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عابد نعمتی، نی ریزان فارس:

 در جلسه مدیران نی ریز با معاونت درمان 
دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی 
و  درمانگاه  برپایی  مجوز  شیراز،  درمانی 
بیمارستان  محل  در  انتقال خون  پایگاه 

قدیم شهرستان گرفته شد.
به گزارش روابط عمومی شبكه بهداشت و 
درمان نی ریز، پس از گذشت چندین ماه با  
پیگیریهای مستمر از سوی مختار یوسفی 
شبكه  رئیس  آل داود  دكتر  و  فرماندار 
بهداشت و درمان، با مجوز  برپایی درمانگاه 
در محل ساختمان قدیم بیمارستان شهدا 
موافقت شد و روند اجرایی آن آغاز می شود.

رئیس شبكه بهداشت و درمان نی ریز در 
گفتگو با ما عنوان داشت: »از زمان افتتاح 
درخواستهای  پیرو  و  جدید  بیمارستان 
مكرر مردم، نماینده مجلس و فرماندار وقت 
برای این كه در بیمارستان قدیم درمانگاه 
و  كردند  تالش  بیفتد،  راه  شبانه روزی 
وزیر خواستند.  معاون  از  را  مطالبه  این 
معاون  و  پزشكی  علوم  دانشگاه  رئیس 
وزیر بهداشت قول دادند كه در این باره 
همكاری الزم را داشته باشند. در ادامه چند 
درخواست مختلف از طرف شبكه بهداشت 
به دانشگاه علوم پزشكی ارسال شد. اما به 
خاطر شرایط خاص و قدیمی بودن آن، 
كارشناسان تأیید نمی كردند. با پیگیری ها 
و بازدیدهایی كه انجام شد، نتیجه بر آن شد 

كه معاون درمان دانشگاه با این موضوع 
موافقت كند و مجوز درمانگاه ۲۴ ساعته 
یا درمانگاه تا نیمه شب را به ما بدهند. اما 
با توجه به این كه تعداد كاركنان شبكه 
سعی  است،  كم  بیمارستان  و  بهداشت 
می كنیم آن را به بخش خصوصی واگذار 

كنیم؛ البته با دریافت مبالغ دولتی.«
مجوز  »االن  گفت:  داود  آل  داور  دكتر 
درمانگاه گرفته شده؛ اما بستگی به قدرت 
كسی دارد كه بتواند بیاید اینجا را اجاره 
كند. هر چه توانش باالتر باشد، می تواند 
خودمان  البته  بیاورد.  بیشتری  امكانات 
هم كمكش می كنیم و رادیولوژی قدیمی 
داریم كه آن را آنجا راه می اندازیم. اگر هم 
بتواند وسایل اولیه آزمایشگاه را بیاورد یا با 
یكی از آزمایشگاه های شهر قرارداد ببندد 
و در حد دو دستگاه بیاورد كه كارهای 
اورژانسی مردم را انجام دهد، كمک كننده 

است.«
وی افزود: »مشكل كوچكی برای این مجوز 
داشتیم كه فرماندار كمک كرد و تأییدیه 
آتش نشانی آن را گرفته ایم. حال منتظر این 
هستیم كه ثبت سامانه ای مجوز درمانگاه 
انجام شود و به شكل سیستمی هم جواب 
این موافقت و مجوز را بدهند تا آن را برای 
پیش بینی  من  بگذاریم.  اجرا  به  مزایده 
آینده  ماه  یک  به  نزدیک  تا  می كنم 
درمانگاه به مزایده برود و با توجه به این كه 

ساختمانش آماده است و نیاز به تغییرات 
زیادی ندارد، می شود آن را تا یكی دو ماه 

بعد از انجام مزایده به بهره برداری رساند.«
آل داود عنوان داشت: »مهم بیشتر نیروی 
انسانی است كه برنده بتواند آن را سریع 
فراهم كند و شاید هم آن را مرحله به مرحله 
راه بیندازد. تا كنون چهار نفر از پزشكان 
نی ریز اعالم آمادگی كرده اند كه در مزایده 
شركت كنند. ما جا داریم كه رادیولوژی و 
آزمایشگاه را به اینجا اضافه كنیم و در كنار 
آن پزشک عمومی و تزریقات و پانسمان را 

هم خواهیم داشت.«
كه  این  بیان  با  بهداشت  شبكه  رئیس 
همیشه  درمانگاه  یک  راه اندازی  برای 
باید امن ترین جا را در نظر بگیریم، گفت: 
»یكی از دالیلی كه ما سعی كردیم زودتر 
جابه جا شویم، شرایط خاص ساختمانی 
سعی  هم  حاال  و  بود  قدیم  بیمارستان 
می كنیم در قسمت جدید و نو ساز آن و 
اتفاقات سابق، درمانگاه  همچنین بخش 
را راه اندازی كنیم. در صدد هستیم كه در 
ساختمان قدیم بیمارستان هم یک مركز 
نازایی راه اندازی كنیم و همچنین پایگاه 

سالمت شهید بهشتی را به آنجا بیاوریم.«
دكتر آل داود از پیگیری برای راه اندازی 
پایگاه دائمی انتقال خون در بخش سابق 
و  داد  خبر  قدیم  بیمارستان  آزمایشگاه 
افزود: »اگر این اتفاق بیفتد، دیگر مشكل 
این را كه فقط چهارشنبه ها اهداء خون 
مردم  روزه  همه  و  نداریم  شود،  انجام 
می توانند خون اهداء كنند و در نتیجه 
یک پایگاه خون برای خودمان در نی ریز 
انتقال  سازمان  قباًل  می شود.  راه اندازی 
خون می گفت من به شرطی امكانات را 
به اینجا می آورم كه ساختمان را به نامم 
كنید؛ چون قانون این است. اما جایگاهی 
علوم  دانشگاه  برای  داریم،  ما  االن  كه 
پزشكی است و سازمان انتقال خون هم 
زیرمجموعه دانشگاه علوم پزشكی است. 
و  كردم  صحبت  درمان  معاونت  با  من 
موافقت كردند كه این قسمت را به انتقال 
خون دهند و انتقال خون هم گفته ما سایر 
تجهیزات را می آوریم و مستقر می كنیم. 
شرایط  دارد،  آزمایشگاه  كه  جایگاهی 
شمار  به  كار  این  برای  مناسبی  بسیار 

