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سرویس ورزشی :محمدصادق رجبی

ایرانشانسچندمقهرمانیدرجامملتهاست؟
هفدهمین دوره جام ملتهای آسیا در امارات از شنبه
همین هفته آغاز شده و  24تیم در  6گروه ب رای
قهرمانی رقابت م یکنند.
به گزارش «ورزش سه» ،از ه ماکنون در خصوص
مدعیان کسب عنوان قهرمانی نظ رات مختلفی به
گوش م یرسد و رسان ههای معتبر در سطح جهان و
آسیا گمانه زن یهایی راجع به شانس تیمها ب رای
رسیدن به قهرمانی انجام دادهاند؛ گمان ههایی که
تعجب همگان را ب رانگیخته است.
به منظور سنجش توان تیمهای حاضر در جام
مل تهای آسیا  2019و به تبع آن گمانهزن یها و شانس
تیمها ب رای کسب عنوان قهرمانی 12 ،معیار مختلف را
ب رای تمامی تی مها بررسی کردیم.
کم ی و برخیدیگر کیفی هستند.
برخی از این معیارها ّ
کم ی برخی شاخ صها
معیارهای
ب رای سنجش
ّ
نظیر رنکینگ فیفا و نتایج گذشته تیمها در جام
مل تها وجود دارد؛ اما معیارهای کیفی که شاخصی
ب رای سنجش آنها وجود ندارد ،بر مبنای قضاوت
کارشناسی ارزیابی شدهاند.
این  12معیار عبارتند از :عملکرد تی مها در ادوار
گذشته ،رنکینگ فیفا ،ارزش فنی مربیان ،امتیاز
فنی بازیکنان ،تجربه حضور در ادوار مختلف ،روند
آمادهسازی تی مها ،داشتن شخصیت قهرمانی،
انگیزه ،داشتن طرفدار ،انسجام تیمی ،سختی قرعه و
مسیرحذفی و شانس صعوددر ضربات پنالتی.
ذکر این نکته ضروری است که ارزیابی انجام گرفته
در یادداشت حاضر یک ارزیابی تئوری از عوامل و
معیارهای مؤثر بر قهرمانی یک تیم است.
از طرفی دیگر اندازهگیری این معیارها بخصوص
پارامترهای کیفی بر مبنای قضاوتهای کارشناسی
صورت گرفته که ممکن است با واقعیت فاصلهداشته
باشد.
در این ارزیابی سعی شده از حداکثر شاخ صها و
امتیازات فوتبالی موجود در امتیازدهی به پارامترها
استفاده شود و ارزیابی درستی از  12پارامتر قهرمانی
صورت پذیرد.
معیار اول :عملکرد تی مها در پنج دوره گذشته
عملکرد تی مها در  5دوره گذشته م یتواند یک معیار
مناسب ب رای ارزیابی توان فنی تی مها در کسب
قهرمانی باشد.
ژاپن با  3قهرمانیدر 5دوره ،پ رافتخارترین تیم است.
کره جنوبی با یک نایب قهرمانی و سه سومیدر ردهدوم
ق رار گرفته و ع راق با یک قهرمانی و یک عنوان چهارمی
سوم است .تیم ملی کشورمان با یک عنوان سومی و
چهار بار حذفدر مرحله یک چهارم نهاییدر  5دوره،
در رده ششم ق راردارد.
معیار دوم :رنکینگ فیفا
رنکینگ فیفا شاخصی است که به صورت ماهانه ب رای
تیمهای ملی عضو فیفا بر اساس امتیاز بازیهای
رسمی و دوستانه که در تقویم فیفا ق رار دارد ،مطابق
دستورالعمل مشخص این فدراسیون جهانی
محاسبه م یشود.
چنانچه رنکینگ فیفا را که بر مبنای بازیهای رسمی
و تدارکاتی تی مها محاسبه م یشود مالک توان فنی
تی مها ق راردهیم ،م یتوانیم امتیازی را از  0تا  10ب رای
تی مهادر نظر بگیریم.
یمن با امتیاز صفردر پایی نترین رتبه ق راردارد و ای ران
در باالترین رده امتیاز  10م یگیرد.
معیار سوم :تجربه حضور در ادوار قبلی
بدیهی است تجربه حضور در چنین تورنمن تهای
بزرگی شانس تی مها را ب رای کسب موفقیت افزایش
م یدهد؛ لذا تی مهای دارای بیشترین حضور در جام
باالترین امتیاز را م یگیرند.
ای ران و کره جنوبی با 13دوره حضور ،بیشترین تجربه
و تی مهای فیلیپین ،یمن و قرقیزستان پیش از این
هیچگاهدر این جام شرکت نکردهاند.
معیار چهارم :شخصیت قهرمانی
این فاکتور بر مبنای قضاوت کارشناسی و بررسی
عملکرد تی مهادر ادوار گذشته بهدست آمده است.
در بسیاری از تورنمن تهای معتبر به وفور اتفاق افتاده که
تی مهای کم تجرب هتر توانست هاند بهترین نتایج را بگی رند.

