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چه خوشبختی باالتر 
از این؟

ادامه از صفحه یک

خودش هم می داند و می گوید: 
»آخه چقدر سود؟ مگه چه خبره؟ 
من کفشی ِر که اَ تبریز می خرم 
آخرش  دیه  تومن،  هزار   200
با 50 تومن، با 100 تومن سود 
می فروشم. آخه خدا ِر خوش میاد 
روش؟  می کشی   300 شما  که 

والله من نیتونم.«
گاهی آنقدر کفش ها را ارزان می فروشد که در کیفیت آن شک 

می کنی.
می گوید: »مال بایه برکت داشتاشه. ماِل بی برکت آتشه، دود 

میشه می ره هوا.«
*****

برق  و  پرزرق  بازاِر  در  فامیل  یک  همراه  به  شیراز هستم. 
مشیرفاطمی و چهارراه خیرات و ِسر دوزک، در به در دنبال 
کفش هستیم. دیگر شب شده و یکی یکی کرکره مغازه ها پایین 
بازار، قیمتها  می آید. خسته شده ام. به رغم رکود و خلوتِی 

سرسام آور است. 
اِغواکننده دل آدم را  وارد یک مغازه می شویم. نورپردازی 
می برد. آشناِی من یک کفش را انتخاب می کند. قیمت را 

می پرسیم. فروشنده می گوید:
- ناقابل یه میلیون و 800. البته به خاطر عید فطر و گل 
روی شما30 درصد آف خورده که برای رفیق ما درمیاد... 
)ماشین حساب را جلو می کشد و ترق ترق روی آن می کوبد( 

یه میلیون و 260.
همراهم ناامیدانه و بی رمق می گوید: خیلی زیاده. 

- خب شما دارین جنس اصل می برین.
- درسته. ولی اینقدر نمی تونم هزینه کنم.

تشکری می کنیم و می خواهیم بیرون بزنیم. صدایمان می کند.
- چقدر میخواین هزینه کنین؟

- فکر نکنم بتونم اینجا خرید کنم. من حداکثر دنبال یه کفش 
700 تومنی ام.

مغازه دار رها نمی کند.
- بابا 700 تومِن امروز پول یه دمپایی خوبه. کفِش این قیمتی 
آخرش 6 ماه مهمون شماست. ولی این کفش کم ِ کم 5 سال 

کار می کنه.
- خب چکار کنم؟ ندارم بیشتر.

مغازه دار خنده خاصی می کند و با مکث می گوید:
- اصاًل من میخوام امشب بهتون یه عیدی بدم. شماره پاتون 

چنده؟
قوطی کفش ها یکی یکی باز می شود. حال خوبی ندارم. باالخره 

سایز مناسب پیدا می شود و ... می رسیم سرکارت کشیدن.
- چقدر تقدیم کنم؟

دوباره ترق ترِق ماشین حساب باال می رود.
- برای رفیق خودم 980

- آقا من گفتم که 700 بیشتر ندارم.
از او اصرار و از ما انکار. دیگر حوصله ام سر رفته. آخر سر 

می خواهیم از مغازه بیرون بزنیم که می گوید:
- چکار کنم که نمی خوام بدون عیدی برید بیرون. برای شما 

 .900
ابتدا  را که  نهایت کفشی  تکراری. خالصه در  بحثهای  باز 
1 میلیون و 800 قیمت خورده بود، کمتر از نصف یعنی 800 

می خریم و بیرون می آییم. قطعًا مغازه دار ضرر نکرده. 
ساعت را نگاه می کنم. 11 شب. همراهم خوشحال است و از 
خریِد خوِب خود و تخفیفی که گرفته تعریف ها می کند و من 
در فکر پیرمرِد کفش فروش همشهری خودم هستم و اطمینان 
دارم که االن سر راحت بر بالین گذاشته و خواب ِ خواب است. و 

چه خوشبختی باالتر از این؟
بدرود

مراد هدایت

فرماندار بختگان
فرمانداری  سرپرست  حکمی  صدور  با  فارس  استاندار 

شهرستان بختگان را به مراد هدایت سپرد.
در حکم دکتر محمد هادی ایمانیه خطاب به هدایت آمده 

است:
به موجب این حکم و بنا به پیشنهاد معاون محترم سیاسی، 
امنیتی و اجتماعی، جنابعالی را به عنوان سرپرست فرمانداری 

شهرستان بختگان منصوب می نمایم.
امید است با اتکال به خداوند متعال و تحت عنایات حضرت 
ولی عصر)عج( با الهام از فرامین رهبر فرزانه انقالب اسالمی)مدظله 
العالی( برای تحقق آرمان های نظام مقدس جمهوری اسالمی 

ایران،  با روحیه انقالبی، پاکدستی و فسادستیزی ضمن تعامل 
با دستگاه های اجرایی، نهادهای انقالبی و نیروهای مسلح در 
اجرای دقیق سیاست های دولت سیزدهم و خدمت به مردم 

شریف شهرستان، موفق و مؤید باشید.
وی در گفتگو با نی ریزان فارس ضمن تأیید این خبر گفت: 
احتمااًل مراسم تودیع و معارفه روز شنبه 17 اردیبهشت ماه 

برگزار خواهد شد.

