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حق انشعاب آب گران نشده است

جدید در بخشداری ها

//

سایت کارا بسته شد

سایت کارا که از اول مهرماه برای نیریزیها
بسته شده بود به طور کل از دسترس خارج
شد.
سرپرست اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی در
این رابطه گفت :اعتباری که تاکنون برای آن
در نظر گرفته شده بود مربوط به بودجه سال
 1396بوده که تمام شده و باید منتظر بود تا
بودجه سال  1397ابالغ شود.

عابد نعمتی ،نیریزان فارس :مدیر امور آبفای نیریز
با اعالم این که حق انشعاب آب نسبت به سال گذشته
افزایش قیمت نداشته است ،خبر از افزایش تعرفه آب
مصرفی برای ساخت و سازداد.
مهندس احمد شکوهی گفت« :هزینه انشعاب آب بدون
هزینه آب ساخت و ساز (هزینه آبی که برای ساخت بنا
استفاده میشود و برای هر متر مربع زیربنا 1.5 ،متر
مکعب آب به صورت پیش دریافت اخذ میگردد) و عدم
نیاز به شبکه گذاری ،حدود۲میلیون تومان است» .
به این مبلغ هزینه آب ساخت و ساز هم اضافه میشود.
به گفته شکوهی ،هزینه انشعاب با توجه به زیربنای ملک
و شبکه مورد نیاز آن منطقه متفاوت بوده و نسبت به سال
گذشته فقط در بخش هزینه آب ساخت و ساز افزایش
یافته است .بر اساس آن هر مترمکعب آب بنایی از 1500
تومان به  3500تومان (بدون اعمال سایر ضرائب)رشد
نرخ داشته و این افزایش تعرفه بنا به اعالم وزارت نیرو
اعمال گردیده است.
وی گفت« :بسته به میزان و قطر شبکه در مناطق جدید،
هزینه برآورد شده متغیر میباشد .ضمن این که برخی
از هزینههای وابسته به انشعاب مثل سهم تأسیسات و
شبکهگذاری متأثر از قیمت بازار و نوسانات هزینه اقالم
و محصوالت مورد نیاز اجرای شبکه تغییر یافته است» .
شکوهی درباره مراحل اخذ انشعاب آب عنوان داشت:
«ابتدا درخواست متقاضی در دفاتر منتخب پیشخوان
دولت در سطح شهرثبت و به اداره آبفا ارسال میشود .در
اداره مشترکین درخواست پذیرش و جهت تأیید امکان
تأمین آب ،به اداره بهرهبرداری (فنی) ارسال میشود
و واحد فنی یا بهرهبرداری وجود یا عدم وجود شبکه و یا
امکان تأمین آب را بررسی میکند .اگر شبکه وجودداشت،
برای محاسبه اقدام میشود؛ اما جایی که شبکه نیست،
طبق قانون باید نقشه محل ودرخواست متقاضیان تهیه و
به ستاد شرکت آبفا استان ارسال شود .سپس دستور کار
تهیه و اجرا گردد».
مدیر آبفا نیریز با بیان این که هزینه شبکهگذاری مناطق
فاقد شبکه به عهده مالکان یا متقاضیان میباشد ،افزود:
«چون قیمت لوله و اتصاالت مثل بقیه اجناس در بازار
دچار نوسان شده و آبفا نیز از همین بازار ملزومات مورد
نیاز را تهیه میکند ،قیمتها متغیر میشود» .
برخی میگویند که اداره آبفا برای تهیه اقالم مورد نیاز

مدیر اجرای احکا م حقوقی دادگستری
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شهرستان نیریز -داود پاکنیت

دفتر نیریزان فارس از
 7صبح تا 8شب یکسره باز است
(پنجشنبهها تا )13:30

او همچنین اضافه کرد« :آب  ۱۹روستای بخش مرکزی
توسط آبفای شهری تأمین میشود که شبکههای شدیداً
فرسودهایدارند».
به گفته مدیر آبفا ،امکان پرداخت اقساطی هزینه انشعاب
آب وجود ندارد؛ اما برای هزینههای انشعاب فاضالب این
امکان وجود خواهدداشت.
شکوهی گفت« :میخواهیم انشعاب فاضالب را
پیشفروش و اقساطی و به صورت قطعی واگذار کنیم.
سعی میکنیم تسهیالتیدر نظر بگیریم که به مردم فشار
زیادی وارد نشود؛ به این صورت که از طریق تفاهمنامه
بانکی ،تسهیالت قرضالحسنه را برای خرید انشعاب
فاضالب پیشبینی خواهیم کرد».
به بیان مدیر آبفا نیریز ،پس از بهرهبرداری از این پروژه،در
مدول اول روزانه  9هزار مترمکعب پساب خواهیمداشت.
شکوهی در پایان از وجود تضمین ُحسن انجام کار
پیمانکاران گفت :بر اساس آن ،با توجه به دریافت سپرده
ُحسن انجام کار،دوره تضمینی برای این پروژه تعیین شده
که پس از اتمام عملیات پروژه شروع و تا تحویل قطعی که
حدود  ۲سال بعد صورت میگیرد ادامه خواهدداشت.در
ایندوره ،رفع کلیه نواقص به عهده پیمانکاران است.

