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مساز

برخی از آثار زین العابدین خان حاکم نیریز مشکبیر
در شماره پیش
محمدعلیپیشاهنگ
عضو شورای نویسندگان بخش نخست این
نوشتار که به زندگی
حاج زینالعابدین خان حاکم نیریز و
چگونگی مرگ او اشاره داشت ،پرداختیم.
در ادامه آثاری را که از او به یادگار مانده،
مرور میکنیم:
 -1احداث مدرسه علمیه مالعبداهلل در سال
 1263مهشیدی در محله چنارشاهی (حوزه
علمیه مهدی(عج) کنونی) .خان برای اداره
این مدرسه امالکی از روستای نصیرآباد و
چندین فیمان از آب قناتهای آبادزردشت
و خبار را وقف کرد .یک نسخه از کپی
وقفنامه نزد صاحب این سطر است و اصل
آن نزد آیتا ...حاج سید محمد فقیه امام
جمعه محترم میباشد.
 -2آبانبار شیر در میدان بازار که در حال
حاضر تخریب شده و جای آن ساختمان
بانک تجارت نیریز ساخته شده است.

 -3بازار ملکیدوزها در ضلع شمال شرقی
میدان  15خرداد.
 -4تجدید بنای آرامگاه و بقعه متبرکه
خواجه احمد علمدار رسالت پناهی در
 7کیلومتری باختر نیریز عنبرآمیز که
در وقفنامه مدرسه غیاثیه در سال 1093
مهشیدی در وصف این آرامگاه چنین
نگاشته شده است:
«...کثیراالنوار عمدهالشهداء واالزکیاء
المتشرعین وزیده الصلحاء والعرفاء
والمتقین والمجاهدین خواجه احمد انصاری
علیهالرحمه والغفران مناهللالباری مشهور به
علمدار حضرت رسالت پناهی صلواتاهلل و
سالمه علیه و علیاله اجمعین الی یوم الدین»
 -5احداث کاروانسرا در محله چنارسوخته
(پهلوی سابق ،امام مهدی(عج) کنونی).
 -6نقل است که کاروانسرا کهنه نیز به همت
حاج زینالعابدین خان ساخته شده است .این
کاروانسرا در بازار ساخته شده بود .اکنون

بخشی از خیابان امام خمینی(ره) از آن گذشته
و گاراژ اتومیهن به جای آن بنا گردیده.
 -7احداث قلعه سیفآباد .البته دو قلعه کنار
هم قرار داشته که میگویند آن را که در
سمت شمال بنام قلعه سیفآباد قدیم است،
«سیفالدوله» نامی ساخته و آن را که در
بخش جنوب است و قلعه سیفآباد نو نام
دارد ،حاج زینالعابدین خان ساخته است.
این دو قلعه چسبیده به هم ،دارای شش برج
و دو درب بوده و یک گرمابه و یک آبانبار
هم جنب خندق بیرون قلعه در بخش خاور
وجود داشته که اهالی قلعه از آن دو بهرهمند
میشدند.
نگارنده از همه این آثار دیدن کرده و به
یاد دارد.
صاحب فارسنامه ناصری مینویسد:
«حاجی زینالعابدین خان نیریزی به جای
پدر نشست و سالها والی مملکت فارس
[نیریز] و رعیت نیریز را آسوده داشت.

ربا یعنی جنگ با خدا

تیمور خلقا...

مرا نامه نگشاده دوزخ بَرید

به میزان حق کار من َمسپُرید

نهان از خالیق حسابم رسید

ز بیراهه در دوزخم افکنید

که من آیه اِقرأؤ خواندهام

به وجدان آگاه سنجیدهام

که از من کسی زشتکردارتر

به تاریخ گیتی نیابید در

همه عمر آلوده دامن بُدم

سراپا فساد مُبرهن بُدم

دلم تودهای از پلیدی بُدی

وجودم تهی از سپیدی بُدی

مرا طی نشد یک نفس بیگناه
در سال  1269در حمام نیریز ،مرد
دالکی که مشغول خدمت او بود با تیغ دالکی
شکم او را درید ،چون دالک را گرفتند
معلوم گردید که این دالک با جماعتی دیگر
در مذهب میرزا علیمحمد باب بود ،پس
دالک بدبخت را بکشتند .بعد از دو روز
حاجی زینالعابدین خان به رحمت ایزدی
پیوست»...

نخواهم خدایا که بخشاییام
مکن پیش خلقان مرا شرمسار

خدایا سیهکارم و روسیاه
مزن برمالء کوس رسواییام

به دوزخ فرستم مکن نامه باز

ترازوی عدلت میاور به کار
تو دانی و من روسیاهم مساز

 در شماره  47نیریزان فارس شعر جناب آقای خلقاهلل به اشتباهبهنامآقایاحمدبهجتچاپشدکهپوزشمیخواهیم.