جوالن قاچاق انسان با شوتیسرمقاله
ادامه از صفحه یک

سبقت  شما  از  زیاد  بسیار  سرعت  با   ...
چراغ،  کردن  پایین  و  باال  با  و  می گیرند 
خودروی شما را به کناری می کشانند تا خود 

را به شیراز برسانند.
برای مشاهده چنین صحنه هایی باید راننده 
شب باشید و مسیر نی ریز تا شیراز را طی 

کنید.
هم  باز  افغانستان  در  طالبان  با حکمرانی 
شاهد ورود غیرقانونی اتباع افغانی به ایران 
بر  زندگی  برای  را  ایران  برخی ها  هستیم. 
می گزینند و برخی ها هم تصمیم می گیرند 

ایران فقط یک گذرگاه باشد...
را  نان  است  قرار  شنیدم  گفت:  مغازه دار 
کارتی کنند من که موافقم، سه روز پیش 
3 نان سنگک برای خانه گرفتم و هنوز هم 

داریم و قطعًا تا فردا نیاز به نان نداریم.
اگر نان کارتی شود حداقل با برنامه توزیع 
می شود و اینگونه نانهایی که برای ایرانی ها 

است حیف و میل نمی شود.
او که مغازه اش در یکی از مکانهای قدیمی 
و البته پر از مهاجر است گفت: اینجا در این 
خانه ها افراد مهاجر خارجی و اکثراً افغانی 
بسیار زیاد است، برخی ها شبانه می آیند و 
همان شب یا حداکثر 24 ساعت بعد به مرکز 

استان انتقال داده می شوند.
حدود  که  است  الزم  می گفت...  راست 
ساعت 10 شب به بعد در جاده های قطرویه، 
نی ریز، استهبان، فسا و شیراز رانندگی کنید؛ 
خودروهایی را می بینید که با سرعت تمام از 

کنار شما عبور می کنند.

نگاه عاقل اندر سفیه
از مغازه های کنار امامزاده اسماعیل پرسیدم 
علت سرعت باالی این خودروها که غالبًا پژو 

هستند، در این تاریکی شب چیست؟
نگاهی عاقل اندر سفیه به من کرد و گفت: 
می کنند  جا به جا  را  افغانی ها  اینها  خوب 
برای همین بدون توقف خود را به شیراز 

می رسانند.

گفتگو با یک راننده
تصمیم گرفتم یکی از همین رانندگان را 

پیدا کنم.
خوشبختانه با پرس و جوهای فراوان با یکی 
از آنانی که تا چند ماه پیش کارش همین 

بوده ارتباط برقرار کردم.
به دیدارش رفتم می گفت: راننده تاکسی 
تلفنی بودم و در ابتدا مسافران را در شهر و 
خارج از شهر جابه جا می کردم. به پیشنهاد 
از  افغانی ها  انتقال  برای  دوستان  از  یکی 
قطرویه به شیراز معرفی شدم. پیشنهادشان 
وسوسه کننده بود و من هم جواب مثبت 
دادم هر چند می دانستم که اگر دست پلیس 
بیفتم کار خودم تمام است و ماشین هم به 

پارکینگ خواهد رفت.
پرسیدم: مگر بابت هر افغانی به شما چقدر 

می دادند؟
او گفت: زمانی که این کار را می کردم بابت 
هر کدام از آنها 100 هزار تومان می دادند و 

اگر انصاف داشتیم بیش از 7-8 نفر را سوار 
نمی کردیم اما گاهی هم برای اینکه درآمد 
بیشتری داشته باشیم تا 12-13 نفر و حتی 
یکی از دوستانم با همین پژو 17 نفر را جابجا 

کرد.
چون حساب و کتابی نداشت از آنها بیشتر 
برخی هایشان می گفتند  و  هم می گرفتند 
ما برای نشستن در جای بهتر پول بیشتری 

داده ایم که البته ما قبول نمی کردیم.
در میان آنها از همه قشری بودند از افراد 
جوان گرفته تا کهنسال از زنان تا بچه های 

خردسال...
تحوالت  و  گذشته  سال  تابستان  در 
افغانستان و حضور طالبان تعداد مهاجران 
بیش از اندازه زیاد شده بود و تا چشم کار 
می کرد افغانی هایی بودند که می خواستند 
یا به مرکز ایران بیایند و یا ایران را مسیری 
برای عبور خود قرار دهند و ما هم وقت سر 

خاراندن نداشتیم!
مسئله  طالبان  ورود  با  می رسد  نظر  به 
مهاجرت افغانی ها کماکان مسئله ای جدی 

است به گونه ای که روزنامه شرق نوشت: 
اعالم جمعیت  برای  دقیقی  منبع  هرچند 
ندارد؛  وجود  ایران  مهاجر  افغانستانی های 
اما اگر اعداد ادعا شده صحت داشته باشد، 
باید گفت که جمعیت افغانستانی های ایران 
برخی کشورهای کوچک  معادل جمعیت 
همسایه شده است، این اتفاق از نظر منوچهر 
یک  مسکن،  اقتصاد  کارشناس  بهرویان 
مشکل جدی برای آینده بازار مسکن ایران 

است.
سراسری  کانون  رئیس  شوکت،  اکبر 
انجمن های کارگران ساختمان هم نسبت 
به ورود بی ضابطه مهاجران افغانستانی به 
ایران انتقاد دارد و گفت: به  تازگی شکایت 
تشکل های صنفی  به  کارگران ساختمانی 

افزایش داشته است.
در برخی مشاغل مانند تولید کفش دست دوز 
یا دامداری در شهرهایی مانند قم افغانی ها 
کارفرما شده اند و بازار را تقریبًا به طور کامل 
از دست ایرانی ها گرفته اند و ادامه این روند 
از  می تواند بسیاری از مشاغل کارگری را 

دست قشر ضعیف ایران خارج کند.

