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ادامه از صفحه یک
... و لودری که عماًل در فروردین سال گذشته به ما 

اختصاص پیدا کرد و ماشین آتش نشانی که در سال 

گذشته به ما ملحق شد خود نشان از رشد دارد.

همچنین بدهکاری ما به پیمانکاران و مردم به روز شده 

است و می توانم ادعا کنم که بدهی شهرداری در حال 

حاضر تقریبًا ۸۰۰ میلیون تومان است که به صورت 

جاری است این در حالی می باشد که بخشی از این 

بدهی مبالغی است که اصواًل مطابق عرف قرار به تسویه 

آن ها نیست.

بودجه 24 میلیاردی
شهردار نی ریز در رابطه با بودجه 139۸ گفت: با تصویب 

برای  را  تومانی  میلیارد   ۲۴ بودجه  ما  شهر  شورای 

سال 9۸ در نظر گرفتیم و به این واقف هستیم که با 

افزایش هزینه ها روبه رو خواهیم بود. بنده این بودجه را 

ریاضتی ترین، ریاضی ترین و اقتصادی ترین بودجه ای 

می دانم که می شد با رعایت کلیه ضوابط و آیین نامه های 

ابالغی، و در نظر گرفتن شرایط خاص اقتصادی سال 9۸ 

تهیه کرد؛ اما با تمام این تفاسیر  در همین بودجه مبلغی 

در حدود 13 میلیارد تومان را به پروژه های عمرانی 

تخصیص داده ایم که می توانم به موارد زیر اشاره کنم:

- تکمیل پمپ بنزین شهرداری تا یکی دو ماه آینده

- تکمیل ساختمان ایستگاه شماره ۲ آتش نشانی

- تکمیل پروژه آرامگاه شهدای گمنام

- تکمیل ساختمان مدیریت بحران

- احداث کانال مسجد جامع کبیر و گودچاهی

- اجرای بلوار والیت

- اجرای چندین و چند پارک که در سال 9۷ متوقف شده 

و از اولویت ما خارج شده بودند مثل پارک نیایش، پارک 

معراج،  صحن ورودی گلزار شهدا، پارک پشت سازمان 

تبلیغات اسالمی، پارک جهاندیدگان

- آسفالت محله نواب صفوی به متراژ ۴۰ هزار متر مربع

- موزائیک و خشت فرش خیابان های ولی عصر، امام 

خمینی،  قدس و طالقانی

- اصالح، بهسازی و بازسازی میدان گاز

- تملک کاروانسرای سروی

SPR  تعمیر و مرمت قلعه -

روکش آسفالت خیابان های شهر نی ریز
فرغت به مسئله روکش آسفالت خیابان های سطح شهر 

هم اشاره کرد و گفت: این پروژه بسیار مهم می باشد و 

نیاز به همکاری مردم و شورای شهر دارد؛ چرا که احتمااًل 

ترافیک سنگینی در حین کار ایجاد شود. ما در روزهای 

پایانی برنامه ریزی برای آن هستیم و به زودی این پروژه 

را شروع خواهیم کرد. البته با دستگاه های خدمات رسان 

هم مکاتبه کرده ایم و استعالم گرفته ایم که اگر حفاری 

گسترده ای در برنامه دارند قبل از اجرای پروژه روکش 

آسفالت معابر آن را عملیاتی کنند.

چه خیابان هایی روکش می شوند؟
شهردار نی ریز گفت: در فاز اول خیابان های زیر را انجام 

می دهیم:

خیابان های ابوذر، جانبازان، بهداشت، قدس، ولی عصر 

از میدان پانزده خرداد تا پارک معلم، امام خمینی از 

میدان پانزده خرداد تا انتهای موسی کالنتری، طالقانی 

از میدان سرباز تا میدان 1۵ خرداد و خیابان شهید 

مطهری.

فرغت خبر از تأمین و دخیره نزدیک به  ۵۰۰ تن قیر 

که هم اکنون در کارخانه  آسفالت شهرداری موجود 

است و  خرید و ذخیره گازوئیل مورد نیاز، نهایی شدن 

انتخاب پیمانکار قدرتمند خاکبرداری و تولید بیس و 

در کل اجرایی شدن طرح تا چند روز آینده داد و گفت: 

امیدواریم بعد از روکش خیابان ها خط کشی آنها نیز 

انجام شود. حدود 1۶ تا 1۷ سال پیش روکش آسفالت 

در نی ریز انجام شده و عماًل دیگر اجرایی نشده است.

در همین رابطه ۶۰ هزار متر مربع روکش آسفالت در 

شهر نی ریز انجام خواهد شد که ارزش ریالی آن چیزی 

حدود ۲ میلیارد تومان خواهد بود.

البته به این نکته توجه داشته باشید که قرار نیست 

شهرداری تمام هزینه را معادل ریالی پرداخت کند 

به عنوان مثال کارخانه سنگ شکن از اول سال 9۷ 

فعال بوده و در طول سال گذشته حتی یک تن بیس 

هم خریداری نشده و به همین دلیل برای بحث روکش 

آسفالت از سنگ شکن شهرداری استفاده خواهیم کرد و 

پولی بابت آن نخواهیم پرداخت.

همچنین برای پروژه های بازآفرینی شهری 1۰۰۰ تن 

قیر برای سال 9۸ پیش بینی شده است و دوستان ما در 

راه و شهرسازی استان پیگیر این مسئله به جد بوده اند. 

شهردار نی ریز با بیان اینکه در زمینه آسفالت در سال 

گذشته اقدامات خوبی انجام شده گفت: 3۵ هزار و 

3۰۰ متر مربع از کوچه ها و معابر شهر نی ریز را آسفالت 

کرده ایم.

کوچه هایی که بعضًا هزینه آنها قباًل دریافت شده بود اما 

به دالئل مختلف آسفالتشان انجام نشده بود.

قوانین کهنه
شهردار نی ریز با انتقاد از قوانین شهرداری ها گفت: 

قانون شهرداری ها ناقص و قدیمی است و خیلی از آنها 

هیچ تناسبی با جامعه امروز ما ندارد، و شاید بتوان گفت 

کشور  سراسر  شهرداری های  معضل  بزرگترین  که 

همین قانون ناقص و کهنه است.

اما مستند به مواد ۷9 و ۷1 همین قانون باید صورت 

جامع درآمد و هزینه های یک ماهه، شش ماهه و ساالنه 

را تقدیم شورای شهر و پس از تصویب شورای شهر برای 

اطالع عموم منتشر نماییم و جدولی که در حال حاضر 

به شما ارائه می شود، گزارش عملکرد یکساله شهرداری 

در سال 139۷   است.

مقایسه بودجه 97 و 96
بودجه ای که برای سال 139۷ در اسفندماه 139۶ به 

تصویب رسید ۲۰ میلیارد و ۲۰ میلیون تومان بود و این 

در عمل اولین بودجه شورای پنجم بود که به تصویب 

رسانده بود. 

بودجه سال 139۶ که 1۸ میلیاردی بود با 9۷ درصد 

وصول، یعنی چیزی حدود 1۷.۵ میلیارد تومان محقق 

شد؛ البته این رقم خوبی بود و از میانگین استان باالتر 

بود.

هر چند علیرغم اینکه شهرداری در سال 9۶ چند ماه 

با سرپرستی اداره شد و تغییر مدیریتی باعث تغییر در 

نگرش و رفتارهای متقابل شهرداری و شهروندان و به 

طبع عدم تحقق برخی کدهای درآمدی شده بود باز 

هم این یک رکورد به شمار می رفت چون تا پیش از آن 

بودجه 1۸ میلیاردی نداشتیم. البته رکورد فقط در عدد 

بود و اگر بخواهیم مبنا را درصد وصول بودجه قرار دهیم 

سال هایی بوده که بیش از 1۰۰ درصد بودجه تحقق 

پیدا کرده است.

اما سال 9۷ کاماًل با سیاست های خودمان کار را به پیش 

بردیم.

