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تجهیزات د یابتی ها 
نیازمند  بیمه

محمد جاللی / دبیر خبر

  23 آبان روز جهانی د یابت بود؛ مثل همیشه و کاماًل کلیشه ای 
برنامه هایی در سطح کشور و نی ریز برگزار شد.

در این روز حتی به دیابتی  ها تماسی گرفته نشد تا از مشکالتشان 
بگویند از دالر که سر به فلک کشیده و تجهیزات مورد نیاز آنها که  

به دالر چسبیده.
بیمه هم تجهیزات دیابتی ها را قبول ندارد و فرد دیابتی می ماند 
با نوارهای تست قندی که بسته به نوع آن در بسته های 50 تایی 
از 100 تا 250 هزار تومان متفاوت است. از سویی تحریم ها و 
گرفتاری هایی که برای تأمین این نوارها وجود دارد هم یک طرف 

ماجراست.
اگر به هر خانه دیابتی مراجعه کنید بعید می دانم کمتر از 5 
دستگاه تست دیابِت مانده در گنجه داشته باشند)قیمت حال 
حاضر آنها بین 200 تا 400 هزار تومان است( آن هم فقط به 

خاطر اینکه نوارهای آن به ایران وارد نمی شود...
تست های ایرانی هم مقدار خون فراوانی می خواهد و ایرادات فنی 
زیادی دارد و تعداد تست های خرابش  آزاردهنده  است؛ هر چند 

آن هم در بازار به وفور یافت نمی شود...
انسولین هم همچون دیگر داروها در بازار کمیاب است و هزار 

هزار مشکل به بار می آورد.
اما گویا مسئوالن اینها را یا  نمی بینند یا می بینند اما نمی توانند 
کاری کنند، به 3 کاری که به مناسبت روز دیابت در نی ریز در این 

روز انجام شد، دقت کنید:
- پایش و غربالگری قند خون
- آموزش پیشگیری از دیابت

- مشاوره تغذیه
در نقد این سه برنامه باید نوشت:

- باید بپذیریم که کمتر فردی پیدا می شود که قبل از بیماری 
کاری برای پیشگیری آن کند حداقل در ایران و شهر خودمان 
که اینگونه است و صد البته به غیر از رسانه که می تواند روی 
این زمینه کار کند قطعًا فرد سالم از نظر خودش از کار و زندگی 
نمی زند و به بیمارستان نمی رود تا بگوید لطفًا مرا بررسی و چکاپ 

کنید.  
- مشاور تغذیه هم همین داستان را دارد و اگر کسی به فکر 
سالمت خود باشد نمی گذارد تا چنین روزی برسد و مشاوره ی 
رایگان بگیرد ضمن اینکه تنها با یک نوبت مشاوره، کارتان 

نمی شود و باید مستمر بماند.
حال  د ر   )WHO( جهانی  بهد اشت  سازمان  آمار  استناد   به 
حاضر بیش از 420 میلیون نفر از بالغین سراسر جهان مبتال 
به د یابت هستند ؛ تخمین زد ه می شود  که تا پایان سال 2030  
این عد د  به 578 و تا سال 2045 به 700 میلیون نفر برسد . با 
تغییر سبک زند گی شمار مبتالیان به بیماری د یابت روز به روز 
د ر حال افزایش است. با توجه به عوارض بلند  مد تی که د یابت 
می تواند  برای فرد  مبتال، خانواد ه و تیم د رمانی ایجاد  کند  شناخت 
و اطالع  رسانی د رباره این بیماری البته با فکر و در مسیری درست 

اهمیت زیاد ی د ارد. 
اما د یابتی ها از سایر بیماران جد ا نیستند  و د ر این بین تجهیزات 
پزشکی د یابت مثل د ستگاه قند  خون، پمپ انسولین، کیف 
خنک نگهد ارند ه انسولین، سر سوزن انسولین، سرنگ انسولین 
همچون داروی انسولین ضروری است که هیچ کدام از آنها بیمه 

نیست. 
اکنون به خاطر گرانی، خیلی از د یابتی  ها سر سوزن و تیغ لنست 
خود  را عوض نمی کنند و اگر وضع بدین گونه پیش رود عوارض 

پوستی د ر د یابتی ها افزایش می یابد . 
حتی برخی از د یابتی  ها قند  خون خود  را چک نمی کنند  چون 
همانگونه که اشاره شد قیمت نوار تست قند  باالست، وارد اتی ها 
هم کم و گران است و اگر حد اقل 5 بار در روز تست قند  خون 
بگیرند تا عدد انسولین ثبت گردد و همچنین طبق پروتکل ها 
 پس از هر 4 تزریق به دستور پزشکان سر سوزن انسولین را عوض 

کنند خودتان رقم هزینه ای آن را محاسبه کنید.
اینها را گفتیم تا د ولت بداند که باید  به کمک د یابتی  ها بیاید. 

