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درختکاریدرنیریز
از سرو 30 ساله تا کاشت نهال در مدارس

نی ریز در آستانه نوروز
از تونل نوری تا غرفه های سفره هفت سین و پارک های نونوار 

به مناسبت روز درختکاری چندین مراسم 
نمادین  صورت  به  نی ریز  شهرستان  در 
برگزار شد که جالب ترین آن در مجتمع 

فوالد غدیر نی ریز رخ داد.
ساله  ساله   30 تا   ۲0 سروهای  آنجا  در 
خریداری و به این کارخانه انتقال داده شد. 

به  مدیرعامل مجتمع فوالد غدیر نی ریز 
مناسبت 15 اسفندماه روز درختکاری و در 
راستای حفظ محیط زیست و جلوگیری از 
قطع درختان مجوز تعداد 3۲ اصله درخت 

سرو ۲0 تا 30 ساله به این مجتمع را داد.
به گزارش روابط عمومی این مجتمع این 
درختان با عمر ۲0 تا 30 سال از گونه سرو 
شیراز و سرو خمره ای می باشند که برای 
تکمیل سازه های عمرانی سالن ورزشی، 
مجموعه شهید سلیمانی به جای قطع، طی 
چندین مرحله به فضای سبز مجتمع فوالد 

غدیر نی ریز اضافه می شوند. تاکنون 13 
اصله از این درختان به کارخانه منتقل شده 

و مابقی تا پایان سال جا به جا می شوند. 
نوشتنی است مجتمع فوالد غدیر نی ریز 
دارای ۲5 هکتار فضای سبز شامل 5000 
اصله نهال می باشد که تا پایان سال جاری، 
سبز  فضای  به  دیگر  نهال  اصله   1000
کارخانه افزوده می شود. آبیاری فضای سبز 
مجتمع از طریق پساب های تصفیه شده 

کارخانه تأمین می شود.
در  دیگری  مختلف  برنامه های  همچنین 

شهرستان نی ریز برگزار گردید.
جمالی رئیس منابع طبیعی در گفتگو با 
گردنه  در  داشت:  عنوان  فارس  نی ریزان 
الی رز و در سال 13۹۹، ۲0 نهال سرو و 
اکالیپتوس کاشته شد که در حال حاضر به 
رشد مناسبی رسیده اند امسال نیز اقدام به 

کاشت چندین نهال در این منطقه نمودیم 
و حجت االسالم و المسلمین حسینی امام 
جمعه شهرستان نی ریز به صورت نمادین 

درخت زیتونی در آنجا غرس نمود.
همچنین با همکاری هالل احمر و تعدادی 
از کوهنوردان ۲0 درخت سرو در اردوگاه 
واقع در گردنه الی رز کاشته  هالل احمر 

شد.
به همین مناسبت به منظور ترویج فرهنگ 
کاشت نهال در دبیرستان والفجر 3 اصله 
دانش  به  توضیحاتی  و  کاشته  افرا  نهال 

آموزان این مدرسه داده شد.
به گزارش خبرگزاری آنا در دانشگاه آزاد 
اسالمی واحد نی ریز نیز 40  اصله نهال به 

نیابت از شهداء کاشته شد.
این نهال ها از گونه ها و انواع مختلف به ویژه 

سرو، اقاقیا و زبان گنجشک بودند.

محمد جاللی، نی ریزان فارس:

شهرداری نی ریز همچون سالهای گذشته 
خود را برای نوروز آماده می کند. پارکها در 
حال نونوار شدن هستند و غرفه های سفره 
هفت سین برپاست و قرار است تونل  نوری 

یکبار دیگر جلوه خود را به رخ بکشد.
در همین رابطه حامد فرغت شهردار نی ریز 
گفت: برنامه های نوروزی شهرداری قبل از 
نوروز شروع می شود و تا روز 13 نوروز ادامه 

خواهد داشت.
ما به طور ویژه در سه پارِک معلم، گلستان، 
آزادی کار کرده ایم. تجهیزات پارک آزادی 
رنگ آمیزی و نوسازی شده، کفپوش های 
کرده ایم.  نوسازی  و  تغییر  را  ورزشی 
اصالح  هم  را  روشنایی  سیستم های 
کرده ایم تا برای ایام نوروز مورد استفاده 

قرار گیرد.
که  همانگونه  مصنوعی  دریاچه  آبگیری 
قول داده بودیم آغاز شده است و آب در 
االن  و همین  است  دریاچه جاری شده 
زیبایی بسیار زیادی را ایجاد کرده است. 

