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وام 350 میلیونی 
بافت فرسوده در نی ریز

اضافهشدندومنطقهنیریز
بهبافتناکارآمدشهری

یاد شهدا باید زنده بماند

کتابداراننیریزی
درمیانبرگزیدگانکشوریواستانی

نیریزکماکانشهرممنوعه

قائممقامستاداقامهنمازاستان:

علل بی رغبتی برخی از کارکنان ادارات به شرکت 
در نماز جماعت، ضعف اعتقادی است

مردمقطرویهخواهانبررسیورفع11مشکلاساسی

رئیس اداره راه و شهرسازی نی ریز 
فرسوده  بافت  وام  اینکه  اعالم  با 
شامل مکان هایی که در شهر نی ریز 
گفت:  می باشد  شده  مشخص 
مبلغ این وام 350 میلیون تومان 
می باشد به شرط آنکه مکان در نظر 
گرفته شده مورد تأیید شهرداری 

نی ریز باشد.
نمود:  یاراحمدی همچنین عنوان 
به  با مراجعه  متقاضیان می توانند 
سایت سامانه ارائه بافت فرسوده به 
نشانی: facility.udrc.ir از شرایط 

شوند  باخبر  خود  ملک  بودن  دار 
اولیه  ثبت نام  به  اقدام  همانجا  و 

نمایند.
باز  کارشناس  رابطه  همین  در 
و  راه  کل  اداره  شهری  آفرینی 
به  دولت  گفت:  فارس  شهرسازی 
منظور احیاء منازل بافت فرسوده 
و  حمایتی  طرح های  ناکارآمد  و 
به  و  است  کرده  مصوب  تشویقی 

متقاضیان پرداخت می کند.
بهرامی اظهار کرد: این تسهیالت 
میلیون   ۴00 شهر ها  کالن  در 

تومان و برای شهر های کوچک 350 
میلیون تومان پرداخت می شود.

وی ادامه داد: 300 میلیون تومان از 
تسهیالت پرداختی با سود ۹ درصد 
و مابقی با سود صفر درصد محاسبه 
 ۱0 پرداخت  باز  مدت  و  می شود 

ساله خواهد بود.
عوارض  تخفیف  به  همچنین  وی 
توسط  ساخت  پروانه  صدور  و 
گفت:  و  کرد  اشاره  شهرداری ها 
برای صدور پروانه ساخت از 50 تا 

۱00 درصد تخفیف اعطا می شود.

)جمال  کبیر  امیر  کوی  محالت 
آباد( و شهرک شهیدان رجایی و 
باهنر )اراضی کمر آویز( به عنوان 
طرح  در  شهری  ناکارآمد  بافت 
تفصیلی شهر نی ریز تثبیت شدند.

ارتباط  این  در  نی ریز  شهردار 
مکاتبات  و  پیگیری  با  گفت: 
در  نی ریز  شهرداری  متعدد 
فنی  کمیته  جلسه  آخرین 
و  معماری   5 ماده  کمیسیون 
شهرسازی استان فارس که 30 
آبان ۱۴0۱ در محل اداره کل راه 
و شهرسازی فارس برگزار شد این 

دو منطقه به عنوان بافت ناکارآمد 
شهر  تفصیلی  طرح  در  شهری 

نی ریز تثبیت شدند.
حامد فرغت در خصوص اهمیت 
بافتهای  گفت:  موضوع  این 
ناکارآمد مناطقی از شهر هستند 
که به لحاظ شاخص های توسعه 
سایر  با  مقایسه  در  یافتگی 
پهنه های شهر از جریان عمران و 

آبادی عقب افتاده باشند.
با تصویب این درخواست توسعه 
)لبه گذاری،  زیربنایی  خدمات 
سازی،  زیر  جدول گذاری، 

 )... و  معابر  روشنایی  آسفالت، 
و  مسجد  )مدرسه،  روبنایی  و 
واحدهای تجاری و...( با تخصیص 
قیر  جمله  از  تسهیالت  برخی 
توسط سازمان بازآفرینی شهری 
وضعیت  و  شد  خواهد  انجام 
خدمات شهری این مناطق بهبود 

خواهد یافت.
شهر نی ریز دارای ۸0 هکتار بافت 
فرسوده مصوب است که در حال 
حاضر از تسهیالتی همچون وام 
نوسازی و تخفیف عوارض پروانه 

ساختمانی برخوردار هستند.

