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پلنگان در صدر

بارندگیهای امسال
اداره هواشناسی شهرستان نیریز میزان
آخرین بارندگی را اعالم کرد و بر این اساس
پلنگاندر صدر بارندگیها قراردارد.
نام ایستگاه

بارش اخیر

سال زراعی جاری

آبادهطشک

4

56

پلنگان

21

88.6

تمشولی

4.9

39.3

کوشکک

4

43.5

جزین

3.5

47.5

چاه نصرویه

0

46

چنارویه

15

63.9

دهچاه

7

40

دهوزیر

2

20

دهمورد

4

52

ریزاب

1.3

31.5

طشک

3.5

51.5

قاسمآباد

4

41.5

قطرویه

5

34.5

مشکان

6.6

69.1

نیریز

3.6

37.9

وزیره

0.5

25.5

هرگان

19

65

کنگاشی

4

41

ساخت درمانگاه
شهدای گردان کمیل
نیازمند کمک خیرین

فاطمه زردشتی نیریزی ،نیریزان فارس:
زمین درمانگاه شهدای گردان کمیل خریداری
شده اما برای ساخت نیاز به کمک خیریندارد.
زمین درمانگاه شهدای گردان کمیل که توسط
جمعی از خیرین خریداری شده در چهارراه قائم
شهر نیریز واقع شده است.
یکی از خیرین این طرح که تمایلی به معرفی خود
نداشت گفت :قرار است ایندرمانگاهدر چهار طبقه
ساخته و همه امکانات مورد نیاز یکدرمانگاه مانند
داروخانه و ...نیزدر آن پیشبینی شود.
او ادامه داد :هیچ مؤسسه و سازمانی حتی یک
ریال در این مورد کمک نکرده و خرید این زمین،
تنها با همکاری خیرین انجام شده است .البته
دو مغازه سر نبش توسط شهرداری خریداری،
تخریب و جزو معبر گردیده تا مانع دید درمانگاه
نشود .همچنین بخشی از عملیات مانند
خاکبرداری و ...نیز توسط شهرداری انجام شده
است.
وی مشکل اصلی احداث این درمانگاه را بودجه
دانست و گفت :ما تا به حال جلسات زیادی در
این مورد برگزار کردهایم و حتی قبوضی هم
تهیه و برای جمعآوری کمک ،در اختیار مسجد
محل قرار دادهایم اما آنطور که باید و شاید وجه
قابلتوجهی جهت شروع کاردریافت نشده است.
در این مورد مجوز کارهای عمرانی و احداث
ساختمان درمانگاه انجام شده و به محض تأمین
پول مورد نیاز ،ساختدرمانگاه شروع خواهد شد.

