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افتتاح 22 واحد 
مسکونی با حضور 

مدیرکل امداد

نقش خانم معصومه
در گسترش
فرهنگ نی ریز

اینترنتی نوبت 
تعویض پالک بگیرید

تشی ها 
بالی جان بنه های چند صد ساله!

تجمع معلمان نی ریزی و 
تصویب طرح رتبه بندی

چالش هیئت و گروه های 
کوهنوردی به کجا می کشد؟

باز هم
گفَته کردند
از این َوالیت
روان شوید

خبرها

ماجراهای تبعه موجاز

گفتگو با 4 جوان موفق نی ریزی

چگونه
کارآفرین شدیم؟

سفرهای شتاب زده، وعده های توخالی!
محمد جاللی، نی ریزان فارس:

تجربه نشان می دهد سفرهای شتا ب زده و شومن گونه 

اعتباری با خود نمی آورد.
مسئولین  از  جمعی  یکباره  به  که  دیده ایم  بارها 
کشوری و استانی به شهر نی ریز می آیند، با وعده هایی 
پر طمطراق اما در نهایت آن چیزی که عاید نی ریز 

می شود نه اعتباری است نه امید به اعتبار!
حال سؤال پایه ای این است که اگر قرار بر دید و بازدید 

است والغیر بهتر نیست همین را بگویند؟ امید آفرینی 
واهی برای نی ریز و پروژه هایش برای چیست؟ 

استهبان  نی ریز،  نماینده  پیش  سال  یک  از  بیش 
و بختگان به همراه نائب رئیس مجلس و تعدادی از 
نمایندگان دیگر شهرستانها در کوران کرونا به نی ریز 
رخ داد و همه شانه به شانه در سالن فرمانداری نشستند 

تا ببینند چه خواهد شد.
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سمیه نظری، نی ریزان فارس: 

دیگر زمان آن نیست که روزها و ماه ها برای شاغل شدن 
صبر کنیم و با خواندن آگهی ها، جستجو در فضای 
مجازی و یا در انتظار آزمون  های استخدامی به دنبال 
کار بگردیم. حتمًا برای شما هم پیش آمده که برای پیدا 
کردن شغل به جاهایی سر زده اید و آنها  از شما مدرک 
و مهارت خواسته اند.  اکنون یکی از بهترین راهکارها 
برای دستیابی زودتر به شغل، شرکت در دوره های فنی 
حرفه ای است. در حال حاضر چه بسیار افرادی هستند 

که منتظر استخدام و آزمونها نمی نشینند و خودشان 
دست به کار می شوند، دنبال آموزش و مهارت می روند 
و شغل جدیدی دست و پا می کنند. کارآفرینانی که با 
تالش و کوشش و تحمل سختی کسب و کار خود را 

رشد می دهند و به موفقیت دست پیدا می کنند.
این هفته موضوع گزارش را به کارآفرینانی اختصاص 
دادیم که با آموزشهای فنی و حرفه ای توانستند برای 

خود شغلی دست و پا کنند.
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سفره250هزارتومانینیریزیها:

ازبوقلمونآمریکاییتایلدایایرانی
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که بگرفت این شب یلدا
مالل از ماه و پرویمن
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سکانس آخر

با تأکید  آکادمی علوم و هنرهای 
تصویری، »قهرماِن« اصغر فرهادی، به 

طور رسمی وارد رقابت اسکار شد

مهران احمدی با »بی گناه« با موضوع 
درام اجتماعی به شبکه نمایش خانگی 

می آید

سید جواد هاشمی کارگردان فیلم »شهر 
گربه ها«: حرکات موزون فیلم من ممکن 

است در ورزش هم اتفاق بیافتد،هیچ 
حرامی انجام نشده است

گیتی رئوفی معلم بازنشسته و همسر 
جمشید مشایخی درگذشت

فیلم »قهرمان« به نمایندگی از 
سینمای ایران به عنوان یکی از ۵ 
نامزد جایزه بهترین فیلم خارجی 

)غیرانگلیسی زبان( جوایز گلدن گلوب 
۲0۲۲ انتخاب شد

واکنش مجری تلویزیون به اظهارات 
نماینده مجلس درباره ممنوعیت ورود 

آالت موسیقی به کشور: شما به چه حقی 
برای مردم تعیین تکلیف می کنید؟ مگر 

سرود ملی ما را با دبه زده اند؟ آن کسی 
باید برود که بین مردم تفرقه می اندازد

جالل پیشوائیان بازیگر پیشکسوت 
سینما در 91 سالگی درگذشت. وی 

به علت شکستگی از ناحیه لگن در 
بیمارستان بستری بود

افتتاحیه جشنواره بین المللی فیلم 
دریای سرخ در عربستان سعودی.  

هدف: رشد فیلمبرداری و ساخت فیلم 
در عربستان

 فیلم های سینمایی »بی همه چیز«، 
»اتومبیل« و »گربه سیاه« به اکران 

عمومی در آمدند

نقد نوشت
محمد جاللی، نی ریزان فارس: 

با  و  کرده  جمع  را  بندیلش  و  بار  کم کم  کرونا 
واکسیناسیون سراسری قرار است زندگی امان به 
روال عادی بازگردد، زندگی ای که می گفتیم خسته 
کننده شده اما هیچ وقت فکرش را نمی کردیم که 

روزی برسد و انتظارش را بکشیم...
کرونا به غیر از اینکه بسیاری از عزیزانمان را گرفت، 
افسرده امان کرد. عادت به خانه نشینی، دل بستن 
به فضای مجازی و دور زدن در گوشی هایی که 
زندگی امان را تحت شعاع خود قرار داده به یک 

امری عادی تبدیل شده است.
افسردگی،  از  ناگفته ای  آمارهای  میان  این  در 
خودکشی و دیگر آسیب های اجتماعی به گوش 
به  تمایلی  مسئوالن  که  آمارهایی  می رسد؛ 

انتشارش ندارند...
در اینجا بنا نداریم به واکاوی علل و عوامل آسیب ها 
بپردازیم اما چه کنیم تا زندگی امان پس از کرونا 

رنگ شادی به خود بگیرد؟
چه باید کرد تا مردم بار دیگر قهقه های بلند بزنند و 
سالن های برگزاری  تشویق های آنچنانی را به خود 

ببینند؟
شاید دو راهکار نجات بخش را باید دنبال نمود:

موسیقی و صدای رضایت
اگر کمی دقت کنید متوجه می شوید که کنسرتهای 
موسیقی در نی ریز در دوران مختلف با استقبال 
بسیار خوبی روبرو شده اند از کنسرت های محدود در 
سالن آمفی تئاتر ارشاد گرفته تا کنسرت های بزرگی 
که توسط شهرداری و فوالد غدیر نی ریز برگزار شد، 
کنسرت های همچون حمید عسکری، فرزاد فرخ و 

حتی اجرای فضای باز حمید ماهی صفت.
بنده در هر سه کنسرت برگزار شده برای پوشش 
خبری آن حضور داشتم و کمتر کسی بود که در 
پایان اجرا خرسند نباشد مخصوصًا کنسرت حمید 
با  عسکری و اجرای طنز حمید ماهی صفت که 
حمایت شهرداری و برخی از کارخانجات شهرستان 
همراه شد و مردم با بلیت های ارزان سالن ها را در 
سانس های مورد نظر به حالت انفجار در آوردند 
و حتی در هنگام اجرا بودند کسانی که پشت در 

ماندند.

جالب تر آنکه کسانی هم از شهرهای همجوار خود 
را برای این کنسرت ها به نی ریز رسانده بودند، از 

سیرجان، استهبان، فسا و داراب و.. 
در کنار این کنسرت  رونق کسب و کار نیز در نی ریز 
حداقل برای چند ساعتی که آنان اقامت موقتی 

داشتند، مهیا شد.
صدای شور و شوق و تشویق بسیار نشاط انگیز بود 

و در آخر همه با رضایت سالن اجرا را ترک کردند.
حاال با واکسیناسیون همگانی فعالیت کنسرت ها 
معاونت  سرپرست  اخیراً  شده،  مجاز  هم 
با  ارشاد اسالمی گفته:  و  هنری وزارت فرهنگ 
بر  تصمیم  ارشاد،  و  فرهنگ  وزیر  پیگیری های 
بازگشایی کنسرت ها با رعایت دستورالعمل های 
بهداشتی و ورود به شرایط عادی در جامعه گرفته 

شده است. 
و  تهیه کنندگان  و  گروه ها  هنرمندان، 
کنسرت گذارها از هم اکنون می توانند برای صدور 
و اخذ مجوز به دفتر موسیقی و مراجع ذی ربط 
مراجعه کنند تا پس از طی مراحل اداری، مجوز 

برگزاری کنسرت را دریافت کنند.
متولیان  همراه  به  عمومی  فرهنگ  شورای  باید 
فرهنگی راهی پیدا کنند تا با کمک کارخانجات 
نی ریز همچون فوالد غدیر، سیمان خاکستری، 
اجرای  زمینه  و...  سنگ  معادن  سفید،  سیمان 

اینگونه برنامه ها را  فراهم نمایند. 
البته موسیقی قرار نیست همیشه و همه جا به 
صورت پاپ برگزار شود. اجرای موسیقی به همراه 
نی ریز  شاهسون  ایل  توسط  سنتی  برنامه های 
یکی از جاذبه های گردشگری نی ریز قبل از کرونا 
بود که با استقبال روبرو شد و نوروزهای متفاوتی 
را با ساز و آواز قدیمی رقم زدند. اما همه اینها نیاز 
به برنامه ریزی، پیدا کردن افراد فعال و حرکت به 

سوی تغییر دارد...

سینما، یک کمبود خاموش
سینما در دهه هفتاد خورشیدی در نی ریز وجود 
داشت... در آن زمان چندین و چندبار به سینمای 

کوچک اما باصفای نی ریز رفته بودم.
از  بلیت های سینما در همه جا فروخته می شد 
گیشه خود سینما گرفته تا مغازه های مختلف؛ حتی 

برخی از مؤسسات فرهنگی مثل »خانه جوان« 
بلیت ها را به عنوان هدیه به افراد می داد تا سینما 

جنب و جوشش را از دست ندهد...
هرچند سینمای نی ریز حتی درجه دو هم نبود 
و غالبًا فیلم هایی که پخش می شد به روز نبودند، 
محیط سالن چندان بزرگ نبود اما چون بود بدان 

افتخار می کردیم.
اما سینما کم کم رو به زوال رفت، ضعف مدیریت 
بود یا عدم استقبال را نمی دانیم هر چند نمی توان 
سیاه و سفید نگاه کرد،  هرچه بود سینما نتوانست 

چرخش را بچرخاند.
سالها پس از تعطیلی سینما، برنامه »هفت« که به 
مسائل هنر هفتم می پرداخت برای تهیه سینمای 
خاموش به نی ریز آمد اما مسئوالن وقت پس از 
پخش ویژه برنامه نی ریز بخاری ازشان بلند نشد 
و سینما تعطیل ماند. در ادامه  عباسعلی ایمانیان 
سینمای مرده نی ریز را به دست گرفت و تصمیم  
داشت با  فیلم های نمایش خانگی سینما را زنده 

کند اما نشد که نشد...
قالب »سالم سینما«  از آن چند سری در  پس 
سینمای پرتابل به نی ریز آمد و چند فیلم به روز را 
به نمایش در آورد که با استقبال هم روبرو شد اما 

موقتی بود و  محدود...
اما پس از کرونا کمبودش بیش از پیش احساس 

می شود و می تواند محرکی برای شادی باشد.
بررسی ها نشان از آن دارد که شهرداری و مخصوصًا 
شخص شهردار و تعدادی از اعضای جدید شورای 
شهر موافق سینما هستند و به دنبال آنند تا سالن 
سینما در نی ریز ایجاد شود که اگر اینگونه گردد 

مکان تفریحی دیگری برای مردم به پا خواهد شد.
اما این نکته را هم باید مد نظر قرار داد که قرار 
نیست سینما درآمدزا باشد. سینما یک نیاز زندگی 
است؛ نیازی که می توان در آن نشست فیلمی مثل 
»دینامیت« را دید و خندید و یا »قهرمان« اصغر 
فرهادی را زودتر از نتیجه اسکار نظاره کرد و بدان 

افتخار نمود.
دغدغه  که  کسانی  تمام  باید  باشد  چه  هر  اما 
فرهنگی شهر را دارند برای برون رفت از عوارض 

منفی کرونا کاری کنند.
برگرفته از ماهنامه نی تاک

با موسیقی و سینما

نی ریز را شاد کنیم

نمایی از سینما نی ریز/ دهه 80

برگزاری جشن ایل شاهسون/ 1397
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که عشق آسان منود اول ...

 آری، سرکار خانم

دکتر زهرا نوروزپور
از آنان بود که به قول رودکی، در نگاه ظاهری دنیایی، یک تن بودند و یک تن مردند، اما در واقع جای خالیشان با 
هزارکس پر نخواهد شد. به هر روی، جز شکیب و صبر، هیچ گریز و گزیری  ما را نیست. باید دندان صبر بر جگر سوخته 
زنیم و دل به تقدیر و سرنوشت دهیم، تا هم تقدیر دگرباره چنین فرزند، چنین عفیف، چنین طبیب و چنین شریفی 

بسازد و به ما سوته دالن، سالی و حالی بگذرد تا آرام و شکیب یابیم: 

                                                       از مشار دو چشم یک تن مک                                                                                                               وز مشار خرد هزاران بیش
یادش گرامی و مهرش همه ساله در فزون باد

 همدلی مهربانانه دوستان و خویشان و همشهریان عزیز  یاری گر ما گشت تا آرام گیریم و  صبر پیشه کنیم. 
از این  که در مراسم یکمین سال  عروج آسمانی ایشان ما را همراهی نمودید، سپاسگزاریم و  برای همه 

عزیزان،   طول عمر و سالمت و سعادت را از درگاه دوست آرزو می کنیم.

                               خانواده نوروزپور

اال یا ایها الساقی ادر کأسا و ناولها

که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها

به بوی نافه ای کآخر صبا زان طره بگشاید

ز تاب جعد مشکینش چه خون افتاد در دل ها

مرا در منزل جانان چه امن عیش چون هر دم

جرس فریاد می دارد که بربندید محمل ها

به می سجاده رنگین کن گرت پیر مغان گوید

که سالک بی خبر نبود ز راه و رسم منزل ها

شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین هایل

کجا دانند حال ما سبکباران ساحل ها

همه کارم ز خودکامی به بدنامی کشید آخر

نهان کی ماند آن رازی کز او سازند محفل ها

حضوری گر همی خواهی از او غایب مشو حافظ

متی ما تلق من تهوی دع الدنیا و اهملها

و  فرزانگی  یکسر  که  او  دادن  دست  از  اندوه 
فرهیختگی را به نهایت و غایت رسانده بود، سخت و 

جانکاه و جانسوز است.
به خاک سپردن دانشجویی نخبه و طبیبی که 
سوته دالن،  و  دردداران  آالم  درمانگر  دستش 
شانه اش تکیه گاه اندوه گساران، و دانایی و مهارت  
بی بدیلش، دلیل زادن و زاده شدن و حیات یافتن 

نوزادان بود، سخت و سخت و سخت است.
به خاک سپردن پزشکی که خود دم حیات در کالبد 
ُمرده تازه جان یافتگان می دمید و دیدن این که 
او شراب مرگ بنوشد و فارغ و آزاد به رستگاری و 
رسیدن بال بگشاید، هرقدر برای خودش گوارا و 

شیرین است، برای ما تلخ و جانگزاست. 

 بگشای تربمت را بعد از وفات و نبگر 
کز آتش درومن، دود از کفن برآید 

می گوید،  آن  از  لسان الغیب  حضرت  که  آتشی 
آتش شوق و عشق به دانایی و شیدایی و آموختن 
و آموزاندن است که در او بسیار بسیار وجود داشت. 
چه آنگاه که در حال تحصیل علم شفا و دواء، در 
کشور عجایب و غرایب، هندوستان برگزیده عفت 
و رأفت و حجب و پشتکار شد و برای خود، سرزمین 
خود، خانواده خود و هر آنکه به او بسته و وابسته بود، 
مدال افتخار بزرگی و وارستگی به ارمغان آورد، و 
چه زمانی که دست مسیح گونه اش، حیات بخش 
بیماران و دل خستگان و شکستگان بود و چه در 
لحظه لحظه و ثانیه به ثانیه بودن و سرودن و بال 
و  پشتکار  پاکدامنی،  زیبایی،  به  جز  گشودنش 
تحصیل، به چیز دیگری نیندیشید و دل نبست؛ 
چراکه پرنده ای بود که می دانست هر چه زودتر باید 

دل از خاک بر گیرد و به اوج ملکوت بگریزد.

در این میان، آنچه سوز چنین مصائبی را برای 
می سازد  پذیرفتنی  و  کردنی  تحمل  هرکسی 
چنین  زیستن  ارزش  و  کیفیت  به  اندیشیدن 
دخترانی و جوانانی در عمر کوتاه و زودگذرشان 
است؛ چون این عزیز، بسان غنچه نشکفته ای بود که 
پژمرد و فرو ریخت. اما رنگ و زیبایی و عطر خوش و 
وقار و عفت و رأفت و بی مانندی و دانش او در همه 
سالهای دانش آموزی، دانشجویی، دانش آموختگی 
و دانش گستریش، با نسیم مهربانی، دالرایی و 

بزرگواریش به مشام جان همگان رسیده است.

صرب بسیار بباید پدر پری فلک را
تا دگر مادر گییت چو وت فرزند بزاید

فرزند حاج حبیب

 سفر تن را تا خاک تماشا کردی

 سفر جان را از خاک به افالک ببین

 گر مرا می جویی

سبزه ها را دریاب با درختان بنشین

فریدون مشیری
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افتتاح 22 واحد مسکونی با حضور مدیر کل کمیته امداد امام خمینی
وعده های مدیر کل: اتمام خانه های نیمه تمام/ اعطای جهیزیه های 20 میلیون تومانی بدون نوبت/ وام اشتغال برای نی ریز تا 20 میلیارد تومان

بخش های  در  حضور  با  خمینی  امام  امداد  کمیته  مدیرکل 
مراکز  از  بازدید  ضمن  نی ریز  مرکزی  و  قطرویه  پشتکوه، 
نیکوکاری به صورت نمادین 4 واحد مسکونی را از 22 واحد 

بهره برداری شده، افتتاح نمود.
همچنین بازدید از طرح های اشتغالزا، اهداء جهیزیه به ایتام، و 

تجلیل از خیرین از دیگر برنامه های بذرافشان در این روز بود.
گفتنی است کمیته امداد برای ساخت این 22 واحد مسکونی 3.5 

میلیارد تومان هزینه کرده است.
محمد بذرافشان در نی ریز با حضور در کارگاه خیاطی- تولیدی 
مه دخت از نزدیک با شاغالن آنجا که برخی از آنها سرپرست 
خانواده بودند یا همسرانشان در زندان به سر می بردند، بازدید 

کرد.

مدیر این کارگاه در گفتگو با ما اعالم نمود:  در اینجا 13 نفر  در 
کارگاه و 4 نفر در خانه مشغول به کار هستند.

زهرا خرمی با بیان اینکه مکان و چرخ ها اجاره ای است گفت: با 
وامی که از کمیته امداد دریافت کردم 3 چرخ و کمی مواد اولیه 

تهیه کرده ام. 
وی با بیان اینکه بازار فروش خوبی دارد گفت: در حال حاضر با 
رینگ اسپرت، شهرداری نی ریز، زندان های مرودشت، عادل آباد 
و داراب، سیمان خاکستری و بخشی از فوالد غدیر نی ریز قرارداد 
داریم اما چون خرید مواد اولیه را به صورت قرضی انجام می دهیم 

سود کمتری نصیبمان می شود.
در ادامه مدیرکل کمیته امداد امام خمینی فارس در نهمین سفر 
شهرستانی خود به نی ریز در گفتگو با ما اعالم نمود: در بخشهای 

پشتکوه و قطرویه بازدیدی از پروژه های مسکن و طرح های 
اشتغال داشتیم، همچنین سرکشی از خانواده ایتام و پیگیری 
پروژه های اشتغال و مسکن در بخش مرکزی شهرستان مدنظر 

قرار دادیم.
قرار شد  و  افتتاح  واحد مسکونی  نی ریز 22  در  خوشبختانه 
مسکن های نیمه تمام هم به صورت کمک های بالعوض و معوض 

شارژ اعتباری شوند.
در همین جا اعالم می کنیم در هر نقطه از شهرستان نی ریز که 
زمینی برای ساخت ویژه مددجویان کمیته امداد وجود داشته 
باشد این آمادگی کامل را داریم که در کوتاهترین زمان اقدام به 

ساخت این مسکن ها بکنیم تا هیچ عزیزی بدون خانه نماند.
بذرافشان با اشاره به بحث اشتغال افزود: اعتبار سال گذشته 

نی ریز در بخش مرکزی و پشتکوه 5 میلیارد تومان بود که این 
عدد امسال به ۹ میلیارد تومان رسیده است.

5 میلیارد تومان هم در بخش قطرویه اعتبار گذاشته ایم که 
مجموعًا 14 میلیارد تومان می شود و این آمادگی را داریم که  که 

14 میلیارد را به 2۰ میلیارد تومان برسانیم.
مدیرکل کمیته امداد فارس در بحث جهیزیه هم گفت: 2۶۹1 
قلم جهیزیه در استان فارس توزیع شده است که نی ریز هم یکی از 

شهرها بوده که رضایتمندی مددجویان را به همراه داشته است.
ما در ارتباط با تأمین جهیزیه نوعروسان هیچ سقفی نداریم و 
به تمام آنها خدمات رسانی می کنیم و یک دستگاه تلویزیون، 
یک دستگاه ماشین لباسشویی اتومات، یخچال فریزر، فرش  به 
آنان می دهیم البته امیدواریم که این اقالم را هم بتوانیم افزایش 

دهیم.
خمینی  امام  امداد  کمیته  عملکرد  خصوص  در  بذرافشان 
نی ریز گفت: خوشبختانه نی ریز یکی از ادارات برتر ما در حوزه 
مشارکت های مردمی بوده است و این به دلیل اعتقادات خوب 
مردم شهرستان بوده است. انصافًا نی ریز در حوزه مسکن جزو 
5 شهر برتر فارس به شمار می رود و خوشبختانه سالمت و 
کیفیت کار را مشاهده کردیم  که جا دارد از جناب فرماندار، سایر 

مسئوالن و بانک ها تشکر ویژه کنیم.
نوشتنی است بذرافشان جلسه ای با کارکنان کمیته امداد نی ریز 
برگزار نمود و از محمدصادق مرحمتی به دلیل عملکرد عالی 
حوزه توسعه مشارکت های مردمی نی ریز در بین ادارات استان 

فارس در شش ماهه اول 14۰۰ تجلیل به عمل آورد.

37199/28

روابط عمومی مدیریت جهادکشاورزی:
با هدف دستیابی به محصول کشاورزی سالم و 
محصوالت  تولید  در  سموم  مصرف  ساماندهی 
الکترونیکی  نسخه نویسی  طرح  باغی؛  و  زراعی 
کلینیک های گیاه پزشکی با حضور فرهاد شریفی 
جانشین رئیس سازمان جهادکشاورزی فارس در 
محل کلینیک زرین برگ شهرستان نی ریز افتتاح 

شد.
در  گفت:  شهرستان  این  جهادکشاورزی  مدیر 
این طرح با محوریت حفظ امنیت زنجیره غذایی، 
یافته های  اساس  بر  گیاه پزشکی  کلینیک های 
تجربی و نتایج آزمایشگاهی، نسبت به شناسایی 
آفت یا بیماری اقدام و سموم مورد نیاز را تجویز 

می کنند.

به گفته علیرضا بصیری؛ با آغاز طرح نسخه نویسی 
الکترونیکی، بر فرایند تولید تا مصرف سموم اعم 
از وارداتی یا تولید داخل نیز نظارت و همچنین 
به تدریج، فروش و عرضه آزاد سموم ممنوع خواهد 

شد.
این مقام مسئول اظهارکرد: در حال حاظر شبکه 
با  نباتی،  سموم  فروش  کنترل  و  توزیع  تولید، 
تکیه  با  طرح  این  که  روبروست  دشواری هایی 
بر تجویز سموم مناسب به تسهیل این فرایند 

کمک می کند.
بصیری تأکید کرد: برای استفاده بیشتر از ظرفیت  
کلینیک های گیاه پزشکی و تعامل کشاورزان با 
متخصصان امر در راستای مبارزه صحیح با آفات 
گیاهی، باید این مهم در بین بهره برداران، بیش از 

پیش فرهنگ سازی شود.
مدیر جهادکشاورزی شهرستان نی ریز یادآورشد: 
شهرستان  برگ  زرین  گیاه پزشکی  کلینیک 
نی ریز در سال 138۶ تأسیس و در سال 13۹3 به 
باغبانی  علوم  ارشد  کارشناس  حسن پور  زینب 
واگذارشد که عناوینی چون استعداد درخشان 
دانشگاه دولتی ولی عصر رفسنجان و مدیر نمونه 
کنترل کیفی محصوالت کشاورزی سال 13۹8 
استان فارس را در کارنامه خود دارد. سحر قره چاهی 
ایزدطلب  فرزانه  خاک،  و  آب  علوم  کارشناس 
کارشناس گیاه پزشکی، نجمه حسن پور دکترای 
علوم باغبانی، شهرام زارع دوبانی کارشناس ارشد 
گیاهان دارویی و مهرداد نوروزی کارشناس ارشد 

باغبانی از دیگر اعضای این کلینیک هستند.

افتتاح نسخه نویسی الکترونیکی در کلینیک های گیاه پزشکی نی ریز
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تبلیغات در
فضای مجازی نی ریزان فارس

شامل تلگرام، واتس آپ، اینستاگرام و سایت هورگان
پست روزانه  150 هزار تومان - پست آخر شب:   180 هزار تومان

0917 731 5146
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سفرهای شتاب زده، 
وعده های توخالی!

ادامه از صفحه نخست

... سفری پرطمطراق که بر اساس گفته ها به نظر می رسید با 
کیف های پر از پول، روابط بی نظیر و ارتباطات مستحکم آمده اند تا 

گره های کور شهرستانهای نی ریز، استهبان و بختگان را باز کنند!
که  اعتباراتی  بود،  میلیاردی  اعتبارات  از  بحث  جلسه  آن  در 
مسجد جامع کبیر را به جهانی شدن نزدیکتر می کرد! روگذر 
تمام اعتبارات را دریافت می نمود و الی رز هم باید به خط پایان 

می رسید.
حاال بیش از یک سال از این ماجرا گذشته است...

نیکزاد در آن جلسه تلفنش را برداشت و شروع کرد به وزیر میراث 
زنگ زدن و در نهایت گفت: 2.5 میلیارد شما ]میراث فرهنگی[ 

بگذارید و دو و نیم میلیارد استانداری!
به قول یکی از مسئوالن دست کردن در جیب دیگری که جواب 
نمی دهد و همین طور هم شد و اعتبار 5 میلیاردی چیزی شبیه 

وعده ای روی هوا بود.
جامع کبیر تنها در سال گذشته 450 میلیون تومان اعتبار استانی 
دریافت کرده و امسال هم قرار است 600 میلیون تومان اعتبار از 
همین محل بگذارند تا مسجد از این وضعیت رهایی یابد اما هرگز 

به آن ارقام وعده داده شده نرسید و نخواهد رسید.
در ارتباط با روگذر نی ریز بنا بود تا ۱۱ میلیارد تومان یعنی ۱00 
درصد اعتبار ظرف یک ماه پس از آن جلسه به این پروژه اختصاص 
یابد و حاال پس از یکسال آن وعده عملی نشده و از کل اعتبار پروژه 
5 میلیارد تومان به پیمانکار داده شده، 2 میلیارد مطالبات دارد و 
قطعًا با این مبلغ پروژه پیشرفتنی نخواهد داشت. پیشرفت آن هم 
تا امروز ۱5 درصد است و بنا به گفته رئیس اداره راه  و شهرسازی در 
حال حاضر اعتباری که باید برای آن درنظر گرفت چیزی حدود 40 
میلیارد تومان است و اگر باز هم به تأخیر بیفتد تردیدی نیست که 

باید به این مبلغ افزود.
اما در ارتباط با سفر رئیس جمهور به فارس که 22 مهرماه امسال 
رخ داد باز هم مصوباتی گذرانده شده تا جایی که پس از آن سفر، 
نماینده مجلس در نطق خود در جلسه ۱38 مجلس در تاریخ 28 
مهرماه ۱400 به مصوبات معترض شد و خواهان تغییر و اصالح 

آن گردید. 
پس از آن نی  ریزان فارس پیگیری های فراوانی را انجام داد تا بتواند 
مصوبات را به اطالع مردم برساند اما تا امروز خبری از آن نیست و 
سفر نماینده رئیس جمهور به شهرستان چیزی جز نصیحت های 
تکراری، محکوم کردن دولت قبل و نگاه مثبت به آینده نتیجه 

دیگری نداشت.
بودند همشهریانی که در کوران آن سفر ما را به نقد کشیدند که چرا 
درخواست های نی ریز را بیان نمی کنید و آنجا هم پاسخ دادیم که آیا 
مسائل کالن شهرستان را مسئوالن نمی دانند و به حق در جلسه 
شورای اداری فرمانداران هر سه شهرستان مشکالت محوری و 

خواسته های اصلی را مطرح کردند اما کو آن رهاورد سفر!
قانونًا یک پروژه باید در بودجه یک سال کشور گنجانده شوند؛ 
همان بودجه ای که دولت جدید مربوط به سال ۱40۱ را در این 
هفته تقدیم مجلس می کند و طبیعتًا هر آنچه که پیش بینی شده 
در صورت تصویب مجلس الزم اجرا خواهد شد؛ و این مسیر قانونی 

است.
از دولت آقای احمدی نژاد این مسئله دستخوش تغییر شد و 
بودجه ها در سفرهای این چنینی تقسیم می شد و کسی کاری 
به آنچه که در بودجه مصوب شده بود، نداشت. مالک، گفته های 

آقای رئیس جمهور در سفر به آن شهرستان بود.
حاال باید دید که این شومن های تبلیغاتی برای نی ریز باالخره نانی 

باز خواهند کرد یا که خیر؟

سفره250هزارتومانینیریزیها:

از بوقلمون آمریکایی تا یلدای ایرانی

تشیها
بالیجانبنههایچندصدساله!

زینب)س( الگوی پرستاران است

محمد جاللی، نی ریزان فارس:
یلدای ایرانی ها با روزهای پایانی سال میالدی و کریسمس همزمان است 
و همین سبب شد تا از بوقلمون آمریکایی به عنوان نمونه ای برای قیمت 

خوراکی های یلدای ایرانی استفاده کنیم.
چندی پیش در اینستاگرام به مناسبت جمعه سیاه»Black Friday« یکی 

از ایرانیان ساکن آمریکا پستی را گذاشت که بسیار تأمل برانگیز بود.
او نشان  داد که قیمت بوقلمون در این روز در تمام آمریکا 6 دالر است و برای 
اثبات اینکه این قیمت چقدر ارزان است با چند کاالی دیگر مقایسه هایی 
انجام داد به عنوان نمونه دو بطری نیم لیتری آب 6 دالر بود و یا چیپس 

قیمتش به عدد 6 دالر می رسید.
او می گفت: سیاست آنجا بدین گونه است که همه بتوانند در جمعه سیاه، 
بوقلمون را تهیه و استفاده کنند و این نگرش دولتی نیست و تفکری غالب 

در میان همه مردم آمریکاست!
برعکس ما ایرانی ها وقتی جشنی فرا می رسد آنقدر قیمت ها باال می رود که 

مجبوریم عطای آن جشن را به لقایش ببخشیم.
در مقایسه با سال گذشته یلدای ایرانی آنقدر گران شده که شاید تک بیت 
»سال سال این چند سال/ هر سال میگیم دریغ از پارسال« کاماًل درست و 

منطقی باشد و با زحمت بتوان خوراکی های یلدای ایرانی را آماده نمود.
قیمت میوه ها به خصوص پرتقال، سیب، انار بیش از ۱5 هزار تومان در بازار 

نی ریز مشاهده می شود و هندوانه هم رقمی نزدیک به 8 هزار تومان را دارد!
آجیل هم داستان خاص خودش را دارد، فروشنده می گفت: دیگر نمی شود 
آجیل خرید و حتی خرید تخمه هم چندان ارزان نیست. در سبدهایش هم 

خبری از آجیل های جور واجور نبود!
کم کیفیت ترین تخمه کیلویی 65000 تومان بود، از طرفی قیمت آجیل 
هم از کیلویی ۱80 هزار تومان که چیزی شبیه ترکیب چند تخمه بود 
تا مغزهای مختلف شروع می شد و آجیل های کمی مرغوب تا 300 هزار 
تومان نرخ خرده بود! دقت کنید فقط برای یک کیلو آجیل شما باید 300 

هزار تومان پرداخت نمایید.
شیرینی هم که یکی از اقالم مهم شب بلند یلداست داستان قیمتی چندان 

جالبی ندارد. هر کیلو شیرینی خشک 43000 تومان و شیرینی تر 50 هزار 
تومان قیمت می خورد!

نی ریزان فارس در بررسی قیمت سه ساله یلدای ایرانی نرخ هایی را به 
دست آورده که نیاز به گفتن ندارد و اختالف قیمت را می توان در جدول 

زیر مشاهده نمود.
دقت کنید این 7 قلم خوراکی برای یک خانواده 5 نفره در نی ریز می باشد 
که 246.500 هزار تومان هزینه خواهد داشت؛ به عبارتی برای هر نفر 

49.300 تومان.
این در حالی است که در سال ۱399، یلدای ایرانی۱56.000 تومان  و 

برای سال ۱397 ، 90.000 تومان هزینه می شد.
گفتنی است در این بررسی حداقل اجناس مورد نیاز شب یلدا بررسی 
شده است )بدون شام(، کیفیت اقالم نیز متوسط درنظر گرفته شده است. 

نرخ های اعالمی مربوط به  23 آذر ۱400 است.

یلدای نی ریز

قیمت ۱397قیمت ۱399قیمت ۱400میزانکاال

4 هزار تومان۱3 هزار تومان۱7 هزار تومانیک کیلوپرتقال

8 هزار تومان۱3 هزار تومان۱7 هزار تومانیک کیلوسیب

5 هزار تومان۱8 هزار تومان30 هزار تومانیک کیلوانار

8 هزار تومان6 هزار تومان۱6 هزار تومان2 کیلوهندوانه

7500 تومان۱6 هزار تومان25 هزار توماننیم کیلوشیرینی تر

شیرینی 

خشک
نیم کیلو

 2۱.500

تومان
7500 تومان۱5 هزار تومان

نیم کیلوآجیل مخلوط
۱20 هزار 

تومان
75 هزار تومان

50 هزار 

تومان

246.500۱56.00090.000جمع کل

بنه  ساله  صد  چند  درختان  پوست  خوردن 
یا جوجه  از سیخور  )گونه ای  تشی ها  توسط 

کوههای  در  آنها  شدن  خشک  و  تیغی(  
حاجی آباد نی ریز )منطقه قاش پهن( پدیده ای 

است که اخیراً رخ نشان داده است.
تشی ها همانند یک اره برقی در حال تراشیدن 

نقطه پایینی درختان بنه هستند.
نی ریزان  خبرنگار  شهروند  شاهسونی  محمد 
فارس با ارسال تصاویری این را هشدار داده و 

خواهان پیگیری شده است.
طبیعی  منابع  اداره  رئیس  رابطه  همین  در 
نی ریز گفت: بله متأسفانه این مسئله رخ داده 

است.
جمالی در خصوص علت این ماجرا گفت: زمانی 
که چشمه ها، زه آب ها و منابع سطحی آب بر 
بنام  اثر خشکسالی خشک می شوند حیوانی 
تشی جهت تأمین آب مورد نیاز و برطرف کردن 
تشنگی خود مجبور می شود پوست درختان 
بنه را بجود که متأسفانه این کار به درخت 

آسیب جدی وارد می کند.
یا دایره کامل  این حیوان یک طوق  معمواًل 
اطراف تنه درخت را نمی خورد اما در مواقعی 
مشاهده شده که متأسفانه طی چند بار و توسط 
چند جانور طوق کاملی از درخت بنه آسیب 
می بیند که این کار درخت را خشک خواهد 

کرد.
وی در رابطه با اقدامات انجام گرفته گفت: طی 
چند سال گذشته با پایش هایی که در مناطق 
جنگلی شهرستان انجام شد آسیب های وسیع 
و جدی در مناطق الی رز و مشکان مشاهده شد 
که تورپیچی و سنگ چینی اطراف تنه ها در 

سطح چند ده هکتار در حال انجام است.
با تشکر از شهروند طبیعت دوستمان منطقه 
مورد نظر بالفاصله توسط کارشناسان بازدید و 

پیگیری الزم صورت خواهد پذیرفت.
الزم به ذکر است بهترین و راحت ترین کار برای 
کمک به حفظ درختان بنه از گزند این جانور، 
چیدن تخته سنگ اطراف تنه بنه تا ارتفاع ۱ 
متری است که طبیعت دوستان محترم با توجه 
به افزایش بی سابقه و چشمگیر خسارت تشی 
می توانند این کار را به عنوان یکی از اقدامات 

مهم در طبیعت گردی های خود در نظر گیرند.
ذکر این موضوع نیز خالی از لطف نیست که 
پیرو مذاکره و جلسات تشکیل شده با اداره 
تدابیری  تحت  محیط زیست،  محترم  کل 
کنترل میدانی و مستقیم تشی از طریق شکار، 
زنده گیری و تله گذاری در بعضی از مناطق 

فراهم خواهد شد.

را  زینب)س(  نی ریز حضرت  خطیب جمعه 
روز  نامگذاری  و  دانست  پرستاران  الگوی 
نشانه  را  پرستار  روز  عنوان  به  والدتش 

اهمیت مقام پرستار عنوان کرد.
رحمانی زاده  سیدرضا  حجت االسالم 
نماز جمعه ۱9 آذر، گفت:  در خطبه های 
ایثار،  صبر،  مظهر  زینب)س(  »حضرت 
مسئولیت پذیری،  رسالت باوری،  فداکاری، 
ما  پرستاران  بود.  روحیه بخشی  و  شفقت 
نیز خصوصًا در این دوران همه گیری کرونا، 
نمونه این ویژگی ها هستند و صحنه های آن 
را خلق کرده اند. وقتی یک بیماری واگیردار 
وجود دارد، ایثار زیادی می خواهد که فرد 
در  دهد.  قرار  اخالص  طبق  در  را  جانش 
روایات داریم که هر کس از بیماری پرستاری 
و در کارش کوشش کند، از گناهانش بیرون 
شده  متولد  مادر  از  که  روزی  مانند  آید؛ 

است.«
است.  عاشورا  آموزگار  »زینب  افزود:  وی 
زینب ترکیب توارث علی)ع( و فاطمه)س( است. 
هم علی است در کربال و هم فاطمه است در 
شام. او فریاد عدالتی سر داد که تا قیامت 
همه را به تکان وادار کرده است. زینب الگوی 
زنان مسلمان است و از جمله خصوصیات او، 

روحیه انقالبی گری است.«
»او  داشت:  عنوان  نی ریز  جمعه  خطیب 
حرکت  جریان  در  بود.  محور  تکلیف 
سیدالشهدا از تکلیف خود شانه خالی نکرد 
و در دربار ظلم و ستم یزید، از ولی زمان 

خودش امام سجاد)ع( دفاع تمام قد داشت.«
شهادت  سالروز  به  اشاره  با  رحمانی زاده 
آیت ا... دستغیب گفت: »او نمونه بارز عالم 
در عینیت جامعه بود. از مرزهای ایمان مردم 

دفاع کرد و شهید راه فضیلت شد.«

تجمع معلمان 
نی ریزی و تصویب 

طرح رتبه بندی
از معلمان  دوشنبه 22 آذرماه تعدادی 
دیگر  با  همگام  نی ریز  روستای  و  شهر 
نقاط کشور بر سر کالس درس حاضر 

نشدند.
همچنین برخی از معلمان در اعتراض 
حقوق  همسان سازی  و  رتبه بندی  به 
در  عدالت  و  بازنشستگان  و  شاغلین 
پرداخت حقوق جلوی آموزش و پرورش 

تجمع کردند.
همچنین  نی ریزی  معلمان  از  تعدادی 
در شبکه های اجتماعی با انتشار عکسی 
مشترک خواهان توجه بیشتر به این قشر 
از جامعه شدند و کالسهای مجازی را هم 

تعطیل کردند.
خوشبختانه در روز چهارشنبه 24 آذرماه 
این طرح به تصویب مجلس رسید که 

جزئیات آن اینگونه اعالم شده است:
معلمان،  رتبه بندی  الیحه  تصویب  با 
و  میلیون   8 معلمان  حقوق  حداقل 
80 هزار تومان و حداکثر آن حدود ۱6 

میلیون تومان تعیین شد.
این  مجلس  آموزش  کمیسیون  رئیس 

افزایش را بدین شکل دسته بندی کرد: 
- رتبه آموزشیار معلم:۱0 درصد افزایش 

حقوق
- مربی معلم: 25 درصد افزایش حقوق

- استادیار معلم: 37 درصد افزایش حقوق
افزایش  درصد   47 معلم:  دانشجویار   -

حقوق
- استاد معلم: 52 درصد افزایش حقوق

پس از اعمال موارد فوق چنانچه حقوق 
و مزایای هر یک از معلمان از 80 درصد 
فوق العاده های هیئت  و  مجموع حقوق 
علمی مربی پایه یک دانشگاه تهران کمتر 
در  مذکور  سقف  تا  به التفاوت  ما  باشد 

احکام کارگزینی آنان درج خواهد شد.

57چاهغیرمجاز
درنیریز

رئیس منابع آب نی ریز خبر از 57 چاه 
غیرمجاز در نی ریز داد و گفت: ۱30 
چاه غیرمجاز در دو شهرستان نی ریز 
و بختگان فعال هستند که متأسفانه 
57 چاه در شهرستان نی ریز قرار دارد.

و  حفاظت  معاون  پیش  چندی 
منطقه ای  آب  شرکت  بهره برداری 
چاه  حلقه   6۱ انسداد  از  فارس 
غیرمجاز در چهار نقطه استان خبر 

داده بود.
این  در  مزیدی  کریمی  کرامت الله 
عملیات  چهار  طی  گفت:  ارتباط 
و  قضایی  دستگاه  هماهنگی  با 
انتظامی ۱0 حلقه  نیروی  همکاری 
نی ریز،  در شهرستان  غیرمجاز  چاه 
25 حلقه چاه غیرمجاز در شهرستان 
در  غیرمجاز  چاه  حلقه   ۱7 خرامه، 
شهرستان داراب و 9 حلقه چاه غیر 
و  پر  فراشبند  شهرستان  در  مجاز 

غیرقابل استفاده شدند.
آب  بهره برداری  و  حفاظت  معاون 
عنوان  همچنین   فارس  منطقه ای 
چاه ها  این  فعالیت  با  مقابله  کرد: 
سفره های  از  حفاظت  منظور  به 
از  جلوگیری  و  استان  زیرزمینی 
میلیون ها  ساالنه  غیرمجاز  برداشت 
مترمکعب آب از سفره های زیرزمینی 

بسیار حیاتی است.
خیراندیش رئیس منابع آب در مورد 
آمار ارائه شده استان گفت: ۱0 حلقه 
چاه غیرمجاز در شهرستان نی ریز در 
پلمب  امسال  اول  ماهه  طول شش 

شده است.

//

//

درخواست فال اسیری از مدیرعامل 
مجتمع فوالد غدیر:

پیگیر راه اندازی صنایع پایین 
دستی فوالد در شهرستان 

نی ریز باشید
روابط عمومی مجتمع فوالد غدیر نی ریز:

حجت االسالم سیدمهدی فال اسیری با حضور در مجتمع فوالد 
غدیر با مدیرعامل آن دیدار کرد . 

وی در این بازدید با آرزوی موفقیت برای مدیرعامل جدید و 
کارکنان مجتمع فوالد غدیر نی ریز از اقدامات انجام شده در این 
مدت کوتاه اظهار خوشحالی نمود و بر لزوم پیگیری راه اندازی 

صنایع پایین دستی صنعت فوالد در شهرستان نی ریز تأکید کرد .
وی با اشاره به فرمایش پیامبر مکّرم اسالم)ص( گفت: همانا در طول 
زندگی شما نسیم هایی از سوی پروردگارتان می وزد، خود را در 
معرض آنها قرار دهید، باشد که چنین نسیمی سبب شود که برای 

همیشه شقاوت از شما دور ماند و عاقبت بخیر باشید.
مدیرعامل مجتمع فوالد غدیر نیز ضمن خیر مقدم و تشکر از 
حجت االسالم فال اسیری، این حضور را موجب دلگرمی کارکنان 
عنوان کرد و افزود: تالش همه همکاران تسریع در تکمیل پروژه 
فوالدسازی و همچنین اجرای پروژه های دیگر مجتمع است تا 
قدمی بزرگ در ایجاد اشتغال در شهرستان نی ریز برداشته شود 
و بی شک با بررسی طرح های پایین دستی همراه عالقه مندان به 

سرمایه گذاری در این بخش خواهیم بود.