امام جمعه نی ریز زنده نگه داشتن 
یاد شهدا را وظیفه همگانی دانست 
برای  را  آنها جانشان  و گفت که 

امنیت ما داده اند.
والمسلمین  حجت االسالم 
مراسم  در  حسینی  سیدمحمود 
سخنان  به  آبان   27 جمعه  نماز 
جمع  در  رهبری  معظم  مقام 
شهدای  کنگره  دست اندرکاران 
اظهار  و  کرد  اشاره  قم  استان 
داشت: »یاد شهدا باید زنده بماند 
و پیام آنها باید شنیده شود. گلهای 
خوشبو و معطری که مقام بسیار 
نزد پروردگارشان  واالیی دارند و 

روزی می خورند. پیام شهدا دفاع 
از اسالم ناب محمدی، سفارش به 
اسالمی،  جمهوری  مقدس  نظام 
به  سفارش  حجاب،  به  سفارش 
دفاع از والیت، سفارش به مقاومت، 
داشتن،  بصیرت  به  سفارش 
سفارش به استکبارستیزی و امثال 

اینها است که باید شنیده شود.«
وی افزود: »انتقال پیام شهدا برای 
مخصوصًا  است؛  مفید  ما  همه 
که  نوجوان  و  جوان  نسل  برای 
دفاع مقدس را از نزدیک ندیدند. 
یادواره شهدا بسیار خوب است و 
باید با حضور نسل جوان و نوجوان 

که  آنهایی  شود.  برگزار  بیشتر 
سینه هایشان را سپر کردند و به 
شهادت رسیدند و برای ما امنیت 
آوردند. شهدای امروز امنیت هم 
جان خودشان را تقدیم می کنند 
آنها  باشیم.  داشته  امنیت  ما  تا 
به گردن ما حق دارند و وظیفه ما 
سنگین است؛ باید کاری کنیم که 
در قیامت یقه ما را نگیرند. وظیفه 
ما احترام به آنها و ادامه مسیرشان 
فرستیم  می  نفرین  و  لعن  است. 
به دشمنانی که قد علم کرده اند 
تا عزیزان ما را در گوشه و کنار 

مملکت به شهادت برسانند.«

افسانه  مظفری مسئول کتابخانه عمومی 
بخش  در  رجبی  محمدحسن  زنده یاد 
استمرار فعالیت ها به عنوان مسئول برتر 
کتابخانه های عمومی درجه ۴، رتبه برتر 

کشور را از آن خود نمود.
در  که  کتاب  روز  مراسم  در  همچنین 
شیراز برگزار شد کتابخانه عمومی کوثر 
نور نی ریز به عنوان  کتابخانه  برتر نهادی 
و زهرا آسیابانی کتابدار کتابخانه عمومی 
عنوان  به  رجبی  محمدحسن  زنده یاد 

کتابدار برتر معرفی شدند.
مراسم  آبان،   2۴ شنبه  سه  روز  صبح 
و  کتابخوانی  کتاب،  روز  گرامیداشت 
وزیر  جمهور،  رئیس  حضور  با  کتابدار 
کل  دبیر  اسالمی،  ارشاد  و  فرهنگ 
از  جمعی  عمومی،  کتابخانه های  نهاد 
مسئوالن و دبیران کشور و برگزیدگان 
هفته کتاب در محل تاالر وحدت تهران 
برگزار شد که افسانه  مظفری حائز رتبه 

برتر گردید.

همچنین در مراسم استانی هفته کتاب 
که صبح روز چهارشنبه 25 آبان در محل 
سالن اجتماعات مرکز اسناد و کتابخانه 
آسیابانی  زهرا  شد،  برگزار  فارس  ملی 
زنده یاد  عمومی  کتابخانه  کتابدار 
محمدحسن رجبی به عنوان کتابدار برتر 
کتابخانه های نهادی، و کتابخانه عمومی 
کوثرنور نی ریز با مسئولیت آمنه دردانه 
به عنوان  کتابخانه  برتر نهادی شناخته و 

تقدیر شدند.

خبر جنوب:

فسا،  د اراب،  ارسنجان،  شهرستان های 
فیروزآباد ، نی ریز، فراشبند ، رستم، مهر و 
خنج شهرهای ممنوعه هستند  و با توجه 
به آیتم های امنیتی- اجتماعی حتی اتباع 

مجاز هم نمی توانند  ساکن آنجا باشند .
مد یرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی 
به  توجه  با  فارس  گفت:  استاند اری 
اینکه اخیراً امر شناسایی اتباعی که د ر 
سر  به  استان  ممنوعه  شهرستان های 
می برند  انجام شده، قرار بر این شد  که این 

اتباع افغانی شهرهای ممنوعه را تخلیه 
کنند  و به شهرهای غیرممنوعه بروند . 

