک مهر ایران با بیان اینکه باید راهی 
برای جذب سرمایه های نی ریز پیدا کنید گفت: سرمایه گذارانی 
که در نی ریز هستند حساب های خود را نه در ایران بلکه در 
بانک های خارجی و سوئد گذاشته اند! نقدینگی نی ریز بسیار 

باالست اما به دیگر شهرها رفته است.
در این جلسه به طور خاص اشاره شد تا کارخانجات بزرگ تولیدی 
مثل فوالد، سیمان خاکستری و سیمان سفید حسابهایشان را به 

بانک های نی ریز انتقال دهند.

رسانه ها خدمات ما را بگویند
رئیس بانک مهر ایران در ادامه با بیان اینکه اگر مطالبات را 
پیگیری نکنیم نمی توانیم وام بدهیم گفت: در ارتباط با آموزش 
بخصوص  نی ریز  شهر  رسانه های  که  است  آن  من  پیشنهاد 

نی ریزان فارس خدمات الکترونیکی ما را معرفی کنند. 
افتتاح حساب و تشکیل پرونده کاماًل آنالین است و هیچ نیازی 
به حضور افراد در بانک مهر ایران نیست. در ارتباط با اعطای وام 
فعاًل تنها کاری که می توانیم به صورت سریع انجام دهیم اعطای 
کاال کارت است که مبلغ ۵۰ میلیون تومان و ۴ درصد می باشد که 

صرفًا جهت خرید کاال و جهیزیه صادر می شود.
هیچ  اینکه  بیان  با  ادامه  در  بانک  پست  رئیس  محمودی 
محدودیتی برای تأسیس باجه های پستی در روستاها ندارند 
گفت: در حال حاضر ۱۵ باجه روستایی فعال داریم که اکثراً 
زیان ده هستند اما با این اوصاف بنا داریم باجه شهرک سنگ را 

افتتاح کنیم.

به تمام شهر نگاه کنید
توزیع  باید  اینکه  بیان  با  بانک سپه  محسن زردشت مسئول 
امکانات عادالنه باشد گفت: چرا باید تمام آپارتمان های مسکن 
مهر در کنار سیل بند ساخته شود؟ با تقسیم آن می شد نقاط 

مختلف شهر را از محرومیت خارج کرد.
در پاسخ به انتقادات زردشت، رئیس شورای شهر عنوان کرد: 
نقشه جامع شهر را شهرداری و شورا را تنظیم نمی کند بلکه 
مسکن و شهرسازی است که محدوده و حریم شهر را برای ۱۰ 
سال مشخص می کند. اینکه این قسمت از شهر مسکن های مهر 
ساخته شده بدان دلیل است که زمین های دولت بیشتر اینجا 

بوده است.
فقیه در پایان با اعتراض به اینکه چرا دیگر رؤسای بانک ها در این 
جلسه حضور پیدا نکرده اند گفت: نامه اعتراضی تنظیم و به آنان 

ارسال خواهد شد.
در این جلسه رؤسا و یا نمایندگان این بانک ها و صندوق های 

قرض الحسنه حضور داشتند:
مهدی میثمیان )قرض الحسنه امام مهدی(، حجت دعاگویی 
)صندوق فتح المبین(، محمودی )پست بانک(، مجید جعفرزاده 
)مهر ایران(، سهراب مزیدی مرادی )بانک ملی احمد نی ریزی(، 
محسن زردشت)بانک سپه(، حسین دیمه کار)صندوق رضویه( 
، محمد جواد عباسی)بانک ملی مرکزی(، و سید علی فقیه 

)صندوق قائم( حضور داشتند.

سمیه نظری، نی ریزان فارس:

در جلسه کارگروه اجتماعی- فرهنگی فرماندار 

از مسئوالن ادارات درخواست کرد تا از پشت میز 

خود بلند شوند و ببینید چه خبر است!

سالن  در  آذرماه   9 چهارشنبه  جلسه  این 

پیرامون  مصوباتی  و  شد  برگزار  فرمانداری 

کودکان کار به همراه داشت.

زینت اسفندیاری رئیس اداره بهزیستی

کودکان کار شناسایی شده، مشخصات خانواده 

و آدرس آنها را پیدا کرده ایم. به آموزش و پرورش 

ارسال شده و  کودکانی که دارای هویت و ساکن 

نی ریز بودند، وارد مدرسه  شده اند.

مهدی هادی معاون شهرداری

کودکان کار جمع آوری شدند، وسایل کار آنها 

گرفته شده، اما با به رغم اینکه زباله ها سرساعت 

جمع می شوند، متأسفانه باز هم این کودکان در 

بعضی ساعات حضور دارند. 

ارشاد  و  فرهنگ  نماینده  قطرانی  جواد 

اسالمی:  

هرچه  اما  می شود  ارسال  نشریات  به  مطالب 

صالح بدانند چاپ می کنند و ممکن است با 

تأخیر هم همراه شود.

امیر ولی زاده مدیر آموزش و پرورش: 

دانش آموزان کار دارای هویت ثبت نام شده اند 

اما ما اجازه ثبت نام اتباع خارجی و فاقد هویت 

را نداریم، ولی باز هم اگر فرماندار و یا کارگروه 

دانش آموزان، مجوز دهند افراد مجهول الهویه را 

در مدرسه ای ثبت نام می کنیم.

و  بهداشت  شبکه  رئیس  آل داود  داور 

درمان

بیماری شپش یک بیماری واگیردار و مسری 

شدید است که به تازگی در نی ریز افراد زیادی 

مدارس  االن  چون  است،  کرده  درگیر  را 

غیرحضوری است و از طرفی این یک بیماری 

قدیمی است، آمار مبتالیان در دست نیست 

اما تعدادی زیادی برای درمان به داروخانه ها 

مراجعه کرده اند حال آنکه خیلی از افراد هم 

درمان خانگی دارند که ما توصیه امان به بیماران 

آن است که بهترین درمان، درمان دارویی و 

آموزش صحیح استفاده کردن آن است.

و  بهداشت  شبکه  کارمند  زارع،  افسانه 

درمان: 

آمار بهداشت مدارس به صورت فصلی است 

و تنها آمار ما مراجعه کنندگان به مطب دکتر 

است.  بوده  مو  و  پوست  متخصص  خامسی 

متأسفانه  اما  است  ارائه  حال  در  آموزش ها 

استفاده  یا  نمی کنند  دنبال  خوب  خانواده ها 

صحیح از شامپوها را بلد نیستند و پروسه درمان 

به کندی پیش می رود و یا اقدام به رشک زدایی 

نمی کنند.

شپش  بیماری  با  مبارزه  درمان  راه های 

اطالع رسانی شود چه از طریق نشریات و چه از 

هماهنگی  همچنین  مجازی.  فضاهای  طریق 

و همکاری بین مراقبین سالمت کل مدارس 

انجام شده تا با آموزش های خود به بیماران و 

خانواده ها از شیوع این بیماری جلوگیری کنند.

سیدعالالدین فقیه رئیس شورای شهر:

- در مورد کودکان کار باید از پتانسیل  مردمی 

استفاده کنیم و در این رابطه 9 تا ۱۰جلسه با 

اهالی محالت برگزار کردیم و خیلی از آنها اعالم 

آمادگی کرده اند. 

- طرح آموزش شهروندی زیر نظر شهرداری 

برگزار می شود که سعی داریم مسائل اجتماعی 

و فرهنگ شهرنشینی به آنها آموزش داده  شود.

- دعوت می کنیم از بانوان عزیز تا در طرح 

همیاری شرکت کنند و مشکالتی که در سطح 

شهر می بینند را گزارش کنند تا در حد توانمان 

با کمک ادارات برطرف کنیم.

هدایت فرماندار نی ریز:

سطح  در  افراد  همه  را  واکسیناسیون   -

شهرستان انجام دهند، بجز افرادی که پزشک 

تشخیص داده که واکسن برای آنها مضراست. 

و  فراگیر  بیماری  یک  که  شپش  بیماری   -

واگیردار است باید کنترل شود. الزمه این کار 

و  آموزش  بهداشت  مربیان  بیشتر  همکاری 

پرورش، دانشگاه ها و تعامل با شبکه بهداشت 

و  مدارس  در  است  الزم  که  است  درمان  و 

خوابگاه ها با جدیت بررسی شود. 

شود.  اطالع رسانی  رسانه ها  و  نشریه ها  در   -

فضاهای مجازی پتانسیل خوبی هست تا این 

بیماری همه گیر نشود.

- هیچ کدام از مشاوران امالک حق ندارند به 

کسی که هویت مشخصی ندارد خانه بدهد. 

- تفکیک و جمع آوری زباله ها از مبدأ تا مقصد 

ساماندهی شود؛ ما نباید اجازه بدهیم کارتن یا 

زباله ای باشد که کودکان کاربه دنبال آن باعث 

مشکالتی برای خود شوند. 

را  ضایعات  که  افرادی  شماره  اماکن  اداره   -

می خرند ساماندهی کند و خریداران صاحب 

شناسنامه و مشخص باشند.

- باید مکان و خرید ضایعات ساماندهی شود 

چون اهالی محله خیابان امام حسین از این 

وضعیت ناراضی اند.

- بچه های کار شناسایی شوند و با خانواده  آنها 

تماس گرفته تا به آموزش و پرورش رفته و برای 

تحصیل آنها اقدام کنند. اگر ایرانی نباشد ما 

اجازه اقامت اتباع را نداریم و باید آنها را راهی 

شهر خودشان کنیم.

- مسئوالن فرهنگی! بحث کودکان کار، درمان 

فرهنگی،  و  اجتماعی  مسائل  بیماری شپش، 

از مسائل دیگر  اختالفات خانوادگی و خیلی 

که از استرس بیماری کرونا نشأت می گیرد، 

شناسایی کنید و برای رفع آنها برنامه ریزی و 

اقدام نمایید. 

- مسائل آموزشی را بررسی نمایید که باعث 

آسیب نشوند، رشته هایی مثل رشته های فنی، 

کالسهای دانشگاه و درسهای عملی به صورت 

غیرحضوری قابل ارائه نیستند.

بهزیستی  تبلیغات،  مثل  فرهنگی  ادارات   -

کار  کودکان  زمینه های  در  شهر  شورای  و 

و  باشند  فعال  شهر  سطح  آلودگی های  و 

برنامه های اجرایی ارائه دهند.

رؤسای  و  اجرایی  مسئوالن  از  همچنین  وی 

ادارات خواست که در حوزه های مختلف که 

مسئولیت دارند از پشت میز خود بلند شوند، 

ببینید  بگردند،  خیابان  در  یا شب ها  صبح ها 

چه خبر است نه اینکه کارشان شرکت در یک 

جلسه ای باشد و چند مصوبه گذرانده شود و ماه 

بعد اجرا شده و نشده بار دیگر به جلسه بیایند. 

