neyrizanfars.com
info@ neyrizanfars.ir

14

ورزشی

یکشنبه  20ا َمرداد 1398
 11آگوست  / 2019شماره 245

neyrizanfars.com
info@ neyrizanfars.ir

3

اخبار

یکشنبه  20ا َمرداد 1398
 11آگوست  / 2019شماره 245

سرویس ورزشی :محمدصادق رجبی

فوتسال و فوتبال

مجید پاکیزهدامن

پایان جام فوتسال پیشکسوتان

قهرمانی  پوریا

رقابتهای لیگ فوتسال پیشکسوتان با قهرمانی
پوریا پایان یافت.
در هفته پنجم و پایانی لیگ فوتسال
پیشکسوتان ،پنجشنبه  10اَمرداد دو دیدار
برگزار شد .در اولین مسابقه وحدت و اتحاد
به مصاف هم رفتند و اتحاد توانست این بار با
درخشش مرتضی ربیعی با حساب  5به  2پیروز
میدان شود.
این نتیجه درحالی به دست آمد که بازیکنان
وحدت در ابتدا موفق شدند دوبار به وسیله
محمدباقر بامداد و محسن بهینه از حریف
پیش بیفتند ،اما در ادامه اتحاد با هتریک
مرتضی ربیعی و گلهای ابراهیم صفاجو و
مهران منوچهری توانست این نتیجه را رقم
بزند.
قضاوت این دیدار برعهده عباس رضایی،

مهدی قرشی و محمد شبستری بود.
امادردومیندیدار پوریا مقابل شهدای مشکان
کار سختی نداشت و توانست با قضاوت مهدی
قرشی ،حبیب مظفری و علی مالیی و با گلهای
محمد مستفیضی ،حسین شاهسونی ،حسن
پروان و محمدکاظم عابدی با نتیجه  4بر صفر
به پیروزی برسد.
با این برد پوریا در حالی موفق به کسب عنوان
قهرمانی در این مسابقات شد که بدون هیچ
شکستی توانست جام را باالی سر ببرد.
محمدکاظم عابدی از تیم پوریا تنها بازیکنی
بود که موفق به گلزنیدر تمامی مسابقات شد.
در این رقابتها تیم پوریا یک آمار جالب دیگر
نیز به نام خود ثبت کرد و در تمامی مسابقات
که از چپ به راست بازی را آغاز کرد موفق به
زدن گل اول شد.

//

پایان دور گروهی لیگ  2فوتبال استان

حذف شهدای مشکان در عین شایستگی

رقابتهای لیگ دسته دوم فوتبال استان از
دوشنبه  7اَمرداد با شرکت  10تیم برگزار شد و
شهدای مشکان یکی از نمایندگان فوتبال نیریز
در عین شایستگی ازدور مسابقات کنار رفت.
دو نماینده فوتبال نیریز در گروه  2این رقابتها
با تیمهای زندهیاد کوهپیما استهبان ،منتخب
زرقان و شهید مؤذنداراب هم گروه شدند.
در نخستین بازی ،دربی نیریز برگزار شد که دو
تیم به تساوی بدون گلدست یافتند.
پس از آن استقالل پدیده که میزبانی این
مسابقات را عهدهدار است ،در مجموع کل
مسابقات که در این مرحله انجام داد با  8امتیاز
به عنوان تیم صدرنشین به مرحله حذفی صعود
کرد و حریف مرصاد ارسنجان تیم دوم گروه 1
شد.

اما دیگر تیم نیریزی یعنی شهدای مشکان با
وجود کسب امتیاز  7و هم امتیاز شدن با نماینده
استهبان ،به علت تفاضل گل کمتر و قرار گرفتن
در رده سوم جدول از صعود به مرحله حذفی
بازماند.
شهدای مشکان اگرچه نخستین فصل حضور
خود در این رقابتها را تجربه میکرد ،اما با ارائه
بازیهای هجومی و درخور توجهی که داشت،
توانست تواناییها و پتانسیل باالی خود را
مقابل دیگر حریفان به نمایش بگذارد تا نشان
دهد علیرغم حذف از دور مسابقات ،نماینده
شایستهای برای فوتبال نیریز باشد.
استقالل پدیده جمعه هفته قبل به مصاف مرصاد
ارسنجان رفت که خبر آن در شماره بعد به چاپ
خواهد رسید.

