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آیت ا... فقیه در خطبه های نماز جمعه:
نمی توانند قدرت ایران را ببینند

عابد نعمتی: امام جمعه نی ریز مشکل آمریکا و دولتهای متخاصم با ایران را 
قدرت کشورمان عنوان کرد که به بیان وی چشم دیدن آن را ندارند.

آیت ا... سیدمحمد فقیه در خطبه های نماز جمعه 28 مهر ماه، بر حرکت 
در راه ترسیم شده توسط رهبر معظم انقالب و در پیش گرفتن اقتصاد 
مقاومتی و پیشرفت علمی تأکید کرد و گفت: »اگر به کشورهای دیگر 

وابستگی داشته باشیم، شکست می خوریم.«
ایشان با بیان این که برجام برای ما کاری نکرده و نمی کند، اظهار داشت: 
»اروپا باید مواظب باشد که نسبت به مسائل دفاعی ما حق دخالت ندارد. 

آنها موشک و قدرت دفاعی داشته باشند و ما نداشته باشیم؟«
خطیب جمعه نی ریز گفت: »آنها نمی توانند ببینند که ایران اسالمی در 
منطقه حرفی برای گفتن داشته باشد. بخصوص در بحث اقلیم کردستان 

و مبارزه با داعش.«
عضو خبرگان رهبری در جایی دیگر به سالروز اعتراض امام به جریان 

کاپیتوالسیون و همچنین سالروز ورود اسرای کربال به شام اشاره کرد.

نماینده نی ریز در هیئت تحقیق و 
تفحص از وزارت صنعت

نماینده نی ریز و استهبان در مجلس، به عضویت هیئت تحقیق و تفحص از 
وزارت صنعت، معدن و تجارت در آمد.

اعضای هیئت تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت صنعت معدن و 
تجارت ۳۰ مهر انتخاب شدند که اصغر مسعودی نیز یکی از اعضا است.

سعید باستانی سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای 
اسالمی از انتخاب اعضای هیئت تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت صنعت، 
معدن و تجارت درباره صدور مجوز واگذاری معادن و نظارت بر برداشت از 
منابع معدنی و وصول و هزینه کرد حقوق دولتی در استان های همدان، 
مرکزی، کرمان، یزد و آذربایجان غربی و سایر استان های دارای منابع 

معدنی خبر داد.
وی ادامه داد: محمدعلی پورمختار، نادر قاضی پور، علیرضا سلیمی، 
حمیدرضا فوالدگر، علی اسدی کرم، ولی ملکی، اصغر مسعودی، عبدالله 
رضیان، سعید باستانی، داریوش اسماعیلی و محمدرضا نجفی نیز به 

عنوان اعضای 11 نفره این هیئت انتخاب شدند.

4 هزار عکس در سوگواره محرم نی ریز
فرهنگ و ارشاد اسالمی: بیش از چهار هزار اثر به دبیرخانه اولین سوگواره 

عکس محرم در نی ریز ارسال شد.
پس از انتشار فراخوان اولین سوگواره کشوری عکس محرم تا ساعت 
2۴ جمعه 28 مهرماه که آخرین مهلت ارسال آثار تعیین شده بود، ۴۰۳1 
عکس آیینی با موضوع محرم توسط 88۴ نفر از سراسر کشور به دبیرخانه 

اولین سوگواره ملی عکس محرم فصل وصل ارسال گردید.
البته پس از مهلت مقرر تعداد آثار به 5 هزار اثر رسید که در نوع خود 

بی نظیر بود.
قرایی سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی ضمن اعالم این خبر 
گفت: برگزاری اولین سوگواره عکس محرم در چهارمین سال برگزاری، 
فرهنگی  رویداد  بزرگترین  که  شد  برگزار  کشوری  سطح  در  امسال 

شهرستان نی ریز در سال جاری محسوب می گردد.

