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اجرای تعزیه بازار شام در قطرویه
تعزیه بازار شام در قطرویه توسط گروه 

تعزیه خوانی این شهر برگزار شد.
 26 شنبه  روز  در  نمایشی  برنامه  این 
شهریورماه مصادف با اربعین حسینی در 

حسینیه ابوالفضل قطرویه برگزار شد.

یکصد  قدمتی  قطرویه  در  تعزیه خوانی 
ساله دارد اما در سال های گذشته به دالیل 
کرونا  بیماری  شیوع  جمله  از  مختلف 

تعطیل شده بود.
فدائیان  خوانی  تعزیه  گروه  سرپرست 

ابوالفضل شهر قطرویه  بر عهده »محمد 
»ابوالقاسم  را  آن  کارگردانی  و  وصالی« 

وصالی« بود. 
مهمان ویژه این تعزیه »ابراهیم کشاورز« 

رئیس انجمن تغزیه شهرستان نی ریز بود.

ادامه از صفحه یک

یاراحمدی بخشدار پشتکوه
طبری«  »محسن  جای  به  یاراحمدی«  حسین  »محمد 

بخشدار 7 ساله ی بخش پشتکوه معرفی شد.
وی متولد ۱۳۵۴ نی ریز است و در بیمارستان شهدا و شبکه 
امور  کارشناس  عنوان  به  همچنین  و  درمان  و  بهداشت 

اجتماعی بخشداری قطرویه مشغول به خدمت بوده است.

امین بخشدار مرکزی
فرماندار نی ریز همچنین عنوان کرد که حکم قطعی بخشدار 
مرکزی برای آقای »محمد امین« صادر شده است اما با توجه 

به اینکه ایشان در سفر کربال هستند مراسم معارفه انجام نشد.
همچنین آقای »علی شول نژاد« سرپرست فعلی قطرویه نیز 

برای پست بخشداری تأیید و حکمشان خواهد آمد.

مردانه رئیس تعزیرات حکومتی
در ادامه زاهد منش رئیس تعزیرات حکومتی شهرستان نی ریز 

جای خود را به »محمد حسین مردانه« داد.
او متولد ۱۳67 شیراز دارای مدرک کارشناسی ارشد جزا و 
جرم شناسی است و در اداره کل در سمت کارشناس حقوقی 

مشغول به فعالیت بوده است.
مجلس،  نماینده  طهماسبی  افراد،  این  معارفه  جلسه  در 
حقایقی مدیرکل اجتماعی استانداری فارس و اعضای شورای 

اداری حضور داشتند.

دوران طالیی شهرستان با جوان گرایی
فرماندار نی ریز با بیان اینکه طالیی ترین دوران شهرستان 
قرار است رقم بخورد و این با شعار انجام نمی شود و باید 

عملگرا باشیم گفت: در 6 ماه گذشته به غیر از یک مورد که 
درخواست مردمی بوده تغییراتی در مدیریت ادارات انجام 
با نیروی جوان، متعهد و پرتالش  نداده ایم اما معتقدیم 

می توانیم دوران طالیی نی ریز را رقم بزنیم.

سند راهبردی شهرستان نی ریز
مختار یوسفی با بیان اینکه سند راهبری شهرستان را تهیه 
فراوان  زیادهای  و  از کم  کرده ایم گفت: خوشبختانه پس 
برنامه های یکساله و ۴ساله ادارات شهرستان مشخص شده و 
انتظار ما از مدیران شهرستان آن است که برای تحقق برنامه ها 

تالش کنند.

تنها یک معاونت
وی در ارتباط با معارفه های جدید در فرمانداری گفت: در 
شش ماه نخست سال تنها با یک معاونت و آن هم جناب آقای 
مهندس میرزایی کار کردیم و خوشبختانه امروز دو معاونت 
جدید به مجموعه فرمانداری اضافه شد؛ یکی از آنها جوان نخبه 
دکتر قبادی است که معاونت سیاسی فرمانداری را به عهده 
خواهد گرفت و همچنین جناب آقای حقیری معاونت توسعه 

و برنامه ریزی را در اختیار خواهند داشت.
فرماندار نی ریز با اشاره به تغییر و تحوالت در بخشداری 
پشتکوه گفت: پس از هفت سال تالش بی وقفه جناب آقای 
طبری سکان هدایت را به آقای یاراحمدی خواهند سپرد و ما 

از ایشان در فرمانداری استفاده خواهیم کرد.

به دنبال گمرک و دانشگاه علوم پزشکی هستیم
وی همچنین با اعالم اینکه شهرستان نی ریز در پیگیری 
مطالبات مردمی و مکاتبات یکی از سریعترین شهرستانها 
در استان شناخته شده است گفت:  افتتاح و کلنگ زنی های 

۱000 میلیارد تومانی در نی ریز در هفته دولت عملکردی 
عالی بود و به دنبال آن هستیم تا گمرک را به نی ریز بیاوریم و  

دانشگاه علوم پزشکی را در این شهر تأسیس کنیم.

