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به نام خدا
دنیای فوتبال و فوتسال

مجید پاکیزهدامن

درخشش مدارس فوتبال نی ریز در فارس
فروش خودرو

دو مدرسه فوتبال استعدادهای درخشان و جزیره آباده
طشک نیریز در فستیوال مدارس فوتبال قطب  6استان
درخشیدند.
در این فستیوال که جمعه  12بهمن به میزبانی فسا برگزار
شد 7 ،تیم از نیریز ،آبادهطشک ،داراب ،سروستان ،فسا و
در ردههای سنی  12و  13سال شرق فارس حضور یافتند و

دعوت به همکاری

دعوت به همکاری

فروش وسایل دست دوم

بازیکنان برتر توسط کمیته استعدایابی استان انتخاب شدند.
تیمهای استعدادهای درخشان و جزیره آبادهطشک نیریز
به ترتیب در ردههای سنی  12و  13سال با عملکردی عالی
توانستنددر تمامی مسابقات پیروز شوند.
در بین مدارس فوتبال مجوزدار نیریز ،حضور نداشتن دو
مدرسه فوتبال آزادی و پارسیان جای تأملداشت.

و باز هم قصه تکراری

به نظر میرسد داستان حضور تیم فوتسال
شهید بیاتی نیریز در لیگ برتر فوتسال
استان به یک قصه تکراری تبدیل شده و هر
سال باید گوش همگان از سقوط احتمالی
این تیم بهدسته پایین پر شود.
شهید بیاتی در هفته نهم و ما قبل پایانی
لیگ برتر فوتسال استان جمعه  12بهمن
متحمل یک شکست خانگی دیگر مقابل
شهدای گراش شد تا تالشهای این تیم در
شروع نیم فصلدوم که منجر به  3برد پیاپی

اجاره مغازه

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

فروش زمین

ب رابر رأی شماره  139560311005001178هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی
و ساختمانهای فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ن یریز تصرفات مالکانه
بالمعارض متقاضی آقای سه راب تاتی فرزند فل کناز به شماره شناسنامه  10صا دره از ن یریز نسبت به نه
سهم مشاع از  18سهم سهام ششــدانگ یکباب خانه به مساحت  237/59مترمربع پالک 7فرعی از 549
اصلی مفروز و مجزا شــده از پالک  549اصلی واقع در ن یریز بخش  22فارس خریداری از مالک رســمی
آقای  /خانم فاطمه قنبریپور و مظفر وهاب و خانم بناکار 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 نمایند .بدیهی اســتدر صورت انقضاء مدت مذکور و عدم
وصول اعت راض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشارنوبت اول1397/11/21:

مصطفی علیخانی  -رئیس ثبت اسناد و امالک نیریز

14888

جایزهدار!

مسابقه کاریکاتور

مسابقه شماره 80

تاریخ انتشار نوبت دوم 1397/12/06:

محبوبه ناصری :یک دوره مسابقات آزاد
شطرنج ،ویژه تمامی سنین در سالن
شطرنج استادیوم ورزشی شهدا توسط
هیئت شطرنج نیریز و به مناسبت
چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی
برگزار شد.
این دوره از مسابقات 11 ،و  12بهمن بین
 ۲۹شطرنجباز به صورت سوئیسی در ۷

 -1این است عدالت؟ که یک بند انگشت از
زندگی دیگری میشود تمام زندگی یک
نفر!
(صاحب شماره )0922439 **23
-2دیدگاه مسئوالن و مردمدرباره فقر!
(صاحب شماره )0917453 **20
 -3خدایا! فقر رودست بهدست کن تا از ما
دور بشه
(صاحب شماره )0916407 **25
-4مفهوم فقردردو نگاه
(سوگل )0917133 **24 /

ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

قابل توجه صاحبان محترم فروشگاههای معتبر

شما هم میتوانید اسپانسر مسابقه کاریکاتور شوید  /شماره تماس09178001808 :

جدول شماره 121

1
عمودیM :

