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یکه تازی فهیم در پیست آزادی
مجید پاکیزهدامن :اتومبیلران نیریزی با قهرمانیدر مسابقات
اتومبیلرانیدریفت کشور ،یکه تاز این رقابتها شد.
در راند پنجم و آخرین راند مسابقات اتومبیلرانی فرموالدریفت
کشوردر سال  1397که  10اسفنددر پیست مجموعه ورزشی
آزادی تهران برگزار شد ،فهیم رضا کیخسروی از قهرمانان
اتومبیلرانی کشور که همواره درخشش زیادی در مسابقات
مختلف داشته ،با پیشی گرفتن از دیگر رقبا ،عنوان قهرمانی را
به نام خود ثبت کرد.
در این دوره از مسابقات ،تعداد  16اتومبیلران برتر کشور از
شهرهای مختلف شرکت داشتند که بصورت دو به دو با هم به
رقابت پرداختند تا اتومبیلرانان برتردور نهایی مشخص شوند.
اما کیخسروی و دیگر رقیب او شهاب پیشانیدار بدون آنکه
رقابتی انجامدهند به طور مستقیم به مرحله نهایی رفتند ودر
این مرحله فهیم رضا کیخسروی توانست با کسب  99امتیاز از
 100امتیاز ممکن ،بر سکوی قهرمانی بایستد و پس از او هیراد
صفرچی و رضا گلهدار هر دو با  94امتیاز در مکانهای دوم و
سوم قرار گرفتند.
به نام خدا
دنیای فوتبال و فوتسال

اما حضور این راننده نیریزی در مسابقات کشوری که با
قهرمانی او همراه شد در حالی بود که پس از دو سال دوری از
این رقابتها به علت حضور در ترکیه ،موفق به کسب این عنوان
مهم شد.
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برگزاری همایش پیالتس
برای اولینبار در نیریز
محبوبه ناصری :اولین همایش پیالتس با محوریت آشنایی با تمرینات
اصولی و ایمنی این رشتهدر نیریز برگزار شد.
در این مراسم صدیقه شجاعی مسئول کمیته پیالتس فارس و انیس
دشتستانی مسئول کمیته پیالتس شیراز و هیئت همراه حضور داشتند
و توضیحاتی در خصوص نکات ایمنی و تمرینات اصولی این ورزش ارائه
دادند.
دشتستانی این ورزش را جزو گروه ورزشهای همگانی اعالم کرد و گفت:
پیالتس در سالمتی بانوان نقش بسزایی دارد و باعث تقویت عضالت
میشود .وی خواستار فعالیت بیشتر بانوان شهرستاندر این رشته شد.
این همایش جمعه  10اسفند در سالن اجتماعات کانون فرهنگی تربیتی
میرزا احمد نیریزی برگزار و با استقبال عالقمندان مواجه گردید که در
پایان به همه شرکت کنندگان گواهی حضور اهدا شد.
سهیال خجسته مسئول کمیته پیالتس شهرستان با همکاری اداره ورزش
وجوانان ،دانشگاه علمی کاربردی و باشگاه کیان سرپرستی و مسئولیت
برگزاری همایش را بر عهدهداشتند.

مجید پاکیزهدامن

یک پای فینال نامشخص

رقابتهای لیگ فوتسال نیریزدر حالی به
ایستگاه آخر نزدیک شد که پس از صعود
استقالل به فینال این مسابقات ،بازی
دوم که مشخص کننده پایدیگر فینال
بود ،به علت تنش و درگیری ،نیمه تمام
باقی ماند.
چهارشنبه هفته گذشته در نخستین
دیدار از مرحله نیمه نهایی لیگ فوتسال
نیریز ،استقالل با نیمکتی خالی ودست
بسته به مصاف رینگ اسپرت پر پیمانه
رفت و در حالی که با نتیجه  4بر  1از
حریفش پیش بود ،سه گل دریافت کرد
تا بازیدر وقت قانونی به تساوی کشیده
شود.
این دیدار با نظر مسئوالن برگزاری
مسابقه ،بدون درنظر گرفتن وقتهای
اضافی به طور مستقیم وارد ضربات
پنالتی شد که در ضیافت پنالتیها،

استقالل موفق به شکست  4به  3رینگ
اسپرت شد و به فینال راه یافت.
سعید شبدوست سرمربی استقالل
پس از پایان این دیدار گفت :با اینکه
نیمکتی خالی در اختیار داشتیم،
اما بازیکنان درون زمین با انگیزه و
روحیهای باال به مصاف رینگ اسپرت
رفتند و توانستیم به اهداف خود دست
یابیم.
در دیدار فینال نیز با همین روند پیش
خواهیم رفت تا جام قهرمانی را باالی
سر ببریم.
اما در دیگر بازی نیمه نهایی که کار به
درگیری و جنجال کشیده شد ،آزادی
و شهدای مشکان رو در روی هم قرار
گرفتند ودر حالی که آزادی با حساب 3
بر  1از رقیب خود پیش بود ،تیم شهدای
مشکان با یک کامبک عالی توانست

