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محمد جاللی، نی ریزان فارس:
در  فرونشست  خبر  که  مدت هاست 
استان فارس خبرساز شده اما اخیراً 
فرونشستی در نزدیکی شهر نی ریز رخ 

داده است!
احمد  خواجه  مقبره  به  سری  اگر 
انصاری بعد از آرامستان نی ریز بزنید 

این فرونشست ها نمایان می شود.
و  شکاف ها  مقبره  این  پشت  دقیقًا 
که  می شود  دیده  فرونشست هایی 
عمقی نزدیک به 1تا 2 متر دارد و شعاع 
آن بخش عظیمی از زمین های اطراف 

را در بر گرفته است.
چندی پیش همین شکاف، جاده را به 
دو نیم و بخشی از مسیر جاده منتهی 
به جعفرآباد دچار مشکل شده بود هر 
چند آسفالت این مسیر ارتباطی توسط 
راهداری مرمت شده است اما مشخص 
نیست زیر آن چه خبر است و نیازمند 

کارشناسی بسیار دقیق می باشد.
ثبت  به  آنجا  در  ما  که  تصاویری 
خبرهای  از  حاکی  رسانده ایم 
خوشایندی نیست و به نظر می رسد 
این  مستقیم  مسیر  در  مقبره 

فرونشست قرار دارد.
اوج شکاف در همان مسیر و کمی بعدتر 
از آن است اما هر چه به دارالرحمه 
نی ریز نزدیک می شویم آثاری از این 
می شود  راحتی  به  را  فرونشست ها 
دید و می توان به جرئت گفت: خطر 

فرونشست بیخ گوش شهر قرار دارد!

یک فرونشست 3 سانتی متری 
خانه ای را ویران می کند

برای پیگیری مسئله با رئیس منابع آب 
شهرستان صحبت کردیم و او با تأیید 
این  به  باید  گفت:  فرونشست ها  این 
مسئله دقت کرد و به عنوان یک هشدار 

جدی بدان نگاه نمود. 
سانتی متری   3 فرونشست  یک 
کل  می تواند  مسکونی  مناطق  در 

ساختمان را پایین بیاورد.
از  پیشگیری  راه  تنها  خیراندیش 
از  و حفاظت  آبخوان داری  را  مسئله 
گفت:  و  دانست  زیرزمینی  آب های 

پیشنهاد  قانون  در  مختلفی  راه های 
شده است از جمله، استفاده از کنتور 
هوشمند، پر کردن جاهای غیرمجاز، 
فصل  در  مجاز  تلمبه های  خاموشی 
زمستان و ۸ ساعته شدن آنها در فصل 
تابستان اما برای اجرای بسیاری از این 
اقدامات باید تنش های اجتماعی را در 

نظر بگیریم.

کسری 234 میلیون متر مکعبی!
وی با بیان اینکه با کسری آب روبرو 
نی ریز  شهرستان  در  گفت:  هستیم 
از چاه های مجاز 730  میزان تخلیه 
میلیون مترمکعب در سال و چاههای 
مترمکعب  میلیون   4 غیرمجاز 
می باشد که مجموعًا 734 میلیون متر 
مکعب می شود و این در حالی است 
میلیون   500 ما  ساالنه  ورودی  که 
مترمکعب می باشد و این یعنی اینکه 
234 میلیون متر مکعب کسری داریم.

مثاًل  گفت  می توان  ساده تر  طور  به 
درآمد ما 10 میلیون تومان است اما 

خرجی ما 14 میلیون تومان!
ساالنه  شاهد  نی ریز  در  متأسفانه 
70 سانتی متر افت آبهای زیرزمینی 

هستیم!

