گاز مونواکسید کربن

گاز  CO2قاتل یک مرد  45سالهدر روستای بسترم شد.
مدیر اورژانس  115با اعالم این خبر گفت« :ساعت  9صبح چهارشنبه  14آبان ،خبر
بیهوشی مرد  45سالهایدر روستای بسترم که نگهبان یک مکان بودداده شد .ظاهراً
بردن پیکنیک به داخل چادر برای گرم کردن آنجا باعث مرگ این مرد شده و زمانی
که اورژانس به آنجا رسیده بود ،مدت زیادی از مرگ وی میگذشت».
محمدحسین کچویی افزود« :سهشنبه  20آبانماه نیز یک خانم  45ساله و آقای 23
ساله بر اثر استنشاق گاز مونواکسید کربن در یک خانه باغ دچار مسمومیت شدند.
آنها با وجودی که حال مساعدی نداشتند ،اما به خاطر شرایط کرونایی حاضر به
اعزام به بیمارستان نشدند».
وی عنوان داشت« :خیلی از افراد از ترس آلودگی بیمارستان به آنجا نمیآیند که کار
بسیار اشتباهی است؛ بخصوصدر مورد بیماران قلبی  -عروقی ودیالیزی که ممکن
است منجر به فوتشان شود؛ کما این که متأسفانه مواردی نیز اتفاق افتاده است.
حداقل آنها باید برای تکمیلدرمانشان به مطب پزشک متخصص مراجعه کنند».

//

خوردن وایتکس ،دختر  2ساله
را روانه بیمارستان کرد

یک دختربچه  2ساله بر اثر خوردن وایتکس دچار مسمومیت شد و به بیمارستان
شهدا انتقال یافت.
مدیر اورژانس  115شهرستان نیریز با اعالم این خبر گفت« :ساعت  10صبح
سهشنبه  13آبان ،یک دختر  2ساله در روستای حیدرآباد بر اثر خوردن وایتکس
مسموم شد و توسط اورژانس به بیمارستان شهدا انتقال یافت».
محمدحسین کچویی گفت« :والدین باید مواد خطرناک و شوینده رادور ازدسترس
کودکان قرار دهند و در چنین مواردی او را وادار به استفراغ نکنند .ضمن این که از
دادن خوراکی و شیر به کودک جلوگیری کنند؛ چون باعث باال آوردن محتویات
معده میشود و این باعث میگردد که به بافتهای دیگر از جمله ریه آسیب جدی
برسد».

//

تشنج راننده در چهارراه قائم

یک خودرو ی سواری در چهارراه قائم بر اثر تشنج راننده واژگون شد که سه
سرنشین آن مصدوم شدند.
به گفته مدیراورژانس  115نیریز ،یک خودرو سواری بر اثر تشنج ناگهانی راننده آن
در چهارراه قائم واژگون شد که هر سه سرنشین آن مصدوم شدند.
محمدحسین کچویی گفت« :بر اثر این حادثه ،مرد راننده  33ساله ،یک خانم 33
ساله و یک دختر  2ساله دچار صدمات متعدد شدند و به وسیله دو آمبوالنس به
بیمارستان شهدا انتقال یافتند».
وی توصیه کرد« :کسانی که بیماری صرعدارند ،حتیاالمکان نباید اقدام به رانندگی
کنند .چون حمالت این بیماری از قبل خبر نمیدهد و اگر این اتفاق در حین
رانندگی بیفتند ،بسیار خطرناک است و میتواند جان فرد و همچنین شخص طرف
مقابلشان را به خطر اندازد».

//

کشف  19هزار لیتر گازوئیل
قاچاق از  5اتوبوس

نزدیک به  19هزار لیتر گازوئیل قاچاق از  5اتوبوس کشف شد.
فرمانده انتظامی شهرستان نیریز گفت« :از اواسط مهرماه تا کنون 18800 ،لیتر
گازوئیل قاچاق از  5اتوبوس کشف و تشکیل پرونده شده است».
سرهنگ سیدمحمد یوسفی افزود« :این کشفیات  5متهمداشت و ارزش ریالی این
محمولهها  39میلیون تومان است».

//

واژگونی  405با
 5مصدوم

مسئول اورژانس  115شهرستان نیریز از مصدوميت  5تن در واژگونی  405در
محور نیریز  -بختگان(سهراهی حیدرآباد) خبر داد.
محمدحسین کچویی گفت« :ساعت  1:19بامداد جمعه  16آبان ماه گزارشی
مبنی بر واژگونی  405در سهراهی حیدرآباد (محور نیریز -بختگان) به مرکز پیام
اورژانس  115شهرستان نیریز اعالم گردید و بالفاصله آمبوالنس به محل حادثه
اعزام شد».
کچویی ادامه داد« :یکی از مصدومان به صورت سرپایی در محل درمان شد
و  4مصدوم دیگر بعد از دریافت اقدامات درمانی توسط تیم عملیاتی اورژانس به
بیمارستان شهدای نیریز منتقل شدند».
وی افزود« :در این حادثه یک دختر  7ساله صدمات جزئی دید .دو خانم  18و 14
ساله به ترتیب از ناحیه سر و صورت و بینی مصدوم شدند .یک زن  36ساله و یک مرد
 46ساله نیز از ناحیهدست راست مصدوم شدند».

