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آغاز سال تحصیلی در نی ریز با

۱۶ هزار دانش آموز و ۱۶۷ مدرسه

۱۵۹۳۶ دانش آموز نی ریزی در سال تحصیلی ۱۴۰۱- 
۱۴۰۲ راهی مدرسه می شوند.

مدیر آموزش و پرورش نی ریز در گفتگو با ما عنوان کرد: 
از این تعداد ۹۰۱۶ دانش آموز در دوره ابتدایی مشغول به 

تحصیل خواهند شد. )۴۴۱۶ دختر- ۴۶۰۰ پسر(.
در دوره تحصیلی متوسطه اول ۳۸۲۰ دانش آموز )۱۹۰۰ 
دختر- ۱۹۲۰ پسر( بر سر کالس های درس حاضر خواهند 

شد.
همچنین در دوره متوسطه دوم ۳۱۰۰ دانش آموز )۱۶۰۰ 

دختر- ۱۵۰۰ پسر( مشغول به تحصیل می شوند.
دانش آموزان  تعداد  با  رابطه  در  همچنین  جمالی  رضا 
کالس اولی که برای نخستین بار راهی مدرسه می شوند 
گفت: تا امروز ۱۶۹۳ دانش آموز کالس اولی خواهیم 
داشت که ۸۳۳ دانش آموز دختر و ۸۶۰ دانش آموز پسر 

خواهند بود.
از وی در ارتباط با تعداد معلمان سال تحصیلی جدید 
سؤال کردیم و مدیر آموزش و پرورش گفت: ما در سال 
تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲، ۶۳۴ همکار فرهنگی خواهیم 
داشت که بر سر کالس درس خواهند رفت و به تفکیک 

دوره های مختلف به شرح زیر می باشد:
ابتدایی ۳۱۴ نفر )۲۴۸ معلم بانو و ۶۶ معلم آقا(

متوسطه اول ۱۰۶ نفر)۵۷ معلم بانو و ۴۹ معلم آقا(

متوسطه دوم ۲۱۴ نفر )۱۱۵ معلم بانو و ۹۹ معلم آقا(
جمالی تعداد کل فرهنگیان در شهرستان نی ریز را حدود 

۱۲۵۰ نفر عنوان کرد.
از او در خصوص چالش کمبود معلم در شهرستان نی ریز 
پرسیدیم و او گفت: در دوره ابتدایی حدود ۱۵ معلم کم 
داشتیم که با از استفاده از بازنشستگان این کمبود را 

جبران نمودیم.
در دوره متوسطه به نسبت وضعیت معلمان خوب بود 
و تنها در تعدادی از دروس با کمبود روبرو بودیم که 
با استفاده از از معلمان بازنشسته، استفاده از ماده ۲۸ و 
گرفتن نیروهای تربیت معلم و همچنین دانشجویان سال 
آخر دانشگاه فرهنگیان یعنی دانشجویان سال ۱۳۹۸ این 

کمبود را جبران نمودیم.
قیمت  گفت:  مدارس  سرویس  نرخ  با  ارتباط  در  وی 
سرویس مدارس در شورای شهر نی ریز مصوب و مورد 

موافقت هیئت تطبیق قرار گرفته است.
بر این پایه نرخ  ماهیانه سرویس ها به قرار زیر است:

پیکان: ۲۳۰ هزار تومان
پراید، تیبا و روا: ۲۴۰ هزار تومان

پژو و سمند: ۲۵۰ هزار تومان
ون و مینی بوس: ۱۹۱ هزار تومان

وظیفه  بود  قرار  که  شرکت هایی  مورد  در  وی  از 

سرویس دهی مدارس را انجام دهند پرسیدم و او گفت: 
اینکه  وجود  با  شرکت ها  این  زیرساخت های  متأسفانه 
۶-۷ شرکت به ما مراجعه کردند مناسب نبود و فعاًل طبق 
قراردادی که با شهرداری و تاکسیرانی امضاء شده است 
کار سرویس مدارس همچون سالهای قبل از کرونا، انجام 

می شود.
جمالی در مورد واکسیناسیون دانش آموزان و معلمان 
گفت: واکسیناسیون دانش آموزان ۱۲ تا ۱۷ سال توسط 
شبکه بهداشت و درمان در حال انجام است هرچند طبق 
واکسیناسیون  برای  اجباری  بهداشت  وزارت  اعالم 
دانش آموزان وجود ندارد اما همکاران فرهنگی و معلمان 

باید واکسیناسیون را به طور کامل انجام دهند.
گفت:  بهداشتی  پروتکل های  رعایت  با  ارتباط  در  وی 
و  کردیم  برگزار  مدارس  مدیران  با  جلسه  چندین 
پروتکل های بهداشتی را مرور نمودیم از جمله استفاده از 
شوینده ها، سطل های در دار، رعایت فاصله اجتماعی و از 
این دست پروتکل ها. همچنین اعالم کرده ایم دانش آموزی 
که دارای عالئم باشد به مدرسه نرود و مراقبت ها را در 

منزل تا زمان بهبودی انجام دهد.
مدیر آموزش و پرورش نی ریز در خصوص شهریه مدارس 
غیردولتی و پیش دبستانی ها گفت: تمام افرادی که تمایل 
دارند فرزندان خود را به اینگونه مدارس بفرستند باید از 
طریق سایت سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه 
مشارکت های مردمی، وارد شده و گزینه استعالم شهریه 
مدارس را انتخاب کنند و پس از آن با وارد کردن نام واحد 
آموزشی، جنسیت دانش آموز، استان و شهرستان و دیگر 

مواردی که نیاز است شهریه را در سیستم رؤیت کنند.
البته این شهریه ثابت است و برای فعالیت های مکمل باید 