بررسی های جدی
مسئله را با جمالی رئیس منابع طبیعی 
شهرستان هم در میان گذاشتیم و او با 
بی خبری از این موضوع گفت: نیاز به 
بررسی های جدیدتری وجود دارد تا 
پس از آن ببینیم برای جلوگیری از 
پیشرفت این فرونشست چه اقداماتی 

باید انجام داد؟

حمایت 50 درصدی از آبیاری 
نوین

کشاورزی  جهاد  سراغ  به  ادامه  در 
رفتیم و با مدیر آب و خاک در بخش 

کشاورزی گفتگو کردیم.
حمایت های  گفت:  جاللی  اسماعیل 
ادامه  نوین کماکان  آبیاری  از  دولت 
دارد و تا بیش از گرانی ها ۸5 درصد 
دولت  توسط  نوین  آبیاری  هزینه 

به  توجه  با  اما  می شد  پرداخت 
گرانی های اخیر این عدد به 50 درصد 

کاهش یافته است.

700 سال برای یک سانتی متر 
خاک

از  فیلم مستندی  امسال  آبان ماه  در 
نویسندگی  به  فارس  در  فرونشست 
منتشر  رامشت  شایان  کارگردانی  و 
شد که در پایان آن آمده است: برای 
به وجود آمدن یک سانتی متر خاک 
نیاز  زمان  سال   700 حدود  زارعی 

است. 
استان فارس، به طور میانگین ساالنه 
بیشتر از 3 سانتی متر فرونشست خاک 
دارد این بیشتر از 140 برابر میانگین 
جهانی است که از این حیث در رتبه 
آمار  این  ایستاده ایم.  جهان  نخست 
هولناک به دلیل مصرف بی رویه آب های 

زیرزمینی جهت کشت گندم است.
برای تولید یک کیلوگرم گندم حدود 
1300 لیتر آب نیاز است. استان فارس 
رتبه نخست تولید گندم را در ایران 
دارد و این در حالی است که این استان 
دارای اقلیم گرم و خشک و با کم آبی 

مواجه است.

فروچاله 80 متری در استهبان
عزت ا... رئیسی پدرعلم آب شناسی ایران 
و پژوهشگر، زمین شناس و عضو هیئت 
علمی دانشگاه شیراز با اشاره به اینکه در 
اکثر محدوده مطالعاتی میزان بارندگی 
داشته،  منفی  بیالن  فارس  استان  در 
گفت: متأسفانه میزان برداشت از سطح 
سفره آب های زیرزمینی نه تنها در استان 
فارس بلکه در کشور با میزان بارندگی 
همخوانی ندارد از این رو با افت شدید 
آب های زیرزمینی و به دنبال آن ایجاد 

فرونشست در زمین روبه رو هستیم.
وی به فروچاله استهبان نیز اشاره ای 
کرد و گفت: عمق این فروچاله ۸0 و 
بسیار  که  است  متر   30 آن  عرض 
از  نگرانی  اما  است  کننده  نگران 
مردم  که  است  فرونشست هایی 

احساس نمی کنند!

دستاوردهای شبکه بهداشت و درمان نی ریز از سال 1397 تاکنون
بخش دوم: درمان و خیرین

در شماره قبل، بخش نخست  دستاوردهای شبکه بهداشت 
نی ریز در حوزه بهداشت و اورژانس از سال 1397 تاکنون را 
مطالعه کردید که توسط رئیس شبکه بهداشت و درمان ارائه 
شد. در این بخش، دکتر داور آل داود به دستاوردهای این 

شبکه در حوزه درمان و خیرین می پردازد که می خوانید:

1- عملکرد در شیوع پاندمی کرونا:
 • تأمین تجهیزات حفاظت فردی از هفته اول شیوع کووید19 
توسط رئیس شبکه )به عنوان اولین شهرستانها در تجهیز 

وسایل حفاظتی( و اهداء 30 هزار ماسک به بهداشت ودرمان.
• خرید 75 ماسک 3M پیشرفته برای امنیت جان کارکنان 

اتفاقات و بخش کووید.
• راه اندازی و تجهیز بخش کووید با 1۸ تخت فعال از ابتدای 
اسفند 139۸ و همچنین اضافه کردن 50 تخت فعال و 
پشتیبان تا سال 1400، به گونه ای که هیچ بیماری در زمان 
بستری با کمبود تخت و تجهیزات در شهرستان نی ریز روبه رو 

نشد.
• راه اندازی بخش ICU کووید و بخش سرپایی OPAT  با 20 

تخت فعال جهت درمان سرپایی بیماران کووید از پیک سوم.
• میزان جانباخته مبتال به کووید تاکنون 122 نفر بوده که 
در زمره شهرستانهای با کمترین میزان مرگ و میر نسبت به 