برپایی نمایشگاه آثار هنری 
»هنرمندان شهر«

روابط عمومی فرهنگ و ارشاد اسالمی: انجمن هنرهای تجسمی نی ریز 
با همکاری نمایندگی میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری و سرای 
هنر و اندیشه، نمایشگاه آثار هنری »هنرمندان شهر« را در محل تاریخی 

سرای فاتح برگزار کرد. 
آئین گشایش این نمایشگاه روز چهارشنبه 26 مهر با حضور سرپرست 
فرهنگ و ارشاد اسالمی و مسئول نمایندگی میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری، جمعی از مسئوالن، هنرمندان و اساتید برگزار شد.
علی اکبر زهری زاده رئیس انجمن هنرهای تجسمی با اعالم این خبر 
گفت: این برنامه با رویکردی هنری و بهره گیری از تجارب اساتید و نمایش 
توانمندی های هنرمندان در رشته های مختلف هنری اعم از نقاشی، 
طراحی چهره، نقاشی ویترای، مینیاتور، نگارگری و... با تکنیک های رنگ 
روغن، مدادرنگ، پاستل و سیاه قلم ، خوشنویسی و صنایع دستی به مدت 

6 روز پذیرای دوستداران هنر بود.
وی گفت: در آیین پایانی این نمایشگاه در اول آبان ماه از هنرمندان برتر 
عطیه  دهقان،  مرضیه  پیروزمند،  پردیس  نمایشگاه  کننده  شرکت 
محمدزاده سه نفر اول و پریسا شکاری، شقایق علی داد، کیمیا معین فر و 

سلطانی به عنوان برگزیده تقدیر شد.

در شش ماه نخست امسال

کسری بودجه 38 درصدی شهرداری نی ریز
درآمد شهرداری نی ریز در شش ماه نخست سال 

1۳96 با کسری ۳8 درصدی روبرو بوده است.
شهردار نی ریز در این رابطه گفت: درآمدهای 
شهرداری مطابق قانون از هفت ردیف اصلی تأمین 

می شود.
اینکه بودجه سال 1۳96 مطابق  با توجه به 

مصوبه دوره چهارم شواری اسالمی شهر نی ریز 
برابر 18۰ میلیارد ریال تعیین شده، بودجه شش 
ماهه اول امسال برابر با 9۰ میلیارد ریال بوده است 
که در پایان شهریورماه مبلغ 55.575.889.76۳ 
ریال آن تحقق یافته و این موضوع نشان دهنده  ۳8 

درصد کسری بودجه است.

همچنین هزینه های شهرداری در سه بخش 
خدمات شهری، عمران شهری و خدمات اداری 
مؤید 5 درصد اضافه هزینه کرد تا انتهای شهریور 

ماه 1۳96 می باشد.
هزینه های  و  درآمدها  زیر جدول صورت  در 

شهرداری نی ریز را می بینید:

فاطمه زردشتی نی ریزی/ نی ریزان فارس: حتی اگر چیزی 

نخواهی و قصد خرید هم نداشته باشی، دلت می خواهد 

برای کنجکاوی هم که شده، چرخی در غرفه بزنی، بین 

جنس ها بچرخی و از قیمتها بپرسی...

چند روزی  است که از بازگشایی غرفه پاییزه می گذرد. 

غرفه ای که به گفته سید حمید موسوی مسئول شیرازی 

این غرفه برای چهارمین بار است که با مدیریت وی در 

نی ریز برگزار شده. 

به گفته موسوی 16۰ غرفه متنوع در این مکان گرد هم 

آمده و نسبت به سال قبل تعداد آن افزایش داشته است.

به میان مردم و فروشندگان رفتیم و گپ و گفتی کوتاه 

با آنان داشتیم که می خوانید:

آقای باباجانی، اصفهانی و صاحب غرفه لوازم پیوتر و 

سیلور است. او با مشتری ها صحبت می کند و خانمش به 

سؤاالت ما جواب می دهد: ما گروه های نمایشگاهی هستیم 

که با فراخوان گروه های دیگر به این شهر و آن شهر می رویم 

و مجری گروه تعیین می کند بعد از اینجا در کدام شهر 

نمایشگاه برگزار کنیم. خدا را شکر در نی ریز استقبال 

خوب بوده و در روزهای پایانی بهتر از این هم می شود. 

البته قیمت کاالهای ما نسبت به بازار ارزانتر و کیفیت هم 

باالتر است. 

محسن قناعتی هم از فروشنده های اصفهانی است که 

غرفه پوشاک مردانه دارد. او که به گفته خودش در سال به 

8-27 شهر سفر می کند، قیمت اجناسش را نصف قیمت 

بازار می داند و می گوید: ما در اصفهان تولیدی داریم و برای 

معرفی اجناسمان و فروش آنها به صورت عمده به شهرهای 

دیگر می رویم اما این وسط اگر نمایشگاهی هم برگزار 

شود، در آن  شرکت می کنیم.

اصالتًا کرمانشاهی و صاحب دو غرفه  رضا شعبانی 

پاستیل و شربتهای قمصر کاشان است.