//

پیاده روی و کوهنوردی بانوان
در پلنگان

محبوبه ناصری :همایش پیادهروی و کوهنوردی بانوان ورزش دوست به
مناسبت تولد حضرت فاطمه و روز زن ،دوشنبه  13اسفندماه در منطقه
پلنگان برگزار شد.
در برگزاری این همایش ،بانوان ورزشکار به ویژه مربیان هیئتهای
ورزشی مسافتی از پلنگان را پیادهروی و کوهنوردی کردند.
این همایش هرساله توسط اداره ورزش و جوانان ،کمیته بانوان شهرستان
و هیئت ورزش همگانی برگزارمی شود.

فخر فروشی ژیمناست های
نی ریزی در فارس

مجید پاکیزهدامن :تیم هیئت ژیمناستیک نیریز
با قهرمانی در مسابقات استانی ،به دیگر رقبا فخر
فروشی کرد و با اقتدار برسکوی اول ایستاد.
در مسابقات ژیمناستیک قهرمانی استان که
جمعه  10اسفند به میزبانی شیراز برگزار شد ،تیم
هیئت ژیمناستیک نی ریز با درخششی چشمگیر
و با کسب  44مدال رنگارنگ ،قهرمانی این دوره از
رقابت ها را به دست آورد.
در این مسابقات که در سه رده سنی مختلف برگزار
شد ،ورزشکاران ژیمناستیک نیریز با کسب
بیشترین امتیاز توانستند صاحب  29مدال طال10 ،
نقره و  5برنز شوند که در گروه سنی  87تا  89امیر
محمد غالمی ،آرش کاظمی ،امید رضا شیربانیان و
کوروش شجاع پور به مدال طال دست یافتند.
در رده سنی  84تا  86محمد صالح قلی پور ،علیرضا

//

کشاورز ،امیر رضا اسماعیلی و متین یاراحمدی
صاحب گردن آویز نقره شدند و متولدین  81تا
 83متشکل از محمد خالد شبانی ،محمد اکبری،
ابوالفضل برهانی و مهرشاد سبزواری نیز مدال طال
را به دست آوردند.
اما کسب مقام قهرمانی ژیمناستیک نیریز در
حالی به دست آمد که محمد الیقمند رئیس هیئت
ژیمناستیک شهرستان به همراه حسام بهجتنیا
سرپرست تیم نیریز ،ژیمناستیککاران را در این
مسابقات همراهی کردند تا باعث روحیهای مضاعف
برای فاضل پرنیان مربی تیم نیریز که با هدایت او
این قهرمانی به دست آمد باشند.
همچنین مجید قنبری دیگر مربی ژیمناستیک
نیریز به عنوان داور به این مسابقات اعزام شد تا
روز پرفروغ ژیمناستیک نی ریز کامل شود.

نایب قهرمانی نی ریز

در پاورلیفتینگ فارس

//

کنکاش در پیست جدید اتومبیلرانی
مجید پاکیزهدامن :پیست جدید
اتومبیلرانی نیریز که از مدتها پیش در
انتظار احداث بود ،به حالت اجرا درآمد
تا اتومبیلرانان منتظر روزهای خوبی
باشند.
سال گذشته با درخواست مجموعه
هیئت موتورسواری و اتومبیلرانی نیریز
و همکاری اصغر مسعودی نماینده مردم
نیریز و استهبان در مجلس شورای
اسالمی ،قطعه زمینی به مساحت 10
هکتار از طرف بنیاد مسکن در اختیار
اداره ورزش و جوانان قرار گرفت و این
زمین برای احداث پیست اتومبیلرانی در
اختیار هیئت قرار گرفت.

با تالش مسئوالن هیئت مقدمات اداری
ساخت پیست سرعت گرفت که باالخره
پس از کش و قوسهای فراوان ،اعضای
تیم اتومبیلرانی و مسئوالن آن توانستند
از این تونل به نسبت سخت عبور کرده و
عملیات اجرایی و اولیه آن را آغاز کنند.
هفته گذشته شاهد عملیات خاکبرداری
و زیرساخت پیست بودیم که به نظر
میرسد احداث پیست جدید اتومبیلرانی
نیریز به طور جدی در حال اقدام است
و امیدواری اتومبیلرانان برای آینده
دوچندان شده است.
برای ساخت این پیست مبلغ 400
میلیون تومان از طرف اداره ورزش