می رود.«

درمانگاه و پایگاه انتقال خون

مهمان جدید بیمارستان قدیم نی ریز

ادامه از صفحه یک

دستگیری مزاحم 
فرمانده انتظامی نی ریز گفت: »فردی 
كه در فضای مجازی اینستاگرام اقدام 
به توهین و هتاكی به مقدسات، افراد 
و خانواده هایی كرده بود، با رصد هایی 
و تحویل مراجع  شناسایی، دستگیر 

قضایی شد.«

دستگیری کالهبردار 300 

میلیونی دوتابعیتی در نی ریز
دستگیری  از  كرمی  سرهنگ 
كالهبردار 300 میلیونی دو تابعیتی 

ساكن تركیه در نی ریز خبرداد.
كالهبردار  »این  داشت:  عنوان  وی 

ویزا  صدور  برای  كه  مجازی  فضای 
دو  فرد  یک  می كرد،  كالهبرداری 
ساكن  آمریكایی   - ایرانی  تابعیتی 
تومان  میلیون   300 كه  بود  تركیه 
كرده  كالهبرداری  نی ریزی  یک  از 
بود. اما با اشرافیت و رصد همكاران از 
به  كه  اصفهانی  فردی  كارت  طریق 
عنوان صرافی استخدام كرده بود، با 
شگردهای خاص پلیسی به اصفهان 
و از آنجا به نی ریز كشانده و دستگیر 

شد.«
افزود:  نی ریز  انتظامی  فرمانده 
شگردهای  و  شیوه  »هم اكنون 
شده  روز  به  و  خاص  كالهبرداران 
داشته  را  الزم  مراقبت  باید  مردم  و 

باشند.«
تصادف خودرو پراید و تریلر بعد از سیمان 

و  ماهه  یک  نوزاد  مرگ  خاكستری، 

مصدوم شدن 5 نفر را رقم زد.

احمر  هالل  جمعیت  گزارش  به 

ساعت  حادثه  این  نی ریز،  شهرستان 

۲۲:55 سه شنبه ۲۲ شهریور رخ داد. پس 

تماس تلفنی مركز اورژانس ۱۱5 نی ریز 

مبنی بر برخورد سواری پراید و تریلر در 

۲۲ كیلومتری محور نی ریز - سیرجان 

)روبروی مجتمع خدماتی طالبی(، تیم 

بین شهری  پایگاه  در  مستقر  عملیاتی 

حسن آباد جمعیت هالل احمر شهرستان 

نی ریز به محل حادثه اعزام شد و ضمن 

رهاسازی  به  اقدام  صحنه،  ایمن سازی 

یكی از سرنشینان سواری پراید كرد كه 

در اتاق گرفتار شده بود. 

همكاری  با  سپس  احمر  هالل  اعضای 

انجام  به  اقدام   ۱۱5 اورژانس  كاركنان 

تریاژ و كمكهای اولیه به 6 مصدوم حادثه 

كردند. اما متأسفانه در این حادثه و پس 

اورژانس  توسط  مصدومان  انتقال  از 

۱۱5، مرگ نوزاد یک ماهه به دلیل شدت 

جراحات در بیمارستان شهدای سالمت 

ثبت شد.

در ۲0 روز اخیر ۲3 سارق دستگیر 
شدند و ۹0 درصد سرقتهای مرداد ماه 

تا به امروز كشف شده است.
این  بیان  با  نی ریز  انتظامی  فرمانده 
و  باغها  مزارع،  سرقتها  از  بیشتر  كه 
سیم و كابل بوده است، عنوان داشت: 
»همچنین دو فقره سرقت خودرو كه 
انجام  كشور  دیگر  شهرستانهای  در 

شده بود، در نی ریز كشف و سرنشینان 
آن دستگیر شدند.«

سرهنگ عظیم ا... كرمی همچنین از 
كشف بیش از 660 كیلو گرم انواع مواد 
مخدر در شهریورماه خبر داد و گفت: 
»در این عملیاتها چندین نفردر رابطه 
با جرائم مواد مخدر دستگیر وتعدادى 

خودرو نیز توقیف شد. «

فرهاد  دكتر  مساعدت  و  پیگیری  با 
جاری  سال  پایان  تا  طهماسبی، 
در  واقع  پزشكان  پانسیون  واحد   8
سالمت  شهدای  بیمارستان  محوطه 
برای ماندگاری بیشتر متخصصان در 
شهرستان و تسریع در ارائه خدمات 
به بیماران بستری، ساخته و تكمیل 

خواهد شد.
شبكه  عمومی  روابط  گزارش  به 
بهداشت و درمان نی ریز،  دكتر فرهاد 

طهماسبی نماینده مردم در مجلس 
حمایت  ضمن  اسالمی،  شورای 
در  سالمت  مجموعه  از  همیشگی 
راستای خدمت رسانی بهتر به مردم 
اعالم كرد: با تأمین بودجه، تا پایان 
سال جاری، ساخت 8 واحد پانسیون 
پزشكان به اتمام می رسد. همچنین 
زباله سوز  سیستم  آینده،  ماه  یک  تا 
این بیمارستان راه اندازی و به چرخه 

خدمت وارد می شود.

