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سرویس ورزشی: محمدصادق رجبی

محمد صادق رجبی؛ گروه ورزش: 

تیم بسکتبال بزرگساالن  نی ریز به جمع 8 تیم 

برتر لیگ دسته 2  کشور راه یافت.

مرحله دوم این رقابت ها دو شنبه تا جمعه 19 تا 

23 اردیبهشت در شیراز انجام شد.

جنوب  برتر  تیم   5 با  نی ریز  مرحله  این  در 

کشور شامل »فوالد هرمزگان«، »پادما یدک 

اصفهان«، »مس شهربابک«، »گلنور اصفهان« 

و »فایربال شیراز« به رقابت پرداخت که با دو 

پیروزی و 3 شکست توانست به جمع 8 تیم برتر 

کشور بپیوندد.

فوالد  مقابل  خود  اول  دیدار  در  نی ریز  تیم 

هرمزگان با نتیجه 83 بر 62 شکست را پذیرفت 

اما در دیدار دوم خود مقابل فایربال شیراز از 

همان ابتدا خود را با 12 امتیاز پیش انداخت 

و در نهایت با نتیجه 72 بر 60  پیروز میدان شد.

نی ریز در ادامه و در دیدار سوم خود برابر پادما 

یدک اصفهان با نتیجه 75 بر 57 تن به شکست 

داد. تیم نی ریز در مرحله گروهی که هر دو 

بازی خود را مقابل گلنور واگذار کرده بود در 

این دیدار چهارم خود دوباره مقابل این تیم 

قرارگرفت و توانست با نتیجه 66 بر 53 این تیم 

را پشت سر بگذارد و صعود خود را به جمع 8 تیم 

قطعی کند.

بازی تدارکاتی  پایانی که حکم  اما در دیدار 

داشت تیم نی ریز مقابل شهر بابک 82 بر 49 

بازی را واگذار نمود.

از این مرحله و از جمع 6 تیم 4 تیم به مرحله بعد 

صعود می کردند.

رفت  بازی  دو  در  نی ریز  پلی آف،  مرحله  در 

چهارشنبه  و  خرداد   2 دوشنبه  برگشت  و 

4 خرداد  مقابل »آورتا ساری« از گروه شمال 

بازی می کند. مرحله یک چهارم این مسابقات 

به صورت مجتمعی در اصفهان برگزار می شود.

نوشتنی است مسابقات لیگ دسته 2 بسکتبال 

باشگاه  های کشور در فصل 1400_1401 با 

حضور 38 تیم در  گروه های شمال و جنوب آغاز 

شده است.

در   1401 رمضان  جام  فوتسال  مسابقات 

قطرویه با قهرمانی تیم امید به پایان رسید.

این مسابقات با نام و یادواره سردار سلیمانی 

با حضور هفت تیم از بخش های قطرویه و 

پشتکوه با برگزاری 25 بازی انجام شد.

بازی  فینال این رقابت ها 24 اردیبهشت با 

حضور تماشاگران  در سالن ورزشی شهدای 

قطرویه انجام شد که تیم امید توانست حریف 

تیم سردار سلیمانی را با نتیجه 4 بر 2 شکست 

دهد و عنوان قهرمانی را به دست آورد.

امید  تیم  مسابقات  قهرمان  ترتیب  بدین 

 5 مبلغ  قهرمانی،  کاپ  بر  عالوه  قطرویه 

میلیون تومان نیز پاداش نقدی دریافت کرد 

و نائب قهرمان مسابقات تیم سردار سلیمانی 

مبلغ 3 میلیون تومان و تیم شهدای قطرویه 

که عنوان سوم را کسب کرده بود، مبلغ 2 

میلیون تومان جایزه نقدی دریافت کردند. 

پدیده مسابقات تیم جوانان قطرویه و آقای 

گل مسابقات سجاد ولی پور با 8 گل معرفی 

شد و بهترین دروازبان امیر حسین کریم پور از 

تیم »جوانان« این عنوان را به خود اختصاص 

داد.

این مسابقات با همکاری شرکت فوالد غدیر 

نی ریز  و داوری حسین خسروادی، رسول 

ولی پور،  فرهاد  خسروی،  مهدی  چابک، 

حمید مهدی پور، امین کریم پور، اسماعیل 

امیری، حسین برهانی، خسرو امیری، حمزه 

خاموشی و محمود شکری و زیر نظر شورای 

ورزش قطرویه برگزار شد.

نوشتنی است علی صابریان نماینده شرکت 

پیمانکاران مجتمع  از  نیرو رعد که  فارس 

جوائزی  بر  عالوه  می باشد،  غدیر  فوالد 

برگزار  به  اهدایی مبلغ 25 میلیون تومان 

کنندگان مسابقات و تیم قهرمان کمک مالی 

کرد.

مجید پاکیزه دامن، گروه ورزش: 

با اتمام مسابقات فوتسال جام رمضان استهبان، 

رینگ اسپرت نی ریز جام را به خانه آورد.

