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گدا 
آفریدی 
مرا آفرین

افزایش سن ازدواج 

و  پیامدهای آن
غالمرضا شعبانپور / مدیر مسئول

در  که  اجتماعی  آسیبهای  موضوع  ادامه  در 
شماره های ۳۵۵ و ۳۵۹ به آنها پرداختیم در 
این شماره نگاهی به مسئله افزایش سن ازدواج 

پسران و دختران می اندازیم. 
به گزارش مرکز آمار ایران در پاییز سال قبل 
میانگین سن ازدواج مردان 27/۵ و دختران 2۳/۳ 
بوده است. بر پایه همین آمار میانگین سن ازدواج 
مردان شهری 27/7 و روستایی 2۶ و دختران 

شهری 2۳/۶ و روستایی 21/۳ بوده است.
است که پسران و  این  نشان دهنده  آمار  این 
دختران حدود 1۳ سال از دوران بلوغ جنسی 
زیست  لحاظ  از  که  دوره ای  را مجرد هستند. 
شناسی اوج نیاز جنسی است. بر پایه این آمار 
تعداد دختران و پسرانی که در سن ازدواج قرار 
داشته اند، حدود 1۰ میلیون )۹ میلیون و ۸۰۰ 
هزار ( نفر در سال 1۳۹۹ بوده است. از این تعداد 
۵۵۶/7۳1 نفر ازدواج کرده اند یعنی ۵/۶ درصد 
از دختران و پسرانی که در سن ازدواج بوده اند، 
ازدواج کرده اند! علت چیست؟ چرا جوانان در سن 
ازدواج نتوانسته اند یا نخواسته اند ازدواج کنند؟ 

عوامل را می توان به شرح زیر خالصه کرد: 
 -۳ مسکن  نداشتن   -2 تحصیالت  ادامه   -1
مراسم  کردن  فراهم  برای  مالی  توان  نداشتن 
ازدواج 4- بیکاری ۵- تجمل گرایی و به دنبال 
آن سخت شدن ازدواج ۶-گرانی و تورم، به ویژه 
اثر آن بر تهیه جهیزیه 7- تغییر معیارها برای 

انتخاب همسر...
ادامه در صفحه 3

سرمقاله

شعردونی

چرا بیشتر نازل های 
پمپ بنزین شهرداری 

کار نمی کند؟

در گفتگو با مردم کوچه و بازار:

چرا ماسک 
نمی زنید؟

برنامه های 
رؤسای 
جدید
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ورزشی

خبرها
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تاکسی ها 
کورسی شدند

اعالمنرخسرویسمدارسدرنیریز
با مصوبه شورای شهر از این پس مسیرهای داخل شهر 

نی ریز به صورت کورسی محاسبه خواهد شد.
همچنین نرخ سرویس مدارس هم اعالم شد که به 

صورت ماهانه به شرح زیر می باشد:
- روا و پیکان: 1۰4 هزار تومان
- پراید و تیبا: 1۰۸ هزار تومان
- پژو و سمند: 11۳ هزار تومان

- ون و مینی بوس : ۸7 هزار تومان
شهرداری  شهری  خدمات  معاون  حاجی محمدی 
نی ریز در ارتباط با کورسی شدن تاکسی های درون 
بهای  اخذ  نحوه  مهرماه  ابتدای  از  گفت:  شهری 
جابه جایی مسافر به صورت کورسی بوده و طول مسیر 
تاکسی  رانندگان  می باشد،  متر   1۵۰۰ کورس  هر 
مجاز به اخذ بهای ورودی مسافر که همان کورس اول 
است،...                              ادامه در صفحه  3

پروژه فرهنگی- ورزشی فوالد و شهرداری دوباره فعال شد

دریاچه مصنوعی پارک آزادی
تا پایان امسال

//

نیاز مهم نی ریز به پد بالگرد
برای تحول در اورژانس هوایی

7

4

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

شهرزندهاست...
قانون   71 ماده  به  مستند  مکلفند  شهردار ی ها 
درآمد  جامع  صورت  یکبار  شش ماه  هر  شهردار ی ها 
هزینه خود را به شورای شهر ارسال کنند و پس از 
تصویب شورای شهر جهت اطالع عموم آن را منتشر 

کنند.
این موضوع مطابق چهار سال گذشته امسال هم، طی 
نامه شماره 1400/14/1897/ص مورخ 1400/07/14 از 
طرف شهرداری نی ریز به شورای اسالمی شهر ارسال 
شده و در مصوبه شماره 13 مورخ 1400/08/05 به تأیید 
شورای اسالمی شهر رسیده و جهت اطالع شهروندان 

عزیز منتشر می شود.

مقدمه
اصالحات  و  کشور  وزارت  ابالغیه های  به  مستند 
ساختاری گسترده در سیستم کدینگ و روش جدید 
ثبت رویدادهای مالی و تنظیم بودجه شهردار ی ها، 
از آغاز سال 99 بودجه شهردار ی ها به بخش »منابع« و 
شهرداری  بودجه  منابع  می شود،  تقسیم  »مصارف« 
شامل درآمدها »متشکل از 6 ردیف« به عالوه منابع 
حاصل از واگذاری دارایی های سرمایه ای و منابع حاصل 
بودجه  مصارف  است.  مالی  دارایی های  واگذاری  از 
عمران  همچون  شش گانه  مأموریت های  شامل  نیز 
و شهرسازی، محیط زیست و خدمات شهری، ایمنی و 
مدیریت بحران، حمل و نقل و ترافیک، خدمات مدیریت 
و ردیف اجتماعی و فرهنگی به عالوه ردیف پرداخت 

بدهی های قطعی سنواتی خواهد بود.

افزایش 51 درصدی
بودجه سال 1400 که آخرین بودجه مصوب در دوره ی 
پنجم شورای شهر بود با افزایشی 51 درصدی به نسبت 
بودجه مصوب سال قبل به مبلغ تجمعی 50 میلیارد 
تومان پیش بینی شده و به تصویب شورای اسالمی 
شهر نی ریز رسیده است که تا پایان شهریورماه 1400 
عدد وصول شده قطعی بودجه شهرداری نی ریز به مبلغ 
21.681.978.278 تومان بوده است که معادل 87 درصد 
بودجه شش ماهه است، عماًل به رغم اینکه در برخی 
سالهای گذشته شهرداری در شش ماه اول سال با کسری 
بودجه نزدیک به 40 درصدی مواجه بود اما در سال 1400 
و به رغم مشکالت و موانع شدید ناشی از بیماری کرونا 
و تعطیلی های پیاپی مربوط به این موضوع و به رغم 

نوسانات شدید بازار، خوشبختانه تا انتهای شهریورماه 
نزدیک به 90 درصد بودجه شش ماهه وصول شده است 
هرچند که افزایش شدید هزینه ها باعث شده تا بیشتر 
سازمان ها و نهادها شاهد عدم تناسب بین درآمدها 
و هزینه هایشان باشند که شهرداری نی ریز هم از این 

قاعده مستثنی نیست. 
سال  درآمدی  متفاوت  ردیف های  خصوص  در  اما 
1400 بایستی توضیح داده شود که مبلغ تقریبی 7/3 
میلیارد تومان از بودجه شش ماهه شهرداری از محل 
ردیف عوارض عمومی وصول شده که معادل 34 درصد 
بودجه وصول شده شش ماهه شهرداری بوده است، 
عوارض  همچون  درآمدی  کدهای  شامل  ردیف  این 
متمرکز فرآورده های نفتی، عوارض خودروهای سواری، 
عوارض بلیت و حمل و نقل هوایی و زمینی، عوارض 
گمرکی، عوارض پروانه های ساختمانی، عوارض ارزش 
افزوده ناشی از اجرای طرح های عمرانی )تغییر کاربری( 
، عوارض آتش نشانی، عوارض تفکیک، بهای خدمات 
صدور و تمدید پروانه، عوارض موتورسیکلت، درآمد 
اتوبوسرانی و مینی بوس رانی، عوارض ثبت نام و تجدید 
آموزش رانندگی، عوارض نوسازی، عوارض اسناد رسمی 

حق الثبت بوده است. 
اختصاصی  عوارض  از  ناشی  درآمدهای  دوم،  ردیف 
مبلغ  اول  ماهه  شش  در  که  است  شهرداری 
921.603.574 تومان معادل 4 درصد کل بودجه شش 
ماهه از این ردیف محقق شده است. درآمدهای ناشی از 
عوارض اختصاصی شامل ردیف هایی مثل: درآمد حاصل 
از پارک ها، درآمد حاصل از فروش محصوالت و خدمات 
کارخانجات شهرداری، درآمد حاصل از مراکز فرهنگی، 
بهای خدمات ایمنی و آتش نشانی، بهای خدمات فضای 

سبز، و بهای خدمات مدیریت پسماند بوده است.

سومین ردیف از شش ردیف درآمدهای شهرداری به 
نام بهای خدمات و درآمدهای مؤسسه های انتفاعی 

شهرداری نامگذاری شده است.
که در شش ماهه اول تقریبًا 1/9 میلیارد تومان از این 
ردیف وصولی داشتیم که معادل 8 درصد کل بودجه 
کدهایی  شامل  ردیف  این  است؛  بوده  ماهه  شش 
همچون: بهای خدمات آسفالت و لکه گیری و ترمیم 
حفاری، بهای خدمات کارشناسی نقشه ها، بهای خدمات 
تأسیسات  از  حاصل  درآمد  بهای  زمین،  آماده سازی 
شهرداری، درآمد حاصل از آگهی های تجاری و تبلیغات 
محیطی، درآمد حاصل از پمپ بنزین و پمپ گاز و فروش 

آب بوده است.
ردیف چهارم، ردیفی است که به نام درآمدهای حاصل از 

وجوه و اموال شهرداری می شناسیم.
این ردیف شامل درآمدهایی است که از طریق سودی 
که به اموال شهرداری یا اجاره بهایی که به ساختمان ها و 
تأسیسات شهرداری تعلق می گیرد حاصل می شود، کل 
مبلغ وصول شده معادل 219.246.523 تومان بوده که 
در شش ماه اول یک درصد بودجه را به خودش تخصیص 
داده است. همین طور درآمد حاصل از بازارهای روز و 
هفتگی، پارکینگ، ساختمان ها، تأسیساتی شهرداری 

در همین ردیف است.
و  دولت  اعطایی  کمک های  نام  به  پنجم  ردیف 

سازمان های دولتی می باشد.
به رغم اینکه شهرداری یک نهاد عمومی غیردولتی است 
اما سهم بسیار کمی را از اعتبارات دولتی هم دریافت 
و سازمان های  اعطایی دولت  می کند. کل کمک های 
دولتی در شش ماهه اول سال 1400 مبلغ 416 میلیون و 
812 هزار تومان بوده که معادل کمتر از 2 درصد کل بودجه 
شش ماهه اول شهرداری بوده که عمدتا در قالب اسناد 

خزانه اسالمی به شهرداری تحویل شده است.
و  اهدائی  کمک های  اعانات،  ردیف  ششم،  ردیف 

دارایی ها می باشد.
جرائم مربوط به کمیسیون ماده 100 عمده درآمدهایی 
است که در ردیف ششم قرار می گیرد، به انضمام جریمه 

حذف پارکینگ یا جریمه تخلفات ساختمانی.
کل عددی که در شش ماه اول سا ل جاری در قالب 
این ردیف وصول شده مبلغ 478.532.494 تومان 
بوده که معادل 2 درصد بودجه شش ماهه شهرداری 

است.
عماًل شش ردیف اصلی درآمد شهرداری در شش ماهه 
اول سال معادل 11 میلیارد و 280 میلیون و 226 هزار و 
این درآمدهای ششگانه  بوده است که  244 تومان 
تقریبًا معادل 52 درصد بودجه شش ماهه اول شهرداری 

بوده است.
ردیف بعدی از منابع درآمدی شهرداری، درآمد مربوط 
سرمایه ای  دارایی های  واگذاری  از  حاصل  منابع  به 
است که شامل فروش اموال غیرمنقول اعم از زمین 
یا اموال غیرمنقول دیگری که ممکن است شهرداری 
بفروشد،  را  آنها  عمومی  مزایده  طریق  از  بتواند 

می باشد.
در این ردیف مبلغ 10.401.752.034 تومان از بودجه 
شش ماهه اول سال 1400 که معادل 48 درصد بودجه 

وصول شده می باشد محقق شده است.
واگذاری  از  حاصل  درآمدهای  منابع  بعدی  ردیف  و 
دارایی های مالی که شامل دریافت وام و تسهیالت از 

سازمان ها و بانک ها می شود.
درآمد شهرداری از این ردیف عماًل چون شهرداری هیچ 
وامی در شش ماه اول سا جاری دریافت نکرده صفر ریال 

است.

مصارف
اما مطابق همان تغییراتی که در ابتدا عنوان شد از آغاز 
سال 99 بخش هزینه های شهرداری را عماًل ما به اسم 
مصارف می شناسیم، این مصارف شامل شش مأموریت 
و یک ردیف پرداخت بدهی های سنواتی است. اولین 
ردیف مصارف بودجه مربوط به مأموریت های عمران و 
شهرسازی بوده است که شهرداری نی ریز در شش ماهه 
اول حدود 1 میلیارد و 151 میلیون تومان در این ردیف 
هزینه کرد داشته است و این مبلغ معادل 5 درصد کل 

هزینه ها بوده است.
نام  به  دوم  ردیف  مأموریت  به  مربوط  هزینه های 
محیط زیست خدمات شهری که تقریبًا مبلغ 3 میلیارد 
و 674 میلیون تومان بوده و حدود 17 درصد مصارف یا 
خود  به  را  اول  ماهه  در شش  هزینه های شهرداری 

تخصیص می دهد.
ردیف سوم ردیف مأموریت ایمنی و مدیریت بحران که 
حدود 493 میلیون تومان در این ردیف هزینه شده و 
حدود 2 درصد هزینه های ما در شش ماهه اول بوده 

است.
ترافیک است که حدود  و  نقل  و  ردیف چهارم حمل 
3 میلیارد و 6 میلیون تومان بوده یعنی عددی معادل 
عمده  ماهه.  شده شش  محقق  بودجه  از  درصد   15
فعالیت های شهرداری مربوط به زیرسازی و آسفالت 
معابر یا اجرای مصوبات شورای ترافیک و اصالح هندسی 
معابر در همین ردیف قرار می گیرد و عماًل به رغم اینکه 
این موارد در ردیف پروژه های عمرانی قرار دارند ولی در 

زیر گروه حمل و نقل و ترافیک قرار داده می شوند .
ردیف بعدی مصارف، خدمات مدیریت است که شامل 
هزینه های مربوط جمع آوری پسماند، هزینه های مربوط 
به نگهداری فضای سبز و بخشی از حقوق و دستمزد 
کارگران و کارمندان که معادل 10 میلیارد و 86 میلیون 
تومان بوده برابر با 47 درصد هزینه های ما در سال 1400 

در شش ماهه اول را شامل می شود.
و مأموریت ششم، مأموریت ا=جتماعی و فرهنگی است 
که 281 میلیون تومان تقریبًا در این ردیف هزینه شده 

معادل 2 درصد کل هزینه های شهرداری بوده است.
نهایتًا شهرداری در شش ماهه اول سال 1400 چیزی 
حدود 18 میلیارد و 693 میلیون تومان هزینه داشته 
است که این مبلغ معادل 86 درصد  بودجه محقق شده 

تا پایان 31 شهریورماه 1400 بوده است.

37263/ یک صفحه

گزارش عملکرد شهرداری نی ریز در شش ماهه اول سال 1400

تحقق 87 درصدی بودجه
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را در سایت هورگان بخوانید
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افزایش سن ازدواج  و 
پیامدهای آن

...
ادامه از صفحه یک

8- باال رفتن آمار طالق به ویژه در فاصله زمانی یک تا پنج 
سال پس از ازدواج و در نتیجه بی اعتمادی پسران و دختران 
به همدیگر 9- مطالبه مهریه سنگین 10- به اجرا گذاشتن 

مهریه بدون درخواست طالق. 
البته عوامل دیگری مانند تغییر نگرش به نهاد خانواده 
ایران  در  هنوز  خوشبختانه  چون  اما  طرح اند  قابل  نیز 
فراگیر نشده ضرورتی برای پرداختن به آن در این نوشتار 
نیست. اما آنچه مهم است پیامدهای ناشی از باال رفتن 
سن ازدواج و بدتر از آن ازدواج نکردن است. مهمترین این 
پیامدها عبارتند از: ارتباطات جنسی غیر هنجارمند، رشد 
روسپیگری و فحشا، ادامه دادن دوره تجرد تا رسیدن به سن 
تجرد قطعی یعنی سنی که احتمال ازدواج از آن به بعد بسیار 
کم می شود. جمعیت شناسان این سن را برای زنان ۴۵ و 
برای مردان ۵0 سال می دانند. باال رفتن عقده های جنسی و 

روانی، افسردگی و ... 
چه باید کرد؟! به طور ساده و خالصه می توان گفت عوامل 
باال رفتن سن ازدواج را باید از بین برد که صد البته کاری 

بس سنگین است و نیازمند عزم ملی. 
 شاد و سالم و موفق باشید

تاکسی ها کورسی شدندسرمقاله
اعالمنرخسرویسمدارسدرنیریز

ادامه از صفحه یک

... مبلغ 2 هزار تومان و کورسهای بعدی به ازای هر 
کورس ۵00 تومان به مبلغ فوق اضافه می گردد.

به عنوان مثال خیابان طالقانی از ایستگاه ابتدای 
رفاه  و  کار  تعاون،  اداره  روبروی  تا  خیابان  این 
شهدا،  استادیوم  به  منتهی  کوچه  یا  اجتماعی 
به  مجاز  تاکسی  رانندگان  و  بوده  اول  کورس 
دریافت 2 هزار تومان می باشند و در ادامه وارد 
کورس دوم شده و تا ابتدای پارک آزادی ادامه دارد. 
بنابراین راننده تاکسی مجاز به اخذ بهای 2۵00 
تومان بابت خدمات کورس اول و دوم از مسافرین 

است.
از ابتدای پارک آزادی تا زندان و همچنین از طرف 
دیگر تا انتهای مسکن مهر نیز کورس سوم حساب 
می شود که به همان میزان مسافری که از ابتدای 
کورس اول تا انتهای کورس سوم خدمات گرفته، 

باید کاًل مبلغ 3 هزار تومان پرداخت کند.
از ایستگاه خیابان قدس روبروی بهداری قدیم تا 
روبروی اداره تأمین اجتماعی کورس اول محاسبه 

شده است. در ادامه بولوار شهید زردشت به سمت 
میدان گاز و در نهایت بولوار پاسداران، روبروی 
خیابان فرزانگان نیز کورس دوم محسوب می شود 
و راننده تاکسی در صورت استفاده مسافران از 
کورس های یکم و دوم، مجاز به اخذ 2۵00 تومان 
از آنها هستند. ادامه مسیر به سمت فاز 2 نیز کورس 
راننده  و  شده  محسوب  کورس  آخرین  یا  سوم 
تاکسی در صورت استفاده مسافران از کورسهای 
یکم، دوم و سوم، مجاز به اخذ 3 هزار تومان از 

مسافران گرامی می باشد.
این  ابتدای  از  نیز  خمینی  امام  خیابان  مسیر 
خیابان تا ابتدای بولوار موسی کالنتری کورس اول 
محاسبه شده و راننده تاکسی مجاز به دریافت 2 
هزار تومان از مسافر است. مسیر تا انتهای بولوار 
موسی کالنتری نیز کورس دوم محسوب و مبلغ 

۵00 تومان به مبلغ قبل اضافه می شود.
وی همچنین در مورد کورس خیابان ولی عصر 
گفت:  از ابتدای این کورس یعنی میدان 1۵ خرداد 
تا پارک معلم کورس نخست، تا ابتدای کشتارگاه 

کورس 2 و تا دارالرحمه و بعد از آن کورس سوم 
محاسبه می شود.

شرایط  در  کرد  تأکید  همچنین  حاج محمدی 
کرونایی تاکسی ها مجاز به سوار کردن یک نفر در 

جلو و دو نفر در عقب هستند.
او گفت: در کورس بندی جدید در هیچ جای شهر 
بیشتر از ۴ کورس نداریم و شهروندان می توانند 

متخلفان را به شماره 137 معرفی نمایند.
به نظر می رسد با توجه به کورسی شدن مسیرها 
رانندگان  اینکه  بر  مبنی  و خبرهایی  نی ریز  در 
تاکسی به دلیل عدم پول خرد غالبًا بیشتر از نرخ 
مصوب دریافت می کنند شاید بهتر باشد دو اقدام 
شدن  مکانیزه تر  راستای  در  نی ریز  شهرداری 
تاکسی ها انجام شود: یکی مجهز کردن تاکسی ها 
به دستگاه کارتخوان و دوم نصب پارکومتر بر روی 
دوم  پیشنهاد  مورد  در  حاج محمدی  تاکسی ها؛ 
در  تابلوهایی مخصوص  نصب  با  می شود  گفت: 
مسیر کورس ها را مشخص نمود که البته تا این روز 

اقدامی نشده است.

صادق رجبی، نی ریزان فارس:

خاکریز آخرین راهکار برای جلوگیری از 
ورود کامیون ها به تاالب بختگان شد. 

تا امروز چندین جلسه برای جلوگیری 
از ورود کامیون ها به تاالب بختگان در 
فرمانداری در ادوار مختلف برگزار شده 

که مصوبات آن اجرایی نشده است.
در این جلسات راهکارهایی از جمله حفر 
کانال و جریمه رانندگان توسط پلیس راه 
مطرح شده که در عمل موفق نبوده است.

از پیگیری های هفته نامه نی ریزان  بعد 
فارس مسئوالن با حضور در منطقه و 

دهیاری غدیرگه مصوباتی داشتند.
این جلسه که چهارشنبه 8 مهر با حضور 
بخشدار مرکزی و رئیس محیط زیست با 
دهیاری و شورای روستای غدیرگه انجام 

شده تا رسیدن فصل بارندگی سه مصوبه 
داشت. 

1- نصب تابلو عبور و مرور در دریاچه 
ممنوع.

برای  خاکریز  مانع  راهداری  اداره   -2
جلوگیری از ورود به دریاچه ایجاد کند.

3-پلیس راه در صورت مشاهده تخلف 
اعمال قانون کند.

جلسه  این  از  ماه  یک  گذشت  از  پس 
کریمیان رئیس شورای روستای غدیرگه 
خبر از ایجاد خاکریز برای جلوگیری از 

ورود کامیون در روز شنبه1۵ آبان داد.
تاالب  حاشیه  مردم  است  نوشتنی 
از  کامیون های سنگ  عبور  از  بختگان 
روی دریاچه به دلیل بلند شدن ریزگرد 

شاکی هستند.

ایجاد خاکریز برای 
جلوگیری از ورود به بختگان

//

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

بهمن ماه  چهارم  در  فیروزآبادی  آقایی  سیدحسن 
سال 1330 خورشیدی در خانواده ای مذهبی که اهل 
فیروزآباد میبد یزد بودند، در شهر مشهد متولد شد. وی 
تحصیالت خود را تا مقطع دکترای پزشکی با درجه 

عالی در شهر مشهد به پایان رساند.
به گفته یکی از همکالسیهای دبیرستان نصیرالملک، 
وی به سبب هوش باال و تواناییهای علمی، دائم در 
دوران تحصیل توسط مدیران وقت آموزش و پرورش 
تشویق می شد و در سال 13۵0 نفر اول کنکور در استان 
خراسان شد. ایشان در دوران تحصیل به دلیل مبارزه 
با رژیم پهلوی بارها توسط ساواک دستگیر و زندانی و 
تهدید به اخراج از دانشگاه شد تا این که در سال 13۵9 
با معدل عالی مدرک دکترای پزشکی را اخذ نمود. وی 
به رغم اینکه چندین بار بورسیه کشورهای خارجی شد، 

ترجیح داد در ایران بماند و به کشور خدمت کند.
ایشان در سال 13۵۴ با فاطمه مباشری اهل شهرستان 
نی ریز ازدواج کرد که سه فرزند پسر و دو فرزند دختر 

حاصل این ازدواج است.
دکتر فیروزآبادی در طول زندگی پربرکت خود با توجه 
به روحیه جهادی و مسئولیت پذیری و قدرت مدیریت 
هالل  جهادسازندگی،  در  مختلفی  سمت های  باال، 
احمر، پشتیبانی جنگ و معاونت نخست وزیری به وی 

محول شد.
در سال 1368 با حکم مقام معظم رهبری ریاست ستاد 
فرماندهی کل قوا و سپس ریاست ستاد کل نیروهای 

مسلح به ایشان واگذار شد.
از دیگر افتخارات ایشان این است که خادم آستان 

مقدس امام رضا)ع( بود.
همچنین ایشان عضو شورای امنیت ملی، عضو مجمع 
تشخیص مصلحت نظام و عضو بسیج مستضعفین بود 

و در سال 137۴ از سوی مقام معظم رهبری مفتخر 
به درجه سرلشکری گردید. دکتر فیروزآبادی در سال 
1379 به لحاظ نقش مؤثر در پشتیبانی از دفاع مقدس و 
اعتالی کلمه اسالم و پاسداری از انقالب اسالمی و حفظ 
میهن اسالمی ایران نشان درجه یک نصر را دریافت 
نمود. همچنین »نشان فتح درجه 3« و »نشان عالی 

استقالل« از دیگر افتخارات ایشان است.
از دیگر مسئولیتهای ایشان استاد و عضو هیئت علمی 
دانشگاه علوم پزشکی تهران، استاد و عضو هیئت علمی 
دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله االعظم)ع(، عضو هیئت 
امنای  هیئت  رئیس  و  کوثر،  علمی  مجله  تحریریه 

دانشگاه دفاع ملی بود.

دکتر فیروزآبادی کتابهای ارزشمندی به رشته تحریر 
در آوردند. برای نمونه می توان به کتابهای زیر اشاره 

نمود:
فرهنگ صدق در لسان نهج البالغه، اصالت روحانیت 
عصر)عج(،  امام  مکتب  و  قرآن  در  علمیه  حوزه  و 
کشف االسرار صیهونیسم، استراتژی انتظار و تکلیف 
مسلمانان در زمینه سازی ظهور، گنجینه دل: خاطرات 

سرلشکر بسیجی دکتر سیدحسن فیروزآبادی.
سرلشکر فیروزآبادی پس از عمری خدمت به اسالم 
و انقالب، صبح روز جمعه 12 شهریور ماه سال 1۴00 
لقاءالله  به  زین العابدین)ع(  امام  شهادت  با  مصادف 
پیوست و روح بلندش آسمانی شد و پیکر پاکش در جوار 
بارگاه ملکوتی ثامن الحج علی ابن موسی الرضا)ع( آرام 

گرفت.
رئیس دفتر عقیدتی سیاسی فرمانده معظم کل قوا در 
مراسم چهلمین درگذشت سرلشکر فیروزآبادی، به 
موضوعی اشاره نمود که با تعمق در آن، شخصیت بزرگ 

این مرد اسالم و انقالب را بهتر می توان شناخت:
در مکتب تشیع، در زمان غیبت امام عصر)عج(، مهمترین 
اوج والیت مداری  و آخرین مرحله والیت مداری که 
است، مرحله ای است که انسان سؤالی از چرایی فرمان 
مطرح نمی کند و تمام وجود خود را برای اجرای امر ولی 
به کار می گیرد. نمونه آشکار مصداق این بحث سپهبد 
شهید سلیمانی بود. لذا اوج والیت مداری مرحله پنجم 
برای اجرای فرمان و دستور ولی است که در عصر 
غیبت، انسان موظف و مکلف است که آنچه را که ولی 
فقیه مطرح می کند انجام دهد. یکی دیگر از کسانی که 
این پنج مرحله را پشت سر گذاشت مرحوم سرلشکر 
فیروزآبادی بود که از زمان دانشجویی تا رحلت در 

مسیر انقالب و والیت بود.    37273/۴2

گزیده ای از زندگی سردار سر لشکر بسیجی 

دکتر سیدحسن آقایی فیروزآبادی 

پیام تسلیت مقام معظم رهبری 
به مناسبت درگذشت سرلشکر 

سید حسن فیروزآبادی 

بسم الله الّرحمن الّرحیم
درگذشت همکار دیرین اینجانب، سرلشگر جناب آقای 
دکتر سّیدحسن فیروزآبادی رحمةالله علیه را به همسر 
گرامی و فرزندان محترم و دیگر بازماندگان تسلیت عرض 

می کنم.
عمری مجاهدت ارزشمند، از تالشهای مبارزاتی دوران 
دانشجویی در مشهد، تا فعالیتهای متنوع و گسترده در 
سالهای پس از پیروزی انقالب اسالمی، در عرصه های 
مهم مانند جهاد سازندگی و مجموعه های وابسته به 
شورای عالی دفاع، و بویژه خدمات طوالنی مدت در رأس 
ستاد کل نیروهای مسلح و سرانجام عضویت در مجمع 
توشه ی  و  معنوی  ذخیره  نظام،  مصلحت  تشخیص 

اخروی این برادر پرتالش و خیرخواه است.
روح تعبد و تدین و صدق و ثبات در پایبندی به ایمان 
و عمل انقالبی، امتیاز بزرگ دیگری است که همواره با 
این برادر گرامی همراه بود. این خصوصیات برجسته 
مایه ی رحمت و رضوان الهی برای ایشان خواهد بود 
ان شاءالله. مغفرت الهی برای وی و آرامش و بردباری برای 

بازماندگان را  از خداوند متعال مسئلت می نمایم.
سّیدعلی خامنه ای

1۴00/6/12

سرلشکر فیروزآبادی:
/ امروز عضویت 
در بسیج، پیوستن 
به اردوگاه حضرت 
سیدالشهدا)ع( است.

/ اگر بسیج 
ضعیف شود، توطئه 

و هرج و مرج 
افزایش می  یابد.

/ بسیجی ها خادم مردم در مراسم مختلف انقالبی 
و مذهبی هستند و ویژگی دیگر آنها تقویت و حمایت 

از نیروهای انتظامی و نظامی است. یعنی بسیج 
والیتمدار، دیندار، قرآن شناس و اهل بیت شناس، 

دارای رفتار قانونی و حاضر در همه صحنه ها و 
خدمتگزار مردم است.

میراث ماندگار شادروان
سرلشکر فیروزآبادی
در شهرستان نی ریز

ایشان به سبب ازدواج با خانم فاطمه مباشری از اهالی 
نی ریز، با این شهر آشنایی داشت و نیازهای این خطه 
را درک می کرد و همواره در رفع مشکالت و کمک به 

بهبود شرایط مردم فهیم نی ریز اهتمام داشت.
به  توجه  با  اندیشمند دانشگاه  و  فرزانه  استاد  این 
شخصیت بسیجی و جهادی که داشت، با هماهنگی 
امام جمعه محترم نی ریز و همفکری خیرین و همیاری 
اهالی و پیگیری مسئوالن، خدمات ارزشمندی را برای 
شهروندان نی ریزی به یادگار گذاشت که می توان نام 
»میراث ماندگار« را بر آن گذاشت. برای نمونه می توان 

به موارد زیر اشاره کرد:

1( حمایت مالی و جذب خیر برای ساخت دارالقرآن 
حضرت زهرا)س( و پیگیری مراحل ساخت تا زمان بهره 

برداری از آن
2( مشاوره و توجیه وزیر وقت بهداشت بر لزوم احداث 

بیمارستان جدید نی ریز
3( کمک مالی در ساخت مصالی بزرگ شهر نی ریز 

مناسبت های  در  اهالی  معنوی  حمایت های   )۴
مختلف
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سرویس ورزشی: محمدصادق رجبی

جایگاه 17 
نی ریز  در لیگ 

تندرستی 

برنامه های رؤسای جدید هیئت های ورزشی

سه کاراته کای نی ریز در لیگ کشوری

شکست مقابل مدعی قهرمانی

آغاز لیگ نوجوانان بسکتبال

 برای اولین بار سه ورزشکار کاراته نی ریز 
همزمان در لیگ کاراته کشور حضور 
یافتند. گزارش شده مصطفی نصرتی، 
نیما محمودزاده و رضا هاشم زاده پس از 

رایزنی و توافق با تیم های لیگ کشوری، 
در سوپر لیگ سبک های آزاد ایران به 

میدان می روند.
نفت  مناطق  تیم  به  نصرتی  مصطفی 

خیز جنوب به عنوان مربی پیوست و 
نیما محمودزاده و رضا هاشم زاده هر دو 
به تیم مس شهربابک از استان کرمان 

پیوستند.

مجید پاکیزه دامن/ گروه ورزش:

مقابل  دیدار  در  درخشان  استعدادهای 
به  تن  قهرمانی  عنوان  کسب  مدعی 

شکست داد.
 17 زیر  فوتبال  مسابقات  پنجم  هفته 
برگزار  آذر   2 سه شنبه  استان  ساله های 
شد و تیم استعدادهای درخشان  نی ریز 
مقابل ایمان سبز شیراز شکست 3 بر صفر 

را متحمل شد.
استعدادهای درخشان که در بازی قبل و با 
درخشش مهاجمان خود توانسته بود پرسیا 
دیگر نماینده شیراز را در خانه شکست 
دهد، مقابل ایمان سبز ضعیف عمل کرد و 

دومین شکست خود را متحمل شد.
به گفته سرمربی استعدادهای درخشان، 
ایمان سبز شیراز که تیم مدعی قهرمانی 
است و برای حضور در مسابقات کشوری 
خود را آماده می کند، از موقعیت های خود 
بهترین استفاده را کرد و توانست مقابل ما 

پیروزی قاطع را به دست آورد.
سعید زارع گفت: اگرچه در نیمه اول تا 
دقیقه 30 توانستیم راه های نفوذ آنها را 
ببندیم، اما روی یک حرکت در محوطه 
اعالم ضربه  به  ما که منجر  تیم  جریمه 
پنالتی از سوی داور شد، گل اول را دریافت 
کردیم تا بازی با همین نتیجه در نیمه اول 

به اتمام برسد.
وی گفت: در نیمه دوم از لحاظ قوای بدنی 
تیم میزبان از ما بهتر بود و روی ضد حمالت 
دو گل بعدی را نیز دریافت کردیم. اگر 
بازیکنان ما خودباوری داشتند، نتیجه ای 
بهتر  و می توانستیم  دیگر رقم می خورد 

عمل کنیم.

محمد صادق رجبی/ گروه ورزش:

سالها  از  پس  بسکتبال  نوجوانان  لیگ 
تعطیلی دوباره برگزار شد.

تیم   ۴ حضور  با  لیگ  از  دوره  این 
انجام  شهدا  استادیوم  در  پنج شنبه ها 

می شود.
در بازی اول این رقابت ها پنج شنبه 27 
آبان دو تیم شهید شهاب الدینی و شهید 

مبین با هم بازی کردند که در پایان تیم  
شهید مبین به مربیگری امین حسن پور 

۴8 به 3۵ پیروز شد.
داوری این دیدار را عادل الیقمند و حسین 

کوچک زاده برعهده داشتند.
در بازی دوم این هفته دو تیم شهید مروی و 
شهید مختاری رو در روی هم قرار گرفتند 
که  در یک رقابت نفس گیر در نیمه اول 

تیم شهید مختاری توانست پیروز باشد 
اما درنیمه دوم تیم مروی با نمایش خوب 
خود نیمه را با پیروزی به پایان رساند. اما 
در مجموع دو نیمه، شاگردان امیر حسین 
اهل در تیم شهید مختاری ۵9 به ۵۵  برنده 

بازی شدند.
این دیدار را عادل الیقمند و محمد جواد 

محمد نژاد قضاوت کردند.

مجید پاکیزه دامن/ گروه ورزش:
هیئتهای  جدید  رؤسای  معرفی  از  پس 
ورزشی بیلیارد، ژیمناستیک و تیراندازی 
از آنها خواستیم اهداف و برنامه های خود 
تا پایان سال جاری را اعالم کنند.  که دو 
هیئت برنامه های خود را اعالم کردند و 
هیئت تیراندازی نیز آن را به آینده موکول 

کرد.
هیئت بیلیارد تاکنون توسط هادی یاری 

به عنوان سرپرست اداره می شد.
یاری در مورد برنامه های خود گفت: هیئت 
بیلیارد نی ریز هر روز به مدت یک ساعت 
برای تمامی عالقه مندان کالس و تمرین 
برگزار  یاری  بیلیارد  باشگاه  در  رایگان 

می کند.
او در مورد مسابقاتی که برگزار می شود 
گفت: هر دو هفته یک بار سعی می کنیم 
به  مجاور  شهرهای  بین  را  مسابقه ای 
این  که  کنیم  برگزار  نی ریز  میزبانی 
مسابقات به صورت رنکینگ و امتیازبندی 
مناسبت های  در  همچنین  و  می باشد 
مختلف نیز این مسابقات برگزار می شود و 
نفرات برتر به مسابقات استانی و کشوری 

راه پیدا می کنند.
نیز  داوران  و  مربیان  آموزش  درباره  او 
عنوان کرد: در این دو مقوله متقاضیانی 

داریم که هم اکنون در حال سپری کردن 
کالس های داوری و مربیگری هستند.

هیئت ژیمناستیک پیش از این به مدت 
حدود 3 سال به ریاست محمد الیقمند 
فعالیت می کرد که با استعفای او، علیرضا 

جوکار جایش را گرفت.
مدیریتی  و  ورزشی  سوابق  که  جوکار 
زیادی در ورزش دارد و برای همه چهره ای 
نام آشنا است برنامه های خود در هیئت 
ژیمناستیک را چنین شرح داد: طبق تقویم 
ورزشی هیئت، اعزام تیم های ژیمناستیک 
به  مختلف  سنی  رده های  در  نی ریز 
مسابقات استانی و حضور مربیان و داوران 
در کالس های دانش افزایی انجام خواهد 

شد.
او با تمجید از محمد الیقمند رئیس سابق 
این هیئت گفت: ساماندهی هیئت جدید 

و تشکیل جلسات برای پیشبرد اهداف و 
گرفتن  کمک  و  هیئت  این  برنامه های 
و  ژیمناستیک  هیئت  سابق  رئیس  از 
برنامه های  دیگر  از  وی  همکاران  دیگر 
ما می باشد و همه این ها جزو برنامه های 

کوتاه مدت تا پایان سال جاری است.
جوکار اعالم برنامه های میان مدت و بلند 

مدت خود را به آینده نزدیک موکول کرد.
)رضا(  محمد  تیراندازی،  هیئت  در  اما 
به  را  خود  جای  مسلمان حقیقی 
سیدمحمدمهدی قرشی از داوران فوتبال 

و فوتسال داد.
قرشی که سابقه طوالنی مدت در ورزش 
برنامه ها  از  دارد،  را  فوتبال  به خصوص 
و اهداف هیئت تیراندازی در حال حاضر 
سخنی نگفت و ارائه آن را به بعد از مشخص 

شدن چارت تشکیالتی خود موکول کرد.

 1۴00/07/28 مورخ  سالیانه  عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به 

تصمیمات ذیل اتخاذ شد: -اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقایان 

علی اکبر همتائی به شماره ملی 2۵۵9۴63۴66، مسعود زارعی به شماره ملی 

2۵۵9211211 و حسین زارعی به شماره ملی 2۵۵98829۴9 برای مدت دو سال 

به عنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند. - آقای مجتبی قره چاهی به شماره 

ملی 2۵۵9938۴6۴ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمد قره چاهی به شماره ملی 

2۵۵97۵۴66۵ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به 1۴00/12/29 

انتخاب گردیدند. - ترازنامه و حساب سود و زیان مربوط به عملکرد سال مالی منتهی 

به 1399/12/30 تصویب گردید. - هفته نامه نی ریزان فارس جهت درج آگهی های 

شرکت برای سال مالی 1۴00 انتخاب گردید.

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس
  مرجع ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری  نی ریز

شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 1478 و شناسه ملی 10980073156

آگهی تغییرات شرکت معدنی درنیکا نی ریز

ی:
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به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1۴00/07/28 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
- سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای مسعود زارعی به شماره 
ملی 2۵۵9211211 به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای علی اکبر همتائی به شماره 
ملی 2۵۵9۴63۴66 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای حسین زارعی به 
شماره ملی 2۵۵98829۴9 به سمت عضو هیئت مدیره و آقای میثم نقیبی به شماره 
ملی 2۵۵97۵2603 خارج از هیئت مدیره بعنوان مدیرعامل شرکت برای مدت دو 

سال انتخاب گردیدند.
- حق امضاء کلیه اسناد، اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل شرکت و 
یکی از اعضاء هیئت مدیره و یا با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره، در هر صورت 
ممهور به مهر شرکت معتبر می باشد و اوراق عادی و سایر نامه های اداری با امضاء 
مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. - هیئت مدیره اختیارات خود در بندهای 3 و ۵ و 

6 ماده ۴0 اساسنامه شرکت را به مدیرعامل تفویض نمود.

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس
  مرجع ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری  نی ریز

شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 1478 و شناسه ملی 10980073156

آگهی تغییرات شرکت معدنی درنیکا نی ریز

ی:
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ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی 

می گردد. 

موضوع فعالیت: صنعت و معدن، تعمیر و نگهداری صنایع نفت و گاز و پتروشیمی، استخراج 
و حمل و بهره برداری از معادن روباز و زیرزمینی بجز نفت و گاز و پتروشیمی، تأمین قطعات 

تجهیزات سنگین و سبک، صادرات و واردات کاالهای مجاز، برق، تأمین نیرو در رابطه با 

موضوع شرکت، معماری و ساختمان سازی، کشاورزی، راهسازی، خاکبرداری، خاکریزی، 

تسطیح اراضی، آسفالت کاری، خرید و فروش مواد معدنی و غیر فلزی، خدماتی، شرکت در 

کلیه مناقصات و مزایده ها ، سیمان کاری و مقاطعه کاری و تهیه و تولید پودر سنگ و دانه بندی 

کاًل پس از اخذ مجوزات الزم برابر قوانین و مقررات حاری کشور درصورت لزوم پس از اخذ 

مجوزهای الزم از مراجع ذیربط.

مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود
مرکز اصلی: استان فارس، شهرستان بختگان، بخش حنا، دهستان حناء، آبادی مجموعه 
سنگبری ایثار، محله ندارد، خیابان معادن، کوچه )سنگبری(، پالک 0، طبقه همکف 

کدپستی 7۴99198۵39 

سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 10۵,000,000 ریال نقدی منقسم به 210 

سهم ۵00000 ریالی تعداد 210 سهم آن با نام عادی مبلغ 10۵000000 ریال توسط 

مؤسسین طی گواهی بانکی شماره 18.00.9600۴۴ مورخ1۴00/07/17نزد بانک تجارت 

شعبه نی ریز با کد 7660 پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقای خسرو آریانفر 

به شماره ملی 2۴3128367۴ به سمت منشی هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای حمزه 

رحمانی به شماره ملی 2۵۵00232۴2 به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای 

سید مهدی تهامی به شماره ملی 2۵۵9037۴67 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 

2 سال آقای محمد رضا مسروری به شماره ملی 2۵۵92330۴۵ به سمت عضو اصلی هیئت 

مدیره به مدت 2 سال آقای عبد المطلب نگهداری به شماره ملی 2۵۵9821281 به سمت 

مدیرعامل )خارج از هیئت مدیره( به مدت 2 سال دارندگان.

حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار و قراردادهای تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، 
بروات و عقود اسالمی با امضاء متفقا مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب رئیس هیئت 

مدیره نایب رئیس هیئت مدیره حق امضاء را دارد و نامه های اداری منفردًا با امضاء مدیر عامل 

می باشد.

اختیارات مدیر عامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای موسی شکوهی به شماره ملی 
2۵۵9266768 به سمت بازرس اصلی به مدت 1 سال آقای روان بخش زارعی به شماره ملی 

2۵۵9331888 به سمت بازرس علی البدل به مدت 1 سال روزنامه کثیر االنتشار نی ریزان 

فارس جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و 

صدور پروانه فعالیت نمی باشد.

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بختگان

درتاریخ 18/08/1400 به شماره ثبت 284 به شناسه ملی 14010496756

تأسیس شرکت سهامی خاص اتحاد پارس بختگان

ی:
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به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1399/12/18 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد: - سرمایه شرکت از مبلغ 110/00۵/000/000 ریال به مبلغ 160/68۵/000/000 ریال 
منقسم به 9182 سهم 17/۵00/000 ریالی با نام از محل آورده غیر نقدی و صدور سهام جدید 
افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح ذیل اصالح گردید: سرمایه شرکت مبلغ 

160/68۵/000/000 ریال منقسم به 9182 سهم 17/۵00/000ریالی با نام عادی.

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس   مرجع ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری  نی ریز

شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 429 و شناسه ملی 10530082145 

آگهی تغییرات شرکت فنی مهندسی فارس نیرو  رعد

شناسه آگهی: 1230442 37272

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/12/11 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد: - سرمایه شرکت از مبلغ 17۵00000000 ریال به مبلغ 11000۵000000 ریال منقسم 
به 6286 سهم هفده میلیون و پانصد هزار ریالی با نام از محل مطالبات سهامداران صدور 
سهام جدید افزایش یافت و در این رابطه ماده ۵ اساسنامه اصالح شد. -سرمایه شرکت مبلغ 
11000۵000000 ریال منقسم به 6286 سهم هفده میلیون و پانصد هزار ریالی با نام می باشد.

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس   مرجع ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری  نی ریز

شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 429 و شناسه ملی 10530082145

آگهی تغییرات شرکت فنی مهندسی فارس نیرو رعد 

شناسه آگهی: 1230443 37272

نوبت اول:1۴00/08/30   
نوبت دوم :1۴00/09/07

شهرداری نی ریز در نظر دارد مستند به بند 3 مصوبه شماره 7 شورای 
کشور خصوصا  مقررات  و  قوانین  براساس  و  نی ریز  شهر  اسالمی 
آئین نامه مالی شهرداری ها و مقررات مرتبط با واگذاری انجام مدیریت 
براساس موارد اعالم شده توسط  پیمان خدمات شهرداری نی ریز 
شهرداری شامل خدمات عمومی ، موتوری و اجرائیات را به اشخاص 
و  لغایت1۴01/10/30  تاریخ 1۴00/11/01  از  واجدصالحیت  حقوقی 
بمدت یکسال شمسی و با توجه به شرایط سند مناقصه واگذار نماید. 
لذا از کلیه شرکتهای واجد صالحیت که اساسنامه آنها مرتبط با 
موضوع مناقصه می باشد دعوت بعمل می آید جهت دریافت اسناد 
مناقصه در مهلت مقرر و قبل از اتمام مهلت تحویل پیشنهادات که 
تاریخ1۴00/09/18می باشد به واحد مالی شهرداری نی ریز به آدرس : 
خیابان آیت ا... طالقانی مراجعه و یا جهت کسب اطالعات بیشتر با 
شماره تلفن های ۵383۵320  داخلی 307یا 306 تماس حاصل نمایند، 
 Shafafiat.neyriz.ir یا به سامانه شفافیت شهرداری نی ریز به آدرس

مراجعه نمایند.
شرایط عمومی مناقصه:

1-شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد.
2-به پیشنهادات مخدوش یا ناخوانا و ارسال پس از مهلت مقرر 

ترتیب اثر داده نمی شود.

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

سپرده  بابت  ریال   600/000/000 مبلغ  بایست  می  ۴-متقاضیان 
شرکت در مناقصه به حساب سپرده شماره 010۵69226200۴ بنام 
شهرداری واریز و اصل رسید آن را در پاکت مربوطه گذارده و تحویل 
نمایند. یا معادل آن ضمانتنامه بانکی در وجه شهرداری نی ریز با 

سررسید 3 ماهه ارائه نماید . 
۵-در صورت عدم واریز مبلغ سپرده پاکت قیمت بازگشایی نمی گردد.

6-مهلت تحویل پاکت های پیشنهادی حداکثر تا تاریخ 1۴00/09/18 
و تا پایان وقت اداری می باشد و پس از آن پاکتی تحویل گرفته 

نمی شود.
7-زمان بازگشایی پاکت ها و جلسه کمیسیون عالی معامالت در 
تاریخ 1۴00/09/20 و در ساعت 13 بعد از ظهر می باشد، شرکت برای 
کلیه پیشنهاد دهندگان در جلسه کمیسیون با ارائه معرفی نامه 

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

نفع شهرداری ضبط می گردد. 

امور مالی شهرداری نی ریز

آگهی تجدید مناقصه واگذاری انجام مدیریت پیمان خدمات شهرداری نی ریز

شماره: 1/ م الف شناسه آگهی :1222876

36999/د6

//

نی  ریز در پایان هفته پنجم لیگ 
تندرستی از بین۴۵0 شهرستان  
حاضر درلیگ به رده 17 سقوط 

کرد.
در  مهر   2۴ از  تندرستی  لیگ 
سراسر کشور آغاز شده و نی ریز 
که تا پایان هفته چهارم رتبه دوم 
استان و 13 کشور را داشت در این 
هفته با سقوط ۴ پله ای به رده 17 

این لیگ رسید.
این باره  در  عباس نژاد  شهین 
 گفت: 2 هفته تا پایان لیگ مانده

و ما با  هالل احمر و 2 مدرسه که 
صحبت  هستند  نفر   80 حدود 
همکاری  قول  آنها  و  کرده ایم 
این  با  امیدواریم  که  داده اند 
باال  ما  آمار  تا حدودی  همکاری 

رود.
طوالنی  لیگ  کرد:  اضافه  او 
که  مربیانی  و  است  زمان بر  و 
می کنند  مسئولیت  احساس 
باز  اما  شده اند.  خسته  واقعًا 
اجازه  غرورشان  و  غیرت  هم 
کنند. عقب نشینی  که   نمی دهد 

با  و  دست پر  با  که  داریم  امید 
سربلندی این لیگ را پشت سر 

بگذاریم.
فدراسیون  رئیس  گفته  به 
حال  در  همگانی،   ورزش های 
 31 از  شهرستان   ۴۵0 حاضر 
استان در این لیگ حضور دارند 
که شامل نزدیک به 80 هزار نفر 

شرکت کننده می شوند.
این لیگ به صورت ارسال کلیپ 
انفرادی و گروهی روزانه درحال 
کلیپ های  که  است  برگزاری 
توسط  بازبینی  از  پس  ارسالی 

داوران امتیازدهی می شود.

//

//

حضور دوند گان 
فرج زاده ها در

  دو 15 کیلومتر استانبول
منوچهر فرج زاده  به همراه پسرش سبحان در مسابقه دو 1۵ کیلومتر  

استانبول 2021 حضور یافتند.
این مسابقات در آبان با شرکت بیش  از 12000 دونده از چند کشور 
جهان دراستانبول ترکیه انجام شد که در پایان  سبحان فرج زاده مقام 

168را کسب کرد و منوچهر فرج زاده به رتبه 810 رسید.
http://results.splittime.nl/Results/ نتایج این مسابقات در سایت

ShowEvent.aspx?EventID=427  قابل مشاهده است.



4
یکشنبه 7  آذر 1400خبر

 28    نوامبر 2021 
شماره  361

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

مواظب آفت کش های 
تقلبی باشید

روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی:

با  مبارزه  و  تقلبی  آفت کش های  عرضه  از  جلوگیری 
از هدر رفت  تنها  نه  سودجویان عرصه سموم غیرمجاز 
سرمایه های مادی کشاورزان جلوگیری می نماید بلکه در 

حفظ سالمت مردم و محیط زیست بسیار مؤثر است.
کشاورزی  جهاد  مدیریت  نباتات  حفظ  واحد  مسئول 
شهرستان نی ریز گفت: سموم تولید داخل باید دارای نشان 
و شماره تماس کارخانه و در صورت خارجی بودن نیز درج 

نشانی و شماره تماس شرکت وارد کننده الزامی است.
زهرا مستفیضی تأکید کرد: تهیه سموم باید از مراکز و 
فروشگاه های معتبر که دارای پروانه تأسیس، پروانه اشتغال 
به کار دارای اعتبار، مسئول فنی از سازمان نظام مهندسی و 

منابع طبیعی استان و جواز کسب معتبر باشند.
به گفته وی؛ کشاورزان در هنگام خرید هر نوع سم ابتدا 
تاریخ تولید و انقضاء، شماره ثبت و شماره پروانه آن را بررسی 
و در صورت خدشه داربودن این اعداد و شماره ها از خرید آن 

اجتناب کنند .
مستفیضی اظهار کرد: برای تشخیص سم تقلبی می توان 
قوطی سم را مقابل نور قرار داده و رنگ آن را مشاهده کرد؛ 
سم خالص باید غلیظ و کدر باشد وگرنه درصد خلوص آن 

کم است. 
این کارشناس مسئول ابراز کرد: در صورت وجود هرگونه 
سوراخ روی پلمپ قوطی سم، ضمن اطالع به فروشنده، از 
خرید آن خودداری کنید زیرا ممکن است با جایگزین کردن 

آب به جای سم، درصد خلوص آن را پایین آورده باشند.
وی تصریح  کرد: بعضی از سموم در بین گیاهان و دام نامی 
مشترک دارند؛ مثاًل دیازینون، که هم گیاهی آن وجود دارد 
و هم دامی و یا بعضی از کنه کش ها. لذا باید توجه داشت که 
سم حتمًا گیاهی باشد؛ در غیر این صورت خسارت جبران 

ناپذیری به باغ یا مزرعه وارد خواهد شد.
کشاورزی  جهاد  مدیریت  نباتات  حفظ  واحد  مسئول 
شهرستان نی ریز گوشزد کرد: همیشه گران خریدن دلیل 
بر کیفیت باالی سم نیست، باید سم با کیفیت را زیر نظر 

کارشناسان کشاورزی خریداری  نمود.
وی هشدار داد: سم در مقدار مشخص شده باید مصرف 
شود؛ خود تجویزی و استفاده بدون نظر کارشناس ممکن 

است باعث مقاومت آفات به سم شود.

در خطبه های نماز جمعه مطرح شد:

ملت ما بالقوه نخبه است
عابد نعمتی، نی ریزان فارس:

نخبه  بالقوه  ملتی  را  ایران  مردم  نی ریز،  خطیب جمعه 
توصیف کرد که به گفته او در طول دهه های بعد از انقالب 

آن را ثابت کرده اند.
خطبه های  در  رحمانی زاده  سیدرضا  حجت االسالم 
نماز جمعه 28 آبان، به بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با 
نخبگان جوان و استعدادهای برتر اشاره کرد و اظهار داشت: 
»همان طور که مقام معظم رهبری فرمودند، ملت ما ملت 
بالقوه نخبه است که این را در طول دهه های بعد از انقالب در 
حوزه های مختلف ثابت کرده است. به همین دلیل دشمنان 
از دیرباز از طریق جنگ نرم و روانی سعی در تحقیر ملت ما 
داشتند و سعی می کردند تلقین کنند ما کم استعدادیم. 
آنها سعی داشتند شعار ما نمی توانیم جایگزین شعار ما 
می توانیم شود. اما توجه به استعدادهای داخلی بسیار مهم 
است و مقام معظم رهبری مسئوالن را به دیدن ظرفیتهای 

داخلی دعوت می کنند.«
خطیب جمعه نی ریز گفت: »بعد از روی کار آمدن دولت 
سیزدهم، ما هنوز مشکالت عدیده ای مثل گرانی، تورم و 
عدم ثبات بازار داریم. این دولت میراث دار شرایط بغرنج 
چند عاملی است. بعضی مشکالت به خاطر سیاستهای غلط 
دولت قبل مثل شرطی کردن شرایط کشور به برجام است. 
مشکالت دیگری مثل نقدینگی، خرج پول افسارگسیخته 
و خدمات و کاالی کم باعث شد تا اجناس قیمت چندین 

برابری پیدا کند و تناسب نداشته باشد.«
وی افزود: »بعد از انقالب در ایران، نقدینگی در اقتصاد 
ساالنه به طور متوسط 2۵ درصد افزایش داشت. اما تنها در 
سال ۹۹، رشد نقدینگی بیش از ۴۰ درصد بود. وقتی آقای 
روحانی دولت را تحویل گرفت، دالر ۳ هزار تومان بود و حاال 

2۵ هزار تومان است.«
خطیب جمعه نی ریز عنوان داشت: »اصالح یک کشور نیاز 
به آرامش دارد و هّم و غم دشمن این است که آرامش جامعه 
را بگیرد. همراهی مردم هم اهمیت زیادی دارد. متأسفانه 
اعتماد مردم به دولتمردان کاهش پیدا کرده و برگرداندن 

این اعتماد زمان بر است.«

بازدید مسئوالن ازروستاهای بخش مرکزی و قطرویه 
روابط عمومی فرمانداری:

اتفاق  هدایت فرماندار شهرستان نی ریز به 

طهماسبی نماینده مردم در مجلس شورای 

اسالمی از روستاهای بخش مرکزی و قطرویه 

بازدید کردند.

بخشدار  شول نژاد  مرکزی،  بخشدار  امین 

قطرویه و جمعی از مسئوالن شهرستانی در 

این بازدیدها که روز شنبه 2۹ آبان برگزار 

شد، حضور داشتند.

دیدار با اعضای شوراهای اسالمی، دهیاران 

و جمعی از مردم و بررسی مسائل و مشکالت 

این روستاها محور این بازدیدها اعالم شده 

است. 

اعضای شوراهای اسالمی، دهیاران و اهالی 

روستاهای محمود آباد، اکبرآباد، تل مهتابی، 

ده فاضل و روستای بشنه به مسائلی همچون 

کمبود آب آشامیدنی سالم و بهداشتی، جاده 

نامناسب، بالتکلیف بودن اسناد و طرح هادی، 

زمین  درخواست  ورزشی،  امکانات  کمبود 

شبکه های  دریافت  عدم  مصنوعی،  چمن 

تلفن  آنتن دهی  عدم  تلویزیون،  دیجیتال 

همراه و عدم پوشش اینترنت اشاره کردند.

نماینده مجلس و فرماندار هم برای بررسی و 

حل مشکالت مطرح شده قول مساعد دادند.

روابط عمومی مدیریت جهادکشاورزی:

غذایی  و  تبدیلی  صنایع  مدیر 
فارس  جهادکشاورزی  سازمان 
فرآوری  و  کنسانتره  کارخانه  از 
ساالنه  باظرفیت  »نارنی«  انار 
فرآورده های  شرکت  و  تن   2۰۰۰
گوشتی »زمهریر نی ریزان فارس« 

بازدیدکرد.
این  از  سید عبداله جزایری هدف 
ظرفیت  بررسی  را  یک روزه  سفر 
شهرستان  نیاز  و  انار  فرآوری 
و  صفر  باالی  سردخانه  به 
زمینه  این  در  سرمایه گذاری 

عنوان کرد.
به  گفته کارشناس مسئول مدیریت 
جزایری  نی ریز؛  جهادکشاورزی 
فرآورده های  شرکت  از  بازدید  در 
فارس  نی ریزان  زمهریر  گوشتی 
کارخانه  این  ظرفیت  افزایش  بر 
تولید  برای  توسعه  طرح  قالب  در 
محصوالتی چون همبر، سوسیس و 

کالباس تأکیدکرد.
توجه  با  ابرازکرد:  نقیبی نژاد  مریم 
اول  رتبه  و  انار  باغ های  به وسعت 
استان فارس،  انار  تولید  نی ریز در 
افزایش  یا  جدید  سرمایه گذاری 

ظرفیت این کارخانه ضروری است.
او افزود: از دیگر نیازهای شهرستان 
سردخانه می باشد که در حال حاضر 
ظرفیت  با  نی ریز  سردخانه  تنها 

2۰۰۰ تن در حال فعالیت است.
این کارشناس مسئول خاطر نشان 
 کرد: ایجاد واحدهای صنایع تبدیلی 
تولید  مهم ترین حلقه  های  از  یکی 
بخش کشاورزی است که در صورت 
توجه ویژه به آن و هدایت محصوالت 
تبدیلی،  صنایع  سمت  به  تولیدی 
توسعه پایدار این بخش را به دنبال 

خواهد داشت.

پروژه فرهنگی- ورزشی فوالد و شهرداری دوباره فعال شد

دریاچه مصنوعی پارک آزادی تا پایان امسال

روابط عمومی مجتمع فوالد غدیر نی ریز:

با حضور در محل احداث  مدیرعامل مجتمع فوالد غدیر 
مجموعه فرهنگی ورزشی فوالد غدیر نی ریز در پارک آزادی 
که با مشارکت شهرداری نی ریز در حال انجام است از نزدیک 

در جریان روند ساخت این مجموعه قرار گرفت.
محسن مصطفی پور در این بازدید ضمن ابراز رضایت از میزان 
پیشرفت پروژه با اشاره به تالش ها و برنامه ریزی های انجام 
شده طی دو هفته گذشته که عماًل فعالیت اجرایی پروژه آغاز 
شده ابراز امیدواری کرد در راستای تحقق مسئولیت های 
اجتماعی مجتمع و بهره مندی مردم عزیز نی ریز، دریاچه 
مجموعه امسال و فاز اول سالن های جانبی تا یکسال آینده به 

بهره برداری برسد. 
در این بازدید مجموعه فرهنگی- ورزشی فوالد غدیر نی ریز به 
نام پهلوان ایران شهید حاج قاسم سلیمانی و سالن های جانبی 

آن به نام شهدای دانش آموز شهرستان نی ریز نام گذاری شد. 
در این دیدار که با حضور حامد راحت مدیر پروژه و گرگین 
رئیس هیئت مدیره مجتمع فوالد غدیر همراه بود، تسلیمی 
طراح و موسوی مدیر پروژه پیمانکار توضیحاتی را درباره 
ارائه  اقدام  در دست  برنامه های  و  پروژه  پیشرفت  میزان 

کردند.
در همین رابطه شهردار نی ریز در گفتگو با نی ریزان فارس 
عنوان نمود: موضوع قرارداد مشارکت شهرداری و مجتمع 
فوالد عبارت است از مشارکت و سرمایه گذاری در احداث 
مجتمع فرهنگی، آموزشی و ورزشی فوالد غدیر بوستان 
آزادی شهر نی ریز در قالب قرارداد مهندسی، تأمین کاال، 
ساخت، بهره برداری، اجاره در مدت معلوم و انتقال به مالک 
)B.O.L.T( که مجتمع مذکور در زمینی به مساحت بیش از 
1۰6 هزار مترمربع مشهور به پارک آزادی شهر نی ریز در دو 
بخش اصلی و چندین فاز عملیاتی مطابق برنامه زمان بندی 

اجرا خواهد شد.

