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عابد نعمتی، نی ریزان فارس:
بازدید  با  نی ریز  حادثه خیز  جاده های 
کمیته فنی فرمانداری بررسی و ترمیم 

می شود.
 22 یکشنبه  ترافیک  شورای  جلسه  در 
حادثه خیز  جاده های  وضعیت  آبان، 
تا  دارالرحمه  مسیر  ویژه  به  شهرستان 
مورد  انصاری  احمد  خواجه  زیارتگاه 
بحث قرار گرفت و تصمیم بر این شد که 
در آینده نزدیک با بازدید میدانی کمیته 

فنی، عیب یابی و اصالح شود.
همچنین مقرر شد اداره ها و سازمانهای 
فصل  برای  را  الزم  آمادگی  مختلف، 
جاده های  مسیر  در  ویژه  به  بارندگی 

شهرستان داشته باشند.
عمرانی  معاون  جلسه،  ابتدای  در 
فرمانداری با اشاره به شروع فصل سرما 
حوزه  »در  داشت:  اظهار  بارندگی  و 
گردنه های  و  جاده ها  نی ریز  شهرستان 
باید  راهداری  اداره  و  داریم  زیادی 
فصل  برای  و  راه  به  را  دستگاه هایش 
دپو  باید  کند. همچنین  آماده  زمستان 
نمک و شن و تأمین راننده برای گریدر را 

در نظر داشته باشد.«
میرزایی به موارد زیر نیز اشاره کرد:

درباره  موقع  به  اطالع رسانی  لزوم   -
وضعیت راه ها به ویژه گردنه الی رز که 

عمومًا با برف و یخبندان همراه است.
اداره  به  جاده  ها  بحث  در  شهرداران   -

راهداری کمک دهند.
- هالل احمر یک مکان را به عنوان اسکان 
مشکلی  اگر  تا  کند  اضطراری مشخص 
پیش آمد و مثاًل یک اتوبوس دچار سانحه 
مستقر  بتوانند  مسافران  گرفتار شد،  یا 

شوند و همه چیز آنجا آماده باشد.
جاده  بستن  به  مجبور  مواقع  بعضی   -
رانندگان  برخی  متأسفانه  و  می شویم 
اداره راهداری  اصرار به رفتن می کنند. 
باید با پلیس راه و نیروی انتظامی همکاری 
داشته باشد تا سناریوهای مختلف مثل 
بستن یک باند الی رز را مد نظر داشته 

باشیم.
- سال گذشته هم انتهای بولوار دارالرحمه 
تصادف داشتیم. پس این نشان می دهد 
نقطه حادثه خیز است و باید اداره راهداری 
با همکاری شهرداری آن را اصالح کند. 
باید آیتمهایی را که دست ما است، اصالح 

مهندسی کنیم.
خیلی  باید  فرهنگ سازی  حوزه  در   -
کار شود. آموزش و پرورش آموزش در 
مدارس را با همکاری پلیس راهور و شبکه 
بهداشت داشته باشند و شهرداریها باید 
2۰ درصد فضای تبلیغاتی شهر را به بحث 

فرهنگ ترافیکی اختصاص دهند.
- همیشه نمی توانیم بگوییم راننده مقصر 
بختگان  شهرستان  جاده  مثل  است؛ 
که به طور متوسط ماهیانه یک کشته 
محورهای  از  یکی  محور  این  داریم. 
ماهی  یا  هفته  دو  که  است  حادثه خیز 
یکبار در آن تصادف منجر به فوت داریم. 
یک سری نقاط است که حادثه در آنها 
زیاد اتفاق می افتد؛ یا نقطه کور است یا 
جاده بخشنده نیست. بعضی مواقع با یک 
به فوت  اقدام کوچک، تصادفات منجر 

را می توانیم به صفر برسانیم؛ مثل جاده 
تل مهتابی که ماهیانه یک یا دو کشته 
راهداری  اداره  همکاری  با  اما  داشتیم. 
چند سرعتکاه نصب کردیم و آمار تلفات 
حسن آباد  روستای  جاده  یا  شد.  صفر 
که تلفات زیادی داشتیم و با آرام سازی 

ترافیک حل شد.
در ادامه جلسه، معاون عمرانی فرمانداری 
خیابانهای  در  سرعتکاه   نصب  موضوع 
مختلف را مطرح کرد و از شهرداری نی ریز 
پایانه  تا هر چه زودتر موضوع  خواست 

ماشینهای سنگین را به سرانجام برساند.
وی بحث روشنایی بولوار والیت را مطرح 
کرد که اکرمی نماینده راهور گفت: »در 
صورتی که ابتدا سرعتکاه های این مسیر 
نصب نشود، روشنایی بولوار والیت آن را 
تبدیل به پیست اتومبیل رانی می کند و 

خطر آفرین است.«
در ادامه جلسه، بخشدار قطرویه گفت: 
برج  نیازمند  ریزاب  روستای  »ورودی 
نوری است؛ چون اهالی به آنجا می روند 
و آب بر می دارند. سبزآباد هم درخواست 
برج نوری دارند. ضمن این که جاده بشنه 
در باران تابستانه دچار فرونشست شده و 

