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پاسخها

پیامک:
1000 917 800 1808

خوانندگانگرامی
پاسخ پرسشهای مربوط به :بهزیستی ،آموزش
و پرورش و شهرداری نیریز كه در زیر آمده ،در
همین صفحه چاپ شده است.

آموزش و پرورش -بهزیستی

لطفاً به پیشدبستانی و مهدکودکها تذکر
دهید که اردوها و خرید وسایل اضافی را حذف
کنند .درست است که این چیزها برای بچهها
مفید است؛ اما در این شرایط بد اقتصادی واقعاً
به خانوادهها فشار وارد میشود .عالوه برهزینه
ثبتنام اولیه ،حداقل ماهیانه  ۵۰هزار تومان
خرج وسایل اضافی میشود.لطفاً رسیدگی
کنید.

آموزش و پرورش

چرا مدرسه  ...با این تعداد زیاد دانشآموزان و
هزینه زیادی که از آنها میگیرند ،هنوز حیاط
آن خاکی است؟ یک درخت ندارد که بچهها در
سایهاش بنشینند ،یک نیمکت در حیاط وجود
ندارد .لطفاً رسیدگی کنید.

آموزش و پرورش  -شهرداری
نیریز

با توجه به تورم صد درصدی یا بیشتر و افزایش
نرخ قطعات و الستیک به صورت سرسامآور ،بر
چه اساسی نرخ سرویس مدارس را تا این حد
پایین اعالم کردهاید؟ الاقل نگاهی به شهرهای
اطراف بیندازید و با آنها هماهنگ شوید.

شهرداری نیریز  -فرماندهی
انتظامی

باز هم حادثه و باز هم تصادف رانندگی در
خیابانهای مسکن مهر .مقصر این حوادث
کیست؟ رانندهای که تخلف میکند یا مسئوالن
ما که از زیر بار انجام وظایف و تعهد خود شانه
خالی میکنند؟ بارها و بارها این درخواست را
داشتهایم که در خیابانهای مسکنمهر عالئم
رانندگی و سرعتگیر نصب گردد تا حداقل از
وقوع حوادث کاسته شود .حتی به وسیله نامه و
پیام به سازمانهای مختلف اعالم شد ،انگار باید
حتماً چندین نفر در این محل کشته یا زخمی
شوند تا اقدام شود .بارها مسئوالن گفتند این
مسائل و مشکالت ترافیکی مربوط به خیابانهای
مسکن مهر در شورای ترافیک مطرح میشود؛
پس کو نتیجه و سرانجام آن؟ به نظر شما آیا این
درست است که حتی پس از وقوع حادثه بهدلیل

واتساپ و تلگرام:
0 917 800 1808

دفتر:
دورنگار:
رایانامه (ایمیل):
info@neyrizanfars.ir 071 - 5383 0903 071 - 5383 0901

عدم وجود عالئم رانندگی ،کارشناسان سردرگم
باشند که مقصر کدام طرف است؟ بار دیگر
عاجزانه درخواست میکنیم هر چه سریعتر تا
حادثهای تلختر از حوادث گذشته در این منطقه
اتفاق نیفتاده ،فکری به حال مسائل ترافیکی این
منطقه کنید.

شهرداری نیریز

 -3پل میدان گاز کوچه  9را بسازید.
 -4چرا پوشش کانال پشت مسجد جامعکبیر را
تمام نمیکنید؟
 -5لطفاً فضای برروی مسجد جامعکبیر را با
گلدانهای زیبا تزئین نمایید.
 -6آب آبسردکن نرسیده به مسجد جامعمهدی،
قابل استفاده نیست و زنگار زده .عالوه بر آن همه
آبسردکنهای سطح شهر کثیف است .چندی
قبل گفتید بررسی میکنید؛ اما خبری نشد.

راهداری و حمل و نقل جادهای-
شهرداری

بنده قصد خرید یک قطعه زمین در اطراف یا
حاشیه بلوار امام رضا را دارم .این درحالی است
که مشخص نیست متولی و مشخصکننده
حدود و مقدار عقبنشینی از جاده کدام اداره
است .حال ماندهایم برای این مشکل از کجا
استعالم بگیریم .هر اداره خود را صاحباختیار
میداند و ما ماندهایم چه کنیم!

نماینده مجلس

لطفاً پیگیری کنید دانشآموزان شهرستان
نیریز که نه امکانات دارند و نه معلم ،چرا در
کنکور سراسری باید باداوطلبان مناطق مرفهی
چون مرودشت ،یزد ،جهرم و فسا رقابت کنند؟

بیمارستان شهدا

دیشب با پدرم که مشکل قلبی داشت ،به
بیمارستان رفتم .از ساعت  12شب تا  2بامداد
پزشک نبود .گفتند از ساعت  12یک پزشک
بیشتر نیست و باید در اتفاقات باشد .اگر وقت
شد ،به بیمار شما هم رسیدگی میکند .خیلی از
بیماران این را که شنیدند رفتند؛ ولی من چون
پدرم قلبش درد میکرد ،مجبور بودم صبر کنم
تا ساعت  3که کارم انجام شد.
چرا بیمارستان نباید پزشک داشته باشد؟ چرا
فکر میکنند هر بیماری که با پای خودش به
بیمارستان آمده بد حال نیست؟

جهاد کشاورزی

لطفاً به باغدارانی که از سمدر گلوی انار استفاده
میکنند ،تذکردهید.