13 درصد رشد
حامد فرغت ادامه داد: وضعیت اقتصادی در سال 139۷ 

بسیار مبهم بود و در یک جنگ اقتصادی تمام عیار سال 

را به پایان رساندیم اما با تمام این شرایط توانستیم با 

همکاری و تالش پرسنل زحمتکش تمام واحدهای 

شهرداری و همراهی و دعای خیر شهروندان با 13 

درصد رشد عدد ۲۲.۶۴9.3۵۰.۶۰۰ تومان را وصول 

کنیم به زبان ساده تر می توانم عنوان کنم که در سال 

گذشته به جای 1۰۰ درصد وصولی، 113 درصد وصول 

کرده ایم.

سال گذشته سال عجیب و غریبی بود به عنوان مثال به 

دلیل باال رفتن هزینه ها مجبور شدیم زمان جمع آوری 

زباله ها را از شب به روز انتقال دهیم و اگر قرار بود همانند 

گذشته جمع آوری زباله را در شب انجام دهیم با اعداد 

و ارقامی روبه رو می شدیم که اصاًل در بودجه پیش بینی 

نشده بود.

درآمدها
نی ریز  شهرداری  میلیاردی   ۲۲ درآمدهای  جمع  از 

1۴.۲3۴.۷۴۷.3۸۲ میلیارد تومان اعتبارات عمرانی و 

۸.۵۶۸.۲۶1.۵۰3 میلیارد تومان اعتبارات جاری بوده 

است.

اینکه  یعنی  دارد  مشخصی  تعریف  جاری  اعتبارات 

و  پیمانی  رسمی،  از  اعم  پرسنل  دستمزد  و  حقوق 

شرکتی، بخشی از حقوق دستمزد کارگران خدمات 

شهری و بخشی از هزینه ها مربوط به تعمیرات، خرید 

وسایل مورد نیاز در این اعتبار جای می گیرد.

سبز  فضای  گسترش  شده،  اجرا  عمرانی  پروژه های 

شهری، خرید ماشین آالت از جمله کارهایی است که در 

مقوله بودجه های عمرانی گنجانده شده است البته این 

بدان معنا نیست که شهرداری 1۴ میلیارد کار عمرانی 

انجام خواهد داد. به عنوان مثال از اعتبارات عمرانی 

چیزی بیش از یک میلیارد تومان بابت حمل و دفن 

پسماند هزینه می شود.

41 درصد درآمدها
شهرداری در واقع ۷ کد اصلی درآمدی دارد که هر کدام 

از آنها مشتمل بر چندین و چند کد فرعی می شود:

درآمدهای ناشی از عوارض عمومی: مثل عوارض 
گذرنامه، بلیت هواپیمایی، پروانه های ساختمانی، مازاد 

بر تراکم، تفکیک اراضی،  عوارض نوسازی. 

بر اساس پیش بینی ها قرار بود ۴1 درصد از اعتبارات 

یعنی  شود  تأمین  کد  همین  طریق  از  ما  درآمدی 

بودیم  کرده  پیش بینی  تومان  میلیارد   ۸.۲3۲.1۶۵

که خوشبختانه ۸.9۶1.39۶.۴۷۴ تومان وصول شده 

است یعنی ۷۲9 میلیون تومان افزایش اعتبار داشتیم 

که رشد 9 درصدی را نشان می  دهد.

در این ردیف عمده درآمد شهرداری از عوارض نوسازی 

و عوارض خودرو بود.

در رابطه با عوارض نوسازی آنچه که در فیش ابالغی 

به همشهریان ارائه می شود عوارض نوسازی به اضافه 

عوارض پسماند است.

در رابطه با عوارض پسماند امالک مسکونی در سال 

9۷ رقم ۷۰ هزار تومان را برای یک سال در نظر گرفته 

بودیم که رقم واقعی آن چیزی بیش از 1۴۰ هزار تومان 

می باشد.

کمتر از 15 درصد مردم عوارض خود را 
می پردازند

شهردار نی ریز گفت: در رابطه با عوارض نوسازی هم این 

مسئله را عنوان کنم که این عوارض به منزله نوسازی 

یک منزل مسکونی نیست.

بر اساس قانون نوسازی و عمران شهری، مردم باید بابت 

عمران و نوسازی شهر ساالنه عوارضی را به شهرداری 

پرداخت کنند که متأسفانه علیرغم اینکه رقم این نوع 

عوارض بسیار ناچیز است اما کمتر از 1۵ درصد مردم 

اقدام به پرداخت می کنند.

درآمدی که محقق نشد
عوارض ناشی از درآمدهای اختصاصی: این کدی 

است که در واقع به ما ضربه زد.

در این کد ۲.۶11.۵۰۰.۰۰۰ تومان پیش بینی کرده 

بودیم و قرار بود 13 درصد کل درآمدهای ما را تأمین 

کند که متأسفانه از این رقم ۴9۶.۶3۷.۰33 میلیون 

تومان وصولی داشته و منفی ۸1 درصد کسری اعتبار 

داشتیم یعنی ۲.11۴.۸۶۲.9۶۶ میلیارد تومان محقق 

نشد.

حذف عوارض ارزش افزوده
وی در تشریح دلیل کسری بودجه ردیف فوق با انتقاد 

از اینکه بخشی از عوارض ارزش افزوده شهرداری ها در 

سال گذشته حذف گردید، گفت: به پیشنهاد دولت و با 

تصویب مجلس شورای اسالمی بخشی از عوارض ارزش 

افزوده شهرداری ها در سال 9۷ به یک باره و یک جا از 

شهرداری ها دریغ شد و به کسری هدفمندی یارانه ها 

اختصاص داده شد.

این رقم چیزی حدود 3 هزار میلیارد تومان بود که 

شهرداری نی ریز سهم ۲.۵ میلیاردی از این عوارض را 

باید دریافت می کرد و ما در بودجه سال گذشته روی این 

مسئله حساب باز کرده بودیم.

مبلغ چیزی  این  گفت:  عوارض  این  تشریح  در  وی 

نبوده که دولت بخواهد کمک کند.  این عوارضی بوده 

که شهرداری تا پیش از این خودش دریافت می کرد 

اما بر اساس قانون تجمیع عوارض که در اوایل دهه ۸۰ 

خورشیدی در مجلس به تصویب رسید بنا شد مالیات بر 

ارزش افزوده بر روی تمام کاالهایی که به فروش می رسد 

ارزش  بر  مالیات  گردد، درصد  دریافت  از خریداران 

افزوده در طی سالیان مختلف به مرور افزایش یافت که 

در حال حاضر 9 درصد است و از این 9 درصد 3 درصد به 

شهرداری ها اعطا شود که متأسفانه بخشی از این مبلغ 

از ابتدای سال 9۷ حذف شد. اگر ۲.۵ میلیاردی که از 

طریق این ردیف پیش بینی کرده بودیم تحقق یافته بود 

االن بودجه شهرداری۲۴ تا ۲۵ میلیارد تومان وصول 

شده بود.

کمک های دولتی
در رابطه با کمک های دولتی ما یکسری ردیف هایی 

داریم که در مقایسه با اعتبارات خود شهرداری بسیار 

ناچیز هستند، این اعتبارات که اصطالحًا از آنها با عنوان 

طرح تملک دارایی ها یاد می شود شامل اعتبارات ملی، 

توازن استانی و 3 درصد نفت و گاز است.

البته مبالغی که از این طرح ها به شهرداری ها و مابقی 

سازمان ها داده می شود به صورت اسناد خزانه اسالمی 

با سر رسیدهای عمدتًا طوالنی مدت و درصد تحقق 

پایین است و تعیین سهم هر دستگاه اجرایی توسط 

فرمانداری و در قالب کمیته  برنامه ریزی شهرستان 

صورت می پذیرد. به عنوان نمونه از 3 درصد نفت و 

نی ریز  شهرداری  برای  تومان  میلیون   1۰۰ که  گاز 

تصویب شده بود چیزی حدود ۶۰ تا ۶۵ میلیون تومان 

تخصیص یافته است و سر رسید تحقق آن سال 1۴۰۰ 

خورشیدی است.

