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خرید برای مدرسه 
داد باالی مردم از گرانی

خبر:فاطمهزردشتینیریزی

عکس:سعیدهصحراگرد

و نیمکت و کالس از دوری شد! تمام
میزوتختهومدرسهتمامشد...سالهای
کرونابرایدانشآموزانمعایبومحاسن
خودشراداشت.لغوکالسهایحضوری
آنالین، صورت به کالسها برگزاری و
مدتی برای دانشآموزان تا شد باعث
درسخواندندرکالس،کنارتختهسیاهو

نیمکتودوستانراتجربهنکنند.
امسالامادرآغازمهرماههزاروچهارصد
ویک،باحضوریشدنکالسها،جنب
وجوشیدربیندانشآموزانووالدین
بهوجودآمدهاست.جنبوجوشیکهبه
گفتهیبرخیازفروشندههاووالدین،به
دلیلافزایشقیمتکاالها،مثلسالهای

گذشتهوپیشازکرونانیست.
با و یافته افزایش اجناس قیمت
بررسیهایانجامشده،هزینهیتقریبی
یکدانشآموزابتداییبرایشروعمدرسه
کهشاملوسایلیمانندکتاب،فرممدرسه،
معمولی لوازمالتحریر و کفش کیف،
است،چیزینزدیکبهدومیلیونتومان
میشود.ایندرحالیاستکهشهریهی

مدرسهازاینقاعدهمستثنیاست.

جنس ها گران است
قاسمآباد روستای اهل کرمی خانم
تنگحناستودارایدوفرزندمحصل.به
همراهپسرشمحمد15سالهبرایخرید

لوازمالتحریربهنیریزآمده.
میگوید:لوازمالتحریرهایشانراخریدهام
اماقیمتجنسهاخیلیگراناست.پسرم
برای هم عیدش لباسهای از میتواند
دخترم برای ولی کند استفاده مدرسه
میرود، ابتدایی دوم کالس امسال که
بایدلباسفرمبخرم.البتهگفتهاندآنهم
اجبارینیستولیخببچهاستدیگر،
دلش پوشیدهاند، دوستانش میبیند
ایندرحالیاستکههنوز میخواهد.

کیفوکفشهممیخواهند.

حضوری شدن کالس ها بهتر است
عباسرزمخواهدوپسر9و7سالهدارد.
میگوید: و خریده کیفی پسرش برای
راکه جنسهاگراناست.همینکیف
یککیفمعمولیاست،خریدهایم300
هزارتومان.لباسفرمرادادهایمبرایشان
بدوزندکهآنهمباالی300هزارتومان
شده.کفشهممیخواهند.تازهاینهابه
میگویند که است لوازمالتحریری جز
این با هم باز البته شده. گران خیلی
شدن حضوری میکنم فکر شرایط،
کالسهاخیلیبهتراست.همبچههابه
درسهایشانمیرسندوهمپدرومادرها

نفسیمیکشند.

کاش نظارت بیشتری بود
خانمآریانفرهمازکسانیاستکهاز
قیمتزیاداجناسگالیهمنداست.اوکه
قراراستامسالپسرهایشدرکالسهای
کنند، تحصیل ابتدایی دوم و نهم
میگوید:کموبیشخریدکردهایماما
قیمتهاگراناستونمیشودآنطورکه
بایدوشایدخریدکرد.بچههایزبانبسته
قیمتها میگذارند، هرچه روی دست
باالستومنصرفمیشوند.یککیفرا
تومان. هزار 400 میگویند پرسیدهام
قیمتیکجامدادیرامیگویند120
هزارتومان.بهخاطرهمینلوازمالتحریر
رادرحدنیازخریدهام.درحدمدادودفترو
وسایلساده.شلوارهمبرایشانخریدهامو
هنوزپیراهنهممیخواهند.کاشدرآغاز
سالتحصیلینظارتبیشتریبرقیمتها

بود.
با میگوید: آنالین کالسهای مورد در
کالسهایآنالینبچههانابودشدند.البته
از دانشآموزان بیشتر میکنم فکر من
حضوریشدنکالسهاناراحتندولیخب

والدینوخصوصًامادرشاننه!

