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شهرداری نیریز

 -1به آسیاب آبادزردشت بیشتر رسیدگی کنید و چون
روز درختکاری نزدیک است ،تعداد درختهای بیشتری
اطراف مسجد و تپه شهدا بکارید.
 -2با تعریض کوچه کنار مسجد حمزه ،خیابانی مانند
خیابان شعله ایجاد میشود .لطفًا کاری کنید تا مسیر
درست شود.
 -3لطفًا از بلوار استقالل راهی به بلوار امام رضا بکشید.
 -4برای پیچ خطرناک سرداران چه برنامهایدارید؟ زمان
شهردار قبل این بحث را مطرح کردیم و گفتند در دست
اقدام است .امیدواریم در زمان شما این پیچ غیر فنی
اصالح شود.
 -5عبادت به جز خدمت خلق نیست .میخواستم از
شورای محترم شهر و شهرداری به خاطر اصالح و تعریض
انتهای بولوار شهید جمشید زردشت تشکر کنم.
 -6در کجای دنیا ِ
سر کوچهها را مانند کوچه  8مدرسه
فرهنگ قدیم روی مردم میبندند؟
 -7دو ماه است که پل سر کوچه شماره  22بلوار آزادی
خراب شده .لطفًا پیگیری کنید تا سریعتردرست شود.
 -8نظافت کوچههای خیابان نواب ،وضعیت خوبی ندارد.
لطفًا بیشتر رسیدگی کنید.
 -9ای کاش آبشار تپه شهدای گمنام زودتر راه اندازی
میشد .حدود  15سال است که چشم انتظار آن هستیم!

منابع آب

چاههای کشاورزی غیرمجازدر مناطق بحرانی شهرستان
نیریز را با هماهنگیدستگاه قضا و مسئوالن امر شناسایی
و با آنها برخورد کنید تا اینقدر به آبهای زیرزمینی آسیب
وارد نشود.

منابع طبیعی  -جهاد کشاورزی

شما با چه سند و مدرکی زمینهای اطراف روستایدهچاه
را به چند نفردادید؟ آیا این زمینها حق همه اهالی روستا
نبوده که شما آن را فقط به تعدادی خاص دادهاید؟

آبفا روستایی  -منابع طبیعی  -بخشداری
قطرویه  -بنیاد مسکن

اینجانب  ...فردی بیبضاعت ،ساکن روستای سرحدی
از توابع بخش قطرویه هستم که در جوار شهرک وزیره
قرار دارد .متأسفانه مدتی قبل یکی از سرمایهداران
زمینخواری نموده و در زیر جاده باالی منزل حقیر حدود
یک هکتار زمین را حصارکشی کرد تادر آینده صاحب آن
شده و پس از تفکیک ،به عنوان زمین تجاری به فروش
برساند .این عمل وی باعث شد اراضی موات و منابع
طبیعی تصرف شود .این شخص بخشی از شبکه آبرسانی
را نیز به تصرف خود درآورده که در صورت شکستگی ،اداره
آبفاروستایی هم نمیتواند تعمیری در این مورد انجام
دهد .او همچنین باعث راهبندان و ایجاد مزاحمت برای
من و خانوادهام شده که علیرغم پیگیریهایی که انجام
دادهام ،تاکنون نتیجهای نگرفتهام .لذا عاجزانه تقاضادارم
برای رضای خدا اقدامات الزم را مبذول فرمایید.

شهرداری نیریز -شورای شهر نیریز

از خدمات ارزنده شما جهت تملک سه نقطه حادثهخیز
(زیرگذر ورودی ،میدان گاز ،ورودی خیابان شهدای
گمنام) و همچنین احداث پمپبنزین جدید که حاصل
نگرش منطقی و توزیع عادالنه خدمات شهری است،
متشکریم .مطمئنًا توسعه و عمران شهری با توزیع عادالنه
خدمات در معابر عمومی ،موجب آرامش و روحیه نشاط
مردم و رضایت حقتعالی است.

هیئت امنای مسجد جامع مهدی

لطفًا مهرهای مسجد جامع مهدی را تعویض کرده و مهر
تربت امام حسین جایگزین آن نمایید.

آبفاشهری

اداره صمت

تقاضا داریم شما هم مثل بقیه ادارات ،با صاحبان
زمینهای جمالآباد همکاری داشته باشید و مشکل
قسمتهایی را که آب ندارند ،حل کنید تا افراد بتوانند
زودتر سقفی آماده کرده و خانهدار شوند.

خیلی از مشکالت شهرستان را میتوان به دست مردم
حل کرد؛ برای نمونه اگر معادن شهرستان یا بهرامگور در
قالب سهام در اختیار مردم قرار میگرفت ،کسی جرئت
نمیکرد آن را تاراج کند؛ مثل گلگهر سیرجان و مس
سرچشمه که به صورت سهامیدر اختیار مردم است.

جناب آقای علیاکبر همتایی

ما جوانها دوست داریم یک جلسه درس اخالقی هفتگی
با حضور یک روحانی اهلدلدر نی ریز برگزار شود . .این
که همه می گویند جوانها دین گریز هستند ،به خاطر کم
کاریدست اندرکاران است وگرنه اگر یک جاذبه ای باشد
همه بر می گردند .شما که بانی کارهای خیر هستید این
یک کار را هم پیگیری کنید.