رشد 63 درصدی
انتفاعی  مؤسسات  درآمدهای  و  خدمات  بهای 
شهرداری: در این کد درآمدی ما ۲.۸۷1.1۷۵.۰۰۰ 
میلیارد تومان پیش بینی کرده بودیم یعنی حدود 1۴ 

درصد کل اعتبار ما در سال 9۷ را شامل می شد.

این کد شامل حق آسفالت و لکه گیری و حفاری، حق 

کارشناسی و فروش نقشه، درآمد حاصل از خدمات 

درآمد  کشتارگاه،  شهرداری،  تأسیسات  آماده سازی، 

پارک ها، فروش محصوالت، کارخانجات شهرداری،  گل 

و گیاه و غیره می باشد.

وصولی  تومان   ۴.۶91.۷۸۷.33۸ ما  رابطه  این  در 

داشتیم و با نرخ رشد ۶3 درصدی رو به رو شدیم.

یکی از اصلی ترین دالیل آن این بود که در طرح فاضالب 

شهری تا قبل از اینکه بحث اعتصاب حمل و نقل عمومی 

مطرح شود و افزایش عجیب و غریب قیمت قیر را شاهد 

باشیم، بر اساس مصوبه شورای شهر به نرخ کارشناسی 

آسفالت  شهری  فاضالب  پروژه  به  به روز  و  شده 

می فروختیم و در واقع آنها آسفالت ترمیم را از ما تهیه 

می کردند ولی ما تا مردادماه توانستیم قیر مورد نیاز را 

تأمین کنیم و بعد کار را به خودشان واگذار کردیم.

نقشی کم رنگ
اموال شهرداری:  و  وجوه  از  درآمدهای حاصل 
مال االجاره  شهرداری،  سپرده های  وجوه  شامل 

کرایه  از  حاصل  درآمد  تأسیسات،  و  ساختمان ها 

ماشین آالت در این کد بودجه ای قرار دارد و بنا بود 

تأمین کند که  را در سال 9۷  اعتبارات  یک درصد 

13۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان پیش بینی شده بود ولی با رشد 

9۵ درصدی ۲۵3.3۶۰.۴19 تومان وصول شد.

رشد 358 درصدی
مجموع کمک های اعطایی دولت و سازمان های 
میلیون   ۵۰۰ کد  این  برای  ما  پیش بینی  دولتی: 
دولتی  اعتبارات  محل  از  نهایت  در  که  بود  تومان 

۲.۲۸۸.1۸۰.۰۰۰ تومان وصول شد. 

علت این افزایش بدان دلیل است که با اجرای طرح ملی 

بازآفرینی شهری و پیگیری هایی که شد ما توانستیم 

۶۷۷ میلیون تومان قیر از سازمان بازآفرینی شهری 

دریافت کنیم و یک دستگاه خودروی آتش نشانی هم با 

مشارکت سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور تهیه 

کنیم. در خرید این خودرو یک سوم مبلغ را شهرداری و 

دو سوم آن را سازمان شهرداری ها پرداخت کرد.

اعانات!
اعانات، هدایا و دارایی ها: اسم آن غلط انداز است اما 
به عنوان نمونه جرائم کمیسیون ماده 1۰۰ در همین 

ردیف بودجه دیده می شود.

افراد  سپرده های  ضبط  ساختمانی،  تخلفات  جرائم 

حقیقی یا حقوقی که برای شرکت در مناقصه یا مزایده 

حضور یافته و به هر دلیلی منصرف شده اند. جرائم 

سد معبر، یا تغییر کاربری مثاًل اگر ملکی بخواهد از 

مسکونی به تجاری تبدیل شود و یا در واقع به تغییر 

کاربری مرغوبتری برسد بر اساس دفترچه بهای خدمات 

شهرداری در این کد قرار می گیرد.

ادامه در صفحه 3

گزارش عملکرد بودجه ای شهرداری نی ریز در سال 1397

عبور از 22 میلیارد  و تالش برای 2۴ 

/     شهرداری 
نی ریز بدهی ندارد

/      بودجه 24 
میلیاردی برای 
سال 1398

/     افتتاح
پمپ بنزین 
تا  دو ماه دیگر

/     13 میلیارد 
تومان بودجه 
برای عمران شهری

/     چند پارک 

جدید در نی ریز 
احداث می شود

/     بودجه 1398 
ریاضتی ترین و 
اقتصادی ترین 
بودجه است

/     تکمیل ترمینال 
ماشین آالت سنگین 
سازمان حمل و نقل

/     نهایی شدن 
طرح جدید 
میدان گاز

/     خط کشی 
خیابان ها بعد از 
روکش آسفالت

/     اعتبار
2 میلیاردی برای 
روکش خیابان ها

/     آسفالت 
کوچه هایی که پول 
آن را گرفته بودیم، 
انجام شد

/     به جای 
بودجه

 20 میلیاردی 
بودجه

 22 میلیاردی 
را محقق کردیم

پمپبنزیندرحالساختشهردارینیریز آسفالتکوچههاینوابصفوی ساختمانآتشنشانیشماره2شهردارینیریز
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مسابقه شماره 84

یک جمله در 
مورد تصویر 

بگویید
لطفًا پیشنهاد خود را به سامانه نی ریزان 
فارس به شماره 1۸۰۸ ۸۰۰ 1۰۰۰91۷ 
تلگرام  و  واتساپ  به  یا  کنید  پیامک 
به شماره 1۸۰۸ ۸۰۰ ۰91۷  نشریه 

ارسال نمایید.
و  شغل  سن،  نام،  تمایل  صورت  در 
تحصیالت خود را قید کنید. هر هفته 
به ۴ نفر که جمالت آنها برگزیده شده 

جوایزی اهدا می شود.

مهلت ارسال: 

پایان روز سه شنبه 17 

ا ردیبهشت98

برگزیدگان مسابقه کاریکاتور شماره  پیش
هرکدام برنده بن خرید کاال به مبلغ 3۰ هزار تومان هدیه گالری نقره اسدی

مسابقه کاریکاتور

1- راه از هر جهت بسته است ولی باز ما می رویم...  اینجا ایران است.                                                                
)صاحب شماره 9۶** ۰93۶۰۴۲(

۲- راه پرواز همیشه باز است.
)علی ایران نژاد، از دهچاه، 13 ساله / ۷۲** ۰91۷۵۶۸(

3- اینجاست که آدمی معنای بازگشت همه به سوی خدا را بهتر درک می کند.
)صادق شاهسون، 19 ساله، محصل/ ۰3** ۰99۰۲9۸(

۴- تو چهارراه  زندگیت بیخیال حرفای اطرافیانت بشو، هر جور به صالحته بپیچ
)  زهره دوستی   / ۲9** ۰91۰۷۰3(

جایزهدار!

برگزیدگان محترم، به گالری نقره اسدی در خیابان قدس، روبروی بانک ملت مجتمع 
احسان مراجعه نمایند.
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ادامه از صفحه 2
... این کد بودجه ای قرار بود ۶ درصد کل بودجه را 
تأمین کند یعنی رقم 1.225.1۶0.000  که با منفی 
تومان   847.181.48۶ توانستیم  تنها  درصد   31

وصول کنیم.
هرچند در زیر کد 100۶ و در کمیسیون ماده 100 
افزایش اعتبار داشتیم و پیش بینی ما 500 میلیون 
تومان بوده که ۶۶۶ میلیون تومان وصول شد و با 
افزایش 33 درصدی روبرو شدیم. دلیل اصلی کسری 
اعتبار در این ردیف این است که مطابق قوانین موضوعه 
و سیاست گذاری های شهرداری سعی کردیم تمام 
عواید حاصل از تفکیک اراضی باالی 500 متر را از 
متقاضیان به صورت زمین دریافت کنیم و عماًل این 
زمین های حاصل از تفکیک االن در قالب سرمایه های 
شهرداری وجود دارند اما طبق قانون مجاز نبودیم آنها 

را به عنوان درآمد شهرداری به حساب بیاوریم. 