با خنده می گوید: استقبال خوب است، ولی خریدار 

نیست! با وجود اینکه این شربت ها تقریبًا طبیعی اند و در 

نی ریز وجود ندارند اما کسی از آن استقبال نمی کند. از 

پاستیل هایمان استقبال خوبی شده، چون اکثراً خارجی 

هستند و ۳۰۰ طعم مختلف دارند.

رامین فرهمند هم از کسانی است که از استقبال مردم 

راضی نیست.

او با این امید که در روزهای پایانی، فروش بهتری 

داشته باشد می گوید: بار اول است که به نی ریز آمده ایم 

و با وجود اینکه جنس هایمان را 2۰ درصد زیر قیمت بازار 

زده ایم، استقبال خوبی نشده است.

مجید رفیعی گرچه مشهدی است اما شیرینی های 

تبریز را می فروشد. او که قبل از اینجا در فیروزآباد غرفه 

داشته، با خنده می گوید: 12 ماه سال، به این طرف و آن 

طرف می رویم و عادت کرده ایم. برای اولین بار است در 

نی ریز نمایشگاه برگزار می کنیم و با توجه به اینکه در 

نی ریز این شیرینی ها وجود ندارد، استقبال خیلی خوبی 

شده است. مشتری هایی داشته ام که برای بار سوم- چهارم 

آمده اند و خرید کرده اند.

در ادامه نظر چند نفر از شهروندان نی ریزی را در مورد 

این غرفه می پرسیم.

از تفاوت قیمت  البته نمی شود  محمودی می گوید: 

برخی از اجناس گذشت اما مسئله اینجاست که خرید 

کردن در شهر خودمان مطمئن تر است. حداقل اگر جنس 

بی کیفیتی بخریم، می توانیم دو روز بعد به آن مغازه سر 

بزنیم و اعتراض کنیم ولی اینجا نه! غرفه دارانش می روند 

که می روند!

علی زیدآبادی قیمت برخی از اجناس غرفه را نصف 

قیمت بازار می داند و می گوید: پیراهنی را که در بازار 5۰ 

هزار تومان است، در غرفه 25 هزار تومان می فروشند. از 

لحاظ کیفیت هم بد نیست.

زهره اما از قیمت جنسها و کیفیتشان راضی نیست و 

می گوید: جنسها بی کیفیت و قیمتها با بازار تفاوت چندانی 

غرفه هایی  برگزاری چنین  می کنم  فکر  که  من  ندارد. 

بی فایده است. 

ربابه راستی هم از قیمتها راضی است: همین که غرفه 

مردم را با خانواده هایشان از خانه بیرون می کشاند و باعث 

می شود به مغازه هایی توجه کنند که تابه حال به آنها 

توجهی نکرده اند، خوب است. 

غرفه پاییزه نی ریز
محلی برای گشت زنی و خرید پاییزه!

سه شنبه این هفته

قطع گاز شهر نی ریز و چند روستاها
گاز شهر نی ریز و چند روستای بخش مرکزی، سه شنبه 9 آبان به مدت 

چند ساعت قطع می شود.
بر اساس اطالعیه ای که اداره گاز صادر کرده، در این روز گاز شهر نی ریز 
و  مجموعه روستاهای الی حنا، حاجی آباد، حسین آباد سورمق، نصیرآباد 
1 و2 و ۳، حیدرآباد، عباس آباد 1 و 2 ، و قلعه خواجه برای انجام تعمیرات 
بر روی خط اصلی تغذیه شهر نی ریز به منظور تقویت فشار گاز شهر و 
همچنین عملیات وصل به گاز پروژه  گازرسانی روستای دهویه و مجموعه 
صنعتی پشت پمپ بنزین دلخوش از حدود ساعت 9 صبح به مدت 12 
ساعت قطع خواهد شد که شهروندان در این خصوص باید آمادگی الزم را 

داشته باشند. 
در این اطالعیه آمده است در صورت رعایت شهروندان در استفاده بهینه 
از گاز در این تاریخ، مقدار گاز موجود در شبکه داخلی شهر و مجموعه 

روستاها احتمااًل جوابگو خواهد بود و امکان قطع گاز کمتر خواهد شد. 
این اطالعیه می افزاید: از شهروندان فهیم تقاضا می گردد با توجه به 
مشکالت بعدی در صورت قطع گاز که نیاز به مراجعه به دِر تک تک منازل 
جهت سرویس گذاری می باشد ما را در انجام این عملیات یاری فرمایید تا 

ان شاءا... با تالش پیمانکار مجری و تیم عملیاتی، این کار به انجام برسد.

