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در شورای اشتغال مطرح شد:

وام های داده شده را رصد کنید

هزینه های یک تفریح عصرانهگره اختالف شورا  باز  نشد
در گزارش نی ریزان فارس

روابط عمومی فرمانداری:

درخواست  اشتغال  شورای  در 
داده شده رصد  وام های  تا  شد 
به  منجر  وام ها  این  که  شود 

اشتغال شده است یا خیر.
جلسه شورای اشتغال شهرستان 
نی ریز با حضور میرزایی معاون 
و سایر  عمرانی  امور  هماهنگی 
رؤسای ادارات در سالن جلسات 

فرمانداری برگزار شد.
در این جلسه معاون هماهنگی 
امور عمرانی فرمانداری با اشاره 
به نامگذاری سال 1401از سوی 
مقام معظم رهبری به عنوان سال 
اشتغال  و  دانش بنیان  »تولید، 
هدف  مهمترین  گفت:  آفرین« 
شورای اشتغال شهرستان تحقق 

اشتغال پایدار است.
تمام  اینکه  بیان  با  وی 

دستگاه های اجرایی در خصوص 
اشتغال باید اهتمام جدی داشته 
مالک های  از  یکی  و  باشند 
اشتغال  میزان  مدیران  ارزیابی 
ایجاد شده می باشد گفت: رفع 
واحدهای  مشکالت  و  موانع 
تولیدی و سرمایه گذاری جهت 
از  تولید  رونق  و  اشتغال  ایجاد 
دولت  سیاست های  مهمترین 

است.
در  اینکه  به  اشاره  با  میرزایی 
افزود:  اشتغال  تسهیالت  بحث 
نتایج ارائه شده از سامانه رصد 
انحراف  نشان می دهد کمترین 
در حوزه تسهیالت اشتغال زایی 
از زمان استقرار دولت سیزدهم 

انجام شده است.
زمینه  در  کرد:  تصریح  وی 
اشتغالزایی،  تسهیالت  پرداخت 

تسهیالت  بر  نظارت  مکانیزم 
اشتغالزایی  برنامه های  درصدر 
یکی  چون  دارد،  قرار  دولت 
سنوات  در  که  بخش هایی  از 
نقدینگی  ایجاد  باعث  گذشته 

گردیده انحراف وامها بوده است.
حوزه  کرد:  خاطرنشان  وی 
بخش های  از  یکی  گردشگری 
برنامه ریزی  با  که  است  مهمی 
می توانیم اشتغال خوبی در این 
جزو  چون  کنیم  ایجاد  بخش 
باالی  پتانسیل  با  کشورهای 

گردشگری هستیم.
مشاغل  افزود:  وی  پایان  در 
بحث  در  زیادی  سهم  خانگی 
اشتغال دارد که در همین راستا 
محلی  بازارچه های  برگزاری 
مشاغل  تولیدات  عرضه  برای 

خانگی در دستور کار قرار دارد.

روابط عمومی فرمانداری:

کتابخانه های  انجمن  جلسه  دومین 
سال  در  نی ریز  شهرستان  عمومی 
جاری به منظور بررسی و رفع مشکالت 
کتابخانه های عمومی، به ریاست مختار 
با حضور میرزایی  یوسفی فرماندار و 
معاون هماهنگی امور عمرانی، علی اکبر 
عابدین نژاد رئیس اداره کتابخانه های 
در  اعضاء  سایر  و  شهرستان  عمومی 

سالن جلسات فرمانداری برگزارشد.
گفت:  نی ریز  فرماندار  جلسه  این  در 
از  نی ریز  شهرستان  خوشبختانه 
و  کتاب  حوزه  در  خوبی  ظرفیت 

کتابخوانی برخوردار است؛ تا جایی که 
سراسری  جشنواره های  از  بعضی  در 
افتخار آفرینی کرده است که این نشان 
از قابلیت ویژه شهرستان در استان و 

کشور را دارد.
خواستارتشکیل  ادامه  در  یوسفی 
کتابخانه ها،  اداره  حضور  با  جلسه ای 
فوالد غدیر، بخشدار، شهردار و شورای 
 شهر قطرویه شد و تأکید نمود هر چه 
شهر  کتابخانه  احداث  برای  سریعتر 

می باشد  ضروری  نیازی  که  قطرویه 
چاره اندیشی شود.

اداره  رئیس  عابدین نژاد  ادامه  در 
اشاره  با  نی ریز  عمومی  کتابخانه های 
به اینکه یکی از شاخصه های فرهنگی 
کتابخانه های  داشتن  شهرستان  هر 
بنیه  تقویت  خواستار  است  عمومی 
فضاهای مطالعاتی و ساخت کتابخانه 
و  مراکز بخش ها  ویژه در  به  عمومی 

روستاهای شهرستان شد.
امسال466  ابتدای  از  داد:  ادامه  وی 
جلسات  محوریت  با  فرهنگی  برنامه 
کارگاه  کتاب،  معرفی  وبیناری، 

آموزشی، جلسات مطالعاتی، مشاوره، 
بخش  مسابقات،  تخصصی،  نشست 
کودک ، مشاوره ، کتابخوانی و ... برگزار 

شده است.
عمومی  کتابخانه های  اداره  رئیس 
نیم  واریز  خاطر  به  همچنین  نی ریز 
سال  در  کتابخانه ها  سهم  درصد 
1400 از محل درآمد شهرداری ها، از 
شهرداران شهر نی ریز ومشکان تشکر 

نمود.

