پژوهشگران برتر در

برای زمان از سرگیری استفاده از کارت سوخت
زمان مشخصی تعیین نشده است ،اما افرادی
که فاقد کارت سوخت هستند باید برای اخذ
این کارت به نمایندگیهای پلیس۱۰+
مراجعه کنند.
سخنگوی شرکت ملی پاالیش و پخش
فرآوردههای نفتی با تأکید بر اینکه استفاده از
کارت سوخت الزامی خواهد شد ،افزود :افرادی
که فاقد کارت سوخت هستند باید به منظور
جلوگیری از ایجاد مشکل نسبت به اخذ کارت
سوخت اقدام کنند.
زیبا اسماعیلی در جمع خبرنگاران با اشاره
به قانون مصوب مجلس گفت :با توجه به این
که قانون مصوب مجلس تأکید کرده است که
سوختگیری فقط با کارت سوخت امکانپذیر
است و کارت سوخت جایگاهدار فقط برای
موارد ضروری استفاده خواهد شد ،مالکان
خودروهایی که به هردلیل فاقد کارت سوخت
هستند باید به منظور جلوگیری از ایجاد
مشکل نسبت به اخذ کارت اقدام کنند.

مناسبی در بخش آبادهطشک به عمل آمده که یکی از
این پروژهها مرکز خدمات جامع سالمت روستایی بوده
که با پیگیریها مجوز شبانهروزی آن اخذ و عملیات
اجرایی آن شروع شده و امروز نیز به همت آقای محمد
هاشمی یکی از خیرین اهل همین روستا که از فعاالن
اقتصادی میباشد و در سایر مناطق منشأ خیر و برکت
بودهاند ،تصمیمات خوبی با اعالم آمادگی ایشان مبنی بر
همکاری اتخاذ گردید.
وی یکی از مهمترین مشکالت را با توجه به اقلیم
منطقه ،وضعیت منابع آب شرب عنوان کرد و ابرازداشت
در کمیتههای برنامهریزی شهرستان  940میلیون
تومان جهت آبرسانی به مجموعه قاسم آباد تنگحنا
مصوب نمودیم که امیدواریم اعتبار آنگونه که پیشرفت
فیزیکی مناسبی را در پی داشته باشد تخصیص یابد تا
مردم این منطقه نیز از نعمت آب شرب بهداشتی و سالم
بهرهمند گردند و البته الگوی مصرف نیز باید اصالح
شود.
فرماندار نیریز وجود مکانهای ورزشی را جهت
جلوگیری از بروز آسیبهای اجتماعی مهم برشمرد
و یکی دیگر از پروژههای مصوب کمیته برنامهریزی
شهرستان را با هماهنگی دکتر مسعودی نماینده مردم
در مجلس شورای اسالمی احداث زمین چمن مصنوعی

روابط عمومی فرمانداری :محمدرضا امیری فرماندار
شهرستان نیریز ،حاجتی بخشدار آبادهطشک به همراه
جمعی از مدیراندستگاههای اجرایی با مردم روستاهای
قاسمآباد ،شهرک مهدوی ،علیآباد ،دهمورد ،شهرک
امام صادق ،دهزیر و حسن آباد دیدار داشتند و ضمن
ارائه گزارشی از خدمات دولت تدبیر و امید ،از نزدیک
درخواستها و مسائل آنان را بررسی کردند.
در این دیدار که با استقبال مردم همراه بود ،فرماندار
شهرستان اوج تجلی رسالت مسئوالن و خدمت رسانی
به مردم را در حضور بین آنها برشمرد و بیان داشت:
اگرچه طی سالهای گذشته با وجود خشکسالی و
کمبود درآمد ،معیشت مردم با مشکل مواجه گردیده
اما خدمات در فصول مختلف ،نشاط اجتماعی و امید را
در پیداشته و همین موضوع عاملی برای جلب مشارکت
مردم در پیشبرد برنامهها گردیده است و به عنوان مثال
سال گذشته یک باب محل اسکان پزشک رادر روستای
قاسم آباد افتتاح کردیم و اکنون نیز یک باب دیگر در
مراحل تکمیل میباشد.
مهندس امیریدر بخشدیگری از صحبتهای خوددر
جمع مردم روستای قاسمآباد گفت :در حوزه بهداشت و
درمان به ویژهدر بحث ساخت و سازهای مراکزدرمانی،
محل زیست پزشک و خانههای بهداشت اقدامات

برای این مجموعه عنوان کرد.
در ادامه امیری طرحهایی از جمله ساماندهی گلزار
شهدا ،گازرسانی و تکمیل بهسازی معابر را از اولویتها
بیان کرد و از اقدامات صورت گرفته مطالبی را بیان
نمود.
امیری روستای دهمورد را با وجود آثاری از دوره
ساسانی ،امامزاده یوسف ،باغات و تفرجگاه بناب تنها
روستای هدف گردشگری شهرستان که به ثبت رسیده
عنوان کرد و گفت :از منابع سال جاری اعتباری به منظور
توسعه زیرساختهای گردشگری نیز مصوب نموده که
مردم باید از این ظرفیت جهت توسعه روستا و جذب
گردشگر و اشتغالزایی استفاده نمایند.
وی در جمع مردم شهرک امام صادق ضرورت
رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی را در
کاهش تصادفات و به تبع آن خسارات تأکیدداشت و از
پیگیریها و عزیمت مدیران استانی مربوط به حمل و
نقل و ترافیک و اتخاذ تصمیمات مناسب جهت کاهش
تصادفات از جمله استقرار پلیس راه در حاشیه محور
آبادهطشک -نیریز مطالبی را بیان نمود.
گفتنی است در مراسمی با اهدای لوح سپاس از
زحمات فرماندار ،بخشدار و برخی مدیران دستگاههای
اجرایی تقدیر شد.