مدیرکل در تودیع و معارفه مدیران پیشین 
و جدید کمیته امداد نی ریز:

5/5 میلیارد
سهم امسال نی ریز از تسهیالت 

اشتغال کمیته امداد
مهدی منفرد/ نی ریزان فارس: مدیرکل کمیته امداد فارس سهم نی ریز از 

تسهیالت اشتغال زایی در سال جاری را 5/5 میلیارد تومان اعالم کرد و گفت: با 

توجه به شناور بودن تسهیالت، این سهمیه می تواند بیشتر شود.

محمد بذرافشان که در مراسم تودیع و معارفه مدیران پیشین و جدید کمیته 

امداد نی ریزسخن می گفت، عنوان داشت: تالش ما این است که اشتغال را 

نهادینه کنیم. در سال گذشته 1۰۴ میلیارد تومان تسهیالت اشتغال پرداخت 

کردیم و امسال هم 225 میلیارد تومان برای آن قرار داده ایم.

وی ادامه داد: باز هم تأکید می کنم هیچگونه محدودیتی برای پرداخت 

تسهیالت اشتغال نداریم و هر میزان بخواهید پرداخت می کنیم. 

بذرافشان ضمن تقدیر از  امیر باوندی پور،  فرزاد گودرزی را به جای او معرفی 

کرد.

حجه االسالم  شد،  برگزار  تبلیغات  اداره  سالن  در  که  مراسم  این  در 

فال اسیری با اشاره به آیات قرآن گفت: افرادی که تحت پوشش این نهاد 

هستند اقشاری آسیب پذیرند. باید طوری برخورد کرد که ناراحت نشوند و ما 

نباید توقعی در مقابل خدمات داشته باشیم.

 علی راهوار معاون فرماندار نیز در این جلسه آرزو کرد یکی از اداراتی که 

ارباب رجوع نداشته باشد کمیته امداد باشد.

وی گفت: نظام اسالمی تالش می کند زیرساخت ها را درست کرده و 

اشتغال را در جامعه  نهادینه کند. آرزو داریم به نقطه ای برسیم که مددجوی 

تحت پوشش نداشته باشیم.

وی خطاب به مسئوالن بانکها گفت: 

برای  امداد  کمیته  با  خوبی  همکاری 

تسهیالت اشتغالزایی داشته باشید.

فرزاد گودرزی سابقه  است  گفتنی 

امداد  کمیته  در  مدیریت  سال   8

امام خمینی را دارد و قبل از این قائم 

مقام مدیر کمیته امداد شهرستان رستم 

بوده است.

الیروبی کانال های دفع آب های 
سطحی در شهر نی ریز

روابط عمومی شهرداری نی ریز: مهندس فرغت شهردار نی ریز، از الیروبی 
کانال های دفع آب های سطحی و خروجی های اصلی شهر نی ریز خبر داد.

وی گفت: با توجه به فرا رسیدن فصل بارندگی و همچنین به  منظور 
جلوگیری از ایجاد بوی نامطبوع و گرفتگی  کانال ها، طرح ضربتی الیروبی 
و پاکسازی کانالهای  دفع آبهای سطحی و خروجی های اصلی توسط 

نیروهای زحمتکش واحد خدمات شهری آغاز گردیده است.
همچنین در همین زمینه، استقالل مسئول واحد خدمات شهرداری 
نی ریز از شهروندان درخواست نمود به  منظور کمک به خادمان خود در 
شهرداری از ریختن هرگونه زباله، ضایعات و نخاله در جداول، معابر و 

کانال های شهر خودداری کنند.

گودرزی مدیر جدید
کمیته امداد نی ریز

//

//

عکس: بیتا فسایی

برگزاری انتخابات 
شورای دانش آموزی 

در نی ریز
روابط عمومی آموزش و پرورش نی ریز: همزمان با سراسر 
کشور بیستمین دوره انتخابات شورای دانش آموزی، سوم 

آبان در مدارس نی ریز اجرا شد.
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هفته  کم فروغ  تربیت بدنی
فعالیت های رئیس جدید اداره ورزش و جوانان 
در مدت 8 ماه حضورش در این سمت برکسی 
پوشیده نیست. پیگیری  های شهرام مختاری 
در ساخت سالنهای نیمه تمام، احداث چمن 
بودجه  دریافت  استخر،  بازگشایی  مصنوعی، 
این  مهمترین  جمله  از  ورزشی  تجهیزات  و 

