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در گفتگو با خانواده شهید 
فیروز منزه مطرح شد:

حضور پدرم را در 
زندگی حس می کنم

موکب 
نی ریزی ها 
در مسیر نجف- کربال

شهرداری نی ریز
6 سال منتظر معدن

غالمرضا شعبانپور / مدیر مسئول

حداقل از ۲۰ سال قبل مسئله واگذاری یک پهنه 
معدن سنگ ساختمان برای شهرداری نی ریز 

مطرح شد. 
در اوایل دهه ۱۳۸۰ یک پهنه سنگ چینی توسط 
شرکت مجتمع معادن سنگ چینی در منطقه 
تنگ حنا به شهرداری به عنوان پیمانکار واگذار 
شد. این پهنه پس از تجهیز کارگاه و باطله برداری 
به تولید  رسید اما متأسفانه به علت کیفیت پایین 
جایگاهی در بازار سنگ پیدا نکرد و تعطیل شد. 
از صرف  پس  نیز  پهنه  این  بعدی  پیمانکاران 
این  نرسیدند.  نتیجه  به  سنگین  هزینه های 
مسئله مجدداً در سال ۱۳۹۵ مطرح و پیگیری 
نی ریز  مرکزی  بخش  در  پهنه ای  شد.  زیادی 
بررسی و دنبال گردید.پس  از تالشهای فراوان، 
شورای عالی معادن طی مصوبه ای بخشی از این 
پهنه را به شهرداری نی ریز واگذار کرد درحالی  که 
درخواست امام جمعه فقید حضرت آیت ا... حاج 
سید محمد فقیه )رحمت خداوند بر او باد( و عضو مجلس 
خبرگان، فرماندار وقت، نماینده وقت مجلس، 
شورای شهر دوره قبل و شهرداری متفقًا خواهان 
واگذاری کامل یک پهنه بودند نه بخشی از یک 

پهنه.
 از آن زمان تاکنون که نزدیک به شش سال 
می گذرد هنوز خبری نشده و هر از گاهی خبری 
کوتاه و جمله ای مبهم جسته و گریخته به گوش 

می رسد؛...
ادامه در صفحه 2

گره اختالف 
شورا  باز نشد

درمانگاه و پایگاه 

انتقال خون
مهمان جدید

 بیمارستان قدیم نی ریز

76 کاراته کای 
دختر در مسابقات 

استانی

سرمقاله خبرها

صفحه ۳

صفحه 4

صفحه ۱۱

ین ریزان فارس  زبان مردم است

خرید برای مدرسه

داد باالی مردم از گرانی
توسط پلیس فتا:

دستگیری کالهبردار 
آمریکایی در نی ریز

عابد نعمتی، نی ریزان فارس:

نی ریز،  شهرستان  انتظامی  فرماندهی  فتا  پلیس 
۱۰۰ درصد پرونده های تشکیل شده در حوزه فضای 
مجازی را که در ۵ ماهه نخست امسال تشکیل شده 

بود، کشف کرد.
به گفته فرمانده انتظامی شهرستان نی ریز، در این 
مدت بیش از یکصد پرونده در این حوزه تشکیل و 

اقدامات خوبی در فضای مجازی انجام شد. 
در  ما  »همکاران  گفت:  کرمی  عظیم ا...  سرهنگ 
پلیس فتا با رصد و اشرافیت کامل بر موضوعات فضای 
مجازی، همه پرونده های ۵ ماهه نخست امسال را 

کشف کردند.«
وی افزود: »شناسایی عامالن جرم فضای مجازی و 
دستگیری آنها، برابر ضوابط و مقررات و هماهنگی 
قضایی انجام می شود و بحث پیگیری مالباخته با قوه 
قضاییه است. اما توفیقاتی که همکاران ما در فضای 
مجازی و در بحث تخلفات داشتند، نشان دهنده 

اشرافیت کامل آنها است.
ادامه در صفحه 4
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هزینه های یک تفریح عصرانههزینه های یک تفریح عصرانه
در گزارش نی ریزان فارسدر گزارش نی ریزان فارس

/  پارک آزادی نی ریز/ تابستان ۱4۰۱/ عکس: سعیده صحراگرد؛  نی ریزان فارس

ترک مواد 
سخت بود؛

اما شد

یک سرگذشت واقعی
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با چه منطقی!
جاوید یاغی متخصص 

آیفون شد؟
فیلم نیوز:

بعد از انتشار قسمت شانزدهم سریال یاغی، شائبه هایی درباره 
دالیل شک جاوید به کار گذاشته شدن شنود در گوشی موبایلش 
مطرح شد و برخی نوشتند جاوید از کجا می دانسته چطور باید 
گوشی آیفون را باز کند و از میان تمام قطعات، شنود را تشخیص 

دهد.
ریشه آشنایی جاوید با موبایل به سکانسی در قسمت اول سریال 
برمی گردد. او را در حالی می بینیم که گوشه ای از خانه شان 
کارگاه کوچکی راه انداخته و مشغول تعمیر گوشی موبایل است. 
بعد هم که زنگ در را می زنند می گوید یک نفر آمده است که 

