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سرمقاله

فروش نفت

در این روزها

و درسهای آن
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هفته گذشته وزیر نفت
غالمرضا شعبانپور
اعالم کرد میزان فروش
مدیرمسئول
نفت به دلیل تحریم،
بسیار کاهش یافتهاست .زنگنه گفت حتی
اروپاییهایی که معافیت خریدهم دارند مانند
یونان و ایتالیا از خرید خودداری میکنند .باز در
خبرها آمد که عراق هم به بهانه قطعی ارتباط
سیستم مالی قادر به پرداخت دومیلیارد دالر
نفت خریداری شده از ایران نیست .چینیها
همسطح خرید را بسیار کاهشدادهاند.
این اخبار درسهایی در پی دارد که بد نیست
مسئوالن به آن توجه کنند:
 -1بحث اقتصاد بدون نفت از ابتدای انقالب
تاکنون مطرح است اما کمترین کاریدر جهت
تدوین یک برنامه توسعه بدون اتکاء به درآمد
نفت انجام نشده است.
 -2کشورهایی که نفت ندارند اما سطح درآمد
ملی و اقتصادشان از ما بهتر و باالتر است
چگونه کشورشان را اداره میکنند که ما
نمیتوانیم؟!
 -3به دنبال ملیشدن صنعت نفت در آخرین
روز سال  1329خورشیدی انگلیسیها نفت
ایران را تحریم کردند .حتی ناوگان نیروی
دریاییاشان در اروند مستقر شد و تهدید
کردند صنایع و منابع نفتی خوزستان را اشغال
میکنند ،و در عمل در طول دو سال یکبشکه
نفت ایران صادر نشد؛ حال باید بررسی شود
زندهیاد دکتر مصدق چگونه طی این دو سال
کشور را اداره کرد؟!
 -4ایران در شرایط سخت به برخی کشورها
کمک زیادی کرده و در سختترین شرایط
آنها را نجات داده؛ آیا آنان در شرایط سخت
اقتصادی کنونی نباید به کمک بیایند و بخشی
از خدماتی را که ایران به آنها کرده جبران
کنند؟!
امید است به خود آییم و اگر دوباره صاحب
درآمد نفت شدیم ،بدانیم از آن چگونه استفاده
کنیم.

شاد و سالم و موفق باشید
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واژگونی در تهران ،دردسر در نیریز

محمد جاللی ،نیریزان فارس:
پس از وقوع حادثه تلخ واژگونی اتوبوس دانشگاه
آزاد در واحد تهران که چند کشته و زخمی در
پی داشت ،اکنون ابالغیهای به تمام دانشگاههای
کشور ارسال شده که برای رفت و آمد دانشجویان
از اتوبوسهایی با سن کمتر از  ۱۰سال استفاده
شود .این سبب شده تا ناوگان حمل و نقلدانشگاه
آزاد اسالمی واحد نیریز برای جابهجایی
دانشجویان از سطح شهر به دانشگاه و بالعکس با
مشکل روبرو شود.
به همین دلیل رئیس دانشگاه آزا د نیریز و
حمیدرضا قرهچاهی معاون وی به شورای شهر
آمدند تادرخواست کمک کنند.

هزینه ایاب و ذهاب ازدانشجویان اخذ نخواهد شد
و خود دانشجویان باید هزینههای ایاب و ذهاب
خود را تأمین کنند.
از شهرداری میخواهیم سیستمی پیاده کند که
در هنگام تعطیلی کالسهای درس تاکسیها در
آنجا حضور داشته باشند و بتوانند خدماترسانی
را انجام دهند و هزینه رفت و آمد را خود راننده
تاکسی ازدانشجویان اخذ کند.
رئیس سازمان حمل و نقل شهرداری نیریزدر این
جلسه از رئیس دانشگاه خواست تا جامعه آماری
و همچنین مکانهایی که نیاز است دانشجویان
از آنجا به دانشگاه و بالعکس تردد کنند ،مشخص
نماید.