در آسیا بهترین مثال این موضوع تی مهایی مانند
ای ران ،است رالیا ،ژاپن و عربستان هستند.
عربستان در دو دوره نخست حضور خود قهرمان آسیا
شد که نشان از شخصیت قهرمانی این تیمدارد.
است رالیا تنهادر سه بار حضور  2بار به فینال رسیده و
ژاپندر 4دوره حد فاصل سالهای  2000تا  2011سه بار

که علیرغم شانس کم ب رای رسیدن به م راحل باال ،با
توجه به این که قهرمان سوزوکی کاپ آسیا (مسابقات
کشورهای عضو آس هآن) شده ،در این ارزیابی از نظر
شخصیت قهرمانی امتیاز باالتری نسبت به سایر
تی مهای کم شانسدریافت کرده است.
معیار پنجم :مربی

قهرمان آسیا شده است.
بناب راین چنین تی مهایی در فاکتور شخصیت
قهرمانی امتیاز باالتری نسبت بهدیگر تی مهادارند.
تیم ملی ای ران نیزدر اولین حضور خوددر سال  1968نه
تنها توانست قهرمان آسیا شود ،بلکه موفق به تک رار آن
در سالهای  1972و  1976نیز شد؛ اما عملکرد ای راندر
10دوره بعد از آخرین قهرمانی باعث شده امتیاز باالیی

نقش یک مربی کاربلد با هوش هیجانی باال را
نم یتوان در قهرمان شدن یک تیم در تورنمن تهای
فشرده مانند جام مل تهای آسیا نادیده گرفت.
مارچلو لیپی (سرمربی چین) با عناوین و افتخارات
ف راوان در ردههای ملی و باشگاهی در صدر لیست
بهترین مربیان جام ق راردارد.
ک یروش ،زاکرونی(امارات) ،کوپر(ازبکستان) ،و

ب رای معیار شخصیت قهرمانی به ای ران تعلق نگیرد.
در حال حاضر تی مهایی نظیر کره جنوبی و ای ران
علیرغم ارائه بازیهای درخشان در برخی ادوار ،به
ترتیب  59و  43سال است که در حسرت قهرمانی
این تورنمنت هستند .مثال دیگر ،تیم ویتنام است

اریکسون (فیلیپین) در ردههای بعدی هستند
و مربیان کم تجربه ،جوان و بومی کره شمالی و
ترکمنستاندر انتها ق رار گرفت هاند.
معیار ششم :بازیکنان
هر تیمی که تعداد بازیکن بیشتری در لی گها و

تی مهای باشگاهی معتبر دنیا داشته باشد ،در این
ارزیابی امتیاز بیشتری گرفته است.
از این حیث کره جنوبی و است رالیا که بیشترین بازیکن
را در لی گهای اروپایی و تی مهای درجه یک لی گهای
اروپاییدارند،در صدر ق رار گرفت هاند.
معیار هفتم :روند آمادهسازی تی مها
ب رای بررسی این معیار اردوهای تدارکاتیدر طول سال
و بازیهای دوستان های را که تی مها برگزار کردهاند،
سنجیدهایم.
برگزاری بازیهای تدارکاتیدرجه یکدر روزهای فیفا
و تعدد این بازیهادر سال  2018ب رایدو تیم عربستان
و قطر باعث شد ایندو تیم بیشترین امتیازات فاکتور
روند آمادهسازی را به خود اختصاصدهند.
تی مهای کره جنوبی ،ژاپن و چین نیز از این حیث
ش رایط مساعدیدر سال 2018داشتند.
ب رای تیم ای ران در این ارزیابی امتیاز  6در نظر گرفته
شده است.
معیار هشتم :انگیزه
نایب قهرمانی دوره قبل و قهرمانی بازیهای آسیایی
نشانداد فوتبال کره جنوبی بادر اختیارداشتن پیش
شرطهای الزم،در مسیر موفقیت گام بر م یدارد.
از این رو باالترین امتیاز فاکتور انگیزه به این تیم
اختصاصداده شده است.
ژاپن همیشه مدعی ،امارات میزبان و ای ران از این حیث
جزو تی مهای با انگیزه این جام هستند.
معیار نهم :هواداران
یکی از مهمترین معیارهای موفقیت تی مها در یک
تورنمنت ،بهرهمندی از هواداران است.
با توجه به برگزاری رقاب تها در امارات ،تی مهای غرب
آسیا ش رایط بهتری نسبت به رقبای شرقی دارند؛ اما
این فاکتور ،هوادارانی را که از طریق حضوردر ورزشگاه
بازیهای تیم کشورشان را تماشا م یکنند در نظر
نگرفته و تماشای تلویزیونی و فعالی ت در شبک ههای
اجتماعی را نیز منظور کرده است.
معیار دهم :انسجام تیمی
روحیه کار گروهی و انسجام تیمی از فاکتورهای
موفقیت یک تیم فوتبال است .بارها دیده شده
تی مهای بدون ستاره با اتحاد ،انسجام و انجام درست
کا ِر گروهی توانست هاند به م راتب باالی یک تورنمنت
برسند.
معیار یازدهم :سختی قرعه و مسیر حذفی
در این معیار ،سختی گروهها ب رای هر یک از تی مها و
مسیر آنهادر مرحله حذفی ب رای رسیدن به قهرمانی
در نظر گرفته شده است.
دو سرگروه گروههای  Aو  Dمسیر مناس بتری در
مرحله حذفی دارند و سپس صدرنشینان گروههای
 Bو  Cمسیر به نسبت متوسطی دارند .سرگروههای
 Eو  Fکاردشوارتری ب رای رسیدن به فینال مسابقات
دارند.
بالطبع قرعه و مسیر آسانتر امتیاز بیشتری در این
ارزیابی کسب کرده است.
معیار دوازدهم :شانس در ضربا ت پنالتی
با بررسی تمام مسابقاتی کهدر جام مل تها به ضربات
پنالتی کشیده شده و موفقیت یا ناکامی تی مها در
ضربات پنالتی ،م یتوان ضریب خوش شانسی تی مها
را مشخص نمود.
با احتساب دور مقدماتی جام مل تها ،در مجموع 26
بازی به ضربات پنالتی کشیده شده است.
عربستان با  4برد از مجموع  4بازی و ای ران با  6شکست
در ضربات پنالتی به ترتیب خوششان سترین و
بدشان سترین تی مها هستند.
مجموع امتیازات
بعد از امتیازدهی به معیارهای دوازدهگانه ،امتیازات
کسب شده ب رای هر معیار را با یکدیگر جمع نموده تا
شاخص شایستگی تی مها ب رای کسب عنوان قهرمانی
به دست آید .مجموع امتیازات تی مها در ارزیابی
 12معیار قهرمانی در جام مل تهای آسیا را در جدول
م یبینید .در این جدول به ترتیب کره جنوبی ،ژاپن،
ای ران ،امارات ،عربستان و است رالیا شش شانس نخست
کسب عنوان قهرمانی هستند.
ابوالحسن مدرسزاده

