حوادث
تیتر نیریزان که پس
از  5سال جنجالی شد

ادامه از صفحه یک

 ...برخی هم هنوز این عکس را برایمان میفرستند و سؤال میکنند که واقعی است
یا نه.
این عکس واقعی است؛ اما...

در گفتگو با دکتر حسنعلی پیشاهنگ ،نظر علمی  -پزشکی ایشان را گرفتیم که
نتیجه آن را میخوانید:
«در واقع کروناویروس یک گروه است که شامل سرماخوردگی معمولی ،سارس،
مرس و ...میشود .آن چیزی که جدید است ،در واقع کویید ۱۹است که گونه
جدیدی از آن به شمار میرود.
در واقع همه اینها از گروه کرونا ویروس هستند.
از همه آسانتر سرماخوردگی است و از همه سختتر فع ً
ال کووید».19
در بخشی از آن خبر کهدر تاریخ  19مهر ماه سال  1394خورشیدی منتشر شده بود،
آمده بود« :به دلیل احتمال شیوع بیماری ِمرس(کرونا) ،بیمارستان شهدا و دیگر
مراکزدرمانی شهرستان همزمان با سراسر کشوردر آمادگی کامل به سر میبرند».
همچنین گفته شده بود« :درمان ضد ویروسی و قطعی بیماری کرونا در حال حاضر
وجود ندارد؛ اما با درمانهای مراقبتی ویژه در برخی بیمارستانهای مجهز ،تعدادی از
بیماران بهبود یافتهاند .به طور خالصه این بیماری فع ً
ال واکسن ندارد».
در ادامه راههای انتقال و پیشگیری از این بیماری نیز ذکر شده بود که شباهت زیادی
به کووید 19داشت.

//

دستگیری دو گروه از متخلفان در
منطقه حفاظتشده بهرامگور

در پی دستگیری دو گروه از متخلفان در منطقه حفاظت شده بهرام گور ،دو قبضه
سالح کشف و ضبط شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیطزیست فارس ،مهدیپور رئیس
پارک ملی قطرویه و منطقه حفاظت شده بهرامگور گفت :دوشنبه  ۱۵دیماه،
نیروهای یگان حفاظت محیطزیست این منطقه ،حین گشتزنی موفق بهدستگیری
دو گروه شکارچی شدند.
مهدیپور اظهار داشت :از متخلفان ،دو قبضه سالح ساچمهزنی تکلول ایرانی و
دولول ترکیهای که فاقد اعتبار بوده و چندین سال از اعتبار آن گذشته ،همچنین
الشه دو قطعه کبک و تیهو وحشی و تعداد شش عدد فشنگ ساچمهزنی کشف و
ضبط شد.
رئیس پارک ملی قطرویه ،ضمن قدردانی از کارکنان نیروی انتظامی بابت همکاری
در دستگیری متخلفان بیان داشت :این بازداشت نیز با همکاری پاسگاه انتظامی
بنهکالغی در مناطق آزاد همجوار با منطقه حفاظت شده بهرامگور انجام گرفته
است.
وی تصریح کرد :پرونده قضایی متخلفان به منظور سیر مراحل قانونی تشکیل و به
مقامات قضایی ارجاع شد.

//

کشف چند قطعه تاکسیدرمی

تلف شدن  115گوسفند در  20روز
خسارت  500میلیونی به یک دامدار
مسئول اداره بهبود تولیدات دامی مدیریت جهادکشاورزی
شهرستان نیریز از تلف شدن  115رأس گوسفند بر اثر بیماری
باکتریایی «لپتوسپیروز»در روستای عباسآباد اول بخش مرکزی
خبرداد.
خسارت  500میلیونی
به گزارش روابط عمومی مدیریت جهادکشاورزی شهرستان
نیریز ،علی قرایی گفت :با توجه به مراجعه یکی از دامداران در
خصوص تلفات دامهایش بر اثر یک بیماری ناشناخته ،پیگیریها
توسط این اداره و شبکه دامپزشکی شهرستان صورت گرفت
و «سربی» دامپزشک اعزامی از استان به اتفاق ممتازیان رئیس
شبکه دامپزشکی نیریز به دامداری مورد نظر مراجعه کردند که
پس از چند ساعت بررسی و کالبد شکافی چند رأس گوسفند و
نمونهبرداری از اجزاء داخلی و ارسال به آزمایشگاه ،بیماری
لپتوسپیروز توسط آزمایشهای صورت گرفته تشخیص داده و به
سرعتدارو تجویزشد.
وی ادامه داد :متأسفانه بیماری در چند روز تمامی دامها را به کام
مرگ کشاند و خسارت مالی  500میلیون تومانی به بارآورد.
قرایی با اشاره به این که این بیماری مشترک بین انسان و دام
است و اغلب از طریق خاک و آب آلوده به ادرار حیوانات به ویژه
جوندگان(موش) منتقل میشود ،تأکیدکرد :دامدارانی که قصد
خرید و انتقال دام دارند ،حتماً شبکه دامپزشکی و اداره تولیدات
دامی را مطلع سازند تادر صورت وجود بیماری باعث انتقال نشوند.
بیماری لپتوسپیروز ریه دام را درگیر میکند و تب باال و بی
اشتهایی از عالمتهای آن است.
بیماری خطرناک مشترک بین انسان و دام
در همین خصوص دکتر امیدرضا امرآبادی ،معاون سالمت اداره
کلدامپزشکی فارسدر گفتگو با خبرگزاری صدا و سیمای استان
اظهار داشت« :این بیماری توسط ادرار جوندگان منتقل میشود و
بیماری مشترک انسان ودام است .هنگامی که گزارش وقوع تلفات
را به ما دادند ،کارشناسان ما به منطقه اعزام شدند و با نمونهبرداری
و کالبدگشایی و ارسال نمونهها به آزمایشگاه مرکزی استان ،این
بیماری تشخیصداده شد.
بیماری لپتوسپیروز ،یک بیماری خطرناک است؛ اما میزان
وقوع آن باال نیست .اگر ما بتوانیم مهمترین مسئله یعنی ارتباط
جوندگان را با دام حذف کنیم یا به حداقل برسانیم ،یکی از
مهمترین راههای پیشگیری را انجامدادهایم».
وی در گفتگو با رادیو فارس نیز گفت«:عامل اصلی این بیماری در
بدن جوندگانی مثل موش صحرایی است .در اثر تماس ادرار این
جونده با خوراک دام یا محیطی که آب راکد باشد ،این بیماری به
دام منتقل میشود».
امرآبادی افزود«:از سال  1392تا کنون کمتر از  20مورد کانون
بیماریداشتهایم .اگر گوشتدام آلوده شود و انسان همدر معرض
بیماری باشد و رعایت نکند ،انسان هم آلوده میشود و بیماری
خطرناکی است؛ هر چند تلفات انسانی آن کمتر از دام است .برای
پیشگیری از این بیماری ،باید با جوندگان و با استفاده از سموم
مناسب مبارزه کرد».
بیمه فایده ندارد
ایمان زارع ،صاحب این واحد دامداری در روستای عباسآباد اول،
با بیان این که تنها در مدت دو روز  15دام به این بیماری مبتال
شدند ،گفت« :ابتدا یک دامپزشک را برای بررسی این بیماری به