و جوانان به هیئت موتورسواری و
اتومبیلرانی اختصاص یافته که به گفته
محمد علی کیخسروی رئیس هیئت
نیریز ،هزینه اولیه خاکبرداری ،زیرکوبی
و شیببندی آن حدود  200تا 250
میلیون تومان برآورد شده است.
حال با توجه به قهرمانی اخیر تیم
اتومبیلرانی نیریز در استان و درخشش
آنها در مسابقات استانی سال  ،97امید
است مراحل احداث آن هرچه سریعتر
انجام شود تا قهرمانان اتومبیلرانی
نیریز کهدر قالب تیم فارسدر مسابقات
کشوری شرکت میکنند ،بتوانند در
استان و کشور عرض اندام کنند.

//

3مدال استانی بوکسور های نیریزی

بوکسورهای نیریزی با  3مدال از
مسابقات قهرمانی استان باز گشتند.
این مسابقاتدردو رده سنی بزرگساالن
و جوانان پنجشنبه و جمعه  ۹و ۱۰
اسفنددر زرقان با حضور  ۱۷شهرستان
برگزار شد .
تیم بوکس نیریز با حضور  ۷بوکسور در
این رقابتها حضور یافت ،که حمیدرضا
پیشاهنگ در وزن  ۸۱کیلو به مقام دوم
دست یافت و جواد فوالدی در وزن ۶۴
کیلو به مقام سوم رسید .امید نوروزی
بوکسور جوان و تازه کار نیریزیدر وزن
 ۵۶کیلو مقام دوم را از آن خود کرد.
علی داوودی ،صادق چوبدار و حبیب

پورزینالعابدین بازی را به حریفان خود
واگذار کردندو از دور رقابت ها کنار
رفتند.امیرحسین طاطی به دلیل آسیب
دیدگی از ناحیه بینی ادامه رقابتهارا از
دستداد.

سرپرست و مربی تیم اعزامی حسن
مجدی وداریوش الهام پور بودند.
مهدی ذوالقدردر این رقابتها  ۳۵بازی را
قبل از فینال و  ۱۰بازی فینال را قضاوت
کرد.

اخبار
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سرویس ورزشی :محمدصادق رجبی

//

 4بر  3از حریف پیش بیفتد که همین
گل برتری شهدای مشکان ،موجبات
اعتراض بازیکنان و کادر فنی آزادی را به
همراهداشت.
در ایندرگیری ،یکی از بازیکنان آزادی
به علت دریافت کارت قرمز از سوی
داور ،با او درگیر شد که با اعالم داور
مسابقه ،بازی نیمه تمام باقی ماند .این
درگیریها به محوطه بیرون از سالن
مسابقه کشیده شد که با وساطت
حاضرین ،خاتمه یافت.
به گفته داور این دیدار ،به علت توهین
بازیکن آزادی ،با این بازیکندرگیر شده
و مسئول برگزاری مسابقه با تنظیم
گزارشی از صحنههای درگیری و ارائه
به کمیته انضباطی ،تصمیم نهایی
درخصوص این دیدار را منوط به رأی
این کمیتهدانست.

ورزشی

neyrizanfars.com
info@ neyrizanfars.ir
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قهرمانی هالل احمر
در جام والیبال انقالب
سیدامیرحسین ابطحی :تیم هالل احمر قهرماندومیندوره والیبال جام
انقالب شد.
این جام پس از یک ماه رقابت میان  8تیم  12اسفند ماه به پایان رسید که
تیمهای هالل احمر ،فخرآباد و شهرداری مقامهای اول تا سوم را کسب
کردند .

داور نی ریزی درقوی ترین مردان
آهنین نظامیان

مجید پاکیزهدامن :داور نیریزی مسابقات قویترین مردان آهنین
نظامیاندر شیراز را قضاوت کرد.
جابر شاهمرادی که همواره یکی از داوران قویترین مردان آهنین در
مسابقات استانی و کشوری محسوب می شود ،قضاوت بین ورزشکاران
نظامی این رشته سنگین را برعهدهداشت .وی تاکنوندر چندین مسابقه
بزرگ کشوری که بین نظامیان کشور برگزار شده قضاوت کرده است.

مهدی هوشمند و آرماندیدگاه اول ،ایمان فرزانه
و علی خالقیدوم نوجوانان شدند.
در رده جوانان علی تمنادار و محمد نوروزی در
اوزان مختلف به مقام اولیدست یافتند.
علی تمنادار در رده سنی بزرگسال هم توانست
به مقام اولی دست یابد .در این رده حسام خوش
اقبال سوم شد.

