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فرمانده انتظامی نی ریز از کشف 40 هزار 
کیلو روغن خوراکی احتکار شده به ارزش 
یک میلیارد و 200 میلیون تومان در این 

شهرستان خبر داد.
این  تشریح  در  کرمی  عظیم اله  سرهنگ 
خبر بیان داشت: مأموران انتظامی نی ریز با 
اقدامات فنی و تخصصی، از احتکار مقدار 
زیادی روغن خوراکی در یک انبار مطلع 
شدند و پیگیری موضوع را در دستور کار 

خود قرار دادند.
با  هماهنگی  از  پس  مأموران  افزود:  وی 
مقام قضایی، به محل مورد نظر اعزام و در 
بازرسی از آن انبار موفق شدند 40 هزار کیلو 

روغن خوراکی احتکار شده را کشف کنند.
فرمانده انتظامی نی ریز با اشاره به معرفی 
مالک انبار به مراجع قضایی، خاطر نشان 
احتکار  کاالهای  ارزش  کارشناسان  کرد: 
میلیون  دویست  و  میلیارد  یک  را  شده 

تومان برآورد کرده اند.
سرهنگ کرمی با بیان این که انبار مذکور 
پلمب و پرونده با دستور مقام قضایی برای 
توزیع روغن های احتکار شده بین شهروندان 
تجارت )صمت(  و  معدن  اداره صنعت،  به 
و  محتکران  با  برخورد  گفت:  شد،  ارسال 
کسانی که به هر نحوی بخواهند باعث اخالل 
در اقتصاد کشور شوند، به صورت ویژه در 

دستور کار این فرماندهی است.

فرمانده انتظامی استهبان از کشف 575 
کیلو گیاه دارویی قاچاق از نوع آویشن خبر 

داد.
با  گفتگو  در  اکبرپور  حسین  سرهنگ 
پایگاه خبری پلیس بیان داشت: در اجرای 
طرح مبارزه با قاچاق کاال، مأموران یگان 

حوزه  در  گشتزنی  حین  استهبان  امداد 
استحفاظی، به یک دستگاه وانت نیسان 
برای  را  آن  و  شدند  مشکوک  بار  حامل 

بررسی بیشتر متوقف کردند.
وی افزود: در بازرسی از این خودرو، 575 
کیلو آویشن کشف و راننده نیز دستگیر شد.

اکبرپور با بیان این که کارشناسان ارزش 
گیاهان دارویی کشف شده را 150 میلیون 
تومان برآورد کرده اند، گفت: راننده برای 
سیر مراحل قانونی، تحویل مراجع قضایی 
و اموال مکشوفه تحویل اداره منابع طبیعی 

شد.

عابد نعمتی، نی ریزان فارس:
خودرو پراید حامل 7 سرنشین خانواده 
یکی از کارمندان اورژانس 115 واژگون 

شد.
این حادثه، عصر جمعه 23  اردی بهشت در 
جاده بعد از آباده طشک )حوالی شرق آباد( 
رخ داد که بر اثر آن، دو زن جوان و 5 کودک 
جدی ترین  شدند.  مصدوم  سرنشین 
آسیب به یک دختر 7 ساله وارد آمد که 
دچار شکستگی فک شد. همه مصدومان 
و  آباده طشک  آمبوالنس  دو  با  حادثه، 
اعزام  به بیمارستان ارسنجان  ارسنجان، 

شدند.
خانواده اش  اعضای  که  اورژانس  کارمند 
دچار حادثه شده بودند، در آن لحظه در 
پایگاه اورژانس دهمورد شیفت بود و به 
رغم این که از همان لحظات اولیه در جریان 
حادثه قرار گرفت، اما چون نمی توانست 
پست خود را ترک کند، با جایگزین کردن 
یکی از همکاران خارج از شیفت، توانست با 
نزدیک یک و نیم ساعت تأخیر خود را به 

بیمارستان و نزد خانواده برساند.
دچار  که  وی  دختر  است  نوشتنی 
بعد  روز  چند  بود،  شده  فک  شکستگی 
عمل  تحت  شیراز  بیمارستان شفای  در 
جراحی قرار گرفت که به گفته او، هزینه آن 
بعد از اجرای طرح جدید اقتصادی دولت 

دو برابر شده و بیش از 60 میلیون تومان 
رقم خورده است.

شنیده می شود این حادثه، در پی سبقت 
نامناسب تریلر از پراید به وقوع پیوسته که 
البته از سوی منابع رسمی رد یا تأیید نشده 

است.
*****

هفته  اورژانسی  دیگر  مهم  حوادث  در 
گذشته، بامداد چهارشنبه 21 اردیبهشت، 
چهارراه  در  خودرو  دو  تصادف  اثر  بر 
به  و  شدند  مصدوم  نفر   4 جانبازان، 

بیمارستان شهدای سالمت انتقال یافتند.
ظهر همان روز در جاده روستای جعفرآباد، 
یک موتور سیکلت که دو سرنشین 13 و 
15 ساله داشت، پس از برخورد به درخت 
واژگون شد که پسر 13 ساله دچار ضربات 
متعدد و ضربه مغزی و افت هوشیاری شد. 
وی پس از انتقال به بیمارستان شهدای 
سالمت، به دلیل نبود جراح مغز و اعصاب 

به بیمارستان نمازی شیراز اعزام شد.
یک  اردیبهشت،   24 شنبه  صبح 
بولوار  در  دوچرخه  و  موتورسیکلت 
ولیعصر تصادف کردند که پسر 1۸ ساله 
دوچرخه سوار دچار ضربه به سر و کاهش 
به  انتقال  از  پس  نیز  او  شد.  هوشیاری 
اقدامات  و  سالمت  شهدای  بیمارستان 
درمانی اولیه، به بیمارستان شهید رجایی 