 -1نویسنده معروف ایرانی و صاحب کتاب «شوهر
آهو خانم»  -2پیامبر صبور  -یگانه و یکتا  -معدنی
 -3گرم  -شــک و شبهه  -زندگی کن  -امالخبائث
 -4گالبی  -آب ویرانگر  -شکاف و ترک  -نماینده
یک کشور  -5فلز سنگین  -ناامید  -نوعی خودرو
 -6پیامبر نقاش  -چشــمهای در شهرمان  -زنگ
بزرگ کلیســا  -7دیوار بلنــد  -ارباب و ملکدار -
تحفــه و ارمغان  -8تصدیق انگلیســی  -ســنگ
مرمر  -کســی را به سختی انداختن  -واحد سطح
 -9رئیسجمهور پیشــین کشــور عراق  -داخل -
جماعت و دسته  -10آفریدگار و خداوند  -درختی
جنگلی با چوبی ســخت و میوهای بیضیشکل -از
ماههای میالدی  -11ســپیدهدم  -ابدی و پایدار-
آتــش  -12خاک  -بیدینــی  -دیدنی در ارتش
 حرف همراهی  -13برهنه  -پســوند شــباهت -زنگ  -فلز پرمصرف  -14چادر  -شهری در آلمان
 بیماری کمخونــی  -15اثری تاریخی مربوط بهدوره قاجار در شهرستان زنجان
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تاریخ انتشار نوبت دوم دوشنبه 1397/12/06:

مصطفی علیخانی  -رئیس ثبت اسناد و امالک نیریز

14888

13

ش  -1221مورخ 1397/11/09

ب رابر رأی شــماره  139260311005003344و اصالحی هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مســتقردر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ن یریز تصرفات
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای سه راب تاتی فرزند فل کناز به شــماره شناسنامه  10صا دره از ن یریز 8
سهم مشاع از  9سهم از 18سهم سهام ششدانگ یکباب خانه به مساحت  237/59مترمربع پالک549/7
اصلی مفروز و مجزا شــده از پالک  549اصلی قطعه  1واقعدر ن یریز بخش  22فارس خریداری از مالک
رسمی خانم ورثه محمود جنوبی به غیر از بتول جنوبی 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 نمایند .بدیهی اســتدر صورت انقضاء مدت مذکور و عدم
وصول اعت راض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشارنوبت اول یکشنبه1397/11/21:
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پاسخ جدول هفته گذشته
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نتایج تیم ووشو نیریز درمسابقات استانی
در خبر «درخشش ووشوکاران نیریز در
استان» که درشماره  220این هفتهنامه
به چاپ رسید به دلیل کمبود فضا اسامی
نفرات دوم و سوم چاپ نشد .به دلیل
درخواست خانوادهها و هیئت ووشو در این
هفته اسامی مقام آوران دوم و سوم به چاپ
میرسد.
در این مسابقات که  ٥بهمن در خانه ووشو
شیراز برگزار شد تیم ووشو نیریز با منتخبی

از تیمهای شهیدان شاهمرادی ،ستارگان
و استعدادهای درخشان و مربیگری صابر
شاهمرادی ،محمد شبستری و ابوذر و
سعید خاکپور پا به این مسابقات گذاشتند
و حاصل تالششاندریافت  ٢٩مدال بود که
کسب مقام نایب قهرمانی را برای نیریز به
همراهداشت.
سینا کریم زاده ،علیرضا پردلی،
نیما علیخانی ،امید بیگی ،علیاصغر

همایش لبخند و شادی

2

5

درپیادهروی خانوادگی

بیتا فسایی:در جریان برگزاری همایش پیادهروی خانوادگی که به مناسبت چهلمین
سالگرد پیروزی انقالب اسالمی برگزار شد ،یک نفر جان خود را از دست داد.
شرکتکنندگان جمعه ۱۲بهمن از مسجد امام سجاد به سمت یادمان شهدای
گمنام پیاده روی کردند.
برگزاری ایستگاههای سالمت و صلواتی ،نمایش حرکات رزمی و کاراته و جشنواره
بادبادکها از دیگر برنامههای این همایش بود.
همچنین به قید قرعه به  ۱۲۰نفر از شرکت کنندگان جوایزی اهداء شد.
محمدحسین زارع کارمند قدیمیدانشگاه آزاد اسالمی واحد نیریزدر جریان این
راهپیمایی خانوادگی دچار ایست قلبی شد و علیرغم تالش نیروهای هالل احمر،
اورژانس و کادر بیمارستان شهدای نیریز دار فانی را وداع گفت.
نیریزان فارس این ضایعه را به خانواده آن مرحوم تسلیت میگوید.

