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ونشتار

پلنگان در تاریخ

منطقه «پلنگان» در  15کیلومتری
جنوب خاوری نیریز واقع شده و نام این
دره زیبا در فارسنامه ناصری و فرهنگ
لغتنامهدهخدا نیز آمده است.
در قبالجات ،نوشتهها ،سندها و
قراردادها ،با نامهای «دهنه پلنگان»،
«جبل پلنگان»« ،کوهستان پلنگان» و
«دره پلنگان» یاد شده است.
کوههای سر به فلک کشیده پیراموندره
پلنگان را احاطه کرده و در بخش شمالی
آن ،بین دو کوه فاصله است که به آن
«دروازه» پلنگان میگویند و محل ایاب
و ذهاب است.
از مرکز نیریز تا انتهای «پلنگان» یعنی
ُقمپ (غمپ) جاده آسفالت شده .ادامه راه
امادر اصطالح عوام «مالرو» است؛ یعنی
راه باریکی که فقط چهارپایان یا مردم
پیاده میتوانند از آن عبور کنند( .لغتنامه
دهخدا)
از همین مسیر میتوان پیاده به روستای
ایج استهبان و حتیداراب رفت.در قدیم
مردم از این مسیر برای خرید «َبر» انجیر
به ایج میرفتهاند.
در طول «دهنه پلنگان» از بشر و درهی
سیاه تا دروازه ،رودخانهای فصلی عبور
میکند که کوههای پلنگان را به دو
بخش تقسیم کرده .در سالهای ترسالی،
از آب چشمه فصلی بشر که در حدود
ده کیلومتری جنوب پلنگان است و
همچنین چشمهسارهای مسیر ،رودخانه
پرآب میشود و حتی آب آن تا دریاچه
نیریز (بختگان) میرود.
کوه سمت باختر رودخانه را برآفتویی
میگویند
()BARAFTOUY
که به معنی سمت آفتاب و آفتابگیر

میباشد .انجیرهای این بخش زودتر
میرسد .سمت خاور آن را هم َبرِن ِسی
( )BARNESEYبه معنی سمت
سایه میگویند که میوههای آن دیرتر
میرسد.
جادهی خاکی «پلنگان» را نخست
محمد حسنخان فاتح فرزند
امیرمحمدحسینخان فاتح ملقب به
معاونالدیواندر سال  1324خورشیدی
و زمانیکه شهردار بود ،احداث کرد.
یادش به خیر ،هنگام ساخت جاده ،دو
نفر از کارگرها به نام یوسف و خلیل با هم
نزاع میکنند و با بیل و تیشه به جان هم
میافتند و سر همدیگر را میشکنند.
در دره پلنگان چشمهسارهایی با آب
«س ِولزار»« ،خرمنو»،
گوارا به اسامی ُ
«بیدبقال»« ،دریسیاه»« ،حسنی»،
«احمدی»ِ« ،بشر»« ،قمپ» (غمپ)،
َخنیگل (خنکگل)« ،تومُک ْونا»،
«رزی» و  ...وجوددارند.
تعدادی باغ به نامهای «باغ نارو»« ،باغ
خرمنو»« ،باغهای بیدبقال» و «باغهای
بیشه» نیز چون نگینهایی سبز بر پهنه
بختگان وجوددارند.
در باغ بیشه تعدادی درخت «سروناز»
وجود دارد .از این درختان ،سه درخت
بسیار کهنسال و قدیمی است که کسی از
قدمت آنها چیزی نمیداند.
زندهیاد حاج امیر فرزند علی فرزند نصیر
فرزند درویش فرزند صادق نیریزی که
حدود صد سال عمر کرد ،در اواخر عمر
خود به نگارنده گفت :از سن و سال این
سه درخت سروناز ،از علیاکبر که او
هم بیش از صد سال عمر کرد ،در اواخر
عمرش پرسیدم که گفت نمیدانم .از
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اکفهکتاب

برگیازتاریخ

خشم و سکوت
محمدعلی پیشآهنگ

افراد مسن دیگر هم پرسیدم که آنها هم
نمیدانستند .با این حساب میتوان
عمر این درختها را بیشتر از پانصد سال
تخمین زد.
در پلنگان دو رشته کاریز وجود دارد.
یکی به نام «نارو» که شخصی است و
چند مالک دارد و پس از مشروبکردن
«باغنارو» ،آب آن برای آبیاری باغها به
شهر میآید؛ و دیگری «برنجزار» که در
مالکیت شهرداری است و براساس برخی
از شنیدهها دولت حدود سال 1340
خورشیدی آن را در مالکیت شهرداری
نیریز قرارداد که البتهدرستی این تاریخ
مشخص نیست.
پیش از آنکه آب این قنات به شهر آورده
شود ،با آن ،زمینهای «برنجزار» را کشت
میکردند .شاید برنج هم میکاشتهاند که
به نام کاریز برنجزار و «زمینبرنجزار»
معروف بوده است.
در دهانه «پلنگان» انواع درختان وجود
دارند از قبیل -1 :انجیر (در چند گونه)
 -2انار (در گونههای متنوع)
 -3به
َ -4رز (در چند گونه) در سابق در دره
پلنگان شیره سنتی انگور تهیه میشد.
 -5بادام ،گردو ،سیب ،آلو ،بیدمشک،
بخورک (الوک ،بارشیک ،بارشین) ارژن،
بنه و...
بوتههای طبی انغوزهُ ،اشترک ،کتیرا و...
ازدیگر گونههای گیاهی پلنگان است.
همچنین انواع حیوانات و پرندگان نیزدر
این دره زیبا زیست میکنند که اکنون
از برخی نشانی در دست نیست .نظیر:
پلنگ ،سیخور ،کبک ،انواع گنجشک،
پازن ،میش ،بز ،قوچ و...

