
دو  در  نی ریز  شهر  اسالمی  شورای  و  شهرداری 
گزارش جداگانه عملکرد خود در سال 1396 را 

منتشر کردند.

اعتبار 18 میلیاردی
شهردار نی ریز طی جدولی صورت جامع درآمد و 

هزینه های سال 1396 را اعالم کرد.
حامد فرغت در توضیح جدولی که در زیر آمده 
است گفت: مستند به ماده 71 قانون شهرداری، 
شهرداری مکلف است هر شش ماه یک بار صورت 
جامعی از درآمد و هزینه های شهرداری را پس از 
منتشر  عموم  اطالع  برای  شهر  شورای  تصویب 
و  درآمدها  بخش  دو  شامل  جدول  این  نماید 

هزینه ها است.
توسط   1396 سال  در  نی ریز  شهرداری  بودجه 
شورای چهارم با رقم 1۸ میلیارد تومان به تصویب 

رسیده بود.
برگزار  آن  در  انتخابات  که  سالهایی  در  عمومًا 
می شود به این دلیل که شورا و شهردار جدید در 
رأس امور قرار می گیرند بخشی از فعالیت ها دچار 
توقف یا کندی می گردند و قاعدتًا شهرداری ها با 
کسری بودجه روبرو می شوند که بخشی از این 

کسری طبیعی است.
گفتنی است که از این 1۸ میلیارد تومان که به 
تصویب رسیده است بخشی در عمران و بخشی 

سهم هزینه های جاری است.
پرسنل، خرید  مانند دستمزد  هزینه های جاری 
اقالم مصرفی، هزینه مراسمی که باید برگزار شوند 
هزینه های مربوط به خدمات شهری مثل جمع 
آوری پسماند، تنظیف معابر و ... مربوط به این 

هزینه ها است.
سازهای  و  ساخت  شامل  عمرانی  هزینه های 
می باشد.  آن  به  مربوط  پروژه های  و  شهرداری 
ضمن اینکه بخشی از هزینه های نگهداری و توسعه 
فضای سبز نیز در زمره هزینه های عمرانی به شمار 

می روند.

17.5 میلیارد بودجه محقق شد
از بودجه 1۸ میلیاردی، تقریبًا 6/5 میلیارد تومان 
سهم هزینه های جاری و 11/5 میلیارد آن باید 

برای هزینه های عمرانی هزینه می شد. 
بودجه 1۸  از  باره گفت:  این  در  نی ریز  شهردار 
میلیاردی شهرداری نی ریز در پایان سال گذشته 
یعنی  است؛  شده  محقق  تومان  میلیارد   17.5
چیزی حدود 97 درصد کل بودجه و این یک رکورد 

تاریخی برای شهرداری نی ریز می باشد.

کاهش کسری 40 درصدی به 3 درصد
فرغت گفت: این را هم باید توجه داشت زمانی 
که شهرداری و شورای شهر نی ریز در شهریورماه 
مسئولیت را به عهده گرفتند شهرداری با کسری 
۴۰ درصدی روبرو بود؛ هر چند این کسری بودجه 
در ماه های اولیه سال تا حدودی طبیعی است اما 
بخشی از آن نیز مرتبط با عملکرد شورا و شهرداری 

قبل بوده است.
اما در پایان سال با تالش شهرداری و شورای شهر 
جدید کسری ۴۰ درصدی به 3 درصد کاهش یافت 
و این رقم بیشتر از میانگین استان فارس می باشد. 

مطابق آئین نامه های مالی، شهرداری دارای 7 کد 
اصلی درآمدی است:

استقبال کم
کد حساب 1۰۰1 که در جدول قابل رؤیت می باشد 
این  است.  عمومی  عوارض  از  ناشی  درآمدهای 
عوارض مانند عوارض پسماند و عوارض نوسازی 
صادر  ساالنه  فیش های  صورت  به  که  می باشد 

می شود.
در این عوارض مردم همانند قبوض برق، آب و گاز 
بابت خدماتی که از شهرداری دریافت می کنند، 
می بایست وجوهی را پرداخت نمایند؛ خدماتی مثل 
نگهداری فضای سبز، جمع آوری پسماند و... این 
عوارض بر اساس قیمت منطقه بندی و متراژ هر 

ملک بر اساس فرمول هایی محاسبه می شود.
نی ریز ممیزی جدید  در سال 1395 شهرداری 
خود را شروع می کند و تا اواسط سال 1396 این 
مسئله به طول می انجامد و در آبانماه 1396 پس 
از رفع عیوب فنی و نرم افزاری بحث ممیزی امالک 
نهایی و در این ماه برای اولین بار پس از چندین سال 
فیش های عوارض صادر و به صورت عمومی ابالغ 

گردید.
متأسفانه مردم نی ریز همانند دیگر شهرها اقبال 
چندانی به عوارض شهرداری نشان نمی دهند و 
مشارکت بسیار پایین است به طوری که در سال 
1395 این مشارکت تقریبًا ده درصد بود و آن ده 
امور  انجام  برای  که  است  کسانی  شامل  درصد 
مختلف همچون استعالم های مختلف، معامالت، 
تغییر کاربری یا صدور پروانه ساختمانی و پایان 
کار به شهرداری مراجعه می کنند و به ناچار باید 

عوارض شهرداری را پرداخت کنند.
بر اساس آمارهای موجود می توان به تقریب عنوان 
کرد که کمتر از 5 درصد مردم با میل و رضایت خود 

این عوارض را پرداخت می کنند.

بدهی 4.5 میلیاردی مردم به شهرداری
فرغت افزود: بعد از اینکه طرح ممیزی در شهر 
نی ریز تمام شد، مشخص گردید که مردم باید بیش 
از ۴.5 میلیارد تومان عوارض شامل عوارض سال 

1396 و معوقات را به شهرداری پرداخت کنند.
مجوز  تا  دادیم  شورا  به  درخواستی  آن  از  پس 
اعطای جوایز خوش حسابی را به ما بدهند. در 
ادامه تبلیغات رسانه ای انجام شد و مردم به نسبت 
عوارض  پرداخت  به  نسبت  اقبال خوبی  گذشته 

نشان دادند.

پرداخت 650 میلیونی عوارض پسماند و 
نوسازی

شهردار نی ریز ادامه داد: پیش از برگزاری جوایز 
عوارض  از  مردم  پرداختی  مبلغ  خوش حسابی 
نوسازی و پسماند چیزی حدود 1۰3 میلیون تومان 
بود در حالی که در بودجه سال 1396 چیزی حدود 
9۰۰ میلیون تومان باید مردم پرداخت می کردند و 
پیش بینی ما این بود چیزی حدود 1۰ تا 15 میلیون 
تومان دیگر وصول شود اما با برگزاری جشنواره 
جوایز خوش حسابی مبلغی حدود 65۰ میلیون 
تومان دریافت کردیم و این یک رکوردی بود که 

تاکنون در شهرستان نی ریز به ثبت نرسیده بود.

هرچند مشارکت مردم با توجه به همین پرداخت 
چیزی کمتر از ۲۰ درصد بوده است به نظر می رسد 
در این رابطه شهرداری و شورای اسالمی شهر باید 
از تمام مکانیزم های قانونی خود استفاده کنند. 
مستند به بند 1۲ قانون نوسازی و عمران شهری 
از پرداخت عوارض شهرداری خود  اگر شخصی 
امتناع کند دستگاه های خدمت رسان مکلفند پس 
از اخطار، برق و گاز مشترک را قطع کنند. هر چند 
شهرداری و شورای شهر صرفًا به دنبال استفاده از 

جرایم قانونی نیست.
عوارض  شامل  عمومی  عوراض  وصولی  میزان 
پروانه ساختمان، عوارض حق تفکیک اراضی و ... 
در سال 96 بیش از پیش بینی بودجه بود به شکلی 
که برآورد اعتبار 5.75۲.۲9۰.۰۰۰ تومان بود و ما 

توانستیم 6.۸۲3.3۴۰.719 تومان دریافت کنیم.

رشد 4 درصدی
عوارض  از  ناشی  درآمد   1۰۰۲ حساب  کد  در 

اختصاصی را داریم.
عوارض ساالنه  عوارضی همچون  این کد شامل 
می شود.  و...  پارکینگ  کسر  عوارض  خودرو، 
برآورد اعتباری آن 1۲ درصد از کل بودجه بود 
تومان که خوشبختانه  یعنی ۲.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ 
این ردیف بودجه ای هم با رشد ۴ درصدی به رقم 

۲.۲93.۰93.۴۴9 تومان رسید.
در بودجه سال گذشته به غیر از کدهای درآمدی 
1۰۰1 و 1۰۰۲ که با رشد مثبت روبرو بود مابقی 

کدهای درآمدی شهرداری با کسری مواجه شد.

20 درصد کاهش درآمد
فرغت در توضیح ردیف 1۰۰3 جدول گفت: این 

کد به بهای خدمات و درآمد مؤسسات انتفاعی 
شهرداری اختصاص دارد؛ مانند جایگاه سی ان جی، 
بود،  تعطیل  که  شهرداری  سنگ شکن  کارخانه 
کارگاه تولید آسفالت، گلخانه، ترمینال، غسالخانه، 

و دارالرحمه.
قرار بود 15 درصد از کل بودجه شهرداری یعنی 
۲.6۴3.1۰۰.۰۰۰ تومان برای این ردیف بودجه 
برآورد اعتبار داشته باشیم که از این رقم شهرداری 
توانسته ۲.113.6۰6.579 تومان وصولی داشته 
پیش بینی های  سطح  از  درصد   ۲۰ این  و  باشد 

شهرداری پایین تر بود.

