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گفتگو با فاطمه آسیابانی مربی والیبال

عضویت در اولین تیم منتخب بانوان نیریز
گزارش :فاطمه زردشتی

میگوید :از  17سالگی به والیبال عالقهمند
شدم و تا امروز همچنان به این ورزش
میپردازم.
فاطمه آسیابانی  52ساله ،متأهل ،دارای
دو فرزند و بانوی پیشکسوت و فعال ورزش
نیریز است که با او گفتگویی ترتیبدادیم.
میگوید :از هماندوران راهنمایی به ورزش
عالقه داشتم .به طوریکه از بین سه مدرسه
راهنمایی دخترانه ،به عنوان بهترین دونده
در مسابقاتدو انتخابشدم.
البته آن زمان در مدارس و خصوصاً مدارس
دخترانه ،زنگ ورزش اص ً
ال جدی گرفته
نمیشد .معلمها یک توپ میدادند دست
بچهها و خودشان هم مینشستند و بافتنی
میکردند .تا اینکه خانمی به نام فاطمه
انتظام که در رشت ه تربیتبدنی فعالیت
داشت از شیراز به نیریز آمد.
او ورزش والیبال را به بچهها آموزش داد
و در واقع باعث شد اساس ورزش والیبال
بانوان در نیریز راهاندازی شود .ما آن موقع
برای تمرین به سالن شهدا میرفتیم.
بیشتر خانوادهها نمیدانستند این سالن
سرپوشیده است و حتی خیلی از مادرها با
دخترانشان برای تمرین به آنجا میآمدند.

 /معلمها یک توپ میدادند دست بچهها و خودشان هم
مینشستند و بافتنی میکردند .تا اینکه خانمی به نام
فاطمه انتظام که در رشته تربیتبدنی فعالیت داشت از
شیراز به نیریز آمد.
 /آن موقع ورزش خانمها مثل االن نبود و زنان
نمیتوانستند به راحتی ورزش کنند.
 /ورزش سن و سال ندارد و پایانی برای ورزش نیست.
 /همیشه با عشق کار کردهام و برای این کارها دستمزدی
هم نگرفتهام.
ش خانمها مثل االن نبود که
آن موقع ورز 
هرکس هر ورزشی بخواهد دنبال کند.
محدودیتهای خاص خودش را داشت و
زنان نمیتوانستند به راحتی ورزش کنند.
خالصه من و چند تا از دوستانم اولین تیم
رسمی دختران والیبال بودیم که توسط
خانم انتظام از بین سه دبیرستان انتخاب
شدیم.
 پس از گرفتندیپلم هم یکدورهی آمادگی
جسمانی از طرف تربیتبدنی برگزار شد که
من شرکت کردم و همین باعث شد ورزش را
ادامهدهم.

انتظامی گرفته شد ،بنا شد امکاناتی از قبیل
کفش و دوچرخه در اختیار ورزشکاران
گذاشته شود که با توجه به اینکه امکانات به
ما نرسید ،این تیمها منحل شد .نزدیک بهدو
سال هم تیم کوهنوردی به نام کمیته بانوان
داشتم که خانمها سلطنت فصیحخانی،
فروزان و نرجس محمدی از اعضای اولیه آن
بودند .تقریباً تمام کوههای نیریز را با این
روی پهنابه به
تیم رفتیم .یک مورد هم آب َ
بخون راداشتیم.
 -مربیان شما چه کسانی بودند؟

به جز خانم انتظام ،خانم
نسرین صالحی از شیراز اولین
دوره حرفهای مربیگری والیبال
را برایمان برگزار کرد .همچنین خانم
بحرینی ازدیگر مربیان من بود.
آن موقع چون در نیریز خوابگاه نبود،
من این دو عزیز را به خانه خودمان بردم.
االن نزدیک به بیست سال است که با
همدوست هستیم.
 بهترین مشوق شما در ورزش چهکسانی بودند؟
خانم انتظام مشوق اصلی من در ورزش
بود.
 در حال حاضر چه میکنید؟در حال حاضر نیز به عنوان نائبرئیس ورزش
همگانی با مدیریت آقای میرغیاثی در
حال فعالیت هستم .ورزش همگانی بسیار
گسترده شده و در زمینههای مختلف
تعداد زیادی ورزشکار فعالیت دارند و حتی
در دوران کرونا هم ورزشها را به صورت
مجازی انجامدادهایم.
در ضمن من مسئول یک تشکل مردمنهاد
ورزشی هستم که بسیار فعال است و از
سال  84که ثبت شده تاکنون فعالیت دارد.
در این تشکل من تمام گزارشات ورزشی را
به استان اعالم میکنم و این تشکل ،تا االن
فعالترین تشکلدر نیریز شناخته شده.
 ورزش انفرادی یا تیمی؟ورزش انفرادی بهتر است ،چون فرد بیشتر
شناخته میشود.
 پتانسیل بانوان نیریزی در کدامرشته بیشتر است؟
بانوان نیریزی اگر حمایت و پشتیبانی
شوند ،در هم ه رشتهها خوب هستند.
خصوصاً االن که همه بادید بازتری نسبت به
قبل به ورزش خانمها نگاه میکنند.
 خانواده هم اهل ورزش هستند؟بله ،همسرم آقای حسن تمنادار در ورزش
باستانی فعال است .دخترم الهه که یکی
از بهترین پاسورهای والیبال نیریز بود و
االن در استان کرمان به عنوان پاسور توپ
میزند .پسرم علی تمنادار هم کهدر رشتهی
پاورلیفتینگ کار میکند .وی  9مدال طالی
کشوری و یک مدال طالی آسیایی در
کارنامه خود دارد و برای مسابقات جهانی
هم انتخاب شده که بهخاطر کرونا فع ً
ال
نتوانسته فعالیت کند.
 فکر میکنید تا چه زمانی به ورزشادامه میدهید؟
ورزش سن و سال ندارد در هر سنی ورزش
الزم است مطمئناً تا زمانی که کششداشته
باشم و بدنم اجازه دهد ورزش را دنبال