نویسنده :آن همپسون
ترجمه :عطیه رفیعی ،رها رحیمیان
انتشارات :لیوسا
تعداد صفحات306 :
تارا دختری است که به تازگی
نامزدیاش با ریکی به هم خورده و
نامزدش تصمیم گرفته تا با دوست
نزدیک تارا ازدواج کند...
دعوت به عروسی ریکی ،تارا را وادار
میکند تا با آگهی در روزنامه دنبال
یک همراه برای شرکت در جشن
ازدواج نامزد سابقش باشد ...باالخره
جوان یونانی خوشسیمایی به نام
ُپل حاضر به همراهی او در عروسی
میشود و...
رمان متنی عاشقانه ،جذاب و
گیرا دارد .نویسندهی این کتاب
شخصیتهای جذابی را به تصویر
کشیده و ارتباط نزدیکی میان
خواننده و این شخصیتها ایجاد
کرده است ،به طوری که از همان
ابتدا خواننده را بیآنکه توان گذاردن
کتاب راداشته باشد ،تا انتها بهدنبال
داستان میکشاند.
متن زیر برگرفته از این کتاب است:
«به جوانی خوشتیپ و جذاب فقط
چند ساعت برای انجام کار سادهای
بادستمزد عالی نیازمندیم».
با به صدا درآوردن زنگ منزل به
آگهی تارا مین ،جوابداده شد.
چشمان خاکستری آرام تارا ،امروز
حالت ً
کامال متفاوتی به خود گرفته
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به کوشش فاطمه زردشتی نیریزی

فوت زن باردار به علت تشنج

تدابیر حاج

میرزا آقاسی!
محمدشاه قاجار در سال  1216خورشیدی تصمیم
گرفت با فتح هرات آن را ضمیمه قلمرو ایران نماید.
به همین منظور حاج میرزا آقاسی صدراعظم خود را
مسئول فراهم نمودن اسباب جنگ کرد.
دو چیز برای جنگیدن بسیار الزم و ضروری بود .یکی
توپ و مهمات و دیگری نان که آذوقه قشون را به
وسیله آن تأمین مینمودند.
به همین منظور حاجمیرزا هرجا ملک لمیزرعی پیدا
میکرد ،با پول دولت میخرید و به نیت کاشت گندم
و جو ،شخم میزد! هر جا میرسید راه و بیراه دستور
حفر قنات میداد! هرجا آهن و سرب و قلع و روی گیر
میآورد ،جمع مینمود و با آنها توپ میساخت.
پس از مدتی معلوم شد که قناتهای حاجی اکثرًا
به آب نمیرسد و لولههای توپها هم بیشترشان به
سبب ساختهشدن از آلیاژ نامرغوب به درد جنگیدن
نمیخورد!
حاجی مانده بود و طرحهای شکستخورده و خزانه
خالی!
در هر حال به هر وضعیتی بود ،محمدشاه قاجار با
لشکری  80هزار نفره به همراه حاجمیرزا به هرات
لشکر کشید و این شهر را محاصره نمود.
شهر هرات سه دروازه داشت که هر سه آنها توسط
سربازان قاجاری محاصره شده و از هرگونه تردد

بود و برق ستیزهجویانهای در آنها
میدرخشید و لحن کالمش هم به
طور غیرمنتظرهای تند و گزنده شده
بود .تارا به برادرش گفت:
 میشه خواهش کنم درو برام بازکنی؟
بعد برگشت و خودش را در آینهی
باالی شومینه برانداز کرد .اودر منزل
حومهنشین برادرش بود و االن پانزده
دقیقه میشد که داشت به اجبار
به موعظههای نیشدار استوارت
گوش میداد که عقیده داشت تارا
هنوز بچه است و کارهای احمقانه
میکند ،اما این مسئله باعث نشد
که او تغییرعقیده بدهد و همچنان
مصمم بود که به همراه نامزد بدلی
خوشتیپش در مجلس عروسی
ریکی و ِف ِردا شرکت کند.
او تصمیم داشت به همه ثابت کند
که ازدواج ریکی و ِفردا اص ًال برایش
اهمیتی نداشته و ریکی را هم
متقاعد کند که هرگز عشقی بیش از
آنچه ریکی به او داشته ،نسبت به او
نداشته است...

ممانعت به عمل میآمد تا بدینوسیله و با اتمام آذوقه،
یار محمدخان حاکم هرات را به تسلیم وادارند.
حاج میرزا با سرداران سپاه همعقیده نبود و باور داشت
که اگر هر سهدروازهدر محاصره قرارداشته باشد ،کار
بر لشکردشمن سخت خواهد افتاد و آنان با خشونت و
از جانگذشتگی زیاد به ما حمله میکنند!
بنابراین الزم است که یکی از دروازهها را رها نماییم تا
افغانها از آن دروازه تردد نمایند!
اختالفات این چنینی درون سپاه قاجار ،در کنار
فشارهای روس و انگلیس موجب شد تا محمدشاه
قاجار بدون هیچدستاوردی به ایران مراجعت نماید.
برگرفته از:
آدمیت ،فریدون ( )1389امیرو کبیر و ایران،
تهران ،انتشارات خوارزمی

زینقندپاریس

اکفهخرب

جنگ با بیماری با کمک کتاب
به گزارش (ایبنا) بیمارستان آیتالله یثربی کاشان ،نخستین بیمارستاندوستدار
کتاب است که عالوه بر ارائه خدمات درمانی به بیماران مختلف مخصوصًا افراد
دارای بیماریهای خاص ،دارای کتابخانههای متعدد با هزار عنوان کتاب است و
فعالیتهای فرهنگی گستردهای در آن انجام میشود.

