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قیمتگذاری انار وظیفه ما نیست
هفته گذشته گزارش ما را از برداشت انار در گفتگو با
تعدادی از انارکاران و صادرکنندگان خواندید.
این هفته نیز به سراغ کارخانههای فراوری انار و برخی
مسئوالن رفتیم و با آنها گفتگو کردیم که میخوانید:
هر چقدر باشد میخریم
مدیرعامل شرکت مزرعه سبز و کارخانه نارنی با
بیان این که امسال هم مثل سالهای قبل انار درجه
 2باغداران را خرید میکنیم ،اظهارداشت« :باغداران
استان نیز استقبال خوبی کردهاند و اآلن صفوف
طوالنی از عرضهکنندگان انار تشکیل شده است».
محمود بامداد گفت« :حجم خریدمان تا مقداری
است که باغداران انار بیاورند و محدودیت نداریم؛
پرداختها هم به صورت نقدی است .قیمت خرید
نزدیک بهدو برابر سال گذشته است و بسته به نوع انار
روزانه تعیین و پرداخت میشود».
وی افزود« :تولیدات ما عبارت است از :کنسانتره
انار ،رب انار ،آب انار ،و سایر فرآوردههای انار که با
استاندارد جهانی تولید میشود».
بامداد در مورد صادرات محصوالت این کارخانه عنوان
داشت« :محصوالت ما نوعاً صادراتی است ودر فرانسه،
هلند و کره به فروش میرود؛ البته به دلیل تحریمها
صادرات بسیار سخت و بازار آن کساد شده است» .
کارخانه کنسانتره قطرونار نیز به گفته کارشناسان
جهاد کشاورزی فعال نیست و لذا نتوانستیم گزارشی
از این کارخانه تهیه کنیم.
مقام اول تولید در استان
در ادامه گزارش ،مدیر جهادکشاورزی شهرستان
نیریز با بیان این که ساالنه  60هزار تن انار از  3هزار
هکتار باغ این شهرستان برداشت میشود ،عنوان
داشت« :ازایننظر نیریز مقام اول سطح و تولید اناردر
استان فارس را به خود اختصاصداده است .امادر سال
جاری بهدالیلی از جمله سرمازدگی بهاره و پاییزه که
درختان گل اول انار را نداشتند ،انارکاران با کاهش
حدود  50درصدی محصول مواجه شدهاند و تولید

بیمه شامل آفات نمیشود
مدیر جهاد کشاورزی نیریز تأکید کرد« :کمبود آب
با توجه به خشکسالیهای اخیر ،وجود آفات و امراض
بهخصوص کرم گلوگاه انار و عدم پوشش بیمهای آن،
از عمده مشکالت انارکاران این شهرستان است».
بصیریدر خصوص اقدامات جهاد کشاورزی برای رفع
این مشکالت بخصوص عدم پوشش بیمهای آفت کرم
گلوگاه گفت« :این مدیریت همواره پیشنهاد پوشش
حداقلی بیمه را داده است که متأسفانه به دلیل منع
قانونی موافقت نشده است .البته ذکر این نکته الزم
است که اگر ما تناژ کل انار کشور و خسارت ریالی
حداقل  ۲۵درصدی کرم گلوگاه انار را حساب کنیم،
مبلغ بسیار زیادی خواهد شد .حال اگر این را به بقیه
محصوالت هم تعمیمدهیم ،یکی از عوامل مهم است

که در صورت بیمه کردن ،بیمه ورشکست میشود».
حمید علینقی سرکارشناس شرکت بیمه کشاورزی
استان فارس نیز در این باره عنوان داشت« :بیمهها
برای تمامی محصوالت ،آفات و بیماریها را در بر
نمیگیرد و فقط شامل عوامل قهری میشود .این یک
قانون است و کرم گلوگاه انار نیز از این قاعده مستثنی
نیست .لذا عواملی که زیر مجموعه مدیریت باغ
هستند ،مشمول بیمه نمیشوند و به عبارتی باغدار
باید با مدیریت صحیح و اجرای اصول روز کشاورزی،
خسارت را برطرف کند یا کاهشدهد».
وی افزود« :به طور استثنا تنها بیماری زنگ گندم در
استان سیستان و بلوچستان زیر پوشش بیمه است که
دلیل آن هم رطوبت زیاد است که جزو عوامل قهری
است و به همیندلیل لحاظ میشود».
مسئولیت هزینه باالی باغداران با جهاد نیست
بصیری مدیر جهاد کشاورزی با بیان این که

تشکیل جلسه برای گرانی و کمبود
امید شهدان ،نیریزان فارس:
جلسه کارگروه تنظیم بازار شهرستان
نیریز؛ شامگاه دوشنبه  ۱۹آبان در سالن
فرمانداری تشکیل شد.
در این جلسه نماینده نیریز ،استهبان
و بختگان در مجلس شورای اسالمی از
همیاری گشتهای مشترک که در سطح
شهرستان چه در کنترل قیمتها و چه در
موارد بهداشتی اقدام میکنند ،تشکر کرد.
فرهاد طهماسبی ادامه داد :همانطور که
مستحضرید مورد خطاب و انتقاد مردم به
ویژه قشر کمدرآمد هستیم اما گرانیهای
اقالم مصرفی صدای مردم را باال آورده است!
قابل قبول نیست مردم برای تأمین مایحتاج
روزانه خود آنقدردر زحمت باشند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس
شورای اسالمی ،افزود :گرانفروشی و
احتکار باعث میشود اعتقادات دینی مردم
سست گردد.در جلسهای که بادکتر قالیباف
رئیس مجلس داشتیم ،ایشان دغدغه اول
مردم حوزه انتخابیه را پرسید و بنده گفتم
مردم این حوزه ،از گرانی و نوسان بیدلیل
نرخ کاالها گلهمندند .طهماسبی ابراز
امیدواری کرد تا ثبات قیمت را در بازار
شاهد باشیم.
سرپرست فرمانداری شهرستان انتشار خبر
نبود آرد توسط برخی افراد در شهرستان
را شایع اعالم کرد و گفت :اداره صمت باید
به سهمیههای آرد که از مبدأ (سیلو) وارد
شهرستان میشود توجه داشته باشد تا
سهمیه نانواییها و خانهها کم یا زیاد نشود.
مراد هدایت از مردم خواست جهت مبارزه با
ویروس کرونا برای خرید غیرضروری به بازار
مراجعه نکنند.
وی از جهادکشاورزی که مسئول تأمین
برخی مایحتاج غذایی است خواست تا بر
فاکتور مراکز عمدهفروشی نظارت کند.
وی همچنین از اداره صمت درخواست نمود