شیراز اعزام شد.
ظهر یکشنبه 25 اردیبهشت، یک پسر 15 
ساله در خیابان شهید مطهری که در حال 
تک چرخ زدن با دوچرخه بود، تعادلش را از 

دست داد و دچار ضربه به سر و گردن شد. 
شهید  خیابان  در  روز  همان  عصر 
کردگاری، یک موتورسیکلت به عابر پیاده 
که پسر 12 ساله ای بود برخورد کرد و او را 

از ناحیه سر و ساق پا مصدوم کرد.
اثر  بر  اردیبهشت،   27 سه شنبه  بامداد 
امامزاده  از  واژگونی یک پژو پارس قبل 
شدند.  مصدوم  نفر  سه  ریزاب،  روستای 
آنها که یک مرد 50 ساله، یک خانم 47 
ساله و یک نوجوان 17 ساله بودند، دچار 
صدمات متعدد شدند و توسط آمبوالنس 
نی ریز  سالمت  شهدای  بیمارستان  به 

انتقال یافتند.
یک  اردی بهشت،    2۸ چهارشنبه  عصر 
پسربچه 5 ساله در پارک جنگلی از باالی 
سرسره سقوط کرد و دچار ضربه به سر و 

افت هوشیاری شد.  
انجام  و  بیمارستان  به  اعزام وی  از  پس 
اقدامات درمانی اولیه و آزمایشهای متعدد، 
کودک  این  خوشبختانه  شد  مشخص 
داخلی  خونریزی  و  مغزی  ضربه  دچار 
نشده که پس از یک روز بستری، با حال 

رضایت بخش مرخص شد.

کشف یک میلیارد و 200 میلیون 

تومان روغن احتکاری

کشف 575 کیلو آویشن در استهبان

مصدومیت 7 عضو خانواده کارمند 

در حادثه واژگونی پراید

بیمارستان نی ریز، آمار عملکرد خود 
در سال 1400 را منتشر کرد که شرح 

آن را در جدول زیر می بینید:
به  مراجعه  تعداد  است  نوشتنی 

بیمارستان نسبت به سال قبل از آن، 
20 هزار نفر افزایش داشته است. ضمنًا 
این آمار مربوط به بیمارستان قدیم و 

جدید نی ریز در سال 1400 است.

آتش نشانان نی ریز آتش سوزی دو باغ 
را که در فاصله حدود دو ساعت اتفاق 

افتاده بود، مهار کردند.
و  ایمنی  خدمات  مسئول  گفته  به 
آتش نشانی شهرداری نی ریز، این دو 
حادثه ساعت 1۹:40 و 22 شنبه 24 

اردیبهشت رخ داد.
و  نصر  بولوار  انتهای  در  اول  حادثه 
در کوچه باغ قبل از مقسم آب قنات 
و حادثه  پیوست  وقوع  به  شادابخت 

دوم، 3 کوچه باالتر از آن بود.
ابراهیم خیراندیش افزود: شاخه های 
درختان کنار باغ به دالیل نامعلومی 
آتش گرفته و به دلیل وزش باد شدید، 
در حال سرایت به دیگر نقاط بود. اما 
آتش نشانان با استفاده از آب، آتش را 
مهار و از گسترده شدن آن جلوگیری 

کردند.
در این حادثه، تعدادی از شاخه های 

درختان بادام دچار سوختگی شد.
*****

در  نی ریز  آتش نشانان  همچنین 
 22 پنجشنبه  صبح   3:50 ساعت 
یک  برخورد  حادثه  در  اردی بهشت 

خودرو پژو 405 با نیسان وارد عمل 
شدند. این خودرو حامل اتباع خارجی 
بود و بر اثر سرعت زیاد و خروج از 
کنترل راننده، به شدت با یک نیسان 
حامل کاه در کنار پارک معلم برخورد 
سرنشینان  حادثه،  این  در  کرد. 
آتش نشانان  و  صدمات جزئی دیدند 
برای ایمن سازی محل حادثه و خودرو 
پژو که دچار نشتی بنزین شده بود، 

وارد عمل شدند.
 25 یکشنبه  صبح   10 ساعت 
در  ته سیگار  یک  اردی بهشت، 
کیوسک و اتاقک بازی در پارک معلم، 
باعث آتش سوزی در آن شد و وسایل 
آتش  در  زیرانداز  و  پتو  پالستیکی، 
سوخت که آتش نشانان با حضور در 
محل، از ادامه آتش سوزی جلوگیری 

کردند.
ساعت 14:30 همان روز، یک خودرو 
تیبا در پارکینگ اداره ثبت اسناد در 
خیابان شهاب نی ریزی دچار نشتی گاز 
شد. آتش نشانان سرشیر کپسول گاز 
این خودرو را که جدا شده بود بستند و 

اقدامات ایمنی الزم را انجام دادند.