دستگیری  4متخلف

قبل از شروع به شکار

در منزل دو شکارچی
مأموران یگان حفاظت محیطزیست پارک ملی قطرویه ،در جریان بازرسی از دو
منزل در سیرجان ،یک سر تاکسیدرمی (نگهداری درازمدت پیکر جانوران برای
نمایش) کل وحشی و یک باقرقره ضبط کردند.
به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیطزیست استان فارس ،مهدیپور
رئیس پارک ملی قطرویه گفت :در پی اخذ نیابت قضایی از دادستانی شهرستان
سیرجان و در معیت پلیس اطالعات و امنیت این شهرستان از دو منزل ،به منظور
کشف آثار و ادوات شکار بازرسی به عمل آمد.
مهدی پور بیانداشت :طی این بازرسی ،مأموران موفق به کشف و ضبط یک عدد سر
تاکسیدرمی کل وحشی و یک باقرقره به همراه یک قبضه سالح ساچمهزنی مجاز
شدند که مراتب جهت سیر مراحل قانونی ،صورتجلسه و به مقامات قضایی تحویل
داده شد.
پارک ملی قطرویه و منطقه حفاظت شده بهرام گور در شرق شهرستان نیریز و در
مرز استان فارس و کرمان،در حوزه سیاسی استانهای کرمان ،یزد و فارس واقع شده
است.
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info@ neyrizanfars.ir
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 4شکارچی متخلف قبل از شکار در دام محیطبانان پارک
ملی قطرویه گرفتار شدند.
به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیطزیست
فارس ،مهدیپور رئیس پارک ملی قطرویه اظهار داشت:
 13دیماه ،حین گشت و کنترل کوههای باغ چوبی توسط
مأموران یگان حفاظت محیطزیست این پارک ملی4 ،
متخلف دستگیر و تحت عنوان شروع به شکار ،تفهیم اتهام
شده و به منظور سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل
داده شدند.
وی افزود :از این متخلفان ،یک قبضه سالح ساچمهزنی یک
لول مجاز (استفاده غیرمجاز از سالح دیگران) به همراه ده
عدد فشنگ چارپاره ،هشت عدد فشنگ ساچمهزنی ،یک
دستگاهدوربین چشمی و کوله پشتی کشف و ضبط شد.

واحددامداری خود بردم و از روز سوم شبکهدامپزشکی رادر جریان
گذاشتم .آنها ابتدا بیماری را تشخیص ندادند و بعد از تشخیص
بیماری همدارودرمانی اثر نکرد؛ به طوری کهدر کمتر از سه هفته
 115گوسفند از  130گوسفند من تلف شدند».
او که به جز این خسارت  15میلیون تومان هم هزینه خرید دارو
برای نجات دامهای خود کرده ،عنوان داشت« :بیمه فایده ندارد؛
یک سال دامهایم را بیمه کردم و دو تای آن تلف شد .اما بیمه تنها
10درصد خسارت را تخصیصداد؛ برای همیندیگر بیمه نکردم».

4

بستریهای کرونا تک رقمی شد
انتظار پیک بعدی در بهمنماه

با اضافه شدن  27مورد مثبت کرونادر نیریز ،شمار مبتالیان به  1510نفر و با مرگ 1
کروناییدیگر ،فوتشدگاندر شهرستان نیریز به  40نفر رسید.
 11نفر از مبتالیان جدید زن و  16نفر مرد هستند .همچنین  1422نفر نیز تاکنون
بهبود یافتهاند و  48نفر مراحلدرمان خود را طی میکنند.
فرد فوت شده نیز یک زن  66ساله است.
رئیس شبکه بهداشت و درمان با بیان این که شهرستان نیریز فع ً
ال در وضعیت زرد
قرار دارد ،عنوان داشت« :هماکنون تعداد افراد بستری تک رقمی است؛ اما در اوایل
بهمنماه انتظار شروع پیک بعدی کرونا راداریم .بخصوص این که مجدداً شاهد رعایت
نکردن مسائل بهداشتی از سوی مردم هستیم .متأسفانه اخیراً تعداد افراد مثبت در
روستاها افزایش قابل توجهیداشته است».

