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درمانگاه سپاه تجهیز اما در انتظار مجوز

درمانگاه سیدالشهدا مربوط به
سپاه ناحیه نیریز که در خیابان
شمسالمعالی در نزدیکی میدان
دانشجو قرار دارد آماده افتتاح است و
تنها مجوز علوم پزشکی را برای شروع
فعالیت میخواهد.
به گفته مسئول بسیج سپاه سازندگی
نیریز ،درمانگاه در خردادماه سال
گذشته ساخته ودر فاصله زمانی  8ماهه

تجهیزات بخش اداری و درمانی آن
کامل شده است.
جواد ثواب گفت :تجهیزات پزشکی
در حد نیاز فراهم شده و قراردادهایی
با پزشکان عمومی ،فیزیوتراپ،
دندانپزشک و آزمایشگاه بستهایم و
چندی پیش هم ازدانشگاه علوم پزشکی
به نیریز آمدند تا پس از بررسیهای
کلی مجوز فعالیت را صادر کنند.

وی اعالم کرد :قسمتهای مختلف
درمانگاه گام به گام افتتاح میشود و در
مرحله نخست مجوز پزشکی عمومی و
تزریقات صادر میگردد.
ثواب با بیان اینکه این درمانگاه زیر نظر
مؤسسه تأمین درمان بسیجیان قرار
دارد گفت :این درمانگاه تنها متعلق
به افراد نظامی نخواهد بود و همه مردم
میتوانند از خدمات آن استفاده کنند.

//

حضورفعالموکبمحبانالزهرادرمناطقسیلزده

تعدادی از اعضای موکب محبان الزهرا
با مدیریت علی حمیدی در دو نوبت به
مناطق زلزله زده اعزام شدند.
هیئت  ۵نفره اعزامی نخست۲۵ ،
فروردین یک محموله غذایی پنج
تنی را جمعآوری و توسط یک
دستگاه کامیون به منطقه «کوت

عبدالله» رفتند و در مدت  ۷شبانهروز
به مردم سیلزده روستاهای
خوزستان از جمله شهرستانهای
شادگان ،سوسنگرد ،حمیدیه ،اهواز
و روستاهای حدفاصل جاده اهواز-
خرمشهر خدماتدادند.
هیئت اعزامی در آنجا  ۷۵۰دست غذای

گرمدر بستههای یکبار مصرف به مناطق
سیلزده با قایق توزیع کردند و مابقی
اقالم به پیشنهاد مردم آنجا به صورت خام
ودر حدود  ۶۰۰بسته غذایی به ارزش 30
میلیون تومان توزیع شد.
گفتنی است در اعزام کمکهای مردمی
کامیون اکبر مرادنژاد به صورت رایگان در
اختیار این گروه گرفته بود.
همچنین محموله دوم به ارزش ۸۰
میلیون تومان در تاریخ  ۲اردیبهشتماه
به مدیریت منصور قرباننژاد به همان
منطقه اعزام و در مدت  ۵روز بین مردم
سیلزده توزیع شد .در این مرحله هزار
سبد غذایی که از شهرستانهای نیریز
و شیراز جمع آوری شده بود به مردم
سیلزده اهداء گردید.
حمیدی از مساعدت هیئت امنای محل
جمعآوری هدایای مردمی که به صورت
نقدی و غیر نقدی در مسجد نو ،مسجد
امام سجاد ،مسجد الجواد االئمه و مغازه
زاهد کمک کردند ،قدردانی کرد.
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هر شهروند میتواند یک خبرنگار هم
باشد .ما در ستون «یک شهروند ...یک
خبرنگار» به موضوعات خبری شما از
مشکالت و مسائل مختلف میپردازیم.
شما میتوانید عکسها و فیلمهای
خبری خود را از طریق تلگرام و واتساپ
به شماره زیر ارسال کنید:
0917 800 1808
و یا به نشانی
info@neyrizanfars.ir

ایمیل بزنید.
درج توضیح و همچنین ذکر تاریخ و
مکان عکسها و فیلمهای ارسالی برای
تکمیل خبر و چاپ در روزنامه یا انتشار
در فضای مجازی مهم است.
خبرنگاران ما موارد ارسالی شما را
پیگیری و ترجیحاً با توضیح مسئوالن
مربوطه منتشر میکنند.
در صورت تمایل میتوانید نام و
نامخانوادگی خود را ارسال کنید تا خبر
با نام خودتان درج شود.