تیم پاورلیفتینگ پوریا ولی نایب قهرمان
مسابقات فارس شد.
این رقابتها که حکم انتخابی مسابقات کشوری را
داشت ،جمعه  ۱۰اسفنددر شیراز برگزار شد.
تیم پوریا ولی با مربیگری امین دهقان و
سرپرستی مهدی فرامرزینژاد موفق به کسب ۵
مدال طال 2 ،نقره و  1برنز و یک مقام چهارمی شد.

//

دوبانویشطرنجباز
درتیمعلمیکاربردیاستان

مجید پاکیزهدامن :دو بانوی شطرنج باز نیریز با کسب
امتیازات الزم ،در تیم منتخب شطرنج دانشگاه علمی
کاربردی فارس قرار گرفتند.
وحیده ره فرسا و زهرا آذرنیوش که به ترتیب در سمت
نایب رئیس و مسئول روابط عمومی هیئت شطرنج نیریز
فعالیت دارند ،با حضور در مسابقات شطرنج دانشگاههای
علمی کاربردی فارس ،با قرار گرفتن در بین شطرنج بازان
برتر ،به تیم منتخب شطرنج دانشگاه علمی کاربردی
استان راه یافتند.

این دوره از مسابقات که با شرکت  15شطرنج باز یکشنبه
 12اسفند در شیراز برگزار شد ،نمایندگان شطرنج علمی
کاربردی نی ریز با کسب عنوان پنجم توانستند در جمع
نفرات برتر این مسابقات قرار گیرند تا خود را آماده حضور
در مسابقات کشوری کنند.
وحیده رهفرسا و زهرا آذرنیوش در سال  95نیز در جمع
برترین شطرنجبازان دانشگاههای علمی کاربردی استان
قرار گرفته بودند که به دالیل نامشخص از سوی مسئوالن
برگزاری مسابقات کشوری ،برگزاری آن صورت نگرفت.

سرمقاله

سبزه عید را
با طبیعت گره بزنیم
امین رجبی
هزاران سال است که سنت
سردبیر
کاشت سبزه در ایران اجرا
میشود و مردم به نشانه نوروز و سال نو ،دانههای
مختلف غالت یا حبوبات را سبز میکنند و
میآرایند که خود آدابی ماندگار دارد.
اصل ماجرا بر میگردد با عهد باستان که
مردمان دانههای گندم ،جو ،برنج ،لوبیا ،عدس،
ارزن ،باقال ،نخود و کنجد را بر ستونهای
خشتی میکاشتند و روز ششم فروردین آنها را
برمیچیدند و به نشان برکت و باروریدر تاالرها
پخش میکردند.
اما در سالهای اخیر دغدغههای محیطزیستی
باعث شده که کاشت سبزه مخالفانی پیدا کند.
بر اساس گزارش برخی نهادهای حامی
محیطزیست ،سبزه عید ایرانیان باعث هدررفت
 6میلیارد لیتر آب میشود .اگر هر خانوار ایرانی
برای سبزه عید  200تا  300گرم گندم یا
حبوبات مصرف کند ،با توجه به مصرف 1500
لیتر آب برای جوانه زدن هر کیلو بذر ،ساالنه
چهار تا شش میلیارد لیتر آب برای کاشت سبزه
هدر میرود.
افزون بر این ،رها ساختن این میزان سبزه در
طبیعت ،خیابانها ،نهرها و جویهای آب،
گندیدگی ،آلودگیهای میکروبی و قارچی و
همچنین صحنههای نازیباییدر فضای طبیعت
ایجاد میکند( .خبرگزاری ایرنا )
فعاالن محیطزیست پیشنهادات جایگزین زیر
را مطرح میکنند:
 کاشت مقدار کمتری دانه جهت جلوگیری ازهدررفت آب و غالت
 کاشت دانههای غیرخوراکی که قابلیتجوانهزدن و سبز شدندارند
 خیساندن بذرهایی که سبزه آنها قابلیتخوراکی برای انساندارد مانند بذر شاهی یا تره
 کاشت گیاه یا نهال کوچکیدر گلدان که رشد وسبزینگی آن ادامهداشته باشد
 کاشتدانههایی که قابلیت انتقال به طبیعت وتبدیل شدن بهدرختداشته باشند مانند :خرما،
پرتقال ،نارنگی و بلوط
 کاشت انواع بذر سبزی خوردن رها نکردن سبزهدر سطلهای زباله ،جویهایآب و فضای سبز شهری
 استفاده ازدانههای سبز شده به عنوان خوراکپرندگان
 ایجاد تدابیری از طرف شهرداریها برایگردآوری سبزهها در پایان نوروز با هدف تبدیل
به کود کمپوست.
نوروز با طبیعت و محیطزیست عجین شده و
این رسمدیرپای ایرانیان از هماهنگترین رسوم
بشری با طبیعت است .ما هم وظیفهداریم نوروز و
طبیعت را با هم پاس بداریم.
چنین باد

