
4
یکشنبه 9   بهمن 1401حوادث

 29     ژانویه 2023 
شماره  420

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

//

//

//

//

//

عابد نعمتی، نی ریزان فارس:

سختی  هفته  آخر  نی ریز   115 اورژانس 
را با یک روز پر حادثه که دست کم 3 فوتی 
به طوری که  داشت، پشت سر گذاشت. 
تعداد مأموریتها و تماسهای اورژانس در این 

روز بیش از دو برابر روزهای دیگر بود.
مدیر  کچویی  محمدحسین  گفته  به 
اورژانس 115 نی ریز، ساعت 17 پنجشنبه 
با  تریلر  یک  تصادف  اثر  بر  دی ماه،   29
خودرو پژو 405 در پیچ خطرناکی که در 25 
کیلومتری بعد از قطرویه به سمت سیرجان 
واقع است، 3 نفر کشته و 7 نفر مصدوم 

شدند.
در این حادثه یک کودک 8 ساله در دم 
کشته شد و پدر 32 ساله اش که کودک 
را پشت فرمان در بغل گرفته بود، ضربه 

مغزی شد و با سطح هوشیاری پایین توسط 
بیمارستان  به  مشکان  پایگاه  آمبوالنس 

شهدای سالمت انتقال یافت.

دو نفر از سرنشینان پژو 405 نیز که از اتباع 
خارجی بودند، در دم جانشان را از دست 
دادند. 4 مصدوم 12، 16، 17 و 20 ساله 
دیگر هم که از اتباع خارجی بودند، توسط 
به  پایگاه گل گهر سیرجان  دو آمبوالنس 

بیمارستان این شهر منتقل شدند. یک تبعه 
خارجی دیگر و راننده تریلر نیز به نی ریز 

اعزام شدند.

نوشتنی است در این حادثه، هر دو پایگاه 
قطرویه و رودخور در مأموریت قبلی بودند. 
از  هالل احمر  عملیاتی  تیم  دو  همچنین 
پایگاه و یک تیم عملیاتی از شعبه نی ریز 
که شامل دو آمبوالنس و یک خودرو نجات 
بودند، به محل حادثه اعزام شدند و عملیات 
و  سبک  نجات  تجهیزات  با  رها سازی 
نیمه سنگین و کمکهای اولیه را انجام دادند. 
آمبوالنس کارخانه سیمان سفید هم در 

صحنه حاضر شد.
سی دقیقه قبل از آن و در حادثه دیگری در 
منطقه نیلو )ده کیلومتری قطرویه به سمت 
رودخور(، دو موتورسیکلت با هم تصادف 
کردند و یک مرد 58 ساله که ضربه مغزی 
شده بود، با کاهش هوشیاری به بیمارستان 

نی ریز اعزام شد.
یک ساعت بعد از آن نیز یک خودرو پژو 405 
در نزدیکی روستای جهان آباد شهرستان 
آن  سرنشین   5 و  شد  واژگون  بختگان 

مصدوم و به بیمارستان منتقل شدند.

شهرستان  کرونایی  رنگ بندی  وضعیت 
)نسبتًا  زرد  هفته  یک  از  پس  نی ریز 

پرخطر( بودن، دوباره آبی )عادی( شد.
در همین رابطه دکتر داور آل داود رئیس 
شبکه بهداشت و درمان شهرستان نی ریز 
در  گذشته  هفته  زرد  »وضعیت  گفت: 
و  تنفسی  بیماری های  افزایش  نتیجه 
ریوی مثل سرماخوردگی و آنفلوآنزا بود. 
اما چون این موارد مشکوک به کرونا است 

و تستها هم دقیق نیست، مد نظر قرار 
می گیرند.«

پرستاری  دفتر  رئیس  همایونی  لیال 
عنوان  هم  سالمت  شهدای  بیمارستان 
داشت: »هر چند هیچ بستری کرونایی 
بیماران  از  روزها  این  چون  اما  نداریم، 
بستری )به ویژه آنهایی که عالمت دارند( 
تست کرونا هم گرفته و در سیستم ثبت 

می شود، آمار باال می رود.«

تعداد  بهداشت،  وزارت  اعالم  طبق 
شهرهای با وضعیت قرمز کرونایی )بسیار 
تعداد  و  بوده  صفر  کشور  در  پرخطر( 
شهرهای با وضعیت نارنجی از 12 به 6 
شهر کاهش یافته است. همچنین تعداد 
شهرهای با وضعیت زرد از 143 به 122 
شهر کاهش و تعداد شهرهای با وضعیت 
آبی از 293 به 320 شهر افزایش یافته 

است.