نیازمند ترمیم است.«
بخشدار مرکزی هم عنوان داشت: »بعد 
راه های  هنوز  سیالب،  و  بارندگی  از 
سیمیره  روستای  در  ویژه  به  روستایی 
پیچهای  ضمن  در  است.  نشده  مرمت 
مسیر بعد از دارالرحمه باید اصالح شود. 
مهمی  مسئله  راه ها  نبودن  استاندارد 
است و آمار تلفات و صدمات آن قابل تأمل 

است.«
محمد امین به موارد زیر نیز اشاره کرد: 

دهویه  و  الی حنا  روستای  سه راهی   -
چون از راه روستایی مستقیم وارد اتوبان 
می شوند، دید و روشنایی کافی ندارد. اگر 
دو برج نوری تدارک دیده شود، مشکل 

حل خواهد شد.
عبور  به  توجه  با  تل مهتابی  روستای   -
نیاز  چراغ چشمک زن  به  دانش آموزان، 

دارد.
- پل روستای علی آباد به تعریض نیاز دارد 
و در سیل سال گذشته، موجب نگرانی 

شده بود.
- اهالی برای سه راهی روستای ده فاضل 

درخواست برج نوری دارند.
در ادامه، شهردار نی ریز گفت: »امسال 
نی ریز،  شهرداری  مصوب  بودجه  در 
اعتباری برای عملیات تکمیلی ترمینال 
ماشین آالت سنگین داشتیم که هم اکنون 
تشریفات قانونی انتصاب پیمانکار انجام 
شده، عملیات عمرانی هم شروع شده و 
امیدواریم عملیات تکمیلی این ترمینال 

تا حدود دو ماه آینده پایان یابد.
در مورد روشنایی بولوار والیت، صراحت 
قانونی داریم برای این که روشنایی این 
گونه خیابانها بر عهده اداره برق است. اما 
یک هماهنگی همیشگی بین شهرداری 
و مجموعه برق برای اجرای این پروژه ها 
با  که  دارد  وجود  مشارکتی  صورت  به 
شده،  انجام  که  متعددی  پیگیریهای 
تفاهم نامه امضا شده و عملیات عمرانی 
فونداسیون را در چند روز آینده شروع 

می کنیم.«
افزود: »درخواست سرعتکاه های  فرغت 
متعددی شده تا پس از بازدید کمیته فنی 
از محل، مصوب و اجرا شود. همچنین 
پیمانکار فاضالب در صدد اجرای ادامه 
طرح لوله گذاری به ویژه در شهرک شهید 
قانونی آن در  رجایی است که کارهای 

حال انجام است.«
در ادامه جلسه، قرار شد مسیر زیارتگاه 
با  دارالرحمه  تا  انصاری  احمد  خواجه 
حضور اعضای کمیته فنی عیب یابی و با 
رفع  جاده،  بخشنده سازی  و  آرام سازی 

نقص شود.
کچویی رئیس اورژانس هم پیشنهاد داد 
به فوت در مکانهای  تا تصادفات منجر 
تا  به کمیته فنی اعالم کند  را  تکراری 

حادثه خیز بودن جاده بررسی شود.
غیرواگیر  بیماریهای  مسئول  طاهری 
شبکه بهداشت نی ریز هم اعالم کرد که 
تلفات حوادث ترافیکی در هفت ماهه اول 
امسال نسبت به سال گذشته، 2۰ درصد 
کاهش در شهرستان )15 مورد در سال 
گذشته و 12 مورد در سال جاری( و 71 
درصد کاهش در شهر نی ریز )7 مورد در 
سال گذشته و 2 مورد در سال جاری( 

داشته است.
هم  پرورش  و  آموزش  نماینده  دهقان 
پیاده روی  کردن  مسدود  درخواست 
برای  طاهری  شهید  مدرسه  جلوی 
جلوگیری از عبور موتورسیکلتها را داد و 
با اشاره به شلوغی و ترافیک در ساعتهای 
تعطیلی مدارس آزرم، فرهمندی و 15 
خرداد و همچنین مدارس دین و دانش 
که  این  وجود  »با  گفت:  زهری زاده  و 
اختالف ساعت تعطیلی آنها را 15 دقیقه 
شدیدی  ترافیکی  مشکل  گذاشته ایم، 
فرهنگ سازی  باید  که  می آید  وجود  به 

شود.«
شاهسونی رئیس اداره راهداری و حمل 
»ما  داشت:  عنوان  هم  جاده ای  نقل  و 
ماشین آالتمان  آماده سازی  حال  در 
هستیم. اما با توجه به جدا شدن اداره های 
شهرستان های نی ریز و بختگان، بخشی 
از ماشین آالت ما باید آنجا مستقر شود و 
کار را برای ما به خصوص در گردنه دوبانده 
الی رز سخت می کند. استان هم به خاطر 
ما  به  نمی تواند  اعتباری  محدودیتهای 
کمک کند و باید از ظرفیت شهرستان 
همین  خاطر  به  امسال  بگیریم.  کمک 
مسئله نمکپاش جواب نمی دهد و باید با 