محمد جاللی، نی ریزان فارس:

در حالی که نگاه ها به حضور مسئوالن استانی برای 
باز کردن گره اختالفی شورای شهر نی ریز بود؛ این 
جلسه 4 ساعته نتیجه ای نداشت و گره اختالف باز 

نشد.
سه نفر از اعضای شورا کماکان مصر به استیضاح 
شهردار و برکناری او هستند و دونفره دیگر مخالف 

این اقدام.
در این جلسه ُپر تنش هادی پور رئیس شورای 
استان،  عالی  شورای  نماینده  رحیمی   استان، 
تقیه مشاور ارشد شورای استان و جوکار رئیس 
حضور  استان  شوراهای  حقوقی  کمیسیون 

داشتند.
موافقان برکناری شهردار از انجام نشدن کارهای 
عمرانی سخن به میان  آوردند و گفتند از ۵0 پروژه 
مصوب تنها ۵ پروژه اجرا شده و کلنگ وی آی پی 
شهرداری در حالی به زمین خورده که پروژه های 

مهم تری در این لیست وجود داشته است.
در  که  معتقدند  استیضاح  طرح  مخالفان  اما 
شرایط بد اقتصادی، کارهایی انجام و امور اجرایی 
و  کارکنان  حقوق  و  است  ریل  روی  شهرداری 
کارگران پرداخت می شود و انجام نشدن برخی 
پروژه ها در موعد مقرر نیاز به توضیح شهردار دارد 

نه طرح استیضاح.
و  پیاده رو  بازسازی  پروژه  دو  می گفتند  آنان 
لبه گذاری خیابان های نواب صفوی و آباد زردشت 
جزو همین پروژه ها بوده که اجرا شده هرچند افسر 
نائب رئیس شورا معتقد بود که این پروژه باید در 
سال 1400 انجام می شد نه در نیمه اول سال 

.1401
هر چند در این جلسه در برخی مواقع خود اعضاء 
اعالم می کردند که اختالف در شورا و شهرداری 
در نهایت به ضرر کل شهر است اما سه نفر موافق 

توجه  با  که  می کردند  اعالم  شهردار  استیضاح 
به مستندات قانونی تمام تالش خود را می کنند 
تا شهردار را در تنگنای استعفاء یا استیضاح قرار 

دهند.
یکی از همین حربه ها کاهش اختیارات شهردار از 
۸00 میلیون به ۵0 میلیون تومان بود که در هیئت 
تطبیق شهرستان نی ریز رد شد و اعضاء این مصوبه 

را به شورای حل اختالف استان کشیدند.
پس از بررسی نی ریزان فارس مشخص شد این 
مصوبه در هیئت حل اختالف استان نیز رد شده 

است.
این مسئله در حالی رخ داده است که به گفته 
هادی پور رئیس شورای استان  بیشتر اعضای آن 

هیئت را اعضاهای شورا تشکیل می دهند. 
در این جلسه همچنین سید عالءالدین فقیه گفت: 
این مدت گذراست و خیلی سریع این دوره نیز تمام 
خواهد شد و بهتر است با اتحاد و همدلی کار را به 
پیش ببریم. مسئله ای که به نظر نمی رسید گره ای 

را باز کند.
این جلسه به رغم فریادهای مداوم پریش دیگر 
عضو شورا و ارائه مستندات و ادله های خود مبنی 
بر قانونی بودن انتقادات و استیضاح شهردار و قطع 
قرار  و همچنین خطاب  دیگر حاضران  سخنان 
دادن تک تک افراد حاضر در جلسه راه به جایی 
نبرد و بارها از سوی مسئوالن استانی دعوت به 

آرامش شد.
افسر دیگر عضو شورا معتقد بود که طرح استیضاح 

را محکم ادامه خواهند داد تا به سرانجام برسد.
تنها پیشنهاد میهمانان استانی آن بود که شهردار 
با  ارتباط  در  را  او  توضیحات  کنند،  دعوت  را 
کارهایی که باید انجام می داده و نداده بشنوند و 

بعد تصمیم نهایی را بگیرند.
و  سروی  کاروانسرای  تملک  ماندن  بالتکلیف 

ترس پیمانکاران در حوزه های مختلف از انعقاد 
قرارداد با شهرداری به دلیل همین کشمکش ها 
از دیگر مباحثی بود که مخالفان طرح استیضاح 
به دلیل کشدار شدن موضوع آن را آسیب به شهر 

می خواندند.
در انتهای این جلسه هادی پور این جر و بحث ها را 
نشان از پویایی و بالندگی شورا خواند اما عنوان کرد: 
متأسفانه در اکثر شوراهایی که پنج نفر هستند 
اختالف نظرها بسیار نزدیک است و همین کار را 
مشکل کرده است. من معتقدم شهردار باید در این 

زمینه پاسخگو باشد.
وی با بیان اینکه اختالفات نباید بگذارد تا شورا 
تضعیف شود گفت: در حال حاضر الیحه ای در 
حال  در  مباحث  همین  دلیل  به  کشور  وزارت 
پیگیری است که اگر به تصویب برسد کار استیضاح 
شهردار بسیار سخت تر خواهد شد و الزم است 
تا شما]اعضای شورا[ آقای شهردار را در جلسه 
بیاورید و توضیح بخواهید و اگر می توانید با ایشان 

کار کنید و گرنه آن را عوض نمایید.
محمد شاهسونی رئیس شورای شهر هم در این 
جلسه گفت: مدیریت شهر بر عهده شورا است. 
اعضای شورایی که توسط مردم انتخاب شده اند. ما 
اگر امروز حرفی می زنیم به عنوان نماینده نزدیک 
به ۵0 هزار همشهری هستیم و تمام صحبت ها به 
خاطر مردم و به خاطر احساس مسئولیتی است که 
در برابر رأی مردم داریم و در جهت منافع مردم 
است و هیچ صحبتی از روی کینه و به خاطر منفعت 

شخصی نیست.
با احترام به تمام اعضای شورا ما بایستی شورای 
شهر باشیم نه شورای شهرداری و اینکه بدانیم هیچ 
پست و مقامی ماندگار نیست و باید برای رضای 
خدا و برای مردم کار کنیم و اخالقیات را رعایت 

نماییم.