ورزش در طبیعت با اردوی
یکروزه سپیدان

تنیس روی میز دانش آموزی

یک دوره مسابقات تنیس روی میز بین آموزشگاههای
نیریز در مقاطع ابتدایی و متوسطه در نیمه اول بهمن
به مناسبت دهه فجر برگزار شد.
در این دوره مقامهای زیر به دست آمد:
مقطع ابتدایی :از آموزشگاه شهید قارینیا ،سبحان
سرمدیان ،وحیدرضا شاهسونی و مجتبی تقیپور به
ترتیب اول تا سوم شدند و امیررضا صادقی از آموزشگاه
شهید زهریزاده مقام سوم مشترک را به دست آورد.
مقطع متوسطه اول :کیانوش عابدینزاده و علیرضا
زارعی از آموزشگاه امام حسین مقامهای اول و دوم را

کسب کردند و رضا صادقی و پوریا رفعتی از آموزشگاه
ثامن مقام مشترک سوم را به دست آوردند.
مقطع متوسطه دوم :محمدصالح صالحینیا از
آموزشگاه امام خمینی به مقام قهرمانی دست یافت.
مقام دوم توسط پویا فرجام از آموزشگاه شهید باهنر
به دست آمد و مقام سوم مشترک را علیرضا اصغری
و مهدی معصومی از آموزشگاههای شهید مسروری و
امام خمینی کسب کردند.

مسئولیت اجرایی مسابقات به عهده حسن دولتآبادی،
محمدهادی یاقوتی و محمدجواد افشارنیا بود.

درخشش دانشآموزان

سمیه نظری :اولین اردوی یک روزه خارج از شهرستان کمیته ورزش در طبیعت
پنجشنبه  11بهمن باحضور  ۴۲شرکتکننده در سپیدان انجام شد.
سمیرا بیگی مسئول کمیته ورزش در طبیعت هیئت ورزشهای همگانی نیریز
هدف از برگزاری این اردوها را شناخت مناطق طبیعی و بکر استان ذکر نمود و گفت:
تصمیم داریم که این برنامه در رأس امور کمیته باشد و هر چندوقت یک بار اردوی
خارج از شهرستان داشته باشیم .

سمیه نظری :مسابقات رکوردگیری در سه آیتم سرعت ،قدرت و چابکی زیر نظر
کمیته پیشکسوتان در روز جمعه پنجم اسفندماه درسالن آبادزردشت برگزار شد.
این مسابقات به مناسبت دههفجر و با حضور  44نفر از پایگاههای مقاومت بسیج
ورزشکارانجام شد.
مقامآوران این رقابت به ترتیب زهرا خیاط ،بیتا خیراندیش و زهرا زارع در سه آیتم
قدرت ،سرعت ودقت بودند.
داوری این مسابقات را حبیبه پاریزی ،اعظم محمودی الری ،فاطمه زردشت،
رحیمه گلمحمدی ،سلیمه صنعتی ،عاطفه میثمیان ،فاطمه و فائزه میرزازاده بر
عهده داشتند و مسئولیت برگزاری بر عهده فاطمه کسرایی بود.

آگهی موضوع ماده  3قانون وماده  13آئیننامه قانون تعیین تکلیف وضعیت

برگزیدگان محترم ،به گالری نقره اسدیدر خیابان قدس ،روبروی بانک ملت
مجتمع احسان مراجعه نمایند.
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آسمانی شدن کارمند دانشگاه

برگزاری مسابقات

ورزش پهلوانی نیریز در كشور

برگزاری مسابقات رکودگیری
پایگاههای بسیج خواهران

مهلت ارسال:
پایان روز سهشنبه  30بهمنماه 97

 -1جوانترین نخســتوزیر ایراندر زمان رضاشــاه
 -2زن و فرزند را گویند  -رود مرزی  -پاداش و مزد -3
ماســت چکیده  -مجلس بزرگان  -از شهرهای جدید
استان فارس  -نیمهدیوانه!  -4تیر پیکاندار  -مخفیانه
 باالپوش بلند  -خندان و گشــادهرو  -5شک و تردید هزینهها -درسنخوانده و بیسواد  -6مانع و حجابمیاندو چیز -دردها و رنجها  -صدمه و آسیب  -گربه
عرب -7دوســتدار  -مسلک و شــیوهی رفتار  -محل
فروش نوشابه و مواد خوراکی در رستورانها  -8جانور
وحشــی  -زرنگ و ماهر  -نترس و شجاع  -کوچک -9
لباس شنا -داخل شدن -درخشــندگی  -10آرواره
 کجاست؟  -فرودآمدن  -نوعی ساز بادی  -11پرندهچراندنــی!  -از ابزار آهنگــران  -مــردم  -12مونس
و همدم  -طائفه  -اســباب خانه  -نام ترکی  -13ســاز
چوپان -دستهای از مردم  -چراغدریایی  -شهریدر
ارمنستان  -14بهشــت  -زادگاه حضرت ابراهیم  -ماه
سیگاری!  -15از بازیگران سینما ،تئاتر و تلویزیون

دور برگزار و به  5نفر برگزیده شه شرح زیر
عالوه بر مدال و حکم ،جوایز نقدی نیز اهدا
شد :اول :محسن اسالمزاده  -دوم :ابراهیم
خیراندیش  -سوم :پارسا نقیبی -چهارم:
احسان محمدی  -پنجم :سجاد طاهری -
نفر برتر بانوان :یلدا راستگو.
مقام برتر خردساالن نیز به ابوالفضل
شاهسونی تعلق گرفت.

