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نیریز در جمع سه تیم برتر
وزنهبرداری استان

ماه طالیی ورزش نیریز
با جودو کامل شد

با درخشش ورزشکاران وزنهبرداری ،نام هیئت وزنهبرداری نیریز در جمع سه
شهرستان برتر فارس قرار گرفت.
در مسابقات وزنهبرداری قهرمانی استان پنجشنبه و جمعه  23و  24بهمندر شیراز،
وزنه برداران نیریز در اوزان و ردههای سنی مختلف شرکت داشتند و مقامهای
قهرمانی را بهدست آوردند.در  49کیلو نونهاالن و نوجوانان ،عرشیا صمدیدر هردو
رده شرکت کرد و به ترتیب اول و سوم شد.
در  67کیلو نونهاالن ،ابوالفضل شاهسونی به مقام قهرمانیدست یافت و محمدعلی
شاکر در  56کیلو نوجوانان عنوان اول را کسب نمود و بدین ترتیب تیمهای
مرودشت ،زرقان و نیریز به عنوان سه تیم برتر استان معرفی شدند.
مربیگری تیم نیریز بر عهده مرتضی رضاییان و امین نیکسرشت بود.
این مسابقات به مناسبت دهه فجر و یادبود زندهیاد حاج محمد موالیی شیرازی
برگزار شد.

در ادامه درخشش ورزشکاران نیریزی در رشتههای مختلف ،یک جودوکار با قهرمانی خود،
بهمن ماه طالیی را برای نیریز رقم زد.در مسابقات انتخابی جودو استان که  24بهمن در
شیراز برگزار شد ،علیرضا مظفریان در وزن  +90از باشگاه جودو توحید نیریز و از بین 100
ورزشکار این رشته مقام اول را به دست آورد .این مسابقات در قالب  7تیم از نقاط مختلف
فارس برگزار و ورزشکاران برتر به اردوی تیم استان برای شرکت در مسابقات کشوری که 5
اسفنددر زاهدان انجام می شوددعوت شدند .مربیگری و سرپرستی تیم جودو نیریز برعهده
هادی گرگین و افشین بخشش بود .در بهمن ماه ورزشکاران رشتههای پرورش اندام ،بیلیارد،
جودو و شطرنج عنوانهای برتر رادر مسابقات استانی بهدست آورده اند.

80کیلومتر دوچرخه سواری در ارتفاعات
کوه قبله نیریز

//

پرورش اندام نیریز
باز هم صاحب افتخار شد

تیم پرورش اندام نیریز با حضوردر مسابقات پرس سینه و پاورلیفتینگ چند جانبه
غرب کشور چند مقام بهدست آورد.
این مسابقات  24بهمن به میزبانی استان کرمانشاه و با شرکت بیش از  400ورزشکار
این رشته برگزار شد ودر رده نوجوانان جواد زارع به عنوان قهرمانیدست یافت.در
همین رده سنی محمد سلطانی نایب قهرمان شد.
در رده جوانان و بزرگساالن علی تمنادار به ترتیب به مقامهای اول ودومدست یافت
و حسام خوشاقبال و علی مرادی به ترتیبدوم و سوم شدند.
همچنین در رشته پرسسینه و در رده نوجوانان ،جواد زارع و علی عسکری مقام
اول ،محمد سلطانی مقام دوم و در رده جوانان محمدرضا مصطفوی و علی تمنادار
مقامهای اول ودر ردهسنی بزرگساالن حسام خوش اقبال نایب قهرمان شد.
مربیگری این تیم به عهده رحیم عسکریان و امیندهقان بود.

برای اولینبار دوچرخهسوران نیریز یک مسیر
سخت ودشوار رادر ارتفاعات کوهستانی نیریز
پیمودند.
گروه  5نفرهدوچرخهسواری متشکل از محسن
بهینه رئیس هیئت دوچرخهسواری ،حسن
فرامرزیان ،محمد شبانی ،و محمد و مهدی
میرزاییشبانی جمعه  24بهمن مسیر میدان
سرباز نیریز به سمت بیدبخون ،ارتفاعات
چشمه یاقوتی و پس از آن غاردراِشکفت ،آربزن
گون ،گلودوشاخ ،چشمه اَربو ،چشمه تارم،
بلندیهای آبشار تارم ،بیسوون ،برنسو ،چشمه
کالنتری ،دور قالت و تفرجگاه پلنگان را به
مسافت حدود  80کیلومتر پیمودند.
این برنامه ساعت  6صبح از میدان سرباز آغاز
شد و  5بعد از ظهر پس از  11ساعت به پایان
رسید.
به گفته محسن بهینه ،در مسیرهای
صعبالعبور مجبور به هل دادن و حتی کول
گرفتن دوچرخه بودهاند و در بقیه مسیر رکاب
زدهاند.