بخش اول شامل موارد زیر است:
1- یک باب سالن ورزشی مسقف )با ظرفیت 2 هزار تماشاگر(

2- استخر سرپوشیده 8 خطی به طول مفید استخر ۵۰ متر و 
ظرفیت تماشاگر ۳۰۰ نفر به همراه سایر بخش های مورد نیاز 

از جمله سونا )خشک و بخار(، جکوزی و استخر کودک 
۳- سالن آمفی تئاتر با ظرفیت 6۰۰ نفر

۴- مجموعه اقامتی با ظرفیت اسکان و پذیرایی 1۰۰ نفر
۵- سالن بدنسازی 

6- محوطه سازی کامل مجموعه و فضای سبز و پارکینگ ها 
در حد جنوب بوستان آزادی

بخش دوم هم شامل این موارد می شود:
به  آزادی  پارک  مصنوعی  دریاچه  ساخت  و  کاال  تأمین 
مرحله  تا  مربع  متر  هزار   ۴۰ از  بیش  تقریبی  مساحت 
بهره برداری کامل، به منظور ذخیره سازی آب قنات برنجزار 
و راه اندازی و ترویج ورزشهای آبی مانند قایقرانی به همراه 
پیاده راه سالمت پیرامونی دریاچه و حاشیه دریاچه مصنوعی 
مذکور به نیت ترویج ورزشهای همگانی و ارتقاء سالمت 
جامعه و همچنین محوطه سازی فضای پیرامونی شامل سه 
باب زمین ورزشی رو باز والیبال، تنیس و محوطه بازی پینگ 

پنگ و شطرنج.
 همچنین مهندسی، تأمین کاال و ساخت یک باب زمین چمن 
طبیعی استاندارد فوتبال تا مرحله بهره برداری کامل واقع در 
حد غرب بوستان آزادی که قسمتی از عملیات اجرایی آن 

سابقًا توسط شهرداری انجام شده است.
حامد فرغت در مورد اعتبار این پروژه گفت: اعتبار مورد نیاز 
غدیر  فوالد  ورزشی  و  آموزشی  فرهنگی،  مجتمع  احداث 
پتانسیل های  محل  از  عمدتًا  نی ریز  شهر  آزادی  بوستان 
تأمین  افزوده  ارزش  بر  مالیات  قانون  در  پیش بینی شده 

خواهد شد.
مطابق توافقات انجام شده و برنامه زمان بندی تأیید شده 

پایان سال  تا  آزادی  بوستان  دریاچه مصنوعی  امیدواریم 
جاری به بهره برداری رسیده و سایر بخش های پروژه نیز به 
مرور تکمیل و مورد بهره برداری کارکنان مجتمع فوالد و 

عموم شهروندان عزیز قرار گیرد.
عملیات اجرایی در حال حاضر از سرعت مطلوبی برخوردار 
دامنه دار  پیگیری های  با  که  مجتمع  این  ان شاا...  و  است 
ارشد  مدیران  ستایش  قابل  همکاری  و  نی ریز  شهرداری 
مجتمع فوالد غدیر نی ریز عملیاتی گردیده است در آینده ای 
نه چندان دور عالوه بر افزایش چشمگیر سرانه آموزشی، 
فرهنگی و ورزشی شهرستان باعث ایجاد رونق گردشگری در 

مقیاسی فرا شهرستانی خواهد شد.
قضایی شهرستان  ارشد  مقامات  از زحمات  ادامه  در  وی 
و استان فارس، فرماندار و نماینده مردم در مجلس شورای 
اسالمی، اعضای شورای اسالمی شهر دور پنجم و ششم، 
حامد راحت مدیر پروژه و حسام بهجت نیا مسئول واحد 
حقوقی شهرداری که در روند عملیاتی شدن این پروژه بزرگ 

تشکر نمود.
شهردار نی ریز با تأکید بر اینکه با مدیرعامل جدید مجتمع 
فوالد تفاهم و اتفاق نظر کاملی دارند گفت:  ایشان از مدیران 
جوان، با تجربه و پرتالش کشورمان هستند و در خصوص 
و  کیفیت تر  با  چه  هر  اجرای  نیز  و  پروژه  کامل  اجرای 
بهره برداری هر چه سریعتر از آن تفاهم و اتفاق نظر کامل 

داریم.
پروژه  بی سابقه ترین  و  بزرگترین  قطعًا  پروژه  این 
سرمایه گذاری در طول تاریخ هشتاد ساله شهرداری نی ریز 
است و متن حقوقی استفاده شده در قرارداد جامع آن مورد 
ارشد استانداری فارس  استقبال و تحسین مکرر مدیران 
قرار گرفته و در آینده از طریق میزبانی مسابقات و آئین های 
مختلف باعث معرفی هر چه بهتر شهر و شهرستان نی ریز 

خواهد شد.

برپایی نمایشگاه اقتصاد 
مقاومتی پایگاه مقاومت 

بسیج سادات
عرضه چادر ملی با کیفیت عالی و قیمت مناسب

قرارگاه  همکاری  با  سادات  محله  بسیج  مقاومت  پایگاه 
جهادی غدیر شهرستان نی ریز، بسیج دانشجویی و خانه 
هالل محله سادات به مناسبت گرامی داشت هفته بسیج با 
هدف ترویج فرهنگ حجاب و عفاف درجامعه اقدام به تهیه و 
توزیع گسترده پارچه چادر مشکی تولید ملی با کیفیت عالی 
و قیمت بسیار مناسب در بین بسیجیان و اقشار مختلف 

مردم نموده است.
نوشتنی است این نمایشگاه اقالم دیگری از جمله مواد 
غذایی، طب سنتی، تولیدات مشاغل خانگی بسیجیان و... 
را تا پایان هفته بسیج در محل پایگاه واقع در حسینیه قدیم 

محله سادات) پای چنار قدیم( عرضه می کند.
ساعات بازدید صبح از ساعت ۹  الی 12 و عصر از ساعت 1۵ 

الی 18 اعالم شده و بازدید برای عموم آزاد می باشد.

سامانه های جدید در
پمپ بنزین های نی ریز و 

بختگان
سامانه های جدید RPM در 11۰ نازل در نی ریز و بختگان 

نصب شد.
رئیس شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ناحیه نی ریز 
با اعالم این خبر گفت: شرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی منطقه فارس برای نصب این سامانه در آماده باش ۷2 

ساعته بود.
سامانه هوشمند سوخت 11۰ نازل جایگاه های شهرستان 
نی ریز و بختگان نیازمند به روزرسانی داشت که همکاران 
شاغل در شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ناحیه نی ریز 
از روز شنبه با حضور در تمامی جایگاه های هر دو شهرستان 
نسبت به نصب RPM جدید جهت فعال نمودن آن در روز 

یکم آذر ماه اقدام نمودند.
مصطفی امیرزاده ضمن تشکر از جایگاه داران اعالم نمود: 
هر  جایگاه های  هوشمند  سامانه  نرم افزار  روزرسانی  به 
دو شهرستان نی ریز و بختگان با حضور مسئوالن محترم 
جایگاه ها از ساعت ۳:۳۰ دقیقه بامداد امروز و همزمان با کل 
کشور آغاز گردید. شایان ذکر است که تیم ناحیه نی ریز از 
روز گذشته تاکنون همچنان در مأموریت و رصد جایگاه ها 

می باشند.
امیرزاده در مورد سیستم RPM گفت: RPM نرم افزاری 
است که بر روی کارتخوانها نصب می شود و مقدار سهمیه 
هر وسیله نقلیه را مشخص می کند و از آنجایی که مقرر شد 
در آذر ماه سهمیه تشویقی به خودروها داده شود لذا باید 

RPM جدید نصب می شد.

آبرسانی روستاهای غدیرگه 
و قلعه بهمن با کف شکنی چاه

روابط عمومی امور آبفا شهرستان نی ریز:

عملیات کف شکنی و حفر گالری چاه آبرسانی روستاهای 
غدیرگه و قلعه بهمن از محل اعتبارات عمرانی انجام و با 

تعویض تجهیزات مجدداً وارد مدار بهره برداری قرار گرفت.
مدیر امور آبفا شهرستان نی ریز گفت: در راستای خدمات 
رسانی و تأمین آب، به همت شرکت آبفا استان فارس و 
پیگیری های مستمر امور آبفا شهرستان نی ریز این عملیات 

پایان یافت. 
بهرام قره چاهی در ادامه گفت: چاه مذکور به دلیل افت 
سطح آبهای زیرزمینی کاماًل خشک و از مدار تولید خارج 
شد که در سریعترین زمان ممکن پس از کارشناسی انجام 
شده عملیات کف شکنی و حفر گالری چاه شروع و به محض 
رسیدن به آبدهی مناسب با تعویض الکتروپمپ مجدداً 
وارد مدار بهره برداری گردید و روند آبرسانی به بیش از 2۵۰ 

مشترک به حالت عادی بازگشت.
قابل ذکر است در مدت زمان اجرای عملیات کف شکنی آب 
مورد نیاز مردم روستاهای مذکور به وسیله ۳ دستگاه تانکر 

سیار تأمین می گردید. 
وی در پایان از شرکت سیمان خاکستری، شرکت معادن 
سنگ چینی، امور آبفا بختگان و اداره امور عشایر که با 
اعزام تانکر سیار در آبرسانی به روستاهای مذکور همکاری 

نمودند، تشکر و قدردانی کرد.

//

//

32
/3

72
68

//

نی ریز نیازمند صنایع تبدیلی و غذایی

//

//

دفاع از 200 پایان نامه کارشناسی 
ارشد در دانشگاه آزاد نی ریز 

خبرگزاری آنا:

اسالمی  آزاد  دانشگاه  تکمیلی  تحصیالت  پایان نامه های  مسئول 
واحد نی ریز از دفاع 2۰۰ پایان نامه دوره کارشناسی ارشد در این 
واحد دانشگاهی در طی دو سال گذشته خبر داد. عبدالرضا رضایی 
گفت: در سال 1۳۹8، تعداد 12۹ دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد 
و در سال 1۳۹۹ تعداد ۵۰ پایان نامه در همین مقطع و از ابتدای سال 
1۴۰۰ تاکنون نیز تعداد ۳8 پایان نامه توسط دانشجویان تحصیالت 
تکمیلی مورد دفاع قرار گرفته است. رضایی بیشترین پایان نامه های 
دفاع شده در دانشگاه آزاد اسالمی واحد نی ریز را در رشته های 
مدیریت مالی، برنامه ریزی درسی، حقوق خصوصی، جامعه شناسی، 
مهندسی مکانیک و مهندسی برق عنوان کرد و افزود: دانشجویان 
تحصیالت تکمیلی جهت انجام تمامی مراحل مربوط به پایان نامه 
خود باید از طریق سایت پژوهشیار)سامانه جامع مدیریت پژوهشی 

دانشگاه آزاد اسالمی به نشانی ris.iau.ac.ir ( اقدام کنند.
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 آگهی موضوع ماده 3 قانون 
وماده 13 آئین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی
شماره  رأی  برابر 
مورخه    1۴۰۰6۰۳11۰2۳۰۰۰۳۵2
1۴۰۰/۰8/۰۹ هیأت اول موضوع قانون 
اراضی  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین 
رسمی  سند  فاقد  ساختمان های  و 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
زرین  دشت تصرفات مالکانه بالمعارض 
فرزند  ابراهیمی  صابر  آقای  متقاضی 
غالمحسین  به شماره شناسنامه ۴6۷ 
صادره ازحاجی آباد در ششدانگ یک 
باب خانه به مساحت ۳8۳.۵ متر مربع 
مفروز  اصلی   ۷۳۵1 از  فرعی   ۴ پالک 
اصلی  پالک ۷۳۵1   از  مجزی شده  و 
شهرستان  فارس   12 بخش   8 قطعه 
زرین دشت واقع در حاجی آباد خریداری 
آقای  رسمی  مالک  از  مع الواسطه 
محمد رضا بریزی محرز گردیده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می شود. 
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند، می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، 
تسلیم  تاریخ  از  ماه  یک  مدت  ظرف 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
است  بدیهی  نمایند.  تقدیم  قضایی 
در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 
سند  مقررات  طبق  اعتراض  وصول 

مالکیت صادر خواهد شد. 

تاریخ انتشارنوبت اول:1400/09/07 
 تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/09/21

خلیل مرادخواه - رئیس ثبت 

اسناد و امالک زرین دشت

- مورخ 1400/09/01
3

ش 747

37046

برابر رأی شماره 1۴۰۰6۰۳11۰2۳۰۰۰۳۳۵  مورخه 1۴۰۰/۰۷/22 هیأت اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زرین  دشت تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم 
وحیده پکری فرزند اکبر  به شماره شناسنامه ۳۳۷ صادره ازحاجی آباد در ششدانگ 
یک باب خانه به مساحت 2۷۵ متر مربع پالک 1611 فرعی از ۷286 اصلی مفروز و 
مجزی شده از پالک ۷286  اصلی قطعه 8 بخش 12 فارس شهرستان زرین دشت واقع 
در حاجی آباد خریداری مع الواسطه از مالک رسمی آقای  غالمرضا مقامی محرز گردیده 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می شود. در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند، 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

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

خلیل مرادخواه - رئیس ثبت اسناد و امالک زرین دشت

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

- مورخ 1400/09/01
ش 2740

37255

برابر رأی شماره 1۴۰۰6۰۳11۰2۳۰۰۰۳12  مورخه 1۴۰۰/۰۷/۰6 هیأت اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زرین  دشت تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
علی اکبر نظری  فرزندصفر  به شماره شناسنامه 1۴۵ صادره از زرین  دشت در ششدانگ 
یک باب خانه به مساحت 2۰۴.۵ متر مربع پالک ۷ فرعی از ۷۳8۰  اصلی مفروز و مجزی 
شده از پالک ۷۳8۰  اصلی قطعه 8 بخش 12 فارس شهرستان زرین دشت واقع در 
حاجی آباد خریداری مع الواسطه از مالک رسمی آقای مراد غفاری محرز گردیده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می شود. در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند، می توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

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

خلیل مرادخواه - رئیس ثبت اسناد و امالک زرین دشت

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

- مورخ 1400/09/01
273

ش 4

37255

برابر رأی شماره 1۴۰۰6۰۳11۰2۳۰۰۰۳2۷  مورخه 1۴۰۰/۰۷/1۹ هیأت اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زرین  دشت تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
ایمان جمالی  فرزند علی ناز  به شماره شناسنامه 2۴8۰۰6۹۷61 صادره از زرین  دشت 
در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 2۰1 متر مربع پالک 22 فرعی از ۷۳۹6  اصلی 
مفروز و مجزی شده از پالک ۷۳۹6  اصلی قطعه 8 بخش 12 فارس شهرستان زرین دشت 
واقع در حاجی آباد خریداری مع الواسطه از مالک رسمی آقای محمد علی جمالی 
محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی 
می شود. در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند، می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود 
را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشارنوبت اول:1400/09/07 
 تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/09/21

خلیل مرادخواه - رئیس ثبت اسناد و امالک زرین دشت

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

- مورخ 1400/09/01
273

ش 6

37255

برابر رأی شماره 1۴۰۰6۰۳11۰2۳۰۰۰2۹8  مورخه 1۴۰۰/۰6/2۹ هیأت اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زرین  دشت تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
حسین مالئی  فرزند علی به شماره شناسنامه ۹۵۰۰ صادره از زرین  دشت در ششدانگ 
یک باب خانه به مساحت ۳۳۵ متر مربع پالک 161۰ فرعی از ۷286 اصلی مفروز و 
مجزی شده از پالک ۷286  اصلی قطعه 8 بخش 12 فارس شهرستان زرین دشت واقع در 
حاجی آباد خریداری مع الواسطه از مالک رسمی آقای بهادرمالئی محرز گردیده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می شود. در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند، می توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

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

خلیل مرادخواه - رئیس ثبت اسناد و امالک زرین دشت

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

- مورخ 1400/09/01
ش 2742

37255

برابر رأی شماره 1۴۰۰6۰۳11۰2۳۰۰۰۳1۳  مورخه 1۴۰۰/۰۷/۰6 هیأت اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زرین  دشت تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
احسان شعاعی حسین آبادی  فرزند یوسف به شماره شناسنامه 12۷ صادره از 
زرین دشت در ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی آبی به مساحت 1۰۵۹۳۰ متر مربع 
پالک 261 فرعی از ۳8۷1 اصلی مفروز و مجزی شده از پالک ۳8۷1  اصلی قطعه ۵ بخش 
12 فارس شهرستان زرین دشت واقع در تاج آباد خریداری مع الواسطه از مالک رسمی 
آقایان خانباز و غالم علی بهارلو محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می شود. در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است 
در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

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

خلیل مرادخواه - رئیس ثبت اسناد و امالک زرین دشت

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

- مورخ 1400/09/01
ش 2744

37255

برابر رأی شماره 1۴۰۰6۰۳11۰2۳۰۰۰۳۳۴  مورخه 1۴۰۰/۰۷/22 هیأت اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زرین  دشت تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم 
فهیمه پکری فرزند اکبر  به شماره شناسنامه ۹61 صادره ازحاجی آباد در ششدانگ 
یک باب خانه به مساحت 16۴ متر مربع پالک 1۷۵۹ فرعی از ۷286 اصلی مفروز و 
مجزی شده از پالک ۷286  اصلی قطعه 8 بخش 12 فارس شهرستان زرین دشت واقع 
در حاجی آباد خریداری مع الواسطه از مالک رسمی آقای  غالمرضا مقامی محرز گردیده 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می شود. در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند، 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

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

خلیل مرادخواه - رئیس ثبت اسناد و امالک زرین دشت

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

- مورخ 1400/09/01
273

ش 8

37255

شرکت تولیدی شن و ماسه مجید نی ریز نیازمند نیروهای زیر می باشد 1- راننده بیل مکانیکی 2- راننده بلدوزر 
3- راننده لودر  4- راننده پایه یک شامل : کمپرسی، میکسر ، تریلی 5- کارگر ساده  6- کارآموز شامل: تراشکاری، 

مکانیکی  ، جوشکاری، بیل مکانیکی، لودر، بلدوزر
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شماره ۰8-1۴۰۰/م ن )نوبت اول(

شرکت سیمان سفید نی ریز در نظر دارد انجام خدمات 

تأمین غذای پرسنل کارخانه )تقریبًا ۴۵۰۰ - ۳۵۰۰ پرس ناهار 

یا شام در هرماه( را به شرح مندرج در اسناد مناقصه به مدت 

یک سال از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد الشرایط 

واگذار نماید. لذا از افراد حقوقی دارای تأیید صالحیت وزارت 

تعاون، کار و رفاه اجتماعی دعوت به عمل می آید ضمنًا 

متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه به سایت  

WWW.NEYRIZCEMENT.COM یا امور بازرگانی شرکت در 

محل کارخانه مراجعه نمایند .

اداری                                      وقت  پایان  پیشنهادات  تحویل  مهلت  آخرین 

روزپنج شنبه مورخ 1400/09/18 می باشد.

 سایر شرایط در اسناد مناقصه درج گردیده است و در صورت 

نیاز به اطالعات بیشتر با شماره تلفن های ۵۳8۳۰۰۰6-8 - 

۰۷1 داخلی های 2۳۷ و 2۹6 تماس حاصل فرماید .  

امور بازگانی شرکت سیمان سفید نی ریز 

آگهی مناقصه شرکت  سیمان سفید نی ریز
4/37259د

  نوبت اول1۴۰۰/۰۹/۰۷                                نوبت دوم :1۴۰۰/۰۹/1۴

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

پایانه مسافربری امام رضا از طریق مزایده عمومی با مشخصات 

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

مسافربری واجد صالحیت واگذار نماید. لذا از کلیه متقاضیان 

دعوت به عمل می آید جهت دریافت اسناد مزایده و اطالعات 

تکمیلی به شهرداری مراجعه نمایند یا با شماره تلفن چهار 

رقمی ۰۷1۵۳2۰ داخلی ۳۰۷ تماس حاصل فرمائید و یا به سامانه 

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

 مراجعه نمایند. متقاضیان می بایست کلیه اسناد را تا پایان 

وقت اداری مورخ 1۴۰۰/۰۹/2۴ در پاکت الک و مهر به آدرس 

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

مزایده  کمیسیون  جلسه  نمایند.  تحویل  محرمانه  دبیرخانه 

در ساعت ۹ صبح مورخ 1۴۰۰/۰۹/2۵ در شهرداری برگزار خواهد 

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

مزایده خواهد  برنده  عهده  به  قانونی  کلیه کسورات  پرداخت 

بود. در صورتیکه برندگان اول، دوم و سوم حاضر به انعقاد قرارداد 

نگردند سپرده ی آنها به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد. 

شهرداری در قبول یا رد پیشنهادات مختار می باشد. سایر جزئیات 

وشرایط در اسناد مزایده درج گردیده است 

  امورمالیشهردارینیریز

آگهی مزایده عمومی اجاره غرفه دفاتر مسافربری 
37254/د4

شماره: 1/ م الف شناسه آگهی :1222869

نوبت اول:1۴۰۰/۰8/۳۰                                                      نوبت دوم :1۴۰۰/۰۹/۰۷

شهرداری نی ریز در نظر دارد مستند به بند ۳ مصوبه شماره ۷ شورای 

اسالمی شهر نی ریز و براساس قوانین و مقررات کشور به ویژه آئین 

نامه مالی شهرداری ها و مقررات مرتبط با آن کلیه امور مرتبط به حفظ، 

نگهداری و توسعه فضای سبز شهر را به اشخاص حقوقی واجد صالحیت 

از تاریخ 1۴۰۰/11/۰1 لغایت1۴۰1/1۰/۳۰ و به مدت یکسال شمسی و با 

توجه به شرایط سند مناقصه واگذار نماید. لذا از کلیه شرکتهای واجد 

صالحیت که اساسنامه آنها مرتبط با موضوع مناقصه می باشد دعوت 

بعمل می آید جهت دریافت اسناد مناقصه در مهلت مقرر و قبل از اتمام 

مهلت تحویل پیشنهادات که تاریخ 1۴۰۰/۰۹/18می باشد به واحد مالی 

شهرداری نی ریز به آدرس: خیابان آیت ا... طالقانی مراجعه و یا جهت 

کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن های ۵۳8۳۵۳2۰ داخلی ۳۰۷ یا ۳۰6 

تماس حاصل نمایند، یا به سامانه شفافیت شهرداری نی ریز به آدرس

shafafiat.neyriz.ir مراجعه نمایند.

شرایط عمومی مناقصه:

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

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

داده نمی شود.

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

نمی شود.

سپرده  بابت  1/۷۵۰/۰۰۰/۰۰۰ریال  مبلغ  می بایست  متقاضیان   -۴

شرکت در مناقصه به حساب سپرده شماره ۰1۰۵6۹2262۰۰۴ بنام 

شهرداری واریز و اصل رسید آن را در پاکت مربوطه گذارده و تحویل 

نمایند. یا معادل آن ضمانتنامه بانکی در وجه شهرداری نی ریز با 

سررسید ۳ ماهه ارائه نماید. 

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

6- مهلت تحویل پاکت های پیشنهادی حداکثر تا تاریخ 1۴۰۰/۰۹/18 و 

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

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

1۴۰۰/۰۹/2۰ و در ساعت 11 صبح می باشد، شرکت برای کلیه پیشنهاد 

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

دعوت دیگری از متقاضیان  به عمل نخواهد آمد.

8- در صورتیکه براساس شرایط خصوصی مناقصه و شرایط عمومی 

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

معامله با شهرداری نشوند سپرده شرکت در مناقصه آنان به ترتیب به 

نفع شهرداری ضبط می گردد. 

   امورمالیشهردارینیریز

آگهی تجدید مناقصه حفظ و نگهداری و توسعه فضای سبز شهری
36999/د6

شماره: 1/ م الف شناسه آگهی :1222869

نوبت اول:1۴۰۰/۰8/۳۰                                                                                             نوبت دوم :1۴۰۰/۰۹/۰۷
شهرداری نی ریز در نظر دارد مستند به بند ۳ مصوبه شماره ۷ شورای 
اسالمی شهر نی ریز و براساس قوانین و مقررات کشور به ویژه آئین 
نامه مالی شهرداری ها و مقررات مرتبط با آن کلیه امور مرتبط واگذاری 
امور خدمات شهری )جمع آوری، حمل ودفن انواع زباله، نظافت و شست 
و شوی کلیه معابر و میادین، رسیدگی به جداول وکانال های سطح 
شهر، جمع آوری و حمل نخاله های سطح شهر نی ریز و...( را به اشخاص 
حقوقی واجد صالحیت از تاریخ 1۴۰۰/11/۰1 لغایت1۴۰1/1۰/۳۰ و به 
مدت یکسال شمسی و با توجه به شرایط سند مناقصه واگذار نماید. 
با  مرتبط  آنها  اساسنامه  که  واجد صالحیت  شرکتهای  کلیه  از  لذا 
موضوع مناقصه می باشد دعوت به عمل می آید جهت دریافت اسناد 
مناقصه در مهلت مقرر و قبل از اتمام مهلت تحویل پیشنهادات که 
آدرس:  به  نی ریز  شهرداری  مالی  واحد  به  تاریخ1۴۰۰/۰۹/18می باشد 
خیابان آیت ا... طالقانی مراجعه و یا جهت کسب اطالعات بیشتر با 
شماره تلفن های ۵۳8۳۵۳2۰ داخلی ۳۰۷ یا ۳۰6 تماس حاصل نمایند، 
 shafafiat.neyriz.irیا به سامانه شفافیت شهرداری نی ریز به آدرس

مراجعه نمایند.
شرایط عمومی مناقصه

1- شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد.
2- به پیشنهادات مخدوش، ناخوانا و ارسال پس از مهلت مقرر ترتیب اثر 

داده نمی شود.

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

۴- متقاضیان می بایست مبلغ 2/۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال بابت سپرده شرکت 
در مناقصه به حساب سپرده شماره ۰1۰۵6۹2262۰۰۴ بنام شهرداری واریز 
و اصل رسید آن را در پاکت مربوطه گذارده و تحویل نمایند. یا معادل آن 

ضمانتنامه بانکی در وجه شهرداری نی ریز با سررسید ۳ ماهه ارائه نماید. 
۵- در صورت عدم واریز مبلغ سپرده پاکت قیمت بازگشایی نمی گردد.

6- مهلت تحویل پاکت های پیشنهادی حداکثر تا پایان وقت اداری  
تاریخ 1۴۰۰/۰۹/18  می باشد و پس از آن پاکتی تحویل گرفته نمی شود.

۷- زمان بازگشایی پاکت ها و جلسه کمیسیون عالی معامالت در تاریخ 
1۴۰۰/۰۹/2۰ و در ساعت ۹صبح می باشد، شرکت برای کلیه پیشنهاد 
دهندگان در جلسه کمیسیون با ارائه معرفی نامه مجاز می باشد و دعوت 

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

ضبط می گردد. 
با  در شهرداری های شهرهای  مرتبط  کار  سابقه  یکسال  ۹- حداقل 

جمعیت ۴۰ هزار نفر و بیشتر مطابق شرایط مندرج در اسناد مناقصه
امور مالی شهرداری نی ریز

آگهی تجدید مناقصه واگذاری امور خدمات شهری

شماره: 1/ م الف شناسه آگهی :1222874

36999/د6

اشتراک یک ساله 
هفته نامه نی ریزان فارس و ماهنامه نی تاک

با ما تماس بگیرید: 5146 731 0917 »جاللی«
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پایان رویداد
شتابی انار نی ریز
با ایده های برتر

روابط عمومی مدیریت جهادکشاورزی:

رویداد شتابی)استارتاپی( انار نی ریز با انتخاب ایده های 
برتر به کارخود پایان داد.

مراسم  گفت:  نی ریز  شهرستان  جهادکشاورزی  مدیر 
و  فرماندار  با حضور  نی ریز  انار  رویداد شتابی  اختتامیه 
علمی  دانشگاه  در محل  مسئوالن شهرستان  از  جمعی 
و کاربردی نی ریز برگزار شد و با انتخاب ایده های برتر به 

کارخود پایان داد.
علیرضا بصیری تصریح کرد: آماده سازی این رویداد چهارماه 
پژوهشگران،  عالقه مندان،  ازهمه   دعوت  با  و  برد  زمان 
ایده پردازان و دانشجویان خالق که دارای ایده در حوزه 
فرآوری انار بودند در نهایت 15 طرح ارائه شد که هشت 
طرح آن به مرحله پایانی راه یافت و از سوی داوران مورد 

بررسی قرارگرفت. 
او خاطرنشان کرد: این رویداد در 6 محور خواص دارویی 
با  مرتبط  خانگی  مشاغل  انار،  هسته  و  دانه  پوست، 
انار،  نوآورانه  محصوالت  بومی  فرآوری  محصول،  این 
تغییرالگوی کشت و کنترل بیولوژیک آفات، بهره وری از 
ضایعات و شیوه های نوین بسته بندی و بازاریابی انار برگزار 

شد.
توسعه  شرکت  رویداد  این  حامیان  بصیری  به گفته 
باغداری بهرامان، شرکت تعاونی مزرعه سبز نی ریز)نارنی( 

وجهادکشاورزی شهرستان بودند.
این مقام مسئول خاطرنشان کرد: استقرار در مرکز نوآوری 
نی ریز و مجتمع کار آفرینی و نوآوری واحد استانی فارس 
مزایای  مهمترین  از  تجاری سازی  تا  ایده  از  و حمایت 

برگزیدگان این رویداد بود.
از  نمایشگاهی  نیز  مراسم  این  با  همزمان  افزود:  وی 
فرآورده های انار و محصوالت جانبی آن در مرکز علمی 

کاربردی نی ریز برپاشد.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نی ریز در پایان یادآورشد: 
این شهرستان با تولید ساالنه 60 هزار تن انار، قطب تولید 
رباب نی ریز  و رقم  فارس است  استان  این محصول در 
شهرتی جهانی دارد و بیشترین میزان صادرات انار کشور را 

به خود اختصاص داده است.

صدور حواله های الکترونیکی 
برای دریافت کودهای شیمیایی

روابط عمومی مدیریت جهادکشاورزی:

از این پس حواله های الکترونیکی برای دریافت کودهای شیمیایی 
صادر می شود.

جهادکشاورزی  مدیریت  باغبانی  واحد  مسئول  ضیغمی  سعید 
حواله های  امسال  شهریورماه  اول  از  گفت:  نی ریز  شهرستان 
الکترونیکی کودهای شیمیایی جایگزین حواله های دستی شده 
و ضروری است که کشاورزان با مراجعه به مراکز جهادکشاورزی 
منطقه خود مشخصات بهره برداری هایشان را در سامانه جامع 
پهنه بندی کشاورزی ثبت کنند تا بتوانند سهمیه نهاده  خود را 

دریافت کنند.

تخفیف 100درصدی گازبهاء
مشترکین خانگی گاز شهری و روستایی نی ریز می توانند از 

تخفیف 100 درصدی گازبهاء برخوردار شوند.
رئیس اداره گاز نی ریز گفت: چنانچه میانگین گاز مصرفی 
مشترکان از تاریخ 15 آبان 1400 تا 15 فروردین 1401 به 
میزان 5 متر مکعب در شبانه روز )ماهیانه 150 متر مکعب( 
باشد شامل تخفیف 100درصدی گازبها بوده و هیچ مبلغی 

بابت گاز مصرفی پرداخت نخواهند نمود.
خصوصی افزود: همچنین این تخفیف 100 درصدی در ایام 
گرم )از تاریخ 15 فروردین تا 15 آبان( به مشترکینی که 
میزان مصرف آن ها 1.5 متر مکعب در شبانه روز )ماهیانه 

45 متر مکعب( باشد، تعلق می گیرد.

مقام آوری کانون پرورش 
فکری کودکان و نوجوانان 

نی ریز در زمان کرونا 
روابط عمومی فرمانداری:

مراد هدایت فرماندار نی ریز به همراه فرغت شهردار نی ریزبه 
مناسبت »هفته کتاب و کتابخوانی« ضمن حضور در کانون 
پرورش فکری کودکان و نوجوانان شهرستان از نزدیک 

شاهد روند فعالیت های این نهاد بودند.
فرماندار نی ریز ابراز امیدواری کرد با تسریع در اجرای طرح 
واکسیناسیون عمومی و همچنین رعایت شیوه نامه های 
بهداشتی، با ایجاد فضایی آموزشی متناسب با نیازهای 
و  فکری کودکان  پرورش  کانون  مراجعین،  و  مخاطبان 
نوجوانان بتواند با استفاده از استعداد باالی کودکان، در 
رشد، توسعه و ارتقاء اندیشه و فرهنگ عمومی در جامعه 

نقش به سزایی را ایفاء کند.
در ادامه آرزو حقیقی مسئول کانون پرورش فکری کودکان 
و نوجوانان نی ریز گفت: در هشت ماه گذشته هم اعضا و هم 
مربیان کانون حائز مقام های خوبی در برنامه های استانی 
بودند که از این افراد آقای علی رضا علی بخش در مسابقه 
کشوری یک وعده لبخند، مهرواره ادبی از نو بنویس و 
حسرت  موضوع  با  فارس  عاشورای  سوگواره  همچنین 

زدگان خوب درخشید. 
در  قره چاهی  پردیس  و  مقصودی  کوثر  خانم  همچنین 

مهرواره از نو بنویس برگزیده شده اند.
فارس  عاشورای  سوگواره  در  اعیان منش  مهدی  آقای 
مورد تقدیر قرار گرفته و در برنامه کشوری هیئت آب 
آقای  و  شعر  بخش  در  اصیل نژاد  خانم نرگس  آفتاب  و 
رادین قره چاهی و رامتین شمسی در بخش نقاشی جزو 

برگزیدگان بودند.
در جشنواره بین المللی قصه گویی نیز خانم فاطمه سلطان 
جاللی به عنوان مادر بزرگ قصه گو مقام اول استان را کسب 
کرد و خانم محدثه شاهدی در بخش نوجوانان حائز مقام 

دوم استان شدند که به مرحله منطقه ای راه یافت.
شایان ذکر است در این دیدار که جمعی از کودکان و 
برنامه های  مرکز  مربیان  داشتند  حضور  نیز  نوجوانان 
متنوعی از قبیل قصه گویی، نمایش عروسکی و کاردستی 
اجرا کردند و در پایان فرماندار نی ریزبا اهداء هدایایی به 
کودکان و نوجوانان حاضر در مرکز، هفته کتاب و کتابخوانی 

را تبریک گفته و برای آنان آرزوی موفقیت نمود.

بازگشت فوتبال به 
تلویزیون مشکانی ها

عالقه مندان به فوتبال خارجی در بخش پشتکوه نی ریز 
از این پس فوتبال های خارجی را می توانند از شبکه های 

ورزش و ۳ به خوبی دریافت کنند . 

رسول کردگاری مسئول فرستنده های تلویزیونی نی ریز 

و بختگان گفت: با پیگیری های انجام گرفته با حوزه فنی 

صدا و سیما در خصوص درخواست های مکرر مردم این 

با نصب یک دستگاه  استان  موافقت مسئوالن  و  بخش 

DR2 در ایستگاه شهر مشکان این مشکل مرتفع و از این 

پس دوستداران فوتبال خارجی همانند مرکز شهرستان 

مسابقات فوتبال را با کیفیت مطلوب می توانند دریافت 

کنند. 
نصیرآباد،  دهچاه،  روستاهای  کرد:  نشان  خاطر  وی 
جعفرآباد، ده فاضل و حاجی آباد نیز می توانند این تصاویر را 
از ایستگاه رپیتر مشکان واقع درگردنه الی رز دریافت کنند. 
مسئول فرستنده های دیجیتال نی ریز و بختگان اضافه کرد: 
با جمع آوری دستگاه های آنالوگ در روستاهای دهچاه، 
غوری و مرکز شهر مشکان و همچنین مرکز شهر نی ریز و 
محترم  خانواده های  قطرویه  بخش  از  کارگاه  روستای 
بایستی تصاویر تلویزیونی را از گیرنده های دیجیتال تنظیم 

و دریافت کنند. 

//

//

امید شهدان، نی ریزان فارس: 

جلسه شورای اداری شهرستان نی ریز دوشنبه اول آذر 
در فرمانداری برگزار شد و از تالش برای تعویض پالک به 

صورت اینترنتی تا اقدامات زمستانی صحبت به میان آمد.

جایگاه شهرستان تنزل پیدا نکند
در ابتدا رئیس دادگستری نی ریز در این جلسه به اهمیت 
پیشگیری از وقوع جرم و آسیب های اجتماعی اشاره کرد و 
گفت: ادارات موظف به پیشگیری از آسیب های اجتماعی 

هستند. 
حسین غضنفرنژاد افزود: اگر مدیری به مصّوبات کارگروه 
پیشگیری از وقوع جرم توجه نکند او را احضار می کنم و باید 
پاسخگو باشد. لذا مدیران تعامل تنگاتنگی با دادگستری 

داشته باشند.
این مقام مسئول در ادامه گفت: در بحث تکریم ارباب رجوع 
و رضایتمندی مردم باید دقت کنید. شهرستان نی ریز 
مدیران توانمندی دارد و دومین شهر صنعتی استان فارس 
به شمار می رود منتهی مدیران باید دقت داشته باشند که 

جایگاه شهرستان تنزل پیدا نکند.
عضو شورای تأمین نی ریز تصریح کرد: اتحاد و همدلی 
باید میان همه ادارات باشد. خیلی از ادارات در حوزه های 
انفال عمومی مثل محیط زیست، منابع طبیعی، مسکن 
از  یکی  می شوند،  مربوط  همدیگر  به  که  شهرسازی  و 

وظایفشان جلوگیری از تصرفات است. 
غضنفرنژاد در ادامه به مقوله پیشگیری از جرم و سوق دادن 

تفکر مدیران به سمت پیشگیری اشاره نمود.
فرماندار نی ریز در ادامه به آغاز فصل سرما اشاره کرد و 

گفت: ادارات در مصرف بهینه گاز تالش کنند. 

با  ادارات  مدیران  گفت:  همچنین  هدایت  مراد 
بخشداری ها در تعامل باشند و از روستاها بازدید کرده و 
مشکالت روستائیان را برطرف نمایند و در صورت امکان 

خدمات دهی را الکترونیکی کنند. 
مراد هدایت که معتقد است کمبود اعتبار دلیل نمی شود 
از روستاها بازدید به عمل نیاید از اعضای کمیته بحران 
خواست از گوراب ها و مسیل ها بازدید نموده تا در مواقع 

بارانی دچار مشکل نشویم. 
فرماندار شهرستان نی ریز، ساعت کاری ادارات را ۷:۳0 
صبح تا 14:۳0 بعدازظهر اعالم کرد و گفت: اداره ای حق 
ندارد جز این ساعت، برنامه دیگری را اعالم و اداره را ترک 

کنند. 
وی خطاب به قره چاهی مدیر آبفا گفت: شبکه های فرسوده 
آب را برای تابستان سال آینده همین حاال اصالح کنید و 
توزیع  در  خدمات دهی  روند  جهادکشاورزی  مدیریت 

نهادهای دامی به کشاورزان را مطلوب تر کند. 
هدایت، نی ریز را از شهرستان های موفق در واکسیناسیون 
خواند و ارائه کارت واکسن توسط مراجعان را طی چند 

هفته آینده الزامی خواند. 
وی گفت: کارخانجات، سوخت »مازوت« را برای مواقع 
اضطراری پیش بینی کنند و دامداران توجیه شوند که آب 
شرب فقط برای مصرف مردم است و نمی توانیم آب شرب 

به آنان بدهیم. 
نماینده عالی دولت در نی ریز با گالیه از اینکه ادارات برای 
ارجاع  فرمانداری  به  را  مردم  موضوعات کوچک  برخی 
می دهند گفت: مشکالت اداره خود را به گونه ای برطرف 

کنید تا شاهد تجمع در فرمانداری نباشیم. 
فرماندار، تمام کارکنان دولت را موظف به تزریق واکسن 

دانست و خواست مدیران یک روز در هفته را به صورت ویژه 
برای دیدار چهره به چهره با مردم درنظر بگیرند.

در  اصناف گفت:  و  اداره صمت  به  پایان خطاب  در  او 
گشت های تنظیم بازار به قیمت دیگر اقالم مصرفی مردم 

توجه نمایید و جلوی گران فروشی را بگیرید. 

رایزنی برای تعویض پالک به صورت اینترنتی
بحث  در  که  اداراتی  از  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
خودمراقبتی با پلیس پیشگیری همکاری داشتند، تشکر 
کرد و از آنان خواست مؤسسات خود را مجهز به دوربین 

مداربسته و یا نگهبان کنند.
پیام  چنانچه  افزود:  یوسفی  سیدمحمد  سرهنگ 
کالهبرداری اینترنتی دریافت کردید سریعًا با پلیس فتا 

در میان بگذارید.
یوسفی اعالم کرد: در خصوص بازگشایی مدارس برای نظم 

ترافیکی خیابان ها آمادگی الزم را داریم.
وی ادامه داد: مرکز تعویض پالک پس  از ۸ ماه تعطیلی 
بازگشایی شد و بر اساس تعداد پالکی که به ما اختصاص 
می دهند به مردم نوبت  می دهیم. همچنین درحال رایزنی 

برای تعویض پالک به صورت اینترنتی هستیم.

200 برنامه در هفته بسیج
با گرامیداشت  ناحیه  غالمرضا شعبانی نیا فرمانده سپاه 
هفته بسیج خبراز اجرای بیش از ۲00 برنامه در این هفته 
اعزام گروه های  آنان  خبر داد و تشریح کرد: مهم ترین 

جهادی به روستاها جهت محرومیت زدایی می باشد.
او گفت: در توزیع بسته های کمک معیشتی به نیازمندان و 

برگزاری مراسم آبروی محله پیش گام بوده ایم.

 اعالم برنامه های ادارات در شورای اداری:

از تالش برای تعویض پالک به صورت اینترنتی 
تا اقدامات زمستانی

مشکالت مردم را در اداره خود برطرف کنید تا نیاز به مراجعه به فرمانداری نباشد

عکس: محمدعلی قربانیان/ روابط عمومی فرمانداری

بنزین  پمپ  بهره برداری  از  زیادی  مدت  اینکه  به رغم 
شهری شهرداری نمی گذرد اما غالبًا همه پمپ ها با هم کار 

نمی کنند.
برای بررسی موضوع سؤالمان را از شهردار نی ریز پرسیدیم.

نی ریز  شهرداری  جایگاه  گفت:  پاسخ  در  فرغت  حامد 
مشتمل بر دیسپنسر )مجموعه تلمبه، پمپ، نازل، نمایشگر 
جایگاه  دیسپنسرهای  است.  هوشمند  سامانه  و  و...( 
اختصاصی شهرداری از بهترین و به روزترین مدل ممکن 
خریداری شده و همین موضوع به روز بودن دیسپنسرها 
دلیل اصلی راه اندازی سریع جایگاه شهرداری در زمان 
حمله سایبری چند هفته پیش بود اما سامانه هوشمند 
)کارتخوان( توسط شرکت توزیع فرآورده های نفتی تأمین 
می شود و مالک جایگاه در تأمین آن نقشی ندارد؛ متأسفانه 
تأمین  ظالمانه،  تحریم های  جمله  از  مختلف  دالیل  به 
تجهیزات سامانه هوشمند در سال های اخیر با مشکالت 

فراوان روبرو بوده است.
شهردار نی ریز با بیان اینکه تاکنون تنها 5 نازل فعال وجود 

دارد گفت: این در حالی است که کل نازلهای ما 14 عدد 
می باشد.

وی عنوان نمود: در صورت تأمین سامانه های هوشمند 
توسط شرکت توزیع پخش فرآورده های نفتی فارس و 

ناحیه نی ریز نازل ها کامل خواهد شد.

فرغت با رد کهنه بودن نازل های سوخت در پمپ بنزین 
 Gilbarco محصول Verona شهرداری گفت: دیسپنسر
از بهترین نمونه  و گرانترین نوع در بازار می باشد که ما 
تهیه کردیم و تنها ایرادات قابل مشاهده مربوط به سامانه 

هوشمند است.

چرا بیشتر نازل های پمپ بنزین 

شهردار نی ریز:  مشکل از سامانه هوشمند شهرداری کار نمی کند؟

)کارتخوان( است نه دیسپنسرها.
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نی ریزان فارس 
را در سایت هورگان بخوانید

با دانش آموختگی 250 دانشجو در سال گذشته،

فارغ التحصیلی 12.500 دانشجو از 
دانشگاه آزاد نی ریز

رخ  جابه جایی   و  شده  انجام  تغییرات  برپایه 
هفته نامه  پس  این  از  هاستینگ  در  داده 
 نی ریزان فارس را در سایت هورگان به نشانی

»hourgan.ir/fa/neyrizanfars« بخوانید.
عالقه مندان می توانند اخبار منتشر شده، تمامی 
صفحات و همچنین فایل PDF نی ریزان فارس 
را در سایت هورگان  دانلود و مطالعه کنند. سعی 
شده در این سایت دسترسی کاربران به تمامی 

مطالب آسان تر و سریع تر شود.
آرشیوی  مطالب  تا  تالشتیم  در  همچنین 

هفته نامه های نی ریزان فارس و عصر نی ریز را از 
طریق نشانی های زیر که در حال حاضر غیر فعال 

هستند، بازگردانیم:
neyrizanfars.ir / asreneyriz.ir

نشانی به  هورگان  سایت   همچنین 
زودی  به  امکاناتی جدیدتر  با   »hourgan.ir«
رونمایی خواهد شد تا مرجعی قوی  برای اخبار 
شهرستان، استان و کشور باشد؛ در این راستا 
احتمال قطعی های موقت وجود دارد اما جای 

نگرانی نیست.

خبرگزاری آنا:

فارغ التحصیالن  مسئول 
واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه 
نی ریز از صدور قریب به ۲50 
دانش آموختگان  دانشنامه 
در  دانشگاهی  واحد  این 
مقاطع کاردانی، کارشناسی و 
کارشناسی ارشد در طول سال 

گذشته خبر داد.
دانشگاه  گفت:  خرمی  سعید 
به  نی ریز  واحد  اسالمی  آزاد 
عنوان نخستین مرکز آموزش 
عالی شهرستان در سال 1۳6۸ 
در شرق استان فارس تأسیس 
از  پس  و  شده  راه اندازی  و 

گذشت ۳۲ سال از فعالیت این 
هم اکنون  دانشگاهی،  واحد 
نزدیک به 1۲500 نفر از نقاط 
در  استان  و  کشور  مختلف 
دوره های کاردانی، کارشناسی 
و کارشناسی ارشد از این واحد 
فارغ التحصیل  دانشگاهی 

شده اند.
فارغ التحصیالن  مسئول 
واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه 
نی ریز همچنین افزود: بیشتر 
نی ریز  واحد  فارغ التحصیالن 
دانش آموختگان رشته های  را 
حقوق، تعاون و رفاه اجتماعی، 
مهندسی  مکانیک،  مهندسی 

مدیریت  و  حسابداری  برق، 
بازرگانی تشکیل می دهند.

از  بیش  اینکه  بیان  با  خرمی 
فارغ التحصیالن  درصد   ۷0
واحد نی ریز را آقایان تشکیل 
مجموع  از  افزود:  می دهند، 
دانش آموخته   1۲500
واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه 
از  نفر   9094 تعداد  نی ریز، 
آن ها را آقایان و تعداد ۳5۷۲ 
نفر از آن ها را خانم ها تشکیل 
می دهند ولی در سه سال اخیر 
نسبت دانش آموختگی خانم ها 
به آقایان در واحد نی ریز 60 به 

40 درصد شده است.

روابط عمومی فرمانداری:

صبحگاه  مراسم  بسیج،  هفته  آغاز  مناسبت  به 
مشترک، صبح روز شنبه۲9 آبان برگزار شد.

این مراسم مراد هدایت فرماندار شهرستان  در 
نی ریز، طهماسبی نماینده مردم در مجلس شورای 
اسالمی، اعضای شورای تأمین، رؤسای ادارات و 
نهادهای شهرستان، خواهران و برادران بسیجی، 
روحانیون، نیروهای نظامی و انتظامی در میدان 

رژه ناحیه مقاومت بسیج سپاه نی ریز برگزارشد.
در ابتدا این برنامه اعضاء شورای تأمین شهرستان 
به مقام شامخ شهدا ادای احترام نمودند و سپس 
سرهنگ شعبانی نیا فرمانده ناحیه مقاومت بسیج 
از  گزارشی  نی ریز  شهرستان   پاسداران  سپاه 

برنامه های هفته بسیج به بیان مطالبی پیرامون 
بسیج و تفکر بسیجی پرداخت. 

وی با بیان اینکه شعار محوری هفته بسیج »بسیج 
پاره تن مردم است« گفت: نمایش اقتدار و حماسه 
حضور بسیجیان، یادواره شهدای آبروی محله، 
و  رسانه  سواد  موضوع  با  آموزشی  وبینارهای 
سواد فضای مجازی و خانواده، توزیع کمک های 
مؤمنانه برای خانوارهای نیازمند و یا خانوارهای 
مبتال به بیماری کرونا و آزادی زندانیان جرائم 
غیر عمد توسط ناحیه و با کمک مالی خیرین، 
توزیع ماسک رایگان بین مردم، برگزاری مسابقه 
اینترنتی خاطره نویسی و شعر و مسابقه نقاشی 
برای  محور  محله  طرح  اجرای  کودکان،  برای 

فضاسازی  بسیجیان،  کمک  با  کرونا  با  مبارزه 
شهر توسط اداره ها، میز خدمت با حضور شورای 
اداری و رسیدگی به مشکالت مردم با حفظ رعایت 
پروتکل بهداشتی، ویزیت رایگان و عطر افشانی و 
غبارروبی مزار شهدا از برنامه های هفته بسیج در 

سال جاری خواهد بود.
هدایت فرماندار شهرستان نی ریز نیز با اشاره به 
اینکه در طول جنگ تحمیلی این بسیج بود که 
جنگ را اداره کرد، تأکید نمود در طول دوران 
اهمیت  بسیج  به  کجا  هر  نیز  تاکنون  انقالب 

کمتری داده شد نظام ضربه خورد . 
در ادامه طهماسبی با تبریک هفته بسیج، این نهاد 
انقالبی را بازوی توانمند نظام مقدس جمهوری 

اسالمی دانست و عنوان نمود در همه مشکالت و 
سختی ها بسیج با ورود خود حالل مشکالت شد و 

مردم را یاری نمود.
وی عنوان نمود بسیج نقطه امید و اتکای مردم 
در همه دوران انقالب بوده و هست و همه این 
اقتدار و محبوبیت بسیج به خاطر مردمی بودن 

آن است .
و  تقدیر  با  بسیج  آغاز هفته  بزرگداشت  مراسم 
تأمین  توسط شورای  نمونه  بسیجیان  از  تشکر 
زینب  بسیجیان  از  و  یافت  ادامه  شهرستان 
محمودی، مسلم عباس زاده، محمد علی رهگذر، 
مهدی موالیی، علی قنبرپناه، یاسین زارع و محمد 

حسین خدادادی تقدیر و تشکر به عمل آمد.
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فاطمه زردشتی نی ریزی، نی ریزان فارس:
عطسه که نیست، گلوله کاتیوشا است! خدا نکند 
این روزها و خصوصًا با سردشدن هوا در جمعی 
عطسه کنی، کاری ندارند که حساسیت فصلی 
است یا هرچیز دیگری؛ چنان سرزنش آمیز به 
تو خیره می  شوند و فاصله می گیرند که ترجیح 

می  دهی فرار را بر قرار ترجیح دهی... 
از حق  نگذشته، حق هم دارند. کرونا هنوز که هنوز 
است قربانی می گیرد و با کسی شوخی ندارد. در 
این بین اما هنوز هستند افرادی که بعد از گذشت 
را  بهداشتی  پروتکل های  سال،  دو  به  نزدیک 

رعایت نمی کنند و ماسک نمی زنند.
گزارشی در این مورد تهیه کرده ایم که می خوانید:

بین کرونایی ها بدون ماسک بوده ام!
م - ع به همراه دوستش الف - ب بدون ماسک در 
خیابان راه می روند. علت ماسک نزدنشان را که 
می پرسم، علیزاده می گوید: »از مشکان با موتور 
می آمدیم و همین االن رسیدیم؛ به خاطر همین 
خوبی  کار  نزدن  ماسک  البته  نزدیم.  ماسک 
نیست و خودمان به همه توصیه می کنیم ماسک 
بزنند. باور کنید االن خوِد من ماسکم توی جیبم 

هست.«
دوستش می خندد و می گوید: »حرفش را باور 
نکنید! نه او ماسک دارد و نه من. بگویید اگر 
راست می گوید ماسکش را نشان دهد. من که 
فکر می کنم چون دو دوز واکسن را زده ایم، دیگر 
نیازی به ماسک نیست. خدا کند نخواهد اتفاق 
بدی بیفتد. خوِد من همه جا بدون ماسک می روم. 
حتی بین کرونایی ها بدون ماسک بوده ام؛ اما تا 
دیدنمان  با  نگرفته ام. کسی هم  کرونا  به حال 
چیزی نمی گوید. سرباز هستیم و برای یک سری 
کارهای اداری رفته بودیم شیراز و بدون ماسک به 

همه  اداره ها سر زدیم و هیچ کس  حرفی نزد.«

واکسن به تنهایی کافی نیست
ح - پ ماسکش را زیر گلویش زده و بیرون از مغازه 

ایستاده است.
می گوید:  می پرسم،  که  ماسک زدنش  نحوه   از 
قهوه  مغازه  در  داشتم  االن  همین  کنید  »باور 
می خوردم؛ به خاطر همین ماسکم را در آوردم. 

البته دروغ چرا؟ برخی مواقع که در ماشین هستم 
ماسک  می روم،  سوپرمارکت  به  خرید  برای  یا 
نمی زنم. ولی سعی می کنم در مغازه برای احترام 

گذاشتن به مشتری هم که شده، ماسک بزنم.«
او که دو دوز واکسن خود را تزریق کرده، می گوید: 
خیلی  نیست.  کافی  تنهایی  به  واکسن  »البته 
از افراد بوده اند که واکسن زده اند و باز هم کرونا 

گرفته اند. باید همه موارد را رعایت کرد.«

فراموش کرده ام!
ط - خ از افراد دیگری است که ماسک ندارد...

می خندد: »به خدا در ماشینم ماسک دارم و بیشتر 
اوقات می زنم. ولی خب گاهی هم پیش می آید که 
یادم می رود و نمی زنم و البته که با واکنش بقیه 

مواجه می شوم که چرا ماسک نداری. «
او دو دوز واکسن خود را زده و تا به حال به کرونا 

مبتال نشده است.
به خاطر درگیری شغلی و ذهنی ماسک 

نمی زنم
او  ایستاده.  ماشینش  کنار  ساله   5۳ الف   - غ 
ماسک  نزدن  علت  را  و ذهنی  درگیری شغلی 
می داند و می گوید: »آن قدر گرفتاریم که گاهی 
وقت فکر کردن به این چیزها را نداریم! گاهی 
نزدن  موقع  هم  اطرافیان  نه!  گاهی  و  می زنم 
تذکر می دهند؛ ولی خب، از دستمان در می رود. 
نمی دانم، شاید هم به خاطر این که دو دوز واکسن 

را زده ایم، بی احتیاطی می کنیم. می گویم چیزی 
نمی شود. البته چهار پنج ماه پیش کرونا گرفتم و 
مسلمًا باز احتمال مبتال شدن هست. گاهی هم به 
اجبار باید ماسک زد دیگر؛ مثل االن که کار بانکی 

دارم و باید بروم ماسک تهیه کنم.«

طوری نگاهت می کنند انگار خالفکاری!
سارا ۳9 ساله از کسانی است که یکی دو بار به 

خاطر ماسک نزدن کارش به دعوا کشیده.
می گوید: »ماسک که نداشته باشی، یک طوری 

نگاهت می کنند، انگار خالفکاری یا مثاًل لباس 
آدم  می آید  پیش  گاهی  خب  نپوشیده ای! 
نمی تواند ماسک بزند یا همراهش نیست. یک 
بار سر همین ماسک نزدن در تاکسی با یک خانم 
بحثم شد. آن خانم به من گفت امثال شماها باعث 
تکثیر ویروس هستید و من هم گفتم دوست ندارم 
نمی زنم، به کسی ربطی ندارد. شما ماسکت را بزن 

تا مبتال نشوی.«

او که یک بار کرونا گرفته و دو دوز واکسنش را زده، 
ادامه می دهد: »به نظر من که این واکسنها تأثیری 
ندارد و آب مقطر است! بیشتر ذهنیت منفی و 
مثبت افراد است که باعث بیماری می شود. یکی از 
دوستان خودم تا به  حال دو بار هم ماسک نزده، اما 
کرونا نگرفته است؛ چرا؟ چون اصاًل به این بیماری 
این  بگویم که  را هم  این  البته  ندارد.  اعتقادی 
ماسکهایی که استفاده می کنیم، زیاد هم استاندارد 
نیستند. خوِد من یک بار ماسکی خریدم و داخل آن 

مو بود که استفاده نکرده، آن را دور انداختم.«

با کسی ارتباط ندارم!
ح - م ۷۲ ساله دو بار کرونا گرفته و با این وجود 

ماسک نزده است.
می گوید: »خیلی با کسی ارتباط ندارم و با کسی 
حرف نمی زنم که بخواهم ماسک بزنم. البته چون 
دو بار کرونا گرفته ام و دو دوز واکسن را هم زده ام، 
فکر می کنم ایمن هستم. ولی خب ماسک صددر 

صد الزم است و واکسن به تنهایی کافی نیست.«

در مراجعه اش به مراکز دولتی و استفاده از ماسک 
می گوید: »آدمی که پیر باشد، با اداره جات و بانکها 

کاری ندارد که بخواهد ماسک بزند.«

ماسک نمی زنم؛ چون آرایشم خراب 
می شود!

این را بهنوش ۲۷ ساله می گوید.
ادامه می دهد: »شاید مسخره به نظر بیاید؛ اما 
خیلی از دختران همسن و سال من به همین 
خاطر ماسک نمی زنند و خب برایشان هم مهم 

نیست اطرافیان در موردشان چطور فکر کنند. 
البته ما دو دوز واکسن را زده ایم و دیگر نیازی هم 
به ماسک نیست. خوِد من اگر اداره ای بخواهم 
بروم و کاری داشته باشم، ماسک می زنم. االن 
در ورزشگاه های خارجی که در تلویزیون پخش 
می شود، همه  تماشاگران بدون ماسک کنار هم 
از حد  بیش  استفاده   تازه شنیده ام  نشسته اند. 
مشکالت  باعث  آینده  در  است  ممکن  ماسک 

تنفسی شود. «

ماسک نمی زنیم تا کرونا بگیریم!
ی - ی ۳۳ ساله مشکالت زندگی را دلیل نزدن 

ماسک می داند!
جوانان  و  زندگی  مشکالت  »آنقدر  می گوید: 
زیاد شده که می گویند ماسک نزنیم؛ بلکه کرونا 
بگیریم و بمیریم و از این زندگی راحت شویم. من 
خودم جزو افرادی هستم که اکثر اوقات ماسک 
نمی زنم و خب می دانم که کار خوبی هم نیست. 
اطرافیان هم زیاد تذکر می دهند؛ اما من با گفتن 
جمله ولش کن! از کنار حرفشان رد می شوم. تا به 
حال هم کرونا نگرفته ام و واکسن هم نزده ام. البته 
همین امروز صبح برادرم تماس گرفت و گفت 
برو واکسنت را بزن که سهل انگاری کردم؛ باید 

می رفتم.«

همیشه رعایت می کنم
م - م ماسکش را در ماشین جا گذاشته است.

می زنم  ماسک  همیشه  کنید  »باور  می گوید: 
به همین خاطر  رعایت می کنم.  جانبه  و همه 
هم خدا را شکر تا به حال کرونا نگرفته ام. امروز 
هم استثنائًا از ماشینم که دور شدم، یادم آمد 
که ماسکم را برنداشته ام و به خاطر کفش های 
پاشنه بلندم، نشد دوباره به سمت ماشین برگردم 
و دروغ چرا، چون چند روز پیش یک بسته ماسک 
خریده بودم، همت نکردم دوباره بخرم. البته ما دو 
دوز واکسن را زده ایم و پنجاه درصد این که باعث 
شد برنگردم و سهل انگاری کردم، به همین خاطر 
بود. البته گاهی همین بی احتیاطی  ها کار دست 
آدم می دهد و ضربه هایی می زند که جبران نا پذیر 

است.«

در گفتگو با مردم کوچه و بازار نی ریز

چرا ماسک نمی زنید؟

//

برگزاری صبحگاه مشترک به مناسبت گرامی داشت هفته بسیج در نی ریز
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عابد نعمتی، نی ریزان فارس:

نشخوارکنندگان  طاعون  بیماری  تلفات 
کوچک، چندین برابر شکار غیرمجاز، جان 

حیات وحش را می گیرد.

دامهای اهلی، بالی حیات وحش
مدتی  کوچک  نشخوارکنندگان  طاعون 
است که به جان حیات وحش افتاده و هر 
روز در یکی از مناطق زیست محیطی جان 
علفخواران وحشی را می گیرد؛ بیماری که 

دامهای اهلی به جان آنها انداخته اند.
نشخوارکنندگان  طاعون  بیماری 
مهمترین  از  یکی   )PPR(کوچک
طی  که  است  دامی  واگیر  بیماری های 
در  زیادی  تلفات  سالهای گذشته موجب 
بین علفخواران وحشی کشور شده است. 
که  است  ویروس  یک  بیماری  این  عامل 
منجر به بروز یک بیماری حاد می شود و 
معمواًل در درجه اول َکل و بز را تحت تأثیر 

قرار می دهد.
طاعون نشخوارکنندگان کوچک در ایران، 
بیشتر از دام های اهلی آلوده به این بیماری 
طریق  از  و  نشده اند  واکسیناسیون  که 
آبشخورهای  و  مرتعی  علوفه  آلوده شدن 
مشترک میان حیات وحش و دام اهلی به 
حیات وحش منتقل می شود. حیات وحش 
نیز به علت حساسیتی که به این بیماری 
دارند، در بسیاری از موارد پس از ابتال تلف 

می شوند.

