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سرویس ورزشی :محمدصادق رجبی

راهیابی دومین ورزشکار نیریزی
به المپیاد نخبگان ورزشی کشور
مبینا یاراحمدی اسکیتباز نام آشنای نیریزی موفق شد به عنوان
نماینده فارس به المپیاد نخبگان ورزشی کشور راه یابد.
پیش از این خالد شبانیژیمناستیککار نیریزی جواز حضور در این
المپیاد را کسب کرده بود.
مبینا یاراحمدی پنجشنبه  3آبان در رقابت با سایر اسکیتبازان استان
توانست در ماده 300متر مقام اول و در ماده  1000متر مقام سوم را کسب
کند و بر اساس رنکینگ مدال ،به عنوان بازیکن ثابت تیم فارس انتخاب شود.
مرحله کشوری این رقابتها  30آبان برگزار میشود.
در این مسابقات ،برای اولینبار ازاحسان صالح داور نیریزی به عنوان
سرداور استفاه شد.

در هفته پنجم لیگ برتر فوتبال نوجوانان رخ داد:

باران مانعی برای درخشان شدن
محمد صادق رجبی:دبیر هیئت بسکتبال
نیریز از حضور دوباره نیریز در لیگ
دسته  2بسکتبال کشور خبرداد.
حسین کوچکزاده گفت :از سال  89تا
امروز این پنجمین حضور نیریز در
لیگهای بسکتبال کشور است.
سرمربی تیم نیریز افزود :برآورد هزینه ما
برای لیگ امسال  40میلیون تومان است
که  10میلیون آن را بازیکنان تیم از محل
وام بانکی تأمین کردهاند.
او این را هم گفت که با وجود این که ما
تنها نماینده فارس در لیگ  2بسکتبال
کشور هستیم ،ولی تا امروز فقط  8میلیون
از  15میلیون تومان ورودی را به حساب
فدراسیون بسکتبال واریز کردهایم و اگر
نتوانیم بقیه آن را واریز کنیم ،از لیگ کنار

گذاشته میشویم.
کوچکزاده این راهم اضافه کرد که از
شهرداری و فرمانداری درخواست کمک
داریم و حاضریم اگر کسی پیدا شود و
هزینهها را پرداخت کند ،تیم را به نام او
راهی مسابقات کنیم.
سرمربی تیم نیریز در مورد بازیکنانش
گفت :تمام بازیکنان ما تا امروز بومی
هستند؛ ولی برای نقاط ضعف تیم دنبال
بازیکن هستیم که اگر نتوانیم جذب کنیم،
با همین بازیکنان وارد مسابقات میشویم.
دبیر هیئت بسکتبال نیریز تاریخ شروع
مسابقات را با توجه به اعالم فدراسیون،
آخر آبانماه اعالم کرد؛ ولی این را هم گفت
که هنوز تعداد تیمهای حاضر در لیگ
مشخص نیست و شاید شروع مسابقات از

//

صعود کوهنوردان نیریز
به قله شیرکوه

تیم کوهنوردی بختگان به قله شیرکوه یزد صعود
کرد.
اعضای منتخب تیم کوهنوردی و طبیعتگردی
بختگان نیریز جمعه  27مهر به مناسبت هفته
تربیتبدنی و روز کوهنوردی ،قله  4075متری
شیرکوه یزد را فتح کردند.
این صعود در مدت  5ساعت و  30دقیقه و در یک
مرحله انجام شد.
محمدجالل رنجبر ،مسلم حکیمیان ،فاضل
حائم ،فاطمه پاکزاد ،حمزه پورموردینی ،علی
علیدوستان ،مهران جواهرآثار و فریده نیکونام
اعضای این تیم را تشکیل میدادند.