مسئولیت پذیر باشید
خواهان  جلسه  این  در  مجلس  نماینده  طهماسبی  فرهاد 
دوران  گفت:  و  شد  ادارات  مسئوالن  مسئولیت پذیری 
مسئولیت بسیار موقتی و گذراست و فرصت برای خدمت 
کردن به مردم را نباید از دست داد. این دولت، دولت مردمی 

است و باید در راستای موفقیت آن گام برداشت.

نی ریز با 2 ویژگی
بیان  با  فارس  استانداری  اجتماعی  امور  حقایقی مدیرکل 
اینکه شهرستان نی ریز دو نکته درخشان دارد یکی اینکه این 
شهرستان در کتابت قرآن حرف نخست را در دنیا زده است و 
دوم اینکه مسیر کاروان زائران امام حسین)ع( می باشد و اینکه 
وقتی شما تمام هّم و غّم خود را برای خدمت رسانی به زائران 

انجام دادید قابل تقدیر است.

اولین بخش از شهرستان که سبز شد
طبری بخشداری پیشین بخش پشتکوه در این جلسه گفت: 
از اینکه بهترین زمان خدمت را در بخش پشتکوه گذرانده ام 

بسیار خرسندم.
منطقه  اینکه سردترین  به  توجه  با  بخش  اولین  گفت:  او 
بودیم سبز گازی شد و خوشبختانه  نی ریز  در شهرستان 
هیچ آبادی نداریم که برق نداشته باشد. فضاسازی مدارس 
گسترش پیدا کرده و چند چمن  مصنوعی ساخته شد. در این 
مدت 9 انتخابات سالم و بدون ایراد برگزار کردم که از این بابت 

خدا را شاکرم.

حسینی  اربعین  نی ریز  جمعه  خطیب 
را تسلیت گفت و آن را بستر ساز ظهور 

حضرت مهدی)عج( دانست.
رحمانی زاده  سیدرضا  حجت االسالم 
شهریور   2۵ جمعه  نماز  خطبه های  در 
اظهار داشت: »اربعین حسینی پایه گذار 
اربعین  است.  سیدالشهدا)ع(  نهضت  یاد 
است.  مغناطیسی حسین  جاذبه  شروع 
جامعه  پیمان شکنی  اوج  کربال  جریان 
اسالمی در سال 6۱ هجری بود و امروز 
اربعین رجعت و اعالم بازگشت است بعد 
از حماسه عاشورا. یکی از وظایف ائمه و 
شیعیان در طول تاریخ زنده نگاه داشتن 
یاد و خاطره امام حسین )ع( و اصحاب و 
نخست  روز های  است.  عاشورا  حماسه 
امام سجاد )ع( و حضرت زینب )س( چه در 
کوفه و چه در مسیر شام و چه در شام و چه 
بعد ها که به مدینه آمدند، نسبت به زنده 
نگاه داشتن یاد شهدا و عاشورا و ترویج و 
تبیین آن حماسه تالش بی وقفه داشتند. 
امام  گرایانه  تبیین  مجاهدت  نبود  اگر 
سجاد و حضرت زینب، قطعًا حادثه عظیم 
عاشورا زیر تبلیغات سنگین بنی امیه و 

بنی عباس در تاریخ از بین می رفت.«

تاریخ  افزود: »خون سیدالشهدا در  وی 
احیا گری می کند و هر جا نام سید الشهدا 
آمده، جهالت را از بین می برد و حماسه او را 
زنده نگه می دارد. اربعین، بستر ساز ظهور 

حضرت مهدی )عج( است.«
آغاز  سالروز  به  نی ریز  جمعه  خطیب 
جنگ تحمیلی در سال ۱۳۵9 خورشیدی 
اشاره کرد و گفت: »ما نباید اجازه دهیم 
فراموشی  دست  به  بزرگ  روز های  یاد 
سپرده شود. روز های بزرگ هر کشوری و 
هر ملتی روز هایی هستند که یک حادثه 
است.  انجام شده  مردم  به وسیله  الهی 
یکی از روز های خداوند همین ایام دفاع 
مقدس است. این جنگ گرچه در ظاهر 
برای ما تلخ و خسارت بار بود و در اوایل 
نیرو های  جمله  از  زیادی  ظرفیت های 
را که شهید  و متخصص  انسانی مؤمن 
شدند از دست دادیم، اما این جنگ در 
ادامه تبدیل به یک گنج شد برای ملت ما 
و یک تجربه و یک تکیه گاه و یک پشتوانه 
اخالقی و اعتقادی و معنوی برای مردم 
ما شد که امروز بعد از سال ها که از آن 
می گذرد، هنوز ما از معنویت آن استفاده 

می کنیم.«
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گمرک و دانشگاه علوم پزشکی
حقیری و قبادی پور 2 معاون جدید فرمانداری