تبلیغات اسالمی

خواهشمندیم برای اقامه نماز استسقاء و طلب باران با
حفظ وحدت شهرستان اقدام کنید.

اتاق اصناف

چرا در خیابان طالقانی و میرزاکوچکخان یک مغازه
ابزارفروشی و ابزار ساختمانی نیست؟

مجتمع کوثرنور

مدیریت بخش  ...در باشگاه بدنسازی رفتار خوبی با ما
ندارد ودائم ورزشکاران را تحقیر میکند.

دکتر ...

بر اساس ماده  ۳۴قانون تأمین اجتماعی و قوانین کار ،هر
کارفرمایی مکلف است که افراد تحت پوشش خود را ولو
برای  2ساعت کار بیمه کند .لطفًا به مدارس غیرانتفاعی
و آموزشگاهها تذکر دهید تا نیروهای آزاد را که تدریس
میکنند ،بیمه نمایند.

وقت دهی مطب  ...مناسب نیست .صبح که برای نوبت
مراجعه میکنیم ،منشی میگوید ساعت  5تا  7به مطب
بیایید؛ اما وقتی میرویم ،تا ساعت  10و  11شب ما را
معطل نگه میدارد .اگر نوبتدهی به صورت روزانه انجام
شود خیلی بهتر است .خیلی از روستائیان هم باید از یک
مسافت دور بیایند و واقعًا برایشان سخت است این قدر
منتظر بمانند .لطفًا کاری کنید.

نظام مهندسی

شبکه بهداشت و درمان

تأمین اجتماعی

لطفًا سری به کوچه ۱۵خیابان نوابصفوی بزنید .مردم
این کوچه از دست دامداریها ،سگهای وحشی و ولگرد
ودیگر حیواناتی کهدر آن منطقه نگهداری میشود ،واقعًا

برخورد رئیس و کارمندان نظام مهندسی ساختمان
نیریز با اربابرجوع واقعًا خوب است و تمام سعی خود را
میکنند تا مشکل مردم حل شود .از آنها ممنونیم.
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مهشیدی

طلوع
خورشید

اذان ظهر

غروب
خورشید

اذان مغرب

نیمه شب
شرعی

در رنج و عذابند .آسایش و آرامش مردم به هم خورده و
کودکانی که در این کوچه بازی میکنند ،ممکن است
بیمار شوند .شهرداری ما را به شبکه بهداشت و شبکه ما
را به فرمانداری پاس میدهد و در نهایت هیچ کس کاری
نمیکند .شما را به خدا کاری کنید.

جدیدًا آموزش و پرورش قصد دارد زمین برخی مدارس
قدیمی را به فروش برساند .این در حالی است که برخی
از این زمینها توسط افراد خیر به آموزش و پرورش
واگذار شده و نیت این افراد کمک به تحصیل فرزندان این
شهرستان بوده است .بنابراین اگر این افراد در قید حیات
باشند یا نه ،بالطبع به این کار راضی نبوده و نیستند.
لطفًا کاری نکنید که دیگر افراد در آینده از وقفکردن
اموالشان برای آموزش و پرورش دست بکشند .به عنوان
مثال زندهیاد ...که مدرسه  ...به نام اوست ،پس از این که
بعد از انقالب نام مدرسه به  ...تغییر یافت ،بسیار ناراحت
بود .ایشان مطمئنًا اگر بودند ،از فروش مدرسه رضایت
نداشتند.

پاسخ جهاد کشاورزی

آموزش و پرورش

درمانگاه تأمیناجتماعی

شما را به خدا فکری به حال دندانپزشکی درمانگاه
کنید .یک پزشک جوابگوی این همه بیمار نیست و هر
وقت تماس میگیریم ،نوبتها پر است .با این هزینههای
سرسامآور ،به مطب خصوصی هم که نمیشود رفت .لطفًا
فکری کنید.

بیمارستان شهدا

سیستم نوبتدهی در کلینیک تخصصی پزشکان
بیمارستان اشکاالتی دارد .برای نمونه تعداد زیادی
از افراد مجبورند اول وقت آنجا باشند و روی برگههایی
اسم بنویسند .در مرحله بعد کارمندان بیمارستان در آن
حجم شلوغ اسامی را میخوانند و نوبت میدهند .در این
فرایند معمو ًال پیرمردان و پیرزنان توان جلو رفتن ندارند
و همه همدیگر را هل میدهند .هر چه هم داد میزنند که
عقب بایستید کسی توجهی نمیکند .من چند بار برای
نوبت اقدام کردهام و هر بار یا موفق نشدهام و یا با فشار
زیاد توانستهام نوبت بگیرمً .
مثال یک فرد که از راه دور
میآید ،مجبور است چندین کیلومتر را طی کند و صبح
ساعت  7آنجا باشد .بعد به او میگویند ساعت  4عصر
اینجا باش .این فرد که جا و مکان هم ندارد باید تا ساعت
 4صبر کند و بعد هم ممکن است تا غروب آنجا باشد و برای
برگشت با مشکل مواجه شود.پیشنهاد میکنم همانند
بانکها یکدستگاه نوبتزن نصب کنید .هرکس شنبه تا
دوشنبه هر هفته یک شماره بگیرد و بعد شماره را بخوانند
و یکی یکی داخل بروند و نوبت بگیرند و در آرامش کار
همه انجام شود .اگر هم نوبت یک متخصص پر شد ،برای
فردا و پس فردا و هفتههای بعد نوبت بزنند و یا با همین
سیستم فعلی ،کنترل بیشتری روی افراد داشته باشند تا
از ازدحام و شلوغی و هلدادن جلوگیری شود .این در شأن
مردم نیست که برای یک نوبت مجبور شوند همدیگر را
هلدهند.