استقبال چشمگیر مردم
از جنگ هنری «شاد شو»
روابط عمومی اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی نیریز:
ُجنگ شادی «شاد شو» با مجوز انجمن هنرهای
نمایشی و مدیریت هنری حسن حدادی از تاریخ
 6تا 8دیماه به مدت سه شب برگزار شد.
حسن حدادی مدیر هنری برنامه با اعالم این خبر
گفت :این برنامه هنریدر راستای افزایش شادی،
ایجاد امید و نشاط فرهنگی در میان شهروندان
برگزار شد که شامل اجرای استند آپ کمدی و
نمایشهای شاد و موزیکال ،اجرای موسیقی و
مسابقه بود.
علیرضا بیگی خواننده برنامه ،فهیم رضا مصباحی
و حسن حدادی بازیگران اجرای طنز ،امید اکبری
مجری و حسن حدادی استندآپ کمدین این
جنگ شادی بودند .گفتنی است این برنامه به
مدت سه شب در محل سالن آمفی تئاتر اداره
فرهنگ و ارشاد اسالمی به اجرا در آمد و مورد
استقبال چشم گیر مردم قرار گرفت.
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مراسم فوق برنامه مهدها و دغدغه والدین
محبوبه ناصری ،نیریزان فارس:
هزینه مهدها و پیشدبستانیها رایگان نیست و
شهریههای متفاوتی از اولیاء در این رابطه گرفته میشود
اما آنچه اعتراض خانوادهها رادر پیداشته برنامههای کمک
آموزشی و هزینههای مختلف فرا برنامهای است.
هزینه غذا ،کالسهای فوقالعاده ،گردشها ،جشنهای
مختلف ،عکس و فیلمهای یادگاری از جمله مواردی است
که باید به هزینه شهریهها افزوده شود.
مراسم مهد چالش خانوادهها
یکی از والدین اجرای مراسم در مهد را چالش خانوادهاش
میداند و میگوید :مهدکودک ،هر ماه از ما هزینههایی بابت
اجرای مراسم میخواهد و چون فرزندمان بهانه میگیرد
مجبوریم این هزینه را متقبل شویم و این هزینهها برایمان
سنگین است.
شنیدهایم این هزینهها باید قبل از برگزاری مراسم با والدین
هماهنگ شود اما تا به حال اینگونه نبوده و هر مبلغی
گفتهاند مجبور به پرداخت شدهایم.
وی میافزاید :کودک من شاید احتیاج به شادی و تفریح
داشته باشد ،اما با هزینههای کمتر هم میشود مراسم برگزار
کرد.
من شنیدهام که پرداخت هزینه مراسم یا کالسهای
فوقالعاده ،اجباری نیست اما مهدها غیرمستقیم ،والدین را
وادار به پرداخت می کنند.
کتابهای گران
یکی دیگر از والدین از وضعیت تدریس گالیهمند است و
میگوید :عالوه بر کتابهای آموزش و پرورش ،مهد تهیه
چند کتاب دیگر با هزینههای زیاد حدود  150هزارتومان
را از ما خواسته و کودک بیشتر از آنی که باید بازی کند
مشق مینویسد و تمرین حل میکند،این در حالیاست
که کودکان در مهد و پیشدبستانی باید بیشتر به صورت
دیداری آموزش ببینند نه نوشتاری.
شبها کاردستی درست میکنیم!
یکی دیگر از والدین گالیهمند از ساخت کاردستیها و
طرحهاییاست که شبها باید تهیه کنند! او میگوید :هر روز
یا باید خیابان باشیم یادر مغازههای خدمات کامپیوتر برای
پرینت طرح ،این درحالی است که ما ابتدای سال مبلغی را
بابت خرید لوازمالتحریر هزینه کردهایم.
هر چه هزینه کنیم ارزشش را دارد
البته برخی از والدین نیز از وضعیت کنونی مهد و
پیشدبستانیها راضی هستند و میگویند:درست است که
باید هزینه کنیم اما هر چه هزینه کنیم ارزشش را دارد و
بچهها اینگونه مراسم و کتابهای آموزشی را الزمدارند.
شهریه قسطی است
یکیاز مربیان درمور د شهریه دریافتی میگوید :مبلغ
شهریه را آموزش و پرورش و اداره بهزیستی تعیین میکنند
و ما طبق آن شهریه را یا به صورت نقد یا اقساطی دریافت

میکنیم.
این هزینه صرف کرایه مکان مهد ،حقوق معلمان و
کارمندان 3 ،کتاب کمک آموزشی که از خود اداره گرفتیم و
وسایل بازی بچهها میشود.
وی ادامه میدهد :بعضی از آموزشها در کتابهای آموزش
و پرورش نیست و ما مجبوریم جزوه تکمیلی دیگری آماده
کنیم یا از کتابهای کمک آموزشی دیگری استفاده کنیم
که البته بهزیستی خودش چند انتشاراتی را معرفی میکند
تا ما از آنها کتاب تهیه کنیم.
خود اولیاء معترضند
این مربی مهد برگزاری مراسم را به غیر جشن یلدا ،جشن
سبزهها و جشن افتتاحیه اول سال جزو وظایف مهد نمیداند
و میگوید :مجبور نیستیم برای هر مناسبتی مراسم بگیریم
اما اگر مراسم نگیریم خود اولیاء اعتراض میکنند و میگویند
چرا مهد شما مراسم نمیگیرد یا بچهها رابه آتلیه نمیبرد؟!
مبلغ شهریه روی دیوار نصب شده
یکی دیگر از مدیران مهد میگوید :شهریه را اقساطی
دریافت میکنیم و مبلغ شهریه را طبق خواسته آموزش و

مجتبی نوروزی کارشناس آموزش پیشدبستانی
میگوید :اداره آموزش و پرورش فقط مسئولیت نظارت بر
پیشدبستانیها را بر عهده دارد و مهدها زیر نظر این اداره
نیستند.
وی تهیه کتاب کار و کمک آموزشی را ممنوع میداند و
میگوید :بارها در جلسات مختلف این مسئله ذکر شده و از
مدیران پیشدبستانیها خواسته شده فقط سه کتابی را که
توسط اداره توزیع شده تدریس کنند .با این وجود متأسفانه
برخی مراکز تحت تأثیر رقابت با مراکزی که خارج از نظارت
آموزش و پرورش هستند و بعضاً تحت فشار اولیاء برای ارائه
آموزش بیشتر ،اقدام به تهیه این کتابها میکنند.
در ضمن هزینه برنامههای مناسبتی و جشنوارهها مانند
جشن یلدا و ...جزو برنامههایداخلی پیشدبستانیهاست و
نباید قانوناً مبلغی دریافت شود ،مگر اینکه خود خانوادهها با
تصویب انجمن اولیاء و مربیان این هزینه را قبول کنند.
مشق ممنوع!
نوروزی مشق نوشتندردوره پیشدبستانی را ممنوع اعالم
کرد و گفت:در ایندوره کودکان باید فقط از طریقدیداری و
شنیداری با محوریت بازی ودستورزی آموزش ببینند و بر

