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انار نی ریز   رکورد    زد
پیش بینی صادرات 100 هزار تنی انار؛

فرماندار نی ریز: 

نی  ریز یکی از شهرستانهای امن فارس است 

گفتگو با پدر شهید زین العابدین دلداری: 

شهادت آری، اسارت هرگز

 ... و هادی ستاره شد

آماده باش ویروس کرونا
به بیمارستان نی ریز

بیماری  شیوع  احتمال  دلیل  به 
دیگر  و  شهدا  بیمارستان  مِرس)کرونا(، 
مراکز درمانی شهرستان در آمادگی کامل 

بسر می برند.
بنا بر اعالم مدیر داخلی بیمارستان شهدا، 
این بیمارستان به دلیل احتمال شیوع بیماری 
مِرس)کرونا(، از هفته اول مهرماه همزمان 
با سراسر کشور در آماده باش کامل بسر 

می برد. 
لیال زمانی نژاد گفت: از 25 شهریورماه از 
طریق دانشگاه علوم پزشکی شیراز به کلیه 
مراکز درمانی استان آماده باش مقابله با 

بیماری مِرس داده شد. در این راستا چهار 
کارشناس پرستاری واجدالشرایط دوره 
شهرستانهای  کلیه  همانند  را  آموزشی 
طی  شیراز  نمازی  بیمارستان  در  استان 
در  حضور  از  پس  گروه  این  نمودند. 
نی ریز، فوراً این کالس آموزشی را در 
روز شنبه 11 مهرماه طی چندین ساعت به 
کلیه پرستاران بیمارستان شهدا آموزش 

دادند. 
زمانی نژاد در ادامه گفت: به دستور دانشگاه 
علوم پزشکی، حتی بروشورهایی در بین 
کارمندان اداری توزیع و در کلیه بخشهای 

بیمارستان شهدا نیز نصب گردیده است. 
این بیمارستان از هفته اول مهرماه اقدام به 
تهیه وسایل الزم از جمله ماسکهای ویژه، 
گان، سی دی های آموزشی و... و توزیع 
آنها بین پزشکان، پرستاران و پرنسل اداری 

جهت مقابله با بیماری کرونا نموده است.
بجز  اقدامات  این  گفت:  زمانی نژاد  لیال 
اواخر  که  است  کالسهایی  و  آموزشها 
و  بهداشت  شبکه  توسط  شهریورماه 
درمان برای پرستاران کلیه مراکز درمانی 

شهرستان برگزار شده است.
ادامه در صفحه 6
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•	4

درد دل های
یک پسر َعَزب بیچاره

تنظ نبشته

16
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•	8

در صفحه ی ورزشی بخوانید...

•	12

40 نکته
برای سرحال شدن پس از بیداری

هر روز هندوانه بخورید
پیشگیری از سرماخوردگی، با ماست

حقایقی درباره چپ دستها
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ین ریزان فارس چون عصر ین ریز زبان مردم است
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تندرستی

میوه  این  بو کردن  بو کنید!  دیگر گریپ فروت  از  می دهد.  افزایش  را  لیمو، هوشیاری  بوی  می توان  انرژی زا  ۴۰ نکته برای سرحال شدن پس از اکالیپتوس و پونه را نام برد.رایحه های 
سرحال و زندگی را درخشان و موفقیت آمیز 1- موسیقی گوش کنید. این کار انسان را بیداری

رنگهای می کند.  بریزید.  دور  را  افزودنی ها  کار بدن را کم می کنند. مصنوعی و طعم دهنده های مصنوعی انرژی 2-  این  بکشید!  خمیازه  باز  دهان  با  باعث 3-  و  بدن می رساند  به  بیشتری  این کار شما را کاماًل 4- دوش آب گرم بگیرید و سپس یک لیوان میزان هوشیاری شما را باال می برد. سرحالی مغز می شود. نفس عمیق کشیدن نیز اکسیژن  بنوشید.  وسایل الکتریکی باعث ایجاد خلل در ریتم طبیعی 5- دوشاخه ها را از پریز بکشید! جریانهای هوشیار و سرحال می کند. آب خنک  دوشاخه  خواب  قبل  می شود.  کم برقی را از پریز بیرون بکشید. بدن  عضالت  تا  بنوشید  خنک  آب  نیز 6-  آبمیوه  کمی  شوند.  فعال  اگر 7- سر و ته شوید! این کار به افزایش حافظه بیشتری پیدا کنید. می توانید به آب خنکتان اضافه کنید تا انرژی تحرک  می کند.  کمک  هوشیاری  میزان  بایستید، و  خود  سر  روی  کاماًل  نیز می توانید پونه، سرحالی در صبح را احساس کنید! با ۸- مسواک بزنید. با خمیردندانی با رایحه قرار دهید. سپس سر را به آرامی باال بیاورید. بنشینید و یک دقیقه سرتان را بین زانوهایتان نمی توانید  پونه  با طعم  آدامسی  و منبع انرژی خوبی برای صبح ها محسوب قند طبیعی ساکارز، گلوکز و فروکتوز است 1۰- موز بخورید. این میوه حاوی فیبر و سه نیز مورد لطف دستانتان قرار دهید. یک حرکت کمان شکل، اطراف گوشها را کنید، شقیقه ها و پیشانی را ماساژ دهید و در استفاده کنید )نه ناخن(، از باالی سر شروع به مغز را تحریک می کند. از نوک انگشتانتان 9- سرتان را ماساژ دهید. این کار جریان خون تحریک کنید. بخشی از مغز را که مسئول هوشیاری است، جویدن 
می شود. 

اگر همسرتان خروپف  بخوابید.  این انرژی زیادی به شما می بخشد. خانه، لباسها و حتی خودتان در ابتدای روز 12- مرتب باشید. تمیز و مرتب کردن وسایل اساسی برای حل این مشکل را نیز بیابید. می کند، در اتاقی دیگر بخوابید. البته راه حل 11- جدا  بو کردن  بو کنید!  لیمو، میوه هوشیاری را افزایش می دهد. از دیگر 13- گریپ فروت  بوی  می توان  انرژی زا  رایحه های 

به مدت تنها یک دقیقه خواب را از سرتان 16- بپر بپر کنید! طناب زدن، پریدن و دویدن می دهد و باعث کاهش وزن می شود. کافئین کمتری دارد، انرژی بیشتری به بدن 15- سبز از سیاه انرژی زا تر است! چای سبز شده آنها سرشار از انرژی است. میوه هایی هستند که چه تازه و چه خشک 14- میوه بخورید. زردآلو، سیب و گالبی اکالیپتوس و پونه را نام برد. 
تا کامروا شوی، حتی می پراند. باش  در 17- سحرخیز  خوابیدن  زیاد  با  تعطیل!!  روزهای  روزهای تعطیل برنامه خواب روزانه اتان را در 

خوراکی ساز و انرژی بدن افزایش پیدا کند. لیوان آب لیمو شیرین بنوشید تا سوخت و 1۸- معجزه لیمو! به محض بیدار شدن، یک به هم نزنید.  این  ببرید.  لذت  غالت  از  اتاق خود داشته بخش صبح های شما خواهد شد. سرشار از فیبر و کربوهیدرات است و انرژی 19-  روی 2۰- یک اسپری آب در  آب  کردن  اسپری  بار  یک  روی ستون فقرات را کاهش می دهد و هضم 21- از کمر بچرخید! چرخاندن بدن، فشار صورت سرحالتان خواهد کرد. باشید. 

شانه های غذا را آسان می کند.  بیندازید.  باال  را  شانه هایتان  به مغز 22-  از گردش خون  مانع  می شوند که شما در معرض نور آفتاب قرار و برخی مواد شیمیایی مغز در صورتی آزاد 23- به اتاق نور بپاشید! دوپامین، اندورفین شانه ها را پایین بیاورید. بیاورید، تا ده بشمارید و سپس با نفسی عمیق می شود. شانه هایتان را تا نزدیکی گوشها باال انعطاف ناپذیر 

بگیرید. این کار تا 5 ساعت به شما انرژی 
به مدت یک دقیقه کف دستانتان را می دهد. بیرون مالش دهید و تصور کنید که تمام اضطراب 24-  انگشتانتان  نوک  از  استرس هایتان  و 

خیره می روند.  رنگ  قرمز  چیزی  به  قرمزته!  رایحه ضربان قلب و فشار خون می شود. شوید. قرمز باعث افزایش ترشح آدرنالین، 25-  و  رنگ  زیبایی،  گلها.  معجزه  نوعی یک گل شما را به سرعت سرحال می کند. گلها هرکسی را به هیجان می آورد. بوییدن 26-  خواندن  آواز  بخوانید.  آواز  است. 27-  طبیعی  کاماًل  انرژی  دهنده  »طیف 29- المپهای اتاق را عوض کنید. در اتاق تیموس به افزایش انرژی کمک می کند. دارند که ضربه های آرام و متوالی روی غده وجود دارد. برخی از انرژی درمانگران اعتقاد و درست باالی قلبتان غده ای به نام تیموس 2۸- مانند تارزان ها! پایینتر از استخوان ترقوه لب ترانه ای را زمزمه کنید. هرجا که توانستید آواز بخوانید یا حداقل زیر افزایش  المپهای  از  کارتان  اتاق  یا  بیشترین نشیمن  نورها  این  کنید.  استفاده  شباهت به نور خورشید را دارند و در نتیجه کامل« 

بو کنید. روغن سرشار از انرژی می کند. از »بور« و آهن است؛ به همین دلیل بدن را 3۰- کشمش بخورید. کشمش منبع خوبی چشمها خسته نمی شوند.  را  میوه درخت کاج  مخروطی 31-  میوه های  در  موجود  بدن می شود که به سرعت شما را سر حال کاج و صنوبر، باعث آزاد شدن آدرنالین در خوشبوی 
به را در آب سرد فرو ببرید و سپس دست و 32- معجزه آب سرد. یک تکه پارچه پنبه ای می آورد.  بپوشانید. خواب  آن  با  را  و جای آن از جمالت دلگرم کننده استفاده از تکرار جمالت خسته کننده بپرهیزید و به 34- به خودتان انرژی مثبت بدهید. صبح ها باعث هوشیاری بیشتر شما می شود. جریان یافتن خون را متوجه شوید. این کار دقیقه ماساژ دهید تا گرم شدن آن، به نشانه خود تمام قسمتهای گوش را به مدت یک 33- گوشهایتان را ماساژ دهید. با سرانگشتان سرعت از شما دور می شود! صورت خود  هستم  انرژی  از  من سرشار  امروز  می توانید دهید. در ابتدای صبح با کمی دویدن و یا 35- با تندتر راه رفتن به خود انرژی مضاعف می خواهم در همه کارهایم موفق باشم. کنید:  رفتن  راه  سرعت  افزایش  مولکول انرژی بیشتری کسب کنید. حتی  این  برسانید.  بدن  به   ATP و در سبزیجات، غالت و بویژه در تخمه کدو مسئول رساندن انرژی به سلولهای شماست 36- 

شدید یافت می شود.  نور  زیرا  بزنید،  آفتابی  عینک  باعث آزار چشمها می شود و ایجاد خستگی 37- 
از می کند.  یکی  نکنید.  فراموش  را  صبحانه  روز، 3۸-  تمام  در  نشاط  برای  نکات  و مهمترین  غالت  شامل  مقوی  صبحانه ای  خوردن 

کنید تا به محض بیدار شدن با اتاقی نورانی چراغ خوابتان را روی ساعت بیداری تنظیم تاریکی صبحانه نخورید. اگر ممکن است، شدن، المپها را روشن کنید و به هیچ وجه در 39- صبحتان نورانی! بالفاصله بعد از بیدار پروتئین است. 
داده و باعث بهبود تمرکزتان نیز می شود.)مانند کافه الته(، بنیه و نیروی شما را افزایش 4۰- قهوه بنوشید. قهوه ای سرشار از پروتئین مواجه شوید. 

40 نکته برای سرحال شدن پس از بیداری با ماستپیشگیری از سرماخوردگی، 
و  تغذیه  متخصص  »در یک  گفت:   نوع رژیم درمانی  بهترین  لبنیات،  و به دلیل اینکه پروتئین و آن ماست کم چرب است بین 

در ارتقای سالمت بدن نقش مؤثری دارد.«  کلسیم خوبی دارد و باعث تقویت سیستم ایمنی می شود، 
دکتر احمد اسماعیل زاده در گفت وگو با سالمانه گفت: 

»ماست حاوی یک سری میکرواگانیسم های مفید برای 
سالمت بدن است. از این رو توصیه می شود حتمًا این ماده 

غذایی در برنامه غذایی گنجانده شود، به ویژه در کودکانی 
سرماخوردگی  دچار  مرتب  زمستان  و  پاییز  در  که 

می شوند.«  
و  است  پروبیوتیک  »ماست همچنین حاوی  افزود:  وی 

از دیگر موادغذایی حاوی پروبیوتیک می توان به دوغ و 
کشک اشاره کرد که نقش مؤثری در ارتقای سالمت بدن 

دارند.«  
استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران خاطرنشان کرد: »افرادی 

که قصد کاهش وزن دارند، ماست را در برنامه غذایی 
خود بگنجانند. چرا که کلسیم موجود در این ماده غذایی 

دیابت کمک می کند. به کنترل وزن و همچنین پیشگیری از پوکی استخوان و 
عالوه بر این، ماست نقش مؤثری در رشد قدی کودکان 

غذایی  برنامه  در  آن  گنجاندن  در  نباید  بنابراین  دارد. 
کوتاهی شود.« 

جام جم: هندوانه این میوه ی سرخ آبدار کم کالری، منبع هر روز هندوانه بخورید
طبیعی از بهترین آنتی  اکسیدان ها بوده که طبیعت فراهم 

کرده است.  
هندوانه حاوی ویتامینها وترکیبات معدنی و اکسیدانهایی 

مثل ویتامین  C و A است که از ما در برابر بیماریها محافظت 
می کنند. با مصرف هندوانه، خطر کم  آب شدن بدن نیز 

این میوه قرمز، صورتی، سفید  کاهش می  یابد. گوشت 
یا زرد رنگ است. بدون شک شما هم قرمزش را بیشتر 

می پسندید. 
بهبود  را  قلب  سالمت  وزن،  کنترل  طریق  از  هندوانه 

می بخشد. همیشه سیب به عنوان مشهورترین میوه در تأمین 
سالمت بدن معرفی شده است، اما تحقیقات جدید نشان 

عروق ایفا می کند.  می دهد که هندوانه نیز نقش بسیار مؤثری در سالمت قلب و 
روده ها  پاک کننده  و  بدن  کننده  ضدعفونی  هندوانه 

و  کلیه  ناراحتی  که  افرادی  برای  میوه  این  می باشد. 
هندوانه  است.  مناسب  بسیار  دارند،  ادراری  ناراحتیهای 
برای ورم مثانه و گرفتگی کیسه صفرا نیز بسیار مفید است.  

دخانیات،  استعمال  استرس،  از  ناشی  صدمات  هندوانه 
سموم محیطی و داروها را کاهش می دهد؛ زیرا دارای 

مقدار زیادی ویتامین A، ویتامین C، بتاکاروتن و لیکوپن 
می باشد. همچنین اشخاصی که به وسواس مبتال هستند، 

با  که  را  هندوانه  پوست  آب  مقداری  روزانه  چنانچه 
سالمت نیوز: مصرف ناشتای برخی از مواد غذایی سرشار غذاهایی که نباید ناشتا خوردبرطرف خواهد شد.عسل طبیعی تهیه شده است بخورند،  حالت وسواس آنها 

از اسید به دیواره روده آسیب رسانده و به عفونت معده 
منجر می شود. 

اگر رژیم میوه دارید و باید روزی 3 بار میوه مصرف کنید 
غذایی که نباید با شکم خالی مصرف شود:  بهتر است اول یک لیوان آب ولرم مصرف کنید. اما مواد 

نوشابه  
گوجه فرنگی  شدن با اسید معده باعث حالت تهوع می شود.  نوشیدنی سرشار از اسید کربونیک است که با مخلوط 

اسید  به  اسید گوجه  می شود  باعث  آن  ناشتای  مصرف 
ایجاد  باعث  مواردی  در  و  دهد  نشان  واکنش  سنگ در معده شود.  گوارش 

قهوه  
غذاهای پر ادویه  ابتدا یک لیوان آب مصرف کنید.  کافئین موجود در آن برای معده مضر است و بهتر است 

با واکنش نشان دادن به دیواره معده آسیب می رساند.  
چای  

میزان زیاد اسید در آن روی دیواره معده تأثیر می گذارد.  
ماست  

اگرچه این لبنیات سرشار از پروبیوتیک )باکتری مفید( 
معده، باعث مشکالت گوارشی می شود.  است، اما در صورت تماس این باکتریهای مفید با اسید 

موز  
ناگهانی  به طور  بدن  منیزیم در  ناشتای موز،  با مصرف 

افزایش پیدا می کند و تعادل منیزیم و کلسیم در بدن به هم 
می ریزد. 

یک راه ساده برای مبارزه با آن وجود دارد. سالمانه: ریزش مو یک مشکل فراگیر در دنیا است، اما برای مبارزه با ریز          ش موآب پیاز؛ یک رو          ش عالی 
آب پیاز یک ماده طبیعی و مطمئن برای مبارزه با ریزش 

مو است که نه واکنش آلرژیکی در پی دارد و نه عوارض 
جانبی؛ تنها مشکلی که ایجاد می کند، بوی بد آن است.

و چیست؟دلیل سرخی پوست گونه  روشن  پوستهای  دارای  که  افراد  از  برخی  سالمانه: 
سرما،  مانند  مختلفی  عوامل  اثر  در  هستند،  حساسی 

قرمزی  گاز دچار  اجاق  کنار  پز  و  پخت  یا حتی  گرما 
خود  صورت  و  گونه ها  پوست  شدید  برافروختگی  و 

می شوند.
مسأله  این  علت  درباره  احسانی  امیرهوشنگ  دکتر  از 

پرسیدیم و وی پاسخ داد: »یک نوع بیماری پوستی به نام 
به سرخی  ابتال  »روزاسه« وجود دارد که می تواند دلیل 

گونه ها در اثر تماس با عوامل محیطی مانند سرما و گرما 
بشود«.

به  بیماری  این  توضیح  در  مو  و  پوست  متخصص  این 
نوعی  »روزاسه،  گفت:  سالمانه  خبری  پایگاه  خبرنگار 

بیماری التهابی پوست است که در اثر ابتال به آن، عروق زیر 
پوست حالت تحریک شده ای به خود می گیرند و متأسفانه، 

این عروق در اثر تماس با گرما، سرما و حتی استرس، 
را به همراه می آورند«.ملتهب و گشاد می شوند و قرمزی و برافروختگی پوست 

افزود:  تهران  پزشکی  علوم  دانشگاه  علمی  هیأت  عضو 
»متأسفانه، درمانهای دارویی برای رفع این بیماری پوستی، 

چندان ساده نیست. اما داروهایی وجود دارند که می توانند 
قرمزی و برافروختگی پوست ناشی از روزاسه را تا حدی 

بهبود ببخشند. اما این داروها، به هیچ عنوان باعث رفع کامل 
بیماری نمی شوند. البته بد نیست بدانید که لیزرهایی با نام 

مبتال به روزاسه، مؤثر باشند«.PDL هستند که می توانند در بهبود شرایط پوستی بیماران 
احسانی درنهایت یادآور شد که افراد مبتال به این بیماری 

گاز  شعله  و  حرارت  با  مستقیم  و  مداوم  تماس  از  باید 
درمان بخورند؟کدام بیماران نباید ترشي سرمای شدید هم بپوشانند. خودداری کنند و تاحد امکان، صورت خود را از گرما و  و  پیشگیري  براي  توصیه ها  متداول ترین  از  یکي 

بیماریهاي گوارشي، مصرف مواد غذایي مفید و اجتناب 
از خوردن خوراکیهاي مضر است. زیرا تغذیه در بروز 

بسیاري از بیماریها، بخصوص بیماریهاي گوارشي، نقش 
دارد.

در این میان، برخي افراد هم اصاًل نباید ترشي بخورند؛ مثاًل 
کساني که اسید معده  اشان زیاد است و افراد مبتال به التهاب 

مري که معمواًل در اثر برگشت اسید معده به مري ایجاد 
مي شود. بیماران دچار ریفالکس معده که معمواًل احساس 

ترش کردن و سوزش سر دل دارند، به غیر از ترشي، باید از 
مصرف هرگونه موادترش مانند مرکبات، لواشک و... هم 

پرهیز کنند. زیرا مصرف این خوراکیها باعث تشدید عالئم 
بیماري ا شان مي شود. گروه دیگري که بهتر است ترشي 

نخورند، افراد مبتال به زخم معده و اثني عشر هستند. معمواًل 
این بیماران در اثر زخم معده و زخم اثني عشر دردهاي 

غذا  مصرف  زخم معده،  به  مبتالیان  در  دارند.  شدیدي 
باعث شدت بیماري مي شود؛ درحالي که در بیماران دچار 

زخم اثني عشر، غذاخوردن از شدت ناراحتي  مي کاهد. 
داروهاي تجویزشده براي این بیماران، میزان ترشح اسید 

را کم مي کند تا زخم ترمیم شود و بهبود یابد. اما مصرف 
خوراکیهاي اسیدي و ترش  مانند انواع ترشي، نه تنها بهبود 

زخم را به تأخیر مي اندازد، بلکه بر شدت و عالئم بیماري 
تحریک پذیر  روده  نشانگان  به  مبتال  بیماران  مي افزاید. 

نیز باید از ترشي خوردن اجتناب کنند؛ به این دلیل که بر 
شدت مشکل آنها مي افزاید. در مبتالیان به سوءهاضمه هم 

اگرچه زخمي در معده وجود ندارد، اما در معده احساس 
مشکالت  نشدن  تشدید  براي  باید  و  مي کنند  گوارشي از مصرف ترشي پرهیز کنند.ناراحتي 

کار  به  ترشي  تهیه  در  که  هم  فلفل  مصرف  در ضمن، 
مي رود، براي بیماران مبتال به ناراحتیهاي گوارشي مي تواند 

تحریک کننده و تشدیدکننده عالئم بیماري باشد. بنابراین 
افراد مبتال به هیچ وجه نباید ترشي تند مصرف کنند. از 

سوي دیگر، نتایج تحقیقها نشان مي دهد اگر ترشي، مانده 
و کهنه باشد، وجود قارچهاي درون آن نه تنها براي سالمت 

مضر است، بلکه مي تواند سرطانزا هم باشد. بنابراین باید از 
خوردن ترشیهاي چند ساله پرهیز کرد؛ زیرا هرچه از زمان 

تولید آنها بگذرد، میزان نیتراتشان افزایش پیدا مي کند. 
الزم است یادآور شوم که بررسیها نشان داده اند در مناطقي 

معده بیشتر گزارش شده است.که میزان مصرف ترشي باالست، ابتال به سرطان مري و 

که  دارد  مزیتهایی  بودن  دست  چپ  مهر:  خبرگزاری 
به  هستید،  دست  چپ  اگر  ندارد.  بودن  دست  سادگی از این نوشته نگذرید. راست 

به گزارش مهر، وب سایت خبری آینه -MIRROR- که 
سایتی انگلیسی است، به بهانه 13 آگوست، روز جهانی 

چپ دستها نوشته ای را منتشر کرده و در آن هم اشاره  ای به 
را برشمرده است. افراد سرشناس چپ دست داشته و هم برخی مزیتهای آنها 

آمار  تاکنون  اینکه  با  می نویسد:  ادامه  در  سایت  این 
مشخصی از افراد چپ دست در دست نیست، اما مطالعات 

نشان داده که بین 1۰ تا 3۰ درصد جمعیت جهان چپ دست 
هستند. با این حال بیشتر افرادی که در اطراف خودمان 

می بینیم؛ مانند گلف بازها، آرایشگرها و ... راست دست 
هستند؛ البته برخی چهره های مشهور نیز چپ دست هستند، 

باراک اوباما، بیل گیتس، اپرا وینفری و پرنس ویلیام. 
پس اگر هم اکنون با دست چپ در حال کار با سیستمتان 

۱. مردان چپ دست پولدارترند. انگشتانتان مخفی بوده اند و از آنها خبر نداشته اید. هستید، بدانید که قرار است با حقایقی آشنا شوید که در 
با توجه به مطالعات به نظر می رسد 13 درصد از مردان چپ 

دستی که به دانشگاه رفته اند، پول بیشتری نسبت به همتایان 
راست دست خود به دست می آورند. البته این موضوع 

۲. چپ دستها ذهن فعالی دارند. کمتر نسبت به راست دستها درآمد دارند.درباره زنان فرق می کند و در آنها چپ دست ها 5 درصد 
چپ دستها در انجام فعالیتهای همزمان با یکدیگر بسیار 

بسیار  نیز  ورزش  در  مخصوصًا  و  می کنند  عمل  خوب 
فابرگا  نادال و سسک  رافائل  نمونه  برای  موفق هستند، 

چپ دست هستند. همچنین آنها به سمت مشاغل هنری 
و موسیقیایی بیشتر کشیده می شوند و درک بهتری هم از 

مسائل سه بعدی دارند. البته جالبتر این است که بر اساس 

دانشگاه  ییل، آی کیو افراد چپ دست باالتر از راست دستهاست و تحقیقات 
از افراد معروف چپ دست در این حوزه می توان به اسحاق 

نیوتون، آلبرت انیشتین، چارلز داروین و بنجامین فرانکلین 
اشاره کرد. 

۴. رهبران امریکا و انگلیس چپ دست هستند .
در تاریخ هم مقامات چپ دست کمی نداشته ایم، باراک 

اوباما رییس جمهور امریکا از این جمله است و همچنین 
و  بوش  جورج  کلینتون،  بیل  مانند  سفید  کاخ  رؤسای 

جرالد فورد با دست چپ می نویسند. چپ دستان خانواده 
۵. چپ دستها ترسوترند. چارلز و پرنس ویلیام. سلطنتی هم شامل ملکه مادر، ملکه الیزابت دوم، پرنس 

دریافتند که چپ  ترسناک،  فیلمهای  آزمایش  در یک 
دستها بعد از دیدن ۸ دقیقه از فیلم سینمایی »سکوت بره ها« 

ترس بیشتری از خود نسبت به راست دستها نشان دادند. 
محققان نیویورکی بر این باورند که این اتفاق به این دلیل 

می افتد که ممکن است سمت راست مغز این افراد غالب بر 
سمت چپ است و به همین دلیل در ترس هم بیشتر درگیر 

می شود. 

حقایقی درباره چپ دستها سالمانه: یک جراح و متخصص بیماریهای چشم درباره بیماری ناخنک چشم درمان دارد؟!
ناخنک چشم گفت: »ناخنک چشم به پدیده ای گفته می شود 

که طی آن،  مجموعه ای از عروق نابه جا در چشم رشد می کنند و 
از محل سفیدی به وسط چشم، یعنی روی سیاهی چشم پیشرفت 

چشمها به بینی نزدیکتر هستند، دیده می شوند«.می کنند و معمواًل نیز در قسمت داخلی هر دو چشم، جایی که 
دکتر محمود بابایی تأکید کرد که معمواًل به ندرت می توان این 

پدیده را در سمت مقابل چشم هم دید. وی یادآور شد: »به طور 
کلی، محل ناخنک در بین شکاف پلک، یعنی در مرکز چشم 

قرار دارد. هیچگاه ناخنک در باال و پایین چشمها بروز نمی کند. 
اگر کره چشم را شبیه به یک ساعت در نظر بگیریم، ناخنک 
چشم بیشتر در حدود ساعت 9 روی کره چشم تشکیل می شود«.

از دکتر بابایی درباره عوارض ناخنک چشم پرسیدیم که وی 
پاسخ داد: »اولین عارضه این بیماری، آسیب رساندن به زیبایی 

افراد، بخصوص در میان خانمها است. با پیشرفت بیشتر این 
عارضه، مشکل بینایی هم برای فرد پیش می آید و برخی از 

از دیگر عوارض آن  تاری دید هم  مانند  مشکالت چشمی 
است. بد نیست این را هم بدانید که خود ناخنک، می تواند 

به  باعث آستیگمات شدن چشمها هم بشود؛ مثاًل کسی که 
مسائل  به  توجه  به خاطر عدم  است،  نداشته  احتیاجی  عینک 

شدن  آستیگمات  با  و  می شود  ناخنک  به  مبتال  بهداشتی، 
چشمهایش باید عینک هم بزند تا دید بهتری پیدا کند. این در 

حالی است که در بیشتر موارد، این بیماران به خاطر حفظ زیبایی 
و تاری آستیگمات، عمل جراحی را به استفاده از عینک ترجیح 

می دهند«.
بیماری  به این نکته داشت که وقتی این  بابایی اشاره ای هم 

پیشرفته می شود و بینایی را شدیداً تحت تأثیر قرار می دهد، 
وارد مرحله ای می شود که به عمل جراحی نیاز دارد و افراد هم 

مخالفتی با انجام جراحی ندارند. اما تا زمانی که منجر به اختالل 
بینایی نشود، معمواًل چشم پزشکان توصیه ای برای عمل جراحی 

نمی کنند. »عمل جراحی ناخنک هم اغلب در دوره سنی 2۰ تا 
4۰ سالگی انجام می شود که فرد بخصوص از نظر زیبایی نسبت 

خانمها شایعتر است و اهمیت بیشتری دارد«. به آن حساسیت خاصی پیدا می کند، که البته این عمل در میان 
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خروج امام حسین)ع( از مدینه
به روایت طبری

مناسبت

15

- انار نی ریز ۵ هزار تومان است

- 30 میلیارد تومان تسهیالت سرمایه 
در گردش برای باغداران نی ریز

- سه شنبه گاز شهر نی ریز قطع 
می شود

- کلنگ ساخت سالن ورزشی
در روستای کوشکک به زمین زده شد

خبر

17

7

- جان باختن یک زائر آباده طشکی 
در حادثه منا

-شهادت سرباز آباده طشکی
در پی انفجار مین

- دستگیری دو گروه پسته دزد، سارق 
انجیر و سارق 20 ساله

- نابودی کامل اجناس مغازه
در آتش

خبر

6

5

هفته نامه  اجتماعی-اقتصادی-فرهنگی-ورزشی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول: غالمرضا شعبان پور

سردبیر: امین رجبی -      زیر نظر شورای نویسندگان

نشانی: فارس / نی ریز / خ طالقانی/ مجتمع فرهنگی هنری کوثر نور / طبقه سوم

تلفن:

neyrizanfars.com 
info@ neyrizanfars.ir
issn: 2383-3238

صفحه  آخر

19 مهرماه 1394 - شماره 53

چاپ: چاپخانه  عصر مردم

شمارگان: 12 هزار نسخه

)پذیرش آگهی(  53830903   / )دورنگار( 53830901 )071(
)پیغامگیر( 53830900     /      )پیامک(  10009170001393

    0917  800 1808

گیشه  سینما

تهران(  در   1320 )زاده  قریبیان  فرامرز 
بازیگر و کارگردان ایرانی است. او تاکنون 
سه بار بازیگر نقش اول مرد از جشنواره فیلم 
فجر شده  است. قریبیان همسر مینا خیامی 
)فیلمنامه نویس( و پدر محمدسام قریبیان 

)بازیگر و مجری( است.
در  پیشکسوت  هنرمند  این 
شد.  زاده  تهران  در   1320 سال 
دارای تحصیالت ناتمام در رشته 
آرت  ویژوال  مدرسه  بازیگری 
آمریکا است. وی فعالیت سینمایی را با 
دستیاری کارگردان و ایفای نقش کوتاهی 
در فیلم »بیگانه بیا« ساخته مسعود کیمیایی در 
سال 1347 آغاز کرد. سپس به دلیل مسافرت 
به خارج از کشور چند سالی از سینما دور 
از  فیلمی  بار دیگر در  بود. در سال 1351 
مسعود کیمیایی به نام »خاک« بازی کرد و 
بازی خوب و روانش در فیلم »گوزنها«، نام 

او را سر زبانها انداخت.
در  شصت  دهه  در  و  انقالب  از  پس 
فیلمهای بسیاری بازی کرد و موفق شد از 
جشنواره ششم فیلم فجر جایزه بهترین بازیگر 
نقش اول مرد را برای بازی در فیلم »ترن« 
دریافت کند. او در ضمن در سال 1365 طعم 
کارگردانی را هم با فیلم قابل قبول »جدال در 

تاسوکی« چشیده است.

در اوایل دهه هفتاد و در سال 1370 پس از 
15 سال بار دیگر در فیلمی از مسعود کیمیایی 
بازی  یک  گرگ«؛  »ردپای  کرد:  بازی 
ماندگار در فیلمی ماندگار. اما فرامرز قریبیان 
مزد بازی خوبش در این فیلم را از جشنواره 
یازدهم فیلم فجر به خاطر بازی در فیلم »بندر 

مه آلود« گرفت.
قریبیان در سال 1374 دومین فیلم خود را 
پلیسی  فیلم  »قانون« یک  کارگردانی کرد. 
به  امتیازی  قریبیان  برای  که  بود  معمولی 
توانایی هایش  قریبیان  اما  نمی آمد.  حساب 
در امر کارگردانی را در سال 1378 و با فیلم 
»چشمهایش« به همگان ثابت کرد. فیلمی با 
»داش  داستان  به  نگاه  با  ماندگار  فصلهایی 

آکل« صادق هدایت.
فرامرز قریبیان سومین سیمرغ بلورین را 
در جشنواره هجدهم فیلم فجر را برای بازی 

در »مرد بارانی« به دست آورد.
فیلمهای سینمایی

آلزایمر،  اینجاست،  بهشت  گناهکاران، 
رئیس،  مرگ،  کارناوال  فاصله،  قرمز،  باغ 
غبار،  در  رقص  زیبا،  شهر  خیس،  رؤیای 
چشمهایش، مرد بارانی، چشم عقاب، خط ها 
و سایه ها، اشک و لبخند، دشمن، روز دیدار، 
قانون، دایره سرخ، مروارید سیاه، تجارت، 
شریک زندگی، منطقه ممنوعه، می خواهم 

زنده بمانم، آخرین خون، ترانزیت، ردپای 
گرگ، بندر مه آلود، طعمه، گریز، دو نفر 
و نصفی، تبعیدی ها، انفجار در اتاق عمل، 
مرگ پلنگ، دالر، کانی مانگا، کمینگاه، 
آوار،  گردباد،  سمندر،  گمشده،  ترن، 

سناتور، پایگاه جهنمی.
مجموعه تلویزیونی

باغ  حسرت،  روز  نیستان،  باد،  بر  تکیه 
شیشه ای و آخرین دعوت.

کوتاه از قریبیان
نقشهاي  در  همواره  که  است  بازیگري   -
مثبت ظاهر شده است. او چندان گرایشي به 

حضور در نقشهاي منفي ندارد.
- صداي دورگه، لحن پدرانه، چهره شیرین، 

از عناصر اصلي اصلی در معرفی اوست.
- او بازیگر سکوت است و در لحظات بدون 

دیالوگ بازي بهتري ارائه مي دهد.
-  ترجیح او این است که نقش فرعی بازی 

نکند.
بچه محل  کیمیایی  مسعود  با  از کودکی   -

بوده است.
سینماً،  معروف  تهیه کننده  عباسی،  علی   -
در گفت وگویی گفت: وقتی من به مشکل 
اقتصادی برخوردم، ایرج قادری در نهایت 
لطف، به من کمک کرد و دو فیلم ساخت و 

مرا از ورشکستگی نجات داد.

نگاهی به کارنامه بازیگری فرامرز قریبیان؛

از قدرِت گوزنها  تا بازیگر نقش سکوت
شهر فرنگ

آن روزها...

لژیك نوستا

سیاه، سفید، خاکستری

یک فرغون هندوانه/ مکان: ریزاب/ مغازه قاسم رحیمی معروف به قاسم تهرانی/عکس:  عسکر یاراحمدی

ما را در

اینستاگرام 

دنبال کنید

NeyrizanFars

ما را در  دنیای مجازی دنبال کنید
www.NeyrizanFars.com

www.jaaar.com
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گالیه  صاحبان  ِملکهای کوه
در  چشمه هایی که  مدیرمسئول:  غالمرضا شعبان پور- 
مقصد  دارد  قرار  قبله  کوه  مخصوصاً  نی ریز  کوههای 
کوهنوردانی است که در طول سال به منظور ورزش و 
تفریح راهی کوه می شوند. عالقه به طبیعت، هواخوری، 

 گردش و  ورزش خوشبختانه رو به افزایش است. 
عالوه بر مردان، زنان نیزدر سالهای اخیر به کوهنوردی 
به منظور ورزش و تفریح عالقه مند شده اند. این رویکرد 
مثبت است چون موجب باالرفتن سطح سالمت روانی و 

جسمی جامعه می شود. 
مِلکها،  چشمه ها  صاحبان  بین  این  در  اما 
وانجیرستان ها ناراحت و گالیه مند هستند. گالیه آنها 

از چند چیز است: 
1- رعایت مسائل زیست محیطی نمی شود و کوهنوردان 
می شوند.  چشمه ها  و  مِلکها  و  کوه  آلودگی  موجب 
قوطی  نوشابه،  بطریهای  از  است  پر  چشمه ها  اطراف 
کیک،  بسته بندی  مقواهای  و  کاغذ  آبمیوه،  کنسرو، 

شیرینی و دیگر غذاها. 
از  مالکان  اجازه  بدون  کوهنوردان  از  بعضی   -2
محصوالتی مانند انجیر، بادام و گردو استفاده می کنند 
و متأسفانه در برخی موارد  به درختان صدمه می زنند. با 
توجه به تعداد روزافزون مردان و زنان کوهنورد از طرفی 
و خشکسالی وکاهش محصوالت از طرف دیگر، حجم 
باغدارانی  متضرر شدن  موجب  محصوالت  از  استفاده 
می شود که بخشی از معیشت آنان از طریق همین ملکها و 

درختان تأمین می شود. 
3- از موارد باال گذشته متأسفانه سرقت شبانه یا روزانه 
غیر  بعضاً  و  خاص  افراد  توسط  البته  که  محصوالت 
نی ریزی صورت می گیرد، مزید بر علت شده و ناراحتی 

مالکان را افزایش داده است. 
که  بود  گالیه مند  اربو«،  »چشمه   صاحب  قبل  هفته 
گردوها را با زحمت و خطر فراوان در شیب کوه از درخت 
چیده و در یک گونی گذاشته، اما شب هنگام سارقی 
آن را ربوده و دسترنج او را برده است. این مالک جوان 
وزحمتکش اظهار می کرد قدم مهمان روی چشم ما، ما  
از آمدن کوهنوردان و مردم برای استفاده از آب چشمه 
و تفریح ناراحت نیستیم؛ اما ازصدمه زدن به درختان و 
و  دلخور  طبیعت  و  چشمه  اطراف  محیط  آلوده کردن 

گالیه مند و ناراضی هستیم.
ادامه در صفحه 5

سرمقاله
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میمک - تیپ 1920 خرم آباد - سال 1363
از راست: مرحوم کربالیی رضا کوچکی - علیرضا نازور - رمضان رستمی

با تشکر از جناب آقای علیرضا نازور که عکس را در اختیار ما قرار دادند.

ِمهین مهرورزان

مهدی منفرد: با توجه به در پیش بودن 
بارندگیهای  احتمال  و  سرما  فصل 
به  شهرستان  بحران  کمیته  مختلف 
ریاست هدایت معاون فرماندار و اعضای 
پنجشنبه 15 مهرماه  این کمیته در روز 

تشکیل جلسه داد.
هدایت  مراد  جلسه،  این  ابتدای  در 
احتمال  مورد  در  مسئولین  به  تذکر  با 
بارندگیهای سنگین در زمان کوتاه در 
تمامی  باید  که  گفت  امسال  زمستان 
سیل  بازرسی  قبیل  از  ایمنی  نکات 
سایر  و  جداول  پلها،  گورابها،  بندها، 
همچنین  و  شود  انجام  حادثه ساز  نقاط 
داده  تذکر  زنبورداران  و  دامداران  به 
شود تا در  مسیر رودخانه ها قرار نگیرند 
باغداران  و  کشاورزان  به  همچنین  و 

اطالع رسانی شود.
مسدود  موضوع  به  اشاره  با  هدایت 
بارش  در  نی ریز  قطرویه-  جاده  شدن 
برف سال گذشته گفت: باید پیش بینی 
این  از  ماسه جهت جلوگیری  نمک و 
اتفاقات بشود تا در سال جاری شاهد این 

مسئله نباشیم.
وی همچنین گفت: در سال گذشته 

شهرستان نی ریز با همت شما عزیزان و 
استان فارس در  نیروهای شهرستان در 
از  بعد  رتبه دوم  بحران  مدیریت  زمینه 
کوار را به دست آورده که باید تالش 

کنیم این رتبه ارتقاء یابد.
مسئولین  همچنین  جلسه  این  در 
جهت  را  الزم  تذکرات  مختلف 
جلوگیری از اشکاالت احتمالی مطرح 
مخازن  تهیه  اینکه  جمله  از  نمودند. 
برای  بامها مخصوصاً  آب جهت پشت 
ادارات، مدارس و منازل، لزوم الیروبی 
تهیه  ایجاد گورابهای الزم،  و  گورابها 
اضطراری  برق  جهت  دیزلی  ژنراتور 
نانوایی ها، بیمارستانها و مراکز عمومی 

دیگر.
اورژانس  ادامه، کچویی مسئول  در 
گفت:  امسال  حج  فاجعه  به  اشاره  با 
به  کرونا  ویروس  ورود  احتمال  چون 
تا  این ویروس  و  کشورمان زیاد است 
14 روز خود را نشان نمی دهد،  حجاج 
دو  تا  را  ولیمه  هیچگونه  دادن  حق 
بسیار  بیماری  این  چون  ندارند؛  هفته 
خطرناک است و احتمال مرگ و میر 
در این بیماری 40 درصد است. ویروس 

آنفوالنزاست،  ویروس  همان  کرونا 
دوباره   و  شتر شده  بدن  وارد  اما چون 
برگشت داده شده است بسیار خطرناک 

می باشد. 
توجه  با  گفت:  همچنین  کچویی 
زائرین  عراق،  در  وبا  بیماری  شیوع  به 
عتبات مخصوصاً در اربعین باید در زمینه 

این بیماری نکات الزم را رعایت کنند.
در  هم  آتش نشانی  مسئول  مظفری 
این جلسه گفت: ما در زمینه مسکن مهر 
با مشکل روبرو هستیم و اگر آتش سوزی 
این ساختمانها روی  باالیی  طبقات  در 
اضطراری  خروج  راه  هیچگونه  دهد 
پیش بینی نشده  و این مشکالت زیادی 
را برای اهالی منطقه به وجود می آورد. 
همچنین نداشتن  باالبر با ارتفاع زیاد یکی 
از مشکالت در حوزه کار آتش نشانان 

اعالم گردید. 
با  هم  نی ریز  شهردار  منزه  مهندس 
اشاره به این موضوع که در حال تهیه یک 
باالبر در این زمینه هستیم گفت: مسکن 
مهر در مسیر بحران احداث شده و اگر 
سیلی راه بیفتد این منطقه با مشکل روبرو 

می گردد.

مدیر کمیته امداد امام خمینی شهرستان 
یک  از  بیش  پرداخت  از  نی ریز 
میلیارد و سیصد میلیون تومان کمک 
 4469 تعداد  به  معیشت)مستمری( 
خانوار از مددجویان تحت حمایت این 

نهاد خبر داد.
داشت:  اظهار  کیوان  انوشیروان 
این کمیته به عنوان بستر همیشه جاری 
کمک به مستمندان و انسانهای محروم 
ولی عزیز خداوند، تعداد 4469 خانوار 
یعنی  خدمتیها(  تک  احتساب  )بدون 
16 درصد خانواده های ساکن در این 
داده  قرار  تحت حمایت  را  شهرستان 

خانوار   2386 تعداد  این  از  که  است 
از  درصد   54( بی سرپرست  زنان  را 
 2083 و  حمایت(  تحت  مددجویان 
خانوار را مردان بیمار و ازکارافتاده )46 
حمایت(  تحت  مددجویان  از  درصد 
تشکیل می دهد و در 6 ماهه اول سال 
1394 مبلغ 13 میلیارد و 593 میلیون و 
700 هزار ریال به عنوان کمک معیشت 
آنها  بانکی  حسابهای  به  )مستمری( 
توسط این مدیریت واریز شده است و 
در واقع می توان گفت بدون مساعدت 
همکاری  و  خمینی  امام  امداد  کمیته 
برای  زندگی  ادامه  نیکوکاران 

نیازمندان بسیار سخت خواهد بود.
وی با بیان اینکه در کنار پرداخت 
حمایتی  خدمات  ماهیانه  مستمری 
دیگری نیز به مددجویان تحت حمایت 
پرداخت  ارائه می شود، تصریح کرد: 
خدمات  ارائه  درمانی،  هزینه های 
فرهنگی  دوره های  برگزاری  مسکن، 
هزینه  کمک  تأمین  آموزشی،  و 
حمایت،  تحت  نوعروسان  جهیزیه 
پرداخت وام کارگشایی و اخذ رایگان 
که  است  خدماتی  دیگر  از  انشعابات 
ارائه  حمایت  تحت  مددجویان  برای 

می شود.

نی ریز دارای رتبه دوم مدیریت بحران استان
به دلیل بروز ویروس کرونا حجاج تا دو هفته حق دادن ولیمه  ندارند.

پرداخت یک میلیاردی کمک مستمری
به مددجویان کمیته امداد

اولین دفاع پایان نامه کارشناسی 
ارشد در دانشگاه آزاد نی ریز

خبرگزاری آنا: اولین جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد 
در دانشگاه آزاد اسالمی واحد نی ریز برگزار شد. در این جلسه 
آلی  شیمی  گرایش  شیمی  رشته  دانشجوی  حامدی  سجاد 
دانشگاه آزاد اسالمی واحد نی ریز موفق شد به عنوان نخستین 
دانشجوی این واحد دانشگاهی با دفاع از پایان نامه خود در مقطع 
کارشناسی ارشد فارغ التحصیل گردد. جلسه دفاعیه این پایان نامه 
با حضور دکتر عباس فضلی نیا به عنوان استاد مشاور، دکتر هادی 
به  طاهره خصوصی  دکتر  راهنما،  استاد  عنوان  به  اسفندیاری 
عنوان داور، دکتر مهدی منعمی به عنوان نماینده حوزه معاونت 

پژوهش و فناوری و اعضای هیئت رئیسه واحد برگزار گردید.

سرای محله ویژه سالمندان
 در شهر نی ریزتأسیس می شود

روابط عمومی فرمانداری: مکانهایی به عنوان سرای محله 
ویژه سالمندان در مناطق مختلف شهر تأسیس می شود.

دیدار  در  فرماندار  با حضور  مراسمی  تصمیم طی  این 
با سالمندان گرفته شد. قرار است این تصمیم با همکاری 

شهردار و شورای اسالمی شهر پیگیری شود.
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عصر نی ریز در هفته نامه »نی ریزان فارس« ادغام شده است

انتشار: طبق روال 15 ساله هر هفته عصر شنبه 16 صفحه)این هفته 20 صفحه(  قیمت 500 تومان
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عباس آزادی: قدمت پخت شيره انگور به كاشت آن مي رسد. 
در اغلب نقاط منطقه مشکان و روستاهای آن، تاكستانهای دیم 
و آبی به وفور به چشم می خورد و مردم مشکان  از گذشته های 
دور از انگور شيره مي گرفتند. شيره انگور مشکان در بيشتر 

مناطق و شهرستان های  همجوار زبانزد خاص و عام است.
داشتن زمين و آب و هوای مساعد و محصول انگور مرغوب 
از  یکی  است.  مشکان  منطقه  ویژگي هاي خاص  از  زیاد،  و 

آیين های دیرینه مردم مشکان، مراسم شيره پزی است .      
 شيره پزي در مشکان از اواسط شهریورماه و بعد از برداشت 
انگور و معموالً در پایان شهریورماه انجام مي شود كه در تأمين 
مالي برخی خانواده های مشکانی مؤثر است. براي پخت شيره، 
از انگورهای محلی نظير بش، سيصددانه و ... استفاده مي كنند؛ 
چون آب دارتر است و شيره مرغوبتری نيز به دست می آید. 
از آب انگور عالوه بر شيره پزي، شربت و شيریني نيز درست 

مي كنند.

 

تهيه و پخت شيره انگور:
در ابتدا انگورها را از باغ چيده و در سبدهاي مخصوص حمل 
یا محل  به خانه  باغ  از   ،)lowde( یا لوده بنام گيره و  انگور 
شيره گيری كه اصطالحاً به آن كارخانه می گویند مي آورند. 
در آنجا انگورها را شسته در حوض مخصوص ریخته، با چکمه 
تميز روی آن مي روند و به اصطالح در گویش محلی مشکان، 
انگورها را می شلکانند یا لگدكوب مي كنند تا كاماًل آب انگور 

گرفته شود.

سپس آب انگور را در ظرف  ریخته، و به آن  مقداري پودر گل 
مخصوص شيره اضافه مي كنند و تا ساعتی به آب انگور دست 
نمي زنند. دليل اضافه كردن پودر ِگل، شفافيت و  تصفيه، و ته 
نشين شدن امالح آب انگور و در اصطالح محلي جهت حالل 

شدن آب انگور مي باشد.
در مرحله بعد آب انگور زالل شده را در دیگ هاي مخصوص 
شيره پزي ریخته و آن را روي كوره یا اجاق مي گذارند تا كاماًل 
بجوشد. در حين جوشيدن، آن را كاماًل هم مي زنند تا نسوزد و 

همچنين شيره خوشرنگ گردد.
بعد از اینکه شيره پخته و كاماًل خوش رنگ شد، مي گذارند تا 
سرد شود . به این نوع شيره، شيره عسلي مي گویند. نوع دیگر 
شيره، شيره سفيد و سياه است كه شيره عسلي را با چوب یا دست 
به مدت چند ساعت هم مي زنند تا كاماًل به رنگ سفيد درآید و 

تقریباً غليظ  شود. شيره بدست آمده را شيره سفيد مي نامند.
برای تهيه شيره سياه، تفاله انگور را  در كيسه اي بنام پيله مي ریزند 
و آب به دست آمده آن را مي جوشانند كه به آن شيره سياه 

مي گویند. معموالً كيفيت شيره سفيد و عسلي، بهتر از شيره سياه 
است.

انواع دیگر فرآورده هاي شيره:
با شيره انگور در تابستان شربت درست مي كنند. در زمستان، 
به آن در  برف مخلوط مي كنند و مي خورند كه  با  را  شيره 
اصطالح محلي »برف دیشو« یا برف شيره  مي گویند و یک 

نوشيدني گوارا و دلچسب است.
عالوه بر این، از شيره برای درست كردن انواع شيریني هاي 

خانگي نيز استفاده مي كنند.
انگور توليد شده در مشکان جهت شيره گيری  بخش عمده 
مصرف می شود و شيره انگور یکی از سوغاتی های اصلی این 

شهر می باشد. 
شيره ناب انگور، به زاللی دلهای مردمانی است كه آن را چون 
به عمل  با مشقت و تالشی عاشقانه  و  شيره جان می پرورند 

می آورند. تالششان مستدام باد.

شیره پزی؛ آیینی کهن در مشکان
عکس ها: عباس آزادی / محمدعلی هدایتی

قابل  توجه خوانندگان گرامی

گروه طراحان هفته نامه نی ریزان فارس با توجه به نظر كارشناسان مطبوعات و رسانه از چندین ماه پيش به دنبال تغيير در طراحی لوگو نشریه بودند و پس از مدتها موفق به طراحی لوگو جدید شدند. با توجه به اهميت 
نظر شما خوانندگان فرهيخته، تصميم گرفتيم این طرح را با شما مخاطبين در ميان بگذاریم و از نظرات شما نيز بهره ببریم. خواهشمندیم هرگونه نظر، پيشنهاد  و انتقاد خود را از طریق پيغامگير شبانه روزی 53830900 

، سامانه پيامک ) 1808 800 917 1000 / 1393 000 917 1000(، واتساپ و وایبر )09178001808( و اینستاگرام نشریه به نشانی)instagram.com/neyrizanfars( با ما در ميان بگذارید.

خلوتدل

طلوع اذان صبحمهشيدیخورشيدی
غروب اذان ظهرخورشيد

نيمه شب اذان مغربخورشيد
شرعی

27330452054011281746170123 ذی الحجهیکشنبه 19 مهر

28340452054011271745170023 ذی الحجهدوشنبه 20 مهر

29340453053911261744170023 ذی الحجه سه شنبه 21 مهر

30350454053911251743170023 ذی الحجهچهارشنبه 22 مهر

1350454053911241742170023 محرمپنج شنبه 23 مهر

2360455053911221741175922 محرمجمعه 24 مهر

3360456053811211740175922  محرمشنبه 25 مهر

همزمان با سایت، نی ریزان فارس را در گوشی هایتان 

ببینید
اپلیکیشین اندروید »نی ریزان فارس« را همین حاال دانلود کنید... 
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محمد جاللی: غرفه پایيزه نی ریز با 143 
غرفه در حال برگزاری  است. در این 
نمایشگاه 18 استان حضور دارند كه به 
گفته امير جعفری مدیر این نمایشگاه 
غرفه های  دارد  ساله   10 سابقه  كه 
هدایا،  سوغات،  جمله  از  مختلفی 
اغذیه،  كاالی  منزل،   لوازم  پوشاک، 
خواب  و ... وجود دارد كه اجناس با 
از  پایينتر  40درصد  تا   15 قيمت های 

بازار ارائه می گردد. 
عنوان  فوق  مطالب  بيان  با  جعفری 

نمود كه در نظرسنجی های انجام شده 
مردم رضایت 80 درصدی از نمایشگاه 

داشته اند.
شركت  نماینده  را  خود  كه  وی   
یاوران سبز متين اصفهان معرفی نمود 
یا  غرفه داران  اكثر  كه  كرد  اعالم 
توليدكننده هستند یا نمایندگی پخش 

كارخانجات توليدی.
به  نمایشگاه  این  است  ذكر  شایان 
بهتری  كيفيت  از  قبل  سالهای  نسبت 
اتاق  همکاری  با  كه  بود  برخوردار 

و  معدن  صنعت  شهرداری،  اصناف، 
در  جوانان  و  ورزش  اداره  و  تجارت 

استادیوم شهدا برگزار شد.
از  خبر  ما  با  گفتگو  در  جعفری   
بازدید معادن اداره كل صنعت، معدن و 

تجارت استان از این نمایشگاه داد.
نورالهی رئيس اداره ورزش و جوانان 
قرار  كه  نمود  عنوان  ما  با  گفتگو  در 
است در آینده ای نزدیک در استادیوم 
شهدا نمایشگاه مبلمان و بعد از آن یک 

سيرک در این محل استقرار یابد.

برپایی 143 غرفه پاییزه دراستادیوم شهدا 

اخبار
رشدزایمانطبیعیدرنیریز

تولد 890 نوزاد
در 6 ماهه اول سالجاری

حسین قانع: در شش ماهه اول سال جاری تعداد 890 
نوزاد در زایشگاه بيمارستان شهدا متولد شدند.

بنا بر اعالم مسئول زایشگاه بيمارستان شهدا، در شش ماهه 
اول سال 1394 در این زایشگاه 890 نوزاد متولد شده اند.

رقيه صالحی گفت: در این شش ماه 503 مورد زایمان 
طبيعی و 380 عمل سزارین انجام شد. 

تحول  طرح  به  توجه  با  گفت:  ادامه  در  صالحی  رقيه 
سالمت و اطالع رسانی های انجام شده، تالش پزشکان 
و همکاران در زایشگاه موفق شده ایم از آغاز این طرح 
درصد زایمان سزارین را از 50 درصد در سال 93 به 43 
درصد در شش ماهه اول سال 94 برسانيم كه با توجه به 

شاخصهای تعيين شده موفق بوده ایم. 
صالحی در پایان گفت: در شش ماهه اول سال 94 از 
تعداد نوزادان متولد شده 440 نوزاد پسر و 450 نوزاد 

دختر بوده اند كه 7 مورد نيز زایمان دوقلو داشته ایم. 

افتخارآفرینی هنرجویان هنرستان فنی و حرفه ای شهید دکتر باهنر نی ریز»قبولی دانشکده های فنی در سال 1394«

روح ا... بیگی

شهید رجایی شیراز - مکانیک

عارف ایج نشین

پسران ممسنی - مکانیک

محمدسعید مبارکی

شهید چمران کرمان - ساخت و تولید

پویا حق مرام

شهید باهنر شیراز - الکتروتکنیک

امین مستفیض

پسران یاسوج - مکانیک

حسین کرونی

پسران شهربابک - مکانیک

میالد عباسپور

پسران میبد - عمران

اشکان بابری

پسران داراب - الکتروتکنیک

مهران دهقان

پسران یاسوج - مکانیک

سید علیرضا جاللی

شهید باهنرشیراز - ساخت و تولید

محمدجواد نظربلند

شهید باهنر شیراز - کامپیوتر

محمد بیگی

شهید رجایی شیراز - مکانیک

میالد نکونام

پسران یاسوج - مکانیک

بهنام قربان پور

پسران سیرجان - عمران

محمدخّرم

پسران یاسوج - الکتروتکنیک

مهدی رضایی

پسران بندرعباس - مکانیک

رضا محمودی میمند

شهید صدوقی یزد - مکانیک

مهدی خداداد

شهید مهاجراصفهان - ساخت و تولید
رتبه 14 کشوری

محمدمهدی هوشمند

پسران یزد - عمران

احسان پاکنیت  

پسران یاسوج - مکانیک

علی اکبر
هاشم بیگی

شهیدچمران کرمان - ساخت و تولید

محسن شعاع

پسران سیرجان - کامپیوتر

جواد صفدری

شهید رجایی شیراز - مکانیک

علیرضا کریمی

پسران ممسنی - مکانیک

محمدرضا رحیمی  

شهید چمران کرمان - ساخت و تولید

محمدمهدی صادقی

شهید باهنر شیراز - الکتروتکنیک

ابوالفضل فریدونی

پسران یاسوج - مکانیک

مهدی عابدی خالص

پسران بندرعباس - مکانیک

میالد دهقانی پور

شهیدباهنر شیراز - عمران

مهران حسینی

پسران یاسوج - الکترونیک

امیرحسین تقوی نژاد

پسران یاسوج - مکانیک

جواد مرحمتی

پسران سیرجان - ساخت و تولید

سامان شعاع

پسران سیرجان - کامپیوتر

صابر بیگی

پسران یاسوج - مکانیک

سید محمدجواد 
بنی هاشمی

پسران شهربابک - مکانیک

سیدمسعود نجفی

پسران سیرجان - عمران

مهدی شاهسونی

پسران استهبان - الکتروتکنیک

محمدصالح ربوخه

شهید باهنرشیراز - ساخت و تولید

مهران کاظمی

شهید باهنر شیراز - کامپیوتر

شادمانه و مفتخرانه راهیابی جمع کثیری از هنرجویان هنرستان شهید دکتر باهنر به مراکز علمی و دانشگاهی کشور در سال تحصیلی 95-94 را که نتیجه همت و پشتکار این 

عزیزان و تالش و پیگیری دبیران،  هنرآموزان، و کارکنان و مدیریت این هنرستان می باشد، به خانواده محترم هنرجویان و همه کارکنان و هنرآموزان عزیز تبریک عرض نموده و ضمن 

قدردانی ویژه از زحمات مدیریت سابق هنرستان جناب آقای مهندس متقیان که به افتخار بازنشستگی نائل آمده اند،  آرزوی توفیق و سربلندی را برای مدیریت جدید 

هنرستان جناب آقای مهندس امین زاده از خداوند متعال داریم.

محمدرضا                  - ماه تاب)بوشهر(  مهدی   - زارع)داراب(  رحیم  )شیراز(-  جلوداری  محمدحسین   : الکتروتکنیک   
زارعی)شیراز( - سید محمدصادق احمدنژاد)استهبان(- علی علیمردانی)کرمان( - محمدجواد بقری)کرمان( - رامین 
نمازی)یزد( ساخت و تولید: علی اکبر زارع)کرمان( - حسین زارع )کرمان( - خالد صالح )کرمان(- رضا قرائی )سیرجان( - حمید خوش نیت 
)سیرجان( - نیما مهرپرور )سیرجان( - مهدی متذکر )آباده( - حسن صالحی )آباده( الکترونیک : - مرتضی ذرت کار)شیراز(سعیدعلیخانی)زرند( 
- روح ا... علیخانی)الرستان( - حمزه مظفری دمیری)اردکان(- وحید حسین زاده نشیزی )شهربابک( - میالد قاسم پور)شهربابک( عمران : صادق 

همدمی)شیراز( - کریم خلج)استهبان(، علی اکبر خواجه زاده)ابرکوه( مکانیک : امیرمحمد رسولی)زرند( - هادی بردباری)شهربابک(

مجیدامین زادهقاسم متقیان

هنرستان فنی و حرفه ای شهیددکتر باهنر نی ریز

ادامه پذیرفته شدگان

2877/55

قابل  توجه خوانندگان گرامی

گروه طراحان هفته نامه نی ریزان فارس با توجه به نظر كارشناسان مطبوعات و رسانه از چندین ماه پيش به دنبال تغيير در طراحی لوگو نشریه بودند و پس از مدتها موفق به طراحی لوگو جدید 
شدند.

با توجه به اهميت نظر شما خوانندگان فرهيخته تصميم گرفتيم این طرح را با شما مخاطبين در ميان بگذاریم و از نظرات شما نيز بهره ببریم. خواهشمندیم هرگونه نظر، پيشنهاد  و انتقاد خود را از 
instagram.com/(و اینستاگرام نشریه به نشانی )طریق پيغامگير شبانه روزی 53830900 ، سامانه پيامک ) 1808 800 917 1000 / 1393 000 917 1000(، واتساپ و وایبر )09178001808

neyrizanfars( با ما در ميان بگذارید.

و  نظامی  نيروهای  مشترک  صبحگاه 
انتظامی به مناسبت هفته نيروی انتظامی 

11 مهرماه برگزار شد. 
در این آیين آیت ا.. فقيه امام جمعه، 
برزگر  سرهنگ  نی ریز،  فرماندار 
توكل  سرهنگ  انتظامی،  فرمانده 
تأمين  شورای  اعضای  و  سپاه  فرمانده 

پس از ادای احترام به شهدا و بازدید از 
در جایگاه  انتظامی  و  نظامی  یگانهای 

قرار گرفتند. 
فرمانده انتظامی شهرستان نی ریز طی 
سازمان  این  وظيفه  مهمترین  سخنانی 
را برقراری امنيت دانست و بر ترویج 
تأكيد  امنيت  گسترش  و  قانون گرایی 

كرد. 
از  یکی  را  امنيت  برزگر  سرهنگ 
شاخصهای توسعه خواند و از نهادهای 
فرهنگی درخواست نمود تا در جهت 

تالش  جامعه  در  قانونگرایی  ترویج 
كنند.

وی ایجاد امنيت اخالقی را توسط 
قوه قهریه امکانپذیر ندانست و خواهان 
تالش هرچه بيشتر سازمانهای فرهنگی 

شد.
امام جمعه نی ریز امنيت را در جامعه 

بسيار مهم خواند و گفت: باید كاری 
كنيم تا جامعه تحت تأثير فرهنگ غرب 

قرار نگيرد. 
آیت ا... فقيه پيروی از والیت فقيه را 
یک اصل خواند و بابت وقوع حادثه منا 

به حاضرین تسليت گفت.
فرماندار نی ریز هفته نيروی انتظامی 
را فرصتی برای این سازمان عنوان نمود 
تا خدمات خود را معرفی و به بازنگری 

در امور خود بپردازند. 
مهندس اميری این هفته را فرصتی 

برای ارتباط با مردم خواند و عنوان  نمود: 
با نام پليس كلمه امنيت در ذهن تداعی 
می شود.  امنيت یعنی دوری از خطر و 

نبودن تهدید.
انتظامی  نيروی  به  خطاب  وی 
روزافزون  تقویت  خواستار  شهرستان 

اعتماد عمومی به این نهاد شد. 

از  را  نی ریز  تأمين،  شورای  رئيس 
شهرستانهای امن فارس خواند و گفت: 
این درحالی است كه نی ریز در مسير 
ترانزیت مواد مخدر و عبور اتباع بيگانه 

می باشد. 
وی در پایان از سرهنگ برزگر كه 
در تأمين امنيت تالش مضاعفی دارد و 

روز و شب نمی شناسد، تقدیر نمود.
در پایان از نيروهای بازنشسته نظامی 
و انتظامی و فعال در این حوزه تجليل 

شد.

فرماندار نی ریز: 

نی  ریز یکی از شهرستانهای امن فارس است 

عصر نی ریز در هفته نامه »نی ریزان فارس« ادغام شده است
انتشار: طبق روال 15 ساله هر هفته عصر شنبه 16 صفحه)این هفته 20 صفحه(

 قیمت 500 تومان
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از اول آبانماه تردد و توقف کامیون در 
سطح شهر نی ریزممنوع خواهد بود.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی 
فرماندهی انتظامی شهرستان نی ریز با 
اعالم این خبر گفت: پیرو اطالعیه ها  
کلیه  اطالع  به  قبلی،  تذکرات  و 
رانندگان محترم وسایل نقلیه سنگین 
و  تردد  اینکه  به  توجه  با  می رساند 

درسطح  نقلیه  وسایل  اینگونه  توقف 
حوادث  ایجاد  باعث  شهرستان 
شهروندان  نارضایتی  و  رانندگی 
گردیده است، لذا از تاریخ 94/8/1  
تردد و توقف کامیونها درکلیه معابر 
شهرستان ممنوع اعالم می گردد و در 
صورت مشاهده به طور جدی و برابر 
برخورد  رانندگان خاطی  با  مقررات 

می گردد.
انجام  قصد  که  کامیونهایی  ضمناً 
خدمات رسانی به شهروندان را دارند 
از  و  الی 16  از ساعت 14  می توانند 
ساعت 24 الی 6 فقط در سطح معابر 
صورت  هر  در  وتوقف  نمایند  تردد 
زمینهای خاکی  و  در کوچه ها  حتی 

اطراف معابر ممنوع می باشد. 

ازاول آبانماه؛ 

تردد و توقف کامیونها در شهرممنوع
تکمیلی«  ژنتیک  بر  »مقدمه ای  کتاب 
به  توسط دکتر حسین شاهسوندحسنی 

چاپ رسید.
دکتر  همکاری  با  کتاب  این 
مرکز  توسط  گلکار  پوراندخت 
انتشارات جهاد دانشگاهی واحد صنعتی 

اصفهان منتشر شد.
شاهسوندحسنی  حسین  دکتر 
درجه  دارای  نی ریزی  فرهیخته 
کارشناسی  زراعی،  علوم  کارشناسی 
ارشد در رشته اصالح نباتات از دانشکده 
کشاورزی دانشگاه تهران می باشد. وی 
اصالح  رشته  در  دکترا  مدرک  دارای 
نباتات در سال 1377 از دانشگاه ردینگ 

انگلستان است.
جمله  از  دیگری  تألیفات  ایشان 
ایرانی در شرایط  ارقام گندم  »ارزیابی 
از  ایران«  در  نرمال  و  شوری  تنش 

شده  تهران)چاپ  دانشگاه  انتشارات 
در تاریخ 1364(،» راه اندازی و تأسیس 
انتشارات  از  باغبانی«  پژوهشکده 
دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر 
  ،)1373 تاریخ  در  شده  )چاپ  کرمان 
»به نژادی غله جدیدی بنام تریتی پایرم 
برای شرایط خاک و آب شور در دنیا 
و   مولکولی  سنتی،  نژادی  روشهای  با 
شده  )چاپ  مولکولی«  سیتوژنتیک 
انتشارات دانشگاه  از  تاریخ 1377(  در 
ردینگ انگلستان، » تکنیکهای به نژادی 
در نباتات زراعی خودگشن« و6 کتاب 

در دست اقدام و تالیف دیگر دارد.
عضو  شاهسوندحسنی  دکترحسین 
هیئت علمی دانشگاه شیراز است و سابقه 
تدریس در دانشگاه های تربیت مدرس، 
اصفهان، شهرکرد، زابل، کرمان و زنجان 
را دارد و تاکنون بیش از 120 مقاله در 

و  داخلی  معتبر  همایشهای  و  سمینارها 
خارجی به چاپ رسانده است.

وی از سال 1390 در بخش زراعت 
کشاورزی  دانشکده  نباتات  اصالح  و 
و  آموزش  مشغول  شیراز  دانشگاه 

پژوهش می باشد.

تألیف کتاب ژنتیک تکمیلی توسط 
دکترشاهسوندحسنی

پیش بینی صادرات 100 هزار تنی انار

انار نی ریز   رکورد    زد
مدیرکل میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری وزارت 
شده  رفع  موانع  به  توجه  با  گفت:  کشاورزی  جهاد 
مقدار 100  در سالجاری  پیش بینی می شود  صادرات، 

هزار تن انار به سایر کشورها صادر کنیم.
حسن پور  ابوالقاسم  فارس،  خبرگزاری  گزارش  به 
در حاشیه افتتاح جشنواره انار بادرود با بیان اینکه سال 
گذشته حدود 940 هزار تن انار در کشور تولید شد، 
تن  امسال حدود یک میلیون  می شود  پیش بینی  افزود: 
از این محصول در کشور تولید شود و در سال گذشته با 
تغذیه مناسب و نگهداری مناسب در شهرستان نی ریز، 
یک کشاورز موفق شد از هر هکتار 147 تن انار برداشت 
کند که رقم بسیار قابل توجهی است و با رعایت مسائل 

کلی به این مهم دست  یافت.
مدیرکل دفتر میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری 
وزارت جهاد با بیان اینکه زمینه صادرات انار امسال بسیار 
خوب است، گفت: چین، کشورهای حاشیه خلیج فارس، 
ضمن  هستند  کشور  انار  متقاضی  اروپایی  کشورهای 
اینکه محدودیت صادرات انار به کره جنوبی رفع شده 

و امسال این محصول به کره جنوبی هم صادر می شود.
حسن پور بیان داشت: مطرح  شدن آلودگی به یک 
به  میوه  این  مانع صادرات  انار  در محصول  نوع آفت 
کره جنوبی شد که با بررسی های انجام  گرفته مشخص  
شده که انار ایرانی به آفتی آلوده نیست و به همین دلیل 
روند صادرات انار امسال به کره جنوبی از سر گرفته 

می  شود.
وی تصریح کرد: استان های تولیدکننده انار کشور 
رضوی،  خراسان  قم،  اصفهان،  مرکزی،  یزد،  فارس، 

خراسان جنوبی، کرمان و سمنان است.
مدیرکل دفتر میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری 
وزارت جهاد با بیان اینکه سال گذشته حدود 40 هزار تن 
از انار کشور صادر شد، پیش بینی کرد امسال حدود 100 
هزار تن از انار تولیدی صادر شود که با انضمام هزینه های 
بسته بندی، حمل و نقل هر کیلو انار درجه یک باقیمت 9 تا 

10 دالر صادر می شود.
حسن پور افزود: از 100 هزار تن صادرات انار حدود 
30 تا 40 هزار تن به صورت میوه و بقیه به صورت رب انار 

و کنسانتره آن صادر می شود.
انار در  حسن پور تصریح کرد: کشورمان در تولید 
جهان حائز رتبه اول جهانی است و بعد از ایران دومین 

تولیدکننده این محصول آمریکا است.
رتبه  و  وضعیت  از  دقیقی  آمار  اینکه  بیان  با  وی 
ندارد، گفت:  این محصول در جهان وجود  صادرات 

عملکرد انار در هر هکتار حدود 20 تن است.

و  زیرسازی  عملیات  علیرضامقدسی: 
آسفالت خیابان سردار شهید علی رضا 

اکرام پور انجام شد.
شهردار نی ریز گفت: طول این مسیر 
330 متر است که متراژ کل  خیابان 4000 
این  در  آسفالت  و  زیرسازی  مترمربع 

محل انجام شده است. 
 مهندس منزه در این خصوص اظهار 
داشت: رفع مسائل و مشکالت شهر در 
واحدهای  دستورکار  در  ویژه  برنامه 

مربوطه قرار گرفته است.
20متری  خیابان  افزود:  وی 

که  اکرام پور  علی رضا  سردارشهید 
بعد از شهرک انتظام قرار دارد از جمله 
کار  که  می باشد  تردد  پر  خیابانهای 
اجرایی آن توسط واحد عمران عملیاتی 
شد و اتمام پروژه زیرسازی و آسفالت 

آن به پایان رسیده است.

اجرای زیرسازی و آسفالت خیابان سردار شهید اکرام پور

علیرضا مقدسی: آیین بزرگداشت یاد و 
خاطره زائران جانباخته حادثه منا یکشنبه 
12 مهرماه با حضور آیت ا...سیدمحمد 
روحانیون،  نی ریز،  جمعه  امام  فقیه 
خانواده های معظم  شهدا و ایثارگران، 
نیروهای  نهادهای  و  ادارات  مسئولین 

قشرهای  و  بسیجیان  انتظامی،  و  نظامی 
مختلف  در مصالی بزرگ نماز جمعه 

برگزار شد.
ا... سید محمد  مراسم آیت  این  در 
پیش  از  بیش  حادثه  این  گفت:  فقیه 
مدیریت  و سوء  بی کفایتی  و  بی لیاقتی 

حاکمان آل سعود را نشان داد 
با حجاج  آنان  رفتار  نحوه  و 
مردم  جان  که  کرد  ثابت 
برای حکومت آل سعود هیچ 

اهمیتی ندارد.
وی  اظهار کرد: رژیم آل 
آمریکای  نوکر  این  سعود 
پاسخگوی  باید  جنایتکار 
مسلمان  هزاران  شدن  کشته 

باشد.
گفت:  نی ریز  جمعه  امام 
حرمین  اداره  لیاقت  اینها 
شریفین را ندارند و باید اداره 
اسالمی  کشورهای  را  شریفین  حرمین 

مدیریت کنند.
و  مصیبت  ذکر  برنامه،  پایان  در 
در  بیت  اهل  مداحان   توسط  سینه زني 

خصوص این ضایعه غمبار انجام شد.

برگزاری آیین بزرگداشت جانباختگان حادثه منا در نی ریز

عکس: حامد راستی
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عسکر یاراحمدی: به مناسبت عید سعید قربان، کلنگ 

ساخت سالن ورزشی در روستای کوشکک توسط 
خیر نیک اندیش حاج غالم رضا جدیدی به زمین زده 

شد. 
آباده طشک،  بخشدار  با حضور  مراسم که  این  در 
شورای  و  دهیار  تربیت بدنی آباده طشک،  نماینده 
اسالمی کوشکک و جمع کثیری از مردم صورت 
گرفت، حاج غالمرضا جدیدی به همراه حیدری زاده 
بخشدار آباده پس از صحبت  در جمع صمیمی مردم، 
کلنگ احداث سالن ورزشی در روستای کوشکک 
را به زمین زدند. این سالن ورزشی که از هم اکنون 
کار ساخت آن شروع شده، قرار است تا دهه فجر سال 

1395 افتتاح شود. 
درهمین رابطه عبدالمطلب نگهداری  نماینده آقای 
جدیدی با حضور در دفتر هفته نامه نی ریزان فارس 

گفتگویی را با ما انجام داد که در زیر می خوانید:
او با بیان اینکه این سالن در زمینی بالغ بر 2000 مترمربع 
 « گفت:  می شود،  احداث  ورزشی  کاربری  با  و 
این یک سالن جدید و به روز خواهد بود و جوانان 
سالنی  ورزشی  رشته های  تمام  از  آن  در  می توانند 
استفاده کنند. قرار شده مهندس علی زارعی به عنوان 
مهندس ناظر نقشه ها را تحویل ما دهند تا هرچه سریعتر 

ساخت سالن را شروع کنیم.«
وی افزود: »آقای جدیدی هزینه سالن را هر مقدار که 
باشد، برعهده گرفته و پرداخت خواهند نمود. در عین 
حال همزمان ما هم تالش خواهیم کرد تا از نهادهای 

دیگر هم کمک بگیریم.«
غالمرضا جدیدی از درختکاران نمونه استان کرمان 
حدود    1390 سال  از  که  است  انار  شهر  ساکن  و 
400 هکتار زمین را در کوشکک خریداری کرد 
و زیرکشت پسته برده است که بالغ بر 170 هکتار 

درختان پسته وی پیوند زده شده و در دو سال آینده به 
بهره برداری خواهد رسید. هم اکنون نیزحدود20 نفر 
به صورت مستقیم در این مجموعه کشاورزی مشغول 

به کار می باشند. 
عبدالمطلب نگهداری در ادامه به برنامه های دیگر این 

خیر نیک اندیش اشاره کرد و گفت: »از برنامه های 
دیگر حاج غالمرضا جدیدی ساخت ترمینال ضبط 
و بسته بندی پسته است که در زمینی بالغ بر 3 هکتار 
صورت  به  کارخانه  این  گرفت.   خواهد  صورت 
مستقیم برای 200 نفر ایجاد اشتغال خواهد کرد و 

الگوبرداری آن از کارخانه ای صورت گرفته که در 
شهر انار است و تمام دستگاه های آن جدید ومدرن 

می باشد.«
وی علت انتخاب روستای کوشکک از جانب آقای 
خشکسالی  پی  »در  کرد:  بیان  اینگونه  را  جدیدی 

مناطق مختلف  در  را  تحقیقاتی  استان کرمان،   در 
انجام دادیم و در نهایت ایشان این منطقه را مناسب 
سرمایه گذاری دانستند. بسیاری از کشاورزان منطقه 
نیز با الگوبرداری از باغهای پسته ایشان که به صورت 
می باشد،  دریچه ای  نوین  آبیاری   و  مهندسی  فنی 

شروع به کاشت درخت پسته کرده اند. 
از دیگر اقدامات این خیر در روستای  کوشکک، 
احداث جاده 6.5 کیلومتری بین مزارع می باشد که 
حدود 75 درصد آن عام المنفعه و تنها 25 درصد آن 
این جاده خیلی خوب زیرسازی و  شخصی است. 
پلهای آن هم ساخته شده و مردم  شن ریزی شده، 
این  ساخت  برای  کنند.  استفاده  آن  از  می توانند 
جاده بالغ بر 200 میلیون تومان هزینه شده است. 2.5 
کیلومتر این جاده را برقرسانی کرده ایم که روشنایی 

یک کیلومتر آن کامل شده است.«  
حاج غالمرضا جدیدی درگفتگوی کوتاه تلفنی با ما 
انگیزه  اش را از ساخت سالن ورزشی، ایجاد نشاط و 
سرگرمی برای جوانان دانست و گفت: »همان طور که 
ما از مردم روستا و منطقه توقع داریم در این مجموعه 
کشاورزی و کارخانه ترمینال ضبط و بسته بندی پسته  
که به زودی احداث خواهد شد ما را کمک و همراهی 
کنند، مردم هم از ما توقعاتی دارند و ما آماده ایم تا 
قدمی برای آنها برداریم. این سالن قدم کوچکی در 
جهت ایجاد نشاط  و سرگرمی بین جوانان روستای 
بود.  خواهد  همجوار  روستاهای  و  کوشکک 
خود  زندگی  امور  کلیه  در  جوانان  این  امیدواریم 
همیشه موفق باشند. از دیگر  اقداماتی که تصمیم انجام 
سیدحمزه  اجاق  زیارتگاه  گسترش  داریم،  را  آن 
در منطقه است که قصد داریم برای آن، ساختمان 
از  بتوانند  براحتی  مردم  تا  کنیم  احداث  زائرسرا  و 

امکانات این مجتمع تفریحی وزیارتی استفاده کنند.«

توسطخیرنیکاندیش:

کلنگ ساخت سالن ورزشی در روستای کوشکک
به زمین زده شد

  400 هکتار زمین بایر را زیر کشت پسته 
برده ایم.

 200 نفر به صورت مستقیم در کارخانه 
کار  به  مشغول  پسته  بسته بندی  و  ضبط 

می شوند.

 احداث جاده 6.5 کیلومتری بین مزارع 
برای اهالی کوشکک توسط این خیر.

 روشنایی یک کیلومتر از جاده کامل شده است.

 گسترش زیارتگاه اجاق سیدحمزه در 

دستور کار قرار دارد.

مراسم کلنگ زنی سالن ورزشی کوشکک با حضور بخشدار آباده طشک

سالن مجتمع کشاورزی حاج غالمرضا جدیدی

مجموعه مسکونی کارکنان مجتمع کشاورزی

مراسم کلنگ زنی سالن ورزشی کوشکک با حضور بخشدار آباده طشک

تیو نگا

حاج علی جدیدی
خیر نیک اندیش

حاج غالمرضا جدیدی
خیر پروژه سالن ورزشی

عبدالمطلب نگهداری
مدیر اجرایی
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در  نی ریز  امام جمعه  نعمتی:  عابد 
گذشته  هفته  نمازجمعه  خطبه های 
مبارزه با ناامنیهای اخالقی و فرهنگی، 
در سایه  اقتدار و امنیت را از وظایف 

نیروی انتظامی دانست. 
خطبه های  در  سیدمحمدفقیه  آیت ا... 
نمازجمعه دهم مهرماه، ضمن تبریک 
هفته نیروی انتظامی، ورود به ناامنیهای 
اخالقی و فرهنگی را از وظایف نیروی 
انتظامی دانست و گفت: اقتدار و امنیت 
نیروی  سرنیزه های  سایه  در  مملکت 
انتظامی است. وظیفه آنها بسیار سنگین 
است و باید برای اجرای احکام الهی 
سرمایه گذاری  و  جانفشانی  اقتدار  با 
کنند تا امنیت، جان،  مال و ناموس مردم 

حفظ شود.
لباسی  را  انتظامی  نیروی  لباس  ایشان 
این  داشت:  عنوان  و  دانست  مقدس 
از  حراست  و  عبادت  لباس  لباس، 
از  جلوگیری  و  اسالمی  فرهنگ 

ناامنی هاست. 
به  دیگر  جایی  در  نی ریز  امام جمعه 
روز روستا اشاره کرد و عنوان داشت: 
مسئولین باید به روستاها توجه بیشتری 
و  تولید  مرکز  روستا  باشند.  داشته 
مشکالتشان   باید  است،  خدمت 
برطرف شود تا اهالی در آنجا بمانند و 

اقتصاد مقاومتی تقویت شود. 
جهانی  روز  به  اشاره  با  فقیه  آیت ا... 
کودک و تأکید بر توجه بیشتر به نسل 
جدید گفت: قباًل با برنامه های غلطی که 
در جهت عقیم کردن مردان وکاهش 
کردند.  اشتباه  کردند،   اجرا  جمعیت 
رهبر انقالب هم فرمودند که ما اشتباه و 
خطا کردیم. اکنون 80 درصد جمعیت 
ما باالی 18 سال است. باید نسل تشیع 
زیاد شود؛ نه اینکه دشمنان ما کثرت 

نسل داشته باشند و ما عقیم باشیم. 
غدیرخم،  عیدسعید  تبریک  با  ایشان 
بر لزوم وقوع این رویداد تاریخی در 
جهت تکمیل دین پیامبر اسالم تأکید 
کرد وگفت: حضرت علی)ع( کسی بود 

که بیش از همه پیامبر را یاری کرد. 
جز  به  هیچکس  افزود:  فقیه  آیت ا... 
امیرالمؤمنین  لقب  شایستگی  علی)ع( 
یعنی  علی  منهای  اسالم  ندارد.  را 
ستمگران  داعشی ها،  و  تکفیری ها 
شیعیان  اما  آدمخوار.  وحشی های  و 
در  پیامبرفرمود:  سرند.  تاج   علی 
پیامبر  همسایگان  علی  شیعیان  قیامت 
و بر منابری از نور قراردارند و در کنار 
رسول ا... هستند. بنابراین قدر خود را 

بدانید. 
وهابیهای  مقابل  در  افزود:  ایشان 

عربستانی هستند که آن جنایت را در 
منا مرتکب شدند، بعد هم جنازه های 
حجاج را بدون غسل و کفن و با لودر 
زیر خاک کردند. اما در این میان تنها 
ایران اسالمی بود که ایستاد گفت که 
حق ندارید حتی یک جنازه را  آنجا 
دفن کنید. این نانجیبها باید رسوا شوند؛ 
چرا که برای ما عاشورای دیگری برپا  و 

دل همه را محزون کردند.
دکتر  حجت االسالم  نماز  دو  بین  در 
وزیری یکی از شاهدان  عینی فاجعه منا 
که به مراسم نمازجمعه نی ریز دعوت 
عیدسعید  تبریک  ضمن  بود،  شده 
اهل  دشمنان  داشت:  اظهار  غدیر 
جنایتهایی  چنین  انجام  طریق  از  بیت 
می خواهند به هر نحوی که شده ما را 
دارند.  باز  مذهبی امان  احیاء شعائر  از 
غدیر و عاشورای حسینی همه هستی و 
هسته های مرکزی مرتبط با اعتقادات ما 

شیعیان است. 
مشاهدات  ذکر  به  ادامه  در  ایشان 
ایرانی  زائران  مظلومیت  و  منا  فاجعه 
قبل  است  به ذکر  پرداخت. الزم  آن 
برزگر  سرهنگ  نمازجمعه  مراسم  از 
به  نی ریز  انتظامی  نیروی  فرمانده 
مناسبت هفته نیروی انتظامی سخنرانی 

نمود. 