مجید پاکیزهدامن :هفته اول لیگ برتر
فوتسال نیریز در فصل  1400-1399با
انجام سهدیدار پرگل به پایان رسید و شش
تیم حاضر در این مسابقات تا حدودی عیار
خود را به نمایش گذاشتند .هرچند پس از
بازیهای این هفته ،به دلیل نارنجی شدن
وضعیت نیریز از نظر کرونا ،دوباره لیگ به
تعطیلی کشید تا ادامه آن به بهتر شدن
وضعیت موکول شود.
در اولین دیدار از مسابقات لیگ برتر
فوتسال شهرستان ،شنبه  ۲۵بهمن
مشکان میزبان در سالن
تیم شهدای
ِ
اختصاصی فوتسال دهچاه مقابل اهورا به
برتری  ۴بر ۲دست یافت.
در این دیدار پرهیجان و پر برخورد که با
دو اخراجی همراه بود ،شهدای مشکان
با گلهای محمدحسین یوسفی (2گل)،
حمزه خاموشی از روی نقطه پنالتی و
افشین رئیسی توانست در مقابل دو گل
حسن پیروزی به برتری برسد.
دومین دیدار این هفته با گلباران شهرک
وزیرهدر خانهدنبال شد.

در این برنامه از دوچرخههای کوهستان
استفا ده شده؛ همان دوچرخههایی که در
اختیار بیشتر مردم میباشد.
وی گفت :این گروه دوچرخهسواری به همراه
چندین گروه دیگر بیش از یک سال است که
دوچرخهسواری در طبیعت را با توجه به شیوع
بیماری کرونا با رعایت موارد بهداشتی به
صورت حرفهای انجام میدهند و حضور آنهادر
مسیرهای سخت که برای نخستینبار صورت
گرفته به مناسبت دهه فجر و یادبود سردار
شهید قاسم سلیمانی بوده است.
رئیس هیئت دوچرخهسواری نیریز گفت:
از عموم مردم دعوت میشود تا با حضور در
طبیعت و پرداختن به ورزشدوچرخهسواری ،با
رعایت پروتکلهای بهداشتی از فضای طبیعت
زیبای نیریز استفاده کنند.
بهینه همچنین از تشکیل کمیته بانوان در
هیئتدوچرخهسواری خبرداد و یادآور شد این
ورزش تنها مختص آقایان نیست و بانوان نیز می
توانند با حضور خود مشوق خوبی برای دیگر

لژیونرها

افراد باشند.
وی یادآور شد که در چنین برنامههایی باید
حتماً ایمنی فرد و دوچرخه او رعایت شود و
عالقهمندان ،وسایل ایمنی پزشکی از جمله
پانسمان زخم و پماد گرفتگی عضالت و لوازم
تعمیر دوچرخه مانند تیوپ یدکی و ابزار الزم
مثل آچار ،پمپ باد ،چسب و وصله را به همراه
داشته باشند.
همچنین افراد قبل از اقدام به دوچرخهسواری
در کوهستان ،حتماً قبل از آن مسیر را پیاده
بروند و راه را شناسایی کنند .ضمن این که وی
توصیه اکید کرد که گروه حداقل باید  3نفره
باشد و به هیچ وجه به تنهایی اقدام به این
ورزش نکنند.
بهینه گفت :مشوق اصلی ما در راهاندازی این
ورزش ،جناب آقای حسین میرغیاثی رئیس
هیئت کوهنوردی بودند و در برنامههای
مختلف از راهنماییهای ایشان و تسلطی
که بر مسیرهای کوهستانی دارند استفاده
میکنیم.

مجید پاکیزهدامن
علی خائف:تیم پارسه تهران پنجشنبه  23بهمن با پیروزی خانگی  5بر 2مقابل پیام تهران
توانست با  11امتیازدر رده چهارم لیگ برتر فوتبال استان تهران قرار گیرد .در این بازی علی
خائف به دلیل مصدومیت قادر به همراهی تیمش نبود.
محمد جواد جاللی:مس کرمان که محمد جواد جاللی رادرترکیب ابتدایی خودداشت،در
هفته سیزدهم لیگ فوتبال آزادگان یکشنبه  26بهمن توانستدر ورزشگاه شهید باهنر کرمان
مقابل ملوان بندر انزلی به یک پیروزی ارزشمنددست یابد و با یک گل این تیم را شکستدهد.
مس با این سه امتیاز  24امتیازی شد و با شکستی که تیم هوادار مقابل گل ریحان البرزداشت
هم امتیاز با این تیم به علت تفاضل گل کمتردر مکاندوم جدول قرار گرفت.
پوریا مهرپویا:از هفته سوم لیگ برتر فوتبال نوجوانان کشور سهشنبه  28بهمن تیم فوالد
یزد مقابل البدر بندر کنگ به نتیجه تساوی دو بر دو دست یافت و با  4امتیاز در رده سوم
جدول ایستاد.در این بازی پوریا در حضور 70دقیقهای خوددر میدان ،پاس گل اول تیمش
را ارسال کرد.
مسعود مرادزاده (داور) :از هفته سوم لیگدسته سوم باشگاههای کشور که یکشنبه 19
بهمن بیندو تیم شهدای ایل بهمنی کهگیلویه و بویراحمد و پویا شوش خوزستان برگزار شد،
مسعود مرادزاده به عنوان کمکداور اول ایندیدار کار قضاوت را برعهدهداشت .این مسابقه 4
بر  1به سود پویا شوش به اتمام رسید.