اقداماتی برای

نیریز رو به پیشرفت
پس از سفر دکتر طالبیان معاون میراث سازمان میراث
فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی کشور به نیریز و
بررسی شرایط اماکن تاریخی و فرهنگی نیریز دکتر
مسعودی جلسهای را با ویدر تهران ترتیبداد تا پیگیر
مصوبات این سفر شود.
در این جلسه از نیریز فرغت شهردار نیریز و هادی
رئیس میراث فرهنگی و گردشگری حضورداشتند.
شهردار نیریز گفت :جلسه ویژه بازآفرینی شهری در
تهران ودردفتر مهندس پژمان معاون وزیر و مدیرعامل
شرکت بازآفرینی شهری برگزار شد.
این جلسه پس از سفر  2ماه پیشدکتر طالبیان به نیریز
انجام شد و مسائل زیر مورد بررسی قرار گرفت:
 رفع موانع اجرای حداکثری طرح بازآفرینی شهری درنیریز
 اختصاص سهمیه قیر بیشتر در طرح ملی بازآفرینیشهری جهت شهرداری نیریز برای محلههای کمتر
برخوردار همچون نواب صفوی
 پیگیری تملک ابنیههای تاریخی نیریز همچون سرایفاتح ،کاروانسرای سروی ،قلعه  S.P.Rبا مساعدت و
همکاری شهرداری نیریز و تأمین مالی ترمیم و بهسازی
مسجد جامع کبیر نیریز.
 پیگیری اجرای بولوار  ۳۶متری جنب گلزار مطهرشهداءدر قالب طرح بازآفرینی شهری ملی.

جزئیات ادغام  ۵بانک نظامی در بانک سپه
تسنیم:
رئیس جمهور در مجمع بانک مرکزی
از نهایی شدن ادغام بانکهای نیروهای
مسلح و اجرایی شدن این طرح قبل
از پایان سال خبر داد و گفت :بانک
مرکزی زمینههای الزم را برای این

اقدام فراهم کرده است.
عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی
درباره هدف از ادغام بانکهای نظامی
در بانک سپه گفت :یکی از اقدامات
مهم ادغام بانکهای وابسته به نیروهای
مسلح بود که حاصل بحثهای فراوان
در شورای پول و اعتبار و جلسه سران
سه قوه است .این طرح تمام مراحل
تصویب را گذرانده است و این قانونی
برای بانک مرکزی است که باید اجرا
شود.
رئیس کل بانک مرکزی تأکید کرد :این
تحول مهم از امروز  11اسفند کلید زده
شده است.

وی تصریح کرد :این  5مؤسسه بانکی
نزدیک  24میلیون سپردهگذار با
ارزش  214هزار میلیارد تومان دارند.
برنامهریزی به گونهای است که هیچ
تغییری در نحوه پرداخت سودهای
سپرده گذاران صورت نگیرد.

همتی  ،رقم تسهیالت این بانک ها را
 130هزار میلیارد تومان اعالم کرد و
افزود :این تسهیالت بر اساس قرارداد
ادامه دارد و کارکنان هم بر اساس
قراردادها ادامه کار میدهند.
وی درباره تعیین تکلیف سهامداران
حقیقی بانکهای نظامی گفت :تکلیف
سهامداران وابسته به نیرویهای
مسلح مشخص است و 130هزار
سهامدار نیز مشکلی نخواهند داشت.
برای همه سهامداران تصمیم گرفتهایم
تا مشکلی برای آنها پیش نیاید؛ از
االن تا  4ماه آینده این بانکها برای
برگزاری مجمع فرصت دارند .از حاال تا

 200کارگر ساختمانی
در نیریز بیمه میشوند

ادامه از صفحه یک
 ...جناب آقای دکتر زدا مدیرعامل محترم
سازمان تأمین اجتماعی
شهرستان نیریز با وجود  ۴شهر و بیش از
 ۲۳۰روستا علیرغم نامه شماره 160834
به تاریخ  ۱۹آبان  ۱۳۹۷مرحوم تاجدین
هنوز کارگران ساختمانی سال  ۹۲که کارت
دریافت کردهاند بیمه نشدهاند و  ۷۵۰نفر
واجد شرایط در نوبت هستند؛ خواهشمند
است با عنایت به اعتراضات مکرر کارگران
ساختمانی شهرستان نیریز به عدم تناسب
تعداد بیمه شدگان شهرستان نیریز با سایر
شهرستانهای همجوار به و با عنایت به
اعتراضات مردمی و جلوگیری از هرگونه
تبعات اجتماعی دستور فرمایید در تخصیص
سهمیه انجمن کارگران ساختمانی نیریز
نظارت و همکاری الزم مبذول گردد.