باید محدود خرید کرد
سال برای خارستانی محبوبه بچههای
جدید،برخیوسایلشانراازسالقبل

استفادهمیکنند.
را قبلشان سال کیفهای میگوید:
میتواننداستفادهکنند.فرمهمبرایشان
خریدهاند. هم لوازمالتحریر و گرفتهام
قیمتهاگراناستوبایدمحدودخرید
نیستند. ایرادگیر بچههایم البته کرد.
خداراشکرمدارسهمکهدیگرحضوری
شدهواینوضعیتهمبهنفعمادرهاوهم
بچههاست.کالسهایآنالینبهگونهای
نمیشد میکردی تالش هرچه که بود

بچههارانشاندپایدرس.

نمی شود مثل قبل خرید کرد
هفتم کالس به دخترش هادی فاطمه

میرودوپسرشپیشدبستانی.
میگوید:برایپسرمخریدکردهاموبرای

دخترمکموبیش.
اوهمازگرانیهاشاکیاست.

است. سرسامآور قیمتها میگوید:
یکَپککوچکراکهشاملیکبسته
شمعی، مداد بسته یک مدادرنگی،
کلربوک،یکمدادسیاه،یکمدادقرمزو
یکخمیربازیبود،برایپسرمخریدهام
600هزارتومان.یکدفتردویستبرگ
برایدخترمراخریدهام95هزارتومان.
االنباتوجهبهاینقیمتها،وسایلیراکه

آنزمانمنبرایمهددخترممیگرفتم،
برایپسرمبخرم.خیلی اصاًلنمیتوانم

گرانند.

اول مهر   و گرفتن وام!
آقایالفدوتابچهداردومیگوید:باور
و والدین به خیلی مدارس اول کنید
من میشود. وارد فشار پدرها خصوصًا
خودمحقوقماهیانهام7میلیونتومان
بیشترنیستودوتومانآنراکرایهخانه
میدهم.چطوربایدچیزیتهآنبماندکه
بشودخریدکرد؟االنچندروزاستخانمم
بابچههابهخیابانمیروندوهرروزدست
ازپادرازتربهخانهبرمیگردند.االنفقط
پولکتابهایهردویشاننزدیکبهنهصد
هزارتومانشدهوبجزچندتادفترومداد
وخودکارسادهنتوانستهاندچیزیبخرند.
بچههمکهدارموندارمنمیفهمد.یک
کفشمعمولیرامیگویند400-300
میگویند را خودکار یک تومان. هزار
6-7هزارتومان.واالکسانیمثلماکه
اول نیست، باخرجشانجور دخلشان
میلیونی 5-4 وام یک فکر به باید مهر
باشند.دولتهمکهبهفکرمردمنیست.
دراینشرایطاقتصادیفقطمیگویدبچه

بیاورید!

مردم دقیقه نودی!
صفرشاهسونیهمفرممدرسهمیفروشد

وهمکیف.
میگوید:دوسالبهخاطرکروناتعطیل
بودهایموحاالهمآنطورکهبایدوشاید
فرم برای البته نداریم. شلوغی بازار
مدارسباچندمدرسهقراردادبستهایمکه
فروشماندراینزمینهبدنیست.قیمت
کیفهاهمیکمقدارباالرفتهکهاین
خودیکیازدالیلکاهشفروشماست.
البتهمردِمما،مردمدقیقهینودووقت
اضافهاند!طبقتجربهیمافروشاصلیما

درهفتهیآخراست.

واریز یارانه ها و تکان بازار
علیرضاایراننژادمغازهیلوازمالتحریری

داردوسرشخلوتاست.
کالسها امسال هرچند میگوید:
حضوریومدارسبازشدهامافکرمیکنم
اوضاعخریدمردمازسالپیشهمبدتر
است.قیمتهانزدیکبه50درصدافزایش
داشتهومردمبهچهارتادفتروخودکار
سادهقناعتمیکنند.وضعیتبازاراالن
کهاصاًلخوبنیست،نمیدانمشایدبا

واریزیارانههاتکانیبخورد.