د ر  افزود :  خاد م الرسول  محمد علی 
این طرح تعد اد ی از افراد  غیرمجاز هم 
شناسایی شد ند ، اما آمار این افراد  هنوز 
این  از  تعد اد ی  چون  نشد ه،  بارگذاری 
شناسایی  پیشخوان  د فاتر  توسط  اتباع 

شد ه اند . 
مد یرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی 
آخرین  کلی  به طور  د اد :  اد امه  استان 
آمار اتباع مجازی که د ر استان به سر 

می برند ، 230هزار نفر است و هد ف ما 
رعایت قوانین از سوی این افراد  و د ر عین 
و  فارس  غیرمجاز  اتباع  حال شناسایی 

بازگرد اند ن آن ها به کشورشان می باشد . 
اتباع  آمار  البته  گفت:  خاد م الرسول 
و  است  تغییر  حال  د ر  د ائم  غیرمجاز 
تعد اد ی ممکن است وارد  شوند  و ما د ر 
از آن ها هم هستیم.  حال طرد  عد ه ای 
طبق آخرین آمارها پیش بینی می شود  
تعد اد  اتباع غیرمجازی که د ر استان به سر 

می برند ، نزد یک به ۱00هزار نفر باشد . 

روابط عمومی فرمانداری:
قائم مقام ستاد اقامه نماز استان در دومین 
جلسه شورای اقامه نماز شهرستان نی ریز 
علل بی رغبتی برخی از کارکنان ادارات به 
شرکت در نماز جماعت را ضعف اعتقادی 
یک  برگزاری  برای  زمینه سازی  عدم  و 
نمازجماعت مفید و مؤثر و بی توجهی و 
حضور نیافتن برخی از مدیران در صفوف 

نماز جماعت عنوان کرد.
این جلسه با حضور مختار یوسفی فرماندار، 
فرماندار،  سیاسی  معاون  قبادی پور 
محمود  سید  والمسلمین  حجت االسالم 
حسینی امام جمعه نی ریز، سید حسین 
فارس،  نماز  اقامه  ستاد  مدیر  ذواالنوار 
قائم  سقاچی  والمسلمین  حجت االسالم 

مقام ستاد اقامه نماز فارس، اعضای شورای 
تأمین، مسعودی مسئول ستاد اقامه نماز 
نی ریز و جمعی از رؤسای ادارات در سالن 

اجتماعات فرمانداری برگزار گردید. 
در این جلسه فرماندار نی ریز ضمن ارائه 
ترویج  و  تبلیغی  فعالیت های  از  گزارشی 
شهرستان  سطح  در  نماز  اقامه  فرهنگ 
گفت: مدیران و رؤسای ادارات شهرستان 
باید تمام امکانات خود را در زمینه اقامه 
نماز جماعت فراهم آورند و فضایی مناسب 
را برای اقامه این فریضه الهی اختصاص 

دهند. 
وی در بخش دیگری با ابراز اینکه حداکثر 
فاصله بین نمازخانه های بین راهی پنجاه 
از نظر وضعیت  افزود:  کیلومتر می باشد، 

مطلوبی  وضع  در شهرستان  نمازخانه ای 
داریم و لیکن چنانچه در جایی نمازخانه ای 
موجود نباشد، در آنجا برای ساخت مسجد 

اقدام خواهد شد.
نماز  اقامه  ستاد  مدیر  ذواالنوار  ادامه  در 
مانند  فارس مشکالت موجود در جامعه 
از دوری  ناشی  را  و...  اختالس، خشونت 

مردم از دین و نماز دانست.
در همین رابطه فرماندارنی ریز از مسجد 
بین راهی گردنه الی رز بازدید کرد و به 
بررسی مشکالت نمازخانه ها، از جمله راه 
ورودی  ایمن جهت  و  مناسب  دسترسی 
وخروجی مسجد حضرت ابوالفضل، مشکل 
و همچنین وسایل گرمایشی  تأمین آب 

وسرمایشی پرداخت و دستور پیگیری داد.

