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از وعده تا عمل
مدرسه  12کالسه

هنوز بینتیجه
مسئوالن محترم!
وعدههای مختلف شما در جلسات،
همایشها و مصاحبهها توسط هفتهنامه
نیریزان فارس پیگیری خواهد شد .پس لطفاً
قولهایی بدهید که قرار است اجرایی شود.
***
محبوبه ناصری /نیریزان فارس :در کوران
انتخابات شورای شهر در اردیبهشتماه
امسال منوچهر فرجزاده دبیر مدارس نیریز
و دونده پرتالش ،در یک کار کمنظیر توانست
در برگزاری جشنواره خیرین مدرسهساز در
شیراز ،مسیر نیریز تا صدرای شیراز را بدود
و وقتی عنوان شد که چه خواستهای دارد وی
تقاضای احداث مدرسهدر نیریز کرد.
وی توانست یک مدرسهدوازده کالسه را از
سوی معاون وزیر برای شهرستان هدیه بگیرد.
حاال حدود هفت ماه از این وعده میگذرد و
فع ً
ال خبری از این قولداده شده نیست.
مدیر آموزش و پرورش شهرستان نیریز
در این باره گفت :این مدرسه در جشنواره
خیرین مدرسهساز که در اردیبهشت ماه
سال جاری در شیراز برگزار شد ،توسط دکتر
محمدتقی نظرپور معاون محترم وزیر به یمن
اقدام شایسته جناب فرجزاده دونده فرهنگی
نیریزی که مسیر نیریز تا شیراز رادویده بود با
حضور بنده و تعدادی از خیرین نیریزی اهداء
شد.
پس از قول دکتر نظرپور ما اقدامات اولیه
و مکاتبات الزم را انجام دادیم و حتی از طریق
دکتر مسعودی هم رایزنیهای الزم انجام شد،
ولی متأسفانه تاکنون هیچ پاسخی نگرفتهایم.
احمد قرهچاهی گفت :حتی بنده شخصاً
در خصوص این وعده به تهران رفتم و در
مورد پروژه مذکور با وزیر صحبت کردم و قول
ساخت این مدرسه را گرفتم.
احمد قرهچاهی یکی از دالیل تأخیر در
ساخت این مدرسه را زلزله اخیر در کشور
عنوان کرد و افزود :ساخت این مدرسه از
سوی سازمان نوسازی مدارس انجام میشود
و علت تأخیر ،اولویت داشتن مدارس مناطق
زلزلهزده میباشد و تصمیم بر آن شده که این
مدرسه با کمی تأخیر ساخته شود.
وی در مورد زمان کلنگزنی و مکان این
پروژه گفت :با قاطعیت کامل میتوان گفت این
مدرسه در شهر نیریز ساخته میشود و مکان
ساخت نیز پیشبینی شده است و زمان آن هم
بزودی اعالم میشود.
شایان ذکر است اخیراً در مجله «رشد
معلم» به تاریخ دی ماه مصاحبهای با منوچهر
فرجزاده با عنوان «دوندگی برای بچهها» در
همین رابطه به چاپ رسیده است.
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وام 1/5میلیارد دالری برای روستائیان
بحث ریزگردها و احیاء بختگان به یک بحث ملی تبدیل شده است

مهدی منفرد /نیریزان فارس :نماینده
مجلس در دیدار با مردم روستاهای بخش
آبادهطشک خبر از اختصاص  1.5میلیارد
دالر توسط دولت جهت اشتغال روستائیان
داد.
دکتر مسعودی به همراه تعدادی
از مسئوالن چهارشنبه 13دیماه از
روستاهای بسترم ،کوشکک ،جهانآباد و
خواجهجمالی بازدید کرد.
در این بازدید اعضای شوراهای اسالمی
و مسئوالن روستاها عمده مشکالت خود
را آب شرب ،بیکاری ،ریزگردهای دریاچه
بختگان ،اصالح جادههای دسترسی به
روستاها ،کمبود امکانات ورزشی ،اصالح
طرح بهسازی و تکمیل طرح هادی ،و
فضاهای آموزشی بیان کردند.
دکتر مسعودی نیز در این بازدید با اشاره

به بحث اشتغال گفت:دولتدر زمینه ایجاد
اشتغال روستایی اعتبارات خوبی در حدود
 1/5میلیارد دالر جهت اشتغال و طرحهای
اشتغالزایی روستایی قرار داده و جوانان
با ارائه طرح به اداره کار و رفاه اجتماعی
میتوانند این تسهیالت را دریافت کنند.
ضمن این که تقاضا برای تسهیالت تا سقف
 200میلیون تومان در کارگروه شهرستان
مصوب میشود.
وی ادامه داد 2 :درصد نفت و گاز جهت
کمک به مناطق محروم 3درصد شده است.
مسعودی در خصوص بهسازی
روستاها گفت :در بحث بهسازی ،اعتبارات
خوبی برای روستاها به همراه قیر رایگان
اختصاص داده شده است .البته در بحث
احداث فضاهای ورزشی و آموزشی دغدغه
دولت تکمیل پروژههای نیمهتمام است.