خطر در بهرام گور
پس از مخاطرات بسیار ناشی از خشکسالی 
در مناطق حفاظت شده و تهدید گونه های 
گزارش هایی  حال  مختلف حیات وحش، 
مبنی بر مشاهده این بیماری در برخی از 
مناطق حفاظت شده استان از جمله بهرام 
گور به گوش می رسد که نگرانی هایی را به 
همراه داشته است. زیرا کارشناسان بر این 
باورند که در صورت طغیان این بیماری در 
ناپذیری  جبران  خسارات  وحش،  حیات 

برجای خواهد گذاشت.

هزار رأس تلفات
اداره نظارت بر امور حیات وحش  رئیس 
اداره کل حفاظت محیط زیست فارس در 
همین رابطه اعالم کرد: در دو سال گذشته 
تنها در استانهای فارس و اصفهان، نزدیک 
به هزار رأس بز و پازن و قوچ و میش در اثر 
این بیماری از بین رفته که این عدد بسیار 
بزرگتر از آمار ساالنه شکار غیرمجاز در این 

مناطق است.
جوالیی افزود: این در حالی است که تمام 
توان نیروی اجرایی سازمان حفاظت محیط 
خطرات،  همه  خریدن  جان  به  با  زیست 
صرف پیشگیری از تخلف شکار می شود و با 
شیوع یک بیماری کشنده، نتیجه زحمات 
چندین ساله محیط بانان برای حفظ حیات 

وحش، این گونه هدر می رود.
او با اشاره به این که دامداری سنتی بالی 
جان حیات وحش شده است، یادآور شد: 
چرای دام از یک سو باعث فقیر شدن مراتع و 
کاهش وسعت زیستگاه های مطلوب حیات 
انتقال  با  از سوی دیگر  وحش می شود و 
به  را  بزرگی  سرمایه  یکباره  به  بیماریها، 

نابودی می کشاند.

راه نجات
به عقیده وی، واکسیناسیون دام اهلی و 

و  رصد  شده،  واکسینه  دام  نشانه گذاری 
دام،  قاچاق  از  جلوگیری  دام،  بیماریابی 
اجرای طرح های تعادل دام و مرتع و خروج 
دام مازاد از مناطق حفاظت شده و شکار 
پارکهای  به  دام  ورود  ممنوعیت  ممنوع، 
منابع  مدیریت  دامداران،  آموزش  ملی، 
آبی در مناطق حفاظت شده و جدا کردن 
آبشخورهای مشترک، تجهیز یگان حفاظت 
و کنترل  به منظور گشت  محیط زیست 
مناطق و در نهایت گذار از دامداری به شیوه 
سنتی، از جمله مهمترین اقداماتی است که 
می شود در یک برنامه عمل مشترک بین 

سازمانی به انجام رساند.
مناطق،  پایش  و  گشت  از  خاتمه  در  او 
ضدعفونی کردن آبشخورها، امحاء الشه ها، 
و  مناطق  در  دام  واکسیناسیون  پیگیری 
دامداران  اجباری  موارد خروج  بعضی  در 
از منطقه با دستور دادستانی را از جمله 
اقدامات این سازمان برای کنترل بیماری 
طاعون نشخوار کنندگان کوچک در فارس 

بر شمرد.
در این رابطه علمدار علمداری کارشناس 
حوزه محیط زیست با اشاره به این که این 
بیماری از دام اهلی به انسان و حیات وحش 
از  بر ضرورت جلوگیری  منتقل می شود، 
ارتباط دامهای اهلی با حیات وحش تأکید 
کرد و افزود: »اگر گونه های حیات وحش به 
این بیماری مبتال شوند، مشکالت عدیده 
ای به وجود می آید؛ زیرا حیات وحش در 
دسترس نیستند و امکان درمانشان بسیار 
از این رو باید سعی کرد از  دشوار است. 
به گونه های حیات وحش  انتقال طاعون 

جلوگیری شود.«
نبی ا... مرادی معاون فنی اداره کل محیط 
زیست استان فارس نیز در خصوص این 
بیماری توضیح داد: در سال های ۹۸ و ۹۹ 
این بیماری در بین حیات وحش منطقه 
بهرام گور و بوانات دیده شد و از ابتدای سال 
برخی  ابتالی  بر  مبنی  گزارش هایی  نیز 
از حیات وحش منطقه بهرام گور به این 

بیماری نیز اعالم شد.

همه دامهای واکسینه شدند
رئیس اداره دامپزشکی شهرستان نی ریز با 
بیان این که در آبان ماه سال 13۹۹ اولین 
مورد بیماری شناسایی شد، گفت: »دام را 
به اداره آوردند و پس از نمونه برداری، برای 
تشخیص به استان فرستادیم. ما در مهر ماه 
سال گذشته یک بار منطقه بشنه، ده برین، 
ده وزیر و آن قسمتی که دام اهلی را برای 
می بردند  زیست  محیط  محدوده  به  چرا 
با  اما  بودیم.  انجام داده  را  واکسیناسیون 
توجه به حساسیت موضوع، در اسفند ماه 
یک بار دیگر به صورت پوشش 1۰۰ درصدی 
واکسیناسیون طاعون را برای دام های اهلی 
انجام دادیم. حتی مدیرکل مان هم اعالم 
کرد که اگر محیط زیست تشخیص داد، در 
فروردین ماه دوباره باید واکسن بزنیم و آنها 

واکسن را تأمین می کنیم.«
افزود:  ممتازیان  حمیدرضا  دکتر 
»جابه جایی عشایر و دام در مناطق بشنه، 
ده برین و چشمه شیرین که داخل منطقه 
حفاظت شده هستند و کوچ آنها به مناطقی 
انتقال  باعث  غوری،  و  سیرجان  نزدیک 
بیماری در منطقه شده است. ما در دام اهلی 
هیچ گونه گزارش بیماری طاعون نداشتیم؛ 
اما چون واکسن زده بودند، بیماری را در 
خودشان به شکل خفیف رد کردند و باعث 

انتقال آن به دام وحشی شدند.«
ممتازیان گفت: »این که بیماری از دام اهلی 
به دام وحشی منتقل می شود درست است؛ 
اما باید ببینیم عامل انتقال دهنده بیماری 

از کجا بوده است.«
رئیس اداره محیط زیست نی ریز هم با بیان 
این که منطقه بهرام گور به سه استان متصل 
است، عنوان داشت: »منطقه محیط زیست 
ما سمت سیرجان و یزد هم کشیده می شود. 
غیر از واکسنهای خوراکی که قابل تزریق 
در آب است، هیچ راه دیگری برای واکسینه 
کردن دامهای وحشی و درمان آنها وجود 

ندارد.«

راه در رو طاعون
علی اکبر صفایی افزود: »اگر ما همه استان 
را هم پوشش دهیم، ولی چون  خودمان 
منطقه به استان کرمان و یزد متصل است، 
منطقه  بخصوص  کرد.  نمی شود  کاری 
سیرجان  شهرستان  جزو  که  چوبی  باغ 
است. در شهرستان نی ریز واکسیناسیون 
1۰۰ درصدی وام اهلی انجام شده، اما آیا 
استانهای کرمان و یزد هم به همین شکل 
همکاری می کنند؟ امید است با همکاری 

آنها این بیماری ریشه کن شود.   «
وی گفت: »قسمتی از شهرستان ما بین 
دام های اهلی و وحشی مشترک است و به 
آن مناطق پروانه َچرا می دهند. اگر ما همه 
دامهای شهرستان خودمان را هم واکسینه 
همکاری  باید  هم  دیگر  استانهای  کنیم، 
کنند. آنها هم که همکاری کنند، دامهای 
قاچاقی که انتقال داده می شود و از جاهای 
دیگر می آورند، می توانند عامل بیماری 

باشند.«
صفایی آماری از تلفات بیماری طاعون در 
این مدت ارائه نداد و در جایی دیگر گفت: 
»بعضی وقتها هم حیوانات حیات وحش 
ما به مناطق انسانی رفت و آمد می کنند 
و همه چیز را نمی شود گردن دام اهلی 

انداخت.«
جهاد  دامی  تولیدات  مسئول  قرایی  علی 
کشاورزی شهرستان نی ریز عنوان داشت: 
»ما کالسهای آموزشی را برگزار می کنیم 
و همه آموزشهای دامداران وظیفه ما است. 
منطقه  مثل  یزد  استان  دامهای  االن  اما 
چشمه انجیر و شهر بابک، به منطقه محیط 

زیست ما رفت و آمد می کنند. «

همه نیروها را بسیج کرده ایم
رئیس اداره پارک ملی قطرویه نیز با بیان 
این که این بیماری از آبان ماه سال گذشته 
شیوع پیدا کرد و تا خردادماه سال جاری 
ادامه داشت، گفت: »هم اکنون این بیماری 
کنترل شده و از تیرماه سال جاری تلفاتی 

نداشته ایم.«
اداره  همکاری  از  تشکر  ضمن  مهدی پور 
واکسیناسیون  برای  نی ریز  دامپزشکی 
بالینی  دقیق  بررسی های  و  آزمایشات  و 
در  تا  می خواهم  آنها  »از  گفت:  نمونه ها 
صورت شیوع مجدد این بیماری، دام های 
اهلی اطراف منطقه حفاظت شده را پایش 
و آنها را برای واکسیناسیون پالک کوپی 

کنند.«
بسیج  را  نیروها  کلیه  »ما هم  افزود:  وی 
کرده ایم تا منطقه را پایش کنند و کلیه 
آبشخورهای موجود را به صورت دوره ای و 
هفته ای یکبار با ماده پرسیدین ضدعفونی 

نمایند.«

تلفات طاعون، چندین برابر شکار 

و خودرو، مرگ  موتورسیکلت  تصادف 
موتورسوار 55 ساله را در جاده روستای 
این  زد.  رقم  قطرویه  بخش  سنگ زور 
حادثه ساعت 17:3۰ پنجشنبه 27 آبان 

رخ داد.
نی ریز  شهرستان   115 اورژانس  مدیر 
گفت: »وی به علت شدت ضربه مغزی، 
قبل از رسیدن نیروهای اورژانس جان 

سپرد.«
و  حوادث  به  کچویی  محمدحسین 
هفته  در  اورژانس  مهم  عملیات  دیگر 
گذشته اشاره کرد: »ساعت 3:3۰ بامداد 
دو  تصادف  آبان ماه،   26 چهارشنبه 
خودرو وانت مزدا با تیبا در گردنه الی رز، 
این  برای  بر جای گذاشت.  4 مصدوم 
حادثه دو آمبوالنس پایگاه های شهری و 
کمربندی نی ریز اعزام شدند و 4 مصدوم 
17، 2۹، 42 و 55 ساله را به بیمارستان 

شهدا منتقل کردند.
در همان روز 4 نفر بر اثر سقوط از ارتفاع 
در  ساله   6۸ مرد  یک  شدند.  مصدوم 
نی ریز از روی چهارپایه سقوط کرد و از 
ناحیه سر، گردن و کمر آسیب دید. یک 
پیرمرد ۹3 ساله در مشکان در سطح 
همتراز به زمین خورد و دچار شکستگی 
از ناحیه ران شد. یک دختر 14 ساله 
نیز در مشکان به زمین خورد و دستش 
آسیب دید. همچنین یک خانم 26 ساله 
در ریز اب تعادلش را از دست داد و  از 

ناحیه لگن مصدوم شد.
ساعت 11:2۰ پنجشنبه 27 آبان، بر اثر 

واژگون شدن کامیون روبروی پلیس راه 
نی ریز، دو مرد 32 و 45 ساله مصدوم 

شدند.
ساعت 1۰:4۸ همان روز، بر اثر تصادف 
دو موتورسیکلت در روستای تل مهتابی، 
دو جوان 17 و 26 ساله از ناحیه دست و 

پا آسیب دیدند.
و  خودرو  یک  نیز   23:15 ساعت 
موتورسیکلت در چهار راه قائم تصادف 

کردند و دو نفر مصدوم شدند.
ساعت 17 روز جمعه 2۸ آبان، بر اثر 
بولوار  واژگون شدن موتورسیکلتی در 
شهید سلیمانی، دو خانم 4۰ و 6۰ ساله 
و یک دختربچه 5 ساله از ناحیه سر و 

صورت مصدوم شدند.
روستای  در  روز  همان  ساعت 1۰:47 
خواجه جمالی، یک خودرو با عابر پیاده 7 
ساله برخورد و او را از ناحیه سر و دست و 

پا دچار ناراحتی کرد.
اثر  بر  آبان،   2۹ شنبه   12:15 ساعت 
تصادف دوچرخه و خودرو در بولوار نصر، 
دوچرخه سوار 13 ساله از ناحیه صورت 
آسیب دید. ساعت 1۸:27 نیز در حادثه 
برخورد موتورسیکلت و دوچرخه کنار 
اجاق امام حسین، دوچرخه سوار دچار 

ضربه به مچ دست شد.
ساعت 12:26 دوشنبه یکم آذرماه،  یک 
موتورسیکلت با خودرو در قلعه خواجه 
تصادف کردند که دو نوجوان 13 ساله و 
یک کودک 6 ساله از ناحیه زانو مصدوم 

شدند.

برنامه کلینیک تخصصی بیمارستان 
شهدا در هفته جاری اعالم شد.

بر این پایه، پزشکان متخصص، صبح 
در  شرح  این  به  هفته  این  روزهای 
کلینیک تخصصی به ویزیت بیماران 

می پردازند:
شنبه: اطفال، جراح مغز و اعصاب، گوش 

حلق و بینی، بیهوشی، چشم پزشکی.
یکشنبه: اعصاب و روان، قلب، داخلی،  

بیهوشی.
دوشنبه: جراح عمومی، مغز و اعصاب، 
بیهوشی،  ارتوپد،  روان،  و  اعصاب 

چشم پزشکی.

پوست،  قلب،  اطفال،  سه شنبه: 
بیهوشی.

چهارشنبه: جراح مغز و اعصاب، مغز 
و اعصاب، گوش حلق و بینی، پوست، 

بیهوشی.
پنجشنبه: چشم پزشکی.

متقاضیان می توانند به شکل حضوری 
از ساعت 7 صبح یا غیر حضوری از 
nobatcenter. طریق سایت اینترنتی
گویای  تلفن  یا   sums.ac.ir
اپلیکیشن  یا   ۰71-32۹3۰742
برنامه  از  دانلود  )قابل  »پذیرش24« 

بازار( نوبت بگیرند.

با ثبت 7۰ مبتالی جدید به کرونا در 
هفته گذشته و یک مورد فوتی، تعداد 
مبتالیان به 4563 نفر و تعداد افرادی 
که جانشان را از دست داده اند، به 1۰6 

نفر رسید.
با  فرد فوت شده یک مرد 61 ساله 

بیماری زمینه ای بوده  است.
به  همزمان میزان مبتالیان بختگان 

2۰23 مورد رسید.

نوشتنی است تا کنون حدود ۸۹ درصد 
)61321 دوز( جامعه هدف باالی 12 
سال در شهرستان نی ریز، واکسن دوز 
اول و 77 درصد )52647 دوز( واکسن 
دوز دوم را تزریق کرده اند. 61۰ نفر نیز 

واکسن دوز سوم را تزریق کرده اند.
هم اکنون نیز 15 نفر مبتال به کرونا در 
بیمارستان بستری هستند که حال 6 

نفرشان بد است.

شهرستان  پلیس  مأموران  تالش  با 
کیلو   331 تکاوری،  یگان  و  نی ریز 
دستگاه  یک  از  بازرسی  در  تریاک 

کامیون با بار خاک آهن کشف شد.
در  فارس  استان  انتظامی  فرمانده 
گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس، 
بیان کرد: یکشنبه 3۰ آبان، مأموران 
انتظامی شهرستان نی ریز با همکاری 
حین  استان،  تکاوری  یگان  کارکنان 
گشتزنی در محور کرمان - شیراز به 
یک دستگاه کامیون حامل بار خاک 
آهن مشکوک شدند و با اقدامات فنی و 

تخصصی آن را توقیف کردند.
سردار رهام بخش حبیبی خاطر نشان 
هوشیاری  با  انتظامی  مأموران  کرد: 

و تیزبینی موفق شدند در بازرسی از 
این کامیون 331 کیلو تریاک را که به 
طرز بسیار ماهرانه ای زیر بار خاک آهن 

جاسازی شده بود، کشف کنند.
فارس  استان  انتظامی  فرمانده 
خاطر نشان کرد: در این خصوص یک 
قاچاقچی حرفه ای دستگیر و پس از 

سیر مراحل قانونی روانه زندان شد.
سردار حبیبی با بیان این که یکی از 
اصلی ترین مأموریت های پلیس مبارزه 
با حمل، نگهداری، قاچاق و فروش مواد 
مخدر است، بیان داشت: ما استوارتر از 
همیشه در برابر قاچاقچیان ایستاده ایم 
به  را  اجازه جوالن  عنوان  هیچ  به  و 

سوداگران مرگ نخواهیم داد. 

تصادف موتورسیکلت و خودرو 
مرگ موتورسوار را رقم زد

برنامه کلینیک تخصصی 

بیمارستان شهدا در هفته جاری

یک فوتی جدید کرونایی

جاسازی تریاک زیر بار خاک آهن

فرمانده انتظامی نی ریز از کشف 4۸ 
کیلو تریاک در بازرسی از زین یک 

دستگاه موتورسیکلت خبر داد.
گفت:  یوسفی  سیدمحمد  سرهنگ 
مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر 
خودروهای  کنترل  حین  نی ریز 
یک  به  گچین  گردنه  در  عبوری 
مشکوک  موتورسیکلت  دستگاه 
شدند و دستور ایست را صادر کردند. 

وی افزود: راکب بدون توجه به ایست 
طی  از  پس  و  شد  متواری  پلیس 
مسافتی تعقیب و گریز، با توجه به 
تاریکی  و  منطقه  بودن  کوهستانی 

هوا، موتورسیکلت را رها و فرار کرد.
فرمانده انتظامی نی ریز با بیان این 

و خورجین  زین  از  بازرسی  در  که 
موتورسیکلت 4۸ کیلو مواد مخدر از 
نوع تریاک کشف شد، تصریح کرد: 
تالش برای دستگیری متهم متواری 

ادامه دارد.
پنجشنبه  گفت:  همچنین  یوسفی 
27 آبان، در بازرسی از یکی از منازل 
کیلو   1۸.5 شهرستان،  روستاهای 
تریاک کشف و متهم آن دستگیر شد. 
یک روز بعد نیز در بازرسی از منزلی 

دیگر، 2 کیلو تریاک به دست آمد.
کیلو  یک  کشف  به  همچنین  وی 
حشیش از وسایل یک مسافر اتوبوس 
اشاره  قطرویه  بازرسی  و  ایست  در 

کرد.

دادگستری  خدمت  میز  دومین 
مدیریت  زمان  در  نی ریز  شهرستان 
جدید، به مناسبت هفته بسیج برگزار 

شد.
به مناسبت گرامیداشت هفته بسیج و 
در راستای خدمت به مردم شهرستان 
نی ریز، دومین میز خدمت چهارشنبه 
ه یئت  مهدیه  در  آذرماه   3 شب 
حسین  حضور  با  اسالم  رزمندگان 
غضنفر نژاد رئیس جدید  دادگستری، 

مقاومت  ناحیه  فرمانده  دادستان، 
بسیج سپاه پاسداران، فرمانده نیروی 
انتظامی، قضات و کارکنان دادگستری 

شهرستان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی دادگستری 
با هدف  اقدام  شهرستان نی ریز، این 
تکریم ارباب رجوع و بررسی مشکالت 
ضمن  و  شد  تشکیل  مردم  قضایی 
بررسی مشکالت قضایی، به سؤاالت 

حقوقی مراجعان پاسخ داده شد.

تصادف چندین باره در چهارراه مسکن 
مهر، سه نفر را مصدوم کرد.

دوشنبه   12:2۰ ساعت  حادثه  این 
یکم آذرماه با تصادف دو خودرو نیسان 
گوشتی  فراورده های  پخش  یخچالدار 
بولوار والیت و  تقاطع  پارس در  پژو  و 
خیابان مسکن مهر )محیط زیست( رخ 
داد. شدت ضربه به حدی بود که خودرو 

نیسان واژگون شد.
در این رخداد که برای چندمین بار است 
به دلیل حادثه خیز بودن این نقطه رخ 

می دهد، سه نفر مصدوم شدند.
راننده 32 ساله نیسان دچار ضربه به سر 
شد و توسط اورژانس 115 به بیمارستان 

شهدا اعزام شد.
اما راننده 37 ساله پژو پارس که دچار 
خراشیدگی هر دو دست و زانوی پای 
راست شده بود، و همچنین سرنشین3۰ 
ساله آن که زانوی پای چپش خراشیده 
شده بود و درد می کرد، حاضر به انتقال به 

بیمارستان نشدند.

هر سه مصدوم این حادثه مرد بودند.
با توجه به نشت و جاری شدن بنزین از 
باک نیسان و احتمال بروز آتش سوزی، 
نیروهای آتش نشانی نیز در محل حاضر 
را قطع کردند.  برق خودروها  و  شدند 
و  سوخت  نشت  از  جلوگیری  با  آنها 
حوادث  بروز  از  محل،  ایمن سازی 

احتمالی بعدی جلوگیری کردند.
نوشتنی است چهارراه مسکن مهر که 
روز به روز به جمعیت آن اضافه می شود، 
هشداردهنده  عالئم  نداشتن  دلیل  به 
کافی از جمله تابلو، خط کشی و چراغ 
راهنمایی و همچنین سرعتکاه، به یکی از 
حادثه خیزترین نقاط شهر نی ریز تبدیل 
ترافیک  شورای  که  است  الزم  و  شده 
شهرستان هر چه زودتر مصوبه ای اصولی 
و کاربردی برای اصالح این مسیر داشته 

باشد.
هر چند مردم نیز باید تا محقق شدن 
و  راهنمایی  مقررات  رعایت  مهم،  این 

رانندگی را داشته باشند.

کشف تریاک از زین و 
خورجین موتورسیکلت 

دومین میز خدمت دادگستری 
به مناسبت هفته بسیج 

چهارراه مسکن مهر 
دوباره حادثه ساز شد
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صمت
 وزن و قیمت نان نانوایی ..... را بررسی کنید.

پاسخ صمت:
از  خمیر  چانه های  توزین  هفته  هر  سالم،  با 
جمله در خبازی ..... انجام می شود که معمواًل 
چانه های خمیر خبازی یاد شده بعضًا حداقل 2۰ 
تا 4۰ گرم بیشتر از 4۰۰ گرم می باشد و تا کنون 

کم فروشی نداشته است.

آموزش و پرورش
بخشنامه  گفته اند  اولیاء  به   ..... مدرسه  مدیر 
آمده که بچه ها از اول آذرماه به مدرسه بیایند. 
آن هم مدرسه ای که شوفاژش کار نمی کند و در 
و پنجره ها باز است؛ در منطقه ای که سردتر از 
جاهای دیگر است. گفته اند بچه ها هر روز بیایند 
به جز دوشنبه. ساعت کالس هم دو ساعت 
باشد. این دو ساعت هم سه تا زنگ تفریح دارند. 
فوق العاده سرد است. هر چه به مدیر می گوییم 
هفته ای 2 روز بروند و ساعت کالسی را کم کنند 
نمی کند.  قبول  بگذارند،  نیم  و  و یک ساعت 
می دانیم که حضوری و غیر حضوری دست مدیر 
نیست؛ ولی ساعت و روزهای هفته که دست 

خودش است. 
اگر مدیر آموزش و پرورش نمی تواند جلو ایشان 

را بگیرد، باحراست اداره کل تماس می گیریم.

پاسخ آموزش و پرورش:
با  آموزشگاه  تصمیمات  احترام،  و  سالم  با 
و  اولیاء  و  انجمن  مدرسه،  شورای  هماهنگی 
آموزش و پرورش است و این آموزشگاه رعایت 
پروتکلهای بهداشتی را در دستور کار خود قرار 
دانش آموزی  ولی  که  صورتی  در  است.  داده 
معترض باشد، شکایت خود را به صورت مکتوب 
به دایره ارزیابی عملکرد تحویل دهد. مطمئنًا 

پیگیری خواهد شد.

بخشداری مرکزی 
1- در مسیر شهرک صدرا هیچ جاده زیر کوبی و 
شن ریزی شده ای وجود ندارد. خصوصًا این که 
وسایل نقلیه سنگین و تانکرهای آبرسان برای 
انجیرستانهای منطقه از این جاده عبور می کنند. 
خواهش می کنم برای آسفالت این مسیر فکری 
دانش آموزان  وهم  خانواده ها  کنید. چون هم 
رفت و آمد دارند. انجیرداران هم دچار مشکل 

هستند.
2- بخشدار مرکزی به حوزه تحت مسئولیتش 
نماینده  بازدید  هنگام  او  نمی کند.  سرکشی 

مجلس، به روستای جعفرآباد نیامد. چرا؟

پاسخ بخشداری مرکزی:
1- موضوع مسیر شهرک صدرا نیاز به تعامل و 
همکاری شهرداری، راه و شهرسازی، راهداری 
و حمل و نقل جاده ای، فرمانداری، دفتر فنی 
استانداری و برخی دیگر از ادارات و تخصیص 
اقدام  نتیجه  به محض حصول  و  دارد  اعتبار 

خواهد شد.
تا  جاری  سال  ماه  فروردین  از  الحمد ا...   -2
کنون اکثر روستاها و آبادی ها بسته به مسائل و 
مشکالت پیش آمده یک با ر سرکشی شده و ۸۰ 
در صد آنها نیز جهت رفع مشکالت بوجود آمده 
در حوزه های مختلف، چندین بار سرکشی شده 

و مابقی روستاها نیز در دستور کار هستند.

جهاد کشاورزی- کارخانه کنسانتره انار
به جای کارهایی مثل نمایشگاه انار، اگر واقعًا 
می خواهید کمکی کنید که مشکالت باغداران 
کمتر شود، یک تعاونی راه بیندازید تا محصول 
با آوردن  و  واقعی بخرد  به قیمت  را  کشاورز 
صنایع تبدیلی و سردخانه، به کشاورزان کمک 

شود و تعداد زیادی از جوانان سر کار بروند.
کمترین  با  را  کشاورز  محصول  انار  کارخانه 
قیمت می خرد و با خرید انار شهرهای دیگر، 
انار شهر نی ریز را نابود کرده است. واقعًا متأسفم 
برای مسئوالن و مدیران که فقط نمایشی و 

عوامفریبی کار می کنند.

پاسخ جهاد کشاورزی:
در پاسخ به این سؤال و سؤال هفته قبل که در 
یک زمینه هستند، به استحضار می رساند که 
متولی تنظیم بازار کارگروه تنظیم بازار با دبیری 

اداره صمت می باشد.
وزارت جهاد کشاورزی در خصوص محصوالت 
مذکور همانند گندم و جو، سیب درختی، خرما 

و غیره، خرید تضمینی ندارد.
می دارد  اعالم  تعاونی،  تشکیل  خصوص  در 
انار،  صنفی  انجمن  دارای  شهرستان  این  که 
انجمن صنفی انجیر، شرکت تعاونی انارکاران 
و شرکت تعاونی انجیرکاران است که زیر نظر 
مشغول  شهرستان  تعاون  و  صمت  ادارات 
به فعالیتند. در هر حال، این کار باید از سوی 
و  گیرد  صورت  تشکلها  و  بهره برداران  خود 
جهادکشاورزی نیز در حد توان و اختیارات و 
مقدورات خود حمایت خواهدکرد. همچنان که 
تا کنون در خصوص انجمن و تعاونی های مذکور 

این حمایت صورت گرفته است.

پاسخ کارخانه کنسانتره انار:
ضمن تشکر و قدردانی از مدیران محترم جریده 
انعکاس  در  فارس ،  نی ریزان  هفته نامه  وزین 
نظرات و پیشنهادات همشریان عزیز و مخاطبان 
گرامی به استحضار می رساند شرکت تعاونی 
از متخصصان  از جمعی  مزرعه سبز متشکل 
ایجاد  هدف  با  و  شهرستان  بومی  کشاورزی 
صنایع تبدیلی انار به منظور کاهش ضایعات و 
ایجاد ارزش افزوده برای بخشی از محصول انار 
باغداران محترم که به دلیل پایین بودن کیفیت 
بازار  به  مستقیم  عرضه  و  نگهداری  قابلیت 
مصرف را ندارند، تشکیل گردیده و بحمدا... در 
طول سالهای فعالیت خود توانسته است با خرید 
حجم زیادی از انار درجه 3 باغداران محترم ، 
دغدغه خاطر این قشر فعال و زحمتکش را در 
حد توان خود مرتفع سازد؛ به نحوی که طی 
سالیان اخیر میزان تولید و سطح زیر کشت 
باغات انار در سطح استان فارس افزایش قابل 
توجهی داشته است . با توجه به این که کمتر از 
2۰ درصد انار تولیدی باغات قابلیت فرآوری در 
کارخانه کنسانتره را دارد و با عنایت به ظرفیت 
تولید کارخانه و این که ماهیت ایجاد صنایع 
می باشد،  فراشهرستانی  اصواًل  انار  تبدیلی 
شرکت مزرعه سبز برای تکمیل ظرفیت ورودی 
انار به کارخانه ناچار به خرید انار از شهرستانهای 
همجوار است. الزم به ذکر است هر ساله کارخانه 
آن جریده  در  آگهی خرید  با درج  کنسانتره 
محترم و همچنین فضای مجازی، آمادگی خود 
را برای خرید نقدی انار درجه 3 باغداران محترم 
اولویت  با  و  برداشت  فصل  انتهای  تا  ابتدا  از 

باغداران محترم شهرستان، اعالم نموده است. 
 با توجه به شرایط سخت حاکم بر واحدهای 
تولیدی به خاطر تحریمهای ظالمانه و افزایش 
نقل،  و  حمل  و  تولید  هزینه های  سرسام آور 
شرکت مزرعه سبز در راستای ایفای رسالت 
خود، از جمله محدود واحدهای تولیدی در این 
صنعت می باشد که در سال جاری با وجود همه 
مشکالت به فعالیت خود ادامه داده و ان شاءا... 
تا زمانی که حداقل ظرفیت ورودی روزانه انار 
تأمین گردد و با قیمتی که تابع شرایط بازار و 
عرضه و تقاضا می باشد، به خرید انار و فرآوری 

آن ادامه خواهد داد. 

انجمن صنفی کارگران و استادکاران 
ساختمانی - تأمین اجتماعی

من 5 سال است که در صنف کارگران ساختمانی 
ثبت نام کرده ام؛ ولی هر وقت برای بیمه مراجعه 
می کنم، می گویند سهمیه نیست. در صورتی که 
هزینه بازرس و حق عضویت و ثبت نام اینترنتی 
را هم پرداخت کرده ام. از آن طرف کسانی بیمه 
شده اند که حتی یک روز کارگری نکرده اند و 

مدتها بعد از من درخواست داده اند.

پاسخ انجمن صنفی کارگران و استادکاران 
ساختمانی:

می باشد  شخصی  ایشان  خواسته  سالم،  با 
شده  ثابت  ملی  کد  بدون  ایشان  ادعای  و 
به  پیگیری  جهت  می تواند  نامبرده  نیست. 
صنف کارگران ساختمانی، اداره کار یا تأمین 

اجتماعی مراجعه نماید.

پاسخ تأمین اجتماعی:
درود بر شما، با توجه به احتمال تغییر در قانون 
بیمه کارگران ساختمانی و مشخص نبودن ابالغ 
سهمیه یا قانون جدید، انتظار برای استفاده از 
مزایای بیمه کارگران ساختمانی به هیچ عنوان 

منطقی نیست.
لذا معقوالنه ترین کار این است که تا زمان تعیین 
و  بیمه حرف  قرارداد  انعقاد  با  نهایی  تکلیف 

مشاغل آزاد، حق بیمه خود را پرداخت نمایند. 
بدیهی است بالفاصله بعد از ابالغ سهمیه های 
جدید ، بر اساس اولویت و نوبت شخص متقاضی، 
و  حرف  براساس  پردازی  بیمه  قطع  امکان 
مشاغل آزاد و ادامه آن براساس بیمه کارگران 

ساختمانی میسر است.
کسی که 5 سال منتظر سهمیه مانده، خودش را 
از 5 سال سابقه پرداخت حق بیمه محروم کرده 

است.

امور آبفا - گاز - راه و شهرسازی - جهاد 
کشاورزی

شرمنده من مشکل آب و گاز دارم و در این فصل 
سرما فاقد این دو نعمت هستم. به ادارات مربوط 
هم  مجلس  نماینده  دفتر  و  فرمانداری  حتی 
مراجعه کرده ام؛ اما پاسخگو نیستند. خانه من در 
منطقه خضر نبی ا... است. پروانه ساخت ندارم. 
نه تنها من، بلکه همه کوچه ندارند. اما به آنها آب 
و گاز داده اند و به من که آشنا نداشتم، نداده اند. 
6 ماه در پارک لباس می شستم؛ اما االن دیگر 
با وجود فصل سرما نمی توانم. باور کنید در این 

سرما شبها با بچه کوچک خواب نداریم.

پاسخ امور آبفا:
کننده  انتقاد  خدمت  سالم  عرض  ضمن 
در  باید  آب  انشعاب  واگذاری  جهت  محترم، 
چارچوب قوانین و مقررات حرکت کرد. لذا اگر 
شما همشهری محترم نسبت به ارائه مدارک 
و استعالمات قانونی مورد نیاز جهت واگذاری 
در  نیز  آبفا  امور  نمایید،  اقدام  آب  انشعاب 
شما  به  آب  انشعاب  ممکن  زمان  سریعترین 

واگذار خواهد نمود.

پاسخ راه و شهرسازی:
باسالم، انشعاب آب و گاز بر عهده ادارات مربوطه 
است و از این اداره فقط استعالم در خصوص قرار 
گرفته  شهر  وحریم  درمحدوده  ملک  گرفتن 

می شود.

پاسخ جهاد کشاورزی:
تولید  بستر  و  کشاورزی  اراضی  از  حفاظت 
و  است  کشاورزی  جهاد  ذاتی  وظایف  از 
نظر  در  با  مستحدثاتی  هر  به  خدمت رسانی 

گرفتن موقعیت آن می باشد.
ادارات  توسط  خدمات  ارائه  خصوص  در 
خدمات رسان از جمله برق، گاز و ...، اداره امور 
اراضی، نظرات اداره راه و شهرسازی و منابع 
طبیعی را بررسی می کند و اگر موقعیت ملک در 
محدوده شهر باشد، از اختیارات جهاد کشاورزی 
خارج است و تصمیم گیری در حیطه اختیارات 
شهرداری می باشد و جهاد کشاورزی دخالتی در 

آن ندارد. 
اگر موقعیت در حریم و خارج حریم شهر ها 
باشد، طبق ضوابط و مقررات، بازدید از محل 
توسط کارشناس مربوط و مختصات جانمایی و 
مطابقت، انجام می شود و پس از آن وفق قوانین 
حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها، متقاضی 
باید مستندات عرصه و مجوزات ساخت اعیان 
را ارائه دهد و چنانچه مجوزات قانونی ساخت و 
ساز نداشته باشد، باید طی مکاتبه با دادگستری 
و تعیین کارشناس رسمی در خصوص قدمت 
بنا اظهار نظر شود که در این شرایط، اگر قدمت 
آن قبل از تصویب قانون حفظ کاربری اراضی 
مصوب سال 1374 باشد، مشمول قانون مذکور 
نبوده و وفق مقررات دستگاه های خدمات رسان 
باید وفق مقررات عمل نمایند و ارائه خدمات 
و انشعابات بالمانع می باشد و جهاد کشاورزی 
ادعایی ندارد. ولی اگر ساخت بنا بعد از قانون 
مصوب سال 1374 باشد، باید پرونده تشکیل و 
جهت تعیین تکلیف در دستگاه قضا مطرح و بر 

اساس رأی صادره اقدام شود.
الزم به ذکر است حتی اگر در دستگاه قضایی 
فرد یا افراد تبرئه شوند، باید پرونده تشکیل و به 

کمیسیون تبصره یک ماده یک در استان ارسال 
شود تا نسبت به مجوز تغییرکاربری اقدام صورت 
پذیرد. بنابراین پس از صدور مجوزهای کاربری 
مرجع  از  ساخت  مجوز  اخذ  و  کمیسیون  از 
به آن موقعیت  انشعاب  با تخصیص  مربوطه، 

موافقت می شود.

شهرداری نی ریز
1- چرا عملیات سنگفرش جلوی مسجد جامع 
کبیر این قدر کند پیش می رود؟ مسیر ما از 
آن طرف است و مجبوریم از طریق کوچه پس 
کوچه ها و در ترافیک از آنجا عبور کنیم. کاش دو 
سه گروه کارگری و استادکار را بسیج می کردید 
تا به شکل سه شیفت کار کنند و هر چه سریعتر 

به نتیجه برسد.
2- از طال گشتن پشیمان گشته ایم

 مرحمت فرموده ما را مس کنید
آزادی  شهرک  کوچه های  قبل  ماه  چند 
همت  و  خدا  یاری  به  تا  شد  کانیو گذاری 
شهرداری محترم آسفالت شود. اما هنوز خبری 
نیست و این کنده کاری باعث به وجود آمدن 
چاله چوله های جدید و ماندن آب در آنها شده 
است. همچنین به خاطر کنده شدن خاکهای 
کوبیده شده قبل، حالتی به وجود آمده که با 
وزش یک باد کوچک، همه خانه ها را خاک فرا 
می گیرد. ضمن این که به نظر می رسد اگر در این 
مورد اقدام نشود، همان کانیو گذاری و هزینه 
انجام شده هم از بین خواهد رفت. تقاضا داریم 

این مشکل را پیگیری کنید.

پاسخ شهرداری نی ریز:
1- عملیات اجرایی این پروژه و ترتیب و توالی 
فعالیتها به گونه ای است که به جهت رعایت و 
انجام  جز  چاره ای  حداکثری  کیفیت  حصول 
مرحله به مرحله پروژه نیست. به هر روی پروژه 
سنگفرش محوطه پیرامونی مسجد جامع کبیر 

بدون توقف در حال انجام است.
که  رسانده ایم  جنابعالی  اطالع  به  مکرراً   -2
مشکل تأمین قیر مورد نیاز در سال 14۰۰ به 
صورت فراگیر و فراشهرستانی وجود داشته و 
معابر  آسفالت  اجرایی  عملیات  است  بدیهی 
مورد نظر شما صرفًا پس از تأمین قیر و پرداخت 
همیاری توسط اهالی محترم امکان پذیر خواهد 

بود.
*****

قبل  هفته  سؤاالت  به  پاسخ  در  همچنین 
شهروندان محترم، پاسخهای زیر ارائه می شود:

شبکه  منهول های  بازدید  دریچه  اصالح   -1
فاضالب شهری در حیطه وظایف شرکت آبفای 
عملیات  مجری  پیمانکاران  و  فارس  استان 
مذکور است. نواقص موجود در چندین نوبت به 
صورت کتبی به اطالع مقامات ارشد شرکت یاد 
شده رسیده است و ان شاءا... اقدامات الزم را به 

عمل خواهند آورد.
شهروند  پیشنهاد  از  سپاسگزاری  ضمن   -2

گرامی، به استحضار می رساند تعریض خیابان 
شهرداری  مدت  بلند  پروژه های  از  ولی عصر 
نی ریز است که همه ساله بر اساس تحقق بودجه 
و ضمن توافق با مالکان انجام شده است که 
می توان به عنوان مثال به تملک و تعریض چهار 
راه جانبازان و تملک مسجد جامع مهدی در 
سالهای گذشته اشاره نمود. درخصوص پوشش 
جداول با حفاظ فلزی نیز بسته به مقتضیات 

مالی، ان شاءا... انجام خواهد شد.
در  شده  مطرح  موضوع  محترم!  شهروند   -3
فارس  استان  آبفای  شرکت  وظایف  حیطه 
است که با تفاهم های انجام پذیرفته ظرف دو 
سال گذشته، بیش از 25۰ هزار مترمربع از معابر 
اصلی شهر با اولویت معابر پر ترافیک روکش 
آسفالت شده است. ان شاءا... بتوانیم در سنوات 
آتی با تفاهم الزم با شرکت آبفا استان فارس، 

معبر مدنظر شما را نیز روکش آسفالت کنیم.
4- ضمن عرض سالم خدمت منتقد گرامی، 
آن  خانگی  پسماندهای  می رساند  اطالع  به 
منطقه روزهای شنبه و دوشنبه و چهارشنبه 
هر هفته جمع آوری می گردد. موضوع بررسی و 
اخطارهای الزم به پیمانکار و سایر اهالی محترم 
که خارج از نوبت اقدام به رهاسازي پسماندهای 
خود در معابر می نمایند داده شد و در اسرع وقت 

رفع اشکال می گردد.

مخابرات
با توجه به این که بیشتر ساکنان بولوار بهار 
مخابرات  اما  هستند،  ثابت  تلفن  خط  دارای 
حاضر به جابجایی خطوط نیست و اعالم کرده 
که خط جدید بخرید و حاضر نیست حداقل 
خطوط قدیمی را خریداری نماید و خط جدید 
حقوق  تضییع  باعث  عمل  این  کند.  واگذار 
مردم می شود. باتوجه به نیاز مبرم به اینترنت و 
کالسهای آنالین، لطفًا پاسخ اداره مخابرات را 

برای اطالع مردم در روزنامه درج کنید.

مردم ، پدر و مادرها و مسئوالن - نی ریزان 
فارس

کرایه خانه و خرجهای گران در شهر ما غوغا 
می کند. هر کس برای خودش قیمت می گذارد. 
مشکل دیگر شهرمان که زیاد شده، دروغگویی 
است. هیچ کمکی به ما جوانان نمی کنند. بعد 
هم می گویند چرا آسیب در شهر ما خیلی زیاد 
مشکالت  نبودند.  عاشق  آنهاکه  همه  شده؟ 
حتی  و  مادرها  و  پدر  چرا  داشتند.  و...  فقر 
بزرگترهایی که چند تا خانه و ماشین دارند، 
دست  چرا  نمی کنند؟  بچه هایشان  کمک 
کوچکترها را نمی گیرند؟ چرا می گویند اول باید 
به داماد رسید؟ مگر پسر برای پدر و مادرش چه 
کم گذاشته که می گویند داماد یک وقت اذیت 
دخترمان نکند؟ پسر هم گناه دارد. وقتی راهی 

ندارد، چه کسی باید دستش را بگیرد؟
چرا در شهرمان فکر نیستند؟ چرا باید این همه 

جوان بیکار باشد؟

و  ماشین  که  می گذارند  کاله  هم  سر  همه 
خانه شان را دو تا کنند. چرا اینقدر در حق جوانها 
ظلم می شود؟ مگر جوان چه می خواهد؟ یک 
شغل که وقتی به خانه می آید، شرمنده زن و 

بچه اش نباشد.
می دانم پیام من چاپ نمی شود. حتی صدای 
جوانها به گوش کسی نمی رسد؛ ولی ای کاش 
قسمتی از روزنامه را به درد دل جوانها اختصاص 

می دادید تا از مشکالتشان بگویند.
فراوان.  درود  و  سالم  با  فارس؛  نی ریزان 
در همین صفحه و از طریق تلفنها و ارتباطات 
مراجعه  یا  و  باال،   در  درج شده  الکترونیکی 
حضوری به دفتر هفته نامه، همه اقشار و جوانان 
مطرح  را  خود  مشکالت  و  مسائل  می توانند 
کنند. اگر هم به صورت مقاله و نوشتار باشد، در 

ستونهای مربوط چاپ خواهد شد.

نی ریزان فارس
1- پیشنهاد می کنم اگر امکان دارد، از زوجهای 
موفق و خوشبخت نیز گزارش تهیه کنید تا از 
طریق شما هم امیدواری به جامعه تزریق شود؛ 
نه این که فقط با گزارشهای طالق و... موجب 

یأس و ناامیدی در جامعه شویم.
نی ریزان فارس؛ با سالم و درود فراوان. بارها 
با برخی زوجهای موفق جوان که می شناختیم، 
تماس گرفتیم و تأکید کردیم که با آنها مصاحبه 
کنیم تا علل و عوامل موفقیتشان را مطرح کنند؛ 
اشتباهی  رویکرد  نپذیرفتند.  متأسفانه  اما 
که  است  این  دارد،  وجود  ما  فرهنگ  در  که 
مشکالت و نارسایی ها را از راه های مختلف مطرح 
می کنیم. اما خیلی کم از موفقیتها و پیشرفتها 
سخن می گوییم. اگر جنابعالی خانواده موفقی 
می شناسید که آمادگی برای مصاحبه دارند، 
لطفًا شماره تلفن و نام و نام خانوادگی آنها را در 

اختیار هفته نامه قرار دهید.
2- تا آنجایی که بنده هفته نامه را هر هفته رصد 
می کنم، متوجه شدم که آقای ..... اکثر مواقع 
پای ثابت هفته نامه و همچنین خبرنگار صدا و 

سیما است.
االن که بحث تنش آبی داغ به وجود آمده، آیا 

اطالع دارید این آقا .....؟ 
نی ریزان فارس؛ با سالم و درود فراوان. لطفًا 
سؤاالت خود در مورد ایشان را از ادارات ذی ربط 

بپرسید.
3- سالم خدمت عصر نی ریزی های عزیز! لطفًا 
درباره کم مصرف کردن آب هم  روزنامه  در 

بنویسید. 
نی ریزان فارس؛ با سالم و درود فراوان. بارها 

نوشته ایم؛ باز هم خواهیم نوشت.

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

پاسخ نداده اند:
- گاز

- مخابرات

رئیس پلیس راهور ناجا تأکید کرد که برخورد 
با تخلف شیشه های دودی غیرمتعارف با قوت 

ادامه خواهد داشت.
هادیانفر  سید کمال  سردار  ایسنا،  گزارش  به 
به مصوبه دیوان عدالت اداری در مورد جریمه 
خودروهای شیشه دودی اشاره کرد و گفت: از 
مصوبه هیئت عمومی دیوان نباید سوءبرداشت 
شود. دیوان تأکید کرده که فاصله سه متری 
برای تشخیص درست نیست و عدد سه متر 

باطل شده و جریمه  آن به تشخیص افسر است.
است،  باطل کرده  دیوان  آنچه که  افزود:  وی 
مربوط به رفع اثر است. یعنی این که دیگر در 
همان محل نباید برچسب برداشته شود که ما هم 
موافق هستیم. البته اگر خودرو به دلیل جریمه 
بیش از 3 میلیون تومان توقیف شود، باید هنگام 

ترخیص شیشه را نیز اصالح کند.
رئیس پلیس راهور ناجا کد جریمه مربوط به 
شیشه دودی را 2114 اعالم کرد و گفت: مبلغ 

جریمه 52 هزار و 5۰۰ تومان در کالنشهرها و 31 
هزار و 5۰۰ تومان در دیگر شهرها است.

با  برخورد  در  افسران  که  این  بیان  با  وی 
شیشه های دودی می توانند به دفعات جریمه 
کنند، گفت: یعنی ممکن است یک  خودرو در 
یک چهارراه جریمه شود و در چهارراهی دیگر 
نیز اگر مأمور پلیس آن را مشاهده کند، می تواند 
آن را جریمه کند و محدودیتی در دفعات جریمه 

وجود ندارد.
هادیانفر تأکید کرد: معیار تشخیص مأمور است 
و البته شیشه های دودی استاندارد و متعارف که 

تولید کارخانه باشد مشکلی ندارد.
وی در پاسخ به پرسش ایسنا درباره این که چه 
افرادی می توانند از شیشه دودی با درصد باال 
استفاده کنند، گفت: مقامات و افرادی دارای 
رده حفاظتی می توانند از شیشه دودی استفاده 
به تشخیص  بیماری  دارای  افراد  کنند. حتی 
راننده  که  در صورتی  نیز  پزشکی  کمیسیون 

باشد،  نام خودشان  به  و خودرو  بوده  خودرو 
می توانند با مراجعه به مراکز راهور در شهرها 

مجوز خود را دریافت کنند.
رئیس پلیس راهور ناجا گفت: افراد دارای شیشه 
دودی غیراستاندارد عامل تخلف هستند؛ هم در 
مسائل انتظامی وهم در مسائل امنیتی. در همه 

کشورها هم با این موضوع برخورد می شود.
وی در مورد آمار جریمه شیشه های دودی نیز 
گفت: در هفت ماهه امسال ۸71 هزار خودرو به 
دلیل شیشه دودی جریمه شدند که 316 هزار 
نفر آن در جاده و 554 هزار نفر آن در شهرها 

بوده است.
درباره شماره گذاری  ناجا  راهور  پلیس  رئیس 
خودروهای دارای شیشه دودی در مراکز تعویض 
به شرایط کرونا، ما  با توجه  نیز گفت:  پالک 
اعالم کردیم شماره گذاری ها انجام شود؛ اما در 
گذشته اینطور بود که حتمًا اصالح و بعد خدمات 

شماره گذاری و تعویض پالک ارائه شود.

رئیس پلیس راهور ناجا :

جریمه خودروهای شیشه دودی ادامه دارد
از مصوبه دیوان عدالت سوءبرداشت نشود



7
یکشنبه 7  آذر 1400حوادث

 28    نوامبر 2021 
شماره  361

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

آگهیفقدانسندمالکیتبخش22فارسنیریز
چون آقای علیرضا غیاثی   فرزند رضا  با تســلیم دوبرگ استشــهادیه کــه در دفترخانه 
اسناد رســمی شــماره 351 نی ریز تنظیم گردیده است مدعی هســتند  که تعدادیک 
جلد ســند مالکیت مربوط به سه دانگ مشــاع از ششــدانگ یک باب خانه به مساحت 
218.18 مترمربع تحت پالک 4263.12 واقع در نی ریز بخش 22 فارس به نام ایشــان 
در ذیل ثبت8263 دفتر 76 صفحه 20 ثبت وســند شماره چاپی328936 پ 71 صادر 
تسلیم گردیده است به علت جابجایی منزل مفقود شــده است و نامبرده تقاضای صدور 
سندالمثنی نموده است. مراتب طبق دســتور ماده 120 اصالحی آیین نامه قانون ثبت 
آگهی می شود که هر کس نســبت به ملک مورد آگهی معامله ای کرده و یا مدعی وجود 
ســند مالکیت نزد خود می باشــد تا ده روز پس از انتشــار آگهی به ثبت محل مراجعه و 
اعتراض خود را ضمن ارائه اصل ســند مالکیت یا خالصه معامله تسلیم نماید و اگرظرف 
مدت مقرر اعتراضی نرسیده و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود اداره ثبت سند 

مالکیت المثنی را طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد. 
تاریخ انتشار: 1400/09/07 

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

37258

-مورخ1400/09/03
ش108

یک قطعه زمین مسکونی  سند دار، کوچه 10متری آسفالت شده،   
دارای آب، برق و  گاز واقع در خیابان معلم به فروش می رسد.

09173173797

فروش زمین

2/37260

دفترچهتراکتورفرگوسنبهشمارهموتور
lfw22471u563445eوشاسی1312وشمارهسریل

cg3422باقدرت75اسببخارمدل1359بهنام

آقایمحمدشیخعلیمفقودگردیدهاست.
09170012152

ی
ود

مفق
ور
اکت

تر
چه

تر
دف


2/37256

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

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

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

مراجعه فرمایید.
شرایط :

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

ملی شعبه احمد نی ریزی واریز و فیش مربوطه را 
ضمیمه پیشنهاد نمایند. 

2-به پیشنهادات مخدوش، ناخوانا و فاقد سپرده 
و پیشنهاداتی که خارج از موعد مقرر به دبیرخانه 
محرمانه شهرداری رسیده باشد ترتیب اثر داده 

نمی شود.
پیشنهادها مختار  قبول  یا  3-شهرداری در رد 

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

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

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

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

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

می گردد.
9- کلیه هزینههای نقل و انتقال و درج آگهی و 

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

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

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

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

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

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

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

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

باشد. در پاکت )الف( 
2-15 : برگ پیشنهاد قیمت به طور صحیح و بدون 
قید و شرط و با درج رقم پیشنهادی به عدد و به 

حروف. در پاکت )ب(
پاکتهای )الف( و )ب( پلمب شده در پاکت )ج( 
قرار می گیرد و به صورت الک و مهر شده در مهلت 
مقرر به دبیرخانه ی محرمانه شهرداری تحویل 

می گردد.
درج هرگونه عبارت به غیر از نام و نام خانوادگی و 
شماره تماس شرکت کننده بر روی پاکت )ج( 
موجب ابطال و رد درخواست شرکت کننده خواهد 

شد.

امورمالیشهردارینیریز

آگهیتجدیدمزایدهامالکشهردارینیریز
18/37254د

شماره:1/مالف شناسهآگهی:1229956

آگهیفقدانسندمالکیتبخش22فارسنیریز
چون خانم فاطمه قره چاهی  فرزند حســینقلی با تســلیم دوبرگ استشــهادیه که در 
دفترخانه اسناد رسمی شماره 23 نی ریز تنظیم گردیده است مدعی است که تعدادیک 
جلد سند مالکیت مربوط به ســه دانگ مشاع از ششــدانگ یک قطعه زمین بدون قید 
مســاحت و طول وابعاد تحت پالک 208.45 واقع در نی ریز بخش 22 فارس به نام احمد 
مرحمتی فرزند اصغرپرور در ذیل ثبت2922 دفتر 26 صفحه 349 ثبت وســند شماره 
چاپی 2.171222 صادر تسلیم گردیده است طی نقل و انتقاالتی به موجب سند انتقال 
قطعی 54405 - 1378.03.10  دفترخانه 11 نی ریز بــه خانم فاطمه قره چاهی فرزند 
حسینقلی منتقل شد به علت جابجایی منزل مفقود شده است و نامبرده تقاضای صدور 
سندالمثنی نموده است. مراتب طبق دســتور ماده 120 اصالحی آیین نامه قانون ثبت 
آگهی می شود که هر کس نســبت به ملک مورد آگهی معامله ای کرده و یا مدعی وجود 
سند مالکیت نزد خود می باشــد تا ده روز پس از انتشــار آگهی به ثبت محل مراجعه و 
اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا خالصه معامله تسلیم نماید و اگرظرف 
مدت مقرر اعتراضی نرسیده و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود اداره ثبت سند 

مالکیت المثنی را طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد. 
تاریخ انتشار: 1400/09/07 

محسن زواران حسینی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نی ریز
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عابد نعمتی، نی ریزان فارس:

در صورت احداث چندین پد بالگرد در 
نی ریز، تحول بزرگی در اورژانس هوایی 

ایجاد می شود.
مسئول مرکز اورژانس 115 شهرستان 
نی ریز از مصدوم شدن دو تن در حادثه 
واژگونی ایسوزو و پرواز بالگرد برای انتقال 

مصدوم دچار کاهش هوشیاری خبر داد.
به گزارش روابط عمومی مرکز اورژانس 
محمدحسین  نی ریز،  شهرستان   115
صبح   11:54 ساعت  گفت:  کچویی 
یکشنبه سی آبان ماه، گزارشی مبنی بر 
در  چاه گله  منطقه  در  ایسوزو  واژگونی 
پیام  به مرکز  محور نی ریز - سیرجان، 
اعالم  نی ریز  شهرستان   115 اورژانس 

شد. 
وی ادامه داد: به علت این که آمبوالنس 
پایگاه رودخور در حال انتقال بیمار قلبی 
از  آمبوالنس  بالفاصله  بود،  نی ریز  به 
خیرآباد  و  قطرویه  اورژانس  پایگاه های 
سیرجان و درمانگاه ریزاب به محل حادثه 

اعزام شدند.
از  یکی  بیهوشی  علت  به  افزود:  وی 
مصدومان و ضربه مغزی مصدوم دیگر، 
تیم عملیاتی اورژانس درخواست کمک 
درخواست  سیرجان  از  بالفاصله  کرد. 
بالگرد شد و آمبوالنس پایگاه قطرویه به 
پایگاه خود بازگشت. هر دو مصدوم بعد 
از دریافت اقدامات درمانی تیم عملیاتی 
اورژانس، توسط بالگرد به بیمارستان امام 

رضا سیرجان منتقل شدند.
*****

در صورت آماده سازی محل فرود و 
پرواز، امدادرسانی هوایی سرعت 

می گیرد
 115 اورژانس  مدیر  رابطه،  همین  در 
توسط  »امدادرسانی  گفت:  نی ریز 
شرایط  در  هوایی  اورژانس  بالگردهای 
بحرانی و نقاط دوردست و صعب العبور 
موجب نجات جان مصدومان و بیماران 
اورژانس  از خدمات  می شود و استفاده 
از قبیل  اورژانسی  بیماران  برای  هوایی 
حاد  سکته های  پرخطر،  باردار  مادران 
حوادث  مصدومان  مغزی،  و  قلبی 
ترافیکی و غیر ترافیکی، موارد قطع عضو، 
به ویژه در شرایط مسدود شدن جاده ها، 
مستلزم آماده سازی پد )محل فرود و 

پرواز( بالگرد است.«
کچویی گفت: »زمین مورد نیاز، زمینی 
محکم و مسطح با ابعاد 640 متر مربع 
آن  مربع  متر   90 که  است   )80×80(
در مرکز زمین )30×30( با آسفالت یا 
سیمان پوشانده شده باشد. زمین مذکور 
برق،  پایه های  از  دور  نقطه ای  در  باید 
دکلها و کابلهای برق، بیسیم مخابراتی و 

ساختمانها و درختان بلند باشد.«
وی افزود: »در صورتی که زمین مذکور در 
هر شهر و روستا و یا آبادی با هماهنگی 
خیرین  و  شهرداری ها  دهیاری ها، 
اورژانس  عملیات  شود،  داده  اختصاص 

هوایی جهت بیماران بدحال و اورژانسی 
با سرعت و سهولت بیشتری انجام خواهد 

شد.«
داشت:  عنوان  نی ریز  اورژانس  مدیر 
»درست است که آمبوالنس های زمینی 
ممکن است زودتر سر صحنه برسند، اما 
وقتی از خدمات بالگرد استفاده می شود، 
آمبوالنس زمینی کارهای درمانی اولیه 
را انجام می دهد و بیمار بدون معطلی به 
فوق  بیمارستان  یک  به  بالگرد  وسیله 
به  مثال،  طور  به  می رسد.  تخصصی 
بکشد  طول  ساعت  یک  که  این  جای 
شیراز  به  برسد،  نی ریز  بیمارستان  به 
می رسد، درمان زودتر شروع می شود و در 

بهبودی بیمار تأثیر زیادی دارد.«
کچویی با بیان این که تشخیص نیاز به 
مرکز  و  اورژانس  تکنسینهای  با  بالگرد 
پیام است، گفت: »اورژانس هوایی بیشتر 
در جاده های حادثه خیز مهم است. یکی 
بحرانها  در  آن هم  دیگر  کاربردهای  از 
است؛ مثل سیل، زلزله، تصادف اتوبوس 
و ... که بدحال ترین آنها را به مراکز استانی 
دیگر  بالگردهای  حتی  می کنند.  اعزام 
هم  و...  هالل احمر  ارتش،  بالگرد  مثل 

می توانند آنجا بنشینند.«
وی اظهار داشت: »خیرین عزیز در صورت 
در  کمک  یا  زمین  اهداء  برای  تمایل 
آماده سازی محل فرود بالگرد، می توانند 
با  شهرداری ها،  و  دهیاری ها  طریق  از 

هماهنگی شبکه بهداشت اقدام کنند.«

نیاز مهم نی ریز به پد بالگرد
برای تحول در اورژانس هوایی

//

تاریخ  رول کیک  کیلوگرم    120
گذشته از یک قنادی در نی ریز کشف 

و معدوم شد.
 در راستای پیگیری شکایات مردمی 
ثبت شده در سامانه 190 و بازرسی 
شبکه  محیط  بهداشت  کارشناسان 
بهداشت و درمان نی ریز از مراکز تهیه 
و توزیع مواد غذایی، 120 کیلوگرم 
رول کیک آماده از یکی از قنادی های 

نی ریز شناسایی و معدوم شد.
شبکه  عمومی  روابط  گزارش  به 
مسئول  نی ریز،  درمان  و  بهداشت 
این  اعالم  با  شبکه  محیط  بهداشت 
خبر گفت: در بازدید از این قنادی، 
رول  کیک  کیلویی   6 20کارتن 

و  تولید  تاریخ  فاقد  و  گذشته  تاریخ 
مصرف مشاهده و با دستور دادستان 

شهرستان جمع آوری و معدوم شد.
اکبر رحیمی ضمن تحسین فعالیت 
این  بهداشت  کارشناسان  مستمر 
واحد در بازدید های روزانه از اصناف، 
ادامه داد: همکاری شهروندان با حوزه 
ارتقاء  در  بسزایی  تأثیر  بهداشت 
دارد.  شهرستان  بهداشت  و  سالمت 
از همشهریان تقاضا داریم در صورت 
بهداشتی،  تخلف  هرگونه  مشاهده 
با شماره 190  تماس  را در  موضوع 
وزارت  مردمی  شکایات  سامانه 
پزشکی،  آموزش  و  درمان  بهداشت، 

اطالع رسانی کنند.