تحلیلی بر هفته اول لیگ فوتسال
رنگ نارنجی لیگ فوتبال را تعطیل کرد

دو تیم شهرک وزیره و رینگ اسپرت
نیریز یکشنبه  ۲۶بهمن در سالن فوتسال
قطرویه به مصاف هم رفتند و رینگ اسپرت
در یک بازی آسان و پرگل با نتیجه  ۷به ۱
حریف خود رادر هم کوبید.
شاگردان رسول خواجهزاده در این دیدار
نخستین نتیجه پرگل هفته اول را به نام
خود ثبت کردند تا خط و نشان پررنگی
برایدیگر حریفان کشیده باشند.
در این بازی سجاد خرمی ،امیرحسین
قصابی و سعید زلفی هر کدام دو گل و
رسول زارعی یک گل برای رینگاسپرت به
ثمر رساندند و تک گل وزیره توسط عادل
آفریننده وارددروازه رینگ اسپرت شد.
سومین و آخرین دیدار از هفته اول
مسابقات لیگ برتر فوتسال دوشنبه 27
بهمن با درخشش استعدادهای درخشان

میزبان مقابل شهید علی کاوی تنگه حنادر
سالن کوی سادات پیگیری شد.
سرآغاز این مسابقه که به نوعی افتتاحیه
رسمی بازیها نیز محسوب میشد ،با یاد
و خاطره سه بازیکن فقید فوتبال و فوتسال
نیریز محمود پورکانی ،مسعود زارعی و
علی خوشاقبال در حضور خانوادههای
آنها و شهرام مختاری رئیس اداره ورزش و
جوانان همراه بود.
در این دیدار استعدادهای درخشان که
خود را یکی از مدعیان جدی برای رقابت
میداند توانست با درخشش محمد زارع
بازیکن جوان خود تیم شهید علی کاوی را
با دو گل این بازیکن از پیشرو بردارد.
در هفته نخست این مسابقات آمار بهدست
آمده از حمالت تیمهای پیروز ،بیانگر
این نکته است که در این فصل با توجه به

پراکندگی بازیکنان شاخص و همچنین
پدیدههای تازه رشد کردهدر فوتبال نیریز،
رقابت به میزان قابل توجهی برای کسب
عنوان قهرمانی باالتر خواهد رفت.
میانگین تعداد  11حمله مؤثر برای
تیمهایی که در هفته اول توانستند پیروز
شوند ،میتواند گواه بر این باشد که از لحاظ
بُعد فنی و قوای بدنی فاصله چندانی بین
بازیکنان وجود ندارد.
اگرچه در آغاز کار تیم رینگ اسپرت
از لحاظ گل آوراژ نسبت به دیگر
رقبای خود یعنی شهدای مشکان و
استعدادهایدرخشان خیره کنندهتر ظاهر
شد ،اما باید این نکته را نیزدرنظرداشت که
تیم مقابل او شهرک وزیره به هیچ عنواندر
حد و اندازههای یک تیم منسجم و با برنامه
نشان نداد.

خبر
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از میان بازیکنان جوان و با انگیزه و مستعد
در تیمهای حاضردر این فصل ،محمد زارع
از استعدادهای درخشان ،سجاد خرمی
از رینگ اسپرت و تا حدودی سیاوش
برهانی از شهدای مشکان نقش زیادی
در پیروزی تیمهای خود در هفته اول
داشتند و توانستند بازی خوب بازیکنان
باتجربهتر نظیر مجتبی هاشمزاده ،مجتبی
سرخی و مجتبی کریمی را در تیمهای
خود تحتالشعاع قرار دهند تا بازی آنها
کمرنگتر نمایان شود.
اما آنچه که میتواند کمی برای سرمربیان
تیمها نگران کننده باشد و کار را برای
پزشکیاران کنار زمین زیادتر کند،
مصدومیت باالی بازیکنان است .در هفته
اول مصدومیت دو بازیکن تیمهای اهورا و
شهید علی کاوی تنگ حنا مصداق این امر
بودند.آنچه مسلم است ،دور بودن بازیکنان
در مقاطعی از سال از تمرین و نداشتن
تمرینات بدنسازی و آماده نبودن آنها می
تواند صدمات باالیی را برای بازیکنان به
همراهداشته باشد.