میکنم .من فکر میکنم پایانی برای ورزش
وجود ندارد .همیشه با عشق کار کردهام و
برای این کارها دستمزدی هم نگرفتهام،
حتی گاهی هزینه سالن را هم از جیب
دادهام.
 بهترین و بدترین خاطره ورزشی؟بهترین خاطراتم به زمانی برمیگردد که
چندین سال پیاپی با مدیریت من بچههای
تیم به اردوهای استانی ،زیارتی و حتی خارج
از استان میرفتند .بدترین خاطرهام هم به
زمانی برمیگردد که ساعات کار والیبالم
با شغلم تداخل پیدا کرد و برای مدتی
نتوانستم س ِر تیم حاضر شوم .بد نیست
بدانید من اولین خانمی بودم که آموزش
رانندگی را در نیریز راهاندازی کردم و از
سال  93هم آموزش پایهدو رادر نیریز فعال
کردهام .چون قبل از آن مردم مجبور بودند
برای آن به استهبان بروند.
 برای عالقهمند کردن جوانان بهورزش چه باید کرد؟
ورزش هزینه دارد ،اما اگر هزینهای هم
صرف میشود ،جای بسی خوشحالی است
که جوان سالم است و کمتر دچار معضالت
اجتماعی میشود .باور کنید جوانهای
نیریزی پتانسیل زیادی در ورزش دارند
و من با توجه به کارم وقتی به شهرهای
همجوار میروم ،میبینم باشگاههای نیریز،
نسبت به دیگر شهرها ،با استقبال بیشتری
روبرو هستند .ای کاش که تمام مردم معتاد
به ورزش شوند چون اعتیاد به ورزش افتخار
است.

حضور صالح در مجمع سالیانه اسکیت فارس

      آگهی موضوع ماده  3قانون وماده  13آئیننامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی و اراضی و  ساختمانهای فاقد سند رسمی
ب رابر رأی شماره  139960311005000579هیأت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ن یریز
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خدیجه مقن یزاده فرزند کریم به شماره شناسنامه
 15734صادره از ن یریزدر چهاردانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت  138متر
مربع پالک فرعی از  3384اصلی واقع در نی ریز بخش  22فارس خریداری از مالک رسمی
آقای فاضل ش بخیز محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم م راتب در دو نوبت به
فاصله  15روز آگهی م یشود.در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی
اعت راضیداشته باشند ،م یتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدتدو ماه اعت راض خود را
به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعت راض،دادخواست
خود را به م راجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی استدر صورت انقضای مدت مذکور و عدم
وصول اعت راض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشارنوبت اول1399/10/07:

تاریخ انتشار نوبت دوم 1399/10/22:

35135

یریز
علیرضا حاج محمدی -سرپرست ثبت اسناد و امالک شهرستان ن 
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احسان صالح رئیس هیئت اسکیت نیریز
در مجمع سالیانه این هیئت در استان
حضور یافت.
این مجمع چهار شنبه  10دی در شیراز
برگزار شد که در آن محمد رضایی ریاست
فدراسیون اسکیت ایران ،ساالری از

اداره کل ورزش و جوانان فارس و رؤسای
هیئتهای شهرستانها حضورداشتند.
در این جلسه عملکرد دو ساله هیئت
استان از نزدیک زیر نظر رئیس فدراسیون
بررسی شد که احسان صالح به عنوان
موافق از عملکرد هیئت دفاع نمود.

دومین خانه دارت فارس در نیریز
راهاندازی شد.
دارت نیریز در دی ماه  98با دو تخته
دارت کار خود را آغازکرد.
پس از تعطیلی ورزش بهخاطر کرونا
مسئولین این رشته تصمیم به تجهیز
و تکمیل مکانی با عنوان خانه دارت
گرفتند و از خرداد 99کار خود را آغاز
کردند.
رئیس هیئت انجمنهای ورزشی در
اینباره گفت :ما میخواستیم تا آنجا که
میشود بهترین استانداردها را داشته
باشیم ولی بخاطر گرانی کمی طول
کشید و این پروژ ه  7ماه زمان برد.
مهدی جهاندارفرد ادامه داد :در حال
حاضر مکانی  90متری در اختیار داریم
که  ٦ايستگاه با تجهيزات كامل در آن
فعال است.
هر ایستگاه شامل تخته محافظ،
تخته (سراند) ،تابلو ،تاتامی و
گرانول می شود.
او افزود :در حال تدارک برای اولین
مسابقه در خانه دارت هستیم و از

هفته آینده کالسهای آموزش را برای
عالقهمندان راهاندازی میکنیم اما در
حال حاضر دوستداران دارت میتوانند
روزهای فرد از ساعت  4عصر تا  10شب
با هماهنگی برای استفاده از سالن
حضور یابند.
جهاندارفرد ادامه داد  :سالن دارت
استانداردهای برگزاری مسابقات
استانی و کشوری را دارد و بعد از کرونا
حتماً میزبان این مسابقات خواهیم شد.

خبر
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راهاندازی دومین خانه دارت
فارس در نیریز

پا بهپای والیبال از  17سالگی
پس از گرفتن مدرک آمادگی جسمانی،
یکسال بعد با معرفی خانم سازگار به عنوان
مربی کمیته بانوان فرمانداری شروع به کار
کردم.
حدود  20سال تیم والیبال داشتم که به
جرئت میتوانم بگویم تنها تیمی که پایه و
استحکامی قوی داشت تیم من بود که بارها
در مسابقات داخلی و استانی شرکت داده
شد.
همچنین به عنوان مسئول سهگانه ورزش
در نیریز که شامل ورزشهای دوچرخه،
شنا و دو بود از طرف نیروی انتظامی استان
انتخاب شدم.دو سال پیاپی تیم به مسابقات
استانی اعزام کردیم .به خاطر دارم با وجود
اینکه زمان زیادی هم نداشتیم با همکاری
آقای حمید قلمداد و امکاناتی که آقای
جوکار در اختیارمان گذاشت ،در سه رد ه
سنی آقایان و خانمها تیمداری کردیم که
در نهایت ورزشکاران ،صاحب کاپ ،مدال
و جوایز نقدی شدند .همچنین سال بعد
نیز خانم رحیمی برای مسابقات کشوری
انتخاب شد که توانستند مقام چهارمی را
کسب کنند.
ناگفته نماند در جلساتی که از طرف نیروی
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او اضافه کرد:در حال حاضر 50دارتباز
در نیریز فعالیت میکنند که  5نفر هم
در دوره پیش نیاز مربیگری شرکت
کردهاند و منتظر برگزاری دوره نهایی
هستند.
وی گفت :این سالن با کمکهای مردمی
به اینجا رسیده و نزدیک به 50میلیون
تومان در آن هزینه کردهایم تا دومین
خانه دارت استان را در نیریز داشته
باشیم.