سمیه نظری، نی ریزان فارس:

در  نفره   4 خانواده  برای  عصرانه  ساده  تفریح 
نی ریز و در پارک آزادی حداقل 1۵۵ هزار تومان 

آب می خورد.
این مبلغ فقط شامل 4 ساندویچ کتلت و 2 بازی 
دارای هزینه برای 2 فرزند در پارک آزادی محاسبه 
شده و اگر نوع و کیفیت غذا و تعداد بازی ها افزایش 

یابد این مبلغ به مراتب بیشتر خواهد شد.
این بررسی تنها برای یک خانواده 4 نفره یعنی پدر، 

مادر و 2 فرزند محاسبه شده است.

قیمتغذاهادرنیریز
کتلت 2۵ هزار تومان، همبر 3۵ تا 7۵ هزارتومان، 
پیتزا خانواده متوسط 1۸0 هزار تومان و نوشابه 

خانواده 1۵ هزارتومان!

قیمتبلیتبازیهادرپارکآزادی
هزار   ۸ کودک  تاب  تومان/  هزار   ۵ تکان دهنده: 
 ۸ قطارکودک  تومان/  10هزار  یوربانجی  تومان/ 
سرسره  تومان/  10هزار  ترامبولین  تومان/  هزار 

بازی 12 هزارتومان.
بخرد  را  بازی ها  همه  بلیت  بخواهد  کودکی  اگر 

۵3 هزار می شود. 
****

برای  تابستان فصل شور و شادی  آنجایی که  از 
کودکان است و بچه ها عاشق پارک هستند در پی 
آن شدیم تا نظر خانواده ها را در مورد پارک رفتن 

و خرج و مخارج آن جویا شویم.

پارک جای شادی است 
طاهره عابدی می گوید: »قباًل با بیست  هزارتومان 
می شد پارک  رفتن بچه ها را جمع کرد اما االن نه! 
بچه ها هیجان و انرژی اشان زیاد است با یک بازی 

و دو بازی تخلیه نمی شوند. من هر بار که می آیم 
به خاطر قولی است که به آنها دادم وگرنه واقعًا 
با دو بچه ۸ و ۵ ساله پارک آمدن سخت است.«

قدم  پارک  در  خود  دوقلوهای  با  کشاورز  خانم 
می آییم،   هفته  هر  »معمواًل  می گوید:  می زند 
برای  و من  دارند  را دوست  اینجا  بچه ها محیط 
جای  واقعًا  اینجا  چون  می آیم  آنها  خوب  حال 

شادی برای بچه ها است.«

زور بچه ها زیاد است
از همشهریان می گوید:  دیگر  یکی  نصیری  زهرا 
»متأسفانه کاری از دستمان برنمی آید؛ مجبوریم، 
بازی  به  نیاز  او  باالست!  تورم  می داند  چه  بچه 
دارد. دو سال به دلیل کرونا در خانه ماندند، من 
به  را  آنها  بار  دو  ماهی  را می کنم  تالشم  نهایت 
اما  می آورم  خانه  از  شام  چند  هر  بیاورم.  اینجا 
فقط همین بازی کردنشان و یک بستنی  حداقل 

100 هزار تومان پای ما می افتد.«
جواد زارع معتقد است پارک  آمدن خرج دارد. 

همه  است  »پسرم شش سالش  می دهد:  ادامه  او 
دوبار  را  آنها  از  بعضی  حتی  می رود  را  بازی ها 
می رود. اما من حاضرم همه خرجش را به جان 
موبایل  با  خانه  از  گوشه ای  در  نخواهد  تا  بخرم 
وقتش را بگذراند،  زیرا آسیب های موبایل خیلی 
بدتر است به خاطر همین تقریبًا هفته ای سه روز 

او را به پارک می آوریم.«

خرج و مخارج باالست
محدثه رحیمی سه فرزند دارد. می گوید:  »خرج و 
مخارج باالست وگر نه بلیت بازی ها زیاد نیست. 
دارند.  برابری  دو  بلیت  شیراز  در  بازی ها  همین 
من بچه ها را که می آورم به آنها می گویم فقط 2 
بازی باید انجام بدهید و آنها نیز قبول کرده اند.« 

غذای بیرون نمی خرم
دوبار  هفته ای  »تقریبًا  می گوید:  نوروزی  فاطمه 
می آیم. هم خودم از فضا و هوای اینجا استفاده 
می کنم،  هم پسرم بازی می کند، اما غذای بیرون 
نمی خرم و برایش از خانه میوه و تنقالت می آورم 

تا نخواهم خرج ساندویج و پیتزا بدهم.«

250 هزار تومان خرجمان می شود
از نظر ز. شکاری نگه  داشتن سه فرزند در خانه 

سخت است چه برسد که هر سه پسر باشند. 
او ادامه می دهد: »تقریبًا هفته ای یکبار می آییم و 
هر هفته نزدیک 2۵0 هزار تومان خرج می کنند. 
یکی  پیتزا،   یکی  می خواهد،  ساندویج  یکی 
تفریح  به  نیاز  بچه  کرد  نمی شود  کاری  چیپس. 