//

27مدال کاراتهکاهای نیریز در فارس

//

هفته آخر لیگ فوتبال
و به انزوا رفتن تیمها
مجید پاکیزهدامن :هفته آخر لیگ فوتبال نیریز در حالی برگزار شد که
تعداد بازیکنان بعضی از تیمها به حد نصاب نرسید.
در سومین دیدار از هفته هشتم مسابقات لیگ فوتبال نیریز که قرار بود
پنجشنبه  3آبان بین تیمهای آرمانپارستارم و وحدت حسینآباد برگزار
شود ،به علت حاضر نشدن نیمی از بازیکنان وحدت حسینآباد ،بازی از
سوی کمیته برگزاری مسابقات لغو و نتیجه آن  3بر صفر به سود آرمان
پارس اعالم شد.
همچنین به علت این که این حرکت از طرف وحدت حسینآباد تخلف
محسوب میشود ،پرونده این بازی به کمیته انضباطی ارجاع داده خواهد
شد تا در مورد آن تصمیمگیری شود.
در آخرین بازی از هفته هشتم این مسابقات که محسن دهقانی ،نادر
خواجهزاده و عباس رضایی داور آن بودند ،آزادی در حالی که میتوانست
خود را به جمع مدعیان نایب قهرمانی اضافه کند ،مقابل شهدای
محمودآباد تن به تساوی  1بر  1داد تا آخرین امیدهای خود را برای کسب
جایگاهدومی ازدست بدهد.
در این دیدار ،مهدی شفیعی برای آزادی و امیرحسین یاراحمدی برای
شهدای محمودآباد گلزنی کردند.
آریاپارس بسترم در ادامه روند پیروزیهای خود که البته بسیار دیر آن را
آغاز کرد ،در شروع هفته نهم و پایانی موفق به شکست  2به صفر شهدای
بخش قطرویه شد تا ناکامی آغازین فصل ،پایان خوبی برای قهرمان فصل
گذشته به همراهداشته باشد.
در این دیدار که قضاوت آن بر عهده جواد نیکبین ،علی مالیی و مسعود
مرادزاده بود ،احمد جاللی و ایمان بیگی گلهای آریا پارس بسترم را به ثمر
رساندند.
اما در دومین دیدار از هفته پایانی این رقابتها ،آرمان پارس تارم که
مانند آزادی بخت خوبی برای کسب عنوان نایب قهرمانی داشت ،تعداد
بازیکنانش به عدد  11نرسید و با  9بازیکن مقابل شهدای کیان حاضر شد.
آرمان پارس در این بازی تا دقیقه  43نیمه اول با  5گل میثم مظلومی،
احسان خیراتی ،محمدرضا رحیمی ،سپهر حسینی و سعید زارع مقابل
شهدای محله کیان مغلوب شد تا در پی مصدومیت  3بازیکن این تیم ،از
سوی کمیته برگزاری مسابقات ایندیدار نیمهتمام پایان پذیرد.
محسن دهقانی قضاوت این دیدار را عهدهدار بود و مسعود مرادزاده و
هادی حاجیزاده کمکهای او بودند.

//

حضور  37هزار زائر کربال در موکب نیریز

//

برگزاری اولین استاژفنی
هنرهای رزمی

احمدرضا فنونی

سید امیرحسین ابطحی :اولین دوره استاژ فنی
هنرهای فردی و سالح سرد ،به مناسبت هفته
تربیت بدنی توسط هیئت ورزشهای رزمی برگزار
شد.
این مراسم پنجشنبه  3آبان در سالن رزمی

//

استادیوم شهدا با حضور جمعی از هنرجویان
رشتههای نینجوتسو (نینجا) و کونگفو توآ انجام
شد.
رزمیکاران با اجرای فرمهای نانچیکو ،چوپ،دفاع
شخصی ،زنجیر ،کاتا و  ...به رقابت پرداختند.

رقابت شهرستانی  72ووشوکار

 24آبانماه اجالسیه نماز در نیریز
برگزار میشود.
یکشنبه ششم آبانماه جلسه هماهنگی
برگزاری اجالس نماز در فرمانداری
نیریز برگزار شد.
در این جلسه به دو مسئله چگونگی
برگزاری مراسم  ۱۳آبان و اجالسیه نماز
پرداخته شد.
استقبال از موکب نیریز
در ابتدای این جلسه فرمانده سپاه
ناحیه نیریز با اشاره به برپایی موکت
امام حسین در شهر نیریز گفت :امسال
 ۵۰۰دستگاه اتوبوس زائر ایرانی و ۳۵۰
دستگاه اتوبوس زائر خارجی در موکب
نیریز توقف کردند که  20هزار زائر