آبفا شهری

پیمانکارهای فاضالب واقعاً خوب کار میکنند.
فقط سفارش کنید دریچهها را خوب بسازند.
بسیاری از دریچهها وقتی ماشین از رویشان رد
میشود ،صدای زیادی تولید میکنند که برای
خانهها و مغازههای اطراف عذابآور است.

ستاد برگزاری نماز جمعه

به متولیان نمازجمعه پیشنهاد میکنم وقتی
قرار است اشخاص بزرگی مانند فرماندهان
ارتش و ...را به شهرستان دعوت کنند ،از قبل
اطالعرسانی نمایند تا مردم حضور پیدا کنند.

شهروند گرامی

پاسخ درخواست شما در رابطه با لزوم آسفالت و
پرکردن سریع حفاریهای فاضالب ،در صفحه
 4هفته نامه شماره  204تحت عنوان «زباله و
فاضالب ،چالشهای شهرداری نیریز» در
گفتگو با شهردار به چاپ رسیده است.

نیریزان فارس

 -1لطفاً متن سخنرانی امیر سرتیپ هاشمپور
بختیاری فرمانده سابق تیپ  ۵۵هوابرد شیرازدر
نمازجمعه را چاپ کنید.
نیریزان فارس :با سالم و سپاس؛ با توجه به
این که سخنرانی ایشان رویکردی کشوری در
رابطه با تاریخچه تأسیس سازمان عقیدتی
سیاسی در ارتش میباشد ،با خط مشی
منطقهای نشریه مطابقت زیادی ندارد .در
عین حال پس از بازخوانی آن ،گزیدهای از این
سخنرانی را منتشر خواهیم کرد.
 -2لطفاً نتایج آراء شوراهای دانشآموزی
مدارس رادر روزنامهدرج کنید.
نیریزان فارس :با سالم و سپاس؛ به زودی
میزگردی با نمایندگان شوراهای دانشآموزی
به تفکیک مقاطع تحصیلی خواهیمداشت.
 -3سالم بر نیریزان فارس! بعضی صفحات
هفتهنامه از کیفیت چاپ مناسبی برخوردار
نیست و هنگام مطالعه ،چشم اذیت میشود.
لطفاً بررسی و اقدام نمایید.
نیریزان فارس :با سالم و سپاس؛ پیگیری
زیادی انجام شده .امید است چاپخانه مشکل را
مرتفع نماید.

هشدارها و توصیههای
مصرف ایمن گاز

با سالم و احترام ،در پاسخ به شهروندان محترم
مبنی بر برگزاری اردوها و خرید وسایل اضافی
در مهدهای کودک به اطالع میرساند برگزاری
اردوها و کالسهای فوقبرنامهای که مستلزم
خرید وسایل است ،در مهدهای کودک و
پیشدبستانیهای تحت نظارت اداره بهزیستی
ً
کامال اختیاری بوده و انجام آن منوط بهدریافت
رضایتنامه کتبی از والدین است .شهروندان
محترم در صورت مشاهده هرگونه تخلف به
واحد امور کودکان اداره بهزیستی شهرستان
مراجعه فرمایند.

پاسخ آموزش و پرورش

با سالم و احترام ،جوابیه این مدیریت به شرح زیر
به حضورتان ارسال میگردد.
 -1در این خصوص نامهنگاری الزم انجام و
تذکرات الزم به همه پیشدبستانیها و مدارس
داده شده است .در صورتی که هر کدام از
پیشدبستانیهای تحت نظارت این مدیریت
مقررات را رعایت نمیکنند ،میتوانید به
کارشناس پیش دبستانی یا ارزیابی عملکرد
مراجعه و موضوع را پیگیری نمایید.
 -2به استحضار میرساند که حیاط این مدرسه
به اندازه کافی آسفالت شده و قسمتی که
آسفالت نیست ،برای طرح توسعه آتی آموزشگاه
در نظر گرفته شده است .در زمان افتتاح
آموزشگاه در سال  1394اقدام به درختکاری
شده است که نیاز به گذر زمان دارد تا درختان
بزرگ شوند.
 -3به اطالع میرساند که تعیین کرایه سرویس
مدارس بر عهده شورای شهر و شهرداری
میباشد.