شعری از بچههای
انجمن شعر طنز شیراز

برای یک امدادگر کمک به دوست و دشمن فرقی ندارد

کمکرسانی به دوست
مجیدپاکیزهدامن
و دشمن برای یک
گروه گزارش
امدادگر فرقی ندارد و
نباید از هیچ کمکی بهدیگراندریغ کنیم.
این را دو تن از امدادگران هاللاحمر نیریز
میگویند تا به ما نشان دهند که چه اهداف
انساندوستانه بلندیدر ذهن آنان نقش بسته.
همان که سعدی نیز  8قرن پیش و زمانی که
صلیب سرخ و هاللاحمر بوجود نیامده بود
سرود و میراثی ارزشمند برای جهانیان به جا
گذاشت:
بنی آدم اعضای یکدیگرند
کهدر آفرینش ز یک گوهرند
چو عضوی به درد آورد روزگار
دگر عضوها را نماند قرار

در ایران از  12تا  19اردیبهشت هفته
هاللاحمر نامگذاری شده است .به همین بهانه
بادو تن از امدادگران فعال جمعیت هالل احمر
نیریز گفتگویی انجامدادیم که میخوانید.
امیرصالح جاللی  20ساله و مریم دهقانی 32
ساله ،دو تن از امدادگرانی هستند که با  7سال
سابقه عضویت ،عمده وقت خود را در جهت
خدمترسانیدر هاللاحمر میگذرانند.
آنها علت عضویت خود در هاللاحمر را عالقه
به کمکرسانی و خدمت به همنوعان در زمان
حادثه عنوان میکنند.
مریم دهقانی میگوید :اگر عالقه به
کمکرسانی به همنوعان و روحیه امدادگری
در من وجود نداشت ،وقت خود را روزانهاینجا
نمیگذراندم.
امیرصالح جاللی داشتن هیجان و جذابیت
در کار امدادگری را از علتهای حضور خود
در جمع امدادگران عنوان میکند و میگوید:
حس خوب کمکرسانی به آسیبدیدگان،
روحیه باالیی به ما میدهد تا بتوانیم در کار
خود مصمم باشیم.
او میافزاید :عضویت در هاللاحمر باعث شده
شخصیت اجتماعی کاملتری پیدا کنیم ودید
مردم نسبت به ما مثبت باشد.
مریم دهقانی معتقد است از جمله مزیتهایی

که هاللاحمر برای ما داشته ،فراگیری
آموزشهای امداد و نجات است که به وسیله
آن میتوانیم در مواقع حساس و حادثهآمیز به
خوبی از عهده کار کمکرسانی برآییم.
دهقانی و جاللی از امکانات آموزشی هاللاحمر
نیریز رضایت دارند و برگزاری دورههای
آموزشی رایگان ،و برپایی اردوهای مسافرتی
و امدادی را از جمله اقدامات مؤثر هاللاحمر
نیریز عنوان میدارند که باعث شده بین اعضای
فعال ،حسدوستی بیشتری به وجود آید.
به گفته امیرصالح جاللی تعداد افرادی که عضو
هالل احمر نیریز هستند روی کاغذ زیاد است،
اما حدود  50الی  60نفر عضو فعال و کارآمد
دراین مرکز فعالیتدارند.
این امدادگران جایگاه نیریز در استان و کشور
را باال میدانند و میگویند :به خاطر فعالیت
زیاد امدادگران نیریز در دورههای امدادی و
درخشش در مسابقات ،نام هالل احمر نیریز
دردیگر نقاط استان مطرح است.
از تجاربی که جاللی در طول دوره حضور خود
به عنوان یک امدادگر به دست آورده ،کمک به
آسیبدیدگان در هر شرایط است و میگوید:
وقتی قصد کمک به دیگران را داریماین تصور
را در ذهن خود داریم که به خودمان کمک
میکنیم.