کشفومعدومسازی120کیلو

رولکیکتاریخگذشتهدرنیریز

دو سارق اموال مردم در هفته گذشته 
سرقت  فقره   5 به  و  شدند  دستگیر 

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

و دوچرخه اعتراف کردند.«
گفت:  یوسفی  سیدمحمد  سرهنگ 
انتظامی،  مأموران  با تالش  »سارقان 
پلیس آگاهی و کالنتری های 11 و 12 

شهری دستگیر شدند.«

دو سارق اموال مردم 
دستگیر شدند

//

عمومی  وظیفه  معاون 
استان  انتظامی  فرماندهی 
واکسن کرونا  تزریق  لزوم  از 
خدمت  مشموالن  برای 

مقدس سربازی خبر داد.
سرهنگ محمدرضا دهقانیان 
ابالغیه  برابر  داشت:  اظهار 
از  مسلح،  نیروهای  ستادکل 

ابتدای دی ماه سال جاری، ارائه کارت 
تزریق دو دوز کامل واکسن کرونا برای 
پذیرش مشموالن در مراکز آموزش 

نیروهای مسلح اجباری است.
ارائه  عدم  صورت  در  افزود:  وی 
مشموالن  پذیرش  از  واکسن،  کارت 
شامل  آن  عواقب  و  شده  خودداری 

عهده  به  خدمت  اضافه  و  غیبت 
خودشان است.

فرماندهی  عمومی  وظیفه  معاون 
انتظامی استان فارس گفت: همچنین 
جاری،  سال  ماه  دی  ابتدای  از 
تزریق  کرونا  واکسن  که  مشموالنی 
اعزام  آموزش  مراکز  به  اند،  نکرده 

نخواهند شد.

لزومتزریقواکسنکرونابرای

مشموالنخدمتوظیفهعمومی

مرکز  رئیس  گویا  محمد مهدی 
وزارت  واگیر  بیماریهای  مدیریت 

بهداشت:
واکسن  ملی  کمیته  تأکید  طبق 
کشور، افراد باالی 18 سال به شرط 
این که از نوبت دوم تزریق واکسن آنها 
حداقل 4 ماه گذشته باشد، باید ُدز 

سوم را دریافت کنند. 
تاکنون 750 هزار ُدز بوستر )ُدز سوم( 
واکسن کرونا تزریق شده که بیشتر 
این تعداد به کادر بهداشتی و درمانی 

کشور تزریق شده است. 
در ادامه، گروه سنی باالی 60 سال ُدز 

سوم را دریافت می کنند.

افراد باالی ۱۸ سال باید ُدز سوم 
واکسن کرونا را دریافت کنند
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زیر نظر: دکترحسنعلی پیشاهنگ پزشک عمومی و  محدثه نیک منش کارشناس ارشد تغذیه

/ خطر سندرم »گردن پیامکی« را جدی بگیرید !
 دکتر سارا سادات محسن الحسینی، متخصص طب فیزیکی و 

ستون فقرات: با افزایش استفاده مداوم از تلفن همراه و تبلت، 
خطر سندرم گردن پیامکی، سالمت جامعه را در معرض 
تهدید قرار داده است. تحقیقات اخیر نشان داده است که 
79٪ جمعیت 18 تا 44 سال بیشترین ساعات نگاه کردن  به 
گوشی را دارند و زمان اندکی از ساعات بیداری خود را بدون 

گوشی می گذرانند.
محسن الحسینی با اشاره به این که سر به طور متوسط 4.5تا 
5.5 کیلو گرم وزن دارد، افزود: خم کردن آن به جلو مستقیمًا 

به ستون فقرات فشار می آورد.

/ در سوپها ذرت بریزید؛ زیرا:
 مقوی معده است.

 موجب الغری شکم و پهلو می شود.

 کلسترول و چربی خون را کاهش می دهد.

افراد کم خون، به ویژه دختران جوانی که دچار کم خونی 
ناشی از کمبود ویتامین B12 هستند، با خوردن ذرت 

می توانند به بهبود این نوع از کم خونی کمک کنند.

/ افزایش موارد گرفتاری به سرخک در کشور!
وزارت  واکسن  با  پیشگیری  قابل  بیماریهای  اداره   رئیس 

بهداشت: به دنبال افزایش تعداد موارد ابتال به سرخک به 85 
نفر در اوایل امسال، در وزارت بهداشت برنامه ریزی شد تا در 
منطقه جنوب و شرق کشور به عنوان منطقه ای که بیشترین 
بیماری وجود دارد،  انتقال  و  اتباع خارجی  تردد  ریسک 

عملیات واکسیناسیون تکمیلی را انجام دهیم.
این  کار با استفاده از واکسن MMR در حال انجام است که 

بیماری سرخک، سرخجه و اوریون را پوشش می دهد.
متأسفانه یکی از علل افزایش سرخک در کشور، تبلیغات 

دروغین علیه واکسن می باشد.

/ افزون بر 40٪ ایرانیان پوکی استخوان دارند!

 فریدون عزیزی رئیس سیزدهمین همایش بین المللی غدد 
درون ریز و متابولیسم گفت: بیش از 40٪ ایرانیان پوکی 
استخوان دارند که در 10 تا 15٪ موارد منجر به شکستگی و 

بی حرکتی می شود.
 این بیماری می تواند در هر استخوانی از بدن ایجاد شود و 
شکستگی ناشی از آن، در استخوان های ستون مهره ها، لگن 

و ران بیشتر دیده می شود.

/ گروه های پرخطر، نیازمند دریافت دز سوم واکسن کرونا
شهیدبهشتی:  پزشکی  علوم  دانشگاه  عفونی   متخصص 
دز سوم واکسن کرونا برای گروه های پرخطر در بازه زمانی 

حدود چهارماهه پس از نوبت دوم واکسن ضروری است.
نکردن  رعایت  معنی  به  کرونا  برابر  در  شدن   واکسینه 
پروتکلهای بهداشتی نیست. واکسیناسیون علیه کرونا یک 
بال پیشگیری و قطع زنجیره بیماری است و بال دیگر کنترل 

بیماری، رعایت درست شیوه نامه ها است.
برای افرادی که در گروه بیماران خاص هستند، دریافت 
بهداشت  وزارت  توسط  که  زمانی  بازه  در  یادآور  واکسن 

مشخص می شود، اکیداً توصیه می شود.

/ کودکانی که اسباب بازی کمتری دارند، یاد می گیرند 
خالق تر باشند.

می توانند  تکه چوب،  یک  اطرافشان، حتی  اشیاء  با  آنها 
خیال پردازی کرده، بازی کنند و باهوش تر شوند.

/ پیش بینی زمان خودکشی با دقت 91 درصدی !
محققان دانشگاه های بریگم یانگ، جانز هاپکینز و هاروارد 
الگوریتمی توسعه داده اند که ظاهراً می تواند با بررسی افکار 
و رفتارسنجی، احتمال خودکشی نوجوانان را با دقت ٪91 

پیش بینی کند.
نتایج مطالعه نشان می دهد که محققان می توانند با دقت 
افکار  نوجوانان  از  یک  کدام  که  کنند  پیش بینی  باالیی 

خودکشی در سر می پرورانند و برای آن برنامه ریزی می کنند.

/ چرا بعد از خوردن چیپس باید دهانمان را آب بزنیم؟
 چیپس حاوی کربوهیدراتهای زود جذبی است که در تماس 

با بزاق دهان تبدیل به گلوکز می شوند. این امر می تواند منجر 
به ایجاد یک پوسیدگی جزئی اما خطرناک در دندانهای شما 

شود!
دندانی  پالکهای  تشکیل  باعث  چیپس  بقایای  عالوه   به 
که  نکنید  فراموش  آن  خوردن  از  بعد  بنابراین  می شود؛ 

دهانتان را آب بزنید.

چند خط سالمتی
/ شما هر روز ویتامین می خورید؟ می دانستید چه موقعی 

باید مصرفشان کنید؟ با غذا باشد یا با معده خالی؟
مولتی ویتامین  گوارشی  جذب  بهترین  ویتامین:   مولتی 

همراه با صبحانه است.
 قرص کلسیم: برای این که معده تان اذیت نشود، بهتر است با 

غذا مصرف کنید.
 ویتامین دی: ویتامین دی محلول در چربی است و بهترین 

جذب آن همراه با غذاهای چرب است!
 قرص آهن: قرص آهن را بهتر است همراه با ویتامین ث 
بخورید؛ مثاًل یک لیوان آب پرتقال یا یک لیوانی که قرص 
جوشان ویتامین ث در آن حل کرده اید! لبنیات هم جذب 

آهن را مختل می کنند. پس قرص کلسیم را با شیر نخورید!
 قرص سیستین ب6: این قرص برای داشتن موهای پرپشت 
و ناخنهای ضخیم عالی است! بهتر است همراه با غذا و آب 

فراوان خورده شود؛ چون قرص های آن بزرگ است.
 قرص ویتامین ث: ویتامین ث محلول در آب است و بهتر است 

با معده خالی خورده شود.

/ درمانهای گیاهی برای فشار خون باال
کرفس: برای رهایی از فشار خون باال از کرفس خرد شده و یا 

آب کرفس تازه استفاده کنید.
انار: دانه انار را به ساالد اضافه کنید و یا آب آن را میل کنید تا 

درمانی باشد برای فشار خون باال در شما.

/  راهکار طب سنتی برای تَرک بارداری
  درمان ترک های بدن ناشی از چاقی الغری و حاملگی:

کندر را پودر کنیدو با روغن زیتون روی حرارت بگذارید تا 
کندر حل شود.

با ترکیبی از کندر و روغن زیتون به تکرار روغن مالی کنید تا 
پوست جمع شود)3ماه(.

آنگاه با ژل آلوئه ورا به تکرار بمالید تا پوست صاف وتمیزی 
ایجاد شود)1 ماه(.

طول درمان 4 ماه است.

/  آثار قرنطینه ناشی از کرونا بر کودکان چیست؟
 کودکان جزو آسیب پذیرترین گروه ها در دوران شیوع کرونا 
هستند. قرنطینه در این دوران و محرومیتهای اجتماعی و 
فرهنگی، بر سالمت  روان کودکان بیشتر اثرگذار است و باعث 
بیماری هایی مانند: افسردگی، اضطراب، اختالل خواب و 

خودبیمار انگاری شده است.

/  ترفندی ساده برای مژه  ها

اگر  بکارید؛  مژه  نیست  الزم  حتمًا  چشم  زیبایی   برای 
می خواهید مژه   هایتان ضخیم  تر به نظر برسد، در مژه   های 

باالیی چشمتان از داخل مداد بکشید.

/  کرونا مانند آنفلوانزا در میان مردم خواهد ماند
در سال 2022 همه گیری کرونا به یک بیماری واگیردار 
منطقه ای )اِندمیک( تبدیل می شود و کووید 19 همانند 
آنفلوانزا و آبله مرغان همواره در میان انسانها وجود خواهد 

داشت.
 باید به افراد بیشتری واکسن تزریق کنیم و افرادی که واکسن 
زده اند دوز تقویتی دریافت کنند. کاهش سطح همه گیری 
کرونا به این معنا است که مردم به ویروس مبتال خواهند شد 

و در بیمارستان بستری می شوند؛ اما تلفات باال نخواهد بود.

/  کرونا علیه مردان !
 مردان بیش از زنان با بیماری کرونا جان باخته اند! اگرچه زنان 
و مردان هر دو تقریبًا به یک اندازه به کرونا دچار می شوند؛ اما 
شمار مرگ با کرونا در  مردان بیشتر از زنان است. در آلمان 
66٪ جان باختگان کرونا، در اسپانیا 65٪ و در چین 64٪ آنها 

مرد بوده اند !

/  بزاق انسان شامل مسکنی به نام opiorphin است که 
6 بار قوی تر از مورفین است!

به خاطر همین، وقتی دستتان زخم می شود یا درد می گیرد، 
ناخودآگاه در دهانتان می گذارید.

/  حمام آب نمک برای خانمها ضروری است.
 استفاده از حمام آب نمک به خوبی می تواند خارش واژن 
را تسکین دهد. نمک رشد میکروبهایی را که باعث عفونت 

می شوند کاهش می دهد.

/  آسیبهای مکیدن انگشت یا پستانک بعداز 3سالگی 
باعث:

 رویش دندانهای کج، ایجاد بیماریهای عفونی،  تأثیر در رشد 
سقف دهان،  نادرست قرارگرفتن زبان ومشکالت گفتاری

می شود.

چند خط سالمتی

بدن انسان برای سوخت و ساز به چربی نیاز 
دارد؛ اما میزان چربی خون در بدن باید در 
حد نرمال باشد. باالرفتن مقدارکلسترول و 
یا تری گلیسرید از حد طبیعی، سبب تجمع 
بیماری  به  ابتال  و  رگها  دیواره  در  چربی 
چربی خون می شود. مصرف غذا های فست 
فودی، غذا های چرب و سرخ شده و ناسالم، 
سبب افزایش چربی خون خواهد شد. در 
صورت ابتال به چربی خون باال، شما مستعد 

بیماریهای قلبی و عروقی هستید.
انواع اصلی چربی های موجود در خون شامل 

تری گلیسرید و کلسترول است.

 تری گلیسیرید
از طریق  که  است  گلیسیرید، چربی  تری 
خوردن غذا های مضر با کالری زیاد وارد بدن 
می شود. بدن مقدار اضافی کالری را تبدیل به 
تری گلیسیرید کرده و در سلول های چربی 
ذخیره می سازد. برخی از تری گلیسیرید ها 
برای عملکرد برخی سلولها ضروری هستند؛ 

اما تری گلیسیرید بیش از حد، ناسالم است.
 

عوامل افزایش دهنده تری گلیسیرید 
خون عبارتند از:

سیگار  تحرک،  عدم  وزن،  اضافه  و  چاقی 
کشیدن، مصرف الکل، داشتن رژیم غذایی 

پرکربوهیدرات
 فرد دارای تری گلیسیرید باال، LDL باال و 

HDL پایینی دارد.

کلسترول
کلسترول نوعی از چربی است که در تمام 
سلولهای بدن وجود دارد. این نوع چربی در 
خون حل نمی شود و توسط لیپوپروتئین ها 
می شود.  خارج  آن  از  و  سلول  وارد 
لیپوپروتئین ازترکیب پروتئین و چربی به 
وجود آمده است و چربی را در خون حمل 

می کند.
دارد:  وجود  ما  بدن  در  کلسترول  نوع  دو 
و   )LDL( کم  چگالی  با  لیپوپروتئین 

.)HDL( لیپوپروتئین با چگالی باال
کبد، نخاع و مغز برای عملکرد طبیعی خود به 
کلسترول نیاز دارند. همچنین برای ساخت 
و نگهداری سلولها، برخی هورمونها، ساخت 
ویتامین D و جذب ویتامینهای محلول در 

چربی، کلسترول نیاز است.
 

LDL
LDL یا کلسترول بد، هم توسط بدن ساخته 

شده و هم بدن این لیپوپرتئین را از طریق 
غذا های غنی از کلسترول مانند گوشت قرمز 
و محصوالت لبنی جذب می کند. این ذرات 
کلسترول با ترکیب چربی ها و مواد دیگر خون 
و اتصال به دیواره رگها، سبب انسداد شریانها 
می شوند. کلسترول بد با کاهش جریان خون، 
فرد را دچار بیماریهای قلبی، حمله قلبی یا 

سکته مغزی می سازد.
 

HDL
HDL یا لیپوپروتئین با چگالی باال که آن 
را با کلسترول خوب می شناسند، کلسترول 
نوع  این  می گرداند.  بر  کبد  به  را  مضر 

کلسترول اثر محافظتی برای قلب دارد.
 

مقدار طبیعی چربی خون
 مقدار مناسب تری گلیسیرید کمتر از 150 

میلی گرم در دسی لیتر می باشد.
 200 از  کمتر  کلسترول  مناسب  مقدار 

میلی گرم در دسی لیتر است.
و  تری گلیسیرید  سطح  آزمایش  برای 
کلسترول، 12 ساعت پیش از آزمایش خون 

چیزی به جز آب آشامیدنی نخورید.
 

عالئم افزایش چربی خون:
کوفتگی  یا  خستگی  سنگینی،  احساس 
در بدن، خواب آلودگی، سوزش و احساس 
افزایش حرارت بدن و کف پا، درد های ناحیه 
ساق و کف پا، سردرد و سنگینی سر، خشکی 
گوش،  وزوز  و  سرگیجه  دهان،  تلخی  و 
مصرف  از  بعد  قلب  تپش  خواب آلودگی، 
غذا های چرب و تسکین این عالئم با خوردن 
آبغوره، آبلیمو یا سرکه، افزایش تعریق بدن، 

ورم و پف کردن صورت.
 

عوامل اثرگذار بر غلظت کلسترول 
خون:

مواد  مصرف  چرب،  غذایی  مواد  مصرف 
غذایی با کالری باال و به مقدار زیاد و کم بودن 
فعالیت بدنی، در وضعیت غلظت کلسترول 
خون وراثت، سن و جنس نقش مهمی دارند. 

 
راهکارهای افزایش کلسترول خوب:

ورزش کردن: انجام ورزش منظم و روزانه 
به خصوص ورزش های هوازی مانند دویدن،  
به افزایش کلسترول خوب کمک می کند و 
شما با انجام این ورزشها می توانید در هفته 

1200 کالری بسوزانید.
دارید،  باالیی  وزن  اگر  وزن:  کاهش 
می توانید وزن خود را کاهش دهید تا مقدار 
HDL افزایش یابد. کاهش هر نیم کیلوگرم 
وزن بدن )چربی اضافی(، سبب افزایش یک 

درصد مقدار HDL می شود.
ورزش کردن قبل از خوردن غذای پر 
چرب: قبل از مصرف غذا های چرب ورزش 
افزایش  را   HDL سطح  بتوانید  تا  کنید 

دهید.
واحد   7 افزایش  برای  نکشیدن سیگار: 

مقدار HDL، سیگار را یک هفته ترک کنید.
پرهیز از مصرف غذا های افزایش دهنده 
آرد، سیب  زیاد شکر،  قند خون: مصرف 
زمینی و برنج سفید سبب افزایش قند خون و 

باعث کاهش HDL خون می شوند.
 

راهکار هایی برای کاهش 
تری گلیسیرید:

- انجام ورزش منظم و روزانه
- داشتن رژیم غذایی کم چربی

- استفاده از لبنیات کم چرب
- مصرف نکردن چربی های گوشت و پوست 

مرغ
- مصرف روغن های گیاهی از قبیل:کانوال، 

ذرت و زیتون به جای روغن حیوانی
- مصرف غذا های پرفیبر

- پرهیز از مصرف شیرینی و نوشیدنی های 
شیرین

- دوری از نوشیدن الکل
- آهسته غذا خوردن و خوب جویدن

- متعادل نگه داشتن وزن
- ورزش

 
رژیم غذایی کاهش چربی خون:

مواد  جای  به  خون،  چربی  کاهش  برای 
سرخ کردنی، مواد غذایی بخارپز یا کبابی 

بخورید.
تخم مرغ،  زرده  جگر،  سیرابی،  خوردن  از 
چیپس، پفک، روغن جامد، بستنی، شیرینی 

و قند زیاد دوری کنید.
شیر کم چرب بنوشید.

به جای گوشت قرمز و پرچرب، از گوشتهای 
سفید مانند مرغ و ماهی استفاده شود.

و  کاهو  مانند  سبزیجاتی  و  خام  سیر 
میوه هایی مانند گالبی، پرتقال، گریپ فروت 

و سیب بخورید.
مواد خوراکی گیاهی مانند حبوبات، غالت، 

کدو  و  شوید بخورید.
از گیاهان دارویی مانند سیاه دانه، آویشن، 
سویا، گشنیز، دم کرده لیمو عمانی و پودر 

زنجبیل بهره ببرید.

عالمتهای چر بی خون و راه های درمان
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فقط یک سال زنده ای

آنتونی برجس ٤۰ ساله بود که دکترها به وی گفتند یک سال 
دیگر بیشتر زنده نیست، زیرا توموری در مغز خود دارد.

وی بیشتر از خود نگران همسرش بود، که پس از وی چیزی 
برایش باقی نمی گذاشت.

در  اما  نبود،  حرفه ای  نویسنده   هرگز  آن  از  قبل  آنتونی 
درون خود میل و کششی به داستان نویسی حس می کرد و 

می دانست که استعداد بالقوه ای در وی وجود دارد.
برای  نشر  باقی گذاشتن حق االمتیاز  برای  تنها  بنابراین   

همسرش پشت میز تحریر نشست و شروع به تایپ کرد.
او حتی مطمئن نبود که آیا ناشری حاضر می شود داستان وی 

را چاپ کند یا نه؛ ولی می دانست که باید کاری انجام دهد.
در ژانویه ١٩٦۰ وی گفت: 

من فقط یک زمستان، بهار و تابستان دیگر را پشت سر خواهم 
گذاشت، و پاییز آینده همراه با برگ ریزان خواهم مرد.

در این یک سال، وی پنج داستان را به انتها رساند و یکی دیگر 
را تا نیمه نوشت.

نصف  بهره وری  با  برابر  سال  یک  این  در  او  بهره وری 
برابر  دو  و  انگلیسی(  معروف  )رمان نویس  فورستر  عمر 

سلینجر)نویسنده  معاصر آمریکایی( بود.
اما آنتونی برجس نمرد! 

وى ۷٦ سال عمر کرد و طی این سالها ۷۰ کتاب نوشت.
بدون سرطان  پرتقال کوکی است.  مشهورترین کتاب وی 
شاید وی هیچ گاه نمی نوشت، هیچ گاه به چنین پیشرفتی 

نمی رسید. 
بسیاری از ما نیز استعدادهایی پنهان داریم، مانند آن چه که 
در برجس بود و گاه منتظریم که یک وضع اضطراری بیرونی 

آن را بیدارکند.
اما بهتر است منتظر آن وضعیت اضطراری نشویم، و هم اکنون 
از خودمان بپرسیم که اگر من در وضعیت آنتونی برجس 
بودم، چه می کردم و چگونه زندگی روزمره ی خود را تغییر 

می دادم؟/ مجله هنری ژوان

زندگی شاد
/ لیست عادتهای خوبی که اگر به زندگی اضافه کنیم آدم 

رنگی تری هستیم:
١( هر هفته یک کتاب بخونیم. 

۲( هر روز نیم ساعت ورزش کنیم. 
۳( هر شب لیست کارهای فردامون رو بنویسیم. 

٤( هر شب چند دقیقه روزانه نویسی کنیم. 
۵( هر روز بیست دقیقه برای یاد گیری یک زبان غیر زبان 

اصلی مون زمان بذاریم.
٦( هر روز ده دقیقه نیایش یا مدیتیشن کنیم. 

۷( هر روز غذای خونگی و سالم بخوریم. 
۸( هر روز صبح زودتر بیدار شویم.

٩( هر روز حداقل به یک نفر کمک کنیم یا حالش رو خوبتر 
کنیم.

١۰( تیکه کالم های نامناسبمون رو از صحبت هامون حذف 
کنیم.

روی  فراموشی خریدها، جوراب  دیر رسیدن همسر،   /
مبل و... را که در هر خانه ای اتفاق می افتد ابزاری برای به 
راه انداختن دعوا نکنید. به حفظ آرامش زندگی تان اهمیت 

کافی بدهید.

تنهایی  به  را  فرزندانش  و  ندارد  بانویی که همسر  به   /
بزرگ می کند »سرپرست خانواده« گفته می شود نه »زن 
بی سرپرست«! نه تنها تفکر بلکه ادبیاتمان را هم اصالح کنیم.

/ روانشناسان می گویند انسانهای نادان تمایل بیشتری 
به خودنمایی و باهوش نشان دادن خود دارند. در حالی که 

انسانهای با استعداد معمواًل خود را دست کم می گیرند!

/ وقتی بد همدیگرو باال می یاریم، این دیگه عشق نیست،  
مشکالت دوران کودکی است ...... عشق یعنی لباسی برای 
را همینگونه که  تو  پوشیدن عیوب هم. عشق یعنی من 

هستی دوست دارم و کمک می کنم بهترین خودت باشی.

/ وقتی انسانها همدیگر را دوست داشته باشند، همدیگر را 
می بخشند. اما وقتی دائم مجبور به این کار شوند، از دوست 

داشتِن هم دست برمی دارند...

به  بزرگسالی  در  که  است  آن  انسان  پختگی  کمال   /
جّدیتی دست یابد که در کودکی هنگام بازی داشته است.

فریدریش نیچه

/ #مرض_کمال_طلبی
یکی از دالیل تأخیر در شروع کارها این است که می خواهیم 
آنها را به شکل عالی شروع کنیم، در حالی که باید بدانیم این 

کار نشدنی است. همین حاال شروع کن 

/ در انتخاب هایمان دقت کنیم چون: 
گاهی داشتن یک چیز... باعث نداشتن خیلی چیزها می شود.

شبکه های اجتماعی

پای درس استاد علی صفایی حائری

نوع رنج ها نشانگر  وسعت 
وجودی ماست

درسهای اخالقی

ته «.  ِهمَّ َقْدِر  َعلی  ُجِل  الرَّ »َقْدُر   -
هنگامی که کفش پاره من و یا ماشین 
رنج  به  گریه،  به  مرا  من،  سوخته 
می اندازد، این نشان می دهد که من 
در سطح کفش و ماشینم، من خودم 
را همین قدر می دانم. آنچه دیروز مرا 
باالتر  را  خودم  که  امروز  می رنجاند 
برایم  می  شناسم،  مهم تر  و  می  دانم 

رنج  آور نیست.
پس رنج  هاى من شاهدان اندازه وجود 
من هستند و گواهان صادقی هستند 
که مرا به خودم نشان می دهند. و اگر 
من خودم را در مقایسه با اینها جلوتر و 
بیشتر می دانم، این رنج  هاى طبیعی، 
دیگر توجیهی برنمی دارند و به تدریج 
کنار می روند. گفتم به تدریج، چون  
آنچه ریشه  دار است، به تدریج کنترل 
می  شود و در عمل محدود می گردد. 
همان  به  می شود،  فهم  راحت  آنچه 

راحتی عمل نخواهد شد.
جمع  از  بزرگوار  دوستان  از  یکی   -
»بنی هندل« مردانگی را آبرودار کرده 

و همیشه براى من آموزنده بود.
دوستش،  تصادفی  مرگ  از  پس  او 
می خواست که زندگی آنها را بچرخاند 
را  آن ها  عزت  با  که  می خواست  و 

حمایت کند.
پس از مراسم با شکستگی و شرمندگی 
به خانواده  مصیبت زده  دوستش ابراز 
به شما چیزى  داشت که می خواهم 

بگویم و ناچارم از شما چیزى بخواهم.
فالنی مبالغ زیادى به من وام داده بود و 
حتی از من سند و شاهدى هم نگرفته 
بود و حاال که رفته بار من سنگین شده 

و در برابر وارث او وامدارم.
خواهش می کنم که مرا مراعات کنید 
و به اقساط ماهیانه از من بگیرید؛ چون 

گرفتارم و توان پرداخت یکجا را ندارم.
آن خانواده با عزت و حتی* غرور، این 

ماهیانه را به خیال مطالبه دریافت کرد 
و تا آخر از راز کار واقف نشد. این گونه 
است  تلخی ها  و  رنج ها  نوشیدن 
و  فتوت  به  را  مردانگی  تمامیت  که 

جوانمردى پیوند می زند.
... وقتی که من دل از دنیا بیرون   -
فرستاده باشم، هر کاری که در دنیا 
چه  بخورم،  چه  است؛  الهی  بکنم 
بخوابم، چه بنشینم و چه دعوا کنم و 
اگر دل از دنیا بیرون نفرستاده باشم، 
هر کاری بکنم دنیایی است، چه نماز 
بخوانم و روزه بگیرم و چه عرفان و کالم 
قدیم و جدید بگویم، همه اش به این 

دنیا بر می گردد.
این بسط وجودی من است که من را از 

این دنیا بیرون می برد.
را  هستی  که  انسانی  آگاه،  انسان   -
شناخته  را  انسان  نقش  و  شناخته 
را  انسان  و  هستی  حرکت  وجهت 
شناخته ، به این عقیده می رسد که 
در این کاروان متحرک هستی، رکود 
کم تر از عقبگرد نیست و عقبگرد جز 
»تنهایی« نیست. و »تنهایی« در کویر 

هستی، جز مرگ نیست.
- اگر فقط لباس کسی را عوض کردیم و 
چادر بر سرش انداختیم و نماز خوانش 
کردیم و با شعارها و تلقین ها و یا تشویق ها 
و تهدیدها داغش کردیم، بدون این که 
از درون روشنش کرده باشیم و عشقی 
را در نهادش گذاشته باشیم، ناچار در 
دیگر سرد می شود. همانطور  محیط 
که آهن تفدیده در محیط دیگر سرد و 

سخت می شود.

آنچه باید درباره ضدیخ 
خودرو بدانید

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

دانستنیهای خودرو

ضد یخ فقط درجه انجماد آب در سیستم 

بلکه  نمی آورد،  پایین  را  کننده  خنک 

دمای نقطه جوش را نیز باال برده و به 

موتور  اجزای  خوردگی  از  جلوگیری 

کمک می کند.

اتیلن گلیکول یا همان ضد یخ با افزایش 

ظرفیت گرمایی آب، از یخ زدگی یا جوش 

آوردن موتور در فصل سرد و گرم سال 

جلوگیری می کند. از طرفی، در این ماده 

تشکیل  مانع  که  دارد  وجود  ترکیباتی 

رسوبات ناشی از امالح موجود در آب در 

داخل موتور و رادیاتور می شود. باید به 

خاطر سپرد که وجود ضدیخ در تمام طول 

حفظ  برای  زیادی  بسیار  اهمیت  سال 

دوام موتور دارد و منحصر به فصل سرما 

نیست.

ضد یخ مناسب
با توجه به این که ضدیخ در انواع متفاوتی 

وجود دارد و به منظور اینکه برای انتخاب 

آن دچار سردرگمی نشوید، قبل از انجام 

این کار به این سؤال پاسخ دهید: آیا خودرو 

رادیاتور  مانند  قدیمی  قطعات  دارای 

برنجی یا مسی است؟ اگر جواب مثبت 

استفاده  پایه معدنی  با  از ضدیخ  است، 

کنید. چون ضدیخ با پایه آلی برای قطعات 

آلومینیومی طراحی شده، بازدارنده های 

خوردگی، حفاظت کافی در برابر قطعات 

مسی یا برنجی را تأمین نمی کنند.

توصیه خودروساز چیست؟
برای  را  خودروتان  راهنمای  دفترچه 

این که خودروساز کدام نوع از ضد یخ را 

توصیه کرده، بررسی کنید. خودرو های 

جدید معمواًل از محصوالتی با پایه آلی 

استفاده می کنند. اگر خودروتان را نزد 

خنک کننده  مایع  تا  می برید  مکانیک 

را با فرموالسیون سنتی جایگزین کند، 

اطمینان حاصل کنید که از چه ضد یخی 

در سیستم خود استفاده می کردید.

رنگ ضد یخ
کننده  خنک  مایع  رنگ  است  ممکن 

از  غیر  از ضدیخی  که  باشد  آن  بیانگر 

مدل معمولی آن در خودروتان استفاده 

برای  هرگز  رنگ  هرچند  کرده اید، 

تعیین نوع ضدیخی که نیاز دارید، مالک 

استانداردی  قانون  هیچ  بود.  نخواهد 

ندارد که چه  برای خودروسازان وجود 

رنگ هایی را برای فرموالسیون ضدیخ ها 

بخرید که  اگر ضدیخی  استفاده کنند. 

رنگش با آن چه قبل داشته اید متفاوت 

است، قبل از این که این دو را با هم ترکیب 

کنید، به بررسی مجدد آن بپردازید، اما باز 

هم تأکید می کنیم که به تطبیق رنگ ها 

به عنوان معیار قابل قبول تکیه نکنید.

ادامه دارد

بچه ها سالم
به کوشش سمیه نظری 

محمد  کارهای  بعضی  از  پدر 
شور  مثل  نمی آورد،  سردر  تقی 
و اشتیاقی که موقع بردن سینی 
غذا برای بچه های وزیر بزرگ، 
خود  از  فراهانی  سیدابوالقاسم 

نشان می داد!
گرفت  تصمیم  روز  یک  عاقبت 
و  برود   دنبال پسرش  یواشکی 
ببیند ماجرا از چه قرار است. به 
پاورچین پاورچین  خاطر  همین 
به  و  باالرفت  قصر  پله های  از 
ته  اتاق  در  که  رسید  راهرویی 
معلمی که هر  پیش  بچه ها  آن، 
روز به سراغشان می آمد درس 

می خواندند. 
او از دیدن چیزی که در آنجا به 
کرد:   تعجب  خورد  چشمش 
»پسرش پشت در به دیوار تکیه 
حرفهای  به  دقت  با  و  بود  داده 
درس دادن  مشغول  که  معلم 

بود، گوش می داد.«
چشمانش پر از اشک شد.

نمی توانست  که  او  برای  دلش   
پادشاه  و  وزیر  بچه های  مثل 
چه  سوخت؛  اما  بخواند،  درس 

کاری از دستش برمی آمد؟
گذشت  ترتیب  این  به  مدتی 
بزرگ،  وزیر  روزی  این که  تا 
درس  کالس  به  گرفت  تصمیم 
بچه هایش سری بزند واز معلم،  

جویای درس و اخالقشان بشود. 
او اول از همه چند سؤال درسی 
چون  و  پرسید  کودکانش  از 
کرد؛  اما  تعجب  نشنید،  جوابی 
که  شد  بیشتر  وقتی  تعجبش 
کربالیی  پسر  محمدتقی،  دید 
محمدقربان آشپز،  پاسخ همه را 

بلد است!
با شگفتی به او گفت: 

-تقی تو کجا درس خوانده ای؟
-  هیچ جا

-  پس چه؟
- راستش را بخواهید من وقتی 
برای بچه های شما غذا می آورم، 
درس  به  و  می ایستم  در  پشت 

استاد گوش می دهم.
از  و  سرپا  را  اینها  همه  یعنی   -

پشت در آموخته ای؟
-  بله آقا

-  آفرین! آفرین! توالیق گرفتن 
جایزه خوبی هستی!

- )با گریه( آقا اجازه نمی خواهم!
-  پس چه می خواهی؟

اجازه  هم  من  به  می  خواهم   -
بدهید درس بخوانم. 

- درس بخوانی؟ خیلی هم خوب 
است قدر درس را بچه هایی مثل 

تو می دانند....
به  روز محمدتقی  آن  فردای  از 
آرزویش رسید و  اجازه یافت در 
کنار کار در آشپزخانه و کمک به 

پدرش درس هم بخواند. 
بله بچه های عزیز!

که  فراهانی  محمدتقی خان 
بعدها به »امیرکبیر« معروف شد، 
حدود 200 سال پیش در شهری 
نزدیک فراهان اراک به دنیا آمد. 

او بسیار دانا و باهوش بود.
 او در مدت کوتاهی علم و دانش 
هم  عاقبت  آموخت.  فراوانی 
صدراعظم ایران شد و به مردم 
مثل  کرد.  بسیاری  خدمات 
دانشگاه  اولین  درست کردن 

ایران.

امیرکبیر

//

بچه خوب
صبح که میشه خورشید خانوم 

از پشت کوه می  آد بیرون 
به خونه ها و آدما

می گه سالم اون مهربون 
از خواب ناز  بیدار میشن

بچه ها با نام خدا 
میگن سالم و صبح بخیر

به پدرا و مادرا 
بچه ها با سالمشون 
توی دال ُگل می کارن 
هرکسی که سالم کنه 
فرشته ها دوسش دارن

شعر از: پروین آزاد مدیر و مربی بازنشسته  مهدکودک شهید زهری زاده نی ریز

پنیر پیتزا
پنیر پیتزا یا پنیر موزارال یکی از انواع پر 

مصرف در سراسر جهان است.
مواد الزم برای ۴۰۰ گرم پنیر پیتزا:

شیر تازه گاو: ٤ لیتر
سرکه سفید: ١ پیمانه

دستور تهیه:
ابتدا  برای تهیه پنیر پیتزای حرفه ای 
مناسب  قابلمه  یک  داخل  را  شیر 
می ریزیم و روی حرارت متوسط قرار 
می دهیم تا به دمای ٤۰ تا ٤۵ درجه 
برسد. اگر دماسنج ندارید با انگشت خود 
دما را امتحان کنید. زمانی که انگشت 
را درون شیر قرار دهیم و گرمای آن را 
حس کنیم ولی دستمان نسوزد یعنی 
دمای شیر حدوداً بین ٤۰ تا ٤۵ درجه 

است.

خاموش  را  قابلمه  زیر  حرارت  حاال 
اضافه  شیر  به  را  سرکه  و  می کنیم 
می کنیم و حدود ۵ دقیقه هم می زنیم تا 
شیر و سرکه به خوبی ترکیب شوند و شیر 

ببرد و به اصطالح َدَلمه ببندد.
قابلمه را می بندیم و به مدت ۳۰  در 
دقیقه به شیر استراحت می دهیم تا به 
خوبی رویه ببندد. پس از گذشت ۳۰ 
دقیقه رویه های شیر را با صافی از قابلمه 
خارج می کنیم و با دست ورز می دهیم تا 

آب اضافی آن خارج شود.
پنیر  به آب  نمک  قاشق غذاخوری   ۳
)مایع باقیمانده از شیر( اضافه و به خوبی 
حاال  شود.  حل  تا  می کنیم  مخلوط 
آب پنیر را روی حرارت متوسط قرار 

می دهیم تا به دمای ٦۰ تا ٦۵ برسد.
اگر بخواهیم حرارت را با انگشت خود 
تست کنیم، باید زمانی که انگشت خود 

را درون شیر قرار می دهیم نتوانیم بیش 
از ۲ ثانیه آن را درون شیر نگه داریم. حاال 
پنیر را سه مرتبه هر بار به مدت یک 

دقیقه درون آب پنیر قرار می دهیم.
سپس از آب پنیر خارج می کنیم و با 
دست ورز می دهیم تا پنیر کشدار شود. 
پس از اینکه پنیر را سه مرتبه درون آب 
قرار دادیم و ورز دادیم یک کاسه حاوی 
آب و یخ آماده می کنیم و پنیر را درون 
کاسه با دست شکل می دهیم تا حالتش 

ثابت شود.
حاال پنیر ما آماده است و می توانیم از آن 
در انواع غذاها استفاده کنیم. پنیر پیتزا 
را در آب و نمک درون یخچال می توانیم 
برای  و  کنیم  نگهداری  هفته   ١ تا 
نگهداری آن به مدت یک ماه باید آن 
را درون کیسه فریزر قرار داده و داخل 

فریزر نگهداری کنیم.

//
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حکاییت از
ادبیات فاخر ایراین

گویند: روزی، زنی که یتیم دار بود به 
نزد قائم مقام، صاحب کتاب منشئآت و 
وزیر محمدشاه آمد و گفت: زنی هستم 
که یتیم دارم و غذا برای فرزندان یتیم 

خویش می خواهم. 
قائم مقام نام او را پرسید و آن زن گفت: 
در  است.)مرجمک  »مرجمک«  نامم 

آذری به معنی عدس است(
قائم مقام، قلم به دست گرفت و نگاشت:

انباردار!
نام، گندمگون،  ارزنی آمد مرجمک 
برنَجش  آمد.  نَخود  فرستادیم  ماش 

دهید که بَِرنج است.
به این معنی که: اگر  زنی گندم گون 
پیَشت آمد که نامش مرجمک بود، خود 
سر نیامده بلکه ما فرستادیمش. به او برنج 

دهید که در سختی و تنگدستی است.

توضیح: این مطلب از اینترنت گرفته 
شده و ممکن است منبع معتبری نداشته 
باشد ولی نشانگر ژرفای ادبیات پارسی 

است.

 غلط های متداول در 
زبان فارسی

از دیدگاه استاد حسن عمید
و  زخم  روی  که  دارویی  مرهم: 
جراحت می گذارند و جمع آن مراهم 
که   می نویسند  مرحم  برخی  است. 

غلط است.
مساحت: به معنی زمین پیمودن، 
و سطح و اندازه عرض و طول زمین 
است  میم  کسر  به  دیگر،  چیز  یا 
)ِمساحت(، اغلب به فتح میم تلفظ 

می کنند )َمساحت( که غلط است.

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

غلطهای  عالوه  به  فارسی  فرهنگهای 

انتشارات  تهران:  متداول،  و  مشهور 

کتابخانه گوتنبرگ، ص ١۲٦.

 به کوشش فاطمه زردشتی نی ریزی

با همه این گرفتاریها، شاه همچنان 
مورد  طرحهای  کردن  دنبال  در 
عالقه خود پافشاری می کرد. یک 
برنامه  سازمان  سرپرست  به  بار 
که  فشاری  از  می دهد  اطمینان 
اقتصاد کشور وارد  این طرحها به 
سال  ده  ولی  است  آگاه  می کنند 
دیگر فرصت می خواهد و از آن پس 
خواهد  بگویند  برنامه ریزان  هرچه 
کرد. حتی انقالب و آوارگی از میهن 
نیز طرز فکر شاه را تغییر نداد و باز 
در کتاب »پاسخ به تاریخ« که پس 
یادآور  نوشت،  کشور  از  خروج  از 
شد: »... مبارزه من، مبارزه با زمان 
بود. اگر برای من این امکان باقی 
می ماند که دوران کوتاهی را که در 
پیش داشتیم بدون دشواری عمده 
و با کامیابی بگذرانیم... ملت ایران 
از قدرت و رفاه بی مانندی برخوردار 
می شد. باید قبول کنم که برای دفاع 
از کشور خود و نظام سیاسی آن، 
در مقابل دروغ پردازیها و تبلیغات 
سوء کار مهمی انجام ندادیم... من 
آنچنان به خود اعتماد داشتم که 
به حمالت و اهانتها و دروغ پردازیها 
اعتنا نکردم و سرانجام زنان و مردان 
و به ویژه جوانان بسیاری دستخوش 

تبلیغات سوء و انحرافی شدند.«
شاه  که  است  این  راستش  ولی 
همه چیزهایی  به  دوم  مرحله  در 
مرحله  در  او  کامیابی  موجب  که 
زد،  پا  پشت  بود  شده  نخستین 

برنامه ریزی دراز مدت اقتصادی را 
به دور افکند و در گزینش سیاست 
اقتصادی و طرحها و ترتیِب تقدم 
محاسبه  جانشین  هوس،  آنها، 
را  خصوصی  بخش  شد،  منطق  و 
که  سیاستی  و  ساخت  هراسان 
موجب تورم می شد در پیش گرفت. 
همه این عوامل دست به دست هم 
داد و زندگی را بر توده مردم -که با 
بوق و کرنای تبلیغات دولتی درباره 
»پیروزی نفت« در انتظار روزهای 
درخشانتری بودند - تنگ و آنان را 

دلسرد و خشمگین ساخت.
ت( تبلیغات

این  شاه  همیشگی  چشمداشت 
بود که بزرگترین مرد تاریخ ایران 
پیشین  شاهان  همه  از  باالتر  و 
پیروزیهای  همه  شود.  شناخته 
داده  نسبت  او  به  او  زمان  ملی 
هیچ  زودگذر  درخشش  و  شوند 
کس، چیزی مگر بازتاب بی رونقی 
نباشد.  او  پرتوافشان  از شخصیت 
باور شاه این بود که پدرش او را مرد 
این  از  نمی کرد.  گمان  باکفایتی 
گذشته  سالهای آغازین سلطنت 
نخست  از  چندتن  بی اعتنایی  و 
وزیرانش را پیوسته به یاد داشت. 
در نخستین سفر به انگلستان نیز 
١۳۲۷خورشیدی  تابستان  در 
بازیهای  مقارن  که  )١٩٤۸ م( 
به  بود،  کشور  آن  در  المپیک 
او  با  زننده  حتی  و  سرد  گونه ای 

رفتار شد: در مراسم گشایش این 
بازیها، پادشاه و خانواده سلطنتی 
و سپس نخست وزیر و چند تن از 
وزیران انگلستان در جلو و به دنبال 
به  همراهانش  و  ایران  شاه  آنان 
ورزشگاه رفتند و به همان ترتیب 
در جای خود قرار گرفتند. در زمان 
نخست وزیری دکتر مصدق نیز یک 
بار در مراسمی که به مناسبت زادروز 
او طبق معمول هر سال در ورزشگاه 
امجدیه برپا شد، به مجرد ورود شاه 
ناگهان جمعیت اطراف جایگاه که از 
هواخواهان حزب توده بودند دست 
به ناسزاگویی و توهین زدند و او را به 

ترک ورزشگاه واداشتند.
ناپیدا  روانِی  زخمهای  اینگونه 
همیشه او را رنج می داد و همواره 
تا  گرفته  ایرانیان  از  داشت  آرزو 
تا  معمولی  مردم  از  بیگانگان، 
سیاست پیشگان و رهبران قوم، به 
همه و همه نشان دهد که از همه 
برتر است. پس از ۲۸ مرداد ١۳۳۲ 
و واژگون شدن دولت دکتر مصدق 
و به ویژه به دنبال برکناری سپهبد 
فضل اله زاهدی، شاه نیروی تازه ای 
یافت و مداخله اش در امور بیشتر 
شد و به استثنای دوره صدارت دکتر 
امینی، نخست وزیرانی را برگزید 
و  نداشتند  ادعایی  یک  هیچ  که 
رهبری او را پذیرا بودند. از ١۳٤۲ 
به بعد دیگر شاه با هیچ هماوردی 
خود  تدریج  به  و  نبود  رویاروی 

بی همتا  قهرمانی  راستی  به  را 
می پنداشت و توقع داشت اطرافیان 
او نیز به همین گونه به او بنگرند و 
دستگاه تبلیغاتی کشور نیز کاری 
پیشرفتهای  و  او  از  ستایش  مگر 
کشور - که تنها در سایه وجود او 
باشد.  نداشته   - میسر شده است 
برای  نیز  دربار  بر  حاکم  فضای 
چاپلوسی مناسب بود و هر کس به 
گونه ای مدح شاه را می گفت. َعَلم در 
نامه های خود او را »پیشوای بزرگ 
من« خطاب می کرد و هویدا - که 
به ورزش یوگا عالقه داشت - او را 
»گورو«ی خود می خواند. چندی 
نیز در میان ارتشیان باب شد که 
او را »خدایگان« بخوانند ولی این 
نوآوری - که در ذهن مردم ناآگاه 
دیگر   - تعبیر می شد  نادرست  به 
آنچنان شور بود که پس از چندی 
به بوته فراموشی سپرده شد. برای 
شاه که آمادگی هیچگونه مشارکتی 
کشور  امور  در  مردم  سوی  از  را 
میان  تفاوتی  تدریج  به  نداشت، 
شاهدوستی و میهن پرستی نبود، یا 
شاید هم در آن شرایط وظیفه مردم 
را صرفًا شاه دوستی و سهم خود را 

میهن پرستی می دانست.
ادامه دارد

برگرفته جستارگونه ای از:
 )١۳٩۳( علی نقی  عالیخانی، 
یادداشتهای َعَلم، جلد اول، تهران: 

کتاب سرا، صص ١۰٤ تا ١۰۷

سالهای واپسین حکومت شاهنشاهی

نخستوزیرانیکهرهبریشاهرابیچونوچرامیپذیرفتند
بخش بیستم

خ برگی از تاری

صیدمیرمدازداموداممیماند
منوچهر نیستانی 

زاده ی ٤ مرداد ١۳١۵ 
و  ادبیات  دبیر  کرمان، 
شاعر معاصر ایرانی که 
گوناگون  قالب های  در 
شعر  و  نو  شعر  غزل، 
بی وزن اشعار قابل توجه، نو و عمیقی سروده  است. مدتی 
در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان مشغول به 

کار شد و اشعار و ترانه هایی برای کودکان سرود.
اولین دفتر شعرش با نام »جوانه« در سال ١۳۳۳ در 
کرمان منتشر شد. »خراب«، »دیروز، خط فاصله« و »دو 

با مانع« از دیگر آثار اوست.
محسوب  معاصر  پربار  و  مطرح  شاعران  از  نیستانی 
می شود که دارای زبان شعری مستقل و استوار است. 
شعر نیستانی شعری است اندوهگین، آمیخته به طنزی 
تلخ که با زبانی ساده و بی پیرایه از جهان پیرامون خویش 
سخن می گوید. به دلیل ابتکارات نو و شیوه خاصی که 
در سرودن غزل آغاز نمود، وی را پدر غزل نوین ایران 
نیز نامیده اند. نیستانی در صبح پنج شنبه ۲۷ اسفندماه 
١۳٦۰ در حالی که ٤۵ سال بیشتر نداشت دچار سکته 

قلبی شد و زندگی را وداع گفت.
چند شعر از او: )شعر اول در سوگ جالل آل احمد(

آن چه از یاران شنیدم آن چه در باران گذشت

آن چه در باراِن ده آن روز بر یاران گذشت

های های مست ها پیچید در بن بست ها

طرح یک تابوت در رؤیای بیماران گذشت

کوه ها را در خیال پاک تا مرز غروب

سیلی از آوای اندوه عزاداران گذشت

کاروان دختران شرمگین روستا

الله بر کف در مهی از بهت بسیاران گذشت

در ته تاریک کوچه یک دریچه بسته شد

انتظار بی سرانجام بد انگاران گذشت

جای پایی ماند و زخمی سبزه زاران را به تن

جمعه  جانانه گلگشت عیاران گذشت

تا به گورستان رسد دیدار اهل خاک را

ماهتاب پیر لنگان از علفزاران گذشت

******

ِز ما دو خاطره ی بی دوام می ماند

ز می نه حال که دردی به جام می ماند

چه سال ها که زمین بی من و تو خواهد گشت

که صید می رمد از دام و دام می ماند

از این تردد دایم که در نظرجاری

کدام منظره ی مستدام می ماند

خطوط منکسری با شتاب می گذرند

بر این صحیفه که گفت از تو نام می ماند

چه سایه وار سواران در آستان غروب

چه نقشی، از که در این ازدحام می ماند؟

چه باغ ها به گذرها پر از شکوفه ی سیب

چه عطرها که تو را در مشام می ماند

ستاره ها و سحرها و صخره ها و سفر

چه خوب زین همه بر جا کدام می ماند

مسافران ز عطش دسته دسته می میرند

و چشمه  َحَیوان در ظالم می ماند

ُپل
فرانتس کافکا

سخت و سرد، پلی بودم روی یک پرتگاه. این طرف 

نوک پاها و آن طرف دست هایم در زمین، چنگ در 

ِگل انداخته بودم. باد در دو طرفم به دامن قبایم می زد. 

در ته پرتگاه جویباِر سرِد قزل آالها صدا می کرد. هیچ 

جهانگردی بر آن بلندی صعب العبور راه گم نمی کرد، 

پل در نقشه ها به ثبت نرسیده بود. همین طور افتاده 

بودم و انتظار می کشیدم، باید انتظار می کشیدم. هیچ 

پلی نمی تواند بی آنکه فرو بریزد به پل بودن خود پایان 

دهد.

یک بار، حوالِی شامگاه، اولین بود یا هزارمین، نمی دانم. 

فکرهایم همیشه پریشان بود و همیشه هم دوار. حوالی 

شامگاهی در تابستان، جویبار در تیرگی روان بود که 

صدای پای مردی به گوشم خورد. به سوی من، به سوی 

من خود را بگستر ای پل، استوار بمان ای الواِر معلق در 

هوا، از آن که به تو اعتماد کرده محافظت کن. بدون 

آن که بفهمد دودلی را از قدم هایش بُِزدا اما اگر پایش 

بلرزد تو او را دریاب و چون خدای کوهستان آرام به 

زمین پرتابش کن.

از راه رسید.

با نوِک آهنی عصایش پشتم را سیخ زد. سپس با آن دامن 

قبایم را برداشت و دوباره روی من انداخت. با نوک عصا 

موهای مجعدم را تکان داد و در حالتی که انگار با خشم به 

اطراف نگاه می کند مدتی آن را در موهایم نگه داشت. اما 

بعد)در خیال این بودم که از کوه و دره گذشته( ناگهان با 

هر دو پا روی کمرم جست زد. از دردی ناشناخته لرزیدم 

بی خبر از همه جا، او که بود؟ کودکی؟ رؤیایی؟ راهزنی؟ 

وسوسه گری؟  داشت؟  خودکشی  قصد  که  کسی 

ویران کننده ای؟ و سر برگرداندم تا او را ببینم. )پل سر 

برمی گرداند(! هنوز سربرنگردانده بودم که فرو ریختم، 

فرو ریختم، از هم گسستم، ریگ های نوک تیزی که 

همیشه مهربانانه از داخل آب روان به من زل می زدند 

زخم و زیلی و سوراخم کردند.

ویژه  طنز نی ریزان فارس

سال ششم / شماره:  ۲۸١
قیمت: 2 قرون

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

شیر و خط با 
500 تومانی

خرم  بر  سوار  دائم  است  روز  چند 
شهر  باغهای  کوچه   در  »َعرمراد« 
می چرخم و در این فکر هستم که 
چرا اینقدر دالر هی گران می شود و هیچ کسی هم دم بر 

نمی آورد؟؟ خداوکیلی این دیگر نوبر است. 
اصاًل من نمی فهمم مسئول دالر در سازمان ملل چه کسی 

است؟
مثاًل در ایراِن خودمان یا در همین ترکیه ، لحظه به لحظه 
دالر دارد گران تر می شود و مردِم از همه جا بی خبر هم 

تقصیر را می اندازند به گردن مسئوالن.  
آدم باید انصاف داشته باشد. حاال  اگر پیاز و سیب زمینی و 
گوجه گران شده این تقصیر مسئوالِن خودمان است. ولی 
گرانی دالر به مسئول بیچاره ی ما یا مثال ترکیه چه ربطی 

دارد؟ هان؟
عاغا اصاًل یک آدم مسلمانی پیدا بشود )حاال کافر هم باشد 
اشکالی ندارد( به این آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل 
بگوید باالغیرتًا مسئول دالر را عوض کن تا  مشکل ما حل 

 شود.
ما در اینور دنیا تا کی باید چوب بی لیاقتی و بی کفایتی 

مسئول دالر در آنور دنیا را بخوریم؟
از این گذشته من نمی دانم حاال دالر که گران می شود، چرا 

ریال ارزان  می شود؟ این دو چه ربطی به هم دارند؟
یعنی اگر دالر ١۰۰ تا تک تومانی باال برود، ریال ما هزار 

تومان ارزان می شود.
اصاًل حاال که اینطور است مسئوالن ما هم بیایند ریال را 
تا مسئول دالر در سازمان ملل آدم بشود.  گران کنند 
مرتیکه ی ... )خواستم بگویم َخر، دیدم خرم »َعرمراد« 

ناراحت می شود، نگفتم.(
حاال کار به جایی رسیده که اگر شما با یک سکه ۵۰۰ 
تومانی شیر و خط کنی، چرخ که می خورد و برمی گردد، 
یک سکه ۲۰۰ تومانی کف دستت می بینی. دیده ام که 

می گویم.  #نه_به_مسئول_دالر
امضاء: ُقلمراد

حکایتهای ُقلمراد

زبونُم الل، زبونُم الل
ثروت میلیاردی شهال و مهال

یک روز عصر مادرم که زن بسیار مؤمن 
و باخدایی است، تماس گرفت و از من 
خواست به او سری بزنم. وقتی به آنجا 
رسیدم دو خانم تقریبًا هم سن و سال 
دیدم که مهمان مادر بودند و بعداً متوجه 

شدم خواهر هستند !
مادرم با نگاهی پر از خوف خدا به من 
از  مهال  و  شهال  خانم  دو  این  گفت: 
دوستان قدیمی من هستند! سالهاست 
به یک شهر بزرگ مهاجرت کرده و کسب 
و کار پر رونقی داشته اند! حاال که ثروت 
زیادی اندوخته اند و بازنشست شده اند، 
به حالل و شرعی بودن ثروت خود شک 
بیرون  شک  از  کن  کمکشان  دارند؛ 

بیایند!
من که حسابی کنجکاو شده بودم گفتم: 

من در خدمتم و می شنوم! 
شهال و مهال نگاهی به هم انداختند و 
شهال که بزرگتر بود گفت: پنجاه سال 
قبل یک فروشگاه لباس راه انداختیم! 
من مسئول جذب مشتری بودم و مهال 
آخر  و همیشه  می داد  قیمت  خواهرم 

مغازه می نشست!
مشتری که وارد می شد من با زبان بازی 
جنس را نشان می دادم و با صدای بلند 

قیمت را از مهال می پرسیدم!
مهال می پرسید: کدام یکی؟!
من می گفتم: مثاًل لباس آبی!

مهال می گفت: ۸۲۰ هزار تومان! ولی من 
باز با صدای بلند می پرسیدم: چند؟!!!

دوباره مهال بلندتر از قبل می گفت: ۸۲۰ 
هزار تومان!

هزار   ۵۲۰ می گفتم:  مشتری  به  من 
تومان!!

مشتری که خودش قیمت ۸۲۰ هزار 
تومان را شنیده بود با عجله ۵۲۰ هزار را 

می داد و می خرید!
مشتری ها فکر می کردند من کم شنوا 
هستم! اما حقیقت مطلب این بود که 

قیمت واقعی ۳۲۰ هزار بود!
باز مانده بود  از تعجب دهانم  من که 
یاد شرکتهای خودروسازی  ناخودآگاه 
می توانید  شما  گفتم:  و  افتادم  کشور 

مشاور شرکتهای خودروساز شوید.
شرکتهای  در  ما  اتفاقًا  گفتند  آنها 
خودروسازی مشاور فروش هستیم! مگر 
نمی بینید چقدر با قیمتها بازی می کنند.

سریع برخاستم و از  خدا آرزوی تعجیل 
در فرج کردم!

قربانتان غریب آشنا

ماجراهای تبعه موجاز
طواف خاَنه خان

َشنیده کردم َیک بحری )دریایی( وجود 
دارد که َمثال این که خطی میان آن 
َکشیده باشند، رنگ آب آن در این طرف 

و آن طرف فرق َمی کوند.
َسَرک  َیک  هم  َنی ریز  ُولسوالی  در 
)خیابان( هست که َمثال این که خطی 
میان آن َکشیده باشند، این طرف و آن 

طرفش فرق َمی کوند.
َندانم تا بی حال دقت کرده باشید یا 
با وجودی که کمی  نه؟ َسَرک قدس 
واردش  که  اول  َبکرده اند،  گشادش 
َمی شوی شلوغ است و َترافیک زیادی 
بانکی ملت رد  از  اما همین که  دارد. 
َمی شوی، دیگر خبری از َترافیک نیست 
َکشیده  راحت  نفس  َیک  َمی توانی  و 

کونی.
َیک روز بعد از کنَده کاری کونجکار شدم 

تا کشف کونم علت چیست؟
برای این کار همراه »نظیرنجیب« چند 
ساعتی روی َیکی از گلدانهایی که بلدیه 
َبگوذاشته  بانک  َجلوی  )شهرداری( 
نشسَته کردم و موِترها )ماشین ها( را 

دید زدم.
داخل  که  کسانی  بیشتر  کردم  َنظاره 
طرف،  آن  از  َمی شوند،  قدس  َسَرک 
داخل کوچه َکنار بانکی ملت َمی شوند 
و بعضی هایشان چند َدور همین مسیر را 

برَمی گردند و طواف َمی کونند. 
من َندانم این خاَنه خان قدیم َنی ریز 
َچه دارد که جیوانهای ُولسوالی َنی ریز 
اعتقاد دارند باید َدور آن َبگردند و بی 

َقول خوَدشان َدور َدور کونند؟!
کاش بلدیه ُولسوالی َنی ریز َیک فکری 
برای َسَرک موازی قدس َمی کرد تا دیگر 

کسی نتواند این َطور َدور َدور کوند. 
تربیت  )مدرسه(  مکتب  که  زمانی  از 
من  و  )می تمباندند(  َمی ُرمباندند  را 
َمی کردم، گفَته  را  کار کنَده کاری آن 
َمی کردند این کوچه َمی خواهد َسَرک 
موازی قدس شود که بانکی تجارت را 
بی َمیدان گل موتصل کوند. اما َندانم 

َچرا هنوز خبری نیست.
خوانَده  را  فکرم  انگار  که  نظیرنجیب 
باشد، َبگفت: »همین َطور که بی من 
گفَته َمی کونی پیَسه هایت )پول هایت( 
َموقع  َبکون،  جمع  قلکت  درون  را 
کنَده کاری بی شهردار این ُولسوالی هم 
گفَته َمی کردی پیَسه هایش را برای َیک 
جا و َیک کار جمع کوند تا موِترها این 

قدر در عذاب نباشند.«
راست َمی گفت نظیرنجیب. هر دو سوار 
از طواف خاَنه  بعد  و  دوچرَخه شدیم 

خان، نزد »زولیخا« برگشتیم.
نجیب

گدا آفریدی 
مرا آفرین

سیدابوالحسن  خدابیامرز 
طغرایی / نور به قبرش بباره

به نام خدای گدا آفرین
گدا آفریدی مرا آفرین

نصیبم نشد ثروت و مال اگر 
به فقر خودم هستمی مفتخر

به جز منزل و زرق و برق جهان
به من هدیه شد نعمت بی کران

ِز چشم و ِز گوش و ِز دست و ِز پای
مرا بهره ور کرد ذات خدای

به من خالقم نعمت بی شمار
عنایت بفرمود پروردگار

چسان شکر او را به جای آورم
خجل گشته ام نزد آن داورم

ِز خانه بدوشی ننالم گهی
ندارد ثمر گاه سرو تهی

شعردونی

هنگامه نیایش
طلوع اذان صبحمهشیدیخورشیدی

غروب اذان ظهرخورشید
نیمه شب اذان مغربخورشید

شرعی
۲۲۰٤۵۲۷٦٤١١١۵۵١٦١۵١۷۰۰۲۳ ربیع الثانی    ۷  آذر یک شنبه
۲۳۰۵۵۲۸٦٤۲١١۵۵١٦١۵١۷۰۰۲۳ ربیع الثانی   ۸  آذر دوشنبه
۲٤۰۵۵۲٩٦٤۲١١۵۵١٦١۵١۷۰۰۲۳ ربیع الثانی    ٩  آذر سه شنبه

۲۵۰٦۵۳۰٦٤۲١١۵۵١٦١۵١۷۰١۲۳ ربیع الثانی   ١۰  آذر چهارشنبه 
۲٦۰۷۵۳١٦٤۳١١۵۵١٦١۵١۷۰١۲۳ ربیع الثانی   ١١  آذر پنج شنبه
۲۷۰۷۵۳١٦٤۳١١۵۵١٦١۵١۷۰١۲۳ ربیع الثانی  ١۲  آذر جمعه 
۲۸۰۸۵۳۲٦٤۳١١۵۵١٦١۵١۷۰۲۲۳ ربیع الثانی١۳ آذر شنبه
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فقط یک سال زنده ای

آنتونی برجس ٤۰ ساله بود که دکترها به وی گفتند یک سال 
دیگر بیشتر زنده نیست، زیرا توموری در مغز خود دارد.