کسری 15 درصدی
شهردار نی ریز در مورد کد 1۰۰۴ گفت: درآمدهای 

غرفه  مانند  شهرداری  اموال  و  وجوه  از  حاصل 
پارک ها، کرایه ماشین آالت، بازار روز شهرداری، 
وجوهی که در بانک قرار دارد شامل این کد می شود 
و قرار بود یک درصد از کل درآمد شهرداری به این 
امر اختصاص داده شود که ۲3۰ میلیون تومان بود 
اما در همین جدول با 15 درصد کسری توانستیم 

19۴.۸۲3.3۲۲ تومان وصولی داشته باشیم. 

اعتبارات دولتی
مجموع  که   1۰۰5 حساب  کد  مورد  در  فرغت 
کمک های اعطایی دولت و سازمان های دولتی در 
آن دیده شده است گفت: برآورد اعتبار شهرداری 
نی ریز از این کد 5 درصد از کل اعتبار بود یعنی 9۰۰ 

میلیون تومان.
در این ردیف بودجه ای با ۴5 درصد کاهش تنها 
تومان دریافت کنیم.  توانستیم ۴97.3۰۰.۰۰۰ 
در این بودجه مبلغ بسیار ناچیزی همچون کمک 

هزینه خرید سوخت، کمک به برخی از پروژه ها 
مثل ساختمان آتش نشانی یا ساختمان مدیریت 
بحران از کمک های دولتی پیش بینی شده بود که 
در تخصیص های 3 ماهه، 6 ماهه، 9ماهه و یکساله 
توسط دولت پرداخت می شود و با توجه به موافقت 
نامه هایی که دولت در ابتدای سال تنظیم می کند 

این اعتبارات تخصیص می یابد. 
باید به این نکته نیز توجه کرد که مبالغی که از این 
طریق به شهرداری ها پرداخت می شود در قالب 
اسناد خزانه اسالمی می باشد یعنی شهرداری و یا 
پیمانکار وجه نقد دریافت نمی کند و اسنادی به او 
داده می شود که در سر رسیدهای ۲ تا 3 ساله آن 
مبلغ پرداخت می شود و هر پیمانکاری حاضر نیست 

با این تورم از اسناد خزانه استفاده کند.

حضور کمرنگ خیرین
فرغت با اشاره به کد 1۰۰6 که مجموع اعانات، 
هدایا و دارایی ها دیده شده است گفت: در این 
رابطه ما خیرینی که در راستای زیباسازی شهری 
جنوبی  شهرهای  برعکس  کنند  همکاری  ما  با 
استان فارس بسیار کم داریم. در آن شهرها پارک، 
خیابان و مکان های خیرساز بسیاری وجود دارد اما 
در نی ریز بدین گونه نیست و در بودجه ما برای این 
امر 6 درصد بودجه یعنی 1.۰۲۴.۰۰۰.۰۰۰تومان 
در نظر گرفته بودیم که در نهایت با کسری ۲1 
درصدی ۸۰7.۰6۸.۸۴1 تومان جمع آوری شده 

است.
جرائم سد معبر، قطع اشجار، جرائم ساختمانی که 
از طریق کمیسیون ماده 1۰۰ مشخص می گردد، 
جرائم ناشی از تأخیر در پرداخت عوارض نیز در 

همین کد گنجانده می شود. 
در این کد اگر ما کمک های مردمی داشتیم 
شاید صددرصد بودجه پیش بینی شده محقق 

می شد.

فروش زمین افتخار نیست
درآمدی  ردیف  آخرین  مورد  در  نی ریز  شهردار 
گفت: ردیف 1۰۰7 مربوط به سایر منابع تأمین 
اعتبار )فروش امالک و غیره( می باشد و این دومین 
حساب  به  شهرداری  برای  اعتبار  تحقق  ردیف 

می آید.
مالی  آئین نامه  ماده  اساس  بر  شهرداری 
شهرداری ها و مطابق مصوبه شورای شهر می تواند 
بخشی از هزینه های ساالنه خود را از طریق فروش 
اموال و امالک خود از طریق مزایده عمومی تأمین 

کند.
بودجه ای  ردیف  این  در  و   1396 سال  در 
بود  شده  اعتبار  برآورد  درصدی   ۲9
یعنی5.۲5۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان. البته این را باید 
توجه داشت که اگر این ردیف بودجه افزایش پیدا 
نمی رود  به شمار  افتخارات شهرداری  کند جزو 
چون شهرداری کسری بودجه خود را از طریق 

فروش امالک جبران کرده است.
به  شهروندان  و  شهرداری  مالی  ذخیره  امالک، 
شمار می رود و تا جایی که می شود باید آن را حفظ 
و کاری کرد تا این امالک به موقع به فروش برسند 
تا خدمات شهری به صورت متوازن به مردم ارائه 
گردد. ضمن اینکه باید به فکر سرانه های آن هم 
باشیم و اینکه امالک را به فضای مسکونی تبدیل 
کنیم درست نیست. سرانه های آموزشی، ورزشی، 
فضای سبز و غیره را باید در تدوین و تصویب طرح 
تفصیلی در نظر گرفت و در عمل هم به آنها مقید 
بود اما با توجه به اینکه شهرداری ها در کل کشور با 
مشکل مالی روبرو هستند در کالن شهرها با فروش 
تراکم و در شهرهای کوچک مثل نی ریز با فروش 

امالک کسری خود را جبران می کنند.
ما در این ردیف درآمدی با رشد منفی 9 روبرو 
وصولی  تومان   ۴.7۸۸.۴97.9۰1 یعنی  بودیم 

داشته ایم.
بهتر است شهروندان عزیز بدانند که ما در ماه های 
اول شروع به کار شورای پنجم هیچ مزایده زمینی را 

برگزار نکردیم.

هزینه ها
شهردار نی ریز در ادامه به جدول هزینه ها پرداخت 
و گفت: وقتی که شهرداری این درآمدها را کسب 
کند باید در دو بخش جاری و عمرانی آن را هزینه 

نماید. 
ردیف هزینه کرد دارای سه بخش خدمات اداری، 

خدمات شهری و عمران شهری می باشد.

حقوق کم کارکنان
شهردار گفت: اولین کد هزینه ای، خدمات اداری 

می باشد.
خریدهایی که باید شهرداری انجام دهد، حقوق و 
دستمزد پرسنل، اجاره بهای ماشین آالت و امالک، 
هزینه تعمیرات، هزینه اقالم مصرفی، هزینه آب 
و برق و گاز و مخابرات، هزینه آموزش پرسنل 
شهرداری، هزینه برگزای جشن ها و سوگوار ها، 
کمک به کتابخانه ها، بودجه شورای شهر و... در این 

کد آمده است.
پیش بینی هزینه کرد 1۲ درصد بوده است یعنی 
عدد ۲.1۸۲.۸۴3.۰۰۰ تومان اما این عدد با 6 
درصد کسری به عدد ۲.۰53.191.357 تومان 

رسیده است.
این کسری سبب شد تا نتوانیم معوقات شورای 
اسالمی شهر نی ریز، کارمندان و غیره را پرداخت 

کنیم.
در این ردیف بودجه به عنوان مثال نتوانستیم 
برخی مزایا و رفاهیات کارمندان و همچنین بخشی 
از بودجه مصوب شورای اسالمی شهر را پرداخت 
نماییم. هر چند که از ابتدای شروع به کار شورای 
پنجم و شهرداری سعی ما بر این بوده که در ابتدای 
هر ماه خورشیدی و به صورت کاماًل منظم حقوق 
رسمی کارکنان و مطالبات پیمانکاران خدمات 
شهری و فضای سبز که منجر به پرداخت به موقع 

حقوق کارگران می گردد، پرداخت شود.
حقوق  پایین ترین  شهرداری ها  کارکنان  حقوق 
با  شهرداری  کارمند  می باشد.  دولت  کارکنان 
۲۰ سال سابقه کار حقوقش کمتر از یک میلیون 
و پانصد هزار تومان است و این در حالی است که 
همین رقم را هم باید خود شهرداری و نه دولت 

پرداخت کند.
بازنشسته های  عائله مندی  بدانید  است  جالب 
کند  پرداخت  باید خود شهرداری  را  شهرداری 
تنها  بازنشستگی  سازمان  یا  اجتماعی  تأمین  و 

مستمری آنها را پرداخت می کند. 
اولویت شهرداری از ابتدای کار تا به امروز کاهش 

بدهی ها بوده است.
به  می گردد  بر  هزینه ها  کسری  این  همچنین 
خریدهایی که پیش بینی شده اما خریداری نشده 

است.

کسری 3 درصدی
فرغت در ادامه گفت: در بخش خدمات شهری 
هزینه ای  برآورد  تومان   3.965.357.۰۰۰

داشتیم یعنی ۲۲ درصد کل هزینه ها.
در این ردیف هزینه ای چیزی حدود 97 درصد را 
هزینه کردیم یعنی 3 درصد کمتر از آنچه که باید 

هزینه می شد.

عمران 66 درصدی
شهردار نی ریز با اشاره به هزینه در بخش عمران 
شهری گفت: عمران شهری آخرین هزینه کرد 
نامه های  آیین  و  قوانین  اساس  بر  می باشد.  ما 
را صرف  از هزینه ها  باید 6۰ درصد  شهرداری، 

عملیات عمرانی کنیم.
 11.۸51.۸۰۰.۰۰۰ یعنی  هزینه ها  درصد   66
اختصاص  بودجه ای  ردیف  این  به  تومان 
توانستیم  درصدی   11 کسری  با  که  یافته 

1۰.597.۲3۰.۲۸5 تومان آن را هزینه کنیم.
همانگونه که مشاهده می کنید بیشترین کسری 
که  دارد  وجود  عمران شهری  بخش  در  بودجه 
مهمترین دلیل آن عالوه بر رکود حاکم بر فضای 
اقتصادی کل شهرداری ها، اهمیت پرداخت حقوق 
کارگران شاغل در بخش خدمات جاری شهرداری 

برای ما بوده است.