مشکالت را گزارش کنید و برای رفع آنها راهکار 

دهید.

توزیع گوشت مرغ 
منجمد در نی ریز

به گزارش نی ریزان فارس و به نقل از عنایت اللهی مسئول 
تنظیم بازار جهاد کشاورزی از پنج شنبه ۱8 آذرماه ۱۱ تن 
گوشت مرغ منجمد در نی ریز و بخش های مرکزی، پشتکوه 

و قطرویه توزیع خواهد شد. 
مراکز توزیع در شهر نی ریز: بسیجیان )میدان مرکزی شهر(، 
برکت )چهار راه مسجدالنبی(، میچکا )نرسیده به میدان 
)روبروی  آریا  خمینی(،  امام  خیابان  )انتهای  آرتا  گاز(، 
دادگستری(، ذهبی )میدان مرکزی شهر( و مرغ فروشی 

کنار مسجد امیرالمؤمنین.

دوگانه سوز شدن خودرو های 
عمومی در فارس

استان  در  سوخت  تبدیل  مجاز  کارگاه های  افزایش  با 
فارس، بیش از هشت هزار و ۵۰۰ خودرو عمومی و مسافر بر 

اینترنتی دوگانه سوز شدند.
برای  خودروها  کردن  گازسوز  درخواست  متقاضیان 
 GCR.NIOPDC.IR سامانه  به  تسهیالت  از  استفاده 

مراجعه و نسبت به ثبت نام اقدام کنند.

پارک ها پنهان شده 
پشت کرونا

شهروند خبرنگاری با ارسال تصاویری از پارک گلستان 
اعالم نمود که این وسائل بازی تبدیل به ابزاری خطرساز 

برای بچه ها شده است.
در این ارتباط شهردار نی ریز 
در  موجود  نواقص  گفت: 
و  بهسازی  به  نیاز  و  پارکها 
می پذیریم،  را  آنها  نوسازی 
طی دو سال اخیر به دلیل 
محدودیت های  و  مسائل 
کرونایی و تعطیلی طوالنی 
همچون  اماکنی  مدت 
به روز  متأسفانه  پارک ها 
پارکها  وسائل  برخی  کردن 
قدری از درجه اهمیت خارج 
شده است و البته گرانی ها و 

عدم ثبات بازار هم در این خصوص بسیار آزار دهنده است و 
باعث تشدید این نواقص شده است.

سعی خواهیم کرد به رغم گرانی ها پارکها را بهسازی کنیم.

برگزاری جشن روز جهانی 
کم توانان در نی ریز

روابط عمومی فرمانداری:

با حضور  مراسم جشنی  روز جهانی کم توانان  مناسبت  به 

هدایت فرماندار شهرستان نی ریز، ولی زاده مدیر آموزش و 

پرورش و جمعی از مسئوالن، فرهنگیان و دانش آموزان کم 

توان ذهنی و جسمی در مدرسه شهید اکبری نی ریز برگزار 

شد.  

در این مراسم فرماندار نی ریز، ضمن تشکر از فرهنگیان شاغل 

در مدارس استثنایی کار آنان را عبادت شمرد و گفت: همانگونه 

که شاهدیم دانش آموزان این مدارس با تالش خود و کمک 

خانواده و آموزش و پرورش توانسته اند بر معلویت فائق آمده و 

موفق به کسب درجات باالی علمی و هنری شده اند . 

در پایان جلسه با هدایایی توسط مدیر آموزش و پرورش از 

زحمات معلمان و دانش آموزان این مدرسه تقدیر به عمل آمد .

و  کم توانان  توانمندی های  نمایشگاه  از  فرماندار  همچنین 

بخش های مختلف مدرسه بازدید به عمل آورد.

اصالحیه یک خبر
شهردار نی ریز با بیان این که در بخشی از صحبت های او 
در خبر »گره های کور شهر« که در شماره قبل به چاپ 
رسیده اشتباهی رخ داده است گفت: منظور از زمینی که 
عنوان شده از لحاظ شکل و شمایل، توپوگرافی و شیب و 
احداث مسکن  مناسب  پدافند غیرعامل  و  قنات  حریم 
نبود، اراضی ۴۰ هکتاری پشت بیمارستان جدید االحداث 
نیست؛ بلکه اراضی 36 هکتاری پشت ورزشگاه کارگران 

می باشد.

در فارس:

عرضه 10   فرآورده 
لبنی با نرخ دستوری

خبرجنوب: 

مد   یرعامل شرکت تعاونی شیر و فرآورد   ه های لبنی فارس 
از آغاز عرضه ۱۰ قلم فرآورد   ه لبنی د   ر فارس با نرخ های 

د   ستوری خبر داد.
ابراهیم معتمد   ی گفت: گر چه وزیر جهاد    کشاورزی اعالم 
حضور  بد   ون  اما  نیست  د   ستوری  لبنیات  قیمت  کرد   ه 
نمایند   گان صنایع فرآورد   ه های لبنی و با د   خالت مستقیم 
وزارت صمت اقد   ام به قیمت گذاری د   ستوری برای ۱۰ قلم 
لبنیات کرد   ه و اعالم شد   ه این ۱۰ قلم تنها با نرخ مصوب 

اجازه فروش د   ارند   .
وی بیان د   اشت: واحد   های لبنی مکلف شد   ه اند    ۲۰ د   رصد    از 
شیر د   ریافتی خود    را به این ۱۰ قلم فرآورد   ه لبنی، اختصاص 

د   هند   .
معتمد   ی با بیان اینکه قرارگاه امنیت غذایی مستقر د   ر 
جهاد    کشاورزی کنترل قیمت ها برای اقالم مذکور را آغاز 
کرد   ه است اظهار د   اشت: با اعالم وزارت جهاد    کشاورزی 
و بر اساس شیر تحویلی د   ِر د   امد   اری ها به قیمت هر کیلو 
6۴۰۰ تومانی، واحد   های تولید    کنند   ه فرآورد   ه های لبنی 
مکلف اند    با قیمت مصرف کنند   ه هر بطری یک لیتری شیر 
کم چرب با یک و نیم د   رصد    چربی را ۱۱۰۰۰ تومان، شیر 
نیم چرب با ۲ د   رصد    چربی هر لیتر ۱۱۵۰۰ تومان، شیر 
پر چرب با 3 د   رصد    چربی ۱۲6۰۰ تومان، شیر کامل 3.۲ 
د   رصد    چربی د   ر بطری های یک لیتری ۱۲8۰۰ تومان، شیر 
نایلونی کم چرب 9۰۰  گرمی ۷۴۰۰ تومان، ماست لیوانی 
کم چرب 9۰۰ گرمی ۱۲۵۰۰ تومان، ماست لیوانی پر 
چرب 9۰۰ گرمی ۱۲۷۰۰ تومان، د   به د   و کیلو و نیم گرمی 
ماست کم چرب یک و نیم د   رصد    3۰6۰۰ تومان، ماست 
پر چرب 3 د   رصد    د   به ۲ و نیم کیلوگرمی 3۷6۰۰ تومان و 
پنیر ۴۰۰ گرمی یو اف را ۲۰ هزار تومان عرضه کنند   . مد   یر 
عامل شرکت تعاونی شیر و فرآورد    ه های لبنی فارس خاطر 
نشان کرد   : د   ر این وضعیت، قیمت گذاری د   ستوری با توجه 
به افزایش قیمت مواد    اولیه و سایر هزینه های تولید    از جمله 
د   ستمزد    و حقوق کارگران، هزینه های ظروف بسته بند   ی و 

غیره به ضرر تولید    کنند   گان فرآورد   ه های لبنی است.
وی با بیان اینکه نظارت بر توزیع این اقالم شروع شد   ه بیان 
د   اشت: تولید    این اقالم برای کارخانه ها اجباری نیست چرا 
که شاید    برخی کارخانجات خط تولید    تعد   اد   ی از این اقالم 
را ند   اشته باشند    اما اگر قرار به تولید    ۱۰ قلم کاالی مذکور 

باشد   ، فروش آن به قیمت مصوب الزامی است.
معتمد   ی با بیان اینکه هیچ حمایتی از کارخانجات لبنی 
نمی شود    اما آن ها مکلف به پیروی از سیاست های د   ستوری 
هستند   ، گفت: چند   ی پیش هم وزارت جهاد    کشاورزی 
پیشنهاد    کاهش ۱۵ د   رصد   ی قیمت مصرف کنند   ه سه 
قلم کاالی لبنی را د   اد    که بر این اساس مقرر شد    د   امد   اران، 
کارخانجات و عوامل توزیع، هر یک ۵ د   رصد    از سود    خود    را 
کم کنند    تا د   ر نهایت قیمت مصرف کنند   ه ۱۵ د   رصد    پایین 
بیاید    این د   ر حالی است که فقط کارخانجات د   ر این طرح 
همراهی و همکاری کرد   ند    و د   امد   اران و عوامل توزیع د   ر 
این کار مشارکت نکرد   ند    البته برخی فروشگاه های بزرگ 
آماد   گی خود    را برای فروش سه قلم فرآورد   ه لبنی با کاهش 
۵ د   رصد   ی سود    موافقت کرد   ند    که د   ر نهایت مقرر شد   ه شیر 
9۰۰ سی سی پاکتی به قیمت ۷۰۰۰ تومان، پنیر ۴۰۰ 
گرمی یو اف به قیمت ۱9 هزار تومان و ماست د   به ای ۲ و نیم 
کیلوگرمی ۱ و نیم د   رصد    به قیمت ۲9 هزار و ۲۵۰ تومان به 
این فروشگاه ها عرضه شود    و این اقالم به ترتیب با نرخ های 
۷۴۰۰ تومان، ۲۰ هزار تومان و 3۰ هزار و 6۰۰ تومان د   ر 

اختیار مصرف کنند   گان قرار گیرد   .
مد   یر عامل شرکت تعاونی شیر و فرآورد   ه  های لبنی فارس 
فارس، فقط ۱۱  لبنی د   ر  از ۵۱ کارخانه  اظهار د   اشت: 

کارخانه سرپا هستند    و مابقی به طور کامل تعطیل شد   ه  اند   .
معتمد   ی گفت: آنقد   ر میزان مصرف لبنیات پایین آمد   ه که 
همین چند    کارخانه باقیماند   ه هم با تمام توان خود    فعال 
نیستند    و بخشی از شیر خام تحویلی به کارخانجات د   ر 
سه واحد    لبنی استان تبد   یل به شیر خشک شد   ه و صاد   ر 

می شود   .

