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عابد نعمتی، نی ریزان فارس:

وارد قهوه خانه که می شوم، صدای قل قل قلیان و گفتگو و خنده 
جوانها را می شنوم که در فضای دود گرفته و مه آلود قهوه خانه به 
گوش می رسد. صدای موسیقی و آواز پرندگان هم زمینه کار 

است.
همه روی سکوهای طرح چوبی که با فرشها و پشتی های سنتی 
پوشیده شده لم داده اند و دور از هیاهوی شهر و غم دنیا، ُپکی به 
قلیانشان می زنند و تعریف می کنند. بعضی ها با گوشی تلفنشان 

ور می روند و برخی با هم تخته نرد بازی   می کنند.
موضوع قهوه خانه ها و عرضه قلیان در آنها چند وقتی یک بار در 
جامعه خودنمایی می کند و موافقان و مخالفانی دارد. بعضی 

وقتها هم با آنها برخورد می شود و برای چند وقتی آرم پلمب بر 
دِر قهوه خانه جلوه می کند.

مجوز بدهید تا بگیریم
امان ا... فرض پور و هاشم پیوندی مسئول قهوه خانه دورهمی 
هستند. می گویند: »از سال ۱۳۹0 با هزینه ای حدود 500 
میلیون تومان اینجا را راه اندازی کردیم. اما در این مدت 6 - 7 بار 
پلمب کرده اند. این در حالی است که قهوه خانه در همه شهرها 
آزاد است و مجوز می دهند و در کنار آن کباب و نوشیدنی هم 
دارند. ما حدود هفت قهوه خانه در نی ریز هستیم که می توانند 

یک مجوز را زیر نظر یک صنف به ما بدهند.«
فرض پور ادامه می دهد: »من بچه فسا هستم. آنجا 50 قهوه خانه 
هست و دانشکده علوم پزشکی با تعهد به آنها اجازه فعالیت 
داده است. اما این محدودیتهای نی ریز در شرایطی است که ما 
برخالف خیلی از شهرها نوجوانان زیر ۱۸ سال و خانمها را راه 

نمی دهیم. اما باز هم ما را اذیت می کنند.«
می گوید: »قهوه خانه جای لودگی نیست. همه نوع مشتری 
داریم که آدمهای درستی هستند. از سنگبری دار و کارمند اداره 
گرفته تا جوانها و... مردم می آیند اینجا یک ساعت می نشینند تا 
اعصابشان راحت باشد و خستگی بگذارند. رفیقشان را می بینند 

و یک ساعت تفریح می کنند.«
از رعایت موارد بهداشتی که می پرسم، پاسخ می دهد: »لبی 
قلیان یکبارمصرف است و حتی شیلنگ یکبار مصرف هم داریم. 

شیشه ها هم ضدعفونی و شسته می شود.«
پیوندی نیز با بیان این که هر سِر قلیان 20 هزار تومان است، 
می گوید: »همین سر قلیان را در شهرهای بزرگی مثل شیراز 
دوربین  اینجا  ما  می فروشند.  تومان  هزار   ۱۱0 تا   70 بین 

مداربسته داریم و مشروبات الکلی و سیگار ممنوع است.«
او ادامه می دهد: »وقتی دِر اینجا را می بستند، مشتریهایمان به 
پارکها و جاهای دیگری مثل باغها می رفتند و مسائل دیگری 
برایشان به همراه داشت. قهوه خانه ما را پلمب می کردند و 
می گفتند مجوز ندارید. خب نمی دهند؛ بدهید تا بگیریم. چه 

کنیم؟«

مشتری های آواره
علیرضا نریمان صاحب کلبه خلیج است. او هم قهوه خانه اش را 
از سال ۱۳۹2 راه انداخته و تا حاال هفت تا هشت بار پلمب شده 

است.
می گوید: »حتی یک بار تا حدود 5 ماه پلمب بودیم. مشکل 
اصلی ما با شبکه بهداشت است؛ وگرنه فسا پروانه کسب موقت 
داده اند و تحت نظارت کار می کنند. اما اینجا مسئول بهداشت 
محیط می گوید قهوه خانه نباید باشد. به او می گوییم همه جای 
کشور وجود دارد؛ پاسخ می دهد در نی ریز که زیر نظر من است، 

نباید باشد. «

او ادامه می دهد: »ما اینجا هیچ وقت مشکل بهداشتی نداشتیم. 
لبی و شیلنگ یکبار مصرف داریم. حتی مشتریهای ثابت برای 
خودشان شیلنگ و قلیان شخصی دارند که در شرایط بهداشتی 
برایشان نگهداری می کنیم و هر وقت می آیند، از قلیان خودشان 

استفاده می کنند.«
نریمان می گوید: »مشتری های ثابت ما که بیشتر افراد سن باال 
هستند، بین ۱00 تا ۱50 نفرند و در شبانه روز 200 تا ۳00 
نفر می آیند و استفاده می کنند. وقتی اینجا را پلمب می کردند، 
مشتریها آواره می شدند و مرتب تماس می گرفتند که چه 
کنیم؟ آنها به باغها یا پارکها پناه می بردند. این در حالی است 
که کشیدن قلیان جلوی خانواده ها در پارک مناسب نبود و در 
باغها هم معلوم نیست که چه مصرف می کنند و چه اتفاقاتی رخ 

