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کیف مدرسه
یا گونی برنج؟! 

محمد جاللی، دبیر خبر

سختی بیدار شدن صبحگاهی یک طرف و حمل کیف های 
مدرسه طرف دیگر...

مادر در حال گذاشتن دفتر و کتاب های او در کیف مدرسه است 
و در آخر هم ظرف تغذیه...

با چشمان خواب آلود و به سختی فرم مدرسه را به تن کرده و در 
حال پوشیدن کفش هایش است. همسرم به من اشاره می کند 

که کیف او را تا دم در ببرم.
وقتی کوله پشتی را بلند کردم یک لحظه جا خوردم. سنگینی 

آن حس بلند کردن یک گونی ۱۰ کیلویی برنج به من داد.
با قیافه حق به جانب گفتم: چرا این کیف سنگین است؟ قرار 
نیست همه کتاب و دفترها را یکجا و هر روز به مدرسه ببری! رو 
به فرزندم کردم و گفتم: چرا کتاب های اضافه را از کیف خارج 

نکردی؟
دیرش شده و می گوید ظهر برایتان توضیح می دهم.

ظهر شد... با همان کیف سنگین نفس زنان از مدرسه آمد 
و کیف را به گوشه ای از خانه پرت کرد؛ من همین که دیدم 
موقعیت مناسبی است بالفاصله گفتم کیف را بیاور تا با هم 

کتابهایت را چک کنیم.
بیش از 7-8  کتاب درسی و به همین تعداد دفتر که غالبًا  پر 

حجم و ۱۰۰ برگ بودند. ظرف تغذیه و جامدادی...
در کیف چیز دیگری ندیدم. 

گفتم: آیا باید همه این کتابها را ببرید؟
شروع کرد و یک به یک زنگ های کالسی را برایم توضیح داد. 
برخی از کتابها یک دفتر و برخی هم دو دفتر داشتند و همین 
باعث شده بود که کیف سنگین شود و با وجود این که فکر 

می کردم کتابهایی بی مورد برداشته اما اینگونه نبود.
کیف مدرسه با تمام محتویاتش را وزن کردم دقیقًا 5  کیلو و 

۶۰۰ گرم بود.

راهکار ماجرا چیست و چه باید کرد؟
۱- کم کردن حجم دفاتر: نیاز نیست که مثاًل برای ریاضی که 
مباحث بیشتری دارد دفتر ۱۰۰ برگ گذاشت بلکه دفاتری با 
حجم کمتر می تواند کمک کننده باشد و وقتی پر شد دفتر دوم 

را جایگزین کرد.
2- معلمان نیز باید به گونه ای برنامه ریزی کنند که تا جای 
ممکن از سنگین کردن کیف مدارس دانش آموزان جلوگیری 
کنند و اگر امکان دارد دروس خود را به گونه ای تنظیم کنند تا 

از کمترین کتابها و بیشترین زمان بهره گیرند.
جالب آنجاست که کیف دانش آموزان ابتدایی بسیار سنگین تر 
از کیف دیگر دوره های تحصیلی است با وجود اینکه منطق 
می گوید به دلیل جثه دانش آموزان ابتدایی کیف ها یا کوله ها 

باید سبک تر باشد.

عوارض کیف های سنگین
در اینترنت جستجو کردم تا به این مطلب رسیدم.

متخصص طب فیزیکی در گفتگو با ایمنا گفت: در سنین 
کودکی یکی از علل کمردرد،پشت و گردن، استفاده نادرست 
از کیف مدرسه است . بنابراین والدین باید ابتدا در خرید کیف 
مدرسه دقت کافی را انجام دهند و در مرحله دوم طرز استفاده 

صحیح از آن را به بچه های خود آموزش دهند.
دکتر علیرضا مقتدری در پاسخ به این سؤال که آیا باید برای 
کودکان کیف دستی خریداری شود یا کوله پشتی گفت: خرید 
کوله پشتی برای کودکان بهتر است، زیرا کودک با گرفتن کیف 
به دست معمواًل به همان طرفی که کیف را می گیرند منحرف 
می شوند، به خصوص اگر کیف سنگین باشد یا کودک مجبور 

باشد مسافت بین خانه و مدرسه را طوالنی طی کند.
این متخصص طب فیزیکی تصریح کرد: وزن کوله نباید بیش 
از ۱5% وزن بچه باشد و همچنین پهنای کوله پشتی نباید از 

پهنای شانه ها و تنه ی کودک بیشتر شود.
وی افزود: الزم نیست که کودکان همه روزه تمام کتاب ها و 
دفاتر خود را حمل کنند، بلکه باید فقط کارهای مربوط به 

همان روز را در کیف بگذارند.
متخصص طب فیزیکی تأکید کرد: اگر دانش آموز احساس 
خواب رفتگی در دست ها می کند، وزن کیف باعث کشیدگی 
ریشه های عصب گردن شده است که در این موارد توصیه می 

