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روابطعمومیشهردارینیریز:
فازدومبوستانSPRبامساحتیبیشاز7هزارمترمربع

توسطشهردارینیریزآغازشد.
SPRپسازتکمیلعملیاتعمرانیفازاولبوستانبزرگ
عمران واحد توسط بوستان این دوم فاز اجرایی عملیات
شهردارینیریزآغازشدهاست.بوستانبزرگSPRدر
زمینیبهمساحت15هزارمترمربعدراراضیپیرامونیقلعه

تاریخSPRساختهخواهدشد.
اینبوستانبهمساحتبیشاز15هزارمترمربعدراراضی
پیرامونیاینقلعهتاریخیدرآخرینطرحتفصیلیشهرنیریز

تثبیتشدهاست.
تاسال1396اینقلعهتاریخیبهدلیلبیتوجهیبهصورت
نیمهمخروبهبهحالخودرهاشدهبودکهتوسطشهرداری

نیریزمرمتشدوازنابودیکاملنجاتیافت.
باتوجهبهسرانهیبسیارکموناکافیفضایسبزمنطقهمسکن
مهر،کهدرسالهایقبلدرشمالشرقنیریزساختهشده
است،احداثوبهرهبرداریازاینبوستانعمومیمیتواند
تاحدودزیادیایننقیصهراجبراننماید.جمعیتفعلی

ساکناناینمنطقهبیشاز5هزارنفرتخمینزدهمیشود.
باتوجهبهافزایشقیمتانواعمصالح،درصورتتأمیناعتبار
کافیپیشبینیمیشودفازدوماینپروژهتاپایانسال1401
تکمیلشودودرغیراینصورتادامهپروژهوتکمیلاین

بوستانعمومیمیبایستدرسالمالیبعدادامهیابد.
نوشتنیاستعملیاتروشناییوچمنکاریفازاولاین

بوستانتاپایانسالجاریانجامخواهدشد.

تصاویر 
مادران شهید نی ریزی 
روی بیلبوردهای شهری

»روز عنوان به که امالبنین)س( حضرت رحلت سالروز در
بزرگداشتمادرانوهمسرانشهدا«نامگذاریشدهاست،

تصاویرمادرانشهیدرویبیلبوردهایشهریقرارگرفت.
اینبرنامهباتالشامیرمحمدتصوری،نرجسحسینیوزهرا

شاهسوندحسنیانجامگرفت.
تصوریدرگفتگوباماهدفازاینکارراتولیدمحتوابا

داشتههایشهرستانیعنواننمود.
درزیراسامیمادرانشهیدکهبررویبیلبوردهادرجشدهرا

میخوانید:
-فاطمهعابریمادرشهیدمحمودعابری

-صدیقهزمانیمادرشهیدسیدامینقرشی
-بتولمازندرانیمادرشهیدبهمنومحمدرضامستوری

-فاطمههاشمنیامادرشهیدمحمدثواب
-معصومهسلیمیمادرشهیدمسیحبهرامی
-فاطمهفتاحپورمادرشهیدمرتضیمدلول
-ایرانحمیدیانمادرشهیدبهرامقشقایی

-فاطمهگلبومادرشهیدمجیدمقبلی
-رقیهشیریمادرشهیدعلیمحمدمعانی

-مریمشکالیمادرشهیدعباسعلیزهریزاده
-فاطمهسلطاندهقانیمادرشهیدحمیدرضانبیئی

-رضواندیمهکارمادرشهیدحسیندلیر
-حاجیهبیبیفیروزیمادرشهیدانمجیدوعبدالحمید

داوودی
-گوهرجعفرزادهمادرشهیدحمیداکتسابی

-خاتونمحمدباقرپورمادرشهیدانمحسنومسعودکوهکن

کتاب کیان منتشر شد
کتاب»گذریبرمحلهپدری،محلهکیانشهرستاننیریز«

تألیفزندهیادخلیلزاهدمنتشرشد.
اینکتابشامل7فصلاست:فصلاولنیریز،فصلدوم
محلهکیان،فصلسومآثارتاریخیومذهبیمحلهکیان،
فصلچهارموضعیتاقتصادیواجتماعیکیان،فصلپنجم
فرهنگوادبیاتعامهدرمحلهکیان،فصلششممردممحله