پنجشنبه 22 اردیبهشت رینگ اسپرت یکی 

از نمایندگان فوتسال نی ریز در جام رمضان 

استهبان که به فینال این رقابتها راه یافته بود، 

به دیدار تیم زنده یاد علی داوطلب استهبان 

رفت و موفق شد با حساب 3 بر 2 و با گل های 

محمدجواد فایض، امیرحسین قصابی و سعید 

جعفری حریف استهبانی خود را شکست دهد و 

جام قهرمانی را باالی سر ببرد.

رسول  و  اسپرت  رینگ  برای  قهرمانی  این 

طی  که  آمد  دست  به  حالی  در  خواجه زاده 

از  دستش  همواره  تیم  این  گذشته،  سالیان 

رسیدن به جام کوتاه مانده بود.

رینگ اسپرت که در این جام به همراه »اهورا« 

و »پارسیان« دو نماینده دیگر فوتسال نی ریز 

مرحله  از  صعود  از  پس  بود،  کرده  شرکت 

گروهی، در بازی نیمه نهایی مقابل پارسیان 

قرار گرفت و توانست با شکست 2 بر صفر این 

تیم، راهی فینال شود.

آخرین باری که رینگ اسپرت موفق به کسب 

در  چهارجانبه  مسابقات  به  بود،  شده  جام 

»مادوان داراب« برمی گردد که جنبه رسمی 

نداشت و قبل از آن هم جایزه مسابقات جام 

چهارجانبه »رونیز استهبان« را به دست آورده 

بود.

گپی با بانوان بدنساز

خانهداریجایورزشراپرنمیکند
سمیه نظری، نی ریزان فارس:

قرارهایی داری  و  با خودت قول  همیشه 

که مثاًل از شنبه می روم باشگاه و تا آخر 

تو  اولویت  اول  شاید  می ترکانم!  تابستان 

متوجه  بعد  اما  باشد  اندام  تناسب  فقط 

فعالیت  یک  تنها  بدنسازی  می شوی 

ورزشی نیست!

***

سالن ورزشی اتحاد در شهرک آبادزردشت 

با همین  اما  نباشد،  بزرگ  آنقدرها   شاید 

را  زیادی  دارد دستگاه های  که  مساحتی 

در خود جا داده. تصمیم گرفتیم در یکی 

سری  سالن  این  به  بانوان  سانس های  از 

بزنیم. در نگاه اول تمیزی و نظم محیط به 

چشم می آید. سانس شب است و 10-15 

نفر از خانمها مشغول تمرین با دستگاه ها 

از هر تمرین چندلحظه  ای  بعد  هستند. 

فرصت  همین  از  که  می کنند  استراحت 

برای گفتگو استفاده می کنیم. 

روزی 2 ساعت ورزش
سولماز مجاهدی 23 ساله حدود 3 سال 

 2 و  روزی  می آید  باشگاه  به  که  است 

ساعت ورزش می کند. می گوید: »جو آرام 

دارم.  دوست  را  باشگاه  حاشیه   بدون  و 

رابطه مربی با بچه ها دوستانه است و این 

خودش به بچه ها انگیزه می دهد.«

خانه نشینی خسته کننده است
از خانه نشینی خسته  شده و تازه به این 

بیگی  »سکینه  می گوید:  آمده.  سالن 

بودم.  خانه نشین  بی هدف  مدتی  هستم. 

و حس  کردم  بود  آزاردهنده  برایم  واقعًا 

افسردگی می گیرم.  بماند  اگر همین جور 

بنابراین به باشگاه آمدم. از همان روزهای 

اول حس خوبی به من دست  داد.«

برگزارکردن ورزشهای همگانی
یکسالی  شوندگان  مصاحبه  از  یکی 

می کند،  کار  بدنسازی  و  هوازی  می شود 

امکانات  لحاظ  از  »نی ریز  است:   معتقد 

باید  است،  ضعیف  بانوان  ورزش  برای 

در  ورزشی  اماکن  مشکل  این  رفع  برای 

از  نیمی  زنان،  باشد.  پراکنده  سطح شهر 

جمعیت جامعه را تشکیل می دهند و باید 

ورزش های همگانی مخصوص بانوان زیاد 

باشد تا بانوان به این نتیجه برسند که با 

ورزش کردن می توانند سالمت را به روح 

و جسم خود هدیه بدهند و از هر فکر و 

غصه ای آزاد و رها شوند و با خیال راحت 

از ورزش کردن و وقتی که برای خودشان 

گذاشته اند، لذت ببرند.«

محال است بیایی و آن را کنار 
بگذاری

است  یک سال  حدود  هاشمی  صفیه 

»هر  می گوید:  می کند.  کار  بدنسازی 

خود  برای  و  نباشد  ورزش  اهل  کس 

رفته.  فنا  به  عمرش  نصف  نگذارد،  وقت 

بازی  من عالوه بر بدنسازی،  والیبال هم 

به  اعتماد  ورزش  که  معتقدم  و  می کنم 

بیایی و  باال می برد. محال است  را  نفس 

آن را کنار بگذاری.«

می گوید:  و  دارد  بانوان  به  هم  توصیه ای 

»خیلی ها ورزش را به خاطر الغری و یا 

اما  می کنند  انتخاب  چاق شدن  برعکس 

آنها باید هدفشان سالمت بدنشان باشد. 