فروش امالک
آخرین کد درآمدی ما سایر منابع تأمین اعتبار مثل 
فروش امالک می باشد. وام های دریافتی، فروش اموال 
شهرداری چه اموال منقول  و چه غیر منقول در همین 
کد جای دارد که قرار بود 22 درصد بودجه را به خود 
اختصاص دهد عدد پیشنهادی ما 4.450.000.000 
تومان بود اما عماًل 5.110.807.848 تومان وصول 

کرده ایم و با افزایش 15 درصدی اعتبار روبرو شدیم.
این کد از چند جنبه حائز اهمیت است:

یکی از آنها پروژه پمپ بنزین بود که ما باید حتمًا آن 
را انجام می دادیم تا امتیاز آن از شهر خارج نشود و به 
همین دلیل مجبور به دریافت وام شدیم بر اساس 
گردش اعتباری که در یکی از بانک ها داشتیم 300 
میلیون تومان وام گرفتیم که 100 درصد این مبلغ 
برای ساخت پمپ بنزین هزینه شد و عماًل به این کد 

درآمدی وارد شده است.
احداث پمپ بنزین در نی ریز بسیار حیاتی بود و من 
بارها از اینکه می دیدم شهرهای همطراز در مجاورت 
شهر نی ریز از چندین ایستگاه پمپ بنزین در محدوده 
شهر برخوردار هستند اما شهر ما با مشکل رو به رو 

هست تأسف می خوردم.
متأسفانه بارها شاهد بودیم که برای 3 لیتر بنزین یک 

موتورسوار دچار تصادف و یا حتی فوت می شد.
ضمن اینکه یک راه درآمدی برای شهرداری نی ریز 
به شمار می رفت و ممکن است در صورت استقبال 
شهروندان در آینده حداقل دغدغه ای برای حقوق سر 

ماه نیروها نداشته باشیم.
بحث دیگری که در این قالب وجود دارد فروش اموال 

منقول و غیرمنقول است.
اموال منقول ما بسیار جزیی بوده است. در این ارتباط 
یک سری تأسیسات خارج از رده در کارخانه آسفالت 
شهرداری داشتیم که با مجوز شورای شهر به مزایده 
گذاشته شد و به مبلغ 73 میلیون تومان به فروش رفت.

اما کدی که شاید برای مردم جالب توجه باشد فروش 

اموال غیر منقول است. در این رابطه قرار بود ما 4 
میلیارد و 400 میلیون تومان زمین بفروشیم اما در 

نهایت فروش ما 4 میلیارد و 800 میلیون تومان بود.
سال گذشته هم اشاره کردم و امسال هم تأکید می کنم 
که اگر در این کد شاهد اضافه اعتبار باشیم افتخاری 
برای شهرداری به شمار نمی رود چون فروش امالک 
بتوانیم کمتر  افتخار نیست و ما هرچه  شهرداری 
بفروشیم یک مزیت به شمار می رود.البته اگر مردمی 
داشتیم که عوارض خود را به موقع پرداخت می کردند 
و همچنین کارمندانی داشتیم که در سایر کدهای 
درآمدی فعال تر بودند و در کل یک شهرداری پویاتری 

داشتیم اقدام به فروش زمین نمی کردیم.
اما نکته مثبت این مسئله آن بود که درآمد فروش 
اموال منقول و زمین صد در صد باید به صورت عمرانی 

تخصیص پیدا کند.

هزینه های شهرداری در سال ۱۳۹۷
مطابق اصول بودجه نویسی برای ایجاد توازن و تعادل 
شما مجاز به پیش بینی و تصویب هزینه هایی بیشتر 
از میزان درآمدهای پیش بینی شده نیستید، به همین 
دلیل ما 20 میلیارد و 20 میلیون تومان هزینه برای 
سال ۹7 در نظر گرفته بودیم اما در نهایت و در پایان 
سال 21.028.802.70۶ تومان هزینه کردیم یعنی بر 
اساس این آمار و ارقام یک میلیارد بیشتر اضافه هزینه 

کرد داشته ایم.
از طرفی ما 13 درصد اضافه درآمد داشتیم اما در مقابل 
5 درصد افزایش هزینه داشتیم. مازاد مبلغی که تا  
22.۶4۹.350.۶00 تومان در بانک و یا در اعتبارات 
شهرداری ذخیره شده و یا تبدیل به کاال و ماشین آالت 
شده است و در نهایت 8 درصد بودجه را برای سال ۹8 
اعتبار ذخیره شده داریم. البته از همین مبلغ اقدام به 
خرید ماشین آتش نشانی کردیم که به عنوان یکی از 

سرمایه های شهرداری به شمار می رود.
در واقع در پایان آخرین روز کاری اسفندماه سال ۹7 
رقمی حدود 800 تا ۹00 میلیون تومان در حساب 
به  بودجه مربوط  مابقی  و  شهرداری وجود داشت 
خریدهای قیر و ماشین آتش نشانی بود. این مسئله 

سبب شد تا ما نگرانی چندانی نسبت به هزینه های 
جاری فروردین ماه ۹8 نداشته باشیم چرا که در این 
ماه منبع درآمدی شهرداری چیزی نزدیک به صفر 
است. اما سؤال اصلی شاید این باشد که این 21 میلیارد 

تومان چگونه هزینه شده است؟
در واقع ما 3 سر کد هزینه ای داریم:

کمترین هزینه
هزینه های  کد،  این  در  اداری:  خدمات  وظیفه 
پرسنلی شهرداری شامل حقوق و مزایا ، هزینه های 
جاری شهرداری، هزینه های سرمایه ای و هزینه های 

انتقالی دیده می شود.
هزینه های اداری شامل مأموریت ها، سفرها، پست 
و موارد مصرفی و هزینه های سرمایه ای شامل خرید 
وسایل، دوربین، یارانه و غیره و همچنین کمک هایی 
که به شورای شهر، کتابخانه ها و از طریق مواد 1۶ و 17 
به مؤسسات و اشخاص پرداخت می شود همه در این 
کد قرار دارند که عدد3.132.348.000 تومان را در 

نظر گرفتیم.
مثاًل در همین سال ۹7 ما دو دستگاه خودروی سواری 
برای شهرداری خریداری کردیم و یا یک سوم هزینه 
ماشین آتش نشانی از طریق همین کد پرداخت شده 

است.
هزینه مأموریت ها و یا حتی بودجه شورای شهر از 

همین کد تأمین می شود.
تبلیغات محیطی هم شامل همین کد می شود.

اگر بخواهیم هزینه ها را در این کد دسته بندی کنیم  
هزینه پرسنل شهرداری، هزینه شورای شهر و کمکی 
که طبق قانون به کتابخانه ها ارائه کرده ایم در این کد 

قرار می گیرد. 
خوشبختانه در سال گذشته، 101 میلیون تومان به 
نهاد کتابخانه ها کمک کرده ایم و این بر اساس قانونی 
است که ما را مکلف می کند تا نیم درصد از درآمدمان را 

به کتابخانه ها بدهیم.
در این کد هزینه ای علی رغم همه افزایش قیمت های 
سال ۹7 فقط  44.32۶.020 میلیون تومان اضافه 

هزینه کرد داشته ایم.

2۷ درصد  از کل هزینه ها
کد  این  برای  شهری:  خدمات  وظیفه 
5.433.55۶.000 تومان برآورد هزینه کرده بودیم 
یعنی 27 درصد  از کل هزینه ها مربوط به این کد 

می باشد.
انتقالی،  سرمایه ای،  اداری،  پرسنلی،  هزینه های 
خدمات شهر  و فضای سبز، قسمتی از هزینه های 
دارالرحمه، کشتارگاه ، آتش نشانی و موتوری شهرداری 

مربوط به این کد می باشد.
یعنی  پیش بینی ها  از  کمتر  هزینه ای،  کد  این  در 

۹7.۹58.40۶ تومان و 2- درصد  بود.
در واقع این بدان معنا است که ما نیامده ایم پولهایی که 

داریم خرج هزینه های جاری کنیم.
 