سرمقاله

نوروز،کرونا،اقتصاد
غالمرضا شعبانپور /مدیر مسئول

زادروز خجسته و فرخنده امام علی (درود خداوند بر او باد) و
روز پدر و مرد بر همگان مبارک باد.
اسفندماه شروع شده و در آستانه نوروز قرار داریم؛ هرچند
کرونا همه چیز را تحت تأثیر خود قرار داده است.
آنچه مهم است اینکه با توجه به ادامه و شیوع کرونا و تداوم
مشکالت اقتصادی و گرانی بتوانیم به بهترین وجه عمل کنیم.
به پیشواز نوروز رفتن و خانهتکانی کردن عالوه بر تداوم سنت
تاریخی موجب تقویت روحیه فردی و جمعی میشود و نشاط
اجتماعی را باال میبرد اما همزمان باید مد نظر داشته باشیم
که:
 -1خرید یا تهیه شیرینی برایدید و بازدید حضوری و جمعی،
هیچ توجیه عقالنی ندارد؛ چون سالمت خود ،عزیزان ،
دوستان و اقوام را به خطر جدی میاندازد.
-2دید و بازدید و احوالپرسی را مجازی و تلفنی انجامدهیم.
 -3بازاریان محترم که چند سال است از رکود شدید اقتصادی
و تورم و در یک سال گذشته از کرونا رنج میبرند و متضرر
شدهاند ،در آستانه نوروز قیمتها را طوری تعیین کنند که
مردم تشویق به خرید شوند و شاهد رونق نسبیدر بازار باشیم.
 -4هنگام حضور در بازار و اماکن عمومی رعایت دستورات
بهداشتی را بنماییم؛ به ویژه اینکه متأسفانه مواجه با شیوع
ویروس رشد یافته کرونا هستیم که سطح انتشار آن باالست
و هرگونه بیتوجهی ،عواقب خطرناکی رادر پی خواهدداشت.
امید اینکه پدران استوار ،مصمم و دوراندیش بتوانند با
مدیریت خوب ،خانواده را سرپرستی کرده و از گذرگاه دومین
نوروز کرونایی عبوردهند.
انشاءا...

شاد و سالم و موفق باشید

رونمایی از کتاب من اهلی
شدنی نیستم

فرهنگ و ارشاد اسالمی نیریز:

آئین رونمایی کتاب «من اهلی شدنی نیستم» نوشته محبوبه
سالخورده ،با حضور فرماندار و برخی از مسئوالن و اصحاب قلم روز
چهارشنبه 15بهمنماه در محل نگارخانه زنده یاد رجبی برگزار
شد.
در این آئین ،سالخورده به روند تهیه و چاپ کتاب اشاره کرد و
گفت :محتوای کتاب در برگیرنده برداشتها و بریدههایی از
دستنوشتههای نیما یوشیج ،فروغ فرخزاد و سهراب سپهری در
خصوص شعر و زندگی است ،که وی گردآوری کرده است.
وی ادامه داد :من اهلی شدنی نیستم توسط انتشارات حوزه
مشق منتشرو در  85صفحه چاپ شده و محمد جالل رنجبر آن را
ویراستاری کرده است.
مراد هدایت فرماندار نیریز هم با تقدیر از تالشهای این نویسنده،
از همه تالشگران عرصه فرهنگ و هنر خواست تا در راه رشد و
اعتالی فرهنگی و اجتماعی شهر و به ویژه تشویق و ترویج بیشتر
فرهنگ مطالعه کوشش کنند.
عبدالحسین برزگر رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی نیریز هم
ضمن تشکر از فعالیتهای انجمن ادبی گلبانگ در اجرای چندین
رونمایی کتاب در سال  99گفت :خلق این اثر فرهنگی نمونهای
بارز از پویایی فرهنگی در میان هنرمندان و فعاالن شعر و ادب نی
ریز است.
در پایان این آئین ،که بنا به شرایط کرونا با شرایط ویژه برگزار شد از
این کتاب رونمایی و از سالخورده تقدیر شد.

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه

شرکت خدماتی شهرک صنعتی سنگ نیریز( نوبت اول)
شماره ثبت 1399:

کوهنوردی بانوان فیتنسکار

بانوان فیتنسکار و پرورش اندام باشگاه بدنسازی استادیوم شهدا در
منطقه سنگ سهپاره کوهنوردی کردند.
این برنامه پنجشنبه  19بهمن به مناسبتدهه فجر و روز زن با مربیگری
نجمه سجادزاده و با حضور معصومه رواجی نایب رئیس هیئت کوهنوردی
انجام گرفت و طی آن مسابقه پالنک نیز در دو ردهسنی زیر و باالی 35
سال برگزار شد.

نظر به حد نصاب نرسیدن حضور سهامداران بدلیل شیوع
ویروس کرونا در مجمع عمومی عادی نوبت اول 1399/11/29
از کلیه سهامداران شرکت دعوت به عمل می آید تا در جلسه
مجمع عمومی عادی نوبت دوم روز چهارشنبه 1399/12/13
راس ساعت  10/30صبحدر محل سالن اجتماعات شرکت واقع
در شهرک صنعتی سنگ سردار شهید سپهبد حاج قاسم
سلیمانی نی ریز حضور بهم رسانند.
دستور جلسه:
 -1بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به ب رنامه عملیاتی عملیاتی و
بودجه سال 1400شرکت خدماتی.