طفل شادی را دریابیم 
امین رجبی / سردبیر

شاید بتوان آن را یکی از 5 پروژه بزرگ نی ریز دانست. 
پروژه ای که در اوج رکود اقتصادی کشور، در نی ریز در حال 

اجراست و پیش می رود.
مشارکت  با  که  غدیر  فوالد  ورزشی  فرهنگی  مجموعه 
شهرداری نی ریز در پارک آزادی در حال ساخت است. 
پروژه ای بزرگ و چندین میلیاردی که در شرح آن به این 

موارد اشاره شده است:

بخش اول:
۱- سالن ورزشی 2 هزار نفره

2- استخر سرپوشیده به طول استخر 50 متر و ظرفیت 
تماشاگر 300 نفر به اضافه سونا، جکوزی و استخر کودک 

3- سالن آمفی تئاتر با 600 نفر ظرفیت
4- مجموعه اقامتی با ظرفیت اسکان و پذیرایی ۱00 نفر

5- سالن بدنسازی 
6- محوطه سازی و فضای سبز و پارکینگ 

بخش دوم:
تأمین کاال و ساخت و بهره برداری از دریاچه مصنوعی به 
مساحت بیش از 40 هزار متر مربع، به منظور ذخیره سازی 
آب قنات برنجزار و راه اندازی و ترویج ورزشهای آبی مانند 
قایقرانی به همراه پیاده راه سالمت پیرامونی و به نیت ترویج 
همچنین  و  جامعه  سالمت  ارتقاء  و  همگانی  ورزشهای 
محوطه سازی فضای پیرامونی شامل سه باب زمین ورزشی 

رو باز والیبال، تنیس و محوطه بازی پینگ پنگ و شطرنج.

زمینه  در  خوبی  تحول  می تواند  طرح  این  اجرای 
نشاط آفرینی اجتماعی، اشتغال زایی، گردشگری، کاهش 
و پیشگیری از آسیبهای اجتماعی، و در مجموع توسعه 
فرهنگی و اجتماعی شهرستان نی ریز ایجاد کند و امواج آن 

حتی به شهرهای شرق فارس نیز برسد.
شهرستانهای  از  یکی  ما  نی ریِز  می دانیم  که  همانطور 
کم توسعه استان است. بیشتر شهرستانها با سرعِت بیشتر از 
ما رشد یافته و دیگران را پشت سر گذاشته  و اکنون صاحب 
امکانات رفاهی فراوان برای مردم خویش اند. اما نی ریز نه. 
بسیاری از کسانی که سالها پیش شهِر ما را دیده اند، اکنون 
که دوباره به اینجا می آیند یک حرِف مشترک دارند که 

»نی ریز تغییری نکرده«.
اما اجرای چنین  مجموعه های بزرگی می تواند به مقداری 
جبران این عقب افتادگی ها باشد. بویژه برای زنان و دختران 

ما که امکاناِت شادی آفریِن کمتری در اختیار دارند.
باید قدردان چنین حرکتهایی بود و از آن حمایت کرد.

نکته مهم این که اجرای پروژه های بزرگ اینچنینی نیاز 
به همکاری ادارات دولتی، مردم، و همه افراد صاحب نفوذ 

دارد.
این پروژه عماًل وظایف بخشی از ادارات و سازمانها و نهادها 

را پوشش می دهد از جمله:
- ورزش و جوانان

- شهرداری
- میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

- ادارات عضو شورای فرهنگ عمومی که وظیفه ارتقاء 
فرهنگی جامعه را دارند.

- همه اداراتی که وظیفه اشتغالزایی دارند. 
وظیفه  که  زندان  و  انتظامی  فرماندهی  دادگستری،   -

پیشگیری از وقوع جرم دارند.
- بهزیستی برای سامان دهی طیف آسیب پذیر جامعه

- و ...
اداری  موانع  می رود  انتظار  محترم  فرماندار  از  بنابراین 
پیش روی کار را با خرد جمعی رفع نموده و بویژه ادارات 
خدمات رسان از جمله برق، مخابرات، آبفا و گاز را موظف به 

همکاری کند.
همچنین نماینده محترم مجلس ابزارهای مختلف برای 

تسهیل ا جرای پروژه را به کارگیرد.
سالها پیش سنگ چینی نی ریز استخر سرپوشیده کوه سرخ 
را در شهر ما بنا کرد. همین یک مجموعه همچنان در اختیار 
مردم است و خواهد بود. چه شایسته است که پروژه پارک 
آزادی نیز هرچه زودتر به انجام برسد و مردمان و جوانان و 
بانوان و دختران و پسراِن ما از آن بهره گیرند و در این زمانه ی 
پر مالل، لختی آرام گیرند و خوشی بینند و شادی کنند 
و بدین سان طفِل شاِد درونشان زنده شود که استاد دکتر 

محمدرضا شفیعی کدکنی به درستی سرود:
طفلی به نام شادی، دیری است گم شده است

با چشم های روشن براق
با گیسویی بلند به باالی آرزو

هر کس ازو نشانی دارد ما را کند خبر
این هم نشان ما:

یک سو خلیج فارس 
سوی دگر خزر

چنین باد

سرمقاله

//

بازگشت پیچ خبری 
نی ریزان فارس

گذشته  همچون  گرامی  خوانندگان 
 neyrizan.fars نشانی  از  می توانند 

اخبار مربوط را دنبال کنند.
پیج نی ریزان فارس اخبار به لحظه، 
در  شده  منتشر  منتخب  مطالب 
ماهنامه  و  فارس  نی ریزان  هفته نامه 
نی تاک، تصاویر و فیلم های شهروندان 
خبرنگاران به همراه آگهی ها را درج 

خواهد نمود.
گرامی  خوانندگان  همچنین 
می توانند  آگهی ها  به  عالقه مند 
@و   neyrizanfars پیج های  از 
neyrizanfar_n @ آگهی ها را دنبال 

کنند.

اشتراکیکسالههفتهنامهنیریزانفارسوماهنامهنیتاک
با ما تماس بگیرید: 5146 731 0917 »جاللی«
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سرویس ورزشی: محمدصادق رجبی

ادامه از صفحه 9
از  هم  انتقادی  حرفه ای  و  فنی  کارآموز 
می تواند  »دولت  دارد:   دولت  عملکرد 
کارآموزانی  به  کم بهره  وام  اختصاص  با 
که موفق به اخذ مدرک شده اند، زمینه 
ورود به بازار کار و اشتغال را برای جوان 
جویای کار و دارای تخصص فراهم کند. 
متأسفانه دولت در این زمینه نسبت به 
جوانان کم لطفی می کند. در واقع چرخه 
آموزش، زحماتی که مرکز آموزش فنی و 
حرفه ای متحمل می شود با حمایت دولت 
و اختصاص تسهیالت کم بهره به نتیجه 
می رسد؛ در غیر این صورت هفتاد درصد 
این زحمات بی نتیجه است. یک جوان که 
تخصص و مهارت دارد، ولی پول ندارد، 
به  که  باروت  بدون  است  فشنگی  مانند 

هدف نمی رسد.« 
روی سخن عسکری به جوانان بیکار است 
و می گوید: »برای آموزش هیچ وقت دیر 
نیست. اگر جوانی مدرک ندارد یا به هر 
بگیرد،   دیپلم  است  نشده  موفق  دلیلی 
با مراجعه به سازمان فنی و حرفه ای و با 
کالس  ساعت  چند  گذاشتن  پشت  سر 
و دوره آموزشی، می تواند مدرک معتبر 
بگیرد و اگر عالقه داشته باشد، در حیطه 
آموزش های کسب شده کار خود را ادامه 
بدهد و یا در شرکتها و مراکزی که نیاز به 

مدرک دارند، شاغل شود.«

حمیدرضا طاهری
لوله کشی گاز خانگی و تجاری

طاهری  حمیدرضا  تحصیلی  مدرک 
است.  بوده  عمران  کاردانی  23ساله، 
مشاغل  جمله  از  »لوله کشی  می گوید: 
ضروری در سراسر دنیا محسوب می شود؛ 
چرا که حتی در فقیرترین مناطق هم مردم 
هستند.  نیازمند  لوله کشی  خدمات  به 
با  که  می شود  مشخص  کاماًل  بنابراین 
شغلی  موقعیت های  به  می توان  تالش 
از همان  این زمینه رسید. من  عالی در 
بچگی در کنار پدرم که شغلش لوله کشی 
بعد  بودم.  دیده  را  آموزش هایی  است،  
رشته  در  چون  فارغ التحصیل  شدنم،  از 
دانشگاهی خودم نتوانستم شغلی داشته 
باشم. سعی کردم این رشته را به صورت 
را  کاری  برای خودم  و  بگیرم  یاد  کامل 

دست و پا کنم.«
ادامه می دهد:  »ابتدای شهریور ۱399در 
و  فنی  مرکز  در  گاز  لوله کشی  رشته 
در  و  کردم   ثبت نام  شهرستان  حرفه ای 
کامل  طور  به  را  دوره  این  ماه   5 مدت 
آموزش دیدم. یک ماه بعد از آن، مهارت 
دوره لوله کشی آب سرد - گرم و نصاب 
وسایل بهداشتی را پیش مهندس کارآزما 

کسب کردم. همه این دوره ها را در مدت 
۱0 ماه به صورت حضوری در فنی حرفه ای 
آموزش دیدم. خوبی کالسها این بود که هم 
به صورت تئوری برگزار می شد و هم عملی؛ 
البته چون در این حرفه مهارت داشتم و 
از بچگی زیر نظر پدرم به این کار مشغول 
شده بودم، اطالعات و تجربه های کمی را 
که داشتم، در اختیار هم دوره ای های خود 
قرار دادم تا بتوانیم در کنار هم در این کار 

پیشرفت بیشتری داشته باشم.«
و  فنی  آموزش های  کیفیت  از  طاهری 
و می گوید:  دارد  کامل  رضایت  حرفه ای 
آموزش  لحاظ  از  حرفه ای  فنی  »مرکز 
عالی است؛ چون در کارهای فنی، تجربه 
کار خوب را ثابت می کند و استاد کارآزما 
تجربه زیادی در این آموزش ها داشتند و 
هنرجویان  به  را  آموزه ها  این  چه خوب 

انتقال می دادند.«
از لحاظ این کارآفرین آموزش به هر طریق 
که باشد خوب است؛ چه استادشاگردی 
باشد و چه به صورت آموزش و تئوری. ادامه 
تجربه ها  روی  بیشتر  »تفاوت  می دهد:  
است؛ اما اگر این دو نوع آموزش با هم 
ادغام شوند، یک کارآموز خیلی زودتر در 
کارش ماهر می شود. چون در مرکز فنی 
حرفه ای مطالبی گفته شد که در این چند 
سال فعالیتم در این رشته هیچ وقت به آنها 

اشاره نشده بود و یا بالعکس در آموزش 
استاد  تجربه  از  استفاده  استادشاگردی 
خیلی در مسلط شدن به کاِر کارآموز کمک 
می کند و پیچ و خم کار را یاد می گیرد. به 
را  لوله کشی  اگر شخصی شغل  نظر من 
انتخاب می کند،  فقط به مدرک پایان دوره 
فنی و حرفه ای اکتفا نکند و حداقل چند 
ماه در دوره های کارورزی این شغل شرکت 
انجام  با  این دوره ها  کند؛ چون در طی 
یاد  واقعی،  پروژه های  کارهای عملی در 
می گیرند که چگونه آموخته های تئوری 
خود را به صورت عملی به کار ببرند و در 
نتیجه می توانند در شغل لوله کشی زودتر 

از آنچه فکرش را بکنند،  حرفه ای شوند.«
و  فنی  دوره های  اتمام  از  بعد  طاهری  
حرفه ای برای خودش به صورت مستقل 
کار می کند. او می گوید: »آموزش های فنی 
و حرفه ای تأثیر خوبی داشتند یا بهتر بگویم 
احساس می کنم من به صورت خصوصی 
این آموزشها را فراگرفتم و به محض تمام 
شدن دوره و گرفتن مدرکم، مستقل شدم. 
حس خیلی خوبی است که یک فرد بتواند 
خودش یک کارآفرین باشد و به تنهایی 

خدمات را انجام دهد.«
راضی  خود  شغلی  موقعیت  از  طاهری 
»االن  می گوید:    نه.  درآمد  از  اما  است؛ 
نیست. خوب  ما  کشور  اقتصادی  اوضاع 

هیچ کس از شغل و کارش راضی نیست. 
شغل ما خوب است؛ اما اگر ساخت و ساز 
و  ساخت  و  نیست  پول  متأسفانه  باشد. 
سازها کم شده است. به جوانانی که هیچ 
مهارتی ندارند،  توصیه می کنم در دوره های 
مرکز آموزش فنی حرفه ای شرکت کنند؛ 
چرا که مدرک این سازمان معتبر است و 
تأسیساتی  و  خدماتی  شرکتهای  بیشتر 
به  دارند،  را  مدرک  این  که  کارآموزانی 

عنوان نیرو استخدام می کنند. «
او انتظاری هم از مردم و مسئوالن دارد. 
با هزار  ادامه می دهد: »وقتی یک جوان 
شوق و ذوق برای بهتر شدن کار و شغلش 
دنبال کسب علم و مهارت می رود، انتظار 
دارد مسئوالن او را به راحتی در شرکتها 
استخدام و از تجربه اش استفاده کنند تا یک 
کارآموز با انگیزه بیشتری آموزش ببیند. به 
یک کارآموز دارای مدرک، وام  اشتغالزایی 
با سود کم بدهند تا بتواند ابزار کار را بخرد و 

با داشتن مدرک و مهارت بیکار نباشد.
ما  امروز  جوان های  اصلی  دغدغه  چرا 
بیکاری است؟ مردم هم باید در کارهایشان 
رشته  شده اند  این  وارد  که  جوانهایی  از 
استفاده کنند تا آنها نیز بتوانند عالوه بر 
خدمت و پیاده کردن مهارت، تجربه کافی 
کسب کنند و کار عالی و بدون نقص را 

تحویل دهند.«

گفتگو با 4 جوان موفق نی ریزی: چگونه کارآفرین شدیم؟

با پایان یافتن مسابقات فوتبال زیر ۱7 ساله های 
حضور  نی ریز،  درخشان  استعدادهای  استان، 

خود را برای فصل بعد قطعی کرد.
مسابقات،  این  گروهی  مرحله  پایانی  هفته  از 
دوشنبه 22 آذر استعدادهای درخشان در خانه 
پذیرای آرمین مرودشت بود که با نتیجه تساوی 
بدون گل مقابل حریف، به کار خود در این فصل 

پایان داد.
نماینده نی ریز در این رقابت ها با هدایت سعید 
زارع و فاضل اصغرپور که از بازیکنان با استعداد و 
آینده داری سود می بردند، هرچند بازی های به 
مراتب هجومی به نمایش گذاشت، اما در نهایت 
با 9 امتیاز و قرار گرفتن در مکان ششم جدول 
توانست حضور خود را برای فصل آینده مسجل 

کند.
و  گلزنی  مسلم  موقعیت های  دادن  دست  از 
بی دقتی مهاجمان این تیم در به ثمر رساندن 

فرصت ها، از نقاط ضعف شاگردان سعید زارع بود 
که سرمربی این تیم در پایان این دیدار نیز به آن 

اشاره داشت.
سعید زارع درباره بازی آخر گفت: با توجه به 
جایگاه دو تیم در جدول که در همسایگی هم قرار 
داشتیم، همچنان مشکل گلزنی ما پابرجا بود که 
البته درخشش دروازه بان آرمین مرودشت نیز 

باعث شد موقعیت های ما به گل تبدیل نشود.
سرمربی استعدادهای درخشان گفت: به سبب 
اینکه اولین تجربه ما در این بازی ها بود، هدف 
ما ماندن در این مسابقات برای فصل آینده بود 
تا بتوانیم در رقابت های سال بعد با جنگندگی 
بیشتری حضور یابیم و به این خواسته نیز دست 

یافتیم.
تیم استعداد ها در هفته ما قبل پایانی با تیم 
امید کوهچنار بازی داشت که این تیم از بازی با 

استعداد ها انصراف داد.

استعدادهای درخشان
ماندنی شد

نورمندی در لیگ  

یک بسکتبال
بسکتبالیست  رضا نورمندی پور ، 
قرار دادی  با  نی ریزی،  آینده دار 
خانه  یکی  لیگ  تیم  به  یک ساله 

بسکتبال بویر احمد پیوست.
نورمندی پور در فصل قبل با تیم خانه 
کشور  دو  لیگ  در  نی ریز  بسکتبال 

حضور داشت.
او بسکتبال خود را در رده های پایه از هیئت بسکتبال نی ریز 
شروع کرده است. حضور در تیمهای منتخب فارس، تیم های 
لیگ 2 نی ریز و انرژی شیراز و همچنین قهرمانی در مسابقات 

3 به 3 بسکتبال کشور با تیم فسا را در کارنامه خود دارد.

هیئت پزشکی ورزشی نی ریز 
در جمع برترین های فارس

ورزشی  پزشکی  هیئت 
نی ریز رتبه دوم فارس را در 
بین 28 شهرستان به دست 

آورد.
براساس  رتبه بندی  این 
عملکرد هیئت در جمعیت 
یافته  سازمان  ورزشکاران 

انجام شده که نی ریز بعد از کازرون دوم شد. در جلسه مجمع 
عمومی و ساالنه هیئت پزشکی ورزشی استان که با حضور 
دکتر غالم رضا نوروزی رئیس فدراسیون و  دکتر عباس 
حاجی زاده مدیرکل ورزش و جوانان فارس در شیراز برگزار 

شد، از سعید همایونی به عنوان نماینده نی ریز تقدیر شد.

سمینار کشوری کاراته با حضور 
ورزشکاران نی ریز

تیم کاراته نی ریز در سمینار کشوری ایچی 
گکی کیوکوشین کاراته حضور یافت.

آخرین  شناسایی  هدف  با  سمینار  این 
متدهای ورزش کاراته از ۱7 تا ۱9 آذر در 
سازمان  ارشد  نماینده  حضور   با  رامسر 
در  ایچی کگی  کاراته  کیوکوشین  جهانی 
ایران و جمعی از قهرمانان سراسر کشور 
برگزار شد و علی صنعتی مربی و سرپرست 
تیم کاراته نی ریز به همراه روح ا... صابری، 
هاشمی  علیرضا  سید  زینل پور،  علیرضا 
کردند. شرکت  آن  در  کریمی  عاطفه   و 

 در روز پایانی کمپ فنی مسابقات ایچی 
گکی قهرمانی کشور، هم در رده بزرگساالن 
و هم پیشکسوتان به حاضران  گواهینامه 

شرکت در سمینار و جایزه نقدی اهدا شد.

//

//

یادداشت اختصاصی

محمدصادق رجبی، نی ریزان فارس:

هیئت  جلسه  در  گذشته  هفته 
هیئت  این  رئیس  کوهنوردی 
اعالم کرد فعالیت کوهنوردی در 
و  ندارد  قانونی  قالب گروه وجهه 
کوهنوردان فقط در قالب باشگاه 

می توانند فعالیت کنند.
این  برای  هیئت  جلسه  دراین 

مسئله دو پیشنهاد داد:
همه  که  این  اول  پیشنهاد 
گروه های کوهنوردی در قالب تنها 

باشگاه نی ریز فعالیت کنند.
پیشنهاد بعدی این بود که هرگروه 

یک باشگاه تشکیل دهد.
این پیشنهادها اما با اقبال گروه ها 

روبرو نشد.
و  فرایندها  باشگاه  تشکیل 
گروهی  کمتر  که  دارد  ملزوماتی 
در  برود.  آن  بار  زیر  است  حاضر 
قانون می گوید فعالیت  اما  مقابل 
ممنوع  غیررسمی  بطور  گروه ها 
است و اگر در این میان حادثه ای 
رخ دهد، حمایت قانونی نمی شود. 

این هفته با چند تن از مسئوالن 
گروه ها گفتگو کردیم که به موارد 

زیر اشاره کردند:
- پروسه ثبت باشگاه آسان نیست. 
یک مربی می خواهد،  یک مدیر آقا و 
خانم که باید دارای مدرک لیسانس 
تربیت بدنی باشد یا مدرک فتح قله 
دماوند را داشته باشد. از طرفی با 
توجه به اینکه در نی ریز فقط یک 
نفر مدرک مربیگری دارد پس باید 
از دیگر شهرها مربی آورد که آنها 

هم هزینه می گیرند.
ما  فعالیت های  درصد   75-
طبیعت گردی است. آن 25 درصد 
دیگر هم در کوه های نی ریز است 
که شامل کوهنوردی خیلی سخت 

نمی شود.
باشگاه  یک  حاضر  حال  در   -
حق  که  دارد  فعالیت  نی ریز  در 
هزار   300 ساالنه  آن  عضویت 
تومان است. بسیاری از همنوردان 
ما توان پرداخت این حق عضویت 

را ندارند.

بیمه  را  خود  کوهنوردان  ما   -
مشخص  نوع  با  انفرادی  حوادث 

کوهنوردی می کنیم.
کار  مربیگری  مدرک  دریافت   -
و هزینه  باید وقت  است.  سختی 
آن  دوره   ۱3 از  بگذاریم.  زیادی 
فقط  یخ نوردی  مانند  بعضی ها 
برگزار  استان  در  بار  یک  سالی 

می شود آن هم با ظرفیت محدود.
هزینه  چون  باشگاه  تأسیس   -
مالی دارد و درآمدی ندارد کسی 
برای گرفتن مجوز اقدام نمی کند. 
هزینه های  می شود  که  حالی  در 
راه اندازی باشگاه را در جای دیگری 

سرمایه گذاری کرد.
- قباًل یک مدرک مربیگری برای 
تأسیس 3 باشگاه کافی بود ولی 

درحال حاضر این چنین نیست.
-باشگاه تارم نی ریز 6 ماه است که 
فعال شده و برای فعالیت باید حق 

عضویت داد.
- فقط در نی ریز برای تبدیل گروه 

به باشگاه فشار زیاد می آورند .
- همه این سر و صداها برای این 
افتاد هیئت  اتفاقی  اگر  است که 
بگوید به گروه ها اعالم کرده ایم و 

بار مسئولیتی متوجه اش نباشد.
نفر  بیفتد،  اتفاق  اگر حادثه ای   -
اولی که به همه اطالع داده از نظر 

قانون مقصر است.
اقدام  باشگاه  تأسیس  برای   -
زیاد  سنگ اندازی  اما  کرده ایم 

است.
- هیئت مربی پرورش دهد و در 
باشگاه  ما  اگر  بگذارد.  ما  اختیار 
ثبت نکردیم آن وقت جلوی ما را 

بگیرد.
محمد حسین  راستا  همین  در   
هیئت  رئیس  میرغیاثی 
زیر  موارد  به  نی ریز  کوهنوردی 

اشاره کرد:
یک  تارم  کوهنوردی  باشگاه   -
سال است که فعالیت دارد و حق 
عضویت آن هر شش ماه ۱50 هزار 
این  بیشتر  که  می باشد  تومان 

هزینه برای بیمه باشگاه است.

- هیچ سنگ اندازی برای تأسیس 
باشگاه در نی ریز وجود ندارد.

پیش نیازهای  دوره  -گذراندن 
در  هم  کوهنوردی  مربیگری 
نی ریز و هم در تمام شهرهای ایران 
برگزار می شود و هر فرد می تواند 

پیگیر باشد.
سرپرستان  که  شنیده ایم  ما   -
برخی گروه ها اعضای خود را تهدید 
کالسهای  در  اگر  که  می کنند 
هیئت شرکت کردید و یا با هیئت 
اخراج  گروه  از  داشتید  همکاری 

می شوید.
- دوره یخ و برف ساالنه چندین بار 
در استان توسط باشگاه های شیراز 

برگزار می شود.
ورزش  در  که  ورزشی  بیمه   -
اماکن  ویژه  می شود  پرداخت 
نظر  زیر  که  است  ورزشی 
فدراسیون پزشکی می باشد و برای 
است اجباری  ورزشکاران   همه 
اما بیمه کوهنوردی فقط از طریق 
باشگاه های کوهنوردی به صورت 
جداگانه برای هر برنامه پرداخت 

می شود.
از دوره هایی که در شهرستان   -
برگزار می کنیم استقبال چندانی 
نمی شود. با وجود این که هزینه 

خیلی کمتری دارد.
این در حالی است که شهرهای 
همجوار از مدرسان بهره بیشتری 
می برند. برای مثال هفته گذشته 
برای کالس کوهپیمایی در نی ریز 

تنها 6 نفر ثبت نام کردند.
که  نمود  اضافه  هم  را  این  وی 
دوره های  گذراندن  برای  بنده 
کوهپیمایی   مربیگری  پیش نیاز 
در دوره های برگزار شده در تهران، 
کرمان، فارس، زنجان و مازندران 
شرکت کردم تا در سال 93 موفق 
به دریافت مربیگری کوهپیمایی 
شدم. این در حالی بود که تمام آن 
سالها در اردوهای تمرینی شرکت 
می کردم و برنامه های برون مرزی 
هم داشتم  و در یک کالم خواستن 

توانستن است.

 گفتگو با سرپرستان گروه ها و رئیس هیئت کوهنوردی نی ریز

چالش هیئت و گروه های کوهنوردی
به کجا می کشد؟
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عابد نعمتی، نی ریزان فارس:

اورژانس 115 شهرستان نی ریز  مسئول 
از بازگشت به زندگی نوزاد 40 روزه که 
دچار آسپیراسیون )کبودی اندامها و بدن 
و عدم توانایی تنفس( شده بود، به کمک 
آموزشهای کارشناس پرستاری )اپراتور( 

مرکز پیام خبر داد.
محمدحسین کچویی گفت: »ساعت 6:30 
صبح یکشنبه 21 آذرماه، گزارشی مبنی بر 
آسپیراسیون )کبودی اندامها و بدن و عدم 
توانایی تنفس( نوزاد 40 روزه بر اثر پریدن 
شیر در حلق، به مرکز پیام اورژانس 115 

شهرستان نی ریز اعالم شد.«
کچویی ادامه داد: »کارشناس پرستاری 
مرکز پیام شروع به آموزش به والدین وی 

کرد و همزمان آمبوالنس به محل اعزام 
شد.«

وی افزود:  »تیم عملیاتی اورژانس بر بالین 
نوزاد رسید و عالئم حیاتی نوزاد از جمله 
سطح اکسیژن خون، خوشبختانه خوب 

شده بود.«
مسئول اورژانس 115 عنوان داشت: »در 
یا کودک دچار حالت  نوزاد  مواردی که 

خفگی بر اثر پریدن شیر در گلو یا گیر کردن 
شیء خارجی مثل سکه، قند و... می شود، 
اگر سرفه نمی کند و هیچ صدایی ندارد و 
صدای خس خس و زجر تنفسی دارد، در 
صورتی که بیهوش نیست، والدین باید او را 
روی ساعد دست به حالت شیبدار خوابانده 
و سر و چانه او را با کف دست مهار کنند. 
سپس 5 ضربه یا بیشتر، بین دو کتف نوزاد 
بزنند تا شیء خارج شود و تنفس نوزاد 

برگردد.«
وی افزود: »همزمان باید با اورژانس تماس 
گرفته شود. سپس نوزاد یا طفل شیرخوار را 
به صورت طاق باز برمی گردانیم و دهانش را 
باز و بررسی می کنیم. اگر تنفس برنگشته 
و جسم خارجی بیرون نیامده بود، 5 بار با 
دو انگشت بر روی جناغ سینه فشار وارد 
و دوباره بررسی می کنیم. اگر مشکل حل 
برمی گردانیم  را  او  دوباره  باشد،  نشده 
و 5 ضربه به کمر می زنیم. دوباره نوزاد را 
برمی گردانیم و با بررسی دهان، اگر جسم 
قابل دیدن باشد، آن را با یک انگشت به 
صورت پارویی و غلتاندن و با دید مستقیم 
کورکورانه  نباید  اما  می آوریم.  بیرون 
باعث  که  نکنیم  دهان  در  را  دستمان 

می شود جسم پایین تر برود.«
کچویی گفت: »اگر کودک بیهوش شده و 
نفس نمی کشد، به سرعت باید احیاء قلبی 
- تنفسی را آغاز  کنیم. بدین شکل که 30 
فشار مداوم با سرعت 120 فشار در دقیقه و 
با عمق 4 سانتی متر روی قفسه سینه )نیمه 
تحتانی جناغ سینه( داده می شود. سپس 
دوباره راه هوایی و دهان را بررسی می کنیم. 
در صورت باز شدن و انجام تنفس، کودک 
این  غیر  در  و  برگشته  عادی  حالت  به 
صورت، دو تنفس مصنوعی دهان به دهان 
انجام می دهیم. )یک نفس معمولی بکشیم 
سپس دهان و بینی نوزادرا در دهان خود 
گرفته و یک ثانیه به دهان و بینی کودک 
را  کودک  سینه  قفسه  همزمان  بدمیم؛ 

کمی  کودک  سینه  باید  می کنیم؛  نگاه 
بلند شود.( سپس دوباره 30 فشار بر قفسه 
سینه می دهیم؛ با سرعت هر ثانیه دو فشار. 
به طوری که جناغ سینه 4 سانتیمتر پایین 
و باال شود و پس از آن دو تنفس با روش 

گفته شده انجام می دهیم.
این کار باید بدون وقفه تا بازگشت تنفس 
تکنسین های  یا رسیدن  به خودی  خود 

در  یابد.  ادامه  نوزاد  بالین  در  اورژانس 
غیر این صورت، خون و اکسیژن به مغز 

نمی رسد و مغز نوزاد آسیب خواهد دید.«
مدیر اورژانس 115 نی ریز عنوان داشت: 
تنفسی   - قلبی  احیاء  مهارت  »آموزش 
بسیار ساده است و در مراکز اورژانس و 
هالل احمر آموزش داده می شود. توصیه 
می کنیم جهت فرا گرفتن این آموزشها، به 

مراکز ذکر شده مراجعه کنید.«
این  عملیاتی  کارکنان  است  نوشتنی 
شیفت، نجمه چوبدار )کارشناس پرستاری 
مرکز پیام( و علی صنعتی و کریم دلدار 
بودند که والدین نوزاد با حضور در مرکز 

پیام اورژانس از آنها تشکر کردند.

نجاتجاننوزاد40روزهباآموزشهایاپراتورمرکزپیامنیریز

چگونه جان کودک خود را نجات دهیم؟
فرمانده انتظامی شهرستان نی ریز از 
راه اندازی نوبت دهی  اینترنتی تعویض 

پالک در شهرستان نی ریز خبر داد.
بیان  با  یوسفی  سرهنگ سیدمحمد 
عزیز  »شهروندان  گفت:  خبر  این 
و  راهنمایی  به  حضوری  مراجعه  از 
تعویض  نوبت  گرفتن  برای  رانندگی 

پالک خودداری کنند.«
وی گفت: »متقاضیان برای این منظور 
اینترنتی  نوبت دهی  سامانه  به  باید 
https:// نشانی  به  راهور  پلیس 

مراجعه   /nobatdehi.epolice.ir
فارس،  استان  گزینه  انتخاب  با  و 

شهرستان نی ریز و طی مراحل بعدی، 
نوبت بگیرند و ثبت نام کنند.«

فرمانده انتظامی نی ریز افزود: »کسانی 
که به صورت حضوری در هفته جاری 
نوبت گرفته اند، نوبتشان به قوت خود 
باقی است و بدون نگرانی، در تاریخ 
نی ریز  پالک  تعویض  مرکز  به  مقرر 

مراجعه کنند.«
بعد  نی ریز  است شهرستان  نوشتنی 
و  مرودشت  شیراز،  شهرستانهای  از 
است  شهرستانی  چهارمین  گراش، 
که دارای امکان نوبت دهی اینترنتی 

تعویض پالک شده است.«

نی ریز  شهرستان  انتظامی  مأموران 
موفق شدند بیش از 200 کیلو انواع مواد 
مخدر را در روزهای گذشته کشف و 

قاچاقچیان آن را دستگیر کنند.
سرهنگ سیدمحمد یوسفی گفت: »در 
فروشان  خرده  با  مبارزه  طرح  اجرای 
کالنتری  توسط  نی ریز  مخدر  مواد 
12 سرباز، 5 خرده فروش مواد مخدر 
گرم   1450 آنها  از  و  شدند  دستگیر 
تریاک، 30 گرم  ماری جوانا، 50 گرم 
سوخته تریاک و یک حقه بافور به دست 
یک  از  بازرسی  در  عملیات  این  آمد. 
منزل با هماهنگی قضایی در تاریخ 16 

آذرماه انجام شد.«
وی افزود: »روز بعد، 1۹ کیلو تریاک از 
یک خودروی پراید در ایست و بازرسی 

قطرویه به دست آمد.
مأموران ایست و بازرسی قطرویه در روز 
یکشنبه 21 آذر موفق شدند یک کیلو و 
۹00 گرم تریاک را از وسایل یک مسافر 

اتوبوس کشف کنند.
روز بعد نیز 12 کیلو تریاک را از یک پژو 

پارس به دست آوردند.
آنها در همان روز، 1۹ کیلو ماده مخدر 
شیشه را در بازرسی از یک خودرو سمند 
کشف و دو سرنشین زن و مرد آن را 
دستگیر کردند. این مقدار مواد مخدر زیر 

صندلی و کف خودرو جاسازی شده بود.
در ادامه عملیات آن روز هم 15 کیلو 
تریاک در بازرسی از یک خودرو پراید 

به دست آمد.«
فرمانده انتظامی نی ریز همچنین گفت: 
میلیون   ۷3 اتوبوس،  دستگاه   4 »از 
تومان انواع کاالی قاچاق شامل زیتون 
مردانه،  تیشرت  زنانه،  شال  خارجی، 
آرایشی  وسایل  و  کمر  پارچه، چسب 
تعزیرات  اداره  به  پرونده  و  کشف 
همچنین  شد.  داده  تحویل  حکومتی 
در این رابطه 4 متهم به مراجع قضایی 

معرفی شدند.«

آتش نشانی نی ریز در هفته گذشته ده 
عملیات انجام داد که مهمترین آنها به 

شرح زیر است:
یک  آذر،   1۷ چهارشنبه   13 ساعت 
سوپرمارکت روبروی رستوران گل سرخ 
دچار آتش سوزی شد. این حادثه به علت 
نشت گاز از سیلندر ال پی جی در حین پر 
کردن پیک نیک مسافرتی و سرایت گاز 

به اجاق گاز سماور آب جوش رخ داد.
دستگاه  یک  وسیله  به  آتش 
مالک  توسط  پودری  خاموش کننده 
مهار شد و خسارت جزئی به بار آورد. 
آتش نشانان با حضور خود، محل حادثه 
را ایمن سازی کردند. صاحب مغازه نیز 
دچار سوختگی سطحی از ناحیه دست 

شد.
چاله  آذر،   1۹ جمعه   21:40 ساعت 
اثر  بر  کارمندان  مهر  مسکن  آسانسور 

نشت لوله های فاضالب پر از آب شده 
بود. آتش نشانان با حضور در محل، ابتدا 
برق آسانسور را قطع و اقدامات ایمنی 
الزم را انجام دادند. سپس چاله آسانسور 
به وسیله پمپ کفکش تخلیه شد. آنها 
در ادامه، توصیه ها و تذکرات الزم را در 
به  لوله ها  تعمیر  و  پیگیری  خصوص 

ساکنان ارائه دادند.
ساعت 1۷:16 یکشنبه 21 آذرماه، بر 
اثر آتش سوزی در یکی از منازل مسکن 
مهر )مجتمع باران(، قسمتی از وسایل 
منزل سوخت و ساختمان دودزده شد. 
آتش به وسیله ساکنان مهار شده بود 
به  را  با حضور خود آن  و آتش نشانان 
صورت کامل مهار کردند و ایمن سازی 
الزم را انجام دادند. در این حادثه وسایل 
منزل از جمله پتو، تشک، آبمیوه گیری، 

فرش و... دچار سوختگی شده بود.

معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع 
جرم قوه قضائیه با ارسال پیامکی به 
شهروندان اعالم کرده است که »ایجاد 
مزاحمت برای اطفال و بانوان در معابر و 
اماکن عمومی یا توهین به آنها با الفاظ 
و حیثیت،  مخالف شئون  و حرکات 

قابل مجازات است.«

قانون مجازات  به موجب ماده 61۹ 
اسالمی، هر کس در اماکن عمومی یا 
معابر، متعرض و مزاحم اطفال یا زنان 
شود یا با الفاظ و حرکات مخالف شئون 
و حیثیت به آنان توهین کند، به حبس 
از 2 تا 6 ماه و تا ۷4 ضربه شالق محکوم 

خواهد شد.

با توجه به اعالم سازمان وظیفه عمومی، 
در  سال  یک  باالی  غایب  مشموالن 
صورت معرفی خود و انجام اقدامات در 
پلیس+10، در شهرستان محل سکونت 
بکارگیری و از مزایای بخشش اضافه 

خدمت سنواتی برخوردار خواهند شد.
گفت:  سیدمحمدیوسفی  سرهنگ 
همسر  دارای  که  غایبی  »مشموالن 
و فرزند باشند، در صورت معرفی خود 
عالوه بر بکارگیری در شهرستان محل 
اضافه  بخشش  مزایای  از  سکونت، 
خدمت سنواتی نسبت به کسر خدمت 
ماه و در صورت داشتن  به مدت دو 
فرزند، به ازای هر فرزند سه ماه کسر 

خدمت تعلق می گیرد.«
وی افزود: »مشموالن اعزامی از یکم 
دی ماه 1400 به بعد، باید در زمان 
تزریق  را  واکسن کرونا  اعزام دو دوز 

از  صورت،  این  غیر  در  باشند.  کرده 
پذیرش آنها در مراکز آموزش عمومی 
اضافه  مشمول  و  می شود  خودداری 
خدمت و عواقب ناشی از عدم حضور در 

محل خدمت می شوند.«
فرمانده انتظامی نی ریز عنوان داشت: 
وظیفه  قانون  مکرر   63 ماده  »برابر 
عمومی، کلیه اصناف، شرکتها، معادن 
بکارگیری  صورت  در  مغازه ها،  و 
مراجع  به  فراری،  و  غایب  مشموالن 
پرداخت  مشمول  و  معرفی  قضایی 

جریمه خواهند شد.«
غایب  مشموالن  »کلیه  گفت:  وی 
 1354 تا   1334 متولد  فراری  و 
خورشیدی، خود را به معاونت وظیفه 
و  معرفی  نی ریز  شهرستان  عمومی 
جهت بهره مندی از معافیت و عفو مقام 

معظم رهبری اقدام کنند.«

نی ریز  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
از توقیف یک دستگاه کامیون حامل 
بار خاک آهن و کشف 134 کیلو مواد 
مخدر از نوع تریاک و حشیش خبر 

داد.
سرهنگ سیدمحمد یوسفی بیان کرد: 
نی ریز  انتظامی شهرستان  »مأموران 
در روز چهارشنبه 1۷ آذر، با همکاری 
کارکنان یگان تکاوری استان، حین 
گشت زنی در محور سیرجان - نی ریز 
یک  به  قطرویه  بازرسی  و  ایست  و 
دستگاه کامیون حامل بار خاک آهن 
و  فنی  اقدامات  با  و  مشکوک شدند 

تخصصی آن را توقیف کردند.«
»مأموران  کرد:  نشان  خاطر  وی 
انتظامی با هوشیاری و تیزبینی موفق 
شدند در بازرسی از این کامیون، ۷0 
کیلو حشیش و 64 کیلو تریاک را که 
به طرز بسیار ماهرانه ای زیر بار خاک 

آهن جاسازی شده بود، کشف کنند.«
این  بیان  با  نی ریز  انتظامی  فرمانده 
که در مجموع 134 کیلو مواد مخدر 
کرد:  خاطرنشان  است،  شده  کشف 
»در این خصوص 4 قاچاقچی حرفه ای 
قانونی  دستگیر و برای سیر مراحل 

تحویل مراجع قضایی شدند.«

اینترنتی
نوبت تعویض پالک بگیرید

کشف 200 کیلو مواد مخدر و 73 میلیون 

کاالی قاچاق در روزهای گذشته

خبرهای خوب برای 

غایبان وظیفه عمومی

جاسازی مواد مخدر 
زیر بار خاک آهن لو رفت

با ثبت 3۷ مبتالی جدید به کرونا در 
هفته گذشته و یک مورد فوتی، تعداد 
افرادی که جانشان را از دست داده اند، 

به 10۹ نفر رسید.
ساله   46 مرد  یک  شده  فوت  فرد 
بدون تزریق واکسن و بدون بیماری 

زمینه ای بوده است.
شهرستان  مبتالیان  میزان  همزمان 

بختگان به 2124 نفر رسید.

نوشتنی است تاکنون حدود ۹0 درصد 
)62263 دوز( جامعه هدف باالی 12 
سال در شهرستان نی ریز، واکسن دوز 
اول و 80 درصد )55258 دوز( واکسن 
دوز دوم را تزریق کرده اند. نزدیک به 2 
هزار نفر نیز واکسن دوز سوم را تزریق 
به  مبتال  نفر   16 هم اکنون  کرده اند. 
کرونا در بیمارستان بستری هستند که 

حال 3 نفرشان بد است.

عملیات   116 نی ریز   115 اورژانس 
دادکه  انجام  هفته گذشته  در  مختلف 

مهمترین آن به شرح زیر بوده است:
ساعت 23:40 سه شنبه 16 آذر، باز هم 
حادثه ساز  سرداران  بولوار  انتهای  پیچ 
شد و بر اثر واژگون شدن یک خودرو، دو 
سرنشین 24 و 1۷ ساله آن به ترتیب از 

ناحیه کمر و سر مصدوم شدند.
دو  آذر،   18 پنجشنبه   16 ساعت 
موتورسیکلت در مسیر تفرجگاه پلنگان 
تصادف کردند که دو جوان 22 ساله و 
33 ساله دچار صدمات متعدد شدند و به 

بیمارستان شهدا انتقال یافتند.
ساعت 18:38 همان روز، در بولوار امام 
رضا و روبروی پمپ بنزین دلخوش، دو 
خودرو پژو و ایسوزو تصادف کردند که 
بر اثر آن یک مرد 32 ساله دچار ضربه به 
صورت شد و به بیمارستان شهدا انتقال 
یافت. در این حادثه، مأموران آتش نشانی 
هم حاضر شدند و با توجه به دوگانه سوز 

بودن پژو، شیر گاز آن را بستند، برق 
خودرو را قطع کردند و اقدامات ایمنی 

الزم را به عمل آوردند.
ساعت 15:26 جمعه 1۹ آذر، یک پسر 
دلیل  به  بسترم  روستای  در  ساله   15
دچار  حمام،  در  نفتی  بخاری  بردن 
مسمومیت با گاز co شد که به صورت 
است  نوشتنی  گردید.  معالجه  سرپایی 
حتی بردن بخاری نفت سوز در حمام، به 
دلیل این که بخار آب باعث بد سوختن 
آن می شود، گاز co تولید می کند و باعث 

مسمومیت می شود.
در  آذر،   21 یکشنبه   16:3۷ ساعت 
زیتونها،  روبروی  آبادزردشت  آسیاب 
یک موتورسیکلت به 3 زن که در حال 
پیاده روی بودند برخورد کرد و متواری 
شد. در این حادثه، دو خانم 58 و 5۹ 
ساله دچار ضربه به دست و پا و یک خانم 
5۷ ساله دچار آسیب به کمر شدند و به 

بیمارستان شهدا انتقال یافتند.

یک فوتی جدید کرونایی

116 عملیات اورژانس در یک هفته

10 عملیات آتش نشانی 
در هفته گذشته

ایجاد مزاحمت برای اطفال و 
بانوان چه مجازاتی دارد؟

عابد نعمتی، نی ریزان فارس:

گرفتن مجوز یک معدن سنگ طوسی برای 
شورای خیرین سالمت، خبر خوب و مژده 

رئیس این شورا در روز پرستار بود.
مراسم که  این  در  مهندس حجت شفیعی 
پذیرایی  تاالر  در  آذرماه   21 یکشنبه شب 
کسرا برگزار شد، از همه کسانی که از ابتدای 
شیوع بیماری کرونا به شورای خیرین سالمت 
کمک کردند تشکر کرد و گفت: »نزدیک به 3 
میلیارد تومان در این مدت به شورای خیرین 
سالمت کمک شده که مجتمع فوالد غدیر با 

800 میلیون تومان در رأس آنها قرار دارد.«
وی با بیان این که تاکنون به دنبال این بودیم 
که بتوانیم درآمد پایداری برای شورای خیرین 
و بخش درمان شهرستان ایجاد کنیم، عنوان 
داشت: »خوشبختانه با کمک یکی از خیرین 
طوسی  سنگ  معدن  یک  امتیاز  توانستیم 
را برای خیرین سالمت بگیریم و این باعث 
شد دستمان برای کمک به مجموعه درمان 
شهرستان باز باشد. امید که قدم کوچکی را در 
برابر قدم بزرگ شما پرستاران و کادر درمان 

برداشته باشیم.«

بهداشت  مخصوص  معدن  »این  افزود:  وی 
و درمان شهرستان است و درآمد آن فقط در 
این زمینه خرج می شود و می تواند کمک 
خوبی باشد. امیدواریم بتوانیم با این کمک، 
استارت راه اندازی دانشگاه علوم پزشکی را در 

شهرستان نی ریز بزنیم.«
در ادامه مراسم، از پرستاران نمونه کشوری، 
اهداء کارت  با  بیمارستانی  نمونه  و  استانی 

هدیه و لوح، قدردانی شد.
اسامی پرستاران نمونه به شرح زیر است:

زهرا مهربان، نمونه کشوری
رقیه مجدد، نمونه استانی

زهرا صادقی، نمونه استانی

سمیه لنگری، نمونه استانی
زهرا حمزه خانی، نمونه استانی

محمدحسین اکبرزاده، نمونه استانی
سمیرا پاسخ، نمونه استانی شرکتی

همچنین از مختار شاهسونی به عنوان برترین 
پرستار سال 1400 بیمارستان شهدای نی ریز 
مختلف  بخشهای  نمونه  پرستاران  دیگر  و 

بیمارستان تقدیر شد.
برنامه های  مراسم  این  در  است  نوشتنی 
نیز  مختلف  مسابقه های  جمله  از  مفرحی 
برگزار گردید و به برگزیدگان آن، هدایایی از 
طرف مجتمع فوالد غدیر شهرستان نی ریز 

داده شد.