می دهد.«

او پیشنهاد می دهد: »اگر بشود پروانه کسب موقتی بدهند 
و ساعت کار را بگویند، بهداشت بیاید سر بزند و نظارت باشد، 
بدهند  پروانه کسب  اگر  را هم می دهیم.  مالیاتش  و  هزینه 
خیلی بهتر است. زمانی که پلمب کردند، دنبال کارهای پروانه 
کسب رفتیم؛ ولی مسئول بهداشت محیط گفت من تحت هیچ 

شرایطی اجازه نمی دهم.«

من اجازه نمی دهم
درمان  و  بهداشت  شبکه  محیط  بهداشت  مسئول  سراغ  به 
می گوید:  رحیمی  اکبر  مهندس  می رویم.  نی ریز  شهرستان 
»از نظر قانون وزارتخانه ای، االن ۱۴ یا ۱5 سال است که هیچ 
مجوزی به مراکز عرضه قلیان داده نمی شود و در هر شرایطی 
وجود مراکز عرضه قلیان ممنوع است. نیازی هم نیست که ما 
بازدیدی انجام دهیم و بگوییم بهداشتی است یا نه یا این که 
اجازه بدهیم کار کنند یا نکنند. بخشنامه به ما می گوید ممنوع 
است و با همکاری اماکن و دستور دادستان، اگر ببینیم جایی 
فعالیت دارد یا شکایتی روی آن باشد، پلمب می کنیم. چون 

خود دادگستری هم بخشنامه دارد که برخورد کند.«
این گفته های رحیمی در حالی است که اکبر شهسوار دادستان 
شبکه  نظر  موارد،  این  با  ما  برخورد  مرجع  می گوید  نی ریز 
بهداشت است و اگر او تشخیص دهد تهدید سالمتی است، ما 
دستور برخورد را صادر می کنیم؛ وگرنه قانونی در این زمینه 

وجود ندارد.
اما رحیمی می گوید: »حتی اگر دادگستری دستور برخورد 
نداشته باشد، از نظر ما کاًل ممنوع است. بررسی می کنیم و اگر 
ببینیم کسی فعال است، به دادستان نامه می زنیم و او هم به 
اماکن و شبکه بهداشت دستور می دهد جمع آوری و پلمب کنند. 
چون این مراکز سالمت را به خطر می اندازند، تحت نظارت هم 

نمی توانند فعالیت کنند.«
اما مگر با بستن این مراکز، دیگر قلیان مصرف نمی شود؟

رحیمی معتقد است با بستن این مراکز، مصرف قلیان کاهش 
چشمگیری پیدا می کند. 

صحبتهای رحیمی در حالی است که در کشور ما دخانیات مثل 
سیگار و توتون و تنباکوی قلیان تولید می شود.

این  اذعان می کند: »بله، متأسفانه  مسئول بهداشت محیط 
مسئله وجود دارد. ولی ما دستورالعمل هایی داریم که می گوید 
این مراکز سالمت جامعه را به خطر می اندازد و باید با آن برخورد 
شود. مسئله این است که وقتی یک مکان مورد تأیید قرار بگیرد، 
یک بچه به خانواده اش می گوید من می خواهم به فالن جا 
بروم که مورد تأیید بهداشت است و در صورتی که در دسترس 
باشد، امکان مراجعه خیلی از جوانها وجود دارد. ما در برخی 
قهوه خانه ها شاهد حضور نوجوانان ۱2 - ۱۳ ساله هستیم. چطور 
می توانیم نظارت کنیم که مثاًل مسئول آنجا مواد روانگردان یا 
مخدر درون قلیانشان نگذارد؟ این موارد قابلیت بررسی برای 
ما ندارد. بنابراین مکانی که برای آنها امن باشد، نباید برایشان 

وجود داشته باشد.«

خانواده ها راضی اند
احمد حسین نژاد  که  است  شرایطی  در  رحیمی  صحبتهای 
مسئول کافه شیشه ای می گوید: »جوانان به جای این که جاهای 
نامناسبی بروند، می آیند اینجا و خانواده هایشان هم رضایت 

دارند بروند جایی که سالم است.«
او به همراه شرکایش چهار سال پیش این مکان را حدود ۹00 
میلیون تومان خریده و به گفته خودش با تنباکو و ذغال فروش 6 

تا 7 خانوار هستند که آنجا نان می خورند.
ادامه می دهد: »در این مدت 5 بار پلمب شدیم و هر بار دو تا سه 
ماه بسته بودیم. رفتیم تعهد دادیم و باز هم آن را بستند. تا حاال 
سه بار قلیانهایمان را برده اند و هر بار ۱0 میلیون تومان دوباره 

هزینه کردیم و قلیان خریدیم.«
با ناراحتی عنوان می کند: »می گویند نمی خواهیم قهوه خانه در 

شهر باشد. در صورتی که همه جای ایران وجود دارد. هر چه 
می گوییم چه مشکلی دارد تا برطرف کنیم، نمی گویند.«

ادامه می دهد: »من برای پیگیری تا شیراز و دانشگاه علوم 
پزشکی استان رفته ام. بازرس فرستادند، بازدید کردند و گفتند 
مشکلی ندارد. ولی شبکه بهداشت نی ریز تأیید نمی کند. اگر 
کارت بهداشت و پروانه کسب موقت می دادند، کارمان درست و 
اصولی بود؛ مثل شهرهای دیگر که زیر نظر اماکن پروانه موقت 
می دهند. اما در اینجا مسئول بهداشت محیط می گوید تا من 