 7مرگ کرونایی در  7روز

کشف  2200كيلو تریاک در
شهرستان نیریز

ادامه از صفحه یک

 ...به گزارش نیریزان فارس ،در این
مدت  13بیمار نیز با حال وخیم توسط
اورژانس  115به بیمارستان شهدا
منتقل شدند و  60مورد دارای عالئم
کرونا هم با اورژانس تماس گرفتند.
بیماران نیریزی که در این مدت
جانشان را ازدستدادند ،عبارتند از:
زن  78ساله ،بدون بیماری زمینهای
 مرد  72ساله ،دارای بیماری نارساییمزمن کلیوی  -مرد  61ساله ،بدون
بیماری زمینهای  -زن  65ساله ،دارای
بیماری زمینهای دیابت و آسم  -زن 78
ساله ،بدون بیماری زمینهای  -زن 74
ساله ،دارای بیماری زمینهای دیابت
و فشار خون  -مرد  53ساله که چون در
شیراز فوت شده ،اطالعاتی از این که
بیماری زمینهایداشته یا خیر،دردست
نیست.
رئیس شبکه بهداشت و درمان
شهرستان نیریز با اعالم  8مورد جدید
ابتال به کرونا ویروس در نیریز ،شمار
مبتالیان به این بیماری را  782مورد
برشمرد.
به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت
و درمان شهرستان نیریز ،دکتر داور

آلداود با بیان این که از این تعداد  4نفر
مرد و  4نفر زن هستند ،عنوان داشت:
«متأسفانه حجم نمونهها بسیار باال
رفته ،جواب تست خیلی از افراد نیامده
و با تأخیر مواجه شده است .بنابراین آمار
واقعی مطمئناً بسیار بیشتر از آمار اعالم
شده است؛ چرا که خیلی از افراد نیز
بخصوصدر روستاها تست نمیدهند».
وی افزود« :این رشد موارد بستری،
شرایط را برای پرستاری از موارد وخیم
کرونایی سخت کرده است .بیمارستانها
در بحرانیترین حالت ممکن به سر
میبرند .تختها در حال پر شدن است و
خدماترسانی به بدحاالن بسیار مشکل
میشود».
گفتنی است بر اساس آمار رسمی ،از 782
مورد مثبت شده کرونا ویروس تاکنون،
 15نفر فوت شدهاند و  500مورد بهبود
یافتهاند .تعداد مبتالیان شناسایی شده
در بخشهای شهرستان  50مورد است که
از این تعداد  28مورد از بخش قطرویه،
 13مورد از بخش پشتکوه و  9مورد از
بخش مرکزی هستند.
رئیس دفتر پرستاری بیمارستان شهدا
نیز در گفتگو با ما از مردم خواست تا
کسانی که تمایل دارند داوطلبانه و به

یک مرد که برای بازکردن د ِر خانهشان از
دیوار باال رفته بود ،دیگر نتوانست پایین
بیاید.
به گفته رئیس آتشنشانی نیریز ،یک
مردکه ساعت  1:30نیمه شب  14آبان به
همراه همسر و فرزندش به خانه برگشته
بود و کلید منزلش را به همراه نداشت،
از دیوار بلند خانه باال رفت تا در را به
روی اعضای خانواده باز کند؛ اما دیگر
نتوانست پایین بیاید.
ابراهیم خیراندیش گفت« :با توجه
به این که نیمه شب بوده و نمیشد
از همسایهها کمک گرفت ،آنها با
آتشنشانی تماس گرفتند .کارکنان

آتشنشانی هم پس از احراز هویت فرد و
مطمئن شدن از این که صاحبخانه است،
به وسیله نردبان او را پایین آوردند و د ِر
خانه را برایشان باز کردند».
وی با بیان این که آتشنشانان در هفته
گذشته  14عملیات انجامدادند به برخی
از آنها اشاره کرد« :ساعت  15چهاردهم
آبانماه ،یک سیلندر گازدر حیاط خلوت
منزل مسکونی در خیابان بهداشت آتش
گرفت .آتشنشانان با حضور فوری در
محل ،آتش را خاموش کردند و سیلندر
گاز را از محل بیرون بردند .در این حادثه
برخی اقالم اطراف سیلندر مثل یک
ناندان ،یک آکواریوم و ...دچار سوختگی

سه مصدوم در تصادف پژو پارس و پیکان بار
سه سرنشین پژو پارس در تصادف
با پیکان بار در جاده نیریز  -قطرویه
مصدوم شدند.
به گفته مدیر اورژانس  115نیریز ،این
حادثه ساعت  16چهارشنبه  21آبان
حوالی کارخانه سیمان سفید رخ داد که
بر اثر آن سه سرنشین پژو پارس مصدوم
شدند.
محمدحسین کچویی گفت« :در این
حادثه یک پسربچه  6ساله از ناحیه سر
ودو آقای  34و  17ساله به ترتیب از ناحیه
زانو و دست راست آسیب دیدند که به
بیمارستان شهدا اعزام شدند.

دفتر نظارت همگانی فرماندهی انتظامی شهرستان نیریز آماده دریافت هر
گونه پیشنهاد ،انتقاد ،تقدیر و شکایت شما همشهریان گرامی از عملکرد
پلیس از طریق مراجعه حضوری و یا تماس با تلفن  197میباشد.

راههای ارتباطی:
واتساپ و تلگرام0 917 800 1808 :
سامانه پیامک1000 917 800 1808 :
دفتر071 - 5383 0903 :
رایانامه (ایمیل)info@neyrizanfars.ir:

معاونت فنی به مدیریت آقای رئوفی
 -7با احترام ،در خصوص محدوده مد نظر به عرض
میرساند مقدار قابل توجهی از اراضی آن منطقه در
مالکیت اشخاص قرار دارد که باید توسط شهرداری
تملک گردد .امیدواریم با تخصیص بودجه مناسب و
طی اولویتبندیهای شهرداری این مهم عملیاتی
گردد.

شهرداری نیریز

فرمانده انتظامى نىريز از کشف یک محموله بزرگ  2تن و  200کیلوگرمی مواد
مخدردر شهرستان خبرداد.
سرهنگ سيدمحمد يوسفى با اشاره به اين كه با کار اطالعاتی دقیق مسیر این
محموله  ۲تن و  ۲۰۰کیلوگرمی ترياک مورد رصد مأموران قرار گرفت گفت :پس
از ورود این مواد به محدوده شهرستان که در بار خاک آهن جاسازی شده بود ،با
هماهنگی مقام قضایی تریلر حامل این مواد در ايست بازرسى قطرویه شهرستان
نیریز متوقف ودو قاچاقچیدستگیر شدند.
فرمانده انتظامى اظهارداشت«:این محمولهدومین محموله بزرگ کشف شدهدردو
هفته اخیر است».