پاسخ شهرداری نیریز

با احترام ،بازگشت به نامه شماره  3891مورخ
 97/08/05آن هفتهنامه محترم در خصوص
مطالب مطرح شده از طرف شهروندان ارجمند،
پاسخهای زیر از مدیران واحدهای شهرداری
اخذ و عینًا ارسال میگردد .خواهشمند است

برنامه حضور متخصصان در بیمارستان شهدا

پاسخ بیمارستان شهدا

انتشار آگهی در فضای مجازی نیریزان فارس:
اینستاگرام  (با  8000فالوور) 50 :هزار تومان

مسابقه شماره   73
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درباره طرح یک جمله یا شعر پیشنهاد دهید
لطفاً متن پیشنهادی خود را به سامانه نیریزان فارس به شماره  1000917 800 1808پیامک کنید یا به واتساپ و تلگرام نشریه نیریزان فارس با شماره
 0917 800 1808ارسال نمایید.در صورت تمایل نام ،سن ،شغل و تحصیالت خود را قید کنید .هر هفته به  4نفر که جمالت آنها برگزیده شده جوایزی اهدا
میشود.

مهلت ارسال :پایان روز سهشنبه  22آبان 97
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به کوشش حسین قانع

در خصوص سؤاالت شهروندان محترم که در
شمارههای قبل به چاپ رسید ،جوابیه زیر ارسال
میگردد:
سؤاالت:
 -1تا به حال چندین بار به دکتر زنان و زایمان
مراجعه کردهایم؛ اما نوبتمان نشده است .لطفاً به
این وضعیت رسیدگی کنید.
 -2چرا بیمارستان شهدا با هیچ بیمهای قرارداد
منعقد نکرده؟ حتی داروخانه بیمارستان هم
تمایلی به عقد قرارداد با بیمهها ندارد.
 15 -3مهرماه به درمانگاه تخصصی روبروی
بیمارستان مراجعه کردیم .ولی متخصص ...
بعد از کلی معطلی ،با اخالقی تند برای بیماران
وقت چندانی نگذاشت و با یک ویزیت دو سه
دقیقهای ،آنها را به نوعی از سر خود باز کرد.
پاسخها:
 -1به اطالع میرساند در حال حاضر متأسفانه
در سطح شهرستان مطب پزشک متخصص
زنان وجود ندارد و در نتیحه تعداد زیادی بیمار
به درمانگاه مراجعه مینمایند .به طوری که
روزانه حدود  35تا  40بیمار به صورت اورژانس
و غیر اورژانس ویزیت میشوند15 .نفر نوبت
روزانه 10 ،نفر به صورت نوبت دفتری و حدود
 10تا 15نفر اورژانس .یک ماما هر روز در زمان
حضور متخصص زنان در درمانگاه حضور دارد
و بیماران را در صورت عدم تخصیص نوبت،
ویزیت نموده و به صورت اورژانس و یا سرپایی به
متخصص مربوطه ارجاع مینماید.
 -2قرارداد بیمارستانهای تحت پوشش
دانشگاه علوم پزشکی به صورت متمرکز و از
طریقدانشگاه با بیمههای پایه و تکمیلی منعقد
میگردد .در صورتی که بیمههای تکمیلی هنوز
با دانشگاه قرارداد نداشته باشند ،نمیتوانند به
صورت مستقیم با بیمارستان همکاری نمایند
و فقط صورتحساب به بیمار تحویل میگردد.
 -3در خصوص نحوه برخورد پزشک متخصص
 ...موضوع میبایست از طریق مسئول شکایات
بیمارستان به صورت کتبی و با درج جزئیات
اعالم تا نتیجه پس از بررسی مشخص گردد.

مسابقه کاریکاتور

حوادث

نیریز همچنان محروم
از دو پزشک متخصص

متخصصداخلی مغز و اعصاب :مجتبی ریسمانچی.
متخصص روانپزشکی :امید مفخمی مهرآبادی.
متخصص زنان و زایمان :مرضیه پویان و مهرناز
فخرو.
متخصص پوست ،مو و زیبایی :شهال حسینپور.
متخصص رادیولوژی :کیوان عالیی جهرمی.
متخصص بیهوشی :سیدجواد انجو.
متخصصداروسازی :مرتضوی.
متخصص ارتوپدی :فرهاد بیژنزاده.
متخصص پاتولوژیست  :کامران ملکزاده.
متخصصانی که نام آنها ذکر شد ،مهرماه در
بیمارستان شهدا و کلینیک ویژه متخصصان حضور
داشتند .اما متأسفانه بر خالف تأکید فرماندار و
مدیران بیمارستان شهدای نیریز مبنی بر تکمیل
لیست متخصصان در مهرماه 2 ،متخصص جراحی
و کودکان به طور ثابت حضور نداشتند و به جای آن،
پزشکانی به طور موقت از دیگر شهرستانها و نه همه
روزهدر بیمارستان شهدا حضورداشتند.
شنیدهها حکایت از این دارد که حضور متخصص
جراحی عمومی در برنامه بیمارستان شهدا ،در آبان
ماه هم به طور ثابت تعیین و برنامهریزی نشده است.