اثری از ایرانی ها نیست!
بزنید  اگر در شبکه های اجتماعی چرخی 
تصاویری از افغانی هایی که به ایران آمده اند 
تا چند روزی را بگذرانند کم نیست؛ نمونه اش 
افغانی های  بود،  برانگیز  تعجب  بسیار  که 
مهاجری بودند که در میدان آزادی در حال 
اجرای کشتی سنتی بودند و در کمال ناباوری 
گوینده می گفت: اینجا همه افغانی هستند و 

اثری از ایرانی ها نیست!
معضل  یک  مهاجران  مسئله  روی  هر  به 
ارتباط  به کل کشور  و  نیست  شهرستانی 

دارد.
ممنوعه  9 شهر  از  یکی  نی ریز  سویی  از 
آنها  برای  فکری  باید  و  است  آنان  برای 
روزگار  شهر  در  حاال  که  کسانی  نمود، 

می گذرانند...

//

پارکهای نی ریز نونوار می شود

احداث  و  تجهیز  از  خبر  نی ریز  شهردار 
پارکهای جدید در نی ریز داد .

با شروع فصل بهار و تابستان و همچنین 
از  استقبال  بی شک  کرونا  بیماری  کاهش 

پارکها بیش از پیش خواهد شد.
این مکانهای تفریحی که به مدت دو سال در 
کمای کرونا قرار داشتند و غالبًا در خاموشی 
بازسازی  نیازمند  حاال  می برند،  سر  به 

هستند.
نمود:  با ما عنوان  حامد فرغت در گفتگو 
خوشبختانه امسال بودجه های بسیار خوبی 
برای احداث چند پارک و تکمیل آنها در نظر 
پارک  فرهنگ،  پارک  گرفته ایم که شامل 

همچنین  می شود.  نیایش  پارک  و  معراج 
زمین اسکیت پارک گلستان کامل خواهد 

شد.
پارک S.P.R در ردیف بودجه های امسال 

قرار دارد و فاز دوم آن به مناقصه رفته است.
در  فوالد  مشارکتی  طرح  با  آزادی  پارک 
حال ساخت است و دریاچه آن در آینده ای 
نزدیک آبگیری می شود و محوطه سازی آن 

هم انجام خواهد شد.
همچنین پارک گلزار شهدا و شهدای گمنام 

برای تکمیل بودجه های خوبی دارند.
صفوی  نواب  محله  در  پارکی  است  قرار 
احداث کنیم که در بودجه گذاشته شده و 

انجام  اجرا در همین سال  و  تملک  بحث 
خواهد شد.

برای  تومان  میلیارد  یک  مبلغ  همچنین 
تجهیز و نوسازی مابقی پارکهای سطح شهر 

در نظر گرفته ایم.
برای  هم  تومانی  میلیون   800 مبلغ  یک 
پارک معلم در نظر گرفته ایم تا این پارک نیز 

بهسازی شود.
حامد فرغت در ارتباط با برگزاری کنسرت 
و جنگهای شادی در نی ریز هم گفت: ما از 
همین جا اعالم آمادگی می کنیم به شرطی 
نی ریز  شهرداری  با  دستگاه ها  سایر  که 

همکاری الزم را داشته باشند.

/        دریاچه مصنوعی پارک آزادی/  اردیبهشت 1400 / عکس: شهرداری نی ریز

//

امام جمعه موقت در عید فطر:

جلوی ورود شاغلین
به فوالد را بگیرید  

امید شهدان، نی ریزان فارس:
نماز عید فطر نی ریز با حضور باشکوه مردم برگزار شد.

خطبه های  در  فقیه  سیدجواد  والمسلمین  حجت االسالم 
نماز عید فطر که در کنار امامزادگان و گلزار شهدا برگزار شد، 
به روند استخدامی در مجتمع فوالد غدیر انتقاد کرد و گفت: 
»شنیدم برخی از کسانی که می خواهند در فوالد استخدام 
شوند، اهل نی ریز هستند؛ اما چون جای دیگری متولد شده اند 
و کد ملی شان برای نی ریز نیست، به مشکل خورده اند. من با 
مدیرعامل فوالد صحبت کردم که حق آنها ضایع نشود و کد 
ملی مالک نباشد. حتی کسانی ممکن است کد ملی شان برای 
نی ریز باشد، ولی نی ریزی نباشند. بنابراین کد ملی نباید مالک 

بومی بودن یا نبودن قرار بگیرد.«
وی افزود: »تعداد زیادی افراد بیکار در بخشهای پشتکوه، 
قطرویه و مرکزی نی ریز داریم که باید سر کار بروند؛ اما من 
شنیده ام برخی افراد دو - سه شغله اند و می خواهند در فوالد 

هم بروند؛ نباید حق دیگران ضایع شود.«
امام جمعه موقت نی ریز عنوان داشت: »امیدوارم فرماندار تازه 
نفس با همکاری نماینده مجلس شهرستان نی ریز را از این 
وضعیت خارج کنند؛ شهرستانی که کشاورزی دارد، صنعت و 
معدن و این همه پتانسیل دارد، نباید حتی یک نفر بیکار داشته 
باشد. متأسفانه سالیان سال در حق این شهرستان اجحاف 
شده. باید از نخبگان و جوانهای عزیز استفاده کرد، به آنها 

میدان داد و پای آنها صبر کرد تا خودشان را نشان دهند.«
حمایت  بر  تأکید  ضمن  فقیه  والمسلمین  حجت االسالم 
از صنایع دستی شهرستان، اظهار داشت: »حال که به همت 
شهرداری و شورای شهر این امکان ایجاد شده، باید بافت 
فرسوده کنار مصال هم در اولویت قرار بگیرد و یک بولوار شکیل 
با نام آیت ا... فقیه ایجاد و ترافیک روان شود. همچنین توجه 
ویژه ای به گلزار شهدا شود؛ چرا که این وضعیت شایسته 

شهدای بزرگوار ما نیست.«
وی به برتر شدن رسول کردگاری در بین خبرنگاران صدا 
و سیمای استان فارس اشاره کرد و از فرماندار خواست تا 
مشکالت ایشان به ویژه نداشتن دفتر خبری را پیگیری کند تا 