امیدواریم تا شروع سال کاماًل پر شود. 
پارک  وسط  بلوار  روشنایی  همچنین 
آزادی که مابین پارک و دریاچه  قرار دارد، 

در حال انجام است.
در پارک معلم نیز یک اقدام اساسی انجام 
شده است و تمام چراغ ها و پایه های آن 
نوسازی شده و دیگر روشنایی پارک معلم 

با مشکل روبرو نیست.
بازی  و  ورزشی  تأسیسات  همچنین 
نونوار شده و مقداری تجهیزات دیگر نیز 
خریداری شده و تا قبل از عید نوروز خواهد 

رسید.
در  قدیمی  ساختمان های  سری  یک 
پارک آزادی مربوط به دهه های 70-80 
خورشیدی هم وجود داشت که تخریب 

شد و فضای پارک بازتر از قبل شده است.
امیدواریم که بتوانیم در سال جدید یک 

فضای خانوادگی در این پارک ایجاد کنیم.
همچنین حمام پارک معلم راه اندازی شده 
و سرویس بهداشتی، آشپزخانه و نمازخانه 
نیز بهسازی شده اند. ساختمان مدیریت 
پارک معلم که سالها رها شده بود هم تعمیر 

شد.
همچنین بنا داریم تا کانکس گردشگری 
دارد  قرار  آنجا  در  که  فرهنگی  میراث 
مناسبی  شرایط  از  تا  کنیم  نوسازی 

برخوردار شود.
تونل نوری هم در پارک معلم نصب خواهد 

شد.
صورت  به  سین  هفت  سفره  همچنین 
سنتی(  و  انتزاعی  از  )ترکیبی  نمادین 

خواهیم داشت.
زیباسازی میادین و معابر، هرس اشجار، 
چمن کاری و آماده سازی فضای سبز برای 

نوروز از دیگر اقدامات ما خواهد بود.
شکل  همین  به  هم  گلستان  پارک  در 
انجام شده و نیمکت و تابلوهای ورودی و 

راهنمایی بازسازی شده است.
اما به دلیل شرایط کرونایی که در یکی دو 
سال گذشته در کشورها حاکم بود امکان 
در  هفت سین  سفره  غرفه های  برپایی 

سطح شهر یا نبود یا به صورت محدود بود.
امسال تعداد ۲0 غرفه در کوچه شماره 
یک خیابان آیت ا... طالقانی همان کوچه 
مدرسه نزهت توسط شهرداری برپا شده 
و در این غرفه ها انواع و اقسام لوازم مورد 
نیاز سفره هفت سین توزیع می شود و با این 
غرفه ها شور و نشاط نوروزی در سطح شهر 

ایجاد گردیده است.
همچنین دو غرفه برای فروش اقالم تنظیم 
بازار در نظر گرفته شده است و بناست اگر 
سهمیه ای به شهرستان نی ریز اختصاص 
یافت با همکاری تعاون روستایی کار توزیع 

در این غرفه ها انجام شود.

زندگینامهزندهیاد
ابراهیمپوردرنیتاک29
شماره ۲۹ نی تاک در ا سفندماه 1401منتشر شد. پرونده 
ابراهیم پورمعلم  محمدمهدی  زنده یاد  زندگینامه  به  ماه 

خوشنام نی ریزی می پردازد.
در این شماره مطالب جالب دیگری نیز درج شده است:

- سرمقاله: یک زن عاِلم باسواد به چه درد می خورد؟
- جشن تولد متفاوت ستاره فوتسال بانوان ایران ! 