چند دقیقه آشنایی با امام موسی صدر
روز نهم شهریور ،سی و هفتمین سالروز ربوده شدن امام
موسی صدر به دست معمر قزافی رئیسجمهور مخلوع
ومعدوم لیبی است.
به همین مناسبت نگاهی کوتاه میاندازیم به مشی آن
روحانی واالمقام که یادش همواره در ذهنها باقی است.
*****
 اسالم شناس بزرگ و روشنفکر ایرانی. معروف بود به عالمی که وجهه رحمانی دین را اثبات کردهو دو مقوله «مردم داری» و «دین داری» را به خوبی با هم آمیخته
است.
 حرفهای تازه  ،جالب و عجیبی میزد: صدر به همه مردم محبت میکرد .اعتقاد به نزدیکی ادیان وگفتگوی ادیان داشت .مسلمان ،کمونیست ،مسیحی ،یهودی
و وهابی و بودایی را به خانه و یا جلساتی در محلهای مختلف
دعوت میکرد و از آنها میخواست از هر دری با هم حرف
بزنند و چای و قهوه بنوشند .سیاست ،اقتصاد ،فرهنگ،
کتابهایی که خواندهاند ،شعرهایی که خواندهاند ،خالصه هر
چیزی که باعث شود فضای گفتوگو بین مردم ایجاد شود !
 رفتار محبت آمیزش با پیروان ادیان مختلف باعث شد برایاولین بار ،کشیشان مسیحی از او دعوت کنند تا در کلیسا برای
آنان حرف بزند .هرجا میرفت میگفتند :این مسیح ماست که
بازگشته است!
 میگفت :همه ادیان محترمند .هدف ادیان دعوت به خدا وخدمت به انسان است.
 موافق آزادی بود .میگفت :کسی میتواند آزادی را محدودکند که به فطرت انسانی کافر باشد .اعتقاد داشت :برخالف
آنچه که میگویند آزادی هرگز محدود شدنی نیست.
 میگفت :مسلمان هیچوقت حیلهگری نمیکند،دستاوردش هرچه میخواهد باشد باشد !
 فرزند خواهرش را به فراگیری موسیقی تشویق میکرد .هرازچندگاهی از او در مورد ابزار موسیقی و نتها و گامهای موسیقی
سؤال میکرد .از او میخواست که علم موسیقیاش باال برود.
 در دورهای که اسالمگرایان تندرو مسیحیان را نجسمیشمردند و خرید از مغازههای آنان را حرام میدانستند امام
موسی صدر به یکی از مطرحترین بستنی فروشیهای لبنان
رفت ،در آنجا چای خورد ،بستنی خورد و گفت :مسیحیان
و پیروان همه ادیان پاکاند .بخاطر عشق به امام از آن روز
مشتریان مسلمان و مسیحی آن بستنیفروش چندین و چند برابر
شدند.
 جنبشی را به نام جنبش امل تأسیس کرد که پایگاهی بود برایحمایت از شیعیان و همه مستضعفان .با کمک سران کشورهای

مسلمان چندین مدرسه ساخت! چندین فرهنگسرا ساخت!
چندین بیمارستان و درمانگاه و  ...چنانچه در بسیاری از شهرها
و روستاها چهره فقر و تکدیگری از آنجا رخت بر بست!
 شعر میگفت و مینوشت .قصههای نویسندههای مطرحزمان را به عربی ترجمه میکرد .یکیش سووشون سیمین
دانشور!
 ساعتها با ماشیناش به نقاط مختلف سفر میکرد تا از نزدیکبا مردم و مشکالتشان آشنا شود.
 میگفت :خصلت ما روحانیون این بوده و همیشه منتظر آنبودهایم که در جایی بنشینیم و مردم به سراغ ما بیایند و دست
ما را ببوسند .اما من اینگونه نیستم .خودم بسوی مردم میروم
و از هیچ چیز ابایی ندارم .من باید راه نیمه تمام جمالالدین
اسدآبادی را کامل کنم.
 میگفت :جوان امروز را نمی توان با اندیشه و عاطفه دینیآشنا کرد بدون اینکه از فلسفه ،هنر ،عشق و عرفان بهره گرفت !
 میگفت :چگونه ما شیعیان پیرو علی هستیم ولی از نظر علمیو اخالقی و پاکیزگی به سفارشات علی عمل نمیکنیم.
 چند بار از وی خواستند وارد سیاست شود .ولی وی نپذیرفتو جایگاه خود را در جایی دیگر جست و جو میکرد.
 دوست نداشت کسی با کسی ،فرقهای با فرقهای دیگر درجنگ باشد .در دورهای که نصیحتها و پا در میانیاش برای
صلح فایده نکرد دست به اعتصاب غذا زد .شیعه و سنی و
یهودی و مسیحی به احترامش دست از اختالف کشیدند.
 همسر امام موسی میگوید :یکبار ندیدم موسی به فرزندانشبگوید نمازتان را خواندهاید؟ هیچ وقت با بچه ها دعوا
نمیکرد.
 خبر رسید که جوانی شیعه دختر مسیحی را کشته است وخانواده آن دختر گروهی از فلسطینیها را گروگان گرفتهاند
تا قاتلش را برایشان ببریم .امام با واسطهای برای آنها پیغام
میفرستد که آنها را آزاد کنید ما قاتل را دستگیر میکنیم .آنها
تا خبر وساطت امام را میشنوند سریعاً آنها را آزاد میکنند.
امام با دسته گلی به مزار دختر میرود .پدر و مادر دختر به امام
میگویند :موالنا! ما خون دخترمان را به تو بخشیدیم .هرگونه
که میدانی با قاتلش برخورد کن .فقط از خدا بخواه عیسی
مسیح ما را مورد عنایت خودش قرار دهد ...
 امام به زبانهای فارسی ،عربی ،انگلیسی و فرانسه مسلط بود. امام در یکی از انتخاباتهای لبنان از یک مسیحی حمایتکرد .وی متعجب نزد امام آمد و گفت :من مسیحی هستم و شما
شیعه! امام گفت :من به عملکرد شما کار دارم نه به دینتان.
 امام مشاور فیلم محمد رسولاهلل و رفیق دیرینه مصطفیعقاد بوده است .عقاد از او خواست بازی کند وی قبول نکرد.