ووشو نی ریز  بر سکوی قهرمانی استان

روابط عمومی هیئت ووشو :تیم ووشو نیریز به عنوان قهرمانی
مسابقات استانیدست یافت.
مسابقات قهرمانی ووشو استان  4اَمرداد در چهار رده سنی نونهاالن،
نوجوانان ،جوانان و بزرگساالن به میزبانی شیراز برگزار شد و
ووشوکاران نیریزی از باشگاههای استعدادهای درخشان ،شهیدان
شاهمرادی و ستارگان توانستند با غلبه بر حریفان ،مقام قهرمانی را
برای نیریز ثبت کنند.
مقام آوران نیریز به شرح زیر بودند:
نونهاالن:
 امیرمحمد بیاتی،دومنوجوانان:
 -علیمحمد شبخیز ،اول

 سهیل علیخانی ،نیما علیمردانی ،سید امیرمحمد حسینینژاد ومحمدصالح زارعی،دوم
 حسین اکبرپور و حسام مصدقی ،سومجوانان:
علیاصغر شبخیز ،ابوالفضل خلج و محمد مرادنژاد ،اول
 احسان علیمردانی،دوم امیرعلی بیگی ،علیرضا پردلی و سامان پراش ،سومبزرگساالن:
 علیرضا مرادینژاد و مهدی ایجنشین ،سوممربیگری تیم ووشو نیریز برعهده صابر شاهمرادی ،سعید خاکپور
و محمد شبستری بود و سرپرستی نماینده نیریز را ابوذر خاکپور و
امین جنگجو عهدهدار بودند.

//

نوجوانان باستانی با اقتدار
در سکوی اول فارس

مسئول واحد تربیت بدنی آموزش و پرورش:

سلطانی از کمیته فوتبال بانوان شکایت میکند
بعد از چاپ مصاحبه نیریزان فارس بادبیر و نایب
رئیس هیئت فوتبال ،و طرح این ادعا که به واسطه
یک بخشنامه حضور دانشآموزان دختر در رشته
فوتبال ممنوع است ،مسئول واحد تربیتبدنی
آموزش و پرورش ضمن رد این ادعا ،از شکایت
خود علیه کمیته بانوان هیئت فوتبال خبر داد.
نیریزان فارسدر شماره  241با فیروزه آریانژاد و
زهره حاجیپور دبیر و نایب رئیس هیئت گفتگو
کرده بود .در آن شماره آرایانژاد گفته بود :برای
فعال شدن بخش بانوان تنها ارگانی که میتواند به
هیئت فوتبال کمک کند ،آموزش و پرورش است
که این امر نیز به علت مقررات و بخشنامهها ،از
سوی آنها صورت نمیگیرد  ...با چندین بار مراجعه
به واحد تربیت بدنی آموزش و پرورش ودرخواست
همکاری ،با پاسخ منفی روبرو شدیم و میگویند
که به دلیل آسیبپذیری باالی این رشته ورزشی

و طبق بخشنامه ای که به واحد تربیت بدنی
آموزش و پرورش ارسال شده،دانشآموزاندختر
اجازه حضور و فعالیتدر این رشته را ندارند.
مسئول واحد تربیت بدنی آموزش و پرورش به ما
گفت :به هیچ عنوان هیچ کدام از اعضای هیئت
فوتبال به بنده مراجعه نکرده و صحبتهای آنها
کذب محض است و پیگیر این مسئله نیز خواهم
بود.
سلطانی افزود :آموزش و پرورش و اداره ورزش
و جوانان در یک نقطه مشترک همسو با یکدیگر
هستند و هرگونه همکاری الزم رادر زمینه تیمها و
هیئتهای ورزشی با آنها خواهیمداشت.
کارشناس واحد تربیت بدنی آموزش و پرورش
گفت :هیچ دستورالعمل یا بخشنامهای که حضور
دانشآموزان دختر را در فوتبال منع کند وجود
ندارد.