از راست: مردانه رئیس اداره تغزیرات حکومتی، یاراحمدی بخشدار پشتکوه، قبادی پور معاون سیاسی فرمانداری، حقیری معاون برنامه ریزی فرمانداری

//

اربعین بسترساز ظهور حضرت مهدی است

//

//

جهت دهک های 1 تا 5

وام 100 میلیونی
 برای نصب پنل های 

خورشیدی
روابط عمومی کمیته امداد امام خمینی:

غیر  شغِل  فاقد  نی ریزی  شهروندان 
تحت حمایت در دهک های یک الی پنج 
می توانند با ارائه مدرک شغلی مورد نظر 
خود، از تسهیالت اشتغالزایی بهره مند 

شوند. 
با توجه به پیگیری های یوسفی فرماندار 
شهرستان تسهیالت بانکی اشتغالزایی 
 28 بر  بالغ  جاری  سال  در  اداره  این 
میلیارد تومان شده که نسبت به سال 

گذشته ۳ برابر افزایش یافته است.
در  خمینی  امام  امداد  کمیته  رئیس 
این رابطه گفت: با هدف ایجاد اشتغال 
از طریق نصب پنل های خورشیدی و 
تولید و فروش برق، کمیته امداد اقدام 
به پرداخت وام ۱00 میلیون تومانی با 

کارمزد ۴ درصد می نماید.
مددجویان تحت حمایت کمیته امداد 
و افراد غیر تحت حمایت زیر دهک ۵ 
حمایتی، برای ایجاد اشتغال از طریق 
کمیته  به  خورشیدی  پنل های  نصب 

امداد مراجعه نمایند.

آیین تکریم و معارفه رئیس پلیس راه 
سرهنگ  حضور  سیرجان  با   - نی ریز 
راه  پلیس  رئیس  دهقانی  عبدالهاشم 
همراه،  هیئت  و  فارس  استان  شمال 
انتظامی  فرمانده  کرمی  سرهنگ 
معاون  میرزایی  نی ریز،  شهرستان 
مدیران  از  جمعی  و  فرماندارى 
شهرستان و نیروهاى نظامی و انتظامی، 

برگزار شد. 
فرماندهی  دفتر  در  که  آیین  این   در 
انتظامی نی ریز برگزار شد، از زحمات 
سرهنگ مبارکی تجلیل و طی حکمی، 
عنوان  به  اقبالیان  امین  سرهنگ 

سرپرست پلیس راه نی ریز معرفی شد.
فرمانده انتظامی شهرستان نی ریز پلیس 
راه را یکی از قسمتهای مهم و حساس 
در نیروی انتظامی عنوان کرد و افزود: با 
توجه به نوع مأموریتهای کارکنان پلیس 
مردم  به  مختلف  به صورتهای  که  راه 
خدمت رسانی می کنند، اخالق و رفتار 
خوب در مواجهه با شهروندان، بسیار 

مورد تأکید است.
وی کسب رضایتمندی مردم را یکی از 
اهداف نیروی انتظامی دانست و تصریح 
کرد: مجموعه کارکنان نیروی انتظامی 
در مسیر خدمت رسانی به مردم، از هیچ 

تالش و کوششی دریغ نمی کنند.

سرهنگ  مراسم،  این  ادامه   در 
راه  پلیس  رئیس  دهقانی  عبدالهاشم 
گفت:امروزه  فارس،  استان  شمال 
ترافیک یکی از مشکالت جوامع بشری 
است؛ به گونه ای که به همین مناسبت 
در سازمان ملل یک روز را بدون حادثه 

در نظر گرفته اند. 
وی گفت: استان فارس به لحاظ وسعت 
وپیچیدگیهایی که دارد از جمله مهمان 

پذیر بودن آن ، دارا بود مناطق فرهنگی 
پذیرای  همواره  وگردشگری  ،تاریخی 
نقاط  اقصی  از  مسافران  عظیم  سیل 

کشور است
نگاهی  اگر  گفت:  دهقانی   سرهنگ 
باشیم،  داشته  رانندگی  حوادث  به 
سال  از  که  این  به  توجه  با  می بینیم 
۱۳86 ما یک روند کاهشی تصادفات 
در سطح کشور و همین طور در استان 

فارس را شاهد بوده ایم، اما درحال حاضر 
به عنوان دومین استان برتر کشور در 

حوادث رانندگی قرارداریم.
وی افزود: در سال گذشته فقط در حوزه 
از  پلیس راه، حدود هزار و پنجاه نفر 
هموطنان ما در جاده های استان فارس 
جان خود را از دست داده اند که این یک 

رقم سنگین است .
دهقانی عنوان داشت: یکی از اهدافی که 
دولت و مجموعه راهور دنبال می کند، 
این است که بتوانیم این رقم را کاهش 