رئیس مرکز مد یریت بیماری های غیر وا گیر وزارت بهد اشت 
گفته: 5/5 میلیون نفر د ر ایران د یابت د ارند! پس فراموشی آنها 

یعنی کنار زدن بخشی از جامعه...

دریغ از پارسال...یادداشت اختصاصی

تلیت آب بنه 100 هزار تومانی!
سمیه نظری، نی ریزان فارس:

بومی  غذای   6 قیمت  به  نگاهی  گذشته  سال  آبان   23
نتیجه رسیدیم که  این  به  نهایت  در  و  انداختیم  نی ریز 

»تلیت کشک دیگر کشکی نیست!«
هم  کنار  را  جدید  و  قبل  سال  قیمت  دو  اگر  شاید  اما 
بگذاریم الزم است تا حرفمان را پس بگیریم و به قول 

قدیمی ها بگوییم هر سال می گیم دریغ از پارسال...
به جدول زیر نگاه کنید:

نام غذاردیف

قیمت در 
1400

قیمت در 
1401

قیمت به تومان

25.50062.300دوپیازه آلو1

34.70047.800املت2

37.25046.750تیلیت ماست3

49.25079.750تیلیت آب انار4

81.750 50.250تیلیت کشک5

57.500100.000تلیت آب بنه6

این روزها گرانی بر همه چیز سایه افکنده و حتی ترید 
)به زبان محلی تلیت( کشک خودمان هم قیمت لوکسی 

تومان  به مبلغ 100 هزار  را  بنه خود  دارد و آب 
رسانده است!

بیشتر  که  غذایی   6 بررسی  برای  فارس  نی ریزان 
بومی  هستند و در رأس آنها تلیت ها، قیمت یک 
وعده غذایی برای یک خانواده پنج نفره، را مورد 
بررسی قرار داده است که در این میان تلیت آب 
املت،  یعنی  بررسی  مورد  غذای   6 صدر  در  بنه 
تلیت  انار،  آب  تلیت  آلو،  دوپیازه  ماست،  تلیت 

کشک و تلیت آب بنه قرار دارد.
به عبارتی هزینه یک غذای ساده در این بررسی 

حدود 47 تا 100 هزار تومان آب می خورد. 
الزم به توضیح است که قیمت ها مربوط به  دهه 

آخر آبان ماه می باشد.

املت 
تخم مرغ: 5 عدد/ گوجه فرنگی: یک و نیم  کیلوگرم/ 

 1 پیاز:   / 100گرم(  )معادل  غذاخوری  قاشق   5 روغن: 
عدد متوسط/ نمک، فلفل و زردچوبه: به مقدار دلخواه/ 

نان 
 8-12 گوجه  کیلو  هر  قیمت  بازار  در  فرنگی:  گوجه   -

هزارتومان است. )حداقل قیمت برای املت: 15 تومان(
گرمی 62500  ورامین 800  روغن  روغن.  گرم   100 -

تومان )مبلغ در نظر گرفته شده 7800 تومان(
- تخم مرغ:  قیمت هر دانه تخم مرغ 3500 تومان است. 
 5 برای  و  قیمت  حداقل  شده  گرفته  نظر  در  )مبلغ 

تخم مرغ 17500 تومان است.(
پیاز هر کیلو 15 تا 18000 تومان ) عدد 3000 تومان را 

برای یک عدد پیاز در نظر گرفته ایم(
- نان اما قیمت های مختلفی دارد. هر عدد نان سنگگ 
2000 تومان،  نان لواش 450 تومان و نان تیری 4 عددی 
11 هزارتومان است. )عدد در نظر گرفته شده با احتساب 

2 نان لواش برای هر نفر عدد 4500 تومان(
پخت یک وعده املت برای پنج نفر در صورت چشم پوشی 
از متخلفات سفره مثل سبزی خوردن، فلفل دلمه، نمک، 

فلفل و زردچوبه 47.800 هزارتومان آب می خورد!

تلیت ماست
ماست: یک کیلوگرم/ خیارسبز: 5 عدد معادل 500 گرم/ 
نمک، فلفل، نعنا،  برگ گل محمدی، کاهو/ نان: 5 عدد/ 
ماست 900 گرمی: بین 22 تا 50 هزار تومان )عدد 22 

هزار تومان در نظر گرفته شده است.(
خیارسبز: هر یک کیلو 15-18 هزار تومان)عدد 8 هزار 

تومان را درنظر گرفته ایم.( 
به دست  )رقم  تومان  تیری هر عدد:  2750  نان محلی 

آمده برای 5 نان تیری 13.750 تومان(
کاهو یا سبزی خوردن: 9 هزارتومان )عدد در نظر گرفته 

شده یک بوته کاهو معادل 3000 تومان است.(
تلیت ماست در محاسبات ما هزینه  46.750 تومانی را 
برای یک خانواده 5 نفره نی ریزی با حداقل قیمت ها رقم 

می  زند.