مواد  کشفیات  آمار  منفرد:  مهدی 
مخدر در شش ماهه نخست امسال،  2 

برابر مدت مشابه سال قبل بود.
جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد 
ابراهیمی  با حضور  مخدر شهرستان 
با  مبارزه  هماهنگی  شورای  دبیر 
مواد مخدر استان، امیری فرماندار و 
اعضای این شورا در روز یکشنبه 12 

مهرماه برگزار شد.
جلسه  این  در  نی ریز  فرماندار 
نخست  نیمه  در  توانستیم  گفت: 
سالجاری، بسیج عمومی تمامی اقشار 
جامعه را به همراه داشته باشیم و از 
ظرفیتهای موجود استفاده حداکثری 

کنیم.
مواد  کشفیات  برابری   2 آمار 
قبل،  سال  مشابه  مدت  در  مخدر 
نفر  ساعت   8000 از  بیش  اجرای 
برای  فرهنگی  و  آموزشی  برنامه 
قرار  درمان  تحت  و  مختلف  اقشار 
گرفتن بیش از 550 معتاد و درمان و 
توقیف 23 دستگاه  آنان،  بازپروری 
قاقچیان  از  و سنگین  خودرو سبک 
مواد مخدر و دستگیری بیش از 300 
نفرخرده فروش و قاچاقچی در نیمه 
فعالیت  بیانگر  سالجاری،  نخست 

جدی و قاطع ما در این حوزه است.
اما با توجه به روند رو به رشد اعتیاد 
و  نیست  کافی  این  قطعاً  جامعه،  در 
برای ما رضایت بخش نبوده و نیاز به 

تالش و کار بیشتر است.
 باید به شهرستان نی ریز به عنوان 
استان  شرق  جنوب  ورودی  دروازه 
برای  و  داشت  ویژه ای  نگاه  فارس 
رفع کمبودها وکاستی های موجود، 

اقدامات مؤثری انجام داد.
دبیر  به  خطاب  نی ریز  فرماندار 
شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر 
استان تقاضا نمود با رعایت عدالت، 
امکانات الزم در اختیار دستگاههای 

شهرستان نی ریز قرار گیرد.
هماهنگی  شورای  دبیر  ادامه  در 
فارس  استان  مخدر  مواد  با  مبارزه 
در  سالجاری،  اول  نیمه  در  گفت: 
و  فراوان  اقدامات  نی ریز  شهرستان 
مؤثری در زمینه مبارزه با مواد مخدر 
صورت پذیرفته و عملکرد شش ماه 
مبارزه  هماهنگی  شورای  نخست 
بین  در  این شهرستان  مواد مخدر  با 
شهرستانهای استان فارس عالی بوده 

است، اما این تالشها کافی نیست.
چرا که تحقیقات انجام شده آمار 

می دهد  نشان  را  کننده ای  نگران 
درصدی  یک  اعتیاد  جمله  از 
دانش آموزان و 10 درصدی خانمها، 
 65 طالقها،  درصد   55 اینکه  و 
درصدکودک آزاری ها، 47 درصد 
علت  به  زندانی ها  درصد   40 قتلها، 

اعتیاد به مواد مخدر بوده است.
مسائل  به  اشاره ای  ادامه  در  وی 
با  باید  داشت  بیان  و  نمود   60 دهه 
رویکردی جهادی و اعتقادی همانند 
مواد  با  مبارزه  موضوع  به  سالها  آن 
مخدر بپردازیم و آن را احیاء نماییم 
باشیم؛  بیشتری  موفقیتهای  شاهد  تا 
دنیا  در  مخدر  مواد  معامله  که  چرا 
برآورد  تن   8000 از  بیش  ساالنه 
می گردد که از این مقدار، فقط 600 
تن در کشور ایران ، کشف می شود و 
درآمد مافیای مواد مخدر، با صنعت 
دنیا  اول  توریسم که درآمد  و  نفت 
را به خود اختصاص داده اند برابری 
نموده و اینکه کشورهای استعمارگر 
اداره  و  مدیریت  را  فعالیت  این 
ناپذیر  انکار  واقعیت  می نمایند،یک 

است.
تقدیم   گفت:  ادامه  در  ابراهیمی 
بیش از 4000 شهید و12500 جانباز 
در عرصه مبارزه با مواد مخدر و تالش 
انتظامی،  و  نظامی  نیروهای  مجدانه 
ایران را به عنوان یکی از کشورهای 
پیشتاز در عرصه مبارزه با مواد مخدر 
توسط  موضوع  این  و  نموده  تبدیل 
اعالم  دائماً  المللی  بین  سازمانهای 

می شود.
در پایان جلسه برای رفع مشکالت 
حوزه مقابله با عرضه مواد مخدر خبر 
به  خودرو  دستگاه  سه  تخصیص  از 
فرماندهی انتظامی داده شد که یک 
دستگاه خودرو جزء مصوبات سفر 
سال گذشته  ابراهیمی بوده و آماده 
تحویل است و دو خودرو دیگر نیز 
پیرو مباحث مطرح شده در این جلسه  

در دستور کار قرار می گیرد.
انقالب  و  عمومی  دادستان 
آمار  به  اشاره  با  نی ریز  شهرستان 
ذکر شده و عملکرد نیروهای امنیتی 
این  گفت:  زمینه  این  در  شهرستان 
عزیزان به خوبی وظیفه خود را حتی 
فراتر از شاخصهای تعیین شده انجام 
بیانگر  کشفیات  آمار  و  می دهند 
قابل  نکته  اما  است،  موضوع  این 
فعالیتها  این  که  است  این  مالحظه 
با  مبارزه  مختلف  عرصه های  در 

با   نی ریز  درشهرستان  موادمخدر، 
و  پذیرفته  انجام  امکانات  کمترین 
اگر انتظار است که شهرستان نی ریز 
فوق العاده عمل نماید، انتظار ما نیز 
این است که مسئولین محترم استانی، 
امکانات و تجهیزات الزم را در اختیار 

شهرستان قرار دهند.
فرمانده  برزگر  عزیز  سرهنگ 
نیروی انتظامی و رئیس کمیته مقابله 
با عرضه و خرده فروشی مواد مخدر 
در این جلسه پس از ارائه گزارشی 
از کشفیات و عملکرد کمیته مقابله با 
عرضه و خرده فروشی گفت: عملکرد 
فرماندهی انتظامی شهرستان نی ریز از 
شاخصهای تعیین شده بیشتر است و 
این نشان از مبارزه جدی مأمورین این 
با عرضه  مقابله  در عرصه  شهرستان 

مواد مخدر و  خرده فروشی دارد.
شبکه  رئیس  ذکائی  دکتر 
کمیته  رئیس  و  درمان  و  بهداشت 
ضمن  معتادان  بازپروری  و  درمان 
این  عملکرد  و  آمار  برشمردن 
مشکالت  از  یکی  گفت:  کمیته 
درحوزه درمان،  نبودن آمار معتادان 
و همچنین افراد معتادی که به طور 
باشند  نموده  مصرف  قطع  کامل 
است، که با بررسی مقدار مصرف 
دارو در شش ماهه نخست سالجاری 
گذشته،  به  نسبت  آن  تغییرات  و 
مصرف  کاهش  درصد   30 شاهد 
دارو در مراکز درمانی هستیم که به 
صورت غیر مستقیم می توان از آن 
از  نمود که 30 درصد  نتیجه گیری 
افراد مراجعه کننده درمان شده  و 
یا به دالیل دیگری از ادامه درمان 
برای  که  شده اند  منصرف  دارو  با 
یک  به  نیاز  دقیقتر،  مشخص شدن 
اعتبار  تخصیص  و  تحقیقاتی  طرح 

است.
پریسا زارعی رئیس اداره بهزیستی 
و رئیس کمیته فرهنگی و پیشگیری 
گفت:  مخدر  مواد  مصرف  سوء  از 
سر  اعتیاد  با  مستقیماً  بهزیستی  اداره 
و کار دارد و باید اعتباری که به امور 
فرهنگی و پیشگیری از سوء مصرف 
می گیرد  تخصیص  مخدر  مواد 
موجود  اعتبار  چون  یافته  افزایش 
نسبت به حجم فعالیت ها و انتظارات 
است.  ناچیز  و  اندک  بسیار  جامعه 
تقاضا می کنیم موضوع از طریق ستاد 
استان و اداره کل بهزیستی پیگیری 

شود.

فرماندارنیریز:

کشف2برابریموادمخدردرنیریز

گالیهصاحبانِملکهایکوه
ادامه از صفحه  2

... این مسائل باعث شده تا بعضی از صاحبان چشمه ها 
حتی اجازه استفاده از آب چشمه را ندهند وبا تندی با 
کوهنوردان روبرو شوند. حدود یک ماه قبل دو جوان 
کوهنورد که ناراحت و عصبانی در حال بازگشت به شهر 
بودند، گالیه داشتند که صاحب یکی از چشمه ها اجازه 

نشستن و صرف صبحانه به آنها نداده است. 
و  الزم است کوهنوردان کاماًل اخالق کوهنوردی 
از محصوالت  استفاده  را رعایت کنند.  مالکان  حقوق 
بدون رضایت مالکان، هم خالف شرع است وهم خالف 
اطراف  خصوصاً   طبیعت،  محیط  قانون. آلوده کردن 
چشمه ها کار بسیار ناپسندی است که مورد پذیرش هیچ 
موظف  را  خود  باید  کوهنوردان  نیست.  عاقلی  انسان 
بدانند پس از  استفاده از طبیعت و خصوصاً چشمه ها، 
زباله ها را جمع آوری کنند و آن را همراه خود برگردانند. 
متقاباًل صاحبان ملکها نیز  تحمل کنند و علی رغم  برخی 
ناراحتی ها، برخوردهای خیلی تند نداشته باشند و مثاًل 
چندجوان را که صرفاً به قصد صرف صبحانه مسیری را 

طی کرده اند از استفاده از چشمه محروم نکنند.
 )N.G.O( غیردولتی  سازمان های  می شود  پیشنهاد   
گروههای  و  کوهنوردی  هیئت  زیست،  محیط  مدافع 
در  کوچک  تابلوهایی  کوهنورد،  بزرگ  و  کوچک 
مسیرهای اصلی کوهنوردی، خصوصاً در محل چشمه ها  
نصب کنند و نکات فوق را در چند جمله مختصر تذکر 
دهند تا هم کوهنوردان رعایت کنند و هم مالکان تحمل 

نمایند.
شاد وسالم وموفق باشید

سرمقاله
30ميلياردتومانتسهيالت
سرمایهدرگردشبرای

باغداراننیریز
با پرداخت تسهیالت سرمایه در گردش به باغداران،  10 
درصد از باغات پسته، انار و بادام در این شهرستان احیاء و 

به چرخه تولید باز مي گردند .
به گزارش روابط عمومي مدیریت جهاد کشاورزي 
شهرستان ني ریز،  مهندس نادر زارعي با اشاره به آغاز 
و  کشاورزان  به  در گردش  سرمایه  تسهیالت  پرداخت 
اخیر  خشکسالیهاي  گفت:  ني ریز  شهرستان  باغداران 
خسارات فراوان و جبران ناپذیري بهمراه داشته و تالش 
مجموعه جهاد کشاورزي در جهت  بهبود وضعیت موجود 
تسهیالت،  پرداخت  راستا  همین  در  اینکه  ضمن  است 

کمک مؤثري به باغداران زحمتکش خواهد کرد.
سرمایه  تسهیالت  تومان  میلیارد   30 مبلغ  افزود:  وي 
در گردش به شهرستان اختصاص یافته که اطالع رساني 
شده و بهره برداران پس از مراجعه به جهاد کشاورزي در 

صورت داشتن شرایط به بانکها معرفي مي شوند.
کارشناس تولیدات گیاهي مدیریت جهاد کشاورزي 
کنوني،  شرایط  در  کرد:  نشان  خاطر  ریز  ني  شهرستان 
به خصوص کشت هاي  الگوي کشت،  تغییر  راهي جز 
گلخانه اي و کشت گیاهان دارویي و توسعه باغات دیم 
در اراضي مناسب وجود ندارد و گامهاي خوبي از طریق 
ترویج و آموزش به کشاورزان برداشته شده و امیدواریم 
این روند در قالب دوره هاي آموزشي مدون ادامه داشته 
باشد و باغداران هم با درک شرایط موجود، با کارشناسان 

همراه شوند. 
زارعي در پایان گفت: اجراي طرحهاي آبیاري نوین به 
ویژه آبیاري زیر سطحي، استفاده از مالچ )حفظ رطوبت( و 
مدیریت صحیح آبیاري از اقدامات مناسب در جهت حفظ 

منابع آب و تولید و کشاورزي پایدار است.

امامجمعهنیریز:

امنیت کشور در سایه اقتدار نیروی انتظامی

رئیساتحادیهمیوهوترهبار:

انارنیریز5هزارتوماناست
رئیس اتحادیه میوه و تره بار از ورود میوه های نوبرانه به 

بازار خرید و فروش محصوالت کشاورزی خبر داد.
ورود  به  اشاره  با  ایلنا  با  گفتگو  در  مهاجران  حسین 
محصوالت  فروش  و  خرید  بازار  به  نوبرانه  میوه های 
کشاورزی بیان داشت: انار نی ریز در بازار عرضه شده است 

که قیمت نسبتاً باالیی دارد.
رئیس اتحادیه میوه و تره بار با اشاره به صادرات باالی 
انار برخی از نقاط کشور به خصوص انار یزد و شیراز تأکید 
کرد: در حال حاضر چون انار به تازگی عرضه شده است 
قیمت نسبتاً باالیی دارد به طوری که قیمت هر کیلو انار 
نی ریز 5 هزار تومان است؛ البته در بازار انارهایی به قیمت 

2500 تا 3500 تومان نیز موجود است.

اعالم برنامه های هفته
امر به معروف و نهی از منکر

مهدی منفرد: گشت امر به معروف و نهی از منکر شهرستان 
برنامه های  خود را در هفته امربه معروف  اعالم نمود.

سروان ابراهیم مهدیان فر مسئول ستاد امر به معروف و 
نهی از منکر شهرستان در این رابطه گفت: هفت روز اول 
ماه محرم مصادف است با هفته امر به معروف و نهی از منکر 
که از 23 تا 30 مهرماه می باشد و علت نامگذاری این هفته 

برمی گردد به قیام امام حسین)ع( که در این راستا بود.
 وی ادامه داد: هر عملی که برای جامعه یا محله ای مفید 

باشد معروف  و هر چیزی که مضر باشد منکر است.
وی برنامه های قرارگاه امر به معروف و نهی از منکر را 

در این هفته بدین شرح اعالم کرد:
- پنجشنبه 23 مهرماه: بزرگداشت جامعه بدون منکر همراه 
با زیارت عاشورا در مدارس، مساجد، دانشگاه ها و ادارات. 
با بزرگ  - جمعه 24 مهرماه: تجمع و راهپیمایی میثاق 
عامل احیای امر به معروف و نهی از منکر امام حسین )ع( که 
همزمان با نمازجمعه است و بعد از نمازجمعه راهپیمایی 

برگزار می گردد. 
- دوشنبه 27 مهرماه: همایش شهرستانی امربه معروف و 

نهی از منکر و تقدیر از عاملین امر به معروف و نهی از منکر.
- چهارشنبه 29 مهرماه: کارگاه آموزشی مهارتهای امر به 

معروف و نهی از منکر با حضور مسئولین قضایی شهرستان.
وی همچنین گفت: در طول هفته برنامه های مختلفی از 
قبیل تبلیغات، ارسال پیامک، دیوارنویسی، تهیه پوستر و بنر 
را در دست اقدام داریم. همچنین نمایشگاه های مختلفی در 
این زمینه مخصوصاً در رابطه با مضرات ماهواره، فضای 

مجازی و... برپا می کنیم.
وی همچنین گفت: هر کس ماهواره خود را به صورت 
کامل تحویل دهد یک دستگاه دیجیتال رایگان به او هدیه 
می دهیم و مانور سراسری تذکر لسانی در سطح شهر را 
به معروف  امر  اجرا می کنیم و تشکیل جلسات شورای 
و نهی از منکر با حضور اقشار مختلف و برگزاری مسابقه 
امر به معروف و نهی از منکر را در برنامه داریم. ضمن اینکه 
برگزار  ها  دانشگاه  و  مدارس  در  آزاداندیشی  جلسات 

می گردد.

طرح فالح کمیته امدادنی ریز، 
رتبه دوم فارس را کسب کرد

مدیر کمیته امداد شهرستان نی ریزگفت: طرح فالح این کمیته 
رتبه دوم را در استان فارس از آن خود کرد.

که  ریز  نی  امداد  کمیته  داشت:  اظهار  کیوان  انوشیروان 
تاکنون موفق به اجرای 378 مورد طرح فالح شده، در بررسی 
عملکرد و ارزشیابی که از این نهاد در زمینه اجرای این طرح به 
عمل آمد، توانست پس از شهرستان شیراز، رتبه دوم را کسب 

کند. 
وی اضافه کرد: طرح فالح یکی از طرح های منحصر به فرد 
در حوزه امور فرهنگی کمیته امداد است که با هدف تعمیق 
باورهای دینی با طرح مباحثی از قبیل موضوعهای مناسبتی، 
مسائل شرعی و احکام، پاسخگویی به پرسشهای دینی، برپایی 

آیین های سوگواری اهل بیت)ع( و ... برگزار می شود . 
به گفته وی این طرح با هزینه کمیته امداد و با حضور مبلغان 
مورد تأیید این نهاد در مساجد، حسینیه ها و در منازل مددجویان 

برگزار می شود. 

بزرگداشت سالمندان
و روز جهانی سالمند

حسین نیرومند: همزمان با هفته بزرگداشت سالمندان و 
روز جهانی سالمند در تاریخ 94/7/9 مراسم بزرگداشتی 
مؤسسه  و  نی ریز  شهرستان  بهزیستی  اداره  همکاری  با 
توانبخشی روزانه سالمندان فرزانگان در سالن اجتماعات 

اداره تبلیغات اسالمی برگزار گردید.
در این مراسم موحدی مسئول فنی مؤسسه ضمن خوش 
به مدعوین عملکرد مؤسسه را در یک سال  آمدگویی 

گذشته ارائه نمود.
پس از آن رئیس اداره بهزیستی در مورد اهمیت دوران 
سالمندی و چالشهای آن مطالبی را بیان نمود و نظرزاده 
کارشناس شبکه بهداشت در مورد اهمیت تغذیه در دوران 

سالمندی سخن گفت.
تقدیر  و  مؤسسه  شاعران  از  یکی  توسط  شعرخوانی 
و تشکر از سالمندان موفق و فعال و پزشک مؤسسه پایان 

بخش برنامه بود.

رونمایی از تابلو
کانون بسیج هنرمندان نی ریز

حسن  شهید  خانواده  و  شهرستانی  مسئولین  حضور  با 
الری زاده تابلو کانون به نام »کانون بسیج هنرمندان شهید 

حسن الری زاده« تغییر نام داد و رونمایی شد.
گردید.  اجرا  دفاع مقدس  هفته  مناسبت  به  مراسم  این 
سیدجواد  عهده  بر  حاضر  حال  در  کانون  این  مسئولیت 

موسوی می باشد.

برگزاری برنامه والیت علوی
توسط  اداره اوقاف و امور خیریه برنامه والیت علوی در سالن 
اداره ارشاد وکانون فرهنگی تربیتی احمد نی ریزی برگزار شد. 

سخنران این جلسه حجت االسالم حسن شفیعی شاهرودی 
از قم بود که در دو نوبت  و در حضور طالب  حوزه علمیه امام  
جعفرصادق و امام مهدی، حوزه علمیه خواهران و جمعی از 

معلمان و مربیان پرورشی آموزش و  پرورش سخنرانی نمود. 
محور سخنان شفیعی شاهرودی امامت و والیت با محوریت 

کتاب الغدیر بود.

نیریزدارایرتبهدوم

گلخانههایسبزیوصيفی

درفارس
کشاورزی  جهاد  سازمان  رئیس  خبرنگاران:  باشگاه 
استان فارس گفت: افزایش درآمد در واحد سطح، تنوع 
کشت و کنترل آفات و بیماری ها و سایر عواملی چون 
کشت های  تا  شده  سبب  خشکسالی  باران،  طوفان، 

گلخانه ای رواج بیشتری داشته و گسترش یابند.
در  گلخانه ها  هکتار سطح کشت   130 افزود:  وی 
استان فارس است که شامل سبزی و صیفی در سطح 96 
هکتار )گوجه فرنگی 20درصد، خیار80 درصد(، گل و 
گیاهان زینتی در سطح بیست هفت و پنج دهم هکتار، 
توت فرنگی در سطح یک و پنج دهم هکتار و همچنین 
لیمو،  )به  نوع  از  هکتار   5 سطح  در  دارویی  گیاهان 

آلوورا( است.
این مقام مسئول با بیان اینکه میزان تولیدات سبزی و 
صیفی استان فارس بالغ بر15هزارو 218 تن)هکتاری 
159 تن ( است اظهارداشت: درسطح گلخانه های استان 
تولید گل و گیاهان زینتی با )23میلیون و 500 هزار شاخه 
با  فرنگی  توت  آپارتمانی(،  گلدان  هزار   483 بریده، 
تولید 97 تن)هکتاری حدود65 تن( و گیاهان دارویی به 

میزان 10 تن تولیدمی شود.
وی با بیان اینکه گلخانه های تولید گل و گیاهان زینتی 
شهرستان های شیراز، سپیدان و مرودشت مقام اول تا سوم 
را دارند تصریح کرد: گلخانه های تولید سبزی و صیفی 
شهرستان های سپیدان، نی ریز و داراب مقام اول تا سوم 
و گلخانه های تولید گیاهان دارویی شهرستان های کوار، 
شیراز، مرودشت مقام اول تا سوم را به خود اختصاص 

داده اند.
عالی ترین مقام بخش کشاورزی فارس افزود: سطح 
استان،  شهرستان   13 در  گلخانه ای  مجتمع های  کل 
340 هکتار می باشد که تمامی زیر ساخت ها ی آن، 
از جمله تسطیح و تراس بندی زمین، حفر چاه، پمپاژ 
آب، اشتراک برق، احداث استخر ذخیره آب ، جاده 

دسترسی و... انجام شده است.

بازدیدامامجمعهموقتنیریز

ازخانهعالمروستايریزاب
از  امام جمعه موقت نی ریز  تبلیغات اسالمی:  روابط عمومی 
مراحل ساخت خانه عالم روستاي ریزاب از توابع بخش قطرویه 

شهرستان نی ریز بازدید کرد.
حجت االسالم سیدجواد فقیه در این بازدید اظهار داشت: 
ساخت خانه های عالم در روستاها از جمله طرحهاي موفق و 
قدردان  باید  همگان  که  است  خدمتگزار  دولت  تأثیرگذار 

اینگونه خدمات باشیم.
وی تصریح کرد: استقرار طالب و مبلغین در خانه های عالم 

داراي برکاتي است که اهالي روستا از آن بهره مند مي شوند.
در ابتدای این بازدید علیرضا خدادادگی کارشناس اداره 
نحوه تخصیص  از  ارائه گزارشی  با  نی ریز  اسالمی  تبلیغات 
اعتبارات وساخت خانه های عالم، مشکل اصلي روحانیون  را 
نبود و یا عدم تکمیل خانه هاي عالم دانست و گفت: متأسفانه 
در سالجاری نیز اعتباری جهت تکمیل خانه های عالم شهرستان 
در نظر گرفته نشد و امیدواریم با تخصیص اعتبارات مناسب 
در سال آینده شاهد ساخت و تکمیل پروژه هاي عمراني در 

شهرستان نی ریز باشیم.
گفتنی است در این بازدیدکه رئیس اداره اوقاف و امور 
خیریه و مسئول طرح هجرت شهرستان نی ریزحضور داشتند 
مسائل و مشکالت روحانیون بخش قطرویه نیز مورد بررسی 

قرارگرفت.
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به کوشش فاطمه زردشتی نی ریزی

تنها به من بیاندیش...
جبران خلیل جبران

در   1883 ژانویه   6 در 
در  کوهستانی  ناحیه ای 
لبنان به نام البشری چشم به 

جهان گشود.
از همان زمان نوجوانی، به 
میدان هنر، نقاشی، شعر و 
نویسندگی گام نهاد و در 
نخستین  سالگی،  شانزده 

سروده  او در روزنامه  »جبل« به چاپ رسید.
پس از پایان دانش آموختگي رسمی خود، برای تکمیل 
هنر نقاشی به پاریس رفت و همزمان با آموختن هنر نقاشی، 

کتابی با عنوان »روانهای سرکش« نوشت.
از جبران مجموعاً شانزده کتاب به زبانهای عربی و انگلیسی 
بر جا مانده  است که مرد دیوانه، بالهای شکسته، آن سوی 

خیال، و خصوصاً »پیامبر« از مهمترین آنهاست.
کبدی  سیروز  علت  به   1931 سال  در  جبران  خلیل 

درگذشت.
در زیر دو شعر و چند جمله کوتاه او را مرور می کنیم:

سکوت را مي پذیرم
                                  اگر بدانم

                                                      روزي با تو سخن خواهم گفت
تیره بختي را مي پذیرم

                                           اگر بدانم
                                                      روزي چشمهاي تو را خواهم سرود

مرگ را مي پذیرم
                                اگر بدانم

                                                   روزي تو خواهي فهمید
                                                                                                                                که دوستت دارم

***********
هنوز بدرود نگفته اي ، دلم برایت تنگ شده است

                                          چه بر من خواهد گذشت
                                                                                                                                                   اگر زماني از من دور باشي

هر وقت که کاري نداري انجام دهي
تنها به من بیاندیش

من در رویاي تو شعر خواهم گفت
                                                                                 شعري درباره چشم هایت

                                                                                                                                                                                                   و دلتنگي...
***********

- رابطه قلبی دو دوست نیاز به بیان الفاظ و عبارات ندارد.
- شرم، سپری محکم در برابر نگاه ناپاکان است.

-گناهی باالتر از این نیست که از گناه دیگران پرده برداریم.
با  روحشان  که  تن هایي  به  بده،  ترجیح  را  -تنهایي 

دیگریست.

گنجینه های ادبی

- به جای »سوژه« بگوییم: موضوع
- به جای »سیفون« بگوییم: آب شویه

- به جای »سینک« بگوییم: ظرفشویی  
********

»ة« در واژه ها و ترکیبات و عباراِت برگرفته از عربی به 
صورتهای زیر نوشته می شود:

- اگر در آخِر کلمه تلفظ شود، به صورِت »ت« نوشته 
می شود:

رحمت، جهت، قضات، نظارت، مراقبت، برائت
به استثنای صلو ة ، مشکوة، زکوة

زین قند پارسی

جاده سبز زندگی
)روشهایی سودمند برای زندگی بهتر(

نوشته: وحید عرفانی
انتشارات: آسیم

تعداد صفحات: 721
*****

اهمیت  در کتاب »جاده سبز زندگی« درباره 
سالمتی، جلوگیری از مشکالت روحی، فرایند 
خنده، شوخ طبعی، راههای کنترل احساسات، 
موسیقی،  اهمیت  برنامه ریزی،  ترس،  بر  غلبه 
ایمان داشتن به خدا، تغذیه و ورزش اطالعاتی 
در اختیار مخاطبان قرار داده می شود. »روشهایی 
سودمند برای زندگی بهتر«، »تغذیه صحیح برای 
سالمِت  »جادوی  ورزش«،  و  بیشتر  سالمتی 

جسم و روان« عنوان بخشهای کتاب هستند.
وحید عرفانی در کتاب »جاده سبز زندگی« به 
قلمی که با فرهنگ ما ایرانیان آمیخته است، به 
ما می آموزد  چگونه زندگی موفق تری داشته 
باشیم و به خواسته ها و نیتهای خود جامه عمل 
بپوشانیم، همچنین ما را راهنمایی می کند که 
چگونه اندیشه های منفی را از ذهن خود دور 
نموده و در عوض باورها و اندیشه های مثبت را 

در خود تقویت کنیم. 
متن زیر برگرفته از این کتاب است:

اصول  اصلی ترین  از  یکی  مثبت اندیشی 

زندگی شاد و بدون استرس است. بسیاری از 
همه  مثبت،  درمان  اندیشه  که  معتقدند  افراد 
دردهاست. اگر شما  نگرش مثبت داشته باشید، 
به سادگی از یک سبک زندگی سالم و شاد 
سالمت   کردن،  فکر  مثبت   می کنید.  پیروی 
روح را تضمین می  کند. صرف نظر از اینکه از 
کجا آمده ایم و یا در کودکی با چه مشکالتی 
روبرو بوده ایم، امروز می توانیم تغییرات مثبتی  

در خود ایجاد کنیم. 
برای ایجاد یک محیط خانوادگی و یا کاری 
دوستانه و عاری از ناراحتیهای روحی، افکار 
خود را با احساسات مثبت تغییر بدهید. افکار 

مثبت و نشاط آور جسم و روان را تازه و سالم 
می کند. 

مثبت  فکرکردن باعث کاهش فشارهای روحی 
و کیفیت زندگی شما می شود، به گونه ای که 
دیگر هیچ چیزی سخت  به نظر نخواهد رسید. 
اندیشه و باورهای مثبت شرایطی فراهم می سازد 
که مناسب با آن شرایط نتایج مثبتی به بار می آید. 
نگرش پایدار و مثبت، زندگی ما را دگرگون 
باشید  داشته  مثبت  نگرش  چنانچه  می سازد. 
به سادگی از یک  سبک  زندگی سالم و شاد 

پیروی می کنید. 
ذهن مثبت راهی شاد و با نشاط پیدا می کند، اما 
ذهن منفی آماده ی یافتن همه راههایی می شود 
که این کار انجام نگیرد. هنگامی که تغییری در 
زندگی شما روی می دهد، نگرش و دیدگاه 
مثبتی را در پی  خواهد داشت. هنگامی که مثبت 
رفتار می کنید، روی همه اطرافیان و از جمله 

خودتان تأثیر مثبت می گذارید.
در بخش دیگری از این کتاب آمده است:

دوست  که  مالیمی  موسیقی  به  گوش دادن 
می بخشد.  آرامش  شما  اعصاب  به  دارید، 
موجب  گوناگون   راههای  از  آرام  موسیقی 
در  می شود.  افراد  خشنودی  و  آرامش 
محیطی  تا  بگذارید  مالیمی  موسیقی  خانه 

کلی  بطور  آورید.   وجود  به  آرامش بخش 
موجب  آرام  موسیقی  یک  به  گوش دادن 
احساسات  شده،  عمیق تر  تنفس  تا  می شود 
سرکش فرو نشسته، سوخت و سوز بدن کاهش 
یابد و دستگاه اعصاب بطور خودکار آرام شود.

در پیشگیری از بروز فشار روحی پیشقدم باشید. 
امروزه بسیاری از بیماریها و آسیبها در جهان با 
فشار روحی ارتباط دارند. به نظر می رسد مردم 
و  پیشگیری  برای  کوشش  اهمیت  تدریج  به 
کاهش ناراحتیهای روحی را جدی می گیرند. 
برای برخورد درست با فشارهای روحی ابتدا 
باید از موقعیتها و یا پیشامدهای استرس زا، سپس 
از نحوه  پاسخ دادن بدن خود نسبت به آنها، به 
خوبی آگاه بود. به همین منظور باید پیوسته فکر 
و جسم خود را زیرنظر داشته باشید تا بتوانید 
نشانه های بروز فشارهای روحی  شدید را در آن 

شناسایی کنید.

********
شما خواننده ی فرهیخته نیز اگر کتاب مفیدی 
به  ستون  این  در  را  آن  می توانید  خوانده اید، 
به  تمایل  صورت  در  کنید.  معرفی  دیگران 
و   5383  0903 شماره های  با  کتاب،  معرفی 

1808 800 0917 تماس بگیرید.

جاده سبز زندگیکافه کتاب

زیر نظر استاد محمدرضا آل ابراهیم 
اسب درشکه ای توی جوی پهنی افتاده بود و قلم دست و کاسه 
زانویش خرد شده بود. آشکارا دیده می شد که استخوان قلم یک 
دستش از زیر پوست حنایی اش جابجا شده و از آن خون آمده 
بود. کاسه زانوی دست دیگرش به کلی از بند جدا شده بود و به 
چند رگ و ریشه که تا آخرین مرحله وفاداری  اش را به جسم او از 

دست نداده بود گیر بود.
 سم یک دستش )آنکه از قلم شکسته بود( به طرف خارج برگشته 
بود و نعل براق ساییده ای که به سه دانه میخ گیر بود روی آن دیده 

می شد.
آب جو یخ بسته بود و تنها حرارت تن اسب یخهای اطراف بدنش 
را آب کرده بود. تمام بدنش توی آب گل آلود خونینی افتاده بود. 
پی درپی نفس می زد. پره های بینی اش باز و بسته می شد. نصف 
زبانش از الی دندانهای کلیدشده اش بیرون زده بود. دور دهنش 
کف خون آلودی دیده می شد. یالش به طور حزن انگیزی روی 
پیشانی اش افتاده بود و دو سپور و یک عمله راهگذر که لباس 
سربازی بی سردوشی تنش بود و کاله خدمت بی آفتاب گردان به 

سر داشت می خواستند آن را از جو بیرون بیاورند.
یکی از سپورها که حنای تندی بسته بود گفت:

من دمبشو می گیرم و شما هر کدامتون یه پاشو بگیرین و یه هو از 
زمین بلندش می کنیم. انوخت نه اینه که حیوون طاقت درد نداره و 
نمی تونه دساشو رو زمین بذاره، یه هو خیز ور می داره. انوخت شما 
جلدی پاشو ول دین، منم دمبشو ول می دم. رو سه تا پاش می تونه 

بند شه دیگه. اون دسش خیلی نشکسه. چطوره که مرغ روی دو پا 
وایمیسه، این نمی تونه رو سه پا واسه؟

یک آقایی که کیف قهوه ای زیر بغلش بود و عینک رنگی زده 
بود گفت:

- مگر می شود حیوان را اینطور بیرون آورد؟ شما ها باید چند نفر 
بشید و تمام هیکل بلندش کنید و بذاریدش تو پیاده رو.

یکی از تماشاچی ها که دست بچه خردسالی را در دست داشت با 
اعتراض گفت:

- این زبون بسته دیگه واسه صاحباش پول نمی شه. باید با یه گلوله 
کلکشو کند.

بعد رویش را کرد به پاسبان مفلوکی که کنار پیاده رو ایستاده بود و 
لبو می خورد و گفت:

- آژدان سرکار که تپونچه دارین چرا اینو راحتش نمی کنین؟ 
حیوون خیلی رنج می بره.

پاسبان همانطور که یک طرف لپش از لبویی که تو دهنش بود باد 
کرده بود با تمسخر جواب داد:

- زکی قربان آقا! گلوله اولنده که مال اسب نیس و مال دزه، 
دومنده حالو اومدیم و ما اینو همینطور که می فرمایین راحتش 
کردیم، به روز قیومت و سؤال جواب اون دنیاشم کاری نداریم 
فردا جواب دولتو چی بدیم؟ آخه از من الکردار نمی پرسن که تو 

گلولتو چیکارش کردی؟

سید عمامه به سری که پوستین مندرسی روی دوشش بوی گفت:
- ای بابا حیوون باکیش نیس. خدا رو خوش نمی یاد بکشندش. 

فردا خوب می شه. دواش یه فندق مومیاییه.
تماشاچی روزنامه به دستی که تازه رسیده بود پرسید:

- مگه چطور شده؟
یک مرد چپقی جواب داد:

- و ا... من اهل این محل نیستم. من رهگذرم.
برای  بی دسته اش  چاقوی  با  که  همانطور  سرسوکی  لبوفروش 

مشتری لبو پوست می کند جواب داد:
- هیچی، اتول بهش خورده سقط شده. زبون بسته از سحر تا حاال 
همین جا تو آب افتاده جون می کنه. هیشکی به فکرش نیس. اینو... 

بعد حرفش را قطع کرد و به یک مشتری گفت:
یه قرون!... و آنوقت فریاد زد:

قند بی کپن دارم! سیری یک قرون می دم.
باز همان مرد روزنامه به دست پرسید :

- حاال صاحب نداره؟
مرد کت چرمی قلچماقی که ریخت شوفرها را داشت و شال 

سبزی دور گردنش بود جواب داد:
- چطور صاحب نداره. مگه بی صاحبم می شه؟ پوسش خودش 
دس کم پونزده تومن می ارزه. درشکه چیش تا همین حاال اینجا 

بود، به نظر رفت درشکشو بذاره برگرده.

پسربچه ای که دستش تو دست آن مرد بود سرش را بلند کرد و 
پرسید:

- بابا جون درشکه چیش درشکشو با چی برده، برسونه مگه نه 
اسبش مرده؟

یک آقای عینکی خوش لباس پرسید:
- فقط دستاش خرد شده؟

همان مرد قلچماق که ریخت شوفرها را داشت و شال سبزی دور 
گردنش بود جواب داد:

- درشکه چیش می گفت دنده هاشم خرد شده.
بخار تنکی از سوراخهای بینی اسب بیرون می آمد. از تمام بدنش 
بخار بلند می شد. دنده هایش از زیر پوستش دیده می شد. روی 
کفلش جای یک پنج انگشت گل خشک شده داغ خورده بود. 
روی گردن و چند جای دیگر بدنش هم گلی بود. بعضی جاهای 
پوست بدنش می پرید. بدنش به شدت می لرزید. ابداً ناله نمی کرد. 
قیافه اش آرام و بی التماس بود. قیافه یک اسب سالم را داشت و با 

چشمان گشاد و بی اشک به مردم نگاه می کرد.

عـــــــــــــدلکافه داستان
                                                        صادق چوبک

درددلهای
یکپسرَعَزببيچاره

هفته گذشته گزارشی در نی ریزان فارس چاپ شد با عنوان 
با  را می خواندم  اَبرویش«. وقتی گزارش  و  »مرد است 
خودم گفتم این خبرنگارها به همه چیز مردم گیر می دهند 
و تا زیر ابروی ملت را چک می کنند که خدای نکرده، 
زبانم الل، رویم به دیوار، تیغی، بندی، چیزی آن را لمس 
کاری  می روند یک  تا جوان  باشد. حاال چهار  نکرده 
می کنند بکنند. چرا شما نمی گذارید به حال خودشان 

باشند؟ 
جوان بدبخت سر خیابان می ایستد، می گویند اینجا چکار 
داری؟! روی موتور می نشیند، می گویند در خیابان ویراژ 
را  چشمت  می گویند  می رود،  پیاده رو  توی  می دهی. 
درویش کن. توی خانه می نشیند، می گویند برو بیرون 
افسرده می شوی. با موبایلش ور می رود، می گویند اینقدر 
نرو! پشت کامپیوتر می نشیند،  با وایبر و واتس آپ ور 

می گویند صبح تا شب توی این سایت ها دنبال چه هستی!
آخر خدا را خوش می آید؟

می گوید زن می خواهم، می زنند توی سرش که حاال برو 
یک شغلی راه بینداز بعد دختر مردم را مثل خودت بدبخت 
کن! زن نمی گیرد، سرکوفتش می زنند که َعَزب هستی 
برای خودت فکری کن! تا کی می خواهی مجرد بمانی؟ 
لیوان آب دستت  پیر و کور می شوی کسی یک  فردا 

نمی دهد. 
ای جوان بیچاره این روز ها!

با دوستانش بیرون می رود، می گویند رفیق باِز ِولو! همین  
رفقای ناباب تو را به خاک سیاه می نشانند. رفیق ندارد، 
می گویند عرضه نداری چهارتا رفیق برای خودت دست 

و پا کنی که بدردت بخورند.
زود می خوابد، می گویند خواب آلوده بی عرضه تن لش 
دائم خواب است. دیر می خوابد می گویند شب نشینی 
چرا  بخند،  می گویند:  بخندد  می کند.  خراب  را  آدم 
نخندی؟ مال مفت خوردن آدم را سبکسر می کند. نخندد 

می گویند بداخالق عقده ای!
خالصه جوان بدبخت این دوره و زمانه هر کاری کند و به 

هر سازی که برقصد، همه عالم و آدم به او گیر می دهند.
همین قُل مراد پدر بنده، کاری ندارد جز این که بنشیند به 
من ُزل بزند و هی بگوید این کار را بکن آن کار را نکن. 
اینجایت کج است، آنجایت عیب دارد. یکی نیست به او 
بگوید سال دراز نشستی برای مردم بیچاره طنز نوشتی و 
همه را دست انداختی، یک کار نان و آب دار راه نینداختی 

تا پول و پله ای جمع کنی که به درد مِن بیچاره هم بخورد.
این اواخر از سر ناچاری رفتم باشگاه بدنسازی که سرم 
برگشته  پدرم  حاال  ندهند.  گیر  من  به  هی  باشد  گرم 
می خوری  تومان  هزار   30 کیلویی  گوشت  می گوید: 
می روی آهن کوله می کنی که چه بشود؟ بنشین توی خانه 

فکر نان کن که خربزه آب است!
امضاء:  پسر ُقل مراد

تنظ نبشته

شرمنده ایم 
سید احمد علوی

سرفرازان ای شهیدان خدا شرمنده ایم
ماخطا کردیم در چشم شما شرمنده ایم

ما کجا بعد از شما راهِ شما را می رویم
از همین جا تا خدا نزد خدا شرمنده ایم

برده اند و می برند و می روند و می شوند
هر کدام اندازه شاه و گدا شرمنده ایم

شیعه را میراث بردیم از علی مرتضی
در محرم از شهید کربال شرمنده ایم

کارهامان با نفاق و با دورویی چاق شد
زآنچه ما کردیم با روی و ریا شرمنده ایم

زندگی با پول بادآورده را هم باد برد
نانمان شد از ربا و ارتشا شرمنده ایم

کشته عشق و وفا هستید و ما هم کشته ایم
هر یک از ما کشته پول و طال شرمنده ایم

مردمانی سهم خود را از شما جویا شوند
ما به جای مردم پُرمدعا شرمنده ایم

ما که مدیون خمینی تا ابد هستیم و هست
باز هم از مقتدای مقتدا شرمنده ایم

آنچه رهبر گفت و می گویند را نشنیده ایم
ما در این کشور به نزد پیشوا شرمنده ایم

رهنمایید و به راه راست ما را می برید
ما زهرکس کرده باشد اقتدا شرمنده ایم

ما ندانستیم این شرمندگیها از کجاست؟
پس شما گویید ما را، ما چرا شرمنده ایم؟

یک فنجان شعر

در  نی ریز  شاعران  از  »مایلی«  که  نوشتیم  پیشین  شماره  در 
روزگار صفوی است که شرح حال کوتاه وی و نمونه هایی 
از سروده های او در تذکره های فارسی: هفت اقلیم، عرفات 

العاشقین، خالصه االشعار و ... آمده است. 
در آن شماره اشاره هایی شد به این تذکره ها و آنچه درباره این 
شاعر عهد صفوی در آنها آمده. در این شماره بخش دوم و 

پایانی را می خوانید.
*****

مایلی،  حال(  )شرح  ترجمه  از  پس  خالصه االشعار،  مؤلف 
اشعاری از وی ذیل »انتخاب اشعاره« آورده است که شامل چند 

غزل و قصیده شکوائیه با آغاز:
ای کار جهانی شده از قید تو مشکل

 مشکل که شود نقش ستمهای تو از دل 
می شود.

ظاهراً مؤلف خالصه االشعار، صورت کامل غزلهای برگزیده 
را نیاورده و گاه تنها به نقل مطلع غزلها )بیت نخست غزل( بسنده 

کرده است مانند ابیات زیر که هر کدام مطلع غزلی است:
نفسی که شرح شوقت به سرزبان برآید                         

 زتن رمیده در دم ز غم تو جان برآید
آتش به چرخ افکنم از سوز آه خویش

سوزم زکینه کوکب بخت سیاه خویش
به خاک و خون همی غلطم چو آهو روز نخجیرش

ز رشک آنکه می افتد به سوی دیگران تیرش
اینک چند غزل از مایلی:

به میان جمع خوبان* چو همی کنم نظاره
مه من تو آفتابی و دگر بتان ستاره

به چمن خرام و بنگر که ز انفعال* رویت
بسرشت جامه در خون ُگل و کرد پاره پاره

مکن از جفای گردون گله مایلی و خوش باش
که قضای آسمان است و نگردد این به چاره

*خوبان: زیبارویان
انفعال: شرم، خجالت

ای غنچة گِل َچمِن جان چه گویمت؟
  وی سرِو باِغ روضة رضوان چه گویمت؟

چشم زمانه مثل تو صاحبدلی ندید
ای بی نظیر و نادر دوران چه گویمت؟

ای مُّدعی که نفی کنی دیدن ُرخش
    در آفتاب حجت و برهان چه گویمت؟

ای آنکه ذوق زندگی ات نیست چون ِخِضر*
      تعریف آب چشمه حیوان چه گویمت؟

ای آنکه ذوِق بادة وحدت ندیده ای
اسرار شوق سینه مستان چه گویمت؟
*ِخِضر : تلفظی است از ِخضر؛ خضر از پیامبران است که به آب 

حیات دست یافت و جاودانه و بی مرگ شد.

من از شوق صدای نغمه دلدار مدهوشم  
  ازآن هردم چو نی می نالم و سرتا قدم گوشم

مگر تو مردمی* درچشم وجان درتن که یک ساعت 
   نه از چشمم شوی غایب نه می گردی فراموشم

به سوز دل ز شوق روی آتشناکت ای ساقی
  به ساِن شمع سوزم لیک چون پروانه خاموشم

*مردم : مردمک چشم

پیش از آن روز که این گنبد  اخضر کردند* 
از مه روی تو آفاق منّور کردند

پیش از آن دم که بر افراخته شد مهر فلک
 مهر رخسار تو از روح مصّور کردند

گرچه کردند مرتّب به طفیلت دو جهان
 لیک با هّمت و قدر تو محّقر کردند

مایلی را ز عدم چون به وجود آوردند
 باغم عشق تواش خاک مخّمر* کردند

*کردند : آفریدند 
*مخّمر : سرشته

امید که دیوان مایلی، پیدا و چاپ شود تا دوستداران شعر فارسی 
بتوانند از سروده های این شاعر عهد صفوی نی ریز، بهره مند 
گردند، در غیر این صورت، گردآوری سروده های پراکنده 
مایلی از دل دست نویس ها و آثار چاپی و درج آنها در مجموعه 
ای به نام » اشعار شاعران بی دیوان نی ریز« بایسته است. انگیزه 

نگارش این نوشتار، همین نکته است.

پی نوشت: 
*- دکترای زبان و ادبیات فارسی و پژوهشگر تاریخ و فرهنگ.

منابع
1- تهرانی، آقا بزرگ)1408ق(الذریه الی تصانیف الشیعه، القسم 

الثالث من الچزءالتاسع، قم: مؤسسة اسماعیلیان.
2- شمس نی ریزی، محمد جواد )1379( تاریخ و فرهنگ نی ریز، 

نی ریز: مجتمع فرهنگی هنری کوثر نور.
3- گلچین معانی، احمد )1368( تذکره پیمانه، تهران: کتابخانه 

سنایی.
4- میر تقی الدین کاشانی )1392( خالصه االشعار و زبده االفکار 

)بخش شیراز و نواحی آن(، تهران: میراث مکتوب.

مهمنتوآفتابیودگربتانستاره
دکتر مختار کمیلی* بخش دوم و پایانی 

مایلی،شاعرنیریزیروزگارصفوی
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ادامه از صفحه یک
... حسین تقی پور رئیس دفتر پرستاری بیمارستان شهدا نیز 
در این رابطه گفت: این بیماری برای اولین بار در سال 1391 
در دنیا شناسایی شد که پس از ورود ویروس به بدن، بین 2 تا 
14 روز عالئم خود را بروز می دهد. عالئم این بیماری شبیه 
سرماخوردگی است؛ اما فرق آن با بیماریهای تنفسی مشابه، 
این است که این ویروس، سایر اعضای حیاتی بدن مانند 
کبد، کلیه، روده و سلولهای دفاعی بدن را مورد حمله قرار 

می دهد. 
این ویروس خطرناک 1-  انتقال  تقی پور گفت: راه اصلی 
تماس مستقیم با انسان آلوده، حیوان آلوده و محیط آلوده 
است. 2- افرادی که در مقابل عطسه و یا سرفه بیماران قرار 
داشته باشند. 3- افرادی که بیش از 15 دقیقه در فاصله کمتر 
از یک متری بیماران باشند. 4- افرادی که دستشان به سطوح 
آلوده و یا قطرات تنفسی بیماران برخورد داشته و سپس چشم، 
بینی یا دهان خود را لمس کنند. 5- پزشکان و سایر پرسنل 

بهداشتی درمانی که بدون رعایت نکات حفاظت فردی و 
اصول پیشگیرانه در ارائه خدمات به بیماران نقش دارند. 

این کارشناس پرستاری افزود: درمان ضد ویروسی و قطعی 
بیماری کرونا در حال حاضر وجود ندارد؛ اما با درمانهای 
مراقبتی ویژه در برخی بیمارستانهای مجهز، تعدادی از بیماران 

بهبود یافته اند. بطور خالصه این بیماری فعاًل واکسن ندارد. 
تقی پور در پایان توصیه های بهداشتی و راههای پیشگیرانه را 

این چنین بیان نمود: 
1- رعایت آداب بهداشتی در هنگام سرفه کردن و عطسه. 

2- دستهای خود را پس از مراجعه به منزل  به مدت 15 تا 20 
ثانیه کاماًل با آب و صابون بشویید.

3- حتی االمکان از دست زدن به چشم، دهان و بینی خود پرهیز 
کنید؛ زیرا با این کار ویروس خطرناک را به بدن وارد می کنید.

4- چنانچه عالئم سرماخوردگی و عفونت تنفسی دارید، از 
رفت و آمد به مکانهای شلوغ و پرجمعیت خودداری کنید.

شبیه  کسالت  و  بیماری  عالئم  مشاهده  صورت  در   -5  

سرماخوردگی و عفونت تنفسی به پزشک مراجعه کنید.
6- از افراد مشکوک به بیماری حداقل 2 متر فاصله بگیرید.

از در آغوش گرفتن، دست دادن و  بیماری  7- در هنگام 
روبوسی خودداری کنید.

8- آب دهان خود را در مکانهای عمومی به زمین نیندازید.
9- تغذیه کافی داشته باشید و آب و مایعات کافی بنوشید.
10- سعی کنید خواب و استراحت مناسب داشته باشید. 

در  حضور  و  پرندگان  بویژه  و  حیوانات  با  تماس  از   -11
بازارهای فروش پرندگان زنده خودداری کنید.

شبیه  کسالت  و  بیماری  عالئم  بروز  هنگام  در   -12
سرماخوردگی و عفونت تنفسی، طی 14 روز پس از مراجعه 

از سفر بالفاصله به پزشک مراجعه کنید.    
13- از روبوسی و دست دادن با مسافران کشورهای خارجی و 
بویژه کشورهای عربی که وارد کشور شده اند خودداری کنید 
وپس از گذشت بیش از 14 روز از حضور آنها در کشور به 

دیدار آنها بروید.

آماده باش ویروس کرونا  به بیمارستان نی ریز
جان باختن یک زائر 

آباده طشکی در حادثه منا
اسداله  حاج  سیتی:  بختگان 
نصراله  حاج  فرزند  ایمن پور 
جوکار از جانباختگان فاجعه منا 

اعالم شد.
سازمان  سایت  اساس   بر 
دربین  وی  نام  وزیارت  حج 

جانباختگان اعالم شده است.
وی یکی از کارکنان صدیق 
استان  انتظامی  فرماندهی 
به کسوت  فارس بود که اخیراً 
بود.  گردیده  نائل  بازنشستگی 
اخالق، منش، عبادت و برخورد 
اسالمی و انسانی و والیتمداری 
اسداله  حاج  ویژگی های  از 

ایمن پور بود.

تولد نوزاد  در آمبوالنس
در  بیمارستان،  زایشگاه  به  اعزام  از  قبل  بارداری  زن 

آمبوالنس فرزندش را به دنیا آورد.
بنا بر اعالم مدیر پایگاه اورژانس شهرستان نی ریز،  مادر 
بارداری به همراه شوهرش در ساعت 2:30 بامداد روز 
سه شنبه 14مهرماه برای انتقال به زایشگاه در آمبوالنس 

اورژانس قطرویه حضور یافت. 
به گفته محمدحسین کچویی، این مادر باردار که قبل از 
تاریخ مشخص شده توسط پزشک  زنان دچار درد زایمان 

شده بود، قبل از حرکت آمبوالنس وضع حمل نمود.
کچویی گفت: در ادامه، این مادر 32 ساله به همراه نوزاد 
پسرش برای معاینه به درمانگاه قطرویه برده شدند. با تأیید 
پزشک درمانگاه، مادر و نوزاد در صحت و سالمت در 

ساعت 4:30 بامداد تحویل زایشگاه بیمارستان شدند. 
الزم به ذکر است که نوزاد متولد شده در آمبوالنس، 

سومین فرزند این خانواده می باشد. 

کابوسی برای قاچاقچیان:

افزایش چشمگیر کشفیات مواد 
مخدر در شهرستان نی ریز

سال  اول  شش ماهه  در  شهرستان  مخدر  مواد  کشفیات 
افزایش داشت. 

بنابر اعالم  دادستان عمومی وانقالب شهرستان نی ریز، 
مقدار کشفیات انواع  مواد مخدر در شش ماهه اول سال 
1394 نسبت به همین زمان در سال گذشته 105 درصد 

)بیش از دو برابر( افزایش یافت. 
دکتر محمدصادق رفیعی گفت: در این مدت مقدار 2388 
کیلوگرم انواع مواد مخدر که عمده آن از نوع تریاک 
بوده، کشف گردید و با تشکیل 250 پرونده، 306  نفر از 

قاچاقچیان نیز دستگیر شده اند. 
رفیعی در پایان ضمن تشکر از فرمانده انتظامی شهرستان 
نی ریز ومعاونت مبارزه با مواد مخدر و سایر پرسنل این 
نیز  خودرو  دستگاه   23 دستگیریها  این  در  گفت:  نیرو 

توقیف شده است.

دستگیری زنی با 380   لیتر 
مشروبات الکلی

دو مرد و یک زن با مقدار زیادی مشروبات الکلی در ایست 
و بازرسی قطرویه به دام افتادند. 

بنا بر اعالم دادستان عمومی و انقالب شهرستان نی ریز، 
مأموران پلیس اطالعات و امنیت نیروی انتظامی شهرستان 
نی ریز، با همکاری مأموران مستقر در ایست و بازرسی 
قطرویه در ساعت 4:30 بامداد روز چهارشنبه 8 مهرماه به 
یک خودرو پژو 405 حامل یک خانم و آقا که از شیراز به 

طرف سیرجان در حرکت بود مشکوک شدند. 
دکتر محمدصادق رفیعی گفت: با متوقف کردن خودرو و 
بازرسی از آن، مأموران متوجه شدند که این خانم میانسال با 
استخدام یک راننده و برداشتن صندلی عقب خودرو اقدام 
به جاسازی 19 بیست لیتری )مجموعاً مقدار 380 لیتر( 

مشروبات الکلی نموده است. 
رفیعی گفت: هنگامی که این خانم دستگیر شد، به مأموران 
پیشنهاد رشوه چند میلیونی داد. اما مأموران با درایت و 
هوشیاری مالک اصلی را که اهل و ساکن سیرجان بود، 
به محل کشاندند و وی را نیز دستگیر کردند. هم اکنون دو 

مرد و یک زن در این رابطه در بازداشت بسر می برند.

کوتاه از حوادث

شهادت سرباز آباده طشکی
در پی انفجار مین

از  یکی  بختگان:  عصر 
نیروی   35 تیپ  تکاوران 
جمهوری  ارتش  زمینی 
اسالمی ایران براثر برخورد 
با مین به جای مانده از دوران 
استان  در  تحمیلی  جنگ 

کرمانشاه به شهادت رسید.
تکاور   35 تیپ  فرمانده 
با  ایرنا  با  گو  و  گفت  در 
اعالم این خبر افزود: سرباز 
وظیفه ولی اهلل سعادتی که از 

شهر آباده طشک به کرمانشاه اعزام شده بود در ضلع شمال 
غربی پادگان رزم آوران تیپ 35 تکاور )جیرانبالغ( دچار 

حادثه شد.
سرهنگ غالمرضا عسگری افزود: وی که حدود سه 
ماه از دوران خدمتش می گذشت در حین انجام وظیفه با 

مین برخورد کرد و در دم شهید شد.
پیکر این شهید بزرگوار صبح جمعه 17 مهر در شهر 
آباده طشک تشییع و در گلزار مطهر شهدا به خاک سپرده 

شد.

منابع طبیعی شهرستان خبرداد:

کشف بیش از 3 هزار کیلو 
شیره اشترک و انغوزه

در دو بازرسی مقدار 3170 کیلوگرم شیره گیاه انغوزه 
و اشترک توسط منابع طبیعی شهرستان نی ریز کشف و 

ضبط گردید.
نی ریز،  شهرستان  طبیعی  منابع  اداره  رئیس  گفته  به  بنا 
طی دو مرحله عملیات توسط یگان حفاظت این اداره و 
مأموران ایست و بازرسی قطرویه، مقدار 3170 کیلوگرم 

شیره گیاه انغوزه و اشترک کشف و ضبط گردید. 
به گفته مهندس مهدی جاللی، این محموله ها ازاستان 
کرمان به طرف شیراز حمل می شد  که مقدار 2 تن آن 
دارای پروانه بود، اما مجوز حمل نداشت که پس از طی 
مقدار 1170 کیلوگرم  اما  قانونی آزاد گردید.  مراحل 
آن به ارزش حدود 88 میلیون تومان هیچگونه مجوزی 

نداشت.
مهندس جاللی ضمن تشکر از مأموران ایست و بازرسی 
در  که  نی ر یز  شهرستان  انتظامی  فرمانده  نیز  و  قطرویه 
کشف و ضبط این محموله ها با اداره منابع طبیعی همکاری 
تحویل  پرونده  تشکیل  با  نمودند، گفت: محموله دوم 

مقامات قضایی شهرستان گردید.
هرگونه  تا  خواست  همشهریان  از  درپایان  ایشان 
بهره برداری غیرمجاز، تخریب، تصرف، ساخت و ساز، 
تجاوز و... در اراضی منابع ملی را به شماره 7800 5383 
اطالع و این اداره را در راستای حفظ عرصه های منابع ملی 

یاری دهند.

دستگیری
افغانی قاچاقچی انسان

یک افغانی که با خودرو سواری اقدام به قاچاق انسان 
می کرد، شناسایی و پس از یک تعقیب و گریز طوالنی 

دستگیر شد.
بنا بر اعالم دادیار شعبه سوم دادسرای عمومی و انقالب 
شهرستان نی ریز، در ساعت 13:50 ظهر روز جمعه سوم 
بازرسی  و  ایست  در  مستقر  انتظامی  مأموران  مهرماه، 
قطرویه به یک دستگاه سمند سفیدرنگ مشکوک شدند. 

به گفته سید سجاد ساجدی، مأموران با هماهنگی پلیس 
اطالعات و امنیت نیروی انتظامی به این خودرو ایست 

دادند، اما وی بدون توجه اقدام به فرار کرد.
در  نی ریز  انتظامی  فرماندهی  اطالعات  پلیس  نیروهای 
گردنه الی رز با مانع فلزی دو چرخ سمت چپ خودرو را 
پنچر کردند؛ اما راننده بدون توجه به فرار خود ادامه داد. 
در ادامه تعقیب و گریز و قبل از تنگ حنا آنها با شلیک 
تیر به دو الستیک سمت راست خودرو، خودرو را قبل 
از شهرک مهدوی تنگ حنا متوقف و 9 سرنشین آن را 

دستگیر کردند.
ساجدی در ادامه گفت: به دلیل اینکه خودرو مملو از 
سرنشین بود، مأموران بسیار با دقت و احتیاط عمل نموده و 
قبل از ورود به منطقه مسکونی 16 تیر با هدف پنچر کردن 

الستیکها شلیک کردند.
وی در پایان گفت: این متهم 35 ساله اهل افغانستان که 
خودرو را قولنامه ای از فردی ساکن ایرانشهر خریداری 
نموده  بود، هیچ گونه مدارک شناسایی فردی، اقامت، 
تردد و حتی مدارک خودرو  در اختیار نداشت. همچنین 
دو کودک، یک زن و 5 مرد سرنشین خودرو تحویل 
اردوگاه اتباع بیگانه شدند. در پایان خودرو توقیف و متهم 

با قرار 40 میلیون تومان روانه زندان شد.

کوتاه از حوادث











دستگیری
سارقان انجیر پلنگان

دو سارق که جداگانه اقدام به دزدیدن انجیر کرده بودند، 
توسط پلیس آگاهی شهرستان دستگیرشدند. 

بنا بر اعالم دادیار شعبه سوم دادگستری شهرستان نی ریز، 
یک سارق جوان که اقدام به سرقت 8 کیلو انجیر از یک 
انجیرستان کرده بود، توسط مأموران پلیس 110 دستگیر 

شد. 
ساجدی همچنین گفت: یک سارق دیگر که در نیمه شب 
اوایل مهرماه در دره پلنگان اقدام به سرقت 30 کیلو انجیر 

نموده بود، دستگیر شد.
قاضی ساجدی گفت: این انجیرستان نگهبان داشته و سارق 
خاموش  سرقت  محل  از  دورتر  را  خود  موتورسیکلت 
می کند. اما نگهبان متوجه شده و بوسیله تلفن به صاحب 
باغ و او نیز به پلیس 110 خبر می دهد. با حضور مالک  و 
مأموران نیروی انتظامی، سارق با گونی انجیر در ساعت 2 

بامداد دستگیر شد. 
قاضی ساجدی گفت: این سارق معتاد سابقه دار،  هم اکنون 
در بازداشت موقت بسر می برد و روند قضایی پرونده ها 

همچنان ادامه دارد. 

نابودی کامل
اجناس مغازه در آتش

یک  مغازه ظروف پالستیکی یکبار مصرف بطور کامل در 
آتش سوخت. 

بنابر اعالم رئیس آتشنشانی شهرستان نی ریز، در ساعت13:50 
ظهر روز چهارشنبه 15مهرماه، یک  مغازه ظروف پالستیکی 

یکبار مصرف در خیابان امام خمینی آتش گرفت. 
قهرمان مظفری گفت: با اعالم به آتشنشانی، تکنسینها در مدت 

4 دقیقه در محل حادثه حضور یافتند و آتش را خاموش کردند. 
زبانه های آتش آنقدر زیاد بود که به قهوه خانه طبقه باال نیز 

می رسید، اما با سرعت عمل آتشنشانان  مهار گردید. 
مظفری گفت: در این حادثه صاحب مغازه نیز حضور داشت، 
اما متأسفانه به دلیل پالستکی و قابل اشتعال بودن اجناس که از 
مشتقات نفت است، چیزی از آن باقی نماند و دلیل آتش سوزی 

نیز مشخص نشد. 
مظفری در پایان گفت: پرسنل فداکار آتشنشانی با سرعت عمل 
و دقت باال و پس از مهار آتش، به پاکسازی و ایمن سازی محل 
جهت جلوگیری از آتش سوزی دوباره اقدام نمودند و پس از 

یک ساعت به پایگاه خود برگشتند. 

دستگیری شکارچیان کبک 
دو برادر که اقدام به شکار و نگهداری کبک می کردند، 

دستگیر شدند. 
بنا بر اعالم رئیس پارک ملی قطرویه و منطقه حفاظت شده 
بهرام گور، دو برادر که در بخش پشتکوه اقدام به شکار و 
نگهداری کبک در منزل کرده بودند، روز پنجشنبه دوم 
با دستور دادستان شهرستان و همکاری پاسگاه  مهرماه 
انتظامی مشکان و یگان حفاظت  این منطقه حفاظت شده 

دستگیر شدند. 
احمد رستگار گفت: با حکم ورود به منزل متهمان، چهار 
قطعه کبک زنده کشف گردید که دو نفر متهم نیز دستگیر 
و برای تحقیقات بیشتر تحویل مقامات قضایی شهرستان 

شدند. 
به گفته رستگار، جریمه شکار 4 قطعه کبک 800 هزار 
تومان، بجز هزینه ضرر و زیان به طبیعت می باشد. وی از 
همه شهروندان خواست تا در صورت مشاهده و آگاهی از 
تخلف  زیست محیطی مراتب را به تلفن 09171304726 

اطالع دهند.

دستگیری
دو گروه پسته دزد

چهار نفر که درقالب  دو گروه در بخش قطرویه اقدام به 
پسته دزدی می کردند، دستگیر شدند. 

بنا بر اعالم دادستان عمومی و انقالب شهرستان نی ریز، 
دو گروه بومی و غیربومی که در بخش قطرویه اقدام به 

پسته دزدی می کردند، دستگیر شدند. 
در سرقت اول، دو برادر 27 و 30  ساله که در اواخر شهریور 
ماه اقدام به سرقت یک  تن پسته در منطقه رودخور کرده 
بودند، توسط پاسگاه انتظامی بنه کالغی و پلیس آگاهی 

شهرستان دستگیر شدند. 
بنا بر این گزارش، برادر بزرگتر سابقه دار است و قباًل نیز به 

همین جرم دستگیر شده بود. 
دکترمحمدصادق رفیعی درباره گروه دوم سارقان گفت: 
پاسگاه  و  آگاهی  پلیس  توسط  نیز  سیرجانی  سارق  دو 
شهریور   23 روز  در  سرقت  حین  بنه کالغی  انتظامی 

دستگیر شدند.
این دو مرد 31 و 45 ساله سابقه دار و معتاد به موادمخدر 

بودند که با پژو 405 اقدام به سرقت پسته می کردند. 
رفیعی گفت: این دو نفر در 13 شهریورماه نیز اقدام به 
سرقت 500 کیلو پسته و انتقال آن به شهرستان سیرجان 
کرده بودند که طی شواهد و شگردهای پلیسی کارآگاهان 

آگاهی نی ریز به جرم خود اقرار نمودند. 
به گفته رفیعی، خودرو یکی از سارقان که از خانواده های 
مرفه بود توقیف شد و اکنون هر دو نفر در بازداشت بسر 

می برند.

بیمار مشکوک به کرونا
در بیمارستان شهدا 

کرونا  خطرناک  تنفسی  بیماری  به  مشکوک  فرد  یک 
)مِرس( در بیمارستان شهدا شناسایی گردید. 

بنابر اعالم مدیر دفتر پرستاری بیمارستان شهدای نی ریز، 
دارای عالئم  مرد  مهرماه یک  در غروب روز شنبه 11 
سرماخوردگی به بیمارستان شهدا مراجعه کرد و پس از 
معاینه توسط پزشک اتفاقات، به متخصص ارجاع گردید. 
پزشک متخصص، به عالئم بیماری وی که از حجاج امسال 
بود مشکوک شده و سپس با گرفتن نمونه از بیمار جهت 
ارسال به تهران، وی را جهت اطمینان و معاینات کاملتر 

همان شب به بیمارستان نمازی شیراز اعزام می کند. 
مشکوک،  مورد  این  اعالم  با  گفت:  تقی پور  حسین 
مراقبتهای درمانی و بهداشتی موجود در کل بیمارستان که 
از اول مهرماه تجهیز و آماده مقابله با این بیماری شده بود، 

تشدید گردید.  
وی در پایان از شهروندان و همراهان این بیماران، بویژه 
و  اضافی  مراجعات  از  تا  خواست  سالمندان  و  اطفال 
اطالع  به  بنا  بپرهیزند.  درمانی  مراکز  به  ضروری  غیر 
این  آزمایش  فارس،  نی ریزان  هفته نامه  خبرنگاران 
سرماخوردگی  تنها  وی  بیماری  و  بوده  منفی  شخص 

شدید بوده است.

کشف محل تجمع اتباع 
بیگانه در کوه های قطرویه

محل تجمع تعدادی افغانی در کوههای قطرویه شناسایی و 
34 نفر در این رابطه دستگیر شدند.

بنا بر اعالم دادیار شعبه سوم دادگستری نی ریز، در ساعت 
16 روز عید قربان برابر با دوم مهرماه، پلیس اطالعات 
و امنیت که یک عملیات دستگیری افاغنه را با کمک 
مأمورین ایست و بازرسی قطرویه در کمتر از 12 ساعت 
افغانی در  متوجه حضور چند  بودند،  برده  پایان  به  قبل 

کوه های جنوب سایت شرکت ملی فوالد شدند. 
به گفته سید سجاد ساجدی، مأموران انتظامی به سمت 
محل که به فاصله حدود 30 دقیقه پیاده روی و کوهنوردی 
از پایین کوه بود حرکت کردند و متوجه حضور تعداد 

زیادی افغانی در آنجا شدند. 
با نزدیک شدن مأموران، آنها به سمت باالی کوه حرکت و 
با شلیک تیرهای هوایی، تعدادی از افاغنه شروع به پرتاب 

سنگ به طرف مأموران کردند. 
قاضی ساجدی گفت: مأموران با استقامت و شلیک چند 
تیر، به محل تجمع افاغنه رسیده و عده ای که فرار کرده 
بودند، برگردانده شدند. در نهایت 33 نفر در ساعت 17 
دستگیر شدند که 3 زن و 7 کودک نیز در بین آنها بودند. 
همچنین یک جوان 23 ساله از اهالی قطرویه نیز دستگیر 

شد. 
تا  بود  افاغنه  نگهبان  جوان  این  گفت:  ساجدی  قاضی 
قاچاقچیان دیگر آنها را نبرند و ادعا کرد که اتباع بیگانه 
متعلق به دو نفر دیگر هستند  که به قاچاق انسان می پردازند. 
اکنون هر دو نفر که یکی از آنها سابقه دار است، شناسایی 

شده و تالش برای دستگیری آنان ادامه دارد. 
جوان  و  یافتند  انتقال  اردوگاه  به  بیگانه  اتباع  ادامه،  در 

قاچاقچی نیز در بازداشت موقت بسر می برد. 

دستگیری سارقان 20 ساله 
دو سارق 20 ساله که روز عید قربان از منزلی سرقت کرده 

بودند، پس از 48 ساعت شناسایی و دستگیر شدند. 
دو  نی ریز،  شهرستان  انقالب  و  عمومی  دادستان  بنابراعالم 
سارق عصر روز پنجشنبه 2 مهرماه برابر با عید سعید قربان وارد 
منزلی در پشت پارک معلم شده و اقدام به سرقت مقداری وجه 

نقد   و 70 کیلو انجیر نمودند. 
به گفته دکترمحمدصادق رفیعی، با ارجاع پرونده به پلیس 
آگاهی شهرستان، این نیرو با درایت و هوشیاری دوسارق 20 
ساله را پس از 48 ساعت از وقوع جرم دستگیر و مال مسروقه و 

وجه نقد را نزد آنان کشف نمود. 
رفیعی در پایان ضمن تشکر از خدمات مأموران نیروی انتظامی 
و بویژه پلیس آگاهی گفت: روز شنبه 4 مهرماه پرونده در 
دادسرا تشکیل شده و از عصر همان روز نیز هر دو مجرم جهت 

ادامه تحقیقات در بازداشت موقت بسر می برند.

عصر نی ریز در هفته نامه »نی ریزان فارس« ادغام شده است

انتشار: طبق روال 15 ساله هر هفته عصر شنبه 16 صفحه)این هفته 20 صفحه(

 قیمت 500 تومان

یکشنبه 19 مهرماه 151394
27 ذیحجه 1436
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امام علی علیه السالم: دو چیز مردم را نابود کرد: 
ترس از  فقر و فخرفروشی

اصلی  عامل  بشر  حیات  طول  در  که  آنچه 
جنگ ها، نزاع ها، کینه ورزی ها، و بطور کلی 
ریشه جمیع صفات رذیله بشری بوده و هست، 
رذیله  دو  همین  از  گرفته  نشأت  و  برخاسته 

مذکور در سخن امیر المؤمنین است.
فقر چیست؟ چرا بشر ذاتاً از فقر در هراس است 
بطوریکه می خواهد به هر نحو ممکن از آن فرار 
کند، و به انحاء مختلف سعی در انکارش دارد، 
کینه  می گوید،  دروغ  می دزدد،  می جنگد، 
می ورزد ، به دامن شیاطین چنگ می زند، به 
مخدرات پناه می برد، تا از فقر  و حتی از خیال 

فقر نجات یابد.
فقر نبودن است، نیستی است، خالی بودن و تهی 
بودن است، و بشر از نیستی، نیست شدن، و نیست 
بودن، ذاتاً  و فطرتاً گریزان و هراسان است؛ چرا 
که نفخه ای از یک هستی مطلق است »نفخُت 

فیه من روحی« و هستی نیستی را برنمی تابد.
نه انسان، که هر هستی از جماد و نبات و حیوان. 
ترس از مرگ نیز از همین مقوله است، آنگاه که 

مرگ را نیستی می پنداری .
هستی  اثبات  برای  انسان  که  است  اینگونه 
باید  که  می آورد،  روی  اندیشه  به  خویش 
چه کرد در این هستی پر از هست؟ من برای 
رسیدن به هستی و اثبات موجودیتم به کدام 
یک از این همه هست چنگ زنم؟ هستی در 
کدام یک از این جلوه های رنگارنگ است؟ 
پول، مقام، علم، شهرت، که هر کدام نیز هزاران 
شاخه براندام دارد، این ظرف تهی را با کدامین 
پیمانه سیراب کنم؟ آخر من نیز باید در میان 
این همه آدم، حیوان، نبات، جماد، که هرکدام 
متمایز شده اند،  از دیگری  انحاء  از  به نحوی 
خودی  دارم،  اختیار  در  که  فرصتی  این  در 
بنمایانم و از این احساس نیستی که مثل بختک 
گلویم را می فشارد و عنقریب است که خفه 
ام کند و جهان را در پیش چشمانم سیاه و تیره 
و بی معنی کرده است نجات یابم، و بر سر راه 
رسیدن به هر یک از این جلوه های زیبا بودن و 
هست شدن، چه گردنه ها و کتل های سخت  و 
صعب العبوری است!؟! و از دیگر سو؛ نهایت 
هر کدام چقدر و کجاست! کجا آرام می گیرم؟

چه  است؟  سّری  چه  این  است،  اینگونه  چرا 
سیاه اندود  تودرتوی  وادی  این  در  جادویی 
است؟ چرا سیر نمی شوم، چرا پر نمی شوم، چرا 
این بختک لعنتی فقر و نیستی دست از سرم بر 
نمی دارد؟ چرا هر چه بیشتر از این چشمه های 
لعنتی جادو زده می خورم گرسنه تر، خسته تر، 
و تشنه ترم؟ این عطش لعنتی کی تمام می شود؛ 
سو،  کم  چشمها  آویخته،  ابروها  سپید،  موها 
دندان ها ریخته، پاها از حرکت بازمانده، عمر در 
طلب این جامهای زرین بسر شد، چرا من هر روز 
فقیرترم، چرا پر نمی شوم؟ گلویم پاره شد، زبانم 
در دهان خشکید، پاهایم از رفتن بازماند، از بس 
از این مناره و آن مناره باال رفتم و فریاد زدم، 
آهای مردمان، آهای هست های عالم هستی، 
من هم هستم، من هم پرم، غنی ام، بی نیازم، اما 
تا از فریاد زدن دمی دهان فروبستم، تا لمحه ای 
بیاسایم، تا خستگی بگذارم، تا گرد و غبار این 
رفتن ها و آمدن های تکراری را بزدایم، دوباره 
این بختک لعنتی فقر و نیستی گلویم را فشرد، 
تمام سلول های وجودیم از درون و برون فریاد 
برآوردند ما نیستیم،گرسنه ایم، تشنه ایم، فقیریم 

فقیر. 
این تضاد و این پارادو کس پاره ام کرد، ِجَرم 
داد، نابودم کرد نابود، اصاًل هیچگاه بودی برای 
من نبوده است، آیا عمری از سراب می نوشیده 
ام و در تَوّهم آب بوده ام؟! چرا هر چه از برون 
از  فروشی(  )فخر  را،  بودنم  می فروشم  بیشتر 
درون بیشتر احساس می   کنم تهی بودنم را تا 

آنجا که به »زرتم المقابر« افتاده ام.
این است گرفتاری بزرگ انسان؛ این است آنچه 
موال علیه السالم عامل نابودی می داند، چرا با این 
همه رنج و تالش در راه جمع آوری  مال، مقام، 
شهرت که بعضاً بسیاری نیز به ثمر می نشیند، باز 
این اعجوبه خلقت »انسان« هر روز گرسنه تر از 
پیش، حمله می کند، می درد، می دزدد، دروغ 
دمی  و  می فروشد  می ورزد،  تکبر  می گوید، 
آرام نمی گیرد، تا آنگاه که در چنگال مرگ  
و احتضار یا بیماری ای صعب العالج تمام بود و 
نبودش را بر باد رفته می یابد و فقری را که عمری 
با انواع فخرفروشی ها و تظاهرها و تغافل ها، از 
آن هراسان می گریخت، مانند جادویی سیاه بر 
تمام نسوجش چنگال می افکند، و هیچ کدام 
از آن داشته ها، نه مال نه زن نه فرزند، نه مقام، 

نه شهرت، به دادش نمی رسند، تا از چنگال  
بخشند، کجا  رهایی اش  دیوانه  اختاپوس  این 
راه را اشتباه رفته، که بعد از عمری تالش و به 
هر دستاویزی چنگ زدن، به اینگونه خسران 

عظیمی دچار شده است.
و از آن همه به خیال خود داشته، مقام، مدرک، 
شهرت، مال، فقط اندامی نحیف، که النه هزار 
درد و بیماری است نصیبش شده، که آن هم 

عنقریب است، به خاک سرد و بی روح بسپارد.
معصومین  ائمه  و  علیهم  اهلل  صلوات  انبیاء 
معرفت  اهل  و  باهلل  علماء  و  علیهم السالم 
آمده اند تا انسان را با آشنا کردن به سرشت و 
الهی است  نفخه  فطرت حقیقی اش که همان 
این  تو  انسان!  ای  که  سازند  مهم  این  متوجه 
جسم و متعلقاتش نیستی، و این که می بینی، 
مرکب و وسیله ای است تا آن نفحه، و روح و 
فکر را، در این فرصت دنیوی به کمال و رشد 
برساند، و تا در راه کمال روح و فکرت که از 
جنس خداست حرکت و تالش نکنی به غنا و 
شد؛  نخواهی  بزرگ  رسید،  نخواهی  کمال 
علمی،  مدارج  بزرگترین  صاحب  اگر  حتی 
عرضی  اینها  بزرگ  باشی،  دنیوی  مقامات  و 
حضرت  حقیقی  بزرگ  است،  مجازی  و 
حق جل عال است، وتو تا صفات الهی عشق، 
احسان،  تواضع،  ستاریت،  گذشت،  محبت، 
حق طلبی بالجمله تسلیم در مقابل دستورات 
دنبال  نتیجه اش، خدایی شدن است  را که  او 
نکنی، جز فقیری بی مقدار نیستی، غنای تو از 
درون حاصل می شود نه از برون، به مقداری که 
اوصاف حضرت حق جل عال در درون توست، 
تو دارایی و ثروت داری، نه به مقداری که پول و 
مقام و شهرت داری، چرا که اوصاف حضرت 
حق، پایدار و جاودانه اند، نه ثروت های دنیوی، 
هر کس که کمترین بهره را از عقل برده باشد، 
می داند که همه داشته های دنیوی فی ذاته، فانی 
اند، و هیچ اعتباری بر بقایشان تا یک دقیقه دیگر 
نیست، و گرفتن یک رگ از میلیونها رگ جسم 
مادی می تواند تمام داشته های دنیویت را از تو 

ساقط کند.
انسان باید این مهم را بداند که به هر درجه و 
برسد،  دنیوی  مقامات  و  درجات  از  مقامی 
نفسانی است،  تا گرفتار خواسته ها و حوائج 
جنس  که  چرا  نیست،  بیش  حقیر  گنده ای 
نفس  است.  کوچک  نفسانی  های  خواسته 
نمی  شهوت  و  خوروخواب  برآخور،  جز 
چرد، و اینها در حد حیوان است نه انسان، که 
اساساً نفس، خواهش حیوانی را طالب است، 
انبیاء صلوات اهلل علیهم و علماء باهلل و  وهمه 
اهل معرفت که از هوشیارترین ابناء بشر بوده و 
هستند، متفق القولند که انسان این جسم مادی 
نیست، و توجه به نیازهای این جسم باید به مقدار 
توجه صاحب یک مرکب )خر، اسب، قاطر، 
امروزه ماشین( به نیازهایش باشد، و داشته های 
دنیوی را در راه کمال و غنای روحانی خود که 
همان احیاء اوصاف الهی در درونش هست، 

خرج کند، نه در راه فربه کردن »خر«!
مولوی این عارف باهلل، به زیبایی این مسأله را 
تشریح می کند که: روح انسان مانند حضرت 
عیسی علیه السالم است که بر جسم که همانند 
مأموریت  و  است،  سوار  است  حضرت  خر 
این االغ )جسم( رسانیدن حضرت )روح( به 
مقصد است، ولی به علت حجاب های ظلمانی 
و اغوائات شیطانی که نتیجه اش عدم توجه به 
فرامین الهی است، انسان دچار یک کج بینی می 
شود و جای خر و سوار را اشتباه می گیرد و به 
جای توجه به نیازهای سوار )روح( به نیازهای 

خر)جسم( می پردازد. می فرماید:
ترک عیسی کرده خر پرورده ای

الجرم چون خر درون پرورده ای
پس تا زمانی که پرورش دهنده »خر« هستی 
)همان جسمت( الف فهم و شعور نزن چرا که 
»خر« از دانایی و فهم وشعور بویی نبرده است، 
و اگر شکمت گنده تر می شود و یا مدل خانه 
و ماشینت ترقی می کند، تَوّهم دانایی به سرت 
نزند، اینها همه از جنس همان طویله و جل و 

پاردم است.
بسنجی،  را  دانایی ات  میزان  خواهی  می  اگر 
می کنی،  مطالعه  چقدر  ساعت،   24 از  ببین 
می اندیشی چه مقدار از اوصاف الهی از قبیل: 
خلق،  به  محبت  احسان،  گذشت،  تواضع، 
راستی در تو رشد کرده، غنی بالذات و علیم 

بالذات حضرت حق جل عال است.
به مقداری که به او نزدیک می شویم، غنی و 
داناییم وبه مقداری که حضرتش دوریم فقیر و 

نادانیم. پس خویش را دریابیم.    

قیام امام حسین)ع( از جمله وقایع تاریخ ساز و بسیار مهمی 
است که تأثیری عمیق بر حوادث پس از خود گذاشت. 
این قیام و جریانهایی که پس از واقعه عاشورا رخ داد، 
در منابع بسیاری آمده و البته تحریف های فراوانی نیز به 
خود دیده است. یکی از منابع معتبر تاریخی که درآن 
به جزئیات قیام امام حسین)ع( اشاره شده، تاریخ الرسل 
و الملوک یا تاریخ االمم و الملوک معروف به تاریخ 

طبری است.
اصل کتاب به زبان عربی است و توسط محمد بن جریر 
طبری تاریخ نگار و محقق مسلمان ایرانی در اواخر سده 
سوم پس از هجرت به رشته تحریر درآمده  است که از 
مشهورترین، مهم ترین و ارزشمندترین مجموعه های 
مفصل تاریخ عمومی اسالم و جهان به شمار می آید. 
طبری این کتاب را پس از پایان تفسیر قرآنش تألیف 
نمود. این کتاب، تاریخ را از زمان خلقت شروع کرده 
قدیمی  پادشاهان  و  پیامبران  داستان  نقل  به  سپس  و 
می پردازد. در بخش بعدی کتاب طبری به نقل تاریخ 
اسالم)ص(  پیامبر  زندگی  سپس  و  ساسانی  پادشاهان 
می پردازد. در این کتاب وقایع پس از شروع تاریخ 
اسالمی )مقارن با هجرت به مدینه( به ترتیب سال تنظیم 
شده و تا سال 293 هجری خورشیدی را در بر می گیرد. 
تاریخ طبری دارای 16 جلد و مرجع عمده تاریخ ایران تا 
اول سده چهارم هجری است. همچنین این کتاب مأخذ 
عمده بسیاری از کسانی واقع شده است که بعد از طبری 

به تألیف تاریخ اسالم اهتمام ورزیده اند.
ضمن عرض تسلیت به مناسبت فرا رسیدن ماه محرم 
منبع  این  از  حسین)ع(بخشهایی  امام  قیام  سالروز  و 
مهم تاریخی را برگزیده ایم که به تدریج تقدیم شما 

خوانندگان گرامی می شود.
*****

وقتی یزید به زمامداری رسید، اندیشه ای نداشت جز 
آنکه از آن چند کس که دعوت معاویه را به بیعت یزید 
نپذیرفته بودند بیعت بگیرد و کار شان را به سر برد، پس 

به ولید]حاکم مدینه[ نوشت:
زیبر  بن  عبدا...  و  بن عمر  عبدا...  و  حسین  بعد،  »اما 
را سخت و بی امان به بیعت وادار کن تا بیعت کنند 

والسالم«
گوید: و چون  خبر مرگ معاویه به ولید رسید وحشت 
کرد و آن را سخت مهم شمرد و کس فرستاد و مروان را 

پیش خواند. 
و چون نامه یزید را برای وی خواند، انا هلل گفت و 
رحمت فرستاد. آنگاه ولید درباره قضیه با وی مشورت 

کرد و گفت: »به نظر تو می باید چه کنم؟«
 گفت : »رأي من این است که هم اکنون این کسان را 
از مرگ معاویه خبردار شوند، بخواهي  ازآنکه  قبل 
و به بیعت و اطاعت بخواني، اگر بیعت کردند بپذیري 

و دست از آنها بداري و اگر نپذیرفتند،پیششان آري و 
گردنشان را بزني که اگر از مرگ معاویه خبر یابند، هر 
کدامشان در ناحیه اي قیام کند و مخالفت و دشمني کند 

و براي خویشتن دعوت کند«.
گوید: پس ولید، عبدا... بن عمروبن عثمان را که جوانی 
نوسال بود سوی حسین و عبداهلل بن زبیر فرستاد که آنها 
را بخواند. عبداهلل آنها را در مسجد یافت که نشسته 
بودند، پیش آنها رفت.  این به وقتی بود که ولید برای 
کسان  نمی نشست و کس پیش وی نمی رفت. گفت: 

»امیر دعوتتان کرده اجابتش کنید.«

گفتند: »برو، هم اکنون می  آییم«.
آنگاه یکیشان رو به دیگری کرد و عبداهلل بن زیبر به 
حسین گفت: »حدس بزن که در این وقت که به مجلس 

نمی نشیند برای چه ما را خواسته است؟«
حسین گفت: »به گمانم طغیانگرشان هالک شده وما 
را خواسته تا پیش از آنکه خبر فاش شود، ما را به بیعت 

وادار کند.«
ندارم،  گمان  این  نیز جز  »من  زبیر گفت:  عبداهلل بن 

می خواهی چه کنی؟« 
گفت: »هم اکنون  غالمانم را فراهم می کنم و می روم 
و چون به در رسیدم آنها را می گذارم و پیش ولید 

می روم.«
گفت: »وقتی به درون شدی از او برتو بیم دارم.«

گفت: »وقتی پیش اومی روم که قدرت مقاومت داشته 
باشم.«

گوید: حسین برفت و غالمان و مردم خاندان خویش را 
فراهم آورد و برفت تا به در  ولید رسید و به یاران خود 
یا  خواندم  را  اگرشما  می روم،  درون  به  »من  گفت: 
شنیدید که صدای او بلند شد همگی به درون ریزید و 

گرنه همین جا باشید تا پیش شما برگردم.«
گوید: آنگاه پیش ولید رفت و سالم امارت گفت. 