تا نرخ غذای بیرونبرها را اعالم کند.
مراد هدایت ،نظارت دقیقتر بر توزیع قیمت
مرغ منجمد را هم خواستار شد.
رئیس اداره صنعت ،معدن و تجارت نیریز
گفت :بازرسی انبارها به وسیله گشت
مشترک در حال انجام است تا احتکاری رخ
ندهد.
مجتبی کوچکی ادامه داد :از جلسه تنظیم
بازار گذشته تاکنون  ۶۲۷۰مورد بازرسی
داشتهایم و  ۳۲۴پرونده تخلف صنفی
تشکیل دادهایم .میزان کاالهای اساسی که
به شهرستان اختصاص یافته عبارت است
از ۶۳ :تُن برنج ۲۶ ،تن مرغ منجمد ۲ ،تن
گوشت و حدود  ۸۰تن شکر که نسبت به
سایر شهرهای استان سهمیه بیشتری به
نیریز تعلق گرفت.
او خطاب به سرپرست فرمانداری گفت:
صحبتهایی شده که به ناحق تعدادی مغازه
توسط اصناف پلمب شده اما ما بیدلیل
مغازهای را تعطیل نمیکنیم .برخی پلمبها
به دلیل عدم رعایت موازین بهداشتی بوده
است!
مسئول نظارت بر واحدهای صنفی
شهرستان در خصوص کمبود روغن
خوراکی گفت :متأسفانه مشتری میآمد و
از مغازهدار تقاضای روغن خوراکی باالی ۱۰
عدد میکند که با عرضه کنندگان صحبت
کردیم تا به مشتریان بیشتر از 3عدد روغن
ندهند چون در این شرایط خاص نمیتوانیم
بیشتر از حد معمول روغن توزیع کنیم.
مهدی ذوالقدر در ادامه سخنانش گفت :از
واحدهای فروش خوراکدام و طیور بازدید و
قیمتها را کنترل کرده و با گرانفروشان آرد
گندم(به نرخ آزاد) برخورد نمودهایم.
مدیر جهاد کشاورزی اعالم کرد :در
خصوص خوراک دام ۲۰ ،هزار دام سبک در
شهرستان هویتگذاری شده و  ۵۲تُن جو به
شهرستان اختصاص یافته است.

بصیری افزایش قیمت شیر پاستوریزه در
سطح کشور را نامشخص اعالم کرد و گفت:
هنوز خبری مبنی بر افزایش نرخ شیر به ما
اعالم نکردهاند.
رئیس اداره تعزیرات حکومتی نیریز هم
گفت :در واحدهای عرضه سیمان و سیلندر
گاز گرانی وجود دارد و الزم است این مسئله
جهت بررسی به استان ابالغ گردد.
ساسان بهروزی پیشنهاد داد کسانی که
میخواهند بصورت افتخاری بازار را کنترل
کنند با لباس مشخص شده ساماندهی
شوند.
جوادپور نماینده شبکه بهداشت و درمان از
اعتراض صنف آرایشگاههای زنانه به دلیل
محدودیتهای کرونایی گفت و عنوان نمود:
آنان هر روز مراجعه میکنند و میخواهند
همانند پیرایشگاههای مردانه فعال باشند.
مراد هدایت در پاسخ گفت :تعطیلی
آرایشگاههای زنانه بر اساس تصمیم ستاد
کرونا بوده؛ باید قانون اجرا شود و اولویت ما
سالمت مردم است.
نماینده اداره اطالعات در ادامه جلسه اظهار
داشت :نظارت بر بخشهای تابعه شهرستان
نباید فراموش شود و همان برخوردی که
با فروشندگان متخلف موارد بهداشتی
میگردد باید با گرانفروشان هم شود ،مردم
هم اطالعرسانی کنند که کدام فروشنده
گرانفروش است تا دستگاه قضایی برخورد
نماید.
او همچنین از جهادکشاورزی و اداره صمت
خواست برای عرضه کاالهای اساسی یک
مرکز معین نکنند بلکه مکانهای فروش را
در سطح شهر پراکنده نمایند.
سرهنگ شعبانینیا فرمانده سپاه نیریز از
کمک کردن نیروهای بسیج و سپاه برای
گشتهای مشترک کنترل قیمت بازار،
بررسی اطالعاتی از انبارهای شهرستان و
کمک به کادردرمانی بیمارستان خبرداد.
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ویژه بیست سال روزنامهنگاری در نیریز

مسئوالن:

به  30هزار تن رسیده است .هر چند سطح زیر کشت
نسبت به سال گذشته تغییری نداشته است».
علیرضا بصیری افزود« :متوسط عملکرد در باغهای
این شهرستان  20تندر هکتار و باالترین عملکرددر
باغهای نمونه بیش از  160تندر هکتار است».
این مقام مسئول خاطرنشان کرد« :انار نیریز زمینه
ایجاد  2هزار و  700فرصت شغلی موقت را فراهم کرده
است و عالوه بر مصارف داخلی ،به کشورهای آسیای
میانه ،حوزه خلیج فارس ،کره جنوبی ،روسیه ،و برخی
کشورهای اروپایی صادر میشود» .
وی با بیان اینکه در بخش صنایع تبدیلی با توجه به
پتانسیل باالی شهرستان ،کارخانههای صنعتی
فرآوری انار نیریز مشغول فعالیت هستند ،تصریح
کرد« :تولیدات آنها با استقبال خوب و ارزآوری برای
کشور همراه بوده است».
بصیری گفت« :فقط یک هکتار از باغهای شهرستان
نیریز ارگانیک و متعلق به آقای زینالعابدین تمنادار
است .باغداران میتوانند در صورت سالم بودن
محصول خود ،گواهی محصول «گواهی شده»
بگیرند .الفاظ ارگانیک ،سالم و گواهی شده معانی
متفاوتیدارند».
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بخش دوم و پایانی

قیمتگذاری محصول در حیطه وظایف این مدیریت
نیست ،عنوان داشت« :مسئولیت بقیه مشکالت
مطرح شده که در بخش نخست گزارش آمده بود،
اعم از قیمت باالی کارگری ،هزینهها و ...نیز با جهاد
کشاورزی نیست».
سیدعالءالدین فقیه دبیر انجمن صنفی انارکاران هم
گفت« :قیمت هر ساله انار تابع عرضه و تقاضا است.
بر اساس مشاورهای که باغداران از تعاونی انارکاران
نیریز گرفتند ،بر اساس کیفیت ،قیمت بین  ۶تا
۱۰هزار اعالم شده است» .
وی افزود« :تعاونی بنیه مالی ندارد که انار را خودش
بخرد و قیمت تضمینی اعالم کند تا از آن مبلغ کمتر
فروش نرود.تعاونی فقط هماهنگی کرده بود تا اگر
داللی وارد نیریز شد ،انارکاران ابتدا او را به تعاونی
بفرستند تا بررسی و مدارکش چک شود تا بعداً
مشکلی برای انارکاران پیش نیاید که استقبال
نکردند».

اولین آمار باران پاییزی در
نیریز 6 :میلیمتر

اولین باران پاییزی در شهرستانهای نیریز و
بختگان چهارشنبه و جمعه  21و  23آبان باریدن
گرفت .آمار زیر مربوط به ساعت  6.30صبح جمعه
میباشد اما آمار شهر نیریز متعلق به ساعت 12.30
جمعه میباشد.
نام ایستگاه

بارش اخیر

سال زراعی

نیریز
آباده
پلنگان
تمشولی
کوشکک
جزین
چاه نصرویه
چنارویه
دهچاه
دهوزیر
دهمورد
ریزاب
طشک
قاسمآباد
قطرویه
مشکان
وزیره
هرگان
کنگاشی
میانگین

5.7
16.5
1.7
6.7
7.5
16.3
0
1.2
4.5
0
8
0
18.5
0
0
13
0
1
8
5.5

5.7
16.5
1.7
6.7
7.5
16.3
0
1.2
4.5
0
8
0
18.5
0
0
13
0
1
8
5.5

جلسهای با موضوع
طرحهای توسعهای
برای نیریز

جلسهای با موضوع بررسی طرحهای
توسعهای در حوزه اکتشاف معادن
شهرستان نیریز با حضور معاون وزیر،
نماینده مردم شهرستانهای نیریز،
استهبان و بختگان ،هدایت سرپرست
فرمانداری نیریز و مدیر فوالد غدیر
نیریزدردفتر معاون وزیر برگزار شد.
در این جلسه در خصوص تخصیص
آسفالت  15کیلومتر از جاده نیریز به
تنگ حنا ،آسفالت  15کیلومتر جاده
روستای غوری به دهچاه ،آسفالت
 6کیلومتر جاده نیریز به هرگان و
مطالعه پهنههای مختلف معدنی در
شهرستان نیریز و بختگان توسط
ایمیدرو بحث و تبادل نظر گردید.
همچنین مقرر شد مجدداً سایر طرحها
و پیشنهادهای اولویتدار توسط
فرمانداری و اداره صمت نیریز ،با
هماهنگی و پیگیری سازمان صمت
استان فارس ،توسط مهندسدیودیده
مدیر طرحهای زیر بنایی سازمان
ایمیدرو مورد بررسی و الویتبندی
قرار گرفته و در یک برنامه زمانبدی
اجراء شود.
گفتنی است در این جلسه رئیس
سازمان صمت استان فارس نیز از
طریق ویدئو کنفرانس شرکتداشت.

اجرای طرح ملی پوشش بیمهای
جوامع روستایی در نیریز
روابط عمومی مدیریت جهادکشاورزی :مدیر جهادکشاورزی شهرستان نیریز گفت :طرح ملی
پوشش بیمهای جوامع روستایی اعم از زنان سرپرست خانوار ،افراد تحت پوشش و یادر نوبت عضویت
بهزیستی و کمیته امداد ،شاغالن در صنایع دستی و قالیبافان به زودی عملیاتی میشود.
علیرضا بصیری تصریح کرد :هدف از اجرای این طرح افزایش ضریب پوشش بیمهای روستائیان،
جلوگیری از مهاجرت آنان به شهرها ،ایجاد مهاجرت معکوس و نوعی تأمین آتیه برای روستائیان
است.
وی با اشاره به اینکه متقاضیان میتوانند با مراجعه به کارگزاران بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر
منطقه زندگی خوددر این خصوص اقدام نمایند.