پارسی بگوییم:
به جای «قصد» بگوییم :آهنگ  /به جای «قصه» بگوییم:داستان ،افسانه  /به جای «قاضی» بگوییم:داور
درست بنویسیم :سرمایهگذاری :به عمل کسی گفته میشود که مبلغی را به عنوان سهم مشارکت
خود در شرکتی میگذارد و بنابراین امالی صحیح آن با حرف «ذ» است و نه با حرف «ز» و به صورت
سرمایهگزاری .ترکیب اخیر بیمعنا است ،زیرا گزاردن به معنای «بهجا آوردن» یا «انجام دادن» است و
سرمایه را نمیتوان به جا آورد یا انجام داد .همچنین سرمایهگذار نیز با حرف «ذ» نوشته میشود و نه با
حرف «ز».
برای توضیح بیشتر :گذاشتن /گزاردن
*  -برگرفته از :غلط ننویسیم ،اثر ابوالحسن نجفی ،ص229

سسمیه

ورزشی

اجرای جشن بزرگ انقالب
توسط بانوان ورزشکار

محبوبه ناصری :جشن بزرگ انقالب
دوشنبه  15بهمندر سالنارشاد با استقبال
ورزشکاران برگزار شد.
در این برنامه فرهنگی ورزشی که با
شرکت ورزشکارانی از باشگاههای
آزادی ،پوریایولی ،رکورد ،نامآوران،
کیان ،پارک بانوان و رزمیکاران ورزش
تکواندو و دفاعشخصی همراه بود،گروه
موسیقیارغوان از استهبان موسیقی زنده
اجرا کرد.
همچنین مسابقه پانتومیم و طنز به زبان
محلی و اجرای حرکات نمایشی توسط
نوآموزان مهدکودک گلهای بهشت از
اجراهای برنامه بود و در پایان به مربیان

باشگاههای ورزشی تندیس یادبود اهدا شد.
رقیه خسروی و اشرف قریشی از ادارهکل
ورزش و جوانان ،رقیه هاشمنیا بخشدار
مرکزی ،ماهجبین شمس مشاور فرماندار
در امور بانوان ،فاطمه آسیابانی نایب رئیس
هیئت ورزش همگانی از میهمانان ویژه این
برنامه بودند.
این ویژه برنامه توسط فائزه عابدی نایب
رئیس بانوان هیئت بدنسازی ،اداره ورزش
و جوانان و کارگروه بانوان فرمانداری برگزار
و شیرینیسرای ترنج ،باشگاه آزادی،
آتلیه پرنس و فستفود نایذی به عنوان
حامیان مالیدر اجرای این مراسم همکاری
داشتند.

کاپ طال در دستان بانوان پارسه

محبوبه ناصری :مسابقات آمادگی
جسمانی بانوان به مناسبت دهه فجر در
استادیوم شهدا برگزار شد.
این مسابقات شنبه  13بهمن با حضور
ده تیم آزادی ،نامآوران ،رکورد،
ژیمناستیک پرنیان ،پارک بانوان،
باشگاه کاراته ،بانوی سالم ،پوریای ولی،
پارسه و کیان انجام گرفت که با اجرای
حرکات نمایشی ایروبیک و پیالتس آغاز
و سپس شرکتکنندگان به شکل تیمی
در  6آیتم دراز و نشست ،طنابزنی،
جابهجایی توپ ،تعادل ،نردبان چابکی و
پرش از مانع به صورت امدادی با هم به
رقابت پرداختند.
در پایان ،باشگاههای پارسه ،رکورد

و کاراته با مربیگری طاهره پیوندی،
نجمه محمودی و مهدیه بیگی به ترتیب
مقامهای اول تا سوم تیمی را کسب
کردند.
داوری این دوره مسابقات برعهده لیال
کسرایی ،طاهره یزدی ،مهدیه عاشوری،

فاطمه زردشت ،سلیمه صنعتی ،حبیبه
پاریزی و رحیمه گل محمدی بود.
این مسابقات توسط نرجس معانی
مسئول کمیته آمادگی جسمانی و
ایروبیک و همکاری اداره ورزش و
جوانان برگزار شد.

اولین دوره مسابقات
ورزشی در مجتمع
فوالد نی ریز
اولین دوره مسابقات فرهنگی ورزشی ویژه
پرسنل مجتمع فوالد غدیر نیریز به مناسبت
دهه فجر و در اولین سال بهرهبرداری از این
مجتمع برگزار شد .
به گزارش روابط عمومی فوالد غدیر نیریز،
در بخش مسابقات ورزشی ،شرکتکنندگان
در رشتههای دارت ،تنیس روی میز و دو با
هم رقابت کردند کهدر رشته تنیس روی میز،
اسماعیل قرهچاهی ،وحید منفرد و رامین
کیهان به ترتیب اول تا سوم شدند .
در رشته دو  3500متر رضا زارعی اول ،جواد
فایضدوم و علی جوانفر سوم شدند .
در رشته دارت نیز حسین زارعی اول شد و
رضا امتحانی و امین کریمپور عنوان هایدوم
و سوم را بهدست آوردند.
در بخش بانوان و در رشتههای تنیس روی
میز و دارت ،به ترتیب مشرفی و اسماعیلی
مقام های اول را بهدست آوردند.
مسابقات فرهنگی ویژه فرزندان پرسنل
مجتمع فوالد نیریز نیز در سه بخش نقاشی،
کاردستی و شعرخوانی و همچنین مسابقه
عکس با محوریت مجتمع فوالد غدیر نیریز
ویژه پرسنل برگزار شد که به نفرات اول تا سوم
هر رشته جوایزی به رسم یادبود اهدا شد.