وی بیشتر از خود نگران همسرش بود، که پس از وی چیزی 
برایش باقی نمی گذاشت.

در  اما  نبود،  حرفه ای  نویسنده   هرگز  آن  از  قبل  آنتونی 
درون خود میل و کششی به داستان نویسی حس می کرد و 

می دانست که استعداد بالقوه ای در وی وجود دارد.
برای  نشر  باقی گذاشتن حق االمتیاز  برای  تنها  بنابراین   

همسرش پشت میز تحریر نشست و شروع به تایپ کرد.
او حتی مطمئن نبود که آیا ناشری حاضر می شود داستان وی 

را چاپ کند یا نه؛ ولی می دانست که باید کاری انجام دهد.
در ژانویه ١٩٦۰ وی گفت: 

من فقط یک زمستان، بهار و تابستان دیگر را پشت سر خواهم 
گذاشت، و پاییز آینده همراه با برگ ریزان خواهم مرد.

در این یک سال، وی پنج داستان را به انتها رساند و یکی دیگر 
را تا نیمه نوشت.

نصف  بهره وری  با  برابر  سال  یک  این  در  او  بهره وری 
برابر  دو  و  انگلیسی(  معروف  )رمان نویس  فورستر  عمر 

سلینجر)نویسنده  معاصر آمریکایی( بود.
اما آنتونی برجس نمرد! 

وى ۷٦ سال عمر کرد و طی این سالها ۷۰ کتاب نوشت.
بدون سرطان  پرتقال کوکی است.  مشهورترین کتاب وی 
شاید وی هیچ گاه نمی نوشت، هیچ گاه به چنین پیشرفتی 

نمی رسید. 
بسیاری از ما نیز استعدادهایی پنهان داریم، مانند آن چه که 
در برجس بود و گاه منتظریم که یک وضع اضطراری بیرونی 

آن را بیدارکند.
اما بهتر است منتظر آن وضعیت اضطراری نشویم، و هم اکنون 
از خودمان بپرسیم که اگر من در وضعیت آنتونی برجس 
بودم، چه می کردم و چگونه زندگی روزمره ی خود را تغییر 

می دادم؟/ مجله هنری ژوان

زندگی شاد
/ لیست عادتهای خوبی که اگر به زندگی اضافه کنیم آدم 

رنگی تری هستیم:
١( هر هفته یک کتاب بخونیم. 

۲( هر روز نیم ساعت ورزش کنیم. 
۳( هر شب لیست کارهای فردامون رو بنویسیم. 

٤( هر شب چند دقیقه روزانه نویسی کنیم. 
۵( هر روز بیست دقیقه برای یاد گیری یک زبان غیر زبان 

اصلی مون زمان بذاریم.
٦( هر روز ده دقیقه نیایش یا مدیتیشن کنیم. 

۷( هر روز غذای خونگی و سالم بخوریم. 
۸( هر روز صبح زودتر بیدار شویم.

٩( هر روز حداقل به یک نفر کمک کنیم یا حالش رو خوبتر 
کنیم.

١۰( تیکه کالم های نامناسبمون رو از صحبت هامون حذف 
کنیم.

روی  فراموشی خریدها، جوراب  دیر رسیدن همسر،   /
مبل و... را که در هر خانه ای اتفاق می افتد ابزاری برای به 
راه انداختن دعوا نکنید. به حفظ آرامش زندگی تان اهمیت 

کافی بدهید.

تنهایی  به  را  فرزندانش  و  ندارد  بانویی که همسر  به   /
بزرگ می کند »سرپرست خانواده« گفته می شود نه »زن 
بی سرپرست«! نه تنها تفکر بلکه ادبیاتمان را هم اصالح کنیم.

/ روانشناسان می گویند انسانهای نادان تمایل بیشتری 
به خودنمایی و باهوش نشان دادن خود دارند. در حالی که 

انسانهای با استعداد معمواًل خود را دست کم می گیرند!

/ وقتی بد همدیگرو باال می یاریم، این دیگه عشق نیست،  
مشکالت دوران کودکی است ...... عشق یعنی لباسی برای 
را همینگونه که  تو  پوشیدن عیوب هم. عشق یعنی من 

هستی دوست دارم و کمک می کنم بهترین خودت باشی.

/ وقتی انسانها همدیگر را دوست داشته باشند، همدیگر را 
می بخشند. اما وقتی دائم مجبور به این کار شوند، از دوست 

داشتِن هم دست برمی دارند...

به  بزرگسالی  در  که  است  آن  انسان  پختگی  کمال   /
جّدیتی دست یابد که در کودکی هنگام بازی داشته است.

فریدریش نیچه

/ #مرض_کمال_طلبی
یکی از دالیل تأخیر در شروع کارها این است که می خواهیم 
آنها را به شکل عالی شروع کنیم، در حالی که باید بدانیم این 

کار نشدنی است. همین حاال شروع کن 

/ در انتخاب هایمان دقت کنیم چون: 
گاهی داشتن یک چیز... باعث نداشتن خیلی چیزها می شود.

شبکه های اجتماعی

پای درس استاد علی صفایی حائری

نوع رنج ها نشانگر  وسعت 
وجودی ماست

درسهای اخالقی

ته «.  ِهمَّ َقْدِر  َعلی  ُجِل  الرَّ »َقْدُر   -
هنگامی که کفش پاره من و یا ماشین 
رنج  به  گریه،  به  مرا  من،  سوخته 
می اندازد، این نشان می دهد که من 
در سطح کفش و ماشینم، من خودم 
را همین قدر می دانم. آنچه دیروز مرا 
باالتر  را  خودم  که  امروز  می رنجاند 
برایم  می  شناسم،  مهم تر  و  می  دانم 

رنج  آور نیست.
پس رنج  هاى من شاهدان اندازه وجود 
من هستند و گواهان صادقی هستند 
که مرا به خودم نشان می دهند. و اگر 
من خودم را در مقایسه با اینها جلوتر و 
بیشتر می دانم، این رنج  هاى طبیعی، 
دیگر توجیهی برنمی دارند و به تدریج 
کنار می روند. گفتم به تدریج، چون  
آنچه ریشه  دار است، به تدریج کنترل 
می  شود و در عمل محدود می گردد. 
همان  به  می شود،  فهم  راحت  آنچه 

راحتی عمل نخواهد شد.
جمع  از  بزرگوار  دوستان  از  یکی   -
»بنی هندل« مردانگی را آبرودار کرده 

و همیشه براى من آموزنده بود.
دوستش،  تصادفی  مرگ  از  پس  او 
می خواست که زندگی آنها را بچرخاند 
را  آن ها  عزت  با  که  می خواست  و 

حمایت کند.
پس از مراسم با شکستگی و شرمندگی 
به خانواده  مصیبت زده  دوستش ابراز 
به شما چیزى  داشت که می خواهم 

بگویم و ناچارم از شما چیزى بخواهم.
فالنی مبالغ زیادى به من وام داده بود و 
حتی از من سند و شاهدى هم نگرفته 
بود و حاال که رفته بار من سنگین شده 

و در برابر وارث او وامدارم.
خواهش می کنم که مرا مراعات کنید 
و به اقساط ماهیانه از من بگیرید؛ چون 

گرفتارم و توان پرداخت یکجا را ندارم.
آن خانواده با عزت و حتی* غرور، این 

ماهیانه را به خیال مطالبه دریافت کرد 
و تا آخر از راز کار واقف نشد. این گونه 
است  تلخی ها  و  رنج ها  نوشیدن 
و  فتوت  به  را  مردانگی  تمامیت  که 

جوانمردى پیوند می زند.
... وقتی که من دل از دنیا بیرون   -
فرستاده باشم، هر کاری که در دنیا 
چه  بخورم،  چه  است؛  الهی  بکنم 
بخوابم، چه بنشینم و چه دعوا کنم و 
اگر دل از دنیا بیرون نفرستاده باشم، 
هر کاری بکنم دنیایی است، چه نماز 
بخوانم و روزه بگیرم و چه عرفان و کالم 
قدیم و جدید بگویم، همه اش به این 

دنیا بر می گردد.
این بسط وجودی من است که من را از 

این دنیا بیرون می برد.
را  هستی  که  انسانی  آگاه،  انسان   -
شناخته  را  انسان  نقش  و  شناخته 
را  انسان  و  هستی  حرکت  وجهت 
شناخته ، به این عقیده می رسد که 
در این کاروان متحرک هستی، رکود 
کم تر از عقبگرد نیست و عقبگرد جز 
»تنهایی« نیست. و »تنهایی« در کویر 

هستی، جز مرگ نیست.
- اگر فقط لباس کسی را عوض کردیم و 
چادر بر سرش انداختیم و نماز خوانش 
کردیم و با شعارها و تلقین ها و یا تشویق ها 
و تهدیدها داغش کردیم، بدون این که 
از درون روشنش کرده باشیم و عشقی 
را در نهادش گذاشته باشیم، ناچار در 
دیگر سرد می شود. همانطور  محیط 
که آهن تفدیده در محیط دیگر سرد و 

سخت می شود.

آنچه باید درباره ضدیخ 
خودرو بدانید

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

دانستنیهای خودرو

ضد یخ فقط درجه انجماد آب در سیستم 

بلکه  نمی آورد،  پایین  را  کننده  خنک 

دمای نقطه جوش را نیز باال برده و به 

موتور  اجزای  خوردگی  از  جلوگیری 

کمک می کند.

اتیلن گلیکول یا همان ضد یخ با افزایش 

ظرفیت گرمایی آب، از یخ زدگی یا جوش 

آوردن موتور در فصل سرد و گرم سال 

جلوگیری می کند. از طرفی، در این ماده 

تشکیل  مانع  که  دارد  وجود  ترکیباتی 

رسوبات ناشی از امالح موجود در آب در 

داخل موتور و رادیاتور می شود. باید به 

خاطر سپرد که وجود ضدیخ در تمام طول 

حفظ  برای  زیادی  بسیار  اهمیت  سال 

دوام موتور دارد و منحصر به فصل سرما 

نیست.

ضد یخ مناسب
با توجه به این که ضدیخ در انواع متفاوتی 

وجود دارد و به منظور اینکه برای انتخاب 

آن دچار سردرگمی نشوید، قبل از انجام 

این کار به این سؤال پاسخ دهید: آیا خودرو 

رادیاتور  مانند  قدیمی  قطعات  دارای 

برنجی یا مسی است؟ اگر جواب مثبت 

استفاده  پایه معدنی  با  از ضدیخ  است، 

کنید. چون ضدیخ با پایه آلی برای قطعات 

آلومینیومی طراحی شده، بازدارنده های 

خوردگی، حفاظت کافی در برابر قطعات 

مسی یا برنجی را تأمین نمی کنند.

توصیه خودروساز چیست؟
برای  را  خودروتان  راهنمای  دفترچه 

این که خودروساز کدام نوع از ضد یخ را 

توصیه کرده، بررسی کنید. خودرو های 

جدید معمواًل از محصوالتی با پایه آلی 

استفاده می کنند. اگر خودروتان را نزد 

خنک کننده  مایع  تا  می برید  مکانیک 

را با فرموالسیون سنتی جایگزین کند، 

اطمینان حاصل کنید که از چه ضد یخی 

در سیستم خود استفاده می کردید.

رنگ ضد یخ
کننده  خنک  مایع  رنگ  است  ممکن 

از  غیر  از ضدیخی  که  باشد  آن  بیانگر 

مدل معمولی آن در خودروتان استفاده 

برای  هرگز  رنگ  هرچند  کرده اید، 

تعیین نوع ضدیخی که نیاز دارید، مالک 

استانداردی  قانون  هیچ  بود.  نخواهد 

ندارد که چه  برای خودروسازان وجود 

رنگ هایی را برای فرموالسیون ضدیخ ها 

بخرید که  اگر ضدیخی  استفاده کنند. 

رنگش با آن چه قبل داشته اید متفاوت 

است، قبل از این که این دو را با هم ترکیب 

کنید، به بررسی مجدد آن بپردازید، اما باز 

هم تأکید می کنیم که به تطبیق رنگ ها 

به عنوان معیار قابل قبول تکیه نکنید.

ادامه دارد

بچه ها سالم
به کوشش سمیه نظری 

محمد  کارهای  بعضی  از  پدر 
شور  مثل  نمی آورد،  سردر  تقی 
و اشتیاقی که موقع بردن سینی 
غذا برای بچه های وزیر بزرگ، 
خود  از  فراهانی  سیدابوالقاسم 

نشان می داد!
گرفت  تصمیم  روز  یک  عاقبت 
و  برود   دنبال پسرش  یواشکی 
ببیند ماجرا از چه قرار است. به 
پاورچین پاورچین  خاطر  همین 
به  و  باالرفت  قصر  پله های  از 
ته  اتاق  در  که  رسید  راهرویی 
معلمی که هر  پیش  بچه ها  آن، 
روز به سراغشان می آمد درس 

می خواندند. 
او از دیدن چیزی که در آنجا به 
کرد:   تعجب  خورد  چشمش 
»پسرش پشت در به دیوار تکیه 
حرفهای  به  دقت  با  و  بود  داده 
درس دادن  مشغول  که  معلم 

بود، گوش می داد.«
چشمانش پر از اشک شد.

نمی توانست  که  او  برای  دلش   
پادشاه  و  وزیر  بچه های  مثل 
چه  سوخت؛  اما  بخواند،  درس 

کاری از دستش برمی آمد؟
گذشت  ترتیب  این  به  مدتی 
بزرگ،  وزیر  روزی  این که  تا 
درس  کالس  به  گرفت  تصمیم 
بچه هایش سری بزند واز معلم،  

جویای درس و اخالقشان بشود. 
او اول از همه چند سؤال درسی 
چون  و  پرسید  کودکانش  از 
کرد؛  اما  تعجب  نشنید،  جوابی 
که  شد  بیشتر  وقتی  تعجبش 
کربالیی  پسر  محمدتقی،  دید 
محمدقربان آشپز،  پاسخ همه را 

بلد است!
با شگفتی به او گفت: 

-تقی تو کجا درس خوانده ای؟
-  هیچ جا

-  پس چه؟
- راستش را بخواهید من وقتی 
برای بچه های شما غذا می آورم، 
درس  به  و  می ایستم  در  پشت 

استاد گوش می دهم.
از  و  سرپا  را  اینها  همه  یعنی   -

پشت در آموخته ای؟
-  بله آقا

-  آفرین! آفرین! توالیق گرفتن 
جایزه خوبی هستی!

- )با گریه( آقا اجازه نمی خواهم!
-  پس چه می خواهی؟

اجازه  هم  من  به  می  خواهم   -
بدهید درس بخوانم. 

- درس بخوانی؟ خیلی هم خوب 
است قدر درس را بچه هایی مثل 

تو می دانند....
به  روز محمدتقی  آن  فردای  از 
آرزویش رسید و  اجازه یافت در 
کنار کار در آشپزخانه و کمک به 

پدرش درس هم بخواند. 
بله بچه های عزیز!

که  فراهانی  محمدتقی خان 
بعدها به »امیرکبیر« معروف شد، 
حدود 200 سال پیش در شهری 
نزدیک فراهان اراک به دنیا آمد. 

او بسیار دانا و باهوش بود.
 او در مدت کوتاهی علم و دانش 
هم  عاقبت  آموخت.  فراوانی 
صدراعظم ایران شد و به مردم 
مثل  کرد.  بسیاری  خدمات 
دانشگاه  اولین  درست کردن 

ایران.

امیرکبیر

//

بچه خوب
صبح که میشه خورشید خانوم 

از پشت کوه می  آد بیرون 
به خونه ها و آدما

می گه سالم اون مهربون 
از خواب ناز  بیدار میشن

بچه ها با نام خدا 
میگن سالم و صبح بخیر

به پدرا و مادرا 
بچه ها با سالمشون 
توی دال ُگل می کارن 
هرکسی که سالم کنه 
فرشته ها دوسش دارن

شعر از: پروین آزاد مدیر و مربی بازنشسته  مهدکودک شهید زهری زاده نی ریز

پنیر پیتزا
پنیر پیتزا یا پنیر موزارال یکی از انواع پر 

مصرف در سراسر جهان است.
مواد الزم برای ۴۰۰ گرم پنیر پیتزا:

شیر تازه گاو: ٤ لیتر
سرکه سفید: ١ پیمانه

دستور تهیه:
ابتدا  برای تهیه پنیر پیتزای حرفه ای 
مناسب  قابلمه  یک  داخل  را  شیر 
می ریزیم و روی حرارت متوسط قرار 
می دهیم تا به دمای ٤۰ تا ٤۵ درجه 
برسد. اگر دماسنج ندارید با انگشت خود 
دما را امتحان کنید. زمانی که انگشت 
را درون شیر قرار دهیم و گرمای آن را 
حس کنیم ولی دستمان نسوزد یعنی 
دمای شیر حدوداً بین ٤۰ تا ٤۵ درجه 

است.

خاموش  را  قابلمه  زیر  حرارت  حاال 
اضافه  شیر  به  را  سرکه  و  می کنیم 
می کنیم و حدود ۵ دقیقه هم می زنیم تا 
شیر و سرکه به خوبی ترکیب شوند و شیر 

ببرد و به اصطالح َدَلمه ببندد.
قابلمه را می بندیم و به مدت ۳۰  در 
دقیقه به شیر استراحت می دهیم تا به 
خوبی رویه ببندد. پس از گذشت ۳۰ 
دقیقه رویه های شیر را با صافی از قابلمه 
خارج می کنیم و با دست ورز می دهیم تا 

آب اضافی آن خارج شود.
پنیر  به آب  نمک  قاشق غذاخوری   ۳
)مایع باقیمانده از شیر( اضافه و به خوبی 
حاال  شود.  حل  تا  می کنیم  مخلوط 
آب پنیر را روی حرارت متوسط قرار 

می دهیم تا به دمای ٦۰ تا ٦۵ برسد.
اگر بخواهیم حرارت را با انگشت خود 
تست کنیم، باید زمانی که انگشت خود 

را درون شیر قرار می دهیم نتوانیم بیش 
از ۲ ثانیه آن را درون شیر نگه داریم. حاال 
پنیر را سه مرتبه هر بار به مدت یک 

دقیقه درون آب پنیر قرار می دهیم.
سپس از آب پنیر خارج می کنیم و با 
دست ورز می دهیم تا پنیر کشدار شود. 
پس از اینکه پنیر را سه مرتبه درون آب 
قرار دادیم و ورز دادیم یک کاسه حاوی 
آب و یخ آماده می کنیم و پنیر را درون 
کاسه با دست شکل می دهیم تا حالتش 

ثابت شود.
حاال پنیر ما آماده است و می توانیم از آن 
در انواع غذاها استفاده کنیم. پنیر پیتزا 
را در آب و نمک درون یخچال می توانیم 
برای  و  کنیم  نگهداری  هفته   ١ تا 
نگهداری آن به مدت یک ماه باید آن 
را درون کیسه فریزر قرار داده و داخل 

فریزر نگهداری کنیم.

//
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گویند: روزی، زنی که یتیم دار بود به 
نزد قائم مقام، صاحب کتاب منشئآت و 
وزیر محمدشاه آمد و گفت: زنی هستم 
که یتیم دارم و غذا برای فرزندان یتیم 

خویش می خواهم. 
قائم مقام نام او را پرسید و آن زن گفت: 
در  است.)مرجمک  »مرجمک«  نامم 

آذری به معنی عدس است(
قائم مقام، قلم به دست گرفت و نگاشت:

انباردار!
نام، گندمگون،  ارزنی آمد مرجمک 
برنَجش  آمد.  نَخود  فرستادیم  ماش 

دهید که بَِرنج است.
به این معنی که: اگر  زنی گندم گون 
پیَشت آمد که نامش مرجمک بود، خود 
سر نیامده بلکه ما فرستادیمش. به او برنج 

دهید که در سختی و تنگدستی است.

توضیح: این مطلب از اینترنت گرفته 
شده و ممکن است منبع معتبری نداشته 
باشد ولی نشانگر ژرفای ادبیات پارسی 

است.

 غلط های متداول در 
زبان فارسی

از دیدگاه استاد حسن عمید
و  زخم  روی  که  دارویی  مرهم: 
جراحت می گذارند و جمع آن مراهم 
که   می نویسند  مرحم  برخی  است. 

غلط است.
مساحت: به معنی زمین پیمودن، 
و سطح و اندازه عرض و طول زمین 
است  میم  کسر  به  دیگر،  چیز  یا 
)ِمساحت(، اغلب به فتح میم تلفظ 

می کنند )َمساحت( که غلط است.

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

غلطهای  عالوه  به  فارسی  فرهنگهای 

انتشارات  تهران:  متداول،  و  مشهور 

کتابخانه گوتنبرگ، ص ١۲٦.

 به کوشش فاطمه زردشتی نی ریزی

با همه این گرفتاریها، شاه همچنان 
مورد  طرحهای  کردن  دنبال  در 
عالقه خود پافشاری می کرد. یک 
برنامه  سازمان  سرپرست  به  بار 
که  فشاری  از  می دهد  اطمینان 
اقتصاد کشور وارد  این طرحها به 
سال  ده  ولی  است  آگاه  می کنند 
دیگر فرصت می خواهد و از آن پس 
خواهد  بگویند  برنامه ریزان  هرچه 
کرد. حتی انقالب و آوارگی از میهن 
نیز طرز فکر شاه را تغییر نداد و باز 
در کتاب »پاسخ به تاریخ« که پس 
یادآور  نوشت،  کشور  از  خروج  از 
شد: »... مبارزه من، مبارزه با زمان 
بود. اگر برای من این امکان باقی 
می ماند که دوران کوتاهی را که در 
پیش داشتیم بدون دشواری عمده 
و با کامیابی بگذرانیم... ملت ایران 
از قدرت و رفاه بی مانندی برخوردار 
می شد. باید قبول کنم که برای دفاع 
از کشور خود و نظام سیاسی آن، 
در مقابل دروغ پردازیها و تبلیغات 
سوء کار مهمی انجام ندادیم... من 
آنچنان به خود اعتماد داشتم که 
به حمالت و اهانتها و دروغ پردازیها 
اعتنا نکردم و سرانجام زنان و مردان 
و به ویژه جوانان بسیاری دستخوش 

تبلیغات سوء و انحرافی شدند.«
شاه  که  است  این  راستش  ولی 
همه چیزهایی  به  دوم  مرحله  در 
مرحله  در  او  کامیابی  موجب  که 
زد،  پا  پشت  بود  شده  نخستین 

برنامه ریزی دراز مدت اقتصادی را 
به دور افکند و در گزینش سیاست 
اقتصادی و طرحها و ترتیِب تقدم 
محاسبه  جانشین  هوس،  آنها، 
را  خصوصی  بخش  شد،  منطق  و 
که  سیاستی  و  ساخت  هراسان 
موجب تورم می شد در پیش گرفت. 
همه این عوامل دست به دست هم 
داد و زندگی را بر توده مردم -که با 
بوق و کرنای تبلیغات دولتی درباره 
»پیروزی نفت« در انتظار روزهای 
درخشانتری بودند - تنگ و آنان را 

دلسرد و خشمگین ساخت.
ت( تبلیغات

این  شاه  همیشگی  چشمداشت 
بود که بزرگترین مرد تاریخ ایران 
پیشین  شاهان  همه  از  باالتر  و 
پیروزیهای  همه  شود.  شناخته 
داده  نسبت  او  به  او  زمان  ملی 
هیچ  زودگذر  درخشش  و  شوند 
کس، چیزی مگر بازتاب بی رونقی 
نباشد.  او  پرتوافشان  از شخصیت 
باور شاه این بود که پدرش او را مرد 
این  از  نمی کرد.  گمان  باکفایتی 
گذشته  سالهای آغازین سلطنت 
نخست  از  چندتن  بی اعتنایی  و 
وزیرانش را پیوسته به یاد داشت. 
در نخستین سفر به انگلستان نیز 
١۳۲۷خورشیدی  تابستان  در 
بازیهای  مقارن  که  )١٩٤۸ م( 
به  بود،  کشور  آن  در  المپیک 
او  با  زننده  حتی  و  سرد  گونه ای 

رفتار شد: در مراسم گشایش این 
بازیها، پادشاه و خانواده سلطنتی 
و سپس نخست وزیر و چند تن از 
وزیران انگلستان در جلو و به دنبال 
به  همراهانش  و  ایران  شاه  آنان 
ورزشگاه رفتند و به همان ترتیب 
در جای خود قرار گرفتند. در زمان 
نخست وزیری دکتر مصدق نیز یک 
بار در مراسمی که به مناسبت زادروز 
او طبق معمول هر سال در ورزشگاه 
امجدیه برپا شد، به مجرد ورود شاه 
ناگهان جمعیت اطراف جایگاه که از 
هواخواهان حزب توده بودند دست 
به ناسزاگویی و توهین زدند و او را به 

ترک ورزشگاه واداشتند.
ناپیدا  روانِی  زخمهای  اینگونه 
همیشه او را رنج می داد و همواره 
تا  گرفته  ایرانیان  از  داشت  آرزو 
تا  معمولی  مردم  از  بیگانگان، 
سیاست پیشگان و رهبران قوم، به 
همه و همه نشان دهد که از همه 
برتر است. پس از ۲۸ مرداد ١۳۳۲ 
و واژگون شدن دولت دکتر مصدق 
و به ویژه به دنبال برکناری سپهبد 
فضل اله زاهدی، شاه نیروی تازه ای 
یافت و مداخله اش در امور بیشتر 
شد و به استثنای دوره صدارت دکتر 
امینی، نخست وزیرانی را برگزید 
و  نداشتند  ادعایی  یک  هیچ  که 
رهبری او را پذیرا بودند. از ١۳٤۲ 
به بعد دیگر شاه با هیچ هماوردی 
خود  تدریج  به  و  نبود  رویاروی 

بی همتا  قهرمانی  راستی  به  را 
می پنداشت و توقع داشت اطرافیان 
او نیز به همین گونه به او بنگرند و 
دستگاه تبلیغاتی کشور نیز کاری 
پیشرفتهای  و  او  از  ستایش  مگر 
کشور - که تنها در سایه وجود او 
باشد.  نداشته   - میسر شده است 
برای  نیز  دربار  بر  حاکم  فضای 
چاپلوسی مناسب بود و هر کس به 
گونه ای مدح شاه را می گفت. َعَلم در 
نامه های خود او را »پیشوای بزرگ 
من« خطاب می کرد و هویدا - که 
به ورزش یوگا عالقه داشت - او را 
»گورو«ی خود می خواند. چندی 
نیز در میان ارتشیان باب شد که 
او را »خدایگان« بخوانند ولی این 
نوآوری - که در ذهن مردم ناآگاه 
دیگر   - تعبیر می شد  نادرست  به 
آنچنان شور بود که پس از چندی 
به بوته فراموشی سپرده شد. برای 
شاه که آمادگی هیچگونه مشارکتی 
کشور  امور  در  مردم  سوی  از  را 
میان  تفاوتی  تدریج  به  نداشت، 
شاهدوستی و میهن پرستی نبود، یا 
شاید هم در آن شرایط وظیفه مردم 
را صرفًا شاه دوستی و سهم خود را 

میهن پرستی می دانست.
ادامه دارد

برگرفته جستارگونه ای از:
 )١۳٩۳( علی نقی  عالیخانی، 
یادداشتهای َعَلم، جلد اول، تهران: 

کتاب سرا، صص ١۰٤ تا ١۰۷

سالهای واپسین حکومت شاهنشاهی

نخستوزیرانیکهرهبریشاهرابیچونوچرامیپذیرفتند
بخش بیستم

خ برگی از تاری

صیدمیرمدازداموداممیماند
منوچهر نیستانی 

زاده ی ٤ مرداد ١۳١۵ 
و  ادبیات  دبیر  کرمان، 
شاعر معاصر ایرانی که 
گوناگون  قالب های  در 
شعر  و  نو  شعر  غزل، 
بی وزن اشعار قابل توجه، نو و عمیقی سروده  است. مدتی 
در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان مشغول به 

کار شد و اشعار و ترانه هایی برای کودکان سرود.
اولین دفتر شعرش با نام »جوانه« در سال ١۳۳۳ در 
کرمان منتشر شد. »خراب«، »دیروز، خط فاصله« و »دو 

با مانع« از دیگر آثار اوست.
محسوب  معاصر  پربار  و  مطرح  شاعران  از  نیستانی 
می شود که دارای زبان شعری مستقل و استوار است. 
شعر نیستانی شعری است اندوهگین، آمیخته به طنزی 
تلخ که با زبانی ساده و بی پیرایه از جهان پیرامون خویش 
سخن می گوید. به دلیل ابتکارات نو و شیوه خاصی که 
در سرودن غزل آغاز نمود، وی را پدر غزل نوین ایران 
نیز نامیده اند. نیستانی در صبح پنج شنبه ۲۷ اسفندماه 
١۳٦۰ در حالی که ٤۵ سال بیشتر نداشت دچار سکته 

قلبی شد و زندگی را وداع گفت.
چند شعر از او: )شعر اول در سوگ جالل آل احمد(

آن چه از یاران شنیدم آن چه در باران گذشت

آن چه در باراِن ده آن روز بر یاران گذشت

های های مست ها پیچید در بن بست ها

طرح یک تابوت در رؤیای بیماران گذشت

کوه ها را در خیال پاک تا مرز غروب

سیلی از آوای اندوه عزاداران گذشت

کاروان دختران شرمگین روستا

الله بر کف در مهی از بهت بسیاران گذشت

در ته تاریک کوچه یک دریچه بسته شد

انتظار بی سرانجام بد انگاران گذشت

جای پایی ماند و زخمی سبزه زاران را به تن

جمعه  جانانه گلگشت عیاران گذشت

تا به گورستان رسد دیدار اهل خاک را

ماهتاب پیر لنگان از علفزاران گذشت

******

ِز ما دو خاطره ی بی دوام می ماند

ز می نه حال که دردی به جام می ماند

چه سال ها که زمین بی من و تو خواهد گشت

که صید می رمد از دام و دام می ماند

از این تردد دایم که در نظرجاری

کدام منظره ی مستدام می ماند

خطوط منکسری با شتاب می گذرند

بر این صحیفه که گفت از تو نام می ماند

چه سایه وار سواران در آستان غروب

چه نقشی، از که در این ازدحام می ماند؟

چه باغ ها به گذرها پر از شکوفه ی سیب

چه عطرها که تو را در مشام می ماند

ستاره ها و سحرها و صخره ها و سفر

چه خوب زین همه بر جا کدام می ماند

مسافران ز عطش دسته دسته می میرند

و چشمه  َحَیوان در ظالم می ماند

ُپل
فرانتس کافکا

سخت و سرد، پلی بودم روی یک پرتگاه. این طرف 

نوک پاها و آن طرف دست هایم در زمین، چنگ در 

ِگل انداخته بودم. باد در دو طرفم به دامن قبایم می زد. 

در ته پرتگاه جویباِر سرِد قزل آالها صدا می کرد. هیچ 

جهانگردی بر آن بلندی صعب العبور راه گم نمی کرد، 

پل در نقشه ها به ثبت نرسیده بود. همین طور افتاده 

بودم و انتظار می کشیدم، باید انتظار می کشیدم. هیچ 

پلی نمی تواند بی آنکه فرو بریزد به پل بودن خود پایان 

دهد.

یک بار، حوالِی شامگاه، اولین بود یا هزارمین، نمی دانم. 

فکرهایم همیشه پریشان بود و همیشه هم دوار. حوالی 

شامگاهی در تابستان، جویبار در تیرگی روان بود که 

صدای پای مردی به گوشم خورد. به سوی من، به سوی 

من خود را بگستر ای پل، استوار بمان ای الواِر معلق در 

هوا، از آن که به تو اعتماد کرده محافظت کن. بدون 

آن که بفهمد دودلی را از قدم هایش بُِزدا اما اگر پایش 

بلرزد تو او را دریاب و چون خدای کوهستان آرام به 

زمین پرتابش کن.

از راه رسید.

با نوِک آهنی عصایش پشتم را سیخ زد. سپس با آن دامن 

قبایم را برداشت و دوباره روی من انداخت. با نوک عصا 

موهای مجعدم را تکان داد و در حالتی که انگار با خشم به 

اطراف نگاه می کند مدتی آن را در موهایم نگه داشت. اما 

بعد)در خیال این بودم که از کوه و دره گذشته( ناگهان با 

هر دو پا روی کمرم جست زد. از دردی ناشناخته لرزیدم 

بی خبر از همه جا، او که بود؟ کودکی؟ رؤیایی؟ راهزنی؟ 

وسوسه گری؟  داشت؟  خودکشی  قصد  که  کسی 

ویران کننده ای؟ و سر برگرداندم تا او را ببینم. )پل سر 

برمی گرداند(! هنوز سربرنگردانده بودم که فرو ریختم، 

فرو ریختم، از هم گسستم، ریگ های نوک تیزی که 

همیشه مهربانانه از داخل آب روان به من زل می زدند 

زخم و زیلی و سوراخم کردند.

ویژه  طنز نی ریزان فارس

سال ششم / شماره:  ۲۸١
قیمت: 2 قرون

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

شیر و خط با 
500 تومانی

خرم  بر  سوار  دائم  است  روز  چند 
شهر  باغهای  کوچه   در  »َعرمراد« 
می چرخم و در این فکر هستم که 
چرا اینقدر دالر هی گران می شود و هیچ کسی هم دم بر 

نمی آورد؟؟ خداوکیلی این دیگر نوبر است. 
اصاًل من نمی فهمم مسئول دالر در سازمان ملل چه کسی 

است؟
مثاًل در ایراِن خودمان یا در همین ترکیه ، لحظه به لحظه 
دالر دارد گران تر می شود و مردِم از همه جا بی خبر هم 

تقصیر را می اندازند به گردن مسئوالن.  
آدم باید انصاف داشته باشد. حاال  اگر پیاز و سیب زمینی و 
گوجه گران شده این تقصیر مسئوالِن خودمان است. ولی 
گرانی دالر به مسئول بیچاره ی ما یا مثال ترکیه چه ربطی 

دارد؟ هان؟
عاغا اصاًل یک آدم مسلمانی پیدا بشود )حاال کافر هم باشد 
اشکالی ندارد( به این آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل 
بگوید باالغیرتًا مسئول دالر را عوض کن تا  مشکل ما حل 

 شود.
ما در اینور دنیا تا کی باید چوب بی لیاقتی و بی کفایتی 

مسئول دالر در آنور دنیا را بخوریم؟
از این گذشته من نمی دانم حاال دالر که گران می شود، چرا 

ریال ارزان  می شود؟ این دو چه ربطی به هم دارند؟
یعنی اگر دالر ١۰۰ تا تک تومانی باال برود، ریال ما هزار 

تومان ارزان می شود.
اصاًل حاال که اینطور است مسئوالن ما هم بیایند ریال را 
تا مسئول دالر در سازمان ملل آدم بشود.  گران کنند 
مرتیکه ی ... )خواستم بگویم َخر، دیدم خرم »َعرمراد« 

ناراحت می شود، نگفتم.(
حاال کار به جایی رسیده که اگر شما با یک سکه ۵۰۰ 
تومانی شیر و خط کنی، چرخ که می خورد و برمی گردد، 
یک سکه ۲۰۰ تومانی کف دستت می بینی. دیده ام که 

می گویم.  #نه_به_مسئول_دالر
امضاء: ُقلمراد

حکایتهای ُقلمراد

زبونُم الل، زبونُم الل
ثروت میلیاردی شهال و مهال

یک روز عصر مادرم که زن بسیار مؤمن 
و باخدایی است، تماس گرفت و از من 
خواست به او سری بزنم. وقتی به آنجا 
رسیدم دو خانم تقریبًا هم سن و سال 
دیدم که مهمان مادر بودند و بعداً متوجه 

شدم خواهر هستند !
مادرم با نگاهی پر از خوف خدا به من 
از  مهال  و  شهال  خانم  دو  این  گفت: 
دوستان قدیمی من هستند! سالهاست 
به یک شهر بزرگ مهاجرت کرده و کسب 
و کار پر رونقی داشته اند! حاال که ثروت 
زیادی اندوخته اند و بازنشست شده اند، 
به حالل و شرعی بودن ثروت خود شک 
بیرون  شک  از  کن  کمکشان  دارند؛ 

بیایند!
من که حسابی کنجکاو شده بودم گفتم: 

من در خدمتم و می شنوم! 
شهال و مهال نگاهی به هم انداختند و 
شهال که بزرگتر بود گفت: پنجاه سال 
قبل یک فروشگاه لباس راه انداختیم! 
من مسئول جذب مشتری بودم و مهال 
آخر  و همیشه  می داد  قیمت  خواهرم 

مغازه می نشست!
مشتری که وارد می شد من با زبان بازی 
جنس را نشان می دادم و با صدای بلند 

قیمت را از مهال می پرسیدم!
مهال می پرسید: کدام یکی؟!
من می گفتم: مثاًل لباس آبی!

مهال می گفت: ۸۲۰ هزار تومان! ولی من 
باز با صدای بلند می پرسیدم: چند؟!!!

دوباره مهال بلندتر از قبل می گفت: ۸۲۰ 
هزار تومان!

هزار   ۵۲۰ می گفتم:  مشتری  به  من 
تومان!!

مشتری که خودش قیمت ۸۲۰ هزار 
تومان را شنیده بود با عجله ۵۲۰ هزار را 

می داد و می خرید!
مشتری ها فکر می کردند من کم شنوا 
هستم! اما حقیقت مطلب این بود که 

قیمت واقعی ۳۲۰ هزار بود!
باز مانده بود  از تعجب دهانم  من که 
یاد شرکتهای خودروسازی  ناخودآگاه 
می توانید  شما  گفتم:  و  افتادم  کشور 

مشاور شرکتهای خودروساز شوید.
شرکتهای  در  ما  اتفاقًا  گفتند  آنها 
خودروسازی مشاور فروش هستیم! مگر 
نمی بینید چقدر با قیمتها بازی می کنند.

سریع برخاستم و از  خدا آرزوی تعجیل 
در فرج کردم!

قربانتان غریب آشنا

ماجراهای تبعه موجاز
طواف خاَنه خان

َشنیده کردم َیک بحری )دریایی( وجود 
دارد که َمثال این که خطی میان آن 
َکشیده باشند، رنگ آب آن در این طرف 

و آن طرف فرق َمی کوند.
َسَرک  َیک  هم  َنی ریز  ُولسوالی  در 
)خیابان( هست که َمثال این که خطی 
میان آن َکشیده باشند، این طرف و آن 

طرفش فرق َمی کوند.
َندانم تا بی حال دقت کرده باشید یا 
با وجودی که کمی  نه؟ َسَرک قدس 
واردش  که  اول  َبکرده اند،  گشادش 
َمی شوی شلوغ است و َترافیک زیادی 
بانکی ملت رد  از  اما همین که  دارد. 
َمی شوی، دیگر خبری از َترافیک نیست 
َکشیده  راحت  نفس  َیک  َمی توانی  و 

کونی.
َیک روز بعد از کنَده کاری کونجکار شدم 

تا کشف کونم علت چیست؟
برای این کار همراه »نظیرنجیب« چند 
ساعتی روی َیکی از گلدانهایی که بلدیه 
َبگوذاشته  بانک  َجلوی  )شهرداری( 
نشسَته کردم و موِترها )ماشین ها( را 

دید زدم.
داخل  که  کسانی  بیشتر  کردم  َنظاره 
طرف،  آن  از  َمی شوند،  قدس  َسَرک 
داخل کوچه َکنار بانکی ملت َمی شوند 
و بعضی هایشان چند َدور همین مسیر را 

برَمی گردند و طواف َمی کونند. 
من َندانم این خاَنه خان قدیم َنی ریز 
َچه دارد که جیوانهای ُولسوالی َنی ریز 
اعتقاد دارند باید َدور آن َبگردند و بی 

َقول خوَدشان َدور َدور کونند؟!
کاش بلدیه ُولسوالی َنی ریز َیک فکری 
برای َسَرک موازی قدس َمی کرد تا دیگر 

کسی نتواند این َطور َدور َدور کوند. 
تربیت  )مدرسه(  مکتب  که  زمانی  از 
من  و  )می تمباندند(  َمی ُرمباندند  را 
َمی کردم، گفَته  را  کار کنَده کاری آن 
َمی کردند این کوچه َمی خواهد َسَرک 
موازی قدس شود که بانکی تجارت را 
بی َمیدان گل موتصل کوند. اما َندانم 

َچرا هنوز خبری نیست.
خوانَده  را  فکرم  انگار  که  نظیرنجیب 
باشد، َبگفت: »همین َطور که بی من 
گفَته َمی کونی پیَسه هایت )پول هایت( 
َموقع  َبکون،  جمع  قلکت  درون  را 
کنَده کاری بی شهردار این ُولسوالی هم 
گفَته َمی کردی پیَسه هایش را برای َیک 
جا و َیک کار جمع کوند تا موِترها این 

قدر در عذاب نباشند.«
راست َمی گفت نظیرنجیب. هر دو سوار 
از طواف خاَنه  بعد  و  دوچرَخه شدیم 

خان، نزد »زولیخا« برگشتیم.
نجیب

گدا آفریدی 
مرا آفرین

سیدابوالحسن  خدابیامرز 
طغرایی / نور به قبرش بباره

به نام خدای گدا آفرین
گدا آفریدی مرا آفرین

نصیبم نشد ثروت و مال اگر 
به فقر خودم هستمی مفتخر

به جز منزل و زرق و برق جهان
به من هدیه شد نعمت بی کران

ِز چشم و ِز گوش و ِز دست و ِز پای
مرا بهره ور کرد ذات خدای

به من خالقم نعمت بی شمار
عنایت بفرمود پروردگار

چسان شکر او را به جای آورم
خجل گشته ام نزد آن داورم

ِز خانه بدوشی ننالم گهی
ندارد ثمر گاه سرو تهی

شعردونی

هنگامه نیایش
طلوع اذان صبحمهشیدیخورشیدی

غروب اذان ظهرخورشید
نیمه شب اذان مغربخورشید

شرعی
۲۲۰٤۵۲۷٦٤١١١۵۵١٦١۵١۷۰۰۲۳ ربیع الثانی    ۷  آذر یک شنبه
۲۳۰۵۵۲۸٦٤۲١١۵۵١٦١۵١۷۰۰۲۳ ربیع الثانی   ۸  آذر دوشنبه
۲٤۰۵۵۲٩٦٤۲١١۵۵١٦١۵١۷۰۰۲۳ ربیع الثانی    ٩  آذر سه شنبه

۲۵۰٦۵۳۰٦٤۲١١۵۵١٦١۵١۷۰١۲۳ ربیع الثانی   ١۰  آذر چهارشنبه 
۲٦۰۷۵۳١٦٤۳١١۵۵١٦١۵١۷۰١۲۳ ربیع الثانی   ١١  آذر پنج شنبه
۲۷۰۷۵۳١٦٤۳١١۵۵١٦١۵١۷۰١۲۳ ربیع الثانی  ١۲  آذر جمعه 
۲۸۰۸۵۳۲٦٤۳١١۵۵١٦١۵١۷۰۲۲۳ ربیع الثانی١۳ آذر شنبه
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آگهیفقدانسندمالکیتبخش22فارسنیریز
چون آقای علیرضا غیاثی   فرزند رضا  با تســلیم دوبرگ استشــهادیه کــه در دفترخانه 
اسناد رســمی شــماره 351 نی ریز تنظیم گردیده است مدعی هســتند  که تعدادیک 
جلد ســند مالکیت مربوط به سه دانگ مشــاع از ششــدانگ یک باب خانه به مساحت 
218.18 مترمربع تحت پالک 4263.12 واقع در نی ریز بخش 22 فارس به نام ایشــان 
در ذیل ثبت8263 دفتر 76 صفحه 20 ثبت وســند شماره چاپی328936 پ 71 صادر 
تسلیم گردیده است به علت جابجایی منزل مفقود شــده است و نامبرده تقاضای صدور 
سندالمثنی نموده است. مراتب طبق دســتور ماده 120 اصالحی آیین نامه قانون ثبت 
آگهی می شود که هر کس نســبت به ملک مورد آگهی معامله ای کرده و یا مدعی وجود 
ســند مالکیت نزد خود می باشــد تا ده روز پس از انتشــار آگهی به ثبت محل مراجعه و 
اعتراض خود را ضمن ارائه اصل ســند مالکیت یا خالصه معامله تسلیم نماید و اگرظرف 
مدت مقرر اعتراضی نرسیده و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود اداره ثبت سند 

مالکیت المثنی را طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد. 
تاریخ انتشار: 1400/09/07 

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

37258

-مورخ1400/09/03
ش108

یک قطعه زمین مسکونی  سند دار، کوچه 10متری آسفالت شده،   
دارای آب، برق و  گاز واقع در خیابان معلم به فروش می رسد.

09173173797

فروش زمین

2/37260

دفترچهتراکتورفرگوسنبهشمارهموتور
lfw22471u563445eوشاسی1312وشمارهسریل

cg3422باقدرت75اسببخارمدل1359بهنام

آقایمحمدشیخعلیمفقودگردیدهاست.
09170012152

ی
ود

مفق
ور
اکت

تر
چه

تر
دف


2/37256

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

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

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

مراجعه فرمایید.
شرایط :

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

ملی شعبه احمد نی ریزی واریز و فیش مربوطه را 
ضمیمه پیشنهاد نمایند. 

2-به پیشنهادات مخدوش، ناخوانا و فاقد سپرده 
و پیشنهاداتی که خارج از موعد مقرر به دبیرخانه 
محرمانه شهرداری رسیده باشد ترتیب اثر داده 

نمی شود.
پیشنهادها مختار  قبول  یا  3-شهرداری در رد 

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

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

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

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

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

می گردد.
9- کلیه هزینههای نقل و انتقال و درج آگهی و 

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

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

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

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

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

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

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

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

باشد. در پاکت )الف( 
2-15 : برگ پیشنهاد قیمت به طور صحیح و بدون 
قید و شرط و با درج رقم پیشنهادی به عدد و به 

حروف. در پاکت )ب(
پاکتهای )الف( و )ب( پلمب شده در پاکت )ج( 
قرار می گیرد و به صورت الک و مهر شده در مهلت 
مقرر به دبیرخانه ی محرمانه شهرداری تحویل 

می گردد.
درج هرگونه عبارت به غیر از نام و نام خانوادگی و 
شماره تماس شرکت کننده بر روی پاکت )ج( 
موجب ابطال و رد درخواست شرکت کننده خواهد 

شد.

امورمالیشهردارینیریز

آگهیتجدیدمزایدهامالکشهردارینیریز
18/37254د

شماره:1/مالف شناسهآگهی:1229956

آگهیفقدانسندمالکیتبخش22فارسنیریز
چون خانم فاطمه قره چاهی  فرزند حســینقلی با تســلیم دوبرگ استشــهادیه که در 
دفترخانه اسناد رسمی شماره 23 نی ریز تنظیم گردیده است مدعی است که تعدادیک 
جلد سند مالکیت مربوط به ســه دانگ مشاع از ششــدانگ یک قطعه زمین بدون قید 
مســاحت و طول وابعاد تحت پالک 208.45 واقع در نی ریز بخش 22 فارس به نام احمد 
مرحمتی فرزند اصغرپرور در ذیل ثبت2922 دفتر 26 صفحه 349 ثبت وســند شماره 
چاپی 2.171222 صادر تسلیم گردیده است طی نقل و انتقاالتی به موجب سند انتقال 
قطعی 54405 - 1378.03.10  دفترخانه 11 نی ریز بــه خانم فاطمه قره چاهی فرزند 
حسینقلی منتقل شد به علت جابجایی منزل مفقود شده است و نامبرده تقاضای صدور 
سندالمثنی نموده است. مراتب طبق دســتور ماده 120 اصالحی آیین نامه قانون ثبت 
آگهی می شود که هر کس نســبت به ملک مورد آگهی معامله ای کرده و یا مدعی وجود 
سند مالکیت نزد خود می باشــد تا ده روز پس از انتشــار آگهی به ثبت محل مراجعه و 
اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا خالصه معامله تسلیم نماید و اگرظرف 
مدت مقرر اعتراضی نرسیده و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود اداره ثبت سند 

مالکیت المثنی را طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد. 
تاریخ انتشار: 1400/09/07 

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

37033

-مورخ1400/08/30
ش107

عابد نعمتی، نی ریزان فارس:

در صورت احداث چندین پد بالگرد در 
نی ریز، تحول بزرگی در اورژانس هوایی 

ایجاد می شود.
مسئول مرکز اورژانس 115 شهرستان 
نی ریز از مصدوم شدن دو تن در حادثه 
واژگونی ایسوزو و پرواز بالگرد برای انتقال 

مصدوم دچار کاهش هوشیاری خبر داد.
به گزارش روابط عمومی مرکز اورژانس 
محمدحسین  نی ریز،  شهرستان   115
صبح   11:54 ساعت  گفت:  کچویی 
یکشنبه سی آبان ماه، گزارشی مبنی بر 
در  چاه گله  منطقه  در  ایسوزو  واژگونی 
پیام  به مرکز  محور نی ریز - سیرجان، 
اعالم  نی ریز  شهرستان   115 اورژانس 

شد. 
وی ادامه داد: به علت این که آمبوالنس 
پایگاه رودخور در حال انتقال بیمار قلبی 
از  آمبوالنس  بالفاصله  بود،  نی ریز  به 
خیرآباد  و  قطرویه  اورژانس  پایگاه های 
سیرجان و درمانگاه ریزاب به محل حادثه 

اعزام شدند.
از  یکی  بیهوشی  علت  به  افزود:  وی 
مصدومان و ضربه مغزی مصدوم دیگر، 
تیم عملیاتی اورژانس درخواست کمک 
درخواست  سیرجان  از  بالفاصله  کرد. 
بالگرد شد و آمبوالنس پایگاه قطرویه به 
پایگاه خود بازگشت. هر دو مصدوم بعد 
از دریافت اقدامات درمانی تیم عملیاتی 
اورژانس، توسط بالگرد به بیمارستان امام 

رضا سیرجان منتقل شدند.
*****

در صورت آماده سازی محل فرود و 
پرواز، امدادرسانی هوایی سرعت 

می گیرد
 115 اورژانس  مدیر  رابطه،  همین  در 
توسط  »امدادرسانی  گفت:  نی ریز 
شرایط  در  هوایی  اورژانس  بالگردهای 
بحرانی و نقاط دوردست و صعب العبور 
موجب نجات جان مصدومان و بیماران 
اورژانس  از خدمات  می شود و استفاده 
از قبیل  اورژانسی  بیماران  برای  هوایی 
حاد  سکته های  پرخطر،  باردار  مادران 
حوادث  مصدومان  مغزی،  و  قلبی 
ترافیکی و غیر ترافیکی، موارد قطع عضو، 
به ویژه در شرایط مسدود شدن جاده ها، 
مستلزم آماده سازی پد )محل فرود و 

پرواز( بالگرد است.«
کچویی گفت: »زمین مورد نیاز، زمینی 
محکم و مسطح با ابعاد 640 متر مربع 
آن  مربع  متر   90 که  است   )80×80(
در مرکز زمین )30×30( با آسفالت یا 
سیمان پوشانده شده باشد. زمین مذکور 
برق،  پایه های  از  دور  نقطه ای  در  باید 
دکلها و کابلهای برق، بیسیم مخابراتی و 

ساختمانها و درختان بلند باشد.«
وی افزود: »در صورتی که زمین مذکور در 
هر شهر و روستا و یا آبادی با هماهنگی 
خیرین  و  شهرداری ها  دهیاری ها، 
اورژانس  عملیات  شود،  داده  اختصاص 

هوایی جهت بیماران بدحال و اورژانسی 
با سرعت و سهولت بیشتری انجام خواهد 

شد.«
داشت:  عنوان  نی ریز  اورژانس  مدیر 
»درست است که آمبوالنس های زمینی 
ممکن است زودتر سر صحنه برسند، اما 
وقتی از خدمات بالگرد استفاده می شود، 
آمبوالنس زمینی کارهای درمانی اولیه 
را انجام می دهد و بیمار بدون معطلی به 
فوق  بیمارستان  یک  به  بالگرد  وسیله 
به  مثال،  طور  به  می رسد.  تخصصی 
بکشد  طول  ساعت  یک  که  این  جای 
شیراز  به  برسد،  نی ریز  بیمارستان  به 
می رسد، درمان زودتر شروع می شود و در 

بهبودی بیمار تأثیر زیادی دارد.«
کچویی با بیان این که تشخیص نیاز به 
مرکز  و  اورژانس  تکنسینهای  با  بالگرد 
پیام است، گفت: »اورژانس هوایی بیشتر 
در جاده های حادثه خیز مهم است. یکی 
بحرانها  در  آن هم  دیگر  کاربردهای  از 
است؛ مثل سیل، زلزله، تصادف اتوبوس 
و ... که بدحال ترین آنها را به مراکز استانی 
دیگر  بالگردهای  حتی  می کنند.  اعزام 
هم  و...  هالل احمر  ارتش،  بالگرد  مثل 

می توانند آنجا بنشینند.«
وی اظهار داشت: »خیرین عزیز در صورت 
در  کمک  یا  زمین  اهداء  برای  تمایل 
آماده سازی محل فرود بالگرد، می توانند 
با  شهرداری ها،  و  دهیاری ها  طریق  از 

هماهنگی شبکه بهداشت اقدام کنند.«

نیاز مهم نی ریز به پد بالگرد
برای تحول در اورژانس هوایی

//

تاریخ  رول کیک  کیلوگرم    120
گذشته از یک قنادی در نی ریز کشف 

و معدوم شد.
 در راستای پیگیری شکایات مردمی 
ثبت شده در سامانه 190 و بازرسی 
شبکه  محیط  بهداشت  کارشناسان 
بهداشت و درمان نی ریز از مراکز تهیه 
و توزیع مواد غذایی، 120 کیلوگرم 
رول کیک آماده از یکی از قنادی های 

نی ریز شناسایی و معدوم شد.
شبکه  عمومی  روابط  گزارش  به 
مسئول  نی ریز،  درمان  و  بهداشت 
این  اعالم  با  شبکه  محیط  بهداشت 
خبر گفت: در بازدید از این قنادی، 
رول  کیک  کیلویی   6 20کارتن 

و  تولید  تاریخ  فاقد  و  گذشته  تاریخ 
مصرف مشاهده و با دستور دادستان 

شهرستان جمع آوری و معدوم شد.
اکبر رحیمی ضمن تحسین فعالیت 
این  بهداشت  کارشناسان  مستمر 
واحد در بازدید های روزانه از اصناف، 
ادامه داد: همکاری شهروندان با حوزه 
ارتقاء  در  بسزایی  تأثیر  بهداشت 
دارد.  شهرستان  بهداشت  و  سالمت 
از همشهریان تقاضا داریم در صورت 
بهداشتی،  تخلف  هرگونه  مشاهده 
با شماره 190  تماس  را در  موضوع 
وزارت  مردمی  شکایات  سامانه 
پزشکی،  آموزش  و  درمان  بهداشت، 

اطالع رسانی کنند.

کشفومعدومسازی120کیلو

رولکیکتاریخگذشتهدرنیریز

دو سارق اموال مردم در هفته گذشته 
سرقت  فقره   5 به  و  شدند  دستگیر 

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

و دوچرخه اعتراف کردند.«
گفت:  یوسفی  سیدمحمد  سرهنگ 
انتظامی،  مأموران  با تالش  »سارقان 
پلیس آگاهی و کالنتری های 11 و 12 

شهری دستگیر شدند.«

دو سارق اموال مردم 
دستگیر شدند

//

عمومی  وظیفه  معاون 
استان  انتظامی  فرماندهی 
واکسن کرونا  تزریق  لزوم  از 
خدمت  مشموالن  برای 

مقدس سربازی خبر داد.
سرهنگ محمدرضا دهقانیان 
ابالغیه  برابر  داشت:  اظهار 
از  مسلح،  نیروهای  ستادکل 

ابتدای دی ماه سال جاری، ارائه کارت 
تزریق دو دوز کامل واکسن کرونا برای 
پذیرش مشموالن در مراکز آموزش 

نیروهای مسلح اجباری است.
ارائه  عدم  صورت  در  افزود:  وی 
مشموالن  پذیرش  از  واکسن،  کارت 
شامل  آن  عواقب  و  شده  خودداری 

عهده  به  خدمت  اضافه  و  غیبت 
خودشان است.

فرماندهی  عمومی  وظیفه  معاون 
انتظامی استان فارس گفت: همچنین 
جاری،  سال  ماه  دی  ابتدای  از 
تزریق  کرونا  واکسن  که  مشموالنی 
اعزام  آموزش  مراکز  به  اند،  نکرده 

نخواهند شد.

لزومتزریقواکسنکرونابرای

مشموالنخدمتوظیفهعمومی

مرکز  رئیس  گویا  محمد مهدی 
وزارت  واگیر  بیماریهای  مدیریت 

بهداشت:
واکسن  ملی  کمیته  تأکید  طبق 
کشور، افراد باالی 18 سال به شرط 
این که از نوبت دوم تزریق واکسن آنها 
حداقل 4 ماه گذشته باشد، باید ُدز 

سوم را دریافت کنند. 
تاکنون 750 هزار ُدز بوستر )ُدز سوم( 
واکسن کرونا تزریق شده که بیشتر 
این تعداد به کادر بهداشتی و درمانی 

کشور تزریق شده است. 
در ادامه، گروه سنی باالی 60 سال ُدز 

سوم را دریافت می کنند.

افراد باالی ۱۸ سال باید ُدز سوم 
واکسن کرونا را دریافت کنند
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/ خطر سندرم »گردن پیامکی« را جدی بگیرید !
 دکتر سارا سادات محسن الحسینی، متخصص طب فیزیکی و 

ستون فقرات: با افزایش استفاده مداوم از تلفن همراه و تبلت، 
خطر سندرم گردن پیامکی، سالمت جامعه را در معرض 
تهدید قرار داده است. تحقیقات اخیر نشان داده است که 
79٪ جمعیت 18 تا 44 سال بیشترین ساعات نگاه کردن  به 
گوشی را دارند و زمان اندکی از ساعات بیداری خود را بدون 

گوشی می گذرانند.
محسن الحسینی با اشاره به این که سر به طور متوسط 4.5تا 
5.5 کیلو گرم وزن دارد، افزود: خم کردن آن به جلو مستقیمًا 

به ستون فقرات فشار می آورد.

/ در سوپها ذرت بریزید؛ زیرا:
 مقوی معده است.

 موجب الغری شکم و پهلو می شود.

 کلسترول و چربی خون را کاهش می دهد.

افراد کم خون، به ویژه دختران جوانی که دچار کم خونی 
ناشی از کمبود ویتامین B12 هستند، با خوردن ذرت 

می توانند به بهبود این نوع از کم خونی کمک کنند.

/ افزایش موارد گرفتاری به سرخک در کشور!
وزارت  واکسن  با  پیشگیری  قابل  بیماریهای  اداره   رئیس 

بهداشت: به دنبال افزایش تعداد موارد ابتال به سرخک به 85 
نفر در اوایل امسال، در وزارت بهداشت برنامه ریزی شد تا در 
منطقه جنوب و شرق کشور به عنوان منطقه ای که بیشترین 
بیماری وجود دارد،  انتقال  و  اتباع خارجی  تردد  ریسک 

عملیات واکسیناسیون تکمیلی را انجام دهیم.
این  کار با استفاده از واکسن MMR در حال انجام است که 

بیماری سرخک، سرخجه و اوریون را پوشش می دهد.
متأسفانه یکی از علل افزایش سرخک در کشور، تبلیغات 

دروغین علیه واکسن می باشد.

/ افزون بر 40٪ ایرانیان پوکی استخوان دارند!

 فریدون عزیزی رئیس سیزدهمین همایش بین المللی غدد 
درون ریز و متابولیسم گفت: بیش از 40٪ ایرانیان پوکی 
استخوان دارند که در 10 تا 15٪ موارد منجر به شکستگی و 

بی حرکتی می شود.
 این بیماری می تواند در هر استخوانی از بدن ایجاد شود و 
شکستگی ناشی از آن، در استخوان های ستون مهره ها، لگن 

و ران بیشتر دیده می شود.

/ گروه های پرخطر، نیازمند دریافت دز سوم واکسن کرونا
شهیدبهشتی:  پزشکی  علوم  دانشگاه  عفونی   متخصص 
دز سوم واکسن کرونا برای گروه های پرخطر در بازه زمانی 

حدود چهارماهه پس از نوبت دوم واکسن ضروری است.
نکردن  رعایت  معنی  به  کرونا  برابر  در  شدن   واکسینه 
پروتکلهای بهداشتی نیست. واکسیناسیون علیه کرونا یک 
بال پیشگیری و قطع زنجیره بیماری است و بال دیگر کنترل 

بیماری، رعایت درست شیوه نامه ها است.
برای افرادی که در گروه بیماران خاص هستند، دریافت 
بهداشت  وزارت  توسط  که  زمانی  بازه  در  یادآور  واکسن 

مشخص می شود، اکیداً توصیه می شود.

/ کودکانی که اسباب بازی کمتری دارند، یاد می گیرند 
خالق تر باشند.

می توانند  تکه چوب،  یک  اطرافشان، حتی  اشیاء  با  آنها 
خیال پردازی کرده، بازی کنند و باهوش تر شوند.

/ پیش بینی زمان خودکشی با دقت 91 درصدی !
محققان دانشگاه های بریگم یانگ، جانز هاپکینز و هاروارد 
الگوریتمی توسعه داده اند که ظاهراً می تواند با بررسی افکار 
و رفتارسنجی، احتمال خودکشی نوجوانان را با دقت ٪91 

پیش بینی کند.
نتایج مطالعه نشان می دهد که محققان می توانند با دقت 
افکار  نوجوانان  از  یک  کدام  که  کنند  پیش بینی  باالیی 

خودکشی در سر می پرورانند و برای آن برنامه ریزی می کنند.