چرا بانک  ملی سجادیه بسته شد؟

از پشت میز خود بلند شوید، ببینید چه خبر است! 
//

//

//

//

//
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نصب 30 باکس
تفکیک پسماند در

 15 نقطه شهر نی ریز
روابط عمومی شهرداری نی ریز:

باکس های تفکیک پسماند در ۱۵ نقطه از مراکز پر تردد و 
معابر اصلی شهر توسط شهرداری نی ریز نصب شد.

در فاز اول این پروژه 3۰ باکس پسماند مخصوص تفکیک در 
خیابان های امام خمینی، ولی عصر، قدس و آیت ا... طالقانی 

نصب شده است.
هر یک از این باکس ها گنجایش ۲۴۰ لیتر پسماند را داشته و 

از جنس HDPE ساخته شده اند.
قابل  و  خشک  پسماندهای  مخصوص  نارنجی  باکس های 
تفکیک از جمله فلزات، شیشه، کاغذ و پالستیک هستند و 
باکس های سبز رنگ مخصوص پسماندهای ارگانیک، عادی و 

فاقد ارزش بازیافت می باشند.
سطل های تفکیک پسماند می توانند به طور قابل توجهی 
در مرتب سازی مواد بازیافتی مؤثر باشند. صرف زمان برای 
تفکیک زباله ها و قرار دادن هر زباله در سطل زباله مخصوص 

در کاهش آلودگی ها و حفاظت از محیط زیست مؤثر است.
خرید پسماندهای قابل تفکیک از شهروندان با استفاده از 
اپلیکیشن مخصوص و قابل نصب بر روی تلفن های هوشمند به 

زودی و پس از طی تشریفات قانونی الزم، اجرایی خواهد شد.
با تفکیک  از شهروندان درخواست نمود  شهرداری نی ریز 
پسماندهای خود در منزل و قرار دادن آنها در محل های 
مخصوص در حفظ محیط زیست و کاهش آلودگی ها به ما 

کمک کنند.

سهمیه نفت گاز شهرستان 
را افزایش دهید

روابط عمومی فرمانداری:

فرماندار نی ریز در دیدار با مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های 
نفت گاز  سهمیه  که  نمود  درخواست  فارس  منطقه  نفتی 

شهرستان افزایش یابد.
شرکت  مدیرعامل  حسینخانی  طاهری  اسداله  گذشته  هفته 
پخش فرآورده های نفتی استان فارس به همراه معاونین خود و 
دیدار  به  شهرستان  نفتی  فرآورده های  پخش  مدیر  امیرزاده 

فرماندار نی ریز رفتند.
مواسالتی  مسیر  به  اشاره  با  نی ریز  فرماندار  نشست  این  در 
استان های کرمان، هرمزگان و یزد به استان فارس و افزایش 
مصرف سوخت نفت گاز بخش حمل و نقل، به تشریح شرایط 
موجود شهرستان با توجه به وجود معادن کانی، کارخانه های 
سیمان و فوالد و همچنین کشاورزی پرداخت و خواستار افزایش 

سهمیه نفت گاز شهرستان شد .
درادامه طاهری مدیر عامل شرکت پخش فرآورده های نفتی 
استان فارس از همکاری انجام شده پس از حمله سایبری به 
و  فرماندار  از  کشور  جایگاه های  هوشمند  سامانه  تجهیزات 

مسئوالن شهرستانی تشکر کرد.

امید شهدان، نی ریزان فارس:

خطیب جمعه نی ریز با بیان این که 
شنیده شده برخی افراد از سخنان ما 
در هفته گذشته برداشت نادرست 
خطیب  که  کرده اند  نقل  و  کرده 
واگذاری  به  معترضان  از  جمعه 
کالغی  بنه  روستای  در  معدن 
در  ما  »دفاع  گفت:  کرده،  حمایت 
راستای حقوق مردم و در بستر قانون 

بوده است.«
حجت االسالم سیدرضا رحمانی زاده 
آذر   ۱۲ نمازجمعه  خطبه های  در 
اظهار داشت: »مردم نباید بگذارند 
دشمن با استفاده از وضع موجود در 
منطقه تنش ایجاد کند تا پدیده ای 
مانند زاینده رود رخ دهد و از سوی 
اعتراضات  بر  سوار  عده ای  دیگر 

شوند.«
وی افزود: »مردم در فضای بی تنش، 
نتیجه  به  قانون  بستر  در  و  آرام 
به  آسیب رساندن  و  رسید  خواهند 

قطعًا  عمومی،  اموال  و  بیت المال 
داشت.  نخواهد  مطلوبی  نتیجه 
است  این  اهمیت  حائز  نکته  البته 
و  تصویب  از  قبل  مسئوالن  که 
مسائل  به  معدن،  مجوز  دادن 
توجه  آن  انسانی  و  زیست محیطی 
مردمی  اعتراضات  شاهد  تا  کنند 

نباشیم.«
اشاره  به روز معلوالن  رحمانی زاده 
مشکالتی  از  »یکی  گفت:  و  کرد 
و  شهر  سطح  در  معلولین  که 
که  است  این  دارند ،  ادارات  برخی 
در  شهری  مبلمان  مناسب سازی 
اماکن عمومی برای آنها ایجاد نشده؛ 
باتوجه به این که نی ریز به عنوان 
شناخته  مانع  بدون  شهر  پایلوت 
 ۱۴۰۲ سال  تا  است  قرار  شده، 
خورشیدی، شهر دسترس پذیر برای 

معلولین و سالمندان باشد.«
حمایت  از  قانون  مسئله  به  وی 
ازدواج  امر  در  تسهیل  و  خانواده 

پرداخت و گفت: »قانون حمایت از 
خانواده و جمعیت، گام بلندی برای 
بعد  است.  کشور  جمعیتی  چالش 
در  قوس هایی که  و  سالها کش  از 
مجلس نهم و دهم داشتیم، نهایتًا 
به  یازدهم  مجلس  در  قانون  این 
تصویب رسید و امید است مسئله 

ازدواج و فرزندآوری تسهیل شود.«
رحمانی زاده ادامه داد: جمعیت ایران 
به سرعت رو به سالمندی است و 
این یک زنگ خطر است. اگر قانون 
تسهیل ازدواج عملیاتی نشود و امر 
ازدواج مورد بی توجهی قرار بگیرد و 
باعث شود سن ازدواج در پسران به 

۲8 و دختران به ۲۴ سالگی 
جمعیت  سالمندی  با  برسد، 
نقش  شد.  خواهیم  مواجه 
اینجا  در  علمیه  حوزه های 
و  آیات  و  است  مهم  خیلی 
روایات در باب فرزندآوری باید 

برای مردم تشریح شود..«

یکی  »گاز  کرد:  خاطر نشان  وی 
طبیعت  ارزش  با  گنجینه های  از 
زندگی  در  مهمی  نقش  که  است 
ما ایفا می کند و در آینده نقش آن 
کلیدی تر خواهد شد. بنابراین باید 
نسبت به استفاده بهینه از آن توجه 
کنیم. ایران سومین تولیدکننده و 
گاز  بزرگ  مصرف کننده  چهارمین 
در جهان است. بعد از آمریکا، چین و 
روسیه، ما چهارمین کشور پرمصرف 
گاز هستیم و این آمار تکان دهنده 
مختلف،  بخش های  در  است. 
و  اسراف  بیش از حد  مصرف گرایی 

اسراف از گناهان کبیره است.«

روابط عمومی فرهنگ و ارشاد اسالمی:

آئین تقدیر از چهل سال فعالیت هنری غالمرضا 
محسن زاده پیشکسوت عرصه هنر نقاشی و آبرنگ، 
روز سه شنبه دوم آذرماه با حضور برخی مسئوالن 
شهرستان، هنرمندان و فرهنگوران نی ریزی در 

محل نگارخانه زنده یاد رجبی برگزار شد.
اداره  رئیس  برزگر  عبدالحسین  مراسم  این  در 
فرهنگ و ارشاد اسالمی نی ریز گفت: شایسته آن 
است که مراسمی باشکوه تر برگزار می شد و استاد 
محسن زاده و سایر بزرگان عرصه فرهنگ و هنر 
امیدواریم  می شدند؛  ویژه تری  تجلیل  و  تقدیر 
با بهبود شرایط کرونا، به زودی شاهد برگزاری 

جلسات تجلیل باشیم.
در ادامه جواد نصیرزاده پیشکسوت ادبی نی ریز، 
زندگی و شخصیت استاد محسن زاده را نزدیک 
به سهراب سپهری شاعر و نقاش معاصر تشبیه 
کرد و گفت: غالمرضا محسن زاده اهل شعر است 
و هم نقاشی طبیعت گراست که شعرش نقاشی و 

نقاشی اش شعر است.

نصیرزاده در ادامه به نسب شناسی استاد پرداخت.
در ادامه سپیده ذکایی دانش آموخته هنر دانشگاه 
تهران با بیان تاریخچه ای از هنر آبرنگ در ایران 
سخت ترین  از  آبرنگ  نقاشی  گفت:  جهان  و 
هنرهاست که تبحر بسیار می خواهد. ترکیب آب 
و رنگ کنترل شده نیست، سایر تکنیک ها، قابلیت 
قابل  آبرنگ  نقاشی  ولی  دارد  اصالح  و  کنترل 
برگشت نیست و کوچکترین اشتباه، خرابی در کار 

ایجاد می کند.
رونق  زودی  به  که  کرد  امیدواری  ابراز  ذکایی 
اقتصادی در سرزمین ما جوری شود که هنر جز 
اولویت های اول زندگی ما گردد و اگر نمایشگاهی 
در سطح شهر برگزار شود، تابلوهای هنرمند پس 
و روح  برنگردد  به خانه  دیگر  نمایش عموم،  از 
شهرستان با هنر شاد شود و شور و هیجان بیشتری 

به جامعه برگردد.
امیر ولی زاده مدیر آموزش و پرورش نی ریز هم در 
این نشست، خضوع و فروتنی محسن زاده را ستود و 

او را هنرمندی دوست داشتنی نامید.