دست نمک بپاشیم.«
در ادامه شهردار گفت: ما مجوز خرید یک 
دستگاه گریدر با کیفیت را به شورای شهر 
داده ایم که اگر مصوب شود، می توانیم در 

این زمینه به اداره راهداری کمک کنیم.«
احمدی رئیس جمعیت هالل احمر نیز 
با  عنوان داشت: »ما در حوزه آموزشی 
آموزش و پرورش و در 22 مدرسه کار را 
شروع کرده ایم. در زمینه مدیریت بحران، 
مخاطرات و کمکهای اولیه با بیش از ۳۰۰ 
ساعت کار آموزشی در حال انجام است. 
همچنین سه راننده به هالل احمر اضافه 
شده و برای اسکان اضطراری هم مکانهایی 

مشخص شده است.«

جادههایحادثهخیزنیریز

زیرتیغشورایترافیک

جاده  در  دردناک  تصادف  حادثه 
حیدرآباد، سه کشته و یک مصدوم 

خردسال در پی داشت.
این حادثه، ساعت 11:4۰ شنبه 21 
آبان ماه در جاده روستای حیدرآباد 
دو  و  داد  رخ  دارالرحمه(  از  )بعد 
خودرو سمند و زانتیا به شکل رخ به 

رخ با هم برخورد کردند.
در این رخداد تلخ، یک مرد ۳4 ساله 
و همسر ۳۰ ساله اش جان باختند 
به شدت  نیز  آنها  و دختر 4 ساله 

مصدوم شد.
راننده ۳۰ ساله زانتیا نیز جان خود را 

از دست داد.
کودک مصدوم که دچار ضربه مغزی 
و همچنین شکستگی دو لگن، دست 
و فک شده بود، با کاهش هوشیاری 
اعزام شد.  به مراکز درمانی استان 

این کودک هم اکنون در بیمارستان 
نمازی شیراز بستری و تحت درمان 

است.
کاووس  سرهنگ  رابطه  همین  در 
محمدی معاون فرهنگی و اجتماعی 
مأموران  گفت:  فارس  پلیس 
پلیس راه در بررسی  های اولیه مطلع 
شدند سواری سمند با ۳ سرنشین به 
دلیل انحراف به چپ، با خودرو زانتیا 

برخورد کرده است.
با  حادثه،  این  در  است  نوشتنی 
توجه به گرفتار شدن سرنشینان در 
وارد  آتش نشانی  کارکنان  خودرو، 
عمل شدند و با بکارگیری مجموعه 
بیرون  را  متوفیان  نجات،  ابزارهای 
آوردند. همچنین آنها محل حادثه 
را که مسدود شده بود، ایمن سازی 

کردند.

 58 کشف  از  نی ریز  انتظامی  فرمانده 
کیلو تریاک در بازرسی از یک دستگاه 
موتورسیکلت در این شهرستان خبر داد.

گفتگو  در  کرمی  عظیم اله  سرهنگ 
بیان  پلیس  خبری  پایگاه  خبرنگار  با 
حین  نی ریز  انتظامی  مأموران  کرد: 
گشتزنی و کنترل خودروهای عبوری 
کوهستانی  و  فرعی  محورهای  در 
منتهی به این شهرستان، به یک دستگاه 
موتورسیکلت مشکوک شدند و دستور 
ایست دادند که راکب بدون توجه اقدام 

به فرار کرد.
وی ادامه داد: پس از طی مسافتی تعقیب 
بودن  کوهستانی  به  توجه  با  گریز،  و 
منطقه، راکب موتورسیکلت را رها کرد 

و متواری شد.
نی ریز  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
با اشاره به این که در بازرسی از زین و 
خورجین موتورسیکلت 58 کیلو تریاک 
برای  تالش  کرد:  تصریح  شد،  کشف 
دستگیری متهم متواری با جدیت ادامه 

دارد.

فرماندهی  راهور  پلیس  رئیس 
انتظامی استان از تداوم اجرای طرح 
رانندگی  تخلفات  پرداخت  تقسیط 

خودروهای توقیفی خبر داد.
سرهنگ صادق سلیمی در گفتگو با 
اظهار  پلیس،  پایگاه خبری  خبرنگار 
داشت: به منظور صیانت از اموال مردم، 
جلوگیری از ضرر و زیان، امیدآفرینی 
و ارتقاء سرمایه های اجتماعی، طرح 
تقسیط تخلفات رانندگی خودرو های 
ترخیص  شرایط  دارای  که  توقیفی 
می باشند، ازطریق دفاتر پلیس+1۰و 
و  فارس  استان  اجرائیات  شعب 
ثانوی  اطالع  تا  تابعه  شهرستانهای 

ادامه دارد.
وی افزود: این طرح که به مناسبت 
هفته فراجا در راستای تسهیل در ارائه 
خدمات به مالکان و متصرفان قانونی 
همچنین  و  توقیفی  نقلیه  وسائط 
مشمولین ماده 8 قانون رسیدگی به 
تخلفات رانندگی در نظر گرفته شده 

بود، همچنان ادامه دارد.
سرهنگ سلیمی گفت: بر اساس این 
طرح، نسبت به تقسیط جرائم وسایل 
نقلیه توقیفی و همچنین وسایل نقلیه 
به  رسیدگی  قانون   8 ماده  موضوع 
تخلفات رانندگی دارای جرائم تا مبلغ 

1۰ میلیون تومان اقدام می شود.