به بهانه بیست
سالگی
محمد کریم نعمتی

سرمقاله

کمتر از  5هزار نفر

عالمه طباطبایی

فیلسوف نو اندیش

ادامه از صفحه 2

(*)

از روزی که میرزا صالح شیرازی اولین
«کاغذ اخبار» را منتشر کرد تا امروز
بیش از  ۱۶۰سال میگذرد.
در این مدت در فارس جنت طراز
بسیاری از روزنامهها و مجالت به
وسیله افراد ،احزاب و مؤسساتدولتی
و خصوصی منتشر شده که در میان
این مجموعه ،جراید خوب کم نبوده و
روزنامه نگاران صاحب همت و شریف و
عالقهمند به حال ملت و مملکت بسیار
داشتهایم و متأسفانه در این مدت
نشریاتی به چاپ رسیدهاند که میتوان
آنها را «روزینامه»« ،دشنامنامه» و
«ستایش نامه» خواند!
گاهی هم این دسته از مطبوعات
«بلندگوی مقاصد بیگانگان و وسیلهای
در دست وطنفروشان» و «مخرب
اخالق و باورهای اجتماعی ،ملی و
دینی و فرهنگی» به شمار میآمدهاند.
در برابر این گروه روزنامهنگارانی صادق
و درستکار جلوه میکنند که اهمیت
رسالت کار خود را درک نموده و کار
خود را وظیفه الهی و ملی دانستهاند و
آن را عبادت و خدمت به خلق شمرده و
با چشمپوشی از منافع فردی و گروهی،
همهچیز را وقف جامعه و ملت و دین
نموده و ارشاد مردم .و اینان دانشگاه و
مدرسه و راهنمای همنوعان و وسیله
سعادتدنیا و آخرت انسانها هستند.
مندر سالهای قبل از انقالبدر شیراز
با دو روزنامه «استخر» و «گلستان
شیراز» همکاریداشتم و مدتی بخش
ادبی روزنامه گلستان را مینوشتم ودر
دوره دانشجویی در دانشگاه اصفهان
در سالهای  ۵۰تا  ۵۴چندین مقاله
در روزنامه هفتگی دانشگاه پیرامون
مسائل دانشگاهی نوشتم که چاپ
شد .بعد از پایاندورهدانشگاه که سال
 ۵۴بود و انقالبی شده بودیم ،به دفتر
یکی از روزنامهها که صاحب امتیاز آن
نیریزی بود مراجعه نمودم که مقاالتی
برایدرجدر آن روزنامه بنویسم .از من
پرسید :در چه زمینهای مینویسی؟
گفتم :سیاسی! با عصبانیت به من
گفت :همه نویسندگان رفتهاند و
مغازه جگرکی باز کردهاند و تو برای
من نویسنده شدهای!؟ ما هرچه
اعلیحضرت همایونی گفت همان را
مینویسیم!!!
روزنامه نیریزان فارس که زاده بنیاد
با برکت کوثرنور که با همت آقایان
همتایی و شعبانپور و سایر همراهان از
جمله جناب آقای عسلی مدیرمسئول
روزنامه عصر مردم منتشر گردید،
مورد توجه همگان قرار گرفت و من
با خوشحالی زائدالوصف از همان

اعضای کتابخانههای نیریز

روزهای اول ،روزنامه را مطالعه میکنم
و هر هفته در انتظار آن هستم .این
روزنامه در طول حیات خود جایگاه
شایستهای در میان مطبوعات کشور
برای خود باز کرده و در طول بیست
سال مسیر تکامل را طی نموده و مورد
توجه همشهریان و عالقهمندان در
سراسر کشور قرار گرفته است و جنبه
آموزشی ،اخالقی و تربیتی -اجتماعی
داشته و هم فریاد رسای همشهریان
برای پیشرفت و توسعه و تمدن
میباشد.
در پایان اگر از من بپرسید با این همه از
جریده شریفه نیریزان راضی هستید
میگویم :خیر!!!
 -1در جلسهای که در سال گذشته
برای بررسی و ارزیابی روزنامه در
شیراز با حضور دستاندرکاران،
نویسندگان و خبرنگاران این نشریه و
نمایندگان مطبوعات استان تشکیل
گردید شور و هیجان و عالقهای که
از آنان مشاهده کردم توقع زیادی
در من ایجاد شد .نشریه نیریزان با
سابقه علمی و فرهنگی و معرفتی که
شهرستان نیریز در عرصه دانش و
فرهنگ ایران و جهان دارد باید مانند
ستارهای درخشان در تارک جراید
کشور خودنمایی کند.
 -2مطالبدینی ،علمی ،عرفانی ،ادبی،
اجتماعی و  ...که در طول بیست سال
چاپ گردیده ،نباید در آرشیو بایگانی
شود و پیشنهاد بنده این است که
گلچینی از این مطالب جمعآوری
و در یک کتاب به عنوان« :ارمغان
بیست ساله نیریزان فارس» منتشر و
برای همیشه چراغ راه دانشپژوهان و
اندیشمندان باشد.
از این به بعد با دعوت و استمداد از افراد
خالق و نویسندگان و همشهریان و
هنرمندان صفحات روزنامه را پر ازدر و
جواهرات علمی نمایند.
 -3صفحهای را به نام «جام جهان نما»
یا هر اسمی دیگر با بررسی مطبوعات
ایران و جهان پر نمایند تا خواننده
با مطالعه آن از مهم ترین مطالب
دنیا آگاه و بیدار شود .به این امید که
شاهد درخشندگی بیشتر این ستاره
مطبوعاتی باشیم.
باش تا صبحدولتت بدمد
کاین هنوز از نتایج سحر است
* -استاد تربیت معلم و روزنامهنگار
پیشکسوت

مدیر آبفا:

مجوز اختصاص آب شرب و
غیرشرب برای صنایع نداریم

امید شهدان؛ نیریزان فارس:
جلسه رفع موانع تولید شهرستان نیریز ۸ ،آبان برگزار شد و بهرام قرهچاهی مدیر آبفا در پاسخ به
مطالبهگرانی که خواهان تأمین آب واحدهای صنعتی خود بودند گفت :طبق چارچوب و قوانین
میتوانیم آبرسانی را انجام دهیم اما در اختصاص آب شرب یا غیرآشامیدنی ،شرکت آب منطقهای
استان مجوز این کار را به ما نمیدهد.
الزم به ذکر است این جلسه با موضوع بررسی مشکالت تعدادی واحد صنعتیدر فرمانداری به ریاست
مراد هدایت سرپرست فرمانداری و با حضور رؤسای ادارات آبفا ،صمت ،راهداری ،جهادکشاورزی و
منابع طبیعی برگزار شد.
اختصاص آرد نیمه یارانهای و صدور مجوز زمین برای یک شرکت حمل و نقل ازدیگر مباحث مطرح
شدهدر این جلسه بود.