//

متخصص لبنانی در
درمانگاه شفا

این بیماری از دام به دام منتقل نمیشود
در همین خصوص دکتر ممتازیان رئیس شبکه دامپزشکی
شهرستان نیریز با بیان این که تشخیص اولیه درگیری تنفسی
بود ،عنوان داشت« :ما برای دامها دارو تجویز کردیم و به صاحب
واحد دامداری گفتیم نتیجه را اعالم کند .او سه روز بعد تماس
گرفت و گفت کهداروها اثر نکرده و تلفات رو به افزایش است.دو روز
بعد کارشناسان استان آمدند و نمونه را به آزمایشگاه شیراز بردند.
آنجا اعالم کردند که دامهای ایشان د رگیر بیماری لپتوسپیروز
است».
وی افزود« :با توجه به شدت این بیماری باکتریایی ،ازداروها جواب
نگرفتیم .هر چند روند بیماری و شدت آن رو به کاهش بود ،اما
تلفات ادامهداشت».
ممتازیاندر مورد اقدامات شبکهدامپزشکی برای مهار این بیماری
خطرناک مشترک بیندام و انسان اظهارداشت« :با شبکه بهداشت
و درمان و بخشدار مرکزی جلسه گرفتیم و قرار شد به منطقه
عباسآباد برویم و جوندهکشی داشته باشیم .سپس با کمک جهاد
کشاورزی و شبکه بهداشت عملیات جوندهکشی را با استفاده از
گذاشتن طعمه گندم آغشته به سمدر شعاع  500متر انجامدادیم.
در ادامه اطالعات الزم به صاحبدامداری و اهالی روستاداده شد».
وی افزود« :وضعیتدامها به هیچ وجه به گونهای نبود کهدامی سر
بریده شود و کام ً
ال هر روز تحت نظر بود .الشه تبدار دام گوشت
پرخونی دارد و کام ً
ال مشخص است .ضمن این که درمان و تزریق
دارو و دفن بهداشتی را خودمان انجام میدادیم» .
به گفته ممتازیان ،راه انتقال این بیماری از دامی به دام دیگر
نیست .وی عنوان داشت«:راه انتقال همان ارتباط با جوندگان
است و در این دامداری چون همه از یک منبع غذایی یا آب آلوده
استفاده کرده بودند آلوده شدند».
رئیس شبکه دامپزشکی با بیان این که برای حمایت از این واحد
دامداری با بنیاد برکت رایزنی شده ،گفت« :با توجه به این که
نزدیک به یک ماه از این جریان گذشته ،خوشبختانهدر واحدهای
دیگر دامداری آن منطقه و دیگر مناطق گزارشی از این بیماری
نداشتهایم».

سقوط نوجوان 17

ساله از میله بارفیکس
و ضربه مغزی

یک پسر  17ساله بر اثر جدا شدن میله بارفیکس از چارچوب
در ،با سر به زمین خورد و تشنج کرد.
به گفته مدیر اورژانس  115شهرستان نیریز ،ساعت 21:30
دوشنبه 15دیماه ،یک پسر  17سالهدر روستای بنهکالغی
در حین کاربا میله بارفیکسی که در چارچوب در نصب شده
بود ،دچار حادثه شد؛ میله بارفیکس از چارچوب رها شد و
نوجوان  17ساله با سر به زمین خورد و ضربه مغزی شد».
محمدحسین کچویی افزود« :وی بر اثر شدت ضربه دچار
تشنج شد و پس از تماس با اورژانس  ،115به سرعت به
بیمارستان شهدا انتقال یافت».
وی گفت« :الزم است خانوادهها هنگام استفاده از میله
بارفیکس ،از استاندارد بودن و استحکام آن اطمینان خاطر
پیدا کنند».
بر اساس اطالعات ما از منابع بیمارستانی ،خوشبختانه این
مصدوم پس از یک روز بستری شدن در بیمارستان شهدا،
بهبود یافته و مرخص شده است.

تریبون آزاد

یکشنبه  21دی 1399
 10ژانویه 2021
شمار ه 317

یک متخصص کلیه و مجاری ادراری اهل لبنان به درمانگاه شفا اضافه میشود.
به گفته رئیسدرمانگاه شفا،دکتر احمد زید اهل بندر بیروت لبنان که تحصیالتش را
در ایران گذرانده و به زبان فارسی مسلط است ،قرار استدوشنبه هر هفتهدردرمانگاه
شفا به ویزیت بیمارانی که در طول هفته نوبت گرفتهاند بپردازد.
دکتر پاکنیت با بیان این که دکتر حقیقت و دکتر مزیدیمرادی متخصصان داخلی
هر شنبه و چهارشنبه در درمانگاه شفا به ویزیت بیماران میپردازند ،گفت« :هنوز از
چشمپزشک خبری نیست؛ چون هزینه رفت و آمدش زیاد است .هر چند پیگیر این
موضوع هم هستیم».
در همین حال ،رئیس شبکه بهداشت از حضور دکتر خواجه کریمالدینی در
بیمارستان شهدا (سه هفتهدر ماه) خبرداد.
دکتر داور آل داود گفت« :این متخصص کلیه و مجاری ادراری دو روز در هفته در
کلینیک تخصصی و یک روز همدر اتاق عمل حضوردارد .متخصص چشم هم سهشنبه
و چهارشنبه هر هفته در بیمارستان شهدا است؛ دکتر تمدن ،سهشنبه ویزیت و
چهارشنبه عمل میکند .هر چند با توجه به این که درمانگاه در حال بازگشت به
شرایط عادی است ،به احتمال زیاد تعداد روزهای ویزیت وی به دو روز در هفته
افزایش مییابد».