مسابقاتداژبالبرایاولینباردرنیریز
سمیه نظری :برای اولین بار یک دوره
مسابقه داژبال با حضور شش تیم در نیریز
برگزار شد.
این مسابقات به منظور انتخاب تیم
منتخب شهرستان جهت شرکت در
مسابقات قهرمانی استان جمعه  12بهمن
در استادیوم شهدا با شرکت تیمهای جودو،
زینبیه ،کشتی آلیش ،بانوی سالم ،فرزانگان
و میثاق انجام شد.
ورزش داژبال از ورزشهای سنتی است كه
از زمانهای قديم در ايران ،به عنوان يک
بازی پرنشاط وهمگانی مطرح بوده و در

بين قشرهای مختلف مردم ،به عنوان بازی
وسطی یا وسطوسطو مشهور است که با دو
تیم چهار نفره شامل تیم مدافع و مهاجم
انجام میشود .تیم مدافع در وسط زمین
قرار گرفته و تیم مهاجم نیز به دو گروه
تقسیم و در دو طرف زمین مستقر میشوند.
این مسابقه در در  ۲ست  ۵دقیقهای انجام
شد.
مقامآوران:
تیم جودو اول :با ترکیب زهرا زارع ،فاطمه
علیخانی ،زینب کیوانینسب و خدیجه
دلگرم

تیم میثاق دوم :با شرکت زهرا سواره ،سارا
سواره ،الهام شیخی و نجمه خاکی
تیم بانوی سالم سوم :با نفرات فرزانه صغیر،
سمانه خوشاقبال ،سهیال مقنیزاده و
ملیحه عطاییان.
مقام سوم مشترک نیز به تیم زینبیه
رسید که با حضور مریم شاهسونی،
کوثرعباسزاده ،فاطمه قویمی و سوگند
شهبازی در این مسابقات حضور داشت.
مسئولیت برگزاری و داوری این دوره از
مسابقات بر عهده حبیبه پاریزی و سلیمه
صنعتی بود.

مسابقاتدویفوالدیمدارس

مجید پاکیزهدامن :یک دوره مسابقه دو با
همکاری آموزش و پرورش و اداره ورزش و
جوانان و با اسپانسری شرکت فوالد غدیر
نیریز به مناسبت دهه فجر برگزار شد.
در این دوره که  16بهمن بین آموزشگاههای
امام حسین ،امام سجاد و مصطفی خمینی
انجام شد ،دوندگان مسیر کیلومتر  3جاده
تفرجگاه پلنگان تا پارک آزادی را دویدند که

در پایان به نفرات برترجوایز نقدی همراه با
لباس ورزشی اهدا شد.
در این مسابقه علیرضا شریعت از آموزشگاه
امام حسین به عنوان قهرمانی دست یافت
و امیرحسین صنعتی از آموزشگاه مصطفی
خمینی مقام دوم را به دست آورد و رتبه سوم
نیز به علیرضا بیگی از آموزشگاه امام حسین
رسید .عنوانهای چهارم و پنجم نیز به ترتیب
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توسط فرزاد کرمی نسب و حمیدرضا جاللی از
آموزشگاههای مصطفی خمینی و امام حسین
به دست آمد.
با اعالم منوچهر فرج زاده رئیس هیئت دو و
میدانی نیریز ،نفرات برتر به تیم منتخب
آموزشگاه های نیریز راه مییابند.
سرپرستی این دوره بر عهده مجتبی افسر
نماینده ورزشی شرکت فوالد بود.

یک زن باردار به علت تشنج در ماه هشتم بارداری
جانش را ازدستداد.
نوزاد این زن نیز که با تالش متخصص زنان و
تکنسینهای اتاق عمل بیمارستان شهدا حدود 30
دقیقه پس از فوت مادر و با احیاء زنده به دنیا آمده بود،
پس از  2روز در یکی از بیمارستانهای تخصصی مرکز
استاندرگذشت.
در حدود ساعت  9صبح پنجشنبه  11بهمن ،یک مادر
 31ساله باردار در منزل و در حضور دختر  10سالهاش
دچار تشنج میشود .دختر کوچک به یکباره متوجه
وخامت حال مادر شده و با پدرش که در مغازه مشغول
به کار بوده تماس میگیرد .پدر نیز به سرعت خود را به
منزل میرساند و با مشاهده وضعیت همسر با اورژانس
 115تماس میگیرد.
با حضور تکنسینهای اورژانس در محل و با توجه به
شواهد و معاینات اولیه ،مشخص میشود مادر جوان
و باردار دقایقی قبل جان سپرده است .اما با توجه به
نزدیک بودن زمان فوت و وجود جنین  8ماهه در شکم
مادر ،به سرعت شوک درمانی و احیاء قلبی و ریوی در
مورد این زن باردار آغاز میگردد و همزمان از مرکز پیام
اورژانس  115تقاضای حضور تیم کمکی دیگری را
میکنند.
در ادامه آنها تالش میکنند جنین  8ماهه را تا رسیدن
به بیمارستان زنده نگه دارند و با زایشگاه بیمارستان
شهدای نیریز تماس گرفته و با شرح وضعیت ،تقاضای
آمادهباش جراح و متخصص زنان را برای انجام عمل