ارسال تصاویر و متن برای شهروند خبرنگار
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 ...عالمه سید محمد حسین طباطبایی آثار گرانسنگ
زیادی از خود به جا ی گذاشت که مهمترین آنها تفسیر
المیزان در  20جلد است که بارها تجدید چاپ شده است.
مهمترین وجه ممیزه این تفسیر نسبت به سایر تفاسیر،
تفسیر قرآن به قرآن است.
در عین حال عالمه عارفی اهل کشف و شهود بود .خاطرهای
را دکتر داریوش شایگان فیلسوف وهندشناس از یکی از
جلسات تهران عالمه نقل میکند که بسیار شنیدنی است.
شایگان می نویسد«:تجربه شگفت دیگری که با او داشتم
مالقاتدو بهدوئی بود که زمانیدر خانهایدر شمیران بین
ما دست داد .قرار بود که همه اهل محفل آن شب در آنجا
گرد آیند .من در آنجا رفتم اما بقیه غایب بودند .احتماالً
تاریخ جلسه را اشتباه کرده بودند .ما تنها بودیم .شب فرا
میرسید و از گردسوز هایی که در طاقچهها گذاشته بودند
نور صافی میتراوید .مانند همیشه روی زمین بر مخده
نشسته بودیم .من از استاد درباره وضعیت اخروی و اینکه
چگونه روح نماد َملکاتی است که خود در آن انباشته و پس
از مرگ آنها را در جهان برزخ ُم ِت َمثل میکند سؤال کردم.
ناگهان استاد ،که معموالً بسیار فکور و خاموش بود ،از همه
شکفت .از جا کنده شد و مرا نیز با خود برد .دقیقاً به خاطر
ندارم که از چه میگفت ،اما آن فوران حالهای دمادم را که
در من میدمید ،خوب به یاددارم .احساس میکردم عروج
میکنم .گویی از نردبان هستی باال میرفتیم و فضایهایی
هردم لطیفتر را باز میگشودیم .چیزها از ما دور میشدند.
هوای رقیق اوجها را و حالی را که تا آن زمان از وجودش
بیخبر بودم حس میکردم .سخنان استاد با حس سبکی
و بیوزنی همراه بود .دیگر از زمان غافل بودم .هنگامی که
به حال عادی باز آمدم ساعتها گذشته بود .سپس سکوت
مستولی شد .ارتعاشهای عجیبی مرا تسخیر کرده بود؛ رها و
مجذوب در َخلسه صلحی و صفناپذیر بودم .استاد از گفتن
ایستاد و سپس چشمانش را به زیر انداخت .دریافتم که
بایست تنهایش بگذارم .نه تنها به سؤالم پاسخ گفته بود،
بلکه نَفَس تجربه رادر مندمیده بود .این تجربه رادیگر برایم
تکرار نکرد .اما یقیندارم او اهل باطن و کرامات بود.در برابر
مخاطبان ناآشنادم فرو می بست و با آن کهدر محافل رسمی
و روحانیت ،فیلسوفی قدر اول بود که لقب عالمهداشت ،به
()3
ویژه به روحانیون متحجر بی اعتماد بود.».
روح این فیلسوف و عارف اسالمیدر ملکوت اعلی همنشین
با انبیاء و اولیا ا ...باشد انشاا...

شاد و سالم و موفق باشید

پی نوشت:
 -1محمودی ،سیدعلی( )1394نواندیشان ایرانی :نقد

اندیشههای چالش برانگیز و تأثیرگذار در ایران
معاصر ،تهران :نشر نی ،صفحه .177
 -2محمودی ،سیدعلی ،صفحه  180و 181
 -3محمودی ،سیدعلی ،صفحه  183و 184

 4762نفر عضو  7کتابخانه در
شهرستان نیریز هستند اما در
شرایط کرونا کتابخانهها فع ً
ال
تعطیل هستند.
رئیس اداره کتابخانههای عمومی
نیریز به مناسبت هفته کتاب با
اعالم اینکه شعار امسال هفته کتاب
«دانایی -مانایی» میباشد درمورد
وضعیت کتاب و کتابخوانیدر نیریز
گفت :با تالش کتابداران نیریز ما هم
از نظر عضو نسبت به جمعیت و هم
عضو به کتاب و هم نسبت عضو به
مساحت موقعیت مناسبتری نسبت
به میانگین کشوریداریم.
اکبر عابدیننژاد با اعالم اینکه در
نیریز  4کتابخانه نهادی فعال
و  3کتابخانه مشارکتی وجود
دارد گفت :در مجموع  7کتابخانه
عمومی در سطح شهرستان
فعالند .زیربنای کل کتابخانههای
شهرستان3434متر میباشد که
کل اعضاء فعال  4762نفر و کل
نسخه کتابها بیش از 107.000
جلد میباشد.
وی در رابطه با آخرین وضعیت
کتابخانه احمد نیریزی گفت:
احمد
کتابخانه
متأسفانه
نیریزی بعد از فروش ساختمان
استیجاریاش حدود یک سال
تعطیل شد و علت آن پیدا نکردن