//

آگهی مزایده اموال منقول
نوبت اول
(به موجب پرونده  )960803اجرای احکام
حقوقــی دادگســتری نیریــز در نظر دارد
یک دســتگاه موتورسیکلت به شماره پالک
 692 /84513واقع در نیریز پارکینگ امین
متعلق به اســفندیار شمشیری را به قیمت
 45/000/000ریال (قیمت کارشناسی) به
فروش برساند.
مزایــده رأس ســاعت  10:30مــورخ
 1397/08/28در محل اجرای احکام حقوقی
دادگستری نیریز برگزار و به فرد یا افرادی
که به باالترین قیمت پیشــنهادی خریداری
نمایند به فروش میرســد .لذا متقاضیان در
صورت تمایل میتوانند پنج روز قبل از انجام
مزایده به اجرای احکام حقوقی دادگستری
نیریز مراجعه تا اقدامات قانونی جهت بازدید
از اموال مورد مزایده انجام گیرد.
شرایط مزایده:
 -1مزایــده با قیمت پایه فوقالذکر شــروع
میگردد.
 -2د ه درصد مبلغ پیشنهادی از برنده مزایده
دریافت و نامبرده مکلف است ظرف یک ماه
باقیمانده ثمــن معامله (مزایده) را پرداخت
نماید .در غیر اینصورت دهدرصد مبلغ اولیه
به نفع دولــت ضبط و مزایده تمدید خواهد
شد.
 -3مورد مزایده به کسی که باالترین قیمت
پیشنهادی را ارائه نماید فروخته خواهد شد.

اجرای شبکه و نصب انشعاب از جمله لوله و اتصاالت و
کنتور آب ،مشترکان را به فروشگاههای خاصی ارجاع
میدهد .اما مدیر امور آبفا نیریز میگوید که با این مسئله
به شدت مخالف بوده و مردم در حال حاضر با چنین
روندی مواجه نیستند.
شکوهی گفت« :مشترکان میتوانند وسایل مورد نیاز را
از هر فروشگاهی تهیه کنند؛ اما باید استاندارد مورد تأیید
شرکت آبفا در آن لحاظ شده باشد .این اقالم توسط همه
فروشندگان قابل ارائه میباشد».
وی به افزایش نزدیک به  2برابری قیمت کنتور آب اشاره
کرد و گفت« :کنتور آب جزء لوازمی است که شرکت آبفا
باید از کارخانجات تولیدکننده داخلی خریداری کند.
البته با توجه به گران شدن مواد اولیه و وارداتی بودن
برخی قطعات ،قیمت فروش کارخانه افزایش یافته است.
بنابراین افزایش قیمت مربوطه ارتباطی به نرخگذاری آبفا
ندارد».
به گفته شکوهی ،به واسطه اهمیت اندازهگیری مصرف
آبدر برخی اماکن تجاری بزرگ مثل شهرکهای صنعتی،
کارخانجات و مشترکین پر مصرف ،باید کنتورهای
مغناطیسی و دیجیتال نصبگردد.

مردم روستاهای شهرستان نیریز
نگران توزیع نفت سفید نباشند

کسانی که گاز رسانی در
روستاهایشان انجام شده اما
هنوز انشعابات الزم را نصب
نکردهاند نگران توزیع نفت
سفید نباشند.
روابط عمومی فرمانداری نیریز
طی اطالعیهای آورده است :از
آنجایی که طی بخشنامهای
مقرر شد تا در مناطقی که
گازرسانی شده است ،نفت
سفید توزیع نشود و با توجه به
تیتر بعضی از رسانهها که در
این زمینه نگرانیهایی را برای
مردم بوجود آوردند به اطالع
میرساند برخی از اهالی در

شهرها و روستاهای گازدار به
دلیل مشکالت مالی و یا فنی
موفق به خرید انشعاب نشدهاند
و همین موضوع سبب شد تا
طی یک هفته گذشته از سوی
فرمانداری موضوع پیگیری و
با توافق استانداری ،شرکت
گاز استان و شرکت پخش
فراوردههای نفتی ،سوخت
(نفت سفید) اینگونه خانوارها
بزودی تأمین شود.
فرماندار رد این رابطه
گفت :شرکت گاز باید با
همکاری بخشداریها لیست
خانوارهایی را که با چنین

مشکلی مواجه هستند
شناسایی و به شرکت نفت
بدهد و شرکت نفت نیز
از طریق عامالن توزیع،
سوخت آنها را تأمین نماید و
خوشبختانه با پیگیریهای
به عمل آمده جای هیچگونه
نگرانی نیست.
گفتنی است علت تصمیم اولیه
وزارت نفت در این خصوص
تشویق مردم به استفاده از گاز
طبیعی (سوخت پاک) و حفظ
محیطزیست و همچنین
جلوگیری از قاچاق سوخت
مایع بوده است.