آگهیتحدیدحدوداختصاصی

نظر به اینکه عملیات تحدیدی ششــدانگ یک باب خانه پالک 3295/21واقــع درنی ریز قطعه 4
بخش  22فارس شهرستان نی ریز ملکی آقای حسین اله یار فرزند اکرم باید تجدید شود و برحسب
تقاضای مالک که درخواست انتشــار آگهی تحدید حدود اختصاصی نموده وقت تحدید حدود
روز سه شــنبه مورخ 94/06/31تعیین و عملیات تحدید حدود از ساعت  8صبح در محل شروع و به
عمل خواهد آمد .لذا از متقاضی و کلیه مجاورین طبق مــاده  14قانون ثبت دعوت می گردد که در
وقت مقرر در محل وقوع ملک حضور به هم رسانند .واخواهی مجاورین نسبت به حدود و حقوق
ارتفاقی به اســتناد ماده  20قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدید حدود به مدت  30روز
پذیرفته خواهد شــد .ضمناً معترض از تاریخ تســلیم اعتراض به اداره ثبت یک ماه فرصت خواهد
داشت که دادخواست خود را به دادگاه صالح تقدیم و گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به اداره
ثبت ارائه نماید .در غیر این صورت سند مالکیت برابر مقررات صادر خواهد شد.

تاریخ انتشار94/06/11 :

مصطفی علیخانی
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نیریز

ش /213م الف -مورخ 94/06/05

با خالق هستی
نوشته:
جی پی واسوانی
ترجمه:
فریبا مقدم
انتشارات :حمیدا
 112صفحه
دادا جی.پی.واسوانی
از آموزگاران بلندپایه
مرکز سادو واسوانی
در هندوستان است که شعبات گوناگونی در شهرهای
هندوستان و کشورهای مختلف جهان دارد.
«با خالق هستی» از کتابهایی است که «جی.پی.واسوانی»
بدون نگاهکردن به دین و مذهبی خاص ،اصول و روشهای
جامع و درست را برای برقراری ارتباط با خدا و جهان هستی
به ما معرفی میکند و قوانینی را بازگو میکند تا زندگی
بهتر و زیباتری داشته باشیم .ما در این کتاب میآموزیم
که آرامش از دست رفته و تشویش ذهنی بوجود آمده در
زندگی روزمره تنها با ارتباط با خدای بزرگ و خالق هستی
امکانپذیر است و کسی که به غیر از این روی میآورد در
نهایت به پوچی میرسد.
کتاب با ترجمهای روان و مفاهیمی صمیمی ،به ما
کمک میکند که ارتباطی درست ،ساده ،خالصانه و به
دور از تکلف با خداوند داشته باشیم.
متن زیر برگرفته از کتاب است:
دعا بزرگترین پناه در برابر نگرانی و تشویش است .ما
چقدر نیروهایمان را به نگرانشدن درباره چیزهایی که
برایمان اتفاق نیفتاده ،یا ممکن است در آینده اتفاق بیفتد،
هدر میدهیم؟ هر نگرانی ،فشاری بر سلسله اعصاب ماست.
هر چه بیشتر نگران شویم ،فشار بیشتری به اعصابمان وارد
میآید و آسایش و آرامش ذهن و قلبمان تحلیل میرود .به
این ترتیب هر مسأله کوچکی میتواند به راحتی ما را آشفته
و هیجانزده کند .بیدلیل ستیز میکنیم و کسانی را که
برایمان عزیز و نزدیک هستند ،از خود میرنجانیم.
اما بیایید به جای نگرانشدن ،روی کردن به خدا (به
صورت دعا کردن) را بیاموزیم و همه بارهایمان را در پای
او قرار دهیم .با این کار بیدرنگ احساس آسایشخاطر و
آرامش میکنیم و قادر میشویم با روحیه تسلیم و آرامش
و درنهایت قدرت با مشکالت و پیچیدگیهای زندگی
برخورد کنیم .کسی که دعا میکند ،وقتی میبیند مردان
و زنان بارهای گران را بر شانههای ضعیف خود حمل
میکنند متعجب میشود ،زیرا آنها میتوانند این بارها را
در پای خدا قرار دهند که به تنهایی میتواند تمام بارهای
جهان هستی را تاب آورد.
از بطن دعا ،در درون و بیرون ما آرامش به وجود
میآید.کسی که دعا میکند با همه و در همه مواقع در
آرامش است؛ زیرا قلبش برای همیشه در آن یگانه ،آن
خدای واحد ،لنگر انداخته است .ما که ذهنهایمان چون
کشتیهای طوفانزده بیقرار است ،هرگز با هیچکس و در
هیچجا احساس امنیت نمیکنیم .راه ما راه مقاومت است.
ما علیه دیگران و شرایط زندگی مبارزه میکنیم .از دیگران
عیبجویی میکنیم .ما نیازمند تحولی درونی هستیم و این
تحول فقط از طریق ارتباط با خدا تحقق میپذیرد.
کسی که دعا میکند ،در صحنههای متغیر زندگی در
آرامش است .برای او همه کارها مقدس است و فرقی
میان کار «برتر» و «پستتر» نمیگذارد .او میداند که نوع
کار مهم نیست ،بلکه چگونه انجامدادن آن اهمیت دارد.
کار او هراندازه هم ماللانگیز باشد ،آن را به صورت
پیشکش عشقی به خدا درمیآورد .چنین کسی چه در
کارخانهای پر سر و صدا کار کند و چه در مزرعهای
ساکت و آرام؛ در هرحال آرامش او برآشفته نمیشود.
او میتواند در خلوت یک معبد یا بر سنگفرش خیابانی
شلوغ دعا کند ،اما آرامش درونش بر هم نمیخورد .او
کانون خود را در خدا یافته است؛ در همه وقایع و در
حضور انواع مردم در آرامش و آسایش است .هر جا
که میرود خدا را در درون با خود میبرد .عشقی که
در قلب اوست در همه جا و همهکس منعکس میشود
و به هر جا که نگاه میکند ،جمال عشق و سیمای معبود
را میبیند .چنین فردی به تنهایی ،سیمای خدا را در همه
انسانها و مخلوقات مشاهده میکند و به آرامش میرسد.
مطالعه این کتاب را به تمام کسانی که در جستجوی
آرامش درون هستند توصیه میکنیم.
*****
شما خوانندهی فرهیخته نیز اگر کتاب مفیدی
خواندهاید ،میتوانید آن را در این ستون به دیگران
معرفی کنید .در صورت تمایل به معرفی کتاب ،با
شمارههای  5383 0903و  0917 800 1808تماس
بگیرید.