هزینه هایی که مدارس اعالم می کنند، پرداخت شود.
وی در پایان در پیامی به دانش آموزان و معلمان گفت: 
آغاز سال تحصیلی با هفته دفاع مقدس و جانفشانی شهدا 
جانبازان و ایثارگران خصوص ۳۶ هزار شهید دانش آموز و 
۵ هزار شهید معلم تقارن دارد و همین فرصت مغتنمی 
است تا از سخت کوشی، تالش و همت معلمان شریف و  

فرهنگیان دلسوز شهرستان تشکر و قدردانی کنیم.
از دانش آموزان عزیز انتظار داریم که قدر این دوران پر 

برکت را بدانند.
با توجه به اینکه در دوران کرونا و در سالهای اخیر مشکالت 
زیادی در فرآیند تعلیم و تربیت دانش آموزان پیش آمد،  
حاال نیازمند یک همت و تالش مضاعف فرهنگیان برای 
جبران این عقب ماندگی های آموزشی و تربیتی هستیم. 
در  نحوی  به  دانش آموزان  که  کنیم  تالش  باید  همه 

شاخص های معنویت و اخالق تربیت شوند.

کامرانی  کوثر  آثار  نمایشگاه 
آثار  از  چند  گزیده ای  همراه  به 
هنرجویان او با نام اپیزود ۵ در اداره 

ارشاد برگزار شد.
نمایشگاه،  این  افتتاحیه  آئین 
در  شهریور   ۲۳ چهارشنبه  عصر 
و  فرهنگ  اداره  اجتماعات  سالن 
ارشاد اسالمی با حضور هنرجویان 
و  آنها، هنردوستان  و خانواده های 
تعدادی از اساتید هنرهای تجسمی 

برگزار شد.
اداره  رئیس  ابتدا  مراسم،  این  در 
نی ریز  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ 
از  تن  سه  یافتن  راه  تبریک  با 
به  کامرانی  خانم  هنرجویان 
کودک،  نقاشی  جهانی  مسابقات 
نشان دهنده  افتخار،  »این  گفت: 
تالش و توانمندی مربی آنها است 
ابزار  به  هنرجویان  باعث شده  که 
مسلط شوند. شاید صحبت کردن 
در مورد یاد دادن یک تکنیک به یک 
کودک ظرف نیم ساعت میسر باشد. 

اما این که کودک بتواند به ابزارش 
مسلط شود، نیاز به ساعتها، روزها 
و ماه ها تمرین دارد. همین تمرین، 
ذهن و روح کودک را صیقل می دهد 
و می تواند صبوری را یاد بگیرد که 
در زندگی آینده از آن استفاده کند. 
در همین کالسها است که استعداد 
باعث  و  کشف  کودکان  برخی 
هنرمندانی  بزرگسالی  در  می شود 
داشته باشیم که با سابقه چندین 
مختلف  عرصه های  وارد  ساله 

شوند.«
خانم  »از  گفت:  ادامه  در  قطرانی 
جمع  این  توانستند  که  کامرانی 
را دور  هم جمع کنند و بهانه ای 
شدند برای این که بعد از مدتها یک 
نمایشگاه تجسمی خوب را داشته 

باشیم، تشکر می کنم.«
در ادامه مراسم، کوثر کامرانی مربی 
آموزشگاه  مدیر  و  کودک  نقاشی 
گالری  هنر  باغ  تجسمی  هنر های 
کاف، در سخنانی گفت: »قطعًا این 

دقایق  باارزشمندترین  از  دقایق 
مدت  این  در  است.  من  زندگی 
هم  با  را  شیرینی  بسیار  خاطرات 
را پشت سر  ساختیم. چهار فصل 
گذاشتیم و زبان و کلمات من، قاصر 

از بیان احساس من به شما است.«
در ادامه، کلیپی از فعالیتهای یک 
سال گذشته این گالری و هنرجویان 
از  پایان،  در  و  آمد  در  نمایش  به 
برگزیدگان مسابقات جهانی نقاشی 
کودک بنگالدش )اهورا بامداد، بارانا 

نعمتی و حلما ملکی( تقدیر شد.
برای  کننده  شرکت  افراد  سپس 
به  اپیزود۵  نمایشگاه  از  بازدید 
ارشاد  و  فرهنگ  اداره  نگارخانه 

رفتند.
در این نمایشگاه که تا ۳۰ شهریور 
برپا بود ۶۳ تابلو از کوثر کامرانی 
و ۳۴ هنرجوی او در موضوع آزاد و 
در تکنیکهای رنگ روغن، گواش، 
به  مدادرنگ  و  قلم  سیاه  آبرنگ، 

نمایش عموم گذاشته شد.

حلقه های مفقوده 
عقالنیت

ادامه از صفحه یک

... این به معنای عقب نشینِی حاکمیت نیست؛ بلکه نوعی 
گام به جلو و پیشروی است.

جامعه شناسان عقیده دارند اگر اکثریت رانندگان یک شهر 
در خیابانی یکطرفه تخلف کنند و از ورود ممنوع وارد شوند، 
جریمه و برخورد نمی تواند مشکل را حل کند بلکه باید یا 

آن را دوطرفه کرد و یا ورودممنوع را در طرف دیگر قرار داد.
وقتی بیش از ۵۰ درصد مردِم جامعه با موضوع یا قانونی 
مخالفند، به این معناست که در یک رفراندوم یا همه پرسی 
غیررسمی مخالفت خود را اعالم کرده اند. به دور از خرد است 
که حاکمیت بر آن پایفشاری کند و تغییری در آن ندهد. 
چون باالخره مجبور به عقب نشینی خواهد شد و این را تاریخ 