لنگلنگان میروم من با خ ِر خود شا ِد شاد
میزنم هی حرف حق را ،هرچه بادا ،هرچه باد

تلخترین خاطره او جان باختن یکی از
هموطنان در حادثه تصادف مقابل چشمانش
است و بهترین خاطره او لبخند شادی همراهان
یک آسیبدیده پس از کمکرسانی به فرد
مصدوم است.
اما در مقابل ،دهقانی بستهبندی اقالم
کمکرسانی به زلزلهزدگان کرمانشاه و مردم
سیلزده استانهای گلستان و خوزستان را از
خاطرات خوب خود توصیف میکند و میگوید
خاطره تلخیدر ذهن ندارم.
در پایان ،امیرصالح جاللی و مریمدهقانی اظهار
میدارند :در هر پست و مقامیکه هستیم باید
بهاین باور برسیم که کمکرسانی به دوست و
دشمن برای یک امدادگر فرقی ندارد و نباید از
هیچ کمکی بهدیگراندریغ کنیم.

آزادی با این اقدامات متحول نخواهد شد.
البته بودجه مناسبی برای آن در نظر
گرفتهایم و قرار است در همین سال به
جای آبنمای قوری که در این پارک وجود
دارد آبنمایی قرار دهیم که بچهها بتوانند

محمد جاوید

در حکایت
صفهای طویل
بنزین پس از شایعه
سهمیهبندی آن
تورم گر کند هر روز غوغا ،تو باکت را بکن پر
اگردولت کند هر روز بلوا ،تو باکت را بکن پر
اگر غول تورم نعره سر داد به روی خود نیاور
و یا گر کشورت شد غرق فحشا ،تو باکت را بکن پر
تو با یک باک بنزین اضافی شوی خوشبخت و راضی
گرفته گر کهدزدی هر کجا پا ،تو باکت را بکن پر
اگر یک نورچشمی زد خزانه سریع و بی بهانه
به فکر باک بنزین باش جانا  ،تو باکت را بکن پر
اگر که سیل برده کل کشور نکن هرگز تو باور
برودرصف نکن این پا و آن پا ،تو باکت را بکن پر
به ریش ما اگر خندیددولت بدون هر خجالت
برادر جان بدون هیچ اما ،تو باکت را بکن پر
اگر «جاوید» گفته این اراجیفدوباره طبق معمول
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چرت و پرت

گزارش آگهی
15605/24

دفتر نیریزان فارس از  7.30صبح تا  7.30شب یکسره باز است (پنجشنبهها تا )13:30

خاموشیدرپارکآزادی!
توضیح

ماجراهای من و بیبی

نوشتار

گفتگو با دو امدادگر جوان به بهانه هفته هاللاحمر ( 12تا  19اردیبهشت)

یک شهروند ...یک خبرنگار

چندی پیش برای
حسینمتقیپیشه
استفاده فرزندم از
شهروندخبرنگار
امکانات و وسایل بازی
به پارک آزادی رفتم اما قسمت بازی بچهها
در خاموشی کامل به سر میبرد.
الزم است شهرداری نسبت به تعمیر و
اصالح روشنایی پارک اقدام کند.
***
در این رابطه شهردار نیریز گفت:
پارک آزادی یک پارک قدیمی است که
هزینهکرد چندانی برای آن نشده و احتیاج
به اعتبار باالیی دارد تا بتوانیم آن را به
عنوان یک پارک مدرندر بیاوریم.
در واقع سالیان قبل این پارک خارج
از محدوده شهری بوده و برای طرح
بیابانز دایی درختانی در آن کاشتهاند
که به تدریج تبدیل به پارک شده .حتی
نوع درختانی که در این پارک وجود دارد
مناسب یک پارکدرون شهری نیست.
امسال در بودجه اعتبارات خوبی برای
پارکهادر نظر گرفتهایم.
در ارتباط با روشنایی که اعتراض شده
است ما در ماههای اردیبهشت و خرداد
تعمیر آب سردکنها و روشناییهای
پارکها را انجام میدهیم و قطعاً این
مشکل اعالم شده حل میشود اما پارک
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ویژه طنز نیریزان فارس

با آبنما بازی کنند؛ شبیه پارک آب و آتش
تهران.
قیمت آن بسیار باالست اما به دنبال آن
هستیم که این آبنما را تا تابستان امسال
راهاندازی کنیم.

