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عابد نعمتی، نی ریزان فارس:

در  کشور  دادستان  معاون  حضور  با 
دادگستری،  نی ریز شهر فاطمی نام گرفت.

این اقدام در حاشیه دیدار حجت االسالم 
معاون  موسوی  سیدمحسن  والمسلمین 
اول دادستان کل کشور از شهرستان نی ریز 

انجام شد.
پس از این دیدار، مسئوالن در دادگستری 
رئیس  تا  یافتند  حضور  شهرستان 
دادگستری ایده جدیدی را برای اعتالی 

فرهنگ شهرستان عنوان کند.
معاون  حضور  در  غضنفرنژاد  حسین 

دادستان کشور، امام جمعه، حجت االسالم 
حجت االسالم  فال اسیری،  سیدمهدی 
سیدجواد فقیه و دیگر مسئوالن شهرستان 
گفت: »همان طور که همه مستحضرید، 
از  پیشگیری  برای  راهکارها  از  یکی 
آسیبهای اجتماعی و رسیدن به رسالتهایی 
که دستگاه قضایی بر عهده دارد، اعتالی 
حوزه فرهنگ است و ما چاره ای ندیدیم 
جز این که کار فرهنگی انجام دهیم و از این 
طریق کاهش جرم و آسیبهای اجتماعی 
داشته باشیم. برای این کار احساس کردیم 
ایجاد  فرهنگی  مثبت  شاخصه  یک  باید 
کنیم و آن هم این که شهرستان نی ریز را 
در سطح ملی به عنوان شهری که ارادت 
ویژه ای به اهل بیت و به طور خاصه حضرت 

زهرا)س( دارد معرفی کنیم.«
این اسم  از  افزود: »برای بهره مندی  وی 
فاطمی  شعر  شب  جشنواره  دو  مبارک، 
برگزار کردیم و اتفاق بزرگی رخ داد که به 
اذعان خود هنرمندان و مردم شهرستان، 
بسیار فاخر بود. در این بین اتفاقات خیلی 
افتاد و درصد صلح و سازش که  جالبی 
و  شرافت  و  شأن  و  جایگاه  نشان دهنده 

فرهنگ غنی یک جامعه می تواند باشد، در 
شهرستان نی ریز از 18 درصد به 53 درصد 
رسید. همچنین در حوزه طالق که یکی 
از مهمترین آسیبهای اجتماعی است، با 
وجود این که در سطح کشور آمار افزایشی 

بود، ما 10 درصد هم کاهش داشتیم.«
رئیس دادگستری شهرستان نی ریز اظهار 
داشت: »ما این را نتیجه متمسک شدن به 
دامان پاک حضرت زهرا)س( دانستیم و 
برای همین این جلسه را در این روز مبارک 
برگزار کردیم. من می خواستم از امام جمعه 
محترم و سایر علما و بزرگان درخواست 

کنم که اسم شهر نی ریز را به نام مبارک 
حضرت زهرا)س( منتسب کنیم و نی ریز را 
شهر فاطمی بنامیم و آن را در سطح ملی 

ثبت کنیم.«
حجت االسالم  به  خطاب  غضنفرنژاد 
حسینی امام جمعه نی ریز گفت: »از شما 
به عنوان پدر معنوی شهرستان و رئیس 
شورای فرهنگ عمومی و همچنین از بقیه 
روحانیت معزز و بزرگان می خواهم نظرتان 
را بفرمایید تا در صورت موافقت، این کار 

انجام شود.«
در ادامه جلسه، همه حضار موافقت خود 
را اعالم کردند و قرار شد تا این پیشنهاد در 
شورای فرهنگ عمومی به تصویب برسد و 

اجرایی شود.
نوشتنی است در این جلسه، از پدر شهیدان 

سرپوش تجلیل شد. 
ابتدای حضور  معاون دادستان کشور در 
خود در نی ریز، به گلزار شهدا رفت و ضمن 
زیارت امامزادگان و قرائت فاتحه بر آرامگاه 
ادای  شهدا  شامخ  مقام  به  فقیه،  آیت ا... 

احترام کرد.
وی که معاون قضایی دادگستری استان 

فارس، رئیس دادگستری نی ریز و فسا، امام 
جمعه، فرمانده انتظامی و دیگر مسئوالن 
او را همراهی می کردند، از زندان نی ریز 

بازدید کردند.
در حاشیه این بازدید، حسین غضنفرنژاد 
رئیس دادگستری شهرستان نی ریز اظهار 
داشت: »امروز و به مناسبت نیمه شعبان و 
والدت یگانه منجی عالم بشریت، تعداد 15 
نفر از مددجویانی که در زندان مشمول عفو 
مقام معظم رهبری شده بودند، اما به واسطه 
عدم پرداخت جزای نقدی در زندان به سر 
می بردند، با تسهیالتی که به این افراد برای 
پرداخت جزای نقدی اعطا شد، توانستند 

آزاد شوند و به آغوش خانواده برگردند.«
تشکر  ضمن  نیز  کشور  دادستان  معاون 
شهرستان  دادگستری  ریاست  تدبیر  از 
عنوان داشت: »مسئوالن باید توجه ویژه ای 
آنان  خانواده های  و  زندانیان  به  نسبت 
داشته باشند. همان طور که دیدید، امروز 
و  همت  این  نی ریز  شهرستان  مسئوالن 
تالش را داشتند تا زندانیانی را که مشکالتی 
جزای  یا  مالی  محکومیتهای  جمله  از 
نقدی داشتند، با کمک خیرین به آغوش 