روابط عمومی فرمانداری:
مردم بخش قطرویه در دیدار مسئوالن از 
این بخش، خواهان رسیدگی به ۱۱ مشکل 

اساسی شدند.
نماینده  جمعه،  امام  فرماندار،  حضور  با 
مسئوالن،  از  و جمعی  بخشدار  مجلس، 

اعضای  و  دهیاران  هم اندیشی  جلسه 
سالن  در  قطرویه  بخش  شوراهای 

اجتماعات بخشداری برگزار شد.
در ادامه این  نشست مسائل و مشکالت 
مختلف  زمینه های  در  روستاها  موجود 
خدماتی  ورزشی،  آموزشی،  عمرانی، 

جاده  کشاورزی،  و  شرب  آب  رفاهی،  و 
شبکه های  دریافت  عدم  نامناسب، 
دیجیتال تلویزیون، عدم آنتن دهی تلفن 
همراه، عدم پوشش اینترنت مطرح شد و در 
این ارتباط نماینده مجلس و فرماندار قول 

پیگیری و رفع مشکالت را دادند.

سه پرده از یک تغییر

امروز درس 

ظلم ستیزی داشتیم
ادامه از صفحه ۱

می گوید.  دروغ  ترس،  از  بیچاره  که  می  دانستیم  همه 
خالصه غیر از 5-6 نفر که خبردار شده و نوشته بودند، معلم 

همه را پای تخته به خط کرد و گفت: جفت دست ها جلو. 
در آن سرماِی خشِن زمستانی، دست های یخ کرده را 
جفت کردیم و از بِد روزگار من اولین نفر بودم و کف دستی 
محکمی خوردم. بعد معلم بدون این که بقیه را بزند، با یک 
ناسزا ما را ِهی کرد که سرجایمان بنشینیم. جریمه هم 

شدیم.
من آن روز عمِق زورگویی، تبعیض و ضعف مدیریت را با 
ُزق ُزق پوست دستانم و ُبغض فروخورده ام چشیدم و هیچ 
نگفتم. بقیه هم بدون اعتراض نشستند. این واقعه هنوز که 
هنوز است در گوشه ی ذهن من جاخوش کرده و حسرت 
این که چرا محکم نایستادم و اعتراض نکردم و بی عدالتی را 

پذیرفتم، در وجودم باقیست.
پرده سوم

و  معلم  بین  بحثی  نی ریز  مدارس  از  یکی  در  اخیراً 
داشته  سعی  که  معلم  و  می گیرد  در  دانش آموزان 
دانش آموزان را به زور )و نه تدبیر( به کاری غیرمعقول 
وادارد، با مقاومت بچه ها روبرو می شود. کار به بحث و 
را  دانش آموزی  دست  معلم  حتی  و  می کشد  مشاجره 

می کشد و به زور سرجایش می نشاَند. 
بعد هم می گوید: من اصاًل درس نمی دهم و شما هم باید 

همینجا بنشینید. 
و  سرجایش  »ُصٌم  ُبکم«  می نشیند  ساعتی  یک  معلم 
دانش آموزان هم می نشینند. پای مدیر و ناظم هم به ماجرا 
باز می شود. معلم اصرار و تهدید می کند که باید بچه ها 
تعهدنامه ای را امضا کنند و ضمن پذیرش تقصیر خود، 
قول بدهند نظم کالس را حفظ کنند وگرنه 2 نمره از نمره 
پایانی آنها کم می شود. دانش آموزان اما زیر بار نمی روند 
و امضا نمی کنند و همه پشِت هم می ایستند و در نهایت 

غائله با وساطت مدیر فروکش می کند. 
*****

این سه پرده روایت شد تا به یک نتیجه برسیم. این که 
متولدان دهه  های۸0 و ۹0 تفاوتهای ماهوی فراوانی با 
اسالف و پیشینیان خود دارند. اینان دارای ذهن و وجودی 
نّقاد، پویا، ظلم ستیز، شجاع، آرمان خواه  و بلندپروازند؛ و 
درست در نقطه مقابِل متولدان دهه های 60 و 70 قرار 

گرفته اند. 
در زمانه ی ما به جز دانش آموزاِن شرور و به اصطالح 
برابِر  در  مقاومت  یارای  را  کسی  کالس«،  »نخاله های 
حرف معلم و ناظم و مدیر نبود. دهه شصتی ها به راحتی 
پذیرای ظلم می شدند و سر خم می کردند. اما همین نسِل 
نظر  به  ظلم ستیز.  داده اند  پرورش  فرزندانی  ظلم پذیر، 
می رسد در این زمینه ها نقاط ضعف خود را در فرزندانشان 
جبران کرده اند و حاال دهه هشتاد و نودی ها به افرادی بدل 
شده اند که معلمان و حتی والدینشان دیگر به خود اجازه ی 