اقدامات است. 
اما عملکرد این اداره در هفته تربیت بدنی که 
ترویج ورزش است جای  و  توسعه  مخصوص 

بسی تأمل دارد.
همایش  به  هفته  این  برنامه های  امسال 
 ۳ برگزاری  و  پروژه،  دو  افتتاح  اتومبیل رانی، 

مسابقه خالصه شد.
نام گذاری یک هفته به نام تربیت بدنی و ورزش 
بهانه ای است برای ترویج ورزش درجامعه  و 

آشنایی مردم با ورزشهای مختلف.
بهتر بود این هفته مختص به ۳ هیئت نباشد و 
اداره ورزش و جوانان به صورت ویژه از هیئت ها 
می خواست که همایشهایی مانند اتومبیل رانی 
را برگزار کنند تا مردم با حضور در مکانهای 
و  شوند  آشنا  ورزش  با  نزدیک  از  ورزشی 
فعالیت  رشته ها  این  در  بتوانند  عالقه مندان 

کنند.
در  کلی  به صورت  سالهای گذشته همایشی 
سالن شماره 1 برگزار می شد و هر هیئت اقدام 
به برگزاری نمایشی برای معرفی رشته خود 

می کرد که از 2 سال پیش برگزار نمی شود.
و  ورزش  اداره  به  مختص  نباید  هفته  این 
شهرستان  ورزش  شورای  بلکه  باشد  جوانان 
باید از اعضای خود از جمله آموزش و پرورش، 
شهرداری و دانشگاه ها بخواهد تا برنامه هایی را 

در این هفته برگزار کنند.
بهتر است شورای ورزش شهرستان همراه با 
گروه های  تمامی  در  شهروندان  نظر  رسانه ها 
سنی را به شرکت در فعالیتهای ورزشی دسته 

جمعی و انفرادی جلب کنند. 

نیم نگاه

مجیدپاکیزه دامنخارج از دید

محمدجواد مرادزاده

در هفته ششم لیگ برتر فوتبال امیدهای کشور، تیم 

مس رفسنجان در قم به مصاف صبا رفت و موفق به 

شکت 2 به 1 این تیم شد.

در این بازی، محمدجواد مرادزاده فرصت حضور در 

ترکیب تیمش را پیدا نکرد.

جواد جاللی

تیم فوتبال فجر شهید سپاسی که همچنان جواد 

جاللی را در اختیار ندارد، در هفته دهم لیگ ازادگان 

توانست در شیراز با نتیجه 1 بر صفر از سد راه آهن 

عبور کند.

علیرضا شاهسوند

با توافق نهایی مسئوالن تیم فوتبال امید حسن آباد 

و پیکان، زمزمه های بازگشت علیرضا شاهسوند به 

تیم فوتبال امیدهای پیکان به گوش می رسد. در حال 

حاضر این فوتبالیست نی ریزی در تمرینات پیکان 

شرکت می کند.

مجتبی خجسته

در هفته دهم رقابتهای لیگ برتر فوتبال کشور، تیم 

پیکان همچنان با تکیه بر تیم آنالیز خود که مجتبی 

خجسته را در بخش ویدئویی در اختیار دارد، موفق 

شد در یک بازی برتر، تراکتورسازی تبریز را مغلوب 

کند.

حضور مربی نی ریزی
در کلینیک تخصصی 

بسکتبال کشور

روابط عمومی هیئت بسکتبال: حسین کوچک زاده 

در کلینیک تخصصی ویژه مربیان پایه بسکتبال که 

در تهران برگزار شد حضور یافت.

این کلینیک سه شنبه و چهار شنبه 11 و 12 مهر با 

حضور ۴۳ نفر برگزار شد.

مدرس این کلینیک نناد ترونیک  مدرس رسمی 

فیبا و مدیر فنی تیمهای ملی پایه بسکتبال بود.  