سید محمدرضا رئیسالسادات در این جلسه
گفت :بر اساس مصوبهای که به ما ابالغ شده اجازه
استفاده از اتوبوسهای با سن  ۱۰سال به باال را
نداریم و ما مجبور به قطع رابطه با آنها شدهایم .با
این شرایط دانشجویان دانشگاههای آزاد ،پیامنور،
علمی کاربردی و فضل برای حمل و نقل با مشکل
روبرو میشوند و به همیندلیل به شورا و شهرداری
مراجعه کردیم تا همچون سالهای گذشته
ایستگاههای تاکسی رادر مسیردانشگاه آزاد فعال
کنند.
وی با ابراز رضایت از ناوگان فعلی دانشگاه آزاد
گفت :متأسفانه در این رابطه دانشگاه ضرر کرده
چون همدانشگاه و همدانشجویان از سرویس رفت
و آمد رضایت کاملدارند اما بر اساسدستورالعمل
دیگر نمیتوانیم با آنها همکاری کنیم.
رئیس دانشگاه آزاد اعالم کرد که از ترم جدید

سعید استقالل اعالم کرد که در زمینه تأمین
تاکسیهای این مسیر حاضر است تا  ۵۰دستگاه
تاکسی را برای حمل و نقلدانشجویان مهیا کند.
محمدرضا شاهمرادی یکی از اعضای شورای شهر
نیریز در این جلسه اعالم کرد که با وجود این
اتوبوسها خیال خانوادهها و ما راحت بود؛ اما با این
شرایط جدیدی که به وجود آمده دیگر نمیشود
اطمینان داشت و اگر خودرو شخصی تعدادی از
دانشجویان خواهر را سوار کند و آنها را انتقالدهد
و مشکلی ایجاد شود چه کسی جوابگو خواهد بود؟
آیا ً
اصال امکان نظارت بر روی آنها وجود دارد؟
وی در عین حال پیشنهاد داد تا با رانندگان
اتوبوسهای قدیمی که دانشجویان را جابهجا
میکنند وارد مذاکره شوند تا اتوبوسها و یا
مینیبوسهایی با مدلهای باالتر بیاورند و
دانشجویان را انتقالدهند.

اخبار

شاهمرادی همچنین پیشنهاد داد با توجه به اینکه
در آن مسیر بیمارستان جدید ،پیامنور ،علمی
کاربردی و دانشگاه آزاد قرار دارد ،یک مسیر خط
واحد اتوبوس برای آندر نظر گرفته شود و اولویت
را به همین رانندگانی بدهند که در این مسیر
دانشجویان را جابهجا میکردند.
این پیشنهاد مورد موافقت اعضاء قرار گرفت و بنا
شد تا از رانندگان اتوبوسهای دانشگاه آزاد برای
حضور در جلسه دعوت شود و این پیشنهاد با
آنان مطرح گردد و در صورت عدم استقبال آنان،
تاکسیهایی برای این مسیر مشخص شود.
در این رابطه بررسیهای نیریزان فارس حاکی
از آن است که هزینه ایاب و ذهاب دانشجویان در
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مِهین مِهرورزان که آزادهاند بریزند از دا ِم جان تارها

گرویس (منقطه مرزی ایران و عراق بین سردشت و بانه ) 1361 -خورشیدی
از راست :علیرضا چوپانی،عباس باقری (استهبان) ،شیربان حسیننژاد،رضا زردشت
با تشکر از جناب آقای محمدجواد زردشت که عکس را در اختیار ما قرار دادند.

برگزاری اجالسیه بزرگ نماز
در نیریز

نمایی از ایستگاه اتوبوس دانشگاه آزاد اسالمی

صورت تردد با تاکسیهای شهری افزایش قابل
توجهی مییابد و به نزدیک  ۲۰۰هزار تومان برای
یک ترم تحصیلی خواهد رسید؛ هرچند دانشگاه
آزاد تا پیش از این از تمام دانشجویان برای ایاب
و ذهاب یک ترم هزینه  ۳۰هزار تومانی دریافت
میکرد که همین امر موجب اعتراض دانشجویانی
میشد که از سرویسهای دانشگاه استفاده
نمیکردند.
در همین جلسه همچنین رئیسالسادات پیشنهاد
داد با توجه به اینکه سالن غذاخوریدانشگاه بسیار
مجهز است شرایطی مهیا شود تا امکان برگزاری
مراسم مختلف از جمله عروسیدر محیطدانشگاه
فراهم گردد .در این رابطه الیقمند اعالم کرد اگر
در در این زمینه شهرداری با مشکل روبرو شدهاید
اعالم کنید تا پیگیریهای الزمدر این رابطه انجام
شود.