تفاوت 5 درصدی
درصدی   5 تفاوت  در خصوص  ادامه  در  فرغت 
مابین درآمد و هزینه ها بر اساس جدول گفت: 
شاید این سؤال مطرح شود که کل هزینه کردهای 
درآمدهای  که  حالی  در  بوده  درصد   9۲ شما 
است  درست  کاماًل  و  می باشد  درصد   97 شما 
اما مانده معوقاتی که از سالهای قبل باقیمانده 
است و بدهی هایی که باید پرداخت می شد از این 

مابه التفاوت پرداخت شده است. 
ادامه  در صفحه 12

شهرداری و شورای شهر نی ریز روی نوار شفافیت
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خواب نامنظم به کلیه هایتان آسیب 

می زند.خواب نامنظم با تأثیر بر هیپوتاالموس 

و هیپوفیز بر روی بسیاری از هورمون ها اثر 

نامطلوب گذاشته و اختالل این هورمون ها به 

کلیه آسیب می زند.

ویتامین A برای سالمت دندان ها و پوست 

ضروری است. کمبود این ویتامین رشد 

ناخن ها را کند می کندو ممکن است سبب 

خشکی و شکنندگی ناخن ها یا بروز ناخنک 

شود.

انبه: خطر ابتال به سرطان سینه را کاهش 

می دهد،  اشتهای کودک را زیاد می کند.

 برای کودکانی که مشکل تمرکز دارند و بیش 

فعالند، فوق العاده است. 

 ممکن است بعد از خوردن یک وعده 

غذای بسیار چرب مستقیمًا جوش  صورت 

نزنید، اما غذاهایی که حاوی چربی های 

ناسالم هستند می توانند با آسیب وارد کردن به 

سالمت روده باعث آکنه شوند!

فواید دمنوش بابونه

کاهش درد میگرن،  ضد التهاب، تقویت 

سیستم ایمني، آرامش معده، کاهش دردهاي 

قاعدگي، خواب آور،  ضد آلرژي، ضد 

اضطراب

مصرف گردو خطر مبتال شدن به سرطان 

سینه را به میزان بسیار زیادی کاهش داده و 

همچنین رشد تومور را در بیماران مبتال به 

این سرطان مهار می کند،گردو را همراه پنیر 

میل کنید.

استفاده از خمیردندان نه تنها باعث 

بهبود سوختگی نمی شود، بلکه ممکن است 

سوختگی درجه دو را به سوختگی درجه 

سه تبدیل کند. شستشوی فراوان با آب سرد 

بهترین روش مقابله با آن است.

مطالعه جدید نشان می دهد رژیم غذایی 

سرشار از گوجه فرنگی و میوه، بخصوص 

سیب، به بازیابی آسیب ریوی ناشی از 

سیگارکشیدن کمک می کند.

معجزه دارویی گل گاو زبان:

- دارا بودن مقادیر زیاد کلسیم و پتاسیم 

- آرامش بخش 

- خواص ضد سرطان به دلیل داشتن 

آلکوالوئید 

-  ضد حساسیت، ضد رماتیسم و ضد التهاب 

-  تصفیه کننده خون

سردرد اگر در قسمت فوقانی سر باشد به 

معنای کمبود غذا یا آب در بدن است.

 اگر در قسمت جلوی سر باشد مربوط به 

کمبود خواب است و اگر پشت سر باشد 

مربوط به استرس است.

چهار زانو ننشینید! نشستن چهار زانو  و  دو 

زانو خطر ابتال به ساییدگی مفصل زانو را به 

همراه دارد.

   بجای حجامت کردن هر روز صبح 1 
سیب بخورید.

براساس تحقیقات سیب خون را 

پاکسازی می کند و بهترین زمان 

مصرف آن صبح است.

   اگر دست یا پایتان  خواب رفته، 
کافیه سرتان را از چپ به راست حرکت 

دهید. چند بار انجام دهید تا مشکل 

سریع برطرف شود، این کار اعصاب 

بدن را دوباره به سرعت فعال می کند.

 زرشک در بهبود پرفشاری خون، بیماری 

قلبی، آریتمی وسایر مشکالت قلبی مفید 

خواهد بود. همچنین با افزایش ترشح صفرا 

می تواند یک ماده عالی برای سالمت کبد و 

کیسه صفرا باشد.   

   ٩ گزینه غذایي براي حفظ سالمت 
کبد:

- سبزیجات تیره رنگ

- روغن زیتون

- گریپ فروت

- چاي سبز

- زردچوبه

- گردو

- سیب

- سیر

   عسل بدلیل خاصیت 
ضدعفونی کنندگی،ضدباکتری 

وضدمیکروبی،بعنوان دارویی برای 

درمان بسیاری از بیماری ها از آکنه 

گرفته تاسرماخوردگی استفاده 

می شود.از این ماده برای کودکان زیر 

یکسال نیز استفاده نکنید.

   طبق نتایج تحقیقات متخصصان 
تغذیه، خوردن بادام زمینی از 

گرسنگی شدید جلوگیری می کند و 

تاثیر مثبتی بر قلب دارد.

مصرف بادام زمینی از بروز بیماری 

دیابت نوع دوم وآلزایمر نیز پیشگیری 

می کند.

   پژوهشی بر روی 1800کودک 
نشان داده که اگر مادر تظاهر 

کند حرف های نامفهوم نوزاد را 

می فهمد،نوزاد سریعتر زبان باز کرده، 

شخصیت قویتری پیدا می کند و در 

بزرگسالی نیز روان تر صحبت خواهد 

کرد.

   8 خاصیت درماني بادمجان:
- حفاظت از DNA و سلول ها

- دفع مواد زاید بدن

- کمک به حفظ سالمت مغز

- کمک به جذب آهن

- مفید براي دیابت نوع ٢

- کمک به کاهش وزن بدن

- تنظیم فشار خون

- ضد التهاب

برگرفته از: کانال راز طول عمر

چند خط سالمتیچند خط سالمتی

- بهبود سطوح انرژی
- بهبود شرایط ذهن

- رسیدن اکسیژن بیشتر به مغز
- بهبود گوارش

- کاهش سردرد
- کاهش کمردرد
- کاهش استرس

فواید شگفت انگیز صاف نشستن
- سالمت قلب

- بهبود جریان خون
- ضدالتهاب 

- تقویت استخوان
- سالمت مغز

- تنظیم قندخون
- ضدسرطان

- افزایش جذب موادمغذی
- تنظیم اشتها

- جلوگیری از یبوست

10فایده زیتون برای سالمتی

سیناپرس/ مطالعات متعدد پژوهشگران در گوشه 

و کنار جهان نشان می دهد که مصرف نمک برای 

سالمتی بسیار مضر بوده و بر بخش های مختلف 

بدن تأثیر نامطلوب دارد. در این گزارش به بررسی 

چگونگی تأثیر نمک بر بدن انسان می پردازیم.

افزایش خطر سکته
نشان  فنالندی  پژوهشگران  تحقیقات  نتایج 

می دهد مصرف زیاد نمک در برنامه غذائی، خطر 

بروز سکته قلبی و بیماری های قلب و عروق را دو 

برابر می کند. بر اساس این مطالعات، افرادی که در 

طول روز بیش از 13.7 گرم نمک مصرف می کنند 

به نسبت کسانی که میزان نمک مصرفی روزانه 

آن ها 6.۸ گرم است، دو برابر بیشتر دچار مشکالت 

قلبی می شوند. الزم به توضیح است که این میزان 

مصرف  اثر  بر  قلبی  بیماری های  خطر  افزایش 

نمک، ارتباطی با فشارخون نداشته و مصرف این 

ماده عالوه بر موارد فوق، باعث افزایش فشارخون 

از عوامل مهم در بروز  می شود که به  نوبه خود 

بیماری های قلبی و عروقی است. به گفته پزشکان 

و متخصصین تغذیه، میزان ایده آل مصرف نمک در 

طول شبانه روز برای یک فرد عادی و سالم کمتر از 

6.۸ گرم است.

سرطان معده
مصرف بیش ازحد نمک عالوه بر ایجاد فشارخون 

باال و بیماری های قلبی - عروقی، می تواند خطر ابتال 

به سرطان معده را افزایش دهد.

که  نمی دانند  دقیق  به طور  هنوز  پژوهشگران 

چرا مصرف زیاد نمک خطر ابتال به سرطان معده 

را افزایش می دهد اما مطالعات نشان می دهند که 

ممکن است نمک زیاد به رشد باکتری هلیکوباکتر 

پیلوری در معده کمک کرده و باعث شود تا این 

باکتری ها سلول های بیشتری از معده را به عفونت 

این عفونت در  افزایش  دچار کنند که درنهایت 

ایجاد سلول های سرطانی کمک می کند. سازمان 

بهداشت جهانی )WHO( در دستورالعمل هایش 

در رابطه با این مسئله اعالم کرده که روزانه بیش 

از 5 گرم نمک )برابر با یک قاشق چای خوری( نباید 

مصرف شود.

بیماری های کلیوی

از دیرباز تاکنون یکی از گزینه هایی که پزشکان 

پیشنهاد  بیماران  به  کلیه  شرایط  بهبود  برای 

رژیم  در  نمک  مصرف  میزان  کاهش  می کردند، 

غذایی روزانه بوده است. 

افزایش خطر ابتال به ام اس
مطالعات و پژوهش های دانشمندان نشان می دهد 

که رژیم غذایی با مقدار سدیم باال، خطر احتمال 

ابتال به بیماری های خود ایمنی همچون بیماری 

اسکلروِز چندگانه )Multiple sclerosis( یا ام اس 

)MS( را افزایش می دهد.