آخرین خبرها از الین دوم گردنه الیرز حاکی از آن است که
این الیندر حال آسفالت الیه اول میباشد .همچنین تنها ۵۰۰
متر خاکبرداری مانده تا کل مسیر الیندوم باز شود.
رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان نیریز در این رابطه
گفت 1.5 :کیلومتر باقی مانده تقریباً تمام شده و زیرسازیهای
مسیر در مراحل آخر است و تنها  ۵۰۰کیلومتر خاکبرداری
مانده است که امیدواریم تا هفته آینده انجام شود.
یار احمدی در رابطه با تعداد الیههای آسفالتی مسیر گفت:
جادهها نیاز به سه الیه آسفالت دارند که الیه اول در گردنه
الیرز کار شده و بخشی همدر حال انجام است.
اما بر اساس پیگیریهای نیریزان فارس و به نظر کارشناسان
حوزه راه سازی به نظر نمیرسد این گردنه تادهه فجر امسال به
بهرهبرداری برسد.
شروع فصل باران و غالب شدن هوای سرد کار را برای پیمانکار
مسیر مشکلتر از قبل میکند.
در این رابطه یاراحمدی وعده داد تا تمام تالششان برای
بهرهبرداری از این پروژه را انجامدهند.
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درخشش ریحانه عیدی
در جشنواره اختراعات لندن

روابط عمومی آموزش و پرورش:

دانش آموز نخبه نیریزی مدال طالی
جشنواره اختراعات لندن را کسب کرد.
آئین تجلیل ازدانشآموز «ریحانه عیدی»
با حضور مدیر آموزش و پرورش ،جمعی از
کارشناسان ،مدیر آموزشگاه فرزانگان و
خانواده ایندانشآموزدر سالن اجتماعات
مدیریت آموزش و پرورش انجام شد.
مدیر آموزش و پرورش شهرستان نیریز
راهیابی دانشآموز ریحانه عیدی به

مرحله کشوری المپیاد علمی نجوم و
اختر فیزیک و همچنین کسب مدال
طالی جشنواره اختراعات لندن توسط
این دانشآموز و تیم همراه را عامل
ایجاد انگیزه و شناسایی استعدادهای
دانشآموزان جهت شرکت در المپیادها و
مسابقاتدیگردانست.
نوشتنی است دانشآموز ریحانه عیدی در
جشنواره اختراعات لندن موفق به کسب
مدال طال گردید و از طرف سازمان جهانی

اختراعات لوح شایستگیدریافت نمود.
وی به همراهی تیمش به سرپرستی
محمدرضا اشکبوسی با طراحی دستگاه
هوشمند ویژه افراد نابینا در جشنواره
اختراعات لندن شرکت نمود که جزو
برترین طرحها شناخته شد و مدال طالی
این جشنواره را به خود اختصاص داد.
در این جشنواره پنج تیم از کشور ایران
شرکت کردند که سه تیم موفق به کسب
طالی این جشنواره شد.

//

مصائب آموزش مجازی!

امید شهدان ،نیریزان فارس:

//

پرواز روح مادر  4ملکوتی
بهشتی روان حاجیه جهان خانم
حسینزادگان مادر شهیدان حبیب،
محمدرضا و محمدحسین کردگاری
لقاءپروردگارشنائلشد.
روح بلند او پس از اقامه نماز صبح
یکشنبه  18آبان به جان جهان
پیوست و پیکر پاکش  19آباندر قطعه
ایثارگران دارالرحمه شهرستان نیریز
به خاک سپرده شد.
شهید محمدرضا کردگاریدر عملیات
بیتالمقدس(فتح خرمشهر) در تاریخ
 12اردیبهشت  1361خورشیدی
در جبهه خوزستان ،شهید حبیب
کردگاری و شهید علیرضا اکرامپور در
عملیات والفجر  8و در منطقه فاو در
 27بهمن  1364و شهید محمدحسین
کردگاری در عملیات والفجر  8و
در منطقه فاو در  5اسفند  1364به
شهادترسیدند.
جهانخانم

حسینزادگان

مادر

شهیدان حبیب ،محمدرضا و
محمدحسین کردگاری همراه یک
گروهدوازده نفره از بانواندر سال 1367
عازم جبهه جنگ شد؛ اودر مصاحبهای
با هفتهنامه نیریزان فارس که در
تاریخ  7بهمن  1397انجام شد ،در
مورد فعالیتهای ستاد پشتیبانی شهید
علمالهدیگفت:
عضو بسیج بودم و سالها پابهپای همسر
و فرزندانم در راه دفاع از کشور بسیار
تالش کردم .آن زمان فرزندانم هر سه
در جبهه بودند و ما همراه با خواهران
دیگر ،برای رزمندگان نان و شیرینی
میپختیم .مدتی بعد شنیدیم قرار است
گروهی برای پشتیبانی از رزمندگان،
عازم اهواز شوند .ما به محض شنیدن
این خبر ،نامنویسی کردیم و خدا را شکر
همسرم هم مخالفتی در این مورد نکرد.
اواخر جنگ بود و زمانی که ما آنجا بودیم
آتشبس اعالم کردند .زندهیاد مادر
شهید ماجدی زمان حرکت ما به جبهه