//

ایست قلبی مرد  53ساله
در باالتارم

گیرکردن روی دیوار در نیمهشب
شد».
خیراندیش عنوان داشت« :ساعت
 9شب  19آبان ،یک درخت در خیابان
مصال سقوط کرد و مسیر عبور و مرور را
مسدود نمود .آتشنشانان با حضور در
محل،درخت را با اره بنزینی قطعه قطعه
و جابهجا کردند».
وی افزود« :ساعت  9صبح همان روز
هم یک منزل مسکونی در خیابان
نواب صفوی دچار آتشسوزی شد.
آتشنشانان به سرعت وارد عمل شدند
و آتش را خاموش کردند .در این حادثه
یک ماشین لباسشویی ،یک تخته فرش و
مقداری لباسدچار سوختگی شد».

و آبادانی شهر اقدام نماییم.
 -6متقاب ً
ال از حسن توجه جنابعالی سپاسگزاریم.
امیدواریم با جذب بودجههای هر چه بیشتر نسبت به
خواسته بجای شما اقدام بیش از پیش نماییم.

خوانندگان گرامی
پاسخ پرسشهای مربوط به :شهرداری نیریز ،آموزش
و پرورش ،شبکه بهداشت و درمان ،نماینده مجلس و
فرمانداری كهدر زیر آمده،در همین صفحه چاپ شده
است.

افزایش آمار اعزامیهای کرونا به بیمارستان
صورت جهادی بخش کرونای بیمارستان
را یاریدهند ،اعالم آمادگی کنند.
لیال همایونی گفت« :بیمارستان
تجهیزات حفاظتی را در اختیار کسانی
که تمایلدارنددر این اقدام خداپسندانه
شرکت کنند ،قرار میدهد .ما برای
جابهجایی و پرکردن کپسولهای اکسیژن
و همچنین غذا دادن به بیماران کرونایی
با کمبود نیرو مواجهایم .خدمه ما معموالً
دارای سن باال و بیماری زمینهای هستند
و پرستاران نیز فرصت کافی برای این کار
ندارند».
مدیر اورژانس  115شهرستان نیریز هم
از کسانی که کپسول اکسیژن بالاستفاده
دارند خواست تا به صورت امانی هم که
شدهدر اختیار بیمارستان قراردهند.
در ادامه این گزارش ،روابط عمومی
شبکه بهداشت شهرستان بختگان نیز از
افزایش شمار مبتالیان به  220نفر خبر
داد .از این تعداد  4نفر فوت شدهاند کهدو
نفرشاندر هفته گذشته بوده است.
مبتالیان این شهرستان شامل 91 :نفر
از آباده طشک 42 ،نفر از کوشکک35 ،
نفر از قاسمآباد 22 ،نفر از خواجهجمالی،
 16نفر از چاهسوارآغا و  14نفر ازدهمورد
هستند.

نشسیم پای حرف دلتون
ما
ّ

یک مرد  53ساله بر اثر ایست قلبیدر کوههای باالتارم جان سپرد کهدر یک عملیات
 7ساعته توسط هاللاحمر به پایین کوه منتقل شد.
به گزارش روابط عمومی جمعیت هالل احمر شهرستان نیریز ،ساعت  16:30روز
شنبه  ۱۷آبان ماه ،پس از تماس تلفنی اورژانس  ۱۱۵نیریز مبنی بر ایست قلبی
مردی  53سالهدر کوههای باالتارم،دو تیم عملیاتی شاملده نجاتگر به سمت محل
حادثه اعزام شدند.
آنها پس از یک ساعت و نیم عبور از مناطق صعبالعبور به محل حادثه رسیدند .با
توجه به بررسی عالئم حیاتی ،فوت مرد  ۵۵ساله تأیید شد و اعضای هالل احمر پس
از ثابتسازی متوفی بر روی بسکت ،اقدام به انتقال وی به پایین کوه کردند.
این عملیات سخت و نفسگیردر ساعت  12شب با تحویل متوفی به اورژانس  ۱۱۵و
خودرویدارالرحمه پایان یافت.
کچویی رئیس اورژانس  115نیز در این باره گفت« :احتمال حمله قلبی در افراد
باالی  40سال که عادت به ورزش سنگین منظم ندارند و یک مرتبه فعالیت شدید
بدنی میکنند ،وجود دارد .چنین افرادی باید با ورزش مالیم شروع کنند».
وی افزود« :این مشکل خصوصاً در هوای سرد بیشتر میشود .چون هوای سرد باعث
لرز میشود و فشار خون را باال میبرد و در نتیجه قلب بیشتر کار میکند و به سیستم
قلب و عروق فشار بیشتری وارد میشود».