//

آغاز کاشت  7هزار نشاء گل فصلی در بلوارهای نیریز

علیرضا مقدسی :شهردار نیریز از آغاز عملیات کاشت
 7هزار نشاء گل فصلی در بلوارها و معابر سطح شهر
خبرداد.
حامد فرغت گفت :به منظور جلوه بخشیدن به
مناظر شهری خصوصاً میادین ،معابر و باغچهها،
عملیات آمادهسازی سطح شهر برای گلکاری و کاشت
گل و گیاه با استفاده از  7هزار نشاء گل و کاشت انواع
گلهای زینتی انجام یافته است.
خالقی مسئول واحد فضای سبز نیز گفت :با توجه
به هزینه های زیادی که صرف امور حفظ و نگهداری
فضای سبز در شهر میگردد از همشهریان محترم
درخواست میشود همیار طبیعت باشند و هنگام
عبور از عرض بلوار و یا داخل پارکها از بریدگیها و
محلهایی که جهت عبور تعبیه شده ،استفاده کنند.
وی اضافه کرد :انتظار میرود شهروندان عزیز با
حمایت و همکاری همه جانبه ،شهرداری رادر ساختن
شهری آباد و زیبا یاری کنند.

بازخوردهای
اینستاگرامی

ترجمه کتاب با همکاری دانشجو و استاد
در دانشگاه آزاد نیریز

این کتاب نوشته برنارد بلومیچ
است و مترجمان دانشگاه آزاد
اسالمی واحد نیریز این کتاب را
تحت عنوان «مقدمهای بر NMR
برای دانشمندان و مهندسان»
ترجمه کردهاند.
طاهره خصوصی عضو هیأت
علمی واحد نیریز در رشته
شیمی در رابطه با این اثر علمی

ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

بیشترین الیک
 پاکسازی اراضی بایر و زمینهای سطح شهر ( 365الیک) گزارش تصویری از وضعیت فاضالبدر نیریز( 364الیک) نیم صفحه نی ریزان فارس ( 331الیک) سفردو روزه مدیرکل نهاد کتابخانههای عمومی فارس به نیریز ( 307الیک) -دل پُر بازاریان ( 304الیک)

//
کامنتهای خواندنی
  نیم صفحه نیریزان فارس  -یکشنبه  10دیماه> نوشدارو بعد از مرگ سهراب (اس پی ار)

()masroorikoorosh
> آقای نماینده! گروههای مافیا تمام معادن مرمریت شهرستان را با البیگری و تخلفات
مشهود تصرف کردند.
()masroorikoorosh
> آقا چرا این هفته صفحه ورزشی نداره؟؟؟
()abas10
*****

گفت :این کتاب ترجمهای از فصل
دوم کتاب « Essential NMR
» به قلم برنارد بلومیچ است که
با مقدمهای کوتاه به اصول پایه و
اولیه  NMRپرداخته شده است که
با توجه به اهمیت اصول بنیادی
 NMRبه ویژه در مواردی از جمله
تجزیه دستگاهی ،در ترجمه حاضر
با زبانی روان و قابل درک به بیان

مفاهیم بنیادی
شده است.
عالقهمندان در این کتاب با
موضوعاتی از قبیل ویژگیهای
پوشش
اتمی،
هستههای
مغناطیسی ،جابهجایی شیمیایی،
ویژگیهای مغناطیسی هسته و
اسپینهای هسته و بسیاری مطالب
خواندنیدیگر آشنا میشوند.
NMR

پرداخته

آگهی فقدان سند مالکیت بخش  22فارس نیریز
اداره اوقاف وامورخیریه شهرســتان نیریز به دعوی تولیت بر موقوفه آب انبــار عبداللهقلعه محمودخان با
تسلیمدوبرگ استشــهادیه کهدردفتر خانه اسناد رسمی شــماره  422نیریز تنظیم گردیده است مدعی
است که تعداد یک جلد سندمالکیت المثنی مربوط به ششــدانگ یکباب آبانبار تحت پالک  3441واقع
در نیریز بخش  22فارس کهدر ذیلثبت  743صفحه 339دفتر پنجم امالک به نام اداره اوقاف فارس ثبت و
سند مالکیتالمثنی به شماره چاپی  309284ب  70صادر وتســلیم گردیده است ،به علت جابجایی مفقود
گردیده و نامبرده تقاضای صدور المثنی ســند مالکیت پالک فوق را نموده اســت .مراتب حسب ماده 120
آئیننامه قانون ثبت آگهی میشود تا چنانچه کسی نســبت به پالک مورد آگهی معاملهای نموده و یا مدعی
وجود سند مالکیت نزد خود میباشــد ظرف مدت  10روز از انتشار این آگهی به ثبت محل مراجعه و اعتراض
خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا خالصه معامله تسلیم نماید و اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسیده
و یا در صورت اعتراض اصل ســند ارائه نشــود ،اداره ثبت ،ســند مالکیت المثنی را طبق مقررات صادر و به
متقاضی تسلیم خواهد کرد.
11777