شرکتکنندگان در این مسابقه از نیریز،
سیرجان ،روستای خواجهجمالی و
نیریزیهای مقیم شیراز بودند.
همچنین سرداور این مسابقه سحر
سلیمی از سیرجان بود که به همراه وحیده
رهفرسا و محمدامین شریفی نایب رئیس و
رئیس هیئت شطرنج ،قضاوت این دوره از
مسابقات را بر عهده داشتند .

هرکدام برنده بن خرید کاال به مبلغ  30هزار تومان هدیه گالری نقره اسدی

لطفاً جمله یا شعر پیشنهادی خود را به سامانه
نیریزان فارس به شماره 1000917 800 1808
پیامک کنید یا به واتساپ و تلگرام نشریه نیریزان
فارس با شماره  0917 800 1808ارسال نمایید .در
صورت تمایل نام ،سن ،شغل و تحصیالت خود را قید
کنید .هر هفته به  4نفر که جمالت آنها برگزیده شده
جوایزی اهدا میشود.

افقیD :

شد ،چندان اثرگذار جلوه نکند و مانند دو
فصل قبل خطر سقوط به لیگ دسته اول
استان را حس کند.
نماینده فوتسال نیریز در ادامه رقابتهای
نیم فصل که دوم امید زیادی برای حفظ
سهمیه خو د در لیگ برتر داشت ،با
شکست  3به  1مقابل حریف نه چندان
مطرح الرستانی ،کارش را برای ماندن در
رقابتهای فصل بعد سختتر کرد تا اما و
اگرها سرنوشت شهید بیاتی را رقم بزنند.

حسین مرادی مربی تیم در توصیف این
شکست گفت :مادر نیمه اول تیم برتر میدان
بودیم و میتوانستیم پیروزی را به دست
بیاوریم ،ولی خستگی و مصدومیت برخی
بازیکنان اجازه پیروزی را از ما گرفت و در
نهایت نتوانستیم روند خوب خود را ادامه
دهیم.
مرادی افزود :امیدواریم با پیروزی در تک
بازی آینده ،بتوانیم سهمیه خود در لیگ
برتر فوتسال استان را حفظ کنیم.

نفرات برگزیده مسابقه شماره پیش

یک جمله
در مورد تصویر
بگویید

یکشنبه  21بهمن 1397
 10فوریه  / 2019شماره 221

رقابت پرشور  29شطرنجباز نیریزی
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گوناگون

ورزشی

سرویس ورزشی :محمدصادق رجبی

جویای کار

فروش وسایل دست دوم

11

محبوبه ناصری :همایش بزرگ شادی و نشاط فردی و اجتماعی با موضوع مثبتاندیشی و
راهکارهای شاد زیستن برای اولین باردر نیریز برگزار شد.
در این همایش که پنجشنبه  11بهمن با استقبال گسترده مردم نیریز همراه بود ،مهدی علوی
عضو انجمن خنده درمانی و شاد زیستن و هئیت همراه حین پخش موسیقی ،از تماشاچیان
خواستند تا با مثبتاندشی و دستزدن ،به زندگی با دیدی مثبت فکر کنند و اثر آن را در بهبود
وضعیت زندگی خود ببینند .علوی از حضور و استقبال بانوان نیریز ابراز خرسندی کرد و این
برنامه را نقطه عطفی برای شادی و نشاط هرچه بیشتر این شهرستاندانست.در حاشیه این برنامه
نرجس معانی مدیر برگزاری همایش به ما گفت :در پایان همایش افراد حاضر در سالن خواستار
برگزاری این گونه همایشها به طور مستمر بودند وآن را نیاز فردی و اجتماعی خوددانستند.

احمدینسب و محمدرضا حاجی ابراهیمی
بر سکویدوم ایستادند.
نادر رضاپور ،دانیال عباسی ،بهرام اشرف،
مهدی فردایی ،محمدمهدی پسته خندان،
محمدرضا شاهسوند ،یاسین شاهسوند،
عرفان ریاحی ،محمد ریاحی ،علیاصغر
قدمی ،سید میالد واقفی ،رامین چشم بر
زمین ،مرشاد سبزواری و محمد دلپذیر
عنوان سوم را کسب کردند.