بارها و بارها ثابت کرده.
این روزها کشور عزیزمان ایران مواجه با بحران مرگ مهسا 
امینی دختر جوان ۲۲ ساله است و اعتراضاِت پیدا و پنهان 
مردم جریان دارد و کشور را با بحرانی مواجه کرده که 

حاصل بی خردی های پیشین است.
با  نوِع برخورد  ارشاد و  با گشت  سالهاست که مخالفت 
فریاد  جامعه  اکثریِت  سوی  از  بی حجابان  و  بدحجابان 
می شود. غیر از مردم، افراد زیادی از طیف های سیاسی 
مختلف و حتی برخی علما نیز به صراحت با این برخوردها 
مخالفت کرده اند. اما حکم تغییری نکرد و در روی همان 
پاشنه چرخید و چرخید. ویدئوهای ناراحت کننده ای از 
شیوه های برخورد با بدحجابی نیز منتشر شد و اعتراض 
مردم را بیشتر برانگیخت. در نهایت مرگ دلخراش مهسا 

امینی چون جرقه ای بود در انبار باروت.
دردناکی  تصاویِر  که  ملتهب  شرایِط  این  در  که  امید 
کنند  خردورزی  حاکمان  داده،  قرار  چشمانمان  پیش 
و بر روش های نادرسِت پیشین پای نفشرند که این نه 

عقب نشینی که گامی به پیش برای حکمرانی عقالنی است.

چنین باد

پیش بینی هواشناسی

پاییز خشک، زمستان پر باران
ادامه از صفحه یک

... این رخداد در ارتباط  با بارش های موسمی تابستان است 
که باعث می گردد پر فشار جنب حاره ای تابستانه با تأخیر 
ایران را ترک کند و اجازه جابجایی و ورود بسته های هوای 

مرطوب به منطقه ما را ندهد.
به موازات آن فعالیت کم غرب اقیانوس هند نیز بر وضعیت 
بارشی پاییز تأثیر منفی خواهد گذاشت و  بارش های پاییز را 

با تأخیر روبرو خواهد کرد. 
اظهارات مدیر کل هواشناسی فارس هم مؤید پیش بینی 

پیامدهای مونسون است. 
در خصوص زمستان نیز اظهارات ایشان مطابق پیش بینی 
فصلی اروپا است و ان شاءالله پس از پاییز خشک شاهد 

زمستانی پر بارش باشیم.

حافظ خوانی 
توسط انجمن ادبی گلبانگ

روابط عمومی فرهنگ و ارشاد اسالمی:

شیفتگان و عالقه مندان به لسان الغیب حافظ شیرازی 
دوشنبه ها در نشست های حافظ خوانی گردهم آمده و به 

بحث و بررسی اشعار حافظ می پردازند.
آشنایی با ذهن و زبان حافظ، روان خوانی، تفحص و کاوش 
در ُنسخ مختلف دیوان حافظ بیش از ۶ ماه است که با همت 

انجمن ادبی گلبانگ برگزار می شود. 
محمدجالل رنجبر دبیر نشست های حافظ  خوانی ضمن 
عصرهای  جلسات  این  در  گفت:  عالقه مندان  از  دعوت 
دوشنبه در محل سالن اجتماعات خانه فرهنگ عالوه بر 
خوانش غزلیات،  واژه های کلیدی دیوان حافظ شرح داده 
می شود و ابعاد مختلف شعر و زندگی خواجه حافظ شیرازی 
بر پایه ُنسخ مختلف توسط کارشناسان مدعو و اعضای 

انجمن مورد دقت قرار می گیرد.

سرمقاله

//

مِهین مهرورزان

جبهه جنوب - پاسگاه جبهه جنوب - پاسگاه 
زید عراق -  سال زید عراق -  سال 13611361
۱- حسین پاک نیت ۲-جواد مبین)کشتی  گیر(

  با تشکر از جناب آقای  جواد مبین
که عکس را در اختیار ما قرار دادند.

تولید پسته نی ریز
یک پنجم سال پیش

روابط عمومی مدیریت جهادکشاورزی:

 ۸۰ کاهش  از  نی ریز  شهرستان  کشاورزی  جهاد  مدیر 
درصدی تولید پسته در نی ریز خبر داد و گفت: برداشت 
این محصول در سطح ۱۱هزار هکتار شروع شده است و 
پیش بینی می شود امسال حدود ۲۰۰۰ تن پسته روانه بازار 

شود. 
این  در  پسته  برداشت  تصریح کرد:  بصیری  علیرضا 
شهرستان از شهریورماه آغاز شده است و به مدت یک ماه 

ادامه دارد.
او بیان کرد: ۲۰ درصد از پسته تولیدی به  صورت کال 
فروشی برداشت و بقیه محصول پس از فرآوری توسط ۱۷ 

ترمینال پسته به بازارهای داخلی و خارجی صادر می شود.
به گفته وی هجوم سن های سبز، رطوبت پایین، سرمای 
بهاره و افزایش کم سابقه دمای هوا در اواخر فصل بهار و اوایل 
تابستان مانع تمایز و تشکیل جوانه گل شد و کاهش شدید 

محصول را در پی داشت.
بصیری با اشاره به اینکه ارقام مهم پسته شهرستان نی ریز 
شامل اوحدی، احمدآقایی، کله قوچی و اکبری است، ابراز 
 کرد: با توجه به پتانسیل های موجود در مناطق مختلف 
نی ریز، برای تولید پسته، و به علت کاهش سطح آب های 
زیر زمینی و اُفت کیفی آن در سال های اخیر، بسیاری از 
کشاورزان با ایجاد باغ های پسته به تولید این محصول 

روی آورده اند.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نی ریز همچنین اظهار کرد: 
این شهرستان از دیرباز قطب پسته استان فارس بوده و مقام 
اول سطح و تولید آن  را به خود اختصاص داده  است و در 
حال حاضر ۱۲هزار هکتار پسته دارد که  ۱۰۰۰ هکتار آن 

غیرمثمر است.