یک زن و شوهر در حادثه تصادف دو 
بهمن  قلعه  جاده  در  سواری  خودرو 

جانشان را از دست دادند.
از ظهر یكشنبه ۲0  بعد  این حادثه 
شهریور رخ داد كه بر اثر آن، مرد 60 
ساله راننده یكی از خودروها در دم 
جان سپرد. همسر 7۱ ساله وی نیز 
كه ضربه مغزی شده بود، حین انتقال 
در  سالمت،  شهدای  بیمارستان  به 
نزدیكی بیمارستان دچار ایست قلبی 
شد و به رغم تالش كاركنان اورژانس 

۱۱5 برای احیاء وی، جان سپرد.

آمبوالنس  دو  كه  حادثه  این  در 
و  چاه مهكی  اورژانس  پایگاه های 
كمربندی نی ریز امدادرسانی كردند، 
دو مرد 5۱ و ۲8 ساله نیز دچار صدمه 

به سر و زانو شدند.
همچنین آتش نشانی نی ریز هم وارد 
عمل شد  و پس از حضور در محل 
ایمن سازی،  و  اولیه  ارزیابی های  و 
گرفتار  و  حادثه  شدت  به  توجه  با 
شدن سرنشینان داخل خودرو، با به 
كارگیری ابزار نجات و فضاسازی های 

الزم، مصدومان را نجات دادند. 

از  نی ریز  شهرستان  انتظامی  فرمانده 

كشف ۱۱6 كیلو تریاک با همكاری عوامل 

انتظامی استان البرز خبر داد. 

با  گفتگو  در  كرمی  عظیم ا...  سرهنگ 

اظهار  پلیس،  خبری  پایگاه  خبرنگار 

داشت: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر 

شهرستان نی ریز از طریق عوامل انتظامی 

قاچاقچیان  البرز مطلع شدند كه  استان 

از  را  مخدر  مواد  مقادیری  دارند  قصد 

استانهای شرقی كشور به سمت محورهای 

مواصالتی این شهرستان انتقال دهند. 

وی ادامه داد: موضوع به صورت ویژه در 

دستور كار مأموران انتظامی قرار گرفت و 

در این خصوص یک باند قاچاق مواد مخدر 

شناسایی شد. 

اقدامات  با  افزود:  انتظامی  مقام  این 

اطالعاتی و پلیسی، محل تردد قاچاقچیان 

مشخص و در این راستا 3 دستگاه خودرو 

)۲ خودرو پژو پارس و یک خودرو پژو ۴05( 

شهرستان  فرعی  محورهای  از  یكی  در 

توقیف و در بازرسی از آنها در مجموع ۱۱6 

كیلو تریاک كشف شد. 

فرمانده انتظامی شهرستان نی ریز گفت: 

و  قاچاقچی دستگیر  این خصوص 8  در 

جهت سیر مراحل قانونی به مقر انتظامی 

انتقال داده شدند.

کشف 47 کیلو تریاک در یک عملیات 

مشترک

شهرستان  انتظامی  فرمانده  گفته  به 

نی ریز، در عملیات مأموران انتظامی این 

 ۴7 لرستان،  استان  پلیس  و  شهرستان 

كیلو و 500 گرم تریاک كشف شد. 

داشت:  اظهار  كرمی  عظیم ا...  سرهنگ 

از  نی ریز  شهرستان  انتظامی  مأموران 

طریق عوامل پلیس مبارزه با مواد مخدر 

استان لرستان، از خبری مبنی بر انتقال 

مواد مخدر در محور مواصالتی سیرجان - 

نی ریز مطلع شدند.

وی ادامه داد: موضوع در دستور كار قرار 

و  اطالعاتی  اقدامات  انجام  با  و  گرفت 

پلیسی، یک دستگاه خودرو پژو ۴05 در 

این محور شناسایی و توقیف و ۴7 كیلو و 

500 گرم تریاک از آن كشف شد.

مجتمع  در  پیكان  خودرو  یک 
دچار  مدرس  بولوار  در  تعمیرگاهی 
آتش سوزی شد كه با حضور به موقع 
نیروهای آتش نشان، از سرایت آتش 

به دیگر خودروها جلوگیری شد.
و  ایمنی  خدمات  مسئول  گفته  به 
این  نی ریز،  شهرداری  آتش نشانی 
 ۱6 چهارشنبه   ۲۲ ساعت  حادثه 

شهریور رخ داد.
از  »پس  گفت:  خیراندیش  ابراهیم 
به  پیكان  آتش سوزی  حادثه  اعالم 
آتش نشانی، با توجه به نزدیكی این 
به  ابتدا  خودروها،  دیگر  با  خودرو 
خاموش كننده  دستگاه  سه  وسیله 
پودری آتش سوزی كنترل و خاموش 
شد و سپس به وسیله آب، عملیات 
خنک سازی و لكه گیری و ایمن سازی 

كامل به عمل آمد.«
نفر  این حادثه یک  افزود: »در  وی 
سوختگی  دچار  دست  ناحیه  از 
سطحی شد و خودرو از ناحیه موتور و 
قسمتهای داخل كابین آسیب دید.« 

خیراندیش عنوان داشت: »نیروهای 
سه شنبه  عصر  همچنین  آتش نشان 
یک  آتش سوزی  شهریور،   ۱5
در  مسكونی  منزل  در  پیک نیک 
بولوار شهید زردشت را به وسیله یک 
دستگاه خاموش كننده پودری مهار 

كردند.
پنجشنبه  ظهر  در  همچنین  آنها 
روی  به  را  در  قفل  شهریور،   ۱7
در  منزلی  اتاق  در  كه  دختر بچه ای 
به  بود،  شده  گرفتار  كارگر  خیابان 

وسیله ابزار ویژه باز كردند.«

توسط پلیس فتا:

دستگیری کالهبردار 
آمریکایی در نی ریز

مرگ نوزاد 
در تصادف پراید و تریلر

کشف 116 کیلو تریاک 

در عملیات مشترک پلیس فارس و البرز 

جلوگیری آتش نشانان
از آتش گرفتن خودروهای 

یک مجتمع تعمیرگاهی

دستگیری 23 سارق 
در 20 روز

تکمیل ساخت پانسیون پزشکان 
بیمارستان و دستگاه زباله سوز

با پیگیری نماینده مجلس

مرگ زن و شوهر 
در تصادف جاده قلعه بهمن

در چهار حادثه ترافیكی با موتورسیكلت، 
5 نفر ضربه مغزی شدند.