درمراسمروزپرستاراعالمشد:

یک معدن سنگ برای شورای خیرین سالمت
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شهرداری نی ریز

چرا از بیمارستان شهدا تا پارک آزادی، مثل آن طرف شهر 

پارک محله وجود ندارد تا سالمندان بتوانند کمی از خانه 

بیرون بیایند؟

پاسخشهردارینیریز:

شهروند گرامی! احداث پارکها و بوستانها در سطح شهر 

صرفًا مطابق با طرح تفصیلی آن شهر امکان پذیر است.

فرمانداری

قرارداد بین اداره کل راه و شهرسازی فارس و شهرداری 

نی ریز برای آسفالت و تمیز کردن خیابانهای مسکن مهر 

و شهرک جمال آباد به مشکل برخورده و بعد از چندین ماه 

هنوز هیچ عملیاتی آغاز نشده و مردم منطقه چوب اختالف 

دو اداره را می خورند. لطفًا پیگیری کنید تا مشکالت این 

قرار داد حل و فصل و اجرای آن آغاز شود.

پاسخمشترکفرمانداریوادارهراهوشهرسازی:

در خصوص تخلیه و تمیز کردن جداول و معابر مجموعه 

مسکن مهر، به استحضار می رساند طبق اعالم اداره کل 

راه و شهرسازی، تخلیه و پاکسازی جداول و معابر مسکن 

مهر بر عهده تعاونیها بوده که به آنها اطالع رسانی شده است. 

لذا چنانچه شهرداری محترم شهر نی ریز اقدام به تخلیه 

و پاکسازی مجموعه نماید، اداره کل راه و شهرسازی نیز 

اقدامات متقابل جبرانی را در این خصوص با شهرداری 

انجام می دهد. ضمنًا جدیداً 102 تن قیر جهت آسفالت 

معابر جمال آباد از طرف اداره کل راه و شهرسازی تحویل 

شهرداری شده است. همان گونه که در سال ۹۷ نیز 200 

تن قیر بابت آسفالت بافت فرسوده و سکونتگاه های غیر 

رسمی تحویل شهرداری شده بود.

شهرداری مشکان

در خیابان بوستان شهدا، روزهای پنجشنبه و جمعه خیلی 

رفت و آمد است؛ ولی پیاده رو، تابلو و خط کشی ندارد و 

دارای چند پیچ خطرناک است. لطفًا رسیدگی کنید.

پاسخشهرداریمشکان:

با سالم، بررسی شد و در دستور کار قرار گرفت.

شبکه بهداشت و درمان - شهرداری نی ریز

یک گله دانی در حاشیه زمینهای بولوار بهار که به تازگی 

ساخت و ساز آن دارد انجام می شود هست که بخصوص 

در تابستان، هم از نظر بهداشتی مشکل دارد و هم بچه ها از 

ترس سگهای گله جرئت بیرون آمدن از خانه را ندارند. لطفًا 

پیگیری کنید.

پاسخشبکهبهداشتودرمان:

لطفًا جهت شکایت، با سامانه 1۹0  تماس گرفته شود.

پاسخشهردارینیریز:

با سالم، ضمن عرض سالم خدمت شهروند گرامی، موضوع 

مربوط به تیم گشت بهداشت متشکل از نمایندگان ادارات: 

شهرداری، محیط زیست، شبکه بهداشت و آبفا نی ریز است 

و ان شاءا... در هفته آینده اعمال قانون می شود.

شبکه بهداشت و درمان

چرا دوباره متخصص چشم در نی ریز حضور ندارد؟

پاسخشبکهبهداشتودرمان:

به  تنها همین هفته گذشته  با سالم، متخصص چشم 

در  متخصص  پزشکان  تقسیم بندی  امور  انجام  دلیل 

نی ریز حضور نداشت و در هفته های آینده این مشکل رفع 

می شود.

شورای ترافیک

1- لطفًا پشت چراغ قرمز تقاطع خیابان طالقانی و بولوار 

پالستیکی  موانع  با  را  برگشت  و  رفت  الین  سرداران، 

جداسازی کنید تا حادثه تصادف رخ ندهد و امکان تخلف 

کم شود. ضمنًا وجود یک دوربین ثبت تخلف نیز الزامی 

به نظر می رسد.

2- علت مسدود شدن خیابان مسکن مهر چیست؟ ما 

گفتیم شاید قرار است  میدان احداث شود.

پاسخشورایترافیک:

1- در جلسه آتی شورای ترافیک مطرح خواهد شد.

2- پروژه مذکور مطابق طرح در حال اجرا است .

آموزش و پرورش

شهریه  باید  گفته  دانش آموزان  به   ..... مدرسه  چرا 

مگر سال گذشته  کنند؟  پرداخت  را هم  سال گذشته 

دانش آموزان از خدمات مدرسه استفاده کردند که 500 

هزار تومان پرداخت کنند؟

پاسخآموزشوپرورش:

پاسخ آموزشگاه

ایام  در  آموزشگاه  هزینه های  می رساند  استحضار  به 

کرونا بیشتر شده، چون اواًل کالسهای تقویتی در دروس 

تخصصی مثل ریاضی، فیزیک، شیمی، زیست و... مثل قبل 

در برنامه هفتگی وجود دارد و ثانیًا هزینه حق اشتراک 

اسکای روم و قلم نوری هم بر هزینه های گذشته اضافه 

شده است.

شورای شهر نی ریز

1- با تشکر از میزگرد با مدیران، آیا می دانید زمینهایی که 

واگذار می کنید، توسعه شبکه آب، برق و... آن حداقل دو 

سال زمان می برد و مردم با چالش روبه رو هستند؟ لطفًا تا 

زمانی که خدمات آبرسانی، برق و... در زمینها نیامده، آن را 

واگذار نکنید.

در زمینهایی که واگذار می کنید، دالل مشارکت می کند. 

لطفًا زمینها را به افرادی واگذار کنید که مشارکت نداشتند.

2- لطفًا صندوق قرض الحسنه راه اندازی کنید و شهرداری 

فقط دنبال درآمد نباشد.

مخابرات

ویژه در  به  پایین است؟  این قدر  اینترنت  چرا سرعت 

درس  برای  ما  بچه های  انتظام.  شهرک  و  آبادزردشت 

خواندن با مشکالت زیادی مواجه هستند.

صندوق قرض الحسنه  جوانان

ضمن تشکر به دلیل راه اندازی سیستم دریافت و پرداخت 

غیر حضوری جهت راحتی هم میهنان که نشان دهنده 

درایت مدیریت و کارکنان آن مؤسسه مالی است، با توجه 

به این که دستگاه خودپرداز کنار دِر ورودی صندوق دارای 

ارتفاع زیاد و فاقد سایبان مناسب است، خواهشمندیم 

چاره اندیشی کنید.

پاسخصندوققرضالحسنهجوانان:

با سپاس از شما و پرسشگر محترمی که برایش کیفیت 

خدمات اهمیت داشته و تذکر دادند، حق با ایشان است. 

این دستگاه برای محیط داخل مناسب است. ولی به شکل 

فعلی نصب شده است که هم امنیت آن برقرار باشد و هم 

افراد بتوانند از بیرون استفاده کنند.

به دلیل تأسیسات نصب شده و اختالف ارتفاع نسبت به 

امکان  پایین تر  دیوار در قسمت  خیابان، سوراخ کردن 

نداشت.

گذاشتن پله بزرگتر در پیاده رو هم باعث سد معبر می شد 

که نهایتًا به این شکل نصب شد. 

در عین حال مجدداً برای سهولت دسترسی افراد، پله 

موجود را اصالح می کنیم. هر چند به کیفیت مطلوب 

نمی رسد؛ اما از وضع موجود بهتر خواهد شد.

مجدداً از پرسشگر محترم که تذکر دادند و شما، به جهت 

انعکاس آن، نهایت تقدیر و تشکر  داریم.

راهداری و حمل و نقل جاده ای

دیروز دو ظرف 10  کیلویی رب انار با اتوبوس برای شیراز 

ارسال کردم که بابت آن 50 هزار تومان ازمن دریافت 

کردند. آیا این نرخ درست است؟یا باید به قیمت یک بلیط 

یک مسافر می گرفتند؟

فرمانداری - نی ریزان فارس

ضمن تشکر از جناب آقای فرماندار که در رابطه با کودکان 

معضل  این  رفع  در جهت  و  دادند  تشکیل  جلسه  کار 

اجتماعی اقدام کردند، خواستم یک نکته را یادآور شوم. 

اجازه  )ما  فرمودند  فرماندارکه  جناب  سخنان  پیرامون 

اقامت اتباع را نداریم و باید آنها را راهی شهر خودشان 

کنیم( سؤالی برایم پیش آمد که پس سخن حضرت علی)ع( 

که به مالک می فرماید: »ای مالک! مردم یا هم نوع تو 

هستند یا هم کیش«، کجا کاربرد دارد؟ در حالی که ما ادعا 

می کنیم شیعه هستیم.

همچنین در رابطه با بر گزاری جشن روز جهانی کم توان 

در نی ریز. به نظر من واژه کم توان اشتباه است؛ چرا که 

شما متوجه هستید ما در اطرافمان افراد کم توان ذهنی 

وجسمی داریم که با کمی جنگیدن، اسطوره و توانمند 

شده اند. پس خواهش می کنم دیگر این اصطالح را به کار 

نبرید؛ چون کارهای آنها نشان دهنده توان آنها است. و 

نکته دیگر، به جای این که به مشکالتشان گوش داده و 

در جهت رفع آن تالش شود، بیشتر از آنها تقدیر می شود.

آیا تا به حال مشکالت یک توانمند را پرسیده اید، گوش 

گرفته اید، منعکس کرده اید و در جهت رفع آن بر آمده اید؟

من از شما تقاضا دارم یک ستون از روزنامه را به مشکالت 

توانمندان و فرهنگ رفتار با آنها اختصاص دهید.

نیریزانفارس؛ با سالم و درود فراوان. قباًل در گزارشها و 

نوشتارهایی به مسئله معلوالن پرداخته ایم. این هفته نامه 

آمادگی دارد مسائل مربوط به این عزیزان را منعکس کند. 

جهت هماهنگی، از راه های درج شده در باالی این صفحه 

با ما تماس بگیرید.

 ادارات، سازمانها و نهادهایی که در این شماره به 

سؤاالت و انتقادات مردمی پاسخ نداده اند:

شورایشهرنیریز-مخابرات-راهداریوحملو

نقلجادهای

ادامه از صفحه 1

حکیمه خانی زاده
رشته تراش سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی

حکیمه خانی زاده بانوی کارآفرین گوهرسنگ تراش مشکانی که 
تحصیالتش در زمینه زیست شناسی علوم گیاهی است، به دلیل 
عالقه ای که به رشته گوهرتراشی داشته، وقتی می شنود که این 
آموزشها در مرکز فنی و حرفه ای شهرستان نی ریز برگزار می شود، 
با وجود داشتن فرزند کوچک و دور بودن از مرکز آموزش، عزمش را 

جزم می کند که در این کالسها شرکت  کند. 

می گوید:  »من برای آموزش هنر گوهرتراشی سختی های زیادی 
کشیدم و سه روز در هفته برای آموزش این هنر از مشکان به نی ریز 
می آمدم. رشته گوهرتراشی، همان تراش سنگهای قیمتی و نیمه 
قیمتی است که هر ساله در مرکز فنی حرفه ای خواهران نی ریز با 
مربیگری آقای علیرضا ایمن برگزار می شود. من از اواخر فروردین 
امسال در مدت 3 ماه این مهارت را کسب کردم و  به دلیل عالقه ای 
که داشتم، از همان ابتدا به دو نفر از همشهریانم آموزش دادم و 
در حال حاضر با جمیله مرادی و بتول رضایی در کنار هم کار 

می کنیم.«
»هنر هیچ وقت کهنه نمی شود.«  این جمله را خانی زاده می گوید 
و ادامه می دهد:  »هنر همیشه تازگی دارد، هر چقدر که بهتر و 
جدیدتر باشد، ایده های خوبتری به ذهن می  آید.  من خودم همیشه 
دنبال آموزش و تکنیک های جدید هستم. بعد از تمام شدن دوره ها،  
همزمان که کار می کردم،  دوستم جمیله خورشیدی من را به  خانم 
ناهید شمس که یکی از استادان تراش سنگ و فیروزه کوبی روی 
ظروف مس در شهربابک است معرفی کرد و من برای پیشرفت کارم 
به آنجا رفتم و فیروزه کوبی را نزد ایشان یاد گرفتم. چون معتقدم در 
کنار آموزشهای فنی باید به صورت عملی نیز در کنار استادی دیگر 

یا بهتر بگویم روش استاد شاگردی، آموزشها را کامل کرد. «
او همکاری و همدلی مسئوالن را مهم می داند و می گوید: »به چشم 
دیده ام که خیلی ها می خواهند کاری راه بیندازند؛ اما مسئوالن 
کمک نمی کنند. اگر حمایتهای آنها باشد، جوانان انگیزه آموزش 
و کار پیدا می کنند. من خودم اگر همکاری آقای  مجید شاهسونی 
مسئول بنیاد برکت و یا حمایتهای آقای مرادی رئیس مرکز فنی 
و حرفه ای شهرستان نبود، نمی توانستم در کارم موفق باشم و یا 
انگیزه آموزش مجدد را داشته باشم. آقای شاهسونی من را حمایت 
کرد و توانستم با گرفتن وام به کارم توسعه بدهم و برای آموزشها 
دستگاه  چون  کنم.  پیدا  بیشتری  اشتیاق  جدید  تکنیکهای  و 
و تجهیزات الزم را هم خریده  بودم، انگیزه ام صد برابر بود. واقعًا 
حمایت مسئوالن به پیشرفت کارآموز کمک می کند. آنها باید کار 
صنایع دستی را در هر شهر و روستایی برای جوانان روشن کنند 
و در کنار حمایتشان در زمینه تولید و فروش، به جوانان دلگرمی 
بدهند. باید کاری کنند که مردم قدرت خرید داشته باشند تا آنها 

نیز با خرید صنایع دستی ایرانی، یک فرد ایرانی را حمایت کنند.«
بانوی کارآفرین گوهرتراش با بیان این که عالقه همیشگی مردم و 
خصوصًا بانوان به استفاده از زیور آالت، مهمترین عامل رونق هنر 

گوهرتراشی است، گفت: »گوهرتراشی از جمله مشاغلی است که در 
صورت حمایت شدن، می تواند با هزینه کم، زمینه اشتغال مناسب 
عالقه مندان به این هنر را فراهم کند؛ چرا که با سرمایه گذاری در 
آموزش می توان زمینه اشتغال فراوانی برای خانم های خانه دار و 
جوانان ایجاد کرد و من تصمیم دارم اگر خدا یاری ام کند، بتوانم 
این رشته صنایع  دستی را در شهرم پیش ببرم تا بتوانم گامی برای 

اشتغالزایی همشهریانم برداشته باشم.«

احسان دبیری
رشته اتومکانیک

دوره متوسطه اش را در هنرستان شهید باهنر نی ریز، رشته ساخت 
و تولید گذراند. اما این برایش کافی نبود؛ دوست داشت ادامه بدهد و 
مهارت بیشتری کسب کند. می گوید: »احسان دبیری هستم و 33 
سال دارم. هنرستان را بیشتر از دبیرستان دوست داشتم. به خاطر 
همین رشته های فنی برایم اولویت داشتند و از همان موقع دوست 
داشتم در رشته های فنی درس بخوانم تا عالوه بر درس  خواندن، 
حرفه ای را هم بیاموزم. درسم که تمام شد، در یکی از تعمیرگاه های 
نی ریز مشغول به کار شدم. چندسالی گذشت تا این که یکی از 
دوستانم مرکز فنی و حرفه ای را به من معرفی کرد. از این و آن پرس 
و جو کردم،   نی ریز و استهبان رفتم، بعد از همه تحقیقاتم متوجه 
شدم نی ریز خودمان بهترین مرکز فنی و حرفه ای را دارد.  مربیانی 
خوب و کارکشته مثل آقای سلحشور،  آقای مرادی مدیر دلسوز 
مرکز، و برنامه ریزی های خوب آقای غالمی. هر مشکل و سؤالی که 
داشتم،  در هر ساعت از شبانه روز که بود پاسخ دادند و به جرئت 
می گویم که خیلی از کارآموزان شهرهای همجوار نیز به این مرکز 

می آمدند. «
دبیری در مورد تأثیر آموزشهای فنی و حرفه ای ادامه می دهد:  »من 

حدود سه سال طول کشید تا همه دوره های مکانیک خودرو را یاد 
گرفتم. هرچند قبل از آن هم پیش استادانی مثل آقایان رسول افسر 
و میثم صادقیان شاگردی کرده بودم و با راهنمایی های دلسوزانه 
آنها تا حدودی بر کار سوار بودم؛ اما با آموزشهای کامل فنی و 

حرفه ای، بر کارم مسلط تر شدم.«
آموزش  با  حرفه ای  و  فنی  آموزش  »تفاوت  می دهد:  ادامه 
استادشاگردی در این است که در استادشاگردی همیشه باالدست تر 
از تو وجود دارد و فن کار را بیشتر به شما یاد می دهد. اما در مرکز 
آموزش و فنی و حرفه ای همه آموزشها در یک سطح است و همه با 
هم آموزش می بینند. این دیگر به خود تو بستگی دارد که چقدر برای 
آموزش دیدن آمادگی داشته باشی و تالش کنی. واقعًا آموزشهای 
فنی حرفه ای برای داشتن یک شغل خیلی کمک می کند و من 
هنوز هم که هنوز است، دوست دارم آموزش ببینم. چون شغل ما به 
گونه ای است که سیستم های خودرو روز به روز در حال تغییر است و 

نیاز است ما همیشه به روز باشیم و آموزش ببینیم.«
از دید دبیری، حمایت مسئوالن در راه اندازی شغل، مهمترین 
نقش را دارد. می گوید: »اوایل که مغازه را باز کرده بودم،  اوضاع 

سنگینی  و  زیاد  مشکالت  االن  اما  بود.  بهتر  خیلی  اقتصادی 
سر راهم وجود دارد.  با این شرایط اقتصادی روزگاری نداریم؛ 
نه می شود ازدواج کرد و نه می توانم کار خود را توسعه دهم. 
قیمت ابزار کار و اجاره ها به شدت باال رفته است. این فقط برای 
من سخت نیست؛ برای همه سخت شده است. این روزها هستند 
کسانی که ماشینشان را برای تعمیر می آورند؛ اما به دلیل گرانی 
و نوسان قیمت قطعات و لوازم یدکی، از پرداخت دستمزد عاجز 
و در مضیقه هستند. وقتی روند کار این باشد، کار و کاسبی برای 
ما که پشتیبانی نداریم، خوب نیست. بنابراین یک کارآفرین نیاز به 
حمایت مسئوالن دارد. مسئوالن باید جوانی را که دنبال کار رفته و 
برای خودش کاری راه انداخته، حمایت کنند. با یک وام کم بهره، 
یک کارآفرین مکانیک می تواند گاراژی بنا کند و چند نیرو در کنار 
خودش داشته باشد و با انگیزه و دلگرمی، کار خود را ارتقاء دهد. 
االن به هر جا برای وام سر می زنم، اقساط باال و سودهای کالن دارد 

که مسلمًا از گرفتن آن صرف نظر می کنم.«
این تعمیرکار خودرو توصیه ای هم به جوانان دارد و می گوید: 
»آموزش خیلی خوب است؛ بخصوص وقتی که همراه با مدرک 
باشد. تا جوان هستید دنبال آموزش بروید. برای یکبار هم که شده 
سری به مرکز فنی حرفه ای بزنید؛ آنجا می توانید استعداد خود را 

بشناسید و طبق سلیقه خودتان شغل انتخاب کنید.«

مجتبی عسکری
رشته اتومکانیک

»برای آموزش هیچ  وقت دیر نیست. انسانها همیشه و در هر 
زمینه ای نیاز به آموزش و به روزرسانی آموخته های خود دارند. 
برای جوانانی که عالقه مند به اشتغال در زمینه های فنی از جمله 
مکانیک،  برق و جوشکاری و... هستند، سازمان فنی و حرفه ای 
بهترین گزینه است که به صورت رایگان و تخصصی به آموزش 

کارآموزان می پردازد.« 
اینها گوشه ای از صحبتهای مجتبی عسکری در خصوص تجربه 
خویش از دو سال آموزش در آموزشگاه فنی حرفه ای نی ریز است. 
کسی که در مدت دو سال توانسته چند مدرک فنی را بگیرد. 
می گوید:  »من یکی از صد نفری هستم که در طول یک سال در 
رشته های مختلف فنی حرفه ای، زیر نظر مربیان مجرب و کاردان 
این مرکز آموزش دیدم. رشته های مهارتی مکانیک خودرو، تنظیم 
موتور و برق خودرو را در 1820 ساعت به صورت علمی - عملی و 
میدانی آموزش دیدم و با قبولی در آزمونهای علمی و کتبی، موفق 

به دریافت مهارت شدم.«
 عسکری از کیفیت آموزش مرکز فنی و حرفه ای رضایت دارد و 
می گوید: »دوره های آموزشی را در سه مرحله آموزش می دهند و 
کارآموز را برای ورود به بازارکار کاماًل آماده می کنند. ابتدا به صورت 
علمی کارآموز را با قطعات و نحوه عملکرد آنها آشنا می کنند.  سپس 
در مرحله دوم به صورت عملی انواع ابزارآالت و دستگاه های به روز 
عیب یابی و تعمیر خودرو را به او یاد می دهند. انواع قطعات خودرو 
در اختیار کارآموز قرار داده شده و نحوه عملکرد آنها را آموزش 
می دهند. مرحله سوم آموزش میدانی است که با معرفی کارآموز به 
تعمیرگاه های معتمد و فعال سطح شهر، با محیط کارگاهی کامل 

آشنا می شوند.«
و  استادشاگردی  آموزش  تفاوت  در خصوص  عسکری  مجتبی 
آموزش در مراکز فنی حرفه ای می گوید:  »در مرکز فنی حرفه ای، 
آموزشها تخصصی تر و کارآزماتر از استادشاگردی است. در واقع 
هرگاه مهارت با آموزش علمی همراه باشد، نتیجه پربارتری به 

کارآموز می دهد.«
او از وضعیت شغل خود راضی است و ادامه می دهد: »من بعد از 
چند ماه که مدرک گرفتم، توانستم در شرکت فوالد غدیر نی ریز 
مشغول به کار شوم.     واقعًا باید از کادر سازمان فنی حرفه ای تشکر و 
قدردانی کرد که شرایط را برای آموزش رایگان کارآموزان و جوانان 

شهرستان مهیا کرده اند.«
ادامه در صفحه 10

گفتگوبا4جوانموفقنیریزی

چگونه کارآفرین شدیم؟

/ هنرهرچقدرکهبهتروجدیدترباشد،ایدههایخوبتریبهذهنمیآورد

/ دوستداشتمدررشتههایفنیدرسبخوانمتاحرفهایرابیاموزم

/ درمرکزآموزشهایفنیوحرفهایهمهباهمودریکسطحآموزشمیبینند

/ یککارآفرینبرایپیشرفتش،نیازبهحمایتمسئوالندارد

/ هرگاهمهارتباآموزشعلمیهمراهباشد،نتیجهپربارتریدارد

/اگرآموزشاستادشاگردیوتخصصیباهمادغامشوند،کارآموززودترمهارتمییابد

/حسخیلیخوبیاستکهیکفردخودشکارآفرینباشد
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3000 متر مربع  ملک پلنگان دارای سند تک برگ به 

فروش می رسد
09171334347

فروش ملک پلنگان

2/37178

بنایی و رنگ آمیزی 

درخشان
 مسئول احمد خرمدل 

09171334347
1/37178

فروش فوری 
ماشین تاکسی 
پژو روآ مدل 87 تازه تعمیر 

09172177481 

1/37193

دعوت به همکاری 
به دو نفر همکار خانم با حقوق 
عالی و بیمه تأمین اجتماعی 
جهت کار دفتری نیازمندیم 

09029033012 زارعی

1/37194

شماره 08-1400/م ن )نوبت سوم(

انجام خدمات  شرکت سیمان سفید نی ریز در نظر دارد 

تأمین غذای پرسنل کارخانه )تقریبًا 4500 - 3500 پرس 

مجموع ناهار و 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  می توانند جهت  متقاضیان  ضمنًا  می آید.  عمل 

اسناد مناقصه به سایت   WWW.NEYRIZCEMENT.COM  یا 

امور بازرگانی شرکت در محل کارخانه مراجعه نمایند .

اداری                                      وقت  پایان  پیشنهادات  تحویل  مهلت  آخرین 

روز  چهارشنبه  مورخ 1400/10/08 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
4/37192د

برابر رأی شماره 140060311005000743 هیأت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نی ریز تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم مهدیه ره فرسا فرزند محمدعلی به شماره ملی 2550067088 صادره 
از نی ریز در ششدانگ یک باب خانه به مساحت190.37 متر مربع پالک 13 فرعی از 4060 اصلی مفروز و مجزا شده از پالک 4060 اصلی واقع در نی ریز 
بخش 22 فارس خریداری از مالک رسمی ازآقای جواد دلداری 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:1400/09/28 

تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/10/13

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

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

- مورخ 1400/09/16
ش 121

37155

برابر رأی اصالحیه شماره 140060311005000802 هیأت اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک نی ریز تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی جواهر رضایی شکروئی 
فرزند محمدرضا  به شماره شناسنامه 2578صادره از نی ریز در ششدانگ یک باب خانه 
به مساحت127.57 متر مربع پالک 13 فرعی از 4747 اصلی مفروز و مجزا شده از پالک 
4747 اصلی واقع در نی ریز بخش 22 فارس خریداری از مالک رسمی مع الواسطه از 
تعدادی وراث امیر کشمشی )درویش و غالمرضا و اعظم و پریوش و عفت کشمشی و 
خانم معصومه حاتمی(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:1400/09/28     تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/10/13

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

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

- مورخ 1400/09/18
ش 125

35160

به یک زمین اوقافی واقع دربلوار  
سرداران  نیازمندیم
خرید با قیمت عالی

09178945374 -09387530838 ن
می

ر ز
دا

ری
به دو همکار خانم جهت کار در یوخه پزی 2/37191خ

دارچین به صورت پاره وقت)با حقوق و مزایا( 
 نیازمندیم.

 نشانی: ابتدای بلوار سرداران نان یوخه دارچین
09176898127   آشوری ی

ار
مک

ه ه
ت ب

عو
د

2/37195

ویژه  تأکید  طی  می رسد  اطالع  به 
دادستان شهرستان نی ریز و مصوبه 
قانونی به شماره 60/143413 مبنی 
و  مبایعه نامه ها  کلیه  تبدیل  بر 
دفاتر  در  تنظیمی  اجاره نامه ها 
از  مستقالت  و  امالک  مشاورین 
پیرینتی  به  دستی  نگارش  حالت 
تاریخ  از  ها(  قرارداد  نمودن  )چاپی 
و  یک هزار  دی ماه  1400/10/1)اول 
تنظیم  شمسی(  هجری  چهارصد 
الخصوص  علی  قرارداد ها  کلیه 
کدرهگیری  با  صرفًا  مبایعه نامه ها 

انجام می گیرد.
خواهشمند  همشهریان  همه  از  لذا 
است از تاریخ ذکر شده از هرگونه تنظیم 
قرارداد دستی بدون کدرهگیری و یا به 
عنوان پیش نویس و یا قرارداد اولیه قبل 
از کد رهگیری جداً خوداری و نسبت به 
تنظیم قراداد در واحد های مشاورین 
امالک صرفًا سیستمی و با کد رهگیری 

اقدام نمایید.

ابراهیم اکبری 
رئیس اتحادیه امالک نی ریز

4/37196اطالعیه اتحادیه  امالک شهرستان نی ریز

شبکه  می رساند  استحضار  به 

شهرستان  درمان  و  بهداشت 

نی ریز در نظر دارد مقداری آهن 

آالت )میل گرد - تیر آهن ( را از 

طریق مزایده به فروش برساند .

دریافت  جهت  متقاضیان 

تاریخ  از  می توانند  مزایده  اسناد 

1400/09/28 لغایت 1400/10/4به 

شبکه  قرارداد های  امور  واحد 

مراجعه نمایند.

شبکه بهداشت و درمان 
شهرستان نی ریز

مزاید ه فروش آهن آالت 
شبکه بهداشت ودرمان شهرستان نی ریز

6/37197

هنگامه نیایش
طلوع اذان صبحمهشیدیخورشیدی

غروب اذان ظهرخورشید
نیمه شب اذان مغربخورشید

شرعی
141754265011591619170823 جمادی االول28  آذریک شنبه
151854365111591619170923 جمادی االول29  آذردوشنبه
161854365111001720170923 جمادی االول30  آذرسه شنبه

171954465211001720171023 جمادی االول1  دیچهارشنبه 
181954465211011721171023 جمادی االول 2  دی پنج شنبه
192054565311011721171123 جمادی االول3  دی جمعه 
202054565311021722171123 جمادی االول4  دی شنبه

 D :افقی
موسیقی دانان  از   - رحمت  همای  تبریزی  1-شاعر 

به نام ایران در دوران پادشاهی ساسانیان 2- خدای 

هندو - دستان ادب پرور 3- اثر ماتیسن - واحد پول 

ژاپن - شیر  تازی - لحظه - عدد فوتبالی 4- زادگاه 

از   -5 انکار   - آسمانی  اجرام  از   - ابراهیم  حضرت 

درختان جنگلی - معشوقه ویس - چاه عمیق جهنم 

صندلی  بر آید-  درد  پر  نهاد  از   - ترکی  سفید   -6

راحتی - درازگوش - سوم شخص مفرد 7- زبان - 

واحدش شمارش برابر با پانصد هزار 8- آسمان دره 

- یکی از طوایف ترکمن 9- شیشه - امر به ماندن 

می کند 10- پایه و اساس - گربه عرب - روشندل - 

تکرار حرفی - خشکی 11- آقا و سرور - از شهرهای 

ایران - سوریه قدیم 12- حرف نگفتنی - فراموشی 

- آرایش درخت 13- حرفی در مقام تعجب - شبیه 

پر   - کردن  محکم   - عوض  و  جانشین   - مانند  و 

حرفی 14- نوعی ادویه هندی- نمایش با ساز و آواز 

15- غواص - آلبومی از شهرام ناظری

 M :عمودی
به مقصود  -  کسی که  فیلم  نمایش  1- دستگاه 
خود برسد 2- پیشگاه خانه -  باالترین رنگ 3- 
کل و همه -  باران اندک -  شعله آتش -  گل سرخ 
انداز  بار  و  لنگرگاه    - -  دهان 4- نظر و عقیده 
-  درجه کاراته 5- کشور خوشبخت! -  خطوط 
موازی و کنار هم -  درخت بلند قامت  6- دو یار 
هم قد -  باالی بدن -  آتش -  جشنواره معروف 
سینمایی -  مساوی و برابر 7- روز ها -  فروشنده 

و بازاری 
8- از ماه های میالدی -  *** 9- مته -  ساحر و 
فالگیر 10- حرف تنفر -  نفس خسته -  کتاب ها 
-  رود اروپایی -  زائو ترسان 11- قوم اولیه -  از 
شهرهای استان فارس -  حشره ای ریز 12- واحد 
فارسی  زبان  نوعی    - قصه ها!  حیله گر  تحصیلی- 
انگلیسی -  چوب خوشبو -  باالی  13- تصدیق 
از درختان  نام ترکی 14-  زانو -  مخفف شاه -  
-  دیوار قلعه 15- تحریم کردن -  محل زنان حرم

پاسخ جدول هفته گذشتهطراح:فاطمهزردشتینیریزیجدول شماره 364 123456789101112131415

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

625193847

734582961

918674235

341928756

592716483

867435192

289351674

156847329

473269518

بدین وسیله از کلیه اعضای انجمن 
صنفی کارفرمایی دعوت به عمل 
می آید در جلسه مجمع عمومی 
عادی فوق العاده که رأس ساعت 10 
صبح الی 12 روز چهارشنبه مورخ 
1400/10/29 در محل دفتر انجمن 
مطهری  شهید  خیابان  در  واقع 
تشکیل می گردد، حضور  به هم 

رسانند.

 دستور جلسه :
1- انتخاب بازرس انجمن

2- ارائه گزارش مالی سال 1399 
3-  تغییر ماده 7 اساسنامه بند الف 

و  ب 

انجمن صنفی کارفرمایی 

آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای 

شهرستانهای نی ریز و استهبان

آگهی تشکیل مجمع عمومی عادی و فوق العاده نوبت اول 
انجمن صنفی کارفرمایی آموزشگاه های آزاد فنی

 و حرفه ای شهرستان های نی ریز و استهبان 

4/37207

دعوت به همکاری

به 3 نیرو جهت کار در فروشگاه نیازمندیم.

2 نفر آقا             یک نفر خانم                                                              
09177326565 2/37206

اشتراک یک ساله 

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

شما هم می توانید خبرنگار باشید 

و بر جامعه خود تأثیر بگذارید
عکسها و فیلمهای خود از زندگی مردم و طبیعت شهر و 
روستای محل زندگی اتان و از زشتیها و زیبایی ها را با هشتگ

#شهروند_خبرنگار_نی _ریزان
برای ما به شماره های 09178001808 یا 09177315146 از 

طریق واتساپ یا تلگرام ارسال کنید

تبلیغات در
فضای مجازی نی ریزان فارس

شامل تلگرام، واتس آپ، اینستاگرام
و سایت هورگان

پست روزانه  150 هزار تومان

پست آخر شب:   180 هزار تومان
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زیر نظر: دکترحسنعلی پیشاهنگ پزشک عمومی و  محدثه نیک منش کارشناس ارشد تغذیه

/ چرا وقتی کم می خوابیم، بدن درد می گیریم؟
 بی خوابی و کم خوابی اختالل شایعی است که امروز بسیاری 
از افراد را درگیر خود کرده است و همین اختالل باعث ایجاد 
دردهایی همچون بدن درد و سر درد در طول روز می شود. 
آشفتگی و کالفگی در خواب اغلب می تواند به دلیل بدن درد 
باشد. گاهی اوقات احساس بی حسی می کنیم و در عین حال 

نمی توانیم خواب خوبی داشته باشیم.
 مطالعات نشان می دهد که رابطه قوی بین کم خوابی و درد 

وجود دارد. 53٪ بیمارانی که از درد قسمت پایین کمر رنج 
می برند، به بی خوابی هم مبتال هستند. افرادی که دچار 
اختالالت درد عضالنی و خستگی هستند، معمواًل در خواب 
هم آشفتگی زیادی دارند. بدخوابی و به هم ریختگی خواب 

همچنین می تواند عاملی برای سردرد باشد.
می تواند  شبانه  مناسب  خواب  که  است  این  خوب  خبر 
حساسیت شما نسبت به درد را کاهش دهد و این موضوع از 

لحاظ علمی به اثبات رسیده است.

/ چگونه ویتامین A بیشتری جذب کنیم؟
اگر می خواهید مقدار بیشتری ویتامین A دریافت کنید، این 

مواد غذایی را مصرف کنید:
سیب زمینی، اسفناج، زرده تخم  مرغ، هویج، غذاهای دریایی، 

فلفل دلمه ای، جگر، ماهی، شیر، گوجه  فرنگی

/ اگر ناخن هایی شکننده یا ریزش مو دارید و در طول روز 
کسل و بی حوصله  هستید، شاید کمبود آهن داشته باشید! 

به جای مصرف خودسرانه قرص آهن، می توانید ضمن مراجعه 
به پزشک و انجام آزمایش خون جهت اطمینان از میزان 
ذخیره آهن خود، از منابعی مثل اسفناج، عدس، لوبیای  

سفید،  نخود، مویز،  انواع  گوشتها و جگر استفاده کنید.

/ داشتن ریه سالم با هویج 
این میوه ریشه ای سرشار از ویتامین A ، C و لیکوپن و تمام 
آنتی اکسیدان هایی است که بر روی سالمت ریه اثر می گذارند 

و  ریسک ابتال به بیماری های ریوی را کاهش می دهند.

/ روغن زیتون برای تندرستی شش ها سودمند است !
 چربی های غیر اشباع و مواد مغذی گیاهی موجود در روغن 
زیتون نه تنها برای تندرستی پوست، مو و قلب انسان سودمند 
است، بلکه در نگهداری سالمت ریه ها )شش ها( نیز نقش 

دارند.

/ دندان درد گاهی نشانه مقدمه حمله قلبی است !
 درد قلب گاهی به قسمتهای دیگر بدن سرایت می کند و در 
آنها احساس می شود. در این حالت معمواًل در کتف و بازوی 
چپ احساس درد می شود. در بسیاری از موارد هم این درد در 

دندانها و فک پایین احساس می شود.
 این درد ممکن است نشانه آنژین )ناراحتی یا دردی که اغلب 
در ناحیه  قفسه  سینه احساس می شود( باشد؛ مسأله ای که 

مقدمه یک حمله قلبی است.

/ هرگز  کودک را به زور نبوسید !
 الزم است بدانید که  به گفته متخصصان، وقتی کودک را به 
زور می بوسید یا بغل می کنید، به او یاد می دهید که تسلیم 

تمایالت دیگران شود.

/ استفاده از ارده شیره به عنوان یک صبحانه کامل انرژی 
زا، مقوی، خونساز و منبع غنی از ویتامین D   است.

/ آنتی اکسیدان موجود در سیب قرمز از سبز بیشتر 
است و رنگ قرمز تیره سیب نشان دهنده وجود مقادیر زیاد 

آنتی اکسیدان است !

/ تریاک و شیره مواد مخدری هستند که سبب بروز 
اختالالت جنسی اند.

برخی ها فکر می کنند مانع زودانزالی می شود و توان جنسی 
را باال می برد.

این باور غلط، یکی از دالیل گرایش به تریاک است!
برخی پیامدهای مصرف تریاک :

کاهش میل جنسی، قاعدگی نامنظم، افسردگی و تشنج، 
گیجی و بی ثباتی خلق، تیره شدن رنگ چهره، تورم صورت،  
سکته و تپش قلب، مشکالت ریوی، ذات الریه، زخم و ورم 

معده، یبوست و عفونت روده.

/ آهسته غذا خوردن و افزایش تعداد جویدن غذا به کنترل 
اشتها و کاهش وزن کمک می کند.

 آهسته غذا خوردن باعث می شود با تمرکز حواس بیشتری 
غذا بخورید و با مقدار غذای کمتری احساس سیری را تجربه 

کنید.

/ شش نوشیدنی انرژی  زا  
دمنوش  زعفرانی،  نوشیدنی  بادام،  شیر  خرما،  شیر 

اسطوخودوس، چای معمولی، سفید و سبز و دارچین.

چند خط سالمتی
/ بزرگترین اشتباهات زنان بعد از 30 سالگی:

ورزش نکردن، عدم توجه به فشار خون و کلسترول، عدم 
استفاده  کشیدن،  سیگار  زنانه،  های  سرطان  غربالگری 

نکردن از ضدآفتاب.

/ متخصصان طب سنتی توصیه می کنند که به علت 
مقدار بسیار زیاد کافئین در چای سفید به هیچ عنوان بانوان 
باردار و شیرده از این دمنوش خوشمزه و طبیعی استفاده 

نکنند.

/ خشکی و پوسته پوسته شدن پاها نشانه چیست؟
این مسأله می تواند ناشی از کم کاری تیروئید باشد؛ به ویژه 
اگر استفاده از مرطوب کننده کارساز نباشد. وقتی عملکرد 
به  آن  هورمونهای  می شود،  اختالل  دچار  تیروئید  غده 

درستی تولید نمی شوند.
این هورمون ها میزان سوخت و ساز بدن، فشار خون، رشد 
بافت ها و تکامل سیستم استخوان بندی و عصبی را کنترل 

می کنند.
مشکالت تیروئیدی موجب خشکی شدید پوست می شوند.

/ یک گیاه فوق العاده برای خانمها

لوبیا سبز منبع فوق العاده منگنز است:
 - عالئم یائسگی را کاهش می دهد.

 - خانمهایی که روزانه میزان زیادی منگنز مصرف می کنند، 
خلق و خویشان بهتر است.

- ضمنا لوبیا سبز خواص زیادی برای نوزادان و کودکان 
دارد.

/ درمان یبوست
مصرف روزانه 6 عدد آلوی خشک یبوست را درمان می کند.

آلو سرشار از فیبر است که به دفع کمک می کند.

/ با تغذیه سالم از یائسگی زودرس جلوگیری کنیم.
ورزشهای سبک و منظم، خوردن کلسیم همراه با ویتامین 
D و C، مغزها )بادام، فندق و گردو(، سیب ، امگا 3، 
دمنوشهای گیاهی نعنا، آویشن، بابونه، رازیانه و...، منابع 

حاوی استروژن )رازیانه ،زیره ، سویا ، پنج انگشت  و...(

/ موز میوه شادی آور است !
زیرا حاوی نوعی آمینو اسید و ویتامین B6 است که باعث 

ترشح هورمون شادی بخش می شود. 
خوردن روزانه یک موز احساسات منفی، خشم و افسردگی 

را به میزان زیادی از شما دور می کند.

/ آب سیب درمان دردها: آب سیب به سالم ماندن قلب 
کمک می کند، کبد را سالم نگه می دارد، یبوست را درمان 
می کند، برای دیابت مفید است، بدن را آبرسانی کرده و از 

کم خونی جلوگیری می کند.

/  برای الغر شدن، اولین وعده خود را با ترکیبی از غالت و 
پروتئین ها آغاز کنید.

 اولین چیزی که هر روز می خورید، باید حاوی مقادیری از 
پروتئین باشد تا عالوه بر انرژی، گرسنگی تان را هم تا مدت 

زمان زیادی کنترل کنید.
 انتخابهای پروتئینی زیادی برای صبحانه از قبیل تخم مرغ، 

لبنیات و … وجود دارد.

/ کم خوابی سرطان زا است.
خواب کمتر از 7 ساعت DNA را تخریب کرده و موجب 
هنگ کنگ  دانشگاه  محققان  مطالعه  می  شود.  سرطان 
روی 49 پزشک در دو بیمارستان که 24 نفرشان شیفت 
شب بودند، این موضوع را تأئید کرد که محرومیت از خواب 
می  تواند موجب کاهش توانایی DNA برای خودسازی 

شود که احتمااًل منجر به بیماری های ژنتیک می شود.
مقدار توصیه شده خواب در شبانه روز 7 ساعت است که 
معمواًل بزر گساالن یکی دو ساعت از آن را از دست می  دهند.

/ یک مطالعه نشان داده مردانی که به طور روزانه از 
سیگارهای الکترونیکی استفاده می کنند، بیشتر از دیگران 
در معرض ابتال به ناتوانی جنسی هستند.  این مطالعه که 
در مجله پزشکی پیشگیرانه آمریکایی منتشر شد، داده های 
13 هزار مرد را گرفت و نشان داد که آنها بیشتر احتمال دارد 

اختالل نعوظ یا مشکالت را گزارش کنند.

چند خط سالمتی

سالمترین  از  یکی  تازه دم  چای 
نوشیدنی ها است که مصرف آن در جامعه 
ما طرفداران زیادی هم دارد. اما اگر این 
نوشیدنی به شکل صحیح مصرف نشود، 

می تواند برای تندرستی مضر باشد.
سبز  سیاه،  چای  جمله  از  چای  انواع 

که  می شود  عرضه  بازار  در  سفید،  و 
چای سیاه به صورت معمول بیشترین 
مصرف کننده را دارد. چای تازه دم یکی 
که  است  نوشیدنی ها  سالمترین  از 
خوردن آن در جامعه ما طرفداران زیادی 
هم دارد؛ اما اگر این نوشیدنی به شکل 

برای  می تواند  نشود،  مصرف  صحیح 
تندرستی مضر باشد.

 اسید تانیک و اگزاالت دو ماده در چای 
آهن  نشدن  جذب  باعث  که  هستند 
می شوند و مقدار آنها در چای کهنه و 
زمینه  همین  در  است.  بیشتر  پررنگ 
افراد باید از خوردن چای کهنه و نیز چای 
اسید  زیادی  مقدار  حاوی  که  پررنگ 
تانیک و اگزاالت است خودداری کنند. 
همچنین برای جذب بهتر آهن توصیه 
می شود، افراد از مصرف چای بالفاصله 

بعد از وعده غذایی خودداری کنند.
 

نحوه مصرف چای

انجام شده، چای داغ   طبق مطالعات 
یکی از عوامل ایجاد سرطان معده و مری 
دهند  اجازه  باید  افراد  بنابراین  است؛ 
چای کمی خنک شود و بعد آن را مصرف 

کنند. همچنین مصرف زیاد چای کهنه، 
باعث ایجاد ریفالکس می شود. بنابراین 
زیاده روی در مصرف چای داغ و کهنه دم 
می تواند اثرات مخربی بر دریچه معده و 

مری داشته باشد.
غلیظ  بودن  کهنه دم  اثر  بر  که  چایی 
شده باشد، اصاًل قابلیت مصرف ندارد. 
موجب  می تواند  کهنه  یا  پررنگ  چای 
مشکالتی  و  شده  کم خونی های شدید 
در دستگاه گوارش ایجاد کند که توصیه 
می شود حتمًا از مصرف آن خودداری 

شود.
افرادی که بیماری هایی مانند زخم معده 
دارند، الزم است مصرف چای را محدود 
به  مبتال  که  افرادی  همچنین  کنند. 
کم خونی هستند و یا انواع سرطان های 
چای  نوشیدن  دارند،  گوارش  دستگاه 

سفارش نمی شود.