تاریخ انتشار 96/10/17

مصطفی علیخانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نیریز

()azadiabbas
()mohsen.shoaa

> االن همه ایراندارن چیکار میکنن؟ اینا هم همون کارو میکنن...
()meisam_mdp
> یه جریان خبری که زیر نظردولتداره فعالیت میکنه نباید قانون رو زیر پا بزاره .چرا شما
آنالینی؟ #نه به فیلتر شکن
()hasan70shy
> خب بازاریا یه کم با انصافتر بشن قطعاً بازار رونق میگیره .یه کم سود کمتر بگیرید.
()m.mehdi.karami
> بازار خیلی خرابه!!!
()amin_golezard
> خدایش بازار اص ً
ال رونق نداره االن از سال  ۸۸و ۸۹به بعددیگه ما بازاری ندیدیم.
()amir_ghodrati78
*****

ش  -1030مورخ 96/10/11

خلیل مرادخواه  -رئیس ثبت اسناد و امالک زریندشت

ش  -1890مورخ 96/09/25

ب رابر رأی شــماره  139660311023000266مورخ  1396/08/22موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مســتقردر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زری ندشت تصرفات مالکانه
بالمعارض متقاضی آقای عبدالرسول فوالدی فرزند محمدرحیم به شماره شناسنامه  7090صادره از حاجیآباد
در ششــدانگ ی کبابخانه به مســاحت  296مترمربع پالک  977فرعی از  7286اصلی مفروز و مجزی شده از
پالک  7286اصلی قطعه  8واقعدر حاج یآباد بخش  12فارس شهرســتان زری ندشت خریداری م عالواسطه از
مالک رسمی آقای عل یآقا معصومی محرز گردیده اســت .لذا به منظور اطالع عموم م راتبدردو نوبت به فاصله
 15روز آگهی م یشود.در صورتی که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعت راضیداشته باشند
م یتوانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدتدو ماه اعت راض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید،
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعت راض،دادخواست خود را به م راجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی استدر
صورت انقضاء مدت مذکور و عدم وصول اعت راض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشارنوبت اول                                              96/10/17:تاریخ انتشار نوبت دوم 96/11/1:

@NeyrizanFars
درج شده را در هفتهنامه بازنشر کردیم .شما هم میتوانید نظرات خود را در خصوص
خبرهایی کهدر این پیچ گذاشته میشوددر زیر همان خبر اعالم نمایید .توجهداشته باشید
که نظرات شما نباید شخصی ،توهینآمیز و غیرمرتبط باشد .پیج اینستاگرام نیریزان
فارس بیش از  6هزاردنبالکنندهدارد.

> ای شیطون فیلتر شکن از کجا آوردی خبر رو اینستا گذاشتی؟

   500ساختمان بدون مجوز در پلنگان> مردم هزار تومن توی جیبشون نیست .شهرداری هم همش نقشه میکشه که به چه
بهونهای ازمردم پول بگیره .مردم ندارند چرا نمیفهمید؟!
()mousa6934
> پلنگان باید یک جایدیدنی و زیبا باشه بدون ساختمان
()minadlandan
*****
 راهیابی عکس حامد راستی به جشنواره عکس  onceاسپانیا> تبریک به حامد که باعث افتخار شهرمون هست
> سوژه خوبیه ولی عکس مصنوعیه بهدل نمینشینه

یکشنبه  17دی 1396
 7ژانویه  / 2018شماره 166

اتفاقات بیمارستان و دردسرهای مردم
ادامه از صفحه یک
 ...یک پزشکه بودن بخش اتفاقات در یک شهرستان با این
جمعیت واقعاً عادالنه نیست .اعتراض هم که کنیم مسئوالن
جوابی ندارند .دهسال است بیمارستان ما مشکل دارد؛ گفتند
نماینده مجلس بومی نیست و برای شهر کاری نمیکند .االن
نماینده بومی بارها از بیمارستان بازدید کرده اما هنوز برخی
مشکالت حل نشده است.

باسالم و درود فراوان؛ چندی است پر بازدیدترین و پربازخوردترین یا به قول امروزیها
«فیدبک» اخباری کهدر پیچ اینستاگرامی نیریزان فارس به نشانی:

 دل پُر بازاریان> خوب موقعی این گزارش رو تهیه کردیددمتون گرم!!!

اخبار

نوبتهای چند ساعته و خرابی دستگاهها

 گزارش تصویری از وضعیت فاضالب در نیریز> خدا کنه اگر آسفالت نمیکنن حداقل بیان کوچهها رو بکوبن .کوچه هایی که آسفالت
نیستن.
()2225.naji
> اینم بگید که از برج هفت حقوق نگرفتن فقط کار کردن از شش صبح تا یازده شب هر روز
خدا بدون هیچ تعطیلی
()farzaneh.zardusht
> فاضالب نیریزم میشه مثل مترو شیرازده  15سالی باید بهش عادت کنیم.
()soheilstar72
*****

//

خبرگزاری آنا :انسیه مهدوی
دانشجوی کارشناسی ارشد رشته
شیمی آلی دانشگاه آزاد اسالمی
واحد نیریز با همکاری طاهره
خصوصی و مجید احمدزاده از
اساتید و اعضای هیأت علمی این
واحد دانشگاهی در رشته شیمی
موفق به ترجمه کتاب « Essential
 » NMRشد.