خانواده هایشان برگردانند.«
حجت االسالم موسوی افزود: »امیدواریم 
این برنامه ها استمرار داشته باشد؛ چرا که 
وقتی یک نفر به زندان فرستاده می شود، 
بحث فقط آن شخص نیست؛ بلکه بحث 
بودن  شخصی  اصل  و  است  او  خانواده 
مجازاتها با زندانی کردن یک شخص زیر 
کرد  تالش  باید  بنابراین  می رود.  سؤال 
کسانی که امکان دارد، از زندانها آزاد شوند؛ 
آستانه  در  انقالب  رهبر  که  طور  همان 
تعداد  اسالمی،  انقالب  پیروزی  سالگرد 

زیادی از زندانیان را عفو کردند.«
برنامه های  از  »یکی  داشت:  عنوان  وی 
کشور  دادستان  و  قضائیه  قوه  رئیس 
رسیدگی به زندانیان و خانواده های آنها 
است و امروز دیدیم که در شهرستان نی ریز 
آقای  جناب  از  من  کردند.  اقدام  چگونه 
دادگستری شهرستان  رئیس  غضنفرنژاد 
نی ریز و بقیه مسئوالن که این اقدام را انجام 

دادند، تشکر می کنم.«

فرمانده انتظامی نی ریز از اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی در 
این شهرستان خبر داد.

سرهنگ عظیم ا... کرمی در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری 
پلیس، در تشریح این خبر بیان داشت: در پی استمرار اجرای 
و  ناامن کردن محالت جرم خیز  با هدف  انتظامی  طرح های 
پاکسازی نقاط آسیب زا، طرح ارتقاء امنیت اجتماعی در این 

شهرستان اجرا شد.
وی افزود: در اجرای این طرح، 2 فقره سرقت، یک کالهبرداری و 
5 فقره جرائم سایبری کشف، 7 معتاد و خرده فروش مواد مخدر 

دستگیر و مقداری کاالی قاچاق به ارزش 200 میلیون تومان 
کشف شد.

سرهنگ کرمی بیان کرد: توقیف 56 دستگاه وسائط نقلیه و 
کشف حدود 5 کیلوگرم انواع مواد مخدر، از دیگر نتایج اجرای 

این طرح است.
فرمانده انتظامی نی ریز با اشاره به معرفی متهمان به مرجع 
قضایی، از همکاری خوب شهروندان با پلیس در راستای اجرای 
طرح های انتظامی تقدیر کرد و خواستار استمرار این تعامل و 

همکاری آنان شد.

به همت دادگستری نی ریز و با حضور معاون اول دادستان کشور انجام گرفت:

نی ریز شهر فاطمی شد
به گفته دبیر شورای ترافیک و فرمانده آزادی 15 زندانی در نیمه شعبان

راه اندازی  از  پس  نی ریز،  انتظامی 
پارکینگ ماشین آالت سنگین، با پارک 

کامیونها در شهر برخورد می شود.
 421 شماره  در  شهروندان  از  یکی 
هفته نامه  به تاریخ 16 بهمن ماه انتقادی 
»خیابان  کرد:  مطرح  شرح  این  به  را 
مدرسه شهیدان توکل واقع در مسکن 
مهر عرض کمی دارد. هنگام تعطیلی 
دانش آموزان  و  تردد خودرو ها  مدرسه 
و والدین در این خیابان کم عرض زیاد 
می شود و ترافیک بدی به وجود می آورد. 
در همین شرایط چند تریلر و کامیون هم 
در این خیابان پارک می کنند که ترافیک 
را دوچندان می کند. بار ها شده که بچه ها 
از پشت این تریلر ها به طور ناگهانی به 
وسط خیابان می آیند. خواهشمندم تا 
اتفاق بدی نیفتاده، از رانندگان محترم 
بخواهید جای دیگری پارک کنند. این 
عکس ها هنگام صبح گرفته شده؛ ولی 
خودتان در هنگام ظهر سری به آنجا 

بزنید و وضعیت را ببینید.«
انتظامی  فرمانده  انتقاد،  این  دنبال  به 
نی ریز پاسخ داد که قطعًا این موضوع 
پیگیری و از پارک کامیون ها در آن مکان، 
جلوگیری  جداً  راهور  پلیس  طریق  از 

خواهد شد.
اقدامی  هنوز  می گویند  شهروندان  اما 

نشده است.
ترافیک  شورای  دبیر  میرزایی  علیرضا 
نی ریز در این باره گفت: »در این خصوص 
حتمًا پیگیر موضوع می شویم. در شورای 
ترافیک به این مشکل اشاره شده و تنها 
راه حل آن، تکمیل پارکینگ ماشین آالت 
سنگین است که باید توسط شهرداری 
انجام شود. شهردار هم در شورای ترافیک 
خواهد  تکمیل  زودی  به  که  داده  قول 
پارکینگ  از تکمیل  ان شاءا... پس  شد. 
خودروهای  پارک  مسئله  فوق الذکر 

سنگین در سطح شهر حل خواهد شد.«
فرمانده  کرمی  عظیم ا...  سرهنگ 
هم  نی ریز  شهرستان  انتظامی  نیروی 
در  الزم  »برنامه ریزی  داشت:  عنوان 
انجام  کامیونها  ساماندهی  خصوص 
شده و شهرداری هم قول مساعد داده 
که تا پایان سال پارکینگ مخصوص این 
آماده شود. علت اصلی ورود  کامیونها 
کامیونها به داخل شهر، نبود پارکینگ 
مجبورند  ناچار  به  رانندگان  و  است 
راه اندازی  محض  به  شوند.  شهر  وارد 
پارکینگ، ورود کامیونها ممنوع خواهد 

شد و پلیس قاطعانه برخورد می کند.«

انواع  انتظامی نی ریز از کشف  فرمانده 
کاالی قاچاق در این شهرستان خبر داد.