اخبار کوتاه
جشن تولد  90سالگی استاد سلیمی
با حضور جمعی از شعرای نیریز جشن تولد  90سالگی حاج علی آقا سلیمی
برگزار شد.
سلیمی پیشکسوت عرصه فرهنگ و هنر و آموزش و پرورش نیریز میباشد.
در این مراسم که در خانه این شاعر نیریزی برگزار شد شاعران و هنرمندانی
معرق و همچنین اساتید علمی
در رشتههای خط ،نقاشی ،موسیقی ،مشبک و ّ
دانشگاه حضورداشتند.
این جلسه با همکاری انجمن آزاد ادبی اندیشه  6دیماه از ساعت ۸تا  ۱۱شب
برگزار شد.

اولین مزرعه انرژیخورشیدی
درنیریز راهاندازی میشود

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نیریز از راهاندازی اولین مزرعه انرژی خورشیدی
در نیریز خبرداد.
به گفته ذبیحاله سیروسی به منظور بهرهمندی بیشتر از انرژی خورشیدی ،اولین
مزرعه خورشیدیدر نیریز راه اندازی میشود .زمین این طرحدر شهرستان نیریز
به مساحت  ۱۵هکتار برای احداث مزرعه خورشیدی واگذار شده است.
او گفت :این قطعه زمین در بخش قطرویه واقع شده که به گفته مجری طرح به
زودی قابل بهرهبرداری خواهد بود.
انرژی خورشیدی یکی از مهمترین و در دسترسترین منابع تجدیدپذیر بوده و
نیروگاه خورشیدی در حال حاضراز بهترین ،زودبازدهترین و مطمئنترین راههای
سرمایهگذاریدر ایران است.
سیروسیدر پایان تأکید کرد :شهرستان نیریز با توجه به شرایط و موقعیت خاص
جغرافیایی ،مورد توجه بسیاری از شرکت ها و افراد برای احداث نیروگاه خورشیدی

تشکیل جلسه
انجمن کتابخانههای عمومی

پرورش بهدیوار نصب کردهایم.
برای هر هزینهای هم قبل از آن جلسه انجمن اولیاء و مربیان
برگزار میکنیم و با خود خانوادهها تصمیم نهایی را در مورد
هزینه مراسم میگیریم.
وی ادامه میدهد :اولیاء خیلی کم اعتراض میکنند و اگر
اعتراض هم کنند برایشان شفافسازی میکنیم تا بدانند
این برنامهها برای بچهها الزم است.
مهد با پارک فرقی نمیکند!
او ادامه میدهد :اگر این برنامهها برگزار نشود مهدکودک
با پارک هیچ فرقی ندارد و والدین میتوانند خودشان برای
فرزندانشان کتاب بخوانند یا آنها را به پارک ببرند و از این
آموزشها محروم بمانند.
در ضمن اجرای اینگونه مراسمدر مهدها برای خود مهد نیز
نمره مثبتدر اداره آموزش و پرورشدارد.
کتاب کار و کمک آموزشی ممنوع

ارتقاء خالقیت نوآموزان تأکید شود تا ارائه تکالیف زیاد آنها
را از مدرسه بیزار نکند.
وی تشکیل انجمن اولیاء و مربیان را در تمامی مهدها
اجباری عنوان میکند و میگوید :تمامی این مراکز باید با
رضایت کامل والدین برای مراسم هزینه کنند و تا آنجا که
میشود از کارهایی با خالقیت ساده استفاده کنند.
هزینه اضافی تنها با رضایت والدین
پریسا زارعی رئیس اداره بهزیستی نیز در این باره میگوید:
هرگونه هزینه جانبی تحت عنوان برگزاری جشنها ،تهیه
ال باید با رضایت والدین انجام شود
کاربرگ ،کتابکار و  ...کام ً
و از همان ابتدا در فرم قرارداد بچهها ذکر شود.
در ضمن مهدهای تحت نظارت اداره بهزیستی به غیر
از شهریه مصوب هزینه ورودی ندارند .ممکن است برخی
از آنها در ابتدای سال مبلغی را به عنوان علیالحساب از
خانوادهها بگیرند که این مبلغ باید بعد از ابالغ شهریه از آن
کسر شود.