زورگویی به آنها نمی دهند. 
البته که تواضع و کرنش در برابر معلم چیزی است و 

مقاومت در برابر زور چیزی دیگر.
داگالس نورث برنده نوبل ۱۹۹3  اقتصاد می گوید:

اگر می خواهید بدانید کشوری توسعه می یابد یا نه، اصاًل 
الزم نیست سراغ فناوری ها و ابزارهایی که در کارخانه های 
این  تمام  که  چرا  بروید  می شود،  استفاده  کشور  آن 
فناوری ها و ابزارها را می توان خرید یا کپی کرد یا حتی 

دزدید.
کشور،  یک  آینده ی  پیش بینی  و  توسعه  ارزیابی  برای 
به پیش دبستانی ها و دبستان های آن بروید و ببینید 

کودکانشان را چگونه آموزش می دهند.
بیش از آنکه مهم باشد چه چیزی آموزش داده می شود، 
این مهم است که این آموزش چگونه انجام می شود!  اگر 
کودکان را پرسشگر، خالق، صبور، نظم پذیر، خطرپذیر، 
اهل گفتگو و تعامل و دارای روحیه مشارکت جمعی و 
همکاری بار می آورند، می توان امیدوار بود همین نسل در 

آینده، کشورشان راتوسعه دهند.

سرمقاله

//

//

//

//

//

//

/  ازراست: محالت کوی امیر کبیر )جمال آباد( و شهرک شهیدان رجایی و باهنر )اراضی کمر آویز(

سالِم سرمای پاییزی 
به نی ریز

دمای هوا در نی ریز در هفته گذشته تک رقمی بود و به یکباره از 
۱3 درجه در روز شنبه 2۸ آبان ماه به 6 درجه در روز سه شنبه 

اول آذرماه کاهش یافت.
بر پایه اعالم اداره هواشناسی گرمترین دما مربوط به روز 

یکشنبه 2۹ آبان ماه با 20.7 بود.

لوازمالتحریربرایدانشآموزانیتیم
روابط عمومی کمیته امداد امام خمینی:

شرکت فوالد غدیر نی ریز ۱00 سری لوازم التحریر به دانش آموزان یتیم و نیازمند اهداء کرد. 
به گفته رئیس اداره کمیته امداد نی ریز این اقالم شامل ۱00 بسته کیف و لوازم التحریر است.

مهدی درویش زاده از زحمات مصطفی پور مدیرعامل شرکت فوالد غدیر نی ریز در این راستا تقدیرکرد.
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گفتگو با خانواده شهید حاج علی دهقانپور

فاطمه زردشتی نی ریزی، نی ریزان فارس:

وقت هایی که می خواست به جبهه برود، ماشینی 
و  خاکریزها  به  را  و خودش  می شد  سوار  جدا 
با  نخواهد  که دلش  این  نه  سنگرها می رساند. 
بسیجیان و اتوبوس های حامل بسیجیان باشد، 
بودن خوشش  توی چشم  و  دیده شدن  از  نه! 

نمی آمد...
به خاطر شهدا و جبهه بود که شهید علی  دهقانپور 

قید کویت و دوبی و قطر را زد  و در ایران ماند.
این را همسرش ماه نسا امیری می گوید.

بانوی ۸۴ ساله ای که به قول خودش هر چه از 
خوبی های همسرش بگوید، کم گفته.

می گوید: همسرم متولد سال ۱307 بود. در خارج 
از کشور کار می کرد و مدت ها بود دلش رضایت 
زمان  برود.  خارج  به  کارکردن  برای  نمی داد 
جنگ بود و دائمًا شهید می  آوردند. می گفت مگر 
می شود من به خارج بروم و نتوانم حتی در تشییع 
جنازه  یک شهید شرکت کنم؟ همین شد که 
قید رفتن به خارج از کشور را زد و مدتی بعد در 
تعاون سپاه مشغول به کار شد. یک آدم مطمئن 
را می خواستند تا وسیله ها و نامه هایی را به دست 
خانواده رزمندگان برساند و سپاه گفته بود چه 