بین المللی  محققان  از  تیمی  دیگر  سوی  از 

گیل  مک  دانشگاه  دانشمندان  سرپرستی  با 

)McGill( واقع در شهر مونترال کانادا، دریافتند 

تغییر  موجب  نمک  حد  بیش  از  مصرف  که 

برنامه های مغز شده و با مکانیسم ایمنی طبیعی که 

به طورمعمول از افزایش فشارخون بدن جلوگیری 

می کند، تداخل پیدا خواهد کرد.

آزمایش هایی که روی مغز موش ها انجام شده اند، 

نشان می دهد که رژیم غذایی پرنمک باعث تغییر در 

مدارهای راهنما می شود. قابل توجه است که مصرف 

یک دوره نمک زیاد در رژیم غذایی موش ها، موجب 

تغییر و تحول بیوشیمی ای در سلول های عصبی 

باعث  عصبی  سلول های  درواقع  می شود.  آن ها 

انتشار وازوپرسین )vasopressin( به گردش خون 

تغییر  این  می شوند.   )systemic circulation(

مانع از مهار این سلول های عصبی خاص توسط 

سلول های دیگر خواهد شد.

در خاتمه الزم به توضیح است که سازمان بهداشت 

جهانی میزان استاندارد مصرف نمک در شبانه روز 

را 5 گرم اعالم کرده و از سوی دیگر میزان واقعی نیاز 

بدن به این ماده تنها 3 گرم در شبانه روز است.

مصرف زیاد نمک چگونه موجب 
مرگ تدریجی می شود؟

قاب تندرستی

زیر نظر محدثه نیک منش / کارشناس ارشد تغذیه

آگهی  تغییرات  شرکت حمل و نقل پیمان بار  قطرویه
 شرکت سهامی خاص به شماره ثبت   1211    و شناسه ملی  14003123479 

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره  مورخ 1397/۰۲/1۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
1ـ آقای علی لطفی به شماره ملی ۲۴9۰7۰9161 به سمت رئیس هیئت مدیره

 ۲ـ آقای سید حسین کافی رنجبر به شماره ملی ۲5599116۰۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره
 3- آقای سید ابراهیم کافی رنجبر به شماره ملی ۴۴3۲۸666۴ به سمت عضو هیئت مدیره

۴-  آقای محمد رفعتی به شماره ملی 3۰7136319۲ به سمت مدیر عامل ) خارج ازسهامداران ( 
ب : کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقوداسالمی با 
امضاء آقای علی لطفی )رئیس هیئت مدیره( و آقای محمد رفعتی ) مدیر عامل( و آقای سید حسین کافی 
رنجبر                          ) نائب رئیس هیئت مدیره ( همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. و کلیه مکاتبات عادی و 

اداری با امضاء آقای علی لطفی) رئیس هیات مدیره( همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

         اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس  -  مرجع ثبت  شرکتها و مؤسسات غیرتجاری نی ریز1٩4778
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آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و  ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر  رأی شــماره   13966۰311۰۲3۰۰۰393 مورخ 1396/1۰/۰6 موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

اراضی  و ساختمان های فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زرین دشت تصرفات مالکانه 

بالمعارض متقاضی آقای مجتبی عسکری فرزند غالمحسین بشماره شناســنامه ۲6   صادره از حاجی آباد در 

ششدانگ  یک باب خانه به مســاحت 5۰3/5۲  مترمربع پالک 99۰  فرعی از 7۲۸6  اصلی مفروز و مجزی شده از 

پالک 7۲۸6  اصلی قطعه ۸  واقع در حاجی آباد بخش 1۲ فارس شهرســتان زرین دشت خریداری مع الواسطه از  

مالک رسمی آقای محمد حسن عسکری محرز گردیده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 

فاصله 15 روز آگهی می شود. در صورتی که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 

باشــند می توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی  به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 

رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی 

است در صورت انقضاء مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.  

تاریخ انتشارنوبت اول :1397/04/10                                             تاریخ انتشار نوبت دوم :1397/04/24

خلیل مرادخواه - رئیس ثبت اسناد و امالک زرین دشت
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حادثه ترافیکی برای یک خانواده:

 یک جوان کشته
و 5 نفر  مصدوم شدند

حسین قانع: در حادثه ترافیکی که برای اعضای یک خانواده در محور 
نی ریز- سیرجان رخ داد، یک جوان 19 ساله کشته و بقیه افراد این خانواده 

6 نفره مصدوم شدند.
بنا بر اعالم مدیر اورژانس 115 نی ریز، ساعت 6:15 چهارشنبه 6 تیر خبر 
واژگونی یک سمند در محور نی ریز- سیرجان به اورژانس اعالم شد. با توجه 
به اینکه محل وقوع حادثه در کیلومترهای پایانی حوزه استحفاظی نی ریز 
بود و نظر به نزدیکی محل حادثه به پایگاه اورژانس خیرآباد سیرجان، این 
پایگاه نیز عالوه بر پایگاه های رودخور و قطرویه به محل حادثه فراخوانده 

شد.

محمد حسین کچویی گفت: با حضور تکنسین های اورژانس در محل 
مشاهده شد که در اثر واژگونی سمند حامل اعضای یک خانواده، یک جوان 
19 ساله در دم جان باخته و 5 عضو دیگر این خانواده شامل پدر، مادر و سه 

فرزند دچار صدمات متعدد بدنی و مجروحیت شده اند.
به دلیل وخامت حال برخی از اعضای این خانواده و فاصله کمتر تا شهرستان 
به  سیرجان، همه مصدومان توسط آمبوالنس های خیرآباد و قطرویه 

بیمارستانهای غرضی و امام رضا این شهر منتقل شدند.
سرگرد جوانمردی فرمانده پلیس راه نی ریز درباره این حادثه گفت: این 
واژگونی در کیلومتر 95 محور نی ریز - سیرجان رخ داده و علت حادثه عدم 
توجه به جلو به دلیل خستگی و خواب آلودگی راننده زن این خودرو بوده 

است.

 
کشف بزرگترین محموله 

سال جاری هروئین در نی ریز 
در بازرسی از یک پژو 405 توسط مأموران انتظامی نی ریز، بیش از 3 کیلو 

هروئین کشف شد. 
بنا بر اعالم رئیس دادگستری نی ریز، مأموران مستقر در ایست و بازرسی 
قطرویه، ساعت 17 شنبه دوم تیر به یک پژو 405 که از استانهای شرقی 

عازم مرکز کشور بود مشکوک شدند.
حجت االسالم مهدوی گفت: در بازرسی از این خودرو مقدار 3 کیلو و 400 
گرم هروئین که به طرز بسیار ماهرانه ای در پشت داشبورد بسته بندی و 

جاسازی شده بود کشف گردید و راننده 58 ساله آن نیز دستگیر شد.
متهم در بازجویی ها اقرار کرد قصد انتقال این محموله از زاهدان به شیراز را 

داشته که در ایست و بازرسی قطرویه دستگیر می شود.
این بزرگترین محموله هروئین کشف شده در شهرستان از ابتدای سال 
دستگیری  برای  قاچاقچی  این  از  تحقیقات  می باشد.  تاکنون  جاری 

فرستنده و گیرنده محموله هروئین همچنان ادامه دارد.
هر کیلو هروئین حدود 15 میلیون تومان بین قاچاقچیان خرید و فروش 

می شود.
در هفته گذشته نیز توسط مأموران فرماندهی انتظامی نی ریز، دو زن و یک 
مرد که در مناطقی از شهرستان اقدام به خرده فروشی مواد مخدر می کردند 
دستگیر شدند و از آنها مقداری مواد مخدر بسته بندی شده و آماده فروش 

کشف شد.

اعزام 47 بیمار به مراکز درمانی 

فارس در خرداد امسال
در خردادماه امسال 47 بیمار که نیاز به درمانهای تکمیلی داشتند از 

بیمارستان شهدای نی ریز به مراکز درمانی فارس اعزام شدند.
به گفته مسئول دفتر پرستاری بیمارستان شهدای نی ریز، این بیماران به 
دلیل نبود پزشک متخصص، نبود تجهیزات و همچنین انجام درمانهای 

تکمیلی به مراکز درمانی فارس اعزام شدند.
حسین تقی پور درباره بیشترین بیماران اعزامی در این ماه گفت: بیماران 
قلبی و بیماران نیازمند به آنژیوگرافی با 10 مورد، بیشترین اعزامی  ها در 
این ماه بودند که اغلب به شهرستان فسا اعزام شدند. به دنبال آن بیماران 
حوادث ترافیکی با 5 مورد در مرحله دوم اعزام بیماران قرار داشتند که 
هر 5 نفر به بیمارستان شهید رجایی شیراز اعزام شدند. بیماران نیازمند 

»ام آرآی« نیز در رتبه سوم اعزام به مراکز درمانی فارس بودند.

کمک 30 میلیونی نیکوکاران به 

بیمارستان شهدا در بهار 97
در سه ماهه نخست امسال نیکوکاران نی ریزی 30 میلیون تومان به 

بیمارستان شهدای نی ریز کمک کردند.
بنا بر اعالم مدیر داخلی بیمارستان شهدای نی ریز، در سه ماهه نخست 
سال جاری نیکوکاران شهرستان 30 میلیون تومان از کمک های نقدی 

خود را به بیمارستان شهدای نی ریز اهدا کردند.
لیال زمانی نژاد با اعالم نام این 3 نیکوکار و خانواده های آنها گفت: در این 
بازه زمانی خانواده های زنده یادان اکبر ره فرسا و محمد ابراهیم پور و نیز 
نیکوکار ارجمند جناب آقای علی اکبر زارعی در مجموع 30 میلیون تومان 

از کمک های نقدی خود را به بیمارستان شهدای نی ریز هدیه کردند. 
خدمات  ارائه  برای  خواست  نیکوکار  همشهریان  از  بیمارستان  مدیر 
بهتر و بیشتر به بیماران نیازمند و همچنین کمک جهت خرید وسایل و 
تجهیزات بخشهای مختلف بیمارستان، کمکهای خود را به حساب شماره 
0109397082003 به نام هیئت امناء بیمارستان شهدای نی ریز در کلیه 
شعب بانک ملی واریز و یا دیگر کمکها را با حضور در مدیریت بیمارستان 

شهدای نی ریز هماهنگ نمایند.