//

واژگونی موتورسوار  5پشته

 -1کوچه شماره  7بولوار میرزاکوچکخان کنار
سوپر مارکت جباری آسفالت نیست .همه کوچههای
اطرافش آسفالت است ،به جز این کوچه .لطفاً پیگیری
کنید.
 -2چرا زمینهای شهرداری و زمینهای زردشت واقع در
بولوار بهار پشت کالنتری سرباز را آسفالت نمیکنید؟
 -3کوچه پشت چهل دستگاه با وجود این که ظاهراً
آسفالت است ،اما خیلی کندهکاری شده و نیاز به ترمیم
فوریدارد .لطفاً اقدام کنید.
 -4با تشکر از زحمات شما جهت آسفالت خیابان
منتهی به مسکن مهر فرهنگیان و بنیاد مسکن ،لطفاً
حفاریهای ایجاد شده جهت انشعابات واحدهای بنیاد
مسکن را نیز آسفالت کنید.
 -5کاش برای کوچههای خیابان نواب و بولوار شهید
سلیمانی هم فکری میکردید .با نزدیک شدن فصل
زمستان رفت و آمد خیلی سخت میشود.
 -6آسفالت کوچه و خیابان از همه چیز مهمتر است.
بودجه را بیشتر برای آسفالت باکیفیت بگذارید.
 -7چرا بولوار نزدیک باغ جنت به سمت سرداران را
ادامه نمیدهید؟
 -8چرا در مسیر سیلبند زباله ساختمانی ریخته
میشود؟ شاید قب ً
ال حاشیه شهر بوده؛ اما این
منطقه (کوی امیرکبیر) مسکونی شده است.
متأسفانه ماشینهای حمل زباله ساختمانی،
شبها چراغ خاموش زبالهها را تخلیه میکنند
و این مسئله عالوه بر زیبایی این فضا ،سبب آلودگی
و همچنین مسدود شدن برخی نقاط این مسیر شده
است .اگر شما سرکشی کنید ،متوجه میشوید که در
برخی نقاط مسیر سیلبند ،یک ماشین به سختی عبور
میکند .لطفاً پیگیری کنید.
 -9چرا جایگاه سیانجی شهرداری ساعت 14
دوازدهم آبان به مدت  ۴۰دقیقه برای تعویض پست
تعطیل شد و همه را معطل کرد؟
 -10خواهشمند است به قولتاندر مورد موزائیک فرش
بولوار نشاط عمل کنید و به وضعیت این بولوار سر و
ساماندهید .چون متأسفانه شهرداران قبلی به قولشان
عمل نکردند.

ارسال تصاویر و متن برای
شهروند خبرنگار

0917 731 5146

مدیریت جایگاه سی ان جی آقای کارآزما
 -9با احترام ،به عرض میرساند در محدوده زمانی
مد نظر عملیات تسویه شیفتها با  ۸دقیقه تأخیر انجام
گرفت که به اپراتورهای مسئول تذکر الزم داده شده
است .بدین وسیله از شهروندان عزیز نیز بهدلیل تأخیر
رخداده عذرخواهی به عمل میآید.
مهندس فرغت شهردار نی ریز
 -۱۰قولی در خصوص موزائیک منطقه مذکور
داده نشده است و در بودجههای عمرانی سال جاری
شهرداری هیچ ردیفی در این خصوص وجود ندارد.
انشاءا ...بتوانیمدر سنوات آینده مطابق بودجه مصوب
ساالنه اقدام نماییم.

پست  -شهرداری نیریز

در میدان دانشجو کوچه جنب نهضت سواد آموزی،
چند ساختمان نوساز و در حال ساخت ( ۵نوساز و ۲
ساختمان در حال ساخت) فاقد کدپستی هستند .یک
سال پیش با همسایگان به اداره پست مراجعه کردیم
و درخواست کد پستی دا دیم .فرمهای مربوطه را
پر و هزینهاش را پرداخت کردیم؛ اما هنوز کد پستی
دریافت نکردهایم.
طبق گفته کارمند اداره پست ،نقشه دقیقی از این
محل وجود ندارد و نقشههای موجود برای سالیان قبل
است که آن زمان زمین بوده و نقشه ساخت و سازها
با تغییرات از سوی شهرداری همراه شده است .حال
تکلیف ما چیست؟
اداره پست میگوید شهرداری باید از محل نقشه تهیه
کند و به ما بدهد تا ما اقدام کنیم؛ شهرداری هم پاسخی
نمیدهد.

پاسخ شهرداری نیریز:

با احترام ،در پاسخ به سؤاالت آن هفتهنامه محترم،
پاسخهای زیر از مدیران واحدهای شهرداری اخذ و
عیناً ارسال میگردد.
خواهشمند است اقدام مقتضی مبذول فرمایید.

پاسخ شهرداری نیریز:

لطفاً جهت ارائه توضیحات بیشتر به واحد روابط
عمومی مراجعه فرمایید.

آموزش و پرورش

واحد عمران به مدیریت آقای پیوندی
۱و -2با احترام به آگاهی میرساند ،جهت آسفالت
کوچه ،ساکنین ابتدا میبایست ضمن معرفی یک
نماینده به شهرداری ،نسبت به جمعآوری هزینه
خودیاری اقدام فرمایند .سپس با مراجعه به واحد
عمراندر نوبت آسفالت قرار گیرند.
 -3با احترام ،در لکهگیری نوبهای آن منطقه از محل
بازدید و اقدام الزم صورت خواهد پذیرفت.
 -4سپاس فراوان از حسن توجه شما ،از محل مورد
اشاره بازدید و اقدام الزم صورت خواهد پذیرفت.

 -1لطفاً روی تدریس معلمان نظارت داشته باشید.
بعضی از معلمان پایه اول ،برای دانشآموزان تکلیف
زیاد میگویند .بچهای که در خانه مادرش دارد با او
کار میکند و هیچ تنوع و سرگرمی ندارد ،مگر چقدر
میتواند یکجا بنشیند و مشق و تکلیف انجام دهد؟
وقتی هم به معلم میگوییم ،پاسخ میدهد ما روش
تدریسمان این هست .روش تدریس برای زمانی هست
که بچه از صبح تا ظهر مدرسه باشد و عصر میخواهددو
تا صفحه بنویسد .االن کهدیگر مادران برایشان جمعه
و شنبه ندارد .باالخره مادر هم کارهای خودش را دارد.
به خدا ظلمی که امسال با بیفکری مسئوالن در حق
کالس اولیها شد ،هرگز جبران نمیشود.
 -2برای بیمه دانشآموزی مدرسه چقدر باید
بپردازیم؟ بعضی مدارس گفتهاند  15و برخی گفتهاند
 25هزار تومان.