افزایش 50 درصدی قیمت ها
رسولشاهسونیمغازهیکفشفروشی

دارد.
سال دو به نسبت بازار وضع میگوید:
پیشوروزهایکرونابهترشدهامانسبت
بهقبلازکروناوسهچهارسالپیشنه!
حدود گذشته سال به نسبت قیمتها
40تا50درصدافزایشداشتهومردماز
اینوضعشاکیانداماخبدستشانبه
جاییبندنیستومجبورندخریدکنند.
گاهیهمتعزیراتبهمغازهسرمیزندو
میگویدبایدقیمتهاراکاهشدهیدکه
مامیگوییم،نمیتوانیم،چونخودمان
همگرانمیخریم.امیدواریمازبیستو
پنجمشهریوربهبعدبازاربهتریداشته

باشیم.

خرید لوازم ضروری
رحیمنظریازدیگرکسانیاستکهمغازه
لوازمالتحریریدارد.ازبازارراضینیست
ومیگوید:خوبنیست!مردمدستوپا
شکستهخریدمیکنندوبیشتروسایل
جنسهای تا میخرند را ضروریاشان
به نسبت قیمتها افزایش فانتزی.
سالگذشتهبین30تا50درصدبودهو
همینباعثشدهبهمردمفشارواردشود.
آینده روز چند در امیدواریم نمیدانم،

وضعیتبهترشود.

موکبغدیرنیریزدرکربال)مسیر
نجف-کربالعمود526(عملکر
مطلوبیراازخودبهجایگذاشت.

مستقر نیریز شهرستان موکب
درکربالباارائهخدماتیازجمله
در وعده سه پذیرایی اسکان،
پذیرای و... سقاخانه شبانهروز،

عزاداراناربعینبود.
جوادثوابمسئولاینمکتبدر
کربالدرگفتگوباعنوانکرد:در
اینموکببالغبر64نیرویبرادر
وخواهربهصورتشبانهروزمشغول
بهفعالیتهستندواکثراینعزیزان

ازهمشهریاننیریزیمیباشند.
اربعین روز تا موکب این
خدماتدهیداردواگرنیازباشد
تابعدازاربعیننیزخدماتخودرا

ادامهخواهیمداد.

داریم قرار آن در که مکانی
نجف مسیر در قدس حسینیه
بهکربالاستکهدارایامکانات
بسیارعالیمیباشدوبرایتهیه
یک به نزدیک شاید مکان این
اجاره باید تومان میلیارد نیم و
میدادیمکهباتعاملانجامشده
باطرفعراقیاینحسینیهبدون
هیچگونههزینهایآمادهشدودر

اختیارماقرارگرفت.
دنبال ما که اقدامی مهمترین
کردیمبحثاسکانافرادبودوبا
توجهبه3هزارمترمربعفضایی
خواهران داشتیم اختیار در که
جداگانه صورت به را برادران و

اسکاندادیم.
درارتباطباصبحانه،ناهاروشام
همروزانهبهبیشاز2هزارنفر

خدماترسانیکردیم.
توجه با نمودیم سعی همچنین
و عرقیجات انواع هوا گرمی به
شربتآالتراآمادهوبهزائرینامام

حسین)ع(بدهیم.
موکب محبان الزهرا

درکربالودرخیابانمیثمتمار
بعدازپلحضرتعباسموکب
محبانالزهراوسقاخانهحضرت
است فعال نیریزیها ابوالفضل
ودرطولمراسماربعینوظیفه
بر را اززائران اسکانوپذیرایی

عهدهداشتند.
موکب مسئولیت است نوشتنی
محمود عهده بر محبانالزهرا
حضرت سقاخانه و حقیری
ابوالفضلبرعهدهمنصورقربانژاد

بود.

شهرداری نی ریز
6 سال منتظر معدن

ادامه از صفحه یک

...حداقلایناستکهمجموعهرسانهاینیریزانفارس،
پایگاهخبریهورگانومجلهنیتاکخبریموثقوقابل
ارائهبهافکارعمومیبرایروشنگریدراختیارنداردو
پیگیریهایخبرنگاراننیزبهنتیجهروشنینرسیدهاست.