//

عملیات اورژانس 115
در هفتهای که گذشت

اورژانس  115نیریز عملیات مختلفی رادر هفته گذشته انجامداد.
به گزارش مدیر اورژانس  115نیریز ،ساعت  8:34صبح چهارشنبه 10دیماه بر اثر
برخورد یک خودرو با زنی  80سالهدر خیابان قدس (روبروی بانک سپه) ،وی از ناحیه
پا آسیبدید و به بیمارستان شهدا انتقال یافت.
محمدحسین کچویی عنوان داشت« :ساعت  13:45همان روز ،بر اثر تصادف دو
موتورسیکلتدر روستای بنهکالغی ،یک پسر  14ساله از ناحیه سر ،پهلو و زانو آسیب
دید.
ساعت  18:20پنجشنبه  11دیماه ،بر اثر واژگونی موتورسیکلت در جاده امامزاده
محمد ریزاب ،راکب  29ساله آن از ناحیه گردن و زانو آسیبدید.
ساعت  16:45همان روز باز هم بر اثر واژگونی موتورسیکلت در روستای جعفرآباد،
راکب  25ساله آن ضربه مغزی شد و با حالت بیهوش به بیمارستان شهدا انتقال یافت.
ساعت  18:50روز بعد ،بر اثر واژگونی یک خودرو حوالی روستای غوری ،راننده 32
ساله ضربه مغزی و بیهوش شد .وی توسط اورژانس مشکان به بیمارستان شهدا انتقال
یافت».
بر اساس اطالعات ما از منابع بیمارستانی ،این مرد  32ساله هماکنون در بخش
مراقبتهای ویژه ( )ICUبستری و حال وی رو به بهبود است.
رئیس اورژانس  115ادامه داد« :بر اثر تصادف یک خودرو سواری با کامیون در خیابان
میرزاکوچک خان ،حوالی پارک آزادی،دو نفر مصدوم شدند.در این حادثه که ساعت
 16جمعه 12دیماه رخداد ،یک خانم  32ساله از ناحیه گردن و یک پسر  12ساله از
ناحیه صورت مصدوم شدند.
ساعت  14:45روز بعد ،بر اثر برخورد دو موتورسیکلت در پشت مسکن مهر ،سه
نوجوان  14 ،12و  16ساله دچار صدمات متعدد شدند و به بیمارستان شهدا انتقال
یافتند.
ساعت  21شنبه  13دیماه ،تصادف یک موتورسوار با خودرو حوالی مسجد قمر
بنیهاشم (خیابان ابوذر) ضربه مغزی موتورسوار  20ساله رادر پیداشت.
ساعت  19:35یکشنبه  14دیماه ،یک موتورسیکلت در برخورد با سه عابر پیاده در
کوچه امامزادگان ،آنها را که یک خانم  40ساله ،یکدختر  14ساله و یک پسر  10ساله
بودند ،از ناحیه پا مصدوم کرد.
ساعت  22همان روز ،واژگونی تریلر مایلر حوالی روستای خواجهجمالی ،راننده  48ساله
را از ناحیه پا و پهلو مصدوم کرد که به درمانگاه امام هادی آباده طشک انتقال یافت.
دو ساعت بعد و در ساعت  12نیمه شب ،مسمومیت با گاز مونواکسید کربن که بر
اثر نصب بدون دودکش آبگرمکن رخ داده بود ،یک زن  32ساله و فرزند  8ماهه او را
دچار مسمومیت و پدر  44ساله را دچار ترس و بیقراری کرد؛ هر چند خوشبختانه زود
متوجه شده بودند و پس از حضور اورژانس ،با باز کردن در و پنجره و اکسیژندرمانی
بهبود یافتند».
کچویی در پایان از اعزام  5بیمار بدحال کرونایی به بیمارستان در هفته گذشته خبر
داد که از مناطق و محلههای مختلف بودند.
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مجتمع فوالد غدیر نیریز
 نماینده مجلس  -ورزش وجوانان

از فوالد نیریز تشکر میکنم که در همه
عرصهها فعال است؛ بخصوص در مورد
فرهنگسازی برای مقابله با کرونا و کمکهای
مالی در حوزه سالمت .از این شرکت و دیگر
مسئوالن شهر خواهش میکنم با استعدادیابی
و همفکری ،حداقلدو رشته ورزشی را به طور
ویژه حمایت کنند تا ورزشکاران نیریز در
سطح کشور و جهان بدرخشند؛ چه در بخش
بانوان و چه در بخش آقایان .چه در بخش
تیمی و چهدر بخش انفرادی.
برای رشتههای انفرادی بهتر است رشتهای
انتخاب شود که برای ورزشکاران کمهزینه
بوده و در المپیک سکو داشته باشد .همچنین
بهتر است رشتهای باشد که ایران در آن رشته
زیاد صاحب نام نیست؛ مث ً
ال شمشیربازی.
برای این کار میتوان با تشویق عموم مردم به
ورزش انفرادی انتخاب شده و با آوردن مربیان
صاحب نام در سطح ایران و جهان ،به نتایج
بسیار خوبی رسید.
برای تیمی هم میتوان مث ً
ال از بسکتبال نام برد
که در نیریز عالقهمندان زیادی دارد .چقدر
خوب است که ما تیمی در سطح کشوری
داشته باشیم؛ مث ً
ال تیم بسکتبال فوالد نیریز.
این کار باعث حس نشاط فراوان در مردم و
ورزشدوستی آنان ودر نتیجه سالمت بیشتر
جامعه شهرستان میشود .همچنین موجب
خوشنامی نیریز و مشهور شدن بیشتر
شهرستان خواهد شد.
از نماینده عزیز شهرستان و مسئوالن
شهرستان خواهشمندم به منظور باال بردن
نشاط و سالمت شهرستان و سربلندی آن ،به
جد پیگیر این موضوع باشند.

پاسخ ورزش و جوانان:
در حال حاضر فوالددر حال اجرای زیرساختها
میباشد و ما هم همراه شروع زیرساختها با
این مجتمع در حال مذاکره برای زیر پوشش
گرفتن تیمها هستیم که قولهایی را برای
رشتههای مختلفدر سال آیندهدادهاند.

مجتمع فوالد غدیر

 -1سپاسگزار اقدام ارزشمند شرکت فوالد
غدیر و مدیر عامل خدوم آن ،جناب آقای
مهندس زاهدیاندر راهاندازی چنین مجموعه
باشکوهی هستیم .امیدواریم که این اقدام
به رشد و توسعه ورزش شهرستان کمک
مضاعفی کند .
 -2کاش فکری هم به حال تجهیز وراهاندازی
بیمارستان کنید؛ مسئله جان مردم در میان
است.

مجتمع فوالد غدیر -شهرداری
نیریز

دست کسانی که تالش کردند سه درصد
مالیات کارخانه فوالد به نفع نیریز هزینه
شود ،درد نکند.

پاسخ شهرداری نیریز:
ضمن سپاسگزاری از شما شهروند محترم،
به آگاهی میرساند این موضوع نه یک
وظیفه قانونی ،بلکه یک اختیار قانونی برای
مشموالن مالیات بر ارزش افزوده است که با
پیگیریهای شهرداری و شورای اسالمی شهر،
برخی مسئوالن ارشد شهرستان و همکاری و
همراهی بینظیر مدیران مجتمع فوالد غدیر

به نتیجه رسیده است.