واحد روابط عمومی به مدیریت آقای دهقان
 -5با احترام،در محدوده مد نظر شما  ۴۰هزار متر مربع
آسفالت معابر به صورت رایگان انجام گردیده است.
امیدواریم با کمک و همیاری شهروندان محترم و
پرداخت عوارض متعلقه بیش از پیش نسبت به عمران

شک نکن

پاسخ آموزش و پرورش:
 1و  -4با سالم و احترام ،در حال حاضر با توجه به
آموزش غیرحضوری ،نیازمند همراهی اولیاء محترم
هستیم .با این حال آموزش مجازی مشکالت خاص
خود را دارد؛ در صورتی که مایل هستید ،پیشنهاد
خود را برای بهبود این فرایند آموزش به حوزه آموزش
مدیریت ارسال فرمایید.
در جلسه اخیر با مدیران و کارشناسان ،بحث نظارت
بر فرآیند تدریس مجدداً مورد تأکید قرار گرفت و با
واحدهای آموزشی مکاتبه شد .در صورت امکان ،نام
آموزشگاه به واحد معاونت آموزش و نوآوری اعالم
شود تا سریعتر و بهتر پیگیری گردد.
 2و  -5مبلغ بیمه دانشآموزی  10هزار تومان
میباشد .با توجه به این که بیمه دانشآموزی در هر
زمان و هر مکان پوشش حوادث را متقبل میشود،
استدعا دارم همه اولیاء در پرداخت آن با مدارس
همکاری نمایند .پرداخت مبلغ مذکور الزامی است.در
صورت مشاهده اخذ مبالغ بیشتر ،شکایات خود را به
دایره شکایات مدیریت اعالم یا ارسال فرمائید.
 -3از ابتدای سال تحصیلی ،دانشآموز و کالس در
حدی تشکیل نشده که باعث مشکالت شود و اکثر
مدارس آموزش را غیرحضوری ادامه دادهاند.
با این حال همکار ارجمند تقاضای خود را به حوزه
مربوطه یا واحد آموزشی ارائه نمایند تا بررسی و
همکاری الزم صورت گیرد.

شبکه بهداشت و درمان

 -1لطفاً به آشفروشیها بخصوص  ...سر بزنید.
فروشنده یک نفر هست؛ هم پولدستی میگیرد و هم
کارت میکشد و هم آشدر ظرف میریزد.
 -2متأسفانه منشیدکتر  ...متخصص  ...کهدر برگ ...
شماره تلفن مطبش را نوشته،در طول روز جواب تلفن
را نمیدهد و باید حتماً به طور حضوری برای نوبت
برویم .پس تکلیف مردمی که اهل مشکان ،رودخور،
قطرویه و بختگان هستند چیست؟ آیا برای گرفتن یک
نوبت باید در این وضعیت کرونا این همه راه به نیریز
بیایند؟
برخی پزشکان هم هنوز شماره مطبشان را به 118
اعالم نکردهاند و وقتی با  118تماس میگیریم،
میگوید شماره تلفن ثبت نشده است.
 -3لطفاً به پزشکان تذکر دهید در این وضعیت کرونا
طوری نوبتدهند که مطب شلوغ نشود .من کلیهدرد
داشتم؛ با مطب تماس گرفتم؛ منشی گفت االن بیا.
اما وقتی رفتم ،دیدم ده نفر جلویم هستند .دو ساعت
همان جا نشستم تا نوبتم شد .یک خانواده هم مراجعه
کرده بودند ،پدر خانواده میگفت ما خانوادگی کرونا
گرفتهایم .سالن مطب هم پر از بیمار بود .لطفاً پیگیری
کنید.
 -4اگر امکان دارد ،یک بازرسی هم از مغازههای
روبرویداروخانه  ...انجامدهید؛ تولیداتدامی و باغی
را بدون رعایت بهداشت به فروش میرسانند.
 -5روی بازار شهرداری نیز نظارت کنید .آنهایی
که ترهبار دارند ،بدون ماسک هستند و مشتریها
میترسند بروند خرید کنند.

درست در لحظه ی آخر  ،در اوج توکل و در نهایت تاریکی نوری نمایان می شود ،

خدا ازراه میرسد

معجزه ای رخ می دهد و ...

در جاده قطرویه  -رودخور

یک موتورسیکلت با  5سرنشین در جاده قطرویه  -رودخور واژگون شد که 4
سرنشین آن مصدوم شدند.
به گفته مدیر اورژانس  115نیریز ،بر اثر این حادثه که ساعت  17:45سهشنبه 13
آبان روی داد ،راننده مصدوم نشد .اما مادر  43ساله خانواده از ناحیه پا و سه دختر
 10 ،3و  12ساله از ناحیه سر و دست مصدوم شدند که به درمانگاه قطرویه انتقال
یافتند.

معاونت خدمات شهری به مدیریت آقای حاجی
محمدی
 -8شهروند گرامی! گشت تخلفات شهرداری به صورت
مداوم در حال کنترل و جلوگیری از تخلیه نخالههای
ساختمانی در حاشیه شهر میباشد و با متخلفین نیز
مطابق مقررات برخورد گردیده است .درصورت
مشاهده اینگونه تخلفات ،به صورت  24ساعته مراتب
را به شماره تلفن  5320ثابت شهرداری نیریز داخلی
 501گزارش بفرمایید.

 -3بنده با سابقه  25سال سابقه خدمت،دارای بیماری
زمینهای از جمله پر فشاری خون ودیابت هستم .چرا
با وجود این که بنده جانباز شیمیایی هستم ،در این
ایام کرونا حضورمان الزامی است؟ تکلیف ما را روشن
کنید.
 -4کالسهای آنالین برای برخی مدیران و کادرشان
خوب شده است و حتی نتوانستهاند لیست به دست
دبیران برسانند.
لطف کنید روی کار برخی مدیران و کادرشان نظارت
داشته باشید .انگار فقط کار معلمها سخت شده؛ ولی
آنها حتی در خیلی از گروههای درسی عضو نیستند و
نظارتی روی غیبتدانشآموز ندارند.
 -5از آموزش و پرورش بپرسید جریان بیمه
دانشآموزی چیست؟ مگر بچهها مدرسه میروند
که باید پول بیمه بدهند؟ با مدرسه تماس گرفتیم؛
میگویند آموزش و پرورش اجباری کرده .مردم در
صورتی که توانایی مالیداشته باشند باید کمک کنند.
در این اوضاع اقتصادی و کرونا ،شما فشار مضاعف وارد
نکنید.