با  گفتگو  در  کرمی  عظیم ا...  سرهنگ 
اظهار  پلیس  خبری  پایگاه  خبرنگار 
داشت: در راستای مبارزه با پدیده شوم 
نی ریز  انتظامی  مأموران  کاال،  قاچاق 
در  عبوری  خودروهای  کنترل  حین 
دستگاه  یک  به  مواصالتی  محورهای 
برای  را  آن  و  اتوبوس مشکوک شدند 

بررسی بیشتر متوقف کردند.
وی خاطر نشان کرد: مأموران در بازرسی 
از این اتوبوس 24 طاقه پارچه خارجی 

قاچاق کشف کردند.
سرهنگ کرمی با اشارهش به این که 
شد،  معرفی  قضایی  مرجع  به  راننده 
کشف  اموال  ارزش  کارشناسان  گفت: 
برآورد  تومان  میلیون   250 را  شده 

کرده اند.

فرمانده انتظامی نی ریز از کشف 90 
رأس گوسفند قاچاق در بازرسی از یک 

دستگاه کامیون خبر داد.
گفتگو  در  کرمی  عظیم ا...  سرهنگ 
با  پلیس،  خبری  پایگاه  خبرنگار  با 
اعالم این خبر اظهار داشت: مأموران 
قطرویه  بازرسی  و  ایست  انتظامی 
نی ریز حین گشت زنی در محورهای 
کامیون  دستگاه  یک  به  مواصالتی، 
حامل دام مشکوک شدند و آن را برای 

بررسی بیشتر متوقف کردند.
وی افزود: در بازرسی از این کامیون 
90 رأس گوسفند قاچاق و فاقد مجوز 
حمل کشف و راننده برای سیر مراحل 

قانونی روانه دادسرا شد.
فرمانده انتظامی نی ریز از شهروندان 
خواست تا در صورت مشاهده وقوع 
هرگونه جرم یا قاچاق دام، بالفاصله از 
طریق شماره تلفن 110 موضوع را به 

پلیس گزارش دهند.

فرمانده انتظامی نی ریز از اجرای طرح 
مبارزه با قاچاقچیان مواد مخدرو کشف 

74 کیلو و 800 گرم تریاک خبر داد. 
سرهنگ عظیم ا... کرمی گفت: در راستای 
طرح برخورد با قاچاقچیان مواد مخدر، 
کنترل  هنگام  نی ریز  انتظامی  مأموران 

خودروهای عبوری به یک کامیون و دو 
خودرو پژو 405 مشکوک شدند و آنها را 

متوقف کردند.
وی افزود: در بازرسی از این خودروها، در 
مجموع 74 کیلو و 800 گرم تریاک کشف 

و در این خصوص 4 متهم دستگیر شدند.

در  دانش آموزان  مسمومیت  ماجرای 
مدارس به نی ریز رسید و 48 نفر که 
از  بودند، پس  این عالئم شده  دچار 

مداوا در بیمارستان، مرخص شدند.
صبح   9 ساعت  حدود  حادثه،  این 
سه شنبه 16  اسفند رخ داد و بالفاصله 
عوامل امدادی و امنیتی، در دو مدرسه 
درخشان  استعدادهای   دخترانه 
فرزانگان و شبانه روزی والفجر8 که در 

نزدیکی هم قرار داشتند حاضر شدند.
شهرستان  مسئوالن  که  حالی  در 
شبکه  شهردار،  فرماندار،  جمله  از 
بهداشت، هالل احمر، نیروی انتظامی 
و  کرده  پیدا  حضور  محل  در  و... 
می پرداختند،  موضوع  بررسی  به 
اورژانس 115 دانش آموزان  کارکنان 
به  را  مسمومیت  عالئم  دارای 

بیمارستان انتقال دادند.
ما  با  گفتگو  در  نی ریز  فرماندار  ابتدا 
وجود عامل خارجی و واقعی در بروز 
عنوان  و  کرد  تکذیب  را  مسمومیت 
داشت:: »مردم باید خونسردی خوشان 
خاصی  مشکل  هیچ  کنند.  حفظ  را 
نیست. مدارس هم تا زمانی که استان 
و کشور به ما اعالم نکنند، پابرجا است و 

به قوت خودش باقی است. «
مدارس  تمام  با  »ما  افزود:  یوسفی 
توجیه  همه  و  کرده ایم  هماهنگ 
هستند. اورژانس 115، هالل احمر و 
بیمارستان همه آمادگی الزم را دارند 
و خدا را شکر تا حاال نی ریز مشکل 
خاصی نداشته ایم و پیش بینی الزم را 

کرده ایم که اتفاق خاصی نیفتد.«
در ابتدا حدود 23 نفر از دانش آموزان 
نی ریزی به بیمارستان منتقل شدند 
که خبر رسید دانش آموزان دبیرستان 
بخش  در  وزیره  شهرک  دخترانه 

قطرویه نیز دچار این عالئم شده اند.
در پی این اتفاق، 15 دانش آموز این 
شهدای  بیمارستان  به  آموزشگاه 

سالمت نی ریز منتقل شدند.
به گفته برخی منابع، عالئم مسمومیت 
در دانش آموزان شهرک وزیره گوارشی 
و در دانش آموزان شهر نی ریز تنفسی 