مروان نیز پیش وی نشسته بود. گوید: حسین چنان که 
گویی از مرگ معاویه بویی نبرده ، گفت: »پیوستگی  
بهتر از جدایی است.  خدا میان شما اصالح آرد« اما در 

این مورد جوابی به او ندادند.
حسین بیامد و بنشست، ولید  نامه را به او داد که بخواند و 

خبر مرگ معاویه را داد و او را به بیعت خواند. 
حسین گفت: » اناهلل و انا الیه راجعون، خدا معاویه را 
رحمت کند و ترا پاداش بزرگ دهد، اینکه گفتی بیعت 
کنم، کسی همانند من به نهانی بیعت نمی  کند، گمان 
ندارم به بیعت نهانی من بس کنی و باید آنرا میان مردم 

علنی کنیم.«
گفت:»آری«

گفت: » وقتی میان مردم  آیی و آنها را به بیعت خوانی ما 
را نیز بخوان که کار یکجا شود.« 

ولید که سالمت دوست بود گفت: »به نام خدای بروتا با 
جمع مردم بیایی.«

مروان گفت: »اگر اینک برود و بیعت نکند، هرگز چنین 
فرصتی به دست نیاری تا میان شما و او کشته بسیار شود. 
این مرد را بدار و از پیش تو نرود تا بیعت کند یا گردنش 

را بزنی.«
در این هنگام حسین برخاست و گفت: »ای پسر زن 
کبودچشم تو مرا می کشی یا او؟ به خدا نادرست گفتی 

و خطا کردی«.
گوید: آنگاه حسین برون شد و به یاران خویش گذشت 

و با آنها به خانه رفت.
مروان به ولید گفت: »فرمان مرا نبردی، به خدا هرگز 

چنین فرصتی به دست تو نمی دهد.«
ولید گفت: »ای مروان! دیگری را مالمت کن، کاری 
را برای من برگزیدی که مایه تباهی دینم بود، بخدا 
دوست ندارم همه مال دنیا که آفتاب بر آن طلوع و 
غروب می کند از آن من  باشد اما حسین را کشته باشم. 

سبحان اهلل، حسین را بکشم که می گوید بیعت نمی کنم، 
کسی که به سبب خون حسین به حسابش کشند، به روز 

رستاخیز به نزد خدا اعمال نیکش ناچیز باشد.«
مروان بدو گفت: »اگر رأی تو چنین است آنچه کردی 

بجا کردی«.  اینرا می گفت اما رأی او را نپسندیده بود.
گوید: اما ابن زبیر گفت: » هم اکنون می آیم«.

آنگاه به خانه خود رفت و آنجا بماند، ولید از پی او 
فرستاد و معلوم شد در جمع یاران خویش در امان است، 

فرستادگان پیاپی فرستاد.
و  بنگریم  و  بنگری  تا  بدار  دست  بود  گفته  حسین 

بیندیشی و بیندیشیم.
ابن زبیر گفت: »شتاب مکنید، مهلتم دهید« اما آن شب 
به آنها اصرار بسیار کردند. اما سخت گیری نسبت به 

حسین کمتر بود.
ولید غالمان خویش را پیش ابن زبیر فرستاد که ناسزا 
گفتند و بانگ زدند که ای پسر زن کاهلی، به خدا یا 
پیش امیر بیا و گرنه ترا می کشد. همه روز و شب نخستین 
را چنین به سر کرد و می گفت: »هم اکنون می آیم، 
شتاب مکنید تا کس پیش امیر فرستم که رأی و دستور 

او را بداند.«
جعفر بن زبیر، برادر عبداهلل کس پیش ولید فرستاد و 
گفت: »خدایت رحمت کند؛ از عبداهلل دست بدار که 
از بسیارِی فرستادگان او را به وحشت افکنده ای ان 
شاءاهلل  فردا پیش تو می آید، به فرستادگان خویش بگو 

از پیش ما بروند.«
گوید: ولید کس فرستاد و آنها برفتند. ابن زبیر در پناه 
شب برون شد، همراه برادر خویش جعفر بود که سومی 
با آنها نبود و از بیم تعاقب، از راه بزرگ، دوری گرفت 

و از راه فرع سوی مکه رفت.
صبحگاهان ولید کس فرستاد،  معلوم شد ابن زبیر برون 
شده مروان گفت: »به خدا سوی مکه رفته کسان از پی 

وی فرست.«
گوید: ولید سواری از بستگان بنی امیه را با هشتاد سوار 
بفرستاد که به جستجو رفتند اما به او دست نیافتند و 
بازگشتند و همه روز تا شب به جستجوی عبداهلل از کار 
پیش حسین  ماندند. هنگام شب کسان  حسین غافل 
فرستاد که گفت: »تا صبح صبر کنید. آنگاه بنگریم و 

بنگرید.«
گوید: آن شب دست از حسین بداشتند و با وی اصرار 
نکردند. حسین در پناه شب برون شد و این شب یکشنبه 

دو روز مانده از رجب سال شصتم بود.)1(

پی نوشت:
1- طبری، محمدبن جریر )1369( تاریخ طبری، 
جلد 7، برگردان: ابوالقاسم پاینده، تهران: بنیاد فرهنگ 

ایران، صص2905-2909 .

باخبر شدیم آقای سید احمد ایرانمنش در یک اقدام 
درخور تحسین، مجموعه نوحه های قدیمی نی ریز را 
در قالب دو سی دی صوتی به بازار عرضه کرده است. 
این نوحه ها که مربوط به 41 سال پیش است، باصدای 
محمدحسن  حاج  مرحوم  و  آزاد  صمدآقا  حاج 
ضمیری خوانده شده و در همان سالها به همت آقای 

ایرانمنش ضبط شده است.
در همین زمینه گفتگویی با ایشان ترتیب دادیم که 

می خوانید.
نوحه خوان  سالها  نیز  ایرانمنش که خود  سیداحمد 
مراسم محرم است، در سال گذشته کتاب »گلچین 
ایرانمنش« شامل نوحه ها و مرثیه های مذهبی شعرای 
مطرح نی ریز و دیگر نقاط کشور را به چاپ رسانده 
و در صدد است جلد 2 این مجموعه را نیز به زودی 

روانه بازار کند. 
مرحوم  و  آزاد  آقا  صمد  نوحه های  مورد  در  وی 
علت  به  پیش  سال   40 حدود  می گوید:  ضمیری 
عالقه ای که به صدای اساتید گرانقدر آقایان آزاد و 
ضمیری داشتم، شروع به ضبط کردن نوحه های آنها 
کردم تا اینکه اخیراً به فکر افتادم آوای این بزرگواران 
را به صورت سی دی در دسترس عالقه مندان قرار دهم 
تا هم بر شأن این مداحان بزرگوار ارج نهاده شود و 
جوانان  امروزی،  نوحه های  کارآمدن  روی  با  هم 
و نوجوانان از سبک و سیاق نوحه های قدیمی آگاه 
شوند. آقایان آزاد و ضمیری نکات و ریزه کار یهای 
ظریفی را با مهارت هرچه تمام در نوحه های خود 
هر  و  بود  خوب  صدایشان  الحق  و  می بردند  بکار 
شنونده ای را به سمت خود جذب می کردند. آقای 
آزاد همانگونه که در سی دی مشخص است نوحه و 
مرثیه را همزمان با هم می خواندند. جناب ضمیری نیز 
در کنار نوحه خواندن،  ساختن نوحه و آهنگ آن را به 

نحو احسن انجام می دادند. 
به خاطر دارم ایشان اکثر نوحه هایشان را در هیئت های 

به  آنها  نوحه خوانی  سبک  و  می خواندند  سینه زنی 
صورت سنتی بود. گاهی صف هایی طوالنی برای 
نوحه خوانی آنها تشکیل می شد که من با ضبط صوت 

کنار آنها می ایستادم و نوحه ها را ضبط می کردم. 
البته آقای آزاد خودشان نوحه نمی گفتند ولی در 
ضمیری  آقای  اما  داشتند  مهارت  آهنگ گذاری 
عالوه بر خواندن نوحه، خودشان نوحه می سرودند. 
به احتمال زیاد  نوحه های »زاده  زهرای  اطهر زینب 
»سر حلقه    من«،  بستان  نشکفته  »غنچه  منم«،  کبری 
آزادگان« و »حسین سرباز ره دین بُود« از خود ایشان 

است. 
وی در مورد درون مایه و مضمون سی دی ها می گوید: 
در سی دی که با صدای استاد آزاد منتشر شد، چند 
نوحه خوانده شده. در این مجموعه آقای آزاد  نوحه 
»عباس شیر بیشه شجاعت« را در کاروانسرای سروی 
جلوی در جنوبی خواندند. نوحه »اصغرم ای کودک 
جانبازم« را در امامزادگان به همان سبک قدیم اجرا 

کردند.
نوحه »بتاب ای مه« و »الی و الی اصغر من الال کن« 
را در حسینیه شهید مصطفی خمینی )زنده یاد صولت 

خزایی( خواندند.
نوحه »کربال شد  کربال شد« که از نوحه های ادیب 
گرانقدر آیت ا... فاخری فسایی است و به صورت 
نوحه های  دیگر  از  شده،  سروده  جواب  و  سؤال 

خوانده شده توسط آقای آزاد است. 
دیگر  که  را  گفت...«  حسین  عاشورا  »شب  نوحه 
سروده فاخری فسایی است و تضمینی   است بر  غزل 
دیگر  از  نمودند.  قرائت  حسینیه  همان  در  سعدی 
دلها  »چرا  کرده،  اجرا  آزاد  جناب  که  نوحه هایی 
پریشان است« نام دارد که این نوحه نیز در حسینیه 

»شهید مصطفی خمینی« خوانده شده.
احمد ایرانمنش در مورد سی دی دوم ادامه می دهد: 
نوحه »ای نوجوانم« سروده زنده یاد جودی خراسانی، 

در  ضمیری  آقای  که  بود  نوحه هایی  از 
کاروانسرای سروی برای عاشقان اباعبدا... 

قرائت می کردند. 
از نوحه های دیگر که در حسینیه مطهری 
می شد،  خوانده  ضمیری  جناب  توسط 
 می توان به نوحه »سرحلقه آزادگان« اشاره 
کرد. سرنوحه »در وداع آخرین شاهِ  دین« 
توسط خود آقای ضمیری ساخته و خوانده 
شده که از دیگر نوحه های این سی دی است. 
من؟«  ساالر  کاروان  کو  »کربال  نوحه 
نوحه  )بازار(،  خمینی  امام  حسینیه  در 
نوحه  مطهری،  حسینیه  در  »الله خونین« 
»ای جهاندارا خدای الیزالم« که سرنوحه 
آن ساخته شده توسط خود آقای ضمیری 
است در حسینیه محله کیان و نوحه »مرغ 
شب می نالد امشب« که عالقه مندان بسیاری 
در  که  است  دیگری  نوحه های  از  داشت 
مسجد جامع کبیر توسط استاد ضمیری اجرا 

می شد.
در این نوحه صدای آقای منصور دادور در سی دی 
در جواب نوحه کاماًل مشخص است. نوحه »واحسینا 
همه را گشت بر افالک بلند« سروده ادیب گرانمقدار 
مرحوم  که  است  نوحه هایی  از  اصفهانی،  مدرس 
ضمیری در صبح عاشورا با نکته سنجی هرچه تمامتر 

می خواند. 
»زهرا  جان  بانوی خوبان« از دیگر نوحه های مرحوم 
ضمیری بود که اختصاص به شهدا داشت و با صدایی 
محزون و گیرا توسط این نوحه خوان خوش صدا در 

کنار قبور مطهر شهدا اجرا می شد. 
از دیگر نوحه های معروف جناب ضمیری »شراره ای 
ای فلک« و »مه  ز خجلت سر مزن« سروده زنده یاد 
آقای  توسط  عاشورا  غروب  در  که  بود  سازگار 
بر  چشمگیری  اثر  که  می شد  خوانده  ضمیری 

سینه زنان داشت و صدای گریه بانوانی که در آنجا 
حضور داشتند در فضا طنین انداز می شد. 

از  باد«  نوحه »ای فلک  خانه جور و ستمت ویران 
نوحه هایی است که توسط اینجانب سروده شده و 
جناب ضمیری آنرا خوانده اند. در این نوحه اسامی 
هفتاد و دو تن شهدای کربال ذکر شده که در جلد 2  

گلچین بنده حقیر نیز نگاشته شده است. 
این نوحه به همراه دو نوحه »شراره ای  ای فلک« و »مه 
 ز خجلت سر مزن« از نوحه هایی است که در عصر 
عاشورا خوانده می شود، چون در این زمان 72 تن از 

یاران امام حسین)ع( به شهادت رسیده اند.
آقای ایرانمنش در پایان می گوید: من فکر می کنم به 
این دلیل نوحه های این دو بزرگوار به دل می نشست 
که آنها نوحه هایشان را به دور از هرگونه ریا و با 
اخالص تمام و از پرده دل می خواندند و الجرم هرچه 

از د ل برآید، بر دل  نشیند.

به همت سید احمد ایرانمنش انجام شد:

انتشار صدای صمدآقا آزاد و مرحوم ضمیری پس از 41 سال

خویش را دریابیم
سید عبدالنبی ابطحی

خروج امام حسین)ع( از مدینه به روایت طبری
به کوشش حسین قانع
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کارگر سیمان خاکستری از ارتفاع 15 
به شدت صدمه  و  متری سقوط کرد 

دید. 
اورژانس  پایگاه  مدیر  اعالم  بر  بنا 
شهرستان نی ر یز، در ساعت 17:20 روز 
جمعه 27 شهریورماه، خبر سقوط فردی 
از ارتفاع  در پروژه سیمان خاکستری را 

به اورژانس می دهند. 
به گفته کچویی، آمبوالنس هالل احمر 
محل  به  که  الی رز  گردنه  در  مستقر 
حادثه نزدیک بود و آمبوالنس جاده ای 
نی ریز همزمان اعزام شدند. تکنسینهای 
اورژانس متوجه شدند که کارگر  43 
ساله به شدت دچار خونریزی داخلی از 
ناحیه شکم و قفسه سینه شده و به مرور 
هوشیاری اش را از دست می دهد. این 
کارگر با انجام کمکهای اولیه و احیاء، 
به سرعت توسط آمبوالنس اورژانس 

به بیمارستان شهدا منتقل شد.
بیمارستان  اتفاقات  مسئول  گفته  به 
در  حضور  از  پس  مصدوم  شهدا، 
بیمارستان توسط پزشک  اتفاقات و دو 
حیدری پور  )دکتر  متخصص  پزشک 
قرار  معاینه  مورد  بیژن زاده(  دکتر  و 
شد   مشخص   آن  پی  در  که  گرفت 
دچار پارگی دو ریه  و چندین مورد 
شده  داخلی  خونریزی  و  شکستگی  

است. 
محمدحسین بخش پور در ادامه گفت: 
دکتر حیدری پور با همکاری تیم احیاء 
بیژن زاده   دکتر  و  پرستاران  اتفاقات، 
کلیه اقدامات حیاتی را روی  بیمار انجام 

و با تثبیت وضعیت، باالخره وی را در 
ساعت 22:30 به بیمارستان ولیعصر فسا 
انتقال دادند. مصدوم پس از معاینات 
تخصصی در آنجا، همان شب جهت 
ادامه درمان به بیمارستان شهیدرجایی 

شیراز اعزام شد.
*****

در  داده  روی  حوادث  سلسله  پی  در 
سراغ  به  خاکستری،  سیمان  سایت 
رئیس سازمان نظام مهندسی شهرستان 
مسائل  پیرامون  با وی  و  رفتیم  نی ریز 
ساختمانی  کارگاه های  در  ایمنی 
زیر  در  که  کردیم  گفتگو  صنعتی   -

می خوانید:
مهندس حسین حشمتی به ما گفت: نظام 
نظارت  ساختمان شهرستانها  مهندسی 
در  دولتی  و  شخصی  ساختمانهای  بر 
سطح شهرها را به وسیله مهندسین ناظر 
کنترل می کند؛ اما نظارت بر پروژه های 
پروژه های  و  بزرگ  دولتی  و  صنعتی 
ملی، زیر نظر همان سازمان یا ادارات 
مربوطه و گاهی دفتر فنی فرمانداری  و 

استانداری می باشد. 
کارگاه ها  این  در  گفت:  حشمتی 
مسئوالن  بزرگ(  بسیار  )پروژه های 
این  )ایمنی و بهداشت محیط(   HSE

پروژه ها را کنترل و یک بخش و اکیپ 
طور  به  آنها  دارند.  جداگانه  کامالً  
شاغل  افراد  کلیه  کارکرد  مرتب  بر 
در کارگاه نظارت دارند و با آموزش 
تکرار  دائماً   مسائل  امتحان،  و  مداوم 
رانندگان  حتی  می شود.  یادآوری  و 

گواهینامه  باید  نیز  گواهینامه  دارای 
کار با همان وسیله مخصوص را داشته 
باشند. آنها به طور مرتب و روزانه کلیه 
در  کار  جمله  از  ساختمانی  عملیات 
ارتفاع، کنترل داربستها، سیم بکسلها، 
حفاظها،  وسایل ایمنی کارگران و...را 
درکارگاه رصد می کنند.  حتی گاهی 
کار یک قسمت به علت عدم رعایت 
نقص  رفع  تا  و  تعطیل  ایمنی  مسائل 
اجازه کار داده نمی شود. این تیم حتی 
نظارت بر رعایت بهداشت عمومی و 
فردی کارگاه و کارکنان و حتی کنترل 
مواد غذایی، محیط، سرویسها و ... را 

برعهده دارد.
این  حشمتی،  مهندس  گفته  به 
و  کارگاهها  در  اکنون  ایمنی  اصول 
جمله  از  شهرستان  مهم  کارخانه های 
پروژه  و  چینی  سنگ  سفید،  سیمان 
یک  همچنین  می شود.  رعایت  فوالد 
با  همراه  پرستاری  کارشناس  دو  یا 
و  اولیه  کمکهای  کامل  تجهیزات 
آمبوالنس نیز در این کارگاهها حضور 

دارند.
الزم به ذکر است که ظاهراً کارخانه 
یک  جز  به  نی ریز  خاکستری  سیمان 
 HSE تیم  فاقد  پرستاری،  کارشناس 
)ایمنی و بهداشت محیط( و امکانات و 
اولیه است  تجهیزات کامل کمکهای 
برای  حوادث  افزایش  به  توجه  با  و 
کارگران این پروژه، مسئولیت پذیری 
مسئوالن آن و اقدام فوری در این زمینه 

به شدت احساس می شود.

عصرایران:
در نظرسنجی احمدی نژادی ها، 

عارف رئیس مجلس شد!
احمدی نژاد  به  نزدیک  سایتهای  از  بهار  دولت  سایت 
نظرسنجی را آغاز کرده و از کاربران خود پرسیده رئیس 

مجلس دهم چه کسی خواهد بود؟ 
میان  از  تا  شده  خواسته  کاربران  از  نظرسنجی  این  در   
محمدرضا  نوری،  ناطق  اکبر  علی  همچون  چهره هایی 
عارف، علی الریجانی، روح اهلل حسینیان، سعید جلیلی و 
غالمحسین الهام محتمل ترین گزینه برای ریاست مجلس 

را انتخاب کنند.

- دفترچه های تأمین اجتماعی 
»سیم کارت« می شود

رئیس سازمان تأمین اجتماعی گفت: حذف دفترچه ها در 
استان یزد به شکل پایلوت آغاز می شود و در آینده به 40 

میلیون بیمه شده تأمین اجتماعی تسری خواهیم بخشید.

نتانیاهو:

- ایران می خواهد با »طناب دار« 
اسراییل را محاصره کند

باشگاه خبرنگاران:
قند اعتیاد آورتر از هروئین!

عنوان  به  رژیمی  نوشابه های  در  جدیدی  شیمیایی  ماده 
جانشین قند به کار می رود و بیش از 90 عارضه جانبی دارد 
که از جمله می توان به اعتیاد تومور مغزی، معلولیت جنین، 
دیابت، عدم تعادل حسی و بروز حمله های صرع اشاره کرد.

- خون چینی در رگ های ایرانیان؟!
در کنار واردات کاالهای عجیب پای خون های فرانسه و 

چینی نیز به ایران باز شده است. 

ایرنا:
- جنگجویان کوهستان به شبکه 

نمایش آمد
به سبب محبوبیت این مجموعه تلویزیونی و درخواستهای 
مکرر مخاطبین شبکه نمایش، این مجموعه از روز پنجشنبه 

9 مهرماه جاری ساعت 19.30 به شبکه آمده است.

- ایرانی ها ساالنه 60 میلیارد نخ سیگار 
دود می کنند

ریاست  اخبار  رسمی  کانال   -
جمهوری در تلگرام راه اندازی شد

https://telegram.me/president_iran

ایسنا:
- افزایش قیمت روغن منتفی شد

دارو در  واردات  و  قیمت  - کاهش 
دستور کار وزارت بهداشت است

- وجود 120 هزار معتاد سرگردان در 
کشور

- »عطسه« مهران مدیری به بازار آمد
»عطسه« شامل آیتم های مختلف طنز است که در آنها به 

موضوعات اجتماعی پرداخته شده است.

الف:
وزارت نفت: 

- افزایش قیمت گاز نداریم

جنوب نیوز:
- هزینه ماهیانه زندگی چهار نفره چقدر 

است؟
نفره   4 خانوار  هزینه  می گویند  کارگران  نمایندگان 
کارگری در بهار امسال به 3.2 میلیون تومان رسیده در حالی 
که حداقل مزد 712 هزار تومان و متوسط دریافتی تا یک 

میلیون و 200 هزارتومان است.

خبرگزاری صدا و سیما:
وزير دادگستري اسرائیل:

- توافق هسته اي ایران خطرناک است

تیتر مطبوعات

پایگاه خبری 598:
- گوگل با تغییر لوگوی خود تولد 17 

سالگی خود را جشن گرفت

عصرایران:
- تجارت خارجي ایران در نیمه اول 

سال 41.3 میلیارد دالری شد
در شش ماهه اول امسال میزان صادرات غیر نفتي کشورمان 
به 20 میلیارد و 494 میلیون دالر رسید که در مقایسه با مدت 

مشابه پارسال 14 و 15صدم درصد کاهش داشت.

نوبخت

- کارمندان دولت خودروی قسطی 
می گیرند

- تا 10 روز به دیدار حجاج نروید!
در پی انتشار خبر شیوع ویروس کرونا با ورود حجاج به 
کشور، وزارت بهداشت تدابیر امنیتی ویژه ای اندیشیده 

است.

وکیل سازمان تأمین اجتماعی:

- سعید مرتضوی وقت کشی می کند 
مرتضوی از من خواست تا یک برگ کپی از رأی را به او 
بدهم که امتناع کردم و وی به دنبال این است تا رأی، دیر 
ابالغ شود تا بتواند وقت کشی کند و فرصت بیشتری داشته 

باشد.

رئیس جمهور فرانسه:

- حاضریم با ایران برای حل بحران 
سوریه همکاری کنیم

- تحریم دریایی ایران لغو شد
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه تحریمها علیه ایران در 
حوزه دریایی برداشته شده و 16 خط کشتیرانی بین المللی 
آماده صدور  می کند، گفت:  پهلوگیری   ایران  بنادر  در 
هواپیمایی  شرکت های  حضور  برای  الزم  مجوزهای 

لهستان در فرودگاه های بین المللی ایران هستیم.

- نیمی از طالق ها در کشور به دلیل 
اعتیاد است

ایسنا:
- سکته قلبی ساالنه 17 میلیون قربانی 

می گیرد
 ساالنه 32 میلیون سکته قلبی در جهان رخ می دهد که 17 

میلیون نفر از این افراد جان خود را از دست می دهند.

- زمان قطعی پخش »معمای شاه«
تهیه کننده سریال »معمای شاه« از پخش قطعی این مجموعه 

تاریخی در 15 آبان ماه خبر داد.

- احتمال وجود آب و حیات در کره 
مریخ

امکان  به  می تواند  موضوع  این  که  معتقدند  دانشمندان 
وجود حیات در مریخ شدت بخشد، زیرا وجود آب مایع 

زمینه تشکیل موجودات تک سلولی را فراهم می آورد.

خبرگزاری صدا و سیما:
- توزیع شیر رایگان در مدارس

در پی توافق وزارت جهاد کشاورزی و وزارت آموزش و 
پرورش با کارخانجات لبنی، شیر در مدارس سراسر کشور 

و در تمام مقاطع تحصیلی توزیع خواهد شد.

خبرگزاری  فارس:
رئیس اتاق اصناف ايران

- قیمت نان افزایش نمی یابد

تسنیم:
- فولکس واگن خواستار 

خودروسازی در ایران شد

تیتر مطبوعات





















خنده بابک زنجانی در دادگاه
    وکیل بابک زنجانی: خنده مستحب است.

کوهپایه  زاده در رابطه با خنده های خود و موکلش در میان قرائت کیفرخواست گفت: خنده مستحب است. به نظر موکل من برخی مواردی که نماینده دادستان مطرح کرد، 
قابلیت دفاع خوبی داشت. من هم با لبخند خود پاسخ خنده ایشان را دادم و او را به آرامش دعوت کردم.

نگاتیو

اقداماتایمنیوبهداشتیفوری،بهشدتاحساسمیشود؛

باز هم حادثه در سیمان خاکستری
توقیف 14 خودروی 

حامل دام زنده 
غیرمجاز

سرپرست اداره دامپزشکی نی ریز از توقیف 14 خودرو 
حمل دام زنده غیرمجاز در این شهرستان خبر داد.

از 600  بیش  سالجاری  ممتازیان گفت: طی  دکتر 
رأس دام سبک وسنگین غیرمجاز در شهرستان توقیف 

شده است.
وی اظهار داشت: شهرستان نی ریز به دلیل همجواری 
با 3  استان و واقع شدن در چهار راه مواصالتی استانهای  
فارس- کرمان- یزد دارای موقعیت ویژه ای می باشد و 

نقش مهمی در تردد دام و فرآورده های خام دامی دارد. 
دکتر ممتازیان با اشاره به همکاری مناسب و قاطع 
فرماندهی نیروی انتظامی، پلیس راه و دادستان عمومی 
و انقالب شهرستان در برخورد با تردد دامهای غیرمجاز 
محل  در  مستقر  دامی  قرنطینه  پست  کرد:  خاطرنشان 
قطرویه از اهرمهای مناسب در اعمال نظارت بر تردد دام 

است. 
سرپرست  اداره دامپزشکی نی ریز گفت: از ابتدای 
مجوز  فاقد  خودروی  دستگاه  تاکنون،  14  سالجاری 
انتظامی و پست  نیروی  دام زنده توسط عوامل  حمل 
جهت  آنها  پرونده های  و  توقیف  شهرستان  قرنطینه 
ارجاع شده  مراجع قضایی  به  بررسی و صدور حکم 

است. 
دکتر ممتازیان با بیان اینکه در این رابطه تعداد 570 
رأس دام سبک و 47 رأس دام سنگین و4000 قطعه 
مرغ تخمگذار از خودروهای توقیفی کشف شده که 
به مراجع قضایی معرفی شدند،  افزود: طبق قانون عبور 
و مرور،  نقل و انتقال دام زنده، فراورده های خامی دامی 

بدون کسب مجوز قبلی از دامپزشکی ممنوع می باشد. 
شهرستان  دامپزشکی  اداره  کرد:  خاطرنشان  وی 
نی ریز براساس رسالت خود در حفظ و ارتقاء سالمت 
جامعه با هدف جلوگیری از انتقال و سرایت بیماریها به 
خصوص بیماریهای واگیر و مسری مشترک بین انسان 
و دام،  اقدام به ایجاد قرنطینه دامپزشکی در محل گلوگاه 
قطرویه نموده است وبدین منظور بر کلیه امور مربوط به 
جابجایی و حمل و نقل دام و فرآورده های خامی دامی 
در تمام ورودی و خروجی های شهرستان نظارت کاملی 

به شکل محسوس و غیرمحسوس دارد.

دستگیری شکارچی متخلف 
هنگام شکار

یک شکارچی متخلف به همراه 4 کبک شکار شده در 
حین شکار دستگیر شد.

نی ریز،  زیست  محیط  اداره حفاظت  رئیس  اعالم  بر  بنا 
یگان حفاظت این اداره در روز یکشنبه 29 شهریورماه حین 
گشتزنی در ارتفاعات مشکان و در منطقه باغ خونی متوجه 

شلیک گلوله توسط یک شکارچی شدند. 
ارتفاعات و دستگیری شکارچی  مأموران در  با حضور 
متخلف، از وی چهار قطعه کبک شکار شده و یک قبضه 

اسلحه سوزنی یک لول کشف و ضبط شد. 
جواد مهدی پور گفت: با تحقیق از این متخلف مشخص 
و  می باشد  شکار  تخلف  سابقه  چندین  دارای  وی  شد 

احتماالً اسلحه او به نفع دولت ضبط خواهد شد. 
مهدی پور گفت: با تشکیل پرونده، مبلغ 8 میلیون ریال از 
این متخلف اخذ و به حساب خزانه دولت واریز گردید. 
این شکارچی برای ادامه پرونده تحویل دستگاه قضائی 

شهرستان شد.

قابلتوجههمشهریان:

سه شنبه گاز شهر نی ریز 
قطع می شود

روز سه شنبه 21 مهرماه گاز شهر نی ریز به مدت 24 ساعت قطع  
می شود. 

نمود  عنوان  اطالعیه ای  طی  نی ریز  شهرستان  گاز  اداره 
که علت قطعی سراسری گاز در روز سه شنبه وصل به گاز 
پروژه گازرسانی مسکن مهر، فرهنگیان نی ریز  و تعمیرات بر 

روی شبکه اصلی گاز شهر می باشد.
مهندس خصوصی رئیس اداره گاز نی ریز با بیان این خبر 
گفت: در صورت رعایت شهروندان در عدم استفاده از گاز در 
تاریخ ذکرشده مقدار حجم گاز موجود در شبکه داخلی شهر 
احتماالً جوابگو خواهد بود و امکان قطع گاز تقلیل پیدا خواهد 

کرد. 
وی از شهروندان درخواست نمود تا با رعایت صرفه جویی  
مانع  از مشکالت بعدی از جمله مراجعه به در تک تک  منازل 

جهت سرویس دهی مجدد باشند.

علیرغمکاهشمرگومیرزنان
بارداردراستانفارس؛

نی ریز در میان 4 شهر زنان 
باردار فوت شده 

پزشکی  علوم  دانشگاه  درمان  معاونت  مقام  قائم  ایرنا: 
شیراز کاهش مرگ و میر مادران باردار در استان فارس را 
از ثمرات اجرای طرح تحول سالمت و بسته های خدمتی 
زایمان رایگان دانست و گفت: میزان مرگ و میر مادران 

در نیمه نخست سال جاری به پنج مرگ رسید.
دکتر سید محمد کاظم تدین افزود: میزان مرگ و میر 
مادران باردار در سال 92 در استان فارس 18 مورد و در سال 

گذشته 11 مورد بوده است.
وی اضافه کرد: معیار جهانی و استاندارد برای مرگ و 
میر مادران باردار 15 مورد در هر 100 هزار تولد زنده است 

که تالش می کنیم به این معیار برسیم.
این مقام مسئول با بیان اینکه مادران باردار فوت شده در 
استان فارس همه در زایمانهای خود سزارین کرده بودند 
داراب،  اقلید،  در شهرستانهای  امسال  نشان کرد:  خاطر 
نی ریز و زرین دشت مرگ و میر مادران باردار ثبت شده 

است.
وی از جمله مرگ و میر مادران باردار را چسبندگی 
جفت در رحم عنوان کرد که به علت مداخالت پزشکی 
و انجام سزارینهای غیر ضروری در زایمانهای قبلی انجام 

شده است.
علت  به  باردار  مادران  شرایط  این  در  افزود:  وی 

خونریزی شدید جان خود را از دست می دهند.

بهزيستی: 

فقط 11 درصد بچه ها به مهد 
کودک می روند

سازمان  این  کشورگفت:  بهزیستی  سازمان  رئیس  ایرنا: 
تالشهای زیادی می کند تا همه کودکان تحت پوشش در 
مهدها باشند، اما به رغم این تالشها، فقط 11درصد کودکان 

کشور به مهد می روند.
ما را در  اینستاگرام دنبال کنید

NeyrizanFars

شهرداری نی ریز
1- چرا کارگران شهرداری جوی ها را تمیز می کنند اما 

توجهی به زیر پلها ندارند؟
2- در صورت امکان خیابانی از مسکن مهر به طرف انتهای 
خیابان امام خمینی بکشید. چون تریلر ها و ماشینهای سنگین 

مجبورند از خیابان طالقانی عبور کنند.
3- لطفاً از خیابان طالقانی به خیابان نشاط در کنار فلکه سرباز 

راهی باز کنید.
4- با سالم. چرا کوچه شماره 11 محله سادات خیابان خلیل 
شهید را آسفالت نمی کنید؟ مگر ما چه گناهی کرده ایم که 

باید مدام خاک بخوریم؟  لطفاً  رسیدگی کنید.
5- پشت مسجد امام جعفر صادق )گودگلزاده( پر از زباله 
است. علیرغم اینکه تماسهای زیادی با مسئولین شهرداری 

گرفته ایم  اما وضعیت تغییر نکرده.

منابع آب
پروانه  ... دارای  ... روستای  ... در پالک  و   ... آقایان 
و  سوءاستفاده  با  که  می باشند  گاوداری  شرب  آب  چاه 
بهره برداری غیرقانونی مازاد از پروانه مذکور و با توجه به 
در اختیار داشتن آب، اقدام به تخریب و تصرف حدود 30  
هکتار از اراضی دولتی و ملی نموده اند و تا به حال نهادی 

جلوی کار آنها را نگرفته است. لطفاً اقدام نمایید.

آموزش و پرورش
تومانی  هزار   700 شهریه    ... مدرسه   دانش آموزان 
بدون  و  کوچک  مدرسه  فضای  اما  کرده اند  پرداخت 
امکانات  است و پله های بلندی دارد. با این شهریه ای که 

دریافت کرده اید، اصاًلَ کارتان عادالنه نیست.

فرماندهی انتظامی
به مغازه دارهای خیابان امام خمینی تذکر دهید جلوی 

مغازه ها ننشینند و مزاحمتی برای عابرین بوجود نیاورند.

حوزه بانک ملی
رئیس حوزه بانک ملی نی ریز- استهبان خبر از تسهیالت 
را  ذکر  فوق  وام  سود  اما  بود  داده  تومانی  میلیون  پنجاه 

نفرموده بودند.
نی ریزان فارس: باسالم و درود فراوان؛در رابطه به سؤال 
مطرح شده ایشان پاسخی در مصاحبه دادند که در زیر جهت 

اطالع جنابعالی تکرار می شود:
براساس  و  متغییر  را  سپرده  این  سود  راحتی  »محمدرضا 
مصوبه شورای پول و اعتبار خواند و مدت  بازپرداخت آن را  
حدود 36 ماه عنوان نمود و گفت: مدت بازپرداخت و میزان 

وام بستگی به توان بازپرداخت کننده دارد.«

شورای ترافیک- فرماندهی انتظامی
خان  میرزاکوچک  بلوار  در  که  را  سرعت گیری   -1
گذاشته اید بردارید و به جای آن سرعت گیری در روبه روی 

پارک آزادی نصب کنید.
2- سرعت گیرهای شهر خیلی زیاد شده اند و این باعث 
تصادف می شود. به طور مثال روبروی مسجد جامع کبیر و 

بیمارستان اصاًل  نیازی به سرعت گیر ندارد.
3- با سالم. لطفاً عالئم توقف ممنوع یا هر وسیله دیگری را 
که خودتان صالح می دانید جلو دِر اورژانس نصب کنید 

تا مانع از توقف وسایل نقلیه جلو ورودی اورژانس شوند. 
اغلب اوقات افراد ماشینشان را در آنجا پارک می کنند و 
مأمورین اورژانس نمی  دانند چه کنند. اگر انسانی از بین 

برود همه مامسئولیم.

بیمارستان شهدا
بیمارستان  آزمایشگاه  نزدیک  صندوق  تعطیلی  دلیل 
آزمایشگاه  قسمت  مراجعه کنندگان  اکثر  چیست؟ 
بیمارستان افراد کهنسال هستند و رفت و برگشت از صندوق 
اتفاقات تا آزمایشگاه برای آنان طوالنی و سخت است. در 

صورت امکان مجدداً آن را راه اندازی نمایید.

عدم نصب بنر تبریک و خوش آمد
یک پیشنهاد که حداقل باید به آن  فکر کنیم:

هموطنان عزیز! از خانواده هایی که امسال حاجی دارند 
تقاضا کنید به حرمت دل شکسته و چشم انتظار کسانی که 
در منا عزیزانشان را از دست دادند برای استقبال حجاجشان 
چراغانی و پارچه نوشته نصب نکنند. بیایید حرمت قلبهای 
همدیگر را نگه داریم و با هم مهربانتر باشیم.  لطفاً با پخش 
این پیام با ما در این عزاداری و همدردی با هموطنانمان 

همکاری فرمایید.

صنعت، معدن و تجارت
باسالم؛ چرا نانوایی ... واقع در خیابان ...  مشتریهای ناآشنا 
را مدت زیادی در صف نگه می دارد ولی مشتری آشنا را 
به محض رسیدن بدون نوبت رد می کند؟ پس انصافشان 

کجاست؟ لطفاً تذکر جدی دهید.

نی ریزان فارس
- باسالم وخسته نباشید. جوایز مسابقه عکس به نظر اینجانب 
تقدیرنامه  یا  و  باشد  با عنوانهای مختلف  می تواند کتاب 
از طرف هفته نامه. حتی می شود از برنده به عنوان همکار 

افتخاری یا خبرنگار افتخاری تقدیر و تشکر کرد.
اظهارنظر  از  فراوان؛  درود  و  باسالم  فارس:  نی ریزان 
جنابعالی سپاسگزاریم. پیشنهاد شما را بررسی خواهیم کرد. 

- هفته نامه را خیلی دوست داریم ولی ای کاش اسمش 
عوض نمی شد و همان عصر نی ریز بود.

نام  انتخاب  فراوان؛ در  باسالم و سپاس  نی ریزان فارس: 
»نی ریزان فارس« افقی باالتر از شهرستان در نظر گرفته شده 
است که خود حاکی از روندی صعودی دارد. بهتر است به 

طور دائم به افقهای باالتر نگاه کنیم.
ای بخارا! شاد باش و دیر  زی

میر  زی تو شادمان آید همی
میر  ماه است و بخارا آسمان

ماه سوی آسمان آید همی
میر سرو است و بخارا بوستان

سرو سوی بوستان آید همی
آفرین و مدح سود آید همی

گر به گنج اندر زیان آید همی
- با سالم و آرزوی توفیق برای مدیریت و پرسنل هفته نامه. 
با توجه به اینکه کار رسانه اطالع رسانی و در واقع نوعی 
برای  که  جوایزی  است،  مخاطبین  به  بخشی   آگاهی 

مخاطبین خود در نظر می گیرد باید در همین راستا باشد.
نی ریزان فارس: باسالم و درود فراوان؛ با تشکر از پیشنهاد 

جنابعالی. مسئله را بررسی خواهیم کرد. 
- با سالم وخسته نباشید. با توجه به نزدیک شدن ماه محرم خواهش 
و  بلندگوها  صدای  مخصوصاً  عزاداری  نحوه  درباره  می کنیم 

خودنمایی و رقابت نابجای  هیئت ها فرهنگ سازی کنید.
نی ریزان فارس: باسالم و درود فراوان؛ اقدام خواهیم کرد. 
امید است همه مسئولین هیئت ها رعایت صدای بلندگوها و 

ساعات عزاداری را بنمایند.
- سالم؛ لوگوی نشریه به نظرم اگر به خط نسخ باشد بهتر 

است چون نی ریز شهر  بزرگترین نسخ نویس جهان است.
نظر  اظهار  از  فراوان؛  درود  و  باسالم  فارس:  نی ریزان 
جنابعالی متشکریم. ضخامت خط نسخ برای لوگو مناسب 

نیست. شعار زیر لوگو خط نسخ است:»ین ریزان فارس چون 
عصر ین ریز زبان مردم است«.

- طرح پیشنهادی لوگوی جدید عالیهههه
نظر  اظهار  از  فراوان؛  درود  و  باسالم  فارس:  نی ریزان 

جنابعالی سپاسگزاریم.
- به نظر من طرح پیشنهادی لوگوی جدید خوبه ولی بیشتر 
کرده اید؛  ترحیم  اعالمیه  به  تبدیل  را  روزنامه  صفحات 

مخصوصاً  صفحات اصلی.
نظر  اعالم  از  فراوان؛  درود  و  باسالم  فارس:  نی ریزان 
صفحه  در  ترحیم  آگهی های  عمده  متشکریم.  جنابعالی 

مخصوص به خود با عنوان »مرغ باغ ملکوت« چاپ می شود.
- طرح پیشنهادی لوگوی جدید خیلی ساده است.

نظر  اعالم  از  فراوان؛  درود  و  باسالم  فارس:  نی ریزان 
جنابعالی متشکریم. 

- طرح پیشنهادی لوگوی جدید خوب نیست.
نظر  اعالم  از  فراوان؛  درود  و  باسالم  فارس:  نی ریزان 

جنابعالی متشکریم. 
- چرا از نمادهای شهرستان نی ریز مثل مسجد جامع کبیر یا 

مقبره احمد نی ریزی در لوگو استفاده نکردید؟  
نی ریزان فارس: باسالم و درود فراوان؛ قسمتی از محراب 
مسجد جامع کبیر در طرح پیشنهادی لوگو گنجانده شده 

است.
- با سالم و عرض ادب؛ به نظر این حقیر بهتر است که 
نقطه های باالیی نی ریزان فارس در یک ردیف قرار داشته 
باشند یا حداقل نقطه اولی با نقطه فارس در یک ردیف 
و با یک رنگ باشد و اگر قرار است یکی قرمز باشد؛  نقطه 
اول نی ریزان در اولویت است. مستدام و سالم باشید. االن 
می گویید که این بابا هم شده مال نقطه ای!!!  من فقط نظرم 

را گفتم. شرمنده.
نظر  اعالم  از  فراوان؛  درود  و  باسالم  فارس:  نی ریزان 
جنابعالی متشکریم که با دقت فراوان اظهارنظر کرده اید. 
اصاًل هم مالنقطه ای نیستید  بلکه صاحب نظرید. نظرات شما 

را در اختیار گروه طراحان قرار دادیم.
- از اینکه به نظر شهروندان عزیز توجه می فرماید تشکر 

می کنم .
نی ریزان فارس: باسالم و درود فراوان؛ از عنایت جنابعالی به 

خدمتگزاران خودتان در نی ریزان فارس سپاسگزاریم.
- لوگوی بسیار زیبایی طراحی شده  است.

شما  توجه  از  فراوان؛  درود  و  باسالم  فارس:  نی ریزان 
سپاسگزاریم.

- با عرض سالم ؛ لوگوی جالبیه. 
نظر  اعالم  فراوان؛از  درود  و  باسالم  فارس:  نی ریزان 

جنابعالی متشکریم. 

پاسخ شهرداری نی ریز
آل  و  محمد  بر   صلوات  و  سالم  با 
محمد، خواهشمند است نسبت به درج 
جوابیه  زیر در آن هفته نامه محترم اقدام 

نمایید. 
1- جدولها و پلها هیچکدام استاندارد 
ندارند.  مناسبی  شیب بندی  و  نیست 
از  باید  هم  شهروندان  اینکه  ضمن 
خودداری  جداول  در  آب  ریختن 
کنند. اگر در 4 خیابان اصلی بخواهیم 
پلها را اصالح کنیم باید تمام آنها را 
و کف جداول را برداریم و بر روی 
جوی ها پل فلزی بگذاریم که اصالح 
پلها 2 میلیارد تومان هزینه نیاز دارد. ما 
از بابت این اشکال ذکر شده از مردم 

عذرخواهی می کنیم. 
در  مخصوصًا  و  معابر  زمینه  در   -2
روبرو  مشکل  با  مهر  مسکن  سمت 
واحدهای  تعداد  این  با  و  هستیم 
تعریف  دسترسی  راه  هیچ  مسکونی 

نشده است.
متأسفانه شهر نی ریز فاقد کمربندی 
است و پیشنهاد احداث یک کمربندی 
داده ایم که امیدواریم تصویب شود. 
به  دسترسی  راههای  ایجاد  جهت 
مسکن مهر در حال بررسی هستیم تا در 

طرح جامع لحاظ گردد. 
3- کالنتری سرباز در نقطه اتصال این 
دو خیابان  بازسازی شده است و اگر 
کالنتری جدید که زمین آن واگذار 
شده ساخته شود این معبر بازگشایی 
می گردد. در همین رابطه جلساتی با 

نیروی انتظامی گذاشته شده است. 
4- اولویت شهرداری در حال حاضر 
بلوارها و خیابانها است و کوچه ها  با 

خودیاری مردم آسفالت می شوند. 
5- در این منطقه قرار است یک پارک 
بازی و یک فضای سبز ایجاد کنیم و 
تا انجام این دو وعده سعی می نماییم 

نظافت آن انجام شود.
شهروندان گرامی!

پاسخ  به  سریعتر  دستیابی  برای 
تماس   ١٣٧ شماره  با  می توانید 

بگیرید.
با واحد  رابطه  در  را  سؤاالت خود 
در  شهرداری  حقوقی  و  عمرانی 

اختیار ما قرار دهید.

پاسخ  منابع آب
خصوص  در  احترام،  و  سالم  با 
موضوع دریافت شده توسط شهروند 
گرامی خواهشمند است پاسخ زیر را 

به چاپ برسانید. 
پروانه یک حلقه چاه کشاورزی به 
نام ...  و شرکاء  جهت آبیاری  60 هکتار 
اراضی تحت شرب آن در روستای ... 
چاه  منصوبات  است.  گردیده  صادر 
مطابق پروانه است و تخلفی در زمینه 
نگردید. چاه  مصرف آب  مشاهده  
آقایان ... و شرکاء جهت آبشخور دام 
صادر گردیده است. با توجه به تخلف  
صورت گرفته در زمینه منصوبات و 
نوع مصرف با پیگیری به عمل آمده 
در سال 1391 منصوبات چاه اصالح 
گردیده و نامبرده جهت نصب »کنتور 
هوشمند آب و برق« به مدیریت توزیع 

برق شهرستان معرفی گردید.
اراضی  تصرف  که  صورتی  در 
منابع ملی صورت گرفته باشد موضوع 
از طریق اداره  محترم منابع طبیعی و 
پیگیری  قابل   شهرستان  آبخیزداری 

اینکه در صورتی  خواهد بود. ضمن 
که کماکان از آب چاه آقای... جهت 
می شود،  استفاده  کشاورزی  امور 
جهت  را  خود  پیگیریهای  اداره  این 
جلوگیری از این امر به عمل خواهد 

آورد.

پاسخ آموزش و پرورش
این  جوابیه  احترام،  و  سالم  با 
حضورتان  به  زیر  شرح  به  مدیریت 

ارسال می گردد.
اوالً  که  می رساند  استحضار  به 
اهداف   ... آموزشگاه  جابه جایی  در 
با  همجواری  جمله  از  دیگری 
شهریاری،  دکتر  پژوهش سرای 
ورزشی  سالن  مرکزی،  آزمایشگاه 
همچنین  و  عمومی  کتابخانه  عفاف، 
کامپیوتر  سایت  از  استفاده  امکان 
بوده  مدنظر  و...   8 والفجر  دبیرستان 
است. ثانیاً فضای مذکور در سالهای 
اخیر به عنوان دبیرستان دخترانه مورد 
استفاده بوده و مشکل خاصی وجود 
شده  اخذ  هزینه  ثالثاً  است.  نداشته  
برگزاری  جهت  در  و  بوده  قانونی 
گرفته  کار  به  فوق برنامه  کالسهای 

خواهد شد. 

پاسخ  اداره گاز
خصوص  در  احترام،  و   سالم  با 
نصب علمکهای گاز در منطقه انتهای 
پیرمراد  از  بعد  شهید  خلیل  خیابان 
که در شماره پیش به چاپ رسیده به 
استحضار می رساند: نصب علمک و 
در  گاز  متقاضیان  از  اشتراک پذیری 
منطقه مذکور منوط به اخذ تأییدیه از 

طرف شهرداری نی ریز می باشد. 

ما نشسیم پای حرف دلتون

راه های ارتباطی با ما:  پیغام گیر شبانه روزی: 0900 5383 - 071، سامانه ی پیامک: 1808 800 917 1000 /  1393 000 917 1000 
INFO@NEYRIZANFARS.IR :)وایبر: 1808 800 917 0   رایانامه )ایمیل 

خوانندگان گرامی توجه نمایند که پاسخ سؤاالت مربوط به فرمانداری، شهرداری نی ریز، منابع آب، و آموزش و پرورش که در زیر آمده در همین صفحه چاپ شده است.

پاسخ ها
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درهمه خودروهای رایج تسمه ای وجود 
واتر  دینام،  جمله  از  قطعاتی  که  دارد 
پمپ، کمپرسور کولر و احتماالً فرمان 
می کنند.  استفاده  آن  از  هیدرولیک  
این تسمه از بیرون نصب  چون معموالً 
می شود بنابراین می توان آن را از قسمت 
جلوی موتور دید. البته در خودروهای 
به  اغلب  موتور  که  جلو  دیفرانسیل 
تسمه  می شود،  نصب  عرضی  صورت 
معموالً یک نوار مارپیچ است که حول 
پولی های گوناگون حرکت می کند. اگر 
پوسیدگی یا فرسودگی از جمله ترک، 
سایدگی و موارد مشابه به آن در تسمه 
آن  تعویض  برای  باید  کردید  مشاهده 
اقدام شود. تسمه نیز مانند دیگر قطعات 
خودرو عمر مفیدی دارد و باید در زمان 
معینی عوض شود تا مانع آسیبهای شدید 

و جدی به موتور خودرو گردد.
تسمه  عنوان  به  که  مارپیچ  تسمه های 
به  را  قدرت  می شود،  شناخته  نیز  دینام 
هیدرولیک  پمپ  کولر،  کمپرسور 
فرمان، پروانه رادیاتور )در خودرهای با 
پروانه مکانیکی ( و دینام  انتقال می دهند. 
اگر تسمه مارپیچی پاره شود، همه قطعات 
موتور از کار می افتد، موتور بیش از حد 
داغ می شود و آسیب می بیند. تعمیرکاران 
یا  و  خوردگی  ترک  شیار،  دنبال  به 

لزوم  نشانگر  که  هستند  پوسیدگی 
این تسمه است. هنگام روشن  تعویض 
و  سال   سرد  روزهای  در  موتور  شدن 
رانندگی در پیچهای تند، اگر صدای قیژ 
مانندی از موتور شنیدید، هشداری است 
که به شما اخطار می دهد زمان تعویض 
نشان  مطالعه  است.  رسیده  فرا  تسمه 
می دهد که تسمه دینام اغلب بین 60 هزار 
تا 90 هزار کیلومتر پیمایش خودرو دچار 
نقص فنی می گردد.توصیه  می شود آن 
را قبل از فرا رسیدن این مسافت عوض 

کنید.
یا  تایمینگ  تسمه  یک  موتورها  اغلب 
پنهان  دید  از  که  دارند  نیز  زمان بندی 
پایین  قسمت  در  لنگ  میل  که  است 
باال  قسمت  در  سیلندر  به سر  را  موتور 
وصل می کند. این تسمه باز و بسته شدن 
بسیاری  می کند.  کنترل  را  سوپاپ ها 
به جای  تایمینگ  از زنجیر  از موتورها 
کلیدی  تفاوت  می کنند.  استفاده  تسمه 
زنجیره تایمینگ در این است که معموالً 
تسمه  ندارد.  نیاز  دوره ای  تعویض  به 
مسافت  طی  از  بعد  معموالً  تایمینگ 
60 هزار کیلومتر نیاز به تعویض دارد که 
البته زمان درست آن را باید در دفترچه 

راهنمای خودروتان مالحظه  کنید.
اگر تسمه تایمینگ پاره شود، موتور از 

کار می افتد و معموالً باعث آسیب های 
شدید می شود. به همین علت بازدید منظم 
تسمه تایم از اهمیت خاصی برخوردار 
است. اگر تسمه شل شود یا سر بخورد، 
و  شده  باز  نامناسب  زمان  در  سوپاپها 
پیستون ها آسیب می بینند. در این هنگام 
گوش  به  ناهنجاری  صدای  معموالً 
می رسد و توصیه می شود که در این گونه 
انتها  تا  را  پدال کالچ  به سرعت  مواقع 
فشار دهید تا از ادامه آسیب جلوگیری 
هر  تسمه تایم  تعویض  معموالً  شود. 
صورت  کیلومتر  هزار   80 تا  هزار   60

می گیرد.
شیلنگ های خنک کننده در موتورهای 
درون سوز شامل شیلنگ های رادیاتور 
در قسمتهای باال و پایین و شیلنگ های 
خودروها  از  بعضی  در  است.  بخاری 
می شود.  دیده  نیز  میان بر  شیلنگ 
برای  انعطاف پذیر  ارتباط  شیلنگ ها 
جریان خنک کننده بین موتور، رادیاتور 
در  می کنند.  فراهم  بخاری  بلوک  و 
ریزی  تََرک های  معموالً  شیلنگ ها 
به وجود می آید که می تواند  از داخل 
سرانجام منجر به پارگی آن و در نتیجه، 
گرمای بیش از حد موتور شود. توصیه 
می شود شیلنگ ها و قطعات مربوط به آن 

را هر دو سال یک بار عوض کنید.     

دانستنی های خودرو

تسمه و شیلنگ در خودرو
بخش مکانیک خودرو هنرستان فنی شهید دکتر باهنر 

مسابقه کاریکاتورشماره  2
به نظر شما کاریکاتور این هفته به چه چیزی اشاره دارد؟ یک جمله کوتاه یا یک عبارت در این باره پیشنهاد کنید و  آن 
را به سامانه پیامک هفته نامه )1808 800 1000917(  یا وایبر و واتس آپ )1808 800  0917( ارسال نمایید. در هر 

مسابقه 5 نفر برگزیده مي شوند. خواهشمندیم در ابتداي پیامک ارسالي حتمًا عبارت »مسابقه کاریکاتور« درج شود.
همچنین در متن پیامک ارسالي در صورت تمایل نام، سن، شغل و تحصیالت خود را قید فرمایید.

نکته: سعی کنید جمالت تا حد ممکن کوتاه باشد. 
مهلت ارسال: تا پایان روز سه شنبه 21 مهر94

در هر مسابقه، به 5 نفر از شرکت کنندگان به قید قرعه جایزه اهدا می شود

مسابقه کاريکاتور

باواتساپووایبربامادرارتباطباشید/درتمامساعاتشبانهروز
  0917                  800                     1808

باواتساپووایبربامادرارتباطباشیدجایزهدار!
  0917                  800                     1808

ما را در  اینستاگرام دنبال کنید
NeyrizanFars

عصر نی ریز در هفته نامه »نی ریزان فارس« ادغام شده است

انتشار: طبق روال 15 ساله هر هفته عصر شنبه 16 صفحه)این هفته 20 صفحه(

 قیمت 500 تومان
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سیری در شبکه های اجتماعی
مطالب آموزنده و جالبی را که در »شبکه های اجتماعی«  
می بینید، برای ما ارسال کنید تا با نام خودتان در این 

ستون به چاپ برسانیم. 
شماره ی 1808 800 0917 )واتس آپ / وایبر(

***** 

مهربان آموزگار من کجاست؟
ارسالی از 04** 732 0917

کفشهای تا به تا و وصله دار من کجاست؟
خاطرات خوب و شیرین بهار من کجاست؟

کوچه های خاکی و با هم دویدن هایمان 
شور و شوق خنده بی اختیار من کجاست؟

کاهگلها عطر دفترهای کاهی داشتند
خاک باران خورده ایل و تبار من کجاست؟

کو دبستان؟ کو کالس درس؟ کو آن نیمکت؟
همکالسی همیشه در کنار من  کجاست؟

باغ سرسبز الفبا را چرا گم کرده ام؟
سطر سطر سیبهای »آب« دار من کجاست؟

آتش پیراهنت مانده ست در من سالها 
ریزعلی! تنهای تنهایم قطار من کجاست؟

مانده جای ترکه اش بر روی دستم، کو خودش؟
درس سارا ...درس شیرین انار من کجاست؟

رفت آن روباه مکار و پنیرم را ربود
زاغ خوش آواز روی شاخسار من کجاست؟

پس چه کس خط میزند مشق شبم را بعد از این؟
پای تخته مهربان آموزگار من کجاست؟

ثلث اول آشنایی ثلث دوم دوستی ...
ثلث سوم دستخط یادگار من کجاست؟

باز هم پاییز شد بابای پیر مدرسه !
خش خش برگ درختان چنار من کجاست؟

کاش می شد باز هم برگشت تا آن روزها
خسته ام دلهای سنگی! روزگار من کجاست؟

سخنی به ظرافت ظریف 
ارسالی از 81** 895 0917

جناب دکتر ظریف، وزیر مقتدر کشورم سالم .

شنیدم در سالن فرعی اجالس مجمع عمومی سازمان ملل، 

هنگام خروج، با رئیس جمهور آمریکا روبرو شده ای و بی هیچ 

ترس و لرزی با وی دست داده ای. دستی که حامل صدها 

پیام بوده. کاری ندارم به اظهار نظر برخی دلسوز نماها، اما از 

زاویه ای دیگر و به عنوان یک شهروند خواستم بگویم:

جناب ظریف عزیز

دست دادنت با اوباما نشان داد که ما همیشه به دنبال صلح 

هستیم و برای رسیدن به این مهم حتی حاضریم دست 

دشمن را هم بفشاریم.

جناب ظریف عزیز

دست دادی تا بگویی ملت ایران به دسته ای از اصول انسانی 

معتقد است که مهمترین آن می گوید:

آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است

با دوستان مروت با دشمنان مدارا

جناب ظریف عزیز

دست دادی تا سرت را پایین نیندازی و حقیرانه عبور نکنی، 

تا مبادا دشمن با خود بیندیشد وقتی اینان از حضور یک 

گروه سیاسی اینقدر می رمند، در برابر قوای نظامی مان 

حتمًا خواهند رمید.

جناب ظریف عزیز

دست دادی تا بگویی نماینده 7000 سال تمدن و فرهنگ 

غنی ایرانی و اسالمی هستی و اصول حرفه ای حاکم بر 

محافل دیپلماسی جهانی را خوب می شناسی.

جناب ظریف عزیز

دست دادی تا بگویی مردم بزرگ ایران بزرگتر از آنند که 

بخواهند دست رد بر سینه ای بزنند حتی اگر آن سینه مملو 

از کینه علیه خودش باشد.

جناب ظریف عزیز

دست دوستی ات همیشه دراز باد و هرگز فکر نکن که جمعی 

کاسبان سیاسی و کینه توزان تو را تخریب یا رد می کنند. به 

این بیندیش که با هر دست دادنت گره از کار فرو بسته ملت 

بگشایی. 

جناب ظریف عزیز

درخت دوستی بنشان که کام دل به بار آرد

درخت دشمنی برکن که رنج بی شمار آرد

به کودکت بگو
ارسالی از  احمد قره چاهی

به کودکت نگو : بر دیوار خط نکش. بلکه بگو : بر برگه ای 

بکش ، سپس آن را به دیوار می چسبانیم .

نگو : برخیز و نماز بخوان واال جهنمی می گردی. بگو: برخیز 

تا با یکدیگرنماز بخوانیم، تا در بهشت نیز در کنار یکدیگر 

باشیم.

نگو: برخیز و اتاق کثیف و شلخته ات را تمیز کن. بگو: دوست 

داری با یکدیگر اتاق را مرتب کنیم؟ چون می دانم نظم را 

دوست داری.

نگو: بازی را تمام کن و درس بخوان زیرا درس خواندن 

مهمتر است. بگو: اگر درست را به بهترین نحو تمام کنی با 

همدیگر بازی خواهیم کرد.

هر کالم و حرکت ما بر روی شخصیت فرزندمان تأثیر بسزایی 

خواهد داشت. حرکات کودکمان انعکاس اعمال ماست!

شبکه ی اجتماعی

/ دلتنگت هستم... جز دیدن دوباره ات چیزی در فکر 
من نیست...

0917732**82

/ یادت مي كنم نه براي اینکه یادم كني، تنها براي اینکه 
از یادم نمي روي!!

0917046**84

خودت،  جنس  از  می خواهد  مرهمی  دلم  خدایا!   /
نزدیک و مهربان و بخشنده و بی منت.

0917131**57

/ گر ز آزردن من، هست غرض مُردن من/ مُردم، آزار 
مکش از پی آزردن من!

0917503**18

پشم  گفت  چگونه ای؟  پرسیدند  را  چوپانی   /
گوسفندانم را چیدم دیدم نیمی از آنها گرگ هستند، 

مواظب آدمها باشید!
0917046**14

/ رفیق... زندگی كردن با مردم این دنیا همچون دویدن 
در گله اسب است... تا می تازی با تو می تازند، زمین كه 
خوردی،  آنهایی كه جلوترند، هرگز برای تو به عقب باز 
نمی گردند و آنهایی كه عقب بودند، به داغ روزهایی كه 

تاختی تو را لگدمال خواهند كرد .
0917831**74

/ به كار بگویید پدر و مادر دارم، نه اینکه به پدر و مادر 
بگویید كار دارم.

0937034**20

/ رفتن كسی كه الیق نیست،  نعمت است نه فاجعه.
0917442**37

/ اگر یاد بگیرید به مشکالت بخندید، همیشه چیزی 
برای خندیدن دارید.

0933049**54

/ نانوا كه خمیر نان سنگک را پهن می كند و درون 
تنور می گذارد، خمیر به سنگها می چسبد! اما نان هر چه 
پخته تر می شود، بهتر از سنگها جدا می شود... حکایت 
آدمها همین است؛ سختیهای این دنیا حکایت تنور است 
می كند. هرچه  پخته تر  را  انسان  كه  این سختیهاست  و 
انسان پخته تر شود سنگ كمتری به خود می گیرد، سنگها 
تعلقات دنیایی هستند؛ ماشین من، خانه من، من... من... 
آنوقت كه قرار است نانها را از تنور خارج كنند، سنگها 
را از آن می گیرند! خوشا به حال كسانی كه در تنور دنیا 

آنقدر پخته شده اند، كه به هیچ سنگی نمی چسبند.
0917132**56

/ پادشاهی در زمستان به نگهبان گفت: سردت نیست؟ 
گفت عادت دارم. پادشاه گفت: می گویم برایت لباس 
گرم بیاورند... اما فراموش كرد. فردا صبح جنازه نگهبان 
را دیدند كه روی دیوار نوشته بود: به سرما عادت داشتم 
مواظب  درآورد...!  پای  از  مرا  گرمت  لباس  وعده  اما 

وعده هایمان باشیم.
0917133**68

/ وقتی برای دیگران، لقمه بزرگتر از دهانشان باشی، 
چاره ای ندارند جز اینکه ُخردت كنند تا برایشان اندازه 

شوی؛ پس مراقب معاشرت هایت باش.
0917133**68

/ نقص یا كمبود زیبایی در چهره یک فرد را اخالق 
خوب تکمیل می كند، اما كمبود یا نبود اخالق را هیچ 

چهره زیبایی نمی تواند تکمیل كند. )ماندال( 
0917133**68

/ فردی نزد حکیمی آمد و گفت: خبر داری فالنی 
درباره  ات چقدر غیبت و بدگویی كرده؟ حکیم با تبسم 
گفت: او تیری را به سویم پرتاب كرد كه به من نرسید... تو 
چرا آن تیر را برداشتی و در قلبم فرو كردی؟ یادمان باشد 

هیچوقت سبب نقل كینه ها و دشمنی ها نباشیم.
0933049**54

/ وقتی انگشتت را در مسیر مورچه ای می گذاری منتظر 
نمی شود تا انگشتت را برداری، بلکه مسیرش را عوض 
می كند. هیچوقت كنار دری كه بسته شده نایست... درها 
بسیارند و روزی  دهنده در آسمان. چه بسا تو را از چیزی 

محروم می كند تا بهتر از آنرا روزی ات گرداند.
0933049**54

/ زنها هرگز نمی گویند تو را دوست دارم،  ولی وقتی 
از تو پرسیدند مرا دوست داری، بدان كه درون آنها جای 
گرفته ای ...                                                                                                                                    54**0937939

پیامک
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0917   800 1808 وایبر و واتس آپ 

سامانه های
پیامک

زمانی صدای ِجللنگ ِجللنگ زنگ دوچرخه اش دلنشین ترین 
صدایی بود که اهالی کوچه های خاکی شهر نی ریز می شنیدند. 
صدایی که امید به زندگی را به همراه خبری از عزیزانشان به 
همراه داشت. آنها بی صبرانه منتظر بودند تا تنها پستچی و 
روزهای  آن  در  و  بزند  را  خانه اشان  دِر  نی ریز  نامه رسان 
بی خبری که هنوز تلفنی  وجود نداشت، تکه کاغذی بتواند 

شاید کمی از دلتنگی اشان را کم کند.
چه خبر است؟ عروسی زین العابدین است؟

اداره  کارمندان  قدیمی ترین  از  یکی  دلداری  حاج محمود 
پست،  تلگراف و تلفن نی ریز است که بیش از 90 سال از خدا 
عمر گرفته. پدر معلم شهید زین العابدین دلداری فرزندش را 
در سال 1360 و در عملیات طریق القدس)فتح بستان( تقدیم 
ایران و اسالم نمود. اما هنوز بعد از 34 سال داغ فراق فرزند، 
در قلب مهربانش سنگینی می کند. همین که وارد منزلش 
می شویم، هنوز ننشسته اشک در چشمانش حلقه می زند و 

می گوید: »چه خبر است؟ عروسی زین العابدین است؟«
با شوکی که از همان ابتدا بر ما وارد می شود، متوجه می شویم 
که روی اسم فرزندش حساسیت زیادی دارد و نباید زیاد 

درباره او سخن بگوییم.
فضای معنوی خانه اما هنوز رنگ و بوی او را دارد؛ شهید 
به  پا  سالگی   22 در  که  معلمی  دلداری،  زین العابدین 
میدان نبرد گذاشت و با ریختن خون خود در دشت  بستان 
و سوسنگرد، درس »شهادت آری،  اسارت هرگز« را به نسل 
انقالب آموخت.  اسارتی که شاید خیلی از ما گرفتارش باشیم؛ 
اسارت نفس یا هر چه ما را از اصل حقیقت وآزادگی دور 

می کند.
پای پیاده به جهرم رفتیم

برای اینکه فضا را عوض کنیم، از او درباره دوران جوانی اش 
می پرسیم. آهی می کشد و می گوید: »در سال 1322، 18 
ساله بودم که بدون اطالع خانواده و قبل از اینکه موعد آن 
برسد، خودم داوطلب  رفتن به سربازی شدم. پدر و مادرم که 
فهمیدند، دنبالم به حوزه نظام وظیفه آن زمان آمدند که این 
بچه قهر کرده و بدون اطالع ما خودش را معرفی کرده است. 
فرمانده هم به آنها گفته بود که دیگر نمی شود کاری کرد، ما 

اسمش را به جهرم فرستاده ایم. 
باالخره فردای همان روز به همراه 20-30 نفر دیگر حرکت 
کردیم و با پای پیاده به جهرم رفتیم. دوره آموزشی و محل 
خدمتم همانجا در هنگ ژاندامری جهرم بود؛ ولی مرتب برای 
سربازگیری به شهرها و روستاهای اطراف از جمله الر،  آباده 

وکوهستانهای  داراب  اقلید، 
دنبال  به  می رفتیم.  اطرافش 
دزدها و راهزنها هم می رفتیم. 
آن زمان من کم  سن و سال، 
یکی  و  من  بودم.  زرنگ   ولی 
محله  اهل  که  دوستانم  از  
زیادی  تعداد  جلوی  بود، 
سرباز  می رفتیم و راه را  صاف 
می کردیم تا بقیه بیایند. چرا که 
راه پر از دزد و راهزن و ناامن بود. 
همه  این مسیرها را هم با پای 

پیاده طی می کردیم. «
تکه  تا  گرفتم  ریال   2

الستیک را به او دادم
یاغی  گری  دوران  از  یادی  او 
و  می کند  قشقایی  ناصرخان 
قشقایی  »ناصرخان  می گوید: 
مخالف رژیم بود و زمانی که ما 
در کوهستانهای داراب مستقر 
بودیم، ناگهان او و یارانش راه 
را بستند و به همین دلیل به ما 
غذا و تجهیزات نمی رسید. من 
برخالف بقیه که نان خشکها و ته مانده غذا را دور می ریختند، 
از قبل همه را در یک چاله پنهان کرده بودم و زمانی که راه 
بسته شد و بقیه گرسنگی می کشیدند،  از همان نانهای پنهان 
در چاله  تغذیه می کردم. همیشه  عادتم بود که هیچ چیزی را 
بیهوده دور نمی ریختم. حتی زمانی بود که یک تکه الستیک 
را روی زمین برداشتم و آن را در کوله پشتی ام گذاشتم.آقای 
عسجدی که هم دوره ام بود،  من را به خاطر این کار مسخره 
و  پاره شد  باالی کوه رسیدیم، کفشش  به  وقتی  اما  کرد؛ 
التماسم کرد که آن تکه الستیک را بدهم تا با آن کفشش را 

بدوزد. من هم 2 ریال از او گرفتم و الستیک را دادم.« 
18 ریال  آن زمان بهتر از االن بود

حاج محمود دلداری بعد از برگشتن از سربازی، 3-4 سالی را 
در باغهای پدری اش کار کرد و به کشاورزی پرداخت تا اینکه 
در سال 1327 شنید اداره پست، تلگراف و تلفن نی ریز یک 
نامه رسان می خواهد. یک روز صبح زود زنگ دِر خانه سوخک 
)اداره پست قدیم در خیابان ابوذر، اولین کوچه سمت چپ، 
سومین خانه سمت چپ ملقب به خانه سوخک واقع بود( را زد 
و به آقای نوذری رئیس آنجا گفت که برای نامه رسانی پست 
آمده. خالصه به همین راحتی و با حقوق ماهیانه 18 ریال 
استخدام شد. به قول خودش حقوق 18 ریالی آن زمان بهتر 
از االن بود و می گوید که هرچه دارد مربوط به همان 18 ریال 

حقوق است. 
سال 1329 ازدواج کرد و سال 1342 به خاطر تولد دخترش 

زهرا حقوق 30 تومانی اش به 40 تومان افزایش پیدا کرد. 
30 سال به تنهایی نامه رسانی کردم

او از نامه رسانی آن  زمانها می گوید: »30 سال به تنهایی در 
نی ریز نامه رسانی کردم. شبی 3 تاگونی پر نامه می آمد، من هم 
تا نزدیک صبح می نشستم و آنها را ردیف می کردم. صبح هم 
در مدت 2-3 ساعت نامه ها را می رساندم. بقیه وقتم را هم بیکار 
نمی نشستم وکشاورزی و بنایی می کردم. حتی به عکاسی و 
تعمیر رادیو هم می پرداختم. اما یک  روز که به خدمت آیت ا... 
سیدمحی الدین فال اسیری رفتم تا حساب سال مالی ام را 
روبراه کنم، گفت تعمیر رادیو حرام است  و از آن  به بعد دیگر آن 
را انجام ندادم. آخر، رادیو آن زمان حکم ماهواره االن را داشت.

خالصه، در این مدت سی سال نامه رسانی، روی همه شناخت 
پیدا کرده بودم  و هر کس می خواست کاری انجام دهد یا زنی 

بگیرد، می آمد سراغ من و تحقیق می کرد.«
حمل نامه ها با اتوبوس آقا نظر آزاد

آن زمانها نامه  های نی ریز را  از شیراز تحویل یکی از کارمندان 
پست می دادند و او گونیها را با ماشین باری یا اتوبوس آقا نظر 
آزاد به نی ریز می آورد و دوباره نامه های نی ریز را با همان وسیله 
به شیراز می برد. ظاهراً بیشترین حجم نامه ها هم مربوط به 
نی ریزی هایی بود که در کویت کار می کردند. وقتی دوچرخه 
حاج محمود دلداری راه خاکی کوچه های محله آبادزردشت 
را طی می کرد، صدای جللنگ جللنگ زنگ دوچرخه اش 
توی دل خانواده های منتظر را خالی می کرد و شور و شوقی 
وصف ناشدنی را برایشان به همراه می آورد. زمانی که نامه  را  
تحویل می گرفتند، شعری هم برای او می خواندند و با خنده 

بدرقه اش می کردند. 
اقبال! یک بار گندم به دلداری بده

ناگهان خاطره ای  قدیمی،  پستچی  این  با  گفتگو  در حال 
از آن روزهای باصفای نی ریز در ذهنش تداعی می شود و 
می گوید: »یک روز یکی از پسران خانم معصومه فاتح )مادر 
هوشنگ خان( که به خارج کشور رفته بود، تلگرافی فرستاد 
که من آن را به خانم فاتح رساندم. او  هم از خوشحالی، کسی 
را  که برایش کار می کرد صدا زد و گفت: اقبال! یک بار گندم به 

دلداری بده.«
به گفته او، آقایان نوذری، ثابت، حکمت، مبشر، حق پرست، 
مسعود حاجی زاده و علی جاللی از رؤسای اداره پست زمان 

خدمتش بودند.
تلگرافی آمد که باید اسم نماینده استهبان از صندوق 

بیرون بیاید
ظاهراً آن قدیمها هم نمایندگی مجلس نی ریز و استهبان 
مسأله ساز  بوده است. حاج محمود  دلداری از زمانی می گوید 
که برادر همسرش یعنی حاجی  خیرخواه برای نمایندگی 
مجلس نام نوشت. او می گوید: »حدود دهه 40 خورشیدی بود. 
رأی گیری حوزه نی ریز و استهبان انجام شد و حاجی خیرخواه 
با اکثریت آراء رأی آورد. اما ناگهان تلگرافی فوری و محرمانه از 
مرکز آمد که باید اسم ایل خان )نماینده استهبان( از صندوق 
که  شود  معرفی  مجلس  نماینده  عنوان  به  و  بیابد  بیرون 

همین طور هم شد.«
انشای دردسرساز علیه حکومت

پدر شهید زین العابدین دلداری 2 فرزند پسر و 2 دختر دارد 
که هر چهار نفر در آموزش و پرورش خدمت کرده اند. شهید 

زین العابدین دلداری دوران دبیرستان خود را در دبیرستان 
احمد نی ریزی  گذراند و سال آخر تحصیلش بود که انشایی با 
موضوع» انقالب سفید شاه وملت« به آنها دادند. شهید دلداری 
در آن انشاء هرچه توانسته بود بر علیه شاه و انقالبش نوشته 
بود. پدر شهید در این باره می گوید: »شب هنگام بود که دِر 
خانه را زدند. در را که باز کردم،  دیدم خدا رحمت کند آقای 
ناصر  صابر مدیر مدرسه زین العابدین است. او که داماد مرحوم 
حجت االسالم سیدفخرالدین فال اسیری بود و بعدها در جزیره 
مجنون شهید شد، گفت که زین ا لعابدین این کار راکرده و 
چون در امتحانات نهایی انشاء  بچه ها بایگانی می شود، برایش 
بد خواهد شد. خالصه همانجا ایستاد تا زین العابدین علی رغم 

میل باطنی، انشایی دیگر نوشت  و آن را جایگزین کرد.«
اگر برنگشتم،  اسم من را روی پسرت بگذار

و  را در شیراز خدمت کرد  شهید دلداری دوران سربازی 
محافظت از مخازن سوخت شرکت نفت را برعهده داشت. او 
عالوه بر خدمت سربازی، 6 ماه دوره احتیاط را هم گذراند 
اتمام  از  بعد  نشد.  که حاصل  بود  به جبهه  اعزام  ومنتظر 
سربازی، به عنوان مربی امور تربیتی پذیرفته شد و حدود 

یک ماه در روستای غوری خدمت نمود.  
او در هشتم آبان ماه 1360 به جبهه اعزام شد و در نهم آذرماه 
رفتنش  جبهه   به  داستان  رسید.  شهادت  به  سال  همان 
را از زبان خواهر شهید می خوانیم: »پسرم 7 روزش بود که 
زین العابدین راهی جبهه شد. هنگام خداحافظی سر در گوش 
من  گذاشت و گفت اگر برنگشتم،  اسم من را روی پسرت 
بگذار. ما اسم او را مهدی گذاشته بودیم، اما زین العابدین 
بعد از حدود یک ماه از رفتنش به جبهه شهید شد. بنابراین 
نام او را زین العابدین گذاشتیم.  ولی چون هر وقت پسرم را 
صدا می زدیم، مادرم ناراحت می شد و در فکر فرومی رفت، به 

اختصار او را عابد صدا کردیم.«

شهادت آری، اسارت هرگز
گزارش و عکس: عابد نعمتی

گفتگو با پدر شهید زین العابدین دلداری، یکی از قدیمی ترین کارمندان اداره پست، تلگراف و تلفن
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ورزشی
سرویس ورزشی: ابراهیم قره چاهی

 ... و هادی ستاره شد
مهدی شادمانی*: او هادی نوروزی بود. جوان 30 ساله 
ورزشکار، كاپیتان پرسپولیس و بازیکن سابق تیم ملی كه 
یکدفعه در اوج آمادگی جسمانی پنج شنبه صبح دیگر 
چشمانش را بازنکرد. حقیقت این است كه او هیچ وقت 
علی دایی و علی پروین و این ها نبود، نه لقب جادوگر 
داشت، نه شهریار، نه سلطان، و نه هیچ چیز دیگر. دروغ چرا 
تا بازی می كرد، اسطوره نبود ، ستاره هم نبود. اما او یک 
فوتبالیست بود، كاپیتان پرسپولیس ، كه یک دفعه در میان 

بهت جامعه ورزش و فوتبال ستاره شد. 
هادی پیش از اینکه فوتبالیست باشد از 10 سالگی گوشه 
دشک را بوسیده و دور دایره طالیی چرخیده بوده. قرار 
هادی  های  اما گوش  كند  سازی  اسطوره  نیست كسی 
برایتان  ما  بوده.  گیر  كه كشتی  دهد  می  نشان  نوروزی 
بگوییم كه 4 سال. این یکی از آن چیزهایی بود كه می 
دانستید و یکی دیگر هم تعداد بازیهای ملی اش . كاپیتان 
قرمزها اولین بار توسط افشین قطبی و در سال 2010 زیر 
پرچم ملی ایران بازی كرد و فقط 8 بازی پیراهن تیم ملی 
را برتن داشت. بازی كردن در تیم ملی اتفاق مهمی است. 
همانقدر مهم كه كی روش بازیکنانش را برای همین 8 

بازی بستاید و بگوید كه: »یاری مهم را از دست داده اند«
های  گروه  در   . مردم  گذاشتند  می  اشک  روی  اشک 
فوتبالی و غیر فوتبالی خبر فوت نوروزی دست به دست می 
شد و آبی و قرمز برایش می نوشتند كه دلتنگش هستند. در 
فاصله چند دقیقه تا چند روز خبری كه صدا وسیما نسبت به 
آن سعی می كرد بی تفاوت باشد، دست به دست می شد 
و مردم روی سایت ها وشبکه های مختلف پی گیری اش 
می كردند. او با همان فرمولی ستاره شد كه مرتضی پاشایی. 
فقط مرتضی ماه ها و كنسرت ها فرصت داشت و هادی 
نداشت. اما امروز او ستاره است و برایش قصه ها خواهند 
 ، برگرد  »تو  نوشته:  كه  طرفداراستقالل  آن  مثل  نوشت 
برگرد و پاس گل دربی بده و اصاًل هر سال شما پرسپولیسی 

ها دبل كنید. تو برگرد فقط هادی جان«.

*- به نقل از عصر ایران با اندكی تغییر و تخلیص

تیم  انتخابی  كشوری  كاراته  مسابقات 
ملی سبک سوكیوكوشین در خوزستان 
 4 نی ریز  شهرستان  از  شد.  برگزار 
مصطفی  كه  داشتند  حضور  ورزشکار 
نصرتی، حسن علی صالحی و عباس بیگی 
به مقام اول و محمود )نیما( محمودزاده به 
مقام دومی این دوره از مسابقات رسیدند. 
ورزشکاران برتر در رده بزرگساالن به 
اردوی تیم ملی دعوت می شوند تا پس 
از چند مرحله، در صورت انتخاب نهایی، 
به مسابقات جهانی ژاپن كه سال آینده 

برگزار می شود اعزام شوند.
به ذكر است طی مراسمی توسط  الزم 
خانواده های این ورزشکاران در پارک 

معلم از آنان استقبال شد. 

در  موفق  ورزشکاران  زمینه  همین  در 
گفتگو با ما حاضر شدند.

عباس بیگی از 7 سالگی عالقه زیادی به 
ورزشهای رزمی داشته و حدود یکسال 
نصرتی  مصطفی  نظر  زیر  كه  است 
شروع  را  خویش  ورزشی  فعالیتهای 
كرده. وی هم اكنون در 10 سالگی موفق 
شده مقام اول این مسابقات را در وزن 
35- كیلوگرم بدست آورد. عباس بیگی 
از مسئولین ورزش خواست تا به ورزش 
مکان  و  دهند  بها  این  از  بیشتر  كاراته 

مناسبی را جهت تمرینات در نظر بگیرند.
از  دیگر  یکی  صالحی  حسن علی 

ساله   11 وی  است.  موفق  ورزشکاران 
سال   2 حدود  كودكی  در  و  است 
جاوید  نظر  زیر  را  ژیمناستیک  ورزش 
از  حسن علی  كرده.  دنبال  كرمی نژاد 
و  شرایط  خواست  ورزش  مسئوالن 
سالن مناسبی را جهت تمرینات كاراته 
نونهال  ورزشکار  این  بگیرند.  نظر  در 
وزن  در  شده  موفق  سالگی   11 در  كه 
برسد،  قهرمانی  مقام  به  كیلوگرم   -45
از مربیانش برادران نصرتی تشکر كرد. 
دیگر  یکی  محمودزاده  )نیما(  محمود 
كاروان  این  مقام آور  ورزشکاران  از 
ورزشی بوده است. او 12 سال دارد و در 
وزن 40- مقام دوم این مسابقات را بدست 
آورده . محمودزاده از كمبود امکانات و 

نداشتن سالن مناسب تمرین گالیه كرد و 
از مسئوالن ورزشی خواستار پیگیری و 

بهادادن به ورزش كاراته شد.
از  دیگر  یکی  نصرتی  مصطفی 
ورزشکاران حاضر در این مسابقات بود 
كه نقش مربی را هم برای این كاروان 
دارد،  سن  سال   35 كه  وی  نمود.  ایفا 
حدود 24 سال است كه كاراته تمرین 
می كند. نصرتی از همان دوران كودكی 
به ورزشهای كاراته، والیبال و بسکتبال 
ورزش  وی  است.  بوده  عالقه مند 
 1370 سال  از  را  كاراته  كیوكوشین 
زیرنظر عباس خرمدل شروع كرده و سه 

سال بعد به مدت 4 سال شیتوریو كاراته 
را كه از سبک های كنترلی كاراته است 
زیر نظر علی اكبر عابدین نژاد پشت سر 
متمادی  سالهای  در  نصرتی  گذاشته. 
اساتیدی  و  ظهرابی  سنسی  نظر  زیر 
فرزاد  و  فروزان  عبدالمجید  دكتر  نظیر 
فروزان كار كرده است. وی بین سالهای 
پاورلیفتینگ  قهرمان  بار  سه   77 تا   74
شهرستان شده است. او در سال 79 موفق 
شد كمربند مشکی كیوكوشین كاراته 
را بدست آورد. مصطفی نصرتی كه به 
اتفاق برادرانش كار مربیگری كاراته را 
دنبال می كند، در این مسابقات مقام اول 
را كسب كرده و قبل از این در مسابقات 
بین المللی كرمانشاه شركت و مقام اول 
را بدست آورده است و در حال حاضر 
به تیم ملی سوكیوكوشین كاراته دعوت 
به  نهایی،  انتخاب  صورت  در  تا  شده 

مسابقات جهانی ژاپن اعزام شود.
خوزستان  مسابقات  مورد  در  نصرتی 
مسابقات  كیفی  و  كمی  سطح  گفت: 
 3 به  وزن  هر  اول  نفر   2 بود.  مطلوب 
اردوی مشهد، خوزستان و گیالن دعوت 
به  انتخاب شده  می شوند و نفرات برتر 

اردوی نهایی در دوبی اعزام می گردند.
مشکالت  مورد  در  ادامه  در  نصرتی 
دارد  وجود  فراوانی  مشکالت  گفت: 
از سوی  رسیدگی  به عدم  توجه  با  كه 

مسئولین، بیان آنها فایده ای ندارد.
نی ریز  در  كاراته  گفت:  پایان  در  وی 
قدیمی ترین و پرافتخارترین رشته رزمی 
بی مهری مسئوالن  با  متأسفانه  است كه 
نیست.   اختصاصی  سالن  دارای  هنوز 
استعدادهای  دارای  نی ریز  شهرستان 
نابی در ورزش كاراته می باشد كه باید 
هدایت  صحیح  جهت  در  و  شناسایی 
شوند. در اینجا الزم می دانم از خانواده ام 
من  پشتیبان  و  مشوق  مدت  این  در  كه 
استاد  عزیزم  مربی  همچنین  و  بودند 

عابدین نژاد تشکر كنم.