نشان  جدید  تحقیقات   نتایج 
میان  خوردن  که  می دهد 
وعده های لبنی مانند پنیر قبل از 
غذا، در کاهش مصرف وعده های 
عالوه  لبنیات  است.  مؤثر  غذایی 
بر کنترل اشتها، به محافظت در 
کاهش  قلبی،  بیماری های  برابر 
خطر شکستگی و زمین خوردن نیز 

کمک می کند.
محصوالت لبنی در مقایسه با آب 
از  بعد  قندخون  به کاهش سطح 
غذا، اشتهای قبل از غذا و مصرف 
کمک  غذایی  وعده های  کلی 

می کنند.

زنانی که پریودشان بین 24 تا 35 روز است، احتمااًل به صورت 
طبیعی تخمک  گذاری می  کنند.

استفاده از کیت تخمک  گذاری یا نمودار دمای بدنتان، راه 
بهتری برای تعیین زمان تخمک  گذاری است.

نشانه  هایی مانند درد لگن یا دردهای بسیار شدید و پریودهای 
هستند  اندومتریوز  یا  فیبرویید  آثار  از  معمواًل  طوالنی، 
و بسیاری از زنان تا زمانی که در بارداری خود به مشکل 
برنخورند، از آن مطلع نیستند. درست است که وجود فیبرویید 
یا اندرومتریوز در افزایش ریسک ناباروری مؤثر است، اما در 
نهایت وجود آن ها شانس باردار شدن را به  طور کامل از بین نمی -

برد.
وزن بسیار باال یا وزن خیلی پایین می  تواند برای بارداری 
مشکل  ساز باشد. در زنانی که اضافه وزن زیادی دارند، چربی-

 های اضافه بدن باعث می  شود تا تعادل الزم هورمونها که برای 
تخمک  گذاری و رشد مناسب جنین الزم است، صورت نگیرد.

سوزاک،  و  کالدیمیا  مانند  خاص  باکتریایی  عفونتهای 
می توانند در تمامی ارگان  های تولید مثل پخش شده و منجر 

به بیماری التهابی لگن شوند. 
این عفونت می  تواند مشکالت جدی برای لوله فالوپین، تخم-

دان ها و سایر عضوها به وجود آورد.

زیانهای نوشیدن چای مانده برای بدن

کاهش اشتها 
با مصرف 

لبنیات

از کجا بدانیم نازا نیستیم؟

به  ما  برای  مختلفی  به دالیل  معده  نفخ 

وجود می آید. در اکثر اوقات نفخ معده به 

دلیل عادت غذایی نادرست است. هر چند 

که بسیاری از خوراکی های مفید ولی نفاخ 

بسیار  خاصیت  دلیل  به  که  هستند  هم 

زیادشان، از آنها استفاده می کنیم.

دلیل  به  شکم  نفخ  نیز  موارد  برخی  در 

بیماریهای گوارشی نظیر رفالکس، سندروم 

روده تحریک پذیر و... به وجود می آید که در 

این موارد فرد مجبور به استفاده از دارو های 

شیمیایی است.

اما برخی خوراکیها هستند که با مصرفشان 

داد  کاهش  را  شکم  نفخ  میزان  می توان 

و همین طور از خواص مغذی دیگر آنها 

استفاده کرد.

در ادامه به برخی از این خوراکیها اشاره 

می کنیم:

از  یکی  کروسئین  دارای  خیار  خیار: 
آنتی اکسیدان های بسیار قوی است و این 

نفخ  کاهش  به  شدت  به  اکسیدان  آنتی 

کمک می کند.

سبزیجات: انواع سبزیجات به جز کلمها 
به شدت به رفع نفخ کمک می کنند. این 

موضوع به دلیل وجود فیبر باالی آنها است. 

به ویژه نعنا، پونه و آویشن.

موز: موز به دلیل پتاسیم باالی آن، ضد نفخ 
است.

مرکبات: مرکبات و مخصوصًا پرتقال به 
دلیل فیبرشان باعث دفع بهتر و در نتیجه 

کاهش نفخ می شود.

بیشتر  نفخ  باعث  که  خوراکیهایی  اما  و 

می شوند:

نوشیدنی گاز دار: نوشابه و نوشیدنیهای 
گاز دار به شدت نفاخ هستند.

الکتوز  وجود  دلیل  به  لبنیات  لبنیات: 
شکم  نفخ  تشدید  باعث  آنها،  در  فراوان 

می شود. ولی نباید خواص بسیار زیاد آنها را 

نیز نادیده گرفت.

و  نخود  مخصوصًا  و  حبوبات  حبوبات: 
عدس نیز نفخ معده را افزایش می دهند. 

نیز  را  آنها  زیاد  بسیار  خواص  نباید  ولی 

نادیده گرفت.

به طور کلی در افرادی که دارای بیماریهای 

از  که  می شود  توصیه  نیستند،  گوارشی 

خوردن مواد نفاخ ولی مغذی کم نکنند. در 

عوض با ایجاد عادت غذایی بهتر و ورزش، 

می توان نفخ شکم را به طور چشمگیری 

کاهش داد.

این خوراکی ها را 

بخورید تا نفخ نکنید
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دانستنیهای خودرو

خانه کوچک
اما دلباز  مادرجان

محبوبه احمدی

برای مادرجان - به سفارش خودش- از این بشقابهای چینی 
لب طالیی گرفتم و ازین آرکوپال های جدید هم خواهرم 

گرفت.
 هر وقت مهمانش می شویم برای ما توی آنها غذا می کشد اما 

خودش از این بشقابهای گل گلی مالمین دوست دارد.
است.  سختگیر  هم  پتو  و  مالفه  خرید  برای  مادرجان 
پارچه هایی با گلهای رنگ رنگ و زنده می خرد که برای ما 

شیک نیستند و تشک پنبه ای و پتویش را مالفه می کند. 
برای ما پتوی گلبافت می خرد.

چیزی که انگار از زندگی ما گرفته اند ذوق است. دنیای شیک 
کرم قهوه ای ما، شوق را کم می کند.

 خوش خوابها، خواب خوش را حرام مان کرده اند. 
تختهای فلزی و چوبی و آهن، ما را از خاک بلند کرده اند. ما 

دور شده ایم؛ از رنگ، از خاک، از نور ...
و بچه ها می گویند: چرا هیچ غذایی غذای  مادرجان نمی شه؟

خانه ما بزرگترست از خانه مادر؛ اما بچه ها می گویند مادر 
چکار می کند که خانه اش دلباز است؟ 

انگار که خورشید بیشتِر روز را پیش مادر باشد.
ما ذوق را و شوق را حذف کردیم تا تندتند زندگی کنیم.

مادر برای کشک افطار گردو می شکند و توی آسیا دستی 
برنجی می کوبد.

حاال که حیاط ندارد و پای باال پایین شدن از پله را، در بالکن 
چند وجبی خانه اش، در جعبه سبزی می کارد.

ما سبزی آماده می گیریم و سوپ فوری در قابلمه می ریزیم 
بدون عطر هیچ دستی.

زندگی بی عطر و ذوق و شوق، کمتر قشنگ است. بالکن خانه 
مادر جا برای یاکریم ها و گنجشک ها و کفترها هم دارد ولی ما 

بالکن خانه مان تنهاست. 
پرنده ها جاهای شیک بی ذوق می خواهند چکار ؟

مجله هنرى ژوان

زندگی شاد

رانندگی در هوای بارانی
بخش مکانیک خودرو هنرستان فنی و حرفه ای شهید دکتر باهنر نی  ریز

بچه ها سالم
به کوشش سمیه نظری 

درسهای اخالقی
 پای درس استاد ابراهیمی دینانی

مفاسد اجتماعی نتیجه
 دو رویی است

- انسان این توانایی را دارد که از خودش فاصله 
بگیرد یعنی خودش را زیر سؤال ببرد. آن وقت 
خودش هم سؤال کننده است هم سؤال شده، هم 
مسئول است هم سائل... ما همیشه باید از خودمان 
بپرسیم: چه می اندیشم، چگونه می اندیشم و چرا 

چنین می اندیشم. آن وقت راه تعالی باز می شود.
هنگامی که انسان به درک حقیقت نائل می شود، 
در واقع از افق زمان پای خود را فراتر گذاشته است. 
حالت دعا و نیایش نیز از جمله احوالی است که 
انسان در آن حال از خط زمان پا فراتر می گذارد و به 

نظام سرمدی متصل می گردد.
اگر  خارجی؟  یا  است  درونی  چیزی  آرامش   -
درونی است آیا آرامشی که همه ما روزانه به دنبال 
آن هستیم جز به سمت باطن خود رفتن و به خدا 

نزدیکتر شدن و رفع وابستگی ها نیست ؟
- رسیدن به حق صرفًا از درون انسان است.

- به موازاتی که انسان راه نفسانیات را ببندد راه حق  
گشوده  می شود.

- عقل متکبر نمی شود و همیشه در مقابل حق 
تسلیم است.

- بهشت یعنی جایی که هرچه را هست می خواهی 
و هر چه می خواهی آنجا هست.

- بهشت آنجاست که زبان ظاهر و زبان دل یکی 
باشد.

- انسان تا آخرین لحظه زندگی اش امکان تغییر و 
هدایتش وجود دارد.

- هرجا فردی نگاه تازه ای نداشته باشد آن فرد 
کهنه می شود.

- جهاد این است که انسان بتواند از ذهنیت خودش 
فراتر برود.

- اخالق هر کس به اندازه معرفت اوست.
- انسان باید همواره نو باشد و نباید با افراد اهل 
هوی و هوس بنشیند. چون آنان اوج فکری ندارند 
انسان را  و فکرشان فرومایه است. آدم فرومایه 

فرومایه می کند.
- کندن ِکبر و حسادت از دل، از کندن کوه با سوزن 

سخت تر است.
- یک لحظه غرور نابودی است.

- هر وقت عقل و دلت در تمام ظرفیتش متوجه حق 
باشد صادقی و این معنای حقیقی صدق است.

- نجاست ظاهری محدود است، اما نجاست باطنی 
فاصله جغرافیایی ندارد و ناپاکی باطنی هرگز پاک 

نمی شود مگر انسان آن را تطهیر کند.
- تمام مفاسد اجتماعی نتیجه دورویی افراد است.

- عدل یعنی همه چیز سر جای خودش باشد.
- فرعون یعنی کسی که خودش را بزرگ می دارد.

- لذتجویی بی اندازه آدم را فاسد می کند.
- ثروت و فقر انسان را فاسد می کند.
- راه بهشت و جهنم از درون ماست.

اگر  و  است  ذهن  خانه  خانه،   خطرناک ترین   -
دِر ذهن باز نشود انسان تا اَبد زندانی فکر خرافی 

می ماند.

چند شیرینی ساده مخصوص شب یلدا
راضیه یزدی نژاد / مدرس آشپزی

یلدا جشنی ایرانی و خاطره انگیز برای همه ایرانیان است. بیاییم چنین شبی را پاس بداریم و با هزینه ای اندک دور هم جمع شویم و دور از 
خبرهای ناخوش، شبی را به خوشی و خنده بگذرانیم. به امید آبادی، آزادی و آسایش برای میهن بزرگمان ایران / گوارای وجود

تخم مرغ: 3 عدد / شیر: دو سوم لیوان
گالب: یک چهارم لیوان/ نشاسته گل: یک دوم لیوان
آرد سفید: 1 لیوان/ وانیل: یک دوم قاشق چایخوری

شیوه پخت:
ابتدا نشاسته و شیر و گالب را باهم خوب مخلوط می کنیم تا 
نشاسته کاماًل باز شود. در ظرف دیگری تخم مرغها و وانیل را 
زده و به ترکیب قبلی اضافه می کنیم. سپس آرد را روی مواد 
الک کرده و خوب هم می زنیم و از صافی رد می کنیم تا مایع 
یکدستی داشته باشیم. داخل یک قابلمه کوچک و گود روغن 
ریخته و قالب نان پنجره ای را داخلش می گذاریم تا با حرارت 
باال داغ شود. سپس در مایع فرو کرده در روغن داغ می گذاریم 

تا طالیی شود.
نکات:

- دقت کنید قالب به کف قابلمه نخورد.
- شیرینی ها را پس از سرخ شدن روی هم نگذارید تا کامل خنک 

شود.
- حتمًا بعد از درست کردن چند عدد، مواد مایع را به هم بزنید تا 

ته نشین نشود.
- بعد از خنک شدن، روی آن پودر قند الک کنید.

آرد گندم: یک و یک دوم لیوان/ شیر: یک لیوان
شکر: یک و یک دوم لیوان / تخم مرغ: دو عدد
ماست: دو قاشق غذاخوری / زعفران: مقداری

قاشق  کدام یک  هر  پودر هل:  و  پودر  بکینگ 
چایخوری

روغن جهت سرخ کردن
شیوه پخت:

شیر، شکر، پودر هل و زعفران را مخلوط می کنیم 
و هم می زنیم تا شکر حل شود. تخم مرغ و ماست 
را مخلوط کرده تا یکدست شود و به مخلوط شیر 
اضافه می کنیم. آرد و بکینگ پودر را مخلوط و الک 
کرده به تدریج به مخلوط شیر اضافه می کنیم تا 
خمیری به غلظت ماست داشته باشیم. یک ساعت 
انگشت  بند  یک  اندازه  به  می دهیم.  استراحت 
مالیم  حرارت  روی  ریخته  ماهیتابه  در  روغن 
می گذاریم تا روغن داغ شود. بعد با قاشق از خمیر 

برداشته و در روغن سرخ می کنیم.
روغن حتمًا باید زیاد باشد تا شکل کماچ زیبا در 

بیاید.

شیر: دو و نیم لیوان
شکر:نصف لیوان 

پودر ژالتین:
دو و نیم قاشق غذاخوری 

خامه صبحانه :۴ قاشق غذاخوری 
پودر ژله انار:یک بسته

آب جوش:1 و نیم لیوان 
انار دانه شده:1 عدد 

وانیل: نوک قاشق چایخوری
قالب انار

شیوه پخت:
پودر ژله را با آب جوش مخلوط و بن 

ماری کنید.

قسمت های  در  انار،  قالب  داخل 
مخصوص انار ریخته و ژله انار را اضافه 
می کنیم و نیم ساعت در یخچال  قرار 

می دهیم.
ژالتین  با  را  سرد  شیر  لیوان  نصف 
ترکیب کرده و روی حرارت کتری به 

روش بن ماری حل می کنیم.
خامه را هم روی بخار کتری بن ماری 

می کنیم تا رقیق شود.
قابلمه  داخل  را  شیر  لیوان  دو 
ریخته وقتی کمی گرم شد، شکر 
را اضافه می کنیم و پس از حل 
شدن شکر، خامه و ژالتین و وانیل 
را اضافه کرده و از روی حرارت 

برمی داریم.
وقتی پاناکوتا خنک شد روی ژله انار 
بسته شده می ریزیم و این کار را الیه 
الیه با ژله انار انجام می دهیم تا قالب پر 
شود. به مدت ۶ ساعت در یخچال نگه 
می داریم و سپس از قالب جدا کرده و 

تزئین می کنیم.

پانا کوتای انار 

 نان پنجره ایکماچ

داستانهای کودکانه از 
گلستان سعدی

دو شاهزاده 
می کردند.  زندگی  شاهزاده  دو  مصر  کشور  در 
یکی از آن ها به دنبال تحصیل علم و دانش رفت 
و شاهزاده دیگر مال و ثروت جمع کرد. در نهایت 
یکی از آن ها بزرگترین دانشمند زمان خودش و 

دومی ثروتمندترین آدم در مصر شد.
برادر ثروتمند به برادر دانشمند گفت: من پادشاه 

شدم، اما تو هنوز فقیر هستی.
برادر دانشمند گفت: من باید خدا را شکر کنم؛ زیرا 
علم به دست آوردم و علم از پیامبران به جا مانده 
است. اما تو ثروت و پادشاهی پیدا کردی که میراث 

انسان های بد مثل فرعون و هامان است.
*****

اصل حکایت: دو امیر زاده در مصر بودند یکی علم 
آموخت و دیگر مال اندوخت. عاقبة ااَلمر آن یکی 
عاّلمه عصر گشت و این یکی عزیز مصر شد. پس 
این توانگر به چشم حقارت در فقیه نظر کردی و 
گفتی من به سلطنت رسیدم و این همچنان در 
مسکنت بمانده است. گفت: ای برادر شکر نعمت 
باری عّز اسمه همچنان افزونتر است بر من که 
میراث پیغمبران یافتم یعنی علم و تو را میراث 

فرعون و هامان رسید یعنی ُملک مصر.
کجا خود شکر این نعمت گزارم

که زور مردم آزاری ندارم

مغروراستاد زیرک و شاگرد 
یکی از معلمان ُکشتی شاگردى با استعداد داشت 
و به او سیصد و پنجاه و نه فن از فنون ُکشتی گیری 
را یاد داد. هنگامی که استاد پیر شد، شاگرد گفت: 
شهرت استادم بی جاست و من به راحتی می توانم 

او را شکست دهم.
این سخن به گوش پادشاه رسید و دستور داد این 

دو پهلوان کشتی بگیرند.
استاد پیر به کمک فن سیصد و شصتم بر شاگرد 
نیرومند خود پیروز شد و در پاسخ به گله او که چرا 
تمام فنون را به وى نیاموخته است، گفت: آنقدر 

نادان نبودم که به یاد روزهاى پیرى خود نباشم.
شاه از عاقبت اندیشی استاد پیر خوشش آمد و به او 

لباس ارزشمند بخشید.

ادب لقمان
از لقمان پرسیدند: از چه کسی ادب یاد گرفتی؟

لقمان جواب داد: از افراد بی ادب. هر کدام از رفتار 
آن ها را که به نظرم بد و ناپسند بود، انجام ندادم.

*****
که  از  را  ادب  گفتند:  را  لقمان  حکایت:  اصل 
آموختی؟ گفت: از بی ادبان. هرچه از ایشان در 

نظرم ناپسند آمدی، از فعل آن احتزاز کردمی. 


برای  رانندگی  لحظات  بهترین  از  یکی 

خیلی ها، راندن در هوای بارانی است، ولی 

رانندگی در برف و باران مهارت بیشتری 

می خواهد و افراد زیادی باتجربه باال در 

رانندگی، گاهی هنگام باران یا برف دچار 

لغزش شده و با یک اشتباه، جان خود و 

دیگر رانندگان را به خطر می اندازند. 

نکات مهم:

- هر دو دست را بر روی فرمان نگه دارید.

- تمام چیز هایی که حواس شما را پرت 

می کنند مانند: تلفن همراه، رادیو، ضبط و 

... را خاموش و یا از خود دور کنید.

- در حالی که تمام تمرکز و حواس شما به 

جلو است، هراز چند گاهی آینه های کنار و 

عقب را هم چک کنید.

- چراغ های خودرو را روشن کنید.

در برخی کشور ها روشن کردن چراغ های 

جلو لحظه بارندگی حتی در روز روشن 

جزء قوانین است.

- برف پاک کن خودرو را تنظیم کنید.

همچنین الزمه  نبود بخار بر سطح داخلی 

استفاده  و عقب خودرو  شیشه های جلو 

مداوم از سیستم گرمایش شیشه یا همان 

گرمگن شیشه است.

- بخار را از روی شیشه های خودرو پاک 

کنید.

برای این کار سیستم تهویه هوا را در حالت 

سرد قرار دهید، به صورتی که هوای خنک 

فقط از خروجی های منتهی به شیشه جلو 

خارج شود. البته تا محو شدن بخار روی 

شیشه جلو اگر در حال رانندگی هستید 

و ضروری است، می توانید از پارچه یا حوله 

برای پاک کردن شیشه جلو استفاده کنید.

- توجه ویژه به تایر ها

تایر ها نقشی خیلی مهم تر و جدی تر در 

جلوگیری از سوانح، به ویژه در جاده های 

لغزنده دارند. با از بین رفتن شیار ها و آج 

کنترل  برای  اندکی  شانس  شما  تایر ها، 

خوب خودروی خود در وضعیت بارندگی 

دارید. از تنظیم باد الستیک ها هر گز غافل 

نشوید و باید بدانید که فشار و یا باد تایر ها 

در وضعیت دمایی گوناگون متفاوت است 

که با تغییر فصول باید تغییر کند.

- حفظ فاصله

مابین  فاصله   حداقل  باید  بارندگی  در 

خودروها به اندازه  ۵ خودرو باشد. در آب 

و هوای بد، حفظ کردن این فاصله  طولی 

شما  حادثه،  هنگام  می شود،  موجب 

فرصت کنترل و نگه داشتن خودرو برای 

پیشگیری از برخورد را داشته باشید.

- سرعت مجاز

رانندگی در هوای بارانی با سرعت پایین و 

مجاز موجب می شود شما کنترل بیشتری 

بر روی خودرو داشته باشید. سرعت زیاد 

منجر به لیز خوردن الستیک ها و از دست 

دادن کنترل می شود.

- دوری از رانندگی در مناطق آب گرفته

از مناطقی که آب جمع شده رد  هرگز 

نشوید. چون از عمق آب و یا وجود چاله 

مطلع  قسمت  آن  در  عمیق  گودالی  یا 

باشید.  مجبور  اینکه  مگر  نیستید، 

همچنین رفتن آب زیاد از پایین به قسمت 

پیشرانه، ممکن است موجب توقف خودرو 

و کار موتور شود.

- ترمز کردن

باید بدانید که وجود آب موجب می شود 

کشیده  الستیک ها  کردن  ترمز  هنگام 

شوند. پس باید آهسته و با چند حرکت 

ترمز کنید. هرگز به یکباره ترمز نکنید.

- عکس العمل به هنگام سر خوردن خودرو

به  بارانی  جاده های  بودن  لغزنده  و  لیز 

راحتی موجب لیز و ُسر خوردن خودرو 

پدید  را  دلهره آوری  شرایط  که  می شود 

می آورد. به هنگام روبرو شدن با این مشکل 

شما باید نکات و عکس العمل های زیر را 

انجام دهید:

خونسردی و آرامش کلید موفقیت شما 

برای خروج از این وضعیت است.

پای خود را از روی پدال گاز بردارید.

هرگز ترمز نزنید.

که  مکانی  به سمت  را  فرمان  آرامی  به 

کنید  متوقف  را  خودرو  می خواهید 

بچرخانید.

سبک  و  کوتاه  ترمز های  عنوان  هیچ  به 

نزنید.

- برای پیشگیری از ُسر خوردن خودرو 

همیشه پیش از رسیدن به پیچ ها از سرعت 

بکاهید و ترمز بزنید

- عکس العمل به هنگام آکواپلنینگ

در صورت روبرو شدن با پدیده آکواپلنینگ 

ندهید  نشان  خاصی  واکنش  هیچگونه 

وتنها پای   خود را از روی پدال گاز بردارید و 

فرمان خودرو را ثابت نگه دارید. این پدیده 

هنگامی رخ می دهد که آب بر جای مانده 

بر روی سطح جاده، جلوی تایر خودرو شما 

انباشته می شود، به طوری که می تواند وزن 

خودرو شما را بر روی خودش تحمل کند و 

در نهایت منجر به منحرف کردن خودروی 

شما از مسیر اصلی خود شود.
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 به کوشش فاطمه زردشتی نی ریزی

شاه توقع داشت که رسانه های بیگانه نیز به مانند 
رسانه های دست و زبان بسته داخلی رفتار کنند 
و همه کارهای او را یکسره بستایند و به هیچ رو 
شکیبایی این را نداشت که در مقاله یا تفسیری به 
گونه ای واقع بینانه و متعادل درباره او داوری گردد 
و کاستیهای کار نیز در کنار جنبه های مثبت آن 
آورده شود. وسواس شاه در این زمینه به حدی 
بود که خود مقاله های روزنامه نویسان خارجی 
را می خواند و اگر به مذاقش خوشایند بود، اجازه 
می داد در مطبوعات داخلی نیز نقل شوند و اگر 
نبود، از َعَلم و همچنین از مسئوالن دولتی انتظار 
داشت بی درنگ از نمایندگان سیاسی کشورهای 

مربوط توضیح بخواهند.
یکی از وظایف اصلی سفیران ایران - به ویژه در 
کشورهای بزرگ غربی - نیز این بود که مراقب 
مطالبی که رسانه های گروهی محل مأموریت آنان 
نقل می کنند باشند و به حدی در این زمینه گزاف 
و به نمایندگان سیاسی کشور فشار وارد می شد 
که گویی اینان کارشناس روابط عمومی اند و همه 
وقت خود را می بایست صرف تماس با رسانه ها 
کنند. شاه هرگز آزادی راستین این رسانه ها را 
باور نداشت و هرگونه تفسیر ناخوشایندی را از 
چشم دولتهای متبوع آنها می دید. یک بار از اینکه 
هنوز  نیوزویک  آمریکایی  مجله  با  مصاحبه اش 
چاپ نشده است تعجب کرده و به َعلم می گوید 
شاید چون من گفتم که روسها حاال خطری برای 
ما ندارند... مقامات امنیتی آمریکا از این جهت 
نخواسته اند منتشر شود..« )یادداشت 1۲ آبان 
13۴۸(. با آن که َعلم با توضیح خود نگرانی او را 

از میان می برد ولی این بدگمانی - به ویژه در مورد 
انگلستان - همچنان باقی است. شاه روزنامه های 
معتبر این کشور را سخنگوی دولت می دانست 
و هنگامی که روزنامه های  تایمز و گاردین رژیم 
ایران را خفقان آور می نامند، به َعَلم دستور می دهد 
سفیر انگلستان را احضار و به او بگوید: »... اگر 
روزنامه ها و رادیو و مجلس شما این طور عقیده ای 
درباره ما دارند، ما چه طور می توانیم از شما اسلحه 
بخریم؟... به خصوص وقتی تایمز وگاردین مطلبی 
انگلیس  امروزی  حاکمۀ  حزب  نظر  بنویسند، 

است.« )یادداشت 11 خرداد 13۵۵(.
روز بعد َعلم جریان را به سفیر انگلستان می گوید 
و وی که دیگر از این شکایت پیوسته ایران از 
بی بی سی و مطبوعات انگلیس به ستوه آمده بود 
ندارد.  سخنگو  کارگر  »حزب  می شود،  یادآور 
سخنگوی حزب، دولت است...« و سپس می افزاید 
که به دولت خود توصیه خواهد کرد اکنون که 
خیال صرفه جویی دارد، بخش فارسی رادیو لندن 
را تعطیل کند. زیرا در ایران آنقدر انگلیسی دان 
انگلیسی  خبر  همان  بخواهد،  اگر  که  هست 
بی بی سی را گوش کند...« )یادداشت 1۲ خرداد 

.)13۵۵
»...این  می گوید،  َعلم  به  شاه  بعد  ماه  چند 
خبرنگار   )Housego( هاوزگو  پدرسوخته 
اکونومیست و اریک پیس )Eric Pace( نیویورک 
تایمز یا با ما دشمنی مخصوص، یا دستور دارند. 
ایران چیزی  درباره  وقت  هر  پیس  اریک  مثاًل 
مطلقه  یا سلطنت  دیکتاتوری  کلمه  می نویسد 
شهریور   1۰ می کند...«)یادداشت  استعمال  را 

داشت  توقع  شاه  که  آن  کوتاه سخن   .)13۵۵
رسانه های غربی همانند همتای ایرانی خود رفتار 
و تنها به ستایش بی چون و چرای او و کارهایش 

بسنده کنند.
شاه می پنداشت که رسانه های غربی، گذشته از 
فرمانبرداری از دولتهای خود، در دست یهودی ها 
و در نتیجه دولت اسرائیل است. هرچه نماینده 
سیاسی این کشور در ایران می کوشید به مقامات 
ایرانی بفهماند که مسأله به این سادگی نیست و 
موفقیت تبلیغاتی دولت متبوع خود او نیز حاصل 
تالش پیگیر و جان کندن مسئوالن امر است و 
روزنامه نگار یهودی آمریکایی یا اروپایی، دربست 
در اختیار اسرائیل نیست، گوش شنوایی نبود. 
سفیر اسرائیل از این باور در تعجب نبود و خود 
به َعلم یادآور شده بود که حتی جانسون رئیس 
جمهور وقت آمریکا نیز از آنان خواستار شده بود 
افکار عمومی آمریکاییان و به ویژه جوانان را برای 
جنگ ویتنام مساعد کنند، هرچه ما می گفتیم 
نمی کرد.«  باور  نیست،  ساخته  ما  از  کار  این 
)یادداشت ۹ مهر 13۵۴(. با این همه، از آنجا که 
اسرائیلیها از ناخرسندی شاه - که می توانست 
روابط بسیار نزدیک دو کشور را به خطر اندازد - 
نگران بودند، آمادگی خود را برای همکاری با ایران 
در زمینه تنظیم برنامه تبلیغاتی در غرب و به ویژه 

در آمریکا اعالم داشتند. 
       ادامه دارد

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

جلد اول، تهران: کتاب سرا، صص 11۲ تا 11۴

سالهای واپسین حکومت شاهنشاهی
شاه دوست داشت روزنامه ها یکسره او را بستایند

بخش بیست و سوم

نقش زنده یاد معصومه فاتح
در گسترش فرهنگ )آموزش و پرورش( نی     ریز

دکتر مختار کمیلی / نی ریزپژوه

گسترش  در  کوشا  و  فرهیخته  بانوان  از  یکی 
جاودانه  نی ریز،  پرورش(  و  )آموزش  فرهنگ 
به  ملقب  فاتح«  »معصومه  بهشتی روان،  یاد، 

»زینت الملوک« بوده است. 
زنده یاد معصومه فاتح در سال 1۲۸۶ خورشیدی 
و  »مسعودالدوله«  زنده یاد  وی  پدر  شد.  زاده 
»مریم  فرخنده یاد،  نیکوکار،  بانوی  مادرش 
سلطان« ملقب به »نزهت الملوک« است که این 
لقب سالها، آذین بند تنها دبیرستان دخترانه شهر، 
دبیرستان »نزهت« بود. نگارنده سالها پیش در 
مقاله: »نزهت الملوک بانوی نیکوکار« چاپ شده 
در هفته نامه عصر نی ریز، زندگینامه نزهت الملوک 
را نوشت و اشعاری که شهاب و عمان نی ریزی در 
ستایش و درگذشت دختر فتحعلی خان سروده اند، 

منتشر کرد.
معصومه فاتح، به همسری امیر حسین خان فاتح 
ملقب به معاون الدیوان درآمد و از او صاحب سه پسر: 
دو  و  جهانگیرخان  و  مسعود خان  هوشنگ خان، 

دختر: فاطمه و مریم گردید.
معصومه فاتح از بانوان روشنفکر نی ریز در روزگار 
خود بوده است. او برای اینکه فرزندان نی ریز از ادامه 
تحصیل در دوره دوم دبیرستان باز نمانند، سعی 
بسیار در افتتاح این دوره در نی ریز داشت. طبق 
نامه ای که در اختیار نویسنده است، نی ریز تا سال 
133۶ خورشیدی از دوره دوم دبیرستان محروم 
بود. در این سال، خجسته یاد معصومه فاتح تعهد 
می نماید که سالیانه فوق العاده ای به مبلغ سی هزار 
ریال به دبیرانی بپردازد که حاضر باشند در نی ریز 

انجام وظیفه کنند. متن نامه اینگونه است:
وزارت فرهنگ 

اداره فرهنگ شهرستان فسا 

گزارش تقدیم به مقام عالی وزارت
محترمًا به عرض می رساند- اهالی نی ریز با اظهار 
عالقه مصرانه تقاضای افتتاح دوره دوم دبیرستان 
دارند و رونوشت نامه مورخ3۶/۹/17 بانو معصومه 
فاتح که به پیوست تقدیم می شود و ضمن آن 
تعهد پرداخت فوق العاده ای معادل سالیانه سی 
هزار ریال به دبیرانی که حاضر به انجام وظیفه به 
نی ریز باشند نموده که نمونه ای از عالقه مندی 
این بانو به توسعه فرهنگ محل می باشد. برای 
اینکه به تقاضای این بانوی فرهنگ دوست و سایر 
اهالی جواب مثبت داده شود از مقام معظم وزارت 
استدعا دارد به منظور اعزام یک نفر لیسانسیه زبان 
انگلیسی ویک نفر لیسانسیه طبیعی یا فیزیک 
امریه عالی شرف صدور یابد تا با کمک یک نفر 
استخدام  داوطلب  که  محلی  شیمی  لیسانسیه 
آنجاست ترتیب افتتاح کالس چهارم طبیعی در 

آن محل داده شود.ص
رئیس فرهنگ شهرستان فسا-ابطحی

رونوشت به انضمام رونوشت بانو معصومه فاتح به 
منظور عطف توجه مخصوص و جهت استحضار 

ایفاد می گردد.ص
*****

بانو معصومه  تداوم همین حرکت فرهنگی،  در 
دبیرستان  احداث  را جهت  زمینی  قطعه  فاتح، 
نام مادرش نزهت الملوک مزین  به  دخترانه که 
می گردد اهدا می کند.این دبیرستان که یادگار آن 
بانوی فرزانه بود، تا چند سال پیش، پا بر جا بود؛ 
اما و اما و دریغا که به بهانه احداث خیابان نیمی 
از این  دبیرستان را تخریب کردند تا جایی برای 
پارک ماشین ها بگشایند. در حالی که در ۵۰ قدمی 

مدرسه پارکینگ بزرگی است.
تفو بر تو ای چرخ گردون تفو

افزون بر این، فرزانه بانوی شهر، در احداث خانه 
او  است.  بوده  پیشگام  نیز  نی ریز  پیشاهنگان 
بهای  به  زمین  مربع  متر  منظور ۵۰۰   این  به 
به  زمین(  قیمت  نصف  )بهای  ۲7۰۰۰۰ریال 
نامه  می نماید.  پیشکش  پیشاهنگی  سازمان 
سپاسگزاری از بانو فاتح به تاریخ ۴7/۴/3 چنین 

است:
سازمان ملی پیش آهنگی ایران 

سازمان پیشاهنگی استان هفتم-شیراز 

سرکار خانم معصومه فاتح
مقدار  واگذاری  امر  در  شما  خیر خواهانه  اقدام 
ریال   ۲7۰۰۰۰ بهای  به  زمین  مترمربع   ۵۰۰
جهت خانه پیشاهنگان شهرستان نی ریز موجب 
امتنان این اداره کل و مسئولین پیشاهنگی استان 
فارس می باشد. شورای پیش آهنگی استان فارس 
صمیمانه از نیت پاک و اقدام خداپسندانه آن بانوی 

محترم اظهار قدر دانی و تشکر می نماید. 
شورای  نایب  و  پرورش  و  آموزش  کل  مدیر 

پیش آهنگی استان فارس- جدلی 
*****

به گفته آقای محمد علی پیشاهنگ، زمین اهدایی 
بانو فاتح برای خانه پیشاهنگان نی ریز، زمینی است 
که اداره فرهنگ )آموزش و پرورش( بر آن بنا نهاده 
شده بود. این قطعه زمین در خیابان امام خمینی 
سر کوچه کاروانسرای سروی واقع است. بعداً خانه 
آیت ا...  خیابان  در  مکانی  به  نی ریز  پیشاهنگان 
طالقانی، مکان کنونی اداره منابع طبیعی، مقابل 
مخابرات منتقل می شود و پس از آن به محلی 

جنب میدان بیمارستان شهدا .
نی ریز مرحوم  پیشاهنگی  رئیس سازمان  اولین 
صمد آقا آزاد و سپس آقای محمد علی پیشاهنگ 
و در نهایت آقای محمد یاربی در سال 13۵7 بوده 

است.
نکوداشت نام معصومه فاتح، نکوداشت دانش و 
دانشی زنان این شهر است. پاسداشت نام بانو فاتح، 
وظیفه همه فرهنگ دوستان نی ریز، بویژه معلمان و 
پزشکان و باسوادانی است که از مساعی بانو، برای 
گرفتن دیپلم آواره شهرهای دیگر نشدند و یا به 

ناچار تن به ترک تحصیل ندادند.
دفتر عمر پر برکت بانو در بهار سال 13۵1 بسته 
شد اما دفتر دانش و هنر این شهر از مساعی او تا 
در صحن  فاتح  بانو  است. خاکجای  ابد گشوده 
امامزادگان)ع( است. عبارات زیر مزار او را مزین 

نموده: 
هوالباقی 

امام شیعیان حسین)ع(  به سید الشهداء  ارادتش 
چنان بود که در خاکپای عزاداران حسینی خفته 
است. آرامگاه ابدی مرحومه مغفوره معصومه فاتح 
نزهت الملوک،  و  مسعودالدوله  مرحومان  فرزند 

تولد 1۲۸۶- وفات ۲۹   اردیبهشت ماه 13۵1.

مهربانا!
از بندگانت تنها یک تن، تاب »ایوب« شدن داشت

از دیار ما، پیامبری زاده نخواهد شد
نقطه ای، پایان مصیبت ها بگذار...

نسترن سفری ویژه  طنز نی ریزان فارس

سال ششم / شماره:  ۲۸۴
قیمت: 2 قرون

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

ماجراهای من و بی بی

هنوز درست و حسابی آفتاب نزده 
بود که با لگد بی بی از خواب بیدار 

شدم...
- گالاااااااااااااب، هوی گالااااااااااااااب...

چشمانم را به سختی باز کردم...
- جانم بی بی؟ جان؟ چی شده؟

- هیچی، پوشو که امروز َیی عاَلمی 
کار دریم...

- چشم هایم را مالیدم و پتو را کشیدم 
روی سرم که بی  بی این بار محکم تر 

زد به پهلویم...
- هوی گالبی، با دیوار حرف نیزَنِمه، 
عالمی  َیی  امروز  که  پوشو  میگم 

کاردریم...
نشستم توی رختواب...

- چکار داریم بی بی؟ چه خبره؟
- ِچُلم توئه به امید خدا! خو امشو شو 

یلدا هه نه!
- آهاااااان خو بی بی جون حاال دیر که 

نمیشه تازه ساعت پنج و نیم ُصبه!
- نه دختر، من بویه امشو سنگ تموم 

بَذرم!
- چی شده بی بی؟ مهمون داریم؟ 

مهمونا کی ان؟
- نه دختر، ایه دیه نیگم، سولپیلیزه!  
حاال تو تکون خوُدت بده، سرجات 

ُبَلن بوشو...
نفس عمیقی کشیدم و از سر جایم 
بلند شدم که بی بی با آن دستخط 
کج و معوجش لیست خرید را داد 

دستم...
- بیا، برو هی حاال ایناِر بسون بیا...

بی بی  بلندباالی  لیست  به  نگاهی 
انداختم...

دلباز  و  دست  بی بی؟  خبره  چه   -
شدین... فقط یه چیزی، باید یه کم 

َصب کنین...
- َصب؟ صب دیه بری چی چی؟ 

- آخه بی بی کدوم مغازه ساعت پنج و 
نیم صبح بازه؟

- پوشو گالب اقدم ِفس ِفس نکن، با 
ای دس و پوی سنگینی که تو دری، 

تا ِمخی بیری واز میشن.
*****

و  زمین  روی  گذاشتم  را  خریدها 
نفس نفس زنان گفتم...

پدرم  بی بی؟  خبره  چه  واویال   -
خدایی  خریدم.  رو  اینا  تا  دراومد 
اینطوری  که  کی ان  مهمونا  بگین 

دس به جیب شدین؟
بی بی لبخند زد...

- گفتم خو دختر سولپیلیزه، همشه 

خو  ِاَسدی، ها؟
- بله بی بی جون، بله، گرفتم...

بی بی بشکن زنان گفت...
- شب یلدوی من بسازم چل ستون 
ستون چل  جانم چل  پنجره،  چل 

پنجره...
*****

رنگینک ها را گذاشتم وسط سفره و 
گفتم...

ولی  رنگینک،  اینم  بی بی،  بفرما 
خودمونیما عجب سفره ای شده...

- هاااااا، نپه ماخاسی نشه؟ 
- حاال فقط یه چیزی میمونه بی بی...

- چی چی؟
بگین  حاال  بی بی...  دیگه  مهمونا   -
بچه ها و عروسا و نوه هاتون کی میان 

بی بی؟
- کی گفته اونا ماخان بیان؟

نمیخوان  مگه  بی بی؟  چی  ینی   -
بیان؟
- نع!
- نع؟

اونا  بری  ایناِر  کردی  خیال  نع...   -
ُدرس کردم؟ خیلی یاُدم می کنن... 

ماخام توپ صد و شیش بخورن!
- وا! پس این سفره ی باالبلندو برا کی 

انداختین بی بی؟
- بری اینستاگرام!

- برا کی بی بی؟
بری  خو  گفتم  دختر؟  َکری   -
بیگیرم  عسک  ماخام  اینستاگرام! 
بذرم اینستا تا چیش همه کور شه! 
االنم گوشیته وردار شروع کن عسک 
گرفتن... َیی طور ی ام  بیگیر که همه 

چی قشنگ بفته!
- وا بی بی، پس این خوراکیا رو چیکار 

کنیم؟ خراب میشن اینا که...
- بری اونم َیی فرکی درم...

- چه فکری بی بی؟
- عسکا ِر که گرفتیم، زنگ می زنم 

مش موسی هم بیا دور هم باشیم...
چند لحظه ای ساکت شد...

- اصن بری چه بعدًا؟ بذا هی حاال 
زنگ بزنم تا پیرمردو پاشه بیا...

- فقط َیی چی گالب...
- بله بی بی؟

- مش موسی که اومد، ای آهنگو َرم 
بذار...

- کدوم آهنگ بی بی؟
- آخ تو شب یلدای منی... دیوونه ی 

دوس داشتنی...!
 گالبتون

آخ تو شب یلدای منی
 دیوونه ی دوس داشتنی

باز هم گفَته کردند
از این َوالیت
روان شوید

بودند  این  »تا حاال خواهان   -
از َوالیتشان بیرون کونند؛ حاال دیگر  را  افغانی های بیچاره 

َمی خواهند مردم خودشان را هم از ایران روان کونند.«

این را که در خاَنه گفَته کردم، زوَلیخا َبگفت: »َخیلی از آدمهای 

درست و حسابی این َوالیت که خوَدشان دارند از ممَلکت رواَنه 

َمی شوند. حاال َچطور مگر؟ دیگر َچه چیزی در این گوشی 

صاحیب مرده َنوشته کرده؟«

کَله ام را از روی گوشی موبایل بولند َبکردم و َبگفتم: »َنوشته 

مجلس  پولی  کوَمیسیون  ارباب  نایب  موسوی  کاظم  کرده 

َبگفته: وارد شدن آالت موسیقی بی والیت ایران، صالح نیست. 

َعینک آفتابی و یا آالت موسیقی باشد یا نباشد، هیچ فرقی در 

زینَدگانی مردم ایجاد َنمی کوند. اگر افرادی بی دونبال آالت 

موسیقی یا امیال شخصی خوَدشان هستند، َمی توانند از ایران 

روان شوند.«

زوَلیخا َبگفت: »َچقدر این حرفها برایم آَشنا َمی آید نجیب! 

َندانی کوجا َشنیده ام؟«

َبگفتم: »برای من هم آَشناست.«

زوَلیخا بگفت: »این ورژن مردانه همان زنی است که چند وقت 

پیش گفَته کرد اگر َنمی توانید َمثال ما باشید، از ایران روان 

شوید.«

بعد کاَسه های تال و قابَلمه های شوسته را از روی آبچکان 

برداشت و در حالی که َیک رینگ قشنگی َمی زد، َبگفت: »گیرم 

آالت موسیقی را وارد نکردید و اصاًل هَمه را هم نابود کردید؛ با 

قابلَمه ها ودِر ِکتری َچه َمی کونید؟ بی این مثاًل َنماینده مردم 

َبگو مگر سرود ملی تان را با دبه زَده اند؟ اصاًل  شوما چند نفر از این 

َوالیت روان شوید؛ تعداد مردم که بیشتر از شوما است.«

سرم را تکان َبدادم و گفَته کردم: »اَنگار َوالیت مال پیدرش است. 

من َندانم اگر بی صالح نیست، َچرا دوا را که بی صالح است وارد 

َنمی کونند؟ اربابم گفته َمی کرد َخیلی از دواهای ضروری، دیگر 

در دواخاَنه ها َپیدا َنمی شود.«

داشتیم همینها را گفَته َمی کردیم که َیکهو َیک ویدیویی از 

زمان تبلیغات اینَتخاباتی همین َنماینده مونتشر شد.

باور کونید َیک بیزن و َبکوبی بود که در ویدیوهای آن ور آب هم 

نجیبکمتر َنظاره کرده بودم...

ماجراهای تبعه موجاز

خبرخوان شهر هرت
یورونیوز: محققان ژاپنی می گویند واکسنی 
تولید  »زامبی«  سلول های  حذف  برای 
کرده اند که در نتیجه تزریق آن می توان طول عمر انسان ها 

را افزایش داد...

ُقلمراد: اگه مسئولین جلو ورودش به ایران رو نگیرن، اگه  
تحریم های ظالمانه  مانع نشه، اگه کاسبان واکسن بذارن، 
اگه تقلبیش نیاد تو بازار و در نهایت این واکسن از هفت خوان 
رستم رد بشه و به دست ایرانیا برسه، من فکر کنم هیچ کی 

استقبال نکنه!! چرا؟ 
چون این زندگی سگی ارزش طوالنی شدن نداره.

ایرنا: علی خیرالدین معاون وزارت علوم:
اکنون از نظر تولید علم در منطقه رتبه اول، در دنیا رتبه 1۵، 

و از نظر فناوری رتبه 71 را داریم.