آگهی موضوع ماده  3قانون وماده  13آئیننامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

ب رابر رأی شــماره  139760311005000324هیئت موضوع ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردر اداره ثبت اســناد و امالک ن یریز تصرفات مالکانه و
بالمعارض متقاضی آقای عل یمحمدشاهسوندحسنی فرزند غالمحسین به شماره شناسنامه  3صا دره
از ن یریزدر ی کباب کارگاه بمساحت  388/29مترمربع تحت پالک شماره  4فرعی از  4229اصلی واقعدر
بخش  22فارس ن یریز قطعه  4که خریداری از مالک رسمی آقای خلیل ایقانی محرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم م راتبدردو نوبت به فاصله  15روز آگهی م یشود.در صورتی که اشخاص نسبت
به صدور سند مالکیت متقاضی اعت راضیداشته باشــند م یتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت
دو ماه اعت راض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رســید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعت راض،
دادخواســت خود را به م راجع قضایی تقدیم و گواهی تقدیمدادخواست مربوطه اخذ و به اداره ثبت اسناد
و امالک ن یریز تحویل نمایند .بدیهی اســتدر صورت انقضاء مدت مذکــور و عدم وصول اعت راض طبق
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشارنوبت اول یکشنبه1397/07/29:
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تاریخ انتشار نوبت دوم دوشنبه 1397/08/14:

مصطفی علیخانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نیریز

ش  -1172مورخ 1397/07/25

باشگاه خبرنگاران جوان :معاون توسعه
مدیریت و منابع وزارت کشور گفت :برای
استخدام تعدادی نیرو در بخشداریها و
فرمانداریهای سراسر کشور ،برنامهریزی
الزم انجام شده است.
جواد ناصریان معاون توسعه مدیریت و منابع
وزارت کشور در جمع فرمانداران ،بخشداران
و مدیران ستادی استانداری فارس در شیراز،
گفت :برای این استخدامها برنامهریزی الزم
انجام شده که پس از ارائه مجوزهای قانونی از
سویدولت ،فرآیند انتخاب و بکارگیری آنها
آغاز خواهد شد.
ناصریان ،سازماندهی نیروی انسانی در
استانداری ها ،فرمانداریها و بخشداریها
را زمینه ساز پاسخگویی مناسب به نیازهای
مردم و کارکرد بهتر وزارت کشور دانست
و ادامه داد :چالش قانون منع بکارگیری
بازنشستگان را به فرصت تبدیل خواهیم
کرد و بنا داریم که برای ایجاد تحرک و
پویایی بیشتر ،مدیران جوان این وزارتخانه را
جایگزین مدیران بازنشسته کنیم.

یکشنبه  13آبان 1397
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مدیر امور آبفا:

استخدام نیروهای
و فرمانداری ها

اخبار

برگزاری بیست و
یکمین انتخابات شورای
دانشآموزی در نیریز

آیتا ...فقیه در مراسم نماز جمعه:

جوانان اهل مطالعه و کار باشند

محبوبه ناصری ،نیریزان فارس :امام جمعه نیریز از جوانان خواست اهل
مطالعه و کار باشند تا پیشرفت کنند.
آیتا ...سیدمحمد فقیه در خطبههای نماز جمعه  4آبان ،با بیان این که
هفته پیش رو آغاز هفته کتاب و کتابخوانی است عنوان داشت« :جوانان
امروز باید اهل مطالعه و کار باشند .با مطالعه انسان پیشرفت میکند .نسل
جدید باید از کتابهایی که بزرگان و عالمان نوشتهاند ،استفاده و پیشرفت
کنند».
ایشان از افرادی که برای مراسم اربعین عازم کربالی معلی شدهاند ،تجلیل
کرد و از مردم ،سازمانها و نهادها خواست تا در مراسم عزاداری سیدالشهدا
شرکت کنند و با اتحاد و همکاری ،شرایط بهترین مراسم را برای مسافرانی
که از مناطقدیگر و حتی کشورهایدیگر به شهر ما میآیند فراهم آورند.
عضو خبرگان رهبری گفت« :افتخار ما این است که امام حسین را الگوی
خود قرار دهیم .این اربعین خودش اسالم واقعی را به مردم نشان میدهد».
آیتا ...فقیه در بخشی دیگر از سخنان خود ،نماز و امر به معروف و نهی از
منکر را امری مهم دانست و عنوان داشت« :نماز را که رابطه بین خلق و
خالق است بپا دارید .روز قیامت ابتدا از نماز سؤال میشود .اگر نماز قبول
شد ،سایر اعمال هم پذیرفته میشود .بعد از نماز ،مهمترین رکن بندگی امر
به معروف و نهی از منکر است که شاید کار سختیدر جامعه امروز باشد؛ اما
باید انجام گیرد».
امام جمعه نیریز مبارزه با دشمنان اسالم را امری واجب دانست و افزود:
«بایددر برابردشمن بایستیم و مقاومت کنیم.درست است که امروز مردم
با مشکالت اقتصادی زیادی روبرو هستند؛ اما نباید بشکنند و اختیار کشور
را بهدشمن بدهند .باید تا آخرین تواندر برابردشمن بایستند و زحمتهای
رهبر انقالب اسالمی را فراموش نکنند».