نیم نگاه

پرچمی که به پرچمدار نرسید
به کوشش :مجید پاکیزهدامن
احترام کسوت ،پرچم را به «جعفر
هفدهم دی ماه روز بخصوصی
سلماسی» بسپارد و از این افتخار بزرگ
در ورزش ایران است .روزی که
چشمپوشی کند؛ آن هم در شرایطی
افتخارآفرینی و اتفاق خوبی در
که خیلیها فکر میکردند با  30سال
خود ندارد و یادآور یک اتفاق تلخ و
سن ،این آخرین حضور او در المپیک
باورنکردنی است.
است!
با این حال بهانهای است برای نوشتن
پرچمی که از دست تختی گرفته
و پرداختن به یکی از خاصترین
شد
چهرههای تاریخ معاصر و شاید بدون
المپیک رم پایان کار تختی در
شک سمبولیکترین نماد تاریخ
بازیهای المپیک نبود .او در حوالی
ورزش ایران؛ غالمرضا تختی.
 34سالگی قرار بود برای بار چهارم
ورزشکار بزرگ و پرافتخاری که
حضور در المپیک را تجربه کند.
بعدها برایمان «جهان پهلوان» شد
این بار باسابقهترین و شاید هم
و «اسطوره»ای که دوستش داریم و
شناختهشدهترین ورزشکار کاروان
برای ما نماد پهلوانی در عین قهرمانی
ایران بود و باز هم اولین انتخاب برای
و صدالبته اخالق است.
به دست گرفتن پرچم ایران؛ انتخابی
تختی آدم خاص و کمیابی بود .همین
که تا روز و دقایق پایانی قبل از رژه
که حاال و پس از  53سال همچنان
هم برقرار بود اما در یک اتفاق عجیب
انگیزه و اشتیاق پرداختن به او وجود
پرچم را از او میگیرند.
دارد و طالبان خواندن از این چهره
عکس اختصاصی کمیته ملی المپیک که نشان
درباره این ماجرا حرف و حدیثهای
ماندگار هم وجود دارند ،نشانهای از
میدهد تا آخرین لحظات قرار بوده تختی پرچمدار
بسیاری وجود دارد .با این
بزرگی و جایگاه خاص او در تاریخ
کاروان ایران در المپیک  1964توکیو باشد.
حال اینطور به نظر میرسد که
ورزش و فرهنگ ایران است.
اختالفنظرهایی بین مسئوالن
بعد از  53سال نوشتن از تختی ،شاید
نظر میرسد که خیلیها گمان میکنند اتفاق
ورزش و بخشی از دربار وجود داشته
اینطور به نظر برسد که دیگر زاویه
سال
چند
وقتی
هم
خاطر
همین
به
افتاده.
که در نهایت منجر به این اتفاق میشود.
پنهان و حرف نگفتهای دربارهاش وجود
پیش عکس او در یک مراسم رژه به همراه
پرچمی که از دست تختی گرفته میشود،
ندارد.
پرچم ایران منتشر شد ،به پرچمداری او
به عبدا ...موحد پیشنهاد میشود و پس از
اما همانطور که گفتیم تختی خاص است
در المپیک  1956نسبت داده شد و برای
نپذیرفتن او (به خاطر احترام به تختی) ،به
و کوچکترین رخدادهای زندگی آدمهای
بود.
باورپذیر
هم
ها
ی
خیل
دست «نصرتا ...شاهمیر» میافتد که در آن
اینچنینی هم میتواند جالب و خواندنی باشد.
با این حال حقیقت اینجاست که پرچم
زمان رئیس فدراسیون شنا بوده و صد البته
چیزی شبیه به ماجرایی که در این صفحه
ایران در آن بازیها در دستان محمود نامجو
یکی از بستگان فرح پهلوی!
میخواهیم به آن بپردازیم.
به اهتزاز درآمد و تختی هیچگاه پرچمدار
به همین سادگی پرچمداری کاروان ایران
بهانه امسال ما برای نوشتن از تختی ،یافتن
کاروان ایران نبوده؛ نه در المپیک ملبورن و
در المپیک  64توکیو هم از تختی گرفته
پاسخی برای این سؤال است که «چرا تختی
نه در سه المپیک دیگری که در آنها حضور
میشود؛ المپیکی که میتوانست تختی را به
هیچگاه در بازیهای المپیک پرچمدار
داشته است.
تنها ورزشکار تاریخ ایران (حتی تا به امروز)
کاروان ایران نشد؟»
احترام تختیوار
تبدیل کند که  4مدال المپیکدارد .اتفاقی که
غالمرضا تختی در المپیکهای 1952
در بازیهای المپیک  1956ملبورن ،امامعلی
نیفتاد و خیلیها معتقدند یکی از ضربههای
هلسینکی 1956 ،ملبورن 1960 ،رم و
حبیبی و غالمرضا تختی اولین و دومین
اصلی روحی که مانع از مدالآوری اودر توکیو
 1964توکیو حاضر بود و یکی از معدود
مدال طالی تاریخ ورزش ایران در المپیک را
شد ،همین ماجرای گرفتن پرچم از او در روز
ورزشکاران زمان خود بود که در چهار
کسب کردند .اتفاقی بزرگ و تاریخی که باعث
افتتاحیه بوده است.
المپیک حاضر شد.
ی
گرفتن
دست
به
برای
کاندیدا
اولین
شد
م
تختی در المپیک  1964توکیو با یک برد و
با یک طال ودو نقره هم یکی از پرافتخارترینها
پرچم ایراندر بازیهای  1960باشند.
یک مساوی چهارم شد و از یک قدمی مدال
بود ،اما هیچگاه پرچمدار کاروان ایران در
در این میان تختی با قامت بلند و فیزیک
برگشت ،آن هم از تورنمنتی که تشکهایش
المپیک نبود .اتفاق عجیبی که به بهانه پنجاه
بهتری کهداشت ،انتخاب اول مدیران ورزشی
آخرین حضور جهان پهلوان در یک مسابقه
و سومین سالمرگ او میخواهیم دربارهاش
پرچمدار
که
شد
این
بر
قرار
و
بود
ایران
وقت
رسمی را به خوددیدند.
بنویسیم و به چراییاش بپردازیم.
کاروان ایران در بازیهای المپیک  1960در
رد یک باور غلط
برگرفته از:
شهر رم باشد.
انتخاب تختی به عنوان پرچمدار کاروان
ایران ورزشی آنالین
با این حال خودش تصمیم گرفت که به
ایران در المپیک ،آنقدر محتمل و محرز به