مستند«ایراناناردارد»درحالتدوین

 جلسه دکتر مسعودی با دکتر جاللی رئیس تقسیمات کشوری> نمیدونم تا کی باید در گیر این مسائل باشیم کلی از معادن نیریز را استان کرمان
گرفت!
()soheilstar72
*****

آگهی موضوع ماده  3قانون وماده  13آئیننامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
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اینستا خبر

آبادهطشک و بررسی مشکالت

دانشگاه آزاد نیریز

استفاده از کارت سوخت
دوباره الزامی میشود

یکشنبه  17دی 1396
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سفر فرماندار نیریز به روستاهای بخش

تجلیل از

خبرگزاری آنا :مراسم گرامیداشت هفت ه
پژوهش در سالن کنفرانس دانشگاه آزا د
اسالمی واحد نی ریز برگزار شد.
دکتر محمد شعبانی رئیس دانشگاه آزاد
اسالمی واحد نیریز در گزارشی به برخی
دستاوردهای پژوهشی واحد نی ریز در سال
 96از جمله شرکت تیم رباتیک واحد نیریز
در مسابقات روبوکاپ خیام و کرمان و کسب
مقامهای قهرمانی و سوم تیمی این مسابقات،
ثبت  2اختراع توسط مجید محمدیانفرد
دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد واحد و
تجاری سازی آنها ،آمادگی دانشجویان و
اساتید واحد جهت ساخت ماشین با سوخت
سلولهای خورشیدی اشاره کرد.
در ادامه این مراسم راهوار معاون فرماندار
نیریز در این نشست بر اهمیت رویکرد
پژوهش و تحقیق در جهت گشودن مشکالت
اقتصادی و راهاندازی تولید و اشتغال از بستر
تحقیقات علمی تأکید کرد.
دکتر خلف رئیس مرکز رشد دانشگاه آزاد
اسالمی استان فارس به عنوان سخنران این
مراسم در سخنانی ضمن معرفی مرکز رشد و
ارائه تعریف شرکتهای دانش بنیان ،نداشتن
اطالعات دقیق و صحیح از بازار و نیازمندی
جامعه و عدم شناخت و آگاهی کافی نسبت به
محصوالت فناور را عمده مشکل شرکتهایی
دانست کهدر مراکز رشد فعالیت میکنند.
در پایان این مراسم از پژوهشگران برتر
ادارات و مراکز آموزش عالی شهرستان،
مخترعان و اعضای تیم رباتیک دانشگاه آزاد
اسالمی واحد نیریز با اهداء لوح تقدیر و جوایز
قدردانی و سپاس به عمل آمد.

اخبار
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مستند «ایران انار دارد» به کارگردانی
سیداشرف طباطبایی در حال تدوین
میباشد .این مستند به مسئله زلزله
کرمانشاه میپردازد.
وی در خصوص ضبط این مستند
گفت :در این شرایط بحرانی و مصیبتی
که برای هموطنان غیرتمندمان پیش
آمده کمترین کاری که بنده حقیر بنا به
تخصص و توانم میتوانستم انجام دهم،
ضبط و ثبت تصاویر مستند از این اتفاق
بود .تصاویر بینظیر و نابی از وحدت،
همدلی و دغدغه همه اقوام و اقشار
ایرانی با هموطنان ُکرد.
طرف دیگر این سکه مصیبت،
زایش امید و شوق زندگی بود .خیلی
خوشحالم که افتخار ثبت و ضبط
بخشی از این حقیقت نصیب بنده شد.
امیدوارم امانتدار خوبی نیز باشم.
نام این برنامه مستند «ایران انار
دارد» محصول سیمای مرکز فارس
است و قرار است از شبکه یک ،مستند
و فارس پخش شود .زمان برنامه 45
دقیقه است.
وی در ادامه افزود :جمعی از
مهندسان متعهد مقیم شیراز
در فراخوانی تحت عنوان «مولی
الموحدین» به کمک خیرین دیگر

آگهیموضوعماده 3قانونوماده13
آئیننامهقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیو
اراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی
ب رابــر رأی شــماره 139460311023000748
مورخ  1394/12/05هیــأت اول موضوع قانون
تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضی و
ســاختمانهای فاقد سند رســمی مستقر
در واحد ثبتــی حوزه ثبت ملک زری ندشــت
تصرفــات مالکانه بالمعــارض متقاضی آقای
ســلمان اب راهیمی فرزنــد عباداله بشــماره
شناســنامه  1626صــادره از حاج یآبــاد در
ششــدانگ ی کبابخانه به مســاحت 230/5
مترمربع پالک  1فرعــی از  6925اصلی مفروز
و مجزی شــده از پــاک  6925اصلی قطعه 8
واقعدر حاج یآباد بخش  12فارس شهرستان
زری ندشــت خریداری م عالواســطه از مالک
رســمی آقای بمانعلی بریزی محــرز گردیده
اســت .لذا به منظور اطالع عمــوم م راتب در
دو نوبت بــه فاصله  15روز آگهی م یشــود.در
صورتی که اشــخاص نســبت به صدور سند
مالکیت متقاضی اعت راضی داشــته باشــند
م یتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت
دو ماه اعت راض خــود را به این اداره تســلیم و
پس از اخذ رســید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ
تسلیم اعت راض،دادخواســت خود را به م راجع
قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت
انقضاء مدت مذکــور و عدم وصــول اعت راض
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشارنوبت اول   96/10/03:
تاریخ انتشار نوبت دوم 96/10/17:

خلیل مرادخواه

11682

()1996_s.a.e.e.d
()aminnegari

اقدام به ساخت ،ارسال و تحویل 110
کانکس به نیازمندان زلزله زده میکنند
و مستند « ایران انار دارد» با تصاویری
از اعزام کاروانها به سرپل ذهاب شروع
میشود.
تهیه کنندگی و کارگردانی این
مستند بر عهده بنده میباشد و ابوالفضل
بامداد به عنوان دستیار کارگردان،
مهدی فتاحپور به عنوان برنامهریز و
دستیار و جواد علیمردانی به عنوان
مجری و قصهگوی کانون پرورشی
فکری کودکاندر این اثر حضوردارند.
تصویربری مستند را حمید
هاشمزاده ،سیداشرف طباطبایی ،آرش
اردالن و پورشکوری بر عهدهدارند.
طباطبایی که کارگردانی تئاتر
«تیروکمان» را هم بر عهده داشت
و به مدت  15روز در نیریز به نمایش
گذاشت درآمد حاصل از نمایش شب
پایانی را به زلزلهزدگان اختصاص داد.
او در این باره گفت :در اجرای شب
پایانی «تیر و کمان» که  23آذرماه انجام
شد و شلوغترین شب اجرا نیز بود مبلغ
یک میلیون و چهارصد هزار تومان از
محل فروش بلیت و کمکهای مردمی
جمع آوری شد.
با استعالم از همکاران صدا و سیمای

رئیس ثبت اسناد و امالک زریندشت
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مستقر در مرکز کرمانشاه و با عنایت به
شرایطی که پس از زلزلهدر منطقه حاکم
بود ،به این نتیجه رسیدیم که رادیو
یکی از ضروریات فعلی مردم زلزله زده
است .بنابراین با تخفیف ویژه فروشنده،
مدلی انتخاب شد که مختص مناطق
بحران زده طراحی و ساخته شده بود.
بطور مثال این رادیو عالوه بر داشتن
روشنایی و امکان استفاده از برق و
باطری ،خود شارژ و قابلیت استفاده از
فالش مموری برای ضبط و پخش صدا
نیز بود.
این هدایا بسیار مورد نیاز بود و مورد
استقبال مناطق روستایی و شهری
شهرستان سرپل ذهاب قرار گرفت.
اجازه دهید از حسی که هنگام
دادن این هدایای ناقابل مدام در ذهنم
میچرخید بگویم .نمایشی در شهرمان
نیریز نوشته و اجرا میشود و کمترین
حاصل آن تبسم ناب و لبخند رضایت
هموطنم را به ارمغان میآورد ،نمایشی
که بیشتر بازیگران آن دانشآموزان
بودند.
باید از والدین ،آموزگاران ،مقامات
آموزش و پرورش و شهرداری که بسیار
تالش و مساعدت کردند تا این نمایش
شکل بگیرد تشکر کنم.

//

پرداخت
 400میلیون وام به
صنعتگران نیریز
میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری :در راستای حمایت از تولید
و اشتغال و با همکاری اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی شهرستان نیریز به
صنعتگران فعال صنایعدستی مبلغ  400میلیون تومان وام قرضالحسنه
در قالب طرح مشاغل خانگی پرداخت شده است.
مسئول میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری شهرستان نیریز
گفت :افراد واجد شرایط دریافت تسهیالت مشاغل خانگی شناسایی و مورد
بازرسی مشترک کارشناسان اداره کار و اداره میراث فرهنگی شهرستان
نیریز گرفتند و این صنعتگران به بانکهای عامل جهتدریافت تسهیالت
مشاغل خانگی و توسعه فعالیت خود معرفی شدند.
حمیدرضا هادی خاطر نشان کرد :این طرحها در رشتههای گلیمبافی،
سفال و سرامیک ،سراجی سنتی ،معرق چوب ،چاقوسازی ،رودوزیهای
سنتی ،بافتنیهای سنتی ،پیکر تراشی ،نقش برجسته سفال بودند و
از صنایعی هستند که در حال حاضر در شهرستان بیشترین فعالیت را
داشتهاند.
ویدر ادامه گفت :از تسهیالت مشاغل خانگی مبلغ  400میلیون تومان
به میراث فرهنگی ،صنایعدستی و گردشگری شهرستان نیریز تخصیص
یافته که تعداد  3نفر پشتیبان و  15نفر به عنوان صنعتگر مستقل از این
تسهیالت استفاده کردند.
هادیدر پایان ضمن تشکر از همکاری معاونت صنایعدستی و هنرهای
سنتی و اداره تعاون ،کار و امور اجتماعی شهرستان نیریز ابراز امیدواری
نمود که با تخصیص بودجههای بیشتر در آینده بتوان کارگاههای بیشتری
را جهتدریافت تسهیالت معرفی کرد.