//

عیدی کارکنان در سال : 98

یک میلیون و  78هزار تومان
ایسنا :مبلغ پاداش پایان سال (عیدی) برای بودجه  ،۱۳۹۸یک میلیون
و  ۷۸هزار تومان پیشبینی شده است که باید به تصویب هیأت وزیران
برسد.

//

افتتاح ساختمان

شماره  2شورای شهر نیریز

ساختمان شماره  2شورای شهر نیریز روبروی پارک آزادی افتتاح شد.
رئیس شورای شهر نیریز به ما گفت :این ساختمان که بیشتر به عنوان
سالن جلسات خواهد بوددارای  50نفر گنجایش میباشد.
مسعود الیقمند در ادامه افزود :کماکان و همچون گذشته ساختمان اداری
شورای شهر در محل شهرداری قرار دارد و همشهریان میتوانند برای
انجام امور اداری خود به این ساختمان مراجعه کنند.
همچنین حسام بهجتنیا مسئول روابط عمومی شهرداری نیریز گفت:
این ساختمان مدتها مورد استفاده قرار نمیگرفت و با توجه به اینکه
شهرداری و شورای شهر نیریز سالن اجتماعات مناسبی را در اختیار
نداشتند این ساختمان با اعتبار  70میلیون تومانی تعمیر و تجهیز شد.
البته سیستمهای سرمایشی و گرمایشی آن هنوز نصب نشده که احتماالً
به  30میلیون تومان اعتبار نیاز است.

شعردونی

ماجراهای من و بیبی

شعری از بچههای نیریز

کی گذارم
توی
خورجینم
موبایل!
سراینده :زندهیاد ،جنتمکان ،فردوس آشیان
و  ...همان خدابیامرز خودمان
احمد مالیی

ِ
پیک چاالک و خبرچینم موبایل
نازنین آهوی مشکینم موبایل
همچنان فرهاد تا بینم تو را
دست مییابم به شیرینم موبایل
هست پژواک کالمتدلنشین
سیم کارتت برگ زرینم موبایل
با پیامت شوق پروازمدهی
کبک و بلدرچین وشاهینم موبایل
میگشایم پر به سوی آسمان
بر مدار ماه و پروینم موبایل
دائماً از خرمن پیغام تو
دستهدسته خوشه میچینم موبایل
دکمهات را می فشارم تا شوی
تا بع امر و فرامینم موبایل
تا صدای زنگ تو آید به گوش
لحظهای از پا ننشینم موبایل
میزنی بر هم سکوت جلسه را
تا بساط خویش برچینم موبایل
ناگهان بیدار بنمایی مرا
نیمهشب از خواب سنگینم موبایل
با تو هنگامی که گرم صحبتم
پیش پای خود نمیبینم موبایل
در خیابان موسم رانندگی
دادی با یکدست تمرینم موبایل
در برم آویختی مانند کلت
دیدگاهتداده تأمینم موبایل
با پیامی گاهدلشادم کنی
گاه بنمایی تو غمگینم موبایل
در کناردل تو را جاییدهم
کی گذارم توی خورجینم موبایل
پهنه افالک جوالنگاه توست
جلوه جام جهان بینم موبایل
صحبت پر بار و گفتار تو خوش
ِ
پیک چاالک و خبرچینم موبایل

//

افتتاح مرکز نیکوکاری امام علی مشکان

کمیته امداد امام خمینی :مرکز نیکوکاری امام علی با حضور رئیس کمیته
امداد امام خمینی نیریز و جمعی از مسئوالن و خیران مشکانی افتتاح شد.
سید مرتضی علوی رئیس کمیته امداد امام خمینی هدف از این کار را
تمرکززدایی در امر خیر و احسان عنوان کرد.