//

در حاشیه نمایشگاه صنایع دستی سواد آموزان نهضت سوادآموزی مطرح شد:

در نیریز  3هزار بیسواد وجود دارد

بیتا فسایی ،نیریزان فارس:
همزمان با سالروز تأسیس نهضت سواد
آموزی ،نمایشگاه آثار صنایعدستی بانوان
آموزشیار و سوادآموز نهضت سوادآموزی
شهرستان نیریز با حضور فرماندار و
جمعی از مسئوالن محلی پنجشنبه 6
دی در حسینیه موسیبن جعفر گشایش
یافت.
کارشناس مسئول نهضت سوادآموزی
در آئین گشایش نمایشگاه گفت :این
نمایشگاه با هدف معرفی آثار و دست
سازههای آموزشدهندگان و سوادآموزان

شهرداری نیریز  -آبفا شهری

است.

عکس تزئینی است

و تشویق آنان به کارآفرینی و احیای
صنایعدستی برپا شده است.
طیبه حدادی افزود :فرش دستباف،
گلیم بافی ،جاجیم بافی ،ملیله دوزی،
آثار خیاطی و نقاشی ،عروسک سازی،
گلدوزی ،کار با چوب ،کار بامهره و بافتنی
از مهمترین آثار به نمایشدرآمدهدر این
نمایشگاه است.
سرپرست آموزش و پرورشدر حاشیه این
مراسم گفت :نهضت سواد آموزی نیریز
یکی از اداراتی است که همواره از لحاظ
شاخص جذب و نگهداشت پیشگام بوده

است .تعریف ما از سواد ،سوادی است که
منجر به بهکارگیریدر امور زندگی شود.
ولیزاده ادامه داد :با توجه به آمار ،درصد
باسوادی کشور در اوایل انقالب در حدود
 50درصد بود اما خوشبختانه در حال
حاضر این آمار به 94درصد رسیده است.
امیری ،فرماندار نیریز در این مراسم
به اهمیت سواد و سوادآموزی پرداخت
و از زحمات سوادآموزان در برپایی این
نمایشگاه و تولید آثار هنری آنها تشکر و
قدردانی کرد.
به گفته طیبه حدادی کارشناس مسئول
سواد آموزی ،شهرستان نیریز نزدیک به
 3هزار نفر بیسواد و در حدود  20هزار
نفرکمسواد دارد .سوادآموزی نیریز
دارای نرخ با سوادی  97درصد به باالست
و درسال گذشته از  59منطقه در استان
رتبهدوم را کسب کرده است.
در پایان از  ۱۵۰نفر از سوادآموزان و
آموزشدهندگان با اهداء جوایزی تجلیل
شد.
کم سواد به فردی گفته میشود که کمتر
از پنج ابتدایی تحصیل کرده باشد.

روابط عمومی فرمانداری:
جلسه انجمن کتابخانههای عمومی شهرستان نی ریز برگزار شد.
در این جلسه که به ریاست محمدرضا امیری فرماندار شهرستان نیریز و با
حضور اعضای انجمن برگزار شد خواستهها و نیازهای کتابخانههای عمومی
مورد بررسی قرار گرفت.
پرداخت مطالبات کتابخانههای عمومی از سوی شهرداریها ،ایجاد نمایشگاه
کتاب در سطح شهرستان با مشارکت شهرداری ،توسعه ایستگاههای کتاب و
مطالعه از مصوبات این جلسه بود.
این جلسهدر سالن اجتماعات فرمانداری برگزار شد.

برگزاری میز خدمت
در بخش پشتکوه

روابط عمومی فرمانداری:

در ادامه دیدارهای مردمی و در راستای خدمترسانی و پاسخگویی به مشکالت
و مطالبات شهروندان طرح «میز خدمت» با حضور محمدرضا امیری فرماندار
شهرستان نیریز ،طبری بخشدار پشتکوه و جمعی ازمسئوالن ادارات و
سازمانهای شهرستان در شهر مشکان و روستای دهچاه برگزار شد و مسئوالن
پاسخگوی مردم این بخش شدند.
امیری فرماندار نیریز در حاشیه این برنامه گفت :این طرح در راستای اجرای
سیاستهایدولت مبنی بر تکریم ارباب رجوع و با هدف ارائه خدمات به شهروندان
به ویژه روستائیان عزیز برای تسریعدر کار آنان میباشد.