روحیه مطالبه گری حفظ شود.
*****

همچنین حجت االسالم والمسلمین سید مهدی فال اسیری در 
خطبه های نماز عید فطر که روبروی مسجد امیرالمؤمنین)ع( 
برگزار شد، اظهار داشت: »دنیا خیلی پیچیده شده و ما از 
جریاناتی که در مملکت رخ می دهد بی خبریم. مثاًل فالن وزیر را 
منصوب می کنند؛ وقتی که سوابقش را نگاه می کنیم، می بینیم 
جزو تشکیالت و از افراد با نفوذ در دولت حسن روحانی بوده. 
اآلن چیزی که ما ملت ایران الزم است بدانیم، این است که 
گوش به فرمان مقام معظم رهبری باشیم. دیگر مشکل ملت ما، 
فراموش کردن خاطرات تلخ گذشته است. یادمان رفته روزی 
یک نفر به نام بنی صدر آمد، کاله سر ما گذاشت و رفت. چقدر 

شهید فدا شد؛ فقط به خاطر این که رأی اشتباهی دادیم.«
حجت االسالم والمسلمین فال اسیری عنوان داشت: »از قرآن 
کریم نقل شده که فراموشی زمینه ساز تسلط بیگانگان است. 
شما فکر می کنید چگونه شوروی را توانستند از هم بپاشند؟ 
لیبی را چه بالیی سرش آوردند؟ از همین موقعیت فراموشی 
استفاده کردند. زمان رژیم پهلوی ما از نظر مسائل فرهنگی، 
اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در چه وضعیتی بودیم؟ بسیاری 
از جوانان ما تصورشان این است که در زمان طاغوت تورم وجود 
نداشت؛ در حالی که شخص شاه در صحن مجلس شورای مّلی 
با صراحت اعالم کرد اوضاع و احوال کشور طوری شده که در 
برخی اقالم 35 تا 50 درصد تورم داشته ایم. برادران و خواهران! 

علت فراموش کاری ما این است که کسی نبود تذکرمان دهد.«

بازگشت شور و شوق بچه ها
در کتابخانه  کوثر نور

پس از دو سال وقفه شنبه دهم اردیبهشت 1401 برای اولین 
بار همهمه و شادی دانش آموزان در کتابخانه کوثر نور نی ریز 
پیچید.  دانش آموزان مدرسه شهید طاهری شهرستان نی ریز 
شنبه دهم اردیبهشت برای اولین بار پس از دو سال از شیوع 
کرونا از این کتابخانه بازدید کردند. دانش آموزان ضمن آشنایی 
با کتابخانه و قوانین آن پای قصه های آمنه دردانه مسئول 
کتابخانه کوثر نور نشستند. این برنامه با اجرای مسابقه نقاشی با 

موضوع »معلم« به پایان رسید.

ادامه از صفحه یک
و  فارس  منطقه ای  آب  مدیرعامل  بدری   ...
پیمانکار سد انجام شد، ابتدا از میزان انباشت 
آب پشت سد، وضعیت سازه سد و میزان آمادگی 
مورد  آبرسانی  شبکه های  به  اتصال  سد جهت 
در محل  و سپس جلسه ای  قرارگرفت  بررسی 
سد چشمه عاشق تشکیل شد و در خصوص آغاز 
عملیات اجرایی لوله گذاری از اتاق شیرآالت سد 
تا تصفیه خانه و از تصفیه خانه تا مناطق مختلف 
در  و  شهرستان نی ریز  سپس  و  قطرویه  بخش 

نهایت شهرستان بختگان بحث و تبادل نظر شد. 
طی  نی ریز  شهرستان  فرماندار  جلسه  این  در 
سخنانی گفت: از قرارگاه سازندگی خواسته ام که 
ساخت تصفیه خانه را در اولویت اول خود قرار 

دهد.
وی ادامه داد: شبکه آبرسانی روستاها 40 درصد 

فرسودگی دارد که می بایست تعویض شود.
مهمترین  مطالب و توافقات صورت گرفته در این 

جلسه به شرح زیر است : 
- اولویت توزیع آب سد اول آب شرب و دوم آب 

کشاورزی منوط به اصالح شیوه آبیاری می باشد.
- حداکثر تا دو ماه آینده خط انتقال از سد چشمه 
آغاز  تصفیه خانه  تا  کیلومتر   5 به طول  عاشق 

خواهد شد.
- به لحاظ فوریت نیاز مردم مجموعه ریزاب و 
بنه کالغی سفارش ساخت تصفیه خانه پکیجی 
داده شده و با تأکید به در اولویت قرار گرفتن 
ساخت، این تصفیه خانه در کمتر از دو ماه آماده 

تحویل و قرار گرفتن در مدار می باشد.
- نقشه های کامل اجرای لوله گذاری از محل سد 
تا تصفیه خانه حداکثر تا اوایل این هفته جهت 

بررسی و تجهیز کارگاه تحویل پیمانکار می شود.
-  سد چشمه عاشق از لحاظ سازه کامل و آماده 

بهره برداری و اتصال به شبکه آبرسانی است. 
نوشتنی است با پیگیری نماینده مجلس و اقدام 

مدیرعامل مجتمع فوالد غدیر نی ریز در راستای 
اتصال خط انتقال آب خلیج فارس به شهرستان 
فوالد  چشم پوشی  و  حذف  همچنین  و  نی ریز 
شرب  آب  نفع  به  عاشق  چشمه  سد  ازحقابه 
و کشاورزی حقابه صنعت فوالد به طور کل از 

سدچشمه عاشق کناررفت.
روزهای  در  گفت:  رابطه طهماسبی  همین  در 
در  عنوانی  تحت  توانستیم  پایانی سال 1400 
چشمه  سد  تصفیه خانه  جهت   1401 بودجه 
عاشق 27 میلیارد تومان بودجه اختصاص دهیم 
و این موضوع گام  مهمی در آغاز آبرسانی پایدار 

به شهرستان می باشد.
وی افزود: به مجریان این طرح اطمینان می دهم 
که عالوه بر ردیف بودجه 1401، به هر شکل 
در  را  نیاز  مورد  بودجه  تأمین  پیگیری  ممکن 

مراحل مختلف انجام دهم و نمی گذاریم پروژه به 
دلیل کسری بودجه تعطیل شود.