برداشت گردو 
از باغ های شهرستان نی ریز 

روابط عمومی مدیریت جهادکشاورزی:

پیش بینی می شود امسال ۳۰۰ تن گردو از ۲۰۰ هکتار 
باغ های شهرستان نی ریز برداشت شود. 

مدیر جهادکشاورزی شهرستان نی ریز با اشاره به اینکه 
آفات  به  دلیل سرمازدگی و گرمازدگی، خسارت سیل، 
و امراض، نسبت به سال گذشته با کاهش تولید مواجه 
بوده ایم؛ تصریح کرد: برداشت گردوی نی ریز در شهریورماه 
انجام می شود و ۲۰۰۰ نفر در فصل برداشت آن در باغ های 

این شهرستان مشغول  به کار می شوند.
بخش  در  محصول  این  عمده  افزود:  بصیری  علیرضا 
پشتکوه شهرستان تولید می شود که شامل ارقام محلی و 

»پوست کاغذی« است.
این مقام مسئول ابراز کرد: با رویکرد تجاری سازی، طرح 
سرشاخه کاری درختان گردو و استفاده از ارقام جدید و 
پر محصول داخلی و خارجی مانند جمال، چندلر، فرانکت، 
z و هارتلی در دستور کار این مدیریت قرار گرفته است و در 
سال جاری تا کنون این پروژه در سطح یک هکتار با استفاده 

از تسهیالت دولتی اجرا شده است.

//
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خیابان سردار شهید جاویدی 
روی خط عمران شهرداری

روابط عمومی شهرداری و شورای اسالمی شهر نی ریز:

لبه گذاری، جدول گذاری و آماده سازی آخرین قطعه خیابان 
سردار شهید جاویدی به همت واحد عمران شهرداری نی ریز 

آغاز شده است.
قطعه آخر این خیابان ۲۰ متری به طول بیش از ۲۰۰ متر 
ارتباط خیابان های شهید اکرامپور و انتظام به خیابان ۲۲ 

بهمن را امکان پذیر خواهد کرد.
مساحت این قطعه از خیابان بیش از ۴ هزار مترمربع است و 
پیش بینی می شود ظرف مدت زمان یک ماه آماده بهره برداری 

گردد. 
مجموعه  جنوب  حد  از  آینده  در  جاویدی  شهید  خیابان 
فرهنگی ورزشی فوالد غدیر بوستان آزادی عبور خواهد کرد و 

دسترسی به این مجتمع را تسهیل خواهد نمود. 
آزادی شروع  بوستان  از حد غرب  خیابان شهید جاویدی 
می شود و تا انتهای خیابان ۲۲ بهمن ادامه دارد. اجرای این 
پروژه پس از رفع مشکالت حقوقی اراضی مجاور این پروژه که 
تا پیش از این به صورت غیرقانونی تصرف شده بود در دستور 

کار شهرداری نی ریز قرار گرفته است.
جدول گذاری قطعه آخر این خیابان همچنین مشکل دفع 
آبهای سطحی خیابان های انتظام و شهید اکرامپور را نیز بر 

طرف خواهد کرد.
اجرای این پروژه در قالب ردیف های عمرانی بودجه سال 

۱۴۰۱ شهرداری نی ریز در حال انجام است.

توزیع  نی ریزان فارس  صبح یکشنبه هرهفته

//
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عابد نعمتی، نی ریزان فارس:

به مناسبت هفته دفاع مقدس و سالروز 
آغاز حماسه دالورمردان ۸ سال دفاع 
از  یکی  با  هفته  این  وطن،  از  جانانه  

رزمندگان این دوران گفتگو کردیم.
سال   ۸ رزمندگان  از  زالپور  ابوالقاسم 
جنگ تحمیلی است که نزدیک به دو 
سال در جبهه حضور داشته و  خاطراتش 

را نقل می کند.
او می گوید: »پدر و مادرم هیچ گاه مانع 
حتی  و  نشدند  رفتن  جبهه  برای  من 
مشوقم هم بودند. اولین بار که سعادت 
داشتم به جبهه اعزام شوم، ۲۶ فروردین 
سال ۱۳۶۱ بود که با تعداد زیادی از 
برادران نی ریزی در قالب یک گروهان از 
نی ریز اعزام و در تیپ امام سجاد مستقر 
شدیم. سپس به منطقه و خط پدافندی 
عین خوش رفتیم. در اواخر اردیبهشت 
برای شرکت در آخرین  را  ماه گردان 
خرمشهر  آزادسازی  عملیات  مرحله 
سمت  به  بیت المقدس(  )عملیات 

خرمشهر حرکت دادند.
فرمانده گردان ۹۱۱، شهید  آن زمان 
 ۳ گردان  بود.  فسا  اهل  الوانی  علی 
گروهان داشت که ما گروهان یک بودیم. 
علیرضا  پاسدار  هم  گروهان  فرمانده 
دهقانی بود. آنجا با یکی از گردانهای 
ارتش در خرمشهر نزدیک دریاچه نمک 
ادغام شدیم و بعد از توجیه، شب سوم 
خرداد عملیات شروع شد و تا صبح روز 
بعد ادامه داشت. صبح روز بعد به دهکده 
عرایض در غرب خرمشهر سمت شلمچه 
اصلی، حدود  زمان درگیری  رسیدیم. 
ساعت ۵ صبح سوم خرداد بود. دهکده 
را تصرف کردیم و حدود ساعت هشت و 
نیم صبح بود که اطراف گمرک خرمشهر 
و پل نو آزاد و ساعت ۱۲ ظهر عملیات 