گوشی  تعمیر شده اش را تحویل بگیرد.
کاماًل مشخص است که محمد کارت سکانس مورد نظر را به 
این دلیل در قسمت اول آورده که در قسمت شانزدهم بتواند 
از آن بهره برداری کند اما مسئله اینجاست که اگر جاوید چنین 
تبحری داشت چرا دست به دزدی می زد و برای پول گرفتن، 
دستش پیش اسی قلک دراز بود؟ ضمن اینکه بعدها هیچ وقت 
دیگر او را ندیدیم که مشغول انجام چنین کاری باشد و این 

سکانس هم به طور کامل فراموش شد.
جدای از اینها باز کردن گوشی آیفون نیازمند تخصص زیادی 
است و از هرکسی برنمی آید. جاوید هم در محله  لیانشامپو 
مشغول تعمیر موبایل بوده. مگر چقدر احتمال داشته به مدل  
جدید آیفون بر بخورد؟ چه برسد به اینکه بتواند قطعه ای بسیار 
کوچک را در آن پیدا کند و تشخیص دهد این قطعه جزو گوشی 

نیست و شنودی است که در آن کار گذاشته شده.
ماجرای شک کردن جاوید به وجود شنود در گوشی آیفون 
جدید هم به زمانی برمی گردد که او ماجرای ربایش خواهرش 
و تهدید شیما به اسیدپاشی را برای طال و بهمن تعریف کرد. 
همان موقع بود که طال به بهمن گفت شاید در گوشی اش شنود 
گذاشته باشند. بهمن هم از او پرسید مطمئن است گوشی اش را 
نگرفته اند و او هم جوابش منفی بود. با همه این اوصاف، باز هم با 
توجه به اطمینانی که جاوید به بهمن داشت، شک کردن او با این 

سرعت عمل، تا حد زیادی عجیب به نظر می رسد.

نقد نوشت

شبکه مخفی
زنان

محصول  ایرانی  تلویزیونی  مجموعٔه  یک  زنان  مخفی  شبکه 
سال ۱4۰۱ در ژانر درام تاریخی به کارگردانی افشین هاشمی و 

تهیه کنندگی محمدحسن شانه ساززاده است.
انصاری، مهدی  به سیامک  اصلی سریال می توان  بازیگران  از 
هاشمی، لیال حاتمی، شبنم مقدمی، باران کوثری، شقایق دهقان، 

امیرحسین رستمی و حمید فرخ نژاد اشاره کرد.
پخش این مجموعه از ۷ مرداد ۱4۰۱ به صورت اختصاصی از نماوا 

آغاز شده است.

خالصه داستان
وزارت فرهنگ و هنر در سال ۱۳۱۰ تصمیم به تشکیل کانون بانوان 
گرفته تا با تشکل های مشابه رقابت و سپس آن ها را حذف کند. 
میرزا محمود زنبورکچی کارمند عالی رتبه اداره سجل احوال، 
دعوت می شود تا در کنار دلبرجاِن تاجرباشی مسئولیت انتخاب 

اعضاء و سپس فعالیت کانون را بر عهده بگیرد و …

نقد منتقدان
دیجی کاالمگ این سریال را اثری متفاوت دانسته و از آن به عنوان 

سریالی ساختارشکن یاد کرده  است.
هشت  کادربندی  همچون  سریال  این  متفاوت  ویژگی های 
میلیمتری، طراحی صحنه و لباس، نورپردازی و فیلمبرداری، 
عنوان بندی آغازین و پایانی و همچنین گروه بازیگری سریال مورد 

توجه قرار گرفته است.
در همان قسمت اول انتشار تصاویر باران کوثری در نقش پروین 

اعتصامی با استقبال گسترده مخاطبان مواجه شد.
این سریال ۳۰ قسمتی جمعه های هر هفته منتشر می شود.

و اما...
باید دید این سریال ساختارشکن و با محتوای عالی در پایان قسمت 
سی ام همین گونه خواهد بود یا اینکه »شبکه مخفی زنان« مثل 
بسیاری از سریالهای ایرانی با شروعی خوب آغاز و با پایانی بحث  

برانگیز تمام خواهد شد...
باشد که چنین نشود.

شهر فرنگ سکانس آخر

پرکارترین بازیگران سینمای ایران:
رضا بیک ایمانوردی با بازی در ۱۲4 فیلم 

در صدر این جدول است و امین حیایی 
و فرامرز قریبیان با بیش از ۷۰ فیلم در 

رده های دوم و سوم ایستاده اند

جشنواره ونیز کاماًل ایرانی:
- جایزه ویژه هیئت داوران برای   »خرس 

نیست« جعفر پناهی
- جایزه اصلی افق ها به  جنگ جهانی 

سوم هومن سیدی
- جایزه بازیگری افق ها برای  محسن 

تنابنده

میناکاوانی در جشنواره ونیز: این قدر 
نقش آدم های بدبخت به ما ندهید؛ زنان 

ایرانی مدرن و قوی هستند

هومن سیدی: سکانس های اتاق گاز 
وحشتناک بود/ جنگ جهانی سوم 
واکنشی به افزایش نابرابری هاست