کسی بهتر از شما؟ 
ادامه می دهد: شش تا بچه داشتم و بچه هایم بزرگ 
بودند که عزمش را جزم کرد به جبهه برود. احمد 
پسرم سرباز بود و در جبهه. محمود به مدرسه 
برایم  دروغ چرا؟  عازم جبهه شد.  که  می رفت 
رفتنش به جبهه سخت بود. هیچ کدام از بچه هایم 
هنوز سر و سامان نگرفته بودند و آخرین فرزندم 
سه سال بیشتر نداشت. می گفتم دو تا از پسرهایت 

جبهه اند و تو دیگر ما را تنها نگذار؛ اما به خرجش 
نمی رفت و می گفت و هر کس جای خود را دارد و 

باید ِدینش را  ادا  کند.
معلمان  از  که  شهید  دختر  دهقانپور  صنوبر 
بازنشسته است، در ادامه حرفهای مادر می گوید: 
زمانی که پدرم به جبهه رفت من 22 ساله بودم و 
برادر بزرگم 25 سال داشت. پدرم از نظر اخالقی 
انسانی بسیار معتقد و خاص در میان فامیل و 
آشنا بود. دیده شدن را دوست نداشت و هر کاری 
را برای خدا انجام می داد. یادم هست زمان هایی 
که می خواست عبادت کند، به گوشه ای از انباری 

پناه می برد، جانمازش را باز می کرد و مشغول راز 
و نیاز می شد. در مورد تربیت ما و مسائل اعتقادی 
بسیار حساس بود. قبل از انقالب با وجود این که 
از نظر مالی مشکلی نداشتیم، به خاطر برخی از 
برنامه های تلویزیون، برای ما تلویزیون نمی خرید. 
مال و منال دنیا برایش ارزشی نداشت و اگر به 
خاطر تأمین رفاه ما نبود، می توانست در یک چادر 
هم زندگی اش را بگذراند. عالقه ای خاص به ما 
بچه ها داشت و صبح هایی که می خواست برای 
نماز صبح بیدارمان کند، دست نوازشش را روی 

سرمان می کشید و بیدارمان می کرد. اگر در فامیل 
مشکلی پیش می آمد، با وساطت و بزرگتری پدرم 
حل می شد و کسی حرفش را زمین نمی انداخت. 
حتی زمانی که جبهه می رفت، از جبهه حقوق 
نمی گرفت و می گفت حقوق من را در جبهه و برای 

رزمندگان خرج کنید.
پایین  زمان  آن  پنجره های  همسرش می گوید: 
بود و مثل االن نبود. شب ها موقع خواب سرم را 
می رفتم.  خواب  به  و  پنجره  کنار  می گذاشتم 
صبح ها اسامی شهدا در بلندگو اعالم می شد و من 
به خاطر این که سه تا رزمنده در جبهه داشتم، هر 

لحظه انتظار می کشیدم خبر  شهادت یکی از آن ها 
به گوشم برسد. کنار پنجره می خوابیدم و بچه ها 
که اعتراض می کردند می گفتم ترجیح می دهم 
خودم خبر شهادتشان را بشنوم تا این که زن های 
فامیل آن را به گوشم برسانند که البته این طور 

نشد.
دخترش در مورد شهادت پدر می گوید: پدرم دوم 
اسفند در عملیات خیبر به شهادت رسید. هفتم 
اسفند سال ۱362 بود و ما هنوز از شهادت پدرم 
خبر نداشتیم. در خواب دیدم منزلمان دو طبقه 

شده. از پله ها باال رفتم تا به طبقه دوم رسیدم. پدرم 
را دیدم که روی مخده ای سفید و قدیمی نشسته 
و قرآن می خواند. فردا صبح خوابم را برای مادرم 
تعریف کردم و او هم گفت پدرت را دیشب در 
خواب دیده ام که زخمی بوده. ساعتی بعد خاله ام 
به خانه امان آمد. دستپاچه بود و مدام این پا و آن 
پا می کرد. کمی که گذشت حال پدرم را از مادرم 
پرسید و چون پسرعمه اشان هم بود، گفت چه خبر 
از پسر عمه؟ مادرم که تشویش او را دید، پی برد 
که باید چیزی شده باشد. شروع به گریه کرد و 
او در میان  با  اگر چیزی شده خاله ام  خواست 

بگذارد که خاله ام از شهادت پدرم گفت...
زمان آماده شدن برای عملیات خیبر در روز سوم 
در  خیمه شان  روی  خمپاره ای   ،۱362 اسفند 
منطقه جفیر زده بودند که باعث شده بود تعدادی 
از رزمنده ها شهید شوند. آن طور که شنیدم زمان 
شهادت، مشغول خواندن قرآن بوده و حتی بعدها 
آن قرآن را به موزه شهدا برده بودند و هر چه اصرار 