عسکر یاراحمدی ،نیریزان فارس:
اجالسیه بزرگ نماز ،یکشنبه 14بهمنماه
 1397با حضور آیتا ...اعرافی درمصالی شهر
نیریز برگزار شد.
محمدرضا امیری فرماندار نیریز نماز را از
الطاف خداوند به مخلوقاتشدانست.
آیتا ...سید محمد فقیه امام جمعه شهر نیریز
خطاب به مدیر حوزههای علمیه کشور گفت:
ت کردن سربازان امام عصر(عج) کار
هرچند تربی 
سختی است اما باید آنها را تربیت کرد تا مطالب
دین را برای مردم انتشاردهند.
نماینده مجلس در این اجالسیه باگالیه از
دولت ،بودجه نهادهای فرهنگی را ناچیز خواند
و گفت :ما اگر به مسائل فرهنگی توجه داشته
باشیم خیلی از مشکالت حل خواهد شد.
اصغر مسعودی آشتی با معنویت نماز ،صبر و
استقامت را عامل بقای انقالب اسالمی خواند.
مدیر حوزه علمیه کشور در این اجالسیه
از ویژگیهای نماز گفت و ادامه داد :نماز یک
مکتب بزرگ و محورعظیم برای فرهنگ وتمدن
اسالمی است و اگر آن را احیاء کنیم همه

مشکالت رفع خواهد شد.
نماز دارای رتبههای بیپایان است و دائم در
پلههای تقرب به خدا پیش میرود.
نماز تمام زندگی ما را تحت شعاع قرار میدهد
و صلح بیپایان است؛ اخالق انسان را پاک
میکند و جامعه را در برابر انحرافات اجتماعی
بیمه مینماید.
آیتا ...اعرافی ادامه داد :نماز یک عبادت
اجتماعی ،سیاسی معنوی و فکری است و با
امامت و والیت گره خورده است.
وی ادامه داد :باید درمسجدهای ما سه وعده
نماز برگزار شود و آسیبهای اجتماعی در آنها
درمان شوند.
مساجد باید به دست خود مردم اداره شود و
مسئوالن باید مسجدی شوند و حوزههای
علمیه در کنار مردم و با مردم باشد.
عضو شورای عالی انقالب فرهنگی در اجالسیه
نماز نیریز گفت :انقالب اسالمی در همه
شاخصها روند رو به رشدی داشته است.
هرچند نقصها و ضعفهایی وجود دارد و باید با
تالشدر پی جبران آنها باشیم.
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وام صفر درصد تا سقف

آغاز به کار جشنواره فیلم

 6میلیون برای رانندگان

رشد در نیریز

معاون عمرانی وزیر کشور با اشاره به ارائه وام  ۶میلیون تومانی به خودروهای سنگین
گفت :امیدواریم با این اقدامات بتوانیم امسال فضایی ایجاد کنیم تا ناوگان حمل و نقل
عمومی پویا شود.
جمالینژاد معاون عمرانی وزیر کشور در جلسه اعطای تسهیالت قرضالحسنه صفر
درصد برای پوشش بیمهای رانندگان حمل و نقل عمومی گفت :بانک قرضالحسنه مهر
ایراندر قالب تسهیالت بدون سود تا سقف سه میلیون تومان برای رانندگان تاکسی و
خودروهای سبک و همچنین  ۶میلیون تومان برای خودروهای سنگین اقدام به اعطای
تسهیالت میکند.

روابط عمومی آموزش وپرورش نیریز :همزمان با آغاز دهه مبارک فجر ،چهل
و هشتمین جشنواره فیلم رشد در کانون فرهنگی تربیتی استاد میرزا احمد
نیریزی کار خود را شروع کرد.
حبیبه زمانی تاشدبیر این جشنواره گفت:در آموزش و پرورش اصل بر یادگیری
است و جشنواره فیلم رشد به عنوان یک رسانه آموزشی میتواند در خدمت
آموزش و یادگیری باشد.
کارشناس تکنولوژی و گروههای آموزش با بیان اینکه جشنواره با استقبال
چشمگیر دانشآموزان روبرو شده است ،افزود :هدف از برگزاری این جشنواره
نمایش فیلمهایی است که میتواند آموزش و پرورش را در دستیابی به اهداف
آموزشی و تربیتی یاریدهد و موجب یادگیری بهتردانشآموزان شود.
شایان ذکر است این جشنواره به عنوان فستیوال فیلمهای آموزشی و تربیتی
نزدیک به  ۵۵سال قدمتدارد.