دهیم.
 رئیس پلیس راه شمال استان با بیان 
این  که امروز مسئله تصادفات بیش از 
شده  نگران کننده  همه  برای  گذشته 
جدی  مطالبات  از  یکی  گفت:  است، 
مقام معظم رهبری نیز کاهش تلفات و 

صدمات ناشی از حوادث رانندگی است.
یک  ترافیک  گفت:  دهقانی   سرهنگ 
مقوله چند وجهی اجتماعی است که 
پلیس به تنهایی قادر به کنترل و برخورد 
با آن نیست و نیاز به همکاری و مساعدت 
ترافیک  امر  متولی  دستگاه های  همه 

دارد.
 وى از خدمات سرهنگ مبارکی رئیس 
پلیس راه تقدیر کرد و گفت: سرهنگ 
مبارکی در همین مدت کوتاه خدمتش 

خوب درخشید و عملکرد بسیار خوبی 
داشت.

در  که  نی ریز  راه  پلیس  افزود:  ایشان 
دارد،  قرار  فارس  استان  شرقی  محور 
استان فارس  استراتژیک  از حوزه های 
به  آمد  و  رفت  باالى  درصد  که  است 
جنوب کشور از حوزه آن می گذرد و با 
توجه به منطقه گردشگری و تاریخی و 
همچنین وجود قطب صنعتی از جمله 
معدن گل گهر، فوالد نی ریز و… و تردد 
از  محور  این  که  سنگین  ماشینهاى 
اهمیت خاصی برخوردار است، الزم است 
که مدیران و فرماندهان با تجربه و مقتدر 
در  کنند.  وظیفه  انجام  حوزه  این  در 
همین راستا جناب سرهنگ اقبالیان با 
توجه به سوابق خدمتی که دارند، از امروز 
سکان هدایت مجموعه پلیس راه نی ریز - 
سیرجان را بر عهده می گیرند. امیدواریم 
که مسئوالن شهرستان و ایشان در یک 
تعامل خوب با یکدیگر همکاری کنند و 
در ضمن مسئوالن شهرستان نی ریز در 
زمینه های مادی و معنوی به فرمانده 

جدید کمک کنند.
رئیس پلیس راه شمال استان در پایان 
قول داد که موضوع مشکل گردنه الى رز 
از جمله نصب تابلوهاى هشداردهنده، 

آرام سازی ترافیک و… را پیگیرى کند.

اقبالیان جایگزین مبارکی در پلیس راه نی ریز

درمان  معاون  حضور  با  نشستی  در 
خدمات  و  پزشکی  علوم  دانشگاه 
فرماندار  شیراز،  درمانی  بهداشتی 
درمان  و  بهداشت  شبکه  رئیس  و 
شهرستان نی ریز، راهکارهای توسعه 
شهدای  بیمارستان  در  خدمات 

سالمت نی ریز بررسی شد.
معاونت  عمومی  روابط  گزارش  به 
درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی درمانی شیراز، دکتر مهرداد 
نگاه  دانشگاه  درمان  معاون  شریفی 
سالمت محور فرماندار نی ریز را مایه 
دلگرمی مجموعه سالمت دانست و در 
راستای ارتقاء ارایه خدمات تخصصی 
اعالم  نی ریز،  بیمارستان شهدای  در 

آمادگی کرد.
این  در  نی ریز  شهرستان  فرماندار 
با  که  کرد  امیدواری  ابراز  نشست 
علوم  دانشگاه  مجموعه  همکاری 

پزشکی شیراز و تالش بیش از پیش 
متولیان سالمت در نی ریز، در راستای 
ارتقاء کّمی و کیفی خدمات سالمت، 

گامهای مؤثری برداشته شود.
درمان  و  بهداشت  شبکه  رئیس 
شهرستان نی ریز هم در این نشست 
به  امسال،  نخست  ماه   ۵ در  گفت: 
29 هزار و ۱۱6 بیمار در بیمارستان 
شهدای سالمت نی ریز خدمات درمانی 

الزم ارائه شده است.
همچنین  افزود:  آل داود  داور  دکتر 
در این بازه زمانی ۴۳9 عمل جراحی 
اورژانسی و 60۳ عمل جراحی الکتیو 

در این بیمارستان انجام شده است. 
او ادامه داد: در حال حاضر ۵6 بیمار 
در  بیمار   8 و  بستری  بخشهای  در 
بخشهای مراقبتهای ویژه بیمارستان 
حال  در  نی ریز  سالمت  شهدای 

دریافت خدمات درمانی هستند.

در نشست معاون درمان دانشگاه علوم 
پزشکی شیراز و فرماندار نی ریز عنوان شد:

خدمات بیمارستان به 
بیش از ۲۹ هزار بیمار 

در 5 ماهه نخست امسال
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ووشوکاران نی ریزی

در راه لیگ کشوری

در مسابقات ووشوی درون باشگاهِی تیم رنگ فیروزه شیراز 
دو ووشوکار نی ریزی مقام اول را کسب کردند و به ترکیب 

اصلی تیم فیروزه رنگ برای لیگ کشوری راه یافتند.
 این  اردوی درون باشگاهی  به مدت ۳ روز در شیراز برگزار 
شد و ابوالفضل خلج و علی محمد شب خیز توانستند جواز 
حضور در مسابقات لیگ برتر کشور را که اواخر آذر در تهران 

برگزار می شود به دست آورند.
  ابوذر و سعید خاکپور به عنوان مربی و سرپرست در کنار 

این دو ووشوکار حضور داشتند.