فرمانده انتظامی استان از کشف 3 تن و 
100 کیلوگرم انواع مواد مخدر در هفته 

گذشته خبر داد. 
جمع  در  حبیبی  رهام بخش  سردار 
خبرنگاران اظهار داشت: مأموران پلیس 
مواد مخدر در هفته گذشته،  با  مبارزه 
محل تردد و فعالیت قاچاقچیان را مورد 

شناسایی قرار دادند.
با  مأموران  این خصوص  در  افزود:  وی 
در  پلیسی  و  اطالعاتی  اقدامات  انجام 
شهرستانهای نی ریز، الرستان، فیروزآباد 
و داراب، 8 دستگاه خودرو سبک و سنگین 

را شناسایی و توقیف کردند.
فرمانده انتظامی استان فارس گفت: در 
بازرسی از این خودروها در مجموع 3 تن و 
100 کیلوگرم انواع مواد مخدر شامل یک 
تن و 550 کیلو تریاک، 980 کیلو مرفین 

و 570 کیلو حشیش کشف شد.
خصوص  این  در  افزود:  حبیبی  سردار 

5 متهم دستگیر و با تشکیل پرونده به 
مرجع قضایی معرفی شدند.

فرمانده انتظامی استان فارس با بیان این 
که از ابتدای سال جاری تا کنون 70 باند 
قاچاق مواد مخدر منهدم و بیش از 41 تن 

انواع مواد مخدر در سطح استان کشف 
شده است، تأکید کرد: 

مبارزه بی امان با مواد مخدر به صورت 
ویژه در دستور کار این فرماندهی قرار 

دارد.

روز سـخت اورژانس 
با حـوادث متعـدد

وضعیت دوباره آبی برای نی ریز

یک مرد 37 ساله شب هنگام و در باغ 
خود، جلوی چشم همسرش به قتل 

رسید.
بر پایه اطالعات ما از منابع آگاه، این 
حادثه شامگاه پنجشنبه 29 دی ماه 
در ساختمان یک گله دانی در باغی در 
بولوار امام رضا )روبروی پمپ بنزین 

دلخوش( رخ داد.
که  نفر  سه  است  حاکی  شنیده ها 
سر و روی خود را پوشانده بودند، به 
این مکان حمله ور شدند و با اسلحه 
شکاری ساچمه ای یک تیر به در و 

و  شلیک  گله دانی  ساختمان  پنجره 
صاحب آن را تهدید کردند که در را باز 

کند.
او در ادامه در را باز می کند و آنها که از 
قبل قصد جان او را کرده بودند، تیری 
به قفسه سینه او شلیک می کنند که بر 

اثر اصابت سه ساچمه به قتل می رسد.
افراد ناشناس در ادامه با تهدید چاقو 
طالهای همسر مقتول را به سرقت 

می برند.
تحقیقات درباره این ماجرا و انگیزه 

قاتالن ادامه دارد. 

در  گفت:  استان  انتظامی  فرمانده 
بازرسی از سواری پژو، 405 کیلوگرم 
تریاک در شهرستان نی ریز کشف شد. 

سردار رهام بخش حبیبی در گفتگو با 
خبرنگار پایگاه خبری پلیس، بیان کرد: 
در راستای طرح برخورد با قاچاقچیان، 
مأموران انتظامی نی ریز حین کنترل 
محورهای  در  عبوری  خودروهای 
به  شهرستان،  این  به  منتهی  خاکی 
یک سواری پژو 405 مشکوک شدند و 

دستور ایست را صادر کردند.
وی افزود: راننده بدون توجه به دستور 
پلیس و عالئم هشدار دهنده با افزایش 

سرعت فرار کرد.
با  فارس  استان  انتظامی  فرمانده 
پس  انتظامی  مأموران  که  این  بیان 
از طی مسافتی تعقیب و گریز موفق 
تخصصی  و  فنی  اقدامات  با  شدند 
خودرو را متوقف و راننده و سرنشین 
را نیز دستگیر کنند، تصریح کرد : در 
بازرسی از سواری، 405 کیلو تریاک 

کشف شد.
سردار حبیبی با اشاره به این که در 
این خصوص یک سواری پژو هم که 

اسکورت محموله بود توقیف و راننده 
نیز دستگیر شد، گفت: هر 3 قاچاقچی 
برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا 

شدند.