آزاده صمدی: بازیگرها زندگی 
رویایی ندارند، فقط غر نمی زنند

عادل فردوسی پور : وقتی به گذشته 
فکر می کنم بغضم می گیرد

روزنامه نگاران سینمایی ایتالیا 
جایزه ساالنه »زن در سینما« امسال 

را در حاشیه جشنواره ونیز به چهار 
نفر از جمله لیال حاتمی بازیگر ایرانی 

اعطا کردند

هم خوانی بهنام بانی و رضا بهرام در 
سرود تیم ملی فوتبال تکذیب شد

آپارات در اطالعیه ای اعالم کرد 
»سرویس آپارات گیم تا زمان 

تصمیم گیری کمیسیون عالی 
تنظیم مقررات فضای مجازی به کار 

خود ادامه می دهد.«

روابط عمومی مجتمع فوالد غدیر نی ریز:

شورای معاونین شرکت مجتمع فوالد 
غدیر نی ریز روز جمعه ۱۸ شهریورماه 
مدیران  و  معاونان  تمامی  حضور  با 
برگزار  به ریاست مدیرعامل  مستقل 

شد.
محسن  دکتر  جلسه  این  در 
شرکت  مدیرعامل  مصطفی پور 
اشاره  با  نی ریز  غدیر  فوالد  مجتمع 
اینکه در یک سال اخیر برنامه ها  به 
به  این مجتمع  اقدامات مهمی در  و 
انجام رسیده است و همه دستاوردها 
با  و  شبانه روزی  تالش  همکاری،  با 
ما  گفت:  بوده،  »همدلی«  رمز  اسم 
نیاز داریم همچنان سرعت پیشرفت 
حفظ  را  مجتمع  مختلف  طرح های 
کنیم تا هر چه زودتر به تعهدات خود 
در برابر سهامداران و مردم جامه عمل 

بپوشانیم. 
دکتر مصطفی پور در این جلسه افزود: 
باید همه واحدهای مجتمع نسبت به 
ترمیم و بازنگری برنامه ها، برای افزایش 
کارآیی و کیفیت، اقدام کنند و بر پایه 
پیشرفت  فرآیند  اعالمی،  زمان بندی 
فوالدسازی،  مختلف  طرح های 
گندله سازی، فاضالب صنعتی، معادن 
سایر  و  ورزشی  فرهنگی-  مجتمع  و 

پروژه ها را تسریع بخشند.
وی تأکید کرد: در این مسیر، هیچ 
عذر و بهانه  ای برای عدم اجرا و تأخیر 
زمان بندی  برنامه  به  رسیدن  در 
اسرع  در  بنابراین  نیست  پذیرفته 
وقت الزم است نسبت به ساماندهی 
برای  الزم  برنامه های  طراحی  و 

دستاوردهای شرکت  و  رشد  حفظ 
در سطوح مختلف اقدام الزم صورت 

گیرد.
مصطفی پور گفت: در این مسیر اگر 
کسی نتواند با تمام توان، تمرکز، از 
با  را  خود  کوشش  و  خودگذشتگی 
اجرایی  سرعت  و  شرکت  برنامه های 

هماهنگ کند قطعًا باید جای خود را به 
افراد دیگر بسپارد. 

در  حتی  جلسات  منظم  برگزاری 
ایام تعطیل نشان از آن دارد که کار 
بدون  نی ریز  غدیر  فوالد  شرکت  در 
لحظه ای توقف و درنگ در حال انجام 
است و باید بصورت تمام وقت مسائل 

و فعالیت ها از سوی مدیران تا حصول 
نتیجه، پیگیری شود.

بر پایه این گزارش، در ادامه این جلسه، 
مستقل  مدیران  و  معاونان  تمامی 
خود  فعالیت های  گزارش  ارائه  به 
پرداختند و بر روی مباحث مطرح شده 

تصمیماتی اتخاذ شد.

کارخانه ای که تعطیلی ندارد
تأکید مدیرعامل بر ساماندهی و سرعت بخشی پروژه ها

گزارش آگهی/ 38736

نی تاک 23 
منتشر شد

جهت اشتراک تماس بگیرید
0917 731 5146

در این شماره می خوانید:
- سرمقاله: گورباچف و نگاه به داخل      

عباسی معروفی؛ ایستاده در غبار
- شهریور ۱۳۲۰ به روایت فرزند فروغی: مردم ایران 

امشب به من احتیاج دارند  
- معرفی کتاب: خاطرات کشیش آمریکایی از ۱4 سال 

زندگی در ایران
- گفتگو با هاله  زارع نی ریزی

- نوشتاری از دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی: نقش 
ایدئولوژی  در تغییر 

معیار های هنری  
-  چطور آئین نگارش را یاد بگیریم؟

- جدول کلمات متقاطع
- حکایت مردی بت پرست از منطق الطیر     

- به مناسبت روز ملی سینما در ایران: پشت و روی 
پرده   نقره ای

- موسیقیدانان ایران پس از اسالم تا حمله مغول