هستم، اجازه نمی دهم.«
مسئول بهداشت محیط شهرستان نی ریز اما این موضوع را که 

در شهرهای دیگر به مراکز عرضه قلیان مجوز داده شده باشد، 
رد می کند و می گوید: »به هیچ عنوان هیچ موردی که تحت 
نظارت علوم پزشکی بوده و در ۱5 سال گذشته مجوز جدیدی 
گرفته باشد، نداریم. شک نکنید اگر هم فعالیت می کنند، کم 
کاری شبکه بهداشت آن شهرستان است. من باید کار خودم 
را انجام دهم. باور کنید اگر یک روز این سختگیری را رها کنم، 

۳00 قلیانی اطراف نی ریز راه می افتد.
اما اگر از دانشگاه علوم پزشکی استان تأیید کنند یا فرماندار نامه 

بنویسد که مجاز است، مشکلی نیست و من مقاومت نمی کنم.«

خدا زیادش کند
به یک قهوه خانه دیگر در بیرون شهر می روم. ج . ش ۳6 ساله 
مشتری آنجا است. با انرژی خاصی می گوید: »خدا زیادش کند و 
خیر و برکت بدهد به کار و بار قهوه خانه ها. اگر نبودند، ولو بودیم؛ 
یا دنبال شرب خمر بودیم یا الواتی یا مواد مخدر. چه کنیم؟ 
تفریحی که وجود ندارد. در نی ریز ساعت 7 و ۸ شب که می شود، 
همه جا مثل شهر مرده ها تعطیل است. باالخره جایی داریم و 

دنبال شب نشینی های خراب نیستیم.«
می خندد و می گوید: »من هر جایی می روم، زنم گیر می دهد 
کجایی و چکار داری؟ ولی تنها جایی که خیالش راحت است 
و چند ساعت یک بار هم زنگ نمی زند، همین جا است. اینجا 
معامله سنگ و ماشین می کنند، جمع خودمانی است و جو 

سالمی دارد.«
مسئول آنجا اما می گوید: »با ۴۴ سال سنی که از خدا گرفته ام،  
نه کار و باری هست و نه پشتیبان مالی دارم. راه درآمدی 

نیست؛ اینجا را با 50 میلیون تومان وام راه انداخته ام و ماهی سه 
میلیون تومان اجاره می دهم؛ آن هم با دو بچه و خانه اجاره ای. 
اما به راحتی می آیند دِر آن را می بندند، قلیان هایمان را جمع 
می کنند و می روند. خالف که نکردیم؛ مواد مخدر و مشروب 
نداشتیم که چنین برخورد می کنند. در شهرهای دیگر مثل 
شیراز، بیش از 5 میلیارد تومان برای یک قهوه خانه هزینه  
کرده اند؛ پس می آیند آن را تعطیل می کنند؟ نه، تحت نظارت 
دارند کارشان را انجام می دهند. باید بیایند جلو و مشروط 
موافقت کنند؛ نه این که بگویند مشتریهایتان را بیرون کنید؛ 

می خواهیم دِر آن را ببندیم.«

او که نمی خواهد خودش را معرفی کند، ادامه می دهد: »بیایند 
قوانینی بگذارند و آزاد کنند. مثاًل بگویند پروانه کسب بگیرید، 
افراد زیر 20 سال را راه ندهید، خالف نکنید، دوربین نصب 
کنید، بهداشت را رعایت کنید، مختلط نباشد، طبق اصول بروید 

جلو و نظارت باشد؛ نه این که پلمب کنند.«

امنیتی که کمتر می شود
می گوید: »به نظر من پلمب کردن و منع آن، قانونی نیست؛ چون 
در همه شهرها بر قرار است. امنیت شهر با بستن این مراکز تأمین 
نمی شود؛ بلکه بدتر می شود. چون جوانها به مراکزی می روند 
که هیچ نظارتی نیست و هر جرم و خالفی ممکن است رخ 
دهد. یکی از مسئوالن یک بار به من گفت مدتی که این مراکز 
را می بندند، آمار برخی جرائم در خفا و پرونده های خاص چند 

برابر می شود.«
ادامه می دهد: »من با فرماندار که خودش اهل داراب است 
صحبت کردم. آنجا ۴6 قهوه خانه فعال تحت نظارت دارد. جوانها 
چه کار کنند؟ یک ساعت رفع بیکاری است. نه آدم خالف می آید 
و نه زن و بچه. تازه باید فکری هم به حال خانمها کنند تا آنها هم 
بتوانند استفاده کنند. اینجا همه سرشان به کار خودشان است. 
می آیند یک ساعت می نشینند و می روند. کاری هم به کار کسی 
ندارند. من اینجا همه نوع مشتری دارم؛ از سنگبری دار و پزشک 

گرفته تا دانشجو و کاسب و ...«
از آنجا و از میان جّو گرم و صمیمی قهوه خانه بیرون می روم. 
باد سردی به صورتم می خورد. دوباره از دور شهر را می بینم و 

دغدغه هایش را...