ایرانی و  ۱۷هزار زائر پاکستانی ،هندی و
کشمیری به ثبت رسیده است.
سرهنگ درستکار شیعیان پاکستانی را
افرادی عاشق ایران خواند و گفت :آرمان
شهر آنها ایران میباشد.
مراسم  13آبان
در ادامه جلسه در خصوص راهپیمایی
 ۱۳آبان اعالم شد که راهپیمایی از
ساعت  ۹از مقابل مسجد ولیعصر شروع
و در گلزار شهدا پس از سخنرانی در
ساعت  ۱۱پایان مییابد .همچنین قرار
شد مراسم پایانی بیرون از مصال و در
محیط باز برگزار شود.
اجالسیه نماز
دیگر دستور جلسه برگزاری اجالسیه

نمازدر نیریز بود.
راهوار معاون فرماندار در این باره گفت:
اجالسیههای سراسری نماز در سطح
کشور برگزار میشود و قرار است در
سطح شهرستانها هم اجالسیههایی
برگزار گردد.
تاریخی که برای آندر نظر گرفتهایم ۲۴
آبانماه همزمان با شهادت امام حسن
(عج)
عسکری(ع) و آغاز امامت امام مهدی
میباشد.
در ادامه مسعودی مسئول ستاد اقامه
نماز نیریز توضیحاتیدر رابطه با وظایف
ادارات مختلف ارائه داد و گفت :این
اجالسیه  24آبان در مصالی نمازجمعه
ساعت  ۹تا  ۱۱صبح برگزار میشود.

آگهی موضوع ماده  3قانون وماده  13آئیننامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی و اراضی و  ساختمانهای فاقد سند رسمی

//

اصالحیه
در خبر«برگزاری اولین مسابقه کمیته ورزشی تفریحی برای بانوان» که هفته پیش
توسط هیئت ورزشهای همگانی برگزار شد ،در اسامی ارسالی از طرف هیئت ،نام
حبیبه پاریزی و سلیمه صنعتی از مسئوالن اجرایی مسابقات از قلم افتاده بود که به
این وسیله اصالح میگردد.

را مکلف کرده است تا سقف  90هزار
میلیارد ریال را صرف این تصویب
نامه کرده و مازاد بر این سقف را صرف
حمایت از تولید ،اشتغال و قراردادهای
پیمانکاران کند .به رغم اینکه این
ابالغیه ،سهم هر فرد مشمول را دقیقاً
مشخص نکرده است ،اما میتوان از
برخی شواهد و قراین ،مبلغ آن را حدس
زد.در این زمینه ،رئیس جمهور چندی
قبل ودر جلسه بررسی صالحیت چهار
وزیر پیشنهادی ،تعداد افراد مشمول
بسته حمایت غذایی را نیمی از جمعیت
کشور اعالم کرده بود .اظهارات برخی
مسئوالن دولتی نیز پیش از این حاکی
از این بود که جامعه هدف این طرح،
تقریباً معادل با پنجدهک جامعه است.
با این حساب و با فرض اینکه این طرح
بین  35تا  40میلیون نفر از جمعیت
کشور اجرا شود ،میتوان گفت که سهم
هر فرد از این بسته حمایتی تا پایان
امسال چیزی در حدود  225تا 257
هزار تومان خواهد بود.

سید امیرحسین ابطحی 72 :ووشوکار جمعه 4
آبان در مسابقات شهرستانی این رشته در هفته
تربیتبدنی با هم رقابت کردند.
این رقابت با حضور تیمهای صابر شاهمرادی ،ابوذر

خاکپور و محمد شبستریدر سالن ووشو استادیوم
شهدا به سرپرستی مختار نوروزی برگزار شد.
هدف از برگزاری این مسابقات ،استعدادیابی نفرات
برتر و اعزام آنها به مسابقات استانی بود.