میخندید و میگفت مطمئن باشید
همین که ما به جبهه برسیم جنگ
تمام میشود و همینطور هم شد! ١٥
روز اهواز بودیم ودر این  ١٥روز ،از صبح
تا شب در قرارگاه اهواز کار میکردیم
و به کارهای مختلفی مانند شستن
لباس ،خیاطی ،پختننانُ ،خردکردن
قند ،رفوکردن کیسهخواب ،شستن
لباس ،شستن پتو و ...میپرداختیم.
عصرهای جمع ه هم ما را به زیارت مقبره
دانیال نبی ،علیبن مهزیار و ...میبردند.
چندین بار هم ما را جبهه بردند و شبانه
از چند جا مانند شلمچهدیدن کردیم.
به مناسبت رحلت این مادر فداکار و
صبور ،مقامات کشوری و لشکری از
جمله حجتاالسالم حسن روحانی
رئیس جمهوری اسالمی ایران ،آیتا...
سیدمحمد فقیه امام جمعه نیریز و
عضو خبرگان رهبری ،سعید اوحدی

جلسه شورای آموزش و پرورش
شهرستان نیریز  ۲۰آبانماه در سالن
اجتماعات آن مدیریت برگزار شد.
مدیر آموزش و پرورش نیریز ،از زحمات
کادر آموزش ودرمان کهدر شرایط سخت
کرونا خدمات میدهند تقدیر نمود و گفت:
خدا را شکر قبولی کنکور امسال در نیریز
قابل قبول بوده است.
دبیر این جلسهدریافت مدال اختراعاتدر
لندن توسط دانشآموز نیریزی را دیگر
افتخار شهرستان نامید.
امیر ولیزاده از نبود زیر ساختهای
مناسب از جمله پوشش ضعیف اینترنت
در روستاهای بهویه ،چاهنصرویه ،چاهعلی،
چاهانجیر ،بشنه ،منطقه هرگان و روستای
دربیدو گالیه کرد و خواستار افزایش
سرعت اینترنتدر این مناطق شد.
مدیر آموزش و پرورش نیریز پرداخت
هزینه اینترنت را یکی از مشکالت
خانوادهها اعالم نمود و گفت :با همکاری
خیرین ،بهزیستی و کمیتهامداد تعداد ۸۶
ّ
تبلت برای دانشآموزان نیازمند فراهم
کردیم اما همچنان افرادی متقاضیاند تا
برایشان موبایل تهیه کنیم.
وی از همکاری قرضالحسنهها جهت
اعطای تسهیالت وام برای خرید گوشی
دانشآموزان تشکر نمود.
ولیزاده همچنین از شهرداری نیریز
خواست وبیناری برگزار کند و آسیبهای
ناشی از این بیماری را برای خانوادهها
روشن سازد.
او گفت ۲ :نفر از دانشآموزان به دلیل

عدم دسترسی به فضای آموزشی مانند:
اینترنت ،تلویزیون و تعطیل بودن مدرسه
میخواستند ترک تحصیل کنند؛ از
فرمانداری میخواهیم برنامهریزی نماید
تا در صورت امکان در روستاهایی که با
این مشکل مواجهاند و ظرفیت کالسها
پایین میباشد با رعایت دستورالعملهای
بهداشتی کالسها برپا گردد.
وی خطاب به سرپرست فرمانداری گفت:
خیر
متأسفانه یکی از مدارس ما که توسط ّ
نیکوکار احداث شده مشکل انشعاب آب
دارد و باید ماهیانه قبض آب را با تعرفه
تجاری پرداخت کنیم.
در ادامه سرپرست فرمانداری نیریز از
آموزش و پرورش خواست هشدارهای
بهداشتی را به مدارس ابالغ و معلمان در
گروههایدرسی خود انتشاردهند.
مراد هدایت از برگزارکنندگان عروسی
درخواست نمود قسمتی از هزینه مراسم
عروسی را به امکانات آموزشی اختصاص
دهند تا از این طریق بخشی از مشکالت
زیرساختی روستاهای خودشان حل
شود.
مهدی علیدوستان معاون شرکت
مخابرات نیریز در خصوص مشکالت
اینترنت گفت:در تالش هستیم تا نقاطی
که آنتندهی ضعیف دارند مرتفع کنیم
اما در روستای بشنه اینترنت خانگی
پاسخگوست و فقط مشکل اینترنت
موبایل وجود دارد که آن هم اگر بودجه
به حد کافی برسد و محیطزیست اجازه
دهد تجهیزات آن سایت را احداث
میکنیم.

معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد
شهید و امور ایثارگران ،حجتاالسالم
لطفاله دژکام نماینده مقام معظم

پذیرش دانشجو

شیراز،دکتر عنایت ا ...رحیمی استاندار

دردانشگاههای افسری ارتش

رهبری در استان فارس و امام جمعه
فارس ،سرتیپ دوم پاسدار یداله
بوعلی فرمانده سپاه فجر استان فارس،
رجبعلی راهی مدیرکل بنیاد شهید

ارسال تصاویر و متن برای
شهروند خبرنگار
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گوشی و اینترنت دو مشکل اساسی دانشآموزان نیریزی

و مادر خانم شهید علیرضا اکرامپور به

ادامه آسفالت
باند جدید الیرز

ساختمان مناسب بود.
خیلی سعی کردیم تادر همان محله
سادات کتابخانه را مجدد راهاندازی
کنیم اما این امر میسر نشد تا اینکه
خوشبختانه هیأت امنای محترم
زینبیه کوی سجاد با واگذاری و
بازسازی یک طبقه از آن و با همراهی
تعدادی از جوانان خیر و عالقهمند
کتابخانه احمد نیریزیدر این محل
مستقر شد و اگر مشکل خاصی به
وجود نیاید منتظر بازگشایی در
هفته کتاب خواهیم بود .البته به
شرط آنکه ستاد کرونا مجوز این کار
را به ما بدهد.
عابدیننژاد در ارتباط با کتابخانه
قطرویه گفت :این کتابخانه چند
سالی به علت کمبود نیرو تعطیل
شد که با همت هاللاحمر بنا شده به
صورت مشارکتی راهاندازی شود و
تأمین نیرو با هاللاحمر و تجهیزات
و منابع از طرف اداره کتابخانههای
عمومی است.
در این ارتباط منتظر تعیین تکلیف
اداره کل هستیم.
همچنین قطعه زمینی از طرف
شهرداری محترم قطرویه به
کتابخانه اهدا شده و با توجه به قول
ساخت توسط مدیر عامل محترم
فوالد ،پیگیر ساخت آن هستیم .در
این رابطه نقشههای آن هم تهیه