روسیاهم

خبر :عابد نعمتی /عکس :علی شاهسونی :امام جمعه
نیریز ،در خطبههای نماز جمعه این هفته ،وامهای بانکی
را ربا و آن را نمود بارز جنگ با
خدا دانست.
آیتا ...سیدمحمد فقیه در
خطبههای نمازجمعه ششم
شهریورماه به روز بانکداری
اسالمی اشاره کرد و اظهار
داشت:اسالم با ربا مخالف است
و آن را جنگ با خدا میداند.
ایشان در شرایطی این را گفت
که هم اکنون بسیاری از بانکها
وامهای با نرخ سود باالی بیست
درصد میدهند .امام جمعه نیریز اما نرخ کارمزد را
حداکثر  2درصد دانست و گفت :این وامهای با نرخ سود
باال همه حرام و نابود کننده زندگی است .ربا مثل موریانه
زندگی مردم را میخورد و فرد رباخوار روزگارش سیاه
است .مبارزه با ربا باید جدی باشد .قرضالحسنهها را
تقویت کنید تا جلوی ربا گرفته شود.
آیتا ...فقیه سالروز شهادت شهیدان رجایی و باهنر و هفته
دولت را یادآور شد و اعالم نمود که تاکنون  17هزار شهید
در کشور ما از طریق همین تروریستها به شهادت رسیدهاند.
خطیب جمعه نیریز با اشاره به روز محیطبان ،تالش آنها
در حفاظت از محیطزیست و حیات وحش را ستود و
خواستار همراهی مردم در حفظ و نگهداری محیطزیست
شد.
آیتا ...فقیه در جای دیگربا اظهار تأسف از ضعف
اخالق در جامعه بیان داشت :درجامعه امروز مردم کمتر
با صفات انسانی سر و کار دارند .جوانان امروز مثل گذشته
نیستند ،احترام بزرگانشان را نمیگذارند و به آنها اهمیت
نمیدهند.

خرب
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نمایش فیلم در ایران ممنوع شد .امام با شاه برای منع ممنوعیت
نمایش رایزنی کرد .همچنین امام از عقاد خواست که فیلم امام
علی را بسازد  ،عقاد شرط کرد که امام نقش حضرت امیر را
بازی کند.
 شیخ یعقوب دست راست امام موسی صدر اول کمونیستبوده و سپس امام او را جذب کرده است.
 میگفت :نمازي قبول ميشود که در کنار خدمت به مردمباشد.
 دختر صدر شنيده است که پدرش پيش از رفتن به لبنان،فرزندش را بغل ميکرد و کنار همسرش در کوچههاي قم قدم
ميزد .
 دختر امام :پدر به برادرم گفته بود ،اگر امکاناتم براي تحصيليکي از فرزندانم کفاف دهد ،بين تو و خواهرت ،حتماً
خواهرت را انتخاب ميکنم .معتقد بود که در تاريخ به زنان
اجحاف شده است .
 میگفت :راز جاودانگی یک سرزمین در عدالت و حفظکرامت انسانی است.
 اگر بخواهیم مردم را مجبور سازیم ،تا در برابر ما [روحانیون]آزادی رفتار و آزادی گفتار و آزادی سؤال و مناقشه و مباحثه
نداشته باشند ،خود را از حقیقت دور ،و معالجاتی خیالی
كردهایم .
 میگفت :کدامیک از ما بدون در نظر گرفتن منافع شخصیخود سخن میگوید؟
کدام مسیحی روحانی فریاد برآورده که مسلمانان محرومند ؟

کدام عالم مسلمان از محرومیت ارمنی ها شکایت کرده است ؟
اگر ما احساس صادقانه وطندوستی نداشته باشیم ،وطن با ما
بیگانه میگردد و ما نیز در وطن خود غریب میشویم .چرا در
افکارمان از دین َمرکبی برای مصالح خود میسازیم؟ اندیشه و
نگرش ما باید متحول شود.
 امام موسی صدر در جمع اهالی مطبوعات لبنان  :آزادىخدمتى است به روزنامه نگار تا کار خود را به انجام رساند و
خدمتى است به جامعه تا همه چیز را بداند ! صیانت از آزادى
ممکن نیست مگر با آزادی .آزادى ،بر خالف آنچه میگویند،
هرگز محدودشدنى و پایانیافتنى نیست .در حقیقت ،آزادی
کامل عین حق است؛ حقى است از جانب خدا که حدى بر آن
نیست.
 باید درک کنی که خیر کامل در این نیست که خود را از غرقشدن نجات دهی و از لذتها و آسایش و ثروت و دانش بهرمند
باشی .این انسانی نیست که خداوند دوست دارد .خداوند از
ما میخواهد که نسبت به یکدیگر همچون اعضای یک پیکر
باشیم.
 میگفت :چیزی که باید به آن بیندیشیم این است که چگونهمیتوانیم جامعهای قهرمان بسازیم .دوره مردان قهرمان گذشته
است و باید از فرد قهرمان به جامعه قهرمان برسیم.
 میگفت :سرانجام ستم در برابر اکثریت شکست میخورد وستمکار نیز در هم میشکند ...
 او امام جوانان ،امام پیران ،امام ادیان ،امام عاشقان ،امام عقال،و در یک کالم امام مهربانی و دوستی بود ...