برابر رأی شــماره  139760311005000321هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد
ســند رســمی مســتقردر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نیریز تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی محمدعلی زارع فرزند مختار به
شماره شناسنامه  1965صادره از نیریزدر ششدانگ یکباب خانه به مســاحت  157/7مترمربع پالک  2فرعی از  583اصلی مفروز
و مجزا شده از پالک  583اصلی واقعدر نیریز بخش  22فارس از سهام مشــاعی متقاضی (سعیده راهوار) محرز گردیده است .لذا به
منظور اطالع عموم مراتبدردو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشــود.در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی
اعتراضیداشته باشــند میتوانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدتدو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید،
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی استدر صورت انقضاء مدت
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشارنوبت اول 1397/08/13:
14178

تاریخ انتشار نوبت دوم 1397/08/28:

مصطفی علیخانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نیریز

ش  -1176مورخ 97/08/01

محمدعلی غمگساران ،محمد بیگی،
علیرضا شباب ،عبدا ...صابری و عباس
نجیبی.
مقام دوم :عباس اندستا ،نیما
محمودزاده ،فهیمرضا نارنجی،
امیرحسین صنعتی ،رضا هاشمزاده،
سینارفیعیزاده ،محمدرضا راسخی،

امیرحسین
قاسمی،
ابوالفضل
خاکساری ،محمدجواد میرشکاری ،
امیرحسین قیاسی.
مقام سوم :محمدسینا فتحی،
محمدمهدی محمدی ،علی زردشت،
محمدرضا الهی ،حسن دلیرو محمد
غمگسار.

مجید پاکیزهدامن :شکست مقابل باران نورآباد مانعی برای ادامه
درخشش تیم فوتبال استعدادهای درخشان نیریز در لیگ برتر فوتبال
نوجوانان استان شد.
از هفته پنجم لیگ برتر فوتبال نوجوانان فارس ،جمعه  4آبان تیم
استعدادهای درخشان نیریز در نورآباد به مصاف باران این شهر رفت و با
نتیجه  4به صفر مغلوب میزبان خود شد.
پس از دو پیروزی متوالی که فاضل اصغرپور توانست در هفتههای سوم و
چهارم این رقابتها کسب کند ،این بار شکستی سنگین را با استعدادهای
درخشان متحمل شد تا پیروزیهایدو هفته اخیر این مربی جوان را تحت
تأثیر قراردهد.
فاضل اصغرپور سرمربی تیم فوتبال استعدادهای درخشان درمورد این
شکست گفت :مسابقهدر ساعت  12ظهر برگزار شد و باران نورآباددر هوای
شرجی شهر خود توانست از امتیاز میزبانی بهره الزم را ببرد.
اصغرپور گفت :با این که از قبل نماینده نورآباد را آنالیز کرده بودیم ،اما
شرایط بازی به نفع آنها رقم خورد و توانستند برنده ایندیدار شوند.

محمد صادق رجبی :مجموعه آبی کوهسرخ
نیریز از سهشنبه هفته گذشته تا جمعه به دلیل
اختالفات مدیران استخر با آبفا شهری تعطیل شد.
پس از این تعطیلی چند روزه شهرداری و شورای
شهر با تامین آب به استخر از مدیران آن خواستند
تادوباره استخر باز شود و استخر از جمعه شروع به
کار کرد.
استخر مجموعه آبی کوهسرخ حکایتی تمام
ناشدنی دارد و همچنان به عنوان یکی از
دغدغههای مردم و مسئوالن آن باقی مانده است.
این مجموعه پیش از این هم چندین بار دیگر
تعطیل شده بود؛ اما پس از واگذاری استخر و
خصوصی شدن آن ،فقط یک بار به دلیل تعویض
آب  10روز از استفاده عموم خارج شد.
این بار تعطیلی استخر داستان جدیدی را دنبال
میکند و طبق شنیدهها و به گفته منابع آگاه،
اختالف مدیران مجموعه استخر کوهسرخ و اداره
آبفا نیریز ،بر سر تعرفه آب شرب استخر است که
هنوز اطالعاتدقیقی بهدست نرسیده.
با این حال گفته میشود شورای شهر یکشنبه 13
آبان جلسهای با حضور مدیران استخر و آبفا شهری
ورئیس اداره ورزش و جوانان برگزار خواهد کرد تا
مشکل آب استخر را به طوردائمی حل کند.
این خبر چهارشنبه  9آبان در فضای مجازی