جوانـان، قلیـان و حلقـه های دود

دیجیتال  رادیوگرافی  جدید  دستگاه 
بخش  در   )O.P.G( دندانپزشکی 
شهدای  بیمارستان  تصویر برداری 

سالمت، راه اندازی شد. 
بیمارستان  عمومی  روابط  گزارش  به 
شهدای سالمت، دکتر »پیمان امیدواری« 
اعالم  ضمن  بیمارستان  این  سرپرست 
Or� مخفف عبارت Opg  این خبر افزود:

thopantomagram است که پانورکس 

این  می شود.  خوانده  نیز   )Panorex(

رادیوگرافی، یک عکسبرداری پانورامیک 
توسط اشعه ایکس از دندانهای فک باال و 

پایین است. 
او تصریح کرد: این دستگاه  که با هزینه ای 
محل  از  تومان  میلیارد  یک  به  نزدیک 
است،  شده  تأمین  دانشگاه  اعتبارات 
دندانها،  شکستگی  وضعیت  بررسی  در 
یا  دندانی  عفونتهای  فک،  دررفتگی 
دندان،  ایمپلنت  دندان،  عصب کشی 
دندانها  وضعیت  بررسی  برای  همچنین 

جراحی  همچون  جراحی هایی  از  قبل 
دندان عقل کاربرد دارد. 

دکتر امیدواری خاطر نشان کرد: به طور 
کلی با نصب این دستگاه، تصویر دیجیتال 
از گرافی دندان در اختیار مراجعه کننده و 
پزشکان قرار می گیرد که این امر از جمله 
عملکردهای بیمارستان در راستای طرح 
افزایش  هدف  با  و  رجوع  ارباب  تکریم 
ارائه  زمینه  در  مراجعه کنندگان  رضایت 

عکسهای  دندان پزشکی است.

عکسبرداری دندان در بیمارستان جدید
با تالش مأموران پلیس شهرستان نی ریز و یگان تکاوری، 

۹2۸ کیلو مرفین در بازرسی از یک کامیون کشف شد. 
فرمانده انتظامی استان در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری 
پلیس گفت: مأموران انتظامی شهرستان نی ریز با همکاری 
استان، حین گشتزنی در محور  تکاوری  یگان  کارکنان 
سیرجان - نی ریز به یک دستگاه کامیون حامل بار الستیک 
مشکوک شدند و با اقدامات فنی و تخصصی آن را توقیف 

کردند.
مأموران  کرد:  خاطر نشان  حبیبی  رهام بخش  سردار 

انتظامی با هوشیاری و تیزبینی موفق شدند در بازرسی از 
این کامیون ۹2۸ کیلو مرفین را که به طرز بسیار ماهرانه ای 
در کف اتاق و زیر بار الستیک خودرو جاسازی شده بود، 

کشف کنند.
قاچاقچی  این خصوص یک  این که در  به  اشاره  با  وی 
حرفه ای دستگیر و پس از سیر مراحل قانونی روانه زندان 
شد، بیان داشت: ما استوارتر از همیشه در برابر قاچاقچیان 
ایستاده ایم و به هیچ عنوان اجازه جوالن به سوداگران مرگ 

را نخواهیم داد.

928 کیلو مرفین زیر بار الستیک
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صمت
چرا بعد از ۴ ماه تکلیف هیئت رئیسه اتاق را 
بشود چه کسانی  معلوم  تا  نمی کنید  مشخص 

عضو هیئت رئیسه هستند؟

پاسخ صمت:
هماهنگ  اتاق  رئیسه  هیئت  انتخابات  سالم، 
با سراسر کشور در نی ریز انجام شده و پس از 
و  صادر  نیز  ایشان  اعتبارنامه  داخلی  انتخابات 
تحویل گردیده و کار خود را بر اساس برنامه آغاز 

نموده و هیچ نکته مبهمی وجود ندارد.
به  قناد  اتحادیه  رئیس  ارشدی  حسین  آقای 
آقای علی خیرخواه رئیس  اتاق،  عنوان رئیس 
اتحادیه طالفروش و لوازم خانگی به عنوان نایب 
رئیس  آقای محمدرضا خوشبخت  اول،  رئیس 
اتحادیه در و پنجره سازان آهنی و... به عنوان نایب 
رئیس دوم، آقای حسین بابکان رئیس اتحادیه 
لوازم التحریروچاپخانه داران به عنوان دبیر، آقای 
وحید خازن رئیس اتحادیه ابزار و کابینت ساز و 
فعالیت  مشغول  اتاق  خزانه دار  عنوان  به  نجار 

قانونی هستند.
لذا کاماًل تکلیف مشخص است و چنانچه مستند 
به آئین نامه اجرای ماده ۳6 قانون نظام صنفی 
تغییراتی در راستای نتایج انتخابات معوق برخی 
اتحادیه ها ایجاد شود، حتمًا اطالع رسانی خواهد 

شد.
-----------//-----------

اتاق اصناف - صمت
لطفًا شیرینی فروشی ها را وادار کنید ترازو را جلو 

دید مردم بگذارند و قیمت بزنند. 
شیرینی فروشی  شلوغی،  اوج  در  و  مادر  روز 
..... ترازو را گذاشته بود آن طرف ویترین و تند 
تند جعبه های شیرینی را وزن می کرد و پول 

می گرفت. 
این مسئله باید همیشه رعایت شود؛ نه این که 
تذکر بدهند و چند روز رعایت شود و بعد دوباره 

کار خودشان را انجام دهند.

پاسخ صمت:
با سالم، 

ممنون از گزارش ارسالی توسط شهروند محترم.
گزارش جهت بررسی و اقدام، به واحد بازرسی 

اتاق اصناف ارجاع گردید.
گزارش  می شود  تقاضا  محترم  همشهریان  از 
نکردن  درج  از  اعم  صنفی  متصدیان  تخلفات 

قیمت، صادر نکردن فاکتور، گرانفروشی و سایر 
تخلفات موضوع فصل هشتم قانون نظام صنفی 
را با شماره ۱2۴ در میان بگذارند تا رسیدگی و 

برخورد شود.
-----------//-----------

دانشگاه پیام نور
خواهشمندیم  موجود،  شرایط  به  توجه  با 
پرداخت  را  حق التدریس  اساتید  حق الزحمه 
اساتید  حق الزحمه  که  است  ترم  چند  کنید. 