کند هکاری بیضابطه!
ورودی خیابان خضر نبیا ...روبروی آرتا
وضعیت مناسبی ندارد و هر از چند گاهی
کشاورزان و باغداران خیابان را کندهکاری
میکنند تا لولههایی را کهدر کانال ورودی
خیابان خواباندهاند جهت عبور آب تمیز
کنند .اما تعهدی به اصالح کار ندارند و تا
مدتها وضع به همین شکلی کهدر تصویر
میبینید باقی میماند.
***
شهردار نیریزدر توضیح این مسئله گفت:
باغداران منطقه در سالهای پیش از این

کانال چند شاخه لوله پلیاتیلن انتقال آب
عبوردادهاند.
هر از چندی هم با گرفتگی روبرو شده و
آنها مجبور به کندن این مسیر میشوند
و ما هم مجبوریم پس از آن ،حفاریها را
اصالح کنیم.
اگر بخواهیم این حق را از آنها بگیریم واقعاً
دچار مشکل میشوند و قطعاً به جاهای
مختلف اعتراض میکنند اما از طرفی هم
نمیتوانیم آن را رها کنیم.
البته ناگفته نماند که یکی دو بار هم

دریچههای این کانال دزدیده شده .در
فیلمهای مداربسته مشخص است که
شخصی ساعت  ۲بامداد با وانت آمده و
دریچههای کانال را کنده و برده است.
چند روز پیش هم خودم مراجعه کردم
و وضعیت آن را دیدم با توجه به اینکه
فاضالب در این مسیر در حال انجام است
منتظریم تا کار آنها خاتمه یابد و امیدوارم
در زمان روکش آسفالت خیابان امام
خمینی فکری اساسی برای این مسیر
کنیم.

ولش کن این ُخل و چل را به موال ،تو باکت را بکن پر
با حذف یک بیت به چاپ رسید

دل بده قلوه بسون
شهرداری نیریز

تا چیش تو و اونا کور شه!
بیبی همانطور که لباسهایش را
میپوشید گفت:
 دوره زمونه بدی شده ننه .میگن هیدیشو خوِنی غالم ُقپسی ِر ُدزد َکّنه! هرچی
بردن .بدبخت
وردشتن ُ
داشتن و نداشتنه ُ
غالم ،میه کم ُق ِ
پس چیاشه میرف! با
ِ
هزار تا قرض و قوله ،ای چیا ِر ا َسدود .از
بس ُقپس چیاشه رف ،خدا بدجوری زد
سرش!
تو ُ
 ولی به نظر من که ربطی به این چیزانداره بیبی .همه چی گرون شده ،خرج و
مخارج رفته باال ،مشکالت اقتصادی زیاد
شده ،همینه که دزدیا و خالفا خیلی زیاد
شده .شمام به نظر من بیشتر مواظب
خودتون باشین.
 من؟ مندیه بری چه؟ به خاطر همین چیزا دیگه .منظورممواظب خونه و زندگیتون و ایناس...
بیبی همانطور که از در بیرون میرفت
نیمنگاهی به من انداخت و گفت:
 ایشاال خدا شفات نده تا ما َیی ِسوجی
بری َخّنهداشتاشیم!
*******
یک ساعتی از رفتن بیبی گذشته بود ،اما
خبری از او نبود.دو ساعت گذشت باز هم
سر و کله بیبی پیدا نشد .سه ساعت که
شد،دیگر کمکم نگرانش شدم...
بلند شدم و نیمنگاهی تاد ِر کوچه انداختم
اما نه ،بیبی نبود که نبود...گوشی تلفن را
برداشتم و به تکتک عموها و عمهها زنگ
زدم اما نه ،بیبی آنجا هم نبود...
*******
شب شده بود و کمکم داشتم به این
نتیجه میرسیدم که خبر مفقودیت