آگهیتحدیدحدوداختصاصی

نظر به اینکه عملیات تحدیدی ششدانگ یک باب خانه  3553/75واقع درنی ریز قطعه  4بخش 22
فارس شهرســتان نی ریز ملکی آقای محمدرضا طاطی فرزند ابراهیم باید تجدید شود و برحسب
تقاضای مالک که درخواست انتشــار آگهی تحدید حدود اختصاصی نموده وقت تحدید حدود
روز دو شنبه مورخ  94/06/30تعیین و عملیات تحدید حدود از ساعت  8صبح در محل شروع و به
عمل خواهد آمد .لذا از متقاضی و کلیه مجاورین طبق مــاده  14قانون ثبت دعوت می گردد که در
وقت مقرر در محل وقوع ملک حضور به هم رسانند .واخواهی مجاورین نسبت به حدود و حقوق
ارتفاقی به اســتناد ماده  20قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدید حدود به مدت  30روز
پذیرفته خواهد شــد .ضمناً معترض از تاریخ تســلیم اعتراض به اداره ثبت یک ماه فرصت خواهد
داشت که دادخواست خود را به دادگاه صالح تقدیم و گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به اداره
ثبت ارائه نماید در غیر این صورت سند مالکیت برابر مقررات صادر خواهد شد.

تاریخ انتشار94/06/11 :

مصطفی علیخانی
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نیریز

پرواز خودرو

میز خدمت یا جلسه شورای اداری
عابد نعمتی :مراسمی تحت عنوان
میزخدمت به مناسبت هفته دولت در
مصالی نمازجمعه برگزار شد .در این
مراسم که از ساعت  10:30صبح و قبل
از نمازجمعه برگزار شد ،قرار بود مردم
و مسئولین با هم دیداری چهره به چهره
داشته باشند و مشکالتشان را رودررو
مطرح کنند.
این در حالی بود که تا ساعت 11:30
هیچ ارباب رجوعی حضور نیافت و
همان موقع بود که فرماندار نیز وارد
جلسه شد .او که وضعیت جلسه را
اینگونه دید ،ترجیح داد بعد از ده
دقیقه برود و یکساعت بعد برگردد.
در همین حین مسئولین هم ترجیح دادند
بین خودشان جلسات داخلی برگزار
کنند .جلسه از بیان مشکل مردم با
مسئولین به بررسی مشکالت مسئولین با
مسئولین تبدیل شد .به شکلی که ارباب
رجوعی که حدود ساعت  11:30قصد
داشت با شهردار صحبت کند ،با جلسه
داخلی او با اداره امور آب و تربیتبدنی
مواجه شد و مجبور شد تا ساعت 12
صبر کند.

بعضی مسئولین اواسط کار جلسه
را ترک کردند و عدهای هم روی
صندلیهایی که برای ارباب رجوع
پیشبینی شده بود ،روبروی هم نشستند
و گرم و گفتگویی صمیمی یا ور رفتن با
تلفن همراه خود شدند.
این بار حضور پررنگ مسئولین جای
تقدیر و کمتوجهی مردم به آمادگی
مسئولین برای پاسخگویی جای انتقاد
داشت.
بعضیها هم به شوخی میگفتند مردم یا
مشکلی ندارند یا امیدی به مسئولین.
باالخره اما از حدود ساعت  12:30چند
نفری پیدا شدند تا مشکالت خود را
با مسئولین بیان کنند .از جمله یکی از
کورهداران آجرپز که زخم مشکالت
کهنه خود را برای مسئولین باز کرد و
به نمایندگی از دیگر افراد این صنف
سخن گفت.
فرماندار هم بعد از شنیدن مشکالت
این شخص و هماهنگی با مسئولین
اداراتی مثل گاز ،پخشفراوردههای
نفتی ،جهاد کشاورزی ،صنعت معدن
و تجارت و مسئول شهرکهای صنعتی

اعتبار و پيمانکار يکطرح مشخص
نشود ،کلنگ نميزنيم
عباس آزادی :چندین پروژه در هفته
دولت در بخش پشتکوه افتتاح و
کلنگزنی شد.
در اين مراسم که با شرکت
مسئولين اين بخش ،معاون فرماندار
و جمعي از مسئولين شهرستان برگزار
شد ،کلنگزني و اجراي يکطرح
آغاز گرديد و چند طرح عمراني
افتتاح شد.
در ابتداي برنامه و در حاشيه
کلنگزني طرح گازرساني به
روستاي بهويه هدايت معاون فرماندار
گفت :اميدواريم قدمهايي در جهت
عمران و آباداني بيشتر در سطح
روستاها و بويژه روستاهاي بخش
پشتکوه برداشته شود و مهاجرت
در روستاها کمتر گردد تا شاهد
شکوفايي کشاورزي و دامپروري در
منطقه باشيم.
معاون فرماندار افزود :هدف
اجرای برنامههاي مختلف کلنگزني
نيست و به همين دليل تا زماني
که اعتبار و پيمانکار يکطرح
مشخص نشود هيچ طرحي را
کلنگزنينميکنيم.
وي با اشاره به عزم دولت براي
گازرساني به روستاها و نقاط فاقد
گاز کشور افزود :هدف دولت
آوردن انرژيهاي پاک مثل گاز به
روستاهاست تا محيط زيست کمتر
تخريب شود.
هدایت با اشاره به سردسير بودن
تمام بخش پشتکوه به مشکالت
مردم در سطح بخش در اين زمينه
اشاره کرد و افزود :هدف فرمانداري
و دستگاههاي دولتي شهرستان
گازرساني زودتر به نقاط سردسير
است.
وي گفت علی رغم اینکهپروژه
گاز مشکان که ميلياردها تومان هزينه
در برداشته دارای توجيه اقتصادي
نیست اما دولت عزم خود را در سراسر
کشور جزم نموده وخدمترساني
و آباداني نقاط محروم و روستاها از
اولويتهاي برنامههاي کاري دولت
است.
وي افزود :اميدواريم بتوانيم
پروژههاي بعدي را نيز در سطح
اين بخش که از لحاظ کشاورزي و