//

آغاز لیگ فوتبال جوانان

همای سعادت

روی شانههای پاسارگاد
مسابقات لیگ فوتبال جوانان نیریز با پیروزی شهدای مشکان مقابل همشهری خود و پاسارگاد
مقابل استعدادهای درخشان همراه بود.
در نخستین روز از این مسابقات دوشنبه هفته گذشته دو دیدار برگزار شد و در اولین مسابقه از
ساعت  15:45دو تیم مشکانی شهدا و اتحاد به مصاف هم رفتند و شهدا توانست با  2گل حجت
علیمردانی و سیاوش برهانی پیروزدربی مشکان باشد.
قضاوت ایندیدار برعهده محسن شفیعی ،عباس رضایی ،خسرو امیری و محسندهقانی بود.
امادردیگر بازی که از ساعت  18:15و به قضاوت خسرو امیری ،هادی حاجیزاده ،حمزه خاموشی و
عباس رضایی برگزار شد ،پاسارگاد با نتیجه  4به  1از سد استعدادهایدرخشان گذشت تادر همین
ابتدا خط و نشان محکمی برای دیگر رقبا کشیده باشد.امیرحسین سعادت برای پاسارگاد بازی
درخشانی را به نمایش گذاشت ودر این بازی موفق به هتریک شد و مهدی محرومیدیگر گل این
تیم را به ثمر رساند.تک گل استعدادهایدرخشان توسط محمد علیخانی به ثمر رسید.

پرورش اندام آسیایی

بادعوت فدراسیون پرورش اندام کشور از ورزشکار نیریزی ،این پاورلیفتینگ
کار به مسابقات آسیایی اعزام میشود.
علی تمنادار که همواره یکی از بهترین ورزشکاران رشته پاورلیفتینگ استان
و کشور بوده ،برای حضور در مسابقات آسیایی پاورلیفتینگ و ددلیفت که 8
شهریوردر ترکیه برگزار می شود اعزام خواهد شد.
مسابقات آسیایی پاورلیفتینگ سبک  wrpfترکیه اولیندوره را تجربه میکند
و تمنادار به عنوان نماینده کشوردر آن حضور خواهد یافت.

//

برای دختران دانشآموز ممنوعیت
فوتبالی وجود ندارد

ورزشکار نیریزی  در مسابقات

بسکتبالیست نی ریزی
درتیم منتخب فارس

محمدمهدی اکبری بسکتبالیست هیئت نیریز
به تیم منتخب استان پیوست.
اکبریدر تمرینات تیم استان خوشدرخشید و
توانست از میان  25بازیکن ،نظر مربیان استان را
به خود جلب کند.
او بسکتبال را زیرنظر حسین کوچکزاده
آغاز نمود و این سومین بار است که با تیمهای
منتخب استان راهی مسابقات قهرمانی کشور
میشود.
تیم منتخب فارس خود را برای المپیاد
استعدادهای برتر کشور که  30اَمرداد در
اصفهان برگزار میشود آماده میکند.

اولین دوره آموزشی
صعودهای ورزشی ویژه بانوان

احمدرضا فنونی :اولین دوره آموزشی صعودهای ورزشی ویژه بانوان در سالن
شماره یک استادیوم شهدا برگزار شد.
این کالس  9تا  11اَ مرداد به مدت  3روز با تدریس روستا و زرگرپور مدرسان
فدراسیون انجام شد.
گفتنی است صعودهای ورزشی شامل نوعی فعالیت است که فرد با استفاده
از طناب و ابزار فنی مخصوص به باال و پایین رفتن یا حرکت افقی بر روی
صخرههای طبیعی یا دیوارههای سالنی میپردازد.
رشته سنگنوردیدیواره سالن با چهار رشته سرطناب (صعود تکنیکی ازدیواره
مصنوعی با ارتفاع بیشتر از  8متر) ،سرعت ،بولدرینگ (رشتهای تکنیکی که
متشکل از  4تا  12حرکت قدرتی میباشد) ،وداینو (پرش)همراه است.

برگزاری مسابقات رکوردزنی
هادی صمیمیپور :نوجوانان زورخانهاینیریز قهرمان فارس شدند.
اين رقابتها به ميزبانی كازرون برگزار شد که در پايان نیريز با ٢٢
مدال شامل  ١٣طال 6 ،نقره و  ٣برنزدر رقابت با  8تیمدیگر اول شد.
كازرون با  ٧طال و شيراز با  ٤طال مقامهایدوم و سوم را كسب كردند.
محمدمهدی قویمی ،مهدی غرایی ،محمدحسین خاکی،
امیرحسین فرهودی ،امیرمحسن آقاحسینی ،حسین قادرپناه و
ابوالفضل رحیمنیادر رشته تيمی  ٧نفره اول شدند.
در رشتههای انفرادی نیز امیرمحسن آقاحسینی در رشته چرخ
چمنی ،مهدی غراییدردو رشته چرخ چمنی و سنگ ،محمد مهدی
قویمی در رشته میل بازی و محمدجواد گلبخش در رشته مرشدی
توانستنددر جایگاه نخست بایستند.
محمد مهدی قویمی ،محمد مهدی زارع و محمدرضا جمشیدی
در رشته سنگ ،محمدحسین خاکی در رشته میلبازی ،حسین
قادرپناهدر رشته چرخ چمنی و محمد محمدیدر رشته کباده مدال

مسابقه کاریکاتور
مسابقه شماره 89

برداشت شما
از کاریکاتور
چیست؟!
لطفاً پیشنهاد خود را به سامانه نیریزان فارس به
شماره  1000917 800 1808پیامک کنید یا به
واتساپ و تلگرام به 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.