بوده است.
درمان  و  بهداشت  شبکه  رئیس 
شهرستان نی ریز در این رابطه به ما 

گفت: »پس از اطالع از این موضوع، به 
سرعت واحد های امدادی و اورژانس 
115 را به آنجا اعزام کردیم. شرایط 
بیمارانی که ابتدا آمده بودند، با توجه 
به استرس و فکری که از قبل داشتند، 
بدتر از حالت طبیعی بود و حتی برخی 
از افرادی که درگیر نبودند، دچار فشار 
روحی و تنگی نفس شده بودند. حجم 
اولیه ورودی به بیمارستان زیاد بود؛ 
اما ما آمادگی الزم را از قبل داشتیم؛ 
چرا که نگران بودیم شاید این اتفاق در 

شهرستان ما هم رخ دهد.«
داشت:  عنوان  آل داود  داور  دکتر 
سرعت  به  بیمارستان  در  »بیماران 
مختلف  قسمتهای  در  و  طبقه بندی 
و  حمایتی  درمانهای  شدند.  بستری 
تنفسی برای آنها انجام شد و کم کم 
بیماران  به  بهتر  تنفس  و  آرامش 

برگشت.«
وی افزود: »تعداد بیماران در مرحله 

اولیه 23 نفر بود و روند رو به افزایش 
که  دادند  اطالع  ما  به  سپس  بود. 
دخترانه  دبیرستان  دانش آموزان 
همین  دچار  هم  وزیره  روستای 
حالت شده اند. 15 نفر هم از آنجا به 
تعدادی  و  شدند  اعزام  بیمارستان 
توسط  شهرستان  مدرسه  سه  از  هم 
خانواده هایشان به بیمارستان آمدند. 
در ادامه سعی کردیم برای اطمینان، 
همه رسیدگی ها و آزمایشات الزم را 
انجام دهیم تا شانس خطر برای هیچ 
کدام از آنها نباشد و خیالمان راحت 
شود و در نهایت، صبح پنجشنبه 18  

اسفند، آخرین نفر هم مرخص شد.«
آل داود گفت: »عاملی که باعث این 
لباسها  است.  نامشخص  مسئله شده 
توسط  بررسی ها  و  شده  جمع آوری 
باید  است.  انجام  حال  در  مسئوالن 
حواسمان باشد کسانی که این کار را 
انجام می دهند، به دنبال تشویش در 
جامعه هستند و نباید این مسئله باعث 

تشویش اذهان عمومی شود.«
رئیس شبکه بهداشت ادامه داد: »این 
که شایعه می کنند این مسئله می تواند 
افراد  برای  آینده  در  را  مشکالتی 
بعید  خیلی  کند،  ایجاد  شده  درگیر 
است. چون مواجهه به صورت خیلی 
کوتاه مدت بوده و عوامل کوتاه مدت 
دراز  عوارض  کسی  برای  نمی توانند 

مدت ایجاد کنند.«
وی به دانش آموزان و معلمان توصیه 
بوی  یا  نامطبوعی  بوی  »اگر  کرد: 
عطرهای خاص یا بوی تند و تیزی به 
دستمال  گرفتن  با  مشامشان خورد، 
مرطوب جلوی دهان و بینی، به سرعت 
از آن محل خارج شوند. این عارضه 
خاصی ندارد و تنها اگر به طور طوالنی 
می تواند  بمانند،  مکان  آن  در  مدت 

مشکالت تنفسی ایجاد کند.«
نی ریز  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
هم با بیان این که در حال طی کردن 
به  هنوز  و  هستیم  تحقیقات  مراحل 
نتیجه نرسیده ایم عنوان داشت: »فعاًل 
پیگیر موضوع هستیم؛ البته هیچ آثار 
و عالئمی از جسم خارجی که از بیرون 
باشد،  داشته  خارجی  منشاء  و  آمده 

مشاهده نکرده ایم.«

به  اشاره  با  کرمی  عظیم ا...  سرهنگ 
این که در حادثه ای مشابه در الرستان 
5 نفر دستگیر شده اند، گفت: »این که 
این افراد با کسانی که در نی ریز باعث 
این اقدام شده اند ارتباط داشته باشند، 
بررسی  نیازمند  و  نیست  مشخص 

بیشتر است.«
خودشان  آرامش  »مردم  افزود:  وی 
را حفظ کنند و هیچ نگرانی نداشته 
باشند و بدانند که به طور قطع عامالن 
و  مردم  شد.  خواهند  شناسایی  آن 
فرزندانشان هوشیار باشند و اگر موارد 
مشکوکی دیدند، به مرکز فوریت های 
پلیسی 110 اطالع دهند. قطعًا  کار 
دشمن است و آنها به دنبال این هستند 
که فضای مدارس را ملتهب و نارضایتی 
در جامعه ایجاد کنند. ما هم به همراه 
می کنیم  تالش  امنیتی  نهادهای 
و  شناسایی  را  آن  عامالن  بتوانیم  تا 

دستگیر کنیم.«

پس از راه اندازی پارکینگ ماشین آالت سنگین

با پارک کامیونها در شهر 
برخورد می شود

کشفکاالیقاچاقدرنیریز

آخرینخبرهاازمسمومیت
دانشآموزاندرنیریز

90 رأس گوسفند قاچاق به مرز نرسید 

کشف 75 کیلو تریاک در نی ریز 

طرحارتقاءامنیتاجتماعیدرنیریز
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                 @ neyrizan.fars

ما نشّسیم پای حرف دلتون

راه های ارتباطی:
واتساپ و تلگرام: 1808 800 917 0

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

شهرداری نی ریز
مراحل  آزادی  شهرک  آسفالت  فرایند  ظاهراً 
ماه  شهریور  یا  مرداد  حدود  دارد.   ساله  چند 
1400 کانیو گذاری شد، بعد از گذشت یک سال 
از آن زیر کوبی شد و حاال هم چند ماه از زیر کوبی 
خود  گفته  به  که  این  وجود  با  است.  گذشته 
مسئوالن شهرداری بنا بود قبل از عید آسفالت 

تمام شده باشد، ولی هنوز خبری نیست.