مسئولیت های  محل  از  غدیر  فوالد  مجتمع 
و  چدنی  لوله  خط  کیلومتر  پنج  اجتماعی 
احداث  اجرایی  عملیات  هزینه  همچنین 
پروژه  به  را  تصفیه خانه  تا  سد  لوله گذاری  و 
آبرسانی سد چشمه عاشق کمک نمود تا تالش 
شود در حد امکان قبل از فصل گرما آب شرب 
و روستاهای  ریزاب  منازل شهرک  به  مناسب 

اطراف برسد. 
 در ادامه و پس از جلسه فوق طهماسبی و یوسفی 
جهت بازدید از روند اجرایی فاز سوم آب رسانی به 
ریزاب از محل اجرای پروژه بازدید به عمل آوردند 
خصوص  در  را  مربوطه  پیمانکار  توضیحات  و 

میزان پیشرفت پروژه شنیدند.

با اعتبار ۲۷ میلیاردی 

آغاز ساخت شبکه و تصفیه خانه چشمه عاشق

//

کشف بیش از ۴ تن آرد 
یارانه ای در نی ریز

مدیر جهادکشاورزی: موجودی 
روغن جامد و ماکارونی، مناسب 

است؛ از انجام خریدهای احساسی و 
انبوه خودداری کنید.
روابط عمومی مدیریت جهادکشاورزی:

مدیر جهادکشاورزی شهرستان نی ریز از 
رصد و کشف بیش از 4 تن آرد یارانه توزیع 
خارج از شبکه در پارکینگ منزل مسکونی 

خبرداد. 
با  کشف  این  گفت:  بصیری  علیرضا 
اطالعات  و  کشاورزی  جهاد  هماهنگی 
با  و  گرفت  انجام  شهرستان  سپاه 
در  و  بارگیری  آرد ها  دادستانی،  حکم 

جهادکشاورزی تخلیه شد.
جهاد  بازرسان  حضور  با  افزود:  وی 
کشاورزی و اداره صمت، دور جدید بازرسی 
هدف  با  نی ریز  غذایی  مواد  انبارهای  از 
بررسی موجودی انواع روغن و ماکارونی 
و سایر موادغذایی و رصد کمبود و گرانی 
کاالها شروع شده است که در بررسی های 
اولیه، موجودی روغن جامد و ماکارونی، 

مناسب ارزیابی شد.
برای  شهروندان  کرد:  تأکید  بصیری 
روغن  کمبود  تجربه  تکرار  از  پیشگیری 
درسال 1399 از انجام خریدهای احساسی 
و انبوه خودداری و برای اعمال نظارت و 
گروه  کار  احتمالی،  تخلفات  با  برخورد 

تنظیم بازار را یاری نمایند. 
مشکوک  اماکن  خواست  مردم  از  وی 
در  غذایی  مواد  و  اساسی  کاالی  که 
با تلفن 124  آن ها نگهداری می شود را 

اطالع رسانی کنند.
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این هفته  ادامه لیگ 2 
بسکتبال کشور

تیم بسکتبال نی ریز که به مرحله بعدی رقابت های لیگ دسته 2 
بسکتبال بزرگساالن صعود کرده باید این هفته در مقابل حریفان 

خود در مرحله بعد قرار گیرد.
مرحله دوم این لیگ از دوشنبه 19 تا جمعه 23 اردیبهشت در 

شیراز برگزار می شود. 
در این دور نی ریز با فوالد  هرمزگان،  پادما یدک ایرانیان، گلنور 

اصفهان، خانه بسکتبال شهر بابک و فایربال شیراز هم گروه است.
نوشتنی است از این مرحله 4 تیم به مرحله بعد صعود می کنند.

 نی ریز یک پای فینال جام رمضان استهبان
تیم  سه  ورزش:  پاکیزه دامن/گروه  مجید 
نی ریزی حاضر در مسابقات فوتسال جام رمضان 
استهبان به مرحله حذفی این مسابقات صعود 

کردند.
در ادامه مسابقات فوتسال جام رمضان استهبان 
و  رینگ اسپرت  اهورا،  نی ریزی  تیم  سه  که 
پارسیان در آن شرکت دارند، پارسیان در آخرین 

و  استهبان رفت  دیدار همای  به  مصاف خود 
اگرچه به نتیجه تساوی بدون گل دست یافت، 
اما با 8 امتیاز صعود خود به مرحله بعد را قطعی 

کرد.
برگزار  هفته  این  که  بعد  مرحله  در  پارسیان 
می شود مقابل رینگ اسپرت دیگر تیم نی ریزی 

قرار می گیرد.

رینگ اسپرت نیز که در این مسابقات درخشان 
ظاهر شده، دوشنبه هفته گذشته به دیدار ستاره 
استهبان رفت و مقابل ده ها تماشاگر حامی این 

تیم، با چهار گل حریفش را شکست داد.
در این بازی امیرحسین قصابی دو گل و عرفان 
رینگ  برای  و سعید جعفری یک گل  زارعی 

اسپرت به ثمر رساندند.