شود کودکان کیف خود را سبک تر کنند.
در  کمردرد  از  پیشگیری  مورد  در  وی 
کودکان خاطرنشان کرد: وزن کیف باید به 
طور مساوی روی هردو شانه منتقل شود، 
بنابراین کیف باید در وسط پشت قرار گیرد 

و از دو بند استفاده شود. باید توجه 
داشت که اگر کودک کیف را با 
اتصال یک بند حمل کند، کم کم 
مهره ها به همان طرف انحنای 

غیر طبیعی پیدا می کنند.
باید  افزود:  ادامه  در  مقتدری 

دو بند کیف قابل کوتاه و بلند 
کردن باشد تا با توجه به قد کودک 
تنظیم شود و کیف در مرکز پشت 
قرار گیرد. گذشته از دو بند روی 
شانه ها ، یک بند هم باید در پایین 

کیف روی کمر بسته شود تا هنگام راه 
رفتن کیف روی پشت به طرفین حرکت 
نداشته باشد، به طرفین منحرف نشود و 

دچار کمردرد نشود.

یادداشت

تا  مسئوالن خواست  از  نی ریز  امام جمعه 
درمانگاه بیمارستان قدیم را هر چه زودتر 

راه اندازی کنند.
سیدمحمود  والمسلمین  حجت االسالم 
 3۰ جمعه  نماز  خطبه های  در  حسینی 
دی ماه با اشاره به درخواست مردم مبنی بر 
راه اندازی درمانگاه 24 ساعته در بیمارستان 
درخواستهای  »مردم  داشت:  اظهار  قدیم 
زیادی دارند که بیمارستان قدیم تبدیل به 
درمانگاه شبانه روزی در خور شهر نی ریز شود. 
ما بیمارستان داریم؛ ولی فاصله آن تا شهر 
زیاد است و اگر نیمه شب مشکلی برای کسی 
پیش بیاید، سخت است که بتواند خودش 
را به آنجا برساند. فرماندار و نماینده کمک 
است  ماه ها  که  قدیم  بیمارستان  تا  دهند 
تعطیل شده، تبدیل به درمانگاه شبانه روزی 
با امکانات و پزشکانی شود که بتوانند به مردم 

خدمت کنند.«
بخش  اهالی  متعدد  نامه های  به  ایشان 
مبنی  بنه کالغی  و  ریزاب  ویژه  به  قطرویه 
بر مشکالت آب شرب اشاره کرد و عنوان 
نماینده  و  فرماندار  همراه  به  »من  داشت: 
مجلس از منطقه بازدید کردیم. درخواست 
ما این است که همه پیگیر باشند؛ از جمله 
فرماندار و نماینده مجلس تا هرچه زودتر 
مشکل منطقه حل شود. مناطق دیگری نیز 

در بخش مرکزی با این مشکل مواجه اند که 
باید اقدام انقالبی و جهادی در جهت رفع 

مشکل مردم صورت گیرد.«
ماه  دیگر،  جایی  در  نی ریز  جمعه  خطیب 
و  زمینه ساز خودسازی  را  و شعبان  رجب 
ماه آماده شدن برای ماه رمضان دانست و با 
اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در جمع 
گفت:  اسالمی  تبلیغات  سازمان  مسئوالن 
»مقام معظم رهبری سفارشاتی به سازمان 
تبلیغات داشتند مبنی بر این که با وحدت و 
همدلی از همه ظرفیتهای مردمی استفاده و 
به نیروهای انسانی و زبده اهمیت داده شود.«

گفت:  حسینی  والمسلمین  حجت االسالم 
»دشمنان ما از امکانات خوبی برخوردارند و 
ابزارهای خوبی هم دارند. ولی محاسباتشان 
غلط است. برعکس امکانات ما که کم است؛ 
ولی محاسباتمان درست از آب در می آید. 
بهره ای  آنها  است؛  مشخص  هم  آن  علت 
از تقوا و ایمان و معرفت ندارند، ولی ما بهره 
می بریم. آنها خدا را ندارند که به او توکل 
کنند. آنها گرفتار در این دنیای مادی هستند 
داریم.  توجه  معنویات  و  مادیات  به  ما  و 
دشمن از ما شناخت آن چنانی ندارد. روحیه 
از  نترسیدن  و  طلبی  شهادت  و  ایثارگری 
مرگ برای ماست. ما باید نگاه و توکلمان به 