- کار مفید تنها 4 روز! 
- پسری که سواد خوادن و نوشتن نداشت استاد دانشگاه 

شد! 
- کشف ماده لیتیوم در ایران به چه معناست؟ 

- در چند و چوِن جزیره ابوموسی
- اثر دانینگ-کروگر یا توهم دانایی چیست؟

- معرفی کتاب: اتحادیه ی ابلهان
- نوشتاری از  محمدعلی اسالمی ندوشن درباره نوروز

چه انتظار خوشی بود! 
- وافور 4 هزار ساله معادالت را به هم ریخت
- به بهانه ۲5 اسفند، زادروز پروین اعتصامی

طنز اعتراضی پروین
- داستان کوتاهی از امین فقیری: همسایگان 

هفته نامه  توزیع  منتخب  مراکز  از  را می توانید  نی تاک 
جهت  کنید.  تهیه  شیراز  و  نی ریز  در  فارس  نی ریزان 
یا   0۹178001808 شماره های  با  نی تاک،  اشتراک 

0۹177315146 تماس حاصل فرمایید.

دریاچهپارکآزادیدرحالآبگیری/عکس:شهردارینیریز

1401    سالی سنگین و 
خسته کننده

ادامه از صفحه یک

...  دولتمردان و مسئوالن هم با وجود قولها و وعده های 
پیاپی کاری از پیش نبردند و همچنان تورم یکه تاز 
اقتصاد است. تورم نه تنها نفس مردم را گرفته که نفس 
بسیاری از پروژه های عمرانی دولت را نیز گرفته است. 
دالر سال گذشته در چنین روزهایی حدود ۲6500 
تومان بود در حالی که این روزها به حدود 4۹500 تومان 

رسیده است.
امید است در سال آینده مدیران ارشد کشور برای رفع 
این گرفتاری راهکاری پایه ای بیاندیشند تا مردم در عمل 
احساس کنند باری از مخارج روز مره شان کاسته شده 
است چه اینکه اگر قرار باشد همچنان قیمت ها بی محابا 
به هر سو می خواهند بروند همه زمین گیرخواهند شد. 
اقتصاد بعدی از زندگی است که همه آحاد مردم با آن 
دست به گریبانند. ادامه این وضعیت بخشهای سه گانه 
کشاورزی)شامل: زراعت، باغداری، دام وطیور، شیالت، 
مرتع و جنگل(، صنعت و خدمات را زمین گیر کرده به بن 

بست می رساند.
پس از انتخابات سال گذشته ریاست جمهوری انتظار این 
بود که همسویی و یکدستی حاکمیت راهی برای برون رفت 
از مشکالت اقتصادی بیابد و حداقل در حوزه اقتصاد مردم 
آرامش خاطر پیدا کنند که متأسفانه تاکنون چنین نشده 
است. امیدواریم برای رفع این گرفتاری همه گیر چاره ای 

اندیشیده شود تا مردم از نگرانی بیرون آیند. انشالله.
 شاد و سالم و موفق باشید

سرمقاله

کاشتدرختسرو30سالهدرفوالدنیریز/عکس:روابطعمومیمجتمعفوالدغدیرنیریز

تأمین کاال های اساسی
شب عید بدون مشکل

روابط عمومی فرمانداری:

در تأمین کاال های اساسی شب عید شهرستان نی ریز مشکلی 
وجود ندارد.

معاون امور اقتصادی و برنامه ریزی فرمانداری گفت: در تأمین اقالم 
اساسی برای شب عید مشکلی وجود ندارد و همه کسبه و اصناف 
شهرستان موظفند به منظور شفاف سازی، قیمت کاالها را در 

معرض دید مشتری قراردهند.
رسول حقیری در نشست اعضای کارگروه تنظیم بازار شهرستان 
نی ریز گفت: هماهنگی های الزم برای توزیع به موقع اقالم تنظیم 
بازار خصوصًا کاالهای مورد نیاز مردم در شب عید و ماه مبارک 

رمضان انجام شده است.
وی در ادامه با اشاره به شرایط اقتصادی موجود و جلوگیری از 
نوسانات قیمت بازار ازاعضای کارگروه تنظیم بازارخواست درتهیه و 