لحاظ  باشد،  از  سالم  جسم  اگر  چون 

روحی هم خوب می شوند. «

روح سالم در بدن سالم
خودش را معرفی نمی کند،  می گوید: »21 

سال سن دارم و زمان زیادی نیست که 

نزدیک منزلمان  باشگاه آمده ام، چون  به 

مثل  هم  من  آمدم.  تحقیق  بدون  بود 

نظر جسمی  از  دارم  دوست  دختری  هر 

روی فرم باشم. به خاطر همین به باشگاه 

اصولی تر  و  راحت تر  بتوانم  تا  می آیم 

ورزش کنم. «

او که قباًل چند جلسه ای به کالس کاراته 

رفته، می گوید:  »احساس  کردم بدنسازی 

خاطر  به  و   است  سازگارتر  روحیه ام  با 

همین به اینجا آمدم.«

باشگاهی بدون محدودیت
عاشق  ساله   14 اسالم خواه  مهسا 

بدنسازی است.  می گوید: »در خانه خیلی 

برای الغری تالش کردم و نشد. بنابراین 

به اینجا آمدم تا با ورزش و بدنسازی به 

خواسته  ام برسم. البته دو هفته است که 

به اینجا می آیم.«

حیف است خانم ها ورزش نکنند
فاطمه بیاتی 13 ساله، هفته ای سه جلسه 

ورزش  »من  می گوید:  می آید.  باشگاه  به 

بدنسازی را به خاطر تناسب دوست دارم. 

هستم  مدرسه  درگیر  االن  خودم  البته 

خانم ها  اگر  اما  بیایم  نمی توانم  زیاد  و 

ورزش  است،  داشتند حیف  را  شرایطش 

نکنند. «

مادری با دو فرزند
به  فرزندش  دو  با  محمدباقرپور  اسماء 

از  گوشه ای  در  بچه ها  می آید.  باشگاه 

با  مادر  و  هستند  بازی  مشغول  سالن 

دستگاه های بدنسازی ورزش می کند.

می گوید: »حدود یکسال است به باشگاه 

می آیم و به صورت تفننی ورزش می کنم 

و چون دو فرزند دارم، هر زمانی که وقت 

داشته باشم می آیم زیرا هم تفریحی برای 

به  آمدن  با  هم  و  است  بچه ها  و  خودم 

باشگاه روحیه ام عوض می شود.«

یک انسان شریف...
زهره الیقمند می گوید: »40 سال دارم و 

حدود 6 سال به طور حرفه ای بدنسازی 

مسئولیت  اردیبهشت  از  می کنم.  کار 

باشگاه را به عهده گرفتم و واقعًا در کنار 

بانوانی که به سالن می آیند و برای تناسب 

اندام خود تالش می کنند،  احساس خوبی 

به من دست می  دهد. «

نباید  ورزش  که  است  معتقد  مربی  این 

به  »من  می دهد:  و  ادامه  باشد  رقابتی 

برگزاری مسابقه و رقابت بین بچه ها فکر 

مسابقه ای  هیچ  هم  االن  تا  و  نمی کنم 

به  توصیه ام  همیشه  و  نبرده ام  را  آنها 

بانوان این است که هر خانمی باید بداند 

ورزش کردن، ارزش قائل شدن برای روح 

و جسم خودش است و این اصل با ورزش 

اصولی و سالم اتفاق می افتد. نباید هدف 

هدف  و  باشد  آسیب زا  رقابت  ورزش  از 

سالمتی و تندرستی بدن است.«

نبود پیست دوچرخه سواری
فقط  ورزشها  بین  از  موسوی  فاطمه 

»قلبًا  می گوید:  او  می کند،  کار  بدنسازی 

برنامه  و  آنالین  صورت  به  خانه  در 

کار  بدنسازی  و  هوازی  اینستاگرام، 

می کردم و راضی بودم االن هم به باشگاه 

آمدم چون محیطش را دوست دارم.«

از نظر او یکی از مشکالت و کمبودهای 

آموزش ها  نبود  نی ریز،  در  بانوان  ورزش 

است،  ادامه  دوچرخه سواری  مسابقات  و 

ورزش  اداره  مسئول  اگر  »من  می دهد: 