حادثه برای آتش نشان نی ریزی
در حادثه آتش سوزی یک مغازه موادغذایی در خیابان امام خمینی نی ریز، یک 

آتش نشان هنگام خاموش کردن آتش دچار حادثه شد.
بنا بر اعالم مسئول آتش نشانی نی ریز، ساعت 10 چهارشنبه 6 تیرماه خبر 
آتش گرفتن یک مغازه موادغذایی و لبنی در خیابان امام خمینی به آتش نشانی 

اعالم شد.
ابراهیم خیراندیش گفت: آتش نشانان خود را به محل حادثه رساندند. با حضور 
در محل مشاهده شد اجناس و موادغذایی موجود در این مغازه درحال سوختن 
است و دود به طور کامل مغازه فرا گرفته. آتش نشانان با رعایت کامل نکات 
ایمنی و ملبس به وسایل محافظت فردی وارد مغازه شدند. اما به دلیل دود 
گرفتگی کامل و  وجود مواد سوختنی زیاد داخل مغازه، یکی از آتش نشانان 
دچار سوختگی شد. سرانجام نیم ساعت بعد از وقوع آتش سوزی،  آتش مهار و 

ایمن سازی محل صورت گرفت.
با حضور تکنسین های اورژانس 115 نی  ریز آتش نشان آسیب دیده پس از 

دریافت کمک های اولیه به بیمارستان شهدا منتقل شد.
خیراندیش درباره علت این آتش سوزی گفت: مغازه دار با استفاده از پیک نیک 
در حال گرم کردن عسل و بیرون آوردن آن از ظرف بوده که پیک نیک آتش 
می گیرد و به دلیل وجود مواد سوختنی در کنار منبع آتش، مغازه دچار 

آتش سوزی می شود.
کپسول  یک  حتمًا  که  خواست  همشهریان  و  مغازه داران  از  خیراندیش 
آتش نشانی برای مقابله با آتش سوزی ها داشته باشند. ضمنًا آتش نشانی به طور 
رایگان شهروندان را در استفاده از کپسول آتش نشانی و رعایت نکات ایمنی 

هنگام وقوع آتش سوزی آموزش می دهد.

بازگشت به زندگی نوجوان غرق شده 
با تالش پدر 

سخنان کمتر گفته شده
در همایش »چرا یک فرد معتاد می شود؟«

نوجوانی که در  اتفاق عجیب  قانع: در یک  حسین 
حوضچه یک رودخانه غرق شده و 20 دقیقه از مرگ او 
می گذشت، با تالش بی وقفه پدر و انجام عملیات احیاء 

به زندگی بازگشت.
به گفته مسئول اتفاقات بیمارستان شهدای نی ریز، 
توسط  نوجوان  یک  تیرماه  یکم  جمعه   17 ساعت 
آمبوالنس مرکز درمانی رودخور به اتفاقات بیمارستان 

شهدای نی ریز آورده شد.
این نوجوان 17 ساله دچار کاهش هوشیاری و مشکل 
گفت:  بخش پور  محمدحسین  بود.  تنفسی  شدید 
اقدامات درمانی به سرعت بر روی این نوجوان آغاز شد 
و با معاینه توسط پزشکان متخصص و پس از اطمینان 
از تثبیت وضعیت،  عصر همان روز برای تکمیل و ادامه 
درمان به آی سی یو بیمارستان نمازی شیراز اعزام شد. 

پدر میانسال نوجوان درباره این حادثه به ما گفت: ما 
ساکن یکی از روستاهای مرزی شهرستان داراب به نام 
»سرگدار« هستیم. امروز قبل از ظهر با فرزندم جواد 
برای آبیاری درختان وارد باغ شدیم. در حدود ساعت 
12 ظهر به دلیل گرمی هوا فرزندم برای شنا به داخل 
حوضچه های آب طبیعی که در رودخانه و کنار باغمان 
برای آبیاری و جمع آوری و ذخیره آب ایجاد شده 
بود، رفت. بعد از حدود 15 دقیقه متوجه شدم فرزندم 

نیست. به نزدیکی این حوضچه آمدم اما هیچ آثاری از 
فرزندم در کنار حوضچه نبود و روی آب کاماًل صاف 
ولی درون آب گل آلود بود. به یکباره متوجه دمپایی 
فرزندم بر روی آب شدم. آموزش شنا و عملیات امداد 
و نجات را در زمان سربازی در سال 1372 خورشیدی 
دیده بودم و به نجات چندین نفر در منطقه سیالبی سد 
درودزن در آن سال کمک کرده بودم. با عجله و با لباس 
وارد حوضچه شدم و با دست و پا شروع به جستجو در 
کف کم عمق حوضچه کردم اما اثری نبود. به سمت 
قسمت عمیق تر که بیش از 5 متر عمق داشت شنا 
کردم. با دست و پا و با تالش درون آب شروع به جستجو 
کردم که پایم به جسمی درون آب خورد. متوجه شدم 
بدن یک انسان است. به سرعت لباسهایش را گرفتم 
و او را از درون گل و الی حوضچه بیرون کشیدم و با 
تالش به بیرون آب منتقل کردم. جنازه فرزندم جواد 
بود. صورت و لبهای او کاماًل سیاه شده بود. به یکباره از 
درون تهی شدم. با نا امیدی با فشار دادن سینه پسرم 
اقدام به ماساژ قلبی و تنفس دهان به دهان کردم. به 
یکباره متوجه شدم رگ گردنش حرکت کرد. همچنان 
ادامه دادم. در ادامه پره های بینی اش تکان خورد و 
کمی آب از دهانش بیرون زد. او را به بغل خواباندم. 
حدود 4 لیتر آب و خون از دهانش بیرون آمد و سرفه 

کرد. نفس کشیدنش را آغاز کرد اما به سختی. همزمان 
با تنفس مصنوعی به فرزندم یکی از همسایگان نیز به 
کمکم آمد و به اورژانس زنگ زد. اورژانس 115 نی ریز 
زنگ خورد و اطالعات را به او دادیم. به دلیل نزدیکی 
مسافت، به سمت درمانگاه روستای ریزاب شهرستان 
 115 اورژانس  با  همزمان  و  کردیم  حرکت  نی ریز 
رودخور به درمانگاه ریزاب رسیدیم. پزشک درمانگاه 
و تکنسین های اورژانس اقدامات درمانی را بر روی 
فرزندم آغاز کردند. در ادامه با آمبوالنس به اتفاقات 
بیمارستان شهدای نی ریز وارد شدیم. پس از معاینه 
اقدامات  انجام  و  کودکان  متخصص  پزشک  توسط 
درمانی بیشتر و با تشخیص این متخصص و به دلیل 
اینکه فرزندم دچار کاهش سطح هوشیاری و مشکل در 

تنفس بود، فرزندم را به شیراز اعزام کردند. 
وی افزود: بعد از 3 روز بستری در بیمارستان نمازی 
شیراز سرانجام فرزندم با بهبود وضعیت و حال رضایت 

بخش، عصر دوشنبه 5 تیر ماه مرخص شد. 
این پدر که دارای 4 فرزند است و جواد تک فرزند 
پسرش می باشد افزود: تاکنون 3 کودک و نوجوان در 
این حوضچه های نزدیک روستا غرق شده اند و به دلیل 
عدم آشنایی با شنا و عملیات احیاء، کسی قادر به نجات 

آنها نبوده است. 

همایش »چرا یک فرد معتاد می شود؟« هفته گذشته 

با حضور چند صد نفری مردم در سالن فرهنگ و ارشاد 

اسالمی نی ریز برگزار و در آن سخنان کمتر گفته شده ای 

در مورد اعتیاد بیان شد.

سخنران اصلی این همایش قدرت محکم کارشناس 

دفتر پیشگیری از اعتیاد بهزیستی فارس بود. در این 

همایش که به صورت کارگاهی برگزار شد سخنران با 

مطرح کردن 3 پرسش کار خود را آغاز کرد: چه افرادی 

قابل  آیا  و  دارند؟  مشکالتی  چه  شوند؟  می  معتاد 

شناسایی هستند؟ 

عوامل  از  بیشتر  اعتیاد  نامشخص  عوامل  گفت:  وی 

مشخص آن است و خیلی از دالیلی که تاکنون برای 

ابتالی فرد به اعتیاد عنوان  شده علمی نیست.

محکم مهمترین دالیل گرایش افراد به اعتیاد در جامعه 

را: 1- وجود نگرش مثبت نسبت به اعتیاد در جامعه 2- 

در دسترس بودن موادمخدر و 3- در کنار مصرف کننده 

بودن برشمرد.

او گفت: افراد زیر به احتمال بیشتری درگیر مواد مخدر 

می شوند:

1- افراد ریسک پذیر: ریسک پذیری در همه زندگی 

بشر وجود داشته ولی در سنین 14 تا 20 سال که اوج 

ریسک پذیری افراد می باشد باید افراد درگیر و مبتال به 

ریسک پذیری را کنترل کرد. هرچند ریسک پذیری در 

همه افراد بد نیست.

2- افراد هیجان طلب: هیجان طلبی در افراد باید در 

حد متوسط باشد. افراد هیجانی بیشتر در معرض ابتال به 

اعتیاد  قرار دارند.