فرمانده انتظامی شهرستان نی ریز از 
کشف ۳۰ هزار و 5۰۰ لیتر گازوئیل 
دستگاه  یک  از  بازرسی  در  قاچاق 

کامیون خبر داد.
سرهنگ عظیم اله کرمی در گفتگو با 
اظهار  پلیس،  خبری  پایگاه  خبرنگار 
داشت: در اجرای طرح مبارزه با قاچاق، 
شهرستان  آگاهی  پلیس  مأموران 
کنترل  و  گشتزنی  حین  نی ریز 
محورهای مواصالتی، به یک دستگاه 
کامیون حامل سوخت مشکوک شدند 
توقیف  بیشتر  بررسی  برای  را  آن  و 

کردند.
وی افزود: در بررسی های الزم مشخص 
شد این خودرو حامل ۳۰ هزار و 5۰۰ 
لیتر گازوئیل قاچاق و خارج از شبکه 
توزیع است که راننده قصد انتقال آن را 

به استانهای مرزی داشته است.
نی ریز  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
مرجع  به  راننده  معرفی  به  اشاره  با 
نظر  برابر  کرد:  تصریح  قضائی، 
قاچاق  سوخت  ارزش  کارشناسان، 
مکشوفه  9۰۰ میلیون تومان برآورد 

شده است.

رئیس دادگستری شهرستان نی ریز با 
قدردانی از زحمات فرمانده و کارکنان 
برقراری  در  شهرستان  این  انتظامی 
نظم و امنیت گفت: هماهنگی دستگاه 
قضائی و پلیس، الزمه برقراری امنیت 

در جامعه است.
خبری  پایگاه  خبرنگار  گزارش  به 
پلیس، حسین غضنفرنژاد در نشست 
تعاملی با فرمانده و معاونان انتظامی 
گفت: تعامل پلیس و دستگاه قضا باید 
منجر به رضایت شهروندان و کاهش 

جرائم شود.

پیشرفت  زیربنای  را  امنیت  وی 
اقتصادی در جامعه دانست و افزود: 
پلیس،  و  قضایی  دستگاه  هماهنگی 

الزمه برقراری امنیت در جامعه است.
شهرستان  دادگستری  رئیس 
از  مسائل  برخی  به  اشاره  با  نی ریز 
رسیدگی  نحوه  در  بازنگری  جمله 
و  ارتباطی  سامانه های  پرونده ها،  به 
سنجش وقوع جرم، بر لزوم همفکری 
و تبادل نظر در حل این مسائل تأکید 
و در پایان، از اقدامات پلیس نی ریز در 

برقراری نظم و امنیت قدردانی کرد.

جاده های  در  دیگر  ناگوار  حادثه  دو 
نی ریز، دو کشته بر جای گذاشت.

به گفته مدیر اورژانس 115 نی ریز، عصر 
روز پنجشنبه 12 آبان، بر اثر برخورد 
یک خودرو پراید به عقب کامیون در 
الی رز،  گردنه  )برگشت(  جدید  الین 

راننده ۳5 ساله پراید جان سپرد.
محمدحسین کچویی گفت: » همچنین 

اثر  بر  آبان،   18 چهارشنبه  شامگاه 
تصادف یک خودرو و موتورسیکلت در 
روستای جزین بختگان، راکب ۳4 ساله 
متعدد  ضربات  دچار  موتورسیکلت 
شد که با وجود احیاء قلبی - تنفسی 
به  رسیدن  زمان  تا  اورژانس  کارکنان 
مرکز درمانی، مصدوم جان خود را از 

دست داد.«

مرگ اعضای خانواده 
در تصادف تلخ

کشف 58 کیلو تریاک 

از موتورسیکلت

تداوم طرح تقسیط پرداخت تخلفات 

رانندگی خودروهای توقیفی در فارس 

کشف 30 هزار لیتر سوخت 
قاچاق در نی ریز

نشست هماهنگی دستگاه 
قضائی و پلیس در نی ریز

دو کشته دیگر 
در حوادث ترافیکی

دفتر نظارت همگانی فرماندهی انتظامی شهرستان 
نی ریز آماده دریافت تقدیر، پیشنهاد، انتقاد و 

شکایت شما شهروندان عزیز و گرامی شهرستان از 
عملکرد کارکنان انتظامی، از طریق مراجعه حضوری 

به ستاد انتظامی شهرستان، بازرسی یا تماس با 
تلفن گویای ۱۹۷ 

می باشد.