یک داور نی ریزی در کالس 
پیش فصل لیگ فوتبال کشور

مسعود مرادزاده از داوران نی ریز در کالس داوری پیش 
دو  دسته  لیگ  فصل 

فوتبال کشور شرکت کرد.
مرادزاده که سابقه چندین 
مسابقات  در  حضور 
مختلف استانی و کشوری 
به  مختلف  رده های  در 
عنوان داور را در کارنامه 
تنها  عنوان  به  دارد، 

نماینده داوری نی ریز برای حضور در مسابقات لیگ دسته 
دوم فوتبال کشور در این کالس که هفته گذشته در دشت 

بهشت کرج برگزار شد حضور یافت.
این کالس ها در دو بخش آمادگی جسمانی و کتبی بود.  

سه شاخه گل از کوه زاگرس 

برای پاسارگاد
مجید پاکیزه دامن/ گروه ورزش: پویش پاسارگاد در گام 
دوم  با سه گل   پیروزی شیرینی برابر ایرانیان زاگرس شیراز 

رقم زد.
هفته دوم رقابت های لیگ برتر فوتبال نونهاالن استان با 
برابر شیرازی ها  پاسارگاد نی ریز  پیروزی دوباره پویش 
همراه بود و این بار ایرانیان زاگرس دیگر نماینده مرکز 
استان با دست خالی نی ریز را ترک کرد تا مقابل چشمان 
هواداران خود که از شیراز برای دیدن بازی آمده بودند 

شاهد شکست ۳ بر صفر تیمشان باشند.
این بازی دور از حاشیه نبود و در پی شعارها و حمایت ها 
و تشویق هواداران پویش پاسارگاد پشت نیمکت زاگرس 
فنی  کادر  اعضای  تیم،  این  هواداران  مجاورت  و  شیراز 
زاگرس شیراز نسبت به این موضوع معترض بودند و حتی 

روی سکوها مشاجره ای نیز صورت گرفت.
برای پویش پاسارگاد در این دیدار حسین یاراحمدی، رضا 

عباسی و حسین علیمردانی گلزنی کردند.
پویش پاسارگاد در هفته اول نیز موفق به شکست ۳ بر صفر 

سپاهان شیراز شده بود. 

بیگی داور  درجه یک والیبال شد
زیبا بیگی بازیکن و داور 
در  شرکت  با  نی  ریزی 
درجه  داوری  کالس 
این  کسب  به  موفق   ۱

مدرک شد.
  ۴ تا   ۱ کالس  این 
تدریس  با  شهریور 
قم  در  صدری  شهباز 
بیگی  زیبا  شد.  برگزار 
در  نی ریز  نماینده  تنها 

این دوره بود.

ما نشّسیم پای حرف دلتونورزشی

راه های ارتباطی:
واتساپ و تلگرام: ۱808 800 9۱7 0

دفتر: 090۳ ۵۳8۳ - 07۱
info@:)رایانامه )ایمیل

neyrizanfars.ir

شهرداری نی ریز
۱- لطفًا در پارک بانوان تاب و سرسره 

بزرگ نصب کنید.
سلیمانی  شهید  بولوار  پیاده رو   -2
بخش  و  دارد  نامناسبی  وضعیت 
نیاز به  از آن خاکی است و  زیادی 

موزائیک فرش دارد. لطفًا اقدام کنید.
ابتدای  فرش  کاشی  چرا   -۳
بخصوص  سلیمانی  شهید  بولوار 
تعویض  را  پیام نور  دانشگاه  جلوی 
نیست؛  کاشی  اصاًل  نمی کنید؟ 
مقداری آسفالت است و مقداری هم 
خاکی. واقعًا برای محیط دانشگاهی 
که  این  بخصوص  نیست؛  مناسب 
افرادی از سایر شهرهای استان هم به 

اینجا مراجعه می کنند.

پاسخ شهرداری نی ریز:
شهروند  شما  از  تشکر  ضمن   -۱
گرامی، موضوع پیگیری و در صورت 

امکان اقدام خواهد شد .
)آقای خالقی، مسئول واحد فضای 

سبز و زیباسازی(
شهروند  خدمت  سالم  با   -۳ و   2
شهید  خیابان  پیاده رو  محترم، 

سلیمانی در بودجه سال ۱۴0۱ قرار 
ندارد و پیاده رو خیابان شهید نواب 
است که قسمت  بودجه  در  صفوی 

زیادی از آن  اجرا شده است.
)آقای پیوندی مسئول واحد عمران(

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

بنیاد شهید 
لطفًا چند صندلی در کنار قبور مطهر 
پدران  و  مادر  نشستن  برای  شهدا 
مراجعه  تا  کنید  نصب  همراهان  و 

کنندگان روی مقبره شهدا ننشینند.