3- سر رفتن حوصله در افراد: از عالمتهایی است که 

باید مهم شمرده شود؛ البته نه در حد معمول آن.

4- رفتار تکانه ای و یهویی: افرادی که دارای رفتار 

تکانه ای هستند یا رفتار و گفتار »یهویی « دارند بیشتر 

در معرض ابتال هستند.

این کارشناس درباره اینکه چه رفتارهای پر خطری 

در افراد را باید شناخت و کنترل کرد اظهار داشت: 1- 

افرادی که خودسرانه دارو مصرف می کنند. 2- افراد 

سابقه  دارای  افراد   -3 افراطی  رفیق بازیهای  دارای 

تصادف ها و جریمه های زیاد. )این مهم حتی در هنگام 

ازدواج اینگونه افراد نیز باید در نظر گرفته شود( 4- افت 

تحصیلی در هر مقطع درسی و دانشگاهی و غیره .

قدرت محکم درباره 2 راه از مهمترین راه های مقابله با 

بیماری اعتیاد گفت: جایگزین کردن ارتباطهای انسانی 

به جای ارتباط های مجازی و نقش مهم خانواده ها در 

حمایت از اعضای خود از مهم ترین راه های مبارزه با 

اعتیاد است.

او افزود: از روی ظاهر افراد نمی توان امکان ابتال به اعتیاد 

را مشخص کرد، اما از روی رفتار می توان.

این همایش به مناسبت هفته مبارزه با مواد مخدر و 

پیشگیری از اعتیاد عصر روز سه شنبه 5 تیر، با مصوبه 

و  بهزیستی  اداره  نظر  زیر  عمومی،  فرهنگ  شورای 

نیروی  اصناف،  دانشگاه ها،  فرمانداری،  همکاری  با 

انتظامی، سپاه و بسیج، اداره تبلیغات اسالمی، ورزش و 

جوانان، فرهنگ و ارشاد اسالمی، و فنی و حرفه ای برگزار 

شد. 

گفتنی است کانال تلگرامی سخنران این همایش حاوی 

نکات آموزشی مفید برای خانواده ها به نشانی زیر قابل 

دسترس می باشد.

@ghodratmohkam

شناسایی 125 هزار بیمار مبتال به دیابت در استان فارس
معاونت  دیابت  بیماری  کارشناس  یک  ایسنا: 

بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شیراز با اشاره به 

اینکه سازمان بهداشت جهانی، دیابت را شایع ترین 

بیماری غدد در جهان می داند که ساالنه عامل چهار 

میلیون مرگ در جهان است، گفت: تاکنون 125 

هزار بیمار دیابتی در فارس شناسایی شده است.

افزود:  خبرنگاران  جمع  در  هادی زاده  عفت 

طبق گزارش سازمان بهداشت جهانی و فدراسیون 

جهانی دیابت، در حالی که تعداد بیماران دیابتی 

در سال 2000 میالدی کمتر از 200 میلیون نفر 

بوده  است؛ این رقم در سال 2015 میالدی به بیش 

از 382 میلیون نفر رسیده و تا سال 2035 نیز این 

تعداد به رقم 592 میلیون نفر می رسد.

بهداشتی  معاونت  دیابت  بیماری  کارشناس 

دانشگاه علوم پزشکی شیراز با بیان اینکه از هر 20 

ایرانی یک نفر به دیابت مبتالست و نیمی از این 

تعداد نمی دانند که دیابت دارند، گفت: هر 10 ثانیه 

یک نفر در جهان به دلیل نداشتن آگاهی از دیابت و 

روش کنترل آن، جان خود را از دست می دهد و هر 

30 ثانیه یک نفر در جهان به همین علت، پای خود 

را از دست می دهد. 

اختالل  یک  قند  بیماری  یا  دیابت  گفت:  او 

سوخت و سازی در بدن است که در آن بدن توانایی 

تولید هورمون انسولین را از دست می دهد یا در برابر 

بنابراین انسولین تولیدی  انسولین مقاوم شده و 

نمی تواند عملکرد طبیعی خود را انجام دهد. 

این کارشناس با بیان اینکه نقش اصلی انسولین 

پایین آوردن قند خون به کمک ساز و کارهای 

مختلف است، توضیح داد: در دیابت نوع یک، تخریب 

تولید  نقص  به  منجر  پانکراس  در  بتا  سلول های 

انسولین می شود و در نوع دو، مقاومت پیش رونده 

بدن به انسولین وجود دارد که در نهایت ممکن است 

به تخریب سلول های بتای پانکراس و نقص کامل 

تولید انسولین منجر شود؛ در دیابت نوع دو مشخص 

است که عوامل ژنتیکی، چاقی و کم تحرکی نقش 

مهمی در ابتالی فرد دارند . 

کارشناس بیماری دیابت دانشگاه با تاکید بر 

این موضوع که در دیابت، سرعت و توانایی بدن 

در استفاده و سوخت و ساز کامل گلوکز کاهش 

می یابد، گفت: وقتی افزایش قند در دراز مدت در 

باشد، سبب تخریب رگ های  بدن وجود داشته 

اعضای  می تواند  که  می شود  بدن  در  ریز  بسیار 

مختلف بدن همچون کلیه، چشم و اعصاب را درگیر 

کند. 

او دیابت را با افزایش ریسک بیماری های قلبی 

عروقی دارای ارتباطی مستقیم عنوان کرد و ادامه 

داد: غربالگری و تشخیص زودرس این بیماری در 

افراد با ریسک باال می تواند در پیشگیری از این 

عوارض مؤثر باشد. 

این کارشناس بیماری دیابت در دانشگاه علوم 

پزشکی شیراز، گفت: با اجرای طرح تحول نظام 

سالمت و گسترش خدمات برنامه پزشک خانواده 

در مناطق شهری استان، 125 هزار بیمار مبتال 

به دیابت )بیمار قدیم و جدید( شناسایی و تحت 

مراقبت پزشک خانواده قرار گرفتند، در حالی که 

تعداد بیماران شناسایی شده قبل از اجرای این 

طرح حدود 20 هزار نفر و تنها در مناطق روستایی 

بوده است.

//

//

به کوشش حسین قانع

اتفاق بسیار عجیب

خلوت دل
طلوع اذان صبحمهشیدیخورشیدی

غروب اذان ظهرخورشید
نیمه شب اذان مغربخورشید

شرعی

17230458055712561917201000 شوالیکشنبه 10 تیر
18230458055712561917201000 شوالدوشنبه 11  تیر
19240458055712561917201000 شوالسه شنبه 12  تیر

20240459055812561917201100 شوالچهارشنبه 13 تیر
21250459055812561917201100 شوالپنجشنبه 14  تیر

22250400065812561917201100 شوالجمعه 15 تیر
23260400065812561917201100  شوالشنبه 16 تیر
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پاسخ هاما نشّسیم پای حرف دلتون

خوانندگان گرامی
پاسخ پرسش های مربوط به: شهرداری نی ریز، 
راه و شهرسازی و شبکه بهداشت و درمان كه در 

زیر آمده، در همین صفحه چاپ شده است.

شهرداری نی ریز
1- وسط کوچه شماره 11 خیابان خلیج فارس 

دیوار کشیده شده. لطفًا پیگیری کنید.
2-  چندی پیش سخنوران، پشت تریبون نماز 
عید فطر گفتند بحران آب را جدی بگیرید؛ 
نشاط  خیابان  از  که  صبح  امروز  که  درحالی 
با  شهرداری  کارگران  دیدم  می کردم،  عبور 
ماشین های آبرسانی خیابان را می شویند. پیش 
خودم فکر کردم پس بحران آب فقط شامل 
شهروندان می شود. آقای شهردار! برای این کار 

چه توجیهی دارید؟
3- در جوی آب خیابان 12 فروردین، آب جمع 

می شود و می گندد. لطفًا آن را درست کنید.
4- چند سطل زباله در شهرک شهید بهشتی 

بگذارید.
5- وقتی برنامه ای تدارک می بینید که قرار است 
سِر ساعت اجرا شود، این همه تبلیغ و حرف زدن 
اضافه مجری برای چیست؟ کسی که برای برنامه 
آمده، برای خودش برنامه ریزی کرده که رأس 
ساعت به خانه برود. واال از بس تبلیغ کردند، از 

جشن و  کنسرت دلزده شدیم.

شهرداری نی ریز - شورای شهر
خرج  شهرداری  مالی  اعتبارات  همه  اگر   -1
زیباسازی شهر شود، ارزش زیادی ندارد؛ زیرا 
از زمانی که زباله ها شبها جمع می شود، هر جا 
نگاه می کنیم کیسه سیاه زباله به چشم می خورد 
و کنار بلوارها و خیابانها به جای گلدان، باکس 

زباله بد بو و پر از مگس می بینیم.
2- چرا قیمت زمینهای شهر را با دو مزایده و 

قیمتهای نجومی اتان گران کردید؟

راه و شهرسازی
چرا جاده قطاربنه - شهرک وزیره را که هنوز 
خط کشی،  نداده اید،  راهداری  اداره  تحویل 

تابلوگذاری یا عالمت گذاری نمی کنید؟ 
رانندگی در این مسیر به ویژه در شبها بسیار 
خطر  به  کسی  جان  تا  لطفًا  است.  خطرناک 

نیفتاده، کاری کنید.

شبکه بهداشت و درمان
1- چرا داروخانه ... مبلغ 3500 تومان بابت حق 
فنی از بیمار دریافت می کند؟ آنها حتی این مبلغ 
را از نسخه های آزاد و حتی دارویی که روی یک 
می گیرند.  باشد،  شده  نوشته  هم  کاغذ  برگ 

شیر  مثل  اقالم  برخی  قیمت  که  این  ضمن 
خشک مکمل را از ته قوطی خط زده اند و گرانتر 

می فروشند.
2- چرا نرخ خدمات مطب دندانپزشکی دکتر  ...  
اینقدر گران است و با بقیه مطب ها فرق دارد؟ 

لطفًا رسیدگی کنید.