حق التدریس پرداخت نشده است.

پاسخ دانشگاه پیام نور:
همکاری  از  تشکر  ضمن  احترام،  و  سالم  با 
واحد  این  با  اساتید محترم حق التدریس  همه 
پرداخت  می رساند  استحضار  به  دانشگاهی، 
صورت  به  پیام نور  دانشگاه  در  حق التدریس 
متمرکز از طرف سازمان مرکزی برای کلیه مراکز 
و واحدها انجام می شود و صرفًا تأیید حق التدریس 
به عهده هر مرکز است که بالفاصله بعد از اتمام 
هر ترم انجام می شود. با این حال همیشه پیگیر 
همکاران  از  قشر  این  حق الزحمه  پرداخت 
زحمتکش بوده ایم و طبق اعالم سازمان مرکزی، 
حق التدریس نیمسال دوم سال ۹۹ در تاریخ 2۸ 
دی پرداخت گردید و پرداخت سال ۱۴00 نیز 
در دستور کار است. امیدواریم مسئوالن محترم 
هر چه سریعتر زمینه تثبیت شرایط شغلی این 

عزیزان را فراهم نمایند.
-----------//-----------

آموزش و پرورش
۱- مسابقات طناب زنی بین مدارس تمام شده، 
ولی مدرسه ... به بچه ها خبر نداده که مسابقه 
است. بچه من تالش و تمرین زیادی کرد تا در 
مسابقات شرکت کند؛ ولی حاال متوجه شده که 
مسابقات تمام شده و مدرسه اصاًل خبر نداده 

است. 
چرا احساس مسئولیت نمی کنید؟

2- چرا دائم در سالن سادات مسابقه می گذارند و 
وقت ما را تعطیل می کنند؟ ما خانمها کجا برویم؟ 

سالن کم است. شما را به خدا فکری کنید.

پاسخ آموزش و پرورش:
با سالم

مدارس  تمامی  به  طناب زنی  مسابقات   -۱
بخشنامه شده است. 

2- طبق بخشنامه، اولویت استفاده از سالنهای 
آموزش وپرورش، دانش آموزان هستند.

طبق قرارداد، در زمان برگزاری مسابقات موجر 
)مدیرسالن( اجازه تعطیلی وقت جهت برگزاری 
مسابقه و یا فسخ یک طرفه را دارد و در صورت 

به  شده،  تعطیل  که  را  وقتهایی  هزینه  فسخ، 
پرداخت  سالن(  از  )استفاده کننده  مستأجر 

می کند.
-----------//-----------

تبلیغات اسالمی - هیئت امناء 

مسجد ذواالنوار
از عزاداری پیشواز  چرا در نی ریز ده روز قبل 
می روند؛ اما زمان جشن مثل تولد حضرت زهرا و 
روز مادر همه جا سوت و کور است؟ نه پرچمی، نه 

المپی و نه جشنی.
مثاًل مسجد ذواالنوار فقط زمان عزا داری برای 

مداح آوردن و شربت دادن زرنگ است.

پاسخ تبلیغات اسالمی:
دغدغه  از  قدردانی  ضمن  تشکر،  و  سالم  با 
است متذکر شوم که  بزرگوار، الزم  همشهری 
اداره تبلیغات اسالمی به همه کانون های فرهنگی 
هیئات جوانان توصیه کرده است ایام والدت و 

شهادت و... را مد نظر داشته باشند.
مشکالت  وضعیت  و  اعتبارات  نبود  وجود  با 
خصوصًا  مذهبی  هیئات  مجموعه  اقتصادی، 
و  داشته  ویژه  اهتمام  ذواالنوار  جوانان  هیئت 
دارند که جای تقدیر و تشکر است. اما می دانیم 
که برنامه های هیئات جوانان با کمکهای مردمی 
و خیرین انجام می شود. انتظار است مؤمنین و 
دوستداران اهل بیت علیهم السالم، عنایت الزم را 
داشته باشند و با همکاری و عنایت خود، زمینه هر 
چه بهتر برگزار شدن این برنامه ها را شاهد باشیم 
و قلب نازنین حضرت صاحب الزمان خشنود شود. 

ان شاءا...
-----------//-----------

ورزش و جوانان - هیئت بدنسازی و 

پرورش اندام
نرخ باشگاه ..... در سانس بانوان واقعًا منصفانه 
نیست. نرخ شهریه ماهیانه در سانس عمومی ۴00 
و در سانس خصوصی ۸00 هزار تومان است. در 
حالی که باشگاه های دیگر برای سانس خصوصی 
500 هزارتومان می گیرند. اگر به خاطر سبک 
 ۱00 حداقل  می کنند،  کار  که  است  متفاوتی 
هزارتومان بیشتر از بقیه باشگاه ها بگیرند؛ نه این 

قدر نجومی.
چرا بقیه باشگاه ها نرخنامه دارند، اما ایشان قبول 
ندارند و می گویند هر کس دارد بیاید و هر کس 
ندارد، نیاید و برود جای دیگر؟ آیا این درست 

است؟
به شاگردان خصوصی بیشتر توجه می کنند تا 

عمومی. 
رژیم  اگر  خصوصی شان  سانس  در  ضمن  در 

خودشان را هم نخواهی بگیری، در هر صورت 
باید ۸00 هزار تومان پرداخت کنی. حداقل برای 
کسانی که نمی خواهند رژیم خودشان را داشته 

باشند، هزینه را کم کنند. 
آقای ..... مسئول آنجا به باشگاه رسیدگی نمی کند 
شاگردان  از  نجومی  هزینه های  همه  این  و 
و  تردمیل  جمله  از  باشگاه  وسایل  می گیرد. 
دوچرخه و در و قفل کمدها دائمًا خراب است.  