کشف مواد از وانت نیسان 
در  گفت:  نی ریز  انتظامی  فرمانده 
بازرسی از یک وانت نیسان، 47 کیلو 
و 800 گرم تریاک کشف و راننده نیز 

دستگیر شد.
گفتگو  در  کرمی  عظیم اله  سرهنگ 
با خبرنگار پایگاه خبری پلیس، بیان 
با  برخورد  طرح  راستای  در  داشت: 
مأموران  گذشته  روز  قاچاقچیان، 
کنترل  هنگام  نی ریز  انتظامی 
دستگاه  یک  به  عبوری  خودروهای 
وانت نیسان مشکوک شدند و آن را 

برای بررسی بیشتر متوقف کردند.
وی افزود: در بازرسی از این خودرو، 47 
کیلو و 800 گرم تریاک کشف و راننده 

نیز دستگیر شد.
فرمانده انتظامی نی ریز گفت: راننده 
قانونی  مراحل  سیر  برای  قاچاقچی 

روانه دادسرا شد.

شهرستان   115 اورژانس  کارکنان 
نی ریز، به یک مادر و فرزند که دچار 
بودند،  شده  گازگرفتگی  حادثه 

امدادرسانی کردند.
به گفته رئیس اورژانس 115 نی ریز،  
یک مادر 32 ساله و پسر 11 ساله اش در 
طبقه دوم یک واحد مسکونی با متراژ کم 
و دارای در و پنجره های دوجداره دچار 
خطر  از  که  بودند  شده  گازگرفتگی 

جدی نجات یافتند.
محمدحسین کچویی گفت: »این دو 
نفر دچار حالت تهوع، سردرد و سرگیجه 
شدید و افزایش ضربان قلب شده بودند 
که پدر خانواده از سر کار برمی گردد و 
در را که باز می کند، ناگهان اکسیژن 
به آنها می رسد و از خطر نجات پیدا 
می کنند. البته هیچ کدام از آنها در آن 

خود  مسمومیت  علت  متوجه  لحظه 
نشده بودند. در ادامه و در تماس با 115، 
کارکنان اورژانس در محل حاضر شدند 
و با دیدن عالئم و چک کردن اکسیژن 
خونشان، متوجه گازگرفتگی شدند و 
آنها را به بیمارستان منتقل کردند. قطعًا 
اگر در باز نشده بود و آنها خوابیده بودند، 

خطر بزرگی تهدیدشان می کرد.«
وی افزود: »علت حادثه نداشتن کالهک 
دودکش پکیج در پشت بام بود که به 
دلیل وزش باد، گاز مونواکسید کربن 
به  منجر  و  گشته  باز  خانه  داخل  به 
مسمومیت آنها شده بود. علت دیگر، 
بستن پنجره کوچک تهویه هوای دِر 
دوجداره بود که آن را برای جلوگیری 
از ورود هوای سرد به داخل منزل بسته 

بودند.«

یک جوان 33 ساله در حادثه واژگونی 
شهید  بولوار  در  موتورسیکلت 

سلیمانی )استقالل( جان سپرد.
به گفته مدیر اورژانس 115 نی ریز، 
سه شنبه   21 ساعت  حادثه  این 
جوان  راکب  و  داد  رخ  دی ماه   27
موتورسیکلت دچار ضربه مغزی شدید 

شد.
محمدحسین کچویی گفت: »کارکنان 
اورژانس مصدوم را که دچار کاهش 
هوشیاری بسیار پایین بود، در حال 
انتقال  بیمارستان  به  احیاء  عملیات 
بر  در  نتیجه ای  متأسفانه  اما  دادند. 