جوانان محقق نی ریزی:

در مراسم نمازجمعه مطرح شد:

چشم انتظار کمک مسئوالن برای تجهیز هر چهار ازدواج یک طالق
ایستگاه تحقیقات پرورش زالو هستیم

عیدی سال  ۹۷کارمندان و
بازنشستگان

کارگاه آموزشی زلزله
ومدیریت بحران
روابط عمومی آموزش و پرورش :به منظور آمادگی
بیشتر بسیجیان فرهنگی درهنگام وقوع بالیای
طبیعی ،کارگاه آموزشی «زلزله و مدیریت بحران»
در سالن کنفرانس اداره آموزش و پرورش نیریز
برگزار شد.
در این کارگاه یک روزه علیرضا جوکار رئیس
هالل احمر شهرستان نیریز با بیان مطالبی درباره
پیشگیریدر هنگام وقوع زلزله و لزوم تشکیل ستاد
بحران در سطح شهرستان گفت :مهمترین نگرانی
مسئوالن قرار داشتن شهرستان نیریز بر روی
گسل زلزله و همچنین فرسوده بودن بیش از 70
درصد بافت شهری و روستایی است.

اعتبارات حل میشود.
بنیاسدی رئیس اداره منابع طبیعی
نیزدر این بازدیدها گفت:در بحث بختگان
باید قبول کنیم که ما دچار تغییر اقلیم
شدهایم و پشت سد سیوند هم آبی نیست
که رها شود .باید بیشتر به فکر ریزگردها و
کنترل آنها باشیم ودر این زمینه طرحهای
مطالعاتی با نبود اعتبار آماده شده است؛
و در این راستا  150هکتار نهالکاری را
انجامدادهایم.
شاهسونی از بنیاد مسکن نیز گفت :در
زمینه مسکن روستایی امسال  150پرونده
تشکیل شده که  125نفر به بانک معرفی
و  105نفر موفق به دریافت تسهیالت
شدهاند .در طرح ویژه نوسازی 20میلیون
به همراه  5میلیون بالعوض جهت احیاء و
نوسازی بافت قدیم پرداخت میکنیم.
گفتنی است در این بازدید تعدادی از
مردم خواجهجمالی در مورد بهکارگیری
اتباع بیگانهدر معادن و سنگبریها معترض
بودند.
شایان ذکر است دکتر مسعودی به
همراه امیری فرماندار و جمعی از مسئوالن
ادارات در روز سهشنبه 12دیماه از شهرک
وزیره ،ریزاب ،و روستای علیرضا یاراحمدی
در بخش قطرویه و روستایدربیدودر بخش
پشتکوه بازدید و از نزدیک با مردم دیدار و
گفتگو کردند که عمده مشکالت مردم در
این روستاها بیکاری ،راه و رهاسازی حقابه
کشاورزان از آب سد چشمه عاشق بود.
نماینده و فرماندار همچنین با شورای
شهر قطرویه جلسهای برگزار کردند.

//

 ۹۳۰هزار تومان
سخنگوی سازمان برنامه و بودجه گفت :عیدی
سال  ۹۷بر اساس مصوبهدولت تعیین میشود،
ولی با توجه به رشد ۱۰درصدی حقوقدر سال
 ،۹۷عیدی کارمندان و بازنشستگان ،معادل
 ۹۳۰هزار تومان پیش بینی شده است.