/ چرا بعد از خوردن چیپس باید دهانمان را آب بزنیم؟
 چیپس حاوی کربوهیدراتهای زود جذبی است که در تماس 

با بزاق دهان تبدیل به گلوکز می شوند. این امر می تواند منجر 
به ایجاد یک پوسیدگی جزئی اما خطرناک در دندانهای شما 

شود!
دندانی  پالکهای  تشکیل  باعث  چیپس  بقایای  عالوه   به 
که  نکنید  فراموش  آن  خوردن  از  بعد  بنابراین  می شود؛ 

دهانتان را آب بزنید.

چند خط سالمتی
/ شما هر روز ویتامین می خورید؟ می دانستید چه موقعی 

باید مصرفشان کنید؟ با غذا باشد یا با معده خالی؟
مولتی ویتامین  گوارشی  جذب  بهترین  ویتامین:   مولتی 

همراه با صبحانه است.
 قرص کلسیم: برای این که معده تان اذیت نشود، بهتر است با 

غذا مصرف کنید.
 ویتامین دی: ویتامین دی محلول در چربی است و بهترین 

جذب آن همراه با غذاهای چرب است!
 قرص آهن: قرص آهن را بهتر است همراه با ویتامین ث 
بخورید؛ مثاًل یک لیوان آب پرتقال یا یک لیوانی که قرص 
جوشان ویتامین ث در آن حل کرده اید! لبنیات هم جذب 

آهن را مختل می کنند. پس قرص کلسیم را با شیر نخورید!
 قرص سیستین ب6: این قرص برای داشتن موهای پرپشت 
و ناخنهای ضخیم عالی است! بهتر است همراه با غذا و آب 

فراوان خورده شود؛ چون قرص های آن بزرگ است.
 قرص ویتامین ث: ویتامین ث محلول در آب است و بهتر است 

با معده خالی خورده شود.

/ درمانهای گیاهی برای فشار خون باال
کرفس: برای رهایی از فشار خون باال از کرفس خرد شده و یا 

آب کرفس تازه استفاده کنید.
انار: دانه انار را به ساالد اضافه کنید و یا آب آن را میل کنید تا 

درمانی باشد برای فشار خون باال در شما.

/  راهکار طب سنتی برای تَرک بارداری
  درمان ترک های بدن ناشی از چاقی الغری و حاملگی:

کندر را پودر کنیدو با روغن زیتون روی حرارت بگذارید تا 
کندر حل شود.

با ترکیبی از کندر و روغن زیتون به تکرار روغن مالی کنید تا 
پوست جمع شود)3ماه(.

آنگاه با ژل آلوئه ورا به تکرار بمالید تا پوست صاف وتمیزی 
ایجاد شود)1 ماه(.

طول درمان 4 ماه است.

/  آثار قرنطینه ناشی از کرونا بر کودکان چیست؟
 کودکان جزو آسیب پذیرترین گروه ها در دوران شیوع کرونا 
هستند. قرنطینه در این دوران و محرومیتهای اجتماعی و 
فرهنگی، بر سالمت  روان کودکان بیشتر اثرگذار است و باعث 
بیماری هایی مانند: افسردگی، اضطراب، اختالل خواب و 

خودبیمار انگاری شده است.

/  ترفندی ساده برای مژه  ها

اگر  بکارید؛  مژه  نیست  الزم  حتمًا  چشم  زیبایی   برای 
می خواهید مژه   هایتان ضخیم  تر به نظر برسد، در مژه   های 

باالیی چشمتان از داخل مداد بکشید.

/  کرونا مانند آنفلوانزا در میان مردم خواهد ماند
در سال 2022 همه گیری کرونا به یک بیماری واگیردار 
منطقه ای )اِندمیک( تبدیل می شود و کووید 19 همانند 
آنفلوانزا و آبله مرغان همواره در میان انسانها وجود خواهد 

داشت.
 باید به افراد بیشتری واکسن تزریق کنیم و افرادی که واکسن 
زده اند دوز تقویتی دریافت کنند. کاهش سطح همه گیری 
کرونا به این معنا است که مردم به ویروس مبتال خواهند شد 

و در بیمارستان بستری می شوند؛ اما تلفات باال نخواهد بود.

/  کرونا علیه مردان !
 مردان بیش از زنان با بیماری کرونا جان باخته اند! اگرچه زنان 
و مردان هر دو تقریبًا به یک اندازه به کرونا دچار می شوند؛ اما 
شمار مرگ با کرونا در  مردان بیشتر از زنان است. در آلمان 
66٪ جان باختگان کرونا، در اسپانیا 65٪ و در چین 64٪ آنها 

مرد بوده اند !

/  بزاق انسان شامل مسکنی به نام opiorphin است که 
6 بار قوی تر از مورفین است!

به خاطر همین، وقتی دستتان زخم می شود یا درد می گیرد، 
ناخودآگاه در دهانتان می گذارید.

/  حمام آب نمک برای خانمها ضروری است.
 استفاده از حمام آب نمک به خوبی می تواند خارش واژن 
را تسکین دهد. نمک رشد میکروبهایی را که باعث عفونت 

می شوند کاهش می دهد.

/  آسیبهای مکیدن انگشت یا پستانک بعداز 3سالگی 
باعث:

 رویش دندانهای کج، ایجاد بیماریهای عفونی،  تأثیر در رشد 
سقف دهان،  نادرست قرارگرفتن زبان ومشکالت گفتاری

می شود.

چند خط سالمتی

بدن انسان برای سوخت و ساز به چربی نیاز 
دارد؛ اما میزان چربی خون در بدن باید در 
حد نرمال باشد. باالرفتن مقدارکلسترول و 
یا تری گلیسرید از حد طبیعی، سبب تجمع 
بیماری  به  ابتال  و  رگها  دیواره  در  چربی 
چربی خون می شود. مصرف غذا های فست 
فودی، غذا های چرب و سرخ شده و ناسالم، 
سبب افزایش چربی خون خواهد شد. در 
صورت ابتال به چربی خون باال، شما مستعد 

بیماریهای قلبی و عروقی هستید.
انواع اصلی چربی های موجود در خون شامل 

تری گلیسرید و کلسترول است.

 تری گلیسیرید
از طریق  که  است  گلیسیرید، چربی  تری 
خوردن غذا های مضر با کالری زیاد وارد بدن 
می شود. بدن مقدار اضافی کالری را تبدیل به 
تری گلیسیرید کرده و در سلول های چربی 
ذخیره می سازد. برخی از تری گلیسیرید ها 
برای عملکرد برخی سلولها ضروری هستند؛ 

اما تری گلیسیرید بیش از حد، ناسالم است.
 

عوامل افزایش دهنده تری گلیسیرید 
خون عبارتند از:

سیگار  تحرک،  عدم  وزن،  اضافه  و  چاقی 
کشیدن، مصرف الکل، داشتن رژیم غذایی 

پرکربوهیدرات
 فرد دارای تری گلیسیرید باال، LDL باال و 

HDL پایینی دارد.

کلسترول
کلسترول نوعی از چربی است که در تمام 
سلولهای بدن وجود دارد. این نوع چربی در 
خون حل نمی شود و توسط لیپوپروتئین ها 
می شود.  خارج  آن  از  و  سلول  وارد 
لیپوپروتئین ازترکیب پروتئین و چربی به 
وجود آمده است و چربی را در خون حمل 

می کند.
دارد:  وجود  ما  بدن  در  کلسترول  نوع  دو 
و   )LDL( کم  چگالی  با  لیپوپروتئین 

.)HDL( لیپوپروتئین با چگالی باال
کبد، نخاع و مغز برای عملکرد طبیعی خود به 
کلسترول نیاز دارند. همچنین برای ساخت 
و نگهداری سلولها، برخی هورمونها، ساخت 
ویتامین D و جذب ویتامینهای محلول در 

چربی، کلسترول نیاز است.
 

LDL
LDL یا کلسترول بد، هم توسط بدن ساخته 

شده و هم بدن این لیپوپرتئین را از طریق 
غذا های غنی از کلسترول مانند گوشت قرمز 
و محصوالت لبنی جذب می کند. این ذرات 
کلسترول با ترکیب چربی ها و مواد دیگر خون 
و اتصال به دیواره رگها، سبب انسداد شریانها 
می شوند. کلسترول بد با کاهش جریان خون، 
فرد را دچار بیماریهای قلبی، حمله قلبی یا 

سکته مغزی می سازد.
 

HDL
HDL یا لیپوپروتئین با چگالی باال که آن 
را با کلسترول خوب می شناسند، کلسترول 
نوع  این  می گرداند.  بر  کبد  به  را  مضر 

کلسترول اثر محافظتی برای قلب دارد.
 

مقدار طبیعی چربی خون
 مقدار مناسب تری گلیسیرید کمتر از 150 

میلی گرم در دسی لیتر می باشد.
 200 از  کمتر  کلسترول  مناسب  مقدار 

میلی گرم در دسی لیتر است.
و  تری گلیسیرید  سطح  آزمایش  برای 
کلسترول، 12 ساعت پیش از آزمایش خون 

چیزی به جز آب آشامیدنی نخورید.
 

عالئم افزایش چربی خون:
کوفتگی  یا  خستگی  سنگینی،  احساس 
در بدن، خواب آلودگی، سوزش و احساس 
افزایش حرارت بدن و کف پا، درد های ناحیه 
ساق و کف پا، سردرد و سنگینی سر، خشکی 
گوش،  وزوز  و  سرگیجه  دهان،  تلخی  و 
مصرف  از  بعد  قلب  تپش  خواب آلودگی، 
غذا های چرب و تسکین این عالئم با خوردن 
آبغوره، آبلیمو یا سرکه، افزایش تعریق بدن، 

ورم و پف کردن صورت.
 

عوامل اثرگذار بر غلظت کلسترول 
خون:

مواد  مصرف  چرب،  غذایی  مواد  مصرف 
غذایی با کالری باال و به مقدار زیاد و کم بودن 
فعالیت بدنی، در وضعیت غلظت کلسترول 
خون وراثت، سن و جنس نقش مهمی دارند. 

 
راهکارهای افزایش کلسترول خوب:

ورزش کردن: انجام ورزش منظم و روزانه 
به خصوص ورزش های هوازی مانند دویدن،  
به افزایش کلسترول خوب کمک می کند و 
شما با انجام این ورزشها می توانید در هفته 

1200 کالری بسوزانید.
دارید،  باالیی  وزن  اگر  وزن:  کاهش 
می توانید وزن خود را کاهش دهید تا مقدار 
HDL افزایش یابد. کاهش هر نیم کیلوگرم 
وزن بدن )چربی اضافی(، سبب افزایش یک 

درصد مقدار HDL می شود.
ورزش کردن قبل از خوردن غذای پر 
چرب: قبل از مصرف غذا های چرب ورزش 
افزایش  را   HDL سطح  بتوانید  تا  کنید 

دهید.
واحد   7 افزایش  برای  نکشیدن سیگار: 

مقدار HDL، سیگار را یک هفته ترک کنید.
پرهیز از مصرف غذا های افزایش دهنده 
آرد، سیب  زیاد شکر،  قند خون: مصرف 
زمینی و برنج سفید سبب افزایش قند خون و 

باعث کاهش HDL خون می شوند.
 

راهکار هایی برای کاهش 
تری گلیسیرید:

- انجام ورزش منظم و روزانه
- داشتن رژیم غذایی کم چربی

- استفاده از لبنیات کم چرب
- مصرف نکردن چربی های گوشت و پوست 

مرغ
- مصرف روغن های گیاهی از قبیل:کانوال، 

ذرت و زیتون به جای روغن حیوانی
- مصرف غذا های پرفیبر

- پرهیز از مصرف شیرینی و نوشیدنی های 
شیرین

- دوری از نوشیدن الکل
- آهسته غذا خوردن و خوب جویدن

- متعادل نگه داشتن وزن
- ورزش

 
رژیم غذایی کاهش چربی خون:

مواد  جای  به  خون،  چربی  کاهش  برای 
سرخ کردنی، مواد غذایی بخارپز یا کبابی 

بخورید.
تخم مرغ،  زرده  جگر،  سیرابی،  خوردن  از 
چیپس، پفک، روغن جامد، بستنی، شیرینی 

و قند زیاد دوری کنید.
شیر کم چرب بنوشید.

به جای گوشت قرمز و پرچرب، از گوشتهای 
سفید مانند مرغ و ماهی استفاده شود.

و  کاهو  مانند  سبزیجاتی  و  خام  سیر 
میوه هایی مانند گالبی، پرتقال، گریپ فروت 

و سیب بخورید.
مواد خوراکی گیاهی مانند حبوبات، غالت، 

کدو  و  شوید بخورید.
از گیاهان دارویی مانند سیاه دانه، آویشن، 
سویا، گشنیز، دم کرده لیمو عمانی و پودر 

زنجبیل بهره ببرید.

عالمتهای چر بی خون و راه های درمان
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عابد نعمتی، نی ریزان فارس:

نشخوارکنندگان  طاعون  بیماری  تلفات 
کوچک، چندین برابر شکار غیرمجاز، جان 

حیات وحش را می گیرد.

دامهای اهلی، بالی حیات وحش
مدتی  کوچک  نشخوارکنندگان  طاعون 
است که به جان حیات وحش افتاده و هر 
روز در یکی از مناطق زیست محیطی جان 
علفخواران وحشی را می گیرد؛ بیماری که 

دامهای اهلی به جان آنها انداخته اند.
نشخوارکنندگان  طاعون  بیماری 
مهمترین  از  یکی   )PPR(کوچک
طی  که  است  دامی  واگیر  بیماری های 
در  زیادی  تلفات  سالهای گذشته موجب 
بین علفخواران وحشی کشور شده است. 
که  است  ویروس  یک  بیماری  این  عامل 
منجر به بروز یک بیماری حاد می شود و 
معمواًل در درجه اول َکل و بز را تحت تأثیر 

قرار می دهد.
طاعون نشخوارکنندگان کوچک در ایران، 
بیشتر از دام های اهلی آلوده به این بیماری 
طریق  از  و  نشده اند  واکسیناسیون  که 
آبشخورهای  و  مرتعی  علوفه  آلوده شدن 
مشترک میان حیات وحش و دام اهلی به 
حیات وحش منتقل می شود. حیات وحش 
نیز به علت حساسیتی که به این بیماری 
دارند، در بسیاری از موارد پس از ابتال تلف 

می شوند.

خطر در بهرام گور
پس از مخاطرات بسیار ناشی از خشکسالی 
در مناطق حفاظت شده و تهدید گونه های 
گزارش هایی  حال  مختلف حیات وحش، 
مبنی بر مشاهده این بیماری در برخی از 
مناطق حفاظت شده استان از جمله بهرام 
گور به گوش می رسد که نگرانی هایی را به 
همراه داشته است. زیرا کارشناسان بر این 
باورند که در صورت طغیان این بیماری در 
ناپذیری  جبران  خسارات  وحش،  حیات 

برجای خواهد گذاشت.

هزار رأس تلفات
اداره نظارت بر امور حیات وحش  رئیس 
اداره کل حفاظت محیط زیست فارس در 
همین رابطه اعالم کرد: در دو سال گذشته 
تنها در استانهای فارس و اصفهان، نزدیک 
به هزار رأس بز و پازن و قوچ و میش در اثر 
این بیماری از بین رفته که این عدد بسیار 
بزرگتر از آمار ساالنه شکار غیرمجاز در این 

مناطق است.
جوالیی افزود: این در حالی است که تمام 
توان نیروی اجرایی سازمان حفاظت محیط 
خطرات،  همه  خریدن  جان  به  با  زیست 
صرف پیشگیری از تخلف شکار می شود و با 
شیوع یک بیماری کشنده، نتیجه زحمات 
چندین ساله محیط بانان برای حفظ حیات 

وحش، این گونه هدر می رود.
او با اشاره به این که دامداری سنتی بالی 
جان حیات وحش شده است، یادآور شد: 
چرای دام از یک سو باعث فقیر شدن مراتع و 
کاهش وسعت زیستگاه های مطلوب حیات 
انتقال  با  از سوی دیگر  وحش می شود و 
به  را  بزرگی  سرمایه  یکباره  به  بیماریها، 

نابودی می کشاند.

راه نجات
به عقیده وی، واکسیناسیون دام اهلی و 

و  رصد  شده،  واکسینه  دام  نشانه گذاری 
دام،  قاچاق  از  جلوگیری  دام،  بیماریابی 
اجرای طرح های تعادل دام و مرتع و خروج 
دام مازاد از مناطق حفاظت شده و شکار 
پارکهای  به  دام  ورود  ممنوعیت  ممنوع، 
منابع  مدیریت  دامداران،  آموزش  ملی، 
آبی در مناطق حفاظت شده و جدا کردن 
آبشخورهای مشترک، تجهیز یگان حفاظت 
و کنترل  به منظور گشت  محیط زیست 
مناطق و در نهایت گذار از دامداری به شیوه 
سنتی، از جمله مهمترین اقداماتی است که 
می شود در یک برنامه عمل مشترک بین 

سازمانی به انجام رساند.
مناطق،  پایش  و  گشت  از  خاتمه  در  او 
ضدعفونی کردن آبشخورها، امحاء الشه ها، 
و  مناطق  در  دام  واکسیناسیون  پیگیری 
دامداران  اجباری  موارد خروج  بعضی  در 
از منطقه با دستور دادستانی را از جمله 
اقدامات این سازمان برای کنترل بیماری 
طاعون نشخوار کنندگان کوچک در فارس 

بر شمرد.
در این رابطه علمدار علمداری کارشناس 
حوزه محیط زیست با اشاره به این که این 
بیماری از دام اهلی به انسان و حیات وحش 
از  بر ضرورت جلوگیری  منتقل می شود، 
ارتباط دامهای اهلی با حیات وحش تأکید 
کرد و افزود: »اگر گونه های حیات وحش به 
این بیماری مبتال شوند، مشکالت عدیده 
ای به وجود می آید؛ زیرا حیات وحش در 
دسترس نیستند و امکان درمانشان بسیار 
از این رو باید سعی کرد از  دشوار است. 
به گونه های حیات وحش  انتقال طاعون 

جلوگیری شود.«
نبی ا... مرادی معاون فنی اداره کل محیط 
زیست استان فارس نیز در خصوص این 
بیماری توضیح داد: در سال های ۹۸ و ۹۹ 
این بیماری در بین حیات وحش منطقه 
بهرام گور و بوانات دیده شد و از ابتدای سال 
برخی  ابتالی  بر  مبنی  گزارش هایی  نیز 
از حیات وحش منطقه بهرام گور به این 

بیماری نیز اعالم شد.

همه دامهای واکسینه شدند
رئیس اداره دامپزشکی شهرستان نی ریز با 
بیان این که در آبان ماه سال 13۹۹ اولین 
مورد بیماری شناسایی شد، گفت: »دام را 
به اداره آوردند و پس از نمونه برداری، برای 
تشخیص به استان فرستادیم. ما در مهر ماه 
سال گذشته یک بار منطقه بشنه، ده برین، 
ده وزیر و آن قسمتی که دام اهلی را برای 
می بردند  زیست  محیط  محدوده  به  چرا 
با  اما  بودیم.  انجام داده  را  واکسیناسیون 
توجه به حساسیت موضوع، در اسفند ماه 
یک بار دیگر به صورت پوشش 1۰۰ درصدی 
واکسیناسیون طاعون را برای دام های اهلی 
انجام دادیم. حتی مدیرکل مان هم اعالم 
کرد که اگر محیط زیست تشخیص داد، در 
فروردین ماه دوباره باید واکسن بزنیم و آنها 

واکسن را تأمین می کنیم.«
افزود:  ممتازیان  حمیدرضا  دکتر 
»جابه جایی عشایر و دام در مناطق بشنه، 
ده برین و چشمه شیرین که داخل منطقه 
حفاظت شده هستند و کوچ آنها به مناطقی 
انتقال  باعث  غوری،  و  سیرجان  نزدیک 
بیماری در منطقه شده است. ما در دام اهلی 
هیچ گونه گزارش بیماری طاعون نداشتیم؛ 
اما چون واکسن زده بودند، بیماری را در 
خودشان به شکل خفیف رد کردند و باعث 

انتقال آن به دام وحشی شدند.«
ممتازیان گفت: »این که بیماری از دام اهلی 
به دام وحشی منتقل می شود درست است؛ 
اما باید ببینیم عامل انتقال دهنده بیماری 

از کجا بوده است.«
رئیس اداره محیط زیست نی ریز هم با بیان 
این که منطقه بهرام گور به سه استان متصل 
است، عنوان داشت: »منطقه محیط زیست 
ما سمت سیرجان و یزد هم کشیده می شود. 
غیر از واکسنهای خوراکی که قابل تزریق 
در آب است، هیچ راه دیگری برای واکسینه 
کردن دامهای وحشی و درمان آنها وجود 

ندارد.«

راه در رو طاعون
علی اکبر صفایی افزود: »اگر ما همه استان 
را هم پوشش دهیم، ولی چون  خودمان 
منطقه به استان کرمان و یزد متصل است، 
منطقه  بخصوص  کرد.  نمی شود  کاری 
سیرجان  شهرستان  جزو  که  چوبی  باغ 
است. در شهرستان نی ریز واکسیناسیون 
1۰۰ درصدی وام اهلی انجام شده، اما آیا 
استانهای کرمان و یزد هم به همین شکل 
همکاری می کنند؟ امید است با همکاری 

آنها این بیماری ریشه کن شود.   «
وی گفت: »قسمتی از شهرستان ما بین 
دام های اهلی و وحشی مشترک است و به 
آن مناطق پروانه َچرا می دهند. اگر ما همه 
دامهای شهرستان خودمان را هم واکسینه 
همکاری  باید  هم  دیگر  استانهای  کنیم، 
کنند. آنها هم که همکاری کنند، دامهای 
قاچاقی که انتقال داده می شود و از جاهای 
دیگر می آورند، می توانند عامل بیماری 

باشند.«
صفایی آماری از تلفات بیماری طاعون در 
این مدت ارائه نداد و در جایی دیگر گفت: 
»بعضی وقتها هم حیوانات حیات وحش 
ما به مناطق انسانی رفت و آمد می کنند 
و همه چیز را نمی شود گردن دام اهلی 

انداخت.«
جهاد  دامی  تولیدات  مسئول  قرایی  علی 
کشاورزی شهرستان نی ریز عنوان داشت: 
»ما کالسهای آموزشی را برگزار می کنیم 
و همه آموزشهای دامداران وظیفه ما است. 
منطقه  مثل  یزد  استان  دامهای  االن  اما 
چشمه انجیر و شهر بابک، به منطقه محیط 

زیست ما رفت و آمد می کنند. «

همه نیروها را بسیج کرده ایم
رئیس اداره پارک ملی قطرویه نیز با بیان 
این که این بیماری از آبان ماه سال گذشته 
شیوع پیدا کرد و تا خردادماه سال جاری 
ادامه داشت، گفت: »هم اکنون این بیماری 
کنترل شده و از تیرماه سال جاری تلفاتی 

نداشته ایم.«
اداره  همکاری  از  تشکر  ضمن  مهدی پور 
واکسیناسیون  برای  نی ریز  دامپزشکی 
بالینی  دقیق  بررسی های  و  آزمایشات  و 
در  تا  می خواهم  آنها  »از  گفت:  نمونه ها 
صورت شیوع مجدد این بیماری، دام های 
اهلی اطراف منطقه حفاظت شده را پایش 
و آنها را برای واکسیناسیون پالک کوپی 

کنند.«
بسیج  را  نیروها  کلیه  »ما هم  افزود:  وی 
کرده ایم تا منطقه را پایش کنند و کلیه 
آبشخورهای موجود را به صورت دوره ای و 
هفته ای یکبار با ماده پرسیدین ضدعفونی 

نمایند.«

تلفات طاعون، چندین برابر شکار 

و خودرو، مرگ  موتورسیکلت  تصادف 
موتورسوار 55 ساله را در جاده روستای 
این  زد.  رقم  قطرویه  بخش  سنگ زور 
حادثه ساعت 17:3۰ پنجشنبه 27 آبان 

رخ داد.
نی ریز  شهرستان   115 اورژانس  مدیر 
گفت: »وی به علت شدت ضربه مغزی، 
قبل از رسیدن نیروهای اورژانس جان 

سپرد.«
و  حوادث  به  کچویی  محمدحسین 
هفته  در  اورژانس  مهم  عملیات  دیگر 
گذشته اشاره کرد: »ساعت 3:3۰ بامداد 
دو  تصادف  آبان ماه،   26 چهارشنبه 
خودرو وانت مزدا با تیبا در گردنه الی رز، 
این  برای  بر جای گذاشت.  4 مصدوم 
حادثه دو آمبوالنس پایگاه های شهری و 
کمربندی نی ریز اعزام شدند و 4 مصدوم 
17، 2۹، 42 و 55 ساله را به بیمارستان 

شهدا منتقل کردند.
در همان روز 4 نفر بر اثر سقوط از ارتفاع 
در  ساله   6۸ مرد  یک  شدند.  مصدوم 
نی ریز از روی چهارپایه سقوط کرد و از 
ناحیه سر، گردن و کمر آسیب دید. یک 
پیرمرد ۹3 ساله در مشکان در سطح 
همتراز به زمین خورد و دچار شکستگی 
از ناحیه ران شد. یک دختر 14 ساله 
نیز در مشکان به زمین خورد و دستش 
آسیب دید. همچنین یک خانم 26 ساله 
در ریز اب تعادلش را از دست داد و  از 

ناحیه لگن مصدوم شد.
ساعت 11:2۰ پنجشنبه 27 آبان، بر اثر 

واژگون شدن کامیون روبروی پلیس راه 
نی ریز، دو مرد 32 و 45 ساله مصدوم 

شدند.
ساعت 1۰:4۸ همان روز، بر اثر تصادف 
دو موتورسیکلت در روستای تل مهتابی، 
دو جوان 17 و 26 ساله از ناحیه دست و 

پا آسیب دیدند.
و  خودرو  یک  نیز   23:15 ساعت 
موتورسیکلت در چهار راه قائم تصادف 

کردند و دو نفر مصدوم شدند.
ساعت 17 روز جمعه 2۸ آبان، بر اثر 
بولوار  واژگون شدن موتورسیکلتی در 
شهید سلیمانی، دو خانم 4۰ و 6۰ ساله 
و یک دختربچه 5 ساله از ناحیه سر و 

صورت مصدوم شدند.
روستای  در  روز  همان  ساعت 1۰:47 
خواجه جمالی، یک خودرو با عابر پیاده 7 
ساله برخورد و او را از ناحیه سر و دست و 

پا دچار ناراحتی کرد.
اثر  بر  آبان،   2۹ شنبه   12:15 ساعت 
تصادف دوچرخه و خودرو در بولوار نصر، 
دوچرخه سوار 13 ساله از ناحیه صورت 
آسیب دید. ساعت 1۸:27 نیز در حادثه 
برخورد موتورسیکلت و دوچرخه کنار 
اجاق امام حسین، دوچرخه سوار دچار 

ضربه به مچ دست شد.
ساعت 12:26 دوشنبه یکم آذرماه،  یک 
موتورسیکلت با خودرو در قلعه خواجه 
تصادف کردند که دو نوجوان 13 ساله و 
یک کودک 6 ساله از ناحیه زانو مصدوم 

شدند.

برنامه کلینیک تخصصی بیمارستان 
شهدا در هفته جاری اعالم شد.

بر این پایه، پزشکان متخصص، صبح 
در  شرح  این  به  هفته  این  روزهای 
کلینیک تخصصی به ویزیت بیماران 

می پردازند:
شنبه: اطفال، جراح مغز و اعصاب، گوش 

حلق و بینی، بیهوشی، چشم پزشکی.
یکشنبه: اعصاب و روان، قلب، داخلی،  

بیهوشی.
دوشنبه: جراح عمومی، مغز و اعصاب، 
بیهوشی،  ارتوپد،  روان،  و  اعصاب 

چشم پزشکی.

پوست،  قلب،  اطفال،  سه شنبه: 
بیهوشی.

چهارشنبه: جراح مغز و اعصاب، مغز 
و اعصاب، گوش حلق و بینی، پوست، 

بیهوشی.
پنجشنبه: چشم پزشکی.

متقاضیان می توانند به شکل حضوری 
از ساعت 7 صبح یا غیر حضوری از 
nobatcenter. طریق سایت اینترنتی
گویای  تلفن  یا   sums.ac.ir
اپلیکیشن  یا   ۰71-32۹3۰742
برنامه  از  دانلود  )قابل  »پذیرش24« 

بازار( نوبت بگیرند.

با ثبت 7۰ مبتالی جدید به کرونا در 
هفته گذشته و یک مورد فوتی، تعداد 
مبتالیان به 4563 نفر و تعداد افرادی 
که جانشان را از دست داده اند، به 1۰6 

نفر رسید.
با  فرد فوت شده یک مرد 61 ساله 

بیماری زمینه ای بوده  است.
به  همزمان میزان مبتالیان بختگان 

2۰23 مورد رسید.

نوشتنی است تا کنون حدود ۸۹ درصد 
)61321 دوز( جامعه هدف باالی 12 
سال در شهرستان نی ریز، واکسن دوز 
اول و 77 درصد )52647 دوز( واکسن 
دوز دوم را تزریق کرده اند. 61۰ نفر نیز 

واکسن دوز سوم را تزریق کرده اند.
هم اکنون نیز 15 نفر مبتال به کرونا در 
بیمارستان بستری هستند که حال 6 

نفرشان بد است.

شهرستان  پلیس  مأموران  تالش  با 
کیلو   331 تکاوری،  یگان  و  نی ریز 
دستگاه  یک  از  بازرسی  در  تریاک 

کامیون با بار خاک آهن کشف شد.
در  فارس  استان  انتظامی  فرمانده 
گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس، 
بیان کرد: یکشنبه 3۰ آبان، مأموران 
انتظامی شهرستان نی ریز با همکاری 
حین  استان،  تکاوری  یگان  کارکنان 
گشتزنی در محور کرمان - شیراز به 
یک دستگاه کامیون حامل بار خاک 
آهن مشکوک شدند و با اقدامات فنی و 

تخصصی آن را توقیف کردند.
سردار رهام بخش حبیبی خاطر نشان 
هوشیاری  با  انتظامی  مأموران  کرد: 

و تیزبینی موفق شدند در بازرسی از 
این کامیون 331 کیلو تریاک را که به 
طرز بسیار ماهرانه ای زیر بار خاک آهن 

جاسازی شده بود، کشف کنند.
فارس  استان  انتظامی  فرمانده 
خاطر نشان کرد: در این خصوص یک 
قاچاقچی حرفه ای دستگیر و پس از 

سیر مراحل قانونی روانه زندان شد.
سردار حبیبی با بیان این که یکی از 
اصلی ترین مأموریت های پلیس مبارزه 
با حمل، نگهداری، قاچاق و فروش مواد 
مخدر است، بیان داشت: ما استوارتر از 
همیشه در برابر قاچاقچیان ایستاده ایم 
به  را  اجازه جوالن  عنوان  هیچ  به  و 

سوداگران مرگ نخواهیم داد. 

تصادف موتورسیکلت و خودرو 
مرگ موتورسوار را رقم زد

برنامه کلینیک تخصصی 

بیمارستان شهدا در هفته جاری

یک فوتی جدید کرونایی

جاسازی تریاک زیر بار خاک آهن

فرمانده انتظامی نی ریز از کشف 4۸ 
کیلو تریاک در بازرسی از زین یک 

دستگاه موتورسیکلت خبر داد.
گفت:  یوسفی  سیدمحمد  سرهنگ 
مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر 
خودروهای  کنترل  حین  نی ریز 
یک  به  گچین  گردنه  در  عبوری 
مشکوک  موتورسیکلت  دستگاه 
شدند و دستور ایست را صادر کردند. 

وی افزود: راکب بدون توجه به ایست 
طی  از  پس  و  شد  متواری  پلیس 
مسافتی تعقیب و گریز، با توجه به 
تاریکی  و  منطقه  بودن  کوهستانی 

هوا، موتورسیکلت را رها و فرار کرد.
فرمانده انتظامی نی ریز با بیان این 

و خورجین  زین  از  بازرسی  در  که 
موتورسیکلت 4۸ کیلو مواد مخدر از 
نوع تریاک کشف شد، تصریح کرد: 
تالش برای دستگیری متهم متواری 

ادامه دارد.
پنجشنبه  گفت:  همچنین  یوسفی 
27 آبان، در بازرسی از یکی از منازل 
کیلو   1۸.5 شهرستان،  روستاهای 
تریاک کشف و متهم آن دستگیر شد. 
یک روز بعد نیز در بازرسی از منزلی 

دیگر، 2 کیلو تریاک به دست آمد.
کیلو  یک  کشف  به  همچنین  وی 
حشیش از وسایل یک مسافر اتوبوس 
اشاره  قطرویه  بازرسی  و  ایست  در 

کرد.

دادگستری  خدمت  میز  دومین 
مدیریت  زمان  در  نی ریز  شهرستان 
جدید، به مناسبت هفته بسیج برگزار 

شد.
به مناسبت گرامیداشت هفته بسیج و 
در راستای خدمت به مردم شهرستان 
نی ریز، دومین میز خدمت چهارشنبه 
ه یئت  مهدیه  در  آذرماه   3 شب 
حسین  حضور  با  اسالم  رزمندگان 
غضنفر نژاد رئیس جدید  دادگستری، 

مقاومت  ناحیه  فرمانده  دادستان، 
بسیج سپاه پاسداران، فرمانده نیروی 
انتظامی، قضات و کارکنان دادگستری 

شهرستان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی دادگستری 
با هدف  اقدام  شهرستان نی ریز، این 
تکریم ارباب رجوع و بررسی مشکالت 
ضمن  و  شد  تشکیل  مردم  قضایی 
بررسی مشکالت قضایی، به سؤاالت 

حقوقی مراجعان پاسخ داده شد.

تصادف چندین باره در چهارراه مسکن 
مهر، سه نفر را مصدوم کرد.

دوشنبه   12:2۰ ساعت  حادثه  این 
یکم آذرماه با تصادف دو خودرو نیسان 
گوشتی  فراورده های  پخش  یخچالدار 
بولوار والیت و  تقاطع  پارس در  پژو  و 
خیابان مسکن مهر )محیط زیست( رخ 
داد. شدت ضربه به حدی بود که خودرو 

نیسان واژگون شد.
در این رخداد که برای چندمین بار است 
به دلیل حادثه خیز بودن این نقطه رخ 

می دهد، سه نفر مصدوم شدند.
راننده 32 ساله نیسان دچار ضربه به سر 
شد و توسط اورژانس 115 به بیمارستان 

شهدا اعزام شد.
اما راننده 37 ساله پژو پارس که دچار 
خراشیدگی هر دو دست و زانوی پای 
راست شده بود، و همچنین سرنشین3۰ 
ساله آن که زانوی پای چپش خراشیده 
شده بود و درد می کرد، حاضر به انتقال به 

بیمارستان نشدند.

هر سه مصدوم این حادثه مرد بودند.
با توجه به نشت و جاری شدن بنزین از 
باک نیسان و احتمال بروز آتش سوزی، 
نیروهای آتش نشانی نیز در محل حاضر 
را قطع کردند.  برق خودروها  و  شدند 
و  سوخت  نشت  از  جلوگیری  با  آنها 
حوادث  بروز  از  محل،  ایمن سازی 

احتمالی بعدی جلوگیری کردند.
نوشتنی است چهارراه مسکن مهر که 
روز به روز به جمعیت آن اضافه می شود، 
هشداردهنده  عالئم  نداشتن  دلیل  به 
کافی از جمله تابلو، خط کشی و چراغ 
راهنمایی و همچنین سرعتکاه، به یکی از 
حادثه خیزترین نقاط شهر نی ریز تبدیل 
ترافیک  شورای  که  است  الزم  و  شده 
شهرستان هر چه زودتر مصوبه ای اصولی 
و کاربردی برای اصالح این مسیر داشته 

باشد.
هر چند مردم نیز باید تا محقق شدن 
و  راهنمایی  مقررات  رعایت  مهم،  این 

رانندگی را داشته باشند.

کشف تریاک از زین و 
خورجین موتورسیکلت 

دومین میز خدمت دادگستری 
به مناسبت هفته بسیج 

چهارراه مسکن مهر 
دوباره حادثه ساز شد
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صمت
 وزن و قیمت نان نانوایی ..... را بررسی کنید.

پاسخ صمت:
از  خمیر  چانه های  توزین  هفته  هر  سالم،  با 
جمله در خبازی ..... انجام می شود که معمواًل 
چانه های خمیر خبازی یاد شده بعضًا حداقل 2۰ 
تا 4۰ گرم بیشتر از 4۰۰ گرم می باشد و تا کنون 

کم فروشی نداشته است.

آموزش و پرورش
بخشنامه  گفته اند  اولیاء  به   ..... مدرسه  مدیر 
آمده که بچه ها از اول آذرماه به مدرسه بیایند. 
آن هم مدرسه ای که شوفاژش کار نمی کند و در 
و پنجره ها باز است؛ در منطقه ای که سردتر از 
جاهای دیگر است. گفته اند بچه ها هر روز بیایند 
به جز دوشنبه. ساعت کالس هم دو ساعت 
باشد. این دو ساعت هم سه تا زنگ تفریح دارند. 
فوق العاده سرد است. هر چه به مدیر می گوییم 
هفته ای 2 روز بروند و ساعت کالسی را کم کنند 
نمی کند.  قبول  بگذارند،  نیم  و  و یک ساعت 
می دانیم که حضوری و غیر حضوری دست مدیر 
نیست؛ ولی ساعت و روزهای هفته که دست 

خودش است. 
اگر مدیر آموزش و پرورش نمی تواند جلو ایشان 

را بگیرد، باحراست اداره کل تماس می گیریم.

پاسخ آموزش و پرورش:
با  آموزشگاه  تصمیمات  احترام،  و  سالم  با 
و  اولیاء  و  انجمن  مدرسه،  شورای  هماهنگی 
آموزش و پرورش است و این آموزشگاه رعایت 
پروتکلهای بهداشتی را در دستور کار خود قرار 
دانش آموزی  ولی  که  صورتی  در  است.  داده 
معترض باشد، شکایت خود را به صورت مکتوب 
به دایره ارزیابی عملکرد تحویل دهد. مطمئنًا 

پیگیری خواهد شد.

بخشداری مرکزی 
1- در مسیر شهرک صدرا هیچ جاده زیر کوبی و 
شن ریزی شده ای وجود ندارد. خصوصًا این که 
وسایل نقلیه سنگین و تانکرهای آبرسان برای 
انجیرستانهای منطقه از این جاده عبور می کنند. 
خواهش می کنم برای آسفالت این مسیر فکری 
دانش آموزان  وهم  خانواده ها  کنید. چون هم 
رفت و آمد دارند. انجیرداران هم دچار مشکل 

هستند.
2- بخشدار مرکزی به حوزه تحت مسئولیتش 
نماینده  بازدید  هنگام  او  نمی کند.  سرکشی 

مجلس، به روستای جعفرآباد نیامد. چرا؟

پاسخ بخشداری مرکزی:
1- موضوع مسیر شهرک صدرا نیاز به تعامل و 
همکاری شهرداری، راه و شهرسازی، راهداری 
و حمل و نقل جاده ای، فرمانداری، دفتر فنی 
استانداری و برخی دیگر از ادارات و تخصیص 
اقدام  نتیجه  به محض حصول  و  دارد  اعتبار 

خواهد شد.
تا  جاری  سال  ماه  فروردین  از  الحمد ا...   -2
کنون اکثر روستاها و آبادی ها بسته به مسائل و 
مشکالت پیش آمده یک با ر سرکشی شده و ۸۰ 
در صد آنها نیز جهت رفع مشکالت بوجود آمده 
در حوزه های مختلف، چندین بار سرکشی شده 

و مابقی روستاها نیز در دستور کار هستند.

جهاد کشاورزی- کارخانه کنسانتره انار
به جای کارهایی مثل نمایشگاه انار، اگر واقعًا 
می خواهید کمکی کنید که مشکالت باغداران 
کمتر شود، یک تعاونی راه بیندازید تا محصول 
با آوردن  و  واقعی بخرد  به قیمت  را  کشاورز 
صنایع تبدیلی و سردخانه، به کشاورزان کمک 

شود و تعداد زیادی از جوانان سر کار بروند.
کمترین  با  را  کشاورز  محصول  انار  کارخانه 
قیمت می خرد و با خرید انار شهرهای دیگر، 
انار شهر نی ریز را نابود کرده است. واقعًا متأسفم 
برای مسئوالن و مدیران که فقط نمایشی و 

عوامفریبی کار می کنند.

پاسخ جهاد کشاورزی:
در پاسخ به این سؤال و سؤال هفته قبل که در 
یک زمینه هستند، به استحضار می رساند که 
متولی تنظیم بازار کارگروه تنظیم بازار با دبیری 

اداره صمت می باشد.
وزارت جهاد کشاورزی در خصوص محصوالت 
مذکور همانند گندم و جو، سیب درختی، خرما 

و غیره، خرید تضمینی ندارد.
می دارد  اعالم  تعاونی،  تشکیل  خصوص  در 
انار،  صنفی  انجمن  دارای  شهرستان  این  که 
انجمن صنفی انجیر، شرکت تعاونی انارکاران 
و شرکت تعاونی انجیرکاران است که زیر نظر 
مشغول  شهرستان  تعاون  و  صمت  ادارات 
به فعالیتند. در هر حال، این کار باید از سوی 
و  گیرد  صورت  تشکلها  و  بهره برداران  خود 
جهادکشاورزی نیز در حد توان و اختیارات و 
مقدورات خود حمایت خواهدکرد. همچنان که 
تا کنون در خصوص انجمن و تعاونی های مذکور 

این حمایت صورت گرفته است.

پاسخ کارخانه کنسانتره انار:
ضمن تشکر و قدردانی از مدیران محترم جریده 
انعکاس  در  فارس ،  نی ریزان  هفته نامه  وزین 
نظرات و پیشنهادات همشریان عزیز و مخاطبان 
گرامی به استحضار می رساند شرکت تعاونی 
از متخصصان  از جمعی  مزرعه سبز متشکل 
ایجاد  هدف  با  و  شهرستان  بومی  کشاورزی 
صنایع تبدیلی انار به منظور کاهش ضایعات و 
ایجاد ارزش افزوده برای بخشی از محصول انار 
باغداران محترم که به دلیل پایین بودن کیفیت 
بازار  به  مستقیم  عرضه  و  نگهداری  قابلیت 
مصرف را ندارند، تشکیل گردیده و بحمدا... در 
طول سالهای فعالیت خود توانسته است با خرید 
حجم زیادی از انار درجه 3 باغداران محترم ، 
دغدغه خاطر این قشر فعال و زحمتکش را در 
حد توان خود مرتفع سازد؛ به نحوی که طی 
سالیان اخیر میزان تولید و سطح زیر کشت 
باغات انار در سطح استان فارس افزایش قابل 
توجهی داشته است . با توجه به این که کمتر از 
2۰ درصد انار تولیدی باغات قابلیت فرآوری در 
کارخانه کنسانتره را دارد و با عنایت به ظرفیت 
تولید کارخانه و این که ماهیت ایجاد صنایع 
می باشد،  فراشهرستانی  اصواًل  انار  تبدیلی 
شرکت مزرعه سبز برای تکمیل ظرفیت ورودی 
انار به کارخانه ناچار به خرید انار از شهرستانهای 
همجوار است. الزم به ذکر است هر ساله کارخانه 
آن جریده  در  آگهی خرید  با درج  کنسانتره 
محترم و همچنین فضای مجازی، آمادگی خود 
را برای خرید نقدی انار درجه 3 باغداران محترم 
اولویت  با  و  برداشت  فصل  انتهای  تا  ابتدا  از 

باغداران محترم شهرستان، اعالم نموده است. 
 با توجه به شرایط سخت حاکم بر واحدهای 
تولیدی به خاطر تحریمهای ظالمانه و افزایش 
نقل،  و  حمل  و  تولید  هزینه های  سرسام آور 
شرکت مزرعه سبز در راستای ایفای رسالت 
خود، از جمله محدود واحدهای تولیدی در این 
صنعت می باشد که در سال جاری با وجود همه 
مشکالت به فعالیت خود ادامه داده و ان شاءا... 
تا زمانی که حداقل ظرفیت ورودی روزانه انار 
تأمین گردد و با قیمتی که تابع شرایط بازار و 
عرضه و تقاضا می باشد، به خرید انار و فرآوری 

آن ادامه خواهد داد. 

انجمن صنفی کارگران و استادکاران 
ساختمانی - تأمین اجتماعی

من 5 سال است که در صنف کارگران ساختمانی 
ثبت نام کرده ام؛ ولی هر وقت برای بیمه مراجعه 
می کنم، می گویند سهمیه نیست. در صورتی که 
هزینه بازرس و حق عضویت و ثبت نام اینترنتی 
را هم پرداخت کرده ام. از آن طرف کسانی بیمه 
شده اند که حتی یک روز کارگری نکرده اند و 

مدتها بعد از من درخواست داده اند.

پاسخ انجمن صنفی کارگران و استادکاران 
ساختمانی:

می باشد  شخصی  ایشان  خواسته  سالم،  با 
شده  ثابت  ملی  کد  بدون  ایشان  ادعای  و 
به  پیگیری  جهت  می تواند  نامبرده  نیست. 
صنف کارگران ساختمانی، اداره کار یا تأمین 

اجتماعی مراجعه نماید.

پاسخ تأمین اجتماعی:
درود بر شما، با توجه به احتمال تغییر در قانون 
بیمه کارگران ساختمانی و مشخص نبودن ابالغ 
سهمیه یا قانون جدید، انتظار برای استفاده از 
مزایای بیمه کارگران ساختمانی به هیچ عنوان 

منطقی نیست.
لذا معقوالنه ترین کار این است که تا زمان تعیین 
و  بیمه حرف  قرارداد  انعقاد  با  نهایی  تکلیف 

مشاغل آزاد، حق بیمه خود را پرداخت نمایند. 
بدیهی است بالفاصله بعد از ابالغ سهمیه های 
جدید ، بر اساس اولویت و نوبت شخص متقاضی، 
و  حرف  براساس  پردازی  بیمه  قطع  امکان 
مشاغل آزاد و ادامه آن براساس بیمه کارگران 

ساختمانی میسر است.
کسی که 5 سال منتظر سهمیه مانده، خودش را 
از 5 سال سابقه پرداخت حق بیمه محروم کرده 

است.

امور آبفا - گاز - راه و شهرسازی - جهاد 
کشاورزی

شرمنده من مشکل آب و گاز دارم و در این فصل 
سرما فاقد این دو نعمت هستم. به ادارات مربوط 
هم  مجلس  نماینده  دفتر  و  فرمانداری  حتی 
مراجعه کرده ام؛ اما پاسخگو نیستند. خانه من در 
منطقه خضر نبی ا... است. پروانه ساخت ندارم. 
نه تنها من، بلکه همه کوچه ندارند. اما به آنها آب 
و گاز داده اند و به من که آشنا نداشتم، نداده اند. 
6 ماه در پارک لباس می شستم؛ اما االن دیگر 
با وجود فصل سرما نمی توانم. باور کنید در این 

سرما شبها با بچه کوچک خواب نداریم.

پاسخ امور آبفا:
کننده  انتقاد  خدمت  سالم  عرض  ضمن 
در  باید  آب  انشعاب  واگذاری  جهت  محترم، 
چارچوب قوانین و مقررات حرکت کرد. لذا اگر 
شما همشهری محترم نسبت به ارائه مدارک 
و استعالمات قانونی مورد نیاز جهت واگذاری 
در  نیز  آبفا  امور  نمایید،  اقدام  آب  انشعاب 
شما  به  آب  انشعاب  ممکن  زمان  سریعترین 

واگذار خواهد نمود.

پاسخ راه و شهرسازی:
باسالم، انشعاب آب و گاز بر عهده ادارات مربوطه 
است و از این اداره فقط استعالم در خصوص قرار 
گرفته  شهر  وحریم  درمحدوده  ملک  گرفتن 

می شود.

پاسخ جهاد کشاورزی:
تولید  بستر  و  کشاورزی  اراضی  از  حفاظت 
و  است  کشاورزی  جهاد  ذاتی  وظایف  از 
نظر  در  با  مستحدثاتی  هر  به  خدمت رسانی 

گرفتن موقعیت آن می باشد.
ادارات  توسط  خدمات  ارائه  خصوص  در 
خدمات رسان از جمله برق، گاز و ...، اداره امور 
اراضی، نظرات اداره راه و شهرسازی و منابع 
طبیعی را بررسی می کند و اگر موقعیت ملک در 
محدوده شهر باشد، از اختیارات جهاد کشاورزی 
خارج است و تصمیم گیری در حیطه اختیارات 
شهرداری می باشد و جهاد کشاورزی دخالتی در 

آن ندارد. 
اگر موقعیت در حریم و خارج حریم شهر ها 
باشد، طبق ضوابط و مقررات، بازدید از محل 
توسط کارشناس مربوط و مختصات جانمایی و 
مطابقت، انجام می شود و پس از آن وفق قوانین 
حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها، متقاضی 
باید مستندات عرصه و مجوزات ساخت اعیان 
را ارائه دهد و چنانچه مجوزات قانونی ساخت و 
ساز نداشته باشد، باید طی مکاتبه با دادگستری 
و تعیین کارشناس رسمی در خصوص قدمت 
بنا اظهار نظر شود که در این شرایط، اگر قدمت 
آن قبل از تصویب قانون حفظ کاربری اراضی 
مصوب سال 1374 باشد، مشمول قانون مذکور 
نبوده و وفق مقررات دستگاه های خدمات رسان 
باید وفق مقررات عمل نمایند و ارائه خدمات 
و انشعابات بالمانع می باشد و جهاد کشاورزی 
ادعایی ندارد. ولی اگر ساخت بنا بعد از قانون 
مصوب سال 1374 باشد، باید پرونده تشکیل و 
جهت تعیین تکلیف در دستگاه قضا مطرح و بر 

اساس رأی صادره اقدام شود.
الزم به ذکر است حتی اگر در دستگاه قضایی 
فرد یا افراد تبرئه شوند، باید پرونده تشکیل و به 

کمیسیون تبصره یک ماده یک در استان ارسال 
شود تا نسبت به مجوز تغییرکاربری اقدام صورت 
پذیرد. بنابراین پس از صدور مجوزهای کاربری 
مرجع  از  ساخت  مجوز  اخذ  و  کمیسیون  از 
به آن موقعیت  انشعاب  با تخصیص  مربوطه، 

موافقت می شود.

شهرداری نی ریز
1- چرا عملیات سنگفرش جلوی مسجد جامع 
کبیر این قدر کند پیش می رود؟ مسیر ما از 
آن طرف است و مجبوریم از طریق کوچه پس 
کوچه ها و در ترافیک از آنجا عبور کنیم. کاش دو 
سه گروه کارگری و استادکار را بسیج می کردید 
تا به شکل سه شیفت کار کنند و هر چه سریعتر 

به نتیجه برسد.
2- از طال گشتن پشیمان گشته ایم

 مرحمت فرموده ما را مس کنید
آزادی  شهرک  کوچه های  قبل  ماه  چند 
همت  و  خدا  یاری  به  تا  شد  کانیو گذاری 
شهرداری محترم آسفالت شود. اما هنوز خبری 
نیست و این کنده کاری باعث به وجود آمدن 
چاله چوله های جدید و ماندن آب در آنها شده 
است. همچنین به خاطر کنده شدن خاکهای 
کوبیده شده قبل، حالتی به وجود آمده که با 
وزش یک باد کوچک، همه خانه ها را خاک فرا 
می گیرد. ضمن این که به نظر می رسد اگر در این 
مورد اقدام نشود، همان کانیو گذاری و هزینه 
انجام شده هم از بین خواهد رفت. تقاضا داریم 

این مشکل را پیگیری کنید.

پاسخ شهرداری نی ریز:
1- عملیات اجرایی این پروژه و ترتیب و توالی 
فعالیتها به گونه ای است که به جهت رعایت و 
انجام  جز  چاره ای  حداکثری  کیفیت  حصول 
مرحله به مرحله پروژه نیست. به هر روی پروژه 
سنگفرش محوطه پیرامونی مسجد جامع کبیر 

بدون توقف در حال انجام است.
که  رسانده ایم  جنابعالی  اطالع  به  مکرراً   -2
مشکل تأمین قیر مورد نیاز در سال 14۰۰ به 
صورت فراگیر و فراشهرستانی وجود داشته و 
معابر  آسفالت  اجرایی  عملیات  است  بدیهی 
مورد نظر شما صرفًا پس از تأمین قیر و پرداخت 
همیاری توسط اهالی محترم امکان پذیر خواهد 

بود.
*****

قبل  هفته  سؤاالت  به  پاسخ  در  همچنین 
شهروندان محترم، پاسخهای زیر ارائه می شود:

شبکه  منهول های  بازدید  دریچه  اصالح   -1
فاضالب شهری در حیطه وظایف شرکت آبفای 
عملیات  مجری  پیمانکاران  و  فارس  استان 
مذکور است. نواقص موجود در چندین نوبت به 
صورت کتبی به اطالع مقامات ارشد شرکت یاد 
شده رسیده است و ان شاءا... اقدامات الزم را به 

عمل خواهند آورد.
شهروند  پیشنهاد  از  سپاسگزاری  ضمن   -2

گرامی، به استحضار می رساند تعریض خیابان 
شهرداری  مدت  بلند  پروژه های  از  ولی عصر 
نی ریز است که همه ساله بر اساس تحقق بودجه 
و ضمن توافق با مالکان انجام شده است که 
می توان به عنوان مثال به تملک و تعریض چهار 
راه جانبازان و تملک مسجد جامع مهدی در 
سالهای گذشته اشاره نمود. درخصوص پوشش 
جداول با حفاظ فلزی نیز بسته به مقتضیات 

مالی، ان شاءا... انجام خواهد شد.
در  شده  مطرح  موضوع  محترم!  شهروند   -3
فارس  استان  آبفای  شرکت  وظایف  حیطه 
است که با تفاهم های انجام پذیرفته ظرف دو 
سال گذشته، بیش از 25۰ هزار مترمربع از معابر 
اصلی شهر با اولویت معابر پر ترافیک روکش 
آسفالت شده است. ان شاءا... بتوانیم در سنوات 
آتی با تفاهم الزم با شرکت آبفا استان فارس، 

معبر مدنظر شما را نیز روکش آسفالت کنیم.
4- ضمن عرض سالم خدمت منتقد گرامی، 
آن  خانگی  پسماندهای  می رساند  اطالع  به 
منطقه روزهای شنبه و دوشنبه و چهارشنبه 
هر هفته جمع آوری می گردد. موضوع بررسی و 
اخطارهای الزم به پیمانکار و سایر اهالی محترم 
که خارج از نوبت اقدام به رهاسازي پسماندهای 
خود در معابر می نمایند داده شد و در اسرع وقت 

رفع اشکال می گردد.

مخابرات
با توجه به این که بیشتر ساکنان بولوار بهار 
مخابرات  اما  هستند،  ثابت  تلفن  خط  دارای 
حاضر به جابجایی خطوط نیست و اعالم کرده 
که خط جدید بخرید و حاضر نیست حداقل 
خطوط قدیمی را خریداری نماید و خط جدید 
حقوق  تضییع  باعث  عمل  این  کند.  واگذار 
مردم می شود. باتوجه به نیاز مبرم به اینترنت و 
کالسهای آنالین، لطفًا پاسخ اداره مخابرات را 

برای اطالع مردم در روزنامه درج کنید.

مردم ، پدر و مادرها و مسئوالن - نی ریزان 
فارس

کرایه خانه و خرجهای گران در شهر ما غوغا 
می کند. هر کس برای خودش قیمت می گذارد. 
مشکل دیگر شهرمان که زیاد شده، دروغگویی 
است. هیچ کمکی به ما جوانان نمی کنند. بعد 
هم می گویند چرا آسیب در شهر ما خیلی زیاد 
مشکالت  نبودند.  عاشق  آنهاکه  همه  شده؟ 
حتی  و  مادرها  و  پدر  چرا  داشتند.  و...  فقر 
بزرگترهایی که چند تا خانه و ماشین دارند، 
دست  چرا  نمی کنند؟  بچه هایشان  کمک 
کوچکترها را نمی گیرند؟ چرا می گویند اول باید 
به داماد رسید؟ مگر پسر برای پدر و مادرش چه 
کم گذاشته که می گویند داماد یک وقت اذیت 
دخترمان نکند؟ پسر هم گناه دارد. وقتی راهی 

ندارد، چه کسی باید دستش را بگیرد؟
چرا در شهرمان فکر نیستند؟ چرا باید این همه 

جوان بیکار باشد؟

و  ماشین  که  می گذارند  کاله  هم  سر  همه 
خانه شان را دو تا کنند. چرا اینقدر در حق جوانها 
ظلم می شود؟ مگر جوان چه می خواهد؟ یک 
شغل که وقتی به خانه می آید، شرمنده زن و 

بچه اش نباشد.
می دانم پیام من چاپ نمی شود. حتی صدای 
جوانها به گوش کسی نمی رسد؛ ولی ای کاش 
قسمتی از روزنامه را به درد دل جوانها اختصاص 

می دادید تا از مشکالتشان بگویند.
فراوان.  درود  و  سالم  با  فارس؛  نی ریزان 
در همین صفحه و از طریق تلفنها و ارتباطات 
مراجعه  یا  و  باال،   در  درج شده  الکترونیکی 
حضوری به دفتر هفته نامه، همه اقشار و جوانان 
مطرح  را  خود  مشکالت  و  مسائل  می توانند 
کنند. اگر هم به صورت مقاله و نوشتار باشد، در 

ستونهای مربوط چاپ خواهد شد.

نی ریزان فارس
1- پیشنهاد می کنم اگر امکان دارد، از زوجهای 
موفق و خوشبخت نیز گزارش تهیه کنید تا از 
طریق شما هم امیدواری به جامعه تزریق شود؛ 
نه این که فقط با گزارشهای طالق و... موجب 

یأس و ناامیدی در جامعه شویم.
نی ریزان فارس؛ با سالم و درود فراوان. بارها 
با برخی زوجهای موفق جوان که می شناختیم، 
تماس گرفتیم و تأکید کردیم که با آنها مصاحبه 
کنیم تا علل و عوامل موفقیتشان را مطرح کنند؛ 
اشتباهی  رویکرد  نپذیرفتند.  متأسفانه  اما 
که  است  این  دارد،  وجود  ما  فرهنگ  در  که 
مشکالت و نارسایی ها را از راه های مختلف مطرح 
می کنیم. اما خیلی کم از موفقیتها و پیشرفتها 
سخن می گوییم. اگر جنابعالی خانواده موفقی 
می شناسید که آمادگی برای مصاحبه دارند، 
لطفًا شماره تلفن و نام و نام خانوادگی آنها را در 

اختیار هفته نامه قرار دهید.
2- تا آنجایی که بنده هفته نامه را هر هفته رصد 
می کنم، متوجه شدم که آقای ..... اکثر مواقع 
پای ثابت هفته نامه و همچنین خبرنگار صدا و 

سیما است.
االن که بحث تنش آبی داغ به وجود آمده، آیا 

اطالع دارید این آقا .....؟ 
نی ریزان فارس؛ با سالم و درود فراوان. لطفًا 
سؤاالت خود در مورد ایشان را از ادارات ذی ربط 

بپرسید.
3- سالم خدمت عصر نی ریزی های عزیز! لطفًا 
درباره کم مصرف کردن آب هم  روزنامه  در 

بنویسید. 
نی ریزان فارس؛ با سالم و درود فراوان. بارها 

نوشته ایم؛ باز هم خواهیم نوشت.

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

پاسخ نداده اند:
- گاز

- مخابرات

رئیس پلیس راهور ناجا تأکید کرد که برخورد 
با تخلف شیشه های دودی غیرمتعارف با قوت 

ادامه خواهد داشت.
هادیانفر  سید کمال  سردار  ایسنا،  گزارش  به 
به مصوبه دیوان عدالت اداری در مورد جریمه 
خودروهای شیشه دودی اشاره کرد و گفت: از 
مصوبه هیئت عمومی دیوان نباید سوءبرداشت 
شود. دیوان تأکید کرده که فاصله سه متری 
برای تشخیص درست نیست و عدد سه متر 

باطل شده و جریمه  آن به تشخیص افسر است.
است،  باطل کرده  دیوان  آنچه که  افزود:  وی 
مربوط به رفع اثر است. یعنی این که دیگر در 
همان محل نباید برچسب برداشته شود که ما هم 
موافق هستیم. البته اگر خودرو به دلیل جریمه 
بیش از 3 میلیون تومان توقیف شود، باید هنگام 

ترخیص شیشه را نیز اصالح کند.
رئیس پلیس راهور ناجا کد جریمه مربوط به 
شیشه دودی را 2114 اعالم کرد و گفت: مبلغ 

جریمه 52 هزار و 5۰۰ تومان در کالنشهرها و 31 
هزار و 5۰۰ تومان در دیگر شهرها است.

با  برخورد  در  افسران  که  این  بیان  با  وی 
شیشه های دودی می توانند به دفعات جریمه 
کنند، گفت: یعنی ممکن است یک  خودرو در 
یک چهارراه جریمه شود و در چهارراهی دیگر 
نیز اگر مأمور پلیس آن را مشاهده کند، می تواند 
آن را جریمه کند و محدودیتی در دفعات جریمه 

وجود ندارد.
هادیانفر تأکید کرد: معیار تشخیص مأمور است 
و البته شیشه های دودی استاندارد و متعارف که 

تولید کارخانه باشد مشکلی ندارد.
وی در پاسخ به پرسش ایسنا درباره این که چه 
افرادی می توانند از شیشه دودی با درصد باال 
استفاده کنند، گفت: مقامات و افرادی دارای 
رده حفاظتی می توانند از شیشه دودی استفاده 
به تشخیص  بیماری  دارای  افراد  کنند. حتی 
راننده  که  در صورتی  نیز  پزشکی  کمیسیون 

باشد،  نام خودشان  به  و خودرو  بوده  خودرو 
می توانند با مراجعه به مراکز راهور در شهرها 

مجوز خود را دریافت کنند.
رئیس پلیس راهور ناجا گفت: افراد دارای شیشه 
دودی غیراستاندارد عامل تخلف هستند؛ هم در 
مسائل انتظامی وهم در مسائل امنیتی. در همه 

کشورها هم با این موضوع برخورد می شود.
وی در مورد آمار جریمه شیشه های دودی نیز 
گفت: در هفت ماهه امسال ۸71 هزار خودرو به 
دلیل شیشه دودی جریمه شدند که 316 هزار 
نفر آن در جاده و 554 هزار نفر آن در شهرها 

بوده است.
درباره شماره گذاری  ناجا  راهور  پلیس  رئیس 
خودروهای دارای شیشه دودی در مراکز تعویض 
به شرایط کرونا، ما  با توجه  نیز گفت:  پالک 
اعالم کردیم شماره گذاری ها انجام شود؛ اما در 
گذشته اینطور بود که حتمًا اصالح و بعد خدمات 

شماره گذاری و تعویض پالک ارائه شود.