متوقف شد.«
این رزمنده دفاع مقدس درباره میزان 
مقاومت عراقی ها در آن منطقه می گوید: 
نیم  و  یک  حدود  عراقی ها  »مقاومت 
ساعت طول کشید. یک تیربارچی در 
یک سنگر بتنی در ساختمانی دوطبقه 
بود و بچه ها را زیر آتش گرفته بود. حاج 
بود،  گردان  معاون  که  داوودی  خلیل 
گفت چهار تا مرد بلند شود و تیربارچی را 
خاموش کند. اما سنگر بتنی مستحکم 

بود و کاری از پیش نمی رفت.
بیسیم چی  دهقانپور  عباس  شهید 
گردان با بیسیم به آن طرف رفت. بعد 
هم من و غالمعباس دهقانی و علی تقوا 
بودم. عباس  تیربارچی  طلب. من هم 
دهقان پور  تیر خورد و شهید شد. بعد 
از آن علی تقوا طلب تیر به پایش خورد. 
آن روز تا قبل از درگیری، کسی شهید 
نشده بود. اما در ادامه، جهانشاه اکبرپور 
که کمک تیربارچی خودم بود، پشت 
سرم آمد. یک مرتبه از پشت سر صدایی 
شنیدم. نگاه کردم، دیدم جهانشاه در 
قلبش  به  مستقیم  تیر  خاکریز  شیب 
شدت  است.  شده  شهید  و  خورده 
افتادنش در شیب خاکریز به حدی بود 
که عقربه های ساعتش کنده شده و در 

صفحه ساعت افتاده بود.
خالصه آن تیربارچی خاموش نشد. خدا 
کند جعفر سجادیان، چندین  رحمت 
آرپی چی زد؛ اما اثر گذار نبود و در نهایت 
توپ ۱۰۶ ارتش کارش را ساخت. بعد 
اکرام پور  آقای علی دالوران و حسن 
جلو رفتند و تعداد زیادی اسرای عراقی 
گرفتند. اسرای این عملیات بسیار زیاد 

بودند.
دهقانپور،  عباس  عملیات  این  در 
علیرضا دهقانی، جهانشاه اکبرپور و رضا 

حمیدی شهید شدند.
دیگر بچه های گردان هم آقایان اصغر 
نامور،  علیرضا  مالیی،  قاسم  ماهوتی، 
حاج محمد  نصیرزاده،  عباس  کربالیی 
آزاد، غالمعباس دهقانی، حسن مروی، 
تقوا طلب،  رضا مختاری، خواجه، علی 
اهل  مهرزاد  محمود  تقدیر،  علیرضا 
استهبان، حسین صمدی، علی دالوران، 
نگهبان،  حاجی  اکرام پور،  حسن 

اسماعیل و جلیل داوودی و... بودند.
حدود ساعت ۹ بود که شروع کردند به 
تخلیه اسرا و ورود به خرمشهر. حدود 
ساعت ۱۱ هم یک گاز شیمیایی قرمز 
رنگ در پل نو زدند که بچه ها از جمله 
عبدالرحیم بناکار کارتن آتش زدند تا 

گاز را خنثی کنند. «
او ادامه می دهد: »بچه ها به خاطر آزادی 
از  بودند.  خوشحال  خیلی  خرمشهر 
دوستانشان  از  نفر  چند  چون  طرفی 
ناراحت  بودند،  مجروح شده  و  شهید 
بودند. از طرف فرمانده گردان، اجازه 
ندادند که بچه ها به خرمشهر بروند و 
داخل شهر شوند؛ فقط حسین عیدی 
بود که سری به گمرک خرمشهر زد. ما 
یکی دو روز بعد از فتح خرمشهر آنجا 
بودیم و دوباره به پادگان شهید باهنر 

اهواز برگشتیم. «
این رزمنده دفاع مقدس می گوید: »در 
مرداد ماه همین سال بود که به پاسگاه 
زید رفتیم. آن موقع هم حدود ۲۰ نفر از 
بچه های نی ریز بودیم، از جمله: محمد 
قنبرپناه، ابوالفتح ایمانی فر، محمدعلی 
مجید  جاللی،  هوشنگ  طاهری، 
عباسعلی  سهیل،  خداداد  مستفیضی، 
دهقانی و من که به گردان ۹۵۷ اعزام 

شدیم. 
ده روز از عملیات رمضان گذشته بود که 
به تیپ المهدی رفتیم. آن موقع هنوز 
گردان کمیل تشکیل نشده بود که به 
خط پدافندی پاسگاه زید رفتیم و یک 
روز صبح جمعه  یک  بودیم.  آنجا  ماه 
دیرمجال،  مرتضی  اتفاق  به  داشتیم 
می رفتیم  شارق  مختار  و  قانون  جواد 
که  خراسان   ۷۷ لشکر  بچه های  به  تا 
باالتر از ما مستقر بودند، از جمله جواد 
مبین و ... سر بزنیم. ۵۰ متر مانده بود 
به سنگر بچه ها که یک خمپاره ۶۰ آمد 
و من از ناحیه ران پا ترکش خوردم. به 
بیمارستان شهید بقایی اعزامم کردند و 
از آنجا من را به اصفهان فرستادند. دو سه 
روز آنجا تحت درمان بودم و بعد به نی ریز 
دکتر  نزد  ولیعصر  درمانگاه  به  آمدم. 