مسئوالن شهرستان

تبریک ویژه خدمت تمامی مسئوالن شهرستان بابت
تعیین نیریز به عنوان تبعیدگاه برای مجرمان؛ واقعًا
متأسفم .

نیریزان فارس

 -1لطفًا در مورد حقابه فاضالب تصفیهشده در آینده
گزارشی تهیه کنید و بگویید آیا کشاورزی هم حقی در
این زمینهدارد یا خیر؟
نیریزان فارس :با سالم و سپاس؛ بررسی خواهیم کرد.
 -2روند ساخت بیمارستان جدید به کجا رسید؟ گزارشی
در این زمینه تهیه کنید.
نیریزان فارس :با سالم و سپاس؛ اقدام خواهیم کرد.

انتشار آگهی در اینستاگرام
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پاسخ منابع آب

با سالم و احترام .در پاسخ به سؤال شهروند گرامی ،خواهشمند
است مطلب زیر رادر شماره بعدی نشریه به چاپ برسانید.
خوشبختانه شهرستان نیریز در میان شهرستانهای استان،
کمترین تعداد چاههای غیرمجاز حفرشده را دارا است که البته
این به قانونمندی مردم فهیم شهرستان نیریز برمیگردد.
ضمن این که همین چاههای اندک نیز در قالب قانون تعیین
تکلیف چاههای فاقد پروانهدر حال بررسی است.

انتخابی هوشمندانه

اذان صبح

تریبونآزاد
پاسخها

خوانندگان گرامی
پاسخ پرسشهای مربوط به :منابع آب ،جهاد
کشاورزی ،منابع طبیعی ،آبفا روستایی ،بنیاد مسکن،
آبفا شهری ،آقای علیاکبر همتایی ،مجتمع کوثرنور،
تأمین اجتماعی ،نظام مهندسی ،شهرداری نیریز و
شورای شهر كه در زیر آمده ،در همین صفحه چاپ شده
است.

خورشیدی

14

 100هزار تومان

ضمن آن که بازرس امورکارگاهها نیز به صورت مستمر نسبت به
بازدید از کارگاههای صنفی فعال در سطح شهرستان ،از جمله
مدارس غیرانتفاعی و آموزشگاههای مذکور و صورتبرداری از
کارکنان اقدام مینماید .در عین حال چنانچه اشخاصی در این
قبیل کارگاهها فعالیت دارند که حق بیمه آنها توسط کارفرما
پرداخت نمیگردد و یا بازرس سازمان به محل کارگاه مراجعه
ننموده ،میتوانند به شعبه تأمین اجتماعی مراجعه کنند .بدیهی
است درخواست این عزیزان در اسرع وقت پیگیری و اقدامات
قانونی جهت برقراری پوشش بیمهای ایشان صورت خواهد
پذیرفت.

پاسخ نظام مهندسی

با سالم و احترام ،خواهشمند است جوابیه زیر رادر پاسخ به سؤال
شهروند گرامیدر آن هفتهنامه وزیندرج فرمایید.
به استحضار شهروندان محترم میرسانددر مورد واگذاری اراضی
به افراد حقیقی یا حقوقی ،بادر نظر گرفتن تمامی شرایط و اخذ
استعالم از نهادهای مرتبط و بر اساس ضوابط قانونی منجمله
دریافت موافقت اصولی اولیه برای اجرای طرح مورد تقاضا پس
از طرح در کمیسیونهای تخصصی در سطح استان ،تصمیم
بر واگذاری یا عدم واگذاری گرفته میشود و ً
عمال بدون کسب
موافقت تمامی سازمانهای مرتبط امکان واگذاری زمین میسر
نیست؛ پس امکان اعمال سلیقه شخصی وجود ندارد و در سال
جاری از سوی این مدیریت هیچ زمینی به افراد حقیقی و یا
حقوقی جهت طرحهای کشاورزی و غیرکشاورزی در اطراف
روستایدهچاه واگذار نشده است.در سؤال مطرحشده مشخص
نیست این شهروند عزیز به کدام یک از واگذاریها اشارهدارد .لذا
در صورت مراجعه ایشان در هر موردی که مدنظر باشد ،توضیح
داده خواهد شد.