//

مسابقات رکوردگیری همگانی در مشکان

سمیه نظری :مسابقه حلقه کمر ،طنابورزی
و چابکی ،شنبه هشتم دی با حضور 90
شرکتکننده در سالن شهدای مشکان برگزار
شد.
مقامآوران رشته حلقه کمر به ترتیب فرزانه
نظری ،مطهره علیلری ،حبیبه مالیی و پریسا
یاراحمدی بودند.
در رشته چابکی و رد ه سنی نوجوانان فاطمه
قنبری ،زهرا محمودی و در رده سنی بزرگساالن
سعیده شمسی و شیوا شمسی به مقامهای اول و
دومدست یافتند.

در رشته طنابورزی سمیرا عباسزاده ،زینب
علیلری ،سعیده هدایتی و ریحانه خادمی
مقامهای اول تا چهارم را کسب کردند.
داوران رقابتها نیز فاطمه زردشت،
زهرامحمودیالری ،حبیبه پاریزی ،سلیمه
صنعتی ،رحیمه گلمحمدی ،عاطفه میثمیان و
سارا بناهی بودند.
گفتی است سرپرستی مسابقه بر عهده فاطمه
کسرایی مسئول کمیته پیشکسوتان بود که با
همکاری زهرا آسایش و سلیمه مرادی از مشکان
برگزار شد.

شاگرد نیریزی
پای درس مربی آلمانی
مجتبی خجسته مربی حال حاضر امیدهای پیکان،در
کالسدانشافزایی مربیان فوتبال تهران حضور یافت.
در این دوره از کالسها که به مدت چهار روز از  26تا
 29آذر در ورزشگاه بعثت تهران برگزار شد ،اشتفان
وایت سرمربی تیم زیر  21سالههای هامبورگ به همراه
مهدی مهدویکیا کار تدریس را برعهده داشتند.
همچنین مربیان زیادی از نقاط مختلف کشور در این
کالس شرکت کردند.
این دوره مربیگری تحت نظر آکادمی فوتبال کیا که
مهدی مهدویکیا در شهر هامبورگ آلمان مدیر
آن است برگزار شد و مجتبی خجسته به عنوان تنها
نماینده فوتبال فارس در بین مربیان ،با آخرین
متدهای روز مربیگری در ردههای پایه و بزرگسال
آشنا شد.