وزیر ارتباطات:

دیگر قبض کاغذی
آب و برق

صادر نمیشود

همشهری :وزیر ارتباطات گفت :قبض
کاغذی آب و برق از اردیبهشتماه 98
دیگر صادر نمیشود و تخمین زده میشود
پروژه حذف قبوض کاغذی با استفاده از
ظرفیتهایدولت الکترونیک انجام شود.
آذری جهرمی گفت :سناریوی اجرای این
طرح توسط سازمان فناوری اطالعات
ایران ارائه شده و به زودی وارد فاز اجرایی
می شود.
دفتر  نیریزان فارس
از  7صبح تا 8شب یکسره باز است
(پنجشنبهها تا )13:30

برپایی اولین جشنواره دست سازههای مدارس شهر مشکان
محمدرضا هدایتی ،نیریزان فارس:
همزمان با ایامدهه مبارک فجر اولین جشنوارهدست
سازههای مدارس شهر مشکان برپا شد.
این نمایشگاه با رویکرد تبادل تجربه بین
دانشآموزان ،با حضور حجهاالسالم سیادت امام
جمعه مشکان ،طبری بخشدار ،امیر ولیزاده مدیر
آموزش و پرورش نیریز ،محمدعلی شمسی شهردار
مشکان ،رسول افتخاری فرمانده حوزه مقاومت
شهید معصومی و دیگر مسئوالن شهر مشکان 16
بهمندر کانون شاهد افتتاح شد.
همچنین در حاشیه این نمایشگاه جشنواره سفره
سالمت با ترویج نگرش درست به تغذیه خانواده با
مشارکت صندوق خرد بانوان برگزار شد.

برپایی نمایشگاه دستاورد های
چهل ساله انقالب

احمدرضا فنونی ،نیریزان فارس:
نمایشگاه دستاوردهای چهل ساله انقالب توسط ادارات مختلف در
مصالی نمازجمعه برپا شد.
چهارشنبه  17بهمن نمایشگاه دستاوردهای چهل ساله انقالب با
حضور راهوار و بیات معاونان فرماندار ،فرغت شهردار نیریز و تعدادی
از اعضای شورای اداری و کارمندان ادارات افتتاح شد.
این نمایشگاه با حضور  9غرفه از ادارات مختلف با تمرکز بر
دستاوردهای شهرستان نیریز طی فعالیتهای چهل ساله انقالب
اسالمی ایران به منظور ارائه گزارش به مردم به مدت سه روز برپا شد.

تجلیل از برگزار کنندگان کنسرت حمید عسکری

روابط عمومی شهرداری نیریز:
مراسم تجلیل از دستاندرکاران
کنسرت حمید عسکری و تعدادی
از همیاران شهرداری و شورای
اسالمی شهر نی ریز برگزار شد.
در این نشست ضمن ارائه گزارشی
از روند امور اجرایی ،از همراهی و
همیاری جوانان مجموعه فرهنگی
مذهبی ذواالنوار و پایگاه مقاومت
بسیج مسجد امام خمینی با

تصویرگراف

برنامهها و اهداف شهرداری و
شورای اسالمی شهر نیریز تجلیل
شد.
در این مراسم الیقمند رئیس شورا
با مردمی اعالم کردن اهداف و
رویکرد مجموعه ،جلب رضایت
شهروندان و ورود به اولویتهای
آنان را از مزیتهای شهرداری
و شورای اسالمی شهر نی ریز
دانست.

فرغت شهردار نیریز با تقدیر و
تشکر از جوانان همراه شهرداری،
وجود آنان را مایه امید و انگیزه
برشمرد.
فرغت با ابراز خوشحالی از برگزاری
کنسرت موسیقی در نیریز ،شادی
را حق مردم دانست و از جمله
وظایف اصلی شهرداری را رسیدگی
به امور فرهنگی و برنامههای شادی
آفرینی همچون کنسرت خواند.