حمایت  باشگاه    مدیران  از  اول  بودم 

می کردم و به ورزشکاران در هر رشته ای 

انگیزه  که  چرا  می دادم؛   روحیه  و  انگیزه 

انسانی  هر  پیشرفت  باعث  حمایت  و 

می باشد.«

فضای باز،  انتخاب آزاد
سال   41 نمی کند.  معرفی  را  خودش 

یک  اما  است  ورزش  اهل  و  دارد  سن 

سال و نیمی است که به خاطر مشکالت 

خانوادگی، پا به باشگاه نگذاشته است. اما 

غوغایی  باشگاه  به  آمدن  برای  دلش  در 

شروع  ماهی  چند  دوباره  اینکه  تا  بوده؛ 

به ورزش کرده است و تنها بدنسازی کار 

را  بدنسازی  »حرکات  می کند،  می گوید: 

دوست دارم، به خاطر همین این ورزش 

را انتخاب کرده ام. اما به نظر من مشکل 

خانواده  از  نی ریز،   بانوان  ورزش  اصلی 

خانواده ها  از  بعضی  می شود،  شروع 

هستند  مخالف  زنان  کردن  ورزش  با 

تا  است  الزم  مشکل  این  رفع  برای  و 

فرهنگ سازی شود، هرچند بعید می دانم 

باید  پس  بگذارد.  اثر  بزرگترها  روی 

خانواده ها از همان دوران کودکی، بچه ها 

را با ورزش آشنا کنند تا در سنهای باالتر 

به مشکل برنخورند.« 

جوانان  و  ورزش  اداره  مسئول  اگر  من 

بودم مکان اختصاصی برای ورزش بانوان 

یک  در  ورزشها  همه  که  می دادم  قرار 

باز  ساعته   5-6 زمان  یک  در  و  مکان 

باشند تا یک نفر که برای اولین بار می آید 

دوچرخه سواری،   تکواندو،  تنیس،  بتواند 

که  دیگری  ورزش  هر  یا  و  بدنسازی 

اینگونه  اگر  دهد.  انجام  دارد،  دوست 

باشد هرکسی خیلی زود می تواند ورزش 

انتخاب کند و حتی  را  مورد عالقه خود 

می تواند در مسابقات شرکت کند.«

پارک بانوان
معصومه 51 سال سن دارد،  او دل پری از 

مشکالت و موانع ورزش در جامعه دارد،  

می گوید: »من االن به دلیل پا دردی که 

دارم کمتر می توانم ورزش کنم اما استخر 

متأسفانه  که  دارم  دوست  را  تکواندو  و 

بانوان  برای  اختصاصی  استخر  نی ریز  در 

نداریم.«

کاری  اولین  داشتم  مسئولیتی  اگر  من 

که برای خانم ها می کردم این بود که دو 

سه پارک برای بانوان می ساختم. در شهر 

پارک  یک  ما  چرا  وسعت  این  با  نی ریز 

می توانند  کجا  نی ریز  زنان  مگر  داریم 

آنها  به  باشند و هم  بروند که هم راحت 

خوش بگذرد جز پارک بانوان«

کارخانه جدا، ورزش جدا!
فاطمه شکوفه مربی باشگاه اتحاد عالوه بر 

بدنسازی و بوکس، یوگا هم کار می کند؛ 

او  می گوید: » چند ماهه است که مربی 

باشگاه شدم.«

نیاز به ورزش  انسانی  او معتقد است هر 

دارد مخصوصًا بانوان حاال هر رشته ای و 

شاخه ای از ورزش باشد فرقی نمی کند.

راضی  نی ریز  بانوان  ورزش  پیشرفت  از 

ما  بانوان شهر  »ورزش  و می گوید:  است 

پیشرفت چشم گیری داشته اند اما مسلمًا 

همه جا کم وکاستی هایی دارد و می تواند 

از این هم باشد.مثاًل استخر و شنا،  بهتر 

سوارکاری، دفاع شخصی، دوچرخه سواری 

و... می تواند برای بانوان مناسب باشد.«

شکوفه می گوید اگر مسئول اداره ورزش 

به  ورزش،  پیشرفت  برای  بود،  جوانان  و 

ویژه ورزش بانون مکانی شبیه استادیوم 

ورزشهای  برای  مختلف  سالن های  با 

فقط  که  می داد  اختصاص  مختلف 

هم  توصیه ای  او  باشد،   بانوان  مخصوص 

»با  می گوید:  و  دارد  نی ریزی  بانوان  به 

توجه به اینکه نیمی از جامعه  را بانوان 

تشکیل می دهند، باید برای خود اهمیت 

قائل شویم و تنها به این اکتفا نکنیمکه 

به  نیاز  در کارهای خانه فعالیت داریم و 

ورزش نیست.«

لیگ 2 بسکتبال کشور 
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سردرگمیبازارنیریز
امیدمسئوالنبهآرامشبازار

با بیان اینکه  فرماندار شهرستان نی ریز 
این مرحله گذراست و باید این جراحی 
اقتصادی انجام می شد از مردم تقاضا کرد 

مدتی تحمل کنند.
جلسه ستاد تنظیم بازار روز دوشنبه 26 
برگزار  نی ریز  فرمانداری  در  اردیبهشت 

شد.