با سالم و احترام ،پیرو تشکر و قدردانی شهروندان فهیم و
هوشمند شهرستان نیریز به اطالع میرساند جادارد از تکتک
همشهریان نهایت سپاسگزاری و احترام را داشته باشیم و اگر
برخورد و اقدامی صورت گرفته ،در خور شأن و منزلت همه
عزیزان و سروران گرامیبوده و وظیفه سازمانی میباشد و از بابت
قصورات و کاستیها عذرخواهی میشود .امیدواریم که بتوانیم
در آینده جبران نماییم.
همچنین خدمت به همه همشهریان باعث افتخار است.
لذا فرصت را مغتنم میشماریم و با توجه به این که ساختمان یک
سرمایه ملی و بزرگترین خرید هر انسانیدردوران عمر میباشد،
لذا از مردم عزیز خواستاریم که ما را در جهت ارتقاء و حفظ این
صنعت مهم یاری نمایند.
همچنین نظام مهندسی با کمال میل و افتخار در همه روزها
در خدمت همشهریان عزیز و مراجعهکنندگان شهرهای تابعه
میباشد.

پاسخ منابع طبیعی

پاسخ شهرداری نیریز

با سالم و احترام ،در خصوص سؤال مطرحشده به استحضار
میرساند:
 -1متصدی امور واگذاری اداره امور اراضی است که کلیه مراحل
قانونی واگذاری از صفر تا صد اعم از مجوزها و ...توسط آن اداره
محترم انجام میگیرد .این اداره فقط زمین مورد درخواست اداره
امور اراضی را در اختیار آن اداره قرار میدهد.
... -2

پاسخ آبفا روستایی

با سالم و احترام ،درخصوص سؤاالت درجشده در هفتهنامه
موارد به شرح زیر اعالم میگردد:
جهت تنویر افکار عمومی معروض میدارد مبارزه با زمینخواری
از حیطه وظایف این امور خارج است و پیشنهاد میگردد در
صورت نیاز با متولیان مربوطه مکاتبه گردد.

پاسخ بنیاد مسکن

با سالم و احترام ،در خصوص اعتراض احدی از اهالی روستای
سرحدی بخش قطرویه مبنی بر تصرف و تخریب اراضی به
استحضار میرساند با عنایت به این که روستای ذکر شده فاقد
طرح هادی با تعیین محدوده مصوب میباشد ،جلوگیری از
تخریب و تصرف اراضی خارج از محدودههای مصوب و طرحهای
هادی به عهده بنیاد مسکن نمیباشد و خارج از وظایف و
اختیارات این اداره است.

پاسخ آبفا شهری

در پاسخ به سؤال فوق اعالم میدارد مشکل اراضی جمالآباد
در گرو پرداخت هزینه کامل شبکهگذاری است که متأسفانه
صاحبان زمینها به صورت انفرادی نمیتوانند نسبت به پرداخت
بدهی کل شبکهگذاری اقدام نمایند .الزم است آنها یک نفر را به
عنوان نماینده معرفی کنند تا فرد تعیینشده هزینه و سهم هر
پالک را بابت شبکهگذاری آب دریافت نماید و هزینه به صورت
کلی دریافت گردد تا پیمانکار جهت شبکهگذاری اقدام کند.

پاسخ آقای علیاکبر همتایی

ضمن تشکر از پیشنهاد بسیار خوب و جالبتان ،لطفًا با مراجعه
به دفتر مجتمع فرهنگی هنری کوثر نور ،فرد یا افرادی را که مد
نظرتان است معرفی کنید تا ضمن بررسی جوانب ،از آناندعوت
به عمل آید.

پاسخ مجتمع کوثر نور

با نامبرده صحبت شد؛ ایشان ضمن کذب خواندن مطالب
مطرحشده عنوان داشتند با توجه به ممنوعبودن استفاده از
موبایل در محیطهای ورزشی جهت امنیت خود خانمها ،تنها با
کسانی که موبایل همراه دارند برخورد میکنیم و به آنها تذکر
میدهیم که شاید این موضوع از موارد فوق باشد.

پاسخ تأمین اجتماعی

با سالم و صلوات بر محمد و آلمحمد ،خواهشمند است دستور
فرمایید پاسخ زیر را جهت آگاهی همشهریان گرامی در ستون
مربوطهدرج فرمایند.
به آگاهی همشهریان محترم میرساند کلیه کارفرمایان گرامی
مدارس غیرانتفاعی و آموزشگاههای تقویتی و علمی آزاد فعالدر
سطح شهرستان همانند سایر کارفرمایان صنفی مکلفند با ارائه
مدارک الزم و تشکیل پروندهدر شعبه تأمین اجتماعی نسبت به
پوشش بیمهای کارکنان خود اقدام فرمایند.