پروژه های عمرانی
وظیفه عمران شهری: این کد هم برای مردم و هم 

برای ما از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
البته باید این را مدنظر داشته باشید که تمام اعتبار این 

پروژه صرف پروژه های عمرانی نمی شود.
در این کد بخشی از هزینه های حمل و دفن پسماند 
مثل احداث ترانشه پسماند، هزینه های توسعه فضای 
پروژه های عمرانی مثل آسفالت،  سبز و همچنین 
احداث ساختمان های مختلف همانند پمپ بنزین، یا 
ایستگاه شماره 2 آتش نشانی، لکه گیری های آسفالت، 
ساختمان مدیریت بحران، مقبره شهدای گمنام و 
از این دست قرار دارد و عددی که ما برای آن در نظر 
با  گرفتیم 11.454.0۹۶.000 تومان می باشد که 
رشد ۹ درصدی توانستیم 12.51۶.531.0۹2 تومان 
در این بخش هزینه کنیم. یعنی ما چیزی بیش از یک 
میلیارد تومان در این حوزه بیشتر هزینه کرده ایم و 
از رقم 57 درصد کارهای عمرانی به عدد ۶0 درصد 
رسیده ایم. در ماده ۶8  قانون شهرداری اشاره شده 
است که اعتبارات عمرانی ساالنه نباید از 40 درصد کل 

بودجه ساالنه کمتر باشد.

مهمترین اقدامات ۹۷
وی به دیگر اقدامات شهرداری در سال ۹7 هم اشاره 

کرد و گفت: حل مشکل معارض زیرگذر نی ریز انجام 
شد هرچند که هنوز اصالح این زیرگذر توسط راه و 

شهرسازی اجرایی نشده است.
تملک امالک مصال و گلزار شهدا که از سال 13۶3 
شروع شده بود خوشبختانه در سال گذشته به اتمام 

رسید.
در رابطه با ساختمان بحران تجهیزات این ساختمان 
کاماًل خارجی بود و وقتی به آن ورود کردیم بیشتر از 

پیش بینی ها مجبور شدیم هزینه کنیم.
در رابطه با ساختمان آتشنشانی وقتی که بنده آن 
را تحویل گرفتم چیزی حدود 15 درصد پیشرفت 
فیزیکی داشت و در واقع یک اسکلت بود اما االن این 
برای  دنبال مجوزهایی  به  تکمیل شده  ساختمان 
جذب نیروی آتشنشان برای آنجا هستیم تا از طریق 
آزمون این کار انجام شود. بر اساس چارت سازمانی 
در صورت تأمین اعتبار باید 1۶ نفر در ساختمان 

آتش نشانی شماره 2 حضور داشته باشند.
که  بود  گذشته  سال  همین  در  خوشبختانه 
روشنایی های شهر را در قالب طرحی مشارکتی با 
مدیریت توزیع برق شهرستان به دو برابر افزایش 

دادیم.
و دستمزد  و منظم حقوق  به موقع  پرداخت  وی 
کارگران و کارمندان و پیمانکاران شهرداری، افتتاح 
زمین بسکتبال پارک آزادی، زمین چمن مصنوعی 
خور  در  ساختمانی  مرمت  و  تجهیز  معلم،  پارک 
شأن شورا، اجرایی شدن عملیات عمرانی و خرید 
شهرداری  پمپ بنزین  نیاز  مورد  تجهیزات  کلیه 
اعم از پمپ ها، نازل ها، اقالم برق و ابزار دقیق، حتی 
دوربین های مدار بسته و کولرهای مورد نیاز احداث 
کارگاه سنگ شکن  راه اندازی  ممتاز،  یک جایگاه 
شهرداری و صرفه جویی قابل توجه از طریق عدم 
خرید مصالح شکسته، اجرای چندین پروژه تملک و 
آزاد سازی مثل چهار راه تقاطع خیابان های ولی عصر 
و جانبازان، تملک و آزادسازی ورودی بولوار شهدای 
گمنام، نهایی شدن طرح جدید میدان گاز که در 
حال حاضر در حال برش و تراش سنگ های مورد 
نیاز اجرای آن هستیم و به زودی با تخریب میدان 
فعلی طرح جدید را اجرایی خواهیم کرد، ساماندهی 
و زیباسازی محل قدیم منبع آب میدان 15 خرداد، 
نقاشی های دیواری برخی از باغ ها و ساختمان های 
سطح شهر، درختکاری های وسیع در سطح شهر به 
ویژه کاشت نزدیک به 400 اصله درخت چنار چندین 
ساله در بولوار شادابخت که ان شاا... در سال های بعد 
تبدیل به یکی از نقاط دیدنی شهر نی ریز خواهد شد 
و میراثی برای آیندگان خواهد بود، اجرای پروژه های 
فضای  از  توجهی  قابل  مساحت  قطره ای  آبیاری 
سبز سطح شهر، اجرایی شدن طرح ملی بازآفرینی 
شهری و تصویب دو پروژه در قالب پروژه های ملی، 
تکمیل ترمینال ماشین آالت سنگین سازمان حمل 
و نقل، و اخذ مجوز معدن سنگ مرمریت شهرداری با 
همکاری و همیاری جمع زیادی از بزرگان و دلسوزان 
شهر، همچنین اجرای چندین پروژه فرهنگی و هنری 
از جمله جشن عید سعید فطر و کنسرت موسیقی  با 
حضور هنرمندان مطرح کشوری را از دیگر اقدامات 

سال گذشته دانست.
انجام نشده در سال ۹7 پرداخت و  او به کارهای 
گفت: یکی از کارهایی که در سال ۹7 انجام نشد 
نقشه های  بود.  احداث ساختمان جدید شهرداری 
حتی  شد،  تکمیل  شهرداری  ساختمان  اجرایی 
ساختمان روبروی شهرداری را تخریب کردیم تا به 
صورت پارکینگ موقت از آن استفاده شود اما افزایش 
هزینه های سرسام آور سبب شد تا ما نتوانیم عملیات 
اجرایی ساختمان را شروع کنیم و یا در مورد تملک 
کاروانسرای سروی عماًل در پیچ و خم مسائل مالی گیر 

افتادیم.
به صورت  فاضالب  عمرانی،  کارهای  با  ارتباط  در 
مستقیم و غیر مستقیم ما را تحت تأثیر قرار داد به 
عنوان نمونه چون طرح فاضالب در بسیاری از کوچه ها 
و خیابان ها اجرا نشده بود نتوانستیم عملیات آسفالت و 
اصالح پیاده روها را انجام دهیم و به صورت غیرمستقیم 
هم جلساتی که در همین رابطه برگزار می شد باعث 
شده بود تا کمتر بوانیم به کارها و طرح های شهرداری 

بپردازیم.

8 خیابان در اولویت نخست 

به زودی روکش آسفالت خیابان های نی ریز

/     رشد 
13 درصدی در 
بودجه 1397

/     کمتر از 15 
درصد مردم 
عوارض خود را 
می پردازند

/     سهم 2.5 
میلیاردی عوارض 
ارزش افزوده به 
شهرداری نی ریز 
پرداخت نشد

/     1۰1 میلیون 
تومان به نهاد 
کتابخانه ها کمک 
کرده ایم

/     آخر سال 8۰۰ 
تا 9۰۰ میلیون 
تومان در حساب 
شهرداری وجود 
داشت

/     5 درصد 
افزایش هزینه 
داشتیم

/     متأسفانه بارها 
شاهد بودیم که 
برای3 لیتر بنزین 
یک موتورسوار

 دچار تصادف و یا 
حتی فوت می شد

/     6۰ درصد 
کارها، عمرانی 
بوده است

/     بر اساس چارت 
سازمانی باید 16 
نفر در ساختمان 
آتش نشانی 
شماره 2 به کار 
گرفته شوند

/     ساختمان 
جدید شهرداری را 
نتوانستیم 
شروع کنیم

/     تملک 
کاروانسرای 
سروی عماًل در 
پیچ و خم مسائل 
مالی گیر افتاد

گزارش آگهی
2 صفحه/15510
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سرویس ورزشی: محمدصادق رجبی

در این شماره به بررسی وقایع ورزشی شش ماهه دوم 

سال 13۹7 می پردازیم.