ادامه از صفحه یک
 -1خانوارهای تحت پوشش و پشت
نوبتی کمیته امداد امام خمینی و
سازمان بهزیستی کشور
 -2خانوارهای تحت پوشش بنیاد
شهید و امور ایثارگران
 -3خانوارهای با درآمد ماهانه کمتر از
 3میلیون تومان در گروههای کارگران
ساختمانی ،قالیبافان و شاغالن صنایع
دستی ،مشاغل آزاد و خویشفرمایان،
رانندگان بین شهری و درون شهری،
زنبورداران ،کارگران باربر ،شاغالن
کسب و کارهای خانگی ،کارگران
کارگاههای متفرقه ،عشایر و روستائیان،
بازنشستگان ،دریافت کنندگان بیمه
بیکاری و دیگر گروههای مشمول
که توسط وزارت تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی شناسایی میشوند.
 -4دیگرخانوارهای کم درآمد با
درآمد ماهانه کمتر از  3میلیون تومان
که درخواست آنها پس از بررسی
توسط کمیته امداد امام خمینی و
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سمیه نظری ،نیریزان فارس :آمار دانشجویان شهرستان
تا پایان مهرماه  2658 ،1397نفر میباشد و از این تعداد
 740نفر ورودی امسال هستند.
دانشجویان شهرستان در مقاطع مختلف تحصیلی در
دانشکده فضل ،دانشگاه آزاد ،دانشگاه پیامنور و دانشگاه
علمی کاربردی جمعاً  2658نفر میباشند که از این تعداد
 1339نفر خانم و  1319نفر مرد هستند.
دانشگاه آزاد اسالمی
در دانشگاه آزاد اسالمی دانشجویان مرد بیشتر از زن
هستند.
تعداد کل دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی 1010
نفر میباشد که از این تعداد  699نفر مرد و  311نفر
زن هستند و تعداد دانشجویان ورودی جدید  275نفر
میباشند که 186دانشجو مرد و 89دانشجو زن هستند.
از بیندانشجویان ورودی امسال  77نفردر مقطع کاردانی
(34دانشجوی مرد و 43دانشجوی زن) 97 ،نفردر رشته
کارشناسی ( 21دانشجوی زن و  76دانشجوی مرد) و
 101نفردر مقطع کارشناسی ارشد (76دانشجوی مرد و
25دانشجوی زن) ثبتنام کردهاند.
پنج رشته پرطرفدار از سوی دانشجویان در این واحد
دانشگاهی رشتههای آموزش و پرورش ابتدایی ،حقوق
خصوصی ،مدیریت مالی ،حقوق و حسابداری میباشند.
شایان ذکر است این آمار تا مهرماه امسال است و مراحل
تشکیل پرونده و ثبتنام از دانشجویان ورودی جدید ادامه

بازدید فرماندار

از بیمارستان جدید نیریز

روابط عمومی فرمانداری شهرستان نیریز:
امیری فرماندار از روند ساخت بیمارستاندر حال
احداث شهر نیریز بازدید و بر تسریعدر تکمیل و
بهرهبرداری از آن تأکید کرد.
با توجه به اینکه مدتی بود عملیات عمرانی احداث
ساختمان جدید بیمارستان نیریز به دلیل
مشکالت مالی به کندی پیش میرفت با پیگیری
دکتر جمشیدی عضو هیئت مدیره بنیاد برکت
کشور ،نماینده مردم در مجلس شورای اسالمی،
و فرماندار و تأمین اعتبار از سوی بنیاد برکت و
وزارت بهداشت و درمان این پروژه بار دیگر فعال
شده است.
همچنین پیمانکار اجرای پروژه نیز با موانعی
روبرو بود که در بازدید فرماندار از این پروژه وی
برای رفع موانع و تزریق اعتبار ضمن برقراری
تماس با مدیران دانشگاه علوم پزشکی فارس
مجدداً موضوع را پیگیری و بر تسریع در اجرای
عملیات تأکید کرد.
شایان ذکر است بیمارستان جدید نیریز که
یکی از درخواستهای اساسی و مهم مردم این
شهرستان بوددر سال 94با حضور وزیر بهداشت
در زمینی به مساحت 7هکتار کلنگزنی و با
زیربنای  12000مترمربعدر سه طبقه آغاز شد.
در حال حاضر این ساختمان 70درصد پیشرفت
فیزیکی دارد و خوشبختانه با پیگیریهای
به عمل آمده و رفع موانع و مشکالت عملیات
ساخت این پروژه سرعت بیشتری گرفته است و
امید است به زودی به بهرهبرداری برسد.