با احترام ،بازگشت به نامه آن هفتهنامه محترم در خصوص
مطالب مطرح شده از طرف شهروندان ارجمند ،پاسخهای زیر
از مدیران واحدهای شهرداری اخذ و عینًا ارسال میگردد.
خواهشمند است اقدام مقتضی صورت گیرد.
فضای سبز به مدیریت آقای ساوهای
 -1شهروند عزیز! تپه نورالشهدا یک پروژه عمرانی است که
پس از اجرا ،فضای سبز آن ایجاد میگردد و فضای سبز روبروی
مسجد اصالح میشود.
معاونت فنی به مدیریت آقای رئوفی
م عرض خیابان مطهری که از
-2در خصوص پیشبینی خیابان ه 
مسجد حمزه سیدالشهدا احداث گردد ،در طرح تفصیلی مصوب
شورایعالی شهرسازی و معماری ایران خیابان پیشبینی نشده
و با توجه به این که شهرداری میبایست مطابق طرح مذکور
اقدام به اجرای خیابان و احداث آن نماید ،امکان آن وجود ندارد.
(ع)
 -3در خصوص احداث راهاز بلوار استقالل به بلوار امامرضا
مسیر مورد نظر خارج از محدوده شهر واقع است و با توجه به
این موضوع ،شهرداری مجاز به اجرای طرحهای عمرانی خارج از
محدوده شهر نیست.
 -4در خصوص اصالح پیچ خطرناک بلوار سرداران ،تاکنون با
چند شرکت مشاورهای در خصوص تهیه نقشهای جهت اصالح
هندسی محل مورد نظر بحث و تبادل نظر گردیده است و اصال ح
هندسی طرح مذکوردردستورکار شهرداری و مشاور قراردارد.
روابط عمومی به مدیریت آقای بهجتنیا
 -5با سالم و عرض ادب ،متقاب ًال از حسن توجه حضرتعالی که
باعث دلگرمی خدمتگزاران شما شهروندان عزیز میشود
سپاسگزاریم .بدون شک طرحهای این چنینی که با عموم مردم
سر و کار دارد ،با تأمین بودجه و پس از رفع مشکالت فنی و
مالکیتیدردستور اقدام قرار میگیرد.
امیدواریم شهروندان محترم با پرداخت عوارض خود که یکی
از اصلیترین راههای کسب درآمد شهرداری است ،ما را در ارائه
خدمات بهتر یاری نمایند.
واحد خدمات شهر به مدیریت آقای استقالل
..... -6
..... -7
..... -8
واحد عمران به مدیریت آقای پیوندی
..... -9
روابط عمومی به مدیریت آقای بهجتنیا
 -10با سالم و عرض ادب ،از توجه شما به خدمات و اقدامات فنی
و عمرانی شهرداری سپاسگزاریم .بدون شک وجود شهروندانی
همچون حضرتعالی که الحمدا ...قاطبه مردم را نیز تشکیل داده
است ،نوید شهری آباد با خدمتگزارانی با انگیزه و برنامه را رقم
خواهد زد .انشاءا...

پاسخ شورای اسالمی شهر نیریز

با سالم و احترام ،جوابیه زیر جهتدرجدر هفتهنامه به حضورتان
ارسال میگردد:
ضمن تشکر از نظر شما شهروندگرامی ،با توجه به این که
سیاستهای کلی شورای شهر و شهرداری به عنوان مدیر
اجرایی شهری ایجاد رونق در پروژههای عمرانی و توسعه
زیرساختهای شهری میباشد ،لذا مجموعه اقدامات انجام
شده توسط شهرداری با اهتمام جدی شهردار و پرسنل تحت
امر و همکاری مالکین امالک صورت پذیرفته است و حمایت
شهروندان با در نظر گرفتن وضعیت خاص اقتصادی باعث
دلگرمی و ایجاد انگیزه مضاعف به منظور تداوم آن خواهد شد.

neyrizanfars.com
info@ neyrizanfars.ir

بهمن بارانی

برای شهرستان نیریز
تاکنون و با احتساب بارندگی هفته گذشته،
آمار بارندگی پلنگان و هرگان به باالی 100
میلیمتر رسیده اما بقیه نقاط شهرستان هنوز
زیر  100میلیمتر بارندگیداشته است.
همچنین دمای هوا در هفته گذشته و در روز
سهشنبه به منفی 2درجه رسید.
بر اساس اعالم اداره هواشناسی نیریز میزان
بارشهای شهرستان تا ساعت  6:30عصر 14
بهمن ماه به شرح زیر است:
نام ایستگاه

بارش اخیر

سال زراعی جاری

آباده

1.5

63.5

پلنگان

8.2

118.8

تمشولی

1.8

43.7

کوشکک

2.5

50

جزین

0

55

چاه نصرویه

29.5

95.1

چنارویه

20

98.9

دهچاه

6.5

56.5

دهوزیر

8

34

دهمورد

0

58.5

ریزاب

0.7

36

طشک

1

63.2

قاسمآباد

1

44.5

قطرویه

3

51

مشکان

7.6

87.7

نیریز

3.7

51.6

وزیره

2

32.5

هرگان

12.5

109.5

کنگاشی

2.5

47.6

آیتا ...فقیه در خطبههای
نماز جمعه:

باید تشریفات را کنار

بگذاریم و قناعت کنیم
عابد نعمتی ،نیریزان فارس:
امام جمعه نیریز تأکید کرد که در کنار
استقالل سیاسی ،باید استقالل اقتصادی هم
پیدا کنیم.
آیتا ...سیدمحمد فقیه در خطبههای نماز
جمعه  ۱۲بهمن و در آستانه چهلمین سالگرد
پیروزی انقالب اسالمی ،استقالل سیاسی را
یکی از دستاوردهای انقالب اسالمی دانست
و گفت باید استقالل اقتصادی هم پیدا کنیم.
ایشان اظهار داشت« :االن دشمن روی همین
نقطه ضعف مادست گذاشته ودارد به آن ضربه
میزند .باید با اقتصاد مقاومتی و تکیه نکردن به
نفت ،به این هدف نیز برسیم».
خطیب جمعه نیریز گفت« :دولت در مضیقه
است؛ چون نفت ایران را نمیخرند .باید
تشریفات را کنار بگذاریم و قناعت کنیم .عزت
در قناعت است .ما زیر بار زور نمیرویم ،تسلیم
دشمن نخواهیم شد و با وجود همه فشارها و
تحریمها ،روی پای خود ایستادهایم».
عضو خبرگان رهبری از مسئوالن خواست
که خدمات  40ساله انقالب را برای مردم بیان
کنند .
به گفته امام جمعه نیریز ،بین مردم و دولت
نباید فاصله باشد .آیتا ...فقیه گفت« :در
آستانه چهل سالگی انقالب،دشمن میخواهد
بین مردم ودولت فاصله و شکاف بیفتد».
ایشان عنوان داشت« :اگر میبینید اسالم
تا امروز باقی مانده ،به خاطر معنویتی است
که بین علمای دین بوده؛ مثل امام خمینی
که تنها با یک قلم توانست نظام  ۲۵۰۰ساله
شاهنشاهی را سرنگون کند .او به خاطر
اخالصش توانست این کار را انجام دهد .حال
همه ما سر سفره انقالب نشستهایم و باید قدر
این مرد را بدانیم».

دفتر نیریزان فارس
از  7صبح تا 8شب
یکسره باز است
(پنجشنبهها تا )13:30

3

اجرای عملیات ایمنسازی
جاده واریانتی

عابد نعمتی ،نیریزان فارس:
عملیات اصالح و ایمنسازی
نقاط حادثهخیز جاده واریانتی
در حال انجام است.
رئیس اداره راهداری و حمل و
نقل جادهای با اعالم این خبر
گفت :عملیات آشکارسازی
و ایمنسازی کیلومتر  19و
 20این جاده شامل نصب
عالئم اخطاری ،انتظامی و
اطالعاتی ،اجرای شیارهای
لرزان ،مضرس کردن ،نصب
نیوجرسی و چراغ چشمکزن
فلشی با اعتباری بالغ بر دو
میلیارد و پانصد میلیون ریالدر
حال انجام است.
در حالی که در هفتهنامه شماره

 216تاریخ  16دیماه خبر
 8حادثه ترافیکی در  5ساعت
و در جاده بارانی واریانتی چاپ
شد ،امیر شاهسونی میگوید
که با اقدامات انجام شده نواقص
ایمنی این مسیر برطرف شده
است؛ به طوری که در هوای
بارانی چند روز گذشته هیچ
حادثه ترافیکی در این جاده
گزارش نشد.
در آن خبر ،فرمانده پلیس راه
این جاده را فاقد استانداردهای
الزم خوانده بود که به گفته
جوانمردی ،علیرغم مکاتبات
با اداره راهداری و حمل و نقل
جادهای ،راه و شهرسازی و
فرمانداری ،این مشکالت ادامه

دارد.
حاال اما شاهسونی میگوید که
70درصد عملیات اصالح مسیر
با همکاری مشترک این اداره
و پیمانکار خود انجام شده و تا
چند روز آینده به اتمام میرسد.
وی افزود :این عملیات در 5
پیچ خطرناک انجام میشود
و بیشترین هزینه آن مربوط
به نصب نیوجرسی کنار جاده
است.
به بیان شاهسونی ،نیوجرسی
بر خالف کانال کنار جادهای،
خودرو را در صورت برخورد با
آن به مسیر جاده برمیگرداند
و خسارت کمتری وارد
میکند.
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افتتاح چندین طرح
به مناسبت دهه فجر
در نیریز

در روز پنجشنبه  16بهمنماه با حضور سید علی
نقی طبیب لقمانی سرپرست معاونت هماهنگی
امور عمرانی استانداری چندین پروژه عمرانی
گلنگزنی و افتتاح شد.
در این روز عملیات گازرسانی به روستای علیآباد
آغاز شد.
به نمایندگی از  1059هکتار از زمینها و باغات
کشاورزی نوین آبیاری در شهرستان نیریز در
روستای تلمهتابی باغ نصیرنژاد افتتاح شد.
زمین چمن مصنوعی شهرداری نیریز به
بهرهبرداری رسید.
فاز اول ارتباط دیتای شرکت توزیع برق فارس با
مرکز نیریز راهاندازی شد.
کلنگ راه روستایی هرگان و جاده بنهکالغی -
داراب به زمین زده شد.
شرح این گزارشدر شماره آینده نیریزان فارس
به چاپ میرسد.