هیأت مدیره شرکت خدماتی شهرک سنگ ن یریز

احراز هویت

سجام رایگان شد
باشگاه خبرنگاران:

فهیمی ،مدیرعامل شرکت سپردهگذاری مرکز گفت :همه
هموطنان به ویژه مشموالن سهامعدالت میتوانند از طریق وب
سایت سجام وارد شوند و ثبتنام و احراز هویت رایگان شوند و
نیازی به مراجعه بهدفاتر کارگزاری ودفاتر پیشخوان نیست.

neyrizanfars.com
info@ neyrizanfars.ir
@ neyrizan.fars

اسپیآر ،ارگ نی ریز

دیوارها تمام 80 ،حجره منتظر آغاز!
ادامه از صفحه یک

 ...وی در گفتگو با ما به معرفی این قلعه
پرداخت و گفت :مساحت آن  15هزار متر
مربع میباشد و طبق آخرین طرح مصوب
تفصیلی به همراه زمینهای اطراف آن
کاربری فضای سبزدیده شده و به تصویب
رسیده است.
در جلسه برنامهریزی سال  ۱۳۹۷اعتبار
اندکی برای این قلعه تخصیص داده شد
و عم ً
ال مطالعه طرح مرمت توسط اداره
کل میراث فرهنگی فارس شروع شد
و برای اجرا به شهرداری ابالغ گردید به
همین دلیل در بودجه سال  ۹۸مبلغی
برای مرمت چند اثر تاریخی شهر از جمله
همین قلعه لحاظ کردیم و عم ً
ال در پاییز
سال  ۹۸کار را شروع نمودیم.
در نگاه اول با توجه به خرابی دیوارههای
بیرونی این احتمال وجود داشت تا
افرادی بخواهند کل این بنا را از بین ببرند
و تخریب کنند و در جلسات مختلف این
موضوع مطرح میشد.
حامد فرغت در ادامه گفت :مصالح استفاده
شده برای مرمت قلعه عم ً
ال با مصالحدرون
خود قلعه آغاز شد و از آنجایی که این قلعه،
یک پادگان نظامی و خالی از هرگونه
ظرافت تاریخی است و یک قلعه خشن
نظامی میباشد ،ساخت آن چندان نیاز
به ظرافت نداشت و از آنجایی که برخورد
مناسبی با قلعه در طول سالیان نشده بود
عمدتاً اکثردیوارها فرو ریخته بود.
قلعه اسپیآر دارای  4دیوار و برج است
که هرکدام از دیوارها  ۱۳۰تا  ۱۴۰متر
طول دارند و به صورت یک مربع کامل با
چهار برج میباشد و دارای  2در جنوب و

یکیدر شمال شرقی است.
کار را با پیمانکاری که خود اهل استان
لرستان بود و زندگیش در همین خانهها
بوده شروع کردیم و در نهایت در تیرماه
سال  ۹۹هر  4ضلع قلعه با  ۱۴۰۰متر به
انتها رسید و عم ً
ال قلعه از شرایط بحرانی
خارج شد.
شهردار نیریز در مورد محوطه داخل
گفت :در طرح مرمت داخل حدود ۸۰
حجره وجود دارد و امیدواریم مرمت آنها
رادر سالهای آتی انجامدهیم.
شهردار نیریز همچنین ادامه داد :نکتهای
که بسیار حائز اهمیت میباشد قلعه با
کاربری تاریخی و فضای پیرامون آن است
کهدر طرح بهسازی با کاربری فضای سبز
دیده شده است.
در طرح مرمت توسط مشاور یک فضا
سازی انجام گرفته اما با احترام به مشاور
این طرح با هماهنگی میراث در حال
اصالح آن هستیم تا بتوانیم فضای
مناسبی را در اطراف این اثر تاریخی
فراهم کنیم.
وی در مورد خاکریزیهایی که اطراف
قلعه این روزها در حال انجام است گفت:
در سال  ۹۹و در چند مرحله خاکریزی
و تسطیح اطراف قلعه انجام شده است و
بخشهایی نیزدر حال اجرا میباشد.
امیدواریم در اوایل سال  ۱۴۰۰بتوانیم
پارک اطراف قلعه را شروع کنیم .اسپیآر
میتواند یک ارگ کریم خان در مقیاس
شهر نیریز باشد.
با توجه به مکان بسیار مناسب و با استفاده
از پتانسیل بلوار والیت و درختان چناری
که در آنجا کاشته شده و با توجه به اینکه