داخل کشور باشد.«

آگهی فقدان سند مالکیت بخش 22 فارس نی ریز
خانم زیرو بی باک فرزند رحمن  با تســلیم دو برگ استشــهادیه که در دفترخانه اسناد 
رسمی شــماره ۱۱ نی ریز تنظیم گردیده اســت مدعی اســت که تعداد یک  جلد سند 
مالکیت کاداســتری مربوط به ششدانگ  یک باب خانه به مســاحت ۱97.32 متر مربع  
تحت پالک 375۱.۱3  واقع در نی ریز بخش 22 فارس که ذیــل ثبت دفتر الکترونیکی 
۱3972۰3۱۱۰۰5۰۰3۰۱8  بــه نام ایشــان ثبت و ســند مالکیت به شــماره چاپی 
5۱2579 الف 97  صادر و تســلیم گردیده اســت و  به علت جابجایی منزل مفقود شده 
است و نامبرده تقاضای صدور سندالمثنی نموده اســت. مراتب طبق دستور ماده ۱2۰ 
اصالحی آیین نامه قانون ثبت آگهی می شــود که هر کس نســبت به ملک مورد آگهی 
معامله ای کرده و یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می باشــد تا ده روز پس از انتشار 
آگهی به ثبت محل مراجعــه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل ســند مالکیت یا خالصه 
معامله تســلیم نماید و اگرظرف مدت مقرر اعتراضی نرســیده و یــا در صورت اعتراض 
اصل سند ارائه نشود اداره ثبت ســند مالکیت المثنی را طبق مقررات صادر و به متقاضی 

تسلیم خواهد کرد.   تاریخ انتشار: 1401/11/09 
محسن زواران حسینی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نی ریز
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فراخوان عمومی جذب سرمایه گذار
موضوع برون سپاری اجرای طرح تفکیک پسماند عادی از مبدأ 

و در مقصد )شهرداری نی ریز(
نوبت اول ۱4۰۱/۱۱/۰2 
نوبت دوم ۱4۰۱/۱۱/۰9

شهرداری نی ریز تصمیم دارد با بهره مندی از مفاد شیوه نامه 
پسماند  تفکیک  طرح  مطابق  و  شهرداری ها  سرمایه گذاری 
عادی تهیه شده، امر تفکیک زباله در مبدأ و در مقصد )سایت 
می توانند  عالقه مندان  نماید،  اجرا  را  شهرداری(  پسماند 
انتشارات  واحد  از  را  فراخوان  این  در  به شرکت  مربوط  اسناد 
شهرداری نی ریز یا سامانه شفافیت شهرداری نی ریز به آدرس                                                                           

www.shafafiat.neyriz.ir  دریافت نمایند.
نکات حائز اهمیت در این آگهی:

۱- برگزار کننده این فراخوان شهرداری نی ریز به آدرس، استان 
فارس، شهر نی ریز با کد پستی ۱4344-749۱۶ می باشد.

2- تفکیک پسماند عادی از پسماند تولیدی اماکن سطح شهر 
نی ریز )مبدأ( و پسماندهای دپو شده در سایت پسماند شهرداری 

واقع در کیلومتر 5 جاده نی ریز بختگان )مقصد(
ریال  میلیون   2۰۰ مبلغ  می بایست  دهندگان  پیشنهاد   -3
سپرده شرکت در فراخوان سرمایه گذاری را به صورت ضمانت نامه 

بانکی معتبر در فرم های قابل قبول در وجه شهرداری نی ریز با 
اعتبار حداقل 3 ماهه و قابل تمدید و یا فیش واریزی به حساب 
۰۱۰5۶922۶2۰۰۰4 بانک ملی ایران شعبه احمد نی ریزی به نام 
سپرده شهرداری نی ریز را به همراه اسناد فراخوان به شهرداری ارائه 

نماید.
4- متقاضیان می بایست پیشنهادات خود را که در قالب اسناد 
فراخوان تهیه نموده اند تا پایان وقت اداری روز شنبه ۱4۰۱/۱۱/3۰ 
در پاکت مهر و موم  و پس از اضافه نمودن مهر و موم دبیرخانه 
هیئت عالی سرمایه گذاری به آدرس فوق الذکر واحد دبیرخانه 

شهرداری تحویل نمایند.
5- 4- پیشنهادات واصله در مورخ ۱4۰۱/۱2/۰۱ ساعت 9 صبح در 
شهرداری نی ریز بازگشایی می گردد. و پس از بررسی مالی و فنی 

پیشنهادات برنده فراخوان اعالم می گردد.
۶- سایر موارد در اسناد فراخوان ذکر گردیده است که تبعیت از آن 

ضروری است.
7- شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

دبیرخانه هیئت عالی سرمایه گذاری شهرداری نی ریز

برفوبارانوشادینیریزیها
معصومه شعبانپور، نی ریزان فارس:

بارش ناگهانی برف در شهرستان نی ریز در روز چهارشنبه 5 بهمن ماه موجی از شادی را در 
میان مردم نی ریز به راه انداخت.

بارش برف در شهر نی ریز خیلی زود و در کمتر از 3 ساعت شهر را سفیدپوش کرد اما تابش 
آفتاب پس از آن سبب شد تا به غروب نرسیده برف ها آب شود.