دفتر نیریزان فارس از  7صبح تا 8شب یکسره باز است

هزینه باالی سونوگرافی
ح.شاهسوندی میگوید من چند وقت پیش همسرم باردار
بود برای انجام سونوی چسبندگی جفت و وضعیت رشد جنین
به سونوگرافی مراجعه کردیم گفتند هزینه آن  120هزارتومان
است .اما روز بعد به استهبان رفتیم و همین سونو را با  30هزار
تومان در بیمارستان امام خمینی انجام دادیم .خدا را خوش
نمیآید .در زمانهای که برای یک کارگر یک روز کار است و ده
روز نه ،اینقدر هزینهها را باال ببرند .سونوگرافی بیمارستان را
هم که گذاشتهاند فقط برای برخیها.
او با تأسف سری تکان میدهد و میگوید :یک دکتر زنان
و زایمان در بیمارستان نیست .چند ماه پیش برگه آزمایش و
سونوی خانمم را از طریق فضای مجازی برایدکتر فرستادند و
نیم ساعت منتظر بودیم تا آنالین شود و نتیجه را بدهد .اعتراض
هم که کردیم ،گفتند دکتر از صبح اینجا بوده تازه رفته منزل و
در حال استراحت است و ما نمیتوانیم به او زنگ بزنیم.
استراحت حق او است اما مسئوالن باید به فکر باشند .حرف
آینده و سالمتی یک بچه است .آنها باید نیروهای بیشتری
استخدام کنند تا بیمارستان کمبودی نداشته باشند.
نوبتهای طوالنی آزمایشگاهها
خانمی که نمیخواهد خودش را معرفی کند .میگوید
کمبود دکتر و نوبتهای طوالنی آزمایشگاه از مشکالت
بیمارستان است .من مشکل ریوی دارم و باید چند آزمایش
بدهم .اما هزینههای بیرون خیلی زیاد است و چون وضعیت
مالی خوبی ندارم به بیمارستان آمدهام.
اینجا هم گفتهاند باید چند ماه در نوبت آزمایشگاه بمانی.
خدا میدانددر این چندماه چه بر سر سالمتیام بیاید.
االن هم که دخترم مریض شده و آمدهایم اینجا میگویند
بروید چند ساعتدیگر بیایید .از مسئوالن میخواهیم کار مردم
را ،راه بیاندازند؛ به امکانات بیمارستان برسند تا مردم مجبور
نشوند به شهرهایدیگر بروند.
کمبود تخت در قسمت تزریقات
م .بقری از روستای غوری آمده است .میگوید از ساعت 5
عصر نوبت گرفتهام ،اما االن که ساعت 8شب است هنوز نوبتم
نشده .باید اتفاقات بیمارستان دو پزشک داشته باشد یک
پزشک که نمیتواند کار این همه بیمار را ،راه بیاندازد .قسمت
تزریقات هم کمبود دارد نه تخت دارد نه نوبتدهی خوبی.
بغری میگوید :به مطب دکتر پاکنیت هم که مراجعه
کردیم .سرشان شلوغ بود؛ ما هم نوبت نگرفتیم آمدیم
بیمارستان.
کاش مسئوالن فکری بکنند و امکانات را بیشتر کنند .آنها
باید به داد مردم برسند.
امکانات بیمارستان
«ولی رسولی» به همراه دختر و نوهاش در قسمت تریاژ
میباشند او اشاره به نوه چندماههاش میکند و میگوید :عین
آتش دارد میسوزد .اما میگویند باید دو -سه ساعت در نوبت
بمانی.
از مشکالت بخش اتفاقات بیمارستان که پرسیدیم
میگوید:دو تا صندلی نیست که بنشینی .پیش پزشک خانواده
هم که بروی باید ساعت  4عصر نوبت بزنی تا ساعت  5دکتر
بیاید 2 .تا  3ساعت هم بایددفترچهاتدر نوبت باشد.
مسئوالن باید به سالمت بیماران توجه داشته باشند.
امکانات بیمارستان را بیشتر کنند.
قسمتداروخانه هم مانند بخش پذیرش و تریاژ شلوغ است
و جای سوزنانداختن نیست.
کادر خوشاخالق داروخانه
حمید میرزایی که در روبروی کانتر داروخانه مشغول
پرسیدن قیمت و مشخصات داروها است .از اخالق خوب کادر
پرسنل میگوید و ادامه میدهد :اتفاقات بیمارستان نیریز
هیچ مشکلی ندارد.داروخانهاش هم همینطور.
میزایی میگوید :من از استهبان آمدهام پیش دکتر ارتوپد
و برای گرفتن دارو به بیمارستان آمدهام خدا وکیلی از اخالق
کادر داروخانه واقعاً لذت بردم.
کارمند فرق نمیکند هر کجا باشد ،باید خوشاخالق باشد.
بیمارستان کهدیگر جای خود رادارد .یک بیمار با هزار ناراحتی
جسمی و مالی به اینجا میآید .باید کسی باشد که به او روحیه
بدهد نه روی اعصاب باشد .آنها نباید با بیماران بد رفتاری کنند
و یا درست و حسابی جواب او را ندهند .درست است سرشان

