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مسکن ملی در نی ریز دیر اما مثبت
استارت  شهرها  اکثر  در  اینکه  وجود  با 
مسکن ملی زده شده است و ساختمان ها 
در حال باال رفتن می باشد اما نی ریز در 
شروع پروژه عقب مانده منتهی یک تفاوت 

مثبت دارد!
و  راه  اداره  رئیس  پیگیری های  پایه  بر 
در  ملی  مسکن های  نی ریز  شهرسازی 
استهبان )4 طبقه(، فسا )4 طبقه( و داراب 
)2 طبقه 4 واحدی(  تعیین شده است اما 
در نی ریز نهایتًا 2 طبقه و در هر طبقه یک 
واحد و هر دو واحد مسکونی دارای حیاط و 

2 خوابه  هستند.

یاراحمدی درباره تأخیر در ساخت گفت: 
عوامل مختلفی در کار بود از جمله اینکه 
راضی  را  استان  توانستیم  خوشبختانه 
کنیم تا دو طبقه 2 واحدی که هر دو دارای 
حیاط باشند، مصوب کنند و این شرایط در 

مقایسه با شهرهای همجوار بی نظیر است.
وی عدم تأیید شهرداری برای آماده سازی 
مکان مورد تأیید  توسط شورای شهر نی ریز 
را دیگر عامل تأخیر عنوان نمود و گفت: به 
زودی عملیات کلنگ زنی پروژه به زمین 

زده خواهد شد.
و  راه  اداره  آمار  پایه  بر  است  نوشتنی 

شهرسازی تاکنون در نی ریز 8307 نفر 
در مسکن ملی ثبت نام کرده اند که از این 
تعداد 2534 نفر تأیید شده، 1110 نفر 
واریز وجه اولیه را داشته اند و 328 نفر 

افتتاح حساب کرده اند.
همچنین  شهرسازی  و  راه  اداره  رئیس 
سوم   فرزند  دارای  خانواده های  مورد  در 
گفت: کسانی که فرزند سوم آنها بعد از 
1400/8/24 متولد شده باشد می توانند 
در سایت نهضت ملی مسکن ثبت نام کنند 
و حضوری به اداره مراجعه نمایند تا یک 

قطعه زمین رایگان به آنها اعطاء گردد.

زمین رایگان برای خانواده های دارای فرزند سوم )متولد 1400.8.24 به بعد(

تقدیر از عامل 
پشت صحنه 2 موفقیت

آرزو حقیقی مدیر کانون فرهنگی-  از 
پرورشی نی ریز به پاس زحمات وی در 
راستای دو مقام قصه گویی نی ریزی ها 
تجلیل شد. این تقدیر توسط مدیرکل 
کتابخانه های عمومی و به جهت  آموزش 
موفقیت آمیز قصه گویی آنالین کشوری 
و همچنین زحمات او برای کتابداران 
برخوان  انجمن  در  نی ریز  قصه گوی  
سعدی  با حضور اساتید ادبیات از جمله 
از  جمعی  و  نصیرزاده  موسوی مقدم، 

اهالی شعر و ادب انجام شد.
ساالنه  دو  دومین  در  است  نوشتنی 
قصه گویی »نهال امید« افسانه مظفری 
موفق به کسب مقام اول استان در اجرای 
آنالین و آمنه دردانه منتخب استان و 

منطقه  در اجرای زنده و صحنه ای  شد.

برایصرفهجویی
درمصرفگاز:

تمدید تغییر 
ساعات کار ادارات 

تا 12 بهمن
دستگاه های  همه  کارکنان  کار  ساعت 
اجرایی و مؤسسات عمومی استان فارس تا 

12 بهمن  از ساعت ۹ تا 15 تعیین شد. 
توسط  این  از  پیش  که  تصمیم  این 
استانداری از 17 دی ماه گرفته شده بود، با 

هدف کاهش مصرف گاز تمدید شد.
دستگاه های اجرایی مکلفند میزان کسری 
ساعت کاری کارکنان را به صورت دورکاری 

جبران کنند.
در نامه ای که به فرمانداری شهرستان ها نیز 
پنجشنبه  روزهای  است:  آمده  ابالغ شده 
هر هفته تا پایان سال 1401 برای ادارات 
البته بیمارستانها،  همچنان تعطیل است. 
بانکها، مراکز امدادی، درمانی و بهداشتی، 
نوبت کاری،  دارای  و  عملیاتی  بخشهای 
امداد  خدمات  و  آتش نشانی  اورژانس، 
جاده ای و مراکز انتظامی طبق روال قبل 

ارائه خدمات می نمایند.

ابتکار جالب معلم نی ریزی
آموزش جامدادی نمدی به 

دانش آموزان
با ابتکار معلم نی  ریزی دانش آموزان ششم الف مدرسه  منتظری  جامدادی نمدی درست 

کردند.
حمید رضا فنونی در این رابطه گفت: در این کار دانش آموزان ساخت و دوخت جامدادی 

نمدی را یاد گرفتند.
این فعالیت به منظور آشنایی دانش آموزان  با مهارت های الگوبرداری، برش پارچه، استفاده 
صحیح از نخ و سوزن و یادگیری انواع دوخت که شامل لبه دوزی، دندانه موشی و شالل 

می باشد، است. 
دانش آموزان این کالس ضمن تهیه وسایل مورد نیاز، اولین تجربه دست به دوخت و ساخت 

جامدادی نمدی را آموختند. 
این معلم نی ریزی گفت: طرح بوم چند سالی است که در آموزش و پرورش مورد توجه قرار 

گرفته و دانش آموزان باید فعالیت های آموزشی غیر از منابع درسی را یاد بگیرند. 
نوشتنی است این فعالیت جزو کار عملی کتاب درسی »کار و فناوری« ششم نیز می باشد.

طرح بوم به دانش آموزان در سنین پایین این امکان را می دهد که خود را یک تولیدکننده 
تصور کنند و این امر سبب می شود تا در آینده به راحتی حرفه مورد عالقه خود را انتخاب 

کنند و سریع تر  وارد بازار کار شوند. 
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