غالمرضا محسن زاده هم عالوه بر بیان خاطراتی 
از دوران هنری اش گفت: شاد بودن هنر است ولی 
شاد کردن هنری باالتر است، وقتی مردم با دیدن 
آثار خاطراتشان زنده و شاد می شوند، من هم شاد 

می شوم و این سرمایه ای ارزشمند برای من است. 
ریحانه  خوب  اجرای  با  هنری  نشست  این 
محسن زاده فرزند استاد ادامه یافت. زهرا محسن 
ستایش  در  سروده ای  دل  سرایش  به  هم  زاده 

پدرش پرداخت.
کلیپی از فعالیت ها و آثار غالمرضا محسن زاده مرور 
گردید و از پوستر نکوداشت چهل سال فعالیت 
هنری وی رو نمایی و یادبودهایی از طرف اهالی 

فرهنگ و هنر روی آن نگاشته شد.
در پایان این آئین، از غالمرضا محسن زاده به پاس 
یک عمر فعالیت های هنری تجلیل و با اهداء لوح، از 

ایشان قدردانی و تقدیر به عمل آمد.
گفتنی است کلیپ آثار و پخش مراسم از طریق 
در دسترس عالقه مندان   www.shva.ir آدرس 

خواهد بود.

مدیران در 
نمازیومیه و جمعه 

شرکت کنند
امید شهدان، نی ریزان فارس:

شهرستان  نماز  اقامه  ستاد  جلسه 
حضور  با  آذر   ۱6 سه شنبه  نی ریز، 
قائم   سقاچی  علی  حجت االسالم 
مقام ستاد اقامه نماز استان در سالن 

فرمانداری برگزار شد.
وی در ابتدا به جایگاه و اهمیت نماز، 

زکات، روزه و تقوا پرداخت.
سقاچی با اشاره به اینکه آمار طالق 
دیگری  معضالتی  به  باالست  بسیار 
و  گران فروشی  اختالس،  همچون 
کم فروشی در جامعه پرداخت و عنوان 
داشت: همان  اندازه که به نماز اهمیت 
می دهیم همان اندازه پاداش خواهیم 

گرفت.«
مسابقات  در  داد  پیشنهاد  سقاچی 
چادر،  همچون  جوایزی  پیاده روی، 
به  مذهبی  فرهنگی-  اقالم  و  کتاب 

برندگان اهداء تا تشویق شوند.
به  ادارات  داد:  ادامه  نی ریز  فرماندار 
عنوان رسالت دینی اشان به اقامه نماز 

اهتمام ویژه داشته باشند.
هدایت خطاب به قائم مقام ستاد نماز 
اعالم کرد با توجه به اینکه نی ریزی ها 
مدیران  از  هستند  دیندار  مردمانی 
و  نمازهای جمعه  در  ادارات خواست 

یومیه در مساجد شهر حضور یابند.
نماز  اقامه  ستاد  مسئول  مسعودی 
در  که  اداراتی  از  قدردانی  با  نی ریز 
تشکر  بودند،  پیشگام  نماز  برگزاری 
نمود و در پایان از رؤسا خواست در 

محیط اداره اذان پخش کنند.

 آگهی موضوع ماده 3 قانون 

وماده 13 آئین نامه قانون تعیین 

تکلیف  وضعیت ثبتی و اراضی و 

ساختمان های فاقد سند رسمی
شماره  رأی  برابر 
اول  ۱۴۰۰6۰3۱۱۰۲3۰۰۰33۲8 هیأت 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
فاقد  و ساختمان های  اراضی  ثبتی 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک زرین  دشت تصرفات 
آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه 
عزیز احتشامی  فرزند مهرعلی  به 
شماره شناسنامه ۷8۲۰ صادره از زرین  
دشت در یک باب خانه به مساحت 
از  فرعی۴6  پالک  متر مربع   ۴۷۷
۷988  اصلی مفروز و مجزی شده از 
پالک ۷988  اصلی قطعه 8 واقع  در 
حاجی آباد بخش ۱۲ فارس شهرستان 
از  مع الواسطه  خریداری  زرین دشت 
جعفری  جعفر  آقای  رسمی  مالک 
منظور  به  لذا  است.  گردیده  محرز 
به  نوبت  دو  در  مراتب  عموم  اطالع 
در  می شود.  آگهی  روز   ۱۵ فاصله 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
اعتراضی  متقاضی  مالکیت  سند 
تاریخ  از  می توانند  باشند،  داشته 
انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه 
تسلیم  اداره  این  به  را  اعتراض خود 
مدت  ظرف  رسید،  اخذ  از  پس  و 
اعتراض،  تسلیم  تاریخ  از  ماه  یک 
دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت 
وصول  عدم  و  مذکور  مدت  انقضای 
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشارنوبت اول:1400/09/21 
 تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/10/05

خلیل مرادخواه 
رئیس ثبت اسناد و امالک 

زرین دشت

- مورخ 1400/09/17
ش 2750

37156

برابر رأی شماره ۱۴۰۰6۰3۱۱۰۲3۰۰۰3۲۷  مورخه ۱۴۰۰/۰۷/۱9 هیأت اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زرین  دشت تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
ایمان جمالی  فرزند علی ناز  به شماره شناسنامه ۲۴8۰۰69۷6۱ صادره از زرین  دشت 
در ششدانگ یک باب خانه به مساحت ۲۰۱ متر مربع پالک ۲۲ فرعی از ۷396  اصلی 
مفروز و مجزی شده از پالک ۷396  اصلی قطعه 8 بخش ۱۲ فارس شهرستان زرین دشت 
واقع در حاجی آباد خریداری مع الواسطه از مالک رسمی آقای محمد علی جمالی 
محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ 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:1400/09/07 
 تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/09/21

خلیل مرادخواه - رئیس ثبت اسناد و امالک زرین دشت

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

- مورخ 1400/09/01
273

ش 6

37255

برابر رأی شماره ۱۴۰۰6۰3۱۱۰۲3۰۰۰۲98  مورخه ۱۴۰۰/۰6/۲9 هیأت اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زرین  دشت تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
حسین مالئی  فرزند علی به شماره شناسنامه 9۵۰۰ صادره از زرین  دشت در ششدانگ 
یک باب خانه به مساحت 33۵ متر مربع پالک ۱6۱۰ فرعی از ۷۲86 اصلی مفروز و 
مجزی شده از پالک ۷۲86  اصلی قطعه 8 بخش ۱۲ فارس شهرستان زرین دشت واقع در 
حاجی آباد خریداری مع الواسطه از مالک رسمی آقای بهادرمالئی محرز گردیده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ 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:1400/09/07 
 تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/09/21

خلیل مرادخواه - رئیس ثبت اسناد و امالک زرین دشت

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

- مورخ 1400/09/01
ش 2742

37255

برابر رأی شماره ۱۴۰۰6۰3۱۱۰۲3۰۰۰3۱3  مورخه ۱۴۰۰/۰۷/۰6 هیأت اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زرین  دشت تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
احسان شعاعی حسین آبادی  فرزند یوسف به شماره شناسنامه ۱۲۷ صادره از 
زرین دشت در ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی آبی به مساحت ۱۰۵93۰ متر مربع 
پالک ۲6۱ فرعی از 38۷۱ اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 38۷۱  اصلی قطعه ۵ بخش 
۱۲ فارس شهرستان زرین دشت واقع در تاج آباد خریداری مع الواسطه از مالک رسمی 
آقایان خانباز و غالم علی بهارلو محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله ۱۵ 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:1400/09/07 
 تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/09/21

خلیل مرادخواه - رئیس ثبت اسناد و امالک زرین دشت

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

- مورخ 1400/09/01
ش 2744

37255

هنگامه نیایش
طلوع اذان صبحمهشیدیخورشیدی

غروب اذان ظهرخورشید
نیمه شب اذان مغربخورشید

شرعی
۷۱3۵386۴۷۱۱۵6۱6۱6۱۷۰۵۲3 جمادی االول۲۱  آذریک شنبه
8۱۴۵396۴۷۱۱۵6۱6۱۷۱۷۰۵۲3 جمادی االول۲۲  آذردوشنبه
9۱۴۵396۴8۱۱۵۷۱6۱۷۱۷۰6۲3 جمادی االول۲3  آذرسه شنبه

۱۰۱۵۵۴۰6۴8۱۱۵۷۱6۱۷۱۷۰6۲3 جمادی االول۲۴  آذرچهارشنبه 
۱۱۱6۵۴۰6۴9۱۱۵۷۱6۱8۱۷۰۷۲3 جمادی االول۲۵  آذرپنج شنبه
۱۲۱6۵۴۱6۴9۱۱۵8۱6۱8۱۷۰۷۲3 جمادی االول۲6  آذرجمعه 
۱3۱۷۵۴۲6۵۰۱۱۵8۱6۱8۱۷۰8۲3 جمادی االول۲۷  آذرشنبه

عرضه کود شیمیایی 
یارانه ای، فقط با

حواله الکترونیکی
روابط عمومی مدیریت جهادکشاورزی:

حواله  با  فقط  یارانه ای،  شیمیایی  کود 
الکترونیکی عرضه می شود.

نی ریز  شهرستان  کشاورزی  جهاد  مدیر 
فیزیکی،  حواله های  حذف  با  گفت: 
حواله  با  تنها  یارانه دار  شیمیایی  کود 
الکترونیکی عرضه می شود که هم اکنون 
بخش  کارگزار  هفت  توسط  آن  توزیع 
شهرستان  این  خصوصی  و  دولتی 

درحال انجام است.
علیرضا بصیری تصریح کرد: صدور حواله 
الکترونیکی از سامانه پایش مواد کودی 
منظور،  این  برای  و  است  امکان پذیر 
اطالعات فردی کشاورزان باید در سامانه 
داده های  مدیریت  و  پهنه بندی  جامع 

کشاورزی ثبت شده باشند. 
افزود: سامانه پایش کودی به سامانه  او 
جامع پهنه بندی متصل است و بهره بردار 
برای هر محصول زراعی و باغی، درخواست 
ارسال  کودی  پایش  سامانه  در  را  خود 
می کند و این امر سبب می شود تا از این 
کشاورزان  به  شیمیایی  کودهای  پس 

واقعی تعلق گیرد.
هر  جهادکشاورزی  مراکز  وی  به گفته 
کشاورزان،  درخواست  اساس  بر  منطقه 
حواله  صورت  به  را  درخواستی  سهمیه 
ارسال  کارگزاری ها  به  الکترونیکی 
می نمایند و متقاضیان سهمیه کود خود را 

دریافت می کنند. 
منظور  به  اقدام  این  تأکیدکرد:  بصیری 
حذف واسطه ها و جلوگیری از سوءاستفاده 
افراد سودجو است و تالش می شود کود 
مورد نیاز کشاورزان؛ به موقع، توزیع و در 

دسترس آنها قرار گیرد.
مدیر جهادکشاورزی شهرستان نی ریز با 
بیان اینکه نی ریز ۲۵هزار هکتار باغ دارد 
و بر اساس برنامه پیش بینی شده امسال 
۴۷۴ هکتار گندم و ۵۷۰ هکتار جو در 
منطقه کشت خواهد شد؛ اظهارکرد: در 
ازته،  شیمیایی  کود  توزیع  حاضر،  حال 
پتاسه و فسفاته با قیمت ثابت سال زراعی 
گذشته توسط کارگزاری ها در حال انجام 
است و از ابتدای امسال تاکنون، ۲66 تن 
کود ازته، ۱۰۰ تن فسفاته و 3۰ تن پتاسه 
در اختیار کشاورزان قرارگرفته که از این 
مقدار و با شروع این طرح؛ تحویل ۷۰ تن 

آن به صورت الکترونیکی بوده است.