جمعیت شهرستان هستیم.
• تأمین کامل داروی ویژه درمان بیماری کرونا به مبلغ 
33.۸23.667.930 ریال به غیر از داروهای بیهوشی و غیر 

اختصاصی.
• خرید و تأمین دستگاه های حمایتی که در جدول تجهیزات 

آورده شده:
)تکمیل تجهیزات پزشکی بیمارستان در سه سال از 

طریق خیرین و بودجه بیمارستان(
پیش خرید دستگاه MRI ، 10میلیارد تومان) با ارزش واقعی 

30 میلیارد تومان(

ماموگرافی،  2.5 میلیارد تومان
دستگاه دیجیتال رادیوگرافی پرتابل،  2.5 میلیارد تومان

دستگاه OPG عکسبرداری دندان، 2.5 میلیارد تومان
دستگاه CT، 4 میلیارد تومان

Uf cell دیالیز، 5 میلیون تومان

دریل ارتوپدی، 55 میلیون تومان
افتالموسکوپ و لنز، 27 میلیون از خیرین

اکوکاردیوگرافی پرتابل، 120 میلیون تومان از مجمع خیرین
شیردوش برقی، 6 میلیون تومان

ماسکNIV   3 عدد، 5 میلیون تومان
آمبوبگ 2 عدد، 6میلیون و 500 هزار تومان

فلومترسانترال، 6 عدد 9 میلیون تومان
باتریUPS اندوسکوپی و سینک،  5 میلیون

الکتروشوک 20 ولت، 26 میلیون تومان
لنز رلک NICU 3 ، میلیون و 600 هزار تومان

گیج تنظیم فشار کاف، 3 میلیون تومان
مانومتر اکسیژن، 32 میلیون تومان

تعمیر و خرید قطعات دیالیز، 32 میلیون تومان
ترمومتر، یک میلیون تومان

رگالتور اکسیژن برای بیماران خاص، 4 میلیون تومان
تب سنج پیشانی 2 عدد، 3 میلیون تومان

راه اندازی ها در بیمارستان شهدا ) بیمارستان قدیم(
 NICU بهره برداری از بخش •

• افزایش تعداد تختهای ICU از 3 تخت به 6 تخت 
• راه اندازی بخش ICU کووید

• توسعه بخش اورژانس سرپایی و ساخت بخش بستری 
اورژانس

• فضاسازی جهت راه اندازی بخش کووید و افزایش تعداد 
تختها از1۸ به 50  تخت در پیک پنجم

• راه اندازی بخش سرپایی کووید 

2- پروژه های عمرانی:
• احداث و تکمیل و تجهیز بیمارستان 200 تخته جدید 
شهرستان نی ریز به گونه ای که 60 درصد پیشرفت و تجهیز 
در 2 سال آخر 1399-1400 انجام و در بهمن 1400 افتتاح 

شد.
• ساخت 2 پانسیون پزشکان بیمارستان جدید در سال 139۸ 

و تکمیل آن در سال 1401.
• اجرای پروژه ۸ واحدی پانسیون بیمارستان جدید در سال 
1400 و پیشرفت فیزیکی 65 درصدی در سال 1401 و اتمام 

در 6 ماهه دوم.
• توسعه و تعمیرات بخش اتفاقات بستری بیمارستان قدیم.

•  افتتاح NICU چهار تختخوابه و جلو گیری از مرگ تعداد 
زیادی از نوزادان شهرستان نی ریز، بختگان و استهبان و 

همچنین جلوگیری از اعزام آنها و مادرانشان به مرکز استان.
و  اتوکالو(  زباله  زباله سوز)امحاء  اتاقک سیستم  • ساخت 

راه اندازی.
کمک  با  جدید  بیمارستان  محوطه سازی  و  راه کشی   •

شهرداری محترم.

3-خیرین:
کمکهای نقدی در حوزه درمان:

• تأمین هزینه خرید MRI از سوی شرکت فوالد غدیر به 
ارزش 10 میلیارد تومان. 