توزیع نفت

با تالش و پیگیری یک هفتهای موفق به
گرفتن سهمیه  220لیتر نفت آذرماه برای
خانهای در روستا شدیم و با وجود حداقل
استفاده (یک چراغ نفتی) یک ماه را گذراندیم.
برای گرفتن سهمیه دی ماه باز هم مراجعه
کردیم؛ اما مسئوالن شرکت نفت گفتند در
طول سال تنها  220لیتر شاملتان میشود .آیا
یک خانواده میتواند با یک بشکه تاب بیاورد؟
پاسخ توزیع نفت:
با سالم و درود ،به اطالع میرساند که تمامی
خانوارهای غیر بهرهمند از گاز طبیعی که
توسط اداره گاز مورد تأیید است ،هم اکنون
با ثبتنام در طرح توزیع الکترونیکی و بدون
مراجعه به شرکت ملی پخش فرآوردههای
نفتی ،سوخت خود را دریافت مینمایند .الزم
به ذکر است که سهمیه ماهیانه هر خانوار به
صورت سیستمی و توسط ستاد تعیینوقابل
برداشت میباشد.
تاکنون بیش از  7800خانواردر این طرح ثبت
نام نموده و در هر ماه مقدار  ۲۲۰لیتر سهمیه
در کارت بانکیشان به صورت اتوماتیک شارژ
شده و در صورت نیاز ،از فروشندگیهای
منتخب خود آن را دریافت نمودهاند.

امور آبفا  -فرمانداری

خواهشمندیم ابتدا برای توسعه شبکه آب
شهرک جدید شهر مشکان اقدام کنید .حدود
۲سال است مردمدرانتظار هستند و هیچ کس
پیگیری نمیکند.
مردم مشکان با مشکل آب روبرو هستند؛ اما
مدیر آبفا بدون این که کارشناسی کند ،دنبال
آبرسانی به روستای بهویه است.
پاسخ مشترک امور آبفا و فرمانداری:
ضمن عرض سالم خدمت انتقاد کننده محترم،
در رابطه با آبرسانی به شهرک جدید مشکان
باید اعالم نماییم تا کنون هیچ درخواستی
مبنی بر توسعه شبکه به آبفا ارائه نشده است و
اگر درخواستی داشتهاند ،لطفاً پیگیری کنند
تا در اسرع وقت اقدام گردد.
در رابطه با آبرسانی به روستاهای همجوار شهر
مشکان(معدن ،مزرو ،کهتویه و بهویه) باید
اعالم نماییم سالها است مردم این روستاهای
محروم از آب شرب و بهداشتی ،متقاضی
تأمین آب شرب هستند و بارها مکاتباتی با
مسئوالن استانی و شهرستانی داشتهاند.
هماکنون با ادغام آبفا شهری و روستایی ،انتظار
خدماترسانی مطلوبتر به مردم روستاها
از آبفا بیشتر شده و آبفا نیز با توجه به وظیفه
ذاتی خود میبایست آبرسانی به مردم را انجام
دهد .همچنین باید اعالم گردد که آبرسانی به
روستاهای مذکور یک اقدام کام ً
ال کارشناسی
شده است و چندین بار کارشناسان از این
مناطق بازدید و نظریه کارشناسی خود را
اعالم کردهاند.

شهرداری نیریز

 -1چرا زبالهها را شب جمعآوری میکنید؟ با
شهرداری تماس گرفتم؛ کسی جواب نداد .از
کارگرش پرسیدم ،گفت ماشین نداریم .لطفاً
پیگیری کنید.
 -2ازمسئوالن شهرداری که مانع سد
معبر بسیاری از مغازهداران در پیادهروها
شدند،تشکر میکنیم .امیدوارم این کار
استمرارداشته باشد.
 -3خیابان فجر طوری طراحی شده که
مسیری برای خروج روان آبها پیشبینی نشده
و هیچ گونه جوی آبی به چشم نمیخورد .لطفاً
از آن بازدید و طراحی جدیدی انجام دهید.
هنگام بارندگی آبها در سطح خیابان باقی
میماند و هنگام عبور خودروها ،بر روی عابران
پیاده پاشیده میشود.
 -4چندین سال است کهدرختان نارنج خیابان