اخبار
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نماینده مجلس ادامه داد :بحث
ریزگردها و احیاء بختگان به یک بحث
ملی تبدیل شده و کار گروه آن در کشور
تشکیل شده است .اما متأسفانه در باال
دست بختگان هم آب نیست .البته ما برای
آب شرب در آینده دغدغهای نداریم و با
تکمیل سد چشمه عاشق بحث آب شرب
شهرستان حل میشود.
دکتر مسعودی همچنین گفت :معتقدم
طی سالهای گذشته حق شهرستان و
بخش آبادهطشک داده نشده و در بحث
معادن ابتدا به وزیر صنعت تذکر دادم و در
ادامه با طرح یک سؤال خواستار پرداخت
 15درصد حق شهرستان از درآمد معادن
که به دولت پرداخت میشود ،شدهام که با
به نتیجه رسیدن این موضوع مشکل ما و
شهرستانهایی که معدن دارند در زمینه

روابط عمومی جهاد کشاورزی:
دو جوان محقق نیریزی
با راهاندازی یک ایستگاه
تحقیقات در زمینه پرورش
گونههای آبزی از جمله زالو،
ماهی زینتی ،انواع حلزون،
و حشراتی نظیر عقرب و
جلبک خوراکی اسپرولینا ،از
مسئوالن خواستند آنها را یاری
کنند.
دولتآبادینژاد
روحالله
گفت :نظاممند نبودن پرورش
زالو و نیاز تولید این گونه آبزی
کهدر اثر صید بیرویهدر معرض
انقراض است و نیز شرایط
پرورش و نبود محیط کنترل
شده و تجهیزات از جمله
مشکالتی است که با آن مواجه
هستیم.

وی افزود :مسئوالن مربوطه
باید در قوانین صدور مجوز
پرورش زالو تجدید نظر کنند
و دستورالعملهای قدیمی
اصالح شود .
عباس آباده دیگر محقق
نیریزی هم گفت :در حال
حاضر ما برای صدور پروانه
بهرهبرداری اقدام نمودهایم که
الزم است مسئوالن همکاری
مؤثری داشته باشند چون
هم زمینه اشتغال حدود 10
نفر فراهم میشود و هم نیاز
پزشکی بخشی از جامعه تأمین
میگردد.
وی ادامه داد :در حال حاضر
اکثر پزشکان نیاز خود را از
طریق واردات و یا با خرید زالو
از صیادان تأمین میکنند که

عالوه بر دامن زدن به انقراض
گونههای زالو ،ممکن است
زالوهای آلوده در طبیعت باعث
بروز مشکالت بعدی برای
بیماران شود.
این دو محقق تأکید کردند:
صیاد با هزینه بسیار پایین و چه
بسا غیربهداشتی محصوالت
را عرضه میکند اما کسی که
قانونمند و برابر مقررات اقدام به
تولید زالو میکند با هزینههای
قرنطینه ،کارگر و هزینههای
تعویض آب و سیستمهای
سرمایشی و گرمایشی مواجه
است و عم ً
ال رقابت سخت
میشود و صیاد با قیمت
پایینتری محصوالت خود آن
هم با شرایطی که ذکر شد به
فروش میرساند .
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عابد نعمتی :رئیس ثبت احوال از
ثبت  82طالقدر  6ماه اخیر ودر شهر
نیریز خبرداد.
محمودی رئیس ثبتاحوال نیریز
در بینالصالتین مراسم نماز جمعه
 8دیماه ،به ارائه آمار والدت ،وفات،
ازدواج و طالق شهرستان در  9ماهه
ابتداییامسالپرداخت.
او گفت در  9ماهه اول امسال 511
ازدواج در دفاتر نیریز ثبت شده که
با احتساب  177ازدواج ثبت شده
دردفتر آباده طشک ،این رقم به 688
ازدواج میرسد.
به بیان وی،دفتر طالق نیریزدر شش
ماهه اخیر راهاندازی شده و آمار طالق
ثبت شده در آن (از ابتدای تیرماه تا
پایان آذرماه)  82مورد است .این در
شرایطی است که  318ازدواج در
همین مدتدر نیریز ثبت شده است.
به بیان دیگر ،در  6ماهه اخیر به ازای
هر  4ازدواج ،یک طالق در دفاتر
نیریز ثبت شده و به طور میانگیندر
هر  2روز ،یک طالق رخداده است.
گفتنی است آمار طالقهای ثبت شده
دردفتر آباده طشک نیزدر  9ماهه اول
سال جاری  29مورد است.
رئیس ثبتاحوال در ادامه سخنان
خود ،با بیان این که مهلت تعویض
کارت ملی تا پایان سال جاری است،
عنوانداشت« :از ابتدای سال ،1397
همه سازمانها خدماتشان را با کارت
هوشمندملیانجاممیدهند».