مالک، قیمت اعالمی نه قیمت روی 
کاال

در ابتدای این جلسه رئیس اداره صمت 
با بیان اینکه بازرسی ها شدت داده شده 
است، در مورد اقالم افزایش یافته در طرح 

جراحی اقتصادی گفت: در زمینه روغن 
کمبودی در بازار وجود ندارد اما قیمت 
آن بر پایه مصوبات دولت است و مالک، 
روی  قیمت  نه  می باشد  اعالمی  قیمت 

کاال!
سهراب قدم زن با بیان اینکه قیمت مرغ 
و تخم مرغ روند کاهشی دارد، پیش بینی 
نمود که این روند کاهش قیمت ادامه دار 

باشد.

افزایش قیمت برنج
وی به بحث برنج های داخلی و خارجی 
هم اشاره کرد و گفت: برنج های خارجی با 
افزایش روبرو است. به عنوان نمونه برنج 
طبیعت از 340 هزار تومان به 370 هزار 
عنبربو  برنج  است.  یافته  افزایش  تومان 
تومان  هزار   520 کامفیروزی  و   ،471

شده است.

بحران سیما ن
که  زمانی  از  اینکه  بیان  با  صمت  رئیس 
شرکت سیمان خاکستری محصولش را در 
بورس می فروشد با مشکل روبرو شده ایم؛ 
گفت: در حال حاضر با کمبود عرضه سیمان 
رابطه  در همین  و  روبرو هستیم  بازار  در 
کارگاه های تیرچه و بلوک اعالم کرده اند که 

احتمال تعطیلی این کارگاه ها وجود دارد.

تا تصویب نرخنامه جدید افزایش 
قیمت ممنوع!

نابسامانی  و  تره بار  و  میوه  قیمت  افزایش 

در قیمت نان ساندویچی از دیگر مواردی 
اعالم  و  نمود  اشاره  بدان  قدم زن  که  بود 
کرد: به اتحادیه هایی که به هر شکل رابطه 
مستقیمی با چهار قلم جنس افزایش یافته 
نرخ های جدید خود  تا  اعالم شده  دارند، 
نشدن  مشخص  زمان  تا  و  کنند  اعالم  را 
را  قیمت  افزایش  اجازه  جدید،  نرخنامه 

ندارند.

گرانی گوشت قرمز
کشاورزی  جهاد  رئیس  بصیری  ادامه  در 
نی ریز با بیان اینکه پس از باال رفتن قیمت ها 
استقبال مردم از کاالهای گران شده، بسیار 
روز  مرغ  قیمت  گفت:  کرده  پیدا  کاهش 
همچنین  و  است  کاهش  حال  در  روز  به 
هزار   37 تا   36 کیلویی  به  هم  تخم مرغ 

تومان رسیده است.
قرمز  از گرانی گوشت  وی همچنین خبر 

داد و گفت: قیمت  هر کیلو گوشت قرمز 
به حدود 165 تا 175 هزار تومان رسیده 

است.
در ادامه موارد زیر مطرح شد:

در  مکانیکی  و  برقی  وسایل  تعمیرات   -
نی ریز در حال افزایش است.

- شیشه بری ها و عطاری ها دست به افزایش 
قیمت زد ه اند.

- مردم از اینکه قیمت روی کاال با قیمت 
و  هستند  معترض  است  متفاوت  فروش 

خواستار پیگیری این موضوع می باشند.
هزار   7 کیلویی  از  محلی  نان  قیمت   -
تومان به 20 هزار تومان رسیده که کاماًل 

غیرقانونی است.
را  قیمت  افزایش  پیشنهاد  غذاخوری ها   -

ارائه داده اند.
ماشین های  برای  موتور  روغن  قیمت   -
درصدی   35 افزایش  با  سنگین  و  سبک 

روبرو شده است.
- قیمت شیر در نی ریز هر کیلو 13.500 
فرماندار  گفته   به  نرخ  این  است.  تومان 

مناسب تر از مابقی شهرهاست.

درک باالی مردم
در این جلسه فرماندار نی ریز با بیان اینکه 
از  فرهنگ هستند  با  مردمانی  نی ریزی ها 
آنها خواست که تا زمان اجرای کامل و ثبات 

بازار همراهی کنند.

ساماندهی نانوایی ها جواب داد
با  اینکه  بیان  با  ادامه  در  یوسفی  مختار 

در  نان  عرضه  توانسته  بسیج  همکاری 
نانوایی ها را کنترل کند و جلوی احتکار، کم 
فروشی و فروش آرد در بازار سیاه را بگیرد 
گفت: وقتی نظارت باشد کار به خوبی پیش 
می رود و در حال حاضر با نظارتی که توسط 
دوستان بسیج انجام شده هیچ مشکلی برای 
تأمین نان و آرد نداریم و کسانی که بی دلیل 
اقدام به افزایش قیمت نان کرده اند تخلف 

نموده و باید با آنها برخورد شود.
وی با بیان اینکه تأثیر افزایش قیمت ها بر 
سه بخش تقسیم بندی می شود گفت: مرغ، 
افزایش  دچار  لبنیات  و  روغن  تخم مرغ، 
قیمت شده است و اگر قیمت روی کاال با 

قیمت فروش تفاوت دارد مشکلی نیست و 
باید این مرحله گذار، طی شود.