کیانوفصلهفتمنگارهها.
فرهنگ شناسی، مردم تاریخچه، به فصلها این در مؤلف

شناسیومعرفیمشاهیراینمحلهپرداختهاست.
اینکتابدرنوعخوداگرنگوییمبینظیر،کمنظیراست.به
ویژهفصلششمکه118خانوادهساکندرمحلهراهمراهبا
عکسمعرفیکردهاست.اینکتابشناسنامهکهنترینمحله

شهرنیریزاست.
کتابمحلهکیاندر300صفحهدرمراکززیرعرضهشده

است:
روبروی جانبازان، خیابان ابتدای صادق، کتابفروشی -1

مدرسهفرهمندی،شمارهتلفن:53826878
2-لوازمتحریرنکونام،واقعدرخیابانامامحسین،روبروی

سرایآبیبی،شمارهتماس:09176102254
3-شیراز،بانککتابواقعدرخیابانقصرالدشت،روبروی

آسیابقوامین)دفتروکال(،شمارهتلفن:3619313125

نکاتی بر منع عرضه قلیان در 
قهوه خانه ها

ادامه از صفحه یک

...کهمصرفدخانیاتازهرنوعبرایبدنزیانباروموجب
میشود. مصرف همچنان اما میگردد بیماریهایی
شواهدوقرائنحاکیازآناستکهمتأسفانهمصرفدر
حالافزایشاست.باعرضهنکردنسیگارداخلی،فضابرای
ورودسیگارخارجیبهطورقاچاقفراهممیشود.بنابراین
نمیتوانگفتباتعطیلکردنسازماندخانیاتمصرف

کاهشمییابد.
4-نظارتبرقهوهخانههایعرضهکنندهقلیانسختتر
ازنظارتبرسایرموادغذاییومصرفینیست.بحثاصلی
ایناستکهاز»نی«مشترک-کهموجبانتقالبیماری
میشود-استفادهنشود.اجرایاینکاروموظفکردن

متصدیانبهاجرایایننکتهبهداشتیامکانپذیراست.
5-نبایدفراموشکردکهجامعهنیازبهتفریحدارد.نهاد
مطالعه مورد نهادهای جمله از نوین جامعه در تفریح
که دارد کارکردهایی نهاد این است. جامعهشناسان
موجبگستردهشدنمداومآنمیشود.نادیدهگرفتناین
کارکردهانهتنهامشکلیراحلنمیکندبلکهبرمشکالت
میافزاید.ساختارفرهنگیجامعهبااستفادهازمتخصصان
میتواندبههدایتایننهادبپردازد.اگرازادبیاتفلسفی
استفادهکنیمبایدبگوییمبرخورد»سلبی«دراینموارد
کاریازپیشنمیبردبایدروشی»ایجابی«درپیشگرفت.

بهنظرمیرسدالزماستشورایفرهنگعمومیاین
موضوعرادردستورکارقراردهدوصرفًابهگزارشسازمان
هایرسمیاکتفانکند.مصرفقلیانیکواقعیتاست.

بایدآنرامدیریتوهدایتکرد.
   شاد و سالم و موفق باشید

سرمقاله

خبر:فاطمهزردشتینیریزی/عکس:سعیدهصحراگرد:
حوالیساعتپنجعصراستوهواسردواستخوانسوز.چند
آقادرردههایسنیمختلفپشتدِربستهایستادهاند.آن
طرفتر،کنارسکویمغازهچندزننشستهاندوچادرهایشانرا
کشیدهاندتویصورتشانتابلکهکمیازاینسوِزسرمادرامان
باشند.یکیاشانزیرلبغرمیزندونفرینمیکند.یکیازمردها
سیگاریمیگیراندوبهساعتشنگاهمیکند.همهمنتظرند!نه
منتظررویدادیخاصیااتفاقیغیرمنتظره!منتظربازشدن

نانوایی!بله!منتظربازشدننانواییبرایگرفتنچهارتانان!
نانواییکهبازمیشود،دیرینمیپایدکهصفهایطوالنی
شکلمیگیرد.نانواهاتندتندپختمیکنندومشتریهای
ناندردستجایخودرابهمشتریهایجدیدمیدهند.
خیلیهانقمیزنندوازشلوغیصفهاینانواییگالیهمندندو
بهحقکهدرستمیگویند.صفهاینانواییروزبهروزطویلتر
میشودومنتظرماندندراینصفهاخصوصًادراینسرماکار
آسانینیستواینمشکلیاستکهاینروزهاگریبانگیراکثر

خانوادههاست.