احسان  عکس  پاکیزه دامن،  خبرمجید 
صالح:: استخر کوه سرخ نی ریز در حالی 
یکشنبه ۳۰ مهر توسط مدیرکل ورزش 
امکان  هنوز  که  شد  بازگشایی  استان 

استفاده عموم از استخر وجود ندارد.
این در حالی است که مردم پس از یک 
سال انتظار، منتظر حضور مدیرکل بودند 
تا پس از بازگشایی استخر، بتوانند از آن 

استفاده کنند.
پس از گذشت حدود دو ماه از آخرین 
سفر حیدرعلی کامیاب به نی ریز که برای 
کلنگ زنی زمین چمن مصنوعی و بازدید 
از استخر آمده بود، باالخره انتظارات پایان 
یافت و مدیرکل، تنها استخر سرپوشیده 
نی ریز را بازگشایی کرد؛ اما در کمال تعجب 
مردم  روی  به  استخر  درهای  همچنان 
بسته است. در حالی که قباًل عنوان می شد 
تنها مشکل استخر آب است که آن نیز با 
همکاری شورای شهر و شهرداری نی ریز 

رفع شده است.
در این روز همچنین سالن وزنه برداری 

نی ریز افتتاح شد. 
جمع  در  افتتاحیه  مراسم  در  مدیرکل 
حاضران گفت: با توجه به پتانسیل های 
موجود در ورزش نی ریز، مبلغ ۳میلیارد 
و هشتصد میلیون تومان اعتبار در اختیار 

این  که  داد  خواهیم  قرار  نی ریز  ورزش 
میزان اعتبار با مشارکت وزارت نفت، به 5 

میلیارد تومان افزایش خواهد یافت.
چمن  زمین   8 احداث  به  اشاره  با  وی 
مصنوعی در روستاهای نی ریز در آینده 

نزدیک گفت: اعتبارات الزم را در اختیار 
اداره ورزش و جوانان قرار خواهیم داد و تا 
پایان سال آتی، کار احداث این پروژه ها به 

پایان برسد.
با توجه به آغاز عملیات اجرایی ساخت 
زمین چمن مصنوعی، حیدر کامیاب از 
بازسازی پیست اطراف این زمین خبر داد 
و گفت: ورزشکاران رشته های اسکیت و دو 
و میدانی می توانند با همکاری اداره ورزش 

و جوانان از این پیست نیز استفاده کنند.
میزان  فارس  جوانان  و  ورزش  مدیرکل 
اعتبار تخصیص یافته به سالن وزنه برداری 
برای تجهیز آن را ۴۰ میلیون تومان عنوان 
کرد و در مورد تجهیز خوابگاه اداره ورزش 
و جوانان و بازسازی اماکن ورزشی گفت: 
مبلغ 1۰۰ میلیون تومان در اختیار اداره 
ورزش قرارمی دهیم تا این بار نیز خود 
اماکن  این  تعمیر و تجهیز  اداره ورزش 

ورزشی را انجام دهد.
مدیر کل ورزش و جوانان استان در حمایت 
آنجایی که  از  از بخش خصوصی گفت: 

و  تجهیزات  از  خصوصی  بخش  همواره 
اماکن به شکل بهتری محافظت می کند، 
بنابراین تمامی پروژه ها را به این بخش 

واگذار می کنیم.
مدیرکل ورزش و جوانان فارس نی ریز را 
یکی از قطب های ورزشی استان معرفی 
کرد و با اشاره به موفقیت های ورزشکاران 
برداری  وزنه  رشته  در  شهرستان  این 

افزود:با افتتاح خانه وزنه برداری در این 
عنوان  به  تواند  می  ریز  ،نی  شهرستان 
پایگاه استعداد یابی استان فارس در رشته 

وزنه برداری تبدیل شود.
گفتنی است خانه وزنه برداری شهرستان 
نی ریز در مساحتی به متراژ۴5۰ مترمربع 
محل  از  تومان  ۴5۰میلیون  اعتبار  با  و 

اعتبارات ملی احداث شده است.                 

اتومبیل رانان پیشتاز هفته تربیت بدنی
در  مهارت  همایش  پاکیزه دامن:  مجید 
رانندگی همراه با حرکات نمایشی توسط 
هیئت موتورسواری و اتومبیلرانی نی ریز 

به مناسبت هفته تربیت بدنی برگزار شد.
اتومبیل رانی  تیم  مهر   27 پنجشنبه 
نی ریز متشکل از سعید روانشاد، فرهاد 
کهنی،  حامد  شبدوست،  حامد  طیبی، 
مسعود مختارزاده، احسان اکرامپور، عابد 
شبدوست و پیام قنبری در بخش آقایان 
و زهره خیرخواه و نجمه کارآزما در بخش 
بانوان، مهارت رانندگی خود را به معرض 

نمایش گذاشتند.
این همایش که در محوطه باز مجموعه 

استقبال  با  شد،  برگزار  شهدا  ورزشی 
از  جمعی  و  عالقه مندان  چشمگیر 
مسئولین همراه بود که در پایان از طرف 

هیئت  رئیس  کیخسروی  محمدعلی 
تمامی  به  اتومبیل رانی،  و  موتورسواری 

اعضای تیم لوح سپاس و یادبود اهدا شد.