توزیع کاالهای اساسی مردم دقت بیشتری انجام گیرد.
معاون برنامه ریزی فرماندار افزود: اهمیت بازرسی ها و نظارت بر 
اماکن  عمده فروشی و انبارها باید در دستور کار قرار گیرد و توسط 

دستگاه های متولی نظارت بیشتری انجام شود.
حقیری همچنین با اشاره به تقارن عید نوروز و ماه مبارک رمضان 
گفت: نظارت و تأمین کاالهای اساسی در ایام پیش رو از جمله میوه 
شب عید در دستور کار قرار گرفته و مردم عزیز مطمئن باشند که با 

همکاری آنها آرامش را در بازار خواهیم داشت.
در این جلسه هر یک از دستگاه ها گزارش اقدامات انجام شده در 
برخورد با تخلفات تعزیراتی کسبه و اصناف متخلف و نحوه کنترل 
و نظارت بیشتر توسط اداره تعزیرات را به معاون برنامه ریزی و 

هماهنگی امور اقتصادی فرمانداری گزارش دادند.
در همین رابطه عنایت الهی مسئول تنظیم بازار جهاد کشاورزی 
شهرستان نی ریز در گفتگو با نی ریزان فارس گفت: از ۲5 اسفندماه 
میوه شب عید در بازار نی ریز توزیع خواهد شد اما فعاًل نوع میوه ها و 

چند و چون آن هنوز اعالم نشده است.

رونمایی از کتاب 
پدر کاویانی

علی اکبر  قلم  به  کاویانی«  »پدر  کتاب 

همتایی رونمایی شد.

این مراسم در شب چهارشنبه 17 اسفند 

همزمان با میالد امام زمان)عج( درمجتمع 

جمع  در  و  نور  کوثر  هنری  فرهنگی- 

نمازگزاران انجام گرفت.

االسالم  حجت  رونمایی  مراسم  در 

جماعت  امام  سروش  والمسلمین 

و  مرحوم  فرزندان  ثارالله،  حسینیه 

جمعی است نمازگزاران حضور داشتند.

زنده یاد  زندگی  باره  در  کتاب  این 

غالمرضا  کاویانی معروف به پدر کاویانی 

است او در ۲0 تیرماه 1333 به دنیا آمد و 

در 31 اردیبهشت 1400 دارفانی را وادع 

گفت و در قطعه ۲ ایثار دارالرحمه شهر 

نی ریز به خاک سپرده شد.

در این کتاب یادداشت ها، خاطرات و 

تصاویر پدر کاویانی منتشر شده  است.

کتاب در 14 بخش و 66 صفحه توسط 

نسخه   500 در  جنوب  آوان  انتشارات 

منتشر شده است.

کتاب  این  خرید  برای  عالقه مندان 

فرهنگی-  مجتمع  دفتر  به  می توانند 

هنری کوثر نور مراجعه کنند. یک نسخه 

عمومی  کتابخانه های  در  کتاب  این  از 

شهرستان نی ریز موجود است.

این آخرین شماره نی ریزان فارس
در سال 1401 است و شماره بعدی

20 فروردین 1402 منتشر خواهد شد.
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سرویس ورزشی: محمدصادق رجبی

طراح:فاطمهزردشتینیریزی

 D:افقی
از جشن های  یاد می کردند- چمن آرا ۲- حرف شگفتی -  این گونه  نوروز  از  باستان  ایرانیان  1- خوراک ضبط صوت! - 

باستانی ایرانیان - سخن و کالم - نوعی غذا 3- فرار حیوان - بیماری - اطراف دهان - فرزندان - حرف انتخاب 4- دوستی - 

گاز بیهوشی - طاقچه قدیمی - پوشاک گشاد بی آستین 5- عابد و پارسا - برگیری و محرومیت - تکرار حرفی - ابر نزدیک 

زمین - دورویی و تزویر 6- خسارت و غرامت - بگو! 7- این پادشاه در سال ۲30 میالدی از دولت روم خواست تا نوروز را 

در این کشور به رسمیت بشناسند - سماجت و اصرارورزی 8- پیش شماره - راندن بی ادبانه ۹- آب بند - بی سواد - لحظه 