علیرضا جمشیدی
در ستاد تحول
قضایی کشور

جلسه شهرداران در تهران

بابت تخصیص بودجه ،امکانات و ماشین آالت
با پیگیری و برنامهریزی دکتر طهماسبی
به شهرهای حوزه انتخابیه که طی نامهای
شهرداران نیریز به دیدار معاون عمرانی وزیر
مکتوب به تفکیک نیاز اعالم شده را دریافت
کشور و رئیس کمیسیون عمران مجلس رفتند.
خبرگزاری میزان:
کرد و از دکتر طهماسبی خواست تا با توجه
روابط عمومی ،امور رسانه و فضای مجازی دکتر
دکتر علیرضا جمشیدی به عنوان عضو ستاد
به جایگاه و حضور در کمیسیون تلفیق بودجه
طهماسبی :در این دو جلسه شهرداران نی ریز،
راهبری اجرای سند تحول قضایی کشور
 ۱۴۰۰و کمیسیون صنایع و معادن  ،هر کمکی
استهبان ،آبادهطشک ،مشکان ،ایج ،رونیز
استهبان:
انتخابشد.
که بتواند به شهرداریهای کل کشور ارائه
حضورداشتند.
وانت پیشرو آتش نشانی (فوتون) ،پرس حمل
آیت الله رئیسیدر اولین جلسه ستاد راهبری
کند.
سهشنبه نهمدیماه پس از اعالم برخی مشکالت
پسماند به همراه شاسی(هیوندای ،ایسوزو،
اجرای سند تحول قضایی با اشاره به لزوم
بودجهای ،امکاناتی و کمبودها در شهرداریهای ️در پایان مقرر گردید بودجه مورد درخواست
کاویان)
پیگیری دقیق اجرای سند تحول از همه
شهرداریهای حوزه انتخابیه جهت پروژههای
حوزه انتخابیه ودرخواست شهرداران از نماینده
بخشهای مرتبط با قوهقضائیه گفت :بخش
نیمهتمام توسط سازمان همیاری شهرداریها
در خصوص پیگیری رفع مشکالت ،دکتر
بختگان:
مهمی از راهکارهای زیر سند تحول ،نیازمند
تأمین گردد و همچنین ادوات و ماشین آالت
طهماسبی با هماهنگی با حوزه معاونت وزیر
وانت پیشرو آتش نشانی (فوتون) ،خودروی
تصویب مقررات و قوانین است که باید با
عمرانی و خدماتی و جمعآوری پسماند مورد
کشور در امورعمرانی ،رئیس سازمان همیاری
حمل اموات ،بیل بکهور ،کامیون کمپرسی 10
هماهنگی نزدیک با دولت و مجلس شورای
درخواست شهرداران نیز طبق پروتکل اعالمی
شهرداریهای کل کشور و همچنین رئیس
تن ،جاروی مکانیزه بدون شاسی
اسالمی این روند طی شود.
از طرف سازمان همیاری شهرداریها با پرداخت
کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی ،دو
آیت الله رئیسی در ابتدای جلسه با اشاره به
تنها یک سوم اصل قیمت ماشین آالت تأمین و
جلسه را با حضور شهرداران حوزه انتخابیه در
مشکان:
تأکیدات مقام معظم رهبری برای انتشار
شود.
ها
شهرداری
تحویل
تهران برگزار کرد.
وانت پیشرو آتش نشانی ،اسکید لودر (مینی
عمومی و پیگیری اجرای سند تحول قضایی
️در جلسه اول که با حضور دکتر مهدی جمالینژاد ️در ادامه شهرداران جهت پیگیری مشکالت و
لودر)
جمالی نژاد
جناب آقای
دکترابتدای
قضایی که از
گفت :اجرای سند تحول
کمبودها،در جلسهدیگری بهدیداردکتر رضایی
معاون عمرانی وزیر کشور و رئیس سازمان
مسئولیت اینجانب آغاز شده بود ،با ارائه
عمران مجلس شورای اسالمی
کمیسیون
شهرداران و رئیس
کشور و
شهرداریهای کل
معاون محترم عمرانی وزارتهمیاری
قطرویه:
کشور
دهیاریهای
شهرداری ها
سازمان
کشور و رییس
نسخه ارتقاء یافته آن سرعت بیشتری خواهد
رفتند و در خصوص مشکالتی که مربوط به این
حوزه انتخابیه تشکیل گردید شهرداران به
پرس حمل پسماند به همراه شاسی(هیوندای،
گرفت.
حوزه میباشد با وی به بحث و گفتگو نشستند.
معرفی شهرهای حوزه انتخابیه و بحث و گفتگو
ایسوزو ،کاویان) ،اسکید لودر (مینی لودر )
سالم علیکم؛
رئیس قوه قضائیه افزود :به منظور پیگیری
ماحصل این جلسه مهم موافقت و تصویب
در مورد پروژههای در حال اجرا شهرداریها و
جدی اجرای سند تحول قضائی ،مرکز تحول
رونیزریز ،استهبان و بختگان برگزار گردید ضمن
تنی های نی
شهرستان
انتخابیه
جهتحوزه
شهرداران
جنابعالی ،اینجانب و
حضور
که با
های/10
مورخی/08
چند صد
اختصاص
اعتبارات ویژه
لحاظ مالی
چه از
1399هها
این پروژ
با احترام پیرو جلسهنیازمند
قضائی ایجاد شده است که باید وظایف و
حضورتانانتخابیه
شهرهای حوزه
سال به
هدف قیر
عمرانی و
ماشینهای
لحاظ ادوات