خود قلعه و پارک چیزی حدود  ۳۰هزار
متر مربع می شوند ،میتوان فضای بسیار
جذابی را نوید داد .از طرفی با توجه به
محدودیتهای میراث فرهنگی ،ارتفاع
سازی در پارک ممنوع است و همین
میتواند هزینه بسیار کمی را برای احداث
پارکدر پیداشته باشد.
حامد فرغت در پایان گفت :آن چیزی که
در خصوص مرمت آثار تاریخی شهرداری
نیریز ما را اذیت میکند فقط مباحث
مالی و فنی نیست.
یکی بالتکلیفی آثار تاریخی در میراث
فرهنگی فارس میباشد! متأسفانه عزم
جدی برای مرمت این آثار دیده نمیشود
و حتی خبرهای نه چندان خوبی هم به
گوش میرسد .اعتبارات آنها بسیار ناچیز
و برای آثار تاریخی بزرگی مثل مسجد
جامع کبیر ،خانه فاتح ،کاروانسرای
سروی که هر کدام ثبت ملی هستند اعتبار
مناسبی در نظر گرفته نشده و اگر تا ۱۰
سال دیگر شهرداری به این مسئله ورود
نکند شاید تغییری در آنها ایجاد نگردد.
دومین مسئله که بسیار برای شهرداری
آزاردهنده است برخوردهایی است که
در رابطه با آثار تاریخی و مرمت آن به
خصوص در مورد قلعه اسپیآر میشود.
کسانی که خود را حامی فرهنگ و تاریخ
شهرستان میدانستند و قدرت اجرایی
داشتند نه تنها به این آثار توجه نکردند
بلکه متأسفانه علیه شهرداری به ناروا
حرفهایی را گفتند که آزاد هنده بود.
اینکه چرا قلعه اسپیآر در این نقطه از
شهر قرار دارد تقصیر ما نیست و در هر
جای شهر هم بود باید مرمت میشد.

//

هنرمندان تئاتر نیریز برگزیده مهمان جشنواره کشوری پسامهر
روابط عمومی فرهنگ و ارشاد
اسالمی:

نمایش «گفتگو با معشوقه
قدیمی» در بخش مهمان
بیستمین جشنواره ملی تئاتر
پسامهر پذیرفته شد.
هیئت داوران این جشنواره
شامل راضیه قلیپور ،منوچهر
اکبرلو ،فرزاد معافی غفاری
پس از بازبینی  ۱۱۰اثر از 20
استان کشور ۲۹ ،اثرنمایشی

در بخش رقابتی و  ۸اثر
نمایشی در بخش غیررقابتی را
برگزیده و معرفی کردند.
نمایش «گفتگو با معشوقه
قدیمی» به کارگردانی
محمدجواد علیمردانی و
نویسندگی مهدی میرباقری
که به بخش نخست داوری این
جشنواره راه یافته بوددر بخش
مهمان جشنواره ،پذیرفته
شد .آثار بیستمین جشنواره

سراسری تئاتر پسامهر امسال
همزمان با چهل و دومین
سالگرد پیروزی انقالب اسالمی
و با یاد هنرمند زندهیاد «فرهاد
تنها» به شکل مونولوگ آنالین
و به مدت چهار شب از طریق
تلویزیون اینترنتی در فضای
مجازی و صفحه اجتماعی
 pasamehr.irقابل تماشا
میباشد.
گفتنی است توجه به

ارزشهای بومی و بکارگیری
آداب و رسوم محلی ،لهجه و
گویشهای منطقهای از نکات
حائز اهمیت این دوره از آثار
جشنواره بود .این جشنواره
توسط اداره کل فرهنگ
و ارشاد اسالمی فارس با
همکاری سازمان فرهنگی،
اجتماعی شهرداری فسا و
انجمن هنرهای نمایشی فسا
در شهرستان فسا برگزار شد.

//

در خطبههای نماز جمعه مطرح شد:

حق ما کجاست؟

امام جمعه موقت نیریزدر خطبههای نماز
جمعه از مردم خواست که برای گرفتن حق
خود مطالبهگر باشند و کوتاه نیایند.
حجتاالسالم سیدجواد فقیه در
خطبههای نماز جمعه  24بهمنماه با بیان
این که روزانه میلیاردها تومان سرمایه از
شهرستان نیریز خارج میشود ،اظهار
داشت« :هزاران ماشین سرمایه معدنی
این شهرستان خارج میشود؛ اما یک
امآرآی نداریم .بیمارستان هم وضعیت
مناسبی ندارد .حق آالیندگی ،حق
معادن و حق صنعت را به ما نمیدهند.
محیط زیستمان تخریب میشود و هیچ
چیز دریافت نمیکنیم .چرا ما شهر ویژه
نیستیم؟در حالی که هم صنایعداریم ،هم
کارخانجات داریم و هم معادن داریم .حق
ما کجا میرود؟ از هیچ کس جوابیدریافت
نکردهایم ،نه از نمایندگان سابق و فعلی
مجلس و نه از فرماندار و»....
خطیب جمعه نیریز افزود« :بقیه
شهرستانهایی که معدن دارند پیشرفت
میکنند؛ اما ما پیشرفت نمیکنیم و این
همه معضل اجتماعی و اقتصادی داریم.