ُقلمراد: و از نظر ارزش پول ملی، اعتبار پاسپورت، حفظ 
رودخانه ها،  و  دریاچه ها  کردن  خشک  زیست،  محیط 
جمعیت،  رشد  نخبگان،  مهاجرت  از  جلوگیری 
سرمایه گذاری خارجی، صنعت توریسم، صادرات، عدالت 
اجتماعی و ...... در رتبه آخر منطقه و این دنیا و جهان آخرت 

هستیم!!
امضاء: ُقلمراد

حکایتهای ُقلمراد
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دانستنیهای خودرو

خانه کوچک
اما دلباز  مادرجان

محبوبه احمدی

برای مادرجان - به سفارش خودش- از این بشقابهای چینی 
لب طالیی گرفتم و ازین آرکوپال های جدید هم خواهرم 

گرفت.
 هر وقت مهمانش می شویم برای ما توی آنها غذا می کشد اما 

خودش از این بشقابهای گل گلی مالمین دوست دارد.
است.  سختگیر  هم  پتو  و  مالفه  خرید  برای  مادرجان 
پارچه هایی با گلهای رنگ رنگ و زنده می خرد که برای ما 

شیک نیستند و تشک پنبه ای و پتویش را مالفه می کند. 
برای ما پتوی گلبافت می خرد.

چیزی که انگار از زندگی ما گرفته اند ذوق است. دنیای شیک 
کرم قهوه ای ما، شوق را کم می کند.

 خوش خوابها، خواب خوش را حرام مان کرده اند. 
تختهای فلزی و چوبی و آهن، ما را از خاک بلند کرده اند. ما 

دور شده ایم؛ از رنگ، از خاک، از نور ...
و بچه ها می گویند: چرا هیچ غذایی غذای  مادرجان نمی شه؟

خانه ما بزرگترست از خانه مادر؛ اما بچه ها می گویند مادر 
چکار می کند که خانه اش دلباز است؟ 

انگار که خورشید بیشتِر روز را پیش مادر باشد.
ما ذوق را و شوق را حذف کردیم تا تندتند زندگی کنیم.

مادر برای کشک افطار گردو می شکند و توی آسیا دستی 
برنجی می کوبد.

حاال که حیاط ندارد و پای باال پایین شدن از پله را، در بالکن 
چند وجبی خانه اش، در جعبه سبزی می کارد.

ما سبزی آماده می گیریم و سوپ فوری در قابلمه می ریزیم 
بدون عطر هیچ دستی.

زندگی بی عطر و ذوق و شوق، کمتر قشنگ است. بالکن خانه 
مادر جا برای یاکریم ها و گنجشک ها و کفترها هم دارد ولی ما 

بالکن خانه مان تنهاست. 
پرنده ها جاهای شیک بی ذوق می خواهند چکار ؟

مجله هنرى ژوان

زندگی شاد

رانندگی در هوای بارانی
بخش مکانیک خودرو هنرستان فنی و حرفه ای شهید دکتر باهنر نی  ریز

بچه ها سالم
به کوشش سمیه نظری 

درسهای اخالقی
 پای درس استاد ابراهیمی دینانی

مفاسد اجتماعی نتیجه
 دو رویی است

- انسان این توانایی را دارد که از خودش فاصله 
بگیرد یعنی خودش را زیر سؤال ببرد. آن وقت 
خودش هم سؤال کننده است هم سؤال شده، هم 
مسئول است هم سائل... ما همیشه باید از خودمان 
بپرسیم: چه می اندیشم، چگونه می اندیشم و چرا 

چنین می اندیشم. آن وقت راه تعالی باز می شود.
هنگامی که انسان به درک حقیقت نائل می شود، 
در واقع از افق زمان پای خود را فراتر گذاشته است. 
حالت دعا و نیایش نیز از جمله احوالی است که 
انسان در آن حال از خط زمان پا فراتر می گذارد و به 

نظام سرمدی متصل می گردد.
اگر  خارجی؟  یا  است  درونی  چیزی  آرامش   -
درونی است آیا آرامشی که همه ما روزانه به دنبال 
آن هستیم جز به سمت باطن خود رفتن و به خدا 

نزدیکتر شدن و رفع وابستگی ها نیست ؟
- رسیدن به حق صرفًا از درون انسان است.

- به موازاتی که انسان راه نفسانیات را ببندد راه حق  
گشوده  می شود.

- عقل متکبر نمی شود و همیشه در مقابل حق 
تسلیم است.

- بهشت یعنی جایی که هرچه را هست می خواهی 
و هر چه می خواهی آنجا هست.

- بهشت آنجاست که زبان ظاهر و زبان دل یکی 
باشد.

- انسان تا آخرین لحظه زندگی اش امکان تغییر و 
هدایتش وجود دارد.

- هرجا فردی نگاه تازه ای نداشته باشد آن فرد 
کهنه می شود.

- جهاد این است که انسان بتواند از ذهنیت خودش 
فراتر برود.

- اخالق هر کس به اندازه معرفت اوست.
- انسان باید همواره نو باشد و نباید با افراد اهل 
هوی و هوس بنشیند. چون آنان اوج فکری ندارند 
انسان را  و فکرشان فرومایه است. آدم فرومایه 

فرومایه می کند.
- کندن ِکبر و حسادت از دل، از کندن کوه با سوزن 

سخت تر است.
- یک لحظه غرور نابودی است.

- هر وقت عقل و دلت در تمام ظرفیتش متوجه حق 
باشد صادقی و این معنای حقیقی صدق است.

- نجاست ظاهری محدود است، اما نجاست باطنی 
فاصله جغرافیایی ندارد و ناپاکی باطنی هرگز پاک 

نمی شود مگر انسان آن را تطهیر کند.
- تمام مفاسد اجتماعی نتیجه دورویی افراد است.

- عدل یعنی همه چیز سر جای خودش باشد.
- فرعون یعنی کسی که خودش را بزرگ می دارد.

- لذتجویی بی اندازه آدم را فاسد می کند.
- ثروت و فقر انسان را فاسد می کند.
- راه بهشت و جهنم از درون ماست.

اگر  و  است  ذهن  خانه  خانه،   خطرناک ترین   -
دِر ذهن باز نشود انسان تا اَبد زندانی فکر خرافی 

می ماند.

چند شیرینی ساده مخصوص شب یلدا
راضیه یزدی نژاد / مدرس آشپزی

یلدا جشنی ایرانی و خاطره انگیز برای همه ایرانیان است. بیاییم چنین شبی را پاس بداریم و با هزینه ای اندک دور هم جمع شویم و دور از 
خبرهای ناخوش، شبی را به خوشی و خنده بگذرانیم. به امید آبادی، آزادی و آسایش برای میهن بزرگمان ایران / گوارای وجود

تخم مرغ: 3 عدد / شیر: دو سوم لیوان
گالب: یک چهارم لیوان/ نشاسته گل: یک دوم لیوان
آرد سفید: 1 لیوان/ وانیل: یک دوم قاشق چایخوری

شیوه پخت:
ابتدا نشاسته و شیر و گالب را باهم خوب مخلوط می کنیم تا 
نشاسته کاماًل باز شود. در ظرف دیگری تخم مرغها و وانیل را 
زده و به ترکیب قبلی اضافه می کنیم. سپس آرد را روی مواد 
الک کرده و خوب هم می زنیم و از صافی رد می کنیم تا مایع 
یکدستی داشته باشیم. داخل یک قابلمه کوچک و گود روغن 
ریخته و قالب نان پنجره ای را داخلش می گذاریم تا با حرارت 
باال داغ شود. سپس در مایع فرو کرده در روغن داغ می گذاریم 

تا طالیی شود.
نکات:

- دقت کنید قالب به کف قابلمه نخورد.
- شیرینی ها را پس از سرخ شدن روی هم نگذارید تا کامل خنک 

شود.
- حتمًا بعد از درست کردن چند عدد، مواد مایع را به هم بزنید تا 

ته نشین نشود.
- بعد از خنک شدن، روی آن پودر قند الک کنید.

آرد گندم: یک و یک دوم لیوان/ شیر: یک لیوان
شکر: یک و یک دوم لیوان / تخم مرغ: دو عدد
ماست: دو قاشق غذاخوری / زعفران: مقداری

قاشق  کدام یک  هر  پودر هل:  و  پودر  بکینگ 
چایخوری

روغن جهت سرخ کردن
شیوه پخت:

شیر، شکر، پودر هل و زعفران را مخلوط می کنیم 
و هم می زنیم تا شکر حل شود. تخم مرغ و ماست 
را مخلوط کرده تا یکدست شود و به مخلوط شیر 
اضافه می کنیم. آرد و بکینگ پودر را مخلوط و الک 
کرده به تدریج به مخلوط شیر اضافه می کنیم تا 
خمیری به غلظت ماست داشته باشیم. یک ساعت 
انگشت  بند  یک  اندازه  به  می دهیم.  استراحت 
مالیم  حرارت  روی  ریخته  ماهیتابه  در  روغن 
می گذاریم تا روغن داغ شود. بعد با قاشق از خمیر 

برداشته و در روغن سرخ می کنیم.
روغن حتمًا باید زیاد باشد تا شکل کماچ زیبا در 

بیاید.

شیر: دو و نیم لیوان
شکر:نصف لیوان 

پودر ژالتین:
دو و نیم قاشق غذاخوری 

خامه صبحانه :۴ قاشق غذاخوری 
پودر ژله انار:یک بسته

آب جوش:1 و نیم لیوان 
انار دانه شده:1 عدد 

وانیل: نوک قاشق چایخوری
قالب انار

شیوه پخت:
پودر ژله را با آب جوش مخلوط و بن 

ماری کنید.

قسمت های  در  انار،  قالب  داخل 
مخصوص انار ریخته و ژله انار را اضافه 
می کنیم و نیم ساعت در یخچال  قرار 

می دهیم.
ژالتین  با  را  سرد  شیر  لیوان  نصف 
ترکیب کرده و روی حرارت کتری به 

روش بن ماری حل می کنیم.
خامه را هم روی بخار کتری بن ماری 

می کنیم تا رقیق شود.
قابلمه  داخل  را  شیر  لیوان  دو 
ریخته وقتی کمی گرم شد، شکر 
را اضافه می کنیم و پس از حل 
شدن شکر، خامه و ژالتین و وانیل 
را اضافه کرده و از روی حرارت 

برمی داریم.
وقتی پاناکوتا خنک شد روی ژله انار 
بسته شده می ریزیم و این کار را الیه 
الیه با ژله انار انجام می دهیم تا قالب پر 
شود. به مدت ۶ ساعت در یخچال نگه 
می داریم و سپس از قالب جدا کرده و 

تزئین می کنیم.

پانا کوتای انار 

 نان پنجره ایکماچ

داستانهای کودکانه از 
گلستان سعدی

دو شاهزاده 
می کردند.  زندگی  شاهزاده  دو  مصر  کشور  در 
یکی از آن ها به دنبال تحصیل علم و دانش رفت 
و شاهزاده دیگر مال و ثروت جمع کرد. در نهایت 
یکی از آن ها بزرگترین دانشمند زمان خودش و 

دومی ثروتمندترین آدم در مصر شد.
برادر ثروتمند به برادر دانشمند گفت: من پادشاه 

شدم، اما تو هنوز فقیر هستی.
برادر دانشمند گفت: من باید خدا را شکر کنم؛ زیرا 
علم به دست آوردم و علم از پیامبران به جا مانده 
است. اما تو ثروت و پادشاهی پیدا کردی که میراث 

انسان های بد مثل فرعون و هامان است.
*****

اصل حکایت: دو امیر زاده در مصر بودند یکی علم 
آموخت و دیگر مال اندوخت. عاقبة ااَلمر آن یکی 
عاّلمه عصر گشت و این یکی عزیز مصر شد. پس 
این توانگر به چشم حقارت در فقیه نظر کردی و 
گفتی من به سلطنت رسیدم و این همچنان در 
مسکنت بمانده است. گفت: ای برادر شکر نعمت 
باری عّز اسمه همچنان افزونتر است بر من که 
میراث پیغمبران یافتم یعنی علم و تو را میراث 

فرعون و هامان رسید یعنی ُملک مصر.
کجا خود شکر این نعمت گزارم

که زور مردم آزاری ندارم

مغروراستاد زیرک و شاگرد 
یکی از معلمان ُکشتی شاگردى با استعداد داشت 
و به او سیصد و پنجاه و نه فن از فنون ُکشتی گیری 
را یاد داد. هنگامی که استاد پیر شد، شاگرد گفت: 
شهرت استادم بی جاست و من به راحتی می توانم 

او را شکست دهم.
این سخن به گوش پادشاه رسید و دستور داد این 

دو پهلوان کشتی بگیرند.
استاد پیر به کمک فن سیصد و شصتم بر شاگرد 
نیرومند خود پیروز شد و در پاسخ به گله او که چرا 
تمام فنون را به وى نیاموخته است، گفت: آنقدر 

نادان نبودم که به یاد روزهاى پیرى خود نباشم.
شاه از عاقبت اندیشی استاد پیر خوشش آمد و به او 

لباس ارزشمند بخشید.

ادب لقمان
از لقمان پرسیدند: از چه کسی ادب یاد گرفتی؟

لقمان جواب داد: از افراد بی ادب. هر کدام از رفتار 
آن ها را که به نظرم بد و ناپسند بود، انجام ندادم.

*****
که  از  را  ادب  گفتند:  را  لقمان  حکایت:  اصل 
آموختی؟ گفت: از بی ادبان. هرچه از ایشان در 

نظرم ناپسند آمدی، از فعل آن احتزاز کردمی. 


برای  رانندگی  لحظات  بهترین  از  یکی 

خیلی ها، راندن در هوای بارانی است، ولی 

رانندگی در برف و باران مهارت بیشتری 

می خواهد و افراد زیادی باتجربه باال در 

رانندگی، گاهی هنگام باران یا برف دچار 

لغزش شده و با یک اشتباه، جان خود و 

دیگر رانندگان را به خطر می اندازند. 

نکات مهم:

- هر دو دست را بر روی فرمان نگه دارید.

- تمام چیز هایی که حواس شما را پرت 

می کنند مانند: تلفن همراه، رادیو، ضبط و 

... را خاموش و یا از خود دور کنید.

- در حالی که تمام تمرکز و حواس شما به 

جلو است، هراز چند گاهی آینه های کنار و 

عقب را هم چک کنید.

- چراغ های خودرو را روشن کنید.

در برخی کشور ها روشن کردن چراغ های 

جلو لحظه بارندگی حتی در روز روشن 

جزء قوانین است.

- برف پاک کن خودرو را تنظیم کنید.

همچنین الزمه  نبود بخار بر سطح داخلی 

استفاده  و عقب خودرو  شیشه های جلو 

مداوم از سیستم گرمایش شیشه یا همان 

گرمگن شیشه است.

- بخار را از روی شیشه های خودرو پاک 

کنید.

برای این کار سیستم تهویه هوا را در حالت 

سرد قرار دهید، به صورتی که هوای خنک 

فقط از خروجی های منتهی به شیشه جلو 

خارج شود. البته تا محو شدن بخار روی 

شیشه جلو اگر در حال رانندگی هستید 

و ضروری است، می توانید از پارچه یا حوله 

برای پاک کردن شیشه جلو استفاده کنید.

- توجه ویژه به تایر ها

تایر ها نقشی خیلی مهم تر و جدی تر در 

جلوگیری از سوانح، به ویژه در جاده های 

لغزنده دارند. با از بین رفتن شیار ها و آج 

کنترل  برای  اندکی  شانس  شما  تایر ها، 

خوب خودروی خود در وضعیت بارندگی 

دارید. از تنظیم باد الستیک ها هر گز غافل 

نشوید و باید بدانید که فشار و یا باد تایر ها 

در وضعیت دمایی گوناگون متفاوت است 

که با تغییر فصول باید تغییر کند.

- حفظ فاصله

مابین  فاصله   حداقل  باید  بارندگی  در 

خودروها به اندازه  ۵ خودرو باشد. در آب 

و هوای بد، حفظ کردن این فاصله  طولی 

شما  حادثه،  هنگام  می شود،  موجب 

فرصت کنترل و نگه داشتن خودرو برای 

پیشگیری از برخورد را داشته باشید.

- سرعت مجاز

رانندگی در هوای بارانی با سرعت پایین و 

مجاز موجب می شود شما کنترل بیشتری 

بر روی خودرو داشته باشید. سرعت زیاد 

منجر به لیز خوردن الستیک ها و از دست 

دادن کنترل می شود.

- دوری از رانندگی در مناطق آب گرفته

از مناطقی که آب جمع شده رد  هرگز 

نشوید. چون از عمق آب و یا وجود چاله 

مطلع  قسمت  آن  در  عمیق  گودالی  یا 

باشید.  مجبور  اینکه  مگر  نیستید، 

همچنین رفتن آب زیاد از پایین به قسمت 

پیشرانه، ممکن است موجب توقف خودرو 

و کار موتور شود.

- ترمز کردن

باید بدانید که وجود آب موجب می شود 

کشیده  الستیک ها  کردن  ترمز  هنگام 

شوند. پس باید آهسته و با چند حرکت 

ترمز کنید. هرگز به یکباره ترمز نکنید.

- عکس العمل به هنگام سر خوردن خودرو

به  بارانی  جاده های  بودن  لغزنده  و  لیز 

راحتی موجب لیز و ُسر خوردن خودرو 

پدید  را  دلهره آوری  شرایط  که  می شود 

می آورد. به هنگام روبرو شدن با این مشکل 

شما باید نکات و عکس العمل های زیر را 

انجام دهید:

خونسردی و آرامش کلید موفقیت شما 

برای خروج از این وضعیت است.

پای خود را از روی پدال گاز بردارید.

هرگز ترمز نزنید.

که  مکانی  به سمت  را  فرمان  آرامی  به 

کنید  متوقف  را  خودرو  می خواهید 

بچرخانید.

سبک  و  کوتاه  ترمز های  عنوان  هیچ  به 

نزنید.

- برای پیشگیری از ُسر خوردن خودرو 

همیشه پیش از رسیدن به پیچ ها از سرعت 

بکاهید و ترمز بزنید

- عکس العمل به هنگام آکواپلنینگ

در صورت روبرو شدن با پدیده آکواپلنینگ 

ندهید  نشان  خاصی  واکنش  هیچگونه 

وتنها پای   خود را از روی پدال گاز بردارید و 

فرمان خودرو را ثابت نگه دارید. این پدیده 

هنگامی رخ می دهد که آب بر جای مانده 

بر روی سطح جاده، جلوی تایر خودرو شما 

انباشته می شود، به طوری که می تواند وزن 

خودرو شما را بر روی خودش تحمل کند و 

در نهایت منجر به منحرف کردن خودروی 

شما از مسیر اصلی خود شود.
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 به کوشش فاطمه زردشتی نی ریزی

شاه توقع داشت که رسانه های بیگانه نیز به مانند 
رسانه های دست و زبان بسته داخلی رفتار کنند 
و همه کارهای او را یکسره بستایند و به هیچ رو 
شکیبایی این را نداشت که در مقاله یا تفسیری به 
گونه ای واقع بینانه و متعادل درباره او داوری گردد 
و کاستیهای کار نیز در کنار جنبه های مثبت آن 
آورده شود. وسواس شاه در این زمینه به حدی 
بود که خود مقاله های روزنامه نویسان خارجی 
را می خواند و اگر به مذاقش خوشایند بود، اجازه 
می داد در مطبوعات داخلی نیز نقل شوند و اگر 
نبود، از َعَلم و همچنین از مسئوالن دولتی انتظار 
داشت بی درنگ از نمایندگان سیاسی کشورهای 

مربوط توضیح بخواهند.
یکی از وظایف اصلی سفیران ایران - به ویژه در 
کشورهای بزرگ غربی - نیز این بود که مراقب 
مطالبی که رسانه های گروهی محل مأموریت آنان 
نقل می کنند باشند و به حدی در این زمینه گزاف 
و به نمایندگان سیاسی کشور فشار وارد می شد 
که گویی اینان کارشناس روابط عمومی اند و همه 
وقت خود را می بایست صرف تماس با رسانه ها 
کنند. شاه هرگز آزادی راستین این رسانه ها را 
باور نداشت و هرگونه تفسیر ناخوشایندی را از 
چشم دولتهای متبوع آنها می دید. یک بار از اینکه 
هنوز  نیوزویک  آمریکایی  مجله  با  مصاحبه اش 
چاپ نشده است تعجب کرده و به َعلم می گوید 
شاید چون من گفتم که روسها حاال خطری برای 
ما ندارند... مقامات امنیتی آمریکا از این جهت 
نخواسته اند منتشر شود..« )یادداشت 1۲ آبان 
13۴۸(. با آن که َعلم با توضیح خود نگرانی او را 

از میان می برد ولی این بدگمانی - به ویژه در مورد 
انگلستان - همچنان باقی است. شاه روزنامه های 
معتبر این کشور را سخنگوی دولت می دانست 
و هنگامی که روزنامه های  تایمز و گاردین رژیم 
ایران را خفقان آور می نامند، به َعَلم دستور می دهد 
سفیر انگلستان را احضار و به او بگوید: »... اگر 
روزنامه ها و رادیو و مجلس شما این طور عقیده ای 
درباره ما دارند، ما چه طور می توانیم از شما اسلحه 
بخریم؟... به خصوص وقتی تایمز وگاردین مطلبی 
انگلیس  امروزی  حاکمۀ  حزب  نظر  بنویسند، 

است.« )یادداشت 11 خرداد 13۵۵(.
روز بعد َعلم جریان را به سفیر انگلستان می گوید 
و وی که دیگر از این شکایت پیوسته ایران از 
بی بی سی و مطبوعات انگلیس به ستوه آمده بود 
ندارد.  سخنگو  کارگر  »حزب  می شود،  یادآور 
سخنگوی حزب، دولت است...« و سپس می افزاید 
که به دولت خود توصیه خواهد کرد اکنون که 
خیال صرفه جویی دارد، بخش فارسی رادیو لندن 
را تعطیل کند. زیرا در ایران آنقدر انگلیسی دان 
انگلیسی  خبر  همان  بخواهد،  اگر  که  هست 
بی بی سی را گوش کند...« )یادداشت 1۲ خرداد 

.)13۵۵
»...این  می گوید،  َعلم  به  شاه  بعد  ماه  چند 
خبرنگار   )Housego( هاوزگو  پدرسوخته 
اکونومیست و اریک پیس )Eric Pace( نیویورک 
تایمز یا با ما دشمنی مخصوص، یا دستور دارند. 
ایران چیزی  درباره  وقت  هر  پیس  اریک  مثاًل 
مطلقه  یا سلطنت  دیکتاتوری  کلمه  می نویسد 
شهریور   1۰ می کند...«)یادداشت  استعمال  را 

داشت  توقع  شاه  که  آن  کوتاه سخن   .)13۵۵
رسانه های غربی همانند همتای ایرانی خود رفتار 
و تنها به ستایش بی چون و چرای او و کارهایش 

بسنده کنند.
شاه می پنداشت که رسانه های غربی، گذشته از 
فرمانبرداری از دولتهای خود، در دست یهودی ها 
و در نتیجه دولت اسرائیل است. هرچه نماینده 
سیاسی این کشور در ایران می کوشید به مقامات 
ایرانی بفهماند که مسأله به این سادگی نیست و 
موفقیت تبلیغاتی دولت متبوع خود او نیز حاصل 
تالش پیگیر و جان کندن مسئوالن امر است و 
روزنامه نگار یهودی آمریکایی یا اروپایی، دربست 
در اختیار اسرائیل نیست، گوش شنوایی نبود. 
سفیر اسرائیل از این باور در تعجب نبود و خود 
به َعلم یادآور شده بود که حتی جانسون رئیس 
جمهور وقت آمریکا نیز از آنان خواستار شده بود 
افکار عمومی آمریکاییان و به ویژه جوانان را برای 
جنگ ویتنام مساعد کنند، هرچه ما می گفتیم 
نمی کرد.«  باور  نیست،  ساخته  ما  از  کار  این 
)یادداشت ۹ مهر 13۵۴(. با این همه، از آنجا که 
اسرائیلیها از ناخرسندی شاه - که می توانست 
روابط بسیار نزدیک دو کشور را به خطر اندازد - 
نگران بودند، آمادگی خود را برای همکاری با ایران 
در زمینه تنظیم برنامه تبلیغاتی در غرب و به ویژه 

در آمریکا اعالم داشتند. 
       ادامه دارد

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

جلد اول، تهران: کتاب سرا، صص 11۲ تا 11۴

سالهای واپسین حکومت شاهنشاهی
شاه دوست داشت روزنامه ها یکسره او را بستایند

بخش بیست و سوم

نقش زنده یاد معصومه فاتح
در گسترش فرهنگ )آموزش و پرورش( نی     ریز

دکتر مختار کمیلی / نی ریزپژوه

گسترش  در  کوشا  و  فرهیخته  بانوان  از  یکی 
جاودانه  نی ریز،  پرورش(  و  )آموزش  فرهنگ 
به  ملقب  فاتح«  »معصومه  بهشتی روان،  یاد، 

»زینت الملوک« بوده است. 
زنده یاد معصومه فاتح در سال 1۲۸۶ خورشیدی 
و  »مسعودالدوله«  زنده یاد  وی  پدر  شد.  زاده 
»مریم  فرخنده یاد،  نیکوکار،  بانوی  مادرش 
سلطان« ملقب به »نزهت الملوک« است که این 
لقب سالها، آذین بند تنها دبیرستان دخترانه شهر، 
دبیرستان »نزهت« بود. نگارنده سالها پیش در 
مقاله: »نزهت الملوک بانوی نیکوکار« چاپ شده 
در هفته نامه عصر نی ریز، زندگینامه نزهت الملوک 
را نوشت و اشعاری که شهاب و عمان نی ریزی در 
ستایش و درگذشت دختر فتحعلی خان سروده اند، 

منتشر کرد.
معصومه فاتح، به همسری امیر حسین خان فاتح 
ملقب به معاون الدیوان درآمد و از او صاحب سه پسر: 
دو  و  جهانگیرخان  و  مسعود خان  هوشنگ خان، 

دختر: فاطمه و مریم گردید.
معصومه فاتح از بانوان روشنفکر نی ریز در روزگار 
خود بوده است. او برای اینکه فرزندان نی ریز از ادامه 
تحصیل در دوره دوم دبیرستان باز نمانند، سعی 
بسیار در افتتاح این دوره در نی ریز داشت. طبق 
نامه ای که در اختیار نویسنده است، نی ریز تا سال 
133۶ خورشیدی از دوره دوم دبیرستان محروم 
بود. در این سال، خجسته یاد معصومه فاتح تعهد 
می نماید که سالیانه فوق العاده ای به مبلغ سی هزار 
ریال به دبیرانی بپردازد که حاضر باشند در نی ریز 

انجام وظیفه کنند. متن نامه اینگونه است:
وزارت فرهنگ 

اداره فرهنگ شهرستان فسا 

گزارش تقدیم به مقام عالی وزارت
محترمًا به عرض می رساند- اهالی نی ریز با اظهار 
عالقه مصرانه تقاضای افتتاح دوره دوم دبیرستان 
دارند و رونوشت نامه مورخ3۶/۹/17 بانو معصومه 
فاتح که به پیوست تقدیم می شود و ضمن آن 
تعهد پرداخت فوق العاده ای معادل سالیانه سی 
هزار ریال به دبیرانی که حاضر به انجام وظیفه به 
نی ریز باشند نموده که نمونه ای از عالقه مندی 
این بانو به توسعه فرهنگ محل می باشد. برای 
اینکه به تقاضای این بانوی فرهنگ دوست و سایر 
اهالی جواب مثبت داده شود از مقام معظم وزارت 
استدعا دارد به منظور اعزام یک نفر لیسانسیه زبان 
انگلیسی ویک نفر لیسانسیه طبیعی یا فیزیک 
امریه عالی شرف صدور یابد تا با کمک یک نفر 
استخدام  داوطلب  که  محلی  شیمی  لیسانسیه 
آنجاست ترتیب افتتاح کالس چهارم طبیعی در 

آن محل داده شود.ص
رئیس فرهنگ شهرستان فسا-ابطحی

رونوشت به انضمام رونوشت بانو معصومه فاتح به 
منظور عطف توجه مخصوص و جهت استحضار 

ایفاد می گردد.ص
*****

بانو معصومه  تداوم همین حرکت فرهنگی،  در 
دبیرستان  احداث  را جهت  زمینی  قطعه  فاتح، 
نام مادرش نزهت الملوک مزین  به  دخترانه که 
می گردد اهدا می کند.این دبیرستان که یادگار آن 
بانوی فرزانه بود، تا چند سال پیش، پا بر جا بود؛ 
اما و اما و دریغا که به بهانه احداث خیابان نیمی 
از این  دبیرستان را تخریب کردند تا جایی برای 
پارک ماشین ها بگشایند. در حالی که در ۵۰ قدمی 

مدرسه پارکینگ بزرگی است.
تفو بر تو ای چرخ گردون تفو

افزون بر این، فرزانه بانوی شهر، در احداث خانه 
او  است.  بوده  پیشگام  نیز  نی ریز  پیشاهنگان 
بهای  به  زمین  مربع  متر  منظور ۵۰۰   این  به 
به  زمین(  قیمت  نصف  )بهای  ۲7۰۰۰۰ریال 
نامه  می نماید.  پیشکش  پیشاهنگی  سازمان 
سپاسگزاری از بانو فاتح به تاریخ ۴7/۴/3 چنین 

است:
سازمان ملی پیش آهنگی ایران 

سازمان پیشاهنگی استان هفتم-شیراز 

سرکار خانم معصومه فاتح
مقدار  واگذاری  امر  در  شما  خیر خواهانه  اقدام 
ریال   ۲7۰۰۰۰ بهای  به  زمین  مترمربع   ۵۰۰
جهت خانه پیشاهنگان شهرستان نی ریز موجب 
امتنان این اداره کل و مسئولین پیشاهنگی استان 
فارس می باشد. شورای پیش آهنگی استان فارس 
صمیمانه از نیت پاک و اقدام خداپسندانه آن بانوی 

محترم اظهار قدر دانی و تشکر می نماید. 
شورای  نایب  و  پرورش  و  آموزش  کل  مدیر 

پیش آهنگی استان فارس- جدلی 
*****

به گفته آقای محمد علی پیشاهنگ، زمین اهدایی 
بانو فاتح برای خانه پیشاهنگان نی ریز، زمینی است 
که اداره فرهنگ )آموزش و پرورش( بر آن بنا نهاده 
شده بود. این قطعه زمین در خیابان امام خمینی 
سر کوچه کاروانسرای سروی واقع است. بعداً خانه 
آیت ا...  خیابان  در  مکانی  به  نی ریز  پیشاهنگان 
طالقانی، مکان کنونی اداره منابع طبیعی، مقابل 
مخابرات منتقل می شود و پس از آن به محلی 

جنب میدان بیمارستان شهدا .
نی ریز مرحوم  پیشاهنگی  رئیس سازمان  اولین 
صمد آقا آزاد و سپس آقای محمد علی پیشاهنگ 
و در نهایت آقای محمد یاربی در سال 13۵7 بوده 

است.
نکوداشت نام معصومه فاتح، نکوداشت دانش و 
دانشی زنان این شهر است. پاسداشت نام بانو فاتح، 
وظیفه همه فرهنگ دوستان نی ریز، بویژه معلمان و 
پزشکان و باسوادانی است که از مساعی بانو، برای 
گرفتن دیپلم آواره شهرهای دیگر نشدند و یا به 

ناچار تن به ترک تحصیل ندادند.
دفتر عمر پر برکت بانو در بهار سال 13۵1 بسته 
شد اما دفتر دانش و هنر این شهر از مساعی او تا 
در صحن  فاتح  بانو  است. خاکجای  ابد گشوده 
امامزادگان)ع( است. عبارات زیر مزار او را مزین 

نموده: 
هوالباقی 

امام شیعیان حسین)ع(  به سید الشهداء  ارادتش 
چنان بود که در خاکپای عزاداران حسینی خفته 
است. آرامگاه ابدی مرحومه مغفوره معصومه فاتح 
نزهت الملوک،  و  مسعودالدوله  مرحومان  فرزند 

تولد 1۲۸۶- وفات ۲۹   اردیبهشت ماه 13۵1.

مهربانا!
از بندگانت تنها یک تن، تاب »ایوب« شدن داشت

از دیار ما، پیامبری زاده نخواهد شد
نقطه ای، پایان مصیبت ها بگذار...

نسترن سفری ویژه  طنز نی ریزان فارس

سال ششم / شماره:  ۲۸۴
قیمت: 2 قرون

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

ماجراهای من و بی بی

هنوز درست و حسابی آفتاب نزده 
بود که با لگد بی بی از خواب بیدار 

شدم...
- گالاااااااااااااب، هوی گالااااااااااااااب...

چشمانم را به سختی باز کردم...
- جانم بی بی؟ جان؟ چی شده؟

- هیچی، پوشو که امروز َیی عاَلمی 
کار دریم...

- چشم هایم را مالیدم و پتو را کشیدم 
روی سرم که بی  بی این بار محکم تر 

زد به پهلویم...
- هوی گالبی، با دیوار حرف نیزَنِمه، 
عالمی  َیی  امروز  که  پوشو  میگم 

کاردریم...
نشستم توی رختواب...

- چکار داریم بی بی؟ چه خبره؟
- ِچُلم توئه به امید خدا! خو امشو شو 

یلدا هه نه!
- آهاااااان خو بی بی جون حاال دیر که 

نمیشه تازه ساعت پنج و نیم ُصبه!
- نه دختر، من بویه امشو سنگ تموم 

بَذرم!
- چی شده بی بی؟ مهمون داریم؟ 

مهمونا کی ان؟
- نه دختر، ایه دیه نیگم، سولپیلیزه!  
حاال تو تکون خوُدت بده، سرجات 

ُبَلن بوشو...
نفس عمیقی کشیدم و از سر جایم 
بلند شدم که بی بی با آن دستخط 
کج و معوجش لیست خرید را داد 

دستم...
- بیا، برو هی حاال ایناِر بسون بیا...

بی بی  بلندباالی  لیست  به  نگاهی 
انداختم...

دلباز  و  دست  بی بی؟  خبره  چه   -
شدین... فقط یه چیزی، باید یه کم 

َصب کنین...
- َصب؟ صب دیه بری چی چی؟ 

- آخه بی بی کدوم مغازه ساعت پنج و 
نیم صبح بازه؟

- پوشو گالب اقدم ِفس ِفس نکن، با 
ای دس و پوی سنگینی که تو دری، 

تا ِمخی بیری واز میشن.
*****

و  زمین  روی  گذاشتم  را  خریدها 
نفس نفس زنان گفتم...

پدرم  بی بی؟  خبره  چه  واویال   -
خدایی  خریدم.  رو  اینا  تا  دراومد 
اینطوری  که  کی ان  مهمونا  بگین 

دس به جیب شدین؟
بی بی لبخند زد...

- گفتم خو دختر سولپیلیزه، همشه 

خو  ِاَسدی، ها؟
- بله بی بی جون، بله، گرفتم...

بی بی بشکن زنان گفت...
- شب یلدوی من بسازم چل ستون 
ستون چل  جانم چل  پنجره،  چل 

پنجره...
*****

رنگینک ها را گذاشتم وسط سفره و 
گفتم...

ولی  رنگینک،  اینم  بی بی،  بفرما 
خودمونیما عجب سفره ای شده...

- هاااااا، نپه ماخاسی نشه؟ 
- حاال فقط یه چیزی میمونه بی بی...

- چی چی؟
بگین  حاال  بی بی...  دیگه  مهمونا   -
بچه ها و عروسا و نوه هاتون کی میان 

بی بی؟
- کی گفته اونا ماخان بیان؟

نمیخوان  مگه  بی بی؟  چی  ینی   -
بیان؟
- نع!
- نع؟

اونا  بری  ایناِر  کردی  خیال  نع...   -
ُدرس کردم؟ خیلی یاُدم می کنن... 

ماخام توپ صد و شیش بخورن!
- وا! پس این سفره ی باالبلندو برا کی 

انداختین بی بی؟
- بری اینستاگرام!

- برا کی بی بی؟
بری  خو  گفتم  دختر؟  َکری   -
بیگیرم  عسک  ماخام  اینستاگرام! 
بذرم اینستا تا چیش همه کور شه! 
االنم گوشیته وردار شروع کن عسک 
گرفتن... َیی طور ی ام  بیگیر که همه 

چی قشنگ بفته!
- وا بی بی، پس این خوراکیا رو چیکار 

کنیم؟ خراب میشن اینا که...
- بری اونم َیی فرکی درم...

- چه فکری بی بی؟
- عسکا ِر که گرفتیم، زنگ می زنم 

مش موسی هم بیا دور هم باشیم...
چند لحظه ای ساکت شد...

- اصن بری چه بعدًا؟ بذا هی حاال 
زنگ بزنم تا پیرمردو پاشه بیا...

- فقط َیی چی گالب...
- بله بی بی؟

- مش موسی که اومد، ای آهنگو َرم 
بذار...

- کدوم آهنگ بی بی؟
- آخ تو شب یلدای منی... دیوونه ی 

دوس داشتنی...!
 گالبتون

آخ تو شب یلدای منی
 دیوونه ی دوس داشتنی

باز هم گفَته کردند
از این َوالیت
روان شوید

بودند  این  »تا حاال خواهان   -
از َوالیتشان بیرون کونند؛ حاال دیگر  را  افغانی های بیچاره 

َمی خواهند مردم خودشان را هم از ایران روان کونند.«

این را که در خاَنه گفَته کردم، زوَلیخا َبگفت: »َخیلی از آدمهای 

درست و حسابی این َوالیت که خوَدشان دارند از ممَلکت رواَنه 

َمی شوند. حاال َچطور مگر؟ دیگر َچه چیزی در این گوشی 

صاحیب مرده َنوشته کرده؟«

کَله ام را از روی گوشی موبایل بولند َبکردم و َبگفتم: »َنوشته 

مجلس  پولی  کوَمیسیون  ارباب  نایب  موسوی  کاظم  کرده 

َبگفته: وارد شدن آالت موسیقی بی والیت ایران، صالح نیست. 

َعینک آفتابی و یا آالت موسیقی باشد یا نباشد، هیچ فرقی در 

زینَدگانی مردم ایجاد َنمی کوند. اگر افرادی بی دونبال آالت 

موسیقی یا امیال شخصی خوَدشان هستند، َمی توانند از ایران 

روان شوند.«

زوَلیخا َبگفت: »َچقدر این حرفها برایم آَشنا َمی آید نجیب! 

َندانی کوجا َشنیده ام؟«

َبگفتم: »برای من هم آَشناست.«

زوَلیخا بگفت: »این ورژن مردانه همان زنی است که چند وقت 

پیش گفَته کرد اگر َنمی توانید َمثال ما باشید، از ایران روان 

شوید.«

بعد کاَسه های تال و قابَلمه های شوسته را از روی آبچکان 

برداشت و در حالی که َیک رینگ قشنگی َمی زد، َبگفت: »گیرم 

آالت موسیقی را وارد نکردید و اصاًل هَمه را هم نابود کردید؛ با 

قابلَمه ها ودِر ِکتری َچه َمی کونید؟ بی این مثاًل َنماینده مردم 

َبگو مگر سرود ملی تان را با دبه زَده اند؟ اصاًل  شوما چند نفر از این 

َوالیت روان شوید؛ تعداد مردم که بیشتر از شوما است.«

سرم را تکان َبدادم و گفَته کردم: »اَنگار َوالیت مال پیدرش است. 

من َندانم اگر بی صالح نیست، َچرا دوا را که بی صالح است وارد 

َنمی کونند؟ اربابم گفته َمی کرد َخیلی از دواهای ضروری، دیگر 

در دواخاَنه ها َپیدا َنمی شود.«

داشتیم همینها را گفَته َمی کردیم که َیکهو َیک ویدیویی از 

زمان تبلیغات اینَتخاباتی همین َنماینده مونتشر شد.

باور کونید َیک بیزن و َبکوبی بود که در ویدیوهای آن ور آب هم 

نجیبکمتر َنظاره کرده بودم...

ماجراهای تبعه موجاز

خبرخوان شهر هرت
یورونیوز: محققان ژاپنی می گویند واکسنی 
تولید  »زامبی«  سلول های  حذف  برای 
کرده اند که در نتیجه تزریق آن می توان طول عمر انسان ها 

را افزایش داد...

ُقلمراد: اگه مسئولین جلو ورودش به ایران رو نگیرن، اگه  
تحریم های ظالمانه  مانع نشه، اگه کاسبان واکسن بذارن، 
اگه تقلبیش نیاد تو بازار و در نهایت این واکسن از هفت خوان 
رستم رد بشه و به دست ایرانیا برسه، من فکر کنم هیچ کی 

استقبال نکنه!! چرا؟ 
چون این زندگی سگی ارزش طوالنی شدن نداره.

ایرنا: علی خیرالدین معاون وزارت علوم:
اکنون از نظر تولید علم در منطقه رتبه اول، در دنیا رتبه 1۵، 

و از نظر فناوری رتبه 71 را داریم.

ُقلمراد: و از نظر ارزش پول ملی، اعتبار پاسپورت، حفظ 
رودخانه ها،  و  دریاچه ها  کردن  خشک  زیست،  محیط 
جمعیت،  رشد  نخبگان،  مهاجرت  از  جلوگیری 
سرمایه گذاری خارجی، صنعت توریسم، صادرات، عدالت 
اجتماعی و ...... در رتبه آخر منطقه و این دنیا و جهان آخرت 

هستیم!!
امضاء: ُقلمراد

حکایتهای ُقلمراد
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3000 متر مربع  ملک پلنگان دارای سند تک برگ به 

فروش می رسد
09171334347

فروش ملک پلنگان

2/37178

بنایی و رنگ آمیزی 

درخشان
 مسئول احمد خرمدل 

09171334347
1/37178

فروش فوری 
ماشین تاکسی 
پژو روآ مدل 87 تازه تعمیر 

09172177481 

1/37193

دعوت به همکاری 
به دو نفر همکار خانم با حقوق 
عالی و بیمه تأمین اجتماعی 
جهت کار دفتری نیازمندیم 

09029033012 زارعی

1/37194

شماره 08-1400/م ن )نوبت سوم(

انجام خدمات  شرکت سیمان سفید نی ریز در نظر دارد 

تأمین غذای پرسنل کارخانه )تقریبًا 4500 - 3500 پرس 

مجموع ناهار و 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  می توانند جهت  متقاضیان  ضمنًا  می آید.  عمل 

اسناد مناقصه به سایت   WWW.NEYRIZCEMENT.COM  یا 

امور بازرگانی شرکت در محل کارخانه مراجعه نمایند .

اداری                                      وقت  پایان  پیشنهادات  تحویل  مهلت  آخرین 

روز  چهارشنبه  مورخ 1400/10/08 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
4/37192د

برابر رأی شماره 140060311005000743 هیأت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نی ریز تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم مهدیه ره فرسا فرزند محمدعلی به شماره ملی 2550067088 صادره 
از نی ریز در ششدانگ یک باب خانه به مساحت190.37 متر مربع پالک 13 فرعی از 4060 اصلی مفروز و مجزا شده از پالک 4060 اصلی واقع در نی ریز 
بخش 22 فارس خریداری از مالک رسمی ازآقای جواد دلداری 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:1400/09/28 

تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/10/13

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

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

- مورخ 1400/09/16
ش 121

37155

برابر رأی اصالحیه شماره 140060311005000802 هیأت اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک نی ریز تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی جواهر رضایی شکروئی 
فرزند محمدرضا  به شماره شناسنامه 2578صادره از نی ریز در ششدانگ یک باب خانه 
به مساحت127.57 متر مربع پالک 13 فرعی از 4747 اصلی مفروز و مجزا شده از پالک 
4747 اصلی واقع در نی ریز بخش 22 فارس خریداری از مالک رسمی مع الواسطه از 
تعدادی وراث امیر کشمشی )درویش و غالمرضا و اعظم و پریوش و عفت کشمشی و 
خانم معصومه حاتمی(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:1400/09/28     تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/10/13

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

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

- مورخ 1400/09/18
ش 125

35160

به یک زمین اوقافی واقع دربلوار  
سرداران  نیازمندیم
خرید با قیمت عالی

09178945374 -09387530838 ن
می

ر ز
دا

ری
به دو همکار خانم جهت کار در یوخه پزی 2/37191خ

دارچین به صورت پاره وقت)با حقوق و مزایا( 
 نیازمندیم.

 نشانی: ابتدای بلوار سرداران نان یوخه دارچین
09176898127   آشوری ی

ار
مک

ه ه
ت ب

عو
د

2/37195

ویژه  تأکید  طی  می رسد  اطالع  به 
دادستان شهرستان نی ریز و مصوبه 
قانونی به شماره 60/143413 مبنی 
و  مبایعه نامه ها  کلیه  تبدیل  بر 
دفاتر  در  تنظیمی  اجاره نامه ها 
از  مستقالت  و  امالک  مشاورین 
پیرینتی  به  دستی  نگارش  حالت 
تاریخ  از  ها(  قرارداد  نمودن  )چاپی 
و  یک هزار  دی ماه  1400/10/1)اول 
تنظیم  شمسی(  هجری  چهارصد 
الخصوص  علی  قرارداد ها  کلیه 
کدرهگیری  با  صرفًا  مبایعه نامه ها 

انجام می گیرد.
خواهشمند  همشهریان  همه  از  لذا 
است از تاریخ ذکر شده از هرگونه تنظیم 
قرارداد دستی بدون کدرهگیری و یا به 
عنوان پیش نویس و یا قرارداد اولیه قبل 
از کد رهگیری جداً خوداری و نسبت به 
تنظیم قراداد در واحد های مشاورین 
امالک صرفًا سیستمی و با کد رهگیری 

اقدام نمایید.

ابراهیم اکبری 
رئیس اتحادیه امالک نی ریز

4/37196اطالعیه اتحادیه  امالک شهرستان نی ریز

شبکه  می رساند  استحضار  به 

شهرستان  درمان  و  بهداشت 

نی ریز در نظر دارد مقداری آهن 

آالت )میل گرد - تیر آهن ( را از 

طریق مزایده به فروش برساند .