نامبرده  کاالهای  از  متأثر  که  مشاغلی 
هستند باید ظرف 10 روز آینده نرخ های 
مابقی  اما  کنند  ارائه  را  خود  پیشنهادی 
محصوالت  گرانی  با  ارتباطی  که  مشاغل 
ندارند به هیچ عنوان اجازه افزایش قیمت به 

آنها داده نمی شود.
وی در پایان اصالح قیمت ها را بسیار مؤثر 
دانست و گفت: با این طرح جلوی دالالن 
افراد  جیب  به  آن  سود  و  می شود  گرفته 
در  رفت.  خواهد  متوسط  طبقه  توان  کم 
حال حاضر کشورهای همسایه نیز در پی 
دچار  غذایی  مواد  قلم  چهار  این  افزایش 
مشکل شده اند و این نشان می دهد که اقالم 
ارسال  کشورها  این  به  قاچاق  صورت  به 
می شده که با اصالحات قیمت جلوی آن 

گرفته شده است.

یک شهروند خبرنگار با ارسال یک فیلم 
دانشجو  میدان  نمود که شب ها  عنوان 
در تاریکی مطلق به سر می برد و امکان 

تصادف وجود دارد.
نی ریز  شهردار  با  موضوع  بررسی  برای 

گفتگو کردیم.
حامد فرغت گفت: در تمام سطح شهر 

تخریب و سرقت تجهیزات، کابل و المپ 
وجود دارد اما این مشکل در پارکهای 
عرفان، میدان دانشجو و فلکه گاز بیشتر از 

دیگر نقاط وجود دارد.
تصاویری حجم  ارسال مجموعه  با  وی 
تخریب ها را نشان داد و با بیان اینکه رفع 
پارکهای  روشنایی  تجهیزات  مشکل 

معلم، آزادی و گلستان انجام شده و بقیه 
مرور  به  میادین  و  پیاده راه ها  پارکها، 
شهروندان  گفت:  شد  خواهد  اصالح 
امور،  انجام  در  سرعت  برای  نی ریزی 
ایرادات، پیشنهادات و انتقادات خود را با 
سامانه 137 یا 5320 شهرداری در میان 

بگذارند.

سمیه نظری، نی ریزان فارس:

همایش فرزندپروری به مناسبت 
موضوع  با  جمعیت  ملی  هفته 
حضور  با  سالم  و  شاد  »خانواده 
فرزندان« دوشنبه 26 اردیبهشت 
در سالن اداره ارشاد نی ریز برگزار 

شد. 
این همایش توسط شبکه بهداشت 
و  نمایندگان  با حضور  درمان  و 
کارمندان ادارات دولتی برگزار شد 
و سخنران آن حجت االسالم عقیل 
شفیعی رئیس حوزه علمیه امام 

صادق بود. 
طاهره پیرزاده مسئول سالمت 
شهرستان  جمعیت  و  خانواده 
هدف از برگزاری این همایش 
جمعیت  هفته  بزرگداشت  را 
به  توجه  »با  گفت:  و  خواند 
کشور  جمعیت  سالخوردگی 
به  نیاز  باروری  نرخ  کاهش  و 
شفاف سازی  و  اطالع رسانی 
وضعیت موجود می باشد که ما 
این همایش را در رأس برنامه 

خود قرار دادیم.«
با  همایش  این  در  شفیعی 
سخنرانی و ایراد سؤاالتی مربوط 
به خانواده شاد و بدون مشکل 
مطرح  فرزندپروری  با  همراه 

یک  »خانواده  گفت:  و  نمود 
مادر،  پدر،  از  متشکل  سیستم 
خواهر و برادر است که در کنار 
یکدیگر قرار می گیرند تا به یک 
هدف مشترک برسند. حال اگر 
ورودی های خوبی در این زندگی 
به کار رود، خروجی های خوبی 
خواهد داشت. پس نیاز است که 
خانواده ها، پدر و مادران، اخالق 
و رفتاری شایسته داشته باشند 
تا فرزندانی شاد و خانواده سالمی 

داشته باشیم. «
کارشناس  دیدگاه  طاهره 
بهداشت  شبکه  روان  سالمت 
لزوم  به  اشاره  با  نی ریز  درمان 
داشتن  از  قبل  آموزش های 
فرزند  »داشتن  گفت:  فرزند 
بهتر از بی فرزندی است. جامعه 
ما در آینده یک جامعه سالمند 
برخورداری  با  بیایید  پس  است 
آموزشهای  و  سالم  خانواده  از 
جمله  از  فرزندآوری  از  قبل 
مهارت های ارتباطی و مهارت های 
مناسبی  حرکت  فرزندپروری 
جمعیت  افزایش  راستای  در 
کشورمان داشته باشیم و با اطالع 
و آگاهی کامل فرزندان خوبی را 

پرورش دهیم.«

مرغ 60 هزار تومانی با عدم استقبال مردم 
روند کاهشی به خود گرفت.