رئیس پلیس راهور ناجا :

جریمه خودروهای شیشه دودی ادامه دارد
از مصوبه دیوان عدالت سوءبرداشت نشود
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پایان رویداد
شتابی انار نی ریز
با ایده های برتر

روابط عمومی مدیریت جهادکشاورزی:

رویداد شتابی)استارتاپی( انار نی ریز با انتخاب ایده های 
برتر به کارخود پایان داد.

مراسم  گفت:  نی ریز  شهرستان  جهادکشاورزی  مدیر 
و  فرماندار  با حضور  نی ریز  انار  رویداد شتابی  اختتامیه 
علمی  دانشگاه  در محل  مسئوالن شهرستان  از  جمعی 
و کاربردی نی ریز برگزار شد و با انتخاب ایده های برتر به 

کارخود پایان داد.
علیرضا بصیری تصریح کرد: آماده سازی این رویداد چهارماه 
پژوهشگران،  عالقه مندان،  ازهمه   دعوت  با  و  برد  زمان 
ایده پردازان و دانشجویان خالق که دارای ایده در حوزه 
فرآوری انار بودند در نهایت 15 طرح ارائه شد که هشت 
طرح آن به مرحله پایانی راه یافت و از سوی داوران مورد 

بررسی قرارگرفت. 
او خاطرنشان کرد: این رویداد در 6 محور خواص دارویی 
با  مرتبط  خانگی  مشاغل  انار،  هسته  و  دانه  پوست، 
انار،  نوآورانه  محصوالت  بومی  فرآوری  محصول،  این 
تغییرالگوی کشت و کنترل بیولوژیک آفات، بهره وری از 
ضایعات و شیوه های نوین بسته بندی و بازاریابی انار برگزار 

شد.
توسعه  شرکت  رویداد  این  حامیان  بصیری  به گفته 
باغداری بهرامان، شرکت تعاونی مزرعه سبز نی ریز)نارنی( 

وجهادکشاورزی شهرستان بودند.
این مقام مسئول خاطرنشان کرد: استقرار در مرکز نوآوری 
نی ریز و مجتمع کار آفرینی و نوآوری واحد استانی فارس 
مزایای  مهمترین  از  تجاری سازی  تا  ایده  از  و حمایت 

برگزیدگان این رویداد بود.
از  نمایشگاهی  نیز  مراسم  این  با  همزمان  افزود:  وی 
فرآورده های انار و محصوالت جانبی آن در مرکز علمی 

کاربردی نی ریز برپاشد.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نی ریز در پایان یادآورشد: 
این شهرستان با تولید ساالنه 60 هزار تن انار، قطب تولید 
رباب نی ریز  و رقم  فارس است  استان  این محصول در 
شهرتی جهانی دارد و بیشترین میزان صادرات انار کشور را 

به خود اختصاص داده است.

صدور حواله های الکترونیکی 
برای دریافت کودهای شیمیایی

روابط عمومی مدیریت جهادکشاورزی:

از این پس حواله های الکترونیکی برای دریافت کودهای شیمیایی 
صادر می شود.

جهادکشاورزی  مدیریت  باغبانی  واحد  مسئول  ضیغمی  سعید 
حواله های  امسال  شهریورماه  اول  از  گفت:  نی ریز  شهرستان 
الکترونیکی کودهای شیمیایی جایگزین حواله های دستی شده 
و ضروری است که کشاورزان با مراجعه به مراکز جهادکشاورزی 
منطقه خود مشخصات بهره برداری هایشان را در سامانه جامع 
پهنه بندی کشاورزی ثبت کنند تا بتوانند سهمیه نهاده  خود را 

دریافت کنند.

تخفیف 100درصدی گازبهاء
مشترکین خانگی گاز شهری و روستایی نی ریز می توانند از 

تخفیف 100 درصدی گازبهاء برخوردار شوند.
رئیس اداره گاز نی ریز گفت: چنانچه میانگین گاز مصرفی 
مشترکان از تاریخ 15 آبان 1400 تا 15 فروردین 1401 به 
میزان 5 متر مکعب در شبانه روز )ماهیانه 150 متر مکعب( 
باشد شامل تخفیف 100درصدی گازبها بوده و هیچ مبلغی 

بابت گاز مصرفی پرداخت نخواهند نمود.
خصوصی افزود: همچنین این تخفیف 100 درصدی در ایام 
گرم )از تاریخ 15 فروردین تا 15 آبان( به مشترکینی که 
میزان مصرف آن ها 1.5 متر مکعب در شبانه روز )ماهیانه 

45 متر مکعب( باشد، تعلق می گیرد.

مقام آوری کانون پرورش 
فکری کودکان و نوجوانان 

نی ریز در زمان کرونا 
روابط عمومی فرمانداری:

مراد هدایت فرماندار نی ریز به همراه فرغت شهردار نی ریزبه 
مناسبت »هفته کتاب و کتابخوانی« ضمن حضور در کانون 
پرورش فکری کودکان و نوجوانان شهرستان از نزدیک 

شاهد روند فعالیت های این نهاد بودند.
فرماندار نی ریز ابراز امیدواری کرد با تسریع در اجرای طرح 
واکسیناسیون عمومی و همچنین رعایت شیوه نامه های 
بهداشتی، با ایجاد فضایی آموزشی متناسب با نیازهای 
و  فکری کودکان  پرورش  کانون  مراجعین،  و  مخاطبان 
نوجوانان بتواند با استفاده از استعداد باالی کودکان، در 
رشد، توسعه و ارتقاء اندیشه و فرهنگ عمومی در جامعه 

نقش به سزایی را ایفاء کند.
در ادامه آرزو حقیقی مسئول کانون پرورش فکری کودکان 
و نوجوانان نی ریز گفت: در هشت ماه گذشته هم اعضا و هم 
مربیان کانون حائز مقام های خوبی در برنامه های استانی 
بودند که از این افراد آقای علی رضا علی بخش در مسابقه 
کشوری یک وعده لبخند، مهرواره ادبی از نو بنویس و 
حسرت  موضوع  با  فارس  عاشورای  سوگواره  همچنین 

زدگان خوب درخشید. 
در  قره چاهی  پردیس  و  مقصودی  کوثر  خانم  همچنین 

مهرواره از نو بنویس برگزیده شده اند.
فارس  عاشورای  سوگواره  در  اعیان منش  مهدی  آقای 
مورد تقدیر قرار گرفته و در برنامه کشوری هیئت آب 
آقای  و  شعر  بخش  در  اصیل نژاد  خانم نرگس  آفتاب  و 
رادین قره چاهی و رامتین شمسی در بخش نقاشی جزو 

برگزیدگان بودند.
در جشنواره بین المللی قصه گویی نیز خانم فاطمه سلطان 
جاللی به عنوان مادر بزرگ قصه گو مقام اول استان را کسب 
کرد و خانم محدثه شاهدی در بخش نوجوانان حائز مقام 

دوم استان شدند که به مرحله منطقه ای راه یافت.
شایان ذکر است در این دیدار که جمعی از کودکان و 
برنامه های  مرکز  مربیان  داشتند  حضور  نیز  نوجوانان 
متنوعی از قبیل قصه گویی، نمایش عروسکی و کاردستی 
اجرا کردند و در پایان فرماندار نی ریزبا اهداء هدایایی به 
کودکان و نوجوانان حاضر در مرکز، هفته کتاب و کتابخوانی 

را تبریک گفته و برای آنان آرزوی موفقیت نمود.

بازگشت فوتبال به 
تلویزیون مشکانی ها

عالقه مندان به فوتبال خارجی در بخش پشتکوه نی ریز 
از این پس فوتبال های خارجی را می توانند از شبکه های 

ورزش و ۳ به خوبی دریافت کنند . 

رسول کردگاری مسئول فرستنده های تلویزیونی نی ریز 

و بختگان گفت: با پیگیری های انجام گرفته با حوزه فنی 

صدا و سیما در خصوص درخواست های مکرر مردم این 

با نصب یک دستگاه  استان  موافقت مسئوالن  و  بخش 

DR2 در ایستگاه شهر مشکان این مشکل مرتفع و از این 

پس دوستداران فوتبال خارجی همانند مرکز شهرستان 

مسابقات فوتبال را با کیفیت مطلوب می توانند دریافت 

کنند. 
نصیرآباد،  دهچاه،  روستاهای  کرد:  نشان  خاطر  وی 
جعفرآباد، ده فاضل و حاجی آباد نیز می توانند این تصاویر را 
از ایستگاه رپیتر مشکان واقع درگردنه الی رز دریافت کنند. 
مسئول فرستنده های دیجیتال نی ریز و بختگان اضافه کرد: 
با جمع آوری دستگاه های آنالوگ در روستاهای دهچاه، 
غوری و مرکز شهر مشکان و همچنین مرکز شهر نی ریز و 
محترم  خانواده های  قطرویه  بخش  از  کارگاه  روستای 
بایستی تصاویر تلویزیونی را از گیرنده های دیجیتال تنظیم 

و دریافت کنند. 

//

//

امید شهدان، نی ریزان فارس: 

جلسه شورای اداری شهرستان نی ریز دوشنبه اول آذر 
در فرمانداری برگزار شد و از تالش برای تعویض پالک به 

صورت اینترنتی تا اقدامات زمستانی صحبت به میان آمد.

جایگاه شهرستان تنزل پیدا نکند
در ابتدا رئیس دادگستری نی ریز در این جلسه به اهمیت 
پیشگیری از وقوع جرم و آسیب های اجتماعی اشاره کرد و 
گفت: ادارات موظف به پیشگیری از آسیب های اجتماعی 

هستند. 
حسین غضنفرنژاد افزود: اگر مدیری به مصّوبات کارگروه 
پیشگیری از وقوع جرم توجه نکند او را احضار می کنم و باید 
پاسخگو باشد. لذا مدیران تعامل تنگاتنگی با دادگستری 

داشته باشند.
این مقام مسئول در ادامه گفت: در بحث تکریم ارباب رجوع 
و رضایتمندی مردم باید دقت کنید. شهرستان نی ریز 
مدیران توانمندی دارد و دومین شهر صنعتی استان فارس 
به شمار می رود منتهی مدیران باید دقت داشته باشند که 

جایگاه شهرستان تنزل پیدا نکند.
عضو شورای تأمین نی ریز تصریح کرد: اتحاد و همدلی 
باید میان همه ادارات باشد. خیلی از ادارات در حوزه های 
انفال عمومی مثل محیط زیست، منابع طبیعی، مسکن 
از  یکی  می شوند،  مربوط  همدیگر  به  که  شهرسازی  و 

وظایفشان جلوگیری از تصرفات است. 
غضنفرنژاد در ادامه به مقوله پیشگیری از جرم و سوق دادن 

تفکر مدیران به سمت پیشگیری اشاره نمود.
فرماندار نی ریز در ادامه به آغاز فصل سرما اشاره کرد و 

گفت: ادارات در مصرف بهینه گاز تالش کنند. 

با  ادارات  مدیران  گفت:  همچنین  هدایت  مراد 
بخشداری ها در تعامل باشند و از روستاها بازدید کرده و 
مشکالت روستائیان را برطرف نمایند و در صورت امکان 

خدمات دهی را الکترونیکی کنند. 
مراد هدایت که معتقد است کمبود اعتبار دلیل نمی شود 
از روستاها بازدید به عمل نیاید از اعضای کمیته بحران 
خواست از گوراب ها و مسیل ها بازدید نموده تا در مواقع 

بارانی دچار مشکل نشویم. 
فرماندار شهرستان نی ریز، ساعت کاری ادارات را ۷:۳0 
صبح تا 14:۳0 بعدازظهر اعالم کرد و گفت: اداره ای حق 
ندارد جز این ساعت، برنامه دیگری را اعالم و اداره را ترک 

کنند. 
وی خطاب به قره چاهی مدیر آبفا گفت: شبکه های فرسوده 
آب را برای تابستان سال آینده همین حاال اصالح کنید و 
توزیع  در  خدمات دهی  روند  جهادکشاورزی  مدیریت 

نهادهای دامی به کشاورزان را مطلوب تر کند. 
هدایت، نی ریز را از شهرستان های موفق در واکسیناسیون 
خواند و ارائه کارت واکسن توسط مراجعان را طی چند 

هفته آینده الزامی خواند. 
وی گفت: کارخانجات، سوخت »مازوت« را برای مواقع 
اضطراری پیش بینی کنند و دامداران توجیه شوند که آب 
شرب فقط برای مصرف مردم است و نمی توانیم آب شرب 

به آنان بدهیم. 
نماینده عالی دولت در نی ریز با گالیه از اینکه ادارات برای 
ارجاع  فرمانداری  به  را  مردم  موضوعات کوچک  برخی 
می دهند گفت: مشکالت اداره خود را به گونه ای برطرف 

کنید تا شاهد تجمع در فرمانداری نباشیم. 
فرماندار، تمام کارکنان دولت را موظف به تزریق واکسن 

دانست و خواست مدیران یک روز در هفته را به صورت ویژه 
برای دیدار چهره به چهره با مردم درنظر بگیرند.

در  اصناف گفت:  و  اداره صمت  به  پایان خطاب  در  او 
گشت های تنظیم بازار به قیمت دیگر اقالم مصرفی مردم 

توجه نمایید و جلوی گران فروشی را بگیرید. 

رایزنی برای تعویض پالک به صورت اینترنتی
بحث  در  که  اداراتی  از  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
خودمراقبتی با پلیس پیشگیری همکاری داشتند، تشکر 
کرد و از آنان خواست مؤسسات خود را مجهز به دوربین 

مداربسته و یا نگهبان کنند.
پیام  چنانچه  افزود:  یوسفی  سیدمحمد  سرهنگ 
کالهبرداری اینترنتی دریافت کردید سریعًا با پلیس فتا 

در میان بگذارید.
یوسفی اعالم کرد: در خصوص بازگشایی مدارس برای نظم 

ترافیکی خیابان ها آمادگی الزم را داریم.
وی ادامه داد: مرکز تعویض پالک پس  از ۸ ماه تعطیلی 
بازگشایی شد و بر اساس تعداد پالکی که به ما اختصاص 
می دهند به مردم نوبت  می دهیم. همچنین درحال رایزنی 

برای تعویض پالک به صورت اینترنتی هستیم.

200 برنامه در هفته بسیج
با گرامیداشت  ناحیه  غالمرضا شعبانی نیا فرمانده سپاه 
هفته بسیج خبراز اجرای بیش از ۲00 برنامه در این هفته 
اعزام گروه های  آنان  خبر داد و تشریح کرد: مهم ترین 

جهادی به روستاها جهت محرومیت زدایی می باشد.
او گفت: در توزیع بسته های کمک معیشتی به نیازمندان و 

برگزاری مراسم آبروی محله پیش گام بوده ایم.

 اعالم برنامه های ادارات در شورای اداری:

از تالش برای تعویض پالک به صورت اینترنتی 
تا اقدامات زمستانی

مشکالت مردم را در اداره خود برطرف کنید تا نیاز به مراجعه به فرمانداری نباشد

عکس: محمدعلی قربانیان/ روابط عمومی فرمانداری

بنزین  پمپ  بهره برداری  از  زیادی  مدت  اینکه  به رغم 
شهری شهرداری نمی گذرد اما غالبًا همه پمپ ها با هم کار 

نمی کنند.
برای بررسی موضوع سؤالمان را از شهردار نی ریز پرسیدیم.

نی ریز  شهرداری  جایگاه  گفت:  پاسخ  در  فرغت  حامد 
مشتمل بر دیسپنسر )مجموعه تلمبه، پمپ، نازل، نمایشگر 
جایگاه  دیسپنسرهای  است.  هوشمند  سامانه  و  و...( 
اختصاصی شهرداری از بهترین و به روزترین مدل ممکن 
خریداری شده و همین موضوع به روز بودن دیسپنسرها 
دلیل اصلی راه اندازی سریع جایگاه شهرداری در زمان 
حمله سایبری چند هفته پیش بود اما سامانه هوشمند 
)کارتخوان( توسط شرکت توزیع فرآورده های نفتی تأمین 
می شود و مالک جایگاه در تأمین آن نقشی ندارد؛ متأسفانه 
تأمین  ظالمانه،  تحریم های  جمله  از  مختلف  دالیل  به 
تجهیزات سامانه هوشمند در سال های اخیر با مشکالت 

فراوان روبرو بوده است.
شهردار نی ریز با بیان اینکه تاکنون تنها 5 نازل فعال وجود 

دارد گفت: این در حالی است که کل نازلهای ما 14 عدد 
می باشد.

وی عنوان نمود: در صورت تأمین سامانه های هوشمند 
توسط شرکت توزیع پخش فرآورده های نفتی فارس و 

ناحیه نی ریز نازل ها کامل خواهد شد.

فرغت با رد کهنه بودن نازل های سوخت در پمپ بنزین 
 Gilbarco محصول Verona شهرداری گفت: دیسپنسر
از بهترین نمونه  و گرانترین نوع در بازار می باشد که ما 
تهیه کردیم و تنها ایرادات قابل مشاهده مربوط به سامانه 

هوشمند است.

چرا بیشتر نازل های پمپ بنزین 

شهردار نی ریز:  مشکل از سامانه هوشمند شهرداری کار نمی کند؟

)کارتخوان( است نه دیسپنسرها.
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نی ریزان فارس 
را در سایت هورگان بخوانید

با دانش آموختگی 250 دانشجو در سال گذشته،

فارغ التحصیلی 12.500 دانشجو از 
دانشگاه آزاد نی ریز

رخ  جابه جایی   و  شده  انجام  تغییرات  برپایه 
هفته نامه  پس  این  از  هاستینگ  در  داده 
 نی ریزان فارس را در سایت هورگان به نشانی

»hourgan.ir/fa/neyrizanfars« بخوانید.
عالقه مندان می توانند اخبار منتشر شده، تمامی 
صفحات و همچنین فایل PDF نی ریزان فارس 
را در سایت هورگان  دانلود و مطالعه کنند. سعی 
شده در این سایت دسترسی کاربران به تمامی 

مطالب آسان تر و سریع تر شود.
آرشیوی  مطالب  تا  تالشتیم  در  همچنین 

هفته نامه های نی ریزان فارس و عصر نی ریز را از 
طریق نشانی های زیر که در حال حاضر غیر فعال 

هستند، بازگردانیم:
neyrizanfars.ir / asreneyriz.ir

نشانی به  هورگان  سایت   همچنین 
زودی  به  امکاناتی جدیدتر  با   »hourgan.ir«
رونمایی خواهد شد تا مرجعی قوی  برای اخبار 
شهرستان، استان و کشور باشد؛ در این راستا 
احتمال قطعی های موقت وجود دارد اما جای 

نگرانی نیست.

خبرگزاری آنا:

فارغ التحصیالن  مسئول 
واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه 
نی ریز از صدور قریب به ۲50 
دانش آموختگان  دانشنامه 
در  دانشگاهی  واحد  این 
مقاطع کاردانی، کارشناسی و 
کارشناسی ارشد در طول سال 

گذشته خبر داد.
دانشگاه  گفت:  خرمی  سعید 
به  نی ریز  واحد  اسالمی  آزاد 
عنوان نخستین مرکز آموزش 
عالی شهرستان در سال 1۳6۸ 
در شرق استان فارس تأسیس 
از  پس  و  شده  راه اندازی  و 

گذشت ۳۲ سال از فعالیت این 
هم اکنون  دانشگاهی،  واحد 
نزدیک به 1۲500 نفر از نقاط 
در  استان  و  کشور  مختلف 
دوره های کاردانی، کارشناسی 
و کارشناسی ارشد از این واحد 
فارغ التحصیل  دانشگاهی 

شده اند.
فارغ التحصیالن  مسئول 
واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه 
نی ریز همچنین افزود: بیشتر 
نی ریز  واحد  فارغ التحصیالن 
دانش آموختگان رشته های  را 
حقوق، تعاون و رفاه اجتماعی، 
مهندسی  مکانیک،  مهندسی 

مدیریت  و  حسابداری  برق، 
بازرگانی تشکیل می دهند.

از  بیش  اینکه  بیان  با  خرمی 
فارغ التحصیالن  درصد   ۷0
واحد نی ریز را آقایان تشکیل 
مجموع  از  افزود:  می دهند، 
دانش آموخته   1۲500
واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه 
از  نفر   9094 تعداد  نی ریز، 
آن ها را آقایان و تعداد ۳5۷۲ 
نفر از آن ها را خانم ها تشکیل 
می دهند ولی در سه سال اخیر 
نسبت دانش آموختگی خانم ها 
به آقایان در واحد نی ریز 60 به 

40 درصد شده است.

روابط عمومی فرمانداری:

صبحگاه  مراسم  بسیج،  هفته  آغاز  مناسبت  به 
مشترک، صبح روز شنبه۲9 آبان برگزار شد.

این مراسم مراد هدایت فرماندار شهرستان  در 
نی ریز، طهماسبی نماینده مردم در مجلس شورای 
اسالمی، اعضای شورای تأمین، رؤسای ادارات و 
نهادهای شهرستان، خواهران و برادران بسیجی، 
روحانیون، نیروهای نظامی و انتظامی در میدان 

رژه ناحیه مقاومت بسیج سپاه نی ریز برگزارشد.
در ابتدا این برنامه اعضاء شورای تأمین شهرستان 
به مقام شامخ شهدا ادای احترام نمودند و سپس 
سرهنگ شعبانی نیا فرمانده ناحیه مقاومت بسیج 
از  گزارشی  نی ریز  شهرستان   پاسداران  سپاه 

برنامه های هفته بسیج به بیان مطالبی پیرامون 
بسیج و تفکر بسیجی پرداخت. 

وی با بیان اینکه شعار محوری هفته بسیج »بسیج 
پاره تن مردم است« گفت: نمایش اقتدار و حماسه 
حضور بسیجیان، یادواره شهدای آبروی محله، 
و  رسانه  سواد  موضوع  با  آموزشی  وبینارهای 
سواد فضای مجازی و خانواده، توزیع کمک های 
مؤمنانه برای خانوارهای نیازمند و یا خانوارهای 
مبتال به بیماری کرونا و آزادی زندانیان جرائم 
غیر عمد توسط ناحیه و با کمک مالی خیرین، 
توزیع ماسک رایگان بین مردم، برگزاری مسابقه 
اینترنتی خاطره نویسی و شعر و مسابقه نقاشی 
برای  محور  محله  طرح  اجرای  کودکان،  برای 

فضاسازی  بسیجیان،  کمک  با  کرونا  با  مبارزه 
شهر توسط اداره ها، میز خدمت با حضور شورای 
اداری و رسیدگی به مشکالت مردم با حفظ رعایت 
پروتکل بهداشتی، ویزیت رایگان و عطر افشانی و 
غبارروبی مزار شهدا از برنامه های هفته بسیج در 

سال جاری خواهد بود.
هدایت فرماندار شهرستان نی ریز نیز با اشاره به 
اینکه در طول جنگ تحمیلی این بسیج بود که 
جنگ را اداره کرد، تأکید نمود در طول دوران 
اهمیت  بسیج  به  کجا  هر  نیز  تاکنون  انقالب 

کمتری داده شد نظام ضربه خورد . 
در ادامه طهماسبی با تبریک هفته بسیج، این نهاد 
انقالبی را بازوی توانمند نظام مقدس جمهوری 

اسالمی دانست و عنوان نمود در همه مشکالت و 
سختی ها بسیج با ورود خود حالل مشکالت شد و 

مردم را یاری نمود.
وی عنوان نمود بسیج نقطه امید و اتکای مردم 
در همه دوران انقالب بوده و هست و همه این 
اقتدار و محبوبیت بسیج به خاطر مردمی بودن 

آن است .
و  تقدیر  با  بسیج  آغاز هفته  بزرگداشت  مراسم 
تأمین  توسط شورای  نمونه  بسیجیان  از  تشکر 
زینب  بسیجیان  از  و  یافت  ادامه  شهرستان 
محمودی، مسلم عباس زاده، محمد علی رهگذر، 
مهدی موالیی، علی قنبرپناه، یاسین زارع و محمد 

حسین خدادادی تقدیر و تشکر به عمل آمد.
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فاطمه زردشتی نی ریزی، نی ریزان فارس:
عطسه که نیست، گلوله کاتیوشا است! خدا نکند 
این روزها و خصوصًا با سردشدن هوا در جمعی 
عطسه کنی، کاری ندارند که حساسیت فصلی 
است یا هرچیز دیگری؛ چنان سرزنش آمیز به 
تو خیره می  شوند و فاصله می گیرند که ترجیح 

می  دهی فرار را بر قرار ترجیح دهی... 
از حق  نگذشته، حق هم دارند. کرونا هنوز که هنوز 
است قربانی می گیرد و با کسی شوخی ندارد. در 
این بین اما هنوز هستند افرادی که بعد از گذشت 
را  بهداشتی  پروتکل های  سال،  دو  به  نزدیک 

رعایت نمی کنند و ماسک نمی زنند.
گزارشی در این مورد تهیه کرده ایم که می خوانید:

بین کرونایی ها بدون ماسک بوده ام!
م - ع به همراه دوستش الف - ب بدون ماسک در 
خیابان راه می روند. علت ماسک نزدنشان را که 
می پرسم، علیزاده می گوید: »از مشکان با موتور 
می آمدیم و همین االن رسیدیم؛ به خاطر همین 
خوبی  کار  نزدن  ماسک  البته  نزدیم.  ماسک 
نیست و خودمان به همه توصیه می کنیم ماسک 
بزنند. باور کنید االن خوِد من ماسکم توی جیبم 

هست.«
دوستش می خندد و می گوید: »حرفش را باور 
نکنید! نه او ماسک دارد و نه من. بگویید اگر 
راست می گوید ماسکش را نشان دهد. من که 
فکر می کنم چون دو دوز واکسن را زده ایم، دیگر 
نیازی به ماسک نیست. خدا کند نخواهد اتفاق 
بدی بیفتد. خوِد من همه جا بدون ماسک می روم. 
حتی بین کرونایی ها بدون ماسک بوده ام؛ اما تا 
دیدنمان  با  نگرفته ام. کسی هم  کرونا  به حال 
چیزی نمی گوید. سرباز هستیم و برای یک سری 
کارهای اداری رفته بودیم شیراز و بدون ماسک به 

همه  اداره ها سر زدیم و هیچ کس  حرفی نزد.«

واکسن به تنهایی کافی نیست
ح - پ ماسکش را زیر گلویش زده و بیرون از مغازه 

ایستاده است.
می گوید:  می پرسم،  که  ماسک زدنش  نحوه   از 
قهوه  مغازه  در  داشتم  االن  همین  کنید  »باور 
می خوردم؛ به خاطر همین ماسکم را در آوردم. 

البته دروغ چرا؟ برخی مواقع که در ماشین هستم 
ماسک  می روم،  سوپرمارکت  به  خرید  برای  یا 
نمی زنم. ولی سعی می کنم در مغازه برای احترام 

گذاشتن به مشتری هم که شده، ماسک بزنم.«
او که دو دوز واکسن خود را تزریق کرده، می گوید: 
خیلی  نیست.  کافی  تنهایی  به  واکسن  »البته 
از افراد بوده اند که واکسن زده اند و باز هم کرونا 

گرفته اند. باید همه موارد را رعایت کرد.«

فراموش کرده ام!
ط - خ از افراد دیگری است که ماسک ندارد...

می خندد: »به خدا در ماشینم ماسک دارم و بیشتر 
اوقات می زنم. ولی خب گاهی هم پیش می آید که 
یادم می رود و نمی زنم و البته که با واکنش بقیه 

مواجه می شوم که چرا ماسک نداری. «
او دو دوز واکسن خود را زده و تا به حال به کرونا 

مبتال نشده است.
به خاطر درگیری شغلی و ذهنی ماسک 

نمی زنم
او  ایستاده.  ماشینش  کنار  ساله   5۳ الف   - غ 
ماسک  نزدن  علت  را  و ذهنی  درگیری شغلی 
می داند و می گوید: »آن قدر گرفتاریم که گاهی 
وقت فکر کردن به این چیزها را نداریم! گاهی 
نزدن  موقع  هم  اطرافیان  نه!  گاهی  و  می زنم 
تذکر می دهند؛ ولی خب، از دستمان در می رود. 
نمی دانم، شاید هم به خاطر این که دو دوز واکسن 

را زده ایم، بی احتیاطی می کنیم. می گویم چیزی 
نمی شود. البته چهار پنج ماه پیش کرونا گرفتم و 
مسلمًا باز احتمال مبتال شدن هست. گاهی هم به 
اجبار باید ماسک زد دیگر؛ مثل االن که کار بانکی 

دارم و باید بروم ماسک تهیه کنم.«

طوری نگاهت می کنند انگار خالفکاری!
سارا ۳9 ساله از کسانی است که یکی دو بار به 

خاطر ماسک نزدن کارش به دعوا کشیده.
می گوید: »ماسک که نداشته باشی، یک طوری 

نگاهت می کنند، انگار خالفکاری یا مثاًل لباس 
آدم  می آید  پیش  گاهی  خب  نپوشیده ای! 
نمی تواند ماسک بزند یا همراهش نیست. یک 
بار سر همین ماسک نزدن در تاکسی با یک خانم 
بحثم شد. آن خانم به من گفت امثال شماها باعث 
تکثیر ویروس هستید و من هم گفتم دوست ندارم 
نمی زنم، به کسی ربطی ندارد. شما ماسکت را بزن 

تا مبتال نشوی.«

او که یک بار کرونا گرفته و دو دوز واکسنش را زده، 
ادامه می دهد: »به نظر من که این واکسنها تأثیری 
ندارد و آب مقطر است! بیشتر ذهنیت منفی و 
مثبت افراد است که باعث بیماری می شود. یکی از 
دوستان خودم تا به  حال دو بار هم ماسک نزده، اما 
کرونا نگرفته است؛ چرا؟ چون اصاًل به این بیماری 
این  بگویم که  را هم  این  البته  ندارد.  اعتقادی 
ماسکهایی که استفاده می کنیم، زیاد هم استاندارد 
نیستند. خوِد من یک بار ماسکی خریدم و داخل آن 

مو بود که استفاده نکرده، آن را دور انداختم.«

با کسی ارتباط ندارم!
ح - م ۷۲ ساله دو بار کرونا گرفته و با این وجود 

ماسک نزده است.
می گوید: »خیلی با کسی ارتباط ندارم و با کسی 
حرف نمی زنم که بخواهم ماسک بزنم. البته چون 
دو بار کرونا گرفته ام و دو دوز واکسن را هم زده ام، 
فکر می کنم ایمن هستم. ولی خب ماسک صددر 

صد الزم است و واکسن به تنهایی کافی نیست.«

در مراجعه اش به مراکز دولتی و استفاده از ماسک 
می گوید: »آدمی که پیر باشد، با اداره جات و بانکها 

کاری ندارد که بخواهد ماسک بزند.«

ماسک نمی زنم؛ چون آرایشم خراب 
می شود!

این را بهنوش ۲۷ ساله می گوید.
ادامه می دهد: »شاید مسخره به نظر بیاید؛ اما 
خیلی از دختران همسن و سال من به همین 
خاطر ماسک نمی زنند و خب برایشان هم مهم 

نیست اطرافیان در موردشان چطور فکر کنند. 
البته ما دو دوز واکسن را زده ایم و دیگر نیازی هم 
به ماسک نیست. خوِد من اگر اداره ای بخواهم 
بروم و کاری داشته باشم، ماسک می زنم. االن 
در ورزشگاه های خارجی که در تلویزیون پخش 
می شود، همه  تماشاگران بدون ماسک کنار هم 
از حد  بیش  استفاده   تازه شنیده ام  نشسته اند. 
مشکالت  باعث  آینده  در  است  ممکن  ماسک 

تنفسی شود. «

ماسک نمی زنیم تا کرونا بگیریم!
ی - ی ۳۳ ساله مشکالت زندگی را دلیل نزدن 

ماسک می داند!
جوانان  و  زندگی  مشکالت  »آنقدر  می گوید: 
زیاد شده که می گویند ماسک نزنیم؛ بلکه کرونا 
بگیریم و بمیریم و از این زندگی راحت شویم. من 
خودم جزو افرادی هستم که اکثر اوقات ماسک 
نمی زنم و خب می دانم که کار خوبی هم نیست. 
اطرافیان هم زیاد تذکر می دهند؛ اما من با گفتن 
جمله ولش کن! از کنار حرفشان رد می شوم. تا به 
حال هم کرونا نگرفته ام و واکسن هم نزده ام. البته 
همین امروز صبح برادرم تماس گرفت و گفت 
برو واکسنت را بزن که سهل انگاری کردم؛ باید 

می رفتم.«

همیشه رعایت می کنم
م - م ماسکش را در ماشین جا گذاشته است.

می زنم  ماسک  همیشه  کنید  »باور  می گوید: 
به همین خاطر  رعایت می کنم.  جانبه  و همه 
هم خدا را شکر تا به حال کرونا نگرفته ام. امروز 
هم استثنائًا از ماشینم که دور شدم، یادم آمد 
که ماسکم را برنداشته ام و به خاطر کفش های 
پاشنه بلندم، نشد دوباره به سمت ماشین برگردم 
و دروغ چرا، چون چند روز پیش یک بسته ماسک 
خریده بودم، همت نکردم دوباره بخرم. البته ما دو 
دوز واکسن را زده ایم و پنجاه درصد این که باعث 
شد برنگردم و سهل انگاری کردم، به همین خاطر 
بود. البته گاهی همین بی احتیاطی  ها کار دست 
آدم می دهد و ضربه هایی می زند که جبران نا پذیر 

است.«

در گفتگو با مردم کوچه و بازار نی ریز

چرا ماسک نمی زنید؟

//

برگزاری صبحگاه مشترک به مناسبت گرامی داشت هفته بسیج در نی ریز
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مواظب آفت کش های 
تقلبی باشید

روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی:

با  مبارزه  و  تقلبی  آفت کش های  عرضه  از  جلوگیری 
از هدر رفت  تنها  نه  سودجویان عرصه سموم غیرمجاز 
سرمایه های مادی کشاورزان جلوگیری می نماید بلکه در 

حفظ سالمت مردم و محیط زیست بسیار مؤثر است.
کشاورزی  جهاد  مدیریت  نباتات  حفظ  واحد  مسئول 
شهرستان نی ریز گفت: سموم تولید داخل باید دارای نشان 
و شماره تماس کارخانه و در صورت خارجی بودن نیز درج 

نشانی و شماره تماس شرکت وارد کننده الزامی است.
زهرا مستفیضی تأکید کرد: تهیه سموم باید از مراکز و 
فروشگاه های معتبر که دارای پروانه تأسیس، پروانه اشتغال 
به کار دارای اعتبار، مسئول فنی از سازمان نظام مهندسی و 

منابع طبیعی استان و جواز کسب معتبر باشند.
به گفته وی؛ کشاورزان در هنگام خرید هر نوع سم ابتدا 
تاریخ تولید و انقضاء، شماره ثبت و شماره پروانه آن را بررسی 
و در صورت خدشه داربودن این اعداد و شماره ها از خرید آن 

اجتناب کنند .
مستفیضی اظهار کرد: برای تشخیص سم تقلبی می توان 
قوطی سم را مقابل نور قرار داده و رنگ آن را مشاهده کرد؛ 
سم خالص باید غلیظ و کدر باشد وگرنه درصد خلوص آن 

کم است. 
این کارشناس مسئول ابراز کرد: در صورت وجود هرگونه 
سوراخ روی پلمپ قوطی سم، ضمن اطالع به فروشنده، از 
خرید آن خودداری کنید زیرا ممکن است با جایگزین کردن 

آب به جای سم، درصد خلوص آن را پایین آورده باشند.
وی تصریح  کرد: بعضی از سموم در بین گیاهان و دام نامی 
مشترک دارند؛ مثاًل دیازینون، که هم گیاهی آن وجود دارد 
و هم دامی و یا بعضی از کنه کش ها. لذا باید توجه داشت که 
سم حتمًا گیاهی باشد؛ در غیر این صورت خسارت جبران 

ناپذیری به باغ یا مزرعه وارد خواهد شد.
کشاورزی  جهاد  مدیریت  نباتات  حفظ  واحد  مسئول 
شهرستان نی ریز گوشزد کرد: همیشه گران خریدن دلیل 
بر کیفیت باالی سم نیست، باید سم با کیفیت را زیر نظر 

کارشناسان کشاورزی خریداری  نمود.
وی هشدار داد: سم در مقدار مشخص شده باید مصرف 
شود؛ خود تجویزی و استفاده بدون نظر کارشناس ممکن 

است باعث مقاومت آفات به سم شود.

در خطبه های نماز جمعه مطرح شد:

ملت ما بالقوه نخبه است
عابد نعمتی، نی ریزان فارس:

نخبه  بالقوه  ملتی  را  ایران  مردم  نی ریز،  خطیب جمعه 
توصیف کرد که به گفته او در طول دهه های بعد از انقالب 

آن را ثابت کرده اند.
خطبه های  در  رحمانی زاده  سیدرضا  حجت االسالم 
نماز جمعه 28 آبان، به بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با 
نخبگان جوان و استعدادهای برتر اشاره کرد و اظهار داشت: 
»همان طور که مقام معظم رهبری فرمودند، ملت ما ملت 
بالقوه نخبه است که این را در طول دهه های بعد از انقالب در 
حوزه های مختلف ثابت کرده است. به همین دلیل دشمنان 
از دیرباز از طریق جنگ نرم و روانی سعی در تحقیر ملت ما 
داشتند و سعی می کردند تلقین کنند ما کم استعدادیم. 
آنها سعی داشتند شعار ما نمی توانیم جایگزین شعار ما 
می توانیم شود. اما توجه به استعدادهای داخلی بسیار مهم 
است و مقام معظم رهبری مسئوالن را به دیدن ظرفیتهای 

داخلی دعوت می کنند.«
خطیب جمعه نی ریز گفت: »بعد از روی کار آمدن دولت 
سیزدهم، ما هنوز مشکالت عدیده ای مثل گرانی، تورم و 
عدم ثبات بازار داریم. این دولت میراث دار شرایط بغرنج 
چند عاملی است. بعضی مشکالت به خاطر سیاستهای غلط 
دولت قبل مثل شرطی کردن شرایط کشور به برجام است. 
مشکالت دیگری مثل نقدینگی، خرج پول افسارگسیخته 
و خدمات و کاالی کم باعث شد تا اجناس قیمت چندین 

برابری پیدا کند و تناسب نداشته باشد.«
وی افزود: »بعد از انقالب در ایران، نقدینگی در اقتصاد 
ساالنه به طور متوسط 2۵ درصد افزایش داشت. اما تنها در 
سال ۹۹، رشد نقدینگی بیش از ۴۰ درصد بود. وقتی آقای 
روحانی دولت را تحویل گرفت، دالر ۳ هزار تومان بود و حاال 

2۵ هزار تومان است.«
خطیب جمعه نی ریز عنوان داشت: »اصالح یک کشور نیاز 
به آرامش دارد و هّم و غم دشمن این است که آرامش جامعه 
را بگیرد. همراهی مردم هم اهمیت زیادی دارد. متأسفانه 
اعتماد مردم به دولتمردان کاهش پیدا کرده و برگرداندن 

این اعتماد زمان بر است.«

بازدید مسئوالن ازروستاهای بخش مرکزی و قطرویه 
روابط عمومی فرمانداری:

اتفاق  هدایت فرماندار شهرستان نی ریز به 

طهماسبی نماینده مردم در مجلس شورای 

اسالمی از روستاهای بخش مرکزی و قطرویه 

بازدید کردند.

بخشدار  شول نژاد  مرکزی،  بخشدار  امین 

قطرویه و جمعی از مسئوالن شهرستانی در 

این بازدیدها که روز شنبه 2۹ آبان برگزار 

شد، حضور داشتند.

دیدار با اعضای شوراهای اسالمی، دهیاران 

و جمعی از مردم و بررسی مسائل و مشکالت 

این روستاها محور این بازدیدها اعالم شده 

است. 

اعضای شوراهای اسالمی، دهیاران و اهالی 

روستاهای محمود آباد، اکبرآباد، تل مهتابی، 

ده فاضل و روستای بشنه به مسائلی همچون 

کمبود آب آشامیدنی سالم و بهداشتی، جاده 

نامناسب، بالتکلیف بودن اسناد و طرح هادی، 

زمین  درخواست  ورزشی،  امکانات  کمبود 

شبکه های  دریافت  عدم  مصنوعی،  چمن 

تلفن  آنتن دهی  عدم  تلویزیون،  دیجیتال 

همراه و عدم پوشش اینترنت اشاره کردند.

نماینده مجلس و فرماندار هم برای بررسی و 

حل مشکالت مطرح شده قول مساعد دادند.

روابط عمومی مدیریت جهادکشاورزی:

غذایی  و  تبدیلی  صنایع  مدیر 
فارس  جهادکشاورزی  سازمان 
فرآوری  و  کنسانتره  کارخانه  از 
ساالنه  باظرفیت  »نارنی«  انار 
فرآورده های  شرکت  و  تن   2۰۰۰
گوشتی »زمهریر نی ریزان فارس« 

بازدیدکرد.
این  از  سید عبداله جزایری هدف 
ظرفیت  بررسی  را  یک روزه  سفر 
شهرستان  نیاز  و  انار  فرآوری 
و  صفر  باالی  سردخانه  به 
زمینه  این  در  سرمایه گذاری 

عنوان کرد.
به  گفته کارشناس مسئول مدیریت 
جزایری  نی ریز؛  جهادکشاورزی 
فرآورده های  شرکت  از  بازدید  در 
فارس  نی ریزان  زمهریر  گوشتی 
کارخانه  این  ظرفیت  افزایش  بر 
تولید  برای  توسعه  طرح  قالب  در 
محصوالتی چون همبر، سوسیس و 

کالباس تأکیدکرد.
توجه  با  ابرازکرد:  نقیبی نژاد  مریم 
اول  رتبه  و  انار  باغ های  به وسعت 
استان فارس،  انار  تولید  نی ریز در 
افزایش  یا  جدید  سرمایه گذاری 

ظرفیت این کارخانه ضروری است.
او افزود: از دیگر نیازهای شهرستان 
سردخانه می باشد که در حال حاضر 
ظرفیت  با  نی ریز  سردخانه  تنها 

2۰۰۰ تن در حال فعالیت است.
این کارشناس مسئول خاطر نشان 
 کرد: ایجاد واحدهای صنایع تبدیلی 
تولید  مهم ترین حلقه  های  از  یکی 
بخش کشاورزی است که در صورت 
توجه ویژه به آن و هدایت محصوالت 
تبدیلی،  صنایع  سمت  به  تولیدی 
توسعه پایدار این بخش را به دنبال 

خواهد داشت.

پروژه فرهنگی- ورزشی فوالد و شهرداری دوباره فعال شد

دریاچه مصنوعی پارک آزادی تا پایان امسال

روابط عمومی مجتمع فوالد غدیر نی ریز:

با حضور در محل احداث  مدیرعامل مجتمع فوالد غدیر 
مجموعه فرهنگی ورزشی فوالد غدیر نی ریز در پارک آزادی 
که با مشارکت شهرداری نی ریز در حال انجام است از نزدیک 

در جریان روند ساخت این مجموعه قرار گرفت.
محسن مصطفی پور در این بازدید ضمن ابراز رضایت از میزان 
پیشرفت پروژه با اشاره به تالش ها و برنامه ریزی های انجام 
شده طی دو هفته گذشته که عماًل فعالیت اجرایی پروژه آغاز 
شده ابراز امیدواری کرد در راستای تحقق مسئولیت های 
اجتماعی مجتمع و بهره مندی مردم عزیز نی ریز، دریاچه 
مجموعه امسال و فاز اول سالن های جانبی تا یکسال آینده به 

بهره برداری برسد. 
در این بازدید مجموعه فرهنگی- ورزشی فوالد غدیر نی ریز به 
نام پهلوان ایران شهید حاج قاسم سلیمانی و سالن های جانبی 

آن به نام شهدای دانش آموز شهرستان نی ریز نام گذاری شد. 
در این دیدار که با حضور حامد راحت مدیر پروژه و گرگین 
رئیس هیئت مدیره مجتمع فوالد غدیر همراه بود، تسلیمی 
طراح و موسوی مدیر پروژه پیمانکار توضیحاتی را درباره 
ارائه  اقدام  در دست  برنامه های  و  پروژه  پیشرفت  میزان 

کردند.
در همین رابطه شهردار نی ریز در گفتگو با نی ریزان فارس 
عنوان نمود: موضوع قرارداد مشارکت شهرداری و مجتمع 
فوالد عبارت است از مشارکت و سرمایه گذاری در احداث 
مجتمع فرهنگی، آموزشی و ورزشی فوالد غدیر بوستان 
آزادی شهر نی ریز در قالب قرارداد مهندسی، تأمین کاال، 
ساخت، بهره برداری، اجاره در مدت معلوم و انتقال به مالک 
)B.O.L.T( که مجتمع مذکور در زمینی به مساحت بیش از 
1۰6 هزار مترمربع مشهور به پارک آزادی شهر نی ریز در دو 
بخش اصلی و چندین فاز عملیاتی مطابق برنامه زمان بندی 

اجرا خواهد شد.

بخش اول شامل موارد زیر است:
1- یک باب سالن ورزشی مسقف )با ظرفیت 2 هزار تماشاگر(

2- استخر سرپوشیده 8 خطی به طول مفید استخر ۵۰ متر و 
ظرفیت تماشاگر ۳۰۰ نفر به همراه سایر بخش های مورد نیاز 

از جمله سونا )خشک و بخار(، جکوزی و استخر کودک 
۳- سالن آمفی تئاتر با ظرفیت 6۰۰ نفر

۴- مجموعه اقامتی با ظرفیت اسکان و پذیرایی 1۰۰ نفر
۵- سالن بدنسازی 

6- محوطه سازی کامل مجموعه و فضای سبز و پارکینگ ها 
در حد جنوب بوستان آزادی

بخش دوم هم شامل این موارد می شود:
به  آزادی  پارک  مصنوعی  دریاچه  ساخت  و  کاال  تأمین 
مرحله  تا  مربع  متر  هزار   ۴۰ از  بیش  تقریبی  مساحت 
بهره برداری کامل، به منظور ذخیره سازی آب قنات برنجزار 
و راه اندازی و ترویج ورزشهای آبی مانند قایقرانی به همراه 
پیاده راه سالمت پیرامونی دریاچه و حاشیه دریاچه مصنوعی 
مذکور به نیت ترویج ورزشهای همگانی و ارتقاء سالمت 
جامعه و همچنین محوطه سازی فضای پیرامونی شامل سه 
باب زمین ورزشی رو باز والیبال، تنیس و محوطه بازی پینگ 

پنگ و شطرنج.
 همچنین مهندسی، تأمین کاال و ساخت یک باب زمین چمن 
طبیعی استاندارد فوتبال تا مرحله بهره برداری کامل واقع در 
حد غرب بوستان آزادی که قسمتی از عملیات اجرایی آن 

سابقًا توسط شهرداری انجام شده است.
حامد فرغت در مورد اعتبار این پروژه گفت: اعتبار مورد نیاز 
غدیر  فوالد  ورزشی  و  آموزشی  فرهنگی،  مجتمع  احداث 
پتانسیل های  محل  از  عمدتًا  نی ریز  شهر  آزادی  بوستان 
تأمین  افزوده  ارزش  بر  مالیات  قانون  در  پیش بینی شده 

خواهد شد.
مطابق توافقات انجام شده و برنامه زمان بندی تأیید شده 

پایان سال  تا  آزادی  بوستان  دریاچه مصنوعی  امیدواریم 
جاری به بهره برداری رسیده و سایر بخش های پروژه نیز به 
مرور تکمیل و مورد بهره برداری کارکنان مجتمع فوالد و 

عموم شهروندان عزیز قرار گیرد.
عملیات اجرایی در حال حاضر از سرعت مطلوبی برخوردار 
دامنه دار  پیگیری های  با  که  مجتمع  این  ان شاا...  و  است 
ارشد  مدیران  ستایش  قابل  همکاری  و  نی ریز  شهرداری 
مجتمع فوالد غدیر نی ریز عملیاتی گردیده است در آینده ای 
نه چندان دور عالوه بر افزایش چشمگیر سرانه آموزشی، 
فرهنگی و ورزشی شهرستان باعث ایجاد رونق گردشگری در 

مقیاسی فرا شهرستانی خواهد شد.
قضایی شهرستان  ارشد  مقامات  از زحمات  ادامه  در  وی 
و استان فارس، فرماندار و نماینده مردم در مجلس شورای 
اسالمی، اعضای شورای اسالمی شهر دور پنجم و ششم، 
حامد راحت مدیر پروژه و حسام بهجت نیا مسئول واحد 
حقوقی شهرداری که در روند عملیاتی شدن این پروژه بزرگ 

تشکر نمود.
شهردار نی ریز با تأکید بر اینکه با مدیرعامل جدید مجتمع 
فوالد تفاهم و اتفاق نظر کاملی دارند گفت:  ایشان از مدیران 
جوان، با تجربه و پرتالش کشورمان هستند و در خصوص 
و  کیفیت تر  با  چه  هر  اجرای  نیز  و  پروژه  کامل  اجرای 
بهره برداری هر چه سریعتر از آن تفاهم و اتفاق نظر کامل 

داریم.
پروژه  بی سابقه ترین  و  بزرگترین  قطعًا  پروژه  این 
سرمایه گذاری در طول تاریخ هشتاد ساله شهرداری نی ریز 
است و متن حقوقی استفاده شده در قرارداد جامع آن مورد 
ارشد استانداری فارس  استقبال و تحسین مکرر مدیران 
قرار گرفته و در آینده از طریق میزبانی مسابقات و آئین های 
مختلف باعث معرفی هر چه بهتر شهر و شهرستان نی ریز 

خواهد شد.

برپایی نمایشگاه اقتصاد 
مقاومتی پایگاه مقاومت 

بسیج سادات
عرضه چادر ملی با کیفیت عالی و قیمت مناسب

قرارگاه  همکاری  با  سادات  محله  بسیج  مقاومت  پایگاه 
جهادی غدیر شهرستان نی ریز، بسیج دانشجویی و خانه 
هالل محله سادات به مناسبت گرامی داشت هفته بسیج با 
هدف ترویج فرهنگ حجاب و عفاف درجامعه اقدام به تهیه و 
توزیع گسترده پارچه چادر مشکی تولید ملی با کیفیت عالی 
و قیمت بسیار مناسب در بین بسیجیان و اقشار مختلف 

مردم نموده است.
نوشتنی است این نمایشگاه اقالم دیگری از جمله مواد 
غذایی، طب سنتی، تولیدات مشاغل خانگی بسیجیان و... 
را تا پایان هفته بسیج در محل پایگاه واقع در حسینیه قدیم 

محله سادات) پای چنار قدیم( عرضه می کند.
ساعات بازدید صبح از ساعت ۹  الی 12 و عصر از ساعت 1۵ 

الی 18 اعالم شده و بازدید برای عموم آزاد می باشد.

سامانه های جدید در
پمپ بنزین های نی ریز و 

بختگان
سامانه های جدید RPM در 11۰ نازل در نی ریز و بختگان 

نصب شد.
رئیس شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ناحیه نی ریز 
با اعالم این خبر گفت: شرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی منطقه فارس برای نصب این سامانه در آماده باش ۷2 

ساعته بود.
سامانه هوشمند سوخت 11۰ نازل جایگاه های شهرستان 
نی ریز و بختگان نیازمند به روزرسانی داشت که همکاران 
شاغل در شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ناحیه نی ریز 
از روز شنبه با حضور در تمامی جایگاه های هر دو شهرستان 
نسبت به نصب RPM جدید جهت فعال نمودن آن در روز 

یکم آذر ماه اقدام نمودند.
مصطفی امیرزاده ضمن تشکر از جایگاه داران اعالم نمود: 
هر  جایگاه های  هوشمند  سامانه  نرم افزار  روزرسانی  به 
دو شهرستان نی ریز و بختگان با حضور مسئوالن محترم 
جایگاه ها از ساعت ۳:۳۰ دقیقه بامداد امروز و همزمان با کل 
کشور آغاز گردید. شایان ذکر است که تیم ناحیه نی ریز از 
روز گذشته تاکنون همچنان در مأموریت و رصد جایگاه ها 

می باشند.
امیرزاده در مورد سیستم RPM گفت: RPM نرم افزاری 
است که بر روی کارتخوانها نصب می شود و مقدار سهمیه 
هر وسیله نقلیه را مشخص می کند و از آنجایی که مقرر شد 
در آذر ماه سهمیه تشویقی به خودروها داده شود لذا باید 

RPM جدید نصب می شد.

آبرسانی روستاهای غدیرگه 
و قلعه بهمن با کف شکنی چاه

روابط عمومی امور آبفا شهرستان نی ریز:

عملیات کف شکنی و حفر گالری چاه آبرسانی روستاهای 
غدیرگه و قلعه بهمن از محل اعتبارات عمرانی انجام و با 

تعویض تجهیزات مجدداً وارد مدار بهره برداری قرار گرفت.
مدیر امور آبفا شهرستان نی ریز گفت: در راستای خدمات 
رسانی و تأمین آب، به همت شرکت آبفا استان فارس و 
پیگیری های مستمر امور آبفا شهرستان نی ریز این عملیات 

پایان یافت. 
بهرام قره چاهی در ادامه گفت: چاه مذکور به دلیل افت 
سطح آبهای زیرزمینی کاماًل خشک و از مدار تولید خارج 
شد که در سریعترین زمان ممکن پس از کارشناسی انجام 
شده عملیات کف شکنی و حفر گالری چاه شروع و به محض 
رسیدن به آبدهی مناسب با تعویض الکتروپمپ مجدداً 
وارد مدار بهره برداری گردید و روند آبرسانی به بیش از 2۵۰ 

مشترک به حالت عادی بازگشت.
قابل ذکر است در مدت زمان اجرای عملیات کف شکنی آب 
مورد نیاز مردم روستاهای مذکور به وسیله ۳ دستگاه تانکر 

سیار تأمین می گردید. 
وی در پایان از شرکت سیمان خاکستری، شرکت معادن 
سنگ چینی، امور آبفا بختگان و اداره امور عشایر که با 
اعزام تانکر سیار در آبرسانی به روستاهای مذکور همکاری 

نمودند، تشکر و قدردانی کرد.

//

//

32
/3

72
68

//

نی ریز نیازمند صنایع تبدیلی و غذایی

//

//

دفاع از 200 پایان نامه کارشناسی 
ارشد در دانشگاه آزاد نی ریز 

خبرگزاری آنا:

اسالمی  آزاد  دانشگاه  تکمیلی  تحصیالت  پایان نامه های  مسئول 
واحد نی ریز از دفاع 2۰۰ پایان نامه دوره کارشناسی ارشد در این 
واحد دانشگاهی در طی دو سال گذشته خبر داد. عبدالرضا رضایی 
گفت: در سال 1۳۹8، تعداد 12۹ دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد 
و در سال 1۳۹۹ تعداد ۵۰ پایان نامه در همین مقطع و از ابتدای سال 
1۴۰۰ تاکنون نیز تعداد ۳8 پایان نامه توسط دانشجویان تحصیالت 
تکمیلی مورد دفاع قرار گرفته است. رضایی بیشترین پایان نامه های 
دفاع شده در دانشگاه آزاد اسالمی واحد نی ریز را در رشته های 
مدیریت مالی، برنامه ریزی درسی، حقوق خصوصی، جامعه شناسی، 
مهندسی مکانیک و مهندسی برق عنوان کرد و افزود: دانشجویان 
تحصیالت تکمیلی جهت انجام تمامی مراحل مربوط به پایان نامه 
خود باید از طریق سایت پژوهشیار)سامانه جامع مدیریت پژوهشی 

دانشگاه آزاد اسالمی به نشانی ris.iau.ac.ir ( اقدام کنند.
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 آگهی موضوع ماده 3 قانون 
وماده 13 آئین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی
شماره  رأی  برابر 
مورخه    1۴۰۰6۰۳11۰2۳۰۰۰۳۵2
1۴۰۰/۰8/۰۹ هیأت اول موضوع قانون 
اراضی  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین 
رسمی  سند  فاقد  ساختمان های  و 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
زرین  دشت تصرفات مالکانه بالمعارض 
فرزند  ابراهیمی  صابر  آقای  متقاضی 
غالمحسین  به شماره شناسنامه ۴6۷ 
صادره ازحاجی آباد در ششدانگ یک 
باب خانه به مساحت ۳8۳.۵ متر مربع 
مفروز  اصلی   ۷۳۵1 از  فرعی   ۴ پالک 
اصلی  پالک ۷۳۵1   از  مجزی شده  و 
شهرستان  فارس   12 بخش   8 قطعه 
زرین دشت واقع در حاجی آباد خریداری 
آقای  رسمی  مالک  از  مع الواسطه 
محمد رضا بریزی محرز گردیده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می شود. 
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند، می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، 
تسلیم  تاریخ  از  ماه  یک  مدت  ظرف 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
است  بدیهی  نمایند.  تقدیم  قضایی 
در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 
سند  مقررات  طبق  اعتراض  وصول 

مالکیت صادر خواهد شد. 

تاریخ انتشارنوبت اول:1400/09/07 
 تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/09/21

خلیل مرادخواه - رئیس ثبت 

اسناد و امالک زرین دشت

- مورخ 1400/09/01
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برابر رأی شماره 1۴۰۰6۰۳11۰2۳۰۰۰۳۳۵  مورخه 1۴۰۰/۰۷/22 هیأت اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زرین  دشت تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم 
وحیده پکری فرزند اکبر  به شماره شناسنامه ۳۳۷ صادره ازحاجی آباد در ششدانگ 
یک باب خانه به مساحت 2۷۵ متر مربع پالک 1611 فرعی از ۷286 اصلی مفروز و 
مجزی شده از پالک ۷286  اصلی قطعه 8 بخش 12 فارس شهرستان زرین دشت واقع 
در حاجی آباد خریداری مع الواسطه از مالک رسمی آقای  غالمرضا مقامی محرز گردیده 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می شود. در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند، 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

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

خلیل مرادخواه - رئیس ثبت اسناد و امالک زرین دشت

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

- مورخ 1400/09/01
ش 2740

37255

برابر رأی شماره 1۴۰۰6۰۳11۰2۳۰۰۰۳12  مورخه 1۴۰۰/۰۷/۰6 هیأت اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زرین  دشت تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
علی اکبر نظری  فرزندصفر  به شماره شناسنامه 1۴۵ صادره از زرین  دشت در ششدانگ 
یک باب خانه به مساحت 2۰۴.۵ متر مربع پالک ۷ فرعی از ۷۳8۰  اصلی مفروز و مجزی 
شده از پالک ۷۳8۰  اصلی قطعه 8 بخش 12 فارس شهرستان زرین دشت واقع در 
حاجی آباد خریداری مع الواسطه از مالک رسمی آقای مراد غفاری محرز گردیده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می شود. در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند، می توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

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

خلیل مرادخواه - رئیس ثبت اسناد و امالک زرین دشت

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

- مورخ 1400/09/01
273

ش 4

37255

برابر رأی شماره 1۴۰۰6۰۳11۰2۳۰۰۰۳2۷  مورخه 1۴۰۰/۰۷/1۹ هیأت اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زرین  دشت تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
ایمان جمالی  فرزند علی ناز  به شماره شناسنامه 2۴8۰۰6۹۷61 صادره از زرین  دشت 
در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 2۰1 متر مربع پالک 22 فرعی از ۷۳۹6  اصلی 
مفروز و مجزی شده از پالک ۷۳۹6  اصلی قطعه 8 بخش 12 فارس شهرستان زرین دشت 
واقع در حاجی آباد خریداری مع الواسطه از مالک رسمی آقای محمد علی جمالی 
محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی 
می شود. در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند، می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود 
را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشارنوبت اول:1400/09/07 
 تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/09/21

خلیل مرادخواه - رئیس ثبت اسناد و امالک زرین دشت

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

- مورخ 1400/09/01
273

ش 6

37255

برابر رأی شماره 1۴۰۰6۰۳11۰2۳۰۰۰2۹8  مورخه 1۴۰۰/۰6/2۹ هیأت اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زرین  دشت تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
حسین مالئی  فرزند علی به شماره شناسنامه ۹۵۰۰ صادره از زرین  دشت در ششدانگ 
یک باب خانه به مساحت ۳۳۵ متر مربع پالک 161۰ فرعی از ۷286 اصلی مفروز و 
مجزی شده از پالک ۷286  اصلی قطعه 8 بخش 12 فارس شهرستان زرین دشت واقع در 
حاجی آباد خریداری مع الواسطه از مالک رسمی آقای بهادرمالئی محرز گردیده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می شود. در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند، می توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

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

خلیل مرادخواه - رئیس ثبت اسناد و امالک زرین دشت

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

- مورخ 1400/09/01
ش 2742

37255

برابر رأی شماره 1۴۰۰6۰۳11۰2۳۰۰۰۳1۳  مورخه 1۴۰۰/۰۷/۰6 هیأت اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زرین  دشت تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
احسان شعاعی حسین آبادی  فرزند یوسف به شماره شناسنامه 12۷ صادره از 
زرین دشت در ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی آبی به مساحت 1۰۵۹۳۰ متر مربع 
پالک 261 فرعی از ۳8۷1 اصلی مفروز و مجزی شده از پالک ۳8۷1  اصلی قطعه ۵ بخش 
12 فارس شهرستان زرین دشت واقع در تاج آباد خریداری مع الواسطه از مالک رسمی 
آقایان خانباز و غالم علی بهارلو محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می شود. در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است 
در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

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

خلیل مرادخواه - رئیس ثبت اسناد و امالک زرین دشت

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

- مورخ 1400/09/01
ش 2744

37255

برابر رأی شماره 1۴۰۰6۰۳11۰2۳۰۰۰۳۳۴  مورخه 1۴۰۰/۰۷/22 هیأت اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زرین  دشت تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم 
فهیمه پکری فرزند اکبر  به شماره شناسنامه ۹61 صادره ازحاجی آباد در ششدانگ 
یک باب خانه به مساحت 16۴ متر مربع پالک 1۷۵۹ فرعی از ۷286 اصلی مفروز و 
مجزی شده از پالک ۷286  اصلی قطعه 8 بخش 12 فارس شهرستان زرین دشت واقع 
در حاجی آباد خریداری مع الواسطه از مالک رسمی آقای  غالمرضا مقامی محرز گردیده 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می شود. در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند، 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

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

خلیل مرادخواه - رئیس ثبت اسناد و امالک زرین دشت

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

- مورخ 1400/09/01
273

ش 8

37255

شرکت تولیدی شن و ماسه مجید نی ریز نیازمند نیروهای زیر می باشد 1- راننده بیل مکانیکی 2- راننده بلدوزر 
3- راننده لودر  4- راننده پایه یک شامل : کمپرسی، میکسر ، تریلی 5- کارگر ساده  6- کارآموز شامل: تراشکاری، 

مکانیکی  ، جوشکاری، بیل مکانیکی، لودر، بلدوزر
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شماره ۰8-1۴۰۰/م ن )نوبت اول(

شرکت سیمان سفید نی ریز در نظر دارد انجام خدمات 

تأمین غذای پرسنل کارخانه )تقریبًا ۴۵۰۰ - ۳۵۰۰ پرس ناهار 

یا شام در هرماه( را به شرح مندرج در اسناد مناقصه به مدت 

یک سال از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد الشرایط 

واگذار نماید. لذا از افراد حقوقی دارای تأیید صالحیت وزارت 

تعاون، کار و رفاه اجتماعی دعوت به عمل می آید ضمنًا 

متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه به سایت  

WWW.NEYRIZCEMENT.COM یا امور بازرگانی شرکت در 

محل کارخانه مراجعه نمایند .