اضطراری میکنند .به سرعت اتاق عمل و پرسنل آن نیز
در آمادهباش کامل قرار میگیرند.
با تالش تکنسینهای اورژانس  ،115سرانجام در حالی
که دکتر راحیل عسکرینژاد جراح و متخصص زنان و
زایمان در زایشگاه آماده شده ،مادر باردار اما بی جان
وارد زایشگاه بیمارستان میشود و تیم اتاق عمل به
سرعت عمل را آغاز کرده و جنین به صورت سزارین به
دنیا میآید.
وضعیت نوزاد نیز به شدت وخیم است و به محرکها
جواب نمیدهد .نوزاد نیز تحت عملیات احیاء قرار گرفته
و دقایقی بعد واکنش نشان میدهد .کودک زنده است؛
امادر وضعیت وخیم و بحرانی قراردارد.دکتر مریم عطار
حسینی متخصص کودکان نیزدر اتاق عمل حاضر شده
و معاینات تکمیلی را درباره نوزاد انجام و دستوراتی
میدهد .متأسفانه مادر در همان منزل و قبل از رسیدن
اورژانس 115جان سپرده و نوزاد دختر متولد شده نیز
وضع خوبی ندارد .زیرا نوزاد بیش از  30دقیقه در بطن
بی جان مادر بوده و خون به بدنش نمیرسیده است.
تالش متخصصان برای زنده نگه داشتن نوزاد ادامه
داشته و همزمان درخواست پذیرش به مراکز درمانی
مجهز برای نوزاد صورت میگیرد .سرانجام با تثبیت
وضعیت و در ساعت  18همان روز ،نوزاد به همراه 2
تکنسین مجرب به بیمارستان تخصصی حضرت زینب
شیراز اعزام میشود و تحت نظر متخصصان مجرب آن
بیمارستان قرار میگیرد.
کالبد مادر نیز بر اساس دستورالعملهای پزشکی و

همچنین کنوانسیونهای بینالمللی مادر و کودک،
عصر همان روز برای تشخیص دلیل فوت به شیراز
منتقل میشود تا نمونه برداریهای الزم برای کشف
علت صورت گیرد.
اما متأسفانه به دلیل نارس بودن و وضعیت نه چندان
خوب نوزاد ،او در ظهر شنبه  13بهمن و حدود 50
ساعت بعد از تولد ،در بیمارستان حضرت زینب فوت
میکند.
اطرافیان که همان روز برای انتقال جنازه مادر جوان
در شیراز به سر میبرند ،هر دو جنازه را تحویل گرفته
و سرانجام مادر و کودک صبح روز یکشنبه  14بهمندر
کنار هم ودر نیریز به خاک سپرده میشوند.
الزم به ذکر است که این مادر جزو مادران باردار پر خطر
بوده و زیر نظر یک فوق تخصص زنان و زایماندر شیراز
قرار داشته است .نوبت مشخص شده برای زایمان این
مادر  12اسفند بود .این مادر باردار ،فرزند دوم خود را
باردار بود که دچار مشکل میشود.
به گفته رقیه صالحی از کارشناسان مجرب مامایی
و مسئول زایشگاه بیمارستان شهدای نیریز ،همه
مادران باردار و به ویژه آنان که به عنوان مادران پر
خطر شناخته میشوند ،باید در زمانهای تعیین شده
که از طریق مراقبهای سالمت ،بهورزها و همچنین
خانههای بهداشت روستایی و با فرم ارجاع به پزشک
متخصص زنان و زایمان و یا زایشگاه ارجاع میشوند
مراجعه کرده و وضعیت سالمت خود و جنینشان را
جدی بگیرند.

//

دستگیری  3سارق با  33سرقت
با تالش مأموران انتظامی شهرستان ،یک باند سرقت 3
نفره در نیریز دستگیر شد که اعضای آن تاکنون به 33
فقره سرقت اعتراف کردهاند.
پس از یک سرقت از منزلی در حاشیه شهر نیریز ،با
تالش مأموران کالنتری  11استقالل ،یک سارق جوان
پس از چند روز شناسایی و دستگیر میشود .مأموران
انتظامی در بازجویی مقدماتی از این سارق  22ساله،
متوجه میشوند چیزی را پنهان میکند و احتماالً در
سرقتهای بیشتریدستدارد.
بنابراین وی در اختیار کارشناسان ضد سرقت پلیس
آگاهی نیریز قرار میگیرد و پس از یک روز به اعترافات
سلسلهوار اقرار میکند .این سارق در اعترافاتی عجیب،
به چند فقره سرقت با همکاری برادر  18ساله خود و
دوستی که همه سرقتها با هماهنگی او انجام میشده
اعتراف و او را به عنوان سارق اصلی معرفی میکند.
برادر  18ساله دستگیرمیشود؛ اما سارق  28ساله
سابقهدار که به عنوان مغز متفکر این باند عمل کرده،

فقره سرقتدر نقاط مختلف شهر نیریز اعتراف میکنند.
این سرقتها شامل اسلحه شکاری و فشنگهای آن،
چندین فقره سرقت احشام ،سرقت لوازم منزل ،سرقت از
امالک بیرون شهر و باغها ،مغازهها ودیگر اماکن میشود.
این فرد سابقهدار و همراهانش با نقشههای حرفهای
نخست اماکن را مشخص کرده و با زیر نظر قرار دادن آنها،
در یک موقعیت مناسب اقدام به سرقت میکردند .سارق
 28ساله خود اقدام به فروش اموال سرقتی میکرده و
سهم دو سارق دیگر را نیز از فروش اموال سرقتی
میپرداخته است.
سارقان در چندین مورد که متوجه شده بودند مکان
سرقت شده مجهز به دوربینهای مدار بسته است،
دوربینها را نیز سرقت کرده و در مواردی اقدام به آتش
زدن کامپیوتر و سیستم ضبط فیلمها کرده بودند.
مقدار زیادی از اموال سرقتی توسط سارقان فروخته شده
است .اما هنوز بازجویی و تحقیقات از آنها پایان نگرفته و
هر  3سارقدر بازداشت موقت به سرمیبرند.