بررسی نی ریزان فارس حاکی از آن است که 
قیمت مرغ در روز دوشنبه 26 اردیبهشت ماه 
در بازار نی ریز بین 52 تا 53 هزار تومان 
فروخته شد و در روز چهارشنبه به 47 تا 48 

هزار تومان هم رسید.
جهاد  بازار  تنظیم  مسئول  عنایت اللهی 
کشاورزی نی ریز ضمن تأیید کاهشی بودن 
قیمت مرغ پیش بینی نمود که روند کاهش 

کماکان ادامه یابد.
در  فروشی ها  مرغ  از  برخی  همچنین 
شهرستان نی ریز اقدام به توزیع مرغ منجمد 
نمودند که به دلیل نزدیک بودن قیمت مرغ 
منجمد )هر کیلو49700 تومان( با قیمت 

مرغ گرم استقبالی از آن نشده است.
نوشتنی است قیمت عرضه عمده مرغ گرم 
در بازار تهران به 37 تا 40 هزار تومان رسیده 
که عنایت الهی در مورد این مسئله گفت: با 
توجه به مصرف زیاد مرغ در استان فارس 

احتمال رسیدن به این مبالغ کم است اما 
بعید نیست و همه چیز به سیستم عرضه و 

تقاضا مربوط است.
روند  هم  مرغ  تخم  قیمت  است  نوشتنی 
کاهشی به خود گرفته و با وجود اینکه قیمت 
مصوب هر کیلو  40 هزار تومان اعالم شده 
بود و در ابتدای هفته گذشته تا قیمت 49 
هزار تومان هم فروخته می شد به عدد 33 
تا 37 هزار تومان در هر کیلو رسیده است. 
)اختالف 4 هزار تومانی مربوط به شرکت های 

توزیع کننده می باشد.(
وی ادامه داد: فعاًل خبری از کاالهای تنظیم 

بازار نیست.
او در ارتباط با قیمت شیر خام هم گفت: در 
حال حاضر قیمت شیر در گاوداری ها 12 

هزار تومان می باشد.
کشاورزی  جهاد  بازار  تنظیم  مسئول 
کارخانه های  که  نمود  عنوان  همچنین 
لبنیاتی هنوز اقدام به افزایش قیمت ها بر پایه 

نرخ مصوب نکرده اند.

تعاونی،  شرکت  محترم  اعضای  اطالع  به 
تولیدی، توزیعی کارمندان نی ریز می رساند 
که جلسه مجمع عمومی فوق العاده نوبت 
سوم شرکت مذکور در ساعت 4 الی 7 بعداز 
ظهر روز چهارشنبه مورخ 1401/03/04 در 
محل سالن آمفی تئاتر اداره ارشاد اسالمی 
سرداران  بلوار  نی ریز  آدرس  به  شهرستان 

جنب تاالر پذیرایی کوثر تشکیل می گردد.
بدین وسیله از کلیه اعضای محترم دعوت 
به عمل می آید که در روز و ساعت مقرر و در 
محل مذکور حضور به هم رسانند در صورتی 
به  عمومی  مجمع  در  عضوی  که حضور 
عللی میسر نباشد حق رای خود را می تواند 
یا  دیگری  عضو  به  وکالتنامه  موجب  به 
نماینده تام االختیار خود واگذار نماید که 
در این صورت هر عضو می تواند عالوه بر رأی 
خویش سه رأی با وکالت داشته باشد و هر 
شخصی غیر عضو  تنها می تواند یک وکالت 

داشته باشد.
دستور جلسه:

 اصالح و تغییر مواد زیر از اساسنامه 
قانونی شرکت

اول  فصل  از  »یک«   1 ماده  اصالح   -1

اساسنامه )نام شرکت(
اول  فصل  از  4»چهار«  ماده  اصالح   -2

اساسنامه )حوزه عملیات تعاونی(
3- اصالح ماده 12 »دوازده« از فصل دوم 
اساسنامه و تبصره های آن )مقررات مربوط 

به عضویت(
دوم  فصل  از  »نوزده«  ماده 19  اصالح   -4
به  مربوط  مقررات  و  )شرایط  اساسنامه 

چگونگی عضویت وارث سهامداران (
یاد آور می گردد سهامدارانی که موفق 
به تعویض کارت ورود به مجمع شده اند با 
همراه داشتن کارت جدید و سهامدارانی 
که تا تاریخ 1401/03/03 موفق به تعویض 
کارت ورود به مجمع خود نشده اند با همراه 
داشتن کارت قبلی در مجمع حضور به هم 

رسانند.