برگزاری مراسم  9دی در نیریز

عسکر یاراحمدی/حسین قانع
نیریزان فارس:
مراسم بزرگداشت  9دی با حضور آیتا...
فقیه ،جمعی از مسئوالن شهرستانی و اقشار
مختلف مردم بعد از نماز مغرب و عشاء در
محل مهدیه رزمندگان اسالم شهرستان
نیریز تشکیل شد.
در ابتدای برنامه فرمانده ناحیه مقاومت
بسیج گفت :فتنه سال  1388یک کودتای
رنگی ناموفق بود که میخواستند کشور را
متالشی کنند و اگر 9دی نبود امروز ایران
یک کشور واحد نبود.
سرهنگ درستکار گفت :اگر  9دی اتفاق
نمیافتاد جمهوری اسالمی باقی نمیماند تا
عدهایدر آن مسئولیت و پست بگیرند.
در ادامه دکتر محمدرضا میرتاجالدینی
نماینده اصولگرای مجلس هشتم که
میهمان ویژه این همایش بود گفت :انقالب
اسالمی یکدرخت تنومند  40سالهای است
کهدشمن بارهادرصدد قطع آن برآمده است.
دشمن میخواهد این درخت را بشکند ،ولی
ما در داخل هم به دشمن سوژه میدهیم.
اگر ما یکدست بودیم و در تبعیت از رهبری
اختالف نداشتیم دشمن دیگر به این کشور
طمع نمیکرد.

دل بده قلوه بسون   (حرف دل سابق)

زیر نظر قُل مراد

چرا روی عملیات پیمانکاران آب و فاضالب نظارت الزم را ندارید؟ در کوچه
شماره  5خیابان بهداشت ،جدول کوچه را که خود شهرداری به نحو مطلوبی
درست کرده بود ،تخریب کردند و هر چه تماس گرفتیم بیایید نظارت کنید،
کسی پاسخ نداد.

 جوابیه شهرداری:

والله ما که چاره آنها را نمیکنیم .هر وقت میرویم تذکر بدهیم با آن لودرهای
کوچک که به آن «بابکت » میگویند ،جلو ما میایستند .حتی پشت یکی از
همانها نوشته« :بیام بخورمت!» واقعاً نمیشود سر به سر آنها گذاشت.
خطرناک است.

شبکه بهداشت و درمان

پنجشنبه هشتم آذر بهدرمانگاه ریزاب مراجعه کردیم .پزشک آنجا حتی نفت سفید
نداشت تا بخاری را روشن کند .امکانات واقعاً کم بود؛ به طوری که حتی نتوانست از
ما نوار قلب بگیرد .از رئیس شبکه بهداشت تقاضا داریم به روستاها برود و سرکشی
کند.

 جوابیه:

این که پزشک نفت نداشته به ما مربوط نیست .به ناحیه نفت انتقاد کنید .در مورد
بقیه امکانات هم باید بگوییمدرمانگاهی که نفت برای بخاری ندارد همان بهتر که
هیچ نداشته باشد.

دانشگاه آزاد نیریز

آیا امکان دارد تأمیناعتبار برای پرداخت حقوق عقبافتاده اساتید حقالتدریس
به سال دیگر موکول شود؟ نزدیک یک سال و نیم است که نتوانستهاید تأمیناعتبار
کنید .لطفاً این موضوع را به طور جدی پیگیری نمایید .این حقزحمات ما نیست که
فقطدر قالب یک جمله از ما تشکر میکنید و خبری از پرداخت حقالزحمه نیست.

 جوابیه:

ضمن تشکر از زحمات بیوقفه ،دلسوزانه ،بیشائبه ،همدالنه ،فداکارانه،
مسئوالنه ،و پر ارج و اجر شما ،به محض تأمین بودجه پرداخت خواهد شد.
باز هم مچکریم.

ویژ ه طنز نیریزان فارس

ماجراهای من و بیبی

همه اینا ِر زن نالهزدَ ش یادُ ش میده
بیبی یک بار دیگر زانویم را محکم
فشار داد و با چشم و ابرو اشاره کرد
بلند شویم...
زن عمو که رفت توی آشپزخانه
نگاهش کردم.
 زانوم سوراخ شد بیبی .کجا بریمای موقع؟ هنوز نیم ساعت نیس
اومدیم .زشته خب...
 زشت تویی با او قیافت! میِیی یامن برم؟
زنعمو همانطور سینی چای توی
دستش بود که بیبی بلند شد...
عمو نگاهش کرد:
 کجا ننه؟ مادیه بیریم. ایوخته؟ هنو نیم ساعت نیسُامدین .جون گالب اگ بذارم نون
نخورده بیرین...
 نخورده خو نیسیم ننه ،بیریم منمحالوم خوش نی ،برم بفتم!
عمودوباره گفت:
 خو ِهی جو بیگیر باخاب ننه.میخی ای سرما کجا بیری؟
 نهدیه ننه بویه بیریم...ُ
 -من خو میگم ای چه امدنی بود.