پاسداشت فعالیت چهل ساله

تقدیر از غالمرضا محسن زاده استاد رنگ و نقش

خطیبجمعهنیریز:

دفاع ما در راستای حقوق مردم است

//

//

دفتر  نی ریزان فارس

از 7 صبح تا 8شب

یکسره باز است

)پنج شنبه ها تا 

)13:30
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                 @ neyrizan.fars

شهردارنیریز:

کاروانسرایسروینقشجهانیکوچکمیشود
امید شهدان، نی ریزان فارس:

اهالی محله  با  آذرماه  جلسه شورای شهر ۹ 
امامزادگان، حسینیه شهیدان سرپوش و پل 
خواجه شرف برگزار شد و در آنجا شهردار نی ریز 
وعده داد تا کاروانسرای سروی به نقش جهانی 

کوچک تبدیل شود.

مهم ترین مباحث مطرح شده:
- بلوار ۳۶ متری آیت ا... فقیه را هرچه سریعتر 

تکمیل شود.
- مسیر کنار مسجدالزهرا )شهیدان سرپوش( 
محلی برای تصادفات شده، با تملک تعدادی 
منزل فرسوده و مزاحم این نقطه را از حوادث 

بعدی نجات دهید.
- آلودگی صوتی و تخریب آسفالت ها با پارک 
کردن کامیون ها در خیابان بهداشت، معضل 

بزرگی برای ساکنین شده است! 
خیابان  پیچ  بهداشت،  و  تختی  راه  سه   -
بهداشت، چهار راه معروف به پل خواجه شرف و 
پل حلوایی نیاز به اصالح و نصب عالئم ترافیکی 

دارند.
- زمین جنب مدرسه شهید غفاری می تواند 

مکانی برای بازار روز باشد.
- خیابان کنار مسجد جامع مهدی با این عرض 
کم باعث ترافیک شده و پیاده روها هم موزائیک 

نشده اند. 
تخریب  را  اینها  است  زیاد  فرسوده  منازل   -
امکان  تا  کنید  عریض تر  را  کوچه ها  و 

خدمات رسانی اورژانس باشد.
- گود صارمی با فاصله کمی که با میدان اصلی 
شهر دارد زیبنده نیست و محل بیماری شده با 
وجودی که دستجات عزاداری در ماه محرم از 

کنار این گذر می کنند، نیاز به بازسازی دارد.
- مهاجرین اوضاع بدی را در اطراف گود صارمی 
توزیع موادمخدر  اینجا محل  ایجاد کرده اند؛ 

شده است.
- در صورت صالحدید، خیابان کنار مسجد امام 

مهدی یک طرفه شود.
به  تبدیل  مهدی  امام  پشت مسجد  زمین   -

پارکینگ شود.
- نیاز شدید به بانک و ساختمان پزشکان در 

خیابان امام خمینی. 
- کانالهای مورد مسیر در بلوار شهید معصومی و 
چهارراه مسجدالنبی بوی تعفن و باعث رنجش 

خاطر اهالی شده است.
- مواقع بارندگی چهارراه مسجدالنبی آب جمع 

می شود و جوی  ها نیاز به اصالح دارند.
- تقاضا داریم تابلوهای خیابان ها به شکل جدید 

در آورده شوند. 
هزینه  که  باوجودی  کوچه ها  برخی  هنوز   -

پرداخت کرد ه اند، آسفالت نشده اند. 
- مفاخر ادبی زیادی داریم از این رو پیشنهاد 
می دهیم محالت با نام این عزیزان نام گذاری 

شوند.
- ادامه بلوار آیت ا... فقیه ساخته شود.

خیابان   10 شماره  کوچه  انتهای  اصالح   -
بهداشت جهت جلوگیری تجمع آب فاضالب. 

- کوچه های افراد مستضعف را رایگان آسفالت 
کنید.

دیگر  در  فرسوده  بافت  برای  بالعوض  وام   -
شهرها داده شده؛ نی ریز هم همین کار را دنبال 

کند.

نیازها را مکتوب کنید
میهمانان  به  سید محمدجواد قطبی خطاب 
گفت: پیشنهادات و انتظارات خود را به صورت 
مکتوب به دبیرخانه شورای شهر ارائه دهید تا در 

بودجه سال آینده و بر اساس اولویت بگنجانیم.

گود صارمی فضای سبز می شود
حمید پریش دیگر عضو شورا اعالم کرد قرار 
است در طرح تفضیلی شهر؛ گود صارمی را 

تبدیل به فضای سبز کنیم.

بررسی نقاط حادثه خیز
مناطق  تمام  داد:  ادامه  شاهسونی  محمد 
حادثه خیز را به شورای ترافیک منتقل خواهیم 
کرد. برای خرده فروشان موادمخدر در کارگروه 
موضوع  طرح  شهرستان  باموادمخدر  مبارزه 

می کنیم.

عبور کامیون ها در شهر
شهردار نی ریز در ابتدای سخنانش گفت: قائل 
به این هستیم که برخی نقاط توسعه کمتری 
دریافت  خدمات  اصاًل  اینکه  اما  داشته اند 

نکرده اند ناحق است. 
قابل  را  خواسته ها  برخی از  نی ریز  شهردار 
حل دانست و برخی دیگر را نیاز به زمان و 
اعتبار؛ او درخصوص مباحث ترافیکی، گفت: 
احساس می شود شهرداری متولی اول و آخر 
مباحث ترافیکی و اصالح طرح های هندسی 
اختیار  این  که  سالهاست  اما  است؛  در شهر 
از شهرداری ها گرفته شده و باید در شورای 

ترافیک تعیین تکلیف شود.
عبور  معضالت  به  پاسخ  در  فرغت  حامد 
تردد  اصلی  واقع شاکی  در  گفت:  کامیون ها 
کامیون ها خود شهرداری است. الزم به ذکر 
است برخی از این کامیون ها نه مبدأشان نی ریز 
است و نه مقصدشان! و کامیون معدنی که با ۵0 
ُتن بار در نیمه های شب از خیابان های نی ریز 

گذر می کند برای ما قابل قبول نیست. 
معدن حتی  متأسفانه صاحبان  داد:  ادامه  او 

حاضر نیستند در جلسه شرکت کنند. 
در حال حاضر با نصب دوربین پایش شهری و 
اعمال قانون، تا حدودی جلوی کامیون های 

متخلف گرفته شده است.

پارکینگ خودروهای سنگین
از  دیگری  بخش  در  نی ریز  شهردار 
کامیون ها  برخی  وجود  به  صحبت هایش 
برای شهروندان گفت:  آزار  در سطح شهر و 
پارکینگ ماشین آالت سنگین که نیاز شهر بود 
شهرداری ۸0 درصد کار آن را عملیاتی کرده 
و ادامه آن مستلزم حمایت نهادهای امنیتی 
و  امنیت  امیدواریم بحث  است که  نظامی  و 
ایستگاه تاکسی آنجا حل شود تا به زودی شاهد 

افتتاح باشیم.
شورای  مصوب  پروژه  بزرگترین  شهردار، 
ترافیک را نصب ۲۲ دوربین های پایش شهری 

خواند که 1 میلیارد تومان هزینه داشته است. 

نی ریز تغییر نکرده!
وی با اشاره به گالیه های یکی از شهروندان؛ 
که نی ریز تغییری با قدیم نکرده است گفت: 
نوعی  به  که  سایه بان  مشکل  قبل  دهه های 

سدمعبر به حساب می آمد، حذف شدند و به 
گلزار  روبه روی  پارک  توانستیم  مثال  عنوان 
مطهر شهدا که منازل قدیمی را که مانند دندان 

پوسیده بودند به شکلی زیبا در بیاوریم.
شهردار نی ریز یکی از اقداماتی که در چند دهه 
اخیر در خیابان امام خمینی کلید خورد روکش 
احداث  و  پیاده روها  آسفالت، موزائیک فرش 
بلوار حضرت آیت ا... فقیه خواند که شهرداری 
فرسوده  منازل  تعدادی  تملک  با  توانست 
مشکالت  دلیل  به  اما  کند.  تخریب  را  آنان 
اقتصادی نتوانستیم آن را زودتر از موعد مقرر 
تخریب  درحال  ولی  برسانیم  به بهره برداری 

منازل باقی مانده هستیم! 
شهردار که مدعی است هیچ کدام از پروژه هایی 
که وعده داده را رها نخواهد کرد ابراز امیدواری 
نمود با حل شدن موانع، پروژه ها به بهره برداری 

برسند.

مشکل گود صارمی
شهردار نی ریز به گود صارمی هم اشاره کرد 
و گفت: این گود در زمان های قدیم و به طرز 
سنتی، محلی برای جمع شدن آب باران بوده اما 
باید بپذیریم مسائل حقوقی و مالی بسیاری بر 
سر این گود است. ما در طرح تفضیلی شهر اینجا 
را به عنوان یک پارک شهر در نظر گرفته ایم که 
جنبه فرهنگی نیز دارد. امیدواریم با ساماندهی 
اطراف این گود، همانند پارک قمر بنی  هاشم 

بهسازی و زیباسازی کنیم. 

تابلوهای راهنمای گردشگری
راهنمای  تابلوی  بحث  داد:  ادامه  فرغت 
گردشگری برای بنده هم حائز اهمیت است اما 
متأسفانه به دلیل اوضاع بد اقتصادی و سرقت ها 
نتوانستیم آن را به  صورت یکپارچه درآوریم. 
اما در خصوص اینکه در گذشته نامی از صحن  
مطهر شهدا و امامزادگان در این تابلوها نبوده 
اظهارنظر نمی کنم ولی در دوره تصدی بنده 
این حوزه  در  احساس کردیم  در شهرداری، 
مختلف  تابلوهای  دارد،  وجود  نقص هایی 
راهنمایی را نصب کردیم که اولین آن صحن 

مطهر شهدا بود. 
فرغت به پروژه های ناتمام هم پرداخت و گفت: 
اولین اتفاقی که در دوره بنده رخ داد اتمام 
پروژه های نیمه تمام بود. نخستین پروژه که 
از دوران قبل، باقی مانده بود ایستگاه شماره ۲ 
آتش نشانی بود و دوم پمپ بنزین شهرداری و 
سوم ساختمان مدیریت بحران. بحث دیگر ما 
بعد از اجرای پروژه فاضالب روکش آسفالت 
در  مترمربع  هزار   ۳00 که  بود  خیابانها 
خیابانهای طالقانی، ولی عصر، جانبازان، ابوذر 

و... برای اولین بار انجام شد.