پیروزاعتراضات 88مابودیم
رد
حجتاالسالم خوشنویس
خطبههای نمازجمعه ،اعتراضات
سال  88را انتقام دشمنان از انقالب
اسالمی دانست که به گفته او امت
اسالمیدر آن پیروز شد.
امامجمعه موقت شیراز که خطبههای
نمازجمعه نیریز را میخواند،
تظاهرات و اعتراضات سال  1388را
انتقامدشمنان ایران از انقالب اسالمی
ارزیابی کرد و گفت :آنها میخواستند
از نارضایتی انتخاباتی ،برای براندازی
حکومتاستفادهکنند.
وی افزود« :هدف آنها از بین بردن
انقالب برای همیشه بود؛ هر چند که
پیروزمیدانمابودیم».
خوشنویس عنوان داشت« :اعتراض
بعد از انتخابات همیشه بوده و کسانی
که رأی نمیآورند ،ناراضیاند؛ اما این
که نارضایتی از قانون عبور کند و به
خیابانها کشیده شود ،برای اولین بار
بودکهاتفاقمیافتاد».
در بین دو نماز ،از بسیجیان سپاه
ناحیه نیریز که با حضوردر مناطق
زلزلهزده کرمانشاه و سر پل ذهاب
به سازندگی در این مناطق کمک
کرده بودند ،با اهداء لوح تقدیر
تجلیلشد.
گفتنی است هاللاحمر نیریز در
بیرون مصالی نمازجمعه نمایشگاهی
از تجهیزات امداد و نجات جهت
آشناییهمشهریانبرپاکردهبود.

اخبار
مسعودی دبیر هیئت تحقیق و تفحص
از وزارت صنعت و معدن
نماینده مردم نیریز و استهبان به عنوان دبیر هیئت تحقیق و تفحص
مجلس و عضو هیئت رئیسه برای بررسی عملکرد وزارت صنعت ،معدن و
تجارت انتخاب شد.
دکتر مسعودی همچنین به عنوان مسئول تحقیق و تفحص عملکرد
صنعت و معدن فارس انتخاب شد.
ویدر گفتگو با مادر خصوص عوارض سالیانه معادن برای شهرهایی که
دارای معدن هستند گفت :این عوارض در برنامه ششم توسعه دیده شده
است اما بهدالئل مختلف اجرایی نشد که با مکاتباتی که انجام گرفت قرار
شد از سال آینده این مسئله اجرایی شود.

راهیابی عکس حامد راستی به
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شور فوتسال دانشآموزی به جای لیگ تعطیل نیریز
با برگزاری مسابقات فوتسال
دانشآموزی در کنار عدم برگزاری
مسابقات لیگ فوتسال نیریز ،شور
این رقابتها جای خالی لیگ فوتسال
نیریز را پر کرد.
این مسابقات،دردو مقطع ابتدایی و
متوسطه اولدر حالی برگزار شد که
در هر مقطع  7تیم حضور داشتند و
پس از گذشت حدود یک ماه از زمان
این مسابقات که اوایل آذر استارت
خورده بود ،در مقطع ابتدایی ،دو
تیم شهید منتظری و فرهمندی به
فینال راه یافتند که شهید منتظری
موفق شد با حساب  4به صفر

برگزاری این مسابقات با همکاری
مسئول تربیتبدنی اداره آموزش
و پرورش نیریز و انجمن فوتبال
دانشآموزی این اداره ،و به
سرپرستی محمدرضا قرایی بود که
هادی دهقان رئیس سابق کمیته
اجرایی مسابقات هیئت فوتبال،
مسئول اجرایی آن را بر عهدهداشت.
همچنین در طول مسابقات ،چهار
داور از جمله علیرضا و حبیب
مظفری ،عباس رضایی و عباس
تمنادار ،کار قضاوت را برعهده
داشتند.
این مسابقات در حالی جای خالی

حریفش را شکست دهد و قهرمان
این رقابتها شود.
آموزشگاه شهاب نیز با عبور از سد
قاری نیا ،به عنوان سومدست یافت.
در مقطع متوسطه ،آموزشگاههای
سجاد و شهید دستغیب در فینال
پس از تساوی  1بر  1به ضیافت
پنالتیها رفتند که آموزشگاه سجاد
توانست با نتیجه  5به  4پیروز و
قهرمان شود.
آموزشگاه علیبنابیطالب هم موفق
شد با شکست تیم مصطفی خمینی،
عنوان سوم را به خود اختصاص
دهد.