//

زنگ انقالب در نیریز
طنینانداز شد

بیتا فسایی ،نیریزان فارس :در دومین روز دهه
مبارک فجر ،زنگ انقالب همزمان با مدارس
سراسر کشوردر شهرستان نیریز نواخته شد.
مراسم نمادین نواختن زنگ انقالب  ۱۳بهمن ،با
حضور آیت ا ...فقیه امام جمعه و مسئوالن نیریز
دردبیرستان فاطمیه برگزار شد.
آیت ا ...فقیه خطاب به دانشآموزان گفت:
«هرچه میتوانیددر مسائل علمی بکوشید .طلب
علم بر همگان واجب است .باید برای استقالل
علمی تالش کنید».

//

عیسی برومند سکان بخشداری قطرویه
را در دست گرفت
عسکر یاراحمدی ،نیریزان فارس:
مراسم تودیع و معارفه سید مجتبی رضایی
بخشدار سابق و عیسی برومند بخشدار جدید
قطرویه با حضور فرماندار ،معاونان فرمانداری،
شوراها و دهیاران بخش قطرویه در محل
بخشداری برگزار شد.
در ابتدا بخشدار سابق گزارشی از پیگیریها و
عملکرد بخشداری ارائه داد و گفت :آبگیری سد
چشمه عاشق و رهاسازی آب آن برای کشاورزان
زیردست بهترین خاطره من در زمان حضورم
به عنوان بخشدار قطرویه بود .بهرهبرداری از
طرح فوالد و اشتغال جوانان در آنجا ،افتتاح
مدرسه در روستای قطاربنه و شهرک وزیره ،حفر
چاه آب آشامیدنی روستای ریزاب و اتصال آن به
شبکه آبرسانی روستا ،انتخاب پیمانکار جاده
بنهکالغی به سمت حاجیآباد بندرعباس ،تعریض
جاده قطرویه به سمت شهرک وزیره ،افتتاح
مهمانسرای امامزاده سیدمحمدریزاب ،سالن
ورزشی روستای ریزاب و زمین چمن مصنوعی
فوتسال در سطح بخش ،تکمیل پمپ بنزین

روستای بنهکالغی ،گازرسانی به شهر قطرویه،
تعمیر گوراب ریزاب و جذب  4میلیارد تومان
اعتبار برای تعمیر آن ،افزایش  20درصدی حیات
وحش در منطقه بهرامگور و پارک ملی قطرویه و
روشنای معابردر سطح بخش از اقداماتی بوده که از
طرف بخشداری پیگیری شده است.
بنی اسدی عضو شورای بخشدر این جلسه گفت:
با وجود اینکه معدن گلگهر در  20کیلومتری
این بخش قرار دارد اما برای تأمین نیروی خود
از جوانان این بخش استفاده نمیکند .همچنین
از کارخانه فوالد غدیر نیریز درخواست داریم از
نیروهای بومی این بخش برای اشتغال جوانان
استفاده کند.
تأمین آب شرب روستاهای بخش ،اتمام پروژههای
ورزشی در سطح بخش گازرسانی به روستاهای
بخش قطرویه و تخصیص آب سد چشمه عاشق
به باغات بخشی از درخواستهای دیگر این عضو
شورای بخش قطرویه بود.
فرماندار نیریز در این جلسه گفت :وجود کارخانه
فوالد در بخش قطرویه عالوه بر اشتغال مستقیم،

اخبار

اشتغال غیرمستقیمدر زمینه حمل و نقل به وجود
آورده است که میتواند به توسعه بخش کمک کند.
امیری ،برومند را جوانی روشنفکر و با تالش عنوان
کرد که میتواند مشکالت بخش را با همراهی
مردم سرانجامدهد.
در این مراسم عیسی برومند بخشدار جدید قطرویه
گفت :امیدوارم با همراهی و همدلی همه مردم
از اقشار مختلف گام مؤثری در پیشرفت بخش
برداریم و با توجه به پتانسیل بخش مشکالت را
اولویتبندی کرده ودر جهت رفع آنها اقدام نمایم.
این مراسم سهشنبه  16بهمنماه  1357برگزار
شد.
برومند  40ساله متولد آبادهطشک است که با
مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد روان شناسی و
کاردانی فنی سابقه  20سالهدر آموزش و پرورش را
دارد و پیش از این ریاست شورای شهر آبادهطشک،
مدرس دانشگاه آزاد و پیام نور آبادهطشک،
کارشناس مسئول حراست آموزش و پرورش
و رئیس مجمع خیرین سالمت آبادهطشک را در
کارنامهدارد.

برگزاری جشنواره انقالب روستایی
و عشایری در دهستان ریزاب

عسکر یاراحمدی ،نیریزان
فارس:
به مناسبت چهلمین سالگرد
پیروزی انقالب اسالمی
جشنواره روستایی و عشایر
در دهستان ریزاب با حضور
مردم ،مدیرکل امور عشایر
فارس و مدیرعامل صندوق
بیمه اجتماعی عشایر و
کشاورزی روستایی ،فرماندار
نیریز و معاونان و مسئوالن
ادارات در روستای ریزاب
برگزار شد.
مدیرکل عشایر استان فارس در
این جشنواره با اشاره به حضور
گسترده عشایردر انقالب گفت:
عشایر استان فارس در حوزه
ایثار و شهادت  2هزار شهید
تقدیم انقالب اسالمی کردهاند.
آنها توانستهاند با تولید ساالنه
 20هزار تن گوشت قرمز در
استان در حوزه امنیت غذایی
و اقتصادی کشور نقش مؤثری
ایفا کنند .روستائیان در بخش