 5ماه دیگر اسمی از این بانکها وجود
نخواهد داشت .البته این بانکها االن
هم تحت مدیریت بانک سپه هستند.
رئیس کل بانک مرکزی به وضعیت
بدهیها و مشکالت این بانکها اشاره
کرد و افزود :در این بانکها خوب و بد

وجود دارد؛ این بانکها باید مبالغ و
داراییهایی را منتقل کنند که توازن
ایجاد شود .مردم خیالشان راحت باشد.
وی با بیان اینکه برخی از این بانکها
از بانک مرکزی اضافه برداشت دارند،
تصریح کرد :مشکالت نقدینگی را قب ً
ال
از طریق بانک مرکزی تأمین میکردند و
بعد از این هم بانک مرکزی به آنها کمک
خواهد کرد و ناتوازنی هم از طریق
انتقالدارایی های رفع خواهد شد.
در این ادغام بانکهای انصار ،مهر
اقتصاد ،قوامین ،مؤسسه اعتباری کوثر،
بانک حکمت ایرانیان در بانک سپه
ادغام شدهاند.

تشکیل کمیته بحران برای نوروزی آرام

در روز شنبه  ۱۱اسفندماه ستاد بحران
شهرستان نیریز تشکیل جلسهداد.
علی راهوار سرپرست فرمانداری نیریز
در این جلسه با اشاره به وظایف ستاد
بحران گفت :انتظار میرود همچون
سالهای گذشته بدون هیچ حادثه
خاصی نوروز را برای مردم شیرینتر
کنیم.
در ادامه معاون عمرانی فرمانداری نیریز
به وظایف کمیته بحران پرداخت و گفت:
با اینکه اکثر مردم در تعطیالت به سر
میبرند اما بیشتر ادارات و به ویژه کسانی
که عضو ستاد بحران هستند نه تنها
تعطیلی ندارند بلکه مرخصیهای آنها
هم محدود میشود.
وظیفه ماست تا آسایش و آرامش را در
ایام نوروز برای مردم به ارمغان بیاوریم.
اسدزاده به مواردی از جمله به روز بودن
اطالعرسانیهای اداره هواشناسی
اشاره کرد و گفت :اطالعات مربوط به
دیگر شهرها هم مدنظر قرار دهید و
اطالعرسانی کنید تا کسانی که قصد
سفر دارند بتوانند با اطالعات بیشتری
اقدام به سفر کنند.
وی در ادامه به متصرفان اراضی ملی هم
اشاره کرد و گفت :متأسفانه این افراد در
ایام تعطیالت اقدام به تصرف اراضی ملی
میکنند و الزم است پیشبینیهایی

مسابقه محله

چهارشنبه در نیریز

عابد نعمتی ،نیریزان فارس:
مسابقه محله چهارشنبه همین هفتهدر پارک نماز برگزار میشود.
حسام بهجتنیا مسئول روابط عمومی شهرداری نیریز با اعالم این خبر
در جلسه شورای شهر نیریز گفت« :گروه مسابقه محله به عنوان یکی از
قدیمیترین مسابقات صدا و سیما ،با دعوت شهرداری در نیریز برنامه اجرا
میکنند».
این برنامه که از سال  1370خورشیدی و از شبکهدو سیما پخش میشود ،قرار
است چهارشنبه همین هفته در پارک نماز (کنار مسجد جامع کبیر) ضبط و
بعنوان ویژه برنامه نوروزیدر ایام نوروز پخش شود.
به گفته بهجتنیا ،هزینه حضور این گروه در نیریز  12میلیون تومان بوده که
بهدلیل اجرای آنهادر شیراز و کسر هزینه بلیط هواپیما ،این هزینه به  8میلیون
تومان کاهش یافته است.
مسعود روشنپژوه مجری این برنامه و گروهش قرار است 15دقیقه به معرفی
شهرستان نیریز و مکانهایدیدنی و تاریخی آن بپردازند.

برای این مسئله لحاظ شود.
اسدزاده در پایان گفت :به هیچ عنوان
پذیرفته نیست جایگاههای سوخت در
ایام نوروز ،تعطیل باشند.
در ادامه جلسه اعضای ستاد بحران
به مسائل مختلفی پرداختند از جمله
الجوردی رئیس آبفا روستایی به کمبود
آب آشامیدنی در روستاهای دهمورد،
بنهکالغی ،طشک و تمشولی پرداخت.
رئیس اداره منابع طبیعی در این جلسه
گفت :متأسفانه دهیاران ،تراکتورهای
دولتی را در اختیار برخی افراد قرار
میدهند و آنها شبانه نسبت به چالهزنی
در اراضی ملی اقدام می کنند که باید جلو
این کار را گرفت.
بنیاسدی در ادامه به بحث معادن هم
اشاره کرد و گفت :وقتی ما مجوزهای
معدنی را رد میکنیم آنها در کارگروه
تعامل که در استانداری برگزار میشود
درخواستشان مجدد مطرح میشود و
اخیرًا مشاهده کردهایم که بدون اطالع
منابع طبیعی مجوزهایی صادر شده
است.
احمدی رئیس جمعیت هالل احمر
نیریز با اعالم اینکه شهرستان نیریز
 ۲۵۰کیلومتر جاده دارد گفت8-7 :
پایگاه بیشتر در اختیار نداریم و این
پایگاهها برای این حجم از مسیر بسیار