علیرغم وعده مسئوالن شهرستان مبنی بر تکمیل
کادر پزشکان ،همچنان دو متخصص در مهرماه
امسالدر بیمارستان شهدا حضور نداشتند.
بنا بر اعالم رئیس بیمارستان شهدا،در مهرماه اغلب
متخصصان به جز  2متخصصدر کلینیک تخصصی
پزشکان نیریز به طور ثابت حضورداشتند.
سیدجواد پاکبازی افزود 21 :متخصص در ماههای
مهر و آباندر شهرستان حاضر بودند .اما  2متخصص
کودکان و جراح عمومی که از متخصصان ضروری
بیمارستانها هستند ،به طور ثابت حضور نداشتند.
پاکبازی اسامی پزشکان متخصص در مهرماه سال
جاری را به شرح زیر بیان کرد:
متخصص قلب و عروق :مسعود ارشادی ،داور آل
داوود و حامد بذر افشان ادریسی.
متخصصداخلی :مریم مزیدیمرادی ،زهرا شیبانی
و پرویز حقیقت.
متخصص گوش ،حلق و بینی :سید محمود عابد.
متخصص چشمپزشکی :مصطفی طاهری.
متخصص و جراح کلیه و مجاری ادراری :محمدرضا
انصافداران و عبدالصمد اشرفزاده.
متخصص و جراح مغز و اعصاب :نیمادرخشان.

//

کشف  70لیتر مشروب الکلی
در نی ریز
منزل  71لیتر مشروب الکلی دست ساز را کشف
کردند .در این ارتباط ،جوان  25سالهای که اقدام
به تولید مشروبات الکلی کرده بود دستگیر و روانه
بازداشتگاه شد.
همچنین مأموران فرماندهی انتظامی نیریز در
 2هفته اخیر موفق شدند  10نفر از اتباع بیگانه و
غیر مجاز رادر بازرسی از  2اتوبوس که از استانهای
شرقی به مرکز کشور حرکت میکردند ،دستگیر
کنند .اتباع غیر مجاز و بیگانه به اردوگاه نگهداری
اتباع منتقل شدند.در ضمن با توقیف هر  2اتوبوس،
رانندگان آنها نیز با تشکیل پرونده تحویل مراجع
قضایی شهرستان شدند.

مأموران فرماندهی انتظامی نیریز با حکم قضایی،
 71لیتر مشروب الکلی دستساز را در یک منزل
مسکونی کشف و فردی رادر همین رابطهدستگیر
کردند.
بنا به گفته یک منبع آگاه ،مأموران پلیس اطالعات
و امنیت فرماندهی انتظامی نیریز با استفاده
از گزارشات مردمی از وجود مقداری مشروب
الکلی دستساز در منزل مردی جوان در شهر
نیریز آگاه شدند .با دستور قضایی ،کارشناسان
پلیس اطالعات و امنیت در آخرین روزهای
مهرماه سال جاری و در نخستین ساعات بامدادی
وارد این منزل مسکونی شده و در بازرسی از این
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با بارندگی چند ساعته :

بند خاکی شهدای
آبادهطشک آبگیری شد

حین جوشکاری

بر اثر بیاحتیاطیدر هنگام جوشکاری ،یک موتورسیکلت با وضع خطرناکی
آتش گرفت .بنا به گفته مسئول آتشنشانی نیریز ،هفته گذشته خبر یک
آتشسوزی ساعت  11قبل از ظهر در یک منزل مسکونی به آتشنشانی
اعالم شد .با حضور آتشنشانان در این منزل ،مشاهده شد که یک
موتورسیکلت کام ً
ال شعلهور شده و شعلههای آتش از دیوارهای منزل هم
باالتر رفته است.
ابراهیم خیراندیش گفت :به سرعت و با استفاده از کپسول آتشنشانی
شعلههای سرکش خاموش و موتورسیکلت با آب خنک شد .یک کپسول
گاز ،خودرو پیکان و کنتور برق در اطراف و نزدیک موتورسیکلت بودند و
آتش در حال سرایت به پیکان نیز بود و روی گلگیر ،چراغها و الستیک خودرو
اثر گذاشته بود .اما خوشبختانه با سرعت عمل آتشنشانان ،آتش خاموش
شد و همزمان اتفاقات اداره برق نیز حاضر شد و برق منزل را قطع کرد.
جوان  35ساله صاحبخانهدر این ارتباط گفت :جک موتورسیکلتم شکسته
بود و من بدون رعایت نکات ایمنی در حیاط منزل در حال جوشکاری آن
بودم که به یکباره آتش به باک موتورسیکلت سرایت کرد .خوشبختانه
نیروهای آتشنشانی بسیار زود در محل حاضر شدند و اگر  30ثانیه دیرتر
آمده بودند ،خودرو پیکانداخل حیاط آتش میگرفت و آتش بهداخل خانه
نیز سرایت میکرد.