لطفًا پیگیری کنید.

پاسخ ورزش و جوانان:
با توجه به تذکر و بررسی انجام شده و طبق این 
نرخنامه، هیچ مبلغ اضافه ای گرفته نشده و وسایل 
مکانیکی هم استهالک دارد و خراب می شود که 

تردمیل در حال تعمیر است.
-----------//-----------

کمیته امداد امام خمینی
چرا قبوض آب و برق خانواده های تحت پوشش 
نام  ثبت  اردیبهشت ماه  است؟  نشده  رایگان 

کرده ایم و هنوز خبری نیست.

پاسخ کمیته امداد امام خمینی:
پس از حمد خدا و صلوات بر محمد و آل محمد)ص( 
و با احترام،  در خصوص سؤال یکی از شهروندان 

محترم به استحضار می رساند:
با توجه به این که طبق قانون موضوع بند )ی( 
مددجویان  بودجه کل کشور،  قانون   ۸ تبصره 
کمیته امداد در صورت رعایت الگوی مصرف از 
تخفیفات سازمان های ارائه دهنده خدمات )آب، 
برق و گاز( بهره مند شوند، لذا طی یک فرایند به 
مددجویان اعالم گردید که جهت ثبت شماره 
اشتراک خود از طریق دفاتر پیشخوان دولت و یا 
به صورت شخصی اقدام نمایند که پس از بررسی 
رکوردهای ثبت شده، مشخص شد اکثر رکوردها 
اشتباه ثبت شده و مجددًا این اداره از طریق ادارات 
فوق، پیگیر اخذ اشتراکات است. به محض اتمام 
می گیرد.  صورت  الزم  اقدام  ثبت نام،  مراحل 
مجددًا تأکید می شود که بهره مندی مددجویان 
محترم از قانون یاد شده، مشروط به رعایت الگوی 

مصرف از سوی این عزیزان است.
ومن ا... التوفیق

-----------//-----------

شهرداری نی ریز
۱- لطفًا فکری برای وضعیت بد جداول آب و 
واقعًا  کنید.  جمال آباد  شهرک  پیاده روهای 

وضعیت ناهنجاری دارد.
و  است  خراب  ولیعصر  خیابان  وضعیت   -2
پیاده روها قابل تردد نیست. در حالی که ورودی و 

آبروی شهر است. لطفًا رسیدگی کنید.

چهار راه  ولگرد  سگهای  برای  فکری  لطفًا   -۳
قائم کنید. صبح زود واقعًا برای دانش آموزان و 

خانمهای رهگذر خطر آفرین هستند.
۴- پل آهنی ورودی کوچه استادیوم به دلیل کم 
عرض بودن مشکالت زیادی ایجاد کرده است و 
خودروها در جدول می افتند. همچنین لبه تیز 
پل باعث پارگی الستیک خودروها می شود. لطفًا 

پیگیری کنید.

پاسخ شهرداری نی ریز:
با سالم خدمت شهروند محترم، پاکسازی   -۱
مدیریت  عهده  بر  جمال آباد  شهرک  جداول 
و  است  شهرسازی  و  مسکن  محترم  محترم 
مکاتبات بسیاری درجهت رفع مشکالت منطقه 
با نهاد های ذی ربط صورت گرفته است. ضمنًا 
شهرداری نی ریز از چند ماه قبل در راستای رفع 
مشکالت مردم منطقه،  پاکسازی جداول را شروع 

کرده است.
2- با مراجعه به واحد خدمات شهری شهرداری 
کارشناسان  به  را  نظر  مورد  مشکالت  نی ریز، 

منتقل کنید تا رسیدگی شود. 

۳- گشت اتالف سگهای ولگرد واحد خدمات شهر 
شهرداری نی ریز از شنبه تا پنجشنبه از ساعت 2 
بامداد تا 6 صبح درحال گشتزنی و اتالف سگهای 

ولگرد می باشد. 

۴- با تشکر از دغدغه مندی جنابعالی، موضوع 
بررسی و درصورت نیاز، سازه پل اصالح می گردد.

-----------//-----------

توزیع برق
اکثر المپهای روشنایی خیابان نبوت و خیابان 
اصلی شهرک امیر کبیر سوخته است. لطفًا بازدید 

و نسبت به تعویض آنها اقدام کنید.
-----------//-----------

شورای ترافیک 
لطفًا خیابان ولیعصر را یکطرفه کنید.