تصاویری زیادی از طبیعت نی ریز توسط شهروند خبرنگاران به ثبت رسید که در فضای 
مجازی نی ریزان فارس منتشر شد.

نوشتنی  است پهنابه، چاه علی و چاه گز به مراکز باران سنج هواشناسی اضافه شده است. 
در زیر جدول بارش ها را تا صبح روز پنج شنبه ۶ بهمن ماه مشاهده می کنید:

نام ایستگاه 
بارش 
اخیر

بارش برف
سانتی متر

سال زراعی
۱4۰2-۱4۰۱

شهرستان 
نی ریز

 
 

2.239۶.8نی ریز

4.88.52۰4.4پلنگان

2.7۰2.7پهنابه

۱4.5۱82۰3.5چاه نصرویه

۶.57۶.5چاه علی

5۰۱3۱.5چنارویه

33۱29ده چاه

۱2۶5 ده وزیر

۰۰28.2ریزاب

۰۰8۰قطرویه 

2.33.4۱25.2مشکان 

4۰۶۶.9وزیره 

33۱28.8هرگان 

شهرستان 
بختگان

۰۰۱5۶.5آباده

33۱۶2تم شولی

۰۰۱5۱.8جزین

۰۰۱5۶دهمورد

۰۰۱58.2طشک

۰۰۱3۱.7قاسم آباد

۱۱۱43کوشکک

3.22.5۱35.7کنگاشی

2.3۰2.3چاه گز

2.72.5۱۱2.۱میانگین

درمانگاه بیمارستان قدیم را راه اندازی کنید
//

//

 نی ریز میزبان کارگاه 
خانواده فطری

از  دوره  چهارمین  میزبان  بهمن   ۱۰ تا   8 نی ریز  شهرستان 

کارگاه های آموزشی »خانواده فطری« می باشد. این کارگاه قرار 
است در شهرستان های جهرم، قیر و کارزین ، نی ریز و استهبان 
برگزار شود. در این کارگاه های آموزشی، حجت االسالم والمسلمین 
حسین افالکیان به آموزش خانواده ها و حضار، پیرامون خانواده و 
مسائلی که می تواند خانواده ها را به رشد و تکامل و تعالی برساند، 
می پردازد. مکان کارگاه سالن اجتماعات تبلیغات اسالمی از ساعت 

۱۶:3۰ تا 2۰ می باشد و امکان حضور برای عموم وجود دارد.

محوطه سازی مقبره شهدای گمنام  در حال انجام
روابط عمومی شهرداری نی ریز:

با پایان یافتن عملیات عمرانی مقبره شهدای گمنام شهرستان، عملیات محوطه سازی این 
مکان با تالش واحد عمران شهرداری نی ریز آغاز و در حال انجام است. 

تالش شده است تا از بهترین مصالح ممکن برای بهسازی و محوطه سازی تپه نورالشهدا 
استفاده گردد. با تالش هیئت امنای مقبره شهدای گمنام مشکل سند مالکیت این مکان 
مقدس رفع شده است. امید است در فصل درختکاری امسال عملیات کاشت تعداد 5۰۰ 
اصله نهال به نیت سرداران و 5۰۰ شهید شهرستان نی ریز در محل مقبره شهدای گمنام 
انجام پذیرد. برای بهسازی و محوطه سازی مقبره شهدای گمنام در بودجه سال جاری 
شهرداری مبلغی معادل 5۰۰ میلیون تومان پیش بینی شده است. شهرداری ها یکی از 

اعضای هیئت امنای مقبره شهدای گمنام در سطح شهرهای کشور هستند.
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شهرداری  از  بازدید  این  در  استاندار 
خواست جهت حل مشکالت این مجموعه 
برنامه ریزی الزم را انجام دهد و با همکاری 
نوسازی مدارس نسبت به ساخت خوابگاه 

جهت این مجموعه اقدام کنند.

کلنگ مسکن ملی به زمین زده شد
سپس مسئوالن با حضور در محل احداث 
این  کار  به  شروع  کلنگ  ملی  مسکن 

مجموعه را زمین زدند.
 55 وسعت  به  زمینی  در  مجموعه  این 
شهرسازی  و  مسکن  به  متعلق  هکتار 

ساخته خواهد شد.
طالبان مدیر کل راه و شهرسازی در این 
مراسم گفت: این کار با تأخیر شروع شد  اما 
یک کار بی نظیر است چون در دو طبقه دو 
واحدی که دِر هرکدام در یک کوچه مجزا 

باز خواهد شد، اجرا می گردد.
نیز  مجموعه  پیمانکار  »سکاف«  شرکت 
قول داد طی دو سال مجموعه را به افراد 