مگر ما چه فرقی با بقیه داریم؟ ما جواب
میخواهیم .چرا تبعیض؟ چرا بیعدالتی؟
چرا پول معادن ما به خزانه میرود؟ ما
سهممان را میخواهیم .اص ً
ال من یکی
سهمم را میخواهم .مردم باید مطالبهگر
باشند و کوتاه نیایند ،ساکت نباشند .مردم
نیریز مردم آرام و نجیبی هستند؛ از آن
سوء استفاده نکنید».
حجتاالسالم فقیه عنوان داشت« :خط
قرمز همه مسئوالن و شما مردم باید محیط
زیست باشد .قوانین محیط زیستی کشور
ناکارآمد است .پیشرفت و اشتغال به چه
قیمتی؟ چقدر از این مرتعداران بیچاره
بیکار شدند؟ روستاها دارد خالی از سکنه
میشوند؛ در صورتی که نقطه قوت اقتصاد
مقاومتی روستاها هستند .بخشها نباید
مظلوم واقع شوند؛ بخصوص بخش قطرویه
و روستاهای آن که جمعیت زیادی دارد.
نماینده مجلس باید به همه مشکالت جواب
دهد .مایه تأسف است کهدر مجلس انقالبی
طرح شفافیت آراء رأی نیاورد .شفافیت آراء
که نیست؛ شفافیت اعمال هم هست».
ایشان افزود« :مسئوالن باید سادهزیست

باشند و از محرومان فاصله نگیرند .باید
انقالبی عمل کنند .انقالبی بودن یعنی
ساده زیست بودن .یعنی در کنار فقرا بودن.
یعنی ثروتهای ملی را حفظ کردن».
خطیب جمعه نیریز با گالیه از رسانهها
گفت« :من از رسانه گالیه دارم که هفته
گذشته صحبتهای ما را خیلی خالصه و
بی معنا منتقل کردند .شما مردم رسانه ما
باشید .رسانهها یا اص ً
ال مطالب ما را پخش
نکنند ،یا اگر پخش میکنند بیپرده پخش
کنند».
حجتاالسالم فقیه در جایی دیگر با بیان
این که متأسفانه در زمینه تربیت فرزند
کتابهای زیادی نداریم ،گفت« :ریشه
تربیت فرزندان در خردسالی است و همه
بدبختیها از کودکی سرچشمه میگیرد.
امام علی(ع) میفرماید :قلب کودک مثل
زمین آماده کشت است».
وی عنوان داشت« :برای ازدواج فرزندان
غول درست نکنید .شما پدر و مادری
که اینقدر برای ازدواج فرزندان سخت
میگیرید ،مگر خودتان اول زندگی چه
داشتید؟»

قطعی  8ساعته گاز
در روز دوشنبه

بخشهایی از شهر نیریز در روز دوشنبه
با قطعی گاز روبرو میشوند.
محمدجواد خصوصی رئیس اداره گاز
شهرستان نیریز با اعالم این خبر افزود:
به منظور انجام عملیات اتصال به گاز
نقاط توسعهای شبکه گازدر شهر نیریز،
گاز مناطق زیردر روزدوشنبه  ۴اسفند
از ساعت  ۱۳به مدت  ۸ساعت قطع
میگردد.
مناطقی که شامل قطعی گاز میشوند
عبارتند از :سمت چپ خیابان آیت الله
طالقانی حد فاصل خیابان بهداشت
منتهی به بلوار میرزا کوچک خان جنگلی
شامل خیابان بهداشت و کوچههای
منشعب ،خیابان تختی و کوچههای
منشعب ،کوچه اورژانس ،کوچههای
محدوده اطراف استادیوم ورزشی شهدا،
خیابان تختی و کوچههای منشعب،
بلوار نصر و کوچههای منشعب ،خیابان
خوارزمی و کوچههای منشعب ،خیابان
عمان و کوچههای منشعب.
الزم به ذکر است گازدر محدوده مسکن
مهر ،فرهنگیان و شهرک  ۱۱۰دچار
قطعی نمیشوند.
 -2سمت چپ بلوار شهید زردشت
حدفاصل پارک گلستان منتهی به فاز
اول و دوم آباد زردشت شامل خیابان
خلیج فارس و کوچههای منشعب،
حدفاصل پارک گلستان منتهی به فلکه
گاز (سمت چپ بلوار شهید زردشت)،
بلوار پاسداران و کوچههای منشعب،
خیابان گردان کمیل و کوچههای
منشعب ،خیابان کارگر و کوچههای
منشعب .خصوصیدر این باره اعالم نمود
که کل محدوده مناطق فاز اول و دوم آباد
زردشت مشمول قطع گاز میشوند.
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با حکم وزیر کشور

مراد هدایت
فرماندار نیریز شد

ادامه از صفحه یک

 ...هدایت از جانبازان 25درصددوران هشت سالدفاع مقدس است
و دارای مدرک کارشناسی ارشد علوم سیاسی و روابط بین الملل
میباشد.
او سابقه خدمت در بخشداری آبادهطشک ،فرمانداری نیریز
به عنوان کارشناس و سالها معاونت و همچنین سابقه مدیریت در
فرمانداری شهرستان فسادارد.

//

آیت الله فقیه

چهره ماندگار قرآنی كشور شد

عملکهای گاز در

معدن برافراشته شد

همزمان با دهه فجر عملیات نصب
علمک روستای معدن و واحدهای
تولیدی و صنعتی این محور گازرسانی از
توابع بخش پشتکوه تکمیل گردید.
رئیس اداره گاز شهرستان نیریز با اعالم
این خبر افزود :گازرسانی به این محور
تولیدی و صنعتی شامل اجرای بالغ بر
 ۱۲کیلومتر شبکه گاز و نصب  ۴۵فقره
علمک با اعتباری بالغ بر دو میلیارد
تومان انجام گردید که  ۳واحد تولیدی
مرغداری۳ ،واحد گلخانه و حدود
 ۵۰خانوار روستای معدن از نعمت گاز
طبیعی شدند .وی ضمن تأکید به رعایت
نکات ایمنی و مصرف بهینه گاز طبیعی
از اهالی روستا درخواست نمود هرچه
سریعتر نسبت به گازکشی داخل منازل
و خرید اشتراک گاز اقدام نمایند.