کاروانسرا مثل نقش جهان
شهردار نی ریز به تملک قسمتی از کاروانسرای 
سروی هم پرداخت که در حال رایزنی می باشد 
تا مابقی آن را تملک و نسبت به مرمت آن اقدام 
کنیم. بنا داریم تا به شکل میدان نقش جهان 
کوچکی تبدیل شود و سپس با احیاء حمام حاج 
محمدحسن و بهره برداری از کوچه ملکی دوزان 
یک پکیج تاریخی در این منطقه ایجاد گردد. 
دور  پایان  در  پروژه هایمان  تمام  امیدواریم 

ششم به اتمام برسد.

چهاردهمین شماره مجله نی تاک ویژه آذرماه منتشر شد.
 1۳۹۵ بهمن  در  بار  اولین  برای  نی تاک  ماهنامه 
خورشیدی منتشر شد و تا  7 شماره پیش رفت. پس از 
وقفه ای چند ساله هشتمین شماره آن با قطع متفاوت در 
خرداد 1400 منتشر شد که تاکنون هرماه بطور منظم 

منتشر شده و اکنون به شماره 14 رسیده است.
پرونده ماِه چهاردهمین شماره این مجله به زندگی و شعر 
شمس اصطهباناتی خالق کتاب وزین َخرنامه اختصاص 
دارد که با نوشتارهایی از اساتید فرهنگ فارس ابوالقاسم 
فقیری، امین فقیری، محمدعلی پیش آهنگ و حسین 

خدیش همراه شده است.
در این شماره همچنین گفتگویی با حجت االسالم دکتر 
حسین سروش درباره وحدت حوزه و دانشگاه و این که آیا 

این وحدت اساسًا محال یا ممکن است، انجام شده است.
ناگفته هایی از محسن چاوشی دیگر مطلبی است که 

می توانید در این شماره نی تاک بخوانید.
داستان کوتاه، جدول کلمات متقاطع، و چند مقاله از دیگر 
مطالب است. نی تاک را می توانید از مراکز منتخب توزیع 

هفته نامه نی ریزان فارس در نی ریز و شیراز تهیه کنید.
جهت اشتراک نی تاک، با شماره های 0۹17۸001۸0۸ 

یا 0۹177۳1۵14۶ تماس حاصل فرمایید.

ادامه از صفحه یک
... در ارتباط با مسجد جامع کبیر اعتبار 
۶00 میلیونی مرمت هم در نظر گرفته 

شد.
مدیرکل  شیرازی  شه دوست  هادی 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع 
به  سفرش  طی  فارس  استان  دستی 
شهرستان نی ریز از نقاط گردشگری و 

آثار تاریخی نی ریز بازدید کرد.
مدیرکل در ابتدای این سفر با حضور 
در اداره میراث فرهنگی، گردشگری و 
صنایع دستی نی ریز در آرامگاه استاد 
شهیر خط نسخ و کاتب قرآن استاد 
یافت  حضور  نی ریزی  احمد  میرزا 
اداره  مختلف  بخش های  از  سپس  و 
نی ریز  گردشگری  قاب  از  و  بازدید 
مختلف  آثار  از  بعدی   ۳ )تابلویی 

شهرستان نی ریز( رونمایی کرد.
حضور در فرمانداری و دیدار با فرماندار 
محترم از دیگر برنامه های این سفر بود. 
فرماندار در این دیدار بر لزوم حمایت 
از حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و 

صنایع دستی تأکید و قول حمایت داد.
در ادامه این سفر شه دوست با شهردار 
اعضاء شورای اسالمی شهر نی ریز  و 
سوی  از  تقدیری  لوح  و  کرد  دیدار 
مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری 
پاس  به  فارس  دستی  صنایع  و 
آثار  از  نی ریز  شهردار  حمایت های 
تاریخی به وی اعطاء شد و سپس از 
اماکنی همچون اقامتگاه سرای آبی بی، 
سرای  اقامتگاه  شمشیری،  منزل 
جاوید، خانه صنایع دستی، سرای فاتح، 
و  اس پی آر  قلعه  کاروانسرای سروی، 

مسجد جامع کبیر بازدید و از نزدیک 
شده  انجام  اقدامات  و  مشکالت  با 
توسط شهرداری نی ریز آشنا گردید و 
دستوراتی در خصوص رفع مشکالت 
مسجد  جهانی  ثبت  موجود خصوصًا 

جامع کبیر و سرای فاتح صادر نمود.
هادی در ادامه گفت: با توجه به حمایت 
فرهنگی،  میراث  محترم  مدیر کل 
فارس  دستی  صنایع  و  گردشگری 
ان شاا... به زودی ۲ موزه مردم شناسی 
خصوصی در شهرستان افتتاح خواهد 

شد.
وی در پایان گفت: شهرستان نی ریز 
با توجه به فعالیت های انجام شده در 
آن جزو اولین شهرستانهایی است که 
مدیرکل پس از انتصاب در برنامه سفر 

خود قرار داده بود.

ادامه از صفحه 1

... در سالهای قبل پیش بینی هایی 
برای بهره گیری از آب سد چشمه 
نیز  مبالغی  و  است  شده  عاشق 
شرکت در آنجا هزینه کرده است 
اما یک واقعیت انکار ناپذیر وجود 
دارد و آن این است که ما تأمین آب 
مورد نیاز کارخانه را برتر از زندگی و 
معیشت مردم نمی دانیم؛ مذاکراتی 
شده  منطقه  مردم  و  مسئوالن  با 

است هم به لحاظ پایداری آب سد 
و هم به لحاظ بهره مندی فوالد و 
منطقه اما اگر به این نتیجه برسیم 
از آب سد مشکالتی  برداشت  که 
برای مردم ایجاد خواهد کرد حتمًا 
خواهیم  دیگری  راهکار  سمت  به 

رفت.
جدیدی  مطالعات  حاضر  حال  در 
ما  راهکار  و  کرده ایم  شروع  را 
فارس  خلیج  آب  از  بهره مندی 

می باشد... گهر  گل  شرکت  سهم 
که مازاد بر نیازشان می باشد. البته 
این آب، آب گرانتری برای ما خواهد 
بود و هزینه انشعاب بیشتری را برای 
شرکت خواهد داشت اما ما در حالی 
که توسعه شرکت را مدنظر داریم، 
مردم را هم در کنار آن و معیشت 
آنها و کشاورزی آنها مهم می دانیم. 
آینده  ماه  یک  ظرف  است  قرار 

جمع بندی مطالعاتمان نهایی شود.

امان از تجمل گرایی!
ادامه از صفحه نخست

... الزم است با وام گرفتن و قرض و غیره ماشین نو بخریم؟ 
اگر لباسهایمان خوبند ضرورتی دارد دائم دنبال مد جدید 
باشیم و کمد لباس را دائم پر و ُپرتر کنیم بطوری که 
وقتی نگاه کنیم ببینیم بسیاری از آنها را دو سه بار بیشتر 
نپوشیده ایم؟ اگر منزل مسکونی امان خوب است و در تنگنا 
نیستیم به صرف اینکه از آن خسته شده ایم در حالی که 
توان ساخت یا خرید مجدد نداریم و برای ساخت یا خرید 
باید اقساط سنگینی متحمل شویم که زندگیمان را مختل 
می کند و دغدغه های روانی برایمان درست می کند، به 
ظروف  اگر  اینکه  ساده تر  باشیم؟  جدید  مسکن  دنبال 
برای  و چه  روزانه خودمان  برای مصرف  آشپزخانه چه 
مهمانی هایمان کافی اند و کم و کاستی نیست، الزم است هر 
بار بازار می رویم ظروف و وسایلی را بخریم که بعد از گذشت 
چند سال ُنقل محفل و مجلس ما این باشد که فالن ظرف، 
فالن سرویس و ... پنج سال است خریده ایم اما هنوز استفاده 
نکرده ایم؟ قالی ها و پرده های منزل چطور؟ کفشهایمان 
چطور؟ سرویس طالی خانم ها چطور؟ برگزاری مراسم 
سالروز ازدواج و تولد چطور؟ مدل گوشی موبایل و گوشی 

تلفن ثابت منزلمان چطور؟ 
لطفًا لیست باال را کامل کنید تا متوجه شویم عالوه بر 
اقتصاد دچار بحران که گرفتار آن هستیم خودمان چقدر 

فشار و مشکالت اقتصادیمان را افزایش می دهیم؟!
امید است بتوانیم با عقالنیت اقتصادی هزینه کنیم و فشار 

مضاعفی بر خود، خانواده و اطرافیان تحمیل نکنیم. 
شاد و سالم و موفق باشید

سرمقاله

با پیشنهاد مدیرکل

گره جامع کبیر برای ثبت جهانی
باز می شود؟

/         600 میلیون تومان اعتبار مرمت مسجد جامع کبیر
/         ۲ موزه مردم شناسی خصوصی در شهرستان افتتاح می شود

//

نی تاک در
کوچه شماره 14

//

تأیید استاندار:

آب خلیج فارس برای نی ریز
مجتمعفوالدغدیرتأمیناعتبارمیکند

37169

دیدار مدیرعامل مجتمع 
فوالد غدیر نی ریز با خانواده 

شهید محمود دهقان پور
مدیرعامل مجتمع فوالد غدیر نی ریز با حضور در منزل 
شهید محمود دهقان پور با خانواده این شهید بزرگوار دیدار 

کرد. 
مصطفی پور در این دیدار با تأکید بر لزوم پیگیری وضعیت 
خانواده های معزز شهدا، جانبازان، ایثارگران و وابستگان 
آنها توسط همه مسئوالن اظهار داشت: ان شاا... که خداوند 
توفیق دهد تا با اقداماتی مؤثر شرمنده شهدا نشویم و 

فرصتی به ما بدهد تا خدمتگزار این عزیزان باشیم. 