دوپیازه آلو
فلفل،  نمک،  عدد/   2 پیاز:  کیلوگرم/   1 سیب زمینی: 
ادویه و شنبلیله: به میزان الزم/ روغن:  200 گرم/ فلفل 

دلمه ای: یک دانه
سیب زمینی: هر یک کیلوگرم 17 هزار تومان است. 

پیاز: 17 هزارتومان )عدد در نظر گرفته شده برای 2 عدد 

پیاز بزرگ 4000 تومان است.(
گرفته  نظر  در  تومان)رقم   62500 گرمی:   800 روغن 

شده 200 گرم روغن می باشد 15800 تومان است.(
نان لواش: 450 تومان 10 عدد )عدد در نظر گرفته شده 

4500 تومان است.(
فلفل دلمه ای: هر یک کیلوگرم 18 هزار تومان)عدد در 

نظر گرفته شده 3000 تومان است.(
سبزی خوردن: یک کیلوگرم 18 هزار تومان

نادیده  را  پخت  هزینه های  سایر  اگر  باال،  دستور  طبق 
غذای  یک  سرو  ممکن،  حالت  حداقل ترین  در  بگیریم 
تومان هزینه  نفر، 62.300  پنج  برای  آلو  دوپیازه  ساده 

دارد.

تلیت آب انار
سیاه،  فلفل  خشک،  نعنا  کیلوگرم/   2 آب دار  ترش  انار 
یک  خوردن:  سبزی  دلخواه/  میزان  به  پونه  نمک، 

کیلوگرم/ نان: 5 عدد/ سیر: 5 حبه 
انار )درجه 2(: هر یک کیلوگرم 20 هزارتومان )عدد در 

نظر گرفته شده 40.000 تومان است.(

سبزی خوردن: یک کیلوگرم 18 هزارتومان
نظر گرفته  تومان )عدد در  نان محلی: هر عدد:  2750 

شده 13.750 تومان است.(
سیر: یک کیلوسیر 40 هزار تومان است. )عدد در نظر 

گرفته شده 8000 تومان برای 200 گرم می باشد.(
برای آماده سازی این غذای محلی و بومی باید 79.750 

تومان هزینه کرد. 

تیلیت کشک
سبزی:  یا  کاهو  گرمی/   250 ظرف   2 رامک:  کشک 
نیم کیلو/ خیارسبز: یک کیلوگرم/ سیر:  چند حبه/ پیاز و 

کنجد بوداده: به میزان دلخواه
کشک رامک 250 گرمی: 16.500 تومان)عدد در نظر 

گرفته شده 33.000 تومان می باشد(
هزارتومان  تا270   250 کیلوگرم  یک  محلی:  کشک 
باید  کشک  نوع  این  از  استفاده  صورت  در  که  می باشد 

حداقل 130 هزار تومان هزینه نمود.
کاهو یا سبزی خوردن: هر یک کیلوگرم 18 هزارتومان 

)عدد در نظر گرفته شده 9.000 تومان می باشد.(
خیار: هر یک کیلو 18 هزار تومان

به دست  )رقم  تومان  تیری هر عدد:  2750  نان محلی 
آمده برای 5 نان تیری 13.750 تومان(

سیر: یک کیلوسیر 40 هزار تومان است. )عدد در نظر 
گرفته شده 8000 تومان برای 200 گرم می باشد(

میزان  به  نعناخشک:  پونه،  کشک،  مخصوص  ادویه 
الزم

نظر  در  پاستوریزه  کشک  را  مصرفی  کشک  اگر 
 81.750 نفر،   5 برای  آماده سازی  هزینه  بگیریم، 
تومان می شود. اگر قرار باشد کنار کشک،  بادمجان 
باید  باشد  هم  خرما  یا  کشمش  کنجد،  سرخ شده، 

چیزی حدود 30 هزارتومان بیشتر هزینه کرد.

تیلیت آب بنه
بنه کوبیده شده: 500 گرم/ کاهو یا سبزی نیم کیلو/ 
 250 پیاز:  گرم/   500 گوجه:  کیلوگرم/  یک  خیار: 

گرم/ رب انار: 2 تا 3 قاشق.
یک کیلوگرم بنه : 85000 تومان )رقم به دست آمده 

برای نیم کیلو بنه 42000 تومان است.(
سبزی خوردن: هر یک کیلوگرم 18 هزارتومان )رقم به 

دست آمده برای نیم کیلو بنه 9 هزار تومان است.( 
خیار: هر یک کیلو 18 هزار تومان

به دست  )رقم  تومان  تیری هر عدد:  2750  نان محلی 
آمده برای 5 نان تیری 13.750 تومان(

شده  محاسبه  )رقم  تومان   17000 کیلوگرم:  یک  پیاز 
برای 250 گرم پیاز4.250 تومان(