تشکر از همکاری و مساعدت و
تن ،وانت
کمپرسی ده
کمپرسیاقدام
تخصیص اعتبار
تأمین و
کامیوننسبت به
همچنینخواهشمند
تقدیم ومی گردد
 1400به
پروژه های
محترم ،ولیست
هایچهآناز مقام
تکالیف هر کدام از بخشهای قوه قضائیه را به
اجرای طرح مصوب بازآفرینی شهری مصوبه
خدماتی پرداختند.
(نیسان)
فرمایید.
نموده و ابالغ نماید و در
تفکیک ،دستهبندی
کمیسیون ماده  ۵که به تصویب شورای عالی
شهرداران همچنین در خصوص قوانین و
تعامل با همه بخشها ،فعالیتها رصد و پایش
معماری و شهرسازی کل کشور رسیده جهت
شهرداری
استخدام
کمال به
حضرتعالیمربوط
قبالً از بذل توجه مقررات
ایج:
ها،را دارم.
امتنان
تشکر و
شود تا از اجرایدقیق آنها مطمئن شد.
شهرهای نیریز و استهبان بود.
پرسنل غیر رسمی ،تدوین الیحه درآمد پایدار
خودروی حمل زباله نیمه سنگین
رئیس ستاد راهبری اجرای سند تحول قضائی
فرهاد
طهماسبی شهرداران حوزه انتخابیه را
زیر درخواست
در
شهرداریها و ...با جمالینژاد به بحث و گفتگو
در ادامه جدول پروژههای نیمه تمام
گفت :هر کدام از بخشهای قوه قضائیه باید
میبینید:
پرداختند.
شهرداریهای حوزه انتخابیه را هم مشاهده
کمیته ویژهای برای اجرای سند تحول قضایی
اسالمی
ریز،
شهرستان های
مردمدرخواست
نمایندهینژاد
️در این جلسه جمال
یریز:
شهرداران نی ن
کنید:
استهبان و بختگان در مجلس شورای می
با مسئولیت رئیس آن واحد ایجاد کنند و زمان
مشخصی را در هر هفته ،به پیگیری و پایش
مبلغ مورد نیاز تکمیل
پیشرفت فیزیکی
حوزه عملیاتی
نام شهرداری
اجرای سند تحول قضایی در حوزه خود
پروژه
تقریبی
پروژه
نام پروژه
ردیف
شهر
شهرستان
(میلیارد ریال)
(درصد)
اختصاصدهند.
آیت ا ...رئیسی گفت :ایجاد زیر ساخت حقوقی
40
75
مدیریت بحران
ساختمان مدیریت بحران شهرداری
و تصویب قوانین و مقررات الزم در کنار
تأمین منابع مالی و بکارگیری نیروی انسانی
نیریز
نیریز
1
30
70
گردشگری
بوستان گلزار شهدای شهرستان
توانمند ،به عنوان الزامات اصلی اجرای این
سند تحول باید مورد توجه جدی قرار گیرد.
گردشگری
مرمت قلعه تاریخی  SPRو
35
50
آیت ا ...رئیسی گفت :سند تحول ابعاد مختلفی
میراث فرهنگی
احداث بوستان پیرامونی
دارد و باید برای افراد ذیربطدردولت ،مجلس
گردشگری
25
60
بوستان مغربیه
شورای اسالمی ،خبرگان حوزه و دانشگاه
میراث فرهنگی
استهبان
استهبان
2
تبیین شود و به عنوان یک گفتمان ملیدرآید.
گردشگری
بازسازی و مرمت حمام تاریخی
20
55
وی گفت :با توجه به لزوم پیگیری مستمر
میراث فرهنگی
کزمان
اجرای سند تحول ،کمیسیون ویژه پیگیری
60
40
خدماتی گردشگری
پایانه مسافربری
آباده
اجرای سند ،با حضور برخی از اعضاء ستاد
بختگان
3
خدماتی گردشگری
طشک
30
35
مجتمع اقامتی تفریحی
تشکیل
راهبری اجرای سند تحول قضایی
درآمد پایدار
خواهدشد.
گردشگری سالمت
پیاده راه سالمت حدفاصل بافت
سند
این
اجرای
برای
گفت:
قضائیه
رئیس قوه
5
70
ورزش همگانی
قدیم و جدید
نباید به افراد مستقر در تهران اکتفا شود و باید
مشکان
نیریز
4
از توان فرهیختگان مستقر در دادگستریها
گردشگری
و حوزههای علمیه و دانشگاههای همه
4
80
خدماتی
تکمیل مهمانسرای شهرداری
استانهایکشوراستفادهکرد.
رفاهی
شایان ذکر است در این جلسه اعضای ستاد
مدیریت بحران
راهبری اجرای سند تحول قضائی شامل
7
35
تکمیل ایستگاه آتش نشانی
قطرویه
نی ریز
5
خدماتی
معاون اول قوه قضائیه ،رئیس دیوان عالی
کشور ،دادستان کل کشور ،رئیس حوزه
گردشگری درآمد
بوستان کوهپایه مرغک
رونیز
استهبان
6
20
50
پایدار
ریاست ،معاون حقوقی و امور مجلس معاون
راهبردی ،رئیس مرکز آمار و فناوری اطالعات
گردشگری درآمد
25
35
بوستان گردشگری
ایج
استهبان
7
خود
ودکتر جمشیدی و آقای اصفهانی نکات
پایدار
را برای تسریع در اجرای سند تحول قضائی
بیانکردند.
گریدر هپکو ،وانت پیشرو آتش نشانی (فوتون)،
جاروی مکانیزه به همراه شاسی(هیوندای،
ایسوزو،کاویان) ،پرس حمل پسماند به همراه
شاسی(هیوندای ،ایسوزو ،کاویان).