هدفاصلیازواگذاریپهنهمعدنیبهشهردارینیریز
ایجادمنبعدرآمدپایداریبرایایننهاداست؛نهادی
کهبارهانوشتهایمنهادیعمومیوغیردولتیاستکهبا
عوارضیکهمردممیپردازندادارهمیشود.ضرورتاین
مسئلهروزبهروزبیشتروبیشترمیشودچونتورمروز
افزون،کاهشساختوسازودیگرمشکالتاقتصادی
موجبکاهشدرآمدوعالوهبرآنکاهشارزشریالی
نقدینگیشهرداریمیگردد.هرچهسطحدرآمدایننهاد
عمومیکاهشیابدبهطورطبیعیمیزانخدماترسانیآن

کممیشودونارضایتیعمومیرابهدنبالمیآورد.
مسئلهدیگریکهسطحخدماترسانیشهرداریراکاهش
میدهدمهاجرِتبهنسبتزیادیاستکهازروستاهابه
مرکزشهرستانوحتیازشهرستانهایاطرافبهنیریز
کار مهاجرت از ناشی جمعیِت افزایش این میشود.
شهرداریراسختترمیکندوادارهامورشهریروزبهروز

مشکلترمیگردد.
نگاهیمقایسهایبهبودجهشهرداریازسال1396با
نهاد این بودجه میکند. روشنتر را مسئله این امسال
عمومیغیردولتیدرسال1396برابربا1۸میلیاردتومان
ودرسالجاری69میلیاردتوماناست.اگربخواهیمنرخ
متوسطهتورمساالنهرادرنظربگیریماثربخشیبودجه
امسالنسبتبهسال1396حداقل135درصدکاهش
بودجه ریالی ارزش کاهش میزان عمل در اما یافته.
شهرداریبسیاربیشتراز135درصداستچونقیمت
وسایلیمانندماشینآالت،قطعاتدستگاهها،دستمزد
کارمندانوکارگران،توسعهفضایسبزوبوستانها،اسباب
بازی،موادیمانندقیرو...بیشاز500درصددرهمینبازه
زمانیافزایشیافتهاست.بهعنوانمثالاگریکدستگاه
میلیون پانصد درسال1396 زباله ماشینجمعآوری
تومانبودهاستامسالقیمتهمیندستگاهبیشاز3

میلیاردمیباشد.
ازطرفدیگرنهتنهابودجهایازسویدولتبهشهرداری
درخواستهای دولتی دستگاههای بلکه نمیشود داده
مکرریازشهرداریدارندکهتعاملسازندهایجابمیکند
باآنهاهمکاریداشتهباشدوهزینههاییرا شهرداری
متحملشود.بههمینلحاظبایدگفتبارعمدهسنگین

توسعهشهریدرابعادمختلفبردوششهرداریاست.
باتوجهبهاینمواردوموارددیگریکهپرداختنبهآنها
موجبطوالنیشدنایننوشتاروخستگیخوانندگانعزیز
میشود،بسیارضروریاستکهمسئوالنارشدشهرستان
واستانبهویژهنمایندهدولت)فرماندارمحترم(،نماینده
محترم قضائیه)ریاست قوه نماینده و مجلس محترم
دادگستری(ازتوانخوداستفادهکنندوواگذاریمعدنی
غنیبهشهردارینیریزراهرچهسریعتربهنتیجهبرسانند.
خوشبختانهدرموقعیتکنونیکههماهنگیبینسرانقوا
وجودداردبسیارمطلوبوبجاستکهاهالیخوبونجیب
نیریزنتیجهعینیوملموساینهماهنگیراحسولمس
کنندکهقطعًاباقیاُتالصالحاتخواهدبود.عالوهبرآندر
اینشرایطیکهدستدولتبرایتخصیصبرخیاعتبارات
ایجاددرآمدپایداربرایشهرداریبسیاری بستهاست
کمبودهاونارساییهاراپوششدادهورضایتعمومی
راجلبمیکند.امیداستهرچهسریعترخبرخوبیاز
اینموضوعازسویمقاماتشهرستانواستاندریافتو

منتشرکنیم.انشاءا...
 شاد و سالم و موفق باشید

سرمقاله

//

مِهین مهرورزان بریزندازداِمجانتارهامِهینمِهرورزانکهآزادهاند

اهواز -ساحل کارون - سال اهواز -ساحل کارون - سال 13631363
از راست:غالمرضااطمینان،حسنشمسی،محمدحرمتی،محمدذکایی،ابراهیممرادی،ابراهیم

شمسی

                          با تشکر از جناب آقای حیدر منفرد که عکس را در اختیار ما قرار دادند.