۹
سه شنبه 1   آذر 1401تریبون آزاد

 22     نوامبر 2022 
شماره  410

neyrizanfars.com
info@ neyrizanfars.ir
                 @ neyrizan.fars

ما نشّسیم پای حرف دلتون

راه های ارتباطی:
واتساپ و تلگرام: 18۰8 8۰۰ 917 ۰

دفتر: ۰9۰۳ 5۳8۳ - ۰71
info@neyrizanfars.ir:)رایانامه )ایمیل

شهردارینیریز
1- یکی از پله های گود صارمی در اثر خاکبرداری 
شهرداری شکسته است؛ لطفًا آن را بازسازی کنید. 
ضمنًا برای این که هنگام بارندگی چاه های حفر 
شده با گل و الی پر نشود، اطراف آن وکوچه شهید 

همتایی را آسفالت کنید.
2- لطفًا حفاری های خیابان شهرک امیرکبیر را 

آسفالت کنید.

پاسخشهردارینیریز:
1- از منطقه مذکور بازدید به عمل آمده است و 
در هنگام اجرای عملیات تکمیلی، نواقص موجود 

برطرف خواهد شد.
2- بعد از اتمام فرآیند لوله گذاری و اعالم ادارات 

متولی انجام خواهد شد. 
)جناب آقای پیوندی، مسئول واحد عمران(

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

فرمانداری-بانککشاورزی 
سال 1۳91 یک میلیون و نهصد هزار تومان وام 
بخش کشاورزی گرفتم. تا به حال شش میلیون 
تومان سود داده ام و بانک می گوید هنوز ده میلیون 

دیگر بدهی داری.
این از سود مرکب و ربا هم صد برابر بیشتر است. 
به داد ملت برسید؛ ظلم ازاین بیشتر؟ مگر اسالم 

نمی گوید ربا حرام است؟

پاسخبانککشاورزی:
با سالم، منتقد محترم به بانک کشاورزی مراجعه 
کند تا پرونده ایشان به طور دقیق از سال 1۳91 

بررسی شود.
-----------//-----------

فرمانداری-بانکملی
صورت  در  که  آمد  بخشنامه  یک   1۳98 سال 
پرداخت یکجای وام های معوق، سود و جریمه 
بخشیده می شود. ما هم از همین استفاده کردیم 
و وام تسویه شد.حاال بعد از چند سال نامه آمده که 
باید 6 درصد سود بدهید. سرپرست حوزه می گوید 

این بخشنامه غیرقابل اجرا است؛ اما رئیس شعبه 
لطفًا  بپردازی.  باید  می گوید  و  نمی کند  قبول 

پیگیری کنید.

پاسخبانکملی:
با سالم، اواًل رئیس حوزه نگفته این بخشنامه غیر 
قابل اجرا است. دومًا از مشتریان، قراداد جدید و 
تعهد گرفته شده که در صورت عدم پرداخت سود و 
تأخیر  توسط دولت، مشتری خودش باید بپردازد. 
االن دولت اعالم کرده 6 در صد را قادر به پرداخت 

نیست.
-----------//-----------

شورایترافیک-راهداریوحملو

نقلجادهای-نمایندهمجلس
کشته  سال  هر  حیدرآباد  دارالرحمه  -  جاده 
می دهد.  در عرض دو هفته 4 نفر کشته و یک 
نفر مصدوم شدند. در این مسیر هر روز و شب 
ماشینهای سنگین رفت و آمد می کنند و جان 
مسیر  این  از  که  معادنی  است.  خطر  در  مردم 
استفاده می کنند، باید جاده را دوبانده کنند. لطفًا 

مشکالت این جاده را برطرف کنید.

پاسخروابطعمومی،اموررسانهوفضای
مجازیدکترطهماسبی:

در  گرامی،  شهروندان  خدمت  سالم  عرض  با 
خصوص مطالبه شهروند عزیز قاعدتًا این مطلب 
در  مسئول  اجرایی  دستگاه های  طریق  از  باید 
شهرستان از جمله اداره محترم راهداری پیگیری 

شود  .
بدیهی است در صورت انطباق درخواست مطرح 
شده با قوانین مربوطه، مسیر قانونی اجرای این 
درخواست طی خواهد شد و در صورتی که نیاز به 
ورود نماینده محترم جهت تسریع و تسهیل در 
امور اجرایی پیشنهاد فوق باشد، بنا به درخواست 
محترم،  فرماندار  خصوصًا  شهرستان  مسئوالن 
دکتر طهماسبی  توسط  نیاز  مورد  پیگیری های 

صورت خواهد پذیرفت.
-----------//-----------

جهادکشاورزی
یکشنبه 22 آبان ساعت 8 برای گرفتن نان به هر 
نانوایی مراجعه کردم، نان نداشت. لطفًا رسیدگی 

کنید.