به کوشش :حسین قانع

مسئولین آمدند؛ اما مردم نه

در افتتاح و کلنگزنیهای هفته دولت در بخش پشتکوه مطرح شد:

ش /212م الف -مورخ 94/06/05

از دست رفته

ادبستان نی ریز

امام جمعه نیریز:
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حوادث

دامپروري نيز در سطح شهرستان از
اهميت ويژهاي برخوردار است عملي
نماييم.
در ادامه اين برنامه مهندس
خصوصي رئیس اداره گاز شهرستان
نیریز اعتبار طرح گازرساني به
روستاي بهويه را بيش از  400ميليون
تومان اعالم نمود و افزود :براي
اجراي اين طرح حدود  8کيلومتر
شبکه انتقال وتوزيع گاز اجرا
ميشود و بيش از صدخانوار از اهالي
این روستاي محروم از نعمت گاز
برخوردار ميشوند .رئيس اداره
گاز شهرستان ابراز اميدواري نمود تا
پايان سالجاري اين طرح تکميل و به
بهرهبرداري برسد.
طرح ديگري که به مناسبت
هفته دولت در بخش پشتکوه به
بهرهبرداري رسيد طرح برقرساني
به روستاي مزرعهآباد در حاشيه
شهرک شاهد مشکان بود.
مهندس شفيعيان رئيس اداره برق
شهرستان اعتبار اين طرح را هشتاد
ميليون تومان اعالم نمود و افزود :براي
اجراي اين طرح بيش از چهارصدمتر
شبکه فشار متوسط و حدود  1100متر
شبکه توزيع فشار ضعيف و همچنين
يکدستگاه ترانس  50کيلووات
نصب شده و پيشبيني ميشود بيش
از  14خانوار از نعمت برق در اين
روستا بهرهمند شوند.
از طرحهاي ديگري که در اين روز
به بهرهبرداري رسيد ميتوان به طرح
مرغداري گوشتي شرکت تعاوني
بهپروران مشکان اشاره نمود.
در اين مراسم مهندس طهماسبي
مدیریت اداره جهاد کشاورزي
شهرستان گفت :خوشحاليم که
امروز سيونهمين واحد مرغداري
شهرستان را افتتاح مينماييم.
وي افزود :با بهرهبرداري از
اين واحد ظرفيت جوجهريزي در
مرغداريهاي سطح شهرستان براي هر
دوره به  980هزار قطعه خواهد رسید.
طهماسبی ظرفيت جوجهریزی
این واحد صنعتي و دامپروري را
چهلهزار قطعه در هر دوره اعالم
نمود و افزود :براي راهاندازي اين
واحد مرغداري حدود يک ميليارد

و صد و هشتاد ميليون تومان توسط
بخش خصوصي و به صورت
تسهيالت بانکي سرمايه گذاري شده
است.
از طرحهاي ديگري که در اين
روز در شهر مشکان به بهرهبرداري
رسيد ميتوان به طرح تجهيز و ارتقاي
خدماتدهی نمايندگي ثبتاحوال
بخش پشتکوه در شهر مشکان اشاره
نمود.
اين طرح با اعتباري افزون بر
 25ميليون تومان به منظور ارتقاي
خدماتدهي
و
زيرساخت
ثبتاحوال در سطح بخش پشتکوه
اجرا شد.
ريحاني رئيس اداره ثبت احوال
شهرستان در حاشيه اين مراسم گفت:
با افتتاح اين طرح تقريباً مردم بخش
پشتکوه از تمامي خدمات ثبتاحوال
در نمايندگي ثبتاحوال شهر مشکان
برخوردار ميشوند.
در انتهای این مراسم بصورت
نمادین شناسنامه شهیدان عنبری و
سرقناتی توسط مسئولین به اعضای
خانواده آن شهیدان اهداء گردید .
آخرين طرحي که در اين روز به
بهرهبرداري رسيد ميتوان به افتتاح
متمرکز پنجطرح مخابراتي اداره
مخابرات در بخش پشتکوه اشاره
نمود که شامل اجرا و راهاندازي خط
فيبر نوري کارخانه سيمان خاکستري،
ارتباطرساني تلفن ثابتمسکن مهر
شهر مشکان ،طرح راهاندازي اينترنت
پرسرعت روستاهاي غوري و دهچاه
و ارتقاء ظرفيت «ترانس ميشن» بين
مخابرات بخش و مرکز شهرستان
اشاره نمود.
اعتبار اين پنجطرح بالغ بر325
ميليون تومان اعالم گرديد.
اضافه مينمايد در پايان اين مراسم
معاون فرماندار و برخي مسئولين
حاضر در منزل شهيدان واالمقام
محمدرضا بيگي و حسن برزو و
همچنين در منزل مرحوم اسماعيل
گلسرخ از کارمندان فقيد بخشداري
پشتکوه حاضر شدند و ضمن نثار
فاتحه به روح آن عزیزان با بستگان
آنان دیدار نمودند و ياد و خاطره آنها
را گراميداشتند.