//

نصففینالحاصلینداشت
مجید پاکیزه دامن :در دور
رفت فینال جام حذفی فوتبال
نیریز ،جدال دو تیم پویش و
استقالل حاصلی در بر نداشت تا
تکلیف قهرمانی در بازی برگشت
مشخص شود.
در این بازی که پنجشنبه  6دی و
به میزبانی پویش برگزار شد ،دو
تیم تا آستانه گشودن دروازههای
یکدیگر پیش رفتند ،اما توپی از

خط دروازهها عبور نکرد تا بازی
برگشت حساسیت دیدار این دو
تیم رادوچندان کند.
پویش که در مسیر خود تیمهای
پاس و آزادی را از پیش رو برداشته
بود ،حاال برای کسب عنوان
قهرمانی ،استقالل منسجم را
پیش رو دارد و در بازی برگشت،
حتی با نتیجه تساوی به جز صفر
صفر میتواند جام قهرمانی را

//

تصاحب کند.
اما در مقابل ،تیم استقالل که در
راه رسیدن به فینال از سد تیمهای
آرمان و پاسارگاد گرده استهبان
عبور کرده بود ،باید برای باال
بردن جام قهرمانی ،پویش جوان
و دونده میهمان را شکست دهد.
همین عامل میزبانی ،میتواند
تا حدودی کار را برای شاگردان
سعید شبدوست سخت کند.

یک امتیاز از نیم فصل

مجید پاکیزهدامن :نیم فصل رقابتهای لیگ برتر
فوتسال استان در حالی به پایان رسید که تیم شهید
بیاتی نیریز تنها صاحب یک امتیاز شد.
از هفته پنجم و پایانی نیم فصل نخست مسابقات لیگ
برتر فوتسال استان ،جمعه  7دی نماینده نیریز در
خانه میزبان نبرد داراب بود و در نهایت با شکست
سنگین  7به  2زمین بازی را ترک کرد.
در این بازی که شهید بیاتی از حضور محسن صنعتی
در ترکیب خود بیبهره بود ،با گل دقایق ابتدایی مجید
مشرفی از حریف پیش افتاد؛ اما پس از آن نبرد داراب با
زدن دو گل به برتری رسید .در ادامه ،میالد جمشیدی
یکی از سه یار تازه اضافه شده به جمع شاگردان ابوذر
شاهسوند ،بازی را به تساوی کشاند.
نیمه دوم ،شروع غمانگیز شهید بیاتی بود و نماینده
نیریز بادریافت  5گل ،قافیه را به حریف باخت تا برای
جبران ناکامیهای خود منتظر شروع نیم فصل دوم

تجلیل از قهرمانان

باشد.
شهید بیاتی که از  5بازی خود تنها در هفته اول
صاحب یک تساوی کم ارزش مقابل مقاومت
زریندشت شده،دیگردیدارهای خود را با نتایج ،1-3
 3-4 ،2-3و  2-7واگذار کرد تا لقب ضعیفترین تیم از
نظر نتیجهگیری و کسب امتیاز را در گروه خود بگیرد.
با کسب این نتایج که در نیم فصل اول رقابتها برای
شهید بیاتی حاصل شد ،ابوذر شاهسوند  14روز فرصت
دارد تا برای رفع نقاط ضعف تیم خود چارهاندیشی
کند و حداقل بتوانددر رقابتهای فصل آینده لیگ برتر
فوتسال استان ماندگار شود.
این موضوع را نیز باید در نظر داشت که تاکنون
احمدرضا فنونی و سپهر حسینی از جمع یاران شهید
بیاتی کنار رفتهاند.
نیم فصل دوم رقابتهای لیگ برتر فوتسال استان ،از
روز جمعه 21دی آغاز خواهد شد.

//

پرورش اندام نی ریز در استان

مجید پاکیزه دامن :در مراسمی که
توسط هیئت پرورش اندام و بدنسازی
استان در شیراز انجام شد ،از قهرمانان
استان و نیریز تقدیر به عمل آمد.
به گزارش هیئت پرورش اندام و
بدنسازی نیریز ،در این مراسم که
 7دی برگزار شد ،به پاس زحمات
ورزشکارانی که رد مسابقات
پاورلیفتینگ قهرمانی کشور مقام
آورده بودند ،جوایز نفیسی به
مقامآوران استان از جمله علی تمنادار
و محمد نوروزی اهداء شد.
همچنین از امین دهقان مربی باشگاه
بدنسازی پوریای ولی با اهداء جایزه
تقدیر شد.

ادامه اخبار ورزشی در صفحه بعد

مسابقات استانی مینی ترامپولین و چندجانبه ژیمناستیک در المرد
ژیمناستیککاران باشگاه المپیا نیریز در مسابقات استانی مینی
ترامپولین و چندجانبه ژیمناستیک شهرهای فارس به میزبانی المرد
شرکت کردند.
به گزارش هیئت ژیمناستیک نیریز این رقابتها  7دی با شرکت 177
ژیمناستیککار از شیراز ،نیریز ،استهبان ،المرد ،آباده ،گراش ،الر،
اقلید و با حضور مسئوالن هیئتهای شهرستانها،داوران و ناظران هیئت
ژیمناستیک استان برگزار شد.
مقامآوران باشگاه ژیمناستیک المپیادر ردههای سنی مختلف:
اول :علیرضا کشاورز ،متین یاراحمدی ،ابوالفضل محفوظ ،آرش
کاظمی ،علیرضا شمسی ،امیرعلی احسانی ،امیرمحمد شب چراغ
دوم :محمدخالدشبانی،پوریا شاهسوند ،امیرعلی محتشمپور،
محمدپویا کشاورز ،ایمان آهوی زرین