دانشگاه پیام نور
تعداد کل دانشجویان دانشگاه پیام نور  668نفر میباشد
که از این تعداد 428 ،نفر دانشجوی زن و  240نفر
دانشجوی مرد هستند.
 104نفر دانشجوی زن و  74نفر دانشجوی مرد در ترم
جدید ثبتنام کردهاند که جمع تعداد دانشجویان
جدیدالورود ایندانشگاه  178نفر میباشد.
پنج رشته برتر از نظر تعداد دانشجو در سال تحصیلی
امسال عبارتند از :حقوق ،روانشناسی ،حسابداری ،علوم
تربیتی و مدیریت صنعتی و بازرگانی.
دانشگاه علمی کاربردی
دانشگاه علمی کاربردی مرکز نیریز بالغ بر 650
دانشجو دارد که حدود 250نفر دانشجوی زن و 400نفر
دانشجوی مرد هستند.
 200نفر دانشجوی جدیدالورو د در این دانشگاه
ثبتنامکردهاند که  120نفر در مقطع کاردانی و  80نفر
در مقطع کارشناسی میباشند .از این تعداد 60دانشجوی
زن و 140دانشجوی مرد مشغول به تحصیل هستند.
رشتههای جذاب دانشگاه به ترتیب ایمنی وحفاظت
فنی( ،)HSEابزار دقیق ،مکانیک خودرو ،حسابداری،
تربیت مربی پیشدبستانی میباشد.
ثبتنامدر ایندانشگاه کماکان ادامهدارد.

//

استخدام در
نیروی هوایی ارتش

نیروی هوایی ارتش جمهوری اسالمی ایران
استخدام مینماید.
شرایط سنی برای داوطلبان افسر پیمانی
و کارمند علمی حداکثر  28سال و برای
کارمندان تجربی حداکثر سن  26سال
میباشد.
نحوه ثبت نام :متقاضیان استخدام با همراه
داشتن اصل و روگرفت مدارک خواسته شده
حضوراً به یکی از حوزههای ثبت نام مراجعه
اقدام نمایند.
پایان مهلت ثبت نام برای داوطلبان تهران و
شهرستان  15آبانماه میباشد.
نشانی محل ثبت نام:
شیراز  :بلوار مدرس -د ِر دوم پایگاه هوایی
دفتر استخدام -تلفن
شهید دوران-
07137209357:
برای دریافت جداول و همچنین اطالعات
بیشتر به سایتهای زیر مراجعه کنید:
هورگانhourgan.ir:
نیریزان فارسneyrizanfars.ir :

دارد.

دانشکده فضل
ورودیهای سال  1397به نسبت سالهای قبل کمتر
بوده است و علت آن به گفته مهین صحراگرد رئیس این
دانشکده تغییر سیستم نظام جدید آموزش و پرورش
میباشد که همین امر سبب شده تا امسال آموزش و
پرورش دانشآموز در مقطع دیپلم نداشته باشد .چند
نفری هم که ثبتنام کردهاند جامانده از سال قبل
هستند.
ورودیهای جدید در دو مقطع کاردانی و کارشناسی
جمعاً  87نفر میباشند.
در مقطع کاردانی 53دانشجو وجود دارد که از این تعداد
در رشته حسابداری  20نفر،در رشته معماری  21نفر ودر
رشته طراحیدوخت  12نفر ثبتنام کردهاند.
در مقطع کارشناسی امسال برای اولینبار ثبتنام انجام
شده است.
در این مقطع  34نفر دانشجو در دو رشته حسابداری و
معماری بوده که  16نفر رشته حسابداری و 18نفر
دررشته معماری هستند.
تعداد کلدانشجویان ایندانشکده  330نفر است.
گفتنی است دانشجویان این دانشکده تماماً دختر
هستند.
سه رشته حسابداری ،معماری و طراحی دوخت
رشتههای این دانشکده هستند که بیشترین متقاضی را
رشته معماریدارد.