آرد و گندم نیست
طیبهزردشتنانسنگکخودراخریدهومشغولخنککردن
آنهاست.نانلواشرابهنانسنگکترجیحمیدهدومیگوید:

مصرفعمدهینانمانلواشاستوگاهیبرایتنوعسنگک
میخریم.البتهصفهاینانلواشهمآنقدرشلوغاستکه
دسِتکمبایدیکیدوساعتدرصفماند.ازآنطرفآردوگندم
همنیستتابشودنانخانگیپخت،بههمینخاطراستکه

نانواییهاشلوغمیشود.

مردم وسعشان نمی رسد
رعناآکارازدیگرکسانیاستکههرچندنانسنگکخریدهاما

نانلواشرابهدیگرنانهاترجیحمیدهد.
اوهمازنبودآردوگندمگالیهمنداستومیگوید:نیست!نه
آرد،نهگندم،اگرهمباشدگراناستومردموسعشاننمیرسد

بخرندومجبورندباهمیننانهاسرکنند.
محمودشکیبابهیقینازآدمهایصبورروزگاراست،کسیکهبه
گفتهیخودشبرایگرفتندهتانانلواشتایکونیموحتیدو

ساعتهمدرصفایستاده.

نان برای گاوها!
اوبرایمصرفخانگینانمیخردوخریدنانشانبیشترازده
تالواشدرهفتهوهرازگاهینانسنگکاست؛میگوید:قیمت
نانخانگیبهلحاظگرانشدنآردودستمزدپخت،اصاًلبا
نانهاینانواییقابلمقایسهنیست.همینمیشودکهمردمبه
سمتنانواییهاهجوممیآورند.ازآنطرفدیدهامکهبرخیاز
گاوداریها،برایمصرفدامهایشانازنانوخصوصًانانهای
لواشاستفادهمیکنندکههمینهادرمجموعباعثطوالنی

شدنصفهاینانواییهاست.

بیشتر از ده تومان نمی دهند
مصرفنانخانهیجوادزیارتیسهچهارروزیدههزارتوماننان

لواشاست.
برصفهای بخواهیمنمیدهند.عالوه بیشترهم میگوید:
طوالنینانواییها،گاهینانهمنیست.دراینسرمایزمستان
یکساعتدرصفمیمانیومیگویندنایستیدکهناننیست.

یادهمانقدیموتابهوتختههایننهوبیبیهایقدیمبخیر!

حاضریم کیلویی 16 هزار تومان بخریم
ن.پلنگافکنازخانمهاییاستکهازنبودآردبسیارشاکیاست.
اوکهقباًلبرایتهیهآردمرتببهحیدرآبادمیرفته؛میگوید:
چندوقتاستکهدرهمانحیدرآبادهمآردنیست.هرچه
زنگمیزنیممیگویندسهمیهنداریم.حتیراضیشدهایمبجز
پرداختمزدبرایپختنان،برایهرکیلوآرد16هزارتومانهم
بدهیمولیبازهممیگویندنیست.آخروقتهاهمکهنانواییها

میگویندناننداریم.حتیبعضیهارادیدهامکهعالوهبرمصرف
خودشانبرایسگوگوسفندشانهمنانمیخرندکههمینها

باعثشلوغینانواییهاست.

نان برای آدم ها هم نیست چه برسد به گاو  و گوسفند!
زینبشاهسوندحسنیهرروزپنجتادههزارتوماننانمیخرد.
میگوید:بیشترهمبخواهیمنمیدهند.میگویندخمیرکم
است.گناهیهمندارند،سهمیهاشانکماستومجبورند.بارها
شدهآمدهامونانتمامشده،حتیبهدیگرنانواییهاهمسرزدم

ونداشتهاند.
نظراودرموردخریدننانبرخیازافرادبرایداموپرندگان
در االن باشد. صورت این به نمیکنم فکر واال است: این
شرایطیهستیمکهنانبرایآدمهاهمنیستچهبرسدبهگاو

وگوسفندان!