موکب نی ریزی ها در مسیر نجف- کربال

مسابقه کاردستی 
با وسایل دور ریختنی 

مسابقهکاردستیباوسائلدورریختنیدرمحلکتابخانهکوثرنور
برگزارشد.

رئیسادارهمحیطزیستشهرستاننیریزگفت:بهمنظوراشاعه
فرهنگزیستمحیطی15شهریورماهتعداد50نفرازنونهاالنو
کودکانشهرستاننیریزبههمراهخانوادهدرمسابقهکاردستی
باوسایلدورریختنیشرکتکردند.درپایانبهشرکتکنندگان

پیکسلهاینشانمحیطزیستیاهداءشد.
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76 کارا ته کای دختر نی ریزی در مسابقات استانی

روابطعمومیهیئتکاراتهنیریز:

پنجتیمکاراتهنیریزدراولیندورهمسابقاتقهرمانیکاراته
باشگاههایبانوانسبکپرشینکیوکوشینفارس76مدالکسب

کردند.

1۸ و 17 مسابقات این
شهریوردردارابباحضور
از شرکتکننده 700
نیریز، شهرستانهای
مرودشت، داراب، شیراز،
گراش، استهبان،
بختگان،فساوزریندشت
در2بخشکاتاوکومیته

برگزارشد.
»جم تیم 5 نیریز از
نفر 21 با اسپرت«
6 با »رکورد« ورزشکار،
»درخشش«6 ورزشکار،
نفر،»تیمقطرویه«9نفر
با34 قهرمانان« »تیم و
کاراتهکادراینمسابقات
در یافتندکه حضور
کسب به موفق مجموع
33طال،20برنزو23نقره

شدند.
تیمهای مربیگری
زهرا عهده بر نیریزی
مهرافروز،مینامهرپرور،
عاطفهکریمی،سمانهحیدریوآرزوماهتاببودوسرپرستی
آنهاراسمیراصنعتی،مرضیهجعفریوفرشتهپارساییعهدهدار

بودند.

مجیدپاکیزهدامن،گروهورزش:

تیمفوتبالپویشپاسارگاددراولینبازی
لیگبرترفوتبالنونهاالناستانبااقتدار
تمامبرحریفخودپیروزشدونخستینبرد

رادرخانهکسبکرد.
اینلیگازپنجشنبه17شهریورشروع
شدهوپویشپاسارگادنمایندهنیریزدراین
رقابتهادرزمینشمارهیکورزشگاهشهدا

بهمصافسپاهانشیرازرفتوتوانستدر
یکبازیپرگلوهجومیبانتیجه4بر1

مهمانخودراباشکستبدرقهکند.
بود، همراه نیز حواشی با که بازی این
تیم مربیان مکرر اعتراضهای علت به
سپاهانشیرازبهقضاوت،سببشدتا2نفر

ازآنهاازروینیمکتاخراجشوند.
رضاعباسیبادرخششخودهتریککرد

ومحمدیوسفبهادریخانهزنییانیدیگر
گلپویشپاسارگادرابهثمررساند.

درایندیدارحسینخیرخواهازنیریزبه
عنوانداورچهارمحضورداشت.

پویشپاسارگاددردومیندیدارپنجشنبه
هفتهگذشتهبهمصافزاگرسشیرازرفت
کهگزارشاینبازیدرچاپشمارهبعد

خواهیدخواند.