شلوغ است ولی بیمار متوجه اینها نیست .من با اینکه دارو
نخریدم ولی کادر داروخانه من را خوب راهنمایی کردند و حاال
هم هر کجا که بروم برای خرید دارو به اینجا میآیم چون واقعاً
دلسوزانه مرا راهنمایی کردند.
نبود دستگاه فشارسنج
در حیاط بیمارستان خانم بارداری را میبینم کهدر گوشهای
از حیاط نشسته و چادرش را دور خودش پیچیده .از مشکالت
بیمارستان که میپرسم میگوید :در حیاط بیمارستان کمبود
صندلی است.
ادامه میدهد :من بخاطر وضعیت بارداری حساسی که
دارم نمیتوانم داخل سالن پذیرش بنشینم چون اکثر بیماران
سرماخوردگیدارند مجبورم روی زمیندر این سرمادر حیاط
بیمارستان بنشینم.
از لحاظ تجهیزات پزشکی مشکل دارند .من االن با همسرم
آمدهام ساعت  8نوبت گرفتیم و ساعت  11نوبتمان شده است.
بخش اتفاقات بیمارستان از لحاظ تجهیزات کمبود دارد.
االنداخل اتاق پزشک بودیم بهدلیل نبوددستگاه فشارسنج ،از
اتاق کناری ایندستگاه را گرفتند.در قسمت تریاژ هم نیرو کم
است یک نفر که نمیتواند جوابگوی این همه بیمار باشد.
مسئوالن باید دو تا نیرو اضافه کنند ما این همه لیسانس
بیکارداریم.
کمبود نیرو
اعظم پژوهان که دو ساعت در صف انتظار است میگوید:
این همه بیمار است و یک پزشک .اگر هر بیماری بخواهد رب ع
ساعتدر مطب برای مداوا وقت بگیرد یعنیدر یکساعت  4تا
 6بیمار ویزیت میشوند .این همه مریض باید چند ساعت در
نوبت بمانند؟
بیمارستان مشکل دیگری ندارد .االن هم که میگویند از
ساعت  10به بعددو پزشکه میشود.
سهیال.ح میگوید :دلیل شلوغی بخش اتفاقات را نبود
امکانات و نبودن تخت در بخش تزریقات میداند.
او میگوید :ما به صورت اورژانسی به بخش منتقل شدیم ،اما
باز هم یک ساعتی طول کشید تا نوبتمان شد.
جمعهشب هماینجا بودیم .به خاطر تعطیلی روز قبلش
خیلی شلوغ بود .از شلوغی گذشته یکی از همراهان با کادر
اتفاقات بحثشان باال گرفت و کلیدعوا به پا شد.
مردم باید درک کنند .کادر بیمارستان چه گناهی دارند
آنها که دارند وظیفه خودشان را انجام میدهند .واقعاً خیلی به
پرستارها توهین و بیاحترامی میشود.
مسئوالن بایددر قسمت تزریقات چند تخت بیشتر کنند.تا
مشکالت کمتر شود.
میخندد و میگوید :برای اداره بیمه هم بنویسید وقتی
دختری ازدواج میکند چرا بیمه او از خانواده قطع میشود.
شاید شوهرش بیمه نباشد و نتواند او را بیمه کند.
بیماری زیاد است
خانم میانسالی کهدخترش چند روز بستری است .میگوید
شلوغ است .هزار درد و مرض وجود دارد .االن هم که فصل
زمستان است و سرماخوردگی بین بچهها زیاد شده مدارس
باید به بچههایی که حالشان خوب نیست بگویند چند روز
نیایند تا بقیه مریض نشوند.
او که نمیخواهد خودش را معرفی کند ،ادامه میدهد:
ویروسهایی که زائران کربال آوردند همه واگیردار است.
میگویند نروید پیش زائران! مگر میشود نرفت؟ من خواهرم
آمده نروم به استقبالش و با او روبوسی نکنم؟
ما کهدر این چند روزدر بیمارستان و بخش اتفاقات مشکل
خاص و کمبود آنچنانی نداشتیم .فقط کمیدکتردیر بهدیر سر
میزد که آن به دلیل باال بودن ترافیک کارش بود.
لزوم ایجاد یک درمانگاه تخصصی
بعد از نظرات مردم با علیرضا ذکایی رئیس شبکه بهداشت و
درمان و بیمارستان شهدا گفتگو نمودیم.
وی میگوید :شهرستان نیریز به یک درمانگاه خصوصی
نیاز دارد تا مشکالتی چون شلوغ بودن بخش اتفاقات،
سونوگرافی ،کمبود تخت در تزریقات و ...برطرفگردد.
نیریز از معدود شهرستانهایی است که در استان فارس
درمانگاه خصوصی ندارد.
اتفاقات بیمارستان جور یک درمانگاه خصوصی را
میکشد
رئیس بیمارستان نیریز ادامه میدهد :بخش اتفاقات
بیمارستان شهدای نیریز در حال حاضر دو پزشک دارد که
یکی از پزشکان در بخش اتفاقات و یکی در بخش بستری
(بیماران اورژانسی) را پوشش میدهند.
ساعات کاردو پزشک از  9صبح تا  3بعد از ظهر و  6تا  12شب
میباشد ودر صورتی که مریض بستریداشته باشیم اولویت با
بخش بستری است و بخش اتفاقات یک پزشکه میشود.