نظر  در  هزارتومان)عدد   130-  150 خانگی:  انار  رب 
تومان  هزار   13 معادل  گرم   100 محاسبات  در  گرفته 

می باشد.(
با احتساب تیلت آب بنه برای یک خانواده 5 نفره 100 

هزار تومان آب می خورد.
بدین ترتیب قیمت 6 غذای ساده بدین شکل می شود:

تیلیت ماست: 46.750 تومان
املت: 47.800 

دوپیازه آلو: 62.300 هزار تومان
تیلیت آب انار: 79.750 تومان
تیلیت کشک: 81.750 تومان

تلیت آب بنه: 100.000 تومان

برابر رأی شماره 140160311023000115 - مورخ 1401/05/30 هیأت اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زرین  دشت تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
کورش جعفری فرزند جعفر به شماره شناسنامه 10266 صادره از حاجی آباد در یک 
باب خانه به مساحت 284 متر مربع پالک 1 فرعی از 5996 اصلی مفروز و مجزی شده از 
پالک 5996 اصلی  قطعه 8 بخش 12 فارس شهرستان زرین  دشت خریداری مع الواسطه 
از مالک رسمی آقای جعفر جعفری محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود. در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است 
در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد. 
تاریخ انتشارنوبت اول:1401/08/15                     

        تاریخ انتشار نوبت دوم :29 /1401/08

خلیلمرادخواه-رئیسثبتاسنادوامالکزریندشت

 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

- مورخ 1401/08/08
23

ش 10

هنگامه نیایش

طلوع اذان صبحمهشیدیخورشیدی
غروب اذان ظهرخورشید

نیمه شب اذان مغربخورشید
شرعی

255842163911571616175822 ربیع الثانی29 آبانیک شنبه

265942263911561616175822 ربیع الثانی30 آباندوشنبه

270052363911561616175822 ربیع الثانی1 آذرسه شنبه

280052364011561616175922 ربیع الثانی2 آذرچهار شنبه 

290152464011561615175922 ربیع الثانی3 آذرپنج شنبه

300252564011551615175922 ربیع الثانی4 آذرجمعه 

10352664111551615175922 جمادی االول5 آذرشنبه

میز خدمت خواهیم داشت 
مسئوالنبهتدریجبهسؤاالت

مردمپاسخمیدهند
در  به حضور گسترده مردم  اشاره  با  نی ریز  امام جمعه 
آنان  قبال  در  را  مسئوالن  وظیفه  آبان،   13 راهپیمایی 

سنگین خواند.
در  حسینی  سیدمحمود  والمسلمین  حجت االسالم 
خطبه های نماز جمعه 20 آبان اظهار داشت: »این حضور 
حماسی و تاریخی، هم سیلی محکمی بر دهان دشمنان زد 
و هم پاسخی محکم و قاطع به همه کسانی بود که این روزها 
به سرکردگی آمریکا آشوبها را به راه انداخته اند. دشمنان 
در طول این سالها ترور ها کردند و نقشه هایی برای براندازی 
کشیدند. اما مردم مثل هشت سال دفاع مقدس مقاومت 
کردند و شهدای زیادی دادند. اگر تهدید و تحریم کردند و 
این آشوبها را به راه انداختند، باز هم این مردم آمدند و با 

نقش پررنگ خود آن را خنثی کردند. «
خطیب جمعه نی ریز اضافه کرد: »اما دو نکته وجود دارد؛ 
یکی این که این اقدام مردم صبور، والیی، با وفا، با بصیرت و 
همراه، وظیفه مسئوالن را سنگین می کند تا بیشتر و بهتر 
خدمت کنند، مشکالت مردم را حل کنند، مردم در ادارات 
معطل نشوند و کارها به سرعت و راحت و با اخالق حسنه 

انجام شود.
دوم این که آمریکا و دشمنان هنوز این ملت را نشناخته اند؛ 
اگر شناخته بودند دست به این حرکات نمی زدند. بارها اقدام 
کردند و نتوانستند و سرشان به سنگ خورد. چرا دست بر 
نمی دارند؟ آمریکا باید بداند جلوی پیشرفت ملت قهرمان 
ایران را نمی تواند بگیرد. زمان یکه تازی آمریکا تمام شده و 
دوران مقاومت در منطقه و قدرت نظام جمهوری اسالمی 
است؛ مثل پرتاب ماهواره بر جدید سپاه که دشمنان را به 

وحشت انداخته است.«
وی با دعوت نمازگزاران به تقوای الهی گفت: »تقوا با یاد 
مرگ و معاد به دست می آید. در این دنیا انسان آن قدر 
سرگرم زرق و برقها می شود که همه چیز را فراموش می کند 
و یادش می رود قبر و قیامت، پل صراط و حساب و کتابی 
هست. اگر آدمی به یاد مرگ باشد، انسان با تقوا و خداترس 