بود  کارش  اوایل  که  حمید خوشنیت 
رفتم. گفت چرا می لنگی؟ گفتم ترکش 
در پایم است. در حالی که بیمارستان 
سعدی برای دو روز دیگر نوبت عمل 
داشتم، او عکس پایم را نگاه کرد و گفت 
روی تخت دراز بکش. با تزریق بی حسی 
عمل سرپایی انجام داد و با تیغ جراحی و 
انبر، ترکش را که نزدیک ۱۲ سانتی متر 

بود، بیرون آورد. 
ده  و  رفتم  پزشکی  به کمیسیون  بعد 

درصد جانبازی برایم تعیین کردند.«
ادامه می دهد: »تا اینجای کار بسیجی 
حدود  که   ۱۳۶۱ اسفند    ۱۵ بودم. 
۵ ماه بعد از مجروحیتم بود، دفترچه 
آماده به خدمت را از ژاندارمری آن زمان 
گرفتم. گفتند سپاه دارد پاسدار وظیفه 
می گیرد. من و شهید حسین منوری، 
عبداالحدی،  محمد  درویشی،  عزیز 
علی احسان جو، غالمعلی فرخ، هوشنگ 

مسرور و قاسم متقیان دفترچه گرفتیم 
و گزینش سپاه شدیم. اعزاممان کردند 

فسا و از آنجا هم به شیراز اعزام شدیم. 
برای دوره آموزشی به باجگاه پادگان 
احمد بن موسی رفتیم. دم غروب بود 
که دیدیم سه نفر دارند می آیند. آنها 
رکن الدین رکنی، اکبر مسرور و منصور 
مربی  عنوان  به  که  بودند  حاجی زاده 
باجگاه  بودند.  رفته  آنجا  به  آموزشی 
اولین سری بود که نیرو گرفته بود. ۱۵ 
روز آموزش دیدیم؛ اما دیدند خیلی سرد 
است و در زمستان امکانات نبود؛ لذا ما را 
به پادگان امام حسین بردند. ۴۵ روز هم 
آنجا آموزش دیدیم که شد دو ماه. بعد 
بچه ها را تقسیم کردند و ما ۶ نی ریزی با 

هم برای خدمت به کازرون رفتیم.
سه یا چهار ماه در آمادگاه شهید چمران 
دیدیم  و  ماندیم  بود  مهمات  زاغه  که 
همان  است.  کردن  تلف  وقت  آنجا 
والفجر مقدماتی شروع  موقع عملیات 
بهتر  گفت  منوری  حسین  بود.  شده 

است انتقالی بگیریم و به تیپ المهدی 
برویم. بنابراین به پادگان امام حسین 
و مقر اعزام کننده مان رفتیم و گفتیم 
ما می خواهیم به تیپ المهدی برویم، 
معرفی نامه گرفتیم و به پادگان جلدیان 
در غرب کشور که تیپ المهدی در آن 

مستقر بود، رفتیم.
دو سه روز آنجا بودیم. یک شب جمعه 
داشتیم دعای کمیل می خواندیم که 
یک نفر آمد داخل و گفت من ۴ یا ۵ نیرو 
می خواهم که امشب ببرم و فردا صبح 
عبداالحدی،  محمد  من،  برگردانم. 
عزیز درویشی،  علی احسان جو و علی 
فرخ رفتیم. نیروها را برای تپه شهید 
والفجر  عملیاتی  منطقه  در  صدر 
کمین  سنگر  یک  می خواستند.  دو 
ماندیم.  روز   ۱۵ و  دادند  دستمان 
تدارکات پایین تپه بود و باید با قاطر 
و برانکارد غذا را به باالی تپه که نزدیک 

نیم ساعت راه بود، انتقال می دادیم.
به  سرافراز  علی اصغر  صدای  روز  یک 
گوشمان خورد. رفتیم بیرون و دیدیم 
علی اصغر و حسن ملکی و دو تا بچه های 

دیگر از تیپ هستند.
شهید سرافراز گفت: آمده ام این خط را 
تحویل بگیرم. می خواهیم یک گردان 
پیش  بیایید  هم  شما  دهیم؛  تشکیل 
خودمان. دو روز شد که جایگزین نیرو 
جلدیان  پادگان  به  ما  و  آمد  برایمان 
رفتیم. آنجا خلیل شاهمرادی، حبیب 
علی  دهقانی،  مهدی  کردگاری، 
سلمان پور و حسین عیدی بودند. شش 
یا هفت نفرهم ما بودیم و کم کم نیرو ها 
قریشی،  از جمله حسام  اضافه شدند. 
غالمرضا  جوکار،  رضا  یزدی،  علی 

کاتوزیان و ...
آنجا به نام گردان کمیل ساماندهی و 
به منطقه عملیاتی والفجر اعزام شدیم. 
چند روز در مریوان بودیم که عملیات لو 
رفت و ما به پایگاه پنجم شکاری امیدیه 

برگشتیم.
سه یا چهار ماه آنجا بودیم و در دی ماه 
برای گذراندن دوره آموزشی هلی بورن، 

به اصفهان اعزام شدیم.
است  عملیات  گفتند  ماه  اسفند  سوم 
را  گردانها  رفتیم.  جفیر  منطقه  به  و 
سازماندهی کردند. یک روز ساعت ۳ بعد 
از ظهر بود که گفتند گردانها ساماندهی 
شوند و بیایند برای سخنرانی فرمانده 
تیپ. افراد در حال آماده سازی و به خط 
شدن بودند و برخی هم هنوز در خیمه ها 
بودند که یک مرتبه هواپیماهای عراقی 
می خواستند  بچه ها  تا  رسیدند.  سر 
عقب  و  جلو  راکت  دو  بکشند،  دراز 
تلفات  بیشترین  و  گردان کمیل زدند 
را گردان های کمیل و الفتح )نیروهای 

فیروز آباد( دادند.
در آن روز محمدعلی احصایی، خلیل 
شاهمرادی، کریم پورزین العابدین، حاج 
ابوالقاسم  باذل،  علی دهقانپور، محمد 
گلچین و نعمت ا... منعمی شهید شدند. 
حمید رئوفی، علی سلمان پور، منوچهر 
نیز  بچه ها  از  دیگری  تعداد  و  جاللی 