دارد.«

کودکان تنوع پسند هستند
ما  چون  می گوید:  و  نمی کند  معرفی  را  خودش 
آپارتمان نشین هستیم؛ بیشتر اوقات، فرزندانم را 
به پارک می آوردم تا با خیال راحت اینجا بدو بدو 
و بازی کنند. اما هفته ای یک  بار آنها را به قسمت 
بازی های پولی می آورم چون بچه ها تنوع پسند 
بیشتر  بلیت  دوتا  فقط  کردم  مشخص  هستند، 
می کنند  انتخاب  اما خودشان  نمی خرم  برایشان 

چه بازی کنند.«
و دخترم 4 سالش   7 »پسرم  علی. ن می گوید: 
را  »ندارم«  بچه  چون  می آییم  کم  خیلی  است. 
نمی فهمد و او گناهی ندارد، اگر آمدیم باید حتمًا 
بازی کنند به خاطر همین بیشتر به پارک معلم 
می روم تا از بازی های سرسره و تاب استفاده کنند 
هر چندماه هم یکبار به پارک آزادی می آییم که 

معمواًل بلیت همه بازی ها را می خرند.«

مسئوالن نظارتهای 
میدانی شان را تقویت کنند

خطیب جمعه نی ریز از مسئوالن خواست که مانند رئیس 
جمهور، نظارتهای میدانی شان را تقویت کنند.

نماز  خطبه های  در  َشهَولی  محمدحسین  حجت االسالم 
جمعه 1۸ شهریور، به 31 سفر استانی رئیس جمهور در 11 
ماه اشاره کرد و عنوان داشت: »رهبر معظم انقالب در دیدار 
با هیئت دولت گفتند که خدمات دولت امید آفرینی کرد. 
مسئوالن دیگر هم باید نظارتهای میدانی خودشان را تقویت 
و به وعده هایشان عمل کنند. رهبر معظم انقالب فرمودند: 
مسئله عمل به وعده ها را یک فریضه بدانید. اگر شک دارید، 
اصاًل وعده ندهید؛ چون مردم را ناامید می کنید. اگر هم به هر 
دلیلی نتوانستید عمل کنید، توضیح دهید و با شفاف سازی 
مردم را قانع کنید. نه این که مردم را در ابهام نگه دارید تا ناامید 
شوند. کسانی که می گویند اختیار نداریم، چرا منصب قبول 
می کنند؟ باید از قبل بررسی کنند و اگر می توانند مسئولیت 

قبول کنند.«
وی بر نظارت بر بازارهای مختلف بخصوص بازار رهن واجاره 
مسکن تأکید کرد و گفت: »باید نظارت بیشتری صورت گیرد 

تا هر کسی یک نرخی را بیان نکند.«
استاد حوزه علمیه امام صادق)ع( از گازرسانی به روستاها تشکر 
کرد و گفت: »مشکل آبرسانی به روستاها نیز باید رسیدگی 
شود. طلبه ها از نبود آب در روستای ریزاب که ده روزی یکبار 

آب می آورند، گالیه مندند.«
شهولی به سالروز شهادت آیت ا... مدنی دومین شهید محراب 
اشاره کرد و گفت: »امروز هم علمای با بصیرتی مثل آیت ا...

حائری در عراق داریم که بیانیه تاریخی خودشان را در آغاز 
آن فتنه که می رفت اربعین حسینی را تعطیل کند، در نطفه 
خفه کرد. این عالم جلیل القدر با استعفا و بیانیه تاریخی خود، 
امت اسالم را بر وحدت حول محور ولی فقیه فراخواند. ارجاع 
مرجعیت به مقام معظم رهبری، آثاری به همراه داشت که برای 
مردم عراق خصوصًا در شرایط بحران سیاسی، ایجاد آرامش 
و امنیت کرد. او با کار خود این پیام را داد که اگر بخواهیم 
امنیت و آرامش داشته باشیم، باید حول محوریت رهبری و 
مرجعیت آیت ا... امام خامنه ای باشیم. او با استعفا و کنار رفتن 
از مرجعیت و توصیه به حمایت از مقام معظم رهبری، کار 

تاریخی انجام داد که باید در تاریخ مرجعیت ثبت شود.
منصب مرجعیت، یک اعتبار اجتماعی است و گذشته از این 
اعتبار، یک خودسازی بسیار باالیی می خواهد که انسان اگر در 
مرتبه واالی روحی نباشد و کنترل کامل بر نفس خود نداشته 

باشد، نمی تواند از تعلقات و اعتبارات بنیادی دست بکشد.«

تشکیل دومین جلسه انجمن 
کتابخانه های عمومی در سال جاری

//

//

آغاز برداشت زیتون
از باغ های نی ریز

روابط عمومی مدیریت جهادکشاورزی:

مدیر جهادکشاورزی شهرستان نی ریز از 
آغاز برداشت زیتون از سطح 130 هکتار 

در این شهرستان خبرداد. 
علیرضا بصیری با بیان اینکه ۸0 درصد 
از زیتون به  منظور تهیه کنسرو استفاده 
زیتون  برداشت  زمان  گفت:  می شود، 
کنسروی درشهریورماه و زیتون روغنی در 

آبان ماه است.
وی اظهارکرد: پیش بینی می شود امسال 
بالغ بر 130 تن زیتون در نی ریز تولید و 

روانه بازار شود.
غالب  ارقام  کرد:  ابراز  مسئول  مقام  این 
شامل  نی ریز  شهرستان  در  زیتون 
شیراز  و  زرد زیتون  فیشمی،  کنسروالیا، 

است.
نی ریز  شهرستان  جهادکشاورزی  مدیر 
تهیه  به منظور  زیتون  فرآوری  بیان کرد: 
کنسرو، ترشی و روغن کشی با »سود« و 
»دستی« انجام و به شهرستان های اطراف 

از جمله فسا و سروستان ارسال می شود.
بصیری به عملیات باغی انجام  شده در 
توسعه  و  بهسازی  اصالح،  طرح  قالب 
باغ های زیتون که هر  ساله با تخصیص 
اعتبار دولتی انجام می شود؛ اشاره کرد و 
گفت: در سال 1400 اقداماتی در باغ های 
زیتون شهرستان انجام  شده که می توان 
به عملیات پیوند ، تغذیه و هرس اشاره  

کرد.