فوتسال دوستانه فجر

تیم های فوتسال آزادی و شهدای دهچاه در دیداری تدارکاتی و دوستانه به مصاف
هم رفتند.
این دیدار به مناسبت دهه فجر سهشنبه هفته گذشته در سالن شهدای دهچاه
انجام شد و دو تیم پس از  40دقیقه تالش ،به نتیجه تساوی  3بر  3دست یافتند.
از مهمانان ویژه این بازی ،امام جماعت دهچاه ،شورای ده و نماینده دهیاری دهچاه
بودند که نظارهگر گلهای میالد رأفتی ،علی اکبر کشاورز و علی زارع برای آزادی و
گلهای علی خائف ،حامد تقی زاده و عارف اسماعیلی برای شهدای دهچاه بودند.
علی خائف و حامد تقیزاده در حالی در این دیدار موفق به گشودن دروازه آزادی
شدند که این دو بازیکن در چارچوب رقابت های لیگ فوتبال نی ریز ،برای آزادی به
میدان رفته بودند.

قرعهکشی مسابقه پیشبینی جامملتها انجام شد؛

علی پایبرجا

ادامه اخبار ورزشی در صفحه بعد

قرعهکشی جام ملتهای آسیا با مشارکت نیریزان فارس و رز
کامپیوتر انجام شد و جوائز برندگان به آنها اهداء گردید.
در این مسابقات  5نفر قطر را قهرمان جام ملتها اعالم کرده بودند
که به قید قرعه از سوی رز کامپیوتر به سه نفر امتیاز وام  1.5 ،2.5و
یک میلیون تومانی اهداء شد.
همچنین به یک نفر از میان تمام شرکتکنندگان فلش مموری

 5نفر قطر را قهرمان آسیا
معرفی کردند
نفر نخست

روابط عمومی آموزش و پرورش :دانشآموزان
نیریزی در مسابقات کشوری ورزش پهلوانی و
زورخانهای درخشش خیرهکنندهای داشتند.
سی و ششمين دوره المپياد مدارس سراسر كشور
به ميزبانی استان قم برگزار شد و تيم منتخب
دانشآموزان فارس در رشته پهلوانی و زورخانهای با
كسب  ١٦مدال طال و نقره به کار خود پایان دادند.
در این دوره که از نیریز  7و از کازرون  2دانشآموز
شرکت داشتند ،در مجموع تیم دانشآموزی استان
با اعزام  9نماینده ،بیشترین سهم را در کسب مدال
داشت.
در رشته تيمی زورخانهای ،اميرمحسن آقاحسينی،
مهدی غرائی ،اميرحسين فرهودی ،مهدي قويمی،
محمدحسين خاكی و ابوالفضل رحيمنيا از نیریز
صاحب  ٦مدال نقره شدند.
در رشته مرشدی شهرام ايزدترس از نیریز صاحب
مدال نقره شد.
در رشته سنگ و در وزن  -50مهدی قويمی از نیریز
مدال طال را به گردن آویخت و در وزن  -60احمدرضا

عباسی از کازرون مدال نقره را کسب کرد.
در وزن  +60اميرحسين اسالمپرست از کازرون مدال
نقره را به دست آورد.
در رشته كباده و در وزن  -60احمدرضا عباسی از
کازرون صاحب گردن آویز طال شد.
در وزن  +60اميرحسين اسالمپرست از کازرون مدال
طال را از آن خود کرد.
در رشته چرخ چمنی و در وزن  -80اميرمحسن
آقاحسينی از نیریز مدال طال را به دست آورد.
در رشته چرخ تيز و در +50اميرمحسن آقاحسينی از
نیریز مدال طال را به گردن آویخت.
در كشتي پهلوانی و در وزن  -70احمدرضا عباسی از
کازرون مدال نقره را کسب کرد و در +80امير حسين
اسالمپرست از کازرون صاحب مدال نقره شد.
مربيگری تیم دانشآموزی فارس برعهده محمد
غرايی از نیریز بود.
محمدرضا شاهمرادی رئیس هیئت ورزش پهلوانی و
زورخانهای نیریز به عنوان سرپرست تیم فارس را در
این مسابقات همراهی میکرد.

اعطا شد.
از نکات جالب این مسابقه پیشبینی  120نفری دوستداران
فوتبال از قهرمانی ایران بود که البته محقق نشد.
پیشبینی قهرمانی ویتنام و هند هم از نکات جالب این پیشبینی
بود .گفتنی استدر این رقابتها قطر با شکست سنگین  3بر یک
ژاپن به عنوان قهرمانیدست یافت.
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نفر دوم

حسام بهجتنیا

نفر سوم

جاسم دبستانی

برنده فلش مموری

علی زارعی