پاسخشهردارینیریز:
با سالم و احترام، آسفالت معابر پس از تأمین قیر 

انجام می شود.
*****

همچنین در پاسخ به سؤاالت همشهریان گرامی 
که در شماره قبل به چاپ رسید، پاسخهای زیر 

ارائه می شود:
1-باسالم خدمت شهروندمحترم، ازمحل بازدید 

و در صورت اصالح، رفع نقص خواهد شد.
2- با سالم خدمت شهروند محترم، چون مکان 
دارد،  ترافیکی  مشکل  و  است  کانال  یادشده 

امکان پذیر نیست.   
 3- از محل بازدید می شود و در صورت امکان 

اصالح می گردد. 
4- مسیر یاد شده نیاز به تملک دارد و فعاًل امکان 

پذیر نیست. 
طرح  محدوده  از  خارج  نظر  مورد  منطقه   -5

تفصیلی شهر نی ریز است. 
6- با سالم خدمت همشهری گرامی، در دستور 
نظافت  و  قراردارد  شهر  خدمات  نیروهای  کار 
و جاروی همه کوچه های سطح شهر به صورت 

چرخشی انجام می شود.
7- تعمیر و مرمت و نوسازی پارکها و سایر ابنیه 
شهر اواًل منوط به تأمین اعتبار و نقدینگی است 
و ثانیًا حفظ و نگهداری تجهیزاتی که با پول مردم 
توسط خود شهروندان صورت  خریداری شده 

می پذیرد و این به معنای بی توجهی نیست. 
-----------//-----------

فرمانداری - نماینده مجلس
روستاهای  بقیه  و  غوری  دهچاه،  مردم  ما   -1
بخش پشتکوه، از نماینده مجلس و فرمانداری 
درخواست داریم تا به فکر تقویت پلیس باشند. 
..... اگر ممکن است، دو ماشین به کالنتری مشکان 
این جاده مرگ چندین  بدهند. همین ماه در 
حادثه رخ داده که پلیس باید سر حادثه حاضر 
باشد و در این موارد، تمام فوریتهای پلیسی باید 

راکد بماند.
2- بنا به واقعیت انکارناپذیر از عملکرد کارکنان، 
راندمان کاری کم است و با تعطیل شدن یک روز 

در هفته میزان کار مفید، از دو ساعت هم کمتر 
می شود. ضمن این که با توجه به خشکسالی های 
در  احتمااًل  سدها،  آب  ورودی  کاهش  و  اخیر 
فصل تابستان کشور با مشکل تولید برق مواجه 
خواهد شد، و به التبع دولت مجبور خواهد شد 
ساعات کاری ادارات را تغییر دهد و این خود باعث 
کاهش عملکرد خواهد شد، در مقایسه با جامعه 
جهانی چنانچه روزهای پنجشنبه و جمعه در 
کشور تعطیل رسمی اعالم شود، روزهای شنبه و 
یکشنبه نیز در سایر نقاط دنیا تعطیل می باشد که 
در نتیجه سه روز هفته می توان فعالیت رسمی و 
واقعی را رقم زد. لذا این تصمیم قطعًا یک تصمیم 
بازخورد و تبعات در آینده نه  اشتباه بوده که 

چندان دور هویدا خواهد شد.

پاسخروابطعمومی،اموررسانهوفضای
مجازیدکترطهماسبی:

1- با سالم خدمت شهروندان گرامی، در خصوص 
با  ان شاء ا...  پشتکوه،  بخش  شهروندان  مطالبه 
هم اندیشی فرماندار محترم و فرماندهی نیروی 
و  بضاعت  بررسی  از  پس  شهرستان،  انتظامی 
مقدورات چاره اندیشی خواهد شد و اگر موضوع 
طرح شده در خارح از شهرستان نیاز به پیگیری 
داشته باشد، قطعًا نماینده محترم بنا به درخواست 
دستگاه های متولی پیگیری های الزم را تا حصول 

نتیجه انجام خواهند داد.
بررسی کارشناسانه و دقیق  2- موضوع جهت 
مربوطه  کمیسیون  به  محترم  نماینده  توسط 

به  عزیزمان  مردم  دغدغه  و  می گردد  ارجاع 
مسئوالن قطعًا منعکس خواهد شد. 

*****
همچنین در پاسخ سؤال شهروند محترم که در 
هفته نامه شماره 416 به تاریخ 11 دی ماه به چاپ 

رسید، پاسخ زیر ارائه می شود:  
تابع  زمینی  زیر  آب های  سطح  کاهش  قطعًا 
مؤلفه های زیادی است و البته  درصد تأثیر این 
می تواند  مختلف  شهرستانهای  در  مؤلفه ها 
متفاوت باشد . لذا اگر بخواهیم چاره ای اساسی و 
کارشناسی در خصوص جبران کم آبی شهرستان 
در  تأثیر گذار  مؤلفه های  باید  باشیم،  داشته 
این خصوص توسط ادارات و نهادهای مربوطه 
با  استخراج شود و سپس برای جبران کم آبی 
تمرکز روی شاخصه یا شاخصه هایی که در این کم 
آبی از همه تأثیرگذار تر است، با کار کارشناسی و 
علمی حتی المقدور به جبران کم آبی شهرستان 