می شود. هر لحظه به یاد مرگ باشید که خبر نمی کند.«
امام جمعه نی ریز در جایی دیگر گفت: »ما خدمت ستاد 
نماز جمعه رسیدیم و از زحمات آنها تشکر کردیم. بنا نداریم 
ترکیب آن را تغییر دهیم؛ ولی بنا داریم نماز جمعه و ستاد 
نماز جمعه مربوط به کل شهرستان باشد. لذا همه باید در 
ستاد دخیل باشند و همه مساجد و مسئوالن مربوطه باید 
در ستاد نماینده داشته باشند. باید جمع زیادی در کنار هم 
همفکری کنیم و در جلسات تصمیم بگیریم و برنامه ریزی 

برای جلسات فرهنگی داشته باشیم.«
وی افزود: »قرار شده از این به بعد هنگامی که خطبه 
 خوانده می شود، بلندگوهای بیرون مصال قطع شود. چون 
نماز برای کسانی است که به این مکان می آیند. کسانی که 
بیرون هستند، اگر تمایل داشته باشند اینجا می آیند و من 
به هیچ وجه راضی نیستم که صدایم بیرون فضا پخش و 
باعث مزاحمت شود. قبل و بعد از خطبه ها برنامه نداریم؛ 
چون مردم کار دارند. بین نماز هم مراسمی نداریم؛ مگر 
مورد خاصی و مهمان خاصی داشته باشیم. میز خدمت هم 
خواهیم داشت و مسئوالن به تدریج حضور پیدا می کنند و 
به سؤاالت مردم پاسخ می دهند. به تدریج از همه مسئوالن 
دعوت می شود تا پاسخگو باشند. هدف ما، خدمت به شما 

مردم عزیز است.«

هزینه 25 تومانی تماس از 
پیام رسان های بومی

خبرگزاری فارس:
هر دقیقه تماس بین پیام رسان بومی و شبکه مخابراتی تعرفه 25 

تومانی دارد.
وزیر ارتباطات گفت:  هزینه هر دقیقه تماس بین پیام رسان های 
هر  است.  تومان  ایران 25  مخابراتی  و شبکه  ایرانی  اجتماعی 
پیام رسان ایرانی که بیش از 3 میلیون کاربر داشته باشد می تواند 

درخواست این سرویس را بدهد. 
هزینه هر دقیقه مکالمه موبایل از 59.9 تومان برای سیم کارت های 

دائمی تا 89.9 تومان برای سیم کارت های اعتباری است. 

نی ریزان فارس      
را به صورت مجازی مطالعه کنید: 

www.NeyrizanFars.ir  
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سرویس ورزشی: محمدصادق رجبی

جای خالی ایران در لیست 50 نفره بهترین 

بازیکنان جام جهانی 2022
نشریه ESPN از 50 بازیکن برتر جام جهانی 2022 قطر رونمایی 

کرد که چهره ای از ایران در آن دیده نمی شود. از آسیا تنها سون 

هئونگ مین از کره جنوبی با قرار گرفتن در رده سیزدهم به چشم 

می خورد.

از رقیبان ایران در جام جهانی نیز تنها انگلیس در این لیست 

نماینده دارد. انگلیس با 4 نماینده پنجمین تیم برتر در این 

گزارش محسوب می شود. 10 بازیکن نخست این فهرست به این 

شرح است: کیلیان امباپه، کریم بنزما، کوین دی بروینه، لیونل 

وینیسیوس  مودریچ،  لوکا  نیمار،  لواندوفسکی،  رابرت  مسی، 

جونیور، تیبو کورتوآ و سادیو مانه.

حاج صفی رکورددار کاپیتانی ایران در جام 

جهانی می شود؟
احسان حاج صفی که در آخرین دیدار دوستانه تیم ملی پیش از جام 
جهانی 2022، بازوبند کاپیتانی را مقابل تونس به بازو بسته بود، در 
صورتی که بتواند تنها در یک دیدار از سه دیدار دور گروهی، این 
کار را تکرار کند، از نظر تعداد کاپیتانی در جام جهانی به پروین 
و نکونام )بیش از 3بازی( خواهد رسید و در صورتی که تعداد 
بازی در قطر از یک به دو یا سه افزایش یابد، به تنهایی این عنوان را 

صاحب خواهد شد.

قطر گرانترین جام جهانی
جام جهانی قطر با 229 میلیارد یورو هزینه، گران ترین جام جهانی 
تاریخ است. این در حالیست که مجموع هزینه پنج جام جهانی 

گذشته تنها 42.7  میلیارد یورو است!

فیفا به کمک بازیکنان در فضای مجازی می آید
فیفا در طول جام  جهانی قرار است با اجرای طرحی، صفحه های 
شخصی بازیکنان را در فضای مجازی زیر نظر بگیرد و با کمک 

هوش مصنوعی کامنت های توهین آمیز را پاک کند.