پاسخجهادکشاورزی:
شیفت  در  نانوایی ها  ساعت  کاری  سالم علیکم، 

صبح، 6 تا  7:45    است.
-----------//-----------

ادارهکتابخانههایعمومی
مردم  نفر   81۰67 از  که  خواندم  هفته نامه  در 

نی ریز، تنها 578۳ نفر عضو کتابخانه هستند.
خواستم بگویم همین عده هم وقتی برای امانت 
کتابخانه های  می کنند،  مراجعه  کتابی  گرفتن 
عمومی بیشتر کتابهایی را که مورد پسند جوانان 
است ندارند و آنها مجبورند به کتاب فروشی ها 

مراجعه با قیمت زیادی خریداری کنند.

پاسخادارهکتابخانههایعمومی:
دوست  حرف  متأسفانه  بله،  شما،  بر  درود 
عزیزمان درست است و من به عنوان رئیس اداره 

کتابخانه های عمومی شرمنده ام. 
با توجه به گرانی کتاب و کمبود بودجه کتابخانه ها 
و نهاد، اکثر کتابهای به روز در کتابخانه ها موجود 

نیست. 
از تمامی دوستانی که دنبال کار خیرهستند، تقاضا 
می کنم در نهضت نذر کتاب  شرکت کنند و جهت 
باقیات الصالحات با خرید چند جلد کتاب با نظر 
کتابداران یا پرداخت وجه برای خرید به فرهنگ 

کتابخوانی شهرستان کمک کنند. 
بازهم شرمنده مراجعه کنندگان هستم.
-----------//-----------

شورایترافیک-شهردارینیریز
شهرک  اصلی  خیابان  در  سرعتگیر  چند  لطفًا 
جمال آباد نصب کنید و تا حادثه ای رخ نداده، 
آسفالت  و  نیمه تمام  میدان  برای  هم  فکری 

کم عرض انتهای بولوار نصر تا حوزه علمیه کنید.

پاسخشهردارینیریز:
موضوع بررسی و ان شاءا...  بر طرف خواهد شد. 

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

فرمانداری-راهوشهرسازی-بنیاد
مسکن-شهردارینیریز-شورای

شهرنیریز
احترامًا اینجانب عباس دهقان نماینده متقاضیان 

مسکن ملی چندین سؤال خدمت بزرگواران دارم.

طبق اخباری که به سمع و نظر همه رسیده و از 
طرف وزیر راه و شهرسازی و رئیس جمهور اعالم 

شده:
1- واحد ها قرار شد به صورت ویالیی ساخته شود؛ 

ولی االن می خواهند به صورت دو طبقه بسازند.
2- واحد ها به صورت خودساز اجرا می شد که االن 
با پیمانکاری قرارداد  به لطف مسئوالن استان، 
بسته شده که اعضا از او شناخت ندارند. نکته قابل 
توجه این است که با پیمانکار اصفهانی قرارداد 
بسته شده و صاحبان مشاغلی مثل کوره داران آجر 
و فروشندگان سیمان و سنگ سهمی در  فروش 

مصالح ندارند.
۳- مسکن ملی حتمًا نباید در یک مکان اجرا شود. 
در صورتی که می توان در چند نقطه اجرا کرد. چرا 
با چند فاز بودن آن موافقت نمی شود تا در چندین 
مکان اجرا شود؟ اگر بگویند زمین نیست، چنین 

چیزی صحت ندارد.
اعالم شد که  روزنامه  اخبار محلی مثل  4- در 
فرمودند  شهرسازی  و  راه  اداره  محترم  ریاست 
زمین نیست؛ ولی شواهد محلی بر خالف نظر 

ایشان است.
5- با توجه به این که جناب آقای یاراحمدی اعالم 
کرده چهار هزار واحد قرار است در نی ریز ساخته 
شود و قرارداد 15۰۰ واحد با پیمانکار بسته و مجوز 
گرفته شده، در صورتی که 8۰۰ واحد بیشتر پول 
به حساب نریخته اند، متقاضیان به خاطر یک بام 

و دو هوا بودن حرف مسئوالن انصراف می دهند.
6- با توجه به قرار گرفتن محل مورد نظر و با توجه 
به این که اینجانب در ساخت و ساز ساختمان 
سابقه دارم، نزدیک به 1۰۰ تا 12۰ میلیارد تومان 
هزینه خواهد شد. هزینه زیرساخت و تأسیسات 
آب، برق و گاز را چه سازمانی تقبل می کند؟ مردم، 
شهرداری، اداره راه و شهرسازی، دولت یا شورای 

شهر؟
اگر بگوییم مردم قبول کنند، به هیچ وجه میسر 
نخواهد شد؛ چون بیشتر آنها کارگر هستند که 
حتی در تأمین 4۰ میلیون تومان اول با مشکل 
روبرو بودند. اگر بگوییم شهرداری، که شورای شهر 
بیشتر از 5۰ میلیون تومان حق امضا به شهردار 
نداده است. اداره راه و شهرسازی هم به نظرم اول 
به مسئله مسکن مهر رسیدگی کند و مشکل مردم 
این منطقه را که چندین سال با آن مواجه اند حل 
کند تا برسد به مسکن ملی. اگر با دولت است که 
مردم چطور می توانند امیدوار باشند با این تورم 
میسر شود؟ اگر هم بگوییم شورای شهر که این 

مبلغ حدود 1۰ سال بودجه عمرانی شهر نی ریز 
است و نمی توانند.