مقرون به صرفه بودن نان لواش
معصومهبازدارازدیگرکسانیاستکهمقرونبهصرفهبودننان
لواشراعلتشلوغینانواییهایلواشمیداند.سهروزییکبار

دههزارتوماننانلواشتهیهمیکند.
معتقداستمسئوالنکاریکردهاندکهنانخشککهجایخود

دارد،خردهنانیهمبرایپرندهایاضافهنمیماند.

فروش آرد به صورت نرم و مالیم!
»کربالییعلی«رکوپوستکندهحرفمیزند.علتصفهای
شلوغنانواییهاراکمبودآردوفروشآردتوسطنانواییها

میداند.
میگوید:دراینسرماازکوچهیباالپیادهاینهمهراگزکردهام
آمدهامبرایخریددهتوماننان،چرا؟چوننانواییهای...و...
بستهاند.چهارپنجروزهمهستکهبستهاند.میگوینددستگاهها
خراباست،خبدرستشکنید.مردمچهگناهیکردهاند؟
میگویندچراصفهاشلوغاست.همینچندروزپیشچهار
تانانخانگیودوتاُکلوخریدهام25هزارتومان.میگویندآرد
نیست.پسایننانواییهایخانگیآردراازکجامیآورند؟غیر
ازایناستکهنانواییهاآردشانرامیفروشند؟وا...میفروشند،
آنهمخیلینرمومالیم!طوریکهکسیمتوجهنشود!اینطور
زحمتپختهمازرویدستشانبرداشتهمیشود.همینچند
روزپیش10کیلوآردالزمداشتیموبهیکیازنانواییهامراجعه
کردم.اولگفتنداریموبعدگفتبعدازظهرکهخلوتتراستبیا
تاکارتراراهبیندازموبعدهمخیلیراحت10کیلوآردبهمنداد
و100هزارتومانگرفت.میدانیخانمجان!مشکلمملکتما
چیست؟مشکلاینجاستکههمهیمادزدیم.ازشماگرفته!!!
تامنومسئولینوهمهیمردم.اگربتوانیمبدزدیمکوتاهی

نمیکنیم.بعدهممیگویندسهمیهآردکماست.

مگر می شود روغن و برنج و گوشت خرید؟
بختیاردهقاندرحالخنککردننانهایبربریسبوسدار
خوداست.خانوادهایعیالوارداردودسِتکمروزانهدهتانان

بربریمیگیرد.
ازشلوغیصفهاینانواییکهمیپرسممیگوید:اینکهدیگر
پرسیدنندارد.بهخاطراقتصادوگرانیووضعیتمملکتاست.
مگردیگرمیشودروغنوبرنجوگوشتخرید؟طرفچهارتانان
میگیردباچهارتاتخممرغیاکمیپنیرشکمزنوبچهاشراسیر
میکند.حاالفوقفوقشیکاملتهمدرستکند،همیناست
کهنانواییهاشلوغمیشود.واالمنگاهیفکرمیکنمهمین
طورپیشبرودکاربهجاییمیرسدکهمردمنانازدستهمدر
میآورند.جدیداًآردهمکهکمیابشدهوقیمتآنسربهفلک
میزند.آسیابحیدرآبادتعطیلشدهوآردفروشی...آردگندم
راکیلویی16و18هزارتومانمیفروشد.بااینوضعچهتوقعی

دارید؟میخواستیدنانواییهاشلوغنشود؟

تعداد کم نانوایی های سنگک
صمدآذرگونشاطرنانوایینانسنگکاست.علتشلوغی

نان نانواییهای اندک نانواییهاراسرمایزمستانوتعداد
سنگکمیداند.

میگوید:سهمیهاردمانکمنشدهاماکمداریمواینباعثمیشود
مشتریهامداماعتراضکنندوکاریهمازدستماساخته
نیست.البتهگفتهاندقراراستسهمیهآردزیادشودکهتابهحال

خبرینشده.