اداری                                      وقت  پایان  پیشنهادات  تحویل  مهلت  آخرین 

روزپنج شنبه مورخ 1400/09/18 می باشد.

 سایر شرایط در اسناد مناقصه درج گردیده است و در صورت 

نیاز به اطالعات بیشتر با شماره تلفن های ۵۳8۳۰۰۰6-8 - 

۰۷1 داخلی های 2۳۷ و 2۹6 تماس حاصل فرماید .  

امور بازگانی شرکت سیمان سفید نی ریز 

آگهی مناقصه شرکت  سیمان سفید نی ریز
4/37259د

  نوبت اول1۴۰۰/۰۹/۰۷                                نوبت دوم :1۴۰۰/۰۹/1۴

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

پایانه مسافربری امام رضا از طریق مزایده عمومی با مشخصات 

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

مسافربری واجد صالحیت واگذار نماید. لذا از کلیه متقاضیان 

دعوت به عمل می آید جهت دریافت اسناد مزایده و اطالعات 

تکمیلی به شهرداری مراجعه نمایند یا با شماره تلفن چهار 

رقمی ۰۷1۵۳2۰ داخلی ۳۰۷ تماس حاصل فرمائید و یا به سامانه 

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

 مراجعه نمایند. متقاضیان می بایست کلیه اسناد را تا پایان 

وقت اداری مورخ 1۴۰۰/۰۹/2۴ در پاکت الک و مهر به آدرس 

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

مزایده  کمیسیون  جلسه  نمایند.  تحویل  محرمانه  دبیرخانه 

در ساعت ۹ صبح مورخ 1۴۰۰/۰۹/2۵ در شهرداری برگزار خواهد 

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

مزایده خواهد  برنده  عهده  به  قانونی  کلیه کسورات  پرداخت 

بود. در صورتیکه برندگان اول، دوم و سوم حاضر به انعقاد قرارداد 

نگردند سپرده ی آنها به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد. 

شهرداری در قبول یا رد پیشنهادات مختار می باشد. سایر جزئیات 

وشرایط در اسناد مزایده درج گردیده است 

  امورمالیشهردارینیریز

آگهی مزایده عمومی اجاره غرفه دفاتر مسافربری 
37254/د4

شماره: 1/ م الف شناسه آگهی :1222869

نوبت اول:1۴۰۰/۰8/۳۰                                                      نوبت دوم :1۴۰۰/۰۹/۰۷

شهرداری نی ریز در نظر دارد مستند به بند ۳ مصوبه شماره ۷ شورای 

اسالمی شهر نی ریز و براساس قوانین و مقررات کشور به ویژه آئین 

نامه مالی شهرداری ها و مقررات مرتبط با آن کلیه امور مرتبط به حفظ، 

نگهداری و توسعه فضای سبز شهر را به اشخاص حقوقی واجد صالحیت 

از تاریخ 1۴۰۰/11/۰1 لغایت1۴۰1/1۰/۳۰ و به مدت یکسال شمسی و با 

توجه به شرایط سند مناقصه واگذار نماید. لذا از کلیه شرکتهای واجد 

صالحیت که اساسنامه آنها مرتبط با موضوع مناقصه می باشد دعوت 

بعمل می آید جهت دریافت اسناد مناقصه در مهلت مقرر و قبل از اتمام 

مهلت تحویل پیشنهادات که تاریخ 1۴۰۰/۰۹/18می باشد به واحد مالی 

شهرداری نی ریز به آدرس: خیابان آیت ا... طالقانی مراجعه و یا جهت 

کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن های ۵۳8۳۵۳2۰ داخلی ۳۰۷ یا ۳۰6 

تماس حاصل نمایند، یا به سامانه شفافیت شهرداری نی ریز به آدرس

shafafiat.neyriz.ir مراجعه نمایند.

شرایط عمومی مناقصه:

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

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

داده نمی شود.

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

نمی شود.

سپرده  بابت  1/۷۵۰/۰۰۰/۰۰۰ریال  مبلغ  می بایست  متقاضیان   -۴

شرکت در مناقصه به حساب سپرده شماره ۰1۰۵6۹2262۰۰۴ بنام 

شهرداری واریز و اصل رسید آن را در پاکت مربوطه گذارده و تحویل 

نمایند. یا معادل آن ضمانتنامه بانکی در وجه شهرداری نی ریز با 

سررسید ۳ ماهه ارائه نماید. 

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

6- مهلت تحویل پاکت های پیشنهادی حداکثر تا تاریخ 1۴۰۰/۰۹/18 و 

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

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

1۴۰۰/۰۹/2۰ و در ساعت 11 صبح می باشد، شرکت برای کلیه پیشنهاد 

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

دعوت دیگری از متقاضیان  به عمل نخواهد آمد.

8- در صورتیکه براساس شرایط خصوصی مناقصه و شرایط عمومی 

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

معامله با شهرداری نشوند سپرده شرکت در مناقصه آنان به ترتیب به 

نفع شهرداری ضبط می گردد. 

   امورمالیشهردارینیریز

آگهی تجدید مناقصه حفظ و نگهداری و توسعه فضای سبز شهری
36999/د6

شماره: 1/ م الف شناسه آگهی :1222869

نوبت اول:1۴۰۰/۰8/۳۰                                                                                             نوبت دوم :1۴۰۰/۰۹/۰۷
شهرداری نی ریز در نظر دارد مستند به بند ۳ مصوبه شماره ۷ شورای 
اسالمی شهر نی ریز و براساس قوانین و مقررات کشور به ویژه آئین 
نامه مالی شهرداری ها و مقررات مرتبط با آن کلیه امور مرتبط واگذاری 
امور خدمات شهری )جمع آوری، حمل ودفن انواع زباله، نظافت و شست 
و شوی کلیه معابر و میادین، رسیدگی به جداول وکانال های سطح 
شهر، جمع آوری و حمل نخاله های سطح شهر نی ریز و...( را به اشخاص 
حقوقی واجد صالحیت از تاریخ 1۴۰۰/11/۰1 لغایت1۴۰1/1۰/۳۰ و به 
مدت یکسال شمسی و با توجه به شرایط سند مناقصه واگذار نماید. 
با  مرتبط  آنها  اساسنامه  که  واجد صالحیت  شرکتهای  کلیه  از  لذا 
موضوع مناقصه می باشد دعوت به عمل می آید جهت دریافت اسناد 
مناقصه در مهلت مقرر و قبل از اتمام مهلت تحویل پیشنهادات که 
آدرس:  به  نی ریز  شهرداری  مالی  واحد  به  تاریخ1۴۰۰/۰۹/18می باشد 
خیابان آیت ا... طالقانی مراجعه و یا جهت کسب اطالعات بیشتر با 
شماره تلفن های ۵۳8۳۵۳2۰ داخلی ۳۰۷ یا ۳۰6 تماس حاصل نمایند، 
 shafafiat.neyriz.irیا به سامانه شفافیت شهرداری نی ریز به آدرس

مراجعه نمایند.
شرایط عمومی مناقصه

1- شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد.
2- به پیشنهادات مخدوش، ناخوانا و ارسال پس از مهلت مقرر ترتیب اثر 

داده نمی شود.

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

۴- متقاضیان می بایست مبلغ 2/۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال بابت سپرده شرکت 
در مناقصه به حساب سپرده شماره ۰1۰۵6۹2262۰۰۴ بنام شهرداری واریز 
و اصل رسید آن را در پاکت مربوطه گذارده و تحویل نمایند. یا معادل آن 

ضمانتنامه بانکی در وجه شهرداری نی ریز با سررسید ۳ ماهه ارائه نماید. 
۵- در صورت عدم واریز مبلغ سپرده پاکت قیمت بازگشایی نمی گردد.

6- مهلت تحویل پاکت های پیشنهادی حداکثر تا پایان وقت اداری  
تاریخ 1۴۰۰/۰۹/18  می باشد و پس از آن پاکتی تحویل گرفته نمی شود.

۷- زمان بازگشایی پاکت ها و جلسه کمیسیون عالی معامالت در تاریخ 
1۴۰۰/۰۹/2۰ و در ساعت ۹صبح می باشد، شرکت برای کلیه پیشنهاد 
دهندگان در جلسه کمیسیون با ارائه معرفی نامه مجاز می باشد و دعوت 

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

ضبط می گردد. 
با  در شهرداری های شهرهای  مرتبط  کار  سابقه  یکسال  ۹- حداقل 

جمعیت ۴۰ هزار نفر و بیشتر مطابق شرایط مندرج در اسناد مناقصه
امور مالی شهرداری نی ریز

آگهی تجدید مناقصه واگذاری امور خدمات شهری

شماره: 1/ م الف شناسه آگهی :1222874

36999/د6

اشتراک یک ساله 
هفته نامه نی ریزان فارس و ماهنامه نی تاک

با ما تماس بگیرید: 5146 731 0917 »جاللی«
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افزایش سن ازدواج  و 
پیامدهای آن

...
ادامه از صفحه یک

8- باال رفتن آمار طالق به ویژه در فاصله زمانی یک تا پنج 
سال پس از ازدواج و در نتیجه بی اعتمادی پسران و دختران 
به همدیگر 9- مطالبه مهریه سنگین 10- به اجرا گذاشتن 

مهریه بدون درخواست طالق. 
البته عوامل دیگری مانند تغییر نگرش به نهاد خانواده 
ایران  در  هنوز  خوشبختانه  چون  اما  طرح اند  قابل  نیز 
فراگیر نشده ضرورتی برای پرداختن به آن در این نوشتار 
نیست. اما آنچه مهم است پیامدهای ناشی از باال رفتن 
سن ازدواج و بدتر از آن ازدواج نکردن است. مهمترین این 
پیامدها عبارتند از: ارتباطات جنسی غیر هنجارمند، رشد 
روسپیگری و فحشا، ادامه دادن دوره تجرد تا رسیدن به سن 
تجرد قطعی یعنی سنی که احتمال ازدواج از آن به بعد بسیار 
کم می شود. جمعیت شناسان این سن را برای زنان ۴۵ و 
برای مردان ۵0 سال می دانند. باال رفتن عقده های جنسی و 

روانی، افسردگی و ... 
چه باید کرد؟! به طور ساده و خالصه می توان گفت عوامل 
باال رفتن سن ازدواج را باید از بین برد که صد البته کاری 

بس سنگین است و نیازمند عزم ملی. 
 شاد و سالم و موفق باشید

تاکسی ها کورسی شدندسرمقاله
اعالمنرخسرویسمدارسدرنیریز

ادامه از صفحه یک

... مبلغ 2 هزار تومان و کورسهای بعدی به ازای هر 
کورس ۵00 تومان به مبلغ فوق اضافه می گردد.

به عنوان مثال خیابان طالقانی از ایستگاه ابتدای 
رفاه  و  کار  تعاون،  اداره  روبروی  تا  خیابان  این 
شهدا،  استادیوم  به  منتهی  کوچه  یا  اجتماعی 
به  مجاز  تاکسی  رانندگان  و  بوده  اول  کورس 
دریافت 2 هزار تومان می باشند و در ادامه وارد 
کورس دوم شده و تا ابتدای پارک آزادی ادامه دارد. 
بنابراین راننده تاکسی مجاز به اخذ بهای 2۵00 
تومان بابت خدمات کورس اول و دوم از مسافرین 

است.
از ابتدای پارک آزادی تا زندان و همچنین از طرف 
دیگر تا انتهای مسکن مهر نیز کورس سوم حساب 
می شود که به همان میزان مسافری که از ابتدای 
کورس اول تا انتهای کورس سوم خدمات گرفته، 

باید کاًل مبلغ 3 هزار تومان پرداخت کند.
از ایستگاه خیابان قدس روبروی بهداری قدیم تا 
روبروی اداره تأمین اجتماعی کورس اول محاسبه 

شده است. در ادامه بولوار شهید زردشت به سمت 
میدان گاز و در نهایت بولوار پاسداران، روبروی 
خیابان فرزانگان نیز کورس دوم محسوب می شود 
و راننده تاکسی در صورت استفاده مسافران از 
کورس های یکم و دوم، مجاز به اخذ 2۵00 تومان 
از آنها هستند. ادامه مسیر به سمت فاز 2 نیز کورس 
راننده  و  شده  محسوب  کورس  آخرین  یا  سوم 
تاکسی در صورت استفاده مسافران از کورسهای 
یکم، دوم و سوم، مجاز به اخذ 3 هزار تومان از 

مسافران گرامی می باشد.
این  ابتدای  از  نیز  خمینی  امام  خیابان  مسیر 
خیابان تا ابتدای بولوار موسی کالنتری کورس اول 
محاسبه شده و راننده تاکسی مجاز به دریافت 2 
هزار تومان از مسافر است. مسیر تا انتهای بولوار 
موسی کالنتری نیز کورس دوم محسوب و مبلغ 

۵00 تومان به مبلغ قبل اضافه می شود.
وی همچنین در مورد کورس خیابان ولی عصر 
گفت:  از ابتدای این کورس یعنی میدان 1۵ خرداد 
تا پارک معلم کورس نخست، تا ابتدای کشتارگاه 

کورس 2 و تا دارالرحمه و بعد از آن کورس سوم 
محاسبه می شود.

شرایط  در  کرد  تأکید  همچنین  حاج محمدی 
کرونایی تاکسی ها مجاز به سوار کردن یک نفر در 

جلو و دو نفر در عقب هستند.
او گفت: در کورس بندی جدید در هیچ جای شهر 
بیشتر از ۴ کورس نداریم و شهروندان می توانند 

متخلفان را به شماره 137 معرفی نمایند.
به نظر می رسد با توجه به کورسی شدن مسیرها 
رانندگان  اینکه  بر  مبنی  و خبرهایی  نی ریز  در 
تاکسی به دلیل عدم پول خرد غالبًا بیشتر از نرخ 
مصوب دریافت می کنند شاید بهتر باشد دو اقدام 
شدن  مکانیزه تر  راستای  در  نی ریز  شهرداری 
تاکسی ها انجام شود: یکی مجهز کردن تاکسی ها 
به دستگاه کارتخوان و دوم نصب پارکومتر بر روی 
دوم  پیشنهاد  مورد  در  حاج محمدی  تاکسی ها؛ 
در  تابلوهایی مخصوص  نصب  با  می شود  گفت: 
مسیر کورس ها را مشخص نمود که البته تا این روز 

اقدامی نشده است.

صادق رجبی، نی ریزان فارس:

خاکریز آخرین راهکار برای جلوگیری از 
ورود کامیون ها به تاالب بختگان شد. 

تا امروز چندین جلسه برای جلوگیری 
از ورود کامیون ها به تاالب بختگان در 
فرمانداری در ادوار مختلف برگزار شده 

که مصوبات آن اجرایی نشده است.
در این جلسات راهکارهایی از جمله حفر 
کانال و جریمه رانندگان توسط پلیس راه 
مطرح شده که در عمل موفق نبوده است.

از پیگیری های هفته نامه نی ریزان  بعد 
فارس مسئوالن با حضور در منطقه و 

دهیاری غدیرگه مصوباتی داشتند.
این جلسه که چهارشنبه 8 مهر با حضور 
بخشدار مرکزی و رئیس محیط زیست با 
دهیاری و شورای روستای غدیرگه انجام 

شده تا رسیدن فصل بارندگی سه مصوبه 
داشت. 

1- نصب تابلو عبور و مرور در دریاچه 
ممنوع.

برای  خاکریز  مانع  راهداری  اداره   -2
جلوگیری از ورود به دریاچه ایجاد کند.

3-پلیس راه در صورت مشاهده تخلف 
اعمال قانون کند.

جلسه  این  از  ماه  یک  گذشت  از  پس 
کریمیان رئیس شورای روستای غدیرگه 
خبر از ایجاد خاکریز برای جلوگیری از 

ورود کامیون در روز شنبه1۵ آبان داد.
تاالب  حاشیه  مردم  است  نوشتنی 
از  کامیون های سنگ  عبور  از  بختگان 
روی دریاچه به دلیل بلند شدن ریزگرد 

شاکی هستند.

ایجاد خاکریز برای 
جلوگیری از ورود به بختگان

//

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

بهمن ماه  چهارم  در  فیروزآبادی  آقایی  سیدحسن 
سال 1330 خورشیدی در خانواده ای مذهبی که اهل 
فیروزآباد میبد یزد بودند، در شهر مشهد متولد شد. وی 
تحصیالت خود را تا مقطع دکترای پزشکی با درجه 

عالی در شهر مشهد به پایان رساند.
به گفته یکی از همکالسیهای دبیرستان نصیرالملک، 
وی به سبب هوش باال و تواناییهای علمی، دائم در 
دوران تحصیل توسط مدیران وقت آموزش و پرورش 
تشویق می شد و در سال 13۵0 نفر اول کنکور در استان 
خراسان شد. ایشان در دوران تحصیل به دلیل مبارزه 
با رژیم پهلوی بارها توسط ساواک دستگیر و زندانی و 
تهدید به اخراج از دانشگاه شد تا این که در سال 13۵9 
با معدل عالی مدرک دکترای پزشکی را اخذ نمود. وی 
به رغم اینکه چندین بار بورسیه کشورهای خارجی شد، 

ترجیح داد در ایران بماند و به کشور خدمت کند.
ایشان در سال 13۵۴ با فاطمه مباشری اهل شهرستان 
نی ریز ازدواج کرد که سه فرزند پسر و دو فرزند دختر 

حاصل این ازدواج است.
دکتر فیروزآبادی در طول زندگی پربرکت خود با توجه 
به روحیه جهادی و مسئولیت پذیری و قدرت مدیریت 
هالل  جهادسازندگی،  در  مختلفی  سمت های  باال، 
احمر، پشتیبانی جنگ و معاونت نخست وزیری به وی 

محول شد.
در سال 1368 با حکم مقام معظم رهبری ریاست ستاد 
فرماندهی کل قوا و سپس ریاست ستاد کل نیروهای 

مسلح به ایشان واگذار شد.
از دیگر افتخارات ایشان این است که خادم آستان 

مقدس امام رضا)ع( بود.
همچنین ایشان عضو شورای امنیت ملی، عضو مجمع 
تشخیص مصلحت نظام و عضو بسیج مستضعفین بود 

و در سال 137۴ از سوی مقام معظم رهبری مفتخر 
به درجه سرلشکری گردید. دکتر فیروزآبادی در سال 
1379 به لحاظ نقش مؤثر در پشتیبانی از دفاع مقدس و 
اعتالی کلمه اسالم و پاسداری از انقالب اسالمی و حفظ 
میهن اسالمی ایران نشان درجه یک نصر را دریافت 
نمود. همچنین »نشان فتح درجه 3« و »نشان عالی 

استقالل« از دیگر افتخارات ایشان است.
از دیگر مسئولیتهای ایشان استاد و عضو هیئت علمی 
دانشگاه علوم پزشکی تهران، استاد و عضو هیئت علمی 
دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله االعظم)ع(، عضو هیئت 
امنای  هیئت  رئیس  و  کوثر،  علمی  مجله  تحریریه 

دانشگاه دفاع ملی بود.

دکتر فیروزآبادی کتابهای ارزشمندی به رشته تحریر 
در آوردند. برای نمونه می توان به کتابهای زیر اشاره 

نمود:
فرهنگ صدق در لسان نهج البالغه، اصالت روحانیت 
عصر)عج(،  امام  مکتب  و  قرآن  در  علمیه  حوزه  و 
کشف االسرار صیهونیسم، استراتژی انتظار و تکلیف 
مسلمانان در زمینه سازی ظهور، گنجینه دل: خاطرات 

سرلشکر بسیجی دکتر سیدحسن فیروزآبادی.
سرلشکر فیروزآبادی پس از عمری خدمت به اسالم 
و انقالب، صبح روز جمعه 12 شهریور ماه سال 1۴00 
لقاءالله  به  زین العابدین)ع(  امام  شهادت  با  مصادف 
پیوست و روح بلندش آسمانی شد و پیکر پاکش در جوار 
بارگاه ملکوتی ثامن الحج علی ابن موسی الرضا)ع( آرام 

گرفت.
رئیس دفتر عقیدتی سیاسی فرمانده معظم کل قوا در 
مراسم چهلمین درگذشت سرلشکر فیروزآبادی، به 
موضوعی اشاره نمود که با تعمق در آن، شخصیت بزرگ 

این مرد اسالم و انقالب را بهتر می توان شناخت:
در مکتب تشیع، در زمان غیبت امام عصر)عج(، مهمترین 
اوج والیت مداری  و آخرین مرحله والیت مداری که 
است، مرحله ای است که انسان سؤالی از چرایی فرمان 
مطرح نمی کند و تمام وجود خود را برای اجرای امر ولی 
به کار می گیرد. نمونه آشکار مصداق این بحث سپهبد 
شهید سلیمانی بود. لذا اوج والیت مداری مرحله پنجم 
برای اجرای فرمان و دستور ولی است که در عصر 
غیبت، انسان موظف و مکلف است که آنچه را که ولی 
فقیه مطرح می کند انجام دهد. یکی دیگر از کسانی که 
این پنج مرحله را پشت سر گذاشت مرحوم سرلشکر 
فیروزآبادی بود که از زمان دانشجویی تا رحلت در 

مسیر انقالب و والیت بود.    37273/۴2

گزیده ای از زندگی سردار سر لشکر بسیجی 

دکتر سیدحسن آقایی فیروزآبادی 

پیام تسلیت مقام معظم رهبری 
به مناسبت درگذشت سرلشکر 

سید حسن فیروزآبادی 

بسم الله الّرحمن الّرحیم
درگذشت همکار دیرین اینجانب، سرلشگر جناب آقای 
دکتر سّیدحسن فیروزآبادی رحمةالله علیه را به همسر 
گرامی و فرزندان محترم و دیگر بازماندگان تسلیت عرض 

می کنم.
عمری مجاهدت ارزشمند، از تالشهای مبارزاتی دوران 
دانشجویی در مشهد، تا فعالیتهای متنوع و گسترده در 
سالهای پس از پیروزی انقالب اسالمی، در عرصه های 
مهم مانند جهاد سازندگی و مجموعه های وابسته به 
شورای عالی دفاع، و بویژه خدمات طوالنی مدت در رأس 
ستاد کل نیروهای مسلح و سرانجام عضویت در مجمع 
توشه ی  و  معنوی  ذخیره  نظام،  مصلحت  تشخیص 

اخروی این برادر پرتالش و خیرخواه است.
روح تعبد و تدین و صدق و ثبات در پایبندی به ایمان 
و عمل انقالبی، امتیاز بزرگ دیگری است که همواره با 
این برادر گرامی همراه بود. این خصوصیات برجسته 
مایه ی رحمت و رضوان الهی برای ایشان خواهد بود 
ان شاءالله. مغفرت الهی برای وی و آرامش و بردباری برای 

بازماندگان را  از خداوند متعال مسئلت می نمایم.
سّیدعلی خامنه ای

1۴00/6/12

سرلشکر فیروزآبادی:
/ امروز عضویت 
در بسیج، پیوستن 
به اردوگاه حضرت 
سیدالشهدا)ع( است.

/ اگر بسیج 
ضعیف شود، توطئه 

و هرج و مرج 
افزایش می  یابد.

/ بسیجی ها خادم مردم در مراسم مختلف انقالبی 
و مذهبی هستند و ویژگی دیگر آنها تقویت و حمایت 

از نیروهای انتظامی و نظامی است. یعنی بسیج 
والیتمدار، دیندار، قرآن شناس و اهل بیت شناس، 

دارای رفتار قانونی و حاضر در همه صحنه ها و 
خدمتگزار مردم است.

میراث ماندگار شادروان
سرلشکر فیروزآبادی
در شهرستان نی ریز

ایشان به سبب ازدواج با خانم فاطمه مباشری از اهالی 
نی ریز، با این شهر آشنایی داشت و نیازهای این خطه 
را درک می کرد و همواره در رفع مشکالت و کمک به 

بهبود شرایط مردم فهیم نی ریز اهتمام داشت.
به  توجه  با  اندیشمند دانشگاه  و  فرزانه  استاد  این 
شخصیت بسیجی و جهادی که داشت، با هماهنگی 
امام جمعه محترم نی ریز و همفکری خیرین و همیاری 
اهالی و پیگیری مسئوالن، خدمات ارزشمندی را برای 
شهروندان نی ریزی به یادگار گذاشت که می توان نام 
»میراث ماندگار« را بر آن گذاشت. برای نمونه می توان 

به موارد زیر اشاره کرد:

1( حمایت مالی و جذب خیر برای ساخت دارالقرآن 
حضرت زهرا)س( و پیگیری مراحل ساخت تا زمان بهره 

برداری از آن
2( مشاوره و توجیه وزیر وقت بهداشت بر لزوم احداث 

بیمارستان جدید نی ریز
3( کمک مالی در ساخت مصالی بزرگ شهر نی ریز 

مناسبت های  در  اهالی  معنوی  حمایت های   )۴
مختلف
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سرویس ورزشی: محمدصادق رجبی

جایگاه 17 
نی ریز  در لیگ 

تندرستی 

برنامه های رؤسای جدید هیئت های ورزشی

سه کاراته کای نی ریز در لیگ کشوری

شکست مقابل مدعی قهرمانی

آغاز لیگ نوجوانان بسکتبال

 برای اولین بار سه ورزشکار کاراته نی ریز 
همزمان در لیگ کاراته کشور حضور 
یافتند. گزارش شده مصطفی نصرتی، 
نیما محمودزاده و رضا هاشم زاده پس از 

رایزنی و توافق با تیم های لیگ کشوری، 
در سوپر لیگ سبک های آزاد ایران به 

میدان می روند.
نفت  مناطق  تیم  به  نصرتی  مصطفی 

خیز جنوب به عنوان مربی پیوست و 
نیما محمودزاده و رضا هاشم زاده هر دو 
به تیم مس شهربابک از استان کرمان 

پیوستند.

مجید پاکیزه دامن/ گروه ورزش:

مقابل  دیدار  در  درخشان  استعدادهای 
به  تن  قهرمانی  عنوان  کسب  مدعی 

شکست داد.
 17 زیر  فوتبال  مسابقات  پنجم  هفته 
برگزار  آذر   2 سه شنبه  استان  ساله های 
شد و تیم استعدادهای درخشان  نی ریز 
مقابل ایمان سبز شیراز شکست 3 بر صفر 

را متحمل شد.
استعدادهای درخشان که در بازی قبل و با 
درخشش مهاجمان خود توانسته بود پرسیا 
دیگر نماینده شیراز را در خانه شکست 
دهد، مقابل ایمان سبز ضعیف عمل کرد و 

دومین شکست خود را متحمل شد.
به گفته سرمربی استعدادهای درخشان، 
ایمان سبز شیراز که تیم مدعی قهرمانی 
است و برای حضور در مسابقات کشوری 
خود را آماده می کند، از موقعیت های خود 
بهترین استفاده را کرد و توانست مقابل ما 

پیروزی قاطع را به دست آورد.
سعید زارع گفت: اگرچه در نیمه اول تا 
دقیقه 30 توانستیم راه های نفوذ آنها را 
ببندیم، اما روی یک حرکت در محوطه 
اعالم ضربه  به  ما که منجر  تیم  جریمه 
پنالتی از سوی داور شد، گل اول را دریافت 
کردیم تا بازی با همین نتیجه در نیمه اول 

به اتمام برسد.
وی گفت: در نیمه دوم از لحاظ قوای بدنی 
تیم میزبان از ما بهتر بود و روی ضد حمالت 
دو گل بعدی را نیز دریافت کردیم. اگر 
بازیکنان ما خودباوری داشتند، نتیجه ای 
بهتر  و می توانستیم  دیگر رقم می خورد 

عمل کنیم.

محمد صادق رجبی/ گروه ورزش:

سالها  از  پس  بسکتبال  نوجوانان  لیگ 
تعطیلی دوباره برگزار شد.

تیم   ۴ حضور  با  لیگ  از  دوره  این 
انجام  شهدا  استادیوم  در  پنج شنبه ها 

می شود.
در بازی اول این رقابت ها پنج شنبه 27 
آبان دو تیم شهید شهاب الدینی و شهید 

مبین با هم بازی کردند که در پایان تیم  
شهید مبین به مربیگری امین حسن پور 

۴8 به 3۵ پیروز شد.
داوری این دیدار را عادل الیقمند و حسین 

کوچک زاده برعهده داشتند.
در بازی دوم این هفته دو تیم شهید مروی و 
شهید مختاری رو در روی هم قرار گرفتند 
که  در یک رقابت نفس گیر در نیمه اول 

تیم شهید مختاری توانست پیروز باشد 
اما درنیمه دوم تیم مروی با نمایش خوب 
خود نیمه را با پیروزی به پایان رساند. اما 
در مجموع دو نیمه، شاگردان امیر حسین 
اهل در تیم شهید مختاری ۵9 به ۵۵  برنده 

بازی شدند.
این دیدار را عادل الیقمند و محمد جواد 

محمد نژاد قضاوت کردند.

مجید پاکیزه دامن/ گروه ورزش:
هیئتهای  جدید  رؤسای  معرفی  از  پس 
ورزشی بیلیارد، ژیمناستیک و تیراندازی 
از آنها خواستیم اهداف و برنامه های خود 
تا پایان سال جاری را اعالم کنند.  که دو 
هیئت برنامه های خود را اعالم کردند و 
هیئت تیراندازی نیز آن را به آینده موکول 

کرد.
هیئت بیلیارد تاکنون توسط هادی یاری 

به عنوان سرپرست اداره می شد.
یاری در مورد برنامه های خود گفت: هیئت 
بیلیارد نی ریز هر روز به مدت یک ساعت 
برای تمامی عالقه مندان کالس و تمرین 
برگزار  یاری  بیلیارد  باشگاه  در  رایگان 

می کند.
او در مورد مسابقاتی که برگزار می شود 
گفت: هر دو هفته یک بار سعی می کنیم 
به  مجاور  شهرهای  بین  را  مسابقه ای 
این  که  کنیم  برگزار  نی ریز  میزبانی 
مسابقات به صورت رنکینگ و امتیازبندی 
مناسبت های  در  همچنین  و  می باشد 
مختلف نیز این مسابقات برگزار می شود و 
نفرات برتر به مسابقات استانی و کشوری 

راه پیدا می کنند.
نیز  داوران  و  مربیان  آموزش  درباره  او 
عنوان کرد: در این دو مقوله متقاضیانی 

داریم که هم اکنون در حال سپری کردن 
کالس های داوری و مربیگری هستند.

هیئت ژیمناستیک پیش از این به مدت 
حدود 3 سال به ریاست محمد الیقمند 
فعالیت می کرد که با استعفای او، علیرضا 

جوکار جایش را گرفت.
مدیریتی  و  ورزشی  سوابق  که  جوکار 
زیادی در ورزش دارد و برای همه چهره ای 
نام آشنا است برنامه های خود در هیئت 
ژیمناستیک را چنین شرح داد: طبق تقویم 
ورزشی هیئت، اعزام تیم های ژیمناستیک 
به  مختلف  سنی  رده های  در  نی ریز 
مسابقات استانی و حضور مربیان و داوران 
در کالس های دانش افزایی انجام خواهد 

شد.
او با تمجید از محمد الیقمند رئیس سابق 
این هیئت گفت: ساماندهی هیئت جدید 

و تشکیل جلسات برای پیشبرد اهداف و 
گرفتن  کمک  و  هیئت  این  برنامه های 
و  ژیمناستیک  هیئت  سابق  رئیس  از 
برنامه های  دیگر  از  وی  همکاران  دیگر 
ما می باشد و همه این ها جزو برنامه های 

کوتاه مدت تا پایان سال جاری است.
جوکار اعالم برنامه های میان مدت و بلند 

مدت خود را به آینده نزدیک موکول کرد.
)رضا(  محمد  تیراندازی،  هیئت  در  اما 
به  را  خود  جای  مسلمان حقیقی 
سیدمحمدمهدی قرشی از داوران فوتبال 

و فوتسال داد.
قرشی که سابقه طوالنی مدت در ورزش 
برنامه ها  از  دارد،  را  فوتبال  به خصوص 
و اهداف هیئت تیراندازی در حال حاضر 
سخنی نگفت و ارائه آن را به بعد از مشخص 

شدن چارت تشکیالتی خود موکول کرد.

 1۴00/07/28 مورخ  سالیانه  عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به 

تصمیمات ذیل اتخاذ شد: -اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقایان 

علی اکبر همتائی به شماره ملی 2۵۵9۴63۴66، مسعود زارعی به شماره ملی 

2۵۵9211211 و حسین زارعی به شماره ملی 2۵۵98829۴9 برای مدت دو سال 

به عنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند. - آقای مجتبی قره چاهی به شماره 

ملی 2۵۵9938۴6۴ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمد قره چاهی به شماره ملی 

2۵۵97۵۴66۵ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به 1۴00/12/29 

انتخاب گردیدند. - ترازنامه و حساب سود و زیان مربوط به عملکرد سال مالی منتهی 

به 1399/12/30 تصویب گردید. - هفته نامه نی ریزان فارس جهت درج آگهی های 

شرکت برای سال مالی 1۴00 انتخاب گردید.

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس
  مرجع ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری  نی ریز

شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 1478 و شناسه ملی 10980073156

آگهی تغییرات شرکت معدنی درنیکا نی ریز

ی:
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به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1۴00/07/28 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
- سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای مسعود زارعی به شماره 
ملی 2۵۵9211211 به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای علی اکبر همتائی به شماره 
ملی 2۵۵9۴63۴66 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای حسین زارعی به 
شماره ملی 2۵۵98829۴9 به سمت عضو هیئت مدیره و آقای میثم نقیبی به شماره 
ملی 2۵۵97۵2603 خارج از هیئت مدیره بعنوان مدیرعامل شرکت برای مدت دو 

سال انتخاب گردیدند.
- حق امضاء کلیه اسناد، اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل شرکت و 
یکی از اعضاء هیئت مدیره و یا با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره، در هر صورت 
ممهور به مهر شرکت معتبر می باشد و اوراق عادی و سایر نامه های اداری با امضاء 
مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. - هیئت مدیره اختیارات خود در بندهای 3 و ۵ و 

6 ماده ۴0 اساسنامه شرکت را به مدیرعامل تفویض نمود.

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس
  مرجع ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری  نی ریز

شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 1478 و شناسه ملی 10980073156

آگهی تغییرات شرکت معدنی درنیکا نی ریز

ی:
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ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی 

می گردد. 

موضوع فعالیت: صنعت و معدن، تعمیر و نگهداری صنایع نفت و گاز و پتروشیمی، استخراج 
و حمل و بهره برداری از معادن روباز و زیرزمینی بجز نفت و گاز و پتروشیمی، تأمین قطعات 

تجهیزات سنگین و سبک، صادرات و واردات کاالهای مجاز، برق، تأمین نیرو در رابطه با 

موضوع شرکت، معماری و ساختمان سازی، کشاورزی، راهسازی، خاکبرداری، خاکریزی، 

تسطیح اراضی، آسفالت کاری، خرید و فروش مواد معدنی و غیر فلزی، خدماتی، شرکت در 

کلیه مناقصات و مزایده ها ، سیمان کاری و مقاطعه کاری و تهیه و تولید پودر سنگ و دانه بندی 

کاًل پس از اخذ مجوزات الزم برابر قوانین و مقررات حاری کشور درصورت لزوم پس از اخذ 

مجوزهای الزم از مراجع ذیربط.

مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود
مرکز اصلی: استان فارس، شهرستان بختگان، بخش حنا، دهستان حناء، آبادی مجموعه 
سنگبری ایثار، محله ندارد، خیابان معادن، کوچه )سنگبری(، پالک 0، طبقه همکف 

کدپستی 7۴99198۵39 

سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 10۵,000,000 ریال نقدی منقسم به 210 

سهم ۵00000 ریالی تعداد 210 سهم آن با نام عادی مبلغ 10۵000000 ریال توسط 

مؤسسین طی گواهی بانکی شماره 18.00.9600۴۴ مورخ1۴00/07/17نزد بانک تجارت 

شعبه نی ریز با کد 7660 پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقای خسرو آریانفر 

به شماره ملی 2۴3128367۴ به سمت منشی هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای حمزه 

رحمانی به شماره ملی 2۵۵00232۴2 به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای 

سید مهدی تهامی به شماره ملی 2۵۵9037۴67 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 

2 سال آقای محمد رضا مسروری به شماره ملی 2۵۵92330۴۵ به سمت عضو اصلی هیئت 

مدیره به مدت 2 سال آقای عبد المطلب نگهداری به شماره ملی 2۵۵9821281 به سمت 

مدیرعامل )خارج از هیئت مدیره( به مدت 2 سال دارندگان.

حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار و قراردادهای تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، 
بروات و عقود اسالمی با امضاء متفقا مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب رئیس هیئت 

مدیره نایب رئیس هیئت مدیره حق امضاء را دارد و نامه های اداری منفردًا با امضاء مدیر عامل 

می باشد.

اختیارات مدیر عامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای موسی شکوهی به شماره ملی 
2۵۵9266768 به سمت بازرس اصلی به مدت 1 سال آقای روان بخش زارعی به شماره ملی 

2۵۵9331888 به سمت بازرس علی البدل به مدت 1 سال روزنامه کثیر االنتشار نی ریزان 

فارس جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و 

صدور پروانه فعالیت نمی باشد.

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بختگان

درتاریخ 18/08/1400 به شماره ثبت 284 به شناسه ملی 14010496756

تأسیس شرکت سهامی خاص اتحاد پارس بختگان
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به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1399/12/18 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد: - سرمایه شرکت از مبلغ 110/00۵/000/000 ریال به مبلغ 160/68۵/000/000 ریال 
منقسم به 9182 سهم 17/۵00/000 ریالی با نام از محل آورده غیر نقدی و صدور سهام جدید 
افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح ذیل اصالح گردید: سرمایه شرکت مبلغ 

160/68۵/000/000 ریال منقسم به 9182 سهم 17/۵00/000ریالی با نام عادی.

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس   مرجع ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری  نی ریز

شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 429 و شناسه ملی 10530082145 

آگهی تغییرات شرکت فنی مهندسی فارس نیرو  رعد

شناسه آگهی: 1230442 37272

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/12/11 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد: - سرمایه شرکت از مبلغ 17۵00000000 ریال به مبلغ 11000۵000000 ریال منقسم 
به 6286 سهم هفده میلیون و پانصد هزار ریالی با نام از محل مطالبات سهامداران صدور 
سهام جدید افزایش یافت و در این رابطه ماده ۵ اساسنامه اصالح شد. -سرمایه شرکت مبلغ 
11000۵000000 ریال منقسم به 6286 سهم هفده میلیون و پانصد هزار ریالی با نام می باشد.

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس   مرجع ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری  نی ریز

شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 429 و شناسه ملی 10530082145

آگهی تغییرات شرکت فنی مهندسی فارس نیرو رعد 

شناسه آگهی: 1230443 37272

نوبت اول:1۴00/08/30   
نوبت دوم :1۴00/09/07

شهرداری نی ریز در نظر دارد مستند به بند 3 مصوبه شماره 7 شورای 
کشور خصوصا  مقررات  و  قوانین  براساس  و  نی ریز  شهر  اسالمی 
آئین نامه مالی شهرداری ها و مقررات مرتبط با واگذاری انجام مدیریت 
براساس موارد اعالم شده توسط  پیمان خدمات شهرداری نی ریز 
شهرداری شامل خدمات عمومی ، موتوری و اجرائیات را به اشخاص 
و  لغایت1۴01/10/30  تاریخ 1۴00/11/01  از  واجدصالحیت  حقوقی 
بمدت یکسال شمسی و با توجه به شرایط سند مناقصه واگذار نماید. 
لذا از کلیه شرکتهای واجد صالحیت که اساسنامه آنها مرتبط با 
موضوع مناقصه می باشد دعوت بعمل می آید جهت دریافت اسناد 
مناقصه در مهلت مقرر و قبل از اتمام مهلت تحویل پیشنهادات که 
تاریخ1۴00/09/18می باشد به واحد مالی شهرداری نی ریز به آدرس : 
خیابان آیت ا... طالقانی مراجعه و یا جهت کسب اطالعات بیشتر با 
شماره تلفن های ۵383۵320  داخلی 307یا 306 تماس حاصل نمایند، 
 Shafafiat.neyriz.ir یا به سامانه شفافیت شهرداری نی ریز به آدرس

مراجعه نمایند.
شرایط عمومی مناقصه:

1-شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد.
2-به پیشنهادات مخدوش یا ناخوانا و ارسال پس از مهلت مقرر 

ترتیب اثر داده نمی شود.

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

سپرده  بابت  ریال   600/000/000 مبلغ  بایست  می  ۴-متقاضیان 
شرکت در مناقصه به حساب سپرده شماره 010۵69226200۴ بنام 
شهرداری واریز و اصل رسید آن را در پاکت مربوطه گذارده و تحویل 
نمایند. یا معادل آن ضمانتنامه بانکی در وجه شهرداری نی ریز با 

سررسید 3 ماهه ارائه نماید . 
۵-در صورت عدم واریز مبلغ سپرده پاکت قیمت بازگشایی نمی گردد.

6-مهلت تحویل پاکت های پیشنهادی حداکثر تا تاریخ 1۴00/09/18 
و تا پایان وقت اداری می باشد و پس از آن پاکتی تحویل گرفته 

نمی شود.
7-زمان بازگشایی پاکت ها و جلسه کمیسیون عالی معامالت در 
تاریخ 1۴00/09/20 و در ساعت 13 بعد از ظهر می باشد، شرکت برای 
کلیه پیشنهاد دهندگان در جلسه کمیسیون با ارائه معرفی نامه 

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

نفع شهرداری ضبط می گردد. 

امور مالی شهرداری نی ریز

آگهی تجدید مناقصه واگذاری انجام مدیریت پیمان خدمات شهرداری نی ریز

شماره: 1/ م الف شناسه آگهی :1222876

36999/د6

//

نی  ریز در پایان هفته پنجم لیگ 
تندرستی از بین۴۵0 شهرستان  
حاضر درلیگ به رده 17 سقوط 

کرد.
در  مهر   2۴ از  تندرستی  لیگ 
سراسر کشور آغاز شده و نی ریز 
که تا پایان هفته چهارم رتبه دوم 
استان و 13 کشور را داشت در این 
هفته با سقوط ۴ پله ای به رده 17 

این لیگ رسید.
این باره  در  عباس نژاد  شهین 
 گفت: 2 هفته تا پایان لیگ مانده

و ما با  هالل احمر و 2 مدرسه که 
صحبت  هستند  نفر   80 حدود 
همکاری  قول  آنها  و  کرده ایم 
این  با  امیدواریم  که  داده اند 
باال  ما  آمار  تا حدودی  همکاری 

رود.
طوالنی  لیگ  کرد:  اضافه  او 
که  مربیانی  و  است  زمان بر  و 
می کنند  مسئولیت  احساس 
باز  اما  شده اند.  خسته  واقعًا 
اجازه  غرورشان  و  غیرت  هم 
کنند. عقب نشینی  که   نمی دهد 

با  و  دست پر  با  که  داریم  امید 
سربلندی این لیگ را پشت سر 

بگذاریم.
فدراسیون  رئیس  گفته  به 
حال  در  همگانی،   ورزش های 
 31 از  شهرستان   ۴۵0 حاضر 
استان در این لیگ حضور دارند 
که شامل نزدیک به 80 هزار نفر 

شرکت کننده می شوند.
این لیگ به صورت ارسال کلیپ 
انفرادی و گروهی روزانه درحال 
کلیپ های  که  است  برگزاری 
توسط  بازبینی  از  پس  ارسالی 

داوران امتیازدهی می شود.

//

//

حضور دوند گان 
فرج زاده ها در

  دو 15 کیلومتر استانبول
منوچهر فرج زاده  به همراه پسرش سبحان در مسابقه دو 1۵ کیلومتر  

استانبول 2021 حضور یافتند.
این مسابقات در آبان با شرکت بیش  از 12000 دونده از چند کشور 
جهان دراستانبول ترکیه انجام شد که در پایان  سبحان فرج زاده مقام 

168را کسب کرد و منوچهر فرج زاده به رتبه 810 رسید.
http://results.splittime.nl/Results/ نتایج این مسابقات در سایت

ShowEvent.aspx?EventID=427  قابل مشاهده است.
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ویژهنامهشهردارینیریز

شهرزندهاست...
قانون   71 ماده  به  مستند  مکلفند  شهردار ی ها 
درآمد  جامع  صورت  یکبار  شش ماه  هر  شهردار ی ها 
هزینه خود را به شورای شهر ارسال کنند و پس از 
تصویب شورای شهر جهت اطالع عموم آن را منتشر 

کنند.
این موضوع مطابق چهار سال گذشته امسال هم، طی 
نامه شماره 1400/14/1897/ص مورخ 1400/07/14 از 
طرف شهرداری نی ریز به شورای اسالمی شهر ارسال 
شده و در مصوبه شماره 13 مورخ 1400/08/05 به تأیید 
شورای اسالمی شهر رسیده و جهت اطالع شهروندان 

عزیز منتشر می شود.

مقدمه
اصالحات  و  کشور  وزارت  ابالغیه های  به  مستند 
ساختاری گسترده در سیستم کدینگ و روش جدید 
ثبت رویدادهای مالی و تنظیم بودجه شهردار ی ها، 
از آغاز سال 99 بودجه شهردار ی ها به بخش »منابع« و 
شهرداری  بودجه  منابع  می شود،  تقسیم  »مصارف« 
شامل درآمدها »متشکل از 6 ردیف« به عالوه منابع 
حاصل از واگذاری دارایی های سرمایه ای و منابع حاصل 
بودجه  مصارف  است.  مالی  دارایی های  واگذاری  از 
عمران  همچون  شش گانه  مأموریت های  شامل  نیز 
و شهرسازی، محیط زیست و خدمات شهری، ایمنی و 
مدیریت بحران، حمل و نقل و ترافیک، خدمات مدیریت 
و ردیف اجتماعی و فرهنگی به عالوه ردیف پرداخت 

بدهی های قطعی سنواتی خواهد بود.

افزایش 51 درصدی
بودجه سال 1400 که آخرین بودجه مصوب در دوره ی 
پنجم شورای شهر بود با افزایشی 51 درصدی به نسبت 
بودجه مصوب سال قبل به مبلغ تجمعی 50 میلیارد 
تومان پیش بینی شده و به تصویب شورای اسالمی 
شهر نی ریز رسیده است که تا پایان شهریورماه 1400 
عدد وصول شده قطعی بودجه شهرداری نی ریز به مبلغ 
21.681.978.278 تومان بوده است که معادل 87 درصد 
بودجه شش ماهه است، عماًل به رغم اینکه در برخی 
سالهای گذشته شهرداری در شش ماه اول سال با کسری 
بودجه نزدیک به 40 درصدی مواجه بود اما در سال 1400 
و به رغم مشکالت و موانع شدید ناشی از بیماری کرونا 
و تعطیلی های پیاپی مربوط به این موضوع و به رغم 

نوسانات شدید بازار، خوشبختانه تا انتهای شهریورماه 
نزدیک به 90 درصد بودجه شش ماهه وصول شده است 
هرچند که افزایش شدید هزینه ها باعث شده تا بیشتر 
سازمان ها و نهادها شاهد عدم تناسب بین درآمدها 
و هزینه هایشان باشند که شهرداری نی ریز هم از این 

قاعده مستثنی نیست. 
سال  درآمدی  متفاوت  ردیف های  خصوص  در  اما 
1400 بایستی توضیح داده شود که مبلغ تقریبی 7/3 
میلیارد تومان از بودجه شش ماهه شهرداری از محل 
ردیف عوارض عمومی وصول شده که معادل 34 درصد 
بودجه وصول شده شش ماهه شهرداری بوده است، 
عوارض  همچون  درآمدی  کدهای  شامل  ردیف  این 
متمرکز فرآورده های نفتی، عوارض خودروهای سواری، 
عوارض بلیت و حمل و نقل هوایی و زمینی، عوارض 
گمرکی، عوارض پروانه های ساختمانی، عوارض ارزش 
افزوده ناشی از اجرای طرح های عمرانی )تغییر کاربری( 
، عوارض آتش نشانی، عوارض تفکیک، بهای خدمات 
صدور و تمدید پروانه، عوارض موتورسیکلت، درآمد 
اتوبوسرانی و مینی بوس رانی، عوارض ثبت نام و تجدید 
آموزش رانندگی، عوارض نوسازی، عوارض اسناد رسمی 

حق الثبت بوده است. 
اختصاصی  عوارض  از  ناشی  درآمدهای  دوم،  ردیف 
مبلغ  اول  ماهه  شش  در  که  است  شهرداری 
921.603.574 تومان معادل 4 درصد کل بودجه شش 
ماهه از این ردیف محقق شده است. درآمدهای ناشی از 
عوارض اختصاصی شامل ردیف هایی مثل: درآمد حاصل 
از پارک ها، درآمد حاصل از فروش محصوالت و خدمات 
کارخانجات شهرداری، درآمد حاصل از مراکز فرهنگی، 
بهای خدمات ایمنی و آتش نشانی، بهای خدمات فضای 

سبز، و بهای خدمات مدیریت پسماند بوده است.

سومین ردیف از شش ردیف درآمدهای شهرداری به 
نام بهای خدمات و درآمدهای مؤسسه های انتفاعی 

شهرداری نامگذاری شده است.
که در شش ماهه اول تقریبًا 1/9 میلیارد تومان از این 
ردیف وصولی داشتیم که معادل 8 درصد کل بودجه 
کدهایی  شامل  ردیف  این  است؛  بوده  ماهه  شش 
همچون: بهای خدمات آسفالت و لکه گیری و ترمیم 
حفاری، بهای خدمات کارشناسی نقشه ها، بهای خدمات 
تأسیسات  از  حاصل  درآمد  بهای  زمین،  آماده سازی 
شهرداری، درآمد حاصل از آگهی های تجاری و تبلیغات 
محیطی، درآمد حاصل از پمپ بنزین و پمپ گاز و فروش 

آب بوده است.
ردیف چهارم، ردیفی است که به نام درآمدهای حاصل از 

وجوه و اموال شهرداری می شناسیم.
این ردیف شامل درآمدهایی است که از طریق سودی 
که به اموال شهرداری یا اجاره بهایی که به ساختمان ها و 
تأسیسات شهرداری تعلق می گیرد حاصل می شود، کل 
مبلغ وصول شده معادل 219.246.523 تومان بوده که 
در شش ماه اول یک درصد بودجه را به خودش تخصیص 
داده است. همین طور درآمد حاصل از بازارهای روز و 
هفتگی، پارکینگ، ساختمان ها، تأسیساتی شهرداری 

در همین ردیف است.
و  دولت  اعطایی  کمک های  نام  به  پنجم  ردیف 

سازمان های دولتی می باشد.
به رغم اینکه شهرداری یک نهاد عمومی غیردولتی است 
اما سهم بسیار کمی را از اعتبارات دولتی هم دریافت 
و سازمان های  اعطایی دولت  می کند. کل کمک های 
دولتی در شش ماهه اول سال 1400 مبلغ 416 میلیون و 
812 هزار تومان بوده که معادل کمتر از 2 درصد کل بودجه 
شش ماهه اول شهرداری بوده که عمدتا در قالب اسناد 

خزانه اسالمی به شهرداری تحویل شده است.
و  اهدائی  کمک های  اعانات،  ردیف  ششم،  ردیف 

دارایی ها می باشد.
جرائم مربوط به کمیسیون ماده 100 عمده درآمدهایی 
است که در ردیف ششم قرار می گیرد، به انضمام جریمه 

حذف پارکینگ یا جریمه تخلفات ساختمانی.
کل عددی که در شش ماه اول سا ل جاری در قالب 
این ردیف وصول شده مبلغ 478.532.494 تومان 
بوده که معادل 2 درصد بودجه شش ماهه شهرداری 

است.
عماًل شش ردیف اصلی درآمد شهرداری در شش ماهه 
اول سال معادل 11 میلیارد و 280 میلیون و 226 هزار و 
این درآمدهای ششگانه  بوده است که  244 تومان 
تقریبًا معادل 52 درصد بودجه شش ماهه اول شهرداری 

بوده است.
ردیف بعدی از منابع درآمدی شهرداری، درآمد مربوط 
سرمایه ای  دارایی های  واگذاری  از  حاصل  منابع  به 
است که شامل فروش اموال غیرمنقول اعم از زمین 
یا اموال غیرمنقول دیگری که ممکن است شهرداری 
بفروشد،  را  آنها  عمومی  مزایده  طریق  از  بتواند 

می باشد.
در این ردیف مبلغ 10.401.752.034 تومان از بودجه 
شش ماهه اول سال 1400 که معادل 48 درصد بودجه 

وصول شده می باشد محقق شده است.
واگذاری  از  حاصل  درآمدهای  منابع  بعدی  ردیف  و 
دارایی های مالی که شامل دریافت وام و تسهیالت از 

سازمان ها و بانک ها می شود.
درآمد شهرداری از این ردیف عماًل چون شهرداری هیچ 
وامی در شش ماه اول سا جاری دریافت نکرده صفر ریال 

است.

مصارف
اما مطابق همان تغییراتی که در ابتدا عنوان شد از آغاز 
سال 99 بخش هزینه های شهرداری را عماًل ما به اسم 
مصارف می شناسیم، این مصارف شامل شش مأموریت 
و یک ردیف پرداخت بدهی های سنواتی است. اولین 
ردیف مصارف بودجه مربوط به مأموریت های عمران و 
شهرسازی بوده است که شهرداری نی ریز در شش ماهه 
اول حدود 1 میلیارد و 151 میلیون تومان در این ردیف 
هزینه کرد داشته است و این مبلغ معادل 5 درصد کل 

هزینه ها بوده است.
نام  به  دوم  ردیف  مأموریت  به  مربوط  هزینه های 
محیط زیست خدمات شهری که تقریبًا مبلغ 3 میلیارد 
و 674 میلیون تومان بوده و حدود 17 درصد مصارف یا 
خود  به  را  اول  ماهه  در شش  هزینه های شهرداری 

تخصیص می دهد.
ردیف سوم ردیف مأموریت ایمنی و مدیریت بحران که 
حدود 493 میلیون تومان در این ردیف هزینه شده و 
حدود 2 درصد هزینه های ما در شش ماهه اول بوده 

است.
ترافیک است که حدود  و  نقل  و  ردیف چهارم حمل 
3 میلیارد و 6 میلیون تومان بوده یعنی عددی معادل 
عمده  ماهه.  شده شش  محقق  بودجه  از  درصد   15
فعالیت های شهرداری مربوط به زیرسازی و آسفالت 
معابر یا اجرای مصوبات شورای ترافیک و اصالح هندسی 
معابر در همین ردیف قرار می گیرد و عماًل به رغم اینکه 
این موارد در ردیف پروژه های عمرانی قرار دارند ولی در 

زیر گروه حمل و نقل و ترافیک قرار داده می شوند .
ردیف بعدی مصارف، خدمات مدیریت است که شامل 
هزینه های مربوط جمع آوری پسماند، هزینه های مربوط 
به نگهداری فضای سبز و بخشی از حقوق و دستمزد 
کارگران و کارمندان که معادل 10 میلیارد و 86 میلیون 
تومان بوده برابر با 47 درصد هزینه های ما در سال 1400 

در شش ماهه اول را شامل می شود.
و مأموریت ششم، مأموریت ا=جتماعی و فرهنگی است 
که 281 میلیون تومان تقریبًا در این ردیف هزینه شده 

معادل 2 درصد کل هزینه های شهرداری بوده است.
نهایتًا شهرداری در شش ماهه اول سال 1400 چیزی 
حدود 18 میلیارد و 693 میلیون تومان هزینه داشته 
است که این مبلغ معادل 86 درصد  بودجه محقق شده 

تا پایان 31 شهریورماه 1400 بوده است.

37263/ یک صفحه

گزارش عملکرد شهرداری نی ریز در شش ماهه اول سال 1400

تحقق 87 درصدی بودجه
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چهار راه 
مسکن مهر دوباره 

حادثه ساز شد

تلفات طاعون
چند برابر شکار

گدا 
آفریدی 
مرا آفرین

افزایش سن ازدواج 

و  پیامدهای آن
غالمرضا شعبانپور / مدیر مسئول

در  که  اجتماعی  آسیبهای  موضوع  ادامه  در 
شماره های ۳۵۵ و ۳۵۹ به آنها پرداختیم در 
این شماره نگاهی به مسئله افزایش سن ازدواج 

پسران و دختران می اندازیم. 
به گزارش مرکز آمار ایران در پاییز سال قبل 
میانگین سن ازدواج مردان 27/۵ و دختران 2۳/۳ 
بوده است. بر پایه همین آمار میانگین سن ازدواج 
مردان شهری 27/7 و روستایی 2۶ و دختران 

شهری 2۳/۶ و روستایی 21/۳ بوده است.
است که پسران و  این  نشان دهنده  آمار  این 
دختران حدود 1۳ سال از دوران بلوغ جنسی 
زیست  لحاظ  از  که  دوره ای  را مجرد هستند. 
شناسی اوج نیاز جنسی است. بر پایه این آمار 
تعداد دختران و پسرانی که در سن ازدواج قرار 
داشته اند، حدود 1۰ میلیون )۹ میلیون و ۸۰۰ 
هزار ( نفر در سال 1۳۹۹ بوده است. از این تعداد 
۵۵۶/7۳1 نفر ازدواج کرده اند یعنی ۵/۶ درصد 
از دختران و پسرانی که در سن ازدواج بوده اند، 
ازدواج کرده اند! علت چیست؟ چرا جوانان در سن 
ازدواج نتوانسته اند یا نخواسته اند ازدواج کنند؟ 

عوامل را می توان به شرح زیر خالصه کرد: 
 -۳ مسکن  نداشتن   -2 تحصیالت  ادامه   -1
مراسم  کردن  فراهم  برای  مالی  توان  نداشتن 
ازدواج 4- بیکاری ۵- تجمل گرایی و به دنبال 
آن سخت شدن ازدواج ۶-گرانی و تورم، به ویژه 
اثر آن بر تهیه جهیزیه 7- تغییر معیارها برای 

انتخاب همسر...
ادامه در صفحه 3

سرمقاله

شعردونی

چرا بیشتر نازل های 
پمپ بنزین شهرداری 

کار نمی کند؟

در گفتگو با مردم کوچه و بازار:

چرا ماسک 
نمی زنید؟

برنامه های 
رؤسای 
جدید

هیئتهای 
ورزشی

خبرها

صفحه ۵
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تاکسی ها 
کورسی شدند

اعالمنرخسرویسمدارسدرنیریز
با مصوبه شورای شهر از این پس مسیرهای داخل شهر 

نی ریز به صورت کورسی محاسبه خواهد شد.
همچنین نرخ سرویس مدارس هم اعالم شد که به 

صورت ماهانه به شرح زیر می باشد:
- روا و پیکان: 1۰4 هزار تومان
- پراید و تیبا: 1۰۸ هزار تومان
- پژو و سمند: 11۳ هزار تومان

- ون و مینی بوس : ۸7 هزار تومان
شهرداری  شهری  خدمات  معاون  حاجی محمدی 
نی ریز در ارتباط با کورسی شدن تاکسی های درون 
بهای  اخذ  نحوه  مهرماه  ابتدای  از  گفت:  شهری 
جابه جایی مسافر به صورت کورسی بوده و طول مسیر 
تاکسی  رانندگان  می باشد،  متر   1۵۰۰ کورس  هر 
مجاز به اخذ بهای ورودی مسافر که همان کورس اول 
است،...                              ادامه در صفحه  3

پروژه فرهنگی- ورزشی فوالد و شهرداری دوباره فعال شد

دریاچه مصنوعی پارک آزادی
تا پایان امسال

//

نیاز مهم نی ریز به پد بالگرد
برای تحول در اورژانس هوایی

7

4
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