موضوع و مشکالت اصلی و اساسی که این طرح 
دارد، اول دور بودن و ُبعد مسافت از شهر است که 
یک خانواده چگونه می تواند مایحتاج خود را تأمین 
کند و چه فکری برای رفت و آمد چنین مسافتی 
کرده اند که خطرات جانی هم برای مردم در پی 

خواهد داشت.
مشکل دیگر، نزدیک بودن این واحدها به پست برق 
است که تهدیداتی را متوجه آنها می کند. مشکل 
دیگر، نزدیک بودن به بیمارستان است که بهداشت 
محیط و ساکنان را تهدید می کند. مشکل دیگر 
فضای آموزشی است؛ طبق فرمایشات اداره راه و 
شهرسازی و فرمانداری محترم، نزدیک به 4 هزار 
واحد قرار است ساخته شود. یعنی جمعیتی بالغ 
بر 16 هزار نفر که از این 16 هزار نفر 4 هزار نفر 
آموزشی  فضای  ده  تعداد  و  هستند  دانش آموز 
باید برایشان در نظر گرفته شود که چنین چیزی 
مهر  مسکن  اعضای  چون  نیست.  امکان پذیر 
مناسبی  آموزشی  مکان  هنوز  سال   18 از  بعد 
ندارند. جمعیت نی ریز 52 هزار نفر است؛ چطور 
می خواهند یک چهارم جمعیت را در آنجا اسکان 
دهند؟ مشکل دیگر بحث رفاه همشهریان است 
مکانهای  که  کشید  خواهد  طول  سال  چند  و 
آموزشی، مراکز خرید، نانوایی و ... به بهره برداری 

برسد. 
نکته قابل توجه: مسکن ملی برای چه کسانی در 
آن مکان خوب خواهد شد؟ مردم یا کسانی که 

اطراف طرح مسکن ملی زمین دارند؟

پاسخشهردارینیریز:
در خصوص سؤاالت مطروحه جنابعالی، مقامات 
مسئول پاسخ الزم را ارائه خواهند کرد. اما در مورد 
کاهش اختیارات شهردار به 5۰ میلیون تومان 
توسط شورای اسالمی شهر که با ۳ رأی موافق و 
2 رأی مخالف تصویب شده بود، به اطالع می رساند 
مصوبات  تطبیق  هیئت  توسط  مذکور  مصوبه 
فارس،  استان  اختالف  و هیئت حل  شهرستان 

خالف قوانین تشخیص داده و رد شده است.
)جناب آقای مهندس فرغت، شهردار نی ریز(

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

پاسخآموزشوپرورش:
با سالم، احترامًا در پاسخ به سؤال شهروند محترم 
که دو شماره قبل به چاپ رسید، به اطالع می رساند 

که در مدرسه فیلم یا تصاویر ترسناکی برای بچه ها 
در رابطه با حادثه تروریستی شیراز پخش نشده، 
اگر در خصوص این موضوع صحبتی هم شده، در 
بوده  بچه ها  آگاهی بخشی  و  حد دشمن شناسی 

است.

فرمانداری
برای ماشینهای دولتی که در ساعت غیراداری 
تردد می کنند و با خانواده به خرید منزل می روند، 

چه برنامه ای دارید؟
-----------//-----------

راهوشهرسازی
یک سال از زمان ثبت نام اولیه مسکن ملی طول 
از  لطفًا  نیست.  خبری  هنوز  تاکنون  و  کشیده 
مدیران ذی ربط بخواهید سامانه ثبت نام را برای 
جاماندگان باز کنند تا ثبت نام دوباره انجام شود و تا 

سال دیگر شاید امیدی برای ما باشد.
-----------//-----------

نیریزانفارس
با سالم و خسته نباشید، شما در صفحه ایتا یا 
همیشه  فیلترشکن  چون  ندارید؟  پیج  روبیکا 
جواب نمی دهد و سخت است بخواهیم از طریق 
اینستاگرام هفته نامه را پیگیری کنیم. افراد مسن 

هم مشکالتشان بیشتر است.
مثاًل یکی از افراد فامیل که فوت کرده بود، همه 
می گفتند ما داخل اینستاگرام چک می کردیم. 
از وقتی نی ریزان فارس را ندارند، نمی دانند کی 
یا اگر جوانی دنبال شغل می گردد،  فوت کرده 
دائم  طور  به  حاال  می دید.  اینستاگرام  در  قباًل 

نمی تواندپیگیری کند.
بررسی  سپاس،  و  سالم  با  فارس:  نیریزان
خواهیم کرد. امید است هر چه زودتر فیلترینگ 

رفع شود.