3 مدال طالی مسابقات کاراته خوزستان
بر گردن کیوکوشین کاران نی ریز

گام بلند بسکتبالیست های نی ریز 
در مسابقات زیرگروه کشور

تیم شاهسون نی ریز كه در گروه یک این مسابقات همراه با 
هیئت بسکتبال سیرجان، پاالیش نفت آبادان و جبیر قشم حضور 
دارد، در اولین مسابقه خود ساعت 17 روز چهارشنبه 15 مهر 
برابر پاالیش نفت آبادان قرار گرفت و موفق شد این تیم را 64 بر 
49 شکست دهد. دومین مسابقه این تیم پنجشنبه ساعت 30 :18 
در برابر میزبان این مسابقات یعنی جبیر قشم و آخرین مسابقه 
ساعت 30 : 9 جمعه در برابر هیئت بسکتبال سیرجان است كه 
نتیجه  كامل این مسابقات را در شماره بعد چاپ می كنیم. برای 

بسکتبالیست های نی ریز آرزوی موفقیت داریم.

دو مدال نقره استانی برای 
دختران کاراته کای نی ریز

بانوان  فو  كونگ  آزاد  نیمه  و  آزاد  سبکهای  مسابقات 
به مدت دو روز و به مناسبت عید غدیرخم جمعه دهم 
مهرماه با حضور 10 تیم در شیراز برگزار شد كه تیم كاراته 
بانوان نی ریز با اعزام 4 ورزشکار در بخش آزاد در این 
مسابقات شركت كرد. به گزارش هیئت كونگ فو، فائزه 
فاطمه سادات موسوی، سعیده نظری و ریحانه  شکری، 
كرامتی نفرات تیم نی ریز بودند كه سعیده نظری در وزن 
51- بزرگساالن و ریحانه كرامتی در وزن 70- جوانان به 
مقام دوم رسیدند و مدال نقره را بر گردن آویختند. مربی و 

سرپرستی این تیم برعهده پروین كریمی زاده بود.

دلداری قهرمان مسابقات
تنیس روی میز ادارات آبفا فارس

كارمند اداره آبفا   شهری نی ریز، قهرمان مسابقات تنیس روی 
میز ادارات آبفا استان فارس شد. در این مسابقات كه سه شنبه 

سالن  در  شهریورماه  سی ویکم 
انقالب شهرستان فسا برگزار شد، 
آبفا  اداره  كارمند  دلداری   رضا 
نی ریز قهرمان شد. رامتین كرمی 
از ستاد آبفا فارس دوم و هیبت اله 
قناعتیان از جهرم سوم شدند. در 
 12 دلداری  رضا  مسابقات  این 
بازی انجام داد كه 9 مسابقه را 1-3 
و 3 مسابقه را 3-0 بر حریفان پیروز 
شد. این مسابقات به مناسبت هفته 

دفاع مقدس برگزار شد.

قضاوت شاهمرادی در مسابقات 
وزنه برداری ارتش

فدراسیون  رسمی  داور  شاهمرادی  جابر  منفرد:  مهدی 
وزنه برداری، به عنوان تنها داور از استان فارس در مسابقات 
وزنه برداری ارتش جمهوری اسالمی ایران كه در تیپ  116 

مستقل قزوین برگزار شد، شركت كرد.
وی در این زمینه به ما گفت: 
سطح مسابقات بسیار باال بود 
در حدی كه 2 داور بین المللی 
این مسابقات را قضاوت  نیز 
باعث  من  برای  می كردند. 
كنار  در  كه  است  افتخار 
داورانی چون آقایان سیردانی 
قضاوت  ماهی  ابوالقاسم  و 
مسابقات  این   بنده در  كنم. 
با  و  بودم  فنی  كنترل  مدیر 

هزینه شخصی و فقط بخاطر  وجود نام نی ریز در این مسابقات 
حضور یافتم.

عکس خبری

سنگ تمام هواداران نی ریزی 

پرسپولیس برای کاپیتان
فقید  كاپیتان  نوروزی  هادی  ناگهانی  درگذشت  پی  در 
پرسپولیس، هواداران این تیم در نی ریز بنری را در خیابانهای 

نی ریز نصب كردند.
انجمن هواداران پرسپولیس قصد دارد با همکاری  اداره ورزش 
و جوانان و هیئت فوتبال شهرستان نی ریز دوشنبه 20 مهرماه از 
برای زنده یاد  یادبودی  از ظهر، مجلس  بعد  تا 4  ساعت 2.5 
نوروزی در محل حسینیه ثاراهلل مجتمع فرهنگی هنری كوثر نور 

برگزار كند.

قهرمانی  بوكسینگ  كیک  مسابقات 
فارس در رشته ساواته )بوكس فرانسوی( 
جمعه دهم مهرماه با حضور 12 تیم از 10 
شهرستان، به میزبانی شیراز برگزار شد كه 
مسابقات  در  قهرمانان  باشگاه  نی ریز  از 

شركت كرد.
باالیی  سطح  از  كه  مسابقات  این  در 
به  وزن  هر  برتر  نفرات  بود،  برخوردار 
مسابقات انتخابی تیم ملی اعزام می شدند.

به گزارش اداره ورزش و جوانان، باشگاه 
انجام  با  قهرمانان  كیک بوكسینگ 
تمرینات سخت و فشرده با آمادگی كامل 
در این مسابقات شركت كرد و مقام های 

زیر را بدست آورد:
كیلوگرم      -60 جنگجو،       امین 

بزرگساالن، اول
كیلوگرم     -50 بو،  گل  محمدحسین 

بزرگساالن،  اول
آرش شاهسونی،   60-كیلوگرم جوانان،  

اول
علیرضا امینی،     42-  كیلوگرم  جوانان،  

اول
فردین بیگی،    30-     كیلوگرم نونهاالن، 

اول
كیلوگرم      -25 جعفری،  ابوالفضل 

نونهاالن، اول
كیلوگرم   -40 جنگجو،  كمال الدین 

نوجوانان، دوم
مهدی كیوانی، 55- كیلوگرم  جوانان،  

سوم 

آریا و آرمان شاهسونی نیز تیم را همراهی 
كردند.

امین جنگجو كه مربیگری و سرپرستی 
این تیم را عهده دار بود موفقیتهای باشگاه 
مهدی  بی شائبه  كمک های  مرهون  را 
دیده گاه رئیس هئیت ورزشهای رزمی 
نی ریز دانست و گفت: امیدوارم مسئوالن 
ورزشی به بهترین شکل ممکن از ایشان 

حمایت و تشکر بعمل آورند.

درخشش باشگاه قهرمانان در مسابقات کیک بوکسینگ استان

كشتی:  هیئت  عمومی  روابط   - میرغیاثی  جواد 
دوشنبه  استان  جوانان  قهرمانی  كشتی  مسابقات 
ششم مهرماه در شیراز برگزار شد كه تیم نی ریز 
با دو كشتی گیر به نامهای امین غمگساران و علی 
صمدی در این مسابقات شركت كرد. در پایان 

این مسابقات امین غمگساران در وزن 55 كیلوگرم مقام سوم 
مسابقات را كسب كرد و علی صمدی كه با شرایط سنی نوجوانان 
در این مسابقات حاضر بود علیرغه شایستگی، پس از دو برد 

قاطع و متوالی در كشتی سرگروهی و ما قبل فینال، در حالی كه 
2-2 مبارزه را دنبال می كرد، مقابل كشتی گیر مرودشتی دچار 
شکستگی دست از ناحیه آرنج شد و از رسیدن به فینال بازماند. 

ضمن این كه  حریفش در پایان به قهرمانی این وزن رسید.
بود  قلمداد  برعهده حمید  نی ریز  تیم  مربی گری 
ضمن اینکه محسن گلبو مدیرفنی و عین ا... زارع 

سرپرست تیم اعزامی به مسابقات بودند.
كشتی گیران  از  صمدی  علی  زمینه  همین  در 
خوب و آینده دار شهرستان نی ریز در گفتگو با ما 
حاضر شد و گفت: برای حضور در این مسابقات 
تمرین  جلسه   3 الی   2 روزی  بیشتر،  آمادگی  و 
پرفشار را پشت سر گذاشتم. علی صمدی اظهار 
كه  مصدومیت  دوران  از  پس  كرد:  امیدواری 
حدوداً 2 ماه آینده خواهد بود، با قدرت به تمرینات 
خویش ادامه خواهم داد در حالی كه در حال حاضر 

و با همین وضعیت با حضور در سالن بدنسازی 
تمرینات كار با وزنه را انجام می دهم. من اهداف 
و برنامه های بلند مدتی را برای خودم ترسیم كرده ام 
و امیدوارم كه مصدومیت ها و بدشانسی دست از 
بتوانم زحمات مسئوالن و مربیان  بردارد و  سرم 
كشتی نی ریز را به ثمر برسانم. علی صمدی كه در زمینه تحصیلی 
نیز شرایط خوبی دارد هدف گذاری خویش برای ورزش كشتی 

را پوشیدن دوبنده تیم ملی عنوان كرد.

برنز کشتی جوانان استان برای غمگساران
آسیب دیدگی جدی علی صمدی یک گام مانده به فینال

حضور  با  آموزشی  كارگاه  دوره  یک 
فارس در  مربی مطرح  فریدون كوچکی 
در  شد.  برگزار  كوثر  ژیمناستیک  سالن 
همین زمینه و با توجه به سابقه خوب وی، 
انجام  كوتاهی  گفتگوی  مربی  این  با 
درجه  مربی  كوچکی  فریدون  دادیم. 
ورزشی  رشته  این  بین المللی  داور  و   1
منتخب  تیم  مربیگری  هم اكنون  و  است 
جوانان استان  فارس را بر عهده  دارد. وی 
مدرس رسمی مربیگری و داور فدراسیون 
ژیمناستیک كشور می باشد و از سال 1350 
تا 1367 به عنوان ورزشکار در مسابقات 
قهرمانی كشور بوده است و پس از پایان 
و  مربیگری  به  خویش  ورزشی  دوران 
كوچکی  است.  آورده  روی  داوری 
جام  آسیا،  غرب آسیا،   جوانان  مسابقات 
جهانی  تهران، جام جهانی چین و همچنین 
رده های  در  دیگری  متعدد  مسابقات 
قضاوت  را  كشور  قهرمانی  و  باشگاهی 

كرده است.
در زیر متن مصاحبه را می خوانید:

وضعیت فعلی ژیمناستیک نی ریز
ژیمناستیک نی ریز روند رو به رشدی داشته 
و نسبت به سال گذشته بهتر درخشیده و 
هم اكنون شاهد  استعدادهای خیلی خوبی 
در این شهرستان هستیم كه اگر همین روند 
را ادامه دهند ژیمناستیک شهرستان نی ریز 
و  استان  سطح  در  توجهی  قابل  جایگاه 

كشور از آن خود خواهد كرد. 
توصیه برای ارتقاء سطح کیفی این 

رشته ورزشی 
جمله  از  ژیمناستیک  كه  آنجایی  از 
ورزش هایی است كه دیر به بار می نشیند 
قهرمان  یک  به  بخواهد  كه  نوآموزی  و 

تبدیل شود، حداقل باید چندین سال كار 
می بایست  محترم  والدین  این رو  از  كند، 
سعه صدر داشته باشند و با صبر و شکیبایی 
شاهد پیشرفت روزافزون فرزندان خویش 
باشند. عدم صبوری  والدین از دو جهت 
اینکه  اول  پیشرفت می  گردد:  باعث عدم 
مربی سعی می كند به جهت رضایت خاطر 
والدین، حركات را زودتر از موعد مقرر 
باعث ركود  این مسئله  آموزش دهد كه 
عدم  اثر  در  اینکه  دوم  می شود.  بچه ها 
صبوری، والدین نارضایتی شده و فرزندان 
خود را از  این رشته خارج می كنند كه باز 

هم زیانبار است. 
با  این رشته ورزشی  اینکه  نکات مهم  از 
جهت  همین  به  دارد.  فرق  دیگررشته ها 
بچه ها می بایست از 5 الی 6 سالگی تمرین 
در این رشته را شروع كنند. ضمن اینکه 
امکانات و تجهیزات الزم باید فراهم باشد. 
وسایل كمک آموزشی در دسترس باشد 

كه مربی راحت تر بتواند كار كند. 
دلیل حضور در شهرستان نی ریز

بچه ها  سطح،  تعیین  جهت  قنبری  آقای 
شاهد  بنده  و  می آوردند،  استان   به  را 

پتانسیل های  خیلی خوبی  در این شهرستان 
بودم. همچنین ایشان مراحل مربیگری را 
با  گذرانده اند.  بنده  نظر  زیر  اصفهان  در 
توجه به این شناخت و تعاملی كه داریم، 
به درخواست وی كه از طریق هیأت استان 
و  پذیرفتم  را  دعوت  بود،  شده  پیگیری 
ان شاءا... كه بتوانیم با كمک  یکدیگر و 
جایگاه  خانواده ها،  و  مسئولین  هماهنگی 
قابل توجهی در سطح كشور برای فارس 

بوجود بیاوریم. 
گفتگو  در  قنبری  مجید  زمینه  همین  در 
هیئت  گذشته  سال  داشت:  اظهار  ما  با 
ژیمناستیک استان برنامه ای مبنی بر تمرین 
در  را  شیراز  سالن  در  شهرستان  بچه های 
دستور كار خویش قرار داد و قرار بر این 
ورزشکاران  شهرستان  هر  كه  گردید 
شیراز  به  شخصی  مخارج  با  را  خویش 
و  رفت  مخارج  كه  آنجایی  از  بیاورند. 
برگشت و حق ورودی مبلغ زیادی می شد، 
مربی  حضور  زمینه  كه  گرفتیم  تصمیم 
شایسته ای را به شهرستان فراهم كنیم كه 
هم هزینه كمتری در بر دارد و هم می توانیم 

بیشتر از وجودشان استفاده كنیم.

برگزاری گارگاه آموزشی ژیمناستیک در سالن کوثر

اقدام جالب گروه کوهنوردی

 کانون مسجد امام جعفر صادق
یک  در  صادق  امام جعفر  مسجد  كانون  كوهنوردی  گروه 
حركت خودجوش و با هماهنگی و همکاری مدیریت پارک 
ملی قطرویه، اقدام به پاكسازی و احداث آبشخورهای منطقه 

عین الجالل منطقه حفاظت شده بهرام گور نمودند. 
12 نفر از اعضای این كانون جهت این امر در محل حضور 
محسن  و  حمزه خانی  محمدرضا  ارتباط  همین  در  یافتند. 
خواهشی كه مسئولیت گروه را عهده دار بودند، اعالم كردند 
كه سعی خواهیم كرد هر ماه چنین برنامه هایی داشته باشیم. 
برنامه  یاقوتی  تارم و چشمه  باال  این در  از  قبل  اینکه  ضمن 

پاكسازی داشته ایم.
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فروش وسائل دست دوم

دعوت به همکاری

فروش ملک/ باغ

نیازمند مغازه

فروش خانه

فروش ابزار کار
فروش زمین

فروش مغازه

رهن و اجاره

فروش خودرو

فروش آپارتمان

نیازمندیم

جدولشمارهی53-طراح:فاطمهزردشتینیریزی

 D :افقی
1-  جواب ســرباال - خودکارســازی- جنــس به ظاهر قــوی 2- پرنــده خوشــبختی - ابزار 
اندازه گیری فشــار گازها و بخار - نام کوچک حضرت زرتشــت 3- چــاق فرنگی - نارس - 
انگشتان گره کرده - بالها و سختی ها 4- به رو خفته - جوانه درخت - از پسوندها  5- کشته در 
راه خدا - آب فراوانی که بر روی زمین جاری شود - الک پشت 6- تیره - امر به آمدن می کند 
- در عربی خرمایی را گویند که دانه آن هنوز سخت نشده - موسیقیدان آلمانی 7- گربه عرب 
- رئیس جمهور اســبق کشــور عراق - ماهر در انجام کاری - متضاد زیر 8- سرگشته و حیران 
- برگزیده 9- خسته ندارد - ناپایدار - آشنا - واحد سطح 10- کشور مرتاض ها - گیاهی شبیه 
گزر - چرک بدن - آزاد از بند 11- پــول ایران در زمان قاجاریه - قــرآن را با قرائت صحیح و 
آهنگ خواندن - دانشــمند  13- اجاره - چاهی عمیق در جهنم - سبزی خردکردنی 13- علم 
پزشــکی - یک حرف و ســه حرف - رئیس قبیله - دختر 14- نوعی یقه - از القاب ابن ســینا - 

طرف و جانب 15آبدیده - از آثار تاریخی تبریز - از خواهران برونته

ش
پاسخجدولشمارهیپی

M :عمودی
1- اثری از آندره موروا نویســنده فرانسوی 2- کار و تالش - از ایالتهای هند- ماده شیمیایی قهوه ای رنگ 3- صومعه - 
روزگار و زمانه 4- گنجه - هموار - یکباره خودمانی 5- خرمافروش - رسوا و بی آبرو - فراموشکار 6- پارچه دریایی! 
- ســازمان جاسوســی آمریکا - ترشح کردن - فرزند 7- ضمیر خودپســندان - در گویش لری به معنای »چشمهای من« 
اســت - طول انگلیســی - حرف نوزدهم الفبای فارســی 8- از ماههای میالدی - مرغی از جنس باز شکاری 9- کشنده 
بی صدا! - کارگر کشــتی - همدســت و هم بهره - اطراف دهان 10- کوتاه شــدن و سســت گردیدن - ساختمان - رود 
مصر - اشــتباه 11- پایتخت کشــور لهســتان - مرضی که با پریشان حواسی همراه اســت - پیرو 12- از وسایل بازی در 
پارک - یادگرفتنی دانش آموزی - به لغت زند گوسفند ماده را گویند 13-ناپدری - صف و ردیف 14- انتشاردادن - از 

آبزیان نواحی سردسیر - حرارت 15- کنایه از احساس ضعف کردن 
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اجرای احکام حقوقی شــورای حل اختالف در نظر دارد 
یک دستگاه خودرو به شماره 673 ن 22 ایران 73 متعلق 
به محکوم علیه پرونده  کالسه با قیمت پایه  به مبلغ هشتاد 
میلیون ریال به فروش برساند. خودرو مذکور نیسان مدل 

79 می باشد.
مزایده رأس ســاعت 10/30 صبح مــورخ 94/07/28 در 
محل اجرای احکام حقوقی شــورای حل اختالف انجام 
و به فرد یا افرادی که باالترین قیمت خریداری نمایند به 
فروش می رسد. متقاضیان می توانند ظرف سه روز قبل از 
انجام مزایده به شــورای حل اختالف مراجعه  تا نسبت به 

بازدید خودرو اقدام گردد.
قاضی اجرای احکام حقوقی شورای حل اختالف 

اسدی

آگهی مزایده

2861
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میوه  این  بو کردن  بو کنید!  گریپ فروت 
دیگر  از  می دهد.  افزایش  را  هوشیاری 
لیمو،  بوی  می توان  انرژی زا  رایحه های 

اکالیپتوس و پونه را نام برد.
40 نکته برای سرحال شدن پس از 

بیداری
1- موسیقی گوش کنید. این کار انسان را 
سرحال و زندگی را درخشان و موفقیت آمیز 

می کند. 
رنگهای  بریزید.  دور  را  افزودنی ها   -2
مصنوعی و طعم دهنده های مصنوعی انرژی 

بدن را کم می کنند. 
کار  این  بکشید!  خمیازه  باز  دهان  با   -3
باعث  و  بدن می رساند  به  بیشتری  اکسیژن 
سرحالی مغز می شود. نفس عمیق کشیدن نیز 

میزان هوشیاری شما را باال می برد. 
4- دوش آب گرم بگیرید و سپس یک لیوان 
این کار شما را کاماًل  بنوشید.  آب خنک 

هوشیار و سرحال می کند. 
5- دوشاخه ها را از پریز بکشید! جریانهای 
الکتریکی باعث ایجاد خلل در ریتم طبیعی 
وسایل  دوشاخه  خواب  قبل  می شود.  بدن 

برقی را از پریز بیرون بکشید. 
کم  عضالت  تا  بنوشید  خنک  آب   -6
نیز  آبمیوه  کمی  شوند.  فعال  تحرک 
می توانید به آب خنکتان اضافه کنید تا انرژی 

بیشتری پیدا کنید. 
7- سر و ته شوید! این کار به افزایش حافظه 
اگر  می کند.  کمک  هوشیاری  میزان  و 
بایستید،  خود  سر  روی  کاماًل  نمی توانید 
بنشینید و یک دقیقه سرتان را بین زانوهایتان 

قرار دهید. سپس سر را به آرامی باال بیاورید. 
8- مسواک بزنید. با خمیردندانی با رایحه 
پونه، سرحالی در صبح را احساس کنید! با 
نیز می توانید  پونه  با طعم  آدامسی  جویدن 
بخشی از مغز را که مسئول هوشیاری است، 

تحریک کنید. 
9- سرتان را ماساژ دهید. این کار جریان خون 
به مغز را تحریک می کند. از نوک انگشتانتان 
استفاده کنید )نه ناخن(، از باالی سر شروع 
کنید، شقیقه ها و پیشانی را ماساژ دهید و در 
یک حرکت کمان شکل، اطراف گوشها را 

نیز مورد لطف دستانتان قرار دهید. 
10- موز بخورید. این میوه حاوی فیبر و سه 
قند طبیعی ساکارز، گلوکز و فروکتوز است 
و منبع انرژی خوبی برای صبح ها محسوب 

می شود. 

اگر همسرتان خروپف  بخوابید.  11- جدا 
می کند، در اتاقی دیگر بخوابید. البته راه حل 

اساسی برای حل این مشکل را نیز بیابید. 
12- مرتب باشید. تمیز و مرتب کردن وسایل 
خانه، لباسها و حتی خودتان در ابتدای روز 

انرژی زیادی به شما می بخشد. 
این  بو کردن  بو کنید!  13- گریپ فروت 
میوه هوشیاری را افزایش می دهد. از دیگر 
لیمو،  بوی  می توان  انرژی زا  رایحه های 

اکالیپتوس و پونه را نام برد. 
14- میوه بخورید. زردآلو، سیب و گالبی 
میوه هایی هستند که چه تازه و چه خشک 

شده آنها سرشار از انرژی است. 
15- سبز از سیاه انرژی زا تر است! چای سبز 
کافئین کمتری دارد، انرژی بیشتری به بدن 

می دهد و باعث کاهش وزن می شود. 
16- بپر بپر کنید! طناب زدن، پریدن و دویدن 
به مدت تنها یک دقیقه خواب را از سرتان 

می پراند.
تا کامروا شوی، حتی  باش  17- سحرخیز 
در  خوابیدن  زیاد  با  تعطیل!!  روزهای  در 
روزهای تعطیل برنامه خواب روزانه اتان را 

به هم نزنید. 
18- معجزه لیمو! به محض بیدار شدن، یک 
لیوان آب لیمو شیرین بنوشید تا سوخت و 

ساز و انرژی بدن افزایش پیدا کند. 
خوراکی  این  ببرید.  لذت  غالت  از   -19
سرشار از فیبر و کربوهیدرات است و انرژی 

بخش صبح های شما خواهد شد. 
اتاق خود داشته  20- یک اسپری آب در 
روی  آب  کردن  اسپری  بار  یک  باشید. 

صورت سرحالتان خواهد کرد. 
21- از کمر بچرخید! چرخاندن بدن، فشار 
روی ستون فقرات را کاهش می دهد و هضم 

غذا را آسان می کند. 
شانه های  بیندازید.  باال  را  شانه هایتان   -22
به مغز  از گردش خون  مانع  انعطاف ناپذیر 
می شود. شانه هایتان را تا نزدیکی گوشها باال 
بیاورید، تا ده بشمارید و سپس با نفسی عمیق 

شانه ها را پایین بیاورید. 
23- به اتاق نور بپاشید! دوپامین، اندورفین 
و برخی مواد شیمیایی مغز در صورتی آزاد 
می شوند که شما در معرض نور آفتاب قرار 

بگیرید. این کار تا 5 ساعت به شما انرژی 
می دهد.

به مدت یک دقیقه کف دستانتان را   -24
مالش دهید و تصور کنید که تمام اضطراب 
بیرون  انگشتانتان  نوک  از  استرس هایتان  و 

می روند. 
خیره  رنگ  قرمز  چیزی  به  قرمزته!   -25
شوید. قرمز باعث افزایش ترشح آدرنالین، 

ضربان قلب و فشار خون می شود. 
رایحه  و  رنگ  زیبایی،  گلها.  معجزه   -26
گلها هرکسی را به هیجان می آورد. بوییدن 

یک گل شما را به سرعت سرحال می کند. 
نوعی  خواندن  آواز  بخوانید.  آواز   -27
است.  طبیعی  کاماًل  انرژی  دهنده  افزایش 
هرجا که توانستید آواز بخوانید یا حداقل زیر 

لب ترانه ای را زمزمه کنید. 
28- مانند تارزان ها! پایینتر از استخوان ترقوه 
و درست باالی قلبتان غده ای به نام تیموس 
وجود دارد. برخی از انرژی درمانگران اعتقاد 
دارند که ضربه های آرام و متوالی روی غده 

تیموس به افزایش انرژی کمک می کند. 
29- المپهای اتاق را عوض کنید. در اتاق 
»طیف  المپهای  از  کارتان  اتاق  یا  نشیمن 
بیشترین  نورها  این  کنید.  استفاده  کامل« 
شباهت به نور خورشید را دارند و در نتیجه 

چشمها خسته نمی شوند. 
30- کشمش بخورید. کشمش منبع خوبی 
از »بور« و آهن است؛ به همین دلیل بدن را 

سرشار از انرژی می کند. 
بو کنید. روغن  را  میوه درخت کاج   -31
مخروطی  میوه های  در  موجود  خوشبوی 
کاج و صنوبر، باعث آزاد شدن آدرنالین در 
بدن می شود که به سرعت شما را سر حال 

می آورد. 
32- معجزه آب سرد. یک تکه پارچه پنبه ای 
را در آب سرد فرو ببرید و سپس دست و 
به  بپوشانید. خواب  آن  با  را  صورت خود 

سرعت از شما دور می شود! 
33- گوشهایتان را ماساژ دهید. با سرانگشتان 
خود تمام قسمتهای گوش را به مدت یک 
دقیقه ماساژ دهید تا گرم شدن آن، به نشانه 
جریان یافتن خون را متوجه شوید. این کار 

باعث هوشیاری بیشتر شما می شود. 
34- به خودتان انرژی مثبت بدهید. صبح ها 
از تکرار جمالت خسته کننده بپرهیزید و به 
جای آن از جمالت دلگرم کننده استفاده 
و  هستم  انرژی  از  من سرشار  امروز  کنید: 

می خواهم در همه کارهایم موفق باشم. 
35- با تندتر راه رفتن به خود انرژی مضاعف 
دهید. در ابتدای صبح با کمی دویدن و یا 
می توانید  رفتن  راه  سرعت  افزایش  حتی 

انرژی بیشتری کسب کنید. 
مولکول  این  برسانید.  بدن  به   ATP  -36
مسئول رساندن انرژی به سلولهای شماست 
و در سبزیجات، غالت و بویژه در تخمه کدو 

یافت می شود. 
شدید  نور  زیرا  بزنید،  آفتابی  عینک   -37
باعث آزار چشمها می شود و ایجاد خستگی 

می کند. 
از  یکی  نکنید.  فراموش  را  صبحانه   -38
روز،  تمام  در  نشاط  برای  نکات  مهمترین 
و  غالت  شامل  مقوی  صبحانه ای  خوردن 

پروتئین است. 
39- صبحتان نورانی! بالفاصله بعد از بیدار 
شدن، المپها را روشن کنید و به هیچ وجه در 
تاریکی صبحانه نخورید. اگر ممکن است، 
چراغ خوابتان را روی ساعت بیداری تنظیم 
کنید تا به محض بیدار شدن با اتاقی نورانی 

مواجه شوید. 
40- قهوه بنوشید. قهوه ای سرشار از پروتئین 
)مانند کافه الته(، بنیه و نیروی شما را افزایش 

داده و باعث بهبود تمرکزتان نیز می شود.

40 نکته برای سرحال شدن پس از بیداری پیشگیری از سرماخوردگی، 
با ماست

و  تغذیه  متخصص  یک 
»در  گفت:   رژیم درمانی 
نوع  بهترین  لبنیات،  بین 
آن ماست کم چرب است 
و به دلیل اینکه پروتئین و 

کلسیم خوبی دارد و باعث تقویت سیستم ایمنی می شود، 
در ارتقای سالمت بدن نقش مؤثری دارد.«  

دکتر احمد اسماعیل زاده در گفت وگو با سالمانه گفت: 
»ماست حاوی یک سری میکرواگانیسم های مفید برای 
سالمت بدن است. از این رو توصیه می شود حتماً این ماده 
غذایی در برنامه غذایی گنجانده شود، به ویژه در کودکانی 
سرماخوردگی  دچار  مرتب  زمستان  و  پاییز  در  که 

می شوند.«  
و  است  پروبیوتیک  »ماست همچنین حاوی  افزود:  وی 
از دیگر موادغذایی حاوی پروبیوتیک می توان به دوغ و 
کشک اشاره کرد که نقش مؤثری در ارتقای سالمت بدن 

دارند.«  
استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران خاطرنشان کرد: »افرادی 
که قصد کاهش وزن دارند، ماست را در برنامه غذایی 
خود بگنجانند. چرا که کلسیم موجود در این ماده غذایی 
به کنترل وزن و همچنین پیشگیری از پوکی استخوان و 

دیابت کمک می کند. 
عالوه بر این، ماست نقش مؤثری در رشد قدی کودکان 
غذایی  برنامه  در  آن  گنجاندن  در  نباید  بنابراین  دارد. 

کوتاهی شود.« 

هر روز هندوانه بخورید
جام جم: هندوانه این میوه ی سرخ آبدار کم کالری، منبع 
طبیعی از بهترین آنتی  اکسیدان ها بوده که طبیعت فراهم 

کرده است.  
هندوانه حاوی ویتامینها وترکیبات معدنی و اکسیدانهایی 
مثل ویتامین  C و A است که از ما در برابر بیماریها محافظت 
می کنند. با مصرف هندوانه، خطر کم  آب شدن بدن نیز 
این میوه قرمز، صورتی، سفید  کاهش می  یابد. گوشت 
یا زرد رنگ است. بدون شک شما هم قرمزش را بیشتر 

می پسندید. 
بهبود  را  قلب  سالمت  وزن،  کنترل  طریق  از  هندوانه 
می بخشد. همیشه سیب به عنوان مشهورترین میوه در تأمین 
سالمت بدن معرفی شده است، اما تحقیقات جدید نشان 
می دهد که هندوانه نیز نقش بسیار مؤثری در سالمت قلب و 

عروق ایفا می کند.  
روده ها  پاک کننده  و  بدن  کننده  ضدعفونی  هندوانه 
و  کلیه  ناراحتی  که  افرادی  برای  میوه  این  می باشد. 
هندوانه  است.  مناسب  بسیار  دارند،  ادراری  ناراحتیهای 

برای ورم مثانه و گرفتگی کیسه صفرا نیز بسیار مفید است.  
دخانیات،  استعمال  استرس،  از  ناشی  صدمات  هندوانه 
سموم محیطی و داروها را کاهش می دهد؛ زیرا دارای 
مقدار زیادی ویتامین A، ویتامین C، بتاکاروتن و لیکوپن 
می باشد. همچنین اشخاصی که به وسواس مبتال هستند، 
با  که  را  هندوانه  پوست  آب  مقداری  روزانه  چنانچه 
عسل طبیعی تهیه شده است بخورند،  حالت وسواس آنها 

برطرف خواهد شد.

غذاهایی که نباید ناشتا خورد
سالمت نیوز: مصرف ناشتای برخی از مواد غذایی سرشار 
از اسید به دیواره روده آسیب رسانده و به عفونت معده 

منجر می شود. 
اگر رژیم میوه دارید و باید روزی 3 بار میوه مصرف کنید 
بهتر است اول یک لیوان آب ولرم مصرف کنید. اما مواد 

غذایی که نباید با شکم خالی مصرف شود:  
نوشابه  

نوشیدنی سرشار از اسید کربونیک است که با مخلوط 
شدن با اسید معده باعث حالت تهوع می شود.  

گوجه فرنگی  
اسید  به  اسید گوجه  می شود  باعث  آن  ناشتای  مصرف 
ایجاد  باعث  مواردی  در  و  دهد  نشان  واکنش  گوارش 

سنگ در معده شود.  
قهوه  

کافئین موجود در آن برای معده مضر است و بهتر است 
ابتدا یک لیوان آب مصرف کنید.  

غذاهای پر ادویه  
با واکنش نشان دادن به دیواره معده آسیب می رساند.  

چای  
میزان زیاد اسید در آن روی دیواره معده تأثیر می گذارد.  

ماست  
اگرچه این لبنیات سرشار از پروبیوتیک )باکتری مفید( 
است، اما در صورت تماس این باکتریهای مفید با اسید 

معده، باعث مشکالت گوارشی می شود.  
موز  

ناگهانی  به طور  بدن  منیزیم در  ناشتای موز،  با مصرف 
افزایش پیدا می کند و تعادل منیزیم و کلسیم در بدن به هم 

می ریزد. 

آب پیاز؛ یک رو          ش عالی 
برای مبارزه با ریز          ش مو

سالمانه: ریزش مو یک مشکل فراگیر در دنیا است، اما 
یک راه ساده برای مبارزه با آن وجود دارد. 

آب پیاز یک ماده طبیعی و مطمئن برای مبارزه با ریزش 
مو است که نه واکنش آلرژیکی در پی دارد و نه عوارض 

جانبی؛ تنها مشکلی که ایجاد می کند، بوی بد آن است.

دلیل سرخی پوست گونه 
چیست؟

و  روشن  پوستهای  دارای  که  افراد  از  برخی  سالمانه: 
سرما،  مانند  مختلفی  عوامل  اثر  در  هستند،  حساسی 
قرمزی  گاز دچار  اجاق  کنار  پز  و  پخت  یا حتی  گرما 
خود  صورت  و  گونه ها  پوست  شدید  برافروختگی  و 

می شوند.
مسأله  این  علت  درباره  احسانی  امیرهوشنگ  دکتر  از 
پرسیدیم و وی پاسخ داد: »یک نوع بیماری پوستی به نام 
به سرخی  ابتال  »روزاسه« وجود دارد که می تواند دلیل 
گونه ها در اثر تماس با عوامل محیطی مانند سرما و گرما 

بشود«.
به  بیماری  این  توضیح  در  مو  و  پوست  متخصص  این 
نوعی  »روزاسه،  گفت:  سالمانه  خبری  پایگاه  خبرنگار 
بیماری التهابی پوست است که در اثر ابتال به آن، عروق زیر 
پوست حالت تحریک شده ای به خود می گیرند و متأسفانه، 
این عروق در اثر تماس با گرما، سرما و حتی استرس، 
ملتهب و گشاد می شوند و قرمزی و برافروختگی پوست 

را به همراه می آورند«.
افزود:  تهران  پزشکی  علوم  دانشگاه  علمی  هیأت  عضو 
»متأسفانه، درمانهای دارویی برای رفع این بیماری پوستی، 
چندان ساده نیست. اما داروهایی وجود دارند که می توانند 
قرمزی و برافروختگی پوست ناشی از روزاسه را تا حدی 
بهبود ببخشند. اما این داروها، به هیچ عنوان باعث رفع کامل 
بیماری نمی شوند. البته بد نیست بدانید که لیزرهایی با نام 
PDL هستند که می توانند در بهبود شرایط پوستی بیماران 

مبتال به روزاسه، مؤثر باشند«.
احسانی درنهایت یادآور شد که افراد مبتال به این بیماری 
گاز  شعله  و  حرارت  با  مستقیم  و  مداوم  تماس  از  باید 
خودداری کنند و تاحد امکان، صورت خود را از گرما و 

سرمای شدید هم بپوشانند. 

کدام بیماران نباید ترشي 
بخورند؟

درمان  و  پیشگیري  براي  توصیه ها  متداول ترین  از  یکي 
بیماریهاي گوارشي، مصرف مواد غذایي مفید و اجتناب 
از خوردن خوراکیهاي مضر است. زیرا تغذیه در بروز 
بسیاري از بیماریها، بخصوص بیماریهاي گوارشي، نقش 

دارد.
در این میان، برخي افراد هم اصاًل نباید ترشي بخورند؛ مثاًل 
کساني که اسید معده  اشان زیاد است و افراد مبتال به التهاب 
مري که معموالً در اثر برگشت اسید معده به مري ایجاد 
مي شود. بیماران دچار ریفالکس معده که معموالً احساس 
ترش کردن و سوزش سر دل دارند، به غیر از ترشي، باید از 
مصرف هرگونه موادترش مانند مرکبات، لواشک و... هم 
پرهیز کنند. زیرا مصرف این خوراکیها باعث تشدید عالئم 
بیماري ا شان مي شود. گروه دیگري که بهتر است ترشي 
نخورند، افراد مبتال به زخم معده و اثني عشر هستند. معموالً 
این بیماران در اثر زخم معده و زخم اثني عشر دردهاي 
غذا  مصرف  زخم معده،  به  مبتالیان  در  دارند.  شدیدي 
باعث شدت بیماري مي شود؛ درحالي که در بیماران دچار 
زخم اثني عشر، غذاخوردن از شدت ناراحتي  مي کاهد. 
داروهاي تجویزشده براي این بیماران، میزان ترشح اسید 
را کم مي کند تا زخم ترمیم شود و بهبود یابد. اما مصرف 
خوراکیهاي اسیدي و ترش  مانند انواع ترشي، نه تنها بهبود 
زخم را به تأخیر مي اندازد، بلکه بر شدت و عالئم بیماري 
تحریک پذیر  روده  نشانگان  به  مبتال  بیماران  مي افزاید. 
نیز باید از ترشي خوردن اجتناب کنند؛ به این دلیل که بر 
شدت مشکل آنها مي افزاید. در مبتالیان به سوءهاضمه هم 
اگرچه زخمي در معده وجود ندارد، اما در معده احساس 
مشکالت  نشدن  تشدید  براي  باید  و  مي کنند  ناراحتي 

گوارشي از مصرف ترشي پرهیز کنند.
کار  به  ترشي  تهیه  در  که  هم  فلفل  مصرف  در ضمن، 
مي رود، براي بیماران مبتال به ناراحتیهاي گوارشي مي تواند 
تحریک کننده و تشدیدکننده عالئم بیماري باشد. بنابراین 
افراد مبتال به هیچ وجه نباید ترشي تند مصرف کنند. از 
سوي دیگر، نتایج تحقیقها نشان مي دهد اگر ترشي، مانده 
و کهنه باشد، وجود قارچهاي درون آن نه تنها براي سالمت 
مضر است، بلکه مي تواند سرطانزا هم باشد. بنابراین باید از 
خوردن ترشیهاي چند ساله پرهیز کرد؛ زیرا هرچه از زمان 
تولید آنها بگذرد، میزان نیتراتشان افزایش پیدا مي کند. 
الزم است یادآور شوم که بررسیها نشان داده اند در مناطقي 
که میزان مصرف ترشي باالست، ابتال به سرطان مري و 

معده بیشتر گزارش شده است.

که  دارد  مزیتهایی  بودن  دست  چپ  مهر:  خبرگزاری 

به  هستید،  دست  چپ  اگر  ندارد.  بودن  دست  راست 
سادگی از این نوشته نگذرید. 

به گزارش مهر، وب سایت خبری آینه -MIRROR- که 
سایتی انگلیسی است، به بهانه 13 آگوست، روز جهانی 
چپ دستها نوشته ای را منتشر کرده و در آن هم اشاره  ای به 
افراد سرشناس چپ دست داشته و هم برخی مزیتهای آنها 

را برشمرده است. 
آمار  تاکنون  اینکه  با  می نویسد:  ادامه  در  سایت  این 
مشخصی از افراد چپ دست در دست نیست، اما مطالعات 
نشان داده که بین 10 تا 30 درصد جمعیت جهان چپ دست 
هستند. با این حال بیشتر افرادی که در اطراف خودمان 
می بینیم؛ مانند گلف بازها، آرایشگرها و ... راست دست 
هستند؛ البته برخی چهره های مشهور نیز چپ دست هستند، 

باراک اوباما، بیل گیتس، اپرا وینفری و پرنس ویلیام. 
پس اگر هم اکنون با دست چپ در حال کار با سیستمتان 
هستید، بدانید که قرار است با حقایقی آشنا شوید که در 

انگشتانتان مخفی بوده اند و از آنها خبر نداشته اید. 
1. مردان چپ دست پولدارترند. 

با توجه به مطالعات به نظر می رسد 13 درصد از مردان چپ 
دستی که به دانشگاه رفته اند، پول بیشتری نسبت به همتایان 
راست دست خود به دست می آورند. البته این موضوع 
درباره زنان فرق می کند و در آنها چپ دست ها 5 درصد 

کمتر نسبت به راست دستها درآمد دارند.
2. چپ دستها ذهن فعالی دارند. 

چپ دستها در انجام فعالیتهای همزمان با یکدیگر بسیار 
بسیار  نیز  ورزش  در  مخصوصاً  و  می کنند  عمل  خوب 
فابرگا  نادال و سسک  رافائل  نمونه  برای  موفق هستند، 
چپ دست هستند. همچنین آنها به سمت مشاغل هنری 
و موسیقیایی بیشتر کشیده می شوند و درک بهتری هم از 
مسائل سه بعدی دارند. البته جالبتر این است که بر اساس 

دانشگاه  تحقیقات 
ییل، آی کیو افراد چپ دست باالتر از راست دستهاست و 
از افراد معروف چپ دست در این حوزه می توان به اسحاق 
نیوتون، آلبرت انیشتین، چارلز داروین و بنجامین فرانکلین 

اشاره کرد. 
4. رهبران امریکا و انگلیس چپ دست هستند .

در تاریخ هم مقامات چپ دست کمی نداشته ایم، باراک 
اوباما رییس جمهور امریکا از این جمله است و همچنین 
و  بوش  جورج  کلینتون،  بیل  مانند  سفید  کاخ  رؤسای 
جرالد فورد با دست چپ می نویسند. چپ دستان خانواده 
سلطنتی هم شامل ملکه مادر، ملکه الیزابت دوم، پرنس 

چارلز و پرنس ویلیام. 
5. چپ دستها ترسوترند. 

دریافتند که چپ  ترسناک،  فیلمهای  آزمایش  در یک 
دستها بعد از دیدن 8 دقیقه از فیلم سینمایی »سکوت بره ها« 
ترس بیشتری از خود نسبت به راست دستها نشان دادند. 
محققان نیویورکی بر این باورند که این اتفاق به این دلیل 
می افتد که ممکن است سمت راست مغز این افراد غالب بر 
سمت چپ است و به همین دلیل در ترس هم بیشتر درگیر 

می شود. 

حقایقیدربارهچپدستها ناخنک چشم درمان دارد؟!
سالمانه: یک جراح و متخصص بیماریهای چشم درباره بیماری 
ناخنک چشم گفت: »ناخنک چشم به پدیده ای گفته می شود 
که طی آن،  مجموعه ای از عروق نابه جا در چشم رشد می کنند و 
از محل سفیدی به وسط چشم، یعنی روی سیاهی چشم پیشرفت 
می کنند و معموالً نیز در قسمت داخلی هر دو چشم، جایی که 

چشمها به بینی نزدیکتر هستند، دیده می شوند«.
دکتر محمود بابایی تأکید کرد که معموالً به ندرت می توان این 
پدیده را در سمت مقابل چشم هم دید. وی یادآور شد: »به طور 
کلی، محل ناخنک در بین شکاف پلک، یعنی در مرکز چشم 
قرار دارد. هیچگاه ناخنک در باال و پایین چشمها بروز نمی کند. 
اگر کره چشم را شبیه به یک ساعت در نظر بگیریم، ناخنک 
چشم بیشتر در حدود ساعت 9 روی کره چشم تشکیل می شود«.

از دکتر بابایی درباره عوارض ناخنک چشم پرسیدیم که وی 
پاسخ داد: »اولین عارضه این بیماری، آسیب رساندن به زیبایی 
افراد، بخصوص در میان خانمها است. با پیشرفت بیشتر این 
عارضه، مشکل بینایی هم برای فرد پیش می آید و برخی از 
از دیگر عوارض آن  تاری دید هم  مانند  مشکالت چشمی 
است. بد نیست این را هم بدانید که خود ناخنک، می تواند 
به  باعث آستیگمات شدن چشمها هم بشود؛ مثاًل کسی که 
مسائل  به  توجه  به خاطر عدم  است،  نداشته  احتیاجی  عینک 
شدن  آستیگمات  با  و  می شود  ناخنک  به  مبتال  بهداشتی، 
چشمهایش باید عینک هم بزند تا دید بهتری پیدا کند. این در 
حالی است که در بیشتر موارد، این بیماران به خاطر حفظ زیبایی 
و تاری آستیگمات، عمل جراحی را به استفاده از عینک ترجیح 

می دهند«.
بیماری  به این نکته داشت که وقتی این  بابایی اشاره ای هم 
پیشرفته می شود و بینایی را شدیداً تحت تأثیر قرار می دهد، 
وارد مرحله ای می شود که به عمل جراحی نیاز دارد و افراد هم 
مخالفتی با انجام جراحی ندارند. اما تا زمانی که منجر به اختالل 
بینایی نشود، معموالً چشم پزشکان توصیه ای برای عمل جراحی 
نمی کنند. »عمل جراحی ناخنک هم اغلب در دوره سنی 20 تا 
40 سالگی انجام می شود که فرد بخصوص از نظر زیبایی نسبت 
به آن حساسیت خاصی پیدا می کند، که البته این عمل در میان 

خانمها شایعتر است و اهمیت بیشتری دارد«. 
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به کوشش سمیه نظری

بدخوابی 
 دانش آموزان

سالم به پدرهای خوب
 و مادرهای مهربان.

با  مدارس،  فعالیت  آغاز  زمان  از  هم  شما  شاید 
موضوع بدخوابی بچه ها مواجه شده باشید؛ بچه هایی 
بروند،  رختخواب  به  نمی شوند  راضی  براحتی  كه 
بیدار  نتیجه صبح ها هم راحت  دیر می خوابند و در 
نمی شوند. اما بد نیست بدانید كه مسائل مربوط به 
خواب بچه ها یكی از شایع ترین مشكالتی است كه 
والدین با آن روبه رو هستند.  بسیاری از پدرها و مادرها 
نمی دانند چگونه باید فرزندانشان را راضی كنند كه 
بموقع بخوابند. یا شاید شما كودك خردسالی دارید 
كه می خواهید از همین ابتدا عادتی صحیح در مورد 
خوابیدن در او ایجاد كنید. من به شما آموزش می دهم 
چگونه می توانید عادات درست خواب را در فرزندتان 
ایجاد كنید.بچه ها در دوران مدرسه به 9 تا 12 ساعت 
سنین  این  در  اما  دارند،  احتیاج  شبانه  كافی  خواب 
بچه ها تمایل بیشتری دارند بیدار بمانند و در نتیجه 
اغلب كمبود خواب دارند. اینجا وظیفه شما پدر و مادر 
گرامی است تا خواب كافی فرزندتان را در نظر داشته 

و به او در حفظ آن كمك كنید.
اگر كودك شما در مدت زمان 15 تا 30 دقیقه بعد از 
وارد رختخواب شدن بتواند بخوابد، صبح براحتی و در 
زمان مناسب بیدار شود و در تمام طول روز هوشیار و 
سرحال باشد، مشخص است كه خوابی كافی و مناسب 
داشته است. برای این كار از معلم او نیز سؤال كنید تا 
مطمئن شوید كودك در طول روز و در مدرسه سرحال 

و بیدار است. 
از ساعت خوابش شكایت  ممكن است فرزند شما، 
او  دوستان  اگر  بخصوص  باشد.  ناراحت  و  داشته 
ساعاتی بیشتر بیدار بمانند. بچه ها معموالً در دوران 
مدرسه، خود را با دوستانشان مقایسه می كنند و خیلی 
دوست ندارند كه تفاوت زیادی بین آنها وجود داشته 
باشد. بنابراین در چنین شرایطی به او بگویید كه هر 
فردی عادات خاص خود را دارد و این ساعت خواب 

برای او مناسب است.
* ترویج عادات صحیح خواب

زمان خواب مشخصی برای او تعیین كنید. در ضمن 
بهتر است هنگام خواب او را تنها به اتاقش نفرستید 
و زمانی را در كنار كودك بمانید، اما در این مورد قاطع 
باشید و همیشه به ساعت خواب پایبند بمانید. همیشه 
در همان زمان مقرر، چراغ ها را خاموش كرده و آماده 
خواب شوید. بهتر است برنامه روزانه نیز منظم و دقیق 
باشد.  ساعات بیدار شدن، غذا خوردن، خواب نیمروز 
و بازی كردن و تماشای تلویزیون هم باید ثابت و بر 
اساس برنامه باشد. با این شیوه بچه ها هم راحت تر به 

خواب خواهند رفت. 
اما به یاد داشته باشیم كه این برنامه باید همه جا و در 
همه مكان ها قابل اجرا باشد. برنامه ای كه تنها در خانه 
رعایت شود و خارج از خانه ممكن نباشد، به خوبی 

طراحی نشده است.
از نور محیط نیز به نفع خود استفاده كنید. هنگام شب 
و با نزدیك شدن به ساعات خواب، نور چراغ ها را كم 
كنید. صبح نیز كودك را در نور و روشنایی قرار دهید. 
این تغییر نور كمك می كند تا مغز كودك راحت تر به 

این چرخه خواب و بیداری عادت كند.
به  رفتن  و  خوابیدن  از  وقت  هیچ  كنید،  دقت  البته 
استفاده                       برای كودك  تهدیدی  عنوان  به  رختخواب 

نكنید.

هر روز یه سیب یادتون  نره

دکتر سیب

انگور خوب نصیب 
شغال می شود!

بچه های خوبم! آیا تا به حال این مثل را شنیده اید که 
آیا  می شود«؟  شغال  نصیب  خوب  »انگور  می گویند: 

می دانید این مثل از کجا آمده؟ من برای شما می گویم.
انگور از آن میوه هایی است که شغال ها آن را بسیار دوست 
 دارند. برای همین اگر بتوانند به باغی که پر از درخت 
انگور است  وارد شوند، هر کاری که بخواهند می کنند و 

دمار از روزگار انگورها در می آورند.
به این باغها می گویند: تاکستان. شغال در باغ انگور می زند 
این حیوان خوشه های شیرین  و می شکند و می خورد. 
انگور را از درخت جدا می کند و آنها را حیف و میل 
می کند.  یعنی از هر خوشه ای چندتایی می خورد و بقیه را 
این طرف و آن طرف می اندازد و زیر دست و پا له می کند 
و می رود. این کار شغالهای بی ادب موجب شده قدیمی ها 

این مثل را ساخته و پرداخته کنند. 
اگر کسی هرچیز با ارزشی را به دست بیاورد و قدر آن را 
نداند و آن را از بین ببرد، می گویند که انگور خوب نصیب 

شغال می شود.
شغال ها که این  کارها را می کنند،  حیوان هستند و خوب 
را از بد نمی شناسند. کاریشان هم نمی شود کرد. ما آدم ها 
باید کاری نکنیم که این مثل  را از زبان همنوعان خودمان 

بشنویم.

برگرفته از: 
میرکیانی، محمد )1390( راز مثل های ما/ راز مثل های 

فارسی برای نوجوانان، تهران: محراب قلم،  ص 47-46.

راز مثلها

سودوکودکانه
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7614892
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216837
1795324
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69324175

 بچه های گلم! جدول سودوکوی زیر را به گونه ای حل کنید که اعداد 1 تا 9  در هر ردیف وستون فقط یک بار بیاید. 

سالم به همه شما بچه های خوب و نازم.  
منو كه یادتونه! ننه قندی ام و این هفته 
هم اومدم تا براتون یه قصه قشنگ بگم. 
حاال عاقل بشینید تا تعریف كنم.  قصه این 
هفته ما درباره »فصل پاییز« و یه دختری 
هست به نام سارا. سارا دختر خیلی خیلی 
خیلی  رو  پاییز  زیبای  فصل  او  خوبیه. 
دوست داره. او هرسال كه پاییز میاد و 
برگ درختها رنگارنگ می شه، به طبیعت 
می ره و از زیبایی طبیعت  و نعمتهای خدا 

لذت می بره.
به  برگ درختها كم كم  پاییز،  در فصل 
رنگهای قشنگی در میاد: زرد، نارنجی، 
آهسته  آهسته  بعد  و  قهوه ای  و  قرمز، 
می ریزه و تمام كوچه ها و خیابانها پر از 

برگهای رنگی می شه.
سارای ما دویدن روی برگ درختها رو 
خیلی دوست داره. او از صدای خش خش 
و  جارو  با  سارا  می بره.  لذت  برگها 
خاك انداز برگهای حیاط خونه شون رو 
جمع می كنه و داخل باغچه می ریزه تا به 

كود گیاهی تبدیل بشه.
جاروكردن  مشغول  سارا  كه  روز  یك 

حیاط بود، باالی سرش یه عالمه پرنده 
دید. مادرش كه از پشت پنجره او رو نگاه 
می كرد به حیاط اومد و برای او توضیح 
داد: در فصل پاییز كه هوا سرد می شود، 
سرزمینهای  به  دسته دسته  پرنده ها 
این كار پرندگان  به  گرمسیر می روند. 

كوچ می گویند.
سارا از دیدن دسته پرنده ها كه با سر و 

صدا كوچ می كردند، خوشحال شد.
هنگام  پرنده ها  می كرد  احساس  كه  او 
كوچ كردن با او خداحافظی می كنند، با 
خوشحالی برای آنها دست تكان داد و 

گفت: به سالمت. 
به گردش  با پدر و مادرش  وقتی سارا 
خودش  با  گرم  لباس  همیشه  می رود، 
برمی دارد، چون می داند در فصل پاییز 
هوا ناگهان ابری می شود و باران می بارد 

و باد سرد می  وزد.
دارد  دوست  خیلی  را  پاییز  فصل  سارا 
چون با ماه مهر شروع  می شود. در ابتدای 
ماه مهر، مدرسه ها باز می شوند و سارا به 
مدرسه می رود. بخاطر همین چند هفته 
قبل از اولین روز مدرسه همراه مادرش 

به فروشگاه می رود و كیف، مداد، 
وسایل  و  دفتر  پاك كن،  مدادتراش، 
دارد  الزم  مدرسه  برای  كه  دیگری 

می خرد.
او روز ها را می شمارد تا اولین روز پاییز 
وسایلش  خوشحالی  با  و  برسد  راه  از 
قشنگ  لباس  بگذارد،  كیفش  داخل  را 

مدرسه را بپوشد و به دبستان برود.
 پدر سارا به او گفته در فصل پاییز هوا 
سرد می شود و به دلیل تغییر هوا ممكن 
است سرما بخورد و بیمار شود كه در این 
صورت مجبور است چند روزی به مدرسه 
و  كند  استراحت  در رختخواب  و  نرود 
درست  برایش  مامان  كه  را  غذایی  هر 
كند بخورد. تازه دكتر هم برای او دارو 
بموقع  را  باید داروهایش  می نویسد كه 

 بخورد تا حالش خوب شود.
بچه های خوب! سارا آخرین  شب از فصل 
پاییز را خیلی دوست دارد. آخرین شب 
فصل پاییز شب یلدا نام دارد. در این شب 
مامان  خانه  به  بابا  و  مامان  همراه  سارا 
بزرگ و بابا بزرگ می رود و از آنها هدیه 

می گیرد.

مامان بزرگ و بابابزرگ هم با آجیل شب 
یلدا، هندوانه و انار كه از میوه فصل پاییز 
برای  و  پذیرایی می كنند  آنها  از  است، 

آنها شعرهای قشنگ حافظ را می خوانند.
سارا از شعرهای حافظ و قصه های قشنگ 
مامان بزرگ و بابا بزرگ كه در شب یلدا 
لذت  خیلی  می كنند  تعریف  برایش 

می برد.
بابا  برمی گردند،  میهمانی  از  آنها  وقتی 
می گوید: سارا دختر خیلی خوبی است، 
اذیت  و  صدا  و  سر  بازی  هنگام  چون 
این كار، كار خوبی  داند  و می  نمی كند 
نیست و مامان بزرگ و بابا بزرگ حوصله 
سر و صدا را ندارند و ممكن است اذیت 

شوند.
مامان می گوید: سارا همیشه و همه جا 
دختر با ادب و خوبی است. بَله بچه ها! 
   شما بچه ها هم باید مواظب باشید در پاییز 
خوب لباس بپوشید تا خدای نكرده سرما 
نخورید. بعالوه در موقع بازی سر و صدا 

نكنید تا بزرگترها اذیت نشوند.
قصه ما به سر رسید، كالغه به خونش 

نرسید.

                       فصل پاییزقصه های ننه قندی

اختالف تصاویر 
زیبای من! در دو شکل زیر   12 اختالف پیدا کن  و سپس دو شکل را با رنگهای متفاوت رنگ بزن.

نان
 تـــازه
دانید من كه هستم؟    

من نان تازه هستم
  خوش عطرم و برشته    

عطرم به جان سرشته
  زینت سفره هایم  

   ُقوت دست و پایم
   حاصل كار یاران   

 خوراك صد هزاران
  حكایتم دراز است   

   در من هزار راز است
   بشنو تو سرگذشتم     

چه بودم و چه گشتم
گندم بودم در آغاز   

  گندم ناز و طناز
  دهقان پیر مرا كاشت    

  زحمت كشید تا برداشت
  هر روز و شب داد آبم      

ببین چقدر شادابم
  از رنج و كار دهقان   

 كم كم شدم شكوفان
قدم بلند شد كم كم     

بوسید رویم را شبنم
به به به خوشه هایم     

گندم با صفایم
  شد ساقه ام طالیی 

   آی برزگر كجایی؟
  پیشم بیا شتابان   

  با داس تیز و بران
  دروم كرد مرد دهقان     

  برد پیش آسیابان
  آردم كرد آسیابان     

 خمیر شدم پس از آن
  گذاشت رو    پاروش    نانوا     

چید تو تنور خمیر را
  گرفتم از آتش جان    

یواش یواش شدم نان
   ده ها تن گرم كارند  

  شب تا سحر بیدارند
  تا نان شود مهیا  

  آید به سفره ما
ای كه می خوری نان را       

دان تو قدر آن را

شعر کودکانه

عکس خبری کودکانه
بچه های خوب و نازنین کالس دوم »ب« مدرسه ابتدایی شهید غفاری همراه با معلمشان خانم حدادان، به مناسبت روز جهانی کودک، به بازدید کتابخانه کوثر نور رفتند و با 
بخش کودک آن آشنا شدند.خانمها صدیقه صمصامی و  آمنه دردانه کتابداران بخش کودک و افسانه مظفری کتابدار کتابخانه در این برنامه برای بچه ها نمایش عروسکی،  

شعرخوانی، و آموزش کاردستی اجرا کردند.
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زن کانون خانواده است. اوست که مدیر 
واقعی زندگی و خانه است و ستون آن 
به حساب می آید. اگر زن )مادر( شاد و 
پرانرژی باشد، دیگر اعضای خانواده هم  

شاد و پرانرژی خواهند بود. 
محققان با بررسی و مطالعه عوامل شادی 
در زنان مختلف به این نتیجه رسیده اند 
که زنان شاد ویژگی های خاصی دارند 
که البته بسیار هم ساده است و بستگی به 
نوع نگرش آنان به زندگی دارد. در این 
نوشته با ویژگی های این گونه زنان آشنا 
می شوید و می بینید که شاد بودن فقط و 
فقط به خود آدم بستگی دارد. پس این 

مطلب را بخوانید و شاد باشید.
دارند که هر کس  باور  زنان  شاد   - 1
نقط قوت و ضعفی دارد و هیچ کسی با 
به  بنابراین  نیست.  قابل مقایسه  دیگری 
دنبال واقعی نگاه کردن به خود و نقاط 
ضعف و قوت شان هستند و نگاه آرمانی 

و اید ه آل گرایانه ندارند.
آن ها  ارزش   می دانند  شاد  زنان   -  2
ندارد که چقدر دارایی  این  به  بستگی 
برای  نظر می رسند.  به  دارند و چگونه 
آن ها مهم این است که از چه روابط موفق 

و سالمت احساسی برخوردارند.
خودشان  تنها  می دانند  شاد  زنان   -  3
شاد  برای  کاری  می توانند  که  هستند 
بودن خود انجام دهند و نباید آن را به 
دیگری واگذار کنند و از دیگران انتظار 

داشته باشند؛ حتی شوهرشان.
4 - زنان شاد درک می کنند که باید فقط 
تنها  امروز  کنند.  زندگی  امروز  برای 
روزی است که می توانند از آن مطمئن 
روز  این  از  که  می دانند  آن ها  باشند. 
چگونه بیشترین استفاده را کنند. آنها در 
امروز زندگی می کنند و حسرت دیروز 

و نگرانی فردا را دور می ریزند.
5 - زنان شاد می دانند که با »نه گفتن« 
پیدا می کنند که  را  به دیگران فرصتی 
به خودشان »آری« بگویند. آنها در »نه 

گفتن« هیچ رودربایستی ندارند.
قدرت  داشتن  اهمیت  شاد  زنان   -  6
شخصی را درک می کنند و این باور را 
دارند که زندگی شان متعلق به خودشان 
است نه وابسته به دیگران. آنها می دانند 

که می توانند با تکیه بر قدرت زنانگی و 
مادرانه خود، اختیار همه چیز را بدست 

گیرند.
7 - زنان شاد قدرت انتخاب در زندگی 
انتخاب های  به  بنابراین  دارند.  باور  را 
و   می کنند  ویژه ای  توجه  زندگی شان 
برای هر انتخاب اهمیت باالیی در نظر 

می گیرند.
8 - زنان شاد از قدرت »بخشش« مطلع 
هستند؛ چرا که می دانند بخشیدن به یک 
بلکه کمک  نیست؛  او  به  فرد، کمک 
کردن به خودشان است. آنها باور دارند 

که »بخشیدن« یعنی »رها شدن«.
9 - زنان شاد برنامه ویژه ای برای وقت 
شاد  برای  و  دارند  خود  با  گذراندن 
به  گاهی  می کنند.  برنامه ریزی   زیستن 
خود پاداش می دهند و فارغ از شست 
و شو و رفت و روب، برای خود وقت 

می گذرانند.
10 - زنان شاد هرگز موقعیت های بد و 
اتفاقات ناخوشایند را فراگیر و همیشگی  
ارزیابی  شخصی  را  آن  و  نمی دانند 
نمی کنند. آنها هر روز را خوب می دانند 

و همیشه منتظر روزهای خوب هستند.
11 - زنان شاد می دانند که خوشبختی و 
شادمانی بدون تالش و زحمت نیست؛ 
بنابراین در مواقع بروز مشکالت به دنبال 
منطقی  راه حل های  یافتن  و  مسأله  حل 
هستند. آنها به هر مشکلی به دید یک 

مسأله قابل  حل نگاه می کنند.
12 - زنان شاد می دانند که در هر مرحله 
از زندگی، اگر چیزی را از دست بدهند؛ 

در مقابل، چیزی را بدست می آورند.
13 - زنان شاد می دانند بخشی از هویت 

آن ها به شغل و کاری که انجام می دهند 
اجازه  هرگز  اما  می شود،  مربوط 
کارشان  را  هویت شان  همه   نمی دهند 

رقم بزند.
می توانند  که  می دانند  شاد  زنان   -  14
صاحب همه چیز شوند، اما لزوماً همه 

چیز را در یک زمان به دست نمی آورند.
15 - زنان شاد می دانند نگرش مثبت، 
روابط ارزشمند و زندگی پرمعنا اجزای 
خوشبختی  و  شادمانی  تشکیل دهنده  

هستند.
دارند،  باور  را  خود  شاد  زنان   -  16
قدر شناس هستند و خود را عامل  مؤثری 

در زندگی می دانند.
نمی کنند؛ زیرا  مقایسه  زنان شاد   - 17
می دانند همیشه کسانی وجود دارند که 

بیش از آن ها دارند.
اعتراف  کردن  18 - زنان شاد می دانند 
به ضعف هایی که وجود دارد، نخستین 

قدم برای تغییر دادن است.
19 - زنان شاد به هر قیمتی وارد یک 
ترجیح  آنها  نمی شوند.  عاطفی  رابطه 
می دهند عشق برابر و پایدار و با ثبات را 

تجربه کنند.
20 - زنان شاد به دنبال یادگیری و تغییر 
هستند و هیچگاه قدرت خالقیت خود را 

دست کم نمی گیرند.
وقت را تلف نکنید. به این موضوعات 
فکر کنید و آن ها را اجرا کنید. این 20 
اصل به عنوان راز هایی برای تبدیل شدن 
به یک زن شاد، زندگی شما را دگرگون 
لوازم  هیچ  که  فراموش نکنید  می کند. 
زیبا  را  شما  »شادی«  به اندازه   آرایشی 

نمی کند.

در شماره های پیش خواندیم که بچه ها در 
سنین مختلف با اسباب بازی های مختلفی 
سرگرم می شوند. پدر و مادرها باید بدانند 
که در هر سنی باید چه انتظاری از سبک 
بازی کردن کودکشان داشته باشند و چه 

اسباب بازی هایی را به او هدیه کنند. 
باهوشهابدوبدونمیکنند

و  اسباب بازی ها  تیزهوش  کودکان 
با  بتوانند  انتخاب می کنند که  وسایلی را 
آنها دست به ابداع و ابتکار بزنند. بچه های 
زمان  در  را  کمتری  انرژی  باهوش تر 
بازی خرج می کنند و از آنجا که دوست 
دارند در بازی های شان تنوع ایجاد کنند، 
بازی  یک  انجام  برای  را  کمتری  زمان 
صرف می کنند. آنها در سنین باالتر سراغ 
نیاز  فکر  به  هم  که  می روند  بازی هایی 
دارد و هم کمی تحرک دارد. برای مثال 
سالگی   10 حدود  در  باهوش  بچه های 

کلکسیون سنگ جمع می کنند.
مثل  تقریباً  باهوش ها  بازیها،  مورد  در 
عقب مانده ها عمل می کنند. با این تفاوت 
به  وقتی  عقب مانده  کودک  یک  که 
تنهایی با ماشین بازی می کند و از عهده 
روشن کردن آن برنمی آید، با کوباندنش 
به اطراف و پرت کردنش آن را می شکند 
اما کودک باهوش به هر قیمتی که شده راز 

اسباب بازی اش را کشف می کند.
چهبازیبرایچهسنیخوبه؟

در هر مرحله از رشد، بچه ها به یک شیوه ی 

کوچک تر ها  می آورند.  رو  کردن  بازی 
به  بزرگ ترها  و  می کنند  بازی  تنها 
دوستانشان دل می بندند. در دوره ای بچه ها 
و  هستند  اسباب بازی های صدادار  عاشق 
در دوره ای دیگر عروسک بازی را ترجیح 

می دهند.
موبایل های رنگی و موزیکال، جغجغه و 
و  می شوند  آویزان  که  اسباب بازی هایی 
کودک می تواند به آنها خیره شود و آنها 
بازی  بهترین وسایل  بگیرد،  را در دست 
برای یکی، دو سال اول زندگی فرزندتان 

هستند.
و  دقیقه  دو  یکی،  ماه  سه  زیر  کودکان 
با  تا 10 دقیقه  بین 5  ماهه  بچه های شش 
اسباب بازی ها سرگرم می شوند. اما فرزند 
شما در دو سالگی می تواند 10 تا 15 دقیقه 

به تنهایی بازی کند.
فرزند سه، چهار ساله شما با پازل حسابی 
و  نرم  عروسک های  و  می شود  سرگرم 
بزرگی را که شیر می خورند یا به راحتی 
اینکه  از  او  دارد.  دوست  می شوند  بغل 
به  و  بگذارد  کالسکه  در  را  عروسکش 

گردش ببرد، لذت می برد.
درحالی که بچه ها از همان 4-3 سالگی 
بازی  همساالن شان  با  می دهند  ترجیح 
کنند، بچه های باهوش بازی های انفرادی 
را بیشتر دوست دارند و با خودشان بهتر 

سرگرم می شوند.
فرزند پنج ساله تان عروسک های کوچک 

را دوست خواهد داشت. او می تواند با چند 
با  یا  بسازد  میدان جنگ  سرباز کوچک 
چند پرنسس 10 سانتی یک داستان خوب 

را سر هم کند.
فرزندتان  سالگی،  شش  حدود  در 
را  بیشتری  تحرک  که  اسباب بازی هایی 
او  داشت.  خواهد  دوست  می کند  طلب 
در  را  بسکتبال کوچکش  توپ  اینکه  از 
کند  دوچرخه سواری  و  بیندازد  حلقه 

لذت می برد.
برایهمبازیشدنزوداست

کودکان نوپا با هم بودن را دوست دارند اما 
هنوز نمی توانند با هم بازی کنند. آنها هنوز 
معنای مشارکت و همراهی را نمی دانند و 
یاد نگرفته اند از یک موضوع با هم لذت 
ببرند. گذشته از این، تخیل کودکان نوپا 
بتوانند محور  هنوز آنقدر قوی نشده که 
داستانی برای بازی های شان مشخص کنند 
و همدیگر را به عنوان شخصیت های آن 

داستان بپذیرند. 
از  یکی  کنار  در  نوپایتان  فرزند  اگر 
مراقب  است،  بازی  مشغول  همساالنش 
باشید با هم درگیر نشوند و اسباب بازی ها 
سالگی  سه  در  نگیرند.  هم  دست  از  را 
کودک شما تا اندازه ای باید مهارت بازی 
با بچه های دیگر را کسب کرده باشد. اگر 
این اتفاق هنوز نیفتاده، وقتش است که به 

روانشناس کودک مراجعه کنید.
ادامه دارد

باور کنید

هیچ لوازم آرایشی به اندازه  »شادی«
شما را زیبا نمی کند

پای درس
عالمه جوادی 

آملی
 براي اینکه ببینیم نماز ما مورد قبول واقع شده است یا 

نه، یک راه صحیح وجود دارد:
غروب  تا  خواند،  را  عصر  و  ظهر  نماز  کسي  اگر 
امتحان هاي فراواني پیش آمد و او سرفراز از این آزمون ها 

به در آمد، خدا را شاکر باشد که نمازش قبول شد
زیرا چیزي که جلوي زشتي را مي گیرد نماز است و اگرـ  
خداي ناکردهـ  تا عصر در آزمون ها موفق نشد و دست به 
گناه زد و آلوده شد، بداند که نماز او گرچه از نظر فقهي 
صحیح است و اعاده و قضا ندارد، لکن مقبول کالمي 

نیست که پاداش آن چناني به چنین نمازگزاري عطا شود.
 اگر خواستیم ببینیم آیا با خدا مأنوسیم یا نه، باید ببینیم 
از خواندن قرآن که سخن خدا با ماست و از خواندن نماز 
که سخن ما با خداست، احساس مالل می کنیم یا احساس 

نشاط...
 جهان منتظر عرفان است، هیچ چیزی جهان را آرام 
نمی کند. مولوی با اینکه بسیاری از حرف هایش را متوجه 
اما جزء پرطرفدارترین کتاب های غرب همین  نمی شوند 

کتاب است.
 آنها که مؤمن اند، راحتند؛ روح و ریحان اند؛ هم در 
نیستند.  مضطرب  وقت  هیچ  آخرت.  در  هم  راحتند  دنیا 
ٍَّه فِی الْْرِض إاَِل َعلَی اهللِ ِرْزقُها )و  خداوند فرمود: ما مِن داب
هیچ جنبنده ای در زمین نیست مگر ]اینکه [ روزیش بر عهده 
خداست، و ]او[ قرارگاه و محّل مُردنش را می داند. همه 
]اینها[ در کتابی روشن ]ثبت [ است.( فرمود متعّهدم به او 
روزی بدهم. حاال کسی که با این فکر زندگی می کند آن 
وقت از تحریِم بیگانه هراس داشته باشد؟! این خیلی جفاست 

به قرآن کریم.
مردم  داشتن  نگه  عقب  برای  پلید  انگلیسی های   
بت پرست هند وقتی به  گاو می رسیدند سالم گرم نظامی به 
گاو می دادند تا این گاوپرستی را نگه بدارند و آن منابع قوی 

و غنی هند را به غارت ببرند.
 زاهدان و عابدانی که پیوندی با جهاد و شهادت و مبارزه 
ندارند، خواسته یا ناخواسته دوستدار امام غائب اند نه امام 
قائم! مطلوب اینان غائب آل محمد )صلی اهلل علیه وآله( 

است نه قائم آل محمد )صلی اهلل علیه وآله(.  
 پرندگانی را که خدا با این اذکار چهارگانه می آفریند 
در فضای جان ذاکر و مسبّح پدید می آیند و پرواز می کنند. 
آنگاه مؤمن سالک، طیران را در درون خود می بیند و به 
جای این که »طی الرض« ظاهری داشته باشد، »طی الرض 
ماء« باطنی دارد؛ یعنی، در عین حال که در یک جا  والسَّ

نشسته است،جهانی است بنشسته در گوشه ای.
 امام معصوم است که نمازش نماز هر متقی را امامت می 
کند بر این اساس، هر که اول وقت نماز به پا دارد، به امام زمان 
خویش اقتدا کرده است. چون امام زمان - علیه السالم هماره 
اول وقت نماز می گزارد و هر کس در هر اقلیمی که باشد، 
اگر اول وقت نماز بخواند، در این عمل با فضیلت به امام خود 

اقتدا کرده است. 

اقتصاد مقاومتی در خانه

چگونه کم خرج زندگی کنیم؟
احتمالی  تعمیرات  و  نگهداری  برای  منظمی  برنامه   -
تعویض  مثل  از کارهایی  باشید.  داشته  خودروی خود 
به  باد الستیکها و دیگر کارهای مربوط  تنظیم  روغن، 
خودروی شخصی خود هیچگاه غافل نشوید. اگر دیر 
بجنبید و خودرویتان را به حال خود رها کنید، آنوقت 
مجبورید بعداً پول بیشتری برای تعمیر و نگهداری آن 

صرف کنید.
- اگر خواستید اجناس گران قیمت بخرید، حتماً قیمت 
کسی  ترتیب  این  به  بپرسید.  فروشگاه  چند  از  را  آن 
خرید  از  پیش  اگر  بگذارد.  کاله  شما  سر  نمی تواند 
را  تحقیقات الزم  گرانقیمت،  اجناس  ویژه  به  اجناس، 
انجام دهید، هم کاالی مورد نظرتان را خریده اید و هم 

پول اضافه پرداخت نکرده اید.
- خریدهای بدون برنامه را کنار بگذارید. فروشگاههای 
بزرگی که انواع محصوالت را برای فروش عرضه می کنند، 
برای صرفه جویی در وقت بسیار مناسب هستند. »رامسی«که 
در این مقوله صاحب نظر است می گوید: با وجودی که 
ولی  دارند  فراوانی  امتیازات  بزرگ  فروشگاههای  این 
مشکل اینجاست که وقتی در پی خرید مورد مشخص و از 
پیش تعیین شده خود هستید ناخودآگاه چشمتان به انواع و 
اقسام محصوالت مثل تنقالت مختلف و خرت و پرت های 
غیرضروری می خورد و تا بجنبید می بینید چند تا از آنها را در 
چرخ خرید گذاشته اید و به طرف صندوق می روید. رامسی 
توصیه می کند قبل از خروج از خانه به قصد خرید، لیستی از 
مایحتاج ضروری خود را تهیه کنید. او می گوید: »من خودم 
از این روش استفاده می کنم و هرگز چیزی بیش از لیست 

مورد نظرم را نمی خرم.«                                          ادامه دارد

سبک زندگی

کار نشد ندارد!
رها: سالم به دوستان و همراهان.

خیلی وقت ها پیش می آید که کاری را شروع می کنیم و مدتی 
با شوق و ذوق و انگیزه آن را ادامه می دهیم ولی پس از مدت 
کوتاهی که با سختی ها مواجه می شویم، دلسرد شده و دست 
از کار می کشیم. در خیلی از شروع کردن ها و انگیزه داشتن ها، 
عملکرد ما همینگونه است. بسیاری از آدمها همین گونه اند 
و جهان پر است از کارهای شروع شده و به پایان نرسیده. در 
حالی که پافشاری کردن برای گرفتن نتیجه راه چاره است و 
ما را جزء معدود افراد موفقی قرار می دهد که هر کاری را اگر 
شروع کردند، تا آن را تمام نکنند، دست از کار نمی کشند و با 

هر سختی مقابله می کنند. شرط موفقیت، همین پافشاری است.
هیچ چیزی در دنیا نیست که بتواند جایگزین پافشاری گردد، 
ذوق و استعداد نمی تواند، زیرا در دنیا انسانهای صاحب ذوق 
ناموفق بسیارند. نبوغ هم نمی تواند، چراکه آدم های نابغه که 
پیدا می شوند. تحصیالت هم  راحتی  به  نرسیده اند  به جایی 

نمی تواند؛ که جهان پر از تحصیل کردگان منزوی است.
را می زند. شعار  است که حرف آخر  و عزم  پافشاری  تنها 
»پافشاری کردن« در طول تاریخ حالل مشکالت نوع بشر بوده 

است و از این پس هم خواهد بود«. )کالوین کولیج(
پافشاری یک راز است؛ رازی که انسانهای موفق به خوبی از آن 
آگاهند. اینان می دانند که این راز عامل اصلی پیروزی است، 
اما بازندگان پافشاری را به منزله نوعی »تالش اضافی« بی مورد 

تلقی می کنند.
اغلب افراد مأیوس و شکست خورده اند و به هر طرف که نگاه 
می کنیم با این چهره ها مواجه می شویم. اکثریت کسانی که 
شروع به یادگیری یک آلت موسیقی می کنند خیلی زود از 
ادامه آن مأیوس می شوند. چند نفر را می شناسید که بتوانند فقط 
کمی پیانو یا گیتار بنوازند؟ مردم معموالً مدتی تالش می کنند 
اما چون نتایج به کندی ظاهر می شود، مأیوس می شوند و دنبال 

یک کار آسانتر می روند.
اکثر افرادی که به کالسهای نقاشی می روند یا برای فروش 
می شوند.  مأیوس  زود  خیلی  می کنند،  بازاریابی  کاال  یک 
)درواقع، 98 درصد در همان سال اول کنار می کشند(. بطور 
کلی کسانی که فروش نوعی کاال را پیشه خود می سازند، 
اغلب در همان ابتدای کار از ادامه آن ناامید می شوند. برخی 
از کسانی که دوره دانشگاه را شروع می کنند، پس از مدتی 
مأیوس می شوند. درآغاز سال تحصیلی در کالسهای  درس جا 
برای ایستادن وجود ندارد،  اما تا پایان سال آنقدر جای خالی 
پیدا می شود که می توان یک کامیون هم وسط کالس پارک 
کرد! بیشتر افرادی که یک رژیم الغری را شروع می کنند 
به پس انداز می گیرند  مأیوس می شوند، کسانی که تصمیم 
مأیوس می شوند، کسانی که قصد نوشتن کتاب دارند مأیوس 
می شوند. بیشتر مردم مأیوس و وامانده اند؛ برای کسانی که 
تصمیم به موفق بودن گرفته اند شنیدن این اخبار شگفت انگیز 
است؛ معنایش این است که اگر ما به آنچه که انجام می دهیم 
چنگ بیندازیم، در زمانی بسیار کوتاه براکثریت مردم پیشی 
خواهیم گرفت. به عبارت دیگر: »یک ضربه بزرگ صرفاً همان 

ضربه کوچکی ست که تداوم یافته است.«
از ادیسون هزاران اختراع بجا مانده که المپ برق و گرامافون 
از جمله مهمترین  آنهاست. تأثیری که وی از خود در این سیاره 
برجای گذاشت بسیار بارز و آشکار است. می توان بسادگی به 
نبوغ خالقه او غبطه خورد و تعهد فوق العاده او را به طرح هایش 
نادیده گرفت. ادیسون می گفت: »یک درصد نبوغ و  الهام و 
نود و نه درصد بقیه اش بسته به سرشت انسان است. من هرگز 
هیچ کار ازرشمندی را تصادفی انجام ندادم و تمامی اختراعات 
با کار و تالش خستگی ناپذیر  نه برحسب تصادف، که  من 

بدست آمدند.«
میکل آنژ، یکی از بزرگترین نقاشان و مجسمه سازان تمامی 
اعصار در جایی گفته است: »اگر مردم می دانستند که مهارت 
من از چه تالشهای طاقت فرسایی نتیجه شده، این مهارت دیگر 

هرگز آنها را به شگفتی وا نمی داشت.«
تاریخ بشریت مملو از نمونه های بارز پافشاری ست.

خولیو ایگلسیاس، در سن بیست سالگی  در جریان یک حادثه 
ً  او می بایست  رانندگی از ناحیه کمر به پایین فلج شد. ظاهرا
بقیه عمر خود را روی صندلی چرخدار سپری کند. اما خولیو 
حاضر به قبول این احتمال نشد. او فقط برای آنکه بتواند انگشت 
کوچک پایش را حرکت دهد، به مدت دو ماه و روزی دوازده 
ساعت به تمرین پرداخت. پس از مدتی نزدیک به دو سال 
موفق شد ذره به ذره اندامهای از کار افتاده را دوباره به کار 
اندازد. خولیو در راهرو خانه، خود را با دستهایش به این سو  
و آن سو می کشید، به این امید که پاهای او بطریقی دریابند که 
باید دوباره به کار بیفتند. نهایتاً همین عزم و تعهد فوق العاده 
او باعث بازسازی بدن وی شد و او را تبدیل به یک پدیده 

شاخص جهانی کرد.
البته مواقعی هم هست که دست از تالش  کشیدن، زیرکانه ترین 
دیگر  است  غرق شدن  حال  در  کشتی  وقتی  است.  حرکت 
وقت بیرون پریدن است. ما نباید کله شقی را با پافشاری اشتباه 
بگیریم. اگر از شغل خود بیزارید، اگرمحل زندگی خود را 
دوست ندارید یا در جایی دیگر موقعیتهای بهتری برای خود 

می بینید، گاهی بهترین راه حل بیرون زدن است. 
مشکل این است که برای بسیاری از آدمها،  ناامیدی بصورت 

یک عادت و یک الگوی مزمن درآمده است. 
پافشاری جزء مشترک تمامی موفقیت های چشمگیر است.

 
پی نوشت:

این نوشته با کمک از کتاب مفید »راز شاد زیستن«  اثر  اندرو 
متیوس، ترجمه  وحید افضلی راد، نشر نیریز تهیه شده است. 

زندگی شاد آشپزباشیدرسهای اخالقی
صبحانه شگفت انگیز با 

ژامبون گوشت
آوا:كارشناس آشپزی

و  گرم  غذای  دارند  دوست  که  آنها  برای  غذا  این 
مقوی تری در وعده صبحانه بخورند، مناسب است. در 
ضمن کمی تغییر در میز صبحانه-  آن هم در روزهای 

تعطیل- به نظر جالب می رسد.
موادالزم)برای4نفر(:

ژامبون پرنس )درشت خرد شده(: 4 ورقه
کره: 2 قاشق سوپخوری )32 گرم(

روغن مایع: 2 قاشق سوپخوری )30 میلی لیتر(
قارچ )خرد شده(: 5 عدد  )75 گرم(

گوجه فرنگی مینیاتوری: 5 عدد )50 گرم(
زعفران )سائیده و حل شده در آب جوش(: یک قاشق  

چایخوری )7 میلی لیتر(
نمک: به مقدار الزم

فلفل سیاه و قرمز )پودر شده(: به مقدار الزم
پیاز داغ: 1.4پیمانه )12 گرم(

ترخون )درشت خرد شده( : 1 قاشق سوپخوری )10 گرم(
تخم مرغ: 4 عدد )220 الی 240 گرم(

روشتهیه:
ژامبونها را در تابه ای حاوی کـره تفت دهید. سپس 
قارچ، گوجه فرنگی، زعفران و مقداری نمک و فلفل به 
آن بیفزایید. پس از کمی تفت دادن، پیاز داغ و ترخون 
را افزوده و مخلوط کنید. تخم مرغها را در مواد شکسته 
و روی حرارت مالیم قرار دهید  و در ظرف را ببندید تا 

تخم مرغها بسته شوند.
سپس از روی حرارت بردارید و در ظرف مورد نظر 

ریخته و به دلخواه تزئین کنید.
نکته:

اضافه کردن روغن مایع به کره در زمان تفت، مانع از 
سوختن کره می شود.

نکات خانه داری
نحوه تمیز کردن کاشی

کاشی های  از  استفاده  نتیجه  در  و  حمام  پاکیزگی 
خاصی  اهمیت  از  شوند،  تمیز  راحت  که  بادوامی 
به حال خود رها  اگر مدتی  برخوردار است. کاشی ها 
 شوند، مرکز تجمع مواد معدنی، سفیدک های صابون، 
بندکشی  قسمت های  در  خصوص  به  کپک  و  قارچ 

خواهند شد. برای رفع این مشکل:
1- با توجه به مقدار کثیفی و کپک، از اسپری مخصوص 
حمام و اسفنج استفاده کنید. کاشی ها را ابتدا خیس کنید. 
بهتر است ابتدا دوش را باز کنید تا بخار آب کاشی ها را 

بپوشاند.
2- تمیز کردن را از باال به پایین و به صورت سایشی انجام 
دهید. سعی کنید سایش به صورت دورانی و با کمی فشار 
باشد. کاشی  ها را به صورت خطی یا چپ و راست نیز تمیز 

کنید، سپس با آب گرم بشویید.
3- در صورتی که سطح کاشی ها هنوز کدر است، باید 
نوع لکه را تشخیص دهید. آهن باال  لکه قهوه ای، آب 

سخت لکه سبز، و صابون لکه شیری به جا می گذارد.
4- دستکش دست کنید و سرکه سفید را با فشار روی 
سطح مورد نظر بمالید. با براق شدن کاشی ها، کار به اتمام 
می رسد. از پاک کننده های مخصوص حمام برای پاک 
کردن زنگار استفاده نمایید. در صورت مقاومت لکه، از 
شوینده مخصوص سرویس بهداشتی استفاده کنید. آن ها 
معمواًل سوزاننده بوده و نباید مدت زمان طوالنی باقی 

بمانند.
بودن  لک  صورت  در  بندکشی ها  کردن  تمیز   -5

ضروریست.
6- در صورت سفید بودن بندها، از اسپری رقیق وایتکس 
استفاده نمایید. چند دقیقه صبر کنید سپس آبکشی نمایید. 
بندکشی های تیره با خمیر جوش شیرین پاک می شوند. 
آن ها را به صورت دورانی تمیز کنید. در صورت تمیز 
نشدن، از شوینده های آماده و مخصوص استفاده کنید و 
طبق دستورالعمل کار کنید. راز تمیز ماندن بند ها، خوب 

ساییدن آن ها به طور منظم و خشک کردنشان است.
از  حتمًا  شیمیایی  شوینده های  از  استفاده  هنگام   -7

دستکش استفاده کنید.
8- هنگام استفاده از اسپری های شوینده، به صورت خود 

ماسک بزنید.