مجروح گردیدند.
این حمله تیپ را به هم ریخت و باعث 

شد که عملیات لغو شود.«
می دهد:  ادامه  و  می کند  مکث  کمی 
»بعد از بمباران اجساد شهدا را جمع 
کردند و مجروحان را انتقال دادند. شهید 
سرافراز گفت بروید و یک کیلومتر عقبتر 
یک جان پناه برای خودتان پیدا کنید. 
بچه ها کنار یک دژ مستقر شدند. یادش 
بخیر؛ بعد از اذان مغرب بود که مهدی 
دهقانی داشت نوحه »خیمه ها می سوزد 
و شمع شب تارم...« را زیر لب زمزمه 
می کرد. حسین عیدی هم پاشنه پایش 
مجروح شده بود و خودش داشت آن را 

باندپیچی و پانسمان می کرد.
گفتند روی دژ  برای خودتان با سرنیزه 
را  این کار  ایجاد کنید. همه  جان پناه 
کردند، به جز یکی از بچه ها. به او گفتم 
گفت:  نمی کنی؟  ایجاد  جان پناه  چرا 
حاال کو تا دوباره هواپیما بیاید؟ اما چند 
لحظه بعد هواپیماها سر رسیدند و همه 
در جان پناه هایی که ایجاد کرده بودند، 
پناه گرفتند. من نگاه کردم و دیدم همان 
شخص در جان پناه من رفته و جایی 

برای خودم نیست.
آن شب دیگر بمباران نشد؛ اما دو روز 
بعد یک سیل وحشتناک آمد که حتی 
روی سقف حمام صحرایی مان  از  آب 

گذشت.«
قاسم زالپور می گوید: »بعد از آن گردان 
از  بچه ها  و  شد  سازماندهی  دوباره 
استهبان،  نی ریز،  مثل  شهرستانهایی 
جهرم و اقلید آمدند و اضافه شدند. چند 
روز آنجا بودیم که در دوازدهم اسفند 
ماه سال ۱۳۶۲ گفتند امشب عملیات 
داریم. بچه ها را سوار مایلر کردند و به 
طرف هورالعظیم و جزیره مجنون بردند. 
برای این که در شب خودروها شناسایی 
نشوند، حسین عیدی با چراغ قوه جلوی 
و  می دوید  خاموش  چراغ  ماشینهای 

شاید ۵ کیلومتر دوید تا آنها در خاموشی 
به مسیر خودشان ادامه دهند. 

باتالق  در  کیلومتر   ۹ یا   ۸ حدود  ما 
زیاد  آتش  دادیم.  ادامه  مسیر  به 
مقاومت  صبح   ۱۰ تا  ما  می ریختند. 
ما  کناری  گردانهای  اما  کردیم؛ 
گفتند  و  دهند  ادامه  نتوانستند 
شب  همان  کنید.  عقب نشینی 
ابوالفتح شهاب الدینی، سعید بیگی و 
شدند  شهید  اسماعیلی  درویش علی 
و جنازه اشان همان جا ماند؛ سالها بعد 
پیکرهای شهیدان شهاب الدینی و بیگی 
در عملیات جستجو و تفحص کشف و 
در گلزار شهدای نی ریز به خاک سپرده 

شد.«
برگشتیم  امیدیه  »به  می گوید:  زالپور 
و شد ۲۸ اسفند سال ۱۳۶۲؛ یعنی ۱۵ 
روز بعد از عملیات هورالعظیم. مجدداً 
گردان را برای پدافند به خط طالئیه 
بردند. خط را تحویل گرفتیم؛ این خط 
بسیار بد بود؛ چون فاصله مان با عراقیها 
خیلی کم بود و جان پناه و خاکریز هم 
به آن شکل نداشتیم. گردان سه روز 
خط را حفظ کرد. در همین خط  بود که 
علیرضا نقی زاده و عبدالرضا خاموشی 
اهل مشکان، بر اثر اصابت خمپاره به 
محمدعلی  شدند.  شهید  سنگرشان 
طاهری هم در گردان فجر بود و آنجا 

شهید شد.«
علی اصغر  »شهید  می دهد:  ادامه  او 
ایثار  دسته  نام  به  دسته ای  سرافراز 
از  آن  اعضای  که  بود  داده  تشکیل 
اسم  بودند.  گردان  قدیمی  بچه های 
گذاشته  ایثار  دسته  را  یک  گروهان 
بود که همیشه جلو بودند. فرمانده آن 
بیشتر خودش بود و بعضی وقتها هم 
می گفت حسین نیک منش در غیاب من 

فرمانده تان باشد.
به جز من، عزیز درویشی، جواد مبین، 
رجب  اقلید،  اهل  مسعودی  اسماعیل 
پدرام اهل کازرون، حمزه آزادی، محمد 
دسته  این  اعضای  از  و…  عبداالحدی 

بودند.
گردان  که  بودیم  پدافند  روز  سه 
جایگزین آمد و ما برگشتیم. در این سه 
روز بچه ها خواب نداشتند و ۲۴ ساعته 
بودند که خیلی سخت گذشت.  بیدار 
حالتی  در  بود؛  سختی  خیلی  شرایط 
بسیار  آتش  و  بودیم  محاصره  شبیه 

سنگین بود.
از  که  داشتیم  هم  لودر  راننده  یک 
هموطنان لر و بسیار شجاع و خونسرد 
بود. او زیر آتش سنگین کار می کرد؛ اما 
وقتی که الستیکهای لودرش زیر آتش 
شدید پنچر شد، دیگر نتوانست ادامه 