اولین حادثه پنجشنبه شب ۱7 شهریور 
در بولوار شهید زردشت روبروی خیابان 
صدوقی رخ داد كه دو موتورسیكلت با 
هم برخورد كردند و 3 نفر مصدوم شدند. 
در این بین، یک مصدوم ۲0 ساله دچار 
ضربه مغزی شد و با هوشیاری پایین به 

بیمارستان شهدای سالمت انتقال یافت.
دو  تصادف  اثر  بر  هم  باز  دوم  حادثه 

موتورسیكلت، ۲۴ ساعت بعد در شهرک 
وزیره رخ داد و ۲ جوان ۲0 و ۲۴ ساله 
دچار ضربه مغزی شدند و به بیمارستان 

انتقال یافتند.
روستای  در  بعد  ساعت   ۲۴ هم  باز 
واژگون  موتورسیكلت  یک  بنه كالغی، 
و راكب ۱7 ساله آن دچار ضربه مغزی 
شد كه با ضریب هوشیاری پایین اعزام 

گردید.
نزدیكی  و  نی ریز  در  بعد  ساعت  دو 

درمانگاه شفا، یک موتورسیكلت واژگون 
شد و راكب ۲7 ساله آن دچار آسیب 
شدید به فک و صورت و ضربه مغزی شد 
به  پایین  باضریب هوشیاری  او هم  كه 

بیمارستان انتقال یافت.
نوشتنی است به جز مورد آخر كه به دلیل 
استان  درمانی  مراكز  به  بودن  حال  بد 
اعزام شد، بقیه مصدومان در بیمارستان 
شهدای سالمت نی ریز بستری و پس از 

تكمیل درمان مرخص شدند.

نی ریز  شهرستان  سالمت  نیک اندیشان 
و  شهری  پزشكان  پانسیون  تجهیز  با 
شهرستان،  سالمت  مجموعه  روستایی 
ارائه  غیربومی،  پزشكان  ماندگاری  به 
خدمت به همشهریان و توسعه عدالت در 

بهداشت و درمان گام نهادند.
به گزارش روابط عمومی شبكه بهداشت 
بهداشت  رئیس شبكه  نی ریز،  درمان  و 
با اعالم این خبر گفت: به همت خیران 
از  وسیله  قلم   60 شهرستان،  سالمت 
قبیل تخت، پتو، جاروبرقی، اتو، ظروف 
یكصد  ارزش  به  و...  مبلمان  آشپزخانه، 
پانسیون  تجهیز  برای  تومان  میلیون 

مناطق  در  شاغل  غیربومی  پزشكان 
شهری  و  شهرستان  محروم  روستایی 

خریداری شد.
دكتر داور آل داود به فرهنگ سازی امور 
خیریه در حوزه سالمت تأكید كرد و افزود: 
تمایل  به  طور معمول، خیرین سالمت 
به افزایش تجهیزات بهداشتی و درمانی 
دارند؛ اما باید دیدگاه آنان را به سمت 
ایجاد زیرساختهای بهداشتی سوق داد. 
زیرا به  مراتب تأمین یک پانسیون مجهز 
برای حضور یک پزشک از وجود صدها 
تخت بیمارستانی بدون پزشک، مهمتر و 

كمک كننده تر خواهد بود.

او ضمن تقدیر از نیک اندیشان سالمت 
یاری رسان  همواره  كه  شهرستان 
خاطر نشان  هستند،  سالمت  مجموعه 

كرد:
با توجه به موقعیت جغرافیایی و جمعیتی 
و  مسافت  ُبعد  نیز  و  نی ریز  شهرستان 
پراكندگی روستاها، حضور و ماندگاری 
پزشكان متخصص و نیز روستایی بسیار 
با اهمیت است كه امیدواریم با توجه به 
منابع محدود مالی دانشگاه علوم پزشكی 
و خدمات بهداشتی و درمانی، با كمک 
خیرین امكانات رفاهی را برای ماندگاری 
بیشتر پزشكان، بیش از پیش فراهم كنیم.

5 ضربه مغزی در 4 حادثه موتوری

گام صد میلیونی خیرین سالمت در ماندگاری پزشکان
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فرمانداری - بخشداری مرکزی
كاش جلسه ای هم برای مشكالت شهرک صدرا 
برگزار و مشكل جاده و گاز رسانی آن حل می شد. 
مراجعه  اداره ای  هر  به  كه  است  سال  چندین 

می كنیم، جوابی نمی گیریم.
۱۲سال امروز و فردا می كنند و هنوز می گویند 
صبور باشید. این بار هم جلسه گذاشتند و قرار 
بود تا چند ماه آینده گازرسانی انجام شود؛ ولی 

متأسفانه انجام نشد.
زمستان در راه است و كودكان زبان بسته به دود 
چراغ نفتی حساسیت دارند و باید مرتب آنها را به 

مطب دكتر ببریم.
جاده هم وضعیت بدی دارد و وقتی باران می آید، 
آب می ایستد و رفت و آمد واقعًا سخت می شود. 
به همین دلیل هیچ راننده ای سرویس بچه ها را 

قبول نمی كند.
گفت  و  كرد  بازدید  استاندار  پیش  سال  چند 
مشكل این خانوارها را حل كنید؛ اما هنوز هیچ 
كس مشكل ما را برطرف نكرده است. واقعًا جای 

تأسف دارد.