چه بازی برای چه سنی خوبه؟
به انتخاب نجمه پدرام بخش سوم 
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به کوشش سمیه نظری

بدخوابی 
 دانش آموزان

سالم به پدرهای خوب
 و مادرهای مهربان.

با  مدارس،  فعالیت  آغاز  زمان  از  هم  شما  شاید 
موضوع بدخوابی بچه ها مواجه شده باشید؛ بچه هایی 
بروند،  رختخواب  به  نمی شوند  راضی  براحتی  كه 
بیدار  نتیجه صبح ها هم راحت  دیر می خوابند و در 
نمی شوند. اما بد نیست بدانید كه مسائل مربوط به 
خواب بچه ها یكی از شایع ترین مشكالتی است كه 
والدین با آن روبه رو هستند.  بسیاری از پدرها و مادرها 
نمی دانند چگونه باید فرزندانشان را راضی كنند كه 
بموقع بخوابند. یا شاید شما كودك خردسالی دارید 
كه می خواهید از همین ابتدا عادتی صحیح در مورد 
خوابیدن در او ایجاد كنید. من به شما آموزش می دهم 
چگونه می توانید عادات درست خواب را در فرزندتان 
ایجاد كنید.بچه ها در دوران مدرسه به 9 تا 12 ساعت 
سنین  این  در  اما  دارند،  احتیاج  شبانه  كافی  خواب 
بچه ها تمایل بیشتری دارند بیدار بمانند و در نتیجه 
اغلب كمبود خواب دارند. اینجا وظیفه شما پدر و مادر 
گرامی است تا خواب كافی فرزندتان را در نظر داشته 

و به او در حفظ آن كمك كنید.
اگر كودك شما در مدت زمان 15 تا 30 دقیقه بعد از 
وارد رختخواب شدن بتواند بخوابد، صبح براحتی و در 
زمان مناسب بیدار شود و در تمام طول روز هوشیار و 
سرحال باشد، مشخص است كه خوابی كافی و مناسب 
داشته است. برای این كار از معلم او نیز سؤال كنید تا 
مطمئن شوید كودك در طول روز و در مدرسه سرحال 

و بیدار است. 
از ساعت خوابش شكایت  ممكن است فرزند شما، 
او  دوستان  اگر  بخصوص  باشد.  ناراحت  و  داشته 
ساعاتی بیشتر بیدار بمانند. بچه ها معموالً در دوران 
مدرسه، خود را با دوستانشان مقایسه می كنند و خیلی 
دوست ندارند كه تفاوت زیادی بین آنها وجود داشته 
باشد. بنابراین در چنین شرایطی به او بگویید كه هر 
فردی عادات خاص خود را دارد و این ساعت خواب 

برای او مناسب است.
* ترویج عادات صحیح خواب

زمان خواب مشخصی برای او تعیین كنید. در ضمن 
بهتر است هنگام خواب او را تنها به اتاقش نفرستید 
و زمانی را در كنار كودك بمانید، اما در این مورد قاطع 
باشید و همیشه به ساعت خواب پایبند بمانید. همیشه 
در همان زمان مقرر، چراغ ها را خاموش كرده و آماده 
خواب شوید. بهتر است برنامه روزانه نیز منظم و دقیق 
باشد.  ساعات بیدار شدن، غذا خوردن، خواب نیمروز 
و بازی كردن و تماشای تلویزیون هم باید ثابت و بر 
اساس برنامه باشد. با این شیوه بچه ها هم راحت تر به 

خواب خواهند رفت. 
اما به یاد داشته باشیم كه این برنامه باید همه جا و در 
همه مكان ها قابل اجرا باشد. برنامه ای كه تنها در خانه 
رعایت شود و خارج از خانه ممكن نباشد، به خوبی 

طراحی نشده است.
از نور محیط نیز به نفع خود استفاده كنید. هنگام شب 
و با نزدیك شدن به ساعات خواب، نور چراغ ها را كم 
كنید. صبح نیز كودك را در نور و روشنایی قرار دهید. 
این تغییر نور كمك می كند تا مغز كودك راحت تر به 

این چرخه خواب و بیداری عادت كند.
به  رفتن  و  خوابیدن  از  وقت  هیچ  كنید،  دقت  البته 
استفاده                       برای كودك  تهدیدی  عنوان  به  رختخواب 

نكنید.

هر روز یه سیب یادتون  نره

دکتر سیب

انگور خوب نصیب 
شغال می شود!

بچه های خوبم! آیا تا به حال این مثل را شنیده اید که 
آیا  می شود«؟  شغال  نصیب  خوب  »انگور  می گویند: 

می دانید این مثل از کجا آمده؟ من برای شما می گویم.
انگور از آن میوه هایی است که شغال ها آن را بسیار دوست 
 دارند. برای همین اگر بتوانند به باغی که پر از درخت 
انگور است  وارد شوند، هر کاری که بخواهند می کنند و 

دمار از روزگار انگورها در می آورند.
به این باغها می گویند: تاکستان. شغال در باغ انگور می زند 
این حیوان خوشه های شیرین  و می شکند و می خورد. 
انگور را از درخت جدا می کند و آنها را حیف و میل 
می کند.  یعنی از هر خوشه ای چندتایی می خورد و بقیه را 
این طرف و آن طرف می اندازد و زیر دست و پا له می کند 
و می رود. این کار شغالهای بی ادب موجب شده قدیمی ها 

این مثل را ساخته و پرداخته کنند. 
اگر کسی هرچیز با ارزشی را به دست بیاورد و قدر آن را 
نداند و آن را از بین ببرد، می گویند که انگور خوب نصیب 

شغال می شود.
شغال ها که این  کارها را می کنند،  حیوان هستند و خوب 
را از بد نمی شناسند. کاریشان هم نمی شود کرد. ما آدم ها 
باید کاری نکنیم که این مثل  را از زبان همنوعان خودمان 

بشنویم.

برگرفته از: 
میرکیانی، محمد )1390( راز مثل های ما/ راز مثل های 

فارسی برای نوجوانان، تهران: محراب قلم،  ص 47-46.

راز مثلها

سودوکودکانه

321758
84391
7614892

83546
369

216837
1795324
4768
69324175

 بچه های گلم! جدول سودوکوی زیر را به گونه ای حل کنید که اعداد 1 تا 9  در هر ردیف وستون فقط یک بار بیاید. 

سالم به همه شما بچه های خوب و نازم.  
منو كه یادتونه! ننه قندی ام و این هفته 
هم اومدم تا براتون یه قصه قشنگ بگم. 
حاال عاقل بشینید تا تعریف كنم.  قصه این 
هفته ما درباره »فصل پاییز« و یه دختری 
هست به نام سارا. سارا دختر خیلی خیلی 
خیلی  رو  پاییز  زیبای  فصل  او  خوبیه. 
دوست داره. او هرسال كه پاییز میاد و 
برگ درختها رنگارنگ می شه، به طبیعت 
می ره و از زیبایی طبیعت  و نعمتهای خدا 

لذت می بره.
به  برگ درختها كم كم  پاییز،  در فصل 
رنگهای قشنگی در میاد: زرد، نارنجی، 
آهسته  آهسته  بعد  و  قهوه ای  و  قرمز، 
می ریزه و تمام كوچه ها و خیابانها پر از 

برگهای رنگی می شه.
سارای ما دویدن روی برگ درختها رو 
خیلی دوست داره. او از صدای خش خش 
و  جارو  با  سارا  می بره.  لذت  برگها 
خاك انداز برگهای حیاط خونه شون رو 
جمع می كنه و داخل باغچه می ریزه تا به 

كود گیاهی تبدیل بشه.
جاروكردن  مشغول  سارا  كه  روز  یك 

حیاط بود، باالی سرش یه عالمه پرنده 
دید. مادرش كه از پشت پنجره او رو نگاه 
می كرد به حیاط اومد و برای او توضیح 
داد: در فصل پاییز كه هوا سرد می شود، 
سرزمینهای  به  دسته دسته  پرنده ها 
این كار پرندگان  به  گرمسیر می روند. 

كوچ می گویند.
سارا از دیدن دسته پرنده ها كه با سر و 

صدا كوچ می كردند، خوشحال شد.
هنگام  پرنده ها  می كرد  احساس  كه  او 
كوچ كردن با او خداحافظی می كنند، با 
خوشحالی برای آنها دست تكان داد و 

گفت: به سالمت. 
به گردش  با پدر و مادرش  وقتی سارا 
خودش  با  گرم  لباس  همیشه  می رود، 
برمی دارد، چون می داند در فصل پاییز 
هوا ناگهان ابری می شود و باران می بارد 

و باد سرد می  وزد.
دارد  دوست  خیلی  را  پاییز  فصل  سارا 
چون با ماه مهر شروع  می شود. در ابتدای 
ماه مهر، مدرسه ها باز می شوند و سارا به 
مدرسه می رود. بخاطر همین چند هفته 
قبل از اولین روز مدرسه همراه مادرش 

به فروشگاه می رود و كیف، مداد، 
وسایل  و  دفتر  پاك كن،  مدادتراش، 
دارد  الزم  مدرسه  برای  كه  دیگری 

می خرد.
او روز ها را می شمارد تا اولین روز پاییز 
وسایلش  خوشحالی  با  و  برسد  راه  از 
قشنگ  لباس  بگذارد،  كیفش  داخل  را 

مدرسه را بپوشد و به دبستان برود.
 پدر سارا به او گفته در فصل پاییز هوا 
سرد می شود و به دلیل تغییر هوا ممكن 
است سرما بخورد و بیمار شود كه در این 
صورت مجبور است چند روزی به مدرسه 
و  كند  استراحت  در رختخواب  و  نرود 
درست  برایش  مامان  كه  را  غذایی  هر 
كند بخورد. تازه دكتر هم برای او دارو 
بموقع  را  باید داروهایش  می نویسد كه 

 بخورد تا حالش خوب شود.
بچه های خوب! سارا آخرین  شب از فصل 
پاییز را خیلی دوست دارد. آخرین شب 
فصل پاییز شب یلدا نام دارد. در این شب 
مامان  خانه  به  بابا  و  مامان  همراه  سارا 
بزرگ و بابا بزرگ می رود و از آنها هدیه 

می گیرد.

مامان بزرگ و بابابزرگ هم با آجیل شب 
یلدا، هندوانه و انار كه از میوه فصل پاییز 
برای  و  پذیرایی می كنند  آنها  از  است، 

آنها شعرهای قشنگ حافظ را می خوانند.
سارا از شعرهای حافظ و قصه های قشنگ 
مامان بزرگ و بابا بزرگ كه در شب یلدا 
لذت  خیلی  می كنند  تعریف  برایش 

می برد.
بابا  برمی گردند،  میهمانی  از  آنها  وقتی 
می گوید: سارا دختر خیلی خوبی است، 
اذیت  و  صدا  و  سر  بازی  هنگام  چون 
این كار، كار خوبی  داند  و می  نمی كند 
نیست و مامان بزرگ و بابا بزرگ حوصله 
سر و صدا را ندارند و ممكن است اذیت 

شوند.
مامان می گوید: سارا همیشه و همه جا 
دختر با ادب و خوبی است. بَله بچه ها! 
   شما بچه ها هم باید مواظب باشید در پاییز 
خوب لباس بپوشید تا خدای نكرده سرما 
نخورید. بعالوه در موقع بازی سر و صدا 

نكنید تا بزرگترها اذیت نشوند.
قصه ما به سر رسید، كالغه به خونش 

نرسید.

                       فصل پاییزقصه های ننه قندی

اختالف تصاویر 
زیبای من! در دو شکل زیر   12 اختالف پیدا کن  و سپس دو شکل را با رنگهای متفاوت رنگ بزن.

نان
 تـــازه
دانید من كه هستم؟    

من نان تازه هستم
  خوش عطرم و برشته    

عطرم به جان سرشته
  زینت سفره هایم  

   ُقوت دست و پایم
   حاصل كار یاران   

 خوراك صد هزاران
  حكایتم دراز است   

   در من هزار راز است
   بشنو تو سرگذشتم     

چه بودم و چه گشتم
گندم بودم در آغاز   

  گندم ناز و طناز
  دهقان پیر مرا كاشت    

  زحمت كشید تا برداشت
  هر روز و شب داد آبم      

ببین چقدر شادابم
  از رنج و كار دهقان   

 كم كم شدم شكوفان
قدم بلند شد كم كم     

بوسید رویم را شبنم
به به به خوشه هایم     

گندم با صفایم
  شد ساقه ام طالیی 

   آی برزگر كجایی؟
  پیشم بیا شتابان   

  با داس تیز و بران
  دروم كرد مرد دهقان     

  برد پیش آسیابان
  آردم كرد آسیابان     

 خمیر شدم پس از آن
  گذاشت رو    پاروش    نانوا     

چید تو تنور خمیر را
  گرفتم از آتش جان    

یواش یواش شدم نان
   ده ها تن گرم كارند  

  شب تا سحر بیدارند
  تا نان شود مهیا  

  آید به سفره ما
ای كه می خوری نان را       

دان تو قدر آن را

شعر کودکانه

عکس خبری کودکانه
بچه های خوب و نازنین کالس دوم »ب« مدرسه ابتدایی شهید غفاری همراه با معلمشان خانم حدادان، به مناسبت روز جهانی کودک، به بازدید کتابخانه کوثر نور رفتند و با 
بخش کودک آن آشنا شدند.خانمها صدیقه صمصامی و  آمنه دردانه کتابداران بخش کودک و افسانه مظفری کتابدار کتابخانه در این برنامه برای بچه ها نمایش عروسکی،  

شعرخوانی، و آموزش کاردستی اجرا کردند.
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زن کانون خانواده است. اوست که مدیر 
واقعی زندگی و خانه است و ستون آن 
به حساب می آید. اگر زن )مادر( شاد و 
پرانرژی باشد، دیگر اعضای خانواده هم  

شاد و پرانرژی خواهند بود. 
محققان با بررسی و مطالعه عوامل شادی 
در زنان مختلف به این نتیجه رسیده اند 
که زنان شاد ویژگی های خاصی دارند 
که البته بسیار هم ساده است و بستگی به 
نوع نگرش آنان به زندگی دارد. در این 
نوشته با ویژگی های این گونه زنان آشنا 
می شوید و می بینید که شاد بودن فقط و 
فقط به خود آدم بستگی دارد. پس این 

مطلب را بخوانید و شاد باشید.
دارند که هر کس  باور  زنان  شاد   - 1
نقط قوت و ضعفی دارد و هیچ کسی با 
به  بنابراین  نیست.  قابل مقایسه  دیگری 
دنبال واقعی نگاه کردن به خود و نقاط 
ضعف و قوت شان هستند و نگاه آرمانی 

و اید ه آل گرایانه ندارند.
آن ها  ارزش   می دانند  شاد  زنان   -  2
ندارد که چقدر دارایی  این  به  بستگی 
برای  نظر می رسند.  به  دارند و چگونه 
آن ها مهم این است که از چه روابط موفق 

و سالمت احساسی برخوردارند.
خودشان  تنها  می دانند  شاد  زنان   -  3
شاد  برای  کاری  می توانند  که  هستند 
بودن خود انجام دهند و نباید آن را به 
دیگری واگذار کنند و از دیگران انتظار 

داشته باشند؛ حتی شوهرشان.
4 - زنان شاد درک می کنند که باید فقط 
تنها  امروز  کنند.  زندگی  امروز  برای 
روزی است که می توانند از آن مطمئن 
روز  این  از  که  می دانند  آن ها  باشند. 
چگونه بیشترین استفاده را کنند. آنها در 
امروز زندگی می کنند و حسرت دیروز 

و نگرانی فردا را دور می ریزند.
5 - زنان شاد می دانند که با »نه گفتن« 
پیدا می کنند که  را  به دیگران فرصتی 
به خودشان »آری« بگویند. آنها در »نه 

گفتن« هیچ رودربایستی ندارند.
قدرت  داشتن  اهمیت  شاد  زنان   -  6
شخصی را درک می کنند و این باور را 
دارند که زندگی شان متعلق به خودشان 
است نه وابسته به دیگران. آنها می دانند 

که می توانند با تکیه بر قدرت زنانگی و 
مادرانه خود، اختیار همه چیز را بدست 

گیرند.
7 - زنان شاد قدرت انتخاب در زندگی 
انتخاب های  به  بنابراین  دارند.  باور  را 
و   می کنند  ویژه ای  توجه  زندگی شان 
برای هر انتخاب اهمیت باالیی در نظر 

می گیرند.
8 - زنان شاد از قدرت »بخشش« مطلع 
هستند؛ چرا که می دانند بخشیدن به یک 
بلکه کمک  نیست؛  او  به  فرد، کمک 
کردن به خودشان است. آنها باور دارند 

که »بخشیدن« یعنی »رها شدن«.
9 - زنان شاد برنامه ویژه ای برای وقت 
شاد  برای  و  دارند  خود  با  گذراندن 
به  گاهی  می کنند.  برنامه ریزی   زیستن 
خود پاداش می دهند و فارغ از شست 
و شو و رفت و روب، برای خود وقت 

می گذرانند.
10 - زنان شاد هرگز موقعیت های بد و 
اتفاقات ناخوشایند را فراگیر و همیشگی  
ارزیابی  شخصی  را  آن  و  نمی دانند 
نمی کنند. آنها هر روز را خوب می دانند 

و همیشه منتظر روزهای خوب هستند.
11 - زنان شاد می دانند که خوشبختی و 
شادمانی بدون تالش و زحمت نیست؛ 
بنابراین در مواقع بروز مشکالت به دنبال 
منطقی  راه حل های  یافتن  و  مسأله  حل 
هستند. آنها به هر مشکلی به دید یک 

مسأله قابل  حل نگاه می کنند.
12 - زنان شاد می دانند که در هر مرحله 
از زندگی، اگر چیزی را از دست بدهند؛ 

در مقابل، چیزی را بدست می آورند.
13 - زنان شاد می دانند بخشی از هویت 

آن ها به شغل و کاری که انجام می دهند 
اجازه  هرگز  اما  می شود،  مربوط 
کارشان  را  هویت شان  همه   نمی دهند 

رقم بزند.
می توانند  که  می دانند  شاد  زنان   -  14
صاحب همه چیز شوند، اما لزوماً همه 

چیز را در یک زمان به دست نمی آورند.
15 - زنان شاد می دانند نگرش مثبت، 
روابط ارزشمند و زندگی پرمعنا اجزای 
خوشبختی  و  شادمانی  تشکیل دهنده  

هستند.
دارند،  باور  را  خود  شاد  زنان   -  16
قدر شناس هستند و خود را عامل  مؤثری 

در زندگی می دانند.
نمی کنند؛ زیرا  مقایسه  زنان شاد   - 17
می دانند همیشه کسانی وجود دارند که 

بیش از آن ها دارند.
اعتراف  کردن  18 - زنان شاد می دانند 
به ضعف هایی که وجود دارد، نخستین 

قدم برای تغییر دادن است.
19 - زنان شاد به هر قیمتی وارد یک 
ترجیح  آنها  نمی شوند.  عاطفی  رابطه 
می دهند عشق برابر و پایدار و با ثبات را 

تجربه کنند.
20 - زنان شاد به دنبال یادگیری و تغییر 
هستند و هیچگاه قدرت خالقیت خود را 

دست کم نمی گیرند.
وقت را تلف نکنید. به این موضوعات 
فکر کنید و آن ها را اجرا کنید. این 20 
اصل به عنوان راز هایی برای تبدیل شدن 
به یک زن شاد، زندگی شما را دگرگون 
لوازم  هیچ  که  فراموش نکنید  می کند. 
زیبا  را  شما  »شادی«  به اندازه   آرایشی 

نمی کند.

در شماره های پیش خواندیم که بچه ها در 
سنین مختلف با اسباب بازی های مختلفی 
سرگرم می شوند. پدر و مادرها باید بدانند 
که در هر سنی باید چه انتظاری از سبک 
بازی کردن کودکشان داشته باشند و چه 

اسباب بازی هایی را به او هدیه کنند. 
باهوشهابدوبدونمیکنند

و  اسباب بازی ها  تیزهوش  کودکان 
با  بتوانند  انتخاب می کنند که  وسایلی را 
آنها دست به ابداع و ابتکار بزنند. بچه های 
زمان  در  را  کمتری  انرژی  باهوش تر 
بازی خرج می کنند و از آنجا که دوست 
دارند در بازی های شان تنوع ایجاد کنند، 
بازی  یک  انجام  برای  را  کمتری  زمان 
صرف می کنند. آنها در سنین باالتر سراغ 
نیاز  فکر  به  هم  که  می روند  بازی هایی 
دارد و هم کمی تحرک دارد. برای مثال 
سالگی   10 حدود  در  باهوش  بچه های 

کلکسیون سنگ جمع می کنند.
مثل  تقریباً  باهوش ها  بازیها،  مورد  در 
عقب مانده ها عمل می کنند. با این تفاوت 
به  وقتی  عقب مانده  کودک  یک  که 
تنهایی با ماشین بازی می کند و از عهده 
روشن کردن آن برنمی آید، با کوباندنش 
به اطراف و پرت کردنش آن را می شکند 
اما کودک باهوش به هر قیمتی که شده راز 

اسباب بازی اش را کشف می کند.
چهبازیبرایچهسنیخوبه؟

در هر مرحله از رشد، بچه ها به یک شیوه ی 

کوچک تر ها  می آورند.  رو  کردن  بازی 
به  بزرگ ترها  و  می کنند  بازی  تنها 
دوستانشان دل می بندند. در دوره ای بچه ها 
و  هستند  اسباب بازی های صدادار  عاشق 
در دوره ای دیگر عروسک بازی را ترجیح 

می دهند.
موبایل های رنگی و موزیکال، جغجغه و 
و  می شوند  آویزان  که  اسباب بازی هایی 
کودک می تواند به آنها خیره شود و آنها 
بازی  بهترین وسایل  بگیرد،  را در دست 
برای یکی، دو سال اول زندگی فرزندتان 

هستند.
و  دقیقه  دو  یکی،  ماه  سه  زیر  کودکان 
با  تا 10 دقیقه  بین 5  ماهه  بچه های شش 
اسباب بازی ها سرگرم می شوند. اما فرزند 
شما در دو سالگی می تواند 10 تا 15 دقیقه 

به تنهایی بازی کند.
فرزند سه، چهار ساله شما با پازل حسابی 
و  نرم  عروسک های  و  می شود  سرگرم 
بزرگی را که شیر می خورند یا به راحتی 
اینکه  از  او  دارد.  دوست  می شوند  بغل 
به  و  بگذارد  کالسکه  در  را  عروسکش 

گردش ببرد، لذت می برد.
درحالی که بچه ها از همان 4-3 سالگی 
بازی  همساالن شان  با  می دهند  ترجیح 
کنند، بچه های باهوش بازی های انفرادی 
را بیشتر دوست دارند و با خودشان بهتر 

سرگرم می شوند.
فرزند پنج ساله تان عروسک های کوچک 

را دوست خواهد داشت. او می تواند با چند 
با  یا  بسازد  میدان جنگ  سرباز کوچک 
چند پرنسس 10 سانتی یک داستان خوب 

را سر هم کند.
فرزندتان  سالگی،  شش  حدود  در 
را  بیشتری  تحرک  که  اسباب بازی هایی 
او  داشت.  خواهد  دوست  می کند  طلب 
در  را  بسکتبال کوچکش  توپ  اینکه  از 
کند  دوچرخه سواری  و  بیندازد  حلقه 

لذت می برد.
برایهمبازیشدنزوداست

کودکان نوپا با هم بودن را دوست دارند اما 
هنوز نمی توانند با هم بازی کنند. آنها هنوز 
معنای مشارکت و همراهی را نمی دانند و 
یاد نگرفته اند از یک موضوع با هم لذت 
ببرند. گذشته از این، تخیل کودکان نوپا 
بتوانند محور  هنوز آنقدر قوی نشده که 
داستانی برای بازی های شان مشخص کنند 
و همدیگر را به عنوان شخصیت های آن 

داستان بپذیرند. 
از  یکی  کنار  در  نوپایتان  فرزند  اگر 
مراقب  است،  بازی  مشغول  همساالنش 
باشید با هم درگیر نشوند و اسباب بازی ها 
سالگی  سه  در  نگیرند.  هم  دست  از  را 
کودک شما تا اندازه ای باید مهارت بازی 
با بچه های دیگر را کسب کرده باشد. اگر 
این اتفاق هنوز نیفتاده، وقتش است که به 

روانشناس کودک مراجعه کنید.
ادامه دارد

باور کنید

هیچ لوازم آرایشی به اندازه  »شادی«
شما را زیبا نمی کند

پای درس
عالمه جوادی 

آملی
 براي اینکه ببینیم نماز ما مورد قبول واقع شده است یا 

نه، یک راه صحیح وجود دارد:
غروب  تا  خواند،  را  عصر  و  ظهر  نماز  کسي  اگر 
امتحان هاي فراواني پیش آمد و او سرفراز از این آزمون ها 

به در آمد، خدا را شاکر باشد که نمازش قبول شد
زیرا چیزي که جلوي زشتي را مي گیرد نماز است و اگرـ  
خداي ناکردهـ  تا عصر در آزمون ها موفق نشد و دست به 
گناه زد و آلوده شد، بداند که نماز او گرچه از نظر فقهي 
صحیح است و اعاده و قضا ندارد، لکن مقبول کالمي 

نیست که پاداش آن چناني به چنین نمازگزاري عطا شود.
 اگر خواستیم ببینیم آیا با خدا مأنوسیم یا نه، باید ببینیم 
از خواندن قرآن که سخن خدا با ماست و از خواندن نماز 
که سخن ما با خداست، احساس مالل می کنیم یا احساس 

نشاط...
 جهان منتظر عرفان است، هیچ چیزی جهان را آرام 
نمی کند. مولوی با اینکه بسیاری از حرف هایش را متوجه 
اما جزء پرطرفدارترین کتاب های غرب همین  نمی شوند 

کتاب است.
 آنها که مؤمن اند، راحتند؛ روح و ریحان اند؛ هم در 
نیستند.  مضطرب  وقت  هیچ  آخرت.  در  هم  راحتند  دنیا 
ٍَّه فِی الْْرِض إاَِل َعلَی اهللِ ِرْزقُها )و  خداوند فرمود: ما مِن داب
هیچ جنبنده ای در زمین نیست مگر ]اینکه [ روزیش بر عهده 
خداست، و ]او[ قرارگاه و محّل مُردنش را می داند. همه 
]اینها[ در کتابی روشن ]ثبت [ است.( فرمود متعّهدم به او 
روزی بدهم. حاال کسی که با این فکر زندگی می کند آن 
وقت از تحریِم بیگانه هراس داشته باشد؟! این خیلی جفاست 

به قرآن کریم.
مردم  داشتن  نگه  عقب  برای  پلید  انگلیسی های   
بت پرست هند وقتی به  گاو می رسیدند سالم گرم نظامی به 
گاو می دادند تا این گاوپرستی را نگه بدارند و آن منابع قوی 

و غنی هند را به غارت ببرند.
 زاهدان و عابدانی که پیوندی با جهاد و شهادت و مبارزه 
ندارند، خواسته یا ناخواسته دوستدار امام غائب اند نه امام 
قائم! مطلوب اینان غائب آل محمد )صلی اهلل علیه وآله( 

است نه قائم آل محمد )صلی اهلل علیه وآله(.  
 پرندگانی را که خدا با این اذکار چهارگانه می آفریند 
در فضای جان ذاکر و مسبّح پدید می آیند و پرواز می کنند. 
آنگاه مؤمن سالک، طیران را در درون خود می بیند و به 
جای این که »طی الرض« ظاهری داشته باشد، »طی الرض 
ماء« باطنی دارد؛ یعنی، در عین حال که در یک جا  والسَّ

نشسته است،جهانی است بنشسته در گوشه ای.
 امام معصوم است که نمازش نماز هر متقی را امامت می 
کند بر این اساس، هر که اول وقت نماز به پا دارد، به امام زمان 
خویش اقتدا کرده است. چون امام زمان - علیه السالم هماره 
اول وقت نماز می گزارد و هر کس در هر اقلیمی که باشد، 
اگر اول وقت نماز بخواند، در این عمل با فضیلت به امام خود 

اقتدا کرده است. 

اقتصاد مقاومتی در خانه

چگونه کم خرج زندگی کنیم؟
احتمالی  تعمیرات  و  نگهداری  برای  منظمی  برنامه   -
تعویض  مثل  از کارهایی  باشید.  داشته  خودروی خود 
به  باد الستیکها و دیگر کارهای مربوط  تنظیم  روغن، 
خودروی شخصی خود هیچگاه غافل نشوید. اگر دیر 
بجنبید و خودرویتان را به حال خود رها کنید، آنوقت 
مجبورید بعداً پول بیشتری برای تعمیر و نگهداری آن 

صرف کنید.
- اگر خواستید اجناس گران قیمت بخرید، حتماً قیمت 
کسی  ترتیب  این  به  بپرسید.  فروشگاه  چند  از  را  آن 
خرید  از  پیش  اگر  بگذارد.  کاله  شما  سر  نمی تواند 
را  تحقیقات الزم  گرانقیمت،  اجناس  ویژه  به  اجناس، 
انجام دهید، هم کاالی مورد نظرتان را خریده اید و هم 

پول اضافه پرداخت نکرده اید.
- خریدهای بدون برنامه را کنار بگذارید. فروشگاههای 
بزرگی که انواع محصوالت را برای فروش عرضه می کنند، 
برای صرفه جویی در وقت بسیار مناسب هستند. »رامسی«که 
در این مقوله صاحب نظر است می گوید: با وجودی که 
ولی  دارند  فراوانی  امتیازات  بزرگ  فروشگاههای  این 
مشکل اینجاست که وقتی در پی خرید مورد مشخص و از 
پیش تعیین شده خود هستید ناخودآگاه چشمتان به انواع و 
اقسام محصوالت مثل تنقالت مختلف و خرت و پرت های 
غیرضروری می خورد و تا بجنبید می بینید چند تا از آنها را در 
چرخ خرید گذاشته اید و به طرف صندوق می روید. رامسی 
توصیه می کند قبل از خروج از خانه به قصد خرید، لیستی از 
مایحتاج ضروری خود را تهیه کنید. او می گوید: »من خودم 
از این روش استفاده می کنم و هرگز چیزی بیش از لیست 

مورد نظرم را نمی خرم.«                                          ادامه دارد

سبک زندگی

کار نشد ندارد!
رها: سالم به دوستان و همراهان.

خیلی وقت ها پیش می آید که کاری را شروع می کنیم و مدتی 
با شوق و ذوق و انگیزه آن را ادامه می دهیم ولی پس از مدت 
کوتاهی که با سختی ها مواجه می شویم، دلسرد شده و دست 
از کار می کشیم. در خیلی از شروع کردن ها و انگیزه داشتن ها، 
عملکرد ما همینگونه است. بسیاری از آدمها همین گونه اند 
و جهان پر است از کارهای شروع شده و به پایان نرسیده. در 
حالی که پافشاری کردن برای گرفتن نتیجه راه چاره است و 
ما را جزء معدود افراد موفقی قرار می دهد که هر کاری را اگر 
شروع کردند، تا آن را تمام نکنند، دست از کار نمی کشند و با 

هر سختی مقابله می کنند. شرط موفقیت، همین پافشاری است.
هیچ چیزی در دنیا نیست که بتواند جایگزین پافشاری گردد، 
ذوق و استعداد نمی تواند، زیرا در دنیا انسانهای صاحب ذوق 
ناموفق بسیارند. نبوغ هم نمی تواند، چراکه آدم های نابغه که 
پیدا می شوند. تحصیالت هم  راحتی  به  نرسیده اند  به جایی 

نمی تواند؛ که جهان پر از تحصیل کردگان منزوی است.
را می زند. شعار  است که حرف آخر  و عزم  پافشاری  تنها 
»پافشاری کردن« در طول تاریخ حالل مشکالت نوع بشر بوده 

است و از این پس هم خواهد بود«. )کالوین کولیج(
پافشاری یک راز است؛ رازی که انسانهای موفق به خوبی از آن 
آگاهند. اینان می دانند که این راز عامل اصلی پیروزی است، 
اما بازندگان پافشاری را به منزله نوعی »تالش اضافی« بی مورد 

تلقی می کنند.
اغلب افراد مأیوس و شکست خورده اند و به هر طرف که نگاه 
می کنیم با این چهره ها مواجه می شویم. اکثریت کسانی که 
شروع به یادگیری یک آلت موسیقی می کنند خیلی زود از 
ادامه آن مأیوس می شوند. چند نفر را می شناسید که بتوانند فقط 
کمی پیانو یا گیتار بنوازند؟ مردم معموالً مدتی تالش می کنند 
اما چون نتایج به کندی ظاهر می شود، مأیوس می شوند و دنبال 

یک کار آسانتر می روند.
اکثر افرادی که به کالسهای نقاشی می روند یا برای فروش 
می شوند.  مأیوس  زود  خیلی  می کنند،  بازاریابی  کاال  یک 
)درواقع، 98 درصد در همان سال اول کنار می کشند(. بطور 
کلی کسانی که فروش نوعی کاال را پیشه خود می سازند، 
اغلب در همان ابتدای کار از ادامه آن ناامید می شوند. برخی 
از کسانی که دوره دانشگاه را شروع می کنند، پس از مدتی 
مأیوس می شوند. درآغاز سال تحصیلی در کالسهای  درس جا 
برای ایستادن وجود ندارد،  اما تا پایان سال آنقدر جای خالی 
پیدا می شود که می توان یک کامیون هم وسط کالس پارک 
کرد! بیشتر افرادی که یک رژیم الغری را شروع می کنند 
به پس انداز می گیرند  مأیوس می شوند، کسانی که تصمیم 
مأیوس می شوند، کسانی که قصد نوشتن کتاب دارند مأیوس 
می شوند. بیشتر مردم مأیوس و وامانده اند؛ برای کسانی که 
تصمیم به موفق بودن گرفته اند شنیدن این اخبار شگفت انگیز 
است؛ معنایش این است که اگر ما به آنچه که انجام می دهیم 
چنگ بیندازیم، در زمانی بسیار کوتاه براکثریت مردم پیشی 
خواهیم گرفت. به عبارت دیگر: »یک ضربه بزرگ صرفاً همان 

ضربه کوچکی ست که تداوم یافته است.«
از ادیسون هزاران اختراع بجا مانده که المپ برق و گرامافون 
از جمله مهمترین  آنهاست. تأثیری که وی از خود در این سیاره 
برجای گذاشت بسیار بارز و آشکار است. می توان بسادگی به 
نبوغ خالقه او غبطه خورد و تعهد فوق العاده او را به طرح هایش 
نادیده گرفت. ادیسون می گفت: »یک درصد نبوغ و  الهام و 
نود و نه درصد بقیه اش بسته به سرشت انسان است. من هرگز 
هیچ کار ازرشمندی را تصادفی انجام ندادم و تمامی اختراعات 
با کار و تالش خستگی ناپذیر  نه برحسب تصادف، که  من 

بدست آمدند.«
میکل آنژ، یکی از بزرگترین نقاشان و مجسمه سازان تمامی 
اعصار در جایی گفته است: »اگر مردم می دانستند که مهارت 
من از چه تالشهای طاقت فرسایی نتیجه شده، این مهارت دیگر 

هرگز آنها را به شگفتی وا نمی داشت.«
تاریخ بشریت مملو از نمونه های بارز پافشاری ست.

خولیو ایگلسیاس، در سن بیست سالگی  در جریان یک حادثه 
ً  او می بایست  رانندگی از ناحیه کمر به پایین فلج شد. ظاهرا
بقیه عمر خود را روی صندلی چرخدار سپری کند. اما خولیو 
حاضر به قبول این احتمال نشد. او فقط برای آنکه بتواند انگشت 
کوچک پایش را حرکت دهد، به مدت دو ماه و روزی دوازده 
ساعت به تمرین پرداخت. پس از مدتی نزدیک به دو سال 
موفق شد ذره به ذره اندامهای از کار افتاده را دوباره به کار 
اندازد. خولیو در راهرو خانه، خود را با دستهایش به این سو  
و آن سو می کشید، به این امید که پاهای او بطریقی دریابند که 
باید دوباره به کار بیفتند. نهایتاً همین عزم و تعهد فوق العاده 
او باعث بازسازی بدن وی شد و او را تبدیل به یک پدیده 

شاخص جهانی کرد.
البته مواقعی هم هست که دست از تالش  کشیدن، زیرکانه ترین 
دیگر  است  غرق شدن  حال  در  کشتی  وقتی  است.  حرکت 
وقت بیرون پریدن است. ما نباید کله شقی را با پافشاری اشتباه 
بگیریم. اگر از شغل خود بیزارید، اگرمحل زندگی خود را 
دوست ندارید یا در جایی دیگر موقعیتهای بهتری برای خود 

می بینید، گاهی بهترین راه حل بیرون زدن است. 
مشکل این است که برای بسیاری از آدمها،  ناامیدی بصورت 

یک عادت و یک الگوی مزمن درآمده است. 
پافشاری جزء مشترک تمامی موفقیت های چشمگیر است.

 
پی نوشت:

این نوشته با کمک از کتاب مفید »راز شاد زیستن«  اثر  اندرو 
متیوس، ترجمه  وحید افضلی راد، نشر نیریز تهیه شده است. 

زندگی شاد آشپزباشیدرسهای اخالقی
صبحانه شگفت انگیز با 

ژامبون گوشت
آوا:كارشناس آشپزی

و  گرم  غذای  دارند  دوست  که  آنها  برای  غذا  این 
مقوی تری در وعده صبحانه بخورند، مناسب است. در 
ضمن کمی تغییر در میز صبحانه-  آن هم در روزهای 

تعطیل- به نظر جالب می رسد.
موادالزم)برای4نفر(:

ژامبون پرنس )درشت خرد شده(: 4 ورقه
کره: 2 قاشق سوپخوری )32 گرم(

روغن مایع: 2 قاشق سوپخوری )30 میلی لیتر(
قارچ )خرد شده(: 5 عدد  )75 گرم(

گوجه فرنگی مینیاتوری: 5 عدد )50 گرم(
زعفران )سائیده و حل شده در آب جوش(: یک قاشق  

چایخوری )7 میلی لیتر(
نمک: به مقدار الزم

فلفل سیاه و قرمز )پودر شده(: به مقدار الزم
پیاز داغ: 1.4پیمانه )12 گرم(

ترخون )درشت خرد شده( : 1 قاشق سوپخوری )10 گرم(
تخم مرغ: 4 عدد )220 الی 240 گرم(

روشتهیه:
ژامبونها را در تابه ای حاوی کـره تفت دهید. سپس 
قارچ، گوجه فرنگی، زعفران و مقداری نمک و فلفل به 
آن بیفزایید. پس از کمی تفت دادن، پیاز داغ و ترخون 
را افزوده و مخلوط کنید. تخم مرغها را در مواد شکسته 
و روی حرارت مالیم قرار دهید  و در ظرف را ببندید تا 

تخم مرغها بسته شوند.
سپس از روی حرارت بردارید و در ظرف مورد نظر 

ریخته و به دلخواه تزئین کنید.
نکته:

اضافه کردن روغن مایع به کره در زمان تفت، مانع از 
سوختن کره می شود.

نکات خانه داری
نحوه تمیز کردن کاشی

کاشی های  از  استفاده  نتیجه  در  و  حمام  پاکیزگی 
خاصی  اهمیت  از  شوند،  تمیز  راحت  که  بادوامی 
به حال خود رها  اگر مدتی  برخوردار است. کاشی ها 
 شوند، مرکز تجمع مواد معدنی، سفیدک های صابون، 
بندکشی  قسمت های  در  خصوص  به  کپک  و  قارچ 

خواهند شد. برای رفع این مشکل:
1- با توجه به مقدار کثیفی و کپک، از اسپری مخصوص 
حمام و اسفنج استفاده کنید. کاشی ها را ابتدا خیس کنید. 
بهتر است ابتدا دوش را باز کنید تا بخار آب کاشی ها را 

بپوشاند.
2- تمیز کردن را از باال به پایین و به صورت سایشی انجام 
دهید. سعی کنید سایش به صورت دورانی و با کمی فشار 
باشد. کاشی  ها را به صورت خطی یا چپ و راست نیز تمیز 

کنید، سپس با آب گرم بشویید.
3- در صورتی که سطح کاشی ها هنوز کدر است، باید 
نوع لکه را تشخیص دهید. آهن باال  لکه قهوه ای، آب 

سخت لکه سبز، و صابون لکه شیری به جا می گذارد.
4- دستکش دست کنید و سرکه سفید را با فشار روی 
سطح مورد نظر بمالید. با براق شدن کاشی ها، کار به اتمام 
می رسد. از پاک کننده های مخصوص حمام برای پاک 
کردن زنگار استفاده نمایید. در صورت مقاومت لکه، از 
شوینده مخصوص سرویس بهداشتی استفاده کنید. آن ها 
معمواًل سوزاننده بوده و نباید مدت زمان طوالنی باقی 

بمانند.
بودن  لک  صورت  در  بندکشی ها  کردن  تمیز   -5

ضروریست.
6- در صورت سفید بودن بندها، از اسپری رقیق وایتکس 
استفاده نمایید. چند دقیقه صبر کنید سپس آبکشی نمایید. 
بندکشی های تیره با خمیر جوش شیرین پاک می شوند. 
آن ها را به صورت دورانی تمیز کنید. در صورت تمیز 
نشدن، از شوینده های آماده و مخصوص استفاده کنید و 
طبق دستورالعمل کار کنید. راز تمیز ماندن بند ها، خوب 

ساییدن آن ها به طور منظم و خشک کردنشان است.
از  حتمًا  شیمیایی  شوینده های  از  استفاده  هنگام   -7

دستکش استفاده کنید.
8- هنگام استفاده از اسپری های شوینده، به صورت خود 

ماسک بزنید.

چه بازی برای چه سنی خوبه؟
به انتخاب نجمه پدرام بخش سوم 



یکشنبه 19 مهرماه 91394
27 ذیحجه 1436

شماره 53

o11. October. 2015
neyrizanfars.com
info@ neyrizanfars.irنیازمندیها

فروش وسائل دست دوم

دعوت به همکاری

فروش ملک/ باغ

نیازمند مغازه

فروش خانه

فروش ابزار کار
فروش زمین

فروش مغازه

رهن و اجاره

فروش خودرو

فروش آپارتمان

نیازمندیم

جدولشمارهی53-طراح:فاطمهزردشتینیریزی

 D :افقی
1-  جواب ســرباال - خودکارســازی- جنــس به ظاهر قــوی 2- پرنــده خوشــبختی - ابزار 
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- رئیس جمهور اســبق کشــور عراق - ماهر در انجام کاری - متضاد زیر 8- سرگشته و حیران 
- برگزیده 9- خسته ندارد - ناپایدار - آشنا - واحد سطح 10- کشور مرتاض ها - گیاهی شبیه 
گزر - چرک بدن - آزاد از بند 11- پــول ایران در زمان قاجاریه - قــرآن را با قرائت صحیح و 
آهنگ خواندن - دانشــمند  13- اجاره - چاهی عمیق در جهنم - سبزی خردکردنی 13- علم 
پزشــکی - یک حرف و ســه حرف - رئیس قبیله - دختر 14- نوعی یقه - از القاب ابن ســینا - 

طرف و جانب 15آبدیده - از آثار تاریخی تبریز - از خواهران برونته
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1- اثری از آندره موروا نویســنده فرانسوی 2- کار و تالش - از ایالتهای هند- ماده شیمیایی قهوه ای رنگ 3- صومعه - 
روزگار و زمانه 4- گنجه - هموار - یکباره خودمانی 5- خرمافروش - رسوا و بی آبرو - فراموشکار 6- پارچه دریایی! 
- ســازمان جاسوســی آمریکا - ترشح کردن - فرزند 7- ضمیر خودپســندان - در گویش لری به معنای »چشمهای من« 
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مصر - اشــتباه 11- پایتخت کشــور لهســتان - مرضی که با پریشان حواسی همراه اســت - پیرو 12- از وسایل بازی در 
پارک - یادگرفتنی دانش آموزی - به لغت زند گوسفند ماده را گویند 13-ناپدری - صف و ردیف 14- انتشاردادن - از 

آبزیان نواحی سردسیر - حرارت 15- کنایه از احساس ضعف کردن 
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اجرای احکام حقوقی شــورای حل اختالف در نظر دارد 
یک دستگاه خودرو به شماره 673 ن 22 ایران 73 متعلق 
به محکوم علیه پرونده  کالسه با قیمت پایه  به مبلغ هشتاد 
میلیون ریال به فروش برساند. خودرو مذکور نیسان مدل 

79 می باشد.
مزایده رأس ســاعت 10/30 صبح مــورخ 94/07/28 در 
محل اجرای احکام حقوقی شــورای حل اختالف انجام 
و به فرد یا افرادی که باالترین قیمت خریداری نمایند به 
فروش می رسد. متقاضیان می توانند ظرف سه روز قبل از 
انجام مزایده به شــورای حل اختالف مراجعه  تا نسبت به 

بازدید خودرو اقدام گردد.
قاضی اجرای احکام حقوقی شورای حل اختالف 

اسدی

آگهی مزایده

2861
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میوه  این  بو کردن  بو کنید!  گریپ فروت 
دیگر  از  می دهد.  افزایش  را  هوشیاری 
لیمو،  بوی  می توان  انرژی زا  رایحه های 

اکالیپتوس و پونه را نام برد.
40 نکته برای سرحال شدن پس از 

بیداری
1- موسیقی گوش کنید. این کار انسان را 
سرحال و زندگی را درخشان و موفقیت آمیز 

می کند. 
رنگهای  بریزید.  دور  را  افزودنی ها   -2
مصنوعی و طعم دهنده های مصنوعی انرژی 

بدن را کم می کنند. 
کار  این  بکشید!  خمیازه  باز  دهان  با   -3
باعث  و  بدن می رساند  به  بیشتری  اکسیژن 
سرحالی مغز می شود. نفس عمیق کشیدن نیز 

میزان هوشیاری شما را باال می برد. 
4- دوش آب گرم بگیرید و سپس یک لیوان 
این کار شما را کاماًل  بنوشید.  آب خنک 

هوشیار و سرحال می کند. 
5- دوشاخه ها را از پریز بکشید! جریانهای 
الکتریکی باعث ایجاد خلل در ریتم طبیعی 
وسایل  دوشاخه  خواب  قبل  می شود.  بدن 

برقی را از پریز بیرون بکشید. 
کم  عضالت  تا  بنوشید  خنک  آب   -6
نیز  آبمیوه  کمی  شوند.  فعال  تحرک 
می توانید به آب خنکتان اضافه کنید تا انرژی 

بیشتری پیدا کنید. 
7- سر و ته شوید! این کار به افزایش حافظه 
اگر  می کند.  کمک  هوشیاری  میزان  و 
بایستید،  خود  سر  روی  کاماًل  نمی توانید 
بنشینید و یک دقیقه سرتان را بین زانوهایتان 

قرار دهید. سپس سر را به آرامی باال بیاورید. 
8- مسواک بزنید. با خمیردندانی با رایحه 
پونه، سرحالی در صبح را احساس کنید! با 
نیز می توانید  پونه  با طعم  آدامسی  جویدن 
بخشی از مغز را که مسئول هوشیاری است، 

تحریک کنید. 
9- سرتان را ماساژ دهید. این کار جریان خون 
به مغز را تحریک می کند. از نوک انگشتانتان 
استفاده کنید )نه ناخن(، از باالی سر شروع 
کنید، شقیقه ها و پیشانی را ماساژ دهید و در 
یک حرکت کمان شکل، اطراف گوشها را 

نیز مورد لطف دستانتان قرار دهید. 
10- موز بخورید. این میوه حاوی فیبر و سه 
قند طبیعی ساکارز، گلوکز و فروکتوز است 
و منبع انرژی خوبی برای صبح ها محسوب 

می شود. 

اگر همسرتان خروپف  بخوابید.  11- جدا 
می کند، در اتاقی دیگر بخوابید. البته راه حل 

اساسی برای حل این مشکل را نیز بیابید. 
12- مرتب باشید. تمیز و مرتب کردن وسایل 
خانه، لباسها و حتی خودتان در ابتدای روز 

انرژی زیادی به شما می بخشد. 
این  بو کردن  بو کنید!  13- گریپ فروت 
میوه هوشیاری را افزایش می دهد. از دیگر 
لیمو،  بوی  می توان  انرژی زا  رایحه های 

اکالیپتوس و پونه را نام برد. 
14- میوه بخورید. زردآلو، سیب و گالبی 
میوه هایی هستند که چه تازه و چه خشک 

شده آنها سرشار از انرژی است. 
15- سبز از سیاه انرژی زا تر است! چای سبز 
کافئین کمتری دارد، انرژی بیشتری به بدن 

می دهد و باعث کاهش وزن می شود. 
16- بپر بپر کنید! طناب زدن، پریدن و دویدن 
به مدت تنها یک دقیقه خواب را از سرتان 

می پراند.
تا کامروا شوی، حتی  باش  17- سحرخیز 
در  خوابیدن  زیاد  با  تعطیل!!  روزهای  در 
روزهای تعطیل برنامه خواب روزانه اتان را 

به هم نزنید. 
18- معجزه لیمو! به محض بیدار شدن، یک 
لیوان آب لیمو شیرین بنوشید تا سوخت و 

ساز و انرژی بدن افزایش پیدا کند. 
خوراکی  این  ببرید.  لذت  غالت  از   -19
سرشار از فیبر و کربوهیدرات است و انرژی 

بخش صبح های شما خواهد شد. 
اتاق خود داشته  20- یک اسپری آب در 
روی  آب  کردن  اسپری  بار  یک  باشید. 

صورت سرحالتان خواهد کرد. 
21- از کمر بچرخید! چرخاندن بدن، فشار 
روی ستون فقرات را کاهش می دهد و هضم 

غذا را آسان می کند. 
شانه های  بیندازید.  باال  را  شانه هایتان   -22
به مغز  از گردش خون  مانع  انعطاف ناپذیر 
می شود. شانه هایتان را تا نزدیکی گوشها باال 
بیاورید، تا ده بشمارید و سپس با نفسی عمیق 

شانه ها را پایین بیاورید. 
23- به اتاق نور بپاشید! دوپامین، اندورفین 
و برخی مواد شیمیایی مغز در صورتی آزاد 
می شوند که شما در معرض نور آفتاب قرار 

بگیرید. این کار تا 5 ساعت به شما انرژی 
می دهد.

به مدت یک دقیقه کف دستانتان را   -24
مالش دهید و تصور کنید که تمام اضطراب 
بیرون  انگشتانتان  نوک  از  استرس هایتان  و 

می روند. 
خیره  رنگ  قرمز  چیزی  به  قرمزته!   -25
شوید. قرمز باعث افزایش ترشح آدرنالین، 

ضربان قلب و فشار خون می شود. 
رایحه  و  رنگ  زیبایی،  گلها.  معجزه   -26
گلها هرکسی را به هیجان می آورد. بوییدن 

یک گل شما را به سرعت سرحال می کند. 
نوعی  خواندن  آواز  بخوانید.  آواز   -27
است.  طبیعی  کاماًل  انرژی  دهنده  افزایش 
هرجا که توانستید آواز بخوانید یا حداقل زیر 

لب ترانه ای را زمزمه کنید. 
28- مانند تارزان ها! پایینتر از استخوان ترقوه 
و درست باالی قلبتان غده ای به نام تیموس 
وجود دارد. برخی از انرژی درمانگران اعتقاد 
دارند که ضربه های آرام و متوالی روی غده 

تیموس به افزایش انرژی کمک می کند. 
29- المپهای اتاق را عوض کنید. در اتاق 
»طیف  المپهای  از  کارتان  اتاق  یا  نشیمن 
بیشترین  نورها  این  کنید.  استفاده  کامل« 
شباهت به نور خورشید را دارند و در نتیجه 

چشمها خسته نمی شوند. 
30- کشمش بخورید. کشمش منبع خوبی 
از »بور« و آهن است؛ به همین دلیل بدن را 

سرشار از انرژی می کند. 
بو کنید. روغن  را  میوه درخت کاج   -31
مخروطی  میوه های  در  موجود  خوشبوی 
کاج و صنوبر، باعث آزاد شدن آدرنالین در 
بدن می شود که به سرعت شما را سر حال 

می آورد. 
32- معجزه آب سرد. یک تکه پارچه پنبه ای 
را در آب سرد فرو ببرید و سپس دست و 
به  بپوشانید. خواب  آن  با  را  صورت خود 

سرعت از شما دور می شود! 
33- گوشهایتان را ماساژ دهید. با سرانگشتان 
خود تمام قسمتهای گوش را به مدت یک 
دقیقه ماساژ دهید تا گرم شدن آن، به نشانه 
جریان یافتن خون را متوجه شوید. این کار 

باعث هوشیاری بیشتر شما می شود. 
34- به خودتان انرژی مثبت بدهید. صبح ها 
از تکرار جمالت خسته کننده بپرهیزید و به 
جای آن از جمالت دلگرم کننده استفاده 
و  هستم  انرژی  از  من سرشار  امروز  کنید: 

می خواهم در همه کارهایم موفق باشم. 
35- با تندتر راه رفتن به خود انرژی مضاعف 
دهید. در ابتدای صبح با کمی دویدن و یا 
می توانید  رفتن  راه  سرعت  افزایش  حتی 

انرژی بیشتری کسب کنید. 
مولکول  این  برسانید.  بدن  به   ATP  -36
مسئول رساندن انرژی به سلولهای شماست 
و در سبزیجات، غالت و بویژه در تخمه کدو 

یافت می شود. 
شدید  نور  زیرا  بزنید،  آفتابی  عینک   -37
باعث آزار چشمها می شود و ایجاد خستگی 

می کند. 
از  یکی  نکنید.  فراموش  را  صبحانه   -38
روز،  تمام  در  نشاط  برای  نکات  مهمترین 
و  غالت  شامل  مقوی  صبحانه ای  خوردن 

پروتئین است. 
39- صبحتان نورانی! بالفاصله بعد از بیدار 
شدن، المپها را روشن کنید و به هیچ وجه در 
تاریکی صبحانه نخورید. اگر ممکن است، 
چراغ خوابتان را روی ساعت بیداری تنظیم 
کنید تا به محض بیدار شدن با اتاقی نورانی 

مواجه شوید. 
40- قهوه بنوشید. قهوه ای سرشار از پروتئین 
)مانند کافه الته(، بنیه و نیروی شما را افزایش 

داده و باعث بهبود تمرکزتان نیز می شود.

40 نکته برای سرحال شدن پس از بیداری پیشگیری از سرماخوردگی، 
با ماست

و  تغذیه  متخصص  یک 
»در  گفت:   رژیم درمانی 
نوع  بهترین  لبنیات،  بین 
آن ماست کم چرب است 
و به دلیل اینکه پروتئین و 

کلسیم خوبی دارد و باعث تقویت سیستم ایمنی می شود، 
در ارتقای سالمت بدن نقش مؤثری دارد.«  

دکتر احمد اسماعیل زاده در گفت وگو با سالمانه گفت: 
»ماست حاوی یک سری میکرواگانیسم های مفید برای 
سالمت بدن است. از این رو توصیه می شود حتماً این ماده 
غذایی در برنامه غذایی گنجانده شود، به ویژه در کودکانی 
سرماخوردگی  دچار  مرتب  زمستان  و  پاییز  در  که 

می شوند.«  
و  است  پروبیوتیک  »ماست همچنین حاوی  افزود:  وی 
از دیگر موادغذایی حاوی پروبیوتیک می توان به دوغ و 
کشک اشاره کرد که نقش مؤثری در ارتقای سالمت بدن 

دارند.«  
استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران خاطرنشان کرد: »افرادی 
که قصد کاهش وزن دارند، ماست را در برنامه غذایی 
خود بگنجانند. چرا که کلسیم موجود در این ماده غذایی 
به کنترل وزن و همچنین پیشگیری از پوکی استخوان و 

دیابت کمک می کند. 
عالوه بر این، ماست نقش مؤثری در رشد قدی کودکان 
غذایی  برنامه  در  آن  گنجاندن  در  نباید  بنابراین  دارد. 

کوتاهی شود.« 

هر روز هندوانه بخورید
جام جم: هندوانه این میوه ی سرخ آبدار کم کالری، منبع 
طبیعی از بهترین آنتی  اکسیدان ها بوده که طبیعت فراهم 

کرده است.  
هندوانه حاوی ویتامینها وترکیبات معدنی و اکسیدانهایی 
مثل ویتامین  C و A است که از ما در برابر بیماریها محافظت 
می کنند. با مصرف هندوانه، خطر کم  آب شدن بدن نیز 
این میوه قرمز، صورتی، سفید  کاهش می  یابد. گوشت 
یا زرد رنگ است. بدون شک شما هم قرمزش را بیشتر 

می پسندید. 
بهبود  را  قلب  سالمت  وزن،  کنترل  طریق  از  هندوانه 
می بخشد. همیشه سیب به عنوان مشهورترین میوه در تأمین 
سالمت بدن معرفی شده است، اما تحقیقات جدید نشان 
می دهد که هندوانه نیز نقش بسیار مؤثری در سالمت قلب و 

عروق ایفا می کند.  
روده ها  پاک کننده  و  بدن  کننده  ضدعفونی  هندوانه 
و  کلیه  ناراحتی  که  افرادی  برای  میوه  این  می باشد. 
هندوانه  است.  مناسب  بسیار  دارند،  ادراری  ناراحتیهای 

برای ورم مثانه و گرفتگی کیسه صفرا نیز بسیار مفید است.  
دخانیات،  استعمال  استرس،  از  ناشی  صدمات  هندوانه 
سموم محیطی و داروها را کاهش می دهد؛ زیرا دارای 
مقدار زیادی ویتامین A، ویتامین C، بتاکاروتن و لیکوپن 
می باشد. همچنین اشخاصی که به وسواس مبتال هستند، 
با  که  را  هندوانه  پوست  آب  مقداری  روزانه  چنانچه 
عسل طبیعی تهیه شده است بخورند،  حالت وسواس آنها 

برطرف خواهد شد.

غذاهایی که نباید ناشتا خورد
سالمت نیوز: مصرف ناشتای برخی از مواد غذایی سرشار 
از اسید به دیواره روده آسیب رسانده و به عفونت معده 

منجر می شود. 
اگر رژیم میوه دارید و باید روزی 3 بار میوه مصرف کنید 
بهتر است اول یک لیوان آب ولرم مصرف کنید. اما مواد 

غذایی که نباید با شکم خالی مصرف شود:  
نوشابه  

نوشیدنی سرشار از اسید کربونیک است که با مخلوط 
شدن با اسید معده باعث حالت تهوع می شود.  

گوجه فرنگی  
اسید  به  اسید گوجه  می شود  باعث  آن  ناشتای  مصرف 
ایجاد  باعث  مواردی  در  و  دهد  نشان  واکنش  گوارش 

سنگ در معده شود.  
قهوه  

کافئین موجود در آن برای معده مضر است و بهتر است 
ابتدا یک لیوان آب مصرف کنید.  

غذاهای پر ادویه  
با واکنش نشان دادن به دیواره معده آسیب می رساند.  

چای  
میزان زیاد اسید در آن روی دیواره معده تأثیر می گذارد.  

ماست  
اگرچه این لبنیات سرشار از پروبیوتیک )باکتری مفید( 
است، اما در صورت تماس این باکتریهای مفید با اسید 

معده، باعث مشکالت گوارشی می شود.  
موز  

ناگهانی  به طور  بدن  منیزیم در  ناشتای موز،  با مصرف 
افزایش پیدا می کند و تعادل منیزیم و کلسیم در بدن به هم 

می ریزد. 

آب پیاز؛ یک رو          ش عالی 
برای مبارزه با ریز          ش مو

سالمانه: ریزش مو یک مشکل فراگیر در دنیا است، اما 
یک راه ساده برای مبارزه با آن وجود دارد. 

آب پیاز یک ماده طبیعی و مطمئن برای مبارزه با ریزش 
مو است که نه واکنش آلرژیکی در پی دارد و نه عوارض 

جانبی؛ تنها مشکلی که ایجاد می کند، بوی بد آن است.

دلیل سرخی پوست گونه 
چیست؟

و  روشن  پوستهای  دارای  که  افراد  از  برخی  سالمانه: 
سرما،  مانند  مختلفی  عوامل  اثر  در  هستند،  حساسی 
قرمزی  گاز دچار  اجاق  کنار  پز  و  پخت  یا حتی  گرما 
خود  صورت  و  گونه ها  پوست  شدید  برافروختگی  و 

می شوند.
مسأله  این  علت  درباره  احسانی  امیرهوشنگ  دکتر  از 
پرسیدیم و وی پاسخ داد: »یک نوع بیماری پوستی به نام 
به سرخی  ابتال  »روزاسه« وجود دارد که می تواند دلیل 
گونه ها در اثر تماس با عوامل محیطی مانند سرما و گرما 

بشود«.
به  بیماری  این  توضیح  در  مو  و  پوست  متخصص  این 
نوعی  »روزاسه،  گفت:  سالمانه  خبری  پایگاه  خبرنگار 
بیماری التهابی پوست است که در اثر ابتال به آن، عروق زیر 
پوست حالت تحریک شده ای به خود می گیرند و متأسفانه، 
این عروق در اثر تماس با گرما، سرما و حتی استرس، 
ملتهب و گشاد می شوند و قرمزی و برافروختگی پوست 

را به همراه می آورند«.
افزود:  تهران  پزشکی  علوم  دانشگاه  علمی  هیأت  عضو 
»متأسفانه، درمانهای دارویی برای رفع این بیماری پوستی، 
چندان ساده نیست. اما داروهایی وجود دارند که می توانند 
قرمزی و برافروختگی پوست ناشی از روزاسه را تا حدی 
بهبود ببخشند. اما این داروها، به هیچ عنوان باعث رفع کامل 
بیماری نمی شوند. البته بد نیست بدانید که لیزرهایی با نام 
PDL هستند که می توانند در بهبود شرایط پوستی بیماران 

مبتال به روزاسه، مؤثر باشند«.
احسانی درنهایت یادآور شد که افراد مبتال به این بیماری 
گاز  شعله  و  حرارت  با  مستقیم  و  مداوم  تماس  از  باید 
خودداری کنند و تاحد امکان، صورت خود را از گرما و 

سرمای شدید هم بپوشانند. 

کدام بیماران نباید ترشي 
بخورند؟

درمان  و  پیشگیري  براي  توصیه ها  متداول ترین  از  یکي 
بیماریهاي گوارشي، مصرف مواد غذایي مفید و اجتناب 
از خوردن خوراکیهاي مضر است. زیرا تغذیه در بروز 
بسیاري از بیماریها، بخصوص بیماریهاي گوارشي، نقش 

دارد.
در این میان، برخي افراد هم اصاًل نباید ترشي بخورند؛ مثاًل 
کساني که اسید معده  اشان زیاد است و افراد مبتال به التهاب 
مري که معموالً در اثر برگشت اسید معده به مري ایجاد 
مي شود. بیماران دچار ریفالکس معده که معموالً احساس 
ترش کردن و سوزش سر دل دارند، به غیر از ترشي، باید از 
مصرف هرگونه موادترش مانند مرکبات، لواشک و... هم 
پرهیز کنند. زیرا مصرف این خوراکیها باعث تشدید عالئم 
بیماري ا شان مي شود. گروه دیگري که بهتر است ترشي 
نخورند، افراد مبتال به زخم معده و اثني عشر هستند. معموالً 
این بیماران در اثر زخم معده و زخم اثني عشر دردهاي 
غذا  مصرف  زخم معده،  به  مبتالیان  در  دارند.  شدیدي 
باعث شدت بیماري مي شود؛ درحالي که در بیماران دچار 
زخم اثني عشر، غذاخوردن از شدت ناراحتي  مي کاهد. 
داروهاي تجویزشده براي این بیماران، میزان ترشح اسید 
را کم مي کند تا زخم ترمیم شود و بهبود یابد. اما مصرف 
خوراکیهاي اسیدي و ترش  مانند انواع ترشي، نه تنها بهبود 
زخم را به تأخیر مي اندازد، بلکه بر شدت و عالئم بیماري 
تحریک پذیر  روده  نشانگان  به  مبتال  بیماران  مي افزاید. 
نیز باید از ترشي خوردن اجتناب کنند؛ به این دلیل که بر 
شدت مشکل آنها مي افزاید. در مبتالیان به سوءهاضمه هم 
اگرچه زخمي در معده وجود ندارد، اما در معده احساس 
مشکالت  نشدن  تشدید  براي  باید  و  مي کنند  ناراحتي 

گوارشي از مصرف ترشي پرهیز کنند.
کار  به  ترشي  تهیه  در  که  هم  فلفل  مصرف  در ضمن، 
مي رود، براي بیماران مبتال به ناراحتیهاي گوارشي مي تواند 
تحریک کننده و تشدیدکننده عالئم بیماري باشد. بنابراین 
افراد مبتال به هیچ وجه نباید ترشي تند مصرف کنند. از 
سوي دیگر، نتایج تحقیقها نشان مي دهد اگر ترشي، مانده 
و کهنه باشد، وجود قارچهاي درون آن نه تنها براي سالمت 
مضر است، بلکه مي تواند سرطانزا هم باشد. بنابراین باید از 
خوردن ترشیهاي چند ساله پرهیز کرد؛ زیرا هرچه از زمان 
تولید آنها بگذرد، میزان نیتراتشان افزایش پیدا مي کند. 
الزم است یادآور شوم که بررسیها نشان داده اند در مناطقي 
که میزان مصرف ترشي باالست، ابتال به سرطان مري و 

معده بیشتر گزارش شده است.

که  دارد  مزیتهایی  بودن  دست  چپ  مهر:  خبرگزاری 

به  هستید،  دست  چپ  اگر  ندارد.  بودن  دست  راست 
سادگی از این نوشته نگذرید. 

به گزارش مهر، وب سایت خبری آینه -MIRROR- که 
سایتی انگلیسی است، به بهانه 13 آگوست، روز جهانی 
چپ دستها نوشته ای را منتشر کرده و در آن هم اشاره  ای به 
افراد سرشناس چپ دست داشته و هم برخی مزیتهای آنها 

را برشمرده است. 
آمار  تاکنون  اینکه  با  می نویسد:  ادامه  در  سایت  این 
مشخصی از افراد چپ دست در دست نیست، اما مطالعات 
نشان داده که بین 10 تا 30 درصد جمعیت جهان چپ دست 
هستند. با این حال بیشتر افرادی که در اطراف خودمان 
می بینیم؛ مانند گلف بازها، آرایشگرها و ... راست دست 
هستند؛ البته برخی چهره های مشهور نیز چپ دست هستند، 

باراک اوباما، بیل گیتس، اپرا وینفری و پرنس ویلیام. 
پس اگر هم اکنون با دست چپ در حال کار با سیستمتان 
هستید، بدانید که قرار است با حقایقی آشنا شوید که در 

انگشتانتان مخفی بوده اند و از آنها خبر نداشته اید. 
1. مردان چپ دست پولدارترند. 

با توجه به مطالعات به نظر می رسد 13 درصد از مردان چپ 
دستی که به دانشگاه رفته اند، پول بیشتری نسبت به همتایان 
راست دست خود به دست می آورند. البته این موضوع 
درباره زنان فرق می کند و در آنها چپ دست ها 5 درصد 

کمتر نسبت به راست دستها درآمد دارند.
2. چپ دستها ذهن فعالی دارند. 

چپ دستها در انجام فعالیتهای همزمان با یکدیگر بسیار 
بسیار  نیز  ورزش  در  مخصوصاً  و  می کنند  عمل  خوب 
فابرگا  نادال و سسک  رافائل  نمونه  برای  موفق هستند، 
چپ دست هستند. همچنین آنها به سمت مشاغل هنری 
و موسیقیایی بیشتر کشیده می شوند و درک بهتری هم از 
مسائل سه بعدی دارند. البته جالبتر این است که بر اساس 

دانشگاه  تحقیقات 
ییل، آی کیو افراد چپ دست باالتر از راست دستهاست و 
از افراد معروف چپ دست در این حوزه می توان به اسحاق 
نیوتون، آلبرت انیشتین، چارلز داروین و بنجامین فرانکلین 

اشاره کرد. 
4. رهبران امریکا و انگلیس چپ دست هستند .

در تاریخ هم مقامات چپ دست کمی نداشته ایم، باراک 
اوباما رییس جمهور امریکا از این جمله است و همچنین 
و  بوش  جورج  کلینتون،  بیل  مانند  سفید  کاخ  رؤسای 
جرالد فورد با دست چپ می نویسند. چپ دستان خانواده 
سلطنتی هم شامل ملکه مادر، ملکه الیزابت دوم، پرنس 

چارلز و پرنس ویلیام. 
5. چپ دستها ترسوترند. 

دریافتند که چپ  ترسناک،  فیلمهای  آزمایش  در یک 
دستها بعد از دیدن 8 دقیقه از فیلم سینمایی »سکوت بره ها« 
ترس بیشتری از خود نسبت به راست دستها نشان دادند. 
محققان نیویورکی بر این باورند که این اتفاق به این دلیل 
می افتد که ممکن است سمت راست مغز این افراد غالب بر 
سمت چپ است و به همین دلیل در ترس هم بیشتر درگیر 

می شود. 

حقایقیدربارهچپدستها ناخنک چشم درمان دارد؟!
سالمانه: یک جراح و متخصص بیماریهای چشم درباره بیماری 
ناخنک چشم گفت: »ناخنک چشم به پدیده ای گفته می شود 
که طی آن،  مجموعه ای از عروق نابه جا در چشم رشد می کنند و 
از محل سفیدی به وسط چشم، یعنی روی سیاهی چشم پیشرفت 
می کنند و معموالً نیز در قسمت داخلی هر دو چشم، جایی که 

چشمها به بینی نزدیکتر هستند، دیده می شوند«.
دکتر محمود بابایی تأکید کرد که معموالً به ندرت می توان این 
پدیده را در سمت مقابل چشم هم دید. وی یادآور شد: »به طور 
کلی، محل ناخنک در بین شکاف پلک، یعنی در مرکز چشم 
قرار دارد. هیچگاه ناخنک در باال و پایین چشمها بروز نمی کند. 
اگر کره چشم را شبیه به یک ساعت در نظر بگیریم، ناخنک 
چشم بیشتر در حدود ساعت 9 روی کره چشم تشکیل می شود«.

از دکتر بابایی درباره عوارض ناخنک چشم پرسیدیم که وی 
پاسخ داد: »اولین عارضه این بیماری، آسیب رساندن به زیبایی 
افراد، بخصوص در میان خانمها است. با پیشرفت بیشتر این 
عارضه، مشکل بینایی هم برای فرد پیش می آید و برخی از 
از دیگر عوارض آن  تاری دید هم  مانند  مشکالت چشمی 
است. بد نیست این را هم بدانید که خود ناخنک، می تواند 
به  باعث آستیگمات شدن چشمها هم بشود؛ مثاًل کسی که 
مسائل  به  توجه  به خاطر عدم  است،  نداشته  احتیاجی  عینک 
شدن  آستیگمات  با  و  می شود  ناخنک  به  مبتال  بهداشتی، 
چشمهایش باید عینک هم بزند تا دید بهتری پیدا کند. این در 
حالی است که در بیشتر موارد، این بیماران به خاطر حفظ زیبایی 
و تاری آستیگمات، عمل جراحی را به استفاده از عینک ترجیح 

می دهند«.
بیماری  به این نکته داشت که وقتی این  بابایی اشاره ای هم 
پیشرفته می شود و بینایی را شدیداً تحت تأثیر قرار می دهد، 
وارد مرحله ای می شود که به عمل جراحی نیاز دارد و افراد هم 
مخالفتی با انجام جراحی ندارند. اما تا زمانی که منجر به اختالل 
بینایی نشود، معموالً چشم پزشکان توصیه ای برای عمل جراحی 
نمی کنند. »عمل جراحی ناخنک هم اغلب در دوره سنی 20 تا 
40 سالگی انجام می شود که فرد بخصوص از نظر زیبایی نسبت 
به آن حساسیت خاصی پیدا می کند، که البته این عمل در میان 

خانمها شایعتر است و اهمیت بیشتری دارد«. 
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سیری در شبکه های اجتماعی
مطالب آموزنده و جالبی را که در »شبکه های اجتماعی«  
می بینید، برای ما ارسال کنید تا با نام خودتان در این 

ستون به چاپ برسانیم. 
شماره ی 1808 800 0917 )واتس آپ / وایبر(

***** 

مهربان آموزگار من کجاست؟
ارسالی از 04** 732 0917

کفشهای تا به تا و وصله دار من کجاست؟
خاطرات خوب و شیرین بهار من کجاست؟

کوچه های خاکی و با هم دویدن هایمان 
شور و شوق خنده بی اختیار من کجاست؟

کاهگلها عطر دفترهای کاهی داشتند
خاک باران خورده ایل و تبار من کجاست؟

کو دبستان؟ کو کالس درس؟ کو آن نیمکت؟
همکالسی همیشه در کنار من  کجاست؟

باغ سرسبز الفبا را چرا گم کرده ام؟
سطر سطر سیبهای »آب« دار من کجاست؟

آتش پیراهنت مانده ست در من سالها 
ریزعلی! تنهای تنهایم قطار من کجاست؟

مانده جای ترکه اش بر روی دستم، کو خودش؟
درس سارا ...درس شیرین انار من کجاست؟

رفت آن روباه مکار و پنیرم را ربود
زاغ خوش آواز روی شاخسار من کجاست؟

پس چه کس خط میزند مشق شبم را بعد از این؟
پای تخته مهربان آموزگار من کجاست؟

ثلث اول آشنایی ثلث دوم دوستی ...
ثلث سوم دستخط یادگار من کجاست؟

باز هم پاییز شد بابای پیر مدرسه !
خش خش برگ درختان چنار من کجاست؟

کاش می شد باز هم برگشت تا آن روزها
خسته ام دلهای سنگی! روزگار من کجاست؟

سخنی به ظرافت ظریف 
ارسالی از 81** 895 0917

جناب دکتر ظریف، وزیر مقتدر کشورم سالم .

شنیدم در سالن فرعی اجالس مجمع عمومی سازمان ملل، 

هنگام خروج، با رئیس جمهور آمریکا روبرو شده ای و بی هیچ 

ترس و لرزی با وی دست داده ای. دستی که حامل صدها 

پیام بوده. کاری ندارم به اظهار نظر برخی دلسوز نماها، اما از 

زاویه ای دیگر و به عنوان یک شهروند خواستم بگویم:

جناب ظریف عزیز

دست دادنت با اوباما نشان داد که ما همیشه به دنبال صلح 

هستیم و برای رسیدن به این مهم حتی حاضریم دست 

دشمن را هم بفشاریم.

جناب ظریف عزیز

دست دادی تا بگویی ملت ایران به دسته ای از اصول انسانی 

معتقد است که مهمترین آن می گوید:

آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است

با دوستان مروت با دشمنان مدارا

جناب ظریف عزیز

دست دادی تا سرت را پایین نیندازی و حقیرانه عبور نکنی، 

تا مبادا دشمن با خود بیندیشد وقتی اینان از حضور یک 

گروه سیاسی اینقدر می رمند، در برابر قوای نظامی مان 

حتمًا خواهند رمید.

جناب ظریف عزیز

دست دادی تا بگویی نماینده 7000 سال تمدن و فرهنگ 

غنی ایرانی و اسالمی هستی و اصول حرفه ای حاکم بر 

محافل دیپلماسی جهانی را خوب می شناسی.

جناب ظریف عزیز

دست دادی تا بگویی مردم بزرگ ایران بزرگتر از آنند که 

بخواهند دست رد بر سینه ای بزنند حتی اگر آن سینه مملو 

از کینه علیه خودش باشد.

جناب ظریف عزیز

دست دوستی ات همیشه دراز باد و هرگز فکر نکن که جمعی 

کاسبان سیاسی و کینه توزان تو را تخریب یا رد می کنند. به 

این بیندیش که با هر دست دادنت گره از کار فرو بسته ملت 

بگشایی. 

جناب ظریف عزیز

درخت دوستی بنشان که کام دل به بار آرد

درخت دشمنی برکن که رنج بی شمار آرد

به کودکت بگو
ارسالی از  احمد قره چاهی

به کودکت نگو : بر دیوار خط نکش. بلکه بگو : بر برگه ای 

بکش ، سپس آن را به دیوار می چسبانیم .

نگو : برخیز و نماز بخوان واال جهنمی می گردی. بگو: برخیز 

تا با یکدیگرنماز بخوانیم، تا در بهشت نیز در کنار یکدیگر 

باشیم.

نگو: برخیز و اتاق کثیف و شلخته ات را تمیز کن. بگو: دوست 

داری با یکدیگر اتاق را مرتب کنیم؟ چون می دانم نظم را 

دوست داری.

نگو: بازی را تمام کن و درس بخوان زیرا درس خواندن 

مهمتر است. بگو: اگر درست را به بهترین نحو تمام کنی با 

همدیگر بازی خواهیم کرد.

هر کالم و حرکت ما بر روی شخصیت فرزندمان تأثیر بسزایی 

خواهد داشت. حرکات کودکمان انعکاس اعمال ماست!

شبکه ی اجتماعی

/ دلتنگت هستم... جز دیدن دوباره ات چیزی در فکر 
من نیست...

0917732**82

/ یادت مي كنم نه براي اینکه یادم كني، تنها براي اینکه 
از یادم نمي روي!!

0917046**84

خودت،  جنس  از  می خواهد  مرهمی  دلم  خدایا!   /
نزدیک و مهربان و بخشنده و بی منت.

0917131**57

/ گر ز آزردن من، هست غرض مُردن من/ مُردم، آزار 
مکش از پی آزردن من!

0917503**18

پشم  گفت  چگونه ای؟  پرسیدند  را  چوپانی   /
گوسفندانم را چیدم دیدم نیمی از آنها گرگ هستند، 

مواظب آدمها باشید!
0917046**14

/ رفیق... زندگی كردن با مردم این دنیا همچون دویدن 
در گله اسب است... تا می تازی با تو می تازند، زمین كه 
خوردی،  آنهایی كه جلوترند، هرگز برای تو به عقب باز 
نمی گردند و آنهایی كه عقب بودند، به داغ روزهایی كه 

تاختی تو را لگدمال خواهند كرد .
0917831**74

/ به كار بگویید پدر و مادر دارم، نه اینکه به پدر و مادر 
بگویید كار دارم.

0937034**20

/ رفتن كسی كه الیق نیست،  نعمت است نه فاجعه.
0917442**37

/ اگر یاد بگیرید به مشکالت بخندید، همیشه چیزی 
برای خندیدن دارید.

0933049**54

/ نانوا كه خمیر نان سنگک را پهن می كند و درون 
تنور می گذارد، خمیر به سنگها می چسبد! اما نان هر چه 
پخته تر می شود، بهتر از سنگها جدا می شود... حکایت 
آدمها همین است؛ سختیهای این دنیا حکایت تنور است 
می كند. هرچه  پخته تر  را  انسان  كه  این سختیهاست  و 
انسان پخته تر شود سنگ كمتری به خود می گیرد، سنگها 
تعلقات دنیایی هستند؛ ماشین من، خانه من، من... من... 
آنوقت كه قرار است نانها را از تنور خارج كنند، سنگها 
را از آن می گیرند! خوشا به حال كسانی كه در تنور دنیا 

آنقدر پخته شده اند، كه به هیچ سنگی نمی چسبند.
0917132**56

/ پادشاهی در زمستان به نگهبان گفت: سردت نیست؟ 
گفت عادت دارم. پادشاه گفت: می گویم برایت لباس 
گرم بیاورند... اما فراموش كرد. فردا صبح جنازه نگهبان 
را دیدند كه روی دیوار نوشته بود: به سرما عادت داشتم 
مواظب  درآورد...!  پای  از  مرا  گرمت  لباس  وعده  اما 

وعده هایمان باشیم.
0917133**68

/ وقتی برای دیگران، لقمه بزرگتر از دهانشان باشی، 
چاره ای ندارند جز اینکه ُخردت كنند تا برایشان اندازه 

شوی؛ پس مراقب معاشرت هایت باش.
0917133**68

/ نقص یا كمبود زیبایی در چهره یک فرد را اخالق 
خوب تکمیل می كند، اما كمبود یا نبود اخالق را هیچ 

چهره زیبایی نمی تواند تکمیل كند. )ماندال( 
0917133**68

/ فردی نزد حکیمی آمد و گفت: خبر داری فالنی 
درباره  ات چقدر غیبت و بدگویی كرده؟ حکیم با تبسم 
گفت: او تیری را به سویم پرتاب كرد كه به من نرسید... تو 
چرا آن تیر را برداشتی و در قلبم فرو كردی؟ یادمان باشد 

هیچوقت سبب نقل كینه ها و دشمنی ها نباشیم.
0933049**54

/ وقتی انگشتت را در مسیر مورچه ای می گذاری منتظر 
نمی شود تا انگشتت را برداری، بلکه مسیرش را عوض 
می كند. هیچوقت كنار دری كه بسته شده نایست... درها 
بسیارند و روزی  دهنده در آسمان. چه بسا تو را از چیزی 

محروم می كند تا بهتر از آنرا روزی ات گرداند.
0933049**54

/ زنها هرگز نمی گویند تو را دوست دارم،  ولی وقتی 
از تو پرسیدند مرا دوست داری، بدان كه درون آنها جای 
گرفته ای ...                                                                                                                                    54**0937939
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سامانه های
پیامک

زمانی صدای ِجللنگ ِجللنگ زنگ دوچرخه اش دلنشین ترین 
صدایی بود که اهالی کوچه های خاکی شهر نی ریز می شنیدند. 
صدایی که امید به زندگی را به همراه خبری از عزیزانشان به 
همراه داشت. آنها بی صبرانه منتظر بودند تا تنها پستچی و 
روزهای  آن  در  و  بزند  را  خانه اشان  دِر  نی ریز  نامه رسان 
بی خبری که هنوز تلفنی  وجود نداشت، تکه کاغذی بتواند 

شاید کمی از دلتنگی اشان را کم کند.
چه خبر است؟ عروسی زین العابدین است؟

اداره  کارمندان  قدیمی ترین  از  یکی  دلداری  حاج محمود 
پست،  تلگراف و تلفن نی ریز است که بیش از 90 سال از خدا 
عمر گرفته. پدر معلم شهید زین العابدین دلداری فرزندش را 
در سال 1360 و در عملیات طریق القدس)فتح بستان( تقدیم 
ایران و اسالم نمود. اما هنوز بعد از 34 سال داغ فراق فرزند، 
در قلب مهربانش سنگینی می کند. همین که وارد منزلش 
می شویم، هنوز ننشسته اشک در چشمانش حلقه می زند و 

می گوید: »چه خبر است؟ عروسی زین العابدین است؟«
با شوکی که از همان ابتدا بر ما وارد می شود، متوجه می شویم 
که روی اسم فرزندش حساسیت زیادی دارد و نباید زیاد 

درباره او سخن بگوییم.
فضای معنوی خانه اما هنوز رنگ و بوی او را دارد؛ شهید 
به  پا  سالگی   22 در  که  معلمی  دلداری،  زین العابدین 
میدان نبرد گذاشت و با ریختن خون خود در دشت  بستان 
و سوسنگرد، درس »شهادت آری،  اسارت هرگز« را به نسل 
انقالب آموخت.  اسارتی که شاید خیلی از ما گرفتارش باشیم؛ 
اسارت نفس یا هر چه ما را از اصل حقیقت وآزادگی دور 

می کند.
پای پیاده به جهرم رفتیم

برای اینکه فضا را عوض کنیم، از او درباره دوران جوانی اش 
می پرسیم. آهی می کشد و می گوید: »در سال 1322، 18 
ساله بودم که بدون اطالع خانواده و قبل از اینکه موعد آن 
برسد، خودم داوطلب  رفتن به سربازی شدم. پدر و مادرم که 
فهمیدند، دنبالم به حوزه نظام وظیفه آن زمان آمدند که این 
بچه قهر کرده و بدون اطالع ما خودش را معرفی کرده است. 
فرمانده هم به آنها گفته بود که دیگر نمی شود کاری کرد، ما 

اسمش را به جهرم فرستاده ایم. 
باالخره فردای همان روز به همراه 20-30 نفر دیگر حرکت 
کردیم و با پای پیاده به جهرم رفتیم. دوره آموزشی و محل 
خدمتم همانجا در هنگ ژاندامری جهرم بود؛ ولی مرتب برای 
سربازگیری به شهرها و روستاهای اطراف از جمله الر،  آباده 

وکوهستانهای  داراب  اقلید، 
دنبال  به  می رفتیم.  اطرافش 
دزدها و راهزنها هم می رفتیم. 
آن زمان من کم  سن و سال، 
یکی  و  من  بودم.  زرنگ   ولی 
محله  اهل  که  دوستانم  از  
زیادی  تعداد  جلوی  بود، 
سرباز  می رفتیم و راه را  صاف 
می کردیم تا بقیه بیایند. چرا که 
راه پر از دزد و راهزن و ناامن بود. 
همه  این مسیرها را هم با پای 

پیاده طی می کردیم. «
تکه  تا  گرفتم  ریال   2

الستیک را به او دادم
یاغی  گری  دوران  از  یادی  او 
و  می کند  قشقایی  ناصرخان 
قشقایی  »ناصرخان  می گوید: 
مخالف رژیم بود و زمانی که ما 
در کوهستانهای داراب مستقر 
بودیم، ناگهان او و یارانش راه 
را بستند و به همین دلیل به ما 
غذا و تجهیزات نمی رسید. من 
برخالف بقیه که نان خشکها و ته مانده غذا را دور می ریختند، 
از قبل همه را در یک چاله پنهان کرده بودم و زمانی که راه 
بسته شد و بقیه گرسنگی می کشیدند،  از همان نانهای پنهان 
در چاله  تغذیه می کردم. همیشه  عادتم بود که هیچ چیزی را 
بیهوده دور نمی ریختم. حتی زمانی بود که یک تکه الستیک 
را روی زمین برداشتم و آن را در کوله پشتی ام گذاشتم.آقای 
عسجدی که هم دوره ام بود،  من را به خاطر این کار مسخره 
و  پاره شد  باالی کوه رسیدیم، کفشش  به  وقتی  اما  کرد؛ 
التماسم کرد که آن تکه الستیک را بدهم تا با آن کفشش را 

بدوزد. من هم 2 ریال از او گرفتم و الستیک را دادم.« 
18 ریال  آن زمان بهتر از االن بود

حاج محمود دلداری بعد از برگشتن از سربازی، 3-4 سالی را 
در باغهای پدری اش کار کرد و به کشاورزی پرداخت تا اینکه 
در سال 1327 شنید اداره پست، تلگراف و تلفن نی ریز یک 
نامه رسان می خواهد. یک روز صبح زود زنگ دِر خانه سوخک 
)اداره پست قدیم در خیابان ابوذر، اولین کوچه سمت چپ، 
سومین خانه سمت چپ ملقب به خانه سوخک واقع بود( را زد 
و به آقای نوذری رئیس آنجا گفت که برای نامه رسانی پست 
آمده. خالصه به همین راحتی و با حقوق ماهیانه 18 ریال 
استخدام شد. به قول خودش حقوق 18 ریالی آن زمان بهتر 
از االن بود و می گوید که هرچه دارد مربوط به همان 18 ریال 

حقوق است. 
سال 1329 ازدواج کرد و سال 1342 به خاطر تولد دخترش 

زهرا حقوق 30 تومانی اش به 40 تومان افزایش پیدا کرد. 
30 سال به تنهایی نامه رسانی کردم

او از نامه رسانی آن  زمانها می گوید: »30 سال به تنهایی در 
نی ریز نامه رسانی کردم. شبی 3 تاگونی پر نامه می آمد، من هم 
تا نزدیک صبح می نشستم و آنها را ردیف می کردم. صبح هم 
در مدت 2-3 ساعت نامه ها را می رساندم. بقیه وقتم را هم بیکار 
نمی نشستم وکشاورزی و بنایی می کردم. حتی به عکاسی و 
تعمیر رادیو هم می پرداختم. اما یک  روز که به خدمت آیت ا... 
سیدمحی الدین فال اسیری رفتم تا حساب سال مالی ام را 
روبراه کنم، گفت تعمیر رادیو حرام است  و از آن  به بعد دیگر آن 
را انجام ندادم. آخر، رادیو آن زمان حکم ماهواره االن را داشت.