//

عباس همایون شهردار قطرویه شد
بیتا فسایی ،نیریزان فارس:
همزمان با سراسر کشور ،آئین
انتخابات شوراهای دانشآموزی
در مدارس شهرستان نیریز برگزار
شد و دانشآموزان آراء خود را برای
انتخاب اعضای شورای دانشآموزی
مدرسه به صندوقها ریختند.
این آئین در برخی از مدارس
نیریز از جمله دین و دانش،
شهید قارینیا و شهید غفاری به
صورت الکترونیکی برگزار شد
و دانشآموزان با استفاده از نرم
افزار «فارس آموز» آرای خود را
الکترونیکی ثبت کردند.
کارشناس فرهنگی و هنری آموزش
و پرورش درباره این انتخابات
گفت :زمینهسازی برای مشارکت
رد فعالیتهای،
اندشآموزان

اجتماعی و گروهی یکی از
مهمترین اهداف تشکیل شورا های
دانشآموزی است.
اکبرزاده هدف از برگزاری انتخابات
را آشناییدانشآموزان بادموکراسی
عنوان کرد و اظهار داشت :این
انتخابات نوعی تمرین دموکراسی
است که دانشآموزان را برای
رأیگیریهای آینده آماده میکند.
اکبرزاده اضافه کرد :ترکیب
منتخبین شوراهای دانشآموزی
متناسب با جمعیت دانشآموزان
در مدارس بین  5تا  11نفر است.
دانشآموزان با سهیم شدن در
تصمیمات مدرسه میتوانند تأثیر
بسیار زیادی در ارتقاء وضعیت
آموزشی ،فرهنگی و اجتماعی
مدرسه خودداشته باشند.

مهدی منفرد ،نیریزان فارس :جلسه تودیع و معارفه شهردار سابق و جدید
قطرویه برگزار شد.
در این جلسه که با حضور کهندل معاون دفتر امور شهری استانداری
فارس ،بخشدار و اعضای شورای شهردر روز یکشنبه  6آباندر شهرداری
قطرویه برگزار شد ابتدا گلهدار رئیس شورای شهر ضمن تقدیر از زحمات
یکساله ارجمند برای همایون آرزوی توفیق کرد.
کهندل نیز ضمن تقدیر از ارجمند از وی به عنوان یک شهردار خوب و با
انگیزه یاد کرد و گفت :شوراها و شهردار در مسیر قانون حرکت کنند و با
تعامل با هم موجب پیشرفت شهر و رضایت مردم شوند.
کهندل در پایان حکم شهردار جدید قطرویه را به وی ابالغ کرد.
گفتنی است عباس همایون اهل مرودشت و دارای مدرک کارشناسی
ارشد عمران است و سابقه دوازده سال شهرداری شهر هشتبندی
شهرستان میناب رادر کارنامه خوددارد.

اشتراک یکساله

هفتهنامه نیریزان فارس و ماهنامه نیتاک
با ما تماس بگیرید« 0917 731 5146 :جاللی»

بیبی پالستیک تخمه و پفک و
چیپسها را گذاشت جلویش و تکیهداد
بهدیوار...
نگاهی به بیبی کردم...
 اینا کجا بودن بیبی؟ از صب تا حاال مندارم میگم دلم هوس یه چیز شور کرده
اصلن به رو خودتون نمیارینا...
بیبی همانطور که پاهایش را دراز
میکرد گفت:
دل تو کهد ِمدقه هوس یَی
 کیسهی رو ِچی میکنه! دلُت هوس یی چی شوری
کرده پوشو نمک بخور! دیرو اینا ِر اسدم
قامو کردم بری امشو .تو هزار تا سوراخ
ُسنبه ُگ ُذشتم تا چیش تو نفته مث
موش بیری سراغوشون...
ساکت شدم کهدوباره ادامهداد:
 االن ساعت ده و بیس دقه هه ،تا ده ونیم هر فیلم و سریالی میخی نیگا کنی
نیگا کن که بعدش من میخوام بزنم
شبکه سه!
کنترل تلویزیون را گرفتم تویدستم.
 آخه بیبی تودهدقه چه فیلم و سریالیمیشه نیگا کرد؟ فقط میشه دو تا آگهی
بازرگانیدید...
بیبی کنترل را ازدستم کشید بیرون...
خیل خو ...مزه نریز گالبی ،میفمی خو
 ِمن برنامه نوده با هیچی عوض نیکنم!
 بیبی جون بهتون برنخورهها ،ولیشما چی از فوتبال سردرمیارین آخه؟
بعدشم مگه نمیدونین برنامه نود یکی
دو هفتهاس پخش نمیشه؟
بیبی همانطور که اخمهایش توی هم
بود گفت:

پُکیدم از بس
هیچی نگفتم
 من سردرنیارم ،مشموسی خو سردرمییره ،آدم بویه اهل همه چی باشه.
َ
نه مث تو ببو باشه که وختی تو یَی َجمیه
یَی بحثی پیش اومد حرفی بری گفتن
نداشته باشه!
 خیل خب بیبی جون ،ولی گموننکنم نود این هفته هم پخش بشهها...
توروخدا بذارین فیلممونو نگاه کنیم.
 ووووووی ،مرغ پر بیشی دختر .تازهساعت یازده ُرب کمه ،ده دقه دندون
رو جیگر بذار ،میه میشه پخش نشه؟!
میفمی االن چن تا جوون مث من ن ِ
ِشسن
پوی تلویزیون منتظر عادلن؟!
دستم را به طرف تخمهها دراز کردم که
بیبی محکم زد پشتدستم...
 هووووووی ...تیرناحق بخوری ،میهنگفتم به اینادس نزن؟
 چرا اینطوری میکنین بیبی؟ خودارین میخورین ،بوش بلند شده ،هوس
کردم...
بیبی نگاهی به من انداخت...
 خیلی هوس کردی ،نه؟ بله بیبی... بیا ننه ،من خو َدنونی بری تخمکَدرم ،من نمکشونه میمکم بعد
خوردن ن َ
تو بخور!
******
ساعت  11بود .خیز برداشتم برای
کنترل تلویزیون که بیبی با یک نگاه
جانانه مرا سر جایم نشاند...
 بیبی توروخدا بذارین کانالو عوضکنم .گفتم که نود پخش نمیشه.
 -دختر میه شهر هرته که پخش نشه؟

ای خو دیه فیلم و موسیقی و تیارت
نیس که بیان جلوشه بیگیرن ،دختر
کله پتینیام خو توش نیس!
درسته بیبی ،ولی یه سری حرفا توشزده میشه که به مذاق بعضیا خوش
نمیاد!
 چیچی بعضیا؟! مذاق بیبی جون ،مذاق ،یعنی بعضیاخوششون نمیاد یه سری حقایق فوتبال
گفته بشه!
 هی کارا ِر میکنن که هیچی نیشیمحق بویه بزنی .نیشه خو
نه! خو حرف ِّ
ُ
خفهخون بیگیری هر که هر کاریدلش
خواس بکنه .هینا مملکته به باد دادن.
والله َب خدا!!
 بیبی جون داری حرفای سیاسیمیزنیا...
 خو پکیدم از بس هیچی نگفتم ...یَیپفکی رفتم ا َِسدم چار تومن ،میه چه
خبره؟ نصف بیشتریشم خو باده!
 االن پفک چه ربطی به فوتبال دارهبیبی؟
 هیچی! تو چه میفمی خنگول!همانطور که تخمههای توی دهانش
را درمیآورد و جلوی من میگذاشت
گفتم:
 یه ربع به  12شد بیبی ،به نظرتونهنوزم پخش میشه؟
بعدشم میگن چرا مردم
 نه ننهُ ،ری نیگا میکنن .اصلن ولُش
سریالِی او َو ِ
کن .عشق سیاه و سفید کدوم کانال
میذاشت ننه؟

گالبتون

ویژ ه طنز نیریزان فارس

ماجراهای تبعه موجاز

َمیخواهم الغر کونم

تصمیم بَگرفتهام َرژیم بَگیرم و الغر کونم .این
همه َمیگویمَ .چکار کونم؟ وقتی دخلم
را بی َ
بی خرجم نَمیخورد و پولی نیست تا با آن نان
خریده کونم ،بهتر است بَگویم َمیخواهم الغر
َ
َ
َ
کونم و َرژیم دارم .این طوری هم کالسش
باالتر است و هم با سیلی گونه خود را سرخ
نگه َمیدارم.
اما َچشمیتان روزی بد نبیند؛ همین که بی
زولَیخا گف َته کردم َمیخواهم رژیم بَگیرم،
گف َته کرد :الزم نکر َدهَ .میخواهی رژیم بگیری
که کوجایت را آب کونی؟ آخر تو تبعه موجاز
لِ ِتر گوشت را َچه بی رژیم بَگرفتن؟ من باید
رژیم بَگیرم که خوش َهیکل شوم و کمی بی
اندام َدوران جیوانی برگردم.
َ
نَظاره کردم بد هم نَمیگوید .این طوری من
َمیتوانم بی جای زولَیخا لقمههای چهار منی
بَگیرم و از آن طرف هم یَک زن خوش َهیکل
نَثارم بَشود.
زولَیخا را روانَه مطب موشاور غذا خوردن
بَکردم .اما وقتی برنامه غذایی را بی او داد،
وعده ،باید
پریده کرد .بی جای سه َ
برق از سرم َ
وعدههایش
وعده غذا َمیخورد ودر میان َ
َشش َ
َ
انواع و اقسام میوه و سبزیجات گرانبها را
َمیگونجاند .از آن طرف قورصهای خارجی
َگرانبهایی برایش نوش َته کرده بود که مبادا
چند نخ تار مویش ریخ َته کوند یا کمی روی
پوست لطیفش اثر بد بَگوذارد.
گف َته کردم :نَمیخواهد الغر کونی .همین
لقمههای چهار
َطور برای من خوبی .برو همان َ
منیات را گرف َته کون.