چاه بنهکالغی
وارد مدار شد

روابط عمومی امور آبفا:

چاه شماره  1مجموعه روستاهای بنهکالغی
بخش قطرویه شهرستان نیریز وارد مدار
بهرهبرداری شد.
با تالش کارکنان ادارات آبفا نیریز و قطرویه
و با پیگیری مستمر علیرضا عابدی رئیس
اداره آبفا قطرویه چاه شماره  1مجموعه
روستاهای بنهکالغی با تعویض الکتروپمپ،
کابل و افزایش عمق لولههای درون چاه
پس از چند روز تالش بیوقفه وارد مدار
بهرهبرداری گردید .بهرام قرهچاهی مدیر امور
آبفا شهرستان نیریز در این رابطه گفت :چاه
شماره  1مجموعه روستاهای بنهکالغی که به
علت نقص فنی و افت سطح آبهای زیرزمینی
دچار سوختن الکتروپمپ گردیده و از مدار
تولید خارج شده بود مجدداً با رفع اساسی همه
نواقص وارد مدار تولید گردید و مشکل کم آبی
به وجود آمده در  21روستای مجموعه تحت
پوشش با نزدیک به  1000مشترک تا حد قابل
توجهی بهبود یافت .روابط عمومی امور آبفا از
مردم شهرستان نیریز درخواست کرد با توجه
به کاهش بارندگی در سال زراعی اخیر و افت
آبدهی چاهها بیش از گذشته در مصرف آب
صرفهجویی کنند تا امور آبفا در تأمین آب
دچار مشکل نشود.

روابط عمومی فرهنگ و ارشاد اسالمی:
امام جمعه نیریز و عضو خبرگان رهبری به عنوان شخصیت
برجسته قرآنیدر بیست و پنجمیندوره تكریم خادمان قرآن كریم
جمهوری اسالمی معرفی شد.
این آئین قرآنی هر ساله بهمنظور تكریم خادمان قرآنی كشور توسط
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی برگزار میشود ،كه در آن چهرهها
و افتخارات قرآنی كشور در بخشها و رشتههای مختلف معرفی
میشوند.
به همین مناسبت دو دوره  ۲۴و  ۲۵تكریم خادمان قرآن كریم در
یک مراسم و همزمان برگزار خواهد شد.
آیتالله سیدمحمد فقیه ،امام جمعه نیریز و آیتا ...احمد بهشتی
اهل شهرستان فسا هر دو از نمایندگان مردم فارس در مجلس
خبرگان رهبری به عنوان شخصیتهای برجسته قرآنی در تشکیل
جلسات قرآنی و مباحث فقه اسالمی به عنوان افراد منتخب تجلیل
میشوند.
شنیدهها حاکی است مراسمی به صورت نمادین و با حضور تمامی
منتخبان ایندودوره با رعایت پروتکلهای بهداشتی،در شب مبعث
حضرت رسول اکرم(درود خداوند بر او باد) به تاریخ  21اسفند 1399
برگزار میشود که جزئیات آن متعاقباً منتشر میگردد.

//

جذب نیروی امریه در اداره
کل ارتباطات فارس

وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات بهمنظور بهرهگیری حداکثری
از توان فارغالتحصیالن مستعد و متعهد ،در نظر دار د از بین
فارغالتحصیالن واجد شرایط رشته برق گرایش مخابرات و رشته
مهندسی کامپیوتر تمامی گرایشها ،نسبت به جذب  5نفر نیروی
امریه سربازی (کارشناسی ارشد و دکترا) در اداره کل ارتباطات و
فناوری اطالعات استان فارس و به شکل بومی ،اقدام نماید.
چهاردهمین مرحله فراخوان جذب نیروهای امریه سربازی وزارت
ارتباطات و فناوری اطالعات در تهران و مراکز استانها از ساعت ۹
صبح چهارشنبهدوم اسفند ماه آغاز و به مدت یک هفته ادامهدارد.
بر همین اساس ،فا ِرغ التحصیالن رشته برق گرایش مخابرات و رشته
مهندسی کامپیوتر تمامی گرایشها که متقاضی گذراندن دوره
امریه سربازیدر اداره کل ارتباطات و فناوری اطالعات استان فارس
هستند میتوانند از ساعت  10صبح روز چهارشنبهدوم اسفندماه به
مدت یک هفته با مراجعه به سایت:
http://amrieh.ict.gov.ir/SitePages/Home.aspx

نسبت به نامنویسی و ثبتنام اولیه اقدام نمایند و در این مرحله از
فراخوان ،زمان ثبتنام به هیچ وجه تمدید نمیشود.