خالصه، در این مدت سی سال نامه رسانی، روی همه شناخت 
پیدا کرده بودم  و هر کس می خواست کاری انجام دهد یا زنی 

بگیرد، می آمد سراغ من و تحقیق می کرد.«
حمل نامه ها با اتوبوس آقا نظر آزاد

آن زمانها نامه  های نی ریز را  از شیراز تحویل یکی از کارمندان 
پست می دادند و او گونیها را با ماشین باری یا اتوبوس آقا نظر 
آزاد به نی ریز می آورد و دوباره نامه های نی ریز را با همان وسیله 
به شیراز می برد. ظاهراً بیشترین حجم نامه ها هم مربوط به 
نی ریزی هایی بود که در کویت کار می کردند. وقتی دوچرخه 
حاج محمود دلداری راه خاکی کوچه های محله آبادزردشت 
را طی می کرد، صدای جللنگ جللنگ زنگ دوچرخه اش 
توی دل خانواده های منتظر را خالی می کرد و شور و شوقی 
وصف ناشدنی را برایشان به همراه می آورد. زمانی که نامه  را  
تحویل می گرفتند، شعری هم برای او می خواندند و با خنده 

بدرقه اش می کردند. 
اقبال! یک بار گندم به دلداری بده

ناگهان خاطره ای  قدیمی،  پستچی  این  با  گفتگو  در حال 
از آن روزهای باصفای نی ریز در ذهنش تداعی می شود و 
می گوید: »یک روز یکی از پسران خانم معصومه فاتح )مادر 
هوشنگ خان( که به خارج کشور رفته بود، تلگرافی فرستاد 
که من آن را به خانم فاتح رساندم. او  هم از خوشحالی، کسی 
را  که برایش کار می کرد صدا زد و گفت: اقبال! یک بار گندم به 

دلداری بده.«
به گفته او، آقایان نوذری، ثابت، حکمت، مبشر، حق پرست، 
مسعود حاجی زاده و علی جاللی از رؤسای اداره پست زمان 

خدمتش بودند.
تلگرافی آمد که باید اسم نماینده استهبان از صندوق 

بیرون بیاید
ظاهراً آن قدیمها هم نمایندگی مجلس نی ریز و استهبان 
مسأله ساز  بوده است. حاج محمود  دلداری از زمانی می گوید 
که برادر همسرش یعنی حاجی  خیرخواه برای نمایندگی 
مجلس نام نوشت. او می گوید: »حدود دهه 40 خورشیدی بود. 
رأی گیری حوزه نی ریز و استهبان انجام شد و حاجی خیرخواه 
با اکثریت آراء رأی آورد. اما ناگهان تلگرافی فوری و محرمانه از 
مرکز آمد که باید اسم ایل خان )نماینده استهبان( از صندوق 
که  شود  معرفی  مجلس  نماینده  عنوان  به  و  بیابد  بیرون 

همین طور هم شد.«
انشای دردسرساز علیه حکومت

پدر شهید زین العابدین دلداری 2 فرزند پسر و 2 دختر دارد 
که هر چهار نفر در آموزش و پرورش خدمت کرده اند. شهید 

زین العابدین دلداری دوران دبیرستان خود را در دبیرستان 
احمد نی ریزی  گذراند و سال آخر تحصیلش بود که انشایی با 
موضوع» انقالب سفید شاه وملت« به آنها دادند. شهید دلداری 
در آن انشاء هرچه توانسته بود بر علیه شاه و انقالبش نوشته 
بود. پدر شهید در این باره می گوید: »شب هنگام بود که دِر 
خانه را زدند. در را که باز کردم،  دیدم خدا رحمت کند آقای 
ناصر  صابر مدیر مدرسه زین العابدین است. او که داماد مرحوم 
حجت االسالم سیدفخرالدین فال اسیری بود و بعدها در جزیره 
مجنون شهید شد، گفت که زین ا لعابدین این کار راکرده و 
چون در امتحانات نهایی انشاء  بچه ها بایگانی می شود، برایش 
بد خواهد شد. خالصه همانجا ایستاد تا زین العابدین علی رغم 

میل باطنی، انشایی دیگر نوشت  و آن را جایگزین کرد.«
اگر برنگشتم،  اسم من را روی پسرت بگذار

و  را در شیراز خدمت کرد  شهید دلداری دوران سربازی 
محافظت از مخازن سوخت شرکت نفت را برعهده داشت. او 
عالوه بر خدمت سربازی، 6 ماه دوره احتیاط را هم گذراند 
اتمام  از  بعد  نشد.  که حاصل  بود  به جبهه  اعزام  ومنتظر 
سربازی، به عنوان مربی امور تربیتی پذیرفته شد و حدود 

یک ماه در روستای غوری خدمت نمود.  
او در هشتم آبان ماه 1360 به جبهه اعزام شد و در نهم آذرماه 
رفتنش  جبهه   به  داستان  رسید.  شهادت  به  سال  همان 
را از زبان خواهر شهید می خوانیم: »پسرم 7 روزش بود که 
زین العابدین راهی جبهه شد. هنگام خداحافظی سر در گوش 
من  گذاشت و گفت اگر برنگشتم،  اسم من را روی پسرت 
بگذار. ما اسم او را مهدی گذاشته بودیم، اما زین العابدین 
بعد از حدود یک ماه از رفتنش به جبهه شهید شد. بنابراین 
نام او را زین العابدین گذاشتیم.  ولی چون هر وقت پسرم را 
صدا می زدیم، مادرم ناراحت می شد و در فکر فرومی رفت، به 

اختصار او را عابد صدا کردیم.«

شهادت آری، اسارت هرگز
گزارش و عکس: عابد نعمتی

گفتگو با پدر شهید زین العابدین دلداری، یکی از قدیمی ترین کارمندان اداره پست، تلگراف و تلفن
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ورزشی
سرویس ورزشی: ابراهیم قره چاهی

 ... و هادی ستاره شد
مهدی شادمانی*: او هادی نوروزی بود. جوان 30 ساله 
ورزشکار، كاپیتان پرسپولیس و بازیکن سابق تیم ملی كه 
یکدفعه در اوج آمادگی جسمانی پنج شنبه صبح دیگر 
چشمانش را بازنکرد. حقیقت این است كه او هیچ وقت 
علی دایی و علی پروین و این ها نبود، نه لقب جادوگر 
داشت، نه شهریار، نه سلطان، و نه هیچ چیز دیگر. دروغ چرا 
تا بازی می كرد، اسطوره نبود ، ستاره هم نبود. اما او یک 
فوتبالیست بود، كاپیتان پرسپولیس ، كه یک دفعه در میان 

بهت جامعه ورزش و فوتبال ستاره شد. 
هادی پیش از اینکه فوتبالیست باشد از 10 سالگی گوشه 
دشک را بوسیده و دور دایره طالیی چرخیده بوده. قرار 
هادی  های  اما گوش  كند  سازی  اسطوره  نیست كسی 
برایتان  ما  بوده.  گیر  كه كشتی  دهد  می  نشان  نوروزی 
بگوییم كه 4 سال. این یکی از آن چیزهایی بود كه می 
دانستید و یکی دیگر هم تعداد بازیهای ملی اش . كاپیتان 
قرمزها اولین بار توسط افشین قطبی و در سال 2010 زیر 
پرچم ملی ایران بازی كرد و فقط 8 بازی پیراهن تیم ملی 
را برتن داشت. بازی كردن در تیم ملی اتفاق مهمی است. 
همانقدر مهم كه كی روش بازیکنانش را برای همین 8 

بازی بستاید و بگوید كه: »یاری مهم را از دست داده اند«
های  گروه  در   . مردم  گذاشتند  می  اشک  روی  اشک 
فوتبالی و غیر فوتبالی خبر فوت نوروزی دست به دست می 
شد و آبی و قرمز برایش می نوشتند كه دلتنگش هستند. در 
فاصله چند دقیقه تا چند روز خبری كه صدا وسیما نسبت به 
آن سعی می كرد بی تفاوت باشد، دست به دست می شد 
و مردم روی سایت ها وشبکه های مختلف پی گیری اش 
می كردند. او با همان فرمولی ستاره شد كه مرتضی پاشایی. 
فقط مرتضی ماه ها و كنسرت ها فرصت داشت و هادی 
نداشت. اما امروز او ستاره است و برایش قصه ها خواهند 
 ، برگرد  »تو  نوشته:  كه  طرفداراستقالل  آن  مثل  نوشت 
برگرد و پاس گل دربی بده و اصاًل هر سال شما پرسپولیسی 

ها دبل كنید. تو برگرد فقط هادی جان«.

*- به نقل از عصر ایران با اندكی تغییر و تخلیص

تیم  انتخابی  كشوری  كاراته  مسابقات 
ملی سبک سوكیوكوشین در خوزستان 
 4 نی ریز  شهرستان  از  شد.  برگزار 
مصطفی  كه  داشتند  حضور  ورزشکار 
نصرتی، حسن علی صالحی و عباس بیگی 
به مقام اول و محمود )نیما( محمودزاده به 
مقام دومی این دوره از مسابقات رسیدند. 
ورزشکاران برتر در رده بزرگساالن به 
اردوی تیم ملی دعوت می شوند تا پس 
از چند مرحله، در صورت انتخاب نهایی، 
به مسابقات جهانی ژاپن كه سال آینده 

برگزار می شود اعزام شوند.
به ذكر است طی مراسمی توسط  الزم 
خانواده های این ورزشکاران در پارک 

معلم از آنان استقبال شد. 

در  موفق  ورزشکاران  زمینه  همین  در 
گفتگو با ما حاضر شدند.

عباس بیگی از 7 سالگی عالقه زیادی به 
ورزشهای رزمی داشته و حدود یکسال 
نصرتی  مصطفی  نظر  زیر  كه  است 
شروع  را  خویش  ورزشی  فعالیتهای 
كرده. وی هم اكنون در 10 سالگی موفق 
شده مقام اول این مسابقات را در وزن 
35- كیلوگرم بدست آورد. عباس بیگی 
از مسئولین ورزش خواست تا به ورزش 
مکان  و  دهند  بها  این  از  بیشتر  كاراته 

مناسبی را جهت تمرینات در نظر بگیرند.
از  دیگر  یکی  صالحی  حسن علی 

ساله   11 وی  است.  موفق  ورزشکاران 
سال   2 حدود  كودكی  در  و  است 
جاوید  نظر  زیر  را  ژیمناستیک  ورزش 
از  حسن علی  كرده.  دنبال  كرمی نژاد 
و  شرایط  خواست  ورزش  مسئوالن 
سالن مناسبی را جهت تمرینات كاراته 
نونهال  ورزشکار  این  بگیرند.  نظر  در 
وزن  در  شده  موفق  سالگی   11 در  كه 
برسد،  قهرمانی  مقام  به  كیلوگرم   -45
از مربیانش برادران نصرتی تشکر كرد. 
دیگر  یکی  محمودزاده  )نیما(  محمود 
كاروان  این  مقام آور  ورزشکاران  از 
ورزشی بوده است. او 12 سال دارد و در 
وزن 40- مقام دوم این مسابقات را بدست 
آورده . محمودزاده از كمبود امکانات و 

نداشتن سالن مناسب تمرین گالیه كرد و 
از مسئوالن ورزشی خواستار پیگیری و 

بهادادن به ورزش كاراته شد.
از  دیگر  یکی  نصرتی  مصطفی 
ورزشکاران حاضر در این مسابقات بود 
كه نقش مربی را هم برای این كاروان 
دارد،  سن  سال   35 كه  وی  نمود.  ایفا 
حدود 24 سال است كه كاراته تمرین 
می كند. نصرتی از همان دوران كودكی 
به ورزشهای كاراته، والیبال و بسکتبال 
ورزش  وی  است.  بوده  عالقه مند 
 1370 سال  از  را  كاراته  كیوكوشین 
زیرنظر عباس خرمدل شروع كرده و سه 

سال بعد به مدت 4 سال شیتوریو كاراته 
را كه از سبک های كنترلی كاراته است 
زیر نظر علی اكبر عابدین نژاد پشت سر 
متمادی  سالهای  در  نصرتی  گذاشته. 
اساتیدی  و  ظهرابی  سنسی  نظر  زیر 
فرزاد  و  فروزان  عبدالمجید  دكتر  نظیر 
فروزان كار كرده است. وی بین سالهای 
پاورلیفتینگ  قهرمان  بار  سه   77 تا   74
شهرستان شده است. او در سال 79 موفق 
شد كمربند مشکی كیوكوشین كاراته 
را بدست آورد. مصطفی نصرتی كه به 
اتفاق برادرانش كار مربیگری كاراته را 
دنبال می كند، در این مسابقات مقام اول 
را كسب كرده و قبل از این در مسابقات 
بین المللی كرمانشاه شركت و مقام اول 
را بدست آورده است و در حال حاضر 
به تیم ملی سوكیوكوشین كاراته دعوت 
به  نهایی،  انتخاب  صورت  در  تا  شده 

مسابقات جهانی ژاپن اعزام شود.
خوزستان  مسابقات  مورد  در  نصرتی 
مسابقات  كیفی  و  كمی  سطح  گفت: 
 3 به  وزن  هر  اول  نفر   2 بود.  مطلوب 
اردوی مشهد، خوزستان و گیالن دعوت 
به  انتخاب شده  می شوند و نفرات برتر 

اردوی نهایی در دوبی اعزام می گردند.
مشکالت  مورد  در  ادامه  در  نصرتی 
دارد  وجود  فراوانی  مشکالت  گفت: 
از سوی  رسیدگی  به عدم  توجه  با  كه 

مسئولین، بیان آنها فایده ای ندارد.
نی ریز  در  كاراته  گفت:  پایان  در  وی 
قدیمی ترین و پرافتخارترین رشته رزمی 
بی مهری مسئوالن  با  متأسفانه  است كه 
نیست.   اختصاصی  سالن  دارای  هنوز 
استعدادهای  دارای  نی ریز  شهرستان 
نابی در ورزش كاراته می باشد كه باید 
هدایت  صحیح  جهت  در  و  شناسایی 
شوند. در اینجا الزم می دانم از خانواده ام 
من  پشتیبان  و  مشوق  مدت  این  در  كه 
استاد  عزیزم  مربی  همچنین  و  بودند 

عابدین نژاد تشکر كنم.

3 مدال طالی مسابقات کاراته خوزستان
بر گردن کیوکوشین کاران نی ریز

گام بلند بسکتبالیست های نی ریز 
در مسابقات زیرگروه کشور

تیم شاهسون نی ریز كه در گروه یک این مسابقات همراه با 
هیئت بسکتبال سیرجان، پاالیش نفت آبادان و جبیر قشم حضور 
دارد، در اولین مسابقه خود ساعت 17 روز چهارشنبه 15 مهر 
برابر پاالیش نفت آبادان قرار گرفت و موفق شد این تیم را 64 بر 
49 شکست دهد. دومین مسابقه این تیم پنجشنبه ساعت 30 :18 
در برابر میزبان این مسابقات یعنی جبیر قشم و آخرین مسابقه 
ساعت 30 : 9 جمعه در برابر هیئت بسکتبال سیرجان است كه 
نتیجه  كامل این مسابقات را در شماره بعد چاپ می كنیم. برای 

بسکتبالیست های نی ریز آرزوی موفقیت داریم.

دو مدال نقره استانی برای 
دختران کاراته کای نی ریز

بانوان  فو  كونگ  آزاد  نیمه  و  آزاد  سبکهای  مسابقات 
به مدت دو روز و به مناسبت عید غدیرخم جمعه دهم 
مهرماه با حضور 10 تیم در شیراز برگزار شد كه تیم كاراته 
بانوان نی ریز با اعزام 4 ورزشکار در بخش آزاد در این 
مسابقات شركت كرد. به گزارش هیئت كونگ فو، فائزه 
فاطمه سادات موسوی، سعیده نظری و ریحانه  شکری، 
كرامتی نفرات تیم نی ریز بودند كه سعیده نظری در وزن 
51- بزرگساالن و ریحانه كرامتی در وزن 70- جوانان به 
مقام دوم رسیدند و مدال نقره را بر گردن آویختند. مربی و 

سرپرستی این تیم برعهده پروین كریمی زاده بود.

دلداری قهرمان مسابقات
تنیس روی میز ادارات آبفا فارس

كارمند اداره آبفا   شهری نی ریز، قهرمان مسابقات تنیس روی 
میز ادارات آبفا استان فارس شد. در این مسابقات كه سه شنبه 

سالن  در  شهریورماه  سی ویکم 
انقالب شهرستان فسا برگزار شد، 
آبفا  اداره  كارمند  دلداری   رضا 
نی ریز قهرمان شد. رامتین كرمی 
از ستاد آبفا فارس دوم و هیبت اله 
قناعتیان از جهرم سوم شدند. در 
 12 دلداری  رضا  مسابقات  این 
بازی انجام داد كه 9 مسابقه را 1-3 
و 3 مسابقه را 3-0 بر حریفان پیروز 
شد. این مسابقات به مناسبت هفته 

دفاع مقدس برگزار شد.

قضاوت شاهمرادی در مسابقات 
وزنه برداری ارتش

فدراسیون  رسمی  داور  شاهمرادی  جابر  منفرد:  مهدی 
وزنه برداری، به عنوان تنها داور از استان فارس در مسابقات 
وزنه برداری ارتش جمهوری اسالمی ایران كه در تیپ  116 

مستقل قزوین برگزار شد، شركت كرد.
وی در این زمینه به ما گفت: 
سطح مسابقات بسیار باال بود 
در حدی كه 2 داور بین المللی 
این مسابقات را قضاوت  نیز 
باعث  من  برای  می كردند. 
كنار  در  كه  است  افتخار 
داورانی چون آقایان سیردانی 
قضاوت  ماهی  ابوالقاسم  و 
مسابقات  این   بنده در  كنم. 
با  و  بودم  فنی  كنترل  مدیر 

هزینه شخصی و فقط بخاطر  وجود نام نی ریز در این مسابقات 
حضور یافتم.

عکس خبری

سنگ تمام هواداران نی ریزی 

پرسپولیس برای کاپیتان
فقید  كاپیتان  نوروزی  هادی  ناگهانی  درگذشت  پی  در 
پرسپولیس، هواداران این تیم در نی ریز بنری را در خیابانهای 

نی ریز نصب كردند.
انجمن هواداران پرسپولیس قصد دارد با همکاری  اداره ورزش 
و جوانان و هیئت فوتبال شهرستان نی ریز دوشنبه 20 مهرماه از 
برای زنده یاد  یادبودی  از ظهر، مجلس  بعد  تا 4  ساعت 2.5 
نوروزی در محل حسینیه ثاراهلل مجتمع فرهنگی هنری كوثر نور 

برگزار كند.

قهرمانی  بوكسینگ  كیک  مسابقات 
فارس در رشته ساواته )بوكس فرانسوی( 
جمعه دهم مهرماه با حضور 12 تیم از 10 
شهرستان، به میزبانی شیراز برگزار شد كه 
مسابقات  در  قهرمانان  باشگاه  نی ریز  از 

شركت كرد.
باالیی  سطح  از  كه  مسابقات  این  در 
به  وزن  هر  برتر  نفرات  بود،  برخوردار 
مسابقات انتخابی تیم ملی اعزام می شدند.

به گزارش اداره ورزش و جوانان، باشگاه 
انجام  با  قهرمانان  كیک بوكسینگ 
تمرینات سخت و فشرده با آمادگی كامل 
در این مسابقات شركت كرد و مقام های 

زیر را بدست آورد:
كیلوگرم      -60 جنگجو،       امین 

بزرگساالن، اول
كیلوگرم     -50 بو،  گل  محمدحسین 

بزرگساالن،  اول
آرش شاهسونی،   60-كیلوگرم جوانان،  

اول
علیرضا امینی،     42-  كیلوگرم  جوانان،  

اول
فردین بیگی،    30-     كیلوگرم نونهاالن، 

اول
كیلوگرم      -25 جعفری،  ابوالفضل 

نونهاالن، اول
كیلوگرم   -40 جنگجو،  كمال الدین 

نوجوانان، دوم
مهدی كیوانی، 55- كیلوگرم  جوانان،  

سوم 

آریا و آرمان شاهسونی نیز تیم را همراهی 
كردند.

امین جنگجو كه مربیگری و سرپرستی 
این تیم را عهده دار بود موفقیتهای باشگاه 
مهدی  بی شائبه  كمک های  مرهون  را 
دیده گاه رئیس هئیت ورزشهای رزمی 
نی ریز دانست و گفت: امیدوارم مسئوالن 
ورزشی به بهترین شکل ممکن از ایشان 

حمایت و تشکر بعمل آورند.

درخشش باشگاه قهرمانان در مسابقات کیک بوکسینگ استان

كشتی:  هیئت  عمومی  روابط   - میرغیاثی  جواد 
دوشنبه  استان  جوانان  قهرمانی  كشتی  مسابقات 
ششم مهرماه در شیراز برگزار شد كه تیم نی ریز 
با دو كشتی گیر به نامهای امین غمگساران و علی 
صمدی در این مسابقات شركت كرد. در پایان 

این مسابقات امین غمگساران در وزن 55 كیلوگرم مقام سوم 
مسابقات را كسب كرد و علی صمدی كه با شرایط سنی نوجوانان 
در این مسابقات حاضر بود علیرغه شایستگی، پس از دو برد 

قاطع و متوالی در كشتی سرگروهی و ما قبل فینال، در حالی كه 
2-2 مبارزه را دنبال می كرد، مقابل كشتی گیر مرودشتی دچار 
شکستگی دست از ناحیه آرنج شد و از رسیدن به فینال بازماند. 

ضمن این كه  حریفش در پایان به قهرمانی این وزن رسید.
بود  قلمداد  برعهده حمید  نی ریز  تیم  مربی گری 
ضمن اینکه محسن گلبو مدیرفنی و عین ا... زارع 

سرپرست تیم اعزامی به مسابقات بودند.
كشتی گیران  از  صمدی  علی  زمینه  همین  در 
خوب و آینده دار شهرستان نی ریز در گفتگو با ما 
حاضر شد و گفت: برای حضور در این مسابقات 
تمرین  جلسه   3 الی   2 روزی  بیشتر،  آمادگی  و 
پرفشار را پشت سر گذاشتم. علی صمدی اظهار 
كه  مصدومیت  دوران  از  پس  كرد:  امیدواری 
حدوداً 2 ماه آینده خواهد بود، با قدرت به تمرینات 
خویش ادامه خواهم داد در حالی كه در حال حاضر 

و با همین وضعیت با حضور در سالن بدنسازی 
تمرینات كار با وزنه را انجام می دهم. من اهداف 
و برنامه های بلند مدتی را برای خودم ترسیم كرده ام 
و امیدوارم كه مصدومیت ها و بدشانسی دست از 
بتوانم زحمات مسئوالن و مربیان  بردارد و  سرم 
كشتی نی ریز را به ثمر برسانم. علی صمدی كه در زمینه تحصیلی 
نیز شرایط خوبی دارد هدف گذاری خویش برای ورزش كشتی 

را پوشیدن دوبنده تیم ملی عنوان كرد.

برنز کشتی جوانان استان برای غمگساران
آسیب دیدگی جدی علی صمدی یک گام مانده به فینال

حضور  با  آموزشی  كارگاه  دوره  یک 
فارس در  مطرح  مربی  فریدون كوچکی 
در  شد.  برگزار  كوثر  ژیمناستیک  سالن 
همین زمینه و با توجه به سابقه خوب وی، 
انجام  كوتاهی  گفتگوی  مربی  این  با 
درجه  مربی  كوچکی  فریدون  دادیم. 
ورزشی  رشته  این  بین المللی  داور  و   1
منتخب  تیم  مربیگری  هم اكنون  و  است 
جوانان استان  فارس را بر عهده  دارد. وی 
مدرس رسمی مربیگری و داور فدراسیون 
ژیمناستیک كشور می باشد و از سال 1350 
تا 1367 به عنوان ورزشکار در مسابقات 
قهرمانی كشور بوده است و پس از پایان 
و  مربیگری  به  خویش  ورزشی  دوران 
كوچکی  است.  آورده  روی  داوری 
جام  آسیا،  غرب آسیا،   جوانان  مسابقات 
جهانی  تهران، جام جهانی چین و همچنین 
رده های  در  دیگری  متعدد  مسابقات 
قضاوت  را  كشور  قهرمانی  و  باشگاهی 

كرده است.
در زیر متن مصاحبه را می خوانید:

وضعیت فعلی ژیمناستیک نی ریز
ژیمناستیک نی ریز روند رو به رشدی داشته 
و نسبت به سال گذشته بهتر درخشیده و 
هم اكنون شاهد  استعدادهای خیلی خوبی 
در این شهرستان هستیم كه اگر همین روند 
را ادامه دهند ژیمناستیک شهرستان نی ریز 
و  استان  سطح  در  توجهی  قابل  جایگاه 

كشور از آن خود خواهد كرد. 
توصیه برای ارتقاء سطح کیفی این 

رشته ورزشی 
جمله  از  ژیمناستیک  كه  آنجایی  از 
ورزش هایی است كه دیر به بار می نشیند 
قهرمان  یک  به  بخواهد  كه  نوآموزی  و 

تبدیل شود، حداقل باید چندین سال كار 
می بایست  محترم  والدین  این رو  از  كند، 
سعه صدر داشته باشند و با صبر و شکیبایی 
شاهد پیشرفت روزافزون فرزندان خویش 
باشند. عدم صبوری  والدین از دو جهت 
اینکه  اول  پیشرفت می  گردد:  باعث عدم 
مربی سعی می كند به جهت رضایت خاطر 
والدین، حركات را زودتر از موعد مقرر 
باعث ركود  این مسئله  آموزش دهد كه 
عدم  اثر  در  اینکه  دوم  می شود.  بچه ها 
صبوری، والدین نارضایتی شده و فرزندان 
خود را از  این رشته خارج می كنند كه باز 

هم زیانبار است. 
با  این رشته ورزشی  اینکه  نکات مهم  از 
جهت  همین  به  دارد.  فرق  دیگررشته ها 
بچه ها می بایست از 5 الی 6 سالگی تمرین 
در این رشته را شروع كنند. ضمن اینکه 
امکانات و تجهیزات الزم باید فراهم باشد. 
وسایل كمک آموزشی در دسترس باشد 

كه مربی راحت تر بتواند كار كند. 
دلیل حضور در شهرستان نی ریز

بچه ها  سطح،  تعیین  جهت  قنبری  آقای 
شاهد  بنده  و  می آوردند،  استان   به  را 

پتانسیل های  خیلی خوبی  در این شهرستان 
بودم. همچنین ایشان مراحل مربیگری را 
با  گذرانده اند.  بنده  نظر  زیر  اصفهان  در 
توجه به این شناخت و تعاملی كه داریم، 
به درخواست وی كه از طریق هیأت استان 
و  پذیرفتم  را  دعوت  بود،  شده  پیگیری 
ان شاءا... كه بتوانیم با كمک  یکدیگر و 
جایگاه  خانواده ها،  و  مسئولین  هماهنگی 
قابل توجهی در سطح كشور برای فارس 

بوجود بیاوریم. 
گفتگو  در  قنبری  مجید  زمینه  همین  در 
هیئت  گذشته  سال  داشت:  اظهار  ما  با 
ژیمناستیک استان برنامه ای مبنی بر تمرین 
در  را  شیراز  سالن  در  شهرستان  بچه های 
دستور كار خویش قرار داد و قرار بر این 
ورزشکاران  شهرستان  هر  كه  گردید 
شیراز  به  شخصی  مخارج  با  را  خویش 
و  رفت  مخارج  كه  آنجایی  از  بیاورند. 
برگشت و حق ورودی مبلغ زیادی می شد، 
مربی  حضور  زمینه  كه  گرفتیم  تصمیم 
شایسته ای را به شهرستان فراهم كنیم كه 
هم هزینه كمتری در بر دارد و هم می توانیم 

بیشتر از وجودشان استفاده كنیم.

برگزاری گارگاه آموزشی ژیمناستیک در سالن کوثر

اقدام جالب گروه کوهنوردی

 کانون مسجد امام جعفر صادق
یک  در  صادق  امام جعفر  مسجد  كانون  كوهنوردی  گروه 
حركت خودجوش و با هماهنگی و همکاری مدیریت پارک 
ملی قطرویه، اقدام به پاكسازی و احداث آبشخورهای منطقه 

عین الجالل منطقه حفاظت شده بهرام گور نمودند. 
12 نفر از اعضای این كانون جهت این امر در محل حضور 
محسن  و  حمزه خانی  محمدرضا  ارتباط  همین  در  یافتند. 
خواهشی كه مسئولیت گروه را عهده دار بودند، اعالم كردند 
كه سعی خواهیم كرد هر ماه چنین برنامه هایی داشته باشیم. 
برنامه  یاقوتی  تارم و چشمه  باال  این در  از  قبل  اینکه  ضمن 

پاكسازی داشته ایم.
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کارگر سیمان خاکستری از ارتفاع 15 
به شدت صدمه  و  متری سقوط کرد 

دید. 
اورژانس  پایگاه  مدیر  اعالم  بر  بنا 
شهرستان نی ر یز، در ساعت 17:20 روز 
جمعه 27 شهریورماه، خبر سقوط فردی 
از ارتفاع  در پروژه سیمان خاکستری را 

به اورژانس می دهند. 
به گفته کچویی، آمبوالنس هالل احمر 
محل  به  که  الی رز  گردنه  در  مستقر 
حادثه نزدیک بود و آمبوالنس جاده ای 
نی ریز همزمان اعزام شدند. تکنسینهای 
اورژانس متوجه شدند که کارگر  43 
ساله به شدت دچار خونریزی داخلی از 
ناحیه شکم و قفسه سینه شده و به مرور 
هوشیاری اش را از دست می دهد. این 
کارگر با انجام کمکهای اولیه و احیاء، 
به سرعت توسط آمبوالنس اورژانس 

به بیمارستان شهدا منتقل شد.
بیمارستان  اتفاقات  مسئول  گفته  به 
در  حضور  از  پس  مصدوم  شهدا، 
بیمارستان توسط پزشک  اتفاقات و دو 
حیدری پور  )دکتر  متخصص  پزشک 
قرار  معاینه  مورد  بیژن زاده(  دکتر  و 
شد   مشخص   آن  پی  در  که  گرفت 
دچار پارگی دو ریه  و چندین مورد 
شده  داخلی  خونریزی  و  شکستگی  

است. 
محمدحسین بخش پور در ادامه گفت: 
دکتر حیدری پور با همکاری تیم احیاء 
بیژن زاده   دکتر  و  پرستاران  اتفاقات، 
کلیه اقدامات حیاتی را روی  بیمار انجام 

و با تثبیت وضعیت، باالخره وی را در 
ساعت 22:30 به بیمارستان ولیعصر فسا 
انتقال دادند. مصدوم پس از معاینات 
تخصصی در آنجا، همان شب جهت 
ادامه درمان به بیمارستان شهیدرجایی 

شیراز اعزام شد.
*****

در  داده  روی  حوادث  سلسله  پی  در 
سراغ  به  خاکستری،  سیمان  سایت 
رئیس سازمان نظام مهندسی شهرستان 
مسائل  پیرامون  با وی  و  رفتیم  نی ریز 
ساختمانی  کارگاه های  در  ایمنی 
زیر  در  که  کردیم  گفتگو  صنعتی   -

می خوانید:
مهندس حسین حشمتی به ما گفت: نظام 
نظارت  ساختمان شهرستانها  مهندسی 
در  دولتی  و  شخصی  ساختمانهای  بر 
سطح شهرها را به وسیله مهندسین ناظر 
کنترل می کند؛ اما نظارت بر پروژه های 
پروژه های  و  بزرگ  دولتی  و  صنعتی 
ملی، زیر نظر همان سازمان یا ادارات 
مربوطه و گاهی دفتر فنی فرمانداری  و 

استانداری می باشد. 
کارگاه ها  این  در  گفت:  حشمتی 
مسئوالن  بزرگ(  بسیار  )پروژه های 
این  )ایمنی و بهداشت محیط(   HSE

پروژه ها را کنترل و یک بخش و اکیپ 
طور  به  آنها  دارند.  جداگانه  کامالً  
شاغل  افراد  کلیه  کارکرد  مرتب  بر 
در کارگاه نظارت دارند و با آموزش 
تکرار  دائماً   مسائل  امتحان،  و  مداوم 
رانندگان  حتی  می شود.  یادآوری  و 

گواهینامه  باید  نیز  گواهینامه  دارای 
کار با همان وسیله مخصوص را داشته 
باشند. آنها به طور مرتب و روزانه کلیه 
در  کار  جمله  از  ساختمانی  عملیات 
ارتفاع، کنترل داربستها، سیم بکسلها، 
حفاظها،  وسایل ایمنی کارگران و...را 
درکارگاه رصد می کنند.  حتی گاهی 
کار یک قسمت به علت عدم رعایت 
نقص  رفع  تا  و  تعطیل  ایمنی  مسائل 
اجازه کار داده نمی شود. این تیم حتی 
نظارت بر رعایت بهداشت عمومی و 
فردی کارگاه و کارکنان و حتی کنترل 
مواد غذایی، محیط، سرویسها و ... را 

برعهده دارد.
این  حشمتی،  مهندس  گفته  به 
و  کارگاهها  در  اکنون  ایمنی  اصول 
جمله  از  شهرستان  مهم  کارخانه های 
پروژه  و  چینی  سنگ  سفید،  سیمان 
یک  همچنین  می شود.  رعایت  فوالد 
با  همراه  پرستاری  کارشناس  دو  یا 
و  اولیه  کمکهای  کامل  تجهیزات 
آمبوالنس نیز در این کارگاهها حضور 

دارند.
الزم به ذکر است که ظاهراً کارخانه 
یک  جز  به  نی ریز  خاکستری  سیمان 
 HSE تیم  فاقد  پرستاری،  کارشناس 
)ایمنی و بهداشت محیط( و امکانات و 
اولیه است  تجهیزات کامل کمکهای 
برای  حوادث  افزایش  به  توجه  با  و 
کارگران این پروژه، مسئولیت پذیری 
مسئوالن آن و اقدام فوری در این زمینه 

به شدت احساس می شود.

عصرایران:
در نظرسنجی احمدی نژادی ها، 

عارف رئیس مجلس شد!
احمدی نژاد  به  نزدیک  سایتهای  از  بهار  دولت  سایت 
نظرسنجی را آغاز کرده و از کاربران خود پرسیده رئیس 

مجلس دهم چه کسی خواهد بود؟ 
میان  از  تا  شده  خواسته  کاربران  از  نظرسنجی  این  در   
محمدرضا  نوری،  ناطق  اکبر  علی  همچون  چهره هایی 
عارف، علی الریجانی، روح اهلل حسینیان، سعید جلیلی و 
غالمحسین الهام محتمل ترین گزینه برای ریاست مجلس 

را انتخاب کنند.

- دفترچه های تأمین اجتماعی 
»سیم کارت« می شود

رئیس سازمان تأمین اجتماعی گفت: حذف دفترچه ها در 
استان یزد به شکل پایلوت آغاز می شود و در آینده به 40 

میلیون بیمه شده تأمین اجتماعی تسری خواهیم بخشید.

نتانیاهو:

- ایران می خواهد با »طناب دار« 
اسراییل را محاصره کند

باشگاه خبرنگاران:
قند اعتیاد آورتر از هروئین!

عنوان  به  رژیمی  نوشابه های  در  جدیدی  شیمیایی  ماده 
جانشین قند به کار می رود و بیش از 90 عارضه جانبی دارد 
که از جمله می توان به اعتیاد تومور مغزی، معلولیت جنین، 
دیابت، عدم تعادل حسی و بروز حمله های صرع اشاره کرد.

- خون چینی در رگ های ایرانیان؟!
در کنار واردات کاالهای عجیب پای خون های فرانسه و 

چینی نیز به ایران باز شده است. 

ایرنا:
- جنگجویان کوهستان به شبکه 

نمایش آمد
به سبب محبوبیت این مجموعه تلویزیونی و درخواستهای 
مکرر مخاطبین شبکه نمایش، این مجموعه از روز پنجشنبه 

9 مهرماه جاری ساعت 19.30 به شبکه آمده است.

- ایرانی ها ساالنه 60 میلیارد نخ سیگار 
دود می کنند

ریاست  اخبار  رسمی  کانال   -
جمهوری در تلگرام راه اندازی شد

https://telegram.me/president_iran

ایسنا:
- افزایش قیمت روغن منتفی شد

دارو در  واردات  و  قیمت  - کاهش 
دستور کار وزارت بهداشت است

- وجود 120 هزار معتاد سرگردان در 
کشور

- »عطسه« مهران مدیری به بازار آمد
»عطسه« شامل آیتم های مختلف طنز است که در آنها به 

موضوعات اجتماعی پرداخته شده است.

الف:
وزارت نفت: 

- افزایش قیمت گاز نداریم

جنوب نیوز:
- هزینه ماهیانه زندگی چهار نفره چقدر 

است؟
نفره   4 خانوار  هزینه  می گویند  کارگران  نمایندگان 
کارگری در بهار امسال به 3.2 میلیون تومان رسیده در حالی 
که حداقل مزد 712 هزار تومان و متوسط دریافتی تا یک 

میلیون و 200 هزارتومان است.

خبرگزاری صدا و سیما:
وزير دادگستري اسرائیل:

- توافق هسته اي ایران خطرناک است

تیتر مطبوعات

پایگاه خبری 598:
- گوگل با تغییر لوگوی خود تولد 17 

سالگی خود را جشن گرفت

عصرایران:
- تجارت خارجي ایران در نیمه اول 

سال 41.3 میلیارد دالری شد
در شش ماهه اول امسال میزان صادرات غیر نفتي کشورمان 
به 20 میلیارد و 494 میلیون دالر رسید که در مقایسه با مدت 

مشابه پارسال 14 و 15صدم درصد کاهش داشت.

نوبخت

- کارمندان دولت خودروی قسطی 
می گیرند

- تا 10 روز به دیدار حجاج نروید!
در پی انتشار خبر شیوع ویروس کرونا با ورود حجاج به 
کشور، وزارت بهداشت تدابیر امنیتی ویژه ای اندیشیده 

است.

وکیل سازمان تأمین اجتماعی:

- سعید مرتضوی وقت کشی می کند 
مرتضوی از من خواست تا یک برگ کپی از رأی را به او 
بدهم که امتناع کردم و وی به دنبال این است تا رأی، دیر 
ابالغ شود تا بتواند وقت کشی کند و فرصت بیشتری داشته 

باشد.

رئیس جمهور فرانسه:

- حاضریم با ایران برای حل بحران 
سوریه همکاری کنیم

- تحریم دریایی ایران لغو شد
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه تحریمها علیه ایران در 
حوزه دریایی برداشته شده و 16 خط کشتیرانی بین المللی 
آماده صدور  می کند، گفت:  پهلوگیری   ایران  بنادر  در 
هواپیمایی  شرکت های  حضور  برای  الزم  مجوزهای 

لهستان در فرودگاه های بین المللی ایران هستیم.

- نیمی از طالق ها در کشور به دلیل 
اعتیاد است

ایسنا:
- سکته قلبی ساالنه 17 میلیون قربانی 

می گیرد
 ساالنه 32 میلیون سکته قلبی در جهان رخ می دهد که 17 

میلیون نفر از این افراد جان خود را از دست می دهند.

- زمان قطعی پخش »معمای شاه«
تهیه کننده سریال »معمای شاه« از پخش قطعی این مجموعه 

تاریخی در 15 آبان ماه خبر داد.

- احتمال وجود آب و حیات در کره 
مریخ

امکان  به  می تواند  موضوع  این  که  معتقدند  دانشمندان 
وجود حیات در مریخ شدت بخشد، زیرا وجود آب مایع 

زمینه تشکیل موجودات تک سلولی را فراهم می آورد.

خبرگزاری صدا و سیما:
- توزیع شیر رایگان در مدارس

در پی توافق وزارت جهاد کشاورزی و وزارت آموزش و 
پرورش با کارخانجات لبنی، شیر در مدارس سراسر کشور 

و در تمام مقاطع تحصیلی توزیع خواهد شد.

خبرگزاری  فارس:
رئیس اتاق اصناف ايران

- قیمت نان افزایش نمی یابد

تسنیم:
- فولکس واگن خواستار 

خودروسازی در ایران شد

تیتر مطبوعات





















خنده بابک زنجانی در دادگاه
    وکیل بابک زنجانی: خنده مستحب است.

کوهپایه  زاده در رابطه با خنده های خود و موکلش در میان قرائت کیفرخواست گفت: خنده مستحب است. به نظر موکل من برخی مواردی که نماینده دادستان مطرح کرد، 
قابلیت دفاع خوبی داشت. من هم با لبخند خود پاسخ خنده ایشان را دادم و او را به آرامش دعوت کردم.

نگاتیو

اقداماتایمنیوبهداشتیفوری،بهشدتاحساسمیشود؛

باز هم حادثه در سیمان خاکستری
توقیف 14 خودروی 

حامل دام زنده 
غیرمجاز

سرپرست اداره دامپزشکی نی ریز از توقیف 14 خودرو 
حمل دام زنده غیرمجاز در این شهرستان خبر داد.

از 600  بیش  سالجاری  ممتازیان گفت: طی  دکتر 
رأس دام سبک وسنگین غیرمجاز در شهرستان توقیف 

شده است.
وی اظهار داشت: شهرستان نی ریز به دلیل همجواری 
با 3  استان و واقع شدن در چهار راه مواصالتی استانهای  
فارس- کرمان- یزد دارای موقعیت ویژه ای می باشد و 

نقش مهمی در تردد دام و فرآورده های خام دامی دارد. 
دکتر ممتازیان با اشاره به همکاری مناسب و قاطع 
فرماندهی نیروی انتظامی، پلیس راه و دادستان عمومی 
و انقالب شهرستان در برخورد با تردد دامهای غیرمجاز 
محل  در  مستقر  دامی  قرنطینه  پست  کرد:  خاطرنشان 
قطرویه از اهرمهای مناسب در اعمال نظارت بر تردد دام 

است. 
سرپرست  اداره دامپزشکی نی ریز گفت: از ابتدای 
مجوز  فاقد  خودروی  دستگاه  تاکنون،  14  سالجاری 
انتظامی و پست  نیروی  دام زنده توسط عوامل  حمل 
جهت  آنها  پرونده های  و  توقیف  شهرستان  قرنطینه 
ارجاع شده  مراجع قضایی  به  بررسی و صدور حکم 

است. 
دکتر ممتازیان با بیان اینکه در این رابطه تعداد 570 
رأس دام سبک و 47 رأس دام سنگین و4000 قطعه 
مرغ تخمگذار از خودروهای توقیفی کشف شده که 
به مراجع قضایی معرفی شدند،  افزود: طبق قانون عبور 
و مرور،  نقل و انتقال دام زنده، فراورده های خامی دامی 

بدون کسب مجوز قبلی از دامپزشکی ممنوع می باشد. 
شهرستان  دامپزشکی  اداره  کرد:  خاطرنشان  وی 
نی ریز براساس رسالت خود در حفظ و ارتقاء سالمت 
جامعه با هدف جلوگیری از انتقال و سرایت بیماریها به 
خصوص بیماریهای واگیر و مسری مشترک بین انسان 
و دام،  اقدام به ایجاد قرنطینه دامپزشکی در محل گلوگاه 
قطرویه نموده است وبدین منظور بر کلیه امور مربوط به 
جابجایی و حمل و نقل دام و فرآورده های خامی دامی 
در تمام ورودی و خروجی های شهرستان نظارت کاملی 

به شکل محسوس و غیرمحسوس دارد.

دستگیری شکارچی متخلف 
هنگام شکار

یک شکارچی متخلف به همراه 4 کبک شکار شده در 
حین شکار دستگیر شد.

نی ریز،  زیست  محیط  اداره حفاظت  رئیس  اعالم  بر  بنا 
یگان حفاظت این اداره در روز یکشنبه 29 شهریورماه حین 
گشتزنی در ارتفاعات مشکان و در منطقه باغ خونی متوجه 

شلیک گلوله توسط یک شکارچی شدند. 
ارتفاعات و دستگیری شکارچی  مأموران در  با حضور 
متخلف، از وی چهار قطعه کبک شکار شده و یک قبضه 

اسلحه سوزنی یک لول کشف و ضبط شد. 
جواد مهدی پور گفت: با تحقیق از این متخلف مشخص 
و  می باشد  شکار  تخلف  سابقه  چندین  دارای  وی  شد 

احتماالً اسلحه او به نفع دولت ضبط خواهد شد. 
مهدی پور گفت: با تشکیل پرونده، مبلغ 8 میلیون ریال از 
این متخلف اخذ و به حساب خزانه دولت واریز گردید. 
این شکارچی برای ادامه پرونده تحویل دستگاه قضائی 

شهرستان شد.

قابلتوجههمشهریان:

سه شنبه گاز شهر نی ریز 
قطع می شود

روز سه شنبه 21 مهرماه گاز شهر نی ریز به مدت 24 ساعت قطع  
می شود. 

نمود  عنوان  اطالعیه ای  طی  نی ریز  شهرستان  گاز  اداره 
که علت قطعی سراسری گاز در روز سه شنبه وصل به گاز 
پروژه گازرسانی مسکن مهر، فرهنگیان نی ریز  و تعمیرات بر 

روی شبکه اصلی گاز شهر می باشد.
مهندس خصوصی رئیس اداره گاز نی ریز با بیان این خبر 
گفت: در صورت رعایت شهروندان در عدم استفاده از گاز در 
تاریخ ذکرشده مقدار حجم گاز موجود در شبکه داخلی شهر 
احتماالً جوابگو خواهد بود و امکان قطع گاز تقلیل پیدا خواهد 

کرد. 
وی از شهروندان درخواست نمود تا با رعایت صرفه جویی  
مانع  از مشکالت بعدی از جمله مراجعه به در تک تک  منازل 

جهت سرویس دهی مجدد باشند.

علیرغمکاهشمرگومیرزنان
بارداردراستانفارس؛

نی ریز در میان 4 شهر زنان 
باردار فوت شده 

پزشکی  علوم  دانشگاه  درمان  معاونت  مقام  قائم  ایرنا: 
شیراز کاهش مرگ و میر مادران باردار در استان فارس را 
از ثمرات اجرای طرح تحول سالمت و بسته های خدمتی 
زایمان رایگان دانست و گفت: میزان مرگ و میر مادران 

در نیمه نخست سال جاری به پنج مرگ رسید.
دکتر سید محمد کاظم تدین افزود: میزان مرگ و میر 
مادران باردار در سال 92 در استان فارس 18 مورد و در سال 

گذشته 11 مورد بوده است.
وی اضافه کرد: معیار جهانی و استاندارد برای مرگ و 
میر مادران باردار 15 مورد در هر 100 هزار تولد زنده است 

که تالش می کنیم به این معیار برسیم.
این مقام مسئول با بیان اینکه مادران باردار فوت شده در 
استان فارس همه در زایمانهای خود سزارین کرده بودند 
داراب،  اقلید،  در شهرستانهای  امسال  نشان کرد:  خاطر 
نی ریز و زرین دشت مرگ و میر مادران باردار ثبت شده 

است.
وی از جمله مرگ و میر مادران باردار را چسبندگی 
جفت در رحم عنوان کرد که به علت مداخالت پزشکی 
و انجام سزارینهای غیر ضروری در زایمانهای قبلی انجام 

شده است.
علت  به  باردار  مادران  شرایط  این  در  افزود:  وی 

خونریزی شدید جان خود را از دست می دهند.

بهزيستی: 

فقط 11 درصد بچه ها به مهد 
کودک می روند

سازمان  این  کشورگفت:  بهزیستی  سازمان  رئیس  ایرنا: 
تالشهای زیادی می کند تا همه کودکان تحت پوشش در 
مهدها باشند، اما به رغم این تالشها، فقط 11درصد کودکان 

کشور به مهد می روند.
ما را در  اینستاگرام دنبال کنید

NeyrizanFars

شهرداری نی ریز
1- چرا کارگران شهرداری جوی ها را تمیز می کنند اما 

توجهی به زیر پلها ندارند؟
2- در صورت امکان خیابانی از مسکن مهر به طرف انتهای 
خیابان امام خمینی بکشید. چون تریلر ها و ماشینهای سنگین 

مجبورند از خیابان طالقانی عبور کنند.
3- لطفاً از خیابان طالقانی به خیابان نشاط در کنار فلکه سرباز 

راهی باز کنید.
4- با سالم. چرا کوچه شماره 11 محله سادات خیابان خلیل 
شهید را آسفالت نمی کنید؟ مگر ما چه گناهی کرده ایم که 

باید مدام خاک بخوریم؟  لطفاً  رسیدگی کنید.
5- پشت مسجد امام جعفر صادق )گودگلزاده( پر از زباله 
است. علیرغم اینکه تماسهای زیادی با مسئولین شهرداری 

گرفته ایم  اما وضعیت تغییر نکرده.

منابع آب
پروانه  ... دارای  ... روستای  ... در پالک  و   ... آقایان 
و  سوءاستفاده  با  که  می باشند  گاوداری  شرب  آب  چاه 
بهره برداری غیرقانونی مازاد از پروانه مذکور و با توجه به 
در اختیار داشتن آب، اقدام به تخریب و تصرف حدود 30  
هکتار از اراضی دولتی و ملی نموده اند و تا به حال نهادی 

جلوی کار آنها را نگرفته است. لطفاً اقدام نمایید.

آموزش و پرورش
تومانی  هزار   700 شهریه    ... مدرسه   دانش آموزان 
بدون  و  کوچک  مدرسه  فضای  اما  کرده اند  پرداخت 
امکانات  است و پله های بلندی دارد. با این شهریه ای که 

دریافت کرده اید، اصاًلَ کارتان عادالنه نیست.

فرماندهی انتظامی
به مغازه دارهای خیابان امام خمینی تذکر دهید جلوی 

مغازه ها ننشینند و مزاحمتی برای عابرین بوجود نیاورند.

حوزه بانک ملی
رئیس حوزه بانک ملی نی ریز- استهبان خبر از تسهیالت 
را  ذکر  فوق  وام  سود  اما  بود  داده  تومانی  میلیون  پنجاه 

نفرموده بودند.
نی ریزان فارس: باسالم و درود فراوان؛در رابطه به سؤال 
مطرح شده ایشان پاسخی در مصاحبه دادند که در زیر جهت 

اطالع جنابعالی تکرار می شود:
براساس  و  متغییر  را  سپرده  این  سود  راحتی  »محمدرضا 
مصوبه شورای پول و اعتبار خواند و مدت  بازپرداخت آن را  
حدود 36 ماه عنوان نمود و گفت: مدت بازپرداخت و میزان 

وام بستگی به توان بازپرداخت کننده دارد.«

شورای ترافیک- فرماندهی انتظامی
خان  میرزاکوچک  بلوار  در  که  را  سرعت گیری   -1
گذاشته اید بردارید و به جای آن سرعت گیری در روبه روی 

پارک آزادی نصب کنید.
2- سرعت گیرهای شهر خیلی زیاد شده اند و این باعث 
تصادف می شود. به طور مثال روبروی مسجد جامع کبیر و 

بیمارستان اصاًل  نیازی به سرعت گیر ندارد.
3- با سالم. لطفاً عالئم توقف ممنوع یا هر وسیله دیگری را 
که خودتان صالح می دانید جلو دِر اورژانس نصب کنید 

تا مانع از توقف وسایل نقلیه جلو ورودی اورژانس شوند. 
اغلب اوقات افراد ماشینشان را در آنجا پارک می کنند و 
مأمورین اورژانس نمی  دانند چه کنند. اگر انسانی از بین 

برود همه مامسئولیم.

بیمارستان شهدا
بیمارستان  آزمایشگاه  نزدیک  صندوق  تعطیلی  دلیل 
آزمایشگاه  قسمت  مراجعه کنندگان  اکثر  چیست؟ 
بیمارستان افراد کهنسال هستند و رفت و برگشت از صندوق 
اتفاقات تا آزمایشگاه برای آنان طوالنی و سخت است. در 

صورت امکان مجدداً آن را راه اندازی نمایید.

عدم نصب بنر تبریک و خوش آمد
یک پیشنهاد که حداقل باید به آن  فکر کنیم:

هموطنان عزیز! از خانواده هایی که امسال حاجی دارند 
تقاضا کنید به حرمت دل شکسته و چشم انتظار کسانی که 
در منا عزیزانشان را از دست دادند برای استقبال حجاجشان 
چراغانی و پارچه نوشته نصب نکنند. بیایید حرمت قلبهای 
همدیگر را نگه داریم و با هم مهربانتر باشیم.  لطفاً با پخش 
این پیام با ما در این عزاداری و همدردی با هموطنانمان 

همکاری فرمایید.

صنعت، معدن و تجارت
باسالم؛ چرا نانوایی ... واقع در خیابان ...  مشتریهای ناآشنا 
را مدت زیادی در صف نگه می دارد ولی مشتری آشنا را 
به محض رسیدن بدون نوبت رد می کند؟ پس انصافشان 

کجاست؟ لطفاً تذکر جدی دهید.

نی ریزان فارس
- باسالم وخسته نباشید. جوایز مسابقه عکس به نظر اینجانب 
تقدیرنامه  یا  و  باشد  با عنوانهای مختلف  می تواند کتاب 
از طرف هفته نامه. حتی می شود از برنده به عنوان همکار 

افتخاری یا خبرنگار افتخاری تقدیر و تشکر کرد.
اظهارنظر  از  فراوان؛  درود  و  باسالم  فارس:  نی ریزان 
جنابعالی سپاسگزاریم. پیشنهاد شما را بررسی خواهیم کرد. 

- هفته نامه را خیلی دوست داریم ولی ای کاش اسمش 
عوض نمی شد و همان عصر نی ریز بود.

نام  انتخاب  فراوان؛ در  باسالم و سپاس  نی ریزان فارس: 
»نی ریزان فارس« افقی باالتر از شهرستان در نظر گرفته شده 
است که خود حاکی از روندی صعودی دارد. بهتر است به 

طور دائم به افقهای باالتر نگاه کنیم.
ای بخارا! شاد باش و دیر  زی

میر  زی تو شادمان آید همی
میر  ماه است و بخارا آسمان

ماه سوی آسمان آید همی
میر سرو است و بخارا بوستان

سرو سوی بوستان آید همی
آفرین و مدح سود آید همی

گر به گنج اندر زیان آید همی
- با سالم و آرزوی توفیق برای مدیریت و پرسنل هفته نامه. 
با توجه به اینکه کار رسانه اطالع رسانی و در واقع نوعی 
برای  که  جوایزی  است،  مخاطبین  به  بخشی   آگاهی 

مخاطبین خود در نظر می گیرد باید در همین راستا باشد.
نی ریزان فارس: باسالم و درود فراوان؛ با تشکر از پیشنهاد 

جنابعالی. مسئله را بررسی خواهیم کرد. 
- با سالم وخسته نباشید. با توجه به نزدیک شدن ماه محرم خواهش 
و  بلندگوها  صدای  مخصوصاً  عزاداری  نحوه  درباره  می کنیم 

خودنمایی و رقابت نابجای  هیئت ها فرهنگ سازی کنید.
نی ریزان فارس: باسالم و درود فراوان؛ اقدام خواهیم کرد. 
امید است همه مسئولین هیئت ها رعایت صدای بلندگوها و 

ساعات عزاداری را بنمایند.
- سالم؛ لوگوی نشریه به نظرم اگر به خط نسخ باشد بهتر 

است چون نی ریز شهر  بزرگترین نسخ نویس جهان است.
نظر  اظهار  از  فراوان؛  درود  و  باسالم  فارس:  نی ریزان 
جنابعالی متشکریم. ضخامت خط نسخ برای لوگو مناسب 

نیست. شعار زیر لوگو خط نسخ است:»ین ریزان فارس چون 
عصر ین ریز زبان مردم است«.

- طرح پیشنهادی لوگوی جدید عالیهههه
نظر  اظهار  از  فراوان؛  درود  و  باسالم  فارس:  نی ریزان 

جنابعالی سپاسگزاریم.
- به نظر من طرح پیشنهادی لوگوی جدید خوبه ولی بیشتر 
کرده اید؛  ترحیم  اعالمیه  به  تبدیل  را  روزنامه  صفحات 

مخصوصاً  صفحات اصلی.
نظر  اعالم  از  فراوان؛  درود  و  باسالم  فارس:  نی ریزان 
صفحه  در  ترحیم  آگهی های  عمده  متشکریم.  جنابعالی 

مخصوص به خود با عنوان »مرغ باغ ملکوت« چاپ می شود.
- طرح پیشنهادی لوگوی جدید خیلی ساده است.

نظر  اعالم  از  فراوان؛  درود  و  باسالم  فارس:  نی ریزان 
جنابعالی متشکریم. 

- طرح پیشنهادی لوگوی جدید خوب نیست.
نظر  اعالم  از  فراوان؛  درود  و  باسالم  فارس:  نی ریزان 

جنابعالی متشکریم. 
- چرا از نمادهای شهرستان نی ریز مثل مسجد جامع کبیر یا 

مقبره احمد نی ریزی در لوگو استفاده نکردید؟  
نی ریزان فارس: باسالم و درود فراوان؛ قسمتی از محراب 
مسجد جامع کبیر در طرح پیشنهادی لوگو گنجانده شده 

است.
- با سالم و عرض ادب؛ به نظر این حقیر بهتر است که 
نقطه های باالیی نی ریزان فارس در یک ردیف قرار داشته 
باشند یا حداقل نقطه اولی با نقطه فارس در یک ردیف 
و با یک رنگ باشد و اگر قرار است یکی قرمز باشد؛  نقطه 
اول نی ریزان در اولویت است. مستدام و سالم باشید. االن 
می گویید که این بابا هم شده مال نقطه ای!!!  من فقط نظرم 

را گفتم. شرمنده.
نظر  اعالم  از  فراوان؛  درود  و  باسالم  فارس:  نی ریزان 
جنابعالی متشکریم که با دقت فراوان اظهارنظر کرده اید. 
اصاًل هم مالنقطه ای نیستید  بلکه صاحب نظرید. نظرات شما 

را در اختیار گروه طراحان قرار دادیم.
- از اینکه به نظر شهروندان عزیز توجه می فرماید تشکر 

می کنم .
نی ریزان فارس: باسالم و درود فراوان؛ از عنایت جنابعالی به 

خدمتگزاران خودتان در نی ریزان فارس سپاسگزاریم.
- لوگوی بسیار زیبایی طراحی شده  است.

شما  توجه  از  فراوان؛  درود  و  باسالم  فارس:  نی ریزان 
سپاسگزاریم.

- با عرض سالم ؛ لوگوی جالبیه. 
نظر  اعالم  فراوان؛از  درود  و  باسالم  فارس:  نی ریزان 

جنابعالی متشکریم. 

پاسخ شهرداری نی ریز
آل  و  محمد  بر   صلوات  و  سالم  با 
محمد، خواهشمند است نسبت به درج 
جوابیه  زیر در آن هفته نامه محترم اقدام 

نمایید. 
1- جدولها و پلها هیچکدام استاندارد 
ندارند.  مناسبی  شیب بندی  و  نیست 
از  باید  هم  شهروندان  اینکه  ضمن 
خودداری  جداول  در  آب  ریختن 
کنند. اگر در 4 خیابان اصلی بخواهیم 
پلها را اصالح کنیم باید تمام آنها را 
و کف جداول را برداریم و بر روی 
جوی ها پل فلزی بگذاریم که اصالح 
پلها 2 میلیارد تومان هزینه نیاز دارد. ما 
از بابت این اشکال ذکر شده از مردم 

عذرخواهی می کنیم. 
در  مخصوصًا  و  معابر  زمینه  در   -2
روبرو  مشکل  با  مهر  مسکن  سمت 
واحدهای  تعداد  این  با  و  هستیم 
تعریف  دسترسی  راه  هیچ  مسکونی 

نشده است.
متأسفانه شهر نی ریز فاقد کمربندی 
است و پیشنهاد احداث یک کمربندی 
داده ایم که امیدواریم تصویب شود. 
به  دسترسی  راههای  ایجاد  جهت 
مسکن مهر در حال بررسی هستیم تا در 

طرح جامع لحاظ گردد. 
3- کالنتری سرباز در نقطه اتصال این 
دو خیابان  بازسازی شده است و اگر 
کالنتری جدید که زمین آن واگذار 
شده ساخته شود این معبر بازگشایی 
می گردد. در همین رابطه جلساتی با 

نیروی انتظامی گذاشته شده است. 
4- اولویت شهرداری در حال حاضر 
بلوارها و خیابانها است و کوچه ها  با 

خودیاری مردم آسفالت می شوند. 
5- در این منطقه قرار است یک پارک 
بازی و یک فضای سبز ایجاد کنیم و 
تا انجام این دو وعده سعی می نماییم 

نظافت آن انجام شود.
شهروندان گرامی!

پاسخ  به  سریعتر  دستیابی  برای 
تماس   ١٣٧ شماره  با  می توانید 

بگیرید.
با واحد  رابطه  در  را  سؤاالت خود 
در  شهرداری  حقوقی  و  عمرانی 

اختیار ما قرار دهید.

پاسخ  منابع آب
خصوص  در  احترام،  و  سالم  با 
موضوع دریافت شده توسط شهروند 
گرامی خواهشمند است پاسخ زیر را 

به چاپ برسانید. 
پروانه یک حلقه چاه کشاورزی به 
نام ...  و شرکاء  جهت آبیاری  60 هکتار 
اراضی تحت شرب آن در روستای ... 
چاه  منصوبات  است.  گردیده  صادر 
مطابق پروانه است و تخلفی در زمینه 
نگردید. چاه  مصرف آب  مشاهده  
آقایان ... و شرکاء جهت آبشخور دام 
صادر گردیده است. با توجه به تخلف  
صورت گرفته در زمینه منصوبات و 
نوع مصرف با پیگیری به عمل آمده 
در سال 1391 منصوبات چاه اصالح 
گردیده و نامبرده جهت نصب »کنتور 
هوشمند آب و برق« به مدیریت توزیع 

برق شهرستان معرفی گردید.
اراضی  تصرف  که  صورتی  در 
منابع ملی صورت گرفته باشد موضوع 
از طریق اداره  محترم منابع طبیعی و 
پیگیری  قابل   شهرستان  آبخیزداری 

اینکه در صورتی  خواهد بود. ضمن 
که کماکان از آب چاه آقای... جهت 
می شود،  استفاده  کشاورزی  امور 
جهت  را  خود  پیگیریهای  اداره  این 
جلوگیری از این امر به عمل خواهد 

آورد.

پاسخ آموزش و پرورش
این  جوابیه  احترام،  و  سالم  با 
حضورتان  به  زیر  شرح  به  مدیریت 

ارسال می گردد.
اوالً  که  می رساند  استحضار  به 
اهداف   ... آموزشگاه  جابه جایی  در 
با  همجواری  جمله  از  دیگری 
شهریاری،  دکتر  پژوهش سرای 
ورزشی  سالن  مرکزی،  آزمایشگاه 
همچنین  و  عمومی  کتابخانه  عفاف، 
کامپیوتر  سایت  از  استفاده  امکان 
بوده  مدنظر  و...   8 والفجر  دبیرستان 
است. ثانیاً فضای مذکور در سالهای 
اخیر به عنوان دبیرستان دخترانه مورد 
استفاده بوده و مشکل خاصی وجود 
شده  اخذ  هزینه  ثالثاً  است.  نداشته  
برگزاری  جهت  در  و  بوده  قانونی 
گرفته  کار  به  فوق برنامه  کالسهای 

خواهد شد. 

پاسخ  اداره گاز
خصوص  در  احترام،  و   سالم  با 
نصب علمکهای گاز در منطقه انتهای 
پیرمراد  از  بعد  شهید  خلیل  خیابان 
که در شماره پیش به چاپ رسیده به 
استحضار می رساند: نصب علمک و 
در  گاز  متقاضیان  از  اشتراک پذیری 
منطقه مذکور منوط به اخذ تأییدیه از 

طرف شهرداری نی ریز می باشد. 

ما نشسیم پای حرف دلتون

راه های ارتباطی با ما:  پیغام گیر شبانه روزی: 0900 5383 - 071، سامانه ی پیامک: 1808 800 917 1000 /  1393 000 917 1000 
INFO@NEYRIZANFARS.IR :)وایبر: 1808 800 917 0   رایانامه )ایمیل 

خوانندگان گرامی توجه نمایند که پاسخ سؤاالت مربوط به فرمانداری، شهرداری نی ریز، منابع آب، و آموزش و پرورش که در زیر آمده در همین صفحه چاپ شده است.

پاسخ ها
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درهمه خودروهای رایج تسمه ای وجود 
واتر  دینام،  جمله  از  قطعاتی  که  دارد 
پمپ، کمپرسور کولر و احتماالً فرمان 
می کنند.  استفاده  آن  از  هیدرولیک  
این تسمه از بیرون نصب  چون معموالً 
می شود بنابراین می توان آن را از قسمت 
جلوی موتور دید. البته در خودروهای 
به  اغلب  موتور  که  جلو  دیفرانسیل 
تسمه  می شود،  نصب  عرضی  صورت 
معموالً یک نوار مارپیچ است که حول 
پولی های گوناگون حرکت می کند. اگر 
پوسیدگی یا فرسودگی از جمله ترک، 
سایدگی و موارد مشابه به آن در تسمه 
آن  تعویض  برای  باید  کردید  مشاهده 
اقدام شود. تسمه نیز مانند دیگر قطعات 
خودرو عمر مفیدی دارد و باید در زمان 
معینی عوض شود تا مانع آسیبهای شدید 

و جدی به موتور خودرو گردد.
تسمه  عنوان  به  که  مارپیچ  تسمه های 
به  را  قدرت  می شود،  شناخته  نیز  دینام 
هیدرولیک  پمپ  کولر،  کمپرسور 
فرمان، پروانه رادیاتور )در خودرهای با 
پروانه مکانیکی ( و دینام  انتقال می دهند. 
اگر تسمه مارپیچی پاره شود، همه قطعات 
موتور از کار می افتد، موتور بیش از حد 
داغ می شود و آسیب می بیند. تعمیرکاران 
یا  و  خوردگی  ترک  شیار،  دنبال  به 

لزوم  نشانگر  که  هستند  پوسیدگی 
این تسمه است. هنگام روشن  تعویض 
و  سال   سرد  روزهای  در  موتور  شدن 
رانندگی در پیچهای تند، اگر صدای قیژ 
مانندی از موتور شنیدید، هشداری است 
که به شما اخطار می دهد زمان تعویض 
نشان  مطالعه  است.  رسیده  فرا  تسمه 
می دهد که تسمه دینام اغلب بین 60 هزار 
تا 90 هزار کیلومتر پیمایش خودرو دچار 
نقص فنی می گردد.توصیه  می شود آن 
را قبل از فرا رسیدن این مسافت عوض 

کنید.
یا  تایمینگ  تسمه  یک  موتورها  اغلب 
پنهان  دید  از  که  دارند  نیز  زمان بندی 
پایین  قسمت  در  لنگ  میل  که  است 
باال  قسمت  در  سیلندر  به سر  را  موتور 
وصل می کند. این تسمه باز و بسته شدن 
بسیاری  می کند.  کنترل  را  سوپاپ ها 
به جای  تایمینگ  از زنجیر  از موتورها 
کلیدی  تفاوت  می کنند.  استفاده  تسمه 
زنجیره تایمینگ در این است که معموالً 
تسمه  ندارد.  نیاز  دوره ای  تعویض  به 
مسافت  طی  از  بعد  معموالً  تایمینگ 
60 هزار کیلومتر نیاز به تعویض دارد که 
البته زمان درست آن را باید در دفترچه 

راهنمای خودروتان مالحظه  کنید.
اگر تسمه تایمینگ پاره شود، موتور از 

کار می افتد و معموالً باعث آسیب های 
شدید می شود. به همین علت بازدید منظم 
تسمه تایم از اهمیت خاصی برخوردار 
است. اگر تسمه شل شود یا سر بخورد، 
و  شده  باز  نامناسب  زمان  در  سوپاپها 
پیستون ها آسیب می بینند. در این هنگام 
گوش  به  ناهنجاری  صدای  معموالً 
می رسد و توصیه می شود که در این گونه 
انتها  تا  را  پدال کالچ  به سرعت  مواقع 
فشار دهید تا از ادامه آسیب جلوگیری 
هر  تسمه تایم  تعویض  معموالً  شود. 
صورت  کیلومتر  هزار   80 تا  هزار   60

می گیرد.
شیلنگ های خنک کننده در موتورهای 
درون سوز شامل شیلنگ های رادیاتور 
در قسمتهای باال و پایین و شیلنگ های 
خودروها  از  بعضی  در  است.  بخاری 
می شود.  دیده  نیز  میان بر  شیلنگ 
برای  انعطاف پذیر  ارتباط  شیلنگ ها 
جریان خنک کننده بین موتور، رادیاتور 
در  می کنند.  فراهم  بخاری  بلوک  و 
ریزی  تََرک های  معموالً  شیلنگ ها 
به وجود می آید که می تواند  از داخل 
سرانجام منجر به پارگی آن و در نتیجه، 
گرمای بیش از حد موتور شود. توصیه 
می شود شیلنگ ها و قطعات مربوط به آن 

را هر دو سال یک بار عوض کنید.     

دانستنی های خودرو

تسمه و شیلنگ در خودرو
بخش مکانیک خودرو هنرستان فنی شهید دکتر باهنر 

مسابقه کاریکاتورشماره  2
به نظر شما کاریکاتور این هفته به چه چیزی اشاره دارد؟ یک جمله کوتاه یا یک عبارت در این باره پیشنهاد کنید و  آن 
را به سامانه پیامک هفته نامه )1808 800 1000917(  یا وایبر و واتس آپ )1808 800  0917( ارسال نمایید. در هر 

مسابقه 5 نفر برگزیده مي شوند. خواهشمندیم در ابتداي پیامک ارسالي حتمًا عبارت »مسابقه کاریکاتور« درج شود.
همچنین در متن پیامک ارسالي در صورت تمایل نام، سن، شغل و تحصیالت خود را قید فرمایید.

نکته: سعی کنید جمالت تا حد ممکن کوتاه باشد. 
مهلت ارسال: تا پایان روز سه شنبه 21 مهر94

در هر مسابقه، به 5 نفر از شرکت کنندگان به قید قرعه جایزه اهدا می شود

مسابقه کاريکاتور

باواتساپووایبربامادرارتباطباشید/درتمامساعاتشبانهروز
  0917                  800                     1808

باواتساپووایبربامادرارتباطباشیدجایزهدار!
  0917                  800                     1808

ما را در  اینستاگرام دنبال کنید
NeyrizanFars

عصر نی ریز در هفته نامه »نی ریزان فارس« ادغام شده است

انتشار: طبق روال 15 ساله هر هفته عصر شنبه 16 صفحه)این هفته 20 صفحه(

 قیمت 500 تومان
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ادامه از صفحه یک
... حسین تقی پور رئیس دفتر پرستاری بیمارستان شهدا نیز 
در این رابطه گفت: این بیماری برای اولین بار در سال 1391 
در دنیا شناسایی شد که پس از ورود ویروس به بدن، بین 2 تا 
14 روز عالئم خود را بروز می دهد. عالئم این بیماری شبیه 
سرماخوردگی است؛ اما فرق آن با بیماریهای تنفسی مشابه، 
این است که این ویروس، سایر اعضای حیاتی بدن مانند 
کبد، کلیه، روده و سلولهای دفاعی بدن را مورد حمله قرار 

می دهد. 
این ویروس خطرناک 1-  انتقال  تقی پور گفت: راه اصلی 
تماس مستقیم با انسان آلوده، حیوان آلوده و محیط آلوده 
است. 2- افرادی که در مقابل عطسه و یا سرفه بیماران قرار 
داشته باشند. 3- افرادی که بیش از 15 دقیقه در فاصله کمتر 
از یک متری بیماران باشند. 4- افرادی که دستشان به سطوح 
آلوده و یا قطرات تنفسی بیماران برخورد داشته و سپس چشم، 
بینی یا دهان خود را لمس کنند. 5- پزشکان و سایر پرسنل 

بهداشتی درمانی که بدون رعایت نکات حفاظت فردی و 
اصول پیشگیرانه در ارائه خدمات به بیماران نقش دارند. 

این کارشناس پرستاری افزود: درمان ضد ویروسی و قطعی 
بیماری کرونا در حال حاضر وجود ندارد؛ اما با درمانهای 
مراقبتی ویژه در برخی بیمارستانهای مجهز، تعدادی از بیماران 

بهبود یافته اند. بطور خالصه این بیماری فعاًل واکسن ندارد. 
تقی پور در پایان توصیه های بهداشتی و راههای پیشگیرانه را 

این چنین بیان نمود: 
1- رعایت آداب بهداشتی در هنگام سرفه کردن و عطسه. 

2- دستهای خود را پس از مراجعه به منزل  به مدت 15 تا 20 
ثانیه کاماًل با آب و صابون بشویید.

3- حتی االمکان از دست زدن به چشم، دهان و بینی خود پرهیز 
کنید؛ زیرا با این کار ویروس خطرناک را به بدن وارد می کنید.

4- چنانچه عالئم سرماخوردگی و عفونت تنفسی دارید، از 
رفت و آمد به مکانهای شلوغ و پرجمعیت خودداری کنید.

شبیه  کسالت  و  بیماری  عالئم  مشاهده  صورت  در   -5  

سرماخوردگی و عفونت تنفسی به پزشک مراجعه کنید.
6- از افراد مشکوک به بیماری حداقل 2 متر فاصله بگیرید.

از در آغوش گرفتن، دست دادن و  بیماری  7- در هنگام 
روبوسی خودداری کنید.

8- آب دهان خود را در مکانهای عمومی به زمین نیندازید.
9- تغذیه کافی داشته باشید و آب و مایعات کافی بنوشید.
10- سعی کنید خواب و استراحت مناسب داشته باشید. 

در  حضور  و  پرندگان  بویژه  و  حیوانات  با  تماس  از   -11
بازارهای فروش پرندگان زنده خودداری کنید.

شبیه  کسالت  و  بیماری  عالئم  بروز  هنگام  در   -12
سرماخوردگی و عفونت تنفسی، طی 14 روز پس از مراجعه 

از سفر بالفاصله به پزشک مراجعه کنید.    
13- از روبوسی و دست دادن با مسافران کشورهای خارجی و 
بویژه کشورهای عربی که وارد کشور شده اند خودداری کنید 
وپس از گذشت بیش از 14 روز از حضور آنها در کشور به 

دیدار آنها بروید.

آماده باش ویروس کرونا  به بیمارستان نی ریز
جان باختن یک زائر 

آباده طشکی در حادثه منا
اسداله  حاج  سیتی:  بختگان 
نصراله  حاج  فرزند  ایمن پور 
جوکار از جانباختگان فاجعه منا 

اعالم شد.
سازمان  سایت  اساس   بر 
دربین  وی  نام  وزیارت  حج 

جانباختگان اعالم شده است.
وی یکی از کارکنان صدیق 
استان  انتظامی  فرماندهی 
به کسوت  فارس بود که اخیراً 
بود.  گردیده  نائل  بازنشستگی 
اخالق، منش، عبادت و برخورد 
اسالمی و انسانی و والیتمداری 
اسداله  حاج  ویژگی های  از 

ایمن پور بود.

تولد نوزاد  در آمبوالنس
در  بیمارستان،  زایشگاه  به  اعزام  از  قبل  بارداری  زن 

آمبوالنس فرزندش را به دنیا آورد.
بنا بر اعالم مدیر پایگاه اورژانس شهرستان نی ریز،  مادر 
بارداری به همراه شوهرش در ساعت 2:30 بامداد روز 
سه شنبه 14مهرماه برای انتقال به زایشگاه در آمبوالنس 

اورژانس قطرویه حضور یافت. 
به گفته محمدحسین کچویی، این مادر باردار که قبل از 
تاریخ مشخص شده توسط پزشک  زنان دچار درد زایمان 

شده بود، قبل از حرکت آمبوالنس وضع حمل نمود.
کچویی گفت: در ادامه، این مادر 32 ساله به همراه نوزاد 
پسرش برای معاینه به درمانگاه قطرویه برده شدند. با تأیید 
پزشک درمانگاه، مادر و نوزاد در صحت و سالمت در 

ساعت 4:30 بامداد تحویل زایشگاه بیمارستان شدند. 
الزم به ذکر است که نوزاد متولد شده در آمبوالنس، 

سومین فرزند این خانواده می باشد. 

کابوسی برای قاچاقچیان:

افزایش چشمگیر کشفیات مواد 
مخدر در شهرستان نی ریز

سال  اول  شش ماهه  در  شهرستان  مخدر  مواد  کشفیات 
افزایش داشت. 

بنابر اعالم  دادستان عمومی وانقالب شهرستان نی ریز، 
مقدار کشفیات انواع  مواد مخدر در شش ماهه اول سال 
1394 نسبت به همین زمان در سال گذشته 105 درصد 

)بیش از دو برابر( افزایش یافت. 
دکتر محمدصادق رفیعی گفت: در این مدت مقدار 2388 
کیلوگرم انواع مواد مخدر که عمده آن از نوع تریاک 
بوده، کشف گردید و با تشکیل 250 پرونده، 306  نفر از 

قاچاقچیان نیز دستگیر شده اند. 
رفیعی در پایان ضمن تشکر از فرمانده انتظامی شهرستان 
نی ریز ومعاونت مبارزه با مواد مخدر و سایر پرسنل این 
نیز  خودرو  دستگاه   23 دستگیریها  این  در  گفت:  نیرو 

توقیف شده است.

دستگیری زنی با 380   لیتر 
مشروبات الکلی

دو مرد و یک زن با مقدار زیادی مشروبات الکلی در ایست 
و بازرسی قطرویه به دام افتادند. 

بنا بر اعالم دادستان عمومی و انقالب شهرستان نی ریز، 
مأموران پلیس اطالعات و امنیت نیروی انتظامی شهرستان 
نی ریز، با همکاری مأموران مستقر در ایست و بازرسی 
قطرویه در ساعت 4:30 بامداد روز چهارشنبه 8 مهرماه به 
یک خودرو پژو 405 حامل یک خانم و آقا که از شیراز به 

طرف سیرجان در حرکت بود مشکوک شدند. 
دکتر محمدصادق رفیعی گفت: با متوقف کردن خودرو و 
بازرسی از آن، مأموران متوجه شدند که این خانم میانسال با 
استخدام یک راننده و برداشتن صندلی عقب خودرو اقدام 
به جاسازی 19 بیست لیتری )مجموعاً مقدار 380 لیتر( 

مشروبات الکلی نموده است. 
رفیعی گفت: هنگامی که این خانم دستگیر شد، به مأموران 
پیشنهاد رشوه چند میلیونی داد. اما مأموران با درایت و 
هوشیاری مالک اصلی را که اهل و ساکن سیرجان بود، 
به محل کشاندند و وی را نیز دستگیر کردند. هم اکنون دو 

مرد و یک زن در این رابطه در بازداشت بسر می برند.

کوتاه از حوادث

شهادت سرباز آباده طشکی
در پی انفجار مین

از  یکی  بختگان:  عصر 
نیروی   35 تیپ  تکاوران 
جمهوری  ارتش  زمینی 
اسالمی ایران براثر برخورد 
با مین به جای مانده از دوران 
استان  در  تحمیلی  جنگ 

کرمانشاه به شهادت رسید.
تکاور   35 تیپ  فرمانده 
با  ایرنا  با  گو  و  گفت  در 
اعالم این خبر افزود: سرباز 
وظیفه ولی اهلل سعادتی که از 

شهر آباده طشک به کرمانشاه اعزام شده بود در ضلع شمال 
غربی پادگان رزم آوران تیپ 35 تکاور )جیرانبالغ( دچار 

حادثه شد.
سرهنگ غالمرضا عسگری افزود: وی که حدود سه 
ماه از دوران خدمتش می گذشت در حین انجام وظیفه با 

مین برخورد کرد و در دم شهید شد.
پیکر این شهید بزرگوار صبح جمعه 17 مهر در شهر 
آباده طشک تشییع و در گلزار مطهر شهدا به خاک سپرده 

شد.

منابع طبیعی شهرستان خبرداد:

کشف بیش از 3 هزار کیلو 
شیره اشترک و انغوزه

در دو بازرسی مقدار 3170 کیلوگرم شیره گیاه انغوزه 
و اشترک توسط منابع طبیعی شهرستان نی ریز کشف و 

ضبط گردید.
نی ریز،  شهرستان  طبیعی  منابع  اداره  رئیس  گفته  به  بنا 
طی دو مرحله عملیات توسط یگان حفاظت این اداره و 
مأموران ایست و بازرسی قطرویه، مقدار 3170 کیلوگرم 

شیره گیاه انغوزه و اشترک کشف و ضبط گردید. 
به گفته مهندس مهدی جاللی، این محموله ها ازاستان 
کرمان به طرف شیراز حمل می شد  که مقدار 2 تن آن 
دارای پروانه بود، اما مجوز حمل نداشت که پس از طی 
مقدار 1170 کیلوگرم  اما  قانونی آزاد گردید.  مراحل 
آن به ارزش حدود 88 میلیون تومان هیچگونه مجوزی 

نداشت.
مهندس جاللی ضمن تشکر از مأموران ایست و بازرسی 
در  که  نی ر یز  شهرستان  انتظامی  فرمانده  نیز  و  قطرویه 
کشف و ضبط این محموله ها با اداره منابع طبیعی همکاری 
تحویل  پرونده  تشکیل  با  نمودند، گفت: محموله دوم 

مقامات قضایی شهرستان گردید.
هرگونه  تا  خواست  همشهریان  از  درپایان  ایشان 
بهره برداری غیرمجاز، تخریب، تصرف، ساخت و ساز، 
تجاوز و... در اراضی منابع ملی را به شماره 7800 5383 
اطالع و این اداره را در راستای حفظ عرصه های منابع ملی 

یاری دهند.

دستگیری
افغانی قاچاقچی انسان

یک افغانی که با خودرو سواری اقدام به قاچاق انسان 
می کرد، شناسایی و پس از یک تعقیب و گریز طوالنی 

دستگیر شد.
بنا بر اعالم دادیار شعبه سوم دادسرای عمومی و انقالب 
شهرستان نی ریز، در ساعت 13:50 ظهر روز جمعه سوم 
بازرسی  و  ایست  در  مستقر  انتظامی  مأموران  مهرماه، 
قطرویه به یک دستگاه سمند سفیدرنگ مشکوک شدند. 

به گفته سید سجاد ساجدی، مأموران با هماهنگی پلیس 
اطالعات و امنیت نیروی انتظامی به این خودرو ایست 

دادند، اما وی بدون توجه اقدام به فرار کرد.
در  نی ریز  انتظامی  فرماندهی  اطالعات  پلیس  نیروهای 
گردنه الی رز با مانع فلزی دو چرخ سمت چپ خودرو را 
پنچر کردند؛ اما راننده بدون توجه به فرار خود ادامه داد. 
در ادامه تعقیب و گریز و قبل از تنگ حنا آنها با شلیک 
تیر به دو الستیک سمت راست خودرو، خودرو را قبل 
از شهرک مهدوی تنگ حنا متوقف و 9 سرنشین آن را 

دستگیر کردند.
ساجدی در ادامه گفت: به دلیل اینکه خودرو مملو از 
سرنشین بود، مأموران بسیار با دقت و احتیاط عمل نموده و 
قبل از ورود به منطقه مسکونی 16 تیر با هدف پنچر کردن 

الستیکها شلیک کردند.
وی در پایان گفت: این متهم 35 ساله اهل افغانستان که 
خودرو را قولنامه ای از فردی ساکن ایرانشهر خریداری 
نموده  بود، هیچ گونه مدارک شناسایی فردی، اقامت، 
تردد و حتی مدارک خودرو  در اختیار نداشت. همچنین 
دو کودک، یک زن و 5 مرد سرنشین خودرو تحویل 
اردوگاه اتباع بیگانه شدند. در پایان خودرو توقیف و متهم 

با قرار 40 میلیون تومان روانه زندان شد.