پاسخ فرمانداری:
باسالم واحترام ، درپاسخ به سؤال مطرح شده از 
سوی شهروندان محترم، جوابیه زیر جهت چاپ 

در شماره آتی آن هفته نامه وزین ارسال می گردد:
موضوع در دستور كار ادارات ذی ربط قرار دارد و 

درحال پیگیری است.
-----------//-----------

دهیاری دهچاه - بخشداری پشتکوه
لطفًا از طریق مسئولین مربوطه پیگیری كنید 
كه چرا چندین سال است اهالی روستای دهچاه 
ماهیانه  باید  زباله هایشان،  جمع آوری  جهت 
مبلغی را به مركز بهداشت پرداخت كنند؟ همه 
جا جمع آوری زباله رایگان است. چرا مردم دهچاه 

باید پول پرداخت كنند.

پاسخ دهیاری دهچاه:
طرح جمع آوری زباله نیاز به نیروی انسانی داشته 
و هزینه تأمین نیرو و هزینه هایی شامل حقوق ، 
بیمه، سوخت و استهالک ماشین پسماند و حفر 
ترانشه چنانچه از طریق خودیاری تأمین نگردد، 
به  واریزی  اعتبارات  و  بود  نخواهد  انجام  قابل 
حساب دهیاری به گونه ای نیست كه جوابگوی 
تأمین این هزینه ها باشد. رعایت حد نصاب از 
مدنظر  هزینه كرد  در  باید  كه  است  ضروریاتی 
باشد و همچنین این مبلغ از خانوارهای بدون 
سرپرست دریافت نمی شود و با عدم همكاری 
بسیاری از اهالی در خصوص پرداخت مواجهیم 
كه در فكر راهكار آن هستیم. در صورت پرداخت 
تمامی خانوارها با مبلغ تصویب شده ماهی ده هزار 
تومان، مبلغ چهار میلیون تومان در ماه جمع آوری 
می شود كه به حساب دهیاری واریز می گردد 
و با یک حساب سرانگشتی و محاسبه حداقلی، 
معلوم می گردد كه در صورت عدم همكاری، طرح 
قابلیت اجرا نخواهد داشت و این كه در بسیاری از 

روستاها با این كه جمع آوری زباله به صورت یک 
بار در هفته اجرا می شود، مبلغ ده هزارتومان بابت 
هر ماه دریافت می گردد. این طرح زیر نظر مركز 
بهداشت و با موافقت دفتر امور روستایی در حال 

انجام است. 
در خصوص پرداخت هزینه كرد بابت جمع آوری 
زباله، دهیاری هیچ گونه ردیف بودجه ای در این 
خصوص نداشته و اهالی خود ملزم به مشاركت در 
طرح به صورت پرداخت خودیاری و در صورت 

عدم همكاری پاسخگوی مركز بهداشت هستند.

پاسخ بخشداری پشتکوه:
باسالم و احترام، در خصوص پرداخت هزینه كرد 
گونه  هیچ  دهیاری  زباله،  جمع آوری  بابت 
و  نداشته  خصوص  دراین  ای  بودجه  ردیف 
اهالی خودملزم به مشاركت در طرح به صورت 
پرداخت خودیاری و در صورت عدم همكاری 
بهای  ضمنًا  هستند.  مركزبهداشت  پاسخگوی 
خدمات پسماند بر پایه دستوالعمل نحوه دریافت 
شماره  ابالغیه  موضوع  پسماند  خدمات  بهای 
87۱۱۲/۱/3 مورخ ۱386/07/0۹ وزیر محترم 
كشور، طبق ماده 5 تعرفه عوارض محاسبه و اخذ 

می شود.
-----------//-----------

بهزیستی
اگر در نی ریز مركز تخصصی برای درمان بچه های 
اوتیسم كه زیر نظر بهزیستی باشد وجود دارد، 

لطفًا معرفی كنید؟

پاسخ بهزیستی:
سالم، وقت بخیر. در پاسخ به شهروند گرامی به 
افراد  ویژه  تخصصی  مركز  می رساند  استحضار 
دارای اختالل اُتیسم در شهرستان وجود ندارد. 
اما كودكان با تشخیص اختالل اُتیسم پس از 
بهزیستی  اداره  پزشكی  كمیسیون  در  تأیید 
جهت انجام گفتار درمانی و كاردرمانی ذهنی به 
مراكز غیر دولتی به منظور پیگیری امور درمانی 
خدمات  خرید  هزینه  كمک  از  بهره مندی  و 

توانپزشكی ارجاع می گردند.
الزم به ذكر است تنها مركز تخصصی ویژه افراد 
دارای اختالل اُتیسم به نام مركز تخصصی روزانه 
شیراز  در  مهر اندیش  توانبخشی  و  آموزشی 

می باشد.
-----------//-----------

شبکه بهداشت و درمان - 

بیمارستان شهدا
متخصص گوش، حلق و بینی دو روز در هفته 
فقط دو ساعت بیمار می بیند و اولویت بیشتر هم 
با مراجعه كنندگان زیبایی است. چرا یک بیمار 
باید برای یک نوبت التماس كند و مجبور شود به 

شهرهای مجاور مراجعه كند؟
مسئله دوم این كه چرا اجازه باز كردن مطب به 
دكتر نمی دهند؛ آن هم وقتی شهر ما آن قدر 

محروم است و نیاز به دكتر متخصص دارد؟

پاسخ شبکه بهداشت و درمان:
با سالم، سؤال اول مربوط به بیمارستان است. 
متخصص های ضریب كا جهت اخذ مجوز مطب 
باید یک سال از دوره تعهدات خود در شهرستان 

را با احتساب ضریب بگذرانند. در حال حاضر 
مراحل  اخذ  جهت  و  داده  در خواست  ایشان 

تكمیلی، نامه ایشان به دانشگاه ارسال شده است.