شاعر نی ریزی رتبه نخست کنگره کشوری عاشورایی قروه
روابط عمومی فرهنگ و ارشاد اسالمی:

اعظم زارع شاعر نی ریزی رتبه نخست پانزدهمین کنگره کشوری شعر و آئین های عاشورایی قروه را از آن خود کرد.
مراسم اختتامیه پانزدهمین کنگره سراسری شعر عاشورایی قروه روز پنج شنبه 17 شهریور بعد از سپری شدن 2 

سال به دلیل شیوع بیماری کرونا به صورت حضوری برگزار شد.
این کنگره سراسری شعر و آئین عاشورایی پذیرای 300  اثر از 27  استان و ۵۵ شهر از تمام اقصی نقاط کشور بود.

//
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فاطمه زردشتی نی ریزی، نی ریزان فارس:

پدر که  نام  اما  نمی دهد؛  اجازه  مردانه اش  غرور 
اشک  و  گلویش چنگ می زند  به  بغض  می آید، 
پهنای صورتش را می گیرد. ۸ ساله بود که از نعمت 
پدر محروم شد و حاال او مانده و خاطرات هشت 

ساله ای که برای لحظه ای از ذهنش دور نمی شود.
علی پسر شهید فیروز منزه است. علی آقا صدایش 
می کنند. خواهری دارد به نام لیال، برادری همنام 
پدرش و مادری که در سال های نبود پدر، هم 

برایشان پدر بوده و هم مادر .

همهازآقابودنشمیگفتند
مادرشان فاطمه نظربلند 14 ساله بود که با شهید 
ازدواج کرد و یک سال بعد صاحب فرزند پسری به 
نام علی شد. همسرش از اقوام دورشان بود. زمانی 
که شهید  به خواستگاری اش آمد، 22 ساله بود و 
جزو نیروی زمینی ارتش بود. فیروز خوب بود و 

همه از آقا بودنش می گفتند و می گویند... 
سال 13۵۵ با هم ازدواج کردند و سال 13۵۸ بعد از 
انقالب از تهران  به شیراز برگشتند. شهید در مرکز 
زرهی شیراز خدمت می کرد  و دوره های تخصصی 

تانک را نیز می گذراند.
فاطمه نظربلند همسر شهید منزه می گوید: »سال 
منتقل  اهواز  زرهی   92 لشکر  به  شهید   1361
شد و ما برگشتیم نی ریز. دو ، سه  سال مأموریت 
داشت و با وجود این که مأموریتش تمام شده بود، 
باز از جبهه دل نمی کند. اعتراض هم که می کردم، 
می گفت نمی شود سربازان و دوستانم  را در جبهه 
تنها بگذارم؛ فقط دعا کنید زودتر جنگ تمام شود. 
حتی زمانی که بدنش ترکش خورد و چند ترکش در 
کمرش بود، حاضر نشد  برای جراحت ترکشها تحت 
درمان قرار گیرد. می گفت بعد از تمام شدن جنگ،  

ترکشها را بیرون می آورم. 

اصاًلبهجبههرفتنشراضینبودم!
به  اصاًل  چرا؟  »دروغ  می دهد:  ادامه  منزه  خانم 
جبهه رفتنش راضی نبودم. علی ۸ ساله بود، لیال 
2 ساله و فرزندی ۸ ماهه را باردار بودم. حتی فکر 
نبودن همسرم آزارم می داد. آن قدر خوب بود که 
نمی توانستم تصور نبودنش را داشته باشم. روزهایی 
که می خواست به جبهه برود، از یکی دو روز قبل 
همه چیز را آماده می کرد و برای ما می گذاشت تا 
زمان نبودنش کمبودی نداشته باشیم. حتی زمانی 
که اهواز بود، همه چیز را برایمان می خرید و با پست 
می فرستاد تا من برای خرید به زحمت نیفتم. از 

شیر خشک گرفته تا چای و قند و .... 
در  گفته ام.  کم  بگویم  هرچه  مردم داری اش  از 
اقوامشان  دورترین  به  حتی  مرخصی  روزهای 
سرکشی می کرد و در نامه هایش حال تک تک آنها 
را جویا می شد. برای راه اندازی بیمارستان شهدا 
خیلی تالش کرد و در زمان های مرخصی پیگیر 
جمع آوری کمک برای ساختن بیمارستان  شهدا 
بود. هر زمان در شهر مراسم تشییع جنازه شهدا  

بود، به طور مؤثر شرکت می کرد. 
اشک پهنای صورتش را می گیرد و می گوید: »یک 
بار که به مرخصی آمده بود، یخچال خانه مان خراب 
شده بود. همان شب سه تا تعمیرکار آورد تا یخچال 
باالخره درست شد. می گفت دوست ندارم بعد از 
رفتن من به دردسر بیفتید. یا در یکی از شب های 
دیگر که ساعت سه بامداد به نی ریز رسیده بود، به 
خانه نیامد. تا صبح را در مسجد جامع گذرانده بود 

تا مبادا در بزند و ما را از خواب بیدار کند.
شهید در زمانی که ساختمان امامزاده در حال 

احداث بود، به آنجا می رفت و کمک می کرد. شنیدم 
که یک بار زنده یاد آیت ا... سیدمحمدفقیه گفته 
بودند ُمزد آقای منزه را به ایشان بدهید که همسرم 

گفته بود من برای پول کار  نمی کنم.«

هیچکسنمیتواندحالیکفرزندشهیدرا
درککند

علی آقا در ادامه  حرف های مادر می گوید: »از نظر 
من نمی شود در مورد شهدا نوشت. باور کنید، باور 
کنید، هیچ کس نمی تواند حال یک خانواده شهید 