وتحویل شرکت فوالد شده است.
وی در رابطه با کتابخانه عمومی
مشکان که هنوز استیجاری است
گفت :با توجه به تهیه زمین و
همراهی خیرین شالوده آن زده شده
و منتظر کمک بیشتر خیرین محترم
میباشیم تا انشاا ...مجوز ساخت و
بودجه الزم را بگیریم.
عابدیننژاد با اعالم اینکه در حال
رایزنی با اداره کل جهت کتابخانه
سیار هستیم گفت :چون اداره کل
کتابخانههای عمومی استان فارس
بنا شده  12شهرستان را که دارای
روستاهای پراکنده هستند ،در
اولویت کتابخانه سیار قرار دهد به
احتمال زیاد نیریز هم میتواند
دراولویت باشد.
البته بناشده  50درصد هزینه
راهاندازی از طرف خیرین
شهرستان تأمین شود که در
همین جا از مردم فهیم شهرستان
خواهشمندیم ما را همراهی کنند.
مسئول اداره کتابخانههای نیریز-
در پایان در مورد کتابخانه امام صادق
گفت :درحال پیگیری و راهاندازی
کتابخانه امام صادق که به همت امام
جمعه محترم ساخته شده هستیم
تا انشاا ...در آینده نزدیک با تجهیز
آن به عنوان کتابخانه عمومی در
اختیار تمام همشهریان قراردهیم.
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و امور ایثارگران استان فارس ،فرهاد
اسماعیلی مدیرکل آموزش و پرورش
فارس ،سرهنگ پاسدار سعید کوشکی
جهرمی مدیرکل حفظ آثار و نشر
ارزشهای دفاع مقدس فارس و روابط
عمومی و تبلیغات سپاه فجر استان
فارسپیامهاییصادرکردند.

سرهنگ آرش اسفندیاری مسئول استخدام ارتش در جنوب
کشورگفت :ارتش جمهوری اسالمی ایران به منظور تکمیل
کادر افسری نیروهای زمینی ،پدافند هوایی ،هوایی ،دریایی و
سازمانهای تابعه خود جهت پاسداری از استقالل و تمامیت ارضی
و نظام جمهوری اسالمی ایران از بین جوانان متدین ،انقالبی و
سلحشوردانشجو جذب میکند.
ثبتنام تا  ۱۵آذر  ۹۹ادامه دارد و همچنین امتحان استخدام
دانشگاههای افسری ارتش سال تحصیلی  ۱۴۰۰ - ۱۴۰۱روز
جمعه ۵دیماه برگزار خواهد شد.
داوطلبان جهت کسب اطالعات بیشتر میتوانند به پایگاه
اطالعرسانی ارتش به نشانی  www.aja.irمراجعه کنند.

//

این مسئول ادامه داد :مخابرات استان،
سیمکارت «هایوب» را جهت بررسی
در روستاهای(صادقآباد و کارگاه) در
اختیار ما قرار داده و بناست کارشناسانی
بفرستیم تا نقاط کور را شناسایی کنند.
امیر ولیزاده در انتقاد به اینکه برخی از
معلمان روستایی باداشتن کرونادر کالس
درس حاضر میشوند گفت :هر معلمی که
دارای عالئم باشد ودر کالسدرس حضور
یابد ،مرتکب تخلف شده است.
نماینده انجمن اولیا و مربیان در این
جلسه اظهار داشت :بستههای اینترنت
رایگان را هنوز برخی از معلمان دریافت
نکردهاند .اگر معلمان بخواهند از بسته
اینترنتی(شخصی) استفاده کنند واقعاً در
آینده با مشکل مواجه میشوند.
نرمافزار «شاد» مشکل احراز هویت
دانشآموز دار د و برای معلمان دشوار
است.
معاون پرورشی اداره آموزش و پرورش
گفت :توصیههای سالمت را به
مربیان ورزش دادهایم و آنان قد و وزن
دانشآموزان را بررسی میکنند تا چنانچه
اضافی وزندردانشآموز بود با ارائه راهکار
آندانشآموز را راهنمایی کنند.
قاسم زارع ادامه داد :از  ۱۵هزاردانشآموز
نیریزی نزدیک به  ۴هزار نفر گوشی
همراه ندارند.
ماهوتی رئیس شورای شهرستان نیریز
خواست برای اختصاص تبلتهایی که
میخواهند به افراد بیبضاعت دهند
کمیتهای تشکیل شود تا با نظارت
دقیقتری تبلتها به افراد نیازمند برسد.

هزینههای درمان کرونا تحت
پوشش بیمه قرار گرفت
ایرنا:
یحیی ابراهیمی عضو ناظر مجلسدر شورای عالی بیمه سالمت گفت:
تمامی هزینههای مربوط به درمان بیماران کرونا تحت پوشش بیمه
قرار گرفت و سقف ریالی ارائه خدمات به این بیماران برداشته شد.
هزینه معالجه و درمان بیماران مبتال به کرونا بر اساس وضعیت
جسمانی بیمار تغییر میکند کهدر بسیاری از بیماران وخیم به بیش
از  ۴۰میلیون تومان میرسد.
پس از رایزنی های صورت گرفته با وزیر بهداشت ،درمان و آموزش
پزشکی ،هزینههای سنگیندرمان توسط خانوادههای متوفیان کرونا
نیز تحت پوشش بیمه قرار گرفته و به این اجحاف پایانداده شد.