سوم :امیرمحمد غالمی ،محمدحسن نمازی ،امیرعلی حیدری،
ابوالفضل پیرای ،هیربد ریحانی،
مقامآوران مسابقات مینی ترامپولین استانی و چندجانبه به ترتیب:
علیرضا کشاورز ،آرش کاظمی ،محمدحسن نمازی

سرمقاله

اما و اگرهای
درمانگاه خصوصی

ادامه از صفحه 2
چندسال پیش عدهای از پزشکان ساکن
نیریز از جمله جناب آقای دکتر جواد
ولیزاده درصدد راهاندازی درمانگاه خصوصی
برآمدند ،اما متأسفانهدانشگاه علوم پزشکیدر
جلسهای کهدر همین زمینهدر شیراز با حضور
برخی از معتمدین تشکیل میشود ،مخالفت
میکند .اقدامی که نه منطبق با سیاستهای
تدوین شده در برنامههای پنجساله توسعه
کشور است و نه سیاستهای ابالغی اصل
.44به هر حال سازمانی که باید مشوق چنین
سرمایهگذاریهایی باشد ،مانع میگردد.
امید است بخش خصوصی ،به ویژه جامعه
محترم پزشکی اعم از پزشکان مقیم شهرستان
و خارج از آن وارد این عرصه گردند و دست
به کار تأسیس درمانگاه خصوصی شوند.
خوشبختانه جمعی از اهالی محترم کوی
امام مهدی اعالم کردهاند که زمینی در محل
چهارراه قائم برای این منظور خریداری
نمودهاند که امیدواریم به نتیجه برسد.
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انجام  76کیلومتر از  91کیلومتر
فاضالب نیریز

مردم برای تحصیل
فرزندانشان
در زحمتند

عابد نعمتی ،نیریزان فارس:
امام جمعه نیریز در خطبههای نماز جمعه
با بیان این که آموزش و پرورش باید واقعاً
مجانی باشد گفت که االن مردم برای تحصیل
فرزندانشاندر زحمتند.
آیتا ...سید محمد فقیه در خطبههای
نماز جمعه  ۷دی به سالروز تشکیل نهضت
سوادآموزی به دستور امام خمینی(ره) اشاره
کر د و عنوان داشت« :امام دستور تشکیل
نهضت سوادآموزی را داد تا در این مملکت بی
سواد نباشد و همه مردم از علم و دانش بهره
ببرند .او گفت همه جا را مدرسه کنید تا همه
اهل کمال و فهم باشند .دولت اسالمی باید
زمینه تحصیل جوانان را فراهم کند؛ اما شرایط
اقتصادی فعلی خوب نیست و مردم حتی برای
تحصیل فرزندانشان همدر زحمتاند .آموزش
و پرورش باید واقعاً مجانی باشد تا مردم دنبال
علم و کمال بروند و بعد از تحصیالت هم شغلی
داشته باشند؛ تولید کنند و بیکار نگردند».
ایشان اضافه کرد« :تحصیل در مدارس باید
به گونهای باشد که فقرا و بینوایان هم بتوانند
استفاده کنند؛ اما حاال که مدارس غیر انتفاعی
تأسیس شده است و هر کس پول بدهد ،به
مدارس خوب و دانشگاه میرود .پس بقیه
کجا بروند؟ همه که پول ندارند هر ساعت برای
بچههایشان کالسهای مختلف بگذارند .دولت
بایددر این رابطه فکری کند».
خطیب جمعه نیریز همچنین تأکید کرد که
مجلس باید بررسی بودجه را با توجه به وضعیت
قیمت و فروش نفت در سال آینده انجام دهد؛
چرا که ممکن است جوابگوی هزینههای
کشور نباشد و مردم تحت فشار قرار بگیرند».
عضو خبرگان رهبری به پاسخگو بودن
مسئوالن و ادارات در برابر مردم تأکید کرد و
گفت« :این پستها امانت است ،از همه ما سؤال
میکنند و باید جواب پس بدهیم .وقتی
از انبیاء سؤال میشود ،از من و شما سؤال
نمیشود؟ از مسئوالن سؤال میشود که چه
کردید؛ شمایی که متصدی امور مردم شدید،
با مردم چه کردید؟ »

اشتراک یکساله

هفتهنامه نیریزان فارس
و ماهنامه نیتاک

با ما تماس بگیرید0917 731 5146 :

کنسرت بزرگ حمید عسکری
در نیریز

برگزار میشود و به گفته
مسئوالن شهرداری بلیت
فروشی در محل انجام نخواهد
شد.
در هر سانس  1900نفر
میتوانند کنسرت را تماشا
کنند که تا آخرین لحظات
چاپ نشریه و در سانس
نخست که ساعت 18
خواهد بود  827نفر بلیت را
خریدهاند.
همچنین در سانس ساعت
 947 ،21نفر بلیت را تهیه
کردهاند.