هنگامه نیایش
خورشیدی

مهشیدی

یک شنبه

 25آبان  29ربيع االول

دوشنبه

 26آبان  30ربيع االول

سه شنبه

 27آبان

1ربيع الثانی

چهار شنبه  28آبان

 2ربيع الثانی

پنج شنبه

 29آبان

 3ربيع الثانی

جمعه

 30آبان

 4ربيع الثانی

شنبه

 1آذر
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پاسخ شبکه بهداشت و درمان

 1و  4و  -5من دستور بررسی دادهام؛ اما لطفاً طبق
سؤاالت قبل خواهش میکنم با سامانه  ۱۹۰تماس
بگیرید تا سریعاً پیگیری شود .الزم به ذکر است مورد
شماره یکدیروز پلمب شد.
 -2در موارد پزشکان ،باز هم تذکر داده میشود .عالوه بر
دکتر  ،...متخصص  ...جدید در بیمارستان فعال شده و
بیماران میتواننددر آنجا مشکالت خود را حل کنند.
 -3تذکرات و بررسیهادر موارد پزشکان ازدیروز شروع
شده و مجدداًبه همه تذکرات الزم داده میشود.

بیمارستان شهدا -شبکه بهداشت و درمان

چرا بیمار کرونایی را همراه با سایر بیماران بخش
دیالیز ،دیالیز میکنید؟ با توجه به اینکه همه آنها جزو
بیماران حساس هستند تقاضا داریم خدمات به آنها را
یادر جاییدیگر و یادر آخر شب ارائهدهید.

پاسخ شبکه بهداشت و درمان:

دو اتاق ایزوله مخصوص بیماران مشکوک داریم؛
اما بیماران قطعی حتماً خارج از شرایط عادی دیالیز
میشوند.

نماینده مجلس

خواهشمندیم به فکر راهاندازی یک کارخانه انجیر
باشید .متأسفانه دالالن باعث نوسان قیمت انجیر و
آسیب اقتصادی به انجیرداران میشوند.
پاسخ نماینده مجلس:
با سالم خدمت شهروند گرامی ،اساساً متولی احداث
چنین کارخانههایی بخش خصوصی است .همان گونه
که در شهرستان همجوار سالها است توسط بخش
خصوصی چنین اقدامی صورت گرفته است .لذا در
صورت اقدام و درخواست بخش خصوصی ،اینجانب از
همه توان و پتانسیل جهت همراهی ،پیگیری امور و
تسهیلدر احداث کارخانه انجیردر شهرستان نیریز تا
حصول نتیجه مطلوب استفاده خواهم کرد.

فرمانداری

سالم جناب هدایت! مدت زیادی است شما به عنوان
سرپرست فرمانداری منصوب شدهاید .لطف کنید
و بگویید در مورد آالیندگی سیمان خاکستری چه
تدابیری اتخاذ کردهاید؟
این کارخانه سه ماه است که آلودگی ایجاد میکند.
چطور فرمانداری فقط ده روز است که به آن اخطار
داده؟ اینده روزدقیقاً از چه زمانی شروع میشود؟ چرا
تا زمانی که فیلترها برسد تعطیل نمیشود؟ چرا رئیس
محیط زیست حاضر به پاسخگویی نیست؟
 3ماه است این کارخانه محیط زیست را نابود میکند؛
آن وقت شما به خاطر منافع یه عدهای هنوز به آن وقت
میدهید؟ پس خسارت آسیبی را که به منطقه زده ،چه
کسی باید بپردازد؟

پاسخ فرمانداری:

با سالم و احترام،در خصوص سؤال مطرح شده از سوی
شهروندان محترم ،جوابیه زیر جهت چاپ در شماره
آتی آن هفتهنامه ارسال میگردد:
 -1ضمن تشکر از طراح محترم سؤال ،در خصوص
آالیندگی کارخانه سیمان خاکستری نیریز به
اطالع میرساند :در یک نوبت پس از گزارش اداره
محیطزیست به مدیرعامل کارخانه اخطارداده شده که
متعاقب آن مسئوالن کارخانه واحد مذکور را تعطیل
و اقدام به تعویض فیلتر موجود و تعمیر بقیه فیلترها
نمودند وکارخانه بعد از رفع این مشکل شروع به فعالیت
نمود .اما متأسفانه پس از مدتی کارخانه مجدداً دچار
نقص فنی شد که پس از اخطارهای الزم پرونده قضایی
در این خصوص تشکیل گردید .با مراجعه مسئوالن این
واحد تولیدی به مرجع قضایی و ارائه مستندات مبنی
بر خرید فیلتر تصفیه از خارج کشور ،مقرر گردید به
این واحد تولیدی فرصت ده روزه داده شود که پس از
مصاحبه اینجانب با صدا و سیما تا  25آبان ماه مهلت
داده شده وچنانچه تا پایان مهلت مقرر از سوی مدیران
کارخانه اقدامی صورت نگیرد ،کارخانه تعطیل خواهد
شد .لذا با توجه به این که این واحد صنعتی متعلق به

 14000نفر سهامدار و از اهالی همین شهرستان
میباشند ،امیدداریم که با برنامهریزی صحیح و اصولی
مسئوالن کارخانه مذکور ،دیگر شاهد این گونه مسائل
و مشکالت زیست محیطی نباشیم.