کردیم به ما ندادند.
همسر شهید می گوید: همسرم که شهید شد، 
من ماندم و شش تا بچه  قد و نیم قد که هیچ کدام 
سر و سامان نگرفته بودند. روزهای خیلی سختی 
بود. جلوی بچه ها و خصوصًا دختر سه ساله ام 
گریه نمی کردم تا ناراحت نشود. پس از شهادت، 
حقوق دریافتی از بنیاد شهید برای یک خانواده 
7 نفره کافی نبود. بعد هم از گوشه و کنار مدام 
برای  نیست  و  هست  چه  هر  که  می شنیدیم 

خانواده شهداست.
دختر شهید ادامه می دهد: مردم فکر می کنند 
هرچه هست و نیست به خانواده  شهدا تعلق دارد؛ 

در صورتی که اصاًل این طور نیست. پدرم که فوت 
کرد، من زمان ازدواجم بود و زمانی که می خواستم 
ازدواج کنم، از طرف بنیاد شهید یک ِقران هم به 
ما کمک مالی نشد.حتی نپرسیدند که دخترتان 

می خواهد ازدواج کند، چیزی الزم ندارید؟
مادرش می گوید: برخی از مردم دید خوبی به 
خانواده شهدا ندارند. پسرم چهار سال در شیراز 
درس می خواند و به هیچ کس نگفته بود پسر 
شهید است. می گفت کسانی که درک می کنند،  
با دید دلسوزی به آدم نگاه می کنند و کسانی هم 
می خواهد  دلشان  چه  هر  نمی کنند،  درک  که 
می گویند. پس همان بهتر که نفهمند من پسر 
شهیدم. می گویند به خانواده های شهدا رسیدگی 
می کنند؛ اما همین االن داروهایم را دخترم آزاد 
برای من می خرد. دو تا از دخترانم پزشک هستند 
و از گوشه و کنار می شنیدم که می گفتند حاال 

پدرشان شهید شده برایشان بهتر است یا این که 
دو تا از دخترانشان با سهمیه پزشک شده اند؟ 
هر چند عالم و آدم می دانند بچه های ما خانوادتًا 
دخترم  بچه های  االن  درس خوانند.  و  باهوش 
همگی در مقاطع باال تحصیل کرده اند، در حالی که 
پدرشان شهید نبوده. بچه های پسرم هم همین 
طور. خدا کند بچه  خودش درسخوان و سربه راه 

و خوب باشد. 
او نیز می گوید: همسرم دوست نداشت برای کاری 
که انجام می دهد فخر بفروشد و من هم به همین 
دلیل تا جایی که می شد سعی می کردم به کسی 
نگویم همسر شهیدم. فکر می کردم با این کار 
َاجر کار همسرم را تا حدود زیادی ضایع کرده ام. 
خدا کند خدا خودش به آدم بدهد و دست آدم را 
بگیرد؛ وگرنه تا او نخواهد از کسی کاری ساخته 

نیست.

همسـرمکهشهیـدشد
منمانـدمو6بچهقـدونیـمقد

/  در مورد تربیت ما و مسائل اعتقادی بسیار حساس بود

/  مال و منال دنیا برایش ارزشی نداشت و از جبهه حقوق نمی گرفت

/  آن طور که شنیدم زمان شهادت، مشغول خواندن قرآن بوده است

/  مردم فکر می کنند هرچه هست و نیست به خانواده  شهدا تعلق دارد 

آگهیدعوتبهمجمععمومیعادیسالیانهنوبت)اول(
انجمنصنفیکارفرماییسنگبریهایشهرستاننیریز

بهشمارهثبت:3۴۲-۲/3-16وشناسهملی:1۴00۴۹11300
جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه انجمن صنفی 

ساعت  نی ریز  شهرستان  سنگبریهای  کارفرمایی 

۱0 صبح روز چهارشنبه ۱۴0۱/0۹/23 در محل سالن 

سنگ  صنعتی  شهرک  در  واقع  انجمن  اجتماعات 

سردار شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی با دستور 

کار ذیل تشکیل می گردد. لذا از کلیه اعضاء دعوت 

می شود در این جلسه حضور بهم رسانند.

دستور جلسه:

۱-استماع گزارش هیات مدیره

2- استماع گزارش بازرس

3- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به صورتهای مالی 

سالهای ۹۸ و ۹۹ و ۱۴00

۴- انتخاب اعضای هیات مدیره

5- انتخاب بازرسین

6-  سایر مواردی که در صالحیت مجمع عمومی عادی 

سالیانه می باشد.