نجیب

زبونُم الل ،زبونُم الل

الهی سنگ بشی! سگ بشی! ضایع نشی!

دیشب با چند نفر ازدوستاندر باغ یکی از
بچههادعوت بودیم!
ساعتها از خاطرات گذشته گفتیم و
خندیدیم و خالصه خیلی کیف کردیم!
یکی ازدوستان که خیلی هم پرهیز غذایی
داشت پیشنهاد داد تا هر کدام از بچهها
یک خاطره از ضایع شدنهایش بگوید!
خودش تعریف کرد که یک روز رفتم دکتر
ﻧﺘﺎﯾﺞ آزمایشم را ﺑﻪ ﺩﮐﺘﺮ نشان ﺩﺍﺩﻡ.
ﺩﮐﺘﺮ ﮔﻔﺖ :ﺍﻭالً دوستات غلط کردن! ﺛﺎنیاً
ﭼﺮﺑﯽ ﻧﺨﻮﺭ!!! ﺛﺎلثاً قند نخور!!!
ﮔﻔﺘﻢ :دکتر! ﺩﻭﻣﯽ ﻭ ﺳﻮﻣﯽ ﻣﻔﻬﻮم داشت
ولی ﺍﻭﻟﯽ ﺭﻭ ﻧﻔﻬﻤﯿﺪﻡ!
ﺩﮐﺘﺮ ﮔﻔﺖ :ﺁﺧﻪ ﻓﺮﺩﺍ ﭘﺎ ﻣﯿﺸﯽ ﻣﯿﺮﯼ ﺧﻮﻧﻪ

از عبید زاکانی
 /وقتی مزید را سگ گزید (گاز گرفت) .گفتند :اگر میخواهیدرد ساکت
شود ،آن سگ را ترید بخوران .گفت :آن گاه هیچ سگیدر جهان نماند ،مگر
آن که بیاید و مرا بگزد.
 /اعرابی را پیش خلیفه بردند .او را دید بر تخت نشسته ،دیگران در
زیرایستاده ،گفت :السالمعلیک یا الله .گفت :من الله نیستم .گفت :یا
جبرئیل .گفت :من جبرئیل نیستم .گفت :الله نیستی ،جبرئیل نیستی،
پس چرا بر آن باال رفته تنها نشستهای؟ تو نیز به زیرآی ودر میان مردمان
بنشین.
 /حجی در کودکی شاگرد خیاطی بود .روزی استادش کاسه عسل به
دکان برد ،خواست که به کاری رود .حجی را گفت :درین کاسه زهر است،
نخوری که هالک شوی .گفت :من با آن چه کار دارم؟ چون استاد برفت،
حجی وصله جامه به صراف داد و تکه نانی گرفت و با آن تمام عسل بخورد.
استاد بازآمد ،وصله طلبید ،حجی گفت :مرا مزن تا راست بگویم .حالی که
غافل شدم ،دزد وصله بربود .من ترسیدم که بیایی و مرا بزنی .گفتم :زهر
بخورم تا تو بیایی من مرده باشم .آن زهر که در کاسه بود ،تمام بخوردم و
هنوز زندهام ،باقی تودانی.

ﺩﻭﺳﺘﺎﺕ هیچی ﻧﻤﯽﺧﻮﺭﯼ.
ﻣﯿﮕﻦ :چرا نمیخوری؟
ﺗﻮ هم ﻣﯽﮔﯽ :ﺩﮐﺘﺮﻡ ﮔﻔﺘﻪ.
ﺍﻭﻧﺎﻡ ﻣﯽﮔﻦ :ﺩﻛﺘﺮﺕ غلط کرده!
همه زدن زیر خنده! ولی یکی از بچهها
بیشتر از بقیه خندید به گونهای که روی
فرش اتاق غلط میزد! بعد که حالش
خوب شددر حالی که به زور سعی میکرد
جلوی خندههایش را بگیرد گفت :بابا این
که ضایع شدن نبود! هنوز ضایع شدن
ندیدید!
همه کنجکاو شده بودند بدانند که چه
داستانی برای ضایع شدن دارد! همگی
صبر کردیم تا حالش جا آمد.