ارزانِی نان لواش
نان کیفیت است. لواش نان نانوایی شاطر عباسی ادریس
نانواییاشانوارزانیقیمتنانلواشنسبتبهسایرچیزهارا

دلیلشلوغنانواییهامیداند.
میگوید:ایننانواییهمیشهشلوغبودهوگاهیحتیمابیشتراز
سهمیهامانپختداشتهایمتاکمکیبرایشهروندانشود.البته
سهمیهآردکمنشدهامازیادهمنشدهوخبریازافزایشقیمت

نانهمنیست.

سهمیه ی آرد با جمعیت نی ریز همخوانی ندارد 
وحیداحتشامیازدیگرنانواهاینانلواشاست.

میگوید:سهمیهیآردمانکماست.سهمیهایکهبهمامیدهند
فقطخاصمردمشهرستاننیریزاست،درحالیکهحساب
معادنسنگ،افغانیها،بلوچهاوشرکتفوالدرانمیکنند.این

سهمیهیآردباجمعیتنیریزهمخوانیندارد.مدتیپیش
دستوریصادرشدکهبهرستورانها،معادنو...نانندهیدوفقط
آنهاباارائهینامهمیتوانندنانبگیرندامابااینحال،بازهمبا
وجودبلوچهاوافاغنهاینسهمیهکماست.همینکوچهیکنار
نانواییماچندخانوادهیبلوچزندگیمیکنند،مگرمیشود
بهآنهاناننداد؟مشتریهاهمفکرمیکنندمامقصریموهر
روزبایدباآنهاجروبحثداشتهباشیم.ازآنطرفناننانوایی
سنگکوبربریگرانشدهوبههمینخاطرهمینمردمبهسمت
نانلواشهجومآوردهاند.مااالنحدودروزی11کیسهپخت
میکنیمواگر5-4تایدیگراضافشودوضعیتخیلیبهتر

میشود.
ایننانوامیگوید:تورابهخدابنویسیدفکریهمبهحالمزد
کارگراننانواییبکنند.ازساعتپنجصبحتاهشتشبسرکاریم
وچندرغازحقوقمیگیریم.آخربااینخرجومخارجباال،با
حقوقروزانه150هزارتومانوماهیانهچهارمیلیونوپانصد

تومان،چگونهمیشودزندگیکرد؟

تالش می کنیم تا سهمیه آرد را افزایش دهیم
علیرضابصیریمدیرجهادکشاورزیاست.

درموردشاکیبودننانواهاوسهمیهآردکمیکهدارند،میگوید:
ببینید!ماهیانهبهازایهرشهروندنیریزیششونیمکیلوگرم
آردبهمامیدهند.البتهمامشکلیکهدراینجاداریمسنگبریها،
معادن،فوالد،زندان،افاغنهو...هستندکهباعثشدهاندمصرف
ناندرشهرستانباالبرود.بارایزنیهاییکهداشتهایمقولمساعد
گرفتهایمتابررسیهاییانجامشودودرصورتامکانسهمیهی
آردشهرستانافزایشیابد.البتهازدیگرکارهایمامتعادلکردن
سهمیههایآردبوده،بدینصورتکهآردنانواییهاییکهاز
سهمیهاشان،پختکمتریداشتندراگرفتهایموبهنانواییهایی

کهپختبیشتریداشتهانددادهایم.

نانوایی های سیستم نوبت دهی را اجرا کنند
درموردجلوگیریازصفهایطوالنیمیگوید:دستگاههای
پوزیکهجدیداًدرنانواییهانصبشدهامکاناتزیادیدارد
کهیکیازآنهادادنشمارهنوبتاست.نانواهادراینمواقع
میتوانندمانندبانکهابهافرادشمارهینوبتدهیبدهندتا
مراجعیندرصفهابیجهتمنتظرنمانندوبهوقتنوبتشان،
نانشانرادریافتکنند.بههرحالدراینهوایسردمنتظر
ماندنسختاست،یکنفرممکناستکارداشتهباشد،یک
نفرممکناستبخواهددراینسرما،درماشینمنتظرنوبتش
بماند،خباینروشخوبیبرایجلوگیریازتجمعصفهای

طوالنیاست.