بیبی را به بچهها بدهم که سر و کلهاش
پیدا شد...
در را باز کرد و بیهیچ حرفی آمد گوشهی
اتاق نشست....
خوبی بیبی؟بیبی نگاهم کرد...
 بیبی جان کجا بودی؟ دلم هزار راهرفت ...دیگه میخواستم کمکم به بچهها
زنگ بزنم...
بیبی توی چشمهایم خیره شد .شروع
کردم به تکان دادنش...
 ای بابا ،بیبی جان ،با شما هستما .میگمکجا بودین؟
*******
بیبی توی صورتم خیره شد و گفت:
کیا بودن اونا؟ کیا بیبی؟ میگی یا پاشم تیلیفون کنم پلیس بیا؟ ای بابا ،چی میگی بیبی؟ حالتون خوبهشما؟
 من خیلییییی خوبم ولی مث ایکه توِبیتری! میگم یا خودوت به زِبون آدمیزاد
بوگو اینا کی بودن یا زنگ بزنم پلیس...
 بیبی جون من که نمیدونم شما چیمیگین ،اگه نمیخواین ُ دُرس حرف
بزنین تا من برم پی کارم...
بیبی دستانش را جلو آورد و مچ دستانم
را گرفت...
 تو چیشات که بذرم دربیری! نالهزده،حاال دیه نمک میخوری ،نمکدون
همدسات کیا
میشکنی؟ تا اعتراف نکنی َ
َه َسنَ ،
نیذَرم ُجمب بخوری!
ِ
همدست چی بیبی؟ چرادرست
 ای بابا،حرف نمیزنین؟

کارتون هفته

بیبی مچ دستم را ول کرد و
دستانش را جلو آورد...
نحس ِت بزنن ،االن
 مردهشور قیافه ُچیچی مینی؟
 یعنی چی ،چیچی میبینیبیبی؟هیچی خو،دو تادست!
 ِچ ِشی ُکورش َدته واز کنُ ،دُرس نیگا کن!
دوباره بهدستهای بیبی خیره شدم...
 ای بابا میگم که هیچی بیبی.منظورتون چیه آخه؟
 ِالنگوی من کو؟
چند لحظه ساکت شدم...
 ای بابا ،فروختینشون بیبی؟بیبی محکم زد توی سرم...
 فروختم؟دو تا موتوری ُافتیدندمبالوم،درشونُاُوردن...
َا تو َد ُسم به زور ُ
با تعجب زل زدم به بیبی...
 شوخی میکنی بیبی... میه من با تو شوخی َدرم ،توَام ایطوخودته نزن کوچه علیچپ که همدسات
بودن!
 ای بابا ،خب به من چه بیبی؟ چیطو من داشتم میرفتم ،هی گفتیمواظب خودت باش ،مواظب خودت
یَفمم ،تو َیی مرگی تو
باش ،من خو م 
َسُرت بود که ایطو گفتی...
 من صحبتی ندارم بیبی ...اگه واقعًا بهمن شک دارین ،میخواین زنگ بزنین
پلیس بیاد!
بی بی کمی فکر کرد...
 الزم نکرده پوی ِپلیس تو خونه من واز
کنی ،فقط به او رفیقاتم زنگ بزن بوگو،
النگوا بدلی بودن ،تا چیش تو و اونا کور شه!

گالبتون
جواد علیزاده

اوضاع قیفتوقیف!

هفته پیش یکی از شهرونداندر انتقادی،
بلوار سرداران و خیابان قائم شرقی نیریز
را به «قیف» تشبیه کرده بود که خودروها
از یک فضای باز به یک فضای بسته وارد
میشوند.
در ابتدا باید با کله رفت توی قد چنین
شهروندی که چنین تشبیهات جالبی
ارائه میکند.
عارضم به خدمت شما نه فقط این نقطه
از شهر کوچک نیریز که همه اوضاع
مملکت ما «قیفتوقیف» است.
چگونه؟ میگویم.
قیف یک حکایت عجیبی است که کمتر
بدان توجه میشود.
غیر از کاربردهای مهم آن در زندگی
روزمره که در آشپزخانه کاربرد دارد ،آن
زمان مادربزرگها برای گوشدرد بچهها
و بزرگترها،دود معجزهآسای عنبرنسارا