رقابتهای لیگ فوتسال شهرستان
را پر کرد که مهدی اعیانمنش
و شهرام مختاری رؤسای هیئت
فوتبال و اداره ورزش و جوانان نیز
در مراسم اختتامیه و اهداء جوایز
حضور داشتند ،و باعث شد تا
مسابقات با تب و شور و هیجانی باال
انجام گیرد.
امید است با توجه به حضور پرشور
و عالقه زیاد نوجوانان و جوانان
نسل جدید در فوتبال و فوتسال
شهرستان ،در آینده شاهد برگزاری
مسابقات لیگ شهرستان از سوی
هیئت فوتبال باشیم.

جشنواره عکس  onceاسپانیا

آموزشگاه شهید منتظری قهرمان مقطع ابتدایی

//

عکس حامد راستی به جشنواره عکس  onceاسپانیا راه یافت.
در این جشنواره  1500اثر از  475شرکت کننده از سراسر جهان ارسال
شده بود که در نهایت عکس راستی به عنوان  58اثر فینالیست انتخاب
شد.
در این جشنواره عکس  5عکاس ایرانی به مرحله پایانی راه یافته است.
حامد راستی عکاس نیریزی تاکنون توانسته عناوین مختلفی را کسب
نماید که مهمترین آن مقام سومی ابیلمپیک فرانسهدر سال  2016بود.

مجید پاکیزهدامن :ژیمناستیککاران باشگاه پرنیان با

ابوالفضل شاهسوندحسنی ،امیرمحمد کیخسروی ،علی

حضور در مسابقات ژیمناستیک هنری فارس ،کسب

اکبر شکاری ،امیررضا اسماعیلی و ابوالفضل برهانی در

افتخار کردند.

این مسابقات حضور یافت که در گروه الف ،محمدصالح

این مسابقات که اولیندوره آن محسوب میشد ،جمعه

قلیپور موفق به کسب مقام دوم در رشته مینیخرک

اول دی ،با شرکت  18تیم از سراسر استان به صورت

شد .همچنیندر گروه ب این رقابتها ،عنوان سوم پرش

انفرادی و طبق قانون فدراسیون جهانی ژیمناستیک

خرک به عرفان هاشمی رسید.

موسوم به FIGدر شیراز برگزار شد.

فاضل پرنیان و محمد الیقمند به عنوان مربی و

باشگاه ژیمناستیک پرنیان متشکل از  8ورزشکار شامل:

سرپرست ،ژیمناستیککاران را در این مسابقات

محمدصالح قلیپور ،عرفان هاشمی ،محمد اکبری،

همراهی کردند.

برگزاری همایش  9دی در نیریز

روابط عمومی سپاه نیریز :همایش بزرگداشت 9دیدر مهدیه رزمندگان
اسالم برگزار شد.
در این مراسم که با حضور مردم نیریز ،خانواده شهدا ،ایثارگران و
مسئوالن برگزار شد گروه سرود پایگاه مسجد امام محمد باقر سرود
سیدالشهدا را اجرا کردند و در ادامه سرهنگ درستکار فرمانده سپاه و
حجتاالسالم فالاسیری مطالبی را بیان نمودند.
در این جلسه سردار ربیعی جانشین معاونت عملیات قرارگاه ثارا...
که میهمان ویژه جلسه بود در رابطه با صدور انقالب و تشکیل بسیج و
هستههای مقاومت مطالبی را عنوان کرد.

برگزاری همایش امر به معروف و

45/11791

نهی از منکر در نیریز

روابط عمومی سپاه نیریز :همایش امر به معروف و نهی از منکر بسیج
هنرمنداندر سالن اداره تبلیغات اسالمی برگزار شد.
در این جشنواره  100نفر از اعضای انجمنهای هنری حضورداشتند و
به اجرای سرود ،موسیقی ،شعرخوانی وحافظخوانی پرداختند.
در این مراسم میالد منفرد مسئول بسیج هنرمندان و مهدیانفر دبیر
قرارگاه امر به معروف سپاه نیریز سخنرانی کردند.
مهدیانفر در این مراسم خطاب به هنرمندان گفت که آثار برجسته
خود رادر رابطه با امر به معروف و نهی از منکر تا تاریخ  10بهمنماه به میالد
منفرد تحویلدهند و جهت هماهنگی با شماره  0917 730 4349تماس
بگیرند.
قرار است این آثار توسط داورانی خارج از شهرستان مورد داوری قرار
گیرد و به نفرات برتر جوائز نفیسی اهداء شود.