ممنوعیت گرفتن هر گونه

وجه در ورودی شهرک سنگ

بنا بر اعالم دادگستری شهرستان نیریز ،گرفتن هرگونه وجه از کامیونها
در ورودی شهرک سنگ نیریز ممنوع بوده و با متخلفان به شدت برخورد
میشود.
حسبدستور مقامات قضایی و مستند به مواد  2و  8آئیننامه اجرایی قانون
نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرکهای صنعتی مصوب  12آذرماه
 1390خورشیدی ،گرفتن هر گونه وجه از کامیونهای حامل بار در ورودی
شهرک سنگ نیریز فاقد وجاهت قانونی بوده ودر صورت تخلف ،رانندگان
میتوانند برای احقاق حق خود موضوع را در مراجع قضایی شهرستان
پیگیری کنند.

دومین متخصص ارتوپدی
در بیمارستان شهدا

دومین متخصص ارتوپدی از آبانماه سال جاریدر کلینیک ویژه تخصصی
بیمارستان شهدای نیریز آغاز به کار کرد.
به گفته مدیرداخلی بیمارستان شهدا ،دکتر محسن رفیعی پزشک
ن در کلینیک ویژه متخصصان
و متخصص ارتوپدی ،از یکشنبه  6آبا 
بیمارستان شهدای نیریز به ویزیت بیماران میپردازد.
لیال زمانینژا د درباره برنامه کاری این متخصص گفت :دکتر رفیعی
عصر روزهای یکشنبه ،سهشنبه و چهارشنبه هر هفته در کلینیک ویژه
متخصصان واقعدر ورودی بیمارستان شهدا پذیرای بیماران است.
به گفته وی ،بیماران برای گرفتن نوبت میتوانند صبح و عصر به این
کلینیک تخصصی مراجعه کنند.
دکتر فرهاد بیژنزاده متخصص ارتوپدی نیز کماکان در بیمارستان حضور
داشته و عالوه بر ویزیت اورژانسیدر بیمارستان شهدا ،عصرها نیزدر مطب
خصوصی بیماران را ویزیت میکند.

تولد  624نوزاد در  6ماهه
نخست امسال

با بارندگی چند ساعته در روز سهشنبه  8آبانماه،
بند خاکی شهدای آبادهطشک در نزدیکی
روستای صالحآباد آبگیری شد که شادی اهالی
منطقه را بهدنبالداشت.
بنا بر اعالم رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری
نیریز ،با بارندگی سهشنبه  8آبانماه در سطح
شهرستان ،بند خاکی شهدا آبگیری شد؛ جایی که
اهالی منطقه تمشولی و صالح آباد از آب آن برای
مصارف گوناگون استفاده میکنند.
مهندس حسن بنیاسدی گفت :بند خاکی شهدا
حدود  6میلیون متر مکعب ظرفیت دارد و اکنون
 600تا  700هزار متر مکعب آب باراندر آن ذخیره

شده است.در این منطقه نهال پسته تولید میشود
و اهالی برای آبیاری نهالها و شرب دامها از آن
استفاده کرده و حتی حیات وحش منطقه نیز از آن
استفاده میکند.
وی افزود :این بند خاکی درمیان  3مرتع سبزویه،
چاهدراز و تم شولی قراردارد .یکی از اهداف احداث
بندها جلوگیری از تخریب سیالبها و تزریق آب به
سفرههای زیرزمینی است که خوشبختانه احداث
بند مذکور به این  2مهم کمک کرده است.
ضمن این که احداث این بند از مصوبات سفر مقام
معظم رهبری به استان فارس بوده ودر سال 1389
به بهرهبرداری رسیده است.

کشف بیش از  470کیلو
مواد مخدر در نیریز

آتش گرفتن موتورسیکلت

در  6ماهه نخست سال جاری 624 ،نوزاددر زایشگاه بیمارستان شهدای نیریز
متولد شدند.
بنا به گفته مسئول زایشگاه بیمارستان شهدای نیریز ،در  6ماهه نخست سال
 1397خورشیدی 624 ،نوزاد در زایشگاه مهمترین مرکز درمانی شهرستان و
زیر نظر متخصصان زنان و زایمان و با همکاری ماماهای این بخش متولد شدند.
رقیه صالحی گفت:در این بازه زمانی  334زایمان به شکل طبیعی و  286زایمان
نیز به روش سزارین انجام شده است .از این تعداد  312نوزاددختر و  312نوزاد
پسر بودهاند و  4نوزاد  2قلو نیز متولد شده است .به طور میانگین،در نیمه نخست
سال جاری ،در هر ماه  103نوزاد و روزانه بیش از  3نوزاد در این زایشگاه متولد
شده است.
در نیمه نخست سال  1396نیز  743نوزاد در زایشگاه بیمارستان شهدا به دنیا
آمدند.در این مدت 43درصد نوزادان به روش سزارین متولد شدند؛در حالی که
در سال جاری این رقم 3درصد افزایشداشته است.