کشاورزی بیش از  90درصد
از نیاز غذایی کشور را تولید
میکنند.
بهرامی ادامه داد :سازمان امور
عشایر در حوزه خدمترسانی
به عشایر کوچنده توانسته
است 17 .پروژه به مبلغ 7
میلیارد تومان در حوزه انرژی را
با تفاهمنامه مشترک با وزارت
نیرو به بهرهبرداری برساند.
در این جشنواره که مدیرعامل
صندوق بیمه اجتماعی عشایر
و روستایی حضور داشت
گفت :کشاورزان و روستائیان
به لحاظ شرایط سنی و نوع
حرفه میتوانند با عضویت در
این صندوق از خدمات بیمه
روستائیان و عشایر استفاده
کنند.
محمدرضا امیری در این
جشنواره از برگزاری مناقصه راه
نیریز به سمت بندرعباس خبر
داد و گفت :پیمانکار این پروژه
مشخص شده است و با تأمین

اعتبار طی یکیا دو سال آینده
به بهرهبرداری خواهد رسید
و بخش قطرویه را از بنبست
نجات خواهدداد.
در این جشنواره دستاوردهای
عشایر به نمایش گذاشته شد.
اجرای سرود ،شعر وموسیقی
از مهمترین برنامههای این
جشنواره بود.
در حاشیه این جشنواره حضور
ورزشکار یحیی نوروزی بود که
توانست با وزنه ،حرکت جلو
بازو را از ابتدا تا پایان مراسم به
مدت یک ساعت و 30دقیقه
بدون وقفه انجام دهد به گفته
مربیاش ابوذر بازافکن او
میتواند طی یکساعت به
تعداد  8.250حرکت جلو
بازو دست پیدا کند که رکورد
جهانی آن در این حرکت
 7.500حرکت است.
این جشنواره صبح سهشنبه
 16بهمن 1397در آموزشگاه
شهادت ریزاب برگزار شد.

برگزاری ُجنگ
«سر تا سر شادی» در دهه فجر

روابط عمومی فرهنگ و ارشاد
اسالمی نیریز:
همزمان با فرا رسیدن دهه
فجر انقالب اسالمیُ ،جنگ
«سر تا سر شادی» روز جمعه
 12بهمن با استقبال کم نظیر
شهروندان به اجرادر آمد.
محسن فردوسی سرپرست
اجرایی جنگ با اعالم این خبر
گفت :این ُجنگ در راستای
افزایش شادی ،ایجاد امید
و نشاط فرهنگی در میان
شهروندان و کمک به انجمن
حمایت از زندانیان نیازمند
برگزار شد.
وی افزود :این برنامه با اجرای
نمایش شاد و موزیکال علی
مستفیضی و الهام ایراندوست،
و اجرای زیبای خوانندگان
سرشناس نیریزی همچون
نادر
بهرامپور،
صادق
ابوالقاسمی ،مهدی غالمی و
مجتبی نگهداری همراه بود.
در بخشی از مراسم ،برنامه
شعبدهبازی با چیرهدستی علی
صادقی انجام شد.
فردوسی اضافه کرد :در این

برنامه ابراهیم پایبرجا مجری
توانمند نیریزی با اجرای
زیبای خود موجب شور و نشاط
شهروندان شد.
گفتنی است این برنامه در یک
سانس از ساعت  18/30تا 22
در محل سالن کارگران شهرک
شهید بهشتی برگزار و در آمد
حاصل از فروش بلیت آن به
انجمن حمایت از زندانیان
اهداء شد.
هزینه اجرای این مراسم
حدود  4میلیون تومان و
درآمد حاصل از فروش بلیت 8
میلیون تومان اعالم شده است.
بانی برگزاری این مراسم
«گروه همدالن» است که در
این مدت اقدامات مختلفی را
انجام داده که میتوان به موارد
زیر اشاره کرد:
یدار از بچههای
د
بیسرپرست و بد سرپرست
بهزیستی.
 اجرای جشن شاد برایبچههای بهزیستی در محوطه
شیر خوارگاه
 -اجرای جنگ شادی در سالن

آمفی تئاتر برای بچههای
بهزیستی
 اجرای تعزیه واقعه عاشورا درماه محرم
 اجرای جنگ شادی «نسیممهر» در روز حمایت از
خانوادههای زندانیان(با حضور
گروه مینور)
 اهداء بیش از 100سبد کاالبه خانوادههای نیازمنددرسال
 برگزاری افطاری برای بیشاز  200خانواده نیازمند در ماه
رمضان
 تأمین کمک هزینه سفرزیارتی چند نیاز مند
 اهداء لوازمالتحریردر اول مهربه خانوادههای نیازمند
 اهداء پوشاک ،کیف ،کفشو...در اول مهر به نیازمندان
دیدار از خانوادههای نیازمندکه سرپرست خانوار ندارند یا
بیمار هستند
 اهداء صبحانه هر هفتهبه مدارس ابتدایی بیش
از1000نفر
 برگزاری جنگ سر تا سرشادی