واال ،خو بیشینین!
 نه دیه ،میگم خو اصلن حالومخوب نی ننه .برم بفتم...
عمو سوئیچ را برداشت که بیبی
نگاهش کرد...
 کجااااااااا؟ بیام برسونمتون خو! نهدیه خودمون میریم. ای چه حرفیه ننه ،تو ایسرما؟ ویسین ،ویسین بیام
برسونموتون...
بیبی جوش آورد...
 وااااااااااای ...میگم برو بیشی سرجات ،بوگو باشه!
نگاهی به من انداخت...
 بیریم گالب...هنوز چند قدمی بیشتر از خانه عمو
دور نشده بودیم که بیبی راهش را
کج کرد...
 کجا بیبی؟ پارک... پارک؟ ها پارک... ای موقع شب؟ -ها...

 تو این سرما؟ ها... بیبی جون ول کن توروخدا،ای موقع شب ،تو این سرما ،پارک
میخواین برین چکار؟
 ماخام برم غار نوری... غار نوری؟ هاِ ،هین جا که همه میرن باخودوش عسک میگیرن...
 منظورتون تونل نوریه؟ِ
 چمیدونم حاال ننه ،غار ،تونیل!هر چی!
******
به پارک که رسیدیم ،چند نفری
مشغول عکس گرفتن بودند...
بیبی لباسهایش را مرتب کرد و
مشغول شد...
 اونجو وِیسم خوبه گالب؟ اینجاچیطوره؟ ِ
اوور
میخی یکیام َا َ
بیگیر .میگم نیشهَاُزش بیری باال؟
 َدس شما درد نکنه بیبی .عوضاینکه اگه کسی خواس بره باال،
شما به عنوان یه بزرگتر نذاری،
خودتون یه چیزایی میگینا!
******

شهرداری نیریز -فرمانداری -فرماندهی انتظامی

 جوابیه:

 جوابیه:

مشکل از پدر خانواده است .بچه را لوس کردهاید .برایشان نخرید تا مشکل حل
شود.

 سؤال:

چندین سال است که در روستاهای همجوار و خصوصاً  ،...سرقت احشام و
گوسفندان رواج پیدا کرده و تاکنون باالی  100رأس گوسفند به سرقت رفته است.
چرا پیگیری نمیکنید؟

 جوابیه:

مشکل از خودتان است .یحتمل یا سگ گله شما مفسد است و با سارقان ساخت و
پاخت کرده ،یا بیعرضه است ،یا مشکل اقتصادی دارد و برای تأمین نان شب خود و
ماده سگ و تولهها به مشکل برخورده و انگیزه مبارزه با گرگها را ندارد.

کارتون هفته

روز قبل نَظاره کردم رفتار پرویز شاگرد ایرانیام
یَک جور دیگری شده و مشکوک َمیزند .اما بی
روی خودم نیاوردم و بی درون چاه رفتم تا در عمق
کندهکاریام اَدامهدهم .اما یَک ساعتی
 8میتری بی َ
نگوذشته بود که داد پرویز در آمد و مرا َصدا بَکرد.
هول مرا برداشت و فکر بَکردم دوباره آمدهاند مرا
تبعه غَیر موجاز گرف َته کونند.
ایشتباهی بی جای َ
گف َته کردم نَمیشنوم ،بیا لبه چاه گف َته کون.
برای این کهدستش رادو طرفدهانش گرفته کوند
وداد بَزند ،چرخ چاه را از میانَه راه ول بَکرد ودول پر از
شن محکم بر سرم بَخورد .همزمان کولنگ ازدستم
رها شد و بی روی انگشت شصت لَنگ چپم افتاد.
از شدتیدرد  8میتر باال پریدم و َلبه چاه را بَگرفتم .با
عصبیت داد بَزدمَ :چه خبرت است؟
کارتون :جواد تکجو

آمده من شروع
یَکهو َجلوی َچشمان از حدقَه در َ
نکرهاش خواندن:
کرد بی قر دادن و با َصدای َ
َوالدتَ ،والدتَ ،والدتت موبارک...
َوالدتَ ،والدتَ ،والدتت موبارک...
بیا شمعها رو پوف کون
زیندگانی کونی...
که یَکصد سال َ
نَظاره کردم یَک َکیک َوالدت با تصاویری رنگارنگ
تهیه کرده و شمعی روی آن َروشن است.
اشکدر چیشمانم جمع بَشد .آخر تا بی حال کسی
برایم جشن َوالدت نگرفته بود .او را در بغل بَگرفتم و
همین َطور که َچشمانم تار َمیدید ،بی سمت َکیک
روان شدم تا شمع روی آن را پوف کونم.
اما َچشمیتان روزی بد نبیند؛ خاکهای روی َسبیلم
با اولین پوف بی روی َکیک پخش بَشد و با دومین
پوف ،پایین ریش بولندم بی شعله شمع بَخورد و
ُگر بَگرفتَ .هول شدم و از ترس سرم را درون َکیک
خامهای فرو بَکردم .یَک مرتبهدستار سرم نیز آتش
َ

