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والیبالیست 
نی ریزی در کمپ 

تیم ملی

برداشت
 360 کیلو طالی سرخ 
در نی ریز

انارنی ریز
دوم در ایران

ایران سوم در جهان

هر جا آب است 
آبادی است
غالمرضا شعبانپور / مدیر مسئول

تغییر شرایط آب و هوایی کره خاکی و پیامدهای 
است.  مطرح  جهانی  مجامع  در  سالهاست  آن 
کاهش  برای  هم  کنوانسیونهایی  و  قراردادها 
گازهای گلخانه ای و بهبود محیط زیست تدوین 
شده. در کشور خودمان هم کاهش شدید آبهای 
زیرزمینی، خشکسالی، کاهش آب پشت سدها، 
و  تاالب ها  شدن  از خشک  ناشی  ریزگردهای 
دریاچه ها مسئله روز است و کارشناسان پیرامون 
مطرح  را  مباحثی  مسئله  و چگونگی حل  آن 

می کنند.
شهرستان نی ریز هم حداقل از 30 سال گذشته 
به طور روزافزونی شاهد پیامدهای منفی این 
بحران است. قناتهای زیادی در مرکز شهرستان 
و بخشهای تابعه خشک شده اند. دو قنات هزاران 
ساله خبار و شادابخت -که هیچ کس خشکی 
آنها را ندیده و نشنیده بود- خشکیدند. آب چاه 
تلمبه ها یا خشک شده یا آنقدر تلخ و شور است 
بحران  مسئله  این  نیست.  استفاده  قابل  که 
و  کرده  ایجاد  کشاورزی  بخش  در  شدیدی 
موجب مهاجرت روستائیان به مرکز شهرستان و 

شهرستانهای اطراف شده است.
به نظر می رسد بخش صنعت نیز با کمبود آب 
مواجه شود؛ هرچند نیاز این بخش اقتصادی به 
آب زیاد نیست اما تأمین همین مقدار هم مقدور 
نیست. فرصتهای شغلی زیادی به همین خاطر از 
دست رفته و زمینه ایجاد فرصتهای جدید نیز با 

تنگناهای زیادی روبروست.              ادامه در صفحه 2

مسابقه جام جهانی
با جایزه بزرگ 

شهرداری نی ریز

یادداشت اختصاصی

تجهیزات 
د یابتی ها نیازمند  

بیمه

مرگ اعضای خانواده 
در تصادف تلخ

سرمقاله قطر 2022

خبرها

آخرین خبرها از بررسی اعتراضات قبول شدگان فوالد

611  برگ اعتراض
معصومه شعبانپور، نی ریزان فارس:

معترضان استخدامی فوالد 611 برگ اعتراض 
را به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی تحویل 

دادند.
نماینده اداره کار با بیان این خبر گفت: جلسه ای 
با حضور نماینده دانشگاه شیراز، نماینده فوالد 
در  بنده  و  فرمانداری  نماینده  ریز،  نی  غدیر 
تاریخ 17، 18 و 19 آبانماه برگزار شد و تمامی 

پرونده های معترضان مورد بررسی قرار گرفت و 
کماکان ابهاماتی که وجود دارد در حال بررسی 

است.
اینکه  اعالم  با  قطبی  جواد  محمد  سید 
پرونده های اعتراضی + 382 پرونده قبول شدگان 
در دست بررسی می باشد گفت: به محض نهایی 
شدن این مسئله نتیجه را اطالع رسانی خواهیم 

نمود.

//

محمد جاللی، نی ریزان فارس:

ایران پس از هند و چین رتبه سوم تولید انار 
جهان را به خود اختصاص داده است و نی ریز 
پس از ساوه رتبه دوم کشور را از آن خود کرده 

است.
آنگونه که معاون وزیر جهاد کشاورزی گفته: 
سطح زیر کشت انار در ایران حدود 90 هزار 
هکتار است که 11 هزار هکتار آن در ساوه است 

و ساالنه حدود یک میلیون و 300 هزار تن انار 
از مجموع 6.۵ میلیون تن انار تولیدی جهان در 
ایران تولید می شود و کمتر از 20 هزار تن آن به 

کشورهای خارجی صادر می شود.
محمدمهدی برومندی چهارشنبه 11 آبان  در 
نخستین جشنواره ملی تولید و صادرات انار که 

در مسجد جامع تاریخی ساوه برگزار شد...
   ادامه در صفحه 2
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ین ریزان فارس  زبان مردم است

دریغ از پارسال...

تلیت آب بنه 100 هزار تومانی!
/ سفره آب بنه نی ریزی/ عکس: مریم روانشاد/ مکان: سرای آبی بی

12
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جایزه بزرگ جام جهانی قطر
کارمشترکنیریزانفارسوشهردارینیریز

هفته نامه نی ریزان فارس و شهرداری نی ریز در نظر دارند به 

مناسبت برگزاری جام جهانی 2022 قطر مسابقه ای برگزار 

کنند...

شرایط شرکت در مسابقه:
1- تیم قهرمان را پیش بینی کنید و به شماره ارائه شده، 

بفرستید.

2- اگر پیش بینی تا پایان مرحله گروهی )11 آذرماه( ارسال 

شود، هر شرکت کننده »10« امتیاز خواهد گرفت. 