اهورا نیز که برای صعود از گروه خود به پیروزی 
نیاز داشت، در مقابل ستاره استهبان با حساب 3 
بر 2 و با گل های محسن صنعتی، مجتبی سرخی 
و مجتبی کریمی به پیروزی رسید و راهی مرحله 

حذفی شد.
اهورا در دور حذفی باید به مصاف تیم زنده یاد 

علی داوطلب استهبان برود.

مدنی قهرمان فوتسال مدارس
فوتسال  جام  ورزش:  گروه  دامن/  پاکیزه  مجید 
منتخب  قهرمانی  با  نی ریز  متوسطه  آموزشگاه های 

آموزشگاه شهید مدنی پایان یافت.
مرحله نیمه نهایی مسابقات فوتسال آموزشگاهی نی ریز 
در مقطع متوسطه دوم با حضور چهار تیم شهید باهنر، 
نعمت اله مسروری، شهید مدنی و ثامن پنجشنبه 8 

اردیبهشت برگزار شد.
در بازی رده بندی، آموزشگاه شهید باهنر در مصاف با 
آموزشگاه نعمت اله مسروری به برتری 3 بر صفر رسید 

و سوم شد.
در فینال، دو تیم شهید مدنی و ثامن در وقت های 
معمول به 1 -1 شدند و در ضیافت پنالتی ها شهید مدنی 

توانست با برتری 2 به 1 حریف خود را شکست دهد و 
عنوان قهرمانی را از آن خود کند.

واحد  نظر حسن سلطانی مسئول  زیر  این مسابقات 
تربیت بدنی آموزش و پرورش و هادی دهقان مسئول 
مجموعه ورزشی کوی سادات و مسئول اجرائی این 

مسابقات انجام شد.  

درخشش نور مندی پور در 
لیگ 1 بسکتبال

بسکتبالیست  نورمندی پور  رضا 
آینده دار نی ریزی در لیگ دسته 
خوش  کشور  باشگاه های  یک 

درخشید.
خانه  همراه  امسال  که  وی 
 1 لیگ  در  بویراحمد  بسکتبال 
بزرگساالن کشور حضور دارد و در 
دور اول مقدماتی با تیم های نفت 
و  کاشان  بسکتبال  خانه  امیدیه، 
بود،  گروه  هم  شهرکرد  فرخ دانه 

بهترین بازیکن تیم خودش در دور 
اول شد.

نورمندی در بازی پلی آف مقابل 
در  شهر   شاهین  لئونارد  تیم 
اصفهان توانست در بازی اول 21 
امتیاز و در بازی دوم 18 امتیاز 
و  پرامتیاز ترین  و  کند  کسب 
تأثیر گذار ترین بازیکن میدان شود  
اما نتوانست تیمش را به مرحله 

بعد برساند.

است   1377 متولد  نورمندی پور 
و بسکتبال را از رده پایه در نی ریز 
لیگ های  نمود و حضور در  آغاز 
تیم های  و  کشور   2 و   3 دسته 
منتخب استان و قهرمانی 3به 3 

کشور را در کارنامه خود دارد .

مجید پاکیزه دامن/ گروه  ورزش:
در ادامه رقابتهای فوتسال جام رمضان نی ریز 
که با برگزاری دیدارهایی همراه بود، مسابقه 

دو تیم اهورا و هایپر میچکا نیمه تمام ماند.
پنجشنبه 8 اردیبهشت اهورا و هاپیر میچکا 
در اولین مصاف این شب مقابل یکدیگر قرار 
گرفتند و در حالی که بازی تا اوایل نیمه دوم 
2 بر صفر به سود اهورا دنبال می شد، اعتراض 
بازیکنان و کادر فنی تیم هایپر میچکا به نحوه 
قضاوت داوران، بازی را به حاشیه کشاند و 
سرپرست این تیم بازیکنان خود را از زمین 

مسابقه بیرون کشید.
در این بازی که اخراج امیرحسین قصابی و 
جابر شاهسوند را به همراه داشت، تیم هایپر 
میچکا از ادامه حضور در مسابقه صرف نظر 
کرد. نتیجه این دیدار پس از بررسی در کمیته 
انضباطی هیئت فوتبال به دو تیم ابالغ خواهد 

شد.
بهنام  و  صنعتی  محسن  دیدار  این  در 

اسماعیلی برای اهورا موفق به گلزنی شدند.
پرسپولیس  شب،  این  مصاف  دومین  در 
نتیجه  با  خود  دیدار  اولین  در  که  دهچاه 
نزدیک 4 به 3 مغلوب پدیده تل مهتابی شده 
بود، مقابل پویش پاسارگاد به تساوی 2 بر 2 
دست یافت تا اولین امتیاز خود را به دست 

آورد.
پویش پاسارگاد نیز که در اولین دیدار خود 
برابر هایپر میچکا همین نتیجه را به دست 
آورده بود، در این دیدار تنها به همین یک 

امتیاز بسنده کرد تا جمع امتیازات خود را به 
عدد 2 برساند.

برای  وطن پرست  علی  و  خائف  علی 
پرسپولیس دهچاه و سعید حامدی و علی 

فداکار برای پویش پاسارگاد گلزنی کردند.
که  مسابقات  این  دیدارهای  دیگر  در  اما 
یکشنبه 11 اردیبهشت برگزار شد، اهورا در 
رویارویی با تل مهتابی، با پیروزی 3 بر 1 از سد 
این تیم گذشت و مجموع امتیازات خود را به 

عدد 6 رساند.
چنانچه نتیجه بازی اهورا مقابل هایپر میچکا 
برگزاری مسابقات به سود  از سوی کمیته 
این تیم اعالم شود، اهورا در گل آوراژ نیز 
و  گرفت  خواهد  قرار  مناسبی  وضعیت  در 

صدرنشین جدول 5 تیمی خواهد شد.
در این بازی مجتبی کریمی یک گل و مجتبی 
سرخی دو گل برای اهورا و مسلم پروان یک 

گل برای پدیده تل مهتابی به ثمر رساندند.
در دومین و آخرین بازی هفته، هایپر میچکا 
باز هم در کسب نتیجه ناکام ماند و مقابل 
پرسپولیس دهچاه تن به شکست 4 بر 3 داد تا 

در قعر جدول قرار بگیرد.