حسین قانع :بیش از  470کیلو انواع مواد
مخدردر شهرستان نیریز کشف شد.
صبح شنبه  5آبان 373 ،کیلو مواد مخدر
در کورهراههای قطرویه از یک سمند به
دست آمد.
به گفته رئیس دادگستری نیریز ،ساعت
 5.5صبح شنبه  5آبان ،مأموران مبارزه با
مواد مخدر نیریز در راههای فرعی شهر
قطرویه به دو خودرو سمند و پژو که با
حفظ فاصله از هم حرکت میکردند
مشکوک شدند و آنها را زیر نظر گرفتند.
حجتاالسالم مهدوی گفت :ابتدا به
خودرو سمنددستور توقفداده شد؛ ولی
فرار کرد که الستیکهای آن مورد هدف
قرار گرفت و متوقف شد .با بازرسی از آن
 247کیلو حشیش و  126کیلو تریاک به
دست آمد.
خودرو پژو نیز که نقش اسکورت محموله
راداشت ،متوقف شد.
در این ارتباط  3متهم اهل استان
سیستان و بلوچستان که بین  30تا 55
سال سنداشتند،دستگیر شدند و هردو
خودرو توقیف شد.
متهمان قصد انتقال مواد از زاهدان به
شیراز را داشتند که در نیریز به چنگ
قانون افتادند.
مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر
ساعت  16پنجشنبه  3آبانماه در حین
کنترل محور سیرجان  -نیریز ،متوجه
دو پژو  405شدند که با فاصله معینی از
هم حرکت میکردند.مأموران به طور
نامحسوس  2خودرو را تحت نظر گرفتند

تا این که پس از دقایقی ،متوجه ارتباط
خودروها با هم شدند و اطمینان حاصل
کردند که یکی از آنها حامل مواد مخدر
بوده ودیگری اسکورت محموله است.
حجتاالسالم مهدوی در این رابطه
گفت :دو اکیپ عملیاتی مبارزه با مواد
مخدر خودروها را تحت نظر قرار دادند.
در فرصتی مناسب به خودرویی که به
نظر میرسید حامل مواد مخدر است،
دستور توقف داده شد .اما خودرو متوقف
نشده و فرار کرد .سپس در یک تعقیب و
گریز کوتاه و با شلیک گلوله و هدف قرار
دادن الستیکها ،خودرو متوقف و هر دو
سرنشین آن دستگیر شدند .در بازرسی
از این خودرو  19کیلو و  500گرم تریاک
کشف شد .بادستور رئیس عملیات مبارزه
با مواد مخدر ،خودرو اسکورت چند
کیلومتر جلوتر متوقف شد ودو سرنشین
آن دستگیر شدند 4 .جوان  18تا 22
ساله اهل استان کرمان ،قصد داشتند
این محموله را با گرفتن کرایه به شیراز
برسانند.
در ادامه ،هر دو خودرو توقیف شد و تالش
برای دستگیری صاحبان و گیرندگان
این محموله جریاندارد.
رئیس دادگستری نیریز درباره محموله
دیگری که توسط پلیس مبارزه با مواد
مخدر و در کمتر از  24ساعت کشف
شد ،گفت :ساعت  14جمعه  4آبانماه و
در همین محور ،مأموران پلیس مبارزه با
مواد مخدر به یک پژو  405که در حال
وارد شدن به حوزه استحفاظی نیریز بود،
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مشکوک شدند .آنهادر یک تعقیب و گریز
چند دقیقهای که با شلیک گلوله همراه
بود ،هر  2سرنشین خودرو را دستگیر و
 54کیلو و  500گرم تریاک کهدر خودرو
جاسازی شده بود ،کشف کردند .خودرو
توقیف شد و هماکنون تحقیقات از
 2قاچاقچی  42و  33ساله کرمانی در
جریان است.
مهدوی در پایان ،درباره درگیری
مسلحانهای که منجر به کشف یک
محموله بزرگ هروئین شد ،گفت :در
دقایق نخستین بامداد جمعه  4آبانماه،
مأموران اطالعات و عملیات سپاه ناحیه
نیریز یکی از بزرگترین محمولههای مواد
مخدر صنعتی کشف شده سال جاری
در شهرستان را در یک اقدام اطالعاتی،
در ارتفاعات اطراف شهر نیریز و طی
درگیری مسلحانه با قاچاقچیان مسلح
کشف کردند .قاچاقچیان سرنشینان
یک موتورسیکلت بودند .آنها بعد از
دقایقی تعقیب و گریز ودرگیری مسلحانه
با مأموران سپاه ناحیه نیریز و زمانی که
متوجه شدند به زودیدستگیر میشوند،
در تاریکی نیمه شب با جا گذاشتن
موتورسیکلت حامل محموله هروئین،
به کوهها متواری شدند .مأموران سپاه در
بازرسی از این موتورسیکلت ودر صندلی
آن  24کیلو و  700گرم هروئین جاسازی
شده را کشف کردند.
تالش برای دستگیری قاچاقچیان فراری
توسط نیروهای انتظامی و نظامی در
جریان است.