//

معدن کروم تهدیدی برای روستای گردشگری دهمورد

روستای گردشگری دهمورد که
به عنوان یکی از روستاهای مهم و
تاریخی در کشور به شمار میرود این
روزها گرفتار معدنی سیاه رنگ به نام
کروم شده است!
اوائل امسال کوه مشرف به دهمورد
برای معدنکاوی مجوز گرفته و این
مسئله چند ماهی است که اعتراض
اهالی را به همراهداشته است.
آنان معتقدند کوهی که مشرف
به روستاست اگر دستکاری شود
سبب خواهد شد تا دهمورد از لیست
روستاهای هدف گردشگری خارج
شود .همچنین سر و صدای ناشی از
معدنکاری امان مردم را خواهد برید
و تولید ریزگردها سکونت افراد را در
روستا با مشکل روبرو خواهد کرد.
دهیار این روستا با اعالم اینکه برای
گرفتن این مجوز سه بار پیاپی از طرف
شهرستان مخالفت شده و مدیرکل
میراث نیز ممنوعیت آن را اعالم کرده
است گفت :اما مشخص نیست که
چگونه مجوز صادر شده است؟!

بنا به گفته محمدرضا معصومی،
دهمورد دارای  ۸۰۰خانوار با ۲۴۸۰
نفر جمعیت میباشد.
او معتقد است :از زمانی که دهمورد
به عنوان روستای گردشگری معرفی
شده رونق یه روستا بازگشته است.
البته بر اساس بررسیهای نیریزان
فارس در حال حاضر با مخالفت
مردمی و همچنین مسئوالن
شهرستان بختگان این معدن
نتوانسته شروع به کار کند.
مسئول میراث فرهنگی ،صنایع
دستی و گردشگری نیریز هم در
گفتگو با ما اعالم کرد :برای تمامی آثار
تاریخی حریمهایی مشخص است؛
حتی اگر شهرداری و آبفا بخواهند
در جایی حفاری کند حتماً باید
استعالمهای الزم را از ما بگیرد اما
مشکل آنجاست که بر اساس قانون ۲۴
معادن اگر ادارهای که از او استعالم
شده ظرفدو ماه جواب ندهد به منزله
پاسخ مثبت خواهد بود و همین عامل
سبب شده تا بسیاری از کسانی که

تقاضای ثبت معدن دارند در مهلت
قانونی به میراث مراجعه نکنند و یا
به روزهای آخر مهلت باقیمانده کار
را بکشانند و در واقع فرصت سوزی
میکنند و با توجه به اینکه نیروهای
ما کم است و پهنههای معدنی نیز
که باید بررسی شود بسیار گسترده و
زمانبر است و متقاضیان با این اقدام
عمال میراث فرهنگی رادور میزنند.
البته مصیب امیری مدیرکل میراث
فرهنگی فارس به این مشکل قانونی
هم طی نامهای به طالبیان معاون وزیر
میراث کشوردر تاریخ  19آبان 1399
اعتراض کرده است.
محمدرضا هادی در رابطه با
روستای دهمورد گفت :دهمورد
یکی از روستاهای هدف گردشگری
میباشد و جالب است بدانید که از
 ۳۴اثر تاریخی ثبت شدهدر شهرستان
آبادهطشک یک سوم آن سهم همین
روستا میباشد.
این روستا از نظر طبیعی و بافت
تاریخی در سه دوره مختلف ساخته

شده است و یک بافت بسیار بکر در
باالی روستا قراردارد.
وی در مورد ثبت آثار تاریخی گفت:
تاکنون توانستهایم  ۱۴اثر تاریخی را
در روستای دهمورد به ثبت برسانیم
و احتمال به ثبت رساندن آثاردیگری
همدر این روستا وجوددارد.
همچنین با موافقتهایی که انجام
گرفته  6موافقت اصولی اولیه
بومگردی نیز تاکنون صادر شده است.
وی ادامه داد :از زمانی که دهمورد در
طرح هدف گردشگری قرار گرفته
رونق به روستا بازگشته است و تقریباً
 ۱۲مغازه تنها در مسیر تفرجگاه این
روستا مشغول فعالیت هستند.
هادی در مورد زمان رسیدگی به
پرونده دهمور د گفت :در تاریخ
 ۲۱فروردینماه  ۱۳۹۹به استعالم
این معدن پاسخ داده شده و با توجه
به موارد مختلف تاریخی و طبیعی
مجوز به آن داده نشد و در ادامه این
مسئله در میراث استان نیز در تاریخ
 ۳۰فروردین  ۹۹مطرح و در اول