پنجشنبه این هفته و در دو دوست و شام ایرانی نقش
دو سانس حمید عسکری آفرینی کرده است.
خواننده مشهور پاپ میهمان بلیت فروشی این برنامه که
به مناسبت میالد حضرت
مردم نیریز خواهد بود.
این خواننده متولد  ۲۰مهر زینب(س) توسط شهرداری
 ۱۳۵۷در آبادان آهنگساز و نیریز برگزار میشود ،به
صورت اینترنتی میباشد
ترانهسرای ایرانی است.
پرنده ،دلبریده ،کما ( ،)1،2،3و عالقهمندان میتوانند به
خوشبختی ،از عشق ،سایت  shiraztic.irمراجعه
دیوونهوار آلبومهای این کنند .هزینه ورودی برای هر
نفر  20هزار تومان تعیین شده
خواننده پاپ میباشد.
رد است.
عسکری همچنین
فیلمهای شانس ،عشق ،این برنامه در مجتمع استخر
تصادف ،سریال سی و نه هفته ،کوه سرخ (سالن حجاب)

//

به همت فوالد غدیر نی ریز

شاد و سالم و موفق باشید

آیتا ...فقیه در خطبههای
نماز جمعه:

اخبار

ادامه از صفحه یک
 ...شرکت اساس ساز 41کیلومتر جزو تعهداتش
بوده که تاکنون  36.88کیلومتر را انجامداده است.
یعنی ۸۷درصد از کل کار.
شرکت آبسار فراسان  50.5کیلومتر در تعهد
داشته است که تاکنون  39.5کیلومتر را انجامداده
است و با پیشرفت ۷۸درصدی روبرو میباشد .البته
این شرکت بیشتر بافتهای فرسوده و مرکز شهر
را به عهدهداشته که کماکان مشغول به کار است.
حامد فرغت اعالم کرد :هنوز از مسیرهای حفاری
و ترمیم شده فاضالب یک متر هم به طور قطعی
تحویل شهرداری نشده و پس از آن که تحویل
قطعی شد یک سال تضمین وجود دارد تا اگر به
مشکلی برخورد کردیم بتوانیم از آنها خسارت
بگیریم.
بلوار میرزا کوچکخان روشن میشود
رئیس شورای شهر نیریز هم با تأکید بر اینکه
عملیات فاضالب رو به اتمام است اعالم کرد :موارد
عدیده نقض پیمان وجود دارد که حتمًا گوشزد
خواهد شد.
الیقمند گفت :بر اساس توافق به عمل آمده قرار شد
تمام نقاطی که دارای نقص میباشد و ضوابط فنی
و مهندسی در آن رعایت نشده توسط شهرداری
بررسی و از طریق پیمانکار و کارفرما و از محل
ُحسن انجام کار ،نواقص برطرف شود و اگر اینگونه
نشد از طریق مراجع قضایی طرحدعوی میکنیم.
رئیس شورای شهر نیریز همچنین خبر از تخفیف
عوارض شهرداری تا سقف  ۲۵درصد به مناسبت
دهه فجرداد.
وی اعالم کرد :بر اساس توافقی که شهرداری با
مدیریت برق شهرستان نیریز انجام داده انتهای
بلوار میرزا کوچک خان که در تاریکی مطلق به سر
میبرد ظرف چند هفته آینده روشن میشود.
آغاز تفکیک زباله
شکری یکی از مشاوران شورای شهر نیریز در این
جلسه به مسئله تفکیک زباله پرداخت و گفت:
در شرایط پیمانکار تفکیک زباله آمده و قرار شده
تفکیک از مبدأ را در برنامه قرار دهد و برای شروع
کاغذ ،مقوا ،شیشه ،پالستیک و نایلون تفکیک
میشود .همچنین این پیمانکار متعهد شده دو
کانکس رادر سطح شهر قراردهد تا نسبت به جمع
آوری زباله اقدام کند و به جای آن مواد شوینده به
مراجعه کنندگان تحویل دهد .هم اکنون یکی از
کانکسهادر میدان کارگر نصب شده و تا آخر هفته
آینده به بهرهبرداری خواهد رسید .برای کانکس
دیگر هنوز مکانیابی نشده.
روز جهانی تاالب را در نیریز برگزار کنید
مدیرعامل انجمن میراث ماندگار بختگان در این
جلسه به وضعیت انجمن پرداخت و به کارهای انجام
شده اشاره کرد و گفت :متأسفانه کار تشکیالتیدر
نیریز جا نیفتاده و حمایت نمیشویم.
در اینستاگرام نیریزان فارس در خبر طرح
جنگالنه مردم گفته بودند حاال مگر این الوکها