//

مشکل سوخت آنها را به طور موقت
حل کرد و راهکار صنعتیشدن آنها
و رسیدن به خواسته اصلیاشان را که
گرفتن سند زمین و ارائه گاز به این
کورههاست ،بیان نمود.
بعد از این برنامه ،رؤسای ادارات
درمراسم نمازجمعه حضور یافتند.

نجات دو خانواده گرفتار
در آسانسور

چند نفر که در آسانسور مسکنهای مهر گرفتار شده بودند،
با حضور آتشنشانان نجات یافتند.
بنا بر اعالم رئیس پایگاه آتشنشانی نیریز ،اعضای دو
خانواده که از میهمانی برمیگشتند ،در ساعت  2:30بامداد
در مجتمع مسکنهای مهر داخل آسانسور گیر افتادند.
به گفته قهرمان مظفری این اتفاق در نیمه دوم مردادماه روی
داد که با اطالع به آتشنشانی مأموران در محل حاضر شده و
با باز نمودن در آسانسور افراد را نجات دادند.
مظفری گفت :دلیل نقص فنی این آسانسور ظرفیت بیش از
اندازه افراد در آسانسور بود.

ایجاد و استمرار وحدت،تنها
راه توسعه شهرستان

عابد نعمتی :فرماندار نیریز تحقق بسیاری از وعدههای
دولت تدبیر و امید و بازگشت آرامش به کشور را ستود
و تنها راه توسعه شهرستان را ایجاد و استمرار وحدت و
انسجام بین اقشار مختلف عنوان نمود.
مهندس امیری در مراسم نمازجمعه و در بین دو نماز به تدبیر
دولت در بازگشت آرامش به کشور و تحقق بسیاری از
وعدهها اشاره کرد و اظهار داشت :رهبر انقالب در دیدار با
دولت از این امر اظهار خشنودی و تشکر کردند.
او در جایی دیگر بیان داشت که بعضی افراد اختالس
میکنند ،از اموال بیتالمال برمیدارند و طلبکار هم
هستند.
مهندس امیری در عینحال گفت :این مسائل نباید باعث
ناامیدیتان شود؛ چرا که ما ملت سرزنده و پویایی داریم
که ایثارگرند .نمونه بارز آن را در دیدار با خانواده شهید
دهقانی دیدم .مادر این شهید با وجودی که در خانهای
قدیمی زندگی میکرد ،به همین راضی بود و هیچ توقعی از
هیچ کس نداشت .فرزند بزرگ این خانواده که خود سابقه
ماهها جبهه داشت ،خاطرهای تعریف کرد و عکسی را نشان
داد که به اوگفتم حتماً آن را در هفتهنامه نیریزان فارس
چاپ کند .این عکس نشان میداد که یک موشک توپ
 106در کنار این فرد به یک کپسول گازخورده و در آن
فرو رفته بود؛ اما هیچکدام منفجر نشده بود.
فرماندار نیریز احیاء و ارتقای جایگاه بینالمللی ایران
از طریق تعامل منطقی با دنیا ،جلوگیری از ترویج ایران
هراسی ،به سرانجام رساندن مذاکرات هستهای ،ایجاد
اشتغال ،دورکردن سایه تهدیدات و جنگ از کشور،
پاسداشت واقعی خون شهدای هستهای ،ایجاد فضای
بانشاط سیاسی و فرهنگی ،اجرای نظام سالمت و
تأمین صددرصدی نیازهای دارویی کشور را از جمله
دستاوردهای این دولت برشمرد.
وی به افتتاح و بهرهبرداری برخی پروژههای شهرستان
در این هفته از جمله گازرسانی به  7روستا ،پروژههای
مخابراتی با بیش از  4میلیارد تومان اعتبار و افتتاح موزه
تخصصی نیریز اشاره کرد و عنوان داشت :برای موزه
نیریز  2میلیارد و  400میلیون تومان هزینه شده که 70
درصد آن درهمین دولت تأمین شده است .در این مراسم
همچنین بانکجامع میراث فرهنگی ،صنایع دستی و
گردشگری فارس و نقشه جامع گردشگری استان به زبان
انگلیسی رونمایی میشود.
فرماندار نیریز در پایان تنها راه توسعه شهرستان را ایجاد
و استمرار وحدت و انسجام بین اقشار مردم ،روحانیت
ومسئولین دانست.

در افتتاح و کلنگزنی پروژههای بخش قطرویه انجام گرفت:

افتتاح کارخانه کنسانتره قطرونار
با ایجاد  30شغل مستقیم

در رودخانه مرگ

جسد راننده پژو  405که به داخل رودخانه خشک افتاده
بود ،حدود سه ساعت بعد پیدا شد.
قهرمان مظفری رئیس اداره آتشنشانی شهرستان نیریز
با بیان اینکه از طریق تماس تلفنی پلیس  110از سقوط
خودرویی به داخل رودخانه خشک (سیلبند) واقع در
انتهای خیابان امام خمینی با خبر شده ،عنوان داشت :بعد از
این اطالع ،با خودرو ویژه امداد جادهای عازم محل شدیم.
این پل مرتفع روی رودخانه خشک منتقلکننده آب مازاد