اردیبهشت  ۹۹به صنعت و معدن
استان اعالم گردید که واگذاری این
معدن ممنوع اعالم شده است.
اما با توجه به همان قانونی که
خدمتتان عرض کردم فرد متقاضی
بازگشت به عقب کرده و بر اساس آن
بند قانونی مجوز رادریافت کرده است
و این مسئله مربوط بهدهمورد نیست
و مورد مشابهی در تنگاب فیروزآباد
نیز رخداده است.
وی تنها راه حل این مسئله را ورود
استانداری به پرونده اعالم کرد و
از مسئوالن شهرستان بختگان
و همچنین نماینده مجلس نیز
درخواست نمود که در این پروندهها
میراث را همراهی کنند.
بنا داشتیم با صاحب مجوز این
معدن هم گفتگو کنیم که متأسفانه
درخواستهای مکرر تلفنی و
واتسآپی ما را بیجواب گذاشت.
امید است ایشان نیز توضیحات خود
را برای رفع نگرانی اهالی دهمورد در
اختیار هفتهنامه قراردهد.
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رد پای مازوت در نیریز
مسئوالن :جای نگرانی نیست
را به شدت قوی کند تا جلوی ورود گازهای
خطرناک به فضا گرفته شود.
در حال حاضر کارخانههای تولیدی اجازه
استفاده از مازوت را ندارند و در صورت
استفاده اگر خروجی کورهها به حالت
هشدار برسد به آنها تذکر میدهیم و حتی به
تعطیلی کارخانه خواهد انجامید.
وی در رابطه با کارخانه سیمان سفید که از
سوخته مازوت استفاده میکند گفت :در
حال حاضر و با پایشهایی که انجام دادهایم
آلودگی خاصی به ما گزارش نشده است.

ادامه از صفحه یک
...
فقط کارخانههای سیمان
خصوصی رئیس اداره گاز نیریز با اعالم اینکه
تصمیمگیری درباره اینکه کدام کارخانهها
سوخت مازوت استفاده کنند در کشور
گرفته میشود گفت :مسئوالن شهرستانی و
استانی در این رابطه دخالتی ندارند اما آنچه
که در نیریز اجرا شده این است که سیمان
سفید به صورت یک کارخانهدوگانه میباشد
یعنی هم گاز و هم مازوت استفاده میکند
که البته سوخت اول آنها گاز است اما سیمان
خاکستری سیستم دومی ندارد و تنها از
گاز طبیعی بهره میگیرد ولی محدویتی
که تاکنون به ما اعالم کردهاند در رابطه با
کارخانههای سیمان بوده و دیگر کارخانهها
از جمله فوالد نیازی به استفاده از سوخت
مازوت ندارند.

دوست داریم از گاز استفاده کنیم
بنا بر منابع آگاه از کارخانه سیمان آنان اعالم
کردهاند که تمایل دارند از گاز استفاده نمایند
چون هم به صرفهتر است و هم استهالک
دستگاههای کارخانه کمتر میشود.
مجبوریم تعطیل کنیم
شریفی مدیر عامل سیمان خاکستری با اعالم
اینکه سوخت کارخانه سیمان خاکستری گاز
میباشد گفت :برای استفاده از سوخت مازوت
امکانات الزم را نداریم و اگر ما را مجبور به
استفاده از مازوت کنند مجبور به تعطیلی
کارخانه خواهیم بود.
وی به نقل از دبیر انجمن صنفی کارفرمایان
صنعت سیمان گفت :تاکنون گاز  ۶۴کارخانه
تولید سیمان در سراسر کشور قطع شده
است.
شریفی اضافه نمود :در حال حاضر به صورت
ماهانه بین  ۹۰۰تا  ۹۵۰میلیون تومان هزینه
گاز مصرفی را پرداخت میکنیم اما اگر
بخواهیم از سوخت مازوت استفاده نماییم
هزینه ما به  5میلیارد تومان خواهد رسید
و اگر این چنین شود عم ً
ال کارخانه سیمان
ضررده خواهد شد.
وی بار دیگر تأکید نمود که در صورت اجبار
به مصرف سوخت مازوت مجبور به تعطیلی
کارخانه هستیم.

استفاده از مازوت ممنوع است
بر اساس اعالم رئیس محیطزیست
شهرستان نیریز استفاده از سوخت مازوت
ممنوع میباشد مگر اینکه در شرایط بحرانی
و با مجوزهایی که داده میشود.
صفاییدر این ارتباط گفت :قانون هوای پاک
در سال  ۱۳۹۶به تصویب رسیده و دولت را
موظف کرده است تا سوختهای فسیلی را
کنار گذاشته و به سمت سوختهای پاک برود
که در ایران سوخت پاک همان گاز طبیعی
است اما در پیک مصرف گاز و برق ممکن
است کمبودهایی ایجاد شود که بنابراین باید
از سوختهای جایگزین مثل مازوت استفاده
کرد.
اما از نظر ما ک ً
ال استفاده از مازوت ممنوع
میباشد و اگر کارخانهای یا واحد تولیدی
از این سوخت استفاده کند مالک ما پایش
آنالین و پایشهای روزانه میباشد و اگر
کارخانهای اصرار داشته باشد که از سوخت
مازوت استفاده کند باید فیلترینگ خود

شریفی اعالم کرد در حال حاضر کارخانه در
حال تعمیرات میباشد و فعالیتی ندارد.
کارخانه با سوخت مازوت نداریم
امیرزاده رئیس پخش فرآوردههای نفتی
نیریز اعالم کرد :خوشبختانه در نیریز
کارخانههایی که به تنهایی از سوخت مازوت
استفاده کنند ،نداریم و تنها محمولهای
که تحویل شده مربوط به کارخانه آسفالت
سویل تونل در مهرماه میباشد که برای
آسفالت گردنه الیرز بوده است.
امیرزاده همچنین تأکید کرد :به دلیل کاهش
انرژی باید کارخانهها آمادگی کامل داشته
باشند که اگر با کمبود سوخت روبرو شدند
از نفت کوره یا همان مازوت استفاده کنند.
فارس درگیر خاموشی برق نمیشود
همچنین به دنبال تشدید نگرانیها برای
اعمال خاموشیهای گسترده معاون
هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس
کرد که تاکنون هیچ خاموشی رسمی
تأکید 

کمبود گاز نیروگاهها

در فارس به دلیل
نداشتهایم.
کرد که با پیشبینیهای
ظفر افشون تأکید 
انجام شده برای تأمین سوخت مورد نیاز
نیروگاهها ،احتمال بروز خاموشی در فارس
بسیار اندک است.
وی از ذخیره کافی سوخت برای نیروگاههای
برق استان به مردم اطمینان خاطر داد و
افزود :پیشبینی ما این است که فارسدرگیر
خاموشیها نمیشود.
البته وی این اطمینان خاطر را به
کرد که آنان و به
تأکید 

اد و
کارخانهداران ند 
ویژه کارخانههای سیمان 
باید از قبل مخازن
خود را از مازوت پر میکردند تا با مشکل
کمبود سوخت روبهرو نشوند.
در عین حال معاون استاندار از مکاتبات و
پیگیریها برای رفع مشکالت احتمالی این
واحدهای صنعتی ،هم خبرداد.