10- از کنده برخیزد - واحد سطح - کالم فقدان 11- از گل های زیبا - اثر چربی - یگان - پشته 1۲- تلخ عرب - رودخانه 

پرآ ب مصر - صدمه و آسیب 13- شاه عباس صفوی مراسم نوروز را در این عمارت برگزار می کرد - از زیراندازها 14- از 

رسوم چهارشنبه سوری - در زمان این پادشاه رسم دادن سکه در نوروز به عنوان عیدی متداول شد 15- دالوری و شجاعت 

- قطب مثبت باطری الکتریکی 16- واحد پول کشور امارات متحده عربی - پرنده ای است وحشی و حالل گوشت - خالی  

17- محموله - مادر عرب 18- درازگوش - فریاد بلند 1۹ - خانه کوچک - همسر ایرانی جهانگیر پادشاه گورکانی هند که 

هر سال از منجمین می خواست رنگ سال را به او بگویند تا او دیوارها، پرده ها، فرش ها، لباس کنیزان و... را به آن رنگ 

درآورد - جامه و لباس بلند ۲0- فرشته موکل بر دین و تدبیر امور - زمینه - گردنده - لقب پادشاهان چین و ترکستان 

 M:عمودی
1- پیام تبریک کارکنان هفته نامه نی ریزان فارس در سال جدید به شما خوانندگان عزیز ۲- مقروض و بدهکار 

- از پسوندها - آتش - 3 - انجمن - وسیله ای ساختمانی - ترکیبی از جوهر نمک و آمونیاک  4- چشم درد - به 

رو خفته - توانا و قدرتمند - عدد فوتبالی 5- عالمت جمع فارسی - راهنمایی و ارشاد - نامرتب و پریشان حال - 

دشمن سخت 6- جنس به ظاهر قوی - دعوای خودمانی! - مغز 7- اگر بی انتها! - جدیدش بر شما مبارک! - خدای 

درویش - الفبای موسیقی 8- از افزودنی های شیرینی - فهم و شعور - رهایی - قلیل و انگشت شمار ۹- الفت - در 

- ساز چوپان 10- از قصرهای تخت جمشید - الک بر آن نشیند 11- حیله گر قصه ها - کنار افتادن و به یک سو 

شدن - گالبی 1۲- از شاعران ایتالیایی - از مراسم سنتی نوروز - چهره 13- مزدور - پسوند شباهت - از شهرهای 

استان یزد - مکان 14- منقار کوتاه - پایین کوه - گربه عرب 15- پایتخت ایتالیا - تصدیق انگلیسی - متضاد دور 

- 16- آنچه روی چیزی بپیچند - دنباله رو سوزن 17- َجو- خمیرصاف کن 18- نت چهارم - خیر نیست - دهان 

- برگ 1۹- قومی که در آغاز بهار مراسمی به نام آدونیس را برگزار می کردند - ساز کدر - مسخره کردن ۲0- در 

دوران سلجوقی، به دست این پادشاه تعدادی از ستاره شناسان از جمله خیام برای بهسازی گاهشمار ایرانی گرد 

هم آمدند - در حال غریدن
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برگزاری دو مسابقه شطرنج زیر 11 و 16 سال
مسابقات شطرنج زیر 11 و زیر 16 سال نی ریز با شناخت نفرات برتر به کار خود پایان 

داد.
این دوره از مسابقات، به مناسبت نیمه شعبان و جشن پایانی سال، نهم و دهم اسفند 
در هیئت شطرنج نی ریز با داوری محمد امین شریفی، محمد صدرا خراسانی، زهرا 

آذرنیوش و یلدا راستگو برگزار شد.
در این رقابتها در رده سنی زیر 16 سال 17 شرکت کننده و در رده سنی زیر 11 سال 

1۲ شرکت کننده در 5 دور به روش سوئیسی با زمان 5+1۲ با هم رقابت کردند.
نفرات برتر به شرح زیر است:

زیر 16 سال: مهدیس آذرنیوش اول، طاها طهماسبی دوم
نفر برتر بانوان: پارمیس آذرنیوش 

زیر 13 سال: مهیار فرزانفر اول، متین شب دوست دوم
    زیر 11 سال: پویا چوبدار اول، طاها قلمداد دوم