کارتون هفته

گفت :پارسال با دو نفر از دوستام داشتیم
توی خیابون با ماشین دور میزدیم که
از جلوی یکی از تاالرهای شهر رد شدیم!
جلوی ورودی تاالر شلوغ بود و همه
میگفتن و میخندیدن .مشخص بود باید
عروسی باشه!
من گفتم :شرط میبندم برم داخل
عروسی و وانمود کنم دوست داماد هستم
و دل سیری شام و شیرینی و میوهبخورم
و برگردم!!!
خالصه بچهها منو جلوی تاالر پیاده
کردن و رفتن! منم با یه قیافه حق به جانب
وارد تاالر شدم و با اونایی که دم در بودن
احوالپرسی کردم و در حالی که بلند بلند
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میگفتم :مبارک باشه ،مبارک باشه!
من از دوستای دامادم و با هم همکالس
بودیم ،وارد سالن غذاخوری شدم!
همین که نشستم متوجه شدم از دور یه
آقای جوانی تندتند به سمتم میاد! با
خودم گفتم حتماً داماده؛ االن نقشهم رو
میفهمن و آبروم میره! مرد جوان به من
که رسیددستم رو گرفت و به سمت گیشه
توزیع غذا برد و دو دست غذا برداشت به
من داد و در گوشم گفت :این مراسم شام
برای فوت مادر بزرگم هست که امروز
رحمت خدا رفته .سریع گورت رو گم
کن!!!

قربانتان غریب آشنا

لنگلنگان میروم من با خ ِر خود شا ِد شاد
میزنم هی حرف حق را ،هرچه بادا ،هرچه باد
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دل بده قلوه بسون (حرف دل سابق)

شهرداری نیریز

زیر نظر قُل مراد

آبسردکن نرسیده به مسجد جامعمهدی ،آب آن قابل استفاده نیست و زنگار
زده .عالوه بر آن همه آبسردکنهای سطح شهر کثیف است .چندی قبل گفتید
بررسی میکنید؛ اما خبری نشد.

 پاسخ:

بررسی کردیم .در نزدیکی هر آبسردکنی یک مغازه سوپری وجود دارد که
میتوانید آبمعدنی خنک تهیه کنید .پس در نتیجه نیازی به تعمیر
آبسردکنها نیست .ما باید به سمت عقالنیت اقتصادی برویم.

راهداری و حمل و نقل جادهای -شهرداری

بنده قصد خرید یک قطعه زمیندر اطراف یا حاشیه بلوار امام رضا رادارم.
ایندرحالی است که مشخص نیست متولی و مشخصکننده حدود و مقدار
عقبنشینی از جاده کدام اداره است .حال ماندهایم برای این مشکل از کجا
استعالم بگیریم .هر اداره خود را صاحباختیار میداند و ما ماندهایم چه
کنیم!

 پاسخ:

والله شرایط طوری است که هر کسی از هر جایی میآید ،متر میگذارد و حریم
بولوار را مشخص میکند و یا علی! شروع میکند به ساخت و ساز.در واقع فقط
انگار شهرداری و راه و ترابری صاحب اختیار نیستند.

آموزش و پرورش  -شهرداری نیریز

با توجه به تورم صد درصدی یا بیشتر و افزایش نرخ قطعات و الستیک به
صورت سرسامآور ،بر چه اساسی نرخ سرویس مدارس را تا این حد پایین اعالم
کردهاید؟ الاقل نگاهی به شهرهای اطراف بیندازید و با آنها هماهنگ شوید.

 پاسخ:

اتفاقاً والدین دانشآموزان شهرهای اطراف هم دائم مینالند و میگویند:
نگاهی به نیریز بیندازید و با آنها هماهنگ شوید .بیایید خودمان رادست کم
نگیریم .ما خودمان یک پا الگویدیگر شهرها هستیمها.

آموزش و پرورش -بهزیستی

لطفاً به پیشدبستانی و مهدکودکها تذکر دهید که اردوها و خرید وسایل
اضافی را حذف کنند.درست است که این چیزها برای بچهها مفید است؛ امادر
این شرایط بد اقتصادی واقعاً به خانوادهها فشار وارد میشود .عالوه برهزینه
ثبتنام اولیه ،حداقل ماهیانه  ۵۰هزار تومان خرج وسایل اضافی میشود.لطفاً
رسیدگی کنید.

 پاسخ:

 8هزار تومان بگذارید روی یارانه همان بچه و برایش وسایل بخرید.

نماینده مجلس

لطفاً پیگیری کنید دانشآموزان شهرستان نیریز که نه امکانات دارند و نه
معلم ،چرادر کنکور سراسری باید باداوطلبان مناطق مرفهی چون مرودشت،
یزد ،جهرم و فسا رقابت کنند؟

 پاسخ:

اگر شما اهل درس و مشق و تالش باشید حاضرید با هر داوطلبی رقابت
کنید .مگر خود ما نبودیم که با چراغ موشو درس خواندیم و به اینجاها
رسیدیم؟