پاکسازی اراضی بایر و زمینهای
سطح شهر نیریز

روابط عمومی شهرداری نیریز :طی عملیاتی ضربتی اراضی بایر و
زمینهای خالی موجود در سطح شهر توسط شهرداری نیریز پاکسازی،
زبالهگیری و تسطیح شد.
سعید استقالل مدیر خدمات شهری شهرداری در خصوص نظافت
شهری گفت :این اقدامات به منظور ارتقاء سالمت شهر ،سالمت و رفاه حال
شهروندان میباشد و نیروهای زحمتکش خدمات شهری به طور مستمر
و شبانهروزیدر زمینه نظافت شهری و جمعآوری زبالهها فعالیتدارند.

نوبت اول96/10/10 :
(نیریزان فارس)
نوبتدوم96/10/17 :
(نیریزان فارس)
نظر به اینکه شهرداری نیریز قصد
دارد باستناد ماده  13آئیننامه مالی
شهرداریها و در راستای اجرای بودجه
سال  96و مجوز شماره  397مورخ
 95/12/02شورای اسالمی شهر نیریز
نسبت به فروش امالک مشروحه ذیل
واقع در بلوار بهار  -استقالل از طریق
آگهی مزایده اقدام نماید ،لذا از کلیه
متقاضیان دعوت بعمل میآید با در نظر
گرفتن اسناد و شرایط ذیل پیشنهادات
خود را حداکثر تا تاریخ 96/10/27
در پاکت سربسته و الک مهر شده به
دبیرخانه شهرداری واقع در خیابان
طالقانی تحویل و رسید اخذ نمایند.
ضمناً جهت اطالع بیشتر با شماره
تلفنهای  53830538و 53830532
داخلی  133و یا به سایت
www.neyriznet.ir
مراجعه فرمایید.

سکان کیک بوکسینگ فارس

دوهـفتهخامـوشدر
فوتسالنیریز

مجید پاکیزهدامن :عدم نتیجهگیری دو نماینده
نیریز در رقابتهای لیگ برتر فوتسال فارس،
چراغ نیریز رادر فوتسال استان کمفروغتر کرد.
در حالی که انتظار میرفت دو تیم رینگاسپرت
و شهید بیاتی شروع خوبی برای نیم فصل دوم
رقابتهای لیگ برتر فوتسال فارس داشته باشند،
اما تا بدین جا ،هردو تیم نتوانستنددر حد انتظار
ظاهر شوند تا دومین هفته از دور برگشت این
رقابتها را با شکست پشت سر بگذارند.
جمعه اول دی ،رینگاسپرت در خانه مقابل
دیدگان تماشاچیهای خانگی ،با چهار گل از
نماینده قیر و کارزین شکست خورد تا رسول
خواجهزاده روز بد بازیکنان خود را علت شکست
تیمش عنوان کند.
شهید بیاتی نیز نتوانست روز پر فروغی را پشت
سر بگذارد و در زریندشت با نتیجه  2به  1مقابل
صدرنشین لیگ شکست خورد.
ابوذر شاهسوند در مورد این بازی گفت :هر
دو تیم بازی پایاپایی انجام دادند؛ اما آنها از
موقعیتهای خود بهتر استفاده کردند و توانستند

در دستان جهاندارفرد

پیروز شوند.
شاهسوند همچنین علت عدم یارگیری در نیم
فصل دوم را نبود بازیکنانی با پتاسیل باال در
نیریز عنوان کرد.
اما ناکامیهای این دو تیم به هفته هشتم نیز
کشیده شد و شهید بیاتی در خانه مقابل برمن
داراب تن به تساوی  3بر 3داد و رینگ اسپرتدر
یک بازی بسیار ضعیف با نتیجه  8به  1مغلوب
شهدای گراش شد.
حسین مرادی مربی تیم شهید بیاتی در مورد
تساوی خانگی تیمش مقابل برمن داراب گفت:
بهدلیل اینکه بیشتر بازیکنان ما از تجربه پایینی
برخوردار هستند نتوانستند تا پایان ،برای حفظ
نتیجه تالش کنند که این امر در بازیهای قبل
نیزداللت بر همین موضوعدارد.
رسول خواجهزاده سرمربی رینگ اسپرت نیز
عدم حضور چند بازیکن خود و داشتن نیمکتی
کم بار مقابل نماینده گراش را علت شکست
سنگین تیمش عنوان کرد و گفت :روز بسیار
بدیداشتیم.