نداشت و او جان سپرد.«

اتوبوس،  دستگاه  یک  از  بازرسی  در 
600 میلیون تومان لوازم دندان سازی 
شهرستان  این  در  قاچاق  خارجی 

کشف شد.
فرمانده انتظامی نی ریز  در گفتگو با 
بیان  پلیس،  خبری  پایگاه  خبرنگار 
تشدید  طرح  اجرای  تداوم  در  کرد: 
و مبارزه  ارز  و  قاچاق کاال  با  مبارزه 
قاچاقچیان،  مجرمانه  فعالیتهای  با 
مأموران انتظامی نی ریز حین کنترل 
محورهای  در  عبوری  خودروهای 
اتوبوس  دستگاه  یک  به  مواصالتی 
مسافربری مشکوک شدند و آن را برای 

بررسی بیشتر متوقف کردند.
افزود:  کرمی  عظیم اله  سرهنگ 
اتوبوس  آن  از  بازرسی  در  مأموران 
از  کونیا  زیر  بالنک  عدد   535
ماده  عدد   85 و  دندان سازی  لوازم 
فاقد  و  قاچاق  خارجی  دندان سازی 

هرگونه مجوز گمرکی را کشف کردند.
که  این  به  اشاره  با  کرمی  سرهنگ 
کارشناسان ارزش اموال کشف شده 
را 600 میلیون تومان برآورد کرده اند، 
نفر  یک  رابطه  این  در  کرد:  تصریح 
پرونده تحویل  با تشکیل  و  دستگیر 

مرجع قضایی شد.

مجازات  کشور  راهور  پلیس   رئیس 
تردد خودروهای فاقد پالک یا پالک 
مخدوشی را تشریح کرد و گفت: برابر 
خودروهای  تردد  قانون   730 ماده 

یا  و  فاقد پالک  یا  پالک مخدوشی، 
مالکانی که به عمد نسبت به دستکاری 
پالک ها اقدام می کنند 6 ماه تا یک 

سال زندانی دارد.

رانندگی  و  راهنمایی  پلیس  رئیس 
استان از تسهیالت ویژه جهت ترخیص 
دهه  مناسبت  به  رسوبی  خودروهای 

فجر انقالب اسالمی خبر داد. 
سرهنگ صادق سلیمی در گفتگو با 
اظهار  پلیس،  خبری  پایگاه  خبرنگار 
چه  هر  تحویل  راستای  در  داشت: 
سریعتر خودروهای توقیفی به مردم 
و به جهت جلوگیری از ضرر و زیان 
خودروها  انباشت  و  عمومی  اموال 
این  در  دستورالعملی  پارکینگها،  در 
خصوص تهیه و جهت اجرا به پلیس 

راهور استان فارس ابالغ شده است.
این  پایه  بر  که  این  بیان  با  وی 
دستورالعمل، مالکان وسایل نقلیه ای 
که بیش از یک سال از تاریخ توقیف آنها 
خواهند  طرح  این  مشمول  می گذرد 
خودروهای  این  مالکان  افزود:  شد، 
داشتن  همراه  با  می توانند  توقیفی 
کارت ملی و اسناد وسیله نقلیه خود، به 

پلیس +10 مراجعه و از تسهیالت ویژه 
ترخیص خودرو برخوردار شوند.

فارس  استان  راهور  پلیس  رئیس 
پرداخت هزینه پارکینگ با تعرفه سال 
1394 و تقسیط هزینه خالفی خودرو 
را از تسهیالت ویژه این طرح عنوان 
کرد و گفت: این طرح تا پایان بهمن ماه 

سال جاری ادامه خواهد داشت.
یا  مالکان  گفت:  سلیمی  سرهنگ 
نقلیه ای که  وسایل  قانونی  متصرفان 
می توانند  می شوند،  اسقاط  مشمول 
ظرف دو سال نسبت به ارائه مدارک 
مالکیت اقدام کنند تا مورد بررسی قرار 
گیرد و پس از صدور دستور قضایی، 
در صورت ذی حق بودن ارزش ریالی 
وسیله نقلیه توقیفی خود، زمان فروش 

از طریق مزایده را دریافت نمایند.
وی افزود: وسائل نقلیه دارای دستور 
قضایی یا پرونده قضایی مشمول این 

طرح نمی باشند.

قتل مرد جوان جلو همسر 
در شب تاریک باغ

پژو 405 
حامل 405 كيلو تریاك بود

كشف وسایل دندانپزشکی 

قاچاق در نی ریز

پالك خودروهایتان را مخدوش نکنيد
6 ماه تا یک سال حبس در انتظار متخلفان

نجات جان مادر و فرزند 
از گازگرفتگی

مرگ جوان 33 ساله در حادثه 
واژگونی موتورسیکلت

تسهیالت ویژه پلیس 
راهور برای ترخیص 
خودروهای رسوبی

کشف 3 تن و 100 کیلوگرم 
مواد مخدر در فارس
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فرمانداری -  منابع آب - محیط 
زیست

مستند  شبکه  دی،   27 سه شنبه   20 ساعت 
برنامه ای به نام کربال گذاشت که به طور دقیق 
نشان می داد چه بالیی سر رودخانه ُکر آورده اند تا 
آبی به بختگان نرسد. آنها برنج می کارند و ما گرد و 
خاک می خوریم. خواهشمند است یک بار ببینید 

و به تالشهای خود نمره بدهید.