واجد شرایط تحویل دهد.
باید  گفت:  مراسم  این  در  استاندار 
این  در  اسالمی  فرهنگ  الگوهای  حتمًا 
ساختمان ها رعایت شود و در کنار ساخت 
این مجموعه پیش بینی مراکز آموزشی، 
انتظامی، مسجد و کتابخانه انجام گردد و 
همراه با این ساختمان ها به بهره برداری 

برسد.
وی از فرماندار خواست مرتب از مجموعه 
بازدید کند و به هیچ وجه نسبت به کیفیت 

کوتاهی نشود.
ایمانیه گفت: یکی از شعارهای اصلی دولت 
سیزدهم مسکن و اشتغال بوده و است و 
خوشبختانه در بحث اشتغال استان فارس 
از سهمیه ای که برای ایجاد اشتغال داشته 
عبور کرده و در بحث مسکن برای 4 سال 
24۰ هزار مسکن سهم فارس است که با 
ثبت نام های انجام شده ۱3۶ هزار نفر در 
شرایط  واجد  مختلف  شهرستان های 
شناخته شدند و در شهرستان نی ریز از 
۱7۰۰ نفر ثبت نام کننده، ۱5۰۰ نفر واجد 

شرایط هستند.
کلنگ زنی  آئین  در  مجلس  نماینده 
گفت: با توجه به وضعیت مسکن مهر و 
آسیب شناسی انجام شده تصمیم بر این 

شد که مسکن ملی در دو طبقه ساخته شود 
تا شاهد مسائل مسکن مهر نباشیم.

یوسفی فرماندار نی ریز در این زمینه گفت: 
سهمیه شهرستان از طرح ملی مسکن 4 
هزار واحد است که در سه بخش شهرستان 
شروع شده. این مجموعه در بهترین نقطه 
شهرستان و در کنار بیمارستان، دانشگاه و 

جاده اصلی ساخته می شود.
زمین 2۰۰ واحد هم در بخش پشتکوه 
به آنها واگذار شده و 4 نفر هم در قطرویه 

بودند که به مرکز شهرستان منتقل شدند.
گفت:  هم  شهرسازی  و  راه  مدیرکل 
برنامه ریزی برای ساخت حدود 7۰ هزار 
واحد انجام و عملیات ساخت در نی ریز 

شروع شده که اگر سهم آورده متقاضیان 
به موقع پرداخت شود زودتر از دو سال به 

بهره برداری خواهد رسید.

افتتاح روگذر، دهه فجر سال آینده 
استاندار از وضعیت پروژه روگذر نیز بازدید 
کرد و خواستار تسریع در انجام ساخت شد.

تقوی معاون مدیر کل راه و شهرسازی در 
این زمینه گفت: پروژه 25 درصد پیشرفت 
فیزیکی دارد که با پیگیری های انجام شده 
از طریق ماده 5۶ تأمین اعتبار شده و به 
خاطر کم بودن توانمندی پیمانکار قبلی 
با او قطع همکاری گردید و امیدواریم تا 
دهه فجر سال آینده پروژه به بهره برداری 

برسد.
وی در مورد تملک زمین های اطراف پروژه 
گفت: شهرداری قول داده در کنار اجرای 
پروژه، کار تملک زمین های اطراف را انجام 

دهد.

کلنگ زنی خط انتقال آب از سد 
چشمه عاشق

سیمان  کارخانه  از  همچنین  مسئوالن 
انتقال  خط  پروژه  و  بازدید  خاکستری 
آب سد چشمه عاشق به بخش قطرویه را 

کلنگ زنی کردند.
این پروژه در فاز اول به طول 5 کیلومتر 
از محل سد تا شهرک وزیره و محل نصب 
پکیج تصفیه انجام خواهد شد که از محل 
اعتبارات شرکت فوالد غدیر و با اعتباری 

بالغ بر 4۰ میلیارد تومان انجام خواهد شد.
مصطفی پور در این زمینه گفت: از سال 
قبل که موضوع تأمین آب شرب از محل 
سد جدی شد یکی از گلوگاه های اصلی 
بود  تصفیه خانه  تا محل  انتقال  آن خط 
که شرکت فوالد در راستای رعایت اصول 
اخالق مداری و با ارادت به حضرت عباس)ع( 
در قالب سقایی منطقه بر خود تکلیف کرد 
که این کار را انجام دهد و با هماهنگی و 
رایزنی که با سهامداران محترم انجام شد 
ما هم تأمین لوله و هم عملیات اجرایی را 
به عهده گرفتیم که در چند ماه آینده به 

بهره برداری خواهد رسید.
استاندار در این آئین گفت: تشکر می کنم 
از نماینده مجلس و شرکت فوالد که هزینه 
4۰ میلیاردی پروژه را به عهده گرفته و 