هیئتمدیرهشرکت

تعاونی،تولیدیوتوزیعی

کارمنداننیریز

آگهیدعوتمجمععمومیفوقالعاده)نوبتسوم(

شرکتتعاونیتولیدیتوزیعیکارمنداننیریز

نوبت اول : 1401/03/01

نوبت دوم : 1401/03/08

به  مربوط  عملیات  کلیه  دارد  نظر  در  مشکان  شهرداری 

خدمات شهر ، حفظ و نگهداری و آبیاری فضای سبز ، رانندگی 

وسایط نقلیه راهسازی )لودر - مینی لودر ( ، نگهبانی و 

به  را  تأسیسات  نیروی  و  اداری  تایپ نامه های  و  سرایداری 

مدت یکسال به پیمانکار واجد الشرایط واگذار نماید لذا از 

شرکتهای دارای صالحیت از اداره رفاه ، کار و امور اجتماعی 

اسناد  اخذ  ضمن  تمایل  صورت  در  می آید  بعمل  دعوت 

حداکثر تا تاریخ 1401/03/19 پیشنهادات خود را در پاکت 

سربسته تحویل واحد دبیرخانه شهرداری نمایند.

1-شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است .

2-متقاضیان می بایست ضمانتنامه بانکی و یا مبلغ سپرده 

شرکت در مناقصه که در اسناد مناقصه درج گردیده به 

حساب سیبا 0105645534004 نزد بانک ملی شعبه مشکان 

واریز و اصل رسید را به همراه سایر اسناد در پاکت مربوطه 

تحویل شهرداری نمایند.

3-به پیشنهادات مخدوش ، ناخوانا ، فاقد سپرده و ارسال پس 

از مهلت مقرر ترتیب اثر داده نمی شود.

4- در صورتی که برندگان اول - دوم - سوم مناقصه به ترتیب 

با اعالم کتبی شهرداری حاضر به انجام تعهد و امضاء قرارداد 

نشوند سپرده شرکت در مناقصه به نفع شهرداری ضبط 

می گردد

5-هزینه درج آگهی ها بعهده برنده مناقصه می باشد.

6-سایر شرایط در اسناد مناقصه ذکر گردیده است.

شهرداریمشکان

آگهیتجدیدمناقصهشهرداریمشکان
4/37192د

ادامهکاهشقیمتمرغوتخممرغ
//

تخریب؛ علت تاریکی میدان دانشجو!

//

کشور مشکالت 
اقتصادی زیادی دارد

مشکالت  کشور  اینکه  بیان  با  نی ریز  جمعه  خطیب 
یک  را  دولت  جدید  حرکت  دارد،  زیادی  اقتصادی 
جراحی اقتصادی توصیف کرد که به گفته وی اگر انجام 

نمی شد، با مشکالت زیادی مواجه می شدیم.
حجت االسالم سیدرضا رحمانی زاده در خطبه های نماز 
جمعه 23 اردیبهشت اظهار داشت: »این که رهبر معظم 
انقالب یک دهه شعار اقتصادی می دهند، برای این است 
که مسئوالن کشور در این جهت اهتمام ورزند. ما با یک 
جنگ اقتصادی مواجهیم. ما در نظام بانکی، نظام مالیاتی 
و الگوی مصرف مشکل داریم. اسراف در کشور ما زیاد 
است. اقتصاد ما اقتصاد منهای نفت نیست و متکی به 
نفت است. ما در نظام تولید کاال و ساختار بودجه ریزی 

کشور و مسئله کسب و کار مشکل داریم.«
وی یکی از مشکالت کشور را ارز ترجیحی عنوان کرد 
و افزود: »دولت عزم کرد تا دالر 4200 تومانی را حذف 
کند که اگر این کار صورت نمی گرفت، ما با مشکالت 
بسیاری مواجه می شدیم و باید اقتصاد کشور با شجاعت 
جراحی می شد. مردم ما باید همت کنند و شناخت 

خودشان را از این اقدام اقتصادی دولت بیشتر کنند.«
خطیب جمعه نی ریز اضافه کرد: »ممکن است کسانی 
که از این ارز ترجیحی بهره می بردند، بخواهند در بازار 
التهاب ایجاد کنند. اما مردم باید نقش نظارتی خودشان 
را پررنگ کنند تا جلوی برخی سوء استفاده ها گرفته 
شود و کسانی که بخواهند از این فرصت به نفع خودشان 

استفاده کنند، موفق نشوند.«
در حاشیه مراسم نمازجمعه به مناسبت هفته هالل 
احمر توانمندی های این سازمان به نمایش گذاشته شد. 

همایشخانوادهشاددرنیریز

           افزایش قیمت در بیشتر کاالها        قیمت شیر خام در گاوداری 12 هزار تومان
          روند کاهشی قیمت مرغ و تخم مرغ              بحران سیمان خاکستری در نی ریز

تا اعالم نرخ جدید، اصناف اجازه افزایش قیمت ندارند

در ستاد تنظیم بازار مطرح شد:

اشتراکیکسالههفتهنامهنیریزانفارسوماهنامهنیتاک
با ما تماس بگیرید: 5146 731 0917 »جاللی«