مخفی شده و دستگیر نمیشود .اقدامات پلیسی-
اطالعاتی در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار
میگیرد .تا این که کارآگاهان متوجه میشوند وی
با فردی قرار گذاشته و قصد دارد یک اسلحه شکاری را
بفروشد.
اقدامات الزم انجام میگیرد تا این که بعد از  2هفته در
یک خیابان تاریک و خلوت حاشیه شهر نیریز ،در حالی
که محل زیر رصد نامحسوس پلیس قرار دارد ،سارق
قصد دارد اسلحه شکاریاش را به قیمت زیادی بفروشد
ودوباره مخفی شود؛ اما لحظاتی بعد ودر حالی که منتظر
مشتری است ،کارآگاهان پلیس آگاهی نیریزدستبند را
بردستانش مینشانند.
این سارق  28ساله سابقهدار به سرعت تحت بازجویی
فنی کارآگاهان پلیس آگاهی نیریز قرار گرفته و زمانی
که منکر هرگونه سرقتی میشود ،او را با دو سارق دیگر
روبرو میکنند .بازجویی فنی  -پلیسی همزمان بر روی
هر  3نفر صورت میگیرد و آنها در کمتر از  5روز به 33

//

کارنامه فرماندهی انتظامی
نیریز در هفته گذشته
مأموران انتظامی شهرستان طی چند عملیات
موفق به کشف  108کیلو تریاک ،حیوانات قاچاق
و همچنین مقدار زیادی سوخت قاچاق جاسازی
شدهدرون یک خودروی سواری شدند.
بنا بر اعالم فرمانده انتظامی نیریز ،مأموران
پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان در یک
اقدام پلیسی موفق شدند  107کیلو و  500گرم
تریاک را از قاچاقچیان کشف کنند که شرح این
عملیات در خبری جداگانه در همین صفحه
منتشر شده است.
سرهنگ سیدخالد یوسفی همچنین گفت:
مأموران انتظامی مستقر در ایست و بازرسی
قطرویه در یکی از شبهای هفته گذشته به یک
سمند که در راههای فرعی و خاکی این بخش
به سمت شهرستان سیرجان در حرکت بود
مشکوک شدند .پس از تعقیب و گریز و متوقف
کردن خودرو ،متوجه شدند حامل هزار لیتر
سوخت قاچاق به استانهای شرقی کشور است.در
این ارتباط یک متهم جوان دستگیر و با تشکیل
پرونده تحویل تعزیرات حکومتی نیریز شد.
فرمانده انتظامی نیریز با بیان این که اقدامات
گشت و کنترل به صورت  24ساعته در سطح
شهرستان ادامهدارد ،گفت:در این هفته مأموران
پاسگاه انتظامی بختگان در بخش آبادهطشک،
از درون یک خودرو  1100قطعه جوجه فاقد
هرگونه مجوز قانونی و بهداشتی را کشف کرده
و متهم دستگیر شده با تشکیل پرونده برای طی
روند قانونی تحویل شبکه دامپزشکی شهرستان
شد.

دو مسمومیت دارویی در یک شب
کرده و پس از یک روز زیر نظر بودن ،بیمارستان را
ترک کردند.
به گفته یکی از پزشکان اورژانس بیمارستان شهدا،
مسمومیت باداروها به کلیه و کبد افراد صدمه میزند
و آنها رادچار نارساییهای ناشی از مصرف خودسرانه
دارو میکند .اغلب این افراد تا آخر عمر با عوارض
ناشی از مصرف خودسرانه داروها درگیر میشوند و
گاهی باعث از کار افتادن کلیه و کبد شده و نیازمند
درمانهای سخت و پر هزینه خواهند شد.

دو زن جوان که یک شب در نیریز دچار مسمومیت
دارویی شده بودند ،به بیمارستان شهدا منتقل
شدند.
این  2زن که به ترتیب  18و  21سال داشتند ،در
شب  12بهمن و به فاصله  2ساعت از یکدیگر توسط
اطرافیانشان به اورژانس بیمارستان شهدای نیریز
منتقل شدند .یکی از آنها با قرص مخدر ترامادول و
دیگری با داروی ناشناخته دیگری دچار مسمومیت
شده بود .آنها به سرعت اقدامات درمانی را دریافت

//

نجات جوان گرفتار در کوههای نیریز
احمدرضا فنونی ،نیریزان فارس:
یک جوان  ۲۷ساله کهدر کوههای
نیریز گرفتار شده بود ،توسط
نیروهای هاللاحمر نجات یافت.
جمعه  ۱۲بهمن ساعت ۱۳:۵۰
پس از تماس با آتشنشانی خبر
گرفتار شدن جوانی  ۲۷ساله در
حوالی کوههای تارمداده شد.
با انجام هماهنگی با مرکز EOC
استان ،تیم امداد کوهستان
هاللاحمر پس از پیمودن مسیر
مورد نظر در منطقه حضور یافت
و طی یک عملیات نیم ساعته با
استفاده از تکنیکهای خاص
کوهستان ،جوان گرفتار را که
روی صخرهای گیر افتاده بود،
نجاتداد.