مهلت ارسال:
پایان روز سهشنبه  21مردادماه98

نقره را کسب کردند.
مهدی غرایی در رشته چرخ تیز ،ابوالفضل رحیمنیا در رشته میل
بازی و امیر حسین فرهودی در رشته کباده با کسب جایگاه سوم به
کار خوددرا ین رقابتها پایاندادند.
الزم به ذكر است محمد غرایی و علیرضا گلبخش به عنوان مربی،
علیرضا شیری به عنوان سرپرست تیم و محمدرضا شاهمرادی به
عنوان مسئول كميته فنیدر ايندوره از مسابقات حضورداشتند .
هماکنون تیم فارس به سرمربیگری محمدحسين حكمتپور مربی
ارزنده نیریزی خود را برای شرکت در مسابقه استعدادهای برتر
كشور در كردستان آماده میکند.
پهلوانان زورخانه نیریز ،سال گذشته در اولين دوره المپيا د
استعداهای برتر كشور با كسب ١٣مدال رنگارنگ ،پرتوان ظاهر
شدند و با سنجش اداره كل ورزش و جوانان فارس به عنوان بهترين
تيمدر بین تمام رشتههای ورزشی انتخاب شدند.

جایزهدار!

آمادگی جسمانی بانوان

محبوبه ناصری :مسابقات رکوردزنی آمادگی جسمانی بانوان در نیریز در
حال برگزاری است.
این مسابقات به صورت دورهای و هربار در یکی از باشگاههای سطح شهر بین
اعضای همان باشگاه برگزار میشود ودر نهایت برگزیدگان هر باشگاه با هم به
رقابت میپردازند.
چهارشنبه  9اَمرداد اولیندوره این مسابقاتدر باشگاه تخصصی ژیمناستیک
المپیا به مربیگری سمانه مروتی برگزار شد و  50شرکتکنندهدر ردهسنی 10
تا  50سالدر قالب پنج آیتم طناب،دراز نشست4 ،در  ،9پالنک و حلقه با هم به
رقابت پرداختند و نتایج زیر حاصل شد:
در آیتم چابکی فرزانه صغیر،دینادیواری و نرجس تسبیح به ترتیب اول تا سوم
شدند.
در حلقه لیال اشرف ،پریسا شاهسوندی و زهرا کشاورز عنوان های اول تا سوم
را کسب کردند.
در قسمت طناب فاطمه منگلیان ،فاطمه حسنپور و عهدیه فتحی اول تا سوم
شدند.
در بخش دراز نشست ستایش چگینی نصب ،امینه غالمی و فاطمه ظرافت
مقامهای اول تا سوم را به دست آورند و در آیتم پالنک حدیث عابری ،زینب
شکوفه و سهیال زارع عنوان های اول تا سوم را تصاحب کردند.
در این دوره از مسابقات که به مناسبت سالگرد ازدواج حضرت علی(ع) و حضرت
فاطمه(س) برگزار میشود ،عاطفه میثمیان سرپرست ،فاطمه کسرائی ناظر،
زهرا محمودی الری داور ثبت رکورد و سهیال خجسته و میترا تمنادار هیئت
داوران هستند.

مسابقه رکابزنی زورخانهایها
از سرداران تا پلنگان

احمدرضا فنونی :یک دوره مسابقه رکابزنی بین نوجوانان زورخانه
حضرت امیر برگزار شد.
صبح جمعه  5اَمرداد مسابقه دوچرخهسواری بین نوجوانان زورخانه
حضرت امیر از سنین  12تا  17سال برگزار شد که در آن محمد مهدی
زارع ،امیر محمد گلبخش ،مهدی محرومی ،امیر حسین پاسخ و اسماعیل
صنعتی پس از پیمودن مسیر بلوار سرداران تا اولین گوراب پلنگان به
ترتیب مقام های اول تا پنجم را نصیب خود نمودند.
این مسابقه با حضور رئیس اداره ورزش و جوانان ،مسئول ورزشهای
همگانی و پرسنل هالل احمر اجرا شد.