را درک کند و کسی هم که می گوید درک می کنم، 
دروغ می گوید.«

بغض می کند و اشک هایش پایین می آید... 
»شاید باور جمله ای که برایتان می گویم سخت 
باشد و آن را شعار گونه تصور کنید و البته توقعی هم 
ندارم که باور کنید، ولی در خیلی از مواقع حساس 
زندگی، حضور پدر خود را حس می کنم و به نحوی 
از این که پدرم از اوضاع و احوال ما با خبر است، 
مطلع می شوم؛ موارد زیادی را در ذهن دارم که 

بیان نمی کنم.« 
به سختی ادامه می دهد: »نمونه  های زیادی از غصه 
و درِد نبودن پدرم درکنارم را دارم؛ مثاًل روز ثبت نام 
دانشگاهم. هرکس را نگاه می کردم با پدرش آمده 
بود و این لحظه چقدر برای من سخت گذشت. یا 
شب ازدواجم که فقط به خاطر نبود پدر  ساعتها 
گریه کردم و بعد از مراسم، با همسرم که او نیز فرزند 
شهید است، به گلزار شهدا رفتیم و اشک ریختیم. 
خیلی سخت بود. همیشه در خانه جای پدر حس 

می شود و هیچ کس نمی تواند جایش را پر کند. «
ادامه می دهد: »در مورد شهدا و خصوصًا پدرم یک 
جمله می توانم بگویم و آن این که انسانهای بسیار 

شجاعی بودند.
در اولین سالهایی که کاروانهای بازدید از مناطق 
عملیاتی جنوب تشکیل شده بود، من برای بازدید 
مناطق  پاکسازی  هنوز  رفتم.  جنگی  مناطق  به 
عملیاتی کامل نشده بود و فقط معبرهایی را با 
طناب مشخص کرده بودند و آن طرف معبر هم 
تابلو های خطر انفجار نصب کرده بودند. )حدوداً 

سالروز شهادت شهید آوینی بود( عده زیادی جرئت 
حرکت در معبر را هم نداشتند و می گفتند شاید 
مین زیر پایمان منفجر شود. آن لحظه پیش خودم 
گفتم پدرم چقدر شجاع و چقدر این خطر در برابر 

چشمانش بی اهمیت بوده است.« 
در مورد خاطرات پدرش می گوید: »با پدر و مادرم 
رفته بودیم شاهچراغ که من گم شدم. آنجا پدرم 
را صدا می کردم و چند نی ریزی مرا دیدند و سپس 
مرا نزد پدرم بردند. به خاطر دارم پدرم آنها را با 
اصرار به خانه آورد و به طور مفصل از آنها پذیرایی 

کرد. برایش هم فرقی نداشت که چه کسی هستند 
و کجایی؟ شیراز که بودیم، هرجا همشهری ها را 
می دید، آنها را به خانه می آورد و پذیرایی می کرد. 
می کرد،  شرکت  که  شیراز  نماز جمعه های  در 
اگر یک نی ریزی را می دید، او را به خانه می آورد. 
حتی در یکی از روزها که به بیمارستان سعدی 
شیراز رفته بود، خانواده ای نی ریزی را دیده بود 
که پسربچه شان تصادف کرده و او را بستری کرده 
بودند، و دید ه بود که مادر پسربچه زیر تخت پسرش 
می خوابد. پدرم با اصرار مادر او را به خانه آورد و ما 
دو هفته از آن خانم پذیرایی کردیم تا حال پسرش 

خوب شد و به نی ریز برگشتند.«

بچههارابینهایتدوستداشت
مادر علی آقا در ادامه سخنان پسرش می گوید: 
»بچه ها را بی نهایت دوست داشت. خب آن موقع 
که در نی ریز روزنامه و نشریه ای وجود نداشت. قبل 
از شهادتش عکس علی آقا را برده بود و به عنوان 
شاگرد ممتاز به یکی از روزنامه های شیراز داده بود 
تا چاپ کنند. همیشه سعی می کرد کاری کند که ما 
نگرانی نداشته باشیم. زمانی که در منطقه )جبهه( 
بود، به مغازه  سر کوچه امان تلفن می کرد و خبر از 
سالمتی اش را می داد و اگر می شد، چند کلمه ای با 

هم صحبت می کردیم.«
در مورد آخرین دیدارشان می گوید: »آخرین بار که 
قصد رفتن داشت، لیال خیلی بی تابی می کرد. لیال 
را خیلی دوست داشت. مرتب او را وزن می کرد و 
می گفت می خواهم بدانم دخترم چقدر بزرگ شده. 

لیال چسبیده بود و گریه، رهایش نمی کرد. طاقت 
دیدن اشکهای لیال را نداشتم و همراهش نشدم. آن 
روز لیال را به زور از خود جدا کرده و به خانه همسایه 
سپرده بود تا آرام شود. بعد از رفتن فیروز، لیال تا 

مدتها در خانه به دنبال پدرش می گشت.«
در مورد روز شهادت همسرش می گوید: »برای 
خرید بیرون رفته بودم. زمانی که به خانه برگشتم، 
متوجه شدم قفل دِر هال باز است و  کمی ترسیدم؛ 
اما به روی خودم نیاوردم. شک کردم که شاید خودم 
در را قفل نکرده ام و گفتم فیروز که آمد، موضوع 

را با او در میان می گذارم. غافل از این که در نبود 
ما، پسرعموی همسرم به همراه یکی دو نفر دیگر 
به خانه امان آمده بودند تا عکس همسرم راکه در 

پذیرایی بود، ببرند. 
را  موضوع  که  برادرم  زن  بود.  عصر   6 ساعت 
می دانست آمد خانه امان و شب را آنجا ماند و به 
نحوی اجازه نداد ما وارد پذیرایی شویم تا جای 