پاسخ منابع آب:
شرکت  توسط  نوبت  چندین  ساالنه  سالم،  با 
شورای  و  آب  منابع  و  فارس  منطقه ای  آب 
اقدام  اقلید،  و  مرودشت  شهرستانهای  تأمین 
به جمع آوری موتورپمپها و پر کردن چاه های 
حاشیه رودخانه می شود؛ ولی مجددًا مردم ادوات 
را نصب و بهره برداری می کنند. این بخش قوانین 

بازدارندگی الزم را ندارد.

پاسخ محیط زیست:
با سالم، بله، متأسفانه دست اندازی های زیادی 
گذشته  از  بختگان  تاالب  باالدست  مناطق  در 
دور تاکنون شده است. اما باید توجه داشت که از 
اصلی ترین دالیل وضعیت فعلی تاالب باید به: عدم 
مدیریت صحیح آب در تمامی حوزه های آبخیز 
پیرامون تاالب و حتی مناطق دورتر که مؤثر بر 
آن می باشد، به همراه تغییرات اقلیمی اشاره کرد. 
مضافًا این که در حال حاضر شریانهای اصلی ابتدا 
به سد درودزن)با مصرف عمده شرب( می رسد. 
سپس در صورت امکان، بخشی از آورد پشت سد 

به عنوان حق آبه زیست محیطی در مسیر کر تا 
ابتدای غربی تاالب رهاسازی می شود.

»رهاسازی حق آبه بختگان« همچون چند سال 
اخیر، در حال حاضر در حال اجرا است و صیانت 
از حق آبه تا تخلیه به تاالب، بر عهده سازمانهای 

متولی از جمله محیط زیست و... می باشد.
-----------//-----------

منابع آب
روستای  انتهای  تا  ده فاضل  از  آب  امور  اداره 
جعفرآباد را سد خاکی درست کرده که آب پشت 
سد جمع و باعث افزایش آب چاه های  کشاورزی 
شود. ولی کشاورزان حوصله این را که آب زیر 
زمین برود و دوباره باال بیاید، ندارند. کفکش با برق 
سه فاز گذاشته  اند و می برند روی باغ. سنگ مفت، 
زورمان  ماکه  کنید؛  رسیدگی  مفت.  گنجشک 

نرسید.

پاسخ منابع آب:
عدم  صورت  در  شده؛  داده  اخطاریه  سالم،  با 

جمع آوری، اقدام قضایی خواهد شد.
-----------//-----------

امور آبفا
آبرسانی به روستاهای نصیرآباد و حاجی آباد از 
شهر نی ریز صورت گرفته و در آینده با بحران آب 

روبرو خواهیم شد.
-----------//-----------

بخشداری پشتکوه- توزیع برق - امور 
آبفا

در مورد این که چرا به  شهرک دوسیاه مشکان 
برق رسانی و آبرسانی نشده توضیح دهید. بیش از 
250 قطعه زمین مسکونی منتظر خدمات شهری 

هستند تا ساخت و ساز مسکن رونق بگیرد.
-----------//-----------

شورای ترافیک
سر کوچه شماره 3 خیابان نشاط، سر پیچ نرسیده 
این چهارمین  مطهری،  آشپزخانه حسینیه  به 

خودرویی است که دچار حادثه می شود و تا یکی 
کشته نشود، شورای ترافیک فکری به حال این 
پیچ نمی کند. خودروها سر این پیچ ُسر می خورند 
و با شدت به پایه برق برخورد می کنند؛ یکی از آنها 
هم که واژگون شد. اگر امکان دارد یک سرعتکاه 

قبل از پیچ نصب کنند؛ شاید این اتفاقات کمتر 
رخ دهد.