پاسخ بنیاد شهید:
سالم علیکم، به استحضار می رساند 
این موضوع قباًل از طریق شهرداری 
ان شاءا...  و  شده  پیگیری  محترم 

مجدداً طرح خواهد شد.
همچنین کمیته خادمین شهدا در 
)عصرهای  هفتگی  زیارت  برنامه 

پنجشنبه( تدارک صندلی دارند.
-----------//-----------

شبکه بهداشت و درمان
چرا در نی ریز هیچ متخصصی به جز 
دکتر مزیدی مرادی فرم ارجاع را که 
مصوب خود وزارت بهداشت است و در 
همه شهرستانها قبول می کنند، قبول 
نمی کند؟ چرا مردم باید ویزیت آزاد 

بدهند؟

پاسخ شبکه بهداشت و درمان:
قرارداد  متأسفانه  سالم و خداقوت، 
بیمه های پزشکان به صورت مطلوب 
اجرا نمی شود. دلیل آن را باید از بیمه 
سالمت و بیمه تأمین اجتماعی پرس 
و جو کرد. با توجه به تأخیر پرداخت 
بیمه ها و عدم قرار داد خود بیمه با 
خیلی از متخصصان، این مشکل به 

وجود آمده است.
-----------//-----------

شورای شهر نی ریز
چرا نامگذاری خیابانها و کوچه های 

شهرک امیر کبیر را انجام نمی دهید؟

پاسخ شورای شهر نی ریز:
با احترام، در پاسخ به سؤال شهروندان 
گرامی در خصوص نامگذاری خیابانها 
به  امیرکبیر،  شهرک  کوچه های  و 
اطالع می رساند که شورای اسالمی 
شهر نی ریز این موضوع را در دستور 
مورخ  جلسه  در  و  داده  قرار  کار 
۱۴0۱/۵/27 مصوب شد که معابر، 
میادین، خیابانها و کوچه های بدون 
نام در حوزه شهری، توسط شهرداری 
بررسی و جهت نام گذاری به شورای 
شهر اعالم شود و به محض دریافت 
معابر  نامگذاری  به  نسبت  لیست، 

اقدام می گردد.
-----------//-----------

میراث فرهنگی
چرا میراث فرهنگی نی ریز جهت ثبت 
آثار معنوی مثل چاقوسازی و دیگر 
لطفًا  نمی کند؟  کاری  باستانی  آثار 
در مورد ضرورت تغییر نگاه میراث 
تهیه  گزارشی  شهرستان  فرهنگی 
کنید. چرا ما در نی ریز روستای هدف 

گردشگری نداریم؟
-----------//-----------

اتاق اصناف
نرخ  قدر  این  ما  شهر  در  چرا 
زیاد  زنانه  و  مردانه  آرایشگاه های 
در  را  جدید  نرخنامه  لطفًا  است؟ 
جدیداً  مگر  کنید.  چاپ  هفته نامه 
که  ما  داشته؟ چون  افزایش  نرخها 
مراجعه کردیم گفتند نرخنامه جدید 

برایمان آمده است.
-----------//-----------

راه و شهرسازی
با سالم و آرزوی سالمتی و موفقیت 
ملی  جهش  دست اندر کاران  برای 
مسکن نی ریز، طبق شنیده ها و تأیید 
ادارات مربوطه، قرار است در شهرک 
کنار دانشگاه منازل در زمینی ۴00 
متری در دو طبقه و با چهار واحد 
ریاست  که  حالی  در  شود.  ساخته 
محترم جمهور و وزیر محترم راه و 
شهرسازی تأکید و اصرار بر ساخت 
خانه های ویالیی و در کالن شهرها دو 

طبقه ای دارند.
از  هکتار   70 حدود  نی ریز  در 
زیتونهای باالی شهرک شهید رجایی 
خلع ید شده و در اختیار اداره راه و 
خواهد  یا  و  گرفته  قرار  شهر سازی 
هکتار ی   60 شهرک  یعنی  گرفت. 
مصوب و 70 هکتار فاز2 و حدود 20 
هکتار در شهرک امیرکبیر و...کاماًل  

نیاز را تأمین خواهد کرد.
شورای  و  مسئوالن  از  مصرانه  لذا 
شهر و دلسوزان درخواست می کنیم 
را  و...  قبلی  مهر  مسکن  اشتباهات 
تکرار نکنند. در ضمن افراد زیادی 
حاضر به در اختیار گذاشتن زمین و 

مشارکت در این امر هستند.
-----------//-----------

نی ریزان فارس
نبود،  اشباح  شطحیات  فقط   -۱
دغدغه  اجرای  در  هم  ما  بچه های 
خیلی  تابستان  اول  از  دختران، 
زحمت کشیدند. ای کاش پیامی هم 
برای این بچه ها در گروه بود؛ مثل 
دختر من که خیلی زحمت کشید 
گرفت.  را  بازیگر  زن  سوم  مقام  و 
بعضی وقتها یک دلخوشی بد نیست. 