کمک نمود.
از آنجا که نماینده محترم در مجلس می توانند با 
طرح موضوع در کمسیون های مربوطه و به دنبال 
آن وضع قوانین مناسب ، در کمک به تقویت مهار 
سفره های  کم آبی  در  تأثیر گذار  شاخصه های 
باشند و متأثر  این موضوع مؤثر  زیرزمینی در 
از دخالت انسانی باشند، در صورت ارائه گزارش 
علمی و مستند دستگاه های متولی در شهرستان 
جهت  در  توان  تمام  شاخصه ها ،  این  اعالم  و 

پیگیری مسئله صرف خواهد شد.
-----------//-----------

فرمانداری
ما ساکنان بولوار نشاط حداقل 15 سال است 
که برای موزائیک فرش قسمتی از پیاده روهای 
بولوار که خاکی است، به شهرداری و شورای شهر 
مراجعه و مکاتبه می کنیم؛ ولی متأسفانه تاکنون 
اقدامی نشده است. از شما می خواهیم تا موضوع 

را پیگیری کنید. 
-----------//-----------

 مخالفان فوالد بختگان
در مورد مطلب »ادامه مخالفتها با فوالد بختگان«، 
باید بگویم وقتی همین اداراتی که االن جایگاه 
حق به جانب گرفته اند و مانع تراشی می کنند، به 
خاطر ترک فعلهای گذشته اشان اقتصاد عمده 
مردم این منطقه را که از طریق کشاورزی تأمین 
می شد، با خشکاندن دریاچه بختگان به نابودی 
درمورد  زدن  حرف  از  حقی  هیچ  کشاندند، 
تعطیلی این کارخانه ندارند. چشم امید نزدیک 
به 5 هزار خانوار که دسته کم هر کدام یک جوان 

بیکار تحصیل کرده دارند، به این کارخانه است.
-----------//-----------

محیط زیست بختگان - منابع طبیعی 

بختگان
در مورد مطلب »ادامه مخالفتها با فوالد بختگان«، 
باید بگویم  این طرحهای غیر کارشناسی و فاقد 

منابع  و  محیط زیست  نابودی  باعث  مطالعه، 
طبیعی می شود. به کجا چنین شتابان؟ متولیان 
محیط زیست! لطفًا نگذارید بیش ازاین منابع 
طبیعی نابود شوند. نسل های آینده هم حق دارند.

-----------//-----------

اداره برق
صدوقی  شهید  خیابان   12 کوچه  چراغهای 
و  خیابان  در  هم  پروژکتور  دو  است.  خاموش 
روبروی کوچه قرار گرفته که هر دو نیم سوز شده و 
مدام خاموش و روشن می شود. از اداره برق تقاضا 

دارم هر چه زود تر مشکل را برطرف کند.
-----------//-----------

بانک ملت
چرا کسی شلوغی بانک ملت را پیگیری نمی کند؟ 
برای یک حساب باز کردن، باید مدت زیادی در 

نوبت باشیم.

 ادارات، سازمانها و نهادهایی که در این 

شماره به سؤاالت و انتقادات مردمی 

پاسخ نداده اند:
-فرمانداری

-محیطزیستبختگان
-منابعطبیعیبختگان

-ادارهبرق
-بانکملت

فاطمه زردشتی نی ریزی، نی ریزان فارس:

پسرک به دست مرد آویزان شده و نق می زند. 
التماس می کند و نتیجه ای که نمی گیرد، شروع 

می کند به گریه کردن.
صدای مرد را می شنوم که می گوید ندارم! به چه 
زبانی بگویم ندارم. و بعد با حرکت محکمی پسرک 
را پس می زند و در نهایت، گریه  پسر که شدیدتر 

می شود...
سال های  اسفند  از  خلوت تر  است،  خلوت  بازار 
عید  به  بیشتر  روز  چند  خلوت تر!  خیلی  قبل... 
نمانده، اما شور و حالی نیست و خیابان های خلوت 
و مغازه های بی مشتری و فروشنده های بیکار، گواه 
این ماجراست... َنقل از گرانی ا ست. چیزی که حتی 
در اوج مثبت اندیشی، نمی شود آن را نادیده گرفت 

و کتمان کرد...

مجبوری از بعضی چیزها فاکتور بگیری
طیبه نیازی از کسانی است که تا االن خرید خاصی 
برای عید انجام نداده. از گرانی گالیه مند است و از 

اجناس خوبی که در بازار نیست.
دو تا بچه دارد و می گوید:  »فعاًل که خرید نکرده ام 
لباس  باشم، حتمًا  اگر قصد خرید هم داشته  و 
هم  خوراکی  است.  اولویت  در  بچه ها  پوشاک  و 
می ماند برای آخر. البته با این افزایش قیمت ها، 
قدرت خرید مردم خیلی کمتر شده. مجبوریم کمتر 
خرید کنیم و از بعضی چیزها فاکتور بگیریم؛ هر 
چند عید امسال به خاطر ماه رمضان دید و بازدیدها 
طبیعتًا کمتر می شود. البته برخی  هم مسافرت 
را ترجیح می دهند که خب ما به خاطر شلوغی 

جاده ها قصد مسافرت نداریم.

یک جفت جوراب مردانه هم نمی شود خرید 
زیبا نظری 60 ساله است و از گرانی  ها بسیار شاکی.