فجر هرس نشدهاند و شاخههای خشک این
درختان منظره زشتی پدید آورده است.
حال که فصل هرس درختان است ،رسیدگی
نمایید.
پاسخ شهرداری نیریز:
با احترام ،در پاسخ به سؤاالت آن هفتهنامه
محترم ،پاسخهای زیر از مدیران واحدهای
شهرداری اخذ و عیناً ارسال میگردد.
معاونت محترم خدمات شهر ،آقای
حاجیمحمدی
 -1ضمن عرض سالم و احترام خدمت شهروند
محترم ،به اطالع میرساند با توجه به این که
باکسهای سطح شهر به دلیل عدم رعایت
برخی شهروندان و رهاسازی پسماندهای
خانگی خارج از برنامه اعالمی از سوی پیمانکار
خدمات شهری در این باکسها در اواخر شب
سرریز میگردید ،ناگزیر شهرداری این
باکسها را به صورت شبانه تخلیه مینماید و
این در صورتی است که شهرداری پسماند
تمام مناطق سطح شهر را یک روز در میان از
د ِر منازل مسکونی جمعآوری میکند .الزم به
ذکر است این باکسها جهت مواقع اضطراری
نصب شدهاند؛ ولی متأسفانه منازل همجوار
اقدام به گذاشتن پسماندهای خود در باکسها
مینمایند که خارج از ظرفیت آنها میباشد.
جهت حل این مشکل و حفظ بهداشت محیط،
در آینده نزدیک اکثر باکسهای سطح شهر
جمعآوری میگردند.
در همین رابطه به اطالع شهروندان میرساند
تا زبالههای خود را در کیسههای دربسته و در
ساعات اعالم شده از سوی شهرداری روبروی
ساختمان خود قرار دهند تا از بروز مشکالت
بهداشتی و آلودگیهای زیستمحیطی در
معابر جلوگیری شود.
از همین طریق از شهروندان گرامی تقاضا
داریم تا با جدیت برای سالمت خود و
فرزندانشان و داشتن شهری زیبا جهت
اجرایی شدن هرچه مطلوبتر طرح جمعآوری
پسماندهای خانگی با پیمانکار شهرداری
همکاری و همراهی الزم راداشته باشند.
 -2ضمن عرض سالم و احترام خدمت شهروند
گرامی ،به اطالع میرساند متأسفانه فرهنگ
اشتباه اشغال پیادهروها توسط صنوف یکی
از مشکالت مهم در سطح معابر شهر بوده که
رفت و آمد عابرین پیاده (مخصوصاًدر بازار) را
با مشکالت زیادی همراه نموده است .این در
حالی است که هیچ یک از از کسبه و واحدهای
صنفی اجازه ندارند از پیادهرو برای گذاشتن
میز و صندلی یا سایر کاالها استفاده کنند.
الزم به ذکر است تبصره یک بند دو ماده 55
قانون شهرداریها ضمن این که استفاده از
معابر عمومی برای کسب و کار را ممنوع اعالم
کرده ،شهرداری را نیز موظف به رفع سد معبر
نموده است .این مهم با حمایت قاطع دادستان
محترم شهرستان نیریز و ضابطین محترم
قضایی از مأمورین خدوم پیشگیری و رفع
تخلفات شهری شهرداری نیریز و همچنین
همکاری و همراهی سایر کسبه ،در حال اجرا
میباشد.
مسئول محترم واحد عمران ،آقای
پیوندی
 -3شهروند گرامی! از مکان مورد نظر بازدید و
در صورت امکان رفع نقص خواهد شد.
مسئول محترم واحد فضای سبز ،آقای
ساوهای
 -4شهروند گرامی! با سالم ،مورد اشاره
جنابعالی هماکنوندردستور کار قراردارد که
از بولوار سرداران شروع شده و سپسدر بولوار
شهید سلیمانی ،مسیردارالرحمه ،بولوار نصر و
خیابان فجر نیز ادامه خواهدداشت.
*****
همچنین در پاسخ به سؤاالت شهروندان که
در هفته گذشته به چاپ رسید ،پاسخهای زیر
ارسال میگردد:
 -1با سالم ،ضمن تشکر از کارشناسی شهروند
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عزیز به استحضار میرساند که درخت چنار
در بولوار والیت به تعداد زیاد و همچنین بقیه
خیابانهای سطح شهر به فراخور از جمله
خیابان آیتا ...طالقانی ،بولوار پاسداران و در
برخی دیگر از خیابانهای شهر کاشته شده
است؛ اما فراموش نشود که درخت چنار به
آب زیادی نیاز دارد و ما نیز موافق هستیم .چرا
که چنار زیباییهای خود رادارد ودرخت بسیار
فاخریدر تمام فصول سال است؛ اما نمیتوان
تمام شهر را با یک گونه گیاهی پوشش داد و
میبایست تنوع را لحاظ نمود .همچنین
استفاده از زیتون تلخ محاسنی از جمله
رشد سریع ،چتر زیبا و استفاده کم از سموم
کشاورزی در محیطهای شهری دارد؛ چرا که
برای نگهداریدرخت نارون مجبور به استفاده
حداقل  ۳نوبت از سموم کشاورزی هستیم.
 -2شهرک انتطام از ابتدای تفکیک توسط خود
پیمانکار نیروی محترم انتظامی آمادهسازی
گردیده که مشکالت زیادی از لحاظ فنی و
شیببندی دارد که بر اساس بودجه ساالنه و با
مشارکت اهالی محترم شهرک انتظام در حال
رفع شدن میباشد .پلهای کوچه هم از قبیل
مشکالت یاد شده است که به ترتیب انجام
خواهد شد.
 -3شهروند گرامی! خرید و نصب کارخانه
آسفالت مدرن و امروزی مستلزم صرف هزینه
بسیار زیاد و به نوعی میتوان گفت خارج از
توان مالی شهرداری نیریز است .جابهجایی
کارخانه فعلی نیز با توجه به قدمت بسیار
زیاد و کهنگی قطعات آن تا حدود زیادی
امکانپذیر نیست .شهرداری نیریز با مشارکت
سازمانهای متولی در حال رایزنی برای تأمین
اعتبارات مورد نیاز و خرید کارخانه جدید
آسفالت است که امیدواریم در سالهای آتی
با توجه به شرایط مالی کشور و وزارت کشور
امکانپذیر شود .فع ً
ال و در حال حاضر امکان
جابهجایی این کارخانه وجود ندارد ،مضاف
این که به استحضار میرساند آلودگی ایجاد
شده توسط کارخانه فعلی را رد نمیکنیم؛ اما
با توجه به تعداد روز کارکرد این کارخانه در
طول سال و همچنین با توجه به نوع عملکرد
کارخانههای آسفالت ،آلودگی زیست محیطی
غیر قابل تحملی را ایجاد نمیکند.
 -4شهروند گرامی! متقاب ً
ال از شما تقدیر و
تشکر به عمل می آید.

غروب
خورشید

13
14
15
15
16
17
18

17
17
17
17
17
17
17

اذان مغرب

33
34
34
35
36
37
38

17
17
17
17
17
17
17

19
19
20
20
21
21
21

23
23
23
23
23
23
23

آموزش و پرورش
لطفاً وظایف مدیران روستا را هم مشخص
بفرمایید؛ آنها فقط در منزل تشریف دارند و
برای معلمان تعیین تکلیف میکنند .حداقل
بایددو هفتهای یک بار به مدرسه بروند.
آنها در زمینه برگزاری امتحانات مسئولیتی
ندارند! حتی خیلی از آنها در زمان برگزاری
کالسها وایفایشان را روشن نمیگذارند که
معلم ودانشآموزدلخوش باشند.
به نظر میرسد در آموزش مجازی به برخی
مدیران زیادی خوش گذشته است .لطفاً
رسیدگی نمایید.
پاسخ آموزش و پرورش:
با سالم و احترام ،بی شک زحمات همکاران
ارجمند در مدارس اعم از کادر آموزشی و
اجرایی ستودنی است و تعمیم ضعفهای
موردی به تمامی مدیران دور از انصاف است.
در صورت امکان با تماس و ذکر مصداق ،از
طریق معاونت آموزش یا کارشناس ارزیابی و
عملکرد پیگیری خواهد شد.
با این حال موضوع جهت پیگیری به
نمایندگیهای محترم بخش انتقال داده
خواهد شد.