سواری  گفت:  نی ریز  انتظامی  فرمانده 
زانتیا با سابقه سرقت از شیراز، در این 

شهرستان توقیف و روانه پارکینگ شد.
سرهنگ عظیم اله کرمی اظهار داشت: 
بازرسی  ایستگاه  انتظامی  مأموران 
کنترل  و  گشتزنی  حین  قطرویه 
محور سیرجان  در  عبوری  خودروهای 
- شیراز، به یک سواری زانتیا مشکوک 
شدند و دستور ایست دادند که راننده 

بدون توجه اقدام به فرار کرد.
از  پس  انتظامی  مأموران  افزود:  وی 
قانون  با  گریز،  و  تعقیب  مسافتی  طی 
تیراندازی  به  اقدام  کارگیری سالح  به 
کردند و با اقدامات فنی و تخصصی موفق 

شدند خودرو را توقیف کنند.
فرمانده انتظامی نی ریز با بیان این که 
در بررسی اولیه از شماره و بدنه موتور و 
استعالم از سامانه پلیس آگاهی مشخص 
شد خودرو زانتیا مسروقه بوده و سابقه 
سرقت از شیراز دارد، گفت: پالک نصب 
از شهرستان  نیز  بر روی سواری  شده 

جیرفت سرقت شده بود.
سرهنگ کرمی با بیان این که در این 
سیر  برای  و  دستگیر  نفر   2 خصوص 
مراحل قانونی روانه دادسرا شدند، تصریح 
کرد: برخورد با سارقان و هنجارشکنان به 
صورت ویژه در دستور کار این فرماندهی 

است.

مجید پاکیزه دامن/ نی ریزان فارس: 
جشنواره بزرگ سوارکاری با حضور اسب 
سوارانی از 14 شهر و در میان استقبال گرم 
مردم نی ریز، پنجشنبه 2۹ اردیبهشت در 

کنار قلعه تاریخی SPR برگزار شد.
در این جشنواره که  زیرنظر هیئت سوارکاری 
نی ریز و به ریاست کاظم الری برپا شد، 
نماینده مردم در مجلس، شهردار، معاون 
عمرانی فرمانداری، و رؤسای شورای شهر و 

ورزش و جوانان نیز حضور داشتند.
در این همایش که با استقبال پرشور مردم 
و عالقمندان به ورزش سوارکاری در کنار 
تعداد  شد،  برگزار   SPR تاریخی  قلعه 
۸۸ رأس اسب و شرکت کننده از شهرهای 

شیراز،  یزد،  سیرجان،  کرمان،  رفسنجان، 
کوار، سروستان، استهبان، داراب، فیروزآباد، 
ریز  نی  و  مرودشت  دشت،  زرین  جهرم، 
میزبان حضور داشتند که در بین شرکت 
کنندگان سوارکاران بانو نیز هنر سوارکاری 

خود را به نمایش گذاشتند.
از نکات حاشیه ای جشنواره بروز حادثه برای 
دو سوارکار بود که در یکی از این حوادث، 
برخورد اسب با تماشاگر نوجوان باعث آسیب 
دیدگی از ناحیه سر برای او شد که البته این 

حادثه مشکل جدی در پی نداشت.
بار است که در 3 سال  برای دومین  این 
اخیر جشنواره سوارکاری در نی ریز برگزار 
می شود و در دوره قبل باشگاه سوارکاری 

بختگان میزبان چنین همایشی بود.
سوارکاری  هیئت  رئیس  الری  کاظم 
را  همایش  این  برگزاری  از  هدف  نی ریز 
نمایش دادن اسب های به اصطالح پرورش 
و  نریون«  و  »مادیون  اسب،  دهندگان 
تولیدات آنها عنوان کرد و گفت: از لحاظ 
ورزشی نیز هدف ما این بود تا افرادی که 
آشنایی زیادی با نحوه اسب سواری و نوع 
پوشش سوارکاری ندارند با این موضوع آشنا 

شوند.
بار است که در 3 سال  برای دومین  این 
اخیر جشنواره سوارکاری در نی ریز برگزار 
می شود و در دوره قبل باشگاه سوارکاری 

»بختگان« میزبان همایش بود.

تولد  از  نی ریز   115 اورژانس  مسئول 
این  کارکنان  کمک  به  دختر  نوزاد 

اورژانس خبر داد.
به گزارش روابط عمومی مرکز اورژانس 
محمدحسین  نی ریز،  شهرستان   115
روز   17:54 ساعت  گفت:  کچویی 
گزارشی  اردیبهشت،   22 پنجشنبه 
مبنی بر درد زایمان خانم باردار 25 ساله 
اورژانس115 شهرستان  پیام  مرکز  به 

اعالم شد.
کچویی ادامه داد: با توجه به این که این 

خانم با خودرو شخصی از اطراف نی ریز در 
حال انتقال به بیمارستان بود، آمبوالنس 

115 در بولوار امام رضا به آنها رسید.
وی افزود: نوزاد به کمک تیم عملیاتی 
اورژانس متولد شد و سپس مادر و نوزاد 
دختر با انجام اقدامات حمایتی و با حال 
شهدای  بیمارستان  به  خوب،  عمومی 

سالمت منتقل شدند.
کارکنان  کمک  به  موفق،  زایمان  این 
اورژانس، ابوذر ضیغمی و جواد پریسار 

انجام شد.