5۹ میلیون یورو؛ ارزش تیم ایران 

در جام جهانی
ارزش بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی ۵9 میلیون یورو 
اعالم شده است که این پایین ترین رقم در گروه دوم است. ایران از 

این حیث در بین 32 تیم جام جهانی در رده بیست و هشتم قرار دارد.

پیش بینی المای مشهور از تقابل

ایران و انگلیس
یک المای پیش بین که به خاطر پیش بینی های فوتبالی اش مشهور 
شده معتقد است ایران در اولین بازی خود در جام جهانی، انگلیس را 

شکست خواهد داد.

دومین هتل شناور به قطر رسید
کشتی تفریحی »MSC Poesia« به عنوان دومین هتل عظیم و 
شناور در بندر دوحه پهلو گرفت تا در آستانه جام جهانی قطر میزبان 

گردشگران فوتبالی باشد.

ضربه 6.5 میلیارد تومانی کی روش 

به فوتبال ایران!
یکی از موضوعات گیج کننده ای که همچنان برای اهالی فوتبال 
در ایران مجهول باقی مانده، این است که چرا کارلوس کی روش 
از امکان قرار دادن 2۶ بازیکن در فهرست نهایی تیم ملی برای 
حضور در جام جهانی استفاده نکرد و فهرستش را با فقط 2۵بازیکن 
بست. براساس قوانین فیفا، از روز اول برپایی اردوهای جام جهانی، 
به باشگاه های بازیکنان حاضر در مسابقات روزانه 10هزار دالر 
پرداخت می شود. به این ترتیب اگر یک بازیکن از لیگ برتر به 
اردوی تیم ملی دعوت می شد و حتی ما در همان مرحله گروهی 
 ۶.۵ بازیکن 1۸0هزار دالر )حدود  آن  باشگاه  اوت می شدیم، 

میلیارد تومان( از فیفا پاداش می گرفت. 

تا جام جهانی

اردوی تیم ملی وزنه برداری در نی ریز

 حضور کاراته کاها در کمپ فنی کشوری

والیبالیست نی ریزی 
در کمپ تیم ملی

مجید پاکیزه دامن / گروه ورزش: 
همایش تجلیل از پیشکسوتان و 
قهرمانان بسکتبال نی ریز در کنار 
تجلیل از رئیس سابق اداره ورزش 
و جوانان در حالی برگزار شد که 
جدید  رئیس  از  دعوت  علیرغم 
ورزش و جونان شهرستان، وی در 

این همایش شرکت نکرد.
مراسم تجلیل از ورزشکاران این 
رشته چهارشنبه 25 آبان در تاالر 
کوثر با حضور بسیاری از رؤسای 
کارکنان  ورزشی،  هیئت های 
شهردار  جوانان،  و  ورزش  اداره 
و  ورزشکاران  خانواده های  و 

پانزوان  هادی  سید  همچنین 
وزنه برداری  ملی  تیم  سرمربی 
برگزار و از زحمات شهرام مختاری 
مسند  بر  خود  6ساله  حضور  در 
با  جوانان  و  ورزش  اداره  ریاست 
اهداء هدایایی از سوی مسئوالن 
در هیئت بسکتبال و اعضای تیم 

بسکتبال تقدیر شد.
اشاره  با  شهردار  مراسم  این  در 
به طرح های عمرانی ورزشی در 
سطح شهر گفت: بسیاری از اماکن 
شهرداری  اختیار  در  که  ورزشی 
بوده به اتمام رسیده و امید است 
نیز  باقیمانده  طرح های  دیگر 

تا بهمن ماه سال جاری به بهره 
برداری برسد.

حامد فرغت گفت: ورزشگاه بزرگ 
واقع در پشت پارک آزادی که با 
و  غدیر  فوالد  مجتمع  مشارکت 
است  احداث  حال  در  شهرداری 
عمرانی  طرح های  بزرگترین  از 
محسوب  نی ریز  در  ورزشی 
می شود که می توان  از آن به عنوان 
دومین ورزشگاه بزرگ استان یاد 

کرد.
فرج زاده دلیل حضور نیافتن خود 
خود در این همایش را حضور در 

جلسه ای دیگر عنوان کرد.

تیم ملی وزنه برداری نوجوانان و جوانان از جمعه 27 
آبان به مدت یک ماه در نی ریز اردو خواهد داشت.

مرتضی رضاییان مربی نی ریزی تیم با اعالم این خبر 
افزود: آقای سید هادی پانزوان سر مربی تیم ملی از 

چهارشنبه 25 آبان در نی ریز حضور داشته و شرایط 
میزبانی را بررسی کرده است. 

مرتضی رضاییان مدال نقره آسیایی را در کارنامه دارد.
گزارش این اردو را در شماره  بعد بخوانید.

روابط عمومی هیئت کاراته: کاراته کا های  سبک پرشین 

کیوکوشین کای کان نی ریز و بختگان در کمپ فنی 

کشوری حضور یافتند.