یا جّله یا همان فضوالت خر را تجویز
میکردند.
آنها یک عدد جّله را با انبر روی شعله
میگرفتند و بعد که برافروخته میشد
یک قیف وارونه روی آن قرار میدادند و
از ما میخواستند گوش خود را روی قیف
بگیریم .با این کار دود جّلهی در حال
سوختن جمع میشد و از سوراخ گوش
به تمام اعضا و جوارح ما وارد میگشت
که همراه با آبریزش چشم و دماغ و
سرفه شدید بود .بدینوسیله گوشدرد و
سرماخوردگی و زکامدرمان میشد.
یکی دیگر از موارد کاربرد قیف همان
تمثیل معروف است که میگویند :در
کارهای ما ایرانیها و بویژه مسئوالن
گرامی ،یا قیف نیست یا قیر! و هیچگاه
قیف و قیر با هم جمع نمیشود که کاری
از پیش برود .اگر هم قیف و قیر با هم مهیا

شود ،آنقدر دیر شده که قیر سرد میشود
و دیگر از سوراخ قیف رد نمیشود.
مورد بعدی که به قیف مربوط میشود،
«توقیف» است .برای نمونه ما
روزنامهچیها باید چارچشمی مواظب
باشیم که دست از پا خطا نکنیم که
اگر کنیم با کله میرویم توی «قیف» و
میشویم «توقیف»! همان که زندهیاد
حسن توفیق هم زمانی نوشت« :توفیق
توقیف شد».
البته بگذریم که آنقدر اوضاع مطبوعات و
گرانی کاغذ و چاپ و اینها «قیفتوقیف»
است که مطبوعات خود به خود
تو«قیف» هستند که به مراتب بدتر از
«توقیف» است.
«توقیف» فیلم هم که برایمان آشنا
است .ماشین و موتورسیکلت و خانه
و اموال هم که «توقیف» میشود یک
بحث است.
مورد بعدی صف متقاضیان ورود به
دانشگاه است که تا چند سال پیش شبیه
قیف وارونه بود و دانشآموزان بطور
زورچپان سوراخ کنکور را رد میکردند
و وارد دانشگاه میشدند اما از آن طرف
راحت و روان میرفتند بیرون و به صف
اشتغال میپیوستند .این روزها صف
پشت کنکوریها خلوتتر است و لوله
قیف گشادتر.
در صف اشتغال این قیف درست قرار
گرفته و جمیع تحصیل کرده وناکرده در
دهانه قیف تجمع کرده و خواهان عبور
از آن هستند ولی به نظر میرسد گلوی
قیف گرفته و کسی یارای عبور از آن را
ندارد.
فکر کنم یکی از آقازادگان چاق و لب قصد
عبور از این قیف خارج از صف را داشته
که ناخودآگاه در گلوی آن گیر کرده
و حاال نه خودش میتواند عبور کند و
نه میگذارد دیگران بروند .در مجموع
اوضاع تحصیلکردهها و اشتغال هم
«قیفتوقیف» است.

امضاءُ :قلمراد

زیر نظر قُل مراد

سؤالیه:
لطفًا امالک سمت راست ابتدای کوچه شهرک
ابوالفضل را تغییر کاربری دهید تا در مجموعه
مسجد جامع کبیر که فرهنگی ،مذهبی و
گردشگری است ،تحولی ایجاد شود.
فضویلقلمراد:
ما قاطبه ملت نیریز تقاضا داریم در گام اول ،اتاقک
ورودی مسجد را جابهجا کنند .تغییر کاربری بماند
برای بعد.

سؤالیه:
چندین بار به شهرداران قبلی هم گفتیم و کسی اجرا
نکرد .خواهش میکنیم دو سه نیمکت جلو مطب
دکتر خیری نصب کنید تا هم بیماراندکتر که صبح
زود آنجا جمع میشوند جای نشستنداشته باشند و
هم سالمندان در طول روز .واقعًا در شأن شهروندان
نیست که مجبورند صبح زود روی زمین بنشینند تا
مطب باز شود .مگر این چند نیمکت چقدر هزینه
دارد؟
جوابیه:
پیشنهاد شما در جلسه شورا مورد بحث قرار گرفت
و مقرر شد در تاریخهای مختلف از مکان مورد نظر
نقشه هوایی تهیه شود و سپس با مقایسه آنها صحت
ادعای شما بررسی شود .در صورت اثبات این مدعا،
موضوع در دستور قرار میگیرد و چون در ردیف
بودجه امسال نیست ،میگذاریم برای سالهای بعد تا
در صورت تأمین بودجه اقدام مقتضی صورت پذیرد.
بله عزیزم! فکر میکنید همینطور الکی است که سه
تا صندلی نصب شود؟ یک عالمه اقدامات الزم است
که ممکن است به نتیجه هم نرسد .خمره رنگرزی
که نیست!!