دانشگاه آزاد اسالمی
اساتید  قبل  سال  عقب افتاده  لطفًا حقوق   -1

حق التدریس را پرداخت کنید.
کنکور  آزمون  برگزاری  محل  قبل  سال   -2
سراسری بخش خواهران با کمبودهایی از قبیل 
نبود نور کافی، گرم بودن محیط آزمون و سرو 
لطفًا  بود.  مواجه  در داخل سالن  زیاد  صدای 

رسیدگی کنید.

آبفا شهری
 18 شماره  کوچه  کنده کاری  خواهشمندیم 
خیابان خلیل شهید محله سادات را زیرکوبی 

کنید.

منتقد محترم
انتقاد شما در مورد اداره زندان، در اختیار این 

اداره قرار گرفت.

 پاسخ شهرداری نی ریز
با احترام، بازگشت به نامه شماره 3523 مورخ 
97/04/02 آن هفته نامه محترم در خصوص 
مطالب مطرح شده از طرف شهروندان ارجمند، 
پاسخ های زیر از مدیران واحدهای شهرداری 
اخذ و عینًا ارسال می گردد. خواهشمند است 
عرض  به  ضمنًا  گیرد.  صورت  مقتضی  اقدام 
ایتا  پیام رسان  در  شهرداری  کانال  می رساند 
و سروش به آدرس shahrdarineyriz@ نیز 
آن  اطالع رسانی  که  است  گردیده  راه اندازی 

موجب امتنان است.
واحد  معاونت خدمات شهر به  مدیریت  

آقای استقالل
1- شهروندگرامی! شهرداری مستند به مصوبه 
خرید  به  نسبت  نی  ریز  شهر  اسالمی  شورای 
قطعه زمینی در کوچه  مذکور اقدام نموده است 
و با توجه به نیاز به مرتفع نمودن مشکل آبهای 
تفصیلی شهر  اجرای طرح  به  نظر  و  سطحی 
ابالغ گردیده،  به شهرداری  نی ریز که جدیدًا 

اقدام قانونی الزم به عمل می آید. 
2- شهروند گرامی! باتوجه به حفاری  صورت 
گرفته توسط پیمانکاران اداره آب و فاضالب، 
شستشوی مسیر جهت رفاه شهروندان صورت 

پذیرفته است. 
3- ضمن شستشو و نظافت خیابان مربوطه، از 
شهروندان فهیم و خصوصًا ساکنان محترم محل 
مذکور تقاضامندیم با رعایت موازین بهداشتی 
رهانمودن  از  ناشی  مسائل  گرفتن  نظر  در  و 

فاضالب،  ما را یاری نمایند. 
4- با توجه به بررسی به عمل آمده، در صورت 

نیاز اقدام مقتضی صورت می پذیرد.
آقای  مدیریت  به  عمومی  روابط   واحد 

بهجت نیا 
5- ضمن سپاس از حضور جنابعالی و شهروندان 
عزیز نی ریزی در جشن بزرگ عیدسعید فطر، 
به عرض می رساند  از بدیهی ترین امور چنین 
جذب  و  باال،  اخذ  هزینه کردهای  با  مراسمی 
شریک مالی و حامی مالی است که اواًل  قابلیت 
اجرانمودن و ثانیًا کیفیت چنین برنامه هایی را 
بخش های  جانمایی  داریم  قبول  می برد.  باال 
بیشتری  پراکندگی  از  می بایست  تبلیغی 
عزیز  هنرمندان  اجبار  که  می بود  برخوردار 
در متصل  بودن هر دو اجرا به هم، دست ما را 
آن  مژده  اما  بست.  پراکندگی  این  اعمال  در 
به  این مراسم تجربه ای هنگفت  برگزاری  که 
خدمتگزاران شما داد تا زین  پس با برنامه ریزی و 
تدارک بیشتری بتوانیم چنین برنامه هایی را اجرا 

نماییم.
واحد  معاونت خدمات شهر به  مدیریت  

آقای استقالل
6- پیگیری الزم صورت می پذیرد و در صورتی 
که ضرورت نداشته باشد، نسبت به جمع آوری 

آن اقدام می گردد. 
7- شهروند گرامی! شهرداری براساس نظریه 
کارشناس رسمی دادگستری نسبت به فروش 

زمین اقدام نموده است. 

 پاسخ اداره راه  و شهرسازی
  با سالم و احترام، در خصوص سؤال شهروندان، 
به  هفته نامه  آن  در  چاپ  جهت  زیر  جوابیه 

حضورتان ارسال می گردد.
این  در  متعددی  پیگیری های  و  مکاتبات 
استان  و شهرسازی  راه  اداره کل  با  خصوص 
صورت گرفته است. مقرر شد پس از  تهیه طرح 

و  پیمانکار  انتخاب  به  نسبت  مشاور،  توسط 
اجرای طرح اقدام گردد.

  پاسخ شبکه بهداشت و درمان
با سالم و احترام، ضمن تشکر از حضرتعالی و 
دستور  است  خواهشمند  محترم،   همکاران 
فرمایید در پاسخ به سؤاالت مطرح شده، جوابیه 
چاپ  هفته نامه  آن  بعدی  شماره  در  را  زیر 
نمایند. قباًل  از همکاری و مساعدت جنابعالی 

سپاسگزاریم. 
نسخه های  فنی  حق  گرامی!  همشهری   -1
داروخانه  توسط  که  )نسخه هایی  تأییدی 
در سامانه بیمه ثبت و  تأیید می شوند( 4500 
تومان است. در خصوص حق فنی نسخه های  
غیر تأییدی )نسخه های معمولی - بیمه ای یا 
آزاد( چنانچه  مبلغ نسخه کمتر از 2 هزار تومان 
باشد، مبلغ حق فنی هزار تومان و در صورتی که 
مبلغ نسخه  بین 2 تا 5 هزار تومان باشد، مبلغ 
حق فنی 2500 تومان است و چنانچه بیشتر از 
5 هزار تومان باشد، مبلغ حق فنی 3500  تومان 

می باشد.
داشتن  دست  در  با  دوم،  مورد  خصوص  در 
مدارک و مستندات، به شبکه بهداشت واحد 

دارو و غذا مراجعه نمایید.
2- با توجه به این که قیمت مواد دندانپزشکی 
چنانچه  می باشد،  متفاوت  کیفیت  نوع  و 
مراجعه کننده محترم نسبت به نوع مواد و تعرفه 
دریافتی از طرف دندانپزشک شکایتی دارد، در 
اسرع وقت با فاکتور اخذ گردیده از دندانپزشک 
به شبکه بهداشت و درمان مراجعه کند تا بررسی 
تعرفه ای صورت پذیرد و نتیجه به شاکی اعالم 

گردد.

راههای
ارتباطی:

پیغام گیر شبانه روزی:
071 - 5383 0900

پیامک:
 1000 917 800 1808

دورنگار:
071 -  5383 0901

دفتر:
071 - 5383 0903

واتساپ و تلگرام:
 0 917 800 1808

رایانامه )ایمیل(:
 info@neyrizanfars.ir

ادامه  از صفحه 7
بودجه بیست میلیاردی 1397

شهردار نی ریز در مورد بودجه 1397 شهرداری نی ریز 

گفت: بودجه برای امسال 20 میلیارد و 200 میلیون 

تومان پیش بینی شده است و با یک رشد 12 درصدی 

روبرو است و اگر ما به دنبال این باشیم تا این بودجه 

تحقق یابد باید 1 میلیارد و 700 میلیون تومان در ماه 

درآمد داشته باشیم.

کسری بودجه 40 درصدی
ادامه گفت: در همین سه ماهه نخست  فرغت در 

امسال کسری بودجه تقریبًا 40 درصدی داشتیم. ما 

در همین سال، روزهایی داریم که کمتر از یک میلیون 

تومان درآمد کسب کرده ایم و این یعنی هزینه آب و 

برق شهرداری هم با این رقم تأمین نمی شود.

عوارض کمک  پرداخت  در  را  مردم شهرداری  اگر 

کنند مشکالت را پشت سر می گذاریم و همشهریان 

باید بدانند مبلغی که بابت عوارض شهری پرداخت 

می کنند حتمًا باید در مسائل عمران و آبادانی شهر 

هزینه شود و نمی شود آن را خرج مباحث جاری کرد.

عمران  11  میلیاردی
را 11  برای سال 97  اعتبارات عمرانی  وی میزان 

میلیارد 454 میلیون تومان عنوان کرد و گفت: یعنی 

57 درصد از کل بودجه به این مسئله تعلق دارد و 43 

اعتبارات جاری شهرداری  نیز سهم  بودجه  درصد 

می باشد.

مزایای ارتقاء شهرداری
فرغت در ادامه گفت: اگر شهرداری بتواند سه سال 

پشت سر هم بودجه تصویبی را محقق کند، به شرط 

تحقق برخی شروط دیگر، یک سطح ارتقاء خواهد 

یافت. االن شهرداری نی ریز یک شهرداری درجه 8 

می باشد و ما می توانیم ان شاا... درجه شهرداری را به 

9 ارتقاء دهیم.

در سه سال آینده اگر درجه شهرداری افزایش یابد ما 

می توانیم در چارت سازمانی، در بحث هزینه کردها، 

شدن  تبدیل  آتش نشانی،  ایستگاه های  افزایش 

واحد فضای سبز به سازمان فضای سبز شهرداری با 

اختیارات بیشتری اقدام کنیم.

درآمد پایدار
شهردار نی ریز یکی از مهمترین منابع شهرداری را 

وابسته به پروانه ساخت و سازها و عوارض اختصاصی 

دانست که با توجه به رکود مسکن با مشکل روبرو 

می باشد.