//

//

جنگل کاری
 در دمای صفر درجه

روابطعمومیواموررسانهانجمنمیراثماندگاربختگان:

درروزجمعه23دیماهودردمایصفردرجهدههانفراز
عالقهمنداِنبهطبیعتدریکاقداممشارکتیوخودجوش
چندهزاردانهبادامکوهیرادربخشیازاراضیملیدرهسنگ

سهپارهنیریزکاشتند.
اینبرنامهبهمنظورتقویترویشگاههایجنگلیوترمیم
نقاطآسیبدیده،باهمکاریوهماهنگیادارهمنابعطبیعی
نیروهای آبخیزداریشهرستاننیریزومشارکتخوب و
مردمیازجملهاعضایپایگاهمقاومتبسیجامامهادی،
اعضایگروهکوهنوردیآناهیتاوتعدادیازاعضایانجمن

میراثماندگاربختگاناجراشد.
دراینبرنامهجنگالنهحاضراناقدامبهکاشتپنجهزاردانه

بادامکوهی)الوک(نمودند.
نوشتنیاستمنطقهسنگسهپارهیکیازغنیتریننقاط
جنگلینیریزاستکهچندسالقبلبخشیازآنبراثر

آتشسوزیآسیبدید.

بهمیزبانیدانشگاهآزادنیریز:

1363  نفر در کنکور 
متفاوت امسال

معصومهشعبانپور،نیریزانفارس:

باشرکت1363 1401 سال در سراسری کنکور رقابت دومین
داوطلببرگزارشد.

تاماالختیارسازمانسنجشآموزشکشور مهدیراهوارنماینده
درحوزهنیریزدرگفتگوبانیریزانفارسگفت:شرکتکنندگان
درگروههایآموزشیریاضی،علومتجربی،علومانسانی،زبانهای
خارجهوهنر29و30دیماهدردانشگاهآزاداسالمیواحدنیریزبا

همبهرقابتپرداختند.
دردومینکنکورسال1401،بیشترینداوطلباندرآزمونگروهعلوم
تجربیهستندکهدرصبحپنجشنبه29دیماهبا599داوطلبشامل
409داوطلبزن،190داوطلبمردویکنفرمعلولباهمبهرقابت

پرداختند.
پسازگروهعلومتجربی،شرکتکنندگاندرگروهعلومانسانی
بیشترینآمارداوطلبانراداشتندکه447داوطلبشامل290
شرکتکنندهزنو157داوطلبمرددرصبحجمعه30دیماهبه

رقابتبایکدیگرپرداختند.
درگروهریاضیوفنی183داوطلبشامل43داوطلبزن،140
داوطلبمردویکنفرمعلولصبحجمعه30دیماهدرمحلآزمون
شرکتکردندودرگروهزبانهایخارجه76شرکتکنندهشامل52
داوطلبزن،24شرکتکنندهمردویکنفرمعلولعصرپنجشنبه
29دیماهودرگروههنرنیز58شرکتکنندهشامل48داوطلب
زنو10داوطلبمردعصرجمعه30دیماهدردومینکنکورسال
شرکتنمودند.درکنکورتیرماهامسالتعدادشرکتکنندگانکنکور

درنیریز1915نفربودند.

خریدخریدمصائبمصائب
سردسردصفصفدردر
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اهورا پیروز دربی برگشت
مجیدپاکیزهدامن/گروهورزش:

لیگ فوتسال مسابقات برگشت دیدار
برتراستانآغازشدواهورابرایدومینبار
همشهریخودرینگاسپرترادردربی

نیریزشکستداد.
اینمسابقات ازدوربرگشت اول هفته
جمعه23دیباوقفهیکهفتهایازسر
و اهورا تیمهمشهری دو و گرفتهشد
رینگاسپرتدرسالنورزشیهاللاحمر
بهمیزبانیرینگاسپرترودررویهم
قرارگرفتندکهاهورادریکبازیپایاپای

توانستباحساب3بر2پیروزمیدان
باشد.