سبز میشود؟!
وقتی که بیش از  ۱۰۰نفردر یک مراسم اینچنینی
حضوردارند حداقل  ۲تا  ۳الوک هم سبز شود جای
خرسندی است و اگر هم نشود مشکلی پیش نیامده.
مهم فرهنگ کاشت و حفاظت از درخت است .آن
دختر  ۱۸ماهه و یا آن فرد  ۷۰ساله کهدر این طرح
شرکت کرده هرگز به خود اجازه نمیدهد تا دیگر
شاخهدرختی را بشکند یادرختی را قطع کند.
محمدجواد رنجبر همچنین پیشنهاد داد تا روز
جهانی تاالبدر نیریز برگزار شود.
وی در این باره گفت :این همایش در بسیاری از
شهرهای فارس از جمله استهبان ،آبادهطشک و
خرامه برگزار شده اما نامی از نیریز و بختگان کهدر
همسایگی نیریز قراردارد ،نیست.
وی با بیان اینکه توسعه و برداشت تا کجا باید ادامه
یابد با انتقاد به واگذاری پهنههای معدنی بهرام گور
گفت :آیا نسل بعدی نیاز به محیطزیست و منابع
معدنی ندارند؟
نیازمند یک دفتر هستیم
رئیس هیئت مدیره انجمن میراث بختگان اعالم
کرد که این انجمن نیاز به دفتری برای هماهنگی
امور خود دارد.
محمدجالل رنجبر عضو انجمن نیز پیشنهاد داد تا
یک دبیرخانه زیستمحیطی در شهرداری نیریز
شروع به کار کند تا بتواند رابطی بین تشکلهای
مردمی باشد.
درخواستها
در ادامه دیگر اعضای انجمن میراث ماندگار
مسائلی را به شرح زیر اعالم کردند:
 در اختیار گذاشتن مینیبوس توسط شهرداریبرای انجمنهای زیستمحیطی و گروههای
کوهنوردی.
 نصب مخازن زبالهدر اماکن تفریحی و گردشگری اهمیت دادن به سمنها و انجمنهای مردم نهادتوسط شورا و شهرداری نیریز
 بارگیری زبالههایی که در مناطق پاکسازی شدهتوسط انجمن میراث ماندگار بختگان جمعآوری
شده به وسیله شهرداری نیریز.
 اگر شهرداری اعالم کند که نیاز به پاکسازی زبالهدر منطقهای دارد میراث ماندگار اعالم آمادگی
میکند.
 همکاری شهرداری نیریز برای گرفتن نمایندگیاتکاءدر فروشگاه تعاونی شهرداری.
یک مولکول دی اکسید کربن ،کمتر
در این جلسه شاهدی یکی از اعضای انجمن میراث
ماندگار که خوددر رشته زیستشناسی و پرستاری
تحصیل کرده گفت :آموزشدر کشور ما اجرا نشده
است.
من به عنوان یک معلم زیستشناسی بر این
اعتقادم که باید کم شدن حتی یک مولکول دی
اکسید کربندر جامعه برای ما مهم باشد.
متأسفانه همین دست کاریهایی که در
محیطزیست انجام دادیم و سدسازیهایی که
صورت گرفت سبب شد تا محیطزیست از چرخه

طبیعی خودخارج شود.
در خانههای ما ً
قبال بخاری نفتی وجود داشت و
همهدر کنار آن گرم میشدند اما امروزهدر هر اتاق
یک بخاری گازی وجود دارد و همین باعث شده تا
دیاکسید کربن به فضا برود و باعث آلودگی بیشتر
شود .شما اگر به همین میوه فروشیها مراجعه کنید
خواهید دید که چقدر پالستیک برای جمعآوری
میوه استفاده میشود.

حذف پالستیک امکان ندارد
فرغت در این جلسه ،شهرداری را یک سازمان
عمومی غیر دولتی خواند و گفت :اگر شهر خوب و
زیبا نداشته باشیم قطعًا حیات وحشی هم نخواهیم
داشت.
وی گفت :حذف پالستیک از زندگی به طور کامل
امکانپذیر نیست و همانگونه که میدانید شعار
محیطزیست حذف پالستیکهای با عمر کمتر
است و شهرداری نیریز هم در راستای کاهش
مصرف پالستیک کارهای عملی و فرهنگی را
آغاز کرده است که یک نمونه آن اطالعرسانی در
 13فروردین توسط شهرداری بود .شهرداری در
بنرهایی اطالع رسانی کرد که یک بطری یکبار
مصرف ،هزار سال عمر میکند! که تأثیر زیادی در
حفظ محیط طبیعیدر  13بهدرداشت.
شهردار نیریز خطاب به رنجبر که سیاست را خارج
از مسائل زیستمحیطی دانست گفت :متأسفانه
باید بگویم که نظر شما را قبول ندارم و سیاست به
همه چیز زندگی ما گره خورده است.
فرغت به مسئله احداث ساختمان جدید شهرداری
نیریز پرداخت و گفت :بنا داشتیم تا ساختمان
شهرداری رادوباره بسازیم اما با قیمتهای نجومی
که با آن برخورد کردیم متأسفانه این پروژه متوقف
شده است.
وی با ابراز خرسندی از اینکه  ۹۹درصد آب فضای
سبز شهر از شرب جدا شده است گفت :هر جا که بر
اساس توسعه شهری مصوب شده درختی را قطع
کنیم ،متعهد شدهایم تعدادی درخت در مکانی
دیگر بکاریم .به عنوان نمونه در زمین بسکتبال
کنار پارک آزادیدودرخت قطع شد و بناداریم ۱۰
درخت به جای آنها بکاریم.
سیوند بختگان را نابود کرد
شاهسونی دیگر عضو شورای شهر در این جلسه با
اشاره به اینکه سد سیوند اثرات زیانباری را برای
نیریز به بار آورده گفت :آنها میگویند اگر سد
نبود بارندگیهای کم و خشکسالیها سبب میشد
تا بختگان خشک شود .ما میگوییم درست است
که بختگان خشک میشد اما رطوبت مانده در آن
حفظ میشد و سبب میگردید تا ریزگردها روانه
نیریز نشود.
در پایان این جلسه مصوب شد شهرداری وسیله
نقلیهدر اختیار انجمن قراردهد تا زبالهها به سایت
انتقال داده شود و در صورت امکان وسایل ایاب و
ذهاب را مهیا کند.
در مورددفتر برای انجمن هم مقرر شددر روزهایی
که این انجمن جلسه دارد ساختمان شماره  2در
اختیار آنها قرار گیرد.