پرسپولیس دهچاه که برای جبران ناکامی در 
اولین مسابقه خود پا به میدان گذاشته بود، 
با درخشش محمد جواد محمدی که دو گل 
تیمش را به ثمر رساند، توانست در واپسین 
ثانیه های پایانی با دست پر و کسب 3 امتیاز 

زمین بازی را ترک کند.
اسماعیل  محمد  و  موسی پور  مصطفی 
دهچایی دو گل دیگر پرسپولیس دهچاه را به 
ثمر رساندند و مهدی زردشت یک بار و حسن 
نجفی دو بار برای هایپر میچکا گلزنی کردند 

اما نتوانستند مانع شکست تیمشان شوند.  
در دو بازی چهارشنبه شب 14 اردیبهشت 
پیروزی  به  پرسپولیس دهچاه  مقابل  اهورا 
پرگل 6 بر 2 دست یافت و در جدول پنج 
تیمی این رقابتها با کسب 9 امتیاز از سه دیدار 

به تنهایی در صدر جدول قرار گرفت.
اهورا که در رقابتهای فوتسال جام رمضان 
استهبان نیز حضور دارد و توانسته به مرحله 
حذفی صعود کند، در مسابقات نی ریز هم خط 
و نشان محکمی برای دیگر رقبا کشیده و به 
نظر می رسد علیرضا مظفری با روندی که با 

تیمش در پیش گرفته به قهرمانی چشم دارد.

در سوی مقابل پرسپولیس دهچاه که با ارائه 
بازی های هجومی توانسته بود تا قبل از این 
دیدار نتایج در خور توجهی را کسب کند، 
مقابل اهورا سر تعظیم فرود آورد و نتوانست 
در برابر این تیم یکدست حرفی برای گفتن 

داشته باشد.
عارف اعتباری و صادق حیدری هرکدام دوبار 
و مجتبی سرخی و بهنام اسماعیلی یک بار 
برای اهورا موفق به گلزنی شدند و علی خائف 
و محمد جواد محمدی دو گل پرسپولیس 

دهچاه را به ثمر رساندند.
در دیگر مسابقه این شب پویش پاسارگاد 
که می توان آن را جوان ترین تیم حاضر در 
مسابقات نامید، باز هم از کسب امتیاز بی بهره 
بود و در مقابل سد محکم پدیده تل مهتابی و 

برادران پروان با حساب 3 بر 1 شکست خورد.
پویش پاسارگاد که از دو بازی قبلی خود تنها 
2 امتیاز کسب کرده بود، با امیدواری و کسب 
3 امتیاز پای به این دیدار گذاشت و در همان 

نیمه نخست کار برای این تیم تمام شد.
رؤیای  اهورا  مانند  به  که  نیز  مهتابی  تل 
رقیب  اصلی ترین  دارد،  سر  در  را  قهرمانی 
این تیم محسوب می شود و با ارائه بازی های 
فیزیکی و درگیرانه چشم خود را به گرفتن 

جام قهرمانی دوخته است.
در این بازی برای پدیده تل مهتابی علیرضا 
علیمردانی، ایوب علیخانی و محمود عابدی 
پویش  گل  دلپذیر  علی  و  کردند  گلزنی 

پاسارگاد را به ثمر رساند. 

هفته ُپر تب و تاب فوتسال جام رمضان

یک بازی تعطیل شد

فاطمه زردشتی نی ریزی، نی ریزان فارس:

شش - هفت سال بیشتر ندارد و تازه 
خواندن و نوشتن را یاد گرفته؛ اما با این 
سعدی،  موالنا،  حافظ،  اشعار  وجود، 
فردوسی و دیگر بزرگان را  به راحتی 
می خواند و دکلمه می کند؛ به طوری 
نظر مخاطبان  کار  این  با  توانسته  که 
زیادی را در شبکه های مجازی و خصوصًا 
اینستاگرام به خود جلب کند و مسلمًا 

این کار نشئت گرفته از تالش های مادر 
او یعنی پریا رشیدی است . 

در همین خصوص گپ و گفتی با این 
مادر و دخترش پارمیس افدیده انجام 
لطف  از  خالی  آن  خواندن  که  دادیم 

نیست.

- خانم رشیدی! شغل و 
تحصیالت تان چیست؟

من کارشناسی شیمی دارم. قباًل شاغل 
بودم؛ ولی در حال حاضر با وجود دخترم 
پارسا،  هشت ماهه ام  پسر  و  پارمیس 

خانه دارم.

- از چند سالگی آموزش پارمیس 
را شروع کردید؟

از چهار سالگی متوجه شدم پارمیس 
حافظه  خوبی دارد و خیلی سریع اشعار 
و مطالب را حفظ می کند. اولین شعری 
که با او کار کردم »ای ایران« بود که یکی 
دو بار برایش ترانه اش را گذاشتم و دیدم 
برای بار سوم و چهارم، با خواننده شروع 
به خواندن کرد. همین شد که اوقات 
را  بزرگان  از  دیگر  شعر  چند  بیکاری 
با او کار کردم و هر چه گذشت، دیدم 
زیاد  زمینه  این  در  پارمیس  استعداد 

است.