سرمقاله

مردم صاحب قلم

ادامه از صفحه 3

 ...به عنوان خبرنگار ،ستوننویس ،مقالهنویس
و عکاس تالش کردهاند .تالش آنان در مسیر
روشنگری چندان هموار هم نبوده و نیست.
تیغ سانسور ،تهدید ،تطمیع ،زندان ،تبعید و
جاندادن همواره رویاروی خبرنگاران بوده
است .خبرنگاران زیادی در میادین جنگ
به شهادت رسیدهاند از جمله شهید حسن
الریزاده و شهیدمحمود صارمی.
خبرنگاران و دیگر اصحاب قلم همیشه در
نبردی نابرابر پنچه در پنجه صاحبان «زور»
و «زر» و «تزویر» رزمیدهاند تاتوانستهاند آرام
آرام گامی در جهت آگاهی بخشی و توسعه
فرهنگی ،سیاسی و اقتصادی بردارند.
برای آنان که جان به جان آفرین تسلیم
کردهاند باالترین درجات و رحمت واسعه
الهی و برای آنان که درزندان و اسارتند
آزادی هرچه سریعتر وبرای فعاالن ،ثابت
قدمی،سالمتی،آزادگی و بلند طبعی
خواهانیم.
خدای را شاکریم که توفیق عنایت فرمود
تا دستاندرکاران هفتهنامه عصر نیریز،
هفتهنامه نیریزان فارس ،ماهنامه نیتاک
و پایگاه خبری هورگان (در مجموع مؤسسه
مطبوعاتی فارس پژواک نیریزان) بتوانند
تاکنون  894شماره هفتهنامه ،بیوقفه با
ضریب اعالم وصول 104/17درصدی در 16
صفحه 7 ،شماره مجله نیتاک و  6748خبر بر
روی پایگاه خبری هورگان ،منتشرکنند.
اما باید اذعان کنیم در  20ماه گذشته عالوه
برموانع ذکر شده ،گرانی وکمبود شدید کاغذ
سخت گلوی مطبوعات را میفشرد به طوری
که بعضی را خفه کرده و برخی را به نفسنفس
انداخته است.
کاغذی که واردات و توزیع آن مانند سایر
کاالها مصون ازآفت کشنده فساد نمانده و
معلوم نیست چرا سهم مطبوعات و ناشران
از این همه کاغذ وارداتی باید اینقدر کم و
ناچیز باشد.به عنوان کوچکترین عضو اهالی
مطبوعات و رسانه دست همه اهل قلم به
ویژه خبرنگاران را میبوسم و سالمتی،
شادکامی ،موفقیت و سرزندگی ،سربلندی
و سرافرازی مداوم آنان را از یکتای یگانه
خواهانم.
شاد و سالم و موفق باشید

مژدهبهکنکوریهاینیریز

بازگشتبهمنطقه3

ادامه از صفحه یک

 ...و سالهاست که شاهد قبولی تعداد
زیا د دانشآموزانشان در رشتههای
خوب هستند .از شما عاجزانه
درخواست داریم به فکر دانشآموزان
شهرمان باشید .بچهها همه افسرده
شدهاند .چون بیشتر صندلیهای
دانشگاه را دانشآموزان منطقه  ٣پر
کردهاند».
پس از چاپ این پیام و پیگیری
هفتهنامه نیریزان فارس ،نماینده
مجلس با وزیر علوم و خدایی رئیس
سازمان سنجش مذاکره کرد و جلسه
گرفت.
اصغر مسعودی پیرو این جلسات با
عارف رئیس سابق کمیسیون آموزش
و تحقیقات مجلس و زاهدی رئیس
جدید این کمیسیون نیز صحبت کرد
و به آنها نامه نوشت.
در شهرستان هم طوماری آماده شده
بود که وی به شکل حضوری به رئیس
سازمان سنجش تحویل داد.
اصغر مسعودی در گفتگو با ما این موارد
را توضیح داد و افزود« :در نتیجه همه
مذاکرات ،قرار شد این درخواست
در کمیسیون ویژه قبل از اعالم نتایج
کنکور بررسی شود .الحمدا ...این مهم
در کنکور امسال لحاظ شد که نیریز