راه و شهرسازی

لطفًا انتهای خیابان منابع طبیعی به طرف مسکن
مهر را آسفالت کنید .چون بعد از هر بارندگی پر از
چاله میشود.

جوابیه:
این کار در حیطه وظیفه ما نیست بلکه با ادارات زیر
است:
 -1اداره منابع طبیعی به خاطر نام خیابان
 -2مسکن و شهرسازی و بنیاد مسکن و بانک مسکن
بهدلیل وجود کلمه مسکندر این طرح
 -3ادارات بهزیستی ،کمیته امداد و تمامی
سازمانهایی که با مهرو محبت و مهربانی کاردارند به
دلیل وجود عنوان مهردر این طرح
 -4شهرداری بهدلیل بحث آسفالت و چاله چوله
 -5هواشناسی بهدلیل بارندگی
در مجموع با ما کاری نداشته باشید و به آنها گیر
بدهید.

آموزش و پرورش

زبونُمالل ،زبونُمالل

ملت اوالد دارند ما هم داریم!

در یک مهمانی خانوادگی ،پدرم کنار
دستم نشسته بود! در این میان هر کدام از
مهمانها ،چیزی درباره بچههایش میگفت
پدرم محکم میزد روی پای خودش و با
ناله میگفت :آخییییی ...بچه هم بچه های
مردم!
آن شب انگار مهمانی را تدارک دیده بودند
برای تحقیر و خفت و خواری من!!!
تا یکی میگفت امتحانهای پایان ترم بچهها
شروع شده و طفلیها خیلی توی فشار
هستند یا مث ً
ال یکی میگفت :پسرم توی
صف نان بوده و این را شنیده یا مث ً
ال داشته
به مادرش کمک میداده و اینجوری شده،
پدرم یکی میزد به خودش و یکی هم به من
و با حالتی سوگوارانه میگفت :یاد بگیر! ملت
اوالددارند ما هم اوالدداریم!
آن شب تا سفره انداختند و شام خوردیم و
مهمانی تمام شد ،من از بس عرق ریختم و
خجالت قورت دادم چند کیلو کم کردم!
اواخر مهمانی بود که ناگهان یک نفر گفت:
اوالد فقط اوالد خودم! کوچکترین اشتباه
و لغزشی در زندگی مرتکب نمیشود!
 24ساعت شبانهروز اگر از درختان کوچه و
خیابان گناه سر بزند از او سر نمیزند!
اگر تمام مردم دنیا اطرافش باشند سرش را
باال نمیآورد و حتی کلمهای نمیگوید! کل

شبانهروز را در خلوت و سکوت و آرامش
به سر میبرد و آزارش به مورچهای هم
نمیرسد!
اینقدر سر به زیر و ساکت است که هیچ کس
او را نمیشناسد! اگر کنار دستش بمب اتم
هم منفجر شود سرش را بر نمیگرداند تا
نگاه کند!
جواب هیچ کسی را نمیدهد ودر صبر ،اسوه
و الگو است!
همه مهمانها مثل یخ شدند! چنین پسر
بیآزار و بی سر و صدایی که حتی حاضر
نیست مورچهای را هم بیازارد نوبر است! البد
چقدر همدرس خوان و موفق است!
از نگاه تحقیرآمیز و غضبناک پدرم مطمئن
بودم االن دیگر ریختن خونم برایش مباح
شده!
آرام به فکر نقشه و راه فراری بودم که یکی
از مهمانها گفت :ماشاءلله به این گلپسرتان!
لطف کنید و از شیوه تربیتیاتان برای ما هم
بگویید تا بدانیم ودرس بگیریم و برای تربیت
نسلهای بعدی استفاده کنیم .بگویید
ببینیم شما در تربیتشان بیشتر دخیل
بودهاید یا والده محترمشان؟!!! خدا برایتان
حفظش کند!
آن پدر دستش را بر چانهاش کشید و ادامه
داد :واال چه بگویم! من که بیشتر اوقات در