حوادث
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به کوشش حسین قانع

هشدار :

افزایش مسمومیت
با متادون

کودکانی که داروی متادون بزرگساالن
در دسترسشان است ،هر ساله دچار
مسمومیتهای مرگباری میشوند.
بنا بر اعالم مسئول اورژانس بیمارستان
شهدای نیریز ،مسمومیت با متادون افزایش
یافته و متأسفانه کودکان بیگناه بیشترین و
نخستین قربانیان آن هستند.
محمدحسین بخشپور گفت :داروی مخدر
متادون به صورت قرص و شربت وجود دارد
و به عنوان یک مسکن قوی در برابر بیماریها
استفاده میشود؛ اما از حدود  10سال گذشته،
معتادان برای ترک مواد مخدر آن را به عنوان
یک جایگزین برای مدتی معین مصرف
میکنند که به دلیل استقبال زیاد و بازار
قاچاق ،ایندارو به مقدار زیاددردسترس افراد
قراردارد .این موضوع باعث شده تا ایندارو به
طور ناخواسته و با بیتوجهی بزرگساالن در
دسترس کودکان نیز قرار گیرد.
وی افزود :وضعیت به گونهای شده که در
هفته حداقل  3مورد مسمومیت با این دارو به
اورژانس بیمارستان شهدا مراجعه میکنند.
اغلب نیز کودکان که ضعیفتر هستند دچار
مسمومیتهای خطرناک با آن میشوند .به
طوری که این مسمومیت سال گذشته در
یکی از بخشهای شهرستان مرگ کودکی را
بهدنبالداشت.
این کارشناس و مسئول اورژانس بیمارستان
شهدا از شهروندان خواست تادر صورت روبرو
شدن با این مسمومیت ،هر چه زودتر او را به
مرکز درمانی برسانند و در هنگام حضور در
بیمارستان واقعیت را بگویند و پزشک را گمراه
نکنند تا فرصت و زماندرمان ازدست نرود.

به مناسبت
دهه فجر سال :1397

آزادی موتورسیکلتهای
توقیفی با  60درصد
تخفیف
موتورسیکلتهای توقیف شده توسط نیروی
انتظامی که در پارکینگها قرار دارند ،به مناسبت
دهه فجر با 60درصد تخفیف آزاد میشوند.
بنا بر اعالم فرمانده انتظامی نیریز ،به مناسبتدهه
فجر و با دستور سردار احمدعلی گودرزی فرمانده
انتظامی فارس ،کلیه موتورسیکلتهای توقیفی که
در پارکینگها نگهداری میشوند ،در صورتی که
مشکل قضایی نداشته باشند ،تا  30بهمن سال
جاری و با 60درصد تخفیف آزاد میشوند.
سرهنگ سیدخالد یوسفی گفت :مالکان
موتورسیکلتهای توقیفی میتوانند با دردست
داشتن اسناد مالکیت و مدارک قانونی به فرماندهی
انتظامی مراجعه کرده و با تخفیف  60درصدی
موتورسیکلتهای خود را آزاد کنند.

دوربین مخفی دردسرساز
در نیریز

موضوع  ،دچار ترس و لرزش زیاد شده و حالش
دگرگون میشود .به یکباره بیمار و موتورسواران
خنده سرداده و میگویند شمادر برابردوربین مخفی
قرار دارید .اما جوان که ترسیده و دچار شوک شده،
کارش به مراکزدرمانی میرسد؛ هر چند خوشبختانه
پس از مدتی بهبود پیدا میکند.
با شکایت جوان  20ساله ،اکنون پروندهای برای این
افراد در مراجع قضایی شهرستان گشوده شده و در
حال رسیدگی است.

ادامه از صفحه یک
 ...با رفتن پرستار از محل و در زمانی که بیمار و
جوان تنها هستند ،به یکباره یک موتورسیکلت با 2
سرنشین که سر و صورتشان را کام ً
ال پوشاندهاند ،وارد
آن مرکز شده ،به سوی بیمار و جوان رفته و وانمود
میکنند که ازدوستان زندانیاند و قصد فراریدادنش
رادارند .برای واقعی جلوهدادن موضوع ،باداد و بیداد
و ترساندن جوان ،یک چاقوی بزرگ را نیز زیر گلوی
وی قرار داده و تهدیدش میکنند .جوان بیخبر از

//

در کمتر از  20روز و با دستور قضایی در نیریز :

کشتار  99رأس دام غیرقانونی

مأموران انتظامی شهرستان در بخش پشتکوه،
یک نیسان را که حامل  62رأس بز بدون هر
گونه مجوز قانونی و بهداشتی و در حال انتقال
به شهرستان فسا بود ،توقیف کردند و دادستان
شهرستان دستور کشتار آنها را در نیریز صادر
کرد .این الشهها نیز پس از تأیید سالمتی آنها
در کشتارگاه نیریز کشتار شده و با توافق مالک
این محموله در اختیار قصابیهای شهرستان قرار
گرفت.
گفتنی است دی ماه سال جاری در مجموع 327
رأسدام سبک قاچاق و غیر قانونی و بدون مجوزدر
شهرستان کشف و توقیف گردید که همه بادستور
مراجع قضاییدر نیریز کشتار شد.
بنا بر مواد  5و  6قانون سازمان دامپزشکی کشور،
این سازمان مکلف است به منظور مبارزه با
بیماریهای دامیو جلوگیری از سرایت و انتشار
آنها،در هر نقطه از کشور که الزم بداند به تلقیحات
و معالجات دامی و انجام عملیات بهداشتی و
قرنطینهای اقدام کند .همچنین برای جلوگیری از
سرایت و انتشار بیماریهای دامی ،از انتقال دام و
فرآوردههای خامدامیممانعت بهعمل آورد ودام
مشکوک به بیماری و یا ناقل بیماری را معدوم کند
و اگر قابل مصرف تشخیص داده شد ،برای ذبح به
کشتارگاه انتقالدهد.