آنچه در زیر می خوانید، خالصه اخبار منتشر شده از 

هیئت های ورزشی است :

هیئت فوتبال

- مهدی اعیان منش در مهرماه هم همان وعده همیشگی 

خود برای برخورد با مدارس فوتبال غیر مجاز را تکرار کرد 

که باز هم عملیاتی نشد.

- خجسته به همراه تیم امیدهای پیکان به مرحله دوم 

لیگ مناطق کشور راه یافت.

- حسن شفیعی در لیگ 2 کشور و لیگ برتر امیدها 

قضاوت کرد.

- شهدای مشکان قهرمان لیگ فوتبال نی ریز شد و پرونده 

جام حذفی فوتبال ۹7 با قهرمانی استقالل بسته شد.

قهرمانی  با  نی ریز  آموزشگاه های  فوتسال  مسابقات   -

سحاب در دوره ابتدایی، امام حسین در متوسطه اول و 

امام خمینی در متوسطه دوم به کار خود پایان داد.

- استعدادهای درخشان در لیگ برتر فوتبال نوجوانان 

استان از سوی کمیته برگزاری مسابقات به عنوان تیم 

اخالق برگزیده شد و شهید بیاتی نی ریز هم در لیگ برتر 

فوتسال استان، موفق به حفظ سهمیه خود در این لیگ 

شد.

جزیره  و  درخشان  استعدادهای  فوتبال  مدرسه  دو   -

آباده طشک نی ریز در فستیوال مدارس فوتبال قطب ۶ 

استان حضور یافتند.

- با حکم رئیس هیئت فوتبال نی ریز، مجتبی افسر به 

عنوان مسئول کمیته فوتسال انتخاب شد.

- تیم فوتسال شبکه بهداشت نی ریز با درخشش در مرحله 

گروهی لیگ فوتسال کارمندان شبکه بهداشت استان، به 

رقابتهای قهرمانی این مسابقات صعود کرد که مسابقات 

این مرحله امسال برگزار می شود.

- اداره برق قهرمان رقابتهای جام فوتسال ادارات نی ریز 

شد.

- پس از قهرمانی تیم فوتبال شهدای مشکان در لیگ 

فوتبال شهرستان، این تیم این بار در رقابت های لیگ 

فوتسال نیز به عنوان قهرمانی دست یافت.

هیئت ورزشهای همگانی و آمادگی جسمانی

- 4 همایش پیاده روی در۶ ماهه دوم سال ۹7 برگزار شد. 

کودکان  شاد  ورزش های  و  بازی ها  دوره  نخستین   -

موسوم به مینی المپیک کودکانه در نی ریز برگزار شد.

- سومین گردهمایی رؤسای کمیته ورزش های تفریحی و 

مهارتهای فردی- نمایشی سراسر استان با معرفی نی ریز، 

فسا و جهرم به عنوان شهرستان های برتر به کار خود 

پایان داد.

- اولین ماراتن حلقه کمر بانوان برگزار شد.

- فیروزه آریانژاد از مسئولیت کمیته آمادگی جسمانی 

هیئت ورزش های همگانی استعفا داد تا نرجس معانی 

مسئول جدید این کمیته شود.

- اولین دوره مسابقات ثبت رکوردهای ورزشی همگانی 

ویژه بانوان در سه رشته چابکی ۹×4، حلقه کمر و حلقه 

دست با حضور 72 شرکت کننده برگزار شد.

- کبوتران مسافتی در همایش و پیش مسابقه کبوتران 

مسافتی از قادرآباد تا نی ریز به مسافت 150 کیلومتر 

پرواز کردند.

- همایش بزرگ شادی و نشاط فردی و اجتماعی با 

موضوع مثبت اندیشی و راهکارهای شاد زیستن برای 

اولین بار در نی ریز برگزار شد.

- اولین همایش پیالتس با محوریت آشنایی با تمرینات 

اصولی و ایمنی این رشته در نی ریزانجام شد.

هیئت کاراته

- جشنواره کاراته بانوان نی ریزی برگزار شد.

- کاراته کاهای پسر در اولین مرحله لیگ استان 27 مدال 

و در سومین مرحله 35 مدال کسب کردند.

- مجید حقیری به عنوان رئیس جدید هیئت منصوب 

شد.

از  مدال   10 کسب  به  موفق  نی ریز  کاراته کاهای   -

مسابقات قهرمانی سوکیوکوشین کاراته فارس شدند.

- یاسین صادقی به همراه ملی- حفاری اهواز در مسابقات 

سوپر لیگ سبکهای آزاد کاراته ایران حضور یافت.

مسابقات  در  زیادی  مدال های  نی ریز  کاراته کاهای   -

بین المللی کاراته اوراسیایی کسب کردند.

- امیررضا خاکساری در بخش کاتا و علی رضا شعبانپور در 

بخش کومیته، دو کاراته کای نی ریزی بودند که موفق به 

کسب دو مدال طالی مسابقات بین المللی کاراته اهواز 

شدند.

هیئت ووشو

- ابوالفضل خلج و علی شب خیز به مرحله کشوری المپیاد 

نخبگان راه یافتند که ابولفضل خلج به مقام سوم کشوری 

رسید.

- فرزاد فراع، ابوالفضل خلج و علی محمد شب خیز به 

اردوی تیم استان دعوت شدند.

- تیم ووشو نی ریزدر رقابتهای ووشو قهرمانی استان، با 

کسب 3۹ مدال نایب قهرمان شد .

هیئت کشتی 

- حمید قلمداد به مقام دوم مسابقات بزرگساالن استان 

رسید و محمد علی برهمن در مسابقات جوانان استان 

دوم شد.

- علیرضا شریعت در وزن 52 کیلو و محمد جواد زارع در 

وزن 57 کیلو به همراه تیم کشتی فسا در لیگ کشتی 

فارس شرکت کر دند و توانستند مقابل حریفان خود به 

برتری دست یابند.

در  نی ریزی  نوجوان  کشتی گیر  شریعت  علیرضا   -

مسابقات انتخابی تیم منتخب فارس اول شد و به عضویت 

این تیم در آمد.

هیئت اتومبیل رانی و موتورسواری

- تیم اتومبیلرانی نی ریز در پنجمین راند از مسابقات 

نتوانست حضوری  باز هم  اتومبیلرانی قهرمانی کشور 

مؤثر داشته باشد و با ناکامی از این ماراتن خارج شد تا 

سال۹7 را بدون مدال کشوری به اتمام برساند.

- 5 مدال اتومبیل رانان در مسابقات اساللوم قهرمانی 

توانست  راند سوم  در  مدال   3 و  دوم  راند  در  استان 

گوشه ای از ناکامی آنان را جبران کند.

- فهیم رضا کیخسروی از قهرمانان اتومبیلرانی کشور که 

همواره درخشش زیادی در مسابقات مختلف داشته، با 

پیشی گرفتن از دیگر رقبا، عنوان قهرمانی مسابقات 

اتومبیلرانی فرموال دریفت کشور در سال 13۹7را از آن 

خود کرد.

- کار آماده سازی پیست جدید اتومبیلرانی نی ریز که از 

مدتها پیش در انتظار احداث بود، از اسفندماه آغاز شد.

هیئت بسکتبال

عادل  و  محمدنژاد  محمد جواد  نبیئی،  محمد رضا   -

الیقمند با موفقیت سمینار داوران لیگ های کشوری را 

پشت سر گذاشتند.

در  بسکتبال  نی  ریزی  داور  محمدنژاد  محمدجواد   -

مسابقات لیگ دسته یک کشور اولین سوت خود را زد.