صمت

 -1قیمت گوشت قصابیها را چک کنید .هر کسی هر
چقدر دوست داشته باشد قیمت میگذارد .مخصوصاً
قصابی  ....اگر در چرخ گوشت قصابیها نگاه کنید،
میبینید که ضایعات گوشت ،مهره و پی میریزند و
مردم خبر ندارند.
 -2ای کاش به جای پلمب کردن ،روی قیمتها نظارت
میکردید .چرا به حال گرانی فکری نمیکنید؟
 -3با سالم ،چرا روی رستورانها و بیرونبرها نظارت
ندارید؟ چند روزی میشود قیمتها را باال بردهاند؛
یک دست چلو خورشت را  18هزار تومان و چلو مرغ
را  27هزار تومان میدهند .شما را به خدا نظارت کنید.
مردم تحت فشار هستند .مگر شهرستان نیریز با
جاهای دیگر تفاوت دارد؟ شیراز هم این قیمت نیست.
استهبان در کنار ما چقدر قیمتها مناسب است؛ با
قیمت کمتر و غذای بیشتر.

منابع طبیعی

ما  ۱۵۰نفر از جوانان دوستدار طبیعت و فاقد شغل از
اهالی شهرک وزیره ،سال گذشته درخواست زمین
جهت کشت گیاهان دارویی (آنغوزه) داده بودیم؛
باالخره چه شد؟ لطفاً همکاری کنید.

نیریزان فارس

 -1قطعاً بسیاری از مشکالت کالن شهرستان در
سالهای اخیر توسط رسانهها به مقامات باالتر
منعکس شده و رسانه یعنی زبان مردم .خدا قوت تیم
نیریزان.
نیریزان فارس؛ با سالم ودرود فراوان .از اظهار لطف
جنابعالی به روزنامه خودتان سپاسگزاریم.
 -2اگر امکاندارد ،گاهی عکسهای خاطرهانگیز را چاپ
کنید.
نیریزان فارس؛ با سالم و درود فراوان .تا حد امکان
اقدام خواهیم کرد.
 -3با سالم و عرض تبریک به مناسبت بیستمین
سالگرد ،توفیق و سعادت و سالمت تمامی
دستاندرکاران نشریه را که در ارتقاء فرهنگ و آگاهی
همشهریان و سایر بالد تالش میکنند ،از خداوند منان
خواستارم .موفق باشید.
نیریزان فارس؛ با سالم ودرود فراوان .از اظهار محبت
و توجه جنابعالی به خدمتگزاران هفتهنامه نیریزان
فارس نهایت تشکر راداریم.
 -4سالم روزنامهتان جالب بود .دست مریزاد به
سرمقاله شماره  307و نوشتن حرف دل ما .تشکر از
آقای رجبی و شعبانپور .امیدوارم روزنامه هرگز
تعطیل نشود .حرف مردم و دلخوشی بنده خواندن آن
است.
نیریزان فارس؛ با سالم و درود فراوان .انشاءا ...با
پشتگرمی امثال شما عزیزان ،روزنامه و فضای مجازی
وابسته بتواند پویا و مداوم فعالیت نماید.
 -5جناب آقای شعبانپور! با سالم و درود و تبریک
به مناسبت بیستمین سال تالش بیوقفه شما و
همکارانتان در هفتهنامه عصر نیریز و نیریزان
فارس ،موفقیت و سالمتی بیش از پیش جنابعالی و
همکارانتان رادر پیشبرد خدمت به فرهنگ شهرستان
نیریز ازدرگاه احدیت خواستارم.
نیریزان فارس؛ با سالم ودرود فراوان .از اظهار لطف و
محبت جنابعالی سپاسگزاریم .شاد باشید.
 -6پیشنهاد دهید به جای بازداشت  ...مجازات او را
تأمین دستگاهها و تجهیزات مورد نیاز بیمارستان قرار
دهند.
نیریزان فارس؛ با سالم و درود فراوان .پیشنهاد شما
در اختیار مسئوالن مربوط قرار گرفت.
 -7سالم ،خسته نباشید .لطف کنید برای آمار بیماری
کرونا اسم روستاها نیز برده شود.
نیریزان فارس؛ با سالم و درود فراوان .آمار شهرها
و بخشهای تابعه دقیقتر میباشد .تشخیص دقیق
روستای محل سکونت چندان امکان ندارد.

آگهی مناقصه

شماره /1399-06م ن (نوبت دوم)

شرکت سیمان سفید ن یریز در نظر دارد انجام سروی سهای ایاب و
ذهاب موردی از شهر نی ریز به کارخانه و بالعکس و خارج از شهر
ن یریز را از طریق مناقصه به مدت یک سال به آژانسدارای صالحیت
واگذار نماید.
لذا از کلیه متقاضیان واجد ش رایط دعوت به عمل می آید جهت
دریافت اسناد مناقصه به سایت www.neyrizcement.
 comیا امور بازرگانی شرکت در محل کارخانه م راجعه نمایند.
آخرین مهلت تحویل پیشنهادات تا پایان وقت اداری روز شنبه
مورخ 99/09/01م یباشد سایر ش رایط در اسنا د مناقصه درج
گردیده است ودر صورت نیاز به اطالعات بیشتر با شماره تلف نهای
071-53830006-8داخل یهای  237و  296تماس حاصل فرمایید.