از طرفی بخشی از سهم شهرداری ها از مالیات بر 

ارزش افزوده ای که باید به شهرداری ها پرداخت شود 

در برنامه ششم توسعه و از ابتدای سال 1397 کاماًل 

حذف شده و به هدفمندی یارانه ها تخصیص داده 

شده است.

مستمر  درآمد  راه های  از  یکی  گفت:  فرغت 

ارزش  بر  مالیات  دنیا همین  تمام  شهرداری ها در 

افزوده می باشد. 

دقت کنید که برای داشتن درآمد پایدار باید هزینه 

کردهای کالنی انجام شود؛ مثاًل اگر قرار است پمپ 

بنزین شهرداری در سال 1397 به بهره برداری برسد 

باید یک میلیارد تومان در آن هزینه کنیم و اگر قرار 

است کارخانه سنگ شکن در یک شهرداری احداث 

شود باید بین 2 تا 3 میلیارد تومان در آن هزینه کرد.

ضمن اینکه چون اینگونه طرح ها زودبازده نیستند، 

عماًل کمتر شهرداری حاضر می شود برای طرح هایی 

از این قبیل هزینه کند. شهردار می آید به پروژه های 

زود بازده عمرانی، برخی موارد مرتبط به فضای سبز 

و خریدهایی مثل المان ها و مبلمان شهری می پردازد 

تا در چشم مردم باشد. شاید این گفته من طبیعی 

یک  این  ولی  نباشد  هم  عادالنه  و  عاقالنه  نباشد، 

مسئله ای است که وجود دارد. وقتی که شهروندان 

مراجعه می کنند که فالن مسیر باید آسفالت شود 

شهرداری چگونه می تواند این درآمد ناچیزی را که 

کسب کرده است صرف مسائل پایدار کند و به عنوان 

مثال یک مرکز تجاری احداث کند؟

ضمن اینکه بعضی از خدمات شهرداری را نمی شود 

تعطیل کرد. زباله ها را نمی شود جمع آوری نکرد. در 

بحث فضای سبز حتی یک روز هم نمی شود کار را 

تعطیل کرد چون با یک موجود زنده و با اهمیت روبرو 

هستیم و همه این ها باعث می شود که تا شهرداری 

نتواند به سمت درآمدهای پایدار حرکت کند. البته 

سازمان شهرداری ها به شرط ارائه طرح های توجیهی 

به شهرداری ها  وام  قالب  را در  مناسب تسهیالتی 

پرداخت می کند اما نگرانی از عدم تمکن مالی جهت 

پرداخت به موقع اقساط اینگونه وام ها باعث می شود 

بین  در  وام  دریافت  به  چندانی  تمایل  عماًل  که 

شهرداری های مختلف وجود نداشته باشد.

فرار مالیاتی
وی با انتقاد از اینکه فرار مالیاتی در کشور به عنوان 

یک ارزش برای اکثر قریب به اتفاق اشخاص حقیقی 

و حقوقی تبدیل شده است گفت: مالیات بر ارزش 

افزوده مستقیمًا در مباحث عمران و نوسازی شهرهای 

کشور سهیم است و این در شهر ما بسیار کم است و 

مؤدیان از غفلت ما مردم و مسئوالن سوءاستفاده 

می کنند حوزه عملکرد خود را دیگر شهرها اعالم 

می نمایند تا بتوانند فرار مالیاتی داشته باشند و این 

عمل آنها روی نوسازی و عمران شهر تأثیر منفی 

می گذارد.

در  موثق  اما  غیررسمی  گزارش های  سری  یک 

دسترس است که اگر مؤدیان در نی ریز آمار رسمی 

خود را اعالم می کردند و پرداخت می نمودند یک برابر 

بودجه عمرانی یک سال شهرداری نی ریز از این طریق 

وصول می شد.

حقوق کارگران
شهردار نی ریز در خصوص حقوق کارگران خدمات 

شهری و فضای سبزگفت: حقوق کارگران با یک ماه 

تأخیر پرداخت می شود.

این کارگران و کارگران تأمین  عقب بودن حقوق 

نیرو برای ما افتخار نیست اما این یک عرف است که 

پروژه محور وجود  ادارات  و  متأسفانه در شرکت ها 

دارد.

شهرداری بنا به مشکالت مالی و اینکه هیچ سند 

الزام آوری از این کارگران ندارد تا اگر یک دستگاه 

چند صد میلیون تومانی در اختیار کارگر بود از آن 

خوب مراقبت کند، ناچار است حقوق ها را با یک 

ماه تأخیر پرداخت  کند. آن چیزی که ما از کارگران 

می گیریم صرفًا یک صورتجلسه تحویل و تحول و 

در برخی از مواقع سفته هایی می باشد که در اختیار 

داریم و این تأخیر به گونه ای ضمانت کار آنها می باشد. 

هرچند اگر وضعیت شهرداری ساماندهی شود حقوق 

این افراد را هم به روز خواهیم داد اما برای این کار، باید 

در یک ماه تقریبًا 700 میلیون بیشتر درآمد داشته 

باشیم.

روزانه نیازمند 36 میلیون درآمد
اگر قرار بود که بودجه سال 1396 محقق شود، بدون 

باید روزانه 36 میلیون  احتساب تعطیالت رسمی 

تومان درآمد می داشتیم و متأسفانه اینگونه نبود.

محقق شدن بودجه شهرداری ها در سه ماهه آخر 

سال امکان پذیر است و تقریبًا درآمد سه ماه آخر با نه 

ماهه نخست سال برابری می کند و این باعث می شود 

که بدهی ها جمع گردد.

شهرداری و شورای شهر نی ریز روی نوار شفافیت

صورت درآمد هزینه های یکساله 
شورای اسالمی شهر نی ریز در سال 1396

مبلغعنوانردیف

1.850.000.000درآمدهاالف

هزینه هاب

86.000.000مساعدت به مساجد و تکایا1

10.000.000 کمک به انجمن حمایت از زندانیان2

91.000.000 کمک به  برگزاری مراسم مذهبی3

33.000.000کمک باشگاه ها و هیئت های فرهنگی ورزشی 4

5.000.000مساعدت به بخش آموزشی و آموزشگاه ها5

15.000.000 تقدیر از پرستاران نمونه6

20.000.000 کمک به برگزاری نمایشگاه هنرهای تجسمی7

10.000.000 مساعدت در برگزاری همایش روز شهرستان 8

1.454.630.000وظیفه خدمات اداری و شهری9

125.370.000 هزینه چاپ کتب و نشریات10

گزارش عملکرد شورای اسالمی شهر نی ریز- دوره پنجم
از 1 شهریور 1396 الی 23 خرداد 1397

مبلغعنوانردیف

31 تعداد جلسات رسمی با ادارات نی ریز 1

25تعداد جلسات رسمی با موضوع بررسی نامه ها2

214 تعداد جلسات غیر رسمی3

155 تعداد  مصوبات4

1048 تعداد نامه های وارده5

400 تعداد نامه های صادره6

عملکرد یک ساله
شورای اسالمی شهر نی ریز

شورای اسالمی شهر نی ریز با ارسال نامه ای عملکرد یکساله این شورا را که مربوط به سال 1396 می باشد در 

دو بخش درآمدها و هزینه  ها اعالم کرد.
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آگهی  تغییرات  شرکت
مدرن نان محلی نی ریز

 شرکت سهامی خاص به شماره ثبت   
1332    و شناسه ملی  14005405735 

عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
ذیل  تصمیمات   1397/03/23 مورخ  سالیانه 

اتخاذ شد:
 اعضای هیات مدیره عبارتند از: 

- آقای سیدمهدی فال اسیری به شماره ملی 
 0380784491

ملی  شماره  به  مهربان  عباسعلی  آقای   -
 2559550482

ملی  شماره  به  بناهی  محسن  آقای   -
 2559592762

انتخاب گردیدند و آقای  برای مدت دو سال 
محمدعلی محسنی به سمت بازرس اصلی و 
آقای علیرضا سعادت به سمت بازرس علی البدل 

برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند .
 روزنامه نی ریزان فارس جهت نشر آگهی های 

شرکت انتخاب شد

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 
فارس  -  مرجع ثبت  شرکتها و مؤسسات 

غیرتجاری نی ریز
197262

13213

آگهی  تغییرات  شرکت  مدرن نان محلی 
نی ریز  شرکت سهامی خاص به شماره ثبت   

1332    و شناسه ملی  14005405735 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده 

مورخ 1397/3/24 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

ریال   1.050.000 مبلغ  از  شرکت  سرمایه   

به  منقسم  ریال   1.051.347.500 مبلغ  به 

از  توامًا  نام  با  ریالی   10012833 سهم   105

محل آورده نقدی اعضاء و صدور سهم اسمی و 

در  و  یافت  افزایش  سهام  اسمی  مبلغ  افزایش 

سرمایه  به  مربوط  اساسنامه   5 ماده  رابطه  این 

 438 شماره  گواهی  طی  شرکت  شد.  اصالح 

بابت  ریال  مبلغ  682500   1397/3/13 مورخ 

به حساب 0111560783001  تعهدی  تکمیل 

طی  و  گردیده  واریز  نی ریز  شعبه  ملی  بانک 

مبلغ   1397/03/07 مورخ   483 شماره  گواهی 

به  افزایش سرمایه  بابت  1.050.297.500ریال 

حساب 0111560783001بانک ملی شعبه نی 

ریز واریز نموده است.

 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس
مرجع ثبت  شرکتها و مؤسسات غیرتجاری نی ریز
197263

13213

دفتر  نی ریزان فارس از 7 صبح تا 8شب یکسره باز است
)پنج شنبه ها تا 13:30(
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