- شیوه  آموزش چگونه بود؟
خب شیوه  کار ما بیشتر به صورت بازی 
است. بدین صورت که من اول با زبان 
پارمیس  برای  را  معانی شعر  کودکانه 
توضیح می دهم. یکی دو بار از روی شعر 
می خوانم و بعد یک بیت من می خوانم و 
یک بیت پارمیس، تا جایی که پارمیس 

شعر را حفظ شود.

- آیا خود پارمیس هم به این کار 
عالقه داشت یا در ابتدا مقاومت 

نشان می داد؟
داشت.  زیادی  بسیار  عالقه   که  البته 
سختِی کار برایش مهم نبود و اشتیاق 
کردن  حفظ  و  یادگیری  برای  زیادی 
کار  او  با  گونه ای  به  البته من  داشت. 
می کنم که فشار زیادی به او وارد نشود 

و از تمرین و خوانش زده نشود. فکر 
می کنم یک کودک به همه چیز نیاز 
دارد؛ بازی، تفریح و در کنار آن یادگیری 

چیزهای دیگر.

- شعرها را چگونه انتخاب 
می کنید؟

خب من به کمک پدر پارمیس چند شعر، 
حدود پنج شعر را انتخاب می کنم و آن 
شعرها را برای پارمیس می خوانم. در 
نهایت پارمیس با یکی از شعرها ارتباط 
بیشتری برقرار می کند و شعر را برای 
حفظ کردن انتخاب می کند و آن را با 
هم تمرین و حفظ می کنیم. یعنی سعی 
می کنم شعر را بر اساس سلیقه  پارمیس 

انتخاب کنم.

- تا به حال پارمیس چند شعر حفظ 
کرده و در چه جاهایی اجرا داشته 

است؟
تا به حال حدود سی - چهل غزل از حافظ 
و حدود بیست شعر از بزرگان دیگر نظیر 
فریدون مشیری، موالنا، سهراب سپهری 
و... حفظ کرده و در کنار آن بخش هایی 
اما  دارد.  حفظ  از  نیز  را  شاهنامه  از 
اولین اجرای پارمیس به چهار سالگی 
اداره  سالن  در  روز  آن  برمی گردد.  او 
فرهنگ و ارشاد جشن پایان  ترم کالس 
آی مت آنها بود که پارمیس با آن سن 

کم، در آن سالن به اجرا پرداخت.
اجراهای دیگر به جشن های بهزیستی 
برمی گردد که یکی دو بار در بهزیستی 
برای بچه ها خوانش داشت. چندین بار 
در  همین طور  و  کوثرنور  کتابخانه  در 
پیش دبستانی اشان یعنی پیش دبستانی 
شب  مناسبت  به  بهشت  گل های 
به  مدسه اشان  در  همچنین  و  یلدا 

مناسبت های مختلف روز پدر، روز مادر، 
جشن امام زمان و... بارها  و بارها خوانش 

داشته  است.
مسابقه   در  پارمیس  این،  بر  عالوه 
صورت  به  که  کشور  شاهنامه خوانی 

مجازی برگزار شد، برگزیده شد. 
که  حافظ خوانی  مسابقه  در  همچنین 
به  کوثرنور  مجتمع  در  گذشته  سال 
صورت مجازی برگزار شد، شرکت کرد 
و جزو برگزیده ها بود که قرار بر این شد 

فیلم به استان نیز ارسال شود.

- واکنش مردم در اینستاگرام به 
چه صورت بوده است؟

نیست که  زیادی  ما مدت زمان  خب 
راه اندازی  را  پارمیس  اینستاگرام  پیج 
کرده ایم و هنوز به یک سال نرسیده. 
اوایل کلیپ های پارمیس را در وضعیت 
واتساپ مان می گذاشتیم که با استقبال 
خوب اقوام و دوستان همراه بود و ایشان 
پیشنهاد دادند که برای پارمیس پیج 
از  پس  کنیم.  راه اندازی  اینستاگرام 
استقبال  خیلی  نیز  مردم  راه اندازی، 
کردند؛ به طوری که مدام در دایرکت 
پیام می دادند و هر زمان منتظر بودند 
انجام  را  بعدی خود  پارمیس خوانش 
دهد. االن نیز نزدیک به چهار هزار فالوور 
دارد و در همین مدت کم، همه خیلی 
لطف داشته اند.   همچنین جا دارد تشکر 
کنم از مدیر و دست اندرکاران دبستان 
گلهای بهشت که نهایت همکاری را با 

من داشتند.
نشانی پیج اینستاگرام:

parmis-afdideh94
در ادامه با پارمیس نیز گفتگوی کوتاهی 

انجام دادیم.

- آیا شعرهایی را که می خوانی 
دوست داری؟

بله، دوست دارم و معنی آنها را هم بلدم. 
مامانم معنی شعرها را به من می گوید.

- شعرهای کدام شاعران را بیشتر 
دوست داری؟

و  مشیری  فریدون  سپهری،  سهراب 
موالنا.

- چند بار روی یک شعر می خوانی تا 
یاد بگیری؟

با مامانم تمرین می کنم تا یاد بگیرم. 
شبها هم قبل از خواب در ذهن خودم 

تمرین می کنم تا یاد بگیرم.

- کالس چندم هستی؟
اول.

- آیا دوستانت هم دوست 
دارندمثل تو یاد بگیرند یا نه؟

بله. باید برای این کار شعر حفظ کنند و 
تالش کنند تا یاد بگیرند.

- بقیه در مورد کارت چه می گویند؟
هم  بار  آفرین! چند  می گویند  من  به 
مدیرمان خانم کیخسروی به من جایزه 
دادند. بقیه اقوام هم تشویقم می کنند و 

برایم دست می زنند. 

- دوست داری در آینده چه کاره 

شوی؟
دوست دارم دکتر و دانشمند شوم و در 

کنار آن شعر هم بخوانم.

خوانش شعر بزرگان 
از زبان پارمیس