نفر برتر بانوان: زهرا حسنی
زیر 9 سال: محمد متین داشته اول، آرمین پروین دوم 

نفر برتر بانوان: آیسان قره چاهی

والیبایست های نی ریز در بین 8 تیم برتر فارس

اختتامیه مسابقات دانش آموزی
صنعتی و شفیعی در انتخابات هیئت فوتبال استان800 نفری

محمد صادق رجبی / گروه ورزش: تیم 
بزرگساالن والیبال باشگاه پارس به جمع 8 

تیم لیگ دست یک استان رسید.
این رقابت ها در دوگروه با شرکت 13تیم 
به میزبانی جهرم و المرد از سه شنبه دوم 

اسفند به مدت 5 روز برگزارشد.

این  یک  درگروه  نی ریز  پارس  باشگاه 
رقابتها با تیم های اندیشه جوان جهرم، 
مهر پارس مرودشت، پویا جهرم،  آدرین 
کازرون، داراب، و کوار همگروه شد که به 
همراه سه تیم برتر این گروه به مرحله بعد 

صعود کرد. 

مرحله دوم این رقابت ها به صورت حذفی 
برگزار خواهد شد که در پایان دو تیم به 

سوپر لیگ استان صعود می کنند.
مربیگری این تیم برعهده عاصم زردشت 
مروت  حسین  را  آن  سرپرستی  و  بود 

برعهده داشت.

محمد صادق رجبی / گروه ورزش:
مراسم اختتامیه مسابقات دانش آموزی نی ریز برگزار شد.

این مراسم برای تقدیر از دانش آموزان مقام آور دختر و پسر در سه مقطع ابتدایی، متوسطه 
اول و متوسطه دوم در سالن شهید باهنر پنج شنبه چهارم اسفند برگزار شد.

نوشتنی است این مسابقات در رشته های فوتسال، والیبال، بسکتبال، شطرنج، بدمینتون، 
تنیس روی میز و طناورز بین 800 دانش آموز انجام شده است.

مجید پاکیزه دامن / گروه ورزش:  مجمع انتخابات 

هیئت فوتبال فارس برگزار شد و محسن صنعتی 

مهاجم انبوه سازان آفتاب و حسن شفیعی رئیس 

هیئت فوتبال نی ریز در آن شرکت کردند.

انتخابات هیئت فوتبال فارس برای انتخاب رئیس 

جدید هیئت سه شنبه دوم اسفند در شیراز برگزار 

شد و از بین 5 کاندیدای تأیید شده در نهایت 

حسین قنبری به جایگزینی غالمعلی هنرپیشه 

رسید.

رؤسای هیئت فوتبال شهرستان ها نیز در این 

مجمع حضور داشتند از جمله حسن شفیعی 

رئیس هیئت فوتبال نی ریز که به همراه محسن 

فوتبال  برتر  لیگ  مسابقات  آقای گل  صنعتی 

بزرگساالن استان به عنوان نماینده بازیکنان در 

این جلسه حضور یافت.

درحالی حسن شفیعی به عنوان رئیس هیئت 

این  در  حضور  برای  نی ریز  نماینده  و  فوتبال 

انتخابات از سوی هیئت فوتبال فارس دعوت شد 

که با روی کار آمدن منوچهر فرج زاده به عنوان 

سرپرست اداره ورزش و جوانان، وی شفیعی را 

برکنار کرد اما با مخالفت هیئت استان همرا بود.

//

//

در حاشیه ورزش

در  نی ریز  ادارات  بین  والیبال  مسابقات 

نام  به  تیمی  که  می شود  برگزار  حالی 

آموزش و پرورش در این مسابقات حضور 

دارد اما مسئوالن این مدیریت از آن اظهار 

بی اطالعی می کنند.