خانه نیستم! مادرش مسبب این همه کرامات
است! هر معجزهای کرده مادرش کرده تا این
فرزندمان به این درجه از بیتفاوتی به دنیا و
مافیهایش رسیده به گونهای که برای غذا
خوردن هم اهمیت قائل نیست!
خدا خیرش بدهد که باعث شده ما در کنار
چنین فرزندی در آرامش و همراه با اعصاب
راحت زندگی کنیم! همهاش هم بر میگردد
به آن هدیهای که مادرش برایش خرید!
همه منتظر بودیم تا راز و منشأ این همه
فضل و کرامات را بدانیم تا بلکه ما هم
استفاده کنیم و باعث سربلندی خود و
راحتی اطرافیانمان باشیم!
پدر آهی کشید و گفت :مادرش دوسال
قبل برایش یک مودم وایفای خرید و همه
ما و اهل محل را از شرش راحت کرد! حتی
کبوتران روی پشتبام و موتورسیکلتداخل
حیاط هم ازدستش راحت شد!
قربانش بروم از صبح کله سحر که از خواب
بیدار میشود آنالین است تا نصف شب! از
درگاه اینستا بهدرگاه واتساپ و تلگرام سیر و
سلوک میکند!
خداوکیلی شما بگویید همچین بچهای وقت
میکند آزاری به کسی برساند؟! خدا وکیلی
بهشتی نیست؟!

قربانتان غریب آشنا

شنیدهها حکایت از این دارد که میخواهید مدرسه
امام خمینی (احمد سابق) در خیابان طالقانی را
تخریب کنید .با توجه به این که آموزش و پرورش
در سطح شهر زمین و مدارس فرسوده زیادی دارد،
دیگر نیازی به تخریب این بنای تاریخی نیست.
این مدرسه و مدرسه فرهمندی  50سال خاطره
است .این دو مدرسه دارای معماری منحصر به
فرد میباشند که الزم است به عنوان نماد تاریخی
آموزش و پرورش نیریز حفظ شوند .انسانهای بزرگی
چون پزشکان ،سیاستمداران ،وکال و قضات ،استادان
دانشگاه و ...در آن تحصیل و دبیران زیادی در آن
تدریس کردهاند .حتی خیلی از افرادی که در آن
خاطره دارند ،حاضرند کمک کنند تا این بنا تخریب
نشود .لطفًا آن را حفظ کنید.

فضویلقلمراد:
ما که هر وقت از جلوی این مدرسه رد شدیم کف
پایی و کف دستی و شلنگ و ترکه انار یادمان آمد.
البته اعتراف کنم که مدارس امروزی اگرچه این
تنبیهها و تحقیرها را ندارد ولی فیالواقع هیچ چیز
دیگری هم ندارد و توان ساختن یک آدم بهدرد بخور
را هم ندارد و آن دبدبه و کبکبه معلمها و مدیرها و
ناظمها را هم ندارد .آن زمان یک مستخدم مدرسه از
یک مدیر امروزی بیشتر کارکردداشت .مدرسههای
امروزی بیشتر «مدرکه» است تا «مدرسه»!!

شبکه بهداشت و درمان

باتوجه به فصل گرم ،لطفًا به مغازههای آش سبزی
سر بزنید .برخی از آنها بهداشت را رعایت نمیکنند
و بدون دستکش کار میکنند .چند روز پیش آش
خریدیم و مسموم شدیم.

جوابیه:
یحتمل مسمومیت نبوده و سردیاتان کرده .یک
نباتداغی چیزی میخوردید خوب میشدید.

تبلیغات اسالمی

لطفًا به مسئوالن بگویید در مسکن مهر اص ًال صدای
اذان به گوش نمیرسد .ما در ماه رمضان باید چه
کنیم؟

جوابیه:
یک اپلیکیشن شمیمیاس نصب کنید صدای آن را
هم باال ببرید .مشکل حل میشود.