با حکم رئیس انجمن
بوکسینگ
کیک
واکو ایران ،مهدی
جهاندارفرد مسئول
کمیته کیک بوکسینگ
واکو استان شد.
جهاندارفرد که پیش از
این ریاست هیئت ووشو
نیریز را بر عهده داشت،
از ششم دیماه برای مدت  6ماه ،مسئولیت این
پست را عهدهدار شد.
طبق این حکم ،ابقاء جهاندارفرد بستگی به عملکرد
اودر این پستدارد.
جهاندارفرد در کارنامه خود عالوه بر ریاست هیئت
ووشو نیریز ،داوری رسمی ساندا و تالو فدراسیون
ووشو ،مربی رسمی فدراسیون ووشو ،مسئولیت
برگزاری مسابقات منطقهای ووشو استاندر نیریز،
مسئولیتدودوره همایش بزرگ هفته تربیت بدنی
و همچنین دبیر هیئت موتورسواری و اتومبیلرانی
نی ریز رادارد.
کیک بوکسینگ واکو تنها متولی کیک بوکسینگ
در جهان و آسیا می باشد که مورد تأیید کمیته
بینالمللی المپیک و اسپرت آکورد است.

جایزهدار!

مسابقه کاریکاتور

آموزشگاه سجاد قهرمان مقطع متوسطه

درخششنیری زیهادرژیمناستیکهنریفارس

ورزشی

یکشنبه  17دی 1396
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چهار انتصاب
در دو هیئت ورزشی
با صدور احکام جداگانه از سوی هیئتهای
تکواندو و کونگفو چهار نفر در کمیتههای
مختلف منصوب شدند.
بر این اساس با حکم فریبرز گرگین رئیس
هیئت تکواندو ،سکینه زردشت نایب رئیس
و سارا کامگار مسئول کمیته استعدادیابی
هیئت تکواندو شدند.
همچنین با حکم محسن وطندوست رئیس
هیئت کونگفو ،عادلرضا ریحانی به عنوان
مشاور عالی و تام االختیار هیئت کونگفو
نیریز برگزیده شد.
ریحانی پیش از این ،مسئولیت کمیته قضایی
هیئت کونگ فو را بر عهده داشت که به گفته
محسن وطندوست رئیس این هیئت ،تا هفته
آینده فرد دیگری بر این کرسی خالی تکیه
خواهد زد.
این تغییرات در حالی انجام شد که رضا
مزیدیمرادی برای یک سال دیگردبیر هیئت
کونگفو نیریز باقی ماند.

مسابقه
کاریکاتور
شماره 52
در مورد کاریکاتور
یک جمله یا شعر پیشنهاد
دهید
لطفاً متن پیشنهادی خود را به سامانه
نیریزان فارس به شماره 800 1808
 1000917پیامک کنید یا به واتساپ و
تلگرام نشریه نیریزان فارس با شماره 1808
 0917 800ارسال نمایید.
در ابتدای پیامک ارسالی عبارت «مسابقه
کاریکاتور» را بنویسید.
همچنین در صورت تمایل نام ،سن ،شغل و
تحصیالت خود را هم قید کنید.
هر هفته به  5نفر که جمالت آنها برگزیده
شده جوایزی اهدا میشود.

مهلت ارسال:
پایان روز سهشنبه  19دیماه 1396

قابل توجه صاحبان محترم فروشگاههای معتبر

شما هم میتوانید اسپانسر مسابقه کاریکاتور شوید  /شماره تماس:
09178001808

تجدیدآگهی مزایده امالک شهرداری نیریز
شرایط :
ً
-1مبلغ سپرده هر قطعه باید نقدا به
حساب  0105692262004سپرده
شهرداری نزد بانک ملی شعبه احمد
نیریزی واریز و فیش مربوطه را ضمیمه
پیشنهاد نمایند .
-2به پیشنهادات مخدوش ،ناخوانا و
فاقد سپرده و پیشنهاداتی که خارج
از موعد مقرر به دبیرخانه شهرداری
رسیده باشد ترتیب اثر داده نمیشود .
-3شهرداری در رد یا قبول پیشنهاد
مختار میباشد .
-4برندگان مزایده میبایست ظرف
مدت یک هفته نسبت به واریز بهای
زمین خریداری شده به صورت نقدی
اقدام نمایند ،عدم واریز وجه در مهلت
یک هفته به منزله انصراف شخص
برنده مزایده میباشد .بدیهی است در
صورت عدم اقدام الزم از ناحیه خریدار
سپرده آنها به نفع شهرداری ضبط
خواهد شد .
-5چنانچه نفرات اول،دوم و سوم مزایده
حاضر به انعقاد قرارداد نشوند ،سپرده