دریافت  جهت  متقاضیان 

تاریخ  از  می توانند  مزایده  اسناد 

1400/09/28 لغایت 1400/10/4به 

شبکه  قرارداد های  امور  واحد 

مراجعه نمایند.

شبکه بهداشت و درمان 
شهرستان نی ریز

مزاید ه فروش آهن آالت 
شبکه بهداشت ودرمان شهرستان نی ریز

6/37197

هنگامه نیایش
طلوع اذان صبحمهشیدیخورشیدی

غروب اذان ظهرخورشید
نیمه شب اذان مغربخورشید

شرعی
141754265011591619170823 جمادی االول28  آذریک شنبه
151854365111591619170923 جمادی االول29  آذردوشنبه
161854365111001720170923 جمادی االول30  آذرسه شنبه

171954465211001720171023 جمادی االول1  دیچهارشنبه 
181954465211011721171023 جمادی االول 2  دی پنج شنبه
192054565311011721171123 جمادی االول3  دی جمعه 
202054565311021722171123 جمادی االول4  دی شنبه

 D :افقی
موسیقی دانان  از   - رحمت  همای  تبریزی  1-شاعر 

به نام ایران در دوران پادشاهی ساسانیان 2- خدای 

هندو - دستان ادب پرور 3- اثر ماتیسن - واحد پول 

ژاپن - شیر  تازی - لحظه - عدد فوتبالی 4- زادگاه 

از   -5 انکار   - آسمانی  اجرام  از   - ابراهیم  حضرت 

درختان جنگلی - معشوقه ویس - چاه عمیق جهنم 

صندلی  بر آید-  درد  پر  نهاد  از   - ترکی  سفید   -6

راحتی - درازگوش - سوم شخص مفرد 7- زبان - 

واحدش شمارش برابر با پانصد هزار 8- آسمان دره 

- یکی از طوایف ترکمن 9- شیشه - امر به ماندن 

می کند 10- پایه و اساس - گربه عرب - روشندل - 

تکرار حرفی - خشکی 11- آقا و سرور - از شهرهای 

ایران - سوریه قدیم 12- حرف نگفتنی - فراموشی 

- آرایش درخت 13- حرفی در مقام تعجب - شبیه 

پر   - کردن  محکم   - عوض  و  جانشین   - مانند  و 

حرفی 14- نوعی ادویه هندی- نمایش با ساز و آواز 

15- غواص - آلبومی از شهرام ناظری

 M :عمودی
به مقصود  -  کسی که  فیلم  نمایش  1- دستگاه 
خود برسد 2- پیشگاه خانه -  باالترین رنگ 3- 
کل و همه -  باران اندک -  شعله آتش -  گل سرخ 
انداز  بار  و  لنگرگاه    - -  دهان 4- نظر و عقیده 
-  درجه کاراته 5- کشور خوشبخت! -  خطوط 
موازی و کنار هم -  درخت بلند قامت  6- دو یار 
هم قد -  باالی بدن -  آتش -  جشنواره معروف 
سینمایی -  مساوی و برابر 7- روز ها -  فروشنده 

و بازاری 
8- از ماه های میالدی -  *** 9- مته -  ساحر و 
فالگیر 10- حرف تنفر -  نفس خسته -  کتاب ها 
-  رود اروپایی -  زائو ترسان 11- قوم اولیه -  از 
شهرهای استان فارس -  حشره ای ریز 12- واحد 
فارسی  زبان  نوعی    - قصه ها!  حیله گر  تحصیلی- 
انگلیسی -  چوب خوشبو -  باالی  13- تصدیق 
از درختان  نام ترکی 14-  زانو -  مخفف شاه -  
-  دیوار قلعه 15- تحریم کردن -  محل زنان حرم

پاسخ جدول هفته گذشتهطراح:فاطمهزردشتینیریزیجدول شماره 364 123456789101112131415

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

625193847

734582961

918674235

341928756

592716483

867435192

289351674

156847329

473269518

بدین وسیله از کلیه اعضای انجمن 
صنفی کارفرمایی دعوت به عمل 
می آید در جلسه مجمع عمومی 
عادی فوق العاده که رأس ساعت 10 
صبح الی 12 روز چهارشنبه مورخ 
1400/10/29 در محل دفتر انجمن 
مطهری  شهید  خیابان  در  واقع 
تشکیل می گردد، حضور  به هم 

رسانند.

 دستور جلسه :
1- انتخاب بازرس انجمن

2- ارائه گزارش مالی سال 1399 
3-  تغییر ماده 7 اساسنامه بند الف 

و  ب 

انجمن صنفی کارفرمایی 

آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای 

شهرستانهای نی ریز و استهبان

آگهی تشکیل مجمع عمومی عادی و فوق العاده نوبت اول 
انجمن صنفی کارفرمایی آموزشگاه های آزاد فنی

 و حرفه ای شهرستان های نی ریز و استهبان 

4/37207

دعوت به همکاری

به 3 نیرو جهت کار در فروشگاه نیازمندیم.

2 نفر آقا             یک نفر خانم                                                              
09177326565 2/37206

اشتراک یک ساله 

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

شما هم می توانید خبرنگار باشید 

و بر جامعه خود تأثیر بگذارید
عکسها و فیلمهای خود از زندگی مردم و طبیعت شهر و 
روستای محل زندگی اتان و از زشتیها و زیبایی ها را با هشتگ

#شهروند_خبرنگار_نی _ریزان
برای ما به شماره های 09178001808 یا 09177315146 از 

طریق واتساپ یا تلگرام ارسال کنید

تبلیغات در
فضای مجازی نی ریزان فارس

شامل تلگرام، واتس آپ، اینستاگرام
و سایت هورگان

پست روزانه  150 هزار تومان

پست آخر شب:   180 هزار تومان
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زیر نظر: دکترحسنعلی پیشاهنگ پزشک عمومی و  محدثه نیک منش کارشناس ارشد تغذیه

/ چرا وقتی کم می خوابیم، بدن درد می گیریم؟
 بی خوابی و کم خوابی اختالل شایعی است که امروز بسیاری 
از افراد را درگیر خود کرده است و همین اختالل باعث ایجاد 
دردهایی همچون بدن درد و سر درد در طول روز می شود. 
آشفتگی و کالفگی در خواب اغلب می تواند به دلیل بدن درد 
باشد. گاهی اوقات احساس بی حسی می کنیم و در عین حال 

نمی توانیم خواب خوبی داشته باشیم.
 مطالعات نشان می دهد که رابطه قوی بین کم خوابی و درد 

وجود دارد. 53٪ بیمارانی که از درد قسمت پایین کمر رنج 
می برند، به بی خوابی هم مبتال هستند. افرادی که دچار 
اختالالت درد عضالنی و خستگی هستند، معمواًل در خواب 
هم آشفتگی زیادی دارند. بدخوابی و به هم ریختگی خواب 

همچنین می تواند عاملی برای سردرد باشد.
می تواند  شبانه  مناسب  خواب  که  است  این  خوب  خبر 
حساسیت شما نسبت به درد را کاهش دهد و این موضوع از 

لحاظ علمی به اثبات رسیده است.

/ چگونه ویتامین A بیشتری جذب کنیم؟
اگر می خواهید مقدار بیشتری ویتامین A دریافت کنید، این 

مواد غذایی را مصرف کنید:
سیب زمینی، اسفناج، زرده تخم  مرغ، هویج، غذاهای دریایی، 

فلفل دلمه ای، جگر، ماهی، شیر، گوجه  فرنگی

/ اگر ناخن هایی شکننده یا ریزش مو دارید و در طول روز 
کسل و بی حوصله  هستید، شاید کمبود آهن داشته باشید! 

به جای مصرف خودسرانه قرص آهن، می توانید ضمن مراجعه 
به پزشک و انجام آزمایش خون جهت اطمینان از میزان 
ذخیره آهن خود، از منابعی مثل اسفناج، عدس، لوبیای  

سفید،  نخود، مویز،  انواع  گوشتها و جگر استفاده کنید.

/ داشتن ریه سالم با هویج 
این میوه ریشه ای سرشار از ویتامین A ، C و لیکوپن و تمام 
آنتی اکسیدان هایی است که بر روی سالمت ریه اثر می گذارند 

و  ریسک ابتال به بیماری های ریوی را کاهش می دهند.

/ روغن زیتون برای تندرستی شش ها سودمند است !
 چربی های غیر اشباع و مواد مغذی گیاهی موجود در روغن 
زیتون نه تنها برای تندرستی پوست، مو و قلب انسان سودمند 
است، بلکه در نگهداری سالمت ریه ها )شش ها( نیز نقش 

دارند.

/ دندان درد گاهی نشانه مقدمه حمله قلبی است !
 درد قلب گاهی به قسمتهای دیگر بدن سرایت می کند و در 
آنها احساس می شود. در این حالت معمواًل در کتف و بازوی 
چپ احساس درد می شود. در بسیاری از موارد هم این درد در 

دندانها و فک پایین احساس می شود.
 این درد ممکن است نشانه آنژین )ناراحتی یا دردی که اغلب 
در ناحیه  قفسه  سینه احساس می شود( باشد؛ مسأله ای که 

مقدمه یک حمله قلبی است.

/ هرگز  کودک را به زور نبوسید !
 الزم است بدانید که  به گفته متخصصان، وقتی کودک را به 
زور می بوسید یا بغل می کنید، به او یاد می دهید که تسلیم 

تمایالت دیگران شود.

/ استفاده از ارده شیره به عنوان یک صبحانه کامل انرژی 
زا، مقوی، خونساز و منبع غنی از ویتامین D   است.

/ آنتی اکسیدان موجود در سیب قرمز از سبز بیشتر 
است و رنگ قرمز تیره سیب نشان دهنده وجود مقادیر زیاد 

آنتی اکسیدان است !

/ تریاک و شیره مواد مخدری هستند که سبب بروز 
اختالالت جنسی اند.

برخی ها فکر می کنند مانع زودانزالی می شود و توان جنسی 
را باال می برد.

این باور غلط، یکی از دالیل گرایش به تریاک است!
برخی پیامدهای مصرف تریاک :

کاهش میل جنسی، قاعدگی نامنظم، افسردگی و تشنج، 
گیجی و بی ثباتی خلق، تیره شدن رنگ چهره، تورم صورت،  
سکته و تپش قلب، مشکالت ریوی، ذات الریه، زخم و ورم 

معده، یبوست و عفونت روده.

/ آهسته غذا خوردن و افزایش تعداد جویدن غذا به کنترل 
اشتها و کاهش وزن کمک می کند.

 آهسته غذا خوردن باعث می شود با تمرکز حواس بیشتری 
غذا بخورید و با مقدار غذای کمتری احساس سیری را تجربه 

کنید.

/ شش نوشیدنی انرژی  زا  
دمنوش  زعفرانی،  نوشیدنی  بادام،  شیر  خرما،  شیر 

اسطوخودوس، چای معمولی، سفید و سبز و دارچین.

چند خط سالمتی
/ بزرگترین اشتباهات زنان بعد از 30 سالگی:

ورزش نکردن، عدم توجه به فشار خون و کلسترول، عدم 
استفاده  کشیدن،  سیگار  زنانه،  های  سرطان  غربالگری 

نکردن از ضدآفتاب.

/ متخصصان طب سنتی توصیه می کنند که به علت 
مقدار بسیار زیاد کافئین در چای سفید به هیچ عنوان بانوان 
باردار و شیرده از این دمنوش خوشمزه و طبیعی استفاده 

نکنند.

/ خشکی و پوسته پوسته شدن پاها نشانه چیست؟
این مسأله می تواند ناشی از کم کاری تیروئید باشد؛ به ویژه 
اگر استفاده از مرطوب کننده کارساز نباشد. وقتی عملکرد 
به  آن  هورمونهای  می شود،  اختالل  دچار  تیروئید  غده 

درستی تولید نمی شوند.
این هورمون ها میزان سوخت و ساز بدن، فشار خون، رشد 
بافت ها و تکامل سیستم استخوان بندی و عصبی را کنترل 

می کنند.
مشکالت تیروئیدی موجب خشکی شدید پوست می شوند.

/ یک گیاه فوق العاده برای خانمها

لوبیا سبز منبع فوق العاده منگنز است:
 - عالئم یائسگی را کاهش می دهد.

 - خانمهایی که روزانه میزان زیادی منگنز مصرف می کنند، 
خلق و خویشان بهتر است.

- ضمنا لوبیا سبز خواص زیادی برای نوزادان و کودکان 
دارد.

/ درمان یبوست
مصرف روزانه 6 عدد آلوی خشک یبوست را درمان می کند.

آلو سرشار از فیبر است که به دفع کمک می کند.

/ با تغذیه سالم از یائسگی زودرس جلوگیری کنیم.
ورزشهای سبک و منظم، خوردن کلسیم همراه با ویتامین 
D و C، مغزها )بادام، فندق و گردو(، سیب ، امگا 3، 
دمنوشهای گیاهی نعنا، آویشن، بابونه، رازیانه و...، منابع 

حاوی استروژن )رازیانه ،زیره ، سویا ، پنج انگشت  و...(

/ موز میوه شادی آور است !
زیرا حاوی نوعی آمینو اسید و ویتامین B6 است که باعث 

ترشح هورمون شادی بخش می شود. 
خوردن روزانه یک موز احساسات منفی، خشم و افسردگی 

را به میزان زیادی از شما دور می کند.

/ آب سیب درمان دردها: آب سیب به سالم ماندن قلب 
کمک می کند، کبد را سالم نگه می دارد، یبوست را درمان 
می کند، برای دیابت مفید است، بدن را آبرسانی کرده و از 

کم خونی جلوگیری می کند.

/  برای الغر شدن، اولین وعده خود را با ترکیبی از غالت و 
پروتئین ها آغاز کنید.

 اولین چیزی که هر روز می خورید، باید حاوی مقادیری از 
پروتئین باشد تا عالوه بر انرژی، گرسنگی تان را هم تا مدت 

زمان زیادی کنترل کنید.
 انتخابهای پروتئینی زیادی برای صبحانه از قبیل تخم مرغ، 

لبنیات و … وجود دارد.

/ کم خوابی سرطان زا است.
خواب کمتر از 7 ساعت DNA را تخریب کرده و موجب 
هنگ کنگ  دانشگاه  محققان  مطالعه  می  شود.  سرطان 
روی 49 پزشک در دو بیمارستان که 24 نفرشان شیفت 
شب بودند، این موضوع را تأئید کرد که محرومیت از خواب 
می  تواند موجب کاهش توانایی DNA برای خودسازی 

شود که احتمااًل منجر به بیماری های ژنتیک می شود.
مقدار توصیه شده خواب در شبانه روز 7 ساعت است که 
معمواًل بزر گساالن یکی دو ساعت از آن را از دست می  دهند.

/ یک مطالعه نشان داده مردانی که به طور روزانه از 
سیگارهای الکترونیکی استفاده می کنند، بیشتر از دیگران 
در معرض ابتال به ناتوانی جنسی هستند.  این مطالعه که 
در مجله پزشکی پیشگیرانه آمریکایی منتشر شد، داده های 
13 هزار مرد را گرفت و نشان داد که آنها بیشتر احتمال دارد 

اختالل نعوظ یا مشکالت را گزارش کنند.

چند خط سالمتی

سالمترین  از  یکی  تازه دم  چای 
نوشیدنی ها است که مصرف آن در جامعه 
ما طرفداران زیادی هم دارد. اما اگر این 
نوشیدنی به شکل صحیح مصرف نشود، 

می تواند برای تندرستی مضر باشد.
سبز  سیاه،  چای  جمله  از  چای  انواع 

که  می شود  عرضه  بازار  در  سفید،  و 
چای سیاه به صورت معمول بیشترین 
مصرف کننده را دارد. چای تازه دم یکی 
که  است  نوشیدنی ها  سالمترین  از 
خوردن آن در جامعه ما طرفداران زیادی 
هم دارد؛ اما اگر این نوشیدنی به شکل 

برای  می تواند  نشود،  مصرف  صحیح 
تندرستی مضر باشد.

 اسید تانیک و اگزاالت دو ماده در چای 
آهن  نشدن  جذب  باعث  که  هستند 
می شوند و مقدار آنها در چای کهنه و 
زمینه  همین  در  است.  بیشتر  پررنگ 
افراد باید از خوردن چای کهنه و نیز چای 
اسید  زیادی  مقدار  حاوی  که  پررنگ 
تانیک و اگزاالت است خودداری کنند. 
همچنین برای جذب بهتر آهن توصیه 
می شود، افراد از مصرف چای بالفاصله 

بعد از وعده غذایی خودداری کنند.
 

نحوه مصرف چای

انجام شده، چای داغ   طبق مطالعات 
یکی از عوامل ایجاد سرطان معده و مری 
دهند  اجازه  باید  افراد  بنابراین  است؛ 
چای کمی خنک شود و بعد آن را مصرف 

کنند. همچنین مصرف زیاد چای کهنه، 
باعث ایجاد ریفالکس می شود. بنابراین 
زیاده روی در مصرف چای داغ و کهنه دم 
می تواند اثرات مخربی بر دریچه معده و 

مری داشته باشد.
غلیظ  بودن  کهنه دم  اثر  بر  که  چایی 
شده باشد، اصاًل قابلیت مصرف ندارد. 
موجب  می تواند  کهنه  یا  پررنگ  چای 
مشکالتی  و  شده  کم خونی های شدید 
در دستگاه گوارش ایجاد کند که توصیه 
می شود حتمًا از مصرف آن خودداری 

شود.
افرادی که بیماری هایی مانند زخم معده 
دارند، الزم است مصرف چای را محدود 
به  مبتال  که  افرادی  همچنین  کنند. 
کم خونی هستند و یا انواع سرطان های 
چای  نوشیدن  دارند،  گوارش  دستگاه 

سفارش نمی شود.

نشان  جدید  تحقیقات   نتایج 
میان  خوردن  که  می دهد 
وعده های لبنی مانند پنیر قبل از 
غذا، در کاهش مصرف وعده های 
عالوه  لبنیات  است.  مؤثر  غذایی 
بر کنترل اشتها، به محافظت در 
کاهش  قلبی،  بیماری های  برابر 
خطر شکستگی و زمین خوردن نیز 

کمک می کند.
محصوالت لبنی در مقایسه با آب 
از  بعد  قندخون  به کاهش سطح 
غذا، اشتهای قبل از غذا و مصرف 
کمک  غذایی  وعده های  کلی 

می کنند.

زنانی که پریودشان بین 24 تا 35 روز است، احتمااًل به صورت 
طبیعی تخمک  گذاری می  کنند.

استفاده از کیت تخمک  گذاری یا نمودار دمای بدنتان، راه 
بهتری برای تعیین زمان تخمک  گذاری است.

نشانه  هایی مانند درد لگن یا دردهای بسیار شدید و پریودهای 
هستند  اندومتریوز  یا  فیبرویید  آثار  از  معمواًل  طوالنی، 
و بسیاری از زنان تا زمانی که در بارداری خود به مشکل 
برنخورند، از آن مطلع نیستند. درست است که وجود فیبرویید 
یا اندرومتریوز در افزایش ریسک ناباروری مؤثر است، اما در 
نهایت وجود آن ها شانس باردار شدن را به  طور کامل از بین نمی -

برد.
وزن بسیار باال یا وزن خیلی پایین می  تواند برای بارداری 
مشکل  ساز باشد. در زنانی که اضافه وزن زیادی دارند، چربی-

 های اضافه بدن باعث می  شود تا تعادل الزم هورمونها که برای 
تخمک  گذاری و رشد مناسب جنین الزم است، صورت نگیرد.

سوزاک،  و  کالدیمیا  مانند  خاص  باکتریایی  عفونتهای 
می توانند در تمامی ارگان  های تولید مثل پخش شده و منجر 

به بیماری التهابی لگن شوند. 
این عفونت می  تواند مشکالت جدی برای لوله فالوپین، تخم-

دان ها و سایر عضوها به وجود آورد.

زیانهای نوشیدن چای مانده برای بدن

کاهش اشتها 
با مصرف 

لبنیات

از کجا بدانیم نازا نیستیم؟

به  ما  برای  مختلفی  به دالیل  معده  نفخ 

وجود می آید. در اکثر اوقات نفخ معده به 

دلیل عادت غذایی نادرست است. هر چند 

که بسیاری از خوراکی های مفید ولی نفاخ 

بسیار  خاصیت  دلیل  به  که  هستند  هم 

زیادشان، از آنها استفاده می کنیم.

دلیل  به  شکم  نفخ  نیز  موارد  برخی  در 

بیماریهای گوارشی نظیر رفالکس، سندروم 

روده تحریک پذیر و... به وجود می آید که در 

این موارد فرد مجبور به استفاده از دارو های 

شیمیایی است.

اما برخی خوراکیها هستند که با مصرفشان 

داد  کاهش  را  شکم  نفخ  میزان  می توان 

و همین طور از خواص مغذی دیگر آنها 

استفاده کرد.

در ادامه به برخی از این خوراکیها اشاره 

می کنیم:

از  یکی  کروسئین  دارای  خیار  خیار: 
آنتی اکسیدان های بسیار قوی است و این 

نفخ  کاهش  به  شدت  به  اکسیدان  آنتی 

کمک می کند.

سبزیجات: انواع سبزیجات به جز کلمها 
به شدت به رفع نفخ کمک می کنند. این 

موضوع به دلیل وجود فیبر باالی آنها است. 

به ویژه نعنا، پونه و آویشن.

موز: موز به دلیل پتاسیم باالی آن، ضد نفخ 
است.

مرکبات: مرکبات و مخصوصًا پرتقال به 
دلیل فیبرشان باعث دفع بهتر و در نتیجه 

کاهش نفخ می شود.

بیشتر  نفخ  باعث  که  خوراکیهایی  اما  و 

می شوند:

نوشیدنی گاز دار: نوشابه و نوشیدنیهای 
گاز دار به شدت نفاخ هستند.

الکتوز  وجود  دلیل  به  لبنیات  لبنیات: 
شکم  نفخ  تشدید  باعث  آنها،  در  فراوان 

می شود. ولی نباید خواص بسیار زیاد آنها را 

نیز نادیده گرفت.

و  نخود  مخصوصًا  و  حبوبات  حبوبات: 
عدس نیز نفخ معده را افزایش می دهند. 

نیز  را  آنها  زیاد  بسیار  خواص  نباید  ولی 

نادیده گرفت.

به طور کلی در افرادی که دارای بیماریهای 

از  که  می شود  توصیه  نیستند،  گوارشی 

خوردن مواد نفاخ ولی مغذی کم نکنند. در 

عوض با ایجاد عادت غذایی بهتر و ورزش، 

می توان نفخ شکم را به طور چشمگیری 

کاهش داد.

این خوراکی ها را 

بخورید تا نفخ نکنید
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عابد نعمتی، نی ریزان فارس:

اورژانس 115 شهرستان نی ریز  مسئول 
از بازگشت به زندگی نوزاد 40 روزه که 
دچار آسپیراسیون )کبودی اندامها و بدن 
و عدم توانایی تنفس( شده بود، به کمک 
آموزشهای کارشناس پرستاری )اپراتور( 

مرکز پیام خبر داد.
محمدحسین کچویی گفت: »ساعت 6:30 
صبح یکشنبه 21 آذرماه، گزارشی مبنی بر 
آسپیراسیون )کبودی اندامها و بدن و عدم 
توانایی تنفس( نوزاد 40 روزه بر اثر پریدن 
شیر در حلق، به مرکز پیام اورژانس 115 

شهرستان نی ریز اعالم شد.«
کچویی ادامه داد: »کارشناس پرستاری 
مرکز پیام شروع به آموزش به والدین وی 

کرد و همزمان آمبوالنس به محل اعزام 
شد.«

وی افزود:  »تیم عملیاتی اورژانس بر بالین 
نوزاد رسید و عالئم حیاتی نوزاد از جمله 
سطح اکسیژن خون، خوشبختانه خوب 

شده بود.«
مسئول اورژانس 115 عنوان داشت: »در 
یا کودک دچار حالت  نوزاد  مواردی که 

خفگی بر اثر پریدن شیر در گلو یا گیر کردن 
شیء خارجی مثل سکه، قند و... می شود، 
اگر سرفه نمی کند و هیچ صدایی ندارد و 
صدای خس خس و زجر تنفسی دارد، در 
صورتی که بیهوش نیست، والدین باید او را 
روی ساعد دست به حالت شیبدار خوابانده 
و سر و چانه او را با کف دست مهار کنند. 
سپس 5 ضربه یا بیشتر، بین دو کتف نوزاد 
بزنند تا شیء خارج شود و تنفس نوزاد 

برگردد.«
وی افزود: »همزمان باید با اورژانس تماس 
گرفته شود. سپس نوزاد یا طفل شیرخوار را 
به صورت طاق باز برمی گردانیم و دهانش را 
باز و بررسی می کنیم. اگر تنفس برنگشته 
و جسم خارجی بیرون نیامده بود، 5 بار با 
دو انگشت بر روی جناغ سینه فشار وارد 
و دوباره بررسی می کنیم. اگر مشکل حل 
برمی گردانیم  را  او  دوباره  باشد،  نشده 
و 5 ضربه به کمر می زنیم. دوباره نوزاد را 
برمی گردانیم و با بررسی دهان، اگر جسم 
قابل دیدن باشد، آن را با یک انگشت به 
صورت پارویی و غلتاندن و با دید مستقیم 
کورکورانه  نباید  اما  می آوریم.  بیرون 
باعث  که  نکنیم  دهان  در  را  دستمان 

می شود جسم پایین تر برود.«
کچویی گفت: »اگر کودک بیهوش شده و 
نفس نمی کشد، به سرعت باید احیاء قلبی 
- تنفسی را آغاز  کنیم. بدین شکل که 30 
فشار مداوم با سرعت 120 فشار در دقیقه و 
با عمق 4 سانتی متر روی قفسه سینه )نیمه 
تحتانی جناغ سینه( داده می شود. سپس 
دوباره راه هوایی و دهان را بررسی می کنیم. 
در صورت باز شدن و انجام تنفس، کودک 
این  غیر  در  و  برگشته  عادی  حالت  به 
صورت، دو تنفس مصنوعی دهان به دهان 
انجام می دهیم. )یک نفس معمولی بکشیم 
سپس دهان و بینی نوزادرا در دهان خود 
گرفته و یک ثانیه به دهان و بینی کودک 
را  کودک  سینه  قفسه  همزمان  بدمیم؛ 

کمی  کودک  سینه  باید  می کنیم؛  نگاه 
بلند شود.( سپس دوباره 30 فشار بر قفسه 
سینه می دهیم؛ با سرعت هر ثانیه دو فشار. 
به طوری که جناغ سینه 4 سانتیمتر پایین 
و باال شود و پس از آن دو تنفس با روش 

گفته شده انجام می دهیم.
این کار باید بدون وقفه تا بازگشت تنفس 
تکنسین های  یا رسیدن  به خودی  خود 

در  یابد.  ادامه  نوزاد  بالین  در  اورژانس 
غیر این صورت، خون و اکسیژن به مغز 

نمی رسد و مغز نوزاد آسیب خواهد دید.«
مدیر اورژانس 115 نی ریز عنوان داشت: 
تنفسی   - قلبی  احیاء  مهارت  »آموزش 
بسیار ساده است و در مراکز اورژانس و 
هالل احمر آموزش داده می شود. توصیه 
می کنیم جهت فرا گرفتن این آموزشها، به 

مراکز ذکر شده مراجعه کنید.«
این  عملیاتی  کارکنان  است  نوشتنی 
شیفت، نجمه چوبدار )کارشناس پرستاری 
مرکز پیام( و علی صنعتی و کریم دلدار 
بودند که والدین نوزاد با حضور در مرکز 

پیام اورژانس از آنها تشکر کردند.

نجاتجاننوزاد40روزهباآموزشهایاپراتورمرکزپیامنیریز

چگونه جان کودک خود را نجات دهیم؟
فرمانده انتظامی شهرستان نی ریز از 
راه اندازی نوبت دهی  اینترنتی تعویض 

پالک در شهرستان نی ریز خبر داد.
بیان  با  یوسفی  سرهنگ سیدمحمد 
عزیز  »شهروندان  گفت:  خبر  این 
و  راهنمایی  به  حضوری  مراجعه  از 
تعویض  نوبت  گرفتن  برای  رانندگی 

پالک خودداری کنند.«
وی گفت: »متقاضیان برای این منظور 
اینترنتی  نوبت دهی  سامانه  به  باید 
https:// نشانی  به  راهور  پلیس 

مراجعه   /nobatdehi.epolice.ir
فارس،  استان  گزینه  انتخاب  با  و 

شهرستان نی ریز و طی مراحل بعدی، 
نوبت بگیرند و ثبت نام کنند.«

فرمانده انتظامی نی ریز افزود: »کسانی 
که به صورت حضوری در هفته جاری 
نوبت گرفته اند، نوبتشان به قوت خود 
باقی است و بدون نگرانی، در تاریخ 
نی ریز  پالک  تعویض  مرکز  به  مقرر 

مراجعه کنند.«
بعد  نی ریز  است شهرستان  نوشتنی 
و  مرودشت  شیراز،  شهرستانهای  از 
است  شهرستانی  چهارمین  گراش، 
که دارای امکان نوبت دهی اینترنتی 

تعویض پالک شده است.«

نی ریز  شهرستان  انتظامی  مأموران 
موفق شدند بیش از 200 کیلو انواع مواد 
مخدر را در روزهای گذشته کشف و 

قاچاقچیان آن را دستگیر کنند.
سرهنگ سیدمحمد یوسفی گفت: »در 
فروشان  خرده  با  مبارزه  طرح  اجرای 
کالنتری  توسط  نی ریز  مخدر  مواد 
12 سرباز، 5 خرده فروش مواد مخدر 
گرم   1450 آنها  از  و  شدند  دستگیر 
تریاک، 30 گرم  ماری جوانا، 50 گرم 
سوخته تریاک و یک حقه بافور به دست 
یک  از  بازرسی  در  عملیات  این  آمد. 
منزل با هماهنگی قضایی در تاریخ 16 

آذرماه انجام شد.«
وی افزود: »روز بعد، 1۹ کیلو تریاک از 
یک خودروی پراید در ایست و بازرسی 

قطرویه به دست آمد.
مأموران ایست و بازرسی قطرویه در روز 
یکشنبه 21 آذر موفق شدند یک کیلو و 
۹00 گرم تریاک را از وسایل یک مسافر 

اتوبوس کشف کنند.
روز بعد نیز 12 کیلو تریاک را از یک پژو 

پارس به دست آوردند.
آنها در همان روز، 1۹ کیلو ماده مخدر 
شیشه را در بازرسی از یک خودرو سمند 
کشف و دو سرنشین زن و مرد آن را 
دستگیر کردند. این مقدار مواد مخدر زیر 

صندلی و کف خودرو جاسازی شده بود.
در ادامه عملیات آن روز هم 15 کیلو 
تریاک در بازرسی از یک خودرو پراید 

به دست آمد.«
فرمانده انتظامی نی ریز همچنین گفت: 
میلیون   ۷3 اتوبوس،  دستگاه   4 »از 
تومان انواع کاالی قاچاق شامل زیتون 
مردانه،  تیشرت  زنانه،  شال  خارجی، 
آرایشی  وسایل  و  کمر  پارچه، چسب 
تعزیرات  اداره  به  پرونده  و  کشف 
همچنین  شد.  داده  تحویل  حکومتی 
در این رابطه 4 متهم به مراجع قضایی 

معرفی شدند.«

آتش نشانی نی ریز در هفته گذشته ده 
عملیات انجام داد که مهمترین آنها به 

شرح زیر است:
یک  آذر،   1۷ چهارشنبه   13 ساعت 
سوپرمارکت روبروی رستوران گل سرخ 
دچار آتش سوزی شد. این حادثه به علت 
نشت گاز از سیلندر ال پی جی در حین پر 
کردن پیک نیک مسافرتی و سرایت گاز 

به اجاق گاز سماور آب جوش رخ داد.
دستگاه  یک  وسیله  به  آتش 
مالک  توسط  پودری  خاموش کننده 
مهار شد و خسارت جزئی به بار آورد. 
آتش نشانان با حضور خود، محل حادثه 
را ایمن سازی کردند. صاحب مغازه نیز 
دچار سوختگی سطحی از ناحیه دست 

شد.
چاله  آذر،   1۹ جمعه   21:40 ساعت 
اثر  بر  کارمندان  مهر  مسکن  آسانسور 

نشت لوله های فاضالب پر از آب شده 
بود. آتش نشانان با حضور در محل، ابتدا 
برق آسانسور را قطع و اقدامات ایمنی 
الزم را انجام دادند. سپس چاله آسانسور 
به وسیله پمپ کفکش تخلیه شد. آنها 
در ادامه، توصیه ها و تذکرات الزم را در 
به  لوله ها  تعمیر  و  پیگیری  خصوص 

ساکنان ارائه دادند.
ساعت 1۷:16 یکشنبه 21 آذرماه، بر 
اثر آتش سوزی در یکی از منازل مسکن 
مهر )مجتمع باران(، قسمتی از وسایل 
منزل سوخت و ساختمان دودزده شد. 
آتش به وسیله ساکنان مهار شده بود 
به  را  با حضور خود آن  و آتش نشانان 
صورت کامل مهار کردند و ایمن سازی 
الزم را انجام دادند. در این حادثه وسایل 
منزل از جمله پتو، تشک، آبمیوه گیری، 

فرش و... دچار سوختگی شده بود.

معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع 
جرم قوه قضائیه با ارسال پیامکی به 
شهروندان اعالم کرده است که »ایجاد 
مزاحمت برای اطفال و بانوان در معابر و 
اماکن عمومی یا توهین به آنها با الفاظ 
و حیثیت،  مخالف شئون  و حرکات 

قابل مجازات است.«

قانون مجازات  به موجب ماده 61۹ 
اسالمی، هر کس در اماکن عمومی یا 
معابر، متعرض و مزاحم اطفال یا زنان 
شود یا با الفاظ و حرکات مخالف شئون 
و حیثیت به آنان توهین کند، به حبس 
از 2 تا 6 ماه و تا ۷4 ضربه شالق محکوم 

خواهد شد.

با توجه به اعالم سازمان وظیفه عمومی، 
در  سال  یک  باالی  غایب  مشموالن 
صورت معرفی خود و انجام اقدامات در 
پلیس+10، در شهرستان محل سکونت 
بکارگیری و از مزایای بخشش اضافه 

خدمت سنواتی برخوردار خواهند شد.
گفت:  سیدمحمدیوسفی  سرهنگ 
همسر  دارای  که  غایبی  »مشموالن 
و فرزند باشند، در صورت معرفی خود 
عالوه بر بکارگیری در شهرستان محل 
اضافه  بخشش  مزایای  از  سکونت، 
خدمت سنواتی نسبت به کسر خدمت 
ماه و در صورت داشتن  به مدت دو 
فرزند، به ازای هر فرزند سه ماه کسر 

خدمت تعلق می گیرد.«
وی افزود: »مشموالن اعزامی از یکم 
دی ماه 1400 به بعد، باید در زمان 
تزریق  را  واکسن کرونا  اعزام دو دوز 

از  صورت،  این  غیر  در  باشند.  کرده 
پذیرش آنها در مراکز آموزش عمومی 
اضافه  مشمول  و  می شود  خودداری 
خدمت و عواقب ناشی از عدم حضور در 

محل خدمت می شوند.«
فرمانده انتظامی نی ریز عنوان داشت: 
وظیفه  قانون  مکرر   63 ماده  »برابر 
عمومی، کلیه اصناف، شرکتها، معادن 
بکارگیری  صورت  در  مغازه ها،  و 
مراجع  به  فراری،  و  غایب  مشموالن 
پرداخت  مشمول  و  معرفی  قضایی 

جریمه خواهند شد.«
غایب  مشموالن  »کلیه  گفت:  وی 
 1354 تا   1334 متولد  فراری  و 
خورشیدی، خود را به معاونت وظیفه 
و  معرفی  نی ریز  شهرستان  عمومی 
جهت بهره مندی از معافیت و عفو مقام 

معظم رهبری اقدام کنند.«

نی ریز  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
از توقیف یک دستگاه کامیون حامل 
بار خاک آهن و کشف 134 کیلو مواد 
مخدر از نوع تریاک و حشیش خبر 

داد.
سرهنگ سیدمحمد یوسفی بیان کرد: 
نی ریز  انتظامی شهرستان  »مأموران 
در روز چهارشنبه 1۷ آذر، با همکاری 
کارکنان یگان تکاوری استان، حین 
گشت زنی در محور سیرجان - نی ریز 
یک  به  قطرویه  بازرسی  و  ایست  و 
دستگاه کامیون حامل بار خاک آهن 
و  فنی  اقدامات  با  و  مشکوک شدند 

تخصصی آن را توقیف کردند.«
»مأموران  کرد:  نشان  خاطر  وی 
انتظامی با هوشیاری و تیزبینی موفق 
شدند در بازرسی از این کامیون، ۷0 
کیلو حشیش و 64 کیلو تریاک را که 
به طرز بسیار ماهرانه ای زیر بار خاک 

آهن جاسازی شده بود، کشف کنند.«
این  بیان  با  نی ریز  انتظامی  فرمانده 
که در مجموع 134 کیلو مواد مخدر 
کرد:  خاطرنشان  است،  شده  کشف 
»در این خصوص 4 قاچاقچی حرفه ای 
قانونی  دستگیر و برای سیر مراحل 

تحویل مراجع قضایی شدند.«

اینترنتی
نوبت تعویض پالک بگیرید

کشف 200 کیلو مواد مخدر و 73 میلیون 

کاالی قاچاق در روزهای گذشته

خبرهای خوب برای 

غایبان وظیفه عمومی

جاسازی مواد مخدر 
زیر بار خاک آهن لو رفت

با ثبت 3۷ مبتالی جدید به کرونا در 
هفته گذشته و یک مورد فوتی، تعداد 
افرادی که جانشان را از دست داده اند، 

به 10۹ نفر رسید.
ساله   46 مرد  یک  شده  فوت  فرد 
بدون تزریق واکسن و بدون بیماری 

زمینه ای بوده است.
شهرستان  مبتالیان  میزان  همزمان 

بختگان به 2124 نفر رسید.

نوشتنی است تاکنون حدود ۹0 درصد 
)62263 دوز( جامعه هدف باالی 12 
سال در شهرستان نی ریز، واکسن دوز 
اول و 80 درصد )55258 دوز( واکسن 
دوز دوم را تزریق کرده اند. نزدیک به 2 
هزار نفر نیز واکسن دوز سوم را تزریق 
به  مبتال  نفر   16 هم اکنون  کرده اند. 
کرونا در بیمارستان بستری هستند که 

حال 3 نفرشان بد است.

عملیات   116 نی ریز   115 اورژانس 
دادکه  انجام  هفته گذشته  در  مختلف 

مهمترین آن به شرح زیر بوده است:
ساعت 23:40 سه شنبه 16 آذر، باز هم 
حادثه ساز  سرداران  بولوار  انتهای  پیچ 
شد و بر اثر واژگون شدن یک خودرو، دو 
سرنشین 24 و 1۷ ساله آن به ترتیب از 

ناحیه کمر و سر مصدوم شدند.
دو  آذر،   18 پنجشنبه   16 ساعت 
موتورسیکلت در مسیر تفرجگاه پلنگان 
تصادف کردند که دو جوان 22 ساله و 
33 ساله دچار صدمات متعدد شدند و به 

بیمارستان شهدا انتقال یافتند.
ساعت 18:38 همان روز، در بولوار امام 
رضا و روبروی پمپ بنزین دلخوش، دو 
خودرو پژو و ایسوزو تصادف کردند که 
بر اثر آن یک مرد 32 ساله دچار ضربه به 
صورت شد و به بیمارستان شهدا انتقال 
یافت. در این حادثه، مأموران آتش نشانی 
هم حاضر شدند و با توجه به دوگانه سوز 

بودن پژو، شیر گاز آن را بستند، برق 
خودرو را قطع کردند و اقدامات ایمنی 

الزم را به عمل آوردند.
ساعت 15:26 جمعه 1۹ آذر، یک پسر 
دلیل  به  بسترم  روستای  در  ساله   15
دچار  حمام،  در  نفتی  بخاری  بردن 
مسمومیت با گاز co شد که به صورت 
است  نوشتنی  گردید.  معالجه  سرپایی 
حتی بردن بخاری نفت سوز در حمام، به 
دلیل این که بخار آب باعث بد سوختن 
آن می شود، گاز co تولید می کند و باعث 

مسمومیت می شود.
در  آذر،   21 یکشنبه   16:3۷ ساعت 
زیتونها،  روبروی  آبادزردشت  آسیاب 
یک موتورسیکلت به 3 زن که در حال 
پیاده روی بودند برخورد کرد و متواری 
شد. در این حادثه، دو خانم 58 و 5۹ 
ساله دچار ضربه به دست و پا و یک خانم 
5۷ ساله دچار آسیب به کمر شدند و به 

بیمارستان شهدا انتقال یافتند.

یک فوتی جدید کرونایی

116 عملیات اورژانس در یک هفته

10 عملیات آتش نشانی 
در هفته گذشته

ایجاد مزاحمت برای اطفال و 
بانوان چه مجازاتی دارد؟

عابد نعمتی، نی ریزان فارس:

گرفتن مجوز یک معدن سنگ طوسی برای 
شورای خیرین سالمت، خبر خوب و مژده 

رئیس این شورا در روز پرستار بود.
مراسم که  این  در  مهندس حجت شفیعی 
پذیرایی  تاالر  در  آذرماه   21 یکشنبه شب 
کسرا برگزار شد، از همه کسانی که از ابتدای 
شیوع بیماری کرونا به شورای خیرین سالمت 
کمک کردند تشکر کرد و گفت: »نزدیک به 3 
میلیارد تومان در این مدت به شورای خیرین 
سالمت کمک شده که مجتمع فوالد غدیر با 

800 میلیون تومان در رأس آنها قرار دارد.«
وی با بیان این که تاکنون به دنبال این بودیم 
که بتوانیم درآمد پایداری برای شورای خیرین 
و بخش درمان شهرستان ایجاد کنیم، عنوان 
داشت: »خوشبختانه با کمک یکی از خیرین 
طوسی  سنگ  معدن  یک  امتیاز  توانستیم 
را برای خیرین سالمت بگیریم و این باعث 
شد دستمان برای کمک به مجموعه درمان 
شهرستان باز باشد. امید که قدم کوچکی را در 
برابر قدم بزرگ شما پرستاران و کادر درمان 

برداشته باشیم.«

بهداشت  مخصوص  معدن  »این  افزود:  وی 
و درمان شهرستان است و درآمد آن فقط در 
این زمینه خرج می شود و می تواند کمک 
خوبی باشد. امیدواریم بتوانیم با این کمک، 
استارت راه اندازی دانشگاه علوم پزشکی را در 

شهرستان نی ریز بزنیم.«
در ادامه مراسم، از پرستاران نمونه کشوری، 
اهداء کارت  با  بیمارستانی  نمونه  و  استانی 

هدیه و لوح، قدردانی شد.
اسامی پرستاران نمونه به شرح زیر است:

زهرا مهربان، نمونه کشوری
رقیه مجدد، نمونه استانی

زهرا صادقی، نمونه استانی

سمیه لنگری، نمونه استانی
زهرا حمزه خانی، نمونه استانی

محمدحسین اکبرزاده، نمونه استانی
سمیرا پاسخ، نمونه استانی شرکتی

همچنین از مختار شاهسونی به عنوان برترین 
پرستار سال 1400 بیمارستان شهدای نی ریز 
مختلف  بخشهای  نمونه  پرستاران  دیگر  و 

بیمارستان تقدیر شد.
برنامه های  مراسم  این  در  است  نوشتنی 
نیز  مختلف  مسابقه های  جمله  از  مفرحی 
برگزار گردید و به برگزیدگان آن، هدایایی از 
طرف مجتمع فوالد غدیر شهرستان نی ریز 

داده شد.

درمراسمروزپرستاراعالمشد:

یک معدن سنگ برای شورای خیرین سالمت
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شهرداری نی ریز

چرا از بیمارستان شهدا تا پارک آزادی، مثل آن طرف شهر 

پارک محله وجود ندارد تا سالمندان بتوانند کمی از خانه 

بیرون بیایند؟

پاسخشهردارینیریز:

شهروند گرامی! احداث پارکها و بوستانها در سطح شهر 

صرفًا مطابق با طرح تفصیلی آن شهر امکان پذیر است.

فرمانداری

قرارداد بین اداره کل راه و شهرسازی فارس و شهرداری 

نی ریز برای آسفالت و تمیز کردن خیابانهای مسکن مهر 

و شهرک جمال آباد به مشکل برخورده و بعد از چندین ماه 

هنوز هیچ عملیاتی آغاز نشده و مردم منطقه چوب اختالف 

دو اداره را می خورند. لطفًا پیگیری کنید تا مشکالت این 

قرار داد حل و فصل و اجرای آن آغاز شود.

پاسخمشترکفرمانداریوادارهراهوشهرسازی:

در خصوص تخلیه و تمیز کردن جداول و معابر مجموعه 

مسکن مهر، به استحضار می رساند طبق اعالم اداره کل 

راه و شهرسازی، تخلیه و پاکسازی جداول و معابر مسکن 

مهر بر عهده تعاونیها بوده که به آنها اطالع رسانی شده است. 

لذا چنانچه شهرداری محترم شهر نی ریز اقدام به تخلیه 

و پاکسازی مجموعه نماید، اداره کل راه و شهرسازی نیز 

اقدامات متقابل جبرانی را در این خصوص با شهرداری 

انجام می دهد. ضمنًا جدیداً 102 تن قیر جهت آسفالت 

معابر جمال آباد از طرف اداره کل راه و شهرسازی تحویل 

شهرداری شده است. همان گونه که در سال ۹۷ نیز 200 

تن قیر بابت آسفالت بافت فرسوده و سکونتگاه های غیر 

رسمی تحویل شهرداری شده بود.