سرپرست بیمارستان شهدای سالمت 
تشخیصی  دستگاه  راه اندازی  از 
ماموگرافی پیشرفته دیجیتال در این 

بیمارستان خبر داد.
به گزارش روابط عمومی بیمارستان 
شهدای سالمت، دکتر پیمان امیدواری 
سرپرست بیمارستان با اعالم این خبر 
پیشرفته  ماموگرافی  دستگاه  گفت: 
جدیدترین  با  مطابق  دیجیتال، 
تکنولوژی و به منظور تشخیص زود 
هنگام بیماریها و توده های پستان، در 

این بیمارستان نصب و راه اندازی شد.
هزینه  کرد:  تصریح  امیدواری  دکتر 
خرید، نصب و راه اندازی این دستگاه 
محل  از  تومان  میلیارد   2 بر  بالغ 
پزشکی  علوم  دانشگاه  اعتبارات 
آن،  راه اندازی  از  هدف  و  می باشد 
به  کیفیت  با  خدمات  ارائه  افزایش 

بیماران و شهروندان است.
وی افزود: شایعترین بیماری بدخیم 

در بین زنان، سرطان سینه است که 
می توان  دستگاه  این  راه اندازی  با 
بیماری،  این  موقع  به  تشخیص  با 

پیشگیری و اقدامات الزم را انجام داد.
کرد:  بیان  ادامه  در  امیدواری  دکتر 
این دستگاه به دلیل دیجیتال بودن و 
کیفیت تصویر بسیار باال، قدرت و دقت 
زیادی در تشخیص دارد و همچنین 
مهمترین مزیت آن را می توان سرعت 

باال در تصویربرداری دانست.
سرپرست بیمارستان با اشاره به این 
که هر اقدامی در راستای پیشگیری 
از بیماریها و یا تشخیص زود هنگام، 
کمک به سالمت جامعه است، گفت: 
از  یکی  عنوان  به  ماموگرافی  انجام 
به  تشخیص  شیوه های  مهمترین 
موقع و مبارزه با سرطان پستان است 
و انجام این روش تشخیصی برای زنان، 
ضروری و در پیشگیری از این بیماری 

حائز اهمیت است.

در سال 1400

240 هزار مراجعه به بیمارستان
دستگاه ماموگرافی 

پیشرفته در بیمارستان

سالم به زندگی نوزاد دختر 
با کمک کارکنان اورژانس

مهار آتش سوزی دو باغ در دو ساعت
زانتیا مسروقه 

در نی ریز توقیف شد

تعدادشرح خدمات بیمارستان
13215موارد بستری

موارد سرپایی)شامل کلیه مراجعات از جمله 
ویزیت پزشک عمومی، تریاژ، آزمایشگاه، 

تزریقات و...(
240.000

3341عمل های جراحی
560زایمان طبیعی

594زایمان سزارین
118900مراجعه به اورژانس )اتفاقات(
10650مراجعه به درمانگاه تخصصی

49450ویزیت عمومی اورژانس )سرپایی(
14160ویزیت متخصص )سرپایی(

503تعداد اعزام
170 نفرافراد فوت شده در بیمارستان

1325تعداد رضایت شخصی از بیمارستان
62320مراجعه به آزمایشگاه
15875مراجعه به رادیولوژی

17530مراجعه به سی تی اسکن
4580مراجعه به سونوگرافی
1830مراجعه به فیزیوتراپی
205مراجعه به ماموگرافی
760مراجعه به پاتولوژی
965مراجعه به اکوگرافی

3276انتقال به بیمارستان توسط اورژانس 
2093موارد بستری کرونا
59 درصددرصد اشغال تخت

رئیس پلیس آگاهی استان در خصوص پیشگیری ازسرقت منزل، 
توصیه هایی را به شهروندان ارائه داد. 

سرهنگ کاووس حبیبی در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس 
اظهار داشت: سارقان زمانی موفق به سرقت منزل می شوند که 
خالی از سکنه باشد. لذا حتی االمکان سعی کنید از خالی گذاشتن 

منزل به مدت طوالنی خودداری کنید. 
وی افزود: اولین سدی که مقابل سارق برای ورود به ساختمان وجود 
دارد، دِر ورودی و دِر پارکینگ ساختمان است. لذا حتمًا از قفلهای 
بدون شاسی استفاده کنید تا سارق نتواند با شکستن شیشه و یا از 
باالی در، توسط چوب دستی و یا میله شاسی قفل را بزند و در را باز 

کند.
به  را  منزل  ورودی  درهای  گفت:  فارس  آگاهی  پلیس  رئیس 

سیستمهای قابل اطمینان مجهز کنید و برای پنجره ها و نورگیرها، 
پاسیو و هرگونه راهی که ممکن است افراد ناشناس بتوانند وارد 

منزل شوند، حفاظ های قابل اطمینان نصب کنید. 
سرهنگ حبیبی با تأکید بر این که استفاده از دوربین های پایش 
تصویری و تجهیزات هشدار دهنده و در های ضد سرقت می تواند 
در پیشگیری از سرقت مفید باشد، تصریح کرد: نصب حفاظ های 
نرده ای بر روی دیوارها و باالی در، عامل بازدارنده مهمی در سرقت 

منزل است. 
این مقام انتظامی از شهروندان خواست تا هنگام خروج از منزل، 
به اتومبیل های متوقف شده اطراف منزل و سرنشینان آنها توجه 
داشته باشند و در صورت مشکوک بودن، شماره خودرو را یادداشت 

و به مرکز فوریتهای پلیسی 110 اعالم کنند.

توصیه های پلیسی پیشگیرانه 
سرقت از منزل
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نماینده مجلس
1- با توجه به این که جنابعالی یکی از 46 
نماینده پیشنهاد دهنده طرح قانونی کردن 
تاریخی  اشیاء  فروش  و  خرید  اکتشاف، 
هستید، این طرح یعنی تاراج و چوب حراج 
ماندگار  میراث  و  باستانی  آثار  به  زدن 
برای  شما  کننده  قانع  دلیل  پیشینیان. 