 دومی کشتی گیر نی ریزی در فارس
 7۴ وزن  در  امیدوار  محسن 
انتخابی  کشتی  مسابقات  کیلو 
حضور  برای  فارس  بزرگساالن 

در مسابقات کشوری دوم شد.
 27 پنج شنبه  مسابقات  این 
کشتی  خانه  در  حالی  در  مهر 
در  که  شد،  برگزار  شیراز 
 11 نی ریزی  کشتی گیر  وزن 

شهرستان حضور داشتند.
 امیدوار در سه دور اول به مصاف 
و  رفت  شیرازی  کشتی گیران 

فینال  به  آنها  برابر  پیروزی  با 
مغلوب  هم  فینال  در  و  رسید 
کشتی گیری از کازرون شد و به 

مقام نایب قهرمانی رسید.
گفتنی است محمدعلی زارع هم 
در این مسابقات کشتی گرفت 
که مغلوب حریفان خود شد و از 
راهیابی به مراحل بعدی باز ماند.

محسن گلبو به عنوان مربی این 
دو ورزشکار، در مسابقات حضور 

داشت.

//

//

هفته خوب برای نمایندگان نی ریز
 در لیگ فوتبال فارس

آزادی  فوتبال کوثر  تیم  پاکیزه دامن:  مجید 

زمین  در  شیراز  پاسارگاد  گلباران  به  موفق 

شماره 2 استادیوم شهدا شد.

این بازی جمعه 28 مهر در یک روز آفتابی 

در حالی برگزار شد که به دلیل آغاز عملیات 

خاکبرداری زمین شماره یک، هوا پر از گرد و 

خاک بود. 

کاماًل  بازی  یک  در  آزادی  کوثر  نوجوانان 

به صفر  با حساب 5  یک طرفه موفق شدند 

پاسارگاد شیراز را از پیش رو بردارند.

اجازه  بازی  این  در  کرمی  مسلم  شاگردان 

هیچگونه حرکت خطرناک روی دروازه خود را 

ندادند و توانستند با ارائه یک بازی هجومی که 

با درخشش امیرحسین اعیان منش همراه بود، 

این تیم را در نی ریز زمین گیر کنند.

اعیان منش با هتریک خود در این دیدار نقش 

بسزایی در کسب این نتیجه ایفا کرد تا روز 

کم فروغ مهدی محرومی را که تنها موفق به 

زدن یک گل شد کمرنگ جلوه دهد. دیگر گل 

نماینده نی ریز را علی سعادت به ثمر رساند.

بازی چشم نواز چند هفته اخیر نوجوانان کوثر 

آزادی و کسب نتایج درخشان، شاید باعث این 

شد که تلنگری به دیگر نماینده فوتبال نی ریز 

در رقابتهای لیگ برتر بزرگساالن استان وارد 

هفته  این  سمیع پور  رضا  شاگردان  تا  شود 

بتوانند با دست پر زمین شهید دستغیب شیراز 

را ترک کنند.

تیم فوتبال پاس نیز که در دو هفته ابتدایی 

با ناکامی مقابل حریفان روبرو شده بود، در 

هفته سوم مسابقات توانست با گلهای سعید 

حامدی، سعید شیخعلی و جاسم بیاتی، خلیج 

فارس شیراز را در مقابل دو گل خورده شکست 

دهد تا اولین سه امتیاز خود را به دست آورد.

 آغاز المپیاد ورزشی درون مدرسه ای در نی ریز
اداره کل آموزش و  ابتدایی  با حضور معاون 

پرورش فارس، مشعل چهارمین دوره المپیاد 

ورزشی درون مدرسه ای در آموزشگاه دخترانه 

فاطمه آزاد نی ریز روشن شد.

پرورش  و  آموزش  روابط عمومی  گزارش  به 

نی ریز همزمان با هفته ورزش و تربیت بدنی با 

آموزش  معاون  جمشیدی  علی عسکر  حضور 

فارس،  پرورش  و  آموزش  کل  اداره  ابتدایی 

مهسا فرجی کارشناس تکنولوژی و گروه های 

پرورش  و  آموزش  مدیریت  استان،  آموزشی 

افتتاحیه  آیین  دانش آموزان،  اولیاء  و  نی ریز 

چهارمین دوره المپیاد ورزشی درون مدرسه ای 

در آموزشگاه دخترانه فاطمه آزاد برگزارشد .