- تیم بزرگساالن بسکتبال نی ریز که در لیگ 2 کشور 

حضور داشت، نتوانست از گروه خود به مرحله بعد صعود 

کند.

برتری  با  نی ریز  آموزشگاه های  بسکتبال  مسابقات   -

امام حسین در متوسطه اول و سایه مهر در  مدرسه 

ابتدایی به کار خود پایان داد.

مرحله  صدرنشین  نی ریز  نوجوانان  بسکتبال  تیم   -

گروهی لیگ نوجوانان فارس شد.

هیئت اسکیت

در  استان  منتخب  تیم  همراه  به  یاراحمدی  -مبینا 

مسابقات کشوری المپیاد نخبگان اسکیت حضور یافت.

هیئت والیبال

- برای اولین بار نی ریز میزبان کالس مربیگری درجه 

3 والیبال بود که در دی ماه برگزار شد. پس از آن علی 

میمندی رئیس هیئت والیبال نی ریز با ارائه نامه ای به 

اداره ورزش و جوانان، از قطع همکاری خود با این هیئت 

خبر داد. 

نی ریز  دخترانه  آموزشگاه های  مسابقات  والیبال   -

با قهرمانی دبستان آیت ا... غفاری در ابتدایی و تیم 

کاشانی در متوسطه اول به اتمام رسید.

با  بانوان، جام دهه فجر مشکان  والیبال  - مسابقات 

قهرمانی تیم اتحاد الف به کار خود پایان داد.

جام  والیبال  دوره  دومین  قهرمان  هالل احمر  تیم   -

انقالب شد.

قهرمان  علی ابن ابیطالب  و  منتظری  آموزشگاه های   -

مسابقات والیبال دانش آموزی نی ریز شدند.

هیئت بدنسازی و پرورش اندام

- تیم نی ریز در مسابقات بدون لوازم پرس سینه استان 

۶ مدال کسب کرد. این مدالها تمامی نداشت و بدنسازان 

با شرکت در مسابقات استانی پاورلیفتینگ 7 مدال 

کشوری  مسابقات  مدال   3 همچنین  کردند.  کسب 

پرس سینه و تک مدال طالی علی تمنادار در مسابقات 

پاورلیفتینگ کشور حاصل تالش بدنسازان در پاییز بود.

- برای اولین بار مسابقات رکورد گیری بانوان در 4 آیتم 

پرس پا، پرس سینه، اسکات و شنا سوئدی برگزار شد.

- مربی تیم ملی پاورلیفتینگ ایران در جمع ورزشکاران 

رشته پرورش اندام و بدنسازی نی ریز حضور یافت.

نی ریز  پرورش اندام  و  بدنسازی  هیئت  کمیته های   -

دستخوش تغییراتی شد و مسئوالن جدید کمیته ها 

مشخص شدند.

بار میزبان مسابقات ددلیفت و  اولین  برای  - نی ریز 

پاورلیفتینگ قهرمانی شرق فارس شد.

قهرمانی  پیکارهای مچ اندازی  در  نجمه سجادزاده   -

بانوان فارس سوم شد.

- ورزشکاران نی ریزی با کسب 4 مدال از مسابقات پرس 

سینه باشگاه های کشور به نی ریز بازگشتند.

- جابر شاهمرادی مسابقات قوی ترین مردان آهنین 

نظامیان را در شیراز قضاوت کرد.

- تیم پاورلیفتینگ پوریای ولی نائب قهرمان مسابقات 

فارس شد.

هیئت تکواندو

- بانوان تکواندوکار در اولین حضور خود در مسابقات 

استانی 4 مدال کسب کردند.

هیئت زورخانه ای

یکسان سازی  آموزشی  دوره  در  کشاورز  وحید   -

ورزش های  داوری  مقررات  و  قوانین  بازخوانی  و 

زورخانه ای که در استان قم برگزار شد، حضور یافت.

- باستانی کاران با کسب 27 مدال کشوری در یک سال 

رکوردشکنی کردند.

- تیم منتخب دانش آموزان فارس در رشته پهلوانی 

و زورخانه ای با کسب 1۶ مدال طال و نقره به کار خود 

پایان داد که در این تیم 7 دانش آموز نی ریزی حضور 

داشتند. 

هیئت جودو  و کوراش

- جودوکاران با 23 مدال از جشنواره جودو فارس به 

نی ریز بازگشتند.

- میناسادات واقفی و درسا صالحی زاده به همراه تیم 

فارس به مقام سوم کشوری دست یافتند.

هیئت ژیمناستیک

- رضا کیخا کاپیتان تیم ملی ژیمناستیک در سفر یک 

روزه به نی ریز مهمان باشگاه اسطوره بود؛ این اولین 

سفر کیخا به نی ریز بود.

المپیاد  به مرحله کشوری مسابقات  - خالد شبانی 

نخبگان رسید .

- ژیمناستیک کاران باشگاه المپیا نی ریز در مسابقات 

ترامپولین و چند جانبه ژیمناستیک  استانی مینی 

شهرهای فارس به میزبانی المرد شرکت کردند و 17 

مدال به دست آوردند.

- ژیمناستیک نی ریز با قهرمانی در مسابقات استان 

پس از 15 سال توانست باالتر از شیراز قرار گیرد.

- رئیس شورای شهر در مراسم تجلیل از قهرمانان 

بودجه  ژیمناستیک  خانه  به  گفت:  ژیمناستیک 

می دهیم.

هیئت بوکس

- نیما بیگی جواز حضور در مرحله کشوری المپیاد 

استعداد های برتر و نخبگان را دریافت کرد و سوم 

کشور شد.

- بوکسورهای نی ریزی با 3 مدال از مسابقات قهرمانی 

استان باز گشتند.

هیئت تنیس روی میز

- مسابقات تنیس روی میز بین آموزشگاه های نی ریز 

در مقاطع ابتدایی و متوسطه در نیمه اول بهمن به 

مناسبت دهه فجر برگزار شد.

هیئت شطرنج

- اولین دوره مسابقات آزاد زیر 18 سال نی ریز و دومین 

دوره مسابقات شطرنج دانش آموزی در پاییز برگزار 

شد.

- ابوذر سلمان زاده به نائب قهرمانی مسابقات استانی 

رسید.

- 2۹ شطرنج باز در مسابقات آزاد شطرنج ویژه تمامی 

سنین و شطرنج بازان کودک به صورت جداگانه به 

مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی  با 

هم رقابت کردند.

- ۶5 شطرنج باز درشطرنج ریتد سریع جام نای ذی 

برای اولین بار با هم به رقابت پرداختند. 

- وحیده ره فرسا و زهرا آذرنیوش در تیم منتخب 

شطرنج دانشگاه علمی کاربردی فارس قرار گرفتند.

وزنه برداری 

- پوریا اکبری در مسابقات لیگ برتر جوانان کشور به 

همراه تیم نیروی زمینی ارتش سوم شد.

هیئت شنا

- استخر کوه سرخ شاهد تعطیلی های متعدد در فصل 

پاییز بود. این استخر اولین بار برای تعویض آب 12 روز 

تعطیل شد؛ اما دوباره و پس از یک ماه به دلیل مشکالت 

تأمین آب به مدت 45 روز رنگ تعطیلی به خود دید که 

با دخالت شورای ورزش این مشکل حل شد.

- اولین جشنواره شنای دانش آموزی نی ریز برگزار شد.

هیئت بدمینتون

بدمینتون  مسابقات  جشنواره  دوره  اولین   -

آموزشگاه های ابتدایی پسرانه و دخترانه برگزار شد.

- بانوان بدمینتون باز نی ریزی در رقابتهای انفرادی 

بدمینتون 5 جانبه سعادت شهر اول شدند.

دو و میدانی

- محمدرضا بیگی دونده نی ریزی به همراه 100 دونده 

دیگر برای مسابقات بین المللی دو و میدانی داخل 

سالن به تیم منتخب ایران دعوت شد.