تابه حال خرید عیدش را انجام نداده و می گوید: 
»مگر می شود با یک حقوق پنج و هشتصدی خرید 
کرد؟ نمی شود با آن هیچ کاری کرد. هیچ کار. 
عیدی را هم که هنوز به حساب نریخته  اند. حاال مگر 
بریزند چه می شود خرید؟ دو کیلو گوشت و چهار تا 
مرغ.  اصاًل من نمی دانم چرا به داد مردم نمی رسند. 
باور کنید ما و اکثر مردم صورتمان را با سیلی سرخ 
می کنیم و جلوی بچه ها و نوه ها شرمنده ایم. مگر 
می شود در این شب عید لباس خرید؟ یک جفت 
جوراب مردانه هم نمی شود خرید، چه برسد به 
لباس.  به جای این که مردم دستشان بازتر شود، 

دیگر  می شود.  کوچکتر  روز سفره هایشان  روزبه 
نمی شود  و سیب زمینی هم  تخم مرغ  حتی یک 
خورد. آمده ام سؤال کرده ام؛ یک متر پارچه نخی 
ساده را که متری 10 هزار تومان بود، می گویند 70- 
60 هزار تومان. من نمی دانم بازرسی و سازمانی 
نیست که جلوی این گرانی ها را بگیرد؟ هرچند 

کاری از دست آنها هم ساخته نیست.«
با ناراحتی ادامه می دهد: »می گویند چرا دید و 
بازدیدها و صله رحم کم شده. مگر غیر از این است 
خودمان  ما  گرانی هاست؟  همین  خاطر  به  که 

بزنیم که  به جاهایی سر  فقط  ترجیح می دهیم 
تشریفاتی نباشند تا موقع بازدید حداقل مشکل 
آنچنانی نداشته باشیم. به خدا با این کارها خواهر 
و برادر را هم از روی هم بریده اند. باز خدا را شکر 
که امسال، ماه رمضان در عید نوروز است و همین 

بهانه ای است تا قدری از دید و بازدیدها کم شود.

گرانی و تأثیر آن بر دید و بازدید
عباس شکری کارمند است و امسال به خاطر ماه 

رمضان قصد مسافرت ندارد.
می گوید: »هنوز چیزی نخریده ام. خب جنس ها 
گران است و فکر می کنم اگر هم بخواهیم چیزی 
بخریم، لباس برای بچه ها و خورد و خوراک در 
اولویت باشد. البته با این گرانی های اخیر، دید و 

بازدیدها کم می شود و قیمتها صد در صد روی عید 
تأثیر می گذارد.

مردم کم کم دارد یادشان می رود لباس نو 
چه شکلی است! 

کدام عید؟ کدام دل خوش؟ باور کنید من شب ها از 
استرس و نگرانی خواب نمی روم.

این را مسلم 38 ساله می گوید.
او که مجرد است، ادامه می دهد: »شما را به خدا 
ببینید چه وضعی برای مردم درست کرده اند. مگر 

می شود که در این شب عید، این قدر خیابانها خلوت 
باشد و چهره ها این قدر گرفته و عبوس؟ تا همین 
شش هفت سال پیش، بیست روز مانده به عید، از 
شلوغی نمی شد در این خیابانها راه رفت. اما حاال 
باشد،  اگر هم  خودتان می بینید کسی نیست و 
خرید نمی کند. مردم کم کم دارد یادشان می رود 

لباس نو چه شکلی است.«
ادامه می دهد: »می گویند چند روز بعد از عید ماه 
رمضان است. من که می گویم کارهای مسئوالن 
ایمان مردم هم سست شود. همین  باعث شده 
خوِد  اطرافیان من، تا چند سال پیش پر و پا قرص 
محکمی  اعتقادات  و  می گرفتند  را  روزه هایشان 
داشتند؛ اما حاال چه؟ خوِد من  هی سال به سال 
می گویم کمی پس انداز می کنم و ازدواج می کنم و 

هر روز از روز قبل عقب ترم. هر چه کار می کنم، به 
هیچ جا نمی رسم. حاال فکر کن با این اوضاع و احوال 
بخواهم کرایه خانه و خرج زن و بچه را هم بدهم! 

خدا خودش برای ما درست کند؛ فقط همین.

چک و چانه زدن برای هزار تومان
مطهره 26 ساله است. مشغله کاری و گران بودن 
جنس ها را علت اصلی خریدنکردنش می داند و 
می گوید: »هنوز دنبال خرید نرفته ام؛ ولی آن طور 
که شنیده ام، قیمتها خیلی زیاد شده و این گرانی 

متأسفانه تأثیر زیادی در زندگی روزمره و روحی و 
روانی مردم داشته است. خصوصًا کسانی که چند 

بچه دارند، فشار زیادی را تحمل می کنند. «
ادامه می دهد: »من خودم در بازار مشغول به کارم 
و می بینم که مردم برای هزار تومان چقدر چک و 
چانه می زنند، چرا؟ چون ندارند. چون دستشان 
عیدهای  با  کمی  امسال  عید  البته  است.  خالی  
گذشته متفاوت است؛ از این جهت که ماه رمضان 
در عید است. خب به هرحال بزرگترها که اکثراً روزه 
می گیرند و افرادی هم که روزه نمی گیرند، رعایت 

حال بزرگترها را می کنند.«

وقتی نداری و نمی خواهی بخری، مگر مریضی 
که بپرسی؟

خسرو کرمی راننده  و ساکن روستای تنگ حنا 
است.