خالی عکس فیروز را ببینیم. 
خانه امان  آمد  دایی ام  زنده یاد  روز  آن  فردای 
و گفت فیروز زخمی شده و آمدم شما را ببرم 
شیراز مالقاتش. دایی با اصرار، ما و بچه ها را برد 
خانه  خودش و یکی دو ساعت بعد گفت بلند شوید 
برویم. نشستیم توی ماشین. گیج شده بودم که 
دیدم ماشین روبروی ساختمانی در نی ریز توقف 
نخواندم  را  ساختمان  تابلوی  باالی  حتی  کرد. 
و متوجه نشدم که  آنجا بنیاد شهید است. علی را 
دم در نگه داشتند؛ اما لیال چسبیده بود به من و 
از کنارم ُجم نمی خورد. وارد ساختمان شدیم و 
آنجا گفتند فیروز شهید شده. من تا جنازه  فیروز 
را دیدم، لیال از دستم افتاد. حالم بد شد و زانو زدم 
روی زمین. پسر کوچکم فیروز را ۸ ماهه باردار بودم 
که جنازه  همسرم را نشانم دادند. خدا برای هیچ 
کافری نیاورد آن حال و روز را... وحشتناک بود، 

وحشتناک...«

تاچهارسالسیاهمراازتندرنیاوردم
بعد از فیروز دیگر آن آدم سابق نشدم. در زمان 
و  نبود  کنارم  کس  هیچ  احمد،  آمدن  دنیا  به 

نمی خواستم کسی کنارمان باشد. 
فیروز یا همان احمد پسرم که به دنیا آمد، به خاطر 
استرس دوران بارداری، شب و روز جیغ می زد و اگر 
همراهی اقوام و خویشان نبود، نمی دانستم در آن 
وضعیت چطور باید از پس سه بچه بر بیایم. تا 4 سال 
سیاهم را از تن در نیاوردم و در هیچ مجلس شادی 
شرکت نکردم. بعد از فیروز، دست و دلم به هیچ چیز 

نمی رفت. ..
تا این که بعد از گذشت 4 سال، یک شب او را در 
خواب دیدم. پرسید: چرا ناراحتی؟ گفتم: بعد از 

تو با این سه تا بچه چکار کنم؟ از پس مشکالت بر 
نمی آیم. گفت بلند شو! من با آقا امام زمان آمده ام. 
چیزی  هر  و  بگو  خواهی  می  چه  هر  ایشان  به 
می خواهی از او طلب کن. یکباره کل خانه روشن 
شد. مردی نورانی را دیدم. جلو رفتم و گفتم آقا من 

چکار کنم؟ ایشان تبسمی کرد.
فیروز گفت: بی تابی نکن، آقا خودش نامه من را 

امضا کرده!
و پس از آن روز بود که کمی آرام تر شدم و رفته رفته 

به زندگی عادی برگشتم.«

شهادتبایادفرزندان
علی آقا ادامه می دهد: »پدرم هشتم خرداد سال 
1363 در جزیره  مجنون، بر اثر اصابت خمپاره به 
شهادت رسید. آن طور که بعدها شنیدیم، لحظات 
آخر در حالی که عکس من و خواهرم لیال را در 

دست داشته، به شهادت می رسد.«
خانم منزه در ادامه  روزهای تلخ بعد از همسرش 
می گوید: »به همه مان خیلی سخت می گذشت. بعد 
از شهادت فیروز، مادرش مدام خانه  ما بود. روزها به 
خاطر بچه ها چیزی نمی گفت؛ اما شب تا صبح اشک 
می ریخت. هرچه داشت و نداشت فروخت تا قبری 
در امامزاده بخرد و بعد از مرگ، کنار پسرش باشد. 
به فیروز خیلی وابسته بود؛ به طوری که شهادت 
پسرش برای او قابل قبول نبود. حتی در یکی از 
سفرهایمان که با هم به مشهد رفته بودیم، در حرم 
به قسمت گمشدگان رفت و گفت پسرم فیروز منزه 
گم شده؛ برایم پیدایش کنید. برادرش هم بعد از 

شهادت فیروز حال خوبی نداشت. از کویت که 
آمد و خبر  شهادت فیروز را شنید، راهی جبهه ها 
شد؛ می گفت باید فیروز را پیدا کنم و می گفت این 

جنازه برادرم نمی تواند باشد!«
شهدا  خانواد ه   با  مردم  رفتار  مورد  در  آقا  علی 
اگر  رفته که  یادشان  مردم  از  می گوید: »خیلی 
در  می توانست  ناامنی  چه  نبودند،  شهدا  همین 
این جامعه به وجود بیاید و خیلی ها دیگر ایرانی 
نبودند و باید مانند عراقی ها صحبت می کردند. 
مردم و خصوصًا مسئوالن فراموش کرده اند که این 
مملکت، چطور این مملکت شد. متأسفانه مردم فکر 
می کنند هر چه هست و نیست برای خانواده شهدا 
است؛ درحالی که واقعًا این گونه نیست و حتی اگر 
هم باشد، حق دارند. االن از پدر من همین خانه 
مانده و همین حقوق ارتش که اگر نبود، چرخ 
زندگی مادرم نمی چرخید. شاید اگر امروز پدر ما 
بود، ما از لحاظ رفاه وضعیت خیلی بهتری داشتیم؛ 
چون او کسی نبود که تنها به همین حقوق ارتش 
اکتفا کند. بقیه هم که نمی دانند، دائم اعتراض 
می کنند. نمونه اش یکی از همکارانم که یک بار به 
من گفت: شما دیگر چرا معترضید؟ هر چه بوده 
تعلق داشته. من  به خانواده های شاهد  نبوده  و 
گفتم: اواًل که این گونه نیست؛ بعد هم من حاضرم 
دو برابر چیزهایی را که دارم به تو بدهم و تو تنها 
اجازه بدهی من یکی از دستان پدرت را قطع کنم؛ 