متشکرم.
نی ریزان فارس: با سالم و سپاس، 
نظر شما هیچ  تئاتر مورد  در مورد 
اطالعی به هفته نامه داده نشده است. 
چنانچه اطالع دهند، پوشش کامل 

داده خواهد شد. 
2- سالم، وقت بخیر. ضمن تشکر از 
خوب  هفته نامه  دست اندر کاران 
بدین  خواستم  فارس،  نی ریزان 
وسیله از کسانی که در ترویج فرهنگ 
کرده اند،  اقدام  دوچرخه سواری 
)هیئت ورزشهای همگانی و سایرین( 
از  تشکر و قدردانی کنم. زیرا یکی 
منکرات امروز جامعه ما استفاده از 
آن  گرمازایی  و  فسیلی  سوختهای 
است که محیط زیست را به مخاطره 

انداخته است.
این اقدام ستودنی است؛ زیرا می تواند 
طلیعه دوستی با محیط زیست باشد. 
به امید آن که همه افراد جامعه با 
زیست  محیط  یاری  به  نو  افکاری 

بیایند.
در ضمن خواستم در مورد دوستی 
با محیط زیست و استفاده از پنلهای 
خورشیدی هم در هفته نامه مطالبی 

ارائه دهید. 
نی ریزان فارس: با سالم و سپاس، 
امید است بتوانیم به پیشنهاد شما 

عمل کنیم.

 ادارات، سازمانها و نهادهایی 
که در این شماره به سؤاالت 

و انتقادات مردمی پاسخ 
نداده اند:

- میراث فرهنگی
- اتاق اصناف

- راه و شهرسازی

//

عابد نعمتی، نی ریزان فارس:

یک مرد ۵0 ساله دارای بیماری زمینه ای، هفته 
قبل بر اثر ابتال به کرونا جانش را از دست داد.

این در حالی است که شیوع موارد مشکوک به »وبا« 
در شهرستان نی ریز، هم اکنون تبدیل به نگرانی 

شده است.
بر پایه اطالعات ما از منابع آگاه، در روزهای اخیر 
8 مورد در استان فارس و 2 مورد قطعی مبتال به 

بیماری وبا که بزرگسال هستند،در شهرستان نی ریز 
مثبت شده است. همچنین موارد مشکوک و دارای 

عالئم زیادی نیز به مراکز درمانی مراجعه کرده اند.
هم اکنون یکی از موارد مثبت شده وبا در بیمارستان 
شهدای سالمت بستری است و مورد دیگر که حال 
مساعدتری دارد، در خانه خود در یکی از بخشهای 

شهرستان تحت درمان است.
گفته می شود بیماری وبا اگر به موقع درمان نشود، 

می تواند خطر جانی را در پی داشته باشد؛ چرا که 
آب بدن را به شدت کم می کند. همچنین عامل 
به شکل مدفوعی - دهانی  بیماری  این  باکتری 
راحتی  به  مرطوب  محیط  در  و  می شود  منتقل 
قابل انتقال است. بنابراین باید ضمن شستشوی 
مرتب دستها و استفاده از آب مطمئن، از خوردن 
می شوند،  آبیاری  فاضالب  با  که  سبزیجاتی 

خودداری کرد.

در اختیار گذاشتن وسایل نقلیه به افراد زیر ۱8 
سال که فاقد گواهینامه هستند، جرم است.

فرمانده انتظامی شهرستان نی ریز گفت: برابر ماده 
72۳ قانون مجازات اسالمی، رانندگی با وسایل 
نقلیه بدون گواهینامه جرم محسوب می شود و 
برای آن مجازات در نظر گرفته شده است. مالکان 
وسیله نقلیه به علت این که با علم و اطالع وسیله 
گواهینامه  که  فردی  اختیار  در  را  خود  نقلیه 
رانندگی ندارد گذاشته اند، به نوعی وقوع جرم را 

که همان رانندگی بدون گواهینامه است، تسهیل 
کرده و ابزار ارتکاب جرم را نیز در اختیار شخص 
مجرم قرار داده اند. بنابراین به عنوان معاونت در 
جرم رانندگی بدون گواهینامه، در محاکم قضائی 

تعقیب و مجازات می شوند.
سرهنگ عظیم ا... کرمی اظهار داشت: والدین در 
صورت در اختیار گذاشتن وسیله نقلیه به فرزندان 
فاقد گواهینامه، به واسطه مسئولیتهای قانونی که 
در قبال فرزندانشان دارند، مسئول بوده و باید در 

محاکم قضایی پاسخگو باشند.
وی خاطرنشان کرد : 

در راستای پیشگیری از حوادث ترافیکی، والدین 
گذاشتن  اختیار  در  از  نقلیه،  وسایل  مالکان  و 
وسایل نقلیه مخصوصًا موتورسیکلت به فرزندان 
نونهال و نوجوان خود که به سن قانونی نرسیده 
نبودن  به علت آشنا  فاقد گواهینامه هستند،  و 
آنان با قوانین و مقررات و عدم مهارت کافی جداً 

خودداری کنند.