امور بازرگانی شرکت سیمان سفید نی ریز
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مرگ مرد  45ساله با

در نیریز:

تریبون آزاد

پیامهای مربوط به
افزایش قیمت هفتهنامه:

 مبارک است .بیشتر هم شود ما سکوت میکنیم.این همه گرانی ،هزار تومان هم رویش؛ چه فرقی
دارد؟ باز خدا پدرتان را بیامرزد که اول با مردم در میان
میگذارید .بعضیها که شب میخوابند و صبح جمعه
میبینند گران شد .خوشا به سعادت شهدا که بهشت را
خریدند و این روزها را به چشم ندیدند و بدا به حال ما
که با چشم سر میبینیم ودلمان آتش میگیرد و کاری
جز غصه خوردن ازدستمان بر نمیآید.
 -2سالم ،شما مدتی پیش روزنامه را گران کردید؛
زیرا16صفحه به 12صفحه تقلیل یافته .البته حق
دارید؛ پیشنهاد میشود به مغازهها  1700تومان بدهید
تا زمان بیشتری روی  2000تومان بماند .موفق باشید.
 -3صددرصد افزایش واقعاً قابل قبول نیست.
-4دیگر کسی روزنامه و هفتهنامه کاغذی نمیخواند.
 -5عالی هستید؛ آن داستان اتباع خارجی که خیلی
خوب است.
 -6شما هم گران کنید؛ کی به کیه؟
 -7سالم ،چرا شما باید عذرخواهی کنید استاد بزرگ؟!
کسانی که باید شرمنده باشند ،شما نیستید.
 -8خوب است ،شما کاغذ کیلویی ۱۵۵۰۰تومان
میخرید؛ من خودم شخصاً روزنامه باطله خریدم
کیلویی  ۱۸۰۰۰تومان.
 -9اهل دانش که باید بخوانند ،میخوانند .پدر شوهرم
همیشه به ما میگوید برایم بخرید .آخر شما خیلی
خوب هستید.
-10دو هزار تومان یک پفک هم نمیدهند.
 -11اوالً حتی اگر یک خانوادهدر نیریز بهدلیل افزایش
قیمت هفتهنامه توان خرید آن را از دست بدهد ،این
موضوع خسران کل جامعه است .ثانیاً احسنت به
دستاندرکاران هفتهنامه که تا کنون موفق شدند
قیمت سابق را حفظ کنند .ثالثاً بهتر است گزینههایی
مانند افزایش قیمت آگهی در روزنامه یا افزایش تعداد
تبلیغات بررسی کارشناسی شود تا از این طریق بخشی
از کسری بودجه هفتهنامه تأمین گردد.
 -12با عرض سالم و خسته نباشید خدمت کلیه
کارکنان و زحمتکشان هفتهنامه وزین نیریزان
فارس بویژه مدیر مسئول بزرگوار و سردبیر محترم ،این
افزایش قیمت باید خیلی زودتر صورت میگرفت .با
احترام به تمامی نظرات عزیزان ،خرید هفتهنامه یک
امر اجباری که نیست و مبلغ دو هزار تومان به قول
تعدادی از عزیزان در بازار فعلی ارزش چندانی ندارد.
البته یک زمانی دو هزار تومان حقوق یک کارمند
عالیرتبه بود؛ ولی حاال چنین نیست .هفتهنامهای که
با تمام مشکالت بیست سالگی خود را گذرانده ،البته
که در این مدت ممکن است در بعضی امور باب میل
تعدادی از جمله خودم نبوده و در مواردی با هفتهنامه
کلکل هم داشتهام و صدالبته که در آن موارد حق را
هم به خودم میدهم ،ولی اگر یک هفته موفق به گرفتن
این نشریه نشوم ،مثل این است که گمکردهای دارم.
حتی حضوری هم برای اشتراک پستی اقدام کردم که
نشد .بنده با افزایش قیمت نشریه به سهم خودم صددر
صد موافقم و برای جناب آقای شعبانپور بزرگوار آرزوی
سالمتی و موفقیتهای بیشتردارم و عذرخواهی ایشان را
نشانه علو طبع و بزرگواری خودشان میدانم .همچنین
تشکر دارم از جناب آقای رجبی عزیز که اخالقش
مثالزدنی است .موفق و سربلند باشید.
نیریزان فارس؛ با سالم و درود فراوان .از
مخاطبان ارجمند و خوانندگان عزیز و گرامی که
نظرات خود را در مورد افزایش قیمت هفتهنامه،
از راههای گوناگون :حضوری ،واتساپ ،پیامک،
اینستاگرام،دستنوشته و غیره با مادر میان گذاشتند،
صمیمانه سپاسگزاریم .امید که بتوانیم با همراهی شما
بزرگواران ،راه خود را در پناه خداوندبزرگ با جدیت و
عزم راسخ ادامه دهیم .برای همگان آرزوی سالمت و
موفقیت همیشگیداریم.
ادارات ،سازمانها و نهادهایی که در این شماره
به سؤاالت و انتقادات مردمی پاسخ ندادهاند:
پست  /بیمارستان شهدا  /صمت - /منابع طبیعی

آگهی تحدید حدود اختصاصی

34891

چون آگهــی و عملیات تحدیدی اختصاصی پــاک  4639واقع در بخش  22فارس
نیریزملکی ورثه مرحــوم محمود اطمینان تحت عنوان زمین لبه دره باید تجدید
شــود و برحســب تقاضای مالکین که در خواســت انتشــار آگهی تحدید حدود
اختصاصــی نمودهاند .وقت تحدید حدود یکشــنبه  1399/9/30تعیین و عملیات
تحدید از ساعت  8صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد.
به وســیله این آگهی از متقاضی مزبور و کلیه صاحبان امالک مجاور بر طبق ماده
 14قانــون ثبت دعوت میگردد که در وقت مقــرر در محل وقوع ملک حضور بهم
رسانند .واخواهی مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی باستناد ماده  20قانون
ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید تا  30روز پذیرفته خواهد شد که بایستی
کتباً به اداره ثبت محل تسلیم و رسید عرض حال دریافت نمایید.
ضمناً معترض از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت یکماه فرصت خواهد داشت که
دادخواســت خود را به دادگاه صالحه تقدیم و گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به
اداره ثبت ارائه نماید .در غیر اینصورت سند مالکیت برابر مقررات صادر خواهد شد.
وقت انتشار :یکشنبه 1399/08/25

مصطفی علیخانی
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نیریز
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