اجرا هم توسط شرکت پارس گستر که از 
است  دفاع  وزارت  توانمند  شرکت های 
انجام خواهد شد. ان شا ا... قبل از تابستان 
روستاهای  به  آب رسانی  کار  آینده  سال 

بخش قطرویه انجام می شود.
طهماسبی در این زمینه گفت: امروز شاهد 
خواسته های  بعضی  رسیدن  نتیجه  به 
شرب  آب  بحث  مخصوصًا  منطقه  مردم 
مخصوصًا  و  قطرویه  بخش  روستاهای 
ریزاب که سالهاست با این مشکل روبرو 
با توجه به مشکالت آب  است، بودیم و 
پروژه  اجرای  خوشبختانه  بخش،  شرب 
۱3 کیلومتری لوله گذاری از طریق بسیج 
سازندگی انجام شد و در مورد تصفیه خانه 

چون از محل اعتبارات ُخرد قابل تأمین 
تصفیه  پکیج  قطرویه  بخش  برای  نبود 
پیش بینی کردیم که در استان قم آماده 
انجام  آن  انتقال  کار  زودی  به  و  شده 
تا  از محل سد  ابتدا  این پروژه  می شود. 
شهرک وزیره توسط شرکت فوالد غدیر 

انجام خواهد شد.
وی ادامه داد: اعتبار این طرح تا شهرک 
وزیره بالغ بر4۰ میلیارد تومان پیش بینی 
شده که شرکت فوالد غدیر متقبل گردیده 
و حدود 25 میلیارد هم پکیج تصفیه است 
که شرکت آبفا آن را تأمین می کند و ۱3 
کیلومتر تا ریزاب هم تأمین و اجرا شده 

است.

دستگاه ایکس ری برای گلوگاه 
قطرویه

استاندار در جریان بازدید از بخش قطرویه 
با سرهنگ کرمی فرمانده نیروی انتظامی 
و کارکنان بازرسی و گلوگاه مبارزه با مواد 
مخدر قطرویه دیدار و در جریان مسائل و 
مشکالت این مرکز قرار گرفت و مقرر شد 
ایکس ری  دستگاه  خرید  پیگیری جهت 
برای این مرکز و تأمین تجهیزات مورد نیاز 

انجام شود.
استاندار در پایان دیدار خود از مجموعه 
فوالد غدیر بازدید کرد و انبار تجهیزات این 

مجموعه را افتتاح نمود.
دکتر مصطفی پور در این زمینه گفت: این 
انبار با نظارت گمرک جمهوری اسالمی و با 
استانداردهای آنها ساخته شده و کاالهای 
ما مستقیم از اسکله به اینجا منتقل و بعد 

ترخیص خواهد شد.
بحث  به  می تواند  پروژه  این  همچنین 
صادرات محصوالت شهرستان به صورت 

ترانزیت کمک کند.
طبق گفته مسئوالن فوالد غدیر و با توجه به 
مستندات موجود طی یک سال گذشته در 
این مجموعه پایپینگ، کابل کشی و نصب 
تجهیزات تقریبًا برابر با ده سال گذشته کار 
انجام شده به طوری که پایپینگ از ۱5۰۰۰ 
 2۰ از  کابل کشی  هزار،   ۱5۰۰۰۰ به 

کیلومتر به ۶3۰ کیلومتر انجام شده است.
غدیر  مجموعه  از  تقدیر  ضمن  استاندار 
گفت: ایجاد اشتغال باعث کاهش بسیاری 
از مشکالت می شود و با توجه به راه اندازی 

فوالدسازی تدابیر خوبی جهت واگذاری 
معدن به این مجموعه انجام خواهد شد.

شیراز-  راه آهن  مورد  در  همچنین  وی 
نی ریز- گل گهر گفت: این پروژه تا غرب 
کشور و مرز عراق ادامه پیدا خواهد کرد و 
یک راه آهن استراتژیک است که می تواند 
غرب و شرق کشور را به هم وصل کند. 
قرارگاه خاتم االنبیا دو قطعه را در دست 

انجام داشته  و بناست ادامه یابد.
طبق صحبتی که با وزیر راه انجام دادم و 
گزارشی که به آیت ا... رئیسی ارائه شده، 
قرار است با کمک نمایندگان و قرار دادن 
به  شیراز  راه آهن  جدید  بودجه  ردیف 

گل گهر ادامه پیدا کند.

پاکیزه دامن/گروه  مجید 
ورزش: هفته هفتم رقابت های 
استان  فوتسال  برتر  لیگ 
و  خانه  در  اهورا  تساوی  با 
در  اسپرت  رینگ  شکست 
جهرم پیگیری شد و بازیکن 
رینگ اسپرت در یک سانحه 

درگذشت.
مسابقات  از  هفته  این  در 
جمعه 3۰ دی اهورا در سالن 
داراب  نبرد  میزبان  کارگران 
بود و درحالی که با نتیجه 2 بر 
صفر از حریف خود عقب بود، 
توانست درنهایت بازی را به 

تساوی بکشاند.
و  امین کشاورز  اهورا   برای 
عارف اعتباری گلزنی کردند 

شکست  دومین  از  مانع  تا 
خانگی برای این تیم شوند.