این مسابقات که از ۲5 بهمن  آغاز شده، با 

غدیر،  فوالد  برق،  اداره  تیم های  شرکت 

نیروی  و  پرورش  و  آموزش  دادگستری، 

انجام گرفت. درحالی که گفته  انتظامی 

می شد آموزش و پرورش لیست بازیکنان 

به  را  مسابقات  در  حضور  برای  خود 

هادی  اما  داده،  ارائه  برگزاری  مسئوالن 

دهقان مسئول واحد تربیت بدنی و سالمت 

این اداره از آن اظهار بی اطالعی می کند.

وی در این  باره گفت: اسامی بازیکنانی به نام 

تیم آموزش و پرورش را به مسئول برگزاری 

مسابقات نداده ایم و مشخص نیست چه 

کسی به اسم ما در این رقابتها تیم داده 

است.

آموزش  از  تیمی  چنانچه  گفت:  دهقان 

شرکت  مسابقات  در  بخواهد  پرورش  و 

مدیر  یا  بدنی  تربیت  واحد  با  باید  کند 

اداره هماهنگی کند  که در این باره هیچ 

هماهنگی صورت نگرفته است.

از  نیز  مسابقات  برگزاری  مسئوالن 

پاسخگویی به این موضوع خودداری کرده 

و اعالم کردند که تیم آموزش و پرورش 

انصراف داده است. این در حالی است که 

تا لحظه تهیه گزارش، این تیم در تمام 

مسابقات خود حضور داشته است.

بهنامآموزشوپرورش

بهکامکی؟

خبرهاییازحقوق
درسال1402

- 7 میلیون و ۹۲0 هزار تومان؛ حداقل حقوق کارمندان در 
140۲

طبق الیحه دولت قرار بود حداقل حقوق 7 میلیون تومان و 
افزایش حقوق ها به صورت پلکانی باشد که نمایندگان مجلس 

با این موضوع مخالفت کردند.
- حقوق بازنشستگان در سال آینده تعیین شد.

نمایندگان مجلس در مصوبه ای حقوق بازنشستگان در سال 
آینده را تعیین کردند.

بر این پایه، حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران و مشترکان 
سایر  و  لشکری  و  کشوری  بازنشستگی  صندوق های 
صندوق های بازنشستگی وابسته به دستگاه های  اجرائی، به 
میزان ۲0 درصد نسبت به آخرین حکم حقوق سال 1401 

افزایش می یابد.
- نمایندگان مجلس در مصوبه ای حداقل حقوق سربازان در 

سال آینده را 4 میلیون و 800 هزار تومان تعیین کردند.
- تعیین دستمزد سال 140۲ کارگران به سال بعد کشیده 

می شود؟
علی خدایی نماینده کارگران: اگر نظر کارگران تأمین نشود، ما 
اصراری بر این که دستمزد تا پایان سال تعیین شود، نخواهیم 

داشت.
وزیر کار: دستمزد سال آینده کارگران همین  هفته مشخص 

می شود.
- سقف پاداش پایان خدمت کارکنان دولت 5۲0 میلیون 

تومان تعیین شد.
مطابق با مصوبه مجلس شورای اسالمی، پاداش پایان خدمت 
کارکنان دولت و دستگاه های اجرایی در ازای هر سال خدمت 
حداکثر تا 30 سال و تا سقف پنج میلیارد و دویست میلیون 

ریال در بودجه 140۲ خواهد بود.

آرماتوربندیو
بتنریزیقطعهپایانی
کانالگودچاهی

در ادامه اجرای پروژه دیوارچینی و پوشش کانال گودچاهی، 
آرماتور بندی و بتن ریزی قطعه پایانی این پروژه به طول بیش 

از 50 متر توسط شهرداری نی ریز شروع شد.
با اتمام این پروژه طرح هندسی بولوار شهید حسین عیدی 
شمس المعالی  بزرگ  پارک  احداث  و  شد  خواهد  اصالح 

قابلیت آغاز خواهد داشت.
این پروژه در دوره مدیریت فعلی شهرداری شروع شده و طی 

4 سال اخیر تاکنون بیش از 80 درصد آن تکمیل شده است.
کانال  پوشش  و  دیوارچینی  پروژه  می شود  پیش بینی 

گودچاهی تا پایان خرداد ماه 140۲ به پایان برسد.

//