ایننتیجهدرحالیبهدستآمدکهاهورا
ابتدابا2گلپیشافتاد،امارینگاسپرت
توانستبازیرادرنیمهدومبهتساوی

بکشاند.
امااینپایانکارنبودودرحالیکهبازی
ثانیههایپایانیخودراسپریمیکرد،
استفاده و اهوراروییکشروعمجدد
خوبازموقعیتبهدستآمدهتوانست
گلسوموپیروزیبخشراوارددروازه

میزبانکندو3امتیازشیرینایندیداررا
بهدستآورد.

رینگاسپرتکهدربازیرفتبانتیجه
2برصفرمغلوباهوراشدهبود،درنیم
جدید نفرات کردن اضافه با هم فصل
سعیدرپیروزیدربیداشتدرنهایت
نتوانستشکستدوررفتراجبرانکند.
دراینبازیصادقحیدری،امینکشاورز
وعارفاعتباریبرایاهوراوایمانکیالی
وعلیمحمدمحرابیبازیکنانغیربومی
رینگاسپرتبرایاینتیمگلزنیکردند.

پیروزی آفتاب در پاسارگاد
مجیدپاکیزهدامن/گروهورزش:

انبوهسازانآفتابباپیروزیپرگلمقابل
نیریز به ُپر دست با پاسارگاد ولیعصر

برگشتند.
فوتبال برتر لیگ مسابقات دهم هفته
شرایط علت به که استان بزرگساالن
آبوهواییبهتأخیرافتادهبود،روزهای

جمعه23ویکشنبه25دیبرگزارشدو
انبوهسازانآفتابفارسدراینمسابقات
درشهرپاسارگادبهمصافولیعصررفتو
موفقشدبانتیجه4بر1بهپیروزیدست
یابد.انبوهسازانکهدردوبازیگذشتهبا
ناکامیزمینمسابقهراترککردهبودند،
دراینهفتهتوانستندباکسب3امتیاز

شیرینبهخانهبرگردندوخودراازبحران
تیمهای پیروزی اگرچه کنند. خارج
را انبوهسازان همچنان جدول باالنشین
باخطرصعودنکردنمواجهمیکند،اما
امیدوار اینتیم محمدمطوریسرمربی
استباپیروزیدربازیهایباقیماندهو
البتهلغزشسهتیمباالیجدولراهصعود

رابرایتیمشهموارکند.
دراینبازیمحسنصنعتیهتریککرد
وعلیزارعدیگرگلانبوهسازانرابهثمر

رساند.
انبوهسازانآفتابباکسبایننتیجه20
امتیازیوهمچناندرردهچهارمجدول

قراردارد.

 برای دومین سال پیاپی
عضویت نی ریز در مجمع عمومی هیئت کوهنوردی فارس

محمدصادقرجبی/گروهورزش:

نیریزبرایدومینبارمتوالیبهعنوانعضومجمععمومیساالنه

هیئتکوهنوردیانتخابشد.

نشسترئیسهیئتکوهنوردیوصعودهایورزشیفارسبارؤسای

هیئتهایشهرستانیپنجشنبه22دیدرشیرازبرگزارشد.در

اینجلسهحمیدرضاایزدیرئیسهیئتاستانبهبیانمطالبیدر

خصوصفعالیتهاواهدافکوتاهمدتوبلندمدتاینهیئتپرداخت

وسپسرؤسایهیئتهایشهرستانیعملکردیکسالهخودرابطور

کاملارائهدادهوموانعومشکالتخودرابیانداشتند.

حضور مدرسه فوتبال استعدادهای درخشان 
آسیا در فستیوال مدارس فوتبال فارس

مجیدپاکیزهدامن/گروهورزش:
مدرسهفوتبالاستعدادهایدرخشانآسیا
بهعنوانتنهانمایندهنیریزدرفستیوال

مدارسفوتبالفارسشرکتکرد.
فستیوالمدارسفوتبالفارسدرسهرده

سنی11،10و12سالجمعه23دیبه
میزبانیشهرستانبختگانبرگزارشدو
مدرسهفوتبالاستعدادهایدرخشانآسیا
درسهردهسنیاینرقابتهاشرکتکرد.