پاسخ بیمارستان شهدای سالمت:
با سالم و احترام، پزشک متخصص گوش، حلق و 
بینی با توجه به موظفی در كلینیک بیمار می بیند. 
با توجه به تعداد زیاد مراجعان، متأسفانه نوبتها 
با تأخیر است. ضمنًا نوبت دهی شامل بیماران 
جدید و بیمارانی است كه بعد از جراحی نیاز به 

پیگیری دارند كه شامل زیبایی هم می شود. 
جهت تأسیس مطب هم اقدامات انجام شده و 
فرستاده شده  دانشگاه  درمان  معاونت  به  نامه 

است.
-----------//-----------

شورای ترافیک
۱- لطفًا در خیابان شهرک امیر كبیر سرعتگیر 
نصب كنید. خودروها با سرعت باالیی از مسیر 

خیابان تردد می كنند و باعث تصادف می شود.
همه  بودید  كرده  درج  فارس  نی ریزان  در   -۲
گالیه دارند از این كه راه بیمارستان جدید دور 
و رفت و آمد سخت است. واقعًا هم همین طور 
است. اگر امكان داشته باشد دو مینی بوس رفت و 
برگشت در ساعتهای معین برای بیمارستان قرار 
دهند؛ چون كرایه  رفت و برگشت 50 هزار تومان 

می شود.

پاسخ شورای ترافیک:
۱- موضوع نصب سرعتگیر در خیابان شهرک 
امیر كبیر، در جلسه آتی شورای ترافیک مطرح و 

بررسی خواهد شد. 
۲- پیگیری خواهد شد.

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

فرمانداری - راه و شهرسازی - 

نماینده مجلس - شهرداری نی ریز
چنین ورودی و خروجی هایی و چنین خیابانهای 
تنگ و باریكی در شأن شهر نی ریز نیست. برای 
شهری كه یدک كش نام معادن عظیم سنگ و 
آهن و كارخانه های صنعتی مختلف است، زشت 
است كه به همان شكل و شمایل قبل از انقالب 
مانده است . شهری كه این همه منابع داشته 
باشد، ولی شهرسازی نداشته باشد، چه فایده؟ 
شهری كه روح نداشته باشد چه فایده؟ با خود 
فكر كرده اید چرا جوانان همه به فكر مهاجرت از 
نی ریز به شیراز یا شهر های بزرگ دیگر هستند؟ 
شهری كه برای احداث یک راه كه صدها انسان 
جانشان را در این مسیر از دست داده اند و با وجود 
دستور رهبر انقالب این همه سال درگیر ساخت 
این راه بوده، چطور می خواهد پیشرفت كند؟ 
چطور می خواهد ورودی شهرش را درست كند؟ 
یک زیر گذر احداث كرده اید كه در تاریخ ماندگار 
است و حاال هم چند ستون چند سال است كه در 
ورودی شهر به حال خود رها است. حق مردم 
نی ریز بسیار بیشتر از تصورات شما است؛ كاری 
كنید كه شهر برای زیستن روح و روان داشته 

باشد و نشاط.

پاسخ مشترک فرمانداری و دفتر نماینده 
مجلس:

با توجه به مطالبه شهروند عزیز، باید عنوان شود 
كه در خصوص ورودی و خروجی و خیابان های 
محدوده  در  كه  مناطقی  از  قسمت  آن  شهر ، 
شهر  شورای  قاعدتًا  است،  شهرداری  خدمات 
و شهرداری با توجه به مالحظات فنی و عمرانی 

پاسخگوی مردم خواهند بود.
توجه  اما در خصوص گردنه الی رز، عزیزان  و 
داشته باشند كه این پروژه از زمان آغاز فعالیت 
با  مردم  نماینده  عنوان  به  طهماسبی  دكتر 
مالی  تأمین  جهت  از  چه  فراوان  پیگیریهای 
پروژه ، چه از لحاظ پیگیری پرداخت بخشی از 
بدهی های دولت به پیمانكار جهت تسریع در 
عملیات ساخت الین دوم، و چه از لحاظ دعوت 
از مقامات مسئول از وزیر و معاون وزیر گرفته تا 
استاندار ، مدیركل و... جهت مطالبه حداكثری 
از مسئوالن و تكمیل این جاده مهم و برگزاری 
جلسات متعدد به سرانجام رسید. در این خصوص 
نماینده محترم از هیچ تالشی مضایقه ننمودند، 
چه این كه اگر بنا بود در شرایط عادی و بدون 
دخالت نماینده این پروژه مهم روند تكمیل عادی 
قبل از حضور دكتر طهماسبی را ادامه دهد، قطعًا 

هم اكنون شاهد بهره برداری از آن نبودیم .
البته این را نیز در تأیید فرمایش مطالبه گر عزیز 
باید عنوان كرد كه ایراد و انتقاد ایشان به معطلی 
این پروژه، ایراد منطقی است و جا داشت پروژه 
كه از سال ۱3۹5 آغاز شده، در همان دو سالی 
كه برای تكمیل پروژه تعریف شده بود، با توجه به 
تأكیدات مقام معظم رهبری و همچنین خطرات 
جانی و مالی برای مردم، نهایتًا تا سال ۱3۹7 كه 
طول دوره تكمیل پروژه تعریف شده بود، به اتمام 

می رسید.
و اما در خصوص زیر گذر، قاعدتًا چون تكمیل و 
بهره برداری این پروژه در زمان دكتر طهماسبی 
صورت نگرفته، باید مسئوالن شهرستان خصوصًا 
فرمانداری محترم مشاهدات و مالحظات فنی 
را بررسی نموده و پاسخ مطالبه گر عزیز را بر پایه 

مستندات ارائه كنند. 
آخرین مطلب مطروحه نیز مربوط به پروژه روگذر 
موافقان  و  منتقدان  پروژه  این  چند  هر  است. 
فراوانی دارد و اساسًا شاید اگر در این زمان بنا به 
تعریف آن بود، این گونه تعریف و احداث نمی شد، 
اما به دلیل صرف مبالغ هنگفتی از بیت المال، 
به هر حال پس از پیگیری های فراوان نماینده و 
تغییر برخی مشخصات فنی پروژه و حتی دریافت 
قول اختصاص مبلغ ده میلیارد تومان به پروژه 
توسط نماینده محترم از وزیر و پرداخت قسمتی 
از مطالبات پیمانكار، رفع ایراد شده و ان شاءا... 
با پیگیری فرماندار محترم شهرستان به زودی 

عملیات ادامه اجرای آن آغاز خواهد شد.