این کمپ از 18 تا 20 آبان در رامسر برگزار شد که شرکت 

کنندگان  آخرین اصول فنی این سبک را فرا گرفتند.

 از نی ریز 21 کاراته کای آقا به مربیگری علی صنعتی و 

3 کارته کای خانم به مربیگری عاطفه کریمی  حضور 

یافتند.

 روابط عمومی هیئت والیبال: 
انتخاب  از  پس  بیگی  ملیکا 
توسط کادر فنی تیم ملی هفته 
گذشته در کمپ این تیم حضور 

یافت.
از  پس  نی ریزی  نونهال  این 
والیبال  مسابقات  در  حضور 
نونهاالن کشور که در مهر ماه  

به میزبانی مازندران  برگزار شد 
مورد توجه کارد فنی قرار گرفت 

و به اردو فراخوانده شد.
بیگی  ملیکا  است  نوشتنی 
بازیکنان  از  دبیری  هستی  و 
افسانه زردشت در تیم منتخب 
استان  برای بازی های کشوری 

حضور داشتند. 

 آگهی موضوع ماده 3 قانون 
وماده 13 آئین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی
شماره  رأی  برابر 
 1 401 6 03 1100 6 0002 4 9
قانون  موضوع  هیأت   1401/08/02-
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
رسمی  سند  فاقد  ساختمان های  و 
ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر 
مالکانه  تصرفات  استهبان  ملک 
سکینه  خانم  متقاضی  بالمعارض 
نگار  فرزند رسول به شماره شناسنامه 
یک  استهباندر  از  صادره   347
مساحت  به  مزروعی  زمین  قطعه 
2485  متر مربع پالک 856 فرعی از 
3997  اصلی مفروز و مجزی شده از 
پالک 19 فرعی از 3997  اصلی واقع در 
استهبان روستای گرده تلمبه سلطان 
آقای  رسمی  مالک  از  خریداری  آباد 
/ خانم )توضیح این که مالک دارای 
سند رسمی از پالک مذکور می باشد( 
محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع 
فاصله  به  نوبت  مراتب در دو  عموم 
صورتی  در  می شود.  آگهی  روز   15
سند  صدور  به  نسبت  اشخاص  که 
داشته  اعتراضی  متقاضی  مالکیت 
باشند، می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
است  بدیهی  نمایند.  تقدیم  قضایی 
در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 
سند  مقررات  طبق  اعتراض  وصول 

مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشارنوبت اول:1401/08/15 
 تاریخ انتشار نوبت دوم :1401/09/01

قاسمبرخورداری-رئیس
ثبتاسنادوامالکاستهبان

 -
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ش 5

36172

برابر رأی شماره 140160311006000261 -1401/08/09 هیأت موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک استهبان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای یوسف یوسفی 
اصطهباناتی  فرزند محمداسمعیل به شماره شناسنامه 224 صادره از استهباندر یک 
قطعه زمین مزروعی به مساحت 7468  متر مربع پالک 3 فرعی از 5109  اصلی مفروز و 
مجزی شده از پالک  5109  اصلی واقع در استهبان صحرای شمس آباد خریداری شده 
مع الواسطه از مالک رسمی خانم مریم بیگم صادقی محرز گردیده است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود. در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد. 

تاریخ انتشارنوبت اول:1401/08/15 
 تاریخ انتشار نوبت دوم :1401/09/01

قاسمبرخورداری
رئیسثبتاسنادوامالکاستهبان

 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

36172

برابر رأی شماره 140160311006000248 -1401/08/02 هیأت موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک استهبان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم طیبه توفیق 
شریف فرزند سلیمان به شماره شناسنامه 373 صادره از مرکزیدر یک قطعه زمین 
مزروعی به مساحت 12344  متر مربع پالک 855 فرعی از 3997  اصلی مفروز و مجزی 
شده از پالک  19 فرعی از 3997  اصلی واقع در استهبان روستای گرده تلمبه سلطان آباد 
خریداری  از مالک رسمی آقا / خانم )توضیح اینکه مالک دارای سند رسمی از پالک 
مذکور می باشد( محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهی می شود. در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 

تاریخ انتشارنوبت اول:1401/08/15 
 تاریخ انتشار نوبت دوم :1401/09/01

قاسمبرخورداری-رئیسثبتاسنادوامالکاستهبان

 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
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36172

برابر رأی شماره 140160311006000242 -1401/07/26 هیأت موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک استهبان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای سجاد زارع فرزند 
فرهاد به شماره شناسنامه 111 صادره از استهبان در یک باب خانه به مساحت 190  
متر مربع پالک 511  فرعی از 4327  اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  71  فرعی از 4327  
اصلی واقع در استهبان منطقه خیر روستای دسنجرد کوچه عباداله خریداری  شده 
مع الواسطه از وراث مالک رسمی آقای محمد رضا زارع محرز گردیده است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود. در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشارنوبت اول:1401/08/15                              تاریخ انتشار نوبت دوم :1401/09/01