استعدادهای باشگاه مدیر زارع سعید

بزرگترین گفت: باره این در درخشان
مشکلمانبودمسابقاتمستمردرردههای
پایهنیریزاستواگربرایمدارسفوتبال
مسابقاتبیشتریبرگزارشود،رشدآنها

چندبرابرخواهدبود.

قهرمانی مدرسه پروین 
اعتصامی   در طناب زنی 

آموزشگاه ها
طنابزنی مسابقات قهرمان اعتصامی پروین مدرسه

آموزشگاههایابتداییدخترانهنیریزشد.

اینمسابقاتباحضور5تیمچهارشنبه21دیدرسالن

ساداتبرگرازشد.

تیمهایشرکتکنندهدرسهمادهسرعتی30ثانیه،امدادی

قیچیوامدادیجاگینگباهمبهرقابتپرداختند.

درنهایتتیممدرسهپرویناعتصامیباترکیبزهراحیدری،

ستایشصفاری،فاطمهشاهسونی،مائدهفرهودیومینا

شریعتبهمربیگریفاطمهمختاریمقاماولوتیممدرسه

15خردادباترکیبنازنینزهرادهقان،فاطمهزهراجاللی،

تمنامهرجو،پرینانجیبیوزینبفامیلیبهمربیگریسمیه

رهفرسامقامدومراکسبکردند.

تیمهایرقیهبنتالحسینوغیردولتیسمانیزبهطور

مشترکسومشدندکهتیمرقیهبنتالحسینباترکیبثنا

غفاری،فاطمهاسماعیلی،ملیناشاهسوندحسنی،نگین

در مختاری فاطمه مربیگری به کشاورز زهرا فرازمند،

مسابقاتحضورداشت.

همچنینتیمسماهمباترکیبالنازنجفی،باراناطهماسبی،

با زردشت یسنا و همایونی احسانی،کیانا زهرا نازنین

مربیگریبناییبادیگرمدارسرقابتکردند.

عکس خبری

نفرات برتر اوزان مختلف: امیررضاناصری،محمدنبیمبین،امیرمحمدخواجهزاده،محمدامینخواجهزاده،ابوالفضلحامدی،متینساجدینیا،امیررضاساجدینیا،فهیمرضااستقامت،

عرشیاکاشانه،مرتضیمحمودی،امیرمحمدزارع،یونسعباسی،امیرحسینصفی،علیرضاحامدی،قادرهاشمی،ابوالفضلشمشیری،حسنمری،حسینمری

مربی: محمدعلیزارع/داوران:عینالهزارع،صادقصیادپور،ساجدینیاورضاشبانی.

عکس خبری: مسابقه کشتی بزرگداشت شهید سردار سلیمانی
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اراضیوساختمانهای قانونتعیینتکلیفوضعیتثبتی موضوع

فاقدسندرسمیمستقردرواحدثبتیحوزهثبتملکنیریزتصرفات

مالکانهبالمعارضمتقاضیآقایجلیلپلنگانروفرزندفضلالهبهشماره

شناسنامه292صادرهازنیریزدرششدانگیکبابمغازهبهمساحت

14.79مترمربعپالک3فرعیاز1550اصلیمفروزومجزیشدهازپالک

1فرعیاز1550اصلیواقعدرنیریزبخش22فارسخریداریازسهم

مشاعیمالکرسمیآقایجلیلپلنگانرومحرزگردیدهاست.لذابه

منظوراطالععموممراتبدردونوبتبهفاصله15روزآگهیمیشود.

درصورتیکهاشخاصنسبتبهصدورسندمالکیتمتقاضیاعتراضی

داشتهباشند،میتوانندازتاریخانتشاراولینآگهیبهمدتدوماهاعتراض

خودرابهاینادارهتسلیموپسازاخذرسید،ظرفمدتیکماهازتاریخ

تسلیماعتراض،دادخواستخودرابهمراجعقضاییتقدیمنمایند.بدیهی

استدرصورتانقضایمدتمذکوروعدموصولاعتراضطبقمقررات

سندمالکیتصادرخواهدشد.
                تاریخ انتشارنوبت اول:1401/10/18                               تاریخ انتشار نوبت دوم :1401/11/03

محسن زواران حسینی رئیس ثبت اسناد و امالک نی ریز

 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

- مورخ 1401/10/10
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