برگزاری مراسم

«اجتماع عظیم زائران اربعین حسینی»

عابد نعمتی ،نیریزان فارس :مراسم
«اجتماع عظیم زائران اربعین حسینی»
در مصالی نمازجمعه نیریز برگزار شد.
این مراسمدوشنبه شب  7آبان با حضور
زائران حسینی ،مردم و مسئوالن و
با همکاری شهرداری و شورای شهر
نیریز ،دفتر امام جمعه ،ستاد اربعین
شهرستان ،اداره تبلیغات اسالمی و
شورای هیئات مذهبی نیریز برگزار
شد.
ابتدا پس از قرائت زیارت عاشورا توسط
اسماعیل حامدی ،حجتاالسالم
سیدجواد فقیه امام جمعه موقت نیریز
لزوم توجه به زیارتهای دیگری مثل
زیارت اربعین در کنار زیارت عاشورا را
مورد تأکید قرار داد و گفت« :در کنار
شور حسینی باید شعور حسینی هم
پیدا کنیم که اگر این طور شود ،قطعاً

مشکلی نخواهیمداشت».
وی با بیان این که گاندی رهبر هند ،امام
حسین را الگوی خود قرار داد و توانست
یک کشور را دگرگون کند ،افزود« :آیا
عاشورا قطعهای تاریخی است که فقط
باید گرامی داشته شود یا این که برنامه
زندگی است؟ این که برخی مداحان
میگویند هرچه بیشتر مردم را بگریانیم
ثواب دارد ،درست نیست؛ آن هم به
قیمت گفتن چیزهایی که در هیچ
کتابی نیامده است».
حجتاالسالم فقیه در جایی دیگر از
سخنان خود عنوان داشت« :اقتصادی
که میتواند ما را نجات دهد ،اقتصاد
فرهنگی است و متأسفانه مظلومترین
واژهدر این مملکت فرهنگ است».
در ادامه برنامه مراسم عزاداری و
نوحهخوانی توسط عباس زردشت و

افشین آذرمهر مداحان اهل بیت برگزار
شد.
سپس امامجمعه در سخنانی بر لزوم
درک معرفت حسینی توسط جوانان
تأکید کرد و از آنها خواست همان طور
که در زیارت عاشورا آمده است ،با امام
حسین پیمان ببندند که تا آخردر رکاب
او باشند.
ایشان اضافه کرد« :سعی کنید نامتان
در دفتر سیدالشهدا ثبت شود و برای
همیشه بماند».
آیتا ...فقیه رفع حوائج مردم توسط
مسئوالن را نعمتی برای آنها خواند
و گفت« :این که کار مردم به شما
مسئوالن واگذار شده ،نعمتی الهی است
که باید قدر آن را بدانید و خدمت کنید.
حتی نمازتان را باید به سرعت بخوانید
تا مردم پشتدر بسته معطل نشوند».

آگهی موضوع ماده  3قانون وماده  13آئیننامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی و اراضی و  ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شــماره  139760311005000320هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی مســتقردر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نیریز تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای رضا زارع فرزند گنجی به شماره
شناسنامه  14128صادره از نیریزدر ششدانگ یکباب خانه به مساحت  294/34مترمربع پالک  36فرعی از  3627اصلی مفروز و
مجزا شده از پالک  3627اصلی واقعدر نیریز بخش  22فارس خریداری از مالک رسمی آقای وراث اکبر قیافه و حیدر کامران محرز
گردیده اســت .لذا به منظور اطالع عموم مراتبدردو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشــود.در صورتی که اشخاص نسبت به صدور
سند مالکیت متقاضی اعتراضیداشته باشند میتوانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدتدو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم
و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی استدر
صورت انقضاء مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشارنوبت اول 1397/08/13:
تاریخ انتشار نوبت دوم 1397/08/27:
14096

مصطفی علیخانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نیریز
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سید امیرحسین ابطحی :در اولین
مرحله مسابقات لیگ سبکهای آزاد
فارس ،کاراتهکاهای نیریز موفق به
کسب  27مدال رنگارنگ شدند.
در این رقابتها که  3آباندر سالن والفجر
شیراز برگزار شد ،تیم کاراته کمیل به
مربیگری علی صنعتی و سرپرستی
محمدحسین همدمی و تیم نصر به
سرپرستی و مربیگری مصطفی نصرتی
حضورداشتند.
دومین دوره لیگ سبکهای آزاد خلیج
همیشه فارس در چهار مرحله برگزار
میشود که در اولین مرحله آن240 ،
کاراتهکا از شهرهای مختلف فارس که
 43نفرآن نیریزی بودند ،در دو بخش
کاتا و کومیته شرکت کردند.
نیریزیها پس از پایان رقابتها
توانستند مقامهای زیر را کسب کنند:
مقام اول :پارسا نصرتی ،ابوالفضل
زارع ،ابولفضل شمشیری ،امیرحسین
مرحمتی ،امیرحسین یاراحمدی،