همکارم فقط سکوت کرد...
االن از کل این شهر، سهم پدر من تنها یک عکس 
روی یکی از بولوارهاست؛ در حالی که برای بعضی از 

شهدا داستان چیز دیگری است.« 
خانم منزه می گوید: »مردم واقعًا گاهی در این مورد 
اشتباه فکر می کنند. همان اوایل برای خانواده های 
شاهد مجله ای به نام ماهنامه شاهد به وسیله  پست 
می آمد که مردم فکر می کردند پول است و یکی دو 
بار با طعنه و کنایه به گوشم رساندند که شما که هر 

ماه برایتان پول می فرستند؛ دیگر چه می گویید؟ 
در یکی از همین روزها، وقتی که پست ماهنامه را 
آورد، آن را پشت در گذاشتم و گفتم اگر پول است 

شما بردارید!«

سهفرزندخوب...
خانم منزه ادامه می دهد: »تنها خوشحالی ام این 
است که اگر خدا همسرم را از من گرفت، سه فرزند 
خوب به من داد؛ فرزندانی که مایه  سربلندی من 
و پدرشان هستند. چون همسرم بچه ها را واقعًا 
دوست داشت و در مورد تربیتشان خیلی حساس 
بود. احساسش به بچه ها آن قدر زیاد بود که موقع 
رفتن، لباس های رزمش را در کوچه می پوشید تا 
بچه ها متوجه نشوند. موقع رفتن بعد از بغل کردن 
لیال، علی را هم بلند می کرد و به آغوش می کشید 
و هر دو را بغل می کرد. زمانی که لیال بیمار شده 
بود و بیمارستان پر از مجروح جنگی بود و جایی 
برای پذیرش بیمار جدید نداشت، زمین و زمان را به 
هم ریخت تا بتواند تخت بیمارستانی برای بستری 

کردن لیال پیدا کند. «

اشک گونه اش را پاک می کند و می گوید: »زمان 
به دنیا آمدن بچه ی لیال به خوابم آمد. تهران 
بودیم و در آن غربت، جای خالی اش حس می شد 
و خیلی ناراحت بودم. همان شب فیروز به خوابم 
آمد و گفت  آمده ام بچه ی  لیال را ببینم. در خواب 
همان طور که کنارمان ایستاد ه بود، در زدند. چند 
سرباز آمده بودند دنبال فیروز. گفتم: نرو. گفت 
نه! نمی شود. فقط آمده ام لیال و بچه اش را ببینم 

و بروم. «

در گفتگو با خانواده شهید فیروز منزه مطرح شد:

حضور پدرم را در زندگی حس می کنم

برابر رأی شماره 14016031100۵00046۵ مورخ 1401/0۵/26 هیات اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک نی ریز تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای سید ابراهیم 
موسوی فرزند سید حجت اله به شماره شناسنامه ۵130073۵33 صادره از مزایجان در 
ششدانگ یک باب خانه باغ به مساحت 1۸9.۸7 مترمربع پالک 31 فرعی از 37۸۸  اصلی 
مفروض و مجزا شده از پالک 2 فرعی از 37۸۸ اصلی واقع در نی ریز بخش 22 استان 
فارس خریداری از مالک رسمی آقای حسین زردشت  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:1401/06/27       تاریخ انتشار نوبت دوم :1401/07/11

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

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

14
01/06/13

خ 
- مور

27
ش 9

36172

برابر رأی شماره 140160311023000079 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 محبوبه جهرمی 
فرزند  رمضان به شماره شناسنامه 279  صادره از زرین دشت در یک دانگ مشاع  از 
ششدانگ یک باب مغازه به مساحت 62.30  متر مربع پالک فرعی6  از اصلی7674 
مفروز و مجزی شده از پالک 7674 اصلی واقع در حاجی آباد شهرستان  زرین دشت  
قطعه ۸ بخش 12 فارس خریداری مع الواسطه از مالک رسمی آقای آ هنعلی 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، 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:1400/06/27   تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/07/10

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

14
خ 00/06/12

- مور
2918

ش 

36172

برابر رأی شماره 140160311023000116 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  محسن دیو دل 
فرزند  محرم به شماره شناسنامه 24۸00414۸4 صادره از زرین دشت در یک باب خانه به 
مساحت 14۵.۵2  متر مربع پالک 17۸0فرعی از72۸6 اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 
72۸6  اصلی واقع در حاجی آباد شهرستان  زرین دشت  قطعه ۸ بخش 12 فارس خریداری 
مع الواسطه از مالک رسمی آقای محمد شجاعی 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:1400/06/27   تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/07/10

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 1400/06/12
ش 2907

36172

توقعهمسروفرزندشهیدازمسئوالن
همسر شهید می گوید: »آن ها خانواده های شهدا را 
درک نکردند. تنها درخواستم این است که خودشان 

را جای ما بگذارند . «
علی آقا نیز در ادامه می گوید: » مسئوالن بدانند  
اگر شهدا زنده بودند، جای هیچ کدامشان االن این 

جایی که هستند نبود و.. . 
چیزی که همه ما در حال حاضر می بینیم، این است 
که برخی مسئوالن عکس شهدا را می بینند؛ ولی به 

وصایای شهدا عمل نمی کنند.
برای هر یک از پایه های میز مسئوالن،  بیش 70 نفر 
از بهترین جوانان این مملکت پر پر شده اند . عده 
زیادی از مسئوالن را می توانم نام ببرم که حتی 
یک بار هم صدای آژیر حمله هوایی و صدای گلوله 
را نشنید ه اند و حتی لباسشان هم خاکی نشده،  
ولی ادعایشان گوش فلک را کر کرده است. آنها از 
انقالب سهم خواهی می کنند؛ بر سر سفره انقالب 
نشسته اند. ما که نخواستیم از این سفره استفاده 

کنیم؛ پس شما تا می توانید استفاده کنید.«