روابطعمومیهیئتژیمناستیکفارس:

اسطوره باشگاه تیم ژیمناستیککاران
نیریزدرمسابقاتلیگدستهیکپسران

استانبهمقامسومتیمیرسیدند.
اینرقابتهاباحضوربیش50ورزشکار
درقالب6باشگاهشاملآکادمیشهید
حمزهشیراز،استاداعظمیشیراز،اسطوره

نیریز،خانهژیمناستیکآبادهالفوب،و
خانهژیمناستیکمرودشتدرسهسطح

درشیرازبرگزارشد.
پسازپایاناینرقابتهاباتوجهبهاهمیت
کیفیت در آن تأثیر و باالنس حرکت
عملکردژیمناستها،مسابقهانگیزشیدر
هرسهسطحبینورزشکارانبرگزارشدکه

درسطحیکامیرعلیسروپوریانازاستاد
رستمی ماهان 2 سطح شیراز، اعظمی
ازآکادمیشهیدحمزهوسطح2ایمان
رحیمیازاسطورهنیریزبهمقاماولدست

یافتند.
تیمژیمناستیکاسطورهمتشکلازسبحان
زارعپور، محمدایلیا و محمدطاها صفی،
ایمان محمدی، علی تقدیری، فهیمرضا
رحیمی،حمیدرضاشاهسونیوابوالفضل

محفوظبودند.

مدال آوران نی ریز:
سطح2:

فهیمرضاتقدیری،دومحرکاتزمینیو

دومقارچ)مجموع:سوم(
پرش سوم و قارچ دوم محمدی علی

خرک)مجموع:دوم(


سطح3:
ایمانرحیمی،سومحرکاتزمینی،اول

مینیخرک)مجموع:دوم(
حمیدرضاشاهسونی،سومپرشخرک

کاپتیمی:
حمزه شهید آکادمی باشگاه تیم اول:

شیراز
دوم:تیمباشگاهاستاداعظمیشیراز

سوم:تیمباشگاهاسطورهنیریز

مجیدپاکیزهدامن،گروهورزش:

پیروزی با شهرستان فوتبال برتر لیگ برگشت دور
فجرمهتابمقابلشهدایریزابوشکستدوبارهپویش

پاسارگادمقابلاستعدادهایدرخشانآغازشد.
دراولیندیدارازهفتهششماینمسابقاتجمعه1۸شهریور
فجرمهتابکهازبازیمقابلپویشپاسارگاددرهفتهآخردور
برگشتجانتازهایگرفتهبود،دررویاروییباشهدایریزاب
نیزصاحبپیروزیشدوموفقبهشکستیکبهصفراین

تیمگردید.
باایننتیجهحاالجذابیتلیگنسبتبهقبلبیشترشدهو

رقابتبرایکسبقهرمانیداغترازقبلاست.
دراینمسابقهمهرانپروانکهآسیبدیدگیجزیینیزداشت
تکگلسهامتیازیوارزشمندتیمشرابهثمررساندتامانند

بازیقبلناجیفجرمهتابدرراهکسبپیروزیباشد.
استعدادهای مقابل پاسارگاد پویش تکراری قصه اما

شهریور 19 شنبه و دارد ادامه همچنان درخشان
استعدادهایدرخشانپیروزدربینیریزبودوموفقشدبا

گلهایرضافرهنگوعلیخائفحریفشراشکستدهد.
شکستسهبارهپویشمقابلاستعدادهادراینفصلاز
مسابقاتکهیکشکستآنبهمسابقاتلیگدستهاول
فوتبالاستانبرمیگردد،اگرچهحاصلیبرایاینتیمدرپی

نداشتامایکگامدیگراستعدادهایدرخشانرابهقهرمانی
نزدیکترکرد.

حالباتوجهبهپیروزیکهفجرمهتابمقابلتیمدومجدول
استعدادهای با ازکورس گام تیمیک این کسبکرده،
درخشانعقبراندهشد.بایددیدنتایجدیگرمسابقاتدر

ادامهفصلبهسودکدامتیمرقمخواهدخورد؟

سومی  اسطوره های 
ژیمناستیک نی ریز در فارس

آغازدوربرگشتلیگبرترفوتبالنیریز

جذابیت لیگ با پیروزی فجر و قصه تکراری پویش مقابل پاسارگاد

دومین دوره لیگ برتر فوتبال بزرگساالن نی ریز

امتیازتفاضلگلخوردهگلزدهباختمساویبردبازیتیمرتبه

5320۸3511استعدادهایدرخشان1

5221321۸شهدایریزاب2

41305146قراییقشقایی3

46-52034۸فجرمهتاب4

61-50142۸پویشپاسارگاد5

//

//

مقتدر و بی رحم در گام اول

ورزشی
سرویسورزشی:محمدصادقرجبی