پاسخ شهرداری نی ریز:
پل  همچنین  و  شهر  ورودی  زیرگذر  احداث 
روگذر بولوار امام رضا)ع( خارج از حدود اختیارات 
گونه  هیچ  و  است  نی ریز  شهرداری  وظایف  و 
شهر  توسعه  ندارد.  شهرداری  این  به  ارتباطی 
نی ریز در ادوار مختلف مدیریت شهری با شدت 
و ضعف مختلف اما با برآیند كاماًل رو به رشد از 
ابتدای پیروزی شكوهمند انقالب اسالمی صورت 
پذیرفته و مشهود است. عدم تعریض خیابانهای 
بافت مركزی شهر كه حتی در تمام شهرهای 
وجود  آن  مشابه  نیز  جهان  و  ایران  پیشرفته 
دارد، به معنای عدم توسعه شهر نیست. احداث 

بافتهای مسكونی، تجاری، اداری و ...،  همچنین 
ایجاد محالت، معابر و مراكز عمومی در سرانه ها 
و كاربری های گوناگون در مناطق مختلف شهر 
پس از پیروزی انقالب اسالمی با روند شتابان تر 
نسبت به گذشته اتفاق افتاده و با مراجعه ساده 
به تصاویر هوایی موجود نیز قابل مشاهده است. 
اما اساسًا مقایسه سرعت و میزان رشد و توسعه 
شهرها با یكدیگر بدون در نظر گرفتن جمیع 
شرایط سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی 
مترتب بر هر شهر قطعًا نتایج صحیح و دقیقی را به 

همراه نخواهد داشت.
-----------//-----------

شهرداری نی ریز
۱- وضعیت تاب پارک گلستان خطرناک است. 
قسمتی از آن بیرون آمده و هر لحظه ممكن است 

كنده شود. لطفًا پیگیری كنید.
۲- وضعیت پیاده رو و جداول خیابان خوارزمی 
مناسب نیست. جدولها كثیف و پر از زباله است و 

پیاده روهای آن خاكی. لطفًا پیگیری كنید.
3- سه راه سرداران شبها تاریک است و یكی از 
علل تصادفات همین تاریكی است. لطفًا ابتدای 
بولوار سرداران یک برج نوری كار كنید؛ هم منطقه 
روشن و هم از تصادفات كم می شود. ضمنًا نمای 
مذهبی حسینیه ثارا... هم بهتر به چشم می آید و 

برای زیبایی شهر بهتر است.
۴- خیابان شهید جواد همتایی كه از طرف گود 
شده،  كشیده  حسین  امام  خیابان  به  صارمی 
سالهاست گیر یک منزل است كه بازگشایی شود. 
لطفًا فكری به حال آن كنید؛ چون بازگشایی این 
خیابان از بار ترافیک خیابان ولی عصر كم كرده و 

بافت فرسوده آن منطقه احیاء می شود.
5- متأسفانه شهرداری فقط مناطق گران قیمت 
شهر مثل بولوار سرداران و خیابان طالقانی را به 
محدوده شهری اضافه می كند كه زمینهای این 
منطقه خیلی گران است و افراد خاصی قادر به 
خرید آن هستند. چون بیشتر قواره ها میلیاردی 
است. اگر زمینهای انتهای خیابان امام حسین و 
محدوده باغ كشمشی و مدرسه بهرامی و قالت 
افراد متوسط به  جزو محدوده شهری می شد، 
پایین قادر به خرید این زمینها بودند و شاید به 

خانه دار شدن امیدوار می شدند.
6- چراغ چشمک زن انتهای خیابان ابوذر مقابل 
ساختمان آقای رختابناک بر اثر وزش باد به سمت 
كوچه روبرو چرخیده و اثرگذاری اش را از دست 

داده است. لطفًا بازدید و رسیدگی كنید.
7- لطفًا مشكل ُپل جدول كنار سالن ورزشی 

شهرک آبادزردشت را حل كنید.

پاسخ شهرداری نی ریز:
هفته نامه  آن  سؤاالت  به  پاسخ  در  احترام،  با 
واحدهای  مدیران  از  زیر  پاسخهای  محترم، 

شهرداری اخذ و عینًا ارسال می گردد.
۱- با سالم خدمت شهروند گرامی، دستگاه های 
معیوب جمع آوری شده، تعمیر یا تعویض و سپس 

نصب خواهند شد. 
)آقای خالقی، مسئول واحد فضای سبز و 

زیباسازی(
۲- با سالم خدمت شما شهروند گرامی، تنظیف 
جداول در تاریخ ۱۴0۱/06/۲۱ انجام پذیرفته 

است.

)آقای دهقان معاون خدمات شهری(
3- از محل یاد شده بازدید شد؛ امكان نصب برج 

نوری وجود ندارد. 
)آقای كارآزما، مسئول واحد تأسیسات(

۴- تملک امالک مورد مسیر بر اساس بودجه 
مصوب ساالنه و اعتبارات محقق شده و همچنین 
مشروط به حصول توافق با مالكان انجام می گردد. 