در این برنامه علی عسکر جمشیدی هدف از 

برگزاری این المپیاد را شناسایی و شکوفایی 

استعدادهای دانش آموزان و تحصیل و تهذیب 

با هم دانست وگفت: شعار ما این است که هر 

دانش آموز باید یک هنر یا ورزش انتخاب کند و 

بطور منظم به آن بپردازد.

وی گفت: هم اکنون با یک نسل نشسته و خمود 

از دانش آموزان روبرو هستیم که همه در منزل 

نشسته و درگیر فضای مجازی هستند. بنابراین 

المپیادهای ورزشی می تواند بسیار تأثیرگذار 

باشد.

حضور چهار بانوی نی ریزی در همایش پیالتس فارس
اولین همایش پیالتس استان فارس جمعه 
21 مهر در سالن همایش شورای اسالمی 
شیراز برگزار شد که مطهره سعادت، فاطمه 
زردشت، نجمه محمودی و سارا نیرومند از 
نی ریز در آن حضور داشتند.سخنران این 
انجمن  رئیس  متقیان نژاد  ایمان  جلسه 

پیالتس کشور بود.
روش تمرینی پیالتس متشکل از ورزشهایی 

انعطاف و  است که تمرکز روی پیشرفت 
اندامهای بدن دارد بدون  تمام  قدرت در 
اینکه عضالت را حجیم کند یا آنها را از بین 

ببرد.
ین روش تمرینی از حرکات کنترل شدهای 
تشکیل شده که بین بدن و مغز هارمونی 
فیزیکی ایجاد کرده و توانایی بدن افراد را در 

هر سن باال می برد.

تجلیل از ووشوکاران مقام آور
امسال  اول  نیمه  در  که  ووشوکارانی  از 
موفق به مقام آوری در مسابقات استانی 
و کشوری شده بودند توسط هیئت ووشو 

تجلیل شد.
اداره  این مراسم چهارشنبه 19 مهر در 

ورزش و جوانان برگزار شد
 هیئت ووشو برای باشگاه برتر خود یعنی 
از  تجلیل  مراسم  شاهمرادی  شهیدان 

ورزشکاران را ترتیب داد.
اهداء  با  ووشوکار   22 از  مراسم  این  در 
تندیس و جوایز در حضور خانواده هایشان 

تجلیل شد.
شهرام مختاری در این جلسه قول  کمک 

مالی به هیئت ووشو را در حد توان داد.

//

//

//

به مناسبت هفته تربیت بدنی

برگزاری مسابقه دو دانش آموزی
یک دوره مسابقه دو دانش آموزی به مناسبت 

هفته تربیت بدنی دوشنبه 1 آبان برگزار شد.

مقطع  سه  دانش آموزان  رقابت ها  این  در 

تحصیلی ابتدایی و متوسطه اول و دوم با هم 

رقابت کردند.

دوندگان ابتدایی 2 کیلومتر، متوسطه اول ۳ 

کیلومتر و متوسطه دوم 5 کیلومتر از سمت 

پلنگان به پارک آزادی را دویدند.

در مقطع ابتدایی 16۰ شرکت کننده حضور 

داشت که سید مهدی طباطبایی، نیما رنجبر 

و عرفان تاتی هر سه از آموزشگاه فرهمندی 

اول تا سوم شدند.

کننده  اول 5۰ شرکت  متوسطه  مقطع  در 

حضور داشتند که علیرضا معین زاده از مدرسه 

عبدی  امیرحسین  و  اول  خمینی  مصطفی 

ایزی و محمد یاراحمدی از مدرسه علی بن 

ابیطالب دوم و سوم شدند.

نفرات اول تا سوم مقطع متوسطه به ترتیب 

سپهر حسینی از مدرسه امام خمینی، سهراب 

حامدی از مدرسه شهید رجایی و محمدعلی 

فنون از مدرسه شهید باهنر بودند. در این 

مقطع 11۰ دانش آموز حضور داشتند.

این برنامه توسط اداره ورزش و جوانان و با 

همکاری آموزش و پرورش برگزار شد.

درهای استخر  نی ریز 
همچنان بسته!

/تصویب اعتبار
 5 میلیاردی
 برای ورزش نی ریز

/افتتاح سالن وزنه برداری

بازگشایی استخر 
توسط مدیرکل

سرویس ورزشی: محمدصادق رجبی