طبق آماری که در یک ماه اخیر داشتهایم  80درصد
مراجعان بیماری سرماخوردگی و ترافیک آنان در روزهای
پنجشنبه و جمعه بوده است کهدر ایندو روز کمتر پزشکیدر
مطب حضوردارد.
رئیس شبکه بهداشت و درمان برای رفع مشکل شلوغی
بخش اتفاقات بیمارستان پیشنهاداتی دارد و میگوید :پیشنهاد
اول این است که شخصی سرمایهگذار یک درمانگاه خصوصی
در سطح شهرستان راهاندازی کند تا نیاز شهرستان را برطرف
نماید و از ترافیک بخش اتفاقات کم کند.
راه دوم باید منتظر ماند تا درمانگاه سپاه افتتاح شود و این
همدر صورتی که ساعات کاری آنها با شبکه بهداشت هماهنگ
باشد و در ساعتهایی که مطبهای سطح شهر بسته هستند
ایندرمانگاه خدمات ارائهدهد.
در همین راستا برای رفع مشکل هماهنگیهایی با نظام
پزشکی انجام گرفت و قرار شد هر روز پزشکی را به عنوان رزرو به
ما معرفی کنند تا بتوانیم درصورت شلوغی و ترافیک مراجعان
به بخش اتفاقات از او کمک بگیریم .بناست تادر هفتههای آتی
این مشکل حل شود.
سونوگرافیست ثابت در سطح شهرستان
رئیس شبکه بهداشت و درمان گفت :در دو سال گذشته
یک سونوگرافیست ثابت در سطح شهرستان نداشتیم و
مریض مجبور بود برای یک آپاندیست ساده به استهبان برود
و سونو را انجام دهد و بعد برای جراحی به نیریز برگردد .اما
با پیگیریهای شبکه بهداشت ،پزشک سونوگرافی در سطح
شهرستان مستقر و رفت و آمد بیماران کمتر شد و میتوان به
جرئت گفتدردو سال و نیم اخیر مریضی را به علت سونوگرافی
به خارج از شهرستان اعزام نشده است.
در مورد هزینههای سونوگرافی هم درمقایسه با استهبان
باید گفت :چون درمانگاه شفا یک درمانگاه کام ً
ال دولتی در
استهبان میباشد ،هزینهها نسبت به نیریز پایینتر است.
سونوگرافی در بیمارستان هم مخصوص بیماران اورژانسی
میباشد و از پذیرش بیمار ان آزاد معذوریم.
یکی دیگر از برنامههایی که برای رفع مشکل سونوگرافی
قرار است انجام شود این است که بعد از افتتاح درمانگاه سپاه
یک سونوگرافدردرمانگاه سپاه حضور یابد.
پزشکان  24ساعته
در بخش اتفاقات بیمارستان در  24ساعت شبانهروز چهار
پزشک جراح،اطفال ،داخلی و زنان و زایمان حضور دارند و در
صورت خروج هرکدام از این پزشکان شیفت را به پزشکیدیگر
محول میکنند.
بهروز بودن نوبتهای آزمایشگاه
نوبتهای آزمایشگاه به روز است .مخصوصاً با انتقال
ساختمان جدید و هماهنگیهایی که بادرمانگاه شهید فقیهی
انجام شده است بیماران میتوانند برای انجام آزمایشهای
خود به بیمارستان ودرمانگاه شهید فقیهی مراجعه نمایند.
در صورت شلوغ بودن آزمایشگاه بیمارستان ،بیماران
میتوانند برای انجام آزمایشهای خود همه روزه (صبحها در
ابتدای وقت اداری) به جز روزهای تعطیل به درمانگاه شهید
فقیهی مراجعه نمایند.
 9تخت در فضای کوچک تزریقات
ذکایی با اشاره به وضعیت تزریقات گفت :با نگاهی به سال
قبل ،قسمت تزریقات بیمارستان از  2تخت به  9تخت رسیده
است .اما متأسفانه بیمارانی هستند که رعایت نمیکنند و برای
تزریق یک سرم ساده و یا تزریق آمپولی که پزشک خانواده آنها
برایشان نوشته است به بیمارستان مراجعه میکنند و بیشتر
شلوغی بخش تزریقات هم به خاطر این ناهماهنگیها میباشد.
برای تزریقات گسترده و بزرگتر باید تا ساخت بیمارستان
جدید صبر کرد.
اولویت با بیماران اورژانسی
ویدر مورد قسمت تریاژ اتفاقات اینگونه توضیحداد :قسمت
تریاژ با اتفاقات یکی است .ما اگر دو پرستار در قسمت تریاژ
استخدام کنیم .درست است مریض بررسی اولیه میشود اما
در ادامه بایددر صف انتظار پزشک بماند با این وجوددو پرستاره
شدن بخش تریاژ مشکلی را حل نمیکند.در این بخش اولویت
با کودکان ،زنان باردار و سالمندان میباشد و آنها زودتر تریاژ
میشوند.
وی در پایان در رابطه با تجهیزات بیمارستانی گفت :از
لحاظ تجهیزات ،امکانات و ...بیمارستان نمازی شیراز با آن
سابقه و عظمت مشکل دارد ،چه برسد به بیمارستان شهدادر
شهرستان نیریز.
این در حالی است که در دو سال اخیر بالغ بر یک و نیم
میلیارد تومان تجهیزات وارد بیمارستان شده است و در صورتی
که کمبودی باشد گزارش گیری شده و در اسرع وقت مشکل
حل می شود.