شهرداری مشکان

در خیابان بوستان شهدا، روزهای پنجشنبه و جمعه خیلی 

رفت و آمد است؛ ولی پیاده رو، تابلو و خط کشی ندارد و 

دارای چند پیچ خطرناک است. لطفًا رسیدگی کنید.

پاسخشهرداریمشکان:

با سالم، بررسی شد و در دستور کار قرار گرفت.

شبکه بهداشت و درمان - شهرداری نی ریز

یک گله دانی در حاشیه زمینهای بولوار بهار که به تازگی 

ساخت و ساز آن دارد انجام می شود هست که بخصوص 

در تابستان، هم از نظر بهداشتی مشکل دارد و هم بچه ها از 

ترس سگهای گله جرئت بیرون آمدن از خانه را ندارند. لطفًا 

پیگیری کنید.

پاسخشبکهبهداشتودرمان:

لطفًا جهت شکایت، با سامانه 1۹0  تماس گرفته شود.

پاسخشهردارینیریز:

با سالم، ضمن عرض سالم خدمت شهروند گرامی، موضوع 

مربوط به تیم گشت بهداشت متشکل از نمایندگان ادارات: 

شهرداری، محیط زیست، شبکه بهداشت و آبفا نی ریز است 

و ان شاءا... در هفته آینده اعمال قانون می شود.

شبکه بهداشت و درمان

چرا دوباره متخصص چشم در نی ریز حضور ندارد؟

پاسخشبکهبهداشتودرمان:

به  تنها همین هفته گذشته  با سالم، متخصص چشم 

در  متخصص  پزشکان  تقسیم بندی  امور  انجام  دلیل 

نی ریز حضور نداشت و در هفته های آینده این مشکل رفع 

می شود.

شورای ترافیک

1- لطفًا پشت چراغ قرمز تقاطع خیابان طالقانی و بولوار 

پالستیکی  موانع  با  را  برگشت  و  رفت  الین  سرداران، 

جداسازی کنید تا حادثه تصادف رخ ندهد و امکان تخلف 

کم شود. ضمنًا وجود یک دوربین ثبت تخلف نیز الزامی 

به نظر می رسد.

2- علت مسدود شدن خیابان مسکن مهر چیست؟ ما 

گفتیم شاید قرار است  میدان احداث شود.

پاسخشورایترافیک:

1- در جلسه آتی شورای ترافیک مطرح خواهد شد.

2- پروژه مذکور مطابق طرح در حال اجرا است .

آموزش و پرورش

شهریه  باید  گفته  دانش آموزان  به   ..... مدرسه  چرا 

مگر سال گذشته  کنند؟  پرداخت  را هم  سال گذشته 

دانش آموزان از خدمات مدرسه استفاده کردند که 500 

هزار تومان پرداخت کنند؟

پاسخآموزشوپرورش:

پاسخ آموزشگاه

ایام  در  آموزشگاه  هزینه های  می رساند  استحضار  به 

کرونا بیشتر شده، چون اواًل کالسهای تقویتی در دروس 

تخصصی مثل ریاضی، فیزیک، شیمی، زیست و... مثل قبل 

در برنامه هفتگی وجود دارد و ثانیًا هزینه حق اشتراک 

اسکای روم و قلم نوری هم بر هزینه های گذشته اضافه 

شده است.

شورای شهر نی ریز

1- با تشکر از میزگرد با مدیران، آیا می دانید زمینهایی که 

واگذار می کنید، توسعه شبکه آب، برق و... آن حداقل دو 

سال زمان می برد و مردم با چالش روبه رو هستند؟ لطفًا تا 

زمانی که خدمات آبرسانی، برق و... در زمینها نیامده، آن را 

واگذار نکنید.

در زمینهایی که واگذار می کنید، دالل مشارکت می کند. 

لطفًا زمینها را به افرادی واگذار کنید که مشارکت نداشتند.

2- لطفًا صندوق قرض الحسنه راه اندازی کنید و شهرداری 

فقط دنبال درآمد نباشد.

مخابرات

ویژه در  به  پایین است؟  این قدر  اینترنت  چرا سرعت 

درس  برای  ما  بچه های  انتظام.  شهرک  و  آبادزردشت 

خواندن با مشکالت زیادی مواجه هستند.

صندوق قرض الحسنه  جوانان

ضمن تشکر به دلیل راه اندازی سیستم دریافت و پرداخت 

غیر حضوری جهت راحتی هم میهنان که نشان دهنده 

درایت مدیریت و کارکنان آن مؤسسه مالی است، با توجه 

به این که دستگاه خودپرداز کنار دِر ورودی صندوق دارای 

ارتفاع زیاد و فاقد سایبان مناسب است، خواهشمندیم 

چاره اندیشی کنید.

پاسخصندوققرضالحسنهجوانان:

با سپاس از شما و پرسشگر محترمی که برایش کیفیت 

خدمات اهمیت داشته و تذکر دادند، حق با ایشان است. 

این دستگاه برای محیط داخل مناسب است. ولی به شکل 

فعلی نصب شده است که هم امنیت آن برقرار باشد و هم 

افراد بتوانند از بیرون استفاده کنند.

به دلیل تأسیسات نصب شده و اختالف ارتفاع نسبت به 

امکان  پایین تر  دیوار در قسمت  خیابان، سوراخ کردن 

نداشت.

گذاشتن پله بزرگتر در پیاده رو هم باعث سد معبر می شد 

که نهایتًا به این شکل نصب شد. 

در عین حال مجدداً برای سهولت دسترسی افراد، پله 

موجود را اصالح می کنیم. هر چند به کیفیت مطلوب 

نمی رسد؛ اما از وضع موجود بهتر خواهد شد.

مجدداً از پرسشگر محترم که تذکر دادند و شما، به جهت 

انعکاس آن، نهایت تقدیر و تشکر  داریم.

راهداری و حمل و نقل جاده ای

دیروز دو ظرف 10  کیلویی رب انار با اتوبوس برای شیراز 

ارسال کردم که بابت آن 50 هزار تومان ازمن دریافت 

کردند. آیا این نرخ درست است؟یا باید به قیمت یک بلیط 

یک مسافر می گرفتند؟

فرمانداری - نی ریزان فارس

ضمن تشکر از جناب آقای فرماندار که در رابطه با کودکان 

معضل  این  رفع  در جهت  و  دادند  تشکیل  جلسه  کار 

اجتماعی اقدام کردند، خواستم یک نکته را یادآور شوم. 

اجازه  )ما  فرمودند  فرماندارکه  جناب  سخنان  پیرامون 

اقامت اتباع را نداریم و باید آنها را راهی شهر خودشان 

کنیم( سؤالی برایم پیش آمد که پس سخن حضرت علی)ع( 

که به مالک می فرماید: »ای مالک! مردم یا هم نوع تو 

هستند یا هم کیش«، کجا کاربرد دارد؟ در حالی که ما ادعا 

می کنیم شیعه هستیم.

همچنین در رابطه با بر گزاری جشن روز جهانی کم توان 

در نی ریز. به نظر من واژه کم توان اشتباه است؛ چرا که 

شما متوجه هستید ما در اطرافمان افراد کم توان ذهنی 

وجسمی داریم که با کمی جنگیدن، اسطوره و توانمند 

شده اند. پس خواهش می کنم دیگر این اصطالح را به کار 

نبرید؛ چون کارهای آنها نشان دهنده توان آنها است. و 

نکته دیگر، به جای این که به مشکالتشان گوش داده و 

در جهت رفع آن تالش شود، بیشتر از آنها تقدیر می شود.

آیا تا به حال مشکالت یک توانمند را پرسیده اید، گوش 

گرفته اید، منعکس کرده اید و در جهت رفع آن بر آمده اید؟

من از شما تقاضا دارم یک ستون از روزنامه را به مشکالت 

توانمندان و فرهنگ رفتار با آنها اختصاص دهید.

نیریزانفارس؛ با سالم و درود فراوان. قباًل در گزارشها و 

نوشتارهایی به مسئله معلوالن پرداخته ایم. این هفته نامه 

آمادگی دارد مسائل مربوط به این عزیزان را منعکس کند. 

جهت هماهنگی، از راه های درج شده در باالی این صفحه 

با ما تماس بگیرید.

 ادارات، سازمانها و نهادهایی که در این شماره به 

سؤاالت و انتقادات مردمی پاسخ نداده اند:

شورایشهرنیریز-مخابرات-راهداریوحملو

نقلجادهای

ادامه از صفحه 1

حکیمه خانی زاده
رشته تراش سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی

حکیمه خانی زاده بانوی کارآفرین گوهرسنگ تراش مشکانی که 
تحصیالتش در زمینه زیست شناسی علوم گیاهی است، به دلیل 
عالقه ای که به رشته گوهرتراشی داشته، وقتی می شنود که این 
آموزشها در مرکز فنی و حرفه ای شهرستان نی ریز برگزار می شود، 
با وجود داشتن فرزند کوچک و دور بودن از مرکز آموزش، عزمش را 

جزم می کند که در این کالسها شرکت  کند. 

می گوید:  »من برای آموزش هنر گوهرتراشی سختی های زیادی 
کشیدم و سه روز در هفته برای آموزش این هنر از مشکان به نی ریز 
می آمدم. رشته گوهرتراشی، همان تراش سنگهای قیمتی و نیمه 
قیمتی است که هر ساله در مرکز فنی حرفه ای خواهران نی ریز با 
مربیگری آقای علیرضا ایمن برگزار می شود. من از اواخر فروردین 
امسال در مدت 3 ماه این مهارت را کسب کردم و  به دلیل عالقه ای 
که داشتم، از همان ابتدا به دو نفر از همشهریانم آموزش دادم و 
در حال حاضر با جمیله مرادی و بتول رضایی در کنار هم کار 

می کنیم.«
»هنر هیچ وقت کهنه نمی شود.«  این جمله را خانی زاده می گوید 
و ادامه می دهد:  »هنر همیشه تازگی دارد، هر چقدر که بهتر و 
جدیدتر باشد، ایده های خوبتری به ذهن می  آید.  من خودم همیشه 
دنبال آموزش و تکنیک های جدید هستم. بعد از تمام شدن دوره ها،  
همزمان که کار می کردم،  دوستم جمیله خورشیدی من را به  خانم 
ناهید شمس که یکی از استادان تراش سنگ و فیروزه کوبی روی 
ظروف مس در شهربابک است معرفی کرد و من برای پیشرفت کارم 
به آنجا رفتم و فیروزه کوبی را نزد ایشان یاد گرفتم. چون معتقدم در 
کنار آموزشهای فنی باید به صورت عملی نیز در کنار استادی دیگر 

یا بهتر بگویم روش استاد شاگردی، آموزشها را کامل کرد. «
او همکاری و همدلی مسئوالن را مهم می داند و می گوید: »به چشم 
دیده ام که خیلی ها می خواهند کاری راه بیندازند؛ اما مسئوالن 
کمک نمی کنند. اگر حمایتهای آنها باشد، جوانان انگیزه آموزش 
و کار پیدا می کنند. من خودم اگر همکاری آقای  مجید شاهسونی 
مسئول بنیاد برکت و یا حمایتهای آقای مرادی رئیس مرکز فنی 
و حرفه ای شهرستان نبود، نمی توانستم در کارم موفق باشم و یا 
انگیزه آموزش مجدد را داشته باشم. آقای شاهسونی من را حمایت 
کرد و توانستم با گرفتن وام به کارم توسعه بدهم و برای آموزشها 
دستگاه  چون  کنم.  پیدا  بیشتری  اشتیاق  جدید  تکنیکهای  و 
و تجهیزات الزم را هم خریده  بودم، انگیزه ام صد برابر بود. واقعًا 
حمایت مسئوالن به پیشرفت کارآموز کمک می کند. آنها باید کار 
صنایع دستی را در هر شهر و روستایی برای جوانان روشن کنند 
و در کنار حمایتشان در زمینه تولید و فروش، به جوانان دلگرمی 
بدهند. باید کاری کنند که مردم قدرت خرید داشته باشند تا آنها 

نیز با خرید صنایع دستی ایرانی، یک فرد ایرانی را حمایت کنند.«
بانوی کارآفرین گوهرتراش با بیان این که عالقه همیشگی مردم و 
خصوصًا بانوان به استفاده از زیور آالت، مهمترین عامل رونق هنر 

گوهرتراشی است، گفت: »گوهرتراشی از جمله مشاغلی است که در 
صورت حمایت شدن، می تواند با هزینه کم، زمینه اشتغال مناسب 
عالقه مندان به این هنر را فراهم کند؛ چرا که با سرمایه گذاری در 
آموزش می توان زمینه اشتغال فراوانی برای خانم های خانه دار و 
جوانان ایجاد کرد و من تصمیم دارم اگر خدا یاری ام کند، بتوانم 
این رشته صنایع  دستی را در شهرم پیش ببرم تا بتوانم گامی برای 

اشتغالزایی همشهریانم برداشته باشم.«

احسان دبیری
رشته اتومکانیک

دوره متوسطه اش را در هنرستان شهید باهنر نی ریز، رشته ساخت 
و تولید گذراند. اما این برایش کافی نبود؛ دوست داشت ادامه بدهد و 
مهارت بیشتری کسب کند. می گوید: »احسان دبیری هستم و 33 
سال دارم. هنرستان را بیشتر از دبیرستان دوست داشتم. به خاطر 
همین رشته های فنی برایم اولویت داشتند و از همان موقع دوست 
داشتم در رشته های فنی درس بخوانم تا عالوه بر درس  خواندن، 
حرفه ای را هم بیاموزم. درسم که تمام شد، در یکی از تعمیرگاه های 
نی ریز مشغول به کار شدم. چندسالی گذشت تا این که یکی از 
دوستانم مرکز فنی و حرفه ای را به من معرفی کرد. از این و آن پرس 
و جو کردم،   نی ریز و استهبان رفتم، بعد از همه تحقیقاتم متوجه 
شدم نی ریز خودمان بهترین مرکز فنی و حرفه ای را دارد.  مربیانی 
خوب و کارکشته مثل آقای سلحشور،  آقای مرادی مدیر دلسوز 
مرکز، و برنامه ریزی های خوب آقای غالمی. هر مشکل و سؤالی که 
داشتم،  در هر ساعت از شبانه روز که بود پاسخ دادند و به جرئت 
می گویم که خیلی از کارآموزان شهرهای همجوار نیز به این مرکز 

می آمدند. «
دبیری در مورد تأثیر آموزشهای فنی و حرفه ای ادامه می دهد:  »من 

حدود سه سال طول کشید تا همه دوره های مکانیک خودرو را یاد 
گرفتم. هرچند قبل از آن هم پیش استادانی مثل آقایان رسول افسر 
و میثم صادقیان شاگردی کرده بودم و با راهنمایی های دلسوزانه 
آنها تا حدودی بر کار سوار بودم؛ اما با آموزشهای کامل فنی و 

حرفه ای، بر کارم مسلط تر شدم.«
آموزش  با  حرفه ای  و  فنی  آموزش  »تفاوت  می دهد:  ادامه 
استادشاگردی در این است که در استادشاگردی همیشه باالدست تر 
از تو وجود دارد و فن کار را بیشتر به شما یاد می دهد. اما در مرکز 
آموزش و فنی و حرفه ای همه آموزشها در یک سطح است و همه با 
هم آموزش می بینند. این دیگر به خود تو بستگی دارد که چقدر برای 
آموزش دیدن آمادگی داشته باشی و تالش کنی. واقعًا آموزشهای 
فنی حرفه ای برای داشتن یک شغل خیلی کمک می کند و من 
هنوز هم که هنوز است، دوست دارم آموزش ببینم. چون شغل ما به 
گونه ای است که سیستم های خودرو روز به روز در حال تغییر است و 

نیاز است ما همیشه به روز باشیم و آموزش ببینیم.«
از دید دبیری، حمایت مسئوالن در راه اندازی شغل، مهمترین 
نقش را دارد. می گوید: »اوایل که مغازه را باز کرده بودم،  اوضاع 

سنگینی  و  زیاد  مشکالت  االن  اما  بود.  بهتر  خیلی  اقتصادی 
سر راهم وجود دارد.  با این شرایط اقتصادی روزگاری نداریم؛ 
نه می شود ازدواج کرد و نه می توانم کار خود را توسعه دهم. 
قیمت ابزار کار و اجاره ها به شدت باال رفته است. این فقط برای 
من سخت نیست؛ برای همه سخت شده است. این روزها هستند 
کسانی که ماشینشان را برای تعمیر می آورند؛ اما به دلیل گرانی 
و نوسان قیمت قطعات و لوازم یدکی، از پرداخت دستمزد عاجز 
و در مضیقه هستند. وقتی روند کار این باشد، کار و کاسبی برای 
ما که پشتیبانی نداریم، خوب نیست. بنابراین یک کارآفرین نیاز به 
حمایت مسئوالن دارد. مسئوالن باید جوانی را که دنبال کار رفته و 
برای خودش کاری راه انداخته، حمایت کنند. با یک وام کم بهره، 
یک کارآفرین مکانیک می تواند گاراژی بنا کند و چند نیرو در کنار 
خودش داشته باشد و با انگیزه و دلگرمی، کار خود را ارتقاء دهد. 
االن به هر جا برای وام سر می زنم، اقساط باال و سودهای کالن دارد 

که مسلمًا از گرفتن آن صرف نظر می کنم.«
این تعمیرکار خودرو توصیه ای هم به جوانان دارد و می گوید: 
»آموزش خیلی خوب است؛ بخصوص وقتی که همراه با مدرک 
باشد. تا جوان هستید دنبال آموزش بروید. برای یکبار هم که شده 
سری به مرکز فنی حرفه ای بزنید؛ آنجا می توانید استعداد خود را 

بشناسید و طبق سلیقه خودتان شغل انتخاب کنید.«

مجتبی عسکری
رشته اتومکانیک

»برای آموزش هیچ  وقت دیر نیست. انسانها همیشه و در هر 
زمینه ای نیاز به آموزش و به روزرسانی آموخته های خود دارند. 
برای جوانانی که عالقه مند به اشتغال در زمینه های فنی از جمله 
مکانیک،  برق و جوشکاری و... هستند، سازمان فنی و حرفه ای 
بهترین گزینه است که به صورت رایگان و تخصصی به آموزش 

کارآموزان می پردازد.« 
اینها گوشه ای از صحبتهای مجتبی عسکری در خصوص تجربه 
خویش از دو سال آموزش در آموزشگاه فنی حرفه ای نی ریز است. 
کسی که در مدت دو سال توانسته چند مدرک فنی را بگیرد. 
می گوید:  »من یکی از صد نفری هستم که در طول یک سال در 
رشته های مختلف فنی حرفه ای، زیر نظر مربیان مجرب و کاردان 
این مرکز آموزش دیدم. رشته های مهارتی مکانیک خودرو، تنظیم 
موتور و برق خودرو را در 1820 ساعت به صورت علمی - عملی و 
میدانی آموزش دیدم و با قبولی در آزمونهای علمی و کتبی، موفق 

به دریافت مهارت شدم.«
 عسکری از کیفیت آموزش مرکز فنی و حرفه ای رضایت دارد و 
می گوید: »دوره های آموزشی را در سه مرحله آموزش می دهند و 
کارآموز را برای ورود به بازارکار کاماًل آماده می کنند. ابتدا به صورت 
علمی کارآموز را با قطعات و نحوه عملکرد آنها آشنا می کنند.  سپس 
در مرحله دوم به صورت عملی انواع ابزارآالت و دستگاه های به روز 
عیب یابی و تعمیر خودرو را به او یاد می دهند. انواع قطعات خودرو 
در اختیار کارآموز قرار داده شده و نحوه عملکرد آنها را آموزش 
می دهند. مرحله سوم آموزش میدانی است که با معرفی کارآموز به 
تعمیرگاه های معتمد و فعال سطح شهر، با محیط کارگاهی کامل 

آشنا می شوند.«
و  استادشاگردی  آموزش  تفاوت  در خصوص  عسکری  مجتبی 
آموزش در مراکز فنی حرفه ای می گوید:  »در مرکز فنی حرفه ای، 
آموزشها تخصصی تر و کارآزماتر از استادشاگردی است. در واقع 
هرگاه مهارت با آموزش علمی همراه باشد، نتیجه پربارتری به 

کارآموز می دهد.«
او از وضعیت شغل خود راضی است و ادامه می دهد: »من بعد از 
چند ماه که مدرک گرفتم، توانستم در شرکت فوالد غدیر نی ریز 
مشغول به کار شوم.     واقعًا باید از کادر سازمان فنی حرفه ای تشکر و 
قدردانی کرد که شرایط را برای آموزش رایگان کارآموزان و جوانان 

شهرستان مهیا کرده اند.«
ادامه در صفحه 10

گفتگوبا4جوانموفقنیریزی

چگونه کارآفرین شدیم؟

/ هنرهرچقدرکهبهتروجدیدترباشد،ایدههایخوبتریبهذهنمیآورد

/ دوستداشتمدررشتههایفنیدرسبخوانمتاحرفهایرابیاموزم

/ درمرکزآموزشهایفنیوحرفهایهمهباهمودریکسطحآموزشمیبینند

/ یککارآفرینبرایپیشرفتش،نیازبهحمایتمسئوالندارد

/ هرگاهمهارتباآموزشعلمیهمراهباشد،نتیجهپربارتریدارد

/اگرآموزشاستادشاگردیوتخصصیباهمادغامشوند،کارآموززودترمهارتمییابد

/حسخیلیخوبیاستکهیکفردخودشکارآفرینباشد
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سفرهای شتاب زده، 
وعده های توخالی!

ادامه از صفحه نخست

... سفری پرطمطراق که بر اساس گفته ها به نظر می رسید با 
کیف های پر از پول، روابط بی نظیر و ارتباطات مستحکم آمده اند تا 

گره های کور شهرستانهای نی ریز، استهبان و بختگان را باز کنند!
که  اعتباراتی  بود،  میلیاردی  اعتبارات  از  بحث  جلسه  آن  در 
مسجد جامع کبیر را به جهانی شدن نزدیکتر می کرد! روگذر 
تمام اعتبارات را دریافت می نمود و الی رز هم باید به خط پایان 

می رسید.
حاال بیش از یک سال از این ماجرا گذشته است...

نیکزاد در آن جلسه تلفنش را برداشت و شروع کرد به وزیر میراث 
زنگ زدن و در نهایت گفت: 2.5 میلیارد شما ]میراث فرهنگی[ 

بگذارید و دو و نیم میلیارد استانداری!
به قول یکی از مسئوالن دست کردن در جیب دیگری که جواب 
نمی دهد و همین طور هم شد و اعتبار 5 میلیاردی چیزی شبیه 

وعده ای روی هوا بود.
جامع کبیر تنها در سال گذشته 450 میلیون تومان اعتبار استانی 
دریافت کرده و امسال هم قرار است 600 میلیون تومان اعتبار از 
همین محل بگذارند تا مسجد از این وضعیت رهایی یابد اما هرگز 

به آن ارقام وعده داده شده نرسید و نخواهد رسید.
در ارتباط با روگذر نی ریز بنا بود تا ۱۱ میلیارد تومان یعنی ۱00 
درصد اعتبار ظرف یک ماه پس از آن جلسه به این پروژه اختصاص 
یابد و حاال پس از یکسال آن وعده عملی نشده و از کل اعتبار پروژه 
5 میلیارد تومان به پیمانکار داده شده، 2 میلیارد مطالبات دارد و 
قطعًا با این مبلغ پروژه پیشرفتنی نخواهد داشت. پیشرفت آن هم 
تا امروز ۱5 درصد است و بنا به گفته رئیس اداره راه  و شهرسازی در 
حال حاضر اعتباری که باید برای آن درنظر گرفت چیزی حدود 40 
میلیارد تومان است و اگر باز هم به تأخیر بیفتد تردیدی نیست که 

باید به این مبلغ افزود.
اما در ارتباط با سفر رئیس جمهور به فارس که 22 مهرماه امسال 
رخ داد باز هم مصوباتی گذرانده شده تا جایی که پس از آن سفر، 
نماینده مجلس در نطق خود در جلسه ۱38 مجلس در تاریخ 28 
مهرماه ۱400 به مصوبات معترض شد و خواهان تغییر و اصالح 

آن گردید. 
پس از آن نی  ریزان فارس پیگیری های فراوانی را انجام داد تا بتواند 
مصوبات را به اطالع مردم برساند اما تا امروز خبری از آن نیست و 
سفر نماینده رئیس جمهور به شهرستان چیزی جز نصیحت های 
تکراری، محکوم کردن دولت قبل و نگاه مثبت به آینده نتیجه 

دیگری نداشت.
بودند همشهریانی که در کوران آن سفر ما را به نقد کشیدند که چرا 
درخواست های نی ریز را بیان نمی کنید و آنجا هم پاسخ دادیم که آیا 
مسائل کالن شهرستان را مسئوالن نمی دانند و به حق در جلسه 
شورای اداری فرمانداران هر سه شهرستان مشکالت محوری و 

خواسته های اصلی را مطرح کردند اما کو آن رهاورد سفر!
قانونًا یک پروژه باید در بودجه یک سال کشور گنجانده شوند؛ 
همان بودجه ای که دولت جدید مربوط به سال ۱40۱ را در این 
هفته تقدیم مجلس می کند و طبیعتًا هر آنچه که پیش بینی شده 
در صورت تصویب مجلس الزم اجرا خواهد شد؛ و این مسیر قانونی 

است.
از دولت آقای احمدی نژاد این مسئله دستخوش تغییر شد و 
بودجه ها در سفرهای این چنینی تقسیم می شد و کسی کاری 
به آنچه که در بودجه مصوب شده بود، نداشت. مالک، گفته های 

آقای رئیس جمهور در سفر به آن شهرستان بود.
حاال باید دید که این شومن های تبلیغاتی برای نی ریز باالخره نانی 

باز خواهند کرد یا که خیر؟

سفره250هزارتومانینیریزیها:

از بوقلمون آمریکایی تا یلدای ایرانی

تشیها
بالیجانبنههایچندصدساله!

زینب)س( الگوی پرستاران است

محمد جاللی، نی ریزان فارس:
یلدای ایرانی ها با روزهای پایانی سال میالدی و کریسمس همزمان است 
و همین سبب شد تا از بوقلمون آمریکایی به عنوان نمونه ای برای قیمت 

خوراکی های یلدای ایرانی استفاده کنیم.
چندی پیش در اینستاگرام به مناسبت جمعه سیاه»Black Friday« یکی 

از ایرانیان ساکن آمریکا پستی را گذاشت که بسیار تأمل برانگیز بود.
او نشان  داد که قیمت بوقلمون در این روز در تمام آمریکا 6 دالر است و برای 
اثبات اینکه این قیمت چقدر ارزان است با چند کاالی دیگر مقایسه هایی 
انجام داد به عنوان نمونه دو بطری نیم لیتری آب 6 دالر بود و یا چیپس 

قیمتش به عدد 6 دالر می رسید.
او می گفت: سیاست آنجا بدین گونه است که همه بتوانند در جمعه سیاه، 
بوقلمون را تهیه و استفاده کنند و این نگرش دولتی نیست و تفکری غالب 

در میان همه مردم آمریکاست!
برعکس ما ایرانی ها وقتی جشنی فرا می رسد آنقدر قیمت ها باال می رود که 

مجبوریم عطای آن جشن را به لقایش ببخشیم.
در مقایسه با سال گذشته یلدای ایرانی آنقدر گران شده که شاید تک بیت 
»سال سال این چند سال/ هر سال میگیم دریغ از پارسال« کاماًل درست و 

منطقی باشد و با زحمت بتوان خوراکی های یلدای ایرانی را آماده نمود.
قیمت میوه ها به خصوص پرتقال، سیب، انار بیش از ۱5 هزار تومان در بازار 

نی ریز مشاهده می شود و هندوانه هم رقمی نزدیک به 8 هزار تومان را دارد!
آجیل هم داستان خاص خودش را دارد، فروشنده می گفت: دیگر نمی شود 
آجیل خرید و حتی خرید تخمه هم چندان ارزان نیست. در سبدهایش هم 

خبری از آجیل های جور واجور نبود!
کم کیفیت ترین تخمه کیلویی 65000 تومان بود، از طرفی قیمت آجیل 
هم از کیلویی ۱80 هزار تومان که چیزی شبیه ترکیب چند تخمه بود 
تا مغزهای مختلف شروع می شد و آجیل های کمی مرغوب تا 300 هزار 
تومان نرخ خرده بود! دقت کنید فقط برای یک کیلو آجیل شما باید 300 

هزار تومان پرداخت نمایید.
شیرینی هم که یکی از اقالم مهم شب بلند یلداست داستان قیمتی چندان 

جالبی ندارد. هر کیلو شیرینی خشک 43000 تومان و شیرینی تر 50 هزار 
تومان قیمت می خورد!

نی ریزان فارس در بررسی قیمت سه ساله یلدای ایرانی نرخ هایی را به 
دست آورده که نیاز به گفتن ندارد و اختالف قیمت را می توان در جدول 

زیر مشاهده نمود.
دقت کنید این 7 قلم خوراکی برای یک خانواده 5 نفره در نی ریز می باشد 
که 246.500 هزار تومان هزینه خواهد داشت؛ به عبارتی برای هر نفر 

49.300 تومان.
این در حالی است که در سال ۱399، یلدای ایرانی۱56.000 تومان  و 

برای سال ۱397 ، 90.000 تومان هزینه می شد.
گفتنی است در این بررسی حداقل اجناس مورد نیاز شب یلدا بررسی 
شده است )بدون شام(، کیفیت اقالم نیز متوسط درنظر گرفته شده است. 

نرخ های اعالمی مربوط به  23 آذر ۱400 است.

یلدای نی ریز

قیمت ۱397قیمت ۱399قیمت ۱400میزانکاال

4 هزار تومان۱3 هزار تومان۱7 هزار تومانیک کیلوپرتقال

8 هزار تومان۱3 هزار تومان۱7 هزار تومانیک کیلوسیب

5 هزار تومان۱8 هزار تومان30 هزار تومانیک کیلوانار

8 هزار تومان6 هزار تومان۱6 هزار تومان2 کیلوهندوانه

7500 تومان۱6 هزار تومان25 هزار توماننیم کیلوشیرینی تر

شیرینی 

خشک
نیم کیلو

 2۱.500

تومان
7500 تومان۱5 هزار تومان

نیم کیلوآجیل مخلوط
۱20 هزار 

تومان
75 هزار تومان

50 هزار 

تومان

246.500۱56.00090.000جمع کل

بنه  ساله  صد  چند  درختان  پوست  خوردن 
یا جوجه  از سیخور  )گونه ای  تشی ها  توسط 

کوههای  در  آنها  شدن  خشک  و  تیغی(  
حاجی آباد نی ریز )منطقه قاش پهن( پدیده ای 

است که اخیراً رخ نشان داده است.
تشی ها همانند یک اره برقی در حال تراشیدن 

نقطه پایینی درختان بنه هستند.
نی ریزان  خبرنگار  شهروند  شاهسونی  محمد 
فارس با ارسال تصاویری این را هشدار داده و 

خواهان پیگیری شده است.
طبیعی  منابع  اداره  رئیس  رابطه  همین  در 
نی ریز گفت: بله متأسفانه این مسئله رخ داده 

است.
جمالی در خصوص علت این ماجرا گفت: زمانی 
که چشمه ها، زه آب ها و منابع سطحی آب بر 
بنام  اثر خشکسالی خشک می شوند حیوانی 
تشی جهت تأمین آب مورد نیاز و برطرف کردن 
تشنگی خود مجبور می شود پوست درختان 
بنه را بجود که متأسفانه این کار به درخت 

آسیب جدی وارد می کند.
یا دایره کامل  این حیوان یک طوق  معمواًل 
اطراف تنه درخت را نمی خورد اما در مواقعی 
مشاهده شده که متأسفانه طی چند بار و توسط 
چند جانور طوق کاملی از درخت بنه آسیب 
می بیند که این کار درخت را خشک خواهد 

کرد.
وی در رابطه با اقدامات انجام گرفته گفت: طی 
چند سال گذشته با پایش هایی که در مناطق 
جنگلی شهرستان انجام شد آسیب های وسیع 
و جدی در مناطق الی رز و مشکان مشاهده شد 
که تورپیچی و سنگ چینی اطراف تنه ها در 

سطح چند ده هکتار در حال انجام است.
با تشکر از شهروند طبیعت دوستمان منطقه 
مورد نظر بالفاصله توسط کارشناسان بازدید و 

پیگیری الزم صورت خواهد پذیرفت.
الزم به ذکر است بهترین و راحت ترین کار برای 
کمک به حفظ درختان بنه از گزند این جانور، 
چیدن تخته سنگ اطراف تنه بنه تا ارتفاع ۱ 
متری است که طبیعت دوستان محترم با توجه 
به افزایش بی سابقه و چشمگیر خسارت تشی 
می توانند این کار را به عنوان یکی از اقدامات 

مهم در طبیعت گردی های خود در نظر گیرند.
ذکر این موضوع نیز خالی از لطف نیست که 
پیرو مذاکره و جلسات تشکیل شده با اداره 
تدابیری  تحت  محیط زیست،  محترم  کل 
کنترل میدانی و مستقیم تشی از طریق شکار، 
زنده گیری و تله گذاری در بعضی از مناطق 

فراهم خواهد شد.

را  زینب)س(  نی ریز حضرت  خطیب جمعه 
روز  نامگذاری  و  دانست  پرستاران  الگوی 
نشانه  را  پرستار  روز  عنوان  به  والدتش 

اهمیت مقام پرستار عنوان کرد.
رحمانی زاده  سیدرضا  حجت االسالم 
نماز جمعه ۱9 آذر، گفت:  در خطبه های 
ایثار،  صبر،  مظهر  زینب)س(  »حضرت 
مسئولیت پذیری،  رسالت باوری،  فداکاری، 
ما  پرستاران  بود.  روحیه بخشی  و  شفقت 
نیز خصوصًا در این دوران همه گیری کرونا، 
نمونه این ویژگی ها هستند و صحنه های آن 
را خلق کرده اند. وقتی یک بیماری واگیردار 
وجود دارد، ایثار زیادی می خواهد که فرد 
در  دهد.  قرار  اخالص  طبق  در  را  جانش 
روایات داریم که هر کس از بیماری پرستاری 
و در کارش کوشش کند، از گناهانش بیرون 
شده  متولد  مادر  از  که  روزی  مانند  آید؛ 

است.«
است.  عاشورا  آموزگار  »زینب  افزود:  وی 
زینب ترکیب توارث علی)ع( و فاطمه)س( است. 
هم علی است در کربال و هم فاطمه است در 
شام. او فریاد عدالتی سر داد که تا قیامت 
همه را به تکان وادار کرده است. زینب الگوی 
زنان مسلمان است و از جمله خصوصیات او، 

روحیه انقالبی گری است.«
»او  داشت:  عنوان  نی ریز  جمعه  خطیب 
حرکت  جریان  در  بود.  محور  تکلیف 
سیدالشهدا از تکلیف خود شانه خالی نکرد 
و در دربار ظلم و ستم یزید، از ولی زمان 

خودش امام سجاد)ع( دفاع تمام قد داشت.«
شهادت  سالروز  به  اشاره  با  رحمانی زاده 
آیت ا... دستغیب گفت: »او نمونه بارز عالم 
در عینیت جامعه بود. از مرزهای ایمان مردم 

دفاع کرد و شهید راه فضیلت شد.«

تجمع معلمان 
نی ریزی و تصویب 

طرح رتبه بندی
از معلمان  دوشنبه 22 آذرماه تعدادی 
دیگر  با  همگام  نی ریز  روستای  و  شهر 
نقاط کشور بر سر کالس درس حاضر 

نشدند.
همچنین برخی از معلمان در اعتراض 
حقوق  همسان سازی  و  رتبه بندی  به 
در  عدالت  و  بازنشستگان  و  شاغلین 
پرداخت حقوق جلوی آموزش و پرورش 

تجمع کردند.
همچنین  نی ریزی  معلمان  از  تعدادی 
در شبکه های اجتماعی با انتشار عکسی 
مشترک خواهان توجه بیشتر به این قشر 
از جامعه شدند و کالسهای مجازی را هم 

تعطیل کردند.
خوشبختانه در روز چهارشنبه 24 آذرماه 
این طرح به تصویب مجلس رسید که 

جزئیات آن اینگونه اعالم شده است:
معلمان،  رتبه بندی  الیحه  تصویب  با 
و  میلیون   8 معلمان  حقوق  حداقل 
80 هزار تومان و حداکثر آن حدود ۱6 

میلیون تومان تعیین شد.
این  مجلس  آموزش  کمیسیون  رئیس 

افزایش را بدین شکل دسته بندی کرد: 
- رتبه آموزشیار معلم:۱0 درصد افزایش 

حقوق
- مربی معلم: 25 درصد افزایش حقوق

- استادیار معلم: 37 درصد افزایش حقوق
افزایش  درصد   47 معلم:  دانشجویار   -

حقوق
- استاد معلم: 52 درصد افزایش حقوق

پس از اعمال موارد فوق چنانچه حقوق 
و مزایای هر یک از معلمان از 80 درصد 
فوق العاده های هیئت  و  مجموع حقوق 
علمی مربی پایه یک دانشگاه تهران کمتر 
در  مذکور  سقف  تا  به التفاوت  ما  باشد 

احکام کارگزینی آنان درج خواهد شد.

57چاهغیرمجاز
درنیریز

رئیس منابع آب نی ریز خبر از 57 چاه 
غیرمجاز در نی ریز داد و گفت: ۱30 
چاه غیرمجاز در دو شهرستان نی ریز 
و بختگان فعال هستند که متأسفانه 
57 چاه در شهرستان نی ریز قرار دارد.

و  حفاظت  معاون  پیش  چندی 
منطقه ای  آب  شرکت  بهره برداری 
چاه  حلقه   6۱ انسداد  از  فارس 
غیرمجاز در چهار نقطه استان خبر 

داده بود.
این  در  مزیدی  کریمی  کرامت الله 
عملیات  چهار  طی  گفت:  ارتباط 
و  قضایی  دستگاه  هماهنگی  با 
انتظامی ۱0 حلقه  نیروی  همکاری 
نی ریز،  در شهرستان  غیرمجاز  چاه 
25 حلقه چاه غیرمجاز در شهرستان 
در  غیرمجاز  چاه  حلقه   ۱7 خرامه، 
شهرستان داراب و 9 حلقه چاه غیر 
و  پر  فراشبند  شهرستان  در  مجاز 

غیرقابل استفاده شدند.
آب  بهره برداری  و  حفاظت  معاون 
عنوان  همچنین   فارس  منطقه ای 
چاه ها  این  فعالیت  با  مقابله  کرد: 
سفره های  از  حفاظت  منظور  به 
از  جلوگیری  و  استان  زیرزمینی 
میلیون ها  ساالنه  غیرمجاز  برداشت 
مترمکعب آب از سفره های زیرزمینی 

بسیار حیاتی است.
خیراندیش رئیس منابع آب در مورد 
آمار ارائه شده استان گفت: ۱0 حلقه 
چاه غیرمجاز در شهرستان نی ریز در 
پلمب  امسال  اول  ماهه  طول شش 

شده است.

//

//

درخواست فال اسیری از مدیرعامل 
مجتمع فوالد غدیر:

پیگیر راه اندازی صنایع پایین 
دستی فوالد در شهرستان 

نی ریز باشید
روابط عمومی مجتمع فوالد غدیر نی ریز:

حجت االسالم سیدمهدی فال اسیری با حضور در مجتمع فوالد 
غدیر با مدیرعامل آن دیدار کرد . 

وی در این بازدید با آرزوی موفقیت برای مدیرعامل جدید و 
کارکنان مجتمع فوالد غدیر نی ریز از اقدامات انجام شده در این 
مدت کوتاه اظهار خوشحالی نمود و بر لزوم پیگیری راه اندازی 

صنایع پایین دستی صنعت فوالد در شهرستان نی ریز تأکید کرد .
وی با اشاره به فرمایش پیامبر مکّرم اسالم)ص( گفت: همانا در طول 
زندگی شما نسیم هایی از سوی پروردگارتان می وزد، خود را در 
معرض آنها قرار دهید، باشد که چنین نسیمی سبب شود که برای 

همیشه شقاوت از شما دور ماند و عاقبت بخیر باشید.
مدیرعامل مجتمع فوالد غدیر نیز ضمن خیر مقدم و تشکر از 
حجت االسالم فال اسیری، این حضور را موجب دلگرمی کارکنان 
عنوان کرد و افزود: تالش همه همکاران تسریع در تکمیل پروژه 
فوالدسازی و همچنین اجرای پروژه های دیگر مجتمع است تا 
قدمی بزرگ در ایجاد اشتغال در شهرستان نی ریز برداشته شود 
و بی شک با بررسی طرح های پایین دستی همراه عالقه مندان به 

سرمایه گذاری در این بخش خواهیم بود.

طفل شادی را دریابیم 
امین رجبی / سردبیر

شاید بتوان آن را یکی از 5 پروژه بزرگ نی ریز دانست. 
پروژه ای که در اوج رکود اقتصادی کشور، در نی ریز در حال 

اجراست و پیش می رود.
مشارکت  با  که  غدیر  فوالد  ورزشی  فرهنگی  مجموعه 
شهرداری نی ریز در پارک آزادی در حال ساخت است. 
پروژه ای بزرگ و چندین میلیاردی که در شرح آن به این 

موارد اشاره شده است:

بخش اول:
۱- سالن ورزشی 2 هزار نفره

2- استخر سرپوشیده به طول استخر 50 متر و ظرفیت 
تماشاگر 300 نفر به اضافه سونا، جکوزی و استخر کودک 

3- سالن آمفی تئاتر با 600 نفر ظرفیت
4- مجموعه اقامتی با ظرفیت اسکان و پذیرایی ۱00 نفر

5- سالن بدنسازی 
6- محوطه سازی و فضای سبز و پارکینگ 

بخش دوم:
تأمین کاال و ساخت و بهره برداری از دریاچه مصنوعی به 
مساحت بیش از 40 هزار متر مربع، به منظور ذخیره سازی 
آب قنات برنجزار و راه اندازی و ترویج ورزشهای آبی مانند 
قایقرانی به همراه پیاده راه سالمت پیرامونی و به نیت ترویج 
همچنین  و  جامعه  سالمت  ارتقاء  و  همگانی  ورزشهای 
محوطه سازی فضای پیرامونی شامل سه باب زمین ورزشی 

رو باز والیبال، تنیس و محوطه بازی پینگ پنگ و شطرنج.

زمینه  در  خوبی  تحول  می تواند  طرح  این  اجرای 
نشاط آفرینی اجتماعی، اشتغال زایی، گردشگری، کاهش 
و پیشگیری از آسیبهای اجتماعی، و در مجموع توسعه 
فرهنگی و اجتماعی شهرستان نی ریز ایجاد کند و امواج آن 

حتی به شهرهای شرق فارس نیز برسد.
شهرستانهای  از  یکی  ما  نی ریِز  می دانیم  که  همانطور 
کم توسعه استان است. بیشتر شهرستانها با سرعِت بیشتر از 
ما رشد یافته و دیگران را پشت سر گذاشته  و اکنون صاحب 
امکانات رفاهی فراوان برای مردم خویش اند. اما نی ریز نه. 
بسیاری از کسانی که سالها پیش شهِر ما را دیده اند، اکنون 
که دوباره به اینجا می آیند یک حرِف مشترک دارند که 

»نی ریز تغییری نکرده«.
اما اجرای چنین  مجموعه های بزرگی می تواند به مقداری 
جبران این عقب افتادگی ها باشد. بویژه برای زنان و دختران 

ما که امکاناِت شادی آفریِن کمتری در اختیار دارند.
باید قدردان چنین حرکتهایی بود و از آن حمایت کرد.

نکته مهم این که اجرای پروژه های بزرگ اینچنینی نیاز 
به همکاری ادارات دولتی، مردم، و همه افراد صاحب نفوذ 

دارد.
این پروژه عماًل وظایف بخشی از ادارات و سازمانها و نهادها 

را پوشش می دهد از جمله:
- ورزش و جوانان

- شهرداری
- میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

- ادارات عضو شورای فرهنگ عمومی که وظیفه ارتقاء 
فرهنگی جامعه را دارند.

- همه اداراتی که وظیفه اشتغالزایی دارند. 
وظیفه  که  زندان  و  انتظامی  فرماندهی  دادگستری،   -

پیشگیری از وقوع جرم دارند.
- بهزیستی برای سامان دهی طیف آسیب پذیر جامعه

- و ...
اداری  موانع  می رود  انتظار  محترم  فرماندار  از  بنابراین 
پیش روی کار را با خرد جمعی رفع نموده و بویژه ادارات 
خدمات رسان از جمله برق، مخابرات، آبفا و گاز را موظف به 

همکاری کند.
همچنین نماینده محترم مجلس ابزارهای مختلف برای 

تسهیل ا جرای پروژه را به کارگیرد.
سالها پیش سنگ چینی نی ریز استخر سرپوشیده کوه سرخ 
را در شهر ما بنا کرد. همین یک مجموعه همچنان در اختیار 
مردم است و خواهد بود. چه شایسته است که پروژه پارک 
آزادی نیز هرچه زودتر به انجام برسد و مردمان و جوانان و 
بانوان و دختران و پسراِن ما از آن بهره گیرند و در این زمانه ی 
پر مالل، لختی آرام گیرند و خوشی بینند و شادی کنند 
و بدین سان طفِل شاِد درونشان زنده شود که استاد دکتر 

محمدرضا شفیعی کدکنی به درستی سرود:
طفلی به نام شادی، دیری است گم شده است

با چشم های روشن براق
با گیسویی بلند به باالی آرزو

هر کس ازو نشانی دارد ما را کند خبر
این هم نشان ما:

یک سو خلیج فارس 
سوی دگر خزر

چنین باد

سرمقاله

//

بازگشت پیچ خبری 
نی ریزان فارس

گذشته  همچون  گرامی  خوانندگان 
 neyrizan.fars نشانی  از  می توانند 

اخبار مربوط را دنبال کنند.
پیج نی ریزان فارس اخبار به لحظه، 
در  شده  منتشر  منتخب  مطالب 
ماهنامه  و  فارس  نی ریزان  هفته نامه 
نی تاک، تصاویر و فیلم های شهروندان 
خبرنگاران به همراه آگهی ها را درج 

خواهد نمود.
گرامی  خوانندگان  همچنین 
می توانند  آگهی ها  به  عالقه مند 
@و   neyrizanfars پیج های  از 
neyrizanfar_n @ آگهی ها را دنبال 

کنند.