آمریکا هرکجا قدم گذاشته و میخواسته
نقشه و برنامهای در خاورمیانه پیاده کند،
تفکر انقالب اسالمی آن را خنثی کرده است.
اولین ثمره شیرین انقالب اسالمی ،حزبا...
لبنان است.
وی ادامه داد :دشمن یک جنگ
هوشمندانهای همراه با جنگ نرم و تهاجم
فرهنگی آغاز کرده است .ولی ما باید در
داخل با هم متحد باشیم و برنامه اصلی ما
مقابله با تحریمها و مشکالت اقتصادی باشد.
*****
روز پیش از آن مراسمی به مناسبت 9دی و
سومین روز درگذشت آیتا ...سیدمحمود
هاشمی شاهرودی رئیس مجمع تشخیص

میزنم هی حرف حق را ،هرچه بادا ،هرچه باد

بَگرفت .دستار را از سرم برداشتم و با ترس و فریاد
گوشه لیباس بولند قوندوزیام
تکان دادم؛ اما آتش َ
را هم درگیر بَکرد .شعله َمیرفت بی سمت باالیم
روانَه شود که از ترس دویدم و خودم را درون چاه
انداختم.
*****
نیمه سوخته و حال و
شب هینگام ،با لیباس و ریش َ
روز نزار بی سمت خانَه روان شدم.در را که باز بَکردم،
یَک مرتبه َچراغ روشن بَشد و زولَیخا و بچیها را
نَظاره کردم که فشفشه بی دست پشت یَک کیک
َوالدت ایس َته کردهاند و همزمان َمیخوانند:
َوالدتَ ،والدتَ ،والدتت موبارک...
بیا شمعها رو پوف کون
زیندگانی کونی...
که یَکصد سال َ
دوچرخهام
از ترس در را محکم بس َته کردم ،روی
َ
پریدم و فرار را بر قرار ترجیحدادم...

نجیب
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توییتبازی

توییت محمد مهاجری فعال سیاسی

زبونُم الل ،زبونُم الل

شعردونی
شعری از بچههای
انجمن شعر طنز شیراز
ابراهیم زهری مچکریم!

عمه
قاتل!

اسدالله فهندژ سعدی

مصلحت نظام به میزبانی آیتاله فقیه
و با حضور مسئولین و مردم در مصالی
نمازجمعه برگزار شد.
در این مراسم آیتا ...فقیه نکاتی از
ویژگیهای اخالقی و علمی آیتا...
شاهرودی را بر شمرد.
امام جمعه نیریز در ادامه درباره جریاناتی
که بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال
 1388خورشیدی به وجود آمد و منجر به
 9دی شد سخن گفت و عنوان کرد :رهبر
معظم انقالب در حوادث پیش آمده بعد از
انتخابات سال  1388استوار ایستادند و با
همراهی مردم فتنه پیش آمده را خاموش
کردند.

لنگلنگان میروم من با خ ِر خود شا ِد شاد

گالبتون

هر آن کس پوف کوند ریشش بَسوزد

والله در این مملکت خیلی قوانین وجود دارد که کسی توانایی اجرای آنها را ندارد.
مثل ماهواره یا فیلتر تلگرام و توییتر .این چیزها عادی است.

چرا اجازه میدهید بچههای زیر  18سال سوار موتور شوند؟ چرا سختگیری
نمیکنید؟ خانوادهها واقعاً عاصی شدهاند.

بیبی همانطور مشغول عکس
گرفتن بود که ناگهان....
 بیبی... ها؟ اونا عمو و زنعمو و بچههاشنیستن؟
بیبیدست و پایش را گم کرد...
 وووووی روم سفید ،کو؟عمو و زنعمو جلو آمدند و عمو رو
به بیبی گفت:
 ننه بیتر شدی انگار؟ نه ننه ،معدهدردداشتم ،گفتم ِییکمی راه برم بلکه بیتر شم،دیه یهو
سرَا اینجادرُاردیم.
نگاهم کرد...
 بیریم گالب...از پارک که آمدیم بیرون بیبی
گفت:
پسرم چیطو تیکه مینازه؟
 دیدی ُخو اینجا نیام کجا بیام؟ ده دقه
پاشدم رفتم خونشون نه شامی نه
میوهای نه تعارفی ،من خو میفمم،
یادش
زدش ُ
همه اینا ِر زن ناله َ
میده.