• کمکهای محلی و نقدی جهت خرید دستگاه CT scan به 
مبلغ 2میلیارد تومان.

• کمک هزینه خرید دستگاه اکوکاردیوگرافی سیار به مبلغ 
120 میلیون تومان.

• تجهیز وسایل پانسیون پزشکان روستایی و متخصصان 
بیمارستان به ارزش 200میلیون تومان.

• کمک هزینه خرید مانیتور و ونتیالتور به مبلغ 300میلیون 

تومان.
• خرید 4 دستگاه ونتیالتور )دستگاه تنفس مکانیکی( در 

بخش CCU به مبلغ 140میلیون تومان.
• خرید 6 عدد دستگاه تب سنج به مبلغ 3میلیون تومان.

• خرید 1 دستگاه مانیتور پرتابل به مبلغ 63 میلیون تومان.

 کمکهای غیر نقدی در زمینه کرونا:
• غیرنقدی به صورت ماسک، مایع و ژل ضدعفونی، لباس 

محافظ،  گان و دستکش به مبلغ 32.045.000 تومان.

کمکهای نقدی در زمینه کرونا به شورای خیرین:
233 میلیون تومان.

4- تحول اداری:
• برای نخستین بار،کسب نشان طالیی بیمارستان شهدا در 
ارزیابی شورای تحول اداری در 3 سال پیاپی 139۸، 1399 و 

.1400

5- به کارگیری نیروی انسانی از مهرماه 1397:
• به کارگیری 146 نفر به صورت پیمانی از طریق آزمون 

استخدامی.
•  54 مجوز نیروی شرکتی جهت افتتاح بیمارستان جدید. 

• تبدیل وضعیت ایثارگری 25 نفر از کارکنان درمان در 
رشته های مختلف) پرستار، پزشک، ماما و..(

• به کارگیری و مشغول به کار 77 نفر به صورت شرکتی در 
قسمتهای مختلف )تنظیفات، الندری، بیماربری، تزریقات 

و...(
• جذب 45پزشک متخصص و 50 پزشک عمومی به صورت 

قراردادی.
در مجموع 277 نفر نیروی بومی به مجموعه بهداشت و 
درمان شهرستان اضافه شده و 25 نفر بهبود شرایط شغلی 

داشته اند. 
• افزایش مطبهای خصوصی متخصصان در سطح شهر )از 6 

مطب در سال 1397، به21 مطب در سال 1400( 

دکتر داور آل داود عملکرد شبکه بهداشت و درمان از زمان تصدی خود را ارائه داد

مِهین مهرورزان بریزند از داِم جان تارهامِهین مِهرورزان که آزاده اند

ایالم- جبهه کوهستانی میمک   ایالم- جبهه کوهستانی میمک   )سال )سال ١٣٦٢١٣٦٢ خورشیدی(  خورشیدی( 
از راست:  رضا کوچکی ، علیرضا نازرو، رمضان رستمی

با تشکر از جناب آقای نازرو که عکس را در اختیار ما قرار دادند.

هشداری که جدی گرفته نمی شود

فرونشست زمین 
بیخ گوش شهر

کاهش ساالنه 234 میلیون مترمکعب ذخائر آب نی ریز

نی ریز  در  گذشته  ماه   ۸ در 
متولد  نی ریز  در  نفر   691
شده اند که از این تعداد 352 
نفر پسر و 339 نفر دختر بوده 

است.
فاصله  همین  در  همچنین 

زمانی 266 نفر جان به جان 
آفرین تسلیم کردند که 14۸ 
نفر مرد و 11۸ نفر خانم بودند. 
سرپرست  رجبی  علی اکبر 
اداره ثبت احوال نی ریز با بیان 
شهرواندن  گفت:  خبر  این 

داشته  دقت  باید  نی ریزی 
باشند که زمان ثبت والدت 
حداکثر 15 روز پس از تاریخ 
وفات  اعالم  و  می باشد  تولد 
حداکثر 10 روز پس از فوت 

تعیین شده است.

امسالدرنیریز

تولد، بیش از  2 برابر فوت
والدت: 691- فوت: 266
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