واژگونی  2خودرو با  8مصدوم
در محور نی ریز  -سیرجان
دو خودرو به فاصله  26ساعتدر کیلومتر
 70محور نیریز  -سیرجان واژگون و 8
مصدوم آن روانه مراکزدرمانی شدند.
به گفته رئیس اورژانس  115نیریز،
خبر واژگونی یک پژو  206در ساعت 14
سهشنبه  8آباندر این محور اعالم شد.در
پی این حادثه  5نفر مصدوم شدند 2 .مرد
 37ساله دچار ضربه به سر و قفسه سینه،
یک زن  35ساله دچار ضربههای متعدد
و دختر  5ساله او دچار ضربه به سر و
شکستگیدست راست و یک زن  35ساله
نیز دچار ضربه به سر شدند .مصدومان
بعد از دریافت کمکهای اولیه ،توسط 2
آمبوالنس اورژانس  115به بیمارستان
شهدای نی ریز منتقل شدند.
محمدحسین کچویی درباره حادثه دوم

که ساعت  9 ،16آبانماه در همین محل
اتفاق افتاد ،گفت :بر اثر واژگونی یک
خودروی تیبا 2 ،زن  67و  55ساله دچار
شکستگی دست و ضربه به پا و یک جوان
 18ساله نیز دچار صدمه به گردن ،قفسه
سینه و کمر شد.
به گفته لیال زمانینژاد مدیر داخلی
بیمارستان شهدای نیریز ،مصدومان
شدید حادثه اول یک خانم  35ساله
و دختر  5ساله او بودند .مادر به دلیل
شکستگی شدید لگن ،ران و ساق پا ،بعد
از اقدامات درمانی روز بعد به بیمارستان
شهید رجایی شیراز منتقل شد .همچنین
دختر بچه  5ساله او که دست راستش
شکسته ودچار جراحتدر صورت و تورم
چشم چپ بود ،بعد از دریافت خدمات

درمانی،در بخش آیسییو بستری شد.
به گفته وی ،مصدومان حادثه دوم بعد از
دریافت خدمات درمانی صبح پنجشنبه
بیمارستان را ترک کردند.
کارشناسان پلیس راه نیریز درباره این
دو حادثه گفتند :این حوادث به دلیل عدم
توانایی راننده در کنترل خودرو به علت
تخطی از سرعت مطمئنه و لیز بودن جاده
به وقوع پیوسته است.
بر اساس شنیدهها ،ادارات مرتبط بر روی
این پیچ که در کیلومتر  70از پلیس راه
نیریز قرار دارد ،اقدام به تغییر در محور
کرده و کوه را بریدهاند؛ اما متأسفانه به
دلیل کمبود بودجه این طرح رها شده و
هر ماهدر این محل شاهد یک یادو حادثه
ترافیکی هستیم.

//

آگهی موضوع ماده  3قانون وماده  13آئیننامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر رأی شــماره  139760311005000321هیئت اول موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتی اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی مســتقردر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نیریز تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم
سعیده راهوار فرزند مختار به شماره شناسنامه  1965صادره از نیریزدر ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 157/7
مترمربع پالک  2فرعی از  583اصلی مفروز و مجزا شــده از پالک  583اصلی واقعدر نیریز بخش  22فارس از ســهام
مشاعی متقاضی (سعیده راهوار) محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتبدردو نوبت به فاصله  15روز آگهی
میشود.در صورتی که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضیداشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم
اعتراض،دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی اســتدر صورت انقضاء مدت مذکور و عدم وصول
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

تاریخ انتشارنوبت اول 1397/08/13:

تاریخ انتشار نوبت دوم 1397/08/28:

مصطفی علیخانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نیریز
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 -1هر وسیله گازسوز باید دارای یک دودکش
مستقل و منتهی به فضای بیرون باشد .از اتصال
دو یا چند وسیله گازسوز به یکدودکش مشترک
خودداری نمایید.
 -2انتهای کلیهدودکشها باید حداقل یک متر از
سطح پشت بام و حداقل یکمتر ازدیوار ه جانبی و
همسایه فاصله داشته و دارای کالهک مخصوص
به شکل  Hباشد.
 -3انتهای خروجی دودکش نباید در کنار کولر،
زیر پنجره و یا هر بازشوی دیگر باشد؛ چرا که
گازهای سمی وارد فضای خانه میشود.
 -4قطر لولهدودکش باید مساوی یا بزرگتر از قطر
خروجیدستگاه گازسوز باشد.
 -5دودکش و اتصاالت آن باید از جنس مقاوم و
بدون هیچ منفذ نشتی در سرتاسر آن باشد.
استفاده از لولههای قابل انعطاف (آکاردئونی) به
عنواندودکش ممنوع است.
 -6استفاده از بخاری بدوندودکشدر اتاق خواب
و منازل مسکونی خطرناک است ومجاز نمیباشد.
 -7قبل از نصب بخاری و آبگرمکن ،از بازبودن
مسیر دودکش آن مطمئن شوید .مسدود بودن
دودکش باعث انتشار گازهای خطرناک و مرگ
میشود.
 -8باید همواره محل اتصال دودکش به وسایل
گازسوز بازرسی و از محکمبودن آن اطمینان