حمایت از این طرح چیست؟
نماینده  زحمات  از  تشکر  و  سالم  با   -2
دلسوز و انقالبی، لطفًا فکری برای معیشت 
با  شود.  کنترل  گرانی  باید  کنید.  مردم 
هزار   400 روغن  کارگری،  ناچیز  حقوق 
مایحتاج  نتوان  و...اگر  برنج  و  تومانی 
گرسنگی  از  همه  خرید،  را  ضروری 
و...  وصنعتی  آبی  به  دیگر  و  می میریم 
تقاضا داریم مشکل  نداریم. عاجزانه  نیاز 

معیشتی مردم را حل کنید.

پاسخ روابط عمومی، امور رسانه و 
فضای مجازی دکتر طهماسبی:

گرامی،  شهروندان  خدمت  سالم  با   -1
ضمن اعالم این که نتیجه طرح مذکور به 
هیچ عنوان این گونه که در سؤال بیان شده 
نبوده، توضیحات کامل به خبرنگار محترم 
هفته نامه نی ریزان فارس جهت انتشار داده 
شده و لذا مطالعه آن گزارش به طور کامل 
گویای اصل ماجرا است. گفتنی است دکتر 
طهماسبی امضاء خود را از این طرح بنا به 
دالیلی که در گفتگو با خبرنگار هفته نامه 
مسترد  شده،  عنوان  فارس  نی ریزان 

نمودند.
یارانه ها  پرداخت  نظام  اصالح  قطعًا   -2
نفع  به  نهایت  در  اقتصادی،  جراحی  و 
بدانند  ما  عزیز  مردم  بود .  خواهد  مردم 
نمایندگانشان در مجلس شورای اسالمی، 
اتفاقات  پایش  حال  در  لحظه  به  لحظه 
که  مواردی  خصوصًا  هستند؛  اقتصادی 

تأثیر مستقیم بر معیشت آنان دارد. 
-----------//-----------

بیمارستان شهدای سالمت
آب شرب بیمارستان بوی گازوئیل می دهد 
و وجود ماده ای چرب روی آب به وضوح 
آب  خود  برای  کارکنان  است.  مشخص 
معدنی می آورند؛ اما بیماران مجبورند از این 

آب استفاده کنند. لطفًا پیگیری کنید.

پاسخ بیمارستان شهدای سالمت:

با توجه به این که تنها نزدیک به سه ماه از 
شروع به کار این بیمارستان می گذرد، همه 
جمله  از  مجموعه  ساختمانی  تجهیزات 
مخزن آب و سیستم لوله کشی به صورت 
نو مورد استفاده بیماران و همراهان محترم 
است.  گرفته  قرار  کارکنان  همچنین  و 
همچنین از روز افتتاح بیمارستان تاکنون، 
آزمایشات میکروبی به طور مستمر و ماهانه 
وجود  از  موردی  تاکنون  و  شده  انجام 

باکتری در آب مشاهده نگردیده است.
صورت  در  می توانند  گرامی  شهروندان 
وجود مورد خاص در هر بخش، به واحد 
در  تا  کنند  مراجعه  بیمارستان  شکایات 
اسرع وقت نسبت به موضوع رسیدگی های 

الزم صورت گیرد.
-----------//-----------

مجتمع فرهنگی هنری کوثرنور
افتخار  که  نی ریز  ُمناره دار  مسجد  تنها 
اما  ثارا... هست.  است، همین  شهرستان 
تعدادی از مهتابی های ُمناره سوخته است. 
از المپهای کم مصرف  تعدادی  همچنین 
)کوچک( رنگی که شبهای والدت روشن 
می شد، سوخته و نیاز به نوسازی اساسی 
دارد و واقعًا در اعیاد مذهبی جلوه مناسبی 

ندارد. لطفًا اقدام کنید.

پاسخ مجتمع فرهنگی هنری 
کوثرنور:

با سالم، بهسازی نور پردازی در دست اقدام 
است و به زودی اصالح می شود.

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

جهاد کشاورزی
قفسه ها  در   ..... فروشگاه   شنیده ام   -1
کاغذی تایپ کرده اند و مرغ و تخم مرغ و 
مواد لبنی هم که قیمت قبل روی آنها درج 
شده، با قیمت جدید می فروشند. مثاًل روی 
روغن درج شده 14 هزار تومان و تاریخش 
می توانند  حاال  است.   1400 سال  برای 

بفروشند 62 هزار تومان؟
باشد،  داشته  واقعیت  مطلب  این  اگر 
به  سودش به جیب محتکران و ضررش 

مردم و مصرف کننده می رسد.
را  قیمتها  روز  هر  می شود  اگر  لطفًا   -2
بررسی کنید. چون بعضیها سوء استفاده 
را  برنج  فروشی  برنج  مثاًل یک  می کنند. 
می دهد 300 هزار تومان و همان برنج را 
تومان.  هزار   320 می دهند  دیگر  جایی 
و  میوه  و  سوپر مارکتها  در  مشکل  این 

تره بارفروشی ها هم وجود دارد.

پاسخ جهاد کشاورزی:
با سالم و ضمن تشکر از همشهریان عزیز

1- در راستای تقویت جریان تأمین و توزیع 
کاالهای اساسی شامل روغن، گوشت مرغ، 
تصمیمات  مطابق  لبنیات،  و  مرغ  تخم 
ستاد تنظیم بازار کشور، از تاریخ اجرای 
قیمتهای جدید، کاالهای مذکور حتی اگر 
قبل از تاریخ 22 اردیبهشت 1401 تولید 

شده اند، با قیمتهای جدید عرضه می شوند.
2- بازرسان به طور مستمر و جدی هر روزه 
به  را  فاطمی  جهاد گران  رزمایش  طرح 
صورت گروهی و تیمی متشکل از ادارات 
جهاد کشاورزی، تعزیرات حکومتی ، صمت ، 
اتاق اصناف ، بسیج اصناف و مرکز بهداشت 
اجرا و با متخلفان برخورد قانونی می کنند 
و ضمن تشکیل پرونده، به اداره تعزیرات 

حکومتی معرفی می شوند.
گزارش  اعالم  جهت  محترم  شهروندان 
تلفن  با  را  مراتب  تخلف صنفی،  هرگونه 
 ،  124 سامانه  یا   14 الی   53۸30611
53۸35700 و 53۸35۸00 اطالع رسانی 

کنند تا در اسرع وقت پیگیری و اقدام شود.
-----------//-----------

آموزش و پرورش
1- نزدیک به یک سال است که ...