به منطقه  ۳تبدیل شود تا در افزایش
پذیرش دانشجویان و ارتقاء رتبه
کنکوری آنها مؤثر باشد».
مسعودی ضمن تبریک به مردم
شهرستان نیریز ،دانشآموزان و
فرهنگیان ،این اتفاق را قدم بزرگی
در راستای توسعه علمی و فرهنگی
شهرستان توصیف کرد.
وی افزود« :این کار بزرگ باعث
میشود تعداد قبولی دانشآموزان ما
در رشتهها و دانشگاههای پرطرفدار
زیاد شود .من خوشحالم که از یکی از
خواستههای به حق دانشآموزان که
میتواند در آینده نقش بسزایی در
توسعه علمی و فرهنگی شهرستان
داشته باشد ،دفاع کردهام و این
اقدام هوشمندانه نتیجه پیگیری
دانشآموزان ،فرهنگیان و هفتهنامه
نیریزان فارس بوده است».
مسعودی با بیان این که تا پیش از این
دانشآموزان دچار سرخوردگی بودند،
عنوان داشت« :ما اعتقا د داشتیم
عدالت آموزشی رعایت نمیشود و
رقابت در کنکور عادالنه نیست .چرا که
نیریز با حدود  ۳۰۰آبادی و این همه
راه خاکی ،از امکانات آموزشی الزم
برخوردار نیست و نباید با شهرهایی
مثل مثل یزد ،همدان ،کرج و ...که

امکانات بهتریدارند مقایسه شود».
در پی انتشار این خبردر فضای
مجازی ،موجی از خوشحالی مردم،
مدیران مدارس و دانشآموزان را در بر
گرفت.
مدیر آموزش و پرورش نیریز هم طی
پیامی از پیگیری نماینده مجلس برای
رسیدن نیریز به عدالت آموزشی
تشکر کرد و افزود« :قرار گرفتن
نیریز در سهمیه منطقه  3حاصل
جدیت شما در پیگیری درخواست
دانشآموزان بوده و حقیر به نمایندگی
از جامعه دانشآموزی ،صمیمانه از
تالش تحسینبرانگیز شما در پاسخ
به خواسته بحق دانشآموزان ،اولیاء و
فرهنگیان قدردانی مینمایم».
امیر ولیزاده در گفتگو با ما ،این
تغییر منطقه را خواسته دانشآموزان
بر اساس نظر مشاوران عنوان کرد
که تأثیر دقیق آن باید با بررسی
کارشناسانه ظرفیت کنکور ،پذیرش و
میزان شرکتکنندگان مشخص شود.
وی گفت« :اگر کنکور را یک مسابقه
در نظر بگیریم ،تا پیش از این با
دانشآموزان شهرهای بزرگ بود .اما از
این پس در منطقه سه با افراد همسطح
مقایسه میشویم و خوشبینی ما از
این جهت است».

پینوشت:
-1آدمیت ،فریدون( )1385امیرکبیر و
ایران ،چاپ نهم،تهران:خوارزمی ،ص 369
 -2آدمیت ،فریدون ،همان ،ص 370
 -3آدمیت ،فریدون ،همان ،ص  371و
.372

ذخیره سدهای فارس چه میزان است؟

سد چشمه عاشق

 21میلیون متر مکعب

خبر جنوب:
آب قابل استفاده پشت سدهای استان
فارس ،به هزار و  ۳۰میلیون متر مکعب
رسید.
مدیر روابط عمومی آب منطقهای فارس
گفت :مجموع آب قابل استفاده از  ۹سد
استان ،حدود هزار و  ۳۰میلیون متر مکعب
است  .این در حالی است که این میزان در
مدت مشابه سال قبل  ۶۹۵میلیون متر
مکعب بو د.
ارجمندی افزود :از این میزان سد سلمان
فارسی  ۶۴۳میلیون مترمکعب ،سد درود
زن  ۱۹۹میلیون متر مکعب ،سد مالصدرا
 ۹۶میلیون متر مکعب ،سد ایزد خواست ۲
میلیون متر مکعب ،سد تنگاب  ۷میلیون
متر مکعب ،سد رودبال  ۵۹میلیون متر
مکعب و سد چشمه عاشق  ۲۱میلیون متر
مکعب آب دارد.
وی تصریح کرد :حجم آب قابل استفاده سد
سیوند منفی  ۹میلیون متر مکعب و سد
خسویه منفی  ۴میلیون متر مکعب است.