بیماران قطرویه از راه دور
ویزیت میشوند
روابط عمومی مجتمع فوالد
غدیر نیریز :در بازدیدی که
مسئوالن بنیاد اجتماعی
احسان برکت و وزارت
بهداشت به دعوت مجتمع
فوالد غدیر نیریز از خانههای
بهداشت ریزاب ،کارگاه و
قطرویه بخش قطرویه داشتند
امکانات این مراکز برای
راهاندازی سامانه دوراپزشکی
(تله مدیسین) مورد ارزیابی
قرار گرفت.
پزشکی از راه دور شامل
ارتباطات
از
استفاده
الکترونیکی و نرمافزاری برای
ارائه خدمات بالینی به بیماران

بدون بازدید شخصی است.
تکنولوژی تلهمدیسین اغلب
برای معاینه وضعیت سالمت
بیمار ،مدیریت بیماریهای
مزمن ،مدیریت دارو ،مشاوره
تخصصی و تعدادی از خدمات
بالینی دیگر که میتواند از راه
دور ارائه شود ،مورد استفاده
قرار میگیرد.
پزشک مجتمع فوالد غدیر
با اعالم این خبر گفت :دکتر
مظهری و دکتر پورحسینی به
نمایندگی از شرکت برکت تل
بنیاد اجتماعی احسان برکت
به دعوت مجتمع فوالد غدیر
نیریز برای ارزیابی امکانات

از مسئولیت تأمین دارو و
تجهیزات و ...بر عهده دولت
و وزارت بهداشت است.
کمکهای خیرین در این
مناطق مثل قطرهای در مقابل
دریاست و نیاز منطقه خیلی
فراتر از این هاست.
دکتر مظهری همچنین افزود:
طرح واحدهای سیار خدمت،
یک امکان دیگر است که باید
مورد بررسی قرار گیرد .در
این طرح پزشکان متخصص
متشکل از نیروهای جهادی،
داوطلب و نیروهای شبکه
در قالب واحدهای سیار به
صورت گردشی از مناطق

خانههای بهداشت بخش
قطرویه از تعدادی از این مراکز
بازدید کردند.
دکتر رضا حدادزاده نیری
افزود :پیشنهاد ما این بوده
که درمانگاه فوالد و دو مرکز
درمانی روستایی دیگر در
بخش قطرویه برای سهولت
دسترسی به پزشکان
متخصص و ارائه مشاوره به
پزشکان درمانگاه به سامانه
دوراپزشکی تجهیز شوند تا
دیگر نیاز نباشد بیماران برای
مراجعه به پزشک به مرکز
شهرستان یا استان مراجعه
کنند.

محروم و روستایی بازدید
میکنند.
دکتر سید محمد پورحسینی
مدیرعامل برکت تل نیز با
اشاره به اقدامات بنیاد برکت
در مناطق محروم گفت :قرار
است با همکاری مجتمع فوالد
غدیر نیریز در بحث ویزیت از
راه دور و در صورت موافقت،
سامانه سیار دندانپزشکی
ورود کنیم.
وی افزود :مجتمع فوالد
غدیر نیریز با عمل به رسالت
اجتماعی خود میتواند در
حوزه سالمت بسیار مؤثر
باشد.

دکتر مظهری درباره این
بازدید گفت :ما به پیشنهاد
مهندس زاهدیان مدیرعامل
مجتمع فوالد غدیر نیریز،
تعدادی از خانههای بهداشت
و واحدهای بهداشتی منطقه
را برای توسعه امکانات پزشکی
مورد بازدید و ارزیابی قرار
دادیم تا با اعتبارات مجتمع
فوالد غدیر نیریز ،خیران و
همکاری شرکت برکت تل این
مراکز به سامانه دوراپزشکی
تجهیز شوند.
وی درباره این بازدید گفت:
منطقه فوقالعاده محروم و
نیازمند است .بخش عمدهای
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