2- جناب آقای زارع معاون پرورشی اداره 
آموزش و پرورش، چرا در هفته امور تربیتی 
از معاونان پرورشی بازنشسته و مراقبین 

سالمت بازنشسته تجلیل نشد؟
3- جناب آقای جمالی مدیر محترم آموزش 
و پرورش، در هفته بزرگداشت مقام معلم 
که از معلمان آموزش و پرورش در باغ کسرا 
تجلیل کردید، متأسفانه معلمان بازنشسته 
را فراموش کردید و حتی یک پیام تبریک 
که  صورتی  در  ندادید!  بازنشستگان  به 
سالهای قبل از معلمان بازنشسته تجلیل 

می شد.

پاسخ آموزش و پرورش:
1- با سالم و احترام، ... موضوع بررسی و 

اقدام الزم انجام خواهد شد.
در  مستحضرید،  که  طور  همان   -3 و   2
کرونایی،  شرایط  دلیل  به  اخیر  سال  دو 
نداشته  وجود  مراسمی  برگزاری  امکان 
شده  پیش بینی  برنامه  حسب  اما  است. 
عزیز  بازنشستگان  از  تجلیل  مدیریت، 
اعم از پرورشی و آموزشی که در دو سال 
اخیر به فرهیختگی نائل شده اند، در آینده 
نزدیک با فراهم شدن جمیع جهات صورت 

می گیرد.
-----------//-----------

نماینده صدا و سیما
تلویزیون  شبکه های  چرا  کنید  پیگیری 

قطع و وصل می شود؟

پاسخ نماینده صدا و سیما:
در  تصاویر  شدن  فریز  و  قطعی  توجه  با 
ضروری  اصالحی  اقدام  گذشته  سالهای 
نی ریز  شهر  ایستگاه  چون  می نمود. 
نمی توانست تصاویر را از ایستگاه پر قدرت 
زیر  همکاری  با  کند،  دریافت  خرمنکوه 
ساختهای مخابرات استان فارس ترتیبی 
داده شد تا از یک سال قبل تصاویر از طریق 
امواج رادیویی ایستگاه گردنه الی رز که در 
ارتفاع قرار گرفته از خرمنکوه دریافت و 
سپس به ایستگاه شهر نی ریز ارسال شود و 
زیرساخت مخابرات پس از دریافت، جهت 

پخش به صدا و سیما تحویل دهد. 
ایستگاه  هم اکنون دو هفته است که در 
زیرساختهای مخابرات مشکلی پیش آمده 
و همکاران از شیراز و تهران درصدد هستند 

تا مشکل را برطرف کنند. 
در همین خصوص به صورت موقت از روز 
پنج شنبه 22 اردیبهشت، ما تصاویر را به 
صورت ماهواره در حال پخش داریم که به 
محض رفع نقص امواج رادیویی مخابرات ، 
تصاویر از ماهواره تغییر و به حالت قبل باز 

خواهد گشت.
-----------//-----------

همشهریان عزیز
همه ما مدعی مسلمانی و پیروی از دستورات 
و  حسین)ع(  امام  خصوصًا  معصومین  ائمه 
شهدا از جمله سردار سلیمانی هستیم. با 
گرانی و اجاره بهای منازل و مغازه ها، جوانان 
ما چگونه می توانند تشکیل زندگی دهند؟ 
مخدر،  مواد  حمل  سرقت،  جز  راهی  آیا 
گران فروشی و ... دارند؟ اگر جوانی مرتکب 
چنین کاری شود، گناه او به پای شما نیز 
نوشته خواهد شد و در آخرت مسئول هستید 
و باید پاسخگو باشید. اگر مشکل اقتصادی 
در مملکت باشد، برای همه است و فشار 
اقتصادی بر جوانان بیشتر است. بیایید به 
یکدیگر رحم کنیم. مالک اصلی خداست. 
این امانت چند روزی دست ماست. تقاضای 
بنده این است که با توجه به خشکسالی و 
کمبود آب که مایه حیات است، بیایید دست 
در دست یکدیگر دهیم و با صرفه جویی در 

مصرف آب، به فکر نسل آینده باشیم.
-----------//-----------

انجمن صنفی استادکاران و کارگران 
ساختمانی - تأمین اجتماعی

بنده 5 سال است که در صنف کارگران 
ثبت نام کرده ام؛ ولی هر وقت برای بیمه 
رفتم، گفتند سهمیه نداریم. اما شاهدیم 
کسانی بیمه شده اند که حتی یک روز هم 

کارگری نکرده اند.