اهورا با این تساوی همچنان 
جنوب  گروه  صدرنشین 
فارس است و خطر را پشت 

سر خود حس می کند.
گروه  این  بازی  دیگر  در  اما 
که  نی ریز  نماینده  دیگر 
ایمان کیالی شماره ۱۱ خود 
را به دلیل سانحه تصادف با 
اختیار  در  شخصی  اتومبیل 
نداشت، مقابل منتخب جهرم 
در خانه حریف با حساب 4 
به 2 شکست خورد تا مزید 
بر داغ از دست دادن بازیکن 

جوان خود شود. 
محمد جواد  بازی  این  در 

سجادیان هر دو گل تیمش 
نتوانست  و  ثمر رساند  به  را 
مانع از شکست رینگ اسپرت 

شود.
کیالی که زاده فسا و دارای 
یک فرزند 4 ماهه است چند 
روز قبل از شروع مسابقات این 
هفته به دلیل انحراف خودرو 
و خارج شدن از مسیر دچار 
آسیب دیدگی از ناحیه سر و 
مرگ مغزی شد و درنهایت 
گذشته،  هفته  یکشنبه 
فوتسال استان را داغدار خود 

کرد.
درگذشت  فارس  نی ریزان 
تسلیت  را  بازیکن  این 

می گوید.

توقف اهورا  در روز بد رینگ اسپرت
بازیکن رینگ اسپرت درگذشت

سرویس ورزشی: محمدصادق رجبی

در  حضور  با  مرادنژاد  محمد 
اردوی انتخابی  به عضویت تیم 

فارس در آمد.
برای  را  خود  فارس  تیم 
ملی  تیم  انتخابی  مسابقات 
در  مرادنژاد  و  می کند  آماده 
وزن منفی 9۰ کیلو برای این 

تیم مبارزه خواهد کرد.
از شرکت  ووشوکار پس  این 
در مسابقات استانی و اردوی 
پوشیدن  به   موفق  انتخابی 

لباس تیم استان شد.
مربیگری این بازیکن بر عهده 

صابر شاهمرادی بوده است.
یادآور می شود مرادنژاد پیش 
در  حضور  سابقه  هم  این  از 
تیمهای استانی را در رده های 

مختلف داشته است.

عضویت مرادنژاد در تیم 
ووشو فارس

//

مدرسه غفاریمدرسه غفاری

در فوتسال و در مقطع ابتدایی مدرسه سحاب قهرمان 
شد و در مقطع متوسطه اول مدرسه امام حسین در 

جایگاه اول ایستاد.
مسابقات ابتدایی از 22 دی تا 5 بهمن در سالن سادات 

برگزار شد .
در این  رقابت ها ۱2 مدرسه در 4 گروه سه تیمی  با هم 
به رقابت پرداختند که در فینال تیم سحاب با شکست 
فرهمندی،  تیم های  و  شد  قهرمان  خود  حریف 

منتظری و سایه مهر به ترتیب دوم تا چهارم شدند.
مسابقات مقطع متوسطه اول نیز از 29 دی آغاز و تا 5 
بهمن ادامه یافت که در آن ۱۰ تیم از 8  مدرسه حضور 

داشتند.
این رقابت ها در دو گروه پنج تیمی انجام شد که 
امام  و  ثامن  دو،   و  یک  علی بن ابیطالب  تیم های 
حسین به جمع چهار تیم برتر رسیدند. در نهایت تیم 
علی بن ابیطالب یک و امام حسین با شکست حریفان 
به فینال رسیدند و در نهایت تیم امام حسین قهرمان 

مسابقات متوسطه اول شد.
علی بن ابیطالب یک،  ثامن و علی بن ابیطالب دو نیز به 

ترتیب دوم تا چهارم شدند. 
مسئول  دهقان  هادی  نظر  زیر  مسابقات  این 
تربیت بدنی آموزشگاه ها و با همکاری حسن شفیعی و 

کمیته داوران هیئت فوتبال برگزار شد.

ادامه المپیاد 
دانش آموزی نی ریز

قهرمانی 
مدارس 
غفاری، 
سحاب و 

امام حسین
امیر کوهکن/گروه ورزش: مسابقات المپیاد دانش آموزی 
در رشته های مختلف ادامه یافت و نتایج زیر به دست آمد.