مرگ مرد 50 ساله بر اثر کرونا در نی ریز
مراقب موارد مشکوک وبا باشید

هشدار پلیس:
به کودکان و نوجوانان وسیله نقلیه 

بدهید، مجرمید

سه قبضه سالح ساچمه زنی تک لول و 
دولول در مناطق آزاد همجوار با منطقه 
حفاظت شده بهرام گور در ابتدای شکار 
و یک قبضه اسلحه به همراه الشه سه 

کبک در این منطقه کشف و ضبط شد.
به گزارش روابط عمومی و امور رسانه 
زیست  محیط  حفاظت  کل  اداره 
فارس، رئیس اداره پارک ملی قطرویه 
گفت: یگان منطقه حفاظت شده بهرام 
گور طی یک هفته گشت و کنترل، 
موفق به کشف و ضبط چهار قبضه 

اسلحه شد. 
سه  تعداد  افزود:  مهدی پور  جواد 
و  لول  یک  ساچمه زنی  قبضه سالح 
دولول مجاز در ابتدای زمان شروع به 
شکار و قبل از شکار پرندگان وحشی 
نظیر کبک و تیهو، در حواشی منطقه 
حفاظت شده بهرام گور )مناطق آزاد( 

از متخلفان کشف و ضبط شد.

دیگر،  مأموریتی  در  کرد:  اضافه  وی 
محیط  حفاظت  یگان  مأموران 
و منطقه  ملی قطرویه  پارک  زیست 
حفاظت شده بهرام گور، در محل حوزه 
باغ چوبی واقع در گردنه چیل، موفق 
به دستگیری یک شکارچی متخلف 
سالح  قبضه  یک  ضبط  و  کشف  و 
ساچمه زنی یک لول مجاز به همراه 
الشه سه کبک شکار شده و پنج عدد 

فشنگ ساچمه زنی شدند.  
مهدی پور افزود: پرونده متخلفان به 
منظور سیر مراحل قانونی به مراجع 

قضایی ارجاع شده است. 
 وی تصریح کرد: گروهی از متخلفان 
اهل و ساکن شهرستان سیرجان بودند 
و پرونده قضایی با توجه به واقع شدن 
محل تخلف در حوزه این شهرستان، 
از طریق مراجع قضایی آنجا رسیدگی 

خواهد شد.

فرمانده انتظامی نی ریز از دستگیری 6 
نفر از عامالن نزاع دسته جمعی و اخالل 
در نظم بیمارستان شهدای سالمت خبر 

داد. 
با  گفتگو  در  کرمی  عظیم ا...  سرهنگ 
اظهار  پلیس  خبری  پایگاه  خبرنگار 
فوریتهای  مرکز  اعالم  پی  در  داشت: 
نزاع  یک  وقوع  بر  مبنی   ۱۱0 پلیسی 
دسته جمعی در یکی از محالت نی ریز، 
محل  به  سرعت  به  انتظامی  مأموران 

مورد نظر اعزام شدند.
وی افزود: با حضور مأموران در صحنه و 
بررسی میدانی، مشخص شد افرادی به 
دلیل اختالفات قبلی در یکی از محالت 
شهر نی ریز، اقدام به چاقوکشی و ضرب 

موضوع  این  کرده اند.  یکدیگر  شتم  و 
باعث رعب و وحشت شهروندان شده و 
افراد حاضر در درگیری، به علت جراحت 
و مصدومیت به بیمارستان شهدای نی 
ریز منتقل شده بودند که در آنجا ادامه 
اخالل  بیمارستان  نظم  در  درگیری، 

ایجاد کرده بود.
فرمانده انتظامی نی ریز تصریح کرد: در 
این راستا 6 نفر از عوامل اصلی درگیری 
دستگیر و پس از تشکیل پرونده تحویل 

مرجع قضایی شدند.
مردم  امنیت  گفت:  کرمی  سرهنگ 
خط قرمز پلیس است و با مخالن نظم و 
امنیت شهروندان، به صورت قاطع و برابر 

قانون برخورد خواهد شد.

کشف و ضبط 4 قبضه اسلحه در 

منطقه حفاظت شده بهرام گور

دستگیری عامالن درگیری 
در بیمارستان نی ریز 

تبلیغاتدر

فضای مجازی نی ریزان فارس
شاملتلگرام،واتسآپ،اینستاگراموسایتهورگان
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