افزایش  34درصدی

راندمان آبیاری نیریز
در سال 1397

روابط عمومی مدیریت جهادکشاورزی:
از ابتدای سالجاری تاکنون 1059 ،هکتار از
اراضی شهرستان زیر پوشش آبیاری نوین قرار
گرفته که بابت آن بالغ بر  35هزار میلیون ریال
بصورت بالعوض به کشاورزان نی ریزی پرداخت
شده است.
سیداسماعیل جاللی ،سرپرست اداره امور فنی و
زیربنایی مدیریت شهرستان با اعالم این مطلب،
اظهار داشت :از ابتدای انقالب تاکنون  12هزار
هکتار از اراضی شهرستان به سیستمهای آبیاری
نوین مجهز شدهاند و سهم سال جاری1059 ،
هکتار بوده است که شامل طرحهای کم فشار و
تحت فشار است.
او گفت:در آبیاری کم فشار راندمان از  35به 65
درصد و در آبیاری تحت فشار راندمان از  35به
95درصد ارتقاء یافته است که به تفکیک ،آبیاری
کم فشار برای اراضی با شوری آب باالتر از 4000
در سطح  888هکتار ،آبیاری بارانی برای اراضی
با شوری آب کمتر از 4000در سطح  44هکتار و
آبیاری تحت فشار برای اراضی با شوری کمتر از
4000در سطح صد و  27هکتار اجرا شده است.
جاللی در پایان تصریح کرد :با توجه به موارد
مذکور ،متوسط راندمان آبیاری شهرستان در
سال جاری از  35به 69درصد ارتقاء یافته است.

در کارگاه ارزیابی طرح توسعه سواد عشایر در شهرستان نیریز مطرح شد:

نیریز  20هزار کم سواد دارد

بیتا فسایی ،نیریزان فارس:
کارگاه بررسی میزان اثر بخشی طرحهای
سوادآموزی عشایر فارس با حضور معاون
دفتر نظارت و سنجش و ارزیابی سازمان
نهضت سوادآموزی و معاون سوادآموزی
اداره کل استان فارس برگزار شد.
این ارزیابی یک روزه با ارائه پرسشنامه و
مصاحبه حضوری در  ۲بخش آموزش
دهندگان و سوادآموزان و با هدف ارزیابی
میزان کیفیت اجرای طرح توسعه
سوادآموزی عشایر انجام شد.
معاون مدیرکل نظارت و سنجش و
ارزیابی سازمان نهضت سوادآموزی کشور
عنوان کرد :از برکات نظام جمهوری بحث
سوادآموزی ست .سواد آموزی برای تحقق
عدالت آموزشی و ارتقاء سطح آگاهی،

دانش و بروز کردن افراد است.
عابدین بازگیر در رابطه با اجرای طرح
توسعه سواد عشایری گفت :این طرح برای
کاهش میزان بیسوادی در جامعه عشایر
است زیرا بسیاری از عشایر با توجه به
شرایط زندگی موفق به تحصیل نشدهاند.
وی ادامه داد :جامعه عشایری قشر مولد،
فعال و پویا در جامعهاند و نقش اساسی در
توسعه و پیشرفت جامعه دارند .در همه
استانها که جامعه عشایری وجود دارد
این طرحدر حال اجراست.
معاون سوادآموزی اداره کل استان فارس
نیز افزود :طبق سرشماری سال 1395
تعداد ۱۳۱هزار نفر بیسواد بین  ۱۰تا
 ۴۹سال در استان فارس وجود دارد .در
 ۲۵منطقه استان فارس طرح توسعه سواد

جامعه عشایری اجرا می شود.
الزم به ذکر است شهرستان نی ریز
نزدیک به  3هزارنفر بیسواد و حدودًا 20
هزارنفرکم سواد دارد و سواد آموزی نیریز

دارای نرخ با سوادی 97درصد به باالست.
کارشناسان در ادامه از نمایشگاه آثار
و دست سازههای سواد آموزان بازدید
کردند.