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

شهرداری نی ریز
1- لطفًا فکری به حال محوطه روبروی سرای 

جاوید کنید. با توجه به نزدیکی عید نوروز و سفر 
مسافران و اسکان در این مکان،  از چهره خوب و 

زیبایی برخوردار نیست. ممنون از شما.
2- کوچه شماره 8 بولوار استقالل، بعد از هر 
بارندگی مسیر بین دو کوچه که حدود 100 متر 

است بسته می شود و برای رفت و آمد نیاز به قایق 
است. لطفًا اقدام کنید.

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

نی ریزان فارس
وضع  مورد  در  لطفًا  نباشید.  1- سالم، خسته 
نابسامان رانندگی و ترافیک و این که در نی ریز 
پلیس  یک  حتی  جوان،  جمعیت  به  توجه  با 
گزارشی  ندارد،  وجود  راهنمایی  موتورسوار 
مسئوالن  و  کند  تفضلی  خدا  شاید  بنویسید. 

رسیدگی کنند.
پیگیری  سپاس،  و  سالم  با  فارس:  نی ریزان 

خواهیم کرد.
2- از نوشتار »پارسی بگوییم و بنویسیم« ممنون! 
مطالب ارزشمندی است؛ اما در رابطه با مترادف 
واژه احتجاج باید بگویم تا اآلن فکر می کردم که 
باید مترادف این کلمه معنای اعتراض و روبرویی 

بدهد.
نی ریزان فارس: با سالم و سپاس، از توجه شما 

به روزنامه خودتان متشکریم.
پارک  پیشرفت  مراحل  از  لطفًا  سالم،  با   -3
گردشگری که قرار بود راه اندازی شود و فاضالب 

شهری گزارشی تهیه کنید.
پیگیری  سپاس،  و  سالم  با  فارس:  نی ریزان 

خواهیم کرد.
-----------//-----------

پاسخ اتاق اصناف 
)روابط عمومی واحد بازرسی و نظارت بر 

اصناف(:
با سالم و احترام، در پاسخ به انتقاد شهروند گرامی 
که در شماره قبل به چاپ رسید، پاسخ زیر ارائه 

می شود:
موضوع در دستور کار بازرسی قرار گرفت و ضمن 
مراجعه به واحد صنفی مورد اشاره،  تذکرات و 

طی  همچنین  پذیرفت.  صورت  الزم  برخورد 
نامه ای، به همه واحدهای صنفی قنادی سطح 
شهر مهلت داده شده تا در زمان مقتضی نسبت 
ترازوی  راه اندازی، نصب صندوق مکانیزه و  به 
دیجیتال و در نهایت ارائه رسید چاپی اجناس 
بر  کاال  )نام  کامل  مشخصات  با  شده  فروخته 
مشتریان   به  قیمت(  وزن،  جنس،  نوع  اساس 
اقدام نمایند. در صورت عدم رعایت، برابر قانون 
متخلف و مشمول جریمه قانونی خواهند شد. 
لذا خواهشمند است در صورت مشاهده هرگونه 
تخلف، مراتب را با تلفنهای گویا 53835800 ، 
53835700 واحد بازرسی و نظارت بر اصناف و 

124 اداره صمت اعالم فرمایید.
-----------//-----------

پاسخ توزیع برق:
با سالم و احترام، در پاسخ به انتقاد شهروند گرامی 
که در شماره قبل به چاپ رسید، پاسخ زیر ارائه 

می شود:
در تاریخ 1401/11/2 از محل بازدید و سیستم 
ضمنًا  شد.  عیب  رفع  و  سرویس  رو شنایی 
همشهریان گرامی می توانند کلیه درخواستهای 
روشنایی معابر خود را با شماره تماس 121 و 

53837000 ثبت نمایند.