استعدادها

نیریزان فارس منتشر شد.
نظرات دنبالکنندگان اینستاگرام هفتهنامه
خواندنی بود کهدر زیر میخوانید:
 در این باره کاربری گفته که نیریز هیچ امکاناترفاهی ندارد و این که استخر تعطیل شده جای
تعجب نیست؛ چون به گفته او مسئوالن شهر ما بی
تدبیر و بی خیال هستند.
 کاربر دیگری گفته مسئوالن تنها کارشانسنگاندازی جلوی پای مردم است و اداره آب
به جای کمک کردن ،کمر همت بر درست کردن
دردسر بسته است.
 همچنین فرد دیگری با طعنه عنوان کرده بود :درشهر ما سینما که سالها است تعطیل شده ،حال اگر
استخر هم تعطیل شود ،به نظر نمی رسد مشکلی
به وجود بیاید.
 فرددیگری اعتقاد به اینداشته که مشکل اصلی،غیر بومی بودن رئیس اداره آبفا است که دلسوز
نیست و باعث شده همین چهار نفری هم که به
استخر میرفتند ،نتوانند از آن استفاده کنند.
در یکیدیگر از نظرات آمده :امیدواریم مسئوالناستخر و اداره آبفا کمی به خواستههای مردم
احترام بگذارند و اختالفات بین خود را حل و فصل
کنند تادوباره شاهد تعطیلیدراز مدت آن نباشیم.
هفته آینده خبر را پی میگیریم.

بسته حمایتی  250هزار تومانی
برای هر نفر
سازمان بهزیستی پذیرفته میشود.
در این زمینه ،وزارت تعاون ،کار و
رفاه اجتماعی مکلف شده است که با
استفاده از اطالعات در اختیار از طریق
کمیته امداد و سازمان بهزیستی ،به
درخواست کتبی این اشخاص و پس
از اجازه آنها به دسترسی وزارتخانه
مذکور به حسابهای بانکی رسیدگی
کند .طبق این ابالغیه ،اعتبار واریزی
موضوع این تصویب نامه برای همه
اشخاص و خانوار صرفاً برای خرید
کاالی سبد حمایتی مصوب کارگروه
متشکل از وزارتخانه تعاون،کار و رفاه
اجتماعی ،صنعت ،معدن و تجارت و
جهاد کشاورزی قابل استفاده است.
همچنین وزارت تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی و نهادهای حمایتی موظفند
اعتبار تخصیصی را بر اساس بعد خانوار
تنظیم و پرداخت کنند.
نحوه محاسبه سهم هر فرد
مشمول
این ابالغیه ،سازمان برنامه و بودجه

اخبار

تحصیل  740دانشجوی جدید در دانشگاههای نیریز

نیمی از جمعیت دریافت میکنند:

جریمه میلیونی اداره آبفا
استخر را چند روز تعطیل کرد

//

طرف فدراسیون به وقت دیگری موکول
شود.
کوچکزاده معتقد است با توجه با این که
نیریز در ردههای پایه استان حرف اول
را میزند ،با تیمداری میتوان بازیکنان
این ردهها را امیدوار کرد تا وقتی به رده
بزرگسالرسیدند ،بتوانند برای یک تیم
نیریزیدر لیگ کشور بازی کنند.
او این را هم گفت که این تیم تا امروز با
حمایتهای حسن مروی رئیس هیئت
بسکتبال ،شهرام مختاری رئیس اداره
ورزش و جوانان و مجید الیقمند مدیر
صندوق جوانان شکل گرفته و اظهار
امیدواری کرد بقیه هم به کمکشان بیایند
تا بتوانند قدرتمند در این مسابقات حاضر
شوند.

neyrizanfars.com
info@ neyrizanfars.ir
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