وی افزود: هر چند امروز فرصت خدمت برای مدیران و 
مسئوالن فراهم است اما آن را مدیون رشادت های شهدا و 
ایثارگران می دانیم و ما خود را مکلف دانسته تا در حد توان و 
بضاعتمان با پیگیری وضعیت خانواده های شهدا، جانبازان، 
ایثارگران و نیروهای مسلح قدردان از خودگذشتگی ها و 

فداکاری های آنان باشیم. 
در ادامه همسر و فرزندان شهید دهقان پور از این دیدار و 
توجه به خانواده های شهدا اظهار خرسندی نموده و برای 

مدیرعامل شرکت دعای خیر کردند. 
تاریخ  در  دهقان پور  محمود  شهید  است  ذکر  به  الزم 
1۳۶۶/۲/7 در منطقه آزاد شده در کربالی 10، در کوههای 
کمیل  گردان  بمباران  در  عراق،  سلیمانیه  شهر  اطراف 
به درجه رفیع شهادت نائل شد و برادر دیگرش عباس 
دهقان پور هنگام فتح خرمشهر در عملیات بیت المقدس به 

شهادت رسیده بود.
ایثارگران شهرستان  امور  و  بنیاد شهید  قطبی رئیس 
معاون  نگهداری  و  داشت  دیدار حضور  این  در  نی ریز 
مجتمع  حراست  مدیر  زارعی  و  انسانی  منابع  توسعه 
فوالد غدیر نی ریز در این دیدار مدیرعامل این مجتمع را 

همراهی کردند.
37170
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هفته دوم لیگ بسکتبال 
با دو بازی متفاوت

محمد صادق رجبی/ گروه ورزش:

نوجوانان  لیگ  دوم  هفته  بازی  دو 
بسکتبال کاماًل متفاوت برگزار شد .

تیم  دو  آذر  پنج شنبه 4  اول  بازی  در 
مروی  شهید  و  شهاب الدینی  شهید 
هم  دروی  رو  اول  هفته  بازندگان 

قرارگرفتند.
در این بازی درحالی که تیم شهید مروی 
تا پایان وقت سوم پیش بود نتوانست به 
پیشتازی خود در وقت چهارم ادامه دهد 
و این تیم شهید شهاب الدینی بود که 
بازی را به تساوی کشاند تا تیم پیروز در 

وقت های اضافه مشخص شود.
در این مرحله تیم شهید شهاب الدینی 
خوش  چهارم  کوارتر  مانند  نتوانست 
با نتیجه ۶۳ -۵۹  بدرخشد و بازی را 

واگذار کرد.
در دیداری دیگر دو تیم شهید مختاری و 
شهید مبین مقابل هم قرار گرفتند که در 
یک بازی یک طرفه تیم شهید مبین ۵1 

-1۵ برنده بازی شد.
بازی های این هفته را امین شریفی و 

محمد جواد محمد نژاد سوت زدند.

قنبریرئیسهیئت
ژیمناستیکبختگان

با صدور حکمی از 
سعید رضا  سوی 
کیخا رئیس هیئت 
ژیمناستیک فارس 
و به پیشنهاد اداره 
جوانان  و  ورزش 

به  قنبری  مجید  بختگان،  شهرستان 
این  ژیمناستیک  هیئت  رئیس  عنوان 

شهرستان انتخاب شد.
او که شعار تحول بنیادی در ورزش را 
مهم ترین  به  می داند  کارش  سرلوحه 
می کند:  اشاره  چنین  برنامه هایش 
استعدادیابی در مهد های کودک، تقویت 
نیروهای بومی در قسمت آقایان و بانوان 
با شرکت در کارگاه های آموزشی، تشکیل 
شهرستان،  ژیمناستیک  منتخب  تیم 
ژیمناستیک،  جشنواره های  برگزاری 
برنامه تعیین سطح و مسابقات چندجانبه 
جهت افزایش انگیزه ورزشکاران در حوزه 

روان شناسی ورزشی.

وجهه  گروه  قالب  در  کوهنوردی  فعالیت 
قانونی ندارد  و کوهنوردان فقط در قالب 

باشگاه می توانند فعالیت کنند.
جمع  در  نی ریز  هیئت  رئیس  را  این 

گروه های کوهنوردی گفت. 
محمد حسین میرغیاثی در جلسه توجیهی 
اعضای  حضور  با  که  کوهنوردی  هیئت 
از  جمعی  و  ورزش  اداره  رئیس  هیئت، 
نی ریز  کوهنوردی  گروه های  سرپرستان 
سه شنبه 1۶ آذر در این اداره برگزار شد، از 
گروه های کوهنوردی خواست تا با تشکیل 

باشگاه فعالیت خود را  قانونی کنند.
و  کوهنوردی  فدراسیون  وی  گفته  به 
صعودهای ورزشی، در سال 1۳۹۵ از کلیه 
باشگاه ها، گروه ها، مؤسسات و انجمن ها که 
تمایل به فعالیت ورزشی در زیر مجموعه 
وزارت ورزش و جوانان را دارند خواسته است 
نسبت به اخذ مجوز باشگاه اقدام کنند و همه 
مجوز های صادره پیشین از تاریخ ابالغ این 

آئین نامه را فاقد اعتبار می داند. 
قانونی  لحاظ  از  بنابراین  میرغیاثی گفت: 
ماهیتی به نام گروه کوهنوردی نداریم و 
متقاضیان فعالیت تشکیالتی در این رشته 

کوهنوردی  باشگاه  تأسیس  با  است  الزم 
مطابق با آیین نامه اقدام کنند.

وی ادامه داد: خانواده ها این مسئله را جدی 
بگیرند و از مجوز تیمهایی که عزیزانشان در 

آن فعالیت می کنند اطمینان حاصل کنند.
باشگاه  یک  دارای  فقط   نی ریز  گفت:  او 
کوهنوردی است و تا به امروز چندین بار 
به سرپرست گروه ها تذکر داده ایم ولی به 
جز یک گروه )تارم( کسی اقدام به تأسیس  

باشگاه نکرده است.
میرغیاثی این را هم اضافه کرد که هر باشگاه 
باید داری یک مؤسس، دو مدیر آقا و خانم، و 

دو مربی آقا و خانم باشد.
گروه ها،  مسئوالن  که  خطری  گفت:  او 
برنامه  هر  متولیان  و  مربیان  سرپرستان، 
کوهنوردی را تهدید می کند، عدم حمایت 
حقوقی از آنها در صورت بروز حادثه است. 
کوهنوردی  گروه  عنوان  با  عده ای  اگر 
برنامه ای اجرا کنند، ولی وزارت ورزش آنها را 
قانونی نداند، در صورت بروز حادثه، مشمول 
مجوز  اگر  ولی  نمی شوند.  قانون  حمایت 
ثبت باشگاه را داشته باشند، اقدام آنها با 
این شرط که سبب حوادث، نقض مقررات 

مربوط به آن ورزش نباشد از این حمایت 
برخور دارند.

در این جلسه سؤال مهم حاضران این بود 
که اکنون باید چه کاری انجام داد تا بتوان به 

کوهنوردی ادامه داد؟
میرغیاثی در پاسخ گفت: ۲ راه حل وجود 
دارد. راه اول این است که گروه ها باشگاه 
تشکیل دهند و راه دوم این است که عضو 
به  بتوانند  تا  شوند  موجود  باشگاه های 

فعالیت خود ادامه دهند.
در این جلسه از رئیس هیئت پرسیدیم: با 
توجه به اینکه یکی از شرایط اصلی تشکیل 
باشگاه وجود مربی است و شما تنها فردی 
هستید که مدرک مربیگری دارید، چگونه 

بقیه گروه ها می توانند باشگاه ثبت کنند؟
این باره  در  کوهنوردی  هیئت  رئیس 
گفت: چندین  دوره پیش نیاز مربیگری را 
تا امروز اجرا کرده ایم و بقیه دوره ها نیز در 
صورت درخواست اجرا می شود تا بتوانند 
وارد دوره مربیگری شوند. با این حال اگر 
سایر  از  می تواند  خواست  مربی  گروهی 
شهرستان های استان مربی جذب کند تا 

مجوز باشگاه بگیرد.

ورزش های  دسته  آن  جزو  بوکس  ورزش 
شاخه رزمی است که عالقه مندان زیادی را 
به خود جذب کرده و در طول سالیان گذشته 
افتخارات فراوانی توسط ورزشکاران نی ریزِی 
این رشته در استان و کشور به دست آمده 

است.
به تنها سالن اختصاصی این رشته در نی ریز 

رفتیم و گزارشی تهیه کردیم.
با وجود همه افتخارآفرینی های بوکس، اما 
امکانات آن ناچیز است و فضای مناسبی برای 
تمرین وجود ندارد.چیزی که محسن کاظمی 

از مربیان این رشته به ما می گوید.
به گفته او با وجود استقبال زیاد از این رشته، 
زمانی که ورزشکار وارد محیط کوچک سالن 
می شود و به دنبال آن امکانات کم را می بیند، 
میل و رغبت او برای پرداختن به این ورزش 

کم می شود.
بهنام  زنده یاد  بوکس  اختصاصی  سالن  در 
حال  در  باال  تراکم  با  ورزشکاران  ذوالقدر 

تمرین بودند.
در  تمرینات  کاظمی،  محسن  گفته  به 

شب های زوج برگزار می شود و میانگین ۳0 
نفر در این مکان سربسته و با فضای کم به 

تمرین می پردازند.
او می گوید: از زمانی که بیماری کرونا بر دنیا 
سایه انداخته، از لحاظ تعداد نفرات ریزش 
علت  همین  به  و  داشته ایم  چشمگیری 
برنامه های تمرینی را به طرح زوج و فرد تبدیل 
کردیم. ورزش بوکس نی ریز از گذشته تاکنون 
ورزشکاران، مربیان و حتی داوران بسیاری را 
به جامعه بوکس استان و کشور معرفی کرده 
و در حال حاضر نیما بیگی بوکسور 1۶ ساله 

نی ریزی به عضویت تیم ملی درآمده است.
اکنون در این فضا، تمامی رده های سنی از 
نونهاالن تا بزرگساالن در کنار هم کار خود را 
انجام می دهند که امید است مسئوالن برای 
آن  به  رشته  این  در  موجود  رفع مشکالت 

رسیدگی کنند.
چند تن از دیگر ورزشکاران این رشته نیز از 
فضای کم تمرینی گالیه مند هستند می گویند 
باشند،  داشته  بیشتری  فضای  چنانچه 

می توانند از تجهیزات بیشتری استفاده کنند.

فوتسال  برتر  لیگ  در  مشکانی  نونهاالن 
فارس سوم شدند.