نیریزان فارس

نماینده مجلس

جناب آقای دکتر طهماسبی! ضمن عرض
سالم و تشکر از تالشهای شما ،هفته گذشته
با پیگیری جنابعالی جلسهای با حضور
شهرداران حوزه انتخابیه با معاون وزیر کشور
در تهران تشکیل دادید ،دلیل این که شهردار
قطرویه به این جلسهدعوت نشده ،چه بود؟
دعوت نکردن از شهردار قطرویه باعث ایجاد
شائبه بیاحترامی به شهر و مردم قطرویه شده
است.
پاسخ نماینده مجلس:
با سالم خدمت شهروند گرامی ،درخصوص

سالم ،در چند خط سالمتی نوشتهاید هسته
آناناس سرشار از ویتامین است .آناناس هسته
دارد؟ اگر دارد کجای آن است؟
نیریزان فارس؛ با سالم و درود فراوان.
منظور بافت عمودی وسط میوه آناناس است.
یعنی جایدایرهای خالی کهدر وسط محصول
کمپوت مشخص است.
ادارات ،سازمانها و نهادهایی که در این
شماره به سؤاالت و انتقادات مردمی
پاسخ ندادهاند:
 مجتمع فوالد غدیر -نماینده مجلس (مشترک با فوالد)

آگهي تجدید مزايده امالک شهرداري ني ريز(مرحله دوم)
35220

نوبتاول( 99/10/21:نیریزانفارس)

-4برندگان مزایده میبایست ظرف مدت یک هفته نسبت به واریز

 -13برندگان مزایده میبایست حداکثر هفت روز پس از اعالم نظر

نوبتدوم( 99/10/28:نیریزانفارس)

یهای زمین خریداری شده به صورت نقدی اقدام نمایند ،عدم

کمیسیون عالی معامالت نسبت به تسویه حساب وجه مربوطه به

نظر به اینکه شهرداری نی ریز قصد دارد باستناد ماده  13آئین

واریز وجهدر مهلت یکهفتهبه منزله انصراف شخصبرنده مزایده

امالک به صورت نقدی اقدام نمایند،در غیر این صورت سپرده آنان

نامه مالی شهرداری ها و در راستای اجرای بودجه سال  99و

میباشد .بدیهی است در صورت عدم اقدام الزم از ناحیه خریدار

بهنفعشـهرداریضبطمیگردد.

مجوز شماره  218مورخ  98/12/28شورای اسالمی شهر نی ریز

سپردهآنهابهنفعشهرداریضبطخواهدشد.

 -14شرکت کنندگان میبایست جهت خرید اسناد مزایده مبلغ

و به استناد تبصره  2ماده  10قانون زمین شهری و آیین نامه مالی

-5چنانچه نفرات اول ،دوم و سوم مزایده حاضر به انعقاد قرارداد

 400/000ریال به حساب 0110317436000نزد بانک ملی

شهرداری ها نسبت به فروش امالک مشروحه ذیل از طریق آگهی

نشوند،سپردهآنهابهترتیببهنفعشهرداریضبطخواهدشد.
-6سندرسمیمالکیتصرفاًبهنامشخصبرندهمزایدهانتقالداده

شعبه احمد نیریزی واریز و فیش مربوطه را جهت تحویل و خرید
اسنادمهرشدهبهامورمالیشهرداریتحویلنمایند.

و نیازمندیهای شهر هزینه نماید ،لذا از کلیه متقاضیان دعوت

خواهدشدوالغیر.

 -15ترتیب قراردادن اسناد و مدارک توسط شرکت کنندگاندر

بعمل میآید بادر نظر گرفتن اسناد و شرایط ذیل پیشنهادات خود

 -7امالک با وضعیت و اوصاف موجود با اطالعات مندرجدر آگهی

مزایدهبهشرحزیراست.

را حداکثر تا تاریخ 99/11/08در پاکت سربسته و الک مهر شده

مزایده به فروش میرسد و شهرداری در رابطه با آبرسانی و برق

 15-1پاکت تضمین :اصل فیش واریزی سپرده شرکتدر مزایده

رسید اخذ نمایند .ضمناً جهت اطالع بیشتر با شماره تلفن 5320

رسانی به قطعات و اخذ و هزینه انشعاب آب ،برق و گاز و  ...هیچگونه

و به همراه اسناد و مدارک مزایده و نقشه تفکیکی ملک مورد نظر

مسئولیتیندارد.

که به صورت هاشور و رنگی به امضاء و اثر انگشت شرکت کننده

داخلی 306و 307یا به سامانه شفافیت شهرداری نیریز به آدرس

 -8در صورتیکه در اندازه زمینها تغییراتی ایجاد گردد براساس

رسیدهباشد.

Shafafiat.neyriz.irمراجعهفرمایید.

قیمتبرندهمزایدهمحاسبهواخذمیگردد.

درپاکتالف

شرایط:

 -9کلیه هزینههای نقل و انتقال ودرج آگهی و کارشناسی بعهده

 : 15-2برگ پیشنهاد قیمت به طور صحیح و بدون قید و شرط و با

-1کلیهشرکتکنندگاندرمزایدهمیبایستمبلغسپردهشرکت
در مزایده را نقداًبه حساب 0105692262004سپرده شهرداری

برندهمیباشد.

درجرقمپیشنهادیبهعددوبهحروفدرپاکتب

-10مزایدهمشمولقانونمنعمداخلهکارکناندولتمیباشد.

پاکتهای الف و ب پلمب شدهدر پاکت ج قرار میگیرد و به صورت

نزد بانک ملی شعبه احمد نیریزی واریز و فیش مربوطه را ضمیمه

-11بازدیدازملکیاامالکباهماهنگیشهرداریمقدورمیباشد

الکومهرشدهدرمهلتمقررتحویلدبیرخانه محرمانهشهرداری

پیشنهادنمایند.

و ارائه پیشنهاد شرکت در مزایده به منزله بازدید از ملک توسط

میگردد.

 -2به پیشنهادات مخدوش ،ناخوانا و فاقد سپرده و پیشنهاداتی که

شرکتکنندهمیباشد.