 99رأس دام سبک که در دو محموله غیر قانونی
و بدون مجوز توقیف شده بودند ،در هماهنگی با
ادارهدامپزشکی و بادستوردادستان نیریز کشتار
شدند.
بنا بر اعالم رئیس اداره دامپزشکی نیریز،
مأموران پست قرنطینه این اداره در بخش
قطرویه با همکاری پاسگاه انتظامی این بخش،
شامگاه دوشنبه  15بهمن در حین گشتزنی در
محورهای فرعی و خاکی ،به یک وانت نیسان که به
سمت سیرجاندر حرکت بود مشکوک شدند و آن
را متوقف کردند .در قسمت بار این وانت نیسان،
 37رأس بره فاقد هر گونه مجوز قانونی و بهداشتی
بود که توقیف شد.
به گفته دکتر حمیدرضا ممتازیان ،با تشکیل
پرونده و نظرات کارشناسی دامپزشکان
ا داره دامپزشکی نیریز و با دستور دا دستان،
دستور کشتار  37رأس بره زیر نظر کارشناسان
دامپزشکی صادر شد .سرانجام صبح چهارشنبه
 17بهمن  37رأس گوسفند با تأیید سالمت در
کشتارگاه نیریز کشتار شدند .بعد از کشتار و با
توافقات صورت گرفته با مالک گوسفندان ،بخش
بزرگی از الشههای گوسفندان به قصابان نیریزی
فروخته شد.
دکتر ممتازیان افزود :در  27دیماه امسال نیز
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اطالعیه اداره صنعت ،معدن و تجارت

راهاندازی گشتهای
نوروزی تنظیم بازار از
نیمه بهمن
راهاندازی گشتهای ویژه نوروزی تأمین کاالهای
اساسی شهروندان ،کنترل و تنظیم بازار و برخورد با
فروشندگان متخلف ،امسال نیز توسط اداره صمت
از  15بهمن آغاز شد.
رئیس اداره صنعت ،معدن و تجارت گفت :با توجه
به در پیش بودن سال نو و افزایش نیاز مردم به
تهیه بسیاری از کاالها و خدمات در روزهای پایانی
سال و لزوم کنترل و نظارت بیشتر بر وضعیت بازار
کاالهای اساسی و اولویتدار ،این اداره با همکاری
اتاق اصناف شهرستان و دیگر ادارات مرتبط ،طرح
نظارتی ویژهای را مطابق هر ساله انجام خواهدداد.
رضا رهفرسا افزود :این اداره طرح تشدید بازرسیها
و نظارت را با هدف تنظیم بازار و تأمین مایحتاج
عمومیمردم و جلوگیری از هر گونه کمبود و
افزایش غیر منطقی قیمت کاالها و بر خورد با
متخلفان را از  15بهمن ماه سال جاری تا 15
فروردین ماه سال  1398انجام خواهدداد.
گفتنی است ستاد خبری اداره صنعت ،معدن
و تجارت نیریز با تلفن شبانهروزی  124و اتاق
اصناف شهرستان با تلفن  53835800آماده
دریافت شکایتهای مردمیدرباره گرانفروشی،
عدمدرج قیمت و ...میباشد.

کاهش  3درصدی سود فروش مرغ گرم
طبق این مصوبه برای رفاه حال شهروندان در
استان فارس سوددریافتی به ازای هر کیلوگرم مرغ
گرم  3درصد کاهش یافته و فروشندگان ملزم به
رعایت این مصوبه تا اطالع بعدی میباشند.
شهروندان نیزدر صورت مشاهده تخلف ،میتوانند
آن را فوراً به تلفن 124اداره صمت و یا 53835800
اتاق اصناف شهرستان اطالعدهند.

درصد سود مرغ فروشیها از مرغ گرم ،با مصوبه
تنظیم بازار 3درصد کاهش یافته است.
بنا بر اعالم اداره صنعت ،معدن و تجارت شهرستان
نیریز ،از  15بهمن سال جاری و بر اساس مصوبه
کارگروه تنظیم بازار استان در حضور استاندار
فارس ،قرار بر این شد تا سود فروشندگان گوشت
مرغ گرم از 10درصد به 7درصد کاهش یابد.
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دستگیری قاچاقچی نیریزی
قاچاقچی نیریزی که قصد انتقال  107کیلو و 500
گرم تریاک از استانهای شرقی به مرکز کشور را
داشت ،با عملیات پلیس مبارزه با مواد مخدر نیریز
در مرز سه استاندستگیر شد.
بنا بر اعالم فرمانده انتظامی نیریز ،ساعت
 20چهارشنبه  10بهمن ،پلیس مبارزه با مواد
مخدر در یک اقدام گستر ده اطالعاتی در مرز
استانهای فارس ،یزد و کرمان مستقر شد و کنترل
نامحسوس این منطقه رادردست گرفت تا این که
یک وانت پیکان وارد کمین شد.
سرهنگ سیدخالد یوسفی گفت :مأموران به او

فرمان توقف دادند؛ اما خودرو متوقف نشد و فرار
کرد .در تعقیب و گریزی که  20کیلومتر ادامه
داشت ،قاچاقچی جوان نیریزی در حین فرار
اقدام به پرت کردن بستههای مواد مخدر به بیرون
از خودرو کرد .اما زمانی که متوجه شد راه فراری
ندارد ،خودرو را متوقف و در تاریکی شب به سمت
کوهها فرار کرد؛ اما پس ازدقایقیدستگیر شد.
با جمعآوری مواد مخدر داخل خودرو و مواد مخدر
پرتاب شده به بیرون،در مجموع  107کیلو و 500
گرم تریاک ازاین قاچاقچی  33ساله نیریزی کشف
شد .او هماکنون در بازداشت موقت به سر میبرد.