 ادارات، سازمانها و نهادهایی که در این 

شماره به سؤاالت و انتقادات مردمی 

پاسخ نداده اند:
- فرمانداری

- امور آبفا
- بخشداری پشتکوه

- توزیع برق
- شورای ترافیک

- شهرداری نی ریز

تصاویر مربوط به انتقاد شورای ترافیک در همین صفحه است

برابر رأی شماره 140160311005000781 مورخ 1401/09/30 هیأت اول  موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
بالمعارض  مالکانه  تصرفات  نی ریز  ثبت ملک  ثبتی حوزه  واحد  در  مستقر 
متقاضی آقای محمود ممتازیان فرزند امید علی به شماره شناسنامه 17 صادره 
از نی ریز در ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 92931 متر مربع 
پالک 5  فرعی از 4904  اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 4904  اصلی واقع 
در نی ریز بخش 22 فارس خریداری از مالک رسمی سهام مشاعی آقای محمود 
ممتازیان با حفظ حقوق رهنی شماره 82903-1384/12/25 دفتر 11 نی ریز 
موازی 1.5 سهم مشاع از جمله 72 سهم سهام ششدانگ در قبال8000000 ریال  
در رهن بانک کشاورزی نی ریز و برابر سند رهنی 1385/5/9- 84904  دفتر 11 
نی ریز موازی یک نیم سهم مشاع از جمله 72 سهم سهام ششدانگ در قبال 
مبلغ 290000000 میلیون ریال در رهن بانک کشاورزی نی ریز قرار گرفته است 
و برابر سند رهنی 86421-1385/8/6 دفتر 11 نی ریز موازی 1.5 سهم مشاع از 
جمله 72 سهم سهام ششدانگ در قبال مبلغ 32500000 میلیون ریال در رهن 
بانک کشاورزی نی ریز قرار گرفته و منجر به متمم رهنی 1395/12/26-115150 
دفتر 11 نی ریز گردیده  2 برابر سند رهنی 108237-1391/10/25 دفتر 11 
نی ریز موازی یک سهم و یک دوم سهم مشاع از جمله 72 سهم سهام شش 
دانگ درقبال مبلغ 120000000 ریال در رهن بانک کشاورزی نی ریز قرار گرفته 
است و برابر سند رهنی 106623-1390/12/3 دفتر 11 نی ریز موازی یک و یک 
دوم سهم مشاع از جمله 72 سهم سهام ششدانگ در قبال مبلغ 300000000 
میلیون ریال در رهن بانک کشاورزی نی ریز قرار گرفته است و منجر به متمم 
رهنی 115148-1395/12/26 دفتر 11 نی ریز گردیده است  موازی یک و یک دوم 
سهم مشاع از جمله 72 سهم سهام ششدانگ در قبال مبلغ 120000000 میلیون 
ریال در رهن بانک کشاورزی نی ریز قرار گرفته است و منجر به متمم رهنی 
115149-1395/12/26 دفتر 11 نی ریز گردیده است و برابر سند رهنی 110276-

1392/11/2 دفتر 11 نی ریز موازی یک و نیم سهم مشاع از جمله 72 سهم سهام 
ششدانگ در قبال مبلغ 1000000000 ریال در رهن بانک کشاورزی نی ریز قرار 
گرفته است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی 
می شود. در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در 
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشارنوبت اول:1401/10/25                             

تاریخ انتشار نوبت دوم :1401/11/11

محسنزوارانحسینیرئیسثبتاسنادوامالکنیریز

 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

- مورخ 1401/10/20
3

3
ش 8

3
923

9

 آگهی موضوع ماده 3 قانون 
وماده 13 آئين نامه قانون تعيين 
تکليف  وضعيت ثبتی و اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی
شماره  رأی  برابر 
 1 401 6 03 1100 6 0003 2 9
قانون  موضوع  هیأت   1401/09/29-
ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین 
سند  فاقد  ساختمان های  و  اراضی 
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
تصرفات  استهبان  ملک  ثبت 
متقاضی  بالمعارض  مالکانه 
فرزند  اردیبهشتی  محمد  آقای 
شماره شناسنامه  به  تقی  محمد 
رای  و  استهبان  از  صادره   290
 -  140160311006000330 شماره 
قانون  موضوع  هیأت    1401/09/29
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
رسمی  سند  فاقد  ساختمان های  و 
ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر 
مالکانه  تصرفات  استهبان  ملک 
رضا  آقای غالم  متقاضی  بالمعارض 
شماره  به  علی   فرزند  اردیبهشتی 
صادره   2520201721 شناسنامه 
استهبان هر یک نسبت به سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یک باب خانه به 
مساحت 275.7 متر مربع پالک 125  
فرعی از 4458  اصلی مفروز و مجزی 
شده از پالک  4458 اصلی واقع در 
فقیهی  شهید  خیابان  استهبان 
فردوس 2  خریداری  شده مع الواسطه 
از  مالک رسمی خانم سکینه فقیهی 
منظور  به  لذا  است.  گردیده  محرز 
به  نوبت  دو  در  مراتب  عموم  اطالع 
در  می شود.  آگهی  روز   15 فاصله 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
اعتراضی  متقاضی  مالکیت  سند 
تاریخ  از  می توانند  باشند،  داشته 
انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه 
تسلیم  اداره  این  به  را  اعتراض خود 
مدت  ظرف  رسید،  اخذ  از  پس  و 
اعتراض،  تسلیم  تاریخ  از  ماه  یک 
دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت 
وصول  عدم  و  مذکور  مدت  انقضای 
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد. 