حاصل شود.
 -9استفاده از پلوپز به عنوان وسیله گرمایش
ممنوع است.
 -10قرارگرفتن اشیاء قابل اشتغال در کنار
بخاری ،ممکن است سبب آتشسوزی شود.
از خشککردن لباس و وسایل روی بخاری جداً
خودداری نمایید.
 -11از قراردادندستگاه گازسوزدر معرض کوران
هوا وجریان باد خودداری کنید.
 -12نصب هرگونه وسیله گازسوزدر حمام ممنوع
است.
 -13جهت نصب وسایل گازسوز ،از شیلنگ
استاندارد مخصوص گاز استفاده نمایید.
 -14حداکثر طول شیلنگ گاز یک متر و نیم
میباشد .
 -15شیلنگهای گاز نباید به هیچوجهدر معرض
حرارت اجاق گاز و سایردستگاههای گازسوز قرار
گیرند.
-16برای محکمکردن شیلنگ گازدر انتهای لوله
گاز ،باید از بست فلزی مخصوص استفاده کرد.
پیچاندن سیم به جای بست ،باعث بریدهشدن و
جداشدن شیلینگ و انتشار گاز خواهد شد.
 -17برای پیداکردن محل نشت گاز ،هرگز از شعله
کبریت استفاده نکنید .تنها با استفاده از محلول
صابون و یا مایع ظرفشویی ،برای نشتیابی اقدام

کنید .تشکیل شدن حباب ،عالمت نشت گاز
است.
 -18شیرهای گازی را که بهدستگاه گازسوز وصل
نیست و مورد استفاده قرار نمیگیرند ،حتماً با
درپوش مسدود نمایید.
 -19از اتصال دو یا چند دستگاه گازسوز به یک
شیر مصرف خودداری گردد.
 -20در صورت ترک منزل برای مدت طوالنی،
حتماً شیر اصلی گاز بسته شود.
 -21الزم است هوای کافی برای سوختن گاز ،به
وسیله گازسوز برسد .وجود درزها و روزنهها زیردر
و پنجرهها برای این منظور مفیدخواهد بود.
 -22در صورتی که وسیله گازسوز با شعله آبی و
پایدار نسوزد و شعله آن زرد و قرمز و یا دارای پرش
باشد ،باید آن را جدی گرفت .زیرا ممکن است این
نقص ناشی از نرسیدن هوا به وسیله گازسوز باشد.
 -23نصب شومینهدر اتاق خواب مجاز نیست.
 -24نصب شومینه بدون سیستم محافظ شعله
(ترموکوپل) ممنوع است.
 -25هرگونه تغییر در سیستم لولهکشی گاز
ساختمان باید با اطالع شرکت گاز و تأییدیه نظام
مهندسی انجام شود.
 -26از دستکاری کنتور و رگوالتور اکیداً
خودداری و در مواقع مورد نیاز با تلفن  194امداد
گاز تماس حاصل کنید.

پاسخ بهزیستی

اقدام مقتضی صورت گیرد .ضمنًا به عرض
میرساند کانال شهرداری در پیامرسان ایتا
و سروش به آدرس  @shahrdarineyrizنیز
راهاندازی گردیده است که اطالعرسانی آن
موجب امتنان است.
واحد خدمات شهر به مدیریت آقای
استقالل
 -1شهروندگرامی! نرخنامه سرویس مدارس
مصوبه هیئت مدیره حمل و نقل سازمان،
شورای اسالمی شهر و مورد تأیید فرمانداری
محترم میباشد.
... -2
واحد عمران به مدیریت آقای پیوندی
 -3از محل بازدید و در صورتی که تخریب شده
باشد ،بازسازی خواهد شد.
 -4بخشی از پوشش کانال مسجدجامع کبیردر
بودجه مصوب سال 1397انجام شده است که
تختهکوبی آن انجام گرفته و إنشاءا ...به زودی
شاهد پوشش قسمتدیگری از آن خواهیم بود.
واحد فضای سبز به مدیریت آقای ساوهای
 -5موضوع بررسی و در صورت امکان انجام
میگردد.
واحدتأسیسات آقای کارآزما
 -6آبسردکنهای سطح شهر همگی شخصی
هستند و باید مالکان آنها جهت تعمیرات اقدام
کنند .آبسردکنهایی که درپارکها و میادین
وجود دارند ،متعلق به شهرداری هستند که
واحد تأسیسات ابتدای ماه گرم سال نسبت
به سرویس و به روزرسانی همه آنها اقدام
مینماید.
شهردار :جناب آقای مهندس فرغت
 -7منطقه مذکور خارج از محدوده شهر و در
حریم شهر واقع است و مطابق مفاد مندرج
در ماده  100قانون شهرداریها ،مالکان
محترم قبل از هرگونه ساخت و ساز در حریم
شهر ،میبایست نسبت بهدریافت پروانه و مجوز
ساخت از شهرداری اقدام نمایند .شهرداری
ضمن تشکیل پرونده جهت متقاضیان محترم
و پس از صدور رأی کارگروه امور زیربنایی،
نسبت به صدور پروانه ساختمانی اقدام خواهد
نمود.
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