نشست تخصصی خوشنویسی
با حضور اساتید کشوری در نیریز

روابط عمومی اداره فرهنگ و ارشاد
اسالمی :هنرمندان و عالقهمندان به
هنر خوشنویسی روزهای پنجشنبه
و جمعه دهم و یازدهم َامرداد میزبان
اساتید برجسته هنر خوشنویسی
ایران بودند.
آئین سخنرانی ،گشایش نمایشگاه،
تخصصی
نشست
برگزاری
خوشنویسی ،کارگاه خوشنویسی
و بازدید از اماکن تاریخی نیریز از
برنامههای حضور دو روزه آنان در
نیریز بود که مورد استقبال گرم و
تقدیر این اساتید قرار گرفت.
در روز پنجشنبه دهم َامرداد آئین
گشایش نمایشگاه علی اصغر رسولی
از هنرمندان موفق خوشنویس نیریز
با عنوان «غوغای عشقبازان» و با
حضور رئیس انجمن خوشنویسان
نیریز ،جمعی از مسئوالن محلی و
هنرمندان در محل سالن آمفی تئاتر
اداره فرهنگ و ارشاد آغاز شد.
پس از سخنرانی استاد طغرایی ،استاد
محمد حیدری ،استاد سبزهکار و
استاد محمدعلی پیشاهنگ پژوهشگر
نیریزی و رونمایی از اثر علیاصغر
رسولی نمایشگاه در محل سرای فاتح
گشایش یافت.
نمایشگاه «غوغای عشقبازان» شامل
 ۵۰اثر خوشنویسی شکسته رسولی
بود.
وی که مدیریت اجرایی این برنامه
را هم بر عهده دارد با اعالم این خبر
گفت :در این نشست دو روزه که
بیش از  100نفر هنرجو و مدرس
از شهرهای شیراز ،اهواز ،بوشهر،
گچساران ،سیرجان ،خاتم ،فسا،
داراب ،استهبان و نیریز شرکت
داشتند ،در حوزههای مختلف هنر
خوشنویسی به ایراد سخن پرداخته و
مباحث مهم این هنر قدسی بررسی
شد.

وی افزو د :در روز دوم این آئین،
نشست تخصصی اساتید روز جمعه
َ 11امرداد با حضور اساتید برجسته
کشوری و استقبال مشتاقان هنر
خوشنویسی در محل سالن آمفی
تئاتر نیریز برگزار شد.
در این نشست ،ابتدا استاد محمد
حیدری به بیان شأن و مقام استادیدر
هنر خوشنویسی پرداخت و از دغدغه
هنرمندان از آزمون های مبتدی تا
استادی ابراز نگرانی کرد.
سپس استاد رسول مرادی کلیاتی
از سطر و قطعه نویسی را عنوان
نمود و به اصول قطعه نویسی در هنر
خوشنویسی که به شکل یک قالب
موفق خوشنویسی ارائه میشود
پرداخت و قالبهای سطر نویسی و
نحوه تمرین صحیح خوشنویسی را
تشریح کرد.
در آخر استاد سبزهکار نیز اصول
دوازدهگانه هنر خوشنویسی برای
نوشتن یک قطعه موفق را بیان نمود
و تأکید کرد :خوشنویسان این اصول
مهم را سرلوح هنر خوشنویسی خود
قراردهند.
بخش دوم این برنامه هنری ،کارگاه
قطعهبندی ،پاسپارتو و پرس اثر
خوشنویسی بود که در عصر روز
جمعه با حضور استاد «تازش» در
محل سرای فاتح برپا شد و هنرمندان
با روش های صحیح و به روز این هنر
مهم آشنا شدند.
علی اصغر رسولی هدف از برگزاری
این کارگاه را بستری برای پیشرفت
و تقویت خوشنویسی و زمینه ای
برای ایجاد بینشی عمیق و جدید
در اهالی هنر خوشنویسی عنوان
کرد و گفت :امیدواریم با استفاده از
اساتید برجسته کشوری در ارتقاء
و پیشرفت هنر موسیقی در نیریز
گام های بزرگی برداشته شود و هنر