ماجراهای تبعه موجاز

قرار شد جلوی ماشینهای سنگ را که به شهر میآیند بگیرید؛ اما گویا خبری از
آن نیست .شما که توانایی این کار را نداشتید ،چرا قانون برای خود وضع میکنید؟

فرماندهی انتظامی
 سؤال:

12+1

دوستی میگفت :دارم عمهای
هر سجل را زود باطل میکند
هرکسی شد شوهرش بیچاره را
زیر صد من خاک یا ِگل میکند
میدهد دق مرگ و درجا میُکشد
تا نگیرد جان ،مگر ول میکند؟!
شوهرش هر کس که شد ،بعد از سه ماه
بر زمین افتاده پل پل میکند!
هرکه ازجان خودش گردیده سیر
خویش را بر عمه مایل میکند
هر کسی عقدش کند پس او ًال
یک وصیتنامه ،کامل میکند
سدر و کافور و دوگز چلوار و گور
حاضر از پیش این وسایل میکند
تا به حاال هفت شوهر ،کشته است
یک نفر هر ساله شامل میکند
روز و شب ،دنبال مرد هشتم است
فکر مردی شیک و قابل میکند
الغرض این معضلی باشد بزرگ
حل او را شخص قاتل میکند
گفتم او را غم مخور چون یک نفر
میشناسم حل مشکل میکند
هر زنی در دست او جان میدهد
قبر او را کنده داخل میکند
عمهات را گر «فهندژ» صیغه کرد
حل اینگونه مسائل میکند!

عروس گردن شتری!

دیروز فخری خانم عروس دایی
مشرضا به خانه ما آمد ودست بهدامن
عیال محترمه جنتمکان بنده شد که
ای خواهر به دادم برس! به دادم برس
که بدخواه و بدگو دارم! خواهرم یه
مشاور خوب بهم معرفی کن که دارم
خوار قوم و خویش و فامیل میشم!
خانمم با مهربانی او را ناز و نوازش
کرد و از او خواست آرام باشد و ازش
خواست درست توضیح بدهد تا
بدانیم چه شده!
فخری اول دماغش و بعد اشکهایش
را با بال روسریاش پاک کرد و گفت:
همهدشمن من هستند! همهدسیسه
کردهاند که منو جلوی فک و فامیل
بد جلوه بدهند! تو رو خدا یه مشاور
خوب بهم معرفی کنید که زندگیم
داره نابود میشه! مادر شوهرم به
پسرش گفته اگه این رسوا شده زبون
دراز رو که زبونش مثل نیش افعی
دو سر میمونه طالق ندی ،عاقت
میکنم! بهدادم برسید!
خانمم که از تعجب و کنجکاوی
دهانش مثل در گاراژ مش مندلی
باز مانده بود گفت :واال ما مشاور
نمیشناسیم و معمو ًال اگه مشکلی

داشته باشیم بنده خدا غریب آشنا
کمکمون میکنه!
فخری خانم نگاهی به من کرد و
در حالی که مثل باران بهار اشک
میریخت گفت :تو را به خدا برادری
کن! بچههام دارند بی سرپرست و بی
مادر میشوند! طالقم حتمیاست!
گفتم واال من که گیج شدم! شما مگه
چیکار میکنی که اینقدر دشمن
داری ،به گونهای که تا مرز طالق
پیش رفتهاند؟!
فخری خانم گفت :میگن زبوندرازی!
بهم میگن کاش مثل شتر گردنتدراز
بود تا قبل از رسیدن حرف به زبانت فکر
میکردی! بهم میگن نسنجیده حرف
میزنی! در حالی که من اص ًال حرف
نمیزنم! فقط نظر میدم!
گفتم آخرین نظری که دادی و منجر
به این همه خشم مادر شوهر شد چی
بود؟
فخری خانم در حالی که بغض کرده
بود و لبها و چانهاش مور مور میزد
گفت :کنار مادر شوهرم نشسته
بودم و داشتیم با هم سبزی پاک
میکردیم .یهو مادرشوهرم دستش
رو خاروند و گفت فکر کنم قراره

پول دستم برسه! از صبح کف دستم
میخاره!
ده دقیقه بعد پاهاش رو خاروند و
گفت فکر کنم قراره برم سفر! ایشالله
سفر زیارت نصیبم بشه! از صبح کله
سحر تا حاال پاهامداره میخاره!
چند دقیقه بعد گوش چپش رو
خاروند و گفت :الهی زبونشون
بریده بشه که دارن پشت سرم حرف
میزنن!
چند دقیقه بعد گوش راستش رو
خاروند و گفت یکیداره به خوبی یادم
میکنه!
منم برگشتم بهش گفتم مادرجون با
این همه خارش یه حمومیبرید بد
نیستا!
من که از تعجب نگاهم به قاب روی
دیوار میخکوب شده بود و حتی پلک
هم نمیزدم پرسیدم :کسی هم موقع
سبزی پاک کردن و نطق کردن شما
کنارتان بود؟!
گفت :آره؛ بقیه هم عروسها و چند تا
از خانمهای همسایه! فقط نمیدونم
چرا وقتی نظردادم همه با صدای بلند
خندیدن!
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