مسابقات  قهرمان  غفاری  آیت اله  مدرسه  والیبال،  در 
والیبال آموزشگاه های ابتدایی دخترانه نی ریز شد. در 
این بخش از مسابقات که از ۱9 تا 22 دی در سالن های 
سادات و عفاف  برگزار شد، 5 تیم به صورت دوره ای با 
هم رقابت کردند که در پایان آموزشگاه های غفاری، ۱5 

خرداد و پروین اعتصامی اول تا سوم شدند.
داوری این  مسابقات  برعهده سعیده سادات معصومی، 
الهام سادات جاللی، افسانه زردشت، طاهره متولی، سارا 
بناهی و نجمعه سرچهانی زیر نظر نرجس نصرت آبادی و 

طیبه پورزین العابدین برگزار شد.

مدرسه امام حسینمدرسه امام حسین

مدرسه سحابمدرسه سحاب

مدرسه غفاریمدرسه غفاری

مهدی منفرد، نی ریزان فارس:
استاندار فارس در رأس هیئتی از مدیران استانی 
با همراهی نماینده مجلس،  ۶ بهمن از شهرستان 

نی ریز بازدید کرد.
در این سفر ایمانیه با حضور در گلزار شهدا به مقام 

آنان ادای احترام نمود.
استاندار همچنین از سرای فاتح بازدید و در جریان 
فعالیت های انجام شده در این مجموعه قرار گرفت 
و گفت: امیدوارم بتوانیم در زمینه صنایع دستی به 

شهرستان کمک کنیم.

آبگیری دریاچه تا پایان دهه فجر
وی در ادامه از مجموعه مشارکتی ورزشی فوالد 
غدیر- شهرداری نی ریز در پارک آزادی بازدید 

کرد.
گفت:  غدیر  فوالد  مجتمع  مدیرعامل  آنجا  در 
دریاچه مجموعه ورزشی غدیر نی ریز تا پایان دهه 
فجر آبگیری می شود و مردم خوب شهرستان 
نی ریز می توانند از اوایل سال آینده از یک مکان 
زیبا و مفرح استفاده کنند و ان شاا... محوطه پارک 

نیز تا هفته دولت آماده خواهد شد.
تا  همچنین  ما  داد:  ادامه  مصطفی پور  محسن 
شش ماه آینده کارهای ساختمانی سالن دو هزار 
نفری این مجموعه را تکمیل نموده و شروع به 

تجهیز آن می کنیم.
وی همچنین گفت:تا االن بیش از یکصد میلیارد 
تومان هزینه شده و ما برای این مجموعه بیش 

از 4۰۰ میلیارد تومان پیش بینی اعتبار کرده ایم.

در نی ریز شرایط برای تفریح و نشاط بانوان 
مهیاست

در ادامه استاندار فارس از پارک بانوان بازدید 
کرد و گفت: اقدام فوالد غدیر می تواند یک الگوی 

مناسب برای سایر صنایع و صاحبان سرمایه در 
دیگر شهرستان ها باشد تا در کنار کسب سرمایه 

به مردم منطقه خدمت کنند.
همچنین بانوان ما به عنوان پایه و اساس خانواده 
حق دارند از تفریح و نشاط همراه با رعایت شئون 
اسالمی استفاده کنند و مسئوالن باید به خوبی 
این شرایط را برای بانوان ایجاد کنند و در نی ریز 

این فضا آماده شده است.

درمانگاه شبانه روزی بیمارستان شهدا تا 
یک ماه آینده

بازدید  شهدا  بیمارستان  از  همچنین  ایمانیه 
کرد و گفت: با توجه به اینکه مالکیت این مکان 
با هالل احمر است با هماهنگی دکتر کولیوند این 
مکان در اختیار شبکه بهداشت خواهد شد و طی 
شبانه روزی  درمانگاه  به  تبدیل  آینده  ماه  یک 

خواهد شد و مردم می توانند از آن بهره مند شوند.

از 11 کشور دنیا قرآن پژوه داریم
استاندار و هیأت همراه همچنین از بیت االحزان 
این  مسائل  جریان  در  و  کرد  بازدید  نی ریز 

مجموعه قرار گرفت.
مدیران  از  یکی  و  مرکزی  بخشدار  امین 
بیت االحزان در این بازدید گفت: این مجموعه 
یکی از نادرترین مراکز آموزش قرآن است که 
افرادی از اقصی نقاط دنیا طی یک سال حافظ کل 
قرآن خواهند شد و ما در اینجا از ۱۱ کشور دنیا 

قرآن پژوه داریم.
در تابستان نزدیک به 25۰ نفر قرآن پژوه داریم 
استفاده  آزاد  دانشگاه  از خوابگاه  مجبوریم  که 

کنیم.
یوسفی فرماندار هم در این دیدار گفت: این افراد 
می توانند سفیران خوبی برای جمهوری اسالمی 
ایران باشند و در صورت تأمین منابع، شهرستان 
نی ریز می تواند ساالنه از 2 هزار نفر قرآن پژوه 
پذیرایی کند.                      ادامه در صفحه 10 
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