//

در خطبههای نمازجمعه مطرح شد:

سلیمانی زنده است

امید شهدان ،نیریزان فارس:
خطیب جمعه نیریز سردار سلیمانی را
شهیدی زنده در دلها توصیف کرد و گفت
انتقام خون او گرفته خواهدشد.
️حجتاالسالم سیدرضا رحمانیزاده در
خطبههای نمازجمعه ۱۲دی ،فرارسیدن
سالروز شهادت سردار قاسم سلیمانی را
گرامی داشت و گفت :شهید سلیمانی
تا ابد در دلها زنده میماند و با سرنگونی
عامالن شهادت ،انتقام خون او گرفته
خواهد شد.
خطیب جمعه نیریز ایام شهادت حاج
قاسم سلیمانی را« ،مقاومت» نامید و
خاطرنشان کرد :مکتب سلیمانی برگرفته
از دین بود و یکی از شاخصههای اخالقی
او ،عمل بهدستورات اسالم بود.
رحمانیزاده ،به کشف حجاب توسط رضا
شاه در  ۱۷دی سال  ۱۳۱۴خورشیدی
اشاره کرد و افزود :تهاجم فرهنگی به هر
شکلی ظاهر میشود و فقط در پوشش

لباس خود را نشان نمیدهد .ما باید
نسبت بهدیگر شبیخونهای فرهنگی نیز
هشیار باشیم.
رئیس اداره اوقاف استهبان در ادامه
گفت :گرانیها اعتراضات مردمی را بر
میانگیزد؛ در نتیجه ما باید در انتخابات
سال آینده با پیروی از فرمایشات مقام
معظم رهبری ،رأی خوبی به صندوق
بیندازیم.
وی به روز ملّی فلسطین اشاره کرد و
به ویرانی برخی کشورها توسط رژیم
سعودی پرداخت.
رحمانیزاده همچنین شهادت «شیخ
نمر باقر النمر» توسط رژیم آل سعود در
سال  ۱۳۹۴خورشیدی را که از روحانیون
منتقد این حکومت بود ،محکوم کرد.
گفتنی است با توجه به جمعیت زیاد
نمازگزاران در مراسم نمازجمعه ،حضور
نیروهای هاللاحمر برای ضدعفونی
سطوح ضروری به نظر میرسید.

//

ثبت نام آزمون استخدامی وزارت بهداشت
و دانشگاههای علوم پزشکی

ثبتنام برای آزمون استخدامی وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی ثبتنام به صورت
اینترنتی تا روز 21دیماه انجام خواهد گرفت.
در اطالعیه این آزمون آمده است :دانشگاهها ،دانشکدههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی
درمانی و سایر مؤسسات تابعه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی سراسر کشور در نظر
دارند برای تأمین نیروهای مورد نیاز خود از محل مجوز استخدامی شماره  275960مورخ
 99/5/29سازمان اداری و استخدامی کشور ،افراد واجد شرایط را به استناد ماده  33آئین نامه
اداری ،استخدامی کارکنان غیر هیأت علمی دانشگاه ،دانشکدههای علوم پزشکی و خدمات
بهداشتی درمانی وابسته به وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی و دستورالعمل اجرایی
برگزاری آزمونهای استخدامی مصوب دور دوم هیئت امنا سال  1397از طریق آزمون کتبی در
حیطههای عمومی و تخصصی (و حسب مورد مصاحبه استخدامی) به صورت پیمانی استخدام
نمایند .توضیحات تکمیلیhourgan.ir/fa/news/9170 :

اجرای طرح

 700هکتاری آنغوزه
در نیریز

منابع طبیعی نیریز:
اجرای پروژه بیولوژیک  ۷۰۰هکتاری کشت
گیاه دارویی آنغوزه در منطقه چاه نصرویه
نیریز کلید خورد.
این پروژه که اعتبار آن از محل صندوق توسعه
ملی تأمین شده با نظارت اداره منابع طبیعی
و از طریق شرکت تعاونی مرتعداران در حال
اجراست.
رئیس منابع طبیعی نیریزدر این ارتباط گفت:
در این پروژه از گونه بومی اقتصادی و دارویی
آنغوزه تلخ و به صورت کاشت در چالههای
کوچک و هاللیهای آبگیر استفاده میشود.
از اهداف این طرح میتوان به کمک به معیشت
روستائیان ،دامداران و بومیان مناطق ،احیای
مناطق ،ذخیره نزوالت از طریق چاله و هاللی
آبگیر ،ترویج کشت گیاهان دارویی و ...اشاره
کرد.
حامد جمالی افزود :این اقدام پس از دیدار
نماینده محترم مجلس با مدیرکل منابع
طبیعی استان و تأکید بر توجه بیش از پیش
به شهرستان نیریز و استعدادیابی مناطق
مختلف و کمک به اشتغال روستائیان محقق
گردید.
پیشبینی میشود با استقبال متقاضیان بومی
و جلب همکاری آنان این پروژه به  ۱۰۰۰هکتار
افزایش مساحت داده شود و در سالهای آینده
موجب اشتغال و درآمد خوبی برای روستاهای
چاه علی ،چاه نصرویه  ،چاهدیمه و تهرونی شود.
جمالی در ادامه افزود :با توجه به تأکیدات و
حمایتهای فرماندار دلسوز و نماینده محترم
مجلس این اداره آماده هرگونه همکاری با
مرتعداران و بومیان مناطق در زمینه کشت
گیاهان دارویی با حفظ پوشش گیاهی و حالت
طبیعی مناطق رادارد.