-----------//-----------

اتاق اصناف 
مگر انتخابات داخلی برگزار شده که آقایی خود را 
رئیس اتاق معرفی می کند؟ هنوز تکلیف هیئت 

مدیره مشخص نیست.
-----------//-----------

فرمانداری - مجتمع فوالد غدیر 
چرا نیروهایی را که در شرکتهایی مثل سیمان 
سفید و خاکستری و رینگ اسپرت مشغول به 

کارند، جذب می کنید؟ چند حالت دارد؛  یا اینها 
حقوق نمی دهند، یا آنجا 2 الی ۳ برابر می دهند و 

امکاناتشان بهتر است.
-----------//-----------

درمانگاه .....
 ..... درمانگاه  داروخانه  فروشی  گران  علت 

چیست؟
قیمت یک نسخه مشابه گاهی تا صد هزارتومان 
بیشتر از بقیه داروخانه ها است. سرم هم به هر 
کسی دوست داشته باشند می دهند. به یک نفر 
می دهند؛ در صورتی که به بیمار قبلی گفته بودند 

نداریم. 
-----------//-----------

نی ریزان فارس
۱- در مورد مطلب بزرگمرد فرهنگ و ادبیات،  یاد 
این مرد بزرگ و فرهنگ دوست گرامی باد. استاد 
باستانی پاریزی در کتاب پیغمبر دزدان از ایشان 
و فرزندان ایشان به نیکی یاد کرده است. که این 
نشان از احترامی بوده که استاد برای ایشان قائل 

بودند.
نی ریزان فارس: با سالم و سپاس، از توجه شما 

به مشاهیر زادگاهمان متشکریم.
2- با توجه به این که نی ریزان فارس را خیلی 
دوست دارم و دنبالش می کنم، از شما خواهشی 
تبعه  ماجرای  است  بهتر  من  نظر  به  دارم. 
موجاز )مثل افغانی پیشرفته( حذف شود. به 
نظرم کمی جنبه خوبی برای عزیزان کشور 
افغانستان ندارد. به جای این قسمت، کاش 
از آداب و رسوم و گرفتاریها و مشکالت این 

عزیزان می گفتید.
نی ریزان فارس: با سالم و سپاس، با تشکر از 
پیشنهاد شما، ما دوستان افغانستانی را جزئی مهم 
از فرهنگ ملل فارسی زبان می دانیم که دیرینه ای 
پربار و غنی دارد. در این ستون که با زبان طنز 
نوشته می شود، سعی می گردد برخی مشکالت 
افغانستانی  محترم  مهاجرین  و  ایران  جامعه 

مطرح شود.

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

پاسخ نداده اند:
- هیئت امناء مسجد ذواالنوار

- هیئت بدنسازی و پرورش اندام
- توزیع برق

- شورای ترافیک
- فرمانداری

- مجتمع فوالد غدیر
- درمانگاه شفا

بیشترین بی حرمتی نسبت به زنان در غرب صورت می گیرد
والمسلمین سیدمحمود  حجت االسالم 
حسینی در خطبه های نماز جمعه 2۳ 
همیشه  دشمنان  »کار  گفت:  دی ماه 
تبلیغات سوء و گسترده علیه جمهوری 
اسالمی و هدفش هم براندازی بوده، اما 
محاسباتش غلط از آب در آمده است. هر 
چند آنها همیشه در حال توطئه هستند. 
فتنه و آشوب ۱۴0۱ جمع شد؛ اما آنها 
می دهند  ادامه  و  نمی نشینند  بیکار 
خودیها  بین  انداختن  اختالف  با  و 
می خواهند کارشان را پیش ببرند. فتنه 

اکبر دشمن همین است و شما باید به 
وحدت بیشتر بیاندیشید. «

ایشان میالد حضرت زهرا )س( را تبریک 
گفت و افزود: »باید اطالعاتمان درباره 
زندگی آن حضرت بیشتر شود و سیره او 
را در زندگی مان پیاده کنیم تا او را بیشتر 

بشناسیم.
ظاهری  حضرت  آن  داشتن  دوست 
نیست؛ بلکه پیاده کردن سبک زندگی 

فاطمی در زندگی هایمان است.«
داشت:  اظهار  نی ریز  جمعه  خطیب 

»امروز در تبلیغات دشمن و در روزهای 
زندگی  زن  شعار  داشتیم،  که  آشوبی 
آزادی به طور گسترده پخش شد. نگاه 
جمهوری  نگاه  و  زن چیست  به  غرب 

اسالمی و اسالم به زن چگونه است؟
نگاه آنها این است که زن مظهر مصرف، 
آرایش و جلوه گری برای مردان و نوعی 
کاال است. لذا بیشترین بی حرمتی نسبت 
به زنان در غرب صورت می گیرد؛ اما در 

اسالم زن و مرد با هم مساوی اند.«
وی افزود: »زنان ایرانی رتبه اول سواد 

را در جهان دارند و باسوادترین کشورها 
ایران است. آنها تا دورترین نقاط رفتند 
و مردم را باسواد کردند. در ورزش ۳5 
هزار مربی و ۱6 هزار داور زن داریم و 
بیش از ۸00 دختر و زن ایرانی در داخل 
و خارج کشور مدالهای گوناگون دریافت 
و  متخصص  و  پزشک  زنان  کرده اند. 
دانشگاه  اساتید  و  معلمان  همچنین 
زیادی داریم. اینها همه آزادی است که 
زنان دارند و این نگاه جمهوری اسالمی 

به زن است.«

ادامه بارش ها تا اوایل بهار
پیش بینی ها حاکی از این است که بارش ها ادامه دارد.