درج هرگونه عبارت به غیر از نام و نام خانوادگی و شماره تماس

خارج از موعد مقرر به دبیرخانه محرمانه شهرداری رسیده باشد

-12کمیسیونعالیمعامالترأسساعت9صبحپنجشنبهمورخ

شرکت کننده بر روی پاکت جیم موجب ابطال و رد درخواست

ترتیباثردادهنمیشود.

 1399/11/09برگزارمیگرددوشرکتدرجلسهکمیسیونبرای

شرکتکنندهخواهدشد.

-3شهرداریدرردیاقبولپیشنهادهامختارمیباشد.

پیشنهاددهندگانآزادمیباشد.

مزایده عمومی اقدام نماید و عواید آن را جهت طرحهای عمرانی

بهدبیرخانه محرمانه شهرداری واقعدر خیابان طالقانی تحویل و

ردیف

نیمه شب
شرعی

 -5با هماهنگی انجام شده بین شهرداری و
اداره محترم آبفا ،اصالحات مورد نیاز تا حد
امکان انجام شده است.
 -6از محل مورد اشاره بازدید به عمل آمد و
در محدوده خدماتی شهر هیچ گونه نخالهای
با شرایط توصیفی مشاهده نگردید .لذا از شما
شهروند محترم در خواست میگردد مراتب را
با آدرسدهی دقیقتر به صورت حضوری یا از
طریق تماس تلفنی به حوزه خدمات شهری
شهرداری اطالع رسانی نموده ،تا در صورت
نیاز رفع اشکال گردد.
 -7در مورد سؤال اول ،از کوچه یادشده بازدید
به عمل میآید و در ارتباط با سؤال دوم،
میبایست در جهت رفع این مشکل به اداره
محترم آب و فاضالب مراجعه شود.
 -8شهرداری نیریز در خصوص نوسازی
روکش آسفالت کلیه معابر اصلی که طرح
فاضالب شهریدر آن انجام شده خود را متعهد
میداند .روکش آسفالت این مسیرها در حکم
هدر رفت منابع نیست و این طرح تا کنون نیز
با استقبال و رضایت چشمگیر شهروندان رو به
رو شده است.
 -9شهرداریها قانوناً مجاز به ارائه خدمات و
هزینهکرد در خارج از محدوده طرح تفصیلی
شهر نیستند.
 -10تملک امالک مستلزم پیشبینی در
بودجه ،تحقق بودجه و حصول توافق با مالکان
است.
 -11شهروند محترم! جایگاههای سوخت در
سراسر کشور و طبعاً جایگاه عرضه سوخت
مایع (پمپبنزین) شهرداری نیریز برابر
قوانین شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی
ایران مکلف هستند تحت نظارت شرکتهایی
موسوم به شرکتهای برند فعالیت کنند و
خرید سوخت میبایست از طریق شرکت برند
انجام شود و صاحب جایگاه (شهرداری) امکان
خرید سوخت به صورت مستقل را از شرکت
ملی پخش فرآوردههای نفتی ندارد .به همین
منظور تعطیلی جایگاه سوخت شهرداری
نیریز بهدلیل مشکالت مربوط به شرکت برند
بوده است که موضوع با پیگیری ویژه شهرداری
و شرکت پخش فرآوردههای نفتی ناحیه
استان فارس و شهر نیریز برطرف شده و از یکم
آذرماه بدون مشکل در حال خدمترسانی به
شهروندان عزیز است.

 -12شهروند محترم! برخورد با تخلفات
رانندگی در حیطه وظایف و اختیارات
شهرداری نمیباشد.
 -13تعمیرات لکهگیری سطح شهر به نوبت و
با اولویتبندی انجام میگیرد.

دعوت از شهرداران حوزه انتخابیه جهت
حضور در جلسه با مسئوالن در تهران ،به
عرض میرسانیم مسئولیت دعوت از ایشان
به عهده دفتر تهران نماینده سپرده شد و لذا
ظاهراًدفتر تهران به هردلیل موفق به برقراری
تماس با شهردار محترم قطرویه نبودهاند.
این موضوع زمانی به اطالع دکتر طهماسبی
میرسد که شهرداران در تهران حضور یافته
و دکتر طهماسبی دلیل عدم حضور شهردار
قطرویه را ازدفتر پیگیر میشوند.
البته الزم به ذکر است که به رغم حضور
نداشتن شهردار محترم قطرویه ،لیست بودجه
مورد نیاز جهت پروژهها و ادوات و ماشینآالت
مورد نیاز شهرداری قطرویه در همان جلسه
توسط شهردار محترم شهر قطرویه به دست
دکتر طهماسبی رسیده و موارد مورد نیاز
آن شهرداری نیز در نامه دکتر طهماسبی به
مسئوالن همراه با درخواست سایر شهرداران
گنجانده شده است.
به هر حال مشکل بوجود آمده به دلیل یک
ناهماهنگی کام ً
ال سهوی بوده و با هماهنگی
انجام شده با شهردار و شورای شهر قطرویه
قرار بر این شده تا عزیزان نامبردهدر جلسهای
جداگانه هفته پایانی دیماه در تهران با
مسئوالن سازمان همیاری شهرداریها و
ریاست کمسیون عمران عالوه بر نیازهای
ارسالی به جلسه فوقالذکر ،نیازهای جدید
خود را نیز مطرح و انشاءا ...با همیاری و
همراهی نماینده محترم به نتیجه برسانند.

شماره

شماره پالک

نشانی

کاربری

باقیمانده
33331

بولوار منابع
طبیعی

مسکونی

باقیمانده
33331

بولوار منابع
طبیعی

مسکونی

3

50

باقیمانده
33331

4

---

باقیمانده
3331.2540

1
2

قطعه

60
62

ثبتی

"مساحت

(مترمربع)"

350.44
327.18

"بهای

هر متر مربع(ریال)"

25,000,000
26,000,000

امورمالیشهردارینیریز
"قیمت کل
(ریال)"

8,761,000,000
8,506,680,000

"مبلغ سپرده
شرکت

در مزایده(ريال)"

876,100,000
850,668,000

بولوار منابع
طبیعی

مسکونی

262.28

30,000,000

7,868,400,000

786,840,000

بولوار والیت

مسکونی

239.93

24,000,000

5,758,320,000

575,832,000

شناسه آگهی  1075221:شماره /10343 :م الف