پاسخ انجمن صنفی استادکاران و 
کارگران ساختمانی:

کارگران  بیمه  قانون  مجری  سالم،  با 
ساختمانی، سازمان تأمین اجتماعی است. 
اما مدت دو سال و نیم است که ماده 5 قانون 
اصالح  جهت  ساختمانی  کارگران  بیمه 
شورای  مجلس  اجتماعی  کمسیون  به 
اسالمی رفته و هیچ خبری نشده و تا زمانی 

که اصالح نشود، خبری از سهمیه نیست.
-----------//-----------

شورای شهر نی ریز
شما در تبلیغات خود در زمان انتخابات 
چندین قول دادید که به آن عمل نکردید. 
یکی در مورد رسیدگی به رها شدن آب و 
فاضالب منازل در کوچه ها بویژه در خیابان 
نواب صفوی بود. دوم، جلوگیری از پارک 
ماشینهای سنگین در معابر و خیابانهای 
شهر و انتقال آن به بیرون از شهر، و سوم 
قرار دادن چند آبنما برای زیبایی شهر به 
خصوص روبروی گلخانه فخاری، و چهارم 
رفع گرفتاریهای جامعه و گرفتن جلسات 
در محله های مختلف و بررسی مشکالت آن 

محله. چقدر از این وعده ها را اجرا کرده اید؟
-----------//-----------

اورژانس 115
با  می مردم.  درد  از  داشتم  دیشب  من 
آمبوالنس  اما  گرفتم.  تماس  اورژانس 
برای  ما  اورژانس  گفتند  و  نفرستادند 

تصادفی ها است. این چه وضعش است؟ 
-----------//-----------

مسئوالن مربوط - نی ریزان فارس
در  نی ریز  در  مسکن  اجاره  و  رهن  قیمت 
حد مراکز استان است و همین مسئله برای 
به دنبال دارد. بنده مستأجر  مردم فاجعه 
واقعًا مبلغ  این قضیه  هستم.  و در جریان 
قیمتها  و  شده  وحشتناک  رهن  و  اجاره 
نسبت به پارسال به 2 برابر رسیده و هیچ 
نهاد و سازمانی هم رسیدگی نمی کند. من به 
نمایندگی از تعدادی همکاران، مستأجران، 
دوستان و آشنایان می خواهم موضوعی را 

مطرح کنم. 
عوامل گرانی اجاره خانه ها از دیدگاه ما:

1- هجوم افراد غیربومی به شهر و اجاره 
خانه ها توسط آنها.

کارگران  و  مهندسان  مهاجرت   -2
کارخانه های صنعتی نی ریز و اجاره کردن 

خانه ها.
3- تورم اقتصادی کل کشور.

4- تأثیر خیلی زیاد بنگاه های امالک؛ چون 
نظارتی روی آنها نیست.

5- از بین رفتن رحم و مروت در بین بعضی 
از مالکان.

نی ریز،  با صنعتی شدن شهر  نتیجه،  در 
تورم روی همه چیز در شهرمان به طور 
انگار سهم مردم  و  رفته  باال  وحشتناکی 
نی ریز از صنعتی شدن آن، فقط تورم بوده 

است.
اگر صالح دانستید، لطفًا گزارشی در این 

مورد تهیه کنید.
سپاس،  و  سالم  با  فارس:  نی ریزان 
و  بویژه در بخش مسکن  تورم  متأسفانه 
اجاره بها به طور تصاعدی وجود دارد. در 
همین زمینه در شماره 15 مجله نی تاک 
و شماره 36۸ هفته نامه نی ریزان فارس به 
تاریخ 26 دی ماه 1400، گزارش مفصلی 
به چاپ رسید. از سوی مسئوالن نیز در این 
باره جلساتی گرفته شده که به نظر می رسد 
نتیجه ای نداشته است. در عین حال پیگیر 

این مسئله خواهیم بود.
-----------//-----------

نی ریزان فارس
با سالم و وقت بخیر و خدا قوت، ضمن 
سپاس از زحمات شما، الزم دیدم نکته ای 
در  روستایی  »زندگی  کلیپ  مورد  در  را 

هرگان نی ریز« به عرض شما برسانم.
همه چیز این کلیپ بسیار زیبا و دلنشین 
و شیرین است و تنها نکته ای که تناسب 
ندارد، موسیقی  این تصاویر  با  تطابقی  و 
لری  موسیقی  یک  که  است  انتخابی 
بختیاری است و اگر عزیزانی که زحمت 
را  زیبا  کلیپهای  اینگونه  و  می کشند 
می سازند، از موسیقیهای مخصوص نی ریز 
یا نهایتًا از موسیقی محلی فارس استفاده 
ادا  کامل  طور  به  را  مطلب  حق  کنند، 

کرده اند.
سپاس،  و  سالم  با  فارس:  نی ریزان 
غنی  فرهنگ  از  بخشی  لری  موسیقی 
فارس است. در عین حال از اهالی موسیقی 
شهرستان  بومی  آهنگهای  می خواهیم 
نی ریز را در اختیار هفته نامه قرار دهند تا 
به دیگر مناسبتها منتشر شود. البته پیش 
از این چندین بار از آهنگ »ترانه محلی 
نی ریز« که به همت و اجرای گروه شعله 

تهیه شده، استفاده کرده ایم. 
*****

پاسخ اوقاف و امور خیریه:
با سالم، در پاسخ به سؤال شهروند محترم 
که در شماره قبل چاپ شد، پاسخ زیر ارائه 

می شود:
با توجه به سؤال مطرح شده، اداره اوقاف 
برابر قانون تشکیالت و اختیارات سازمان 
اوقاف و آیین نامه ها و دستورالعملها، اداره 
امور موقوفات را با نظارت محوله به آن انجام 