این مسابقات از سه شنبه ۹ آذر به میزبانی 
تیم  پایانی  دیدار  در  که  شد  آغاز  خرامه 
پدیده های درخشان فسا با غلبه بر آیندگان 
صفاشهر قهرمان شد. در دیدار رده بندی نیز 
تیم شهدای مشکان با غلبه بر متین آپاتیه 

آباده عنوان سومی را به خود اختصاص داد.
این دیدارها در دو گروه برگزار شد که تیم 
مقابل  پیروزی  با  خود  گروه  در  مشکان 

نماینده استهبان و عقاب رستم و شکست 
در برابر نماینده صفاشهر به عنوان تیم دوم 

گروه به مرحله بعد صعود کرد.
مقابل  نیمه نهایی  بازی  در  تیم  این 
پدیده های درخشان فسا بازی را واگذار کرد 
و در دیدار رده بندی تیم آباده حضور نیافت 

تا شهدای مشکان سوم شود.
سرمربی این تیم در مورد حضور در این 
مسابقات گفت: در سال 1۳۹۸ با نونهاالن 
فوتسال  لیگ  قهرمان  مشکان  شهدای 

تیم  و می دانستیم که  بودیم  نی ریز شده 
در  فوتسال  توسعه  برای  و  داریم  خوبی 
مشکان تصمیم به شرکت در این بازی ها 

گرفتیم. 
حمزه خاموشی اضافه کرد: تیم ما تنها تیم 
این مسابقات بود که از داشتن سالن فوتسال 
محروم است و ما برای انجام بازی و مسابقات 
دوستانه باید به شهرها و روستاهای اطراف 
می رفتیم اما با تمام این سختی ها توانستیم 

به مقام سوم استان برسیم.

ورزشی
سرویس ورزشی: محمدصادق رجبی

رئیس هیئت کوهنوردی:

فعالیت گروه های کوهنوردی غیرقانونی است

سومی نونهاالن مشکان در لیگ برتر فوتسال فارس

بوکسورهای نی ریز در فضای کوچک رینگ
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بانک  ملی 
سجادیه

چرا  بسته شد؟

سرگذشت واقعی یک 

مبتال به ایدز 
در نی ریز

تأیید استاندار:

آب خلیج فارس 
برای نی ریز
مجتمعفوالدغدیرتأمیناعتبارمیکند

امان از تجمل گرایی!
غالمرضا شعبانپور / مدیر مسئول

در ادامه مباحثی که در شماره های 355 ، 359 و 
361 پیرامون آسیبهای اجتماعی مطرح کردیم 
در این نوشتار به آسیبی می پردازیم که دامنگیر 

بیشتر خانواده ها است: تجمل گرایی! 
خوانندگان  اقتصادی،  وانفسای  این  در  شاید 
در  نوشتار  این  تیتر  دیدن  محض  به  عزیز 
ذهنشان خطور کند که ما در تأمین مایحتاج 
اولیه مانده ایم و دغدغه نان شب داریم چه برسد 
به اینکه دنبال تجمل باشیم. در چنین برداشت 
اولیه ای با شما هم عقیده ام، اما آنچه به عنوان 
یک واقعیت اجتماعی وجود دارد این است که 
بیشتر خانواده ها -کم یا زیاد- درگیر تجمل گرایی 
خواسته و ناخواسته اند. اگر برای چند دقیقه به 
این فکر کنیم که چه هزینه ها و مصرف هایی 
داریم که اگر انجام ندهیم نه تنها هیچ مشکلی 
پیش نمی آید بلکه می توانیم مبالغی صرفه جویی 
کنیم، به مواردی می رسیم. همین مواردی که  
می توانیم حذف کنیم تجمل است. تجمل گرایی 
به معنای صرف هزینه هایی است که ضرورت 
ندارد؛ اما تحت تأثیر دیگران، خواسته ها و میل 
شخصی، بهانه گیریها، چشم و هم چشمی ها، 
پزدادن ها و...  بر خودمان تحمیل می کنیم و دچار 
مشکالت، کمبودها و ناراحتی های زیاد اقتصادی 

می شویم.  
به نظر شما اگر مبلمان و دکوراسیون منزل هیچ 
مشکلی نداشته باشد، نیاز به تعویض و خرید 
مبلمان جدید است؟ اگر ماشینمان رو به راه است 
و کارمان را انجام می دهد و از لحاظ مالی توان 

خرید ماشین  بهتر و  مدل باالتر نداریم، ...
ادامه در صفحه 2

شهردار:
کاروانسرای سروی 
نقش جهانی کوچک می شود

سومی نونهاالن مشکان 
در لیگ فوتسال فارس

کیف قاپی در نی ریز

3 کشته در حادثه 
دلخراش جاده دارالرحمه

َخرفهِم 
مرحمِت شما 

هستیم!

سرمقاله خبرها

حکایتهای ُقلمراد

با پیشنهاد مدیرکل
گره جامع کبیر برای ثبت جهانی

باز می شود؟!
محمد جاللی، نی ریزان فارس: 

حضور مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دستی استان در نی ریز همراه بود با 
پیشنهادی جدید برای ثبت جهانی مسجد 

جامع کبیر.
مقاومت  پایگاه  سنگر  طرح  این  اساس  بر 
حذف می شود اما ساختمان تخریب نمی شود 

بلکه در نمای آن طاقی همانند طاق های 
مسجد ساخته شده تا نمای ساختمان همگن 
گردد همچنین دِر ساختمان پایگاه مقاومت 

به کنار مسجد انتقال می یابد.
حمیدرضا هادی رئیس اداره میراث فرهنگی 

نی ریز با بیان این جزئیات گفت:...
ادامه در صفحه 2

صفحه 2

صفحه 11

صفحه 4

صفحه 4

//

استاندار فارس آبرسانی از طریق خلیج فارس 
برای نی ریز را تأیید نمود.

تا  فارس  خلیج  از  که  آبرسانی  گفت:  ایمانیه 
سیرجان آمده یک خط آنتنی آب به قطرویه و 
نی ریز برای حل مشکالت آب این منطقه داده 

می شود. 
چندی پیش مدیرعامل جدید فوالد غدیر نی ریز 

گفته بود: باید به دنبال انتقال آب خلیج فارس 
برای مجتمع بود.

تلویزیون  با  گفتگو  در  مصطفی پور  محسن 
اینترنتی »معدن شو« در مورد انتقال پروژه آب 
گفت: یکی از مشکالتی که ما را به طور جدی با 

چالش روبرو کرده تأمین آب برای پروژه می باشد.
  ادامه در صفحه 2
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سکانس آخر

مهران مدیری: در »درخت گردو« 
افتضاحم/ باید جایزه »چپق طالیی« را 

به من بدهند

محمد کارت کارگردان ایرانی رکورد دار 
پربازدیدترین و پرفروش ترین آثار 
مستند، فیلم کوتاه داستانی و فیلم 

سینمایی در شبکه نمایش خانگی است

اصغر فرهادی برای فیلم »قهرمان« 
موفق به کسب جایزه بهترین کارگردانی 

از جوایز سینمایی آسیاپاسیفیک در 
سال 2۰21 شد

»درخت گردو« بهترین فیلم جشنواره 
بارسلون شد

عربستان سعودی امسال نخستین 
جشنواره فیلم »دریای سرخ« را با 

حضور فیلم ها و چهره های شناخته شده 
بین المللی کلید می زند

جواد یساری: 45 سال است ممنوع الصدا 
هستم اما باز هم افتخار می کنم در 

مملکت خودم هستم

وزارت امر به معروف و نهی از منکر گروه 
طالبان به رسانه ها گفته است، که از 

پخش سریال هایی که زنان در آن ایفای 
نقش کرده اند، خودداری کنند

حذف هاشمی رفسنجانی از فیلم 
»منصور«. سکانس های حذف شده 

مربوط به دیدار شهید ستاری و زنده یاد 
اکبر هاشمی رفسنجانی است که گویا به 
درخواست خانواده هاشمی رفسنجانی 

این اتفاق افتاده است

رئالیتی شو »جوکر« به میزبانی سیامک 
انصاری با استقبال کم نظیر روبرو شد

نقدیبرآبینیسانی!
منوچهر هادی که حاال از کارگردانان پرکار 
شبکه نمایش خانگی محسوب می شود،  در 
موفق  سریال های  از  فهرستی  حاضر  حال 
ناموفق همچون  گاهی  و  عاشقانه  همچون 
گیسو را در کارنامه حرفه ای خود دارد اما 

همچنان و بی وقفه سریال می سازد.
کارهای  سایر  برخالف  آبی  نیسان  سریال 
دل  به  که  است  اثری  هادی،  منوچهر 
اول  قسمت  همان  در  حداقل  می نشیند. 
شخصیت های  و  قصه  به  دل  مخاطب 
می آید  بیننده  دست  و  می بندد  اصلی اش 
که چرا باید سریال نیسان آبی را تماشا کند. 
به  رضا  و  جمشید  شخصیت های  معرفی 
خوبی انجام می شود. از طرفی زری و پری 
نیز با دو شخصیت جمشید و رضا به خوبی 
دیدنی  تعامِل   یک  می شوند.  و جور  جفت 
بین این شخصیت ها می بینیم و بخشی از 
دلچسب بودِن ماجرا به دیالوگ های سریال 
منوچهر  بار  این  خوشبختانه  برمی گردد. 
دیالوگ ها  مجرای  از  می کند  تالش  هادی 
خلوت  و  گفت وگو  بخنداند.  را  مخاطب 
کردِن جمشید و رضا با همسران آینده شان 
در روز خواستگاری به شدت دیدنی از آب در 
آمده است. از طرفی دیگر، حضور یک راوی 
برای جوسازی و آب و تاب دادن قصه تدبیر 
به جا و درستی بوده است اما باید دید که 
در نهایت این سریال چه چیز جدیدی را به 
تماشاگر می دهد. نیسان آبی در 2۰ قسمت 
5۰ دقیقه ای از فیلیمو منتشر می شود و تا به 

امروز 8 قسمت آن منتشر شده است.

شهر فرنگ

نیسانآبی
قصه این سریال، با عشق جمشید آغاز می شود، البته نه از آن عشق های معمول و مرسوم؛ او عاشق نیسان آبی است 
و دل بستگی عمیقی به آن دارد. همین دل بستگی هم موتور محرک سریال در قسمت های ابتدایی است که طبیعتًا 
بر معرفی کاراکترها و شخصیت ها متمرکز است. جمشید و رضا دوستانی قدیمی هستند که بخش عمده ای از 

ماجراهای سریال در دنیای مشترک و مرتبط با روابط دوستانه آن ها شکل می گیرد.

نقش آفرینان
جعفری،  بهناز  ناصر،  یکتا  یاری،  حسین 
مهران غفوریان، جمشید هاشم پور، علیرضا 
قاسمی،  گیتی  قریشی،  سحر  خمسه، 
حسام نواب صفوی، یوسف صیادی، بهزاد 

رحیم خانی، رضا بنفشه خواه و...

+

سیاه، سفید، خاکستری

بن بست پاییز...
کوچه کنج بهشت/ محله سادات/ عکس:  نی ریزان فارس/ پاییز  1400


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