اشتراکیکسالههفتهنامهنیریزانفارسوماهنامهنیتاک
با ما تماس بگیرید: 5146 731 0917 »جاللی«
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سرویس ورزشی: محمدصادق رجبی

ادامه از صفحه 9
از  هم  انتقادی  حرفه ای  و  فنی  کارآموز 
می تواند  »دولت  دارد:   دولت  عملکرد 
کارآموزانی  به  کم بهره  وام  اختصاص  با 
که موفق به اخذ مدرک شده اند، زمینه 
ورود به بازار کار و اشتغال را برای جوان 
جویای کار و دارای تخصص فراهم کند. 
متأسفانه دولت در این زمینه نسبت به 
جوانان کم لطفی می کند. در واقع چرخه 
آموزش، زحماتی که مرکز آموزش فنی و 
حرفه ای متحمل می شود با حمایت دولت 
و اختصاص تسهیالت کم بهره به نتیجه 
می رسد؛ در غیر این صورت هفتاد درصد 
این زحمات بی نتیجه است. یک جوان که 
تخصص و مهارت دارد، ولی پول ندارد، 
به  که  باروت  بدون  است  فشنگی  مانند 

هدف نمی رسد.« 
روی سخن عسکری به جوانان بیکار است 
و می گوید: »برای آموزش هیچ وقت دیر 
نیست. اگر جوانی مدرک ندارد یا به هر 
بگیرد،   دیپلم  است  نشده  موفق  دلیلی 
با مراجعه به سازمان فنی و حرفه ای و با 
کالس  ساعت  چند  گذاشتن  پشت  سر 
و دوره آموزشی، می تواند مدرک معتبر 
بگیرد و اگر عالقه داشته باشد، در حیطه 
آموزش های کسب شده کار خود را ادامه 
بدهد و یا در شرکتها و مراکزی که نیاز به 

مدرک دارند، شاغل شود.«

حمیدرضا طاهری
لوله کشی گاز خانگی و تجاری

طاهری  حمیدرضا  تحصیلی  مدرک 
است.  بوده  عمران  کاردانی  23ساله، 
مشاغل  جمله  از  »لوله کشی  می گوید: 
ضروری در سراسر دنیا محسوب می شود؛ 
چرا که حتی در فقیرترین مناطق هم مردم 
هستند.  نیازمند  لوله کشی  خدمات  به 
با  که  می شود  مشخص  کاماًل  بنابراین 
شغلی  موقعیت های  به  می توان  تالش 
از همان  این زمینه رسید. من  عالی در 
بچگی در کنار پدرم که شغلش لوله کشی 
بعد  بودم.  دیده  را  آموزش هایی  است،  
رشته  در  چون  فارغ التحصیل  شدنم،  از 
دانشگاهی خودم نتوانستم شغلی داشته 
باشم. سعی کردم این رشته را به صورت 
را  کاری  برای خودم  و  بگیرم  یاد  کامل 

دست و پا کنم.«
ادامه می دهد:  »ابتدای شهریور ۱399در 
و  فنی  مرکز  در  گاز  لوله کشی  رشته 
در  و  کردم   ثبت نام  شهرستان  حرفه ای 
کامل  طور  به  را  دوره  این  ماه   5 مدت 
آموزش دیدم. یک ماه بعد از آن، مهارت 
دوره لوله کشی آب سرد - گرم و نصاب 
وسایل بهداشتی را پیش مهندس کارآزما 

کسب کردم. همه این دوره ها را در مدت 
۱0 ماه به صورت حضوری در فنی حرفه ای 
آموزش دیدم. خوبی کالسها این بود که هم 
به صورت تئوری برگزار می شد و هم عملی؛ 
البته چون در این حرفه مهارت داشتم و 
از بچگی زیر نظر پدرم به این کار مشغول 
شده بودم، اطالعات و تجربه های کمی را 
که داشتم، در اختیار هم دوره ای های خود 
قرار دادم تا بتوانیم در کنار هم در این کار 

پیشرفت بیشتری داشته باشم.«
و  فنی  آموزش های  کیفیت  از  طاهری 
و می گوید:  دارد  کامل  رضایت  حرفه ای 
آموزش  لحاظ  از  حرفه ای  فنی  »مرکز 
عالی است؛ چون در کارهای فنی، تجربه 
کار خوب را ثابت می کند و استاد کارآزما 
تجربه زیادی در این آموزش ها داشتند و 
هنرجویان  به  را  آموزه ها  این  چه خوب 

انتقال می دادند.«
از لحاظ این کارآفرین آموزش به هر طریق 
که باشد خوب است؛ چه استادشاگردی 
باشد و چه به صورت آموزش و تئوری. ادامه 
تجربه ها  روی  بیشتر  »تفاوت  می دهد:  
است؛ اما اگر این دو نوع آموزش با هم 
ادغام شوند، یک کارآموز خیلی زودتر در 
کارش ماهر می شود. چون در مرکز فنی 
حرفه ای مطالبی گفته شد که در این چند 
سال فعالیتم در این رشته هیچ وقت به آنها 

اشاره نشده بود و یا بالعکس در آموزش 
استاد  تجربه  از  استفاده  استادشاگردی 
خیلی در مسلط شدن به کاِر کارآموز کمک 
می کند و پیچ و خم کار را یاد می گیرد. به 
را  لوله کشی  اگر شخصی شغل  نظر من 
انتخاب می کند،  فقط به مدرک پایان دوره 
فنی و حرفه ای اکتفا نکند و حداقل چند 
ماه در دوره های کارورزی این شغل شرکت 
انجام  با  این دوره ها  کند؛ چون در طی 
یاد  واقعی،  پروژه های  کارهای عملی در 
می گیرند که چگونه آموخته های تئوری 
خود را به صورت عملی به کار ببرند و در 
نتیجه می توانند در شغل لوله کشی زودتر 

از آنچه فکرش را بکنند،  حرفه ای شوند.«
و  فنی  دوره های  اتمام  از  بعد  طاهری  
حرفه ای برای خودش به صورت مستقل 
کار می کند. او می گوید: »آموزش های فنی 
و حرفه ای تأثیر خوبی داشتند یا بهتر بگویم 
احساس می کنم من به صورت خصوصی 
این آموزشها را فراگرفتم و به محض تمام 
شدن دوره و گرفتن مدرکم، مستقل شدم. 
حس خیلی خوبی است که یک فرد بتواند 
خودش یک کارآفرین باشد و به تنهایی 

خدمات را انجام دهد.«
راضی  خود  شغلی  موقعیت  از  طاهری 
»االن  می گوید:    نه.  درآمد  از  اما  است؛ 
نیست. خوب  ما  کشور  اقتصادی  اوضاع 

هیچ کس از شغل و کارش راضی نیست. 
شغل ما خوب است؛ اما اگر ساخت و ساز 
و  ساخت  و  نیست  پول  متأسفانه  باشد. 
سازها کم شده است. به جوانانی که هیچ 
مهارتی ندارند،  توصیه می کنم در دوره های 
مرکز آموزش فنی حرفه ای شرکت کنند؛ 
چرا که مدرک این سازمان معتبر است و 
تأسیساتی  و  خدماتی  شرکتهای  بیشتر 
به  دارند،  را  مدرک  این  که  کارآموزانی 

عنوان نیرو استخدام می کنند. «
او انتظاری هم از مردم و مسئوالن دارد. 
با هزار  ادامه می دهد: »وقتی یک جوان 
شوق و ذوق برای بهتر شدن کار و شغلش 
دنبال کسب علم و مهارت می رود، انتظار 
دارد مسئوالن او را به راحتی در شرکتها 
استخدام و از تجربه اش استفاده کنند تا یک 
کارآموز با انگیزه بیشتری آموزش ببیند. به 
یک کارآموز دارای مدرک، وام  اشتغالزایی 
با سود کم بدهند تا بتواند ابزار کار را بخرد و 

با داشتن مدرک و مهارت بیکار نباشد.
ما  امروز  جوان های  اصلی  دغدغه  چرا 
بیکاری است؟ مردم هم باید در کارهایشان 
رشته  شده اند  این  وارد  که  جوانهایی  از 
استفاده کنند تا آنها نیز بتوانند عالوه بر 
خدمت و پیاده کردن مهارت، تجربه کافی 
کسب کنند و کار عالی و بدون نقص را 

تحویل دهند.«

گفتگو با 4 جوان موفق نی ریزی: چگونه کارآفرین شدیم؟

با پایان یافتن مسابقات فوتبال زیر ۱7 ساله های 
حضور  نی ریز،  درخشان  استعدادهای  استان، 

خود را برای فصل بعد قطعی کرد.
مسابقات،  این  گروهی  مرحله  پایانی  هفته  از 
دوشنبه 22 آذر استعدادهای درخشان در خانه 
پذیرای آرمین مرودشت بود که با نتیجه تساوی 
بدون گل مقابل حریف، به کار خود در این فصل 

پایان داد.
نماینده نی ریز در این رقابت ها با هدایت سعید 
زارع و فاضل اصغرپور که از بازیکنان با استعداد و 
آینده داری سود می بردند، هرچند بازی های به 
مراتب هجومی به نمایش گذاشت، اما در نهایت 
با 9 امتیاز و قرار گرفتن در مکان ششم جدول 
توانست حضور خود را برای فصل آینده مسجل 

کند.
و  گلزنی  مسلم  موقعیت های  دادن  دست  از 
بی دقتی مهاجمان این تیم در به ثمر رساندن 

فرصت ها، از نقاط ضعف شاگردان سعید زارع بود 
که سرمربی این تیم در پایان این دیدار نیز به آن 

اشاره داشت.
سعید زارع درباره بازی آخر گفت: با توجه به 
جایگاه دو تیم در جدول که در همسایگی هم قرار 
داشتیم، همچنان مشکل گلزنی ما پابرجا بود که 
البته درخشش دروازه بان آرمین مرودشت نیز 

باعث شد موقعیت های ما به گل تبدیل نشود.
سرمربی استعدادهای درخشان گفت: به سبب 
اینکه اولین تجربه ما در این بازی ها بود، هدف 
ما ماندن در این مسابقات برای فصل آینده بود 
تا بتوانیم در رقابت های سال بعد با جنگندگی 
بیشتری حضور یابیم و به این خواسته نیز دست 

یافتیم.
تیم استعداد ها در هفته ما قبل پایانی با تیم 
امید کوهچنار بازی داشت که این تیم از بازی با 

استعداد ها انصراف داد.

استعدادهای درخشان
ماندنی شد

نورمندی در لیگ  

یک بسکتبال
بسکتبالیست  رضا نورمندی پور ، 
قرار دادی  با  نی ریزی،  آینده دار 
خانه  یکی  لیگ  تیم  به  یک ساله 

بسکتبال بویر احمد پیوست.
نورمندی پور در فصل قبل با تیم خانه 
کشور  دو  لیگ  در  نی ریز  بسکتبال 

حضور داشت.
او بسکتبال خود را در رده های پایه از هیئت بسکتبال نی ریز 
شروع کرده است. حضور در تیمهای منتخب فارس، تیم های 
لیگ 2 نی ریز و انرژی شیراز و همچنین قهرمانی در مسابقات 

3 به 3 بسکتبال کشور با تیم فسا را در کارنامه خود دارد.

هیئت پزشکی ورزشی نی ریز 
در جمع برترین های فارس

ورزشی  پزشکی  هیئت 
نی ریز رتبه دوم فارس را در 
بین 28 شهرستان به دست 

آورد.
براساس  رتبه بندی  این 
عملکرد هیئت در جمعیت 
یافته  سازمان  ورزشکاران 

انجام شده که نی ریز بعد از کازرون دوم شد. در جلسه مجمع 
عمومی و ساالنه هیئت پزشکی ورزشی استان که با حضور 
دکتر غالم رضا نوروزی رئیس فدراسیون و  دکتر عباس 
حاجی زاده مدیرکل ورزش و جوانان فارس در شیراز برگزار 

شد، از سعید همایونی به عنوان نماینده نی ریز تقدیر شد.

سمینار کشوری کاراته با حضور 
ورزشکاران نی ریز

تیم کاراته نی ریز در سمینار کشوری ایچی 
گکی کیوکوشین کاراته حضور یافت.

آخرین  شناسایی  هدف  با  سمینار  این 
متدهای ورزش کاراته از ۱7 تا ۱9 آذر در 
سازمان  ارشد  نماینده  حضور   با  رامسر 
در  ایچی کگی  کاراته  کیوکوشین  جهانی 
ایران و جمعی از قهرمانان سراسر کشور 
برگزار شد و علی صنعتی مربی و سرپرست 
تیم کاراته نی ریز به همراه روح ا... صابری، 
هاشمی  علیرضا  سید  زینل پور،  علیرضا 
کردند. شرکت  آن  در  کریمی  عاطفه   و 

 در روز پایانی کمپ فنی مسابقات ایچی 
گکی قهرمانی کشور، هم در رده بزرگساالن 
و هم پیشکسوتان به حاضران  گواهینامه 

شرکت در سمینار و جایزه نقدی اهدا شد.

//

//

یادداشت اختصاصی

محمدصادق رجبی، نی ریزان فارس:

هیئت  جلسه  در  گذشته  هفته 
هیئت  این  رئیس  کوهنوردی 
اعالم کرد فعالیت کوهنوردی در 
و  ندارد  قانونی  قالب گروه وجهه 
کوهنوردان فقط در قالب باشگاه 

می توانند فعالیت کنند.
این  برای  هیئت  جلسه  دراین 

مسئله دو پیشنهاد داد:
همه  که  این  اول  پیشنهاد 
گروه های کوهنوردی در قالب تنها 

باشگاه نی ریز فعالیت کنند.
پیشنهاد بعدی این بود که هرگروه 

یک باشگاه تشکیل دهد.
این پیشنهادها اما با اقبال گروه ها 

روبرو نشد.
و  فرایندها  باشگاه  تشکیل 
گروهی  کمتر  که  دارد  ملزوماتی 
در  برود.  آن  بار  زیر  است  حاضر 
قانون می گوید فعالیت  اما  مقابل 
ممنوع  غیررسمی  بطور  گروه ها 
است و اگر در این میان حادثه ای 
رخ دهد، حمایت قانونی نمی شود. 

این هفته با چند تن از مسئوالن 
گروه ها گفتگو کردیم که به موارد 

زیر اشاره کردند:
- پروسه ثبت باشگاه آسان نیست. 
یک مربی می خواهد،  یک مدیر آقا و 
خانم که باید دارای مدرک لیسانس 
تربیت بدنی باشد یا مدرک فتح قله 
دماوند را داشته باشد. از طرفی با 
توجه به اینکه در نی ریز فقط یک 
نفر مدرک مربیگری دارد پس باید 
از دیگر شهرها مربی آورد که آنها 

هم هزینه می گیرند.
ما  فعالیت های  درصد   75-
طبیعت گردی است. آن 25 درصد 
دیگر هم در کوه های نی ریز است 
که شامل کوهنوردی خیلی سخت 

نمی شود.
باشگاه  یک  حاضر  حال  در   -
حق  که  دارد  فعالیت  نی ریز  در 
هزار   300 ساالنه  آن  عضویت 
تومان است. بسیاری از همنوردان 
ما توان پرداخت این حق عضویت 

را ندارند.

بیمه  را  خود  کوهنوردان  ما   -
مشخص  نوع  با  انفرادی  حوادث 

کوهنوردی می کنیم.
کار  مربیگری  مدرک  دریافت   -
و هزینه  باید وقت  است.  سختی 
آن  دوره   ۱3 از  بگذاریم.  زیادی 
فقط  یخ نوردی  مانند  بعضی ها 
برگزار  استان  در  بار  یک  سالی 

می شود آن هم با ظرفیت محدود.
هزینه  چون  باشگاه  تأسیس   -
مالی دارد و درآمدی ندارد کسی 
برای گرفتن مجوز اقدام نمی کند. 
هزینه های  می شود  که  حالی  در 
راه اندازی باشگاه را در جای دیگری 

سرمایه گذاری کرد.
- قباًل یک مدرک مربیگری برای 
تأسیس 3 باشگاه کافی بود ولی 

درحال حاضر این چنین نیست.
-باشگاه تارم نی ریز 6 ماه است که 
فعال شده و برای فعالیت باید حق 

عضویت داد.
- فقط در نی ریز برای تبدیل گروه 

به باشگاه فشار زیاد می آورند .
- همه این سر و صداها برای این 
افتاد هیئت  اتفاقی  اگر  است که 
بگوید به گروه ها اعالم کرده ایم و 

بار مسئولیتی متوجه اش نباشد.
نفر  بیفتد،  اتفاق  اگر حادثه ای   -
اولی که به همه اطالع داده از نظر 

قانون مقصر است.
اقدام  باشگاه  تأسیس  برای   -
زیاد  سنگ اندازی  اما  کرده ایم 

است.
- هیئت مربی پرورش دهد و در 
باشگاه  ما  اگر  بگذارد.  ما  اختیار 
ثبت نکردیم آن وقت جلوی ما را 

بگیرد.
محمد حسین  راستا  همین  در   
هیئت  رئیس  میرغیاثی 
زیر  موارد  به  نی ریز  کوهنوردی 

اشاره کرد:
یک  تارم  کوهنوردی  باشگاه   -
سال است که فعالیت دارد و حق 
عضویت آن هر شش ماه ۱50 هزار 
این  بیشتر  که  می باشد  تومان 

هزینه برای بیمه باشگاه است.

- هیچ سنگ اندازی برای تأسیس 
باشگاه در نی ریز وجود ندارد.

پیش نیازهای  دوره  -گذراندن 
در  هم  کوهنوردی  مربیگری 
نی ریز و هم در تمام شهرهای ایران 
برگزار می شود و هر فرد می تواند 

پیگیر باشد.
سرپرستان  که  شنیده ایم  ما   -
برخی گروه ها اعضای خود را تهدید 
کالسهای  در  اگر  که  می کنند 
هیئت شرکت کردید و یا با هیئت 
اخراج  گروه  از  داشتید  همکاری 

می شوید.
- دوره یخ و برف ساالنه چندین بار 
در استان توسط باشگاه های شیراز 

برگزار می شود.
ورزش  در  که  ورزشی  بیمه   -
اماکن  ویژه  می شود  پرداخت 
نظر  زیر  که  است  ورزشی 
فدراسیون پزشکی می باشد و برای 
است اجباری  ورزشکاران   همه 
اما بیمه کوهنوردی فقط از طریق 
باشگاه های کوهنوردی به صورت 
جداگانه برای هر برنامه پرداخت 

می شود.
از دوره هایی که در شهرستان   -
برگزار می کنیم استقبال چندانی 
نمی شود. با وجود این که هزینه 

خیلی کمتری دارد.
این در حالی است که شهرهای 
همجوار از مدرسان بهره بیشتری 
می برند. برای مثال هفته گذشته 
برای کالس کوهپیمایی در نی ریز 

تنها 6 نفر ثبت نام کردند.
که  نمود  اضافه  هم  را  این  وی 
دوره های  گذراندن  برای  بنده 
کوهپیمایی   مربیگری  پیش نیاز 
در دوره های برگزار شده در تهران، 
کرمان، فارس، زنجان و مازندران 
شرکت کردم تا در سال 93 موفق 
به دریافت مربیگری کوهپیمایی 
شدم. این در حالی بود که تمام آن 
سالها در اردوهای تمرینی شرکت 
می کردم و برنامه های برون مرزی 
هم داشتم  و در یک کالم خواستن 

توانستن است.

 گفتگو با سرپرستان گروه ها و رئیس هیئت کوهنوردی نی ریز

چالش هیئت و گروه های کوهنوردی
به کجا می کشد؟
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افتتاح 22 واحد مسکونی با حضور مدیر کل کمیته امداد امام خمینی
وعده های مدیر کل: اتمام خانه های نیمه تمام/ اعطای جهیزیه های 20 میلیون تومانی بدون نوبت/ وام اشتغال برای نی ریز تا 20 میلیارد تومان

بخش های  در  حضور  با  خمینی  امام  امداد  کمیته  مدیرکل 
مراکز  از  بازدید  ضمن  نی ریز  مرکزی  و  قطرویه  پشتکوه، 
نیکوکاری به صورت نمادین 4 واحد مسکونی را از 22 واحد 

بهره برداری شده، افتتاح نمود.
همچنین بازدید از طرح های اشتغالزا، اهداء جهیزیه به ایتام، و 

تجلیل از خیرین از دیگر برنامه های بذرافشان در این روز بود.
گفتنی است کمیته امداد برای ساخت این 22 واحد مسکونی 3.5 

میلیارد تومان هزینه کرده است.
محمد بذرافشان در نی ریز با حضور در کارگاه خیاطی- تولیدی 
مه دخت از نزدیک با شاغالن آنجا که برخی از آنها سرپرست 
خانواده بودند یا همسرانشان در زندان به سر می بردند، بازدید 

کرد.

مدیر این کارگاه در گفتگو با ما اعالم نمود:  در اینجا 13 نفر  در 
کارگاه و 4 نفر در خانه مشغول به کار هستند.

زهرا خرمی با بیان اینکه مکان و چرخ ها اجاره ای است گفت: با 
وامی که از کمیته امداد دریافت کردم 3 چرخ و کمی مواد اولیه 

تهیه کرده ام. 
وی با بیان اینکه بازار فروش خوبی دارد گفت: در حال حاضر با 
رینگ اسپرت، شهرداری نی ریز، زندان های مرودشت، عادل آباد 
و داراب، سیمان خاکستری و بخشی از فوالد غدیر نی ریز قرارداد 
داریم اما چون خرید مواد اولیه را به صورت قرضی انجام می دهیم 

سود کمتری نصیبمان می شود.
در ادامه مدیرکل کمیته امداد امام خمینی فارس در نهمین سفر 
شهرستانی خود به نی ریز در گفتگو با ما اعالم نمود: در بخشهای 

پشتکوه و قطرویه بازدیدی از پروژه های مسکن و طرح های 
اشتغال داشتیم، همچنین سرکشی از خانواده ایتام و پیگیری 
پروژه های اشتغال و مسکن در بخش مرکزی شهرستان مدنظر 

قرار دادیم.
قرار شد  و  افتتاح  واحد مسکونی  نی ریز 22  در  خوشبختانه 
مسکن های نیمه تمام هم به صورت کمک های بالعوض و معوض 

شارژ اعتباری شوند.
در همین جا اعالم می کنیم در هر نقطه از شهرستان نی ریز که 
زمینی برای ساخت ویژه مددجویان کمیته امداد وجود داشته 
باشد این آمادگی کامل را داریم که در کوتاهترین زمان اقدام به 

ساخت این مسکن ها بکنیم تا هیچ عزیزی بدون خانه نماند.
بذرافشان با اشاره به بحث اشتغال افزود: اعتبار سال گذشته 

نی ریز در بخش مرکزی و پشتکوه 5 میلیارد تومان بود که این 
عدد امسال به ۹ میلیارد تومان رسیده است.

5 میلیارد تومان هم در بخش قطرویه اعتبار گذاشته ایم که 
مجموعًا 14 میلیارد تومان می شود و این آمادگی را داریم که  که 

14 میلیارد را به 2۰ میلیارد تومان برسانیم.
مدیرکل کمیته امداد فارس در بحث جهیزیه هم گفت: 2۶۹1 
قلم جهیزیه در استان فارس توزیع شده است که نی ریز هم یکی از 

شهرها بوده که رضایتمندی مددجویان را به همراه داشته است.
ما در ارتباط با تأمین جهیزیه نوعروسان هیچ سقفی نداریم و 
به تمام آنها خدمات رسانی می کنیم و یک دستگاه تلویزیون، 
یک دستگاه ماشین لباسشویی اتومات، یخچال فریزر، فرش  به 
آنان می دهیم البته امیدواریم که این اقالم را هم بتوانیم افزایش 

دهیم.
خمینی  امام  امداد  کمیته  عملکرد  خصوص  در  بذرافشان 
نی ریز گفت: خوشبختانه نی ریز یکی از ادارات برتر ما در حوزه 
مشارکت های مردمی بوده است و این به دلیل اعتقادات خوب 
مردم شهرستان بوده است. انصافًا نی ریز در حوزه مسکن جزو 
5 شهر برتر فارس به شمار می رود و خوشبختانه سالمت و 
کیفیت کار را مشاهده کردیم  که جا دارد از جناب فرماندار، سایر 

مسئوالن و بانک ها تشکر ویژه کنیم.
نوشتنی است بذرافشان جلسه ای با کارکنان کمیته امداد نی ریز 
برگزار نمود و از محمدصادق مرحمتی به دلیل عملکرد عالی 
حوزه توسعه مشارکت های مردمی نی ریز در بین ادارات استان 

فارس در شش ماهه اول 14۰۰ تجلیل به عمل آورد.

37199/28

روابط عمومی مدیریت جهادکشاورزی:
با هدف دستیابی به محصول کشاورزی سالم و 
محصوالت  تولید  در  سموم  مصرف  ساماندهی 
الکترونیکی  نسخه نویسی  طرح  باغی؛  و  زراعی 
کلینیک های گیاه پزشکی با حضور فرهاد شریفی 
جانشین رئیس سازمان جهادکشاورزی فارس در 
محل کلینیک زرین برگ شهرستان نی ریز افتتاح 

شد.
در  گفت:  شهرستان  این  جهادکشاورزی  مدیر 
این طرح با محوریت حفظ امنیت زنجیره غذایی، 
یافته های  اساس  بر  گیاه پزشکی  کلینیک های 
تجربی و نتایج آزمایشگاهی، نسبت به شناسایی 
آفت یا بیماری اقدام و سموم مورد نیاز را تجویز 

می کنند.

به گفته علیرضا بصیری؛ با آغاز طرح نسخه نویسی 
الکترونیکی، بر فرایند تولید تا مصرف سموم اعم 
از وارداتی یا تولید داخل نیز نظارت و همچنین 
به تدریج، فروش و عرضه آزاد سموم ممنوع خواهد 

شد.
این مقام مسئول اظهارکرد: در حال حاظر شبکه 
با  نباتی،  سموم  فروش  کنترل  و  توزیع  تولید، 
تکیه  با  طرح  این  که  روبروست  دشواری هایی 
بر تجویز سموم مناسب به تسهیل این فرایند 

کمک می کند.
بصیری تأکید کرد: برای استفاده بیشتر از ظرفیت  
کلینیک های گیاه پزشکی و تعامل کشاورزان با 
متخصصان امر در راستای مبارزه صحیح با آفات 
گیاهی، باید این مهم در بین بهره برداران، بیش از 

پیش فرهنگ سازی شود.
مدیر جهادکشاورزی شهرستان نی ریز یادآورشد: 
شهرستان  برگ  زرین  گیاه پزشکی  کلینیک 
نی ریز در سال 138۶ تأسیس و در سال 13۹3 به 
باغبانی  علوم  ارشد  کارشناس  حسن پور  زینب 
واگذارشد که عناوینی چون استعداد درخشان 
دانشگاه دولتی ولی عصر رفسنجان و مدیر نمونه 
کنترل کیفی محصوالت کشاورزی سال 13۹8 
استان فارس را در کارنامه خود دارد. سحر قره چاهی 
ایزدطلب  فرزانه  خاک،  و  آب  علوم  کارشناس 
کارشناس گیاه پزشکی، نجمه حسن پور دکترای 
علوم باغبانی، شهرام زارع دوبانی کارشناس ارشد 
گیاهان دارویی و مهرداد نوروزی کارشناس ارشد 

باغبانی از دیگر اعضای این کلینیک هستند.

افتتاح نسخه نویسی الکترونیکی در کلینیک های گیاه پزشکی نی ریز
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تبلیغات در
فضای مجازی نی ریزان فارس

شامل تلگرام، واتس آپ، اینستاگرام و سایت هورگان
پست روزانه  150 هزار تومان - پست آخر شب:   180 هزار تومان

0917 731 5146
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افتتاح 22 واحد 
مسکونی با حضور 

مدیرکل امداد

نقش خانم معصومه
در گسترش
فرهنگ نی ریز

اینترنتی نوبت 
تعویض پالک بگیرید

تشی ها 
بالی جان بنه های چند صد ساله!

تجمع معلمان نی ریزی و 
تصویب طرح رتبه بندی

چالش هیئت و گروه های 
کوهنوردی به کجا می کشد؟

باز هم
گفَته کردند
از این َوالیت
روان شوید

خبرها

ماجراهای تبعه موجاز

گفتگو با 4 جوان موفق نی ریزی

چگونه
کارآفرین شدیم؟

سفرهای شتاب زده، وعده های توخالی!
محمد جاللی، نی ریزان فارس:

تجربه نشان می دهد سفرهای شتا ب زده و شومن گونه 

اعتباری با خود نمی آورد.
مسئولین  از  جمعی  یکباره  به  که  دیده ایم  بارها 
کشوری و استانی به شهر نی ریز می آیند، با وعده هایی 
پر طمطراق اما در نهایت آن چیزی که عاید نی ریز 

می شود نه اعتباری است نه امید به اعتبار!
حال سؤال پایه ای این است که اگر قرار بر دید و بازدید 

است والغیر بهتر نیست همین را بگویند؟ امید آفرینی 
واهی برای نی ریز و پروژه هایش برای چیست؟ 

استهبان  نی ریز،  نماینده  پیش  سال  یک  از  بیش 
و بختگان به همراه نائب رئیس مجلس و تعدادی از 
نمایندگان دیگر شهرستانها در کوران کرونا به نی ریز 
رخ داد و همه شانه به شانه در سالن فرمانداری نشستند 

تا ببینند چه خواهد شد.
ادامه در صفحه 3
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سمیه نظری، نی ریزان فارس: 

دیگر زمان آن نیست که روزها و ماه ها برای شاغل شدن 
صبر کنیم و با خواندن آگهی ها، جستجو در فضای 
مجازی و یا در انتظار آزمون  های استخدامی به دنبال 
کار بگردیم. حتمًا برای شما هم پیش آمده که برای پیدا 
کردن شغل به جاهایی سر زده اید و آنها  از شما مدرک 
و مهارت خواسته اند.  اکنون یکی از بهترین راهکارها 
برای دستیابی زودتر به شغل، شرکت در دوره های فنی 
حرفه ای است. در حال حاضر چه بسیار افرادی هستند 

که منتظر استخدام و آزمونها نمی نشینند و خودشان 
دست به کار می شوند، دنبال آموزش و مهارت می روند 
و شغل جدیدی دست و پا می کنند. کارآفرینانی که با 
تالش و کوشش و تحمل سختی کسب و کار خود را 

رشد می دهند و به موفقیت دست پیدا می کنند.
این هفته موضوع گزارش را به کارآفرینانی اختصاص 
دادیم که با آموزشهای فنی و حرفه ای توانستند برای 

خود شغلی دست و پا کنند.
ادامه در صفحه 9
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سکانس آخر

با تأکید  آکادمی علوم و هنرهای 
تصویری، »قهرماِن« اصغر فرهادی، به 

طور رسمی وارد رقابت اسکار شد

مهران احمدی با »بی گناه« با موضوع 
درام اجتماعی به شبکه نمایش خانگی 

می آید

سید جواد هاشمی کارگردان فیلم »شهر 
گربه ها«: حرکات موزون فیلم من ممکن 

است در ورزش هم اتفاق بیافتد،هیچ 
حرامی انجام نشده است

گیتی رئوفی معلم بازنشسته و همسر 
جمشید مشایخی درگذشت

فیلم »قهرمان« به نمایندگی از 
سینمای ایران به عنوان یکی از ۵ 
نامزد جایزه بهترین فیلم خارجی 

)غیرانگلیسی زبان( جوایز گلدن گلوب 
۲0۲۲ انتخاب شد

واکنش مجری تلویزیون به اظهارات 
نماینده مجلس درباره ممنوعیت ورود 

آالت موسیقی به کشور: شما به چه حقی 
برای مردم تعیین تکلیف می کنید؟ مگر 

سرود ملی ما را با دبه زده اند؟ آن کسی 
باید برود که بین مردم تفرقه می اندازد

جالل پیشوائیان بازیگر پیشکسوت 
سینما در 91 سالگی درگذشت. وی 

به علت شکستگی از ناحیه لگن در 
بیمارستان بستری بود

افتتاحیه جشنواره بین المللی فیلم 
دریای سرخ در عربستان سعودی.  

هدف: رشد فیلمبرداری و ساخت فیلم 
در عربستان

 فیلم های سینمایی »بی همه چیز«، 
»اتومبیل« و »گربه سیاه« به اکران 

عمومی در آمدند

نقد نوشت
محمد جاللی، نی ریزان فارس: 

با  و  کرده  جمع  را  بندیلش  و  بار  کم کم  کرونا 
واکسیناسیون سراسری قرار است زندگی امان به 
روال عادی بازگردد، زندگی ای که می گفتیم خسته 
کننده شده اما هیچ وقت فکرش را نمی کردیم که 

روزی برسد و انتظارش را بکشیم...
کرونا به غیر از اینکه بسیاری از عزیزانمان را گرفت، 
افسرده امان کرد. عادت به خانه نشینی، دل بستن 
به فضای مجازی و دور زدن در گوشی هایی که 
زندگی امان را تحت شعاع خود قرار داده به یک 

امری عادی تبدیل شده است.
افسردگی،  از  ناگفته ای  آمارهای  میان  این  در 
خودکشی و دیگر آسیب های اجتماعی به گوش 
به  تمایلی  مسئوالن  که  آمارهایی  می رسد؛ 

انتشارش ندارند...
در اینجا بنا نداریم به واکاوی علل و عوامل آسیب ها 
بپردازیم اما چه کنیم تا زندگی امان پس از کرونا 

رنگ شادی به خود بگیرد؟
چه باید کرد تا مردم بار دیگر قهقه های بلند بزنند و 
سالن های برگزاری  تشویق های آنچنانی را به خود 

ببینند؟
شاید دو راهکار نجات بخش را باید دنبال نمود:

موسیقی و صدای رضایت
اگر کمی دقت کنید متوجه می شوید که کنسرتهای 
موسیقی در نی ریز در دوران مختلف با استقبال 
بسیار خوبی روبرو شده اند از کنسرت های محدود در 
سالن آمفی تئاتر ارشاد گرفته تا کنسرت های بزرگی 
که توسط شهرداری و فوالد غدیر نی ریز برگزار شد، 
کنسرت های همچون حمید عسکری، فرزاد فرخ و 

حتی اجرای فضای باز حمید ماهی صفت.
بنده در هر سه کنسرت برگزار شده برای پوشش 
خبری آن حضور داشتم و کمتر کسی بود که در 
پایان اجرا خرسند نباشد مخصوصًا کنسرت حمید 
با  عسکری و اجرای طنز حمید ماهی صفت که 
حمایت شهرداری و برخی از کارخانجات شهرستان 
همراه شد و مردم با بلیت های ارزان سالن ها را در 
سانس های مورد نظر به حالت انفجار در آوردند 
و حتی در هنگام اجرا بودند کسانی که پشت در 

ماندند.

جالب تر آنکه کسانی هم از شهرهای همجوار خود 
را برای این کنسرت ها به نی ریز رسانده بودند، از 

سیرجان، استهبان، فسا و داراب و.. 
در کنار این کنسرت  رونق کسب و کار نیز در نی ریز 
حداقل برای چند ساعتی که آنان اقامت موقتی 

داشتند، مهیا شد.
صدای شور و شوق و تشویق بسیار نشاط انگیز بود 

و در آخر همه با رضایت سالن اجرا را ترک کردند.
حاال با واکسیناسیون همگانی فعالیت کنسرت ها 
معاونت  سرپرست  اخیراً  شده،  مجاز  هم 
با  ارشاد اسالمی گفته:  و  هنری وزارت فرهنگ 
بر  تصمیم  ارشاد،  و  فرهنگ  وزیر  پیگیری های 
بازگشایی کنسرت ها با رعایت دستورالعمل های 
بهداشتی و ورود به شرایط عادی در جامعه گرفته 

شده است. 
و  تهیه کنندگان  و  گروه ها  هنرمندان، 
کنسرت گذارها از هم اکنون می توانند برای صدور 
و اخذ مجوز به دفتر موسیقی و مراجع ذی ربط 
مراجعه کنند تا پس از طی مراحل اداری، مجوز 

برگزاری کنسرت را دریافت کنند.
متولیان  همراه  به  عمومی  فرهنگ  شورای  باید 
فرهنگی راهی پیدا کنند تا با کمک کارخانجات 
نی ریز همچون فوالد غدیر، سیمان خاکستری، 
اجرای  زمینه  و...  سنگ  معادن  سفید،  سیمان 

اینگونه برنامه ها را  فراهم نمایند. 
البته موسیقی قرار نیست همیشه و همه جا به 
صورت پاپ برگزار شود. اجرای موسیقی به همراه 
نی ریز  شاهسون  ایل  توسط  سنتی  برنامه های 
یکی از جاذبه های گردشگری نی ریز قبل از کرونا 
بود که با استقبال روبرو شد و نوروزهای متفاوتی 
را با ساز و آواز قدیمی رقم زدند. اما همه اینها نیاز 
به برنامه ریزی، پیدا کردن افراد فعال و حرکت به 

سوی تغییر دارد...

سینما، یک کمبود خاموش
سینما در دهه هفتاد خورشیدی در نی ریز وجود 
داشت... در آن زمان چندین و چندبار به سینمای 

کوچک اما باصفای نی ریز رفته بودم.
از  بلیت های سینما در همه جا فروخته می شد 
گیشه خود سینما گرفته تا مغازه های مختلف؛ حتی 

برخی از مؤسسات فرهنگی مثل »خانه جوان« 
بلیت ها را به عنوان هدیه به افراد می داد تا سینما 

جنب و جوشش را از دست ندهد...
هرچند سینمای نی ریز حتی درجه دو هم نبود 
و غالبًا فیلم هایی که پخش می شد به روز نبودند، 
محیط سالن چندان بزرگ نبود اما چون بود بدان 

افتخار می کردیم.
اما سینما کم کم رو به زوال رفت، ضعف مدیریت 
بود یا عدم استقبال را نمی دانیم هر چند نمی توان 
سیاه و سفید نگاه کرد،  هرچه بود سینما نتوانست 

چرخش را بچرخاند.
سالها پس از تعطیلی سینما، برنامه »هفت« که به 
مسائل هنر هفتم می پرداخت برای تهیه سینمای 
خاموش به نی ریز آمد اما مسئوالن وقت پس از 
پخش ویژه برنامه نی ریز بخاری ازشان بلند نشد 
و سینما تعطیل ماند. در ادامه  عباسعلی ایمانیان 
سینمای مرده نی ریز را به دست گرفت و تصمیم  
داشت با  فیلم های نمایش خانگی سینما را زنده 

کند اما نشد که نشد...
قالب »سالم سینما«  از آن چند سری در  پس 
سینمای پرتابل به نی ریز آمد و چند فیلم به روز را 
به نمایش در آورد که با استقبال هم روبرو شد اما 

موقتی بود و  محدود...
اما پس از کرونا کمبودش بیش از پیش احساس 

می شود و می تواند محرکی برای شادی باشد.
بررسی ها نشان از آن دارد که شهرداری و مخصوصًا 
شخص شهردار و تعدادی از اعضای جدید شورای 
شهر موافق سینما هستند و به دنبال آنند تا سالن 
سینما در نی ریز ایجاد شود که اگر اینگونه گردد 

مکان تفریحی دیگری برای مردم به پا خواهد شد.
اما این نکته را هم باید مد نظر قرار داد که قرار 
نیست سینما درآمدزا باشد. سینما یک نیاز زندگی 
است؛ نیازی که می توان در آن نشست فیلمی مثل 
»دینامیت« را دید و خندید و یا »قهرمان« اصغر 
فرهادی را زودتر از نتیجه اسکار نظاره کرد و بدان 

افتخار نمود.
دغدغه  که  کسانی  تمام  باید  باشد  چه  هر  اما 
فرهنگی شهر را دارند برای برون رفت از عوارض 

منفی کرونا کاری کنند.
برگرفته از ماهنامه نی تاک

با موسیقی و سینما

نی ریز را شاد کنیم

نمایی از سینما نی ریز/ دهه 80
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که عشق آسان منود اول ...

 آری، سرکار خانم

دکتر زهرا نوروزپور
از آنان بود که به قول رودکی، در نگاه ظاهری دنیایی، یک تن بودند و یک تن مردند، اما در واقع جای خالیشان با 
هزارکس پر نخواهد شد. به هر روی، جز شکیب و صبر، هیچ گریز و گزیری  ما را نیست. باید دندان صبر بر جگر سوخته 
زنیم و دل به تقدیر و سرنوشت دهیم، تا هم تقدیر دگرباره چنین فرزند، چنین عفیف، چنین طبیب و چنین شریفی 

بسازد و به ما سوته دالن، سالی و حالی بگذرد تا آرام و شکیب یابیم: 

                                                       از مشار دو چشم یک تن مک                                                                                                               وز مشار خرد هزاران بیش
یادش گرامی و مهرش همه ساله در فزون باد

 همدلی مهربانانه دوستان و خویشان و همشهریان عزیز  یاری گر ما گشت تا آرام گیریم و  صبر پیشه کنیم. 
از این  که در مراسم یکمین سال  عروج آسمانی ایشان ما را همراهی نمودید، سپاسگزاریم و  برای همه 

عزیزان،   طول عمر و سالمت و سعادت را از درگاه دوست آرزو می کنیم.

                               خانواده نوروزپور

اال یا ایها الساقی ادر کأسا و ناولها

که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها

به بوی نافه ای کآخر صبا زان طره بگشاید

ز تاب جعد مشکینش چه خون افتاد در دل ها

مرا در منزل جانان چه امن عیش چون هر دم

جرس فریاد می دارد که بربندید محمل ها

به می سجاده رنگین کن گرت پیر مغان گوید

که سالک بی خبر نبود ز راه و رسم منزل ها

شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین هایل

کجا دانند حال ما سبکباران ساحل ها

همه کارم ز خودکامی به بدنامی کشید آخر

نهان کی ماند آن رازی کز او سازند محفل ها

حضوری گر همی خواهی از او غایب مشو حافظ

متی ما تلق من تهوی دع الدنیا و اهملها

و  فرزانگی  یکسر  که  او  دادن  دست  از  اندوه 
فرهیختگی را به نهایت و غایت رسانده بود، سخت و 

جانکاه و جانسوز است.
به خاک سپردن دانشجویی نخبه و طبیبی که 
سوته دالن،  و  دردداران  آالم  درمانگر  دستش 
شانه اش تکیه گاه اندوه گساران، و دانایی و مهارت  
بی بدیلش، دلیل زادن و زاده شدن و حیات یافتن 

نوزادان بود، سخت و سخت و سخت است.
به خاک سپردن پزشکی که خود دم حیات در کالبد 
ُمرده تازه جان یافتگان می دمید و دیدن این که 
او شراب مرگ بنوشد و فارغ و آزاد به رستگاری و 
رسیدن بال بگشاید، هرقدر برای خودش گوارا و 

شیرین است، برای ما تلخ و جانگزاست. 

 بگشای تربمت را بعد از وفات و نبگر 
کز آتش درومن، دود از کفن برآید 

می گوید،  آن  از  لسان الغیب  حضرت  که  آتشی 
آتش شوق و عشق به دانایی و شیدایی و آموختن 
و آموزاندن است که در او بسیار بسیار وجود داشت. 
چه آنگاه که در حال تحصیل علم شفا و دواء، در 
کشور عجایب و غرایب، هندوستان برگزیده عفت 
و رأفت و حجب و پشتکار شد و برای خود، سرزمین 
خود، خانواده خود و هر آنکه به او بسته و وابسته بود، 
مدال افتخار بزرگی و وارستگی به ارمغان آورد، و 
چه زمانی که دست مسیح گونه اش، حیات بخش 
بیماران و دل خستگان و شکستگان بود و چه در 
لحظه لحظه و ثانیه به ثانیه بودن و سرودن و بال 
و  پشتکار  پاکدامنی،  زیبایی،  به  جز  گشودنش 
تحصیل، به چیز دیگری نیندیشید و دل نبست؛ 
چراکه پرنده ای بود که می دانست هر چه زودتر باید 

دل از خاک بر گیرد و به اوج ملکوت بگریزد.

در این میان، آنچه سوز چنین مصائبی را برای 
می سازد  پذیرفتنی  و  کردنی  تحمل  هرکسی 
چنین  زیستن  ارزش  و  کیفیت  به  اندیشیدن 
دخترانی و جوانانی در عمر کوتاه و زودگذرشان 
است؛ چون این عزیز، بسان غنچه نشکفته ای بود که 
پژمرد و فرو ریخت. اما رنگ و زیبایی و عطر خوش و 
وقار و عفت و رأفت و بی مانندی و دانش او در همه 
سالهای دانش آموزی، دانشجویی، دانش آموختگی 
و دانش گستریش، با نسیم مهربانی، دالرایی و 

بزرگواریش به مشام جان همگان رسیده است.

صرب بسیار بباید پدر پری فلک را
تا دگر مادر گییت چو وت فرزند بزاید

فرزند حاج حبیب

 سفر تن را تا خاک تماشا کردی

 سفر جان را از خاک به افالک ببین

 گر مرا می جویی

سبزه ها را دریاب با درختان بنشین

فریدون مشیری
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