مربیان پیالتس نی ریز 
در کالس های سطح یک استان 

دوره  برگزاری  به  اقدام  فارس  پیالتس  کمیته 
تعیین سطح یک  مربیگری، در روزهای 27 تا 
2۹ فروردین در شیراز کرد که از شهرستان نی ریز 

سهیال خجسته، سارا نیرومند، نجمه محمودی و 
فهیمه راسخی در این دوره شرکت داشتند و در 

جریان آخرین تغییرات این رشته قرار گرفتند.

هنرنمایی اسب های نی ریزی
در سومین دوره »شو سواره اسب«

/ زمینسوارکاریدرنیریزاحداثمیشود

نگاهی به عملکرد هیئتهای ورزشی در 6 ماهه دوم سال 1397

مدال های رنگارنگ ورزشی توسط 21 هیئت در نی ریز

محبوبه ناصری: سومین دوره شو سواره اسبان 
اصیل فالت ایران با همت هیئت اسب سواری 
برگزار شد که شرکت کنندگانی از استان فارس، 

یزد و کرمان در آن حضور داشتند. 
این ویژه برنامه جمعه 30 فروردین با حضور 
اصغر مسعودی نماینده مردم شهرستان نی ریز 
علی  اسالمی،  شورای  مجلس  در  استهبان  و 
مختاری  شهرام  فرمانداری،  سرپرست  راهوار 
رئیس اداره ورزش و جوانان و جمعی از مسئوالن 
شهرستان در محل زمین فوتبال جنب سالن 

ورزشی شهرک شهید رجایی انجام شد.
در این همایش 70 اسب اصیل شرکت داشتند 
از شهرهای  که 20 اسب نی ریزی و50 اسب 
کوار،  کرمان،  سیرجان،  جمله  از  مختلف 
یزد،  استهبان،  سروستان،  شیراز،  مرودشت، 
نورآباد ممسنی و گراش با سوارکاری صاحبان 
آنها جلوه های زیبایی از ورزش اسب سواری را 

برای عموم مردم به نمایش گذاشتند.
در این مراسم نماینده مردم در مجلس شورای 
در  سوارکاری  زمین  ساخت  از  خبر  اسالمی 

همین مکان داد.
اما سرپرست فرمانداری در این باره گفت: هیئت 
سوارکاری و اداره ورزش و جوانان باید مکانهای 
مناسب جهت احداث زمین سوارکاری را مورد 
بررسی قرار دهند و در نهایت مکان مناسب را 
با توجه به نظر کارشناس و رعایت همه جوانب از 

جمله همسایه ها انتخاب کنند. 
برای  همایش  گفت:  سوارکاری  هیئت  رئیس 
سومین بار طی سه سال گذشته برگزار شده 
که به گفته اسب داران و تماشاچیان منظم تر، 
مهیج تر و پرشورتر از همایش های قبلی بوده 

است.
الری افزود: ما از نماینده و فرماندار خواستیم تا 
زمینی برای همایش ها، جشنواره ها و برگزاری 
کالس های آموزشی که از طرف فدراسیون و 
هیئت استان برگزار می گردد، اختصاص دهند 
که این عزیزان نیز موافقت خود را اعالم کرده و 

قول همکاری دادند.
وی خاطر نشان کرد: جشنواره و همایش های  
سالی یک یا دو مرتبه انجام می شود اما هیئت 
نیازمند به مکانی برای آموزش و تمرین تقریبًا به 

صورت ماهانه دارد.
الری اسب های نی ریز را با توجه به داشتن چابک  
قابل الیق شرکت در مسابقات رزمی  سواران 
سواره دانست و افزود: وجود زمین تمرین،  هیئت 
را در برگزاری کالس های آموزشی توسط اساتید 

داخلی و حتی خارجی یاری می کند.
با این حال شنیده می شود که ساکنان جنب 
سالن ورزشی شهرک شهید رجایی از انتخاب 
ناراضی  اسب سواری  هیئت  برای  زمین  این 
هستند و دلیل آن را بوی نامطبوع اسب ها،  سر 

و صدا و خاک حاصل از زمین پیست می دانند.

3   تغییر خبرساز در ورزش

محمدصادق رجبی: انتخاب رؤسای جدید هیئتهای 

فوتبال ، والیبال و کوهنوردی خبرساز شد.

هیئت فوتبال که با رفتن اعیان منش از نی ریز بدون 

انتخاب »حسن شفیعی« به  با  رئیس اداره می شد 

عنوان رئیس جدید، سکاندار خودرا شناخت.

کمیته  ریاست  سال  چندین  این  از  پیش  شفیعی 

داوران این هیئت را برعهده داشت و سابقه قضاوت در 

لیگ های مختلف استانی و کشوری را دارد و کاماًل به 

شرایط فوتبال نی ریز واقف است.

دومین تغییر در هیئت ها مربوط به هیئت کوهنوری 

بود.

 هیئتی که در چند سال اخیر از جمله کم خبرترین 

هیئت ها است. شهرام مختاری رئیس اداره ورزش 

وجوانان نی ریز »محمد حسین میرغیاثی« را پس از 

14 سال دوباره به  ریاست  هیئت کوهنوردی انتخاب 

کرد.

کوهپیمایی  مربیگری  مدرک  دارای  میرغیاثی 

می باشد و تا سال 1384 رئیس این هیئت بود.  

پیش از این حسن میرغیاثی رئیس وقت هیئت به 

دلیل مشغله کاری از این سمت استعفا داده بود.

آخرین تغییر در هیئت والیبال بود. علی میمندی در 

دی ماه 13۹7 از ریاست هیئت والیبال استعفا داده بود 

و تا امروز این هیئت بدون رئیس اداره می شد که کرسی 

خالی این هیئت به »سید ابوالفضل فقیه« رسید.

چشمگیری  حضور  ورزش  عرصه  در  کنون  تا  وی 

نداشته است.

//

5 مدال بانوان تکواندوکار از مسابقات استانی
بانوان تکواندوکاری نی ریزی در مسابقات   آزاد فارس به  

یک طال، یک نقره و 3 برنز دست یافتند.
این مسابقات 30 فروردین با حضور 270 تکواندوکار در 

تمامی رده های سنی به میزبانی شیراز برگزار شد. 
تیم نی ریز به سرمربیگری زهرا رحیمی در این رقابتها  
شرکت کرده بود که زهرا علیمردانی دربخش پویچاگی 
تعادلی طال گرفت و در همین بخش نازنین زهرا کیوانی به 
مدال برنز رسید. احسانه میثمیان در رده سنی بزرگسال 
هم توانست 3 مدال دربخش های توپی آیچاگی مدال نقره، 
در بخش جوموک مدال برنز و در بخش سونال هم  مدال 

برنز  دریافت کند.

//

نوشتار

چونکه صد آمد...
جواد فرزانفر

زیاد  ایران  فوتبال  از  راستش 

خوشم نمی آید و تنها شهرآورد 

را می بینم.

اما عادل با برنامه نودش باعث 

که  را  فوتبالی  همان  می شد 

تماشا نمی کردم، برایم دوشنبه 

شبها زیبا شود.

تا  دموکراسی  و  می آمد  عادل 

نیمه های شب ادامه داشت.

و  لفظی  اشتباهات  عاشق 

اداهای خاص خودش بودم.

او به من آموخت که اگر خودم 

اشتباهم  به  بقیه  از  زودتر 

خنده های  دیگر  بخندم، 

دیگران ناراحتم نمی کند.

نه شبکه سه، فردوس است و 

نه او پسری که از این فردوس 

رانده شده.

با  آنان  بگویم:  عادل وار  بگذار 

به  قشنگ،  خیلی  او،  حذف 

سقوط بدی کشیده شدند.

وجود  عدالتی  که  جایی 

عادل  و  بودن  عادل  ندارد، 

سخت  است  اشتباهی  ماندن، 

نابخشودنی.

همان بهتر که با آنها نماند.

نمره  عادل در تمام این سالها، 

اینرو،  از  بود.  صد  ما،  برای 

نود هم پیش  آمد  چونکه صد 

ماست.
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