بدهد.«
پنجم  »تا  می گوید:  زالپور  ابوالقاسم 
مهرماه سال ۱۳۶۳ خدمت بودم و بعد 
از آن تسویه کردم.  بعد از آن به عنوان 
راننده قراردادی سپاه به مدت ۱۵ ماه 
بعد به جهاد  امام جمعه شدم.  راننده 
سازندگی رفتم و در سال ۱۳۹۵ از جهاد 

کشاورزی بازنشسته شدم.«

سالها در میدان آتش، خون و رشادت
گفتگو با ابوالقاسم زالپور، از رزمندگان دفاع مقدس

جامعه

پاییز 
را چگونه سپری کنیم ؟

-  سعی کنید شبها قبل از خواب در بینی خود یک تا دو قطره 
روغن بنفشه بچکانید تا از گرفتگی بینی  و زکام جلوگیری 

شود.
- پوشاندن بدن مخصوصًا بعد از حمام؛ حتمًا سر خود را 

بپوشانید و بالفاصله بعد از حمام از منزل خارج نشوید.
- از محصوالت ویژه طبیعت در این فصل به طور مرتب و 
هفتگی مصرف کنید که عبارتند از: شلغم، ترب سیاه، کدو 
به، سیب، مرکبات، برگ  انار، عناب،  حلوایی، کدو آشی، 

چغندر به صورت آش یا بورانی، خاکشیر، نخود. 
- سعی کنید از آب یخچال استفاده نکنید و از آبی که با یخ 

سرد شده باشد، به طور مطلق پرهیز کنید. 
- به خاطر این که هوا مسموم  است، صبح در خانه اسفند دود 
کنید و یا این که اگر ممکن است، در فضای کار هم اسفند دود 
کنید؛ البته گاهی هم می توانید سیاهدانه را مثل اسفند دود 

کنید.
- از آنجا که هوا در این فصل خشک است، یک کتری آب 
روی بخاری بگذارید تا رطوبت هوا تأمین شود و اگر داخل 
کتری کمی گل بابونه و یا برگ اکالیپتوس بریزید که دیگر 

فوق العاده است.
- روزی یک قاشق عسل بخورید.

- به صورت مرتب و هفتگی سوپ و آش با سبزیجات فصل 
تهیه کنید.

- از خوردن خوراکی هایی که با این فصل سازگاری ندارد، 
به طور مطلق پرهیز کنید؛ مثل هندوانه، خیار و گوجه، 

مخصوصًا به صورت ساالد. 
- از خوراکی های گرم و تر بیشتر استفاده کنید؛ مخصوصًا 
کسانی که سوداوی مزاج هستند. مثل: انجیر خشک، خرما، 

شیر و عسل، روغن زیتون، سوپ .
- گاهی اوقات کندر را بجوید تا مغز گرم شود و از زکام 

جلوگیری کند. 
- از دمنوش های گیاهی گرم استفاده کنید؛ به ویژه گیاهانی 
بهارنارنج،  آویشن،  بابونه،  بادرنجبویه،  اسطوخدوس،  مثل 

عناب، سنبل الطیب، به لیمو، گل محمدی و… 
- از غذاهای سرد  پرهیز کنید و آنها را با مصلح مصرف کنید. 
برای مثال در خوردن برنج سفید، مرغ،  دوغ،  ماهی و مانند 

آن افراط نکنید.
- قرقره آب نمک و استنشاق با محلول رقیق آب نمک را هر 
شب قبل از خواب و صبح بالفاصله بعد از بیدار شدن انجام 

دهید.
- از غذاهای سرخ کرده، چرب و فست فود دوری کنید.

- در وعده صبحانه ارده و شیره میل کنید؛ چرا که هم گرم و 
تر است و هم انرژی الزم را برای شما در یک روز سرد فراهم 

می کند.
- هویج را بخارپز نموده و با روغن زیتون و لیموترش تازه میل 

کنید تا مزاج شما را نرم کند.
- صبح  مویز و بادام میل کنید.

- گاهی از انفیه استفاده کنید. )انفیه پودری است که در دماغ 
می کشند تا با عطسه های مکرری که ایجاد می کند فضوالت 

سینوس ها و مغز تخلیه شود(
- کف پاهای  خود را با پوشیدن جوراب های پشمی گرم نگه 

دارید .
- از نشستن در جاهای سرد بپرهیزید.

- یک  شال پشمی دور کمر خود ببندید؛ مخصوصًا کسانی که 
استعداد سنگ کلیه دارند.

- گاهی اوقات شب قبل از خواب کف پاها  و مالج سر را با 
روغن های گرم ماساژ دهید.

- صبح یک قاشق غذاخوری خاکشیر را با یک لیوان آبجوش 
و کمی نبات یا عسل همراه با چند قطره گالب میل کنید؛ 

بسیار مفید است.
- راه انداختن کرسی در خانه بسیار مفید است که شرح فواید 

آن در این مقال نمی گنجد.
- انجام بادکش گرم به خصوص در ناحیه کمر و ریه ها بسیار 

مفید است و باعث تقویت سیستم دفاعی بدن می شود.
- صبح ناشتا در فصل سرما  مصرف یک استکان آب جوش 
بسیار مفید است و از نوشیدن آب سرد یخچالی در این هنگام 

اکیداً اجتناب شود.
- برای سرماخودگی، تب، گلو درد، عفونت گلو و گرفتگی 
صدا )هم نوزادان و هم بزرگساالن(، جو پوست کنده دو 
قاشق غذاخوری، عناب ده عدد، بنفشه پنج گرم،  داخل ۳تا۴ 
لیوان آب بجوشانید تا لعاب دار شده و خوب پخته شود؛ بعد 

صاف کرده و لعابش را به بیمار بخورانید.

تندرستی