می گوید:  می پرسم،  که  عیدش  خرید  از 
چیزی  که  موقعی  خرید.  نمی شود  »نخریده ایم. 
کنید  باور  خرید.  نمی شود  نباشد،  دستت  توی 
هنوز یک پوست تخمه نخریده ایم و اگر به خودم 
نمی خرم.  خودم  برای  هم  زیرپوش  یک  باشد، 
باید بگردد از سالهای قبل چیزی توی  زنم هم 
بقچه و ِپِتنگ هایش پیدا کند.  وضع خراب است، 
خیلی خراب. آن قدر که حتی جرئت نمی کنیم 
قیمت  اجناس را بپرسیم. لزومی هم ندارد برای 
بخریم،  نمی خواهیم  و  نداریم  وقتی  پرسیدن. 
مگر مریضیم بپرسیم؟ می پرسی یک کیلو تخمه 
چند؟ فروشنده می گوید صد و چهل هزار تومان؛ 
می گویی نمی خواهم! چه کاری  است؟ یادش بخیر، 
یک زمانی من نی ریز درس می خواندم. درآمد کم 
بود؛ اما پول ارزش داشت. اگر یک تومان پول توی 
جیبت بود، با آن می شد کلی خرید کرد. اما االن 
چه؟ روزی دو سه میلیون هم که داشته باشی، به 
جایی نمی رسی. همین خوِد من، هفت هشت تا 
گوسفند و دو سه تا گاو توی خانه دارم. خوراکشان 
را نمی شود تهیه کرد. روزی ده کیلو شیر از آنها 
می دوشی؛ کیلویی 15 هزار تومان. با این قیمت 
علوفه، به هیچ کجای زندگی ات نمی رسد. همه اش 
ضرر است. من نمی دانم این وضع تا کجا می خواهد 
ادامه داشته باشد؛ اما تنها این را می دانم که مردم 
واقعًا کارد به استخوان شان رسیده. کاش مسئوالن 

فکری اساسی کنند.«

نمی شود چیزی خرید 
این را طاهره 46 ساله می گوید.

او که سه فرزند دارد، می گوید: »به سختی دو سه 
دست لباس برای بچه ها خریده ام. خودم و همسرم 
هم که لباس های قبل را می پوشیم. قیمتها سر به 
فلک می کشد و همین که بتوانی برای شب عید با 
دست کارگری چهار کیلو میوه و آجیل و شیرینی 
یا  کیلو سیب  کرده ای. یک  تهیه کنی، شاهکار 
پرتقال را می گویند 35 هزار تومان؛ یعنی به عبارتی 
دانه ای 5 هزار تومان. شما را به خدا بگویید این 
انصاف است؟ شب عید به جای این که کاری کنند 
مردم دلشان شاد باشد، بیشتر خون به دل مردم 

می کنند.«
می گوید:  می پرسم،  که  تعطیالتشان  برنامه  از 
»مسافرت که سالها است با این خرج و مخارج 

زیاد قید آن را زده ایم. یک مسافرت کم خرج سه 
چهار روزه، االن دست کم ده پانزده میلیون تومان 
می شود. چه کار می شود کرد؟ در خانه می مانیم و 
خداخدا می کنیم مهمان کمتری بیاید. هر چند عید 
امسال ماه رمضان است و بالطبع مردم کمتر به هم 

سر می زنند. «

ایمان و آدم گرسنه!
عنایت اله مسلمان حقیقی 75 ساله است. مغازه ای 
دارد که به قول خودش روزی 10 هزار تومان هم در 

آن کاسب نیست.
از خریدش برای عید که می پرسم، می گوید: »پول 

نداشتیم، خرید نکردیم! «
بازنشستگی اش گالیه مند است.  ناچیز  از حقوق 
می گوید: »با این حقوق بازنشستگی و جنس های 
گران مگر می شود چیزی خرید؟ باور کنید تا به حال 
لباسی،  نه  تخمه ای،  نه  نخریده ایم.  هیچ چیزی 
هیچی. یک کیلو سیب شده 40 هزار تومان. موز 

شده 70 هزار تومان. می توانیم بخریم؟ نه.«
می پرسم،  که  مسافرتش  و  عید  تعطیالت  از 
می گوید: »خانم! می گویم ما نان نداریم بخوریم؛ 
است ها!  دلتان خوش  شما می گویی مسافرت؟  
همین مغازه هایی را که دارید می بینید، شبهای 
عید چند سال پیش غلغله بود؛ ولی حاال... آن زمان 
مردم شاد بودند و دلشان خوش بود؛ ولی االن چه؟ 

همه دلشان خون است.«
از برنامه ماه رمضان که می پرسم، می گوید: »دروغ 
چرا؟ این را چند سال پیش به امام جمعه هم گفتم. 
آدم گرسنه دین و ایمان ندارد. آدمی که سیر است، 
دزدی  می گیرد.  روزه  هم  و  می خواند  نماز  هم 
نمی کند. به طرف کار خالف نمی رود. اما آدم گرسنه 
چه؟ مجبور که باشد دزدی می کند، کار خالف 

می کند و دین و ایمانش را هم از دست می دهد.«
مثالی می زند: »آدم گرسنه ای بود که یک روز سر 
بیابان به گله گوسفند  بیابان گذاشته بود. در  به 
و چوپانی برخورد کرد که قاُتق داشت. از چوپان 
خواست تا مقداری از غذایش را به او بدهد. چوپان به 
او گفت در صورتی غذایم را با تو شریک می شوم که 
نصف ایمانت را به من بدهی. مرد گرسنه قبول کرد و 
مشغول خوردن غذا شد. غذایش که تمام شد، نفسی 

کشید و گفت: راحت شدم، ایمانم آمد سرجایش! 
مرد چوپان گفت: مگر تو نصف ایمانت را به من 
ندادی؟ مرد گرسنه جواب داد: آدم گرسنه که دین 

و ایمان ندارد!«

گزارش میدانی نی ریزان فارس

سبد پرخرج خانوار، سین هشتم سفره مردم