توجه: متقاضیان واجد شرایط جهت ثبت نام بازرس و 

عضویت در هیئت مدیره حداکثر تا تاریخ ۱۴0۱/0۹/۱6 

به دفتر انجمن صنفی مراجعه نمایند.

آگهیمجمععمومیعادیانجمنصنفی

کارفرماییوآموزشگاههایآزادفنیو

حرفهایشهرستاننیریزواستهبان
بدینوسیله از کلیه اعضای انجمن 

آموزشگاههای  کارفرمایی  صنفی 

بعمل  دعوت  حرفه ای  و  فنی  آزاد 

عمومی  مجمع  جلسه  در  می آید 

۱0:30صبح  ساعت  رأس  که  عادی 

روز چهارشنبه مورخ ۱۴0۱/۹/2۹ در 

محل دفتر انجمن واقع در خیابان 

می گردد  تشکیل  مطهری  شهید 

حضور بهم رسانند.

دستور کار جلسه:

۱-  ارائه گزارش مالی سال ۱۴00

2- انتخاب هیأت مدیره و بازرس

توضیحات:

مدارک  محترم  داوطلبین 

کاندیداتوری را حداقل ۱0 روز قبل 

از مجمع به دفتر انجمن واقع در 

تحویل  مطهری  شهید  خیابان 

نمایید.

هیأت مدیره انجمن صنفی 

کارفرمایی

آموزشگاههای آزاد فنی و حرفه ای 

شهرستان نی ریز و استهبان

برابر رأی شماره ۱۴0۱603۱۱005000570 مورخ ۱۴0۱/06/۱2 هیأت اول / دوم موضوع 
رسمی  فاقد سند  و ساختمان های  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نی ریز تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای محمد رضا سامانی فرزند جعفر به شماره شناسنامه ۹20 صادره از نی ریز در 
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 2۱0.۴5 متر مربع پالک7 فرعی از 37۸7 اصلی 
مفروز و مجزی شده از پالک 37۸7  اصلی که موازی یک سهم از ۱2 سهم سهام ششدانگ 
به ثبت نرسیده و مجهول المالک می باشد و نیاز به تنظیم اظهار نامه حاوی تحدید 
حدود دارد واقع در نی ریز بخش 22 فارس  خریداری از مالک رسمی خانم زیور علی پور 
محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 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:1401/08/22                  تاریخ انتشار نوبت دوم :1401/09/07

محسن زواران حسینی - رئیس ثبت اسناد و امالک نی ریز

آگهیموضوعماده3قانونوماده13آئیننامهقانونتعیینتکلیف
وضعیتثبتیواراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی

-مورخ1۴01/08/0۹
ش۲۹۹

هفته نامه نی ریزان فارس و شهرداری نی ریز در نظر دارند به 

مناسبت برگزاری جام جهانی 2022 قطر مسابقه ای برگزار 

کنند...

شرایط شرکت در مسابقه:
1- تیم قهرمان را پیش بینی کنید و به شماره ارائه شده، 

بفرستید.

2- اگر پیش بینی تا پایان مرحله گروهی )11 آذرماه( ارسال 

شود، هر شرکت کننده »10« امتیاز خواهد گرفت. 

3- اگر بعد از مرحله حذفی یک شانزدهم )17 آذرماه( ارسال 

شود هر شرکت کننده »5« امتیاز خواهد گرفت. 

4- اگر بعد از مرحله حذفی یک چهارم )21 آذرماه( ارسال شود 

هر شرکت کننده »3« امتیاز خواهد گرفت. 

5- اگر بعد از نیمه نهایی)25 آذرماه( ارسال شود هر شرکت 

کننده »یک« امتیاز خواهد گرفت. 

4- در صورت ارسال چندباره نتایج، آخرین پیامک ارسالی 

محاسبه خواهد شد.

آخرین مهلت ارسال پیامک: 25 آذر 1401

به برنده این رقابت، جایزه  نقدی

3.000.000 تومانی
اهداء خواهد شد. 

همچنین به قید قرعه به سه نفر از شرکت کنندگان 3 جایزه 

1.000.000 تومانی
اهداء می شود. 

جایزه بزرگ جام جهانی قطر
کارمشترکنیریزانفارسوشهردارینیریز

قهرمان جام جهانی؟ به شماره          500015320           پیامک کنید