تاریخ انتشارنوبت اول:1401/10/25   
تاریخ انتشار نوبت دوم :1401/11/11

قاسمبرخورداری
رئیسثبتاسنادوامالکاستهبان

39246

برابر رأی شماره 140160311005000792 مورخ 1401/10/07 هیأت اول  موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
بالمعارض  مالکانه  تصرفات  نی ریز  ثبت ملک  ثبتی حوزه  واحد  در  مستقر 
متقاضی آقای حسام راهجویان فرزند موسی به شماره شناسنامه 2550044037 
صادره از نی ریز در ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 201.8 متر مربع پالک 
16 فرعی از 4511 اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 3 فرعی از 4511 اصلی واقع 
در نی ریز بخش 22 فارس خریداری از مالک رسمی سهم مشاعی آقای حسام 
راهجویان محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهی می شود. در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی 
است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشارنوبت اول:1401/10/25    

تاریخ انتشار نوبت دوم :1401/11/11

محسنزوارانحسینیرئیسثبتاسنادوامالکنیریز

 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

- مورخ 1401/10/18
3

3
ش 6

3
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برابر رأی شماره 140160311005000741 مورخ 1401/09/20 هیأت اول  موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
بالمعارض  مالکانه  تصرفات  نی ریز  ثبت ملک  ثبتی حوزه  واحد  در  مستقر 
متقاضی آقای محمدجواد بهمرد فرزند عباس به شماره شناسنامه 2 صادره از 
نی ریز در ششدانگ یک باب مغازه به مساحت 38.24 متر مربع پالک 20 فرعی 
از 3871  اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 3871 اصلی واقع در نی ریز بخش 22 
فارس خریداری از مالک رسمی آقای حسن و حسین  ابوالقاسمی بالمناصفه که 
موازی 4.5 دانگ مشاع آن مجهول و بایستی نسبت به آن اظهار نامه حاوی تحدید 
حدود تنظیم گردد محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود. در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشارنوبت اول:1401/10/25                                                       تاریخ انتشار نوبت دوم :1401/11/11

محسنزوارانحسینیرئیسثبتاسنادوامالکنیریز

 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

- مورخ 1401/10/12
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برابر رأی شماره 140160311005000755 مورخ 1401/09/26 هیأت اول  موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
بالمعارض  مالکانه  تصرفات  نی ریز  ثبت ملک  ثبتی حوزه  واحد  در  مستقر 
متقاضی آقای آستان قدس رضوی فرزند به شماره شناسنامه صادره از در 
ششدانگ یک قطعه زمین زراعی به مساحت 125000 متر مربع پالک 37 فرعی 
از 4841  اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 7 فرعی از 4841  اصلی واقع در 
نی ریز بخش 22 فارس خریداری از مالک رسمی با واسطه از آستان قدس رضوی 
محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهی می شود. در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است 
در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشارنوبت اول:1401/10/25                             

تاریخ انتشار نوبت دوم :1401/11/11

محسنزوارانحسینیرئیسثبتاسنادوامالکنیریز

 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

1401/10/13
- مورخ 
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برابر رأی شماره 140160311006000327 -1401/09/29 هیأت موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک استهبان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمدحسین 
زارع فرزند قدمعلی به شماره شناسنامه 12 صادره از استهبان در یک قطعه زمین 
مزروعی  به مساحت 37520 متر مربع پالک 3  فرعی از 4317  اصلی مفروز و مجزی 
شده از پالک  4317 اصلی واقع در استهبان روستای بنوان مزرعه سون خریداری   از  
مالک رسمی)توضیح اینکه مالک دارای سند مالکیت مشاعی از پالک مذکور می باشد(

محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی 
می شود. در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند، می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود 
را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 

تاریخ انتشارنوبت اول:1401/10/25                              
تاریخ انتشار نوبت دوم :1401/11/11
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