کوتاه از حوادث











دستگیری
سارقان انجیر پلنگان

دو سارق که جداگانه اقدام به دزدیدن انجیر کرده بودند، 
توسط پلیس آگاهی شهرستان دستگیرشدند. 

بنا بر اعالم دادیار شعبه سوم دادگستری شهرستان نی ریز، 
یک سارق جوان که اقدام به سرقت 8 کیلو انجیر از یک 
انجیرستان کرده بود، توسط مأموران پلیس 110 دستگیر 

شد. 
ساجدی همچنین گفت: یک سارق دیگر که در نیمه شب 
اوایل مهرماه در دره پلنگان اقدام به سرقت 30 کیلو انجیر 

نموده بود، دستگیر شد.
قاضی ساجدی گفت: این انجیرستان نگهبان داشته و سارق 
خاموش  سرقت  محل  از  دورتر  را  خود  موتورسیکلت 
می کند. اما نگهبان متوجه شده و بوسیله تلفن به صاحب 
باغ و او نیز به پلیس 110 خبر می دهد. با حضور مالک  و 
مأموران نیروی انتظامی، سارق با گونی انجیر در ساعت 2 

بامداد دستگیر شد. 
قاضی ساجدی گفت: این سارق معتاد سابقه دار،  هم اکنون 
در بازداشت موقت بسر می برد و روند قضایی پرونده ها 

همچنان ادامه دارد. 

نابودی کامل
اجناس مغازه در آتش

یک  مغازه ظروف پالستیکی یکبار مصرف بطور کامل در 
آتش سوخت. 

بنابر اعالم رئیس آتشنشانی شهرستان نی ریز، در ساعت13:50 
ظهر روز چهارشنبه 15مهرماه، یک  مغازه ظروف پالستیکی 

یکبار مصرف در خیابان امام خمینی آتش گرفت. 
قهرمان مظفری گفت: با اعالم به آتشنشانی، تکنسینها در مدت 

4 دقیقه در محل حادثه حضور یافتند و آتش را خاموش کردند. 
زبانه های آتش آنقدر زیاد بود که به قهوه خانه طبقه باال نیز 

می رسید، اما با سرعت عمل آتشنشانان  مهار گردید. 
مظفری گفت: در این حادثه صاحب مغازه نیز حضور داشت، 
اما متأسفانه به دلیل پالستکی و قابل اشتعال بودن اجناس که از 
مشتقات نفت است، چیزی از آن باقی نماند و دلیل آتش سوزی 

نیز مشخص نشد. 
مظفری در پایان گفت: پرسنل فداکار آتشنشانی با سرعت عمل 
و دقت باال و پس از مهار آتش، به پاکسازی و ایمن سازی محل 
جهت جلوگیری از آتش سوزی دوباره اقدام نمودند و پس از 

یک ساعت به پایگاه خود برگشتند. 

دستگیری شکارچیان کبک 
دو برادر که اقدام به شکار و نگهداری کبک می کردند، 

دستگیر شدند. 
بنا بر اعالم رئیس پارک ملی قطرویه و منطقه حفاظت شده 
بهرام گور، دو برادر که در بخش پشتکوه اقدام به شکار و 
نگهداری کبک در منزل کرده بودند، روز پنجشنبه دوم 
با دستور دادستان شهرستان و همکاری پاسگاه  مهرماه 
انتظامی مشکان و یگان حفاظت  این منطقه حفاظت شده 

دستگیر شدند. 
احمد رستگار گفت: با حکم ورود به منزل متهمان، چهار 
قطعه کبک زنده کشف گردید که دو نفر متهم نیز دستگیر 
و برای تحقیقات بیشتر تحویل مقامات قضایی شهرستان 

شدند. 
به گفته رستگار، جریمه شکار 4 قطعه کبک 800 هزار 
تومان، بجز هزینه ضرر و زیان به طبیعت می باشد. وی از 
همه شهروندان خواست تا در صورت مشاهده و آگاهی از 
تخلف  زیست محیطی مراتب را به تلفن 09171304726 

اطالع دهند.

دستگیری
دو گروه پسته دزد

چهار نفر که درقالب  دو گروه در بخش قطرویه اقدام به 
پسته دزدی می کردند، دستگیر شدند. 

بنا بر اعالم دادستان عمومی و انقالب شهرستان نی ریز، 
دو گروه بومی و غیربومی که در بخش قطرویه اقدام به 

پسته دزدی می کردند، دستگیر شدند. 
در سرقت اول، دو برادر 27 و 30  ساله که در اواخر شهریور 
ماه اقدام به سرقت یک  تن پسته در منطقه رودخور کرده 
بودند، توسط پاسگاه انتظامی بنه کالغی و پلیس آگاهی 

شهرستان دستگیر شدند. 
بنا بر این گزارش، برادر بزرگتر سابقه دار است و قباًل نیز به 

همین جرم دستگیر شده بود. 
دکترمحمدصادق رفیعی درباره گروه دوم سارقان گفت: 
پاسگاه  و  آگاهی  پلیس  توسط  نیز  سیرجانی  سارق  دو 
شهریور   23 روز  در  سرقت  حین  بنه کالغی  انتظامی 

دستگیر شدند.
این دو مرد 31 و 45 ساله سابقه دار و معتاد به موادمخدر 

بودند که با پژو 405 اقدام به سرقت پسته می کردند. 
رفیعی گفت: این دو نفر در 13 شهریورماه نیز اقدام به 
سرقت 500 کیلو پسته و انتقال آن به شهرستان سیرجان 
کرده بودند که طی شواهد و شگردهای پلیسی کارآگاهان 

آگاهی نی ریز به جرم خود اقرار نمودند. 
به گفته رفیعی، خودرو یکی از سارقان که از خانواده های 
مرفه بود توقیف شد و اکنون هر دو نفر در بازداشت بسر 

می برند.

بیمار مشکوک به کرونا
در بیمارستان شهدا 

کرونا  خطرناک  تنفسی  بیماری  به  مشکوک  فرد  یک 
)مِرس( در بیمارستان شهدا شناسایی گردید. 

بنابر اعالم مدیر دفتر پرستاری بیمارستان شهدای نی ریز، 
دارای عالئم  مرد  مهرماه یک  در غروب روز شنبه 11 
سرماخوردگی به بیمارستان شهدا مراجعه کرد و پس از 
معاینه توسط پزشک اتفاقات، به متخصص ارجاع گردید. 
پزشک متخصص، به عالئم بیماری وی که از حجاج امسال 
بود مشکوک شده و سپس با گرفتن نمونه از بیمار جهت 
ارسال به تهران، وی را جهت اطمینان و معاینات کاملتر 

همان شب به بیمارستان نمازی شیراز اعزام می کند. 
مشکوک،  مورد  این  اعالم  با  گفت:  تقی پور  حسین 
مراقبتهای درمانی و بهداشتی موجود در کل بیمارستان که 
از اول مهرماه تجهیز و آماده مقابله با این بیماری شده بود، 

تشدید گردید.  
وی در پایان از شهروندان و همراهان این بیماران، بویژه 
و  اضافی  مراجعات  از  تا  خواست  سالمندان  و  اطفال 
اطالع  به  بنا  بپرهیزند.  درمانی  مراکز  به  ضروری  غیر 
این  آزمایش  فارس،  نی ریزان  هفته نامه  خبرنگاران 
سرماخوردگی  تنها  وی  بیماری  و  بوده  منفی  شخص 

شدید بوده است.

کشف محل تجمع اتباع 
بیگانه در کوه های قطرویه

محل تجمع تعدادی افغانی در کوههای قطرویه شناسایی و 
34 نفر در این رابطه دستگیر شدند.

بنا بر اعالم دادیار شعبه سوم دادگستری نی ریز، در ساعت 
16 روز عید قربان برابر با دوم مهرماه، پلیس اطالعات 
و امنیت که یک عملیات دستگیری افاغنه را با کمک 
مأمورین ایست و بازرسی قطرویه در کمتر از 12 ساعت 
افغانی در  متوجه حضور چند  بودند،  برده  پایان  به  قبل 

کوه های جنوب سایت شرکت ملی فوالد شدند. 
به گفته سید سجاد ساجدی، مأموران انتظامی به سمت 
محل که به فاصله حدود 30 دقیقه پیاده روی و کوهنوردی 
از پایین کوه بود حرکت کردند و متوجه حضور تعداد 

زیادی افغانی در آنجا شدند. 
با نزدیک شدن مأموران، آنها به سمت باالی کوه حرکت و 
با شلیک تیرهای هوایی، تعدادی از افاغنه شروع به پرتاب 

سنگ به طرف مأموران کردند. 
قاضی ساجدی گفت: مأموران با استقامت و شلیک چند 
تیر، به محل تجمع افاغنه رسیده و عده ای که فرار کرده 
بودند، برگردانده شدند. در نهایت 33 نفر در ساعت 17 
دستگیر شدند که 3 زن و 7 کودک نیز در بین آنها بودند. 
همچنین یک جوان 23 ساله از اهالی قطرویه نیز دستگیر 

شد. 
تا  بود  افاغنه  نگهبان  جوان  این  گفت:  ساجدی  قاضی 
قاچاقچیان دیگر آنها را نبرند و ادعا کرد که اتباع بیگانه 
متعلق به دو نفر دیگر هستند  که به قاچاق انسان می پردازند. 
اکنون هر دو نفر که یکی از آنها سابقه دار است، شناسایی 

شده و تالش برای دستگیری آنان ادامه دارد. 
جوان  و  یافتند  انتقال  اردوگاه  به  بیگانه  اتباع  ادامه،  در 

قاچاقچی نیز در بازداشت موقت بسر می برد. 

دستگیری سارقان 20 ساله 
دو سارق 20 ساله که روز عید قربان از منزلی سرقت کرده 

بودند، پس از 48 ساعت شناسایی و دستگیر شدند. 
دو  نی ریز،  شهرستان  انقالب  و  عمومی  دادستان  بنابراعالم 
سارق عصر روز پنجشنبه 2 مهرماه برابر با عید سعید قربان وارد 
منزلی در پشت پارک معلم شده و اقدام به سرقت مقداری وجه 

نقد   و 70 کیلو انجیر نمودند. 
به گفته دکترمحمدصادق رفیعی، با ارجاع پرونده به پلیس 
آگاهی شهرستان، این نیرو با درایت و هوشیاری دوسارق 20 
ساله را پس از 48 ساعت از وقوع جرم دستگیر و مال مسروقه و 

وجه نقد را نزد آنان کشف نمود. 
رفیعی در پایان ضمن تشکر از خدمات مأموران نیروی انتظامی 
و بویژه پلیس آگاهی گفت: روز شنبه 4 مهرماه پرونده در 
دادسرا تشکیل شده و از عصر همان روز نیز هر دو مجرم جهت 

ادامه تحقیقات در بازداشت موقت بسر می برند.

عصر نی ریز در هفته نامه »نی ریزان فارس« ادغام شده است

انتشار: طبق روال 15 ساله هر هفته عصر شنبه 16 صفحه)این هفته 20 صفحه(

 قیمت 500 تومان

یکشنبه 19 مهرماه 151394
27 ذیحجه 1436
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امام علی علیه السالم: دو چیز مردم را نابود کرد: 
ترس از  فقر و فخرفروشی

اصلی  عامل  بشر  حیات  طول  در  که  آنچه 
جنگ ها، نزاع ها، کینه ورزی ها، و بطور کلی 
ریشه جمیع صفات رذیله بشری بوده و هست، 
رذیله  دو  همین  از  گرفته  نشأت  و  برخاسته 

مذکور در سخن امیر المؤمنین است.
فقر چیست؟ چرا بشر ذاتاً از فقر در هراس است 
بطوریکه می خواهد به هر نحو ممکن از آن فرار 
کند، و به انحاء مختلف سعی در انکارش دارد، 
کینه  می گوید،  دروغ  می دزدد،  می جنگد، 
می ورزد ، به دامن شیاطین چنگ می زند، به 
مخدرات پناه می برد، تا از فقر  و حتی از خیال 

فقر نجات یابد.
فقر نبودن است، نیستی است، خالی بودن و تهی 
بودن است، و بشر از نیستی، نیست شدن، و نیست 
بودن، ذاتاً  و فطرتاً گریزان و هراسان است؛ چرا 
که نفخه ای از یک هستی مطلق است »نفخُت 

فیه من روحی« و هستی نیستی را برنمی تابد.
نه انسان، که هر هستی از جماد و نبات و حیوان. 
ترس از مرگ نیز از همین مقوله است، آنگاه که 

مرگ را نیستی می پنداری .
هستی  اثبات  برای  انسان  که  است  اینگونه 
باید  که  می آورد،  روی  اندیشه  به  خویش 
چه کرد در این هستی پر از هست؟ من برای 
رسیدن به هستی و اثبات موجودیتم به کدام 
یک از این همه هست چنگ زنم؟ هستی در 
کدام یک از این جلوه های رنگارنگ است؟ 
پول، مقام، علم، شهرت، که هر کدام نیز هزاران 
شاخه براندام دارد، این ظرف تهی را با کدامین 
پیمانه سیراب کنم؟ آخر من نیز باید در میان 
این همه آدم، حیوان، نبات، جماد، که هرکدام 
متمایز شده اند،  از دیگری  انحاء  از  به نحوی 
خودی  دارم،  اختیار  در  که  فرصتی  این  در 
بنمایانم و از این احساس نیستی که مثل بختک 
گلویم را می فشارد و عنقریب است که خفه 
ام کند و جهان را در پیش چشمانم سیاه و تیره 
و بی معنی کرده است نجات یابم، و بر سر راه 
رسیدن به هر یک از این جلوه های زیبا بودن و 
هست شدن، چه گردنه ها و کتل های سخت  و 
صعب العبوری است!؟! و از دیگر سو؛ نهایت 
هر کدام چقدر و کجاست! کجا آرام می گیرم؟

چه  است؟  سّری  چه  این  است،  اینگونه  چرا 
سیاه اندود  تودرتوی  وادی  این  در  جادویی 
است؟ چرا سیر نمی شوم، چرا پر نمی شوم، چرا 
این بختک لعنتی فقر و نیستی دست از سرم بر 
نمی دارد؟ چرا هر چه بیشتر از این چشمه های 
لعنتی جادو زده می خورم گرسنه تر، خسته تر، 
و تشنه ترم؟ این عطش لعنتی کی تمام می شود؛ 
سو،  کم  چشمها  آویخته،  ابروها  سپید،  موها 
دندان ها ریخته، پاها از حرکت بازمانده، عمر در 
طلب این جامهای زرین بسر شد، چرا من هر روز 
فقیرترم، چرا پر نمی شوم؟ گلویم پاره شد، زبانم 
در دهان خشکید، پاهایم از رفتن بازماند، از بس 
از این مناره و آن مناره باال رفتم و فریاد زدم، 
آهای مردمان، آهای هست های عالم هستی، 
من هم هستم، من هم پرم، غنی ام، بی نیازم، اما 
تا از فریاد زدن دمی دهان فروبستم، تا لمحه ای 
بیاسایم، تا خستگی بگذارم، تا گرد و غبار این 
رفتن ها و آمدن های تکراری را بزدایم، دوباره 
این بختک لعنتی فقر و نیستی گلویم را فشرد، 
تمام سلول های وجودیم از درون و برون فریاد 
برآوردند ما نیستیم،گرسنه ایم، تشنه ایم، فقیریم 

فقیر. 
این تضاد و این پارادو کس پاره ام کرد، ِجَرم 
داد، نابودم کرد نابود، اصاًل هیچگاه بودی برای 
من نبوده است، آیا عمری از سراب می نوشیده 
ام و در تَوّهم آب بوده ام؟! چرا هر چه از برون 
از  فروشی(  )فخر  را،  بودنم  می فروشم  بیشتر 
درون بیشتر احساس می   کنم تهی بودنم را تا 

آنجا که به »زرتم المقابر« افتاده ام.
این است گرفتاری بزرگ انسان؛ این است آنچه 
موال علیه السالم عامل نابودی می داند، چرا با این 
همه رنج و تالش در راه جمع آوری  مال، مقام، 
شهرت که بعضاً بسیاری نیز به ثمر می نشیند، باز 
این اعجوبه خلقت »انسان« هر روز گرسنه تر از 
پیش، حمله می کند، می درد، می دزدد، دروغ 
دمی  و  می فروشد  می ورزد،  تکبر  می گوید، 
آرام نمی گیرد، تا آنگاه که در چنگال مرگ  
و احتضار یا بیماری ای صعب العالج تمام بود و 
نبودش را بر باد رفته می یابد و فقری را که عمری 
با انواع فخرفروشی ها و تظاهرها و تغافل ها، از 
آن هراسان می گریخت، مانند جادویی سیاه بر 
تمام نسوجش چنگال می افکند، و هیچ کدام 
از آن داشته ها، نه مال نه زن نه فرزند، نه مقام، 

نه شهرت، به دادش نمی رسند، تا از چنگال  
بخشند، کجا  رهایی اش  دیوانه  اختاپوس  این 
راه را اشتباه رفته، که بعد از عمری تالش و به 
هر دستاویزی چنگ زدن، به اینگونه خسران 

عظیمی دچار شده است.
و از آن همه به خیال خود داشته، مقام، مدرک، 
شهرت، مال، فقط اندامی نحیف، که النه هزار 
درد و بیماری است نصیبش شده، که آن هم 

عنقریب است، به خاک سرد و بی روح بسپارد.
معصومین  ائمه  و  علیهم  اهلل  صلوات  انبیاء 
معرفت  اهل  و  باهلل  علماء  و  علیهم السالم 
آمده اند تا انسان را با آشنا کردن به سرشت و 
الهی است  نفخه  فطرت حقیقی اش که همان 
این  تو  انسان!  ای  که  سازند  مهم  این  متوجه 
جسم و متعلقاتش نیستی، و این که می بینی، 
مرکب و وسیله ای است تا آن نفحه، و روح و 
فکر را، در این فرصت دنیوی به کمال و رشد 
برساند، و تا در راه کمال روح و فکرت که از 
جنس خداست حرکت و تالش نکنی به غنا و 
شد؛  نخواهی  بزرگ  رسید،  نخواهی  کمال 
علمی،  مدارج  بزرگترین  صاحب  اگر  حتی 
عرضی  اینها  بزرگ  باشی،  دنیوی  مقامات  و 
حضرت  حقیقی  بزرگ  است،  مجازی  و 
حق جل عال است، وتو تا صفات الهی عشق، 
احسان،  تواضع،  ستاریت،  گذشت،  محبت، 
حق طلبی بالجمله تسلیم در مقابل دستورات 
دنبال  نتیجه اش، خدایی شدن است  را که  او 
نکنی، جز فقیری بی مقدار نیستی، غنای تو از 
درون حاصل می شود نه از برون، به مقداری که 
اوصاف حضرت حق جل عال در درون توست، 
تو دارایی و ثروت داری، نه به مقداری که پول و 
مقام و شهرت داری، چرا که اوصاف حضرت 
حق، پایدار و جاودانه اند، نه ثروت های دنیوی، 
هر کس که کمترین بهره را از عقل برده باشد، 
می داند که همه داشته های دنیوی فی ذاته، فانی 
اند، و هیچ اعتباری بر بقایشان تا یک دقیقه دیگر 
نیست، و گرفتن یک رگ از میلیونها رگ جسم 
مادی می تواند تمام داشته های دنیویت را از تو 

ساقط کند.
انسان باید این مهم را بداند که به هر درجه و 
برسد،  دنیوی  مقامات  و  درجات  از  مقامی 
نفسانی است،  تا گرفتار خواسته ها و حوائج 
جنس  که  چرا  نیست،  بیش  حقیر  گنده ای 
نفس  است.  کوچک  نفسانی  های  خواسته 
نمی  شهوت  و  خوروخواب  برآخور،  جز 
چرد، و اینها در حد حیوان است نه انسان، که 
اساساً نفس، خواهش حیوانی را طالب است، 
انبیاء صلوات اهلل علیهم و علماء باهلل و  وهمه 
اهل معرفت که از هوشیارترین ابناء بشر بوده و 
هستند، متفق القولند که انسان این جسم مادی 
نیست، و توجه به نیازهای این جسم باید به مقدار 
توجه صاحب یک مرکب )خر، اسب، قاطر، 
امروزه ماشین( به نیازهایش باشد، و داشته های 
دنیوی را در راه کمال و غنای روحانی خود که 
همان احیاء اوصاف الهی در درونش هست، 

خرج کند، نه در راه فربه کردن »خر«!
مولوی این عارف باهلل، به زیبایی این مسأله را 
تشریح می کند که: روح انسان مانند حضرت 
عیسی علیه السالم است که بر جسم که همانند 
مأموریت  و  است،  سوار  است  حضرت  خر 
این االغ )جسم( رسانیدن حضرت )روح( به 
مقصد است، ولی به علت حجاب های ظلمانی 
و اغوائات شیطانی که نتیجه اش عدم توجه به 
فرامین الهی است، انسان دچار یک کج بینی می 
شود و جای خر و سوار را اشتباه می گیرد و به 
جای توجه به نیازهای سوار )روح( به نیازهای 

خر)جسم( می پردازد. می فرماید:
ترک عیسی کرده خر پرورده ای

الجرم چون خر درون پرورده ای
پس تا زمانی که پرورش دهنده »خر« هستی 
)همان جسمت( الف فهم و شعور نزن چرا که 
»خر« از دانایی و فهم وشعور بویی نبرده است، 
و اگر شکمت گنده تر می شود و یا مدل خانه 
و ماشینت ترقی می کند، تَوّهم دانایی به سرت 
نزند، اینها همه از جنس همان طویله و جل و 

پاردم است.
بسنجی،  را  دانایی ات  میزان  خواهی  می  اگر 
می کنی،  مطالعه  چقدر  ساعت،   24 از  ببین 
می اندیشی چه مقدار از اوصاف الهی از قبیل: 
خلق،  به  محبت  احسان،  گذشت،  تواضع، 
راستی در تو رشد کرده، غنی بالذات و علیم 

بالذات حضرت حق جل عال است.
به مقداری که به او نزدیک می شویم، غنی و 
داناییم وبه مقداری که حضرتش دوریم فقیر و 

نادانیم. پس خویش را دریابیم.    

قیام امام حسین)ع( از جمله وقایع تاریخ ساز و بسیار مهمی 
است که تأثیری عمیق بر حوادث پس از خود گذاشت. 
این قیام و جریانهایی که پس از واقعه عاشورا رخ داد، 
در منابع بسیاری آمده و البته تحریف های فراوانی نیز به 
خود دیده است. یکی از منابع معتبر تاریخی که درآن 
به جزئیات قیام امام حسین)ع( اشاره شده، تاریخ الرسل 
و الملوک یا تاریخ االمم و الملوک معروف به تاریخ 

طبری است.
اصل کتاب به زبان عربی است و توسط محمد بن جریر 
طبری تاریخ نگار و محقق مسلمان ایرانی در اواخر سده 
سوم پس از هجرت به رشته تحریر درآمده  است که از 
مشهورترین، مهم ترین و ارزشمندترین مجموعه های 
مفصل تاریخ عمومی اسالم و جهان به شمار می آید. 
طبری این کتاب را پس از پایان تفسیر قرآنش تألیف 
نمود. این کتاب، تاریخ را از زمان خلقت شروع کرده 
قدیمی  پادشاهان  و  پیامبران  داستان  نقل  به  سپس  و 
می پردازد. در بخش بعدی کتاب طبری به نقل تاریخ 
اسالم)ص(  پیامبر  زندگی  سپس  و  ساسانی  پادشاهان 
می پردازد. در این کتاب وقایع پس از شروع تاریخ 
اسالمی )مقارن با هجرت به مدینه( به ترتیب سال تنظیم 
شده و تا سال 293 هجری خورشیدی را در بر می گیرد. 
تاریخ طبری دارای 16 جلد و مرجع عمده تاریخ ایران تا 
اول سده چهارم هجری است. همچنین این کتاب مأخذ 
عمده بسیاری از کسانی واقع شده است که بعد از طبری 

به تألیف تاریخ اسالم اهتمام ورزیده اند.
ضمن عرض تسلیت به مناسبت فرا رسیدن ماه محرم 
منبع  این  از  حسین)ع(بخشهایی  امام  قیام  سالروز  و 
مهم تاریخی را برگزیده ایم که به تدریج تقدیم شما 

خوانندگان گرامی می شود.
*****

وقتی یزید به زمامداری رسید، اندیشه ای نداشت جز 
آنکه از آن چند کس که دعوت معاویه را به بیعت یزید 
نپذیرفته بودند بیعت بگیرد و کار شان را به سر برد، پس 

به ولید]حاکم مدینه[ نوشت:
زیبر  بن  عبدا...  و  بن عمر  عبدا...  و  حسین  بعد،  »اما 
را سخت و بی امان به بیعت وادار کن تا بیعت کنند 

والسالم«
گوید: و چون  خبر مرگ معاویه به ولید رسید وحشت 
کرد و آن را سخت مهم شمرد و کس فرستاد و مروان را 

پیش خواند. 
و چون نامه یزید را برای وی خواند، انا هلل گفت و 
رحمت فرستاد. آنگاه ولید درباره قضیه با وی مشورت 

کرد و گفت: »به نظر تو می باید چه کنم؟«
 گفت : »رأي من این است که هم اکنون این کسان را 
از مرگ معاویه خبردار شوند، بخواهي  ازآنکه  قبل 
و به بیعت و اطاعت بخواني، اگر بیعت کردند بپذیري 

و دست از آنها بداري و اگر نپذیرفتند،پیششان آري و 
گردنشان را بزني که اگر از مرگ معاویه خبر یابند، هر 
کدامشان در ناحیه اي قیام کند و مخالفت و دشمني کند 

و براي خویشتن دعوت کند«.
گوید: پس ولید، عبدا... بن عمروبن عثمان را که جوانی 
نوسال بود سوی حسین و عبداهلل بن زبیر فرستاد که آنها 
را بخواند. عبداهلل آنها را در مسجد یافت که نشسته 
بودند، پیش آنها رفت.  این به وقتی بود که ولید برای 
کسان  نمی نشست و کس پیش وی نمی رفت. گفت: 

»امیر دعوتتان کرده اجابتش کنید.«

گفتند: »برو، هم اکنون می  آییم«.
آنگاه یکیشان رو به دیگری کرد و عبداهلل بن زیبر به 
حسین گفت: »حدس بزن که در این وقت که به مجلس 

نمی نشیند برای چه ما را خواسته است؟«
حسین گفت: »به گمانم طغیانگرشان هالک شده وما 
را خواسته تا پیش از آنکه خبر فاش شود، ما را به بیعت 

وادار کند.«
ندارم،  گمان  این  نیز جز  »من  زبیر گفت:  عبداهلل بن 

می خواهی چه کنی؟« 
گفت: »هم اکنون  غالمانم را فراهم می کنم و می روم 
و چون به در رسیدم آنها را می گذارم و پیش ولید 

می روم.«
گفت: »وقتی به درون شدی از او برتو بیم دارم.«

گفت: »وقتی پیش اومی روم که قدرت مقاومت داشته 
باشم.«

گوید: حسین برفت و غالمان و مردم خاندان خویش را 
فراهم آورد و برفت تا به در  ولید رسید و به یاران خود 
یا  خواندم  را  اگرشما  می روم،  درون  به  »من  گفت: 
شنیدید که صدای او بلند شد همگی به درون ریزید و 

گرنه همین جا باشید تا پیش شما برگردم.«
گوید: آنگاه پیش ولید رفت و سالم امارت گفت. 

مروان نیز پیش وی نشسته بود. گوید: حسین چنان که 
گویی از مرگ معاویه بویی نبرده ، گفت: »پیوستگی  
بهتر از جدایی است.  خدا میان شما اصالح آرد« اما در 

این مورد جوابی به او ندادند.
حسین بیامد و بنشست، ولید  نامه را به او داد که بخواند و 

خبر مرگ معاویه را داد و او را به بیعت خواند. 
حسین گفت: » اناهلل و انا الیه راجعون، خدا معاویه را 
رحمت کند و ترا پاداش بزرگ دهد، اینکه گفتی بیعت 
کنم، کسی همانند من به نهانی بیعت نمی  کند، گمان 
ندارم به بیعت نهانی من بس کنی و باید آنرا میان مردم 

علنی کنیم.«
گفت:»آری«

گفت: » وقتی میان مردم  آیی و آنها را به بیعت خوانی ما 
را نیز بخوان که کار یکجا شود.« 

ولید که سالمت دوست بود گفت: »به نام خدای بروتا با 
جمع مردم بیایی.«

مروان گفت: »اگر اینک برود و بیعت نکند، هرگز چنین 
فرصتی به دست نیاری تا میان شما و او کشته بسیار شود. 
این مرد را بدار و از پیش تو نرود تا بیعت کند یا گردنش 

را بزنی.«
در این هنگام حسین برخاست و گفت: »ای پسر زن 
کبودچشم تو مرا می کشی یا او؟ به خدا نادرست گفتی 

و خطا کردی«.
گوید: آنگاه حسین برون شد و به یاران خویش گذشت 

و با آنها به خانه رفت.
مروان به ولید گفت: »فرمان مرا نبردی، به خدا هرگز 

چنین فرصتی به دست تو نمی دهد.«
ولید گفت: »ای مروان! دیگری را مالمت کن، کاری 
را برای من برگزیدی که مایه تباهی دینم بود، بخدا 
دوست ندارم همه مال دنیا که آفتاب بر آن طلوع و 
غروب می کند از آن من  باشد اما حسین را کشته باشم. 

سبحان اهلل، حسین را بکشم که می گوید بیعت نمی کنم، 
کسی که به سبب خون حسین به حسابش کشند، به روز 

رستاخیز به نزد خدا اعمال نیکش ناچیز باشد.«
مروان بدو گفت: »اگر رأی تو چنین است آنچه کردی 

بجا کردی«.  اینرا می گفت اما رأی او را نپسندیده بود.
گوید: اما ابن زبیر گفت: » هم اکنون می آیم«.

آنگاه به خانه خود رفت و آنجا بماند، ولید از پی او 
فرستاد و معلوم شد در جمع یاران خویش در امان است، 

فرستادگان پیاپی فرستاد.
و  بنگریم  و  بنگری  تا  بدار  دست  بود  گفته  حسین 

بیندیشی و بیندیشیم.
ابن زبیر گفت: »شتاب مکنید، مهلتم دهید« اما آن شب 
به آنها اصرار بسیار کردند. اما سخت گیری نسبت به 

حسین کمتر بود.
ولید غالمان خویش را پیش ابن زبیر فرستاد که ناسزا 
گفتند و بانگ زدند که ای پسر زن کاهلی، به خدا یا 
پیش امیر بیا و گرنه ترا می کشد. همه روز و شب نخستین 
را چنین به سر کرد و می گفت: »هم اکنون می آیم، 
شتاب مکنید تا کس پیش امیر فرستم که رأی و دستور 

او را بداند.«
جعفر بن زبیر، برادر عبداهلل کس پیش ولید فرستاد و 
گفت: »خدایت رحمت کند؛ از عبداهلل دست بدار که 
از بسیارِی فرستادگان او را به وحشت افکنده ای ان 
شاءاهلل  فردا پیش تو می آید، به فرستادگان خویش بگو 

از پیش ما بروند.«
گوید: ولید کس فرستاد و آنها برفتند. ابن زبیر در پناه 
شب برون شد، همراه برادر خویش جعفر بود که سومی 
با آنها نبود و از بیم تعاقب، از راه بزرگ، دوری گرفت 

و از راه فرع سوی مکه رفت.
صبحگاهان ولید کس فرستاد،  معلوم شد ابن زبیر برون 
شده مروان گفت: »به خدا سوی مکه رفته کسان از پی 

وی فرست.«
گوید: ولید سواری از بستگان بنی امیه را با هشتاد سوار 
بفرستاد که به جستجو رفتند اما به او دست نیافتند و 
بازگشتند و همه روز تا شب به جستجوی عبداهلل از کار 
پیش حسین  ماندند. هنگام شب کسان  حسین غافل 
فرستاد که گفت: »تا صبح صبر کنید. آنگاه بنگریم و 

بنگرید.«
گوید: آن شب دست از حسین بداشتند و با وی اصرار 
نکردند. حسین در پناه شب برون شد و این شب یکشنبه 

دو روز مانده از رجب سال شصتم بود.)1(

پی نوشت:
1- طبری، محمدبن جریر )1369( تاریخ طبری، 
جلد 7، برگردان: ابوالقاسم پاینده، تهران: بنیاد فرهنگ 

ایران، صص2905-2909 .

باخبر شدیم آقای سید احمد ایرانمنش در یک اقدام 
درخور تحسین، مجموعه نوحه های قدیمی نی ریز را 
در قالب دو سی دی صوتی به بازار عرضه کرده است. 
این نوحه ها که مربوط به 41 سال پیش است، باصدای 
محمدحسن  حاج  مرحوم  و  آزاد  صمدآقا  حاج 
ضمیری خوانده شده و در همان سالها به همت آقای 

ایرانمنش ضبط شده است.
در همین زمینه گفتگویی با ایشان ترتیب دادیم که 

می خوانید.
نوحه خوان  سالها  نیز  ایرانمنش که خود  سیداحمد 
مراسم محرم است، در سال گذشته کتاب »گلچین 
ایرانمنش« شامل نوحه ها و مرثیه های مذهبی شعرای 
مطرح نی ریز و دیگر نقاط کشور را به چاپ رسانده 
و در صدد است جلد 2 این مجموعه را نیز به زودی 

روانه بازار کند. 
مرحوم  و  آزاد  آقا  صمد  نوحه های  مورد  در  وی 
علت  به  پیش  سال   40 حدود  می گوید:  ضمیری 
عالقه ای که به صدای اساتید گرانقدر آقایان آزاد و 
ضمیری داشتم، شروع به ضبط کردن نوحه های آنها 
کردم تا اینکه اخیراً به فکر افتادم آوای این بزرگواران 
را به صورت سی دی در دسترس عالقه مندان قرار دهم 
تا هم بر شأن این مداحان بزرگوار ارج نهاده شود و 
جوانان  امروزی،  نوحه های  کارآمدن  روی  با  هم 
و نوجوانان از سبک و سیاق نوحه های قدیمی آگاه 
شوند. آقایان آزاد و ضمیری نکات و ریزه کار یهای 
ظریفی را با مهارت هرچه تمام در نوحه های خود 
هر  و  بود  خوب  صدایشان  الحق  و  می بردند  بکار 
شنونده ای را به سمت خود جذب می کردند. آقای 
آزاد همانگونه که در سی دی مشخص است نوحه و 
مرثیه را همزمان با هم می خواندند. جناب ضمیری نیز 
در کنار نوحه خواندن،  ساختن نوحه و آهنگ آن را به 

نحو احسن انجام می دادند. 
به خاطر دارم ایشان اکثر نوحه هایشان را در هیئت های 

به  آنها  نوحه خوانی  سبک  و  می خواندند  سینه زنی 
صورت سنتی بود. گاهی صف هایی طوالنی برای 
نوحه خوانی آنها تشکیل می شد که من با ضبط صوت 

کنار آنها می ایستادم و نوحه ها را ضبط می کردم. 
البته آقای آزاد خودشان نوحه نمی گفتند ولی در 
ضمیری  آقای  اما  داشتند  مهارت  آهنگ گذاری 
عالوه بر خواندن نوحه، خودشان نوحه می سرودند. 
به احتمال زیاد  نوحه های »زاده  زهرای  اطهر زینب 
»سر حلقه    من«،  بستان  نشکفته  »غنچه  منم«،  کبری 
آزادگان« و »حسین سرباز ره دین بُود« از خود ایشان 

است. 
وی در مورد درون مایه و مضمون سی دی ها می گوید: 
در سی دی که با صدای استاد آزاد منتشر شد، چند 
نوحه خوانده شده. در این مجموعه آقای آزاد  نوحه 
»عباس شیر بیشه شجاعت« را در کاروانسرای سروی 
جلوی در جنوبی خواندند. نوحه »اصغرم ای کودک 
جانبازم« را در امامزادگان به همان سبک قدیم اجرا 

کردند.
نوحه »بتاب ای مه« و »الی و الی اصغر من الال کن« 
را در حسینیه شهید مصطفی خمینی )زنده یاد صولت 

خزایی( خواندند.
نوحه »کربال شد  کربال شد« که از نوحه های ادیب 
گرانقدر آیت ا... فاخری فسایی است و به صورت 
نوحه های  دیگر  از  شده،  سروده  جواب  و  سؤال 

خوانده شده توسط آقای آزاد است. 
دیگر  که  را  گفت...«  حسین  عاشورا  »شب  نوحه 
سروده فاخری فسایی است و تضمینی   است بر  غزل 
دیگر  از  نمودند.  قرائت  حسینیه  همان  در  سعدی 
دلها  »چرا  کرده،  اجرا  آزاد  جناب  که  نوحه هایی 
پریشان است« نام دارد که این نوحه نیز در حسینیه 

»شهید مصطفی خمینی« خوانده شده.
احمد ایرانمنش در مورد سی دی دوم ادامه می دهد: 
نوحه »ای نوجوانم« سروده زنده یاد جودی خراسانی، 

در  ضمیری  آقای  که  بود  نوحه هایی  از 
کاروانسرای سروی برای عاشقان اباعبدا... 

قرائت می کردند. 
از نوحه های دیگر که در حسینیه مطهری 
می شد،  خوانده  ضمیری  جناب  توسط 
 می توان به نوحه »سرحلقه آزادگان« اشاره 
کرد. سرنوحه »در وداع آخرین شاهِ  دین« 
توسط خود آقای ضمیری ساخته و خوانده 
شده که از دیگر نوحه های این سی دی است. 
من؟«  ساالر  کاروان  کو  »کربال  نوحه 
نوحه  )بازار(،  خمینی  امام  حسینیه  در 
نوحه  مطهری،  حسینیه  در  »الله خونین« 
»ای جهاندارا خدای الیزالم« که سرنوحه 
آن ساخته شده توسط خود آقای ضمیری 
است در حسینیه محله کیان و نوحه »مرغ 
شب می نالد امشب« که عالقه مندان بسیاری 
در  که  است  دیگری  نوحه های  از  داشت 
مسجد جامع کبیر توسط استاد ضمیری اجرا 

می شد.
در این نوحه صدای آقای منصور دادور در سی دی 
در جواب نوحه کاماًل مشخص است. نوحه »واحسینا 
همه را گشت بر افالک بلند« سروده ادیب گرانمقدار 
مرحوم  که  است  نوحه هایی  از  اصفهانی،  مدرس 
ضمیری در صبح عاشورا با نکته سنجی هرچه تمامتر 

می خواند. 
»زهرا  جان  بانوی خوبان« از دیگر نوحه های مرحوم 
ضمیری بود که اختصاص به شهدا داشت و با صدایی 
محزون و گیرا توسط این نوحه خوان خوش صدا در 

کنار قبور مطهر شهدا اجرا می شد. 
از دیگر نوحه های معروف جناب ضمیری »شراره ای 
ای فلک« و »مه  ز خجلت سر مزن« سروده زنده یاد 
آقای  توسط  عاشورا  غروب  در  که  بود  سازگار 
بر  چشمگیری  اثر  که  می شد  خوانده  ضمیری 

سینه زنان داشت و صدای گریه بانوانی که در آنجا 
حضور داشتند در فضا طنین انداز می شد. 

از  باد«  نوحه »ای فلک  خانه جور و ستمت ویران 
نوحه هایی است که توسط اینجانب سروده شده و 
جناب ضمیری آنرا خوانده اند. در این نوحه اسامی 
هفتاد و دو تن شهدای کربال ذکر شده که در جلد 2  

گلچین بنده حقیر نیز نگاشته شده است. 
این نوحه به همراه دو نوحه »شراره ای  ای فلک« و »مه 
 ز خجلت سر مزن« از نوحه هایی است که در عصر 
عاشورا خوانده می شود، چون در این زمان 72 تن از 

یاران امام حسین)ع( به شهادت رسیده اند.
آقای ایرانمنش در پایان می گوید: من فکر می کنم به 
این دلیل نوحه های این دو بزرگوار به دل می نشست 
که آنها نوحه هایشان را به دور از هرگونه ریا و با 
اخالص تمام و از پرده دل می خواندند و الجرم هرچه 

از د ل برآید، بر دل  نشیند.

به همت سید احمد ایرانمنش انجام شد:

انتشار صدای صمدآقا آزاد و مرحوم ضمیری پس از 41 سال

خویش را دریابیم
سید عبدالنبی ابطحی

خروج امام حسین)ع( از مدینه به روایت طبری
به کوشش حسین قانع
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در  نی ریز  امام جمعه  نعمتی:  عابد 
گذشته  هفته  نمازجمعه  خطبه های 
مبارزه با ناامنیهای اخالقی و فرهنگی، 
در سایه  اقتدار و امنیت را از وظایف 

نیروی انتظامی دانست. 
خطبه های  در  سیدمحمدفقیه  آیت ا... 
نمازجمعه دهم مهرماه، ضمن تبریک 
هفته نیروی انتظامی، ورود به ناامنیهای 
اخالقی و فرهنگی را از وظایف نیروی 
انتظامی دانست و گفت: اقتدار و امنیت 
نیروی  سرنیزه های  سایه  در  مملکت 
انتظامی است. وظیفه آنها بسیار سنگین 
است و باید برای اجرای احکام الهی 
سرمایه گذاری  و  جانفشانی  اقتدار  با 
کنند تا امنیت، جان،  مال و ناموس مردم 

حفظ شود.
لباسی  را  انتظامی  نیروی  لباس  ایشان 
این  داشت:  عنوان  و  دانست  مقدس 
از  حراست  و  عبادت  لباس  لباس، 
از  جلوگیری  و  اسالمی  فرهنگ 

ناامنی هاست. 
به  دیگر  جایی  در  نی ریز  امام جمعه 
روز روستا اشاره کرد و عنوان داشت: 
مسئولین باید به روستاها توجه بیشتری 
و  تولید  مرکز  روستا  باشند.  داشته 
مشکالتشان   باید  است،  خدمت 
برطرف شود تا اهالی در آنجا بمانند و 

اقتصاد مقاومتی تقویت شود. 
جهانی  روز  به  اشاره  با  فقیه  آیت ا... 
کودک و تأکید بر توجه بیشتر به نسل 
جدید گفت: قباًل با برنامه های غلطی که 
در جهت عقیم کردن مردان وکاهش 
کردند.  اشتباه  کردند،   اجرا  جمعیت 
رهبر انقالب هم فرمودند که ما اشتباه و 
خطا کردیم. اکنون 80 درصد جمعیت 
ما باالی 18 سال است. باید نسل تشیع 
زیاد شود؛ نه اینکه دشمنان ما کثرت 

نسل داشته باشند و ما عقیم باشیم. 
غدیرخم،  عیدسعید  تبریک  با  ایشان 
بر لزوم وقوع این رویداد تاریخی در 
جهت تکمیل دین پیامبر اسالم تأکید 
کرد وگفت: حضرت علی)ع( کسی بود 

که بیش از همه پیامبر را یاری کرد. 
جز  به  هیچکس  افزود:  فقیه  آیت ا... 
امیرالمؤمنین  لقب  شایستگی  علی)ع( 
یعنی  علی  منهای  اسالم  ندارد.  را 
ستمگران  داعشی ها،  و  تکفیری ها 
شیعیان  اما  آدمخوار.  وحشی های  و 
در  پیامبرفرمود:  سرند.  تاج   علی 
پیامبر  همسایگان  علی  شیعیان  قیامت 
و بر منابری از نور قراردارند و در کنار 
رسول ا... هستند. بنابراین قدر خود را 

بدانید. 
وهابیهای  مقابل  در  افزود:  ایشان 

عربستانی هستند که آن جنایت را در 
منا مرتکب شدند، بعد هم جنازه های 
حجاج را بدون غسل و کفن و با لودر 
زیر خاک کردند. اما در این میان تنها 
ایران اسالمی بود که ایستاد گفت که 
حق ندارید حتی یک جنازه را  آنجا 
دفن کنید. این نانجیبها باید رسوا شوند؛ 
چرا که برای ما عاشورای دیگری برپا  و 

دل همه را محزون کردند.
دکتر  حجت االسالم  نماز  دو  بین  در 
وزیری یکی از شاهدان  عینی فاجعه منا 
که به مراسم نمازجمعه نی ریز دعوت 
عیدسعید  تبریک  ضمن  بود،  شده 
اهل  دشمنان  داشت:  اظهار  غدیر 
جنایتهایی  چنین  انجام  طریق  از  بیت 
می خواهند به هر نحوی که شده ما را 
دارند.  باز  مذهبی امان  احیاء شعائر  از 
غدیر و عاشورای حسینی همه هستی و 
هسته های مرکزی مرتبط با اعتقادات ما 

شیعیان است. 
مشاهدات  ذکر  به  ادامه  در  ایشان 
ایرانی  زائران  مظلومیت  و  منا  فاجعه 
قبل  است  به ذکر  پرداخت. الزم  آن 
برزگر  سرهنگ  نمازجمعه  مراسم  از 
به  نی ریز  انتظامی  نیروی  فرمانده 
مناسبت هفته نیروی انتظامی سخنرانی 

نمود. 

مواد  کشفیات  آمار  منفرد:  مهدی 
مخدر در شش ماهه نخست امسال،  2 

برابر مدت مشابه سال قبل بود.
جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد 
ابراهیمی  با حضور  مخدر شهرستان 
با  مبارزه  هماهنگی  شورای  دبیر 
مواد مخدر استان، امیری فرماندار و 
اعضای این شورا در روز یکشنبه 12 

مهرماه برگزار شد.
جلسه  این  در  نی ریز  فرماندار 
نخست  نیمه  در  توانستیم  گفت: 
سالجاری، بسیج عمومی تمامی اقشار 
جامعه را به همراه داشته باشیم و از 
ظرفیتهای موجود استفاده حداکثری 

کنیم.
مواد  کشفیات  برابری   2 آمار 
قبل،  سال  مشابه  مدت  در  مخدر 
نفر  ساعت   8000 از  بیش  اجرای 
برای  فرهنگی  و  آموزشی  برنامه 
قرار  درمان  تحت  و  مختلف  اقشار 
گرفتن بیش از 550 معتاد و درمان و 
توقیف 23 دستگاه  آنان،  بازپروری 
قاقچیان  از  و سنگین  خودرو سبک 
مواد مخدر و دستگیری بیش از 300 
نفرخرده فروش و قاچاقچی در نیمه 
فعالیت  بیانگر  سالجاری،  نخست 

جدی و قاطع ما در این حوزه است.
اما با توجه به روند رو به رشد اعتیاد 
و  نیست  کافی  این  قطعاً  جامعه،  در 
برای ما رضایت بخش نبوده و نیاز به 

تالش و کار بیشتر است.
 باید به شهرستان نی ریز به عنوان 
استان  شرق  جنوب  ورودی  دروازه 
برای  و  داشت  ویژه ای  نگاه  فارس 
رفع کمبودها وکاستی های موجود، 

اقدامات مؤثری انجام داد.
دبیر  به  خطاب  نی ریز  فرماندار 
شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر 
استان تقاضا نمود با رعایت عدالت، 
امکانات الزم در اختیار دستگاههای 

شهرستان نی ریز قرار گیرد.
هماهنگی  شورای  دبیر  ادامه  در 
فارس  استان  مخدر  مواد  با  مبارزه 
در  سالجاری،  اول  نیمه  در  گفت: 
و  فراوان  اقدامات  نی ریز  شهرستان 
مؤثری در زمینه مبارزه با مواد مخدر 
صورت پذیرفته و عملکرد شش ماه 
مبارزه  هماهنگی  شورای  نخست 
بین  در  این شهرستان  مواد مخدر  با 
شهرستانهای استان فارس عالی بوده 

است، اما این تالشها کافی نیست.
چرا که تحقیقات انجام شده آمار 

می دهد  نشان  را  کننده ای  نگران 
درصدی  یک  اعتیاد  جمله  از 
دانش آموزان و 10 درصدی خانمها، 
 65 طالقها،  درصد   55 اینکه  و 
درصدکودک آزاری ها، 47 درصد 
علت  به  زندانی ها  درصد   40 قتلها، 

اعتیاد به مواد مخدر بوده است.
مسائل  به  اشاره ای  ادامه  در  وی 
با  باید  داشت  بیان  و  نمود   60 دهه 
رویکردی جهادی و اعتقادی همانند 
مواد  با  مبارزه  موضوع  به  سالها  آن 
مخدر بپردازیم و آن را احیاء نماییم 
باشیم؛  بیشتری  موفقیتهای  شاهد  تا 
دنیا  در  مخدر  مواد  معامله  که  چرا 
برآورد  تن   8000 از  بیش  ساالنه 
می گردد که از این مقدار، فقط 600 
تن در کشور ایران ، کشف می شود و 
درآمد مافیای مواد مخدر، با صنعت 
دنیا  اول  توریسم که درآمد  و  نفت 
را به خود اختصاص داده اند برابری 
نموده و اینکه کشورهای استعمارگر 
اداره  و  مدیریت  را  فعالیت  این 
ناپذیر  انکار  واقعیت  می نمایند،یک 

است.
تقدیم   گفت:  ادامه  در  ابراهیمی 
بیش از 4000 شهید و12500 جانباز 
در عرصه مبارزه با مواد مخدر و تالش 
انتظامی،  و  نظامی  نیروهای  مجدانه 
ایران را به عنوان یکی از کشورهای 
پیشتاز در عرصه مبارزه با مواد مخدر 
توسط  موضوع  این  و  نموده  تبدیل 
اعالم  دائماً  المللی  بین  سازمانهای 

می شود.
در پایان جلسه برای رفع مشکالت 
حوزه مقابله با عرضه مواد مخدر خبر 
به  خودرو  دستگاه  سه  تخصیص  از 
فرماندهی انتظامی داده شد که یک 
دستگاه خودرو جزء مصوبات سفر 
سال گذشته  ابراهیمی بوده و آماده 
تحویل است و دو خودرو دیگر نیز 
پیرو مباحث مطرح شده در این جلسه  

در دستور کار قرار می گیرد.
انقالب  و  عمومی  دادستان 
آمار  به  اشاره  با  نی ریز  شهرستان 
ذکر شده و عملکرد نیروهای امنیتی 
این  گفت:  زمینه  این  در  شهرستان 
عزیزان به خوبی وظیفه خود را حتی 
فراتر از شاخصهای تعیین شده انجام 
بیانگر  کشفیات  آمار  و  می دهند 
قابل  نکته  اما  است،  موضوع  این 
فعالیتها  این  که  است  این  مالحظه 
با  مبارزه  مختلف  عرصه های  در 

با   نی ریز  درشهرستان  موادمخدر، 
و  پذیرفته  انجام  امکانات  کمترین 
اگر انتظار است که شهرستان نی ریز 
فوق العاده عمل نماید، انتظار ما نیز 
این است که مسئولین محترم استانی، 
امکانات و تجهیزات الزم را در اختیار 

شهرستان قرار دهند.
فرمانده  برزگر  عزیز  سرهنگ 
نیروی انتظامی و رئیس کمیته مقابله 
با عرضه و خرده فروشی مواد مخدر 
در این جلسه پس از ارائه گزارشی 
از کشفیات و عملکرد کمیته مقابله با 
عرضه و خرده فروشی گفت: عملکرد 
فرماندهی انتظامی شهرستان نی ریز از 
شاخصهای تعیین شده بیشتر است و 
این نشان از مبارزه جدی مأمورین این 
با عرضه  مقابله  در عرصه  شهرستان 

مواد مخدر و  خرده فروشی دارد.
شبکه  رئیس  ذکائی  دکتر 
کمیته  رئیس  و  درمان  و  بهداشت 
ضمن  معتادان  بازپروری  و  درمان 
این  عملکرد  و  آمار  برشمردن 
مشکالت  از  یکی  گفت:  کمیته 
درحوزه درمان،  نبودن آمار معتادان 
و همچنین افراد معتادی که به طور 
باشند  نموده  مصرف  قطع  کامل 
است، که با بررسی مقدار مصرف 
دارو در شش ماهه نخست سالجاری 
گذشته،  به  نسبت  آن  تغییرات  و 
مصرف  کاهش  درصد   30 شاهد 
دارو در مراکز درمانی هستیم که به 
صورت غیر مستقیم می توان از آن 
از  نمود که 30 درصد  نتیجه گیری 
افراد مراجعه کننده درمان شده  و 
یا به دالیل دیگری از ادامه درمان 
برای  که  شده اند  منصرف  دارو  با 
یک  به  نیاز  دقیقتر،  مشخص شدن 
اعتبار  تخصیص  و  تحقیقاتی  طرح 

است.
پریسا زارعی رئیس اداره بهزیستی 
و رئیس کمیته فرهنگی و پیشگیری 
گفت:  مخدر  مواد  مصرف  سوء  از 
سر  اعتیاد  با  مستقیماً  بهزیستی  اداره 
و کار دارد و باید اعتباری که به امور 
فرهنگی و پیشگیری از سوء مصرف 
می گیرد  تخصیص  مخدر  مواد 
موجود  اعتبار  چون  یافته  افزایش 
نسبت به حجم فعالیت ها و انتظارات 
است.  ناچیز  و  اندک  بسیار  جامعه 
تقاضا می کنیم موضوع از طریق ستاد 
استان و اداره کل بهزیستی پیگیری 

شود.

فرماندارنیریز:

کشف2برابریموادمخدردرنیریز

گالیهصاحبانِملکهایکوه
ادامه از صفحه  2

... این مسائل باعث شده تا بعضی از صاحبان چشمه ها 
حتی اجازه استفاده از آب چشمه را ندهند وبا تندی با 
کوهنوردان روبرو شوند. حدود یک ماه قبل دو جوان 
کوهنورد که ناراحت و عصبانی در حال بازگشت به شهر 
بودند، گالیه داشتند که صاحب یکی از چشمه ها اجازه 

نشستن و صرف صبحانه به آنها نداده است. 
و  الزم است کوهنوردان کاماًل اخالق کوهنوردی 
از محصوالت  استفاده  را رعایت کنند.  مالکان  حقوق 
بدون رضایت مالکان، هم خالف شرع است وهم خالف 
اطراف  خصوصاً   طبیعت،  محیط  قانون. آلوده کردن 
چشمه ها کار بسیار ناپسندی است که مورد پذیرش هیچ 
موظف  را  خود  باید  کوهنوردان  نیست.  عاقلی  انسان 
بدانند پس از  استفاده از طبیعت و خصوصاً چشمه ها، 
زباله ها را جمع آوری کنند و آن را همراه خود برگردانند. 
متقاباًل صاحبان ملکها نیز  تحمل کنند و علی رغم  برخی 
ناراحتی ها، برخوردهای خیلی تند نداشته باشند و مثاًل 
چندجوان را که صرفاً به قصد صرف صبحانه مسیری را 

طی کرده اند از استفاده از چشمه محروم نکنند.
 )N.G.O( غیردولتی  سازمان های  می شود  پیشنهاد   
گروههای  و  کوهنوردی  هیئت  زیست،  محیط  مدافع 
در  کوچک  تابلوهایی  کوهنورد،  بزرگ  و  کوچک 
مسیرهای اصلی کوهنوردی، خصوصاً در محل چشمه ها  
نصب کنند و نکات فوق را در چند جمله مختصر تذکر 
دهند تا هم کوهنوردان رعایت کنند و هم مالکان تحمل 

نمایند.
شاد وسالم وموفق باشید

سرمقاله
30ميلياردتومانتسهيالت
سرمایهدرگردشبرای

باغداراننیریز
با پرداخت تسهیالت سرمایه در گردش به باغداران،  10 
درصد از باغات پسته، انار و بادام در این شهرستان احیاء و 

به چرخه تولید باز مي گردند .
به گزارش روابط عمومي مدیریت جهاد کشاورزي 
شهرستان ني ریز،  مهندس نادر زارعي با اشاره به آغاز 
و  کشاورزان  به  در گردش  سرمایه  تسهیالت  پرداخت 
اخیر  خشکسالیهاي  گفت:  ني ریز  شهرستان  باغداران 
خسارات فراوان و جبران ناپذیري بهمراه داشته و تالش 
مجموعه جهاد کشاورزي در جهت  بهبود وضعیت موجود 
تسهیالت،  پرداخت  راستا  همین  در  اینکه  ضمن  است 

کمک مؤثري به باغداران زحمتکش خواهد کرد.
سرمایه  تسهیالت  تومان  میلیارد   30 مبلغ  افزود:  وي 
در گردش به شهرستان اختصاص یافته که اطالع رساني 
شده و بهره برداران پس از مراجعه به جهاد کشاورزي در 

صورت داشتن شرایط به بانکها معرفي مي شوند.
کارشناس تولیدات گیاهي مدیریت جهاد کشاورزي 
کنوني،  شرایط  در  کرد:  نشان  خاطر  ریز  ني  شهرستان 
به خصوص کشت هاي  الگوي کشت،  تغییر  راهي جز 
گلخانه اي و کشت گیاهان دارویي و توسعه باغات دیم 
در اراضي مناسب وجود ندارد و گامهاي خوبي از طریق 
ترویج و آموزش به کشاورزان برداشته شده و امیدواریم 
این روند در قالب دوره هاي آموزشي مدون ادامه داشته 
باشد و باغداران هم با درک شرایط موجود، با کارشناسان 

همراه شوند. 
زارعي در پایان گفت: اجراي طرحهاي آبیاري نوین به 
ویژه آبیاري زیر سطحي، استفاده از مالچ )حفظ رطوبت( و 
مدیریت صحیح آبیاري از اقدامات مناسب در جهت حفظ 

منابع آب و تولید و کشاورزي پایدار است.

امامجمعهنیریز:

امنیت کشور در سایه اقتدار نیروی انتظامی

رئیساتحادیهمیوهوترهبار:

انارنیریز5هزارتوماناست
رئیس اتحادیه میوه و تره بار از ورود میوه های نوبرانه به 

بازار خرید و فروش محصوالت کشاورزی خبر داد.
ورود  به  اشاره  با  ایلنا  با  گفتگو  در  مهاجران  حسین 
محصوالت  فروش  و  خرید  بازار  به  نوبرانه  میوه های 
کشاورزی بیان داشت: انار نی ریز در بازار عرضه شده است 

که قیمت نسبتاً باالیی دارد.
رئیس اتحادیه میوه و تره بار با اشاره به صادرات باالی 
انار برخی از نقاط کشور به خصوص انار یزد و شیراز تأکید 
کرد: در حال حاضر چون انار به تازگی عرضه شده است 
قیمت نسبتاً باالیی دارد به طوری که قیمت هر کیلو انار 
نی ریز 5 هزار تومان است؛ البته در بازار انارهایی به قیمت 

2500 تا 3500 تومان نیز موجود است.

اعالم برنامه های هفته
امر به معروف و نهی از منکر

مهدی منفرد: گشت امر به معروف و نهی از منکر شهرستان 
برنامه های  خود را در هفته امربه معروف  اعالم نمود.

سروان ابراهیم مهدیان فر مسئول ستاد امر به معروف و 
نهی از منکر شهرستان در این رابطه گفت: هفت روز اول 
ماه محرم مصادف است با هفته امر به معروف و نهی از منکر 
که از 23 تا 30 مهرماه می باشد و علت نامگذاری این هفته 

برمی گردد به قیام امام حسین)ع( که در این راستا بود.
 وی ادامه داد: هر عملی که برای جامعه یا محله ای مفید 

باشد معروف  و هر چیزی که مضر باشد منکر است.
وی برنامه های قرارگاه امر به معروف و نهی از منکر را 

در این هفته بدین شرح اعالم کرد:
- پنجشنبه 23 مهرماه: بزرگداشت جامعه بدون منکر همراه 
با زیارت عاشورا در مدارس، مساجد، دانشگاه ها و ادارات. 
با بزرگ  - جمعه 24 مهرماه: تجمع و راهپیمایی میثاق 
عامل احیای امر به معروف و نهی از منکر امام حسین )ع( که 
همزمان با نمازجمعه است و بعد از نمازجمعه راهپیمایی 

برگزار می گردد. 
- دوشنبه 27 مهرماه: همایش شهرستانی امربه معروف و 

نهی از منکر و تقدیر از عاملین امر به معروف و نهی از منکر.
- چهارشنبه 29 مهرماه: کارگاه آموزشی مهارتهای امر به 

معروف و نهی از منکر با حضور مسئولین قضایی شهرستان.
وی همچنین گفت: در طول هفته برنامه های مختلفی از 
قبیل تبلیغات، ارسال پیامک، دیوارنویسی، تهیه پوستر و بنر 
را در دست اقدام داریم. همچنین نمایشگاه های مختلفی در 
این زمینه مخصوصاً در رابطه با مضرات ماهواره، فضای 

مجازی و... برپا می کنیم.
وی همچنین گفت: هر کس ماهواره خود را به صورت 
کامل تحویل دهد یک دستگاه دیجیتال رایگان به او هدیه 
می دهیم و مانور سراسری تذکر لسانی در سطح شهر را 
به معروف  امر  اجرا می کنیم و تشکیل جلسات شورای 
و نهی از منکر با حضور اقشار مختلف و برگزاری مسابقه 
امر به معروف و نهی از منکر را در برنامه داریم. ضمن اینکه 
برگزار  ها  دانشگاه  و  مدارس  در  آزاداندیشی  جلسات 

می گردد.

طرح فالح کمیته امدادنی ریز، 
رتبه دوم فارس را کسب کرد

مدیر کمیته امداد شهرستان نی ریزگفت: طرح فالح این کمیته 
رتبه دوم را در استان فارس از آن خود کرد.

که  ریز  نی  امداد  کمیته  داشت:  اظهار  کیوان  انوشیروان 
تاکنون موفق به اجرای 378 مورد طرح فالح شده، در بررسی 
عملکرد و ارزشیابی که از این نهاد در زمینه اجرای این طرح به 
عمل آمد، توانست پس از شهرستان شیراز، رتبه دوم را کسب 

کند. 
وی اضافه کرد: طرح فالح یکی از طرح های منحصر به فرد 
در حوزه امور فرهنگی کمیته امداد است که با هدف تعمیق 
باورهای دینی با طرح مباحثی از قبیل موضوعهای مناسبتی، 
مسائل شرعی و احکام، پاسخگویی به پرسشهای دینی، برپایی 

آیین های سوگواری اهل بیت)ع( و ... برگزار می شود . 
به گفته وی این طرح با هزینه کمیته امداد و با حضور مبلغان 
مورد تأیید این نهاد در مساجد، حسینیه ها و در منازل مددجویان 

برگزار می شود. 

بزرگداشت سالمندان
و روز جهانی سالمند

حسین نیرومند: همزمان با هفته بزرگداشت سالمندان و 
روز جهانی سالمند در تاریخ 94/7/9 مراسم بزرگداشتی 
مؤسسه  و  نی ریز  شهرستان  بهزیستی  اداره  همکاری  با 
توانبخشی روزانه سالمندان فرزانگان در سالن اجتماعات 

اداره تبلیغات اسالمی برگزار گردید.
در این مراسم موحدی مسئول فنی مؤسسه ضمن خوش 
به مدعوین عملکرد مؤسسه را در یک سال  آمدگویی 

گذشته ارائه نمود.
پس از آن رئیس اداره بهزیستی در مورد اهمیت دوران 
سالمندی و چالشهای آن مطالبی را بیان نمود و نظرزاده 
کارشناس شبکه بهداشت در مورد اهمیت تغذیه در دوران 

سالمندی سخن گفت.
تقدیر  و  مؤسسه  شاعران  از  یکی  توسط  شعرخوانی 
و تشکر از سالمندان موفق و فعال و پزشک مؤسسه پایان 

بخش برنامه بود.

رونمایی از تابلو
کانون بسیج هنرمندان نی ریز

حسن  شهید  خانواده  و  شهرستانی  مسئولین  حضور  با 
الری زاده تابلو کانون به نام »کانون بسیج هنرمندان شهید 

حسن الری زاده« تغییر نام داد و رونمایی شد.
گردید.  اجرا  دفاع مقدس  هفته  مناسبت  به  مراسم  این 
سیدجواد  عهده  بر  حاضر  حال  در  کانون  این  مسئولیت 

موسوی می باشد.

برگزاری برنامه والیت علوی
توسط  اداره اوقاف و امور خیریه برنامه والیت علوی در سالن 
اداره ارشاد وکانون فرهنگی تربیتی احمد نی ریزی برگزار شد. 

سخنران این جلسه حجت االسالم حسن شفیعی شاهرودی 
از قم بود که در دو نوبت  و در حضور طالب  حوزه علمیه امام  
جعفرصادق و امام مهدی، حوزه علمیه خواهران و جمعی از 

معلمان و مربیان پرورشی آموزش و  پرورش سخنرانی نمود. 
محور سخنان شفیعی شاهرودی امامت و والیت با محوریت 

کتاب الغدیر بود.

نیریزدارایرتبهدوم

گلخانههایسبزیوصيفی

درفارس
کشاورزی  جهاد  سازمان  رئیس  خبرنگاران:  باشگاه 
استان فارس گفت: افزایش درآمد در واحد سطح، تنوع 
کشت و کنترل آفات و بیماری ها و سایر عواملی چون 
کشت های  تا  شده  سبب  خشکسالی  باران،  طوفان، 

گلخانه ای رواج بیشتری داشته و گسترش یابند.
در  گلخانه ها  هکتار سطح کشت   130 افزود:  وی 
استان فارس است که شامل سبزی و صیفی در سطح 96 
هکتار )گوجه فرنگی 20درصد، خیار80 درصد(، گل و 
گیاهان زینتی در سطح بیست هفت و پنج دهم هکتار، 
توت فرنگی در سطح یک و پنج دهم هکتار و همچنین 
لیمو،  )به  نوع  از  هکتار   5 سطح  در  دارویی  گیاهان 

آلوورا( است.
این مقام مسئول با بیان اینکه میزان تولیدات سبزی و 
صیفی استان فارس بالغ بر15هزارو 218 تن)هکتاری 
159 تن ( است اظهارداشت: درسطح گلخانه های استان 
تولید گل و گیاهان زینتی با )23میلیون و 500 هزار شاخه 
با  فرنگی  توت  آپارتمانی(،  گلدان  هزار   483 بریده، 
تولید 97 تن)هکتاری حدود65 تن( و گیاهان دارویی به 

میزان 10 تن تولیدمی شود.
وی با بیان اینکه گلخانه های تولید گل و گیاهان زینتی 
شهرستان های شیراز، سپیدان و مرودشت مقام اول تا سوم 
را دارند تصریح کرد: گلخانه های تولید سبزی و صیفی 
شهرستان های سپیدان، نی ریز و داراب مقام اول تا سوم 
و گلخانه های تولید گیاهان دارویی شهرستان های کوار، 
شیراز، مرودشت مقام اول تا سوم را به خود اختصاص 

داده اند.
عالی ترین مقام بخش کشاورزی فارس افزود: سطح 
استان،  شهرستان   13 در  گلخانه ای  مجتمع های  کل 
340 هکتار می باشد که تمامی زیر ساخت ها ی آن، 
از جمله تسطیح و تراس بندی زمین، حفر چاه، پمپاژ 
آب، اشتراک برق، احداث استخر ذخیره آب ، جاده 

دسترسی و... انجام شده است.

بازدیدامامجمعهموقتنیریز

ازخانهعالمروستايریزاب
از  امام جمعه موقت نی ریز  تبلیغات اسالمی:  روابط عمومی 
مراحل ساخت خانه عالم روستاي ریزاب از توابع بخش قطرویه 

شهرستان نی ریز بازدید کرد.
حجت االسالم سیدجواد فقیه در این بازدید اظهار داشت: 
ساخت خانه های عالم در روستاها از جمله طرحهاي موفق و 
قدردان  باید  همگان  که  است  خدمتگزار  دولت  تأثیرگذار 

اینگونه خدمات باشیم.
وی تصریح کرد: استقرار طالب و مبلغین در خانه های عالم 

داراي برکاتي است که اهالي روستا از آن بهره مند مي شوند.
در ابتدای این بازدید علیرضا خدادادگی کارشناس اداره 
نحوه تخصیص  از  ارائه گزارشی  با  نی ریز  اسالمی  تبلیغات 
اعتبارات وساخت خانه های عالم، مشکل اصلي روحانیون  را 
نبود و یا عدم تکمیل خانه هاي عالم دانست و گفت: متأسفانه 
در سالجاری نیز اعتباری جهت تکمیل خانه های عالم شهرستان 
در نظر گرفته نشد و امیدواریم با تخصیص اعتبارات مناسب 
در سال آینده شاهد ساخت و تکمیل پروژه هاي عمراني در 

شهرستان نی ریز باشیم.
گفتنی است در این بازدیدکه رئیس اداره اوقاف و امور 
خیریه و مسئول طرح هجرت شهرستان نی ریزحضور داشتند 
مسائل و مشکالت روحانیون بخش قطرویه نیز مورد بررسی 

قرارگرفت.
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به کوشش فاطمه زردشتی نی ریزی

تنها به من بیاندیش...
جبران خلیل جبران

در   1883 ژانویه   6 در 
در  کوهستانی  ناحیه ای 
لبنان به نام البشری چشم به 

جهان گشود.
از همان زمان نوجوانی، به 
میدان هنر، نقاشی، شعر و 
نویسندگی گام نهاد و در 
نخستین  سالگی،  شانزده 

سروده  او در روزنامه  »جبل« به چاپ رسید.
پس از پایان دانش آموختگي رسمی خود، برای تکمیل 
هنر نقاشی به پاریس رفت و همزمان با آموختن هنر نقاشی، 

کتابی با عنوان »روانهای سرکش« نوشت.
از جبران مجموعاً شانزده کتاب به زبانهای عربی و انگلیسی 
بر جا مانده  است که مرد دیوانه، بالهای شکسته، آن سوی 

خیال، و خصوصاً »پیامبر« از مهمترین آنهاست.
کبدی  سیروز  علت  به   1931 سال  در  جبران  خلیل 

درگذشت.
در زیر دو شعر و چند جمله کوتاه او را مرور می کنیم:

سکوت را مي پذیرم
                                  اگر بدانم

                                                      روزي با تو سخن خواهم گفت
تیره بختي را مي پذیرم

                                           اگر بدانم
                                                      روزي چشمهاي تو را خواهم سرود

مرگ را مي پذیرم
                                اگر بدانم

                                                   روزي تو خواهي فهمید
                                                                                                                                که دوستت دارم

***********
هنوز بدرود نگفته اي ، دلم برایت تنگ شده است

                                          چه بر من خواهد گذشت
                                                                                                                                                   اگر زماني از من دور باشي

هر وقت که کاري نداري انجام دهي
تنها به من بیاندیش

من در رویاي تو شعر خواهم گفت
                                                                                 شعري درباره چشم هایت

                                                                                                                                                                                                   و دلتنگي...
***********

- رابطه قلبی دو دوست نیاز به بیان الفاظ و عبارات ندارد.
- شرم، سپری محکم در برابر نگاه ناپاکان است.

-گناهی باالتر از این نیست که از گناه دیگران پرده برداریم.
با  روحشان  که  تن هایي  به  بده،  ترجیح  را  -تنهایي 

دیگریست.

گنجینه های ادبی

- به جای »سوژه« بگوییم: موضوع
- به جای »سیفون« بگوییم: آب شویه

- به جای »سینک« بگوییم: ظرفشویی  
********

»ة« در واژه ها و ترکیبات و عباراِت برگرفته از عربی به 
صورتهای زیر نوشته می شود:

- اگر در آخِر کلمه تلفظ شود، به صورِت »ت« نوشته 
می شود:

رحمت، جهت، قضات، نظارت، مراقبت، برائت
به استثنای صلو ة ، مشکوة، زکوة

زین قند پارسی

جاده سبز زندگی
)روشهایی سودمند برای زندگی بهتر(

نوشته: وحید عرفانی
انتشارات: آسیم

تعداد صفحات: 721
*****

اهمیت  در کتاب »جاده سبز زندگی« درباره 
سالمتی، جلوگیری از مشکالت روحی، فرایند 
خنده، شوخ طبعی، راههای کنترل احساسات، 
موسیقی،  اهمیت  برنامه ریزی،  ترس،  بر  غلبه 
ایمان داشتن به خدا، تغذیه و ورزش اطالعاتی 
در اختیار مخاطبان قرار داده می شود. »روشهایی 
سودمند برای زندگی بهتر«، »تغذیه صحیح برای 
سالمِت  »جادوی  ورزش«،  و  بیشتر  سالمتی 

جسم و روان« عنوان بخشهای کتاب هستند.
وحید عرفانی در کتاب »جاده سبز زندگی« به 
قلمی که با فرهنگ ما ایرانیان آمیخته است، به 
ما می آموزد  چگونه زندگی موفق تری داشته 
باشیم و به خواسته ها و نیتهای خود جامه عمل 
بپوشانیم، همچنین ما را راهنمایی می کند که 
چگونه اندیشه های منفی را از ذهن خود دور 
نموده و در عوض باورها و اندیشه های مثبت را 

در خود تقویت کنیم. 
متن زیر برگرفته از این کتاب است:

اصول  اصلی ترین  از  یکی  مثبت اندیشی 

زندگی شاد و بدون استرس است. بسیاری از 
همه  مثبت،  درمان  اندیشه  که  معتقدند  افراد 
دردهاست. اگر شما  نگرش مثبت داشته باشید، 
به سادگی از یک سبک زندگی سالم و شاد 
سالمت   کردن،  فکر  مثبت   می کنید.  پیروی 
روح را تضمین می  کند. صرف نظر از اینکه از 
کجا آمده ایم و یا در کودکی با چه مشکالتی 
روبرو بوده ایم، امروز می توانیم تغییرات مثبتی  

در خود ایجاد کنیم. 
برای ایجاد یک محیط خانوادگی و یا کاری 
دوستانه و عاری از ناراحتیهای روحی، افکار 
خود را با احساسات مثبت تغییر بدهید. افکار 

مثبت و نشاط آور جسم و روان را تازه و سالم 
می کند. 

مثبت  فکرکردن باعث کاهش فشارهای روحی 
و کیفیت زندگی شما می شود، به گونه ای که 
دیگر هیچ چیزی سخت  به نظر نخواهد رسید. 
اندیشه و باورهای مثبت شرایطی فراهم می سازد 
که مناسب با آن شرایط نتایج مثبتی به بار می آید. 
نگرش پایدار و مثبت، زندگی ما را دگرگون 
باشید  داشته  مثبت  نگرش  چنانچه  می سازد. 
به سادگی از یک  سبک  زندگی سالم و شاد 

پیروی می کنید. 
ذهن مثبت راهی شاد و با نشاط پیدا می کند، اما 
ذهن منفی آماده ی یافتن همه راههایی می شود 
که این کار انجام نگیرد. هنگامی که تغییری در 
زندگی شما روی می دهد، نگرش و دیدگاه 
مثبتی را در پی  خواهد داشت. هنگامی که مثبت 
رفتار می کنید، روی همه اطرافیان و از جمله 

خودتان تأثیر مثبت می گذارید.
در بخش دیگری از این کتاب آمده است:

دوست  که  مالیمی  موسیقی  به  گوش دادن 
می بخشد.  آرامش  شما  اعصاب  به  دارید، 
موجب  گوناگون   راههای  از  آرام  موسیقی 
در  می شود.  افراد  خشنودی  و  آرامش 
محیطی  تا  بگذارید  مالیمی  موسیقی  خانه 

کلی  بطور  آورید.   وجود  به  آرامش بخش 
موجب  آرام  موسیقی  یک  به  گوش دادن 
احساسات  شده،  عمیق تر  تنفس  تا  می شود 
سرکش فرو نشسته، سوخت و سوز بدن کاهش 
یابد و دستگاه اعصاب بطور خودکار آرام شود.

در پیشگیری از بروز فشار روحی پیشقدم باشید. 
امروزه بسیاری از بیماریها و آسیبها در جهان با 
فشار روحی ارتباط دارند. به نظر می رسد مردم 
و  پیشگیری  برای  کوشش  اهمیت  تدریج  به 
کاهش ناراحتیهای روحی را جدی می گیرند. 
برای برخورد درست با فشارهای روحی ابتدا 
باید از موقعیتها و یا پیشامدهای استرس زا، سپس 
از نحوه  پاسخ دادن بدن خود نسبت به آنها، به 
خوبی آگاه بود. به همین منظور باید پیوسته فکر 
و جسم خود را زیرنظر داشته باشید تا بتوانید 
نشانه های بروز فشارهای روحی  شدید را در آن 

شناسایی کنید.

********
شما خواننده ی فرهیخته نیز اگر کتاب مفیدی 
به  ستون  این  در  را  آن  می توانید  خوانده اید، 
به  تمایل  صورت  در  کنید.  معرفی  دیگران 
و   5383  0903 شماره های  با  کتاب،  معرفی 

1808 800 0917 تماس بگیرید.

جاده سبز زندگیکافه کتاب

زیر نظر استاد محمدرضا آل ابراهیم 
اسب درشکه ای توی جوی پهنی افتاده بود و قلم دست و کاسه 
زانویش خرد شده بود. آشکارا دیده می شد که استخوان قلم یک 
دستش از زیر پوست حنایی اش جابجا شده و از آن خون آمده 
بود. کاسه زانوی دست دیگرش به کلی از بند جدا شده بود و به 
چند رگ و ریشه که تا آخرین مرحله وفاداری  اش را به جسم او از 

دست نداده بود گیر بود.
 سم یک دستش )آنکه از قلم شکسته بود( به طرف خارج برگشته 
بود و نعل براق ساییده ای که به سه دانه میخ گیر بود روی آن دیده 

می شد.
آب جو یخ بسته بود و تنها حرارت تن اسب یخهای اطراف بدنش 
را آب کرده بود. تمام بدنش توی آب گل آلود خونینی افتاده بود. 
پی درپی نفس می زد. پره های بینی اش باز و بسته می شد. نصف 
زبانش از الی دندانهای کلیدشده اش بیرون زده بود. دور دهنش 
کف خون آلودی دیده می شد. یالش به طور حزن انگیزی روی 
پیشانی اش افتاده بود و دو سپور و یک عمله راهگذر که لباس 
سربازی بی سردوشی تنش بود و کاله خدمت بی آفتاب گردان به 

سر داشت می خواستند آن را از جو بیرون بیاورند.
یکی از سپورها که حنای تندی بسته بود گفت:

من دمبشو می گیرم و شما هر کدامتون یه پاشو بگیرین و یه هو از 
زمین بلندش می کنیم. انوخت نه اینه که حیوون طاقت درد نداره و 
نمی تونه دساشو رو زمین بذاره، یه هو خیز ور می داره. انوخت شما 
جلدی پاشو ول دین، منم دمبشو ول می دم. رو سه تا پاش می تونه 

بند شه دیگه. اون دسش خیلی نشکسه. چطوره که مرغ روی دو پا 
وایمیسه، این نمی تونه رو سه پا واسه؟

یک آقایی که کیف قهوه ای زیر بغلش بود و عینک رنگی زده 
بود گفت:

- مگر می شود حیوان را اینطور بیرون آورد؟ شما ها باید چند نفر 
بشید و تمام هیکل بلندش کنید و بذاریدش تو پیاده رو.

یکی از تماشاچی ها که دست بچه خردسالی را در دست داشت با 
اعتراض گفت:

- این زبون بسته دیگه واسه صاحباش پول نمی شه. باید با یه گلوله 
کلکشو کند.

بعد رویش را کرد به پاسبان مفلوکی که کنار پیاده رو ایستاده بود و 
لبو می خورد و گفت:

- آژدان سرکار که تپونچه دارین چرا اینو راحتش نمی کنین؟ 
حیوون خیلی رنج می بره.

پاسبان همانطور که یک طرف لپش از لبویی که تو دهنش بود باد 
کرده بود با تمسخر جواب داد:

- زکی قربان آقا! گلوله اولنده که مال اسب نیس و مال دزه، 
دومنده حالو اومدیم و ما اینو همینطور که می فرمایین راحتش 
کردیم، به روز قیومت و سؤال جواب اون دنیاشم کاری نداریم 
فردا جواب دولتو چی بدیم؟ آخه از من الکردار نمی پرسن که تو 

گلولتو چیکارش کردی؟

سید عمامه به سری که پوستین مندرسی روی دوشش بوی گفت:
- ای بابا حیوون باکیش نیس. خدا رو خوش نمی یاد بکشندش. 

فردا خوب می شه. دواش یه فندق مومیاییه.
تماشاچی روزنامه به دستی که تازه رسیده بود پرسید:

- مگه چطور شده؟
یک مرد چپقی جواب داد:

- و ا... من اهل این محل نیستم. من رهگذرم.
برای  بی دسته اش  چاقوی  با  که  همانطور  سرسوکی  لبوفروش 

مشتری لبو پوست می کند جواب داد:
- هیچی، اتول بهش خورده سقط شده. زبون بسته از سحر تا حاال 
همین جا تو آب افتاده جون می کنه. هیشکی به فکرش نیس. اینو... 

بعد حرفش را قطع کرد و به یک مشتری گفت:
یه قرون!... و آنوقت فریاد زد:

قند بی کپن دارم! سیری یک قرون می دم.
باز همان مرد روزنامه به دست پرسید :

- حاال صاحب نداره؟
مرد کت چرمی قلچماقی که ریخت شوفرها را داشت و شال 

سبزی دور گردنش بود جواب داد:
- چطور صاحب نداره. مگه بی صاحبم می شه؟ پوسش خودش 
دس کم پونزده تومن می ارزه. درشکه چیش تا همین حاال اینجا 

بود، به نظر رفت درشکشو بذاره برگرده.

پسربچه ای که دستش تو دست آن مرد بود سرش را بلند کرد و 
پرسید:

- بابا جون درشکه چیش درشکشو با چی برده، برسونه مگه نه 
اسبش مرده؟

یک آقای عینکی خوش لباس پرسید:
- فقط دستاش خرد شده؟

همان مرد قلچماق که ریخت شوفرها را داشت و شال سبزی دور 
گردنش بود جواب داد:

- درشکه چیش می گفت دنده هاشم خرد شده.
بخار تنکی از سوراخهای بینی اسب بیرون می آمد. از تمام بدنش 
بخار بلند می شد. دنده هایش از زیر پوستش دیده می شد. روی 
کفلش جای یک پنج انگشت گل خشک شده داغ خورده بود. 
روی گردن و چند جای دیگر بدنش هم گلی بود. بعضی جاهای 
پوست بدنش می پرید. بدنش به شدت می لرزید. ابداً ناله نمی کرد. 
قیافه اش آرام و بی التماس بود. قیافه یک اسب سالم را داشت و با 

چشمان گشاد و بی اشک به مردم نگاه می کرد.

عـــــــــــــدلکافه داستان
                                                        صادق چوبک

درددلهای
یکپسرَعَزببيچاره

هفته گذشته گزارشی در نی ریزان فارس چاپ شد با عنوان 
با  را می خواندم  اَبرویش«. وقتی گزارش  و  »مرد است 
خودم گفتم این خبرنگارها به همه چیز مردم گیر می دهند 
و تا زیر ابروی ملت را چک می کنند که خدای نکرده، 
زبانم الل، رویم به دیوار، تیغی، بندی، چیزی آن را لمس 
کاری  می روند یک  تا جوان  باشد. حاال چهار  نکرده 
می کنند بکنند. چرا شما نمی گذارید به حال خودشان 

باشند؟ 
جوان بدبخت سر خیابان می ایستد، می گویند اینجا چکار 
داری؟! روی موتور می نشیند، می گویند در خیابان ویراژ 
را  چشمت  می گویند  می رود،  پیاده رو  توی  می دهی. 
درویش کن. توی خانه می نشیند، می گویند برو بیرون 
افسرده می شوی. با موبایلش ور می رود، می گویند اینقدر 
نرو! پشت کامپیوتر می نشیند،  با وایبر و واتس آپ ور 

می گویند صبح تا شب توی این سایت ها دنبال چه هستی!
آخر خدا را خوش می آید؟

می گوید زن می خواهم، می زنند توی سرش که حاال برو 
یک شغلی راه بینداز بعد دختر مردم را مثل خودت بدبخت 
کن! زن نمی گیرد، سرکوفتش می زنند که َعَزب هستی 
برای خودت فکری کن! تا کی می خواهی مجرد بمانی؟ 
لیوان آب دستت  پیر و کور می شوی کسی یک  فردا 

نمی دهد. 
ای جوان بیچاره این روز ها!