ادارات،سازمانهاونهادهاییکهدراین

شمارهبهسؤاالتوانتقاداتمردمیپاسخ

ندادهاند:
-فرمانداری

-شورایترافیک
-آموزشوپرورش
-راهوشهرسازی

-راهداریوحملونقلجادهای
-بنیادمسکن

-شورایشهرنیریز

 D :افقی
1-از شاعران و پزشکان معروف اصفهان در سده دهم 

سخنان   - ارباب  و  دارا   -2 قمری  هجری  یازدهم  و 

 - پیامبر   - رها  و  آزاد   -۳ موش خرما   - بیمارگونه 

ساده دل - باران اندک 4- قدم یکپا - مخفیانه - ابزار 

ماهیگیری - فیلمی به کارگردانی و نویسندگی رسول 

مالقلی پور 5- ریسمان - از رئیس جمهورهای اسبق 

آمریکا - بسیار زیاد 6- گاهی دلسوزتر از مادر است! - 

نوعی شیشه - آب بند - تعجب خانمانه 7- انگور عرب 

- کیسه کش - خیابان 8- کافی - غرنده و خروشان 

 - و زرنگ  زبردست  - میان 9-  رتبه  عالی  - مدرسه 

لباس و جامه -  گونه 1۰- رود آرام - عالمت مفعولی 

- احصائیه - از اقوام باستانی 11- روز - معشوق ویس 

- تربت 12- پیغام و مطلب - ضمیر مخاطب و جمع 

مخاطب - گاز بیهوشی - خسته ندارد 1۳- دوستی 

- خدای مصر باستان - شفقت و مهربانی - قوم اولیه 

ایرانی - تشکر فرانسوی 15-  از جزایر  بالکن -   -14

رمانی از الیزابت اسپنسر بانو انگلیسی

 M :عمودی
1- از والیبالیست های معروف تیم ملی 2- برنجی که 

دادن  بشارت   - الفت   - نشده  کنده  آن  پوست  هنوز 

۳- تقویت کننده امواج رادیویی - تردید و شک - من 

- حفره ای در  - سیاه  آرواره  - ضمیر داخل! 4-  تو  و 

پادشاهی  کاخ   - پرستار   -5 نظامی  آهنگ   - کوه  دل 

و  زمین دار   - آفریقا  در  کشوری   -6 خانه  اسباب   -

 - گلی  دیوار   -7 کبیر  کوروش  دختر  نام   - فئودال 

زنهار 8- پول سامورایی ها - ماشین جنگی   - بزرگان 

- از شهرهای استان مرکزی - تهوع داشتن 9- فریاد 

شادی - بزرگ و تنومند - نمو 1۰- بدکرداری و فتنه 

 - بخت  و  طالع   -11 سرخ رنگ   - سراینده   - انگیزی 

پیامبری - پایان و فرجام 12- الگو - ثبت کردن - سال 

پیکاندار  تیر   - بیگانه  ام الخبائث 1۳-ضمیر   - گذشته 

- پسوند آلودگی - خط میان دو کشور 14- نویسنده 

فرانسوی - ماست چکیده - سازمان فضایی آمریکا 15- 

از خوانندگان ایرانی

پاسخ جدول هفته گذشتهطراح:فاطمهزردشتینیریزیجدول شماره    410
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هفته نامه نی ریزان فارس و شهرداری نی ریز در نظر 

برگزاری جام جهانی 2022 قطر  به مناسبت  دارند 

مسابقه ای برگزار کنند...

شرایط شرکت در مسابقه:
1- تیم قهرمان را پیش بینی کنید و به شماره ارائه 

شده، بفرستید.

2- اگر پیش بینی تا پایان مرحله گروهی )11 آذرماه( 

خواهد  امتیاز   »10« شرکت کننده  هر  شود،  ارسال 

گرفت. 

3- اگر بعد از مرحله حذفی یک شانزدهم )17 آذرماه( 

ارسال شود هر شرکت کننده »5« امتیاز خواهد گرفت. 

4- اگر بعد از مرحله حذفی یک چهارم )21 آذرماه( 

ارسال شود هر شرکت کننده »3« امتیاز خواهد گرفت. 

5- اگر بعد از نیمه نهایی)25 آذرماه( ارسال شود هر 

شرکت کننده »یک« امتیاز خواهد گرفت. 

4- در صورت ارسال چندباره نتایج، آخرین پیامک 

ارسالی محاسبه خواهد شد.

آخرین مهلت ارسال پیامک: 25 آذر 1401
به برنده این رقابت، جایزه  نقدی

3.000.000 تومانی
اهداء خواهد شد. 

همچنین به قید قرعه به سه نفر از شرکت کنندگان 3 

جایزه 

1.000.000 تومانی
اهداء می شود. 

جایزه بزرگ جام جهانی قطر
کار مشترک نی ریزان فارس و شهرداری نی ریز