آنها به نفع شهرداری ضبط میگردد.
-6سند رسمی مالکیت صرفاً به نام
شخص برنده مزایده انتقال داده خواهد
شد و الغیر.
-7در رابطه با اخذ و هزینه انشعاب
برق و گاز و تلفن ،شهرداری هیچگونه
مسئولیتی ندارد .
 -8در صورتیکه در اندازه زمینها
تغییراتی ایجاد گردد براساس قیمت
برنده مزایده محاسبه و اخذ میگردد.
-9کلیه هزینههای نقل و انتقال و درج
آگهی بعهده برنده خریدار میباشد.
-10مزایده مشمول قانون منع مداخله
میباشد.
-11میخکوبی و محدوده زمینهای
موضوع مزایده به مدت یک ماه از تاریخ
صورتجلسه کمیسیون عالی معامالت
تحویل داده میشود و پس از گذشت
یک ماه شهرداری هیچگونه مسئولیتی
ندارد.
 -12با توجه به درخواست واحد حقوقی
شهرداری جهت هم نواختی پاکتها در
زمان تحویل پاکت الف و ب با دبیرخانه

شهرداری هماهنگی الزم به عمل آورید.
-13کمیسیون عالی معامالت رأس
ساعت  17مورخ  96/10/27برای
پیشنهاد دهندگان آزاد میباشد و نتایج
اعالم میگردد.
-14مستند به ماده  7برندگان مزایده
میبایست حداکثر هفت روز از اعالم
نظر کمیسیون عالی معامالت نسبت به
تسویه حساب وجه مربوطه به امالک به
صورت نقدی اقدام الزم بعمل آید وگرنه
سپـــرده آنان به نفع شـهرداری ضبط
میگردد.
 -15شرکت کنندگان میبایست جهت
خرید اسناد مزایده مبلغ 200/000
ریال به حساب0110317436000
نزد بانک ملی شعبه احمد نیریزی واریز
و فیش مربوطه را جهت تحویل و خرید
اسناد مهر شده به امور مالی شهرداری
مراجعه نمایند.
حداکثر مهلت فروش اسناد از تاریخ
دومین انتشار آگهی هفت روز کاری
است.
امور مالی شهرداری نیریز

باقیمانده پالک 3331

ردیف

قطعه

نشانی

متراژ

قیمت واحد (ریال) قیمت کل (ریال)

10درصد سپرده

1

قطعه 1

میدان بلوار بهار

289/74

4/200/000

1/216/908/000

121/690/800

2

قطعه 8

میدان بلوار بهار

205/51

5/000/000

1/027/550/000

102/755/000

3

قطعه 9

میدان بلوار بهار

202/57

5/000/000

1/012/850/000

101/285/000

4

قطعه 10

میدان بلوار بهار

199/64

5/000/000

998/200/000

99/820/000

5

قطعه 11

میدان بلوار بهار

196/71

4/900/000

963/879/000

96/387/900

6

قطعه 12

میدان بلوار بهار

254/81

3/500/000

891/835/000

89/183/500

7

قطعه 13

میدان بلوار بهار

200

3/000/000

600/000/000

60/000/000

8

قطعه 14

میدان بلوار بهار

200

3/100/000

620/000/000

62/000/000

9

قطعه 27

میدان بلوار بهار

297/48

4/500/000

1/338/660/000

133/866/000

10

قطعه 28

میدان بلوار بهار

230/36

4/700/000

1/082/692/000

108/269/200

11

قطعه 29

میدان بلوار بهار

180/06

4/200/000

756/252/000

75/625/200

225

3/200/000

720/000/000

72/000/000

3/200/000

720/000/000

72/000/000

3/300/000

660/000/000

66/000/000

12

 3604قطعه 10

14

قطعه 33

13
15
16
17
18
19
20

قطعه 32

قطعه 15
قطعه 16
قطعه 17
قطعه 18
قطعه 19
قطعه 20

میدان بلوار استقالل
میدان بلوار بهار
میدان بلوار بهار
میدان بلوار بهار
میدان بلوار بهار
میدان بلوار بهار
میدان بلوار بهار
میدان بلوار بهار
میدان بلوار بهار

195/78
225
200
200
200
200
220

199/14

2/000/000

3/400/000
3/500/000
3/600/000
3/700/000
4/200/000

391/560/000

680/000/000
700/000/000
720/000/000
814/000/000
836/388/000

39/156/000

68/000/000
70/000/000
72/000/000
81/400/000
83/638/800