دهانه هرگان به دریاچه بختگان احداث شده و بیش از 10
متر ارتفاع دارد.
مظفری افزود :در ساعت  18:15روز پنجشنبه  5شهریورماه
به پایین پل رفته و با کنترل نبض جنازه که داخل خودرو
گیر افتاده بود ،متوجه شدیم مدتی از مرگ این جوان
میگذرد.
به گفته قهرمان مظفری شواهد حاکی از معلقزدن خودرو
بود .این خودرو در نهایت روی چهارچرخ فرود آمده و
شدت ضربات به حدی بود که سقف خودرو به صندلیها
چسبیده بود.
رئیس آتشنشانی نیریز گفت :در ادامه اقدام به بریدن
دو ستون جلو خودرو پژو نموده و جنازه متوفی را بیرون
آوردیم.
در ادامه ،دکتر حسنعلی پیشاهنگ جانشین پزشکی قانونی
شهرستان نیریز ،علت مرگ او را ضربه به سر عنوان نمود.
وی گفت :این جوان  27ساله به علت فشردهشدن سقف
خودرو و برخورد آن به سر ،دچار خونریزی و مرگ مغزی
شده و در دم فوت نموده است.
سروان ابراهیم شاهسونی فرمانده پلیس راه نیریز در همین
رابطه گفت :این جوان به دلیل عدم مهارت و تسلط در
رانندگی حتی با داشتن گواهینامه دچار این حادثه شده
است.
وی گفت :این فرد به دلیل سرعت بسیار زیاد و عدم توجه
کافی به جلو نتوانسته خودروی خود را کنترل کند .او در
حالی که به سمت بیرون از شهر در حرکت بوده ،به مسیر
مخالف رفته و حتی وارد شانه خاکی مسیر ورودی شهر
شده است .وی با طی حدود  30متر حرکت در شانه جاده با
سرعت زیاد ،از کنار پل به داخل رودخانه خشک افتاده که
منجر به مرگ سریع وی شده است.
به گفته خبرنگار عصر نیریز این پل دارای هیچگونه
گاردریل (حفاظ اطراف پل) نیست و تنها یک لبه 20
سانتیمتری ،سطح جاده را از رودخانه خشک جدا میکند.
به نظر میرسد مسئولین اداره راه و شهرسازی باید هر چه
زودتر اقدام به نصب حفاظ مناسب در کنارههای این پل
نمایند.
//

کشف الشه چهار پرنده

وحشی از منزلی در نیریز

ادامه از صفحه 1

همچنین در این روز پروژههای
دیگری از جمله ساختمان خانه بهداشت
کتاباد ،ساختمان دهیاریهای بنهکالغی،
کارگاه و برقرسانی به روستاهای
اسالمآباد و دزدان افتتاح شد.
در مورد پروژه خانه بهداشت کتاباد
دکتر ذکایی گفت :این پروژه در زمینی
به مساحت  120متر و در زیربنای  70متر
ساخته شده که  80میلیون تومان هزینه
ساختمان و  35میلیون نیز تجهیزات آن
بوده است.
مهندس امیری فرماندار هم با بیان
اینکه درست است که این پروژه
کوچک است و اما کارایی آن برای
منطقه بسیار مهم است.
افتتاح این ساختمان یک حاشیه هم
داشت و آن استفاده از روبان به رنگ

پرچم جمهوری اسالمی ایران بود که
مهندس امیری تا زمان عوضکردن
روبان از افتتاح این پروژه خودداری
کرد.
مهندس امیری در قسمتی دیگر از
صحبتهای خود در افتتاح دهیاری
کارگاه گفت :در تخصیص اعتبارات
آنچه در توان داشتیم جهت بخش
قطرویه قرار دادیم و در این زمینه
کوتاهی نکردیم به ویژه در مورد
آبرسانی به نقاط مختلف بخش که مردم
هم باید شکرگزار باشند و إنشاءا...
آب بنهکالغی هم د راین هفته وصل
میشود.
علییاراحمدی شورای اسالمی
کارگاه هم در زمان افتتاح ساختمان
دهیاری این روستا به بیان برخی از
خواستههای این منطقه پرداخت از جمله

احداث ساختمان سالن ورزشی ،شبکه
دیجیتال ،روشنایی معابر و آسفالت
کوچهها و خیابانها و همچنین تحویل
هرچه سریعتر آمبوالنس درمانگاه
کارگاه.
در زمینه دیجیتال فرماندار گفت:
با توجه به اینکه این پروژه حدود 600
میلیون اعتبار نیاز دارد ما مبلغ 140
میلیون اعتبار امسال را به شرطی به آنها
دادهایم که با تأمین اعتبار این پروژه را
تکمیل کنند.
مهندس شفیعیان در مورد برقرسانی
به دو روستای اسالمآباد و دزدان گفت:
درروستای اسالمآباد با  20خانوار
حدود  72میلیونتومان اعتبار هزینه
شده است و در روستای دزدان و چشمه
والیت با  10خانوار هم  220میلیون
تومان هزینه شده است.

در بازرسی از منزلی در شهر نیریز تعداد  4الشه پرنده
وحشی کشف گردید.
بنا بر اعالم رئیس اداره محیط زیست شهرستان نیریز،
مأموران یگان حفاظت این اداره در نیمهدوم مردادماه در
بازرسی از منزلی در شهرستان نیریز تعداد چهار الشه
کبک و کبوتر وحشی کشف و ضبط کردند.
به گفته محمدجواد مهدیپور ،این بازرسی به دستور
دادستان عمومی و انقالب شهرستان نیریز صورت
گرفت و با دستگیری فرد شکارچی پایان یافت.
مهدیپور ارزش این صیدها را  800هزارتومان دانست و از
شهروندان و دوستداران محیط زیست در طبیعت خواست
در صورت مشاهده صید وشکار ،درخت و بوتهکنی و ...
مراتب را به تلفنهای  5383 8080و 0917 782 4257
اطالع دهند.
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نیریزان فارس
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