ان شاءا... كه این موضوع نیز در آینده اجرا شود.
)آقای بهجت نیا، مسئول واحد حقوقی(

5- با سالم و احترام، به عرض می رساند تغییر 
تغییر  به  منجر  كه  شهر ها  تفصیلی  طرح  در 
وظایف  جمله  از  می گردد،  شهر  محدوده  در 
و اختیارات وزارت راه و شهرسازی است كه در 

فواصل زمانی حدوداً ۱0 ساله صورت می پذیرد.
 )آقای بهجت نیا، مسئول واحد حقوقی(

6- با تشكر از اطالع شهروند گرامی، از محل یاد 
شده بازدید و رفع نقص شد. 

)آقای كارآزما،  مسئول واحد تأسیسات(
7- با سالم خدمت شهروند محترم، درصورتی كه 
در نقشه مصوب معبر پیش بینی شده باشد، قابل 
اجرا است. چون پل یادشده در قوس خیابان قرار 

دارد.
)مسئول واحد عمران، آقای پیوندی(

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

امور آبفا
كوچه  ابتدای  شیرفلكه  است  زیادی  مدت 
احمدزاده در بولوار آزادی مشكل دارد و آب جمع 
می شود و هر چه پیگیری می كنیم فایده ای ندارد. 

لطفًا پیگیری كنید.
-----------//-----------

ورزش و جوانان
وضعیت سرویس بهداشتی زمین چمن طبیعی 
استادیوم شهدا بسیار بد است. لطفًا رسیدگی 

كنید.
-----------//-----------

نی ریزان فارس
این قدر داستانهای طالق و خیانت را در روزنامه 
چاپ نكنید. آسیبهای اجتماعی آن قدر زیاد شده 
و مردم هم از تبعات بیماری كرونا آن قدر ناراحت 
هستند كه دیگر جایی برای این داستانها نیست. 
به جای این همه طالق، همه باید صبر و گذشت 

داشته باشند كه صبر، چاره همه مشكالت است.
نی ریزان فارس: با سالم و سپاس، انتشار این 
ستون، هشدار و آموزشی است به كسانی كه قصد 
ازدواج دارند تا با تحقیقات كامل، تصمیم گیری 
كنند. منتشر نكردن آسیبها، پاک كردن صورت 
مسئله است كه مشكلی را حل نمی كند. رسانه 

باید طرح مسئله كند؛ هر چند مسئله تلخ باشد. 
-----------//-----------

 ادارات، سازمانها و نهادهایی که در این 

شماره به سؤاالت و انتقادات مردمی پاسخ 

نداده اند:
- بخشداری مرکزی

- راه و شهرسازی
- امور آبفا

- ورزش و جوانان

برابر رأی شماره ۱۴0۱603۱۱0۲3000076 هیأت اول موضوع قانون تعیین تكلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک زرین  دشت تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی خانم رقیه صالحی فرزند 
اله داد به شماره شناسنامه 6۲۱8  صادره از حاجی آباد در یک باب مغازه   به مساحت 
6۲.30  متر مربع پالک فرعی6  از 767۴  اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 767۴ اصلی 
واقع در حاجی آباد شهرستان  زرین دشت  قطعه 8 بخش ۱۲ فارس خریداری مع الواسطه 
از مالک رسمی آقای آ هنعلی بریزی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهی می شود. در صورتی كه اشخاص نسبت به صدور سند 
مالكیت متقاضی اعتراضی داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در 
صورت انقضای مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكیت صادر 

خواهد شد. 

تاریخ انتشارنوبت اول:1400/06/27 
 تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/07/10

خلیل مرادخواه

رئیس ثبت اسناد و امالک زرین دشت

 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

- مورخ 1400/06/12
ش 2911

36172

برابر رأی شماره ۱۴0۱603۱۱0۲3000077 هیأت اول موضوع قانون تعیین تكلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک زرین  دشت تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی خانم ناهید جهرمی فرزند 
 رمضان به شماره شناسنامه ۲۴80۱۹7۱۹0  صادره از حاجی آباد در یک دانگ مشاع  از 
ششدانگ یک باب مغازه به مساحت 6۲.30  متر مربع پالک فرعی6  از 767۴  اصلی 
مفروز و مجزی شده از پالک 767۴ اصلی واقع در حاجی آباد شهرستان  زرین دشت  
قطعه 8 بخش ۱۲ فارس خریداری مع الواسطه از مالک رسمی آقای آ هنعلی بریزی 
محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهی 
می شود. در صورتی كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند، می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود 
را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذكور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكیت صادر خواهد شد. 

تاریخ انتشارنوبت اول:1400/06/27 
 تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/07/10

خلیل مرادخواه

 رئیس ثبت اسناد و امالک زرین دشت

 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

- مورخ 1400/06/12
ش 2914

36172

برابر رأی شماره ۱۴0۱603۱۱0۲3000078 هیأت اول موضوع قانون تعیین تكلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک زرین  دشت تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی خانم رویا جهرمی فرزند 
 رمضان به شماره شناسنامه ۴8  صادره از داراب در یک دانگ مشاع  از ششدانگ یک باب 
مغازه به مساحت 6۲.30  متر مربع پالک فرعی6  از اصلی767۴ مفروز و مجزی شده از 
پالک 767۴ اصلی واقع در حاجی آباد شهرستان  زرین دشت  قطعه 8 بخش ۱۲ فارس 
خریداری مع الواسطه از مالک رسمی آقای آ هنعلی بریزی محرز گردیده است. لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهی می شود. در صورتی كه 
اشخاص نسبت به صدور سند مالكیت متقاضی اعتراضی داشته باشند، می توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالكیت صادر خواهد شد. 

تاریخ انتشارنوبت اول:1400/06/27 
 تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/07/10

خلیل مرادخواه 

رئیس ثبت اسناد و امالک زرین دشت

 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

- مورخ 1400/06/12
ش 2916

36172

نی تاک 23 
منتشر شد

جهت اشتراک تماس بگیرید
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