3- اگر بعد از مرحله حذفی یک شانزدهم )17 آذرماه( ارسال 

شود هر شرکت کننده »5« امتیاز خواهد گرفت. 

4- اگر بعد از مرحله حذفی یک چهارم )21 آذرماه( ارسال شود 

هر شرکت کننده »3« امتیاز خواهد گرفت. 

5- اگر بعد از نیمه نهایی)25 آذرماه( ارسال شود هر شرکت 

کننده »یک« امتیاز خواهد گرفت. 

4- در صورت ارسال چندباره نتایج، آخرین پیامک ارسالی 

محاسبه خواهد شد.

آخرین مهلت ارسال پیامک: 25 آذر 1401

به برنده این رقابت، جایزه  نقدی

3.000.000 تومانی
اهداء خواهد شد. 

همچنین به قید قرعه به سه نفر از شرکت کنندگان 3 جایزه 

1.000.000 تومانی
اهداء می شود. 

قهرمان جام جهانی؟ به شماره          500015320           پیامک کنید
مرحله گروهی

1 آذر/ 1۶:30/ دانمارک - تونس2۹ آبان /  1۹:30/ قطر - اکوادور 3 آذر / 13:30/ سوئیس - کامرون2 آذر / 1۶:30/ آلمان - ژاپن30 آبان /  1۶:30/ انگلیس - ایران 3 آذر/ 1۶:30/ اروگوئه - کره جنوبی2 آذر / 13:30/ مراکش - کرواسی1 آذر/ 13:30/ آرژانتین - عربستان

1 آذر/ 22:30/ فرانسه - استرالیا30 آبان/1۹:30/ سنگال - هلند 3 آذر/ 22:30/ برزیل - صربستان2 آذر / 1۹:30/ اسپانیا - کاستاریکا30 آبان / 22:30/ آمریکا - ولز 3 آذر / 1۹:30/ پرتغال - غنا2 آذر / 22:30/ بلژیک - کانادا1 آذر/ 1۹:30/ مکزیک- لهستان

5 آذر/ 13:30/ تونس - استرالیا4 آذر/ 1۶:30/ قطر - سنگال 7 آذر/ 13:30/ کامرون - صربستان۶ آذر/ 13:30/ ژاپن - کاستاریکا4 آذر / 13:30/ ولز - ایران 7 آذر/ 1۶:30/ کره  جنوبی - غنا۶ آذر/ 1۶:30/ بلژیک - مراکش5 آذر/ 1۶:30/ لهستان - عربستان

5 آذر/ 1۹:30/ فرانسه - دانمارک4 آذر/ 1۹:30/ هلند - اکوادور 7 آذر/ 1۹:30/ برزیل - سوئیس۶ آذر/ 22:30/ اسپانیا - آلمان4 آذر / 22:30/ انگلیس - آمریکا 7 آذر/ 22:30/ پرتغال - اروگوئه۶ آذر/ 1۹:30/ کرواسی - کانادا5 آذر/ 22:30/ آرژانتین - مکزیک

۹ آذر/ 1۸:30/ استرالیا - دانمارک۸ آذر/ 1۸:30/ اکوادور - سنگال 11 آذر/ 22:30/ صربستان - سوئیس10 آذر/ 22:30/ ژاپن - اسپانیا۸ آذر/ 22:30/ ولز - انگلیس 11 آذر/ 1۸:30/ غنا - اروگوئه10 آذر/ 1۸:30/ کرواسی - بلژیک۹ آذر/ 22:30/ لهستان - آرژانتین

۹ آذر/ 1۸:30/ فرانسه - تونس۸ آذر/ 1۸:30/ هلند - قطر 11 آذر/ 22:30/ کامرون - برزیل10 آذر/ 22:30/ آلمان - کاستاریکا۸ آذر/ 22:30/ ایران - آمریکا 11 آذر/ 1۸:30/ کره جنوبی - پرتغال10 آذر/ 1۸:30/ کانادا - مراکش۹ آذر/ 22:30/ عربستان - مکزیک

مرحله حذفی 1۳ آذر/ ساعت 22:۳0

A تیم دوم گروه - B تیم اول گروه

12 آذر / ساعت 1۸:۳0

B تیم دوم گروه - A تیم اول گروه

1۳ آذر /  ساعت 1۸:۳0

C تیم دوم گروه - D تیم اول گروه

12 آذر / ساعت 22:۳0

D تیم دوم گروه - C تیم اول گروه

15 آذر /  ساعت 1۸:۳0

E تیم دوم گروه - F تیم اول گروه

14 آذر /  ساعت 1۸:۳0

F تیم دوم گروه - E تیم اول گروه 

15 آذر /  ساعت 22:۳0

G تیم دوم گروه - H تیم اول گروه

14 آذر /  ساعت 22:۳0

H تیم دوم گروه - G تیم اول گروه

1۸  آذر / ساعت 22:۳0

22   آذر / ساعت 22:۳0

رده بندی/ 26   آذر / ساعت 1۸:۳0

2۳   آذر / ساعت 22:۳0

19  آذر / ساعت 22:۳0

1۸  آذر / ساعت 1۸:۳0 19  آذر / ساعت 1۸:۳0

در این رقابت همه نی ریزی ها برنده اند...

فینال/ 27   آذر / ساعت 1۸:۳0
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