خوشنویسی این دیار مثل بزرگان و
نامآوران معاصر ودر گذشته این شهر،
به اهل هنر معرفی شود.
معرفی اساتید حاضر در نیریز
 استاد محمد حیدری ،هنرمندبرجسته و صاحب نام و سبک در
خوشنویسی شکسته نستعلیق معاصر
ایران است که همهدانش و تجربه خود
را با دقت و موشکافی فوقالعاده به
زبانی ساده و قابل فهم به هنرجویان
شکسته نویسی انتقالداده است.
وی همچنین عضو شورای ارزشیابی
هنری انجمن خوشنویسان ایران می
باشد.
 استاد رسول مرادی از استادانطراز اول خوشنویسی کشور و عضو
شورای عالی انجمن خوشنویسان
ایران هستند که تاکنون در بسیاری
از کشورهای دنیا اقدام به برگزاری
نمایشگاه کردهاند و همچنین دارای
تألیفات و آثار خوشنویسی چون
شاهنامه ،دیوان حافظ  ،مثنوی
معنوی ،در عرصه سیاه مشق ،در
عرصه چلیپا و چندین کتاب تخصصی
دیگر از جمله آثار فاخر وی است.
 استاد محمدعلی سبزهکارمدرس و عضو شورای عالی انجمن
خوشنویسان ایران و کاتب آثاری
چون خیام ،حافظ ،کلیله و دمنه و...
هستند و برگزاری چندین نمایشگاه
اختصاصی در ایران و سایر کشورها از
اهم فعالیتهای هنری وی است.
 مجتبی سبزه که در چندین رشتههنری حائز شأن و مقام استادی
هست عنوان جوانترین استاد انجمن
خوشنویسان ایران را دارند که عالوه
بر تدریس و برگزاری نمایشگاههای
متعدد در کشورهای مختلف جهان،
آثار پژوهشی بسیاری در حوزه هنر
تألیف کرده است.

آیتا ...فقیه در خطبههای نماز جمعه:

دختران و پسران شایسته را به هم نزدیک کنید
//

بهرهبرداری از طرح احیاء مراتع با برداشت
مدیریت

عمومی
روابط
جهادکشاورزی:
نیریز قطب انغوزه تلخ استان و بلکه
کشور با  150هزار هکتار عرصه منابع
طبیعی انغوزه است و به همین دلیل

انغوزه و اشترک
مجوز کاشت از طرف منابع طبیعی با
هدف چرای دام و تولید شیرابه صادر
شده است.
آنغوزه گیاهی دیم بوده که بعد از هفت
سال میتوان آن را برداشت کرد.

در سال  ۹۸بیست تن شیرابه از مراتع
و زمینهای کشاورزی در شهرستان
نیریز به دست آمده است .اشترک
نیز از خانواده آنغوزه است ولی کیفیت
شیرابهاش پایینتر از انغوزه میباشد.

عابد نعمتی ،نیریزان فارس:
امام جمعه نیریز تشریفات را عامل
باالرفتن سن ازدواج و به گناه افتادن
جوانان دانست و گفت« :دختران و
پسران جوان و شایسته یکدیگر را به هم
نزدیک کنید».
آیتا ...سیدمحمد فقیه در خطبههای
نماز جمعه  11اَمرداد ،سالروز ازدواج
حضرت علی(ع) و حضرت زهرا(س) را
تبریک گفت و اظهار داشت« :این دو
شخصیت بزرگ ازدواج بیدردسر و
زندگی بسیار سا دهای داشتند و در
خانهای پربرکت ،فرزندان بزرگی

تحویل جامعهدادند».
خطیب جمعه نیریز گفت« :جوانان
ساده زندگی کنند و با هم باشند؛ خدا
برکت میدهد .تشریفات را رها کنید.
نگذارید جوانان به گناه بیفتند .این
فشارها باعث گناه میشود .اگر دو
زوج شایسته و دوستدار هم هستند و
میتوانند در کنار هم زندگی کنند ،آنها
را به هم نزدیک کنید».
عضو خبرگان رهبری روز حقوق بشر را
یادآور شد و حقوق بشر اسالمی را غیر از
حقوق بشر جهانیدانست.
آیتا ...فقیه عنوان داشت« :عنایتی

که در اسالم به انسان شده ،در حقوق
بشر جهانی نیست .جنایت عربستان
را ببینید که چگونه کودکان یمن
را در عذاب و گرسنگی قرار داده و هر
روز شمار زیادی از آنها از بین میروند.
اما آمریکا و اروپا خاموشاند و حرف
نمیزنند .اینها دنبال حقوق بشر
نیستند».
ایشان اضافه کرد« :همین عربستان در
سال  1366شمار زیادی از زائران خانه
خدا را به شهادت رساند .آنها جنایتکار
تاریخاند و شایسته نیست خادم حرمین
باشند».