قاسمبرخورداری

رئیسثبتاسنادوامالکاستهبان

 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
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36172

برابر رأی شماره 140160311006000243 -1401/07/30 هیأت موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک استهبان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای ابراهیم رضائی  
فرزند بهمن به شماره شناسنامه 15492 صادره از استهباندر یک قطعه انجیرستان 
به مساحت 37529  متر مربع پالک 933 فرعی از 2704  اصلی مفروز و مجزی شده از 
پالک 2704  اصلی واقع در استهبان روستای رونیزسفلی مزرعه دشت علیا خریداری از 
مالک رسمی آقای امیر پرویز پویان و همچنین مالک دارای سند رسمی از پالک مذکور 
می باشد محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهی می شود. در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت 

مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 

تاریخ انتشارنوبت اول:1401/08/15 
 تاریخ انتشار نوبت دوم :1401/09/01

قاسمبرخورداری-رئیسثبتاسنادوامالکاستهبان

 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

 -
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فوتبال

//
//

//

//

برگزاری همایش تجلیل از 
مقام آوران و پیشکسوتان بسکتبال

مجید پاکیزه دامن/گروه ورزش:
آفتاب نی ریز در روزی که نیاز به پیروزی 

داشت، مقابل عقاب ناکام ماند.
برتر  لیگ  رقابت های  چهارم  هفته 
 20 جمعه  استان  بزرگساالن  فوتبال 
آبان برگزار شد و تیم انبوه سازان آفتاب 
نی ریز با شکست 2 به صفر برابر عقاب 

شیراز از کسب امتیاز بازماند.

در این دیدار خارج از خانه، نماینده نی ریز 
در حالی به مصاف حریف رفت که در 
بازی قبلی خود در خانه برابر ارشاد نوین 
گله دار الرستان به نتیجه تساوی دست 

یافته بود.
مطوری  محمد  بازی  این  از  پیش 
سرمربی انبوه سازان آفتاب از سختی این 
دیدار سخن گفته و عقاب شیراز را تیمی 

با قدرت و منسجم توصیف کرده بود.
هفته  پایان  در  و  دیدار  این  انجام  با 
با  نی ریز  آفتاب  انبوه سازان  چهارم، 
2 پیروزی، یک تساوی و یک شکست 
با 7 امتیاز در مکان چهارم جدول قرار 
دارد و فاصله امتیازی این تیم با ایلدرم 
 2 تنها  مسابقات  فراشبند صدرنشین 

امتیاز است.

مجید پاکیزه دامن/گروه ورزش:

یک  در  پاسارگاد  پویش  فوتبال  تیم 
بازی تشریفاتی نتیجه را به حریف خود 

واگذار کرد.
 هفته پایانی مسابقات لیگ برتر فوتبال 
آبان   26 پنجشنبه  استان  نونهاالن 
برگزار شد و پویش پاسارگاد نی ریز در 
خانه میزبان کهن دارابگرد داراب بود 
و در حالی که نتیجه این دیدار سود و 
و  شاهمرادی  علی اصغر  برای  زیانی 
تیمش نداشت با حساب 4 بر 1 شکست 

خورد.
در این دیدار که با حواشی نیز همراه 
بود، در برخی صحنه ها مربیان دو تیم 

نسبت به تصمیمات داوران اعتراضاتی 
داشتند که همین موضوع باعث اخراج 
مسلم کرمی مربی پویش پاسارگاد از 

روی نیمکت تیمش شد.
پویش پاسارگاد که یک هفته مانده به 
پایان رقابت ها صدرنشینی و صعود خود 
را به مرحله حذفی مسجل کرده بود، در 
این بازی خانگی شکستی سنگین را 
پذیرا شد و در مرحله حذفی دو هفته 
دیگر در نی ریز میزبان نماینده کازرون 

خواهد رفت.
نماینده نی ریز در این رقابت ها که با 
البته  و  بادانش  و  مجرب  فنی  کادر 
داشتن بازیکنان مستعد و دارای ُبعد 

فنی باال پای به این مسابقات گذاشت، 
گروهی  مرحله  اول  هفته  همان  از 
هفته  یک  جز  به  دور  این  پایان  تا 
صدرنشین جدول گروه خود بود که 
این موضوع نشان از بار فنی و تاکتیک 
مسابقات  طول  در  تیم  این  پذیری 

دارد.
پویش پاسارگاد درحالی برای حضور 
در باالترین سطح فوتبال استان در رده 
نونهاالن هیچ کمکی از سوی مسئوالن 
شهرستان دریافت نکرده بود، که برای 
تماشای این بازی از مسئوالن بلند پایه  
دعوت به عمل آورده بود، اما هیچ یک از 

آنها در ورزشگاه حاضر نشدند.

 روزی که آفتابی نبود

شکست در بازی بی اثر با چاشنی صدرنشینی