می دهد. متولی، امین موقوفه بوده و موظف 
است مطابق قانون و طبق احکام شرع و با 
عنایت به مندرجات وقفنامه، موقوفه تحت 
تولیت خود را اداره کند و در حفظ عین، 
منافع، حقوق، و حدود موقوفه اقدام و در 

اجرای نیات خیر واقف کوشش نماید. 
اراضی  این  موقوفه،  زمینهای  مورد  در 
شامل اراضی نسقی و بند »ز« بوده که به 
متصرف  مکتسبه  حقوق  قانون  موجب 
عبارت از هر نوع حقی است که به نحوی 
از انحا برای متصرف تحت شرایط قانونی 
معینی حاصل شده باشد از قبیل: مالکیت 
پیشه،  و  کسب  حقوق  تحجیر،  اعیان، 
حق نسق زارعان، حفر چاه، غرس اشجار 
و... . اوقاف نیز فقط نظارت و اجاره بهاء را 
وصول می کند و در اجرای نیت واقف عمل 
خواهد نمود. زارِع صاحب نسق کسی است 
که مالک زمین نبوده و با دارا بودن یک یا 
چند عامل زراعتی، شخصًا و یا با کمک 
موقوفه  از  معینی  اراضی  در  خانوار خود 
زراعت می نماید و مقداری از محصول را به 
صورت نقدی یا جنسی به موقوفه می دهد 
و بر اساس مندرجات وقفنامه، در اجرای 
بعضی هم  واقف عمل خواهد شد.  نیات 
اراضی بند »ز« بوده که برابر مقررات قانونی 
و دستورالعملهای سازمان از طریق مزایده 
اشتغالزایی  نوعی  خود  که  شده  واگذار 
است و در جهت تأمین معیشت مردم و 
با کارکردن در آن اراضی، اقدام به تأمین 

هزینه زندگی خود می نمایند. 
غیر  و  خاص  موقوفات  مورد  در  چنانچه 
یا  و  می کند  عمل  متولی  که  متصرفی 
منصوص نباشد مواردی سراغ دارید معرفی 
کنید تا این اداره برابر وظایف قانونی خود 

عمل کند.

پاسخ اداره گاز:
باسالم و احترام، در خصوص سؤال شهروند 
محترم که در شماره قبل به چاپ رسید، 
با  ایران  عنوان می دارد: شرکت ملی گاز 
کشور،  هواشناسی  پژوهشکده  همکاری 
و  گرمترین  دمای  آیتمهای  به  توجه  با 
به  را  کشور  مناطق  سال،  روز  سردترین 
5 اقلیم تقسیم بندی کرده که شهر نی ریز 
قرار گرفته است و مصرف  اقلیم 4  جزو 
گاز مشترکین خانگی، به صورت پلکانی 

)12پله( محاسبه می شود.

 ادارات، سازمانها و نهادهایی که 
در این شماره به سؤاالت و انتقادات 

مردمی پاسخ نداده اند:
- تأمین اجتماعی

- شورای شهر نی ریز
- اورژانس 115

هنگامه نیایش

طلوع اذان صبحمهشیدیخورشیدی
غروب اذان ظهرخورشید

نیمه شب اذان مغربخورشید
شرعی

202645۸55012421۹021۹0400 شوال1 خردادیک شنبه
212645755012431۹031۹0400 شوال2 خرداددوشنبه
222545755012431۹031۹0400 شوال3 خردادسه شنبه

232545655012441۹041۹0400 شوال4 خردادچهار شنبه 
242445655012441۹05200400 شوال5 خردادپنج شنبه
252345655012451۹05200400 شوال6 خردادجمعه 
262345555012451۹06200400 شوال7 خردادشنبه

نوبت اول : 1401/02/25                                                  نوبت دوم :1401/03/01

شهرداری مشکان در نظر دارد باستناد مجوز شورای محترم 

اسالمی شهر و با توجه به قوانین و مقررات جاری و آئین نامه 

مالی شهرداریها نسبت به فروش امالک مشروحه ذیل از 

طریق آگهی مزایده اقدام نماید ، لذا از کلیه متقاضیان دعوت 

بعمل می آید با در نظر گرفتن قیمت کارشناسی و شرایط زیر 

به شهرداری مراجعه و ضمن اخذ اسناد مزایده پیشنهاد خود 

را در پاکت سر بسته از تاریخ درج آگهی تا تاریخ 1401/03/11 

به دبیرخانه شهرداری تحویل نمایند.

شرایط : 

سپرده  بابت  درصد   10 مبلغ  بایست  می  متقاضیان   -1

شرکت در مزایده به حساب 0105645534004 بنام شهرداری 

نزد بانک ملی شعبه مشکان واریز و اصل رسید را در پاکت 

مربوطه و در موعد مقرر تحویل نمایند.

2- به پیشنهاد های مخدوش ، ناخوانا ، فاقد سپرده و ارسال 

پس از مهلت مقرر ترتیب اثر داده نمی شود .

3- در صورتی که نفرات اول ، دوم و سوم مزایده به ترتیب با 

اعالم کتبی شهرداری حاضر به انجام تعهدات نشوند، سپرده 

شرکت در مزایده به نفع شهرداری ضبط می گردد .

4- شهرداری در رد یا قبول پیشنهادها مختار است.

5- هزینه کارشناسی و هزینه درج کلیه آگهی ها بر عهده 

برندگان مزایده می باشد.

6- سایر شرایط در اسناد مزایده درج گردیده است.

  شماره تماس :  07153۸63500

شهرداری مشکان

آگهی تجدید مزایده زمین  شهرداری  مشکان
4/37192د با حضور ۸۸   اسب از 14 شهر

همایش بزرگ سوارکاری در نی ریز