کامران کامرانی کارشناس هواشناسی نی ریزان فارس در این رابطه 
گفت: جدیدترین پیش بینی  فصلی مراکز معتبر هواشناسی از جمله 
مرکز پیش بینی هواشناسی اروپا و مؤسسه تحقیقاتی مدرسه آب و 
هوایی کلمبیا نشان می دهد که احتمااًل بارش ها طی ادامه زمستان 
امسال و اوایل بهار پیش رو،  در بخش های جنوبی و غربی ایران فراتر از 

نرمال باشد.
البته اختالف نظری در خصوص بارش های استان فارس طی ۳ ماه 

آینده بین این دو مرکز پیش بینی وجود دارد.
در حالی که  هواشناسی اروپا بارش های فارس را باال تر از نرمال 
پیش بینی می کند،  نتایج خروجی مؤسسه هواشناسی کلمبیا معتقد 
مانند  جنوبی تر  عرض های  برای  نرمال  از  باالتر  بارش های  است 
استان های هرمزگان و سیستان و بلوچستان رخ می دهد و استان 

فارس بارشی در حد نرمال دریافت خواهد کرد.
با توجه به  پیش بینی های هر دو مؤسسه می تو ان امیدوار بود، مقدار 
بارش ها در سطح استان فارس و  شهرستان نی ریز، در ادامه سال، نرمال 

تا باالتر از نرمال باشد.
همچین برای این هفته سردترین روزهای سال را انتظار داریم.

اما در هفته گذشته هم باران داشتیم هم یخ زدگی و کاهش شدید دما.
آبشار فصلی تارم در معدود دفعات دیده شده در روز شنبه 2۴ دی ماه 
یخ زد؛ اما بارش سه شنبه های نی ریز سبب شد تا جوی ها جاری شوند و 

طبیعت خود را آماده ی بهاری سرسبز کند.
در این بین و بر پایه اعالم اداره هواشناسی، چاه نصرویه با رکورد عجیب 
۱05.5 میلی متر در باران روز سه شنبه 27 دی ماه باالی جدول قرار 
گرفت و مجموع بارانش را در سال زراعی جاری به عدد ۱۸۹ میلی متر 

رساند.
از دیگر نکات جالب توجه این جدول آن است که از ۱۹ مرکز باران 
سنج در نی ریز و بختگان ۱۴ مرکز، باران بیش از ۱00 میلی متری را 

رد کرده اند.

نام ایستگاه 
بارش 
اخیر

سال زراعی
۱۴02-۱۴0۱

شهرستان 
نی ریز

 
 

2۴.6۹۴.6نی ریز

5۴.۳۱۹۹.6پلنگان

۱05.5۱۸۹چاه نصرویه

۴۳۱26.5چنارویه

۳5۱26ده چاه

2۱.56۴ ده وزیر

۱۳.۱2۸.2ریزاب

2۸.5۸0قطرویه 

20.۹۱22.۹مشکان 

2۸.۳62.۹وزیره 

۳5.۸۱25.۸هرگان 

شهرستان 
بختگان

۳5.5۱56.5آباده

۴7۱5۹تم شولی

۳7.5۱5۱.۸جزین

۳۹۱56دهمورد

۳7.۳۱5۸.2طشک

27۱۳۱.7قاسم آباد

۳۴۱۴2کوشکک

۳5۱۳2.5کنگاشی

۳7۱26.7میانگین

فیلمبرداری از نمادهای نی ریز
فرهنگ و ارشاد اسالمی:

فیلمبرداری فیلم بلند سینمایی قرآنی که قرار است به کارگردانی بهروز افخمی 
کارگردان سینما و تلویزیون ساخته شود، در نی ریز ادامه یافت.

سید حمیدرضا طباطبایی مدیر تولید پروژه سینما اعتکاف با فیلمبرداری پوریا هنرمند 
از تهران و حمید حق شناس از نی ریز از مکان های مسجد جامع کبیر، مقبره میرزا احمد 
نی ریزی، موزه، گلزار شهدا، حسینیه ثارا... و بخشی از تفرجگاه های طبیعی نی ریز 

تصویربرداری  کردند.
شایان ذکر است بهروز افخمی کارگردان فیلم در اول آبان سال جاری در نشست خبری 
که با حضور خبرنگاران در نی ریزداشت هدف از ساخت فیلم را تعمیق فرهنگ دینی و 
ترویج فرهنگ قرآنی عنوان نمود و قرار است پس از ساخت به مدت سه شب به تمثیل از 

اعتکاف در سینما به اجرا درآید.

//

کردگاری در میان 
خبرنگاران برتر پاییز

خبرنگاران برتر  فصل پاییز صدا و سیمای فارس معرفی شدند و رسول کردگاری 
خبرنگار نی ریز در میان برترین ها قرار گرفت.  به دنبال ارزیابی ماهانه )مهر، آبان و آذر( 
خبرنگاران شهرستان های فارس توسط معاونت اطالعات و اخبار صدا و سیما 5 خبرنگار 
برتر فارس معرفی شدند.  بدین ترتیب شهرام صفایی از آباده، جالل خلیلی از بیضا، 
محمد کریم کدیور از فسا ، رسول کردگاری از نی ریز و محمد جواد نجاتی از جهرم حائز 

مقامهای برتر در بین ۴5 خبرنگار در شهرستان های فارس شدند. 
این خبرنگاران به لحاظ تهیه و تولید گزارش های تلویزیونی و رادیویی، اخبار کوتاه و 

سفارشات مرکز حائز رتبه های برتر شدند. 
گفتنی است قرار است در مراسمی با حضور  دکتر پهلوانیان مدیرکل صدا و سیما و 

خبرنگاران شهرستان ها در صدا و سیمای مرکز فارس از این خبرنگاران تجلیل شود.