با دوستانش بیرون می رود، می گویند رفیق باِز ِولو! همین  
رفقای ناباب تو را به خاک سیاه می نشانند. رفیق ندارد، 
می گویند عرضه نداری چهارتا رفیق برای خودت دست 

و پا کنی که بدردت بخورند.
زود می خوابد، می گویند خواب آلوده بی عرضه تن لش 
دائم خواب است. دیر می خوابد می گویند شب نشینی 
چرا  بخند،  می گویند:  بخندد  می کند.  خراب  را  آدم 
نخندی؟ مال مفت خوردن آدم را سبکسر می کند. نخندد 

می گویند بداخالق عقده ای!
خالصه جوان بدبخت این دوره و زمانه هر کاری کند و به 

هر سازی که برقصد، همه عالم و آدم به او گیر می دهند.
همین قُل مراد پدر بنده، کاری ندارد جز این که بنشیند به 
من ُزل بزند و هی بگوید این کار را بکن آن کار را نکن. 
اینجایت کج است، آنجایت عیب دارد. یکی نیست به او 
بگوید سال دراز نشستی برای مردم بیچاره طنز نوشتی و 
همه را دست انداختی، یک کار نان و آب دار راه نینداختی 

تا پول و پله ای جمع کنی که به درد مِن بیچاره هم بخورد.
این اواخر از سر ناچاری رفتم باشگاه بدنسازی که سرم 
برگشته  پدرم  حاال  ندهند.  گیر  من  به  هی  باشد  گرم 
می خوری  تومان  هزار   30 کیلویی  گوشت  می گوید: 
می روی آهن کوله می کنی که چه بشود؟ بنشین توی خانه 

فکر نان کن که خربزه آب است!
امضاء:  پسر ُقل مراد

تنظ نبشته

شرمنده ایم 
سید احمد علوی

سرفرازان ای شهیدان خدا شرمنده ایم
ماخطا کردیم در چشم شما شرمنده ایم

ما کجا بعد از شما راهِ شما را می رویم
از همین جا تا خدا نزد خدا شرمنده ایم

برده اند و می برند و می روند و می شوند
هر کدام اندازه شاه و گدا شرمنده ایم

شیعه را میراث بردیم از علی مرتضی
در محرم از شهید کربال شرمنده ایم

کارهامان با نفاق و با دورویی چاق شد
زآنچه ما کردیم با روی و ریا شرمنده ایم

زندگی با پول بادآورده را هم باد برد
نانمان شد از ربا و ارتشا شرمنده ایم

کشته عشق و وفا هستید و ما هم کشته ایم
هر یک از ما کشته پول و طال شرمنده ایم

مردمانی سهم خود را از شما جویا شوند
ما به جای مردم پُرمدعا شرمنده ایم

ما که مدیون خمینی تا ابد هستیم و هست
باز هم از مقتدای مقتدا شرمنده ایم

آنچه رهبر گفت و می گویند را نشنیده ایم
ما در این کشور به نزد پیشوا شرمنده ایم

رهنمایید و به راه راست ما را می برید
ما زهرکس کرده باشد اقتدا شرمنده ایم

ما ندانستیم این شرمندگیها از کجاست؟
پس شما گویید ما را، ما چرا شرمنده ایم؟

یک فنجان شعر

در  نی ریز  شاعران  از  »مایلی«  که  نوشتیم  پیشین  شماره  در 
روزگار صفوی است که شرح حال کوتاه وی و نمونه هایی 
از سروده های او در تذکره های فارسی: هفت اقلیم، عرفات 

العاشقین، خالصه االشعار و ... آمده است. 
در آن شماره اشاره هایی شد به این تذکره ها و آنچه درباره این 
شاعر عهد صفوی در آنها آمده. در این شماره بخش دوم و 

پایانی را می خوانید.
*****

مایلی،  حال(  )شرح  ترجمه  از  پس  خالصه االشعار،  مؤلف 
اشعاری از وی ذیل »انتخاب اشعاره« آورده است که شامل چند 

غزل و قصیده شکوائیه با آغاز:
ای کار جهانی شده از قید تو مشکل

 مشکل که شود نقش ستمهای تو از دل 
می شود.

ظاهراً مؤلف خالصه االشعار، صورت کامل غزلهای برگزیده 
را نیاورده و گاه تنها به نقل مطلع غزلها )بیت نخست غزل( بسنده 

کرده است مانند ابیات زیر که هر کدام مطلع غزلی است:
نفسی که شرح شوقت به سرزبان برآید                         

 زتن رمیده در دم ز غم تو جان برآید
آتش به چرخ افکنم از سوز آه خویش

سوزم زکینه کوکب بخت سیاه خویش
به خاک و خون همی غلطم چو آهو روز نخجیرش

ز رشک آنکه می افتد به سوی دیگران تیرش
اینک چند غزل از مایلی:

به میان جمع خوبان* چو همی کنم نظاره
مه من تو آفتابی و دگر بتان ستاره

به چمن خرام و بنگر که ز انفعال* رویت
بسرشت جامه در خون ُگل و کرد پاره پاره

مکن از جفای گردون گله مایلی و خوش باش
که قضای آسمان است و نگردد این به چاره

*خوبان: زیبارویان
انفعال: شرم، خجالت

ای غنچة گِل َچمِن جان چه گویمت؟
  وی سرِو باِغ روضة رضوان چه گویمت؟

چشم زمانه مثل تو صاحبدلی ندید
ای بی نظیر و نادر دوران چه گویمت؟

ای مُّدعی که نفی کنی دیدن ُرخش
    در آفتاب حجت و برهان چه گویمت؟

ای آنکه ذوق زندگی ات نیست چون ِخِضر*
      تعریف آب چشمه حیوان چه گویمت؟

ای آنکه ذوِق بادة وحدت ندیده ای
اسرار شوق سینه مستان چه گویمت؟
*ِخِضر : تلفظی است از ِخضر؛ خضر از پیامبران است که به آب 

حیات دست یافت و جاودانه و بی مرگ شد.

من از شوق صدای نغمه دلدار مدهوشم  
  ازآن هردم چو نی می نالم و سرتا قدم گوشم

مگر تو مردمی* درچشم وجان درتن که یک ساعت 
   نه از چشمم شوی غایب نه می گردی فراموشم

به سوز دل ز شوق روی آتشناکت ای ساقی
  به ساِن شمع سوزم لیک چون پروانه خاموشم

*مردم : مردمک چشم

پیش از آن روز که این گنبد  اخضر کردند* 
از مه روی تو آفاق منّور کردند

پیش از آن دم که بر افراخته شد مهر فلک
 مهر رخسار تو از روح مصّور کردند

گرچه کردند مرتّب به طفیلت دو جهان
 لیک با هّمت و قدر تو محّقر کردند

مایلی را ز عدم چون به وجود آوردند
 باغم عشق تواش خاک مخّمر* کردند

*کردند : آفریدند 
*مخّمر : سرشته

امید که دیوان مایلی، پیدا و چاپ شود تا دوستداران شعر فارسی 
بتوانند از سروده های این شاعر عهد صفوی نی ریز، بهره مند 
گردند، در غیر این صورت، گردآوری سروده های پراکنده 
مایلی از دل دست نویس ها و آثار چاپی و درج آنها در مجموعه 
ای به نام » اشعار شاعران بی دیوان نی ریز« بایسته است. انگیزه 

نگارش این نوشتار، همین نکته است.

پی نوشت: 
*- دکترای زبان و ادبیات فارسی و پژوهشگر تاریخ و فرهنگ.

منابع
1- تهرانی، آقا بزرگ)1408ق(الذریه الی تصانیف الشیعه، القسم 

الثالث من الچزءالتاسع، قم: مؤسسة اسماعیلیان.
2- شمس نی ریزی، محمد جواد )1379( تاریخ و فرهنگ نی ریز، 

نی ریز: مجتمع فرهنگی هنری کوثر نور.
3- گلچین معانی، احمد )1368( تذکره پیمانه، تهران: کتابخانه 

سنایی.
4- میر تقی الدین کاشانی )1392( خالصه االشعار و زبده االفکار 

)بخش شیراز و نواحی آن(، تهران: میراث مکتوب.

مهمنتوآفتابیودگربتانستاره
دکتر مختار کمیلی* بخش دوم و پایانی 

مایلی،شاعرنیریزیروزگارصفوی
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از اول آبانماه تردد و توقف کامیون در 
سطح شهر نی ریزممنوع خواهد بود.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی 
فرماندهی انتظامی شهرستان نی ریز با 
اعالم این خبر گفت: پیرو اطالعیه ها  
کلیه  اطالع  به  قبلی،  تذکرات  و 
رانندگان محترم وسایل نقلیه سنگین 
و  تردد  اینکه  به  توجه  با  می رساند 

درسطح  نقلیه  وسایل  اینگونه  توقف 
حوادث  ایجاد  باعث  شهرستان 
شهروندان  نارضایتی  و  رانندگی 
گردیده است، لذا از تاریخ 94/8/1  
تردد و توقف کامیونها درکلیه معابر 
شهرستان ممنوع اعالم می گردد و در 
صورت مشاهده به طور جدی و برابر 
برخورد  رانندگان خاطی  با  مقررات 

می گردد.
انجام  قصد  که  کامیونهایی  ضمناً 
خدمات رسانی به شهروندان را دارند 
از  و  الی 16  از ساعت 14  می توانند 
ساعت 24 الی 6 فقط در سطح معابر 
صورت  هر  در  وتوقف  نمایند  تردد 
زمینهای خاکی  و  در کوچه ها  حتی 

اطراف معابر ممنوع می باشد. 

ازاول آبانماه؛ 

تردد و توقف کامیونها در شهرممنوع
تکمیلی«  ژنتیک  بر  »مقدمه ای  کتاب 
به  توسط دکتر حسین شاهسوندحسنی 

چاپ رسید.
دکتر  همکاری  با  کتاب  این 
مرکز  توسط  گلکار  پوراندخت 
انتشارات جهاد دانشگاهی واحد صنعتی 

اصفهان منتشر شد.
شاهسوندحسنی  حسین  دکتر 
درجه  دارای  نی ریزی  فرهیخته 
کارشناسی  زراعی،  علوم  کارشناسی 
ارشد در رشته اصالح نباتات از دانشکده 
کشاورزی دانشگاه تهران می باشد. وی 
اصالح  رشته  در  دکترا  مدرک  دارای 
نباتات در سال 1377 از دانشگاه ردینگ 

انگلستان است.
جمله  از  دیگری  تألیفات  ایشان 
ایرانی در شرایط  ارقام گندم  »ارزیابی 
از  ایران«  در  نرمال  و  شوری  تنش 

شده  تهران)چاپ  دانشگاه  انتشارات 
در تاریخ 1364(،» راه اندازی و تأسیس 
انتشارات  از  باغبانی«  پژوهشکده 
دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر 
  ،)1373 تاریخ  در  شده  )چاپ  کرمان 
»به نژادی غله جدیدی بنام تریتی پایرم 
برای شرایط خاک و آب شور در دنیا 
و   مولکولی  سنتی،  نژادی  روشهای  با 
شده  )چاپ  مولکولی«  سیتوژنتیک 
انتشارات دانشگاه  از  تاریخ 1377(  در 
ردینگ انگلستان، » تکنیکهای به نژادی 
در نباتات زراعی خودگشن« و6 کتاب 

در دست اقدام و تالیف دیگر دارد.
عضو  شاهسوندحسنی  دکترحسین 
هیئت علمی دانشگاه شیراز است و سابقه 
تدریس در دانشگاه های تربیت مدرس، 
اصفهان، شهرکرد، زابل، کرمان و زنجان 
را دارد و تاکنون بیش از 120 مقاله در 

و  داخلی  معتبر  همایشهای  و  سمینارها 
خارجی به چاپ رسانده است.

وی از سال 1390 در بخش زراعت 
کشاورزی  دانشکده  نباتات  اصالح  و 
و  آموزش  مشغول  شیراز  دانشگاه 

پژوهش می باشد.

تألیف کتاب ژنتیک تکمیلی توسط 
دکترشاهسوندحسنی

پیش بینی صادرات 100 هزار تنی انار

انار نی ریز   رکورد    زد
مدیرکل میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری وزارت 
شده  رفع  موانع  به  توجه  با  گفت:  کشاورزی  جهاد 
مقدار 100  در سالجاری  پیش بینی می شود  صادرات، 

هزار تن انار به سایر کشورها صادر کنیم.
حسن پور  ابوالقاسم  فارس،  خبرگزاری  گزارش  به 
در حاشیه افتتاح جشنواره انار بادرود با بیان اینکه سال 
گذشته حدود 940 هزار تن انار در کشور تولید شد، 
تن  امسال حدود یک میلیون  می شود  پیش بینی  افزود: 
از این محصول در کشور تولید شود و در سال گذشته با 
تغذیه مناسب و نگهداری مناسب در شهرستان نی ریز، 
یک کشاورز موفق شد از هر هکتار 147 تن انار برداشت 
کند که رقم بسیار قابل توجهی است و با رعایت مسائل 

کلی به این مهم دست  یافت.
مدیرکل دفتر میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری 
وزارت جهاد با بیان اینکه زمینه صادرات انار امسال بسیار 
خوب است، گفت: چین، کشورهای حاشیه خلیج فارس، 
ضمن  هستند  کشور  انار  متقاضی  اروپایی  کشورهای 
اینکه محدودیت صادرات انار به کره جنوبی رفع شده 

و امسال این محصول به کره جنوبی هم صادر می شود.
حسن پور بیان داشت: مطرح  شدن آلودگی به یک 
به  میوه  این  مانع صادرات  انار  در محصول  نوع آفت 
کره جنوبی شد که با بررسی های انجام  گرفته مشخص  
شده که انار ایرانی به آفتی آلوده نیست و به همین دلیل 
روند صادرات انار امسال به کره جنوبی از سر گرفته 

می  شود.
وی تصریح کرد: استان های تولیدکننده انار کشور 
رضوی،  خراسان  قم،  اصفهان،  مرکزی،  یزد،  فارس، 

خراسان جنوبی، کرمان و سمنان است.
مدیرکل دفتر میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری 
وزارت جهاد با بیان اینکه سال گذشته حدود 40 هزار تن 
از انار کشور صادر شد، پیش بینی کرد امسال حدود 100 
هزار تن از انار تولیدی صادر شود که با انضمام هزینه های 
بسته بندی، حمل و نقل هر کیلو انار درجه یک باقیمت 9 تا 

10 دالر صادر می شود.
حسن پور افزود: از 100 هزار تن صادرات انار حدود 
30 تا 40 هزار تن به صورت میوه و بقیه به صورت رب انار 

و کنسانتره آن صادر می شود.
انار در  حسن پور تصریح کرد: کشورمان در تولید 
جهان حائز رتبه اول جهانی است و بعد از ایران دومین 

تولیدکننده این محصول آمریکا است.
رتبه  و  وضعیت  از  دقیقی  آمار  اینکه  بیان  با  وی 
ندارد، گفت:  این محصول در جهان وجود  صادرات 

عملکرد انار در هر هکتار حدود 20 تن است.

و  زیرسازی  عملیات  علیرضامقدسی: 
آسفالت خیابان سردار شهید علی رضا 

اکرام پور انجام شد.
شهردار نی ریز گفت: طول این مسیر 
330 متر است که متراژ کل  خیابان 4000 
این  در  آسفالت  و  زیرسازی  مترمربع 

محل انجام شده است. 
 مهندس منزه در این خصوص اظهار 
داشت: رفع مسائل و مشکالت شهر در 
واحدهای  دستورکار  در  ویژه  برنامه 

مربوطه قرار گرفته است.
20متری  خیابان  افزود:  وی 

که  اکرام پور  علی رضا  سردارشهید 
بعد از شهرک انتظام قرار دارد از جمله 
کار  که  می باشد  تردد  پر  خیابانهای 
اجرایی آن توسط واحد عمران عملیاتی 
شد و اتمام پروژه زیرسازی و آسفالت 

آن به پایان رسیده است.

اجرای زیرسازی و آسفالت خیابان سردار شهید اکرام پور

علیرضا مقدسی: آیین بزرگداشت یاد و 
خاطره زائران جانباخته حادثه منا یکشنبه 
12 مهرماه با حضور آیت ا...سیدمحمد 
روحانیون،  نی ریز،  جمعه  امام  فقیه 
خانواده های معظم  شهدا و ایثارگران، 
نیروهای  نهادهای  و  ادارات  مسئولین 

قشرهای  و  بسیجیان  انتظامی،  و  نظامی 
مختلف  در مصالی بزرگ نماز جمعه 

برگزار شد.
ا... سید محمد  مراسم آیت  این  در 
پیش  از  بیش  حادثه  این  گفت:  فقیه 
مدیریت  و سوء  بی کفایتی  و  بی لیاقتی 

حاکمان آل سعود را نشان داد 
با حجاج  آنان  رفتار  نحوه  و 
مردم  جان  که  کرد  ثابت 
برای حکومت آل سعود هیچ 

اهمیتی ندارد.
وی  اظهار کرد: رژیم آل 
آمریکای  نوکر  این  سعود 
پاسخگوی  باید  جنایتکار 
مسلمان  هزاران  شدن  کشته 

باشد.
گفت:  نی ریز  جمعه  امام 
حرمین  اداره  لیاقت  اینها 
شریفین را ندارند و باید اداره 
اسالمی  کشورهای  را  شریفین  حرمین 

مدیریت کنند.
و  مصیبت  ذکر  برنامه،  پایان  در 
در  بیت  اهل  مداحان   توسط  سینه زني 

خصوص این ضایعه غمبار انجام شد.

برگزاری آیین بزرگداشت جانباختگان حادثه منا در نی ریز

عکس: حامد راستی
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عسکر یاراحمدی: به مناسبت عید سعید قربان، کلنگ 

ساخت سالن ورزشی در روستای کوشکک توسط 
خیر نیک اندیش حاج غالم رضا جدیدی به زمین زده 

شد. 
آباده طشک،  بخشدار  با حضور  مراسم که  این  در 
شورای  و  دهیار  تربیت بدنی آباده طشک،  نماینده 
اسالمی کوشکک و جمع کثیری از مردم صورت 
گرفت، حاج غالمرضا جدیدی به همراه حیدری زاده 
بخشدار آباده پس از صحبت  در جمع صمیمی مردم، 
کلنگ احداث سالن ورزشی در روستای کوشکک 
را به زمین زدند. این سالن ورزشی که از هم اکنون 
کار ساخت آن شروع شده، قرار است تا دهه فجر سال 

1395 افتتاح شود. 
درهمین رابطه عبدالمطلب نگهداری  نماینده آقای 
جدیدی با حضور در دفتر هفته نامه نی ریزان فارس 

گفتگویی را با ما انجام داد که در زیر می خوانید:
او با بیان اینکه این سالن در زمینی بالغ بر 2000 مترمربع 
 « گفت:  می شود،  احداث  ورزشی  کاربری  با  و 
این یک سالن جدید و به روز خواهد بود و جوانان 
سالنی  ورزشی  رشته های  تمام  از  آن  در  می توانند 
استفاده کنند. قرار شده مهندس علی زارعی به عنوان 
مهندس ناظر نقشه ها را تحویل ما دهند تا هرچه سریعتر 

ساخت سالن را شروع کنیم.«
وی افزود: »آقای جدیدی هزینه سالن را هر مقدار که 
باشد، برعهده گرفته و پرداخت خواهند نمود. در عین 
حال همزمان ما هم تالش خواهیم کرد تا از نهادهای 

دیگر هم کمک بگیریم.«
غالمرضا جدیدی از درختکاران نمونه استان کرمان 
حدود    1390 سال  از  که  است  انار  شهر  ساکن  و 
400 هکتار زمین را در کوشکک خریداری کرد 
و زیرکشت پسته برده است که بالغ بر 170 هکتار 

درختان پسته وی پیوند زده شده و در دو سال آینده به 
بهره برداری خواهد رسید. هم اکنون نیزحدود20 نفر 
به صورت مستقیم در این مجموعه کشاورزی مشغول 

به کار می باشند. 
عبدالمطلب نگهداری در ادامه به برنامه های دیگر این 

خیر نیک اندیش اشاره کرد و گفت: »از برنامه های 
دیگر حاج غالمرضا جدیدی ساخت ترمینال ضبط 
و بسته بندی پسته است که در زمینی بالغ بر 3 هکتار 
صورت  به  کارخانه  این  گرفت.   خواهد  صورت 
مستقیم برای 200 نفر ایجاد اشتغال خواهد کرد و 

الگوبرداری آن از کارخانه ای صورت گرفته که در 
شهر انار است و تمام دستگاه های آن جدید ومدرن 

می باشد.«
وی علت انتخاب روستای کوشکک از جانب آقای 
خشکسالی  پی  »در  کرد:  بیان  اینگونه  را  جدیدی 

مناطق مختلف  در  را  تحقیقاتی  استان کرمان،   در 
انجام دادیم و در نهایت ایشان این منطقه را مناسب 
سرمایه گذاری دانستند. بسیاری از کشاورزان منطقه 
نیز با الگوبرداری از باغهای پسته ایشان که به صورت 
می باشد،  دریچه ای  نوین  آبیاری   و  مهندسی  فنی 

شروع به کاشت درخت پسته کرده اند. 
از دیگر اقدامات این خیر در روستای  کوشکک، 
احداث جاده 6.5 کیلومتری بین مزارع می باشد که 
حدود 75 درصد آن عام المنفعه و تنها 25 درصد آن 
این جاده خیلی خوب زیرسازی و  شخصی است. 
پلهای آن هم ساخته شده و مردم  شن ریزی شده، 
این  ساخت  برای  کنند.  استفاده  آن  از  می توانند 
جاده بالغ بر 200 میلیون تومان هزینه شده است. 2.5 
کیلومتر این جاده را برقرسانی کرده ایم که روشنایی 

یک کیلومتر آن کامل شده است.«  
حاج غالمرضا جدیدی درگفتگوی کوتاه تلفنی با ما 
انگیزه  اش را از ساخت سالن ورزشی، ایجاد نشاط و 
سرگرمی برای جوانان دانست و گفت: »همان طور که 
ما از مردم روستا و منطقه توقع داریم در این مجموعه 
کشاورزی و کارخانه ترمینال ضبط و بسته بندی پسته  
که به زودی احداث خواهد شد ما را کمک و همراهی 
کنند، مردم هم از ما توقعاتی دارند و ما آماده ایم تا 
قدمی برای آنها برداریم. این سالن قدم کوچکی در 
جهت ایجاد نشاط  و سرگرمی بین جوانان روستای 
بود.  خواهد  همجوار  روستاهای  و  کوشکک 
خود  زندگی  امور  کلیه  در  جوانان  این  امیدواریم 
همیشه موفق باشند. از دیگر  اقداماتی که تصمیم انجام 
سیدحمزه  اجاق  زیارتگاه  گسترش  داریم،  را  آن 
در منطقه است که قصد داریم برای آن، ساختمان 
از  بتوانند  براحتی  مردم  تا  کنیم  احداث  زائرسرا  و 

امکانات این مجتمع تفریحی وزیارتی استفاده کنند.«

توسطخیرنیکاندیش:

کلنگ ساخت سالن ورزشی در روستای کوشکک
به زمین زده شد

  400 هکتار زمین بایر را زیر کشت پسته 
برده ایم.

 200 نفر به صورت مستقیم در کارخانه 
کار  به  مشغول  پسته  بسته بندی  و  ضبط 

می شوند.

 احداث جاده 6.5 کیلومتری بین مزارع 
برای اهالی کوشکک توسط این خیر.

 روشنایی یک کیلومتر از جاده کامل شده است.

 گسترش زیارتگاه اجاق سیدحمزه در 

دستور کار قرار دارد.

مراسم کلنگ زنی سالن ورزشی کوشکک با حضور بخشدار آباده طشک

سالن مجتمع کشاورزی حاج غالمرضا جدیدی

مجموعه مسکونی کارکنان مجتمع کشاورزی

مراسم کلنگ زنی سالن ورزشی کوشکک با حضور بخشدار آباده طشک

تیو نگا

حاج علی جدیدی
خیر نیک اندیش

حاج غالمرضا جدیدی
خیر پروژه سالن ورزشی

عبدالمطلب نگهداری
مدیر اجرایی
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عباس آزادی: قدمت پخت شيره انگور به كاشت آن مي رسد. 
در اغلب نقاط منطقه مشکان و روستاهای آن، تاكستانهای دیم 
و آبی به وفور به چشم می خورد و مردم مشکان  از گذشته های 
دور از انگور شيره مي گرفتند. شيره انگور مشکان در بيشتر 

مناطق و شهرستان های  همجوار زبانزد خاص و عام است.
داشتن زمين و آب و هوای مساعد و محصول انگور مرغوب 
از  یکی  است.  مشکان  منطقه  ویژگي هاي خاص  از  زیاد،  و 

آیين های دیرینه مردم مشکان، مراسم شيره پزی است .      
 شيره پزي در مشکان از اواسط شهریورماه و بعد از برداشت 
انگور و معموالً در پایان شهریورماه انجام مي شود كه در تأمين 
مالي برخی خانواده های مشکانی مؤثر است. براي پخت شيره، 
از انگورهای محلی نظير بش، سيصددانه و ... استفاده مي كنند؛ 
چون آب دارتر است و شيره مرغوبتری نيز به دست می آید. 
از آب انگور عالوه بر شيره پزي، شربت و شيریني نيز درست 

مي كنند.

 

تهيه و پخت شيره انگور:
در ابتدا انگورها را از باغ چيده و در سبدهاي مخصوص حمل 
یا محل  به خانه  باغ  از   ،)lowde( یا لوده بنام گيره و  انگور 
شيره گيری كه اصطالحاً به آن كارخانه می گویند مي آورند. 
در آنجا انگورها را شسته در حوض مخصوص ریخته، با چکمه 
تميز روی آن مي روند و به اصطالح در گویش محلی مشکان، 
انگورها را می شلکانند یا لگدكوب مي كنند تا كاماًل آب انگور 

گرفته شود.

سپس آب انگور را در ظرف  ریخته، و به آن  مقداري پودر گل 
مخصوص شيره اضافه مي كنند و تا ساعتی به آب انگور دست 
نمي زنند. دليل اضافه كردن پودر ِگل، شفافيت و  تصفيه، و ته 
نشين شدن امالح آب انگور و در اصطالح محلي جهت حالل 

شدن آب انگور مي باشد.
در مرحله بعد آب انگور زالل شده را در دیگ هاي مخصوص 
شيره پزي ریخته و آن را روي كوره یا اجاق مي گذارند تا كاماًل 
بجوشد. در حين جوشيدن، آن را كاماًل هم مي زنند تا نسوزد و 

همچنين شيره خوشرنگ گردد.
بعد از اینکه شيره پخته و كاماًل خوش رنگ شد، مي گذارند تا 
سرد شود . به این نوع شيره، شيره عسلي مي گویند. نوع دیگر 
شيره، شيره سفيد و سياه است كه شيره عسلي را با چوب یا دست 
به مدت چند ساعت هم مي زنند تا كاماًل به رنگ سفيد درآید و 

تقریباً غليظ  شود. شيره بدست آمده را شيره سفيد مي نامند.
برای تهيه شيره سياه، تفاله انگور را  در كيسه اي بنام پيله مي ریزند 
و آب به دست آمده آن را مي جوشانند كه به آن شيره سياه 

مي گویند. معموالً كيفيت شيره سفيد و عسلي، بهتر از شيره سياه 
است.

انواع دیگر فرآورده هاي شيره:
با شيره انگور در تابستان شربت درست مي كنند. در زمستان، 
به آن در  برف مخلوط مي كنند و مي خورند كه  با  را  شيره 
اصطالح محلي »برف دیشو« یا برف شيره  مي گویند و یک 

نوشيدني گوارا و دلچسب است.
عالوه بر این، از شيره برای درست كردن انواع شيریني هاي 

خانگي نيز استفاده مي كنند.
انگور توليد شده در مشکان جهت شيره گيری  بخش عمده 
مصرف می شود و شيره انگور یکی از سوغاتی های اصلی این 

شهر می باشد. 
شيره ناب انگور، به زاللی دلهای مردمانی است كه آن را چون 
به عمل  با مشقت و تالشی عاشقانه  و  شيره جان می پرورند 

می آورند. تالششان مستدام باد.

شیره پزی؛ آیینی کهن در مشکان
عکس ها: عباس آزادی / محمدعلی هدایتی

قابل  توجه خوانندگان گرامی

گروه طراحان هفته نامه نی ریزان فارس با توجه به نظر كارشناسان مطبوعات و رسانه از چندین ماه پيش به دنبال تغيير در طراحی لوگو نشریه بودند و پس از مدتها موفق به طراحی لوگو جدید شدند. با توجه به اهميت 
نظر شما خوانندگان فرهيخته، تصميم گرفتيم این طرح را با شما مخاطبين در ميان بگذاریم و از نظرات شما نيز بهره ببریم. خواهشمندیم هرگونه نظر، پيشنهاد  و انتقاد خود را از طریق پيغامگير شبانه روزی 53830900 

، سامانه پيامک ) 1808 800 917 1000 / 1393 000 917 1000(، واتساپ و وایبر )09178001808( و اینستاگرام نشریه به نشانی)instagram.com/neyrizanfars( با ما در ميان بگذارید.

خلوتدل

طلوع اذان صبحمهشيدیخورشيدی
غروب اذان ظهرخورشيد

نيمه شب اذان مغربخورشيد
شرعی

27330452054011281746170123 ذی الحجهیکشنبه 19 مهر

28340452054011271745170023 ذی الحجهدوشنبه 20 مهر

29340453053911261744170023 ذی الحجه سه شنبه 21 مهر

30350454053911251743170023 ذی الحجهچهارشنبه 22 مهر

1350454053911241742170023 محرمپنج شنبه 23 مهر

2360455053911221741175922 محرمجمعه 24 مهر

3360456053811211740175922  محرمشنبه 25 مهر

همزمان با سایت، نی ریزان فارس را در گوشی هایتان 

ببینید
اپلیکیشین اندروید »نی ریزان فارس« را همین حاال دانلود کنید... 
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محمد جاللی: غرفه پایيزه نی ریز با 143 
غرفه در حال برگزاری  است. در این 
نمایشگاه 18 استان حضور دارند كه به 
گفته امير جعفری مدیر این نمایشگاه 
غرفه های  دارد  ساله   10 سابقه  كه 
هدایا،  سوغات،  جمله  از  مختلفی 
اغذیه،  كاالی  منزل،   لوازم  پوشاک، 
خواب  و ... وجود دارد كه اجناس با 
از  پایينتر  40درصد  تا   15 قيمت های 

بازار ارائه می گردد. 
عنوان  فوق  مطالب  بيان  با  جعفری 

نمود كه در نظرسنجی های انجام شده 
مردم رضایت 80 درصدی از نمایشگاه 

داشته اند.
شركت  نماینده  را  خود  كه  وی   
یاوران سبز متين اصفهان معرفی نمود 
یا  غرفه داران  اكثر  كه  كرد  اعالم 
توليدكننده هستند یا نمایندگی پخش 

كارخانجات توليدی.
به  نمایشگاه  این  است  ذكر  شایان 
بهتری  كيفيت  از  قبل  سالهای  نسبت 
اتاق  همکاری  با  كه  بود  برخوردار 

و  معدن  صنعت  شهرداری،  اصناف، 
در  جوانان  و  ورزش  اداره  و  تجارت 

استادیوم شهدا برگزار شد.
از  خبر  ما  با  گفتگو  در  جعفری   
بازدید معادن اداره كل صنعت، معدن و 

تجارت استان از این نمایشگاه داد.
نورالهی رئيس اداره ورزش و جوانان 
قرار  كه  نمود  عنوان  ما  با  گفتگو  در 
است در آینده ای نزدیک در استادیوم 
شهدا نمایشگاه مبلمان و بعد از آن یک 

سيرک در این محل استقرار یابد.

برپایی 143 غرفه پاییزه دراستادیوم شهدا 

اخبار
رشدزایمانطبیعیدرنیریز

تولد 890 نوزاد
در 6 ماهه اول سالجاری

حسین قانع: در شش ماهه اول سال جاری تعداد 890 
نوزاد در زایشگاه بيمارستان شهدا متولد شدند.

بنا بر اعالم مسئول زایشگاه بيمارستان شهدا، در شش ماهه 
اول سال 1394 در این زایشگاه 890 نوزاد متولد شده اند.

رقيه صالحی گفت: در این شش ماه 503 مورد زایمان 
طبيعی و 380 عمل سزارین انجام شد. 

تحول  طرح  به  توجه  با  گفت:  ادامه  در  صالحی  رقيه 
سالمت و اطالع رسانی های انجام شده، تالش پزشکان 
و همکاران در زایشگاه موفق شده ایم از آغاز این طرح 
درصد زایمان سزارین را از 50 درصد در سال 93 به 43 
درصد در شش ماهه اول سال 94 برسانيم كه با توجه به 

شاخصهای تعيين شده موفق بوده ایم. 
صالحی در پایان گفت: در شش ماهه اول سال 94 از 
تعداد نوزادان متولد شده 440 نوزاد پسر و 450 نوزاد 

دختر بوده اند كه 7 مورد نيز زایمان دوقلو داشته ایم. 

افتخارآفرینی هنرجویان هنرستان فنی و حرفه ای شهید دکتر باهنر نی ریز»قبولی دانشکده های فنی در سال 1394«

روح ا... بیگی

شهید رجایی شیراز - مکانیک

عارف ایج نشین

پسران ممسنی - مکانیک

محمدسعید مبارکی

شهید چمران کرمان - ساخت و تولید

پویا حق مرام

شهید باهنر شیراز - الکتروتکنیک

امین مستفیض

پسران یاسوج - مکانیک

حسین کرونی

پسران شهربابک - مکانیک

میالد عباسپور

پسران میبد - عمران

اشکان بابری

پسران داراب - الکتروتکنیک

مهران دهقان

پسران یاسوج - مکانیک

سید علیرضا جاللی

شهید باهنرشیراز - ساخت و تولید

محمدجواد نظربلند

شهید باهنر شیراز - کامپیوتر

محمد بیگی

شهید رجایی شیراز - مکانیک

میالد نکونام

پسران یاسوج - مکانیک

بهنام قربان پور

پسران سیرجان - عمران

محمدخّرم

پسران یاسوج - الکتروتکنیک

مهدی رضایی

پسران بندرعباس - مکانیک

رضا محمودی میمند

شهید صدوقی یزد - مکانیک

مهدی خداداد

شهید مهاجراصفهان - ساخت و تولید
رتبه 14 کشوری

محمدمهدی هوشمند

پسران یزد - عمران

احسان پاکنیت  

پسران یاسوج - مکانیک

علی اکبر
هاشم بیگی

شهیدچمران کرمان - ساخت و تولید

محسن شعاع

پسران سیرجان - کامپیوتر

جواد صفدری

شهید رجایی شیراز - مکانیک

علیرضا کریمی

پسران ممسنی - مکانیک

محمدرضا رحیمی  

شهید چمران کرمان - ساخت و تولید

محمدمهدی صادقی

شهید باهنر شیراز - الکتروتکنیک

ابوالفضل فریدونی

پسران یاسوج - مکانیک

مهدی عابدی خالص

پسران بندرعباس - مکانیک

میالد دهقانی پور

شهیدباهنر شیراز - عمران

مهران حسینی

پسران یاسوج - الکترونیک

امیرحسین تقوی نژاد

پسران یاسوج - مکانیک

جواد مرحمتی

پسران سیرجان - ساخت و تولید

سامان شعاع

پسران سیرجان - کامپیوتر

صابر بیگی

پسران یاسوج - مکانیک

سید محمدجواد 
بنی هاشمی

پسران شهربابک - مکانیک

سیدمسعود نجفی

پسران سیرجان - عمران

مهدی شاهسونی

پسران استهبان - الکتروتکنیک

محمدصالح ربوخه

شهید باهنرشیراز - ساخت و تولید

مهران کاظمی

شهید باهنر شیراز - کامپیوتر

شادمانه و مفتخرانه راهیابی جمع کثیری از هنرجویان هنرستان شهید دکتر باهنر به مراکز علمی و دانشگاهی کشور در سال تحصیلی 95-94 را که نتیجه همت و پشتکار این 

عزیزان و تالش و پیگیری دبیران،  هنرآموزان، و کارکنان و مدیریت این هنرستان می باشد، به خانواده محترم هنرجویان و همه کارکنان و هنرآموزان عزیز تبریک عرض نموده و ضمن 

قدردانی ویژه از زحمات مدیریت سابق هنرستان جناب آقای مهندس متقیان که به افتخار بازنشستگی نائل آمده اند،  آرزوی توفیق و سربلندی را برای مدیریت جدید 

هنرستان جناب آقای مهندس امین زاده از خداوند متعال داریم.

محمدرضا                  - ماه تاب)بوشهر(  مهدی   - زارع)داراب(  رحیم  )شیراز(-  جلوداری  محمدحسین   : الکتروتکنیک   
زارعی)شیراز( - سید محمدصادق احمدنژاد)استهبان(- علی علیمردانی)کرمان( - محمدجواد بقری)کرمان( - رامین 
نمازی)یزد( ساخت و تولید: علی اکبر زارع)کرمان( - حسین زارع )کرمان( - خالد صالح )کرمان(- رضا قرائی )سیرجان( - حمید خوش نیت 
)سیرجان( - نیما مهرپرور )سیرجان( - مهدی متذکر )آباده( - حسن صالحی )آباده( الکترونیک : - مرتضی ذرت کار)شیراز(سعیدعلیخانی)زرند( 
- روح ا... علیخانی)الرستان( - حمزه مظفری دمیری)اردکان(- وحید حسین زاده نشیزی )شهربابک( - میالد قاسم پور)شهربابک( عمران : صادق 

همدمی)شیراز( - کریم خلج)استهبان(، علی اکبر خواجه زاده)ابرکوه( مکانیک : امیرمحمد رسولی)زرند( - هادی بردباری)شهربابک(

مجیدامین زادهقاسم متقیان

هنرستان فنی و حرفه ای شهیددکتر باهنر نی ریز

ادامه پذیرفته شدگان

2877/55

قابل  توجه خوانندگان گرامی

گروه طراحان هفته نامه نی ریزان فارس با توجه به نظر كارشناسان مطبوعات و رسانه از چندین ماه پيش به دنبال تغيير در طراحی لوگو نشریه بودند و پس از مدتها موفق به طراحی لوگو جدید 
شدند.

با توجه به اهميت نظر شما خوانندگان فرهيخته تصميم گرفتيم این طرح را با شما مخاطبين در ميان بگذاریم و از نظرات شما نيز بهره ببریم. خواهشمندیم هرگونه نظر، پيشنهاد  و انتقاد خود را از 
instagram.com/(و اینستاگرام نشریه به نشانی )طریق پيغامگير شبانه روزی 53830900 ، سامانه پيامک ) 1808 800 917 1000 / 1393 000 917 1000(، واتساپ و وایبر )09178001808

neyrizanfars( با ما در ميان بگذارید.

و  نظامی  نيروهای  مشترک  صبحگاه 
انتظامی به مناسبت هفته نيروی انتظامی 

11 مهرماه برگزار شد. 
در این آیين آیت ا.. فقيه امام جمعه، 
برزگر  سرهنگ  نی ریز،  فرماندار 
توكل  سرهنگ  انتظامی،  فرمانده 
تأمين  شورای  اعضای  و  سپاه  فرمانده 

پس از ادای احترام به شهدا و بازدید از 
در جایگاه  انتظامی  و  نظامی  یگانهای 

قرار گرفتند. 
فرمانده انتظامی شهرستان نی ریز طی 
سازمان  این  وظيفه  مهمترین  سخنانی 
را برقراری امنيت دانست و بر ترویج 
تأكيد  امنيت  گسترش  و  قانون گرایی 

كرد. 
از  یکی  را  امنيت  برزگر  سرهنگ 
شاخصهای توسعه خواند و از نهادهای 
فرهنگی درخواست نمود تا در جهت 

تالش  جامعه  در  قانونگرایی  ترویج 
كنند.

وی ایجاد امنيت اخالقی را توسط 
قوه قهریه امکانپذیر ندانست و خواهان 
تالش هرچه بيشتر سازمانهای فرهنگی 

شد.
امام جمعه نی ریز امنيت را در جامعه 

بسيار مهم خواند و گفت: باید كاری 
كنيم تا جامعه تحت تأثير فرهنگ غرب 

قرار نگيرد. 
آیت ا... فقيه پيروی از والیت فقيه را 
یک اصل خواند و بابت وقوع حادثه منا 

به حاضرین تسليت گفت.
فرماندار نی ریز هفته نيروی انتظامی 
را فرصتی برای این سازمان عنوان نمود 
تا خدمات خود را معرفی و به بازنگری 

در امور خود بپردازند. 
مهندس اميری این هفته را فرصتی 

برای ارتباط با مردم خواند و عنوان  نمود: 
با نام پليس كلمه امنيت در ذهن تداعی 
می شود.  امنيت یعنی دوری از خطر و 

نبودن تهدید.
انتظامی  نيروی  به  خطاب  وی 
روزافزون  تقویت  خواستار  شهرستان 

اعتماد عمومی به این نهاد شد. 

از  را  نی ریز  تأمين،  شورای  رئيس 
شهرستانهای امن فارس خواند و گفت: 
این درحالی است كه نی ریز در مسير 
ترانزیت مواد مخدر و عبور اتباع بيگانه 

می باشد. 
وی در پایان از سرهنگ برزگر كه 
در تأمين امنيت تالش مضاعفی دارد و 

روز و شب نمی شناسد، تقدیر نمود.
در پایان از نيروهای بازنشسته نظامی 
و انتظامی و فعال در این حوزه تجليل 

شد.

فرماندار نی ریز: 

نی  ریز یکی از شهرستانهای امن فارس است 

عصر نی ریز در هفته نامه »نی ریزان فارس« ادغام شده است
انتشار: طبق روال 15 ساله هر هفته عصر شنبه 16 صفحه)این هفته 20 صفحه(

 قیمت 500 تومان
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گالیه  صاحبان  ِملکهای کوه
در  چشمه هایی که  مدیرمسئول:  غالمرضا شعبان پور- 
مقصد  دارد  قرار  قبله  کوه  مخصوصاً  نی ریز  کوههای 
کوهنوردانی است که در طول سال به منظور ورزش و 
تفریح راهی کوه می شوند. عالقه به طبیعت، هواخوری، 

 گردش و  ورزش خوشبختانه رو به افزایش است. 
عالوه بر مردان، زنان نیزدر سالهای اخیر به کوهنوردی 
به منظور ورزش و تفریح عالقه مند شده اند. این رویکرد 
مثبت است چون موجب باالرفتن سطح سالمت روانی و 

جسمی جامعه می شود. 
مِلکها،  چشمه ها  صاحبان  بین  این  در  اما 
وانجیرستان ها ناراحت و گالیه مند هستند. گالیه آنها 

از چند چیز است: 
1- رعایت مسائل زیست محیطی نمی شود و کوهنوردان 
می شوند.  چشمه ها  و  مِلکها  و  کوه  آلودگی  موجب 
قوطی  نوشابه،  بطریهای  از  است  پر  چشمه ها  اطراف 
کیک،  بسته بندی  مقواهای  و  کاغذ  آبمیوه،  کنسرو، 

شیرینی و دیگر غذاها. 
از  مالکان  اجازه  بدون  کوهنوردان  از  بعضی   -2
محصوالتی مانند انجیر، بادام و گردو استفاده می کنند 
و متأسفانه در برخی موارد  به درختان صدمه می زنند. با 
توجه به تعداد روزافزون مردان و زنان کوهنورد از طرفی 
و خشکسالی وکاهش محصوالت از طرف دیگر، حجم 
باغدارانی  متضرر شدن  موجب  محصوالت  از  استفاده 
می شود که بخشی از معیشت آنان از طریق همین ملکها و 

درختان تأمین می شود. 
3- از موارد باال گذشته متأسفانه سرقت شبانه یا روزانه 
غیر  بعضاً  و  خاص  افراد  توسط  البته  که  محصوالت 
نی ریزی صورت می گیرد، مزید بر علت شده و ناراحتی 

مالکان را افزایش داده است. 
که  بود  گالیه مند  اربو«،  »چشمه   صاحب  قبل  هفته 
گردوها را با زحمت و خطر فراوان در شیب کوه از درخت 
چیده و در یک گونی گذاشته، اما شب هنگام سارقی 
آن را ربوده و دسترنج او را برده است. این مالک جوان 
وزحمتکش اظهار می کرد قدم مهمان روی چشم ما، ما  
از آمدن کوهنوردان و مردم برای استفاده از آب چشمه 
و تفریح ناراحت نیستیم؛ اما ازصدمه زدن به درختان و 
و  دلخور  طبیعت  و  چشمه  اطراف  محیط  آلوده کردن 

گالیه مند و ناراضی هستیم.
ادامه در صفحه 5

سرمقاله

یکشنبه 19 مهرماه 21394
27 ذیحجه 1436
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میمک - تیپ 1920 خرم آباد - سال 1363
از راست: مرحوم کربالیی رضا کوچکی - علیرضا نازور - رمضان رستمی

با تشکر از جناب آقای علیرضا نازور که عکس را در اختیار ما قرار دادند.

ِمهین مهرورزان

مهدی منفرد: با توجه به در پیش بودن 
بارندگیهای  احتمال  و  سرما  فصل 
به  شهرستان  بحران  کمیته  مختلف 
ریاست هدایت معاون فرماندار و اعضای 
پنجشنبه 15 مهرماه  این کمیته در روز 

تشکیل جلسه داد.
هدایت  مراد  جلسه،  این  ابتدای  در 
احتمال  مورد  در  مسئولین  به  تذکر  با 
بارندگیهای سنگین در زمان کوتاه در 
تمامی  باید  که  گفت  امسال  زمستان 
سیل  بازرسی  قبیل  از  ایمنی  نکات 
سایر  و  جداول  پلها،  گورابها،  بندها، 
همچنین  و  شود  انجام  حادثه ساز  نقاط 
داده  تذکر  زنبورداران  و  دامداران  به 
شود تا در  مسیر رودخانه ها قرار نگیرند 
باغداران  و  کشاورزان  به  همچنین  و 

اطالع رسانی شود.
مسدود  موضوع  به  اشاره  با  هدایت 
بارش  در  نی ریز  قطرویه-  جاده  شدن 
برف سال گذشته گفت: باید پیش بینی 
این  از  ماسه جهت جلوگیری  نمک و 
اتفاقات بشود تا در سال جاری شاهد این 

مسئله نباشیم.
وی همچنین گفت: در سال گذشته 

شهرستان نی ریز با همت شما عزیزان و 
استان فارس در  نیروهای شهرستان در 
از  بعد  رتبه دوم  بحران  مدیریت  زمینه 
کوار را به دست آورده که باید تالش 

کنیم این رتبه ارتقاء یابد.
مسئولین  همچنین  جلسه  این  در 
جهت  را  الزم  تذکرات  مختلف 
جلوگیری از اشکاالت احتمالی مطرح 
مخازن  تهیه  اینکه  جمله  از  نمودند. 
برای  بامها مخصوصاً  آب جهت پشت 
ادارات، مدارس و منازل، لزوم الیروبی 
تهیه  ایجاد گورابهای الزم،  و  گورابها 
اضطراری  برق  جهت  دیزلی  ژنراتور 
نانوایی ها، بیمارستانها و مراکز عمومی 

دیگر.
اورژانس  ادامه، کچویی مسئول  در 
گفت:  امسال  حج  فاجعه  به  اشاره  با 
به  کرونا  ویروس  ورود  احتمال  چون 
تا  این ویروس  و  کشورمان زیاد است 
14 روز خود را نشان نمی دهد،  حجاج 
دو  تا  را  ولیمه  هیچگونه  دادن  حق 
بسیار  بیماری  این  چون  ندارند؛  هفته 
خطرناک است و احتمال مرگ و میر 
در این بیماری 40 درصد است. ویروس 

آنفوالنزاست،  ویروس  همان  کرونا 
دوباره   و  شتر شده  بدن  وارد  اما چون 
برگشت داده شده است بسیار خطرناک 

می باشد. 
توجه  با  گفت:  همچنین  کچویی 
زائرین  عراق،  در  وبا  بیماری  شیوع  به 
عتبات مخصوصاً در اربعین باید در زمینه 

این بیماری نکات الزم را رعایت کنند.
در  هم  آتش نشانی  مسئول  مظفری 
این جلسه گفت: ما در زمینه مسکن مهر 
با مشکل روبرو هستیم و اگر آتش سوزی 
این ساختمانها روی  باالیی  طبقات  در 
اضطراری  خروج  راه  هیچگونه  دهد 
پیش بینی نشده  و این مشکالت زیادی 
را برای اهالی منطقه به وجود می آورد. 
همچنین نداشتن  باالبر با ارتفاع زیاد یکی 
از مشکالت در حوزه کار آتش نشانان 

اعالم گردید. 
با  هم  نی ریز  شهردار  منزه  مهندس 
اشاره به این موضوع که در حال تهیه یک 
باالبر در این زمینه هستیم گفت: مسکن 
مهر در مسیر بحران احداث شده و اگر 
سیلی راه بیفتد این منطقه با مشکل روبرو 

می گردد.

مدیر کمیته امداد امام خمینی شهرستان 
یک  از  بیش  پرداخت  از  نی ریز 
میلیارد و سیصد میلیون تومان کمک 
 4469 تعداد  به  معیشت)مستمری( 
خانوار از مددجویان تحت حمایت این 

نهاد خبر داد.
داشت:  اظهار  کیوان  انوشیروان 
این کمیته به عنوان بستر همیشه جاری 
کمک به مستمندان و انسانهای محروم 
ولی عزیز خداوند، تعداد 4469 خانوار 
یعنی  خدمتیها(  تک  احتساب  )بدون 
16 درصد خانواده های ساکن در این 
داده  قرار  تحت حمایت  را  شهرستان 

خانوار   2386 تعداد  این  از  که  است 
از  درصد   54( بی سرپرست  زنان  را 
 2083 و  حمایت(  تحت  مددجویان 
خانوار را مردان بیمار و ازکارافتاده )46 
حمایت(  تحت  مددجویان  از  درصد 
تشکیل می دهد و در 6 ماهه اول سال 
1394 مبلغ 13 میلیارد و 593 میلیون و 
700 هزار ریال به عنوان کمک معیشت 
آنها  بانکی  حسابهای  به  )مستمری( 
توسط این مدیریت واریز شده است و 
در واقع می توان گفت بدون مساعدت 
همکاری  و  خمینی  امام  امداد  کمیته 
برای  زندگی  ادامه  نیکوکاران 

نیازمندان بسیار سخت خواهد بود.
وی با بیان اینکه در کنار پرداخت 
حمایتی  خدمات  ماهیانه  مستمری 
دیگری نیز به مددجویان تحت حمایت 
پرداخت  ارائه می شود، تصریح کرد: 
خدمات  ارائه  درمانی،  هزینه های 
فرهنگی  دوره های  برگزاری  مسکن، 
هزینه  کمک  تأمین  آموزشی،  و 
حمایت،  تحت  نوعروسان  جهیزیه 
پرداخت وام کارگشایی و اخذ رایگان 
که  است  خدماتی  دیگر  از  انشعابات 
ارائه  حمایت  تحت  مددجویان  برای 

می شود.

نی ریز دارای رتبه دوم مدیریت بحران استان
به دلیل بروز ویروس کرونا حجاج تا دو هفته حق دادن ولیمه  ندارند.

پرداخت یک میلیاردی کمک مستمری
به مددجویان کمیته امداد

اولین دفاع پایان نامه کارشناسی 
ارشد در دانشگاه آزاد نی ریز

خبرگزاری آنا: اولین جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد 
در دانشگاه آزاد اسالمی واحد نی ریز برگزار شد. در این جلسه 
آلی  شیمی  گرایش  شیمی  رشته  دانشجوی  حامدی  سجاد 
دانشگاه آزاد اسالمی واحد نی ریز موفق شد به عنوان نخستین 
دانشجوی این واحد دانشگاهی با دفاع از پایان نامه خود در مقطع 
کارشناسی ارشد فارغ التحصیل گردد. جلسه دفاعیه این پایان نامه 
با حضور دکتر عباس فضلی نیا به عنوان استاد مشاور، دکتر هادی 
به  طاهره خصوصی  دکتر  راهنما،  استاد  عنوان  به  اسفندیاری 
عنوان داور، دکتر مهدی منعمی به عنوان نماینده حوزه معاونت 

پژوهش و فناوری و اعضای هیئت رئیسه واحد برگزار گردید.

سرای محله ویژه سالمندان
 در شهر نی ریزتأسیس می شود

روابط عمومی فرمانداری: مکانهایی به عنوان سرای محله 
ویژه سالمندان در مناطق مختلف شهر تأسیس می شود.

دیدار  در  فرماندار  با حضور  مراسمی  تصمیم طی  این 
با سالمندان گرفته شد. قرار است این تصمیم با همکاری 

شهردار و شورای اسالمی شهر پیگیری شود.
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عصر نی ریز در هفته نامه »نی ریزان فارس« ادغام شده است

انتشار: طبق روال 15 ساله هر هفته عصر شنبه 16 صفحه)این هفته 20 صفحه(  قیمت 500 تومان
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انار نی ریز   رکورد    زد
پیش بینی صادرات 100 هزار تنی انار؛

فرماندار نی ریز: 

نی  ریز یکی از شهرستانهای امن فارس است 

گفتگو با پدر شهید زین العابدین دلداری: 

شهادت آری، اسارت هرگز

 ... و هادی ستاره شد

آماده باش ویروس کرونا
به بیمارستان نی ریز

بیماری  شیوع  احتمال  دلیل  به 
دیگر  و  شهدا  بیمارستان  مِرس)کرونا(، 
مراکز درمانی شهرستان در آمادگی کامل 

بسر می برند.
بنا بر اعالم مدیر داخلی بیمارستان شهدا، 
این بیمارستان به دلیل احتمال شیوع بیماری 
مِرس)کرونا(، از هفته اول مهرماه همزمان 
با سراسر کشور در آماده باش کامل بسر 

می برد. 
لیال زمانی نژاد گفت: از 25 شهریورماه از 
طریق دانشگاه علوم پزشکی شیراز به کلیه 
مراکز درمانی استان آماده باش مقابله با 

بیماری مِرس داده شد. در این راستا چهار 
کارشناس پرستاری واجدالشرایط دوره 
شهرستانهای  کلیه  همانند  را  آموزشی 
طی  شیراز  نمازی  بیمارستان  در  استان 
در  حضور  از  پس  گروه  این  نمودند. 
نی ریز، فوراً این کالس آموزشی را در 
روز شنبه 11 مهرماه طی چندین ساعت به 
کلیه پرستاران بیمارستان شهدا آموزش 

دادند. 
زمانی نژاد در ادامه گفت: به دستور دانشگاه 
علوم پزشکی، حتی بروشورهایی در بین 
کارمندان اداری توزیع و در کلیه بخشهای 

بیمارستان شهدا نیز نصب گردیده است. 
این بیمارستان از هفته اول مهرماه اقدام به 
تهیه وسایل الزم از جمله ماسکهای ویژه، 
گان، سی دی های آموزشی و... و توزیع 
آنها بین پزشکان، پرستاران و پرنسل اداری 

جهت مقابله با بیماری کرونا نموده است.
بجز  اقدامات  این  گفت:  زمانی نژاد  لیال 
اواخر  که  است  کالسهایی  و  آموزشها 
و  بهداشت  شبکه  توسط  شهریورماه 
درمان برای پرستاران کلیه مراکز درمانی 

شهرستان برگزار شده است.
ادامه در صفحه 6

•	13

•	4

درد دل های
یک پسر َعَزب بیچاره

تنظ نبشته

16

•	3

•	8

در صفحه ی ورزشی بخوانید...

•	12

40 نکته
برای سرحال شدن پس از بیداری

هر روز هندوانه بخورید
پیشگیری از سرماخوردگی، با ماست

حقایقی درباره چپ دستها
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ین ریزان فارس چون عصر ین ریز زبان مردم است

شماره 2753 ذیحجه 1436یکشنبه 19 مهرماه 121394
o11. October. 2015neyrizanfars.cominfo@ neyrizanfars.ir

تندرستی

میوه  این  بو کردن  بو کنید!  دیگر گریپ فروت  از  می دهد.  افزایش  را  لیمو، هوشیاری  بوی  می توان  انرژی زا  ۴۰ نکته برای سرحال شدن پس از اکالیپتوس و پونه را نام برد.رایحه های 
سرحال و زندگی را درخشان و موفقیت آمیز 1- موسیقی گوش کنید. این کار انسان را بیداری

رنگهای می کند.  بریزید.  دور  را  افزودنی ها  کار بدن را کم می کنند. مصنوعی و طعم دهنده های مصنوعی انرژی 2-  این  بکشید!  خمیازه  باز  دهان  با  باعث 3-  و  بدن می رساند  به  بیشتری  این کار شما را کاماًل 4- دوش آب گرم بگیرید و سپس یک لیوان میزان هوشیاری شما را باال می برد. سرحالی مغز می شود. نفس عمیق کشیدن نیز اکسیژن  بنوشید.  وسایل الکتریکی باعث ایجاد خلل در ریتم طبیعی 5- دوشاخه ها را از پریز بکشید! جریانهای هوشیار و سرحال می کند. آب خنک  دوشاخه  خواب  قبل  می شود.  کم برقی را از پریز بیرون بکشید. بدن  عضالت  تا  بنوشید  خنک  آب  نیز 6-  آبمیوه  کمی  شوند.  فعال  اگر 7- سر و ته شوید! این کار به افزایش حافظه بیشتری پیدا کنید. می توانید به آب خنکتان اضافه کنید تا انرژی تحرک  می کند.  کمک  هوشیاری  میزان  بایستید، و  خود  سر  روی  کاماًل  نیز می توانید پونه، سرحالی در صبح را احساس کنید! با ۸- مسواک بزنید. با خمیردندانی با رایحه قرار دهید. سپس سر را به آرامی باال بیاورید. بنشینید و یک دقیقه سرتان را بین زانوهایتان نمی توانید  پونه  با طعم  آدامسی  و منبع انرژی خوبی برای صبح ها محسوب قند طبیعی ساکارز، گلوکز و فروکتوز است 1۰- موز بخورید. این میوه حاوی فیبر و سه نیز مورد لطف دستانتان قرار دهید. یک حرکت کمان شکل، اطراف گوشها را کنید، شقیقه ها و پیشانی را ماساژ دهید و در استفاده کنید )نه ناخن(، از باالی سر شروع به مغز را تحریک می کند. از نوک انگشتانتان 9- سرتان را ماساژ دهید. این کار جریان خون تحریک کنید. بخشی از مغز را که مسئول هوشیاری است، جویدن 
می شود. 

اگر همسرتان خروپف  بخوابید.  این انرژی زیادی به شما می بخشد. خانه، لباسها و حتی خودتان در ابتدای روز 12- مرتب باشید. تمیز و مرتب کردن وسایل اساسی برای حل این مشکل را نیز بیابید. می کند، در اتاقی دیگر بخوابید. البته راه حل 11- جدا  بو کردن  بو کنید!  لیمو، میوه هوشیاری را افزایش می دهد. از دیگر 13- گریپ فروت  بوی  می توان  انرژی زا  رایحه های 

به مدت تنها یک دقیقه خواب را از سرتان 16- بپر بپر کنید! طناب زدن، پریدن و دویدن می دهد و باعث کاهش وزن می شود. کافئین کمتری دارد، انرژی بیشتری به بدن 15- سبز از سیاه انرژی زا تر است! چای سبز شده آنها سرشار از انرژی است. میوه هایی هستند که چه تازه و چه خشک 14- میوه بخورید. زردآلو، سیب و گالبی اکالیپتوس و پونه را نام برد. 
تا کامروا شوی، حتی می پراند. باش  در 17- سحرخیز  خوابیدن  زیاد  با  تعطیل!!  روزهای  روزهای تعطیل برنامه خواب روزانه اتان را در 

خوراکی ساز و انرژی بدن افزایش پیدا کند. لیوان آب لیمو شیرین بنوشید تا سوخت و 1۸- معجزه لیمو! به محض بیدار شدن، یک به هم نزنید.  این  ببرید.  لذت  غالت  از  اتاق خود داشته بخش صبح های شما خواهد شد. سرشار از فیبر و کربوهیدرات است و انرژی 19-  روی 2۰- یک اسپری آب در  آب  کردن  اسپری  بار  یک  روی ستون فقرات را کاهش می دهد و هضم 21- از کمر بچرخید! چرخاندن بدن، فشار صورت سرحالتان خواهد کرد. باشید. 

شانه های غذا را آسان می کند.  بیندازید.  باال  را  شانه هایتان  به مغز 22-  از گردش خون  مانع  می شوند که شما در معرض نور آفتاب قرار و برخی مواد شیمیایی مغز در صورتی آزاد 23- به اتاق نور بپاشید! دوپامین، اندورفین شانه ها را پایین بیاورید. بیاورید، تا ده بشمارید و سپس با نفسی عمیق می شود. شانه هایتان را تا نزدیکی گوشها باال انعطاف ناپذیر 

بگیرید. این کار تا 5 ساعت به شما انرژی 
به مدت یک دقیقه کف دستانتان را می دهد. بیرون مالش دهید و تصور کنید که تمام اضطراب 24-  انگشتانتان  نوک  از  استرس هایتان  و 

خیره می روند.  رنگ  قرمز  چیزی  به  قرمزته!  رایحه ضربان قلب و فشار خون می شود. شوید. قرمز باعث افزایش ترشح آدرنالین، 25-  و  رنگ  زیبایی،  گلها.  معجزه  نوعی یک گل شما را به سرعت سرحال می کند. گلها هرکسی را به هیجان می آورد. بوییدن 26-  خواندن  آواز  بخوانید.  آواز  است. 27-  طبیعی  کاماًل  انرژی  دهنده  »طیف 29- المپهای اتاق را عوض کنید. در اتاق تیموس به افزایش انرژی کمک می کند. دارند که ضربه های آرام و متوالی روی غده وجود دارد. برخی از انرژی درمانگران اعتقاد و درست باالی قلبتان غده ای به نام تیموس 2۸- مانند تارزان ها! پایینتر از استخوان ترقوه لب ترانه ای را زمزمه کنید. هرجا که توانستید آواز بخوانید یا حداقل زیر افزایش  المپهای  از  کارتان  اتاق  یا  بیشترین نشیمن  نورها  این  کنید.  استفاده  شباهت به نور خورشید را دارند و در نتیجه کامل« 

بو کنید. روغن سرشار از انرژی می کند. از »بور« و آهن است؛ به همین دلیل بدن را 3۰- کشمش بخورید. کشمش منبع خوبی چشمها خسته نمی شوند.  را  میوه درخت کاج  مخروطی 31-  میوه های  در  موجود  بدن می شود که به سرعت شما را سر حال کاج و صنوبر، باعث آزاد شدن آدرنالین در خوشبوی 
به را در آب سرد فرو ببرید و سپس دست و 32- معجزه آب سرد. یک تکه پارچه پنبه ای می آورد.  بپوشانید. خواب  آن  با  را  و جای آن از جمالت دلگرم کننده استفاده از تکرار جمالت خسته کننده بپرهیزید و به 34- به خودتان انرژی مثبت بدهید. صبح ها باعث هوشیاری بیشتر شما می شود. جریان یافتن خون را متوجه شوید. این کار دقیقه ماساژ دهید تا گرم شدن آن، به نشانه خود تمام قسمتهای گوش را به مدت یک 33- گوشهایتان را ماساژ دهید. با سرانگشتان سرعت از شما دور می شود! صورت خود  هستم  انرژی  از  من سرشار  امروز  می توانید دهید. در ابتدای صبح با کمی دویدن و یا 35- با تندتر راه رفتن به خود انرژی مضاعف می خواهم در همه کارهایم موفق باشم. کنید:  رفتن  راه  سرعت  افزایش  مولکول انرژی بیشتری کسب کنید. حتی  این  برسانید.  بدن  به   ATP و در سبزیجات، غالت و بویژه در تخمه کدو مسئول رساندن انرژی به سلولهای شماست 36- 

شدید یافت می شود.  نور  زیرا  بزنید،  آفتابی  عینک  باعث آزار چشمها می شود و ایجاد خستگی 37- 
از می کند.  یکی  نکنید.  فراموش  را  صبحانه  روز، 3۸-  تمام  در  نشاط  برای  نکات  و مهمترین  غالت  شامل  مقوی  صبحانه ای  خوردن 

کنید تا به محض بیدار شدن با اتاقی نورانی چراغ خوابتان را روی ساعت بیداری تنظیم تاریکی صبحانه نخورید. اگر ممکن است، شدن، المپها را روشن کنید و به هیچ وجه در 39- صبحتان نورانی! بالفاصله بعد از بیدار پروتئین است. 
داده و باعث بهبود تمرکزتان نیز می شود.)مانند کافه الته(، بنیه و نیروی شما را افزایش 4۰- قهوه بنوشید. قهوه ای سرشار از پروتئین مواجه شوید. 

40 نکته برای سرحال شدن پس از بیداری با ماستپیشگیری از سرماخوردگی، 
و  تغذیه  متخصص  »در یک  گفت:   نوع رژیم درمانی  بهترین  لبنیات،  و به دلیل اینکه پروتئین و آن ماست کم چرب است بین 

در ارتقای سالمت بدن نقش مؤثری دارد.«  کلسیم خوبی دارد و باعث تقویت سیستم ایمنی می شود، 
دکتر احمد اسماعیل زاده در گفت وگو با سالمانه گفت: 

»ماست حاوی یک سری میکرواگانیسم های مفید برای 
سالمت بدن است. از این رو توصیه می شود حتمًا این ماده 

غذایی در برنامه غذایی گنجانده شود، به ویژه در کودکانی 
سرماخوردگی  دچار  مرتب  زمستان  و  پاییز  در  که 

می شوند.«  
و  است  پروبیوتیک  »ماست همچنین حاوی  افزود:  وی 

از دیگر موادغذایی حاوی پروبیوتیک می توان به دوغ و 
کشک اشاره کرد که نقش مؤثری در ارتقای سالمت بدن 

دارند.«  
استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران خاطرنشان کرد: »افرادی 

که قصد کاهش وزن دارند، ماست را در برنامه غذایی 
خود بگنجانند. چرا که کلسیم موجود در این ماده غذایی 

دیابت کمک می کند. به کنترل وزن و همچنین پیشگیری از پوکی استخوان و 
عالوه بر این، ماست نقش مؤثری در رشد قدی کودکان 

غذایی  برنامه  در  آن  گنجاندن  در  نباید  بنابراین  دارد. 
کوتاهی شود.« 

جام جم: هندوانه این میوه ی سرخ آبدار کم کالری، منبع هر روز هندوانه بخورید
طبیعی از بهترین آنتی  اکسیدان ها بوده که طبیعت فراهم 

کرده است.  
هندوانه حاوی ویتامینها وترکیبات معدنی و اکسیدانهایی 

مثل ویتامین  C و A است که از ما در برابر بیماریها محافظت 
می کنند. با مصرف هندوانه، خطر کم  آب شدن بدن نیز 

این میوه قرمز، صورتی، سفید  کاهش می  یابد. گوشت 
یا زرد رنگ است. بدون شک شما هم قرمزش را بیشتر 

می پسندید. 
بهبود  را  قلب  سالمت  وزن،  کنترل  طریق  از  هندوانه 

می بخشد. همیشه سیب به عنوان مشهورترین میوه در تأمین 
سالمت بدن معرفی شده است، اما تحقیقات جدید نشان 

عروق ایفا می کند.  می دهد که هندوانه نیز نقش بسیار مؤثری در سالمت قلب و 
روده ها  پاک کننده  و  بدن  کننده  ضدعفونی  هندوانه 

و  کلیه  ناراحتی  که  افرادی  برای  میوه  این  می باشد. 
هندوانه  است.  مناسب  بسیار  دارند،  ادراری  ناراحتیهای 
برای ورم مثانه و گرفتگی کیسه صفرا نیز بسیار مفید است.  

دخانیات،  استعمال  استرس،  از  ناشی  صدمات  هندوانه 
سموم محیطی و داروها را کاهش می دهد؛ زیرا دارای 

مقدار زیادی ویتامین A، ویتامین C، بتاکاروتن و لیکوپن 
می باشد. همچنین اشخاصی که به وسواس مبتال هستند، 

با  که  را  هندوانه  پوست  آب  مقداری  روزانه  چنانچه 
سالمت نیوز: مصرف ناشتای برخی از مواد غذایی سرشار غذاهایی که نباید ناشتا خوردبرطرف خواهد شد.عسل طبیعی تهیه شده است بخورند،  حالت وسواس آنها 

از اسید به دیواره روده آسیب رسانده و به عفونت معده 
منجر می شود. 

اگر رژیم میوه دارید و باید روزی 3 بار میوه مصرف کنید 
غذایی که نباید با شکم خالی مصرف شود:  بهتر است اول یک لیوان آب ولرم مصرف کنید. اما مواد 

نوشابه  
گوجه فرنگی  شدن با اسید معده باعث حالت تهوع می شود.  نوشیدنی سرشار از اسید کربونیک است که با مخلوط 

اسید  به  اسید گوجه  می شود  باعث  آن  ناشتای  مصرف 
ایجاد  باعث  مواردی  در  و  دهد  نشان  واکنش  سنگ در معده شود.  گوارش 

قهوه  
غذاهای پر ادویه  ابتدا یک لیوان آب مصرف کنید.  کافئین موجود در آن برای معده مضر است و بهتر است 

با واکنش نشان دادن به دیواره معده آسیب می رساند.  
چای  

میزان زیاد اسید در آن روی دیواره معده تأثیر می گذارد.  
ماست  

اگرچه این لبنیات سرشار از پروبیوتیک )باکتری مفید( 
معده، باعث مشکالت گوارشی می شود.  است، اما در صورت تماس این باکتریهای مفید با اسید 

موز  
ناگهانی  به طور  بدن  منیزیم در  ناشتای موز،  با مصرف 

افزایش پیدا می کند و تعادل منیزیم و کلسیم در بدن به هم 
می ریزد. 

یک راه ساده برای مبارزه با آن وجود دارد. سالمانه: ریزش مو یک مشکل فراگیر در دنیا است، اما برای مبارزه با ریز          ش موآب پیاز؛ یک رو          ش عالی 
آب پیاز یک ماده طبیعی و مطمئن برای مبارزه با ریزش 

مو است که نه واکنش آلرژیکی در پی دارد و نه عوارض 
جانبی؛ تنها مشکلی که ایجاد می کند، بوی بد آن است.

و چیست؟دلیل سرخی پوست گونه  روشن  پوستهای  دارای  که  افراد  از  برخی  سالمانه: 
سرما،  مانند  مختلفی  عوامل  اثر  در  هستند،  حساسی 

قرمزی  گاز دچار  اجاق  کنار  پز  و  پخت  یا حتی  گرما 
خود  صورت  و  گونه ها  پوست  شدید  برافروختگی  و 

می شوند.
مسأله  این  علت  درباره  احسانی  امیرهوشنگ  دکتر  از 

پرسیدیم و وی پاسخ داد: »یک نوع بیماری پوستی به نام 
به سرخی  ابتال  »روزاسه« وجود دارد که می تواند دلیل 

گونه ها در اثر تماس با عوامل محیطی مانند سرما و گرما 
بشود«.

به  بیماری  این  توضیح  در  مو  و  پوست  متخصص  این 
نوعی  »روزاسه،  گفت:  سالمانه  خبری  پایگاه  خبرنگار 

بیماری التهابی پوست است که در اثر ابتال به آن، عروق زیر 
پوست حالت تحریک شده ای به خود می گیرند و متأسفانه، 

این عروق در اثر تماس با گرما، سرما و حتی استرس، 
را به همراه می آورند«.ملتهب و گشاد می شوند و قرمزی و برافروختگی پوست 

افزود:  تهران  پزشکی  علوم  دانشگاه  علمی  هیأت  عضو 
»متأسفانه، درمانهای دارویی برای رفع این بیماری پوستی، 

چندان ساده نیست. اما داروهایی وجود دارند که می توانند 
قرمزی و برافروختگی پوست ناشی از روزاسه را تا حدی 

بهبود ببخشند. اما این داروها، به هیچ عنوان باعث رفع کامل 
بیماری نمی شوند. البته بد نیست بدانید که لیزرهایی با نام 

مبتال به روزاسه، مؤثر باشند«.PDL هستند که می توانند در بهبود شرایط پوستی بیماران 
احسانی درنهایت یادآور شد که افراد مبتال به این بیماری 

گاز  شعله  و  حرارت  با  مستقیم  و  مداوم  تماس  از  باید 
درمان بخورند؟کدام بیماران نباید ترشي سرمای شدید هم بپوشانند. خودداری کنند و تاحد امکان، صورت خود را از گرما و  و  پیشگیري  براي  توصیه ها  متداول ترین  از  یکي 

بیماریهاي گوارشي، مصرف مواد غذایي مفید و اجتناب 
از خوردن خوراکیهاي مضر است. زیرا تغذیه در بروز 

بسیاري از بیماریها، بخصوص بیماریهاي گوارشي، نقش 
دارد.

در این میان، برخي افراد هم اصاًل نباید ترشي بخورند؛ مثاًل 
کساني که اسید معده  اشان زیاد است و افراد مبتال به التهاب 

مري که معمواًل در اثر برگشت اسید معده به مري ایجاد 
مي شود. بیماران دچار ریفالکس معده که معمواًل احساس 

ترش کردن و سوزش سر دل دارند، به غیر از ترشي، باید از 
مصرف هرگونه موادترش مانند مرکبات، لواشک و... هم 

پرهیز کنند. زیرا مصرف این خوراکیها باعث تشدید عالئم 
بیماري ا شان مي شود. گروه دیگري که بهتر است ترشي 

نخورند، افراد مبتال به زخم معده و اثني عشر هستند. معمواًل 
این بیماران در اثر زخم معده و زخم اثني عشر دردهاي 

غذا  مصرف  زخم معده،  به  مبتالیان  در  دارند.  شدیدي 
باعث شدت بیماري مي شود؛ درحالي که در بیماران دچار 

زخم اثني عشر، غذاخوردن از شدت ناراحتي  مي کاهد. 
داروهاي تجویزشده براي این بیماران، میزان ترشح اسید 

را کم مي کند تا زخم ترمیم شود و بهبود یابد. اما مصرف 
خوراکیهاي اسیدي و ترش  مانند انواع ترشي، نه تنها بهبود 

زخم را به تأخیر مي اندازد، بلکه بر شدت و عالئم بیماري 
تحریک پذیر  روده  نشانگان  به  مبتال  بیماران  مي افزاید. 

نیز باید از ترشي خوردن اجتناب کنند؛ به این دلیل که بر 
شدت مشکل آنها مي افزاید. در مبتالیان به سوءهاضمه هم 

اگرچه زخمي در معده وجود ندارد، اما در معده احساس 
مشکالت  نشدن  تشدید  براي  باید  و  مي کنند  گوارشي از مصرف ترشي پرهیز کنند.ناراحتي 

کار  به  ترشي  تهیه  در  که  هم  فلفل  مصرف  در ضمن، 
مي رود، براي بیماران مبتال به ناراحتیهاي گوارشي مي تواند 

تحریک کننده و تشدیدکننده عالئم بیماري باشد. بنابراین 
افراد مبتال به هیچ وجه نباید ترشي تند مصرف کنند. از 

سوي دیگر، نتایج تحقیقها نشان مي دهد اگر ترشي، مانده 
و کهنه باشد، وجود قارچهاي درون آن نه تنها براي سالمت 

مضر است، بلکه مي تواند سرطانزا هم باشد. بنابراین باید از 
خوردن ترشیهاي چند ساله پرهیز کرد؛ زیرا هرچه از زمان 

تولید آنها بگذرد، میزان نیتراتشان افزایش پیدا مي کند. 
الزم است یادآور شوم که بررسیها نشان داده اند در مناطقي 

معده بیشتر گزارش شده است.که میزان مصرف ترشي باالست، ابتال به سرطان مري و 

که  دارد  مزیتهایی  بودن  دست  چپ  مهر:  خبرگزاری 
به  هستید،  دست  چپ  اگر  ندارد.  بودن  دست  سادگی از این نوشته نگذرید. راست 

به گزارش مهر، وب سایت خبری آینه -MIRROR- که 
سایتی انگلیسی است، به بهانه 13 آگوست، روز جهانی 

چپ دستها نوشته ای را منتشر کرده و در آن هم اشاره  ای به 
را برشمرده است. افراد سرشناس چپ دست داشته و هم برخی مزیتهای آنها 

آمار  تاکنون  اینکه  با  می نویسد:  ادامه  در  سایت  این 
مشخصی از افراد چپ دست در دست نیست، اما مطالعات 

نشان داده که بین 1۰ تا 3۰ درصد جمعیت جهان چپ دست 
هستند. با این حال بیشتر افرادی که در اطراف خودمان 

می بینیم؛ مانند گلف بازها، آرایشگرها و ... راست دست 
هستند؛ البته برخی چهره های مشهور نیز چپ دست هستند، 

باراک اوباما، بیل گیتس، اپرا وینفری و پرنس ویلیام. 
پس اگر هم اکنون با دست چپ در حال کار با سیستمتان 

۱. مردان چپ دست پولدارترند. انگشتانتان مخفی بوده اند و از آنها خبر نداشته اید. هستید، بدانید که قرار است با حقایقی آشنا شوید که در 
با توجه به مطالعات به نظر می رسد 13 درصد از مردان چپ 

دستی که به دانشگاه رفته اند، پول بیشتری نسبت به همتایان 
راست دست خود به دست می آورند. البته این موضوع 

۲. چپ دستها ذهن فعالی دارند. کمتر نسبت به راست دستها درآمد دارند.درباره زنان فرق می کند و در آنها چپ دست ها 5 درصد 
چپ دستها در انجام فعالیتهای همزمان با یکدیگر بسیار 

بسیار  نیز  ورزش  در  مخصوصًا  و  می کنند  عمل  خوب 
فابرگا  نادال و سسک  رافائل  نمونه  برای  موفق هستند، 

چپ دست هستند. همچنین آنها به سمت مشاغل هنری 
و موسیقیایی بیشتر کشیده می شوند و درک بهتری هم از 

مسائل سه بعدی دارند. البته جالبتر این است که بر اساس 

دانشگاه  ییل، آی کیو افراد چپ دست باالتر از راست دستهاست و تحقیقات 
از افراد معروف چپ دست در این حوزه می توان به اسحاق 

نیوتون، آلبرت انیشتین، چارلز داروین و بنجامین فرانکلین 
اشاره کرد. 

۴. رهبران امریکا و انگلیس چپ دست هستند .
در تاریخ هم مقامات چپ دست کمی نداشته ایم، باراک 

اوباما رییس جمهور امریکا از این جمله است و همچنین 
و  بوش  جورج  کلینتون،  بیل  مانند  سفید  کاخ  رؤسای 

جرالد فورد با دست چپ می نویسند. چپ دستان خانواده 
۵. چپ دستها ترسوترند. چارلز و پرنس ویلیام. سلطنتی هم شامل ملکه مادر، ملکه الیزابت دوم، پرنس 

دریافتند که چپ  ترسناک،  فیلمهای  آزمایش  در یک 
دستها بعد از دیدن ۸ دقیقه از فیلم سینمایی »سکوت بره ها« 

ترس بیشتری از خود نسبت به راست دستها نشان دادند. 
محققان نیویورکی بر این باورند که این اتفاق به این دلیل 

می افتد که ممکن است سمت راست مغز این افراد غالب بر 
سمت چپ است و به همین دلیل در ترس هم بیشتر درگیر 

می شود. 

حقایقی درباره چپ دستها سالمانه: یک جراح و متخصص بیماریهای چشم درباره بیماری ناخنک چشم درمان دارد؟!
ناخنک چشم گفت: »ناخنک چشم به پدیده ای گفته می شود 

که طی آن،  مجموعه ای از عروق نابه جا در چشم رشد می کنند و 
از محل سفیدی به وسط چشم، یعنی روی سیاهی چشم پیشرفت 

چشمها به بینی نزدیکتر هستند، دیده می شوند«.می کنند و معمواًل نیز در قسمت داخلی هر دو چشم، جایی که 
دکتر محمود بابایی تأکید کرد که معمواًل به ندرت می توان این 

پدیده را در سمت مقابل چشم هم دید. وی یادآور شد: »به طور 
کلی، محل ناخنک در بین شکاف پلک، یعنی در مرکز چشم 

قرار دارد. هیچگاه ناخنک در باال و پایین چشمها بروز نمی کند. 
اگر کره چشم را شبیه به یک ساعت در نظر بگیریم، ناخنک 
چشم بیشتر در حدود ساعت 9 روی کره چشم تشکیل می شود«.

از دکتر بابایی درباره عوارض ناخنک چشم پرسیدیم که وی 
پاسخ داد: »اولین عارضه این بیماری، آسیب رساندن به زیبایی 

افراد، بخصوص در میان خانمها است. با پیشرفت بیشتر این 
عارضه، مشکل بینایی هم برای فرد پیش می آید و برخی از 

از دیگر عوارض آن  تاری دید هم  مانند  مشکالت چشمی 
است. بد نیست این را هم بدانید که خود ناخنک، می تواند 

به  باعث آستیگمات شدن چشمها هم بشود؛ مثاًل کسی که 
مسائل  به  توجه  به خاطر عدم  است،  نداشته  احتیاجی  عینک 

شدن  آستیگمات  با  و  می شود  ناخنک  به  مبتال  بهداشتی، 
چشمهایش باید عینک هم بزند تا دید بهتری پیدا کند. این در 

حالی است که در بیشتر موارد، این بیماران به خاطر حفظ زیبایی 
و تاری آستیگمات، عمل جراحی را به استفاده از عینک ترجیح 

می دهند«.
بیماری  به این نکته داشت که وقتی این  بابایی اشاره ای هم 

پیشرفته می شود و بینایی را شدیداً تحت تأثیر قرار می دهد، 
وارد مرحله ای می شود که به عمل جراحی نیاز دارد و افراد هم 

مخالفتی با انجام جراحی ندارند. اما تا زمانی که منجر به اختالل 
بینایی نشود، معمواًل چشم پزشکان توصیه ای برای عمل جراحی 

نمی کنند. »عمل جراحی ناخنک هم اغلب در دوره سنی 2۰ تا 
4۰ سالگی انجام می شود که فرد بخصوص از نظر زیبایی نسبت 

خانمها شایعتر است و اهمیت بیشتری دارد«. به آن حساسیت خاصی پیدا می کند، که البته این عمل در میان 

برپایی 143 غرفه پاییزه دراستادیوم شهدا
•	3

خروج امام حسین)ع( از مدینه
به روایت طبری

مناسبت

15

- انار نی ریز ۵ هزار تومان است

- 30 میلیارد تومان تسهیالت سرمایه 
در گردش برای باغداران نی ریز

- سه شنبه گاز شهر نی ریز قطع 
می شود

- کلنگ ساخت سالن ورزشی
در روستای کوشکک به زمین زده شد

خبر

17

7

- جان باختن یک زائر آباده طشکی 
در حادثه منا

-شهادت سرباز آباده طشکی
در پی انفجار مین

- دستگیری دو گروه پسته دزد، سارق 
انجیر و سارق 20 ساله

- نابودی کامل اجناس مغازه
در آتش

خبر

6

5
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گیشه  سینما

تهران(  در   1320 )زاده  قریبیان  فرامرز 
بازیگر و کارگردان ایرانی است. او تاکنون 
سه بار بازیگر نقش اول مرد از جشنواره فیلم 
فجر شده  است. قریبیان همسر مینا خیامی 
)فیلمنامه نویس( و پدر محمدسام قریبیان 

)بازیگر و مجری( است.
در  پیشکسوت  هنرمند  این 
شد.  زاده  تهران  در   1320 سال 
دارای تحصیالت ناتمام در رشته 
آرت  ویژوال  مدرسه  بازیگری 
آمریکا است. وی فعالیت سینمایی را با 
دستیاری کارگردان و ایفای نقش کوتاهی 
در فیلم »بیگانه بیا« ساخته مسعود کیمیایی در 
سال 1347 آغاز کرد. سپس به دلیل مسافرت 
به خارج از کشور چند سالی از سینما دور 
از  فیلمی  بار دیگر در  بود. در سال 1351 
مسعود کیمیایی به نام »خاک« بازی کرد و 
بازی خوب و روانش در فیلم »گوزنها«، نام 

او را سر زبانها انداخت.
در  شصت  دهه  در  و  انقالب  از  پس 
فیلمهای بسیاری بازی کرد و موفق شد از 
جشنواره ششم فیلم فجر جایزه بهترین بازیگر 
نقش اول مرد را برای بازی در فیلم »ترن« 
دریافت کند. او در ضمن در سال 1365 طعم 
کارگردانی را هم با فیلم قابل قبول »جدال در 

تاسوکی« چشیده است.

در اوایل دهه هفتاد و در سال 1370 پس از 
15 سال بار دیگر در فیلمی از مسعود کیمیایی 
بازی  یک  گرگ«؛  »ردپای  کرد:  بازی 
ماندگار در فیلمی ماندگار. اما فرامرز قریبیان 
مزد بازی خوبش در این فیلم را از جشنواره 
یازدهم فیلم فجر به خاطر بازی در فیلم »بندر 

مه آلود« گرفت.
قریبیان در سال 1374 دومین فیلم خود را 
پلیسی  فیلم  »قانون« یک  کارگردانی کرد. 
به  امتیازی  قریبیان  برای  که  بود  معمولی 
توانایی هایش  قریبیان  اما  نمی آمد.  حساب 
در امر کارگردانی را در سال 1378 و با فیلم 
»چشمهایش« به همگان ثابت کرد. فیلمی با 
»داش  داستان  به  نگاه  با  ماندگار  فصلهایی 

آکل« صادق هدایت.
فرامرز قریبیان سومین سیمرغ بلورین را 
در جشنواره هجدهم فیلم فجر را برای بازی 

در »مرد بارانی« به دست آورد.
فیلمهای سینمایی

آلزایمر،  اینجاست،  بهشت  گناهکاران، 
رئیس،  مرگ،  کارناوال  فاصله،  قرمز،  باغ 
غبار،  در  رقص  زیبا،  شهر  خیس،  رؤیای 
چشمهایش، مرد بارانی، چشم عقاب، خط ها 
و سایه ها، اشک و لبخند، دشمن، روز دیدار، 
قانون، دایره سرخ، مروارید سیاه، تجارت، 
شریک زندگی، منطقه ممنوعه، می خواهم 

زنده بمانم، آخرین خون، ترانزیت، ردپای 
گرگ، بندر مه آلود، طعمه، گریز، دو نفر 
و نصفی، تبعیدی ها، انفجار در اتاق عمل، 
مرگ پلنگ، دالر، کانی مانگا، کمینگاه، 
آوار،  گردباد،  سمندر،  گمشده،  ترن، 

سناتور، پایگاه جهنمی.
مجموعه تلویزیونی

باغ  حسرت،  روز  نیستان،  باد،  بر  تکیه 
شیشه ای و آخرین دعوت.

کوتاه از قریبیان
نقشهاي  در  همواره  که  است  بازیگري   -
مثبت ظاهر شده است. او چندان گرایشي به 

حضور در نقشهاي منفي ندارد.
- صداي دورگه، لحن پدرانه، چهره شیرین، 

از عناصر اصلي اصلی در معرفی اوست.
- او بازیگر سکوت است و در لحظات بدون 

دیالوگ بازي بهتري ارائه مي دهد.
-  ترجیح او این است که نقش فرعی بازی 

نکند.
بچه محل  کیمیایی  مسعود  با  از کودکی   -

بوده است.
سینماً،  معروف  تهیه کننده  عباسی،  علی   -
در گفت وگویی گفت: وقتی من به مشکل 
اقتصادی برخوردم، ایرج قادری در نهایت 
لطف، به من کمک کرد و دو فیلم ساخت و 

مرا از ورشکستگی نجات داد.

نگاهی به کارنامه بازیگری فرامرز قریبیان؛

از قدرِت گوزنها  تا بازیگر نقش سکوت
شهر فرنگ

آن روزها...

لژیك نوستا

سیاه، سفید، خاکستری
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