کم است.
وی در ادامه از رانندگان دولتی خواست
تا در خودروهای خود جعبه کمکهای
اولیهداشته باشند و آموزشهای امدادی
را بگذراند.
کچوئی رئیس اورژانس نیریز هم
درخواست کرد تا آمبوالنسهای دیگر
سازمانها مثل سپاه ،سیمان سفید،
فوالد ،و تأمین اجتماعی در موارد
اضطراری به کمک آنها بیایند.
ساماندهی بلوار امام رضا و ورودی شهر
از دیگر مواردی بود که در این جلسه
درخواست شد.
معاون شهرداری نیریز هم گفت:
الستیکهای اضافه برای جلوگیری
از آتش زدن در چهارشنبه سوری
جمعآوری شده و مسیر جویها الیروبی
و باز شده است.
همچنین استقالل درخواست کرد تا
جایگاههای سی ان جی پمپبنزینها به
صورت  ۲۴ساعته در ایام تعطیالت فعال
شوند.
بهسازی بندهای خاکی گورابها،
آمادگی ادارات برق ،آب و گاز و قرار دادن
کشیکهای فعال در ایام تعطیالت،
آمادگی  ۶۰کالس برای اسکان مسافران
در  ۸مدرسه از دیگر مواردی بود که در
این جلسه مطرح شد.

//

انجیرکاران نیریزی
ثبتنام کنند

روابط عمومی مدیریت جهادکشاورزی:
ارائه خدمات به انجیرکاران نیریزی منوط به ثبت اطالعات در سامانه
جهاد کشاورزی است.
معاون فنی این مدیریت با بیان این خبر افزود :با توجه به لزوم برنامهریزی بر
اساس آمار و اطالعاتدقیق،در همین خصوص جلسهای با حضور اعضای
هیئت مدیره تعاونی انجیرکاران شهرستان و مرکز جهادکشاورزی حومه
برگزار شد و ارائه تمامی خدمات اعم از نهادههای کشاورزی ،سوخت،
تسهیالت و هرگونه خدمات دیگر منوط به ثبت اطالعات در سامانه نظام
نوین ترویج کشاورزی شد.
مهدی اعیانمنش در پایان تصریح کرد :با توجه به مصوبه مذکور ،تمامی
کشاورزان به ویژه انجیرکاران میبایست در اسرع وقت و حداکثر تا تاریخ
 1398.01.31با مراجعه به مراکز جهاد کشاورزی شهرستان ،بویژه مرکز
جهادکشاورزی حومه ،نسبت به ثبت اطالعات بهرهبرداری خود اقدام
کنند.
بدیهی است در صورت عدم مراجعه این مدیریت و تعاونی انجیرکاران،
هیچگونه مسئولیتیدر قبال ارائه خدمات نخواهندداشت.

نغمهسرایی اعظم زارع در شب شعر
منطقهای اهلبیت گراش

شعر اعظم زارعدر گراش برگزیده و قرائت شد.
در چهارمین شب شعر منطقهای اهلبیت که پنجشنبهدوم اسفندماه ،با موضوع
حضرت امالبنین(ع) و تکریم مادران و همسران شهدادر گراش برگزار شد ،شعر
اعظم زارع شاعر توانمند نیریزی از بین  90اثر ارسالی برگزیده شد.
آثار ارسالی از استانهای فارس ،هرمزگان ،خوزستان و بوشهر بودند و
شاعر توانای کشور ،احمد بابایی نیز به عنوان مهماندر این نشست ،حضور
داشت.

برگزاری «جشن نیکوکاری»
در دبستان پروین اعتصامی

بیتا فسایی ،نیریزان فارس:در آستانه نوروز باستانی  ۱۵اسفند همزمان با
سراسر کشور مراسم نمادین جشن نیکوکاری با حضور جمعی از مسئوالن
دردبستاندخترانه پروین اعتصامی برگزار شد.
جشن نیکوکاری همه ساله به منظور کمک به نیازمنداندر آستانه سال نو و
با هدف ترویج فرهنگ نیکوکاری برگزار میشود.
رئیس کمیته امداد امام خمینیدر این آئین گفت« :جشن نیکوکاری جشن
احسان و نوع دوستی و برگرفته از سنتهای الهی است .همچنین بیشتر
آیات قرآن پیرامون کمک به ایتام و نیازمندان است».
علوی همچنین افزود« :ترویج فرهنگ نوعدوستی و مشارکتدر امور خیر
در بین دانشآموزان که نسل آینده کشورمان را شکل میدهند مهمترین
تأثیر برگزاری جشن نیکوکاریدر مدارس است».
اجرای سرو د ،دکلمه ،نقاشی و برگزاری «بوفه نیکوکاری» از دیگر
برنامههای این مراسم بود.

